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رشعنماثلاعامتجالا  نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل    

  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا
لوألا نيرشت٣٠، يهلدوين   ٢٠٠٦ ربمفون/يناثلا نيرشت ٣ – ربوتكأ/ 

نم ٧دنبلا   *تقؤملا لامعألا لودج 
ةلصتملا جئاتنلا نع ةنامألا ءاربخ قيرف عامتجا ريرقت يف رظنلا 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل صاخلا ريرقتلل نوزوألا دافنتساب 
ريرقتلاو خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلاو يداصتقالا 

 يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يليمكتلا

ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلل صاخلا ريرقتلا نع نوزوألا ةنامأ لمع ةقلح ريرقت 
  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو خانملا

  ةنامألا ةركذم

بلط يذلا ١٧/١٩ررقملا لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا دمتعا   - ١  
ميظنتنوزوألا ةنامأ نم هيف لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا شماه ىلع ءاربخلل لمع ةقلح    

خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلل صاخلا ريرقتلا نع ةئشان اياضق يف رظنلل ةيوضعلا حوتفم 
ريرقتلاو يملاعلا خانملا ماظنو نوزوألا ةقبط نوص نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو  
  .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يليمكتلا

دافنتساب ةلصتملا ةيلمعلا ريبادتلاب ةمئاقب جورخلا لمعلا ةقلح يف ءاربخلا نم ررقملا يف   - ٢   بِلُطو
ذخألاو اةنرتقملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةفلكت ةيلاعف ىلإ ةراشإلا عم ريراقتلا نع أشنت يتلا نوزوألا   

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.18/1. 
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يف امب ىرخألا ةيئيبلا دئاوفلا نع تامولعم نيمضت كلذكو ،ريبادتلا هذهل ةلماكلا فيلاكتلا رابتعالا يف 
  .ريبادتلا هذه نع مجنت دق يتلا خانملا ريغتب ةلصتملا كلت كلذ
زومت٧يف صاخلا ريرقتلا نأشب ءاربخلل لمع ةقلح تدقع ،ررقملل ًاقفوو   - ٣  ٢٠٠٦هيلوي / 
ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلاعامتجالا دعب ةرشابم  .  
لمعلا ةقلحل لماكلا ريرقتلا ةركذملا هذه ىلإ و  - ٤  مضي(UNEP/OzL.Pro/Workshop.2/2) يكل  
 .فارطألا هيف رظنت
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EP ةدحتملا ممألا 
UNEP/OzL.Pro/Workshop.2/2  

Distr. General 
17 July 2006 
 
Arabic 
Original: English ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  
  

   
ريرقتلا ل وح نوزوألا ةنامأل ةيلمعلا ةقلحلا

ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلل صاخلا 
  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف/خانملا

 ، زومت٧لايرتنوم  ٢٠٠٦هيلوي / 

ريغتب ينعملا يل ودلا يموكحلا قيرفلل صاخلا ريرقتلا نع نوزوألا ةنامأ لمع ةقلح ريرقت
  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف/خانملا

  ةمدقملا

ريغتـب ينـعملا يلودلا يموكحلا قيرفلاو   (TEAP)يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف عضو      - ١  
يملاعلا يخانملا ماظنلاو نوزوألا ةقبط ةيامح نع ًاصاخ ًاريرقت           ٢٠٠٥ماع يف خانملا     ) صاـخلا ريرقتلا  ( 

ةدـحتملا ممألا ةيقافتاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا هتب             لط يذلا 
  .(UNFCC)خانملا ريغتب ةينعملا ةيراطإلا 

هعامتجا ءانثأ بلط دق لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ناكو               - ٢
ىـلع ءوضلا يقلي ًايفاضإ ًاريرقت دعي نأ يداصتقالا م          ييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ نيرشعلاو سماخلا     

  .نوزوألا دافنتسا ىلع صاخلا ريرقتلا يف تريثأ يتلا اياضقلا تايعادت
قيرفل يليمكتلا ريرقتلا يف لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا رظن دقو               - ٣

نوزوألا ةـنامأ تدقع ررقملا اذه بجو       مبو. ١٧/١٩ررقملا دمتعاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا      
ريغتـب ينـعملا يلودـلا يموكحلا قيرفلا نيب كرتشملا صاخلا ريرقتلا نأشب ةيلمع ةيبيردت ءاربخ ةقلح                 

موي   IPCC/TEAPيداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف     /خانملا زومت ٧  يـسيئرلا رقملاب    ٢٠٠٦هيلوي  /   
لـماعلا قـيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا بقع يأ          لايرتنوم يف يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنمل       ،

  .ةرشابم ةيوضعلا حوتفم
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ررقملا نم ٣ و١ناترقفلا ددحتو   - ٤ ا١٧/١٩  أ ىلع ةيلمعلا بيردتلا ةقلح فادهأ  :  
سداسلا عامتجالا شماه ىلع ءاربخلل لمع ةقلح مظنت نأ نوزوألا ةنامأ نم بلطي         - ١"

دراوـلا اياضقلا يف رظنلل      ٢٠٠٦ماع يف ةيوض    علا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو      
ةرقفلا يف ا      يموـكحلا قـيرفلل صاخلا ريرقتلا نع ةئشانلاو ،ررقملا اذه نم            ٣ايب  

يـليمكتلا ريرقتلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو خانملا ريغتب ينعملا يلودلا           
  "؛يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل

يف ءاربخلا نمو ريراقتلل زجوم ميدقت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتل         ا قيرف نم بلطي     - ٣"
نـع أـشنت يتـلا نوزوألا دافنب ةلصتملا ةيلمعلا ريبادتلاب ةمئاق عضو لمعلا ةقلح               
عـم ،نوزوألـل ةدفنتسملا داوملاب ةطبترملا فيلاكتلا ةيلاعف ىلإ ةراشإلا عم ،ريراقتلا             

ىـلع ًاـضيأ ةمئاقلا يوتحت نأ يغبنيو        . ريبادتلا هذه لثمل ةلماكلا فيلاكتلا ةاعارم     
يتـلاو خانملا ريغتب ةلصلا تاذ عفانملا كلذ يف امب ىرخألا ةيئيبلا عفانملا نع تامولعم            

  "؛ريبادتلا هذه نع جتنت دق
  :يلاتلا وحنلا ىلع ةيلمعلا بيردتلا ةقلح لامعأ لودج ناكو  - ٥

  .ةقلحلا حاتتفا  - ١
ريغتـب ينعملا يلودلا يموكحلا ءاربخلا قيرف نيب كرتش         ملا صاخلا ريرقتلا لوح ضورع      - ٢

ماظنو نوزوألا ةقبط ىلع ظافحلا نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف          /خانملا
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هدعأ يذلا ريرقتلا كلذل يليمكتلا ريرقتلاو ،يملاعلا خانملا           

رظنلل لايرتنوم لوكوتورب يف فار طألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ هجوملا يداصتقالا 
  .هيف

  .ريرقتلا كلذ نع ةئشانلاو نوزوألا دافنتساب ةلصلا تاذ ةيلمعلا ريبادتلاب ةمئاق عضو  - ٣
. نوزوألـل ةدفنتسملا داوملاب ةصاخلاو ريرقتلا نع ةئشانلا ةيفيلاكتلا ىودجلا يف رظنلا             - ٤

امب ريبادتلا كلت اهنع رفست دق يتلا       ىرخألا ةيئيبلا ايازملاو ةلماكلا اهفيلاكت ةاعارم عم        
  .خانملا ريغتب ةلصلا تاذ ريبادتلا اهيف

  .يلمعلا بيردتلا ةقلح ماتتخاو ةصالخلا  - ٥
ـلا فارطألا نم ًاريبخ      ١٩٩ةقلحلا رضح     - ٦ ةيلاتلا ١١٦    :      ، ادوـبربو اوـغيتنأ ،ناتـسناغفأ

،     يب ،شيدالغنب ،ناجيبرذأ ،اسمنلا ،ايلارتسأ ،اينيمرأ ،نيتنجرألا       كـسرهلاو ةنسوبلا ،اكيجلب ،سورال
اـيقيرفأ ةيروهمج ،ادنك ،نوريماكلا ،ايدوبمك ،يدنوروب ،وساف انيكروب ،ايراغلب ،ليزاربلا ،اناوستوب            
          ، اـبوك ،ايتاورك ،راوفيد توك ،اكيراتسوك ،رمقلا رزج ،ايبمولوك ،نيصلا ،يليش ،داشت ،ىطسولا

داوكإةيكينيمودلا ةيروهمجلا ،كيشتلا ةيروهمج  ، ، ادنلنف ،يجيف ،ةيبوروألا ةعامجلا ،اينوتسإ ،رصم ،رو
نارـيإ ،ايسينودنإ ،دنهلا ،ايراغنه ،يتياه ،واسيب اينيغ ،اينيغ ،الاميتاوغ ،اناغ ،ايناملأ ،نوباغ ،اسنرف              

،          )ةيمالسإ ةيروهمج ( ناتـسزيغريق ،تيوكلا ،اينيك ،ناتسخازاك ،ندرألا ،نابايلا ،اكياماج ،ايلاطيإ  ،
،           ا وال ةيروهمج   قـيبمزوم ،برـغملا ،كيسكملا ،سويشيروم ،يلام ،ايزيلام ،نانبل ،ةيبعشلا ةيطارقميدل
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اـينيغ اوباب ،ناتسكاب ،نامع ،جيورنلا ،ايريجين ،رجينلا ،اوغاراكين ،ادنليزوين ،ادنلوه ،لابين ،ايبيمان             
،    رلا داحتالا ،افودلم ةيروهمج ،ايروك ةيروهمج ،رطق ،ادنلوب ،نيبلفلا ،وريب ،ةديدجلا           ادـناور ،يـسو

             ، دوـسألا لبجلاو برصلا ،لاغنسلا ،نيدانيرغو تنسنف تناس ،ايسول تناس ،سيفينو ستيك تناس
            ، ديوـسلا ،دنليزاوس ،مانيروس ،نادوسلا ،اكنال يرس ،اينابسإ ،ايقيرفأ بونج ،لاموصلا ،اينيفولس

،    لا اينودقم ةيروهمج ،دنليات ،ناتسكيجاط ،ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ،ارسيوس         اقباـس ةيفالـسغوي
ىـمظعلا اـيناطيربل ةدحتملا ةكلمملا ،ادنغوأ ،ناتسنامكرت ،ايكرت ،سنوت ،وغابوتو دادينيرت ،وغوت             
            ، ناتـسكبزوأ ،ياوـغوروأ ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،ةدحتملا اينارتت ةيروهمج ،ةيلامشلا ادنلريأو

  .يوبابمزو ايبماز ،مان تييف
ةـقلحلا رضحو  . نيراشتسمك ًاضيأ ةقلحلا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ولثمم رضحو     - ٧

لـهأ مهفصوب ةيلاتلا ةصصختملا ا                الاكوو ةدحتملا ممألا تامظنمو تائيه نع نولثمم كلذك ةيلمعلا
ةعانـصلاو اـيجولونكتلا ةبعـش ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب              : ةربخلا

،             افتا ،داصتقالاو  ةيعانـصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ،خانملا ريغتب ةينعملا ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيق
  .يملعلا مييقتلا قيرفو لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ،يلودلا كنبلا
  .نيكراشملاب ةلماك ةمئاق ريرقتلا اذهل يناثلا قفرملا يف درت  - ٨
  .ةيلمعلا ةقلحلا) نيتنجرألا(يجافيل هيسرا م ةسنآلا تسأرت  - ٩

  يلمعلا بيردتلا ةقلح حاتتفا  -ًالوأ 
  يذيفنتلا نيمألا ةملك  -فلأ 

ةـيالو ىلإ راشأ يذلا نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا ،سيلازنوغ وكرام ديسلا ةقلحلا حتتفا                - ١٠
ررقملا نأب هتظحالم ددصبو      ١٧/١٩ررقملا يف دراولا عامتجالا      هنأشب ةيانعب ضوافتلا مت دق      ١٧/١٩   

ريـسفت لئاسم يف تقولا نوكرتشملا عيضي الأ يف هلمأ نع برعأ ،راكاد يف هتغايص ءاضعألا تلوتو                 
ريبادـتلا ةمئاق ىلإ ةبوتكم تامهاسم تمدق فارطأ ةتس ىلإ ركشلا هجوو            . ررقملا يف ةدراولا ةغايصلا   

،       كملا ،انايغ ،ةيبوروألا ةعامجلا ،رودافلسلا    : يهو الأ  ادـنغوأو ةـيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،كيس
يـلمعلا بيردتلا ةقلح داقعنا نم دحاو موي لبق تمم                   عو تعم  ج دق تامهاسملا هذه نأ ىلإ راشأو

           ، . لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا ءانثأ
اـم ىلع هئاضعأو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل         نيكراشملا نيسيئرلا ىلإ ًاضيأ ركشلا هجوو       

  .ةيلمعلا ةيبيردتلا ةقلحلا ءانثأ تامدخو ةروشم نم هومدق امو ريراقتلا نأشب قاش لمع نم هب اوماق
  سيئرلا ةملك  -ءاب 

ميظنتو لامعألا لودج لوح تاظحالملا ضعب تدبأو نيكراشملا ىلإ ركشلا ةسيئرلا تمدق              - ١١
ةـمئاق ساـسأ ىلع ًاعم ناجلاع            ٤ و ٣نيدنبلا نأ ىلإ تر     اشأو. لمعلا  ي فوس لامعألا لودج نم  

ريبادـت ةـمئاق ميدقت ةمهم نأب كلذك نيكراشملا ترّكذو          . ةنامألا اهتعزو يتلاو تمدق يتلا ريبادتلا     
  .ةءافك ىصقأب ريسي نأ دبال لمعلا نأ ينعي امم دحاو موي لالخ اهنم ءاهتنالا بجاولا نم ناك ةيلمع
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ايجولونكتلا قيرفو يلودلا يموكحلا ءاربخلا قيرف نيب كرتشملا صاخلا ريرقتلا نأشب تاميدقت              -ًايناث 
يـليمكتلا ريرقتلاو ،يملاعلا خانملا ماظنو نوزوألا ةقبط ىلع ظافحلل يداصتقالا مييقتلاو            
رـشع عباـسلا عاـمتجالل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هدعأ يذلاو هل عباتلا              

لامعألا لودج نم٢دنبلا (هيف رظنلل لايرتنوم لوكوتورب يف فارط ألل  (  

قـيرف  /خاـنملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا ءاربخلا قيرف نيب كرتشملا صاخلا ريرقتلا لوح ميدقت               -فلأ 
  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

اـيجولونكتلا قيرفل ك    راشملا سيئرلا مدق ،يلمعلا بيردتلا ةقلح ةسيئر نم ةوعد ىلع ءانبو            - ١٢
يموكحلا ءاربخلا قيرف نيب كرتشملا صاخلا ريرقتلل ًازجوم ،زربيجوك تربمال ديسلا يداصتقالا مييقتلاو      

  .(IPCC/TEAP)يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف /خانملا ريغتب ينعملا يلودلا
ةـيرولف ةـيرولكلا نو     بركلا تابكرم تازيكرت ىلع ةماع ةرظن ميدقتب زربيجوك ديسلا أدبو           - ١٣

(CFCs)      ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمو  (HCFCs)       ةـيرولفورديهلا نوـبركلا تاـبكرمو  
(HFCs)             مث ،يوجلا فالغلا يف تانوبركولاهلا تاثاعبناب ةصاخلا تاهاجتالا ىلعو رضاحلاو يضاملا يف  

سأـب ال ًاءزج ةفاضإ نإ      . ةيعيمجتلا ةدصرألا ةيمهأ ًاحضوم تاثاعبنالا كلت رداصم صيحمت ىلإ جرع         
نأ ىلإ راـشأو ،داوـملا هذه نم ةدام لك ةدصرأ نم تءاج              HFC، و CFC  ،HCFCتاثاعبنا نم هب      

ـلا رادقم امنيب ،ديازتلا يف ةذخآ ةدصرألا كلت يف           HCFCs و HFCsـلا ةيمك     CFCs   ةدصرألا ىدل  
الو لاـيرتنوم لوكوتورب بجو  مب ةباقرلاب مازلإ دجوي ال هنأ ىلإ كلذك راشأو. صقانتلا يف ذخآ كلت   

ــلا تاـثاعبنا دييقتب يضقي خانملا ريغتب ةينعملا ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا هاجت وتويك لوكوتورب                
CFC   الو  HCFCs .       ال اـ  إف ،اـمجح ربكأ يواغرلا ةدصرأ نأ نم مغرلا ىلع هنأ ىلإ ًاديدحت راشأو

هـقلطت امم لقأو أطبأ لدعمب ةئيفدلا تازاغ قلطت ي          واغرلا نأل ،تاثاعبنالا نم لقأ ةبسنب الإ رثأتست       
نم ربكأ ةبسنب رثأتست ،يواغرلا ةدصرأ نم رغصأ تناك نإو ،تادربملا ةدصرأ نأو             . ديربتلا تادعم 

  .ديربتلا تادعم نم برست ثودحل ىلعألا تالامتحالل ًارظن تاثاعبنالا
عاـطقلا بسح تاثاعبنالاو ةيع     يمجتلا ةدصرألا روطتل ًافصو زربيجوك ديسلا مدق نأ دعبو          - ١٤

 ًٍاـقبط هنإ لاقو   . لبقتسملا يف تاثاعبنالا ضيفخت تاهاجتال ةيلبقتسم تاطاقسإ ضرع ،داوملا عومجمو         
لءاـضتت فوس    CFCتاثاعبنا نأ ىلإ ريشت تاريدقتلا نإف ،ةيدايتعالا ةريتولا ىلع لمعلا ريس روصتل               

ماع يف ةئاملاب     ٨٠وحنب   ماعب اهتنراقمب كلذو     ٢٠١٥  ديـسكأ يناـث تائفاكم ساسأ ىلع        (٢٠٠٢ 
ىـلع ةيوتحملا تادعملا نم يجيردتلا صلختلا وه لؤاضتلا اذهل يسيئرلا ببسلا نوكي دقو              ). نوبركلا

ىلإ ءوـجللا هيف ضرتفي يتلا راثآلا نم فيفختلا روصت بجومبف           . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم   
 ٨٦وحن ىلإ يريدقتلا ضيفختلا ةدايز نكمي ،ايملاع        ريمدتلاو دادرتسالاو مادختسالل تاسرامملا لضفأ      

ماعب ةنراقملاب    ٢٠١٥يف ةئاملا يف     تاـثاعبنا نأ ىلإ تاـعقوتلا تراـشأ ،تقولا سفن يفو           . ٢٠٠٢ 
فعـض نـع لـقي ال ام ىلإ لصتس           ٢٠١٥ يف   HCFCsةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم       

لف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم     ٢٠١٥يف تاثاعبنالا    لـمعلا ريـس روـصت راطإ يف كلذو ةيرو           
اـ               . ةيدايتعالا ةروصلاب   لـظ يف    –نكمي يتلا ةيفيكلا يف رظنت نأ فارطألل ولحي دق كلذ ءوض يفو  
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تاثاعبنالا نم للقت نأ   HCFCsنم فيفختلا ريبادتل ،لايرتنوم لوكوتورب       عـضوب ريكبتلا نأش نمو  .  
كلذ ىلع ديكأتلاب دعاست نأHCFCجاتنإل طباوض   .  

سأب ال ردق قيقحتل تارايخلا نم ًاددع ددح دق صاخلا ريرقتلا نأ ىلإ زربيجوك ديسلا راشأو                  - ١٥
ماع لولحب    HCFC و CFCتاثاعبنا ليلقت نم هب      ضافخنا وأ ضيفختلا يأ    (مادختسالا رصح   : ٢٠١٥ 

ليـضفت ع   م ةسينجلا ريغ لئادبلا وأ تاناقتلا مادختساو ريمدتلاو ريودتلا ةداعإ ،ةداعتسالا ؛           )برستلا
كـلت تناكو   . (GWP)يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ لئادبلاو تاناقتلا كلت           

نكمم دح دعبأ ىلإ –اهليلحت مت دق تارايخلا      قرـطو ةلماكلا ةايحلا ةرودل يخانملا ءادألا مادختساب  –   
  .ةايحلا ةرود مييقت

رـيرقتلا ىطغ ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ل       ئادب نم ةئيفدلا تازاغ تاثاعبنا ليلقت ثيح نمو         - ١٦
ةـيبطلا تالوـصوريألا تاـجتنمو يواـغرلاو ءاوهلا فييكتو ديربتلا عاطق نم تاثاعبنالا صاخلا      
يوناـثلا جاــتنإلاو تابيذـملاو ةيبطلا ريغ تالوصوريألاو قيرحلا نم ةياقولاب ةصاخلا تاجتنملاو              

تاـبكرمو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ي       ه صاخلا ريرقتلا اهاطغ يتلا تازاغلاو     . HFC-23ـل
تاـبكرمو ةـيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم نع ًالضف تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا            

. ةريخألا كلت ىلع زيكرتلا عم ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لحم تلح يتلا كلت رولفلاب ةعبشملا نوبركلا              
ةمدختسملا رولفلاب ةعبشملا نوبركلا تابكرمو ةيرولفورديهلا نو       بركلا تابكرم صاخلا ريرقتلا طغي ملو     

  .ليثيملا ديمورب وأ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادب ريغ تامادختسا يف
ريبدـتك يملاـعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ لئادبلا ىلإ لوحتلا غزب دقل                 - ١٧

يأ ، ءاوـهلا فييكتو ديربتلا عاطق يف تامادختسالا ع          يمجل خانملا ىلع تاثاعبنالا ريثأت ليقتل يسيئر      
ديربتلا مظنو ةيذغألا زيهجتو يراجتلا ديربتلاو تابورشملا عيب تانيكامو عيبلا تانيكامو يلرتملا ديربتلا             

. ةلاقنلا فييكتلا ةزهجأو ةرارحلا تاخضمو تباثلا ءاوهلا فييكتو ،علسلا لقن تابكرم ديربتو ةريبكلا
عاجرتساو ،دوقولا مادختسا يف ةءافك رثكأ تاليدومب تادعملل ركبملا لادبتسالا صاخل           ا ريرقتلا زربأو  

تادربـملا نم برستلا ليلقتو تادربملا تاوبع ضيفختو ،ةايحلا ةرود ةيا                 يفو ةمدخلا ءانثأ تادربملا
  .تاثاعبنالا ليلقتل ىرخأ ريبادتك

ةدفنتـسملا داوـملا لئادـب نم ةرداصل        ا ةئيفدلا تازاغ تاثاعبنال نكمي ،يواغرلا عاطق يفف         - ١٨
عاوـنألا ءاقتنال كلذو ةايحلا ةرود لالخ يخانملا ءادألل ليلحت دامتعا قيرط نع ضفخت نأ نوزوألل                

ةداعتسا قيرط نعو   ) تامادختسالا نم ريثكلا يف نوبركورديهلا يواغر ليضفت ىلإ يدؤي امم         (ةلزاعلا  
اهرمع ةيا       قيقحت ىلإ ليبسلا ناك ،ةيبطلا لوص      وريألا تاجتنم عا  طق يفو . يف ءاغرإلاو ثفنلا لماوع

ةدـمتعملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم لماكلا لاقتنالا وه ةئيفدلا تازاغ تاثاعبنا ضفخ              
ىلع ةدمتعملا اهتليثم ىلإ      CFCـلا ىلع   HFC    تاـعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم كلذ دعب لاقتنالا مث  ،

ىلإ HFCىلع ةدمتعملا ةننقملا     نم تسيل يتلا لئادبلا ضعب ىلإ وأ ،فاجلا قوحسملا قاشنتسالا ةزهجأ               
اهضيفخت نكمي قيرحلا نم ةياقولا عاطق نم تاثاعبنالا نأ امك          . رساود ىلع ةدمتعملا ريغو عونلا سفن     

عـيمجل ةقيقدلاو ةلوؤسملا ةرادإلابو ،ناكمإلا ردقب ،خانملا ريغت ىلع ريثأت اهل سيل لماوع مادختساب               
ثادـحإ ىـلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ تابكرملا مادختسا نإف ،ةياهنلا يفو            . قيرحلا نم ةياقولا  داوم  
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نيـب نم وه ةنسحملا رصحلا مظن مادختساو ،نييئيبلا نامألاو ةحصلا ريياعمب يفت يتلاو يملاعلا رارتحالا                
  .تابيذملا عاطق نم ةئيفدلا تازاغ تاثاعبنا نم ليلقتلل اهمادختسا نكمي يتلا ريبادتلا

ددـح دقف ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيلبقتسملاو ةيلاحلا لئادبلا نم تادادمإلاب قلعتي اميفو               - ١٩
بعل هنأ ثيح    PFC و HFCمادختسا وحن يساسألا كرحملا هنأ ىلع لايرتنوم لوكوتورب صاخلا ريرقتلا             

تاـثاعبنا تضف   خنا نأ كلذ ةجيتن نم ناكو     . CFCـلا لئادب نم ةعونتم ةعومجم ثادحتسا يف ًارود       
ةرتفلا لالخ ةريبك ةجردب  CFCـلا   تاثاعبنا تدادزا امنيب ٢٠٠٠-١٩٩٠   HCFCو HFC .  ناـكو

ةرتفلا ءانثأ ًاريثك دادزي نأ       HCFCىلع بلطلل عقوتملا نم      نادـلبلا ىدـل ةصاخبو      ٢٠١٥-٢٠٠٢   
لملا ىلع ديزت تلازام    CFCنم ةيلاحلا ةدصرألا نأ كلذ ىلإ فاضي        . ٥ةداملاب ةلماعلا    لـثمتو نط نوي     

نأ  HFC-23ــل ةـيوناثلا جتاونلا نم تاثاعبنالل عقوتملا نمو          . لبقتسملا يف تاثاعبنالل ًاريبك ًاردصم      
هتياغ دعوم يف ةئاملا يف       ٦٠ةبسنب ًايملاع دادزت     وـحنلا ىـلع لامعألا ريس ويرانيس بجومب         ٢٠١٥   

  .BAUيدايتعالا 
نـط نويلم فلأ  ٢،٥وحنب ةرشا بملا تاثاعبنالا يلامجإ صاخلا ريرقتلا ردقي  - ٢٠  (2.5 GT)  نـم  

عـمو  . ةـيئايميكلا تاسايقلا ىلع مئاقلا ريدقتلا لثامي لن وهو ًايونس نوبركلا ديسكأ يناث تائفاكم             
ةيدارفإلا داوملل ةبوسحملا تاريدقتلا نع تاثاعبنالا عافترا ىلإ ةددحملا ةيئايميكلا تادصرلا ريشت ،كلذ             

قلعتي اميفو  . HCFC-142b و CFC-11  ،HCFC-141bـل ةبسنلاب ةصاخبو  داوملل ةيعيمجتلا ةدصرألا نم     
لازي ال رمألا نأ ريغ ،ةيعونلا ةيحانلا نم ةميلس جئاتن ىلإ صاخلا ريرقتلا صلخي ،تاثاعبنالا تاريدقتلاب 
ةـقيقد ةـيمك جئاتن ميدقتل كلذو صاخلا ريرقتلا قاطن قوفي امب لمعلا نم ديزملاو ديزملا ىلإ جاتحي                   

  .ركذلا ةفنآ ةيئايميكلا داوملل ةبسنلابةصاخبو 
  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يليمكتلا ريرقتلا نأشب ميدقت  -ءاب 

دروفـشآ لوـب ديسلا مدق صاخلا ريرقتلا لوح زربيجوك ديسلا همدق يذلا ميدقتلا بقعو                 - ٢١
ةلـصلا تاذ بـناوجلا لوح       يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يليمكتلا ريرقتلا نأشب تاميدقت         

تاذ ريراقتلا نم ددع ىلإ كلذ ددصب وهو راشأ دقو          . صاخلا ريرقتلا يف تريثأ يتلا اياضقلل نوزوألاب      
  .ةلصلا

رـيرقتلا وـه لوألا ردصملا      . ةيسيئر رداصم ةسمخ نم هتامولعم دروفشآ ديسلا ىقتسا دقو          - ٢٢
فارطألل رشع  عباسلا عامتجالا ءانثأ مدق دق ناك يذلا هتاذ يليمكتلا         يذلا ريرقتلا كلذ نكي ملو     .  

قـيرفلل كرتـشملا صاخلا ريرقتلا يف ةدراولا تامولعملا يف نوزوألاب ةلصلا تاذ بناوجلا ىلع زكر                
ةـلمتحملا تاريثأتلا صحف دق يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف         /خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا    

تاذ تاريثأـتلا ىلإ كـلذ نم ًالدب رظن امنإو ،نوزوألل ةدفنتسملا داو             ملا كالهتسال ةيلبقتسملا ريبادتلل   
وهو . نيقيرفلا نيب كرتشملا ريرقتلا كلذ يف ةدراولا تاثاعبنالا نم ليلقتلا ريبادت ةمئاقل نوزوألاب ةلصلا         

ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا ليلقتل لايرتنوم لوكوتورب اهحيتي يتلا ةنكمملا ريبادتلا عيمج ىلإ رظني مل كلذل             
اهـنع ربعملا  (نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا تاضيفخت ةلأسم يف رظن مييقتلا اذه نأ ريغ             . نوزوألل

ةـيدايتعالا ةروـصلاب لامعألا ريس روصت نم لك راطإ يف         ) نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا نانطألاب    
نـم ةرداصلا تاثاعبنالا تاضيف  خت نأ نم مغرلا ىلع). mitigation scenario(راثآلا فيفخت روصتو 
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نيب ريبك قراف دجوي مل      ٢٠١٥ و ٢٠٠٢نيب ةرتفلا لالخ ةريبك نوكت نأ اهل عقوتي ناك داوملا كلت              ،
يف ا       نيروصتلا بجومب  ٢٠١٥أبنتملا تاضيفختلا نوـكت نأ يواغرلا تاثاعبنال عقوتملا نم ناكف        .  

ناك كلذ نم ضيقنلا ىلعو     . ةيعيمجت ةدصرأك ةدوجوملا ءاغرإلاو ثفنلا لماوع ةيمكل ةبسنلاب ةريغص        
                ، ةريبـك نوكت نأ قيرحلا نم ةياقولا يف ةمدختسملا تانولاهلا تاثاعبنا نع ةجتانلا تاريثأتلل عقوتملا نم

فوـس كلذـك    . رظنلا لحم تانولاهلل نوزوألا دافنتسا ةلاد عافترا اهنيب نم بابسأل كلذ عجريو           
ىتح   ٢٠٠٢نم ةرتفلا ل    الخ ةريبك تادربملا نم تاثاعبنالا نوكت      ضرعتتـس تـناك نإو      ٢٠١٥   

نوـبركلا تاـبكرم ىـلع ةيوتحملا تادعملا ةدعاق لؤاضت عم ةرتفلا كلت لالخ ةريبك تاضافخنال                
دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط     ١٥٠٠٠٠وحن نم تاثاعبنالا ليلقت ىلإ يدؤي يذلا رمألا ،ةيرولف ةيرولكلا             

نم لقأ ىلإ   ٢٠٠٢يف نوزوألا    دب نط٥٠٠٠٠  رـيرقتلا مدـق دقو   . ٢٠١٥يف نوزوألا دافنتسا ةلا  
ةدفنتـسملا ةداـملا عون بسح تاثاعبنالا يف ةعقوتملا تاضيفختلاب ةقلعتملا تانايبلا كلذك يليمكتلا              

قيرف يريرقتو صاخلا ريرقتلا نيب قورفلا لوانت يفاضإلا ريرقتلا كلذ نأ ،كلذ ىلإ فاضي              . نوزوألل
خيراوـتب ؤـبنتلاو تاثاعبنالا تاطاقسا عضول كلذو ةمدختسملا ت          ايجهنملا ثيح نم يملعلا مييقتلا    

  .اهتيفاعل نوزوألا ةقبط ةداعتسا
رشن يذلا ،يملعلا مييقتلا قيرف ريرقت نأ ىلإ دروفشآ ديسلا راشأ ،ةلأسملا هذه ثحب ةلصاومبو                 - ٢٣
ا تازـيكرتلا ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا تاطاقسا نيب دق ناك            ٢٠٠٣يف   يف ةدوـجومل    

نإـف كـلذ عمو     . ٢٠٤٤يف نوزوألا ةوجف راثدنإ ريدقت ىلإ ىدأ دق كلذ ناكو           . يوجلا فالغلا 
 bottom – up)ةـمقلا ىلإ ةدعاقلا نم ةيدعاصتلا ةقيرطلا ىلع تنبنا يتلا ةيعيمجتلا ةدصرألا تاريدقت  

method)           قحال تقو يف ةوجفلا راثدنا ىلإ تراشأ يليمكتلا ريرقتلاب تدرو يتلا ىلع     يف وأ   ٢٠٤٤   
ةرادإ تنـس                ٢٠٤٨-٢٠٤٦  ح وـل نيماـعب كلذ لبق اهتيفاعل نوزوألا ةقبط ةداعتسا ةيناكمإ عم  ،

يف تازـيكرتلا ساسأ ىلع ةينبملا فراصملا تاريدقت نيب توافتلا رارمتسا نم مغرلا ىلعو              . ةدصرألا
 bottom – up)ىـلعألا ىل  إ ىندألا نم ةيدعاصتلا قئارطلا نم ةدمتسملا تاريدقتلا نيبو يوجلا فالغلا

method)              يموكحلا قيرفلا نيب كرتشملا صاخلا ريرقتلا تاريدقتب دادتعالا رثآ يملعلا مييقتلا قيرف نإف  ،
يـملعلا مييقتلل ةيادب ةطقنك هرابتعاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف          /خانملا ريغتب ينعملا يلودلا   

نآلا هدادعإ يراجلا   ٢٠٠٦ماعل   نيقيـلا مدـع هجوأ لثم اياضقلا ضعب نأشب نآلا رمتس           م لمعلاو .  
راشأو . لقنلاب ةقلعتملا ىرخألا رهاوظلاو جازتمالا تالدعمو ،يوجلا فالغلا يف داوملا رامعأب ةصاخلا           

ءاضعأ اهدعأ اهرشن ررقملا نمو ًاثيدح تردص تاقرو اهتطغ دق لماوعلا كلت نأ ىلإ دروفشآ ديسلا                
لوانتت فوس ) ١٧/١٩ررقملل ًاقبط (تاثاعبنالا تاتوافتب ةينعملا لمعلا ةق رف نأو ،يملعلا مييقتلا قيرف

تايوتـسملا ىلإ لاقتنالا رهاوظل ًايلاح ضرتفي هنأ ىلإ ريشأ ،ةياهنلا يفو            . كلت ةساسحلا بناوجلا ًاضيأ   
ًالصأ ًانونظم ناك امم أطبأ ا              تا يوتـسملا يف ءاوـهلا رمع     (أ يلامشلا بطقلل ريفسوتارتسلا نم ىندألا

بـقث نأـب ةـلئاقلا هتظحالم ىلإ يدؤي امم           )ىرخألا عضاوملا يف هنم مدقأ ريفسوتارتسلا نم ايندلا         ،
ًاضيأ ثدحت هتيفاعل نوزوألا ةداعتسا نأو ًاعقوتم ناك امم لقأ تازيكرتب أدب            ) تانينامثلا يف (نوزوألا  

تاـثاعبنالل نكمي هنإف ،يقطن  ملا طبارتلا ليبس ىلعو. لصألا يف ًانونظم ناك امم ىندألا تازيكرتلا دنع   
نوزوألا ةوجف يف نوزوألا ةيفاع ةداعتسا يف ا) ةرخأتملا(    .اسح بسحي لماوع لظت نأ فراصملا نم
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،        HCFCـب ةينعملا لمعلا ةقرف ريرقت ناك         - ٢٤ يداـصتقالا ميـيقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا  
ـبركلا تابكرم كالهتساو جاتنإ لوانت دق       ٢٠٠٣يف ةرداصلا     HCFCةـيرولف ةـيرولكورديهلا نو       

جاتنإب ةطبترملا كلت كلذ يف امب خانملا ريغت تايعادت باضتقاب ركذ دق ناكو ،نوزوألا ىلع ا                  ايعادتو
HFC-23  ،)جاتنإل يوناث جتنمك    ) تاثاعبنالاوHCFC-22 .     ىلع بلطلا دايدزاب أبنتوHCFCs   لـصيل  

يف نط    ٤٠٠٠٠٠ و ٣٥٠٠٠٠ىلإ   دعت يرجي هنأ ريغ    ٢٠١٥  يف ميـق عم مءاوتتل تاؤبنتلا كلت لي        ، 
ىلع ديزي ام ،تاهجلا ضعب يفو ،نط         ٦٠٠٠٠٠ – ٥٠٠٠٠٠دودح   نط ٧٠٠٠٠٠  نـم ناكو   .  

