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 ةميلسلا ةرادإلاب ةينعملا ةيساردلا ةقلحلا
 نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمل ًايئيب
 )٢١/٢ ررقملا(
 ٢٠١٠ هينوي/ناريزح ١٤ ،فينج

 ةرادإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم ةرادإ نأشب ةساردلا ةقلح ريرقت عورشم
 )٢١/٢ ررقملا( ًايئيب ةميلس

 ةمدقم

، نأ ،٢١/٢ هررقم يف ،نوزوألا ةنامأ ىلإ فارطألا رمتؤم بلط  - ١  شماه ىلع فيضتست
، لوكوتورب يف فارطألل عباتلا ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا  ةيسارد ةقلح لايرتنوم
، دشحو ديدحت ةيفيك نأشب دحاو موي ةدمل  ليومتلا ىلإ ةفاضإ مدقت يتلا لاومألا كلذ يف امب لاومألا
 ةنامأ ىلإ ًاضيأ بلطو .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فالتإل فارطألا ددعتملا قودنصلا راطإ يف مدقي يذلا
 ةقلحلا قيسنت يف ةكراشملا ىلإ ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو فارطألا ددعتملا قودنصلا وعدت نأ نوزوألا

،  نينثالا موي ةقلحلا تدقعناو .اهروضح ىلإ ةلصلا تاذ ىرخألا تاسسؤملا وعدت نأو ةيساردلا
  .فينجب تارمتؤملل يلودلا زكرملا يف ٢٠١٠ هينوي/ناريزح ١٤

 ةيساردلا ةقلحلا حاتتفا  -  ًالوأ
نيكراشملااهاسيئر ةقلحلا حتتفا  - ٢  وغراماك رييفاخ ديسلاو )ايلارتسأ( لييرباغ ينآ ةديسلا امهو ، 
 ).ايبمولوك(

، وكرام ديسلا لهتساو  - ٣ ، ةنامأل يذيفنتلا نيمألا زيلازنوغ  ىلإ ةراشإلاب يسيئرلا هضرع نوزوألا
 عفانملا نم نكمم دح ىصقأ ىلإ ةدافتسالل ةحاتملا تارايخلا يف رظنلل ةصرفلا رفوت ةيساردلا ةقلحلا نأ
 ىلإ ًاضيأ راشأو .لايرتنوم لوكوتورب لالخ نم اهيلإ لصوتلا نكمي يتلا ،خانملابو نوزوألاب ةطبترملا
 ايجولونكتلا ىلإ لوصولا لبس اورسيي نأ لوكوتوربلا يف فارطألاب باهأ يذلا ٤/١١ ررقملا ةيمهأ
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، ةدفنتسملا داوملا نم تانوزخملا فراصم ريمدتل ةدمتعملا ،كتلا هذه لقنو نوزوألل ًاقفو ايجولون  صنت امل 
 ءارآلا يف قاطنلا عساو قافتا ىلإ تلصوت فارطألا نإ ًالئاق فاضأو .لوكوتوربلا نم ١٠ ةداملا هيلع
، ةلأسملا بناوج نم ديدعلا نأشب  ريوطت ىلع ًاثاح ًالماع لكشي لوكوتوربلا ذيفنت نأو ةحورطملا
 ىلع دوهج نم لذبي ام معد ةلصاوم ىلإ يمارلا يملاعلا نواعتلا ليومت ةدايز ىلعو ،ةديج ايجولونكت
 عاطقلاو ةيلودلا تامظنملاو تاموكحلا نإ ًالئاق عباتو .خانملا ريغت ةلكشمل يدصتلل يلودلا ديعصلا
، ةديدج قوس ةماقإ يف نوكراشي صاخلا  تاثاعبنا نم فيفختلل ةديدج ةلاعف لبس ديدحت يفو نوبركلل
، وحن ىلع ةقاطلا مدختست ةديدع تايجولونكت ريوطتو نوبركلا  نم فيفختلا جمدي ديدج طمنو ؤفك
 نم فدهلا نأب نيكراشملا ًارّكذم هضرع متتخاو .ىرخأ ةيئامنإو ةيئيب فادهأ عم نوبركلا تاثاعبنا
 لجألاو ريصقلا لجألا يف ةحاتملا تارايخلاو ةلصلا تاذ ةدقعملا اياضقلا حيضوت وه ةيساردلا ةقلحلا
  .ليوطلا

 نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم قاطنو مجح  – ًايناث
، تربمال ديسلا  - ٤  فييكتلاو ديربتلا تاخضمل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا سربيوك
 ضرعلا أدب :روكذملا قيرفلل كراشملا سيئرلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا ةئفدتلاو
، عضولا يف اهيف رظنلا بجاولا ةيساسألا لماوعلا دادعتب قيرفلا نم مدقملا ه يلاحلا  يتلا ةناكملا ىلإ ونو
ن اهلتحي ، نادلبلا تايافن يف يرولف يرولكورديهلا نوبركلا وكم  يتلا ةيفاضإلا تايدحتلاو ةيمانلا
 ثيح نمو ةفلكلاب ةنراقم ةيلاعفلا ثيح نم ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ريمدت اهحرطي
 تالوكوتوربلا نم ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم داعبتسا ىلإ ًاضيأ راشأو .اهعبتت ىلع ةردقلا
، ةدفنتسملا داوملا ريمدتل ةيلاحلا  .اهريودت داعملا تاجتنملا ىلع يزاوملا بلطلاو نوزوألل

، لوب ديسلا  - ٥  ةعباتلا ةئساجلاو ةنرملا ىواغرلل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا دروفشأ
 يف اهريمدتو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةداعتساب ةلصتملا صرفلل ةيفاضإلا تاليلحتلا جئاتن مدق :قيرفلل
، نادلبلا  نم تايافنلا تاقفدتب ةقلعتملا ةينمزلا لسالسلل تانايب ضرعو .اهتفلكب ةنراقم اهتيلاعفو ةيمانلا
 تاعاطقلا بسح ةعزوم ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
،فلا  ةداعتسالل ةيونسلا فيلاكتلاو تاثاعبنالا يدافت نع ةئشانلا ةيخانملا عفانملا هضرع يف لوانتو ةيعر
تن .ريمدتلاو   نوبركلا تابكرم ةداعتسا نأ يلرتملاو يراجتلا ديربتلا يعاطق نم ةلثمأ ةنراقم يبو
، ىلع اهتفلكب ةنراقم ةلاعف نوكت نل يلرتملا عاطقلا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا  ةفلكتل ًارظن حجرألا
 نوكيس هنأ ديب .HCFC-141b ةئف نم تابكرملا نع ةمجانلا ةيبسنلا يملاعلا رارتحالا ةيناكمإ وةداعتسالا
، ىلع عاطق لكل تارارقلا هذه لثم ذاختا يرورضلا نم  ةفلكلاب ةنراقم ةيلامجإلا ةيلاعفلا نأل ةدح
 .خفنلاو ديربتلا لماوع نم داعتسملا يبسنلا ءزجلا ىلع فقوتت

، اهنع ضخمت يتلا ةيسيئرلا جئاتنلا ضارعتساب ضرعلا سربيوك ديسلا متتخاو  - ٦  ددعو ليلحتلا
 ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ةداعتساب ةقلعتملا ةلئسألا نم

،  نوبركلا تابكرم ةداعتسال تايجيتارتسا عضو نع ئشانلا يدحتلا ىرخأ ةرم ًازربم ةيرولف
  .ةيرولف ةيرولكورديهلا
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 نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتل ةحاتملا لاومألا دشحل تارايخ  - ًاثلاث

