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يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا 
ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 

  نوزوألا ةقبطل
نورشعلاوسماخلاعامتجالا     

 ٢٠٠٥هي نوي/ناريزح ٣٠ - ٢٧، لايرتنوم
تقؤملا لامعألا لودج نم٨دنبلا   *  

  لايرتنوم لوكوتوربل ةحرتقم تاليدعت يأ ثحب

  لايرتنوم لوكوتوربل لجعملا ليدعتلاب ةيبوروألا ةعامجلا نم حرتقملا ليدعتلا

  ةنامألا ةركذم

نأشب لايرتنوم لوكوتورب ىلع حرتقملا ليدعتلل ،ةركذملا هذه قفرم يف ميمعتلا ةنامألا ديعت   - ١
ةعامجلا نم ةيديهمت ةركذم هقبس يذلا وةيبوروألا ةعامجلا هتحرتقا يذلا نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا 

ءارجإب حرتقملا ليدعتلا يضقيس هدامتعا مت اذإف . ةيقافتالا ةنامأ ىلإ حرتقملا ليدعتلا تلاحأ يتلا ةيبوروألا
لايرتنوم لوكوتوربل لج  ةفيفط تاليدعت عمقفرملا صن ميمعت داعي و. عم ليدعت نيتيلوألا نيترقفلا ىلع  

  .ًايمسر هريرحتب ةنامألا مقت ملو ةيبوروألا ةعامجلا نم اهيف درو يتلا ةغيصلاب ،يديهمتلا صنلا نم

قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا ءانثأ شقونو حرتقملا ليدعتلا ةيبوروألا ةعامجلا  تمدقو  - ٢
ةقيثولا ،عامتجالا ريرقت رظنأ  (٢٠٠٤هيلوي /زومت ،فينج يف ةيوضعلا حوتفملماعلا 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/24/9) نم تارقفلا ىلإ ٢٠٧،  رشع سداسلا عامتجالا ءانثأو ، )٢٢١ 
  ).UNEP/OzL.Pro.16/17ةقيثولا ،عامتجالا ريرقت رظنأ  (٢٠٠٤ربمفون /يناثلا نيرشت يف فارطألل

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/1.  
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  قفرم

  اهتلاحإتمت يتلا ةركذملا 

 ، اهيف ءاضعألا لودلاو ةيبوروألا ةعامجلا نع ةباين ،انه يبوروألا داحتالا ةسائرو ةيبوروألا ةيضوفملا مدقت
لايرتنوم لوكوتورب ىلع ليدعت ءارجإب ًاحرتقم ،انييف ةيقافتا نم ٩ةداملا يف هيلع صوصنملا ءارجإلل ًاقفوو   

  .نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب
لعفلاب متيذلا حرتقملا ليدعتل ا نأش نمو فارطألا عم ةيمسر ريغ ةروصبهتشقانمو هضرع  نيتنسلا لالخ    

داوم ،دعب ةباقرلل عضخت مل يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لعج ةيغب لوكوتوربلا ريوحت حيتي نأ ،نيتمرصنملا 
دعاوقلا عابتإ مت ول اممربكأ ةعرسب ،لوكوتوربلا نم ) ٤ (١ةداملا موهفم قاطن نمض ،ةباقرلل ةعضاخ   

ًايلاح ا  داوملا هذه ىلع ةيباقر ريبادت قيبطتل تايحالصلا حنمتو. لومعملا تاءارجإلاو.  
يلاتلابو ،لايرتنوم لوكوتوربل ةيساسألا ئدابملا عم ًايلك قفاوتي اذهك ًاليدعت نأ ةيبوروألا ةعامجلا دقتعتو 

يريفسوتارتسلا نوزوألا ةقبط ة يامح يف لثمتملا يئاهنلا فدهلا قيقحت يف ديفم لكشب حرتقملا ليدعتلا مهسي
فدهلل ًاقيقحت ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمجل ةيملاعلا تاثاعبنالا ةباقرل اهن يح يفو ةمئالم ريبادت ذاختاب
، . داوملا هذه ىلع ءاضقلل ريخألا لاكشألا نم لكش يأب ،ليدعتلا اذه لثم لمعي نل ،ددصلا اذه يفو

نم ٦ةداملا يف درو امبسح ،ام ةدامل نوزوألا دافنتسا ةلاد ديدحتل ةيراجلا ريدقتلا ةيلمع رييغت ىلع   
 .لايرتنوم لوكوتورب

داوم اهفصوب ةددحملا داوملا نأب يضقي ًامكح لايرتنوم لوكوتورب نمضتي ،ةياغلا هذه قيقحتل ًايعسو 
مئاوق اهيف درتيتلا لوكوتوربلا تاقفرم ىلإ اهتفاضإ نكمي ،نوزوألل ةدفنتسم  يتلا " ةباقرلل ةعضاخلا داوملا" 

