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ملا نم ىجريو،ةقيثولا هذه نم ةدودحم خسن تعبُط تاقفنلا يف داصتقالا يعاودل مدعو تاعامتج الل مهخسن راضحإب لضفتلا نيبودن 

    .ةيفاضإ خسن بلط

عامتجالا يف ةشقانمللةحورطم اياضق  نيرشعلاويناثلا  فارطألل   رتستامولعمو   ىعي 
إ ها    اهيلهابتن
  ةنامألا نم ةركذم

   ةمدقم
١ -  مي الصفلادق لوألا ن  لامعأ لودج يفةجردملا دونبلا نع ةحمل ةركذملا هذه نم يناثلاو    
فارطألل نيرشعلاويناثلا عامتجالا تامولعمل  لًابضتقم ًاصخلم دونبلا مظعم ىلإةبسنلاب  درويو.  

تراد يتلا ةشقانمللو ا   أشب ةيساسألا لا عامتجالايفا أشب ةيوضعلا حوتف ملالماعلا قيرفلل ني ثالث 
لايرتنوم لوكوتورب يففارطألل ريراقتلا نم ٍةعومجم يف دونبلا هذه نم ددع ضارعتسا لصاوتيسو.    

. يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نع ردصتس يتلاةيليمكتلا   تس لمعلا اذه نم ءاهتنالا دعبو دع
  .دونبلا كلت نأشب قيرفلا تاجاتنتسا اهيف زجوت ةركذملا هذهل ًةفاضإ ةنامألا

اثلا لصفلا ن  - ٢  تامولعم ثلمضتيو ةنامألا رومأ نأشب    دوت اهيلإفارطألا هابتنا يعرتستنأ    .  

                                                           
لوألا نيرشت٦يف اهرادصإ ديعأ   * ةينف بابسأل٢٠١٠ربوتكأ /   . 
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  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
 

يف فارطألل نورشعلاو يناث لا عامتجالا
ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 

  نوزوألا ةقبطل
  ٢٠١٠ ربمفون/يناثلا نيرشت ١٢ - ٨ ،كوكناب
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ةجردملا دونبلا ىلع ةماع ةرظن  -  ًالوأ لامعأ لودجيف  عامتجالا   نيرشعلاويناثلا  فارطألل     
تقؤملا لامعألا لودج نم١دنبلا (يريضحتلا ءزجلا حاتتفا   - فلأ يريضحتلا ءزجلل   (  

ىلإ فارطألا تاعامتجا يف لمعلا م راط إيف ةداعلا ترج   - ٣  سق  ي نأ لايرتنوم لوكوتورب
يريضحت ٍءزج -نيأزج  ةثالث ةدمل  ةدمل ىوتسملا عيفر ءزجومايأ   يف فارطألا موق  تًايلمعو. نيموي 

اهارارقإ كلذ دعب فارطألا عامتجا ىلوتي تار دادعإبيريضحتلا ءزجلا   رقم عيراشم ءزجلا يف ًايمسر  
  .ىوتسملا عيفرلا
ر   - ٤ يف فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا نم يريضحتلا ءزجلاحتتفي نأ رقملا نمو  
يناثلا نيرشت٨ نينثالا موي حابص نمةرشاعلا  ةعاسلا ةدحتملا ممألا زكرم  يف ٢٠١٠ربمفون / 
موي حابص نم ةنماثلاةعاسلا يف نيكراشملا ليجست  أدبيو .كوكناب يف تارمتؤملل نيرشت ٧   
ةعاسلا نمًاحوتفم ليجستلا بتكم نوكيسو ،ربمفون/يناثلا ةنماثلا  نم  مايأ نم موي لك حابص   
نوكراشملا عج. عامتجالا شكلذو عامتجالا ةيادب نم ٍفاك تقو لبق ليجستلا ىلع يو  قيرط نع 

ىل إةفاضإلاب و.   (http://ozone.unep.org or http://www.unep.ch/ozone)  تنرتنإلا ىلع ةنامألا عقوم 
عامتجالا اذه ّنأ ىلإًارظن هنإف كلذ  سيئرلا عامتجالانوكيس  راطإ يف دقع  سماخلا يقرواللا ي   ي يذلا

، بودنملاّثحي لايرتنوم لوكوتورب    .ةيصخشلا ةلومحملامهبيس اوح راضحإ ىلع نو 
ممألا جمانربل  لثمميقليس  وًايبيحرت ًانايب دنلياتةموكحل لثمم يقليس ، دنبلا اذه راطإ يفو  - ٥
ًايبيحرت ًانايب كلذكةئيبلل ةدحتملا  .  