ريـغ ءاوهلا فييكت تامادختسا يف ةلخادلا        HCFC-22ىلع ةيسيئر ةروصب بلطلا بصني نأ عقوتملا          
يلوبلا يواغر يف   HCFC-141bمادختسا رمتسي فوسو    . ديربتلا يفو ةلاقنلا   تامادختـساو ناتيروي       

ةقوثبملا نيرتسيلوبلا حاولأ تامادختسا يف     HCFC-142bمادختسا يف ديازت ثدحي نأو ،ةباذإلا        زجومو .  
 ١ةرـقفلا بجومب ةلماعملا نادلبلا ىدل داوملا هذه ىلع بلطلا قلخت يتلا ةيسيئرلا تاعاطقلا نإ لوقلا                 

و ءاوهلا فييكت يه لايرتنوم لوكوتورب نم٥ةداملا نم  نيلماعلا      .نييراجتلا ديربتلاو يواغرلا
يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نع رداصلا يواغرلا ةايح ةرود ةيا                - ٢٥  ريرقت يف ءاج

قيرط نع تاثاعبنالا ضيفخت نكمي هنأ ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلوألا ةجردلاب لوانت يذلاو ٢٠٠٥  ،
يفو نابايلا يف عساو قاطن ىلع ةرشنم ةسرامملا هذه نأو          . ةزهجألا نم ءاغرإلاو ثفنلا لماع ةداعتسا     

ةينقتلا اهاودج ىلع ةنهربلا مت هنأو ،ةيبوروألا ةعوم        ا .        ، اـ  أو ةيفيلاكتلا اهتيلاعف نم ققحتلا مت امك
ةروـصب ةـيراجتلا ةـيحانلا نم ةيلمع ا                   إف ،ىرخألا ضيفختلا لاكشأ نم ةفلك رثكأ تناك نإو

 ٢٠١٥ – ٢٠٠٢ةرـتفلا لالخ تاثاعبنالا تناك دقف ،تايانبلا يف يواغرلاب قل           عتي اميفو . ةحضاو
تاـيانبلا كلت مده دنع الإ ةرازغب قلطنت ال يواغرلا كلت نم تاثاعبنالا نأل ةصاخ ةفصب ةضفخنم                 

عـضخت لازـت الو     . ٢٠١٥دـعب الإ متـت نأ لمتحملا ريغ نم يتلا ةيلمعلا يهو ،اهيلع لمتشت يتلا                
كلذ اهيلع يوطني يتلا صرفلا مييقتل ةلواحم يف ةساردلل ينابملا نم ةلزاعلا يواغرلا ةدا      عتسا تايداصتقا 

  .طاشنلا
ريغ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عمجب ينعملا ءاربخلا عامتجا نع ردص يذلا ريرقتلا نإف ،اماتخو                - ٢٦

 ٥ةداـملا بـجومب ةلم      اعلا نادلبلا ىدل اهنم صلختلاو اهيف بوغرملا ريغو لامعتسالا ةداعإل ةلباقلا          
ىـلع ًاضيأ زكر دق     . ٢٠٠٦سرام  /راذآ يف ةدوقعملا  ) صلختلاو عمجلا نأشب يلمعلا بيردتلا ةقلح     (

ةقلحلا كلت ريرقت     . تاثاعبنالا اياضق ىلعو ةيعيمجتلا ةدصرألا       عـمجل مزالـلا    " صاخلا دهجلا "ميقو
اذإ ةضفخنم  " صاخ دهج "ةبسن  تادربملل ىطعأ دقف    . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فلتخم نم صلختلاو     

ةبسنو   localizedةزكرمم تناك    قاـطن ىلع ةرشتنم تادربملا كلت تناك اذإ ةطسوتم    " صاخ دهج "، 
ًارظنو . ةتباثلا مظنلا يف يفاضإلا مجحلا لماع ةفاضإ عم تانولاهلا ىلع ةلثامم ةدعاق تقبط دقو             . عساو

نإو ىتح ةطسوتم   " صاخ دهج "ةبسن تيط   عأ دقف ،ةبوعص رثكأ ءاغرإلاو ثفنلا لماوع ةداعتسا نأل        
دوـهج فينـصتلا اذـه     . ةرشتنم تناك اذإ ةيلاع" صاخ دهج"ةبسنو ،ةزكرمم تناك     رـ س ي دقو

" صاـخلا دـهجلا   "ةبـسن تاذ دادرتسالا تاعورشم ىلع زيكرتلا ىلع فارطألا ددعتم قودنصلا            
" ةـيلمعلا ةفـصلا   "ح  لطصم تمدختسا نوزوألا ةنامأ نأ كلذك دروفشآ ديسلا حضوأو        . ةضفخنملا

اهـنم مدقتـست يكل فارطألا ىلع اهتممع يتلا ةيلاخلا تاناخلا تاذ لوادجلا لخاد جذامن دادعإل                
نأشب ةيصيخلت لوادج يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف دعأ ،كلذ عمو          . ةمئاقلا هذهل تاحرتقم  
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تلا ةقلحل ةحجانلا ةبرجتلا ىلإ ًادانتسا      –ررقو ةمدقملا ريراقتلا      –صلختلاو عمجلا نأشب يلمعلا بيرد       
ًاريـسيت كـلذو ةيـصيخلتلا لوادجلا نيوانع يف         " صاخلا دهجلا "ىلإ  " ةيلمعلا ةفصلا "حلطصم رييغت   

ىلإ " ةـيفيلاكتلا ةـيلاعفلا   "حلطصم ليوحت مت لثملابو     . ةيلاحلا يلمعلا بيردتلا ةقلح ءانثأ تاشقانملل     
  .ةمدقملا ريراقتلا يف طلخلا ضعب يدافتل" فيلاكتلا"

لودـج نـم     ٣دنبلا  (ريرقتلا نع مجانلا نوزوألا دافنتسا ءازإ ةيلمع ريبادت ةمئاق ريوطت             -ًاثلاث   
عم ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةصاخلا ريبادتلا كلتل ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا يف رظنلاو           ) لامعألا

كلت اهيف امب ريبادتل    ا كلت نع أشنت دق يتلا ىرخألا ةيئيبلا عفانملاو ةلماكلا اهفيلاكت ةاعارم           
لامعألا لودج نم٤دنبلا (خانملا ريغتب ةلصلا تاذ   (  

٢٧ -                 ، ةـسيئرلا نـم ةوعد ىلع ءانب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ماق يذلا ميدقتلا بقع
هتمدق ام لكل عيمجت نع ةرابع تناك عامتجالا لبق تعزو يتلا ريبادتلا ةمئاق نأ ةنامألا لثمم حضوأ                 

لوادجلا ساسأ ىلع تعضو دقو     . رييغت نود ةنامألا ىلإ تدرو يتلا ةروصلابو ،تاقرو نم ف         ارطألا
يلمعلا بيردتلا ةقلح لامعأ ريسيتل ا             ىـلع ءانب مت دقو     . دعأ دق ةنامألا تناك ،ةلثمأ عم ،ةيراطإلا

عاـطق بـسح تاـئف يف تاـحرتقملا عضو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم ةدعاسم                
داوـملا ةداعتـساب قـلعتت يتلا كلتك ةهيبش وأ ةرركم ريبادت تاعومجم لخاد تعضوو ،ماد                ختسالا

. كـلذ ىلإ اـمو برستلا ليلقتو ،هليغشت فقو وأ تادعملا ليوحتو ،تاداربلا يف نوزوألل ةدفنتسملا               
يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل مادختسا تاعاطق ةعبس نم ،ًامدقم ًاحرتقم            ٦٤تعضو اذكهو    ةئف  ٣١   

ةفلتخملا ريبادتلا تائف   نم دـيزملاب ماق يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ ىلإ ةسيئرلا تراشأو           .  
تاذ تاـمولعملا صـخلو ةلصفنم ريبادت جردأ هنأو ،عاطق لكل ةيصيخلت لوادج جاتنإل لمعلا نم                

تاـقرولا يف تدرو يتـلا      ةيئيبلا دئاوفلاو ،ةيلمعلا ةمءاوملاو ،ةيفيلاكتلا ةيلاعفلاب ةقلعتملا كلتك ةلصلا          
  .ةمدقملا

٢٨ -                 ، زربيجوـك تربمال ديسلاو ،دروفشآ لوب ديسلا نم لك مدق ،ةسيئرلا نم ةوعد ىلع ءانبو
يلرتملا ديربتلا عاطق نع               نيصخلم   راشأ . نيلودج ،ةلثمألا برض ليبس ىلع ،كيتودريف لييناد ديسلاو

عاطق يف اهديدحت مت يتلا ةسمخلا ريبادتل       ا نع تاقرو تمدق يتلا يه فارطألا يأ ىلإ لوألا لودجلا          
نع تامولعمب ةبوحصم ةفلتخملا ةسمخلا ريبادتلل ًاصخلم الودج ناكف يناثلا لودجلا امأ            . يلرتملا ديربتلا 

خاـنملا ريغت ثيح نم ةيئيبلا ةدئافلاو ةفلكتلاو ،دهجلا ةجردو نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا ىوحفو ةيمهأ               
يتـلا ةقيرطلاو قطنملا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لثمم فصوو          . ىرخألا ةيئيبلا بناوجلاو  

ًاـيلعف تلكـش ةـمدقملا تاقرولا ضعب نأ حاضيإ مت دقو    . ةمدقملا تاقرولا صيخلت يف تمدختسا   
اـ                 تقيـسو  . اذ دح يف ريبادت لكشت مل اهنكلو ،ملاعملا ةحضاو ريبادت نم ءازجأ وأ ةمهم تاوطخ

طبرلل كلذو ةرورضلا ىضتقم بسح ،صاخلا ريرقتلا نم ةلصلا تاذ ءازجألا            ىلإ ةيعجرملا تاراشإلا    
  .صاخلا ريرقتلا لخاد ةلصلا تاذ تامولعملاو ريبادتلا نيبو ،ةمدقملا تاقرولا نيب

رصح ةمهم زاجنإل اهعابتا ةقلحلا يف نيكراشملل يغبني يتلا ةقيرطلاب قلعتت ةشقانم كلذ تلتو                - ٢٩
  .١٧/١٩ررقملا اهبلطت ي يتلا ةيلمعلا ريبادتلا
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طورـش عم ىشمتت ال فارطألا اهتمدق يتلا ةيلمعلا ريبادتلا ضعب نأب نيكراشملا دحأ قلعو                 - ٣٠
    ، يداـصتقالا ميـيقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يليمكتلا ريرقتلا نمو ،نيقيرفلل صاخلا ريرقتلا نم اهعوبن

هذه يلمعلا بيردتلا ةقلح نإ رخآ كراش       م لاقو . يلحملا ذيفنتلل ةزاتمم ةيلمع ًاراكفأ تناك نإو ىتح       
حرـتقاو ،نييريرقتلا نم ةاحوتسمو اهعيمج ةم                   يق ا  أ ثيح تاميدقتلا هذه لثم ضفرت نأ اهل يغبني ال
يتـلاو تمدق يتلا تاقرولا زيجاوم نم ةعبان ةزيمم ريبادت ىلع يلمعلا بيردتلا ةقلح زكرت نأ ةرورض         

داوملل اهضيفختو ةيلمعلا اهبناوج ةيواز نم اهتيمهأ ىلعو يداص         تقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهدعأ    
يتـلا ةلصلا تاذ ريبادتلا عيمج ثحب وه مهملا فدهلا نأ ىلع رخآ كراشم ددشو               . نوزوألل ةدفنتسملا 

ةراـبع نأو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا ةدش نم للقت نأ ا                ينـعت ال   " نـم أـشنت   "أش نم
كلذ نم الدب     –يرصح ريغ مهف دوجو نأو      ". ريرقتلايف ًاديدحت ةروكذملا    " ينعمل   –  دـق  " نم أشني " 

ال يتـلاو ،ةـمدقملا تاحرتقملا ضعب نأ ًاضيأ نيكراشملا نم ليلق ددع ركذو   . هيف ًابوغرم ًارمأ نوكي  
مث ن مو. ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا ىدل ةصاخبو ًاريبك ًاقلق ريثت ،نييريرقتلا نم قيضلا ىنعملاب أشنت       

اـهركذ متـي مل ا                     أب ديفت ةبسانم فيرعت ةادأب كلذ ناك امبر نكلو ةمئاقلا يف ا  ظافتحالا يغبني
نـع ةئـشانلا ريبادتلاب ةمئاق   : نيتمئاق ءاشنإ نيكراشملا نم ددع حرتقاو   . نيريرقتلا يف ةحيرص ةروصب   

  .امهنم تيحوتسا امنإو نيريرقتلا يف اهل ددحم ركذ دري مل يتلا ريبادتلاب ىرخأو ،نيريرقتلا
ةلسلس لثم ريياعملل ةيلودلا ةمظنملا ريياعمل رابتعالا نيعب ذخألا ةرورضب نيكراشملا دحأ قلعو               - ٣١

اهثحب يراجلا ريبادتلا فلتخم راطإ يف كلذو       ١٤٠٠٠ و ٩٠٠٠وزيألا   نأ ا       .    أـش نـم ريياعملا هذهو
        لالخ ديربتلا ةزهجأل   ،    نيلوؤسملا ةلوانملاو عينصتلا دعاست ةداعتـسالاو ،ريمدتلا كلذ يف امب رمعلا ةيا

  .ةدوجلاو ةيئيبلا ةرادإلا يروظنم نم ريودتلا ةداعإو
قرـفل ةيـصيخلتلا لوادـجلا ميدـقت بوجو ىلع قفتأ ،ةسيئرلا نم حارتقا ىلع ًالوزنو                   - ٣٢

هذه  ثحبل ةلماع ةقرفأ ليكشت متي نأو ىرخألا تاعاطقلاب ةصاخلا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا             
ايجولونكتلا قيرفل ةيصيخلتلا لوادجلا مادختساب ةلماعلا ةقرفألا موقت نأ ىلع قفتاو . ةضافتساب اياضقلا

ةـيلمعلا بيردـتلا ةقلح زيزعتل ريبادتلل ةيئاهنلا مئاوقلا جاتنإل ةشقانملل ساسأك يداصتقالا مييقتلاو              
بوجو ىلع ًاضيأ قفتاو    . عجارمك قباس تقو يف تممع يتلا تالاحإلل ةليوطلا ةمئاقلا مادختساو         

ةـمئاقلا مض متي نأو ةيلصألا تالاحإلا عم قفتت ثيحب ةيصيخلتلا لوادجلا يف ةدراولا نيوانعلا رييغت                
  .لمعلا ةقلحل يئاهنلا ريرقتلا ىلإ ةيلصألا

ةـصاخلا ةيصيخلتلا لوادجلا اومدقي يكل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ولثمم ىضم مث              - ٣٣
يواـغرلاو ،لاـقنلا ءاوهلا فييكتو ،لاقنلا ريغ ءاوهلا فييكتو ،تاداربلاب لقنلاو ،يراجتلا دي              ربتلاب

  .قيرحلا نم ةياقولاو
وـه لـيزاربلا نم ريبخ لوألا لماعلا قيرفلا سأرت          . نيلماع نيقيرف ءاشنإ مت ،ميدقتلا بقعو       - ٣٤

دربـملا لـقنلاو ،يراـجتلا ديربتلا       و ،يلحملا ديربتلا  : يه تاعاطق ةعبرأ لوانتو وديفيزأ ولواب ديسلا      
ديسلا وه كرمنادلا نم ريبخ يناثلا لماعلا قيرفلا سأرتو         . ةرارحلا تاخضمو لاقنلا ريغ ءاوهلا فيكتو     

  .قيرحلا نم ةياقولاو يواغرلاو لاقنلا ءاوهلا فييكت: يه تاعاطق ةثالث لوانتو ،نسنروس ليكيم
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قـيرف لك مدقو    . ةقرفألا تالوادم جئاتن ن   أشب ةماع ةسلج يف هريرقت قيرف لك سيئر مدق          - ٣٥
نأ كلذ ىلإ فاضي    . تاعاطقلا نم عاطق لكب ةلصلا تاذ تامولعملاو ةزيمملا ريبادتلاب ةيئاهنلا مئاوقلا          

تارييـغت تـلخدأو هتشقانم تمت فارطألا نم ةمدقملا تاقرولل لماكلا عيمجتلا نأب دافأ قيرف لك                
ةيلمعلا ريبادتلا ةمئاق ىلع يلمعلا بيردتلا ةقلح يف نوكر        اشملا قفاوو . ريرحتلاب صاخ اهمظعم ةفيفط   

تبوص يتلا ةروصلاب ،ةمدقملا تاقرولا عيمجت نأ امك ا،         . هاندأ ةدراولا ةصخلملا لوادجلا يف ةدراولا     
لوألا قفرملا ةئيه ىلع ريرقتلا اذ  ًاضيأ ةقفرم.  

  يلرتملا ديربتلا: ١لودجلا 
ةلص تاذ   

داوملاب 
ةدفنتسملا 

 نوزوألل

نطلاب (ةميقلا 
دافنتسا ةلادب 

 )نوزوألا

ةفصلا 
 ةيلمعلا

ةيلاعفلا 
 ةيفيلاكتلا

ةيئيب ايازم 
ىلع ةردقلا (

رارتحالا 
 يملاعلا

ةيئيب تارابتعا 
 )اهريغ(

ةدفنتسملا داوملا ةداعتسا  ١
ةرود ةيا   دنع نوزوألل

 ةايحلا

مارغوليك١٠٧ معن / ةطسوتم  
 ةيلاع

/ ةطسوتم
 ةيلاع

ةد اعإ رايخ ةيلاع
 بلصلا ريودت

/ يلاع  ك٣٤٠   
 ةطسوتم

/ يلاع
 ةطسوتم

  لاع

ركب/ليوحت ٢  م لمع ءا ةطسوتم لاع معن إ /
 يلاع

/ ةطسوتم
 يلاع

يف ةءافك  ضفخنم
مادختسا 

 ةقاطلا
برستلا ليلقت  ٣

 )ةميدق/ةديدج/تادعم(
ضفخنم ضفخنم معن

 /
 طسوتم

/ ضفخنم
 طسوتم

 دجوت ال ضفخنم

نم يجيردتلا صلختلا  ٤
نوزوألل ةدفنتسملا داو ملا

 ةديدجلا تادعملا يف

/ ةطسوتم ةضفخنم معن
 ةيلاع

/ ةطسوتم
 ةيلاع

 دجوت ال ةطسوتم

/ ةطسوتم ةضفخنم   
 ةيلاع

/ ةطسوتم
 ةيلاع

  ةضفخنم

داوملا ىلع ءاضقلا  ٥
نوزوألل ةدفنتسملا 

 "فطش"

/ ةطسوتم فورعم ريغ معن
 ةيلاع

 دجوي ال فورعم ريغ فورعم ريغ
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  يراجتلا ديربتلا: ٢لودجلا 
ةلص تاذ   

داوملاب 
ةدفنتسملا 

 نوزوألل

نطلاب (ةميقلا 
دافنتسا ةلادب 

 )نوزوألا

ةفصلا 
 ةيلمعلا

ةيلاعفلا 
 ةيفيلاكتلا

ةيئيب ايازم 
ةردقلا (

ىلع 
رارتحالا 

 يملاعلا

ةيئيب تارابتعا 
 )اهريغ(

برستلا ليلقت  ٦
 )ةميدقلا تادعملا(

/ ةضفخنم ةنس/ ك٧٠ معن
اع/ةطسوتم
  ةيل

/ ةطسوتم
 ةريغتم

/ ةطسوتم
 ةيلاع

يف ةءافك 
مادختسا 

 ةقاطلا
نم ركبملا جورخلا  ٧

قودنص (ليغشتلا 
 )راود

اع/ةطسوتم ةطسوتم معن
 ةيل

/ ةطسوتم
 ةيلاع

/ ةطسوتم
 ةيلاع

يف ةءافك 
مادختسا 

 ةقاطلا
يجيردتلا صلختلا  ٨

 HCFCsـل ركبملا
  )ةديدج تادعم(

اع/ةطسوتم ةيلاع معن
 ةيل

ن  ةريغتم رت
 لالحإلاب

يف ةءافك 
مادختسا 

 ةقاطلا
ةنحشلا ضيفخت  ٩

مظنلا مادختساب 
 ةرشابملا ريغ

/ ةضفخنم ةيلاع ةطسوتم ةيلاع معن
 ةطسوتم

 ةريغتم

ةنحشلا ضيفخت  أ٩
 ىرخأ لئاسوب

/ ةضفخنم ةريغتم ةطسوتم ةيلاع معن
 ةطسوتم

 ةريغتم

داوملا ةداعتسا  ١٠
نوزوألل ةدفنتسملا 

عاونألا نم 
دي ربتلل ةفلتخملا
 يراجتلا

/ ةطسوتم ةريغتم ةطسوتم ةيلاع/ةطسوتم معن
 ةيلاع

ةداعإ رايخ 
 بلصلا ريودت

داوملا ىلع ءاضقلا  أ١٠
نوزوألل ةدفنتسملا 

 "فطش"

اع/ةطسوتم ةفورعم ريغ معن
 ةيل

ريغ 
 ةفورعم

ريغ 
 ةفورعم

 دجوت ال

  ةدربملا لقنلا لئاسو: ٣لودجلا 
ةلص تاذ   

داوملاب 
ةدفنتسملا 

 نوزوألل

نطلاب (ة ميقلا
دافنتسا ةلادب 

 )نوزوألا

ةفصلا 
 ةيلمعلا

ةيلاعفلا 
 ةيفيلاكتلا

ةيئيب ايازم 
ىلع ةردقلا (

رارتحالا 
 يملاعلا

ةيئيب تارابتعا 
 )اهريغ(

نم برستلا ليلقت  ١١
 ةميدقلا تادعملا

/ ةطسوتم ةطسوتم معن
 ةيلاع

/ ةطسوتم
 ةيلاع

/ ةضفخنم
 ةطسوتم

ةءافك 
مادختسا 

 ةقاطلا
لاق تنالا عيجشت ١٢

 CFCنم 
  HCFCsو

/ ةضفخنم ةطسوتم ةطسوتم ةضفخنم معن
 ةطسوتم

ةءافك 
مادختسا 

 ةقاطلا
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  ةرارحلا تاخضمو تباثلا ءاوهلا فييكت: ٤لودجلا 
ةلص تاذ   

داوملاب 
ةدفنتسملا 

 نوزوألل

نطلاب (ةميقلا 
دافنتسا ةلادب 

 )نوزوألا

ةفصلا 
 ةيلمعلا

ةيلاعفلا 
 ةيفيلاكتلا

ةيئيب ايازم 
ةردقلا (

ى لع
رارتحالا 

 يملاعلا

ةيئيب تارابتعا 
 )اهريغ(

/ ةضفخنم ةيلاع  معن ةنحشلا مجح ليلقت ١٣
 ةطسوتم

ريغ 
 ةفورعم

/ ةطسوتم
 ةيلاع

مادختسا ةءافك 
 ةقاطلا

ةداعإو ةداعتسالا  ١٤
ةيا   يف ريودتلا

 ةايحلا ةرود

/ ةطسوتم معن
 ةيلاع

/ ةطسوتم ةطسوتم ةطسوتم
 ةيلاع

ةداعإ رايخ 
 بلصلا ريودت

تالدعم ليلقت  ١٥
تادعملا (برستلا 

 )ةميدقلا

/ ةطسوتم ةيلاع/ةطسوتم معن
 ةيلاع

/ ةطسوتم
 ةيلاع

/ ةطسوتم
 ةيلاع

 دجوت ال

نم ركبملا جورخلا  ١٦
قودنص (ليغشتلا 

 )ددجتم

مادختسا ةءافك  ةطسوتم ةطسوتم ةطسوتم ةطسوتم معن
 ةقاطلا

يجيردتلا صلختلا  ١٧
نم ددحملا دعوملا لبق 

HCFC) تادعملا 
  )ةديدجلا

مادختسا ةءافك  ةريغتم ةطسوتم ةيلاع ةطسوتم معن
 ةقاطلا

 (MAC)لاقنلا ءاوهلا فييكت : ٥لودجلا
ةلص تاذ   

داوملاب 
ةدفنتسملا 

 نوزوألل

نطلاب (ةميقلا 
دافنتسا ةلادب 

 )نوزوألا

ةفصلا 
 ةيلمعلا

ةيلاعفلا 
 ةيفيلاكتلا

ةيئيب ايازم 
ىلع ةردق (

رارتحالا 
 يملاعلا

ةي ئيب تارابتعا
 )اهريغ(

ءانثأ ةداعتسالا   ١٨
ةيا   يفو ةمدخلا

 ةايحلا ةرود

/ ةطسوتم ةريغتم معن
 ةيلاع

/ ةطسوتم
 ةيلاع

اع/ةطسوتم
 ةيل

ةءافك 
مادختسا 

 ةقاطلا
نس  ١٩ ح مُلا رصحلا

 ايجولونكت
/ ةطسوتم ةيلاع/ةطسوتم معن

 ةيلاغ
/ ةطسوتم
 ةيلاع

/ ةطسوتم
 ةيلاع

ةءافك 
مادختسا 

 ةقاطلا
ةيرايع م تاسرامم ٢٠

ءانثأ تاثاعبنالل 
 ليغشتلا

/ ةطسوتم ةطسوتم ةيلاع/ةطسوتم معن
 ةيلاع

ةءافك  ةطسوتم
مادختسا 

 ةقاطلا
يجيردتلا صلختلا  ٢١

ددحملا دعوملا لبق 
دوجوملا CFCنم   

فييكت ةزهجأ يف 
نع ةلاقنلا ءاوهلا 

رظح قيرط 
  داريتسالا

/ ةضفخنم معن
 ةطسوتم

/ ةطسوتم ةطسوتم
 ةيلاع

ةءافك  ةطسوتم
مادختسا 
عم ةقاطلا 
ضافخنا 

 تاثاعبنالا
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  يواغرلا: ٦لودجلا 
ةلص تاذ   

داوملاب 
ةدفنتسملا 

 نوزوألل

نطلاب (ةميقلا 
دافنتسا ةلادب 

 )نوزوألا

ةفصلا 
 ةيلمعلا

ةيلاعفلا 
  ةيفيلاكتلا

ةيئيب ايازم 
ىلع ةردقلا (
 يملاعلا رارتحالا

تارابتعا 
 )اهريغ(ةيئيب 

ةايح ةرود ةيا  ٢٢  ةجلاعم
ةاطغملا تاحولل ا
 ةيذالوف حطسأب

وليك٣٥٠ معن    
وليك١١   

/ ةطسوتم
 ةيلاع

ةداعإ رايخ  ةيلاع/ةطسوتم ةطسوتم
ريودت 

 بلصلا
ةدفنتسملا داوملا دييقت  ٢٣

يواغرلا يف نوزوألل 
 رصنعلا ةيداحأ

اع/ةطسوتم ةضفخنم معن
 ةيل

ةءافك  ةيلاع/ةطسوتم ةدكؤم ريغ
مادختسا 

 ةقاطلا
لب ق يجيردتلا صلختلا ٢٤

نم ددحملا دعوملا 
HCFCs  

/ ةضفخنم ةريغتم معن
 ةطسوتم

ةءافك  ةطسوتم ةريغتم
مادختسا 

 ةقاطلا
ةنسلا تاثاعبنا ضيفخت  ٢٥

 ىلوألا
/ ةضفخنم معن

 ةطسوتم
ةءافك  ةطسوتم ةريغتم ةريغتم

مادختسا 
 ةقاطلا

ميماصت ىلع تانيسحت  ٢٦
 ءانبلا

/ ةضفخنم معن
 ةطسوتم

/ ةضفخنم
 ةطسوتم

ةداعإ رايخ  ةريغتم ةريغتم
ريودت 

 بلصلا
ةرود ةيا  ٢٧  تاجلاعم دم

 ةزهجألا عيمج ىلإ ةايحلا
وليك٤٦٠ معن    

وليك٢٣   
/ ةطسوتم
 ةيلاع

ةداعإ رايخ  ةيلاع/ةطسوتم ةطسوتم
ريودت 

 بلصلا

  قيرحلا نم ةياقولا: ٧لودجلا 
ةلص تاذ   

داوملاب 
ةدفنتسملا 

  نوزوألل

نطلاب (ةميقلا 
دافنتسا ةلادب 

 )نوزوألا

ةفصل ا
 ةيلمعلا

ةيلاعفلا 
  ةيفيلاكتلا

ةيئيب ايازم 
ىلع ةردقلا (
 يملاعلا رارتحالا

تارابتعا 
 )اهريغ(ةيئيب 

نم ةدودحم تاثاعبنا  ٢٨
 فراصملا عيمج

ةطسوتم ةطسوتم معن
 ةيلاع/ 

وتم/ةضفخنم ةيلاع/ةطسوتم
 ةطس

 دجوت ال

مظنلا يف ركبملا لاقتنالا  ٢٩
 ةتباثلا

 دجوت ال ةضفخنم ةطسوتم ةضفخنم ةيلاع/ةطسوتم معن

يف ركبملا لاقتنالا  ٣٠
 ةلاقنلا ةزهجألا

ةطسوتم ةضفخنم معن
 ةيلاع/ 

 دجوت ال ةضفخنم ةيلاع/ةطسوتم

ةياهنل ةميلسلا ةرادإلا  ٣١
ةزهجأ عيمج ةايح ةرود 

ةلماعلا قيرحلا ءافطإ 
 نوبركولاهلاب

ةطسوتم ةيلاع معن
 ةيلاع/ 

 دجوت ال ةضفخنم ةيلاع/ةطسوتم
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ةروـصب ةايحلا ةرود ةرادإ نأ نيكراشملا دحأ ركذ نأ ،لوألا قيرفلا تالوادم ءانثأ               ثدحو  - ٣٦  
ءاحنأ عيمج يف تادعملا ةءافك نم ديزتو ةيرورضلا ريغ تاثاعبنالا نم ضفخت نأ نكمي تادربملل ةلماش                

يف امب ج          . ءاوهلا فييكتو ديربتلل ةيعرفلا تاعاطقلا     ه قيبطت كلذ  نلا نم ةعونتم ةعومجم يف رظنلا نكميو
ةداعتـسالا تادعم نيسحتو ريودتلا ةداعإو      " سيفنتلا مدع "دعاوق لثم ،لوؤسملا مادختسالا تاسرامم      

  .ريمدتلا زفاوحو مصخلاو/عئادولا جماربو ،تامدخلا يينف بيردتو
نإ ًالئاـق ًايلاح ةلمعتسملا ةيلرتملا ةمدخلا يف ةدوجوملا ةزهجألا ليوحت نع رخآ كرتشم                 - ٣٧   بق  عو

ىلإ   CFC-12نم ليو   حتلا  HFC-134a          ىلإ لوحتلا امنيب ،ةيداصتقالاو ةينقتلا نيتيحانلا نم هيف كوكشم  
ةءاـفك يف بـساكم نـع ًابلاغ ضخمتي هنأو ،ةينقتلا ةيحانلا نم ريسي رمأ تانوبركورديهلا جيزم                 

فيلاـكت   ضاـفخنا  (٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا فورظ يف ًايفيلاكت        "لاعف هنأو ،ةقاطلا مادختسا       
نـم للقي نأ نكمي تادعملل ليغشتلا نم ركبملا جارخإلا وأ ليوحتلا نأ هلوقب ًاضيأ قلعو                ). ةلوانملا

جتـني امم ،ا                   ايح ةرود ةيا  ىلإ تلصو يتلا تادعملا يف كلذ ثودح لبق تاثاعبنالا نمو تابرستلا
ةيلرتملا ةزهجألا ليوحت نأشب    يدبُأ يذلا قيلعتلا نأ رخآ كراشم ركذو        . ةءافك رثكأ تادربم ةرادإ هنع    

ىدـل ًاينوناق وأ ًايلمع نوكي ال دق ليوحتلا اذه لثم نأو ،يأر درجم وه نوبركورديهلاب تادربملا ىلإ              
  .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لثم نادلبلا ضعب

ىـلع ةـماع تاـقيلعتب نوكراشملا ىلدأ نيلماعلا نيقيرفلا اسيئر اهاقلأ يتلا ريراقتلا بقعو            - ٣٨
ةـقلح نأـب مهداقتعا نع نيكراشملا نم ديدعلا برعأو          . اهجئاتنو يلمعلا بيردتلا ةقلح تالوا    دم

كلذـك حضتاو   . ريبادتلا نم ديدعلا نأشب تاربخلاو ءارآلل ةياغلل ًاديفم ًالدابت ترمثأ يلمعلا بيردتلا           
نأ نكمي اهاود   جو اهتيمهأو ريبادتلا نأ ينعت نادلبلا فلتخم ىدل تابقعلاو تاجايتحالاو عاضوألا نأ           

ىرخألا فارطألا نم ريبادتلا ةمئاق يف تالخدملا نم ديزملا بط حر           . ًاضيأ رخآل دلب نم توافتت      تقُأو
كراـشم ددشو  . الومش رثكأ ريبادتلا ةمئاق لعجل ةلواحم يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا داقعنا لبق   

يـغبني الف يلمعلا بيردتلا ةقلحل يئاهنلا جا        تنلا يه اهيلع قفاوملا ريبادتلا ةمئاق نأ املاط هنأ ىلع رخآ          
رـشع نماثلا عامتجالا ىلإ مدقت نأ ،كلذ نم الدب اهل يغبني ةمئاقلا نأو ،رييغتلل ةضرع نوكت نأ اهل                   

  .فارطألا عامتجا اهيف تبيل اهرمأ كرتي ىرخأ ريبادت يأ نأو. ثحبلا نم ديزملل فارطألل
مت يتلا ريبادتلا ذيفنت يف ءدبلاو مالكلا نع فقوتل         ل ناح دق تقولا نإ ىرخأ ةكراشم تلاقو         - ٣٩

ترهظ ةقالخ ًاراكفأ ةمث نأ رخآ كراشم ركذو        . اهيلع قفاوملا ريبادتلا ةمئاق يف حوضوب نآلا اهديدحت       
ريـغت نيـبو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نيب ةمئاق ةحضاو طباور ةمث نأو ،يلمعلا بيردتلا ةقلح ءانثأ                 

،    HCFCsنم تاثاعبنالاو يلبقتسملا جاتنإلا تاريدقت نأ       نم مغرلا ىلعو    . خانملا ةلهذم تاريدقت يه  
ضيفخت ىلع ريبك ردقب دعاست نأ ا              امنإو نوزوألا دئاوفل طقف سيل  HCFCsأش نم ريبادتلا ضعب نإف  

لـيلقتل ةيوق تاءارجإ ذاختاب تدشانو      . نوبركلا ئفاكمب تاثاعبنالا يف ةريبكلا تاضيفختلا ةيواز نم       
خانملا ريغتتاريثأت  .  

  يلمعلا بيردتلا ةقلح ماتتخا  -ًاعبار 
رهظلا دعب نم ةقيقد٤٦و ةعبارلا ةعاسلا يف ةقلحلا ضف مت  - ٤٠  .  
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  لوألا قفرملا
  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف/خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلل صاخلا ريرقتلا نع ةجتانلا ةمدقملا ريبادتلا ةمئاقل عيمجت    

نم (حرتقملا ءارجإلا 
صاخلا ريرقتلا 

ريرقتلاو نيقيرفلل 
قيرفل يليمكتلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا 
 يداصتقالا 

ةلص ءارجإلل له 
ةدفنتسملا داوملاب 

 نوزوألل
 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

 يلرتملا ديربتلا
داوــملا عا جرتــسا

نوزوألـل ةدفنتسملا   
لــخاد ةدوــجوملا 
دــيربتلا ةزــهجأ  
قــيمعلا دــيربتلاو 
ةرود ةيا      يف ةيلرتملا

 .ةايحلا

ةدـصرأ كانه    –معن    
نـم ةسناجتم ةيعيمجت    

 HCFCs وCFCsـــلا 
ةزـهجألا يف ةدوجوم    

  .ةيلرتملا

ةـيعيمجتلا ةدصرألا تردق    
ةدفنتسملا داوملا نم ةسناجتملا    

ةزـهجأ  يف ةدوجوملا نوزوألل    
 ١٠ ٧٠٠٠ـب تاداربلا لثم    

ءاـغرإو ثفن لماوعكو نط    
ماـع يف نط     ٣٢٠ ٠٠٠ـب    

٢٠٠٢. 

