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يف فارطألل نورشعلاو يناث لا عامتجالا

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
  نوزوألا ةقبطل
 ٢٠١٠ ربمفون/يناثلا نيرشت ١٢ - ٨ ،كوكناب

  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالل تقؤملا لامعألا لودج حورش

يناثلا نيرشت١٠  -  ٨(يريضحتلا ءزجلا   -  ًالوأ  )٢٠١٠ربمفون / 

 يريضحتلا ءزجلا حاتتفا  - ١

رلاحتتفي  - ١ يناثلا عام تجالل يريضحتلا ءزجلا ةيوضعلا حوتفملالماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئ  
،و كلذولايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلا نيرشت ٨نينثالا  مو يحابص نمةرشاعلا مامت يف     
اب يف تارمتؤمللةدحتملا ممألازكرمب ، ٢٠١٠ ربمفون/يناثلا مامت يف نيكراشملا ليجست أدبيو . كوكن 

دحألا موي حابص نم ٠٠/٨ةعاسلا  يناثلا نيرشت٧  ا ناكم يف٢٠١٠ربمفون /  عج شيو. عامتجال 
ىلع ةنامألا عقوم قيرط نع كلذوعامتجالا ةيادب نم فاك تقو لبق ليجستلا ىلع نوكراشملا   

امك  (http://ozone.unep.org or http://www.unep.ch/ozone)  تنرتنإلا  مهبيساوح راضحإ ىلع اوُّثح  ،  ي
نولثمم يلد . ةيلمعلا ةيحانلا نم ًايقرو ال ًاعامتجا نوكيس يذلا عامتجالا اذه يف ةيصخشلا ةلومحملا  يسو

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربودنلياتةموكحل  تانايبب   .  
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  ةيميظنتلا لئاسملا  - ٢

  يريضحتلا ءزجلا لامعأ لودج رارقإ  )أ(
٢ -  ةقيثولا يف دراولا تقؤملا لامعألا لودج ضرع يسUNEP/OzL.Pro.22/1 فارطألا ىلع  
  .هرارقإل

  لمعلا ميظنت  )ب(

عامتجالا نم يريضحتلا ءزجلا ةسائر يف كرتشي فوس  - ٣ ةيروهمج  (زايد لنزرف ديسلا نم لك 
امبرو . )ادنك(اوريس نترام ديسلا  و)ةيرافيلوبلا اليورتف دوت يست نأ فارطألا تاسلج نمضاهلامعأ ر    
ءاضتقالا بسح ،لاصةماع  تا ةقرفأو ز ًالودج اعضي نأ نيكراشملا نيسيئرلا نم رظ.   تن ًالصفم ًاينم يو
لامعألا لودجىلع ةجردملا لامعألا يطغي  .  

  ٢٠١١ماعل لايرتنوم لوكوتورب تائيه ةيوضع يف رظنلا   - ٣

  ذيفنتلا ةنجل ءاضعأ  )أ(

يذلا لاثتمالا مدع ءارجإل ًاقفوو . ذيفنتلا ةنجل ةيوضع ةلأسم يف فارطألا رظنت فوس  - ٤
عيزوتلا ساسأ ىلع نيتنس ةدمل اوبخ ةرشعل نيلثمم نم ةنجللا فّلأتت ،فارطألا هتدمتعا  تـنأ فارطأ  
ةيناث ةيلات ةيالول اهتيالو ةيهتنملا فارطألا يلثمم باختنا ةداعإ زوجيو.لداعلا يفارغجلا ررقملل ًاقبطو .  

ماع يف لمعلل نيبختنملا ةنجللا ءاضعأ ىلإ بلط ١٢/١٣ ٢٠١١، ي ، هل ًابئانو ةنجلل ًاسيئر اوبختني نأ  
نيبصنملا نيذهةيرارمتسا نامض لجأ نم فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا لالخ كلذو نكميو .  

