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يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا 
ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 

  نوزوألا
  نورشعلاوسداسلا عامتجالا 

  ٢٠٠٦هي لوي/زومت ٦ - ٣، لايرتنوم
تقؤملا لامعألا لودج نم٨دنبلا   * 

  لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقم تاليدعت يأ ةشقانم

  لايرتنوم لوكوتورب ليدعتبادنك ح رتقم
  ةنامألا ةركذم

ضرعيو .لايرتنوم لوكوتورب ليدعتبادنك نم ًامدق م ًاحرتقمةركذملا هذه قفرم نمضتي    اذه  
ةيمسر ةروصب ةنامألا هررحت ملو ا  درو يتلا ةروصلاب حرتقملا. 

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/26/1.  
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 قفرملا

  لايرتنوم لوكوتورب ليدعتبادنك ح رتقم

فارطألا لبق نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم يجيردتلا صلختلا دعوم ميدقت 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ  لايرتنوم لوكوتورب نم ٥  ةيلحملا تا جايتحالا ةيبلتل 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا  لوكوتوربلا نم٥  نأشب تاليدعت :  
 فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا

ىلإ ريشت ذإ   نوبركلا تابكرمل رمتسملا جاتنإل ليدصتلا نأشب  فارطألل ١٧/١٢ر رقملا 
نم ١ – ٥ةداملا بجومب ةلما علا ريغ فارطألا لبق نم ةيرولف ةيرولكلا  ةيبلتللايرتنوم لوكوتورب  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا  ؛لوكوتوربلا نم٥     
ملا نأكلذك ظحالت ذإ   يف رشع نماثلا اهعامتجا يف رظنت نأ فارطألا  نم بلط ١٧/١٢ر رق 

يجيردتلا صلختلا نأشب لوكوتوربلا نم فلأ ٢ةداملاب ةدراولا ةي نمزلا لوادجلاب ليجعتللليدعت ءارجإ   
ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا  ةيبلتلةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب  ؛لوكوتوربلا نم٥     
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم يلاحلا يجيردتلا صلختل ا لودجل اهنمًاكا ردإو  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالاب ءافولل  لوكوتوربلا نم ٥   
ةداملاب نيبم وه امل ًاقفو ٢٠١٠ماع لولحب  ؛لوكوتوربلا نم فلأ٢،     
ةيفاك تادادمإ كانه نأ ظحالت ذإ   قفارم نم ةحاتم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةدوجوملا جاتن إلا نم كلذكو ،لوكوتوربلا نم ٥   
بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتلاهدادرتساو اهريودت داعُملا تانوزخملا   

ةداملا نم ١ةرقفلا  ؛لوكوتوربلا نم٥     
ليدعت ءار جإ فارطألا تررق     :يلاتلا وحنلا ىلعلايرتنوم لوكوتورب ىلع  

  فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نأشب تاليدعت
فلأ٢ةداملا   -فلأ    ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم:  

ةرقفلا لدبتس   - ١ ةداملا نم ٨ت ةيلاتلا ةلمجلاب لوكوتوربلا نم فلأ٢   :  
يف أدبت يتلا ًارهش رشعىنثالا ةرتفل ةبسنلاب نمضي نأ فرطلك ىلع  نوناك ١   رياني /يناثلا 

ا ةرتف لك يفو٢٠٠٨ جاتنإل بوسحملا ىوتسملا نأكلذ دعبًارهش رشع ينث ،  داوملا نم ه،   
ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل ،فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم   ا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل  رفصلا ىدعتي ال٥   ،.  
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ةرتفلا يف ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا  دسلجاتنإ ىلإ ةجاحلا نع ةيساسأ تامولعم ةقرو 
٢٠١٠-٢٠٠٥  

ماع لثمي يسيئرلوحتةطقن  ٢٠٠٥  يذلا لوألا ماعلا وه ناك ثيح ،لايرتنوم لوكوتورب روطت يف ة   
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا هيف تمزلأ ةداملا نم ١  لوكوتوربلا نم ٥  ةداملافارطأ(   لاثتمالاب) ٥  
، ل نم لك كالهتسا ضيفخت كلذ يف امبنوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نم ددعل ةرمتسملا تاضيفختل  
ةبسنب تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ديرولك يعابر كالهتسا ضيفختو ،ةئاملا يف ٥٠   