 تاررقملل ًةباجتسا لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا اهذّفني يتلا ةطشنألا  - فلأ
  ريمدتلاب ةلصتملا ةطشنألا ليومت نأشب
، لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ لثمم مدق  - ٧ ، نفيتس ديسلا لايرتنوم  زراكيس
 ةطشنألا ليومت نأشب فارطألا اذختا يتلا تاررقملل ةباجتسا قودنصلا اهذفني يتلا ةطشنألل ًاضرع
 ةدفنتسملا داوملا فراصمل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب ٢٠/٧ ررقملا نأ ىلإ راشأو .ريمدتلاب ةلصتملا
 يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عمجل ةيلمع لولح داجيإ ىلإ فارطألا ددعتملا قودنصلا اعد دق نوزوألل
 .اهفالتإو اهنيزختو داوملا هذه لقنو ،٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا نادلبلا

 ةدفنتسملا داوملا نم صلختلل ةيحاضيإلا تاعورشملل ةتقؤملا ةيهيجوتلا ئدابملا نمضتتو  - ٨
 تاعورشملا نم دودحم ددع ذيفنت عمزملا نمو .ريمدتلاو نيزختلاو لقنلاو عمجلل ًافيرعت نوزوألل
، عمجل ليومت يأ اهيف رفوتي ال يتلا )تاعورشم نم اهلثامي ام وأ( ةيحاضيإلا  ةبقارم ءانثتساب داوملا
 جاتنإلا مجح تاذ نادلبلا يف ليومتلل دودح يأ عضوت ملو .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا رداصم

، ، نادلبلل ةبسنلاب امأ ضفخنملا  كانهو .مارغ وليكلل ًارالود ١٣،٢ ىصقألا ليومتلا دح غلبيف ىرخألا
، ديرولك يعابرو تانولاهلل ةبسنلاب هذيفنت عمزي دحاو عورشم  دوجو هذيفنتل طرتشيو نوبركلا
، عورشم ذيفنت يف رظني يكلو .داوملا كلت نم ةمخض تايمك  نع تامولعم رفاوتت نأ نم دب ال ام
 تارشؤم ؛عورشملا يف ةلخادلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةيمك ؛اهذيفنت عمزملا ةطشنألا :ةيلاتلا بناوجلا
 ةرادإل يليصفت فصو ؛تاقاطلا جمدل صرف يأ ؛ىخوتملا فدهلا زاجنإ ةيناكمإ ىلع لدت ةحضاو
 ؛عورشملا هيلع موقي يذلا جذومنلا ةمادتسا ؛ةعقوتملا ةيلامجإلا ةفلكلا ؛ةيلاملا تابيترتلاو عورشملا
 ةدفنتسملا داوملا ردصم دصرل ةطخ ؛ىرخأ رداصم نم ليومت ىلع لوصحلا ةيفيك نع ةحضاو تارشؤم
 نم صلختلل ىرخأ تارايخل ًاضرع تامولعملا هذه نمضتت نأ نكميو .هتداعتسا يرجت يتلا نوزوألل

،  .عورشملا نع ةيونس ريراقت ميدقت ًاضيأ عقوتيو .لامعتسالا ةداعإو ريودتلا ةداعإك داوملا

 تاذ تاررقملا نم اهنع ردص امو فارطألاو ةيذيفنتلا ةنجللا تاعامتجا ىلإ ًاريشم درطتساو  - ٩
، ه ةلصلا  يذلاًا، يئيب ةميلس ةرادإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم ةرادإ نأشب ٢١/٢ ررقملا ىلإ ونو

 ةلماعلا فارطألا نادلب يف ةدئارلا عيراشملا نم ديزملا يف اهرظن لصاوت نأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلط
، روطت نأو ،٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ، تقو عرسأ يف ذفنتو  دئاوفلا نم ققحتلل ًابولسأ نكمم
، ةطبترملا فيلاكتلاو فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيخانملا  يفاضإ معد ريفوت يف رظنلا ىلإ فارطألا اعدو هب
 يف دوقعملا نيتسلا عامتجالا يفو .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فالتإل فارطألا ددعتملا قودنصلل
، ٢٠١٠ ليربأ/ناسين ، ةنجللا تبلط لايرتنومب  ةنوعملا تالاكو ىلإ ،٦٠/٥ اهررقم يف ةيذيفنتلا
، ةنجللا ىلع حرتقت نأ فارطألا ةيئانثلا ةذفنملا تالاكولاو ، يداحلا اهعامتجا يف ةيذيفنتلا  نيتسلاو
 يتلا لمعلا ةطخ لمشتو .ضفخنملا كالهتسالا مجح تاذ نادلبلا يف ةذفنملا ةطشنألل ليومت ىوتسم
، ةدعاسملل تاعورشم ٣وًا، يحاضيإ ًاعورشم ٢١ نيتسلاو يداحلا عامتجالا يف مدقتس  ١٤و ةينقتلا
 .ةيعرف قطانمو قطانم ٧ يف جتنملا ةيلوؤسم جماربلًا بلط
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 ءارو بابسألا حرشو، امدق دق ناك نيعورشم حارتقا كلذ دعب زراكيس ديسلا ضرعو  - ١٠
، يأ ىقلتت ال نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عمج ةيلمع نأ ىلع ددشو .امهبحس  ىلإًا ريشم فاضأو ليومت
 ديعاوم ديدحت ىلع زيكرتلا عم يدقنلا قفدتلل ًاليلحت لمشي يراجت ج عابتا ىلإ جاتحت عيراشملا كلت نأ
 ام اذإ نيعم تانوزخم فرصم نم ةئاملا يف ١٠٠ نم لقأ فالتإ ذبحملا نم نإ لاقو .تاداريإلاو تاقفنلا
، تاقفنلا يف ريبك ضافخنا نع كلذ رفسأ  ثيحو .ةيلاملا ةمادتسالا ةلحرم طاشنلا اذه غلبي ثيحب ةيلاملا
CFC-12  ةدام نأ  تاعورشم ذيفنت يف رظنلا نكمملا نمف ،CFC-11 ةدام نم ةميق ربكأ ًالصأ دعت
ل نيتداملل ةكرتشم  نع ًالثم يتأتملا CFC-12 ةدامب طبترملا لخدلا ضئاف نم CFC-11 ةدام عمج اهيف ومي
 ةيذيفنتلا ةنجللا ىلع نوكيس، CFC-12و CFC-11 يتدام اهيف دجوت يتلا تالاحلا يفو .نوبركلا قاوسأ
 ىلع حابرأب يتأتس ىرخألا ةداملا تناك اذإ نيتداملا ىدحإ نم صلختلا لومتس تناك اذإ ام ررقت نأ
 ةيمكارتلا فيلاكتلا نإف CFC-12 ةدام نم تاداريإ ىلع لوصحلا لامتحالًا رظنو .صاخلا عاطقلا
، ىلع ةميقلا ةبلاس نوكتس  دوجو نم مغرلا ىلع عورشملا يف رظنلا مدع ىلإ يدؤيس امم بلغألا
 راعسألا تايوتسم تمدختسا ام اذإو. ًافلس ةريبك تارامثتسا ريفوتل ةلمتحملا ةجاحلاو رطاخملاك زجاوح
ه، لماعك ةريخألا ةرتفلا يف نوبركلا ةدصرأ اهتلجس يتلا  ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ةميق نأ نيبتي جوم
، صلختلا ةيلمع قبست يتلا ةرتفلا لالخ راعسألا فاعضأ يواستس اهفالتإ دارملا ةيرولف  ديزي دق امم اهنم
 ينمزلا راطإلا نأ ىلإ راشأو .ةعورشم ريغ ةروصب داوملا كلت جاتنإل تالواحم عوقو تالامتحا نم
 .نيتنس لداعي ذيفنتلل داتعملا

، ةقلعتملا ةطشنألا ليومتل نايساسأ ناج دجوي هنإ لوقلاب متتخاو  - ١١  نادلبلل امهدحأ فالتإلاب
، ةدفنتسملا داوملا نم ضئاف عمجب تماق يتلا  كلت عمجلًا يلاح دوهجلا لذبت يتلا نادلبلل رخآو نوزوألل
 هجاوي مادتسم وحن ىلع اهفالتإو داوملا عمجل نوبركلا قوس يف رفوتملا ليومتلا نأ ىلإ راشأو .داوملا
، ةلويس لكاشم  قيقحت ناكمإلا يف لازي ال هنأ ديب .ةيلمعلا ةيادب يف ةقفنملا غلابملا ةماخضلًا رظن ةريسع
 .ةيمكارت تاراخدا