ررقملا عورشم ىلع UNEP/OzL.Pro.22/3ةقيثولاب يناثلا لصفلا يف عالطالا  ريسيتل ]ءاب ءاب/[٢٢   ،
  .دنبلا اذه يف رظنلا

  لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ  )ب(

ماعل ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ رايتخا د   - ٥  يؤتو ثحبت نأ فارطألا نم رظتن مهددعو ٢٠١١ي  ١٤ 
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ءاضعأ ةعبس رايتخا حرتقي فوسو .ًاوضع ةداملا نم ١  ةعبسو ٥   
طألا ىلإ بلط. ةرقفلا هذه بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نم نيرخآ  نأ فار ي فوس ،كلذ ىلع ةوالعو

ةقيثولاب يناثلا لصفلا يف عالطالا نكميو . ٢٠١١ماعلل هبئانو ةنجللا سيئر رايتخا ديؤت 
UNEP/OzL.Pro.22/3 ررقملا عورشم وه ،ررقم عورشم ىلع اذه يف رظنلا ريسيتل ]ميج ميج/[٢٢   ،

  .دنبلا
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  ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا  )ج(

فارطألا نم رظتن   - ٦ ماعل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا سيئر بصنم نأشب ًارارق ذختت نأ ي
ررقملا عورشم ىلع UNEP/OzL.Pro.22/3ةقيثولاب يناثلا لصفلا يف عالطالا نكميو . ٢٠١١ لاد /[٢٢ 

دنبلا اذه يف رظنلا ريسيتل]لاد  ،.  

  مييقتلا ةقرفأل نوكراشملا ءاسؤرلا  )د(
ايجولونكتلا قيرف ةيصوت ىلإ نيثالثلا هعامتجا لالخ ةيوضع لا حوتفملا لماعلا قيرفلا راشأ  - ٧

كراشملا سيئرلا لحم ونازيب اترام ةديسلا لحت نأب ايبمولوك نم مدقملا حارتقالاو يداصتقالا مييقتلاو 
قيرفلا عمتسا كلذك . زنوب زنوب هيسوخديسلا هتيالو ةيهتنملا يداصتقال ا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل
لحم لوب  .د لجيان ديسلا لحي نأب ةيلامشلا ادنلرياو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا نم حارتقال لماعلا
عالطالا نكميو . نول ريد ناف. يس ناج ديسلا هتيالو ةيهتنملا ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفل كراشملا سيئرلا

يلاوتلا ىلع ] ءاب[/٢٢و] فلأ/[٢٢امه نيررقم يعورشم لكش يف ادرو نيذلا نيحارتقالا نيذه ىلع 
  .UNEP/OzL.Pro.22/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف 

لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلل ةيلاملا ريراقتلا   - ٤
  لايرتنوم لوكوتورب تاينازيمو نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب

ملايتقيثو لمحتو. ماع لك لايرتنوم لوكوتورب ةينازيم يف فارطألا رظنت  - ٨ ةصاخلا ةينازي  
عامتجالا يف مدقملا بلطلا ىلع ًاءانبو . Add.1 وUNEP/OzL.Pro.22/4 نيزمرلا يلاحلا عامتجالاب

يوتحتنيتروكذملا نيتقيثولانإف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا  ةيقرت ةيلمع نع تامولعم ىلع نا   
و دعاسملا ماعلا نيمألاةبترىلإ ) ٢ - دم (ةبترلانم نوزوألا ةنامأل يذيفن تلا نيمألا ةفيظو راثآلا نع  
  .ةيلمعلا هذهل ةيلاملا

لايرتنوم لوكوتورب نم١٠ةداملا بجومب ةيلاملا ةيلآلاب ةلصلا تاذ لئاسملا  - ٥    
  )٢١/٢٨ررقملا (ةيلاملا ةيلآلا مييقت لتاصاصتخا   )أ(

ا أدب٢١/٢٨ررقملل ًاقفو   - ٩ نأشب تالوادم نيثالثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفل  
ررقملا عورشم وه نأشلا اذ . ةيلاملا ةيلآلا مييقتلتاصاصتخا   ررقم عورشم ىلع عالطالا نكميو

  .UNEP/OzL.Pro.22/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف ] ميج/[٢٢
-٢٠١٢نم ةرتفلل فارطألا ددعت ملا قودنصلا دراوم ديدجت نأشب ةسارد ءارجإ تاصاصتخا  )ب(

٢٠١٤  
فارطألا ت جرد. هئاشنإ ذنم تاونس ثالث لك فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم تددج  - ١٠

، ىلع  رارق،ةقباسلا دراوملا ديدجت ةرتف نم ةريخألا لبق ةنسلا لالخذختت نأ ءارجإ تاصاصتخا نأشب ًا   
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يأاهبلطتيس يتلا ةيلاملا غلابملل ةسارد ديدجت    . قودنصلا دراومل  دعأ ةلأسملا هذه نأشب تاشقانملا عفدلو
لكش يف هيلع عالطالا نكمي تاصاصتخا عورشم نيثالثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا 

