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  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

  
   

يف فارطألل ةيوضعلا حوتف ملالماعلا قيرفلا 
ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 

  نوزوألا ةقبطل
الثلاو يداحلاعامتجالا   نوث 

 ، بآ٥-١لايرتنوم   ٢٠١١سطسغأ / 
تقؤملا لامعألا لودج نم١١-٤دونبلا   * 

لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلع ةحورطم اياضق 
هعامتجا يف قيرفلا ةيانعلتامولعمو اهتشقانمل    نيثالثلاو يداحلا 

  ةنامألا نم ةركذم
  ةفاضإ
  ةمدقم
لامعأ لودج دونب نم ددع نع ةلمكتسم تامولعم ةفاضإلا هذه ن م لوألا لصفلا يف درت -١
ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلاعامتجالا لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل    

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/1/Rev.1) ةقيثولا يف ةدراولا ةنامألا ةركذم يف ًالصأ تمدق دق تناك يتلا  
UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/2 .ريرقت نأشب لامعألا لودج نم ٣دنبلا ىلع تامولعملا هذه لم تشتو  
ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجت ب قلعتي يذلا يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف 

نأشب لامعألا لودج نم ٥ و٤نيدنبلاو ،لايرتنوم لوكوتورب  لوكوتورب تاليدعتو تاحيقنت   
دونبلاو ،لايرتنوم نم ٨-٦  لوألا ماقملا يف ةينعملا،لامعألا لودج  لمعلاب  ماعل يلحرملا ريرقتلا يف دراولا    

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ٢٠١١ ىلع ،يناثلا لصفلا يف ،كلذك ةفاضإلا لمتشتو . يداصتقالا 
داقلا تارييغتلاب قلعتي ام كلذ يف امب،اهيلإ فارطألا هابتناهيجوت يف ةنامألا بغرت ةيفاضإ تامولعم  ةم  

عباتلا ةيكرمجلا زومرلل قسنملا ماظنلا  يف (HCFC)ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ماكحأ ىلع 
  .ةيملاعلا كرامجلا ةمظنمل

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/1/Rev.1.  
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  نيثالثلاو يداحلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا اهشقانيس يتلا اياضقلل زجوم  -  ًالوأ
لامعألا لودج نم٣دنبلا  مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا لمعلا ةقرف ريرقت:   نع يداصتقالا   

  ٢٠١٤-٢٠١٢ةرتفلل لايرتنوم لوك وتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجت

  ةماع ةرظن  - فلأ
نع رداصلا ٢٢/٣ررقملل ًالامعإ  -٢ ايجولونكتلا قيرف ماق ،فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا   

قت دادعإبيداصتقالامييقتلاو  نم فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالانيكمتل رير   نأشب ررقم ذاخت ا 
ررقملل ًالامعإو  .٢٠١٤-٢٠١٢ةرتفلل فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجتل بسانملا ىوتسملا 

ةمهملا هذه زاجنإل قاطنلا ةعساو تارواشمىرجأولمع ةقرف قيرفلا أشنأ  ،٢٢/٣ ليلحت ءارجإ دعبو .   
تاروصتةتس تايعادتل ضيفتسم  دق ،ليومت هذه تاونس ثالثلا ةرتفل ةيلامجإلا تاجايتح الا قيرفلا ر 

رالود نويلم ٦٥٣,٥ و٢٤٥,٢نيب حوارتي غلبمب   .ةدحتملا تايالولا تارالودنم  

ثحبلا لحمتاروصتلا  - ءاب ةلصلا تاذ ليومتلا تابلطتمو،     
عارت نأ ،االًاقبط ،لمعلا ةقرف ىلع ناك  -٣  ا نم ًاددعياصاصتخ دراوملا ىوتسم ريدقت يف لماوعل  

ةيهيجوتلا ئدابملاو ،لوكوتوربلا تابلطتم كلذ يف امب ٢٠١٤-٢٠١٢تاونس ثالثلا ةرتف ءانثأ ةبولطملا   ،
تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةطشنأ دامتع الاجم يف ةيذيفنتلا ةنجلل ةيلوأل ا ةربخلاو ةيذيفنتلا ةنجلل
نوبركلا تابكرم لوانتت نأ ،ةماع ةفصب ،ةيذيفنتلا ةنجللا ت ررق دقو. ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ةينطولا ةرادإلا ططخ ربع ةيرولف ةيرولكورديهلا 
ىلوألاةلحرملل ةبسنلاب يرورضلا نم ناكو . ةيرولف ت نأ  ص رسيت ثيحب مم صاخلا ديمجتلل لاثتمالا   
وطخو٢٠١٣ماعلا ب ططخلا هذه ةفلكت مييقت دنعو .٢٠١٥ماعلا ب ةصاخلا ةئاملاب ١٠ةبسنب ضفخلا ة    
ا امك،ةددحم تاعورشم ىلع تاقفاوملا لمعلا ةقرف تمدختسا قبس يتلا ططخلا كلت فيلاكت تمدختس  
يرج امتي مل يتلا ططخلل ةبسنلابو . نآلا ىتح اهدامتعا  ت نأ ةنجللا ىلع ناك ،نآلا ىتح اهدامتع
ىوتسمل ًاعبت تاعومجم سمخ ىلإ نادلبلا ميسقتب  ًالوأتاريدقتلا هذه لمع رسيت دقو  .تاريدقت
مييقت ءارجإ مث ،اهيدل كالهتسالا ةدح ىلعدلبلكل   يتلا ليومتلا تاسايس مييقتلا اذه ىعار دقو .  
نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ موهفم ذيفنتل ةيذيفنتلا ةنجللا ا ا  دمتع
مجح تاذنادلبلل ةدعاسملا تايوتسمو ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا تابتع كلذ يف امب ،ةيرولف ةيرولكو رديهلا  
ضفخنملاكالهتسالا تد ِمتعايتلا ططخلا نع ةقثبنملا تاهاجت الا لمعلا ةقرف تثحب كلذ ىلإ ةفاضإلابو.  
 .لعفلاب

نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ ىلع ةنجللا تاقفاوم ءارقتسانمو  -٤  
 ىلوألاةلحرملا تادامتع اتدأ تالاحلا نم ريثكلا يف هنأ ةنجللا تظحال ،نآلا ىتح ةيرولف ةيرولكورديهلا 

ضفخنملا ريغ كالهتسالامجح تاذ نادلبلا اهتحرتق ايتلا ططخلا نم  يف فارطألا تابغر ميعدت ىلإ   
وه امم ربكأ ةيرولف ةيرولكوردي هلا نوبركلا تابكرم نم ةيمك نم يجيردتلا صلختلا لجأل ليومتلا يقلت

ماعل ةئاملاب ١٠ةبسنب ضيفختلا ةوطخ تابلطتمب ءافولل بولطم  كلت زواجتب مازتلالا نود ٢٠١٥   
 ١٠ـلا ةوطخ زواجتت ةفلتخم ضيفخت تايوتس ملفارطألا قيقحت لامتحا ةاعارمل ةلواحم يفو . ةوطخلا



UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/2/Add.1 

3 

ضرتفي ؛تاروصتةثالث لمعلا ةقرف تدعأ دقف ،ةئاملاب  ، اهدحأ  ةيقبتملا ططخلا ليومتب ةيذيفنتلا ةنجللا مايق  
ـلا ضافخناقيقحتل   ١٠ ، ةئاملاب هردق ًاضفخ ضرتفي روصتو  ةئاملاب ١٥  هرادقم ًاضفخ ضرت في روصتو 

ةئاملاب٢٠ ططخل ل اهرارقإ دنعتلوم دق ةيذيفنتلا ةنجللا نأ لمعلا ةقرف تظحال كلذ ىلع ةوالع .  
لختلل ةعونتم ةينطو تايجيتارتسإو ةعونتم ةينطومادختساطامن أتعار ةعونتم ةيعاطق تاعيزوت  ص  

ًالثمف .يجيردتلا تاذ داوملا لوانتب ءدبلا بلطمل اهلاثتم اددصب يهو ططخلا نم ديدعلا ،ةنجللا تدمتع ا 
نوزوألادافنتسا دهج ىلعألا  يتلا   بكرم يف تاضيفخت قيقحت ىلإ يمرتةريبك تانوكم ىلع تلمتشا،    
لل ةيعرفلا تاعاطقلا يف)HCFC-141b( ب١٤١ - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بناج ىلإ تاوغر   ،
يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسانم ءزج ضيفخت ىلإ يمرت ًامجح رغ صأ تانوكم  
ططخلا نم ًاددع تدمتع اا أ وأ. ةنايصلا عاطقو ءاوهلا فييكتو ديربتلا ةزهجأ عينصتل يعرفلا عاطقلا
طقف ةنايصلاوتاوغرلايعاطق يف تاضيفخت ىلع تلمتش ا يتلا  . 

لمعلا ةقرف تدعأ ؛اذه عونتملا ليومتلا خيرات ىلإ ًادانتساو -٥ تانوكم ةجذمنل نيروصت   مزح 
نأ ىلوألا ةمزحلاضرتفت : دعب اهططخ دامتعامتي مل يتلا نادلبلا كلتل ضيفخت لا ةئاملاب ٩٠  نم  

بسن نأوتاوغرلانم يتأتس تاضيفختلا   ١٠ةبسن نأو ءاوهلا فييكتو  ديربتلاعينصت نم يتأتس رفص ة ، 
،نم يتأت فوس ةئاملاب  امأ ةنايصلا نأ ضرتفتف ةيناثلا ةمزحلا  نم يتأت فوس تاضيفختلا نم ةئاملاب ٧٥   

نأو ،تاوغرلا عينصت نم يتأتس ةئاملاب ١٥  نأو ءاوهلا فييكتو ديربتلا  ةنايصلا نم يتأتس ةئاملاب١٠    .
بسنب ضيفختلا تاروصت ىلإةفاضإلاب و و ةئاملاب١٠  و ةئاملاب١٥  ةئاملاب٢٠    ، هالعأ تشقون يتلا نع جتنت  

ةيليومتتاروصتةتس ةفاضإبو كلذ  ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخل   
يريدقتلا اهليومت تابلطتموتاروصتلا كلت نايب دريو. ةيرولف لودجلا يف ة   ١. 

 ١لودجلا 
  ليومتلا تابلطتمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ضفختا روصت

ةلومملا تاضيفختلا ةبسن 
  ةيساسألا ةيمكلاب ةنراقم

ةثالثل ٢٠١٤-٢٠١٢تاونس ثالثلا ةرتفل لماكلا ليومتلا تابلطتم   
 اتمزحو ،ةيساسألا تايمكلابةنراقم ةلومملا تاضيفختلا نم تايوتسم 

  )ةدحتملا تايالولا تارالود نييالمب(نييعرف ني عاطقيف ضيفخت 
ضيفختةمزح يعرف ةيعاطقتا   ٪١٠-١٥-٧٥ة   

٣٠٦،١ ٪١٠  
٤٨١،٣ ٪١٥  
٦٥٣،٥ ٪٢٠  

رفص- ٩٠ةيعرف ةيعاطق تاضيفخت ةمزح  -١٠٪ 
٢٤٥،٢ ٪١٠  
٣٨٦،١ ٪١٥  
٥٢٩،٣ ٪٢٠  



UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/2/Add.1 

4 

ةرتفلل مزاللا يلكلا ليومتلل قاطن نع ١لودجلا يف ةدراولا ةتسلا  تاروصتلارفستو  -٦  ٢٠١٢-
و رالود نويلم٢٤٥نيب حوارتي يذلاو  ٢٠١٤ رالود نويلم ٦٥٣  . ةدحتملا تايالولا تارالودنم  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لمعلا نم فارطألا نيكمتل يرورضلا لماكلا ليومتلا وه اذهو  نم ٥   
 لاثتمالالجأل لوكوتوربلا  دج بجومب تالاحلا ضعب يفتامازتلالاكلت زواجتو لب  ،اامازتلال لوا  

ةطشنأ ريغ ةطشنأ ليومت تامازتلالاهذه مضتو ؛لوكوتوربلا راطإ يف ًاقحال ردصتس يتلا ةباقرلا  تابكرم  
ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ يف ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا  
جمانربلو ،ةيرولف ةيرولكو رديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ قفارم قالغإلو ،ةديدجلاو ةميدقلا ةيرولف

سسؤملا زيزعتولاثتمالاىلع ةدعاسملا  ددعتملا قودنصلا ليغشتل ةلماكلا ةيرادإلا فيلاكتلا ريبدتلو تا   
ديكأت لكب. ثالثلا تاونسلا ةرتف لالخ فارطألا   عساو   نإف ؛قاطن وه قاطنلا اذه نأ نم مغرلا ىلعو  

يتلاو ةياغلل ةحجرملا ليومتلا ةجيتن نأب يحوت ةدوجلا ب قلعتت تارابتعاكانه نأ ىلإ ريشت لمعلا ةقرف 
يتأت نأ نكمي جاتنإلاو كالهتسالاقفارم قالغإل ليومتلا لمشت  قاطنلا اذه فصتنميف  ددصلا اذه يفو .  

نوكي دق ةئاملاب ١٠هردق شماه لمع عم هالعأ ةدراولا  تاروصتلاطسوتم نإف  نويلم ٣٩٠,٢   - ٤٧٧ 
  .٢٠١٤-٢٠١٢تاونس ثالثلا ةرتفل ةدحتملا تايالو لا تارالودنم رالود نويلم 

ًادجريبك ريثأت اهيلع بترتي نأ نكمي لماوع ةعبرأ ريرقتلا زربأو  -٧ ليومتلا تابلطتم باسح ىلع    
لاومأ ىلع ًادج ديعب دح ىلإ دمتعت ليومتلا تابلطتم نأ ريرقتلا ظحال ،ًال وأ. ثالثلا تاونسلا ةرتفل

فاطملا ةياوبركلا تابكرمجاتنإ عناصم قلغ   يف ةيرولف ةيرولكورديهلا ن، ي دق يتلا لاومألا يهو  دم تع
، . تاونس ثالثلا ةرتفل فرصتمث اهفرص  حوارتت ةبسنب رثأتست جاتنإلا قالغإ فيلاكت ن إفةقيقحلا يفو

و ةئاملاب٣٨نيب  لكل ددحملا يلكلا ليومتلا نم ةئاملاب ٤٦  نأ نم مغرلا ىلع هنأ ،كلذ ىلإ فاضي .روصت   
ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسانم يجيردتلا صلختلا فيلاكت ًايليصفت تللح دق لمعلا ةقر ف  

مل ا  ظحت إف ،ةفورعملا تانايبلا نم ًايبسن ةريبك ةنيع نم ًاءرقتسم ًايباسح ًاجذومن كلذل ةمدختسم ةيرولف  
لع جاتنإلا عاطق ليلحتسسؤتنأ اهنكمي تانايبب وأ ةيتاسايس تاهيجوتب  ضرتف اكلذ ىلع ًاسيسأتو . اهي 

نوبركلا بكرم و، ٢٢ - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ نم يجيردتلا صلختلا نأ اهليلحت
 يف أدبيفوس  ب١٤٢ - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرمو، ب١٤١ - يرولف يرولكورديهلا

يو٢٠١٣ ايلمع قيرط نعكالهتسالانم يجيردتلا صلختلا ةاذاحمب ريس   . عناصملل ةلصفنم قالغإ ت 
تارالود ٣ةميق تضرتف ادقف ،ماتخلا يفو  صلختلا متي مارغ وليك لكل ةدحتملا تايالولا تارالود نم  

يرولفيرولكورديهلا نوبركلا بكرمنم هنم  -يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرمو ب١٤١ -  
 َامَأ. )CFC(ةيرولف ةيرو لكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ عاطق قالغإ فيلاكت يهاضي ام وهو ،ب١٤٢

ريبك ريثأت اهل نوكي نأ روصتملا نم يتلا لماوعلا نم ددع ىلإ لمعلا ةقرف تراشأ دقف ،كلذ ركُذ دقو 
قالغإتالاح ليومتىلع  اهنيب نم٢٢ - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرمجاتنإ قفارم    ةقيقح ،   

نكميو .)CFC(ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابك رم جاتنإ فقولًاليومت لعفلاب تقلت دق عناصملا ضعب نأ   
يرولف يرولكورديهلا نوبركلابكرم جاتنإ ضعب ليوحت ىلإ ةي كالهتسالاتا مادختسالا نم ٢٢- 
لاز ام  ٢٢ - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ ضعبنأ امك  و،ةطيسو داومك اهمادختسا
اد َّلوي ريمدتل ةميق يخانم ريغت تادامتع قيرط نع كلذو  )HFC(ةيرولفورديهلا نوبركلا  تابكرم 
 .ةيوناثلاتاثاعبن الا



UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/2/Add.1 

5 

وه ةيلامجإلا ةفلكتلايف رثؤي يذلاةيمهأ رثكألا يناثلا لماعلا نأ ىلإ ريشأ دقو  -٨ بسن يف توافتلا   
يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ نم ىلوألاةلحرملا يف لومت يتلا ةيساسألا تايمكلاب ةنراقم تا ضافخنالا  
، تابكرم نم ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا ةثالث لمعلا ةقرف تدعأ دق  و،هالعأاهيلإ راشملا وحنلا ىلع  
 .توافتلا اذهءاوتحال  تاروصت
ىلإ تبسن يتلا تا ضافخنالابيصن وه هيلإ ةراشإلا تقيس يذلا ةيمهأ رثكألا ثلاثلا لماعلا امأ  -٩
ق ريثأتوايجولونكتلا لاجم يف ةددعتملا ةيعرفلا تاعاطقلا ةيلاعف ميق نأ نم مغرلا ىلعو .ةفلكتلا ةيلاعف مي   
فارطألا ددعتملا قودنصلا تاسايسو دعاوق نمو لصفملا ينقتلا ليلحتلا عقاو نم تددحت دق ةف لكتلا
 .ةيلكلا ةفلكتلا يف ةمهم تاتوافت ثدحت نأ اهنكمي ميقلا هذه نإف ةيلاحلا

ةروكذملا ةيسيئرلا لماوعلا ىلإ ةفاضإلابو ،ًاريخأو  -١٠ جتنم فرط ربكأ نأ قيرفلا دجو هالعأ   ،
دقةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل كلهتسمو ًابيصن كلهتساو جتنأ   نوبركلا تابكرم نم ًاريبك   
ىلع بترتي نأ نكمي ثيحب ةيرولف ةيرولكورديهلا ةيلكلا فيلاكتلا ىلع ريبك ريثأت بناجلا اذه ةجلاعم  
صلختلل هترادإ ةطخ دعب رفظت ملفرطلا اذه نأ ثيحو . ةيلاتلاو ىلوألا تاونس ثالثلا ةرتف نم لكل  
ا ،دامتعالاب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا أ ىلإ تراشأ لمعلا ةقرف نإف تقبط  

اهليلحت يف ة   كلذب ةصاخلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ليومت تاروصتلاشم ةينقت ريياعم  
مييقتل ةدحاو ةددحم ةلواحم لذبت مل هنأو ،ًاكالهتسار ثكألا ىرخألا فارطألل ةبسنلابكلذك و فرطلا  
 .ةرمتسملا ضوافتلا تايلمعل ةلمتحملا جئاتنلا

  ةيلاتلاتاوطخلاو ةلبقملا تاونس ثالثلا تارتف ليومت يف رظنلا   -ميج
تثحب دقف،لمعلا ةقرف تاصاصتخالًاقبطو  -١١ ًاضيأ  نلاب ةيراشإلا ليومتلا تاقاطن  يترتفل ةبس  

نيتيلاتلاثالثلا تا ونسلا أ ىلإ تصلخو نويلم ٥٧٢،٩ ام،  رالود نويلم ٦٨٦,٦ -  تارالود نم  
نويلم ٦١١,٤و ٢٠١٧-٢٠١٥ تاونس ثالثلا ةرتفل ةبسنلابةدحتملا تايالولا  تارالود نم رالود   

رالود نويلم ٧٧٦،١ - ةدحتملا تايالولا -٢٠١٨تاونس ث الثلا ةرتفل ةدحتملا تايالولا تارالودنم  
تاونسلا ةيثالثلاثالثلا تارتفلا لال  ختاروصتلاعيمج ليومتل طسوتملا ىوتسملا غلبيو . ٢٠٢٠  

رالود نويلم ٥٨٧،٨ تاونس ثالث ةرتف لكل ةدحتملا تايالولاتارالود نم  لداعي ام يأ،  ليومتلا    
نويلم ١ ٧٦٣غلابلا يلامجإلا  ةرتفلل ةدحتملا تايالولا تارالود نمرالود   يغبنيو . ٢٠٢٠-٢٠١٢ 

ىرخأ لحارم ىلع سسأتت ةثلاثلاو ةيناثلا تاونس ثالثلا يترتفل ةيراشإلا ليومتلا تاريدقت نأ ةظحالم 
دوجو ضارتف اعم ةيرولف ةيرول كورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ةطخ لحارم نم
ةفورظ اشم ةيليومت  . 

