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يف فارطألل عباسلا عامتجالا انييف ةيقافتا  

  نوزوألا ةقبطةيامحل 
لوكوتورب  يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا  

  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم
 ، لوألا نوناك١٦ – ١٢راكاد  ٢٠٠٥ربمسيد / 

اني يف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجاللحورشملا تقؤملا لامعألا لودج 
  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالاو

  )٢٠٠٥ ربمسيد/لوألا نوناك ١٤ – ١٢(يريضحتلا ءزجلا   -  ًالوأ

  يريضحتلا ءزجلا حاتتفا  - ١
ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا كرتشملا عامتجالل يريضحتلا ءزجلا حتتفي نأ ررقملا نم   - ١
لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا ،لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالاو انييف  

وألا نوناك١٢يف ةيوضعلا حوتفم  مامتيف كلذو ربمسيد/ل  ةعاق يف ًاحابص ةرشاعلا ةعاسلا    تارمتؤملا 
نم٨،٣٠ةعاسلا يف نيكراشملا ليجست أدبيو . راكادبنايديرم قدنف يف  حابص   عجشيو . هتاذ مويلا 

ل قباسفاك تقو يف ليجستلا ىلع نوكراشملا ىلعةنامألل يكبشلا ناونعلا لالخ نم عامتجال    
نم لك تانايبب يلديس لامع ألا لودج نم دنبلا اذه راطإ يفو. (/www.unep.org/ozone)تنرتنإلا 

  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملاو لاغنسلا ةموكحلثمم 
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    ةيميظنتلا لئاسملا  - ٢

  يريضحتلا ءزجلل لامعألا لودج رارقإ  )أ(
-UNEP/OzL.Conv.7/1ةقيثولا يف دراولا تقؤملا لامعألا لودج ضرعيس   - ٢

UNEP/OzL.Pro.17/1هرارقإل فارطألا ىلع تايالولا (دنال موت ديسلا عامتجالا سأرتي فوسو .  
  ).اينيك(اغوي كوأ ديفياد ديسلاو) ةيكيرمألا ةدحتملا

  لمعلا ميظنت  )ب(
لمعلل ددحم ينمز لودج عضوو ةماع تاسلج يف اهلامعأ فيرعتيف فارطألا بغرت دق   - ٣  
  .لامعألا لودجب قلعتملا

لوكوتوربو انييف ةيقافتا نيب ةكرتشملا اياضقلاو ،انييف ةيقافتاب ةصاخلا اياضقلا ةسارد  - ٣  
  :لايرتنوم

لوكوتورب تاليدعتو لاير تنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتاىلع قيدصتلا ةلاح   )أ(
  لايرتنوم

هتاليدعتو لوكوتوربلاو ةيقافتالا ىلع قيدصتلا ةلاح عامتجالاضرعتسيفوس   - ٤ مت دقو .  
نكميو فارطألا هيف رظنت يكل عامتجالا داقعنا تقو تاقيدصتلا ةلاح ليجستل ررقم عورشم دا دعإ

ةقيثولا نم ثلاثلا لصفلا يف فلأ فلأ زجوملا ررقملاعورشمك هيلع روثعلا   UNEP/OzL.Conv.7/3-

UNEP/OzL.Pro.17/3.  

ةيقافتا ىلإ نوزوألا ثوحبيريدمل سداسلا عامتجالا ريرقت ةساردو ضرع  )ب( انييف    

(UNEP/OzL.Conv.7/6)  
يف دقع يذلا نوزوألا ثوحب يريدمل سداسلا عامتجالا لامعأ فارطألا ضرعتست فوس   - ٥

ىلإ ١٩نم ةرتفلا يف انييف  لوليأ٢١  هنع تقثبنا يتلا تايصوتلاو٢٠٠٥ربمتبس /   .  

تسالا نيقودنصلل تاينازيملاوةيلاملا ريراقتلا  )ج( ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال نيينام ئ 
نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا  
)UNEP/OzL.Conv.7/4 و UNEP/OzL.Conv.7/5وUNEP/OzL.Pro.17/4 
  )UNEP/OzL.Pro.17/5و

٦ -   ةشقانمل ةينازيملل ةنجل فارطألا ئشن ت نأ عقوتي لامعألا لودج نم دنبلا اذه تحتو
ا ةنامألا تاينازيمب قلعتت تاءارجإ يتلا ةنامألا ىدل نوكي نأب ةداعلا تجرد دقو. أشب ةيصوتلاو  

لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا نمًالكمدخت  ةكرتشملا ةينازيملا باوبأ ضعب عم ةلقتسم تاينازيم،    .
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اهيف رظني انييف ةيقافتا ةينازيم نإف يونس ساسأ ىلع لايرتنوم لوكوتورب ةينازيم يف رظنلا متي اميفو 
  .نينسلا هذه ىدحإهذهو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم اهيف عمتجي يتلا تاونسلا يف طقف 

ةقلعتملا ةطشنألا ليومتل ينامئتسالا قودنصلا نع نوزوألا ةنامأ هتدعأ ريرقت   )د(
نملادصرلاو ثوحبلاب يف ةيقافتاب ةلصلا تاذةمظت  ًاقفو ةيسسؤملا تابيترتلاو ان ي 