  .UNEP/OzL.Pro.22/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف ] لاد/[٢٢ررقملا عورشم 

ةنجللا اهيلع تقفاو يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نو بركلا تابكرمب ةصاخلا ةيهيجوتلا ئدابملا مييقت  )ج(
  فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا

ءارجإ ىلإ اعد حارتقا عورشم يف نيثالثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا رظن   - ١١
ًارخؤم اهيلع تقفاو يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب ةصاخلا ةيهيجوتلا ئدابملل مييقت 

لكش يفروكذملا عورشملا ىلع عالطالا نكميو. فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا عورشم    
ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف ]ءاه/[٢٢ررقملا   ،UNEP/OzL.Pro.22/3.  

ةعضاخ ًاداوم اهفصوب تالويلوبلا يف ةجوزمملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ةلاح   - ٦
  لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةباقرلل

ةلاح ديكأت ىلإ اعد حارتقا عورشم يف نيثالثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا رظن   - ١٢
 كلذىلع عالطالا نكميو . تالويلوبلا يف ًاقبسم ةجوزمملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم

 ، ررقملا عورشم لكش يفعورشملا   .UNEP/OzL.Pro.22/3ةقيثولا نم ل وألا لصفلا يف] واو/[٢٢ 

  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا   - ٧
  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتب ةصاخلا ةلصلا تاذ قفارملاو تايجولونكتلا   )أ(

تايج ولونكتلاب ةقلعتملا لئاسملا يف نيثالثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا رظن  - ١٣
] ياز/[٢٢نم تاررقملا عيراشم نيبتو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتب ةصاخلا ةلصلا تاذ قفارملاو

ترج يتلا تالوادملا عضو UNEP/OzL.Pro.22/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف ةدراولا ] ءاط/[٢٢ىلإ   
  .ةلأسملا هذه يف رظنلللماعلا قيرفلا هأشنأ يذلا لاصتالا قيرف اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسالا بقع 

  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا  )ب(
ةميلسلا ةرادإلاب ةقلعتملا لئاسملا يف نيثالثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا رظن   - ١٤

يف ةدراولا ] مال/[٢٢ىلإ ] ءاي/[٢٢نم تاررقملا عيراشم نيبتو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمل ًايئيب
يتلا تاجاتنتسالا بقع ترج يتلا تالوادملا عضو UNEP/OzL.Pro.22/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا   

  .ةلأسملا هذه يف رظنلل لماعلا قيرفلا هأشنأ يذلا لاصتالا قيرف اهيلإ لصوت

  لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقملا تاليدعتلا  - ٨
ةداملا نم ٢ةرقفلاب ًالمع   - ١٥ نم ٩  ةدحوملا ايزينوركيم تايالو تاموكح تمدق ،انييف ةيقافتا  

يف مكحتلل لايرتنوم لوكوتورب ليدعتب تاحارتقا ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو كيسكملاو ادنكو 
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تاحارتقالا كلتىلع عالطالا نكميو . ىرخأ رومأ نيب نم ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  
يلاوتلا ىلعUNEP/OzL.Pro.22/6 وUNEP/OzL.Pro.22/5نيتقيثولا يف   .  

ثعبني ًايوناث ًاجتنم هفصوب ) HFC-23 (٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرم نم يجيردتلا صلختلا  - ٩
  )HCFC-22 (٢٢ - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ دنع

ةنجللا وعدي حارتقا عورشم يف نيثالثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا رظن  - ١٦  
ةيوناثلا تاثاعبنالا نم صلختلل عيراشم ذيفنتو نيوكت ةساردل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا 

نوبركلا بكرم جاتنإ دنع ثدحت يتلا ) HFC-23 (٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرم نم
ال يتلاجاتنإلاطوطخ نم ) HCFC-22 (٢٢ - يرولف يرولكورديهلا ضفخب ةصاخ تادامتعا عمجت   
ذيفنتو نيوكت ليهستل  ًاضيأ ةنجللا حارتقالا وعديو. ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ بجومب تاثاعبنالا

ررقملا لكش يف روكذملا ررقملا عورشم ىلع عالطالا نكميو . ةصاخ تاهيجوت عضوو عيراشملا ا هذه
  .UNEP/OzL.Pro.22/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف ] ميم/[٢٢

