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

  نوزوألا
نورشعلاوعبارلاعامتجالا     

زومت١٦ – ١٣ ،فينج  ٢٠٠٤هيلوي / 
تقؤملا لامعألا لودج نم١٥دنبلا   *  

ليدعت نأشب ةيبوروألا ةعامجلا نم حرتقم ليدعت 
لايرتنوم لوكوتوربل لج    عم

  لايرتنوم لوكوتوربل لجعم ليدعتنأشب ةيبوروألا ةعامجلا نم حرتقم ليدعت 
  ةنامألا نم ةركذم

ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ًاحرتق م ًاليدعت ةركذملا هذه قفرم يف ةنامألا ممعت  
ليدعتلل قيرطلا  دهميسدمتعا ام اذإ حرتقملا ليدعت لااذه نإ . ةيبوروألا ةعامجلا هتحرتقا يذلا نوزوألا
 ةيبوروألا ةعامجلانم هيقلت مت يذلا وحنلا ىلع هميمعت متف قفرملا صن امأ . لايرتنوم لوكوتوربل لجعملا

  .ةيمسر ةروصب هريرحتب ةنامألامقت ملو 

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro/WG.1/24/Rev.1.  
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  قفرم
  لايرتنوم لوكوتوربل لجعملا ليدعتلاب حرتقم

نأشب ًاحرتقم ةيبوروألا ةعامجلاتمدق  ليدعتلا اذه رفويو .لايرتنوم لوكوتوربىلع ليدعت ءارجإ    
  .لوكوتوربلا") ريوحت"ـب ه اندأ هيلإ راشملا(لجعملا ليدعتلل ءارجإلا 

  .ةيبوروألا ةعامجلل حرتقملا ليدعتلاىوحف فصو وه ةركذملا هذه نم ضرغلاو 
رركم١٠ (٢ةديدجلا ةداملاو لدعتس امك ،لوكوتوربلا نم ) ١٠ (٢ةداملا ةركذملا هذهل قفرملا ضرعيو    (

لا زيح لخدو ةيبوروألا ةعامجلا حرتقم دامتعا مت ام اذإ لوكوتوربلا يفجردتس يتلا   .ذيفنت 

  ليدعتلا ضارغأ
ا ريوحتللااحرتقملا ليدعتلا حيتي  نمض عقت " ةباقرلل ةعضاخ داوم"ةديدج داوم لعج ةيغب لوكوتوربل  

اميف ةباقر ريبادت قيبطتل تايحالصلا حنم تو. لوكوتوربلا نم) ٤ (٢ةداملا هيلع يوطنت يذلا موهف ملا
داوملا هذ  قلعتي.  

ربلا ريوحتل ربكأ ةروصب ةماع تايحالص دجوت دق هنأب ضرتفي،كلذ ىلع ةوالعو ىنستي ثيحب لوكوتو  
مدختس ينأ فارطألا رمتؤمل نكميو . لصتت وأ كلت ةديدجلا داوملا ةباقر نع أشنت لئاسم عم لماعتلا هل ا

وأ ٤ةداملا ريوحت قيرط نع ةديدجلا داوملاب لصتت ةديدج ةيراجت ريبادت لاخدإل ًالث متايحالصلا هذه   
  . ٧ةداملا ريوحت لالخ نم ةديد جلا داوملاب لصتت ةديدج تانايب غالبإطورش لاخدإ 

يهو الأ لوكوتوربلل ةيوغللا ةغيصلا رييغتل قرط ةثالث ذئدنع دجوتف ،ليدعتلا دامتعا مت ام اذإ  –  
 ؛لوكوتوربلا نم) ٩ (٢ةداملاب ًالمع " رييغتلا" •

؛ةيقافتالا نم٩ةداملاب ًالمع " ليدعتلا" •   و 

  .لوكوتوربلا نم) رركم ١٠(و) ١٠ (٢ةد املا يف ةمدقملا ةديدجلا ماكحألاب ًالمع" ريوحتلا" •

