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  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

   
يف فارطألل ةيوضعلا حوتف ملالماعلا قيرفلا 

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
  نوزوألا ةقبطل
  نوثالثلا ويناثلا عامتجالا
 ٢٠١٢ هيلوي/زومت ٢٧ - ٢٣ ،كوكناب

 تقؤملا لامعألا لودج حورش

 عامتجالا حاتتفا  - ١
يف فارطألل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نوثالثلاو يناثلاعامتجالا حتت في نأ ررقملا نم  - ١  

نم٠٠/١٠ةعاسلا يف لايرتنوم لوكوتورب  حابص  نينثالا موي   زومت٢٣  ممألا زكرم يف  ،٢٠١٢ هيلوي/ 
،تارمتؤملل ةدحتملا ئداهلا طيحملا ةقطنمو ايسآل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةنجللا رقمب نرينمادجار عراش   
نم٠٠/١٠ةعاسلا يف نيكراشملا ليجست أدبيسو . كوكناب ،كون حابص  موي   يف ،هيلوي /زومت ٢٢، دحألا 
نوكراشملا عجشي ،عام تجالا داقعنا ناكم يف ًاحاتم نوكيس ليجستلا نأ نم مغرلا ىلعو .ناكملا سفن
 نوزوألا ةنامأل يكبشلا عقوملا ربع فاك تقوب عامتجالا داقعنا لبق ليجستلاب ةردابملا ىلع

(www.montreal-protocol.org). يلازنوغ وكرام ديسلا ،نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألابطاخيسو  ،ز 
 .عامتجالل ةيحاتتفالا ةسلجلا يف نيلثمملا

  ةيميظنتلا لئاسملا  - ٢
 لامعألا لودج رارقإ  )أ(

لودج ضرع س  - ٢ هرارقإل لماعلا قيرفلا ىلع تقؤملالامعألاي يدوغ ةديسلا  كرتشتسو . 
عامتجالاةسائر يف )ندرألا(ةدوع ي زاغديسلا و) ادنلوه(يدام ريكأ  . 
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 لمعلا ميظنت  )ب(

نأ لماعلا قيرفلا دويدق   - ٣ ًاينمز ًالودج عضي نأو ،ةماع تاسلج يف هلامعأريسي  دونبلا ةشقانمل    
دقوعامتجالا لامعأ ميظنتل تارايخ كراشملا سيئرلا حرتقي فوسو .هلامعأ لودج ىلع ةجردملا دوي ،   
  .اهيف رظنلا لماعلا قيرفلا

 ٢٠١٢ ماعليداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقت لا  - ٣
هريراقت نمضتي يذلا ٢٠١٢ماعل يلح رملا هريرقتيداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف  مدقيس  - ٤  
و ةيرورضلا تامادختساللتاءافعإلا تابلط نع عينصت لالماوع نع فارطألا تاراسفتسال هتباجتسا  
تاعاطقلا فلتخم يف زرحملا مدقتلل زجومو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالاو  ،
زوألل ةدفنتسملا داوملامادختسا ديعص ىلع  .نو 

لايرتنوم لوكوتورب نم٢ةداملا نم تاءافعإلاب ةلصتملا لئاسملا   - ٤   
 ٢٠١٤و ٢٠١٣ نيماعللةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعتلا   )أ(

تاءافعإب ةصاخلا فارطألا تانييعتيف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا رظني نأ عقوتملا نم   - ٥  
يفو ،٢٠١٤ و٢٠١٣ يماعل ةيرورضلا تامادختسالا قيرفتايصوت  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا    

 .تانييعتلا كلتنأشب 

 ٢٠١٤ و٢٠١٣يماعل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعتلا   )ب(

ضرع ىلإ لماعلاقيرفلا عمتسي س  - ٦ مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هارجأ يذلا يلوألا ضارعتسالل   
ةمدقملا تابلطلل يداصتقالا فارطألا نم  ديموربل ةجرحلا تامادختس الل تاءافعإ ىلع لوصحل اضرغب 
 .ليثيملا

تارقفلا ٢٣/٥ررقملا  (نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلاب ةقلعتملا لئاسملا  )ج( ىلإ ٥،   ٧( 

كحألًاقفو  - ٧ هيف صخل ريرقت دادعإب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ماق  ،٢٣/٥ررقملا م ا 
نحشلالبق ام تاجلاعمو رجحلا تانايب ًاليلحت دروأو ؛يميلقإلا ىوتسملا ىلع  كلت يف ةدئاسلا تاهاجتالل    

فارطألا ةدئافل ةلصلا تاذ تانايبلا عمجب ةصاخلا جهانملاو تاءارجإلا نأش بتاهيجوت مدقو ؛تانايبلا 
تاءارجإلا كلت نم اهيدل ام نيسحت يف بغرت يتلا وأ هذهك جهانم وأ تاءارجإ دعب عضت مل يتلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هضرعيس يذلا ريرقتلا  ىلإ لماعلا قيرفلا عمتسي نأ عقوتملا نمو .جهانملاو
ىلع اهحرتقي نأ دوي ،تدجو نإ ،تاءارجإ يأيف رظني مث نمو هشقانيو يداصتقالا   عبارلاعامتجالا  

