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يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا 
ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 

  نوزوألا ةقبطل
ورشعلاوعبارلاعامتجالا   ن 

زومت١٦ – ١٣، فينج  ٢٠٠٤هيلوي / 
 

 تقؤملا لامعألا لودج
 .عامتجالا حاتتفا - ١
 :ةيميظنتلالئاس ملا - ٢

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

يلي امب قلعتملا٢٠٠٤ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقت لا يف رظنلا - ٣  : 
ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإل فارطألا تانييعت )أ(  ،٤/٢٥ررقملا (ةباقرلل ةعضاخلا داومل ل 

 ؛)٦ةرقفلا 
ةرقفلا ١٢/٢ ناررقملا(ة ـيرورضلاتا ـمادختسالا تانييعتليلد ليدعت  )ب( ، ١٥/٥ و١٠، 

 ؛)٩ةرقفلا 
 ؛)١٣/١١ و٢ةرقفلا  ،٩/٦ ناررقملا(ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعت  )ج(
ديمورب مادختسا نع تانايبلليونسلا لامكتسالا  )د( هتاثاعبنإو ن – ليبوربلا  ، ١٣/٧ررقملا ( 

 ؛)٣ةرقفلا 
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ىلع تاقوع ملاو زفاوحلاديدحتو ،تادربملا نم نوكملا ديربتلا تامدخ عاطق نم ءزجلا مييقت  )ه(
 ؛)١٤/٩رر قملا(ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكر مب ةلماعلا ريغتادعملا ىلإ لاقتنالا  قيرط

دس ل ةمزاللا نوبركلا ديرولك عبارو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإ رفاوت مييقت )و(
ررقملا  (٢٠١٠ – ٢٠٠٤ةرتفل الالخ  ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل ةيسا سألا ةيلحملا تاجايتحالا

 ؛)١٥/٢
يجيردتلا صلختلا نم ةبترتملا ةلمتحملا راثآلا )ز( ىدل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم   

رفاوت ىلع ٥ةداملا نم  ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا  ةروسيم  قاشنتسإلابتا جالعلا 
فارطألا ىدلةفلكتلا ةرقفلا بجومب ةلماعلا   ةداملا نم ١  ةرقفلا ١٥/٥ررقملا  (٥   ؛)٧، 

ررقملا يف اه يلع صوصنملا ريياعملا ءوض ىلع ةددحم تامادختسا يف رظنلا تابلط ضارعتسا )ح(
عينصتلا لماوعل ١٠/١٤ ةرقفلا ١٥/٧ررقملا (   ؛)٣، 

داوملا مادختسا نود ىرجت نأ نكمي يتلا ةي ربتخملاو ةيليلحتلا تاءارجإلا رفاوتو ريوطت مييقت )ط(
نم ) ةثلاثلاو ةيناثلا نيتعوما داوم(ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا 

ةرقفلا ١٥/٨ ررقملا(لوكوتوربلا   ؛)٢، 
هتامادختسال ًايداصتقاو ًاينقت ةيدجم لئادب ذيفنتب هلادبتسا يغبني يذلاليثيملا ديمورب مجح مييقت  )ي(  

ةيعرفلا ةرقفلا ١١/١٣ررقملا (نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا يف   ؛))ب (٤، 
لمع ةطخعضو )ك( بسانم،  نكمت ،تيقوتلا ة  يتلا ةيميظنتلا طورشلاليدعت ةيناكمإ يف رظنلا نم    

تسالوخت نولاهلامادخ  ةديدجلا تارئاطلانادبأ يف تا  ثيحب   ،نوك ت  نود ةيلمع ةحصب رارضإلا   
 ؛)١٥/١١ررقملا (ةيوجلا طوطخلا ىلع  نيرفاسملاةمالسو 

 .٢٠٠٤ماع ل يداصتقالا مييقتلاوايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقت لانع ةئشان ىرخأ اياضق  )ل(
ررقملا (لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا ضارعتساو مييقتب ينعملا هيجوتلا قيرف سيئرل يلحرمل ا ريرقتلا - ٤

١٥/٤٧.( 
فارطألا ددعتم قودنصل ل ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلل دراوملا ديدجت ةداع إ نعةسارد  دادعإ ىلإ ةجاحلا - ٥

 ).١٣/٢ و١٣/١نيررقملا رظنأ (لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل 
) ك (١٠ةرقفلا ىلع ليدعت ءارجإل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخا يف رظنلا  - ٦

 ).١٥/٤٨ررقملا (فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ يلوؤسم ريبك نييعتو حيشرتب ةقلعتملا 
لمعلاو ١٥/٣ررقملا ذيفنت يف رظنلا  - ٧ داملا بجومب نيجيب ليدعتهاجتفارطألا تامازتلإب قلعتي اميف هب   ة  

