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  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

  

   
لوكوتورب يف فارطألل نورشعلاو  ثلاثلاعامتجالا 

  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم
  ٢٠١١ ربمفون/يناثلا نيرشت ٢٥ - ٢١ ،ايسينودنإ ،يلاب
يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم)ط( ٤ و٣نا دنبلا  *  

  لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا نيب ةكرتشملالئاسملا 
ريراقتل ةلمتحملا زيكرتلا تالاجم : لايرتنوم لوكوتوربب ةقلعتملالئاسملا 

ا مييقتلا ةقرفأ ريراقت نم٢٠١٤ماع   تاونس عبرأ لك ردصت يتل 

  يعيمجت ريرقت

  ةنامألا نم ةركذم

مييقت قيرفو يملعلا مييقتلا قيرف اهدعأ يتلا ةثالثلا ريراقتلل عيمجت ىلع ةركذملا هذه قفرم يوتحي   - ١
ةداملاب ًالمع ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ةيئيبلا راثآلا لايرتنوم لوكوتورب نم٦  داوملا نأشب    
يهونوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا يلاوتلا ىلع،  ةيئيبلا راثآلا و ؛٢٠١٠: نوزوألا دافنتسال يملع مييقت:  

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت  و؛٢٠١٠ماعل مييقت : خانملا ريغت عم هتالعافتو نوزوألا دافنتسال
 .٢٠١٠ماعل يداصتقالا 

، و  - ٢ ةثالثلا مييقتلا ةقرفأل نوكراشملا ءاسؤرلا ا  همدق يتلا ةروصلاب يعيمجتلا ريرقتلا ضرع ي
 .يمسر ريرحت نود نم ردصيو

                                                           
*  UNEP/OzL.Conv.9/1-UNEP/OzL.Pro.23/1. 
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ماعل مييقتلا ةقرفأ ا   - ٣  ريرقتلا يف ةنمضملا جئاتنلا ٢٠١٠ردصأ يتلا ةثالثلا ريراقتلا معدتو  
 :ةيلاتلا نيوانعلا ىلع نوزوألا ةنامأل يكبشلا عقوملا ىلع ريراقتلا كلت ىلع عالطالا نكميو. يعيمجتلا

  ‘‘٢٠١٠: نوزوألا دافنتسال يملع مييقت’’
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml 

  ‘‘٢٠١٠ماعل مييقت : خانملا ريغت عم هتالعافتو نوزوألا دافنتسال ةيئيبلا راثآلا’’
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/EEAP/eeap-report2010.pdf 

  ‘‘٢٠١٠ماعل يداصتقالا مييقتلاو ا يجولونكتلا قيرف ريرقت’’
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-toc-

assessment-reports-2010.shtml 
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  قفرملا

  مييقتلا ةقرفأل نوكراشملا ءاسؤرلا

  يملعلا مييقتلا قيرف
نوفاجأ يدنيون ول-يتيآ     

  وغوت ،ننب ةعماج
  ناموين. أ لوب
  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،ءاضفلاو ةيوجلا ةحالملل ةينطولا ةرادإلا
  اراكناشيفار. ر. أ
  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،يوجلا فالغلاو تاطيحملا ةساردل ةينطولا ةرادإلا

  لياب. أ نوج
  ةدحتملا ةكلمملا ،جدربمك ةعماج

 ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرف

  نامنروب. ف تيناج
 ،   ادنليزوينوتاكياو ةعماج

  لوب. د لجيان
  ةدحتملا ةكلمملا ،رتساكنال ةعماج
  غنات ناي وايز
  نيصلا ،نيكب ةعماج

 يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف

  نسردنأ. و نفيتس
  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةرادإلا دهعم
  زربيوك. م. ج تربمال
  ادنلوه ،ةينقتلا نفوهدنيإ ةعماج
    ونازيبا ترام
  ايبمولوك ،اينكتيتروه
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  يعيمجتلا ريرقتلا

ةيسيئرلا جئاتنلا قيرفو ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفو يملعلا مييقتلا قيرف اهارجأ يتلا تامييقتل ل 
  ٢٠١٠ماع ل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

نفيتس ،نوفاجأ ول-يتيآ  تيناج ،نسردنأ. أ  تربمال ،نامنروب . إ  لوبزربيوك.م. ج  لجيان ،ناموين .أ ،  نوج ،ونازيب اترام ،لوب . د 
  اراكناشيفار. ر. أ ،لياب .أ
ذهتززعت دقو. نوزوألا ةقبط ةيامح ىلع لايرتنوم لوكوتورب لمعي يف تيرجأ يتلا تامييقتلا ذنم ةجيتنلا ه   ٢٠٠٦. 

مغرلا ىلع ضافخنالا يف ةرمتسم يوجلا فالغلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ةيلكلا ةيمكلا نأ ىلع ةيفاضإ ةلدأ كانهو 
تابكرمل ليدبك مدختستو رولكلا ىلع يوتحت تابكرم يهو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم تازيكرت نأ نم 

يفو ملاعلا ىوتسم ىلع نوزوألا دومع يف ةلجسملا تايمكلا تناك دقو . عافترالا يف ةذخآ ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
صقنت وأ دزت مل ا ١٩٨٠ماع يف ةدئاس تناك يتلا تايوتسملا نم لقأ ةيبطقلا ةقطنملا و ةطسوتملا ضرعلا طوطخ  أ الإ  ،
داوملا تايمك اهيف تضفخنا يتلا ةرتفلا هذه لالخ نوزوألا تايوتسم يف ريغتلا مادعنا قباطتيو . مرصنملا دقعلا لالخ
  .يوجلا فالغلل انمهف عم ،فيفط لكشب نوزوألل ةدفنتسملا

ةريبك ةدايز ثدحتسف دايدزالا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا ترمتساو حاجنلا لايرتنوم لوكوتوربل ب تكي مل اذإو
يف تارييغتلا هذهل نوكتسو . ةيجسفنبلا قوف ةعشألا تايوتسم يف ةريبك ةدايز اهنع جتنت نوزوألا دافنتسا يف ةياغلل
  .ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع ةريطخ راثآ ةيجسفنبلا قوف ةعشألا تايوتسم
. ًاضيأ ضرألا خانم ىلع لب نوزوألا ةقبط ىلع طقف سيل ةدئافلاب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةيمك يف ضافخنالا داع دقو
اهقالطنا يدافت ّمت يتلا )نوبركلا ديسكأ يناث ئفاكم نم(نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تاثاعبن الا ةيمك تناكو ماع يف  

يف فدهتسملا ضافخنالا نم تارم سمخ ءاهزب ربكأ لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةضورفملا طباوضلا لضفب ٢٠١٠  
يف يرارحلا سابتحالا تازاغ ةيمك تلصاوت ولو .ىلوألا دهعتلا ةرتف يف تازاغلل وتويك ةلس هتددح يذلا تاثاعبنالا  
تاريغتلا نم ةريبك ةبسن تغلب دق ةيخان ملا تاريغتلا لاجعتسا ةيلمع يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةمهاسم تناكل ،ديازتلا
  .نوبركلا ديسكأ يناث نع ةمجانلا

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفو يملعلا مييقتلا قيرف اهارجأ يتلا تامييقتل لةيسيئرلا جئاتنلا انه درتو 
فارطألل ةبسنلاب ةصاخ ةيمهأ يستكت عيضاومةثالث ىلع هاندأ ءوضلا طلسي ،كلذ ىلإ ًةفاضإو. ٢٠١٠ماع يف  يداصتقالا   ،
و خانملاو يريفسوتارتسالا نوزوألانيب ةقيثولا ةلصلا اهلوأ تابكرم مادختسا لصاوت نع ةيتأتملا ةيخانملا جئاتنلا اهيناث  
مادختسالا اهث لاثو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل لئادبك ةعفترملا يملاعلا رارتحالا ةلاد تاذ ةيرولفورديهلا نوبركلا
  .لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةباقرلل ةعضاخلا ريغ هتاثاعبناو ،نحشلا لبق امو رجحلا تاقيبطت يف ليثيملا ديموربل يمانتملا

  خانملاو يريفسوتارتسالا نوزوألا
قوف ةعشأل ا صتمي نوزوألاف. خانملا ريغتو يريفسوتارتسالا نوزوألا دافنتسا نيب هليصافت يف قيقدو قيثو طابترا كانه
رثؤت امنيب ضرألا حطس يف خانملا ىلع يريفسوتارتسالا نوزوألا رثؤيو . يرارحلا سابتحالا تازاغ دحأ وهو ،ةيجسفنبلا
ةقبط نوبركلا ديسكأ يناث زاغ دربي ،لاثملا ليبس ىلعف . يريفسوتارتسالا نوزوألا ىلع يرارحلا سابتحالا تازاغ
ىلع ةرشابم ةروصب ) زورتينلا ديسكأو ناثيملا لثم(ىرخألا يرارحلا سابتح الا تازاغ ضعب رثؤت امنيب ريفسوتارتسالا
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دق اهمظعم نإف يريفسوتارتسالا نوزوألا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت نع ًالضفو . يريفسوتارتسالا نوزوألا تايوتسم
ًايلاح ةمدختسملاةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ضعب نإف كلذ ىلع ًةوالعو. ةلاعف يرارح سابتحا تازاغلكشي  لئادب ك  

ةلاعف يرارح سابتحا تازاغيهنوزوألل ةدفنتسملا داوملا ضعبل ةيئايميك  نوزوألا ةقبط ةيامح يف رظنلا بجي كلذلو .  
أشنملا ةيرشبلا ةيئايميكلاتاثاعبنالايف مكحتلا ىلإ ةيمارلا تاررقملا ذاختا دنع ًاعم خانملا ةيامحو   .  

