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يف فارطألل ةيوضعلا حوتف ملالماعلا قيرفلا 

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
  نوزوألا ةقبطل

  نورشعلاو عباسلاعامتجالا 
  ٢٠٠٧ هينوي/ناريزح ٧ - ٤، يبورين
 *تقؤملا لامعألا لودج ن م١٠د نبلا

داوملا لقن دصرل مظن لوح فارطألا تاقيلعت ةعومجم 
  )١٨/١٨ررقملا (دودحلا ربع نوزوألل ةدفنتسملا 

ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لقن دصرل ماظن عضو نأشب ىودج ةسارد 
  فارطألا نيب دودحلا ربع
  ةنامألا نم ةركذم

لقن دصرل ماظن عضوب ةقلعتملا ىودجلا ةساردل يذيفنتلا زجوملاةركذملا هذهل قفرملا يوتحي   
، نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فارطألا نيب دودحلا ربع ةباقرلل ةعضاخلا تضر دقو  ىلع ةساردلا  ع

ةقيثولا يف لايرتنوم لوكوتوربيف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا   ،UNEP/OzL.Pro.18/6 . نكميو
 ، ةنامألا امهتهجو نيتللا نيتلاسرلا يف اهيلإ ةراشإلا تدرو يتلاةساردلا نع لماكلا ريرقتلا ىلإ عوجرلا  

نامأل يكبشلا عقوملاب٢٠٠٧ رياربف/طابش ١٩، و٢٠٠٦ ربمفون/يناثلا نيرشت ٢٤يف فارطألا ىلإ   ة، 
ناونعلا ىلعنوزوألا   :http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/18mop/ODS-Tracking-

September-2006-1.pdf.  
ملامدقيو ملعلل فارطألا ىلإ يذيفنتلا زجو  رر حيملو يراشتسالا ريبخلا نم ةمدقملا هتروصب و 

 .ةنامألا لبِق نم ًايمسر

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro/WG.1/27/1.  
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  قفرملا
ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةكرح دصرل ماظن عضو نع ىودجلا ةساردل يذيفنت زجوم 

 فارطألا نيب اميف دودحلا ربع ةباقرلل

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةكرح دصرل مظن عضول ىودج ةسارد ضرعي يذلا ريرقتلا ةقيثولا هذه صخلت 
ًاقفو ريرقتلا اذه عضو دقو . لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا نيب اميف دودحلا ربع ةباقرلل ةعضاخلا
نم ةلسلس يف ةساردلا نم ربكألا مسقلا لثمتيو . ١٧/١٦ررقمل ا يف فارطألا اهيلع تقفتا يتلا تاصاصتخالل

ا  ومدختسي يتلا مظنلا ليلحت ىلإ ةيمارلا ةيعانصلا رئاودلا يف نيفظوملاو تاموكحلا يلوؤسم عم ةقمعتملا تالباقملا
قيبطتلل ةلباقلا ةلمتحملا تارايخلا نأشب مهرظن تاهجو م  هف  ىلإ تاذل اب ةساردلا لاسرإ مت دقو. ت ىلإو نآلا

زجوملا يف ةددحملا عورفلاو لوصفلا امأ . فارطألل رشع نماثلا عامتجالل ةيساسأ تامولعم ةقيثوك فارطألا
  .ةلصلا تاذ ريرقتلا نم عورفلاو لوصفلا ىلإ ريشتف

  )يناثلا لصفلا(ةيساسأ تامولعم 

ا  راجتالا نم دحلا يف ديفت نأ أش نم يتلا مظنلا دصرل تارايخ حرط يف ةساردلا هذه نم يسيئرلا ضرغلا لثمتي
ةروصب اذه عورشملا ريغ راجتالا لايح ىمانتي لاغشنالا ذخأ دقو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع يوتحت يتلا تاجتنملاو جئازملا يفو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم يف ةيسيئر 
رصحنت ةلكشم ًالصأ ناك يذلا عورشملا ريغ راجتالاف . تاينيعستلا فصتنم يف ةرم لوأل فشتكا نأ ذنم ةيرولف

، ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ نادلبلا يف  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ماتلا صلختلا ىلع كشوت تناك نيح  
عورشملا ريغ راجتالا مجح نأب تاريدقتلا يحوتو. يمانلا ملاعلا دادتما ىلع عساو لكشب راشتنالاب نآلا ذخأ  

ىلإ ١٠ًايلاح غلبي  ةيرولكلا نوبركلا تابكرم يف عورشم ريغ ًاراجتا لثمي امم ،عورشملا راجتالا نم ةئاملا يف ٢٠   
نيب حوارتت ةيبيرقت ةميقب ًايونس نط ١٤ ٠٠٠ - ٧٠٠٠براقي ةيرولف  و نويلم٢٥  نم رالود نويلم ٦٠   

  .ةدحتملا تايالولا تارالود
ًابعص نوكي ام ًابلاغ عورشملا راجتالا يف عئاضبلا ةكرح عبتت نإف عورشملا ريغ راجتالاب ةقلعت ملا ةلكشملا نع ًالضفو
" كالهتسالا"فرعي يذلا لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا نامضل ًايساسأ ربتعي راجتالا دصر نأ ديب . ةيافكلا هيف امب

ةيرورض تادراولاو تارداصلل ةقيقدلا ماقرألاف كلذل ًاعبتو". تارداص صقان تادراو دئاز جاتنإ"هنأ ىلع   
  .ال مأ هب ةصاخلا صلختلل ةينمزلا لوادجلاب ديقتي ناك اذإ ام ةفرعم نم ام ًافرط نيكمتل

ماع نم ةراجتلاب ةقلعتملا تانايبلا مادختسابف ،اهدصرل ماظن يأ عضو يف ًاماه ًالماع لكشي ةراجتلا قاطن نإ 
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ٢٠٠٤ داوملا هذه كالهتسا نع غالبإلاب تماق ًادلب ١٣٢ـب ةصاخلا    

اهداريتسا متي نأ عقوتي ًايونس طسوتملا يف ةيواح ةرشع تس نأب ر)اهجاتنإب موقت الو(ةيئايميكلا   دقي دقو . ، 
 ١٠٠ىقلت اميف ةنسلا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةدحاو ةيواح نم لقأ ًابيرقت ًادلب نوسمخ ىقلت 

طقف نادلب ةعبرأ تقلت دقو . طسوتملا يف ًايرهش ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةدحاو ةيواح نم لقأ دلب
رثكأ ،يملاعلا كالهتسالا نم ةئاملا يف ٣٥نم رثكأب ًاعم رثأتست يتلا ) ليزاربلاو ناريإو ايريجينو ايسينودنإ يهو(  

رولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيواح١٠٠نم    .ةنس يف ةي 
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  )عبارلاو ثلاثلا نالصفلا(اهيف قفخت يتلا تالاحلاو دصرلا مظن 
ىدلف ". عبتتلا تايلآ"وأ " دودحلل ةرباعلا ةكرحلا دصر مظنل"ةلمتحملا تافالتخالاو رصانعلا نم ديدعلا ةمثو 

تاقاطبلا عضو حئاولو تامولعملا لدابت مظنو ) ةيلودلا وأ ةينطولا(تارداصلاو تادراولا صيخرت عيراشم 
ةدفنتسملا داوملا ةكرح دصر ةيناكمإ قيقحت يف اهيدؤت ةماه راودأ اهعيمج ةيكرمجلا زومرلاو تامالعلاو ةيفيرعتلا 

