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داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا  
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا
لوألا نيرشت٣٠، يهلدوين    ٢٠٠٦ ربمفون/يناثلا نيرشت ٣ – ربوتكأ/ 

لوكوتورب يف فارطألا رمتؤمل نماثلاعامتجال لحورشملا تقؤملا لامعألا لودج   
  لايرتنوم

لوألا نيرشت٣٠(يريضحتلا ءزجلا   -  ًالوأ   )٢٠٠٦ ربمفون/يناثلا نيرشت ١ – ربوتكأ/ 

  يريضحتلا ءزجلا حاتتفا  - ١
يريضحتلا ءزجلا ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا حتتفي نأ ررقملا نم  - ١  

لايرتنوم لوكوتورب يف فارطأللرشع نماثلاعامتجالل  موي حابص نم ةرشاعلا ةعاسلا مامت يف كلذو  ، 
لوألا نيرشت٣٠ يهلدوين دازآ نالوم عراش ،تارمتؤملل اف/   أدبي سو. نايغيف زكرم يف ربوتكأ

مامتيف نيكراشملا ليجست ةعاسلا   نم٨  حابص   ا ىلع نوكراشملاثحيو. هتاذ مويلا   تقو يف ليجستل 
شلاعقوملا قيرطن ع عامتجالل قباس ىلعةنامألل يكب  تنرتنإلا    (http://ozone.unep.org) .اذه تحتو 

تانايبب ىلدتس لامعألا لودج نم دنبلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم  ودنهلاةموكح لثمم بناج نم  
  .ةئيبلل

  ةيميظنتلا لئاسملا  - ٢
 (UNEP/OzL.Pro.18/1) يريضحتلا ءزجلل لامعألا لودج رارقإ  )أ(

ةقيثولا يف نيبملاتقؤملا لامعألا لودج ضرعيس   - ٢  UNEP/OzL.Pro.18/1 فارطألا ىلع  
 يرزدان ىيحيديسلاو ) ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا(دنال موت ديسلا عامتجالا سأ ريسو. هرارقإل
  ).ايزيلام(
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  لمعلا ميظنت  )ب(
و ةماع تاسلج يف اهلامعأميظنتيف فارطألا بغر ت دق  - ٣ ذيفنت ل ددحم ينمز لودج عضويف  
  .لامعألا لودجىلع جردملا لمعل ا

  ٢٠٠٧ماع لوكوتوربلل ةعباتلا ةزهجألا ةيوضع يف رظنلا   - ٣
  ذيفنتلا ةنجل ءاضعأ  )أ(

مدع ءارج إل ًاقفوو .ذيفنتلا ةنجل ةيوضع ةيضق يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا رظنيس  - ٤
ا ١٠يلثمم نم ذيفنتلا ةنجل فلأتت نأ ررقملا نمف ،فارطألا هتدمتعا يذلا لاثتمالا  اختنا مت فارطأ  

اهتيالو ةرتف ةيهتنملا فارطألا يلثمم باختنا ديعأ دقو . لداعلا يفارغجلا عيزوتلا ساسأ ىلع نيتنسل
ا ةنجللا ىلإ بلطي١٢/١٣ ررقملل ًاقبطو. ةيناث ةيلاتتم ةيالول بختنت نأ ٢٠٠٧ماع يف لمعلل ةبختنمل    

نيبصنملا نيذه رارمتسا نامض لجأ نمهسفن عامتجالا ءانثأ سيئرلا بئانو اهسيئر عورشم دريو .  
  .UNEP/OzL.Pro.18/3ةقيثولا نم ثلاثلا لصفلا يف دنبلا اذه نأشب ميج ميج /١٨ررقملا 

  لايرتنوم لوكوتورب ذيفنت يف فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ  )ب(
ةنجللا فلأتتو ةيذيفنتلا ةنجللا ةيوضع ةيضق يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا رظنيس   - ٥

ةعبس نم ا   ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ةعومجم نم ءاضعأاصاصتخال ًاقفو ةداملا نم ١  نم ٥   
ه ىلع ةلماعلا ريغ فارطألا ةعومجم نمءاضعأةعبسو لايرتنوم لوكوتورب  لك بختنتو . وحنلا اذ 

فارطألا عامتجا لبق نم مهيلع قيدصتلا متي نيذلاو ا  نيصاخلا ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ ةعومجم .
ةيذيفنتلا ةنجللا يف اهليثمتل ءاضعأ باختنا يف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ةعومجم بغرت دقو   

