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لوكوتورب يف فارطألل نورشعلاو ثلاثلاعامتجالا   

  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم
 ، يناثلا نيرشت٢٥-٢١ايسينودنإ ،يلاب  ٢٠١١ربمفون / 

 *يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم) م (٤دنبلا 
لاثتمالا لئاسم  :لايرتنوم لوكوتوربب ةقلعتملا لئاسملا
  ذيفنتلا ةنجل اهيف رظنت يتلا غالبإلاو

لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل   
  لايرتنوم

نوعبرألاوعباسلاعامتجالا     
 ، يناثلا نيرشت١٩ و١٨ايسينودنإ ،يلاب   ٢٠١١ربمفون / 

تقؤملا لامعألا لودج نم٨ - ٥ و٣دونبلا   **  

ةداملل ًاقفو فارطألا نم ةمدقملاتامولع ملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب نم ٧   
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا
  ةنامألا نم ريرقت
  ةفاضإ
  ةمدقم
لوليأ٨نم ةرتفلا يف ةنامألا اهتقلت ةيفاضإ تامولعم ىلع ةف اضإلا هذه يوتحت  - ١  ٢٠١١ربمتبس / 

يناثلا نيرشت١ىلإ  ةنامألا ريرقت ل ٢٠١١ربمفون /   مكت يهو بجومب فارطألا نم ةمدقملا تامولعملا  نع، 
نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب نم ٧ةداملا   )UNEP/OzL.Pro/23/7-

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/47/2( . تايصوتلا ذيفنتلا ةنجل ردصتس ،ةيفاضإلا تامولعملا يف رظنلا دعبو
  .فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ ةمئالملا

ناترقفلا ٧ةداملا (ةيونسلا تانايبلا غالبإ تاطارتشال لاثتمالا ةلاح   -فلأ  رركم٣ و٣،    ٢٠١٠ماع نع )  
لوليأ٨ ءاضقنادعبو   - ٢ ىتحو ٢٠١١ربمتبس /  يناثلا نيرشت١  مدق ٢٠١١ربمف ون/  ًافرط ٥٠،   

ماع نع م   عفتريل ٢٠١٠انايب ماعل ا ددع  عومجم،   ىلإ ٢٠١٠انايب نع تغلبأ يتلا نادلبلا ًافرط ١٨٥   
ةرقفلا بجومب ًالماع ًافرط ١٣٩( ةداملا نم ١  ةرقفلا كلت بجومب لماع ريغ ًافرط٤٦ و٥  يف درتو ).  

                                                           
*  UNEP/OzL.Conv.9/1-UNEP/OzL.Pro.23/1. 

** UNEP/OzL.Pro/ImpCom/47/1. 
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تغلبأ يتلا فارطألا عيمجل ةبوسحملا ٢٠١٠ماعل كالهتسالاو جاتنإلا تانايب ةفاض إلا هذهل لوألا قفرملا  
  .تانايبلا كلت نع
هاصقأ دعوم يف فارطألا غلبت نأب ٧ةداملا يضقت و  - ٣ لوليأ٣٠  ا /  انايب نع ةنس لك نم ربمتبس
يتلا فارطألا ددع لصو دقو. اهقبست يتلا ةنسلل ا غالبإ نم تنكمت  انايب  ١٦١ ددحملا دعوملاكلذ يف  

ةرقفلا بجومب ًالماع ًافرط ١١٨(ًافرط  ةداملا نم ١  ةرقفلا كلت بجومب لماع ريغ ًافرط٤٣ و٥   .(  
ماعل  ا رشع دحألا فارطألا رابتعانكميو   - ٤  انايب نع غلبت مل يتلا ،اهؤامسأ ةيلاتلا ، يف ٢٠١٠ 

نيترقفلا بجومب غالبإلاب ا   ةنامألا ىقلتت نأ ىلإ ٧ةداملا نم رركم  ٣ و٣امازتلال لاثتما مدع ةلاح  ،
ةرخأتملا ا  تايموقلا ةددعتملا-ةلود (ايفيلوب : يه فارطألا هذهو. انايب  ( ، لاشرام رزجو ،وريبو  ،

، ،يتوبيجو   .نميلاو ايراغنهو ،ادنليزوينو ،وروانو ،ايناتيرومو ،نياتشنتخيلو ،ايبيلو
عامتجالا ىلإ ةمئالملا تايصوتلا ردصتسو ،فارطألا هذه تالاح يف ذيفنتلا ةنجل رظنتسو  - ٥  
  .فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا

  )١٠/١٤ و٢١/٣ناررقملا (عينصتلا لماوع تامادختسا نع غالبإلا   -ءاب 
لوليأ٨ءاضقنا دعب   - ٦ مدق ٢٠١١ربمتبس /  داوملا تامادختسا نع تامولعم ًايفاضإ ًافرط ٣٥،   
يتلا فارطألا عومجم لصو كلذبو . ٢١/٣ررقملا يف بو لطملل ًاقفو ،عينصت لماوعك نوزوألل ةدفنتسملا

ًافرط١٤١ىلإ عينصت لماوعك تامادختسالا نع تامولعم تمدق  دحاو فرط ماق ،كلذ ىلع ةوالعو .  
ررقملا بجومب ةبولطملا تامولعملا ميدقتب ٢٠٠٩ ماعل عينصتلا لماوعب ةقلعتم تامولعم مدق دق ناك  

ماعل ١٠/١٤ اذهل يناثلا قفرملا يف نيررقملا نيذه بجومب ةمدقملا تامولعملل زجوم دريو . ٢٠١٠ 
  .ريرقتلا

ةسمخلا فارطألا تالاح يف ذيفنتلا ةنجل رظنتس ٢١/٣ررقملا يف ةدراولا تاهيجوتلل ًاقفوو   - ٧  ،
نع ١٠/١٤ و٢١/٣نيررقملا بجومب ةبولطملا تامولعملا مدقت مل يتل ا اهؤامسأ ةيلاتلا نيعبرألاو  ،
ندرألاو،ايبويثإ: يه فارطألا هذهو. عينصت لماوعك تامادختسالا ايرتيرإو،  روداوكإو،  اينابلأو،   ، 
الوغنأو،ايسينودنإو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو ايناركوأو،  ناتسكابو،  مالسلا راد ينوربو،  ناتوبو،   ، 
تايموقلا ةددعتملا-ةلود (ايفيلوبو  ،يدنوروبو وريبو،)  دنلياتو،  رئازجلاو،  ناميلس رزجو،  رزجو،    
ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمجو،لاشرام ةيروهمجلاو،  ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلاو،ةيكينيمودلا   ةيروهمجو ،   
ايقيرفأ بونجو،ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمجو ،ةيطارقميدلا ةيبعشلا ايروك جو،  اوماسو،ايجرو   ، 
نادوسلاو،رودافلسلاو ،ونيرام ناسو ليشيسو،  ادانيرغو،  وتاونافو،  يجيفو،  رطقو،  ناتسخازاكو،    ،

، ايناتيرومو،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ايبيلو قيبمازومو،  وروانو،  لابينو،  اوغاراكينو،  نميلاو،دنهلاو ،   .  
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  لوألا قفرملا
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 يناثلا قفرملا

Parties reporting new information on process-agent uses of 
ozone-depleting substances  
Party Latest report date Remark 
1. Antigua and Barbuda 17 Oct 2011 No uses 
2. Azerbaijan 1 Oct 2011 No uses 
3. Bosnia and Herzegovina 27 Sep 2011 No uses 
4. Cameroon 20 Sep 2011 No uses 
5. Cook Islands 21 Sep 2011 No uses 
6. Dominica 6 Oct 2011 No uses 
7. Equatorial Guinea 26 Sep 2011 No uses 
8. European Union 24 Oct 2011 Reported according to decision 

X/14 – reports on behalf of all its 
member States 

9. Gambia 21 Sep 2011 No uses 
10. Guatemala 6 Oct 2011 No uses 
11. Guinea 26 Oct 2011 No uses 
12. Haiti 6 Oct 2011 No uses 
13. Honduras 26 Sep 2011 No uses 
14. Iceland 29 Sep 2011 No uses 
15. Kuwait 13 Oct 2011 No uses 
16. Malawi 25 Oct 2011 No uses 
17. Mauritius 20 Sep 2011 No uses 
18. Micronesia (Federated States of) 22 Sep 2011 No uses 
19. Namibia 25 Oct 2011 No uses 
20. Niue 30 Sep 2011 No uses 
21. Norway 29 Sep 2011 No uses 
22. Palau 3 Oct 2011 No uses 
23. Russian Federation 28 Sep 2011 No uses 
24. Rwanda 20 Sep 2011 No uses 
25. Saint Kitts and Nevis 10 Oct 2011 No uses 
26. Saint Vincent and the Grenadines 19 Sep 2011 No uses 
27. Sierra Leone 20 Sep 2011 No uses 
28. Somalia 29 Oct 2011 No uses 
29. Suriname 6 Oct 2011 No uses 
30. Swaziland 31 Oct 2011 No uses 
31. Timor-Leste 22 Sep 2011 No uses 
32. Tunisia 20 Sep 2011 No uses 
33. Tuvalu 11 Oct 2011 No uses 
34. Uganda 25 Oct 2011 No uses 
35. Venezuela (Bolivarian Republic of) 4 Oct 2011 No uses 
36. Zambia 25 Oct 2011 No uses 

_____________  


