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ةيقافتا يف فارطأل ا رمتؤ ملعباسلا عامتجالا

  نوزوألا ةقبطةيامحل انييف 
لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا   

  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم

 ، لوألا نوناك١٦ – ١٢راكاد  ٢٠٠٥ربمسيد / 

ضرغب ةمدقم تامولعمو فارطألا عامتجاو فارطألا رمتؤم يف ةشقانملل ةحورطم اياضق 
  اهيلإهابتنالا ءاعرتسا 

  ةنامألانم ةركذم 
  ةمدقم

عقوت عم ًازجوم اهنم لوألا لصفلا يف ةيلاحلا ةركذملا مدقت  - ١  ي يتلا اياضقلل نيبودنملا ىلع ًاضور
يوتحيو . لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عامتجاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم اهشقاني نأ

نأ ةنامألا دوت اياضقو فارطألا اهتمدق ةددحم تابلط نأشب تامولعم ىلع ةركذملا نم يناثلا لصفلا 
  .اهيلإ فارطألا هابتنا يعرتست

  اهيف رظنلل فارطألا ىلع ةضورعم ةيرهوج اياضق  - ًالوأ 
  لايرتنوم لوكوتوربو ةيقافتالا نم لكب وأ ،رصحلا هجو ىلع انييف ةيقافتاب ةلصتم اياضق  -فلأ 

لايرتنوم لوكوتورب ىلع تاليدعتلاو لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلعتاقيدصتلا ةلاح  - ١    
لوألا نيرشت٥ىتح   - ٢ نه ناك٢٠٠٥ربوتكأ /  و انييف ةيقافتا يف ًافرط١٩٠كا ،  ًافرط ١٨٩   يف 
و ،ندنل ليدعت يف ًافرط١٧٩و لايرتنوم لوكوتورب و ،نجاهنبوك ليدعت يف ًافرط١٦٨  ًافرط ١٣٤   

نيجيب ليدعت يف ًافرط٩٧و لايرتنوم ليدعت يف ةلاح ضرعتست ةافوتسم ةقيثو عيزوت متيسو .  
ثحت تاررقم دوهعملا يف م دمتعيو. لبقملا كرتشملا عامتجالا ىلع تاقيدصتلا  اعامتجا يف فارطألا  

ررقم عورشم دادعإ مت دقو. دعب اهيفًافارطأ حبصت مل يتلا كوكصلا عيمج ىلع قيدصتلا ىلع نادلبلا   
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ةقيثولا نم ثلاثلا لصفلا يف هيلع عالطالا نكميو فارطألا هيف رظنت يكل كلذب يضقي 
UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3 .يريضحتلا ءزجلا يف ،رظنلا يف فارطألا بغ رت دقو

اهدامتعال حرطتس يتلا عيراشملا نيب اذه ررقملا عورشم جاردإ يف دوت ت ناك نإ اميف ،عامتجالا نم
  .عامتجالا نم ىوتسملا عيفر ءزجلا يف

  هيف رظنلاو انييف ةيقافتا يف فارطألا يف نوزوألا ثوحب ءاردمل سداسلا عامتجالا ريرقت ضرع  - ٢
نواعتلاب تاونس ثالث لك ةنامألا دقعت ٣/٨ و١/٦انييف ةيقافتا يف فارطألا يررقمل ًاقفو   - ٣  
عامتجالا دقع دقو . فارطألا يف نوزوألا ثوحب ءاردمل ًاعامتجا ،ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا عم

ىلإ ١٩نم ةرتفلا يف ماعلا اذه نوزوألا ثوحب ءاردمل سداسلا  لوليأ٢١  رضح دقو . انييف يف ربمتبس/ 
نم نهارلا تقولا يف هب نوموقي ام اوضرعتسا ثيح ًافرط ٥٨نم نوزوألا ثوحب ءاردم عامتجالا   

 ، دصرلاو ثوحبلا نم ةيفاضإلا تاجاحلا اوشقانو ،دصرلل دوهج نم هنولذبي امو نوزوأ ثوحب
عورشمل ا(نوزوألا ثوحب ءاردمل سداسلا عامتجالا ريرقت يف مهلمع جئاتن ىلع عالطالا نكميو 

حاتيس يذلا )٤٨مقر ريرقتلا ،ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملل عباتلا نوزوألا ثوحب دصرل يملاعلا   ،
  .هلامكتسا بقع فارطألل

ةبقارملا تايلمع : ةيلاتلا تائفلا يف عقت ةددحملا تايصوتلا نم ًاددع جئاتنلا كلت نمضتت  - ٤
ىلع ةددحملا تايصوتلا ضرع يرجيو . تاردقلا ءانبو ،تانايبلا ظفحو ،ةيثحبلا تاجاحلاو ،ةمظتنملا

فارطألا بغرت دقو .UNEP/OzL.Conv.7/6ةقيثولا يف كلذو اهيف رظنلل انييف ةيقافتا يف فارطألا   
ًابسانم هارت امل ًاقفو ا    .أشب ءارجإ ذاختاو ةيريضحتلا ةسلجلا يف تايصوتلا كلت يف رظنلا يف

لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا ةقبط ةيام حلانييف ةيقافتال ينام ئتسالا قودنصلل  ةيلاملا ريراقتلا  - ٣
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب

لمعت يهو ،انييف ةيقافتاو لايرتنوم لوكوتورب نم لك ىلع ميدختلاب نوزوألا ةنامأ موقت   - ٥
يف رظنلا متي و. ةكرتشملا ةينزاوملا دونبلا ضعب دوجو عم ،امهنم لكل نيتدرفنم نيتينازيم بجومب

 ، تاونس ثالث لك ةرم انييف ةيقافتا ةينازيم يف رظنلا متي نيح يف ،ًايونس لايرتنوم لوكوتورب ةينازيم
ريراقتلا ميمعتب ،ةلصلا تاذ تابيترتلل ًاقفو ،ةنامألا تماق دقو . فارطألا رمتؤم عامتجا عم نمازتلاب
ينامئتسالانيقودنصلا نم لكل ةيلاملا انييف ةيقافتال ني  لك ةينازيم ىلع ةوالع ،لايرتنوم لوكوتوربو  

ذختي نأ نيعتيو . 5و UNEP/OzL.Pro.17/4و5  وUNEP/OzL.Conv.7/4قئاثولا يف درت يتلاو ،امهنم 
ةينازيمو ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلل انييف ةيقافتا ةينازيم نأشب ةيلام تاررقم ةنسلا هذه يف عامتجالا   

ةينازيملل ةنجل فارطألا ئشنت نأ ىلع ةداعلا ت رقتسا دقو. ٢٠٠٦ةنسل لايرتنوم لوكوتورب 
عامتجالا نم ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ نأشلا اذ  بغرت دقو . تايصوت ميدقتو تاينازيملا ضارعتسال

نع ررقم دادعإ ليهستل ةينازيملا ةنجل ءاشنإب عامتجالا نم يريضحتلا ءزجلا يف مايقلا يف فارطألا 
ىوتسملا عيفر ءزجلاىلإ هتلاحإو هيف رظنلل ةينازيملا  .  
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تايلمعو ثوحبلا نع ةطشنأ ليومتل ينامئتسالا قودنصلا ةلاح نع نوزوألا ةنامأ نم ريرقت   - ٤
  ةلصلا تاذ ةيسسؤملا تابيترتلاو انييف ةيقافتاب ةلصلا ةقيثولا ةمظتنملا ةبقارملا

 ٦/٢انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم ررقم يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ بلُط دق ناك   - ٦
تامهاسملا يقلتل ةينازيملا جراخ ًاقودنص ،ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا عم رواشتلاب ،ئشني نأ 

ةيقافتالاب لصتت ةبقارملاو ثحبلل ةنيعم ةطشنأ ليومت ضرغب ةيلودلا تامظ نملاو فارطألا نم ةيعوطلا
لحرمب ا  نأ ررقملا سفن يف ةنامألا ىلإ بلُطو . لاقتنا ةاداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف

صيصخت نع تارارق ذاختا ب ةقلعتملاةيسسؤملا تابيترتلاب فارطألا غالبإب ،رومأ ةلمج نم ،موقت 
. ررقملا يف ةددحملا تاطارتشالاب ءافولل ددحم حارتقاب ًاعوفشم كلذ نوكي نأ ىلع ،ةلصلا تاذ لاومألا

رابتعالا يف ذخألا عم ،ةيسسؤملا تابيترتلا ضرعتست نأ فارطألا ىلإ بلطي ررقملا نأ امك  
  .دوهجلا ةيجاودزا بنجت باوصتساو ،ىرخأ تايقافتاب ةقلعتملا تاطارتشالاو تاروطتلاب

رياربف /طابش يف ئشنأ قودنصلا نإف ،ينامئتسالا قودنصللةيسسؤملا تابيترتلاب قلعتي اميفو   - ٧
يف يهتنت تاونس سمخ ةرتفل ٢٠٠٣ نوناك٣١  لوألا  لبقملا عامتجالا نأ ثيحو . ٢٠٠٧ربمسيد / 

، لمع ةرتف ءاضقنال قباسلا ريخألا عامتجالا وه انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل  ينامئتسالا قودنصلا
ماع ةيا لمع ةرتف نإف   فارطألا ذختت مل ام ٢٠٠٧يف يضقنتس قودنصلا ةنامألا ىلإ بلطي ًاررقم  

ًابنج ٢٠٠٣سرام /راذآ يف فارطألا عيمج ىلع قودنصلا ةرادإ تاصاصتخا ميمعت مت دقو. اهديدمت  
ةيملاعلا ةمظنملاو نوزوألا ةنامأ تقفتا دقو . قودنصلل ةيعوط تامهاسم ميدقتل ةوعد عم بنج ىلإ

ةركذم ىلع ،لاومألا صيصخت نأشب تارارق ذاختاب ةقلعتملا تابيترتلا صخي اميف ،ةيوجلا داصرألل 
يف درت ددصلا اذ  ةيلاحلا ةركذملل لوألا قفرملامهافت ةحورطم يهو ،هذه مهافتلا ةركذم ماكحأو .  

ًافنآ هيلإ راشملا٦/٢ررقملا هبلط يذلا ددحملا حارتقالا لكشت ثيحب ةعوضوم ،فارطألا ىلع   .  
ةدئافلا تاداريإو ةيلاتلا تامهاسملا ،هتايلمع صخي اميف ،ينامئتسالا قودنصلا ىقلت دقو   - ٨

اك٣١ىتح اهيلع    :٢٠٠٤ربمسيد /لوألا نون 

  ةدحتملا تايالولا تارالودب  
  ١١ ٨٣٨  ادنلنف

  ١ ٥٠٠  ناتسخازاك
  ١٧ ٥٣٨  ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا
  ٤٤٧  دئاوف

عوم ٣١ ٣٢٣  ا  
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دعب اميف تدروو ،اينابسإ نم رالود ٦ ٣٠٦اهتمي قةمهاسم كلذ دعب اميف تدرو دقو     
رالود١ ٥٠٠اهتمي قناتسخازاك نم ةيفاضإ ةمهاسم كلذ  رمتؤمل يلاتلا عامتجالا ىلإ مدقيسو .  

  .٢٠٠٥ماع يف ةدراولا تامهاسملاب ةلماك ةمئاق فارطألا 
تمدق رالود ١٥ ٠٠٠اهر ادقم ةيدقن ةفلس يف قودنصلا اذه نمفرصنم غلبم لوأ لثمت   - ٩  
مهعامتجا يف نوزوألا ثوحب ءاردم اهددح ةي ساسأ تاجاح ةيبلتل ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملل

دصرلا ةقد ةلافكل دصرلا تادعم ةرياعم يف ةدعاسملا ىلإ ةجاحلا صوصخلا هجو ىلعو ،سماخلا 
ةرياعم نأشب حاجنلا نم ةيلاع ةجرد ىلع لمع ةقلحب عالطضالا مت ،ددصلا اذه يفو . هتيقوت نسحو

طابش٢٣نم ةرتفلا يف رصم يف دصرلا تادعم  راذآ١٢ ىتح رياربف/  عالط الا نكميو. ٢٠٠٤سرام / 
ةيساسأ تامولعم ةقروك هتحاتإ متيسو بيولا ةكبش ىلع نوزوألا ةنامأ عقوم ىلع ةقلحلا ريرقت ىلع  

زكرمو ةدحتملا تايالولا يف يوجلا فالغلاو تاطيحملل ةينطولا ةرادإلا تمدقو . عامتجالا يف
ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاب صاخلا يملاعلا يوجلا فالغلا دصر جمانربل عباتلا ةرياعملل نوسبود 

عمو ةيناملألاسقطلا ةحلصم نم ةدعاسمب ةقلحلا رييستب مايقلاو ،تادعم نم يرورض وه ام لك د ه 
ثدحلا اذه ةيوجلا داصرألل ةيرصملا ةئيهلاتفاضتساو. يكيشتلا ةيوجلا ةبوطرلا ةقلح ترسي دقو .  

رصمو اناوستوبو رئازجلا (ايقيرفأ يف نادلب عبس نم فيطلا سايقل نوسبود تادعم ةرياعم نم لمعلا 
تقولا يف ريضحتلاب ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا موقتو ). ايقيرفأ بونجو لشيسو ايريجينو اينيكو

ةزهاج نوكت املاح طاشنلا اذ  ةقلعتملا تامولعملاب فارطألا غالبإ متيسو ،ناث طاشنل نهارلا.  
مدقملا ريرقتلا ضارعتساب عامتجالا نم يريضحتلا ءزجلا يف مايقلا يف فارطألا بغرت دق  - ١٠  

يف دراولا وحنلا ىلع ،ةيسسؤملا تابيترتلا كلذ يف امب ،ًافنآ زجوملا لكشلاب ،ينامئتسالا قودنصلا نع 
ةرتف ديدمت متي ناك نإ اميف تبلل ،قودنصلا راطإ يف ا   لمع علطضملا ةطشنألاو ،لوألا قفرملا

اهيلع قفتملا ءارآلا حرطي ررقم عورشم دادعإب ةنامألا ةبلاطم يف رظنلاو ،نهارلا ينامئتسالا قودنصلا 
  .ىوتسملا عيفر ءزجلا يف هرظن متي يكل يريضحتلا ءزجلا يف اهيلإ لصوتلا مت يتلا

 لايرتنوم لوكوتوربب ةلصلا تاذ اياضقلا لوح ةشقانم  -ءاب

  ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ري غ فارطألل ةيساسألا تامادختسالا تانييعت  -١
تانييعت ىلع رشع سداسلا اهعامتجا ءانثأ لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا تقفاو   -١١

يناثلا ضارعتسالاب ًانهر "ةيكيرمألا  ةدحتملا تايالولاو ةيبوروألا ةعامجلل ةيساسألا تامادختسالا
ررقملا تابلطتم عم ىشمتي امب ٢٠٠٦ماع تايوتسمل  بناج ىلإ ،ررقملا كلذ بلاط دقف". ١٥/٥   

قاشنتس الا ةزهجأ نم يجيردتلا صلختلل ًاططخ نييعتلاب ةمئاقلا فارطألا مدقت نأ ،ىرخأ رومأ
ةمئاقلا فارطألا عيمج تمدق دقو . اهيف ديحولا نوكملا لوماتوبلاسلا لثمي يتلا ةننقملا تاعرجلاب
  .ةنامألل يكبشلا عقوملا ىلع لماكلاب اهيلع عالطإلا نكمي يتلا اهططخ نييعتلاب
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١٢-   ، قيرف نم ميدقت ىلإ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عمتس انيرشعلاو سماخلا هعامتجا ءانثأو
 ، نأشب ةديدجلا قيرفلا تايصوت تنيب يتلا ططخلا هيف ضرعتس ايداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

اهيقلت مت يتلا٢٠٠٧ و٢٠٠٦يماع تانييعت  ةاقلتملا تانييعتلا نم ًالك ةيلاتلا لوادجلا زجوتو .  
  .تانييعتلا كلت نأشب قيرفلا اهادبأ يتلا ةيلوألا تايصوتلاو

ماعل ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ةيساسألا تامادختسالا تانييعت : ١لودجلا   ٢٠٠٦  

  ٢٠٠٦ فرطلا
 ةنيعملا تايمكلا

٢٠٠٦  
صخرملا تايمكلا 

يف ا  ٢٠٠٤ 

٢٠٠٦  
عتسالا دعب ا  يناثلا ضارىصوملا تايمكلا 

ًانط٥٥٠/٥٣٩ ةيبوروألا ةعامجلا ًانط٥٥٠ )أ(  لمشتو ًانط ٥٣٩   ا ةزهجأل ًانط١٨١  قاشنتس ال 
نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب 
ىلإ اهريدصتل لوماتوبلاس ةيرولف ةيرولكلا 

ةرقفلا ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا   ،١ 

ةدحتملا تايالولا 
 ةيكيرمألا

نط١٩٠٠/٧٠٢ نط١٩٠٠ )ب(  ماعل ًانط١٢٤٢   يأ اهنم ًاحورطم  ٢٠٠٦  
يفت يتلا ١٩٩٦ماع ىلع ةقباس تانوزخم   

عابت يتلاو ةدحتملا تايالولل ةيميظنتلا تابلطتملاب 
يف اهمادختسال ةدحتملا تايالولا قاوسأ يف 

 ١٨٠ىلإ لصي ام بناج ىلإ ،قاشنتس اةزهجأ 
 ةلماعلا قاشنتسالا ةزهجأ داريتسا متي مل نإنط 
متي ال لوماتوبلاسلا CFCـب  نم اهداريتس ا 

 ٢٠٠٦ماع يف ةيبوروألا ةعامجلا 

ًانط٢٨٦ يسورلا داحتالا نط٤٠٠ةغلابلاو ًايدعاصت ةحقنملا ةيمكلا  اهريدقت رذعتي     

هردق يطوبه ديدج بلطب ةيبوروألا ةعامجلا تمدقت ٢٠٠٥رياني /يناثلا نوناك يف  )أ(  ،٥٣٩ 
كلذو ٢٠٠٦ماعل ًانط  نم ريدصتلل ًانط ١٨٠ةيصوتلا لمشتو . حقنم تاجايتحاريدقت ىلإ ًادا نتسا   

  .٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ىلإ لوماتوبلاسلا 
يف فارطألا ا ١٩٠٠ةغلابلا ةيلصألا ةيمكلا ةعجارم تمت   )ب(  تصخر يتلا نط امثير ٢٠٠٤   

لاكولا نم ةدراو ةلاسر يف كلذو نط١٧٠٢تراصف اهضارعتسا متي  خيراتب ةئيبلا ةيامحل ةيكيرمألا ة  
ناسين٢٥   .٢٠٠٥يف دوقعملا هعامتجا ءانثأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهاقلتو ليربأ / 
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تمدقت يتلا ا ٢٠٠٧ماعل ةيساسألا تامادختسالا تانييعتل يئدبملا ضارعتسال   : ٢لودجلا   
  )ةيرتملا نانطألاب (٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا 

 فرطلا ٢٠٠٧

 ةنيعمةيمس 

 ٢٠٠٧تابلطل ةيصوت 

ًانط٢٤٣ يسورلا داحتإلا مييقت دوجو عم ،نآلا ٢٠٠٧ماعل ءافعإب ةيصوتلا رذعت     
ماعل نييعت ميدقت مت اذإ ٢٠٠٦ماع يف   ٢٠٠٧. 

ًانط١٤٨٣ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا مييقت دوجو عم ،نآلا ٢٠٠٧ماعل ءافعإب ةيصوتلا رذعت     
ماعل نييعت ميدقت مت اذإ ٢٠٠٦ماع يف   ٢٠٠٧. 

ايجولونكتلا قيرف اهراثأ يتلا اهريغو لئاسملا هذه ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا شقان   -١٣
 ، لك حرتق اتاشقانملا كلت ساسأ ىلعو ،ةيساسألا تامادختسالا ةلأسم لوح يداصتقالا مييقتلاو

لماعلا قيرفلا قفاو دقو . ةلأسملا هذه نأشب ًاررقم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةيبوروألا ةعامجلا نم
رشع عباسلا عامتجالا بناج نم امهثحبل نيررقملا نيذه حرط ةرورض ىلع ةيوضعلا حوتفم 

-UNEP/OzL.Conv.7/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف نيررقملا نيذه ىلع عالطإلا نكميو . فارطألل

UNEP/OzL.Pro.17/3 . عامتجالل يريضحتلا ءزجلا ءانثأفارطألا بغرت دقو تاذ لئاسملا ثحب يف  
  .فارطألل رشع عباسلا عامتجالا بناج نم اهثحبل ةلأسملا هذه ةلاحإ ةيفيك ررقت نأو ةلصلا

  ليثيملا ديموربب ةلصلا تاذ لئاسملا ثحب  -٢
امب ،ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ٢٠٠٥ماعل يليمكتلا ريرقتلا ثحبو ميدقت   )أ( يف  

ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل٢٠٠٧ و٢٠٠٦يماعل فارطألا تانييعت كلذ     
ررقملا نم ٢ةرقفلا نم نيبتي امك   -١٤ ررقملاو ٩/٦  كانه نإف ١٣/١١  ًاديدج ًانييعت ٨٩،   

ماع لئاوأ يف تمدُق ليثيملا ديمورب نم ٢٠٠٧ و٢٠٠٦يماعل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل   
بناج نم ٢٠٠٥ ًافرط١٥  ةنجلل ةيئدبملا تايصوتلا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا رظن دق و.  

