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Arabic: English ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  

     
  لوكوتورب يف فارطألل رشعسداس لا عامتجالا
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم

 ،   ٢٠٠٤ربمفون /يناثلا نيرشت ٢٦ – ٢٢غارب
لامعألا لودج نم)ه( ٦ دنبلا تقؤملا   * 

عنمو نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا دصر 
نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملاب عورشملا ريغ راجتالا 

  )١٤/٧ررقملا (

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يف داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش ريرقت 
ريغ راجتالا ةحفاكم لئاسوب قلعتي اميف ةيميلقإلا تاكبشلا تاطاشن نأشب  
  عورشملا
  ةنامألا ةركذم

ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش هتدعأ ًاريرقت ،ةركذملا هذ   قفرملا يف ،ممعت نأب ةنامألا فرشتت
قلعتي اميف ةيميلقإلا تاكبشلا ا   علطضت يتلا تاطاشنلا نأشب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يف داصتقالاو

ملو ا ريغ راجتالا ةحفاكم لئاسوب   مدق يتلا ةغيصلاب ريرقتلا مدقيو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب عورشملا
  .هيلع يمسر حيقنت يأ ةنامألا رجت

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.16/1. 
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  قفرملا
  عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم لئاسوب قلعتي اميف ةيميلقإلا تاكبشلا تاطاشن

داصتقالاو ةعانصلاوايجولونكتلاةبعش نم مدقم ريرقت  دحتملا ممألا جمانرب يف    ةئيبلل ة 

  ةمدقم
يف دقع يذلا فارطألا رمتؤمل رشع عبارلا عامتجالا لالخ هيلع قفوو يذلا ١٤/٧ررقملا بلطي   

نم ريرقت ميدقت ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يف داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش نم ٢٠٠٢يف امور   
تاكبشلا ا نأشب فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ ةيذيفنتلا ةنجللا لالخ   تعلطضا يتلا تاطاشنلا

ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم لئاسوب قلعتي اميف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيميلقإلا 
ريغ راجتالا ةحفاكم يف نآلا ىتح تلذب يتلا دوهجلا ضارعتسا وه بلطلا اذه نم فدهلا ناكو . نوزوألل
تاكبشلل ا ل ةدفنتسملا داوملاب عورشملا  نكمي يتلا ةقيرطلا حارتقاو ملاعلا ميلاقأ فلتخم يف نوزوأل
  .لبقتسملا يف عورشملا ريغ راجتالا اذه يمانت يفالتل لمعلا يف عسوتت نأ ةيميلقإلا

وهو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا نأشب نوزوألا ةنامأ ريرقت نم حضتا امكو 
يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا لالخ فارطألا ىلإ مدق يذلا ريرقتلا  
سلسلا ءا )١(٢٠٠٢هيلوي /زومت  إلا ةيلمع هجاوت يتلا ةيسيئرلا قئاوعلا نم عورشملا ريغ راجتالا حبصأ  ،

لاقتنا ةلحرمب ا  ريرقتلا عج شو. اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل
داوملا ةبقارمو دصر ةيلمع نيسحتل ةيملاعلاو ةيميلقإلاو ةينطولا تايوتسملا ىلع ذختت يتلا تاطاشنلا 

ىلإ ريرقتلا راشأ ىرخألا رومألا نيب نمو . عورشملا ريغ راجتالا يمانت بنجت لجأ نم نوزوألل ةدفنتسملا
دراوملا يف رامثتسالا لالخ نم نوزوألل ةدف نتسملا داوملا عم لماعتت يتلا تاعيرشتلا ذافنإ ىلإ ةجاحلا

تاطلس نيب اميف نواعتلا هب علطضي يذلا ماهلا رودلا ديكأتو تادعملاو بيردتلا كلذ يف امب ةيكرمجلا 
  .يميلقإلاو ينطولا نييوتسملا ىلع ذافنإلا

اذه يف ريبك طاشنب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يف داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش لمعتو  
ماع ذنم لا  ةبقارمو دصر نأشب ةيميلقإ لمع ةقلح لوأ ىلع ةيذيفنتلا ةنجللا تقفاو امدنع ١٩٩٧ا  

جمانربلا ذفن ،دعب اميفو . ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهرادأ يتلا ةقلحلا يهو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا 
قودنصلا نم ةلومملا تاعورشملا ن م كلذ ريغو تادربملا ةرادإ ططخ راطإ يف لامعألا نم ًاددع
يتلا لامعألل ريبك فيثكت ثدح ةريخألا ةنوآلا يفو . ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو فارطألا ددعتم ينامئتسالا

ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم ىلإ فد   يتلاو جمانربلل ةيميلقإلا تاكبشلا ا  علطضت
 ٢٠٠٢ماع ةيذيفنتلا ةنجللا هيلع تقفاو يذلا لاثتمالا تادعاسم ج مانرب ءاشنإل ةجيتن كلذو نوزوألل

                                                           
جئازملاو نوزوألل ةدفنتسملا داو ملا يف عورشملا ريغ راجتالا عنمو ةيلودلا ةراجتلا دصر نأشب ةسارد"  )١(

ةكبش ىلع نوزوألا ةنامأ عقوم نم رفاوتتو UNEP/OzL.Pro/WG./1/22/4ةقيثولا " داوملا هذه ىلع ةيوتحملا تاجتنملاو  
  .بيولا
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نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةبقارمو دصر لث ميو. يميلقإلا ىوتسملا ىلع رضاحلا تقولا يف هذيفنت يرجيو
  .لاثتمالا تادعاسم جمانربل ةيسيئرلا فادهألا دحأ

عنم تايلمع ريرقتلا اذه يف اهل ف صو دري يتلا جمانربلل ةيميلقإلا تاكبشلا تاطاشن ترسي دقو
ىلع ءا . نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمو  إلا ططخ ذيفنتل معدلا تمدق دقو

لدابت نيسحتو يعولا ةراثتسا لالخ نم ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا نادلبلا يف يعاطقلاو ينطولا نييوتسملا   
جيورتلا مت دقو . ةحلصملا باحصأ تاعومجم فلتخمل ةينواعتلا دوهجلل ةيتاوملا ةئيبلا ريفوتو تامولعملا

لالخ نم كلذو ةلاعف ةروصب اهذافنإو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب ةمئالملا تاعيرشتلا عضول 
  .تاكبشلا ةماقإ تاطاشن