اهميمصتب قلعتت تالكشمل ةجيتن ةيفاو ةروصب اهماهم ةيدأت يف اهعيمج قفخت دقو . ةينطولا دودحلا ربع نوزوألل
وأ ئيس لكشب اهنع غلبم وأ اهنع غلبم ريغ وأ ةمظنم ريغ ةير اجت تايلمع ىلإ يدؤي يذلا رمألا اهذيفنت وأ
  .ةيلودلا ةراجتلا دصرل ةماعلا تالكشملا يف لصتتف ىرخألا فعضلا نطاوم امأ. للضم
ةيلصألا تانايبلا ةيعون لايح تالؤاست ةمث نأ ديب لايرتنوم لوكوتورب ءادأ ةيلاعفل ًايساسأ ربتعي تانايبلا غالبإ  
نوزوألا ةنامأ ارطألا اهعمجت يتلا  ةينعملا لمعلا ةقرف ريرقت ددح لاثملا ليبس ىلع ٢٠٠٤ماع يفف . دوزتو فا  

غالبإ يف ةظوحلم فعض نطاوم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالاب 
تانايبلل ٢٠٠٤ماع يف يدانسإلا قيقدتلا ةسرامم تفشكو . تانايبلل فارطألا تارداصلاو تادراولاب ةقلعتملا ، 

هطسوتم امب ةيلامجإلا تارداصلاو تادراولا نيب تانيابت ةنامألا ا   ت لصي فالتخا عم ،ةئاملا يف ٥دوز يتلا  
براقت ةبسنب طسوتملا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تفلتخا دقف ؛ةدحاو ةلاح يف ةئاملا يف ٧٤ ىلإ  ١٣ 

  .ةئاملا يف
توافتت دق ةيلودلا ةراجتلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةقلعتملا ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضوو ةيمستلا تاسرامم  

ام ديدحتب ةقدب مايقلا يف ةبوعص نودجي نوزوألا يلوؤسمو كرامجلا يفظوم لعجي يذلا رمألا ،ريبك لكشب 
م زومرلا نإف لثملابو ؛ًاضيأ عساوف د معتملا ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضو ءوس ىدم امأ. ادلب ىلإ هداريتسا متي يذلا

الو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع قبطت يتلاةيكرمجلا ديدحت يف ءاطخألل ةضرعمو ةدقعم ،جئازملا ىلع اميس   
فصولا تايلمع ءوس تالاح راركت تادراولا تانايب ليلحت رهظيو . تارداصلا تادراولا مجح ليجستو
  .تادراولل بئاصلا ريغ زيمرتلاو
ةينطولا صيخارتلا مظنلثمتو تارداصلا ميظنتل لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا اهمدختست ةيساسأ ةادأ    

ىخوتملا وحنلا ىلع اهلمع يدؤت تناك اذإ امو مظنلا هذهةيلاعفلمت دق مييقتلا نم ًاليلق ًاردق نأ ديب تادراولاو    .
تانيابت ىلإ ريشتف ةراجتلا نادلب جاوزأل تادر اولاو تارداصلا تانايبل تيرجأ يتلا ةديحولا ليلحتلا تايلمع امأ

ىلإ تانيابتلا لصت لاثملا ليبس ىلعف -تارداصلاو تادراولاب ةقلعتملا ماقرألا نيب ةيسيئر  نم نط ٢٠٠٠   
نم ريثكلا ةمثو . ئداهلا طيحملا ةقطنمو ايسآ يف نييراجتلا ءاكرشلا نيب ًايونس ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
ىخوتملا وحنلا ىلع اهماهم ءادأ يف صيخارتلا مظن قافخإ ىلإ يدؤتيتلا بابسألا  :  

عضولا وه امك دحوم ماظن دجوي الف نادلبلا نيب هب ناهتسي ال دح ىلإ صيخارتلا مظن توافتت   ●
ةدفنتسملا داوملا تائف ضعب فذح بلاغلا يف متي دقف ،ىرخألا ةيلودلا تاقافتالا ضعب يف هيلع 