تانييعتلا نم ًاريبك ًاددع نأ ةظحالم عم ،تانييعتلا هذه نأشب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا 
ةبحاص فارطألاو ةنجللا نيب يرجت فوس ةيئانث تاشقانم نأو "هريدقت رذعتي"ةئف لخاد لازت ال   ،

عباسلا عامتجالاو ،سطسغأ /بآ يف ةنجللا عامتجا لبق ةأجرملا اياضقلا ةيوستل ةلواحم يف تانييعتلا
، . فارطألل رشع ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل عم فارطألا نم ديدعلا عمتج اراطإلا اذه يفو

هذه تلغت ساةديدع ىرخأ ًافارطأ نأو ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عامتجا شماه ىلع ليثيملا 
اهعامتجا يف تامولعملا هذه عيمج يف ةنجللا ترظن دقو . ةنجللا ىلإ ةيفاضإ تامولعم ميدقتل ةصرفلا

بآ٢٩نيب ام ةرتفلا يف دقعنملا يناثلا  لوليأ٢و سطسغأ/  ايلارتساب نروبلم يف٢٠٠٥ربمتبس /    .
 ٢٠٠٦يماعل ةجر حلا تامادختسالا تانييعت نأشب ةنجلل ةيئاهنلا تايصوتلا ىلع عالطإلا نكميو
لودجلا يف ٢٠٠٧و ماعل يليمكتلا اهريرقت نم ٤  تصوأ يتلا ريبادتلا يلاتلا لودجلا زجويو . ٢٠٠٥ 

ةدح ىلع فرط لكل يعيمجت ساسأ ىلع ةنجللا ا .  
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اهعامتجا ءانثأ فارطألا بناج نم اهثحبل ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا تانييعت زجوم   :٣لودجلا 
ةعمجمو ةدح ىلع دلب لكل ةبسنلاب رشع عباسلا   )ةيرتملا نانطألاب ةبوسحم تايمكلا( 

تارايخلا ةنجلل يئاهنلا ريرقتلا يف تدرو امك تايصوتلا 
ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا 

 ةجرحلا تامادختسالا تانييعت لوح يداصتقالا مييقتلاو

 ةنيعملا ةيلامجإلا ةيمكلا تانييعتلا ددع

يصوملا ريغ ةيلامجإلا ةيمكلا 
 اهدامتعاب

يصوملا ةيلامجإلا ةيمكلا 
 اهدامتعاب

 فرطلا

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 ٦٧,٤٠  ٢٣,١  ٩,٤١  ٢  ايلارتسا

  ٥٧٥,١٨  ١٤٥,٢٣  ٧٢,٤١  ٢٨ اكيجلب

 ٩٨٨,٣٩    ٩٨٨,٣٩  ٣  ادنك

  ٤٥,١٩    ٤٥,١٩  ٢ ايناملا

  ٦٨١,١١٩  ,٥٥٥  ٢٣٦,١٢٠  ٦ نانويلا

  ,٨٨٨    ,٨٨٨  ١ ادنلريأ

  ٦٥  ٦٥  ١٣٠  ١ ايلاطيإ

 ١٧٢,٦٣٦ ٣,٨٥ ٥٢٨,١٥  ٧,٦٥١ ٣,٨٥ ٧ ٥ نابايلا

  ٥٠٢,٢    ٥٠٢,٢  ١ ايفتال

  ١٠٣,١    ١٠٣,١  ٤ ةطلام

  ,١٢    ,١٢  ١ ادنلوه

  ١٦,٢    ١٦,٢  ١ ادنلوب

  ٧٥,٨    ٧٥,٨  ١ لاغتربلا

  ٠٦٥,٤٢  ٩٣٥,٧  ٥٠  ١ اينابسأ

  ٠٦٥,٣١  ٥١,١  ٩٦٦,٣٢  ٩ ةدحتملا ةكلمملا

ةدحتملا تايالولا 
 ةيكيرمألا

٧٤٩٠٠٦,٦ ٠٧,٧ ٤١٨,٦٦٨  ٤١٧٩٩٩,٧ ٠٧,٧ ١٦ ١ 

 ٤٦٥٨٩,٧ ١٢,٤٠٤ ١٧٦,٦٨٥ ١٤٥,٩٨ ١٥١٥٨٧,٨ ٢٦٥,٥٠٢ ٢٨ ٦٢ يلامجإلا

ةثالث اهماوق ةيلقأ ءانثتس ا، ب٢٠٠٥سطسغأ /بآ يف دوقعملا اهعامتجا ءانثأ ليثيملاديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ةيصوت   *
للا ريرقت نم٤-٤-٢عرفلا رظنأ (ءاضعأ    ).٢٠٠٥ربوتكأ /لوألا نيرشت ،ةنج 
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 ٢٠٠٥ماعل ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ربوتكأ/لوألا نيرشت ريرقت لمتشيو  -١٥
ا كلذكو٢٠٠٦ ماعل ةنجللا لمع ةطخ لمتشي امك . تايصوتلا اهيلع ينبنت يتلا ةيرايعملا تاضارتفال 
لبقتسملا يف حرطالا هذهل ةحرتقم تارييغت ىلع ًاضيأ  ءانثأو . ت يتلا تاقرولل ةيرايعملا تاضارتف

 ، ، الا نأ ىلع فارطألا تقفتارشع سداسلا عامتجالا ةفافش نوكت نأل جاتحت ةيرايعملا تاضارتف
يتلا ريراقتلا يف حوضوب كلذ ركذي نأ ىلع ةيداصتقالاو ةينقتلا نيتيحانلا نم ةررب م نوكت نألو

مدق   سماخلا عامتجالا ءانثأو . فارطألل عامتجا لك بناج نم اهدامتعالت يتلاو ةنجللا اهردصت
ىلع تاظحالم اهيدل نأ فارطألا ضعب تركذ ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو 

تارايخلا ةنجل نأ ةقيقحب ًاملع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ذخأ دقو ،ًايلاح ةمد ختسملا تاضارتفالا
سداسلا عامتجالا اهثحبي يكل ةديدجلا تاضارتف الا ضعبب ةيصوتلا مزتعت ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا

لوألا نيرشت ريرقت نم٥-٤عرفلا يف ةجردم تاضارتف الا هذهو. فارطألل رشع ماعل ربوتكأ / 
ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نع رداصلا٢٠٠٥  .  

ةيفيك يف تبي نأو ةلصلا تاذ لئاسملا ثحبي نأ عامتجالل يريضحتلا ءزجلا بغري دق   -١٦
  .رشع عباسلا فارطألا عامتجا اهيف رظني يكل ةيضقلا هذه حرط

  ةجرحلا تامادختسالا تانييعتب صاخلايداشرإلا بيتكلا ثحب   )ب(
بيتكلا دامتع اةلأسم ةشقانم ىلع رشع سداسلا اهعامتجا ءانثأ ،فارطألا تقفت ا  -١٧

عورشم ريفوت مت دقو . رشع عباسلا اهعامتجا ءانثأ ةجرحلا تامادختسالا تانييعتب صاخلا يداشرإلا
نأ ىلع قفتُأو ،نيرشعلاو سماخلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل حقنم يداشرإ بيتك 
تارايخلا ةنجل ىلإ ا موقت   اقيلعت لاسرإب ةقيثولا كلت ءازإ تاظحالم وأ سجاوه اهيدل يتلا فارطألا

عباسلا عامتجالا ىلإ مدق   ي ،يئا  حرتقم دادعإ دنع ا  اعارم متي ثيحب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا
لا عامتجالا مامأ نآلا حرطيداشرإلا بيتكلاو . فارطألل رشع  فارطألل رشع عباس ي يذلا حقنملا
  .هل ةنامألا يقلت درجمب فارطألل هريفوت متي فوس هدامتعال

هاري ام ذختي نأو ةلصلا تاذ اياضقلا ثحبي نأ عامتجالل يريضحتلا ءزجلا بغري دق   -١٨
  .تاءارجإ نم ًامئالم

  )١٦/٣ررقملا (ليثيملا ديمورب مادختسال تاونسلا ةددعتم تاءافعإ   )ج(
تاءافعإ دامتع اريياعم ةلأسم يف فارطألل رشع سداسلاو رشع سماخل ا ناعامتجالا رظن  -١٩

رشع سداسلا عامتجالا دمتع ادقو . ليثيملا ديموربل ةبسنلاب تاونسلا ةددعتم ةجرحلا تامادختسالا
ًاراطإ ،رشع عباسلا عامتجالا ءانثأ ،ناكمإلا ردقب غوصي نأ هيف ررق يذلا ١٦/٣ررقملا فارطألل   

رصانعلل ريبكلا ددعلا ةاعارم عم ،ةدحاو ةنس نم رثكأ ىلع ةجرحلا تامادخت سالا ءافعإ عيزوتل
  .ررقملا يف ةنيبملا ةددحملا
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هتمدق ًاحرتقم ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا شقان نيرشعلاو سماخلا هعامتجا ءانثأو  -٢٠  
درتو . هثحبل فارطألا عامتجا ىلإ حرتقملا ميدقت ىلع عامتجالا قفاوو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

دقو . UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف حرتقملا نم ةروص 
  .ريبادت نم مزلي ام ذاختاو حرتقملا اذه ثحبتنأ يف عامتجالل يريضحتلا ءزجلا ءانثأ فارطألا بغر ت

  ليثيملا ديموربل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا  )د(
ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ءانثأ ةيبوروألا ةع امجلا تمدق  -٢١

تامادختسالا تاءافعإ اهلمشت يتلا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ةمئاق يف ليثيملا ديمورب جاردإب ًاحرتقم 
رشع سداسلا عامتجالا اهيلع قفاو يتلا تاءافعإلا هذه طورشل عوضخلا ةطيرش ةيليلحتلاو ةيربتخملا 

رشع عباسلا عامتجالا ىلع حرتقملا اذه حرط ىلع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا قفاوو . فارطألل
-UNEP/OzL.Conv.7/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف حرتقملا نم ةروص دجوتو . هثحبل فارطألل

UNEP/OzL.Pro.17/3 . حرتقملا اذه ثحب عامتجالل يريضحتلا ءزجلا ءانثأ فارطألا بغرت دقو
هنأشب ريبادت نم بسانتي امذاختاو  .  

  يعضوملا ريخبتلا نع جتانلا ليثيملا ديمورب ريمدتو ريودت ةداعإو ،رسأ ةداعإ  )ه(
عورشم ادنليزوين تمدق ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ءانثأ   -٢٢

ريمدت وأ ،ريودت ةداعإ وأ رسأ ةداعإل ريبادت ذاختاعمزت وأ عيزوتب موقت يتلا فارطألا عجشي حرتقم   
لثم ليصافت مدقت نأ ىلع ،يعضوملا ريخبتلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا نم تاثاعبنإلا ليلقت وأ 
قيرف ىلإ كلذل ةيداصتقالا ىودجلاو ريمدتلاب ةلازإلا ةءافك ةيلاعف ىدم كلذ يف امب ،تاءارجإلا هذه 

يف اهجاردإو يكبشلا عقوملا ىلع تامولعملا عضو يف ةدعاسملل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  
رشع عباسلا رمتؤملا ىلإ حرتقملا اذه هيجوت ةرورض ىلع لماعلا قيرفلا قفت او. ٢٠٠٦ماع ريرقت 

ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف حرتقملا اذه ىلع عالطإلا نكميو . هثحبل فارطألل
UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3 . ءزجلا يف حرتقملا اذه ثحب يف فارطألا بغرت دقو

  .ريبادت نم بسانتي ام ذاختاو عامتجالل يريضحتلا

  لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت  -٣
٢٣-   ، قيرف فلك يذلا ١٦/٣٥ررقملا فارطألا تدمتع ارشع سداسلا اهعامتجا ءانثأ  

ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديد جت لوح ةسارد ءارجإب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
ل ًاقبط٢٠٠٨-٢٠٠٦ةرتفلل لايرتنوم لوكوتورب  أشنأ دقو . ررقملا كلذ يف ةدراولا تاصاصتخال 

دل   ماعل قيرفلا ريرقت نم ٢ا هتفصب هعيزوت مت ًاريرقت تدعأ دراوملا ديدجتب ةصتخم لمع ةقرف قيرفلا  
قودنصلا دراوم ديدجتل ليومتلل ةبولطملا فيلاكتلا رصانع عيمجل تاريدقت ريرقتلا مدق دقو . ٢٠٠٥

ا تاعورشملاب ةقلعتملا فيلاكتلا كلذ يف امب٢٠٠٨-٢٠٠٦ةرتفلل فارطألا ددعتم  ةيرامثتس ال، 
ريغ ةطشنألاو ) ةيئانثلا جماربلا كلذ يف امب(ةلماك ةروصب جاتنإلاو كالهتس الا نم يجيردتلا صلختلل
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ىدل ةيساسألا تادحولا ليومتو تاعورشملا دادعإ فيلاكتو ،ةيرا دإلا فيلاكتلاو ةيرامثتسالا
ةنجللا تاعامتجا دقع فيلاكتو فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ءادأ فيلاكتو ،ذيفنتلا تالاكو 

ديدجتب ةينعملا لمعلا ةقرف هترجأ يذلا ليلحتلا ىلإ ًادانتس او. ةنازخلا نيمأ روجأ كلذكو ،ةيذيفنتلا
نيكمتل رالود نويلم ٤١٩،٤٤هردق يلامجإ غلبم ىلإ جاتحي فوس رمألا نأ ةق رفلا تردق ،دراوملا  

ةداملا ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف ةباقرلا لوادجل لاثتمالا نم٥،   .  
لودج ىلع ليدعت ءارجإ ىلع فارطألا تقفت ااذإ هنأ ىلإ كلذك يئدبملا ريرقتلا راشأو   -٢٤

ءانثأ ةيبوروألا ةعامجلا هب تمدقت يذلا حرتقملا عم ىشمتي ليثيملا ديمورب نم يجيرد تلا صلختلا
 ٢٠١٠، و٢٠٠٨ماوعألا يف ةتقؤم ضفخ تاوطخ ةفاضإ يأ (فارطألل رشع سماخلا عامتجالا 

ةلماعلا فارطألا ىلع قبط ٢٠١٢و  ي يذلا ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلل ينمزلا لودجلا ىلإ  
غلبم ةفاضإ كلذ مزلتسي فوسو )٥ة داملا بجومب رالود نويلم ١٠،٥٨،  معد فيلاكت كلذ يف امب ( 
  . هالعأ روكذملا يلامجإلا غلبملا ىلإ) ةلاكولا

ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلاو دراوملا ديدجتب ةينعملا لمعلا ةقرفل يليمكتلا ريرقتلا ثحبو ميدقت   )أ(
  يداصتقالا مييقتلاو

ريرقت ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ءان ثأ ،فارطألا تثحب دقو  -٢٥
ةلصلا تاذ اياضقلا نأشبربكأ ليصفتب لمعلل لاصتا قيرف تأشنأو لمعلا ةقرف ريرقت ىلإ ًادانتس او.  

ىلع لمتشي يليمكت ريرقت دادعإ لمعلا ةقرف ىلإ بلطي نأ ىلع لماعلا قيرفلا قفاو ،لاصتالا قيرف 
ا ريغ تانوكملل يدرسلا ليصفتلاو لودجلاًالوأ ،ـب مليو ضارعتسا ةلصاوم ،ًايناثو ،ةيرامثتس ال، 

عامتجالا نع ةرداص تاررقم يأ ،ًاثلاثو ،نوبركلا ديرولك عبارب ةقلعتملا ةلصلا تاذ تامولعملا 
رصتقت ال تناك نإو ،ـب ةقلعتملاو فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو سداسلا 

 ، ، (HCFCs)ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع ريمدتلا تايجولونكتو ديربتلا ةزهجأو  ،
داوملا كلذكو ،ةصصخملا ةينازيملا حضوت ماقرأ اذ ًالودج لمشي ححصم فاو زجوم ،ًاعبارو 

. ٢٠٠٨-٢٠٠٣ديدجتلا يترتفل اهنم صلختلا مزتعملاو ،اهنم صلختلا مت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا 
يف رظنلا ةرورض فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلع حرتقي نأ ىلع ًاضيأ لماعلا قيرف لا قفاوو
-٢٠٠٦ةرتفلا لالخ لوكوتوربلا ىلإ ددج فارطأل لمتحملا مامضن الاب ةطبترملا ليومتلا تاجايتحا

 قورفلا يلاتلا لودجلا زربيو ،دراوملا ديدجتب ةينعملا لمعلا ةقرف لامعأ نآلا تلمكتسُادقو . ٢٠٠٨
قيرفلا ىلإ ٢٠٠٥ويام /رايأ ريرقت يف تدرو يتلا تاريدقتلا كلتو اهل ريرقت ثدحأ يف تاريدقتلا نيب  
  .ةيوضعلا حوتفم لماعلا
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  ٢٠٠٨-٢٠٠٦ليومتلا نم جايتحإلا د دحت يتلا رصانعلا عيمجب زجوم  :٤لودجلا 
نييالمب (رامثتس الا تاعورشملا عون

تارالودلا 
 )ةيكيرمألا

 ةلاكولا معد ةفلكت
تارالودلا نييالمب (
 )ةيكيرمألا

يعرفلا عوم ا 
تارالودلا نييالمب (
 )ةيكيرمألا

مت امك ليومتلا 
يف هريدقت 

 ٢٠٠٥ويام/رايأ
          ةيرامثتساتاعورشم   -أ

          كالهتسالا عاطق  
تابكرم نأشب ةمئاق تاعورشم •  CFCتاونسلا ةددعتم  )٤٠٢,٥٥ ٥٥١,٥٧ ٣٦٢,٤  ١٨٩,٥٣  *)١  
داوملا نم ةليئض تايمكل ةكلهتسمل ا نادلبلا ريغ نم •

 )٢()دعب(ططخ اهيدل سيل يتلاو نوزوألل ةدفنتسملا 
  

٢٩٢,١٠  
  

٧٧٢, 
  

٠٦٤,١١ 
  

٩٠٢,١٢  
تاعورشم –ةليئض تايمكل ةكلهتسملا نادلبلا  • ةمئاق  

 )TPMPs( يئاهنلا يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ
٣٣٣,١ ٣٣٣,١ ,١١٥  ٢١٨,١  

ومتلا–ةليئض تايمكل ةكلهتسم نادلب  • ماع دعب لي  
يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ ىلإ لوحت (٢٠٠٧  

 ))٤٥/٥٤ررقملا  (يئاهنلا

  
  

٨٩٥,٣٠  

  
  

٧٨٠,٢ 

  
  

٦٧٥,٣٣ 

  
  

٦٧٥,٣٣ 
تالوصوريأو ةننقملا تاعرجلاب قاشنتس ا ةزهجأ •

 )٣(ةليئض تايمكل ةكلهتسم ريغ نادلب ىدل ةينالديص
٣٤٠,٢١ ٦٢٨,٢٧ ٠١٢,٢  ٦١٦,٢٥  

 ٠٨٥,١١ ٠٨٥,١١ ,٨٠٩  ٢٧٦,١٠ )ةمئاق(ليثيم ديمورب  •
  ٩٤٧,١٤ ٧٩٧,١٢ ٠٣٩,١  ٧٥٨,١١ )٤()ةديدج(ليثيم ديمورب  •
 ٠٢٣,١ ٠٢٣,١ ,٠٦٩  ,٩٥٤ تانولاه •
 ٥٥٢,٢٨ ١١٣,٢٨ ١١١,٢  ٠٠٢,٢٦ )٥(نوبركلا ديرولك عبار نم صلختلل ةمئاق تاعورشم •
 ٢٢٢,٢٨ ٢٢٢,٢٨ ٠٠٣,٢  ٢١٩,٢٦ )٦()ةديدج(نوبركلا ديرولك عبار  •
ليثيالاورولكيثالث (نوبرك لا ديرولك عبار–ئراوط  •  ( ٤٥٠,٦ ٤٥٠,٦ ,٤٥٠  ٦  
 ,٤٥١ ,٤٥١ ,٠٣٨  ,٤١٣ ليثيإلا ورولك يثالثنم يجيردتلا صلختلا  •
ديموربلا ورولكومورب نميجيردتلا صلختلا •   ٧٥٤ ,٧٥٤ ,٠٥٤  ,٧٠٠,  

يعرفلا عوم ٤٣٦,٢١٦ ١٦٤,٢٢٠ ٦١٤,١٦ ٥٣٢,٢٠٣ ا 
          ةيرامثتساتاعورشم   -ب

         جاتنإلا عاطق  
  )٧(ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ عناصم قالغإ •
 )نيصلا(نولاهلا جاتنإ عناصم قالغإ  •
 )٨(نوبركلا ديرولك عبار جاتنإ عناصم قالغإ •
ليثيإلاورولكيثالث جاتنإ عناصم قالغإ  •   
 )٩(ليثيملا ديمورب/نوبركلا ديرولك عبار جاتنإ عنصم قالغإ •
 ليثيملا ديمورب جاتنإ عنصم قالغإ •