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب قلعتي اميف لايرتنوم لوكوتورب نم٤  . 
داوملا يف عورشملا ريغ را جتالا عنمو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا دصرب ةقلعتملا ريراقتلايف رظنلا  - ٨

 ).١٤/٧ررقملا (نوزوألل ةدفنتسملا 
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ماظن مادختسا ثحب نأشبلامكتسا  - ٩ ًايملاع دحوملاةدحتملا ممأل ا  ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضوو فينصت لل 
نوزوألا ةقبط دفنتست يتلا داوملل ةبسنلاب ةيئايميكلا داوملاى لع نم ١٢٤ةرقفلاو ) ب (١٤/٨ررقملا (   

 ).(UNEP/OzL.Pro.15/9)فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ريرقت 
ررقملا نم ٢ةرقفلا ب جومبةذختملا تابيترتلل ةباجتسالا نع ريرقت  - ١٠ ريكبتلا نأشب ١٥/١٥  نع غالبإلا ب 

 .ذيفنتلا ةنجل لمع ىلع ديفملا هرثأ نعو ،كالهتسالاو جاتنإلا تانايب
 :فارطألل يئانثتسالا عامتجالا نع ةئشان اياضق - ١١

ررقم (ليثيملا ديمورب كالهتسال تاونسلا ةددعتم تاءانثتسإب صيخرتلل ةيجهنمو ريياعم عضو  )أ(
ةرقفلا ١/٣ -يئانثتسالا عامتج الا  ؛)٦، 

ةردصملاو ةدروتسملاو ةجتنملا ليثيملا ديمورب تايمك نع غالبإلل يبساحم راطإ )ب( طورشل ًاقفو  
ل ةرامتساو،ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ تاءافعإ ريرقت  ىلع ءانب ،ةجرحلاتامادختسالا    

، ١/٤ -يئانثتسالا عامتجالا ررقم (ف ارطألل يئانثتسالا عامتجالا ريرقتل لوألا قفرملا ىوتحم
 ؛))ز(و) و (٩ناتيعرفلا ناترقفلا 

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

ناترقفلا ١/٥  ؛)٦ و٥، 
ةرقفلا ١/٤ -يئانثتسالا عامتجالا ررقم (ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ليلد ليدعت  )د(  ،

 ؛))ك (٩ةيعرفلا 
ةنيعم فارطأ نم ةمدقملاةلصلا تاذتاحرتقملاو ليثيملا ديمورب اياضق يف رظنلا  - ١٢  : 

ىلإ ٣٠تارقفلا ر ظنأ ؛اينيك نم مدقم(ليثيملا ديموربب ةجلاعملا علسلاو تاجتنملا يف راجتإلا  )أ(  ٣٣ 
 ؛)UNEP/OzL.Pro.15/9) ةقيثولا (فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ريرقت نم

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف ةيلودلا تيزنارتلاةراجت  )ب( نادلب نع ةباين اكنال يرس نم مدقم ( 
فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ريرقت نم١٧٩ و١٧٨نيترقفلا رظنأ ؛ ىرخأ  ؛) 

ينقت معد بلط )ج( ريراقت ةمجرت بلطو ،ةبرتلا تايليفط ةحفاكمل تايجيتارتسا ديدحتل يلامو   
انيكروب نم مدقم (ليثيملا ديمورب لئادب مييقت نع ليثيملا ديمورب ب ةينعملاةينقتلا تارايخلا ةنجل 

فارطألل يئانثتسالا عامتجالا ريرقت نم ٤٧ و٤٦نيتر قفلا رظنأ ؛ىرخأ نادلبو وساف  
(UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/3)(؛ 

نادلب تابلط ريربتل ةينقتو ةيملع سسُأ ريفوت يداصتقالا مييقتلاو ايجولو نكتلا قيرفىلإ بلطلا  )د(
، (ةيعارز ةيئاذغ داوم ريهطتل ةنيعم ةدروتسم  سفن ىرخأ نادلبو وساف انيكروب نم مدقم

 ؛)عجرملا
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ةئراطلا فورظلا يف ليثيملا ديمورب مادختسا نمقيقدلا نحاطم نيكمتل ةنورمب حامسلا  )ه( مدقم ( 
 ؛)سويشيروم نم

مادختسال يرايعملا صي خرتلل مييقت ءارجإيداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطلا  )و(
،داوملل ليثيملا ديمورب  نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا يف كالهتسالاوةطيسولا  ، 

 ).الاميتاوغ نم مدقم(، )تايلبطلا(ةلاقنلا تاصنملا  ريخبتلو

ريمدتلا تايجولونكت ةلاح ضارـعتسا ةرورضيف رظنلا  - ١٣ ، ١٤/٦ررقملا (نوزوألل ةدفنتسملا داومل ل 
 .)٥ةرقفلا 

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

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

___________ 


