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  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

   
رشعسماخلاعامتجالا بتكم  يف فارطألل    

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
  نوزوألا ةقبطل
  يناثلا عامتجالا

  ٢٠٠٤ هيلوي/زومت ١٢، فينج
لامعألا لودج نم٦دنبلا    

  ريرقتلا دامتعا

لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع سماخلا عامتجالا بتكمل يناثلا عامتجالا ريرقت 
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب
  ةمدقم
ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع سماخلا عامتجالا بتكم عمتجا   -  ١
زومت١٢يف تارمتؤملل يلودلا فينج زكرم يف نوزوألا ةقبط ل   .٢٠٠٤هيلوي / 

  عامتجالا حاتتفا  - ًالوأ 
ب عامتجالا سيئر)ةيكيشتلا ةيروهمجلا(كيسافاله ي ريجديسلا ماق   -  ٢ يف عامتجالا دقع،   

،  ١٠:٢٠ةعاسلا  زومت١٢نينثالا حابص نم ةقيقد   .٢٠٠٤هيلوي / 
لبق نم مهبصانم لغشل م ةيلاتلا بتكملا ءاضعأ عامتجالا رضحو  -  ٣  اختنا مت نيذلاو مهؤامسأ  

ىلإ ١١نم ةرتفلا يف يبورين يف دوقعملا فارطألل رشع سماخلا عامتجالا  يناثلا نيرشت١٤  ربمفون / 
وأ ٢٠٠٣ ةداملل ًاقفو م ،   مهو يلخادلا ماظنلا نم٢٤اموكح مهتنيع نيذلا  :  

كيسافاله يريج ديسلا   )ةيكيشتلا ةيروهمجلا( 
  )ةيكينيمودلا ةيروهمجلا(وبليف ساموت ناوخ ديسلا 

  )ايريجين(يبالوفأ وبادالوأ ديسلا 
يكاولول ليربجديسلا    )ةديدجلا اينيغ اوباب( 

  )ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا(دروف تربور ديسلا 
  .ريرقتلا اذه قفرم يف نيكراشملاب ةلماك ةمئاق درتو  -  ٤
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  لامعألا لودج رارقإ  -ًايناث 
ةقيثولا يف دراولا تقؤملا لامعألا لودج رارقإ مت  -  ٥  UNEP/OzL.Pro.15/Bur.2/1:  

  .عامتجالا حاتتفا  -  ١
  .لامعألا لودج رارقإ  -  ٢
عامتجالا نع ةرداصلا تاررقملا لايح ةذختملا تاءارجإلا نأشب ةدجتسملا تاروطتلا   -  ٣

 ١١نم ةرتفل ا يف يبورين يف دوقعملا لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع سماخلا
يناثلا نيرشت١٤ىلإ  يف فارطألل لوألا يئانثتسالا عامتجالاو ٢٠٠٣ربمفون /   ،

ىلإ ٢٤نم ةرتفلا يف دوقعملا لايرتنوم لوكوتورب  راذآ٢٦    .٢٠٠٤سرام / 
حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالل ةدعملا لمعلا قئاثو ضارعتسا   -  ٤

نم ةرتفلا يف فينج يف هدقع ررقت يذلا ةيوضعلا ىلإ ١٣  زومت١٦    .٢٠٠٤هيلوي / 
  .ىرخأ لئاسم  -  ٥
  .ريرقتلا دامتعا  -  ٦
  .عامتجالا ماتتخا  -  ٧

سماخلا عامتجالا نع ةرداصلا تاررقملا لايح ةذختملا تاءارجإلا نأشب ةدجتسملا تاروطتلا   -ًاثلاث 
ىلإ١١نم ةرتفلا يف يبورين يف دوقعملا لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع  نيرشت ١٤    

دوقعملا لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل لوألا يئانثتسالا عامتجالاو ٢٠٠٣ربمفون /يناثلا  ،
ىلإ ٢٤نم ةرتفلا يف لايرتنوم يف  راذآ٢٦    ٢٠٠٤سرام / 

٦  -  وةنامألا ةركذم ىلإ رظنلا ه جUNEP/OzL.Pro.15/Bur.2/2 ةذختملا تاءارجإلا تصخل يتلا  ،
د تاررقملا نأشبو رشع سماخلا مهعامتجا يف فارطألل١٥/٥٧ – ١٥/١تاررقملا نأشب   – ١/١- إ. 