متؤم نع رداصلا٦/٢ررقملل  انييف ةيقافتا ررقم (انييف ةيقافتا يف فارطألا ر  
٦/٢(  

ماع يف سداسلا هعامتجا يف انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم اعد  - ٧ قودنص ءاشنإ ىلإ ،٢٠٠٢   
ب ةيعوط تامهاسم يقلتل كلذوةينازيملا جراخ نم هلاومأ درت ةنيعمةطشنأ ليومت ضرغ،  قلعتت    

ةلحرمب ا ةيجهنملا ةبقارملا تايلمعو ثوحبلاب   اداصتقا رمت نادلبو ةيمان نادلب يف انييف ةيقافتاب ةلصتملا
ةيقافتا ررقمل ًالامعإو ،هخيرات ىتح قودنصلا ليغشت ةيلمعلفصوب فارطألا ةنامألا دوزتسو . لاقتنا  

حرتقم ًاضيأ ةنامألا مدقتس٦/٢انييف  تاررقم ذاختال ةيسسؤملا تابيترتلا نأشب ًا  لاومألا عيزوت ب قلعتت 
عوضوملا نأشب ةروشملا نم ديزملا ميدقتو ريرقتلا اذه يف رظنلا يف فارطألا بغرت دقو .ةاقلتملا  

  .ًابسانم هارت امبسح

لايرتنوم لوكوتوربب قلعتت اياضقةشقانم  - ٤    

  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦يماعل ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت   )أ(
عمتسا،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ءانثأ  - ٨ ىلإ دوفولا ت   ريرقت 

فارطألا اهتمدق يتلا تانييعتل ليلوألا ضارعتسالا نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم 
كلذ الت يذلا شاقنلا يفو.ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإنأشب  نيحرتقم نيررقم ميدقت مت،   ، 

ةلصاومل فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلع نيحرتقملا نيذه ضرع بوجو ىلع عامتجالا قفتاو  
يعورشمك ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفللنيررقملا يعورشم نم ةخسن درتو. امهيف رظنلا نيررقملا    

  .UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف كلذو ءابو فلأ 

  ليثيملا ديموربب لصتت اياضق يف رظنلا  )ب(
ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل يليمكتلا ريرقتلا ةسار دو ضرع  ‘١’

تاءافعإل فارطألا تانييعت كلذ يف امب ٢٠٠٥ماعل ليثيملا   
  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦يماعل ةجرحلا تامادختسالا 

لوكوتورب يف فارطألل يناثلا يئانثتسالا عامتجالا اهيلع قفتا يتلا تاءارجإلل ًاقفو   - ٩
ةنجل تعمتجا ،لايرتنوم تامولعملا عيمج يف رظنلل ةيناثلا ةرملل ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا  
ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعتلا نأشب ا،ةحاتملا  ايصوت دادعإلو ةنجللا ريرقت لمتشيسو .  
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 ةقلعملا تانييعتلا نأشب جاتنتسا ىلإ لصوتلا يف فارطألا ةدعاسمل اهيعس راطإيف اهجئاتن ىلع 
 .ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل

يف امب ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نأشب يداشرإلا بيتكلا يف رظنلا   ‘٢’
تاضارعتسا يف اهمادختسا حرتقملا ةيرايعملا تاضارتفالا كلذ 

قفرملاو ١١٣ةرقفلا ًاضيأ رظنأ (لبقتسملا يف ةجرحلا تامادختسالا   
داسلا عامتجالا ريرقت نم٢ةرقفلا ،لوألا    )فارطألل رشع س، 

ررقامل ًاقفو  - ١٠ رشع سداسلا هعامتجا يف فارطألا عامتجاه  رابتعالا يف ًاذخأو،  كلت    
قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ءانثأ تراد يتلا تاشقانملا بسح فارطألا ا   دبأ يتلا تاقيلعتلا

دعتةيوضعلا حوتفم لماعلا ورشم ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل،  يداشرإ بيتكل ًاديدج ًاع   
عورشم يوتحي نأ عقوتملا نمو . هدمتعتو فارطألا هيف رظنت يكل ةجرحلا تامادختسالا نأشب

تانييعتلا تامييقت يف اهمادختسا ةنجللا حرتقت يتلا ةيرايعملاتاضارتفالا ىلع يداشرإلا بيتكلا   
  .لبقتسملا يف ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل

  ليثيملا ديمورب مادختسال تاونسلا ةددعتم تاءافعإ  ‘٣’
ريياعم ىلع قافتالاةيضق يف رشع سداسلاو رشع سماخلا اه يعامتجا يف فارطألا ترظن  - ١١  

تررق ،رشع سداسلااهعامتجا يفو . ليثيملا ديمورب مادختسال تاونسلا ةددعتم تاءافعإ رارقإل  
عباسلا عامتجالا ءانثأًانكمم ناك ام ،دعت نأ فارطألا فارطألل رشع،  ديدمتل ًاراطإ ،  تاءافعإ ةرتف   
ءانثأ  ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا رظنو. ةدحاو ةنس نم رثكأ لمشتل ةجرحلا تامادختسالا
هنأ ىلع قفاوو ةيضقلا هذه نأشب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا حرتقم يف نيرشعلاو سماخلا هعامتجا  
فارطألل رشععباسلا عامتجالا ءانثأ هيف رظنلا ةدواعم بجي حرتقملا نم ةخسن درتو .  عورشم ك 