ىدأو . عيبرلا لالخ اكيتكراتنأ قوف نوزوألل ريبك دافنتسا ثودح يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةيمكيف ةدايزلا تببست دقل 
فصن يف ريفسوبورتلا ةقبط يف حايرلا طامنأ ر   يغو ،يبونجلا ةركلا فصن يف يريفسوتارتسالا ءاتشلا ةلاطإ ىلإ دافنتسالا اذه

ةبضه ةدورب نم داز امنيب اكيتكراتنأ ةريزج هبش ىلع ضرألا حطس ةرارح ةجرد ةدايز ىلإ ىدأو ،يبونجلا ةركلا  
  .اكيتكراتنأ

ةدايز ىلإ لايرتنوم لوكوتورب اهددح يتلا طباوضلا قيبطتل ًةجيتن نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا يدؤيسو 
تازاغ نع ةجتانلا أش نملا ةيرشبلا ةيخانملا تاريغتلا ثودح ةعرس نم صلقيسو ،يريفسوتارتسالا نوزوألا تايوتسم
نارود ريغتو ريفسوتارتسالا ةقبط ديربت ىلإ يدؤت تازاغلا هذه نم ةدئازلا تايوتسملاف . هذه ةلاعفلا يرارحلا سابتحالا
  .نوزوألا تايوتسم ىلع نارثؤت نيتيلمعلا اتلكو ،ةقبطلا هذه يف تازاغلا

امنوزوألا دافنتساو خانملا ريغت نيب قيثولا طابترالا رصحني  الو  ةيئيبلا امهراثآ يف لب ،ةطبترملا رهاوظلا يف يريفسوتارتسالا  
نم خانملا ريغت ديزي امنيب ضرألا حطس ىلع ةيجسفنبلا قوف ةعشألا ىوتسم ديزي يريفسوتارتسالا نوزوألا دافنتساف . ًاضيأ

لاطهتلاو بلّكشت طامنأ ريغيو ضرألا حطس ىلع ةرارحلا ةجرد  ح ةيجسفنبلا قوف ةعشألا تايوتس مل ةباجتسالا ريغتتو. سلا
، . ةيجسفنبلا قوف ةعشألا ببسب خانملا ريغتل ةباجتسالا ريغتت امنيب ةيخانملا تاريثأتلا هذه ببسب ةريغتملا لاثملا ليبس ىلعف

ىلإ يدؤت نأ نكمي ةرارحلا تاجرد يف تادايزلا نإف ةيجسفنبلا قوف ةعشألا ىوتسم سفن يف هنأ ةثيدح تاسارد ترهظأ 
تالعافتلاب رثأتتس ةيئاملاو ةيربلا ةيجولوكيإلا مظنلا نأو ،ةينيناليملا ماروألا ريغ دلجلا ناطرس نم عاونأب ةباصإلا رط خ ةدايز
مويلاديدحتلا هجو ىلع فرعي الو. خانملا ريغتو ةيجسفنبلا قوف ةعشألل ضرعتلا نيب نوزوألا نيب تالعافتلا جئاتن مجح    
  .هتباجتساو يئيبلا ماظنلا لمعو يجولويبلا عونتلاو ةحصلا صخي اميف خانملاو

ضفخو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مظعم نم يجيردتلا صلختلا ةريتو عيرست ةيداصتقالاو ةينقتلا ةيحانلا نم نكمملا نمو 
ةزهجأو ةوغرلا يف ةدوجوملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نمةريبك ةيمكريمدتو عمجو تاقيبطتلا نم ريثكلا يف تاثاعبنالا    

نوبركلا تابكرم مادختسا يف تازفق قيقحت ةيداصتقالاو ةينقتلا ةيحانلا نم نكمملا نمو . ءاوهلا فييكت تادعمو ديربتلا
تابكرم مادختسا ىلع ةيوطنملا تاقيبطتلا مظعم نم ًايجيردت صلختلا دنع ةعفترملا يملاعلا رارتحالا ةلاد تاذ ةيرولف  ورديهلا
نوبركلا تابكرم نم ًايجيردت صلختلا ةيداصتقالاو ةينقتلا ةيحانلا نم نكمي كلذك . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا
 اهيف مت يتلا ىرخألا تاقيبطتلاوةلقنتملا ءاوهلا فييكت ةزهجأ تاقيبطت يف ةعفترملا يملاعلا رارتحالا ةلاد تاذ ةيرولف  ورديهلا
ةيفاضإ طباوض ذيفنت دنع ةديدج ايجولونكت ًاعيرس رهظت فوسو. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ًايجيردت صلختلا لعفلاب  

  .ملاعلا يف يوجلا فالغلاةيامحل 

  ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابّكرم
ةلاد نأل ةيرولف ةيرولك  ورديهلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةليدب تابكرم يه ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم

ا يف غلبت ا  يوجلا فالغلا يف ا . ًارفص لصألةصاخلا نوزوألا دافنتسا  ايمك ديازتت امك ،تابكرملا هذه مادختسا ديازتيو
نأ ىلإ ريشت تاعقوتلا نإف ،ةيلاعفلا ةديدش يرارح سابتحا تازاغ يه تابكرملا هذه نم ريثكلا نأل ًارظنو . عيرس وحن ىلع
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اتابكرملا هذهل فثكملا يملاعلا مادختسالا اثاعبناو هتبسنغلبت دقتاث اعبنا ىلإ يدؤت دق   ةيلكلا تاثاعبنالا نم ةئاملا يف ٢٠ ا   
  .٢٠٥٠ماع لولحب ) يملاعلا رارتحالا ةلادب ةسيقم(يرارحلا سابتحالا تازاغل 

ضماح كلذ يف امب ،يوجلا فالغلا يف تابكرملا هذه للحت دنع ةنوكتملا جتاونلا تازيكرت نأ ىلإ ةيلاحلا تاعقوتلا ريشتو  
، رولفلا يثالثلا كيلخلا  لظتس ةيرولف ةيرولكلاو ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمل ةيلبقتسملا تامادختسالا نع ةمجانلا ةئيبلا يف

ًارارضأ ببست نأ وأ ناسنإلا ةحص ىلع ةريبك رطاخم تابكرملا هذه لكشت نأ عقوتملا ريغ نمف كلذلو ،ًايبسن ةضفخنم 
  .ةئيبلل
. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلل راطإ ريفوت لالخ نم نوزوألا ةقبطل ةيامحلا لايرتنوم لوكوتورب رفو دقو

نع ةمجانلا ًايئزج ةجئاتنلا ضعب هيلع بترت كلذ نأ الإ يجيردتلا صلختلا اذه نم ريبك دح ىلإ خانملا دافتساو    ضوعملا
زفاوح كانه تناك بيرق تق و ىتحف. ةعفترملا يملاعلا رارتحالا ةلاد تاذ ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا

كانه نوكت امدنع تاقيبطتلا يف ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم تاثاعبناو تامادختسا فقو وأ يدافتل ةليلق ةيداصتقا 
رارتحا ةلاد تاذ لئادب عيرس وحن ىلع تلخدُأ هنأ ديب. لعفلاب ةرفوتم وأ روهظلا يف ًةذخآ ةيئيبلا ةيحانلا نم لضفأ لئادب  
ةريبكلا ةيعانصلا تايلمعلا يف ،ةعفترملا يملاعلا رارتحالا ةلاد تاذ ةيرولف  ورديهلا نوبركلا تابكرم لحم لحتل ةضفخنم يملاع
ىرخألا تاعاطقلا صخي اميف لوطأ ًاتقو بلطتي كلذ نأ الإ ،لزعلا يواغر يف لاحلا وه امك مجحلا رمع ىلإ رظنلاب   
ىرخألاةينقتلاو ةيداصتقالاتارابتع الاو ةدوجوملا تاجتنملا نإ ). ةقاطلا مادختسا ةءافكو ةيمسلاو لاعتشالل ةيلباقلا لثم ( 