نم ٢دنبلا ( ةيميظنتلا لئاسملا  - ءاب يريضحتلا ءزجللتقؤملا لامعألا لودج   (  

  )UNEP/OzL.Pro.22/1( يريضحتلا ءزجلا لامعأ لودج رارقإ  - ١

ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف  يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج دري  - ٦
UNEP/OzL.Pro.22/1 إل فارطألا ىلعًاضورعم نوكيسو فارطألا دقو. هرارق    دوت اذه     رقت نأ

جاردإ ىلع قفتت دق ىرخأ دونب يأكلذ يف امب ،لودجلا نونعملا ١٣دنبلا نمض اه     .‘‘ىرخأ لئاسم’’ 

 لمعلا ميظنت  - ٢

املاقفو  - ٧ يلع ترج  ةسائر يف كرتشي فوس ،لايرتنوم لوكوتورب تاعامتجا يفةداعلا ه    
ديسلا ًايلاح امهو ،ةيوضعلا حوتفملالماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا عامتجالا  سايد  لنزيرف 

عّقوت. )ادنك(اوريس نترام ديسل ا و)ةيرافيلوبلا اليورتف ةيروهمج( ناكراشملا ناسيئرلا ضرعي نأيو  يف ، 
، راطإ دنبلا اذه نأشب فارطألا ىلع ًاحارتقا  ملا دونبلا لوانتيف اهعابتإ نادوي يتلا ةقيرطلا   يفة جرد 

  .لامعألا لودج
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لامعألا لودج نم ٣دنبلا  (٢٠١١ماعل لايرتنوم لوكوتورب تائيه ةيوضع يف رظنلا   -ميج  تقؤملا  
  )يريضحتلا ءزجلل

  ذيفنتلا ةنجل ءاضعأ  - ١
، و. ذيفنتلا ةنجل ةيوضع يف ةنس لك فارطألا عامتجا رظني  - ٨ مدع ءارجإل ًاقفو ررقت دق

 ، اهنم لك راتخي فارطأ١٠نم ةنجل لافلأتت نأ فارطألا هتدمتعا يذلا لاثتمالا ًادرف  هليثمتل    .
بختن  يأ- لداعلا يفارغجلا عيزوتلا ساسأ ىلع نيتنس ةدمل فارطألاهذه تو متي هنأ  نيفرط باختنا    

ممألا يف ةدمتعملا سمخلا ةيميلقإلا قطانملالك ليثمتل  ، آو ،ايقيرفأ يهو ةدحتملا  ئداهلا طيحملاو ايس
 ، ءارجإلل ًاقفوو. ىرخأ لودوةيبرغلا اب وروأو ،يبيراكلارحبلا و ةينيتاللا اكيرمأوةيقرشلا ابوروأو  

ةنجللا يف وضع يأباختن اةداعإ  زوجي ،هيلع قفتملا ةرتفأى  ةيلات ةيناثةرتفل ةيلوألا نيتنسلا    .  
ماعل ةنجللا ةيوضع ثيح نمو  - ٩ ّنإف٢٠١١  ندرألاو يسورلا داحتالا ،  رصمو ايس ول تناسو 
ةنسلا٢٠١٠ماع يف لمكت فوس ةيك يرمألا ةدحتملا تايالولاو ىلوألا  يتنس نم   تبختن ايتلا ةرت فلا 
ماع ةنجللا يف اهتيوضعب ظفتحتس واهل اوغاراكينو ر جينلاو اكنال يرسو ايناملأو اينيمرأ امأ. ٢٠١١ 

ةنجللا ةيوضع يف ىلوألا ا ٢٠١٠ماع يف لمكت فوسف   رتف نم ةيناثلا ةنسلا امإ ن كلذلو    يعتي فوس
وأ اهلادبتسا  ةداعإ    .ااختنا

ررقملل ًاقبطو  - ١٠ ةنجللا راتخت١٢/١٣  اهئاضعأنيبنم  ،،  سيئر ،  اهِسيئربئانو اه  يرجتو.  
فارطألا عامتجا ءانثأ ةنجللا ءاضعأ نيبتارواشم لالخ نم ةداع رايتخالا ةيلمع   ةلافكل 

نيبصنملا نيذه يفةيرارمتسالا هيف رظنت يكل دنبلا اذه نأشب ررقم عورشم ةنامألا ت .    دعأ دقو
دري،فارطألا ررقملا عورشم هفصوب   ةقيثولا نم يناثلا لصفلا يف ]ءاب ءاب[/٢٢   

UNEP/OzL.Pro.22/3 .نورشعلاويناثلا عامتجالا دوي دقو يف رظني نأ فارطألل   ددج ءاضعأ ةيمست  
يريضحتلا ءزجلا يفررقملا عورشم يف رظنلاو ةنجلل  ةيناكمإل ةئطوت  ري دق ام عم،هدامتعا   عامتجالا ها 

تاليدعت نمًابسانم   .ىوتسملا عيفرلاءزجلا  يف ، 
قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ  - ٢   لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا 

قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ةيوضع يف ًاضيأ فارطألل نورشعلاو يناثلا عامتجالا رظني فوس  - ١١  
، ةنجللا فّلأتتو. فارطألا ددعتملا ةيذيفنتلا ءاضعأ ةعبس نم ،ا ًاقفو   اصاصتخال ةلماعلا فارطألا نم  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب  ةلماعلا ريغ فارطألا نم ءاضعأ ةعبسو ٥  بختنت و. ةرقفلا هذه بجومب 
ةنامألا ىلإ مهءامسأ لسرتو ةيذيفنتلا ةنجللا يف اهءاضعأ ةعومجم لك ةوالعو . فارطألا اهدمتعتيكل  