  .UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف فاك ررقملا 
  ليثيملا ديموربل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا  ‘٤’

 ةيبوروألا ةعامجلا تمدق ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ءانثأو  - ١٢
ديمورب لمشت ثيحب ةمئاقلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا تاءافعإ قاطن عيسوت نأشب ًاحرتقم 

ظنلل فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإحرتقملاةلاحإ ةرورض ىلع فارطألا تقفتاو . ليثيملا . هيف ر 
-UNEP/OzL.Conv.7/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف واو ررقملا عورشم ك حرتقملا نم ةخسن درتو

UNEP/OzL.Pro.17/3.  
هريودت ةداعإو ةنكم ألاريخبت يف مدختسملا ليثيملا ديمورب رسأ ةداعإ   ‘٥’

  هريمدتو
عورشم ادنليزوين تمدقةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ءانثأو   - ١٣  

كلذ يفو ،هريمدتو هريودت ةداعإو ةنكمألا ريخبت يف مدختسملا ليثيملا ديمورب رسأ ةداعإ نأشب ررقم  
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درتو . هيف رظنلل فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ررقملا عورشم ةلاحإ ةرورض ىلع قفتا تقولا
-UNEP/OzL.Conv.7/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف ياز ررقملا عورشم كحرتقملا نم ةخسن 

UNEP/OzL.Pro.17/3.  

  فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت  )ج(

دراوملا ديدجتب ةينعملا لمعلا ةقرفل يليمكتلا ريرقتلا ةساردو ض رع  ‘١’
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلاقيرفل ةعباتلا    

يف فارطألا ترظن ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ءانثأو  - ١٤  
ىلإ ٢٠٠٦ تاونسلل فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت نأشب قيرفلل يلوألا ريرقتلا  ٢٠٠٨ ،

تايلمع ضعب ءارجإقيرفلل ةعباتلا دراوملا ديدجتب ةينعملا لمعلا ةقرف نم بلط ت نأ ىلع تقفتاو  
دنبلا اذه راطإ يفو.ةيضقلا هذه نأشب فارطألا تالوادم مدقت يف ماهسإلل ةيفاضإلا ليلحتلا نم  ، 
عمتست نأ عقوتملا ةيلمعلا يف رظنت نأودراوملا ديد جتب ةينعملا لمعلا ةقرف ريرقت شقانتنأ وفارطألا    

  .دراوملا ديدجت ةيضق نأشب ءارآلا قفاوت قيقحتل اهمادختسا دوتيتلا 

  فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجتلتباثلا فرصلا رعس ةيلآ   ‘٢’
ةيوضعلاحوتفملماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ءانثأو   - ١٥ ملا ةكلمملا تضرع  ةدحت ، 

جتل تباثلا فرصلا رعسل ةيلآ مادختسانأشب ًاحرتقم يفو . فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديد 
عباسلا عامتجالا ىلإ حرتقملا اذه ةلاحإ ةرورض ىلع لماعلا قيرفلا قفتا ةيضقلا هذه نأشب هتالوادم 

دراولا ءاحررقملا عورشمكحرتقملا نم ةخسن درتو . هتساردل فارطألل رشع نم لوألا لصفلا يف    
  .UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3 ةقيثولا

  عينصتلا لماوع  )د(
ررقملا نم ٣ةرقفلا يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بل ُط  - ١٦ ضرعتسي نأ ١٥/٧   

لوألا لودجلا ىلإ اهتفاضإ نكمي يتلا تامادختسالا نأشب  ةيونس تايصوت عفري نأو ةينطولا تانييعتلا
ذح وأ١٠/١٤ررقملا نم  لماوع تامادختسا ضعب عم لماعتل اىلإ ١٥/٧ررقملا اعد امك . هنم اهف   

طقف٢٠٠٥ و٢٠٠٤يماعل وحنلا اذه ىلع عينصتلا  نم ديدج ضارعتسا ءارجإ متي امثير كلذو ،   
نم تامادختسالا هذه ةلاح يف رظنلا ةداعإو ماعلا اذه يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف بناج 

رشع عباسلااهعامتجا يف فارطألا بناج حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا يفو .  
تراد يتلا تاشقانملا بقعو،اياضقلا هذه نأشب قيرفلا ريراقت يف فارطألا ترظن ةيوضعلا  مت ، 

ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف لاد ررقملا عورشمك هنم ةخسن در تررقم عورشم ميمعت 
UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3 حرتقملا ةشقانم يف فارطألا بغرت نأ عقوتملا نمو  ،

  .عينصتلا لماوع ةيضقب ةلصتملا ىرخألا تاحرتقملا وأ/و
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ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تالوادم نع ئشانلا يليمكتلا ريرقتلا يف رظنلا   )ه(
ريرقت يف شقون يذلا نوزوألا دافن ةيضقل يدصتلل ةذختملا تاءارجإلا نأشب 