٧٠٨,٨٢  
٨٠٠,  
٦٧٤,١٧  
٧٠٠,  
٩٠٠,  

٣  

٢٠٣,٦  
٠٦٠,  
٣٢٦,١  

٠٥٢٥,  
٠٦٨,  
٢٢٥,  

٩١١,٨٨  
٨٦٠,  

١٩ 
٧٥٢٥,  
٩٦٨,  
٢٢٥,٣  

٧١٦,٨٩  
٨٦٠,  
٤٧٨,١٨  

٧٥٢٥,  
-  

٢٢٥,٣  

                                                           
 .٢٠٠٨- ٢٠٠٦ليومتلا نم جايتحإلا يف ةطيسب تارييغت ديدحت مت   )١(
 .تاعورشملا ددع يف ريغتلل ةجيتن ليومتلا نم جايتحإلا يف ةطيسب تارييغت ديدحت مت  )٢(
 .دحاو دلب ىلإ ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسإلا ةزهجأ ليوحتل ةيليومتلا تاجايتحإلا باسح ةداعإ ىلإ ًادانتسإ  )٣(
ةيلاتلا تاونس ثالثلا ةرتفل عقوتم٢٠٠٥يف دحاو عورشم ميدقت يف ريكبتلل ةجيتن ليومتلا تاجايتحإ باسح ةداعإ ىلإ ًادانتسإ   )٤(  ،. 
 .ةيباسحلا تايلمعلا حيقنت ةجيتن ليومتلا نم جايتحإلا يف ةطيسب تارييغت ديدحت مت  )٥(
 .)لمعلا ةطخ نع فلتخت يهو(دراوملا ديدجتب ةينعملا لمعلا ةقرف هتددح مييقت ىل إ ًادانتسإ  )٦(
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نييالمب (رامثتس الا تاعورشملا عون
تارالودلا 

 )ةيكيرمألا

 ةلاكولا معد ةفلكت
تارالودلا نييالمب (
 )ةيكيرمألا

يعرفلا عوم ا 
تارالودلا نييالمب (
 )ةيكيرمألا

مت امك ليومتلا 
يف هريدقت 

 ٢٠٠٥ويام/رايأ
يعرفلا عوم • ٠٣١,١١٣ ٧١٧,١١٣ ٩٣٥,٧ ٧٨٢,١٠٥ ا 
          ةمعاد ةطشنأ ،ةيرامثتساريغ تاعورشم   -ج
 –نوفظ وملا ()١٠(لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب •

  )تامولعملا لدابتو ةصاقملا
 يعولا قيمعت •
 يسسؤملا زيزعتلا •
 تانولاهلا نيزخت •
 ليثيملا ديمورب يف رامثتسالا مدع نوناق •
قاشنتس الا ةزهجأ لاجم يف ةيلاقتناتايجيتارتسإ  •

 ةننقملا تاعرجلاب
 ةينقتلا ةدعاسملا •
 )١١(يلمع نايب •

  
٧٠٦,٢٣  

٦,  
٨٧٢,٢٢  
٥٠٠,١  

١  
  

٠٨٠,١  
٨٤٠,٤ 

  
٩٢٢,١  
٠٧٨,  

٩,  
١٢٠,  
٠٩٠,  

  
٠٩٧,  
٤٢١, 

  
٦٢٨,٢٥  
٦٧٨,  
٧٧٢,٢٣  
٦٢٠,١  
٠٩٠,١  

  
١٧٧,١  
٢٦١,٥ 

  
٦١٤,٢٦  
٦٧٨,  
٦٧٢,٢٣  
٦٢٠,١  
٠٩٠,١  

  
١٧٧,١  
١٨٦,٤ 

يعرفلا عوم ١٢٧,٥٩  ٢٢٦,٥٩  ٦٢٨,٣  ٥٩٨,٥٥  ا  
ىرخأةيليومتتاجايتح ا  -د           
تامدخلاو فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا   □

  فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ اهيدؤت يتلا
 .ةنازخلا نيمأ باعتأ  □
 )١٢(تالاكولل ةيساسألا ةدحولا ليومت  □

  
٨٢٥,١٢  
٥٠٠,١  
٦٠٠,١٥ 

   
٨٢٥,١٢  
٥٠٠,١  
٦٠٠,١٥ 

  
٨٢٥,١٢  
٥٠٠,١  
٥٠٠,١٣ 

  ىرخأ ليومت تاجايتحا  -ه
 تاعورشملا دادعإ فيلاكت  

  
٠٢٠,٣ 

   
٠٢٠,٣ 

  
٠٢٠,٣ 

          ةديدج تابلطتم  -و
ةعبرأ قيرط نع " ريمدتلا "ىلع يلمع نايب  ■

 )١٣()ةيميلقإ وأ ةينطو(تاعورشم 
٣٠٠,٤ ,٣٠٠ ٤ - 

عوم ٤٣٨,٤١٩ ٣٣٤,٤٣٠ ٤٧٧,٢٨ ٨٥٧,٤٠١ يلامجإلا ا 
فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجتل ليومتلا نم ةيلامجإلا تابلطتملل ةيلاحلاتاريد قتلا  ٣٣,٤٣٠ ٢٠٠٨- ٢٠٠٦  
عامتجالا ءانثأ تحرُط يتلا تاقرولا نم تاضارتف اىل إ ًادانتساليومتلا نم يلكلا جايتح الا قاطن

ةيذيفنتلا ةنجلل٤٧ـلا    
٩,٤٠٤ – 
٢,٤٧٣ 

 

  ٤٤,٤١٩ ٢٠٠٥ويام /رايأ ريرقت يف اهريدقت درو يتلا ليومتلا نم ةيلامجإلا تابلطتملا

رايأ ريرقت يفتدرو يتلا ميقلا نع تاريغتلا ىلإ ريشت ىلوألا ثالثلا تاناخلا يف ةدراولا ةلئاملا ماقرألا  *   .٢٠٠٥ويام / 
                                                                                                                                                                                        

 .ةيباسحلا تايلمعلا حيقنتل ةجيتن ليومتلا نم جايتحإلا يف ةفيفط تارييغت ديدحت مت  )٧(
 .ةيباسحلا تايلمعلا حيقنتل ةجيتن ليومتلا نم جايتحإلا يف ةفيفط تارييغت ديدحت مت  )٨(
 .ةفلتخم ةروصب نادلبلا يف كالهتسالا عاطق ثحبل ةجيتن ويام/رايأ يف وهسلا ببسب عورشملا يفرظنلا متي مل   )٩(
ريرقت يف دراو وه امك (ةنسلا سفن لالخ ةيونسلا جماربلل لاملا نع جارفإلا ضارتفإ نأ ةقيقحل ةجيتن لاثتمإلا ىلع ةدعاسملا جمانربل مزاللا غلبملا باسح ةداعإ مزل   )١٠(

 .هرييغت مزل) ويام/رايأ
 .ةيرولفةيرولكوردي هلا نوبركلا تابكرمب ةصاخلا ةيفاضإلا حسملا تاعورشمل ًالاومأ غلبملا لمشيو  )١١(
 .ةيذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو سداسلا عامتجإلا دي ىلع ةيساسألا تادحولا ليومت ديز  )١٢(
ريرقتلا نم٥ة رقفلا رظنأ(ويام /رايأ ريرقتب ةنراقم يلمعلا نايبلا تاعورشم تفيضُأ  )١٣(  .( 
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دراوملا ديدجتب ةينعملا لمعلا ةقرفل يليمكتلا ريرقتلا ىلع ةريخألا تاسمللا عضو متي   -٢٦
ا درجمب فارطألل حات    .هنم ءاهتنالي فوسو

  فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجتل تباثلا فرصلا رعس ةيلآ  )ب(
، م قودنصلا دراومل ديدجت يتيلمع رخآل ةبسنلاب  -٢٧ ةيلآ ىلع فارطألا تقفت افارطألا ددعت
ثودح مدع  نامضو اهتقو يف تامهاسملا ديدست ىلع عيجشتلا لجأ نم كلذو تباث فرص رعس
  .فارطألا ددعتم قودنصلا ىدل ةرفاوتملا دراوملا ىوتسم ىلع راض ريثأت

ةيوضعلا حو تفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ءانثأ ةيبوروألا ةعامجلا تحرتقا  -٢٨
ةرتف يطغت ثيحب تاونس ثالث ا   دم ىرخأ ةيبيرجت ةرتفل تباثلا فرصلا رعس ةيلآب لمعلا ديدمت

نأو٢٠٠٨-٢٠٠٦دراوملا ديدجت  ددعل ةرتفلا كلت ءانثأ تباثلا فرصلا رعس ةيلآ مادختسا عضخي  ، 
حرتقملا ةلاحإ ةر ورض ىلع لماعلا قيرفلا قفتاو. حرتقملا يف اهحيضوت مت يتلا مهافتلاتايلمع نم 

ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف هيلع عالطإلا نكميو . فارطألل رشع عباسلا عامتجالا بناج نم هثحبل
UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3.  

  عينصتلا لماوع اياضق  -٤
ةددحم تابلط ضارعتسا ١٥/٧ررقملا يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلُط   -٢٩  

 مدقي نأو ،عينصتلا لماوعب صاخلا ١٠/١٤ررقملا يف ةدراولا ريياعملا ءوض يف فارطألا ا تمدقت  
. ١٠/١٤ررقملاب فلأ لودجلا نم اهتلازإ وأ اهتفاضإ نكمي يتلا تامادختسالا نأشب تايصوت ًايونس 

 ، نم ديدعلا ضارعتساب ،ساسألا اذه ىلإ ًادانتس اعينصتلا لماوعب ةينعملا لمعلا ةقرف تماق دقو
اهفصول ةمزاللا ريياعم لل ةيفوتسم تناكاهضارعتسا مت يتلا تايلمعلا عيمج نأ ىلإ تصلخو تانييعتلا 

فارطألا تشقان ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ءانثأو . عينصت لماوعك
ةمزاللا ريياعمل  لًايفوتسم ناكدق تانييعتلا كلت نم ًالك نأب قيرفلا نع ةرداصلا ديكأتلا ةداعإ 

  .اهيلع عينصت لماوعك مادختسالا فصو قالطإل
ايجولونكتلا قيرف غلبأ ،ةددحملا تامادختسالا هذه نيب نم ددحم مادختساب قلعتي اميفو   -٣٠

نع تفشك ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا اهتمدق يتلا ةديدجلا تامولعملا نأب يداصتقالا مييقتلاو 
يف هليغشت ءدب ذنم لحارم ةدع ربع عسوت دق عينصتلا لماوعل هيلع قفتملا ما دختسالاب ةلصلا اذ عنصملا

ةيحالصلا طورشب يفي هنيعب عنصملا كلذ ناك اذإ ام ديدحت نأ قيرفلا ركذ دقف ،هيلع ًءانبو . ١٩٨٥
ررقملل فارطألا ريسفتب ن –عينصتلا لماوعب صاخ ءافعإ ىلع لوصحلل   ري امنإ يذلا ١٠/١٤   

ةعضاخلا داوملا مدختسي ديدج عنصم ليغشت وأ بيكرت فارطألل يغبني ال : "٧هترقف يف ركذي 
ناريزح٣٠دعب عينصت لماوعك ةباقرلل  نأ ررق دق فارطألا رمتؤم نكي مل ام ١٩٩١هينوي /   

  ".٤/٢٥ررقملا يف ةروكذملا ةيساسألا تامادختسالا ريياعمب يفي رظنلا لحم مادختسالا 
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٣١-   ، نع رخآ فرط برعأو ،ًاحرتقم ةيبوروألا ةعامجلا تحرط ةلأسملا هذه ةشقانم بقعو
ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف ةيبوروألا ةعامجلا حرتقم دريو . ررقم عورشم حرط همازتعا

UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3 . نأ يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا بغري دقو
  .ريبادت نم بسانتي ام ذختي نأو ةلصلا تاذ لئاسملا ثحبي

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تايصوت وأ جئاتن ىلإ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عمتس ادقو   -٣٢
لودج نم دنبلا راطإ يف كلذو ةحورطملا ةديدجلا تاقرولا نم ديدعلاب قلعتي اميف يداصتقالا 

لود جلا لامكتساب يضقت ةيصوت ىلع تاقرولا كلت تلمتشادقو . عينصتلا لماوعب صاخلا لامعألا
ىلإ ليئارسإ ةفاضإو ،فلأ لودجلا ىلع تلخدُأ تارييغت يأ حضوت ثيحب ١٥/٧ررقملا نم ءاب   

نيجورتينلا ديرولك يثالث ةلازإ يف (CCl4)نوبركلا ديرولك عبارل اهمادختسا نأل ءاب لودجلا   (NCl3) 
ررقم ذاخت اب ةيصوت ىلع تلمتشاامك . عينصت لماعك ًاديج فورعم مادختسا وه رولكلا جاتنإ ءانثأ

ءافعإلا رارمتس اوأ ،دودحملا ئراطلا مادختسالا  وأ ،عينصت لماعك مادختسالا امإ(ةلاح نأشب 
نم تارتل ةينامثلا مادختسا نأشب ةيبوروألا ةعامجلا نم رمتسملا بلطلا) يونس ئراط مادختساك  
ايكرت مادختسا رابتع اب ةيصوتو ،ًايعاعشإ مقرملا نيملابوكونايسلا عينصتل ةمزاللا نوبركلا ديرولك عبار
نم ةمدقملا ةقرولاب قلعتي اميفو . ةطيسو ةدامك مادختسا نيسليماتلوسلا جاتنإ يف ناثيملاورولكومورب

حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ذنم هنأب فارطألا غلبت نأ دوت ةنامألا نإف ،ايكرت 
مدقت ايكرت نم ةدراو ةلاسر يداصتقالا مييقت لاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ةنامألا تلاحأ ةيوضعلا

ًامادختسا ةقيقحلا يف امنإو ةطيسو ةدامك سيل داوملا هذهل اهمادختسا نأب اهداقتع امعدت تامولعم 
  .عينصت لماوعك

ام ذختي نأو ةلصلا تاذ لئاسملا ثحبي نأ يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا بغري دقو   -٣٣
  .تاءارجإ نم بسانتي

ميدقت ىلإ نيرشعلاو سماخلا هعامتجا ءانثأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عمتس اماتخلا يفو   -٣٤
لماوعك تامادختسا اهتفصب ١٥/٧ررقملا يف تجردُأ يتلاو عينصت لماوعك تامادختسالا نأشب   

ماعلا اذه لالخ اهيف رظنلا ةداعإ متي امثير ،طقف٢٠٠٦ و٢٠٠٥نيماعلل عينصت  دمتعت فوسو .  
نأ نم مغرلا ىلعو . ةصتخملا فارطألا اهغلبتس يتلا ةددحملا تامولعملا ىلع هذه رظنلا ةداعإ ةيلمع

ةلصلا تاذ فارطألا نم ةديدج تامولعم لصت مل هنأ ركذ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف 
لوح ةيذيفنتلا ةنجللا نع ًاريخأ ردص ًاريرقت  نأ ىلإ كلذك راشأ دقف ،تامادختسالا هذه لوح
امب ًادلب ٢٦ـل ًاحسم ىرجأ دق ) UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/INF/4ةقيثولا رظنأ (عينصتلا لم اوع  

لودجلا يف عينصت لماوعك ا ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا كلت اهيف   امادختسا تجردُأ يتلا  
دق ٥ةداملا بجومب ةلماع فارطأ ةثالث نأ ىلإ ةساردلا كلت تراشأ دقو . ١٥/٧ررقملاب دراولا   

لك نأو ،ةقطنملا كلت يف كالهتسالا يلامجإ نم ةئاملا يف ٩٧ةبسنب ترثأتسا  فارطألا هذه نم فرط  
ةرظتنم وأ لعفلاب ليغشت ةلاح يف امإ نوبركلا ديرولك عبار نم يجيردتلا صلختلل ططخ هيدل دجوت 

يف تانايبلا يف نيابتلا هجوأ ةظحالم نم مغرلا ىلعو ،هيلع ءانبو . ةديدج تامادختساب قلعتت اهلكو
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ةنجللا ريرقتب ةيئايميكلا داوملا تامادختساب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تدهشتس اةقطنملا كلت 
فقوتي فوس عينصت لماوعك ةددحم تامادختسا ضرغأل ةلصلا يذ كالهتسالا نأ ديفي امب ةيذيفنتلا 

ددعتم قودنصلا اهعضي يتلا ةلصلا تاذ يجيردتلا صلختلا ططخ لامكتسادرجمب نادلبلا كلت لخاد   
  .فارطألا

ةيروهمج تمدق ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ءاهتن اذنم   -٣٥
 ، عينصت لماوع ىلع لوصحلا امهبلط نأشب تامولعملا نم ًاديزم اينامورو ةيطارقميدلا ةيبعشلا ايروك

نامألا نأ ،كلذ ىلإ فاض. اهبلط ميدقت ليزاربلا تداعأو نيتنجرألا ةموكح نم ةلاسر تقلت ة ي
لماعك ناتراسوللا مويساتوب جاتنإ يف ناثيملاورولكومورب مادختسا ثحبب قباسلا اهبلط اهيف بحست 

  .عينصت
ام ذختي نأو ةلصلا تاذ لئاسملا ثحب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا بغري دق   -٣٦

  .ريبادت نم بسانتي

يلودلا يموكحلا قيرفلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قي رف نع رداصلا مييقتلا ريرقت ثحب  -٥
  نوزوألا دافنتساةجلاعم ريبادتب هتلص ثيح نم خان ملا ريغتب ينعملا

قيرف نم ميدقت ىلإ نيرشعلاو سماخلا هعامتجا ءانثأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عمتس ا  -٣٧
ميدقتلا لمت شا و(IPCC)خانملا ريغتب ينعملا يلو دلا يموكحلا قيرفلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

. نوزوألاو خانملا اياضق نع صاخلا ريرقتلا يف تدرو يتلا نوزوألا دافنتساب قلعتت تاحرتقم ىلع
نم تاثاعبنإلا ليلقتب قلعتت صاخلا ريرقتلا ىف ةحرتقملا نوزوألا دافنتس اب ةلصلا تاذ ىلوألا ةصرفلاو
نيسحت قيرط نع كلذو نزاخملالخاد ةدوجو ملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ليلقتو ،داوملا كلت ءاوتح ا 
وأ ريودتلا ةداعإو (end-of-life recovery)ةكلهتسملا داوملا ةداعتساو ،تادعملا لخاد داوملا هذه نحش   

ة لاد تناك ول اذبحو ،ًارفص اهيف نوزوألا دافنتساةلاد غلبت يتلا لئادبلا مادختسا يف عسوتلا ،ريمدتلا 
دقو . مدقت امم ةفيلوت وأ ةينيعلا ريغ ايجولونكتلا مادختساو ،ًارفص يواست داوملا كلتل يملاعلا رارتحالا

قيبطت فارطألا ىلع نآلا طرتشي ال لايرتنوم لوكوتورب نأ ،ددصلا اذه يف ،صاخلا ريرقتلا ظحال 
يا  ادنع داوملا ةجلاعم ةيلمع ةرادإب رمألا قلعتي امدنع تاسرامملا لضفأ ريرقتلا فرع دقو . ايح ة

فالغلل قلطت مل اهنكلو تجتنُأ دق ًاداوم لمشت ا   أب فراصم يف ةنزتخملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
ةيقن ةيئايميك ةدامك ةيلاحلا تادعملا يف ةنوزخملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم اهنمو دعب يوجلا 

-٢٦تارقفلا يف ريرقتلا اذهل ًالومش رثكأ ضرع ى لع لوصحلا نكميو. يواغرلا ايالخ لخاد ةعزومو
ةقيثولا نم ٣٦  UNEP/OzL.Pro.WG/25/2 .  
ةلمتحملا ريبادتلا ريثأتل ةيمك تاريدقت ىلع ريرقتلا لمتش اامنيب هنأ ريرقتلا ميدقت دنع ظحولو   -٣٨

نم اهقح ةل صلا تاذ نوزوألا عفانم فوي مل ريرقتلا نإف ،اهقيبطت لاح خانملا ريغت ىلع اهعضو يتلا
ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطلا ىلع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا قفاو ،ددصلا اذه يفو . ركذلا

دعوم يف يليمكت ريرقت ميدقت ىلع خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلاو ،يداصتقالا مييقتلاو 
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لوألا نيرشت٣١هتياغ  ةدوجوملا نوزوألا دافنتس اب ةصاخلا تامولعملا تايعادت حوضوب نيبي ربوتكأ/ 
نطلا فيلاكتو نوزوألا دافنتس اةلاد حضوت ةروصب هميدقت قيرط نع كلذو صاخلا ريرقتلا يف لعفلاب 

فارطألا ىلإ مدقي فوسو ريرقتلا كلذ دادعإ نآلا يرجيو . نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم دحاولا 
  .بيرق امع

و ةلصلا تاذ اياضقلا ثحب يف فارطألابغرت دق ،عامتجالل يريضحتلا ءزجلا ءانثأو  -٣٩ ذاخت ا 
  .ريبادت نم بسانتي ام

  هعنمو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل عورشملا ريغ راجتال ادصر  -٦
ةيلمع بيردت ةقلح دقع اهنيب نم رومأ ةدعب مايقلا ١٦/٣٣ررقملا يف ةنامألا ىلإ بلُط   -٤٠  ،

