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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 نم٩دنبلا   * 

ًايملاع قسنملا ةدحتملا ممألا ماظن مادختسا ثحب نأشب لامكتسا 
ةبسنلاب ةيئايميكلا داوملا ىلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضوو فينصتلل 

 ١٢٤ةرقفلاو ) ب( ١٤/٨ررقملا (نوزوألا ةقبط دفنتست يتلا داوملل 
 )(UNEP-OzL.Pro.15/9)فارطألل رشع سماخلا عام تجالا ريرقت نم

فينصتلل ًايملاع قسنملا ماظنلاب نيينعملا ءاربخلل ةيعرفلا ةنجللا ريرقت نم تافطتقم 
 ١٠نم ةرتفلا يف دوقعملا اهعامتجا نع ةيئايميكلا داوملا ىلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضوو 

لوألا نوناك١٢ىلإ   ٢٠٠٣ربمسيد / 
 ةنامألا نم ةركذم

داوملانأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألابلطل ةباجتس ا تررق ،نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا    
داوملا ىلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضوو فينصتل ًايملاع قسنملا ماظنلاب نيينعملا ءاربخلل ةيعرفلا ةنجللا 

 ١٠نم ةرتفل ا يف فينج يف دوقعملا اهعامتجا يف ،يعامتجالاو يداصتقالا سلجملل ةعباتلا ةيئايميكلا
لوألا نوناك١٢ىلإ  ةدفنتسملا داوملا فينصت ىلع لمعلل تالسارم قيرف ئشنت نأ ٢٠٠٣ربمسيد /   ،

ًايملاع قسنملا ماظنلا نمض تائف يف جئازملاونوزوألل  اهيلع صني يتلاريياعملا ىلع ًءانب كلذو   لوكوتورب  
ةنجللا ريرقت نم لامعألا لودج نم دنبلا اذ  قلعتت تافطتقم ةركذملا هذهل قفرملا نمضتيو. لايرتنوم

 ).ST/SG/AC.10/C.4/12ةقيثولا (ءاربخلل ةيعرفلا 

                                                           
* UNEP/OzL.Pro.WG.1/24/Rev.1. 



UNEP/OzL.Pro/WG.1/24/4 

2 

 قفرملا

عضوو فينصتل ًايملاع قسنملا ماظنلاب نيينعملا ءاربخلل ةيعرفلا ةنجللا ريرقت نم تافطتقم  
ىلإ ١٠نم ةرتفلا يف دوقعملا اهعامتجا نع ةيئايميكلا داوملا ىلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا  اك١٢  نون  

 ٢٠٠٣ربمسيد /لوألا

لوكوتورب يف فارطألا نم ةمدقملا  ST/SG/AC.10/C.4/12/2003/3ةقيثولا نوزوألا ةنامأ لثمم مدق " - ٤٣
 ، هيف تبلطيتلالايرتنوم قم بجومب ،ةيعرفلا ةنجللا ىلإا  ماع يف رداصلا ١٤/٨اهرر   تايناكمإ مييقت "، ٢٠٠٢ 

عامتجالا يف ،قلق لا نع بارعإلا ىرج هنأ ركذو". اهلمع جمانرب يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاردإ ىودجو
ريست فوس ةيلمعلا هذه نأ نم فارطألل ريخألا ةحيحصلا تاهاجتالا ريغ يف  ةيادبلا يف فارط ألا لصوتت مل ام 
 .ددحم فقوم ىلع قافتا ىلإ

تائف يف جئازملاونوزوألل ةدفنتسملا داوملا فينصت هيف ديؤت ًاحرتقم ًاضيأ نادلبلا نم ةعومجم تمدق  - ٤٤  
لايرتنوم لوكوتورب يف اهيلع صوصنملا ريياعملا ىلع ًءانب(ST/SG/AC.10/C.4/2003/6)ًايملاع قسنملا ماظنلا نمض   . 

ءاربخلا نم ددع حرتقملا كلذديأو - ٤٥ ذه يف تبلا نأب مهيأر نع نورخآ برعأامنيب.   قباس رمأ ةلأسملا ه  
لايرتنوم لوكوتورب عم ًايلاح يراجلا نواعتلل ةغلابلا ةيمهألا ىلإنيريشم هناوأل  . 

رصانع لاصيإ ، وجئازمللةحرتقملا ةعطاقلا ةميقلاب قلعتي اميف ماظفحت نع اوبرعأ ءاربخلا ضعب ،نأ ديب  - ٤٦
،رطخلا فينصتلا نأ ةقيقحو ةيفيرعتلا ةقاطبلا يف لوانتي ،ًايملاع قسنملا ماظنلا يف    .ةيئايميك داومب ةمئاقةرم لوألو  

يتلا ريياعملاو تائفلا يه ام ةدرفنم ررقت نأ يف لماكلا قحلا اهل ةيعرفلا ةنجللا نأ عم هنأب ًاضيأ رقأو  - ٤٧
نملا ماظنلا ىلإاهتفاضإ يغبني نأيؤر ،ًايملاع قس  ةدفنتسملا داوملا ةنامأ عم قيثولا قيسنتلا متي نأ يرورضلا نم    
 .لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألل

٤٨ - ، دقفتريثأ يتلا اياضقلا ددعل ًارظنو اتت نأ ةيعرفلا ةنجللا تررق   ئشنت نأو ةلأسملا هذه يف لمعلا عب 
ًاراطإ ددحت الأ ىلع ةيعرفلا ةنجللا تقفتاو ). ١ قفرملا يف ةيوضعلا رظنأ(فدهلا اذه لجأ نم تالسارم قيرف 

لمعلا اذهلًاقيقدًاينمز   ". 

_______ 