تازاغ تاثاعبنا نأل ًارظن ةيئيبلا ةيحانلا نم لثمألا جهنلا وه ًامئاد نوكي ال دق لقألا يملاعلا رارتحالا ةلاد تاذ ةداملا رايتخا 
. ةايحلا ةرود لالخ دّلوتملا نوبركلا رثأ ىلع بلاغلايف ىغطت هتقاط مادختساو جتنملا عينصت نع ةجتانلا يرارحلا سابتحالا 

ةقاط ةءافك اهل ضفخنم يملاع رارتحا ةلاد تاذ ايجولونكت دجوت ثيح ةئشان ةديدج ايجولونكت يلاحلا تقولا يف كانهو 
  .ديازتم وحن ىلع ًايراجت اهحرط يرجي ةيلاع

داوملا نم يجيردتلا صلختلاب ةطبترملا ةيخانملا جئاتنلا ةجلاعمل تارايخلا نم ديزملا كانه نأ هالعأ ةروكذملا تارابتعالا نيبتو 
ةزهجأ صوصخب ةيبوروألا ةيضوفملا هتردصأ يذلا يهيجوتلا رمألا ) ١: يه كلذ ىلع ةلثمأ ةثالث كانهو. نوزوألل ةدفنتسملا
مادختسا نم يجيردتلا صلختلاب ة يضاقلا ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو تاررقمو ةلقنتملا ءاوهلا فييكت
ًايلاح فارطألا ددعتملا قودنصلا مدقي ) ٢. تابكرملاب ءاوهلا فييكت ماظن يف )HFC-134a(يرولف  ورديهلا نوبركلا بكرم

ورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا يف تازفق قيقحت ىلإ ةيمارلا عيراشملل ةئاملا يف٢٥ةبسنب ربكأ ًاليومت  ةلاد تاذ ةيرولف   
تابكرم ًايجيردت ضفخيس ليدعت دامتعا لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا ضعب تحرتقا ) ٣. ةعفترملا يملاعلا رارتحالا
ىلإ ةيمارلا تاحرتقملا عجشتو . لايرتنوم لوكوتورب يف ةداتعملا طباوضلا لثامت طباوض لالخ نم ةيرولفورديهلا نوبركلا
ورديهلا نوبركلا تابكرم نم ًايجيردت صلختلا متي يكللئادبلا يف رامثتسالا لايرتنوم لوكوتورب ليدعت   .ةيرولف ، 
  ليثيملا ديمورب
ردق كانه نإف كلذلو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ىمظعلا ةيبلاغلا يف حجان لكشب مكحتلا ىلإ لايرتنوم لوكوتورب ىدأ
ضفخ ىلإ ةيلاحلا دوهجلا تدأ دقو . ليدعتلا لالخ نم نوزوألا ةقبط ةداعتسا عيرستل ةيفاضإلا تاءارجإلا نم دودحم

نم ءزج  ١،٩رادقمب ريفسوبورتلا ةقبط يف ) نوزوألل ةدفنتسم ةيسيئر ةدام يهو(ليثيملا ديمورب نم ةلجسملا تايمكلا 
ةئاملا يف٢٠ءاهز (نويليرتلا  ةرتفلا لالخ ةلجسملا ىوصقلا م )    ًايسيئر ًامهاسم بكرملا اذه . ١٩٩٨ - ١٩٩٦يِقلا نم   دعيو

ءاهز ناك ،٢٠٠٨ماع لولحبو ،موربلاب ريفسوتارتسالا ةقبط ماختإ يف  ليثيملا ديمورب كالهتسا يلامجإ نم ةئاملا يف ٥٠   
هذه كالهتسا دادزا دقو ). نحشلا لبق ام تاقيبطتو رجحلا(لايرتنوم لوكوتورب ةباقرل عضخت  ال تامادختسال ًاصصخم



UNEP/OzL.Pro.23/9  

7 

يف عسوتلل ًةجيتن كلذو ٢٠٠٧ماع ذنم فارطألا ضعب ىدل نحش لا لبق ام تاقيبطتو رجحلا يف ةريبك ةروصب ةداملا  ،
  .ةيلودلا ةراجتلا
ذإ ليثيملا ديمورب يف ربكأ لكشب مكحتلل ةيناكمإ كانه لازت ال هنأ ديب  ٣٥ - ٢٠ءاهز لحم ةرفوتملا لئادبلا لحت نأ نكمي ، 

صلختلا امأ . نحشلا لبق ام تاقيبطتو رجحلاتامادختسا يف ليثيملا ديمورب نم يلاحلا يملاعلا كالهتسالا نم ةئاملا يف 
هنأ ردقملا نم و ةرشابم دئاوف هل نوكتسف نحشلا لبق ام تاقيبطتو رجحلا يف ةداملا هذه تامادختسا نم لماكلا يجيردتلا

ةنس١،٥ يلاوحبنوزوألا ةقبط ةداعتسا نم لجعيس  يف ةافعم نحشلا لبق ام تاقيبطتو رجحلا تامادختسا نأل ًارظنو .  
تصلخت فارطألا ضعب نأ ريغ . تامادختسالا هذه نم دحلل زفاوح وأ مازلإ دجوي الف ،لوكوتوربلا بجومب يلاحلا تقولا

ىلع اهمزع ىرخأ فارطأ تنلعأ امنيب ،نحشلا لبق ام تاقيبطتو رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا نم لماك لكشب 
  .بيرقلا لبقتسملا يف كلذب مايقلا

مييقتلا ةقرفأ نعةرداصلا ةثالثلا ريراقتلا يف تدرو يتلا طاقنلا زربأ يلي اميفو  .  
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  مييقتلا ةقرفأ نع ةرداصلا ةثالثلا ريراقتلا يف تدرو يتلا طاقنلا زربأ

  يملعلا مييقتلا يف تدرو يتلا طاقنلا زربأ
أ ،لياب. أنوج ،ناموين. ألوب ،سينإ . أ نيتسيرك ،نوفاجأ ول - يتيآ   اراكناشيفار. ر.  

  لايرتنوم لوكوترب حاجن  -ًالوأ 
  .يوجلا فالغلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ةيلامجإلا ةيمكلا ضفخ يف لايرتنوم لوكوتورب حاجن رمتسا  

يتلا ىوصقلا ميقلا نم يوجلا فالغلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع جتانلا يلكلا رولكلا ضافخنا لصاوتي  •
ًاعم ريفسوتارتسالاو ريفسوبورتلا يتقبطيف يضاملا نرقلا تانيعست يف اهيلإ تلصو ريفسوبورتلا ةقبط يفف .  

ةئاملا يف٨هتبسن امب رولكلا ضفخنا  نويلبلا نم ءازجأ٣,٧اهردقو اهغلب يتلا ىوصقلا ةميقلا نم     . 

ردق ةلازإ ببسب يلكلا رولكلا ضافخنا يف ربكألا ردقلاب ًايلاح ةيرولف  ورولكلا نوبركلا تابكرم ةلازإ مهاست •
تضفخنا دقف نوبركلا ديرولك عبار تايمك امأ . يوجلا فالغلا نم رمعلا ريصقلا ليثيملا مروفورولك نم ريبك
تقولا يف لماك لكشب ةموهفم ريغ بابسأ ىلإ تانيابتلا هذه دوعتو . عقوتم وه امم ًةعرس لقأ وحن ىلع
 .يلاحلا

فالغلا نم ىلفسلا ةقبطلا يف تانولاهلا اميس  الو ةموربملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ةيلكلا ةيمكلا ضفخنت •
-نولاهلا نم ةيلكلا ةيمكلا ضافخنا لصاوتي كلذك . ريفسوتارتسالا ةقبط يف ديازتلا نع تفقوت امنيب يوجلا

١٢١١. 

ةقبط يف عيرس وحن ىلع ةيرولف ةيرولك  ورديهلاو ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم مظعم تايمك دادزت •
ورولكلا نوبركلا تابكرم نع ال ةجيتن ريفسوبورتلا  يداصتقالا ومنلاو ةيرولف ةضاعتسال. 

تاثاعبنالا ضافخنال ةجيتن عقوتم وه امم أطبأ وحن ىلع يوجلا فالغلا نم ىلفسلا ةقبطلا يف رولكلا ضفخنا  •
ةيرو لف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ةديازتملا تاثاعبنالا ىلإ كلذ دوعيو ،يوجلا فالغلا نم ةلازإلاو

ةدوجوملا ىواغرلاو تادعملا يف‘‘فراصملا’’نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم برستو   . 