يموك حلا قيرفلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كرتشملا صاخلامييقتلا 
  خانملا ريغتب ينعملا يلودلا

عم لمعلا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإفارطألا تبلط  ١٤/١٠ررقملا يفو   - ١٧  
ةقالعلا نع ةما ت ةروصب لماكتم دحاو ريرقت دادعإ نأشب خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا

يملاعلا خانملا ماظن نوص ىلإ ةيمارلا دوهجلاو يريفسوتارتس لا نوزوألاةقبط ةيامحل ةلوذبملا دوهجلا نيب 
ىلإ ةيمارلا تاءارجإلاب هتلصثيح نم ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا هيف رظنيل ريرقتلا اذه ةلاحإو   

ترظن ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ني رشعلاو سماخلا عامتجالا ءانثأو. نوزوألا دافنل يدصتلا
بلطلا ىلع تقفتاو ،ريرقتلا يف فارطألا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل عباتلا كرتشملا قيرفلا ىلإ   

يليمكتريرقت عضوب مايقلاخانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلاو يداصتقالا  ةروصب حرشي ،   
بغري دقو ةيئاهنلا هتغيص يف ريرقتلا عضو يرجي و. ةنيعم دونبل نوزوألاب ةلصتملا تاريثأتلا ربكأ
  .ريراقتلا جئاتن يف رظنلا يف فارطألا عامتجا

  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا عنم  )و(
ُط،١٦/٣٣ررقملا يف   - ١٨ ةساردل تاصاصتخا عورشم عضو اهنيب نم ًارومأ ةنامألا نم بل  

 ،ماظنلا اذهل فيلاكتلاو نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا يف ةراجتلا عبتتل ماظن ثادحتسا ىودج نأشب
راطإو ةددحم تالاجم ثادحتسال فارطألا نم ءاربخل لمع ةقلح دقع ، بلاومألا رفاوتب ًانهر مايقلاو
لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا يفو . عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم يف نواعتلل يميهافم
لمع ةقلح جئاتن ضارعتسال ًايعرف ًاقيرف فارطألا تأشنأ ،ةيوضعلا حوتفم عورشمو ءارب خلا 

ةنامألاهتدعأ يذلاتاصاصتخالا  دق تناك ،حرتقم عورشم ةلاحإ ىلع يعرفلا قيرفلا قفتاو .  
ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف ءاط ررقملا عورشم هفصوب هنم ةخسن تدرو  UNEP/OzL.Conv.7/3-

UNEP/OzL.Pro.17/3كل نأ فارطألا نم بلطلاو ،فارطألل رشع عباسلا عامتجالا هيف رظني ي   
لوليأ١٥هاصقأ دعوم يف ةنامألا ىلإ كلذ ىلع تاقيلعت ةيأب يلدت  نم دنبلا اذه راطإ يفو . ربمتبس/ 

ةقيثولا يف لمشت يتلاو (ةلصلا تاذ داوملا ضارعتسا يف فارطألا بغرت دق لامعألا لودج 
UNEP/OzL.Pro.17/INF/3هارت امبسح ةيضقل ا ةجلاعمو) ةيبوروألا ةعامجلا نم ةيحيضوت تاظحال، م

  .ًابسانم

  نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ًايئيبميلسلا ريمدتلل ةيلاملاو ةينقتلا تاريثأتلا   )ز(
ىلإ١٦/١٥ررقملا اعد   - ١٩ ءارجإ  ماع يف تفنص يتلا ريمدتلا تايجولونكتل ديدج ضارعتسا    

تايجولونكت ا٢٠٠٢  أ ىلع مدقت ناك اذإ ام مييقتو روهظلاب ةذخأ  كلذ ذنم زرحأ دق ًايفاك ًا   
ةصاخلا ةدمتعملا ريمدتلا تايجولونكت ةمئاق ىلإ اهتفاضإ لجأ نم ثحبلا قحتست يكل تقولا 

ايجولونكتلا قيرف غلبأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا يفو . فارطألاب
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يأققحتمل هنأب فار طألا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكت  تايجولونكتلا هذه نم   اهلعجي ًامدقت   
قيرفلا لخاد تراد يتلا ةشقانملا ءانثأو . ةدمتعملا ريمدتلا تايجولونكت ةمئاق يف جردنت نأ قحتست
ةدفنتسملا داوملل ًايئيب ميلسلا ريمدتلا نأشب حرتقم دعأ ،لامعألا لودج نم دنبلا اذه نأشب لماعلا  

ا ىلإهتلاحإ ىلع لماعلا قيرفلا قفاوو ايبمولوك بناج نمنوزوألل  فارطألل رشع عباسلا عامتجال  
ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف ميج ررقملا عورشم كحرتقملا نم ةخسن درتو . قمعتلا نم ديزمب هيف رظنلل

UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3.  