ةنسلا كلتل ةنجللا سيئر بئان كلذكو٢٠٠٧ماعل  ةلماعلا ريغ فارطألا ةعومجم بغرت دقو. ،   
ماعل ًاسيئرو ةنجللا يف اهل نيلثمم ةعبس باختنا يف ٥ةداملا بجومب  عامتجالا نم بلطيسو . ٢٠٠٧ 

بئانو سيئرلا باختناب ةطاحإلاو دد جلا ءاضعألاءاقتنا تايلمع ىلع قيدصتلا فارطألل رشع نماثلا 
نم ثلاثلا لصفلا يف دنبلا اذه نأشب ل اد لاد/١٨ررقملا عورشم دريو . ٢٠٠٧ماع يف ةنجلل سيئرلا 

  .UNEP/OzL.Pro.18/3ةقيثولا 
  ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا  )ج(

دنال موت ديسلا لمع ،فارطألل رشع عباسلا عامتجالا نع رداصلا ١٧/٤٦ررقملل ًاقفو   - ٦  
حوتفم لماعلا قيرفلل نيكراشم نيس يئرك) ايزيلام(يرزان ىيحي ديسلاو ) ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا(

فارطألل رشع نماثلا عامتجالا بغري دقو . ٢٠٠٦ماعل لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا 
ررقملا عورشم دريو ٢٠٠٧ماعل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ةسائر يف رظنلا يف  نأشب ءاب ءاب /١٨ 

  .UNEP/OzL.Pro.18/3ةقيثولا نم ثلاثلا لصفلا يف دنبلا اذه 
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تسالانيقودنصلل ناتينازيملاو نايلاملا ناريرقتلا  - ٤ نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال نيينام ئ 
نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملانأشب لايرتنوم لوكوتوربو  ) UNEP/OzL.Pro.18/4و Add.1(  
لامعألا لودج نم دنبلا اذه بجومب فارطألا نم عقوتيو  - ٧ نازيملل ةنجلءاشنإ   ءارجإلةي  
  .فارطألل رشع نماثلا عامتجالل ،ءاضتقالا بسح ،ءارجإ نأشب ةيصوتلاو ةشقانم

  لوكوتوربلا ىلع تاليدعتلاو لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح  - ٥
مت دقو . هتاليدعتو لوكوتوربلاو انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح عامتجالا ضرعتسي فوس  - ٨
نكميو فارطألا  هيف رظنتل عامتجالا اذه ءانثأ قيدصتلا ةلاح نأشب ةركذم ميدقتل ررقم عورشم دادعإ
ررقملا عورشمك هيلع لوصحلا   .UNEP/OzL.Pro.18/3ةقيثولا نم ثلاثلا لصفلا يف فلأ فلأ /١٨ 

ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت نع ةئشانلااياضق لا يف رظنلا  - ٦  ٢٠٠٦  
  ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإلتانييعت لا ضارعتسا  )أ(

ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاوسداسلاعامتجالا ءانثأ نولثمملا عمتسا   - ٩ ضرع ىلإ  ، 
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم مدقم يلوألا ضارعتسالا نأشب  اهتمدق يتلا تانييعتل ل 

يفو .ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإنأشب فارطألا  كلذتلت يتلا ةشقانملا  ةثالث تحرط ،   
ىلع عامتجالا قفتاو ،ةحرتقم تاررقم مامأ تاحرتقملا هذهعضوت نأ  عامتجالا   رشع نماثلا   

مسرب ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفل ا تاررقم عيراشمنم ةخسن درتو . اهثحبةلصاومل فارطألل 
ميجوءابو ،فلأ/١٨تاررقملا عيراشم    .UNEP/OzL.Pro.18/3 ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف  

ميلسلا ريمدتلا نأشب ١٧/١٧ررقملا بجومب اهيلإ وعدملا ةلاحلا ةساردل تاصاصتخالا ضارعتسا   )ب(  
  نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ًايئيب

نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم ١٧/١٧ررقملا يف فارطألا عامتجا بلط   - ١٠  
ًايئيب ميلسلا ريمدتلل ةيلاملاو ةينقتلا تايعادتلا نأشب ةسرادل تاصاصتخا عورشم ،اهنيب ن م ًارومأ ،دعي
ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ضرعتسا نورشعلاو سداسلا هعامتجا يفو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملل

لاصتا قيرف أشنأو ةلأسملا هذه نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هب ماق يذلا لمعلا 
يف لاصتالا قيرفل تقؤملا لمعلا نم ةخسن درتو . ةساردلل ةيئاهنلا تاصاصتخالا ىلع قافتالل