، جذومنلل حيضوت ميدقتب بلطل ةباجتساو  - ١٢  هنأ ىلع ديدشتلا زراكيس ديسلا داعأ ضورعملا
 ةيحاضيإلا تاعورشمللًا مومع مدقي ليومتلا نأو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عمجل ليومت يأ دجوي ال
، ةدفنتسملا داوملا عمج نم ءاهتنالا دعب  ةيمكلا نأو عمجتس داوملا نأب ديكأتلا دري امدنع وأ نوزوألل

وم ىلع مييقتلل عضخت ةيلاملا ةيحانلا نم تاعورشملا رارمتسا ةيلباق نأو ،عورشم ةماقإ بلطتت ةعا 
 .ماودلا

 ةمئاقلا ةيعوطلا ةيقوسلا جماربلا مادختساب فالتإلل ةمزاللا لاومألا دشح  - ءاب

 نيفيل ليوج ديسلا امهو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم ةيعوطلا قوسلا جمارب يف ناريبخ مدق  - ١٣
، سولب (Climate Action Reserve) يخانملا لمعلا يطايتحا جمانرب نم  .ج نفيتس ديسلاو سولجنأ

و  يف ةعبتملا تايلمعلا نع نيضرع ،(Chicago Climate Exchange) ةيخانملا وغاكيش ةصروب نم يرفونود
 .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت نع ةمجانلا تاثاعبنالا ضيفختلو عيراشملا صيخرتل امهيجمانرب
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، لمعي يتلا ةمظنملا ةمهم نإ نيفيل ديسلا لاقو  - ١٤  ماع يف تسسأت ةيموكح ريغ ةمظنم يهو اهيف
هذ فارتعا ىلع لوصحلاو تاثاعبنالا ضيفخت ىلإ ةيمارلا ةيعوطلا لامعألا عيجشت يف لثمتت ،٢٠٠١  

 عضو ةيلمع تداقو ةحلصملا باحصأل تاعامتجا تمظن ةمظنملا نأ ىلإ راشأو .تاضيفختلا
 يف نيلماعلا بيردت يف تكراشو ؛نوبركلا تاثاعبنا نع ضيوعتلا تاعورشمل ةيرايعملا تالوكوتوربلا
 ؛اهيلع ةقفاوملا تمت يتلا تاعورشملل ًالجس تعضوو ؛اهتبقارمو ققحتلاب ةينعملا ةلقتسملا تائيهلا
، تاثاعبنا نع ضيوعتلل ةدصرأ لجسلا يف ةجردملا تاعورشملا ىلإ تمدقو فرع نوبركلا نانطأ مساب ت 
 طبترملا تاثاعبنالا ضيفخت نوكي نأ ةلافكل ءادألا ريياعم ةيمهأ ىلع ددشو .يخانملا يطايتحالا
 تايالولا يف نوبركلا قوسل ةيئيبلا ةعفنملا يف ةقثلا ثعبي امم ،ًايفاضإوًا مئادوًا يقيقح تاعورشملاب
 اهتيقادصم يفو ةدحتملا  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع لوصحلا نكمي هنأ نم مغرلا ىلعو .اءافكو
 ،٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب لمعت نادلب نم وأ ةدحتملا تايالولا لخاد رداصم نم اهفالتإ ضرغب
 ةئيبلا ةيامح ةلاكو ةمظنأل عضختو ةدحتملا تايالولل ةعبات تآشنم يف الإ داوملا كلت فالتإب حمسي الف
  .اهيف

 تاثاعبنالا هنمًا صوقنم تاثاعبنالل يعجرملا ىوتسملا مادختساب تاثاعبنالا ضيفخت بسحيو  - ١٥
 CFC-12 بكرم نم دحاو مارغوليك فالتإل نأ نيبتي ةلداعملا هذه قيبطتبو .تاعورشملا نع ةمجانلا
 ىلإ راشأو .نوبركلا ديسكأ يناث نم نانطأ ١٠ نم برقي ام لداعت نوبركلا تاثاعبنال ةيضيوعت ةميق
 تاعيرشتلا اهيلع قبطت نأ عقوتت ةمخض ةيعانص تاكرش يخانملا يطايتحالا نانطأ يرتشم نيب نم نأ
، ىوتسملا ىلع وأ تايالولا ىوتسم ىلع ةيراسلا خانملاب ةقلعتملا  يف لمأت ةيلام تاكرشو يلارديفلا
 .نييعوط نيرتشمو ؛ةدصرألاب ةرجاتملا نم حابرأ قيقحت

و ديسلا  - ١٦  ةيخانملا وغاكيش ةصروب نإ لاق :يرفونود ًا ينوناق مزلمو لماكتم يعوط ماظن لوأ دعت
 يرارحلا سابتحالا تاثاعبنا ضيفخت ىلإ فدهي يذلا ةدحتملا تايالولا يف ديحولا ماظنلاو ملاعلا يف

،  نأ ىلإ راشأو .ملاعلا ءاحنأ عيمجو ةيلامشلا اكيرمأ يف تاثاعبنالا نع ضيوعتلل تاعورشم اهيدلو ةتسلا
فد اهنم صلختلا وأ يرارحلا سابتحالا تازاغ زاجتحاب موقت اهنم ققحتلا مت يتلا عيراشملا  لوصحلا 
 عفادلا ببسلا ناكو .ينورتكلإلا هعقوم ىلع جمانربلا يف ءاضعألل عابت نوبركلل ةيلام كوكص ىلع
 نكلًا، يجيردت جاتنإلاو كالهتسالا فقولًا جمانرب عضو لايرتنوم لوكوتورب نأ وه ماظنلا ءاشنإ ءارو
 كلت ريمدت وأ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانوزخم فراصم ةداعتسا ىلع يداصتقالا وأ يميظنتلا زفاحلا
ه. ًادج فيعض زفاح وه، ًالثم ءاوهلا فييكتو ديربتلا يعاطق يف داوملا و ديسلا ونو  ىلإ يرفونود
، صاخلا فالتإلا لوكوتورب ، ةطخ عضيو عورشملا ةيلهأ عيمجتلاب مئاقلا دكؤي هبجومبو جمانربلاب  هل
 ثلاث فرط موقيو ؛اهفالتإ يرجي ثيح فالتإلا ةآشنم ىلإ نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا لقن كلاملا ىلوتيو
، ةيلمعب  نم ققحتلا دعب ةفلتملا ةداملا لباقم عيمجتلاب مئاقلا حلاصل ةدصرأ جمانربلا ردصي مث ققحتلا

،  عضو ةيلمعلا كلتل ةماهلا رصانعلا لمشتو .نوبركلل ةيلام كوكص لكش ةدصرألا هذه ذختتو اهفالتإ
، تايوتسملل ويرانيس عضوو ؛طورشلاو تابلطتملا نم ةعومجم  دودحل حضاولا ديدحتلاو ةيعجرملا
 .يرارحلا سابتحالا تازاغ نم اهثاعبنا يدافت مت يتلا ةيمكلا ديدحتو ،دصرلل ةطخ عضوو ؛عورشملا
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 ةدفنتسملا داوملا فالتإ عيجشتل ةحلملا ةجاحلاب يعولا ةيافك مدع لمشتف ةيقبتملا قئاوعلا امأ  - ١٧
 يف ةلعافلا فارطألا نيب طباورلا فعضو ؛رارمتسالل ةلباقلا ريغ ريودتلا ةداعإ ةيلمع نم ًالدب نوزوألل
 تاناكمإ ىلإ رظنلاب اهتيمهأ قوسلا ىوقلو .ًامومع ةيجولونكتلا تارايخلل ةعفترملا ةفلكلاو ؛قوسلا
، دادمإلا  اهتعضو يتلا ريياعملا كلذ لاثمو ،نكمأ املك ىلثملا ةسرامملا ريياعم مادختسا يغبني امك دئازلا
، ةيامح ةلاكو  لمعي يذلا لوكوتوربلا نيسحتل ثاحبألا نم ديزمب مايقلا ةرورض ىلإًا ريشم متتخاو ةئيبلا
، هب  ًالدب روفلا ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فالتإ صرف نم ديزتس ةديدجلا ايجولونكتلا نأو جمانربلا
 .جراخلا يف تآشنم ىلإ اهلاسرإ نم