تاونس ثالثلا ةرتفل دراوملا ديدجت تابلطتم تاريدقت نإف ،نيبت امكو -١٢ لقت ٢٠١٤-٢٠١٢   
ليومتلا ىوتسم عافتر اىلإ ريبك دح ىلإ كلذ عجريو . نيتيلاتلا ديدجتلا يتيلمع تاريدقت نع ةماع ةفصب
ةلحرملل ٢٠١١ يف ًاحاتم لازي ال يذلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ةطخ نم ىلوألا   
ه نأ امك.ةيرولف ةيرولكورديهلا  ٢٠١٧-٢٠١٥يف ليومتلا تايوتسم نأ ىلإ ًاضيأ عجري قرافلا اذ  
تاضيفخت نم ،طسوتملا يف ربكأ تايوتسم ،ميعدتب ةبلاطم ٢٠٢٠-٢٠١٨و نوبركلا تابكرم كالهتسا   

تاونس ثالثلا ةرتف يف ةئاملاب ١٥ةبسن يأ ،ةيرولف ةيرولكورديهلا  يف ةئاملاب ١٦,٥ و٢٠١٧-٢٠١٥   
ىندأ دحب ةنراقم٢٠١٠-٢٠١٨تاونس ثالثلا ةرتف  هردق ،  يف ةئاملاب ١٠   ٢٠١٤-٢٠١٢. 
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 لمعلا قرفل يئدبملا لمعلا جئاتن ثحبب ،ةداعلا ترج امك ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ماقو -١٣
حيضوتل لمعلا نم ديزملاب مايقلا اهيلإ بلطو ،دراوملا ديدجتب ةينعملا ةقباسلا ثحبلو ،ةمئاقلا تاروصتلا   
ذو ةفلتخملاتاروصتلا فارطألاعامتجاىلإ جئات نلا ميدقت لبق كل  قيرفلا بغري دق كلذ ىلع ًءانبو.    

نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاىلإ ةيضقلا هذه ةلاحإب ِهمايق ةيفيك ثحبي نأ يف لماعلا   .فارطألل 

لامعألا لودج نم٤دنبلا   لايرتنوم لوكوتورب ىلع اهلاخدإ حرتقملا تاحيقنتلا:  
نم ٩ةرقفلاب ًالمع  -١٤ نإف لايرتنوم لوكوتورب نم ٢ ةداملا  تلحرتقمي أ  نأ بجي لوكوتوربلا حيقن   

عامتجانم لقألا ىلع رهشأ ةتس لبق نوزوألا ةنامأ ىلإ مدقي  يس يذلا فارطألا  اذه لثم هيف ثح ب
دعوم لولح عم ةنامألا ىلإ لوكوتوربلا حيقنتل ةحيرص تاحرتقم مدقت مل هنأ نم مغرلا ىلعو. حرتقملا  
فارطألل نيرشعلاو ثلاثلاعامتجالال بق رهشأ ةتسلا ضعب نأ فارطألا ررقت نأ لمتحملا نم نإف ؛   

 .حيقنتلا ةقيرط عقاولا يف لمحتلوكوتوربلا يف ةحرتقملا تاليدعتلا تانوكم 

لامعألا لودج نم٥دنبلا  لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقملا تاليدعتلا:     
ًاحرتقم٢٠١١ويام /راي أ٧موي نوزوألا ةنامأ تقلت  -١٥ م لوكوتوربلا ليدعتل  تايالو ةموكح ن   

ةدحوملاايزينوركيم ب ًاحرتقم٢٠١١ويام /رايأ ٩موي ًاضيأ تقلتو .   تاموكح نم لوكوتوربلا ليدعت  
ةداملا بجومب تمدق يتلا تا حرتقملا ىلع عالطإلا نكميو. ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو كيسكملاوادنك 

نم ٩ وزوألا ةقبط ةيامحل انييفةيقافتا  ةداملا نم ١٠ةرقفلاو ن   يف لوكوتوربلا نم ٢   نيتقيثولا 
UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/4 وUNEP/OzL.Pro.WG.1/31/5يلاوتلا ىلع  ،. 

، ٢٠١٠ماع يف هتمدق يذلا حرتقملا عم ةدحوملا ايزينوركي متايالو نم مدقملا حرتقملا هباشتيو  -١٦
ةداملايه ةديدج ةدام فيضي هنأ ثيح نم وكوتوربلا ىلإءاي ٢   ىلع ةباقرلا عضو طرتشت دق يتلاو ،ل   
نم نيبكرم لمشت يتلاو ،ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتساو جاتنإ نوبركلا تابكرم  
ضفخنم يملاع رارتحإ دهج يو ذةيرولفورديهلا . )HFOs(ةيرولفورديهلا تانيفلوألا ًاضيأ ا مهيلع قلطيو 
مب ةلماعلا ريغ فارطألا ىلع نأب،حرتقملا اذه يضقيو ةداملا نم ١ةرقفلا بجو   نأ لوكوتوربلا نم ٥   
يناثلا نوناك١  يفأدبت يتلا ًارهش رشع ىنثإلا ةرتف لالخ موقت اهجاتنإ ضيفختب ٢٠١٤رياني /   
، ةيساسألاةيمكلا نم ةئاملا ب ١٥ةبسنب داوملا هذه نم اه كالهتساو اهيدل   ت يتلا رع طسوتم اأب ف  
تابكرم كالهتساو جاتنإ تايوتسم  ةيرولفورديهلا نوبركلاتابكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نو بركلا 

يتلا ًارهش رشع ينثالا ةرتف لالخ ةئاملاب ٣٠ةبسنب تاضيفخت ثدحتسو  .٢٠٠٦-٢٠٠٤ةرتفلا لالخ   
يناثلا نوناك١يف أدبت  ماعيف ةئاملاب ٤٥ةبسنب تاضيفختو ، ٢٠١٧رياني /  يف ةئاملا ب ٥٥ةبسنب ، و٢٠٢٠  

ماعيف ةئاملا ب٧٠ و،٢٠٢٣ماع  ماعيف ةئاملاب ٨٥، و٢٠٢٦   ماعيف ةئاملاب ٩٠ و٢٠٢٩   يتأتو . ٢٠٣١  
كلذو حرتقملا صنلا يف ةفو قعم ساوقأ نيب ةعوضوم اهيف متت يتلا تاونسلاو هذه ضيفختلابسن 

هردق حامس شماهل عضخت هالعأ ةدراولا جاتنإلا دودح عيمج نأو ،ضوافتلل ةلباق ا    ١٠أ ىلإ ةراشإلل
ضإةئاملاب ا ةيبلتلةيفا  ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةيلحملا ةيساسألا تاجايتح ال   ٥. 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب و -١٧ حامس ةرتف ىلإ وعدي حرتقملا نإف ٥  ا،   دم
تاونس تس لذ ىلإ فاضي.ةقباسلا ةرقفلا يف ةروكذملا ةيئاهنلا ديعاوملا نم ًارابتعا  طوطخ نأ ،ك   
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ِق ىلع طقف تسسأت دق نوكت دق ا  م يأ ثيح نم ةفلتخم نوكت دق فارطألا هذه لثم ىدل ساسألا
ةرتفلل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسالاو جاتنإلا لم تشيو. ٢٠٠٩-٢٠٠٧ 

 كتلايطغت ثيحب فارطألا ددعتملا قودنصلا ةيالو دمي نأ هنأش نم مكح ىلع حرتقملا ةيفاضإلا فيلا  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ةدعاسمل كلذو ةطشنألل اهيلع قفتملا  ىلع ٥   لاثتمالا 

 .اهيلع قفتملا ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم طباوضل
يف ةءافكلا ريياعمب فارطألا عيمج مزتلت نأ ًاضيأ ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم طباوض بلطتت  -١٨

كلا بكرمجاتنإ يرولف يرولكورديهلانوبر  تابكرم نم ةيوناثلا تاجتنملا اياقب عيمج رمدت نأو ٢٢ -    
ددعتملا قودنصلا نم ةدعاسملا ىقلتت نأ ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل نكميو . ةيرولفورديهلا نوبركلا  

بناج نم دمتعم عورشم بجومب متي ريمدتلا كلذ نكي مل ام ريمدتلا اذه مامتإ يف ةدعاسملل فارطألا 
يناثلا نوناك١لبق ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ  نود لمعي فوس هنأ حضوي حرتقملا نإف ، ًاريخأو. ٢٠١٠رياني / 

ا ةدحتملا ممألاةيقافتاقاطن لخاد ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ةجلاعمب ساسملا  ريغت نأشبةيراط إل   
دق ليدعتلا نأب ةماع ةفصب ةدحوملا ايزينوركيمتايالو ركذتو . قحلملا وتويك لوكوتوربو خانملا ا  

نم نط نويلب ١٠٠ىلإ لصي ضافخنا هنع مجني  ماع لولحب نوبركلا ديسكأ يناث ئفاكم   ٢٠٥٠. 
ةيكيرمألاةدحتملا تايالولاو كيسكملاو ادنك حرتقم نإ -١٩ ًاضيأ هباشتي  نم مدقملا حرتقملا كلذ عم    

أ ثيح نم فارطألل نيرشعلاو يناثلاعامتجالايف فارطألا  نم ةددحم ةدام ٢٠جاردإ ىلإ يمري هن    
حرتقم اهيطغي يتلا  HFOs ةيرولفورديهلا تانيفلوألا اتدامكلذ يف امب ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم 

ديدج قفرم يف ،ةدحوملاايزينوركيمتايالو  لوكوتوربلابقحلم ‘‘واو’’   بناجنم ًاكاردإو.   حرتقملا    
ضيفخت ىلإ وعدي هنإف ،ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم تاقيبطتعيمجل ًايلاح ةرفوتم ريغ لئادبلا نأب   

تاضيفختلا ذخ ؤت نأ نكميو. ةجردملا ةيئايميكلا داوملا نم يجيردت صلخت نم ًالدب جردتم يلحرم
ةداملا نم١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا (ةيمانلا نادلبلل ةبسنلاب دنتست ةيساسأ ةيمك نم ةبولطملا    ٥ 

ةرتفلل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتساو جاتنإ ىلإ )لوكوتوربلا نم  ؛٢٠٠٨-٢٠٠٥ 
ةداملا نم١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا (ةمدقتملا نادلبلا ةلاح يف و لوكوتوربلا نم٥   نأ نكمي  ) 
ولفورديهلا نوبركلا تابكرمكالهتساو جاتنإىلإ ةيساسألا ةيمكلا دنتس ت نم ٪٨٥ىلإ ةفاضإلاب ةير    

ةرتفلا لالخ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتساو جاتنإطسوتم  دقو . ٢٠٠٨-٢٠٠٥ 
 ١٠ دودح يف كالهتسالاو جاتنإلل ةيئدبم ضيفخت ةيلمعب موقت نأ فارطألا ةمدقتملا نادلبلا ىلع نوكي

ةيا ةيساسألا ةيمكلا نم ةئاملاب   رخأ تاضيفخت نم ةعومجمبةعوبت، م٢٠١٥لولحب ةياهنب ،يدؤت ى  
ىلع ءاضقلا ىلإ ٢٠٣٣ نم ةئاملاب ٨٥،  .كالهتسالاو جاتنإلل ةيساسألا ةيمكلا  ي فوسو جاتنإب حمس  

نايزاوي كالهتساو نم ةئاملاب ١٥  فارطألا لصحت فوسو  .ًادعاصف ةطقنلا كلت نمةيساسألا ةيمكلا  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  تاضيفختلا نم ضيفخت لك ةهجاو ملًاصيصخ ةددحم حامس ةرتف ىلع  ٥ 

ةداملا هذهذه نم فرط  لكلةبولطملا   ةلماعلا ريغ فارطألا. 
نأ نكملمشيو  - ٢٠    ي ًامكح ًاضيأ حرتقملا دِح نوبركلا تابكرم نم ةيوناثلا جتاونلا تاثاعبن انم ي

 يذلا ٢٢ - يرولفيرولك ورديهلا نوبركلا بكرم جِتني طخ لك نم ةيرولفورديهلا عو ضوم نكي مل 
ةيلمع نم لعجي نأ حرتقملا اذه نأش نم نإف ،ًاريخأو . ةفيظنلا ةيمنتلا قفرم هدمتعإ ضفخلل ٍعورشم

نوبركلا بكرمل ةيوناثلا تاثاعبن الاويرولفورديهلا نوبركلا بكرم كالهتساو جاتنإ ضفخ 
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ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ةيتآلا ٢٣ - يرولفورديهلا ةداملا نم ١  ومتلل ةلهؤم٥  نم لي  
.فارطألا ددعتملا قودنصلا م ررقم رودص نأش نمو   رسي ت نأب ةيذيفنتلا ةنجلل ًاروف حمسي نأ قفار

 .٢٢-يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم نم ةيوناثلا تاثاعبنالاةهجاومل تاعورشم ذيفنتو ةغايص 
تابكرم  كالهتسا وجاتنإ سايق ىلإ وعدي حرتقملا نإف ،ةماع ةفصب قيبطتلا لبقت يتلاةيحانلا نمو  -٢١

دهجثيح نم ةيرولفورديهلا نوبركلا دهج نم ًالدب يملاعلا رارتحإلا   ؛نوزوألا دافنتسا  رادصإ ىلإو  
، نم تارداص لاو تادراوللصيخ ارت تارداص لاو تادراولا رظح ىلإوةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم

 كالهتساو جاتنإنع غالبإلا و ،ليدعتلا يف فارطألا ريغ نادلبلا ىلإ ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمنم 
يرولفورديهلا نوبركلا بكرمتاثاعبناو ،ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم يوناث جتانك جتنملا٢٣ -    . 

ماكحأ ىلع رثؤي نل هنأ ىلع حرتقملا صنيو -٢٢ ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا  خانملا ريغت نأشب  
يذلاوقحلملا وتويك لوكوتربو ا ةيرولفورديهلا نوبركلاتابكرم مظني ،   تامازتلارابتع انكمي اذكهو .  

ةيفاضإتامازتلالايرتنوم لوكوتورب  ضعبب ءافولل ليبسك اهعبتت نأ فارطألل نكمي هنأو ،    ا امازتلا
ةيراطإلاةيقافتالاقاطن لخاد ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمب ةقلعتملا  حرتقملا وديؤم عفدي ،ةماع ةفصبو.    

لعدعاسي هنأب ـب ردقي ام دودح يف تاثاعبنالا ضيفخت ى  ديسكأ يناث ئفاكم نم نط نويلم  ٩٨ ٨٠٠ 
ةيا ىتح نوبركلا   ٢٠٥٠ماع. 

لامعألا لودج نم٦دنبلا  ماعل يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ليلحرملا ريرقتلا :    ٢٠١١ 
شقانت نأ عقوتملا نم يتلا،لامعألا لودج دونب نم ريبكلا ددعلا نيب نم -٢٣ نم مدقملا ريرقتلا يف    

ررقملا نم ٨ و٧نيترقفلل قيرفلا ةباجتس ا ،يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف  تبلط دقف . ٢٢/٢٢ 
لبق فارطألا ىلع ضرعت نأ هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو قيرفلا ىلإ ٧ةرقفلا  يداحلا عامتجالا   

 ٩-٢ءز جلا بجومبءاربخ فارطألا حشرت يك ل ةيهيجوت ئدابم ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو
ةرورض يف رظنلا قيرفلا ىلإ ررقملا نم ٨ةرقفلا تبلطو . قيرفلا تاصاصتخانم  نزاوتلاب دادتع الا 

كلذو ىرخألا ةيعرفلا ةقرفألاو ،لمعلا قرفو ،ةينقتلا تارايخلا ناجل ءاضعأ نييعت دنع ةبسانملا تاربخلاو 
نم ٨-٢ و٥-٢ و١-٢عرفألل ًاقبط   .قيرفلا تاصاصتخا 

ىلع تلمتش اءاضعأ ةينامث نم فلأتت ةنزاوتم لمع ةقرف قيرفلا أشنأ ،تابلطلا هذهل ةباجتس او -٢٤
مدقألاءاربخلا نم نيوضع ىلعو ةينقتلا تارايخلا ناجل عيمج نم ءاضعأ قيرفلا ىدل   . 

، و -٢٥ ددج ءاضعأ ى لع روثعلل ةفلتخملا قرطلا لمعلا ةقرف تضرعتساءاربخلا نييعتب قلعتي اميف
رثكأ تافصاوم ريوطت مهيلع بجي ةينقتلا تارايخلا ناجللو قيرفلل نيكراشملاءاسؤرلا نأ تجتنتس او  
نكمي ةددحمتانيسحت كلذك لمعلا ةقرف تددحو . قيرفلا اهيلإ جاتحي يتلا ةددحملا تاربخلاب ًاليصفت  
تافوفصملا قيسنت كلذ يف امب ،ًايلا  حةرفاوتملا تاردقلل ةفوفصمو ةبولطملا تاردقلل ةفوفصم ىلع اهلاخدإ
لمعلا ةقرف نأ ،كلذ ىلإ فاضي . ةينقتلا تارايخلا ناجل بناج نمو قيرفلا بناج نم ةمدختسملا ةيلاحلا
ةقرف تفنص ،ًاريخأو . تافوفصملا تالامكتسالو يداعلا ضارعتسالل ةحرتقملا ةينمزلا طوطخلا تشقان

ىلع دحوم نييعت ىوتحم عضو وأ ةدحوم نييعت ةرام تساعضوب تصوأو ةلصلا تاذ تامولعملا لمعلا 
ءاسؤرلا اهيلإ جاتحي دق يتلاو ،اهميدقتو تامولعملا عمج ىلعفارطألا ةدعاسمل لقألا  ناجلل نوكراشملا   

اهمدختسيس تامولعم يهوتانييعتلا ءارجإو نيحشرملا رايتخايف تبلل ةينقتلا تارايخلا  يف قيرفلا ،   
 ،كلذ ىلع فارطألا تقفاو اذإ ،كلذك حرتقأ دقو. اهتيبثتلو فارطألااهثح بتيكل تانييعتلاب ةيصوتلا 
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ةدعاق ءاشنإ متي نأ نيمزاللا ةرادإلاو ليومتلا نوزوألا ةنامأ ترفوو ءزجلا اهيف ثحبل ل ةلباقتانايب ، 
تا رايخلا ناجللو قيرفلل ءاربخلاب ةمئاق ىلع لمتشتو نوزوألا ةنامأل يكبشلا عقوملاىلع قيرفلاب صاخلا 

 .ةينقتلا
نزاوتلا اذه ثحب يغبني هنأبقيرفلا ىصوأ ،نزاوتلاب قلعتي اميفو -٢٦ نم نيمداقلا ءاربخل ل ةبسنلاب  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  نأو ،ا ٥   ةلماعلا ريغ فارطألا نمو قيقحت راطإ يف هيلع  
نم يأ يف رظنلا يف لماعلا قي رفلا بغري دقو. يميلقإلا عيزوتلل ةجاحلاثحبي نأ ماعلا نزاوتلا 

الا يف هدامتعاب ةيصوتلا يف بغري ةلأسملا هذ  فارطأللنيرشعلاو ثلاثلا عامتج ةقلعتملا تاءارجإلا. 
لامعألا لودج نم٧دنبلا  لايرتنوم لوكوتورب نم٢ةداملا نم تاءافعإلاب ةلصتملا لئاسملا :      
 ٢٠١٣ و٢٠١٢ يماعل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإلتاحيشر تلا: )أ( ٧دنبلا 
ت ةعبرأيداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىقلت  -٢٧ الا تاءافعإ ىلع لوصحللتاحيشر   مادختس 

لصي ٢٠١٢يف ةننقملا تاعرجلاب قاشنتس الا ةزهجأ عينصتل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمليرورضلا   
ل  نط٨٧٧,٣٤ىلإ يلامجإلا اهمجح  ل ًانط١٢٥ و٢٠١٢ ماع  ددع نأ ركذلاب ريدجلا نمو . ٢٠١٣ ماع 

بجومب ةلماعلا فارطألا بناج نم ةننقملا تاعرجلاب قاشنتس الا ةزهجأل تاءافعإ ىلع لوصحلا تابلط
ةداملا نم ١ةرقفلا  دق ٥  ةعست نمضفخنا  تابلط  هعومجم امل ،٢٠٠٩  يف  ىلإ ،نط ٢ ٠٦٢,٤٨   ٣ 

هعومجم امل ،٢٠١١يف تابلط  نط٦٢٧,٣٤  تانييعتلل يليصفتلا قيرفلا ضارعت ساىلع عالطإلا نكميو .  
ىلإ١٤-٢-٢نم ماسقأل ا يف ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأب ةقلعتملا -١٥تاحفصلا  (١٧-٢-٢  

ريرقت نم لوألا دل) ٢٩  قيرفلاا نم يلحرملا  ماعل  ةزهجأب ةقلعتملا تاحيشر تلا ىلإ ةفاضإلابو. ٢٠١١  
، قاشنتسالا ةننقملا تاعرجلاب ءافعإب ًاحيشرت قيرفلا ىقلت  نوبركلا تابكرم نم يساسأ مادختسا   

 مادختساءافعإ ىلع لوصحلل ًابلطو ،يوجلا ءاضفلا تا مادختسال ،يسورلا داحتالا نمةيرولف ةيرولكلا 
نم ناثيملاديرولكديمورب نم يساسأ ؤاشنإ متي دق عنصمب قلعتي ندرألا  نكميو . بهل تاطبثم جاتنإل ه 
دل ) ٥٨-٥٤نم تاحفصلاو  (٥-٤ ءزجلا يف تاحيشرتلا هذهل يليصفت ضرع ىلع عالطإلا  ا نم
ماعلقيرفلل يلحرملا ريرقتلا نم لوألا   ٢٠١١. 