  .UNEP/OzL.Pro.18/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف لاد /١٨ررقملا عورشم 
بيلاسألا عابتا لثم ةددحملا تاثاعبنالا نيب تانيابتلا ردصم حيضوتب ةلصتملا ةطشنألا نع ريرقت   )ج(

نع ةئشانلا تاثاعبنالا نأشب نادلبلا نم اهنع غلبملا ماقرألا ىلإ ًادانتسا تاثاعبنالا عوم جم باسحل
  )١٧/١٩ررقملا (ةيوجلا تاسايقلاو ضرألا حطس 

ررقملا نم ٧ و٦نيترقفلاب ًالمع   - ١١ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم عقوتي ١٧/١٩   
ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاو يملعلا مييقتلا قير ف عم قيسنتلا ىلإ ةيمارلا هدوهج نع غلبي نأ

ًادانتسا تاثاعبنالا عومجم باسحل بيلاسألا عابتاب ةددحملا تاثاعبنالا نيب توافتلا رداصم حاضيإل 
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ةيغب ةيوجلا تاسايقلاو ضرألا حطس نع ةئشانلا تاثاعبنالا نأشب نادلبلا نم اهنع غلبملا ماقرألا ىلإ 
ةرتفلل لماكلا جاتنإلاتاؤبنتلاماد ختسالا طامنأ ديدحت لضفأ تاريدقت عضوو ٢٠١٥ – ٢٠٠٢    
و ريمدتلا ةداعإو دادرتسالا ةطشنأو ةنايصلا تاسراممونيزختلا فراصمنم ةبقترملا تاثاعبنال ل دنع ، 

اهرمع ةيا .  
  )١٦/١٤ررقملا  (اهضفخل ةحاتملا صرفلاو نوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنا رداصم  )د(

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ١٦/١٤ررقملا يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ا عد  - ١٢  
ةنيعم ةددحم مادختسا تائف نم نوبركلا ديرولك عبار نم ةيملاعلا تاثاعبنالا مييقت ىلإ يداصتقالا 

ثاعبنالا يفتاضيفخت قيقحتل ةلمتحملا لولحلل مييقتب فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ةافاومو تاذ تا  
قيرف نم ريرقت ىلإ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عمتسا نيرشعلاو سداسلا هعامتجا يفو. ةلصلا  

ىلإ ليحي نأ ىلع قفتاو هل ةعباتلا ةيئايميكلا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 
اذه نم ةخسن درتو. ةلأسملا هذه نأشب فارطألا نم ةعومجم هتدعأ ًاحرتقم هيف رظنلل فارطألا  

  .UNEP/OzL.Pro.18/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف ءاه /١٨ررقملا عورشمك حرتقملا 
  ٢٠٠٦يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت نع ةئشان ىرخأ اياضق   )ه(

نييرخأ نيتيضق ليحي نأ نيرشعلاو سداسلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ررق   - ١٣
رشع نماثلا عامتجالا امهيف رظن يل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقتنع نيتئشان 

 ، ع تامادختسا يفامهالوألثمتت وفارطألل عينصت لماو  ايكرتو ليزاربلا نم لك يف  ناتلأسم امهو  
فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ذنم ناتقلاع ىلإ ٦٥ و٨تاحفصلا رظنأ (  يلحرملا ريرقتلا نم ٦٨   

نم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ رافسأب ةلصتملا ةيضقلا يه ،ةيناثلا ، و)٢٠٠٦
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا  لوكوتوربلا نم ٥   ٢٣٠ و٢٢٩نيتحفصلا رظنأ ( 

  ).٢٠٠٦يلحرملا ريرقتلا نم 
صاخلا ريرقتلل نوزوألا دافنتس اب ةلصتملا جئاتنلا نع ةنامألا ءاربخ قيرف عامتجا ريرقت يف رظنلا  - ٧

ريرقتلاو خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل 
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلاقيرفل يليمكتلا   )١٧/١٩ررقملا  ( 

عامتجا ةنامألا تدقع ١٧/١٩ررقملل ًاقفو   - ١٤ عامتجالا دعب ةرشابم دحاو مويل ءاربخ قيرفل  
ةلصتملا ةيلمعلا ريبادتلاب ةمئاقب جورخلا فد   ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا
قيرفلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفب صاخلا ريرقتلا نع تأشن يتلا نوزوألا دافنتساب 

حاتيو . يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يليمكتلا ريرقتلاو خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا
عامتجالا نم يريضحتلا ءزجلا بغري دقو . UNEP/OzL.Pro.18/5ةقيثولا مسرب عامتجالا اذه ريرقت 