ةحفاكم لئاسوب قلعتي اميف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيميلقإلا تاكبشلا تاطاشن   ٠ - ٢
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا

نم نوزوألا ةقبط نع نيلوؤسملل ىدتنم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيميلقإلا تاكبشلا رفوت 
نم لك يف مهئارظن تاربخ نم ةدافتسالاو م ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا نادلبلا   اراهم ةيمنتو تاربخلا لدابتل  

زيزعت ىلإ ،يميلقإلا ىوتسملا ىلع ذفنت يتلا ،تاكبشلا تاطاشن تدأ دقو . ةمدقتملاوةيمانلا نادلبلا 
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسا ءا   إ تايلمع ةرادإو ذيفنت ىلع نوزوألا ةقبط نع نيلوؤسملا تاراهم

  .ينطولا ىوتسملا ىلع
حتملا ممألا جمانربل ةعبات ةيميلقإ تاكبش٩رضاحلا تقولا يف دجوتو  بتاكملا اهريدت ةئيبلل ةد  

  :ميلاقألا هذه نم ميلقإ لك يف ةدوجوملا
ةيبونجلا ةقطنملا –يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ   ■ فلأ ١٠نادلب (  ىلإ ةفاضإلاب ٥  فلأ ٢   ٢(  
ىطسولا ةقطنملا –يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ   ■ فلأ ١٠نادلب (  ىلإ ةفاضإلاب ٥  فلأ ٢   ٢(  
يبيراكلا ةقطنم –يبيراكلا رحبلاو ةينيتال لا اكيرمأ  ■ فلأ ١٣نادلب (  ىلإ ةفاضإلاب ٥  فلأ ٢   ٢(  
فلأ ١١نادلب  (ئداهلاطيحملاو ايسآ قرش بونج   ■ ىلإ ةفاضإلاب ٥  فلأ ٢   ٢(  
فلأ ١١نادلب (ايسآ بونج   ■ ىلإ ةفاضإلاب ٥  فلأ ٢   ٢(  
فلأ ٢٦نادلب (ةيزيلجنإلاب ةقطانلا ايقيرفأ   ■ ىلإ ةفاضإلاب٥  فلأ ١    ٢(  
فلأ ٢٧نادلب (ةيسنرفلاب ةقطانلا ايقيرفأ   ■ ىلإ ةفاضإلاب ٥  فلأ ٢   ٢(  
فلأ ١٢نادلب (ايسآ برغ   ■ ىلإ ةفاضإلاب ٥  فلأ ٢   ٢(  
فلأ ١٠نادلب (ىطسولا ايسآو ةيقرشلا ابوروأ   ■ ىلإ ةفاضإلاب ٥  فلأ ٥   ٢(  

، : يه تاكبشلا هذه فيضتست يتلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب بتاكمو ايقيرفأل يميلقإلا بتكملا
بتكملاو يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأل يميلقإلا بتكملا ئداهلاطيحملاو ايسآل يميلقإلا بتكملا   ،

يف سيراب يف ىطسولا ايسآو ةيقرشلا ابوروأ قسنمل ةتقؤملا ةيميلقإلا ةكبشلا دجوتو . ايسآ برغل يميلقإلا
  .رضاحلا تقولا
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عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم يف دعاست يتلا جمانربلل ةيميلقإلا تاك بشلا تاطاشن ميسقت نكميو
اهل زجوم فصو دريس يتلا ةيلاتلا ةضيرعلا ثالثلا تائفلا ىلإ ةينعملا ميلاقألا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب 

ةقيثو ةروصب ضعبلا اهضعبب طبترت ا    :أب مهفلا نيعتي ناك نإو هاندأ
  يميلقإلاو ينطولا نييوتسملا ىلع كرامجلا تابيردت ذيفنت ريسيت  ■
  ةمأوتلاو تاكبشلا ةماقإ  ■
  يعولا ةراثتسا  ■

  يميلقإلاو ينطولا نييوتسملا ىلع كرامجلا تابيردت ذيفنت ريسيت  ١ - ٢
ةبقارمو دصرب نيينعملا ةحلصملا باحصأ نم مهريغو كرامجلا يفظومل مئالملا بيردتلا رابتعا يغبني 

عورشملا ريغ راجتالا عنمل ةليسو مهأنوزوألل ةدفنتسملا داوملا ذافنإلا تائيه نم اهريغو كرامجلا ةزهجأف .  
عمج يفو ،ةلاعف ةروصب تارداصلاو تادراولاب صيخرتلا تايلآ ةبقارمو دصر يف يساسأ رودب علطضت 

ريغ ر اجتالا عنم يفو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا حئاول ذافنإ يفو تادراولاو تارداصلاب ةقلعتملا تانايبلا
  .عورشملا

ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هب علطضي يذلا كرامجلا يفظوم بيردت جمانرب ريسيو ج 
. نيينطولا نيبردملا تاراهم ةيمنت لالخ نم بيردتلا ةمادتسا نامض ىلإ فدهي يذلا" نيبردملا بيردت"

ريدصتلاب صيخرتلا مظن ةماقإ متت نأ امو ". نيبردملا بيردتل"لمع ةقلح ةماقإ ىلوألا ةلحرملا لمشتو 
دادعإ مت نوكي نأو ،ماقت نأ كشو ىلع نوكت وأ ينطولا ىوتسملا ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا داريتساو 
نوكت ،اهنم تارداصلاو تادراولاب صيخرتلا مظنو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا حئاول نع يرطق بيتك 

يفظوم بيردتب نيبردملا بيردتب ةصاخلا لمعلا ةقل ح يف نوكراشملا موقيو. تهتنا دق ىلوألا ةلحرملا
بيردتلا وأ /و كرامجلا لاجر بيردت نم ةيناثلا ةلحرملا يف نيرخآلا ةحلصملا باحصأو نيرخآلا كرامجلا
  .ةينطولا ةيبيردتلا لمعلا تاقلح نم ددع ةماقإ لمشي يذلا

لمع تاقلح تدقع ) ابوروأ قرشو طسو ،ايسآ برغ ،ايسآ بونج ،ايقيرفأ(ميلاقألا ضعب يفو 
نادلبلا يف كرامجلا لاجر بيردت جمارب ءدب ليبق يميلقإلا هبش وأ يميلقإلا ىوتسملا ىلع ةيبيردت 

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا دصر نأشب ةيميلقإ لمع تاقلح ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يرجي امك . ةفلتخملا
ةينيتاللا اكيرمأو ايقيرفأو ةلقتسملا لودلا ةطبار و ابوروأ قرش يف مظنلل دحوملا زيمرتلاو صيخرتلا مظنو
  .ميلاقألا نم اهريغو

