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  ممألا جمانرب
  ةئيبلل ةدحتملا

  

   

  
لايرتنوم  لوكوتورب يففارطألل لوألا يئانثتسال ا عامتجالا
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب

 ، راذآ٢٦ – ٢٤لايرتنوم   ٢٠٠٤س رام/ 
تقؤملالامعألا لودج نم ٣دنب لا  * 

  تاررقملا تاعورشم نأشبو اياضقلا نأشبةشقانم 

  لامعألا لودج يف ةجردملا اياضقلا صخلم
  ةنامألا نم ةركذم

  ةمدقملا  - ًالوأ 
١  -   ، يف دمتعُأ يذلا ١٥/٥٦ررقملا بجومب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا تررق  اهعامتجا 

 ، ىلإ ١٠يبورين يف رشع سماخلا يناثلا نيرشت١٤  فارطألل يئانثتسا عام تجادقع ، ٢٠٠٣ربمفون / 
نم ةرتفلا لالخ ىلإ ٢٤  راذآ٢٦  عامتجالا لامعأ لودج نم دونب لايف رظنلا مامتإل  ٢٠٠٤سرام / 

 ، ةداملا نم ٣ةرقفلا بجومب فارطألل رشع سماخلا ةداملاو ،٤  يلخادلا ماظنلا نم١٣  لودج عضوو.    
  ).ةركذملا هذهللوألا قفرملا رظنأ  (١٥/٥٦ررق ملا قفرم يففارطألل يئانثتسالا عامتجالل تقؤم لامعأ 

م ةركذملا هذه ضرع  -  ٢ دنبلاب ةلصتملا اياضقلا نأشب يئانثتسالا عامتجالا ةشقانمل ًاصخلتو نم ٣   
ىلع عالطالا نكمي و. فارطألل رشع سماخلا عامتجالاهررقو هثحب ام وحن ىلع ، تقؤملا لامعألا لودج

  .(UNEP/OzL.Pro.15/9)ةقيثولا يف دراولا فا رطألل رشع سماخلا عامتجالا ريرقتيف تالوادم 
يف ليثيملا ديمورب ب ةينعملاةينقتلا تارايخلا ةنجل اهتشقان يتلا اياضقلا كلذك ةركذملا هذه يطغتو   -  ٣

ررقملا نم ٢ةرقفلا ىضتق ملًاقفو هتمظن يذلا صاخلا اهعامتجا  تايالولا ،سولجنا سول يف ١٥/٥٤   ،

                                                           
* UNEP/GCSS.VIII/1.  
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نم ةرتفلا يف ،ةيكيرمألا ةدحتملا ىلإ ٩  طابش١٢  قيرف عامتجا ًاروف هعبت يذلاو ٢٠٠٤رياربف /   
طابش١٤ و١٣يموي يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ردصأ دقو . رياربف/ 

ناونعب عامتجالا اذه نع ًاريرقتيداصتقالا ماعل يليمكتلا ريرقتلا –ةجرحلا تامادختسالا تانييعت : "   
طابش١٤خ يراتب" ٢٠٠٤ : ةيلودلا ةكبشلاب نوزوألا ةنامأعقوم ىلع ريرقتلا عضو ثيح ، ٢٠٠٤رياربف / 

www.unep.org/ozone هذ تاحرتقمو تايصوتل ًا صخلم درونو  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف
ىلإ ١٩نم تارقفلا يف ةقيثولا   ٢٢.  

يف نيكراشملل ًاليهست تنرتنإلا ةكبش ىلع ةيلاتلا ةيساسألا تامولعملا قئاثو تعضو دقو  -  ٤  
اهعاجرتساواهتعجارملفارطألل يئانثتسالا عامتجالا   :  

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل  ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ليلد  )أ(
بآ)لامكتسا(، يداصتقالا   ؛٢٠٠٣سطسغأ / 

جولونكتلا قيرفل٢٠٠٣ويام /رايأيف رداصلا يلحرملا ريرقتلا   )ب(  :يداصتقالا مييقتلاو اي 
ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ": ٣لصف لاو ليثيملا ديمرب نم ةجرحلا تامادختسالا تانييعت
ررقملل ةباجتسا –) ١ (٥ةداملا نادلب يف اهمييقت ىرج يتلا لئادبلا ":٤لصفلا  و"ليثيملا  ؛"٩/٥ 

يرفل٢٠٠٣ربوتكأ /لوألا نيرشت يف رداصيليمكتلا ريرقتلا   )ج( مييقتلاو ايجولونكتلا ق  
؛يليمكت ريرقت– ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نأشب يداصتقالا    

ةيروهمجلا نم مدقم ررقم عورشم : UNEP/OzL.Pro.WG/23/CRP.12ةقيثولا   )د(  
ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ حنم طورش نأشبةيكين يمودلا ثلاثلا عامتجالا ،ليثيملا ديمورب نم  

، علا قيرفلل نورشعلاو ، ٢٠٠٣هيلوي /زومت ١١ – ٧لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لما
  ؛لايرتنوم

لماعلا قيرفلل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ري رقت: UNEP/OzL.Pro.WG/23/5ةقيثولا   )ه(  
 ، ؛لايرتنوم٢٠٠٣هيلوي /زومت ١١ – ٧لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم  ،  

تاوطخلا نأشب تاشقانملا رييسيتل تامولعم : UNEP/OzL.Pro.15/3/Add.1ةقيثولا   )و(  
ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب ليثيملا  ديمورب ضيفختل ةبسانملا ةميمض٥  عامتجالا ،  
، رشع سما خلا يناثلا نيرشت١٤ – ١٠لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ؛يبورين٢٠٠٣ربمفون /   ،  

ءافعإ ةيلمع نأشب ايلارتسا نم ةمدقم ةقرو : UNEP/OzL.Pro.15/CRP.13ةقيثولا   )ز(  
يف فارطألل رشع سماخلا عامتجالا (طسبملا يونسلا غالبإلل سايق تامالع : ةجرحلا تامادختسالا

 ، يناثلا نيرشت١٤ – ١٠لايرتنوم لوكوتورب ؛يبورين٢٠٠٣ربمفون /   ،  
كالهتسالا وأ جاتنإلا تايوتس مب حامسلل ررقم: UNEP/OzL.Pro.15/CRP.20ةقيثولا   )ح(  

سماخلا عامتجالا ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ةبسنلاب ةجرحلا تامادختسالا ةيبلتل ةيرورضلا   ،
 ، يناثلا نيرشت١٤ – ١٠لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع ؛يبورين٢٠٠٣ربمفون /   ،  
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نأشب لاصتالا قيرف عامتجا نع ريرقت: UNEP/OzL.Pro.15/CRP.21ةقيثولا   )ط(    
، قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملاب ةقلعتملا تارييغتلا  لوكوتورب يف فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ءاه

 ، يناثلا نيرشت١٤ – ١٠لايرتنوم ؛يبورين٢٠٠٣ربمفون /   ،  
لوكوتورب يف فارطألل رشع سماخلا عامتجالا : UNEP/OzL.Pro.15/9ةقيثولا   )ي(  

 ، شت١٤ – ١٠لايرتنوم يبورين٢٠٠٣ربمفون /يناثلا نير   ،.  

  اياضقلا  -ًايناث 
نم ةيفاضإلا ةددحملا ةتقؤملا تاضيفختلاب قلعت تلايرتنوم لوكوتورب ىلع تارييغت لاخدإ  ):أ (٣دنبل ا  -فلأ

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع قبطنت يتلا ٢٠٠٥دعب ا م ةرتفللليثيملا ديمورب   ٥  
نم يجيردتلا صلختلل ةباقر لالواد جىلع تارييغت لاخدإل ًاح رتقمةي بوروألا ةعامجلا لثمم مدق  -  ٥

ةقيثولا مسرب حرتقملا عيزوت مت دقو. ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطأل لليثيملا ديمورب   
UNEP/OzL.Pro.15/3 ةقيثولا تفاضأو  UNEP/OzL.Pro.15/3/Add.1 اذه ىودج نأشب تامولعم  

نأ حرش دقو . ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا يف بلُط امبسح ،حرتقملا
فارطألا عامتجا ثحبي نأ بجي هنأ ررق يذلاو ٩/٥ررقملا ىلإ عجري حرتقملا  يف  ٢٠٠٣ماع يف ، 

. ٢٠٠٥دعب اميف  ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب ليثيملا ديمورب كالهتسا يف ةتقؤم تاضيفخت 
ماع يف مئاقلا ضيفختلا دعب ،ةديدج تاوطخ ثالث ةيبوروألا ةعامجلا حرتقم فاضأ دقو غلابلاو ٢٠٠٥   

ةئاملا يف٢٠ لولحب ةئاملا يف ٦٠ هردق ضيفخت:   ةبسنبو ٢٠٠٧  لولحب ةئاملا يف ٧٥،  ةبسنبو ٢٠٠٩   ،٩٥ 
مئاقلا ءافعإلا رثأت مدع رارمتسا عم و. ٢٠١٥يف يقبتملا نم لماكلا صلختلا عم ؛ ٢٠١٢لولحب ةئاملا يف 

  .نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسال ةبسنلاب
يلاوح ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا عيمج ىد ل كالهتسالليلاحلا سا سألا طخ غلبي  -  ٦  ١٥ ٥٠٠ 

اهمعدي يتلاو ةمئاقلا تاعورشملل ًاقبط ٢٠٠٧لولحب ًابيرقت اهفصن نم يجيردتلا صلختلا متيس ،نط   
اهلومي  ةيفاضإ تاعورشم رارقإ ًادج ةزيجو ةرتف لالخ متيس هنأىلإ رظنلا بو. فارطألا ددعتم قودنصلا
يتلاو ،نيصلا يف صلختلا تاعورشم ،صوصخلا هجو ىلع ،كلذ يف امب فارطألا ددعتم قودنصلا  ،

ىلإ ةفاضإلاب . ةتقؤملا تاوطخلا نم ديزملاقيقحت نكمي ديكأتلاب هنإف ،نجاهنبوك ليدعت ىلع ًايلاح تقدص 
نيب نم هنإف ،كلذ فرط١٢٦ـلا   ةداملا بجومب ةلماعلا ًا  اهفصن يف ليثيملا ديموربل كالهتسا دجوي ال ٥   ،

نم ةئاملا يف٣٠نأو ًابيرقت  ،٦٠نم لقأ كلهتست اه   ًايونس ًانط نإف يلاتلابو  يف رصحني ريبكلا يدحتلا    ٢٧ 
طقفًادلب عجشي هنأ ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل حرتقملا ايازم نمو .   نم ةيلاملاتادعاسملا ريفوت ىل ع   

لالخ نم نادلب لا نم ريثكلا هدهشي لازي ال يذلا مخزلاىلع ظفاحيو ،فارطألا ددعتم قودنصلا 
،يجيردتلا صلختلا  يوركبملا ديموربب ةجلاعملا تاجتنمل ا ةعطاقمبنيكلهتسملا مايق نود ةلوليحلا ىلع دعاس  

