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  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
 

يف فارطألل ةيوضعلا حوتف ملالماعلا قيرفلا 
ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 

  نوزوألا ةقبطل
  نوثالثلاو يداحلا عامتجالا
 ٢٠١١ سطسغأ/بآ ٥ - ١، لايرتنوم

لامعألا لودجنم ٥دنبلا     
 لايرتنوم لوكوتورب ىلع اهلاخدإ حرتقملا تاليدعتلا

ًايجيردت صلختلا نأشبررقمعورشم  نم   نوبركلا  بكرم ،يوناثلا جتنملا تاثاعبنا 
 )HFC-23( ٢٣ - يرولفورديهلا

 ةنامألا نم ةركذم

ادنك نممدقم ررقمعورشم ةركذملا هذه ق فرم نمضتي ةدحتملا تايالولاو ،كيسكملاو    ،
 ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرميوناثلا جتنملا تاثاعبنا نم ًايجيردت صلختلا نأشب ةيكيرمألا 

)HFC-23( .عورشملا خسنتسا دقو ، جي ملوهب درو يذلا لكشلاب ًايمسر هريرحتِر   .  
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  قفرملا
ًايجيردت صلختلايف رظنلا: ررقم نم   بكرم،يوناثلا جتنملا تاثاعبنا  نوبركلا   
 )HFC-23( ٢٣ - يرولفورديهلا

،   فارطألا نإ
ررقملا ىلإريشتذإ  يذلا ١٠/١٦     ، رقي ًاملع طيحيولايرتنوم لوكوتورب ةيمهأب تابكرم نأ ب  

رولفلا ةددعتملا نوبركلا تابكرم و)HFCs( ةيرولفورديهلا نوبركلا  )PFCs( لئادب دعت ةد ل   فنتسملا داومل
  ؛يخانملا ماظنلاىلع ريبك ريثأت اهل نوكي نأ نكمي يتلا نوزوألا ةقبطل 

هدعأ يذلا صاخلا ريرقتلا ريدقتلا عم ظحالتذإو  و ايجولونكتلاقيرف  قيرفلاو  يداصتقالا مييقتلا 
ناونعب خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا ةلصتملا اياضقلا : يملاعلا يخانملا ماظنلاو نوزوألا ةقبط ةيامح’’، 

رولفلاةددعتملاتابكرمو ةي رولفورديهلانوبركلا تابكرمب    ؛‘‘ 
ررقملا ىلإريشتذإو  بلطي يذلا ١٨/١٢   قيرف اهيرجي يتلا تارواشملا ريسيت نوزوألا ةنامأ  ىلإ 

ةدافتسالل ةلصلا تاذ تامظنملا عم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا هذه هب موقت  يذلا لمعلا نم 
  ؛٢٢ - يرولفي رولكورديهلا نوبركلا بكرمبلصتملا  لمعلاكلذ يف امب ،تامظنملا 

هدعأ يذلا ريرقتلا ىلإ ًاضيأ ريشتذإو  ًاذيفنت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلاقيرف    
ثاعبناب لصتي اميف ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ رودب صاخلا لصفلا ًاصوصخو١٨/١٢ ررقملل  بكر متا، 

يوناث جتنمك ٢٣ - يرولفورديهلانوبركلا    ؛٢٢ - يرولفي رولكورديهلانوبركلا بكرم جاتنإ نم  
فارطألا نأ كردتذإو  ةداملا نم ١ةرقفل ا بجومب ةلماعلا ريغ  ةمزلم لايرتنوم لوكوتورب نم ٥   

نوبركلاتابكرم جاتنإ ديمجتب لولحبةيرولفةي رولكورديهلا   صلختلابو ٢٠٠٤   كالهتسا نم ًايجيردت  
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نأو ،٢٠٣٠ ماعلولحب تابكرملا  كلت ةداملا نم ١  ديمجتب ةمزل  م٥ 
لولحب اهجاتنإ نم صلختلاو ٢٠١٦ماع  لولحب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم اهجاتنإ  
  ؛٢٠٤٠ ماع

ذإو  يرولفيرولكورديهلانوبركلا بكر  مب٢٣ - يرولفورديهلانوبركلا بكر م ةقالعب رقت   -
جاتنإ نأل ًارظن ،ةباقرلل عضاخلا ٢٢  رولفيرولكورديهلانوبركلا بكرم   ثاعبنا ىلإ يدؤي ٢٢ - ي   

، ٢٣ - يرولفورديهلانوبركلا ةدام  يوناث جتنمك عقوتملا نم نألكلذك و  جاتنإ لصاوتين أ  بكرم  
همادختسال ٢٢ - يرولفي رولكورديهلانوبركلا  ىرخأ ةيئايميك داوم جاتنإ يفةطيسو ةدامك  بجومب ،   