، تلت يتلا ةشقانملا لالخو  - ١٨  هيف نكمي يذلا ناكملا نأشبًا حيضوت نيبودنملا دحأ بلط ضرعلا
 جمانربب قلعتي اميف هنأ نيفيل ديسلا باجأف. اهلمكأب تادعملا وأ ىواغرلا اياقبو تازاغلا فالتإ
 تايالولا يف عقت تآشنم يف الإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فالتإ نكمي ال ،يخانملا لمعلا يطايتحا
 ةيحانلا نم لضفألا رايخلا نأ الإ ًا،يلاح ةمئاق طورش يأ دوجو مدع نم مغرلا ىلعو .ةدحتملا
 لاؤس ىلعًا درو .جراخلا يف هفالتإل هدحو زاغلا لقنو أشنملا دلب يف ديربتلا ةدحو فالتإ وه ةيداصتقالا
 ريغ نادلب نم ةمداقلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تايافن رابتعالا يف ذخؤت نأ نكمملا نم ناك اذإ امع
 يف اهفالتإل داوملا كلت ريدصت عنمت يتلا ةمئاقلا زجاوحلا يه امو ،٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماع
، تايالولا ، اذه نم ريدصت تايلمع كانه نأب نيفيل ديسلا باجأ ةدحتملا  يعدتست اهنكل عونلا
، نم ددع ىلع لوصحلا  مغرلا ىلعو. طقف ةلجسم عقاوم ىلإ داوملا هذه لقن نكمملا نم نأو حيراصتلا
 عالطضالل دادعتسا ىلع هنأ الإ ،ةطيسب تاعورشم ذيفنتب أدب هباسحل لمعي يذلا جمانربلا نأ نم
 .ىرخأًا نادلب لمشيل هطاشن قاطن عيسوتوًا ديقعت رثكأ تاعورشمب

، قاوسأ ةيقادصم نامضل اهذاختا نكمملا تاوطخلا نع نيبودنملا دحأ لأسو  - ١٩  يه امو نوبركلا
، قاوسأ نم ةيعوطلا قاوسألا اهتصلختسا يتلا سوردلا  قاوسألا يف ةرفوتملا تانامضلا يه امو لاثتمالا
 ةيجاودزا بنجتل ةيعوطلا  تينب دق جماربلا نإ نيفيل ديسلا باجأف. يملاع رايعمل راقتفالا ءوض يف دعلا
، ةيميلقإلا جماربلا يشامي وحن ىلع فد ةدوجلل اهمادختسا نكمي نوبركلل ةيضيوعت ةدصرأ نيوكت و 
 ةرم الإ لجسي نأ نكمي الو ا، صاخ لسلستم مقر ةدحو لكل نأ ىلإ راشأو. ةيميلقإلا ضارغألل
ملع. هديمجت يرجي مث دحاو باسح يف طقف ةدحاو اذ ىرخألا تامظنملا تو  ةيجاودزالا يشاحتل مقرلا 
 يف ، تالاحلا يفو. دعلا  .هيلع عالطالا عيمجلل نكمي صاخ لسلستم مقرب نط لك مسوي ىرخألا

 داوملا طئالخ جلاعت الًا يلاح ةرفوتملا ةينقتلا تامدخلا نم ديدعلا نأ ىرخأ ةبودنم تظحالو  - ٢٠
، ةدفنتسملا  اذإ ام ةفرعم يف اهتبغر نع ًاضيأ تبرعأو. كلذ عم لماعتلا نكمي فيك تلأسو نوزوألل
 ،طئالخلاب قلعتي اميفو .نوبركلا ديسكأ يناث لقن ةفلكب داوملا كلت لقن ةفلك نراقت ةسارد كانه تناك
 ديدحتو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فالتإ دنع اهضعب نع تازاغلا لصف تاربتخملا عسو يف هنأ ىلإ ريشأ
، فيلاكتل ةقيقد ماقرأ دوجو مدع نم مغرلا ىلعو .ةدصرألا نيوكتل لهؤم اهنم يأ  لحارم نإف لقنلا
 .اهئارش نم ةفلك لقأ اهفالتإو داوملا لقن نأ ىلإ ريشت تاعورشملا عضو
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، رعسب قلعتي اميفو  - ٢١  داوملاب ةقلعتملا تاعورشملا نم ةدراولا تابيقعتلا نأ ىلإ ريشأ قوسلا
 تارالود ١٠و ٥ نيب حوارتي رعس يأ نأو ،ةرفوتم ةمزاللا ايجولونكتلا نأ نيبت نوزوألل ةدفنتسملا
  .ًالوقعمًا رعس ربتعي نوبركلا ديسكأ يناث نم نطلا لداعي امل

 امهيلك وأ فالتإلا وأ دادرتسالا لاجم يف ًايلاح لمعت ةيراجت تاكرش نم ةمدقملا ضورعلا  - ميج

،سكملاو نابايلاو دنهلاو ليزاربلاو اسمنلا يف ةيراجت تاكرش نم ءاربخ مدق  - ٢٢  لاجم يف لمعت كي
، وأ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانوزخم فراصم ةداعتسا  .مهلمع ةيفيك نعًا ضورع اهفالتإ

 ذفنتو ممصت هتكرش نإ لاق :انييف ،Energy Changes ةكرش ،لكولب سنميلك ديسلا  - ٢٣
 داوملا عمجل ةيراجت زفاوح دوجو ىلإ راشأو .ةليدبلا ةقاطلا رداصملو نوبركلا ضيفختل تاعورشم
، نوزوألل ةدفنتسملا ، نادلبلا يف اميس ال اهفالتإو  هيجوتلا رارغ ىلع ةمظنأ تعضو ثيح ةيعانصلا
، ةجلاعم يف ةمدختسملا ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تادعملاب قلعتملاو يبوروألا داحتالا نع رداصلا  تايافنلا
، ءاهتنا دعب تادربملا ريودت ةداعإ نع ةيقبتملا داوملل قاوسأ تدجوأ دق ةمظنألا هذه نأو  نأ ريغ اهرمع
 هتينبب نوبركلا قوس نإ ًالئاق عباتو .ةلجاع ةروصب ةيفاضإ ليومت تايلآ ىلإ جاتحت ةيمانلا نادلبلا
، يدقن قفدت ديلوت ىلع هتردقو ةدحوملا ةيميظنتلا هتدعاقو  هجو ىلع دعاو لبقتسمب نذؤي لصاوتم

، ه .ةعرسب ومنلا لصاويو صوصخلا  وحن ىلع مدختسي ةيعوط ةروصب تاثاعبنالا ضيفخت نأ ىلإ ونو
م، طمن نع ةمجانلا تاثاعبنالا نع ضيوعتلا يف نيبغارلا صاخشألا نم ديازتم ًا يلاح يرجي هنأو ايح
 لالخ نم ةيداصتقالا تابلقتلا لايح فعضلاو ةدحوم ريياعم دوجو مدع نع ةئشانلا لكاشملل يدصتلا
 ديسلا زربأو .يخانملا لمعلا يطايتحا جمانربو ةيعوطلا نوبركلا ريياعم جمانرب رارغ ىلع تايلآ ءاشنإ
، يعدتست يتلا اياضقلا نمًا ددع لكولب  داوملا عمجل ةمدختسملا ةيتسجوللا تايلمعلا اهنيب نم مامتهالا
، قاوسأل ةصاخلا تامسلاو ؛نوزوألل ةدفنتسملا  ؛يدقنلا قفدتلاو ليومتلا كلذ يف امب نوبركلا
 قاوسأل ةجاحلاو ؛ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب ةقلعتملا تايجهنملاو
 .ةيعوطلا نوبركلا قاوسأل لمكم رصنعك لاثتمالا