نأ ىلع ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخا    سيئر اهئاضعأنيب نم ةنجللا بختنتصنت ،كلذ ىلع بئانوًا   ًا 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نيب ةنس لك ةبوانملاب كلذو سيئر لل ريغ فارطألاو ٥   
كلًالثمموًاسيئر لمع  ايبمولوك لًالثمم ّنأ امبو. ةرقفلا هذه بجومب ةلماعلا لل ًابئان لمعادن  يف سيئر  

رظتن  ٢٠١٠ ماع ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  نيعت نأي ، ٢٠١١ماعل سيئر لا بئان ٥ 
ةرقفلا هذه بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نيعتو ىلإ بلط . ةنجللا سيئر    يناثلا عامتجالاي فوسو
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ةيذيفنتلا ةنجللا يف ددجلا ءاضعألا رايتخا هيف ديؤي ًارارق ذختي نأ فارطألل نيرشعلاو سيئر رايتخا و 
عورشم ةنامألا ت. ٢٠١١ماعل اهسيئر بئانو ةنجللا   هيف رظنت يكل دنبلا اذه نأشب ررقم دعأ دقو  

ررقملا عورشم هفصوبدري وهو . فارطألا ةقيثولا نميناثلا لصفلا يف ]ميج ميج[/٢٢    

UNEP/OzL.Pro.22/3 .لا عامتجالادوي دقو يف ررقملا عورشم يف رظني نأ فارطألل نورشعلاو يناث   
عم ،هدامتعا ةيناكمإ ةيغبيريضحتلا ءزجلا  ريتاليدعت ةيأ  ءزجلا يف ،ًةمئال ماها    .ىوتسملا عيفرلا 

  ةيوضعلا حوتفملالماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا   - ٣
ّلك فارطألا عامتجا موقي  - ١٢ نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نيب نم لثمم رايتخاب ةنس   

المعي يكل ةرقفلا هذه بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نيب نم رخآ لثممو ٥ةداملا  نيكر اشم نيسيئر 
ديسلاو سايد ديسلا  لمع ٢١/٣١ررقملل ًاقفوو . ةيلاتلا ةنسلا يف ةيوضعلاحوتف ملالماعلا قيرفلل 

لا عامتجالا نم رظتن.٢٠١٠ماع يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيكراشم نيسيئر  اوريس يو  يناث 
بجومب نيعيًارارق ذختي نأ فارطألل نيرشعلاو قيرفلل نيكراشملا نيسيئرلا ه   ةيوضعلا حوتفملالماعلا  

فارطألا هيف رظنت يكل دنبلا اذه نأشب ررقم عورشم ةنامألا ت.٢٠١١ماعل   دعأ دقو لصفلا يف  دري  
ررقملا عورشم هفصوب UNEP/OzL.Pro.22/3 ةقيثولا نم يناثلا عامتجالا دوي دقو]. لاد لاد[/٢٢   

، يريضحتل ا ءزجلا يف ررقملا عورشم يف رظني نأ فارطألل نورشعلاويناثلا  عم هدامتعا ةيناكمإل ةئطوت
ىوتسملا عيفرلا ءزجلا يف ،ًةمئالماهاري تاليدعت ةيأ  .  

  مييقتلا ةقرفأل نوكراشملا ءاسؤرلا  - ٤  
  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ديدج كراشم سيئر رايتخادييأت   )أ(  

قيرف ةيصوتب ،نيثالثلا هعامتج الالخ  ،ًاملع ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا طاحأ  - ١٣
كراشملا سيئرلا  لحم ونازيب اترام ةديسلا لحت نأب ايبمولوك حارتقابو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

، يسلاقيرفلل نوبزنوب هيسوخ د  ماعلا اذه هترتف يهتنت يذلاز  عورشم هفصوب ايبمولوك حارتق ادريو . ، 
يناثلا عامتج الا دوي دقو. UNEP/OzL.Pro.22/3 ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف ]فلأ[/٢٢ررقملا 

لحم لحي ديدج كراشم سيئر رايتخ اىلع قفتي نأو حار تقالا اذه يف رظني نأفارطألل نورشعلاو 
نوبزنوب ديسلا   .ز 

  ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفل ديدج كراشم سيئر رايتخادييأت   )ب(
، هعامتجاءانثأ ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا  عمتسا  - ١٤ نيثالثلا ةدحتملا ةكلمملا نم حارتق اىل إ 

 مييقت قيرفل كراشملا سيئرلا ناكم لوب. د لجيان ديسلا لحي نأب ةيلامشلا ادنلريآو ىمظعلا ايناطيربل
سلاةيئيبلا راثآلا ماعلا اذه هترتف يهتنت يذلانويل ريد ناف. ك ناي دي،  ةدحتملا ةكلمملا حارتق ادريو . ، 

دوي دقو . UNEP/OzL.Pro.22/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف  ]ءاب[/٢٢ررقملا عورشم هفصوب 
كراشم سيئر رايتخ اىلع قفتي نأو حار تقالا اذه يف رظني نأفارطألل نورشعلاو يناثلا عامتج الا