بيردت تارود نيسحتو حيقنت يف ةيميلقإلا تاكبشلا ا   تعلطضا يتلا تاطاشنلا تدعاس دقو
  :ةيلاتلا قرطلاب كرامجلا يفظوم
روصب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هعبتي يذلا كرامجلا يفظوم بيردت ج •  ةضيفتسم ة ةشقانم ترج

يفظوم بيردت تايلمع ذيفنت نيسحت هيجوتل تايصوتلا تمدختساو تاكبشلا تاعامتجا لالخ 
 .ينطولا ىوتسملا ىلع كرامجلا
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نادلبلا نيب اميف تاربخلا لدابت لالخ نم كرامجلا يفظوم بيردتل ةينطولا تامظنملا نيسحت ىرج  •
 .كرامجلاو نوزوألا يفظوم تاعامتجاو تاكبشلا تاعامتجا لالخ

امم ةينطولا نوزوألا تادحوو كرامجلا نيب نواعتلا لجأ نم اميس الو قيسنت تاعامتجا تدقع  •
 .ةيلعف تاقافتا ىلإ لوصولا ىلإ ىدأ

•  ، نادلبلا يف كرامجلا يديأ ىلع تمت يتلا سبلتلل ةيلعفلا تالاحلا نأشب تامولعملا لدابت لالخ نم مت
 .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل كرامجلا يفظوم بيردت ليلد ثيدحت

يزاوملا ذافنإلاب ةلصلا تاذ بناوجلا كلت اميس الو صيخرتلا مظن عضو نأشب تامولعملا لدابت ىدأ  •
نيردصملاو نيدروتسملا ليجستو ،ريراقتلا دادعإ تابلطتمو ةفلتخم لاكشأ يف ةبولطملا تامولعملا لثم 

نادلبلا يف ا   ةفلتخملاعارسإلاو مظنلا هذه عضو ةيعون نيسحت ىلإ. 

صيخرتلا مظن قيبطتب عارسإلا ىلإ ًاضيأ ىدأ مظنلل دحوملا زيمرتلا مادختسا نأشب تامولعملا لدابت  •
 .كرامجلا زومر قيسنتل جيورتلاو ةفلتخملا نادلبلا يف

ىرخألا نادلبلا ةدعاسمل نادلبلا دحأ نم نييتاوملا ءاربخلا عم تاكبشلا لالخ نم ،تالاصتا تيرجأ  •
و كرامجلا لاجر بيردتتايلمع ذيفنت يف  .تاعيرشتلا ةغايص وأ/ 

 ١٥يف ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش تماقو 
يف بيردتلا نم ىلوألا ةلحرملا لامكتسا قيسنتب ٢٠٠٤ربمتبس /لوليأ ىلوألا نيتلحرملا الكو ًادلب ٥١،   

ًادلب٣١يف بيردتلا نم ةيناثلاو   .  
راجتالا ةبقارمل ةمزاللا تاودألاب نيفظوملا ءالؤه كرامجلا يفظومل ةيبيردتلا لمعلا تاقلح دو زت ملو

ةحلصملا باحصأ نيب ةينيتور تالاصتا ءدب يفو لب ،بسحف ةلاعف ةروصب نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب 
صاخلا مسقلا رظنأ –) كرامجلاو ةراجتلاو ةئيبلا تاطلس نيب اميس الو(نيينطولا  تاكبشلا ةم اقإب« 

هاندأ»ةمأوتلاو ةينطولا تاعيرشتلا ىلع تانيسحتلا لاخدإ نأشب شاقنلل تايدتنملا ريفوت ىلإ ىدأ امم    ،
ةراثتسا ةدايز تحاتأو نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب راجتالا ةبقارمو دصرب ةينعملا حئاولل لاعفلا ذافنإلاو 

مسق رظنأ –عورشملا ريغ راجتالا اذه رطاخمب يعولا  هاندأ»يعولا ةراثتسا«  بتاكم تكراشو .  
ولثمم كراش ثيح ةيلمعلا هذه يف ةطشن ةروصب لاثتمالا تادعاسم جمانرب لالخ نم ةيميلقإلا جمانربلا 
هذه ا   ذختا يتلا تايصوتلا ذيفنت يف قحال تقو يف اودعاسو لمعلا تاقلح نم ددع يف بتاكملا هذه

  .تاقلحلا
كلذو كرامجلا يفظومل لماكتملا بيردتلا موهفم ًارخؤم ةئيب لل ةدحتملا ممألا جمانرب حرتقا دقو

ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ عمو ةيميلقإلا تاكبشلا ىوتسم ىلع تمت يتلا قاطنلا ةعساو تارواشملل ةجيتن 
ىلإ موهفملا اذه دنتسيو . ءاربخلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو كرامجلا تاطلس عمو ،فارطألا ةددعتم
ةراجتلا ةبقارم يف كرامجلا وفظوم اهعبتي نأ يغبني يتلا بيلاسألا يف لثامت بناوج ك انه نأب ضارتفالا

راجتالا ةيقافتاو ،مادرتور ةيقافتاو ،لزاب ةيقافتاو ،لايرتنوم لوكوتورب (ةيئيبلا تايقافتالاب ةلصلا تاذ 
كرامجلا يفظوم ك رت نأ يف كش الو) ضارقنالاب ةددهملا ةيربلا تاتابنلاو تاناويحلا عاونأ يف يلودلا
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رثكأ ةدحاو ةكرتشم ةرود يف ةيسيئرلا تادهاعملا هذه عيمج ذافنإب قلعتي اميف تالكشملا ىلع نوفرعتي 
ىلع ةلماكتم بيردت تاقلح ميظنت جهنملا اذه لمشيو . ةلصفنم ةيبيردت لمع تاقلح ميظنت نم ةيلاعف
ةماقإو امئالم نوكي امثيح ةلماكتم بيرد ت داوم دادعإو ًانكمم نوكي امثيح يميلقإلاو ينطولا نييوتسملا

  .بيولا ةكبش ىلع فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ عقاوم نيب تالص
عقوم أدب ٢٠٠٣هينوي /ناريزح نم يناثلا يفو . بيولا ةكبش ىلع لمعلا يف" ءارضخلا كرامجلا"، 