-يلاعلا/طسوتملا/ضفخنملا دهجلا
جهنلا نم ديدعلا نايب مت دقو 

ةداعإ يف ةماع رسيأ دربملاو . ًايملاع
. ءاغرإلاو ثفنلا لماع نم هرسأ

ىصقأب ةيلمعلا هذه سرامتسو 
ةيرضحلا تاروا   ا لوح ةلوهس

قطانملا نم عمجلا امأ . ةمخضلا
 .ةياغلل ةبعص ةلأسم وهف ةيئانلا

ةفلكلا توافتتو  . ةعفترم/ةضفخنم
عاجرتسا نوك عم جهنلا توافتب     

ةـلازإ يأو   . لهـسألا وه دربملا   
فوـس ءاـغرإلاو ثفنلا لماعل      

 ١٥-١٠ةـفلكلا طسوتم نوكي     
اذـه ناـك نإو ةدحولل ًارالود       
نع ضيوعتلا نم عون ىلع لمتشي      

داعملا ىرخألا تانوكملا عيب    ةداعإ  
 ).بلصلا لثم(اهريودت 

ـلا نوكتو –ةعفترم   CFC-11 
ىلع ريبك ريثأت تاذ CFC-12ـلاو  

ماجحأ نوكت امك ،يملاعلا رارتحالا 
ثفنلا لماعو دربملا نم لك 

ةمثو . ىرخألا يه ةريبك ءاغرإلاو
لصف يف لثمتت ةسوردم ةيجيتارتسا 
 ، تايافنلا ىرجم يف يهو تاودألا

ريودتلا ةداعإ جمارب ةدعاسم ًاضي أو
ىلع صرحلا يغبنيو . ىرخألا
  .لقنلا تايتسجول ريثأت ةعباتم

ىلع لاثم 
  كلذ
 ادنغوأ

١ 

داوــملا عاجرتــسا 
نوزوألـل ةدفنتسملا   
لــخاد ةدوــجوملا 
دــيربتلا ةزــهجأ  
قــيمعلا دــيربتلاو 
ةرود ةيا      يف ةيلرتملا

 .ةايحلا

ةدـصرأ دجوت    –معن    
نـم لـك نم ةسينج      

 يف  HCFCs و CFCsـلا
  .ةيلرتملا ةزهجألا

 ٢٠٠٢ماع يف تردُق . عفترم
ةدوجوملا ةيعيمجتلا ةدصرألا 

 ٧٠٠٠ـب تادربملا لخاد 
نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ١٠  

ةيمكلا ثلث لثمت يتلاو 
ديربتلا عاطق يف ةمدختسملا 

اهردقو ةعم ( ٣٣٦ ٠٠٠ا 
دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط 

 ).٢٠٠٢ماع يف نوزوألا 

. عـفترم /طسوتم/ضفخنم دهج 
ذإ ًايملاع جهنلا نم ديدعلا نايب مت       
لهسأ نوكت دربملا رسأ ةداعإ نأ      

. ءاغرإلاو ثفنلا لماع رسأ نم     
ةلوهـسب ةعئاـش ةسرامم هذهو      

ةمخـضلا تاروا     نإ . ا لوح
ةـيلمع ةيئانلا قطانملا نم عمجلا      

فارـطألا ضعب لعجتو    . ةبعص
ةـينورتكلإلا تادعملا عاجرتسا    

ةفلكلا توافتتو  . ةعفترم/ةضفخنم
عاجرتسا نوك عم جهنلا توافتب     

ةـلازإ يأو   . لهـسألا وه دربملا   
نوـكي ءاـغرإلاو ثفنلا لماعل      

ًارالود  ١٥-١٠ةـفلكلا طسوتم      
ىلع لمتشي اذه ناك نإو ةدحولل      
عـيب ةداعإ نع ضيوعتلا نم عون       

اهريودت داعملا ىرخألا تانو     كملا
 ).بلصلا لثم(

ــلا نوكتو     –ةعفترم    CFC-11 
ىلع ريبك ريثأت تاذ     CFC-12ـلاو  

ماجحأ نوكت امك ،يملاعلا رارتحالا     
ثـفنلا لـماعو دربـملا نم لك        

ةـمثو  . ىرخألا يه ةريبك ءاغرإلاو  
لصف يف لثمتت ةسوردم ةيجيتارتسا     
      ، تاـيافنلا ىرجم يف يهو تاودألا

ريودتلا ةداعإ جمارب ةدع    اسم ًاضيأو 
ىـلع صرـحلا يغبنيو     . ىرخألا

ةعامجلا 
  ةيبوروألا

١ 
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نم (حرتقملا ءارجإلا 
صاخلا ريرقتلا 

ريرقتلاو نيقيرفلل 
قيرفل يليمكتلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا 
 يداصتقالا 

ةلص ءارجإلل له 
ةدفنتسملا داوملاب 

 نوزوألل
 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

يبوروألا داحتالا ًالثم   (ًايربج ًارمأ   
نع ةرداصلا تاميلعتلا كلذكو    

WEE.(  

  .لقنلا تايتسجول ريثأت ةعباتم

ثـيح ًانزخم نييعت    
روهمجلا دارفأل نكمي   
اوعــضي نأ ماــعلا 
ةزـهجأو م     اجالث

. هيف مهيدل ديمجتلا  
كاـنه نكمي ثيح    
تادربــملا عازــتنا 

 .اهريودت ةداعإو

نيينفلا ىتحف –معن   
مهنكمي نيبر دتملا

ـلا تازاغ عاجرتسا 
CFC.  

رخآ ًاقالغإ لثمي وهو -ريبك  
  .CFCsمادختسال 

حبصت نأ نكمي –ةيلاع /طسوتم  
ةنايصلل ناكم داجيإ ةمهم 

 .ًابعص ًارمأ نيمأتلاو
 

لقن فيلاكت نوكت دق –ةعفترم   
كلاملا ةيلوؤسم قفرملا ىلإ تادعملا 

 .تامهاسملا طبثي دق يذلا رمألا
 

ذهو –ةعفترم   لاكشأ نم لكشلا ا     
قـمعي نأ نـكمي     " فيظنتلا ةلمح "

لوكوتورب يمارمب يريهامجلا يعولا    
 .لايرتنوم

 ١ اينيغ

داوــملا عاجرتــسا 
نوزوألـل ةدفنتسملا   
لــخاد ةدوــجوملا 
ةــيلرتملا تاـجالثلا  
دـيمجتلا تاجالثو   

ا ايح ةرود ةيا  يف.  
[SROC §4.2.8 p 

237] 

ةدـصرأ دجوت    –معن    
 HCFCs وCFCsـــلا 

يف ةـــسينجلا HFCsو  
يف (ةـيلرتملا تاجالثلا    

تادربــم ةروــص  
-٤لودجلا  ) يواغرو
ةحفص ١  ،٢٣٢.(  

ةيعيمجتلا ةدصرألا   –عفترم    
ــلا تادربـم نم ةسينجلا      

CFCs   ةزهجألا نم ةجرختسملا  
 يف  ٤ و CFCsـلا نم ةسينجلا    

ةدـصرأ يلاـمجإ نـم ةئاملا       
اــمأ . ةــيعيمجتلا تادربــملا

ــلا نم ةيعيمجتلا تايمكلا     
CFCsلــماوعك ةدوــجومل  ا

ةزـهجألا يف ءاغرإلاو ثفنلا     
كـلذ شقاـنن    (ةريبك يهف   

نود ةــلوليحللو ). هاــندأ
  كلت نم تاثاعبنا ثودح

ىلع ج      –ةطسوتم    ةدع نايب مت  
رـسأ ةداـعإو    . يملاعلا ىوتسملا 

رسا ةداعإ نم لهسأ ةدربملا ةداملا      
يرـجيو  . ءاغرإلاو ثفنلا لماع  

لوـح ةديدش ةلوهسب اهقيبطت     
نم عيمجتلاو  . ةيناكسلا زكارملا 

يف ةـياغ رـمأ ةـيئانلا قطانملا        
 .ةبوعصلا

فيلاـكتلا توافتتو    –ةضفخنم    
ىلإ  SROCريشتو  . جهنلا توافتب   

داوـم ةنحـشل ريغصلا مجحلا نأ     
لـعجي ةيلرتملا ةزهجألا يف ديربتلا      
ةـيدجم ريـغ ةيلمع عاجرتسالا      

لـماعل ةـلازإ يأ نأو      . ًايداصتقا
نوـكت فوـس ءاغرإلاو ثفنلا      

فوـسو ةطـسوتم    /ةيلاع هتف لكت
يودـيلا لمعلا نم ردق ىلإ جاتحت    

مغرـلا ىلع هنأو    ) ٣٤٣ةحفص  (
ثـفنلا لـماع عاجرتسا نأ نم       

  -٢٥٠نوكي دق ءاغرإلاو 

تاــبكرمل –ةــعفترم   CFC-11 
ةــسوملم ةردــق CFC-12ـــلاو  

نأ امك ،يملاعلا رارتحالا ثادحإل     
لـماعو تادربملا نم لك ماجحأ      

 يف ةدوــجوملا ءاــغرإلاو ثــفنلا
لازـت ال يتـلا ةـميدقلا ةزهجألا        

. سأب ال ماجحأ يه ةمدختسم ا     
تايافنلا ىرجم يف ةزهجألا لزع نإ      
ةداعإ جمارب ًاضيأ دعاسي نأ نكمي      

ةاـعارم يغبنيو   . ىرخألا ريودتلا 
تاـيلمع ىـلع لـقنلا تاريثأت       

  وأ تادربملل ريمدتلا وأ عاجرتسالا

تايالولا 
ةدحتملا 

 ةيكيرمألا

١ 
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نم (حرتقملا ءارجإلا 
صاخلا ريرقتلا 

ريرقتلاو نيقيرفلل 
قيرفل يليمكتلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا 
 يداصتقالا 

ةلص ءارجإلل له 
ةدفنتسملا داوملاب 

 نوزوألل
 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

تلا ةدصرألا      نوـكي ،ةيعيمج    
ةايح ةرود ةيا       يف عاجرتسالا
ةـياغلل ًامهم ًارمأ داوملا هذه      
صلختلا ةلحرم يف ا       أل ًارظن
يف نوـكي امثيح ةزهجألا نم     

ةئاملا يف   ٥٠(بيست عاطتسملا     
ثـفنلا لـماع نم     ). ةداع

دفنتـسملا يئاـغرلا ءاغرإلاو     
ةيقبتملا ةيمكلاو نوزوألا ةقبطل    

  .ةدربملا ةداملا نم

ةـفلكت نإف ،ةدحولل ًامار      غ ٣٢٥  
ىلإ لـصت ريمدـتلاو رسألا ةداعإ     

دـحاولا وليكلل ًارالود     ٦٠-٣٠  
اـمم ءاـغرإلاو ثفنلا لماع نم       
تسيل ا        أ وأ ةيداصتقا ريغ اهلعجي

). ٣٤٣ةحفص  ( فيلاكتلا ةظهاب   
داوـملا عاجرتـسا نإف كلذ عمو       
ةـصرف يـطعي يواغرلاو ةدربملا      

داوـمل ريمدتلا ةداعإ    /عاجرتسالل
موـينمولألا لـثم    (ًاضيأ ى   رخأ

نع ضوع    ) بلصلاو  ي يذلا رمألا
  .فيلاكتلا هذه

ريودـت ةداعإ كلذكو ،يواغرلا       
  .ىرخألا ديربتلا تانوكم

    

لـماوع عاجرتسا   
نم ءاغرإلاو ثفنلا   
دـنع ديربتلا تادعم   

ا ايح ةرود ةيا .  
 

عــنم نــكمي –مـعن    
-CFC تاــــثاعبنا

 HCFC-141bو11
 HFC-134aكلذــكو 

  .ريبادتلا هذه لثمي

حوارتت . مجحلا ةريبك /ةطسوتم
ةدـصرألل ةيلاحلا تاريدقتلا    
ثـفنلا لماوع نم ةيعيمجتلا     
تاــجتنملا يف ءاــغرإلاو  
اذـه لــخاد ةدوـجوملا     

ىلإ  ٣٥٠ ٠٠٠ـب عاـطقلا     
ةداـم نـم نط      ٤٥٠ ٠٠٠  

CFC-11  ١٠٠ ٠٠٠ و – 
ةداـم نـم نط      ١٥٠ ٠٠٠  

HCFC-141b. 

ةتباث تاناقت دجوت –ةطسوتم   
عاجرتسال يلاعلا د هجلا مدختست
. ةيلرتملا ةزهجألا نم يواغرلا

ةقشلا دع   ب نإف كلذ عمو
ىلإ لوصولا لعجي فوس ًايفارغج 

  .ًاقاش ًارمأ تادحولا ضعب

ثفنلا لماوعل ةلازإ يأ     -ةطسوتم  
     ، ةـفلكلا ةطسوتم نوكت ءاغرإلاو

-١٠ةداع فلكي ةجالث زيهجتف     
مغرـلا ىلع ،ةدحولل ًارالود      ١٥  

ضيوـعت ى   لع لمتشي اذه نأ نم    
تاـنوكملا عـيب ةداعإ نع مجان       

 .اهريودت ةداعإ يرجت يتلا ىرخألا

ةداملو   –ةعفترم    CFC-11   ال ةردق  
يملاعلا رارتحالا ثادحإل ا      سأب .

لزـعل ةـسوردم ةسايس عابتإ نإ       
نأ نكمي تايافنلا ىرجم يف ةزهجألا      
ريودـتلا ةداعإ جمارب ًاضيأ دعاسي      

ىلإ ريكفتـلا هـجتا اذإو      . ىرخألا
نكميف ليغشتلا نم ةزهجألا     بحس  

يف تاروــفو كاــنه نوــكت نأ 
  .ةقاطلا مادختسا

ةعامجلا 
 ةيبوروألا

١ 

هيف دجوي عضو 
يواغرلا مادختسا 

 ٢٠٠١ماع ذنم يرجي    
يليدــعت ثيدــحت  

ًادـج امهم رييغتلا اذه ناك      
لماوع ةلكشم لح هنأ ثيح     

تـناك ءاوس ةئساجلا يواغرلا     
تاـعاطقل وأ دـيربتلا عاطقل      

عينـصتل ةـيفيلاكتلا ةيلاعفلا نأ      
ةضفخنم  CFCنم ةيلاخلا يواغرلا      

الإ  ٢٠٠٠ماـع ذـنم ثدحت مل         
فالغلا يف   CFCـلا نم تاثاعبنا      

 ١ رودافلسلا
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لزع مظنل ةئساجلا 
مظنو تاجالثلا 

 ىرخألا لزعلا

retrofitting   لزع مظنل
لـيوحت مت دقف    : ديربتلا

ءاـغرإلاو ثفنلا لماع    
غلبت يتلا   CFC-11 نم  

دافنتـسا ةلادب ا      ردق
ىلإ  ١،٠٠نوزوألا    

HCFC-141    غـلبت يتلا  
دافنتـسا ةلادب ا      ردق

لقأ وأ   ٠،٠٥نوزوألا    
% ٨٠ةبـسن رفوي امم     

ةردقلا ىلع ةباقرلا نم    
. نوزوألا دافنتسا ىلع  

ةفاـضم ةيناكمإ كانهو    
ـلا ةرسأ نأ يف لثمتت     

HFC يــطعت فوــس  
ال ءاـغرإو ثفن لماع     

  .نوزوألا ةعيبطب رضي

نم ةعونصملا ءاغرإلاو ثفنلا    
مادختـساب كلذو    CFCـلا    

نم ةيلاخ ءاغرإو ثفن لماوع     
  ..CFCـلا 

ــلا مدختـست دعت مل ىرخأ       
CFC-11    ، ءاغرإو ثفن لماوعك  

هيليدعت ثيدحت ةيلمع    تمت دقلف   
نم نوينفلا نكمتو  % ١٠٠ةبسنب  

ةديج ةروصب ةناقتلا هذ  لمعلا.  

ةـيلمعلا هذـه نأ ثـيح ةياغلل        
ال ءاـغرإو ثفن لماع مدختست      
يـطعتو ،نوزوألا ةـعيبطب رضي      
وأ ةـياغلل ضفخنم ليوحت لدعم      

  .رفص هرادقم

وأ ءاـغرإو ثـفن لماعك يوجلا       
يف تاــجالثلل فــيظنت لــماع 
مت عاطقلا اذه نأ ثيح رودافلسلا      

  .لماكلاب هليدعتو هثيدحت

نادلبلا ىدل تداس   
 ٥ةدــملاب ةــلماعلا 

ليدــعتلا ةــيلمع  
عناصملا يف يثيدحتلا   

ع ينـصتب موقت يتلا   
ةمدختسملا تاجالثلا  

دربك  HFC-143ـل    

تاـجالثلا يف دـجوت   
نادـلبلا يدل ةدوجوملا    

 ٥ةداــملاب ةــلماعلا  
ةلماعلا ريغ نادلبلاو ا    

عناصملا نم دي   دعلا يفو 
مدختـــست يتـــلا 
ثدـحتلا ايجولونكت   

تايئاــصحإ ىلإ رظنلاــب  
نـم دـيدعلا ىدل داريتسالا      
نأ ةـظحالم نـكمي نادلبلا      

دـق   HCF-143ـلا تايمك     
تاونــسلا لالــخ تدادزا 
نـم لقأ نم ةريخألا سمخلا      

دـيزي ام ىلإ ةيرتم نانطأ       ١٠  

مدختست ةجالث ءانتقا رسيألا نم     
HFC-134a     ليدبلا يه ا  أ ثيح  

كاـنهو  . قوـسلا يف دوجوملا   
تاجالثلا هذه نم ليغشت لعفلاب     

لـماع   اهـنم لكلو دلب لك يف       
ديربت ةدامو ديدج ءاغرإو ثفن     

نـكمي تقولا نم مكف     . ةديدج

ةجالث عينصتل ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا نإ     
سـفن يـه نوـكت دق ةديدج        
هـيلع تـناك امم لقأ وأ ةفلكتلا        

ثـيح  . ةقباـسلا ايجولونكتلاب  
دـيزت فوس ةيرامثتسالا ةفلكتلا     

دافنتـسا ىـلع ةر     دـقلا لماعب  
 .٠،٠٠هردقو نوزوألا 

نوزوألا دافنتسا ىلع ةردقلا لماعو     
وـه    CFC-12ـلل ةـنراقم   ١،٠   

رارـتحالاو   HFC-134aـل رفصب   ،
وـه   CFC-12نـع مجانلا يملاعلا       

ىلإ   ٧٠٠٠ نـم ربكأ ةرم     ٨٠٠٠   
مجانلا يملاعلا رارتحالا ىلع ةردقلا     

حوارـتي يذلا    HFC-134aـلا نع   

 رودافلسلا
 

٢ 
 ٥و
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لماعك  HCFC-141و  
. ءاــغرإو ثــفن 

نيجورتينلا مدختسيو  
يف فـيظنت لماعك    
كلذـبو تاجالثلا   
ــلا لحم الوأ لجي     

CFC-11 دـــعب مث  
لــحم لــحي كــلذ 

HCFC-141.  

ةيعيمجت ةدصرأ يليدعتلا   
  .HFC-143ـلا نم 

رتم انط  ٢٢٠ىلع   لعجي امم اي    
هذـه ذـخأ يرورضلا نم      
ثيح رابتعالا يف ةيجيتارتسالا    
نم تايمك كانه نوكيس هنأ     

HFC-143    نم رثكأ  CFC-12 
ةيا   ٢٠١٠لولحب.  

 

ةداـمو   CFC-12ـلا مادختسا   
  ؟٢٠١٠دعب ىتح ريودتلا 

رمألا   ٤٠٠٠ و ٢٠٠٠نيب   يذـلا   
 HFC-134aلالـحإ نأ ًانمض ينعي      

للقي نأ هنأش نم     CFC-12ـلا لحم   
نم للقيو نوزوألا ةقبط ىلع ريثأتلا      

  .يخانملا ريغتلا

داوملا عاجرتسا 
نوزوألل ةدفنتسملا 

لخاد ةدوجوملا 
ةيلرتملا تاجالثلا 

ديربتلا ةزهجأ لخادو 
ةرود ءانثأ قيمعلا 

 .ةديفملا ةايحلا

ةدـصرأ دـجو    ت ،معن 
 CFCنــم ةــيعيمجت 

ةزـــهجألا يف HFCو  
  .ةيلرتملا

 

تاباـسحلا تلد دقل     –ريبك    
كاـنه نأ ىـلع ةقيقحلا يف       

ـلا نم نط   ١٠٧٠٠٠  CFC 
نم نط   ٣٢٠٠٠٠و ماعلا يف    

تـقولا نم مكف    . CFCـلا
تاـيمكلا هذه يفكت فوس     

  .نادلبلا عيمج

رسأ ةداعإ نأ ىلع ليلدتلا مت دقل       
م ةيلمع رثكأ رمأ وه     CFCـلا ن  

كلذ . عاجرتسالا لماع فيظنت  
نـم لـب ةياغلل بعصلا نم هنأ        
ثـفن لماع عاجرتسا ليحتسملا     

  .ءاغرإو

عينصت تقو ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا يتأت     
ىـلع قبطنت ام ا         أ ثيح ةجالثلا

عجرتسملاCFCـلا  .  

ىـلع ظافحلاو ةئيبلا ىلع ريثأتلا نإ       
 –يخاـنملا ريغتلاو نوزوألا ةقبط      

ةداعإ   –عاجرتسا ببسب    ريودـت   
CFC       ىلع دوعت يتلا عفانملا نم ديزي  

  .ةئيبلا

 ٢ رودافلسلا

قودنــص ءاــشنإ 
رييغت ليومتل ددجتم   
ةــميدقلا تادــعملا 

 .ةديدج تاجالثب

ءارجإلا اذ –ةيلاع   
عاجرتسا نكمي 

نأ HCFC وCFCـلا  
  .ايسُأ دادزي

زاـغ عاجرتسا نإ     –ةريبك    
ريمدــت بــناج ىلإ دــيربتلا 

نأ هنأـش نم ةميدقلا تادعملا      
مادختـسا ةرورض نم للقي     

CFCديربتلل  . 

قودنـصلا دوـجو عم      –ةيلاع    
     ، ضفخنـم ةدئاف لدعمب ددجتملا
تادـعملا لـيومت دادزي فوس      

 .ماع دعب اماع ةديدجلا

دربـملا عاجرتسا ةفلكت     –ةضفخنم    
ةـيحان نـم لـثم         ت اهنكلو ،ةريغتم
مئاــقلل ةبــسنلاب ةــيزم ىرــخأ  

ريمدـت نإـف كلذك     . عاجرتسالاب
ةـيزم وه تاجالثلا ت     انوكم ضعب 

نأ ةـيلاملا ةـيلآلل يـغبنيو       . ةفاضم
ريمدـت لباقم مسر عفد ىلع لمتشت       

     ، عاجرتسالا ىلع دوعت ةيلمع قلخ
نم عفترم ريثأتب    HFCsعاجرتساو    ،

  .يملاعلا رارتحالا

 ٢ كيسكملا
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 .ةعجرتسملا يواغرلاو ديربتلا زاغ
قودنــص ءاــشنإ 
تادعملا نم جمانربل   
مـسر قـيرط نع     

هقبـس  ي ،عاجرتسا 
ءدبل يئادتبا قودنص   

 .جمانربلا

ءارجإلا اذهو –ةعفترم   
ءاضقلا متي فوس 

ةلكشم ىلع لماكلا 
ىلع نوزوألا دافنتسا 

   CFCـب ةبسنلاب لقألا

ريمدتب   –عفترم    CFC  نوكت  
 CFCsـــلا ةرادإ ةلكــشم 

ىلإ تـضفخنا دـق عجرتسملا      
  .ىندألا دحلا

يف ةبوعـصلا نمكت     –ةطسوتم    
ج ماـنرب عضو ىلع مسر ضرف     

 .ريمدتلل

تادعملا يكلامل يغبني    –ةطسوتم    
. ريمدـتلا نـمث اوعفدي نأ ةميدقلا      

ًاـطبثم كـلذ نوكي نأ نكميو       
 .جمانربلل

 ٢  كيسكملا 

ىلع ديكوتلا 
برستلا ةحفاكم 
عاجرتساو ،نم 

HFC-134aو CFC-

ةنايص يف 12  
  .تاجالثلا

دـق اـننأ كلذ ةيمهأو      
ىلإ فاـطملا انب لصي     
ةيمك ىلع بلط دوجو    

نم لك    نم لقأ   CFC-

ةنايصل  HCF-134a و 12  
  .ةيلرتملا تاجالثلا

ةـيمك نأ احيجرت رثكألا نم      
بقع   HFC-134aـلا  ٢٠١٠ 

تاـجايتحالاب ءافولا نامضل    
ءاـفتخالا وحن    CFC-12نم    

داــعملا تادربـملا نأ ثـيح   
رـثكأ نوكت فوس اهريودت     

  .ةردن

-CFCعاجرتسا ةيلاعف رادقم ام     

ةيمكب ةنراقم ريودتلا ةداعإ مث     12  
HFC-134a  بـــقع  ٢٠١٠ 

نم تاجايتحالاب ءافولا نامضل    
CFC-12؟  

عينـصتل ةـيفيلاكتلا ةيلاعفلا نإ      
وـه   CFC-12تب ةيلرتم تاجالث    

يهو مارغوليكلل ارالود    ١٥-١٠  
-HFCـلا تاجالثل ةفلكتلا سفن   

134a    تاجالثب ةنراقم  LPG  يتلا  
وـليكلل رالود    ١،٠٠نـع لقت      

سـفن مدختست فوس ا        أ ثيح
تاـجالث اهمدختست   يتلا ءازجألا   

  .CFC-12ـلا 

 LPGـــل لاعتــشالا ةــيلباق نإ 
ثــفن لــماوعك ناتنبولكيــسلاو 
نأ انمـض ينعت ديربتلا يف ءاغرإو        
نـم ديزت نأ اهيلع نوكيس نادلبلا       

  .ةنايصلا شرو لخاد ةمالسلا ريياعم

 ٣ رودافلسلا

نـم برستلا ليلقت    
تادحولا نم دربملا   
ال يتـلا وأ ةديدجلا     

 لامعتسالا ديق لازت
[SROC §4.2.6 p 

235] 

يف نــكلو –مــعن   
زاـجي يتـلا تالاحلا     
ةدفنتــسملا داوــملل  
اـ       أب اـهيف نوزوألل
لازــي الو تادربــم 

. اهلامعتــسا لــصاوتي
ةزــهجألا مدختــستو 

مجح –ضفخنم   ةنحـشلا      
. ةضفخنم برستلا تالدعمو  

نم  CFCتاثاعبنا تردق دقو      
يف نـط    ٨٠٠٠ـب ةزهجألا     

رثأتسي ام يأ     ٢٠٠٢  ١،٦ %
  تادربملا تاثاعبنا يلامجإ نم
 

برستلا تالدعم نإ    –ةضفخنم    
ةـميدقلاو ةدـيدجلا تادعملا نم      

ىلإ فضي  . لعفلاب نآلا ةضفخنم  
برستلا تالدعم ليلقت نأ كلذ     

تاــجالث لا نــم نيــيالملا يف
بـلطتي فوس نآلا ةمدختسملا     
اومدـقي نأ لزانملا باحصأ نم      

شيـتفتلا ةـفلكت نإ      –ةضفخنم    
تاجالثلا ةنايصو تاثاعبنالا ىلع    
وـه لزانملا نييالم لخاد ةميدقلا      

  ) ج٢٣٥ةحفص (ريب ك ضافخنا

تاـثابعنا ليلقت نإ نأ      –ةضفخنم    
نوزوألـل ةدفنتسملا داوملا نم لك      

ىـلع اـ         (  سأب ال ةردق اهل يتلا
 – HFC-134aو) يملاـعلا رارتحالا  

نوكي فوس   –ةليئض تناك امهم      
 .خانملا ريغت لع يباجيإ ريثأت اهل

تايالولا 
ةدحتملا 

 ةيكيرمألا

٣ 
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 نوزوألل
 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

وأ  HFC-134aةديدجلا    
HC-600a    ريثكلا نأ الإ  

ال يتـلا تادحولا نم     
دـمتعت مدختست تلاز    

ةحفص  (CFC-12ىلع  
  ). ج٢٣١

مدـع نامضل ةنايصلل م       زهجأ
دودـحلا قيـضأ يف الإ برستلا       
ةروصب لمعي زاهجلا ادب نإو ىتح     

 ) ج٢٣٤ةحفص . (ةبيط

جئازــم مادختــسا 
 نيبورـب نم ةلئاس   

 يف (LPG)نيتوـــب 
  .تاجالثلا

نوكيـس ثيح ،ةمهم    
عينـصت ىلإ لوحت كانه    

 R-12نودب تاجالثلا   
اذ اـــمهو R-134وأ   

اهردـق ناـمأ ةجرد     
ةقيدص يهو  % ١٠٠

  .نوزوألا ةقبطل

يليدــعتلا ثيدــحتلا متــي 
ىلإ ةرـشابم    R-12تاجالثل    

LPG     يف ةريبك تارييغت نودب  
  .اهمظن

 ٤ رودافلسلا   

 ةزهجألا ليوحت بلط  
ىلإ ةمدختسملا ةيلرتملا   
ةمدختسم ريغ لئادب   
ةدفنتــسملا داوــملل 
بـلط وأ ،نوزوألل    
ليغشتلا نم بحسلا   
تادحولا لادبتسا وأ   
تـقو نيحي امنيح    

  .ةنايصلا
[SROC §4.2.5 p 

234-235]  

كاـنه لازي ال     –معن    
ةزهجألا نم ريبك ددع    
ةمدختسم لازت ال يتلا    

 CFCةدام ىلع دمتعت    
 ) ج٢٣٥ةحفص (

تادحولا لادبتسا   – ضفخنم  
نأ نكمي   CFC-12ةدامب ةلماعلا     

يف ةريبك تاضيفخت ىلإ يدؤي     
عاجرتـسا مت اذإ تاثاعبنالا     

. ةميلس ةروصب هريمدتو دربملا   
ثدحت ىلإ تابرستلا ليمت الو     
ةيلرتملا ةزهجألا مادختسا ءانثأ    

  .ةيلاع نوكت نال

كورس ريشت    –ةضفخنم    SORC 
ةدود حملا ةيلامسأرلا دراوملا نأ ىلإ    

ىلإ يدؤـت ةيمانلا نادلبلا ىدل      
ةـلامعلا ةفيثك تادحولا ةنايص     
ليغـشتلا نم بحسلاب ةنراقملاب     
ريـغ ةديدج تادحوب لادبتسال     
ةدفنتـسملا داوـملا ىـلع ةمئاق       

 ٢٣٥ةحفـــص (نوزوألـــل 
  ).يزيلجنإ

ىدـل نوـكت ال دق       –ةضفخنم    
ءارـشل دراوـملا ةـيمانلا نادلبلا       

كلذ ىلإ فاضي   . ةديدج تادحو 
ليدــعتلل ةــينقتلا ىود ــجلا نأ

 CFC-12تادــحو يثيدــحتلا 
نوكت دق   HFC-134aىلإ اهليوحتو     

فورعملا ريغ نمو   . اهيف اكوكشم 
داوـملا قـفاوت مدـع      (لثم رومأ   

كلذـكو  ) تادعملا ءادأ ضافخناو  
يثيدحتلا ليدعتلا تايلمع فيلاكت    

  .ةفورعم ريغ كلت

نوكي فوس   –ةطسوتم  /ةضفخنم  
يت ـلا تادحولا نم دئاز ددع كانه   

يتـلاو تاـيافنلا يرـجم لخدت       
ةقيرطب اهريودت ةداعإ ىلإ جاتحتس     

ةحفـص  (ةيئيب ايازم قيقحتل ةميلس     
نسحأ اذإ هنإف كلذ عمو     )  ج ٢٣٥

تادربـملا عيمج ريمدت    /ريودت ةداعإ 
     ، ةـيافنلا ىرخألا داوملاو يواغرلاو
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ايازم نإف      
دـق يرارـحلا سابتحالا تازاغو      

مدختـست فوـسو    . ةريبك نوكت 

تايالولا 
ةدحتملا 

 ةيكيرمألا

٢ 
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نم (حرتقملا ءارجإلا 
صاخلا ريرقتلا 

ريرقتلاو نيقيرفلل 
قيرفل يليمكتلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا 
 يداصتقالا 

ةلص ءارجإلل له 
ةدفنتسملا داوملاب 

 نوزوألل
 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

يتلا  HFC-134aلالحإلا تادحو     
 HC-600aوأ ،يملاع رارتحا ةوق اهل      

يزيلجنإ ٢٣١ةحفص  ( كلذـلو  ).  
ةـقاطلا مادختـسا تاروفو نإف       

اـ     (  ءافك فعاضتت دق تاجالثلا
رثكأ وأ  ٣× ىلإ لـلقت نأ نكميو     )  

ساـبتحالا تاثاعبنا نم ديعب دح      
  .يرارحلا

رفاوـــت لـــيل قت
ةزـهجأو تاجالثلا   
قــيمعلا دــيمجتلا 

-CFCـل ةلمعتسملا 

11 &12  

نوـكت فوس    –معن    
لــقأ ةــجاح كاــنه 

ركبلا  CFCمادختسال    
برــستلا ةــلاح يف  

  .حالصإلاو

لدعم يف دعاسي –طسوتم دهج    
 .فظنأ تايجولونكت ىلإ لاقتنالا

لادبتـسا نإ   . ةطسوتم/ةضفخنم
حبرلا شماه قيضت ديربتلا تازاغ     

 .نوينقتلا هققحي يذلا

نم ليلقتلا نإ –ةيلاع   
-CFCىلع ةدمتعملا تايجولونكتلا 

نمللقي نأ هنأش نم CFC-12 و11  
  .يملاعلا رارتحالا

 ٤ انايغ

تاجالثلا عيجشت 
ريغ ديمجتلا ةزهجأو 
يتلاو ةئيبلاب ةراضلا 
ةدام ىلإ جاتحت ال 

CFCقاوسألا يف  . 