ةديدج داوم ةفاضإل عبتملا ءارجإلا نأ ترهظأ ةبرجتلا نأ ديب . اهيلع لوكوتوربلل ةيباقرلا ريبادتلا قبطنت
بلاغلا يف رمألا يعدتسي ثيحب ،ةياغلل نرم ريغو ل وطمةباقرلل ةعضاخلا داوملا مئاوق ىلإ نوزوألل ةدفنتسم 

مايقل ًاماع ١٢نع ديزي ًاتقو  ا يف٨٠  هيلعقيدصتلاب فارطألا نم ةئامل  ض   رعت ةيناكمإ ىلإ يدؤي امم  ،
ةجيتن رربملا ريغ ءاطبإلاو ققحتلا مدع رطخل ،نوزوألا ةقبط ةيامح يف لثمتملا لوكوتوربلل يلكلافدهلا   

  .ةيفاك ريغ تاءارجإ دوجول
ال ،دعب ةباقرل ل عضخت مل يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأ نامضل يلكلا فدهلا فارطألا عيمج ديؤتو

لايرتنوم لوكوتورب اهققح يتلاةزرابلاةيئيبلا تازاجنإلا ضيوقت ىلع لمعت  ةيبوروألا ةعامجلا داقتعا يفو .  
ةقمعتملا تاشقانملا ءانثأتريثُأ يتلا ةينوناقلاو ةيئارجإلا لغاوشلا نم ريثكلا يبلي هتحرتقا يذلا ليدعتلا نأ   

  .نيتريخألا نيتنسلا ىدم ىلع فارطألا عامتجا ءانثأ تراد يتلا ةيفاشكتسالا

  لايرتنوم لوكوتربل لجعملا ليدعتلاب حرتقم
عامت جالا نم لقألا ىلع رهشأ ةتس لبق لايرتنوم لوكوتوربل ليدعت يأب فارطألاراطخإ ةنامألل يغبني 

روألا ةعامجلا ديعت ،يئارجإلا طرشلا اذ. هيف هدامتعا متي نأ حرتقملا  لودلاو ةيبو ءافولا نامض ةيغبو
ةقيثولا يف ةرم لوأل ضرع يذلاو ،لايرتنوم لوكوتوربل ل   جعملا ليدعتلاب اهحرتقم ميدقت اهيف ءاضعألا
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UNEP/OzL.Pro.16/16فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ءانثأ هتشقانم تمت امكو يف حرتقملا دريو .  
  .لوألا لييذتلا

مدقملا حرتقملا ليدعتلا صن لظي ،يلاحلا تقولا يفو ام ىلع اهيف ءاضعألا لودلاو ةيبوروألا ةعامجلا نم  
قلعتت بناوج ةيأ حضويال كلذ نأ ديب ،ةيضاملا ةنسلا مدق يذلا حرتقملا ليدعتلا صنل ًاقباطم هيلع وه   

غارب يف لهتسا يذلا راوحلا رمتسي نأ اهيف ءاضعألا لودلاو ةيبوروألا ةعامجلا لمأت لعفلاب : ةنورملا مدعب
سفتالل ىرخألا فارطألا عم بنج ىلإ ًابنج لمعلاو ،ةيضاملا ةنسلا روا ت يتلا لغاوشلا يبلي صن ىلع قا

  .لوكوتوربلا") ريوحت"ـب هاندأ هيلإ راشملا (لجعملا ليدعتلل ءارجإلا ليدعتلا اذه رفويو . درف لك
  .حرتقملا ليدعتلا ىوحف فصووه ةركذملا هذه نم ضرغلاو 

ملا ةركذملا هذهليناثلا لييذتلاضرعيو   ٢ةد ـيدجلا ةداملاو لدعتس امك ،لوكوتوربلا نم) ١٠ (٢ةدا ـ 
رركم١٠(   .ذافنلازيح لخدو حرتق ملادامتعا مت ام اذإ لوكوتوربلا يف جردتس يتلا )  

  ليدعتلا ضارغأ
ةديدج داوم لعج ةيغب لوكوتوربلا ريوحتل لا   نم ض عقت" ةباقرلل ةعضاخ داوم"ا حرتقملا ليدعتلا حيتي

باقر ريبادت قيبطتل تايحالصلا حنم. لوكوتوربلا نم) ٤ (١ةداملا هيلع يوطنت يذلا موهفملا  اميف ة يتو
داوملا هذ  قلعتي.  