  .ليثيملا
نم يلاملا معدلا ىلع لوصحلا ريسيتب قلعتي اميف ةصاخ ايازم حرتقمللنأ نيلثمملا نم ددع ركذ   -  ٧  
، قاطن ءازإ قلق كانه ناك دقف ،كلذ عمو . فارطألا ددعتم قودنصلا امو ةحرتقملا تاضيفختلا ةعرسو
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فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ىلع ًادئاز ًاطغض لكشت نألامتحانم كلذ ىلع بترتي  نأ ىلإ ريشأو.    
لولحب ةئاملا يف ٩٥ضيفخت يف ةلثمتملا و ،ةيئاهنلا ةوطخلا ًارظن ،ةذاش عاضوأ ىلإ يدؤت نأ نكمي ٢٠١٢   ،

ءانبو . ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل ةلهؤم نادلبكانه لظت ، ٢٠١٥يف يلكلا صلختلا دعب ىتح هنأل 
نإف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ةنهارلا ةبرجتلا ىلع  نأ نكمي تاءافعإلا هذه ةلمج،  ىدعتت  

ىلإ يدؤي امم ،ةئاملا يف ٥ةلوهسب  ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألاىدلكالهتسالا تايوتسم عافترإ     ٥، 
  .صلختلا دعب
مهقلق نع ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا يلثمم نم ديدعلا ربع   -  ٨  ليثيملا ديمورب لئادب صقنءازإ  
داوملاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكر مبصا خلا عضولافالخ ىلع كلذو ، ًايداصتقاو ًاينقت ةحلاصلا
تل دعب ةدعتسم تسيل يلاتلابو ،ةيحاضيإ تاعورشمب موقتةريثكنادلب لاز تال ثيح . ىرخألا  عيرس 

نأشب قافتإ ىلإ لوصولا يرورضلا نم هنأ كلذك نولثمملا دكأ دقو. اهتصاخيجيردتلا صلختلا لوادج   
بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ىلع طقف يرست يتلا ةجرحل ا تامادختسالا تاءافعإب ةصاخلا تاوطخلا

ددع نأو٥ةداملا  ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ًا،  دق ٥  صلخت قيقحت يف لاح ةيأ ىلع لعفلاب حجن  
  .ةريبك تابوعصهجاوي نأ نود لماك يجيردت 

يناثلا نيرشت١١يف ادنك ةسائرب لاصتا قيرف ئشنأ   -  ٩ قم ةشقانمل٢٠٠٣ربمفون /  ةعامجلا حرت  
. ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ليثيملا ديموربل تقؤملا ضيفختلا تاوطخ نم ديزم ذاختاب ةيبوروألا 

يف عامتجالا ىلع لاصتالا قيرف ريرقت ضر   يناثلا نيرشت١٢ع دقو ةعاق ةقرو ك ٢٠٠٣ربمفون / 
رب ىلعتارييغت ءارجإل ًاحقنم ًاحرتقم ًاضيأ تنمضت. تاعامتجا ةعضاخلا ةداملا ىلعو ،لايرتنوم لوكوتو   

، ،لوكوتوربلا نم ءاه قفرملاب ةجردملاةباقرلل  ةلأسملا هذه لوح ررقم عورشمو دوفولا تاقيلعت لوهو  
  .ةركذملا هذهل يناثلا قفرملا رظنا عامتجالا ةعاق ةقرو صن ىلع عالطإللو .عامتجالل ةرضاحلا

تلخدأ يتلا تارييغتلل حقنملا حرتقملا يف رظني نأ فا رطألل رشع سماخلا عامتجالا ررق مث نمو  -  ١٠
يئانثتسالا عامتجالا لامعأ لودج يفةلأسملا هذه جاردإ ىلع و يئانثتسالا هعامتجا يف لوكوتوربلا ىلع  

ةقيثولا هذ يف ١٥/٥٦ررقملا رظنأ ) (أ (٣دنبلا اهفصوب   لوألا قفرملا.(  
لايرتنوم لوكوتورب ىلع رييغت ءار جإل حقنملا حرتقملا نأشب ًاررقم ذختت نأ فارطألا دوت دقو  -  ١١

يناثلا قفرملا ةروص يف ةقيثولا هذ  قحلملا وحنلا ىلع.  

  ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالاتاءافعإ تانييعت  ):ب (٣دنبلا   -ءاب 
ةنجلل كراشملا سيئرلا ،سكناب نا ثانوج ديسلا مدق ،فارطألل رشع سماخلا عامتجالا يفو  -  ١٢

نيرشت ريرقت ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا ليثيملا ديمورب ب ةينعملاة ينقتلا تارايخلا
اهتمدق يتلا ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نأشب قيرفلل يليمكتلا ٢٠٠٣ربوتكأ /لوألا  

يناثلا نوناك٣١ىتح فارطألا  هيلع تصن امل ًاقفو هنأب عامتجالا سكناب ديسلا دافأو . ٢٠٠٣رياني / 
ررقملا نم ٢ةرقفلا   ٩/٦ ، ةمدقملا تانييعتلا عيمج ضارعتساب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ماق  ،
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تائف ىلإ ٢٠٠٣ويام /رايأ يف رداصلا يلوألا ريرقتلا يف اهفينصتو وأ " ىصوم ريغ ا"وأ " ىصوم ا" 
اتبلا ىلع ةرداق ريغ "   .ةيرورضلا ةبولطملا تامولعملا رفاوت مدعل ًارظن" أشب

لوألا نيرشت يفرداصلا هريرقت يفو  -  ١٣ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لخدأ ٢٠٠٣ربوتكأ /   ،
ايجولونكتلا قيرف لخدأ دقو " اهيلإ راشملا "ةئف ًاديدحت يهو ةجرحلا تامادختسالا تانييعتل ًاديدج ًادر
مئاقلا فرطلا نكلو نيعملا مادختسالل لئادب ديدحت مت هنأ ىلإ ريشيل ةديدجلا ةئفلا هذه يداصتقالا مييقتلاو  
ود لوحتًادويق كلانه نأ حضوأ نييعتلاب بابسأ مدق هنأ وأ ،اهمادختسان  ديمورب رابتعا ببس رسفت ةددحم ًا   

ةيحانلا نم يدجم ريغ لئادبلل يلحملا مادختسالا لعجت يتلا فورظلا لثم (نيعم مادختسال ًاجرح ليثيملا 
ليجستلا لكاشمل تقولا ةيافك مدعو ،قيوستلا رفاوت مدع اهيف امب ،بابسألا نم ددعل ةيداصتقالا  

" اهيلإ راشملا"در نيب طلخلا مدع ةرورض ىلع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ددشو ). طباوضلاو
وت مدع ببسب ايف تبلا نم قيرفلا نكمتي مل يتلا تاحيشرتلا نيبو   ةيرورضلا تامولعملا رفاةيصوتلا.  

طقف يونس ساسأ ىلع ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ حنم  -  ١٤   ،ت نأ ةرورضب ًاضيأ قيرفلا ىصوأو
 اكلذ عمو  سم تْل ةلأسملا هذه لوح فارطألا نمتاهيجوتلت  .  

تاحيشرت عم لماعتلا ةيفيك لوح فارطألا نم تاهيجوتلا قيرفلا سمتلإدقف كلذ عمو   -  ١٥  
ريبادت يف هيلع صوصنملا كالهتسالا ىوتسم زواجتت يتلا ليثيملا ديمورب تاي مكل ةجرحلا تامادختسالا

ةداملا يف ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ةرتفلل ليثيملا ديموربل ةباقرلا  لوكوتوربلا نم ءاح٢   .  
تامادختسالا تانييعتب ىنع   -  ١٦  ي ةيوضعلا حوتفم لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفتا

رشع سماخلا عامتجالا ررقو . هلامعأ جئاتن نع ةماعلا ةسلجلا ىلإ هريراقت مدقيوليثيملا ديموربل ةجرحلا 
نم ةرتفلا يف لايرتنوم يف ًايئانثتسا ًاعامتجا دقعي نأ  ١٤/٥٦هررقم يف ،شاقنلا نم ديزملا دعب فارطألل 

ىلإ ٢٤ راذآ٢٦    .ليثيملا ديمورببةلصلا تاذ اياضقلا عيمج يف تبلل ، ٢٠٠٤سرام / 
ىلإ ٢٤نم ةرتفلا يف يئانثتسالا عامتجالا دقع رارق ءارو نم دصقلا و  -  ١٧ راذآ٢٦   ٢٠٠٤سرام / 

يف ةعوضوملا ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نع ةيفاضإ تامولعم ميدقتل فارطألل فاك تقو ةحاتإ وه 
ةئف تحت ٢٠٠٣ربوتكأ /لوألا نيرشت يف رداصلا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت  راشملا"، 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةصرفلا ةحاتإ كلذكو "اهيلإ  ،
ام،ةيفاضإلا تامولعملا هذه يف رظنلل يداصتقالا  ايصوتو ام  الوادم نع ريرقت رادصإو نيكمتلو ،   
  .يئانثتسالا عامتجالا ىلع ضورعملا ريرقتلا كلذ يف رظنلا نم فارطألا

مِل"ةئفب قلعتي امي فو  -  ١٨ هررقم يف ،فارطألل رشع سماخلا عامتجالا باجتسا "ع رظنأ  (١٤/٥٤، 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل بلطل ) ةركذملا هذهل ثلاثلا قفرملا

ىلإ اهفينصت ةداعإو " تمعِِل"ةئف تحت ًايلاح ةفنصملا ةجرحلا تامادختسالا تانييعت مييقتب يداصتقالا 
تارايخلا ةنجل كلذك ١٤/٥٤ررقملا هجوو ". مييقتلا ةنكممريغ "وأ " ىصوي ال ا" "ىصوي ا"يه تائف   

بلطو ةبولطملا تامولعملاب قلعتي اميف فارطألا ةدعاسمل ةيفاضإلا تاهيجوتلا ريفوتب ليثيملا ديموربل ةينقتلا 
دعوم يف كلذو "تمعِِل"ةئف تحت ًايلاح فنصم نييعت يأ نع ةيفاضإ تامولعم مدقت نأ فارطألا ىلإ   
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يناثلا نوناك٣١هتياغ  دقعت نأ ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلإ ًاضيأ رارقلا بلطو . ٢٠٠٤رياني / 
ىلإ هريرقت رادصإ نم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل حمسي بسانم تقو يف ًاصاخ ًاعامتجا 

طابش١٤ هتياغدعوم يف فارطألا    .٢٠٠٤رياربف / 
ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تدقع ١٥/٥٤ررقملا يف هيلع صوصنم وه امل ًاقفوو   -  ١٩  ،

ىلإ ٩نم ةر تفلا يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب اينروفلك ،سولجنا سول يف ًاعامتجا طابش١٣  رياربف / 
ايجولونكتلا قيرف عامتجا ًاروف هعبت٢٠٠٤ يموي يداصتقالا مييقتلاو   طابش١٤ و١٣  . رياربف/ 

نوناك ٣١ىتح فارطألا نم ةمدقملا ةيفاضإلا تامولعملا ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تضرعتسا و  
ةرقفلا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع ٢٠٠٤رياني /يناثلا ررقملا نم ١،  لودجلا يف ضرع . ١٥/٥٤  ١يو 
ةيرتملانانطألاب(لي ثيملا ديمورب ةيمكل صخلم تانييعت ك ٢٠٠٣ماع يف فرط لك اهنيع يتلا )  
تصوأ يتلا نانطألاب ةيمكلا ىلإ ةفاضإ ا٢٠٠٥ماع يف ةجرحلا تامادختسال ل صوت مل وأ ا ،  ةنجل  

ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأ وأ فرطلا بناج نم تبحس وأ تلدع يتلا وأ ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا 
انييعتلا مييقت ىلع ةرداق ريغ ليثيملاديموربل  أشب  .  
فرط لك بسحو )ةيرتملا نانطألاب(ةجرحلا تامادختسالا تانييعت عومجم صخلم   :١لودجلا   

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف بناج نم ا(  تارايخلا ةنجل /ىصوملا كلذ يف امب
  )٢٠٠٤رياربف /طابش يف اذك و٢٠٠٣ربوتكأ /لوألا نيرشت يف ليثيملا ديموربل ةينقتلا

وأ ا   ىصوم ا  اهنييعت مت    ىصوي ال
بناج نم ةلدعم 

  فرطلا

نم ا   ىصوم
  فرطلا بناج

ىلع ةرداق ريغ 
  نييعتلا مييقت

      ٧٣،٣٥  ١٨٥،٩٥  ٢٥٩،٣  ايلارتسأ
    ٠،٩٣  ٤١،٨٧  ٤٦،٩٧  ٨٩،٧٧  اكيجلب

      رفص  ٥٥،١٥٢  ٥٥،١٥٢  ادنك
  ٩٣    ٦٥  ٤٠٧  ٥٦٥  اسنرف
    ١٧٠  ٢٤  ١٨٦  ٣٨٠  نانويلا
    ١ ١٠٠  رفص  رفص  ١ ١٠٠  ليئارسإ
      ٩٦٣  ١ ٨٧٧  ٢ ٨٤٠  ايلاطيإ
      رفص  ٢٨٤  ٢٨٤  نابايلا

      ١،٢  رفص  ١،٢  ادنلوه
  ١٥٠    رفص  ٥٠  ٢٠٠  لاغتربلا
      ٣٧٨  ٧٨١  ١ ١٥٩  اينابسأ
      ١٩،٤٧٣  ١٢٨،٠٧٨  ١٤٧،٥٥١  ةدحتملا ةكلمملا
      ٩٧٨,٧٧٩  ٨ ٩٤٢،٢٠٧   ٩ ٩٢٠،٩٨٦  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

عوم ٢٤٣  ١ ٢٧١  ٢ ٥٤٥  ١٢ ٩٤٣  ١٧ ٠٠٢  ا  
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 ٣ةرقفلا يف هيلع صوصنم امبسح ،ًاضيأ رظنلا ليثيملا ديمورب ب ةينعملاةينقتلا تارايخلا ةنجل تداعأ   -  ٢٠
لوألا نيرشت ريرقت يف ةفنصملا تانييعتلا نم ًانييعت١٥/٥٤ررقملا نم  ايجولونكتلا قيرفل ٢٠٠٣ربوتكأ /،   

ت"ةئف تحت يد اصتقالا مييقتلاو مِل ةيلاتلا ةعستلا نادلبلا نم تدرو" ع : ، اسنرف ،ادنك ،اكيجلب ،ايلارتسأ
تايصوتل ةيئاهنلا ةغيصلا عضوو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،ةدحتملا ةكلمملا ،اينابسأ ،ايلاطيإ ،نانويلا  
ماع يف ةمدقملا ةجرحلا تامادختسالا تانييعتنأشب ةنجل لا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تصوأو . ٢٠٠٣ 
ةجرحلا تامادختسالل تانييعت ليثيملا ديموربل يرتم نط٨ ٢٧٥،١(  ملو ،يئزج وأ يلك لكشب كلذو )  

تانييعت ٣ـب صوت  يرتم نط٨،٦(  وأ ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةيئزجلا ةيصوتلل ةجيتنو ).  
عومجم امب ةيصوتلا متت ملتانييعتل ىدارف فارطألا ضيفخت ىرخأ يرتم نط٢ ٢٢٩،٩ه ،  تلد .    ع دقو
لع جلتالاحلا مظعم يف كلذ مت و. ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نم ديدعلا يف ليثيملا ديمورب ةيمك
ةبسانم ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل اهارت يتلا ةعرجلا تالدعم عم ًاقفاوتمنييعتلا مادختسا عمو ،   

فينصت ةداعإ جئاتن زجوتو . اهلداعت ام وأ ةعينملا كيتسالبلا قئاقرلثم تاثاعبنالا ةحفاكم تايجولونكت 
يناثلا لودجلا يف فرطلا بسح كلذو"تمعِِل"ةئف ىلإ ةجرحلا تامادختسالا تانييعت   .  

كلذو " تمعِِل"ةئف يف اهفينصت ديعأ يتلا ةجرحلا تامادختسالا تانييعت صخلم   :٢لودجلا 
  فرطلا بسحو يرتملا نطلاب اهتيمك بسح

فرطلا اهضفخ وأ ا  ىصوم ا  اهنييعت مت  فرطلا  صوي مل  
  ٥٤,٢  ٩٥،٨  ١٥٠،٠  ايلارتسأ
  ٤١،٩  ٤٤،٥  ٨٦،٤  اكيجلب

  رفص  ٤٧،٢  ٤٧،٢  ادنك
  ٤٢  ٢٧٣  ٣١٥  اسنرف
  ٢٤  ١٨٦  ٢١٠  نانويلا
  ٩٦٣  ١ ٥٢٧  ٢ ٤٩٠  ايلاطيإ
  ٢٧٨  ٣٥١  ٦٢٩  اينابسأ
  رفص  ٥٢،٤  ٥٢،٤  ةدحتملا ةكلمملا
  ٨٣٥،٠  ٥ ٦٩٨،٥  ٦ ٥٣٣،٦  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

عوم ٢ ٢٣٨،٥  ٨ ٢٧٥،١  ١٠ ٥١٣،٦  ا  
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،٢٠ و١٩نيترقفلا يف ةدراولا ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تايصوت ىلإ ةفاضإلابو   -  ٢١ مض ن  
تاحرتقملا٢٠٠٤رياربف /طابش يف رداصلا هريرقت يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلع ةيلاتلا    

ررقملا نم ٢ةرقفلا يف هيلع صوصنملا وحنلا   ٩/٦:  
ليثيملا ديمورب نم تايمكب حامسلا رايخ يف رظنلا يف فارطألا عامتجا بغري دق   )أ(  

  عامتجالبِق نم ةدمتعم نوكت نأ نود  ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماعل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل ة نيعملا
املاط،فارطألا نلا تاثاعبنالا نأ  لدعمب ةبوسحم ١٢١١ –نولاهلا ريمدتو عمج ةجيتن اهرثأ ودبي ةمجا    

وليك ةسمخ لكل١٢١١ –نولاه نم دحاو مار غوليك   ؛ليثيملا ديمورب نم تامارغ 
تانييعت لليثيملا ديمورب مادختساب حامسلاو رظنلا يف فارطألا عامتجا بغري دق   )ب(  

يف فارطألا رمتؤم نم ةدمتعملا ةجرحلا تامادختسالا دعب امو٢٠٠٧ماع   لاح يف طقف كلذو ،ه  صلقت  
تانولاهلا نم ةيفاك ةيمك ريمدت ببسب ليثيملا ديمورب نم ةلصلا تاذ ةيمكلل نوزوألا دافنتسا ةلاد مجح 

. ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم وأ تملاجهنلل نكميو رفوت نأ يملعلا مييقتلا قيرفل ةقباس ريراقت يفة عب   
دعب امو٢٠٠٧ماع يف نزاوتلا قيقحت ضرغب ةضاعتسالا تالاحل ةمئالملا بس نلارايتخال ًاساسأ  نكميو . ه 

ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو تانولاهلا نم ةيفاك تايمك نأ تابثإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل 
تاجاي تحالل و،ةجرحلا تامادختسالل ةبولطملا تايمكلا زواجتي لكشب ةحاتماهدح نع ةدئازلا ةي رولف

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا نادلبلل ةيساسألا ةيلحملا    ؛٥ 
تامادختسالا تانييعتل  يبساحم راطإ يف تبينأ و رظني نأ فارطألا عامتجا دوي دق  )ج(  

تايمك لا نمضتي نأ هنأش نم يذلا ةيرورضلا تامادختسالا تانييعتل مدختسملا كلذل هباشم ةجرحلا
جرحلاتامادختسالا تاءافعإل ةصصخملا تايمكلاو تانوزخملاو رصحلا تايلمع نم ةرفاوتملا  ة 

ّكذت نأ ةنامألل نكميو ؛ةنسلا ةياعم ةلمعتسملا تايمكلاو   نوناك ١دعب هنأ بفارطألا ر ديصر  
ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ تحن٢٠٠٥رياني /يناثلا  م يتلا نادلبلا يفو تانوزخملا مادختسا نكمي ،   
، تاقيبطتل طقف ليثيملا ديمورب نم ةرفاوتملا نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا فارطألل ريدصتللو  

تحن ،ةطيسو داومك ٥ةداملاب ةلماعلا   م يتلا تالامعتساللو نكمي امك ؛ةجرح تامادختسا تاءافعإاهل    
وأ ،ةدوجوملا تانوزخملا مادختسا ًالوأ اهيلعنوكي  ،٩/٦ررقملا بجومب هنأب فارطألا ريكذت  تايم كلا 

اهريودت داعملا وأ ،كونبلا يف ةعدوملاليثيملا ديمورب نم  بجومب ةحونمملا تامادختسالا ةيبلتل كلذو  
و جتنت نأاهنكميأا و ةجرحلا تامادختسالا تانييعت تاءافعإ تماد ام ليثيملا ديمورب دروتست وأ / 
ةجرحلا تامادختسالا ةطساوب اهتيطغت متت مل  وأ ن وزخملا قيرط نع ةرفاوتملا ليثيملا ديمورب تايمك 
  .ريودتلا ةداعإو كونبلا يف عاديإلا

تاظحالملا ٢٠٠٤رياربف /طابش يف هريرقت يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مدق امك  -  ٢٢  
  :ةيلاتلا تاحارتقالاو

ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف دبي مل   )أ(  
ىلع لوصحلل ةيفاضإ ًادوهج الذبدق  و،٢٠٠٣ماع يف فارط ألانم ةمدقم تان ييعت ءازإ ًافسعت ديزملا  
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ااهتمدقيتلا ةينقتلا تامولعملا ةلمكتل تامولع ملا نم انييعت يف فارطألا ايجولونكتلا قيرف موقيسو .  
مييقت ءارجإب لبقتسملا يف ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو عم تانييعتلل مراص   

لهاك ىلع ٩/٦ررقملا اهيلع طرتشإ يتلا ريياعملا ب يفي نييعتلا نأ تابثإ ءبعنييعتلاب مئاقلا ءاقلإ   
  ؛فرطلا

بابسألا نم ةدع تائف ٢٠٠٣ماع يف فارطألا نم ةمدقملا تانييعتلا تدروأ و  )ب(    
  :ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ بلطريربت ل

  ؛ةددحم لئادب دوجو مدع  ‘١‘
؛ةينطولاةيميظنتلاتاطلسلا لبِق نم ةدمتعم ريغ ةددحم لئادب دوجو   ‘٢‘    
ةينبلا ريوطتل تقولا رفاوت مدع لثم بابسأل ةدمتعم لئادب رفاوت مدع   ‘٣‘