، ولليتساك وتربور ديسلا  - ٢٤  نع ثدحت :ليزاربلا ،Essencis Soluções Ambientais ةكرش سيبول
، يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا قفدت  نإ لاقو .قفدتلا كلذ مّظني يذلا يتاسايسلاو يعيرشتلا راطإلاو هدلب
 ،٢٠٠١ ماع يف تسسأت يتلا Essencis ةكرش  يف ةيئيبلا تامدخلا قوس يف ةكرش ربكأًا يلاح دعت

،  ةكرشلا نإ لاقو. ًايونس تايافنلا نم نط نويلم ٢،٨ يلاوح جلاعتوًا، فظوم ٨٠٠ مدختستو ليزاربلا
ًا ج عبتت ، عينصتلا ةيلمع يفًا يجيردت  تازاغلا صالختسا ىلإ ًالاقتناو يوديلا كيكفتلابًا ءدب سكاعملا
، حاولأ ةجلاعمو يلآلا كيكفتلاو تويزلا نم ةلئاسلا . تادعملا لكل عماج لحب ءاهتناو ناثيرويلوبلا
 ثيح ف،التإلا لاجم يف ةيفاك ةردق اهكالتمالًا رظن ليزاربلل مئالم ريغ ريدصتلا ويرانيس نأ ىلإ راشأو
ه .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ةجلاعم ليزاربلا يف تايافنلا قرح تآشنم نم عبسل نكمي  ىلإ ونو
 يف ةيلاحلا فالتإلا ةردق نع ريرقت ىلع ةيئاهنلا تاسمللا عضي يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نأ
 ليغشتلا ةمادتساو ةيلوألا رامثتسالا ةفلك لمشت ةيلمعلا ضرتعت يتلا تايدحتلا نإ ًالئاق عباتو. ليزاربلا
 ةحناملا تاهجلا نم ةمدقملا ةدعاسملاو يئانثلا نواعتللو. نوبركلل ةيلودلا قوسلا يف تايلمعلا جامدإو
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، ةيحانلا نم هنزاوتب يلاحلا ويرانيسلا زيمتيو. نأشلا اذه يف مساح رود  تاداريإلا يطغت ثيح ةيلاملا
، عيمج  نع ةبترتملا ةيفاضإلا فيلاكتلا ىلإ رظنلاب ةيلبقتسملا ةمادتسالا لفكي ام دجوي ال هنأ ديب فيلاكتلا
 نم ةيفاك تاداريإ ىلع لوصحلا نم دب الو. تايلمعلا نم كلذ ريغو ىواغرلا نم تازاغلا صالختسا
، مادتسم جذومن عضو ىنستي يك نوبركلا قوس  تاكرشلاو ةذفنملا تالاكولاو ةموكحلا ىلعو لمعلل
 .ةينطولا قوسلا ريوطتلًا عم لمعت نأ ةصاخلا

، ريمس ديسلا  - ٢٥  تاططخم نعًا ضرع مدق :دنهلا ،Industrial Foams Private Limited ةكرش ارورأ
 اهفالتإو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانوزخم فراصم ةداعتسا ةطشنأ يف ةكراشملل ةيراجتلا تاكرشلا
، يف  دنهلا نأ نم مغرلا ىلعو .ةيساسأ ةروصب ىواغرلاو فييكتلاو ديربتلا تاعاطق يف كلذو دنهلا
، نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يجتنم رابك نم ةدحاو  ةصصخم تآشنم يأ اهيف دجوت الف اهيكلهتسمو
تالا ىلإ راشأو. اهفالتإو داوملا كلت تانوزخم فراصم دادرتسال يعدتست يتلا ا ،  اهنيب نمو مامتهالا
 ةينقتلا بناوجلا امأ ؛اهعونو اهمجحو تانوزخملا فراصم عقوم نايبتسا ىلع ًالثم تاردقلا ريوطت
، اهنيزختو داوملا عمجب ةقلعتملا تايتسجوللا لمشتف  ةلحرم لك يف ةلعافلا فارطألل زفاوح داجيإو اهلقنو
 نع ةمجانلا راطخألا نأشب فيقثتلاو يعولا ةدايز لمشت ىرخأ تاجايتحا ةمثو .ةيلمعلا لحارم نم
 ءاهتنا دعب تادعملا عم نولماعتي نم بيردتو ؛يوجلا فالغلا يف نوزوألل ةدفنتسملا تازاغلا ثفن
 ًالئاق عباتو. اهفالتإو اهحالصتساو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عمجل ةحضاو تاءارجإ ةغايصو ؛اهرمع
 يرادإو يلامو ينقت ج عضو ىلع ريبك دح ىلإ دعاسيس دنهلا لثم دلب يف يحاضيإ عورشم ذيفنت نإ
ه. مادتسم وحن ىلع ةيمانلا نادلبلا يف فالتإلا تآشنم ليغشت يف مدختسي  يذلا طاشنلا نأ ىلإ ونو
، راسم عيرست ىلإ يدؤي نأ نكميًا رخؤم دنهلا هتدهش  ليبس ىلعف .ةياغلل ةئراط ةلاحلا لعجيو تايافنلا

،  يتلا فييكتلا مظن ليدعتل حومط جمانرب ذيفنت ىلع ةيدنهلا ةيديدحلا ككسلا طوطخ لمعت لاثملا
 ةءافك ةدايز ىلإ فدهي يمازلإ جمانرب قيبطتبًا رخؤم ةموكحلا تأدب دقو .CFC-12 ةدام مدختست
 لمع جذومن عضو يلاتلاب يرورضلا نمو .ةقاطلل اهمادختسا ثيح نم فييكتلاو ديربتلا تادعم

،  ةدفنتسملا داوملا تانوزخم فراصم ةداعتسا يف هتكراشم ىلع هؤفاكيو صاخلا عاطقلا عجشي عاطقلل
 .اهفالتإو نوزوألل