 نوزوألا ةقبطل ةيامحلا لايرتنوم لوكوتورب رفو

يونسلا طسوتملا ظفاح دقو . ملاعلا ىوتسم ىلعو ةطسوتملا ضرعلا طوطخ ىلع نوزوألا دافنتسا رقتسا •
ةرتفلا لالخ يلامشلاو يبونجلا ةركلا يفصنب ةطسوتملا ضرعلا ط وطخ يف يدومعلا نوزوألا تايمك يلامجإل

ةرتفلا لالخ لجسملا ىوتسملا سفن ىلع ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ براقت ةبسن يأ ٢٠٠٥ - ١٩٩٦  ةئاملا يف ٦،   
ةرتفلا طسوتم نم لقأ بسن يهو ،يلاوتلا ىلع ةئاملا يف ٣،٥و  ١٩٨٠ - ١٩٦٤. 

،يتكراتنأ قوف يعيبرلا نوزوألا بقث روهظ رمتسي • عقوتم وه امك رخآو ماع نيب تانيابت لجستو  ماع لك اك
نيرشت رهش لالخ نوزوألا ميق طسوتم ناكو . ةيوجلا لاوحألا يف رخآل ماع نم ثدحت يتلا تاريغتلا نم
ةئاملا يف٤٠ةبسنب لقأ ةماودلا لخاد ربوتكأ /لوألا ماع ميقب ًةنراقم   ةيضاملا رشع ةسمخلا ماوعألل١٩٨٠    .

يعيبرلا نوزوألا دومع نإف ،ةفيفط تاضافخنا ترهظأ ةماودلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داومل ا تايمك نأ مغرو
ةيئاصحإلا ةيحانلا نم ةميقلا ةريبك ًةدايز دعب رهظينل اكيتكراتنأ يف  . 
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يلامشلا بطقلاب ٢٠١٠ و٢٠٠٧يماع نيب عيبرلاو ءاتشلا لالخ نوزوألا ةيمك يف ًاتوافتم نادقفلا ناك  •  
يضاملا نرقلا تانيعست ذنم ةسيقملا ميقلل هباشمىدم يف لظ هنكل لاوحألا يف ةيعيبطلا تانيابتلل ًارظنو .  

رخآل ماع نم ًاريبك ًاتوافت يلامشلا بطقلا يف يعيبرلا نوزوألا رهظ  يدؤيو . ي نأ عقوتملا نم نإف ،ةيوجلا
نع مجانلا لاعفلايلكلا رولكلل ةيلاعلا تايوتسملاب ًابوحصم ةيوجلا لاوحألا يف يعيبطلا توافتلا تاثاعبنالا   
 .رخآل نيح نم نوزوألا نم ةريبك تايمك دافنتسا ىلإ ةيعانصلا

  يرارح سابتحا تازاغ ًاضيأ يه نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ريثكلا نأل ًاضيأ خانملا دافأ لايرتنوم لوكوتورب
ا ةلادب سيقملا ماع١٠٠لالخ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف ضافخنالا نإ  • بجومب ققحت يذلا نوزوألا دافنتس  

رادقمب ربكأ نوبركلا ديسكأ يناث تاثاعبنا يف ًاضافخنا ،خانملل ةيمهألا ثيح نم ،ئفاكي لايرتنوم لوكوتورب 
 .وتويك لوكوتوربل ىلوألا دهعتلا ةرتف يف ددحملا فدهلا نم تارم سمخ

ًاحضاوحبصأ ضرألا حطس قوف خانملا ىلع اكيتكراتنأ يف نوزوألا بقث ريثأت   

حايرلا طامنأ لوحت يف ،مويلا ةلجسملا نوزوألل دافنتسا رهاظم ربكأ وهو ،اكيتكراتنأ يف نوزوألا بقث ببست  •
 .يبونجلا ةركلا فصن يف بونجلا وحن ريفسوبورتلا ةقبطب

ًاد رابو اكيتكراتنأ ةريزج هبش قوف ًائفاد حبصأ ضرألا حطس ىلع خانملا نإف يبطقلا نوزوألا دافنتسال ًةجيتنو •
 .ةعفترملا ةبضهلا قوف

داوملا يف تاضافخنالل عقوتم وه ام قفو ضرألا حطس ىلع ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو نوزوألا ةقبط بيجتست 
  لايرتنوم لوكوتورب بجومب تققحت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا
ريخألا دقعلا ل الخ ةيلامشلا ةيبطقلا ةقطنملاو اكيتكراتنأ ةقطنم يف نوزوألاو يملاعلا نوزوألا ضافخنا فقوت •

تايمك توافت يلاحلا تقولا يف رمتسيو ). ًاضيأ ديازتي دعي مل هنكل صقانتي دعي مل نوزوألا اذه نأ يأ(
 .رخآل ماع نم نوزوألا

نأ الإ ،مرصنملا دقعلا لالخ ًابيرقت ًاتباث ةيجسفنبلا قوف ةعشألا ىوتسم لظ ةطسوتملا ضرعلا طوطخ يفو  •
 .ًاريبك يعيبرلا نوزوألا بقث نوكي امدنع اكيتكراتنأ يف دهاشت ةعشألاهذه تايوتسم يف ةريبك تادايز 

  نوزوألا ةقبطو ةيئايميكلا اهلئادبو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لبقتسم  -ًايناث 
ىلفسلا ةقبطلا يف ةيرولف  ورديهلا نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم تايمك دادزت
 بيرقلا لبقتسملا يف دايدزالا لصاوت نأ عقوتيو يوجلا فالغلا نم

نوبركلا بكرم لظ ًالثمف ،دايدزالا يف يوجلا فالغلا يف ةيرولف  ورديهلا نوبركلا تابكرم تايمك ترمتسا •
ةئاملا يف١٠ةبسنب دادزي  )HFC-134a( يرولف ورديهلا ةريخألا تاونسلا لالخ ماعلا يف   . 

لالخ ضافخنالا يف يوجلا فالغلا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم تايمك أدبت نأ عقوتملا نم •  
لوكوتورب بجومب ٢٠٠٧ماع يف اهيلع ةقفاوملا تمت يتلا ةيفاضإلا مكحتلا ريبادت ببسب مداقلا دقعلا   

 .لايرتنوم
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ةقبط ةيامح ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا يف حجانلا مكحتلا لالخ نم ،لايرتنوم لوكوتورب عاطتسا 
  دافنتسالا نم ًادج ةيلاع تايوتسم نم نوزوألا
ًايملاع عقوت • ماع يف هيلع تناك يذلا ىوتسملا ىلإ يلاحلا نرقلا فصتنم لبق نوزوألا ةقبط دوعت نأ ،ي  ١٩٨٠. 

 .يلاحلا نرقلا فصتنم دعب ىتح اكيتكراتنأ يف نوزوألا بقث روهظ لصاوتي نأ عقوتملا نم •

نوزوألا ةقبطويوجلا فالغلا نيوكتو خانملا  -ًاثلاث    ةيلبقتسملاو ةيلاحلا اياضقلا:  
ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل لئادبك ةمدختسملا ةيرولف ةيرولك  ورديهلاو ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم ديزت
 يوجلا فالغلا يف يرارحلا سابتحالا تازاغ تايوتسم نم ةيرولف

نوبركلا ديسكأ يناث ئفاكم نم نط اغيج ٠،٤ يلاوحب ًايلاح ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم عومجم مهاسي •  
ةئاملا يف٨براقت ةبسنب دادزيو ،نوبركلا ديسكأ يناث ئفاكم نم ةيملاعلا تاثاعبنالا عومجم ن م ًايونس  يف  
 .ماعلا

هنأ ىلإ طباوض ضرف مدع ضرتفت يتلا تاهويرانيسلا يف ةيرولف  ورديهلا نوبركلا تابكرم ةدايز تاعقوت ريشت •
يملاعلا رارتحالا ةلادب ةسيقملا ةيرولف  ورديهلا نوبركلا تابكرم نم تاثاعبنالا ةيمك نرقلا اذهفصتنم لولحب 

ا  ايوتسم ىلعأ يف يملاعلا رارتحالا ةلادب ةسيقملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تاثاعبنا ةيمك لثامت دق
 .١٩٨٨ماع 

نوبركلا ديسكأ يناث ئفاكم نم نط اغيج ٠،٧ نم برقي امب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مهاست •  
صلختلا ةريتو عراستل ًارظن مداقلا دقعلا لالخ ضافخنالا يف ةمهاسملا هذه أدبت نأ عقوتملا نم نأ الإ ،ماعلا يف 

 .٢٠٠٧ماع يف فارطألا هيلع تقفاو يذلا تابكرملا هذه نم يجيردتلا 

  خانملا ريغتو نوزوألا ةقبط نيب هليصافت يف قيقدو قيثوطابترا كانه 
ىلع نميهملا رثؤملا لماعلا لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف زجنملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف ضافخنالا نوكيس  •

دادزت نأ عقوتي ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ضافخنا عمو . ةمداقلا ةليلقلا دوقعلا لالخ نوزوألا ةقبط ةداعتسا
 .لبقتسملا يف نوزوألا ةقبطل ةبسنلاب ىرخألا لماوعلاو خانملا ريغت ةيمهأ

كلذو ،لبقتسملا يف نوزوألا ةقبطل ةبسنلاب نرقلا اذه ةيا  •  يف نميهملا لماعلا خانملا ريغت نوكي نأ حجري
 .لايرتنوم لوكوتوربل لصاوتملا لاثتمالا ضارتفاب

يف يعيبرلا نوزوألا كلذكو يملاعلا نو زوألا ةدوعب خانملا ريغت نع جتانلا ريفسوتارتسالا ةقبط ديربت لجعيس •
نيب ثدحتس تايوتسملا كلت ىلإ ام ١٩٨٠ماع تايوتسم ىلإ يلامشلا بطقلا   دوع نأ ىلإ تاعقوتلا ريشتو  ،

ًابيرقت٢٠٤٠ و٢٠٢٥يماع   . 

