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يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا 
ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 

    نوزوألا ةقبطل
نورشعلاوسماخلاعامتجالا     

 ٢٠٠٥هي نوي/ناريزح ٣٠ - ٢٧، لايرتنوم
  

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

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

  :٢٠٠٥ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا نع ةئشان اياضق  يف رظنلا  - ٣
  :٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألل ةيساس ألاتامادختسالا تانييعت   )أ(

ذخألا عم ٢٠٠٦ماعل ةيساسألا تامادختسالا تانييعتل يناثلا ضارعتسالا   ‘١‘  
ةرقفلا ١٦/١٢ررقملا  (١٥/٥ررقملا برابتعالا يف    ؛)١، 

يساسألاتامادختسالا تاءافعإل ةديدج تانييعت ضارعتسا  ‘٢‘ يماعل ة   ٢٠٠٦ 
رابتعالا يف ذخألا عم ٢٠٠٧و   ؛١٥/٥ررق ملاب 

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهددح يتلا ريمدتلا تايجولونكت ةلاح ضارعتسا   )ب(
ماعل هريرقت يف يداصتقالا اهفصوب ٢٠٠٢    ؛)١٦/١٥ررقملا (روهظلاب ةذخ آ 

  :عينصتلا لماوع اياضق  )ج(
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فلأ نيلودجلاو عينصتلا لماوع تامادختساب ةلصتملا تابلطلا ضارعتسا   ‘١‘
رقفلا١٥/٧ررقملا  (١٥/٦ و١٠/١٤نيررقملا نم ءابو    ؛)٧ و٦ و٣تا ، 

يتلا ١٥/٧ررقملا يف ةجردملا عينصتلا لماوع تامادختسا يف رظنلا ةداعإ   ‘٢‘  
يماعل تاءافعإ تحنم متي امثير ٢٠٠٥ و٢٠٠٤  اهيف رظنلاةلصاوم    ؛ 

قيرفلا /يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفنع  رداصلامييقتلا ريرقت يف رظنلا   )د(
 دافنل يدصتلل ةذختملا تاءارجإلاب هتلص ثيح نم خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا

  ؛)١٤/١٠ررقملا (نوزوألا 
يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةيرادإلا اياضقلا  )ه(   ؛ 
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت نعةئشان ىرخأ اياضق يأ  )و(  .  

  :ليثيملا ديموربب لصتت اياضق يف رظنلا  - ٤
جرحلاتامادختسالا تاءافعإل ةديدجلا تانييعتلا ضارعتسا  )أ( يماعل ليثيملا ديموربل ة   

  ؛٢٠٠٧ و٢٠٠٦
  ؛)١٦/٣ررقملا (ليثيملا ديمورب تامادختسال تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا   )ب(
ديمورب تانوزخمب لمتحملا راضلا راجتالا عنمل فارطألا اهيف رظنت دق يتلا تارايخلا   )ج(

ريغ فارطألا ىدل كالهتسالا ضفخني اميف ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا ىدل ليثيملا   
ةرقفلا ١/٤يئانثتسالا عامتجالا ررقم  (٥ةداملاب ةلماعلا    )١(؛)٩، 

جرحلاتامادختسالا تانييعت نأشب يداشرإلا بيتكلا ليدعت  )د( نم ١١٣ةرقفلا  (ة   
  )٢(؛)فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ريرقت

ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تايصوت اهيلإ دنتستيتلا ةيرايعملا تاضارتفالا   )ه(  
جرحلاتامادختسالا تانييعت نأشب عامتجالا ريرقت نم ٢ةرقفلا ،لوألا قفرملا  (ة   
  )٢(؛)فارطألل رشع سداسلا

  :لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلاب لصتت اياضق يف رظنلا  - ٥
ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةسارد   )أ(

  ؛)١٦/٣٥ررقملا  (٢٠٠٨ – ٢٠٠٦لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا 
ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا يف لداعلا يفارغجلا ليثمتلا نامض ىلإ ةجاحلا   )ب(

  ؛)١٦/٣٨ررقملا (فارطألا 

                                                           
)١(  UNEP/OzL/Pro/ExMP/1/3. 
)٢(  UNEP/OzL/Pro.16/17. 
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مظن عيراشم وكرامجلا يفظوم بيردت عيراشم مييقت نع ةيذيفنتلا ةنجللا رير قت  )ج(
  ).١٤/٧ررقملا (صيخارتلا 

  ).١٦/٣٣ررقملا (نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا عنمو دصر   - ٦
  .لايرتنوم لوكوتورب يف ةحرتقم تارييغت ةيأ ةشقانم  - ٧
  .لايرتنوم لوكوتورب ىلعاه ؤارجإ حرتقم تاليدعت ةيأ ةشقانم  - ٨
تابكرمب قلعتي اميف لايرتنوم لوكوتورب نم ٤ةداملا بجومب نيجيب ليدعت ب فارطألا تامازتلإ  - ٩  

  ).١٥/٣ررقملا (ةيرولف ةيرولك ورديهلا نوبركلا 
  .ىرخأ لئاسم  - ١٠
  .ريرقتلا دامتعا  - ١١
  .عامتجالا ماتتخا  - ١٢

___________  