، وراتوي ديسلا  - ٢٦  لاجم يف ةينقتلا تاراكتبالا نعًا ضرع مدق :نابايلا ،Asada ةكرش وتوميغوس
، سابتحالل ةببسملا تازاغلا نم اهريغو ديربتلا تازاغ ةداعتسا  نإ لاقو. اهفالتإو اهحالصتساو يرارحلا
،عألا كلتب مايقلل تالآلا نمًا عون ٢٠ نم رثكأ تعنص هتكرش  يف ةصاخ ةروصب ءوضلا طلسو لام
، نوبركلا كيكفتل ةلآ ىلع هضرع  غولب امسالبلا سوق ايجولونكت حيتتو، x امسالبلا ةدامو يرولفلا
ًاقفو هلقن نكمي مجحلا ريغص زاهج مادختساب ةعفترم ةرارح تاجرد  ،  راطخألا نم للقي امم ةجاحلل
، تازيم ةمثو. ةرطخلا داوملا لقن نع ةمجانلا  ١٠٠ للحتلا ةبسن براقت( فالتإلا ةءافك اهنيب نم ىرخأ
، ةلوهسو رامثتسالا ةفلك ضافخناو ؛)ةئاملا يف  ضرع ىرج دقو. ليغشتلا يف نامألاو ةطاسبلاو ةنايصلا
، تروبب دقع يذلا نيرشعلاو يداحلا فارطألا عامتجا لالخ ةلآلل يبيرجت  نيرشت يف رصم بلاغ
 .ريبك مامتهاب اهتقو تيظحو ،٢٠٠٩ ربمفون/يناثلا
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، اناتنيك نيتسغوأ ديسلا  - ٢٧  :كيسكملا ،Silver Breeze Centre for Recycling Refrigerants وتوس
 زكارملا دحأ نوكتل ٢٠٠٧ ماع يف هتكرش ىلع عقو ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا ةنامأ رايتخا نإ لاق
، يف ديربتلا تازاغ ريودت ةداعإ يف ةكراشملا  تابكرم ىلع ءاضقلل ةينطو ةطخ راطإ يف كلذو كيسكملا
 لضفأ ىلع نيينقتلا بيردت ىرجو. ٢٠٠٨ ماع يف اهلمع ةآشنملا تأدبو. ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
 ممألا ةمظنم ةدعاسمب فييكتلاو ديربتلا تادعم نم نوزوألا ةدفنتسملا داوملا ةداعتسا يف تاسرامملا
 ديربتلا تازاغ ريودت ةداعإ زكارمل ةطبار ليكشت مت ،٢٠١٠ ماع لئاوأ يفو .ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا
، كيكفتل ةمدختسملا ةيجهنملا وتوس ديسلا ضرعو. ايجولونكتلاو تامولعملا لدابت اهنم فدهلا  ةزهجألا
، كلت نيزختو اهيف ةدوجوملا تازاغلا ةداعتساو اهسايقو اهعون ديدحت كلذ يف امب  ةداعتساو تازاغلا
 لقنت مث نمو .ةيداصتقالا ةيحانلا نم ةعاجن رثكألا اهرابتعاب ةيودي تاينقت اهيف مدختست يتلا ةوغرلا
 ةجلاعملا فانصألاب ةقلعتملا ةيساسألا تامولعملا نزختو. اهتلماعم ىلع ةردقلا اهيدل تاكرش ىلإ تازاغلا
 جمارب ةيلارديفلا ةموكحلا لومتو. ةينطولا تانايبلا دعاوق ىلإًا ضيأ فاضتو تانايبلل ةدعاق يف
،اعتسالا  ءاشنإ مهملا نمو. ةعنصملا ةزهجألا كيكفتل زكرم ١٠٠ ىلع ديزي ام كيسكملا يف دجويو ةض
 عاستا ىلإ رظنلاب ريودتلا ةداعإ لاجم يف لمعلا ىلع ةرداقلا تاكرشلا ددع ةدايزو ةمئالملا تايلآلا
، اذه قاطن  رهش يف تأدب يتلا ةنسلا لالخ زاهج ٤٥٠ ٠٠٠ ىلع ديزي ام ةجلاعم ترج ذإ طاشنلا
  .٢٠٠٩ هينوي/ناريزح

 داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا راطإ يف لاومألا دشح ديعص ىلع ةبستكملا ةربخلا  - لاد
 ةزهاجلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانوزخم فراصم ناكمو قاطن ديدحت لجأ نم ةيئايميكلا
 فالتإلل

 ةدحولا نم فوكوك نيرام ديسلا لامعألا لودج نم دنبلا اذه راطإ يف لوألا ضرعلا مدق  - ٢٨
. ًاقباس ةيفالسوغويلا اينودقم ةيروهمج يف يداملا طيطختلاو ةئيبلا ةرازول ةعباتلا نوزوألاب ةينعملا ةينطولا
 ةيئايميكلا داوملا ةرادإ ىلإ ةيمارلا ةيملاعلا تاردابملا فلتخم نيب طباورلا نع فوكوك ديسلا ثدحتو
 ةيوضعلا تاثولملا ةرادإ نإ لوقلاب لهتساو .لاومألا دشح يف هدلب ةبرجت ىلعًا زّكرم ةديشر ةروصب
 ضيفخت ىلإ يمرت ةينطو ذيفنت ةطخ دادعإل ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم ةحنمب ٢٠٠٢ ماع يف تأدب ةتباثلا
 دادعإ يف مساح رود لايرتنوم لوكوتوربب ةقلعتملا ةربخلل ناكو .اهيلع ءاضقلاو ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا
. ةيرسيوسلا ةموكحلا نم ةدعاسمب ةدع تاعورشم تذفنو. ةطشنأ نم ا لصتي امب عالطضالاو ةطخلا
، ةيوضعلا تاثولملا ونوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةقلعتملاو ةذفنملا ةديدعلا ةطشنألا نم مغرلا ىلعو  ةتباثلا
، لمتكي مل اينودقم ةيروهمجل ينطولا يئايميكلا فلملا نإف  عضو ىلإ يمري عورشم يف جردأ دقو دعب
 .هميمعتو ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتل ةينطو ةطخ

 ةامسملاو يجيتارتسالا جهنلا اهيلع يوطني يتلا ةيلاملا ةيلآللًا فصو فوكوك ديسلا مدقو  - ٢٩
، ةيادبلا جمانربب  نيرشت ٣٠ ىتح تاعربتلا ىقلتي ةدملا دودحم ينامئتسا قودنصك تئشنأ يتلاو ةعيرسلا
 عيمج ربتعتو. ةحنام ةهج ٢٣ نم رالود نويلم ٢٣ نآلا ىتح قودنصلا ىقلت دقو .٢٠١١ ربمفون/يناثلا
ا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ، قودنصلا نم معدلا يقلتل ةلهؤم لاقتنا ةلحرمب اداصتقا  ينامئتسالا
 ميدقتل ةعساتلا ةلوجلا دعوم يهتنيسو. ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو ًاومن لقألا نادلبلل ةيولوألا ىطعتو



UNEP/OzL.Pro/Seminar.1/1/2  

10 

 يجيتارتسالا جهنلا يف ةكراشملا تاموكحلل نكميو ،٢٠١٠ سطسغأ/بآ ٢٧ يف جمانربلا ىلإ تابلطلا
ا مدقت نأ دعبًا يمسر ا فرتعي مل يتلا  .احارتقا

 ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب راطإ يف هرارقإ ىرج يذلاو هدلب همدق يذلا عورشملا نأ ىلإ راشأو  - ٣٠
، ةيئايميكلا داوملا وتايافنلا ةرادإ اهنيب نم ةدع تايولوأ نمضتي  دقو. ةثولملا عقاوملا ةجلاعمو ةمداقتملا
 جهنلل ناكو. اهنيزختو اهعمجو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل درج ءارجإل ليومتلا ةموكحلا تمدق
 .دحاو تقو يف ةيئايميكلا داوملا عيمج عم لماعتلا ةلافك يف يسيئر رود يجيتارتسالا

، نايتسيرك ديسلا  - ٣١  نع ًاضرع مدق :Nordic Environment Finance Corporation غنينورب
 ةدفنتسملا داوملا فالتإ تايلمع ليومت يف ةيعوطلا نوبركلا قاوسأ مادختسال يجذومن عورشمو ةسارد
 كلت فراصم ةرادإ ليومتل اهمامتها يلوت اهيف لمعي يتلا ةمظنملا نإ لاقو. يسورلا داحتالا يف نوزوألل
، يف ميلس وحن ىلع داوملا  ةرادإل رارمتسالل ةلباق لئادب داجيإ يف لثمتي لجألا ليوطلا فدهلا نأو هدالب
 عفانملاو نوبركلا قاوسأ نيب ةلصلا فاشكتساو مهف يرورضلا نم نإ لاقو. اهفالتإو داوملا كلت
 نوبركلل ةيعوطلا قاوسألا ةميق نإ ًالئاق عباتو. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فالتإ نع ةمجانلا ةيخانملا
، ريغ لازت ال  نإف يلاتلابو. صاخلا عاطقلا يف لولحلا رارمتسا ةيلباق ىلع ًاضيأ كلذ يرسيو ةحضاو
 ةرادإ لجأ نم عورشمل كرتشملا ليومتلل يجهنمو يئارجإ ساسأ ءاسرإ ىلإ فدهي يجذومنلا عورشملا
، داحتالا يف ةيلرتملا ديربتلا ةزهجأ اهيوتحت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فالتإ  مادختساب كلذو يسورلا
  .يرارحلا سابتحالا تازاغ تاثاعبنا ضيفخت نم ةبستكملا ةدصرألا عيب تادئاع