ةرودب لجعتس ناثيملاو نوبركلا ديسكأ يناث لثم يرارحلا سابتحالا تازاغ يف تادايزلا نأ ىلإ جذامنلا ريشت  •
 .يدومعلا نوزوألا تايمكل ةبسنلاب ةمهم جئاتن هل نوكت نأ نكمي اذهو ،ةيريفسوتارتسالا نوسبود - ريورب

يلامشلا بطقلا يفو ةطسوتملا ضرعلا طوطخ يف ملاعلا ىوتسم ىلع نوزوألا تايوتسم حبصت نأ لمتحملا نم  •
ًادج ًاليئض نوزوألا دافنتسا ناك امدنع١٩٨٠ماع لبق تايوتسملا نم ىلعأ   . 
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ددحتو . ملاعلا يف ىرخألا قطانملاب ًةنراقم خانملا ريغتب ًاريثك لقأ وحن ىلع اكيتكراتنأ يف نوزوألا بقث رثأتي •
فصتنم دعب كلذ ثدحي نأ ًايلاح عقوتملا نمو ،بقثلا اذه مئتليس ىتم يلوأ لكشب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا 

 .يلاحلا نرقلا

أشنملا ةيرشبلا تاثاعبنالا نإ . خانملا رارتحا ىلإ يدؤيو يملاعلا نوزوألا دفنتسي زورتينلا ديسكأ نأ فورعملا نم •
عقوتملا نمو . نوزوألل ةدفنتسم ىرخأ ةدام يأ تاثاعبنا نم ربكأ نوزوألا دافنتسا ةلادب ةسيقملا زاغلا اذه نم
 .نيرشعلاو يداحلا نرقلا لالخ تاثاعبنالا نم دئاسلا عونلا نوزوألل ةدفنتسملا تاثاعبنالا هذه لظت نأ

وهو ،ريفسوتارتسالا ةقبط لخاد تيربكلا ىلع ةيوتحملا تابكرملل يدمعلا نقحلا تايلمعل نوكت نأ نكمي  •
ةقبط ىلع ةدوصقم ريغ ةريبك تاريثأت )‘‘ةيجولويجلا ةسدنهلا’’(يخانملا لخدتلل جهنك حرتقا ءارجإ   ،

 .نوزوألا

  تاسايسلاب ةلصلا تاذ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارايخ  - ًاعبار 
نوزوألا ةداعتسا خيراوت مدقيس لبقتسملا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا نم ةيفاضإ ةروصب دحلا نإ 

  طقف ةليلق تاونس
ةسيقملا تاثاعبنالل ردصم ربكأ ًايلاح فراصملا نم تانولاهلاو ةيرولف  ورولكلا نوبركلا تابكرم برست لثمي •

ماع ىلإ ٢٠١١ماع نم (تاونس عبرأ اهردق ريخأت ةرتف يدؤتسو . نوزوألا دافنتسا ةلادب يف ) ٢٠١٥ 
ةئاملا يف٣٠براقي ضافخنا ىلإ ،تانولاهلاو ةيرولف  ورولكلا نوبركلا تابكرم فراصم ريمدتو زاجتحا  يف  
 .خانملاو نوزوألا ىلع دوعت يتلا دئاوفلا

م نإف٢٠١٠ماع دعب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا عيمج فقو مت اذإ  • ةقبط يف موربلاو رولكلا ةدوع دعو ، 
وحنب مدقتيس ١٩٨٠ماع تايوتسم ىلإ ريفسوتارتسالا  ًاماع ١٣  ىلإ ٢٠٤٦نم (  هل نوكتس اذهو )٢٠٣٣   ،

دعوم نإف نحشلا لبق ام تاقيبطتو رجحلا نم ليثيملا ديمورب تاثاعبنا فقو مت اذإ امأ . ًاضيأ ةيخانم دئاوف
ةنس١,٥وحنب مدقتيس نوزوألا ةقبط ةداعتسا   . 

  ةيئيبلا راثآلا مييقت طاقن زربأ
 غنات ناي وايز، لوب. دلجيان ،نامنروب . إتيناج 

ةعشألا تايوتسم ةدايز ثيح نم نوزوألا دافنتسال قاطنلا ةعساولا ةيئيبلا راثآلا ثودح لايرتنوم لوكوتورب حاجن عنم 
قورح يف ةليئض ةدايزلا تناك دقو . ةيجولوكيإلا مظنلاو ناسنإلا ةحص ىلع ررض نم كلذ نع مجنيس ام ةيجسفنبلا قوف

جراخ ،نوزوألا دافنتسا ببسب ثعبنت يتلا )UV-B(ءاب عونلا نم ةيجسفنبلا قوف ةعشألا نع ةجتانلا ةيدلجلا سمشلا   ،
ناطرس تالدعم يف ةريبك تادايز ثودح عنم مت لايرتنوم لوكوتوربلةجيتنو . اكيتكراتنأ يف نوزوألا بقثب ةرثأتملا قطانملا  
ومن يف ةريبك تاضافخنا ثودح يدافت مت كلذك . نوزوألا دافنتسا يف مكحتلا مدع لاح يف ثدحت نأ نكمي ناك يتلا دلجلا

  .ًاضيأ ةيملاعلا نوبركلا ةرود يف ةريبك تاريغت ثودح يدافت يلاتلابو ،ةيئاملا ةيحلا تانئاكلاو تاتابنلا ةيجاتنإو

  نهارلا فراعملا عضو
ناطرس تالاح ةدايز اهنيب نم ،ناسنإلا ةحص ىلع ةددحم راثآ )UV-B(ءاب عونلا ن م ةيجسفنبلا قوف ةعشألل •  

ةوالع ،اهنيعب ضارمأل ةعانملا ضافخناو ،نيعلا يف ةينيناليملا ماروألاو نيعلا ةسدع ماتعإ تالاح ةدايزو دلجلا 



UNEP/OzL.Pro.23/9  

12 

ءاب عونلا نم ةيجسفنبلا قوف ةعشألل ضرعتلا يف نزاوتلا حبصأ دقو . دلجلا يف لاد نيماتيفلا عينصت زيفحت ىلع
ضارمأو دلجلا ناطرسب ةلصتملا رطاخملا نم ردق ىندأ نامض عم لاد نيماتيفلا نم ةيفاك ةيمك جاتنإل ةمزاللا 

ةعشألا هذ  دب  ال هنأ ديب. ةلصتملا تالاحلا نم ةلسلسل ًاحوضو رثكأ ،ةيجسفنبلا قوف ةعشألاب ةلصتملا نيعلا
ثوحبلا ىلإ ةدنتسملا تامولعملا هذوهمجلا مالعإ يف ةيلاعفلا يخوت نم  ر. 

نإف ةيرولف ةيرولك  ورديهلاو ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرمل ةعقوتملاو ةيلاحلا تامادختسالا ىلإ ًادانتساو •
 ، تاعقوتلا هيلإ ريشت ام قفو ًاضفخنم لظيس ةئيبلا يف ،رولفلا يثالثلا كيلخلا ضماح وهو ،اهللحت جتان زيكرت

، . ةئيبلا وأ ناسنإلا ةحص ىلع ةريبك رطاخم هلنوكت نلف كلذلو  ليروفلسلا ديرولف لثم ىرخألا لئادبلا امأ
هنأ الإ ،ةماس يهف ،لئادبلا للحت جتاون نم ددع ىلإ ةفاضإ ،ليثيملا ديمورب لحم لحت نأ حرتقي ةرخبم ةدام وهو 

يف داوملا هذه تامادختسال ةينقت تامييقت ءارجإ دنع ،ةيعيبطلا فورظلا يف اهنع ةمجانلا رطاخملا ةسارد نيعتي  
 .لبقتسملا

قوف ةعشألا تايوتسم يف ةريبك تادايز تظحول دقف لايرتنوم لوكوتورب هققح يذلا حاجنلا مغرو  •
ريبك دافنتسا اهيف ثدح يتلا يبونجلا ةركلا فصن نم ايلعلا ضرعلا طوطخ يف ءاب عونلا نم ةيجسفنبلا 

ةعشألا ةدايز نأ قطانملا هذه يف تيرجأ يتلا ةيناديملا تاساردلا نم ريبك ددع جئاتن ترهظأ دقف . نوزوألل
ةئاملا يف٦براقت ةبسنب ةيربلا تاتابنلا ةيجاتنإ ضفخ ىلإ تدأ دق ءاب عونلا نم ةيجسفنبلا قوف  طخ لوح    

ًابونج ةجرد٥٠ضرعلا  ددع يف ءاب عونلا نم ةيجسفنبلا قوف ةيسمشلا ةعشألل ةراض راثآ تدصر كلذك .  
ةيئاملا ءايحألانم ريبك  . 