و ايجولونكتلاقيرفب ةصاخلا ةيرادإلا اياضقلا  )ح(   يداصتقالا مييقتلا 
ماعليلحرملا هريرقت يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفحرتقا   - ٢٠ هضرع ءانثأو ،٢٠٠٤    
ناجل ضعبل نيكراشملا ءاسؤرلا لادبتسا اهتلمج نم ًارومأ فارطألل رشع سداسلا عامتجالا لالخ  

ا ىدلرفوتي مل ظحلا ءوسلو. نورخآ مهلحم لحيلةينقتلا تارايخلا  ءانثأ تقولا نم يفكي ام فارطأل  
نيكراشملا ءاسؤرلا ةلأسم تشقونو . ةلأسملا هذه نأشب ررقم يف رظنلا ىتح وأ دادعإل عامتجالا

ضعب تحرتقاو ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ءانثأ ةيناث ددجلا 
فارطألا دادعتسال ًامعدو. ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجللنيكراشملا ءاسؤرلل ةددحملا تانييعتلا   

ةقيثولا نم ثلاثلا لصفلا يف ءاب ءاب زجوملا ررقمل اعورشم نيمضت مت ةيضقلا هذه نأشب ءارجإ ذاخت ال
UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3.  

  نوبركلا ديرولك عبارل ةيليلحتلاوةيربتخملا تامادختسالا   )ط(
ًاحرتقم فارطألا تشقان ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو س ماخلا عامتجالا ءانثأ  - ٢١

نوبركلا ديرولك عبارل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا نأشب يليشنم ًامدقم  نأ ىلع تقفاوو ،   
ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف ءاه ررقملا عورشمك هنم ةخسن درت يذلا حرتقملا 

UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3 ي نأ بجي فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ لاح ، 
  .هثحب ةلصاومل

لبقتسملا يف لايرتنوم لوكوتورببلصتت تاعامتجا ديعاوم  )ي(    
 ًاحرتقم فارطألا تثحب ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ءانثأو  - ٢٢

لع تقفاوو،لبقتسملا يف لايرتنوم لوكوتوربلتاعامتجا ديعاوم نأشب ةيبوروألا ةعامجلا هتحرط  ى  
ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف ءاي ررقملا عورشم مسرب هنم ةخسن درت يذلا حرتقملا نأ 

UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3 فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ هتلاحإ بجي  ،
  .هثحب ةلصاومل
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حلاصملا راهشإلةيهيجوت ئدابم   )ك( ايجولونكتلا قيرف  ليبق نمة قرفأللةبسنلاب  
  هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو

ريغ ةقرو فارطألا تثحب ةيوضعلا حوتفملماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ءانثأو   - ٢٣  
لو كوتوربلاب ةلصتملا ةقرفألا بناج نم حلاصملا راهشإل ةيهيجوتلا ئدابملا نأشب ادنك اهتمدق ةيمسر
قفتا تقولا كلذ يفو ،هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لثم  

ًاديدج ًاحرتقم مدقتنأو ةيمسرلا ريغ اهتقرو نأشب فارطألا نم ةدراولا تاقيلعتلا ادنك لبقت نأ ىلع   
  .ةنامألا ىلإهميدقت روف فارطألا ىلإ حرتقملا لاسرإ متيسو . فارطألا هيف رظنت يكل

  ٢٠٠٦ماعل لوكوتوربل ل ةعباتلاةزهج ألاةيوضع يف رظنلا   )ل(

  ذيفنتلا ةنجل ءاضعأ  ‘١‘
مدع ءارجإل ًاقفوو . ذيفنتلا ةنجل ةيوضع ةيضق يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا رظنيس  - ٢٤

،فارطألا هتدمتعا يذلا لاثتمالا اختنا مت فارطأ ةرشع يلثمم نم ذيفنتلا ةنجل فلأتت نيتنس ةرتفل م  
 ةيبقاعتةرتفل مهتيالو ةيضقنملا فارطألا باختنا ةداعإ زوجيو لداعلا يفارغجلا عيزوتلا ساسأ ىلع 

ةقيثولا نم ثلاثلا لصفلا يف دنبلا اذه نأشب ميج ميج زجوملا ررقملا عورشم نيمضت متيو. ةدحاو  
UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3.  

  فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلاةنجللا ءاضعأ   ‘٢‘
ةنجللا تاصاصتخال ًاقفوو .ةيذيفنتلا ةنجللا ةيوضع ةيضق يف رشع عباسلا عامتجالا رظنيس  - ٢٥  

نم ةيذيفنتلا ةنجللا فلأتت ،فارطألل عبارلا عامتجالا اهيلع قفاو يتلا ةيذيفنتلا ًاوضع١٤  ةعبس :  
ةرقفلا بجومب ةلماعلا ،فارطألا ةعومجم نم ءاضعأ ملا نم١  ةعبسو لايرتنوم لوكوتورب نم ٥ةدا    

نيذلا ا . ةلماعلا ريغ فارطألا ةعومجم نم ا  نيصاخلا ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ ةعومجم لك بختنتو
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ةعومجم دوتدقو . فارطألا عامتجا لبِق نم ًايمسر مهدامتعا متي نأ  ٥ 
فنتلا ةنجللا يف اهليثمتل ءاضعأراتخت ماعلا كلذل ةنجللا سيئر كلذكو٢٠٠٦ماعل ةيذي   بغرت دقو .  