لوألا يئانثتسالا مهعامتجا يف فارطألل١/٥ -إ .د  .  
نع رخآ ًايهفش ًاريرقت ) نوزوألا ةنامأ ،يذيفنتلا نيمألا بئان (ربيرج لكيام ديسلا مدقو  -  ٧
عيمج نأ ىلإ راشأ١٥/١ررقملاب قلعتي اميفو . ةذختملا تاءارجإلا يتلا فارطألا ،  فاضي نأ بجي تقدص  
عيمجو نوزوألا تادهاعم ىلع قحال تقو يف تقدص دق ناتسناغفأ نأ كلذ ،رخآ فرط اهيلإ  
ا١٥/١٠ررقملاب قلعتي اميفو . تاليدعتلا ايح ةدم ةيا  يف يواغرلا ريمدت نأشب ةيمك نأب دافأ ،،   
رمألا ةيايف ةنمضتملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  يف رمدتس يتلاو يواغرلا ـب اهمجح ردق ،   

ةيادب ذنم اهنم صلختلا مت يتلا ةلماكلا ةيمكلا نم رثكأ يأ ،نط نويلم ١،٢٥ نوزوألا تادهاعم ماربإ  
جاتنإلاو كالهتسالا تانايب نع ركبملا غالبإلا نأشب١٥/١٥ررقملاب قلعتي اميفو . ١٩٨٧ماع يف   ،، 

شم تناك جئاتنلا نأظحال لولحب ًاريرقت ٩٦يقلت مت ثيح ًادج ةعج   ناريزح٣٠  وهو ٢٠٠٤هينوي /   ،
  .ربوتكأ/لوألا نيرشت رهش يلاوح ىتح ةقباس تاونس يف هيلإ لصوتلا متي مل غالبإ ىوتسم
دافأ ،لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع نأشب ١٥/٤٥ – ١٥/١٦تاررقملاب قلعتي اميفو   -  ٨  ،
ةغلاب ةيدجب ةيضقلالوانتتةيذيفنتلا ةنجللا نأب فارط ألا ددعتم قودنصلا ةنامأ لثمم تاررقم عم ًايشمتو .  
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نيعبرألاو يناثلاو ،نيعبرألاو يداحلا اهيعامتجا ءانثأ تذختا نادلب يف تاعورشم ىلإ ةيولوألا تحنم  
زيزعت ىلع ةذفنملا تالاكولا تثحو ،كلذك حبصت نأ ىلع تكشوأ ا ،لاثتما مدع عضو يف تناك  أ وأ  
 ًَاريرقت مدقت نأ فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ نم ةيذيفنتلا ةنجللا تبلط امك. نادلبلا هذه يف اهتطشنأ

ىلإ لوحتلا رطخ اهفحي ناك يتلا نادلبلا كلت ةلاح نع ةيذيفنتلا ةنجلل ا تاعامتجا نمعامتجا لك ىلإ 
  .ةلثتمم ريغ نادلب
مدع اياضق لايح يباجيإفقوم نم هب مزتلت ا مل ةيذيفنتلا ةنجللاب) ايريجين(يبالوفأ ديسلا داشأ   -  ٩  
سامتلال ةيلآ داجيإ ةيناكمإ حرتقاو ،لاثتمالا ا يتلا ةطشن ألا ضعب   ًالثتممدلبلا لعجت ال دق أ نم مغرلاب