ىنستي ثيحب لوكوتوربلا ريوحتل ربكأ ةروصب ةماع تايحالص دجوت دق هنأب ضرتفي ،كلذ ىلع ةوالعو 
لصتت وأ اكلت ةديدجلا داوملا ةباقر نع أشنت لئاسم عم لماعتلا هل مدختسي نأ فارطألا رمتؤمل نكميو .  

وأ ٤ةداملا ريوحت قيرط نع ةديدجلا داوملاب لصتت ةديدج ةيراجت ريبادت لاخدإل ًالثم تايحالصلا هذه   
  . ٧ةداملا ريوحت لالخ نم ةديدجلا داوملاب لصتت ةديدج تانايب غالبإ طورش لاخدإ 

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

و ؛ةيقافتالا نم٩ةداملاب ًالمع " ليدعتلا" •   

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

  ريوحتلاب صاخلا ءارجإلا
  –يلاتلا وحنلا ىلع ريوحتل ا ءارجإ نوكي

يأ ا  •  دمتعي يتـلا ةقيرطلا سفنب ،لوكوتوربلا ريوحتل ذختي رارق يإ دامتعا متي
 و ؛لوكوتوربلل ليدعت
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 نأ الإ ؛نيتنس نوضغ يف فارطألل ةبسنلاب ريوحتلا رارق ذافن أدبي •

ةرتفلا سفن لالخ تماق يتلا فارطألا كلتل ةبسنلاب ذافنلا زيح لخدي نل رارقلا  •
ةداملا رظنأ –ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا يأ (عيدولا راطخإب ةينمزلا  ةيقافتا نم ٢٠   

رارقلا لوبق ىلع ةرداق ريغ ا) انييف    .أب
هيجوتب كلذو ،كلذ يف بغر ا م اذإ ،ريوحتلاب مازتلالا ىلع ًاقحال قفاوي نأ اذهك فرط يأل نكمي
  .عيدولا ىلإ رخآ راطخإ
  ءارجإلا نأشب تاقيلعت
  :يلي ام ىلإ ًاديدحت ءارجإلا يمري

نم ةعرس رثكأ يلاتلابو ةمارص لقأ 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 تانام ض جاردإب مايقلا •
  .ريوحتلا ىلع ةبترتملا هتامازتلال لاثتمالا نم هنكمي عضو يف حبصي نأ ىلإ لوكوتوربلا

هسفن كصلا يف تاريوحتلاو تاليدعتلا عضو نكميو . فارطألا رمتؤم لمعب لخي الأ حرتقملل يغبنيو
فارطألا ةيقبل ًاريوحت لكشي دق ،فارطألا نم ةعومام نأ ثيحب بسانتي امثيح   ًاليدعت لكشي .

ًاريوحت ) اهل ةبسنلاب لكشي امب(ديدجلا ريوحتلا ءارجإب ديقتلا ىلع تقفاو يتلا فارطألا ديقتت ةطاسببو 
  .ًاليدعت) اهل ةبسنلاب لكشي امب(ةيقبتملا فارطألا ديقت نم عرسأب 

  ؟تاليدعتلا ةمزح نم ًاءزج لكشي نأ لوكوتوربلاريوحتل حرتقملا ءارجإلل يغبني له 
ةلومشم ةدمتعملا تاليدعتلا عيمج نوكت ثيحب ،تاليدعت ةمزح دامتعا فارطألا رمتؤمل ةبسنلاب عئاشلا نم 

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

  .ةلصلاوذ فارطألا 
رخآليدعت ريوحت ىلع صني ليدعت نيب طبرلا بسانملا ريغ نم نأ كلذ درمو لصتي ) ىرخأ تاليدعت ( 
ردقت نل ،ريوحتلا ءارجإب لوبقلا نم نكمتت مل يتلا فارطألا نإف ،طبرلا اذه دجو نإف . ةباقرلا ريبادتب

يف ةيباقع تاءازج اهيلع ضر فت نأ يلاتلاب نكميو ،ةلصلا تاذ ةباقرلا ريبادتب ديقتلا ىلع ةقفاوملا ىلع
  .كلت ةباقرلا ريبادت اهقرخب ةيراجت تابوقع ةروص
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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 هذهلرركم ١٠ةرقفلا     

ةملك يلت يتلا)أ(ةيعرفلا ةرقفلا يف   ،:  
  ةيأ

  :يلي ام فاضي
  ةديدج داوم

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

  :اهلحم لحتل
،ةعضاخ داوم اهلعجو    ةباقرلل

ةيعرفلا ةرقفلا ةيا   ب(يف يلاتلا ظفللا فاضي:(  
  و

  ):ب(ةيعرفلا ةرقفلا دعب ةيلاتلا ةيعرفلا ةرقفلا لاخدإ متي 
ةئشان لئاسم لوانتي ثيحب لوكوتوربلا ىلع ىرخأ تاريوحت ءارجإ يغبني ناك اذإ ام   )ج(