  .ءاضتقالا بسح فارطألل رشع نماثلا عامتجالل ءارجإب ةيصوتلاو ريرقتلا يف رظنلا يف
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  ليثيملا ديموربب لصتت اياضق يف رظنلا  - ٨
  ةلصلا تاذ لئاسملاو ليثيملا ديموربل ةجرحلا تاءافعإلا تانييعتل ضارعتسا  )أ(

لوكوتورب يف فارطألل يناثلا يئانثتسالا عامتجالا اهيلع قفتا يتلا تاءارجإلل ًاقفو   - ١٥
ةيناثلا ةرملل ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلعمتجت ،لايرتنوم بآ يف   ٢٠٠٦سطسغأ / 
تايصوت دادعإو،ةحاتملا تامولعملا عيمج يف رظنلل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعتلا نأشب    .
لوليأ ةياةنجلليئاهنلا ريرقت لا امأ  لولحب رفاوتي نأ عقوتملا ًاضيأعقوتيفربمتبس /  ميدقت نمضتي نأ   

مييقتل اهتمدختسا يتلا تاضارتفالاو ٢٠٠٧ماعل ةنجلل لمعلا ططخ  تاءافعإل تانييعتلا  
 .ةجرحلا تامادختسالا

تاونسلا لالخ ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإلل ةلمتحملا ةجاحلا نع ريرقت  )ب(  
عامتجالا ررقم (ليثيملا ديموربل ةينطولا ةرادإلا تايجيتارتسا ضارعتسا ىلإ ًادانتسا ةلبقملا ةليلقلا 

  )١/٤-لوألا يئانثتسالا 
ةيعرفلا ةرقفلا ١/٤ –لوألا يئانثتسالا عامتجالا ررقمل ًاقفو   - ١٦ قيرفلا ضرعتسا )د (٩   ،

يداصتقالا مييقتلاو ا يجولونكتلا قيرف زجوم نيرشعلاو سداسلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا
مدق يذلا تسلا ةينطولا ةرادإلا تايجيتارتسإل يف ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل عامتجا لبق   
اهريرقت يف ةنيعملا فارطألل ةيقبتملا ضورعلاب ًازجوم ةنجلل  اجردتنأ عقوتيو . ٢٠٠٦سرام /راذآ
نأشب مدقت ةديدج تامولعم ةيأ ضارعتسا يف عامتجالا نم يريضحتلا ءزجلا بغري دقو . يئاهنلا

ًابسانمهاريءارجإ يأب يصويو ةيضقلا هذه   .  
تاررقملا نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلارجحلا تامادختساب ةقلعتملا لئاسملا  )ج(   ١١/١٣ 

  )١٧/٩ و١٦/١٠و
تامادختساب ةينعملا لمعلا ةقرف تدعأ ١٦/١٠ و١١/١٣نيررقملاب ًالمع   - ١٧ يحصلا رجحلا،   

تانايبلا ضرعتسي ًاريرقت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا نحشلا لبق ام تاجلاعمو 
يحصلارجحلاضرغأل ليثيملا ديمورب مادختسا نع فارطألا نم ةمدقملا  نحشلا لبق ام تاجلاعمو    .

ىلع ةيلاعفلل ريدقت ءارجإ ىلإ لمعلا ةقرف ١٧/٩ررقملا يف فارطألا عامتجا اعد ،كلذ ىلإ ةفاضإو   
ةيحلا ةيتابنلا داوملا يف يحصلا رجحلا تافآ ةحفاكمل ةبرتلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسال ديعبلا ىدملا 

ءانثأو . نيرشعلاو سداسلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ كلذب ريرقت ميدقتو
اهضورع نأ ىلإ فارطألا ضعب تراشأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا 

دراولا فيلكتلاب قلعتي اميف هلمع لامكإ ىلع قيرفلا ىرخأ فارطأ تثح اميف ريرقتلا يف جردتمل   
هذه يف اهلمع لصاوت ا قيرفلا لمعلا ةقرف تغلبأو . ١٧/٩ررقملا يف   أ ةيوضعلا حوتفم لماعلا

فارطألا نم ةاقلتملا ةديدجلا تامولعملا عيمجتب موقتس ا  أو تالا رظ نلا يف فارطألا بغرت دقو. ا
لا   بناج نمرظنلل ًابسانم ربتعي ءارجإ يأب ةيصوتلاوا اذه يف قيرفلا لمع يف نماثلا عامتجالا    