 .نويل ريد ناف ديسلا لحم لحي ديدج
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لايرتنوم لوكوتوربو نوزو ألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلل ةيلاملا ريراقتلا  -لاد 
لامعألا لودج نم ٤دنبلا ( لايرتنوم لوكوتورب تاينازيمو نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب  
  )يريضحتلا ءزجلل تقؤملا

يرجيو .لايرتنوم لوكوتورب ةينازيم يف ةنس لك فارطألا رظنت  - ١٥ ةينازيملل يلوألا ضارعتسالا   
قيرفيفةدا عةلصلا تاذ قئاثوللو  ةينازيملاب ينعم لاصتا  ررقم عورشم و ةينازيم ةيكزتبكلذ دعب موقي   

نيزمرلا عامتجالا اذه ىلع ناتضورعملا ةينازيملا اتقيثو لمحتو . فارطألا عامتجال قّلع اتي
UNEP/OzL.Pro.22/4و Add.1 .ةقيثولا ن الا هبلط امل ًاقفوو  مضتت ،لماعلا قيرفلل نوثالثلا عامتج

نتلا نيمألا ةفيظوةيقرتىلع ةبترتملا ةيلاملا ر اثآلا نع تامولعم  ٢-دم ةبترلا نم نوزوألا ةنامأل يذيف 
، . كلذب ةلصتملا ةيلمعلا نعو دعاسملا ماعلا نيمألا ىوتسم ىلإ دقدنبلا اذه راطإ يفو دوي عامتجالا    
فارطألل نورشعلاو يناثلا ًةنجليريضحتلا ءزجلا لالخئشني نأ   يكل ةينازيملاب ةينعم   عورشم شقا نت 

الا بسحيصوتوررقم   ،، ًايمسر هدامتعابءاضتق ءزجلا ءانثأ     .ىوتسملا عيفرلا 
لايرتنوم لوكوتورب نم ١٠ةداملا بجومب ةيلاملا ةيلآلاب ةلصتملا لئاسملا   -ءاه  لودج نم ٥دنبلا (   

  )يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا
  )٢١/٢٨ررقملا( ةيلاملا ةيلآل لمييقت ءارجإل تاصاصتخ ا): أ (٥دنبلا   
ررقملل ًاقفو نيثالثلا هعامتجايف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا عرش   - ١٦   يف رظنلا يف ٢١/٨،   ،
. ةيلاملا ةيلآللمييقتل تاصاصتخ الا عورشم عضوب أدب لاصت ا قيرف ديدحتلاب ضرغلا اذهل لّكشو
، أدعبو . مييقتلل تاصاصتخا يناثلا عامتجالا  ىلإعفري ن أىل ع قفتالمعلا اذه يف لماعلا قيرفلا رظن ن

الا قيرف هالا عورشم فارطألل نيرشعلاو   تاصاصتخالا عورشم دريو. لاصتدعأ يذلا تاصاصتخ
ررقملا عورشم هفصوب UNEP/OzL.Pro.22/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا  يف دوي دقو  .]ميج[/٢٢ 

ررقمب ةيصوتلا ةيغب تاص اصتخالا نأشبهتالوادم لصاو ين أفارطألل نورشعلاو يناثلا عامتج الا
الا بسحًايمسر دامتعاللتاصاصتخ او   .ىوتسملا عيفرلا ءزجلا يف ،ءاضتق، 
ةرتفلل فارطألا دد ـعتملا قودنصلا دراوم ديدجتنأشب  ةساردل تاصاصتخا): ب (٥دنبلا   

٢٠١٤ - ٢٠١٢  
رتنوم لوكوتورب يف فارطألاقفتت ،ةقباسلا ةسرامملاىلع ًايرج   - ١٧   نسلا يفلاي  قبست يتلا ة ، 
ةساردل ةن اىلع ،ةمداقلا ثالثلا تاونسلا ةرتفل دراوملا ديدجت ىوتسم نأشب رارق َذاخت ا  يعم تاصاصتخ
تس يتلا دراوملا مييقتل االا متي  ةلبقملا ثالثلا تاونسلا ةرتف ءانثأ قودنصلل ةمزال نو كعالطض
قيرف ،نيثالثلا هعامتج ايف ،ةيوضعلا حوتف ملا لماعلا قيرفلا أشنأ دقو. يلاتلا دراوملا ديدجت اهيطغي يتلا
عورشم عضوب ماق ةلأسملا هذه يف رظنلل لاصتا عامتجالا  ةلصاومةيغب دراوملا ديدجتل تاصاصتخ ا 
الا عورشم دريو.هيف رظنلا فارطألل نيرشعلاو يناثلا ررقملا عورشم هفصوب اذه تاصاصتخ  

ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف ]لاد[/٢٢  UNEP/OzL.Pro.22/3 .نورشعلاو يناثلا عامتج الا دوي دقو
 تاصاصتخالا عورشمنأشب هتالوادم ،لامعألا لودج نم دنبلا اذه راطإ يف ،لصاوي ن أفارطألل 