  .لايرتنوم ليدعت تابلطتم نم مغرلا ىلع لماك لكشب نوزوألل
  .ًاضيأ لايرتنوم ليدعت تابلطتم نم مغرلاب ريدصتلا صيخارت مظن ىلإ ةريثك نادلب رقتفت  ●
ةلوؤسملا كلت ةصاخو تالاكولا نيب لاصتالا ةءادر وه مظنلا ءادأ ةلقرع ىلع لمعي دق ام نإ   ●

  .كرامجلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ميظنت نع
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ةيكرمجلا تارادإلا نأ كلذ ةبوعص رثكأ ىتح وه ةفلتخملا نادلبلا يف تالاكولا نيب لاصت الا نإ  ●
كلذ تلعف نإ اذه -موقت ام ًاردان صاخ هجوب  هلجست ام تناك اذإ اميف قيقدتلاب -   

  .هتاذ دلبلا نم تارداصك لجسي ام سفن وه نيعم دلب نم تادراوك
ةيلودلا تاقافتالا ضعب فالخ ىلعف بعاصم ىلإ ًاضيأ روبعلا ةراجت ىلع يماظنلا عباطلا عضو يدؤي دق  

رباعلا نحشلا عم لماعتلا ةرورض نم مغرلا ىلعو . روبعلا ةراجت يف مكحتلا ىلع لايرتنوم لوكوتورب لمعي ال
غالبإلا يغبني يتلا (ريدصتلا ةداعإ ةيلمعو داريتسالا ةيلمع نع ةفلتخم ةروصب ) هنع غالبإلل ةرورض ال يذلا(
نأ امك . نيتيلمعلا نيتاه نيب طلخلا متي ام ةداع هنأ ىلإ ريشت ةلدألا نإف) نيتلصفنم نيتيراجت نيتيلمعك اهنع

وأ دصرلا لاكشأ نم لكش يأ جراخ نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب راجتالل ًارمم لكشت ةرحلا ةراجتلا قطانم 
، ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألل ةيجراخلا يضارألا عضو نوكي ام ةداعو . ميظنتلا روبع طاقن ًانايحأ لكشت يتلا  

  .طلخلل ًاريثم ًاعضو
ليلضتل دهج يأ لذبي ال ثيح ينوناقلاو يدايتعالا راجتالا ءانثأ رهظت نأ نكمي تالكشملا هذه عيمج نأ امب 

مادختسا نكميو . عورشملا ريغ راجتالانم ءزجك ةلثامم ريبادت قبطت نأ برغتسملا نم ودبي داكيف تاطلسلا 
ةقيرطب تاجتنملا لقنل بيلاسألا نم ةيسيئر تاعومجم سمخ تاقاطبلا عضوو صلمتلاب كلذو ةينوناق ريغ   

يف ةفلتخم عقاوم يف اهلك تظحول دقو . ليلضتلاو عادخلاو عنقتلاو يفختلاو ةللضم ةقيرطب اهيلع ةيفيرعتلا
  .ةريخألا تاونسلا

 )سماخلا لصفلا(ىرخأ ةيلود مظن نم ةدافتسملا سوردلا 

ىرخألا ةيلودلا مظنلاو تاقافتالا نم ريثكلا هجاوت ةيضق دودحلا ربع لقنلا تايلمع يف مكحتلاو دصرلا لكشي  
نم ةاقتسملا سوردلاو يعانصلا عاطقلل ةيعوطلا ريبادتلا نم ةدحاو ةعومجمو تاقافتا عست ليلحت انه متيو 

  :لايرتنوم لوكوتورب
قبطت -ةلاعفلا صيخارتلا مظن   ● لمعت صيخارت مظن ليلحتلل تعضخ يتلا تاقافتالا مظعم  

يساسأ لكشب لمشت دق ا   أ نم مغرلا ىلع ةيطارقوريبلا نم ًايبسن ةيندتم تايوتسمب ةيلاعفب
  .لايرتنوم لوكوتورب نم تانحشلا نم ربكأ ًاددع