  ريوحتلاب صاخلاءارجإلا 
  –يلاتلا وحنلا ىلع ريوحتلا ءارجإ نوكي 

لا ةقيرطلا سفنب،لوكوتوربلا ريوحتل ذختي رارق يإدامتعا متي  • ليدعت يأ ا ـ   دمتعي يت
  و؛لوكوتوربلل

 نأالإ ؛نيتنس نوضغ يف فارطألل ةبسنلاب ريوحتلا رارق ذافن أدب ي •

راطخإب ةينمزلا ةرتفلا سفن لالخ تماق يتلا فارطألا كلتل ةبسنلاب ذافنلا زيح لخدي نل ر ارقلا •
ةداملا رظنأ –ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا يأ (عيدولا  انييف ةيقافتا نم٢٠  داق ريغ ا)    لوبق ىلع ة رأب

  .رارقلا
الاىلع ًاقحال قفاوي نأ اذهك فرط يألن كمي بغر ام اذإ،ريوحتلاب مازتل  كلذ يف  هيجوتب كلذو ،   
  .عيدولا ىلإ رخآ راطخإ
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  ءارجإلا نأشب تاقيلعت
ًاديدحت ءارجإلا يمري يليام ىلإ   :  

نم ةعرسرثكأ يلاتلابو ةمارص لق أ نوكت تاريوحتلا نايرسب لصتت ةيئارجإ طورش ميدقت •  
 ًاضيأو ،تاليدعتلا ذافن ءدبب ةلصتملا ةيلاحلا ةيئارجإلا طورشلا

ريوحتل رارق يأب ديقتلاب فرط يأ رطضي ال ثيحب ةيفاك ةيئارجإ ت انامض جاردإب مايقلا •
ريوحتلا ىلع ةبترتملا هتامازتلال لاثتمالا نم هنكمي عضو يفحبصي نأ ىلإ لوكوتوربلا  .  

هسفن كصلا يف تاريوحتلاو تاليدعتلا عضو نكمي و. فارطألا رمتؤم لمعب لخي الأ حرتقملل يغبنيو
فارطألا نم ةعوملكشيام ن أثيحب بسانتي امثيح   ًاليدعت . فارطألا ةيقبل ًاريوحت لكشيدق ،  

 ًاريوحت) اهلةبسنلاب لكشي امب (ديدجلا ريوحتلا ءارجإب ديقتلا ىلع تقفاو يتلا فارطألا ديقتت ةطاسبب و
  .ًاليدعت) اهل ةبسنلابلكشي امب (ةيقبتملا فارطألا ديقت نم عرس أب

  ؟تاليدعتلا ةمزح نم ًاءزج لكشي نأ لوكوتوربلا ريوحتل حرتقملا ءارجإلل يغبني له
ةلومشم ةدمتعملا تاليدعتلا عيمج نوكت ثيحب ،تاليدعت ةمزح دامتعا فارطألا رمتؤمل ةبسنلابعئاشل انم   

  .دحاو ينوناق كص يف
رمتؤم اهدمتعا ىرخأ تاليدعت يأ نع لصفني ثيحب ةسرامملا هذه نم حرتقملا اذه ىنثتسي نأ بجيو 

  .ةلصلا وذ فارطألا
بسانملا ريغ نم نأ كلذ درمو ريبادتب لصتي ) ىرخأ تاليدعت (ليدعت ريوحت ىلع صني ليدعت نيب طبرلا 
دجو نإف .ةباقرلا يتلا فارطألا نإف ،طبرلا اذه  ت نل،ريوحتلا ءارجإب لوبقلانم نكمتت مل   ىلع ردق  

، ةباقرلا ريبادتب ديقتلا ىلع ةقفاوملا  ةروص يف ةيباقع تا ءازجاهيل عضرف تنأ يلاتلاب نكميو ةلصلا تاذ
  .كلت ةباقرلا ريبادتاهقر خبةيراجت تابوقع 
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  لوألا لييذتلا