بئانو ةنجللا يف اهل نيعباتلا ةعبسلا نيلثمملا رايتخا يف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ةعومجم   
ددجلا نيلثمملا رايتخا دييأت يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا دوي دقو . ٢٠٠٦ماعل سيئرلا 

لاد لاد زجوملا ررقملا عورشم دريو. ٢٠٠٦ماعل ةنجلل سيئر بئانو سيئر را يتخاب ًاملع ةطاحإلاو  
  .UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3ةقيثولا نم ثلاثلا لصفلا يف دنبلا اذه نأشب 

  ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نوكراشملا ءاسؤرلا  ‘٣‘
طألل رشع سداسلا عامتجالا نع رداصلا١٦/٤١ررقملل ًاقفو   - ٢٦ دنال موت ديسلا لمع ،فار  

لماعلا قيرفلل نيكراشم نيسيئرك ) اينيك(اغويكوأ ديفيد ديسلاو ) ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا(
رشع عباسلا عامتجالا بغري دقو ،٢٠٠٥ماعل لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم   
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عورشم نيمضت متيو . ٢٠٠٦ماع يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ةسائر يف رظنلا يف فارطألل 
ةقيثولا نم ثلاثلا لصفلا يف دنبلا اذه نأشب ءاه ءاه زجوملا ررقملا  UNEP/OzL.Conv.7/3-

UNEP/OzL.Pro.17/3.  

  ذيفنتلا ةنجل اهيف رظنت يتلا تانايبلا غالبإو لاثتمالا اياضق  )م(
تثحب يتلا اياضقلا نع ًاريرقت ةنجللا سيئر مدقي ،لامعألا لودج نم دنبلا اذه راطإ يفو   - ٢٧

ريرقتلا نأشب ةبسانم تاءارجإ ذختتو فارطألا ثحبت نأ رظتن يو. نيثالثلاو سماخلا اهعامتجا ءانثأ
عورشم دريو . تانايبلا غالبإو لاثتمالا ةلاح لجسي ًاررقم لمشت دق يتلاو هيف ةدراولا تايصوتلاو
-UNEP/OzL.Conv.7/3ةقيثول ا نم ثلاثلا لصفلا يف دنبلا اذه نأشب واو واوزجوملا ررقمل ا

UNEP/OzL.Pro.17/3.  

 لايرتنوم لوكوتورب يف رييغت ثادحإ نأشب ةيبوروألا ةعامجلا حرتقم  )ن(
(UNEP/OzL.Pro.17/7) 

،٢ةداملا بجومب  ةيبوروألا ةعامجلا تممع  - ٢٨ لايرتنوم لوكوتورب نم ءارجإ نأشب ًاحرتقم    
دتلا صلختلل نهارلا ينمزلالودجلا ىلع رييغت كلذو لوكوتوربلل عباتلا ليثيملا ديمورب نم يجير  

ةقيثولا نم يناثلا لصفلا يف هنم ةخسن درت يذلا حرتقملا امأ . ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل 
UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3، ةقيثولا يف ةضافتساب شقون يذلاو  

UNEP/OzL.Pro.17/7رشعلاو سماخلا عامتجالا ءانثأ هثحب مت دقف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ني  
  .هيف رظنلا ةلصاومل فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ هتلاحإ بجي هنأ ىلع قافتالا متو

 لايرتنوم لوكوتورب ىلع ليدعت ءارجإ نأشب ةيبوروألا ةعامجلا حرتقم  )س(
(UNEP/OzL.Pro.17/8)  

م لوكوتورب نم٢ةداملا بجومب ةيبوروألا ةعامجلا تممع   - ٢٩ ءارجإ نأشب ًاحرتقم  ،لايرتنو 
ةديدج ةيئايميك داوم ةفاضإللجعم ءارجإ هيف جاردإلاب كلذو لوكوتوربلا ىلع ليدعت حرتقملا امأ .  

يذلاو UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3ةقيثولا نم يناثلا لصفلا يف هنم ةخسن درت يذلا   
ةقيثولا يف ةمات ةروصب هفصو دري  UNEP/OzL.Pro.17/8بف نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ءانثأ ثح  

هتلاحإ بجي هنأىلع قفتاو ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل  رظنلل  فارطألل رشع عباسلا عامتجالاىلإ  
  .هيف

  ىرخأ لئاسم  - ٥
  .اهثحب ىلع قافتالاو اهديدحت مت يتلا كلتك ىرخأ لئاسم ةشقانم يف فارطألا بغرت دق  - ٣٠
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  )٢٠٠٥ ربمسيد/لوألا نوناك ١٦ – ١٥( ىوتسملا عيفر ءزجلا  - ًايناث

ىوتسملا عيفرءزجلا حاتتفا  - ١    
ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا كرتشملا عامتجالل ىوتسملا عيفر ءزجلا حتتفي نأ ررقملا نم   - ٣١

لوألا نوناك١٥يف لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالاو انييف  مامت يف ربمسيد / 
  .راكادبنايديرم قدنف ب تارمتؤملاةعاق يف كلذو ًاحابص ةرشاع لا ةعاسلا