فارطأللنيرشعلاو يرقتبًاملع لماعلا قيرفلا طيحي نأ عقوتملا نم ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو.   نوزوألا ةنامأ ر  
لجأ نم تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأ  عم نواعتلا ىوتسم زيزعت ليبس يف اهلذبت يتلا دوهجلا نع
 .رجحلا تامادختسا يف ليثيملا ديمورب لئادب نع تامولعملا رشن قاطن عيسوت ةدايز ريسيت

ىلإ٦ تارقفلا(ةيملاعلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا تاءافعإ   )د( ررقملا نم ٩    ٢٣/٦(  
ررقملل ًاقفو  - ٨ دادعإب قيرفلا ماق ٦/ ٢٣  لاقتنالا قيقحت قئارطو لبس نأشب ةروشملاو تامولعملا ، 
ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختساللنوزوألل ةدفنتسملا ريغ داوملا مادختسا ىلإ  يلحرمريرقت دادعإ ب، و 
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اهيعس يففارطألا ةدعاسم نأشب نأ عقوتملا نم .لاقتنالا قيقحتل   لماعلا قيرفلارظني  تاذ لئاسم يف   
الا ىلإ ،ءاضتقالا بسح ،تايصوتب مدقتيوعوضوملاب ةلص  .فارطألل نيرشعلاو عبارلا عامتج 

  )٢٣/٧ررقملا (عينصتلا لماوع   )ه(
ررقملل ًاقفوو  - ٩ قيرفلا لمكتسا٢٣/٧  ةيقبتملا تامادختسالا نم ةعومجم نأشب هتاجاتنتسا  ، 

نوزوألا ىلع اهريثأتو عينصتلا لماوع تامادختسا نم تاثاعبنالل ًاريدقت ىرجأو ،عينصتلالماوعل   
رظني نأ عقوتملا نمو . لنيافلا ديرولك رمونوم جاتنإل نوبركلا ديرولك عبار مادختسايف رظنو ،خانملاو 

يف رظني نأو لئاسملا هذه نأشب يداصتقالا مييقتلاو اي جولونكتلا قيرف تاجاتنتسا يف لماعلا قيرفلا
فارطألل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا ىلإ ا  مدقتي نأ دوي يتلا ،تدجو نإ ،تايصوتلا.  

ررقملا  (نفسلا ةنايص يف ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل لايرتنوم لوكوتورب ةلماعم  -  ٥
٢٣/١١(  
ررقملل ًاقفو  - ١٠ تضرعتسا٢٣/١١  نم ةمدقملا ريراقتلاو ،ةحاتملا ةقباسلا قئاثولا ةنامألا ،   

عم ا  ًاريرقت تدعأ مث ،ىرخأ ةصتخمتامظنم ارواشم ترجأو ،فارطألا ةدفنتسملا داوملا ةلماعم نع    
يف ،هتشقانمو ريرقتلا ضرع دعب ،رظني نأ لماعلا قيرفلا نم رظتنيو . نفسلا ةنايص يف ةمدختسملا نوزوألل
  .فارطألل نيرشعلاوعبارلا عامتجالا ىلع اهحرتقي نأ دوي يتلا ،تدجو نإ ،ةلم تحملا تاءارجإلا

ةدفنتسملا داوملا لئادب نأشب ةيفاضإلا تامولعملا نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت   -  ٦
  )٢٣/٩ررقملا (نوزوألا ةقبطل 

ررقملل ًاقفو  - ١١ صتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف دعأ٢٣/٩  ةقمعتم تامولعم نمضت ًاريرقت يدا،   
يذلا ضرعلا ىلإ لماعلا قيرفلا عمتسي نأ عقوتملا نمو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادب نع ةلمكتسمو

 ، تدجو نإ ،ةلمتحملا تاءارجإلا يف رظني مث نمو ،هريرقت نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف همدقي
  .فارطألل نيرشعلاوعبارلا عامتجالا ىلع اهحرتقي نأ دوي يتلا 

ناترقفلا ٢٣/١٢ررقملا (نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتل ةبسنلاب ققحتلاو ءادألا ريياعم   -  ٧   )٣ و٢، 
تاحرتقمو تامولعم ٢٠١١ماع يف ،فارطألل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مدق   - ١٢  ،

نكمتي مل هنأ قيرفلا دروأ دقو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتل ةبسنلاب ققحتلاو ءادألا ريياعم نع ةلصفم
ررقملا يف فارطألا عامتجا اهبلط يتلا تالا   اعبتو ٢٣/١٢ا يف لصفم ديدج لمع يإ لامكإ نم  ،

