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يف فارطألل نورشعلاو يناث لا عامتجالا

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
  نوزوألا ةقبطل
 ٢٠١٠ ربمفون/يناثلا نيرشت ١٢ - ٨ ،كوكناب

 هجوي تامولعمو فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا يف ةشقانملل ةحورطم اياضق
  اهيلإ ههابتنا

  ةنامألا نم ةركذم

  ةفاضإ
  ةمدقم

عامتجالاب ةقلعتملا ةيفاضإلالامعألا ةفاضإلا هذه نم لوألا لصفلا صخلي   - ١ يناثلا مداقلا  
ذم دادعإ ذنمتزجنأ يتلاو فارطألل نيرشعلاو نيرشت ١٥ ىتح و)UNEP/OzL.Pro.22/2(ةنامألا ةرك    
ايجولونكتلا قيرف هب ماق يذلا يفاضإلا لمعلل اثيدحت لوألا لصفلا نمضتيو . ٢٠١٠ربوتكأ /لوألا

  .ةجرحلا تامادختسالاو ةيرورضلا تامادختسالل فارطألا تانييعت نع يداصتقالا مييقتلاو

فارطألا رظن هجوتنأ ةنامألا دوت دق لئاسم نع ةيفاضإ تامولعم يناثلا لصفلا نمضتيو   - ٢  
ضارعتسا و ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا ذنم اهتطشنأ ضارعتسا كلذ يف امب ،اهيلإ

أشبمييقتلا ةقرفأ لمع ةلاح  ماعل اامييقت ن يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم يعس يف تادجتسملا ، و٢٠١٠ 
  .ةديدجلا تارئاطلا لكايه يف تانولاهلا مادختسال
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يف فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا لامعأ لودج يف دونب ىلع ةماع ةرظن   -ًالوأ 
  لايرتنوم لوكوتورب

لامعألا لودج نم ) ج( )١٠دنبلا  (٢٠١١ماعل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعت   -فلأ 
  )تقؤملا
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لباق ،ةيوضعلا حوت فملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا لالخ  - ٣

نأ ىلع قفاوو ،ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعت تمدق يتلا فارطألا نم ًاددع يداصتقالا 
يناثلا عامتجالل ةيئاهنلا هتايصوت عضو دنع فارطألا كلت اهمدقت ةيفاضإ تامولعم يأ هرابتعا يف عضي 

ريدقت ةداعإ ةينقتلا تارايخلا ةنجلو قيرفلا نم شيدالغنب تبلط ،ت قولا كلذ يفو. فارطألل نيرشعلاو
ا نم ا . انييعت  انييعت تضفخو ،ةنجللا اهتبلط ةيفاضإ تامولعم كلذ دعب شيدالغنب تمدق مث

ىلإ نط ١١٣،٧٣ ًانط٨٥  اهردق تانييعتب نآلا يصوي هنإف ،ًايناث ًاضارعتسا قيرفلا ىرجأ نأ دعبو .  
يرولفةيرولكورديهلا نوبركلاتابكرم نم ًانط  ٣٧ لجأ نم ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ة   

، /نوزاكيتولفلاو ،دينوسلوكيسلا ضارغأل طقف شيدالغنب يف اهمادختسا مويبورتاربإلاو ،لورتيملاسلا
تابكرمب ةيصوتلا نم قيرفلا نكمتي ملو . مويبورتويتلاو ،لورتيملاسلاو ،لوماتوبلاس/مويبورتاربإلاو
يرولفةيرولكورديهلا نوبركلا نم ةطشنلا رصانعلل ةبسنلاب ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ة   
  .لوماتوبلاسلاو ،لوماتوب نوزافيلو ،نوزاتامولكبلا
ةيرورضلا تامادختسالل ا ٢٠١٠ ربمتبس/لوليأ يفو  - ٤  انييعت ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج تبحس  ،

جنب ًايجيردت تصلخت نأ دعب٢٠١١ماعل  مدختست يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم حا ، 
يرولفةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم   .ة 

تامادختسالا تانييعت عيمج نأشب ةيئاهنلا قيرفلا تايصوتل صخلم ١لودجلا يف دريو   - ٥  
فرط لكل اهئافعإب ىصوملا تايمكلا ليصفتلا نم ديزمب٢لودجلا نيبيو . ةيرورضلا ىلإ ةفاضإلاب .  
رثكأ ضارعتسا ىلع عالطالا نكميو . تايمكلا هذهل ةعقوتملا قوسلاو ةنيعم تانوكم نع تامولعم

عالطالا نكمي امنيب ٢٠١٠ماع يلحرملا هريرقتل ةفاضإلا يف شيدالغنب نأشب قيرفلا تايصوتل ًاليصفت   ،
نم٢٢ - ٩تاحفصلا نم ،لوألا لصفلا يف ىرخألا تاءافعإلا تانييعتل هثحب ليصافت ىلع  هريرقت   .  
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  ١لودجلا 
  ) نانطألاب(ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ نأشب ةيئاهنلا تايصوتلا 

