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رشعنماثلاعامتجالا  نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل    

  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا
لوألا نيرشت٣٠، يهلدوين  ٢٠٠٦ ربمفون/يناثلانيرشت  ٣ – ربوتكأ/ 

ل تقؤملا لامعألا لودج نم٩دنبلا  دامتعا : *ىوتسملا يفرءزجل  
لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا بناج نم تاررقم 

 لايرتنوم

  اهؤارجإ حرتقم تارييغتو تاررقمعيراشم 
  ةميمض

ديمورب ل ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا نأشب جيورنلا نم حرتقم ررقمعورشم 
  ليثيملا

ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا نأشب جيورنلا هتمدق ررقم عورشم ىلع ةركذملا هذه قفرم يوتحي 
 .ليثيملا ديموربل ةجرحلا

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.18/1. 
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  قفرملا
 ليثيملا ديموربل ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا: -/١٨ررقملا عورشم 

هب تماق يذلا لمعلا ريدقتلا عم ظحالتذإ    ةنجل و ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجل 
ىدل ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ًاقفواهتسارد  ررقملل ،  عامتجالا نع رداصلا ١٧/١٠   

 ، عباسلا عامتجالا ريرقتل عبارلا قفرملا يف ةجردملا تامادختسالا تائف ةلص لفارطألل رشع عباسلا
 ،ليثيملا ديموربل ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالاب )١(فارطألل

ررقملا يف مت دق هنأب اهنمًاميلستو    ماع يف هيلع قفتملا ٧/١١  عامتجالا بناج نم ١٩٩٥   
ضارعتساو ديدحت ىلع فارطألا ثح ،فارطألل عباسلا لجأ نم  نوزوألل ةدفنتسملا داوملامادختسا  

نوزوأللةدفنتسملا داوملانم ةيلاخ تايجولونكت دامتعا  كلذنكمأ امثيح    ، 

نأب ًاملع ذخأتذإو    ةينعملا  ةينقتلا تارايخلا ةنجلو ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجل 
ةيربتخملا تامادختسالا نم ديدعلل ةرفاوتم  ليثيملا ديموربل لئادبلا نأب تدافأ دق ليثيملا ديموربب
،ليثيملا ديموربل ةجرحلا ةيليلحتلاو ليثيملاب جزملل لماوعك ةمدختسملا كلت كلذ يف امب    

نأب ًاضيأ ًاملع طيحتذإو    ةينعملا  ةينقتلا تارايخلا ةنجلو ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجل 
تايلمع اهف صوب ليثيملا ديموربمدختست يتلا ةيناديملا براجتلا فينصت ناديؤت ال  ليثيملا ديموربب

نم ةنوكملا ةريغصلا تايواحلا نم ريبك ددع مادختسا ةفلكو اهذيفنت رذعتل ةيليلحت وةيربتخم تامادختسا 
نم ةئاملا يف ٩٩ هنأويقنلا ليثيملا ديمورب  ةيناديملا براجتلا هذه لثم ءارجإ  يف ةبغارلافارطألل يغبني  ،، 

،نييعت ميدقت    جرح مادختساب
ضعب نأ كردتذإو    نكمي نيتنجللا ريرقت يف اهيلإ راشملا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا  

داوملا تامادختسالو نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسا نم لك ىلع اهقيبطت 
  ،لايرتنوم لوكوتورببجومب ةباقرلل ةعضاخلا ريغ ةطيسولا 

  :فارطألا ررقت  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل نذأت نأ   -  ١   داوملا كالهتساو جاتنإب ٥   ،

ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ةيبلتل ةمزاللا لوكوتوربل لءاه قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا 
؛ررقملا اذه نم٢ةرقفلا يف ةددحملا طورشل ل ًاقفووةجرحلا     

  ٢  -   ،  يف ةنيبملاةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ءافعإ ىلع ةقبطملا طورشلل ًاقفو متي نأ
ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا  ةئف دامتعا ،)٢(فارطألل سداسلا عامتجالا ريرقتل يناثلا قفرملا

  :ريياعملل عجرمك ليثيملا ديمورب مادختساب حامسللةجرحلا 

                                                           
)١(  UNEP/OzL.Pro.7/12. 
)٢(  UNEP/OzL.Pro.6/7. 
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  ؛ليثيملا ديموربمدختست  يتلاتادعملا ةرياعم   )أ(  
  ؛ليثيملا ديموربتاثاعبنا تايوتسم دصر   )ب(  
  ؛علسلاو تآشنملاو عئاضبلا يف ليثيملا ديموربتابسرت تايوتسم ديدحت   )ج(  
  ٣  -   لوحي ال ررقملا اذ تي ررقم يأ نأ  مادختسا نييعتب فرط يأ مايق نود ًالمع ذخ

لا عامتجالا نع رداصلا٩/٦ررقملا يف نيبملا جرحلا مادختسالا ءارجإ بجومب ددحم  فارطأللعسات   . 
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