  .ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ءانثأ ،ءاضتقالا بسح ،ًايمسر امهدامتعامتي تاصاصتخ او ررقمب ةيصوتلا ةيغب
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اا ةيهيجوتلا ئدابملا مييقت ):ج( ٥دنبلا    فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا دمتعا يتل  
  ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابّكرم نأشب
ياوغوروأو نيتنجرألا تمدق ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفللنيثالثلا عامتج الا ءانثأ  - ١٨    ،

 ًاثيدح ارقأيتلا ةيهيجو تلا ئدابملاب لصتي ًاحرتقم ايبمولوكو ةيرافيلوبلا اليورتف ةيروهمجو ليزاربلاو
نيب نمو . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابّكرم نأشب فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا

نم لوألا لصفلا يف ]ءاه[/٢٢ررقملا عورشم هفصوب  دري يذلا ،حرتقملا كلذ اهبلط رومأةلمج   
نكمي يذلا ىدملا مييقت يداصتق الا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلوتي نأ، UNEP/OzL.Pro.22/3ةقيثولا 

تابّكرمل يملاعلا رارتح الا ثادحإ ىلع ةردقلا ةضفخنم لئادب رايتخالةيهيجوتلا ئدابملا هب حمست ن أ
تابّكرم عاونأو تايمكل مييقت ءارجإ ىل إًاضيأ حرتقملا اعد و. اهليومتو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا

 ىلإراق تفالا ببسب لامعتسالا زيح ىلإًايجيردت اهلاخدإ يرجي ن ألمتحي يتلا ةيرولفورديهلا نوبركلا 
الاويملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةردقلا ةضفخنم لئادب هذه ضرع باقعأ يفو. ليومتلا ىلإراقتف    
قايس يف ةيلوأ ةروصب سرد نأىلع لماعلا قيرفلا قفت ا ةلأسملا دراوم ديدجتل  تاصاصتخالا ت
،. فارطألا ددعتملا قودنصلا يف رظ ني نأفارطألل نورشعلاو يناثلا عامتج الا دوي دق هيلع ًءانبو

و قايسلاكلذيف حرتقملا  ، الا بسح ،هتاجاتنتسا مدقي نأ  نم ديزمل ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ىل إءاضتق
  .هيف رظنلا

م اهرابتعاب تالويلوبلا يفةجوزمملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابّكرم ةلاح  - واو ةعضاخ داو  
تقؤملا لامعألا لودج نم٦دنبلا  (لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةباقرلل لل    )يريضحتلا ءزج 
،نيثالثلا عامتج الا لالخ ،دنهلا تمدق  - ١٩   ةلاحنأشب ًاحارتقا ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل   

ىعس ام نيب نمو.تالويلوبلا يف ةجوزمملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابّكرم الا اذه هيلإ   ،  حارتق
ررقملا عورشم هفصوب دري يذلا ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف ]واو[/٢٢   UNEP/OzL.Pro.22/3 ديكأت  ،

داوم ربتعت نأيغبني  تالويلوبلا يف طلخلا وأ جزملا ةقباسلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابّكرمّنأ   
حارتق الا يف دروو. فارطألا اهيلع تقفتايت لا يجيردتلا صّلختلل ةينمزلا لوادجللو ةباقرلل ةعضاخ
ا ةدعاسملل لهؤم هنأ نلعأيغبني تابّكرملا كلتب لصتملا مادختس الا ّنأ ًاضيأ  ةطبترملا ةيلاملاو ةينقتلي ن  
دع بو ،لاصتاقيرف يف ةلأسملا هذه ةسارد باقعأ يفو . فارطألا ددعتملا قودنصلا قيرط نع كلذب
يف رظننأ ىلع مهافتلاب ًاملع ةطاحإلا ليومت ةلأسم ي الا يف تالويلوبلا  ةنجلل نيتسلاو يداحلا عامتج  

 ، . فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا يف ةلأسملا ةسارد ىلإدوعي ن أىلع لماعلا قير فلا قفتاةيذيفنتلا
ةيهيجوت ئدابم ىلعنيتسلاو يداحلا اهعامتجا يف ةيذيفنتلا ةنجللا تقفاو دقو نم صّلختلا ليومتل    
بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل تالويلوبلا يف ةجوزمملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابّك رم
ةداملا نم ١ ةرقفلا يف تامولعملا هذه ذخأي ن أفارطألل نورشعلاو يناثلا عامتج الا دوي دقو. ٥ 
ىرخأ ةرم ةلأسملايف رظني امدنع رابتعالا  .  
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داوملا فراصملًايئيب ةميلسلا ةرادإلا  - ياز نوزوألل ةدفنتسملا  تقؤملا لامعألا لودج نم ٧دنبلا (    
  )يريضحتلا ءزجلل
و تايجولونكتلا) :أ (٧دنبلا    نم ا    نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتلقفارملا لصتي ام  
ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلارظن  - ٢٠   ا يجولونكتلا قيرف ريرقت يف ،نيثالثلا هعامتجا ءانثأ:  

ررقملل ًاقفو تقالا مييقتلاو   نم هبجومب بلُط يذلا٢١/٢دعُأ يذلا يداص اذه،  قيرفلا    ضرعتسي نأ 
د،دق قيرفلا ناك يتلا تايجولونكتلا اهيف امب ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتل تايجولون كتلا يف  دح