  فرطلا
تمت يتلا تانييعتلا 
ماعل اهيلع ةقفاوملا 

٢٠١٠  
ماع تانييعت 

٢٠١١  
تاقيلعت وأتايصوت ايجولونكتلا قيرف    

  يداصتقالا مييقتلاو
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا   ٥  

قاشنتسالا ةزهجأ (يسورلا داحت الا
  ٢٤٨  ٢١٢  )ةننقملا تاعرجلاب

ةيصوتلا نستي ملو ،ًايرتم ًانط ٢١٢ ـب يصوأ  
قرفلا اذه نأب داقتعالل ًايرتم ًانط ٣٦مادختساب   

نم ةيلاخ تاجتنم داريتساب هضيوعت نكمي 
  ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم 

يرتم نط١٠٠  ـب يصوأ  ١٠٠  ١٢٠  )ءاضفلا تامادختسا(يسورلا داحتالا     
قاشنتسالا ةزهجأ (ةدحتملا تايالولا 

  ٢٠١١ماعل تانييعت بلطت مل   -  ٩٢  )ةننقملا تاعرجلاب

يعرفلا عوم ًايرتم ًانط٣١٢  ٣٤٨  ٤٢٤  ا    
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا   ٥  

تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ (نيتنجرألا 
  ١٢٠،٢  ١٧٨  )ةننقملا

نستي ملو ،يرتم نط  ١٠٧،٢ ـب يصوأ
ضعب صخي اميف ًايرتم ًانط ١٣ ـب ةيصوتلا  

  ريدصتلا تابلط

تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ (شيدالغنب 
  ٨٥  ١٥٦،٧  )ةننقملا

ةيصوتلا نستي ملو ،ًايرتم ًانط ٣٧,٠ ـب يصوأ  
ةيلاخلا لئادبلا رفوتل ًارظن يرتم نط ٤٨,٠ ـب  
  ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم نم

تاعرجلاب قاشنتسالا ة زهجأ(نيصلا 
  ٨٠٩،٩١  ٩٧٢،٢  )ةننقملا

نستي ملو ،يرتم نط ٧٤١،١٥ ـب يصوأ  
صخي اميف يرتم نط ٦٨،٧٦  ـب ةيصوتلا  
  .ريدصتلا تابلط ضعب

  ٢٠١١ماعل تانييعت بلطت مل   -  ٢٢٧،٤  )ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ(رصم 

  ١٩٢،٣٤  ٣٤٣،٦  )ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ(دنهلا 
ةيصوتلا نستي ملو ،يرتم نط ٤٨،٢  ـب يصوأ  
ضعبب قلعتي اميف يرتم نط ١٤٤،١٤ ـب  
  ريدصتلا تابلطو ةيلحملا تابلطلا

ةيمالسإ- ةيروهمج(ناريإ  ةزهجأ ) ( 
  هتبلط يذلا نييعتلا تبحس  -  ١٠٥  )ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا

ـبيصوأ  ٣٩،٦  ٣٤،٩  )ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ(ناتسكاب  ًايرتم ًانط٣٩،٦       
ةزهجأ (ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا 

  ٢٠١١ماعل تانييعت بلطت مل   -  ٤٤،٦٨  )ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا

يعرفلا عوم يرتم نط١ ٠٧٩،٨  ١ ٣٨٠،٧٨  ٢ ٠٦٢،٤٨  ا    
يلكلا عوم يرتم نط ١ ٣٩١،٨  ١ ٧٢٨،٧٨  ٢ ٤٨٦،٤٨  تانييعتلا عيمج: ا  
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  ٢لودجلا 
ماع تاءافعإب ةصاخلا ٢٠١٠ماع تانييعت نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تايصوت  ) نانطألاب (٢٠١١ 

  ةعقوتملا قاوسألاو رصانعلا نايب عم ،ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةبسنلاب

  فرطلا
ماعل ةافعملا ةيمكلا 

ىصوأ يتلا ا ٢٠١١  
  )يرتم نط(قيرفلا 

  ةعقوتملا قاوسألا  ةطشنلا رصانعلا

١٠٦،٧  

 ، لوريتونيفلا ،ديانوسيدويبلا ،نوساثيمولكيبلا
 ، لوماتويبلاسلا ،مويبورتاربإلا ،نوساكيتولفلا

، /لوماتويبلاسلا نوساثيمولكيبلا
، /لوماتويبلاسلا لورتيملاسلا ،مويبورتاربإلا
  نوزاكيتولفلا/ لورتيملاسلا

  نيتنجرألا  نيتنجرألا

ياوغارابيليش  مويبورتاربإلا/ لوماتويبلاسلا  ٠،٥   وريبو ،، 

  ٣٧  شيدالغنب
، /نوزاكيتولفلا ،ديانوسلكسلا لورتيملاسلا
، /مويبورتاربإلا ،مويبورتاربإلا لوماتويبلاسلا
  مويبورتويتلاو لورتيملاسلا

  شيدالغنب

  ٧٤١،١٥  نيصلا

 ، نوساثيمولكيبلا
، /لورتويبنيلكلا/نوساثيمولكيبلا مويبورتاربإلا

اروتادلا صلختسم ،ديانوسدويبلا 
، /لتيم وكنجلا ،اردفيإلا ،نوكيثيميادلا ،لورتويبنيلكلا