  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب ليدعت

  ليدعتلا: ١ةداملا 

ةرقفلا ٢ةداملا   -فلأ   ،١٠  
ةداملا نم ١٠ةرقفلا يف  لوكوتوربلا نم ٢   –  

  :تاملكلا لدبتست
ةيقافتالا نم٩ةداملا     

  :اهلحم لحتل
  ةداملا هذهل رركم ١٠ةرقفلا 

ةملك يلت يتلا)أ(ةيعرفلا ةرقفلا يف   ،:  
  ةيأ
يلي امفاضي  :  
  ةديدج داوم

  :ةيلاتلا ةرابعلا لدبتست، )أ(ةيعرفلا ةرقفلا يفو 
،    وهنم اهفذح وأ لوكوتوربلا اذهل قفرم يأ ىلإ داوم ةيأ ةفاضإ

  :اهلحم لحتل
،اوماهلعجو    ةباقرلل ةعضاخ د

ةيعرفلا ةرقفلا ةيا  ظفللافاض ي  ب(يف يلاتلا:(  
  و

  ):ب(ةيعرفلا ةرقفلا دعب ةيلاتلا ةيعرفلا ةرقفلا لاخدإ متي 
نع ةئشان لئاسم لوانتي ثيحب لوكوتوربلا ىلع ىرخأ تاريوحت ءارجإ يغبني ناك اذإ ام   )ج(
  .املصت ت وأ) ب(و) أ(نيتيعرفلا نيترقفلاب ًالمع ةذختم تار ارق

  :١٠ةرقفلا دعب ةيلاتلا ةرقفلا فاضتو 
، يلاتلا ءارجإلا قبطني   -  رركم ١٠ ريوحتب رارق يأ ذافن ءدبو دامتعا ولوكوتوربلا ىلع

  .١٠ةرقفلا بجومب لوكوتوربلا 
يف هيلع صوصنملا ءارجإلل ًاقفو دمتعيو ،لوكوتوربلا ريوحتب رارق ذاختا حرتقي   )أ(

نم تارقفلا ٩ةداملا  ىلإ١،  ةيقافتالا نم٤    .  
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هدامتعا دعب نيتنسلا ةرتف ءاهتنا دنع ًامزلم لوكوتوربلا ريوحتب رارقلا نوكي   )ب(
ا  أب ةباتك عيدولا راطخإب ةرتفلا هذه ءانثأ مقت مل يتلا فارطألا عيمجل ةبسنلاب

  .رارقلا لوبق ىلع ةرداق ريغ
رطخي نأ ) ب(ةيعرفلا ةرقفلاب ًالمع عيدولا راطخإب ماق فرط ي أل زوجي  )ج(

رارقلا حبصي ،ةلاحلا هذه لثم يفو. رارقلا لوبق ىلع رداق هنأبًاقحال عيدولا   
ةرتف ءاضقنا دعب وأ ريخألا راطخإلا هيجوت ةظحل نم امإ فرطلا اذهل ًامزلم 

  .دعبأ امهيأ رارقلا دامتعا ىلع نيتنس

  ١٩٩٩ليدعتب ةقالعلا : ٣ةداملا 
وأ لوبقلا وأ قيدصتلا كص عاديإب موقت نأ يداصتقالا لماكتل ل ةيميلقإ ةمظنم وأ ةلود يأل زوجي ال

كص عاديإب تقولا سفن يف وأ قباس تقو يف تماق دق نكت مل ام ليدعتلا اذه ىلإ مامضنالا وأ ةقفاوملا 
نوناك ٣يف نيجيب يف دوقعملا فارطألل رشع يداحلا عامتجالا يف دمتعملا ليدعتلل ليبقلا اذه نم   