لايرتنوم لوكوتورب نم٢ةداملا نم تاءافعإلاب ةلصلا تاذ لئاس ملا  - ١٠    

  ٢٠١٢ و٢٠١١نيماعلل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت   )أ(
نأو ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإب ةصاخلا ا   - ١٧  انييعت فارطألا شقانت نأ رظتني

  .تانييعتلا هذه نأشب رارق رادصإب يصوت

  نحشلا لبق ام تاجلاعم يفو رجحلا يف ليثيملا ديمورب مادختسا  )ب(
عورشم يف رظنلل لاصتا قيرف نيثالثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا لكش   - ١٨

ىلع عالطالا نكميو . نحشلا لبق ام تاجلاعم يفو رجحلا يف ليثيملا ديمورب مادختسا نأشب حارتقا
عامتجالا ىلإ هلاسرإ ىلع لماعلا قيرفلا قفاو يذلاو لاصتالا قيرف بناج نم مدقملا حارتقالا عورشم 

يف ] نون/[٢٢ررقملا عورشم ةروص يف ،هنأشب تاشقانملا نم ديزملا ءارجإل فارطألل نيرشعلاو يناثلا 
  .UNEP/OzL.Pro.22/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا 

  ٢٠١١ماعل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت   )ج(
يصوت نأو ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإب ةصاخلا ا رظتني  - ١٩  انييعت فارطألا شقانت نأ  

  .تانييعتلا هذه نأشب رارق رادصإب
  )٢١/٦ررقملا (نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا   )د(

يناثلا عامتجال ا لصاوي نأ ىلع نيثالثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا قفاو  - ٢٠
ًةفاضإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ةلأسم يف رظنلا فارطألل نيرشعلاو 

  .عامتجالا لبق يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهمدقي دق ةديدج تامولعم يأ ىلإ
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  )٢١/٣ررقملا (عينصت لماوعك نوزوألل ةدفنتسملا داو ملا مادختساب ةلصلا تاذ لئاسملا  )ه(
ضعب بطش لامتحا نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تايصوت يف رظنلا دعب   - ٢١

حوتفملا لماعلا قيرفلا غِلبُأ ،اهيلع قفاوملا عينصتلا لماوع تامادختسا لوادج نم تامادختسالا 
لامكتسا ىلإ فدهي ر رقم عورشم عضو ىلع لمعت فارطألا ضعب نأب نيثالثلا هعامتجا يف ةيوضعلا
نيرشعلاو يناثلا عامتجالا لالخ ةلأسملا هذه نأشب حارتقا ميدقت رظتنملا نمف ،هيلعو . لوادجلا
  .فارطألل

  يتياهل صاخلا عضولا  - ١١
عضولا نأشب حارتقا عورشم يف نيثالثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا رظن   - ٢٢

عالطالا نكميو . ٢٠١٠رياني /يناثلا نوناكيف دلبلا اذه باصأ يذلا ر مدملا لازلزلا بقع يتياهل صاخلا
ررقملا عورشمةروص يف روكذملا عورشملا ىلع  ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف  ]نيس/[٢٢ 

UNEP/OzL.Pro.22/3.  

  تانايبلا ميدقتو لاثتمالاب ةقلعتملا لئاسملا  - ١٢

  لاثتمالاب ةلصلا تاذ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانوزخم ةجلاعم  )أ(
يناثلا عامتجالل مدقي نأ ىلع نيثالثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا قفاو   - ٢٣

ةلصلا تاذ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانوزخم ةجلاعم نأشب ررقم عورشم فارطألل نيرشعلاو 
ةروص يفعورشملا اذه ىلع عالطالا نكميو. لاثتمالاب ررقملا عورشم   نم لوألا لصفلا يف ]نيع/[٢٢   ،

  .UNEP/OzL.Pro.22/3ةقيثولا 

امهيف رظنلاو ا  )ب(  تصوأ يتلا تاررقملاو ذيفنتلا ةنجل لمع نع ضرع  
مدقي نأ رظتن  - ٢٤ ع ًاريرقت ذيفنتلا ةنجل سيئري لاحن  ف ةيقافتا ىلع قيدصتلاة  لوكوتوربو اني ي 

إ ًةفاضإ لوكوتوربلا تاليدعتو لايرتنوم نيعبرألاو عبارلانيعامتجالا يف اهيف رظ ن يتلا لئاسملا ىل  
ةنجلل نيعبرألاوسماخلاو ررقملا عورش م UNEP/OzL.Pro.22/3ةقيثولا نم  يناثلالصفلا نمضتيو .  