ارطألا عيمج نيب اميف ًادحاو ًاماظن تاقافتالا مظعم قبطت-دحوملا صيخارتلا ماظن   ● اهيف ف  
  .تانوذألا وأ صخرلل ةداعلا يف دحوم ميمصتب

مظن تاذ ةيلودلا تاقافتالا نع ًافلتخم لايرتنوم لوكوتورب ودبي -تارداصلا ليجستو دصر   ●  
  .تارداصلا دصرب ماودلا ىلع مايقلا مدع ةيحان نم صيخارتلا

لع لوصحلا روبعلا نادلب ىلع تاقافتالا ضعب طرتشت-روبعلا صيخارت طورش   ● وأ تانوذأ ى  
  .قيدصت تاداهش

لباقم تادراولاو تارداصلا تانايبو صيخارتل يدانسإلا قيقدتلا ربتعي -يدانسإلا قيقدتلا   ●  
كلذ عبتت تاقافتالا ضعبو ميلس لكشب لمعي ماظنلا نأ نم ققحتلا نم ًاماه ًاءزج اهضعب 

  .يجهنم لكشب
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اقافتالا تانامأ نم ددع يدؤي-ةنامألل يزكرملا رودلا   ● ًايقيسنت ًارود ةلصلا تاذ تائيهلا وأ ت  
يذلا رمألا تمدختسا وأ تردص يتلا صيخارتلا وأ تانوذألا عيمج نم خسن عمج يف ًايزكرم 
قيقدتلاو يزكرملا ليلحتلل ةيناكمإلا لقألا ىلع رفويو نادلبلا نيب اميف تامولعملا لقن لهسي 

  .تانايبلل يدانسإلا
الا ضعب ىدل نإ-لقتسملا ققحتلا   ●   .صيخارتلاو تانايبلا ةحص نم ققحتلل ةتبثم لئاسو تاقافت 
قيبطتو ةيافك ىدمل ةمظتنم ضارعتسا تايلمع تاقافتالا ضعب مضت -ضارعتسالا تايلمع   ●  

  .ماظنلل يوقلا ءادألا نامض لجأ نم ةينطولا ةمظنألا
شب انه تللح يتلا تاقافتالا نم ديدعلا بلطتي-ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا مظن   ● ًاعون نلعم لك  

هذه نأ ودبيو ةباقرلل ةعضاخلا تاجتنملل دودحلل رباعلا لقنلل ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا عاونأ نم 
  .عقاولا يف ديج لكشب لمعت مظنلا

صيخارتلا ماظن نم أزجتي ال ءزجك هيدؤت رود نايحألا ضعب يف تاعانصلل -تاعانصلا رود   ●  
ةيموكحلا ريبادتلا بناج ىلإةيعوطلا تاداهشلا رادصإ مظن ذيفنت يف وأ  .  

دودحلل رباعلا لقنلا تايلمع دصر ةيلاعف قيقحتل ةبسنلاب ًايرهوج ةيكرمجلا تاطلسلا عم لاعفلا نواعتلا ربتعي 
ةيملاعلا كرامجلا ةمظنمل ةعباتلا (RILO)يتارابختسالا قيسنتلل ةيميلقإلا بتاكملا ىدلو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملل  

راجتالا بقعت عورشم نإ . عورشملا ريغ راجتالا يف قيقحتلاو دودحلا ربع راجتالا دصر يفهيدؤت يساسأ رود 
قيسنتلل ةيميلقإلا بتاكملل عباتلا ئداهلا طيحملا ةقطنمو ايسآل ’Project Sky-Hole-Patching‘ةهوبشملا علسلاب   ،

ةدفنتسملا داوملا نم ا نحشلا ةكرح عبتتل راطخإلاو دصرلل ماظن ءاشنإ ىلإ يمري يذلاو يتارابختسالا  هبتشملا تا
 .ىرخألا ميلاقألا هب يذتحت ًاميق ًاجذومن لكشي نأ بجيو ةماه ةردابم وه يداهلا طيحملا ةقطنمو ايسآ يف نوزوألل