  .فارطألل رشع
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  ليثيملا ديمورب مادختسال تاونسلا ةددعتمتاءافعإلا   )د(
تاءافعإلا رارقإل ريياعم ىلع قافتالا ةيضق يف ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا يف فارطألا ترظن   - ١٨

فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ءانثأو ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالل تاونسلا ةددعتم 
فارطألاتررق ام دعتس ا   لمشتل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ ديدمتل ًاراطإ ًانكمم كلذ ماد أ  
ىلإ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عمتسا نيرشعلاو سداسلا عامتجالا ءانثأو . ةدحاو ةنس نم رثكأ

ىلع ةيضقلا هذه ءاقبإ ىلع قفتاو ةلأسملا هذه نأشب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم مدقم حرتقم 
نم ةخسن درتو . تارواشملا نم ديزملا يرجي امثير فارطألل رشع نماثلا عامتجالا لامعأ لودج

  .UNEP/OzL.Pro.18/3ةقيثولا يف ياز /١٨ررقملا عورشمك ةدحتملا تايالولا حرتقم 
ىلإ ليثيملا ديمورب تانوزخم يف لمتحملا راضلا راجتالا عنمل فارطألا اهيف رظنت دق يتلا تارايخلا   )ه(

ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا يف كالهتسالا ضفخ متي اميف ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا  ررقم  (٥ 
ةيعرفلا ةرقفلا ١/٤ –لوألا يئانثتسالا عامتجالا    ))أ (٩، 

يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا رظن ١/٤ –لوألا يئانثتسالا عامتجالا ررقمل ًاقفوو   - ١٩  
اذ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت ىلإ نيرشعلاو سداسلا هعامتجا   ًالمع دعأ يذلا  

ىلإ ليثيملا ديمورب تانوزخم يف راضلا راجتالا عنمل فارطألا اهيف رظنت يتلا تارايخلا ضارعتساب ررقملا 
بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا يف ةداملا هذه كالهتسا ضفخ متي اميف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا   

نماثلا عامتجالا اهيف رظنيل لامعألا لودج ىلع ةلأسملا هذه ءاقبإ ىلع لماعلا قيرفلا قفتاو. ٥ةداملا   
  .فارطألل رشع

  )١٧/١٠ررقملا  (ليثيملا ديموربل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا  )و(
ىلإ فارطألا تعمتسا ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا ءانثأو   - ٢٠

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم ضرع ررقملاب ماق يذلا  نأشب ريرقت يف رظن لاب ١٧/١٠ 
هذهل ةبسنلاب نوزوألل ةدفنتسم ىرخأ داومل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ريياعمو تائف ةيمهأ 

ريياعملا نأ ىلإ صلخ هنأ ىلإ قيرفلا راشأ هريرقت صيخلت ىدلو . ليثيملا ديمورب نم تامادختسالا
تامادختسالا ءانثتساب ليثيملا ديموربل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا لمشت نأ ن كمي ةمئاقلا
تامادختسالا تانييعت راطإ يف اهيف رظنلا نكمي ةنمضتملا تايمكلل ًارظن يتلاو لئادبلا رايتخاب ةصاخلا  
قفتا هنك لو ريرقتلا ىلع قيلعت يأ لماعلا قيرفلا ىدل نكي مل عامتجالا داقعنا تقو يفو. ةجرحلا

  .بسانملا ءارجإلا ذاختال فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ ةيضقلا ةلاحإ ةرورض ىلع
تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عنصت يتلا ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا ضعب اههجاوت يتلا بعاصملا   - ٩  

  )١٧/١٤ررقملا  (ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ةننقملا
ررقملا يف فارطألا عامتجا اعد  - ٢١ يدصتلل لمتحم حرتقم يف رظنلا ىلإ فارطألا ١٧/١٤   

تابكرمب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ جتنت ٥ةداملاب ةلماع ةنيعم فارطأ عضول   
مادختسا نم يجيردتلا صلختلا يف بعاصم هجاوت نأ لمتحي اهنكل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 
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ةيرولفةيرولكلا نوبركلا تابكرم هعامتجا يف ًاملع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ذخأ دقو .  
، حبنيرشعلاو سداسلا  دعب لمتكي مل ةيذيفنتلا ةنجللا لبق نم هزاجنإ ررقملا يديهمتلا لمعلا نأ ةقيق

نماثلا عامتجالا ىلإ ررقم عورشم ةلاحإ ررقت لاصتالا قيرف لخاد تراد يتلا تاشقانملا بقعو 
ةقيثولا يف ءاط/١٨ررقملا عورشمك ررقملا عورشم ىلع روثعلا ن كميو فارطألل رشع  

