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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 نم)ب (٤دنبلا   * 

ةددعتم تاءافعإ : ليثيملا ديموربب لصتت اياضق يف رظنلا
  )١٦/٣ررقملا (ليثيملا ديمورب تامادختسال تاونسلا 

تايالولا هتحرتقا ليثيملا ديموربل تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا نع ررقم عورشم 
  ةيكيرمألا ةدحتملا

   ، ةركذملا هذهل لوألا قفرملا يف ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا بلط ىلع ءانب ،ةنامألا ممعت
هثحب مت يذلا ،ليثيملا ديموربل تاونسلا ددعتم تاءافعإلاب قلعتي ةدحتملا تايالولا هتحرتقا ررقم عورشم 

 ١٦/٣ررقملا نم ةخسن ى لع ةركذملا هذهل يناثلا قفرملا يوتحيو. فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ءانثأ
لالخ ليثيملا ديمورب تامادختسال تاونسلا ددعتم تاءافعإلا ةيضق يف رظنلا ىلإ فارطألا وعدي يذلا 

ةنهارلاةنسلا  .  

                                                           
* UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/1.  
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  لوألا قفرملا

ةدحتملا تايالولا نم مدقم ،تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا نع ررقمعورشم   
  ةيكيرمألا

تقفاو فارطألا نأ ىلإ ركذلاب ريشي ذإ[ رظنلا ىلع ١/٣ -يئانثتسالا عامتجالا ررقم يف    ،
،   تاونسلا ةددعتم تاءافعإلاب حيرصتلل ةيجهنمو ريياعم عضو يف

  :ررقي
مدقي نأ جرح مادختسال تاونسلا ةددعتم تاءافعإل نييعتلا مدقم فرطلل يغبني هنأ   - ١

  ؛جرح مادختسال ةدحاولا ةنسلا ءافعإ تانييعت ىلع قبطملا يئاهنلا ينمزلا دحلل اقفو نييعتلا اذه
ريشت نأ ةلافك ىلإ ىعسي نأ تاونسلا ةددعتم تاءافعإل نيعملا فرطلل يغبني هنأ   - ٢

ةدم لاوط ماع لكشب يلزانت هاجتا ىلإ جرحلا مادختسالا لجأ نم نييعتلا يف ةبولطملا ليثيملا ديمورب ةيمك 
  ؛بولطملا ءافعإلا

يأ يف بلطلا تاونس عيمج مييقتب ليثيملا ديمو ربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل موقت نأ  - ٣
مدقتتو ،ا   اعامتجا لودجو ةداتعملا اهضارعتسا ةيلمعل اقفو جرح مادختسا نأشب تاونسلا ددعتم نييعت
متت نأو ؛نييعتلا اذه لثم تمدق يتلا فارطألا كلت صخي اميف ةبولطملا تاونسلا عيمج نأشب تايصوتب 

تانييعتل ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تاضارعتسا عم تقولا سفن يف تاضارعتسالا هذه  
  ؛جرحلا مادختسالا تاءافعإل ةدحاولا ةنسلا

ءافعإ نييعتل مييقتب اهمايق دنع ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل قبطت نأ   - ٤
 ٩/٦ررقملا يف فارطألا لبق نم اهيلع قفتملا ةلصلا ةقيثولا ريياعملا ،جرح مادختسال تاونسلا ددعتم 

مادختسا ءافعإل تاونسلا ةددعتم تانييعتلا ىلع ١/٤ -يئانثتسالا عامتجالا ررقم نم ) ج(٩ةرقفلاو   
يتلا تاضارتفالاو ريياعملا سفن مادختسابو ،اهعامتجال ينمزلا لودجلل يداعلا تقولا نوضغ يف جرح 

  ؛جرحلا مادختسالل ةدحاولا ةنسلا تاءافعإل تانييعت ىلع اهقبطت
تارايخلا ةنجل هب تماق يذلا مييقتلل قحاللا فارطألل لوألا عامتجالا رظني نأ   - ٥

مادختسالا تاءافعإل تاونسلا ةددعتملاو ةدحاولا ةنسلا تانييعت نم لك يف ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا 
ةلصتملا تايصوتلاو ،ةبلاطلا فارطألا ا ا   ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل اهتعضو يتلا تمدقت يتلا جرحلا

ذخألا عم ،جرح مادختسال ءافعإب مدقتملا لبق نم ةبولطملا ةينمزلا ةرتفلا لماك رادم ىلع ليثيملا ديموربب 
ةرقفلا ٩/٦ررقملا يف اهيلع صوصنملا ريياعملاب رابتعالا يف   -يئانثتسالا عامتجالا ررقم نم ) ج (٩ 

  ؛١/٤
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قبطي نأ جرح مدختسال تاونسلا ددعتم ءافعإ ىلع لصحي يذلا فرط لل يغبني هنأ  - ٦
ةرقفلا يفو ٩/٦ررقملا يف ةدراولا ريياعملا  بسحب ١/٤ -يئانثتسالا عامتجالا ررقم نم ) ج (٩   ،