  لاغنسلاةموكح لثمم نم بيحرت ةملك   )أ(

  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نم نايب  )ب(

  انييف ةيقافتا يف فارطألل سداسلارمتؤملا سيئر ةملك   )ج(

وتورب يف فارطألل رشع سداسلاعامتجالاسيئر ةملك   )د(   لايرتنوم لوك 
كح لثمم نمٌلك تانايبب ىلدأ هذه لامعألا لودج دونب راطإ يفو  - ٣٢ ريدملاو لاغنسلا ةمو  

سيئرو انييف ةيقافتا يف فارطألل سداسلا رمتؤملا سيئرو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ل يذيفنتلا
  .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا

انييف ةيقافتال نيرشعلا ىركذلابلافتحالا يف يسيئرلاثدحت ملا ةملك  )ه(    
ءزجلا حاتتفا ءانثأو نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال نيرشعلا ىركذلا ٢٠٠٥ماعلا قفاوي   - ٣٣  

ةملك يسيئرلا ثدحتملا يقليسعامتجالل ىوتسملا عيفر  اهيفزربي  نم ةيقافتالا هتمدق ام  تامهاسملا    
  .ةيملاعلا ةئيبلا ةيامحل

ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب زئاوجميدقت   )و(
  انييف ةيقافتايف  ةزرابلاتامهاسم لل

انييف ةيقافتال نيرشعلا ىركذلاب لافتحالا نم بناج ىنعيسو  - ٣٤ تامهاسملل زئاوج ميدقت ب 
  .نوزوألا ماظنل تمدق يتلا ةقومرملا

  ةيميظنتلالئاس ملا  - ٢

  انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤملعباسلا عامتجالل بتكملا ءاضعأ باخ تنا  )أ(
ةداملا نم ١ةرقفلا صنت   - ٣٥ عامتجاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل يلخادلا ماظنلا نم ٢١   

  :يلي ام ىلع لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا
نم ررقمو سيئرلل با ون ةثالثو سيئر بختني ،يداع عامتجا لكل ىلوألا ةسلجلا ةيادب يف"
ءاضعأ ماهمب ررقملاو هباونو سيئرلا ضهنيو . عامتجالا يف ةرضاحلا فارطألا يلثمم نيب
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عامتجا عضي. "عامتجالا بتكم ] عيزوتلا[ليثمتلا أدبمل مزاللا رابتعالا فارطألا ] رمتؤم[ 
] رمتؤم[عامتجا سيئر يبصنم لغش عضخي . هبتكم ءاضعأ باختنا دنع لداعلا يفارغجلا

ةرقفلا يف اهيلإ راشملا لودلل سمخلا تاعوم   نم ١ا نيب بوانتلل ةداع ررقملاو فارطألا  
لوألا نوناك١٥يف خرؤملا ) ٢٧-د (٢٩٩٧ةماعلا ةيعمجلا رارق نم ًالوأ عرفلا  ربمسيد / 

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هاضتقمب ئشنأ يذلا١٩٧٢  ".  
برغلود نم فرطل لثمم انييف ةيقافتا يففارطألا رمتؤمل سداسلا عامتجالا سأرت   - ٣٦ ابوروأ    

 .ررقمك يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ نادلب ةعومجم نم فرطل لثمم لمع اميف ىرخأ لودو
راشملا لودلل سمخلا تاعوم ابيدجبألا بيترتلل ًاقفو  بوانتلا أدبم ىلإ ًادانتساو  ا نيب ةيزيلجنإلا ةغلل
ةيقيرفألا نادلبلا ةعومجم نم فرط باختنا نكمي ) ٢٧-د (٢٩٩٧ةم اعلا ةيعمجلا رارق يف اهيلإ
برغلود ةعومجم نم فرطل لثممو فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا سأرتيل ىرخأ لودو ابوروأ    
ةعومجم نم سيئرلل باون ةثالث باختنا نكميو . كلذ فالخ عامتجالا ررقي مل ام ررقمك لمعيل
لود ةعومجمو ةيقرشلا ابوروأنادلب ةعومجمو ةيويسآلا نادلبلا برغ  ىرخأ لودو ابوروأ   .  

لوكوتورب يف فارطألل رش ع عباسلا عامتجاللبتك ملاءاضعأ باختنا   )ب(
  لايرتنوم

لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالل يغبني ،هالعأ روكذملا يلخادلا ماظنلل ًاقفو   - ٣٧
رشع سداسلا عامتجالا سأرت دقو . ًاررقمو سيئرلل باون ةثالثو ًاسيئر بختني نأ ًاضيأ لايرتنوم

اميف يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ نادلب ةعومجم نم فرطل لثمم لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل 
هالعأ هحرش دراولا ساسألا سفن ىلعو . ررقمك ةيقرشلا ابوروأ نادلب ةعومجم نم فرطل لثمم لمع
لود نم فرط باختنازوجي برغ  و ابوروأ  نم فرطو رشع عباسلا عامتجالا سأريل ىرخأ لود  

كلذ فالخ عامتجالا ررقي مل ام ررقمك لمعيل يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ نادلب ةعومجم 
ةعومجمو ةيويسآلا نادلبلا ةعومجمو ةيقيرفألا نادلبلا ةعومجم نم سيئرلل باون ةثالث باختنا زوجيو 