 تاذ ةيجهنملا اهضرعت يتلا تاجايتحالا ديدحت تلمش ةيميهافملا ةساردلا نأ ىلإ ًاريشم درطتساو  - ٣٢
،لا ، ءاكرشلاو يجذومنلا عورشملاب ةقلعتملا ليصافتلاو ةلص ، تاريدقتو نييلحملا ًا مييقتو ةفلكلا
 ًاضيأ يجذومنلا عورشملا لمشو. ةيعوطلا نوبركلا قوس لالخ نم ليومتلا تاطارتشاو تالامتحال
 تغلبو ،اهفالتإو اهلقنو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ةريغص تايمك ىلع لوصحلل ةيلحم ةكارش ةماقإ
، ةقطنم يف ديربتلا تادعم نم تصلختسا R-22و R-12 يتدام نم نانطأ ٣ ةيمكلا هذه  ناكو وكسوم
، لمعلا ةلسلس لاغتشا نسح نم ققحتلا وه كلذ نم فدهلا . فالتإلا ىتحو ءانتقالا نم اهلمكأب
، تارايخلاو ةدافتسملا سوردلا ديدحت يف ةريخألا ةلحرملا تلثمتو  ةجلاعمل ةأشنم دييشت اهنمو ةحاتملا

، ، ططخلا يف اهفالتإو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةرادإ تايلمع جامدإو تايافنلا  مادختساو ةعوضوملا
. فالتإلا ايجولونكتو ةرادإلا يف ةيفاضإ تارامثتسا ليومت يف ةكراشملل نوبركلل ةيعوطلا قاوسألا
، تامدخلا ميدقت Climate Wedge ةكرش تلوتو  ةروشملا تامدخ مدقت ةكرش يهو ةيراشتسالا
 .نوبركلا لصتي ام لك يف لوصألا ةرادإو

، فيلاكتلا نأ جئاتنلا تنيب دقو  - ٣٣  مستت يتلا نوبركلا تازاغ ىلع زيكرتلا نإف يلاتلابو ةتباث
 يرارحلا سابتحالل اهثادحتسا ةيناكمإ عافتراب  ريدصت رايخ سرادت ىرج دقو. ربكأ تادئاع رديس
، داوملا  ةرادإ ةفلك تاريدقت نأ ىلإ غنينورب ديسلا راشأو. رارمتسالل لباق ريغ ًارايخ ربتعا هنكل اهفالتإل
 طسوتم نم ةئاملا يف ٥ ةبسنب لقأ تناك ةساردلا نم ةاقتسملا اهفالتإو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
  .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهارجأ يتلا تاساردلا يف ةدراولا تاريدقتلا
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 لاومألا دشحل ةلمتحملا ةيفاضإلا تارايخلا  -  ًاعبار
 قاوسأ مادختساب لاومألا دشح نع فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ مدقملا ريرقتلا  - فلأ

 عفانم نم هب طبتري امو فالتإلا عيجشتل تايجهنم عضوو نوبركلا

 ةيذيفنتلا ةنجللا نع ةباينلاب يلودلا كنبلا اهارجأ يتلا ةساردلا جئاتن يلودلا كنبلا لثمم ضرع  - ٣٤
، ددعتملا قودنصلل  داوملا نم ةبولطملا ريغ تايمكلا فالتإ تايلمع ليومت اهعوضوم ناكو فارطألا
 ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ نأ نم مغرلاب هنإ لاقو. ةيعوطلا نوبركلا قاوسأ لالخ نم نوزوألل ةدفنتسملا
، ةدفنتسملا داوملا فالتإ لمشت ال  قوس لالخ نم ةعفترملا هتفلك ةيطغت نكمملا نم نإف نوزوألل
، نوبركلا  يرارحلا سابتحالا ثادحتسا يف ةعفترملا ةيناكمإلا تاذ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأو ةيعوطلا
 رثأتي نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فالتإ ةدصرأ ىلع بلطلا نأ ىلإ راشأو. ةريبك نوبرك ةدصرأ دلوتس
 دقو. اهفالتإ دارملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مجحو ًالبقتسم ةيعوطلا نوبركلا قوس مجح نيب ةقالعلاب
 ةدفنتسملا داوملا فالتإل ةدصرألا رفوتو ةيلاتلا ةثالثلا ريياعملا ىلإ دنتست ةيلود ةيقوس ةينب تئشنأ

،  ريياعملا هذهو ،٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل تاعورشملل كلذ يف امب نوزوألل
، وغاكيش ةصروب :يه ، لمعلا يطايتحاو ةيخانملا  عالطالا نكميو. يعوطلا نوبركلا رايعمو يخانملا
 .www.worldbank.org/montrealprotocol يكبشلا عقوملا ىلع ةساردلا نع ريرقتلا ىلع

 مادختساب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فالتإب ةقلعتملا ةطشنألل كرتشملا ليومتلا وأ ليومتلا تاناكمإ  - ءاب
  ليومتلل ىرخأ تايلآ

 اهفالتإو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةرادإل ةحاتملا صرفلا نع ًاضرع ةيملاعلا ةئيبلا قفرم لثمم مدق  - ٣٥
 نم ١٨ يف ًاعورشم نيثالثل معدلا قفرملا مدق ،١٩٩٢ ماع ذنم هنإ لاقو .قفرملا جمارب لالخ نم
ا رمت يتلا نادلبلا ، ةلحرمب اداصتقا  نم اهعومجم حوارتي ةيمك ًايجيردت تفلتأ تاعورشملا هذه نأو لاقتنا

 ةرملل قفرملا ةيذغت تديعأ دقو مويلاو .نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ٢٩ ٠٠٠ ىلإ ٢٠ ٠٠٠
،  يف ٥٢ ةدايزب يأ( ةمداقلا عبرألا تاونسلل رالود تارايلم ٤،٣ ةميقب تاعربت نع نالعإلاب ةسماخلا

 داوملا فالتإ وحن ليومتلا اذه نم ضعب هيجوتل ةصرفلا نادلبلل رفوتت ،)ةيضاملا ةيذغتلا ةداعإ نع ةئاملا
، ةدفنتسملا ىنع يتلا جماربلا عم لعافتلا زيزعت لالخ نم نوزوألل نم دحلابو ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب ت 
 اهنيزختو ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا عمجل ةمئاقلا ةيساسألا ىنبلا مادختسا نكمملا نمو .خانملا ريغت راثآ
  .ًاضيأ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فالتإل اهفالتإو نومأم وحن ىلع

 ةرملا يف هصيصخت مت رالود نويلم ٢٥ هردق غلبم ريصم نع يبوروألا داحتالا لثمم لأسو  - ٣٦
ا رمت يتلا نادلبلا نيكمتل قفرملا ةيذغت اهيف تديعأ يتلا ةريخألا  ذيفنت نم لاقتنا ةلحرمب اداصتقا
، لوكوتورب تاطارتشا  تابكرم نأشب لمعلا ةلصاوم حيتيس ليومتلا اذه نأ ىلإ راشأو لايرتنوم
 هذه نأ قفرملا لثمم دكأو .فارطألا ددعتملا قودنصلا راطإ يف أدب يذلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا
، اذهل لعفلاب تصصخ دق لاومألا  ذخأ نع ةمجانلا ةيفاضإلا ةفلكلا ةلق ىلإ رظنلاب هنأ حضوأو ضرغلا
، ثيدحت دنع رابتعالا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فالتإ  نادلبلا كلذ عجشي نأ ضرتفملا نمف تآشنملا
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 ةقسنملا تاهجلا عم عيراشملا ميمصت يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فالتإ تايلمع جاردإ ةشقانم ىلع
 .ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب ةينعملا

 نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فالتإل يفاضإ ليومت دشحل قفرم ءاشنإ ةيناكمإ  - ميج

 نم هب موقت امو قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا لمعل ًاضرع فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ تمدق  - ٣٧
 عفانم قيقحتو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فالتإل معدلا رفوي صاخ ليومت قفرم ءاشنإب قلعتي اميف ةطشنأ
 صاخلا ليومتلا قفرم نع لماكلا ريرقتلا مدقيسو .لايرتنوم لوكوتوربب ةرشابم طبترت ال ةززعم ةيئيب
 يذلا نيثالثلا هعامتجا لالخ لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ
  .٢٠١٠ هينوي/ناريزح ١٨ ىلإ ١٥ نم دقعيس
 عفانملا ليومتل قفرم ءاشنإب ةلصتملا تارابتعالل ًاضرع يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم مدقو  - ٣٨
 ليومتلا فراصمل دب ال هنأ ثيحو .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانوزخم فراصم ةرادإ نع ةيتأتملا ةيخانملا
، ةيفاك نوكت نأ نم ، ةيعوطلا قاوسألاب ةنراقم ذبحم رمأ صاخ قفرم دوجو نإف ةمادتسمو  ذإ نوبركلل
ًاج رفوي هنأ  نكمي ةدع تاناكمإ ةمثو .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تانوزخملا فراصم ةرادإل ًامظتنم 
، اذه ةينب ديدحتل اهيف رظنلا  يجذومنلا قودنصلا جذومن ىلإ دانتسالاب هميمصت نكمي امك قفرملا
، ةيمنتلا ةيلآ ليومتل ثدحتسا يذلا نوبركلل  ةدحتملا ممألا جمانرب جذومن ىلإ دانتسالابو ةفيظنلا
 نيوكت نكميو .ةيمانلا نادلبلا يف اهروهدتو تاباغلا ةلازإ نع ةمجانلا تاثاعبنالا ضيفختل يكراشتلا
فد لايرتنوم لوكوتورب تائيهو ةذفنملا هتالاكو وأ فارطألا ددعتملا قودنصلا عم تاكارش  ةرادإ 
 .هلاغتشا ىلع فارشإلاو قفرملا ليومت

، ددعتملا قودنصلا ىلإ دنستس قفرملا ةرادإ تناك اذإ ايبمولوك لثمم لأس  - ٣٩  اذإ ام وأ فارطألا
 فقوتيس كلذ نأب يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم باجأف .هترادإل ةديدج ةئيه ءاشنإ متيس ناك
، لحكو .ةمئاقلا تاسسؤملا فلتخم ا عتمتت يتلا نييبسنلا ةءافكلاو ةربخلا ىلع  ءاشنإ نكمي ليدب
  .هيلع فارشإلاو قفرملا ةرادإل ةديدج ةسسؤم

 نوبركلا تابكرم عم لماعتلا متي نأ ليوطلا لجألا يف ذبحملا نم نأ ادنك لثمم ظحالو  - ٤٠
، قاوسأ لالخ نم ةيرولف ةيرولكورديهلا  لماعتلل اهقيبطت نكمي يتلا تاءارجإلا يه ام لءاستو نوبركلا
، ةبوغرملا ريغ جئاتنلا عم  رمتسيس ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نأو اميس ال زفاوحلل
 لاقو زفاوحلل ةبوغرملا ريغ جئاتنلا كلت رطاخمب يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم رقأو .ًاماع ٢٠ ةدمل
، ررقملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم عم لماعتلل لعفلاب ةيرورض تاءارجإلا نإ  اهفالتإ
  .اهردصم قيثوتلو

 ةيلاتلا تاوطخلاو ةصالخلا  - ًاسماخ
ا، ةشقانملا تراد يتلا طاقنلا مهأل ًازجوم ناسيئرلا مدق  - ٤١  لمعلا ةرورض ىلع ازكرو أشب
 نم اهريغو فالتإلا تايجيتارتساو ؛صاخلا عاطقلا ةكراشمو ليومتلا تارايخ ىلعو ؛ةعرسب
 يتلا تايدحتلاو ؛اهفالتخا ىلع ةيئايميكلا داوملا فيرصت لاجم يف لعافتلا تاقالعو ؛تايجيتارتسالا
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 ةحاتم ةصرفلا نأ اظحالو .تاعورشملا ةمادتساو ةيمهأو ؛ضفخنملا كالهتسالا تاذ نادلبلا اههجاوت
، ةدفنتسملا داوملا ةداعتسال ،٢٠٢٠ ماع ىتح  داوم تانوزخمل فراصم ءاشنإ يف رظنلل ةصاخبو نوزوألل
 داوملا ةداعتسا نأ ىلإ اراشأو .٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا نادلبلا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
، لجألا يف ةحبرم نوكت دق نوزوألل ةدفنتسملا  .ةشقانملا نم ديزملا قحتست ليومتلا ةلأسم نكل ريصقلا
، تاناكمإ حيتي لاثتمالا قاوسأو نوبركلل ةيعوطلا قاوسألا لالخ نم ليومتلاف  ةلافك نكل ةمخض

ا ، عاطقلا ةكراشمل ةريبك تاناكمإ ةمثو .ًاضيأ ماه رمأ اهتهازنو ءافك  ديدحت يرورضلا نمو صاخلا
 عمجلل زفاوح ريفوت مهملا نم ناك امبرو .ةطشنألا ذيفنت يف تاموكحلا ةدعاسم ىلإ ةجاحلا ىدم

،  تايجيتارتسا عضو ىلإ ًاضيأ يعسلا يغبنيو .ودبي ام ىلع ًامساح ًارود بعلت ال اهنكل ةداعتسالاو
 ةيئايميكلا داوملا فلتخم ةرادإ ناديم يف لعافت تاقالع ةماقإ ىلإو ءوفك وحن ىلع ةقاطلا مادختسال
فد  ةيئايميكلا داوملاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فيرصتل ةيساسألا ىنبلاو تاعورشملا مادختسا 

،  ةمخضلا تاربخلاو تاداصتقالا تاذ نادلبللو .هسفن تقولا يف ،ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاك ىرخألا
 عم لماعتلل اهمادختسا نكمي رثكأ تارايخ اهنع ةضاعتسالا وأ ديربتلا تازاغ فالتإ لاجم يف جماربلاو
، .ًامجح رغصألا نادلبلاب ةنراقم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانوزخم  تاذ نادلبلا بغرت امبر يلاتلابو
ا عيمجت يف رظنت نأ يف ضفخنملا وأ طسوتملا كالهتسالا  .اهفالتإل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم انوزخم
لا اذه يف لعفلاب ةيجذومنلا تاعورشملا ضعب تذفن دقو يتلا ةدملا لوط نأ نم مغرلا ىلعو .ا 
، ريثي رمأ يلودلا كنبلاو ةيملاعلا ةئيبلا قفرم راطإ يف عورشم ريوطت اهقرغتسي  يف مدقت زرحأ دقف قلقلا
  .تاعورشملا ةمادتسا اولفكي نأ رارقلا عانصل يغبني ًاريخأو .عيراشملا ىلع ةقفاوملا تاءارجإ عيرست

  ةيساردلا ةقلحلا ماتتخا - ًاسداس
ام نيكراشملا ناسيئرلا ملعأ  - ٤٢  تاير ًازجوم نادعيس أب  قيرفلا هيف رظني يك ةيساردلا ةقلحلا 
ام ءاقلإ دعبو .٢٠١٠ هينوي/ناريزح ١٨ ىلإ ١٥ نم دقعيس يذلا نيثالثلا هعامتجا يف لماعلا   اظحالم

،   .١٥/١٨ ةعاسلا يف عامتجالا ماتتخا ناسيئرلا نلعأ ةيماتخلا
___________  