ةيلمعلا عيوطتو لئادبلا مادختسا لاجم يف بيردتلاو ،دادمإللةيتحتلا   
  ؛ةيلحملا فورظلل

  ؛ةيلحملا عاضوألل ةبسانم ريغ ةحاتملا لئادبلا  ‘٤‘
دعب ضرألا ةحارإ ة رتف (ةعارزلاو ريخبتلا ةلحرم نيبةعقاولا ةرتفلا لوط   ‘٥‘

ةعارز جمارب يف لالتخإ ىلإ يدؤي امم لئادبلا ضعب مادختسا عم ) ريخبتلا
  ؛ليصاحملا

  ؛ًايداصتقا ةحلاص ريغ ةحاتملا ةبسانملا لئادبلا  ‘٦‘
ةلطامملا ببسب كلذو دعب اهدامتعا متيمل ةحا تملاو ةيداصتقا ةحلاصلا لئادبلا  ‘٧‘  

 ؛ىرخأ بابسألو ةمئالملا مدعو

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلدأو  )ج(   اهيلإ تدنتسإ يتلا ةجحلا نأشب قيلعت ب 
جرحلاتامادختسالا تانييعت ليثيملا ديموربل ةحاتملا لئادبلا نأب ةلئاقلاو ،فارطألا ضعباهتمدق يتلا  ة  ريغ " 

 ةيحالصلا موهفم فلتخا امهم هنأىلإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريشيو ". ًايداصتقا ةحلاص
لقتسم لكشب فيلاكتلا لمحتي،دمتعملا ةيداصتقالا  ن م ةلأسم ةيوست يغبني هنإف ةيفاضإلا فيلاكتلا امأ .  
،مهسفنأ نومدختسملا اهلمحتي دقف ت يتلا تاموكحلا وأ  ِيعتاءافعإ ن ناتهجلا وأ ةجرحلا تامادختسالا  
ةيحالصلا "موهفم نأ شب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهمدق يتلا تاحيضوتلانإ . ًاعم
ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل لا تنأ نكمي " ةيداصتقالا  دحوم ساسأ ىلع  ،مييقتءارجإل ا حيت

جرحلاتامادختسالا تانييعتلةيعوضومبو   ؛فارطألااهتمدق يت لا ة 

ةيمهأب قلعتي اميف تاظحالملا ضعبب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلدأ دق و  )د(  
ليثيملا ديمورب مادختسا نم يجيردتلا صلختلل فارطألا اهلذبت يتلا ةيلاحلا ةلحرملا هذه يف ةق ابسلا دوهجلا

ولمويلاة مزال نوكت دقليثيملا ديمورب نم لقأ تايمك نأ كلذ يف امب  تذختا   .كلذ لبق ةقابستاوطخ   
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يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تايصوت نأشب ًاررقم ذختت نأ يف فارطألا بغرت دقو   -  ٢٣
مادختسالا تانييعتدامتعالهل ةعباتلا ليثيملا ديمورب بة ينعملاةينقتلا تارايخلا ةنجلو  جرحلاتا  نم ةمدقملا ة   

ثلا نوناك٣١لولحب فارطألا  رخآ حرتقم يأ نأشبو ٢٠٠٣رياني /ينا  ايجولونكتلا قيرف ريرقت يف دري   
 .٢٠٠٤رياربف /طابش يف رداصلا يداصتقالا مييقتلاو

 اهنع غالبإلاو ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ حنم طورش ):ج (٣دنبل ا  -ميج

جرحلاتامادختسالا تاءافعإ حنم طورش ةيضق نإ  -  ٢٤ يملا ديموربلة  ا دق اهنع غالبإلاو ليث   راثأ
يف نيرشعلاو ثلاثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا اهشقانو ةرم لوأل ةيكينيمودلا ةيروهمجلا  
ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا لاحأ كلذ دعب و. ٢٠٠٣هيلوي /زومت ،لايرتنوم

قفرملا رظنأ (هيف رظنلا ةلصاومل فارطألل رشع سماخلا عامت جالا ىلإعوضوملا اذه نأشب ررقم عورشم 
  ).ةركذملا هذهل عبارلا

لودج نم ) ب(‘ ١‘) أ (٣دنبلا راطإ يف ةيضقلا هذه فارطألل رشع سماخلا عامتجالا شقانو   -  ٢٥
ىلإ ٢٣تارقفلا رظنأ (لامعألا  رشع سماخلا عامتجالا ريرقت نم ٢٩  ةقيثولا مسرب   

UNEP/OzL.Pro.15/9 (يريضحتلا ءزجلا قفتا ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو قيرف ءاشنإ ىلع عامتجالا نم  
ةسلجلا ىلإ اهنع ريرقت ميدقتو ررقملا عورشم يف ةدراولا ةقلعملا اياضقلا يف رظنلل ةيوضعلا حوتفم لاصتا 

ًاقحال ررقتو .ةماعلا اهجاردإ و ةيضقلاهذه يف رظنلا ةلصاو مل فارطألل يئانثتسا عامتجا ىلإ ةلأسملا ةلاحإ 
  ).ةركذملا هذهل لوألا قفرملا يف ١٥/٥٦ررقملا رظنأ ) (ج (٣دنبلا اهفصوب هلامعأ لودج يف 

نأشب فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ىلإ عامتجا ةعاق ةقر و ةيبوروألا ةعامجلا تمدقمّث مو   -  ٢٦
مزاللا كالهتسالاو جاتنإلل ا  حلا تامادختسالا ةيبلتلةحومسملا تايوتسملا ةلماعلا ريغ فارطألل ةجر  

عامتجالا غلبأو . حرتقملا اذه ةشقانمل لاصتا قيرف ئشنأو). ةركذملا هذهل سماخلا قفرملا رظنأ (٥ةداملاب 
. ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلا نم قيرفلا نكمتي مل ظحلا ءوسل هنأديب  ،لاصتالا قيرفهزرحأ يذلا مدقتلا ب

يئانثتسا عامتجا ىلإ ةلأسملا هذه ةلاحإ ًاضيأ بجي هنأ فارطألا رمتؤمل رشع سماخلا عامتجالا ررق اذل و
  .تاشقانملا ةلصاومل فارطألل

ةعاق ةقرو ايلارتسأ ةلثمم تمدق ،فارطألل رشع سماخلا عامتجالا نم يريضحتلا ءزجلا ءانثأ   -  ٢٧
، لا دادعإ ةسالس ىلإ ةيدؤملا سيياقملاو: ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ ةيلمع لوح عامتجا ةيونسلا ريراقت

يتلا تاشقانملا الت ررقملا عورشم نأ تحضوأو . ةركذملا هذهل سداسلا قفرملا يف اهنم ةروص درون يتلاو
هنم دصقلا ناكو ،ةيوضعلا حوتفم لاصتالا قيرفل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ءانثأ لاصتالا قيرف اهدقع 

يتلا ةعوم  فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ءانثأ أشنتا وأ لاصتالا قيرف تاشقانمل ًاساسأ حبصي نأ   .
يئانثتسالا عامتجالا ىلإ ةلأسملا هذه ةلاحإ ةرورض كلذك فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ررق دقو 

ةرورض رمتؤملا ررق كلذ دعبو . لامعأ لودج يف) د (٣دنبلاك ةلأسملا هذه عضولو هثحب ةلصاومل فارطألل 
اهتفصب لامعألا لودج ىلع ةيضقلا عضولو هثحب ةلصاومل فارطألل يئانثت سالا عامتجالا ىلإ ةلأسملا ةلاحإ

  ).ةركذملا هذهل لوألا قفرملا رظنأ) (د (٤دنبلا 
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قفرملا  (ةيكينيمودلا ةيروهمجلانم مدقم ررقم عورشم يف رظنلا ةداعإ يف فارطألا بغرت دقو   -  ٢٨
 )ةركذملا هذهل ،يلاوتلا ىلع سماخلاو عبارلا قفرملا يف دراولا وحنلا ىلع(ةيبوروألا ةعامجلا حرتقمو عبارلا 

  .اياضقلا هذه نأشب ررقم ذاختاو

مييقتب اهتلص ثيح نم ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل لمع تاءارجإ يف رظنلا  ):د (٣دنبل ا  -لاد
  ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعتلا

تاءارجإب قلعتت ةلأسم يأ يف رظنلا فارطألا بغرت دق ،لامعألا لودج نم دنبلا اذه تحت و  -  ٢٩
ةجرحلا تامادختسالاب ةصاخلا تانييعتلا مييقتب ةلص يذ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل لمع 

  .لئاسملا هذه نأشب ررقم ذاختاو



UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/2 

12 

  لوألا قفرملا
فارطألل رشع سماخلا عامتجالل١٥/٥٦ررقملا   )١(  

  :ررقي فارطألل رشع سماخلا عامتجالا نإ
[...]  
  فارطألل يئانثتسالا عامتجالا  – ١٥/٥٦ررقملا 
كتسا نم نكمتي مل فارطألل رشع سماخلا عامتجالا نأكردي ذإ  ،   هلامعأ لودج ىلع دونبلا ثحب لام
ةرقفلا ىلإ ريشي ذإو ةداملا نم ٢   ١١، لوكوتوربلا نم    
ةرقفلا ماكحأ ةاعارم عمو ةداملا نم ٣  ةداملاو ٤  ماظنلا نم ١٣   ،   يلخادلا
لوكوتو ربلينامتئسالا قودنصلا نم فارطألل يئانثتسا عامتجا ليومت يرورضلا نم نأ ىري   -  ١

  ؛لايرتنوم
ىلإ ٢٤نم ةرتفلا يف فار طألل يئانثتسالاعامتج الادقعي نأ   -  ٢ راذآ٢٦    ؛٢٠٠٤سرام / 
؛ررقملااذهل قفرملا يف فارطألل يئانثتسالا عامتجالل تقؤملا لامعألا لودج عضوي نأ  -  ٣    
ةينازيمل لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا نم رالود ٥٩٦ ٠٠٠هردق يلام صصخم ميدقت   -  ٤  
تارايخلا ةنجل نم ءاربخلاو ءاضعألا روضحل لاومأ كلذ يف امب فارطألل يئانثتسالا عامتجالا تاقفنل ٢٠٠٤  

  ؛يئانثتسالا اهعامتجا يف ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا

  قفرم
  فارطألل يئانثتسالا عامتجالل تقؤملا لامعألا لودج

  .عامتجالا حاتتفا  -  ١
  :ةيميظنت لئاسم  -  ٢

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

  :تاررقملا تاعورشمو اياضقلا ةشقانم  -  ٣
ديمورب نم ةددحملا ةتقؤملا تاضيفختلاب قلعتي اميف لايرتنوم لوكوتورب ل رييغتلالاخدإ   )أ(

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع قبطنت يتلا ٢٠٠٥ماع نم ةرتفلا يف ليث يملا   ؛٥ 
  ؛ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعت  )ب(
اورب نم ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ حنمل طورش  )ج(  .أشب ريرقت دادعإو ليثيملا ديم

  .فارطألل يئانثتسالا عامتجالا ريرقت دامتعا  -  ٤
  .عامتجالا ماتتخا  -  ٥

                                                           
ةقيثولا نم ٧٩ و٧٨نيتحفصلا رظنأ   )١(  UNEP/OzL.Pro.15/9. 
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  يناثلا قفرملا
 )٢(ءاه قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملاب ةقلعتملا تارييغتلا نأشب لاصتالا قيرف عامتجا نع ريرقت

  ريرقتلا  -فلأ
يناثلا نيرشت١١يف لاصتا قيرف ءاشنإ مت  تاضيفختلا ةدايز تاوطخ ةشقانمل ٢٠٠٣ربمفون /    

ةرقفلا ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب ليثيملا ديمورب يف ةددحملا ةتقؤملا  هب بلاطي ام وحن ىلع ١   
ىلع صني يذلا ٩/٥ررقملا  ضيفختلا ةدايز يف٢٠٠٣ماع يف فارطألا عامتجا تبي "  يف ةددحملا ةتقؤملا تا  

ةداملاب ةلماعلا فارطألا ىلع قبطنت يتلا ٢٠٠٥ماع دعب ا ملةباقرلا ةرتفل ليثيملا ديمورب   ٥".  
كالهتسا يف ةيجيردتلا تاضيفختل ل ةيوئملا ةبسنلاوتيقوت لاةساردب عامتجالا يف نوكرتشملا ماق 

ىلع ةيبوروألا ةعامجلا نم نولثمم قفاوو .ليثيملا ديمورب تاضيفختلا تيقوتل ةبسنلاب ةنورملا ب يلحتلا 
ريخألاو لوألا اميس ال ،ضيفختلل ةيوئملا ةبسنلاو،ةيجيردتلا اهتيمهأ اهل ةيجيردتلا تاضيفختلا نأ يؤتراو .  