تاناويحلا عاونأ يف يلودلا راجتالا ةيقا فتا ،لوبرتنإلاو ،ةيملاعلا كرامجلا ةمظنم نم لك ةكبشلا هذه معديو
جمانرب يف داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعشو ،لزاب ةيقافتاو ،ضارقنالاب ةددهملا ةيربلا تاتابنلاو 

كرامجلا يفظومل ةيبيردت داومو تامولعم ميدقتل نوزوألا لجأ نم لمعلا جمانربو ةئيبلل ةدحتملا ممألا  ،
ًاليهأت نيلهؤملا نيبردملا نم ةعومجم ديدحت متو . ةيئيبلا ةيمهألا تاذ علسلا يف عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمل
هذه تاراهم زيزعت يرجيسو . ةلماكتم ةيبيردت ةرود لك ىلع عيزوتلل ماهم قيرف لكشيس امم ًايلاع

ةيملاعلا كرامجلا ةمظنمل عباتلا تالامزلا جمانرب يف ةكراشملا لالخ نم ربكأ ةجردب ةعوم فاضيسو .ا  
  .لبقتسملا يف بلطلا ةيبلتل نيبردملا نم رخآ ددع

جذامن عضوو ،لماكتملا بيردتلا راطإ يف كرتشم لامعأ لودج عضو لبقتسملا ططخ لمشتو 
قيقحتل تنرتنإلا قيرط نعو دعب نع ملعتلا تاينقت عضوو ةيبيردتلا تابيتكلا عيمجتو صاخلا بيردتلل 

عاونأ يف يلودلا راجتالا ةيقافتاو ةيملاعلا كرامجلا ةمظنم تا ردق ىلع دامتعالاب لماكتملا بيردتلا
فوس ذافنإلاو لاثتمالا نع ليلد دادعإ ًاضيأ يرجيو . ضارقنالاب ةددهملا ةيربلا تاتابنلاو تاناويحلا

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلا نيبردملا بيردتب ةصاخلا لمعلا تاقلحل دحوم لامعأ لودج نمضتي 
ةلصلا تاذ رصانعلل ًاضرعو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةبقارمو دصر ىلع كرامجلا يفظو م بيردتل

دضاعتلاو لثامتلا بناوج عيمج مهف ىلع كرامجلا يفظوم دعاسي امم ىرخألا تايقافتالا يف ةراجتلاب 
ةيميلقإلا لمعلا تاقلح يف  »ءارضخلا«كرامجلا يفظوم بيردت ةركف تشقون دقو . ةلصلا تاذ
تاكبشلا ةماقإب «صاخلا مسقلا رظنأ (كرامجلا يفظومو نوزوألا يفظومب ةصاخلا تاعامت جالاو
هاندأ»ةمأوتلاو  .(  

  ةمأوتلاو تاكبشلا ةماقإ  ٢ - ٢
نم نسحتو ةيمسر ريغو ةيمسر تالص قلخت يتلا ةمأوتلاو تاكبشلا ةماقإ تايلمع نأ يف كش ال 

ةعباتلا ةيميلقإلا تاكبشلل تاطاشن لكشت ةينع ملا نادلبلا نيب اميف تامولعملا لدابتو عمج تايلمع
يتلا نادلبلا نم ريبك ددع مهي تاكبشلا ةنامأ نأ نيح يفو . ةيولوأب ىظحت يتلا تاطاشنلا يهو ،جمانربلل

ددع نيب اميف قثوأ تاقالع ةماقإ ىلع لمتشت ةمأوتلا نإف ،تالا   ا ضعب يف نواعتلا ىلع اهعيجشت نكمي
مساحلا رودلاو . لح ىلإ ةجاح يف ةكرتشم تالكشم مهيدل يتلا ةحلصملا باحصأ وأ نادلبلا نم دودحم

نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمو يفالت يف ةمأوتلاو تاكبشلا ةماقإ هب علطضت يتلا 
ىرخأل ا نادلبلا عاضوأ مهف ةدايز نأ ىلإ رظنلاب هنم صانم ال رود وه ينطولاو يميلقإلا نييوتسملا ىلع

ةكرتشم تاءارجإب مايقلا ةيناكمإو نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب راجتالا ةبقارمو دصرب قلعتي اميف ميلقإلا يف 
  .ةلكشملا كلت عم لماعتلا ىلع ةفلتخملا نادلبلا ةردق نم ززعي عورشملا ريغ راجتالا ىلع نيمئاقلا دض
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ديرف عضو يفئداهلاطيحملاو ايسآل يميلقإلا بتكملا ربتعيو  ًايديوس ًايئانث ًاعورشم هيدل نأ ثيح نم    
ديوسلا تمدق دقو . ئداهلاطيحملاو ايسآ قرش بونج ةكبش نادلبو ايسآ بونج نم لك يطغي ًايراج 

ربع لقنلا ةيلمع ةحفاكمل يميلقإلا نواعتلا زيزعت ةدايز ىلإ يمارلا يئانثلا عورشملا ىلع ةقفاوم تقلتو 
طيحملاو ايسآ قرش بونج ةكبش نادلب يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل دودحلا ةيذيفنتلا ةنجللا نم ئداهلا   ،
تقفاوو . ٢٠٠١هيلوي /زومت يف نيثالثلاو عبارلا هعامتجا لالخ فارطألا ددعتم ينامئتسالا قودنصلل

ريغ ةراجتلا يفالت "عورشم ىلع ،نيثالثلاو عساتلا اهعامتجا لالخ لايرتنوم لوكوتوربل ةيذيفنتلا ةنجللا 
ايسآ قرش بونج عورشمل ًادادتما نوكيل ايسآ بونج ميلقإ يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف ةع ورشملا

كرامجلا يفظوم نيب يلمعلا نواعتلا ةيمنتل ةيميلقإلا تاكبشلا راطإ عورشملا مدختسيو ". ئداهلاطيحملاو 
يف كرامجلا يفظوم كارشإ ىلإ عورشملا فدهيو. ميلقإلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةحفاكم يفظومو  

نأشب ينطولاو يميلقإلا نواعتلا ةلصاومل مزاللا راطإلا عضوو ميلقإلا يف نوزوألا يفظوم نيب نواعتلا 
رطاخملا نع تاسارد عضول تامولعملا لقنو عمجو نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب راجتالا ةبقارمو دصر 

  .ذافنإلا تاودأو
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نم اهريغو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ل ةيميلقإلا تاكبشلاب ةصاخلا ةطشنألا هذهل زجوم لوألا لودجلا يف دري
ةمأوتلاوتاكبشلا ةماقإلاجم يف ةطشنألا   . 