كلذب ةيلاملا دراوملا تحمس اذإ –فارطألا نم ءاربخلل  يميهافم راطإو ةددحم تالاجم ريوطتل –   
عبتت مظن ريوطت ىودج لوح ةساردل تاصاصتخ اعورشم عضولو عورشملا ريغ را جتالا عم لماعتلل
  .كلذ ةفلكتو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا

نم ًالك ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ءانثأ فارطألا تثحب   -٤١
ا عورشمو ءاربخلل يلمعلا بيردتلا ةقلحريرقت اهيلإ راشملا ةساردلل ةنامألا هتدعأ يذلا تاصاصتخ ال 
ةلاحإ ىلع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا قفاو ،لئاسملا هذه ثحبب يعرف قيرف ماق نأ دعبو . هالعأ
ىلع هثحب ل فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ةيبوروألا ةعامجلا هتمدق يذلا ةلصلا يذ حرتقملا

 ، ىلع اهتلخدأ يتلا تارييغتلل لمكأ ةروصب حرشت فوس ةيبوروألا ةعامجلا نأ بًالوأ ،مهفلا ساسأ
فوس ةنامألا نأ ،ًايناثو ،نوزوألل ةدفنتسملا داومل ل عبتتماظن ريوطت ةساردب ةلصلا يذ ةنامألا حرتقم 

ةيبوروألا ةعامجلا تاحرتقم ىلع ا    .اقيلعت ميدقت ىلإ فارطألا وعدت
فيلاكتل ريدقت ميدقتب بلط ىلع لمتش ايذلا ةنامألا ىلإ مدقملا يئدبملا حرتقملاب قلعتي اميفو   -٤٢

ثالث ىلإ ةوعد لئاسر ةنام ألا تلسرأ ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملاعبتتل ماظن ريوطتل ىودج ةسارد 
دق يذلا ليو متلا ىوتسمل يمسر ريغ ريدقت ءارجإل نيتيموكح ريغ نيتمظنم ىلإو ةيراشتساتاكرش 

ىلع لماعلا قيرفلا ررق يذلا تاصاصتخ الا عورشم دودح يف ريست يتلا ةساردلا كلت ذيفنتل مزلي
: يلاتلا وحنلا ىلع ةاقلتملا ةيمسرلا ريغ تاريدقتلا تءاج دقو. هثحبي يكل فارطألا رمتؤم ىلإ هتلاحإ

١٩٠٤٨ ، رالود رالود٢٥٠٠٠٠  رالود٤١٥٠٠٠و رالود ٣٢٥٠٠٠ و  نأ فارطأل ا دجت دقو.  
عقوتملا يميهافملا راطإلا ىلع تلمتش اةمدقملا تاقرولا ىدحإ نأ ىلإ ريشت نأ كلذك مهملا نم 

كانهو ،لمكتس ٩-٦ىلإ لصي يذلاو   ي يكل رهشأ قرغتست فوس ةساردلا كلت نأ ردق ناث حارتق ا 
  .لمتكت ىتح رهشأ ةرشع

، ألا ةعامجلا نم بلُط هلالخ نم يذلا بلطلاب قلعتي اميفو  -٤٣ اهحرتقمل حيضوت ميدقت ةيبورو
عالطإلا نكمي امك سطسغأ /بآ فصتنم ذنم ةنامألل يكبشلا عقوملا ىلع دوجوم حيضوتلا كلذ نإف

فارطألل ةنامألا ةوعدل ةباجتس اهنإف ةياهنلا يفو . UNEP/OzL.Pro.17/INF/3ةقيثولا يف كلذك هيلع 
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ط مدق ،ةيبوروألا ةعامجلا حرتقم ىلع ا  ، اقيلعت مدقت نأ تاقيلعتلا هذه نأ امك ،تاقيلعت نافر
ةقيثولل يناثلاو لوألا نيقفرملا يف تجردُأ دق ،نوزوألا ةنامأل يكبشلا عقوملا ىلع ةدوجوملا 

UNEP/OzL.Pro.17/INF/3 . لصفلا يف ةيبوروألا ةعامجلل يلصألا حرتقملا ىلع عالطإلا نكميو
  .UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3ةقيثولا نم لوألا 

  نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ًايئيب ميلسلا ريمدتلل ةيلاملاو ةينقتلا تايعادتلا  -٧
ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا ريمدتلا ايجولونكتب ةينعملا ةلماعلا ةقرفلا تماق ٢٠٠٢ماع يف   -٤٤  

، ا ةيحانلا نم ةلاعف تناك نإو يتلا ةغزابلا تايجولونكتلا نم ددعديدحتب يداصتقالا مييقتلاو  ةيرظنل
ةينقتلا ا  ءارجإ ىلإ ١٦/١٥ررقملا بجومب فارطألا تعد دقو . اردق ىلع ًاليلد نآلا ىتح رفوت مل  

ناك اذإ ام ديدحت ىنستي ىتح كلذو ةغزابلا تايجولونكتلا كلت نع ةديدج تامولعم يأل ضارعتسا 
دقو . ةدمتعملا فارطألا تايجولونكتب ةصاخلا فارطألا ةمئاق يف هجاردإل هثحب قحتسي اهنم يأ كانه
يتلا ةصالخلا ىلإ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ءانثأ ،فارطألا تعمتس ا

ءافولاب اهنم يأ مقي مل ،ةغزاب ا تايجولونكتلا نأ اهدافمو قيرفلا اهيلإ لصوت   أ ىلع تفنص يتلا
ريمدتلل ةدمتعملا تايجولونكتلا ةئف يفاهجاردإل ةحلاص اهلعجي يذلا رمألا ةينقتلا ةردقلا ريياعمب   .
يهو الأ ةرولفملا تازاغلا ريمدت نأ ىلإ بهذي يذلا قيرفلا حارتق اىلإ ًاضيأ لماعلا قيرفلا عمتس او

ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو (HFCs)ةيرولف ةيرولكورديهلا تابكرم   (PFCs)ةرولفلا ةلماك ، 
رارتح الا نم فيفختلل ةمزال نوكت دق) (SF6)دير ولف اسكهورافلس(ةيسادسلا تيربكلا تاديرولفو 

ىف اهمييقت ةداعإ مزلي ذئدنعو ريوطتلا نم ديزملاب رمت دق ةلصلا تاذ تايجولونكتلا نإف يملاعلا  ،
  .بيرقلا لبقتسملا

تذخأ ،ةلأسملا كلت لوح ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا اهارجأ يتلا تاشقانملا ءانثأو   -٤٥
ا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاحرتقموجئاتنب ًاملع فارطألا ثحب ىلإ تضم اهنكلو يداصتقال   

ةزكرملا رداصملل ًايئيب ميلسلا ريمدتلل ةينقتلاو ةيلاملا تاريثأتلا لوح ايبمولوك هب تمدقت حرتقم 
ايجولونكتلا قيرف ىلإ ديدحتلا هجو ىلع حرتقملا كلذ بلطتو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةففخملاو
ةرقفلا بجومب لماع فرط ىدل ةلاح ةسارد دادعإ يداصتقالا مييقتلاو ةداملا نم ١  لوح ٥   

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةيوتحملا تاجالثلا لادبتس اةيلمعب ةطبترملا فيلاكتلاو ايجولونكتلا 
تا بكرمو ةروكذملا تادعملا نم يئاهنلا صلختلاو لقنلاو ،ًايئيب ةميلسلا ةداعتسالا كلذ يف امب ةيرولف
ةءافكلو ةداعتس الا فيرعتل فارطألا دامتعاىلإ ًاضيأ حرتقملا اعد دقو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

، ٍيواغر يف ،ةققرملا رداصملا نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هحرتقاام وهو ريمدتلا  اهنيعب  
لماعلا قيرفلا قفاو دقو . هالعأ اهيلإ راشملا ةلاحلا ةسارد يف هقيبطت بجي يسايقلا رشؤملا نأ ىلإ راشأو

ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف هنم ةروص درت يذلا يبمولوكلا حرتقملا ةلاحإ ىلع ةيوضعلا حوتفم 
UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3هيف رظنلل فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ  .  
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بسانتي ام ذاخت او ةلصلا تاذلئاسملا ثحب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا بغري دق   -٤٦
  .ريبادت نم

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلاقيرفل ةيرادإلا اياضقلا  -٨    
لمعي هنأ ىلإ ٢٠٠٥ماعل يلحرملا هريرقت يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف راشأ   -٤٧  

ةينقتلا تارايخلا ةنجلو ،ةيئا يميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نيتقؤم نيكراشم نيسيئرب ًايلاح
ظحول دقو . ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل دحاو كراشم سيئربو تانولاهلاب ةينعملا

نم ٧-٢مسقلل ًاقبط هنأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا لخاد  ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخ ا 
فارطألا عامتجا داقعنا دعوم ىتح مهماهم اودؤي نأ نيتقؤملا ءاسؤرلل زوجي ،يداصتقالا مييقتلاو 

لوانت اهتين فارطألا تدبأ ،ةلأسملا هذه لوح ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ةشقانم ءانثأو . يلاتلا
نيكراشم ءاسؤرل ةددحم تانييعتب فارطأ ةثالث تمدقتو فارطألا عامتجا ءانثأ ةلصلا تاذ لئاسملا 

ةيلاحلا تاصاصتخ الا نأ ظحول ،ةلأسملا هذه لوح ترج يتلا ةشقانملا ءانثأو. ةينقتلا تارايخلا ناجلل
كلتل ىصقأ دحك نيكراشم ءاسؤر ةثالثب ًايلاح حمست يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل 

وأ رايتخ اب ةلصلا تاذ لئاسملا ثحبي نأيف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا بغري دقو . ناجللا
  .ةينقتلا تارايخلا ناجلل ددج نيكراشم ءاسؤر ىلع ةقداصملا

ةينطولا ةياعرلا رارمتس اىلإ كلذك يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت راشأ   -٤٨
ةياغلل ةماهلا ةياعرلا يهو ةينقتلا تارايخلا ناجلل نيكراشملا ءاسؤرلا كلذ يف امب ،قيرفلا ءاضعأل  

بسانملا تقولا يف ءاهتن الل صاخلا ليومتلا نأو ،اهماهم لامكتسالةلصلا تاذ تاهجلا ةدعاسمل 
ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةبسنلاب لاحلا ناك امك هيف رظنلا متي دق ةريبكلا ماهملل 

ضعب يف ،ليومتلا نأ ىلإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف راشأ ًاريخأو . ٢٠٠٥ماع يف 
ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل نيكراشملا ءاسؤرلل مزاللا ،تالاحلا 

لانملا زيزع ًايجيردت حبصأ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا نم ءاضعألاو  لماعلا قيرفلا عامتجا ءانثأو .  
ىلإ ةجاحلا لوحو لئاسملا هذه لوح تاشقانم تدق   يتلاو ،ليومتلا رارقتس اع ،ةيوضعلا حوتفم

ريصق ليومتلا مادختسا نع ًاريرقت ةنامألا دعت نأ ديفملا نم نوكي دق هنأ اهءا نثأ فارطألا ضعب حرتقا
ررقملا بجومب ٢٠٠٥ماعل ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل فارطألا هرفوت يذلا لجألا   

تاراي خلا ةنجلل يليمكتلا ريرقتلا ىلإ فارطألا هابتناهجوت نأ ددصلا اذه يف ةنامألا دوت دقو . ١٦/٥
لاومألا صيصخت ا٣-٤همسق يف مضي يذلا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا   مت يتلا ةيفيكلل ًاضارعتسا   .

فيلاكت ريفوتل ةلمتحملا ةفلكتلا نع تامولعم بلطي ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا نأ كلذك ادبو 
ريغ نادلبلا نم يداصتقالا ميي قتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ عيمجل ةيمويلا ةشاعإلا تالدبو رفسلا

ةينقتلا تارايخلا ناجلو٥ةداملا بجومب ةلماعلا  يف مهؤامسأ ةجردملا ءاضعألا ةمئاق نأ ضارتف اىلعو .  
بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نم ًاوضع ١١٣نآلا كانه  نإف ةيراج ةمئاق يه قيرفلل ريرقت رخآ  
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 ٥٠٠٠ةفلكت طسوتمب ماع لك ًادحاو ًاعامتج ا نورضحي مهعابرأ ةثالث نأ انضرتفااذإف . ٥ةداملا 
  .رالود٤٢٤٠٠٠نوكت فوس ةيفاضإلا ةفلكتلا نإف ةلحرلل رالود 

ام ذختي نأو ةلصلا تاذ لئاسملا ثحب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا بغري دق   -٤٩
  .ريبادت نم بسانتي

  نوبركلا ديرولك عبارل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا  -٩
نع ةباين يليش تمدق ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ء انثأ  -٥٠

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل صخري نأ هنأش نم ًاحرتقم يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ ةعومجم 
تاءارجإو ريياعم قبطت نأ ٥ تامادختسالا يف نوبركلا ديرولك عبار ل ةيملاعلاتاءافع إلاب قلعتت 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ًايلاح ةصصخملا ةيليلحتلاو ةيربتخمل ا قفاو دقو . ٥ 

فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ حرتقملا اذه ميدقت ةرورض ىلع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا 
-UNEP/OzL.Conv.7/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف حرتقملا اذه ىلع عالطإلا نكميو . هثحبل

UNEP/OzL.Pro.17/3.  

  لايرتنوم لوكوتوربب ةلصلا تاذةلبقملا تاعامتجالا خيراوت   -١٠
ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ءانثأ ةيبوروألا ةعامجلا تمدقت   -٥١

يراوت ا  خ صاخلا يكبشلا عقوملا ىلع عضت نأل ةنامألا ةوعد اهنيب نم ءايشأ ةدعب يضقي حرتقمب
لخد اذإ ديعاوملا كلتب فارطألا غلبتس ا   أ مهفلا ساسأ ىلع فارطألل نييلاتلا نيعامتجالل ةيراشإ

عضي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلط ىلع كلذك حرتقملا لمتش او. رييغت اهيلع
لوألا نوناك١٥هتياغ دعوم يف يكبشلا هعقوم ىلع  هتاع امتجا ديعاوم ماع لك نم ربمسيد/ 

ىلع رشن   ت فوس تاحيقنت يأ نأ هنم مهف  ي ساسأ ىلع ةينقتلا تارايخلا ناجل تاعامتجا ديعاومو
ةعبسب فارطألا تاعامتجا دعوم لولح لبق اهريراقت مدقت  نأ اهتقاط ردق لواحت نأو يكبشلا عقوملا
عباسلا عامتجالا ىلإ حرتقملا اذه ةلاحإ ىلع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا قفاو دقو. ًابيرقت رهشأ  

ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف حرتقملا نم ةروص دجوتو . هيف رظنلل فارطألل رشع
UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3.  

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف  لثم ةقرفألا ضعبل ةبسنلاب حلاصملا راهشإ نأشب ةيهيجوت ئدابم   -١١
  هتصاخ ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا

ةقرو عيزوتب ادنك تماق ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا يف   -٥٢
لثم ةقرفأل ةبسنلاب حلاصملا راهشإ نأشب ةحرتقملا ةيهيجوتلا ئدابملا نم ةعومجم تنمضت ةيمسر ريغ 

جذامن لا حرتقملا نمضت دقو. هتصاخ ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف
دعبو لبق اهعابتإ بجاولا تاءارجإلاو ،اهراهشإ يغبني يتلا حلاصملاب ةمئاقو ،حلاصملا راهشإب ةصاخلا 

ىنعمل فيرعتو ،ةفلتخملا تاعوم   اذإ ، اهعابتإ يغبني يتلا ةيلمعلاو "حلاصملا براضت"ا ءاضعأ نييعت  ،
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هذهل ترج ةشقانم بقعو .لعفلاب ثدح دق وأ ثدحي نأ نكمي حلاصمل ًابراضت نأ ةنامألا تأر  
ادنك بلطت نأ ىلع قفتُأ ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا يف ةيضقلا 

لمكتسم حرتقمل اهدادعإ دنع رابتع الا يف تابيقعتلا هذه ذخأت نأو فارطألا نم تابيقعتلا نم ًاديزم
همدقت ديدج حرتقم يأ لاسرإ مت يسو. فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ءانثأ هثحب متي يكل رخآ

  .ةنامألا لبق نم هيقلت درجمب فارطألا ىلإ ادنك

  ٢٠٠٦ماعلل لوكوتوربل ل ةعباتلا ةزهجألايف رظنلا   -١٢
  ذيفنتلا ةنجل  )أ(

ةطساوب هليدعت متو فارطألل عبارلا عامتجالا هدمتع ايذلا لاثتمالا مدع ءارجإل ًاقبط   -٥٣
متي فارطأ ١٠نم لكشتت ذيفنتلا ةن جل نإف ،فارطألل رشاعلا عامتجالا ىلع نيتنس ةدمل م ا   اختن
ةيلات ةرتفل مهتيالو ةرتف يهتنت نيذلا فارطألا باختن اةداعإ زوجيو . لداعلا يفارغجلا عيزوتلا ساسأ
ىلع فارطألا رمتؤم دكأ ١٦/٤٢ررقملا يفو . ىرخأ ، ا،  ايبويثاو ،زيليبو ،ايلارتسا نم لك رارمتس

، احتالاو ،ندرألاو ايجروجو ،نوريماكلا نم لك رايتخا متو ،ىرخأ ةنسل ةنجللاب ءاضعأك يسورلا د
رياني /يناثلا نوناك نم لوألا نم ًارابتعاأدبت نيتنس ةرتفل ءاضعأك ادنلوهو لابينو ،الاميتاوغو 

ا . ٢٠٠٥ ايرس أدبي ةنسل ذيفنتلا ةنجلل ررقمو سيئرلل بئانك ندرألاو سيئرك ادنلوه لمعتو
  .٢٠٠٥رياني /يناثلا نوناك نم لوألا نمًارابتع ا

فارطألل رشع عباسلا عامتجالا بغري دقو  -٥٤ نم ًالدب ذيفنتلا ةنجلل ددج ءاضعأ را يتخا يف 
كلت باخت ناةداعإ يف رظنلا دوي دق ،وأ ،يسورلا داحت الاو ندرألاو ،ايبويثإو ،زيليبو ،ايلارتسا
بغري دق امك . نيتيلاتتم نيترودل ًاوضع لعفلاب تناكيتلا ،ايلارتسا ءانثتس اب ،ةيناث ةرتفل فارطألا

، اىلع دكؤي نأ يف فارطألا عامتجا  الاميتاوغو ،ايجروجو ،نوريماكلا نم لك ةيوضع رارمتس
همادختسا نكمي يذلاو ررقملا عورشمجذومن ىلع عالطإلا نكميو . ىرخأ ةنسل ادنلوهو لابينو  ،
ةقيثولا نم ثلاثلا لصفلاب ذيفنتلا عض وم ةلصلا تاذ تاررقملا عضول فارطألا ةطساوب

UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3.  

  فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا  )ب(
نوكتت نأ ىلع فارطألل عبارلا عامتجالا اهدمتع ايتلا ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخ اصنت   -٥٥

رطألا ةعومجم نم ءاضعأ ةعبس ،ًاوضع١٤نم ةيذيفنتلا ةنجللا  ةرقفلا ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فا    ،
ةداملا كلت بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ةعومجم نم ةعبسو ،لوكوتوربلا نم١ لك بختنتو . ، 

ةطساوب دعب اميف ًايمسر مهيلع قيدصتلا متي نأ يغبني نيذلاو ،ةيذيفنتلا ةنجللا يف اهءاضعأ ةعومجم 
ـلا ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ نيب نم سيئرلا بئانو سيئرلا رايتخابجيو . فارطألا عامتجا  ١٤ .

ىلع لمعلا ةرتف اهيف أدبت يتلا ةنسلا نم رياني /يناثلا نوناك نم لوألا نم ًارابتعاسيئرلا لمع أدبيو 
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ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نيب ،ًايونس بوانتلل كلذ عضخي نأ ةداملا نم ١،  ريغ فارطألاو ٥   
  . اةلماعلا

ىلع فارطألل رشع سداسلا عامتجالا قداص ١٦/٤٣رارقلا بجومبو   -٥٦ ، ا،  اسمنلا رايتخ
ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملاو ،نابايلاو ،كيشتلا ةيروهمجو ،اكيجلبو 

 ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نولثمي ةيذيفنتلا ةنجللاب ءاضعأك ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو 
 ، ةيرو همجو ،دنالياتو ،ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلاو ،ابوكو ،ليزاربلا رايتخاىلعو لوكوتوربلا نم

ماع ةدمل كلذو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نولثمي ءاضعأك ايبمازو  ًاقباس ةيفالسغويلا اينودقم  ،
يناثلا نوناك نم لوألايفأدبي    .٢٠٠٥رياني / 
نم ١ةرقفلا بجومب ةل ماعلا ريغ فارطألا موقت نأ عقوتي هنأ ىلإ ريشت نأ فارطألا دوت دقو  -٥٧  

ماعل ةيذيفنتلا ةنجللاب م ا ب٥ةداملا   ةنجللا سيئر بئان ىلع ةوالع ٢٠٠٦ولثمي نيذلا ءاضعألا رايتخ  ،
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألاةعومجم دوت دق امك . ةنسلا كلت نع ةداملا نم ١  ب موقت نأ٥  رايتخ ا 
و ةنجللاب ةعبسلااهيلثمم رشع عباسلا عامتجالا قداصي نأ عقوتيو . ٢٠٠٦ماعلا نع سيئرلا كلذك  
روثعلا نكميو . نيراتخملا ةنجللا سيئر بئانو سيئرب ًاملع طيحي نأو نيراتخملا نيلثمملا ىلع فارطألل

تاذ تاررقملا عضو لجأ نم فارطألا ةطساوب همادختسا نكمي يذلاو ررقملا عورشمل جذومن ىلع  ،
  .UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3ةقيثولا نم ثلاثلا لصفلاب ذيف نتلا عضوم ةلصلا

  ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا  )ج(
دنال موت ديسلا نم لك لمع ،فارطألل رشع سداسلا عامتجالل ١٦/٤١ررقملل ًاقبط   -٥٨  

لماعلا قيرفلل نيكراشم نيس يئرك) اينيك(اجويكوأ ديفاد ديسلاو ) ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا(
  .٢٠٠٥ماع يف لايرتنوم لوكوتورب فارطأب صاخلا ةيوضعلا حوتفم 

حوتفم لماعلا قيرفلا ةسائر نأشب فارطألل رشع عباسلا عامتجالا قفتي نأ عقوتيو   -٥٩
ضرغلا اذهل نيراتخملا نيكراشملا نيسيئرلا ىلع قداصي نأو٢٠٠٦ماعلل ةيوضعلا  لوصحلا نكميو .  