تاءافعإ ىلع لوصحلل فارطألا تابلط ٢لودجلا ز ِجوي -٢٨ كلذكو ةيساسأ تا مادختسا 
زجومًاحرش مدقيو. ةيلوألا قيرفلا تايصوت لطلا نع قيرفلا ةيصوت اهيف فلتخت يتلا عضاوملا يفًا  يلوألا ب  
 .فرطلا نم مدقملا

  ٢لودجلا 
يماعل ٢٠١١لالخ ةمدقملا ةيرورضلا تا مادختسالاتاحيشر ت ) ةيرتملا نانطألاب (٢٠١٣ و٢٠١٢ 

  يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تايصوتو 

ةدمتعملا ةيمكلا   فرطلا
  ٢٠١١ماعل 

ـل ةحشرملا ةيمكلا  
٢٠١٢/٢٠١٣  

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةيصوت 
  يداصتقالا

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا   ٥  
  يسورلا داحتالا
 قاشـــنتسالاةزـــهجأ (
  ٢٥٠/١٢٥  ٢١٢  )ةننقملا تاعرجلاب

ًانط٢١٢ ـب يصوأ  .  
ًانط ٣٨ـب ةيصوتلا ىلع رداق ري      غ ًاداقتع ا ، 

تادراو نـم يتأي نأ     نكمي قرفلا نأب    هنم  
  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلاتابكرم نم ةيلاخ 
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ةدمتعملا ةيمكلا   فرطلا
  ٢٠١١ماعل 

ـل ةحشرملا ةيمكلا  
٢٠١٢/٢٠١٣  

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةيصوت 
  يداصتقالا

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا   ٥  
  

    

ماـعل   ١٢٥ــب ةيصوتلا ىلع رداق ريغ         
هنأ ساسأ ىلع   ٢٠١٣ لـمتكي   مل اـم  ،،   

ةيا    ردتلا صلختلا   بـجي   ٢٠١٢عم يجي  ،
تابكرم نم ةيلاخلا لئادبلا داريتس     ادازي نأ   

يأ ضيوعتل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا     
  .صقن

  يسورلا داحتالا
  ١٠٠ـب يصوأ   ١٠٠  ١٠٠  )يوجلا ءاضفلا(

عرفلا عوم  فارطألا : يا
 ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ     

  ٥ةداملا نم 
  رفص/٣١٢  ٣٥٠/١٢٥  ٣١٢

  ندرألا
ناـثي  ملا دـي  رولكدي  مورب(

بـهل طبثم جاتنإل بيذمك   
  )هؤاشنإ متيس عنصم يف

هب صو  ١٣٢-٦٢  ةبولطم ريغ  لئادب رفوتل ًارظني مل  .  

  شدالغنب
 قاشـــنتسالاةزـــهجأ (
  ٤٠،٣٥  ٥٧  )ةننقملا تاعرجلاب

  .٢٤,٦٧ـب يصوأ 
ةزـهجأل ةيمك يأب ةيصوتلا ىلع رداق ريغ        

ةننقملا تاعرجلاب    قاشنتسالا مدختسـت يتلا    
  .لئادب رفوتل ًارظن لورتيملاسلا/نوساكيتولفلا

  نيصلا
 قاشـــنتسالاةزـــهجأ (
  )ةننقملا تاعرجلاب

٥٦٢،٨٩  ٧٤١,١٥  

  .٥٣٢,٠٤ـب يصوأ 
ةزـهجأل ةيمك يأب ةيصوتلا ىلع رداق ريغ        

قملا تاعرجلاب  قاشنتسالا  مدختسـت يتلا  ةنن   
ًارـظن  ميدوـتاريالا   طشنلا نوكملا مويبو    ربأ

ةيصوتلا نم ًاضيأ نكمتي ملو     : لئادبلا رفوتل 
 جاـتنإل نادلبلا ضعب ىلإ ريدصتلا تابلطب      

يتـلا ةننقملا تاعرجلاب     قاشنتسالاةزهجأ    
طشنلا نينوكملا مدختست  نوـساثيمولكيب   ني   

  .لئادبلا رفوتل ًارظن لوماتوبلاسو
  ناتسكاب
 قاشـــنتسالاةزـــه جأ(
  )ةننقملا تاعرجلاب

  ٢٤،١ـب يصوأ   ٢٤،١  ٣٩,٦

عوم فارطألا : يعرفلا ا
نم  ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا      

  ٥ةداملا 
٦٨٩،٣٤-  ٨٣٧,٧٥  

٥٨٠،٨١  ٧٥٩،٣٤  

يـلكلا عوم   عـيمج  : ا
  -٩٣٩,٣٤  ١ ١٤٩,٧٥  فارطألا

٨٩٢،٨١  ١٢٥/١١٠٩,٢٤  
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 ٢٠١٢يماعل ةجرحلا تا مادختسالا تاءافعإلتاحيشر تلا: لامعألا لودج نم) ب (٧دنبلا 
 ٢٠١٣و

هل ةعباتلا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىقلت  -٢٩  
نمو . ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإ ىلع لوصحلل فارطأ ةعبرأ نم،  ٢٠١١ماع يف ًاحيشرت نيرشع 

، تاحيشرتلا ددع نعًاحيشر  ت١٦لدع مب لقي ددعلا اذه نأ ركذلاب ريدجلا ةقباسلا ةلوجلا يف تمدُق يتلا  
امهنيفرط نأو يجيردتلا صلختلل ًاططامدَق) نابايلاو ايلارتسأ (  اقو خ نل ام ال،  تاحيشرت امدقي إ 
ليثيملا ديمورب مادختسال ةجرح تامادختسا ليث يملا ديمورب ةيمك نإف ،ةماع ةفصبو. ٢٠١٥نم ًءادتب ا 

الا تاءافعإلاهحيشرتمت يتلا  دق ٢٠١٣يف ةجرحلا تا مادختس  نم اهمجح ضفخنا  ل نانطأ١٨٧٠٤   ماع 
ىلإ ٢٠٠٥ ماعل نط ٧٠٥  ب يأ،٢٠١٣  وحن هردق ضافخنا  ةئاملاب٩٦   . 

ةيعرفلا ا -٣٠  ، طنأ يف ًاعامتجا ثالثلا اجلو ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تدقع ايلا
نم ةرتفلا لالخ ،ايكرت ىلإ ١٤  راذآ١٨  تاءافعإل ليثيملا ديمورب تاحيشرت مييقتلكلذو  ٢٠١١سرام /   
. تاءافعإلا هذه لثمل ةلهؤملا ليثيملا ديمورب ةيمك نأشب ةتقؤم تايصوت حارتقالو ةجرحلا تامادختسالا
تايمكلا يف تاضيفخت لاب ًاملع تذخأو ،ًابيرقت تابلطلا عيمجب قلعتت ةتقؤم تايصوتب ةنجللا تمدقتو
ةيا يتلا  لولحب نابايلاو ليئارسإ يف ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا ططخو ةدحتملا تايالولا اهتبلط  

 .يلاوتلا ىلع، ٢٠١٢ و٢٠١١
ت صوصخب ةنجللا هترجأ يذلا يلوألا مييقتلا ةجيتن ةرشابم٣لودجلا لفسأ دريو  -٣١  تاحيشر 

بسأل حيضوت بناج ىلإ٢٠١٣ و٢٠١٢يماعل ةجرحلا تا مادختسالا لقت تاءافعإب ةنجللا ةيصوت با  
تايصوتل ةيليصفت ةشقانم ىلع عالط الا نكميو. تاءافعإلل ةبلاطلا فارطألا اهتبلط يتلا تايمكلا نع
لصفلا يف ةنجللا ا مادختسالا  يلحرملا ريرقتلا نم لوألا دل٨رجأ يتلا ةجرحلا تا  ا نم ماعل    ٢٠١١ 

كلذو يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل  دق ةيئاهنلا تايصوتلا نأ ثيحو . ةرشابم لودجلا لفسأ 
 ِهعامتجاءانثأ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل عقوتملا نم نإف ،تامولعملا نم ديزملا ميدقت ىلع فقوتت 

يأهجوي نأ نيثالثلاو يداحلا ةلئسأ      ةيلمعب وأ تانييعتلاب ةلص تاذ ا هل نعت  ودجي دق قيرفلا ءاضعأ ىلإ
دقعت نأ يفةحشرملا فارطألا بغرت دق ،ةداعلا ترج امكو . ضارعتسالا ةنجللا عم ًايئانث ًا عامتجا 
 .ةنجلل ةيلوألا تايصوتلاب ةلصلا تاذ اياضقلا ةشقانمل

  ٣لودجلا 
ماع يف تمدق يتلا ٢٠١٣ و٢٠١٢يماعل ) ةيرتملا نانطألاب(ةجرحلا تا مادختسالا تاحيشرت  

٢٠١١  
ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نم ةتقؤم ةيصوت 

 ةحشرملا ةيمكلا  فرطلا  ليثيملا ديموربب
  ٢٠١٢ماعل 

 ةحشرملا ةيمكلا
  ٢٠١٣ماعل 

٢٠١٣  ٢٠١٢  
  ٣٢,١٣٤  -  ٣٢,١٣٤  -  ايلارتسأ

  ١٣,١٠٩  -  ١٣,٤٤٤  -  ادنك
  ٣,٣١٧  -  ٣,٣١٧  -  نابايلا
تايمك + ٠,٠٤٥  ٦٥٦,٣٦٦  ٦,٢٧٠  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

نكمملا ريغ نم 
  ًايلاح اهمييقت

تايمك +  ٥٦٨,٤٢٢
اهمييقت نكمملا ريغ نم 

  ًايلاح
عوم تايمك + ٠,٠٤٥  ٧٠٥,٢٦١  ٦,٢٧٠  ا

نكمملا ريغ نم 
  ًايلاح اهمييقت

تايمك +  ٦١٦,٩٨٢
اهمييقت نكمملا ريغ نم 

  ًايلاح
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ريداقملا لماك نع اهمجح يف لقت تاءافعإب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تصوأ  -٣٢
لقي ءافعإب ،ديدحتلا هجو ىلع ،ةنجللا تصوأ دقو . ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ادنك اهتبلط يتلا

رادقملا ًةكرات ،ةيلقحلا ةلوارفلا ةعارز لجأل ادنك هتبلط يذلا رادقملا نع يرتم نط ٠،٣٣٥رادقمب   
تلانأ نم مغرلابو. ٢٠١٢ماعل كلذو  ٢٠١٠لالخ حونمملا ءافعإلا ىوتسم سفن دنع هب ىصوملا   حيشر 

جلا١٦٠ةحفصلا (ةنجللا ءاضعأ هردصأ ةيلقأ ريرقت يف شقون دق يدنكلا  لوألا دل٣-٥-٨ ءز،  ا ،( ،
 .ةنجللا يف ةيبلغألا يأر ىلع اولزن قيرفلا ءاضعأ عيمج نإف

تاتابنل بولطملا رادقملانع لقي رادقمب ةنجللا تصوأ ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل ةبسنلابو  -٣٣  
ددقملا ريرتخلا محلل تاحيشرتلا مييقت ةنجللا عطتست ملو. ةلوارفلاةهكافو ةنيزلا  ةيمنت ثوحب ءارجإلو  

كلذو تاثاعبنالا تالدعمو ءادألا رابتخال و،نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلاتاقيبطت   
ةقيقر ةيشغأمادختساب ىصوملا ريداقملا ضفخ ابابسأ هاندأ دريو.   مكحلاو   ىلع ةردقلا مدعب’’   
 .‘‘مييقتلا

للا تصوأ ،ةنيزلا تاتابنلتاحيشرتلاب قلعتي اميفو -٣٤ نط٧,٣٤٦رادقمب لقي ءافعإب ةنج   يرتم    
هنكمي فرطلا نأو تا مادختسالا ضعبل ةبسنلاب لئادبلا رفاوتب اهداقتعالكلذو بولطملا رادقملا نع 

ديزي نأو راخبلاو تازاكرلا مادختسايف عسوتلا  لاخدإو ليثي ملا ديدويأ تايجولونكت صاصتماةوق  
كلذو ٢٠١٣ماع لولحب اهيلع تانيسحتلا  حاتملا تقولا ىلع تانيسحت لاخدإ اهنيب نم قرط ب، 

 .ليثيملا ديدويأ لدعمو ليجستلل
امب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ريرقت ضارعتس ادعبو ،ةلوارفلا ةهكافب قلعتي اميفو  -٣٥

لوألا دل ١٥٧ةحفصلا ، ١-٥-٨ ءزجلا(ةيلقألا يأر كلذ يف   ا نم ريرقتلا نم ) ةيزيلجنإلا ةخسنلا( 
لقي رادقمب قيرفلا ىصوأ)قيرفلل يلحرملا ت مت يذلا رادقملا نع نط٧٠,٥٥١ـب  ،  متي امثير هحيشر   

يتلا لئادبلا مادختساةيناكمإ مدع تابثإ  ةنجللا اهيلعللدت  ة ناخ يف ًاضيأ ةيبلغألا يأر دسجتيو.  
لودجلا يف ةلوارفلل تاحيشرتلابةصاخلا تاقيلعتلا  ةخسنلا ١٧٣ و١٧نيتحفصلا رظنأ  (١١-٨   

جلا يفو،)ةيزيلجنإلا ةيزيلجنإلا ةخسنلا١٧٦ و١٧٥ناتحفصلا  (٦-٨ ءز   .يلحرملا ريرقتلا نم)  
، تاحيشرتلا نأشب ةنجللا ءاضعأ ضعب بناج نم ةيلقأ ريرقت دعأ -٣٦ مطامطلا جاتنإب ةصاخلا  

ةحفصلا ٢-٥عرفلا (ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ًاضيأ نا جنذابلاو تايعرقلاو ،لفلفلاو  ،١٥٩ 
ديزملا ميدقت ىلع تاحيشرتلا هذه نأشب ةنجللا تايصوت فقوتتو). قيرفلا ريرقت نمةيزيلجنإلا ةخسنلا   

زومت١٥هتياغ دعوم يف فرطلا بناج نم تانايبلا نم  كلذو ) فرطلا هددح ام وحن ىلع (٢٠١١هيلوي / 
يف قيرفلا قفت او. تاحيشرتلاب ةيصوتلا متت نلف تانايبلا هذه ميدقت متي مل امو ؛تاحيشرتلابابسأ ريربتل 

تايصوتعم يأرلا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل   . 
مل ةنجللا نإف ،ةبرتلا عاونأب ةلصتملا ثحبلا ضارغأل اهحيشرت مت يتلا ريداقملاب قلعتي اميفو -٣٧  

ثالثلا ثوحبلا تائفل ةبسنلاب ةيلاتلا تاقيلعتلا تمدقدقو. مييقت لمع عطتست  : 
، جحلاتاقيبطت ريوطت ضارغأل   )أ ( قيرفلا حرتق انحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا ر

يتلا ةقيرطلا سفنب ةباقرلا ريبادت نم ةافعم امادختسالا هذه ةجلاعم فارطألا ربتعت نأ ةرورض   أ ىلع تا
ا ىفعت  نحشلالبقام ت اجلاعمو يحصلا رجحلاتاقيبطت ا  اذ   ؛ 
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، مادختسا بتاثاعبنالا تالدعمو ءادألارابتخ اب ةقلعتملا ثوحبلل ةبسنلاب  )ب ( ةيشغألا  
دق فرطلا نوكي نأ ةطيرش ،ةجرح تا مادختساءافعإ هنأ ىلع قيبطتلا دامتع اةرورضب ةنجللا تصوأ 

تانوزخملا نم ةبولطملا تايمكلا ىلع لوصحلل دهجلا ىصقأ لذب  طرتشت ام وحن ىلع ك لذو ،حِلفي ملو
ررقملا نم ٧ةرقفلا  دفنتسي نأ نكمي تانوزخملا نم بحسلل يلاحلا لدعملا نأ ةنجللا تظحالو . ٢٧/٩ 

فرطلا ىدل ٢٠٠٥ماع لبق ام ذنم ليثيملا ديمورب تانوزخم  ب كلذو،حشرملا   ؛٢٠١١ماع مارصن ا 
ءادأ رايعم ك كلذو ثوحبلا ضارغأل ةنيعملا تايمكلا دامتعاب ىصوت نأ ةنجلل نكمي  )ج (

ةبولطملا تايمكلا ىلع لوصحلل هدوهج ىصقأ لذب دق فرطلا نوكي نأ ،ىرخأ ةرم ،ةطيرش ،ثوحبلل 
لئادبلل نراقملا ءادألا سسأ ديدحتل ةجاح كانه نوكت يتلا تالاحلا يف طقفو ،حلفي ملو تانوزخملا نم 

هذ . ةيليجستلاو ةيميظنتلا تابلطتملابءافولل ًاديدحت ةبولطملاو ةلمتحملا   اهيف ءافولا متي ال يتلا تالاحلا يفو
 ، ةنراقملا ةيلاعفلا مييقتل ليدب رايعممادختساةرورض ةنجللا تحرتق اريياعملا نأ ىلإ قيرفلا راشأو .  

ت متي يتلا تايمكلا حيضوتل تالاحلا ضعب يف ةيثحبًاططخ تمدق ةدحتملا تايالولا ضارغأل اهحيشر   
لازت ال ا  ، أب تحرص اهنكلو ثوحبلا ططخلا كلت نأشب ليصافتلا نم ديزملا ىلع لوصحلل ىعست  

  .ىرخألا ةنيعملا ةيثحبلا تامادختسالا نأشبو
تصوأ ،داصحلا دعب ام تا مادختسانأشب ثحبلا ضارغأل  حشرت يتلا تايمكلاب قلعتي اميفو -٣٨

صاخلاثوحبلل رييداقم ىلع ةقفاوملاب ةنجللا ملا ريرتخلا محلبة  ماعل جلاع  مل اهنكلو،٢٠١٢  ةيصوتلا عطتست    
تلا ةنجللا ميق. ٢٠١٣ماعب ةصاخلا ةيمكلاب   ماع يف حيشرت نأ نكميو بناج نم هميدقت ديعأ اذإ ٢٠١٢   

لا مييقت نم كلذك ةنجللا نكمتتملو. فرطلا الا ضيفخت ضرغب ثحبلل ةصصخملاتايمك   تاثاعبن 
امثير ،نحشلا لبق امتاجلاعم و يحصلا رجحلا تامادختسالو فرطلا نم تامولعملانم ديزملا درت   . 