 ، ايرالتويكس سكيدارلاو رتسيفالف اروفوسلا
، /مويبورتاربإلا ،مويبورتاربإلا لوماتويبلاسلا
، /نيلانيربوسيآلا ،نيلانيربوسيآلا نيسنفيوجلا

 ، لورتيملاسلا ،لوماتويبلاسلا ،لورتاكوربلا
  تيكيالجوموركلا

  نيصلا

، /مويبورتاربإلا ،مويبورتاربإلا  ١٩،٨ لوماتويبلاسلا
  دنهلا  لورتومروفلا/مويبورتويتلاو مويبورتويتلا

  دنهلا
، /مويبورتاربإلا ،مويبورتاربإلا  ٢٨،٤ لوماتويبلاسلا

  لورتومروفلا/مويبورتويتلاو مويبورتويتلا

 - ةيروهمج(اليورتف 
، ، )ةيرافيلوبلا ايبمولوك

 ، وريب ،امنب ،اكياماج
،  مانيروس ،اكنال يرس

 ، ةيبرعلا تارامإلا ادنغوأ
  ةدحتملا

  ٣٩،٦  ناتسكاب
، /نوساثيمولكيبلا ،نوساثيمولكيبلا لوماتويبلاسلا
، /نوساكيتولفلا مويبورتاربإلا ،لورتيملاسلا
  نولونيسميارتلا ،لورتيملاسلا ،لوماتويبلاسلا

  ناتسكاب

  يسورلا داحتالا  لوماتويبلاسلا  ٢١٢  يسورلا داحتالا
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ةداتعملا ةيلمعلا قيرط نع ةاقلتملا ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعت لا ىلإ ةفاضإلابو  - ٦
زومت٧يف  تامادختسال ئراط ءافعإب ةيكينيمودلا ةيروهمجلا نم ًابلط ةنامألا تقلت ٢٠١٠هيلوي /   ،

يرولف يرولكلا نوبركلا نم نط٠،٣٣٢اهردق ةيمكل ةيساسأ   -١١٣) CFC-113 ( همادختسال
ةلودلا عجش ،بلطلا اذهل قيرفلا مييقت دعبو . ةيبطلا ةزهجألا عنص ءانثأ نوكيليسلا محشل ةففخم ةدامك

نأ احضوم )HCFC(يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم لئادب مادختسا يف رظنلا ىلع فرطلا   ،
يف ةلثامم تاقيبطت يف ٢٢٥ –يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم تمدختسا ةيمانلا نادلبلا ضعب   

تابلطتمب يفي هنأب ًاضيأ فورعم  141bيرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم نأو ،ةيب طلا ةعانصلا
ئراط ساسأ ىلع قيرفلا عم رواشتلاب مادختسالا اذ. مادختسالا  تحرص ةنامألا نأ ريغ . ، كلذ دعبو

بآ١٠يف  اهردق ةيفاضإ ةيمك بلطو ،يلصألا هبلط يف أطخ دوجو فرطلا ظحال ٢٠١٠سطسغأ /   ،
نم نط٢،٧٨ يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم  ةرتفلا ةيطغتل ١١٣-  ىرجأو . ٢٠١١-٢٠١٠ 

اهردق ةضفخم ىرخأ ةيمكب حرص ،مييقتلا اذه ىلع ءانبو ،يفاضإلا بلطلل ًامييقت قيرفلا  ١،٥ ، نط  
ىلإ ئراط مادختسال ءافعإك ا   نط١،٨٣٢حرصملا ةيمكلا يلامجإ لصو كلذبو   . ، هسفن تقولا يفو

هنم بلُطو ،ئراطلا مادختسالا ءافعإ ةرتف لالخ لئادبلا دحأ دامتعال دهج ل ك لذب فرطلا نم بلُط
يف داتعملا ءارجإلل ًاقفو ئراطلا مادختسالا ةرتف دعب نكمم تقو عرسأ يف يبساحم يراطإ ريرقت ميدقت 

  .تاءافعإلا هذه لثم
ماعو ٢٠١١ماعل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعت   -ءاب  لودج نم ) أ) (١٠دنبلا  (٢٠١٢ 

  )تقؤملا لامعألا
ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تمدق ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا لالخ   - ٧

دعبو . ٢٠١٠ماع يف اهتقلت يتلا ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعت نأشب ةيلوأ تايصوت ليثيملا 
رظنلا تاهجو لدابتل يئانث ساسأ ىلع ةينعم فارطأ ةدعب ةنجللا تقتلا ،ةبوجألاو ةلئسألا نم ةسلج 

تدافأ تامولعملا نم ًاديزم ةيبقعت ةيلمع لالخ نم ةنجللا تقلتو . تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلاو
يف ةفيفط تارييغت ىلإ ةيلمعلا هذه تدأ ،تالاحلا نم ليلق ددع يفو . تامييقتلا نم ةيناثلا اهتلوج

ةيئاهنلا ةعم ٣لودجلا يف درتو . قيرفلا تايصوت يف وأ/و فارطألا بناج نم تانييعتلا  ا تايصوتلا  
تامادختسالاب ةصاخلا تانييعتلا نع ةلصفملا تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلا نكميو . دلبلا بسح