عضوم ةلصلا تاذ تاررقملا عضول فارطألا ةطساوب همادختسا نكمي يذلاو عورشمجذ ومنىلع   ،
  .UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3ةقيثولا نم ثلاثلا لصفلا نم ذيفنتلا 

  ذيفنتلا ةنجل بناج نم اهثحب مت يتلا غالبإلاو لاثتمالا اياضق  -١٣
نم لايرتنوم لوكوتورب نم ٨ةدامل ا بجومب اهءاشنإ مت يتلا ذيفنتلا ةنجل عمتجتس  -٦٠ ىلإ ٧   ٩ 

فارطألا نم ةغلبملا تانايبلا ضارعتساب ،ىرخأ ءايشأ بناج ىلإ ،موقت يكل ربمسيد /لوألا نوناك
. لاثتمالا مدعو غالبإلاب ةقلعتملا اياضقلا ثحبو) UNEPlOzL.Pro.17/6ةقيثولا رظنأ  (٧ةداملل ًاقبط 

عقوتيو ،ذيفنتلا ةنجل سيئر نم ريرقت ىلإ فارطألا عمتست س ،عامتجالا نم يريضحتلا ءزجلا لالخو
ةوالعو . فارطألا رمتؤم ىلإ ذيفنتلا ةنجلب اهيلع قفتملا تايصوتلا ةلاحإ ةيفيك يف فارطألا رظنت نأ

ا ةلاح ليجست ل ًاررقم ةيعبتلاب فارطألا ذختتس ،كلذ ىلع اغالب ميدقتب فارطألا ةدشانمو ،غالبإلا
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لمع ريسيتل اهمادختسا نكمي تاررقم عيراش مل جذامنةنامألا تدعأ دقو . بسانملا تقولا يف
ثحبت نأ فارطألا دوت دق ،عامتجالا نم يريضحتلا ءزجلا لالخو . ددصلا اذه يف فارطألا

ةقيثولا نم ثلاثلا لصفلا نم اهيلع لوصحلا نكمي يتلاو ،كلت تاررقملا عيراشم 
UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3 تاررقملا عيراشم نمض ،اهتلاحإ يغبني يتلاو  ،

  .فارطألا بناج نم اهدامتعالىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ،ىرخألا 

  لايرتنوم لوكوتورب ىلع هلاخدإ حرتقم رييغت  -١٤
ةيبوروألا ةعامجلا نم مدقملا حرتقملا عامتجالا ثحب ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا يف   -٦١

يلاحلا لودجلا ىلع ةتقؤم ضفخ تاوطخ ثالث ةفاضإب بلاطي لوكوتوربلا ىلع رييغت لاخدإ نأشب 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع قبطملا ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاب صاخلا   

ىلع رييغت لاخدإ نأشب ةيبوروألا ةعامجلا حرتقمل ةنمضتملا ةصاخلا ةلاحإلا ىلع عالطإلا نكميو. ٥  
ةعامجلا بناج نم ةدعملاو ًارخؤم ةثدحملا ةلصلا تاذ ةيساسألا تامولعملا ةدام عم ،لوكوتوربلا 

، . UNEP/OzL.Pro.17/7ةقيثولا يف ةيبوروألا  قفت اةيبوروألا ةعامجلا حرتقم ىلع ترج ةشقانم دعبو
عامتجالا بغري دقو . هثحبل فارطألا عامتجا ىلإ هتلاحإةرورض ىلع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا 

  .بسانتي امبسح ،ءارجإ يأ ذختي نأو حرتقملا ثحبي نأ يف فارطألل رشع عباسلا

  لايرتنوم لوكوتورب ىلع هلاخدإ حرتقم ليدعت  -١٥
نم مدقملا حرتقملا ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ثحب ،نيرشعلاو سماخلا هعامتجا يف   -٦٢

داوم جاردإل عيرس ءارجإب بلاطي لايرتنوم لوكوتورب ىلع ليدعت ءارجإ نأشب ةيبوروألا ةعامجلا  
حرتقمل ةنمضتملا ةصاخلا ةلاحإلا ىلع عالطإلا نكميو . لوكوتوربلا يف نوزوألل ةدفنتسم ةديدج

نم ةمدقملاو ةلصلا تاذ ةيساسألا تامولعملا ةدام عم ،لوكوتوربلا ليدعت نأشب ةيبوروألا ةعامجلا 
اذه صوصخب ترج ةشقانم بقعو . UNEP/OzL.Pro.17/8ةقيثولا يف ةيبوروألا ةعامجلا بناج 

عباسلا عامتجالا بغري دقو . فارطألا عامتجا لبق نم هثحبل هتلاحإ متيس هنأ ىلع قفتُأ ،حرتقملا
  .بسانتي امبسح ،ءارجإ يأ ذختي نأو حرتقملا اذه ثحبي نأ يف فارطألل رشع

  ىرخأ لئاسم  -١٦
  .اهثحب ىلع قافتالاو اهديدحت متي ىرخأ لئاسم شقانت نأ فارطألا دوت دق  -٦٣

  اهيلإ فارطألا هابتنايعرتست نأ ةنامألا دوت اياضق ناشب تامولعم   -ًايناث
لودج ىلإ دنب يأ ةفاضإ ةبوعص ةنامألا ىلإ فارطألل رشع سداسلا عامتجالا حضوأ   -٦٤

يفو . فارطألا تاررقم يف ةدراو تامولعم بلطت يتلا تابلطلا عيمجلو لكل ةباجتسالل لامعألا
دونبلا ىلع مهمامته ازيكرت فارطألل حيتي امب لامعألا لودج طيسبتل دهج لالخ نمو ،يلاحلا ماعلا 

ةركذم نم ءزجك اذه تامولعملا مسق جاردإب ةنامألا تماق ،م   اعامتجا يف ءارجإ ىلإ جاتحت يتلا
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امبسح ،ةلصلا تاذ دونبلا نأشب فارطألا غلبت يكل ةنامألل ةصرفلا كلذ رفويو. ةنامألا  
تاعامتجالا لالخ تقولا رد  ال ةروصبو،بلط اذه تامولعملا مسق تبثي نأ ةنامألا لمأتو . ي

م   .اعامتجا يف اهثحب يغبني يتلا ةماهلا اياضقلا نأشب فارطألا تالوادم ريسيت يف هتيلاعفو هاودج

رجحلا يف ليثيملا ديمورب مادختسا تانايب نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت   -فلأ
  ١٦/١٠ررقملل ًاقبط ،فارطألا نم ةمدقملا نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا 

مييقتب مايقلا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ فارطألا تبلط ١١/١٣ررقملا يف   -٦٥  ،
ديمورب مادختسا لحم لحت نأ نكمي يتلا ةليدبلا ت اءارجإلاو تاجلاعملل ةيداصتقالاو ةينقتلا ىودجلا

اهلادبتس امتيس يتلا ليثيملا ديمورب ةيمك ريدقتو نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا يف ليثيملا 
ةنجلو قيرفلا نيب ٢٠٠٣ماعل هريرقت يفو . ةيداصتقاو ةينقت ىودج تاذ لئادب ذيفنت لالخ نم  ،

ديمورب تامادختسا نم نانطألاب ةردقملا تايمكلا نأ هتصاخ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا 
ريغ ةدح ىلع اهنم لك ةنيعم علسب ةصاخلاو نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا يف ليثيملا 

نم ءاصقتس اءارجإ مت هنأ ىلإ هتنجلو قيرفلا راشأ ،لات ريرقت يفو . ملاعلا ءاجرأ عيمج يف ةرفاوتم
تانايب ميدقت ،نوزوألا ةنامأ لالخ نم ،فارطألا ىلإ بلُط ٢٠٠٤يف و ةيبوروألا ةعامجلا بناج  ،
  .اهلئادبو نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسا نأشب تامولعمو

ًاينمز ًالودج ١٦/١٠ررقملا ددح دقو   -٦٦ ىلإ ررقملا بلط امك . ءاصقتسالا لامكتسال 
ةيليصفتلا ا  مدقت نأ نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلاب ةصاخلا انايب مدقت مل يتلا فارطألا  

راذآ٣١هتياغ دعوم يف قيرفلا ىلإ تانايبلا كلت  ةحاتملا تانايبلا لضفأ مادختسا عم٢٠٠٥سرام /  ، .
تانايبلا نأشب يلوأ ريرقت ميدقتو تانايبلا ليلحتل لمع ةقرف ءاشنإ قيرفلا ىلإ ررقملا بلط امك 

ةيوضعلا حوتفم لماعلاقيرفلا ةيمولعمل ةيئادتبالا ، ٢٠٠٥ليربأ /ناسين لولحبو.   لمعلا ةقرف ءاشنإ مت  ،
قيرفل يلحرملا ريرقتلا نم ١٧٩-١٧١تاحفصلاب ةيئادتبالا تانايبلا نأشب لوألا اهريرقت جردُأ دقو   

ةقرف ءاشنإ نم ًايلاح ءاهتن الا مت دقو. ٢٠٠٥ويام /رايأ يف رداصلا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
نم ًاوضع ١٢نم فلأتتو نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختساب ةينعملا لمع لا  
، : ةيلاتلا فارطألا ادنلوه ،ايزيلام ،اينيك ،نابايلا ،اكيماج ،ايتاورك ،نيصلاو ،ايلارتساو ،نيتنجرألا
رخآ فرط مدق ٢٠٠٥ويام /رايأ ريرقت رودص ذنمو. ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ادنليزوين  ،
ًاقبط درت يتلا تامولعملاو تانايبلا ليلحت فد . هتانايب) ياوغوروأ(  لمعلا ةقرف طاشن رمتسيو

هتياغ دعوم يفو ١٦/١٠ررقملل  يناثلا نيرشت٣٠  ررقملا يف ددحت امبسح٢٠٠٥ربمفون /   ،.  

 ةنجلل ةثلاثلا ةرودلا عم نمازتلاب متتس يتلاو انييف ةيقافتال نيرشعلا ديعلاب لافتحالا تايلاعف  -ءاب
لوليأ يف ةدوقعملاو ،ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسإ جل ةيريضحتلا  ربمتبس /عضو

٢٠٠٥  
يف،تدعاس ،ا   -٦٧  أب اهتصاخ لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا فارطأ رطخت نأ ةنامألل بيطي

انييف ةيقافتال نيرشعلاديعلاب لافتحالا قايس يف نييسيئر نيثدح دقع ريسيت ىلع ،ربمتبس/لوليأ   .
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لوليأ١٩يف هنأ ،لوألا  عضوب ةينعملا ةيريضحتلا ةنجلل ةثلاثلا ةرودلا داقعنا ءانثأو ٢٠٠٥ربمتبس /   ،
جهنلا نأشب لمع ةقلح ةياعرب ةنامألا تماق ،ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسإ ج  

ماظنلاو انييف ةيقافتا تاربخ مساقت وحن اهيعس يف كل ذو ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسإلا
يذيفنتلا ريدملا رفبوت سوالك ديسلا مدق دقو. عامتجالا كلذ يف نيكراشملا عم نوزوألل عسوألا  ،

ويرام ديسلا نم لك بناج نم تاميدقت ءاقلإ متو ،كلت لمعلا ةقلحل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل 
ةدحتملا ممألا جمانربل قباسلا يذيفنتلا ريدملا هبلط ىفطصم ديسلاو لبون ةزئاج ىلع زئاحلا انيلوم  ،
يتلا ،م . فارطألا ددعتم قودنصلل يفرشلا سيئرلا ينيرعلا رمع ديسلاو ،ةئيبلل  اميدقت تلبوق دقو
عيمج بناج نم ًاديج ًالابقتسا ،نوزوألا ماظنل حاجنلا اذه تققح يتلا ةزرابلا تاموقملا تضرعتس ا
  .نيكراشملا

ةموك ح هب تمدقت يذلا يخسلا ضرعلا لوبق نم نوزوألا ةنامأ تنكمت ،كلذ ىلع ةوالعو  -٦٨
عيزوت مت ،لفحلا اذه يفو . انييف ةيقافتا رارقإل نيرشعلا ديعلاب ًالافتحالابقتسا لفح ميظنتل اسمنلا 

ىلع ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم لكل ةكرتشم زئاوج ًاملاع ١٦   
انييف ةيقافتال ةزرابلا مملًاميركت   ةيملاعلا ةمظنملا عم نواعتلاب ،نوزوألا ةنامأ تمظن امك . امهاس

فارطأب نوزوألا ثاحبأ ءاردمل سداسلا عامتجالاو انييف ةيقافتا بتكمل ًاعامتجا ،ةيوجلا داصرألل 
دقعتس ىرخأ تالافتح اانييف يف ةطشنألا هذه عبتيسو . ةبسانملابلافتحالا عم نمازتلاب انييف ةيقافتا 

  .لاغنسلا ،راكاد يف انييف ةيقافتا فارطأ رمتؤمل عباسلا عامتجالا عم نمازتلاب

  تاحارتقاميدقتل ةوعد : نوزوألا ةنامأل يكبشلا عقوملا ىلع تارييغت  -ميج
. نوزوألل يكبشلا عقوملا ىلع تارييغت لاخدإل ةيلمع يلاحلا تقولا يف نوزوألا ةنامأ يرجت  -٦٩

عقوملا لقن رسيتس ةينقت تارييغت ءارجإب ةنامألا موقتس ،ةمداقلا ةليلقلا عيباسألا لالخ يفو : ًالوأ
عقوملا ناونع نإف ةيلمعلا هذه نم ءزجكو . ةنامألل اهصيصخت مت يتلا رفريسلا تادحو ىلإ يكبشلا
ىلإozone/org.unep.www://http: نم ريغتيس يكبشلا   :org.unep.ozone://http . رييغتلا اذه ذفنيسو  
ناونعلا ىلإ ًايلآ ميدقلا ناونعلل مدختسملا هجوت ةقيرطبو ناكمإلا ردقب عقوملا ىلع ةيفافشلا ءافضإ ب
ةيكبشلا تامدخلا مكو ةيعون نيسحت نم نكمتت نأ ةنامألا لمأت ،رييغتلا اذه لالخ نمو. ديدجلا  
 ١٢ـلا لالخ اهذفنتس ةددحم ططخ اهيدل ةنامألا نإف ،قايسلا اذه يفو . فارطألل اهمدقت يتلا
داوملا تانايب ريراقت ىلع لوصحلل ةيكبش ةيلمع يف ءدبلا ططخلا هذه نمضتتو . ةمداقلا ًارهش

نم ةددحم ةبوسحم تانايب ىلع لوصحلا نم فارطألا نكمت راسفتس اةفيظو عم ،نوزوألل ةدفنتسملا 
ليلد ىلع لوصحلل ةليسو عقوملا ىلع رفوت نأ يف ةنامألا رظنت امك . نوزوألل يكبشلا عقوملا
  .ةيلاتلا ةنسلل ًاقبط هثيدحت دعب ،نوزوألا تادهاعم

مست نأ يف بغرت ا  -٧٠  نم ع إف ،فارطألا ديفتس تاردابملا هذه نأ ةنامألا دقتعت نيح يفو
ني ح يفو. نوزوألا ةنامأل نسحم يكبش عقوم ىلع اهتيؤر يف نوبغري دق يتلا داوملا نأشب فارطألا
يعت نأل ةقاوت ةنامألا نإف ،عقوملل يجراخ رئاز لك تابغرل ةباجتس الا نكمملا ريغ نم نوكي دق هنأ
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ةقبط ةيامح يف فارطألا دوهج معد نم اهنكمت ةروص لضفأب يكبشلا عقوملا مادختسا اهنكمي فيك  
يحيضوت بيتك دادعإ ةنامألا يونتو ٢٠٠٦يف اهلاخدإ ططخملا تانيسحتلا بقعو . نوزوألا  ،
  .مهل ةحاتم نوكتس يتلاو عقوملا ىلع ةدوجوملا دراوملا عيمجل لماكلا مهفلا نم مهنكمي فارطألل

  ٢٠٠٦يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قي رفلا عامتجال ةتقؤم ديعاوم  -لاد
قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالل ًاتقؤم ًادعوم تددح ا مألا دوت  -٧١  أ فارطألا غلبت نأ ةنا

يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم رقمب دقع   ، (ICAO)ي ثيحب ةيوضعلا حوتفم لماعلا ادنك ،لايرتنوم يف  
زومت٩-٢نم  عوبسأ لالخ   ٢٠٠٧ و٢٠٠٦يعامتجا دقع متي نأ فارطألا تررق اذإو . ويلوي/ 

قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا دقعل ططخت ةنامألا نإف ،كلذ ريغ ررقتي مل ام ،ةنامأل ا رقم جراخ
فارطألا عامتجا داقعنا عوبسأ سفن ءانثأ ةنامألا رقمب٢٠٠٧ويلوي /زومت يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا  .  