لامتحا ىلع يوطنت ا ،ًايلاح  إف اميس الو ًالبقتسم كلذك هلعج  ايقيرفأ يفو ةيمانلا نادلبل لةبسنلاب ، 
  .ديدحتلاب

نيفظوملا ريبك نييعتب هتلص ثيح نم ةيذيفنتلا ةنجللا ريرقت نأشب١٥/٤٨ررق ملل ةبسنلابو  -  ١٠  ،، 
ثلاثلاو نيعبرألاو يناثلا نيعامتجالا ءانثأ تشقون دق ةلأسملا نأب فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ لثمم دافأ 

يتلا ت اشقانملانع ريخ ألا عامتجالا ءانثأ ًاريرقت ةيذيفنتلا ةنجللا ةسيئر تمدقو. ةيذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو
ا  ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا عمو ،ةدحتملا ممألا رقم يف ةيرشبلا دراوملا ةرادإ بتكم سيئر عمرجأ  

  .ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ ًاضيأ كلذ نع ًاريرقت مدقت نأ يونت تناكو ،ةئيبلل ةدحتملا
لا يف ةدراولا تامولعملاب ًاملع بتكملاذخأ  -  ١١ تامولعملابو UNEP/OzL.Pro.15/Bur.2/2ةقيثو    

ًايهفشربيرج ديسلا اهمدق يتلا ىرخألا  .  

ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالل ةدعملا لمعلا قئاثول ماع ضارعتسا   - ًاعبار 
ىلإ ١٣نم ةرتفلا يف فينج يف هدقع ررقملا ،لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل  زومت١٦  ه يلوي/ 

٢٠٠٤.  
ةنامألا ةركذم ربيرج ديسلا مدق  -  ١٢  UNEP/OzL.Pro.15/Bur.2/3 ا دعأ يتلا قئاثولا تجردأ يتلا  ،

ةقيثولا رفاوت درجمب هنإ ًالئاق حضوأو . ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالل ةنامألا
بسح عزوتو مجرتت مث نمو نوزوأل ا ةنامأل يكبشلا عقوملا ىلع اهعضو متيسفةيزيلجنإلا ةغللاب 

نم ) ي (١ –) ح (١تارقفلا يف اه يلإ راشملا ثالثلا ةيمالعإلا قئاثولا ىلإ ةفاضإ هنأ ىلإ راشأو. ءاضتقالا
ناونعب UNEP/OzL.WG.1/24/INF/4يه ةعبار ةقيثو ت دِع، ُأUNEP/OzL.Pro.15/Bur.2/3ةقيثولا   ،

  ".ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمو لايرتنوم لوكوتورب نيب ةقالعلا: ١٤/١١ررقملا "
ةلأسم ثحب متيس ناك اذإ ا مبقلعتي ًالاؤس ) ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا(دروف ديسلا حرطو   -  ١٣

  .ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عامتجا ءانثأ ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمو لايرتنوم لوكوتورب نيب ةقالعلا
رج ديسلاباجأو  -  ١٤ فارطأل لنكلو لامعألا لودج ىلع جردم ريغ ع وضوملااذه ن أب ربي 

  .ىرخأ لئاسم راطإ يفهتراثإ ةيرح 
لمع نم ةنهارلا ةلحرملا يف هنإ ) ةيكينيمودلا ةيروهمجلا(وبليف ساموت ناوخ ديسلا لاقو   -  ١٥

 ًاديفم ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمو لايرتنوم لوكوتورب نيب قيثولا نواعتلا نوكي نأ نكمي لايرتنوم لوكوتورب
ةراجتلا هذه لثمب مكحتلا نأ عمو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمل ةليسوكًادج 
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نييلحملا كرامجلا يفظوم نإف ،ةيكرمجلا قفارملا تايلوؤسمنم ًالصأ وه  ةفرعملا ىلإ ًابلاغ نورقتفي  
ملاعلا ةراجتلا ةمظنم نم ةدراولا تامهاسملا نأو،ةيرورضلا   .ناهتسي ال ةميق ىلع يوطنت نأ نكمي ةي ا 