نم ءزج يأب ةيصوتلاب ةنجللا نكمتت ملجلاعملا ريرتخلا محلل ءافعإ بلطب قلعتي اميفو -٣٩  ،  
نط٣,٧٣٠ـلا  ا جئاتن درت امثير  يماعفيصو عيبر يف ىرجتس يتلا قاطنلا ةعساولا تارابتخال    

 .٢٠١١ و٢٠١٠
الا تاءافعإلتاحيشرتلا هذه لوانت ىلإ ةفاضإلابو -٤٠ ، ٢٠١١يف تمدق يتلا ةجر حلا تامادختس 

بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ٢٠١٥ماعل ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا نأ ىلإ قيرفلا راشأ   
ةداملا نم ١ةرقفلا  ةعرسب هدعوم برتقي٥  فارطألا تققح امنيب هنأ ىلإ قيرفلا راشأ ددصلا اذه يفو .  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  دنصلا نم ةدعاسمب٥  صلختلا وحن ًاريبك ًامدقت فارطألا ددعتملا قو  
ميدقت نوررقي دق ضعبلا نإف ،يجيردتلا ًارظنو . ٢٠١٣يف ركبم تقو يف ةجرح تا مادختسا تاحيشرت 

تابلطتم يف رظنلا ىلع ةينعملا فارطألا قيرفلا ثح ،ةمعاد تانايب عمج ىلإ ةجاحلاو ،ةيلمعلا هذه دقعتل 
الاتاحيشرتب صاخلا بيتكلا يف ةدراولا ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ ديمورب نم ةجرحلا تا مادختس 
 .ليثيملا

 )٢١/١٠ررقملا (نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلاب ةقلعتملا لئاسملا : لامعألا لودج نم) ج (٧دنبلا 
UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/2ةقيثولا يف هيلإ ريشأ امكو  -٤١ ر دقف نم دنبلا اذه ل ،  مدعل ٢٠١٠ح  

رشعلاو يناثلاعامتجالانكمت  ايجولونكتلا قيرف ماق دقو . هنأشب تالوادملا ماتتخانم فارطألل ن و 
م ديدعل يلحرملا هريرقت نيمضتب ،نيحلا كلذ ذنميداصتقالامييقتلاو  ةلص تاذ نوكت دق يتلا دونبلا ن  
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صلا رجحلا تاقيبطت يف ليثيملا ديموربكالهتساةيواز نمف . دنبلا اذهل فارطألا ثحب رارمتساب يح  
نأب قيرفلا ديفي ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو يف هنع غلبملا يملاعلا كالهتسالا  نع ًاليلق لقي ٢٠٠٩   

نط١٢٠٠٠ نأب قيرفلا ديفي يميلقإلا كالهتسالا ثيحنمو .   لالخ بحسلا ةيضافخنال اتاهاجتالا   
ومألانادلب لاو ةيبرغلا ابوروأنادلب ةعومجم يف ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا   تفقوت دق ةيويسآلا ةع او ىرخ

كلذل يسيئرلا ببسلا عجريو،٢٠٠٩يف  ىلإ   رجحلا تاقيبطت ضارغأل  كالهتسالايف ةريبك تادايز  
ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا اهنع تغلبأ يتلا نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا نادلب ةعومجم ىدل ( 

ةيويسآلا ةعوما يف(ايروك ةيروهمجو ليئارسإو ) ىرخألا نادلبلاوةيبرغلا ابوروأ  .( 
الا راطإ يف موقت ةيعرفلاتائيهلا نأب ًاضيأ قيرفلا ديفيو -٤٢ ثحبب تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافت   

تاجلاعم نأل كلذو ؛ ‘‘تاتابنلاب ةلصلا تاذ تابنإلا طئاسوو ةبرتلا تاجلاعم’’ـل ةيرايعم قرط ةرولب 
ـبترثأتسادامتع الا ريياعم قيقحت ضرغبلتاشملا تاتابنو ةبرتلاب ةطبترملا ةبرتلا تافآ ةحفاكم    ٢٥ 

يلامجإ نم ةئاملاب فارطألا اهنع تغلبأ يتلا نحشلا لبق ام تاجلاعم و يحصلا رجحلا تاقيبطت لكالهتسالا 
ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماعلا ريغ  ةوعد دوت دق لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا نأ ىلإ قيرفلا ريشيو ٥   ،

لوأ عفر ثحب ىلإةيقافتالا  .عفترم ىلإ يداع نم لمعلا نم بناجلا اذه ةيو 
لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحل ا تاقيبطتب ةقلعتملا ةيعيرشتلا ثيدحتلا تايلمعب قلعتي اميفو -٤٣

لبق ام تا مادختسايف ليثيملا ديمورب يف ًاريبك ًاضيفخت تققح دق ليزاربلا نأ ىلإ قيرفلا راشأ ،نحشلا 
فقو ىلع اهمزع تدكأ ا  عيمج أ امك نحشلا يحصلا رجحلا تاقيبطت يف ليثيملا ديمورب تا مادختسا 

لوألا نوناك٣١هاصقأ دعوم يف نحشلا لبق ام ضارغأو  هنأ ىلإ ليزاربلا تراشأو. ٢٠١٥ربمسيد /   
ثوحب ةمث نإف يحصلا رجحلا تا مادختساضعبل ةبسنلاب ليثيملا ديموربل لئادب دوجو مدع نم مغرلا ىلع 

 .نآلا يرجت ةلص تاذ
ادنكب قلعتياميفو -٤٤ تلا نيب نم دجوي ال هنأ نلعأ دق فرطلا اذه نأب قيرفلا دافأ؛  يتلا تاحيشر   

ةيلقحلا ةلوارفلا جاتنإل ٢٠١١ماع يف تمد ُق ام تاجلاعم وأ يحصلا رجحلاك تاقيبطتب صاخ وه ام  
 ، وأ ةيلحملا ضارغألا يف ءاوسادنك يف نحشلا لبق ريدصتلاضارغأل  رظ حلا نأ كلذك قيرفلا دافأو.  

رجحلا تاقيبطت اهنيب نمو ،ليثيملا ديمورب تا مادختساعيمج ىلع يبوروألا داحت الا بناج نم ضورفملا
يناثلا نوناك١ يف ذافنلا زيح لخد دق نحشلا لبق ام تامادختساو يحصلا ديكأتلا ديعأو ٢٠١٠رياني /   
الا ررق امنيح٢٠١١رياربف /طابش يف هيلع ديمورب مادختساب حمسي حرتقم لوبق مدع يبوروألا داحت   
 .ةيرحبلا تايواحلا يف ةيبشخلا ةئبعتلا داوم ةجلاعم يف ليثيملا

ةحقنم حئاول ترشن دق ةينابايلا تاتابنلا ةيامح ةئيه نأب قيرفلا دافأ دقف ،نابايلاب قلعتي اميف و -٤٥
لوليأ يفذافنلا زيح لخدتفوس يتابنلا رجحلل  يتل ا ةحئاللا هذه نم قيرفلا عقوتيو. ٢٠١١ربمتبس / 

تافآلاب ةصاخ ةديدج يحص رجح ةمئاق ئشن رطاخم ليلحت ساسأ ىلع موقت ةبسانم رجح ريبادتو ت  
نأ ا ،تافآلا  نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغأ يف ليثيملا ديمورب ىلإ ةجاحلا نم للق أش نم ت 
 .ةقباسلا ةحئاللاب ةنراقم

ىلع طباوضلا مييقت ةداعإ نم نيماع ةرت ف باقعأ يف هنأب قيرفلا ديفي ،ادنليزوينب قلعتي اميفو -٤٦
رطاخملا ةرادإ ةئيه تررق ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تاقيبطت يف ليثيملا ديمورب لامعتس ا
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ب حامسلا ةلصاوم٢٠١٠ماع رخاوأ يف ،دلبلا كلذ يف ةيئيبلا  ةجلاعم يف ليثيملا ديمورب مادختسا  تادراو لا 
نحشلا لبق ام تاجلاعمويحصلا رجحلاةعضاخلا تارداص لاو ىلع رظح ضرف نأ ةطلسلا هذه تأرو .  
تادراولاب قلعتت ةددحم تا مادختسال لئادب دوجو مدع ببسب بسانم ريغ رمأ ليثيملا ديمورب
لع . تارداصلاو  طورشم ادنليزوين يف ليثيملا ديموربمادختسارارمتس اج دقف ،كلذ لك ليق نأ دعبو ًا  
آلا ةرادإل تاسرامممادختساب كلذ يف امب ،ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع ليثيملا ديموربل ةرشابملا ريغ راث  

،ا ةداعإل تادعم بيكرت ةرورض ماع لولحب ريخبتلا قفارم ىلع بَكر تزاجتحال  ٢٠٢٠ . ، ًاريخأو
، او رالود نويلم ١,٨٥غلبم فرصب ادنليزوين تمزتل اةئيهلا بناج نم ةيصوتل ةباجتس  تارالود نم 
ىلإ ةيمارلا ثوحبلا ىلع ٢٠١٦-٢٠١١ةرتفلا ءانثأ ةيعانصو ةيموكح رداصم نم ةدح تملا تايالولا  

هل ليدب ريوطت وأ ليثيملا ديموربزاجتحاقيرط نع امإ ةيتابنلا ةحصلا تابلطتمب ءافولا  ادنليزوين لمأتو .  
ةقيرطلا هذ نع ةمجانلا ةيئيبلا راطخألا للقت نأ  يف ريبك ةجردب ليثيملا ديموربمادختسا  هتياغ دعوم يف ة  

ةحصلا تابلطتمب ءافولل ةيرورض ةدام ليثيملا ديمورب نأ ىلإ ادنليزوين تراشأ ،تقولا سفن يفو . ٢٠١٥
 ٢,٢ىلإ اهتميق لصت يتلا ،ةعوطقملا باشخألا نم دلبلا تارداص ضارغأل ةدروتسملا نادلبلا ىدل ةيتابنلا 

رالود نويلب ةدحتملا تايالولاتارالود نم   . 
يف تبلا دنع رابتع الا يف ثيدحتلا اذه ذخأي نأيف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بغري دق و -٤٧
فارطألل نيرشعلاو ثلاثلاعامتجالاةيصوتل ةبسانم ،تدجو نإ ،تاءارجإلا نم يأ  هدامتعاب   . 

نوزوألل ة دفنتسملا داوملل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا: لامعألا لودج نم) د (٧دنبلا 
  )٢٢/٧ و٢١/٦ ناررقملا(

ماعل يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا لييذت يف درت  -٤٨ دل  (٢٠١٠  ٢ا ،
، يليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا نأشب ةيليصفت تامولعم) ٤-٤ ءزجلا نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملل ة
ركذ دقو .نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةدوجوم لئادب اهل فرعت مل يتلا تامادختسالا كلت كلذ يف امب  
الا عيمجل ةرفاوتم لئادب دجوت هنأ،ةماع ةفصب ،قيرفلا ، او. ًابيرقت تامادختس  مييقتلا كلذ ىلإ ًادانتس

الاب ةصاخلا ةيملاعلا تاءافعإلا نم ًاددحم ًءارجإ١٥داعبتس اةرورضب قيرفلا ىصوأ  ةيربتخملا تا مادختس 
ةرورضب كلذك ىصوأو .ةيليلحتلاو ارمادختسايهو الأ ،ءافعإلا راطإ يف تاقيبطت ةثالث ءاقبت سا  ع ب 

، N-bromosuccineimideكينكلسلا ديميإ ديمورب ةدامب ةلصلا تاذ تابيذملا تالعافت يف نوبركلا ديرولك 
ةيبطلا ةيجولويبلا ثوحبلا يفو،رحلا قشلا تاذ ةرملبلا تالعافت يف يلِسلِس لقن لماعك ثحب دقو .  
يناثلاعامتجالا تايصوتلا هذه يف تبي مل هنكلو قيرفلا ريرقت فارطألل نورشعلاو   . 

يغبني يتلا ةقيرطلا ىلع ا ،ىرخأ رومأ بناج ىلإ ،فارطألا تزكر ،كلذ نم ًالدبو -٤٩  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطأل ل الا تاءارجإ عم لماعتت نأ٥  يليلحتلاو يربتخملا مادختس   

ةداملا نم ١ةرقفلاب لمعت ال يتلا فارطألل ةبسنلاب ءافعإلا نم كلذ لبق تدعبتس ادق تناك يتلا   ٥ .
محشلاو تيزلا رابتخ ايملاعلا ءافعإلا نم كلذ لبق تدع بتسادق تناك يتلا تاقيبطتلا كلت لمشتو 

و ؛هايملا يف ةلماكلا ةيلورتبلاتانوبركورديهلاو نع فشكلا يفو ؛قرطلا فصر داوم يف راقلا رابتخا   
الا هذ. يعرشلا بطلا يف عباصألا تامصب  ادق تناك يتلا تا مادختسقلعتي اميفو ، لبق نم تدعبتس
ررقملا فارطألل نورشعلاو يناثلا عامتجالادمتع ا ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل حمس يذلا ٢٧/٧   ،٥ ،
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لوألا نوناك٣١ىتح  نأ ٢٠١١ربمسيد /  ع رظحلا نعديحت  الاىل  احلا يليلحتلاو يربتخملامادختس  يف يل  
 .ًارربم اهلنأ فارطألا كلت ىرت يتلا تالاحلا 

٢٠١١يلحرملا هريرقت يف قيرفلا حرصو  -٥٠ قلتي مل هنأب ىلع لوصحلاب قباسلا هبلط ىلع دودر يأ    
ةداملا نم ١ةرقفلا بجو مب ةلماعلا فارطألا نم تامولعملا نم ديزملا نأشب ٥  ىلإ ةجاحلا رارمتسالامتح ا   
يملاعلا ءافعإلا نم قباسلا يف تليزأ دق تناك يتلا تاءارجإلا كلت يفنوزوألل ةدفنتسملا داوملا تلوانتو .  
رارمتس الل ةيداصتقالاو ةينقتلا بناوجلا نع تامولعم فارطألا بلط ةلأسملا هذه لوح قيرفلا تاشقانم

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل حامسلا يف  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسا ب٥  كلت  يف 
ددصلا اذه يفو . يملاعلا ءافعإلا نم تدعبتسادق تناك يتلا ة يليلحتلا تامادختسالاو ةيربتخملا تاقيبطتلا

ماعل هريرقت نم ٤-٤-٤عرفلا يف قيرفلا راشأ  نأ ىلإ ٢٠١١  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسارارمتس ا   
داملا نم١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل تاقيبطتلا هذهل  ٥ة   زع  ت نأ نكمي لئادب دوجو مدع ىلإ ى  

بيردتلا كلذ يف امب ،ةديدج قئارط ذيفنت ةفلكت ىلإ وأ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل قلعتي اميفو .  
، الا فيلاكتل يغبني هنأب قيرفلا حصن ،فيلاكتلاب تناك ولو ىتح ةمادتسم نوكت نأ لئادبلا ىلإ لاقتن
غالبإ بلط يف بغرت دق فارطألا نأ قيرفلا ركذو . اهلحم لحت يتلاداوملا نم ةفل ُك ىلعأ ةليدبلا داوملا

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا بناج نم تامولعملا  ديدحت يف ةدعاسملل كلذو ٥  ةدعاسملا  
بغري دقو .لئادبلا دامتعانم نيكمتلل ةمزاللا  فارطألل نورشعلاو ثلاثلاعامتجالا  هذه عضي نأ  يف   

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل حامسلا يف رارمتس الا ةلأسم يف رظنلا ةدواعم دنع رابتعال ايف تامولعملا
ةداملا نم ١ ا نم٥  كلذو يليلحتلاو يربتخملا مادختسالا ىلع ةضورفملا ةيملاعلا رظحلا عاونأ نع فارحنال   

 .٢٢/٧ررقملا بجومب 
تا مادختسالا لاجم يف فارطألا زيكرت يف لثمتي ،٢١/٦ررقملا نع ًارخؤم أشن هاجت اةمثو  -٥١

 ، ةدفنتسملا داوملا مادختسا بلطتتيتلا ةيلودلا ريياعملا يف تاريغتلا دشحو ديدحت ىلع ةيليلحتلاو ةيربتخملا  
ىرخأ داوم بناج ىلإنوزوألل لئادب هيف ددح يذلا قباسلا ِهلمع ىلإ قيرفلا راشأ ،ددصلا اذه يفو . ، 

يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملامادختسال   ، تاقيبطتلا نم ديدعلا يتلا ةددحملا قئارطلا نم ًاليلق ًاددع جردأو  
ل ةيكيرمألا ةيعمجلا اهتعضو ريياعم دودح يف لئادبلامادختسااهيف ددحتي  قيرفلا راشأو . داوملاو رابتخال 

ىلإكلذك ىلع هنأ   زيفحت ىلإ كلذ ءارو نم يمريوريياعملا عضو تاهج نم نيتيسيئر نيتهجب لاصت ا   
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع لمتشت ال ةيرايعم قئارطدادعإ  . 

ررقملا ىلع ًءانب اوماق دق نيرخآنيفرطو يبوروألا داحت الا نأ ىلإ قيرفلا راشأ ،ًاريخأو -٥٢  ٢١/٦ ،
ةيربتخملا تا مادختسالا تاقيبطت يف نوزوألل ةدفنتسملاداوملا لادبتس اةيناكمإ نأشب ةنامألا غالبإب 

نم مغرلا ىلع هنأ ىلإ ،قيرفلا راشأو. ريخألا هريرقت يف قيرفلا اهجردأ يتلا ةيليلحتلاو تامولعملل هرابتع ا 
دق ةمدقملا قاروألا يف تدرو يتلا تابلطلا ضعب نإف ،ةياغلل ةديفم ةمدقملا دادعإ ٍبلط دح ىلإ تلصو  

لثم دادعإب هل حمسي عضو يف سيل هنأب قيرفلا حرصو. ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا نأشب بيتُك  
عيمج نم ةيرود ريراقت بلط وأ ،بيتك دادعإ ليومت يف امإ بغرت دق فارطألا نأ حرتقاو بيتُكلا اذه  

 ة، يليلحتلاو ةيربتخملا تاءارجإلا يف مدختست يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تايمكلا نأشب فارطألا
هقرغتست دق يذلاتقولاو اهثحب يرجي يتلا لئادبلاو ،ةعبت ُملا تاءارجإلاو داوملا نم يجيردتلا صلختل ل 
 .ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا يف ةلخادلاو نوزوألل ةدفنتسملا
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ايليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا قاطنب قلعتي اميفو -٥٣ ىلإ ةراشإلا ردجت ،أشب ريراقتلا دادعإو ة  
رط٢٨هعومجم ام ماق نأ ةيضاملا ًاماع رشع ةثالثلا لالخ ثدح هنأ  ةلماع فارطأ ةرشع مهنيب نم (ًاف  

ةداملا نم١ةرقفلا بجومب  نوزوألل ةدفنتسم داوم كالهتسانع غالبإلاب رثكأ وأ ةنس لالخ ) ٥    
لاكالهتسالاغلب دقو . ةيليلحتو ةيربتخم تاقيبطت يف تمدختسا ـل يلك  نع تغلبأ ًافرط ١٢   كالهتسا 

اهنم ،ًانط ١١٦ ،٢٠٠٩يف تا مادختسالا هذه لجأل ًانط ٧٩  ةرقفلا بجومب نالمعي نافرط ا ا   رثأتس
ةداملا نم ١  ٥. 