رفصلا ةجردب مادختسا   
ةدفنتــسملا داوــملل  

عاــطق يف نوزوألــل  
 .ديربتلا

رـخآ ءا      –ةيلاع    إ لثمت يهو  
  .CFCsـلا ةدام مادختسال 

ةيكالهتسا فيلاكت  . ةيلاع/ةطسوتم .ةديدجلا ايجولونكتلاو لادبتسالا
 .ةضفخنم

يف مدـقتلا ىـلع لدت       –ةعفترم    
دعاـسي نادلبلا ىدل ايجولونكتلا     

 .لاثتمالا ىلع ةظفاحملا ىلع
 

 ٤ انايغ

  يراجتلا ديربتلا
 )يعانصلا ديربتلا ،درابلا نيزختلا ،ةيذغألا عينصت ،يعاطقلا ةيذغألا تادعملمشي (

نـم برستل ليلقت    
ةزـهجألا تادربم   

 .ةميدقلا

ثـيح نكلو    –معن    
 HCFCsــب حمسي    

 .تادربمك

مادختـــسا نأ –ريبـــك   
ةزهجأ نم ةيلحرملا تاثاعبنالا    
وـحن لثمي دق ةيراجتلا ديربتلا      

ضـعب   –ةطـسوتم   /ةضفخنم  
تاريغتلاـب ةلـص تاذ ريبادتلا      
نم مغرلا ىلع عقاولا يف ةثداحلا      

ضــفخ ريبادــت –ةطــسوتم   
حوارـتت تادربملا نم تاثاعبنالا     

ىلإ   ٢٠نم اهتفلكت    ارالود  ٢٨٠   

لـيلقت ريبادت دوعت    . ةيداع/ةطسوتم
تادربملا عيمج ىلع عفنلاب تابرستلا     
ةردـق اهل يتلا كلت ةصاخ ةفصبو       

: لاثم
 ادنغوأ

٦ 



UNEP/OzL.Pro.18/5 

26 

نم (حرتقملا ءارجإلا 
صاخلا ريرقتلا 

ريرقتلاو نيقيرفلل 
قيرفل يليمكتلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا 
 يداصتقالا 

ةلص ءارجإلل له 
ةدفنتسملا داوملاب 

 نوزوألل
 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

[SROC §4.3.6 – 

pp243]  
تاـثاعبنالا يلامج   إ نم % ٦٠

 .ةايحلا ةرود لاوط
ضــعب ىلإ جاــتحت اــهريغ نأ 

 .لاومألا
ديـسكأ يناث ئفاكم نم نط لكل    

 .نوبركلا
 .يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةيلاع

دربملا برستل ليلقت 
  .ةميدقلا ةزهجألا نم

ثـيح نكلو    –معن    
 HCFCsــب حمسي    

 .تادربمك

مادختــسا نأ –ةريبــك   
ةزهجأ نم ةيلح    تاثاعبنالا  رملا  

لثمي نأ نكمي ةيراجتلا ديربتلا     
يلاــمجإ نــم % ٦٠وــحن 

 .ةايحلا ةرود لاوط تاثاعبنالا

ضـعب   –ةطـسوتم   /ةضفخنم  
يتلا تاريغتلاب ةلص تاذ ريبادتلا     
نـم مغرلا ىلع عقاولا يف ثدحت    
ضــعب ىلإ جاــتحي اــهريغ نأ 

 .لاومألا

ضــفخ ريبادــت –ةطــسوتم   
حو ارـتت تادربملا نم تاثاعبنالا    

ىلإ   ٢٠نم اهتفلكت    ارالود  ٢٨٠   
ديـسكأ يناث ئفاكم نم نط لكل    

 .نوبركلا

لـيلقت ريبادت دوعت    . ةيداع/ةطسوتم
تادربملا عيمج ىلع عفنلاب تابرستلا     
ةردـق اهل يتلا كلت ةصاخ ةفصبو       

 .يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةيلاع

ةعوم  ا
 ةيبوروألا

٦ 

دربملا برستل ليلقت   
 .ةميدقلا ةزهجألا نم

 [SROC §4.3.6 – 

pp243]  

عاونأ نم ريثكلا    –معن    
يراجتلا ديربتلا تادعم   
داوـملا ىـلع ةيوتحملا     
تاذ نوزوألل ةدفنتسملا   
ةيلاع برست تالدعم   

-٢٤٠ناتحفــصلا (
٢٤١( 

يراجتلا ديربتلا لمشي    –ريبك    
يلاــمجإ نــم % ٤٠ىــلع 

نم ةيملاعلا ةيونسلا تاثاعبنالا    
،  . تادربملا ديدحتلا هجو ىلعو

يراجتلا ديربتلا تادعم تن    اك
 ٢٠٠٢ماــع يف يعانــصلاو 

نــم % ٤٣نــع ةلوؤــسم 
 CFCـلا نم ةيملاعلا تاثاعبنالا   

نم نط   ٦٢٠٠٠(تادربمك    
نط ١٤ ٤٠٠٠لصأ   ) ايونس/ 

تادربم تاثاعبنا نم   % ٥٦و
نم  ١٣ ١٠٠٠ (HCFCـلا  

نط ٢٣٦ ٠٠٠لصا   ) ايونس/ 
ةحفــص ١-٤لودــجلا (  

٢٣٢.(  
  

،   –ةيلاع  /ةطسوتم نيينفلا بيردت  
شيتفتلا ةطشنأ لومش رتاوت ديازت     
ىـلع قافنإلاو ،برستلا ىلع     
فاـــشتكا تاـــيجولونكت 

جايتحالا روثي فوسو   /برستلا
نأ الإ . حالــصإ داوــم ىلإ 

باحصأ اهدبكتي يتلا فيلاكتلا    
نم تارخدملا عم نزاوتت تادعملا     

جاـتحي دقو   . تادربملا فيلاكت 
رـئاود دوهج ىلإ كلذك رمألا      
تاــهجلا حئاوــلو ةعانــصلا 

 ).٢٤٣ةحفص (ةيموكحلا 

يفيلاـكتلا قاـطنلاف     –ةعونتم    
تادربـملا تاثاعبنا ضفخ ريبادتل     

لكل رالود   ٣٠٠-١٠نيب حوارتي     
ديـسكأ يناـث نـم ئفاكم نط        

ةفصبو ). ٢٤٥ةحفص  (نوبركلا  
ةـيفيلاكتلا ةيلاعفلا نوكتس ،ةماع     
ةبـسنلاب امأ ،ةيلاع مظنلا ضعبل      
نإف ةينف تابقع هجاوت يتلا مظنلل      

 .ةضفخنم نوكت ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا

ضـفخ ريبادـت دوعتس      –ةعفترم    
ةـصاخو ةريبـك عفانمب برستلا      
داوم مدختست يتلا تادعملل ةبسنلاب     
دافنتـسال ةـيلاع ةلاد تاذ ةدربم       

رارـتحالل ةـيلاع ةلادو     /نوزوألا
يدؤي دق كلذ ىلإ فاضيو     . يملاعلا

ةءاـفك نيسحت ىلإ برستلا ليلقت      
ضاـفخنا ىلإ يدؤـي اـمم مظنلا        
ةـطبترملا ةرـشابملا ريغ تاثاعبنالا      
نيـسحت كلذكو ،ةقاطلا كالهتساب     

ةحفـص  ) (ءاذغلا ةيعون لثم  (جتنملا  
٢٤٧-٢٤٥.( 

تايالولا 
ةدحتملا 

 ةيكيرمألا

٦ 
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نم (حرتقملا ءارجإلا 
صاخلا ريرقتلا 

ريرقتلاو نيقيرفلل 
قيرفل يليمكتلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا 
 يداصتقالا 

ةلص ءارجإلل له 
ةدفنتسملا داوملاب 

 نوزوألل
 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

قودنــص ءاــشنإ 
رييغت ليومتل ددجتم   
ةــميدقلا تادــعملا 

 .ةديدج تاجالثب

ريبدـتلا اذـ     –ةيلاع   و 
 CFCـلا عاجرتسا دادزي  

ةيسأ ةدايزHCFCو  .  

زاـغ عاجرتـسا نإ      –ريبك    
ةدعملا ريمدت بناج ىلإ ديربتلا     
ةرورـض نـم للقي ةميدقلا      

ديربت ةدامكCFCـلا  .  

لدعمب ددجتم قودنص عم     –ةيلاع    
ليومت دادزي فوس ،ضفخنم ةدئاف     

 .ماعف اماع ةديدجلا تادعملا

دربم عاجرتسا ةفلكت –ةضفخنم   
نم ،لثمت اهنكلو ةريغتم ةفلكت 

مئاق لل ةيزم ،ىرخأ ةيحان
ضعب ريمدتو ،عاجرتسالاب 

ةيزم يطعي تاجالثلا تانوكم 
ةيلآلا لمتشت نأ يغبنيو . ةيفاضإ

زاغ ريمدت لباقم مسر ىلع ةيلاملا 
 .ةعجرتسملا يواغرلاو ةجالثلا

عـم ،عاجرتـسالا دـيلاقت قلخ       
اـمم   HCFCsداوم ضعب عاجرتسا      

لـيلقت ىـلع ريبك ريثأت هبحاصي       
  .يملاعلا رارتحالا

 ٧ كيسكملا

رداشنلا مادخت سا
 يف HCFCsو
  .ةيراجتلا تايلمعلا

صلختلا أدبي ىتح ،معن 
  .HCFCsنم يجيردتلا 

نم ددعلل ةجيتن –طسوتم   
 .تامادختسالا

تارامثتسالا  –ةعفترم  /ةطسوتم  
بــيكرت ىلإ يدؤــت ةدــيدجلا 

 .ةديدج تايجولونكت

ليغــشتو ةنايــص تافورــصم 
 .ةضفخنم/ةعفترم

ضافخنا –ةعفترم /ةطسوتم  
، تاثاعبنا  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا

 .يملاعلا رارتحالا تازاغو

 ٨ انايغ

ىلإ رـكبملا لاقتنالا    
نـم ةيلاخلا لئادبلا    

HCFC 

ــلا لازـي ال    –معن    
HCFC    ىـلع مدختسي  

ديربتلا يف عساو قاطن    
  .ابوروأ جراخ يراجتلا

مادختسال عقوتملا نم    –ريبك    
HCFCs      يف اريبـك نوكي نأ  

 صلختـلا لبق ةيمانلا نادلبلا    
نأ امك  . ٢٠٤٠يف يجيردتلا   

ىلإ ددحملا دعوملا لبق لاقتنالا     
هنأـش نم ةليدبلا ايجولونكتلا     
تانوزخملا نم اريثك للقي نأ     
تاــثاعبنا نــمو ةيلبقتــسملا 

  .HCFCsـلا

ةلقتـسم تادـعملا نإ      –ةيلاع    
دئاـسلا لكـشلا يه ليغشتلا      
نادـلبلا ىدـل يراجتلا ديربتلل     

مادختـسا يرـجي امك     . ةيمانلا
نم لب لعفلاب    HFCـلا  تادعم    

يف اهمادختـسا دازي نأ عقوتملا      
ميـيقت نآلا يرـجيو     . لبقتسملا

لـثم  (ىرخألا تايجولونكتلا   
HCsو CO2.( 

نإ –ةطـــسوتم /ةـــضفخنم  
نم انمث ىلغأ ةليدبلا تايجولونكتلا     
ةدفنتـسملا داوـملا تايجولونكت     
اهريوطت ةلصاوم نأ ريغ ،نوزوألل     

 .فيلاكتلا للقي نأ هل عقوتي

تابكرمل   –ةع  فترم  HCFCs   ةردـق  
ليلقتو ،يملاعلا رارتحالا ىلع ةيلاع     
ريغتـلا ىلع يباجيإ ريثأت هل ا         اثاعبنا

عم ،يلامجإلا ريثأتلا ن    . يخانملا  ريو
يتـلا ةليدبلا تايجولونكتلاب ،كلذ     

ثحب متي نأ يغبنيو    . اهرايتخا متي 
       ، ةـقاطلا ةءاـفك ميـظعتل نأتم
ةردـقلا تاذ تادربـملا رايتخالو      

رارـتحالا ثادحإ ىلع ةضفخن     ملا
  .يملاعلا

ةعوم  ا
 ةيبوروألا

٨ 

يجيردـتلا صلختلا   
نم ددحملا دعوملا لبق    

تادـعم ةيبلغأف ،معن    
ةديدجلا يراجتلا ديربتلا   

كالهتسالل عقوتملا نم -ةريبك  
 يف HCFCنم البقتسم 

ةيراركتلا ريغ تادعملا    –ةعفترم    
دـيربتلل دئاـسلا لكـشلا يه       

ةــفلكتل او. ةــعفترم/ةطــسوتم
مدختـست يتلا تادعملل ةيلامسأرلا     

ةـيانعلا يغبني    –ةعفترم  /ةطسوتم  
ةءافك نم مظعت يتلا لئادبل     ا ءاقتناب 

تايالولا 
ةدحتملا 

٨ 
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نم (حرتقملا ءارجإلا 
صاخلا ريرقتلا 

ريرقتلاو نيقيرفلل 
قيرفل يليمكتلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا 
 يداصتقالا 

ةلص ءارجإلل له 
ةدفنتسملا داوملاب 

 نوزوألل
 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

 يف  HCFCsتابكرم  
  .ةديدجلا تادعملا

[SROC §4.3.3.1 p 
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اـبوروأ جراخ ةجتنملا    
ةدــحتملا تاــيالولاو 
ـــلا ىــلع لمتـشت  

HCFCs.  

ةديدج يراجت ديربت تادعم 
ءاهتنالا لبق اريبك نوكي نأ 
ةيمانلا نادلبلا ىدل يجيردتلا 

صلختلابف . ٢٠٤٠ماع يف 
 HCFCتادعم نم يجيردتلا 

ضفخت فوس ،ركبم تقو يف 
 HCFCsنم ةيلاتلا تانوزخملا 

كلذكو –ةريبك ةجردب   
 .تادعملا كلت ةنايص بلط

. ةـيمانلا نادلبلا ىدل يراجتلا    
ةــيراركتلا ريــغ تادــعملاو  

يف رفاوتم   HFCـلل ةمدختسملا     
ميــيقت نآلا يرــجيو قوــسلا 
مدختـست يتـلا تايجولونكتلا     

ديــسكأ يناــثو HCFCـــلا  
-٢٣٩تاحفص   (CO2نوبركلا  

٢٤٢-٢٤١.(  

تادـعملا ةفلكت نم ىلعأ لئادبلا      
ةدفنتـسملا داوـملا مدختست يتلا      

صلختلا نإف كلذ عمو    . نوزوألل
ىوق قلخي دق ناوألا لبق يجيردتلا      
نـم لـلقي امم قوسلا يف ةديدج       

ةحفـص  . (ةلاعف ةروصب راعسألا  
٢٤٤.( 

تادربملا مادختسا ةلاح يفو    . ةقاطلا
رارـتحالا ىلع ةيلاعلا ةردقلا تاذ      
ناـكمب ةـيمهألا نم نوكي يملاعلا       
عاجرتسالا ميظعتو برستلا ةيندت    
عـنمل كـلذو ةايحلا ةرود ةيا          يف

نأ كـلذ    –ةرـشابملا تاثاعبنالا      
عيطتـست ةءافكلاب ةمسقملا تادعملا     

ةبـسنب ةـقاطلا كال     هتسا للقت نأ  
 ).٢٤٣ةحفص % (٢٠-١٠

 ةيكيرمألا

ةنحشلا مجح ليلقت   
عيجـشت قيرط نع    
يراجتلا ديربتلا مظن   

 .ةرشابملا ريغ
[SROC §4.3.4.2.2 
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يتـلا تالاحلا يف معن     
 CFCsـل اهيف حمسي    

نوكت نأب   HCFCsوأ    
تادعملا يف ديربت داوم    

مادختسا نإ   –ةديدجلا    
نكمي رشابملا ريغ ماظن    لا

مـجح نـم دحي نأ      
تالدعم نمو ةنحشلا   
ةـمظنأ نـم برستلا     

HFC)      نـم لـلقي ام
). ةئيفد تازاغ تاثاعبنا  

ةحفص  ٤-١١لودجلا    
٢٤٦.(  

ريغ مظنلل نكمي –ريبك   
ةنحش مجح ليلقت ةرشابملا 

% ٩٠ىلإ لصت ةبسنب دربملا 
برستلا تالدعم ضيفختو 

يلاوح نم % ٥ىلإ ةيونسلا 
%) ١٥ <و حن نم% (٥

مظنلا هذه نأ كلذ ىلإ فاضي 
تادربملا ىلع دمتعت نأ نكمي 

ىلع ةردقلا تاذ ةيلوألا 
تاذ ةغلابلا نوزوألا دافنتسا 

نم رفسلا /وأ ةضفخنملا ةردقلا
يملاعلا رارتحالا ىلع ةردقلا 

ةحفص ٤-١١لودجلا (  
٢٤٥.(  

مل ةرشابملا ريغ مظنلا     –ةطسوتم    
ةريبـك ةجردب قوسلا يف لغلغتت      

ابوروأ قاوسأ ضعب الخ    دعب  ، .
فيلاـكت ىلإ رـجت مظنلا هذهف       

ةحفـص  (ىلعأ ةيلامسأر ليغشت    
٢٤٤ – ٢٤٢.( 

يتلا ةيلامسأرلا فيلاكتلا    –ةطسوتم    
دق ةرشابم ريغ ماظن يأ بحاصت      

نـم ىلعأ   % ٢٥-١٠ىلإ لصت   
لصت ثيح رشابملا ماظنلا فيلاكت     

% ١٠وحن ةيونسلا ةقاطلا فيلاكت     
لودـجلا  – ٢٤٤ةحفص  (رثكأ     

ةحفص ٤-١١  ٢٤٦.( 

ةاـعارم يغبنيو   . ةطسوتم/ةضفخنم
تاذ لئادـبلا راـيتخا دنع ررقملا       
رارـتحالا ىـلع ةضفخنملا ةردقلا      

الثـم تاثاعبنالا ةيندت وأ     /و يملاعلا 
)   ، نوــبركلا ديــسكأ يناــث

) رداــشنلا وأ ،نوبركوردــيه 
ريبادـت ذاـختا مزلي امك ،مدختست       
نـم دحلاو برستلا ليلقتل ةميلسلا      

رـشبلا ةحـصب قيحت يت      لا رطاخملا 
يف ةـيانعلا يغبنتو ةيئيبلا ةحصلابو      
ةرشابملا ريغ مظنلا ليغشتو ميمصت     
ىـلع تاـمارغلا يندي يذلا رمألا       
      ، ةـقاطلا تافورـصم ةيندت مدع
يف ترــهظ يتــلاو ،نيمأــتلو  

نامــضو . ةــيلوألا تاميمــصتلا

تايالولا 
ةدحتملا 

 ةيكيرمألا

٩ 
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نم (حرتقملا ءارجإلا 
صاخلا ريرقتلا 

ريرقتلاو نيقيرفلل 
قيرفل يليمكتلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا 
 يداصتقالا 

ةلص ءارجإلل له 
ةدفنتسملا داوملاب 

 نوزوألل
 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

ريثأـتلا ئفاـكمل يـلكلا يلامجإلا       
ىلإ ةفاـضإلاب تادربملل يرارحلا     

 .ةبولطملا ةقاطلا ضيفخت
داوــملا عاجرتــسا 
نوزوألـل ةدفنتسملا   
لــخاد ةدوــجوملا 
ةـلماكتملا تادعملا   

 (Stand-alone)ايتاذ  
ةايحلا ةرود ةيا  يف.  

ةدــصرألا –مــعن   
نم لك نم ةيعيمجتلا     

 HCFC وCFCـــلا 
ةزـهجألا يف ةدوجوملا    

  .ةيلرتملا

تـناك   -طـسوتم   /ضفخنم  
داوــملل ةــيعيمجتلا ةدــصرألا 

تادـعملا يف نوزوألل ةدفنتسملا     
تادربـمك  –ليغـشتلا ةلقتسم    

يف نــط ٤٠٠٠٠نــع لــقت   
تاــنايب دــجوت الو . ٢٠٠٢

ةـيعيمجتلا ةدصرألا نع ةددحم     
نوزوألـل ةدفنتـسملا داوملا نم      
ةمدختـسملا نوزوألل ةدفنتسملا    

ىـلع  . ءاـغرإو ثفن لماوعك   
نأ ردـقملا نـم نأ نم مغرلا        

للحت داوملا يف ةيل    امجإلا ةدصرألا 
ءاـملا ىلع لمتشت يتلا ىرخألا      

نط٤٨٠٠٠تغلب ) ًاضيأ(  . 

ايملاع نايبتسا  /ةطسوتم/ةضفخنم
دـهجلا تاذ جهـنلا نم ددع       

ةدربـملا ةداملا عاجرتساو    . يلاعلا
ةدام عاجرتسا نم لهسأو رسيأ     

سراــميو . ءاــغرإلاو ثــفنلا
تارواـ       ا لـخاد عاجرتسالا

عم جلا ةيلمعو . ةريبكلا ةيرضحلا 
. ةـياغلل ةبعص ةيئانلا قطانملا نم     

مـجح عونت نوكي دق كلذك      
يف ليغشتلا ةيتاذ ةلماكلا تادعملا     
لئاـسولاب عاجرتسالا حلاص ريغ    
ثــفنلا لــماعل ةــيكيناكيملا  

 .ءاغرإلاو

تواـفتتو  . ةطـسوتم /ةضفخنم
نوـك عـم جهنلل اعبت فيلاكتلا       

. رسيألا رايخلا يه دربملا عاجرتسا    
ثـفنلا  لـماعل ةلازإ يأ نأ امك       

ةطــسوتم نوــكت ءاــغرإلاو  
ةــجالث عينــصت نإ . فيلاــكتلا

تاـجالثلا ةـفلك رثكأ نوكيس      
يف تاـفالتخالا ببـسب ةيلرتملا      

لمتـشت ىرـخأ ةرمو     . مجحلا
نع ضيوعت ىلع ةيفاصلا فيلاكتلا     
يتـلا ىرخألا تانوكملا عيب ةداعإ      

 ).الثم بلصلا(اهريودت ديعأ 

عتمتت   –ةطسوتم    CFC-11 و CFC-

ال ةردقب    12 ثادحإ ىلع ا       سأب
نم لك ماجحأو ،يرارحلا رارتحالا     
ةريبك ءاغرإلاو ثفنلا لماعو دربملا     

ةيجيتارتسا عابتا نإ   . ىرخألا يه 
يرـجم يف تادعملا لصفل ةسوردم      
ةداعإ جمارب اضيأ دعاسي تايافنلا     

ةاـعارم يغبنيو   . ىرخألا ريودتلا 
  .لقنلا تايتيسجول تاريثأت دصر

ةعامجلا 
 ةيبوروألا

١٠ 

داوــملا عاجرتــسا  
نوزوألـل ةدفنتسملا   
تادـعم يف ةنماكلا    
يف ةـيراجتلا ديربتلا    

ةايحلا ةرود ةيا . 
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ةدـصرأ دجوت    –معن    
 HCFCs وCFCsنــم 

ديربتلا تادعم يف ةنماك    
-٤لودجلا  (يراجتلا  

ةحفص ١  ٢٣٢.(  

ناهتسي ال رادقم دجوي -ريبك  
ةدفنتسملا تادربملا نم هب 

لخاد ةسوب حم نوزوألل
ريبك ءزجو ،ةيراجتلا تادعملا 
تقو ةلاح ىلع لظيس اهنم 

. تادعملا هذه نم صلختلا
ةيلاحلا ةدصرألا تردق دقو 

ةريثـك نادلب تعبتا     –ةطسوتم    
يتل ا ءاوخلا عاجرتسا تاطارتشا   

وأ   ٠،٣نيب حوارتت    وـج   ٠،٦   
)atm (       لدـعم نـع رفـسأ امم

نم % ٩٧-٩٢هردق عاجرتسا   
اذإو كـلذ دربملا ةنحش يلامجإ      
عاجرتــسالا ةــيلمع تــيرجأ 

بلغألا ىلع ن    –ةتوافتم    رتسو  
درــملل ةيداــصتقالا ةــميقلاب  

تادربـملل ةبسنلاب امأ    . عجرتسملا
عاجرتسا نإف ىلعألا ةميقلا تاذ     
ةرود ةـيا         يف اهنم ةريبك ةدصرأ
ةداـعإ وأ مادختسا ةداعإو ةايحلا      

ةـيلاعف اذ نوـكي فوس      اهعيب  

ةيا      –ةيلاع    يف عاجرتسالا مت اذإ  
      ، تادـعملا عيمج ىلع ةايحلا ةرود

 HCFCsـلا عاجرتسا متي فوسف     
كلذـكو اهريمدـت    /اهحالصتساو

نأش نمو  . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا  
زاغ تاثاعبنا يدافت نمضي نأ كلذ      

تايالولا 
ةدحتملا 

 ةيكيرمألا

١٠ 
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نم (حرتقملا ءارجإلا 
صاخلا ريرقتلا 

ريرقتلاو نيقيرفلل 
قيرفل يليمكتلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا 
 يداصتقالا 

ةلص ءارجإلل له 
ةدفنتسملا داوملاب 

 نوزوألل
 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

يف ةلخادلا CFCتادربم نم   
ةيراجتلا ديربتلا ةزهجأ 

نط ٢٢١٠٠٠ـب ةيعانصلاو   
عومجم نم % ٣٩لثمي ام يأ 

نم % ٨ (CFCةدصرأ 
) تادربملا ةدصرأ ةعومجم
ةيعيمجتلا تا يمكلا تردقو

ـب HCFCنم   ٤٥٨٠٠٠ 
نم % ٣٠لثمي ام وأ نط 

% ١٧ (HCFCةدام ةدصرأ 
). تادربملا ةدصرأ عومجم نم

ةرود ةيا   يف عاجرتسالاو
يدافتل ةياغلل مهم ةايحلا 
ديصر نم ريبك ءزج سيفنت 

ةحفص ١- ٤لودجلا (ةداملا   ،
  ).ج٢٣٢

لاثتمالا نإ  . اقح ةميلس ةقيرطب  
ام بعص رمأ عاجرتسالا نيناوقل     
ةيداـصتقا زفاوح كانه نكت مل      

ىلإ فاضي  . ةطشنألا هذه معدل  
ةـيتحت ة   ينب دوجو ةرورض كلذ   

تادـعم كـلذ لاثم     (ةبسانم  
قـــفارمو ،عاجرتـــسالا  

  ).٢٤٩ةحفص ). (حالصتسالا

نأ كـلذ ىلإ فاـضي      . ةيفيلاكت
يف مدختست دق ةعجرتسملا تادربملا     
جاتنإلا نوكي نأ دعب ىرخأ مظن      
كلذـبو ،فـقوت دق يئايميكلا      
ةـميدقلا تادعملا لادبتساب حمسي     
ةدــئاف كلذــل نوــكي اــمنيح 

ىلإ رـمألا جاتحي دقو     . ةيداصتقا
ةيفاــضإلا فيلاــكتلا يف رــظنلا 

 .ريمدتلل

  ).٢٤٩ةحفص . (ةئيفدلا

مادختسا 
 HFC وHCFCsـلا

ديربتلا تادعم يف  
لثم يراجتلا 
 ، ةنيعم تاجالث
 ، ةدربم فرغو
قيمع ديمجت ةزهجأو 
هنأ ثيح ،ليدبك 

ىـلع ةـباقر جوت ال      
 HCFCــلا ضيفخت    

ىتح   HFCو  ٢٠١٥ – 
وــه اذــهو ٢٠١٦  ،

هذــه نأ يف ببــسلا 
مدختـست نل تادربملا    
دـيربتلا ايجولونكت يف    
 ، طــسوتملا ىدــملا يف

ىــلع نادــلبلا داــمتعا نإ 
ثفنلا ل  ماوع ىلعو تاجالثلا  

لـك بوص كرحتي ءاغرإلاو     
ثيح  HCFC و HFCـلا نم   ،

ــل نوزوألا دافنتسا ةلاد نأ      
HCFC يـــه ىلإ ٠،٠٥٥   
ةــلاد نأ ثــيحو  . ٠،٠١

 HFCـــل نوزوألا دافنتــسا

مادختـسال ةيلمعلا ىودجلا نإ     
HFC    ـلا عمو  HCFC  نأب انربخت  

هذـه لوانتت يتلا ةنايصلا     شرو  
نوكت نأ اهيلع نيعتيس تادربملا     

. ةـينقتلا ةيحانلا نم ادج ةمدقتم     
رـشع اـنمامأ لازـي ال نكلو        
نييــنفلا بيردــتل تاونــس  
نوكي نأ ىنستي ىتح مهدامتعاو     

ةيلاعفلا باسح نآلا ىتح نكمي ال      
ليدع تلا ةوطخ نأل ارظن ةيفيلاكتلا    

يـطعت لازت ال ةجالثلل يثيدحتلا      
يـينف دامتعاو بيردتل ايفاك اتقو      

 .ةنايصلا شرو تاقاط ءانبو ديربتلا

دـيربتلا مـظن قوس ىلع ةنميهلاب       
يـينف ماـيقبو    HFC و HCFCـب  ،

هذـه لـيوحتب تادعملاو ةنايصلا      
تاذ  HCFCلادبتسا نمضن ،مظنلا      

ىلإ  ٠،٠٥نوزوألا دافنتـسا ةلاد       
ـب   ٠،٠١  HFC  د يذ دافنتسا ةلا   

يضقي امم ،ارفص يواست نوزوألا     
     ، نوزوألا ةقبط ةيامح ةلكشم ىلع

 ١٠ رودافلسلا
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نم (حرتقملا ءارجإلا 
صاخلا ريرقتلا 

ريرقتلاو نيقيرفلل 
قيرفل يليمكتلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا 
 يداصتقالا 

ةلص ءارجإلل له 
ةدفنتسملا داوملاب 

 نوزوألل
 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

يتعومجم جاردإب 
 HCFCتادربملا 

دق نوكت HFCو  ،
مظن عيمج ةيطغت تمت 
نم ارابتعا ،ديربتلا 
بيرقلا لبقتسملا 

، ٢٠٤٠ماع ىتحو 
لصن نل اننأ ثيحو 

ىوتسملا (فقسلا ىلإ 
) HCFCـل يدعاقلا

 ٢٠١٦ماع ىتح 
ةرفولا نوكت 

 .ةنومضم

لدبتــست فوــسو  
HCFC    ءاـنثأ ايجيردت  

اهلحم لحيل ةرتفلا كلت    
HFC.  

فالـتإلا نإف رفص وه هثدحت      
اـمع ةرم نيرشع لقيو يذلا     

  .CFCهثدحت 

لولحب ةبولطملا ةقاطلاب شرو انيدل     
٢٠١٥.  

 ٤٠٠٠نع لقت يملاع رارتحا ةلادو      
فوـس   HCFC و HFCنم لكل     ،

اـيجولونكتلا لقح فده انل كرتي      
يملاـعلا رارتحالا ررض عجرتس يتلا    
نرـقلا فصتنم لولحب رفصلا ىلإ      
مادختسا لبق وأ نيرشعلاو يداحلا     

يناـث لثم ةطيسب ةيئ     ايميك تادربم 
 (NH3)رداـشنلاو نوبركلا ديسكأ    

  .داوملا نم اهريغو

 لقنلا لئاسو ديربت
تالدــعم لــيلقت 
تادعملا نم برستلا   
يف اميس الو ةميدقلا    
ربــكألا نفــسلا  

 .امجح

مدختست   –معن    CFCs 
ةحفــصلا . (HCFCsو

٢٥٦(  

يتـلا ةيراجتلا نفسلا عيمج   –ةطسوتم    
ةنيفـس   ٣٥٠٠٠ىلإ اهددـع لصي       

دـيزت يتلاو ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ديزيو        
دجوت نط   ٥٠٠ىلع ةمئاقلا اهتلومح      

مدختـست ،دـيربت مـظن ا          وتم ىلع
دربمك HCFC-22ـلا اهمظعم  غلبتو .  

ةيونـسلا برستلا تالدعم تاريدقت     
 ٢/٣(ماـظنلا ةوـبع نم      % ٢٠-٥

ةدحاولا ةلومح ةرشابم مظن يه مظنلا      
تادربملا نم نانطأ٥اهنم   .(  

تالاـمتحا نوكي    –ةطسوتم    
تابذـبذلا ةجيتن ربكأ برستلا     
رـطخو ةـئجافملا تامدصلاو     

. خلأ ىرخأ ءايشأب تامادطصالا   
شيـتفت ىلإ رمألا جاتحي فوسو      
مث برستلا ثودح ىلع رركتم     

 .حالصإلا

ربكألا نفسلل ةبسنلاب    –ةطسوتم    
فاـشتكالا نوكي امبر ،امجح     
ايدـجم هحالصإو برستلل ركبملا     

رفوـي كـلذ نأ ثيح       ايفيلاكت  
ءادأ نمـضيو ةمدختسملا تادربملا     

 .ديربتلا تادعمل لضفأ

تاــثاعبنا ضيــفخت –ةطــسوتم   
HCFC-22     ىلع ًاضيأ دعاسي فوس  

  .يخانملا ريغتلا ةدح نم فيفختلا

ةعامجلا 
 ةيبوروألا 

١١ 
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نم (حرتقملا ءارجإلا 
صاخلا ريرقتلا 

ريرقتلاو نيقيرفلل 
قيرفل يليمكتلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا 
 يداصتقالا 

ةلص ءارجإلل له 
ةدفنتسملا داوملاب 

 نوزوألل
 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

تالدــعم لــيلقت 
تادعملا نم برستلا   

 .ةميدقلا
[SROC §4.6.1 p 

256] 

ـــلا –مــعن   CFCs 
سم HFCو . نآلا ةلمعت  
 )٢٥٦ةحفص (

نـم برستلا لثمي     -ةطسوتم  
ةـضفخنم ةبسن تادعملا هذه     
تاـثاعبنا يلاـمجإ نم ايبسن      

ماع يفف  . ءاوهلا فييكت /ديربتلا
نم تاثاعبنالا تناك    ٢٠٠٢  

% ١نم لقأ لثمت دربملا لقنلا      
نم نط   (HCFCتاثاعبنا نم   

انط ١٤٤٠٠لصأ   ) ايونـس / 
تاـثاعبنا نم   % ١نم لقأو   

HCFC) لـصأ نم    ١٠٠٠
نط ٢٣٦٠٠٠ % ٣و) ايونس/ 

 HFCــلا تاثاعبنا نم طقف    
لصأ نم    ٣٠٠٠(  ١٠٠٠٠٠ 
  ).ايونس/نط

ضـعب يناـعت ،كـلذ عمو       
نــم لــقنلا تامادختــسا 
ةروصب ةيلاع برست تالدعم    

،   . ةصاخ ديدحتلا هجو ىلعو
دربملا لقنلا تابكرم نأ ردق      ي

برـس       -١٥ت ديصلا نفسو
ماـظنلا ةنحـش نم     % ٢٠
لـق  نلا تادـحو امأ   . ايونس

ةكـسلاب دربملا لقنلاو ىربكلا     
ربكأ تايمك برس       –ت ديدحلا

تادـعملاو   –ةطسوتم  /ةضفخنم  
تابذــبذلل ةيــساسح رــثكأ 
ثداوـحلاو ةئجافملا تامدصللو    
يف ببـستت دـق يتلا ىرخألا       

تا دـعملا نـم تادربملا برست     
يف ثدـحي اـمم رـثكأ ةروصب        

بـلطتيو  . ةلاقنلا ريغ تادعملا   
برستلا ىلع شيتفت ةطشنأ رمألا     

دـقو  . ارتاوـت رثكأ حالصإلاو   
دوهجلا لذب كلذك رمألا بلطتي     
تاميظنتلاو ،ةعانصلا بناج نم    

 )٢٥٦ةحفص . (ةيموكحلا

تاـثاعبنالا   –ةطسوتم  /ةضفخنم  
لثمت ال يئاهنلا مادختسالا اذه نم      

هذـه تاـثاعبنا يف ا      ريبك ابيصن 
مــظعم نوــك عــم (عاــطقلا 

ةنحش ماجحأ تاذ تامادختسالا    
ةبـسنلابف ،كـلذ عمو     ). ةريغص

تالدـعم تاذ ربكألا تاقيبطتلل     
تـقولا نإـف ،ىلعألا برستلا      
حالصإ ىلع فرصت يتلا دوقنلاو     
تاـيجولونكت قيبطتو تابرستلا    
ةـلاعف نوكت دق برستلا ةحفاكم      

 .ايفيلاكت

نإ   –ةطسوتم  /ةضفخنم تاـثاعبنا   
اذـه نـم ةرشابملا ةئيفدلا تازاغ       
ةمهاسم مهاست يئاهنلا مادختسالا     

يف ةدربـملا لقنلا لئاسو يف       ةريبك  
نإـف كلذ عمو    . خانملا ىلع ريثأتلا  

دربــملا لــقنلا نــم تاــثاعبنالا 
ةـياغلل ةضفخنم يئا       مادختساك

ىرخأ ةيئا  تامادختساب ةنراقم. 