ريمدتلا تايجولونكتب ةينعملا لمعلا ةقرف نع رداصلا٢٠٠٢ماع ريرقت    .ةيلاع تاناكمإ اهل ّنأب ، 
نأشب درفنم حارتقاب ايريجينو ايلارتسأ نم لك م   - ٢١    دقت ،مييقتلا قيرف ريرقت ضرع باقعأ يفو

ريمدت تايجولونكت يف رظنلا ىلع يلارتسألا حارتق الا زّكرت ،ديدحتلابو. ةلأسملا هذه نم بناوج
الا زّكر امنيب ،ا  مييقتل ريياعملا ىلع ايريجين هتمدق يذلا حارتقةمئاق عضو ةيناكمإو ليثيملا ديمورب  

ناحارتق الا دريو ،نيحارتقالا نيذه يف ريمدتلا ةلأسمب ينعم لاصتا قيرف رظن دقو. ريمدتلا قفارم
، ]ءاح/[٢٢، و]ياز[/٢٢تاررقملا عيراشم اهفصوب امهجامدإل يلوأ دوهجم كلذكو نايلصألا 

الاضرعتسين أ عقوتملا نمو .UNEP/OzL.Pro.22/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف  ]ءاط/[٢٢و عامتج  
، الا بسح ،تايصوتب مدقتي نأو تاحرتقملا هذه فارطألل نورشعلاو يناثلا عيفرلا ءزجلا ىل إءاضتق
  .ىوتسملا
  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا): ب( ٧دنبلا    
ءانثأ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا رظن  - ٢٢   ، ا،  نأشب ةيساردلا ةقلحلا جئاتن يف نيثالثلا هعامتج

يبوروألا داحت الا نم نيحارتقاىل إةفاضإلاب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا 
نم بلطي ن أىلع ،ةيلو أةشقانم باقعأ يف ،لماعلا قيرفلا قفت او. هتاذ عوضوملا يف سويشيرومو

نيرشعلاو يناثلا عامتج الا ىلع لمع نم هزجنأ ام ضرعي نأو نيحرتقملا شقاني نألاصتا قيرف 
اللنايلصألا ناحرتقملا دريو. فارطألل نيررقملا يعورشم امهفصوب سويشيرومو يبوروألا داحت  

دري امك  ،UNEP/OzL.Pro.22/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف  يلاوتلا ىلع] فاك/[٢٢و] ءاي/[٢٢
] مال/[٢٢ ررقملا عورشم هفصوب نيعورشملانيذه ىلع  لاصتالا قيرفل دحوملا لمعللعورشم ثدحأ 

ا ّقوت. اذ ةقيثولا يف الا ضرعتسينأ عيو مدقتي ن أو تاحرتقملا هذه فارطألل نورشعلاو يناثلا عامتج 
، الا بسح ،تايصوتب   .ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ىلإءاضتق

معألا لودج نم٨دنبلا  (لايرتنوم لوكوتوربل ةحرتقم تاليدعت  -ءاح    )يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لا 
ناسين٢٩يف نوزوألا ةنامأ تّقلت   - ٢٣   نم لايرتنوم لوكوتورب ليدعتب تاحرتقم ٢٠١٠ ليربأ/   

نكميو . ةدحتملا تايالولاو كيسكملاو ادنك تاموكح نمو ةدحوملا ايزينوركيم تايالو ةموكح
نم ٩ةداملاب ًالمع ةمدقملا تاحرتقملا هذه ىلع عالطإلا  ةداملا نم ١٠ةرقفلاو انييف ةيقافت ا  نم  ٢ 

يلاوتلا ىلعUNEP/OzL.Pro.22/5و UNEP/OzL.Pro.22/6 نيتقيثولا يف لايرتنوم لوكوتورب  ،.  
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 ىلإءاي  ٢ةديدج ةدام فيضي ن أةدحوملا ايزينوركيم تايالو نم مدقملا حارتق الا نأش نمو - ٢٤  
تابكرم نم نين ثاو ةيرولفورديهلا نوبركلا تابّكرم كالهتساو جاتنإ لعج يضتقت لوكوتوربلا

تانافيلوالا مساب ًاضيأ فرعتو (يملاعلا رارتحإلا ثادحإ ىلع ةردقلا ةيندتملا ةيرولفورديهلا نوبركلا 
بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ،ديدحتلاب ،حارتق الا وعديو. ةباقرلل ةعضاخ داوم) ةيرولفورديهلا
ةداملا نم ١ ةرقفلا طسوتم نم ةئاملا يف ١٥ةبسنب  داوملا هذه نم اهكالهتساو اهجاتنإ ضفخ ىلإ ٥   
نم ٢٠٠٦ - ٢٠٠٤ماوعألا يف اهكالهتس او اهجاتنإ تايوتسم ةيرولكورديهلا نوبركلا تابّكرم  
يناثلا نوناك١يف أدبت يتلا ًارهش  ١٢ ـلا ةرتف يفةيرولفورديهلا نوبركلا تابّكرم و ةيرولف  رياني/ 