  .١٩٩٩ربمسيد /لوألا

  ذافنلا ءدب: ٣ةداملا 
يناثلا نوناك١يف ليدعتلا اذه ذافن أدبي   -  ١ كوكص نم لقألا ىلع ًاكص نيرشع عاديإ متي نأ ىلع ٢٠٠٦رياني /   ،

يه يتلا ةيميلقإلا يداصتقالا لماكتلا تامظنم وأ لودلا بناج نم ليدعتلا اذه ىلع ةقفاوملا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا 
نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشبلايرتنوم لوكوتورب يف فارطأ ، ققحتي مل اذإو.   خيراتلا كلذ ىتح طرشلا اذه أدبي ف 
  .هقيقحت خيرات نم نيعستلا مويلا يف ليدعتلا اذه ذافن

ًايفاضإ ًاكص ربتعي ال يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم هعدوت كوكصلا نم كص يأ نإف ١ةرقفلا ضارغألو   -  ٢  ،
  .ةمظنملا كلت يف ءاضعألا لودلا اهعاديإب تماق يتلا كوكصلل

٣  -   ةرقفلا بجومب كلذ ىلع صن امك ليدعتلا اذه ذافن ءدب دعبو لوكوتوربلا يف رخآ فرط يأ ىلع هذافن أدبي ١   ،
  .ةقفاوملا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا كص هعاديإ خيرات نم نيعستلا مويلا يف
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  يناثلا لييذتلا
  ةباقرلا ريبادت  :٢ةداملا 

ةرقفلا يف نيبملا ءارجإلل ًاقبطو لوكوتوربلا اذه نم ٦ةداملا ماكحأل ًاقفو ةدعملا تاريدقتلا ىلإ ًادانت سا  -  ١٠  ١٠ 
يلي ام فارطألا ررقت دق ةداملا هذه نمرركم  :  
  ؛كلذك رمألا ناك اذإ داوملا كلت ديدحتو ةباقرلل ةعضاخ ةديدج داوم ةيأ لعج يغبني ناك اذإ ام  )أ(
؛اهتيقوتو ريبادتلا كلت قاطنو داوملا كلت ىلع اهقيبطت يغبني يتلا ةباقرلاريبادتل ةيلآلا  )ب(    و 
نع أشنت لئاسم عم لماعتلل لوكوتوربل ا ىلعتاريوحتلا نم ديزملا ءارجإ يغبني ناك اذإ ام   )ج(

املصت ت وأ) ب(و) أ(نيتيعرفلا نيترقفلاب ًالمع ةذختملا تارارقلا  .  
، ـلع ءارجإلا اذه قبطني  - رركم ١٠ بجومب لوكوتوربلا ريوح تب رارـق يأ ذافن ءدـبو دامتعاولوكوتوربلا ى

  .١٠ةرقفلا 
نم تارقفلا ٩ةداملا يف هيلع صوصنملا ءارجإلل ًاقفو دمتعيو ،لوكوتوربلا ريوحتب رارق ذاختا حرتقي   )أ(  ،

ىلإ ١ ةيقافتالا نم٤   .  
فارطألا عيمجل ةبسنلاب هدامتعا دعب نيت نسلا ةرتف ءاهتنا دنع ًامزلم لوكوتوربلا ريوحتب رارقلا نوكي  )ب(

رارقلا لوبق ىلع ةرداق ريغ ا    .أب ةباتك عيدولا راطخإب ةرتفلا هذه ءانثأ مقت مل يتلا
ىلع رداق هنأب ًاقحال عيدولا رطخي نأ ) ب(ةيعرفلا ةرقفلاب ًالمع عيدولا راطخإب ماق فرط ي أل زوجي  )ج(

راطخإلا هيجوت ةظحل نم امإ فرطلا اذهل ًامزلم رارق لا حبصي ةلاحلا هذه لثم يفو. رارقلا لوبق
  .دعبأ امهيأ رارقلا دامتعا ىلع نيتنس ةرتف ءاضقنا دعب وأ ريخألا

_______  