  .ةيقرشلا ابوروأ نادلب

انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالل لامعألا لو دج رارقإ  )ج(
  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالاو

دونب ةيأ كلذ يف امب لامعألا لودج فارطألا رقت لامعألا لودج نم دنبلا اذه راطإ يفو   - ٣٨
  ".ىرخأ لئاسم "،٨دنبلا تحت اهجاردإ ىلع قفتت دق 

  لمعلا ميظنت  )د(
ددحم ينمز لودج عضو يفو ةماع تاسلج يف اهلامعأ فيرصتيف فارطألا بغرت دق   - ٣٩  

  .لامعألا لودج دونبب قلعتملا اهلمعل
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  نيلثمملا ضيوفت قئاثو  )ه(
تاعامتجاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم تاعامتجال يلخادلا ماظنلا نم ١٨ةداملل ًاقفو   - ٤٠  

يف عامتجالل يذيفنتلا نيمألا ىلإ نيلثمملا ضيوفت قئاثو مدقت ،لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا  
نكمأ نإ عامتجالا حاتتفا دعوم نم ةعاس٢٤هاصقأ دعوم   ١٩ةداملل ًاقفوو دنبلا اذه راطإ يفو .  

بتكم ءاضعأ صحفي يلخادلا ماظنلانم ىلإ مهريرقت نومدقيو ضيوفتلا قئاثو عامتجالا    
  .عامتجالا

اهلامعأ نع مييقتلا ةقرفأ نم ةمدقم ريراقت  - ٣ اريضحتو ةيراجلا ا    ٢٠٠٦ماع لمييقتل ل 
تاذ اياضق نع ةبضتقم ًاضورع مييقتلا ةقرفأ مدقت لامعألا لودج نم دنبلا اذه تحتو   - ٤١

  .ةلص

لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر نم مدقم ريرقت   - ٤
ةذفنملا تالاكولاو فارط ألا ددعتم قودنصلا ةنامأو ،ةيذيفنتلا ةنجللا لمع نع لايرتنوم
  قودنصلل

ةقيثولا مسرب ممع يذلا هريرقت فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر مدقي   - ٤٢
UNEP/OzL.Pro.17/9.  

  دوفولا ءاسؤر نم تانايب  - ٥
م  - ٤٣   .انايبب ءالدإلا فارطألا دوفو ءاسؤر ىلإ بلطي

٦ -   يسيئرلا ريرقت نم اهدامتعاب ىصوم تاررقم يف رظنلاو يريضحتلا ءزجلل نيكراشملا ن  
فارطألل رش ع عباسلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا لبِق

  لايرتنوم لوكوتورب يف
يريضحتلا ءزجلل نيكراشملا نيسيئرلا ىلإ بلطي لامعألا لودج نم دنبلا اذه تحتو   - ٤٤

ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلا نأشب زرحملا مدقتلا نع تامولعملا ثدحأىلع فارطألا عا متجا عالطإ  
  .لامعألا لودج ىلع ةجردم اياضق لايح

نماثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالا داقعنا نك امأو ديعاوم  - ٧
  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع

عامتجالا داقعنال لمتحملا ناكملاب قلعتي اميف اهدادعإ متيططخ ةيأب ًامل ع فارطألا طاحت  - ٤٥  
يف فارطألا رمتؤم دقعي نأ ىلع ةداعلا ترج دقو . لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا

ةلاحلا هذه يفو–ةثلاث ةنس لك لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عامتجا عم بقاعتلاب انييف ةيقافتا   ، 
  .فارطألل نيرشعلا عامتجالا عم
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  ىرخأ لئاسم  - ٨
لوانتلامعألا لودج نم دنبلا اذه راطإ يف متي  - ٤٦ اهجاردإ ىلع قفتي ةيعوضوم اياضق ةيأ    

، ألا لودج نم) ج (٢دنبلا تحت    ...".لامعألا لودج رارقإ "لامع

  انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا لبِق نم انييف ةيقافتا تاررقم دامتعا  - ٩
دامتعاب راكاد يف ةعمت   - ٤٧  ا انييف ةيقافتا يف فارطألا موقت لامعألا لودج نم دنبلا اذه تحتو

  .عامتجالا ءانثأ اهذاختا ررقملا انييف ةيقافتاب ةلصتملا تاررقملا

يف فارطألل رش ع عباسلا عامتجالا لِبق نم لايرتنوم لوكوتورب تاررقم دامتعا  - ١٠
  لايرتنوم لوكوتورب

دمتعتلامعألا لودج نم دنبلا اذه تحتو  - ٤٨ يف ةعمت ،   ا لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا  
  .عامتجالا ءانثأ اهذاختا ررقملا لايرتنوم لوكوتوربب ةلصتملا تاررقملا راكاد

ر متؤمل رشع عباسلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطأللعباسلا رمتؤملا ريرقت دامتعا   - ١١
لايرتنوم لوكوتوربيف فارطألا    

  .عامتجالا ريرقت عامتجالا دمتعي ،لامعألا لودج نم دنبلا اذه تحتو  - ٤٩

  عامتجالا ماتتخا  - ١٢
___________  