يثيملا ديمورب كالهتسا ضيفختو ،ةئاملا يف٨٥ةبسنب نوبركلا  ةئاملا يف٢٠ةبسنب ل   مظعم ن أودبي و.  
فدهتسملا كالهتسالا ضفختايلمع حاجنب يف ت٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطأل ا دوجول ةجيتن ة   ،

، قودنصلا تاعورشم قيرط نع ةمدقملا تادعاسملل  وةلاعف ةيلحم تاسايسو طباوض فارطألا ددعتم
، نإ يف ترج يتلا تاضيفختلاو دنهلاو ،نيصلا نم لك يف نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا جات
ىلوأ كيسكملا تحبصأ٢٠٠٥ماع يفو . اليورتفو كيسكملاو ،نيتنجرألاو بجومب ةلماعلا فارطألا   

يتلا ٥ةداملا  د دعتم قودنصلانم ةدعاسمب ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نع ًايلك تفقوت  
  .ملاعلا ىوتسم ىلعمدقت نم لايرتنوم لوكوتورب هققح امل زراب ملعم وهو ،فارطألا 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا كلذك تدأ دقو  ريغ فارطألا (لوكوتورب لا نم ٥ 
مجح ضيفختو فارطألا ددعتمقودنصل ا ىلإ تامهاسملاميدقت باهرود ) ٥ةداملا بجومب ةلماعلا  جاتنإ ، 

ماكحأ  بجومب، ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا ىلإ ةردصملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 
ايلاطيإ تنلعألعفلابو . ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالاب ةصاخلا لوكوتوربلا يبوروألاةعامجلانع ةباين    ة 

نم ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل ةيرول ف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ يفةيعوط تاضيفخت نع 
نيجتنم ةدع بناج يبوروألاةعامجلانادلب لخاد   نلعُأ امكة  يف تاضيفختلا نم ديزملا ءارجإ نع  ، 

يبوروألاةعامجلانادلب  فارطألل رشع عباسلا عامتجالاءانثأ ة  جاتنإ ضفخنا تانيعستلا رخاوأذنمو .    
يبوروألاةعامجلانادلب يف ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل ةير ولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  نم ة 

نط ٢٧٠٠٠ نط ١٣٠٠٠ىلإ نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم  
جاتنإلا ضفخ يف ركبملاهاجتالا اذهو . ٢٠٠٤ماع    .رمتسم 

لاهذهلث متام يفو يعوطلاتاضيفخت  ، ةراشإةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل جاتن إلا يف ة  ةيباجيإ يف  
ماع لولحب ةئاملا يف ٨٥ةبسنب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ ضفخ فده را طإ  ٢٠٠٧ ،

ماع لولحب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا فدهو نم هنإف ٢٠١٠  نأ مئالملا،   
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم يجيردتلا صلختلا دعوم ميدقت ةيناكمإ يف فارطألا رظنت 

يعوطلاتاضيفختلا نم مغرلا ىلعف. ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل قيرف نإف تيرجُأ يتلا ة   ،
ّق  ماع يف متيس هنأبرد ي يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا جاتنإ ٢٠٠٥   ٩٤٠٠نم برقي ام ريدصتو  

نادلب لا نم ليلق ددعنم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط 
جاتنإ ٢٠٠٦ماع يف عقوتي امك . ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلب لاىلإ  ،٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ   

نط ٨٥٠٠يلاوح  دسل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم  
 ، جاتنإلا ضفخني نأ ٢٠٠٩ و٢٠٠٨، و٢٠٠٧ماوعألا يف عقوتي ام يفةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا  

نط ٣٠٠٠نم ليلقب رثكأىلإ يونسلا  تاريدقت بسح كلذو ًايونس نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   
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فارطألا نم ديدعلاحرطدقو . ًاضيأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ًالدج  كلذكو   ةلاك ولا 
ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نأ هدافم ًايأر قيقحتلل ةيئيبلا 