  )عباسلاو سداسلا نالصفلا(تارايخلا 
يوتحيف . لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا اهدمتعت نأ نكمي ةلمتحم تارايخ ناريخألا نالصفلا ناذه نيبي
ةيفيك ةسارد عباسلا لصفلا يف متي اميف . يدرف ساسأ ىلع اهمظعم دمتعي نأ نكمي رصانع ىلع سداسلا لصفلا

  .هاندأ صخلتو ليوطلاو طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع اهذيفنتو ةكسامتم مزح يف ًاعم اهنم ددع مض

  ةيروفلا تاءارجإلا

يتلا كلت ةطشنألا نم ىلوألا ةعوم  ىنبلا مادختساب كلذو ًادج ريصقلا لجألا يف اهؤارجإ نكمي ا هذه مضت  
ضعب لمشتو . لوكوتوربلا ىلع تاليدعت وأ دراوملا يف ةظوحلم تادايز ىلإ ةجاحلا نودو ريبك دح ىلإ ةمئاقلا
  :اهذاختا لعفلاب أدب دق يتلا تاوطخلا

ليلحتو ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداص عيمج تاهجول ةديدجلا غالبإلا تابلطتمل ماتلا ذيفنتلا  ●  
فارطألا نيب اميف تامولعملا ا   ًالثم ( لقنت ةليسو ريخ يف رظنلاو كلذ اهفشكي يتلا لكاشملا

  )٢-١-٦عرفلا ). (ةنحشلا ولت ةنحش وأ مزح يف ةعمجم
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ةبسنلاب اميس الو ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضو مظنو زومرلاو ءامسألا نأشب تامولعملا ريفوت نيسحت   ●
  )١-٢-٦عرفلا . (نوزوألل ةدفنتسم داوم ىلع يوتحت يتلا جئازملل

عرفلا . (تاناوطسألل ةبسنلاب ًالثم) ةكرشلا بسح ةددحم(ةيلخاد عبتت مظن عضو ىلع عيجشتلا   ●
١-٢-٦(  

ةدفنتسملا داوملا تائف عيمج لمشتل صيخارتلا مظنل لايرتنوم ليدعت تابلطتمل ماتلا ذيفنتلا   ●
  )١-٣-٦عرفلا . (ةلمعتسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملاو جئازملا كلذ يف امب نوزوألل

. صيخارتلا مظن عيمج يف ريدصتلا صيخارت نيمضتل لايرتنوم ليدعت تابلطتمل ماتلا ذيفنتلا  ●
  )٢-٣-٦عرفلا (

 -ةنحش لكلو دلب لكل تادراولاو تارداصلا تانايب عيمج يف يدانسإلا قيقدتلل مظن عضو   ●
  )٣-٣-٦عرفلا . (٩/٨ررقملا دونبل ماتلا ذيفن تلاب ةيلاعفب مايقلا

يعولا ءاكزإل يميلقإلا ىوتسملا ىلع كرامجلا تاكبشو نوزوألا يفظوم نم ةدافتسالا ةدايز   ●
  )٤-٣-٦عرفلا . (صيخارتلا مظن لاجم يف تاسرامملا لضفأ ىلع ةلثمألا رشنو

ماربإ عيجشت كلذ يف امب ص يخارتلا مظن قيبطت لاجم يف ينطولا ىوتسملا ىلع لاصتالا ةيلاعف  ●
  )٥-٣-٦عرفلا . (ةيسيئرلا تالاكولا نيب اميف مهافتلا تاركذم

  )١-٤-٦عرفلا ". (ريدصتلا ةداعإ"و" ةرباعلا تانحشلا"تاحلطصمل ةحضاو فيراعت دامتعا   ●
  )٢-٤-٦عرفلا . (ةرحلا ةراجتلا قطانم عضو حيضوت  ●

