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يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا 
ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 

    نوزوألا ةقبطل
  نورشعلاوسداسلا عامتجالا 

 ٢٠٠٦هي لوي/زومت ٦ - ٣، لايرتنوم

  تقؤملا لامعألا لودج
  .عامتجالا حاتتفا  - ١
  :ةيميظنت لئاسم  - ٢

  ؛لامعألا لودج رارقإ  )أ(
  .لمعلا ميظنت  )ب(

  :٢٠٠٦ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا نع ةئشان اياضق  يف رظنلا  - ٣
 ٢٠٠٧يماع ل ةيساسألاتامادختسال ا تاءافعإل ةديدجتانييعت يأ ضارعتسا   )أ(

  ؛٢٠٠٨و
نأشب ١٧/١٧ررقملا بجومب ةبولطملا ةلاحلا تاسارد تاصاصتخا عورشم ضارعتسا   )ب(  

  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ًايئيب ميلسلا ريمدتلا
  ؛)١٦/١٤ررقملا (اهضيفختل ةحاتملا صرفلاو نوبركلا ديرولك يعابر ثاعبنا رداصم   )ج(
ن ىرخأاياضق يأ  )د( يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت نعةئشا   .  
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  :ليثيملا ديموربب لصتت اياضق يف رظنلا  - ٤
جرحلاتامادختسالا تاءافعإ تانييعت ضارعتسا  )أ( يماعل ليثيملا ديموربل ة   ٢٠٠٧ 

  ؛٢٠٠٨و
ىلع ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ ىلإ ةجاحلا لامتحا نع ريرقت  )ب(  

ليثيملا ديمورب ةرادإ تايجيتارتسال ضارعتسا ىلإ ًادانتسا ةلبقملا ةليلقلا تاونسلا ىدم 
 ،   ؛)١/٤ –إ .د ررقملا نم) د (٩ةيعرفلا ةرقفلا (ةينطولا

نم ٤ةرقفلا (نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلاب ةقلعتملا لئاسملا نع غالبإلا   )ج(  
ةرقفلا ١١/١٣ررقملا  نيررقملا نم ٨،    ؛)١٧/٩ و١٦/١٠ 

  ؛)١٦/٣ررقملا (ليثيملا ديمورب تا مادختسال تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا  )د(
ديمورب تانوزخم  يفلمتحملا راضلا راجتالا عنمل فارطألا اهيف رظنت دق يتلا تارايخلا   )ه(

اميف ٥ةداملا بجو مب ةلماعلا فارطألا ىدل ليثيملا فارطألا ى دل كالهتسالا ضفخني 
ةرقفلا ٥ةداملا بجو مب ةلماعلا ريغ   ؛)١/٤ -إ .د ررقملا(نم ) أ (٩، 

ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت   )و(
  ).١٧/١٠ررقملا (ليثيملا ديموربل 

قاشنتسالا ةزهجأل ةعنصملا ٥ةدا ملا بجومب ةلماعلا فارطألا ضعب اههجاوت يتلا تابوعصلا  - ٥  
 .)١٧/١٤ررقملا  (ةيرولف ورولكلانوبركلا تابكرم مدختست يتلا ةننقملا ةعرجلاب 

نم ١٨٠ةرقفلا (لاثتمالاب ةلصلا تاذ ةنزخملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةجلاعم   - ٦  ،
(UNEP/OzL.Conv.7/7 – UNEP/OzL.Pro.17/11. 

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لثم ةقرفأل ةبسنلاب حلاصملا نع حاصفإلا نأشب ةيهيجوت ئدابم  - ٧  
  .هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا

  .لايرتنوم لوكوتورب يف ةحرتقم تارييغت ةيأ ةشقانم  - ٨
  .لايرتنوم لوكوتوربيف  ةحرتقم تاليدعت ةيأ ةشقانم  - ٩

  .ىرخأ لئاسم  - ١٠
  .ريرقتلا دامتعا  - ١١
  .عامتجالا ماتتخا  - ١٢

___________  