 لوألا لودجلا
ةمأوتلاو تاكبشلا ةماقإلاجم يف اهيلع ةلثمألا ضعبو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ل ةيميلقإلا تاكبشلا ةطشنأل زجوم  

ا يف ا  يناثلا نوناك١نم ةرتف لعلطضملا بآ٣١ىلإ  ٢٠٠٢رياني /   ٢٠٠٤سطسغأ / 

ريغ راجتالا ةحفاكمب قلعتي اميف يلعفلا ريثأتلا   يلمعلا ذيفنتلا ةلاح  طاشنلا  
  عورشملا
داوملا نم ةبرهم تانحش ةرداصم يف حاجنلا  -

 -٢٠٠٤هيلوي /زومت: ةلثمأ نوزوأللةدفنتسملا 
تاناوطسا ايجروج يف كرامجلا يفظوم نم  
لعفلاب يوتحت تناك ةفيزم  "١٣٤ نورتانيج"

ةيفيرعت تاقاطب عضو مت دقف . CFC-12ىلع 
ىلإ اهبيرهتل دصق نع تاناوطسالا ى لع ةللضم
ايجروج،يسيلبت رايأ،  ترداص -٢٠٠٣ ويام/   
تادراو ةينيبلفلا ةيكرمجلا تاطلسلا  CFC-12 

يوتحت اهنم لك ةناوطسا ١١٤٠يف هاوتحم   
مغلك ١٣،٦ىلع    ١٥ ٥٤٧ اهعومجم( 

 - ٢٠٠٢ربمفون /يناثلا نيرشت ؛)مغلك
نيبلفلا يف ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا ةرادإ ترداص 

نم مغلك ٣٠ ٠٠٠  CFC-12 ةكرش نم  
ببسب اهريدم ىلع ضبقلا تقلأو ةصاخ 

  .ةروظحم داومل عورشملا ريغ داريتسالا
ةمهم تايصوت عضو - ىلإ يمرت تاءارجإ ذاخت ال 

-٢دونبلا رظنأ (عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم 
  )جئاتنلا ىلع لوصحلل لودجلا اذهيف  ٦

ةدفنتسملا داوملا نأشب ةيمسر تالاصتا ءدب  -
ةفلتخم نادلب يف كرامجلا يفظوم نيب نوزوألل 

 ةقطنملا يف
ةيكرمجلا تا دحولا نيب تامولعملا لدابت  -

يف نادلبلا فلتخم نم نوزوألا تادحوو 
ةلكشمل يدصتلل ةذختملا جهنلا نأشب ةقطنملا 

 عورشملا ريغ راجتالا
نواعتل ابذافن إلا نأشب ةينطولا تاردابملا طبر -

  ينقتلا

ةكرتشم لمع تاقلح ميظنت   ١
نم نوزوألا /كرامجلا يفظومل

يلثمم ةكراشمب ةقطنملا نادلب 
ةيلودلاتاسسؤملا ةلصلا تاذ    
يميلقإلا لاصتالا بتكم (
ةمظنم ،تارابختس الل

ةمظنملا ،ةيملاعلا كرامجلا 
ةيئانجلا ةطرشلل ةيلودلا 

ريغ تامظنمو ) لوبرتنإ(
يصقتلا ةلاكو (ةيموكح 

جاردإ كلذ يف امب ) يئيبلا
داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا 
لوادج يف نوزوألل ةدفنتسملا 
تاكبشلا تاعامتجا لامعأ 

  نوزوألا يفظومل ةيملاعلا

: )ROA (ايقيرفأل يميلقإلا بتكملا
عمزم ةيميلقإ نود لمع تاقلح ٤  

  ٢٠٠٤ماع يف اهدقع 
ةقطنمو ايسآل يميلقإلا بتكملا 

تاقلح ٤: )ROAP( ئداهلا طيحملا  
  ةيميلقإ لمع

 –يام غنايش (ةمظنملا ةهجلا 
٢٠٠٢(  

ارغأ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ –تيكوف   ،-
٢٠٠٤  

 ايسآ برغةقطن مل يميلقإلا بتكملا
)ROWA( : ةيميلقإ لمع ةقلح
 ،)قشمد (٢٠٠٣ماع يف ت مظن
ةقلح : ابوروأ قرشو طسو نادلب

 ٢٠٠٤ماع يف تمظن ةيميلقإ لمع 
تاكبشلا عيمج.تسبادوب يف مت :  

داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا عضو 
لامعأ لوادج يف نوزوألل ةدفنتسملا 
يفظومل تاكبشلا تاعامتجا 

  نوزوألا

ةيكرمجلا تادحولا نيب ةيمسر تاقافتا ءدب   -
هذه تمربأو ،ةينطولا نوزوألا تادحوو  

ايزيلامويجيفو دنلياتو نيبلفلايف تاقافتالا    
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تاسسؤملا عم نواعتلا ةدايزو يعولا ءاكزإ  -
عم لماعتت يتلا ةيموكحلا تامظنملاو ةيلودلا 
ةددحملا لكاشملا نأشب عورشملا ريغ راجتالا 
داوملا يف راجتالاب ةلصتملاو ميلاقألا بسح 

 نوزوألل ةدفنتسملا
ذا فنإلا تاودأ ذيفنتل نادلبلل صرفلا قلخ -

راجتال ا ءازإيلودلا جهنلا مهف ةدايزو ةصاخلا 
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ 
نيوعدملا ءاربخلا اهمدقي تامولعم ىلإ ًادانتسا 

 لمعلا تاقلح ىلإ
  :ةلثمأ

نيدعت لانأشب ةيلودلا تانايبلا ةكرش ضرعت   -
 تايجمارب ةدحتملا تايالولا يفجود نم معدب 

ب لصتتةيبوساح ريغ راجتالا رطاخم فيصوت  
ماظنلا  (نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا
نود  )رطاخملافيصوت ل يددعلا لماكتملا

ىلع ءانب ايسآ ةقطنم يف ةيمانلا نادلبلل لباقم 
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمعيسو . اهتبغر
اربلاهذه لثم ميدقت ريسيت ىلع ءزج ك تايجم 
يديوسلا عورشملا ر اطإ يف ةذفنملا هتطشنأ نم

طيحملا ةقطنمو ايسآل يميلقإلا بتكملا (يئانثلا 
  )ROAP ()ئداهلا

 فيصوتماظنل ةينميلا ةيكرمجلا تائيهلا ضرع  -
يف لمع ةقلح ءانثأبوساحلاب لماعلا رطاخملا   