UNEP/OzL.Pro.18/3.  
  لاثتمالاب قلعتي اميف ةنزخملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةجلاعم  - ١٠

ًاريرقت ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا ءانثأ فارطألا تشقان   - ٢٢
ملاةجلاعم نع ةنامألا هتدعأ قيرف ضرعتساو . لاثتمالاب قلعتي اميف ةنزخملا نوزوألل ةدفنتسملا داو 

هريرقت ةلاحإ بلطو ةيضقلا هذهل يدصتلل ةلمتحم تارايخ ةثالث عامتجالا اذه ءانثأ هؤاشنإ مت لاصتا 
قالطنا ةطقنك تارايخلا هذه مادختسا فارطألل نكمي ىتح فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ 

ىلإ ١٣٦تارقفلا يف ةيضقلا هذه نأشب لاصتالا قيرف ريرقت ىلع روثعلا ن كميو. الاوادمل نم ١٤٠   
تالوادملا فانئتسا  يفعامتجالا نم يريضحتلا ءزجلا بغري دقو. UNEP/OzL.Pro.18/7ةقيثولا   

  .بسانتي امبسح فارطألا عامتجا ىلإ ةيضقلا هذه ةلاحإو ةلصلا تاذ
نيب اميف دودحلا ربع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةكرح دصرل ماظن عضو نع ىودج ةسارد  - ١١  

  فارطألا
ةنامألا ىلإ زعوأو ةساردلا تاصاصتخا ىلع ١٧/١٦ررقملا يف فارطألا عامتجا قفاو   - ٢٣  

ربع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةكرح دصرل ماظن عضو ىودج نع ةسارد ءارجإ ب ام ةهج فيلكتب
لوليأ ةيالامتكالا ىلع ةساردلا تكشوأ دقو . دودحلا  ربمتبس/لبق فارطألا ىلإ اهلقن عقوتيو .

عامتجا ىلإ ءارجإب ةيصوتلاو ةساردلا يف رظنلا  يفعامتجالا نم يريضحتلا ءزجلا بغري دقو  
  .بسانتي امبسح فارطألا

ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ليبق نم ةقرفأل حلاصملا راهشإل ةيهيجوت ئدابم   - ١٢
  هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا

ًاحرتقم ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا ءانثأ فارطألا تشقان   - ٢٤
ءاضعألبق نم حلاصملا راهشإل ةيهيجوتلا ئدابملا نأشب ادنك هتمدق لوكوتوربلاب ةلصلا تاذ ةقرفألا    
قفتأ تقولا كلذ يفو . هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لثم
اذه  عضويسو .ديدج حرتقمب جرختو اهحرتقم ىلع فارطألا نم تاقيلعتلا لبقتس ادنك نأ ىلع
فارطألا هيف رظنتل ةنامألل يكبشلا عقوملا ىلعحرتقملا   .ةنامألا ىلإ هميدقت روف فارطألا ىلإلقنيس و.  

ينمزلا دقعلا لالخ نوزوألا ةقبط ةيامح لاجم يف فارطألا اههجاوت دق يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا   - ١٣
  لبقملا

ًاحرتقم ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا ءانثأ فارطألا تشقان   - ٢٥
. هل ةعباتلا تاسسؤملاو لايرتنوم لوكوتورب لبقتسم نأشب تاشقانملا ثادحتسال ادنك نم ًامدقم
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نأشب مدقت زارحإل يعسلا قايس يفو . اياضقلاو لئاسملا نم ريبك ددع يف رظنلا ىلإ حرتقملا كلذ اعدو
لولحب نوزوألا ةنامأل ةيفاضإ اياضقو لئاسم ةيأ ميدقت فارطألا نم بلطلا ىلع قفتأ ةلأسملا هذه 

لوألا نيرشت١٢ اهنيكمتل رشع نماثلا عامتجالا لبق فارطألا ىلع اهعزوت يكل ٢٠٠٦ربوتكأ /   
نم ءاح ءزجلا يف يلصألا يدنكلا حرتقملا نم ةخسن درتو . عامتجالا اذه ءانثأ تاشقانملا ةلصاوم نم

فارطألا نم ةمدقملا ريراقتلا ةنامألا عمجتسو . UNEP/OzL.Pro.18/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا 
نماثلا عامتجالا بغ ري دقو. ربوتكأ/لوألا نيرشت رهش فصتنم لولحب فارطألا عيمج ىلإ اهلسرتو

نم ديزملا زارحإو كلذ نأشب فارطألا نم ةمدقملا ضورعلاو ادنك حرت قم يف رظنل ايففارطألل رشع 
  .ءاضتقالا بسح ةلأسملا هذه نأشب مدقتلا