  ةنامألا ماهم  -ءاه
تجالا نم ًاددع ةنامألا وفظوم رضح ،ةريخألا ًارهش١٢ـلا لالخ   -٧٢ ةلواحم يف ةماهلا تاعام  

اهيفظوم ددع ةلق ببسبو . انييف ةيقافتاو لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالاو ،ىلع قيدصتلاب ضوهنلل
حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ ءاضعأ رفسل ةحلملا ةجاحلاو ،رفسلل ةصصخملا لاومألا ةيدودحمو ،ًايبسن 

 ، لجأ نم لمعلا لصاوت ةنامألا نإف فارطألا تاعامتجاو ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا ىلإو ،ةيوضعلا
ًاعبتو . نكمأ املك فارطألا نم ديدعلاب لاصتا ىلع ءاقبلاب اهل حمست ةروصب رفسلا تايولوأ ديدحت

نم هروضح نكمي ام رثكأو ،ةيذيفنتلا ةنجللا تاعامتجا عيمج روضحل ةيولوأ تددح دقف ،كلذل 
، مألا ءاضعأ لواحي ام ًابلاغو. ةلماكلا ةكبشلا تاعامتجا ماهملا كلت نم ةدافتسا يصقأ قيقحت ةنا

تالكشم اهيدل يتلا فارطألا ىلإ لوصولل صاخ دهج لذب ،لاثملا ليبس ىلع ،لالخ نم كلذو 
  .ةنكمم ةروص يأبو ةرشابم ةقيرطب فارطألا كلت ةدعاسم ةلواحم عم ،لاثتمالاب ةصاخ

دلب يأب مهدوجو ءان ثأ اوقتلي يكل ةنكمم ةصرف لك ةنامألا يفظوم نم ءاضعألا زهتني  -٧٣
دوهج معدو لوكوتوربلا فادهأب ضوهنلا ضرغب ،نيرخآلا ىوتسملا يعيفر نيفظوملاو ةئيبلا ءارزوب 

ةصاخلا تامولعملا نع ثحبلاب ءاضعألا ءالؤه موقي ،قايسلا اذه يفو . نوزوألا يفظوم
امتجالا كلت روضح لجأ نم دهجلانولذبيو ةئيبلا ءارزول ةيميلقإلا تاعامتجالاب . نكمأ املك تاع 

نوزوألا ةنامأ تماق ،ةنسلا هذه يفو ،نوزوألا موي تالافتح اروضح يهو ىرخأ ةيولوأ كانهو 
كيسكملاب ًاثدح ةنامألا ترضح و اهيلإ ةراشإلا تقبس يتلاو انييفب تمت يتلا تالافتحالا ريسيتب 

دالبلابCFCـلا جاتنإل عنصم رخآ قلغب ًالافتح ا ، هيجوتل ًاقبطو ،ًاريخأو.   يف ةكراشملل فارطألا تا
جهنلا ىدتنم عامتجا يف ةنامألا ليثمت مت ،ىرخألا تايدتنملاب يرجت يتلا ةطشنألا دصر وأ 

عامتجا روضح لصاوتو ٢٠٠٥تايادب يف دقعنملا ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسإلا   
  .ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ىدتنم تاعامتجا نم ةنسلا يف لقألا ىلع دحاو
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  نوزوألا مويب لافتحالا  -واو
 يف ٢٠٠٥يف نوزوألا مويب لافتحالا ىلع ةنامألا تدعاس ،هيلإ ةراشإلا تقبس امكو   -٧٤

ةموكح هتمظن يذلا لابقتسالا لفحو نوزوألا ماظن نأشب ةيسارد ةقلح دقع لالخ نم كلذو ،انييف 
لافتحالا مت ثيح كيسكملاب ًاثدح ةنامألا ترضح ،هالعأب درو امكو ،كلذ ىلع ةوالعو. اسمنلا  

ـلا تاجتنم عيمجل ةيا   عضو لالخ نم ،ةيباجيإ رثكأ ةروصب نوزوألا مويبCFCدلبلا اذ   . امك
تدق   ع ،لمع ةقلح ميظنت تنمضت يتلاو ،اينيك ةموكح اهتمظن يتلا تالافتحالا يف ةنامألا تكراش

،الاب نيصتخم نم ءاضعأو نيعرازملا ةكراشمبو ليثيملا ديمورب لئادب لوح ،ذيفنتلا تالاكو عم كارتش  
ةدحتملا ممألا جمانربب داصتق الاو ةعانصلاو ،ايجولونكتلا ةبعشو ةنامألا تقلت امك. يبورين ةعماج نم
نم ريراقت ةئيبلل نأشب نيرخآ ًافرط ٤٠  ، ا  شيدالغنبو ،اينيمرأ كلذ يف امب ،نوزوألا مويب م  الافتح

، كو ،ايدوبمكو ،ايراغلبو ،سودابربو ايتاوركو ،اكيراتسوكو ،ايبمولوكو ،نيصلاو ،يليشو ،ادن
 ، دنهلاو ،انايغو ،ايجروجو ،نوباغلاو ،ايرتيرإو ،اسنرفو ،يجيفو ،ةيكينيمودلا ةيروهمجلاو،اكينيمودو

، افودلوم ةيروهمجو ،سويشيرومو ،ايزيلامو ،رقشغدمو ،ايفتالو ،ناتسزيغريقو ،ايسينودنإو
، ال يرسو ،ليشيسو ،اينامورو ،ايلوغنمو ، اكن ، مانيروسو ،نيدانيرغلاو تنسنف تناسو ناتسكجاطو

ةدحتملا تايالولاو ،ياوغوروأو ،وغابوتو دادينيرتو ،ةقباسلا ةيفالسغويلا اينودقم ةيروهمجو ،دنلياتو 
  .ايبمازو ةيكيرمألا

لئاسو عم ةيعاذإ تاءاقلو تانايب نوزوألا مويب ًالافتح اترج يتلا ةطشنألا تنمضت دقو   -٧٥
ةيسارد تاقلحو ،تاقابسو ،ةيرابخإ تالاقمو ،ة يفحص تارشنو ،ىوتسملا يعيفر نيفظومل مالعإلا

ةصاخلا فراعملا نمضتت تاقباسمو ،لمع تاقلحو ،ينقت بيردتو ،ةريدتسم دئاومو ةيمالعإ 
 ، ةيبعش ضراعمو ،ةيمارد تالسلسمو ،نوزوألا نع ناغأو ،ةيرعش دئاصقو ،تاقصلمو ،نوزوألاب

  .ةيراكذت ديرب عباوط رادصإو ةيكبش عقاوم قالطإ ىتحو
ىلإ بلطت امك . فارطألا ءامسأ نم يأل دوصقم ريغ لافغإ يأ نع رذتعت نأ ةنامألا دوتو  -٧٦

عقوملا ىلع فارطألا نم هاقلتت ام لك عضت نأ اهدعسيسو اهتطشنأ نع غلبت نأ ىرخألا فارطألا 
عيمج نأ امك ،ءانثلا ةنسلا هذه نوزوألا مويب تلفتح ايتلا فارطألا قحتستو . ةيقافتالل يكبشلا
ةجاحلابو نوزوألا ماظنب يعولا قيمعتل ةليسوك نوزوألا مويب لافتحالا يف رظنلاب ةبلاطم فارط ألا
  .نوزوألا ةقبط ةيامح لجأ نم اندوهج يف ةظقيلا ىلإ ةرمتسملا

قيبطت نأشب مادرتور ةيقافتا (ىرخألا ةيلودلا تايدتنملا لخاد لايرتنوم لوكوتورب اياضق ةشقانم   -ياز
يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسمل ا ةقفاوملا ءارجإ
  )ةيلودلا ةراجتلا

داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطت نأشب مادرتور ةيقافتا فارطأ رمتؤم ثحب   -٧٧
يف دقعن ملا ،يناثلا هعامتجا ءانثأ ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك

ىلإ ٢٧نم امور  لوليأ٣٠  ليثيملا ديموربب قلعتت ةيئا ٢٠٠٥ربمتبس /   ةيميظنت تاءارجإب تاراطخإ  ،
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ةداملا كلت نأشب تامولعملا مييقت مادختسا نكمي ناك اذإ ام ةلأسم ثحب امك نادلب ةثالث نم ةمدقم 
ًاقبط ذختملا ءارجإلا معدل مادرتور ةيقافتا يف فرط بناج نم لايرتنوم لوكوتورب ةياعرب مت يذلاو 

ةعباتلا ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل نإف ،ةلأسملا كلت لح دعب متي مل نيح يفو . ةيقافتالا كلتل
ةجيتنو ،ةيقافتالا تابلطتمب فت مل ةثالثلا نادلبلا نم نيدلب نم نيتلاح إدوجو ىلإ تصلخ ةيقافتالل 

يثيملا ديمورب جاردإب ءارجإ يأ ذخت    .ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ماظن نمض لي مل كلذل
فارطألا ددعتم قودنصلا مادختسا ةيناكمإ ،عامتجالا ءانثأ ،فارطألا تشقان دقو   -٧٨

لاثتمالا مدع ماظنب صاخلا قباسلا عوضوملاو مادرتور ةيقافتال ًاقبط ةيمانلا نادلبلا تاجاحل يدصتلل 
مالعإ مت ،ةريخألا ةيضقلا كلت نأشبو . ةيقافتالا كلتل لمتحم جذومنك لايرتنوم لوكوتوربل ًاقبط

لوكوتوربل لاثتمالل يدصتلا ىلع ،هتايحالصل ًاقبط ،رصتق افارطألا ددعتم قودنصلا نأب فارطألا 
ةعستم ةقرو مادرتور ةيقافتا فارطأ تبلطو ،ةلصلا تاذ اياضقلا لح يف ةدعاسمللو . لايرتنوم

ةنامأ بحرتو . لاثتمالا ةيضق نأشب ةيرواشت ةيلمعأدبتسو ،ةيلاملا ةدعاسملا ةيضق نأشب تارايخلا 
ةدعاسمل لمعلا ا   نكمي يتلا ةيفيكلا نأشب لايرتنوم لوكوتورب فارطأ نم رداصلا هيجوتلاب نوزوألا

  .لضفأ ةروصب لوكوتوربلا تاربخ مهف وحن مهدوهج يف مادرتور ةيقافتا يف فارطألا
ةنجلل ثلاثلا عامتجالا داقعنا ةصرف نوزوألا ةنامأ تزهتن ادقف ،هيلاع هيلإ ريشُأ امكو   -٧٩

ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسإ ج   عضوب ةينعملا ةيريضحتلا(SAICM) تاربخلا مساقتل  
  .يمانتملا ماظنلا اذه يف نيكراشملا ءالؤه عم نوزوألا ةيامح لاجم يف

  تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا  -ءاح
ةنامأ عم لاصتا قيقحت ىلع لمعت نأ نوزوألا ةنامأ ىلإ فارطألا تبلط ١٦/١١ررقملا يف   -٨٠  ،

ىلع ديكأتلا عم (IPPC)تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا  ةيمكب ليثيملا ديمورب ضفخب فارطألا مازتل ا 
ةيلودلا ريياعملا نم ١٥رايعملا ىلإ ةددحم ةروصب ةراشإلاب  ىلعو  (ISPM 15)ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل  

يتلاو ةيبشخلا فيلغتلا داوم ةجلاعم يف ليثيملا ديمورب مادختسال لئادب عيجشت فد   تامولعملا لدابت
ةيتابنلا ةحصلل رايعمك ةمظنملا كلت ا  نأشب ريرقت ميدقت نوزوألا ةنامأ ىلإ ررقملا بلط دقو . ددح

  .فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ةلأسملا هذه
ا نم١٥رايعملاو   -٨١ فيلغتلا داوم ةجلاعمل يلود رايعم وه ةيتابنلا ةحصلا ريبادت ل ةيلودلا ريياعمل 

دعب عطقاعنمل ةبلصلا ةيبشخلا   ت مل يتلا بشخلا راجشأ مجا  يتلا كلت ةصاخ ،تاباغلا تافآ راشتن .
اهلقنت ىرخأ ضارمأو تافآو ةيرشح تافآ بلاغلا يف يه اهتحفاكمل رايعملا يمري يتلا تافآلاو 

هذيفنت يف اوءدبو١٥رايعملا ةيراجتلا تالتكتلاو نادلبلا نم ديدعلا دمتع ادقو . تارشحلا ضعب يفو .  
لصت نأ وأ اهئاحل عزن ىلإ باشخألا ةجاح لثم ةيفاضإ تابلطتم عم رايعملا دامتع امتي تالاحلا 

ىلإليثيملا ديمورب ةرخبأل اهضيرعت تارتف سيلو ،ةعاس ٢٤   يلاحلا رايعملا يف امك ةعاس ٢٠   
  ).٢٠٠٢سرام /راذآ(
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تمدق ،يلاحلا ماعلا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا يفو   -٨٢
ةقيثولا نم ٩١ةرقفلا (نآلا ىتح هزارحإ مت يذلا مدقتلا نأشب ًاريرقت ةنامألا   ،

UNEP/OzL.Pro.WG.25/2 .(متو ،تاتاب نلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأ عم راوح ءدب مت ،زاجيإبو
ةحصلا ريياعمب ةينعملا تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالل ةتقؤملا ةنجللا بناج نم ةلأسملا هذه ةشقانم 

ناسين يف دوقعملا اهعامتجا يف(ICPM)ةيتابنلا  تامولعم ةقيثو ساسأ ىلع كلذو ٢٠٠٥ليربأ /   
نوزوألا ةنامأ ا  ، ا ىلع بجي هنأ ىلع ةنجللا تقفتادقو . دعأ ةيساسأ نكمأ املك ،نواعتلا نيتنامأل

 ، ةبسانملا ةيثحبلا تامظنملا عم نواعتلا ىلع نادلبلا عيجشت عم ةلأسملا هذه نأشب لمعلا قيسنتل
، . يحصلا رجحلا ضارغأل لئادب طابنتساةيمتحو ةيمهأ ىلع ديكأتلاو  ةنجللا تقفت اتقولا تاذ يفو

ليثيملا ديموربل ضرعتلا ةرتف ةدايزب ١٥رايعملا ليدعتل تاحرتقم ريياعملا ةنجل ىلإ ليحت نأ ىلع كلذك   
يف زاغلل بولطملا زيكرتلل ىندألا دحلا ةدايزلو ةعرسلا حانج ىلع اهضرعتست يكل ريخبتلا ءانثأ 

ةخسنلل ةلماك ةروص ىلع عالطإلا نكميو . ةيلاعفلا نامضل كلذو ريخبتلا ةيلمع نم ةفلتخملا لحارملا
١٥رايعملا نم ةلدعملا  ي يتلاو يف ةيتابنلا ةحصلا ريبادتبةينعملا ةتقؤملا ةنجللا نم اهدامتع ايف رظنلا عقوت ،   

تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالل يكبشلا عقوملا ىلع٢٠٠٦  ،:  
z29a9PWVuJjMzPSomMzc2zNTIyNSY0ND=CDSServlet?status/tservle/int.ippc.www://https.   

ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأ عم نواعتلاب ةيضقلا هذه نأشب لمعلا ةنامألا لصاوتسو   -٨٣
  .تاتابنلا

ةبسنلاب اهيلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضوو ةيئايميكلا داوملا فينصتل ًايملاع دحوملا ماظنلا مادختسا   -ءاط
  )١٤/٨ررقملا (نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملل 

ةيعرفلا ةنجللاب لاصتالاب موقت نأ نوزوألا ةنامأ ىلإ لايرتنوم لوكوتورب فارطأ تبلط   -٨٤
ةعباتلا اهيلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضوو ةيئايميكلا داوملا فينصتل ًايملاع دحوملا ماظنلاب ةينعملا ءاربخلل 

ررقملا (اهلمع جمانرب يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاردإ ىودج و تايناكمإ مييقتل ةدحتملا ممألل
١٤/٨.(  
لوألا نوناك يف ةدوقعملا ا  -٨٥  جمانرب ىلع ٢٠٠٤ربمسيد /رود ءانثأ ةيعرفلا ةنجللا تقفاو  

داوملل ةيفينصت ريياعم عضو تايناكمإ ثحب كلذ يف امب ٢٠٠٦-٢٠٠٥نيتنسلا ةرتفل اهلمع   ،
، . لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عامتجا عم نواعتلابكلذو نوزوألل ةدفنتسملا  ةنجللا تبلطو

مظنل ةيليصفت ةنراقم عضوب يداصتقالا لا   ا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم موقت نأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
ًالوزنو . لمعلا ةطخ رصانع نم رصنعلا اذهل ةسوملم ةجيتنك كلذو ميلاقألاو نادلبلا ىدل فينصتلا

لوانتل يداصتقالا ناديملايف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم بناج نم لمع ةقرف ءاشنإ مت بلط لا اذه ىلع  
  . ةلأسملا هذه

داوملل ةيفينصت ريياعم ريوطت نأشب حرتقم ىلع تابيقعت ميدقت ىلإ لمعلا ةقرف تعد   -٨٦
ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمل يكبشلا عقوملا ىلع تعض  لا و ةقيثو يف ةدراولا نوزوألل ةدفنتسملا  ا يف  
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ناريزح٣موي يداصتقالا  ساسأ ىلع حرتقملا اذه حيقنتب لمعلا ةقرف موقت فوسو . ٢٠٠٥هينوي / 
يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمل ةعباتلا لمعلا ةقرف ىلع اهميمعت مث ةدراولا تابيقعتلا 

ماظنلا نأشب ءاربخلل ةدحتملا مم ألل ةعباتلا ةيعرفلا ةنجللاو ،تامالعلا عضوو فينصتلا ديحوتب ةينعملا
ةدحتملا ممألل ةيعرفلا ةنجللاو اهيلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضوو ةيئايميكلا داوملا فينصتل ًايملاع دحوملا 

  .ةرطخلا علسلا لقنب ةينعملا ءاربخلل
ماظن لاب ةينعملا ءاربخلل ةدحتملا ممألل ةيعرفلا ةنجللا لمع جمانرب نأشب ًايراج لمعلا لازي ال  -٨٧

لمعلا ةقرف عم نواعتلاب ،اهيلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضوو ةيئايميكلا داوملا فينصتل ًايملاع دحوملا 
نيتنسلا ةرتفل يداصتقالا لا     .٢٠٠٦-٢٠٠٥ا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمل ةعباتلا

ررقملا (ةيملاعلا ةرا جتلا ةمظنمل ةعباتلا ةئيبلاو ةراجتلا ةنجل اهيرجت يتلا تاضوافملا يف تادجتسملا  -ءاي
١٤/١١(  
 ٢٠٠٢ماع يف تاضوافملا ءدب ذنم ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل ةعباتلا ةئيبلاو ةراجتلا ةنجل تدقع   -٨٨

ةيئانثتسالا ا   ةيماظنلا ريغ تاعامتجالا نم ديدعلاو ًايماظن ًاعامتجا١٣ارود يف ةنجللا تلوانتو .  
  .هاندأ هنايب دراولا وحنلا ىلع اهلامعأ لودج دونب نم ةيسيئر دونب ةثالث

ةيلاحلا دعاوقلاب ةقالعلاب قلعتي اميف ‘١‘ ٣١هترقف يف يرازولا ةحودلا نالعإ صني ،ًالوأ   -٨٩  
فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا يف ةدراولا ةددحملا ةيراجتلا تامازتل الا نيبو ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل
ةمظنمل ةيلاحلا دعاوقلا هذه لثم قابطن اىدم ىلع قاط نلا ثيح نم رصتقت فوس تاضوافملا نأ ىلع

رضت نل تاضوافملا نأو ينعملا فارطألا ددعتم يئيبلا قافتالا يف فارطألا ىلع ةيملاعلا ةراجتلا 
ددعتم يئيبلا قافتالا يف ًافرط نوكي  ال فرط يأل ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم اهبترت يتلا قوقحلاب
تاصاصتخ الا يف ةدراولا ماكحألاو طورشلا فلتخم ثحب مت ،دنبلااذه راطإ يفو . ينعملا فارطألا

  ".فارطألا ددعتم يئيب قافتا"و " ددحم يراجت مازتلا"لثم 
اهنم قلعتي ام كلذ يف امب ،تاشقانملل ةلمتحملا جئاتنلاب قلعتت تاحرتقملا نم ددعب مدقتلا مت   -٩٠

ام ةيلآبو فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالاو ة يملاعلا ةراجتلا ةمظنم نيب ةقالعلا مكحت يتلا ئدابملاب
فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالاو ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم نيب " نيلدابتملا دضاعتلاو مارتحالا"ىمسي 

هذه نأ ودبيو . امهصاصتخاتالاجم يف ضعبلا امهضعب ةلمكتب ناماظنلا ناذه موقي ثيح 
ةيئيبلا تاقافتالاو ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم نيب نإ ىتح عازن بش ني مل امنيب هنأ ةركف ىنبتت تاحرتقملا

تاعارتلا هذه ثودح عنم ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم نمضت نأل ةجاح ةمث نإف ،فارطألا ةددعتم 
جئاتنلا لوح ةينف ةشقانم يف لخدت نأ ةيئانثتسالا ا . ًالبقتسم  ارود يف ةئيبلاو ةراجتلا ةنجلل يغبنيو
  .ةحرتقملا

تامولعملا لدابت تاءارجإ يطغت يرازولا ةحودلا نالعإ نم ‘٢‘ ٣١ةرقفلا نأ ،ًاينا ث  -٩١  
ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل ةعباتلا ةصتخملا ناجللاو فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ نيب رظتنملا 

لوح م ادم يف ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ءاضعأ راشأ دقو. بقارملا ةيعضو حنم ريياعم لمشت امك  الو
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نواعتلاو تامولعملا لدابت قاطن عيسوتل ًاراكفأ لمشت ةمئاق ىلإ تابسانملا نم ددع يفو ةلأسملا هذه 
نم ثدح امع ًاقاطن عسوأ ةروصب فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالاو ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم نيب 

نم ‘٢‘و‘ ١‘نيتيعرفلا نيترقف لا نيب يطاشنلا قفاوتلا هجوأ ىلإ دوفولا نم ديدعلا راشأ دقو. لبق  
ةراجتلا ةمظنم نيب تامولعملا لدابتو نواعتلا ةدايز نأ نوريثكلا راشأ دقو . ضوافتلاب ةصاخلا ةيالولا

تاذ تامظنملل بقارملا ةيعضو مكحت ريياعم عضوبو ،فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالاو ةيملاعلا 
ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالاو ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم نيب ةق العلا نإف ،ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ىدل ةلصلا
عضو حنم نوزوألا ةنامأ بلط نإ . ةلمتحملا تاعارتلا ءوشن يفالت نكمي امك ززعتت نأ نكمي فارطألا

دعب هيف تب    .ي مل ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل ةعباتلا ةئيبلاو ةراجتلا ةنجلل بقارم
وأ ،ليلقت لوانتت يرازولا ةحودلا نالعإ نم ‘٣‘ ٣١ةي عرفلا ةرقفلا نإف ،ةياهنلا يفو  -٩٢  

دقو . ةيئيبلا تامدخلاو علسلا مامأ ةيفيرعتلا ريغو ةيفيرعتلا زجاوحلا ىلع ءاضقلا بسانتي امبسح
موهفم حيضوت ىلع ةيئانثتسالا ا   ارود يفو ةلأسملا هذه نأشب ا  الوادم يف ةئيبلاو ةراجتلا ةنجل تزكر

امك ةنجللا مامأ نآلا دجوت ةيئيب علسب مئاوق تمدق دق دوفولا تناكو ". ةيئيبلا علسلا"ـب ىمسي ام 
  .ًاديور ًاديور رهظتتأدب يتلا ةيئيبلا علسلا نم ةعومجم كانه نأ 

يموي ةيئانثتسا ةرودك دق   -٩٣   ١٦ و١٥ع يذلا ةئيبلاو ةراجتلا ةنجلل ريخألا عامتجالا يفو
ةنجللا تزكر ٢٠٠٥ربمتبس /لوليأ تصصخ دقو . ‘٣‘ ٣١ةرقفلا يف ةدراولا تاصاصتخالا ىلع ، 

جنوه رمتؤم ىلإ تمدُق يتلاو ةيئيبلا علسلاب اهتيمست نكمي يتلا جتاونلا ليصافت ةشقانمل اهتقو ةنجللا 
  .٢٠٠٥ربمسيد /لوألا نوناك يف يرازولا جنوك

داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا اهتغلبأ يتلا تامولعملا  -فاك  
  )١٤/٧ررقملا (نوزوألل ةدفنتسملا 

ررقملا نم ٧ةرقفلا يف لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا تبلط   -٩٤ مايقلا ةنامألا ىلإ ١٤/٧   
اهميمعتب موقت نأو فارطألا نم تدرو دق نوكت عورشملا ريغ راجت الا نع تامولعم يأ عمجب
ررقملا اذه بجومب ٢٠٠٥ماع يف ةنامألا ىلإ نافرطلا اهمد ق يتلا تامولعملا صيخلت مت دقو. اهيلع  

تغلبُأ يتلا ىرخألا عورشملا ريغ راجت الا تالاح ميمعت مت دقو. ةركذملا هذهل يناثلا قفرملا لكش يف
ةقيثولا يف فارطألا ىلع ٢٠٠٤ماع يف ةنامألا ىلإ   UNEP/OzL.Pro.16/7 عقوملا ىلع ةدوجوملاو  ،

زجوملا اذه يف اهجاردإمتي ملو ةنامألل يكبشلا  .  