  ةيلبقتسملا تالعافتلاو تاعقوتلا
سفن يفف . ةرارحلل ريبك ريثأتو ةيجسفنبلا قوف ةعشألل دئاس ريثأت دوجو دلجلا ناطرس تالاحل ليلحت رهظأ •

ةدايز ىلإ يدؤت نأ نكمي ةدحاو ةيوئم ةجرد رادقمب ةدايز لك نأ ن   يبت ،ةيجسفنبلا قوف ةعشألا ىوتسم
ا يف٦-٣نم حوارتت  اذه ىتح ةرفوتملا لئالدلا ةلق مغرو . ةينيناليملا ماروألا ريغ نم دلجلا تاناطرس يف ةئامل 

لثم ،ىرخألا ةيئيبلا لماوعلا عم نارتقالاب ءاب عونلا نم ةيجسفنبلا قوف ةيسمشلا ةعشألا ةدايز نإف ،خيراتلا 
 .ةنيعم ةيدعم ضارمأ ثودح نم ديزي دق ،ةبوطرلاو ةرارحلا تاجرد ةدايز

تايوتسم نيب لعافتلا نع ةجتانلا ةيئيبلا لماوعلا نم ةديدج ةطلتخم تاعوم ستسو •  ةيجولوكيإلا مظنلا بيجت
تاضافخنالا كلذ يف امب ،ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو خانملا ريغتو يوجلا فالغلا يف ةديازتملا نوبركلا ديسكأ يناث 

ىلعف . يلكلا يدومعلا نوزوألا ةداعتسال ًارظن قطانملا ضعب يف ةيجسفنبلا قوف ةعشألل ةيبلسلا تاريثأتلا يف
ةعشألل تاتابنلا ةيساسح ضفخ ىلإ لدتعملا فافجلا يدؤي دق ةيضرألا ةيجولوكيإلا مظنلا يف لاثملا ليبس 
ضعب يف عافترالا يف ةذخآلا ةرارحلا تاجردو لاطهتلا يف عقوتملا يفاضإلا ضافخنالا نأ الإ ،ةيجسفنبلا قوف 

لظ يف ىتحو . تاتابنلا ومن ضفخ ىلإ يدؤتل ةيجسفنبلا قوف ةعشألا تاريثأت عم لعافتتس ضرألاب قطانملا
نم ريثكلا يف ةيجسفنبلا قوف ةعشألل ةيحلا تانئاكلا ضرعت نإف ،يلكلا يدومعلا نوزوألل ةعقوتملا ةداعتسالا 

يزلل ًةجيتن يتابنلا ءاطغلا ناصقنو ب ح يف ةعقوتملا ةدا سلا ءاطغ صلقت ببسب دادزيس ةيجولوكيإلا مظنلا
 .تاباغلا ةلازإو فافجلا

تانئاكلا نم ريثكلا ىلع ءاب عونلا نم ةيجسفنبلا قوف ةيسمشلا ةعشألل ةراضلا راثآلا مقافتتنأ عقوتملا نمو  •  
ةعشألل ةيئاملا ةيحلا تانئاكلا ضرعت نم ةرارحلا تاجرد يف ةدايزلا ريغتسو . خانملا ريغت ببسب ةيئاملا ةيحلا
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ةيوضعلا داوملل عراستملا لوخدلا نأ امك . قامعألا يف اهعيزوت ضفخ لالخ نم ةيجسفنبلا قوف ةيسمشلا
نم ريغيس ةيجسفنبلا قوف ةعشألاب ةيوضعلا داوملا هذه للحت ىلإ ًةفاضإ ،ةيئاملا ضاوحألا ىلإ ةنولملا ةللحتملا 

نأ يوجلا نوبركلا ديسك أ يناث زيكرت ةدايز نع مجانلا ةيرحبلا هايملا ضمحتل نكمي كلذك. هايملا ةيفافش
 .ءاب عونلا نم ةيجسفنبلا قوف ةيسمشلا ةعشألل ًةضرع رثكأ ةيئاملا ةيحلا تانئاكلا ضعب لعجي

تاريغتلاو يخانملا ريغتلل ةيحلا تانئاكلا تاباجتسا نيب تالعافتلا جئاتن ديدحت لماك لكشب دعب متي ملو  •
ىلع دودرملاو ةيجولوكيإلا مظنلا لمعو يجولويبلا عونتلا ىلع ةيجسفنبلا قوف ةعشألا ىوتسم يف ةيلبقتسملا  
ةيفارغجلا قطانملا بسحب ةريبكًانيابت نيابتت نأ عقوتيو ،خانملا ريغت يف نوبركلا ةرود رثأتت نأ عقوتملا نم نأ ديب .  
ريغ ةسبايلا يف نوبركلا ةرود ىلع ةيباجيإلاو ةيبلسلا راثآلا نيب نزاوتلا لظيو . ةيئاملاو ةيربلا ةيجولوكيإلا مظنلا

حجرألا ىلع مهاستس خانملا ريغتو ةيجسفنبلا قوف ةعشألا نيب تالعافتلا نأ الإ ،ديدحتلا هجو ىلع فورعم 
رثؤتس كلذك . نوبركلا ديسكأ يناث تيبثت ىلع ةيئاملا ةيجولوكيإلا مظنلا نم ريثكلا ةردق ضفخ يف

نيجورتينلا لثم ،رصانعلا ةرود ىلع رثؤت يتل او ،خانملا ريغتو ةيجسفنبلا قوف ةيسمشلا ةعشألا نيب تالعافتلا
ةعيبطلا يف نوكتت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا تازاغلاو يرارحلا سابتحالا تازاغ زيكرت ىلع ،تانيجولاهلاو 

 .تاثولملا نم ريثكلل ةيئيبلا ءايميكلا ىلعو

يئايميكلا يناخدلا بابضلا نيوكت يف مكحتلا لماوع دحأ ةيجسفنبلا قوف ةعشألا •   ىلع لمتشملا يئوضلا دعت  
مكحتت يتلا ليسكورديهلا روذج نيوكت ءدب ىلإ يدؤت ا   أ امك ،يوجلا ءابهلا عاونأو يريفسوبورتلا نوزوألا

تاريغتلا ريثأت يفاص نإ . يوجلا فالغلا يف نوزوألاو خانملاب ةلصلا تاذ تازاغلا نم ريثكلا تايمك يف
نيجورتينلا ديساكأ ًاصوصخ (ةيعانصلا تاثاعبنالاو ةيوجلا لاوحألاو ةيجسفنبلا قوف ةعشألا يف ةيلبقتسملا 

فقوتيسيوجلا ءابهلاو يريفسوبورتلا نوزوألاو ليسكورديهلا روذج ىلع) ةرياطتملا ةيوضعلا تابكرملاو ىلع    
ءاوهلا ةيعون يف مكحتلاو ؤبنتلا ةيلمع ب   .عصي امم ،ةيلحملا فورظلا

لعفب باشخألاو ةيكيتسالبلا داوملا للحتب لجعي ةطيحملا ةرار حلا تاجرد ةدايز نإف ءانبلا داوم صخي اميفو •
تايجولونكتلا نكل . ينابملا جراخ داوملا هذه ةيحالص رامعأ نم يلاتلاب للقي ام ،ةيجسفنبلا قوف ةعشألا

عاونأ ضعب يف فلتلا نم ام ًاعون ففخت نأ نكمي تارميلوبلا تابث ىلع ظافحلل يلاحلا تقولا يف ةحاتملا 
 .ةعئاشلا كيتسالبلا

  يداصتقالاو يجولونكتلا مييقتلاطاقن زربأ 
تريبمال ،نوسردنأ . أنفيتس ونازيب اترامزربيوك. م. ج   ،  

 ، ةيراجتلا تاعاطقلاو كالهتسالا تاعاطق نم عاطق لك يف مدقت زارحإ مت دقفديج لكشب لايرتنوم لوكوتورب لمعي  
. ملاعلا قاطن ىلع تاقيبطتلا نم ريثكلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ًايجيردت صلختلا مت ثيح ،ةيركسعلاو ةيعانصلاو
  :نأ الإ