تاونسلا ددعتم ءافعإل اقفو ليثيملا ديموربل مادختساب حيرصتلا وأ حامسلا وأ صيخرتلا دنع ،ءاضتقالا 
  ؛فارطألا هترقأ جرح مادختسال

عامتجا هرقأ جرح مادختسال تاونس لا ددعتم ءافعإ ىلع لصحي فرط لكل زوجي هنأ  - ٧
؛فورظلا ريغت ساسأ ىلع هل رق ُأ يذلا تاونسلا ددعتم ءافعإلا يف رظنلا ةداعإ بلطي نأ فارطألا

 ، جرحلا مادختسالا ءافعإل ةيونسلا تانييعتلل هيلع قفتملا ينمزلا دحلل اعبت تابلطلا هذه مدقت نأ يغبنيو
  ؛هالعأ ٤ةرقفلل اقفو همييقتب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل موقتو 

ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تاراي خلا ةنجل مييقتل لات فارطألل عامتجا لوأ رظني نأ  - ٨
يفو ٧ةرقفلا يف هيلإ راشم جرح مادختسا ءافعإل هرارقإ مت نييعت يف رظنلا ةداعإل بلط يأ يف   ،

  .]ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نم ةمدقملا هب ةلصتملا تايصوتلا
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  يناثلا قفرملا

  ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ماود ةرتف  -١٦/٣ررقملا 

يئانثتسالا عامتجالا ررقم نأ كردي ذإ ةرقفلا بجومب ،بلط ١/٤  قيرف نم )ه (٩   ،
نأو يونس ساسأ ىلع ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ضرعتسي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 

ةلصلا ةقيثولا ريياعملاو ٩/٦ررقملا يف اهيلع صوصنملا ريياعملا قبطي   ،   فارطألا اهيلع تقفاو يتلا ىرخألا
ةرقفلا بجومب ،فارطألا بلاط ١/٣يئانثتسالا عامتجالا ررقم نأب رقي ذإو  طيحت نأ ٦   ،

ريياعم ةرولب يف رظنت نأو ،تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا نأشب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا حرتقمب املع 
،   تاونسلا ةددعتم تاءافعإب حيرصتلل ةيجهنمو

ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإو تانييعت ماود ةرتف ديدمت ساسأ نأ ىلع قفاوي  -١  
  ؛مامتهالا نم ديزم ىلإ جاتحي ةدحاو ةنس نع ديزت تارتفل ليثيملا ديموربل

ةرتف دمل ًاراطإ ،فارطألل رشع عباسلا عامتجالا يف ،ناكمإلا ردقب ،رولبي نأ   -٢
نم ،ةيلاتلا رصانعلا ذخأ ةرورض ىلع قفاويو ،ة دحاو ةنس نع ديزي امل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ
  :نابسحلا يف ،رومأ ةلمج

 :نع ًايونس غالبإلا  ) أ(

  ؛هضارعتساو ليثيملا ديمورب ليجست ةداعإ ةلاح  ‘١’
  ؛ةضوعملا داوملاو ليثيملا ديمورب لئادب ليجست ةلاح  ‘٢’
ةلا فكو ايراجت اهجيورتو ةضوعملا داوملاو لئادبلا مييقتل ةلوذبملا دوهجلا  ‘٣’

  ؛اهيلع ةينطولا ةيميظنتلا ةقفاوملا
تمت يتلا ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ يف رظنلا ةداعإل ةمدقملا تابلطلا مييقت   ) ب(

 ؛ةيئانثتسا فورظ دوجو ةلاح يف اهيلع ةقفاوملا

 ؛تالاحلا فلتخمل ةيلورتلا تاهاجتالا ضارعتسا  ) ج(

ررقم نم ١ةرقفلا يف اهيلإ راشملا لئادبلا تانايب ةدعاق ءوض يف تانييعتلا مييقت   ) د(  
؛ةرادإلا تايجيتارتسا عم تانراقم ءارجإو١/٤يئانثتسالا عامتجالا    

ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ ىلع ةمئاقلا تاررقملا قابطنا ةيناكمإ   )ه(
 ؛ةدحاو ةنس نع ديزي امل

 ؛ةدحاو ةنس نع ديزي امل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ ىلع يرست ةيفاضإ طورش  ) و(
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ةنس نع ديزي امل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ قاطن دمل ةينقتلا تارربملا يف رظنلا   -٣
  :ةيلاتلا تالاحلا ،رومأ ةلمج نم ،رابتعالا يف ذخألا عم ،ةدحاو

 ؛يمسوم وأ يونس ساسأ ىلع ةمظتنم ريغ ليثيملا ديمورب مادختسا طامنأ نوكت امثيح  ) أ(

تاونسل ،ددحم مادختسا لجأ نم ،ةغزاب لو لح وأ لئادب دوجو عقوتي ال امثيح  )ب(
 ؛ةديدع

 ؛ةديدع تاونس ىدم ىلع ليدب ذيفنت ةطخ قاطن دتمي امثيح  ) ج(

عاطق وأ نييعتل ًاينمز ةددحم يجيردت صلخت ةيلمع ةرادإلا تايجيتارتسا لمشت امثيح   ) د(
  .مادختسا وأ

___________  