ةقطنمل يميلقإلا بتكملا (٢٠٠٤ماع قشمد   
 )ROWA( )ايسآ برغ

      

 يميلقإلا لاصتالا بتكمنم ميدقت   -
نيب ةيقيسنت لمع تاقلح يف تارابختسالل 
هلمع ةقيرط نأشب نوزوألاو كرامجلا يفظوم 
ريغ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانحش بقعت يف 
ةقطنملا يف نادلبلا ةكراشم ةدايزو ةعورشملا 
يميلقإلا لاصتالا بتكم قفارم مادختسال 
داوملا نأشب تامولعملا لدابتل تارابختسالل 

بتكم اهردصيي ذلا نوزوألل ةدفنتسملا  
قيرط نع تارابختسالل يميلقإلا لاصتالا 

 ةنيعملا ةينطولا لاصتالا طاقن
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نم مدقم ضرع  -       ةدعاسمب يئيبلا ريثأتلا ةلاكو  
عمجو يصقتلا  تادعاسم تالاجم يف نادلبلا

عم بيردتلاو ذافنإلا مظن نيسحتو تامولعملا 
نادل بلا ىدارف ىلإ دوعي رارقلا نأىلإ ةراشإلا 

لثم ءدبل ةرشابم يئيبلا ريثأتلا ةلاكوب لاصتالل  
ةقطنمو ايسآل يميلقإلا بتكملا (نواعتلا اذه 

  )ROAP( )ئداهلا طيحملا
يف عورشملا ريغ راجتالا عم لماعتت ماهمةقرف   -  

دود حلا ىلع ةدوجوم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
تاسسؤملا يلثمم نم فلأتت ةيلوغنملا - ةينيصلا  
 ماهملا ةقرف ىلعو. نيدلبلا الك يف ةصتخملا

ةلكشم اهنيب نم رومأل لولح ىلع روثعلا 
داوملا تايواح ىلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضو 

طقفةينيصلا ةغللابنوزوألل ةدفنتسملا     
يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نيمضت ىلع قافتا   -

يفظومل ةي داعلا تاعامتجالالامعأ لود ج
دودحلا ىلع دنهلاو نيصلاو لابين يف كرامجلا 

دلب لك يف دحاو ك رامج فظوم نييعت ىلعو
عورشملا ريغ راجتالا نأشب تالاصتا ءارجإل 

ةيمسرلا ةقفاوملا (نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف 
  )ةبقترملازت ال نيصلل 

ةكرتشم لمع تاقلح ميظنت   ٢
نوزوألا /كرامجلا يفظوم نيب

  )ةمأوتلا(ةرواجم نادلب نم 

ةقطنمو ايسآل يميلقإلا بتكملا  
راوح : )ROAP(  ئداهلا طيحملا
) نابايلا ،نيصلا ،ايلوغنم(ا يلوغنم

) دنهلاو نيصلا ،لابين(لابين راوحو 
  ايسآ برغةقطنمل يميلقإلا بتكملا 

)ROWA( :كرامجلاوفظوم كراش   
نأشب لمع ةقلح يف نميلا نم 

  تيوكلا يف نيبردملا بيردت

ضعب ةفرعم ةينميلا ةيكرمجلا تاطلسلل نكمي  -
تيوكلا يف صيخارتلا ماظن ذافنإ نع رومألا 

نم ديفتست نأ ةيتيوكلا كرامجلل نكميو ةفرعم  
ةيكرمجلا ةيعوتلل  )ESCODA(  ادوكسا ماظن

  نميلا يفمدختسيو عضو يذلا 
ةقطنمو ايسآل يميلقإلا بتكملا  
  :)ROAP(  ئداهلا طيحملا

تاذ ةيبتكم ةسارد زاجنإ مت   -
ىلع جئاتنلا تضرعو ةلص 
لمع ةقلح يف تشقونو نادلبلا 

  )٢٠٠٤(ارغأ يف تدقع 

نع ةيمك تانايب ليلحتو عيمج   ٣
ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا 

  ةقطنملا نادلب يف نوزوألل

تمدق لمعلا ةقلح سفن يفو  -
ًاليلحت يئيبلا رثألاةلاكو   

داريتسالا تانايب نيب تانيابتلل 
  نادلبلا نيب ريدصتلاو

يف عورشملا ريغ راجتالا كلاسم نم دكأتلا  -
نادلبلا دعاسيس نوزوألل ةدفنتسملا داوملا 

يتلا تاهجلاو هأشنمىلع روثعلا ىلع ةيمانلا   
  اهدصقي

ةمئاقلا تانيابتلا كاردإنم نادلبلا نيكمت   - نيب  
نادلبلا نيب  اميفريدصتلاو داريتسالا تانايب 

  اهليلحتو
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ةينيتاللا اكيرمأل يميلقإلا بتكملا 
  :)ROLAC(  يبيراكلا ةقطنمو

ةيميلقإلا تاعامتجالا ريراقت  -
تانايبل نادلبلا غالبإ نع 

كلذ يف امب ريدصتلا /داريتسالا
ةدفنتسملا داوملا أشنمو ردصم  

  نوزوألل 

    

نمضتت ، ٢٠٠٣ماع نم ءادتبا   -
تاكبشلا تاعامتجا عيمج 

راجتالل لامعأ لودج ةيميلقإلا 
ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ 

تا ـيجولونكتلاو نوزوألل
ةدفنتسملا داوملا ىلع ةدمتعملا 

  نوزوألل

  

ةقطنمو ايسآل يميلقإلا بتكملا 
ترج : )ROAP(  ئداهلا طيحملا

يف ةراتخم نادلب نيب تارواشم 
يف عورشملا ريغ راجتالا نأشب ةقطنملا 

ةقلح ءانثأ نو زوألل ةدفنتسملا داوملا
نوزوألا /كرامجلا يفظومل لمع

  ):٢٠٠٤(ارغأ يف تدقع 
  نيبلفلاو نيصلا -
 اكنال ىرسو نيصلا -
 رثألا ةلاكوو ايسينودنإ ،نيصلا -

 يئيبلا
 رثألا ةلاكوو ايسينودنإ ،دنهلا -

 يئيبلا
 شيدالغنبودنهلا  -
 نابايلاو يجيف -
 ناتسناغفاو ناريإو ناتسكاب -
  نيبلفلاو دنهلا  -