نأشب قيرفلل يئاهنلا ريرقتلا نم ٤٠ - ١٢نم تاحفصلا ىلع ةبرتلا تاءافعإب ةصاخلا تايصوتلاو   
نم ديزم ىلع لوصحلا نكمي امنيب ،ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافع إل تانييعتلا مييقت

تامادختساو لكيهلاب ةصاخلا تايصوتلاو تامادختسالاب ةصاخلا تانييعتلا نأشب ةلصفملا تامولعملا 
ريرقتلا كلذ نم٦١-٤٥نم تاحفصلا يف علسلا   .  
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  ٣لودجلا 
  )نانطألاب (٢٠١٢ و٢٠١١يماعل فار طألا بناج نم ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعت

يماعل ٢٠١٠ماع يف ةمدقملا تابلطلا    ٢٠١٢ و٢٠١١ 
 علسلاو لكايهلا/ةبرتلا

  فرطلا علسلاو لكايهلا/ةبرتلا نأشب ةيئاهنلا تايصوتلا

٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١١ 

لكايهلا  ةبرتلا 
  علسلاو

لكايهلا  ةبرتلا علسلاو لكايهلا ةبرتلا
 علسلاو

لكاي هلا ةبرتلا
 علسلاو

 ٣،٦٥٣ ٢٩،٧٦٠  ٥،٩٥٠ ٤،٨٧٠ ٢٩،٧٩٠  ٥،٩٥٠ ايلارتسا
 ١١،٠٢٠ ٥،٢٦١ ٢،٠٨٤  ١١,٠٢٠ ٥،٢٦١ ٣،٥٢٩  ادنك
  -  ٢٢٤،٤٩٧    ٢٣٢،٢٤٧ ليئارسإ
 ٣،٤٨٩ ٢١٦،١٢٠   ٤،٩٨٤ ٢١٦،١٢٠   نابايلا
 ٨٠،٨٥٩ ٩٤١,٩٦٧   ١٦١،٣٠١ ١ ٠٢٠،٤٧٨   ةدحتملا تايالولا

عوم ٩٩،٠٢١ ١ ١٩٣،١٠٨ ٢،٠٨٤ ٢٣٠,٤٤٧ ١٨٢،١٧٥ ١ ٢٧١،٦٤٩ ٣،٥٢٩ ٢٣٨،١٩٧ ا 

ىلع ،ةجرح تامادختسال تانييعتلا نع قيرفلل يئاهنلا ريرقتلا لمشي ١٦/٤ررقملل ًاقفوو   - ٨  ،
ماع ةنجلل ةحرتقملا ةينازيملاو لمعلا ةطخ ٦٤و ٦٣يتحفص  ىلع تارييغت يأ حرتقي الو . ٢٠١١، 

  .قيرفلل ةداتعملا تاضارتفالا
لودج نم ) ب( )١٠دنبلا (نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا   -ميج 

  )تقؤملا لامعألا
ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا ريرقت نم ١٥٣ةرقفلا يف ظحول امك   - ٩  
)UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/7(نع قيرفلا ريرقتب قلعتت ةلئسأ ةدع ءاضعألا دحأ هجو تامادختسا  ،   

هدعي در يأ فارطألا عيمجل حاتت نأب بلط مدُقو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب 
ةلئسألا ىلع دري لوألا هريرقتل ًاقحلم قيرفلا دعأ ،كلذ ىلع ءانبو. ةلئسألا ىلع قيرفلا تدرو يتل ا 
ماع يلحرملا ريرقتلل ةفاضإ يف اهي لع عالطالا نكمي يتلا ةبوجألاو ةلئسألا هذه لمشتو. عامتجالا ذنم

٢٠١٠ ، اياضقلا نم ةعساو ةفئاط ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا نع  
ريرقتلا تاريدقتو ،قيرفلا اهمدختسا يتلا تايجهنملاو ،تاساردلاو ،فيراعتلاب قلعتت يتلا كلت اهنيب نم 

  .تامولعملايف تارغثلاو ،تاثاعبنالاو كالهتسالا نع 
نم ) د (١٠ دنبلا) (٢١/٦ررقملا (نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا   -لاد 

  )تقؤملا لامعألا لودج
يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا شقان UNEP/OzL.Pro.22/2ةقيثولا يف ظحول امك   - ١٠  ،

لودج نم تافوذحملا نأشب هتايصوتو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت نيثالثلا هعامتجا  
يف رظنلا ةلصاوم قيرفلا مازتعاو ،ةيليلحتلاو ةيربتخملا تاءافعإلل ةبسنلاب ةدمتعملا تامادختسالا 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ةردقو تاجايتحا  هذه نم يجيردتلا صلختلل ٥   
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دقو . ٢٠١١ماع لبق حاتي نل فارطألا كلتب قلعتملا مييقتلا  نأ ةنامألا قيرفلا غلبأ دقو. تامادختسالا
  .دنبلا اذه راطإ يف رخآ ءارجإ يف رظنلا دنع رابتعالا يف تامولعملا هذه عضت نأ فارطألا دوت