  ذيفنتلا ةنجل اهيف رظنت يتلا تانايبلا غالبإو لاثتمالا اياضق  - ١٤
٢٦ -   ، يتلا اياضقلا هذه نع ًاريرقت ةنجللا سيئر مدقي سلامعألا لودج نم دنبلا اذه راطإ يفو

عامتجا ءانثأةنجللا اهيفترظن  نيثالثلاوسداسلااه ي  عم لماعتلا ةيضق كلذ يف امب نيثالثلاو عباسلاو    
قلعتي اميف ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ) رغصألا(ةياغلل ةليئضلا تايمكلاب قلعتي اميف تانايبلا 

ارطألا نم ًاهيجوت ا  ةقيثولا رظنأ (ف أشب ةنجللا تسمتلا يتلاو لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالاب
UNEP/OzL.Pro.18/10(. عامتجالا نم يناثلا مويلا يف فارطألاىلع عيزوتلا متي نأ عقوتملا نمو  

ةيأ كلذ يف امب نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا ءانثأ اهيف ترظن يتلا لاثتمالا اياضق نأشب ةنجللا تايصوت 
عامتجالا ىلإ تايصوت عفرو ة لصلا تاذ اياضقلا يف فارطألا رظنت نأ عقوتيو. تاررقم عيراشم
  .ءاضتقالا بسح فارطألل رشع نماثلا

  لايرتنوم لوكوتورب ليدعتب ادنك نم مدقم حرتقم  - ١٥
حرتقم يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا ءانثأ فارطألا ترظن   - ٢٧

ةيرولكلا نوبركلا تابكر م جاتنإب لصتملا لوكوتوربلا نم مكحلا كلذ ىلع ليدعت ءارجإل ادنك
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل كلذو ةيرولف   ٥ .

اذه ىلع لدعملا حرتقملا نم ةخسن درتو اهحرتقم ليدعت ادنك تحرتقا تاشقانملا هذه ىلإ ًادانتساو 
  .فارطألل رشع نماثلا عامتجالا هشقاني لUNEP/OzL.Pro.18/3ةقيثولا نم يناثلا لصفلا يف وحنلا 

  ىرخأ لئاسم  - ١٦
رظنلا يلع ةقفاوملاو اهديدحت مت يتلا كلتك ىرخأ لئاسم ةشقانم يف فارطألا بغرت دق   - ٢٨

  .اهيف
يناثلا نيرشت٣ – ٢(ىوتسملا عيفر ءزجلا   -ًايناث    )٢٠٠٦ربمفون / 

  ىوتسملا عيفر ءزجلا حاتتفا  - ١
يف فارطألل رشع نماثلاعامتجالا عامتجالل ىوتسملا عيفر ءزجلا حتتفي نأ ررقملا نم   - ٢٩  

نايغيف زكرم يف كلذو ربمفون /يناثلا نيرشت ٢ حابصنم ةرشاعلا ةعاسلا مامت يف  لايرتنوملوكوتورب 
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تارمتؤملل اف يهلدوين يف لثمم بناج نم تانايب ب ىلديس لامعألا لودج نم دنبلا اذه راطإ يفو.  
فارطألل رشع عباسلا عامتجالا سيئرو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ري دملاو دنهلا ةموكح
  .لايرتنوم لوكوتورب يف

  ةيميظنت لئاسم  - ٢
  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا بتكم ءاضعأ باختنا  )أ(

ةداملا نم ١ةرقفلل ًاقفو   - ٣٠ يف فارطألا عامتجال يلخادلا ماظنلا نم ٢١  ، لايرتنوم لوكوتورب 
لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلاعامتجالل يغبني  سيئرلل باون ةثالثو سيئر باختنا   

 ةعومجم نم فرطل لثمم لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلاعامتجالا سأرت دقو . ررقمو  
اميف ىرخأ لودو ةيبرغلا ابوروأ لود ب ةعومجم نم فرطررقملا رودب ماق  ةينيتاللا اكيرمأ نادل  
ةعومجم نم فرط ل لثممباختنا متي نأ عقوتي يلخادلا ماظنلا ماكحأ ىلإ ًادانتساو . يبيراكلا ةقطنمو
عامتجالا ةسائرل ةيقيرفألا نادلبلا رشع نماثلا  ىرخأ لودو ةيبر غلا ابوروأ لودنم فرطو فارطألل  
ختنا زوجيو.كلذ فالخ عامتجالا ررقي مل ام ررقمك لمعلل ةعومجم نم سيئرلل باون ةثالث با  