ىلع دمتعت لازت  ال ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالاو ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ تامادختسا ضعب -١
 ؛ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ لالخ نم هب حومسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ديدجلا جاتنإلا

ىلع دمتعت ىرخألا ةريغصلا تاقيبطتلا ضعبو ءاوهلا فييكتو ديربتلاو قئارحلا نم ةيامحلا تامدخ ضعب لازت ال  -٢
 ؛اهريودت داعملاو فراصملا يف ةدوجوملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
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رجحلا تامادختسا يفو ةيلوألا داوملا يف ةمدختسملا ةباقرلل ةعضاخلا ريغ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف ةدايزلا رمتست  -٣
 ؛نحشلا لبق ام تاقيبطتو

نوزوألا دفنتست ثيح يوجلا فالغلا ىلإ اهيف بوغرملا ريغ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم برستت  -٤
 ؛ةيخانملا تاريغتلا لجعتستو يريفسوتارتسالا

داوملا لحم ةعفترملا يملا علا رارتحالا ةلاد تاذ ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم نم يرارحلا سابتحالا تازاغ تلح -٥
اهيف رفاوتت ال يتلا يرارحلا لزعلا ىواغر تاقيبطتو ءاوهلا فييكتو ديربتلا لاجم يف ًاصوصخ ،نوزوألل ةدفنتسملا  
 .ةضفخنم يملاع رارتحا ةلاد تاذ لئادبو تارايخ

ةلماعلا ريغو ا٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا يف يلي امب مايقلا ةيداصتقالاو ةينقتلا ةيحانلا نم نكمملا نمو   :  
 ؛ةمهملا تامادختسالل ةيرورضلا ريغ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ضئافلاضعب ريمدتو عمج  •

ديربتلا تادعم نم ةيرولف  ورديهلا نوبركلا تابكرم نم اهلئادبو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا ضفخ •
 ؛قئارحلا نم ةيامحلا تادعمو ءاوهلا فييكتو

ةلاد تاذ داوملا مادختسا يدافتو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم عرسأ ةروصبو ًايجيرد ت صلختلا •
 .ءاوهلا فييكتو ديربتلا تادعم يف ريبك دح ىلإ ةعفترملا يملاعلا رارتحالا

جيردتلا صلختلا ىلإ لاثتمالا زواجت ،اهل ليومتلا ريفوت لاح يف٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل نكميو  تابكرم نم ي ، 
لمتكي امثيح ةلقنتملا ءاوهلا فييكت ةزهجأ لثم تاقيبطت يف ةعفترملا يملاعلا رارتحالا ةلاد تاذ ةيرولف  ورديهلا نوبركلا

ديربتلا تاقيبطت يف ةقاطلا ةءافك ةدايزو ،ةديدجلا تابكرملا عينصت يف لعفلاب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا 
ةيكلملا فيلاكت ضافخنال ًةجيتن مادتسملا راهدزالا يف لثمتت ةبحاصم ةدئاف ىلع لوصحلا عم ىواغرلاوءاوهلا فييكتو  .  
يف ةعفترملا رارتحالا ةلاد تاذ ةيرولف  ورديهلا نوبركلا تابكرم لاجم يف ةعساو تازفق ثادحإل ةمزاللا ايجولونكتلا رفوتتو

مادختسا نع رخآ ًال  ورديهلا نوبركلا تابكرموحت بنجيس امم ،تاقيبطتلا ضعب ددع دوجوب ةطبترملا تاديقعتلاو ةيرولف   
تابكرملا هذه مادختساب ةنايصلا ىلإ جاتحت يتلا ةيرولف  ورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع ةيوتحملا تادعملا نم ديازتمو ريبك
بجومب ةلماعلا فارطألل يفاك لا ليومتلا ريفوتل ةجاح كانه نوكتسو. ةلوهسب ةرفوتم ريغ وأ نمثلا ةظهاب نوكت امبر يتلا

ةداملا هذ٥ةداملا   ةلماعلا ريغ فارطألل ةيميظنتلا زفاوحلاو  .  
هذه برستو اهرمع ةيا   ىلإ تادعملا لوصو عم اهيف بوغرملا ريغ نوزوألل ةدفنتسملا ةدربملا داوملا ريمدت ةصرف لءاضتتو

ةمدقتملاو ةيمانلا نادلبلا مظعم يفةيساسألا ىنبلاو ةيداصتقالا زفاوحلا رفوتت الو. اهنم داوملا ةيامحل ةكرتشملا دئاوفلا زواجتتو .  
  :كلذ نع فيلاكت نم بترتي ام نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتو عمج نع ةمجانلا خانملاو نوزوألا

 ؛ةيئيبلا عفانملا ىلع لوصحلا لباقم غلابم عفد نودب ًًاحبرم نوكي نل ريمدتلاو عمجلا •

هنأ الإ ،خانملاو نوزوألا ةيامح يف اهتمهاسم ريظن تاكرشلل غلابم تعف ًاحبرم نوكيس ريمدتلاو عمجلا •  د اذإ ًًادج  
 ؛نادلبلا مظعم يف ضرغلا اذهل ةيداصتقا زفاوح رفوتت ال

نوصلختي امبر نيكلاملا نأل ،ةيسكع جئاتنب يتأيس زفاوح ميدقت نودب داوملا هذه ريمدتو عمج ىلع رابجإلا نإ  •
 .اهريمدت ريظن غلابم اوضاقتي نأ كلذ فالخب نكمي ناك يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم



UNEP/OzL.Pro.23/9  

15 

  ةوغرلا تاقيبطت
). ٢٠١٥-٢٠١٣(ًاعقوتم ناك امم لقأ ةدم لالخ قاوسألا يف ةعبشملا ريغ ةيرولف  ورديهلا نوبركلا تابكرم رفوتت نأ حجري
نأ ديب . ةعبشملا ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرمب ًةنراقم لضفأ ًايرارح ًءادأ تابكرملا هذهل نأ ةيلوألا تامييقتلا رهظتو
ريغ يرارحلا لزعلا رفوتيو . اهفيلاكتو اهئادأ نم ققحتلا نم ديزملا بلطتيس عساو قاطن ىلع داوملا هذه مادختسا راشتنا

زفاوحلاو ينابملا يف ةمدختسملا ةقاطلا تايمك نع فشكلاو ةيعوطلا ءارضخلا ءانبلا تاردابم نأ امك ،قاوسألا عيمج يف ينيعلا 
نع ةضاعتسالل ايجولونكتلاو يرارحلا لزعلاو ينابملا ميمصت لاجم يف ةديدجلا تاراكتبالا رارمتساب ثحتست ،ةيميظنتلا 

  .اهيلع ةيوتحملا وأ يرارحلا سابتحالا تازاغو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ةعونصملا ةوغرلا

  تانولاهلا
نأ مغر ،روظنملا لبقتسملا يف ةفورعملا تاجايتحالا ةيبلتل ١٣٠١ و١٢١١نولاهلا ن م ةيفاك تانوزخم ودبي اميف رفوتت  
ةدحتملا ممألل ةعباتلا يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم تقداص دقو . يميلقإلا ىوتسملا ىلع واستم لكشب ةعزوم ريغ تانوزخملا

تآفطِملاو ضيحارملاب ةمامقلا يناوأ يف ةدو جوملا ةديدجلا تارئاطلا نتم ىلع تانولاهلا نع ةضاعتسالل ينمز لودج ىلع
تقولا يف لوبقم لح اهل رفوتي ال ةلكشم عئاضبلا نزاخم ةيامح ىقبتو . ةدعاسملا ةقاطلا تادحوو تاكرحملا لكايهو ةلومحملا
  .ددصلا اذه يف ةرمتسم ثوحبلا نأ الإ ،يلاحلا

  ةيبطلا تاقيبطتلا
قاشنتسالا ةزهجأ مادختسا ىلإ ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ مادخ تسا نم لوحتلا ديعص ىلع ريبك يملاع مدقت زرحأ

ىرخألا ةيبطلا تاجتنملا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلاو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا 
  .نوزوأللةدفنتسملا داوملا مادختسا نود ميقعتلا ىلإ لوحتلاو ،يوجلا ءابهلا ىلع ةيوتحملا 

ةيرولف   ورولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةيوتحملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةينقتلا ةيحانلا نم ةيضرم لئادب رفوتتو
يوئرلا دادسنالا ضرمو وبرلا جالع يف ةمدختسملا ةيودألا نم ةيسيئرلا تائفلا عيمج لمشتل ًابيرقت ملاعلا نادلب عيمج يف 

  .نمزملا
يف رذح جامتعاب حصنيو  نأل ًارظن ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عينصتل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ  د
ىلع ةيوتحملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم يجيردتلا صلختلا مامتإ نكمملا نم نوكي دقو . ةعرسب متي لوحتلا
طرش ،ةدوجوملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تانوزخمل ةقيقدل ا ةرادإلا لالخ نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم

ةلديصلا عاطق يف ةمدختسملاةيرولف ةيرولكلانوبرك لاتابكرم عينصت ةرادإ    .ًاضيأ ةيانعب  

  ليثيملا ديمورب
ةباقرلل ةعضاخلا يملاعلا ليثيملا ديمورب تامادختسا نم ةئاملا يف٨٨يلاوح نم ًايجيردت صلختلا مت  ديازتملا مادختسالا يغ ليو.  