  )٢١/٣ررقملا (عينصت لماوعك نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختساب ةلصتملا لئاسملا   -ءاه 
يف كراش فارطألا ضعب نأ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف ظحول   - ١١

تامادختسالا نمضتت يتلا لوادجلا ثيدحت هنأش نم عينصتلا لماوع نع ررقم عورشم دادعإل دوهجم 
لوألا نيرشت١٥يفو . ىرخأ رومأ نيب نم ،عينصتلا لماوعل ةدمتعملا  ًاحارتقا ةنامألا تقلت ،ربوتكأ/ 

ةدحتملا تايالولاو ،ادنكو ،ايلارتسا نم عينصتلا لماوع نعًايمسر هفصوب حارتقالا اذه رادصإ يرجيو .  
  .عامتجا ةقرو

اهيلإ فارطألارظن هيجوتةنامألا دوت يتلا لئاسملا   -ًايناث     
  ةنامألا ةطشنأ  -فلأ 

متجا اهنيب نم ،ةفلتخم تاعامتجا يف ،ا  - ١٢  تاعا ركذم تلمكتسا نأ ذنم ،ةنامألا تكراش
برغو ،ايسآ قرش بونجو بونجو ،يبيراكلا رحبلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ نم نوزوألا يلوؤسم 

عامتجا لك ءانثأو . ةيزيلجنإلاو ةيسنرفلاب ةقطانلا ةيقيرفألا نادلبلاو ،ئداهلا طيحملا رزج نادلبو ،ايسآ
يمسر ريغ تارواشم اورجأوًاضورع ةنامألا ولثمم مدق ،تاعامتجالا هذه نم لاثتمالاب قلعتت ة  
نيرشعلاو يناثلا عامتجالل طيطختلا ليهستل دنلياتو ادنغوأ ىلإ ًاضيأ ةنامألا ترفاسو. لوكوتوربلل  
  . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو نيصلا يف نوزوألا مويب تالافتحالا يف ةكراشملاو فارطألل

ةدحتملا ممألا جمانرب يف نييرادإلا نيلوؤسملا رابك قيرفل ًاعامتجا يذيفنتلا نيمألا رضحو  - ١٣  
، ). ةئيبلا جمانرب(ةئيبلل  نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا ريدملا نم ةطلسلا ضيوفت تشقون يتلا لئاسملا تلوانتو

لمع جمانرب عم فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ ةطشنأ جامدإ نيسحتل ةلمتحملا قرطلاو 
  . ةئيبلا جمانربلةعبا تلا ةيميلقإلا بتاكملا لمعو ةئيبلا جمانرب

  ةديدجلا تارئاطلا لكايه يف تانولاهلل يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم ثحب  -ءاب 
عم ةقيثو ةروصب تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تلمع ٢١/٧ و١٥/١١نيررقملل ًاقفو   - ١٤  ،

ملا تارئاطلا يعناصو ةمظنملا هذه نألًارظن يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم ةنامأ ةيفيك اوثحب ا    نيطبتر
لماعلا قيرفلا ىلإ مدُق ريرقت يف ءاج امكو . ةديدجلا تارئاطلا يف تانولاهلا مادختسا ةلصاوم عم لماعتلا

ةيعمجلل نيثالثلاو ةعباسلا ةرودلا يف تانولاهلا ةلأسم تشقون ،نيثالثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا 
، لوألا نيرشت يفيلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم يف ةيمومعلا ةيمومعلا ةيعمجلا تدمتعاو ٢٠١٠ ربوتكأ/   ،

  .ةديدجلا تارئاطلا لكايه يف تانولاهلا مادختسا نأشب" تانولاهلا لادبتسا"نونعملا  A37-9رارقلا 
هذختا ررقمل لثامم يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنمل ةيمومعلا ةيعمجلا رارق نأ ةظحالم يغبنيو   - ١٥

ريوطت ةلصاومل ةلجاعلا ةجاحلاب دمتعا يذلا رارقلا فرتعيو . لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عامتجا
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ةلوبقم لئادب ريوطت فيثكت ةرورض ىلإ ةفاضإلاب ،يندملا ناريطلا ضارغأل تانولاهلا لئادب مادختسا و
 تادحوو تاكرحملا ةيامح ةمظنأ يفو عئاضبلا ربانع يف قئارحلا دامخإ ةزهجأ يف اهمادختساو تانولاهلل
يف تانولاهلا لئادب مادختساب رارقلا يصوي ،ةصاخلا تامادختسالاب قلعتي اميفو . ةدعاسملا ةقاطلا

يتلا تارئاطلا يف ةيوديلا قئارحلا دامخإ ةزهجأل ةبسنلابو ؛ ٢٠١١ماع دعب جتنت يتلا تارئاطلا ضيحارم 
ةدعاسملا ةقاطلا تادح وو تاكرحملا يف قئارحلا دامخإ ةزهجأ يفو ؛٢٠١٦ماع يف ددحم دعوم دعب جتنت 