نادلب ةعومجمو ةيويسآلا نادلبلا ةعومجمو ةيبرغلا ابوروأنادلب  رحبلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ  
  .يبيراكلا

  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا لامعأ لودج رارقإ  )ب(
دونب ةيأ كلذ يف امب لامعألا لو دج فارطألا رقتسلامعألا لودج نم دنبلا اذه راطإ يفو   - ٣١

  ".ىرخأ لئاسم"، ٨دنبلا تحت اهجاردإ ىلع قفتت دق 
  لمعلا ميظنت  )ج(

اهلمعل ددحم ينمز لودج عضوو ةماع تاسلج يف اهلامعأ فيرصت يف فارطألا بغرت دق   - ٣٢
  .لامعألا لودج دونبنأشب 

  نيلثمملا ضيوفت قئاثو  )د(
دلا ماظنلا نم١٨ةداملل ًاقفو   - ٣٣ ، فارطألاتاعامتجال يلخا   لايرتنوم لوكوتورب يف يغبني  

دعوم يف عامتجالل يذيفنتلا نيمألا ىلإ نيلثمملا ضيوفت قئاثو ميدقت ةعاس ٢٤ زواجتي ال  حاتتفا ىلع   
كلذنكمأ نإ عامتجالا لامعألا لودج نمدنبلا اذه راطإ يفو.   ةداملل ًاقفوو   ماظنلا نم ١٩   
مهريرقتميدقتو ضيوفتلا قئاثوصحف عامتج الا بتكمءاضعأل يغبن ي يلخادلا كلذ نأشب  ىلإ    
  .عامتجالا

  ٢٠٠٦ - ٢٠٠٢مييقتلا ريراقت نأشب اهلامعأ نع مييقتلا ةقرفأ نم ةمدقم ضورع   - ٣
نع ًاضورع لامعألا لودج نم دنبلا اذهراطإ يفمييقتلا ةقرفأ مدقت سو  - ٣٤ اهلامعأ   .  
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نع لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر نم مدقم ضرع   - ٤
  قودنصلل ةعباتلا ةذفنملا تالاكولاو فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأو ةيذيفنتلا ةنجللا لامعأ

ةقيثولا مسرب ممع يذلا هريرقت فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر مدقي س  - ٣٥
UNEP/OzL.Pro.18/8.  

سؤرنم تانايب  - ٥   دوفولا ءا 
منمبلطي فوس   - ٣٦ انايبب ءالدإلا فارطألا دوفو ءاسؤر  .  

عامتجالا اهدمتعي نأب ىصوملا تاررقملا يف رظنلاو يريضحتلا ءزجلل نيكراشملا نيسيئرلا ريرقت   -٦
لايرتنوم لوكوتوربيف فارطألل رشع نماثلا    

ملا نيسيئرلا ىلإ بلطي لامعألا لودج نم دنبلا اذهراطإ يفو  - ٣٧ يريضحتلا ءزجلل نيكراش  
ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلا نأشب زرح أ يذلا مدقتلا نع تامولعم ثدحأبفارطألا عامتجا عالطإ 

  .لامعألا لودج ىلع ةجردملا ةيرهوجلااياضق لا نأشب
  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عساتلا عامتجالا داقعنا ناكمو ديعاوم  - ٧

أب فارطألاغالبإ متيس  - ٣٨ ديعاوم ديدحتب قلعتي اميف ةعمزمططخ ةي  عامتجالا داقعنا ناكم و  
لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشععساتلا  . 

  ىرخأ لئاسم  - ٨
ثحبلاب لوانتلا متيس  - ٣٩ نم ةيضقيألامعألا لودج نم دنبلا اذه راطإ يف   ةيساسألا اياضق لا  

، ألا لودج نم) ج (٢دنبلا تحت كلذو لامعألا لودج يف اهنيمضت ىلع قفتملا  لودج رارقإ "لامع
  ".لامعألا

  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا نم تاررقمدامتعا   - ٩
، راطإ يفو  - ٤٠ لامعألا لودج نم دنبلا اذه عامتجادمتعيس  فارطألا    ذختتس يتلاتاررقملا  

  .عامتجالا ءانثأ
لايرتنوم لوكوتورب يففارطألل رشع نماثلا عامتجالا ريرقت دامتعا  - ١٠    

 .لامعألا لودج نم دنبلا اذهراطإ يف عامتجالا ريرقت فارطألا عامتجا دمتعي فوس   - ٤١

  .عامتجالا ماتتخا  - ١١
___________  