UNEP/OzL.Conv.7/2 
UNEP/OzL.Pro.17/2 

31 

  لوألاقفرملا 
نأشب ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب مهافت ةركذم 

لاومألا صيصخت نأشب تارارق ذاختال ةيسسؤملا تابيترتلا ينامئتسالا قودنصلا بجومب   
 ةيجهنملاةبقارملا تايلمعو ثوحبلاب قلعتي اميف نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال 

  :نيب) مهافتلا ةركذمب دعب اميف اهيلإ راشي يتلا(هذه مهافتلا ةركذم ماربإ مت 
 ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا

The World Meteorological Organization (WMO) 
7 bis Avenue de la Paix 
Case Postale No. 2300 

CH-1211 Geneva 2 
Switzerland 

  و
  نوزوألا ةنامأ

ةئيبلل ةدحتملا ممألاجمانرب    
  ٣٠٥٥٢ديرب قودنص 

 اينيك يبورين
The Ozone Secretariat 

The United Nations Environment Programme (UNEP) 
P.O Box 30552 
Nairobi, Kenya 

  ةيساسأ تامولعم  - ًالوأ 
يف فارطألل سداسلا عامتجالا نع رداصلا ٦/٢ررقملا بلط     ممألا جمانرب نمانييف ةيقافتا  

نم هلاومأ درت قودنص ءاشنإ بةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا عم رواشتلا دع بمايقلا ةئيبلل ةدحتملا 
ضرغل ةيلود تامظنمو انييف ةيقافتا يف فارطألا نم ةيعوط تامهاسم يقلتل كلذو ةينازيملا جراخ 

رمت نادلبو ةيمان نادلب يف ان ييف ةيقافتاب ةلصتملا ةيجهنملا ةبقارملا تايلمعو ثوحبلاب قلعتت ةطشنأ ليومت
لاقتنا ةلحرمب ا  لوألا قفرملا هفصوب٦/٢قفرملا مض يو. اداصتقا  .  
تايلمعو ثوحبلاب ةقلعتملا ةطشنألا ليومتل ينامئتسا قودنص ءاشنإ مت ررقملا اذهل ًاقفوو   

ةرادإل ت اصاصتخالاساسأ ىلع  ،٢٠٠٣رياربف /طابش يف انييف ةيقافتاب ةلصتملا ةيجهنملا ةبقارملا
  .يناثلا قفرملا اهفصوب تاصاصتخالام ضتو. ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهرقأ يتلا قودنصلاميظنتو 

ررقملا نم ٤ةرقفلا صنتو    ريفوت وه ينامئتسالا قودنصلل يسيئرلا ضرغلا نأ ىلع ٦/٢   
يوجلا فالغلل ي ملاعلا دصرلل ةمئاقلا ةيضرألا تاطحملا ةرياعمو ةنايص رارمتسال يليمكتلا معدلا

نوزوألا زيكرتل ةيسأرلا عطاقملا دصرو نوزوألا دومع ةبقارمل ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملل ةعباتلا 
ةلأسم ةجلاعمو لاقتنا ةلحرمب ا   اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو

رابتعالا ءاليإ يغبني هنأ ىلعكلذك صنت و. ةنزاوتملا ةيملاعلا ةيطغتلا اهددحي ىرخأ ةطشنأ معد ل ًاضيأ 
راثآلا مييقت قيرفو يملعلا مييقتلا قيرفل نيكراشملا ءاسؤرلا عم رواشتلابو نوزوألا ثوحب وريدم 
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ةلصلا تاذ ثوحبلاو دصرلا ةكبش ىوتسمب ءاقترالا ةيغب،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل نيعباتلا ةيئيبلا   .
ةرادإل ةماعلا ةيسسؤملا تابيترتلا نيبي ف ميظنتلاوةرادإلاب قلعتملا ءزجلا يف ةدراو لا تاصاصتخالا امأ

  .قودنصلا ميظنتو
ررقملا نم ٥ةرقفلا يف دري و داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا عم رواشتلاب ةنامألا ىلإ بلطلا  ٦/٢ 

ةعوفشم ،لاومألا صيصختب ةقلعتملا تارارقلاذاختال ةيسسؤملا تابيترتلاب فارطألا غالبإ ةيوجلا   
يونس ريرقت ميدقتو ررقملا نم٤ةرقفلا يف اهديدحت درو تابلطتمب ءافولل ددحم حرتق مب  .  

اهيف وعدت فارطألا ىلإ ىلوألا ةلاسرلا  ٢٠٠٣سرام /راذآ يف نوزوألا ةنامأ تهجو دقو  
 .ينامئتسالا قودنصلاىلإ تامهاسملا ميدقت ىلإ تاموكحلا 

ممألا جمانربل نوزوألا ةنامأ نيب ةدعملا ةيسسؤملا تابيتر تلا هذه مهافتلا ةركذم نيبتو  
قودنصلا بجومب لاومألا صيصخت وأ عيزوت نأشب ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاو ةئيبلل ةدحتملا 

ا و مهافتلا ةركذم لاسرإ متيسو. ينامئتسالا  ٥ةرقفلا تابلطتمب ءافولا لجأ نم فارطألا ىلإ ومضم
 .ررقملا نم

 لاومألا صيصختب ةقلعتملاكلت اهيف امب تا ءارجإ  - ٢
 تامهاسملا

تاعامتجا ءانثأ ،لثم ىرخأ ةبسانم تاقوأ يفو ةلاسر هيجوتلالخ نم ةنس لك نوزوألا ةنامأ موقت  ١-٢  
فارطألا ةوعدب ،نوزوألا ةقبطب لصتت ةنامأ غلبتو ينامئتسالا قودنصلا ىلإ تامهاسملا ميدقتل  

تامهاسم نمينامئتسالا قودنصلل دروا مب ةمظتنم ةروصب ةيوجلاداصرألل ةيملاعلا ةمظنملا نوزوألا   . 

 ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا/يوجلا فالغلل يملاعلا دصرلا ةطشنأ

درو امك فدهلا قيقحتل عيراشم تاحرتقم نوزوألا ةنامأ ىلإ ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا مدقت   ٢-٢
ررقملا نم ٤ةرقفلا نم لوألا ءزجلا يف  ديدحتلاب وهو ٦/٢  تاطحملا ةرياعمو ةنايص رارمتسال " 

دومع ةبقارمل ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملل ةعباتلا يوجلا فالغلل يملاعلا دصرلل ةمئاقلا ةيضرألا 
نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو نوزوألا زيكرتل ةيسأرلا عطاقملا دصرو نوزوألا 

 دعب اميف عيراشملا هذه ىلإ راشيسو ".ةنزاوتملا ةيملاعلا ةيطغتلا ةجلاعمولاقتنا ةلحرمب ا اداصتقا رمت يتلا  
ةمظنملا لمعتس عيراشملا تاحرتقم دادعإ ىدلو ). ةرياعملاو ةنايصلا عيراشم ("م" و"ص"عيراشمب 

متي ىرخأ تايقافتا رطأ نمض تابلطتملاو ةدجتسملا تاروطتلا نأ نامض ىلع ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا 
 .تاحرتقملا يف نوزوألا ةنامأ رظنتسو. دوهجلاةيجاودزال ًايفال تكلذو رابتعالا يف اهذخأ 

لا ذختلا ةمظنملاو نوزوألا ةنامأ نيب متت يتلا تارواشملا قيرط نعو  ٣-٢  تار ارقت ،ةيوجلا داصرألل ةيملاع
الا قودنصلانمليومتل ا يقلتل تاحرتقملا وأ راكفألا ةيلهأ ىدم نأشب ةيملاعلا ةمظنملا موقتو . ينامئتس 

عورشم ةقيثو وأ مهافت ةركذم امإ ىلع عيقوتلاو دادعإب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ةيوجلا داصرألل 
 .اهيلع قفتملا ةطشنألا نمطاشن لك ذيفنتل بسانتي امبسح 
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 نوزوألا ثوحب يريدمل ىرخأ ةطشنأ

ةيضرألا تاطحملل )ةرياعملاو ةنايصلا" (م"و " ص"عيراشم نم عيراشم ةتس ليومت متي نأ دعبو   ٤-٢  
نوزوألا ةنامأ وعدت ،ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملل ةعباتلا يوجلا فالغلل يملاعلا دصرلل ةمئاقلا 

يتلا فارطألا كلذكو لايرتنوم لوكوتورب نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا  نادلبلثمت  رمت ًا   
لاقتنا ةلحرمب ا  ىلإ،اداصتقا دصرلاو ثحبلل عيراشم تاحرتقم ميدقت   قودنصلا نم اهليومت ةيناكمإل   

ثحبلا عيراشم  ("ر "و" ب"عيراشمب دعب اميف عيراشملا هذه ىلإ راشي فوسو . ينامئتسالا
تاونق لالخ نم ينعملا فرطلا ىلإ تالسارملا هجوتو ).دصرلاو كراشملل ةخسن عم ةيمسرلا لاصتالا  
عضو يغبني امك . انييف ةيقافتا يف فارطألل نوزوألا ثوحب يريدمل عامتجا رخآ يف ينعملا فرطلا نم

فالغلل يملاعلا دصرل اب ةصاخلاتنرتنإلا ىلع يكبشلا عقوملا ىلع عيراشملا تاحرتقم ميدقتل ةوعدلا 
 .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملل عباتلا يوجلا

عم ةقفاوتم نوكت نأ فارطألا نم ةدراولا )دصرلاو ثحبلا" (ر"و " ب"ع يراشم تاحرتقمل يغبني  ٥-٢  
نع ةرداصلا تايصوتلا عمو نوزوألا ثوحب يريدمل عامتجا رخآ ءانثأ اهنع غَل   بُملا ةينطولا ةطشنألا

  .عامتجالا سفن
وزوألا ةنامأ موقت فارطألا نم)دصرلاو ثحبلا" (ر"و " ب"عيراشم تاحرتقم يقلت متي نيح   ٦-٢ ن  

مييقت قيرفو يملعلا مييقتلا قيرفل نيكراشملا ءاسؤرلا عم رواشتلاب ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاو 
ينامئتسالا قودنصلا نم اهليومتلتاحرتقملا نم ددعل ةيولوألا حنمو رايتخاب ةيئيبلا راثآلا  :  
" ب"عيراشم نم عورشم اهفيضي يتلا ةميقلا يف لثمتت ةيولوألا حنمو رايتخال اريياعم نإ   )أ(

وحب يريدمل عامتجا رخآ اهددح يتلا تاجايتحالاب ءافولل)دصرلاو ثحبلا" (ر"و ث  
  ؛هنع ةرداصلا تايصوتلاو نوزوألا

ليومتلا ىوتسم ىلع اهرايتخا ررقملا )دصرلاو ثحبلا" (ر"و " ب"عيراشم ددع فقوتي   )ب(  
يلامجإلاغلبملا امأ. اهذيفنتل مزاللا مل صصخت يتلا لاومألل  ثحبلا " (ر"و " ب"عيراش  

الأ يغبنيف )دصرلاو عيراشمل مدختسملا لاومألا غلبمزواجت ي   )ةرياعملاو ةنايصلا" (م"و " ب" 
ةيملاعلا ةمظنملل ةعباتلا يوجلا فالغلل يملاعلا دصرلل ةمئاقلا ةيضرألا تاطحملل ةتسلا 

  .ةيوجلا داصرألل
ةراتخملا)دصرلاو ثحبلا(" ر"و " ب"عيراشم نم عورشم حرتقم لكل ةبسنلابو   ٧-٢ ةنامأ موقت ،   

يذ فرطلا عم ضوافتتس يتلا ةمظنملا ديدحت ىلع قافتالاب ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاو نوزوألا 
ةمظنملا وأ نوزوألا ةنامأ امإ لمعت قافتالا اذهل ًاقفوو . عورشملا حرتقم لامكإو ريوطت ةلصاومل ةلصلا
. عورشملا حرتقم ىلع ةريخألا تاسمللا عضول ةلصلا تاذ فارطألا عم ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا

 ، مييقتلا قيرفل نيكراشملا نيسيئرلا نم يأ عم رواشتلا مت يحرتقملل يرهوجلا عوضوملا ىلإ ًادانتساو
  .هلامكتسا ةيلمع يف ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرف وأ يملعلا
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٨-٢   فرطلا لبِق نم لمكتسملا )دصرلاو ثحبلا" (ر"و " ب"عورشم حرتقم ىلع عيقوتلا م تي مث نمو  
هالعأ ٦-٢ةرقفلل ًاقفو دعملا تايولوألا بيترت بسح نيرخآلا ءاكرشلا كلذكو نوزوألا ةنامأو   

  .ينامئتسالا قودنصلا يف لاومألا ترفاوت املكو
ثحب ةيلمع رركت ،ةراتخملا )دصرلاو ثحبلا" (ر"و " ب"عيراشم رخآ نأشب ذيفنت لاءدب بقعو   ٩-٢  

نيبملا وحنلا ىلع ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملل ةعباتلا يوجلا فالغلل يملاعلا دصرلا ةطشنأ لي ومتو
ثوحب يريدمل ةيلاتلا ةطشنألا ةعومجم ليومتو ةسارد كلذ يليو هالعأ ٣-٢ و٢-٢نيترقفلا يف   

ىلإ ٤-٢نم تارقفلا يف ةنيبملا نوزوألا  هالعأ٨-٢   .ةرودلا هذه راركترمتسي اذكهو .  

 ينامئتسالا قودنصلا راطإ يف ةذفنملا ةطشنألا نأشب غالبإلا  -٣
ررقملا نم ٥ةرقفلا يف بولطم وه امبسح   ١-٣ دادعإ متي ٦/٢  تامهاسملا ةلاح نع يونس ريرقت،  ةمدقملا  

ةيملاعلا ةمظنملاو نوزوألا ةنامأ ةيونسلا ريراقتلا دادعإ يف كرتشيو . هتطشنأو ينامئتسالا قودنصلاىلإ 
ةيوجلاداصرألل  . 

نم لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل يونسلا عامتجالل ةيمالعإ ةركذمك ةيونسلا ريراقتلا دادعإ متي   ٢-٣
لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عيمج ىلإ ةيمالعإلا ةركذملا لسر . ريراقتلا حوضو نامض لجأ تو

 .انييف ةيقافتاو
اخ ريراقت دع،ةيونسلا ريراقتلا ىلإ ةفاضإلابو  ٣-٣ نوزوألا ثوحب يريدم تاعامتجال ةص  ت لك مظنت يتلا  

  .ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاو نوزوألا ةنامأ ةيونسلا ريراقتلا دادعإب كرتشي امك. تاونس ثالث

  ىرخأ لئاسم  -٤
ج مانربو ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا نيب ةمربملا هذه مهافتلا ةركذمب ةقلعتملا تالسارملا عيمج هجوت  ١-٤

  :يلاتلا ناونعلا ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا
  :ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا يف

At WMO: 

Dr. Geir O. Braathen 
Senior Scientific Officer 
Wold Meteorological Organization 
AREP/Environment Division 
7 bis. Avenue de la Paix 
Case Postale No. 2300 
CH-1211 Geneva 2, Switzerland 
e-mail: GBraathen@wmo.ch 
Phone (41-22) 730-8235 
Fax: (41-22) 730-8049 

  :ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يفو
At UNEP: 

Mr. Marco Gonzalez 
Executive Secretary 
The Secretariat for the Vienna Convention and the Montreal Protocol (Ozone Secretariat) 
United Nation Environment Programme 
Nairobi, Kenya 
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P.O Box 30552 
e-mail: marco.gonzalez@unep.org 
Tel: (254-20) 62 3855 
Fax: (254-20) 62 3601/62 3913 

Ms. Megumi Seki 
Senior Scientific affairs Officer 
Ozone Secretariat, UNEP 
P.O Box 30552 
Nairobi, Kenya 
e-mail: meg.seki@unep.org 
Tel: (254-20) 62 4011 
Fax: (254-20) 62 3410 

، ءوشن لاح يف   ٢-٤ نأشب تالواحملا ت ءاب ام اذإ هتلاحإ متتهب قلعتي اميف وأ قافتالا اذه نع عازن يأ
ًاعم نافرطلا هيلع قفتي دحاو مكلبِق نم ميكحت لاىلإ ،لشفلاب ضوافتلا قيرط نع هتيوست  حاذإف . م

نوضغ يف دحاو مكح ّذعت ام  ذئدنع ،ميكحتلا بلط نم ًاموينيثالث م ىلع ةقفاوملا نيفرطلا ىلع ر  
مك  حُملا موقيو دحاو مك ح نييعت ىلع قافتالاب ةقيرطلا هذ م نييعتب فرط لك موقي  نانيعملا نا

ثلاث مك حثلاث مك ، اذهك قافتا ىلإلصوتلا رذعت ام اذإف . م ح م نييعت بلط نيفرطلا نم يأل زوجي
متي دق يتلاو فيلاكتلا نأشب رارقلا مك . ةدحتملا ممألل ةيرادإلا ةمكحملا سيئر لبِق نم  حُملا ردصيو
 .عارتلانأشب يئاهن لا مكحلا لكشيف ميكحتلا نع رداصلا رارقلا امأنيفرطل ا نيب اهميسقت

ىتحو نيتمظنملا لبِق نم اهيلع عيقوتلا تقو نم ًارابتعا لوعفملا ةيراس هذه مهافتلا ةركذم حبصت  ٣-٤  
 .ينامئتسالا قودنصلا ءاغلإ هيف متي يذلا تقولا

كلذو اهدعومءاهتنا لبق هذه مهافتلا ةركذ مب لمعلا يهني نأ فرط يألنك مي  ٤-٤ يطخ راعشإ هيجوتب  
ءا  .ًاموي رشع ةعبرأ راعشإلا ةرتفنوك ت نأ ىلع رخآلا فرطلل  مهافتلا ةركذ مب لمعلاإ لاح يفو

لدعملا ساسأ ىلع ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا ضيوعت متيف ،ةقيرطلا هذ اهدعوملبق   ررقملا  
ممألا جمانرب هزيجي يذلا لكشلاب هتيدأت تمت ي ذلا لمعلل ةيلعفلا ةيمكلا نع ديزي ال امب يبسانتلا
ءا . ةئيبلل ةدحتملا  لمعلا إ نع ةمجانلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهدبكت يتلا ةيفاضإلا فيلاكتلا امأ
فالخب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هعفدي نأ ررقم غلبم يأ نم اهعاطتقا نكميف ،مهافتلا ةركذ مب
  .دقاعتلا ةهج يه يتلا ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا ىلإ ،كلذ

جمانرب نيب ةقبسملا ةيطخلا ةقفاوملاب الإ هذه مهافتلا ةركذم ىلعليدعت وأ يف رييغت يأ ءارجإ زوجي ال   ٥-٤  
 .ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا

ةباينعقو   :ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا نع ةباين تعقو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نع   :  
_______________________    ______________________  

  سيلازنوغ. أوكرام           افوكنينام انيليإ
  نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا    ةئيبلاو يوجلا فالغلا ثوحب جمانرب ةريدم
  _____________: خيراتلا      ____________: خيراتلا
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  لوألا قفرملا
  انييف ةيقافتال نوزوألاب ةلصتملا ثحبلاو دصرلا ةطشنأ  - ٦/٢رر قملا

نيتداملا ىلإ ريشي ذإ   ةيقافتا تاررقمو ،انييف ةيقافتا نم يناثلاو لوألا نيقفرملاو ٤ و٣  انييف ، 
ةرقفلاو ٥/٣، و٤/٤، ٤/٣، ٣/٥، ٢/٩، ٢/٧، ٢/٤، ١/٥ ،١/٤ ةمقلل لمعلا ةطخ نم ٣٩،   
،ملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا  ةمادتس

ةيقافتا راطإ يف أ هنم ًافارتعاو    شنُملا نوزوألا ةقبط ةيامحل لاعفلا ماظنلا زيزعتل ةحلملا ةجاحلاب  
،  لايرتنوم لوكوتوربو انييف

تايصوتلاو نوزوألا ثوحب يريدمل سماخلا عامتجالا ريرقتب ريدقتلا عم ًاملع ذخأي نأ   - ١
  ؛هيف ةدراولا