ىلع لوصحلل ديدج بلط ا   دعب تانولاهلا ةيعون تبثت صيخرت قئاثوأشب مدقيس يتلا تارئاطلا يف  
يمدختسمل حصنلا ميدقت ىلع لودلا رارقلا عجشي ،اذه نع ًالضفو. ٢٠١٤ماع يف ددحم دعوم   

امتت م  فرتعملا ةيلودلا ريياعملا عم ىش ا زوح يف يتلا تانولاهلا نأ نم دكأتلل اهريودت داعملا تانولاهلا
ةمظتنم ةروصب يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم غالبإ ىلإ لودلا وعديو ،ةلودلا يف ةدوجلا ريياعم وأ 

رودلا ىلإ ريرقت ميدقت نكمي ىتح نولاهلا نم ا  ةيعمجلل ةمداقلا ةيداعلا ةانوزخمب  يف ةيمومعلا 
نكمي هنإف ،يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم قئاثو لامكتسا نآلا يرجي هنأ نيح يفو. ٢٠١٣ربمتبس /لوليأ  

ةقيثولا يف A37-9رارقلا ىلع ًايلاح لوصحلا   UNEP/OzL.Pro.22/INF/6.  
رارقلا نأ ةظحالم يغبني هنأ الإ ،ةمساح ةروصب ًامهم ةيمومعلا ةيعمجلا رارق دعي نيح يفو   - ١٦

هيجوتك حلصي هنإف ،كلذ نم ًالدبو. ًايتاذ ذفني ال يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم يف ةدقاعتملا لودلل  
لودلا هذ  ةيعمجلا تثحب ،ةياغلا هذهل ًاقيقحتو . ةصاخلا ناريطلل ةيحالصلا ريياعمل ىندألا دحلا ليدعتل

نعو ،ةيلودلا ةحالملا ةنجل ىلإ اهليحت نأ ىلع تقفاوو ،ريياعملا هذه ىلع ةحرتقملا تارييغتلا  ةيمومعلا
  .ةلاعف ةروصب ةديدجلا تايالولا ذيفنتل ،ةدقاعتملا لودلا ىلإ اهقيرط

ةنجل نإف ،بوغرملا وحنلا ىلع ةعرسب ذافنلا زيح لخدت ال رارقلا يف ةدراولا تايالولا نأ عمو   - ١٧
صلختلا يف مامألا ىلإ ةماه ةوطخ لثمت ا   إ ثيح ريياعملا هذ  بحرت تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا

ناريطلا تاكرشل يطعت ةلصلا تاذ ةينمزلا رطألا نإف ،اذه نع ًالضفو. تانولاهلا نم يئاهنلا يجيردتلا  
قلعتت يتلا كلت نم ًالدب ،ةيئيبلا عفانملا عيمج نم ىصقألا دحلا ققحت يتلا لئادبلا رايتخال تقولا نم ةلهم  
  .نوزوألا دافنتساب

  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ريرقت  -ميج 
ىلإ فارطألا مامتها ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف ةنامألا تعرتسا   - ١٨

دلب فالخب ميلاقألا وأ نادلبلا دحأ ءانيم ىلإ ةهجتملا نفس لل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيبب قلعتت ةلأسم
ًايبنجأ ًاملع عفرت تاطيحم لل ةرباع ةنيفس تبلط ،ثحبلا ديق ةلاحلا يفو. ةنيفسلا هلمحت يذلا ملعلا
يرولفةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ءارش ءانيملا يف اهدوجو ءانثأ اة   ادعم ديوزتل   . ، كلذ ىلع ًادرو
يرولفةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ءارشب ًاصيخرت ءانيملا لوؤسم بلط يتلا ةلودلا نم ًارداص ة   
امدنعو ،بولطم صيخرتلا اذه لثم نأ نوكرد ي ةنيفسلا ولوؤسم نكي ملو. اهملع ةنيفسلا لمحت

رادصإب مزتلم فرطلا نأ ًاضيأ ًاكردم ريخألا نكي مل ،ملعلا دلب يف نوزوألا فظوم عم اورواشت 
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نوبركلا تابكرم ىلع لوصحلا نم ينطولا اهملع لمحت يتلا نفسلا نيكمتل داريتسا حيرصت 
يرولفةيرولكورديهلا ةيبنجأ ئناوم نمة   .  

يتلا نفسلل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاعيبم باسح ةيفيكب قلعتت ةيضق ثدحلا اذه راثأ دقو  - ١٩  
ةيرحبلا ةمظنملا نم بلط ىلع ًادرو . ةينطولا تادراولاو تارداصلاب قلعتي اميف ًايبنجأ ًاملع لمحت

يف تاهيجوت يأ مدقت مل فارطألا نأ ةنامألا تحضوأ ،ةلأسملا هذه يف فارطألا يأر ةفرعمل ةيلودلا 
  . ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا

ةقيثو تردصأو ريخألا اهعامتجا يف ةلأسملا هذه ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا تثحب ،كلذ دعبو   - ٢٠
ىلع ةماع ةرظن ةقيثولا مدقتو . UNEP/OzL.Pro.22/INF/5ةقيثولا اهرابتعاب تخسنتسا عوضوملا نع 