قيدصتلاةلاحب قلعتملا] فلأ فلأ/[٢٢ ءزجلا نم يناثلا مويلا يف فارطألا ىلع عزو تيون.    ت نأ رظ
، يأ يريضحتلا  ،لاثتمالاب ةلص تاذتاحارتقا تاررقم عيراشم رادصإل ةنجللا تاعامتجا نع قثبنت    .

نأ رظتن  امدقتو ةلصلا تاذ لئاسملا فارطألا ثحبت يو ىوتسملا عيفرلا ءزجلا يفايصوت بسح ،   
  .ءاضتقالا

  ىرخأ لئاسم  - ١٣
،فارطألا رظنتس  - ٢٥ لامعألا لودج نم دنبلا اذه بجومب تد ،  د ح يتلا ىرخألا لئاسملا يف  
   .عامتجالا لامعأ لودج رارقإ ءانثأ اهيلع قفتاو
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يناثلا نيرشت١٢ و١١(يوتسملا عيفرلا ءزجلا   -ًايناث    )٢٠١٠ربمفون / 

  ىوتسملا عيفرلا ءزجلا حاتتفا  - ١
عامتجالا نم ىوتسملا عيفرلا ءزجلا حتتف   - ٢٦  يف فارطألل نيرشعلاو يناثلاي نأ ررقملا نم  

  .ًاحابص ةرشاعلا ةعاسلا مامت يف ربمفون/يناثلا نيرشت ١١موي لايرتنوم لوكوتورب 

  دنلياتةموكح ) يلثمم(لثمم تانايب   )أ(

  ةدحتملا ممألا) يلثمم(لثمم تانايب   )ب(

  فارطألل نيرشعلاو يداحلا عامتجالا سيئر نايب  )ج(
ةيحاتتفا تانايبب يلد فوس   - ٢٧ عامتجالا سيئرو ةدحتملا ممألاو دنلياتةموكح ولثمم ي يداحلا  

  .فارطأللنيرشعلا و

  ةيميظنتلا لئاسملا  - ٢

  فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا بتكم ءاضعأ باختنا  )أ(
ا فارطألا ىلع نيعتي يلخادلا ماظنلا نم٢١ةداملل ًاقفو   - ٢٨ هل باون ةثالثو سيئر باختن  

يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأنادلبةعومجم نم فرطل لثمم سأرت دقو . ررقمو يدا حلاعامتجالا   
ررقمةيقرشلا ابوروأ نادلب ةعومجم نم فرطل لثمم لمع امنيبفارطألل نيرشعلا و أدبمل ًاقفوو  .ًا 
ا  فارطألا هيلع تقفتا يذلا يميلقإلا بوانتلا نادلب ةعومجم نم فرط ل لثممباختنا يف بغرت دق إف
عامتجالا سأرتيل ىرخأ نادلبو ةيبرغلا ابوروأ نيرشعلاويناثلا  اكيرمأ نادلب ةعومجم نم فرط ل لثمم و، 

ًاضيأفارطألا بغرت دقو. ًاررقم لمعيليبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا  نييفاضإ باون ةثالث باختنا يف    
ةعومجم نم دحاو ،سيئرلل ةيقيرفألانادلبلا  ةعومجم نم رخآو ،  نم ثلاثو ئداهلا طيحملاو ايسآ نادلب   

ابوروأ نادلبةعومجم    .ةيقرشلا 

فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالالامعأ لودج رارقإ  )ب(    
قفاوت دق دونب يأ اميس  الو ىوتسملا عيفرلا ءزجلا لامعأ لودج رارقإ يف فارطألا بغرت دق  - ٢٩

  .‘‘ىرخأ لئاسم ’’٩دنبلا نمض اهجاردإ ىلع 

  لمعلا ميظنت  )ج(
عامتجالا سيئر نم رظتن   - ٣٠ غتب حمست لمع ةطخ ددحيناثلاي  ي نأ فارطألل نيرشعلاو دونب ةيط  