بساكملا لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةباقرلل ةعضاخلا ريغ نحشلا لبق ام تاقيبطتو رجحلا تامادختسا يف ليثيملا ديموربل 
هذه ضعب ىزعتو . علسلاو لكايهلاو ةبرتلا لاجم يف ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالا يف تاضافخنالا لالخ نم تققحت يتلا
  .راثكإلا لتاشم تاعاطق يف ةعارزلا لبق ةبرتلا مادختسا ىلإ ةدايزلا

لحم لحت نأ ا   نم ةئاملا يف ٣٣ - ٢٢أش نم ًايلاح ةرفوتملا لئادبلا نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ردقيو  
  .نحشلا لبق ام تاقيبطتو رجحلا تامادختسا لاجم يفيملاعلا كالهتسالا 
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، امادختسا عيمج فارطألا ضعب تفقوأ دقو نحشلا لبق ام تاقيبطتو رجحلا تامادختسا كلذ يف امب ،ليثيملا ديمورب ت
لبقتسملا يف نحشلا لبق ام تاقيبطتو رجحلا لاجم يف ةافعملا تامادختسالا فقو اهمزع نع ىرخأ فارطأ تنلعأ امنيب 

  .بيرقلا
ءاهزب ليثيملا ديمورب كالهتسا٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا تضفخ دقو  ضيفختلا اذهو ،ساسألا طخ نم ةئامل ا يف ٨٠  

لجألاب مازتلالا نامضل ةيفاضإ دوهج لذب نيعتي لازي ال هنأ الإ ،يجيردتلا صلختلل ةررقملا ةينمزلا لوادجلا ًاريثك قبسي 
  .٢٠١٥ماع وهو لماكلا صلختلل يئاهنلا 

، نم ىقبت امم يجيردتلا صلختلا نأ الإ ًابيرقت ةباقرلل ةعضاخلا ليثيملا ديمورب تامادختسا عيمجل ةينقت لئادب رفوتتو  
نابوربلا - ١،٣كلذ يف امب (ةيسيئرلا ةيئايميكلا لئادبلا نم ديدعلا ليجستب ريبك دح ىلإ رثأتيس ليثيملا ديمورب تامادختسا   

زفاوحلاب رثأت يس امك ،اهيلع ةضورفملا ةيميظنتلا طباوضلاو) ليروفلسلا ديرولفو ليثيملا ديدويو نيركبورولكلاو رولكلا يئانثلا
  .تافآلل ةلماكتملا ةرادإلاو ةيئايميكلا ريغ لئادبلاب ةصاخلا

  ةيرارحلا تاخضملاو ءاوهلا فييكتو ديربتلا
تابكرم ىلع ةيوتحملا تادربملا مادختسا يدافتو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلل ةينقتلا تارايخلا رفوتت 

ريياعملاو حئاوللاو ةيلحملا نيناوقلا نأ الإ ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةعفترملا يملاعلا رارتحال ا ةلاد تاذ ةيرولف ورديهلا نوبركلا
  .ةيلحملاو ةيميلقإلا تارايتخالا ىلع رثؤت لماوعلا نم اهريغو ةيسفانتلا عاضوألاو ةيداصتقالا لماوعلاو

نع ديزي ام لخدُأ ٢٠٠٦ماع يف يرجأ يذلا مييقتلا ذنمو  ًاجيزمو ًادربم٦٠،  ةديدجلا تادعملا يف اهمادختسال ًاديدج ًادربم    
ليجعتلا يف رمتستس خانملا ريغتب ةلصتملا ةيسيئرلا لغاوشلا نأ امك )ةدوجوملا تادعملا ليوحت وأ ةنايصل(ةمدخ عئاومك وأ   ،

ةيئايميكلا داوملا نم تارايخلاو ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا ديازتيو. تادعملا لاجم يف ةديدج تاراكتبا ميدقتب  
ضفخو لثمألا وحنلا ىلع مظنلا يف ةقاطلا ةءافك نيسحت ىلع زيكرتلا عم تاعاطقلا مظعم يف رولفلا ىلع ةيوتحملا ريغ 

  .ةعفترملا يملاعلا رارتحالا ةلاد تاذ تادربملا تاثاعبنا
ا تابكرم ىلع ةيوتحملا تادربملا٢٢-يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم لئادب لمشتو ةلاد تاذ ةيرولفورديهلا نوبركل  

ريغ ةيرولفلا ةيئايميكلا داوملا ىلإ ًةفاضإ  )HFC-32, HFC-152a, HFC-161, HFC-1234yfيهو (ةضفخنملا يملاعلا رارتحالا 
نوبركلا ديسكأ يناثو )HC-290(تانوبركورديهلاو ) اهجئازمو ةعبشملا  )R-744( .ىلع ةيوتحملا لاعتشالل ةلباقلا تادربملا امأ 
  .ةمئالملا ةمالسلا ريياعمل ًاقفو اهمادختسا نيعتيف ةيرولفورديه تابكرمو ةينوبركورديه تابكرم

نوبركلا ديسكأ يناثو )HCs(تانوبركورديهلا ذوحتست نابايلاو ابوروأ يفو   )R-744( ديربتلا تادعم قوس يف ةصح ىلع  
ىرخألا نادلبلا مظعم يف دئاسلا رايتخالا وهو)HFC-134a(يرولفورديهلا نوبركلا بكرمل ليدبك ةيراجتلا ةلقتسملا  امأ . ، 

يرولكورديهلا نوبركلا بكرمل نييسيئرلا نيليدبلا ) R-507A( و)R-404A(نابكرملا حبصأ دقف ةمدقتملا نادلبلا نم ريثكلا يف 
ف ام)HCFC-22(يرولف   ةصاخلا يملاعلا رارتحالا ةلاد عافترال ًارظنو هنأ الإ ،ىربكلا رجاتملا يف ددع لاخدإ ًايلاح يرجي هنإ  

ةرارحلا تاجرد ىوتسم ىلع  )R-744(بكرملا مدختسي ابوروأب نيتلحرم ىلع لمعت يتلا مظنلا يفو . ىرخألا تارايخلا نم
ةطسوتملا ةرارحلا تاجرد ىوتسم ىلع)HCs( و)R-744( و)HFC-134a(تابكرملا مدختست امنيب ةضفخنملا   .  
 ، ليدبلا )R-410A(جيزملا ًاصوصخ ،ةيرولف  ورديهلا نوبركلا تابكرم جئازم لازت الءاوهلا ديربتب فييكتلا لاجم يفو  ،

دربملا ءاوهلا تاذ ةمظنألا يف٢٢-يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرمل بيرقلا لبقتسملا يف دئاسلا مادختسا يرجيو .  
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ت مظن يف)HCFC-22( يرولف يرولك ورديهلا نوبركلا بكرمل ليدبك) HC-290(جيزملا  ةنحشلا تاذ ةأز    ا ءاوهلا فييك
  .نادلبلا ضعب يف ةلومحملاو ةيذفانلا ءاوهلا تافيكم يفو ةضفخنملا

مظن يف ةمدختسملا ةضفخنملا يملاعلا رارتحالا ةلاد تاذ تادربملا تارايخل ًامييقت اهودرومو تابِكرملا وعنصم ىرجأ دقو  
بكرملاو )١اهردق يملاع رارتحا ةلادب  ()R-744(بكرملا اهيف امب ،ةديدجلا ) تانحاشلاو(تارايسلا لخاد ءاوهلا فييكت   ،

HFC-152a ) ١٣٣اهردق يملاع رارتحا ةلادب (وHFC-1234yf ) يعنصم تاطبار ت ). ٤اهردق يملاع رارتحا ةلادب  رقأ دقو
نع تنلعأ يتلا ةديحولا ةكرشلا كلذكو  HFC-1234yfبكرملا مادختسا ةدحتملا تايالولاو نابايلاو ابوروأ يف تارايسلا 

ةيحانلا نم نيلوبقم نيليدب امهفصوب HFC-1234yfو HFC-152aنابكرملا جردأ دقو ). زروتوم لارنج(هتراتخا يذلا دربملا   
  .ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكول عباتلا ةمهملا ةديدجلا لئادبلا تاسايس جمانرب بجومب ،ةيئيبلا

___________ 