تايالولا 
ةدحتملا 

 ةيكيرمألا

١١ 
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ةلص ءارجإلل له 
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مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

. ايونــس% ٢٥-٢٠وــحن 
مـقر عـضو نإـف كلذلو       
برستلا هزواجتي ال فدهتسم    

  .ءانعلا قحتسي ارمأ
لاقتنالا ع يجشت

  HCFCsنع اديعب 
[SROC §4.6.1 p 

256] 

تابكرم لازت ال    –معن    
 HCFCsنوـــبركلا 

قاـطن ىلع مدختست    
يرحبلا لقنلا يف عساو    
لئاسو يفو ديصلا يفو    

. ةطيــسولا لــقنلا 
 HCFCsمدختـــستو 

تادربملل ليدبك ابلاغ   
ىرخألا تاعاطقلا يف   
ةكسلابو يربلا لقنلاك   

 ١٥-٤لودجلا  (ديدحلا  
  ).٢٦٠ةحفص 

ـلا ةدصرأ ةردق –ضفخنم   
HCFCs اذهل ةيعيمجتلا  

 ٤٠٠٠ـب يئاهنلا مادختسالا 
نم طقف % ١يأ (نط 

 ٢٠٠٢ةدصرأ عومجم 
نإف كلذ عمو ). ةيعيمجتلا

ةدصرألا يلامجإ نم % ٢٥
لقنلا طئاسو يف ةدوجوملا 

يه تناك ٢٠٠٢يف دربملا   
ةبسنلابو . HCFCs ـلا

ريثكلا يفف ةديدجلا تادعملل 
طئاسول ةيعرفلا تا عاطقلا نم

لاقتنالا نوكي ،ةدربملا لقنلا 
لمتكا دق HCFCsنع اديعب   

 ١٥-٤لودجلا . (ابيرقت
 ).٢٦٠ةحفص 

نأ عاـطقلا اذه داكي      –ةيلاع    
اـبيرقت لماكلاب لقتنا دق نوكي      
ةدفنتـسملا داوـملا نـع اديعب       
صلختلا نإف ،مث نمو ،نوزوألل     
الهـس نوـكي يقبتملا يجيردتلا      

تاحفـص   (ذـيفنتلا يف ايبسن   
٢٥٩-٢٥٧.( 

تادعملا مظعم لمتشت    –ةضفخنم    
تادربـم ىـلع لعفلاب ةديدجلا      
     ، نوزوألـل ةدفنتسم اداوم تسيل
ةليدبلا تايجولونكتلا نوكت اذ     و

 .قاوسألا يف ةوقب سفانتلا ددصب

تالاـحلا يف    –ةطسوتم  /ةضفخنم  
ةيعيبطلا تادربملا اهيف مدختست يتلا     

، HCsو CO2يأ ( رداـــشنلا وأ  
يملاـعلا رارتحالا ةلاد نم       ليلقتلل  

ذاـختا يـغبني ،ةيخانملا تاريثأتلاو      
برـستلا ةـيندتل ةمالسلا ريبادت      
ىـلع ةلمتحملا رطاخملا نم دحللو      

ىلإ فاـضي   . ناسنإلا ةحصو ةئيبلا  
ةـقاطلا مادختسا ةءافك نأ ،كلذ      

لئادبلا رايتخا دنع ا      . اعارم يغبني
نـم لئادـبلا تابلطتم دادزت دقو       

ةئيفدلا تازاغ تاث   اعبنا نم ةقاطلا  
  .دوقولا مادختسا ببسب

تايالولا 
ةدحتملا 

 ةيكيرمألا

١٢ 

 ةيرارحلا تاخضملاو تباثلا ءاوهلا فييكت
 ةنحشلا مجح ليلقت

[SROC §5.1.2 p 

داوملا لازت ال –معن   
نوزوألل ةدفنتسملا 

ةنحش مجح ليلقت نأ –ريبك   
برست ليلقت ينعي ةدعملا 

ماـجحأ نإ   . ةطسوتم/ةضفخنم
ةزـهجأ يف اميس الو تانحشلا      

مجح ليلقت نإ    –ةعفترم  /ةطسوتم ةفورعم ريغ  
دحلا ىلع كلذك دعاسي دق ةنحشلا      

تايالولا 
ةدحتملا 

١٣ 
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مدقم 
وأ حرتقملا 
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273] 
[SROC §5.2.3.1 p 

283] 

قاطن ىلع مدختست 
تادعملا يف عساو 

مدختستو . ةتباثلا
ةزهجأ نم % ٩٠

ىلع –ءاوهلا فييكت   
تادحو ةئيه 

 HCFC-22ـلا
 يف HFCمدختستو 

. ةديدجلا تادعملا ضعب
 )٢٧١ةحفص (

فييكتلا ةزهجأ نم تادربملا 
ثيح . لبقتسملا يف ةلاقنلا ريغ

فييكتلا ةزهجأ لامعتسا نأ 
قاطن ىلع رشتنم ةلاقنلا ريغ 
ةنحشلا مجح نألو ،عساو 

فوسو ،اريبك نوكي نأ نكمي 
بترتملا يئيبلا ريثأتلا نوكي 

ماع يفو . اريبك كلذ ىلع
تادربملا تناك ٢٠٠٢  

فييكتلا تادعم يف ةنماكلا 
نم % ١٥لثمت ةلاقنلا ريغ 

 CFC.تادربملا ةدصرأ يلامجإ 
نط٨٤٠٠٠( نم % ٦٨و)  

 HCFCتادربملا ةدصرأ يلامجإ 
نط١٠٢٨٠٠٠( ليلق ت نإ)  

نأ هنأش نم تانحشلا مجح 
لبقتسملا يف ةدصرألا ضفخي 
لمعلا ريس جذومنب ةنراقم 

. يدايتعالا وحنلا ىلع 
ةحفص ١-٤لودجلا (  ٢٣٢( 

ادـج ةضفخنم ةيلرتملا فييكتلا     
،    . لعفلاب نآلا  كـلذ ىلإ فاضي

تادـعملا تالاح مظعم يف هنأ      
متـي ،تادـحو ةئيه ىلع       يتلا  

ةـقاطلا مادختسا تاروفو قيقحت     
ربكأ ةنوخس تالدابم مادختساب    

عـمو  . دربملا نم ديزملا ىلإ جاتحت    
ريوطتلاو ثحبلا يطعي دق ،كلذ     
تانحـش ليلقتل ةصرف يفاضإلا     
ةزهجأ لثم مجحلا ةريبك تادعملا     
ريغصتل لئاسو رفوت دقو ،ديربتلا     
يتـلا تادعملا تانحش ماجحأ     

لـيلقت نود تادحو ة     ئيه ىلع 
تاحفـصلا  (تادـعملا ةءافك    

يزيلجنإ٢٨٤-٢٨٣-٢٧٣  .( 

تاذ تادربـملا نم تاثاعبنالا نم      
. يملاـعلا رارـتحالل ةعفترملا ةلادلا     

 يف  HFCsنـم ةدصرألا تردقو     
يف ةـلاقنلا ريـغ فييكتلا ةزهجأ       

اـم يأ نط     ٨١٠٠٠ـب ٢٠٠٢  
ةدـصرألا يلامجإ نم    % ١٦لثمي  

نـم  % ٣ و HFCــل ةيعيمجتلا    
). ةيعيمجتلا تادربملا ةدصرأ عومجم   

نم ةنحشلا مجح ليلقت نإف كلذل      
 HFCةدـصرأ نـم للقي نأ هنأش       

ةنراقم كلذو لبقتسملا يف ةيعيمجتلا     
وحنلا ىلع لمعلا رارمتسا ويرانيسب     

ةحفـص   ١*٤لودجلا  (يدايتعالا    
٢٣٢.(  

 ةيكيرمألا 

يف دربـملا عاجرتسا    
ةايحلا ةرود ةيا . 

تادعملل ةبسنلاب  –معن    
 CFCsــل ةلمعتسملا    

  .HFCs وHCFCsو

يف تردـق    –ةريبك  /ةطسوتم  
ــلا ةدـصرأ     ٢٠٠٢ماع    

HCFCs    تادعم يف ةيعيمجتلا  
ىـلع دـيزي امب ءاوهلا ديربت       

. يلاـع /طسوتم/ضفخنم دهج 
عاجرتـسا نوكي ةماع ةروصبو     
عاجرتـسا نـم رسيأ تادربملا      
يـهو ،ءاغرإلاو ثفنلا لماوع     

تادربـملا ريداقم نإ     –ةطسوتم    
ايبـسن ةريبـك ةدحاولا ةدحولل      

عـمو  . تادربملل ةبسنلاب ةصاخبو  
يودـيلا عاجرتسالا نإف ،كلذ     

ــل  –ةعفترم  /ةطسوتم  CFC-12 
ىـلع ةريبـك ةردق      HCFC-22و  

انعضو اذإو يملاعلا رارتحالا ثادحإ     
     ، ةمدختـسملا تايمكلا رابتعالا يف

ةعامجلا 
 ةيبوروألا

١٤ 
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مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

ــل ةبسنلاب امأ    . نط نويلملا 
CFCs  قرلا نإف نـم برتقي م     

نط٨٤٠٠٠  .  

لـخاد ةلوهـسب سرامت ةيلمع      
ةريبـكلا ةيرـضحلا تاروا     ا .

بعص ةيئانلا قطانملا نم عمجلاو     
مجح يف توافتلل نكميو    . ةياغلل

يف نوكي نأ ءاوهلا فييكت ةزهجأ      
نكيـمملا عاجرتسالا حلاص ريغ     

 .ءاغرإلاو ثفنلا لماوعل

يفارـغجلا عقوملا نأ امك يرورض      
لـعجي دـق تادـحولا ضعبل       

فيلاكتو . ابعص ارمأ عاجرتسالا  
عـم لـماعتل    ل يعوـنلا ضفخلا   

نأ نكمي ةيلاحلا ةيعيمجتلا ةدصرألا     
ىلإ   ٣نـم توافتت     ًارالود  ١٧٠   

ئفاـكم نم ينطلا رتملل ًايكيرمأ      
CO2.  

ةئيفدلا زاغ ثاعبنا ىلع ريثأتلا نإف      
  .اريبك نوكي

يف دربـملا عاجرتسا    
ةايحلا ةرود ةيا  

[SROC §5.1.3.1 pp 

274-275] 

تادعملل ةبسنلاب  –معن    
 CFCsــل ةلمعتسملا    

  .HFCs وHCFCsو

ريبكلا ددعلا ىلإ رظنلاب     –لاع    
ةــيدارفإلا تادــحولا نــم 
مــجح ربــكو ،ةلمعتــسملا 
عاوـنأ ضـعب يف تانحشلا      

ةزهجأـك  (ى  رخألا تادعملا 
تاـثاعبنالا نإف   ) الثم ديربتلا 

دـنع عـنمت يتلا تادربملا نم       
ةريبك نوكت نأ نكمي صلختلا     

 ).٢٧٥-٢٧٣ةحفص (

ةداعإو عاجرتسا نإ -ةطسوتم   
تادعملا عم تادربملا مادختسا 

نإو . ايداصتقا دجم لمع ةريبكلا
حجرألا ىلع قبطني ال كلذ ناك 

. امجح رغصألا ةمظنألا ىلع
ريياعم عضو رمألا مزلتسي دقو 

حئاول وأ رفاوح وأ /و ةعانصلا يف
بيردت بناج ىلإ ،ةيموكح 

ةيتحتلا ةينبلا داجيإو ًاضيأ نيينفلا 
تادعم لثم (مهل ةمزاللا 

. حالصتسالا قفارمو ةداعتسالا
تادعملا نم عاجرتسالا نيمأت نإ 

ريغ كلذ نوكي ثيح ةريغصلا 
ارمأ نوكي دق ،ايداصتقا دجم 

حئاوللادوجو عم ىتح ابعص   .
 )٢٧٥ةحفص (

نيينفلا بيردت جاتحي    –ةطسوتم    
. تافورـصم ىلإ ةـيتحتلا ةينبلاو     

جئاوـللا عضو ىلإ ةجاحلا وعدتو      
 )٢٧٥ةحفص (ةعانصلا ريياعمو 

تادعملل ةبسنلابف –ةعفترم   
يدؤي HFCsـل ةلمعتسملا   

تاثاعبنالا ليلقت ىلإ دربملا عاجرتسا 
  .ةئيفدلا تازاغ نم ةرشابملا

تايالولا 
ةدحتملا 

 ةيكيرمألا 

١٤ 
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 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

تابرـستلا ضيفخت   
ةـتباثلا تادعملا نم    
فــييكتل ةــيلاحلا 

 .ءاوهلا
[SROC §5.2.3.1 – 

pp283]  
 

مادختسا لازي ال    –معن    
HCFC-22   قاطن ىلع  

ةزـهجأ لخاد عساو     
الو . ةيودحولا فييكتلا 
 CFCsتاـبكرم لازت    

نم % ٥٠يف مدختست   
ةريبـك ديربتلا ةزهجأ    

در طلاـب ةلماعلا قاطنلا   
ىوتسم ىلع يزكرملا   

  .يملاعلا

وه امكو –لاع /طسوتم  
يراجتلا ديربتلل ةبسنلاب لاحلا 

تادعم تابرستل نكمي 
ةريبك ةبسن لثمت نأ فييكتلا 

دقو . ةايحلا ةرتف لاوط ريثأتلا
نم ةيعيمجتلا ةدصرألا تردق 

CFCs فييكت تادعم يف  
ديزي امب ٢٠٠٢ماع يف ءاوهلا   

مقرلا امأ . نط نويلم ىلع
نم برقيف CFCsـل ةبسنل اب  

نط٨٤٠٠٠ ضيفختو .  
مجح ريغي نل برستلا 

ريغيس امنإو ةيعيمجتلا ةدصرألا 
 .ةنايصلا ىلع بلطلا

دـهجلا ةطسوتم   /ةضفخنم ريبادت 
ثادحتـسا لمـشت نأ نكميو      

. ةنايصلل ةنسحم تاسرامم ذافنإو   
يف ةرفاوـتملا ريداقملا ىلإ رظنلابو      

نكميف  –امجح ربكألا تادعملا      
 .عقوملا يف ريودتلا ةداعإ عيجشت

نأ يـغبنيو    –ةطسوتم  /ةضفخنم  
تالخدـم ىلع فيلاكتلا رصتقت     
يتلا ةريغصلا تافورصملاو بيردتلا    
ىرـخألا ريبادـتلا اهيلع يوطنت      

 .برستلل يسدنهلا ضيفختلل

ـلا عتمتت    –ةيلاع  /ةطسوتم  CFC-

ىـلع ةيلاع ةردقب     HCFC-22 و 12  
اذإو . يملاـعلا رارـتحالا ثادحإ    

تاــيمكلا اــنرابتع ا يف انعــضو
تاثاعبنا ىلع ريثأتلا ناكل ،ةعلاضلا     

  .اريبك ةئيفدلا زاغ

ىلع لاثم 
كلذ 

 ادنغوأ

١٥ 
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 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

تابرـستلا ضيفخت   
ةـتباثلا تادعملا نم    
فــييكتل ةــيلاحلا 

 .ءاوهلا

مادختسا لازي ال    –معن    
HCFC-22 ًارمتـــسم  

لخاد عساو قاطن ىلع    
فــييكتلا ةزــهجأ  

لازـت الو   . ةيودحولا
 CFCsتاــــبكرم 

نم % ٥٠يف مدخ   تست
ةريبـك ديربتلا ةزهجأ    
درطلاـب ةلماعلا قاطنلا    
ىوتسم ىلع يزكرملا   

  .يملاعلا

وه امكو –لاع /طسوتم  
يراجتلا ديربتلل ةبسنلاب لاحلا 
فييكتلا تادعم تابرستل 
ةريبك ةبسن لثمت نأ نكمي 

دقو . ةايحلا ةرتف لاوط ريثأتلا
نم ةيعيمجتلا ةدصرألا تردق 

CFCs فييكت تادعم يف  
ديزي امب ٢٠٠٢ماع يف ءاوهل ا  

مقرلا امأ . نط نويلم ىلع
نم برقيف CFCsـل ةبسنلاب   
نط٨٤٠٠٠ ضيفختو .  

مجح ريغي نل برستلا 
ريغيس امنإو ةيعيمجتلا ةدصرألا 

 .ةنايصلا ىلع بلطلا نم

دـهجلا ةطسوتم   /ةضفخنم ريبادت 
ثادحتـسا لمـشت نأ نكميو      

. ةنايصلل ةنسحم تاسرامم ذافنإو   
يف ةرفاوـتملا ريداقمل    ا ىلإ رظنلابو  

نكميف  –امجح ربكألا تادعملا      
 .عقوملا يف ريودتلا ةداعإ عيجشت

نأ يـغبنيو    –ةطسوتم  /ةضفخنم  
تالخدـم ىلع فيلاكتلا رصتقت     
يتلا ةريغصلا تافورصملاو بيردتلا    
ىرـخألا ريبادـتلا اهيلع يوطنت      

 .برستلل يسدنهلا ضيفختلل

ـلا عتمتت    –ةيلاع  /ةطسوتم  CFC-

ىـلع ةيلاع ةردقب     HCFC-22 و 12  
اذإو . يملاـعلا رارـتحالا ثادحإ    

تاــيمكلا اــنرابتعا يف انعــضو 
تاثاعبنا ىلع ريثأتلا ناكل ،ةعلاضلا     

  .اريبك ةئيفدلا زاغ

ةعامجلا 
 ةيبوروألا 

١٥ 

تالدــعم لــيلقت 
ةزهجأ نم برستلا   

 .ةتباثلا فييكتلا
[SROC §5.2.3.1 – 

p 283]  

ةـتباثلا تادعملا    –معن    
نم تادرب  م ىلع ةيوتحملا  

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا   
، . راشتنالا ةعساو  الثمف

 CFCsـــلا لازــت ال 
نم % ٥٠يف ةلمعتسم   

مـجحلا ةريبك تادربملا    
يزكرملا درطلاب ةلماعلا   
    ، ملاـعلا ىوتسم ىلع

-HCFCمادختسا امنيب   
ةزـهجأ يف رشتنم     22  

وـه اـمكو     –لاع  /طسوتم  
نكمي يراجتلا ديربتلا يف لاحلا     

ف ـييكت تادعم نم برستلل    
نم ةريبك ةبسن لثمي نأ ءاوهلا      
ةاـيح لاوـط مكارتملا ريثأتلا      

، ٢٠٠٢ماـع يـفف     . زاهجلا
نـم  % ١٥ةبـسن تثعبنا    

يف ةــيواثلا CFCتادربــم   
ةـتباثلا ءاوهلا فييكت ةزهجأ     

نط ١٣٠٠٠( نـم  % ٩و)  

نأ نـكميو    –ةـيلاع   /ةطسوتم  
ةداـيز   –نيينفلا بيردت لمشت      

ىلع شيتفتلا تايلمع لومش    /رتاوت
ىــلع فرــصلاو برــستلا  
ضيفخت ىلع ةباقرلا تايجولونكت    

 .برستلا

نأ يـغبني    –ةـعفترم   /ةطسوتم  
تالخدـم ىلع فيلاكتلا رصتقت     

يف ىرغصلا تافو   رصملاو بيردتلا 
برـستلا ىـلع شيتفتلا ةطشنأ      
ليلقتل ةيسدنهلا ىرخألا ريبادتلاو     

دوهجلا زكرتت نأ يغبنيو    . برستلا
ةـيئاهنلا تامادختسالا كلت ىلع     
ةريبـكلا ةنحـشلا ماجحأ تاذ      
ةريبــكلا برــستلا تالدــعمو 

 ).٢٧٥-٢٧٤ةحفص (

يف عـضولا عـم      –ةيلاع  /ةطسوتم  
ةعلاضلا تايمكلا    رابتعالا نإـف   –   
عاونأ نم برستلا تالدعم ضف     خ

نأ ًاـضيأ هنأـش نم تادعملا هذه        
تازاغ لئادب نم تاثاعبنالا ضفخي     

، ٢٠٠٢ماع يفو   . (GHG)ةئيفدلا  
ةزهجأ نم   HFCsتاثاعبنا تردق     

 ٦٠٠٠ــب ةتباثلا ءاوهلا فييكت      
دادزـي نأ مقرلا اذهل نكميو       . نط

ةدفنتسملا داوملا نع اديعب لاقتنالاب     

تايالولا 
ةدحتملا 

 ةيكيرمألا

١٥ 
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مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

. ةـيودحولا فييكتلا  
تردق  ٢٠٠٢ماع يفو     

 HCFCــلا ةدصرأ    
تادـع  م يف ةيعيمجتلا  

دـيزي امب ءاوهلا فييكت     
اـمأ  . نط نويلم ىلع  
 CFCsـــلا ةدــصرأ 

 ٨٤٠٠٠نـم برتقتف    
 HFCمدختـستو   . نط

تادــعم يف ًاــضيأ  
عـم ،يملاعلا فييكتلا    
ةيعيمجت ةدصرأ دوجو   

نط  ٨١٠٠٠ـب ردقت     
ةحفص  ١-٤لودجلا  (  

٢٣٢.(  

يئيبلا ريثأتلاو  . HCFCتادربم  
تابرستلا حالصإ نع مجانلا    
تاذ تادـعملا يف هتيمهأ دتشت     

ريبــكلا ة نحــشلا مــجح
ةـيلاعلا برـستلا تالدعمو     

ةحفــص ١-٤لودــجلا (  
٢٣٢.(  

ةحفـص   ١-٤لودجلا  . (نوزوألل  
٢٣٢.(  

تاــيلمع ءارــجإ 
ةــمظتنم صــحف 
تـقولا يفو ةنايصلل   

 بسانملا

كالهتــسا –مــعن   
داوـملا نـم ضفخنم     
ةدفنتــسملا رــكبلا  

 .نوزوألل

راـيخ ذـيفنت     –ةيلاع  /ةطسوتم عفترم  
 .ريودتلا ةداعإ

مادختسا قوري فوس    –ةطسوتم    
 .نيلمعتسملل ةيلاحلا ايجولونكتلا

ضفخنـم دامتعا    –ةيلاع  /ةطسوتم  
رارــتحالا ةــلادو HCFCsىــلع   

  .يملاعلا

 ١٥ انايغ

قودنــص ءاــشنإ 
ريمدــت جماــنربل  
قـيط نع تادعملا    
مـــسر ضرـــف 
هقبستو عاجرتسالل  

وأ " ةرذــب لاوــمأ"

اذه قيبطتبو   –ةعفترم    
لـحت فوـس ءارجإلا     
دافنتــسا ةلكــشم  
ىــلع اــمامت نوزوألا 

ـلاب قلعتي اميف   لقألا  

ـلا ريمدت عم     –عفترم    CFCs 
ــلا ةرادإ ةلكشم ضفخنت     

CFCsىندألا دحلا ىلإ  .  

يف ةبوعـصلا لثمتتو     –ةطسوتم    
نع ريمدتلاب ينعملا قودنصلا ذيفنت     

 .موسر ضرف قيرط

تادـعملا يكلامل يغبني     –طسوتم    
نـكميو ،ريمدتلل الباقم اوعفدي نأ      

جمانربلل اطبث   .م كلذ لثمي نأ

 ١٦ كيسكملا 
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مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

ءدبل يديهمت قودنص   
 .جمانربلا

CFCs.  

يجيردـتلا صلختلا   
 يف  HCFCــلا   نم  

لبق ةديدجلا ةزهجألا   
  .كلذل ددحملا دعوملا

[SROC §5.2.3.2 – 

pp284-285] 

نأ ثيح    –معن    ٩٠ %
جتنت ءاوهلا تافيكم نم    

، HCFC-22مادختسال  
لاقتنالا يف ةميق ةمث نإف     
ىلإ ددـحملا دعوملا لبق     

 .ةديدجلا تادربملا

تملا نم  –عفترم  /طسوتم عـقو   
نـم يـمكارتلا كالهتسالل     

HCFC     تادعم يف لبقتسملا يف  
نوكي نأ ةتباثلا ءاوهلا فييكت     
يجيردـتلا صلختلا لبق اريبك     
يف ةــيمانلا نادــلبلا ىدــل 

٢٠٤٠. 

تاــيجولونكتلاو –ةــضفخنم   
اذه ىلع ةدعاسملل نآلا ةرفاوتم     
ةديحولا قئاوعلا نأ امك لاقتنالا     

 .فيلاكتلا يه ةعقوتملا

دجوت–ةطسوتم  لعفلاب نآلا    
ةلأسملا اذه ةجلاعمل ايجولونكت 

ةقلعتم فيلاكت يأ نوكت فوسو 
ىلعألا رامثتسالا فيلاكتب 

ةطبترملا ) لخد/ةيلامسأر(
نأ دبالو . ةليدبلا تايجولونكتلاب

ريبكلا مجحلا تاروفو كانه نوكت 
 .يملاع قاطن ىلع لاقتنالا قبط ول

ةـيانعلا يغبني    –ةطسوتم  /ةضفخنم  
ةءاـفك مـظعت يتلا لئ      ادبلا ءاقتناب 

يتلا تالاحلا يفو   . ةقاطلا مادختسا 
تاذ تادربم ىلإ اهيف ةجاحلا وعدت      
يملاعلا رارتحالا ثادحإل ةيلاع ةقاط     
مهملا نم نوكي ،ةياغلا هذه قيقحتل      
ميظعتو برستلا ةيندتل ريبادتلا ذاختا     

ةايحلا ةرود ةيا  يف ةداعتسالا. 

كلذ لاثم 
 ادنغوأ

١٧ 

ىلإ ركبملا لاقتنالا 
نم ةيلاخلا لئادبلا 

HCFC.  

نأ ردـقملا نم     –معن    
نـم  % ٩٠نم رثكأ   

تادعم تابيكرت ةدعاق   
ةـتباثلا ءاوـهلا ديربت     

-HCFCايلاح مدختست   
ـب ردقي امو   22  ٣٦٨ 

ةزهجأ نم زاهج نويلم    
ءاوـه ديربتو فييكت    
يف ةـيرارح تاخضمو    

  .ملاعلا ءاحنأ عيمج

ودغي نأ عقوتملا نم –لاع   
ريبكHCFCsمادختسا  ىدل ا  

صلختلا لبق ةيمانلا نادلبلا 
امك . ٢٠٤٠يف هنم يجيردتلا 

ددحملا دعوملا لبق لاقتنالا نأ 
فوس ةليدب ايجولونكت ىلإ 

نم ةيلبقتسملا تانوزخملا للقي 
HCFCs. 

لــعفلاب دــجوت  –ةــيلاع   
يرـجيو ةـليدب تايجولونكت     

 HFCجئازـــم مادختـــسا 
  .نوبركورديهلاو

رفاوــتت –ةــضفخنم /ةطــسوتم  
نـكلو ةـليدبلا تايجو     لونكتلا

نـم ىـلعأ لازـت ال اهفيلاكت        
ةدفنتـسملا داوـملا تايجولونكت     

تاروـفو تواـفتتو    . نوزوألل
ةيليغــشتلا فيلاــكتلاو ةــقاطلا 
ةاــقتنملا اــيجولونكتلا تواــفتب 

 .ةيلحملا تابلطتملاو

ـلل   –ةعفترم    HCFCs   ةيلاع ةردق  
نأ اـمك ،يملاـعلا رارتحالا ىلع       

ا    هـيلع بـترتت   اثاعبنا نم ليلقتلا
. خاـنملا ريغت ىلع ةيباجيإ تاريثأت      

اـيجولونكتلاب يلكلا ريثأتلا طبتريو     
نوـكي نأ دـبالو     . ةاقتنملا ةليدبلا 

تاروـفو ميظعتل دئتم ثحب كانه      
ةميقلا تاذ تادربملا رايتخاو ةقاطلا     

  .ةضفخنملا ةيملاعلا ةيرارتحالا

ةعامجلا 
 ةيبوروألا

١٧ 

يجيردـتلا صلختلا   
 يف HCFCsنـــم 

لبق ةديدجلا تادع   ملا
 .ررقملا دعوملا

[SROC §5.1.3.2 pp 

نــم % ٩٠ –مــعن 
ءاوهلا فييكت تادحو   

-HCFCلمعتستل جتنت   

-٢٧١تاحفصلا   (22
٢٧٤.(  

كالهتسال عقوتملا نم    –ريبك    
HCFC     ةزـهجأ يف ايلبقتسم  

نوكي نأ ةتباثلا ءاوهلا فييكت     
يجيردـتلا   صلختلا لبق اريبك    

يف ةـيمانلا نادلبلا ىدل اهنم      

تاـيجولونكت كاـنه     –ةيلاع    
اذه ىلع ةدعاسملل ايلاح ةرفاوتم     
ةدـحتملا تاـيالولا يف لاقتنالا      
ةديحولا زجاوحلا نأو ،ةيكيرمألا    

تاحفصلا (فيلاكتلا يه ةعقوت    ملا

يتـلا تادـعملا     –ةيلاع  /ةطسوتم  
ةرفاوـتم ةليدب تادربم مدختست     
نـم مغرلا ىلع عساو قاطن ىلع       

ا سأرب ةداع طبترت ا     أ  ، ىلعألا لامل
فيلاـكتب ،تالاـحلا ضعب يفو      

مادختسا نكمي –ةطسوتم /ةضفخنم  
ةديشر ةقيرطب -CFCتادربملا   

 ، ةقاطلا تاروفو نم ديزملا قيقحتو
تازاغ تاثاعبنا ضيفخت مث نمو 

ديلوت نم ةرشابملا ريغ ةئيفدلا 

تايالولا 
ةدحتملا 

 ةيكيرمألا

١٧ 
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مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

275-276]  
[SROC §5.2.3.2 – 

pp 284-285] 

تانوزخملا ليلقت نإ   . ٢٠٤٠
 HCFCــلا نـم ةيلبقتسملا      

بلطلا نم ًاضيأ للقي فوس     
نـم دوـقعلو ةنايصلا ىلع      

  .نمزلا

٢٨٥-٢٨٤،   ٢٧٦-٢٧٤ .(
نأ ةينقتلا تايدحتلل عقوتملا نمو     
ةـيمانلا نادلبلا ىدل ربكأ نوكت      
ةــقلعتملا تالكــشملا ببــسب 

 .بيردتلاو تادعملاب

تاروفو ققحت نأ دبالو    . ءابرهكلا
لاـقتنالا ناك اذإ ريبكلا مجحلا      
للقي فوس هنأ ثيح ،ايملاع متيس      

تاحفـصلا  (ةـفلكتلا قراف نم     
٢٨٤-٢٧٥.( 

دنع رذحلا مارتلا يغبنيو . ةقاطلا
ةءافك مظعت يتلا لئادبلا ءاقتنا 

لمعتست يتلا تالاحلا يفو . ةقاطلا
ةيلاعلا ةردقلا تاذ تادربملا اهيف 
نم نوكي ،يملاعلا رارتحالا ىلع 

ةيندتل تاءارجإلا ذاختا يرورضلا 
يف عاجرتسالا ميظعتو برستلا  

تاثاعبنا عمو ةايحلا ةرود ةيا  
 .ةرشابملا ةئيفدلا تازاغ

 (MAC)لاقنلا ءاوهلا فييكت 
تادربـملا عاجرتسا   
تابكرملا يف ةيواثلا   

 .ةيلاحلا
[SROC §6.4.1.2 

pp304] 

حجرـملا نم   –ةدودحم    
ةميدقلا مظنلا نوكت نأ    
نأو برـستلاب ةباصم    

-CFCـلا مظعم نو    كت

دـق نوكت فوس     12  
  .لعفلاب نآلا تبيست

ردـُق   –طـسوتم   /ضفخنم  
 ٢٠٠٢يف يعيمجتلا ديصرلا    

ــب اـيملاع     CFC-12ةدامل    
نـم نـكلو ،نط      ٤٩٠٠٠  

لعفلاب لق دق نوكي نأ عقوتملا      
نيحلا كلذ ذنم ةريبك ةعرسب     

  .تابكرملا لادبتسا مت ثيح

ةضفخنم –ايجولونكتلا   
وه/ ةطسوتم/  يه د ا ةيلاع

ىلع ايبسن ةطيسب ايجولونكت 
دق تايتسيجوللا نأ نم مغرلا 
ةيكلملا ببسب ةلكشم لكشت 
راشتنالا ةعساوو تارايسلل ةتتفملا 

 .ايفارغج

ةــفلكت –ةطــسوتم /ةــضفخنم  
نأ دبالو ةديهز تادعملا عاجرتسا     
راـطإ يف اهعيجشت مت دق نوكت        

 .ةفلتخملا ديربتلا ةرادإ ططخ

ةدامل   –ةطسوتم    CFC-12  دـق ةر  
رارـتحالا ثادـحإ ىـلع ةريبك       

تاليدبل نوكي دق هنأ ريغ     . يملاعلا
رثؤـتو  . رشابم ام ريثأت ةداملا هذه    

ةنحـشلا ىلع ءاوهلا فييكت ةءافك      
ةـلمتحملا تاثاعبنالا ىلعو ةبولطملا     

  .هتايح ةرود ءانثأ ام ماظن نم

الثم 
ةعامجلا 

 ةيبوروألا

١٨ 

  )دارفألا لقن لئاسو(
تادربملا عاجرتسا 

تارايس لا نم
 .ةذوبنملا

لقأ ددع لمعتسي    –ضفخنم   ةضفخنم  
  .CFCsـلا تارايسلا نم 

نم ليئض ددع كانه –ةضفخنم   
 ، ةعساو ةحاسم ربع تابكرملا
ةيلمعلا ةفصلا نوكت فوسو 

 .دراوملا رفاوتب ًاضيأ ةطبترم

عساولا عيزوتلل ةجيتن    –ةضفخنم    
 .تادحولل

ةــجيتن –ةطــسوتم /ةــضفخنم  
 .ةيليغشتلا تابلطتملل

 ١٨ انايغ
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مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

تادربـملا عاجرتسا   
تاـبكرملا يف ةمثاجلا    
يفو ايلاح ةدوجوملا   
ةاــيح ةرود ةــيا  

 .ةبكرملا
[SROC §6.4.1.2 p 

304] 

لازـت ال     –معن    CFC-

فـييكت ةزهجأو    12  
يف ةــلاقنلا ءاوــهلا  
ىلع مدختست تارايسلا   
ىدـل عـساو قاطن     
دـقو ةـيمانلا نادلبلا     
مظن يف اهجاتنإ لصاوتي    

 .٢٠٠٨ىتـح ةديدج    
 HFC-134aمدختستو  

ةزــهجأ مــظعم يف  
ءاوـهلا فييكت ةزهجأ    (

) تارايـسلا يف ةلاقنلا   
نأ اــمك . ةدــيدجلا

قوــسلا يف اهــلغلغت 
ىدـل دادزـي فوس     
عـم ةـيمانلا نادلبلا     
نـم يجيردتلا صلختلا    

CFC-12 .  عاجرتسا نإ
ةـمدخلا ءانثأ تادربملا    
مـهم اهنم صلختلاو    
داوـملا لـيلقتل ادـج    
نوزوألــل ةدفنتــسملا 

تازاــغ تاــثاع بناو
  .ةئيفدلا

نأ نـم مغرلا ىلع      –عفترم    
يف ةلاقنلا ءاوهلا فييكت    ةزهجأ  

ةنحش ماجحأ اهيدل تارايسلا    
مجرتي اهددع ربك نإف ةريغص     
مل اـم تاثاعبنالا عافترا ىلإ      
ةيملع ءانثأ دربملا عاجرتسا متي     

  .صلختلاو ةنايصلا

جمارـب نإ    –ةـيلاع   /ةطسوتم  
MVAC تادربــملا عاجرتــسال  

نـم ريثكلا يف نآلا ىت      ح تذفن 
ايجولونكتلا هذهو  . ةيمانلا نادلبلا 

نأ نـم مغرلا ىلع ايبسن ةطيسب      
نأ نكمي عاجرتسالا تايتسجول    
ددـع ربـك ببسب ايدحت لثمت       

نكمي الو  . ةرثانتملا ةمدخلا تاطحم  
نيذلا كئلوأ ةعباتم وأ فادهتسا     
ةــينفلا تاــيلمعلاب نوــموقي 

 .مهسفنأ ىلع نيدمعتم

فيلاـكت نإ    –ةـيلاع   /ةطسوتم
تادــعمو نييــنفلا بيردــت  
نـكمأ دقو ةعضاوتم عاجرتسالا     
نـم دـيدعلا راطإ يف اهعيجشت       

  .ديربتلا ةرادإ ططخ
  

ــل    –ةعفترم  /ةطسوتم  CFC-12 
يملاـعلا رارتحالا ىلع ةريبك ةردق      

هل  HFC-134aوهو اهليدب نأ امك       
يملاـعلا رارتحالا ىلع ةيلاع ةردق      

هذـه عاجرتسا نإف كلذل     . ًاضيأ
تاثاعبنا ةيندتل ةياغلل مهم تاد     ربملا

داوـملا طقف سيلو ةئيفدلا تازاغ      
  .نوزوألل ةدفنتسملا

تايالولا 
ةدحتملا 

 ةيكيرمألا

١٨ 
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نم (حرتقملا ءارجإلا 
صاخلا ريرقتلا 

ريرقتلاو نيقيرفلل 
قيرفل يليمكتلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا 
 يداصتقالا 

ةلص ءارجإلل له 
ةدفنتسملا داوملاب 

 نوزوألل
 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

ءاوــتحا نيــسحت  
 تادربملا

نإ –مــعن   CFC-12 
ءاوهلا فييكت ةزهجأو    
تارايـسلا يف ةـلاقنلا   
ىلع مدختست تلازام   
فوـسو عساو قاطن    
ةيمانلا نادلبلا ىدل جتنت    

بهذتو  ٢٠٠٨ىتح    ،
تاــساردلا ىدــحإ 

(SROC P300) نأ ىلإ  
 CFC-12تاـــثاعبنا 

انط  ٥١٩٢وحن تغلب     
نـــكميو . ٢٠١٥يف 

نع فشكلا تايلمعل    
نأ هحالصإو برستلا    
تاـثاعبنا نـم للقي     

  .تادربملا

نـسحت اذإ    –عفترم  /طسوتم  
يداــفت نــكمأو ءاوــتحالا 
     ، ةريبـك ةـجردب تاثاعبنالا
ةـيمانلا نادلبلا ىدل ةصاخبو     