حئاول ىلإ مامتهالا هجوتو لايرتنوم لوكوتورب يف فارطأ ةرشع مهأ م العأ لمحت يتلا نفسلا نم ددع
  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع غالبإلاب قلعتت يتلا ةمئاقلا يرحبلا ثولتلا

ماع ةيقافتا مساب فرعت يتلاو ،حئاوللا هذ   - ٢١  نع مجانلا ثولتلا عنمل ةيلودلا ١٩٧٣قلعتي اميفو  
ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا نأ ىلإ ةقيثولا ريشت ،ةلصلا يذ ١٩٧٨ماع لوك وتوربب ةلدعملا اهتغيصب نفسلا  

تآشنملا ددحت يتلاو ،ةيقافتالا هذهل سداسلا قفرملا نم ١٢ ةحئاللانمض لخدت نفسلا نم نوزوألل   
ةدمعتم تاثاعبنا يأ ةحئاللاهذه رظحتو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مدختست يتلا ةنايصلا تادعمو  
وأ ،حالصإلا وأ ،ةمدخلا  وأ ،ةنايصلا ءانثأ ثدحت يتلا كلت كلذ يف امب ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل
ةمئاق دادعإب ةنيفس لك دعاوقلا بلاطتو . نوزوألل ةدفنتسم داوم مدختست يتلا تادعملا نم صلختلا
يرولفةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كلذ يف امب ،نوزوألل ةدفنتسم داوم ىلع ةيوتحملا تادعملاب امأ ة   ،
ظفتحت نأ اهيلعف ،داوملا هذه لثم ىلع يوتحتو نحشلا ةداعإل ةلباق مظن اهيدل يتلا نفسلا كلتل ةبسنلاب  
ةبسانم لك يف داوملا ةلتك لجسلا اذه يف جردت يتلا تانايبلا نمضتت نأ يغبنيو . ضرغلا اذهل لجسب
يروتو ،فرصلاو ،حالصإلاو ،نحشلا ةداعإ لثم)تامارغوليكلاب( . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا د، 

وه لجسلا يفو وجلا ثولت عنمل ةيلودلا ةداهشلا قحلم يف تانايبلا هذه ليجست نم حضاولا ضرغلاو 
ساسأك ملعلا لود اهمدختست دقو ةنيفسلا رهظ ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تايمكو ةلاح ليجست 

  .تانايبلا عمجل
هذه نأشب نوزوألا ةنامأ عم اهلاصتا لصاوت نأ ةيلود لا ةيرحبلا ةمظنملا ةنامأ نم بلطو  - ٢٢

  .ريدقت عضوم فارطألا تاهيجوت نوكتسو. ةلأسملا
ررقملا نم ٤ةرقفلا (يسايقلا ديحوتلا تامظنم عم تاشقانملاو تالاصتالا يف مدقتلا   -لاد   ٢١/٦(  

ناسين٧يف   - ٢٣ ديحوتلل ةيلودلا ةمظنملا ىلإ نوزوألا ةنامأ تبتك٢٠١٠ليربأ /  يسايقلا ،   
داوملاو رابتخالل ةيكيرمألا ةيعمجلاو )وزيألا(  ،)ASTM International( ديحوتلل ةيبوروألا ةمظنملاو  ،

ةنجلو نوزوألا ةنامأ مهعم لمعتل ا   امظنم يف م  لاصتالل صاخشأ ديدحت اهنم بلطت ،يسايقلا
يتلا تافصاوملا ديدحت لجأ نم لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف لمعلا ريوطتل ةيئايميكلا ةينقتلا تارايخلا  
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يف داوملا هذه لالحإ ةيغب ةيليلحتلاو ةيربتخملا تاءارجإلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختساب حمست 
  .يسايقلا ديحوتلل ةيبوروألا ةنجللا عم تالاصتالا ىوس رمثت مل نآلا ىتحو. لئادب دوجو ةلاح

عمتجت ةئيبلاب ةينعم ةيجيتارتسا ةيراشتسا ةئيه يساي قلا ديحوتلل ةيبوروألا ةنجللا ىدل دجويو  - ٢٤
نم ناك ٢٠١٠ربمتبس /لوليأ يف ةئيهلا هذه عامتجا يفو. ةيبوروألا ةيضوفملا عم ةمظتنم ةروصب  ،

لمعلا ءدب ةيغب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ٢١/٦ررقملاب ةقلعتملا اياضقلا نع ةشقانم ءارجإ ررقملا   
لمعلا اذريياعملا ضعب حيقنت يف   يسايقلا ديحوتلل ةيبوروألا ةنجللا دعاستسو . ضيوفت ىلع لوصحلاو

ةيكيرمألا ةيعمجلاب امبرو وزيألا ةمظنمب لاصتالا يف ةيئايميكلا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو نوزوألا ةنامأ 
  .)ASTM International(داوملاو رابتخالل 

ىلع اهلالحإ مزلي يتلا ةدحوملا بيلاسألاب ةمئاق دا دعإ ةيئايميكلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل أدبتسو  - ٢٥
  .لئادبلا رفاوت ءوض