  .الصتت وأ م) ب(و) أ(نيتيعرفلا نيترقفلاب ًالمع ةذختم تارارق نع 
  :١٠ةرقفلا دعب ةيلاتلا ةرقفلا فاضتو 

ريوحتب رارق يأ ذافن ءدبو دامتعاو ،لوكوتوربلا ىلع يلاتلا ءارجإلا قبطني   - رركم ١٠
  .١٠ةرقفلا بجومب لوكوتوربلا 
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ةداملا يف هيلع صوصنملا ءارجإلل ًاقفو دمتعيو ،لوكوتوربلا ريوحتب رارق ذاختا حرتقي   )أ(
نم تارقفلا ٩ ىلإ ١،  نم ٤    .ةيقافتالا 

ةبسنلاب هدامتعا دعب نيتنسلا 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 فارطألا عيمجل

عيدولا رطخي نأ ) ب(ةيعرفلا ةرقفلاب ًالمع عيدولا راطخإب ماق فرط يأل زوجي   )ج(
ةظحل نم امإ فرطلا اذهل ًامزلم رارقلا حبصي ،ةلاحلا هذه لثم يفو . رارقلا لوبق ىلع رداق هنأب ًاقحال
  .دعبأ امهيأ رارقلا دامتعا ىلع نيتنس ةرتف ءاضقنا دعب وأ ريخألا راطخإلا هيجوت

  ١٩٩٩ليدعتب ةقالعلا : ٢ةداملا 
وأ لوبقلا وأ قيدصتلا كص عاديإب موقت نأ يداصتقالا لماكتلل 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: ٣ ةداملا
يناثلا نوناك١يف ليدعتلا اذه ذافن أدبي   - ١ ًاكص نيرشع عاديإ متي نأ ةطيرش، ٢٠٠٧رياني /   

تامظنم وأ لودلا بناج نم ليدعتلا اذه ىلع ةقفاوملا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا كوكص نم لقألا ىلع 
ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطأ يه يتلا ةيميلقإلا يداصتقالا لماكتلا  
خيرات نم نيعستلا مويلا يف ليدعتلا اذه ذافن أدبيف ،خيراتلا كلذ ىتح طرشلا اذه ققحتي مل اذإو . نوزوألا
  .هقيقحت
ال يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم هعدوت كوكصلا نم كص يأ نإف ١ةرقفلا ضارغألو   - ٢  ،
  .ةمظنملا كلت يف ءاضعألا لودلا اهعاديإب تماق يتلا كوكصلل ًايفاضإ ًاكص ربتعي

ةرقفلا بجومب كلذ ىلع   - ٣  ص هذافن أدبي ١ن امك ليدعتلا اذه ذافن ءدب دعبو ي أل ةبسنلاب، 
  .ةقفاوملا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا كص هعاديإ خيراتل يلاتلانيعستلا مويلا يف لوكوتوربلا يف رخآ فرط 
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  يناثلا لييذتلا
  ةباقرلا ريبادت  :٢ةداملا 

نيبملا ءارجإلل ًاقبطو لوكوتوربلا اذه نم ٦ةداملا ماكحأل ًاقفو ةدعملا تاريدقتلا ىلإ ًادانتسا   - ١٠  
يلي ام فارطألا ررقت دق ةداملا هذه نمرركم ١٠ةرقفلا يف   :  

ناك اذإ داوملا كلت ديدحتو ةباقرلل ةعضاخ ةديدج داوم ةيأ لعج يغبني ناك اذإ ام   )أ(
  ؛كلذك رمألا

  و ؛اهتيقوتو ريبادتلا كلت قاطنو داوملا كلت ىلع اهقيبطت يغبني يتلا ةباقرلا ريبادتل ةيلآلا  )ب(
لئاسم عم لماعتلل لوكوتوربلا ىلع تاريوحتلا نم ديزملا ءارجإ يغبني ناك اذإ ام   )ج(

ام) ب(و) أ(نيتيعرفلا نيترقفلاب ًالمع ةذختملا تارارقلا نع أشنت   لصتت وأ.  
لوكوتوربلا ريوحتب رار ق يأ ذافن ءدبو دامتعاو حارتقا ىلع ءارجإلا اذه قبطني  -رركم ١٠

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

نم تارقفلا ٩ ىلإ ١،  ةيقافتالا نم٤   .  
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 فارطألا عيمجل
عيدولا رطخي نأ ) ب(ةيعرفلا ةرقفلاب ًالمع عيدولا راطخإب ماق فرط يأل زوجي   )ج(

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

_______  