ةنجللاو يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كرتشملا ريرقتلا : لامعألا لودج نم) ه (٧دنبلا   
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم صلختلا يف زرحملا مدقتلا نع فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا 

  )٢١/٣ررقملا (عينصتلل لماوعك ةم دختسملا
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ٢١/٣ررقملا يف ،فارطألا تبلط  -٥٤ ةيذيفنتلا ةنجللاو يداصتقالا،   

نم يجيردتلا صلختلا يف مدقتلا نأشب ،فارطألا هيف رظنت كرتشم ريرقت دادعإ فارطألا ددعتملا قودنصلل 
نكمي ،كرتشم ريرقت دادعإ مدع نم مغرلا ىلعو . عينصتلللماوع ك ةلمعتسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا

ريرقتلا و UNEP/OzL.Pro./ExCom/62/Inf.2/Rev.1ةقيثولا مسرب ةيذيفنتلا ةنجللا ريرقت ىلع عالطإلا 
ماعليلحرملا ةيذيفنتلا ةنجللا ريرقت اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلاب ًاملع هيف قيرفلا ذخأ يذلا٢٠١١    ، .
يلحرملا ريرقتلا لمتشي ،كلذىلإ ةفاضإلابو ماعل  ةيفاضإ اياضقل ةشقانم ىلع قيرفلا هدعأ يذلا ٢٠١١    
 .عينصتلا لماوعب ةصاخ

فارطألا ددعتملا قودنصلا هزرحأ يذلا مدقتلا هالعأ روكذملا ةيذيفنتلا ةنجللا ريرقت فصي و -٥٥
ليلقت يف ،اهدعاسي يتلا نادلبلاو نم ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تاثاعبنا  ىلإ عينصتلا لماوع مادختسا   
ًايفيلاكت لاعف بولسأبو ةلوقعم ةروصب قيقحتلل ةلباق ا ’’  أ ىلع ةيذيفنتلا ةنجللا تقفاو يتلا تايوتسملا
ريرقتلا جرديو. ١٠/١٤ررقملا هيلإ وعدي ام وحن ىلع  ،‘‘ةيساسألا ةينبلا نع هيجو ببس الب يلختلا نود  

ةطشنألاو عينصتلالماوع تاعورشم ،ًاديدحت  فارطألا ددعتملا قودنصلا نم تلو   مدقي امك ،م يتلا  
تامولعم كلذك مدقي وهو . ةتباثلا وأ اهنع غلبملا تاريثأتلاو ةدمتعملا ليومتلا تايوتسم نأشب تامولعم
 .ذيفنتلا تالاكو اهنع تغلبأ يتلا تاعورشملا يف زرحملا مدقتلا نع

لماوع عيراشم فارطألا ددعتملا قودنصلا دمتعا -٥٦ نيصلاو ،ليزاربلايفعينصت    ، ، ايبمولوكو  
يكل تمم ،كيسكملاو دنهلاو ،ةيبعشلا ةيطارقوميدلا ايروك ةيروهمجو  ص يتلاو اينامورو ناتسكابو ضفخت  

جاتنإو ،اهكالهتسايرجي ) نوزوألا دافنتسا دهج نانطأ(نم نط  ١٩ ٧٠٠وحن  نم نط  ٣٧ ٠٠٠ 
ىلإ لصت ةفلكتب نوزوألادافنتسا دهج نانطأ  د نويلم١٢٠  ةدحتملا تايالولاتارالود نمرالو   دقو .  

يف رفصلا ةجردب كالهتسانع ليزاربلا تغلبأ  كلذو ٢٠٠٩ و٢٠٠٨يف عينصتلا لماوع تا مادختسا   
 كالهتساب حمسي يذلا ،ةيذيفنتلا ةنجللا عم اهقافتانم مغرلاب  نينط نوزوألا دافنتسا دهج نانطأ نم  

جاتنإ نأب ريراقتلا ديفت ،اينامور يفو. ٢٠١٣ماع لالخ رو لكلا جاتنإل نوبركلا ديرولك عبار نم ًايونس  
ةيا كالهتساو نوبركلا ديرولك عبار  شملا ليومت نأو٢٠٠٧يف فقوت دق عينصت لماعك ه ريغ عيرا،   
ُملا ليوحتلا عورشم رفسأ،كيسكملا يفو. فارطألا ددعتملا قودنصلا ىلإ داعي فوس مدختسملا نع لوم  

تغلبأ ،لثملابو عينصت لماوعك نوزوألل ةدفنتسملا داوملل دلبلا كلذ مادختسانم يلامجإ يجيردت صلخت   
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ا لماوع تاقيبطت يف رفص هرادقمكالهتسانع ةيبعشلا ةيطارقوميدلا ايروك ةيروهمج  ىلع كلذو عينصتل   ،
 .دعب المكتست مل ةلص يوذ نيقفرمل ليوحت اتيلمع كانهنأ نم مغرلا 

٥٧-  ، ةطخ لالخ نم عينصت لماعك نوبركلا ديرولك عبار نم يجيردتلا صلختلا يرجي دنهلا يفو
ماعل ققحتلا ريرقت ريشيو كالهتسالاو جاتنإلا نم لكل ةيعاطق نأ ىلإ ٢٠٠٩،  ديرولك عبار كالهتسا   

ىلإ ضفخنادق نوبركلا  نط ٢٩,٧  ، دافنتسا دهج نانطأ نم   يف هديدحت مت يذلا دحلا نعنوزوألا  
نم لماكلا يجيردتلا صلختلا دنهلا نم بلُط ٢٠١٠يفو . ةيذيفنتلا ةنجللا عم مربُأ يذلا قافتالا  
عينصت لماعك نوبركلا ديرولك عبارمادختسا ىلإ ةمدقملا ققحتلا ريراقت نإف ،نيصلاب قلعتي اميف امأ  . 

تاقيبطتب ةلصلا تاذ نوبركلا ديرولك عبار نم ةيقبتملا تايمكلا كالهتسانأ ىلإ ريشت ةيذيفنتلا ةنجللا   
ىوتسملا نم لقأ هنأ ودبي يذلا ىوتسملا وهو ٢٠٠٩يف نط  ٤ ٥١٥تغلب نيصلا يف عي نصتلا لماوع  ،
 كالهتسال ،٢٠١٠لولحب ررقملا نم كلذ عم و. ماعلا كلذل ةيذيفنتلا ةنجللاو نيصلا نيب هيلع قفتملا

الا تاجرد ىصقأ ىلإ ضفخنت نأ نوبركلا ديرولك عبار نمعينصتلالماوع  ىلإ لصتف ،ضافخن  ًانط ٩٩٤   
ةبلاغلا ةيجيتارتسإلا نأ ىلإ ةيذيفنتلا ةنجللا ريرقت ريشي ةماع ةفصبو . نوزوألادافنتسا دهج نانطأ نم 

ةرتفلا لالخ كالهتسالايف ةيرورضلا تاضيفختلا قيقحتل  دح دعبأ ىلإ دمتعت لازت ال ٢٠١٠-٢٠٠٨   
لعو،نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا ريغ داوملا مدختست تايجولونكت ىلإ لوحتلا ىلع  .عناصملا قالغإ ى 

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا نم ١-٣-٤عرفلا لمتشي و -٥٨ ىلع يداصتقالا   
اىلع لمتشي امك عينصت لماوعك تا مادختسالا ةلاحل لامكتسا  نيلودجلا ىلع تارييغت لاخدإب تاحارتق

ًاقحال هب لد١٠/١٤ررقمل لءابو فلأ   ع يذلا وحنلا ىلع دعب هنأ ىلإ ةددحم ةف صب قيرفلا ريشيو. ، 
ركذلا فنآلا ريرقتلا يف تجمد ُأو فارطألا اهتمدق يتلا عينصتلا لماوعب ةصاخلا تامولعملا ضارعتساءارجإ 

نم ًامادختسا ٢٧نأ ررق ،ةيذيفنتلا ةنجلل  دعت مل فلأ لودجلا يف ةجردملا عينصتلا لماوع تا مادختسا 
كرتت نأ ا لاو ةعبسلا تاقيبطتلا كلت ةلازإ نإ. لودجلا نم اهتلازإ نكمي كلذلو ،مدختست  أش نم نيرشع

١٤ ت لازت ال ًاقيبطت عينصت لماوعك نوزوألا ةقبطلةدفنتسملا داوملا مدختس  تاقيبطتلا ٤لودجلا جرديو .    
جاردإب قيرفلا ةيصوتو،فلأ لودجلا يف ةدوجوملا ةمئاقلا ىلع ًايلاح ةدوجوملا وأ حقنملا فلأ لودجلا يف اه  

 .هنم اهبطش
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  ٤لودجلا 
مادختسالا ررقملا نم ءابو فلأ نيلودجلا يف عينصتلا لماوعل ةيلاحلا تا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تايصوتو ١٠/١٤   
امهيلع تارييغت لاخدإبيداصتقالا    

لماع مادختسا   ٢٢/٨ررقملا   ةداملا  عينصتلا 
نم اهفذحب راشي له   فارطألا  مقر

  ؟فلأ لودجلا
يف نيجورت ينلا ديرولكمادختسا فقو 

نوبركلا ديرولكعبار  تايولقلاو رولكلاجاتنإ  ليئارسإو يبوروألا داحتالا   ١   
  ال  ةدحتملا تايالولاو

صاصتما قيرط نع رولكلا زاغ ةداعتسا 
جاتنإ نعفلختملا زاغلا  رولكلا  

  تايولقلاو

نوبركلا ديرولكعبار   
تايالولاو يبوروألا داحتالا   ٢

  ال  ةدحتملا

نوبركلا ديرولكعبار  رولكم طاطم جاتنإ   ال  يبوروألا داحتالا  ٣  
نوبركلا ديرولكعبار  نافلسودنإلاجاتنإ    معن  -  ٤  
نفلسم رولكم ددعتم نيفيلوأ  رولكجاتنإ 

)CSM(  
نوبركلا ديرولكعبار   ال  ةدحتملا تايالولاو نيصلا  ٥  

نوبركلا ديرولكعبار  )PPTA(ديمار ألارميلوب جاتنإ    ال  يبوروألا داحتالا  ٦  
يرولكلا نوبركلا بكرم   ةيعانطصإلا فايلألا نم حئافص جاتنإ

  ال  ةدحتملا تايالولا  ٧  ١١-يرولف

نوبركلا ديرولكعبار  رولكم نيفاراب جاتنإ   معن  -  ٨   
فلاوسل يئايميكلا يئوضلا بيكرتلا 
ددعتملا ريثيإلا ددعتملا نيسكوريبيلوبلا 
ةددعتملا تاريثإ يلوبلاب ةصاخلا رولفلا 

  ةفيظولا ةيئانث تاقتشملاورولفلا 

يرولكلا نوبركلا بكرم 
  ال  يبوروألا داحتالا  ٩  ١٢-يرولف

ةددعتملا ريثيإلا ةددعتملا تالويدلا ريضحت 
  رولفلا

يرولكلا نوبركلا بكرم 
  ال  يبوروألا داحتالا  ١٠  ١١٣-يرولف

نوبركلا ديرولكعبار  ميدولكيسلا جاتنإ   ال  يبوروألا داحتالا  ١١  
نوبركلا ديرولكعبار  رولكملا نيبوربيلوبلا جاتنإ   ال  نيصلا  ١٢  

تّال   رولكملا نيليث يإلاليلنيف خ جاتنإ
)CEVA (  

نوبركلا ديرولكعبار   ال  نيصلا  ١٣  

نوبركلا ديرولكعبار  ليثيملا تانايسوسيأتاقتشم جاتنإ    ال  نيصلا  ١٤  
نوبركلا ديرولكعبار  سكونيفلا ديهدليرتبجاتنإ    معن  -  ١٥  
نوبركلا ديرولكعبار  نيديريبلا ليثيم ديرولكجاتنإ    معن  -  ١٦  

نوبركلا ديرولكعبار  ديربولك اديميإ جاتنإ   معن  -  ١٧  
نوبركلا ديرولكعبار  ننيتيفريبلاجاتنإ    معن  -  ١٨  
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لماع مادختسا   ٢٢/٨ررقملا   ةداملا  عينصتلا 
نم اهفذحب راشي له   فارطألا  مقر

  ؟فلأ لودجلا
نوبركلا ديرولكعبار  نوزايداسكوأ جاتنإ   معن  -  ١٩  

نوبركلا ديرولكعبار  رولكملاليثيملا نيلينأ جاتنإ    معن  -  ٢٠  
نوبركلا ديرولكعبار  نيرتبلا لوزايث ديرولك يئانث جاتنإ   معن  -  ٢١  
ةيكيرمألاةدحتملا تايالولا  ٢٢ BCM  كنيريتسرميلوب ةمورب   ال   

يسكونيف ديرولك يناث -٤،٢عينصت   
  )D-2,4(كيلخلا ضماح 

نوبركلا ديرولكعبار   معن  -  ٢٣  

) ليسكه ليثإ-٢-(يئانث عينصت 
  )DEHPC(تانوبركيدلا ديسكوريب 

نوبركلا ديرولكعبار   معن  -  ٢٤  

ةديدشلا نيليثإ يلوبلا فايلأ جاتنإ 
  ةبالصلا

يرولكلا نوبركلا بكرم 
ةيكيرمألاةدحتملا تايالولا  ٢٥  ١١٣-يرولف   ال   

نوبركلا ديرولكعبار  لينيفلا ديرولك رمونوم جاتنإ    معن  -  ٢٦   
  معن  -  ٢٧ BCM  نيليسيماتلسلا جاتنإ
ديرولك عبار  نيرثيلاربلا جاتنإ  معن  -  ٢٨ نوبركلا 

نوبركلا ديرولكعبار  ديهدلارتبورتين -٢،١جاتنإ   معن  -  ٢٩  

نيفويث -٢-ليثم-٣جاتنإ 
  ديهدلاسكوبراكلا

نوبركلا ديرولكعبار  معن  -  ٣٠  

نوبركلا ديرولكعبار  ديهدلاسكوبراكلا ينيفويث-٢جاتنإ   معن  -  ٣١  

لوناثيإلا نيفويث-٢جاتنإ  نوبركلا ديرولكعبار     معن  -  ٣٢  

ديرولك ديرتن يناث -٥،٣جاتنإ   
  )DNBC-3,5(ليورتبلا 

نوبركلا ديرولكعبار  معن  -  ٣٣  

-٣-لوزايثوسيرتب-٢،١جاتنإ 
  نوتيكلا 

نوبركلا ديرولكعبار  معن  -  ٣٤  

نوبركلا ديرولكعبار  ديهدلارتبورتين-٣،١جاتنإ   معن  -  ٣٥  

نوبركلا ديرولكعبار  نيديبولكياتلا جاتنإ  معن  -  ٣٦  

لوحكلا ليرتبورتين-٢،١ج اتنإ نوبركلا ديرولكعبار     معن  -  ٣٧  

نوبركلا ديرولكعبار  سوفولكلتلا ليثم جاتنإ   معن  -  ٣٨  

نوبركلا ديرولكعبار  )PVdF(نيديلينيف يلوبلا ديرولف جاتنإ   معن  -  ٣٩  

يعابرلا ليثإ ليورتبلا تالخ جاتنإ 
  رولفلا 

نوبركلا ديرولكعبار  معن  -  ٤٠  

نوبركلا ديرولكعبار  لونيفلا ديمورب-٤جاتنإ    معن  -  ٤١  
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فارطألا عيمج حضوت نأب ٢١/٣ررقملا يف دراولا فارطألا بلطب قلعتي اميف و -٥٩ اه مادختسا 

راذآ١يف فارطألا نأب قيرفلا حرصي ،عينصت لماوعك نوزوألل ةدفنتسملا داوملل   تناك ،٢٠١١سرام / 
دق ًافرط ٩٣ سملا داوملا مدختست ال ا   تامولعملا درتو . تامادختسالا هذه لثم يف نوزوألل ةدفنتأ تدكأ

، كالهتسالانع تامولعملا كلذ يف امب ،تا مادختسالا هذه لثم نع ةغلبملا فارطألا نم ةمداقلا
، و هاندأ دراولا ءاب حقنملا لودجلا لكش يف ،ىوصقلاتاثاعبنالاوتاثاعبنالاو بيكرتلا  : 

  ١٠/١٤ررقملل حقنملا ءاب لودجلا 

وأ بيكرت  فرطلا  كالهتسا 
٢٠٠٩  

بيكرتل ل ىصقألا دحلا
  كالهتسالاوأ 

 تاثاعبنالا
٢٠٠٩  

ىصقألا دحلا 
  تاثاعبنالل

  ١٧  ١,٦  ١ ٠٨٣  ٦٦٩  يبوروألا داحتالا
  ١٨١  ٤٧,١  ٢ ٣٠٠  تانايب دجوت ال  ةدحتملا تايالولا
  ١٧  تانايب دجوت ال  ٨٠٠  تانايب دجوت ال  يسورلا داحتالا
  رفص  رفص  ٣,٥  ٢،٤  ليئارسإ
  b٢,٢  رفص  b٢,٢  ٠  ليزاربلا
  ١ ١٠٣  تانايب دجوت ال  ١ ١٠٣  ٣١٣  نيصلا

عوم ١ ٣٢٠  ٤٩  ٥ ٢٩٢  ٩٨٢  ا  

مدقتي نأو هالعأ ةدراولا اياضقلا ثحبي نأ يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بغري دق و -٦٠
فارطألل نيرشعلاو ثلاثلاعامتجالاىلإ ،بسانتي امبسح ،تايصوتب   . 

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ا : لامعألالودج نم ) و (٧دنبلا   لئادبل يداصتقالاماق يتلا ةساردلا  
مييقتو ،ءافعإلل ةعضاخ عينصت لماوعكو ةطيسو داومك مدختست يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا 

نم اهنع ردصي امو تامادختسالا كلت فقو وأ ضيفخت ىودجل  )٢١/٨ررقملا  (تاثاعبنا 
ا يف٢١/٨ررقملا يف ةراثملا اياضقلل قيرفلا ة باجتساىلع عالطإلا نكمي  -٦١   ، ٣-٣-٤ ءازجأل 

يلحرملا هريرقت نم لوألا دل٨-٤ و٧-٤و  ا نم ماعل  داوملا مادختسالئادبب قلعتي اميفو . ٢٠١١    
لماوعك ةافعم تامادختسايف نوزوألل ةدفنتسملا  عرفلا يف قيرفلا حرص، يعينصت  ليلقلا يف هنأ  ٣-٣-٤ 
،اهتضرعتسانأ قبس يتلا تالاحلا نم  ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل كلت اميس الو   

، ايتلا تالاحلا  عبار مادختسا بةيليصفت بابسأ تمدقعينصت لماعك نوبركلا ديرولك عبار اهيف مدختس  
هل ليدبمادختسانم ًالدب نوبركل ا ديرولك لئادبلامادختسا نأ ربتعت ةنجللا نإف كلذل.   مبر  ا  ي مل  سرد، 

تردص يتلاتاربتخملا لامعأ يف مدختسملا بيذملا وه ناك هنأل مدختس ادق نوبركلا ديرولك عبار نأو   
صيخارتلااهساسأ ىلع ةيادبلا نم ةددحملا ةيعانصلا تايلمعلا تيرجأو،  ىلإ راشأ هنأ ،كلذ ىلإ فاضي.    

، ا ىلإ رظنلاب ًابعص ًارمأ نوكي نأنكمي ليدب بيذم ىلإ لوحتلا نأ  نكميو ةأشنملا ميمصت تارابتع
 ليدبتبعصلا نم نأ دجت دق فارطألا ن إفمث نم وتابيذملاب ًاديدحت ةصتخم نوكت نأ ةمئاقلا ت آشنملل
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رظن ةهجو نم كلذو ،تابيذملا دحأ نع ةمجانلا تاثاعبنالا ةيحان نم امأ. ةيداصتقا  رصانع تا مادختسا 
لماك ريغ هنأ ىلع هيلإرظنييذل ا حقنملا ءاب لودجلا قيرفلا مدق دقف ،عينصت  . 

يلحرملا هريرقت نم٨-٤ءازجألا يف قيرفلا ريشي ،ةطيسولا داوملاب قلعتي اميف و -٦٢ ماعل  ىلإ ٢٠١١    
رولكثلاث و،نوبركلا ديرولك عبار نأ اثيإلادي  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمون  تابكرمو ،،   
وألل ةدفنتسم داوم يه ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا داوم دادعإ يف ةطيسو داومك مدختس ت نوز

ةيئيزجلا لكايهلا يف رولفلا تارذ لاخدإ ريسيت قيرط نعىرخأ ةيئايميك دجوت ال هنأ قيرفلا ركذيو.    
يلاحلا تقولا يف داوملا هذهل فورعممادختسايأل ًايداصتق او ًايجولونكت ةميلس لئادب ةراشإلا ددصبو .  
نأ ىلإ قيرفلا راشأ ،ةطيسو داومك داوملا هذهل ةعئاشلا تاقيبطتلا نم ددع ىلإ ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا   
قيرط نعو ،ةيرورضلا لقنلا تاي لمعو لقنلاو ،نيزختلاو ،جاتنإلا ءانثأ ثدحت نأ نكمي نوزوألل
نأىلإ قيرفلا راشأو. ةطيسولا داومللة تِلفتُملا تابيرستلا ريرقت  قيرفلا   ريدقت ىلع لمتش ا ٢٠١٠ماع ل 
غلب ةيلكلا تاثاعبنالل وهو ،ةطيسولا داوملا تاقيبطت نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ًايرتم ًانط  ٤ ٤٥٠ 

جاتنإ نأشب ةيملاع تانايب دجوت ال هنأ ثيحو . نوزوألادافنتسا دهج نانطأ نم ًانط  ١ ٦٦٠وحن لثمي ام 
ةطيسو داومك نوزوألل ةدفنتسملا داوملامادختساو دجوي ال هنأ ثيحو ؛  إلابمازلإ  داوملا نع غالب  
الا ثيح نم،ةطيسو داومك ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا الاوتامادختس  ماجحألا وأتاثاعبن  كلذل ،   
لبةدكؤم ريغ نوكت نأ تاريدقتلل لمتحملا نم حبصي ل ًالحمو  حرتق اددصلا اذه يفو . يأرلا يف فالتخال 
بغرت دق ،تاثاعبنالاو ةطيسولا داوملا تامادختسال لضفأ مهف ىلع لوصحلا لجأ نم هنأ قيرفلا  
نع غالبإلا بلط ثحب يف فارطألا ةطيسو داومك نوزوألل ةدفنتسملا داوملامادختسا   . 