ءاشنإ ،ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا عم رواشتلاب ةئيبلل ةدحت ملا ممألا جمانرب نم بلطي نأ  - ٢
ةيقافتا يف فارطألا نم ةيعوط تامهاسم يقلتل كلذو ةينازيملا جراخ نم هلاومأ درت قودنص 
ةلصتملا ةيجهنملا ةبقارملا تايلمعو ثوحبلاب قلعتت ةطشنأ ليومت ضرغل ،ةيلود تامظنمو انييف 

رمت نادلبو ةيمان نادلب يف كلذو هالعأ ةدراولا تاررقملا عم قف اوتي امب ،انييف ةيقافتاب
؛لاقتنا ةلحرمب ا    اداصتقا

تامهاسم كلذكو ةيعوط تامهاسم ميدقت ىلع ةيلودلا تامظنملاو فارطألا عيمج ثحي نأ   - ٣
  ؛٢ةرقفلا يف اهيلإ راشملا فادهألل ةينيع ةيعوط 

ةرياعمو ةنايص رارمتسال يليمكتلا معدلا ري فوت وه قودنصلل يسيئرلا فدهلا نوكي نأ بجي  - ٤
داصرألل ةيملاعلا ةمظنملل ةعباتلا ،يوجلا فالغلل يملاعلا دصرلل ةمئاقلا ةيضرألا تاطحملا 
قوف ةعشألاو ،نوزوألا زيكرتل ةيسأرلا عطاقملا دصرو ،نوزوألا دومع ةبقارمل ةيوجلا 

ةيطغتلا ةلأسم ةجلاعمو ،لاقتنا ةلحرمب ا اصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف ةيجسفنبلا  اد
نوزوألا ثوحب وريدم اهددحي ىرخأ ةطشنأ معدل رابتعالا ءاليإ يغبني هنأو . ةنزاوتملا ةيملاعلا

نيعباتلا ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفو يملعلا مييقتلا قيرفل نيكراشملا ءاسؤرلا عم رواشتلاب 
  ؛ةلصلا تاذ ثوحبلاو دصرلا ةكبش ىوتسمب ءاقترالا ةيغب ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل

تابيترتلاب فارطألا غالبإ ،ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا عم رواشتلاب ةنامألا ىلإ بلطلا   - ٥
تابلطتمب ءافولل ددحم حرتقمب ةعوفشم لاومألا صيصختب ةقلعتملا تاررقملا ذاختال ةيسسؤملا 

ميدقتو هالعأ ٤ةرقفلا يف اهديدحت درو    ؛يونس ريرقت 
ةيونس ةيعوط تامهاسم ميدقت ىلإ ةيلودلا تامظنملاو فارطألا وعدت نأ ةنامألا ىلإ بلطلا   - ٦

  ؛قودنصلا ىلإ
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يف فارطألا رمتؤمل لبقملا عامتجالا يف قودنصلا اذه ليغشتل ةيسسؤملا تابيترتلا ضارعتسا   - ٧
تايقافتا رطأ نمض تابلطتمل او ،ةدجتسملا تاروطتلا رابتعالا نيعب ذخألا عم انييف ةيقافتا
  ؛دوهجلا ةيجاودزال ًايفالت كلذو ىرخأ

رظن هيجوت ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ،ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا ىلإ بلطلا   - ٨
ةيقافتا اميس الو تايقافتالا نيب اميف ةكرتشملا فادهألاب ءافولل ةحناسلا صرفلل فارطألا 

  .خانملا ريغت نأشبةيراطإلا ةدحتملا ممألا 



UNEP/OzL.Conv.7/2 
UNEP/OzL.Pro.17/2  

38 

  يناثلا قفرملا
تايلمعو ثحبلا ةطشنأ ليومتل ماعلا ينامئتسالا قودنصلا ميظنتو ةرادإل تاصاصتخالا 

  انييف ةيقافتاب ةلصتملا ةيجهنملا ةبقارملا
  ةينازيملاو تامهاسملاو ءاشنإلا

نملا ةبقارملا تايلمعو ثحبلا ةطشنأ ليومتل ماعلا ينامئتسالا قودنصلائشنُأ  - ١ ةلصتملا ةيجه  
ةرتفل انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل سداسلا عامتجالا نع رداصلا ٦/٢ررقملل ةباجتسا انييف ةيقافتاب   

نم ًارابتعا تاونس سمخ ا   يناثلا نوناك١دم ةيلوأ لوألا نوناك٣١ ىتح و٢٠٠٣رياني /  ربمسيد / 
ينامئتسالا قودنصلا لجأ ديدمت يف فارطألاتبغرلاح يفو . ٢٠٠٧ زواجتي ثيحب   نوناك ٣١   

نم لقألا ىلع رهشأ ةتس لبق يذيفنتلا ريدملا نم كلذ بلطب فارطألا موقتف ،٢٠٠٧ربمسيد /لوألا  
ينامئتسالا قودنصلاةرتفءاهتنا دعوم   .  

يتلا ةمظنألاو دعاوقلاو ةدحتملا ممألا ةمظنأو دعاوق بجومب ينامئتسالا قودنصلا ئشنأ  - ٢  
ماعلا نيمألا ةرشنل ةلصلا تاذ ماكحألاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةئيبلا قودنص مكحت 

ST/SGB/188 يرادإلا هيجوتلاو  ST/AI/285 يذيفنتلا ريدملا ةطلسو قيدانص ءاشنإ ب قلعتي اميف، 
نم ًاسماخةداملا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع ةئيبلا قودنص ب ةصاخلا دعاوقلابجومب ةماع ةينامئتسا   

ةرشنلا دونب بجومبو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةئيبلا قودنص تايلمع مكحت يتل ا ةماعلا تاءارجإلا
ST/SGB/188.  

ةرياعمو ةنايص رارمتسال يليمكتلا معدلا ريفوت وه ينامئتسالا قودنصلل يسيئرلا فدهلا نإ   - ٣
ةبقارمل ةيوجلا داص رألل ةيملاعلا ةمظنملل ةعباتلا يوجلا فالغلل يملاعلا دصرلل ةمئاقلا ةيضرألا تاطحملا

ةيمانلا نادلبلا يف ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو نوزوألا زيكرتل ةيسأرلا عطاقملا دصرو نوزوألا دومع 
ةنزاوتملا ةيملاعلا ةيطغتلا ةلأسم ةجلاعمل لاقتنا ةلحرمب ا  رابتعالا ءاليإ يغبنيو . اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو

قيرفل نيكراشملا ءاسؤرلا عم رواشتلاب نوزوألا ثوحب وريدم اهددحي ىرخأ ةطشنأ معدل ًاضيأ 
ىوتسمب ءاقترالا ةيغب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل نيعباتلا ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفو يملعلا مييقتلا 

  .ةلصلا تاذ ثوحبلاو دصرلا ةكبش
  :يتآلا نملومتف قودنصلا تادامتعا امأ   - ٤

ةدراولا تامهاسملا كلذ يف امب ةيقافتالا يف فا رطألا اهمدقت يتلا ةيعوطلا تامهاسملا  )أ(  
  ؛ةديدج فارطأ ةيأ نم

ةيموكح تامظنمو ةيقافتالا يف فارطأ ريغ لود نم ةمدقملا ةيعوطلا تامهاسملا   )ب(  
  .ىرخأ رداصمو ىرخأ ةيموكح ريغتامظنم و ةيلود ةيموكح تامظنمو
كلذكو ةيقافتالا يف فارطأل ا ريغ لودلاو فارطألا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب وعدي  - ٥

ميدقت ىلإ ىرخألا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو ةيموكحلا تامظنملا 
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ةطشنألا ليومت ضارغأل ينامئتسالا قودنصل ا ىلإةينيع ةيعوط تامهاسم كلذكو ةيعوط تامهاسم 
  .انييفةيقافتاب ةلصلا تاذ ةيجهنملا ةبقارملا تايلمعو ثحبلاب ةقلعتملا 

٦ -  قودنصلا تاداريإ يطغت يتلاو ةدحتملا تايالولا تارالودب ةدعملا ةينازيملا تاريدقت مد َّقت
اهيف رظنلل انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل ةيداعلا تاعامتجالا ىلإ،هبةصا خلا تافورصملاو  .  
لبق ةيقافتالا يف فارطألا ع يمج ىلإ ةحرتقملا ةينازيملا لاسرإب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب موقي  - ٧

يأ وأ ةيقافتالا يف فارطألا رمتؤمل يداعلا عامتجالا حاتتفال ددحملا دعوملا نم لقألا ىلع ًاموي نيعست 
 .رخآل تقو نم فارطألا اهررقت دق ةرتف

تامهاسملا عيمج عفد   - ٨ ةيأب وأ ةدحتملا تايالولا تارالودب ينامئتسالا قودنصلا ىلإ ةمدقملا ت
 ,UNEP Trust Funds and Counterpart 000326-485 :مقر باسحللليوحتلل ةلباق ىرخأ تالمع 

Contributions, JP Morgan Chase, International Agencies Banking, 1166 Avenue of the 

Americas. 17th Floor, New York, N.Y. 10036-2708, United States. 

ةطلس لا هيدلف ةيلاملا ةرتفلا لالخ دراوملا يف زجع ثودحيذيفنتلا ريدملا عقوت لاح يفو   - ٩
غحب ةينازيملا ليدعتب مايقلل ةيريدقتلا   .ةدراولا تامهاسملابتالاحلا عيمج يف ًايلك تافورصملا ى ّطت ثي

تامازتلالا عطق   - ١٠ الو . ةيرورضلا تاداريإلاب ةاطغم تناك اذإ طقف قودنصلا دراوملباقم ت
تامهاسملا يقلتل قباس تقو يفتامازتلاعطق زوجي   .  

رخآ ةينازيم باب ىلإ ةينازيم باب نم ليوحت تايلمع ءارجإب موقي نأ يذيفنتلا ريدملل زوجي   - ١١
زوجي ةيلام ةرتفل ةيميوقتلا ةنسلا ةيا .ةدحتملا ممألل ةيلاملا ةمظنألاو دعاوقلل ًاقفو ةينازيملا نمض  يفو  

  .ةيلاتلا ةيميوقتلا ةنسلا ىلإ تادامتعالا نم طوبرمريغ ديصر يأ لقني نأ يذيفنتلا ريدملل 
١٢ -  ممألا باسنتس إبسح قودنصلا ضارغأل روفلا ىلع ةبولطملا ريغ تامهاسملا رمثتس ت

ةقيرطلا هذ ةلصحتملا دئاوفلا تاداريإ عدوتو ةدحتملا  ينامئتسالا قودنصلا ىدل.  
ينامئتسالا قودنصلا تاداريإ نم مسحلاب  يذيفنتلا ريدملاموق ي ةدحتملا ممألا دعاوقل ًاقفوو  - ١٣

ءانثأ ةلجسملا ةيلعفلا تافورصملا نم ةئاملا يف ١٣ةبسن لدا عت يتلايجمانربلا معدلا موسر  ةرتف يأ  
ينامئتسالا قودنصلا نم ةلومملا ةطشنألل ةيرادإلافيلاكتلا دس لجأ نم ةبساحم  .  

ةيلام ةرتفل ىلوألا ةيميوقتلا ةنسلا ةيا  - ١٤  تاباسحلا فارطألا ىلإ يذيفنتلا ريدملا مدقي  ،يفو
  .ةيلاملا ةرتفلل اهتعجارم تمت يتلا تاباسحلا ًايلمع نكمم تقو برقأ يف مدقي امك ماعلا كلذب ةقلعتملا

 ميظنتلاو ةرادإلا

ةمظنألل ًاقفو ينامئتسالا قودنصلا ميظنتو ةرادإو ىلع ظافحل اب يذيفنتلا ريدملا موقي  - ١٥
ا ىدل اةيلاملا تاه يجوتلاو دعاوقلاو  ةدحتملا ممألا جمانربل ةئيبلا قودنصو ةدحتملا ممأللومعملا  
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ميظنتلاو ةرادإلاب مهمايقو ةئيبلا قودنص ضارغأب نيينعملا نيفظوملا نييعت متيو . قبطني امبسح ةئيبلل
  .تاهيجوتلاو دعاوقلاو ةمظنألا هذه ماكحأل ًاقفو

صرألل ةيملاعلا ةمظنملا ىلإ بلط  - ١٦ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةدعاسمو عم نواعتلا ةيوجلا دا ي
ةيقافتاب ةلصلا تاذ ةيجهنملا ةظحالملا تايلمعو ثحبلاب ةقلعتملا ةطشنألا جمانرب ميظنتو ةرادإ يف 

ضارغأل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا مدقت راطإلا اذه يفو . انييف
 ، فالغلل يملاعلا دصرلل ةمئاقلا ةيضرألا تاطحملا ةرياعمو ةنايصب قلعتت ةطشنأ وأ عيراشم اهليومت

ةيسأرلا عطاقملا دصرو نوزوألا دومع ةبقارمل كلذو ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملل ةعباتلا يوجلا 
عضوو عيراش ملا ةغايصل ةيهيجوتلا ئدابملا عم قفاوتت ةقيرطب ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو نوزوألا زيكرتل
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلا ريراقتلا

ءاسؤرلا عم رواشتلاب نوزوألا ثوحب وريدم اهدد حيىرخأ ةطشنأ معدل رابتعالا ءاليإ يغبني   - ١٧
كلذو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل نيعباتلا ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفو يملعلا مييقتلا قيرفل نيكراشملا 

وحنلا اذه ىلع ةددحملا ةطشنألا ميدقت نكميو . ةلصلا تاذ ثوحبلاو دصرلا ةكبش ىوتسمب ضوهنلل
عضوو عيراشملا ةغايصل ةيهيجوتلا ئدابملا عم قفاوتت ةقيرطب اهليومتل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ 

  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلا ريراقتلا
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  يناثلا قفرملا
ماع يف ا ُأ نوزوألل ةدفنتسم داوم يف عورشملا ريغ راجتالا نع تامولعمل صخلم  ةنامألا تغلب

ررقملاب ًالمع ٢٠٠٥  ١٤/٧  
عورشملا ريغ راجتالاب قلعتت ليصافت   ردصملا دلبلا  ةيمكلا  رجاتملا داوملا ا  خيراتلا  فرطلا

  نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب
ةناوطسا ٧٠٠ CFC-12  ٢٣/٣/٢٠٠٤  تيوكلا قئاثو ىلع طقف يراجتلا مسالا ر كذ    )مغلك ٩٥٢٠( 

  داريتسالاب قبسم نذإ نود ريدصتلا
  ١٧/٥/٢٠٠٤  CFC-12 ةناوطسا ٤٠٠ مغلك٦٨٠٠(   CFC-12ـب تاناوطسالا ءلم مت     ) 

ةفيزم ةيفيرعت تاقاطباهيلع تعضوو   
ا    HCFC-134aأب

  ٩/٦/٢٠٠٤  CFC-12 ةناوطسا ٣٠٠ مغلك٤٠٨٠(   CFC-12ـب تاناوطسالا ءلم مت     ) 
ةفيزم ةيفيرعت تاقاطباهيلع تعض وو  

ا    HCFC-134aأب
  ٢٦/٦/٢٠٠٤  HCFC-134a ةناوطسأ ٦٠٠ مغلك٨١٦٠(  نم ًاجيزم يئايميكلا ددحملا زاه جلارهظأ     ) 

نماهمظعمو داوملا   HCFC-22 راثآ عم  
  CFC-12 وHCFC-134aدوجول 

  ٣٠/٦/٢٠٠٤  HCFC-134a ةناوطسا ٥٨٠ مغلك٧٨٨٨(  نم ًاجيزم يئايميكلا ددحملا زاهجلارهظأ     )   
نماهمظعمو ةيئايميكلا داوملا   HCFC-22 

  CFC-12 وHCFC-134aو
  ٥/٧/٢٠٠٤  R502 ةناوطسا ٢٠ مغلك٢٧٢(   (    
  ٥/٧/٢٠٠٤  R502 ةناوطسا ١٦ مغلك٢١٧،٦(   (    
  ٢٩/٩/٢٠٠٤  CFC-12 تاناوطسا ٤ مغلك٥٤،٤(   (    
  ٣٠/١١/٢٠٠٤  R502 ةناوطسا ١٢ مغلك١٦٣،٢(   (    

تاكرشلا نم ةكرش يأ ركذ دري مل  
تان وذأةيأ دجوت ملو صص حاهيدل يتلا 

  داريتسالاب ةقبسم

  ٢٧/٣/٢٠٠٥  HCFC-134a ةناوطسا ١٠٠ مغلك١٣٦٠(  م جئازم ىلع ةناوطسا٥١توتحا     )  ن  
ةأبعم تناك ةناوطسا٤٩و داوملا    

  CFC-12ـب 
           
تاناوطسا١٠ CFC-12  ٣/٨/٢٠٠٤  اناغ ةيبرعلا تارامإلا    

  )يبد(ةدحتملا 
نيالكسريم ةطحم يف تردوص 

Maerskline اهنع يلختلا متو ةيئاهنلا  
اناغ يفةئيبلا ةيامح ةلاكو ىلإ اهميدقتو    

  ٢٤/٨/٢٠٠٤  CFC-12 ةناوطسا١٥ ةيبرعلا تارامإلا    
  )يبد(ةدحتملا 

نيالكسريم ةطحم يف تردوص 
Maersklineاهنلا اهنع يلختلا متو ةي ئ 

اناغ يفةئيبلا ةيامح ةلاكو ىلإ اهميدقتو    
  ٢٨/١٠/٢٠٠٣  CFC-12 تاناوطسا٤ اهنع جرفأو يبجيس دودح يف تردوص   ايريجين   

  ةئيبلا ةيامح ةلاكول تمدقو
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عورشملا ريغ راجتالاب قلعتت ليصافت   ردصملا دلبلا  ةيمكلا  رجاتملا داوملا ا  خيراتلا  فرطلا
  نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب

  ٢٤/١١/٢٠٠٤  CFC-12 ناوطسا٢٨ ىلإ تلقنو يبجيس دودح يف تردوص   ايريجين  ة 
تاطلسلا لالخ نم ةئيبلا ةيامح ةلاكو 
تاسرامملا ةحلصم ،اناغ يف ةيكرمجلا 

  )CEPS(ةيئا قولا تامدخلاو
  ٤/٨/٢٠٠٤  CFC-12 ةناوطسا٦٢٠ ،   ايريجين    ةدروتسملا ةكرشلا ينابم يف تردوص

تاسرامملا ةحلصمل تاءازجلا تعفدو 
ةصحلا اه تبعوتساو ةيئاقولا تامدخلاو
  ةررقملا

  ٢٨/١٠/٢٠٠٣  CFC-12 تاناوطسا٩ يلختلا متو يبجيس دودح دنع تردوص   ايريجين   
  ةئيبلا ةيامح ةلاكو ىلإ اهميدقتو اهنع

  ١٨/٢/٢٠٠٤  CFC-12 ةناوطسا٣٠٠ ةدحتملا ةكلمملا    
ىمظعلا ايناطيربل 

  ةيلامشلا ادنلريأو

ىلإ اهلقن متو اميت أفرم يف تردوص 
ةصح تاذةعفتنم ةهج    

  ٣/١١/٢٠٠٣  CFC-12 

HCFC-22 
ةناوطسا٥٠    
تاناوطسا١٠    

يلختلا متو وناكأ دودح يف تردوص   ايريجين
  ةئيبلا ةيامح ةلاكول اهميدقتو اهنع

  ٢٨/١٠/٢٠٠٣  CFC-12 تاناوطسا٥ يلختلا متو وناكأ دودح يف تردوص   ايريجين   
  ةئيبلا ةيامح ةلاكول اهميدقتو اهنع

  ٢٨/١٠/٢٠٠٣  CFC-12 تاناوطسا١٠ يلختلا متو وناكأ دودح يف تردوص   ايريجين   
  ةئيبلا ةيامح ةلاكول اهميدقتو اهنع

  ٢٨/١٠/٢٠٠٣  CFC-12 ةناوطسا٤٠ يلختلا متو وناكأ دودح يف تردوص  ايريجين   
  ةئيبلا ةيامح ةلاكول اهميدقتو اهنع

  ٢٨/١٠/٢٠٠٣  CFC-12 تاناوطسا٣ ىلإ تلقن ووناكأ دودح يف تردوص  ايريجين   
  ةيكرمجلاةطلسلا ةدهع 

  ٢٨/١٠/٢٠٠٣  CFC-12 تاناوطسا٨ يلختلا متو وناكأ دودح يف تردوص  ايريجين   
  ةئيبلا ةيامح ةلاكول اهميدقتو اهنع

  ٢٨/١٠/٢٠٠٣  HCFC-502 تاناوطسا١٠ يلختلا متو يبجيس دودح يف تردوص  ايريجين   
  ةئيبلا ةيامح ةلاكول اهميدقتو اهنع

  ٢٥/٤/٢٠٠٣  CFC-12 ةناوطسا١،١٠٠ ةدحتملا تايالولا    
  )كروين(ةيكيرمألا 

ىلإ اهلقن متو اميت أفرم يف تردوص 
صح تاذةعفتنم ةهج   ة 

عوم     ناوطسا٢ ٣٢٣ ا  ٣٠ ٣٥٥= ة  
نانطألا نم٣٠،٣يأ مغلك     

    

___________  