بجومب ةلماعلا نادلبلا نم ديدعلايف تابكرملا ه ذه راعسأيف يبسنلا ضافخنالا رارمتسا يف مهسأ دق   
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم يجيردتلا صلختلا ىلإةيمارلا مهدوهج لقرع امم  ٥ةداملا   

 ، ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ريودت ةداعإو دادرتسا تاعورشم ذيفنت يف حاجن لاصخألا ىلع وةيرولف
  .فارطألا ددعتم قودنصلا اهمعدي يتلا ةيرولف

ماعل هريرقت يف لعفلاب مقيمل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ نم مغرلا ىلعو   ، ٢٠٠٤، 
لايرتنوم لوكوتورب ليدعتب ةيصوتلاب وأ ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل تابكرملا جاتنإ ضفخ ةدايزل  
مل هنأو ،ةديكأ تاجاتنتساب جورخلل يفكت ال ةحاتملا تانايبلا نأ ىلإ ريرقتلا راشأ دقف ،اهيلع ءاضق لا

 ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم راعسأ يف ةدايز ةيأ ظحالت 
ًايبسنةريبكلاز تال تابكرملا هذه ةيمك نأ ىرخأ تايمكب تابكرملا هذه يف صقنل ةجيتن   .  

ةدايز دوجو مدع نإف ٢٠١٠ و٢٠٠٧يماع فادهأ غولب نم فارطألا هيف برتقت يذلا تقولا يفو   ،
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم راعسأ يف ةظوحلم قلقلا ريث    تابكرملا هذه ةيرثكأنأ ثيح ي نأ بجي  

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا يفكلهتست لازت ال يتلا  ديربتلا تامدخ عاطق صخت ضارغأل ، ٥ 
ًاءزج نإف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نم ريثكلا براجت نم ًايلمع نيبتي امكو . فييكتلاو  ،

اهدا درتسا داعُملاةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم  هتيبلت نكميعاطقلا اذه تاجايتحا نم ًاريبك 
ةطشنألا هذهنأنمضت ةيفاك ةيرعس زفاوح تدجو املاط ،اهحالصإو اهريودتو  ةحبرم  يف تثدح دق و.  

مظعم ىدلةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم راعسأ يف ًادج ةداح ةدايز لعفلاب تانيعستلا لئاوأ   
ةجيتن ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا  دم لالخ تابكرملا هذه جاتنإىلع ءاضقلل،  . ًايبسن ةريصق ة 

ةمخض دوهج لذب ىلإراعسألا يف ةدايزلا هذه تدأ دقو  اهلادبتساو ديربتلا مظن ل يثيدحتلاليدعتل ل 
كلذ رسي امك ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخ لئادبب حالص تسإو ريودتو دادرتسا ةداعإ 
نم ٥ةداملا بجومب ةل ماعلا فارطألا ةلاحل ةبسنلابو. ريبك لكشب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  
يجيردتلا صلختلا حبصي نأ نكمملانم هنإ، فىرخأ ةيحان يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم    

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ ضفخ متي مل هنأ املاط ،ةروطخلا غلاب ًايدحت تامدخلا عاطق 
  .ربكأ لكشب

نأ حجرملا نمف ،نابسحلا يف لماوعلاهذه انعضو ام اذإف   ةظوحلمةدايز قيقحتل دي حولاليبسلا  لثمتي 
، يجيردتلا صلختلا ريسيت يلاتلابو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم راعسأ يف   يفتامدخلا عاطق يف

مكحلا بجومب جتنتيتلا تابكرملا هذه جاتنإ فقو يف ريكبتلا  ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسبقلعتملا    .
جاتنإ نع مات ل كشب ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا فقوت ىلإ حرتقملا ليدعتلا اذه يدؤيسو 

 ، ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل فلأ قفرملا يف ةدراولا  
لولحب كلذو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا  يناثلا نوناك١،  لبق وأ ٢٠٠٨رياني /   بولطملادعوملا  نمنيتنس ، 

  .يلاحلا لايرتنوم لوكوتورببجومب 
___________  