٦٣-  ، نيب نيابتلا ةلأسم يف ىرخأ ةرم قيرفلا ثحبي نأ فارطألا بلطب قلعتي اميفو ًاريخأو
 رفلا ركْذي ،لفسأ ىلإ ىلعأ نم تاريدقتلاو ىلعأ ىلإ لفسأ نم تاريدقتلا ىلع ًامهب م لظي قرافلا نأ قي

ديرولك عبارل ةيعيبطلاو ةيعانصلا رداصملا نم ةلمتحملا تاثاعبنالا يف ماع دعب ًاماع ثحبلا ةداعإ نم مغرلا  
َّجلا رمعلا حيقنت ثحبو،نوبركلا مغرلا ىلعو . يملعلا مييقتلا قيرف بناج نم نوبركلا ديرولك عبارل يِو 
ماع يف تاثولملا لاقتن او قالطإل يبوروألا لجسلا نم ةيفاضإلا تانايبلا ضعب هيدل ناك قيرفلا نأ نم

اهنيح يف اهنع غلبي مل يتلا ةيعانصلا قفارملا نم نوبركلا ديرولك عبارتاثاعبناىلإ ريشت يتلاو  ٢٠١٠   ،
نإو ،ًايلاح مئاقلا نيابتلا رسفت نأ نكمي ال تانايبلا كلت اهنع تفشك يتلا تايمكلا نأ قيرفلا ىري  

نع فشكت نأ اهنكمي ىرخأ تاصاصتخ اتالاجم لخاد لمعلا نم ديزملاب مايقلا ةرورض ىلإ ريشت ت ناك
لمتحملا نم نأ مغرلا ىلع هنأ ،كلذ ىلإ فاضي . ةنامألا ىلإ ًايلاح اهنع غالبإلا متي ال يتلا رداصملا كلت
ىلع تاثاعبناًاضيأ قلط ت نأ نكمي ةطيسو ةدامك نوبركلا ديرولك عبار مدختست يتلا ةيئايميكلا ةعانصلل  
نآلا ىتح ًاينظ لازي التاثاعبنالا كلت ىوتسم نأو ،ًافنآ اندروأ ام وحن هنإف كلذ ىلع ًءانبو .  ركْذ  نأي   
فارطألا نوكت نوبركلا ديرولك عبارل ةطيسو داومك تا مادختسالا نع غالبإلا بلط ثحب يفةبغار  
هنع ةرداصلاتاثاعبنالاو  . 

امعألا لودج نم٨دنبلا  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا: ل  نم ٧ةرقفلا (   
ررقملاو ٢١/٢ررقملا   ،٢٢/١٠(  

ررقملا يف فارطألا نإف UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/2ةقيثولا يف درو امكو   -٦٤ بلط٢٢/١٠،  ىلإ ت   
نملا ريياعملاب ةيصوتلاو مييقتلاب مايقلايداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف   يف ةلازإلا ةءافكو ريمدتلل ةبسا 
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يتلا ةئشانلاو ةمئاقلا ريمدتلا تايجولونكت ةمئاق ضارعتس او. ىرخأ داومو ليثيملا ديمورب ريمدت لاجم
ٍمييقت ميدقتو،ريياعملا كلت راطإ يف كلذو فارطألا اهدمتعت ، ىدم و اهئاد أل  ةرولب مث ًاينقتو ًايراجت اهرفاوت

ةءافك ريياعم ةاعارم عم ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت ةحص نم ققحتل ا يف مدختستنأ يغبني ريياعم 
تاذ تانايبلا ميدقت ىلإ ررقملا وعدي ،ةمهملا هذهل ًاريسيتو . ةلصلا تاذ داوملاب قلعتي اميف ةلازإلاو ريمدتلا
ُملا تاهجلا نم تاهج سمخ نم تالخد،ددصلا اذه يفو ،ةلصلا  م تقلت ةنامألا نأب قيرفلا حرص  ِورة ج
 .نيتكرش نمو ةئشانلا ايجولونكتلل

قيرفلاعاطتسا -٦٥ دشحي نأ  ا يف ةدعاسملل ءاربخلا نم لمع ةقرف  . ٢٢/١٠ررقملل ةباجتس ال 
؛ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك ريياعملقيرفلا ثحب ددصبو َظحال هنأ ىلإ راشأ  عنم تانايبلا صقن نأ ٢٠٠٢يف     
م ًالدب ةيريمدت تاءافكمادختساب ةيصوتلا نم رثكأ ةيريمدتلا تاءافكلا نأ كلذ . ةلازإو ريمدت تاءافك ن 

ِصوي ملو ؛ريمدتلا ةيلمع لحارم فلتخم يف رئاسخلا لمشت ا  ب قيرفلاأل ًالومش  ٢٠٠٢يف اه مادختسا 
 .ةحيحش ىرخألا تايلمعلارداصم نم تدرو يتلا رئاسخلا نأشب تانايبلا تناك ثيح 

ريمدتلا تاءافك مادختسادادز انينسلا رورم عم هنأ نآلا قيرفلا ركذيو  -٦٦ ءاربخلا ريشيو ،ًاراشتنا   
اهردق ةيريمدت ةءافك ققحت نأ يغبني ةرفاوتملا ريمدتلا تايجولونكت لضفأ نأ ىلإ نآلا لا   ا اذه يف

تاءافكو ةئاملاب ٩٩,٩٩ ةئاملاب٩٩,٩٩٩٩ ةبسنب ةلازإو ريمدت  رثكألا مقرلاب ماقرألا هذه ةنراقم نكميو .   
الأًاعضاوت ةيلاحلا لوكوتوربلا ريياعم يف ةددحملا ةلازإلاو ريمدتلا تاءافكل ةئاملاب٩٩,٩٩وه  و  راشأو .  

وهرخآًاردصم نأ ىلإ كلذك قيرفلا  ىلع طرتشي ) ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل فيظنلا ءاوهلا نوناق ( 
ةئاملاب٩٨اهردق ريمدتلا ةءافك نم ىندأ ًادح ققحت نأ ريمدتلا قفارم   . 

ثحبي يكل نآلا ةحناس ةصرفلا نأ ىلإ قيرفلا ريشي ،نابسحلا يف لماوعل ا هذه ذخأبو -٦٧
رثكأ طرشلا اذه لعج ثحبت نأ فارطألل نكمي ،ًالوأ : يلي ام لمشت ،تارايخلا نم ًاددع لوكوتوربلا

ىلإ ةئاملاب ٩٩,٩٩يهو ةيلاحلا ةميقلا نم لاقتن الاب كلذو ةمارص ، ؛ةيريمدتلا تاءافكلل ةميقديدحت   ًايناث  
وهو ةدحتملا تايالولا ىدل ريمدتلل ىندألا دحلا طرش ،ًالثم ،ىلإ ةبتعلا ضيفخت يف بغرت دق فارطألا ن أ

ةئاملاب٩٨ ةءافك راتخت دق فارطألا نإف ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيزاغلا ةعيبطلا ىلإ رظنلاب هنأ ،ًاثلاث ؛   
وأ ةئاملاب ٩٩اهردق ريمدت  ةئاملاب٩٩,٥  ًاعبار؛  ذخألا عم ،  ءانثأ ثدحت يتلا ةريبكلا رئاسخلا رابتع الا يف 

ةءافك ىلع ظافحلا يف امإ فارطألا بغرت دقف ،ريمدتلا عيجشت يف ةبغرلا و ،ريمدتلا لبقو دادرتسالا
ىلإ ىوتسملا اذه ضفخ وأ ةئاملاب ٩٩,٩٩ىوتسم دنع ةلازإلاو ريمدتلا  ةئاملاب٩٩،٩  ثحبت دق ،ًاريخأو .  

،ًاقيرط عبتت نأو ي لصألا ررقملا حيقنت فارطألا ًافده عضت نأو ربكأ ةجردب ًايلمع ىصقأ دح دادرتس ال 
تب قلعتي اميفو.اهريمدتو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم لمعت نأب يصوي قيرفلا نإف ،ةيمسلا تاجتنملا للح   

ا ثحبل ةيميظنتلا ا  هردق ةمارص رثكأ ةيمس ؤفاكت لماعمىلإ لاقتن الاطلس عم فارطألا رغونان٠،١  نم ما  
 .بعكمرتمونانلل ةيمسلا ئفاكم 

هنأ نم مغرلا ىلع ترم  -٦٨  د دق هنم ةريبك تايمك نأ ىلإ قيرفلا ريشي ليثيملا ديموربب قلعتي اميفو
نيبنم ةدفنتسملا داوملا بعصأ   حلا قيرط نع ًاريمدتنوزوألل  ةدودحملا تانايبلا ضارعتس ادعبو . قر 
ك لعجل ًاببس لمعلا ةقرف دجت مل،ةرفاوتملا يذلا يئدبملا مقرلا دنع ةددحم ليثيملا ديمورب ةلازإو ريمدت ةءاف  

وهو الأىرخألا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع قبطني يذلا مقرلا كلذ نع فلتخي ةئاملاب٩٩,٩٩ (  امأ ).  
ةصرفلا نإف،نوزوألل ةدفنتسملا ىرخألا داوملل ةبسنلاب  ، كلذ عم ةحاتم ،  ىلإ هرودب مقرلا اذه ليلقتل  
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غلبت ةلازإو ريمدت ةءافك ًالومش رثكأ ريمدت تاءافك سايقم ىلإلوحتلاوأ ةئاملاب  ٩٩،٩  اذإ هنإ ليق دقو .  
نأشب تامولعملا نم ديزملا بلطل ةصرف كانه ن إف. لجاعلا بيرقلا يف ةلأسملا هذه نأشب رارق ذختي مل
، . ريمدتلا عاطق نم ليثيملا ديمورب ريمدت تاربخ يرجأ يذلا لمعلا عضوبوةيوناثلا جتاونلا ثيح نمو  
ا يفنآلا ىتح دح عضوب لمعلا ةقرف تصوأ دقف رابتعال  ئفاكم نم مارغونا  ن٠،١هردق ةيمسلا ئفاكمل ، 

تارشؤملا معدلبعكم رتمونان ٣ لكلةيمسلا   . 
 ٢٠٠٢ماعل لمعلا ةقرف ريرقت نأ ىلإ قيرفلا راشأ ،ةديدج تايجولونكتل مييقت لمع ةهج نمو  -٦٩

ةيجولونكت٤٥ددح  يجولونكت١٦اهنيب نم نأ ادب ،ضعبلا اهضعب نع ةفلت  خم  ريياعمب يفت يتلا يه طقف ة   
يجولونكت١٢دامتع ا مت ؛تايجولونكتلا كلت نيب نمو. تقولا كلذ يف ةمدختسملا زرفلا بناج نم ة   

ٍلاع دهجب مستت ا  ريرقتلا يفو . أب ىرخأ تايجولونكت عبرأ قيرفلا فصو امنيب تقولا كلذ يف فارطألا
ماعليلحرملا ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تزربأ ٢٠١٠   مث . ةئشان تايجولونكت سمخ 

ةنجللااهضرعتس   نيتيجولونكت عم بنج ىلإ ًابنج كلذ دعب   نيتيفاضإ   نييرخأ ليثيملا ديمورببناقلعتت    . 
قت يف ٍلاع ٍدهج تاذ ا -٧٠  أ ىلع تدد  ماعريرح يتلا عبرألا تايجولونكتلا تناك يه ٢٠٠٢    

نوبركلا ديسكأ يناث امزالبو ،)AC plasma(ددرتملا رايتلا امزالب   )CO2 plasma(،او يئايميكلا لازت خال 
 ،ةيزاغلا ةلحرملل ديسكأ يناث امزالبو ،ددرتملا رايتلا امزالبب قلعتي اميفو. بوذملا ينورتكلإلا كيكفتلاو  
ام لا ىلع هنأ ىلإ لمعلا ةقرف تصُل خ،نوبركلا  ٍدهجاتاو ذنالازت الأ نم مغر ٍلاع  داوملا ريمدتل ةبسنلاب    

نع رش  اذإ ام حضوي الثيحب دودحم ردق وه نوزوأل ا ريمدت يف امهمادختسا ن ام نإف نوزوألل ةدفنتسملا  
دق فارطألا نأ ىلإ تراشأ ،كلذ ىلع ءانبو. ةدمتعملا تايجولونكتلا ةمئاق ىلإ امهتفاضإ ناكمإلاب ناك  
ت نأيف بغرت نيتيجولونكتلا نيتاهنأشبتامولعملا نم ديزملا بلط ىلإ ةنامألا هيجوت  ثحب  ةلاح يف امأ.    
 نيتاهنأ ىلإ قيرفلا صلخ دقف ، بوذُملا ينورتكلإلا كيكفتلاو ةيزاغلا ةلحرملا يف يئايميكلا لازتخالا
سيلنيتيجولونكتلا نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا نقح حاجنلا يتلمتحم  ات    يفرغصأ ءزجك اهريمدت دارملا ت مل ام

لاحلا رسيمل اذإف . رخأ ةلئاس تايافن ىرجم  ، رثكأ ريمدتلا تاءافك مييقت لعجي دق هنإف لاونملا اذه ىلع  
ا نأشب كلذك تالؤاستلا ضعب كانهو.ةبوعص  ،تايجولونكتلا هذهل عساو قاطن ىلع يراجتلا دامتعال 
يف لماوعلا هذه عضوبو . لبقنم قيرفلا هب رعش ي ناك يذلا لؤافتلا نم للقي دق يذلا رمألا وهو
ضيفخت بوصتسملا نم نوكي دق هنأ لمعلا ةقرف تأر ،رابتعالا ةيعضو ىلإ نيتيجولونكتلا نيتاه ةيعضو   

 .ةدعبتسمتايجولونكت 

تامولعملا ٥لودجلا صخلي و -٧١ اهتضرعتس ايتلا ةئشانلا عبسلا تايجولونكتلا نأشب تدرو يتلا  
 :لمعلا ةقرف
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  ٥لودجلا 
  لمعلا ةقرف اهتضرعتسايتلا ةئشانلا عبسلا تايجولونكتلا زجوم 

ةديؤ ملاةهجلا 
ايجولونكتلل   نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ميقلت لدعم  ايجولونكتلا 

ةلازإو ريمدت ةءافك رايعمب سايقلا 
ةئاملاب٩٩،٩٩اهرذق     

مارغونا  ن٠,١نم لقأ تانيسكويد لا
  ٣ ملكل ةيلاعلا ةيمسلا تائفاكم نم

  قيلعتلا

SGL Carbon 

GmbH 

دـيربتلا زاـغ عضوي     
يف دوــقولاو ءاوــهلاو 
ىـلع يماسم لعافم    
ةـعفترم ةرارح ةجرد    

  ريصق تقول

بـكرمل ةبسنلاب    ةعاس/مغك/١٠-٢  
، ٢٢-يرولف يرولكورديهلا نوبركلا  

-يرولفوردـيهلا نوبركلا بكرمو   
عـب  ارل ةبسـنلاب س   /غك٦٠أ،  ١٣٤

 CLL4ناثيملا دي رولك

 ٩٩,٩٩ اهردـق ةلازإو ريمدت ةءافك    
فخملا رداصملل  ٪٩٥نكلو  (ةئاملاب    ةف 

تانيسكويدلا   )زيكرتلا ةـيمس تاذ   ، 
  رتمونان لكل مغونا ن٠،١نم لقأ 

ىدـل لعفلاب ليغشتلا مت     
ةطساوب نيم تروفكنارف   

عنصم وهو   AKZOوزكأ    ،
وـي يت يف دوجوم يبيرجت      

  .غربيارف ،يميداكريب
Lesni A/S   راـخبل   زـفحم ريمدت  

تاــــنوبركورولفلا 
نـم تانوبركوردي   هلاو
تاـجرد دنع    تاوغر  

  ةلدتعم ةرارح 

نوبركلا بكرمل ةبسنلاب س    /غك ٦٠
بـكرمو   ١١-يروـلف يرولكلا    ،

، ١٢-يروـلف يروـلكلا نوبركلا    
-يرولفوردـيهلا نوبركلا بكرمو   

ناتنبلاوأ١٣٤  ،.  

 نـم رـثكأ   ةـلازإو ريمدـت ةءافك      
انيسكويدلا ؛٪٩٩,٩ ةـيمس تاذ ت     

رتموناـن لكل    مغونا ن ٠,٢نم لقأ   
ــن٠,٥( ةبســنلاب رتموناــن/مغونا   ،
زيكرتلاةففخملا تازاغلل  (  

 ٧ةدـمل ليغشتلا ىرج     
 ، ديوســلا يف تاونــس
ةــكلمملاو كرمنادــلاو  

  .ةدحتملا

ةسسؤم 
ASADA 

   ،  قيـض امزالبلاب ريمدت
  قاطنلا

غك ٢يجذومنلا لدعملا    ةبسـنلاب س   / 
يرولكوردـيهلا نوـبركلا بكرمل     

نوــبركلا بــكرمو ٢٢-يروــلف  
غــك١أ، ١٣٤-يرولفوردــيهلا س / 

  ١٢-يرولف يرولكلانوبركلا بكرمل 

 نـم رـثكأ   ةـلازإو ريمدـت ةءافك      
تانيسكويدلا ٪٩٩,٩ ئفاكم تاذ   ، 

 ٠,٠٠٠٠٠٢ نــم لــقأ ةــيمس 
  رتمونان/مغونان

 -ةنيدم يف ليغشتلا ىرج   
   ، يام ةيالو ،اكازوستام

، يفو  ونيموكاـــــيغ
  نيتنجرألا

Midwest 

Refrigerants 

LLC 

داوملل يرارحلا لعافتلا   
عم نوزوألل ة   دفنتسملا

 نوبركلا يداحأ ديسكأ  
  نيجورديهلاو

 ٧،٣-٥،٤يبيرـــجت عنصـــم يف 
لطر ١٦-١٢(ةعاس  /غك ) ةعاـس / 

يروـلكلا نوبركلا بكرمل ةبسنلاب     
  ١٢-يرولف

نم رثكأ  ةلازإو ريمدت   ةءافك  نع غلبأ   
نع غلبأو  ٪٩٩,٩٩ تانيسـكويد   ،   

ةيمس تاذ رولكلا ةددعتم نيرتبلا ةيئانث      
مارغونان٠،٠٠٩٥اهردق    ٣م/ 

يف ةدرتسـم تانيجولاه    
تادـــيلاه لكـــش 

حالــمأ وأ نيجوردــيه 
مزـليو   .عيبللةلباق ديلاه     

يـليلحتلا تابثإلا مهف    
  .ةيلمعلا بايسنإو

Newcastle, 
Australia 

يرارــحلا لــيوحتلا  
ىلإ تاــنوبركورولفلل 
نيدــلينيف دــيرولك  

نيتصخر يف فوصوم   (
  )نيتيكيرمأ

نولاـه نـم ةيسيئر ةروصب نوكتت       
نولاهو   ١٣٠١ ميقلت لدعمب ؛   ١٢١١ 

مس١٠هردق زاغ   ١-٥ ٣  

 ةيلعافتلا تانولاهلا لوحت لدعم ناك     
ةرارـح ةـجرد دـنع       ٪٩٩,٤وه    

ةيوئم ةجرد٩٠٠ (نفلك ١١٧٣  (  

ةزـــفحم تالعاـــفت 
عــم تاــنوبركورولفلل 

زاـغلا  (تانوبركورديهلا  
لـعافم لخاد   ) يعيبطلا

ةـلحرم ،قاطنلا ريغص    
  ةيساسألا ثحبلا 

SRL Plasma    لـيثيملا  ديمورب ريمدت
  امزالبلا ةطساوب

غك ٣١ ةقيقد١٠٠نم رثكأ لالخ   نم رثكأ ةلازإو ريمدت ةءافك نع غلبأ          
ةبســن نأ الإ ٪٩٩,٥ نــم  ٪٣-٢ 