فييكت ةزهجأ  ما  دختسا ثيح 
تارايـسلا يف ةـلاقنلا ءاوهلا      

  .ديازتلا يف ةذخآ

اـيجولونكت نسحتت    –ةعفترم    
وأ ةــلاقنلا فــييكتلا ةزــهجأ 
عاـستا عـم كاملا ايجولونكت      
يف رـثكأو رثكأ كاملا مادختسا      

مزليو . تاكرحملا تاذ تابكرملا  
نـكميو ةنايصلا لامع بيردت      
ةدعاـسمب ةلدتعم ةفلكتب اهذيفنت     

ةزـهجأ يعنـص    م نـم ةيئزج   
نادلبلا ضعب يفو   . كاملا فييكتلا 

يجيردـتلا صلختلاب حمس ةيمانلا     
تاـسرامملا ذيفنتب    CFC-12نم    

  .ةديجلا

فيلاـكتلاو   –ةـعفترم   /ةطسوتم  
ةزــهجألا نيــسحتب ةــطبترملا  

يه   HCF-134aةمدختسملا    ٢٤-
ةــيفيظولا ةدــحولل ارالود ٣٦  

تاـيجولونكتلا اـمأ   . ةدـحاولا 
يـه  ف اـهريوطت يراجلا ىرخألا   

 CO2نوبركلا ديسكأ يناثب ةلماعلا     
ةدحولل ارالود  ١٨٠-٤٨فلكت  (  

 HFC-152و) ةدـحاولا ةيفيظولا  
ةدــحولل ارالود ٤٨فــلكت (  
 ).ةدحاولا ةيفيظولا

  

نم للقي نسحملا ءاوتحالا     –ةعفترم    
ةدفنتسملا داوملل ةرشابملا تاثاعبنالا    
مث نـمو ةئيفدلا تازاغو نوزوألل      

ريغ تـلا نم فيفختلا ىلع دعاسي      
 .يخانملا

ةعامجلا 
 ةيبوروألا

١٩ 

 دربملا ءاوتحا نيسحت
[SROC §6.4.1 p 

304] 

ماـكحإل نكمي    –معن    
لـلقي نأ دربملا ءاوتحا     
نـم لك ثاثاعبنا نم     

CFC-12 و HFC-134a 
يذـلا دربملاـب انهر     
تاــهج همدختــست 
نادـلبلا ىدل عينصتلا    

لماكلا لاقتنالا  (ةيمانلا  

نـكمأ اذإ    –عفترم  /طسوتم  
نع برستلا تالدعم ضيفخت    
نكمأ ،ءاوتحالا ماكحإ قيرط    
يتـلا تاثاعبنالا مجح ةدايز     

يف ةـصاخبو    –اهيدافت نكمأ     
ةزهجأ ددع نأل ارظن لبقتسملا     
تاذ تاـبكرملا يف فييكتلا     

يف ذـخآ   ) كاـفملا و  أ(كرحملا  

مظن ريوطت نآلا يرجي     –ةعفترم    
، HFC-134aمدختــست ةنــسحم 

يف حرـطت نأ اـهل عقوتملا نمو        
  .بيرقلا لبقتسملا يف قاوسألا

فيلاكتلا غلبت   –ةعفترم  /ةطسوتم  
مظنـلا نيسحتب ةطبترملا ةيلامسأرلا     

وحن   HFC-134aةلماعلا   ارالود  ٤٠   
  ).٣٠٦ةحفص (دحاولا ماظنلل 

للقي ءاوتحالا نيسحت نأ     –ةطسوتم    
تازاـغل ةرـشابملا تاثاعبنالا نم      

ةدفنتـسملا داوملا كلذكو    (ةئيفدلا  
يتلا مظنلا ىلع تقبط ذإ ،نوزوألل      

عقوتملا نمو  ). CFC-12ـلا لمعتست 
ةنسحملا  HFC-134aـلا مظنل ًاضيأ      

اـمم ،ةـقاطلا يف تاروفو ققحت نأ     
ليغـشتل نيلوزاغلا مادختسا للقي     

تايالولا 
ةدحتملا 

 ةيكيرمألا

١٩ 
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نم (حرتقملا ءارجإلا 
صاخلا ريرقتلا 

ريرقتلاو نيقيرفلل 
قيرفل يليمكتلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا 
 يداصتقالا 

ةلص ءارجإلل له 
ةدفنتسملا داوملاب 

 نوزوألل
 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

سيل  CFC-12ـلا نم     
، ٢٠٠٨ىتـح ابولطم    

نأ نـم مغرـلا ىلع      
مدختسي جاتنإلا مظعم   

) HFC-134aـلا نآلا   
  ).٢٩٧ةحفص (

 ٢٠٠٣ماـع يـفف     . ديازتلا
نط  ٦٣٠٠٠ثاعبنا مت هدحو      

نط  ٧٤٠٠٠ و CFC-12نم    
ةزـهجأ نم    HFC-134aنم    

 .تارايسلا ءاوه فييكت
[SROC §6.2.2 p 300] 

نـم تاـثابعنا ثادـحإو ماظنلا       
  .ةئيفدلا تازاغ

جماربو ريياعم عضو   
نـــم لـــيلقتلل 
تاذ تاـــثاعبنالا 

. ةنايــصلاب ةلــصلا
ةد اعإ ،عاجرتسالا (

فاـشتكا ،نحشلا   
حالـصإو برستلا   

 ).برستلا
[SROC §6.4.1 p 

304] 
 

ةنايـصلا نيسحت    –معن    
نـم للقي نأ هنأش نم      

 CFC-12ـلا تاثاعبنا   
  .HFC-134aو

مغرلا ىلع   –عفترم  /طسوتم  
ءاوـه فييكت ةزهجأ نأ نم      

ةنحـش اـ    كافم تابكرملا    
اهددع ربك نإف مجحلا ةريغص     
ةـيلاع تاـثاعبنا ىلإ يدؤي      

. ةـمدخلا ءانثأ اهضعب   ثدحي  
ةـطبترملا تاـثاعبنالل نكميو     
بييست ىلإ يدؤت نأ ةنايصلاب     

ةيلصألا ةنحشلا نم   % ١٥-٥
ول كلذ نم رثكأ وأ      –كافملل    

ةرـهم ريغ نوينف ا         يأ (ماق
ةنايــصلا نوــلمعي نيذــلا 

  ).مهسفنأب

ريوطت بجي   –ةطسوتم  /ةضفخنم  
فشكلل دامتعالل ةدحوم ةقيرط    

برست لا دض ماكحإلا ىدم ىلع    
فييكت تانوكم نم نوكم لكل     

. هبيكرت دعب كافم تابكرملا ءاوه    
بيردـتلا نأ نـم مغرلا ىلعو       
    ، طيسبو ريسي رمأ ايجولونكتلاو
نـم ريبـك ددع ةكراشم نإف       
ةرـشتنم ةريغص ةمدخ تاطحم     

فاـضي  . ايدحت لثمت دق ايفارغج   
لاـثتمالا نامـض نأ كلذ ىلإ       
نأ نـكمي اهيلع قفتملا ريياعملل      

 .ابعص ارمأ نوكي

ةــفلكت نإ –ةــيلاع /ةطــسوتم  
ناـكو ةديهز تادعملا عاجرتسا     
نم ديدعلا راطإ يف اهعيجشت يغبني      

كاــنهو . دــيربتلا ةرادإ طــطخ
جماربـب ةـطبترم ةيفاضإ فيلاكت     
لـضفأ عاـبتا نامضل بيردتلا      
فشكلو ،عاجرتسال تاسرامملا   

 .حالصإللو برستلا

ـلا   –ةطسوتم    CFC-12   ةردق اهل  
نوزوألا دافنتــسا ىــلع ةــيلاع 

وـهو اهليدبو ،يملاعلا رارتحالاو      
HFC-134a       ىـلع ةـيلاع ةردق هل  

  .يملاعلا رارتحالا ثادحإ

تايالولا 
ةدحتملا 

 ةيكيرمألا

٢٠ 

رصتقي رودافلسلا يف   
 CFC-12ـلا دوجو   

ىــلع الاــمتحا  
تعنص يتلا تابكرملا   

ثيح مهم ميظنتلا اذه 
نم لوألا دقعلا يف هنأ 

يداحلا نرقلا 
دعت مل ،نيرشعلاو 

يذـلا بلطلا يف رييغتلا اذه      
مـهم   ١٩٩٤نيناوق نع مجن      

قـيقحتل  ) اـيلع ةيمهأ  (ةياغلل  
ءاوهلا ديربت مظن ددع ضيفخت     

يف شروـلا ىـلع نوـكي دق        
هذ     دافلسلا  قلعتت تاردق ءانب رو

لمعت ثيحب ةديدجلا ايجولونكتلا    
كام ةلاقنلا ءاوهلا فييكت ةزهجأ     

ثيدــحتلا فيلاــكت ةــيلاعف نإ 
ةضفخنم (retro Fitting)يليدعتلا   

تاـبكرملا ةيبلغأ نأ ثيح ةياغلل      
رودافلـسلا يف عنصت ال ةدروتسملا      

نأ وـه ءارجإلا اذهل يئيبلا رثألاو       
فوـس   ٢٠١٠دعب نوزوألا ةقبط      

عاـطق نم دودحلا قيضأ يف يناعت       
اذـه نم تاثاعبنالا نأ ثيح كام       

 ٢١ رودافلسلا
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نم (حرتقملا ءارجإلا 
صاخلا ريرقتلا 

ريرقتلاو نيقيرفلل 
قيرفل يليمكتلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا 
 يداصتقالا 

ةلص ءارجإلل له 
ةدفنتسملا داوملاب 

 نوزوألل
 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

ثـيح   ١٩٩٤لبق    
لــقنلا نوناــق نأ 
يذـلا يرودافلسلا   
لــيلقت ىلإ يــمري 

مدا ــع تاــثاعبنا 
دـق ناك تارايسلا    

، ٢٠٠١يف ردــص 
داريتـسا نكمي الو    
عــجري تارايــس 
لـبق ام ىلإ اهرمع     

صنـــيو . ١٩٩٤
ىلع كلذك نوناقلا   
داريتـسا زاوج مدع    
اهرمع ديزي تابكرم   
    ، تاونـس عبس ىلع
يتـلا تارايسلا نأو    
ماعلا اذه تدروتسا   
اـ       يتلا ىلوألا يه
ءاوه فييكت ةزهجأ   
ةلمحم عنصملا نم يتأت    

  .HFC-134aـب 
 

نرقلا نم تابكرملا 
 ، دلبلا لخدت نيرشعلا
يتلا تابكرملا نأو ا 

تسيل (ءاوه فييكت 
تابكرملا لك ا 

ال ) ءاوه فييكت
-HFCـلا مدختست

134aدربمك فيعضو .  
روثعلا لامتحا وه ادج 

عجري ةبكرم ىلع 
لبق ام ىلإ اهليدوم 

لمعتستو ١٩٩٤  
CFC-12 ءاوهلا ديربت يف  

عاطق نأ ينعي ام وهو 
لاقنلا ءاوهلا فييكت 

يعرفلا (MAC)كام   
ىلع طقف ابلط قلخي 

 HFC-134aتادربم 
ةقبطب رضت ال يتلا 

ريثأت قلختو نوزوألا 
امم لقأ ،ليلق ةبوص 

  .CFCهثدحي 
 

. CFC-12ىلع ةدمتعملا ةلاقنلا    
دـيدعلا يف قبط كلذ نأ ولو       

 –عاضوألا نإف ،نادلبلا نم     
هاجتا نع دعتبت فوس     –ايملاع    

يتلا ةلاقنلا فييكتلا مظن رييغت     
ىلإ   R-134ـل  مدختست      R-

12.  

يف مكحتـلا عم ةميلس ةروصب      
 .برستلا

ليدـعت   مت دقو % . ١٠٠ةبسنب    
تارايـسلا مظعم ىدل كاملا مظن      
ريثأت فيلاكتلا هذهل نوكي ال ثيحب      

  .دلبلا اذه لخاد ةبكرملا ىلع
 

ادج ةضفخنم نوكت فوس عاطقلا     
 .نيرشعلاو يداحلا نرقلا لاوط
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نم (حرتقملا ءارجإلا 
صاخلا ريرقتلا 

ريرقتلاو نيقيرفلل 
قيرفل يليمكتلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا 
 يداصتقالا 

ةلص ءارجإلل له 
ةدفنتسملا داوملاب 

 نوزوألل
 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

 يواغرلا
لـماوع عاجرتسا   
نم ءاغرإلاو ثفنلا   
ةاـطغملا ءانبلا حاولأ    

 .ذالوفلاب
[SROC §7.5.2 pp 

344] 

ــلا مدختست    –معن    
CFC-11  و HCFC-

141b     هذـه ةعانص يف  
  .تاجتنملا

ماـع يف     –طسوتم    ٢٠٠٠ 
نأ ىلإ تاريدــقتلا تراــشأ 

 PUحاولأل ةيعيمجتلا ةدصرألا   
 ٣٥٠٠٠٠تـغلب    CFCنم  

 ١٠٠٠٠٠ و CFC-11نم نط   
عـمو  . HCFC-141bنم نط   

يف أدـبت ال عفاـنملا نإف كلذ      
لـصت نأ دـعب الإ ققحتلا       
تاـيافنلا ىرجم ىلإ حاولألا     

  .٢٠١٥ماع يلاوح 

ترـهظأ   –لاع  /طسوتم دهج   
نأ اـبوروأ يف ةريـخألا راجتلا       
ةـيلاحلا تاجالثلا ريودت تادعم     
زــيهجتل اهمادختــسا نــكمي 

تايتــسجول نأ و. حاوــلألا
ىلإ جاـتحت عقوملا يف عاجرتسالا      

 .قيسنت
 

ماـجحأ نوكت ثيح     –ةطسوتم    
دـحاو ناك ميف ةدوجوم ةلوقعم      

نإـف  ) الثم ريبك /طسوتم ىنبمك (
اـ       أو دبال تايتسجوللا فيلاكت

 .رثأتتس

ـلا عتمتت    –ةيلاع  /ةطسوتم  CFC-

ثادحإ ىلع ا       11  سأب ال ةردقب  
ةداـعإ نأ اـمك     . يملاعلا رارتحالا 

  .ةئيبلل ةيفاضإ ةزيم بلصلا ريودت

 ٢٢ لاثم

لـماوع عاجرتسا   
نم ءاغرإلاو ثفنلا   
ةاـطغملا ءانبلا حاولأ    

 .ذالوفلاب
[SROC §7.5.2 p 

344] 
 

ــلا مدختست    –معن    
CFC-11  و HCFC-

141b     هذـه ةعانص يف  
  .تاجتنملا

ماع يف –طسوتم   ٢٠٠٠ 
نأ ىلإ تاريدقتلا تراشأ 

 PUحاولأل ةيعيمجتلا ةدصرألا 
تغلب CFC نم  ٣٥٠٠٠٠ 

 ١٠٠٠٠٠ وCFC-11نم نط 
عمو . HCFC-141bنم نط 

يف أدبت ال عفانملا نإف كلذ 
لصت نأ دعب الإ ققحتلا 

تايافنلا ىرجم ىلإ حاولألا 
 SROC] .٢٠١٥ماع يلاوح 

§4.4 of the Technical 

Summary p 66] 

ترـهظأ   –لاع  /طسوتم دهج   
نأ اـبوروأ يف ةريـخألا راجتلا       

ةـيلاحلا تاجالث   لا ريودت تادعم  
زــيهجتل اهمادختــسا نــكمي 

تايتــسجول نأو . حاوــلألا
ىلإ جاـتحت عقوملا يف عاجرتسالا      

 .قيسنت
 

اـيفيلاكت ةلاعف نوكت     –ةطسوتم    
نـم ةريبك ماجحأ نوكت امثيح      
دـحاو ناكم يف ةدوجوم حاولألا      

نأ ثيح  ) ريبك/طسوتم ءانب الثم  (
     ، لعأ نوكت ندعملاو يواغرلا ةبسن

عاجرتسالا ىلع ع   نصملا ةءافك نإف  
  .رثأتت نأ نكمي

ـلا عتمتت    –ةيلاع  /ةطسوتم  CFC-

ثادحإ ىلع ا       11  سأب ال ةردقب  
ةداـعإ نأ اـمك     . يملاعلا رارتحالا 

  .ةئيبلل ةيفاضإ ةزيم بلصلا ريودت

تايالولا 
ةدحتملا 

  ةيكيرمألا

٢٢ 
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نم (حرتقملا ءارجإلا 
صاخلا ريرقتلا 

ريرقتلاو نيقيرفلل 
قيرفل يليمكتلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا 
 يداصتقالا 

ةلص ءارجإلل له 
ةدفنتسملا داوملاب 

 نوزوألل
 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

داوـملا مادختسا ديَق    
نوزوألـل ةدفنتسملا   
ةيداحأ يواغرلا يف   

 OCFرصنعلا 
[SROC §7.1.2.1 p 

320] 

ةداـم نإ  –ام دح ىلإ     
HCFC-22>    نيـب نم  

ءاغرإلاو ثفنلا لماوع   
قوس يف مدختست يتلا    
رصنعلا ةيداحأ يواغرلا   

OCF .  يواغرلا هذهو
قاـطن ىلع مدختست    
ءاـنبلا ةعانص يف عساو     
لوـح تارـغثلا ءلمل     
يفو ذـفاونلاو باوبألا    

. ةكابـسلا تالامعتسا  
فـيثك لامعتسا اذهو    

  .تاثاعبنالا

داوـملا رادقم نإ     –ضفخنم    
لازت ال يتلا نوزوألل ةدفنتسملا     
يواـغرلا جاتنإ يف ةمدختسم     

ليئضOCFرصنعلا ةيداحأ   .  
 

دـيدعلا دجوي    –ةيلاع  /ةطسوتم  
داوـملا نـم ةيلاخلا رساودلا نم       
لمعتـست نوزوألـل ةدفنتسملا     

 .OCFلجأل 

يواـغرلا ىـلع دويق نإ       –ةيلاع   ةدكؤم ريغ  
يه   OCFرصنعلا ةيداحأ    نيـب نم    

نـم لـلقت نأ نكمي يتلا ريبادتلا        
      ، تاـيانبلا يف ةـقاطلا تاجايتحا
ىلع ريبك ريثأت اهل نوكي نأ نكميو       
ةـطبترملا ةئيفدلا تازاغ تاثاعبنا      

  .ةقاطلا ديلوت ضافخناب

تايالولا 
ةدحتملا 

  ةيكيرمألا

٢٣ 

يجيردـتلا صلختلا   
لــبق HCFCنــم   

   ، كلذل ددحملا دعوملا
مادختـسا عيجشتو   

ثــف نلا لــماوع
وأ ءاــــغرإلاو 
ريـغ تايجولونكتلا   

 .ةسينجلا
[SROC §7.5 pp 

326-327; 341-342] 

ــلا لازـي ال   –معن     
CFC   ةصاخبوHCFCs 

نادـلبلا ىدل مدختست    
لازــت الو –ةــيمانلا   

مدختست  HCFCsضعب    
الإ ةمدقتملا نادلبلا ىدل    
يجيردـتلا صلختلا نأ    

  .أدب دق

كالهتـسا ناـك     –ةريغتم    
HCFCs وــــه ٢٠٠٢ يف  

نأ عقوتملا نم نط     ١٢٨٠٠٠  
يف نــط ٥٠٠٠٠حبــصي   

ةــميق ضاــفخنا نإ . ٢٠١٥
ضوعي دق لئادبلا ىدل لزعلا     
يف تاـــضيفخت يأ نـــع 

  .ةرشابملا تاثاعبنالا

ديدعلا دمتعا   –ةعفترم  /ةطسوتم  
قاطن ىلع ةيعرفلا تاعاطقلا نم     
نـم ريثأتلا ةمدعنم لئادبلا عساو      
نوزوألا دافنتـــسا ثـــيح 

. يملاـعلا رارـتحالا ةضفخنمو    
ةيعانصلا تالوحتلا مظعمل نكميو    

قودنـصلا اهلومي يتلا     CFCنع    
مدختـست نأ فارـطألا ددعتم      
تاـيجولونكتلا معدـت تادعم     

ـلا لثم    HCFCنم ةيلاخلا     CO2 
فوــسو . تانوبركوردــيهلاو

لئادبلل ةلزاعلا ةميقلا نأ     –ةريغتم    
تاــضافخنا نـع ضوـعت دـق    

تـلظ املاطو   . ةرشابملا تاثاعبنالا 
HCFC    نإف ةرفاوتم  HCs و HFCs 

ىـلع اهمادختسا رصتقي فوس     
شياـعتلا نكمأ اذإ ةيمانلا نادلبلا      

توافتتو . ةيفاضإلا فيل اكتلا عم 
لماع لكل ةيعونلا حبكلا فيلاكت     

نإ . عاطقلا توافتب ءاغرإو ثفن   
ةـطبترملا تاثاعبنالا حبك ةفلكت     
ناتيروي يلوبلل ةيسيئرلا يواغرلاب    

لـماوع مادختـسا نإ      –ةعفترم    
ىلع ةردقلا ةمدعنم   ءاغرإلاو ثفنلا   

كلتو . ةضفخنم وأ يملاعلا رارتحالا   
تاريثأت نع رفست نأ نكمي ةردقلا      
ةئيفدلا تازاغ تاثاعبنا ىلع ةماه      
ةريبك ةبوقع ضرف مدع ضارتفا عم      

  .ةقاطلا نأشب
نأ نكمي   HFCكالهتسا ضيفخت نإ      

تاــثاعبنالا ضيــفخت ىلإ يدؤــي 
،  ٣١٧٧٥اهردـق ةيمكارتلا     اـنط  

و نط  ٢٢٥٩٥٠ يف نط   ٣٢٥٣٥٠   

تايالولا 
ةدحتملا 

  ةيكيرمألا

٢٤ 



UNEP/OzL.Pro.18/5 

47 

نم (حرتقملا ءارجإلا 
صاخلا ريرقتلا 

ريرقتلاو نيقيرفلل 
قيرفل يليمكتلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا 
 يداصتقالا 

ةلص ءارجإلل له 
ةدفنتسملا داوملاب 

 نوزوألل
 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

روطتلا نم ديزملا ىلإ رمألا جاتحي      
  .يجولونكتلا

ىرـي نـل كلذ نإف كلذ عمو        
ىلإ فاضي  . ٢٠١٠دعب الإ رونلا    

ريـغ تاـيجولونكتلا نأ ك      لذ
اعبت ةدودحم ىودج تاذ ةسينجلا     

  )٣٢٤ةحفص . (يعرفلا عاطقلل

-٢٥يـه قوثبملا نيبرتسيلوبلاو     
نـم ئفاكم نط لكل ارالود       ٨٥  

CO2يلاوتلا ىلع  .  

ىــلع ٢١٠٠ و٢٠٥٠، ٢٠١٥  
  ).٣١٨-٣١٧ناتحفصلا (يلاوتلا 

ءانثأ تاثاعبنالا ليلقت   
يواــغرلا جاــتنإ 

 بيكرتلاو
[SROC §7.5.1 p 

342] 
 

كالهتسا غلب –معن   
HCFC ثفن لماوعك  
نط ١٢٨٠٠٠ءاغرإو   

عقوتملا نمو ٢٠٠٢يف   ،
 ٥٠٠٠٠ىلإ لصي نأ 

. ٢٠١٥يف نط 
  )٣١٧ةحفص (

اذـه نم ريبادتلا     –ةطسوتم    
قـقحت نأ اهل عقوتي ال عونلا       

  %.٢٠نم رثكأ تاروفو 

. ةيلمع ىلإ ةيلمع نم توافتت
ليلقت ناكمإلا يف نوكي دقو 

عاطق يف جاتنإلا نم دقفلا 
نيب ام ىلإ قوثبملا نيرتسيلوبلا 

نكمي ذإ % ٢٠و% ١٧،٥
يندت يتلا تاسرامملا ثادحتسا 

ريبادت نم تايلمعلا تايافن نم  
نإف كلذ عمو . ةدماجلا يواغرلا

SROC تاروفولا نأ ىلإ ريشت  
نأ لمحتي ال تاثاعبنالا نم 

 )٣٤٢ةحفص %. (٢٠زواجتت 

راـتخت لئادبلا تمادام     –ةعونتم   ةعونتم  
ةـلاد نع لقت يملاع رارتحا ةلادب       

كاـنه نوكي فوسف     HCFCsـلا  ،
ةيندتب ةطبترم  ةيباجيإ ةيخانم تاريثأت    

 .ءاغرإلاو ثفنلا لماوع تاثاعبنا

تايالولا 
ةدحتملا 

  ةيكيرمألا

٢٥ 

جتنملا ميمصت نيسحت   
 .ينابملاو

[SROC §7.5.1 p 

342] 

كالهتـسا غلب    –معن    
لـماوعك   HCFCـلا  

ءاـــغرإو ثـــفن 
يف نـــط ١٢٨٠٠٠  

نأ عقوتملا نمو   ٢٠٠٢  ،

ةدوقفملا تايمكلا   –ضفخنم    
ةـضفخنم  مادختـسالا ءانثأ    

لـماوع عوـمجم نم ةبسنك      
نأ اـمك ،ءاـغرإلاو ثفنلا      
ال اـيجولونكتلا يف تارييغتلا     

ةدوـقفملا تايمكلا    –ضفخنم    
ةليئض ةبسن لثمت مادختسالا ءانثأ     
مادختساب ةطبترملا تاثاعبنالا نم    
يف نوزوألـل ةدفنتـسملا داوملا      

 .يواغرلا

ت ىلع دمتعتو–ةعونتم  رييغت ةفلك  
 .ءانبلا ميمصتو جتنملا

ريغصلا مجحلل ةجيتنو    –ةضفخنم    
عقوت نكمي ،مادختسالا ءانثأ دقفلل     

 .ةيئيبلا عفانملا نم ليلقلا

تايالولا 
ةدحتملا 

  ةيكيرمألا

٢٦ 
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نم (حرتقملا ءارجإلا 
صاخلا ريرقتلا 

ريرقتلاو نيقيرفلل 
قيرفل يليمكتلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا 
 يداصتقالا 

ةلص ءارجإلل له 
ةدفنتسملا داوملاب 

 نوزوألل
 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

نط  ٥٠٠٠٠ىلإ لصي     
ةحفــص . (٢٠١٥يف 

٣١٧(  

تاريثأـت ثدـح        ت نأ لمتحي
 .ةريبك

ةرادإ ريبادـت ميمعت    
ىلع ةايحلا ةرود ةيا     

 .ةزهجألا عيمج
[SROC §7.5.2 pp 

343-344] 

ةدـصرأ دـجوت معن     
داوـملا نـم    ةيعيمجت  

نوزوألــل ةدفنتــسملا 
   ، ةزهجألا يواغر لخاد

تناك  ٢٠٠٠ماع يفف     
ةدــصرألا تاريدــقت 

 ٤٦٠٠٠٠ةــيعيمجتلا 
، CFCsــلا نم نط     

نـم نط    ٢٠٩١٠٠  
HCFCs نط  ١١٥٠ و  

  .HFCsنم 
ينقتلا زجوملا نم [

SROC §4.4[  

 –حجرـم وه ام ىلع عفترم       
تاــسرامملا ذــيفنتل نــكمي 
ةـمدخ ءا       إل ةعبتملا ةيبوروألا
ءاحنأ عيمج يف ةيلرتملا تاجالثلا     
ريثأت هيلع بترتي دق امم ملاعلا      

  .HCFCs تاثاعبنا ىلع ريبك

دـعوم يف عقوتملا نم      –ةعفترم    
نـم جرـخت نأ      ٢٠١٠هتياغ    

ةـيلرتملا تاجالثلا عيمج ليغشتلا     
ةروـصب ملاـعلا ءاحنأ عيمج يف       

  ةميلس

فيلاـكت نإ    –ةعفترم  /ةطسوتم  
ةــطبترملا تاــثاعبنالا دــيمخت  

نم يواغرلا ريمدتو عاجرتسال    اب
نيـب حوارـتي امب ردقت ةزهجألا       

نـم مارغوليكلل ارالود     ٦٠-٣٠  
 .ءاغرإلاو ثفنلا لماوع

تاـثاعبنالا ةيندتل نكمي     –ةعفترم    
نوزوألـل ةدفنتسملا داوملل ةرشابملا     
يرارــحلا ساــبتحالا تازاــغو 
اهل نوكي نأ يواغرلا نع ةرداصلا      

تا بلطتم نإ . خانملا ىلع ريبك ريثأت   
تاـنوكم جارخإب ةطبترملا ةقاطلا     
ليغـشتلا نـم ةيلرتملا تاجالثلا       
يف ذخؤت نأ بجي اهريودت ةداعإو      

ا  .اسح بسحي نأو نابسحلا

تايالولا 
ةدحتملا 

  ةيكيرمألا

٢٧ 

 تانولاهلا
ةرادإلا بيلاسأ عابتإ   
نـم دحلل ةميلسلا    
عيمج نم تاثاعبنالا   
ةـيعيمجتلا ةدصرألا   
نم ةياقولا لماع نم    

، (قــي رحلا نولاــهلا

مدختــست -مــعن   
 HCFCsو تاــنولاهلا

تادـــعم يف HFCsو  
نإ . قيرحلا نم ةياقولا  

ةديجلا تاسرامملا عابتا   
ةدـــصرألا ةرادإ يف 

دـجوي   –ةطسوتم  /ةضفخنم  
زـيح يف طـقف نآلا نولاهلا       

نـم  % ٤وحن يف لامعتسالا    
. قـيرحلا نم ةياقولا تادعم    

ةدـصرأ دـجوت كلذ عمو      
نط  ٣٩٠٠٠اهردق ةيعيمجت     

تروـط   –ةطسوتم  /ةضفخنم  
نـم ديدعلا ىدل تايجيتارتسا     
قيرط نع ذافنإلا نأ امك نادلبلا      
يعوـطلا قاـفتالا وأ ميظنتلا      

تبثأ ) ةيرورضلا ريياعملا همعدت  (
وـه يدحتلا لازي الو     . هتيلاعف

نأ يغبني –ةطسوتم /ةضفخنم  
تالخدم ىلع فيلاكتلا رصتقت 
ايندلا فيراصملا ىلعو بيردتلا 

ضفخل ريبادت ةعومجم يأل 
ةرورض يقطنملا نمو . تابيرستلا

ةبسانم زومر ريوطت ةفلكت ةاعارم 

ضــفخ ريبادــت نإ –ةــضفخنم   
دنع مئاد بيحرت عضوم تاثاعبنالا     

نإـف كلذ عمو    . ثولتلا نم دحلا  
تاـنولاهلا نأب يحوت لئالد كانه      

تادربـم  "ةـباثمب نوكت نأ نكمي      
ةردقلا نإ  ]. Ts-٦لكشلا  " [ةيملاع

 ٢٨  لاثم
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نم (حرتقملا ءارجإلا 
صاخلا ريرقتلا 

ريرقتلاو نيقيرفلل 
قيرفل يليمكتلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا 
 يداصتقالا 

ةلص ءارجإلل له 
ةدفنتسملا داوملاب 

 نوزوألل
 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

HCFC وHFC 
 )اهريغو

[SROC § 9.4 pp 

375-376] 

رـمع دـمت ةيعيمجتلا     
يف مادختـــــسالا 

. ةيـسيئرلا تاقيبطتلا  
ىلإ ةجاحلا ىلع يضقتو    

  .عينصتلا ةداعإ

 ١٣٠١-نولاـــهلا نـــم
نولاهلا نم نط     ٨٣٠٠٠و  -

دجوت امنيب    ١٢١١  ٣٦٠٠٠ 
مظنلا لخاد   HCFCsنم نط     
لـخاد نـط     ٢٧٠٠و ةتباثلا   

ةيلاعلا ة  لادلا نإ . ةلاقنلا مظنلا 
تانولاهـلل نوزوألا دافنتسال   
اـمهم افدـه اهلعجت لازت ال       

  .تاثاعبنالا نم ةياقولل

تادعمل قاطنلا عساولا م    ادختسالا
يف ةـصاخبو قيرحلا نم ةياقولا       

  .ةلاقن مظن لكش

نإ ف كلذ عمو ميظنتلاو ةسرامملل
نم سابتقالا نآلا نكمملا نم 

ةمئاقلا ةحجانلا ططخلا نم ديدعلا 
 .ايلاح

نـع ةـجتانلا يملاع   لا رارتحالا ىلع  
ةمدختسملا  (HCFC-123مادختسا  

. ايبسن ةضفخنم ) ةلاقنلا تادعملا يف  
تاـثاعبنا ضافخنا نإف ،كلذ عمو      

HCFC-22)     ةـجردب مدختست يتلا
نأ نـكمي   ) ةـتباثلا مظنلا يف ةريبك    

. خانملا ةيامح يف ةميق ةمهاسم مهست     
اـ          اذ دح يف قيرحلا نم ةياقولا نإ

  .ةيئيب ةياقو وه
ةرادإلا بيلاسأ عابتإ   
نـم دحلل ةميلسلا    
عيمج نم تاثاعبنالا   
ةـيعيمجتلا ةدصرألا   
نم ةياقولا لماع نم    

، (قــيرحلا  نولاــهلا
HCFC   و HFC 

 )اهريغو
[SROC §9.4 pp 

375-376] 
 

مدختــست -مــعن   
 HCFCsو تاــنولاهلا

تادـــعم يف HFCsو  
نإ قـيرحلا نم ةياقولا     
ةديجلا تاسرامملا عابتا   

ةدـــصر ألا ةرادإ يف
رـمع دـمت ةيعيمجتلا     
يف مادختـــــسالا 

. ةيـسيئرلا تاقيبطتلا  
ىلإ ةجاحلا ىلع يضقتو    

ةحفص (عينصتلا ةداعإ   
٣٦٣(  

ىلإ ةـجاحلا روـثت      –عفترم    
نـم  % ٤ةبسن يف تانولاهلا    

تناك يتلا ةثيدحلا تابيكرتلا    
. تانولاهلا مدختست قبس اميف   

ةـيعيمجتلا ةدصرألا نأ ريغ     
نـط  ٣٩٠٠٠ـب نآلا ردقت    

 ٨٣٠٠٠ و ١٣٠١-نول  اهلل
اـمأ  . ١٢١١-نولاهـلل نط  
ردـقتف   HCFCsـلل ةبسنلاب     

اهـنم ةـيعيمجتلا ةدصرألا     
ةـتباثلا مظنلا يف نط      ٣٦٠٠  

ةلاقنلا مظنلا يف نط    ١٣٠٠و   .
ةميلس ةرادإ ىلإ رمألا جاتحيو     
هذـه ثاـعبنا مدع نامضل      

. ةدمتعم ريغ ةروصب ةدصرألا   

تروــط –ةــيلاع /ةطــسوتم  
نـم ديدعلا ىدل تايجيتارتسا     

قيرط ن  ع ذافنإلا نأ امك نادلبلا    
يعوـطلا قاـفتالا وأ ميظنتلا      

تبثأ ) ةيرورضلا ريياعملا همعدت  (
ارـظنف ،كـلذ عـمو      . هتيلاعف

نـم ةياقولا تادعم مادختسال     
ةـلاقنلا مظنـلا ةصاخبو ،قيرحلا     
نـم نإـف ،عـساو قاطن ىلع        
لـماكلا لاثتمالا نامض بعصلا    

ةحفص . (ىصوملا تاسرامملل ا  
٣٧٥(  

رصتقت نأ يغبني    –هيلاع  /ةطسوتم  
بيردتلا تالخدم ىلع فيلاكتل    ا

يأل ايندــلا فيراــصملا ىــلعو 
. تابيرستلا ضفخل ريبادت ةعومجم   

ةاـعارم ةرورـض يقطنملا نمو      
ةبـسانم زوـمر ريوـطت ةفلكت       

نإف كلذ عمو   . ميظنتلاو ةسرامملل 
نـم ساـبتقالا نآلا نكمملا نم       
ةمئاقلا ةحجانلا ططخلا نم ديدعلا     

دوـجو ىلإ    SROCريشتو  . ايلاح  
لئادـب عاجرتسال يداص    تقا زفاح 

ةحفـص  . (ةميلس ةروصب نولاهلا  
٣٧٦-٣٧٥(  

ضــفخ ريبادــت نإ –ةــضفخنم   
     ، مـئاد بيحرت عضوم تاثاعبنالا
تاـنوبركولاهلا تاثاعنبا ضيفختو    