ةينعملا ةيجيتارتسالا ةيراشتسالا ةئيهلا تاعامتجا ةجيتن نع تامولعم ميمعت ةنامألا ىلوتتسو   - ٢٦
  .فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا تقو ترفاوت اذإ ةئيبلاب

يملاعلا ربتخملا مادختسا ءافعإ نأشبًاقباسةي فالسوغويلا اينودقم ةيروهمج نم بلط  -ءاه     
زومت١٣يف ةنامألا تقلت   - ٢٧ نم ًابلط٢٠١٠هيلوي /  ةيفالسوغويلا اينودقم ةيروهمج   ديكأتل ًاقباس   

ضارغألل تانيج ربتخم يف همادختسال نوبركلا ديرولك عبار نم تارتل ٥داريتسا يف اهقاقحتسا   
حنمت يتلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا تاءافعإ نمض ل خدي بلطلا نأ ودبي نيح يفو. ةيملعلا
ءاربخلا عم قيرفلا رواشتو . يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم ًاديكأت ةنامألا تبلط دقف ،فرطلل

لخدي يليلحتلاو يربتخملا مادختسالا نأ نم ققحتلا نم نكمتي ىتح صاخلا مادختسالا ةفرعمل نيينطولا 
  .يملاعلا ءافعإلا نمض

يتلا ةيلمعلاب فارطألا غالبإ دوت ا   - ٢٨  إف ،ليبقلا اذه نم ةنامألا هاقلتت بلط لوأ وه اذه نأ امبو
يملاعلا ءافعإلا طورش اهسفنب ةلهؤملا فارطألا قبطت ،ةداعلا يفو . ينعملا فرطلا ةدعاسمل اهتعبتا
لع ةقبطملا طورشللًاقبطو ،ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل يناثلا قفرملا نم ٤ةرقفلا رظن أ(ءافعإلا ى    

ءافعإلا مادختسا نع ةنامألا غالبإب موقت )UNEP/OzL.Pro.6/7(فارطألل سداسلا عامتجالا ريرقتل   ،
مدقت نأ عيطتست اهدحو فارطألا نأ نيح يفو . ٧ةداملا بجومب اهمدقت يتلا تانايبلا نم ءزجك 

قيرفلا نم تاهيجوت ،بلطلا يقلت دنع ،ةنامألا سمتلت ،فا رطألا تاررقمو لوكوتوربلل ًاددحم ًاريسفت
نم هرودب فرطلا نكمتي يكل ءافعإلل ددحملا مادختسالا نع ةقيقد تامولعم ميدقت نم نكمتت ىتح 

تامادختسالا ءافعإ نمض لخدي فرطلا بلط نأب همهف قيرفلا دكأو . ةفرعم نع ةلأسملا يف تبلا
  .ةيليلحتلاو ةيربتخملا
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داعبتساب ددحم رارق دوجو مدع ةلاح يف ا تناكو   - ٢٩  أ يه فارطألا اهعبتت يتلا ةسرامملا
اذإ ام ريرقت ) قيرفلا وأ ةنامألا ىلع سيلو(هسفن فرطلا ىلع نيعتي هنإف ،ءافعإلا نم نيعم مادختسا 

  .ءافعإلا نمض لخدي ثحبلا ديق مادختسالا ناك
ماعل م   -واو     ٢٠١٠امييقت نأشب مييقتلا قرف لمع ةلاح

. فارطألل ًالماش ًامييقت تاونس عبرأ لك لوكوتوربلل ةعباتلا مييقتلا ةقرفأ يرجت  - ٣٠
لامكتسا ىلع ةثالثلا ةقرفألا تفكع ،مييقتلا ةقرفأ تاصاصتخا نأشب ١٩/٢٠ ررقملل ًاقفوو  
ماعلا ةيا٢٠١٠ماعل  اهريراقت  عم مييقتلل يذيفنتلا زجوملا لهتسا ،فارطألا فرعي امكو .  
ىلع لوصحلا نكميو ،نوزوألل يلودلا مويلا يف ٢٠١٠ماعل نوزوألا دافنتسال  يملعلا  
نوزوألا ةنامأل يكبشلا عقوملا ىلع عامتجالل ةيساسأ تامولعم ةقيثوك  ةقيثولا كلت
)http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/ExecutiveSummary_SAP_2010.pdf(  ريرقتلا عضخيو
ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفل ةيسيئرلا جئاتنلا ضرعتسو . ةيئاهنلا ريرحتلا ةيلمعل يملعلا مييقتلا قيرفل لماكلا

قيرف لم كتسيو. ٢٠١١ماع لئاوأ يف لماكلا يئاهنلا ريرقتلا رشني نأ عقوتملا نمو ،فارطألا ىلع 
ىلإ اهريراقت مدقتسو ا   امييقت هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

يناثلا عامتجالا يف ةقرفألا نم ضرع ىلإ فارطألا عمتسيسو . مدقت نم هتزرحأ امع فارطألا
  .٢٠١١ماع تاعامتجا لالخ ةيئاهنلا ريراقتلا نأشب نولوادتيسو ،فارطألل نيرشعلاو 

_____________  