عامتجا ىلإ ةمداقلا ةينطولا دوفولا ىلإ نييكرمج نيلوؤسم مض ةيناكمإب سيئرلا حرتقاو   -  ١٦
يتلا ةطشنألا يف ةيلاعفبمهكارشإ نكمي امك ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا وأ فارطألا  لعفلابتأدب   ، 

جمانرب ىدل داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعشو ،فارطألا ددعتم قودنصلا عم نواعت لابسرامت يتلاو 
كرامجلا ةمظنمو،ةئيبلل ةدحتملا ممألا   .ةيملاعلا  

نم ددع ليومت ترقأ دق ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ىلإ فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ لثمم راشأو   -  ١٧
ةطخ لك نأ ىلإ و كرامجلا يفظوم نيب اميف نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب يعولا ءاكزإل ةددحملا ةطشنألا

  .كرامجلا يفظوم بيردتلًارصنع مضت تادربملا ةرادإل 
تامولعملابو UNEP/OzL.Pro.15/Bur.2/3ةقيثولا يف ةدراولا تامولعملاب ًاملع بتكملا طاحأو   -  ١٨  

  .ربيرج ديسلا اهمدق يتلا ىرخألا

  ىرخأ لئاسم  -ًاسماخ 
ىلإ ٢٢نم ةرتفلا يف غارب يف هدقع ررقملا فارطألل رشع سداسل ا عامتجالل تاريضحتلا  ٢٦ 
  ٢٠٠٤ربمفون /يناثلا نيرشت

يف هدقع ررقملا ،فارطألل رشع سداسلا عامتجالل تاريضحتلا نع ةماع ةحمل سيئرلا مدق   -  ١٩
يناثلا نيرشت٢٦ىل  إ٢٢نم ةرتفلا يف غارب  ةئيبلا ريزو ةفاضتسالا ةيقافتا ىلع عقو دقو . ٢٠٠٤ربمفون / 

طابش٥يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملاو ةيكيشتلا ةيروهمجلا ىدل  نمو . ٢٠٠٤رياربف / 
  .غارب ةنيدم ةدمعو ةئيبلا ريزوو ةيكيشتلا ةيروهمجلا سيئر عامتجالا حتتفي نأ عقوتملا

نوتليه قدنف عم راعسألا نأشبتاضوافملا تمتتخا دق و ،نوتليه قدنف يف عامتجالا دقعيس  -  ٢٠  
ةطرشلا تاوقو ةيلخادلاةرازو عم ةيراج نمألانوؤش نأشب تاشقانملاو . قدانفلا نم هريغو ةرازوو ،   
ىلإ رافسألاو دادمإلاو لقنلا نوؤش نأشب تاساركلا تزهج دق و. ةيبطلا ةياعرلل طورشلا نأشب ةحصلا

تفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا ةياعزوتسو غارب   دفو موقي نيح ،ةيوضعلا حو يف
فارطألل رشع سداسلا عامتجالاةرادإ بيلاسأ نع فارطألا غالبإب ةيكيشتلا ةيروهمجلا  ترفاوتامك .  

زومت٩ذنم لمعي ناك يذلا ، cz.mop16.wwwيكبشلا عقوملا ىلع تامولعملا لك    .٢٠٠٤هيلوي / 

  ريرقتلا دامتعا  -ًاسداس 
يف هيلع ةقفاوملل نيكراشملا ىلع ممعيس هنأ و ريرقتلا ةغايصب موقتس ةنامألا نأ سيئرلا نلعأ  -  ٢١
  .ةلبقملا ةليلقلا مايألا نوضغ

  عامتجالا ماتتخا  -ًاعباس 
ًاحابص١١،٤٥ةعاسلا يف عامتجالا سيئرلا متتخا   -  ٢٢  .  
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  قفرملا
  نيكراشملا ةمئاق
  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع سماخلا عامتجالا بتكمل يناثلا عامتجالا