) ةـتباثلا مظنـلا يف مدختست يتلا      (
ةيامح يف ةميق ةمهاسم مدقت نأ نكمي       

يف قـئارحلا بوشن عنم نإ      . خانملا
  .ةئيبلل قاو لمع هتاذ دح

تايالولا 
ةدحتملا 

  ةيكيرمألا

٢٨ 
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نم (حرتقملا ءارجإلا 
صاخلا ريرقتلا 

ريرقتلاو نيقيرفلل 
قيرفل يليمكتلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا 
 يداصتقالا 

ةلص ءارجإلل له 
ةدفنتسملا داوملاب 

 نوزوألل
 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

 ٢٠٠٥يف تاثاعبنالا تردقو    
تارايخلا  ةنجل تاريدقتل اقبط    

ــب تانولاهلاب ةينعملا ةينقتلا     
نولاـهلا نـم نط       ١٩٠٠  - 
نـم نط    ١٦٠٠٠ و ١٣٠١  
مغرلا ىلع   ١٢١١-نولاهلا    ،

يف ةجردم تافيرصتلا نأ نم     
طـقف سيلو   (تاريدقتلا هذه   

، ٣٦٤تاحفصلا  ). (برستلا
  )٣٦٨ و٣٦٧

مادختسا ىلإ لاقتنالا   
ةينولاهلا ريغ لئادبلا   
ةــتباثلا مظنــلا يف 

 .ةديدجلا
[SROC §9.2.1-

9.2.2 pp 369-370] 

ةردق تانولاهلل   –معن    
دافنتـسا ىـلع ةيلاع     
لازت ال يهو نوزوألا    
ةياقولل مظن يف مدختست    

مدختستو . قيرحلا نم 
HCFCs تاــقيبطت يف  

  .ةدودحم

مغرلا ىلع   –عفترم  /طسوتم  
فقوت دق نولاهلا كالهتسا نم     
يف ةـيمانلا نادلبلا ىدل ابيرقت      

يتـلا تانولاهلا نإف     ٢٠٠٤  ،
ةدـيدجلا مظنلا اهريودت ديعأ     
ةحلاـص لئادب اهل دجوت يتلا      

نــم اراـبتعاو  . تانولاهـلل 
ناك   ١٩٩٩ قوـس نم   % ٤ 

بـلطتي قباـسلا تانولاهلا     
. ةدــيدجلا مظنــلل نولاــهلا
 )٣٦٧-٣٦٤نا تحفصلا(

لئادبلا نم ةعونم ةعومجم كانه     
لـثم  (ةـفيظنلا لماوعلا اهيف امب      

HFC-227ea ( تاــيجولونكتلاو
لـك بـسانت يتلا ةسينجلا ريغ       

. ةـفلتخم تاقيبطت اهنم ةدحاو    
مظنلا تلح ةمدقتملا نادلبلا يفف     
لحم ةسينجلا ريغ لئادبلاو ةديدجلا     
يتـلا اـبيرقت تاقيبطتلا فصن      

ايخيرات تانو  لاهلا مدختست تناك  
  )٣٧٣-٣٧٠تاحفصلا (

نولاـهلا لئادـب دجوت      –ةعفترم    
كلذو ةتباثلا مظنلا تاقيبطت مظعمل     
تامادختـسالا ضـعب ءانثتساب     

،   (ةصاخلا   ةيركسعلا ،ناريطلا لثم
نأ نـم مغرـلا ىلع كلذو       ) خلأ

نوـكت دـق ةيلامسأرلا فيلاكتلا      
فوـس تقولا رورم عمو     . ىلعأ

لـعجتو تانولاهلا فيلاكت دادزت     
تاحفـصلا  (ةيسفانت رثكأ هلئادب    

٣٧٣-٣٧١( 

لئادـب يوـطنت دق      –ةضفخنم    
ةـيئيب تاريثأـت ىلع نوبركولاهلا      

  ، ةدفنتسم داوم يه    HCFCsةبلاس  
ــلاو ،ةـئيفد تازاغو نوزوألل      

HFCs     يملاـع رارتحا تازاغ يه   .
ريغ تايجولونكتلا نإف ،كلذ عمو     

تاذ تاــيجولونكتلاك (ةــسينجلا 
،   رمعلاو ،ةيئاملا ةدعاقلا   ءاملاب لماكلا  

) ةفاجلا مظنلاو ةفاجلا تايواميكلاو   
قـلخت ال ،لـماخلا زاغلا كلذكو       
ةدفنتسملا داوملا نم ةرشابم تاثاعبنا     

. ةــئيفدلا تازاــغ وأ نوزوألــل
  )٣٧٠ةحفص (

تايالولا 
ةدحتملا 

  ةيكيرمألا

٢٩ 
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نم (حرتقملا ءارجإلا 
صاخلا ريرقتلا 

ريرقتلاو نيقيرفلل 
قيرفل يليمكتلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا 
 يداصتقالا 

ةلص ءارجإلل له 
ةدفنتسملا داوملاب 

 نوزوألل
 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

مادختسا ىلإ لاقتنالا   
ةينولاهلا ريغ لئادبلا   
ةــتباثلا مظنــلا يف 

 .ةديدجلا
[SROC §9.3 p 373] 

ةردق تانولاهلل   –معن    
دافنتـسا ىـلع ةيلاع     

مدختستو  –نوزوألا    
HFCs    و HFCs 

ةحفــص . (لئادــبك
٣٦٩(  

جاـتنإ فـقوت     –ةطسوتم    
ةيمانلا نادلبلا ىدل تانولاهلا    

يــغبني كلذــل ٢٠٠٤يف   ،
تاـيافط يف نولاهلا عينصتل     
نأ ةـلاقنلا ةدـيدجلا قيرحلا      
الو امودعم وأ اضفخنم نوكي     

تاـيافط   تاناوطـسأ لازت    
 .نولاهلاب ألمت قيرحلا

ضـعب دوـجو عم      –ةعفترم    
مادختـسالل ،لثم   (تاءانثتسالا  

ةينولاهلا ريغ لئادبلاو   ) شيجلا يف 
تاــقيبطتلا لــجأل ةرفاوــتم 

ىلع تارايخلا لمتشتو   . ةيقيسنتلا
لــثم (ةيــسنجلا لئادــبلا  

داوــملاو هاــيملا )نوبركولاـهلا   ،
ناتحفـصلا  (ةـفاجلا ةيئايميكلا    

٣٧٥-٣٧٤(. 
 

ضـعب نإ    –ةـعفترم   /ةطسوتم  
يف لـقأ نوكت دق ةينولاهلا لئادبلا       

لئادـبلاو  . نولاـهلا نـم رعسلا    
ةطبترملا فيلاكتلا نإف اذل ةدوجوم     
تسيل ريوطتلاو ةرمتسملا ثوحبلاب    

 .ةيلاع

لئادـبلل نوـكت دق      –ةضفخنم    
     ، ةبلاـس ةيئيب تاريثأت ةينوبركولاهلا

ةدفنتـسم داوم يه     HCFCsـلاف  
ـلاو   GHGـلاو نوزوألل     HFCs 

نإف ،كلذ عمو   . ةئيفد تازاغ يه  
يأ (ىرـخألا ةسينجلا ريغ لئادبلا      
ال ) ةـفاجلا ةـيئايميكلا داوملا ،ءاملا     

داوـملل ةرـشابم تاـثاعبنا قلخت       
تازاـغ وأ نوزوألـل ةدفنتسملا      

  .(GHGs-370)يرارح سابتحا 

تايالولا 
ةدحتملا 

  ةيكيرمألا

٣٠ 

ثيدـحتو ليدعت مت    
تاــيافط عاــطق 

رودافلسلا يف  قيرحلا  
 ١٠نـم رثكأ ذنم     

 .تضم تاونس
 

ثدحت مل   ٢١نرقلا يف     ،
يهو ،ةينولاه تاثاعبنا   
داوــملا عاوــنأ دــحأ 

 .نوزوألل ةدفنتسملا

عاطقلا نأ ثيح ريبك يزغم     
هـليدعتو هثيدحت مت دق هلمكأب      

 %.١٠٠ةبسنب 

ليدــعتلل ةــيلمعلا اــيازملا نإ 
مـظنو ،عاطقلا اذهل يثيدحتلا     

ثيح ةياغلل   ةعفترم قيرحلا ءافطإ    
طاشنلا اذه ةرادإب نيلغتشملا نأ      

 .ةيلاع ةءافك ىوذ نيينهم

مت ،يثيدـحتلا ليدعتلا ةيلمع ءانثأ      
لـخاد ءاـفطإلا ةزهجأ ليدعت      
     ، اهداريتـساو رودافلسلا عناصم
ةـيفيلاكتلا ةيلاعفلا نوكت كلذبو     
يوـجلا فالغلاب رارضإلا ليلقتل     

 .ادج ةعفترم

رودا فلسلا يف هنأل ،عفترم يئيب ريثأت     
نادـلبلا نم ريثكلا يف لاحلا املثم       

ثيدـحت مت    ٥ةداملا بجومب ةلماعلا      
لـصت ةجسنألا ىلع ةبسنل يليدعت      

نأ ينـــعي اذـــهو % ١٠٠ىلإ 
ةدفنتـسملا داوـملا امأ     . تانولاهلا

ةـقبطب اررـض رـثكألا نوزوألل       
تضفخ دق نوكت فوس نوزوألا     

 %.١٠٠ةبسنب 

 ٣٠ رودافلسلا

ةميلسلا ةلوانملا 
ةيهتنمل ا تادعملل

ا  .ايح ةرود

تاــنولاهلا –مــعن   
كلذكو  HCFCsـلاو  

HFCs يف لمعتـــست  
يف ةــتباثلا ةــمظنألا 

ثدحت نأ لمتحملا نم     –عفترم    
ةـلحرملا هذـه يف تاثاعبنالا      
فراعمو تاراهم رفاوت نودب    
ةدفنتـسملا داوملا ةلوانمل ةيفاك     

ءارـجإ بجي    –ةعفترم  /ةطسوتم  
ينـف دي ىلع عاجرتسالا ةيلمع      

جاتحيو . ةبسانم تادعمبو بردم  
ىلإ ريمدــتلا وأ /و حالــصتسالا

يف ةعفترملا نولاهلا ةميق     –ةعفترم    
ةـيندتل اـيلام ازفاح رفوت قو       سلا
 .تاثاعبنالا

تاذ داوـملا عاجرتسا نإ      –ةيلاع    
نوزوألا دافنتسا ىلع ةيلاعلا ةردقلا     
لوـحي يملاـعلا رارتحالا ثادحإو      
ىلع امهريثأت مث نمو ام        اثاعبنا نود

ةعامجلا 
 ةيبوروألا

٣١ 
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نم (حرتقملا ءارجإلا 
صاخلا ريرقتلا 

ريرقتلاو نيقيرفلل 
قيرفل يليمكتلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا 
 يداصتقالا 

ةلص ءارجإلل له 
ةدفنتسملا داوملاب 

 نوزوألل
 ىرخأ ةيئيب تاريثأت/ايازم ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا ةيلمعلا ةفصلا مجحلا

مدقم 
وأ حرتقملا 

  عورشملا

 

. ةبـسانمل تادعملاو نوزوألل     .ةلاقنلا قيرحلا تايافط
نم ريبك ردق دج    وي لازي الو  

لخاد نوزوألل ةدفنتسملا داوملا    
كشوت يتلا تادعملا يفو مظنلا     

ءاهتنالا ىلع ا   .ايح ةرود

 .يخانمل ريغتلاو نوزوألا دافنتسا .ةصاخ قفارم

ةـتباثلا مظنلا ةلوانم    
يف قي  رحلا تايافطو 

ةاــيحلا ةرود ةــيا  
 .ةميلس ةروصب

[SROC §9.4.3 p 

375] 

تاــنولاهلا –مــعن   
كلذكو  HCFCsـلاو  

HFCs يف لمعتـــست  
يف ةــتباثلا ةــمظنألا 

  .ةلاقنلا قيرحلا تايافط

ريداقم كانه لازت ال     –ريبك    
لـخاد تاـنولاهلا نم ةريبك      

متـي مل اـمو     . ةيلاحلا مظنلا 
هذـه نـم نولاهلا عاجرتسا      

هريمدت وأ هحالصتس   او ةمظنألا 
تاثاعبنالا نإف ،ةميلس ةروصب    
نوكتس نوزوألا ةقبطل ةرمدملا    

كلذ ىلإ فاضي   . ادج ةريبك 
ــلل ةيعيمجتلا ةدصرألا نأ     

HCFC و HFC    دادزـت فوس  
يذلا تقولا يف ةيمانتم ةروصب     
نم هيف يجيردتلا صلختلا متي     

ةـياغلل مهملا نمو    . تانولاهلا
يف يقبتملا لماعلا فيرصت مدع     

هـتايح ةرود ةيا     هلا  يف ءاو .
، ٣٦٤، ٣٦٧تاحفــصلا (

٣٦٣(  

نييـنفلا نأل    –ةعفترم  /ةطسوتم  
نيذلا مه اميلس ابيردت نيبردملا     
رمغلا مظن عم لماعتلا نوعيطتسي     
ةرود ةيا       ةجلاعمل نكميو لماكلا
نوـكي نأ مظنلا هذه لثمل ةايحلا       

عـمو  . مـكحتو ةبقارم عوضوم   
نامـــض نإـــف ،كـــلذ 

نيميلـسلا ة   ـجلاعملا /عاجرتسالا
ةايح ةرود ةيا        يف ءافطإلا لماعل
نوكي دق ةلاقنلا قيرحلا تايافط     

 .ةبوعص رثكأ

تاذ لماوعلا عاجرتسا نإ    –ةيلاع    
دافنتـسا ىـلع ةـيلاعلا ةردقلا       

عـنمت يملاـعلا رارتحالا     /نوزوألا
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا    

 .يرارحلا سابتحالا تازاغو

وعلا عاجرتسا نإ   –ةيلاع   تاذ لما   
دافنتــسا ىــلع ةــيلاعلا ةردــقلا 

هنأش نم يملاعلا رارتحالا    /نوزوألا
داوــملا تاــثاعبنا نود لوــحي نأ 
تازاــغو نوزوألــل ةدفنتــسملا 

 .يرارحلا سابتحالا

تايالولا 
ةدحتملا 

  ةيكيرمألا

31 
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  يناثلا قفرملا
  نيكراشملا ةمئاق

 
AFGHANISTAN 
 
Mr. Zahid Ullah Hamdard 
Ozone Officer/Consultant 
National Ozone Unit 
National Environmental Protection Agency 
Darulaman Road, Afghanistan 
Kabul 
Afghanistan 
Tel: +93 79 46 54 58 
EMail: zahidhamdard1@yahoo.com, 
zahidhamdard@yahoo.com 
 
ANTIGUA AND BARBUDA 
 
Ms. Corah Charmaine Hackett 
Communications Coordinator 
Assistant Ozone Officer 
Industry & Commerce Division 
Ministry of Finance and Economy 
P.O. Box 1550, Redcliffe Street 
St. John's, Antigua W.I. 
Antigua and Barbuda 
Tel: +1 268 562 1609 
Fax: +1 268 462 1625 
EMail: odsunit@candw.ag 
 
ARGENTINA 
 
Ms. Marcia Levaggi 
Oficina del Representante Especial para 
Negociaciones Ambientales Internacionales 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Comercio Internacional y Culto 
Esmeralda 1212, piso 14, Of. 1408 
Buenos Aires 1007 
Argentina 
Tel: +5411 4819 7414 
Fax: +5411 4819 7413 
EMail: mle@mrecic.gov.ar 
 
Dr. Laura Berón 
Technical Coordinator OPROZ 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable 
San Martín 459 - oficina 69 - entrepiso 
Buenos Aires 1038 
Argentina 
Tel: +54 11 4348 8413 
Fax: +54 11 4348 8274 
EMail: lberon@medioambiente.gov.ar 
 
ARMENIA 
 
Mrs. Asya Muradyan 
Head 
Ozone Focal Point 
Land and Atmosphere Protection Division 

of the Environmental Protection 
Department 
Ministry of Nature Protection 
3 Government Blvd. 
Republic Square 
Yerevan 375010 
Armenia 
Tel: +374 10 541 182 
Fax: +374 10 541 183/ 585 469 
EMail: as.muradyan@mail.ru/asozon 
 
AUSTRALIA 
 
Mr. Patrick McInerney 
Director 
Ozone and Synthetic Gas Team 
Department of Environment and Heritage 
G.P.O. Box 787 
Canberra ACT 2601 
Australia 
Tel: +61 2 6274 1035 
Fax: +61 2 6274 1610 
EMail: patrick.mcinerney@deh.gov.au 
 
AUSTRIA 
 
Mr. Paul Krajnik 
Chemicals 
Ministry of Environment 
Stubenbastei 5 
Vienna A-1010 
Austria 
Tel: +43 1 515 22 23 50 
Fax: +43 1 515 22 73 34 
EMail: paul.krajnik@lebensministerium.at 
 
Mr. Johann Steindl 
Chemicals 
Ministry of Environment 
Stubenbastei 5 
Vienna A-1010 
Austria 
Tel: +43 1 515 22 23 39 
Fax: +43 1 515 22 73 34 
EMail: johann.steindl@lebensministerium.at 
 
AZERBAIJAN 
 
Mr. Maharram Mehtiyev 
Director 
Climate Change and Ozone Center 
Ministry of Ecology and Natural Resources 
100A B. Agayev Str. 
Baku AZ1073 
Azerbaijan 
Tel: +994 12 598 2795 
Fax: +994 12 441 5865 
EMail: climoz@online.az 
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BANGLADESH 
 
Dr. Khandaker Rashedul Haque 
Director General 
Department of Environment 
Ministry of Environment and Forest 
Dhaka 1207 
Bangladesh 
Tel: +88 02 8112461 
Fax: +88 02 9118682 
EMail: krh@doe-bd.org 
 
Dr. Satyendra Kumar P. Purkayastha 
Senior Officer 
Ozone Cell 
Department of Environment 
Ministry of Environment & Forest 
Dhaka 1207 
Bangladesh 
Tel: +88 02 9124005 
Fax: +88 02 9118682 
EMail: Purkayastha@doe-bd.org 
 
BELARUS 
 
Mr. Aleksander Bambiza 
Head of Department 
Department of State Control for 
Protection of Atmospheric Air and 
Ozone Layer 
Ministry of Natural Resources and 
Environmental Protection 
10 Kollektornaya Street 
Minsk 220048 
Belarus 
Tel: +37517 200 6261/200 5113 
Fax: +37517 200 7454 
EMail: ozon@minpriroda.by 
 
BELGIUM 
 
Mr. Jozef Buys 
Charge de Mission 
Multilateral Cooperation 
Ministry of Foreign Affairs 
Karmelietenstraat 15 
Brussels B-1000 
Belgium 
Tel: +322 5190897 
Fax: +322 5190570 
EMail: jozef.buys@diplobel.fed.be 
 
Mr. Alain Wilmart 
Ozone and F-Gas Officer 
Climate Change 
Environment 
Federal Public Service for Environment 
Place Victor Horta, 40 B 10 
Brussels B-1060 
Belgium 
Tel: +32 2 524 9 543 
Fax: +32 2 524 9 601 
EMail: alain.wilmart@health.fgov.be 

 
BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 
Dr. Senad Oprasic 
Head of Department 
Department of Environmental Protection 
Ministry of Foreign Trade and Economic 
Relations 
Musala 9 
Sarajevo 71000 
Bosnia and Herzegovina 
Tel: +387 33 55 23 65 
EMail: senad.oprasic@mvteo.gov.ba 
 
BOTSWANA 
 
Mr. Balisi Gopolang 
Senior Meteorologist 
National Ozone Office 
Department of Meteorological Services 
P.O. Box 10100 
Gaborone 
Botswana 
Tel: +267 395 6281 
Fax: +267 395 6282 
EMail: bgopolang@gov.bw 
 
BRAZIL 
 
Mr. Paulo Jose Chiarelli 
Secretary 
Division of Environmental Policy and 
Sustainable Development 
Department of Environment 
Ministry of External Relations 
Brasilia 
Brazil 
Tel: +55 61 3411 9289 
EMail: paulo@mre.gov.br 
 
Mrs. Magna Leite Luduvice 
Ozone Unit Coordinator/Environmental 
Analyst 
Ministry of the Environment 
Secretariat for Environmental Quality 
Brazilian Ozone Unit 
Esplanada dos Ministerios, bloc b- 8 Andar 
Sala 832 
Brasilia 70.068-900 
Brazil 
Tel: +55 61 4009/1017 
Fax: +55 61 4009/1796 
EMail: magna.luduvice@mma.gov.br 
 
Mr. Washington Luis Pereira de Sousa 
Ambassador/Consul-General 
Consulate General of Brazil 
1 Westmount Square, Suite 1700 
Montreal H32 2P9 
Canada 
Tel: +514 499 3963 
EMail: geral@consbrasmontreal.org 
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BULGARIA 
 
Ms. Irina Tsanova Sirashka 
Senior expert 
Global Atmospheric Processes Department 
Ministry of Environment and Water 
22, Maria Luiza Blvd 
Sofia 1000 
Bulgaria 
Tel: +359 2940 6640 
Fax: +359 2980 3926 
EMail: sirashka@moew.government.bg 
 
BURKINA FASO 
 
Mr. Victor Yameogo 
Coordonnateur du Programme de Pays Ozone 
Bureau Ozone 
Direction Générale del' Environnement 
Ministère de l'Environnement et du Cadre 
de Vie 
03 B.P. 7044 
Ouagadougou 7044 
Burkina Faso 
Tel: +226 70 20 64 84 
Fax: +226 50 31 81 34 
EMail: yam.t.v@fasonet.bf 
 
BURUNDI 
 
Mr. Gabriel Hakizimana 
Coordonnateur National 
Bureau Ozone 
Ministère de l'Environnement 
B.P. 1365 
Bujumbura 
Burundi 
Tel: +257 234426/932099 
Fax: +257 228 902 
EMail: bozone@cbinf.com 
 
CAMBODIA 
 
H.E. Muth Khieu 
Secretary of State 
Ministry of Environment 
48 Samdech Preah Sihanouk 
Tonle Bassac, Chamkarmon 
Phnom Penh 
Cambodia 
Tel: +855 2321 9287 
Telex: +855 2321 9287 
EMail: moe@online.com.kh 
 
CAMEROON 
 
Mr. Patrick Akwa 
Permanent Secretary 
Ministry of Environment and Nature 
Protection 
Yaounde 
Cameroon 
Tel: +237 7684 544 

Fax: +237 2236 016 
EMail: patakwa@yahoo.com 
 
Mr. Enoh Peter Ayuk 
Chief of Brigade for Environmental 
Inspection 
and Coordinator National Ozone Office 
Department of Norms and Controls 
Ministry of Environment and Nature Protection 
Cameroon 
Tel: +237 222 1106 
Fax: +237 222 1106 
EMail: enohpeter@yahoo.fr 
 
CANADA 
 
Mr. Angus Fergusson 
Science Advisor 
Stratospheric Ozone Depletion 
Science Assessment Integration, Science 
and Technology Branch 
Environment Canada 
4905 Dufferin Street 
Downsview 
Ontario M3H 5T4 
Canada 
Tel: +1 416 739 4765 
EMail: Angus.Fergusson@ec.gc.ca 
 
Mr. Philippe Chemouny 
Manager, Montreal Protocol Program 
Multilateral Affairs Division 
International Affairs Branch 
Environment Canada 
10 Wellington St., 4th floor 
Gatineau K1A 0H3 
Canada 
Tel: +1 819 997 2768 
Fax: +1 819 953 7025 
EMail: philippe.chemouny@ec.gc.ca 
 
Mrs. Amanda Garay 
Environmental Law Section JLOB 
Lester B. Pearson Building 
125 Sussex Drive 
Ottawa, Ontario k1A 0G2 
Canada 
Tel: +1 613 992 6479 
Fax: +1 613 992 6483 
EMail: amanda.garay@international.gc.ca 
 
Mr. Gordon T. Owen 
Director General 
Air Pollution Prevention Directorate 
Environmental Protection Service 
Place Vincent Massey 
351 St. Joseph Blvd., 10th Floor 
Gatineau K1A 0H3 
Canada 
Tel: +1 819 997 1298 
Fax: +1 819 953 9547 
EMail: gord.owen@ec.gc.ca 
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CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
 
Mr. Jean-Claude Bomba 
Directeur General de 
l'Environnement/Directeur des Eaux, 
Forets, Chasse, Peche 
Rue Ambassadeur Guerillot 
Bangui 
Central African Republic 
Tel: +236 50 8279/ 61 7890 
Fax: +236 61 7921 
EMail: jcbomba@hotmail.com 
 
CHAD 
 
Mr. Oumar Mahamat Gadji 
Directeur Controle Financier et Engagement 
Ministère/Economie & Finances 
Ministère de l'Environnement 
P.O Box 144 N'djamena Ministere des Finances 
N'djamena 
Chad 
Tel: +235 6240683 
 
CHILE 
 
Ms. Ana Zuñiga 
Ozone Program Coordinator 
Pollution Control 
National Commission for the Environment 
Teatinos 254 
Santiago 
Chile 
Tel: +56 2405700 
Fax: +56 2 2411824 
EMail: azuniga@conama.cl 
 
Mr. Gonzalo Miranda 
999 University Street, Suite 1445 
Montreal 
Canada 
Tel: +1 514 954 5764 
Fax: +1 514 954 6684 
EMail: chile.rep@icao.int 
 
CHINA 
 
Mr. Jianhung Meng 
Second Secretary 
Department of Treaty and Law 
Ministry of Foreign Affairs 
Beijing 100701 
China 
Tel: +86 10 65 963 251 
Fax: +86 10 65 963 257 
 
Mrs. Mengheng Zhang 
Senior Programme Officer 
Department of International Cooperation 
State Environmental Protection 
Administration (SEPA) 
115 Xizhemennei Nanziaojie 
Beijing 100035 

China 
Tel: +86 10 6655 6515 
Fax: +86 10 6655 6513 
EMail: Zhangmh@sepa.gov.cn 
 
Mr. Xiayu Duan 
Institute of Plant Protection 
Chinese Academy of Agricultural Sciences 
2 Yuan Ming Yuan Xilu 
Beijing 100084 
China 
Tel: +86 10 62815946 
Fax: +86 10 62894863 
EMail: xyduan@ippcaas.cn 
 
Mr. Yuejin Wang 
Deputy Director General 
Institute of Inspection Technology and 
Equipment 
Chinese Academy of Inspection and 
Quarantine 
Bld. 241 
Huixinci, Choyang District 
Beijing 100020 
China 
 
Mr. Zhuyun Wang 
Department of Science and Education 
Ministry of Agriculture 
Nong Zhan Nan Li 11 
Beijing 
China 
Tel: +86 10 6419 3031 
Fax: +86 10 6419 3031 
 
COLOMBIA 

 
Dr. Javier Ernesto Camargo Cubillas 
Profesional Especializado del Grupo de Asuntos 
Internacional 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
Calle 37 
Bogota B-40 
Colombia 
Tel: +571 3323604 
Fax: + 571 3323426 
Email: jecamargo@minamiente.gor.co 
 
Mrs. Martha Ligia Perez Garzon 
Grupo de Asuntos Ambientales 
Ministero de Relaciones Exteriores 
Calle 10-0-5-51 
Bogota 
Colombia 
Tel: +571 566 7077 
Fax: +571 566 6081 

 
Dr. Jorge Enrique Sanchez 
Coordinador de la Unidad Tecnica de Ozono 
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 
Bogota 
Colombia 
Tel: +571 3323638 
Fax: +571 3323638 
 
COMOROS 
 
Mr. Said Hachim Oussein 
Coordinateur et Point Focal Ozone 
Direction de l'Environnement 
B.P. 41 
Moroni 
Comoros 
Tel: +269 332 302 
Fax: +269 735 236 
EMail: ozone.comores@comorestelecom.km 
 
COSTA RICA 
 
Ms. Enid Chaverri-Tapia 
Director 
National Montreal Protocol Focal Point 
Cooperation and Foreign Affairs 
Ministry of Environment and Energy 
3788-1000 
San José 
Costa Rica 
Tel: +506 2532596 
Fax: +506 2532624 
EMail: enid.chaverri@gmail.com 
 
CÔTE D'IVOIRE 
 
Mr. N'guessan N'cho 
Coordinnateur du Projet Ozone 
Ministère de l'Environnement, des Eaux et 
Forets 
20 B.P. 650 
Abidjan 20 
Côte d'Ivoire 
Tel: +225 0704 4979 
Fax: +225 2021 0495 
EMail: nchov3@yahoo.fr 
 
CROATIA 
 
Mrs. Snježana Ilicic 
Ozone Officer 
Department of Atmosphere Protection 
Ministry of Environmental Protection 
Physical Planning and Construction 
Republike Austrije 20 
10 000 Zagreb 
Croatia 
Tel: +385 1 3782 110 
Fax: +385 1 3782 157 
EMail: snjezana.ilicic@mzopu.hr 

 

 
CUBA 
 
Dr. Nelson Espinosa Pena 
Director 
Oficina de Ozono de Cuba 
Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio 
Ambiente 
La Habana 10200 
Cuba 
Tel: +537 2025543 
Fax: +537 2044041 
EMail: espinosa@ama.cu 
 
CZECH REPUBLIC 
 
Mr. Jakub Achrer 
Technical Protection of the Environment 
Air Protection 
Ministry of the Environment 
Vrsovicka 65 
Prague 10 100 10 
Czech Republic 
Tel: +420 267 12 2505 
Fax: +420 267 12 6505 
EMail: Jakub_Achrer@env.cz 
 
DOMINICAN REPUBLIC 
 
Mr. Juan T. Filpo 
Ozone Unit Chief 
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
Dominican Republic 
Tel: +1 809 472626/5695560 
Fax: +1 809 4720691 
 
ECUADOR 
 
Mr. Quimico Santiago Salguero 
Subsecretario 
Ministerio de Comercio Exterior, 
Industrializacion 
Quito 
Ecuador 
 
EGYPT 
 
Dr. Ezzat Lewis Hannalla Agaiby 
Director 
National Ozone Unit 
Egyptian Environmental Affairs Agency 
Ministry of State for Environmental 
Affairs 
30 Misr Helwan El- Zyrae Rd 
P.O BOX 11728 
Cairo 
Egypt 
Tel: +202 0122181424 
Fax: +202 817 6390 
EMail: unit_ozone@yahoo.com 
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ESTONIA 
 
Mr. Margus Kort 
Environmental Research Center 
Marja 4d 
Tallinn 10107 
Estonia 
Tel: +3726112900 
Fax: +3726112901 
EMail: margus.kort@klab.ee 
 
Mrs. Valentina Laius 
Senior Officer 
Environmental Management And Technology 
Ministry of Environment 
NARVA mnt 7A 
Tallinn 15172 
Estonia 
Tel: +372 6262978 
Fax: +372 6262801 
EMail: valentina.laius@envir.ee 
 
EUROPEAN COMMUNITY 
 
Mrs. Laurence Graff 
Deputy Head of Unit 
Unit C4 
DG Environment 
European Commission 
1049 Brussels 
Brussels 
Belgium 
Tel: +32 2 2960518 
Fax: +32 2 2988868 
EMail: laurence.graff@cec.eu.int 
 
Mr. Peter Horrocks 
Policy Officer 
Industrial Emissions & Protection of 
Ozone Layer 
Directorate General Environment 
Commission 
BU-5 2/178, 5 Ave de Beaulieu 
Brussels 1160 
Belgium 
Tel: +32 2 295 7384 
Fax: +32 2299 8764 
EMail: peter.horrocks@cec.eu.int 
 
Ms. Kalina Lewanska 
Assistant policy officer 
Env. C.4. Industrial Emissions & 
Protection of the Ozone Layer 
Directorate General Environment 
European Commission, Directorate General 
Environment 
Brussels 1049 
Belgium 
Tel: +32 2 298 82 73 
Fax: +32 2 292 06 92 
EMail: kalina.lewanska@cec.eu.int 
 
Dr. Philippe Tulkens 

Environmental Directorate-General 
Industrial Emissions and Protection of 
the Ozone Layer 
European Commission 
BU-5 02/180-BE 1049 Brussels 
Brussels 1049 
Belgium 
Tel: +32 2 298 63 23 
Fax: +32 2 298 88 68 
EMail: philippe.tulkens@ec.europa.eu 
 
Mr. Marcus Wandinger 
Detached National Expert 
Environment Directorate-General 
European Commission 
BU-5 02/51 
Avenue de Beaulieu/Beaulieulaan 5, B-1160 
Bruxelles 1049 
Belgium 
Tel: +32 2 29 87391 
Fax: +32 2 29 98764 
EMail: Marcus.Wandinger@cec.eu.int 
 
FIJI 
 
Mr. Shakil Kumar 
National Coordinator (NOU) 
Ministry of Environment 
National Ozone Unit 
Ministry of Environment 
G.P.O. Box 2109, Government Building 
Suva 
Fiji 
Tel: +679 3311069 
Fax: +679 3312879 
EMail: ozonefiji@connect.com.fj/ 
shaqkumar@yahoo.com 
 
FINLAND 
 
Mr. Jukka Uosukainen 
Deputy Director General 
UN and Multilateral Cooperation 
International Affairs Unit 
Ministry of the Environment 
P.O. BOX 35 
Helsinki FIN-00023 
Finland 
Tel: +358 50 5829685 
Fax: +358 9 16039602 
EMail: jukka.uosukainen@ymparisto.fi 
 
Mr. Leif Backman 
Research Scientist 
Middle Atmospheric Research 
Earth Observation 
Finnish Meteorological Institute 
P.O.Box 503 
Helsinki FIN-00101 
Finland 
Tel: +358 504050752 
Fax: +358 919293146 
EMail: leif.backman@fmi.fi 
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Ms. Else Peuranen 
Senior Adviser 
Environmental Protection 
Ministry of the Environment 
PO Box 35// Government 
Helsinki FIN-00023 
Finland 
Tel: +358 9 160 39732 
Fax: +358 9 160 39716 
EMail: else.peuranen@environment.fi 
 
Ms. Tuulia Toikka 
Planner 
Chemicals Division 
Expert Services 
Finnish Environment Institute 
P.O. Box 140 
Helsinki FIN-00251 
Finland 
Tel: +358 9 40300534 
Fax: +358 9 40300591 
EMail: tuulia.toikka@environment.fi 
 
FRANCE 
 
Mr. Vincent Szleper 
Chargé de Mission Protection de la Couche 
d'Ozone 
Ministère de l'Ecologie et du 
Développement Durable 
20 Avenue de Ségur 
Paris 75007 
France 
Tel: +331 4219 1544 
Fax: +331 4219 1468 
EMail: vincent.szleper@ecologie.gouv.fr 
 
GABON 
 
Mr. Albert Rombonot 
Point Focal Ozone et Conseiller du 
Vice-Premier Ministre 
Ministre en Charge de l'Environnement et, 
de la Protection de la Nature 
Libreville 
Gabon 
Tel: +241 07391053/06970613 
Fax: +241 730 148 
EMail: albert_rombonot@yahoo.fr , 
prozone.gabon@internetgabon.com 
 
GERMANY 
 
Mr. Rolf Engelhardt 
Fundamental Aspects of Chemical Safety, 
Chemicals Legislation - Division IG II 1 
Federal Ministry for the Environment 
P.O. Box 120629 
Bonn 53048 
Germany 
Tel: +49 228 305 2751 
Fax: +49 228 305 3524 

EMail: rolf.engelhardt@bmu.bund.de 
 
Dr. Volkmar Hasse 
Proklima Program Manager 
GTZ (German Technical Cooperation) 
Private Bag 18004, Klein Windhoek 
Windhoek 00000 
Namibia 
Tel: +264 61 273 500 
Fax: +264 61 253 945 
EMail: volkmar.hasse@proklima.org 
 
Mr. Janos Mate 
Political Consultant 
Climate Campaign 
Green Peace International 
5106 Walden St. 
Vancouver V5W 2V7 
Canada 
Tel: +1 604 327 0943 
EMail: jmate@telus.net 
 
GHANA 
 
Mr. J.A. Allotey 
Executive Director 
Environmental Protection Agency 
P.O. Box MB.326 
Accra 
Ghana 
Tel: +233 021 662 693/ 664 697/8 
EMail: epaed@africaonline.com.gh , 
jallotey@epaghana.org 
 