  .يجيردتلا صلختلا فادهأب ءافولا ىلع فارطألا ةدعاسم يف
ةنامأ عقوم ىلع ةروشنملا ةيل يصفتلا تامولعملا ىلع ةيبوروألا ةعامجلا ىلإ ركشلا نوكرتشملا هجوو

فارطألا يف ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا يف مدقت قيقحت نيبت يتلاو ،بيولا ةكبش ىلع نوزوألا  
ررقملا نم نأ تامولعملا هذه تنيب دقو ). UNEP/OzL.Pro.15/3/Add.1 (١، ٥ةداملا بجومب ةلماعلا 

ورب مادختسا نم ةئاملا يف٥٧نم ايجيردت صلختلا  قودنصلا دوقع ىلإ ادانتسا ٢٠٠٧ماع لولحب ليثيملا ديم    
ليثيملا ديمورب ضيفخت لجأ نم ١، ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا عم ةمربملا ةنهارلا فارطألا ددعتملا   

  .ايجيردت هنم صلختلاو
فارطألا ىدارف فورظ يف ةدوجوملا تافالتخالاب يعو ىلع لاصتالا قيرف يف نوكرتشملا ناكو 

ىلإ ةجاحلاو ليثيملا ديمورب نم ايجيردت صلختلا بوص مدقت نم هققحت اميف ) ١(٥ةداملا بجومب ةلم اعلا
  .ًابعص ًارمأ لئادب ىلع روثعلا نوكيامدنع ،ةريخألا ثالثلا تاونسلا يف ليثيملا ديمورب نم ةيفاك تايمك 

اهتيمهأ اهل فارطألا دد عتملا قودنصلا دوقع لامكتسال مزاللا تقولا يف ةريصق ةلاطإ نأ يؤترا دقو
) ١(٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب ،ءاضتقالا دنع ،ةنيعم فورظ يف  تاقافتا نم تعرس يتلا  

ةقث ىلع ظفاحت نأ هذه " نامألا ةكبش"لثمل نكميو . فارطألا ددعتملا قودنصلا عم يجيردتلا صلختلا
ةلماعلا ريغ فارطألا مدقتت امدنع اميس ال ،ليثي ملا ديمورب ضيفخت فادهأ قيقحت يف عارزلاو ةموكحلا

  .ليثيملا ديمورب نم ةجرح تامادختسا بلطب) ١(٥ةداملا بجومب 
ايازم ىلع يوطني ، ٢٠٠٥ماع دعب ةيجيردتلا تاضيفختلا نم ديزمب مايقلا نأ ىلع نوكرتشملا قفاوو 

لالخ ثدحت يتلا يجيردتل ا ضيفختلا تامازتلا صحفي نأ فارطألا ددعتم قودنصلا ىلع نيعتيس ثيح
تاونس ثالث ا  ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ةدعاسم ىلإ ةجاحلاو ،دم ليومت ةرتف لك ءافولا ىلع ) ١(٥ 

تامازتلالا هذ .  
نم ةئاملا يف ٢٠نم بلغألا يف نوكتي تاوطخ ىلع يجيردت يطخ ضيفخت ذيفنت نأ ربتعاو   

حقنم ينمز لودج ميدقت ىلع ةيبوروألا ةعامجلا ولثمم قفاوو. هزاجنإ نكميو يلمع رمأ ضيفختلا رظنأ ( 
كلذكو لاصتالا قيرف يف تراد يتلا تاشقانملا هرابتعا يف ذخأي ،فارطألا هيف رظنت يكل) قفرملا لودجلا  

  .UNEP/Ozl.Pro.15/3/Add.1ةقيثولا يف ةيبوروألا ةعامجلا اهتمدق يتلا تانايبلا 
                                                           

 .UNEP/OzL.Pro.15/CRP.21عامتجالا ةع اق ةقرو يف دراولا وحنلا ىلع  )٢(
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يف تحقن –ةحرتقملا تارييغتلا   -ءاب  يناثلا نيرشت١٢    ٢٠٠٣ربمفون / 
  ءاه قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملاب ةلصتملا تارييغتلا  -  ١

ًاثلاث ٨ةرقفلا دعب ةيلاتلا ثالثلا تارقفلا فاضت  لوكوتوربلا نم٥ةداملا نم ‘ ٢‘) د(   :  
رركم٢" ثالا ةرتف يف هنأ نمضي نأ ةداملا هذه نم١ةرقفلا بجومب لماع فرط لك ىلع     ين  

يناثلا نوناك١يف أدبت يتلا ًارهش رشع  زواجتت الأ ،كلذ دعب ًارهش رشع ينثا ةرتف لك يفو ٢٠٠٨رياني /   ،
يف نيتس ،ءاه قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ًايونس هجاتنإو هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا 

ىتح ١٩٩٥ماع نم ةدتمملا ةرتفلل ،يلاوتلا ىلع هجاتنإو هكالهتسال بوسحملا يونسلا طسوتملا نم ةئاملا   
ماع ةيا  ؛١٩٩٨  
يف هنأ نمضي نأ ةداملا هذه نم ١ةرقفلا بجومب لماع فرط لك ىلع   ًاثلاثرركم  ٢"  

يناثلا نوناك١يف أدبت يتلا ًارهش رشع ينثإلا ةرتف  ، ٢٠١٠رياني /  كلذ دعب ًارهش رشع ينثا ةرتف لك يفو  ،
، وسحملا تايوتسملا زواجتت الأ ءاه قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ًايونس هجاتنإو هكالهتسال ةب

نم ةدتمملا ةرتفلل يلاوتلا ىلع هجاتنإو هكالهتسال بوسحملا يونسلا طسوتملا نم ةئاملا يف نيعبرأو ةسمخ 
ماع ةيا ١٩٩٥ماع   ىتح   ؛١٩٩٨ 

هذه نم ١ةرقفلا بجومب لماع فرط لك ىلع   ًاعباررركم  ٢" يف هنأ نمضي نأ ةداملا  
يناثلا نوناك١يف أدبت يتلا ًارهش رشع ينثالا ةرتف  ، ٢٠١٢رياني /  كلذ دعب ًارهش رشع ينثا ةرتف لك يفو  ،

 ، ءاه قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ًايونس هجاتنإو هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا زواجتت الأ
ماع نم ةدتمملا ةرتفلل ،يلاوتلا ىلع هجاتنإو هكالهتسال بوسحملا يو نسلا طسوتملا نم ةئاملا يف نيثالث

ماع ةيا ١٩٩٥  ىتح   "؛١٩٩٨ 
  ءاه قفرملا يف ةدراولا داوملاب قلعتي اميف تارييغتلا نم ديزملا ءارجإ: .../١٥ررقملا عورش م  - ٢

ةداملا نم ٩ةرقفلا يف هيلع صوصنملا ءارجإلل ًاقبط ،دمتعي نأ  نوم لوكوتورب نم٢  ًادانتساو ،لايرت  
داوملاب قلعتي اميف تيرجأ يتلا تارييغتلا ،لوكوتوربلا نم ٦ةداملا ماكحأل ًاقفو ةدعملا تاريدقتلا ىلإ   

سماخلا عامتجالا ريرقتل **قفرملا يف نيبملا وحنلا ىلع ،لوكوتوربلل ءاه قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا   
  ؛فارطألل رشع
أ ينوناقلا صنلا نإ:قيلعت  :يلي امل ئفاكم هالع 

 تاقيلعتلا ةباقرلل ينمزلا لودجلا ةنسلا
 ةباقرلل يلاحلا ينمزلا لودجلا ١٩٩٨-١٩٩٥ةرتفلا يف ديمجتلا  ٢٠٠٢
ساسألا طخ نع ةئاملا يف٢٠ةبسنب ضفخ  ٢٠٠٥  ةباقرلل يلاحلا ينمزلا لودجلا  
ساسألا طخ نع ةئاملا يف٤٠ةبسنب ضفخ  ٢٠٠٨    
ساسألا طخ نع ةئاملا يف٦٠ةبسنب ضفخ  ٢٠١٠    
ساسألا طخ نع ةئاملا يف٧٠ةبسنب ضفخ  ٢٠١٢    
 ةباقرلل يلاحلا ينمزلا لودجلا يجيردتلا صلختلا ٢٠١٥
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  ثلاثلا قفرملا
  )٣(فارطألل رشع سماخلا عامتجالل -  ١٥/٥٤ررقملا 

  :ررقي فارطألل رشع سماخلا عامتجالا نإ
[...]  
مييقت دنع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهمدخت سي يتلا مييقتلا تائف  - ١٥/٥٤ررقملا 

  ليثيملا ديموربلةجرحلا تامادختسالا 
ا رادقملا نأشب تبلا يف بعاصم تقال دق فارطألا نأكردي ذإ  لخدي يذلا ليثيملا ديمورب نم بسانمل 

،   ةجرحلا تامادختسالا يف
لماكلاب لثتمت نأ يغبني تاءافعإلا نأ هرابتعا يف عضي ذإو ، ٩/٦ررقملل   ةدودحم نوكت نأ ا  دوصقملاو  

،   ليثيملا ديموربل يجيردتلا صلختلا نع ًاتقؤمو ًادودحم ًاجورخ نوكت نأو
ـك ًايلاح ةفنصملا تاحيشرتلا تاذ فارطألا وعدي  -  ١ ت"  مِل ٢٠٠٣ماعل يليمكتلا ريرقتلاب " ع 

مادختساب ،ا ولعم ميدقت ىلإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نع رداصلا  احيشرت معدل ةيفاضإ تام
لوألا نيرشت يف رداصلا٢٠٠٣ماعل يليمكتلا ريرقتلا يف ةدراولا تاقيلعتلا  قيرف نع ٢٠٠٣ربوتكأ /   

ةيفاضإلا تامولعملل هجومك ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل /يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
ةيفاضإ تاهيجوت ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ناكراشملا ناسيئرلا مدقي فوسو . ةمزاللا
ِلُط اذإ ةمزاللا تامولعملاب قلعتي اميف فارطألا ةدعاسمل ةنامأ ىلإ ةيفاضإ تامولعم ميدقتب ةبلاطم فارطألاو . تب

يناثلا نوناك٣١هتياغ دعوم يف نوزوألا    ؛٢٠٠٤رياني / 
تارايخلا ةنجل ىلإ بلطي  -  ٢ لبق دقعي نأ يغبني ،ًاصاخ ًاعامتجا دقعت نأ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا  

هتياغ دعوم يف فارطألا ىلع ممعي يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ريرقت رادصإل فاك تقو  ١٤ 
  ؛٢٠٠٤رياربف /طابش

مادختسالا تاحيشرت مييقت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإبلطي  -  ٣ نم ةجرحلا تا  
ت"ـك ًايلاح ةفنصملا ليثيملا ديمورب  مِل ا"ـك اهفينصت ديعأ يتلاو " ع ا"، "ىصوم وأ "ىصوم ريغ ريغ "، 

  ؛"مييقتلا ىلع رداق

                                                           
ةقيثولا نم ٧٨ةحفصلا رظنأ   )٣(  UNEP/OzL.Pro.15/9. 
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  عبارلا قفرملا
قيرفلا نم لاحم ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ حنم طورش نأشب ررقم عورشم 

  )٤(فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ىلإ نيرشعلاو ثلاثلا هعامتجايف ةيوضعلا حوتفم لماعلا 

  :ررقي فارطألل رشع سماخلا عامتجالا نإ
[...]  

  ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ حنم طورش  [...]:/١٥ررقم عورشم 
ةداملاب ةلماعلا فارطألا ةعومجم نأ كردي ذإ ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا ةعومجمو ٥  لك٥  اتزرحأ امهيت  

ىلإ ريشي ذإو ،ليثيملا ديمورب كالهتسا ضيفخت ىلع يلاتلاب دعاس امم ةلاعف لئادب دامتعا يف ًاريبك ًامدقت 
،يجيردتلا صلختلا يف مخزلا اذه ةلصاوم باوصتسا    ليثيملا ديمورب نم

ب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأظحاليذإو  ال امل ةدوجومو ًاينق ت ةيدجم لئادب تددح دق ليثيملا ديمورب 
يف ةروصحم لئادب اهل دجوت ال يتلا تامادختسالا نأو ،ليثيملا ديمورب تامادختسا نم ةئاملا يف ٩٣نع لقي   

  ،ةددحم تالاح
ينمزلا لودجلا نم تاءافعإلا مراص لكشب رصحت نأ ةيلوؤسم فارطألا ىلع نأ ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو  

ةددحملا تالاحلا يفلايرتنوم لوكوتوربل وتت ال يتلا  ،ا    ًاينقتو ًايداصتقا ةيدجم لئادب نيلمعتسملل اهيف رف
ةداملاب ةلماعلا فارطألا نم ًاريبك ًاددع نأب رقي ذإو ركبملا ليلقتلا وحن لمعلاب ةمراص تامازتلا تمدق ٥   

نم اهعيراشم ليومت لباقم طرشك هنم ماتلا صلختلا وأ ،ليثيملا ديمورب نم   ،فارطألا ددعتم قودنصلا 
  :٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا ىدل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإب قلعتي اميف   -  ١
يلي اميداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفىلإ بلطي نأ   )أ(  :  

يتلا ةلمتحملا ىرخألاتاريثأتلا وأ ةيراجتلا وأ ةيداصتقالا تاريثأتلل ًامييقت يرجي نأ   ‘١’  
ةداملا فارطأ نادلب ىدل أشنت دق يف ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل ةجيتن ٥   

ةيلحملا تاجتنملا ىلإ ةصاخ ةراشإ عم ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا نادلب   ،
  ؛تارداصلا تاجتنمو

ةداملا فارطأ نادلب ىدلليثيملا ديمورب تانوزخم ضئاوف قارغإ عنمل تارايخ ددحي نأ   ‘٢’  
طألا ميلاقأ يف ةداملا هذه كالهتسا ضافخنا عم٥   ؛٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فار ، 

ماع يف شقاني نأ فارطألا عامتجال ىنستي ىتح ٢٠٠٤ ويام/رايأيف همييقت رشني نأ   ‘٣’  
؛ةبترتملا راثآلا نم فيفختلل ةبسانم تاوطخ ذاختا يف تبيو٢٠٠٤    

                                                           
ىلإ ٣٥نم تا حفصلا رظنأ  )٤(  .UNEP/OzL.Pro/WG.1/23/5ةقيثولا نم  ٣٧ 
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ةرورضب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ل٢٠٠٣ ويام/رايأريرقت ةيصوت ىلع قدصي نأ   )ب(  
ةلجسم ًاينقت ةيدجم تارايخ اهيف دجوت يتلا تالاحلا يف ةيرورض تامادختسال تاءافعإب حيرصتلا مدع  
، اوتمو ة ةماع تاكرش ةطساوب ًايراجت ةلوادتمو ةرف لقأ ةفلكتب تارايخلا هذه قيبطت نكميو اشم فورظ تاذ

ـب ًايلاح ردقت يتلا فارطألا ددعتم قودنصلاعيراشم ةفلكت طسوتم نم  الود٢٤  دحاولا مارجوليكلل ًار  
  ؛نوزوألا دافنتسا تالادبةبوسحم 
ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ حنم نأ   )ج( ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا نادلب ىدلت طورشلل ًاقفو ٥   

  :ةيلاتلا
ةحاتم ًايداصتقاو ًاينقت ةيدجم لئادب اهيف دجوت ال يتلا تالاحلا يف طقف تاءافعإلا حنمت   ‘١’

  ؛٩/٦ررقملا يف ددحملا وحنلا ىلع ،نيلمع تسملل ةبسانمو
ايجولونكتلا قيرف هب ىصوأ يذلا وحنلا ىلع ،طقف يونس ساسأ ىلع تاءافعإلا حنمت   ‘٢’

ةينعملا لمعلا ةقرفو ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو 
رابتعالا يلو نأ ىلع ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا يعارزلا داصتقالاب  ي

عقوتملا نم نوكي نأ ىلع  ،لئادبلاناديم يف ةدجتسملا ةعيرسلا تاروطتل ل لماكلا
  ؛نيتيلاتلا نيتنسلا وأ ةيلاتلا ةنسلالالخ ةيفاض إلالئادب لا كلتليجست 

ررقملا يف ةدراولا ريياعملاب يفت يتلا(ةبسانم لئادب ليجست مت اذإ   ‘٣’  ةحاتم تحبصأو) ٩/٦ 
، ٢٠٠٥ماع  هلبق وأ ردصي الأو ،كلذب نوزوألا ةنامأ رطخي نأ ينعملا فرطلا ىلعف   

لئادب اهل تحبصأ يتلاةددحملا تامادختسالل ليثيملا ديمورب جاتنإ /داريتسال صيخارت  
 ؛ةرفاوتم

، موق ت  ‘٤’ يف امب ،ةلاعف تاءارجإ عضوب ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإ حنمت يتلا فارطألا
ديمورب تايواح ىلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضول حضاو ماظنو صيخارت للماظن كلذ 

 ، تاءافعإل ةصخرملا ليثيملا ديمورب تايمك عيمج مدختست الأ نامضل كلذو ليثيملا
؛تاءافعإلا اهلجأل تحنميتلاةددحملا تامادختسالا يف الإ ،ةجرحلا تامادختسالا    

’٥‘   ، ةلصفم ريراقت ةجرح تامادختسال تاءافعإ صيخارت ىقلتت يتلا فارطألا مدقت
ليثيملا ديموربل اهتجاح ليلقت يف زرحملا مدقتلاو  ةذختملا تاءارجإلا نع ةلماكو 
ربتعتو ؛لئادب ليجستو داجيا وحن ثيثحلا يعسلا كلذ يف امب ،ةجرحلا تامادختسالل 

 ؛ةجرح تامادختسا تاءافعإل ىرخأ تانييعت ةيأ ميدقتل ًاطرش ريراقتلا هذه

  )د( تامادختسال تاءافعإ يأب ةيصوتلا ىدل ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ب ُلْطي نأ
ليلقت ا ب ىصوي نأ ،ةجرح  تامادختسالا يف ليثيملا ديمورب ىلع دامتع الاأش نم ةنكمم ةددحم تاءارجإ

 ؛ةجرحلا
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معت يتلا٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا نادلب ىدل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإب قلعتي اميفو   -  ٢ ل  
  :ركبملا يجيردتلا صلختلا ىلع

  )١رايخلا (
ماع يف ًاريرقت مدقي نأ ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإبلطي نأ   )أ(  زجوي، ٢٠٠٤ 

ىلع لمعت يتلا ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ صيخرتل ةمزاللا طئاسول او تارايخلا  
  ؛ليثيملا ديمورب نم ركبملا يجيردتلا صلختلا

  )٢رايخلا (
د ىلإبلطي نأ   )أ( عت نأ فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا عيراشم تاقافتال ةميمض   

تاءافعإ صيخرت نكمي هنأ اهيف ددحت )ةيعاطقلا وأ ةينطولا(ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا   ،
ًاينقت ةحلاص لئادب ديدحت ىلع ةقيقح ةرداق ريغ فارطألا اهيف نوكت يتلا تالاحلا يف ةجرحلا تامادختسالل  

  ؛ليثيملا ديموربل ًايداصتقاو
تابلط ةيأل ًاضارعتسا يرجي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ةيذيفنتلا ةنجللا بلطت   )ب(

ةلماعلا فارط ألا يلثمم عيمجل ةيضرم ةقيرطب ةلأسملا هذه يف لصفلا نم ةيذيفنتلا ةنجللا نكمتت مل اذإو. تاءافعإ
اهيف تبلل فارطألا ىلإ ةيضقلا عفرت ،ةيذيفنتلا ةنجللا يف٥ةداملاب   [.  
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  سماخلا قفرملا
ةجرحلا تامادختسالا ةيبلتل ةيرورضلا كالهتسالا وأ جاتنإلا تايوتسمةزاجإل ررقم عورشم   

ةيبوروألا ةعامجلا نم مدقم٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ةبسنلاب   ،)٥(  
ررقيفارطألل رشع سماخلا عامتجالا نإ  :  
]...[  

تايوتسمةزاجإل ررقم[...] /١٥ ررقملا ةيرورضلا كالهتسالاو جاتنإلا    فارطألل ةجرحلاتامادختسالل  
  ٥ ةداملاب ةلماعلا ريغ

نأب هنم ًاكاردإ طيحي ذإو ،ليثيملا ديمورب تامادختسا مظعمل ةدوجوم ًايداصتقاو ًاينقت ةيدجم لئادب ةمث  
،   ةلاعف لئادب دامتعا يف ًاريبك ًامدقت تققح دق فارطألا نأب ًاملع

يأ ىلعهنم ًاميمصتو قيرط نم قئاوعلا ليزت ةقيرطب اهذيفنت يغبني ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإ    
،   ليثيملا ديمورب مادختسال تاطبثم قلخو لئادب دامتعا ةلصاوم