زومت١٢ فينج٢٠٠٤هيلوي /   ،  
 ةيكيشتلا ةيروهمجلا

 
Dr. Jiří Hlaváček  
Director of the Department of Strategies, 
Adviser to the Minister on International 
  Environmental Affairs 
Ministry of the Environment 
Vrsovicka 65 
100 10 Prague 
Czech Republic 
Tel: (+420 267) 2838/2827 
Fax: (+420 271) 7631 0308 
Email: jiri_hlavacek@env.cz 
 

 ةيكينيمودلا ةيروهمجلا
 
Mr. Juán Tomas Filpo 
Encargado Programa de Ozono 
SubSecretaría de Estado de Gestión  
  Ambiental 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
  Recursos Naturales 
Santo Domingo 
Dominican Republic 
Tel: (1 809) 472 0626 
Fax: (1 809) 472 0631 
Email: cogord@codetel.net.do 
 

 ايريجين
 
Prof. Oladapo Afolabi 
Director 
Department of Pollution Control and 
  Environmental Health 
Federal Ministry of Environment 
Plot 444 Aguiyi Ironsi Str. 
Maitama District 
PMB 265, Garki 
Abuja, Nigeria 
Tel: (+234 9) 803 715 3487 
Fax: (+234 9) 523 3807/413 6317 
Email: oladapoafolabi@hotmail.com 
 

 
 
Mr. Abdul-Kazeem Bayero 
Assistant Director/National Ozone Officer 
National Ozone Office 
Federal Ministry of Environment 
Plot 444 Aguiyi Ironsi Str. 
Maitama District 
Abuja, Nigeria 
Tel: (+234 9) 413 5971/523 2930 
Fax: (+234 9) 413 5972 
Email: ozonenig@rosecom.net/bolaomotosho@hotmail.com 
 

 ةديدجلا اينيغ اوباب
 
Mr. Gabriel Luluaki 
ODS Officer 
Greenhouse Unit 
Department of Environment and Conservation 
P.O. Box 6601 
Boroko NCD 
Port Moresby 
Papua New Guinea 
Tel: (+675) 325 0180/325 8166 
Fax: (+675) 325 0180 
Email: pngccap@datec.com.pg or  
gluluaki@hotmail.com 
 

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
 
Ms. Robert Ford  
Deputy Director 
  Office of Environmental Policy 
Bureau of Oceans and International  
  Environmental and Scientific Affairs 
US Department of State 
2201 C Street, N.W., Room 4325 
Washington DC 20520 
United States of America 
Tel: (+1 202) 647 9798 
Fax: (+1 202) 647 5947 
Email: fordrj@state.gov 
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 فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ
 
Mr. Tony Hetherington 
Deputy Chief Officer 
Multilateral Fund for the Implementation of the 
  Montreal Protocol 
1800 McGill College Avenue 
27th Floor, Montreal Trust Building 
Montreal, Quebec, Canada H3A 3J6 
Tel: (+1 514) 282 1122 
Fax: (+1 514) 282 0068 
Email: tonyh@unmfs.org 
 
Mr. Eduardo Ganem 
Senior Project Management Officer 
Multilateral Fund for the Implementation of the 
  Montreal Protocol 
1800 McGill College Avenue 
27th Floor, Montreal Trust Building 
Montreal, Quebec, Canada H3A 3J6 
Tel: (+1 514) 282 1122 
Fax: (+1 514) 282 0068 
Email: eganem@unfms.org  

 نوزوألا ةنامأ
 
Mr. Michael Graber  
Deputy Executive Secretary 
Ozone Secretariat, UNEP 
P.O. Box 30552 
Nairobi, Kenya 
Tel: (+254 20) 623885 
Fax: (+254 20) 623601/3913 
Email: Michael.Graber@unep.org 

 
 
 
 
 
 
 

  