ماع يف لئاسملا ضعب نع ًاريرقت فارطألل مدقي نأ حرتقي كلذل امدنع رخآلا ضعبلا نعو ٢٠١٣   ،
تاءارجإلا يف رظنينأ لماعلا قيرفلا دوي دق ،كلذ ىلع ءان بو. اهنع ةديدجو ةمهم تامولعم رفوتت  

  .لئاسملا كلت نأشب فارطألل نيرشعلاوعبارلا عامتجالا ىلع اهحرتقي نأ دوي يتلا ،تدجو نإ ،ةلمتحملا 
  )٢٢/٢ررقملا (لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا مييقت   - ٨

ررقملل ًاقفو  - ١٣ يذلا يهيجوتلا قيرفلا ماق ٢٢/٢  ةيلآلا مييقت ىلع فارشإلل فارطألا هتأشنأ ، 
سرام /راذآ يف لايرتنوم لوكوتربل ةيلاملا ةيلآلا مييقت تأدب يتلا ،ةيلودلا ICF ةكرش راجئتساب ،ةيلاملا

٢٠١١ . يأ شقاني مث م يقملا همدقي ضرع ىلإ لماعلا قيرفلا عمتسي نأ رظتنيو ،نآلا مييقتلا لمتكا دقو
فارطألل نيرشعلاو عبارلا عامتجالاىلع اهحرتقي نأ دوي ،تدجو نإ ،تاءارجإ  .  
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يأو ةيعرفلا هتائيهو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ليغشتلاو حيشرتلا تايلمع  - ٩  
  )٢٣/١٠ررقملا (ىرخأ ةيرادإ لئاسم 

ررقملل ًاقفو  - ١٤ رف نم ةمدقملا تاحرتقملا نم ددع يف لماعلا قيرفلا رظني نأ عقوتملا نم٢٣/١٠  قي ، 
ئدابملا عورشمو ،يحنتلا نأشب ةيهيجوتلا ئدابملا عورشم هذه لمشتو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 
تانييعتلا ديحوت لجأ نم تانييعتلا ةرامتسا عورشمو ،قيرفلل نيكراشملا ءاسؤرلا نييعت نأشب ةيهيجوتلا 

ةحقنم ةخسنو قيرفلل  ةيعرفلا تائيهلا نم ةئيه لك ءاضعأ ددعل حرتقم حيقنتو ،ةيعرفلا هتائيهلو قيرفلل
، . قيرفلا تاصاصتخا نم تاءارجإ يأ يف رظني نأو ةلصلا تاذ دونبلا شقاني نأ لماعلا قيرفلا دوي دقو

فارطألل نيرشعلاو عبارلا عامتجالاىلع اهحرتقينأ دوي ،تدجو نإ   . 

 لايرتنوم لوكوتورب ىلع اهلاخدإ حرتقملا تاحيقنتلا  - ١٠
ا نم عَّقوت  - ١٥ لتاحرتقم يأ يف رظني نأ لماعلا قيرفل ي نم ٩ةرقفلاب ًالمع مدق ت لوكوتوربلا حيقنت  

لايرتنوم لوكوتورب نم٢ةداملا   .  
 لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقملا تاليدعتلا  - ١١

تاحرتقم يأ يف رظني نأ لماعلا قيرفلا نم عَّقوت   - ١٦ ليدعتلي ت لوكوتوربلا نم٩ةرقفلاب ًالمع مدق     
نم ١٠ةرقفلاو نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةي قافتا لايرتنوم لوكوتورب نم٢ةداملا   ، ألاتقلت دقو  .  ةنام

حرتقم٢٠١٢ويام /رايأ١١ىتح  لوكوتوربلا ليدعتبني  لوألا   ةدحتملا تايالولاو كيسكملاو ادنك نم ، 
قفرملاUNEP/OzL.Pro.WG.1/32/6(ةيكيرمألا  نم رخآلاو)،  وملا ايزينوركيم تايالو   ةدح 

)UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/5،قفرملا تاحرتقملا هذه لماعلا قيرفلاشقانينأ رظتنيو . )  مدقتيو    
، ، تايصوتب فارطألل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا ىلإءاضتقالا بسح  . 

 ىرخأ لئاسم  - ١٢
لماعلا قيرفلادويدق   - ١٧  .لامعألا لودج رارقإ دنع فارطألا اهريثت ىرخأ لئاسم ةشقانم  

 ريرقتلا دامتعا  - ١٣
هدامتعال ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاويناثلاعامتجالا ريرقت عورشم مدقيس   - ١٨  . 

 عامتجالا ماتتخا  - ١٤
، يناثلاعامتجالا متتخي نأ ررقملا نم   - ١٩ ةعمجلا موي ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نوثالثلاو  
 .٢٠١٢ هيلوي/زومت ٢٧

___________  