تارواشم ريسيتو ءدب   ٤
ةريغصلا نادلبلا تاعومجم 

  )ةمأوتلا(

ةينيتاللا اكيرمأل يميلقإلا بتكملا 
 )ROLAC(  يبيراكلا رحبلا ةقطنمو

نادلبلا نيب تاشقانملا ريسيتب ماق 
  :ةيلاتلا

  ايبمولوكو اليورتف  -

ريغ راجتالا تايلمعب ةلصتملا لكاشملا ةجلاعم نكمي 
نيب ةيراجلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا 

  ربكأ ةيلاعفب ةقطنملا يف نادلبلا

ةكرتشم لمع تاقلح م يظنت  ٥
كرامجلاو تاعانصلا يفظومل 

  نوزوألاو

ةقطنمو ايسآل يميلقإلا بتكملا 
تمظن : )ROAP( ئداهلا طيحملا

 ٢٠٠٤ماع يف ةدحاو لمع ةقلح 
يلثمم نوكراشملا مضو ؛ )نهاوه(

نع ةقطنملا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا وجتنم نلعأ 
عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم ةيلمع يف م   دعاسم

دق امم كلذب قلعتي اميف ةددحم تاحرتقم تحرُطو 
  عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم يف ًاريثك دعاسي
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نم تاموكحلاو ةيعانصلا طاسوألا 
يبوروألا داحتالاو دنهلاو نيصلا 

ةلاكوو ،يلودلا كنبلاو ايسورو 
لل ملوهكتسا دهعمو يئيبلارثألا   ةئيب 

عورشملا ريغ راجتالا نأشب تامولعملا لدابت ريسيت مت 
  ةقطنملا يف نادلبلا نيب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف

ربع  شاقن تايدتنمةماقإ   ٦
كرامجلا يفظومل تن رتنإلا

  نوزوألاو

ةقطنمو ايسآل يميلقإلا بتكملا 
 تايدتنمءاشنإ : ئداهلاطيحملا 

ريغ را جتالا ةلكشمل لحلا ةشقانم تمت: لاثم  ٢٠٠٣ماع يف ةينورتكلإ 
ةدفنتسم داوم ىلع ةيوتحملا تادعملا يف عورشملا 
ةناعتسالاب نابايلاو يجيف نيب ةلمعتسم نوزوألل 

  ينورتكلإلاىدتنملاب 
رصانع عضويف ةدعاسملا   ٧  

لماعت للةينطولا لمعلا ططخ 
نأشب تاعيرشتلا ذافنإ عم 
داوملاب راجتالا ةباقرو دصر 

  نوزوألل ةدفنتسملا 

ةقطنمو ايسآل يميلقإلا بتكملا 
زكرم ءاشنإ حرتقا مت : ئداهلا طيحملا

ةطخ راطإ يف ذافنإلاو تاسايسلل 
تابكرم نم صلختلل ةينطو 

) CFC(ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 
اكنال ىرسو ناريإلتعضو   .
ةيساسألا ماهملا ىدحإ لثمتتو  

ريغ راجتالا دصر يف زكرملل 
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا 

هعنمل لولحىلع روثعلاو    

ةيسسؤملا تاردقلا ةدايز ظوحلم لكشب متيس 
عورشملا ريغ راجتالا ةلكشم عم لماعتت يتلا نادلبلل 

  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف

ةقطنمو ا يسآل يميلقإلا بتكملا
يف رودلا اذ : ئداهلا طيحملا  ماق

نابايلا نيب ترج يتلا تاشقانملا 
يئانث تابكرم نأشب مان تييفو  

 هبتشملا) CFCs(ناثيملا ورولف ورولك 
ةعورشم ريغ ةقيرطب ةدروتسم ا    أب

نادلبلل قيسنتلا رودب مايقلا   ٨
ةيئانثلا لكاشملاب قلعتي اميف 
داوملا يف عورشملا ريغ راجتالل 

  نوزوألل ةدفنتسملا

/ ايسآ برغ ةقطنمل يميلقإلا بتكملا
ةينيتاللا اكيرمأل يميلقإلا بتكملا 

ا اماق ذ: يبيراكلا رحبلا ةقطنمو
نادلب نيب ترج تاشقانم يف رودلا 

  ةقطنملا يف

نكمملا نمو ةمتهملا نادلبلا نيب تاشقانملا ريسيت مت 
  عيرس لكشب ةسوململا لكاشملا حيضوت

مامتهالا نم ديزملا ةينطولا نوزوألا تادحو تلوأ 
 ةرشابم ىرخأ نادلب عم ةعباتم لامعأل ةيدجلاو
لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب قيرط نع وأ /و
  عورشملا ريغ راجتالا تالاح نأشب

: ايسآ برغ ةقطنمل يميلقإلا بتكملا
يف عورشملا ريغ راجتالا ةيضق ضرع 
عامتجا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا 

ةيكرمجلا تاطلسلايريدمل    

نأشب تام ولعملا لدابتل ةديدج تاونق تحتف
نوزوألل ةدفنتسملا داومل ا يفعورشملا ريغ راجتالا 

ةيكرمجلا تاطلسلايريدم عم نواعتلا قيرط نع    

تاعامتجا يف ةكراشملا   ٩
ىرخأ ةيلودو ةيرطق ثادحأو 

  ةلص تاذ

ةينيتاللا اكيرمأل يميلقإلا بتكملا 
مدقو كراش : يبيراكلا رحبلا ةقطنمو

تاقافتا عضونأشب تاداشرإ   
هبش قطانملا يف ةيميلقإ ةيراجت 

ةقطن مو ةينيتاللا اكيرمأ نم ةيميلقإلا
  يبيراكلا رحبلا

ةرادإ نأشب تارارقلا يذختم هيبنتو ةيعوت ةدايز 
تايجولونكتلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب راجتالا 
قافتا لخاد نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع ةدمتعملا 

لوكوتورب يف در تطورشبو هعضو يرجي يراجت 
  لايرتنوم
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تائيهلا يلثمم بتكملا اذه اعد امك 
ىلإ ةيداصتقالاو ةيراجتلا ةيميلقإلا 

  تاكبشلا تاعامتجا روضح

ةلصتملا اياضقلا تجردأ لايرتنوم لوكوتورب ذيفنت ب 
ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا ةلكشم اميس الو 
داوملا ىلع ةدمتعملا تايجولونكتلاو نوزوألل 

تائيهلا لمع جمانرب يف ،نوزوألل ةدفنتسملا  
  ةيداصتقالاو ةيراجتلا ةيميلقإلا

    