  لجألا ةطسوتم تارايخلا

ةيناثلا ةعوم  نأ نم مغرلا ىلع ًاليلق لوطألا لجألا يف اهؤارجإ نكمي يتلا كلت ةطشنألا نم ه ذه ا مضتو
نيفظوملا تاقوأب قلعتي ام يسيئر لكشبو ةيفاضإلا دراوملا ضعب بلطتت دقو . روفلا ىلع أدبي نأ نكمي اهذيفنت

  .اهنم ًاقالطنإ روطتتو هالعأ ةنيبملا ةطشنألا عيمج ساسأ ىلع موقتو ةنامألاو ًاعاستا رثكألا ةراجتلا نادلب نمض
تايلمع ريفوتو تانيابتلا ءاغلإو ديدحت ىلإ ةيمارلا تانايبلا غالبإو تانايبلا عمج مظن ضارعتسا   ●

ةقمعتم تاسارد كلذ لمشيو ،جئازملا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل اميس الو لضفأ غالبإ 
  )١-١-٦عرف لا. (رطخلل ةضرعلا ةيلاع قطانملا يف اميس الو تانايبلا غالبإل

عورشملا ريغ راجتالا تايلمع اهدوست يتلا قطانملا يف ةيكرمج تاقيقحت ءارجإ ىلع عيجشتلا   ●
  )١-١-٦عرفلا . (ءامسلا بوقث ميمرت ليغشت جذومن ىلإ ًادانسإو تادادمإلا لسالسو

لكلو رطق لكل تادراولاو تارداصلا تانايب عيمجل يدانسإلا قيقدتلل مظن ريوطت ةلصاوم   ●
تامولعملا لدابتل ةيزكرم ةيلآ مادختسابةنحش   )٣-٣-٦ و٢-١-٦ناعرفلا . ( 

ةيامحب ًانهر ىرخأ ةلوؤسم تائيه عم وأ ةنامألا عم تاعانصلا ةراجت تانايب مساقت عيجشت   ●
  )٣-١-٦عرفلا . (ًايراجت ةساسحلا تامولعملا



UNEP/OzL.Pro/WG.1/27/INF/2 

7 

دانتسالاب اهليلحتو ةي زكرملا ةيراجتلا تانايبلا عمجل ديدج ماظن راثآو فيلاكت نع ىودج ةسارد  ●
  )٤-١-٦عرفلا . (ةراجتلا تاقفدتل ربكأ ةروصب ةفداه ليلاحتب حامسلاو ةددعتم رداصم ىلإ

. تاناوطسالا ىلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضوو ةيعانصلا تايمستلل يسايقلا ديحوتلا ىلع عيجشتلا  ●
  )١-٢-٦عرفلا رظنأ (

نوكي نيح قطانملا يف اهنم صلختملا ةريغصلا بلعلا ىلع ةينطو رظح تايلمع ضرف عيجشت  ●  
  )٢-٢-٦عرفلا ). (ةديجلا لقنلا تاكبش تاذ ناكسلاب ةلهآلا قطانملا يأ(ًابسانم رايخلا اذه 

ريغ راجتالاب ةفورعملا تاكرشلاب ءادوس ةمئاق عضول ةممصملا مظنلا دامتعا ىلع عيجشتلا   ●
- ٦ عرفلا(. لوؤسملاو عورشملا راجتالاب ةفورعملا ةعمسلا ةنسح تاكرشلا نايبتو عورشملا
 ٢ - ٢(  

عمجو ةينطولا تايوتسملا ىلع ةيكرمجلا زومرلل ةلصفم ةيسأر نيوانع ةرولب ىلع عيجشتلا   ●
  )٣-٢-٦عرفلا . (لعفلاب كلذ ثودح ىدم نع تامولعم

ذاختا قيرط نع فارطألا اهديؤت يتلا صيخارتلا مظنل ةيساسألا رصانعلا نم ىندألا دحلا نايبت   ●
عرفلا . (بيردتلاو صيخارتلل ةلماشلا مظنلا يف تاسرامملا لضفأل جيورتلا زيزعت ىلإ ةفاضإررقم 