قـِقح   تدرتسا ةقورحملا تايافنلا      ت دق
ناك اذإ تانيسكويدلاب صاخلا رايعملا     

ةـيمس تائفاكو   تانيسكويدوموربلل  
  ةرولكملا كلتل ةلثامم

لـمع تاءارجإ تهتن    ا
  ةبرجتلا

Nordiko 

Quarantine 

Systems Pty 

Ltd 

ليثيملا ديمورب صاصمدإ   
طشـنملا نوبركلا ىلع    
لئاسوب يلاتلا ريمدتلا مث    
ةــيجولويبو ةــيئايميك 

  ةيرارحو

نـم يمك رادقم نع غالبإلا متي مل        
  ليثيملا ديمورب

 ٪٩٦,٠٢ةـلازإلاو ريمدـتلا ةءافك      
ىـلع ةصمدملا ليثيملا ديموربل ةبسنلاب      

ةدمل ةطيحم فورظ يف     طشنم نوبرك   
ًارهش١٦    
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ل ةينقتلا ةيافكلا نأىلإ قيرفلا راشأ ماتخلا يفو -٧٢ ًاريبك ًاتوافت تتوافت تدرو يتلا ةيلوألا قاروأل   
ربع تمكارت دق ٥لودجلا يف ةدراولا تانايبلا نم ريثكلا نأ ىلإ راشأو  ةقرف ءاضعأ نيب ةيئانث تالاصت ا 

ةءافكلاب فصتت ةيلمع ًامئاد تسيل ةيلمعلا هذه نأ ىلإًارظنو. ايجولونكتلل نيرصانملاو لمعلا ركذ دقف  ، 
اةرولب ثحب يف بغرت دق فارطألا نأ قيرفلا  يف تامولعملا ميدقت يف مدختس ت لكشلا ةددحم ةرامتس

 .لبقتسملا
ةيلاتلا تايصوتلاب تمدقت دقف؛لمعلا ةقرف هترجأ يذلا ضارعتسالا ساسأ ىلعو -٧٣  : 

  SGL Carbon:    اهدامتعاب ىصوي  
  Lesni A/S:    دهجلا ةيلاع ايجولونكتلا هذه نأب ةيصوتلا  
  ASADA:    اهدامتعاب ىصوي  
  Midwest Refrigerants:  اهدامتعاب ىصوي  
  University of Newcastle:  اهدامتعاب ىصوي  

SRL plasma   ريغ تامولعملا ( ٍلاع ٍدهج تاذ ايجولونكت: ليثيملا ديمورب ريمدتل
  )ةيفاك

Nordiko  يأب ةطبترم ريغ يهو (مييقتلا ىلع ةرداق ريغ : ليثيملا ديموربل
  )ريمدتلل ةددحم تايجولونكت

، او -٧٤ ةرمدملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تايمك نم ققحتلل ريياعم ةرولبل فارطألا بلطل ةباجتس
كلت ،كلذ يفامب ،ريمدتلاب ةصاخلا ةيلاحلا ريياعملاو ةيهيجوتلا ئدابملل ًا يليصفت ًاريدقت لمعلا ةقرف ترجأ  

ةديفملا ةايحلا ةرود ةيا  ةيلخادلا ةرادإلا ةنودمو ،يف ريمدتلا عم لماعتت يتلا ريياعملاو ةيهيجوتلا ئدابملا  
ررقملا يف فارطألا اهيلع تقفاو يتلا ةديجلا ماع يف اهيلع قيرفلا هلخدأ يذلا ثيدحتلاو ٤/١١   ٢٠٠٣. 

، الا اذه نم ءاهتنالا دعبو -٧٥ نع ليق ام نيب ًاميسقت عضي ًايعوط ًاقفر م قيرفلا حرتقاضارعتس
نامضل ةيرورضلا ققحتلا تاءارجإ نيبو ةينقتلا ةردقلا نأشب ةديجلا ةيلخادلا ةرادإلا ةنودم نوكت نأ  

جلا يف اهيلع عالطإلا نكمي يتلا ،ةحرتقملا ةنودملا نإف،هيلع ًءانبو. تققحت دقريمدتلل ايندلا ريياعملا    ءز 
قيرفلا ريرقت نم٦-٥ عل  ىلإ ىعست ٢٠١١ ما  يتلا تايمكلا ديدحتو ،ةبسانم ةروصب ريمدتلا ثادحإ،   

وأ جئازم لخاد وأ ،اهدرفمب امإ ،داوملا هذه عون ثيح نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم اهريمدت يرجي 
تعبتا دقةبولطملا تاسرامملا عابتإ نم ققحتلل ةيجهنم كانه نأو ،جتاون لخاد داوملا تايمك نأو ،   
ترمإاهنع ليق يتلا ريداقملا رظاني رادقمب تلق دق ةنودملا نوزوألل ةدف نتسملا  د ا . 

ىلع لمتشي نأ هل عقوتملا نم ناك ريمدتلا اياضق نأشب قيرفلا ريرقت نأ نم مغرلا ىلع و -٧٦
٢١/٢ررقملل ةباجتس ا نلا نأشب  هنوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت هاجت ةيميلقإلاو ةينطولاج هلمع نإف ؛   
 .دعب لمكتسي مل ةلأسملا هذه نأشب
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لامعألا لودج نم٩دنبلا  لوكوتوربل ةعباتلا مييقتلا ةقرفأ ا :    رجأ يتلا تامييقتلل يعيمجتلا ريرقتلا
 ٢٠١٠ماع يف لايرتنوم 

 ،٢٠١٠ماعل يعيمجتلا ريرقتلا ةمجرت متت فوس  -٧٧ مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت ع مجي يذلا
ماع لالخ ،يداصتقالا ىلإ تاغللا عيمج ىلإ ،يملعلا مييقتلا قيرفو ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفو ٢٠١٠   

 .يذيفنت زجوم عضو بناج
لامعألا لودج نم١٠دنبلا  عبرأ لك ةرم مدقت يتلا مييقتلا ةقرفأ ريراقتل ةلمتحملا زيكرتلا تالاجم :  

  ٢٠١٤ماع يف اهميدقت عمزملاو تاونس 
بغرت دق تاهيجوت يأ نأشب ةشقانم ءدب يف ةيو ضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بغري دق -٧٨

إو٢٠١٤ماعل تاونس عبرأ لك ردصت يتلا ريراقتلا ىلإ اهميدقت يف فارطألا  نم يأ نم تاصالخلا ةلاح  
و اهيف رظنلل فارطألل نيرشعلاو ثلاثلاعامتجالاىلإ تاشقانملا هذه  اريبادتذاخت ا لامتحا  أشب  . 

لامعألا لودج نم١١دنبلا    لايرتنوم لوكوتوربل نجاهنبوك ليدعتب قلعتي اميف لابين ةلاح:  
ةقيثولا يف ركذامكو  -٧٩  UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/2،  دقف ، ٢٠١١رياني /يناثلا نوناكيف ةخرؤملا

يناثلا نوناك٤يف ةخرؤم ةلاسر لابين ةموكح نم نوزوألا ةنامأ تقلت  جاردإ اهيف بلطت ٢٠١١رياني /   
حلاعامتجالالامعأ لودج يف دنب  ثلاثل  اعامتجالاو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يدا 

ةلاسرلا هذه تراشأ دقو. فارطأللنورشعلاو  ةيلمع تأدب دق لابين ةموكح نأ ىلإ ةددحم ةروصب  
ىلإ عجرت ةركبم ةرتف ذنم لايرتنوم لوكوتوربل نيجيبو لايرتنومو نجاهنبوك تاليدعت ىلع قيدصتلا 

، غتلل ةجيتنو. ٢٠٠١ماع  ةلجاعلا اياضقلاو ،دلبلا كلذ يف عضولاوةموكحلا لخاد ةرركتملا تاري  
دعب لمتكت مل هذه قيدصتلا ةيلمع نإفًاحاحلإ رثكألاو كلت  نم مغرلا ىلع هنأب ةموكحلا تحرصو. ، 

نكمم تقو ركبأ يف تاليدعتلا عيمج ىلع قيدصتلا يونت ا  دق ا ،إف ،اياضقلا  أو نم ريثكلا تذخت ا 
زاجيإ يف ةموكحلا تضمو . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلل تقولا سفنيف تاوطخلا 

نجاهنبوك ليدعت تابلطتملتلثتم ادق تاوطخلا كلت نأ فيك  زواجت وأ تاوطخلا كلت نيب نمو ا   ،
ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمكالهتساىلع ٍفقس عضو   . 

ردت نأ ةنامألا ىلإ ةموكحلا تبلط؛ةلاسرلا هذهيف تزجوُأ يتلا قئاقحلا ءوض يفو  -٨٠ يف اهفقوم ج   
يلاحلاعامتجالالامعأ لوادج  فارطألل نيرشعلاو ثلاثلاعامتجالا و،  كلذو  نيترقفلا ءوض يف ِهثحبل    ٨ 

ةداملا نم ٩و لوكوتوربلا نم٤  يتلا ةيراجتلا تابوقعلا قيبطت يدافتب دلبلل ناحمست ناترقفلا ناتاهف .  
ةلثتمم ا وربلا اهضرفي  هماكحأل ًالماكًالاثتماأ ىلع ليلدتلا قيرط نع كلذو هتاليدعتو لوكوت  . 

تابكرمب ةقلعتملا نجاهنبوك ليدعت ماكحأب قلعتي لابين هتمدق يذلا ريرقتلا نإف ،ةلاحلا هذه يفو  -٨١
تابوقعلا قيبطت نإف ، ٢٠/٩ررقملا بجومب هنأ ،ةظحالم يغبنيو . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع ةيراجتل ا سيليتلا ٥  دق نجاهنبوك ليدعت يف ًافارطأ ت   

ةير ولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم لابين فقوم نأ ةظحالم ًاضيأ يغبنيو. ٢٠١٣ىتح هليجأت مت 
 .فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا هتذختاقباس ررقم عوضوم ناك ةيرولف 
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نيتسلاو يناثلا اهعامتجاءانثأ ةيذيفنتلا ةنجللا ترظن  -٨٢ يجيردتلا صلختل اةرادإ ةطخ حرتقم يف  
لابيننم دراولاةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم  ئدابملل ًاقبط هنأ ءاضعألا ضعب ركذو .  

ٌطرش نجاهنبو ك ليدعت ىلع قيدصتلا نإف ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب ةصاخلا ةيهيجوتلا
ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ةطشنأل فارطألا ددعتملا قودنصلا نم ليومتلا ىلع لوصحلل قبسم 

صلختلا ةرادإ ةط ا، ٦٢/٥٣ررقملا يف ،ةيذيفنتلا ةنجللا تررقو . ةيرولف  خ نم ىلوألا ةلحرملا دامتع
ىلع ٢٠٢٠-٢٠١٠ةرتفلل لاب ين اهتحرتقايتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا   ،

تقو يف هنأ هنم مهف   ًايمسر تعدوأ دق لابين نوكتس فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاداقعن اي ساسأ  
ىلإ ًايمسر ًابلط تمدق وأ نجاهنبوك ليدعت ىلع ا   نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاةصاخلا قيدصتلا ةقيثو  

ةلثتمم اهرابتعالفارطألل  أل ًاماتًالاثتما  كلذو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلا ماكح  
ةداملا نم ٩ و٨نيترقفلا بجومب  لايرتنوم لوكوتورب نم٤   . 

 .ةرفاوتملا تامولعملا ءوض يف ةلأسملا هذه شقاني نأ يف لماعلا قيرفلا بغري دق -٨٣

تفل  يفةنامألا بغرت يتلا ىرخألا اياضقلا  -ًايناث   اهيلإ فارطألا هابتنا 
  نوزوألل ةدفنتسملا داوملل قسنملا ماظنلا ةيمست ليدعت  -فلأ

، ِكُذ امكو -٨٤  ٢٦يف ةيملاعلا كرام جلا ةمظنمل عباتلا يكرمجلا نواعتلا سلجم دمتعاًاقباس ر
ًةيصوت،٢٠٠٩ هينوي/ناريزح الا يف ةدقاعتملا فارطألا ىلإ  ةيلودلا ةيقافت  علسلا فيصوتل قسنملا ماظنلل  
ىصوملا تاليدعتلا لمتشت ا  و.هوجو ةدع نم قسنملا ماظنلا ةيمست ليدعت متينأب  اهميقرتو ةيساسألا

ددعب ةقلعتملا ةيمستلا نم٢٩-٠٣ دنبلاتحت تارييغت ىلع  نم  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا  ثيح نم .  
يتآلاك ةحرتقملا تاليدعتلا صن يتأي ثيحب٢٩-٠٣ دنبلاباهتلص   : 

ا نيوانعلافذحت’’   ىلإ ٢٩٠٣-٤ةيعرفل   اعضويو . ٢٩٠٣-٦٩  يلياماكم  :  
تانيجولاه نم رثكأ وأ ٢ىلع ةيوتحملا ةيقلحاللا تانوبركورديهلل ةنجله ُملا تاقتشملا -’’  

  :ةفلتخم
  ناثيملادي رولف يئانثدي رولك  -- ٢٩٠٣-٧١  
ناثيإلاديرولفثلا  ثديرولكيناث تابكرم   -- ٢٩٠٣-٧٢      
ناثيإلاديرولفدي رولكيناث تابكرم   -- ٢٩٠٣-٧٣      
ناثيإلاديرولفي ئات ثديرولكتابكرم   -- ٢٩٠٣-٧٤      
  نابوربلا ديرولف سماخ ديرولكين اث تابكرم  -- ٢٩٠٣-٧٥  

اثديرولكديمورب   -- ٢٩٠٣-٧٦ رولفين  ديمورب يناث ،ناثيملا ديرولف ثلاث ديمورب ،ناثيملا  دي 
  ناثيإلا ديرولف عبار

ةددعتم ةنجله ىرخأتاقتشم   -- ٢٩٠٣-٧٧   طقفرولكلاو رولفلاب،     
  ةنجلهلا ةددعتم ىرخأ تاقتشم  -- ٢٩٠٣-٧٨  

، -ىرخأ تاقتشم   -- ٢٩٠٣-٧٩ كنالكياسلا تانوبركورديهلا نم ةنجلهم تاقتشم  
  كنبرتولكياسلاوأ كنيلكياسلاو 
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نادنيللا كلذ يف امب ،رولكلا يسادسلا يقلحلا ناسكهلا -٦،٥،٤،٣،٢،١  -- ٢٩٠٣-٨١  
(ISO, INN)  

  رولكاتبهلاونادرول كلانيردل الا  -- ٢٩٠٣-٨٢  
ةيرطعلا تانوبركورديهلل ةنجلهم تاقتشم-ىرخأ تاقتشم   ـ- ٢٩٠٣-٨٩    :  
  ٢٩٠٣-٩١ --   ، ، -٢، ١ديرولك نيرتبلا ديرولك يناث نيرتبلا ديرولك يناث– ٤، ١     

  )ناتونيفولك( (ISO)و يت يدي د ـلاو نيرتبلا ديرولك سداس  -- ٢٩٠٣-٩٢
  ‘‘.ىرخأتاقتشم   - ٢٩٠٣-٩٩  

ىلع ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل ةقسنملا زومرلا يف ةريخألا تاريغتلا سسأتتو -٨٥  
هذه تغلب ُأ دقو. ٢٠٠٨يف ةيملاعلا كرامجلا ةمظنم ىلإ سو يشيروم بناج نم رمألا ةيادب يف مِدُق حرتقم

املعلل الايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عيمج ىلإ تارييغتلا  دعأ ةيمالعإ ةركذم يف كلذو ةنامألا    
يناثلا نيرشت١٥خيراتب   .)UNEP/OzL.Pro.20/INF/13( ٢٠٠٨ربمفون / 

فارطألا ىلإ ،ةيملاعلا كرامجلا ةمظنم ماكحأل ًاقبط ،رهشأ ةتس اهردق ةلهم تيطعأ دقو  -٨٦
ل قسنملا ماظنلاةيقافتايف ةدقاعتملا  هيلاع اِصوُأ تاليدعت يأ ىلع ضارتعال   هذه تضم دقو امأ. ي  

ه نإف؛ةرتفلا   ،  رهشأ ةتسلا ةرتف لالخ اهيلع ضارتعالا مت يتلا تاليدعتلا كلت ءانثتساب(تاليدعتلا هذ
كلذوةدقاعتملا فارطألا عيمجل ةبسنلاب ذافنلا زيح لخدت فوسف) ةيراطإلا يناثلا نوناك١ يف   رياني / 

٢٠١٢. 
  ةيرشعلا تاناخلا: غالبإلاب قلعتت تاظحالم  -ءاب

ةنامألا تهجو ،٢٠٠٦يف  -٨٧ تايمكلاب قلعتي اميف تانايبلا ةلماعم ةلأسمل ذيفنتلا ةن جل مامتها 
لايرتنوم لوكوتوربللاثتمالاثيح نم نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نم ًادج ةريغصلا  كلذ يفف .  

ًءانبوتقولا ةنجللا بلط ىلع،  ددع نأشب فارطألا بناج نم هيجوتلا بلطت ةقرو ةنامألا تممع ؛   
يغبني يتلا ةيرشعلا طاقنلا ت نأ  لاثتمالامييقت لجأل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تايمك باسح يف مدخ تس. 

ةلأسملا هذه ةسارد ةلصاومب ًاحرتقم فارطألل رشع نماثلاعامتجالاضفر دقو  ىلإ صلخو  ةنامألا نأ ،   
ريرقت نم ١٤٧ةرقفلا رظنأ (ةدحاو ةيرشع ةناخ ىلإ بيرقتلاب ةصاخلا اهتقيرط ىلإ عجرت نأ بجي   

فارطألل رشع نماثلاعامتجالا   )UNEP/OzL.Pro.18/10((. 
فارطألل رشع نماثلاعامتجالاذنمو  -٨٨ تابكرم ىلع ةباقرلا ماكحأل ًاريوحت فارطألا تدمتع ا ، 

نوبركلا تابكرمل نأ ،كردت فارطألا نأ ثيحو . لوكوتوربلا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا
رم نم ريثكب لقأ ًادهجةيرولف ةيرولكورديهلا نوزوألادافنتسايف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابك    . 

َقكالهتسالاتانايب نأ ثيحو  ت  ةدحاو ةيرشع ةناخ ىلإبر تانايب نإف ،  نوبركلا تابكرم كالهتسا   
ذيفنتلا ةنجل ىلإو،تنرتنإلا ىلع ةنامألا اهمدقت يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نع فشكت فوس ،   كالهتسا 
ريثكلل ةبسنلابًارفص هردق لقي يتلا فارطألا نم   نط ةئاملاب ٠،٠٥نع اه كالهتسا  دهج نانطأ نم  

فارطألا كلت نإف اذل .نوزوألادافنتسا  نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ةلثتمم اهرابتع انكمي دق  
ضقانتي عضولا اذهو ،ةيرتم نانطأ ةدع ىلإ لصي دق اه كالهتسانأ نم مغرلا ىلع ةيرولف ةيرولكورديهلا 

لايرتنوم لوكوتورب نم٥ و٢نيتداملا حورو ص ن عم و ًاجاتنإ ناترطشت نيتللا،  كالهتسا  ن ييرفص ًا
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لوكوتوربلل لماكلالاثتمالل سايقمك   . ، فارطألا ددعتملا قودنصلا ةيالول رظن هنأ كلذ ىلإ فاضي
ف لاثتمالاىلع ةدعاسملاب  لوصحلل ةلهؤم فارطألا هذه لثم تناك اذإ ام نأشب لاؤسحرطي دق ىلع    

 .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسانم صلختلا لجأل قودنصلا نم ةدعاس ملا
نع تردصةقباس تاررقمب قلعتت ةلأسملا هذه نأ ثيحو  -٨٩ نأشب فارطألا عامتجا  دارفلاثتما   ى 

 ىلإ تاضيفختب تاقافتاىلع تلمتش اتاررقملا هذه ضعب نأ ةظحالم مهملا نم نوكي هنإف نادلبلا 
 يف ديدحتلا اذه نأ نم مغرلا ىلعو . ةيرشع تاناخ ثالث ىلإ لصي امب اهنع ربعي نطلا نم روسك

ةيرشعلا تاناخلامادختساوحن فارطألا هجوت يف مكحتي هنأ ودبي تاررقملا  ةيحانلا نم ًارخأتم ءاج دقف ،   
ا ىلإ يدؤي دق يذلا رمألا،ةينمزلا شيوشتلاوكابترال   . 