ىلع بتكملا اذه ضرع ا مك
اكيرمأ يف ةئيبلا ءارزو عامتجا 
يبيراكلا رحبلا ةقطنمو ةينيتاللا 

نع ةقرو ) ٢٠٠٤ويام /رايأ(
ماكحأ ذيفنتب ءافول اتايدحت 

يف امب هتمادإو لايرتنوم لوكوتورب 
طامنأو ةيميلقإلا ةراجتلا كلذ 

  ةراجتلا

ًاقافتا هفصوب لايرتنوم لوكوتورب ل ةيولوألا حنم مت
ريسيتل يرطقلا ىوتسملا ىلع فارطألا ددعتم ًايئ يب

راجتالا تايلمعةبقارمكلذ يف امب هذيفنت ةيلمع     

  يعولا ءاكزإ  ٣ – ٢
ةفدهتسملا تاعوم   تالاجمو ةيعانصلا طاسوألا ،ةيكرمجلا تاطلسلا (او روهمجلا يعو ءاكزإ ربتعي

 ًارمأ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا ةلكشم نأشب) ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةراجتلا
ةطشنأ نأب مهفلا  بجي هنأ عمو . يرطقلاو يميلقإلا نيديعصلا ىلع اهلح يف حاجنلا قيقحتل ًادج ًاماه
ًاضيأ تنمضت ريرقتلا اذه يف ًافنآ اهحرش درو يتلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل ةيميلقإلا تاكبشلا  

يعولا ءاكزإلةيساسأ رصانع انه اهراركت يرورضلا نم سيل هنأو  ىلع ةصاخ ةروصب ديدشتلا بجيف ،   
  :لبق نم اهركذ دري مل يتلا ةيلاتلا ةطشنألا

ةيطغت نامضل يكرمجلا طسولا يف نيبرد ملابيردتل لمعلا تاقلح مظنت يتلا نادلبلا نم بلطلا  •
جتاونو فادهأل ةميلسلامالعإلالئاسو  يكل لمعلا تاقلح   ىل عفرعتل ا ةماعروهمجلل ىنستي  
بيردت لمع تاقلح عيمج يف ةذفنم : ةلثمأ(نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا ةلكشم 

 ).نيبردملا

ةنيعم قطانم يف عورشملا ريغ راجتالل ةديكأ تالاح نع تامولعملا عيزوتب طشنوحن ىلع مايقلا  •  
تامولعملا : ةلثمأ(تاعامتجالاو لمعلا تاقلح يف تالاحلا هذه لثم ضرعت نأ بنادلبلا نم بلطلاو 

نيبلفلا يف تدجو يتلاHFC-134مسا تحت  CFC-12  يفعورشملا ريغ راجتالا ةلاح نع ةلصفملا  ، 
طيحملا ةقطنمو ايسآل يميلقإلا بتكملا ةطساوب ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع عساو قاطن ىلع تعزو 

يف عورشم ريغ راجتا تالاح نيصلا لث مم ركذو لمعلا تاقلحو تاعامتجالا نم ددع يفئداهلا 
تالاح عيزوتب يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأل يميلقإلا بتكملا ماقو ايسآبونج ةكبش عامتجا   

ةكبشلا يف نادلبلا عيمج ىلع مانيروس ا   دروأ يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا
 .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلاوداصتقالا ةبعشلو 
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تامولعم قاروأرادصإ  • ةيكرمجلا تاسسؤملا لبق نم ة عورشملاريغ تانحشلا ىلع فرعتلا رسيت  
ئداهلا طيحملا ةقطنمو ايسآل يميلقإلا بتكملا ماق : كلذ ىلع لاثم(صيخارتلا رادصإ تاسسؤمو 

عمجو ةقطنملا نادلب يف ةينوناقلا ةردصملاو ةدروتسملا تاهجلا نيبت تامولعملاقاروأ لكش ةغايصب   
قيرط نع ةقطنملا يف نادلبلا عيمج ىلع تامولعملا هذه عيزوتو نادلبلا نم ةلصلا تاذ تامولعملا 

يميلقإلا بتكملا ةقطنم ىلع اهعيزوت مت امك ). نوزوألا/كرامجلا يفظومل قيسنتلا لمع ةقلح
 .ةينابسإلا ةغللاب ةقطانلا نادلبللةمج رت عميبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأل 

ةقطنملا يف نادلب نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةبقارمو دصرب ةقلعتملا تاعيرشتلا نع تامولعم عمج •  
يميلقإلا بتكملا ،ئداهلا طيحملا ةقطنمو ايسآل يميلقإلا بتكملا : لاثم(نادلبلا عيمج ىلع اهعي زوتو
ايسآ برغ ةقطنمل يميلقإلا بتكملايبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأل  ،.( 

ةدفنتسملا داوملا تانحش ىلع فرعتلا رسيت ةديفم تامولعم ىلع يوتحت ةبضتقم تارشن دادعإ  •
ةاد ألا: لاثم(ةلصلا يوذ نيرخآلا ةحلصملا باحصأو ةيكرمجلا طاسوألا بناج نم نوزوألل 

اهعزوو اهرشن مث نمو ايسآ برغ ةقطنمل يميلقإلا بتكملا اهغاص يتلا كرامجلل ةعيرسلا ةيعجرملا  
نييميلقإلاتاكبشلا يقسنم قيرط نع نادلبلا عيمج ىلع  . 

ةكبش ىلعروصل لكنب ثادحتسا  • ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا بلصتي ةرشابم تنرتنإلا  
ىلع فرعتلا ىلع م لهس عجرمك نوزوألل   ةعورش ملاريغ تانحش لادعاسمل كرامجلا يفظومل

 ).يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأل يميلقإلا بتكملا يف راجلمعلاو (

ةيسايسلاو ةيراجتلا ةيميلقإلا تامظنملل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا ةيضق حرش  •
اكيرمأل يميلقإلا بتكملا نيب لا : ةلثمأ(اهلمع جمارب يف اهنيمضت اهل نكمي يتلاو   ا اذه يف نواعتلا

ةكرتشملا قوسلاو يبيراكلا عمتيبيراكلا ةقطنمو ةين يتاللا  يبيراكلل او ىلع ةئيبلا ءارزو عامتجاو  
 .ةيبرعلا لودلا ةعماجو ايسآ برغ ةقطنمل يميلقإلا بتكملاو يميلقإلا ىوتسملا

________  