٤-٣-٦(  
يف ةيسيئرلا تانيابتلا ضعب ءاغلإ ةلواحمو ديدحتو لعفلاب صيخارتلا مظن لمع ةيفيكل مييقت ءارجإ   ●

  )٦-٣-٦عرفلا . (تانايبلا
داريتسالا تايلمعو ةرباعلا تانحشلا(روبعلا ةراجت قاطن ليلحت   ● ريدصتلا ةداعإو–  قطانملا يف )  

  )١-٤-٦عرفلا . (راطخألل ةيلاعلا ةضرعلا تاذ
ميلاقألا يف ةدوجوملا ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا جراخ ميلاقألا وأ يضارألا ريثأت ىدم ليلحت   ●  

وألل ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا يف٥ةداملاب ةلماع فارطأ نم يسيئر لكشب ةنوكملا  . نوز، 
  )٣-٤-٦عرفلا (

ةيلاعلا ةضرعلا تاذ قطانملا يف " يمسرلا ريغ"ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ماظن قيبطت ىلع عيجشتلا   ●
نادلبلا تايربكو نيجتنملا رابك ىلع ًازكر   م نوكي نأو ايسآ قرش بونجو بونج لثم راطخألل

  )١-٥-٦عرفلا . (ةكلهتسملا

  لجألا ةليوط تارايخلا
ةعوم  ةليلق تاونس لالخ لوطألا ىدملا ىلع طقف اهؤارجإ نكمي يتلا كلت ةطشنألا نم ةريخألا ا هذه مضت  

يف ررقملا يئاهنلا صلختلا دعومل ًارظن ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب صاخ هجوب لصتت ال يهف كلذبو (
امبرو ل وكوتوربلا ىلع ليدعت ءارجإ ةدحاو ةلاح يفو فارطألا نم تارارق يعدتست يهف) ٢٠١٠ ماع
نيعرفلا يف هالعأ ةزجوملا تاوطخلا ذيفنت ةيلاعف ىلع دمتعت تالاحلا مظعم يفو . ةيفاضإ ةينطو تاعيرشت
صيخارت مظن عضو لعفلاب مت دق نكي مل ام قبطي نأ ًالثم ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ماظنل نكمي  الو. نيقباسلا
  .ذيفنتلا عضوم ةلاعف
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يف تانايبلا نم لقتسملا ققحتلا كلذ يف امب اهغالبإو تاناي بلا عمج نيسحتل ةيفاضإ دوهج لذب  ●
  )١-١-٦عرفلا . (ةداحلا تانيابتلا تالاح مظعم

حامسلاو ةددعتم رداصم ىلإ دانتسالاب اهليلحتو ةراجتلا تانايب عمجل ديدج يزكرم ماظن ذيفنت   ●
  )٤-١-٦عرفلا . (يراجتلا قفدتلا تايلمعل ربكأ ةروصب ةفداه تاليلحت ءارجإب

ةداملا ليدعت قيرط نع امبرو صيخارتلا مظن يف ) ةرباعلا تانحشلا(رباعلا لقنلا تايلمع جاردإ   ●
لوكوتوربلا نم ءاب٤   )١-٤-٦عرفلا . ( 

يذلاو )لوكوتوربلا ىلع ليدعت ءارجإ بلطتي(ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل يمسر ماظن دامتعا   ●  ،
صيخارت ماظن ةيجذومن ةروصبو ،رو بعلاو ريدصتلا صيخارت نمضتي نأ بجي كلذ ىلع ءانب
مايقلل ةنامألا رود يف زيزعت ىلع ًاضيأ اذه يوطنيو . نادلبلا نيب اميف ةلاعف تالاصتاو دحوم
  )٤-٣-٦ و٢-٥-٦ناعرفلا . (تامولعملا لدابتل ةيزكرملا ةيلآلا رودب

___________  