منتغتو ذيفنتلا ةنجل عم ةلأسملا هذه ةراثإ يونت ةنامألا نإف ،هالعأ ةروكذمل ا لماوعلا ىلإ رظنلابو -٩٠
ءانثأثحبتلراثت دق ةلأسملا هذه نأب فارطألا غ ّلبتيك ل ةصرفلا هذه فارطأللعامتجا    . 

نأشب لامكتسا  -ميج  ليبوربلا ديمورب 

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ١٣/٧ررقملا بلط  -٩١ ريرقت دادعإ يداصتقالا   مادختسانع يونس  
الاوn-PBليبوربلا ديم ورب اهتهجاومل ًايلاح ذختت يتلا تاوطخلاوتاثاعبن  يف قيرفلا غلبأ ددصلا اذه يفو .   

ةحفص ٢-٦-٤عرفلا   ٥٩ E ماعليلحرملا هريرقت نم نأ ٢٠١١   ليبوربلا ديمورب مادختسا  تمت دق  
كلذو ةراتخم تاقيبطتل ةبسنلاب هيلع ةقفاوملا ليثيمو ١١٣- يرولف يرولكلا نوبركلا بكرمل ليدبك   
ةمهملا ةديدجلا لئادبلا تاسايس بجومب قيقدلا فيظنتلاو تاينورتكلإلاو ،نداعملا يف مروفورولكلا  

Significant New Alternatives Policyةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكول ةعباتلا ىلإ ًاضيأ راشأو.  نأ    
ليبوربلا ديمورب ةدام تلج    داوملا صيخرتو مييقتو ليجست جمانرب ( REACHناونع تحت س دق
الل عباتلا)ةيئايميكلا بغرت دق فارطألا نأ ىري هنإف يلاحلا عضولا قيرفلا ثحب نأ دعبو . يبوروألا داحت 

 .١٣/٧ررقملا ثحب ةداعإ يف 

  ىرخألا ةيلودلا تاقافتالا عم نواعتلا  -لاد
تاتابنلا ةيامحل ةيلودلاةيقافتالا  -١    

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لمعي ،٢١/١٠ و٢٠/٦نيررقملا عم ًاي شمتو -٩٢ ةنامألا عم يداصتقالا   
تاتابنلا ةيامحل ةيلودلاةيقافتالا عم ةقيصل ةروصبو نأشب ةيتابنلا ةحصلا تاءارجإب ةينعملا اهتنجلو ،   
اذه يفو .نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسال ليثيملا ديموربب ةلصلا تاذ ةطشنألا  

ُملا ةيفاضإلا لامعألا صحفتت ةيقافتالا هذه راطإ يف تائيه ةمث نأبقيرفلا ديفي ددصلا  دامتع اوحن ةه جو
فيلغتلا يف باشخألامادختس الةيتابنلا ةحصلل يلودلا رايعملا نم ةحقنم ةخسن  ) ISPM-15(، دق يتلاو  
لمشت ثيحب ةبل ةيرارحلا ةجلاعملا لمشتل ةيهيجوتلا ئدابملا عيسوت ىلع لمتشت  صلا ةيبشخلا فيلغتلا داومل  
ةرارحلا مادختسال لئادبك تيربكلا ديرولفو فيووركيملاب عيعشتلا ،امهو الأ ،ةجلاعملل نيتيفاضإ نيتقيرط  

يلودلا رايعملا نم ةحقنم ةخسن تمدُق دقو .ةيبشخلا ةئبعتلا داوم ريهطت يف ةجلاعمللليثيملا ديموربو   
فيلغتلا يف باشخألا مادختسالةيتابنلا ةحصلل   )ISPM-15(  ٢٠١٠ هينوي/ناريزح يفةيرطق ةرواشم ىلإ. 

ماعيف دمتعت نأ عقوتملا نمو نم ديزملا ىلع لوصحلل رمتسم لمعلا نأ ،كلذ ىلإ فاضي . ٢٠١٢  
دينايس )يجولوكيإلا مأوتلا جيزم (ديروفلسلا ديرولفو ليثيملا تاتايسويث وسيأنأشب تامولعملا   ،
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تاجلاعملا هذه لك تحن . ةيبشخلا فيلغتلا داومل ةلمتحم تاجلاعمك ليثيملا ديدويأو ،نيجورديهلا  م دقو
باشخألا مادختسال ةيتابنلا ةحصلل يلودلا رايعملل ىرخأ تاجلاعم ةفاضإ ىلإ ةجاحلا ببسب ايلع ةيولوأ  

 ).ISPM-15(فيلغتلا يف 

الا راطإيف لمعي ًاينقت ًاقيرف نأ ركذلاب ريدجلا نمو -٩٣ لعةيقافت  درس    ةحصلا تاحلطصم م عضو ى
قايسلا اذه يف موقيو،ةيتابنلا لايرتنوم لوكوتورب تاحلطصم ثحبب،  ةجرد نع قيرفلا ثدحتيو .  
،نحشلا لبق ام حلطصم لثم تاحلطصملا نيب اميف لخادتلا ي يذلا امك لايرتنوم لوكوتورب يف مدخ تس 
ةنجل ىلع عورشم مم . تاحلطصملا تافيرعت يف لخادتلا ىدم كلذ يف امب درسملا نع ثدحتي  ع دقو
لضفب نوزوألا ةنامأ تماق و .٢٠١١ هينوي/ناريزح يف أدبت نأ عقوتي ،فارطألا نيب ةرواشم دقعل ريياعملا

ةينقتلا تارايخلا ةنجل نم ا   . اهيلع تاقيلعت تمدقو عورشملا ضارعتساب ،ليثيملا ديموربلءاج تالخدم
يف ًاضيأ فارطأ مه نيذلا لايرتنوم لوكوتورب يف ءا ضعألا تارواشم ءانثأ فارطألا نكمتتفوسو 

ا زكارم قيرط نع ينطولا ىوتسملا ىلع تاقيلعتلا ميدقت نمةيقافتالا فوسو .ةيقافتالل ةعباتلا لاصتال   
يف يرجي يذلا لمعلا اذه تايعادت ةشقانم رجت ملو . ةيلمعلا هذه تاروطتب فارطألا نوزوألا ةنامأ يفاوت
نأشبةيقافتالا راطإ تافيرعت   تامادختسا   لوكوتورب يف ن يمدختسملا نحشلا لبق امو يحصلا رجحلا
ريراقتلا يف ،لمعلا اذهل ةجيتن هثحبت نأ لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا دوت دق ءارجإ يأ الو ،لايرتنوم  
ةيرطقلا تارواشملا هذه دقع لجألةيقافتالا ةنامأ اهتممع يتلا  . 

طإلا ةدحتملا ممألاةيقافتا  -٢ خانملا ريغتنأشبةيرا      
ينعملا ريخألا عامتجالاءانثأ ةيبناج ةيلاعف يف ةكراشملا نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا ىلإ ب ِلُط -٩٤  

يتلا ةيئايميكلا داوملا يف تاضيفختلا تلوانت يتلا ،ةيلاعفلا كلت تناك دقف . ايناملأ ،نوب يف خانملا ريغتب
ىلإ ةفاضإلاب،يملاعلا رارتحإلا ثِدحت الا بجومب ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كلت  ةيراطإلا ةيقافت  ريغت نأشب  
خانملا ريغت ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا ايازم ةشقانمل ديج ربنِم ةباثمب ،خانملا يتلاو  

ثِدح ةيئايميك داوم ًاضيأ يه  ردتلا صلختلل ةلصاوتملا دوهجلا كلذ يف امب،يملاعلا رارتحإلات نم يجي  
 .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم

لايرتنوم لوكوتوربتاعامتجادقعل راقم رايتخ ا  -ءاه   

اهتلخدأ يتلا تاليدعتلا نع عامتجالايف نيكراشمللو فارطألل رذتعت نأ يف ةنامألا بغرت دق  -٩٥  
تاعامتجاراقم ىلع  ييضاملا نيماعلا لالخ تدق  ع يتلا لوكوتوربلا ،. ن  نأ ةنجللا دوت ددصلا اذه يفو  

راقم ةصاخ ةفصب اهنيب نمو تاعامتجالاراقم رايتخ اددحت يتلا ةفلتخملا لماوعلا حضو ت  تاعامتجا، 
 .ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا

ىوتسمب ةنامألا دمت يهو ،ةنامألل ةصصخم ةينازي مبلمع لاةيادب ذنم ،لوكوتوربلا يف فارطألا نإ  -٩٦
يرفلا ةرادإ نمًالك رسيي يليومت يف ةكراشملا ليومت ىلع ةردقلاو ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا ق   تاعامتجا 
ذنم ،ةيمانلا نادلبلا ةكراشمل هجوملا ليومتلا ناكو . ةيمانلا نادلبلا يلثمم نم دودحم ددعل لماعلا قيرفلا
غلبم هل ددح دق فارطألل رشع ثلاثلا عامتجالا ةدحتملا تايالولاتارالود نمرالود  ٣٠٠ ٠٠٠  ريغ .  
ديوسلا نأ كلذ . فارطألا نم ددع بناج نم ةيفاضإ تامهاسمب ءاخسب لمكتسادق غلبملا اذه ن أ
نيلثمملل ةززعملا ةكراشملا ريسيتل ماع لك ًايفاضإ ًاليومت نامدقت ةريخألا تاونسلا عضب لالخ ،جيورنلاو  
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اسم ىرخألاو ةنيفلا نيب كرمنادلامدقتو. ًاومن نادلبلا لقأ ةعومجم نم نيمداقلا ة  نم ناكو . اشم تامه
فارطألا اهمدقت يتلا ةدحتملا تايالولا تارالود نمرالود  ٣٠٠ ٠٠٠اهردقو ةينازيملا هذه نأش   

تامهاسملاكلذكو ول كراشيس ناك يذلا ددعلا نم ربكأ ةيمانلا نادلبلا نم ةعومجم ةكراشم ترسي نأ ،   
 .تامهاسملا هذه مدقت مل

ًاريبك ًاددع فاضأ لوكوتوربلا نأ بناج ىلإ عفترتفيلاكتلا تئتف ام ،كلذ لك درس دعبو  -٩٧  
وه لوكوتوربلانأو ؛ةيضاملا رشعلا تاونسلا لالخ ةديدجلا فارطألا نم ةيقيقح ةيملاع ةدهاعم لوأ نآلا    

ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد ا  معدت نأ ًةدهاج ةنامألا لواحت ؛كلذ ىلع ًاسيسأتو. أشب ضوافتلا متي  
لوكوتوربلاتاعامتجايف فارطألا نم نكمم ددع ربكأ ةكراشم  هذه ميظعتل ةيسيئرلا لماوعلا نيب نمو .  

دقع    راقملا لقأ يف لماعلا قيرفلاتاعامتجاوهل ةكراشملا ةفلكت  ىلإ لوخدلل ةيلمعلا ريياعملاب يفت يتلاو ،   
مألاوتنرتنإلا ةكبش ةفلك لقألا رقملا ديدحت يف لخدتةدع لماوع ةمثو . نيلثمملا ةحارو ن،  يف يي ذلا 
رقملا راجيإ ةفلكت كلذ يف امب ،ريياعملا هذ ،الل نمألا ريفوتو دج (عامتج   ةنامألا لقن ةفلكتو )و نإ  ،

نيذلا نيكراشملل    مهاعرت هعفد بولطملا يمويلا ةشيعملا لدب فرصو ،رقملا ىلإ تارمتؤملا ةمدخ يفظومو
 .رقملا يف ةماعلا عاضوألل ًاعبتو ،ةفلتخملا راقملا ىدل ةنامألا يفظوم ىلإوةنامألا 

راقم يف تاريغتلاو ،فرصلا راعسأ ريغتل ةجيتن تقولا رورم عم ريغتت لماوعلا هذه نإ  -٩٨
ةفيضملا نادلبلا يرتعت يتلا تاريغتلاو،تاعامتجالا ًالثمكوكنابف.   ةيضاملا ةديدعلا تاونسلا ةليط تلظ ،   

لماعلا قيرفلاتاعامتجادقعل ةبسنلاب ةفلكت راقملا لقأ يه  زكرم ىدل ةدوجوملا قفارملا نأ كلذ .   
اهيدلةدحتملا ممألا تارمتؤم ا ةميقلا نم ةافعم  يفظومو ةنامألا يفظوم رفس ةفلكت نأ امك ،ةيراجي ال 

وقعمكوكنابىلإ تارمتؤملا تامدخ  نأ امك ،ةياغلل ةل  الل ةدعاسم مدقتكوكناب  ةيسفانت راعسأب تاعامتج   
دوجو بناج ىلإ ،ةرهم نوفظوم ا  ةديجلا قدانفلا نم ديدعلاموقي راعسأو ،  لدب و .ةلوقعملا ءاذغلا 

ًايبسنلدتعملايمويلا ةشيعملا    . ، ةنامألا عسوب نوكي كوكناب يف تاعامتجالادقعت امنيح فكلذ ىلع ءانبو  
 .روضحلا بلط فرط لك نم ًالثمم ىعرت نأ

اثلاعامتجالاءانثأ تارمتؤملا قفارم يف نآلا يرجت يتلا تارييغتلا نإ  -٩٩ دق فارطألل نيرشعلاو ين  
ةرئاد مادختسانأ امك ،كلذ عم ،ةيملاعلا ةكبشلا ىلإ لوخدلا يف تالالتخ الا ضعب تببس ةليمج ةنادزم   

رقملا ىلإ لوصولا قيوعت ا  ةطقنلا هذه نأ . أش نم يريهامج عمجت ةطقنك تارمتؤملا زكرم مامأ   يؤر دقو
يتلا تاباطخلا يف ريشأ دقو . ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالل ةديفم ةريخألا

يف ى  رج  زومت٣تس ةديدج تاباختنا نأ ىلإ فارطألا ىلإ تلسرأ نع نالعإلاو تاباختنالا نأو ،هيلوي / 
تاعمجتلا هذه رثؤت نأب رطخ كانه نإف يلاتلابو ،نادلبلا عيمج يف ة   يريهامج تاعمجت نع   رِفس  ت اهجئاتن

عامتجالا داقعنا ناكم رايتخا دنع رابتعالا يف رمألا اذه ذخؤ الو ،عامتجالا تايرجم ىلع  ي نأ نم   . دب
موقت ،نوزوألا تاعامتجاًةداع اهيف دقعت يتلا نادلبلا يف ةريغتملا عاضوألل ًةجيتنو ،فيلاكتلا ةيواز نمو   

ةفلكت ديزت ،ددصلا اذه يفو . راقملا نم ديدعلا يف تاعامتجالا دقع فيلاكت ضارعتساب ًايونس ةنامألا
يلاوحب ،ًالثم ،ادنك ،لايرتنوم يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتج الا دقع

كوكناب يف ِهدقع ةفلكت نع ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود١٦٠٠٠٠ يف قرافلا اذه ى .   زعيو
، رمتؤملا قفارم ىلع قفنت يتلا ةيراجيالا ةميقلا ىلإ فيلاكتلا ةنامألا يفظومل ةيفاضإلا رفسلا فيلاكتو  ،
تاقفنلا نأ نم مغرلا ىلعو . هوضاقتي يذلا يمويلا ةشيعملا لدب عافتراو ،تارمتؤملا تامدخ يفظومو

قودنصلا تاعامتج اعم ةيفدارت ةروصب انتاعامتج ادقع ةلاح يف ام دح ىلإ ضفخنت ةيلكلا ةيفاضإلا 
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يأ دقع نإف )نيفظوملا ضعبو نيكراشملا ضعبو رفسلا فيلاكت يف كراشتلل ًارظن(فارطألا ددعتملا   ،
 .ىلعأ فيلاكت ينعي ةفلكت لقألا رقملا ريغ رقم يف عامتجا

عم ركبم قافتا ىلإ لصوتلا ةدهاج لواحت ةنامألا نإف ،فارطألا تاعامتج اب قلعتي اميفو -١٠٠
عيمج بناج نم ل اعفلا طيطختلا ىنستي ىتح تاعامتجالا خيراوت نأشب ةفيضملا نادلبلا تاموكح
ًاتقو حيتي نايحألا ضعب يف ناك نإو بلاغلا يف ًاديفم نوكي ركبملا طيطختلا اذه لثم نإ . نيكراشملا

ططخلا لضفأ لِشف  ةفاضتسال ايسينودنإ نم يخسلا ضرعلاب قَّلعتي اميفف . ت لامعأ ثودحل ربكأ
ثلا عامتجالاو انييف ة  ، يقافتا يف فارطألل عساتلا كرتشملا عامتجالا يلاب ةريزجب فارطألل نيرشعلاو ثلا

ةياغلل ًامهم ًاعامتج ا دقعت نأل ايسينودنإ ترطضا ملاعلا ةداق مامأ ةرفاوتملا نمزلا نم ةدودحملا ةرتفلا نإف
دقعل دعومك ةكرتشم ةروصب ًاعم ةنامألاو ةموكحلا هتحرتق ا يذلا عوبسألا سفن ءانثأ ءامعزلاءالؤهل 

فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو انييف ةألل عساتلا كرتشملا عامتجالا  ؛هيلع ًءانبو . يقافتا يف فارط
داقعنا دعوم ريخأت نم دب  ال ناك ؛نيعامتجالا الك يف نيكراشملا ةحار ميظعت يف اهتبغر نم ًاقالطناو

و انييف ة   .عوبسأ ةدمل فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالايقافتا يف فارطألل عساتلا كرتشملا عامتجالا
ناكمو دعوم رييغت نايحألا ضعب يف يرورضلا نم نأ فارطألا مهفتل نانتم الاب ةنامألا رعشتو -١٠١

ىلع ةدهاج لمعت نأو ،ةيانعب هالعأ ةروكذملا لماوعلا يف رظنلا ةنامألا لصاوت فوسو . تاعامتجالا
ام اذإو . فارطألا تابلطتمب يفتو ،ةكراشملا مظعتو ،فيلاكتلا نم للقت يكل تاعامتجاراقم رايتخ ا
دهجلا ىصقأ لذبتس ةنامألا نإف تاعامتج الا ديعاوم وأ/و عامتجالا رقم ليدعتل ىرخأ ةرم ةجاحلا تراث
 .قيض نم فارطألا هلمحتي ام ةيندتل

 نوزوألا ةنامأل ديدجلا يكبشلا عقوملا  -واو

  هينوي/ناريزح يف نوزوألا ةنامأل ديدجلا يكبشلا عقوملا رابتخال ةريخألا ةلحرملا تأدب  -١٠٢
ديدجلا عقوملا نيسحت ىلإ ةيمارلا تاحارتقالاو تاقيلعتلا يقلتب ةنامألا ب . ٢٠١١  حرتو

)http://ozone.unmfs.org/new_site وhttp://ozone.unep.org/new_site( ٣١هاصقأ دعوم ىت حو 
ا ةخسنلاب عقوملا حاتتفا اهل ى٢٠١١سطسغأ /بآ  نستي يك لولحب ة إل،   لوليأ١٦يزيلجن  ٢٠١١ربمتبس / 
  .نوزوألا ةقبط ىلع ةظفاحملل يلودلا مويلل قفاوملا

ة   -١٠٣ يقافتا يف فارطألل عساتلا كر  تشُملا عامتجالا يف ةينابسإلاو ةيسنرفلا نيتغللاب عقوملا حتتف  يسو
نع . لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو انييف  مج ن ٍريخأت يأل ةنامألا فسأتو

ةازاومب لمعيل ميدقلا يكبشلا عقوملا ىلع ءاقبإلا ىلع ةمزاع يهو . ديدجلا عقوملا تايوتحم ةمجرت ةرورض
ماع ةيا   ٢٠١١ىتح ثالثلا تاغللاب ديدجلا عقوملا دحلل اهنم ًايعس ة ،  يلمع نع مجانلا جاعزإلا نم  

 .لاقتنالا

___________  