لا ةرتف يف ةئاملا يف٣٠ةبسنب ضفخ كلذ عبتيو . ٢٠١٣ يف أدبت يتلا ًارهش ١٢ ـ  نوناك  ١ 
ماع يف ةئاملا يف ٤٥ةبسنب ضفخو ؛ ٢٠١٦رياني /يناثلا ماع يف ةئاملا يف ٥٥ةبسنب ضفخو ؛ ٢٠١٩   

ماع يف ةئاملا يف ٧٠ةبسنب ضفخو ؛ ٢٠٢٢ ماع يف ةئاملا يف ٧٥ةبسنب ضفخو ؛ ٢٠٢٥  ؛ ٢٠٢٧ 
ماع يف ةئاملا يف ٨٥ةبسنب ضفخو  املا يف٩٠ةبسنب ضفخو ؛ ٢٠٢٨    .٢٠٣٠ماع يف ةئ  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىل إةبسنلاب امأ   - ٢٥   الا ّنإف٥  بلاطي حارتق ، 
ةرقفلا يف ةن  ةلهمب  ناف ،كلذ ىل إةفاضإلابو . ةقباسلايبملا ةيئاهنلا ديعاوملا نم تاونس تس ةرتفل
قف ةينبم اأثيح نم ةفلتخم نوكت فوس فارطألا هذهل ساسألا  طوطخ كالهتس او جاتنإ ىلع ط

نم ًامكح حارتق الا نمضتيو. ٢٠٠٩ - ٢٠٠٧ةرتفلا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابّكرم 
ةطشنألل اهيلع قفتملا ةيفاضإلا فيلاكتلا يطغت ثيحب فارطألا ددعتملا قودنصلا ةيالو ع أهنأش   سوي ن

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نيكمتل  تابّكر مل اهيلع قفتملا طباوضلل لاثتمالا نم ٥ 
نوبركلا بّكرم ريمدت بُّلطت كلذ يف امب ،ةيرولفورديهلا تانافيلوالاو ةيرولفورديهلا نوبركلا  
جاتنإ نع مجانلا ٢٣ - يرولفورديهلا اذه نوكي نلو. ٢٦ - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بّكرم   

لبق ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ هترقأ عورشمب ًالمع ريمدتلا اه يف متي يتلا تالاحلا ىلع ًاقبطنمريخألا مكحلا 
الا ح. ٢٠١٠ريان ي/يناثلا نوناك ١  تابكرم ةلماعم سمي ام هلامعإ يف نوك ينل ه نأ حارتقضوي ،ًاريخأو

وتويك لوكوتوربو خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافت ابجومب ةيرولفورديهلا نوبركلا 
  .قحلملا ا

يجيردت ضفخ ءارجإ ىلإةدحتملا تايالولاو كيسكملاو ادنك حارتق افدهيو   - ٢٦   نم ٢٠سمي    
كلذ يف امب ،ةددحملا ةيرولفورديهلانوبركلا تابّكرم  ةيندتملا  ةيرولفورديهلانوبركلا تابّكرم نم نانث ا 

بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ىل إةبسنلاب ةثالثلا نادلبلا حرتقتو . يملاعلا رارتحإلا ثادحإ ىلع ةردقلا
ةداملا نم ١ ةرقفلا  ٥ ، ديدحتلا هجو ىلع  ١٠ةبسنب تابّكرملا كلت كالهتساو جاتنإ يف ًايلو أًاضفخ ، 

ماع ةيا ةيمك ن مةئاملا يف   تاض يفختلا نم ةلسلس كلذ عبتت فوسو. ٢٠١٤لولحب ساسألا طخ
ماع ةيا   نم ةئاملا يف ٨٥ضفخ ىل إ، ٢٠٣٣لولحب ،يدؤت ىرخألا . ساسألا طخ كالهتساو جاتنإ 

و جاتنإب حمس  طخ نم ةئاملا يف ١٥يواس ت ةبسنبكالهتس اي فوس ،ًادعاصف خيراتلا كلذ نمو  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  امأو .ساسألا  يف يلوأ ضفخ ىلإحارتق الا وعديف ٥ 
ماع يف ساسألا طخ ةيمك نم ةئاملا يف ١٠ةبسنب كالهتس الاو جاتنإلا كلذ عبتت فوسو  .٢٠١٧ 

ماع ةيا   نم ةئاملا يف ٨٥ضفخ ىل إ، ٢٠٤٣لولحب ،يدؤت ىرخألا تاضيفختلا نم ةلسلس جاتن إ 
و جاتنإب حمس. ساسألا طخ كالهتساو  يواست ةبسنب كالهتس اي فوس ،ًادعاصف خيراتلا كلذ نمو
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ساسألا طخ نم ةئاملا يف١٥ نم ١ةرقف لا بجومب ةلماعلا فارطألا نم لكل ساسألا طخ نوكيو.    
الاو جاتنإلل طسوتملا وه اهبجومب ةلماعلاريغ فارطألاو ٥ةداملا  تابّكرم نم نييونسلا كالهتس  

