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لوكوتورب  يف فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا
 نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم
يناثلا نيرشت١٢ - ٨، كوكناب   ٢٠١٠ربمفون / 

 *يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم ١٢دنبلا 
  :تانايبلا غالبإو لاثتمالاب ةلصتملا لئاسملا

 

لوكوتوربل  لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل
 لايرتنوم
 نوعبرألاو سماخلا عامتجالا
يناثلا نيرشت٥ و٤، كوكناب  ٢٠١٠ربمفون / 

تقؤملا لامعألا لودج نم٧ و٦ و٣دونبلا   ** 

ةنامألا نم ضرع تامولعملاوتانايبلل  داملا بجومب   ٩و ٧ نيت 
ةلصلا تاذ اياضقلا نعولايرتنوم لوكوتورب نم   
ريرقت نع ةئشانلا ىرخألا لاثتمالا مدع اياضق يف رظنلا  
 تانايبلا

 ٤ةداملا (فارطألا ريغ عم ةراجتلا يف لاثتمالا مدع لامتحا 
 )لايرتنوم لوكوتورب نم

لايرتنوم لوكوتورب نم ٧ةداملا بجومب فارطألا نم ةمدقم تامولعم  داوملا نأشب   
 نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا

 ةنامألا ريرقت

  ةفاضإ

 ةمدقم
نيب ةرتفلا يف ةنامألا اهتقلت ةيفاضإ تامولعم ىلع يوتحت يتلا ،ةفاضإلا هذه لّكشت   - ١
ألا نيرشت١٥و ربمتبس/لوليأ ٣ تامولعملا نع ةنامألا ريرقتل ًءافيتساو ًةلمكت ٢٠١٠ربوتكأ /لو   ،

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.22/1. 

**  UNEP/OzL.Pro/ImpCom/45/1. 
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ب لايرتنوم لوكوتورب نم٧ةداملا بجومب فارطألا  نم ةمدقملا نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأش  
) UNEP/OzL.Pro.22/7-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/45/2  ( . تامولعملا يف رظنلاب ذيفنتلا ةنجل موقتسو
فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا ىلإ ةبسانملا تايصوتلا كلذ دعبمدقتو ةيفاضإلا  . 

ةداملا نم ٢ و١ناترقفلا (يعجرملا ىوتسملا تانايبو ةيعجرملا تاونسلا تانايب نع غالبإلا ةلاح   -فلأ   
ناترقفلاو ٧ ةداملا نم ٧ و١،  واو٢   ( 

لوليأ٣تلت يتلا ةرتفلا يف   - ٢ ب ونيرام ناس تمدق٢٠١٠ربمتبس /  تاونسلاب ةقلعتملا ا ،   اناي
كلذبو ،ا جم عيمجل يعجرملا ىوتسملا تانايبوةيعجرملا   أشب تانايبلا كلت بلطت يتلا داوملا تاعوم

ملا اامازتلاب تفوأ دق نوكت ةداملا نم ٢و ١ناترقفلا اهيلع صنت يتلا تانايبلا نع غالبإلاب ةقلع ت  ٧ 
ةداملا نم ٧ و١ناترقفلاو  لوكوتورب نم واو ٢   .لايرتنوم 

ناترقفلا ٧ةداملا (تانايبلا نع يونسلا غالبإلا تاطارتشال لاثتمالا ةلاح   -ءاب  رركم٣ و٣،  ماع يف )  
٢٠٠٩  

لوليأ٣تلت يتلا ةرتفلا يف   - ٣ م ٢٠١٠ربمتبس /  دق ًايفاضإ ًافرط٦٧،  ماع نع م    انايب  ٢٠٠٩ ،
ماع نع م   ىلإ٢٠٠٩انايب اومدق نيذلا فارطألا ددع لصي كلذبو ًافرط١٦٧   ًافرط١٢٣مهنم  (    

ةرقفلا بجومب ًالماع ةداملا نم ١  ًافرط٤٤ و٥  ةرقفلا كلت بجومب لماع ريغ  لوألا قفرملا يف درتو  .) 
فارطألا كلتل ةبوسحملا كالهتسالاو جاتنإلا تانايب ةفاضإلا هذ . 