  ؛ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالل صصخملا جاتنإلا نميجيردتلا صلختلا دعب ام ىلإ ،لايرتنوم لوكوتورب 
ذإو  جاتنإ ةرادإل لوؤسم يئيب ج لةصرف دوجوب  ًاضيأ رقت  نوبركلا بكرم ريسيت

همادختسال ٢٢ - يرولفي رولكورديهلا ؛ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالل كلذكوةطيسو ةدامك     
يطغي خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتاب قفرملا وتويك لوكوتورب نأب  مّلستذإو 

دوصقملا سيل ررقملا اذه بجومب ةذختملا تاءارجإلا نأو ٢٣ - يرولفورديهلانوبركلا بكرم تاثاعبنا   ،
  ؛ةيطغتلا هذه ىلع ريثأتلا اهنم
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 ٢٣  - يرولفورديهلا نوبركلا بكرمتاثاع بنا عم لماعتلل لجاع ءارجإ ّذاختا ّىلإ ّةجاحلاب ّرقتذإو 
 دعوم بارتقاءوض يف ًاصوصخو ،يخانملا ماظنلا ىلع اهراثآ بنجتل ةباقرلل عضاخلا ريغو ًا يوناث جتنملا

هقيبطتررقملا ةباقرلاريبدت  يناثلا نوناك١يف    نوبركلاتابكرمبصاخلا ليدعتلا بجومب  ،٢٠١٤ رياني/    
  ؛ةيرولفورديهلا

ررقت:  
ةقيثولا يف ةمدقملا تامولعملا ثيدحتو ضارعتسا ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ  بلطتنأ   - ١

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/62 جاتنإ قفارم نأشب  ٢٢ - يرولفي رولكورديهلانوبركلا بكرم  
ةرقفلا بجومبةلماعلافارطألا ىدل  ةدوجوملا ةداملا نم١   هذه عقاومب ةصاخلا تامولعملا كلذ يف امب ٥    ،
طوطخ تناك اذإ امو ،جاتنإلا طوطخ نم درفنم طخ لكل ةيجاتنإلا ةقاطلاو ،ةيجاتنإلا اهتقاطو ،ق فارملا

يرولف يرولكورديهلانوبركلا بكرم جاتنإ  ةيمنتلا ةيلآ بجومب ةيراج تاعورش مب ةلومشم ٢٢ - 
اهنلا خيراوتلا كلذكو ،هريمدت وأ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ نم دحلل ةفيظنلا هذهل ةيئ  

حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يناثلاعامتجالا يف فارطألا ىلإ  ضارعتسالا جئاتنميدقتو ،تاعورشملا   
  .ةيوضعلا

ةيذيفنتلا ةنجللاىلإبلطت نأ   - ٢ ةيليغشتلاوةيلامسأرلا فيلاكتللتاريدقت عضو    ةطبترملا    ،
نوبركلا  بكرم جاتنإنم يوناث لاجتن ملا ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرمتاثاعبنا ريمدتو عمجب 

جاتنإ كلذ يف امب ىرخألا ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم وأ ٢٢ - يرولفي رولكورديهلا  ،
، ةرقفلا بجومب ةلماعلافارطألا ىدل ةنئاكلاقفار ملايف  ةطيسولا داوملا ةداملا نم١   داقعنا لبق كلذو ٥    ،

  .نيتسلاو عباسلا اهعامتجا
، ىلإ بلطت نأ   - ٣ ةغايص ريسيت ىلإ ةعرسلا هجو ىلع ردابت نأًاضيأ ةيذيفنتلا ةنجللا  

تاثاعبنانم صلختلل تاعورشم ذيفنتو جاتنإ ن ميوناث لاجتن ملا ،٢٣ - يرولفورديهلانوبركلا بكرم   
يرولفيرولكورديهلا نوبركلا بكرم ال يتلا جاتنإلا طوطخ وأقفارم يف ٢٢ -   ضفخل تادنس عمجت   
  .ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ بجومب تاثاعبنالا

ىلإبلطتنأ   - ٤ قيرف   قيرف عم رواشتلاب ،يرج و ايجولونكتلا   ي نأ يداصتقالا مييقتلا
بكرم ىلع ةباقرلا ريبادت ذيفنت  نعةبترتملا ةيئيبلا عفانملاو ةلمتحملا فيلاكتل لةسارد ،يملعلا مييقتلا 

يرولفيرولكورديهلا نوبركلا بكرمجاتنإ  ن ميوناثلاجتن ملا ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا   - ٢٢ 
ةيمنتلا ةيلآل ةيلاحلا تاعورشملا  نعةبترتملا عفانملاو فيلاكتلا داعبتسا عم ،جاتنإلا طوطخ وأ قفار ملا بسحب

ريرقت دادعإوتدجو امثيحةفيظنلا  هعيزوتل ،  داقعنا دعومنم ًاموي نيتس لبق  عامتجالا   نيثالثلاو يناثلا   
فارطألا ةدعاسمل كلذو ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل هذه يف رظنلاةلصاوم ىلع    .ةلأسملا  

____________  