ررقملل ًامامت لثتمت نأ يغبني تاءافعإلا نأ هرابتعا يف عضي ذإو نأو ،فارطألا عامتجا نع رداصلا  ٩/٦   
،تللًاتقؤمو ًادودحم  ًءانثتسانوكت نأ وه اهنم دوصقملا    ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلخ

ًافدهتسم ،ماع لك هب هل صخرملا جرحلا مادختسالا مجح نم فرط لك ضفخي نأ ىلع هنم ًاميمصتو  
  ،٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا ىدل نمم تقو عرسأب ةجرحلا تامادختسالا ءافعإ ىلع ءاضقلا 

او ايجولونكتلا قيرف ةيصوتيعاري ذإو يغبني ال ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ نأب يداصتقالا مييقتل  
ةطساوب ًايراجت ةمدختسمو ًايلحم ةرفاوتم وأ اهليجست مت ةيدجم تارايخ اهيف دجوت يتلا تالاحلا يف ا   صيخرتلا

ة،   اشم عاضوأ تاذ تاعورشم
ارقفلا ةاعارم عمو٣ و٢نيترقفلاب لالخإلا نود ،صخري نأ  كالهتساو جاتنإب ،ررقملا اذه ن  م١٠ة  

وحنلا ىلع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهددحي ةددحم ةجرح تامادختسا تانييعتل ليثيملا ديمورب 
ت"، ٢٠٠٥ماعل يئانثتسا ساسأ ىلع ،و " هب ىصوملا" مِل يلامجإلا مجحلاو ). لوألا لييذتلا يف ةدراولا" (ع

؛فرط لك ىدل ساسألا طخ نم ةئاملا يف٣٠وه ىصقأ دح ىلإ لصي هب صخرملا     
ةرقفلا يف هيلع صوصنملا ةئاملا يف ٣٠وهو ىصقألا دحلا مادختسا ىدأ ةلاح يف  يف ضيفخت ىلإ هالعأ ١   

ةيلوؤسم نوكت فوسف ةرقفلا هذه الول هب حمسيس ناك يذلا ىوتسملا نع فرطلا كالهتسا وأ /و جاتنإ
  ؛كلذل ًاعبت كالهتسالاو جاتنإلا ىوتسم ليدعت وه فرطلا

لئادبلا يف عيرسلا مدقتلا ةاعارم لجأ نم يونس ساسأ ىلع ةجرح تامادختسا تاءافعإ يأ حنم 
  ؛٢٠٠٥ماع لالخ لئادبلا هذه لثمل عقوتملا ليجستلاو ليثيملا ديموربل 

                                                           
 .UNEP/OzL.Pro.15/CRP.20عامتجالا ةعاق ةقرو يف دراولا وحنلا ىلع   )٥(
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هاصقأ دعوم يف يبساحم راطإل ةرامتسا روطي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي  ٣٠ 
هل تحنم فرط لك ىلإ بلطيو ،ةددحملا ةجرحلا تامادختسالا ليصافت اهيف لجسي ٢٠٠٤ليربأ /ناسين  

ًايونس ةرامتسالا كلت يف ةددحملا ةجرحلا تامادختسالا ليصافت هنييعت يف مدقي نأ ةجرح تامادختسا تاءافعإ 
يناثلا نوناك١نم ًارابتعا    ؛٢٠٠٥رياني / 

يف ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ ريرقت لكش ريوطت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونك تلا قيرف ىلإ بلطي
ناسين٣٠هاصقأ دعوم  ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل ًانييعت مدقي فرط لك ىلإ بلطي نأ ، و٢٠٠٤ليربأ / 

لوألا نوناك٣١دعب ليثيملا ديموربل  ريرقت مدقي نأ٢٠٠٤ربمسيد /  اذ  ه  ؛لكشلا  
ةرقفلا يف ةددحملا ريياعملا قيبطت نم دكأتي نأ ،ةجرحلا تامادختسالا ءافعإ ىقلتفرط لك ىلع  نم ١   

جرحلا مادختسالاب حامسلا وأ صيخارت حنمب حمست يتلا ةيلحملا هريبادت عضو ءانثأ٩/٦ررقملا  هب صيخرتلا وأ    ؛ 
يناثلا نوناك نملوألا هتياغ دعوم يف نوزوألا ةنامأ ىلإ مدقي نأ نييعتلاب موقي فرط لك ىلع رياني / 

؛ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ نم يجيردتلا صلختلل ةيميلقإ وأ ةينطو ةيجيتارتسا٢٠٠٦    
ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا تانييعت عضي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي 

هبىصوم ريغ"، "هب ىصوم"ةئفك تائف يف  ليثيملا  ريبادتلا ساسأ ىلع كلذو " مييقتلا ىلع رداق ريغ"وأ "  
  ؛ةيساسألا تامادختسالل ةعوضوملا

" ةيداصتقالا ىودجلا"مييقتل ةيهيجوتلا ئدابملا روطي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي 
عضولا تاذ تاعورشملا ىدل يراج تلا مادختسالا ةاعارم عم ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تانييعت يف

  ؛٢٠٠٤ويام /رايأ يف فارطألا ىلإ ريرقت ميدقتو ،لثامملا
نم ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ليلد "لدعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي 

رابتعالانيعبررقملا اذه ذخأ ي ثيحب" ليثيملا ديمورب  . 
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 سداسلا قفرملا
ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ ةيلمع نأشب ايلارتسأنم ةمدقم ةقرو غالبإلل سايق تامالع :  
  )٦(دحوملا يونسلا

نيذلا ءافعإلا يبلاط بناج نم يونسلا غالبإلا ىلع انه ةحرتقملا سايقلا تامالع قبط   ت نأ حرتقملا نم
يب طاقن يأ عضو نع لصفنم قفرم اذهو)٢٠٠٥ماعل (ىلوألا ةنسلل مهءافعا دامتعا مت  ضفخم /ةحقنم تانا، 

  .ةديدجلا تابلطلا ىلع اهقيبطت نكمي
  :ةيلاتلا ةضيرعلا طاقنلا ىلع ًاساسأ يونسلا غالبإلاب ةصاخلا تانايبلا طاقنزكرت نأ بجي 

نامضو يراجتلا عيزوتلاو ،مييقتلاب ةصاخلا اهدوهج يف تابلطلا يمدقمل رمتسملا مدقتلا ىلع ،ًالوأ   - ١
، . لئادبلل يرطقلا يميظنتلا رارقإلا ةذختملا ةديدجلا تاءارجإلا فصو كلذ نمضتي نأ بجي
حاجن نع ريراقت كلذ يف امب (ةمئاقلا براجتلا نع ةيلحرم ريراقت وأ /و تأدب يتلا ةديدجلا براجتلا

ةمجانلا ةيبلسلا جئاتنلا وأ ذيفنتلا يف ريخأتلا ةهجاومل ةحرتقملا ةليدبلا ططخلاو براجتلا هذه لشف وأ 
 ؛)لئادبلاب ةصاخلا براجتلا نع

ءافعإلا بلط يف تاءافعإلا حنم مدع يف ببسلا وه لئادبلا دحأ ليجست ليجأت نأ تبث اذإ   - ٢
 ؛جتنملا ليجست ةيلمع متت امثير ؛ءافعإلا حنم بجيف يلصألا

قيرف /ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نم ةمدقملا تايصوتلا لايح مدقت زارحإ بجي  - ٣
 ؛فارطإلا عامتجا تاررقم نم يأ يف اهرارقإ متي يتلاو يداصتقالا مييقتلاو ايج ولونكتلا

نأ ىلع ديكأتلا بجي هنإف ،لئادبلل ةيداصتقالا ىودجلا مدع ىلع ءافعإلا زكترإ اذإ ام لاح يف   - ٤
يف اهديدحت مت يتلاو ةيداصتقالا ىودجلا مدع ىلإ لوصولل تمدختسُأ يتلا قوسلا لماوع 

 ؛تاريغتلا هذه حيضوت بجي هنإف تريغت اذإ ،وأ ،ريغتت مل يلصألا مادختسالا

ليثيملا ديمورب اهيف مدختسملا ةبعكملا راتمألا /تاراتكهلا ددع يف ضيفخت يأ نع غالبإلا ،نكمأ املك  - ٥
 .يلصألا مادختسالا يف

   لئادبلا داجيإل ةثيثحلا دوهجلا نأشب فارطألا ةيالو ذيفنت  - ١
ًايداصتقإو ًاينقت ةحلاص لئادب داجيإب اهمازتلإ رهظت نأ بجي هنإف ،ءافعإلاب ةر يدج فارطألا نوكت يكل

نأ بجي يفعملا مادختسإلا نإف ،ةصاخ ةفصب ٩/٦ررقملل ًاقبط . لئادبلا هذه مادختسإل لاقتنإ ةيلمع قيقحتو  
  :يتآلا ققحي

يميظنتلا رارقإلا نام ضو يراجتلا ساسألا نامضو مييقتل اهلذب مت يتلا ةبسانملا دوهجلا نأ حيضوت"
هنأ حضوت نأ بجي ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا يف ... ةليدبلا داوملاو لئادبلل يرطقلا  ،

ةلماعلا فارطألا حضوت نأ بجي امك . ةليدبلا داوملاو لئادبلا رشنو عضول ةيثحب جمارب ذيفنت يراج

                                                           
نم١تاحفصلا يف درو امك   )٦( ىلإ   عامتجالا ةعاق ةقرو نم ٥   UNEP/OzL.Pro.15/CRP.13. 
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تلا درجمب اهرارقإ متيس ةحلاصلا لئادبلا نأ٥ةداملا بجومب  هذ    ةصاخلا فورظلل اهتمءالم نم دكأ
  ... "فارطألا

تامولعملا ةعيبط فلتخت و. ةيالولا هذه ذيفنت يف رمتسملا مدقتلا نع غالبإلابةبلاطلا فارطألا مايق بوجو حرتقُأ 
رصانعلا نم تامولعملا هذه نوكتت نأ نكمي ًامومعو ،مادختسإ لك يف ةددحملا تاءارجإلا بسح ةبولطملا 

  : ةيتآلا ةيساسألاةيرابجإلا 
  ؛يلصألا مادختسالا يف ةددحم ةيلاقتنا ةطشنأ وأ براجت يألةبلاطلا فارطألا ذيفنت ديكأت   )أ(
  ؛ذيفنتلا يف ريخأت يأ ىلع ءاضقلل ةططخملا تاءارجإلا فصو  )ب(
لئادبلا مادختسا نم تققحت يتلا جئاتنلا لثم (ىرخأ ةطشنأ يأ وأ براجتلا هذه جئاتن نع غالبإلا   )ج(

هذهل ةيمسرلا ريراقتلا نم خس )ليثيملا ديمورب مادختسا لالخ نم تققحت يتلا كلتب ةنراقم  ن كلذ يف امب  ،
  ؛نكمأ نإ ،براجتلا

جرح مادختسا ءافعإ يأل ةجاحلا ىلع ا /براجتلا جئاتن راثآل صخلم  )د(  دق (رثؤت يتلا ةيفيكلاو ةطشنألا
ةيمكلا نم لقأ ةيمكب نكلو ،ليثيملا ديموربل ةجاحلا ر ارمتسا ىلع ديكأتلا ،تالاحلا ضعب يف ،اذه لمشي
  ؛يلصألا بلطلا يف تبلط يتلا

. ةيبلس جئاتن فارطألل ةيلصألا لاقتنالا ةطخ يف ةددحملاو لئادبلاب ةصاخلا براجتلا تطعأ ام لاح يف  )ه(
تافالتخال او كلذل ةجيتن اهثحب مت ةليدب براجت وأ تاجلاعم يأب ةصاخلا ليصافتلا نيمضت نكمي هنإف
 .نكمأ املك ،ذيفنتلا ةطخ يف ةحرتقملا

دوه )ج(ةطقنلل ةبسنلاب   ا نأل ًارظن ،ةرفاوتم نوكت ال دق ،براجتلل ةيمسرلا ريراقتلا نأ ةظحالم بجي  ،
عارزلابراجت ىلع ًابصنم نوكي فارطألل يسيئرلا نأ نكمي بلاطلا فرطلا نإف ،فورظلا هذه لثم يفو .  
لعفلاب ةدوجوملاو براجتلاب ةصاخلاو ةلصلا تاذ سايقلا تامالع لكلًاحرش هريرقت يف جردي نأ نكمي و.  