ماعل ا   - ٤  نكميف٢٠٠٩انايب نع غلبت مل يتلا نورشعلاو ةعستلا نادلبلا امأ ةلاح يف اهرابتعا ،   
ًاقفو تانايبلا نع يونسلا غالبإلاب ا  نيترقفلا يف هيلع صوصنملل امازتلال لاثتما مدع نم رركم ٣ و٣   

ةرخأتملا ا٧ةداملا   انايبب ةنامألا يفاوت ىتح كلذو ةيبرعلا تارامإلا ،اي رتيرإ: يه نادلبلا هذهو. ، 
رزج ،كوك رزج ،داشت )تايموقلا ةددعتملا - ةلود(ايفيلوب ،يدنوروب ،اناوستوب ،ادنغوأ ،ةدحتملا   ،

سأرلا ،ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ،ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج ،ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ،لاشرام 
، بماغ ،اينيفولس ،يبيسنيربو يموت ناس ،اينامور ،رضخألا يلوسرلا يسركلا ،رطق ،اسنرف ،اينيغ ،اي

 .نميلا ،وروان ،قيبمازوم ،يلام ،ايريبيل ،غربمسكل ،وغنوكلا ،راوفيد توك

عامتجالا ىلإ ا   - ٥  أشب ةبسانملا تايصوتلا م  دقتسو فارطألا هذه تالاح يف ذيفنتلا ةنجل رظنتسو
 .فارطألل نيرشعلاو يناثلا

  ٢٠٠٩ماع يف ةبا قرلا ريبادتل لاثتمالا ةلاح  -ميج 

تانايبلا ريرقت نم ١٢لودجلا يف ةيلامشلا ادنلري أو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا تجردأ  - ٦  
ميج قفرملا يف ةجردملا داوملا نع اهتمدق يتلا تانايبلاب ةقلعتملا اهتفلاخم نعًاحيضوت اهميدقت راظتناب يفو .  

مملا تغلبأ٢٠١٠ربمتبس /لوليأ ١٥ تايمكلا نأب ةنامألاةدحتملا ةكل،  اهريدصتل اهنيزخت مت دق ةجتنملا   
  .ةطيسو داومك اهمادختسال ةمداقلا تاونسلا لالخ



UNEP/OzL.Pro.22/7/Add.1-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/45/2/Add.1 

3 

ةرقفلاب ةلماعلا ريغ فارطألا ىدل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ٢٠٠٩ماع يف جاتنإلا   -لاد   
ةداملا نم ١ لماعلا فارطألا ىدل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل٥  اهسفن ةرقفلا بجومب ة  
ةرقفلا ١٧/١٢ررقملا (  ،٢( 

لوليأ٣تلت يتلا ةرتفلا يف   - ٧ مل ا ٢٠١٠ربمتبس /   أب نانويلاو ايلاطيإو يسورلا داحتالا دافأ  ،
ةلماع فارطأل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ايأ جتنت 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب  ةبوسحم ًانط ٢٥٢،٨جاتنإب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تدافأ نيح يف ، ٥   
يتلا ةسمخلا فارطألا دادع يف ةعبر ألا فارطألا تناكو .تاجايتحالا كلت ةيبلتل نوزوألا دافنتسا ةلادب

ماع نع ةلصلا تاذ تانايبلا مدقت مل ا ١٥لودجلا يف اهؤامسأ تجردأ   أ رابتعاب تانايبلا ريرقت نم  
٢٠٠٩. 

 )٢١/٣ررقملا (عينصتلا لماوع تامادختسا نع غالبإلا   -ءاه 

لوليأ٣تلت يتلا ةرتفلا يف   - ٨ و نيصلا تمدق٢٠١٠ربمتبس /  اهمادختسا نع تامولعم ادنلري أ، 
ىلع ٢١/٣ و١٠/١٤نيررقملا يف بولطم وه امبسح ،عينصت لماوعك نوزوألل ةدفنتسملا داوملا   

  .يلاوتلا
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  قفرملا
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