GUATEMALA 
 
Mr. Erwin Enrique Gomez Delgado 
Unidad Tecnica Especializada de Ozono 
Ministerio de Ambiente y Recursos 
naturales 
20 Calle 28-58 Zona 10 
San Rafael 18 
Guatemala 
Tel: +224 242 30500 Ext. 2204/2205 
EMail: 
egomez@marn.gob.gt/erwingomezdelgado@ya 
hoo.com 
 
GUINEA 
 
Mr. Nimaga Mamadou 
Directeur National 
Prevention et Lutte Contre les 
Pollutions et Nuisances 
Ministère de l'Environnement 
Conakry 3118 
Guinea 
Tel: +224 60294301 
EMail: nimmag2003@yahoo.fr 
 
GUINEA-BISSAU 
 
Mr. Injai Quecuta 
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Coordinateur 
Point Focal National d'Ozone 
Bureau National d'Ozone 
399 
Bissau 
Guinea-Bissau 
Tel: +245 660 5183 
Fax: +245 201 753 
EMail: quecutainjai@yahoo.com.br 
 
HAITI 
 
Dr. Fritz Nau 
Ozone Officer 
National Ozone Unit 
Cadre de Vie 
Ministère de l'Environnement 
181 Haut de Turgeau 
Port-au-Prince 
Haiti 
Tel: +509 2447643/ 5517052 
Fax: +509 2457360 
EMail: fritznau@hotmail.com , 
fritznau@yahoo.fr 
 
HUNGARY 
 
Mr. Robert Toth 
Department for Air Pollution and Noise 
Control 
Ministry of Environment and Water 
FO U-44-50 
Budapest H-1011 
Hungary 
Tel: +3614973300 
Fax: +3612013056 
EMail: tothr@mail.kvvm.hu 
 
INDIA 
 
Mr. Yusuf Azad 
General Manager Production 
Factory and R&D Centre 
B-27/29 
MIDC Dombibili (E) 421 203 
India 
Tel: +91 224 40005 
Fax: +91 2512430 581 
EMail: yazad@gharda 
 
Dr. A. Duraisamy 
Director (Ozone Cell) 
Ministry of Environment and Forests 
India Habitat Centre 
Core- IV B, 2nd Floor 
Lodhi Road 
New Delhi 110003 
India 
Tel: +91 11 2464 2176/2338 9939 
Fax: +91 11 244 2175 
EMail: ozone@del3.vsnl.net.in 
 
Dr. Sachidananda Satapathy 

SPPU, Ozone Cell 
Core IVB2nd Floor 
India Habitat Centre, New Delhi, 2nd Floor, IHC 
Lodi Road 
New Delhi 110003 
India 
Tel: +91 11 2464 1687 
EMail: drsatapathy@sppu-india.org 

 
 
Mr. Vijay Dua 
Assistant Manager, ITDC 
Jeevan Vihar, 3rd Floor, 
3 Sansad Marg 
New Delhi 110001 
India 
Tel: +91 11 23361607 
Fax: +91 11 23343167 
EMail: vijaydua@tourismarms.com 
Mr. Rajiv Makin 
General Manager 
India Tourism Development Corporation 
Jeevan Vihar, 3rd Floor, 3 Sansad Marg 
New Delhi 110001 
India 
Tel: +91 11 23364415 
Fax: +91 11 23343167; ; +91 11 23747793 
EMail: reservation@theashokgroup.com// 
rmakin@theashokgroup.com 
 
INDONESIA 
 
Mr. Didi Sumedi 
Deputy Director for Hazardous Goods and 
Waste 
Ministry of Trade 
Directorate General of Foreign Trade 
Directorate of Import 
JI. M.I. Ridwan Rais No.5 
Gedung Il Lt.9 
Jakarta 10110 
Indonesia 
Tel: +62 21 3858171 ext 1176 
Fax: +62 21 3858194 
EMail: didismd@yahoo.com 
 
Ms. Widayati Tri 
Head of Sub-Section Ozone Layer 
Protection for Manufacturing Sector 
Ministry of Environment 
J.L. Di. Panjaitan Kav. 24, A Building, 6th Floor 
Jakarta 13410 
Indonesia 
Tel: +62 21 851 7164 
Fax: +62 21 859 2521 
EMail: tri-wadayah@menlh.go.id 
 
Mrs. Kusmul Yani 
Ministry of Environment 
J1-D1-Panjaitn Kav. 24 
Jakarta 3410 
Indonesia 
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Tel: +62 21 851 7164 
Fax: +62 21 851 7164 
 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Mr. Fereidoun Rostami-Nasfi 
Director 
Office of the Ozone Layer Protection 
Department of Environment 
Ozone Office, Pardisan Park, Hemmad Highway 
Tehran 
Iran (Islamic Republic of) 
Tel: +9821 88261116 
Fax: +9821 88261117 
EMail: ozone@accir.com 
 
ITALY 
 
Ms. Giuliana Gasparrini 
Director 
V. Division 
Department for Environmental Research and 
Development 
Ministry of The Environment and Territory 
Via Cristoforo Colombo 44 
Rome 00154 
Italy 
Tel: +39 06 57228150 
Fax: +39 06 57228172 
EMail: gasparrini.giuliana@minambiente.it 
 
Mr. Alessandro Peru 
Adviser 
V Division 
Department for Environmental Research and 
Development 
Ministry of The Environment and Territory 
Via Cristoforo Colombo 44 
Rome 00154 
Italy 
Tel: +39 06 57228166 
Fax: +39 06 57228178 
EMail: peru.alessandro@minambiente.it 
 
Mr. Riccardo Savigliano 
Adviser 
V Division 
Department for Environmental Research and 
Development 
Ministry of The Environment and Territory 
Via Cristoforo Colombo 44 
Rome 00154 
Italy 
Tel: +39 06 57228124 
Fax: +39 06 57228178 
EMail: savigliano.riccardo@minambiente.it 
 
Mr. Leonardo Totaro 
Adviser 
V Division 
Department for Environmental Research and 
Development 
Ministry of The Environment and Territory 

Via Cristoforo Colombo 44 
Rome 00154 
Italy 
Tel: +39 06 57228176 
Fax: +39 06 57228172 
EMail: totaro.leonardo@minambiente.it 

 
 
 
JAMAICA 
 
Ms. Nicol Walker 
Manager 
National Ozone Unit 
National Environment and Planning Agency 
Ministry of Local Government and 
Environment 
10 Caledonia Avenue 
Kingston 5 
Jamaica 
Tel: +876 7547540 
Fax: +876 7547599 
EMail: nwalker@nepa.gov.jm 
 
JAPAN 
 
Ms. Yuko Yaguchi 
Deputy Director 
Global Environment Division 
Global Issues Department 
Ministry of Foreign Affairs 
2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
Tokyo 104 6021 
Japan 
Tel: +81 3 5501 8245 
Fax: +81 3 5501 8244 
EMail: yuko.yaguchi@mofa.go.jp 
 
Mr. Yuki Okada 
Official 
Global Environment Division 
Global Issues Department 
Ministry of Foreign Affairs 
2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
Tokyo 
Japan 
Tel: +81 3 5501 8245 
Fax: +81 3 5501 8244 
EMail: yuki.okada@mofa.go.jp 
 
Mr. Hitoshi Yoshizaki 
Official 
Office of Fluorocarbons Control Policy, 
Global Environment Bureau 
Ministry of Environment 
1-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
Tokyo 100 8975 
Japan 
Tel: +81 3 5521 8329 
Fax: +81 3 3581 3348 
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EMail: hitoshi_yoshizaki@env.go.jp 
 
JORDAN 
 
Mr. Ghazi Odat 
Minister Adviser 
Ministry of Environment 
Amman 14100 
Jordan 
Tel: +962 6 552 1931 
Fax: +962 6 556 0288 
EMail: odat@moenv.gov.jo 
 
Mr. Issa Alshbool 
Minister Advisor 
Ministry of Environment 
Amman 
Jordan 
Tel: +962 6 551 6822 
EMail: issaalshbool@xaho.com 
 
KAZAKHSTAN 
 
Mr. Syrym Nurgaliyev 
Project Assistant 
NOU 
Climate Change Coordination Centre 
Ministry of Enviroment Protection 
48 Abay str., Room 102 
Astana 10000 
Kazakhstan 
Tel: +7 3172 580152/53 
Fax: +7 3172 324738/322696 
EMail: snurgaliev@climate.kz 
 
KENYA 
 
Dr. David M. Okioga 
Coordinator 
National Ozone Unit 
P.O. Box 247-00618 
Nairobi 247-00618 
Kenya 
Tel: +254 20 7228 67651/ 0512123 
Fax: +254 20 7512 123 
EMail: dmokioga@wananchi.com 
KUWAIT 
 
Mr. Saud A. Aziz Al-Rashied 
Director of Noise and Air Pollution 
Chairman of National Ozone Committee 
Monitoring Department 
P.O. Box 24395 safat, no.13104 
Khaldyia 72545 
Kuwait 
Tel: +965 4821278 
Fax: +965 4820599 
 
Mrs. Zainab Saleh 
ODS Officer 
Gaseous Section 
Air Pollution 
Environmental Public Authority 

P.O. Box 24395 
Safat 13104 
Kuwait 
Tel: +965 4821278 
Fax: +965 4820599 
EMail: zains@epa.org.kw 

 
 
KYRGYZSTAN 
 
Mr. Amanaliev Mars 
Ozone Center Coordinator 
Ozone Center 
Ministry of Emergency Situations 
2/1 Toktonalieva Str., Room 109 
Bishkek 720055 
Kyrgyzstan 
Tel: +996 312 588 852 
Fax: +996 312 548 853 
EMail: ecoconv@elcat.kg 
 
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC 
REPUBLIC 
 
Mrs. Keobang A Keola 
Deputy Director General of Cabinet/ODS 
Officer 
Science Technology and Environment Agency 
Prime Minister's Office 
P.O. Box 2279 
Vientiane 
Lao People's Democratic Republic 
Tel: +856 21 213 470 
Fax: +856 21 213 472 
EMail: keobanga@stea.gov.la 
 
LEBANON 
 
Mr. Mazen Hussein 
Project Manager 
Institutional Strengthening for the 
Implementation of the Montreal Protocol 
Ozone Office 
Ministry of Environment 
Lazarieh Bldg. P.O. Box 11 
Beirut 2727 
Lebanon 
Tel: +961 1 976555 (Ext. 432)/ 204318 
Fax: +961 1 418 910 
EMail: mkhussein@moe.gov.lb 
 
MALAYSIA 
 
Ms. Kalsom Abdul Ghani 
Air Division Director 
Department of Environment 
Level 1-4, Podium Block 2 & 3, 
Lot 4G3, Precint 4 
Federal Government Administrative Centre 
Putrajaya 62574 
Malaysia 
Tel: +603 8871 2317/2318 
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Fax: +603 8888 4151 
EMail: kag@doe.gov.my 
 
MALI 
 
Mr. Modibo Sacko 
Coordinateur 
National Ozone 
Ministere de L'Environnement et de 
L'Assainissement 
BPE 3114, Bamako, Rue 415 
Porte 191 Dravela Bolibana 
Mali 
Tel: +223 229 3804/2410 
Fax: +223 229 5090 
EMail: ozone@afribonemali.net 
 
MAURITIUS 
 
Mr. Yahyah Pathel 
Divisional Environment Officer 
Ministry of Environment and National 
Development Unit 
4th Floor, Ken Lee Tower 
Barracks Street 
Port Louis 
Mauritius 
Tel: +230 212 4385 
Fax: +230 210 0865 
EMail: ypathel@mail.gov.mu 
MEXICO 
 
Mr. Augustin Sanchez 
Ozone Unit Coordinator 
Air Quality General Direction Ozone Unit 
Environment and Natural Resources 
Secretariat 
Av Revolucion, No.1425// Col. Tlacopac, Sn. 
Angel 
Mexico D.F 01040 
Mexico 
Tel: +52 55 5624 3552 
Fax: +52 55 5624 3583 
EMail: agustin.sanchez@semarnat.gob.mx 
 
Mr. Ives Gomez 
Director of the Gray Agenda 
Ministry of Environment and Natural 
Resourses 
4209 Blvd Adolfo Ruiz Cortinez Piso 1, Ala A. 
Francc. Jardines de la Montana 
Mexico City 
Mexico 
Tel: +52 55 5490 2100 
Fax: +52 55 5624 3583 
Telex: ives.gomez@semarnat.gob.mx 
 
Ms. Pilar Sequeiros Valdes 
Consul Legal Affairs 
Consulate General of Mexico 
2055 Peel, Suite 1000 
Montreal, Quebec H3A IV4 
Canada 

Tel: +1 514 288 2502 
Fax: +1 514 288 8287 
EMail: psequeiros@consulmex.qc.ca 
 
MOLDOVA (REPUBLIC OF) 
 
Mrs. Marina Mindru 
Ozone Office Assistant 
Ministry of Ecology and Natural Resources 
9, Cosmonautilor Str. 
Chisinau MD 2005 
Moldova (Republic of) 
Tel: +373 22 204507 
Fax: +373 22 226858 
EMail: egreta@mediu.moldova.md 
 
MOROCCO 
 
Mr. Abderrahim Chakour 
Chef de Division 
Departement du Commerce et de l'Industrie 
Quartier Administratif-Chellah 
Rabat 10000 
Morocco 
Tel: +212 37 660020 
Fax: +212 37 660021 
EMail: abderrahimc@mcinet.gov.ma 
 
Mr. Rachid El Bouazzaoui 
Ministère de l'Industrie, du Commerce et 
de la Production Industrielle 
Division des Industries Chimiques et 
Parachimiques 
Quarter Administratif 
Rabat Chellah 1000 
Morocco 
Tel: +212 37660020 
Fax: +212 37660021 
EMail: elbouazzaoui@mcinet.gov.ma / 
rachide@mcinet.gov.ma 
 
Mr. Chouibani Mekki 
Chef de Division 
Agriculture 
DPVCTRF 
B.P. 1308 
Rabat 10000 
Morocco 
Tel: +212 37 299 931 
Fax: +212 37 297 844 
EMail: chouibani@yahoo.fr 
 
MOZAMBIQUE 
 
Mr. Leonardo Manuel Sulila 
National Focal Point to Vienna Convention 
and its Montreal Protocol 
Av. Acordo de Lusaka, 
2115 P.O. Box 2020 
Maputo 
Mozambique 
Tel: +258 21 462680 
Fax: +258 21 464151 
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EMail: leonardosulila@yahoo.com.br 
 
NAMIBIA 
 
Mr. Petrus Uugwanga 
Ozone Officer 
Ministry of Trade and Industry 
Namibia 
Tel: +264 61 2837278 
Fax: +264 61 221729 
EMail: uugwanga@mti.gov.na 
 
NEPAL 
 
Mr. Lok Darshan Regmi 
Joint Secretary; Chief 
Environment Division 
Ministry of Environment, Science and 
Technology 
Kathmandu 
Nepal 
EMail: ldregmi7@hotmail.com 
 
NETHERLANDS 
 
Ms. Marjan Van Giezen 
Policy Coordinator 
Ministry of Environment 
P.O. Box 30G45 2500 GX 
The Hague 30945 
Netherlands 
Tel: +31 6 295 644 04 
EMail: marjan.vangiezen@minvrom.nl 
 
NEW ZEALAND 
 
Mr. Lesley Woudberg 
Senior Policy Officer 
Environment Division 
Ministry of Foreign Affairs and Trade 
195 Lambton Quay Wellington 
Private Bag 18 901 
Wellington 
New Zealand 
Tel: +64 4 439 8000/ +027 274 3389 
Fax: +64 4 439 8517 
EMail: lesley.woudberg@mfat.govt.nz 
 
NICARAGUA 
 
Ms. Hilda Espinoza U. 
Directora Nacional del Proyecto 
Directora General de Calidad Ambiental 
Programa de las Naciones Unidas Para el 
Desarrollo 
Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales 
Km. 12 1/2 Carretera Norte 
Apartado 5123 
Managua 
Nicaragua 
Tel: +233 1504/+263 2830/+263 2832 
Fax: +263 2354/2620 

EMail: hespinoza@marena.gob.ni 
NIGER 
 
Mr. Sani Mahazou 
Chef 
Division Lutte contre les Pollutions et 
Nuisances a la Direction de 
l'Environnement 
Ministere de l'Hydraulique, de 
l'Environnement et de la Lutte Contre 
la Desertification 
Niger 
Tel: +227 20733329 
Fax: +227 20732784 
EMail: smaliazore@intnet.ne 
 
NIGERIA 
 
Prof. Oladapo A. Afolabi 
Director 
Pollution Control 
Federal Ministry of Environment 
Plot 444, Aguiyi Ironsi Way, 
Maitama 
Abuja 
Nigeria 
Tel: +234 09 4136317 
Fax: +234 09 4136317 
EMail: oladapoaafolabi@yahoo.com 
 
Mr. A.K. Bayero 
Assistant Director 
National Ozone Officer 
Pollution Control Department 
Federal Ministry of Environment 
Plot 444, Aguiyi Ironsi Way, 
Maitama 
Abuja 
Nigeria 
Tel: +234 9 413 6317 
Fax: +234 9 413 5972 
EMail: kasimubayero@yahoo.com 
 
Mr. Collins Gardner 
Executive Chairman/CEO 
Presidential Implementation Committee on 
Clean Development Mechanism 
Room 1.49, Wing 3B (1st Floor) 
Federal Secretariat Complex, Phase 1 
Shehu Shagari Way 
Abuja 
Nigeria 
Tel: +234 9 523 5963 
EMail: piccdm@yahoo.com 
 
NORWAY 
 
Mr. Torgrim Asphjell 
Senior Executive Officer 
Section for Climate and Energy 
Department of Industry 
Norwegian Pollution Control Authority 
P.O. Bpx 8100 Dep 
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Oslo 0032 
Norway 
Tel: +47 22 57 36 52 
Fax: +47 22 67 67 06 
EMail: torgrim.asphjell@sft.no 
 
Mrs. Alice Gaustad 
Head of Section for Climate and Energy 
Norwegan Pollution Control Authority 
P.O. Box 8100 Dep 
Oslo 0032 
Norway 
Tel: +47 22 573643 
Fax: +47 22 676106 
EMail: alice.gaustad@sft.no 
 
Dr. Sophia Mylona 
Senior Adviser 
Section for Climate and Energy 
Department of Industry 
Norwegian Pollution Control Authority 
PO. Box 8100 Dep 
Oslo 0032 
Norway 
Tel: +47 22 573761 
Fax: +47 22 676706 
EMail: sophia.mylona@sft.no 
 
OMAN 
 
Ms. Moza Al-Mawali 
Ministry of Regional Municipalities, 
Environmental, and Water Resources 
Muscat 
Oman 
Fax: +968 24692928 
EMail: zuhaira39@hotmail.com , 
mzalmawali@yahoo.com 
 
PAKISTAN 
 
Mr. Maqsood Muhammad Akhtar 
Deputy Programme Manager 
Ozone Cell 
Ministry of Environment 
Enercon Building, Sector G-5/2 
Islamabad 4400 
Pakistan 
Tel: +92 51 920 5884 
Fax: +92 51 920 5883 
EMail: ozoncell@comsats.net.pk 
 
PAPUA NEW GUINEA 
 
Mr. Gregory Lenga 
National Ozone Officer 
National Ozone Unit 
Environment and Conservation 
Government 
P.O.Box 6601, BOROKO. NCD 
Port Moresby 
Papua New Guinea 
Tel: +675 325 8166 

Fax: +675 3230847 
EMail: glenga@datec.net.pg 
 
PERU 
 
Ing. Carmen Rosa Mora Donayre 
Directora, Jefa 
Asuntos Ambientales de Industria 
Oficina Tecnica de Ozono 
Ministerio de la Produccion 
San Isidro 
Peru 
Tel: +511 6162222 ext.102 / 104 / 106 
Fax: +511 6162222 ext. 103 
 
PHILIPPINES 
 
Ms. Donna Gordove 
Program Manager 
Philippine Ozone Desk 
Environmental Management Bureau 
Dept. of Environment & Natural Resources 
2nd Fl. HRDS Bldg., DENR Compound // 
Visayas Ave., Diliman 
Quezon City 1100 
Philippines 
Tel: +63 2 9252344 
Fax: +63 2 9281244 
EMail: dmgordove@denr.gov.ph 
 
POLAND 
 
Mrs. Monika Czarnecka 
Senior Expert 
Ministry of Economy 
3/5 Trzech Krzyzy Square 
Warsaw 00-502 
Poland 
Tel: +48 22693 52 25 
Fax: +48 22 693 40 25 
EMail: monika.czarnecka@mg.gov.pl 
 
Mr. Janusz Kozakiewicz 
Head of Ozone Layer Protection Unit 
Director's Plenipotentiary for Ozone 
Layer Protection Affairs 
Ozone Layer Protection Unit 
Industrial Chemistry Research Institute 
Warszawa, Rydygiera Street 8 
Warsaw 
Poland 
Tel: +48 2 2568 2845 
Fax: +48 2 2633 9291 
EMail: kozak@ichp.pl 
 
Mr. Ryszard Purski 
Ministry of Environment 
Warszawa, Waweiska Str. 5254 
Warsaw 
Poland 
Tel: +48 2 2579 2425 
Fax: +48 2 2579 2795 
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QATAR 
 
Mr. Waleed Alemadi 
Ozone Office Manager 
Technical Affairs Dept. 
Supreme Council for Environment 
P.O. Box 7634 
Daha 
Qatar 
Tel: +974 437171 
Fax: +974 415246 
EMail: wmemadi@qatarenv.org.qa 
 
REPUBLIC OF KOREA 
 
Mr. Sang-Woo Lee 
Assistant Manager 
Fund Administration 
Korea SpecialtyIndustry Association 
FKI Bldg 17th, 28-1, Yoido-Dong, 
Youngdeungpo-Gu 
Seoul 
Republic of Korea 
Tel: +82 2 3775 2040(320) 
Fax: +82 2 3775 2045 
EMail: sangwoo@kscia.org.kr 
 
RUSSIAN FEDERATION 
 
Mr. Eugeny Gorshkov 
Head of Division 
Department for International Cooperation 
Ministry of Natural Resources 
Bolshaya Gruzinskaya Street, 4/6 
Moscow 123995 
Russian Federation 
Tel: +7495 252 0988 
Fax: +7495 254 82 83 
EMail: gorshkov@mnr.gov.ru 
 
Dr. Yakov Shatrov 
Chief Expert 
Roskosmos 
Shepkina 42 Mockev 
Moscow 
Russian Federation 
Tel: +7495 513 5325 
Fax: +7495 513 5346 
Mr. Evgeny F. Utkin 
First Secretary 
International Organizations Department 
Department of International Organizations 
Ministry of Foreign Affairs 
32/34 Smolenskaya-Sennaya Sq 
Moscow 119200 
Russian Federation 
Tel: +7495 244 49 71 
Fax: +7495 244 24 01 
EMail: eutkin@mid.ru 
 
Mrs. Mariya Volosatova 
Chief Expert of Ecology Politic Department 
Ministry of Natural Resources 

B. Gruzinskaya Street. 4/6 
Moscow 123995 
Russian Federation 
Tel: +7495 7180230 
Fax: +7495 1242811 
 
RWANDA 
 
Ms. Juliet Kabera 
Focal Point of the Montreal Protocol 
Rwanda Environment Management Authority 
P.O. Box 7436 
Kigali 
Rwanda 
Tel: +55100053 
EMail: julietkabera@yahoo.co.uk , 
rema@minitere.gov.rw 
 
SAINT KITTS AND NEVIS 
 
Ms. June Hughes 
Conservation Officer; National ODS Focal 
Point 
Department of Physical Planning and 
Environment 
P.O. Box 597 
Bladen Commercial Development 
Basseterre 
Saint Kitts and Nevis 
Tel: +869 465 2521 ext.1055 
Fax: +869 465 5842 
 
SAINT LUCIA 
 
Ms. Donnalyn Charles 
Sustainable Development and Environment 
Officer 
Sustainable Development and Environment 
Section 
Min. of Physical Development, Environment 
& Housing 
P. O. Box 709 
Castries 
Saint Lucia 
Tel: +1 758 451 8746/ 459 0492 
Fax: +1 758 453 0781 
EMail: doncharles@planning.gov.lc 
 
SAINT VINCENT & GRENADINES 
 
Ms. Janeel Miller 
National Ozone Officer 
Environmental Services Unit 
Ministry of Health and the Environment 
Ministerial Complex 
Kingstown 
Saint Vincent & Grenadines 
Tel: +784 4856992 
Fax: +784 4572584 
EMail: svgenv@vincysurf.com , 
mytwoguys@yahoo.com 
 
SENEGAL 
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Mr. Ndiaye Cheikh Sylla 
Directeur 
Adjoint de l'Environnement 
Ministère de l'Environnement et de la 
Protection de la Nature 
Senegal 
Tel: +221 8210725 
Fax: +221 8336213 
 
SERBIA AND MONTENEGRO 
 
Mr. Miroslav Spasojevic 
Assistant Director 
Division for International Coop. & EU 
Integration 
Directorate for Environment Protection 
Ministry of Science and Environment 
st. Bul. Omladinskih Brigada 1 
Belgrade 11.070 
Serbia and Montenegro 
Tel: +381 11 31 31 355 
Fax: +381 11 31 31 356 
 
SLOVENIA 
 
Mr. Irena Malesic 
Undersecretary 
Air Quality Sector 
Environmental Agency of the Republic of 
Slovenia 
Vojkova 1b 
Ljubljana 
Slovenia 
Tel: +386 1 478 4455 
Fax: +386 1 478 4052 
EMail: irena.malesic@gov.si 
 
SOMALIA 
 
Dr. Hassan Haji Abukar 
Acting Permanent Secretary 
Ministry of Environment and Disaster 
Management 
Baidoa 
Somalia 
Tel: +2521 986 343 / 2525 528 838 
EMail: hassanhagi@hotmail.com/ 
banadarlinks114@hotmail.com/ 
abaayoow@yahoo.com 
 
SOUTH AFRICA 
 
Mr. Samuel Manikela 
Acting Director 
Air Quality Management: Ozone Layer 
Protection 
Department of Environmental Affairs and 
Tourism 
Private Bag X 447 
Pretoria 0001 
South Africa 
Tel: +27123103911 

Fax: +27123222682 

 
SPAIN 
 
Mr. Alberto Moral Gonzalez 
Technical Expert 
SDG Calidad Del Aire y Prevencion De 
Riesgos 
DG Calidad y Evaluacion Ambiental 
Ministerio De Medio Ambiente 
Plaza San Juan De La Cruz S/N 
Madrid 28071 
Spain 
Tel: +34 91 597 68 49 
Fax: +34 91 597 59 55 
EMail: amoral@mma.es 
 
SRI LANKA 
 
Mr. Chandana Amaratunga 
Director (Lab Services) 
Environmental Pollution Control 
Central Environmental Authority 
104 Denzil Kobbekadula Mawatha 
Battaramulla 
Sri Lanka 
EMail: ck@cea.lk 
 
Dr. W. L. Sumathipala 
Director 
Coordinator of Montreal Protocol 
National Ozone Unit 
Ministry of Environment and Natural 
Resources 
"Parisara Piyasa" 104, Robert Gunawardena 
Road 
Battaramulla 
Sri Lanka 
Tel: +9411 2871764 
Fax: +9411 2887455 
EMail: sumathi2@sri.lanka.net 
 
SUDAN 
 
Dr. Abdel Ghani A. Hassan 
National Ozone Coordinator 
Ministry of Industry 
Khartoum 
Sudan 
Tel: +2491 83765601/83 78 7617 
Fax: +2491 83761468 
EMail: sudanozone@yahoo.com/ 
abdelghanihassan@hotmail.com 
 
SURINAME 
 
Mr. Cedric Nelom 
Director/National Ozone Officer 
Office of Environmental Monitoring & 
Enforcement 
National Institute for Envrionment and 
Development in Suriname (NIMOS) 
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Onafhankelijkheidsplein no.2 
Paramaribo 
Suriname 
Tel: +597 520 043/045 
Fax: +597 520042 
EMail: info@nimos.org , cnelom@nimos.org 
 
SWAZILAND 
 
Mr. Mboni Dlamini 
Senior Environmental Officer 
Focal Point 
Vienna Convention and the Montreal 
Protocol 
Ministry of Tourism, Environment, and 
Communications 
P.O. Box 2652 
Mbabane 
Swaziland 
Tel: +268 404 6420/404 7893 
Fax: +268 404 1719 
EMail: seabiodiv@realnet.co.sz , 
mboni_dlamini@yahoo.co.uk 
 
SWEDEN 
 
Dr. Husamuddin Ahmadzai 
Principal Executive Officer 
Department of Enforcement and 
Implementation 
Swedish Environmental Protection Agency 
SE-106 48 
Stockholm 
Sweden 
Tel: +468 698 1145/ +46708166945 
Fax: +468 698 1602/ 1345 
EMail: 
Husamuddin.Ahmadzai@naturvardsverket.se 
 
Mrs. Sofia Tingstorp 
Desk Officer 
Ecological Management and Chemicals 
Ministry of Sustainable Development 
S-103 33 Stockholm 
Stockholm 10333 
Sweden 
Tel: +46 8 405 21 76 
Fax: +46 8 613 30 72 
EMail: sofia.tingstorp@sustainable.ministry.se 
 
Ms. Maria Ujfalusi 
Senior Administrative Officer 
Department of Enforcement and 
Implementation 
Swedish Environmental Protection Agency 
SE-106 48 
Stockholm 
Sweden 
Tel: +46 8 698 1140 
Fax: +46 8 698 1222 
EMail: maria.ujfalusi@naturvardsverket.se 

 

 
SWITZERLAND 
 
Mr. Blaise Horisberger 
Biocides et Produits Phytosanitaires 
Office Federal de l'Environnement 
Bern 3003 
Switzerland 
Tel: +41 31 322 9024 
Fax: +41 31 324 7978 
EMail: blaise.horisberger@bafu.admin.ch 
 
SYRIAN ARAB REPUBLIC 
 
Mr. Khaled Klaly 
Coordinator 
National Ozone Unit 
Ministry of Local Administration and 
Environment 
Syrian Arab Republic 
Tel: +963 11 3314393 
Fax: +963 11 3314393 
EMail: syrozu@mail.sy 
 
Mrs. Najah Al Hamwwi 
Ministry of Local Administration and 
Environment 
Mazrra Street 
Damascus 
Syrian Arab Republic 
Tel: +963 11 331 4393 
Fax: +963 11 331 7393 
EMail: syro3u@mail.sy 
 
TAJIKISTAN 
 
Dr. Abdukarim Kurbanov 
NOU Coordinator 
Department of Hydrometeorology 
Ozone Programme of the State Committee on 
Environment Protection and Forestry 
50, Dehoti Street 
Dushanbe 734055 
Tajikistan 
Tel: +992 372 341 207/992 372 254 193 
Fax: +992 372 252 818 
EMail: abdu_karim@rambler.ru 
 
THAILAND 
 
Ms. Peeraphan Buranasomphob 
Department of Industrial Works 
Ministry of Industry 
75/6 Rachatawee Rd. 
Bangkok 10400 
Thailand 
 
Mrs. Sumonman Kalayasiri 
Deputy Permanent Secretary 
Office of Permanent Secretary 
Ministry of Industry 
Rama 6 Road, Phya Thai, Rachathewee 
Bangkok 10400 
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Thailand 
Tel: +662 202 3221 
Fax: +662 202 3222 
EMail: sumonman@dinigo.th 
 
Ms. Puangpaka Komson 
Director Export Plant Quarantine Service 
Department of Agriculture 
50 Paholyothin Road, Chatuchak, 1 
Bangkok 10900 
Thailand 
Tel: +662 9406007 
Fax: +662 5793576 
EMail: puangpaka_koms@yahoo.com 
 
Ms. Wassana Leksomboon 
Scientist 
Department of Industrial Works 
Ministry of Industry 
75/6 Rama Vird, Rajthevee 
Bangkok 
Thailand 
Tel: +66 2 202 4207 
Fax: +66 2 202 4015 
EMail: wassana@diw.go.th 
 
Mrs. Somsri Suwanjaras 
Director 
Ozone Layer Protection Division 
Treaties and International Strategies 
Bureau 
Department of Industrial Works 
Thailand 
Tel: +662 202 4228 
Fax: +662 202 4015 
EMail: ozone@ozonediw.org 
 
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC 
OF MACEDONIA 
 
Mr. Marin Kocov 
Manager 
Ozone Unit 
Ministry of Environment and Physical 
Planning 
Drezdenska 52 
Skopje 1000 
The Former Yugoslav Republic of Macedonia 
Tel: +389 2 3066 929 
Fax: +389 2 3066 929 
EMail: ozonunit@unet.com.mu 
 
TOGO 
 
Mr. Bougonou K. Djeri-Alassani 
Juriste Specialise en Gestion des 
Ressources Naturelles et de 
l'Environnement 
Directeur de l'Environnement 
Ministere de l'Environnement et des 
Ressources Forestieres 
B.P. 12877 
Lome 

Togo 
Tel: +228 2213321/89181315 
Fax: +228 2210333/214604 
Telex: +228 2215197 
EMail: bdjeri@yahoo.fr 
 
TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Ms. Marissa Gowrie 
National Ozone Officer 
National Ozone Unit 
Environment Management Authority 
#8 Elizabeth Street St. Clair 
Port of Spain 
Trinidad and Tobago 
Tel: +1 868 628 8042 ext.2266 
Fax: +1 868 628 9122 
EMail: mgowrie@ema.co.tt 
 
TUNISIA 
 
Dr. Hassen Hannachi 
Chef du Département Technique 
Agence Nationale de Protection de 
l'Environment 
Ministère de l'Environnement et du 
Développement Durable 
Centre Urbain Nord immueble ICF 2080 Ariana 
Tunisie 
Tel: +216 71 231813 
Fax: +216 71 231960 
EMail: dt.dep@anpe.nat.tn 
 
TURKEY 
 
Mrs. Hatice Rezzan Katircioglu 
Air Management Department 
Ministry of Environment and Forestry 
Sogutozu Cad. No:14/E Bestepe 
Ankara 6560 
Turkey 
Tel: +90312 2076295 
Fax: +90312 2076446 
EMail: rezzank@yahoo.com 
 
TURKMENISTAN 
 
Mrs. Pursiyanova Marianna 
Secretary 
National Ozone Unit 
Ministry of Nature Protection 
75 Azadi Street 
Ashgabat 744000 
Turkmenistan 
Tel: +99 312 357 091 
Fax: +99 312 357 493 
EMail: vverveda@online.tm 
 
UGANDA 
 
Ms. Margaret Aanyu 
Environment Impact Assessment Officer 
Ozone Desk Officer 
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National Environment Management Authority 
(NEMA) 
NEMA-House, Plot 17/19/21 Jinja Road 
P.O. Box 22255 
Kampala 
Uganda 
Tel: +256 41 251064/342785/9 
Fax: +256 41 257521/232680 
EMail: maanyu@nemaug.org , 
magaanyu@hotmail.com 
 
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 
AND NORTHERN IRELAND 
 
Mr. Stephen Reeves 
Policy Advisor 
GA3-Ozone Layer Protection and 
Fluorinated Greenhouse Gases 
DEFRA 
Zone 3A3 Ashdown House 
123 Victoria Street 
London SW1E 6DE 
United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland 
Tel: +4420 7082 8168 
Fax: +4420 7082 8143 
EMail: stephenreeves@defra.gsi.gov.uk 
 
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
 
Mr. Julius Enock 
Industrial Engineer 
Division of Environment 
Vice President's Office 
P.O. Box 5380 
Dar es Salaam 
United Republic of Tanzania 
Tel: +255 22211 3983 
Fax: +255 222125 297 
EMail: juliuse@hotmail.com 
 
UNITED STATES OF AMERICA 
 
Mr. Daniel A. Reifsnyder 
Acting Deputy Assistant Secretary for 
Environment 
Department of State(COES/E) 
Environmental Protection Agency (EIA) 
D.C. 20520-7818 
Washington D.C. 2201 
United States of America 
Tel: + 1 202 647 2232 
Fax: +1 202 647 0217 
EMail: reifsnyder@state.gov 
 
Mr. John Thompson 
Division Director 
U. S. Department of State 
2201 C Street, NW. 
Washington, D.C. 20520 
United States of America 
Tel: +202 647 9799 
EMail: thompsonje2@state.gov 

 
Mr. Tom Land 
Manager International Programs 
Stratospheric Protection Division 
Office of Atmospheric Programs 
U.S. EPA 
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