لدعم ،تابنلا ةظحالم تاقوأ ،براجتلا هذه اهيف ىرج   تس يتلا خانملاو ةبرتلا عاونأ لثم ًادونب كلذ نمضتي
تملا طولخملا)٣م/غك وأ اتكه/غك(لئادبلا /ليثيملا ديمورب مادختسا ليثيملا ديمورب نميزاو،   / ، نيركيبورولكلا
  .خلإ

  ليدب ليجست  - ٢
بلاطفرط ددحي امدنع ا ميدقت دنع هليجست متي مل ليدبلا نأ  عمزملا نم ناك نكلو ،يلصألا بلطل  

 ، اذه ليجست ةيلمع يف زرحملا مدقتلا نع غالبإلاب بلاطلا فرطلا اذه موقي نأ بجي هنإف كلذ دعب هليجست
ليدب ليجست ءاغلإ ةلاح يف ءيشلا سفنو. ليدبلا فرطلا نإف يلصألا بلطلا ميدقتل قحال تقو يف  بلاطلا ، 

فرطلا اذ) دجو نإ(هريثأتو روطتلا اذه نع غالبإلاب موقي نأ بجي   ةصاخلا لاقتنالا ةطخ ىلع.  
نييعتلاب مئاقلا فرطلا ىدل ةيموكحلا ةطلسلا نم قافتا يأ نع ًانايب ،نكمأ نإ ،كلذ نمضتي نأ نكمي 

" عيرسلا عبتتلا"اذه نأ ةظحالم بجي هنإف ،كلذ عمو . ليدبلا ليجست ةيلمعل" عيرسلا عبتتلا"وأ ةيولوأ ءاطع إل
  .نادلبلا ضعب يف ةحاتملا ريغ تارايخلا نم نوكي نأ نكمي
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بلاطملا فرطلا ةرطيس نم ربكأ ًابلاغ نوكت جتنم ليجست ةيلمع يف مدقتلا نأ ةظحالم بجي امك 
نأ ثيح ءافعإلاب جتنملا اذهل دروملا وأ عنمموقي نأ بجي همامتإ ةيلمعو ليجستلا بلط ،   هذه يفو . صملا ا

ىلع رثؤي الأ بجي امك ءافعإلل بلاطلافرطلل هوزعن الأ بجي جتنملا ليجست عبتت يف رخأت يأ نإف ،تالاحلا   ،
  .ءافعإلاكلذ ىلع لوصحلل هترادج 

  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف/ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تايصوت ذيفنت  - ٣
ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تصوأ ٢٠٠٣يف ةمدقملا ءافعإلا تابلط نم ريثكل ةبسنلاب   ،

  :يلي ام ثحبب تابلطلا باحصأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو
 وأ ،ةبولطملا ليثيملا ديمورب تايمك ليلقتل تارايخ -

  .ةيلاقتنالا هتطخ نم ءزجك بلطلا بحاص ةطساوب ًالصأ اهديدحت متي مل ةصاخ لئادب مادختسا -
فرطلا قيرط نع ةباجإلا تايصوتلا هذه مهيلع بحسنت نيذلا تابلطلا باحصأ ىلإ بلُط دقو 

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تالؤاست ىلع نييعتلا بحاص 
نع تابلطلا باحصأل ةيئدبملا دودرلا رفست نأ ثدحي دق تالاحلا ضعب يفو . ربمتبس/لوليأ يف يداصتقالا

اهقيبطت نكمي ال ةيصوتلا نأ نايب نم بلطلا بحاص نكمتي امنيح ًالثم (اهيف رظنلا ةلصاوم متي ال تايصوت 
 ).ةصاخلا هفورظ ىلع

ىدم ددحي يكل تقولا نم ديزم ىلإ جات حي هنأ ىلإ هدر يف بلطلا مدقم ريشي دق ىرخأ تالاح يفو
ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل هددحت يذلا ليدبلا اهيف جاتحي يتلا تالاحلا يف ًالثم (ةيصوتلا ةيحالص 

هذه لثم يفو ). ةصاخلا هفورظل ةيبسنلا اهتيحالص ددحيل بلطلا مدقم بناج نم بيرجت وأ/و مييقت ىلإ
دقمل نكمي تالاحلا   .ةيونسلا مهريراقت نم ءزجك ةيصوتلا ثحب ةيلمع جئاتن نع اوغِلبي نأ تابلطلا يم

عم ًايشمتم ريرقتلا يتأي ذئدنع ،لئادبلا دحأ بيرجت لكش ثحبلا نم يفاضإلا ردقلا اذه ذاختا ةلاح يف   )أ(
هالعأ١عرفلا يف ةنيبملا سايقلا تامالع   .  

لوانت ىلإ جاتحي ريرقتلا اذه نإف هب ىصوم رايخل ةيداصتقالا ةيحالصل ا مييقتب ًاطبترم ريرقتلا نوك ةلاح يف  )ب(
بيتك نم ٣عرفلا يف ةدراولا ةيلصألا تابلطلا يف اهديدحت مت يتلا ةيداصتقالا تانايبلاب ةصاخ طاقن   

 .ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإلا

اذه نأو ،ًايلعف ًاذيفنت ةيصوتلا ذيف نتل تقولا نم ديزم ىلإ جاتحي هنأ نيبي نأ بلطلا مدقمل نكمي ،لباقملابو
ةيمكلا ىلع وأ ،ءافعإلا ىلع لوصحلل فرطلا اذه ةيحالص ىلع يجيردت ريثأت طقف هيلع بترتي فوس ذيفنتلا 

ةَذِف ةيشغ ألامادختسا ىلع ةيصوتلا زيكرت ةلاح يف ًالثم (ةافعملا   هذه لثم رفاوت نأ ريغ )VIF(ـلا نُملا ريغ  ،
وأ /و اهداريتسا ،اهردصم ديدحتل فاك تقو ىلإ جاتحي مث نمو ًادودحم نوكي بلطلا مدقم ىدل ةيشغألا
  ).اهمادختسا
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بلطلا مدقم ذيفنت نع تامولعم ىلع لمتشت نأ يونسلا ريرقتلا دادعإ ةيلمعل نكمي ،فورظلا هذه لثم يفو   )ج(

ىلإ وأ عنم ىلإ يدؤتو مج نت ةيلمع وأ ةيداصتقا ،ةينقت تابقع يأ ىلع لمتشي نأ كلذ نأش نمو. ةيصوتلل
نأ ،ًانكمم كلذ ناك املك ،ةيداصتقالا وأ ةينقتلا تابقعلا نع تامولعملل يغبنيو . ذيفنتلا اذه لثم ريخأت

يف ةددحملا ةينقتلاو ةيداصتقالا ةيحالصلا مييقت ءارجإل اهديدحت مت يتلا ةلصلا تاذ تانايبلا طاقن ىلإ ريشت 
ليلدلا نم٣عرفلا   . 

  ةيداصتقالا ىودجلا يفتوافتلا   - ٤
نأ بلطلا مدقمل يغبنيف ،لئادبلا نم ليدبل ةيداصتقالا ىودجلا مدع ىلع تابلطلا دحأ زيكرت ةلاح يف 

  . ةيداصتقالا ىودجلا مدعب هديدحت اهيلإ دنتسا يتلا تانايبلا طاقن حضوي
نأ لماوعلا هذه ير تعت يتلا تابلقتلل نكميو ،تقولا رورم عم ريغتلا ىلإ لماوعلا هذه عضخت نأ نكميو

  . ًايداصتقا ًاحلاص سيل ليدبلا نأب بلطلا مدقم ىواعد ىلع رثؤت
بلطلا مدقمل يغبنيف ،لئادبلا نم ليدبل ةيداصتقالا ةيحالصلا مدع ساسأ ىلع بلطلا دامتعا مت ةلاح يف 

مدعل ساسأك مدخ تسا يذلا ليلحتلا يف تمدختسا يتلا تانايبلا طاقن يف ةمهم تارييغت يأ نع ًاريرقت مدقي نأ
  :ىلع كش الب كلذ لمتشيو. ةيداصتقالا ىودجلا

  .ليدبلا نمو ليثيملا ديمورب نم مارغوليكلاب ءارشلا نمث  )أ(
مادختسا ةلاح يفو ليثيملا ديمورب ،مادختسا مدع ةلاح يفو ،مادختسا ةلاح يف يفاصلاو يلامجإلا داريإلا   )ب(

 .ةيلضفألا ثيح نم يلاتلا ليدبلا

  ةبولطملا ليثيملا ديمورب ةيمكضيفخت   - ٥
ددع نع تامولعم ميدقت ةعارزلا لبق ام ةلحرمل تابلطلا يمدقم ىلإ ليلدلا نم ١-٣عرفلا بلطي   

دعب امل تابلطلا يمدقم ىلع ليثم طارتشا دجوي الو . (ليثيملا ديموربب اهتجلاعم متتس يتلا تاراتكهلا
ليثيملا ديمورب ةيمك ديكأتب حامسلا يأ : كلذ ىلع قبطني دصقلا سفن نأ ضرتفي ناك نإو ،ةعارزلا/لوصحملا
  .)بلطلا يف ةدراولا

كلذو ةعارزلا لبق ام بلط يف نيلثمملا عارزلا ددع توافتي نأ نكمملا نم نوكي تالاحلا ضعب يفو 
اذه ضخمت ةلاح يفو . ليثيملا ديموربب اهتجلاعم حرتقملا تاراتكهلا ددع يف رييغت ثدحي ثيحب ،تقولا رورم عم

ديمورب ةيمك نإف ،يلصألا بلطلا يف دراو وه ام نع ةجلاعم ىلإ جاتحت يتلا تاراتكهلا ددع ضافخنا نع رييغتلا 
  .ىرخألا يه ضفخنت اهؤافعإ بولطملا ليثيملا

يلصألا مهبلط يف ةددحملاو مهيدل ريخبتلا قفارم وأ تاراتكهلا نأ اودكؤي نأ تابلطلا يمدقم ىلع يغبني   )أ(
نم جتانلا ضيفختلا بلطلا بحاص ددحي نأ يغبني ،تاراتكهلا ددع ضافخنا ةلاح يفو .اهددع ريغتي مل  
 .ءافعإلا يف ةنيعملا ليثيملا ديمورب ةيمك ةيواز نم ةيمكلا ةيحانلا

_________  