  .لامعألا لودج
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  نيلثمملا ضيوفت قئاثو  )د(
يلخادلا ماظنلا نم ١٨ةداملل ًاقفو   - ٣١ ميدقتنيعتي هنإف  مألا ىلإ نيلثمملا ضيوفت قئاثو  يذيفنتلاني    

نكمأ اذإ ،عامتجالا حاتتفا دعب ةعاس٢٤هاصقأ لجأ يف عامتجالل  ماظنلا نم ١٩ ةدامللًاقفوو .    
ىلإ نأشلا اذ ىلع نيعتي هنإف يلخادلا   مهريرقت ميدقتو ضيوفتلا قئاثو ةسارد عامتجالا بتكم ءاضعأ

  .فارطألا

  لايرتنوم لوكوتورب ىلع تاليدعتلاو لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا لاح  - ٣
نوزوألا ماظن بجومب اهيلع قفتملا كوكصلا ىلع قيدصتلاةلاح فارطألا ضرعتستفوس   - ٣٢   .

قيدصتلا ةلاح نيبي ررقم عورشم ىلع عالطالا نكميو ررقملا عورشم ةروص يف  يف  ]فلأ فلأ/[٢٢ 
ةقيثولا نم يناثلالصفلا   UNEP/OzL.Pro.22/3.  

  تاونس عبرأ لك هيرجت يذلا اهمييقت نأشب مييقتلا ةقرفأ نم ضرع  - ٤
ًاضرع مييقتلا ةقرفأ مدقتس  - ٣٣ نع ًايلوأ  زيكرتلا عم ،تاو نس عبرأ لك هيرجت يذلا اهمييقت جئاتن 

ةيادب يف ني . ةديدج تاروطت يأ ىلع صاخ لكشب  حاتم يعيمجت ريرقت هعمو لماكلا مييقتلا نوكيسو
ةقحال تاعامتجا يف ًاليصفت رثكأ ةروصب فارطألا امهيف رظنت دقو٢٠١١ماع    .  

ةنامأ و ةيذيفنتلا ةنجللا لمع نع فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر نم ضرع  - ٥
  قودنصلل ةعباتلا ةذفنملا تالاكولاو فارطألا ددعتملا قودنصلا

٣٤ -   ، فارطألا ىلإ ةيذيفنتلا ةنجللا ريرقت فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر مدقيس
ةقيثولا يف روشنموه امك   UNEP/OzL.Pro.22/8.  

  دوفولا ءاسؤر تانايب  - ٦
ى   - ٣٥ عد مقت ىلإ دوفولا ءاسؤريس   .انايب ميد

يف اهدامتعاب ىصوي يتلا تاررقملا يف رظنلاو ،يريضحتلا ءزجلل نيكراشملا ءاسؤرلا ريرقت   - ٧
  فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا

زرحملا مدقتلا نأشب ريرقت ميدقت ىلإ يريضحتلا ءزجلل نوكراشملا ءاسؤرلا ى   - ٣٦  عد ديعص ىلع يس
لامعألا لودج ىلعةينفلالئاسمل ا نأشب ءارآلا يف قفاوتىلإ لوصولا   .  

  فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا داقعنا ناكمو خيرات  - ٨
نع ةحاتمتامولعم يأ ىلع فارطألا عالطإ متيس  - ٣٧ عامتجالا دقعل لمتحملا ناكملا    ثلاثلا 

  .فارطألل نيرشعلاو
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  ىرخأ لئاسم  - ٩
اهنيمضت ىلع قف ةينفلئاسم يأ ةشقانم متتس ،لامعألا لودج نم دنبلا اذه تحت   - ٣٨ ت ي ةيفاضإ  

نم )ب( ٢ دنبلا يف   .‘‘لامعألا لودج رارقإ’’لامعألا لودج  

  فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا تاررقم دامتعا  - ١٠
يلاحلا عامتجالا يف ذخت  - ٣٩    .تس يتلا تاررقملا فارطألا دمتعتس

  فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا ريرقت دامتعا  - ١١
  .يلاحلا عامتجالا ريرقت فارطألا دمتعتس  - ٤٠

  عامتجالا ماتتخا  - ١٢
عامتجالا متتخ   - ٤١  ي نأ رظتن فارطألل نيرشعلاو يناثلاي ةسداسلا ةعاسلا دودح يف   موي ءاسم نم  

يناثلا نيرشت١٢ ةعمجلا   .٢٠١٠ربمفون / 
_____________  