ةرتفلا يف ةيرولفورديهلا نوبركلا تابّكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا  ٢٠٠٦ - ٢٠٠٤.  
نوبركلا تا بّكرمنم كالهتس الاو جاتنإلا سايق ىلإحارتق الا وعدي ،كلذ ىلإةفاضإلابو   - ٢٧  
؛نوزوألا دافنتس اىلع ةردقلا نم ًالدب يملاعلا رارتحإلا ثادحإ ىلع  ةردقلا ثيح نم ةيرولفورديهلا

ًايوناث ًاجتنم هفصوب٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بّكرمنم تاثاعبنإلا ىلع ةمراص دويق ضرف ىلاو    
يرولكورديهلا نوبركلا بّك رم ًالثم(ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابّكرم جاتنإ نع ًامجان 

ضرف ىلاو ؛ةيرولفورديهلا نوبركلا تابّكرم نم تارداصلاو تادراولا صيخرت ىلاو ؛ )٢٢- يرولف
يف فارطألا ريغ ىل إو نم ةيرولفورديهلا نوبركلا تابّكرم نم تارداصلاو تادراولا ىلع رظح

تاثاع بنإلا نعو ةيرولفورديهلان وبركلا تابّكرمنم كالهتس الاو جاتنإلا نع غالبإلا ىلإو ؛تاليدعتلا
حارتق الا حضوي ،ًاريخأو .تابّكرملا كلتجاتنإ نع مجانلا  ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بّكرمنم 

يهو هتمدق يتلا فارطألا ة  الا ماكحأ ىلع رثؤيالأيغبني هن أين خانملا ر    يغت نأشب ةيراطإلا ةيقافت
ُظنيتلا قحلملا وتويك لوكوتورب اماكحأ و صوصخلا اذه يف و. ةيرولفورديهلانوبركلا تابّكرم  م ت

الا ى  ةيق افتالا يف فارطألا نع ًارداص كلذب ًالصتم ًاررقمولايرتنوم لوكوتوربل ًاليدعت حارتق خوتي
  .لايرتنوم لوكوتوربل حرتقملا جهنلا دكؤي
ءانثأ ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلاضرعتسا دقو   - ٢٨   قفت او تاحرتقملا هذه ،نيثالثلا هعامتجا 

ىرخُأ ةرم ايمسر ريغ ًاقيرف لّكشي نأىلع   ةلصتملا لئاسملا يفو اهيف رظنلل تاءارجإلل ًاقفوو .  
تاليدعتلا تعف     .اهيف رظنللفارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتج الا ىلإةحرتقملا ر ةداتعملا

ةيبناجلا تاثاعبنإلا نم هرابتع اب ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بّكرم نم ماتلا يجيردتلا صّلختلا  -ءاط 
نوبركلا بّكرم جاتنإل ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم ٩دنبلا ( ٢٢-يرولف يرولكورديهلا   
  )يريضحتلا
، ىلإةفاضإلاب ،ًاضي ألماعلا قيرفلا عمتس ا  - ٢٩   هالعأ ةن  يبملا لوكوتوربلل تاليدعتلا نم حارتق اىل إ 

 ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بّكرم تاثاعبنا نم دحلا نأشبةدحتملا تايالولاو كيسكملاو ادنك 
نم لوألا لصفلا يف حارتق الا دريو. ٢٢- يرولف يرولكورديهلانوبركلا بّكرم جاتنإ نع ةمجانلا 

ةيذيفنتلا ةنجللا ىل إبلطي وهو ]. ميم/[٢٢ررقملا عورشم هفصوب  UNEP/OzL.Pro.22/3ةقيثولا 
نع تامولعملا ثيدحت ًالوأ: يه رومأةثالث يف ًايروف ًءارج إ ذختت نأفارطألا ددعتملا قودنصلل   ،

ةيفاضإلا فيلاكتلل تاريدقت عضو ،ًايناث ؛ ٢٢ - يرولف يرولكورديهلانوبركلا بّكرم  جاتنإ قفارم
نميوناثلاجتانلا تاثاعبن اريمدتو عمجب ةطبترملا  ريسيت ،ًاثلاثو ؛ ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بّكرم  

راشأو . ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بّكرم نم يوناثلا جتانلابمكحتلا عيراش م ذيفنتو ريوطت
ةباقرلل يوناثلا جتانلا عاضخإل ماكحأ عضو نم نّكمي فوس ررقملا دامتع اّنأ ىل إح ارتقالا ومدقم

  .حرتقملا ليدعتلا رارقإ ةلاحيف ةعرسلا هجو ىلع 
ةحرتقملا تاليدعتلا ةشقانم ةلصاومب ي مسر ريغ قيرف موقي نأىلع لماعلا قيرفلا قفتاو   - ٣٠  
ررقملا عورشم عفر ةداتعملا تاءارجإلل ًاقفو متو ،لوكوتوربلل نيرشعلاو يناثلا عامتج الاىل إ، 
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، الا دوي دقو. فارطألل مدقي ن أو حارتقالا اذه يف رظني نأكلذل ،فارطألل نورشعلاو يناثلا عامتج
الا بسحجئاتنلانم هيل إصلخي ام   ، ، ىوتسملا عيفرلا ءزجلاىلإءاضتق   .هيف رظنلا نم ديزمل  

لايرتنوم لوكوتورب نم ٢ةداملا نم تاءافعإلاب ةلصتملا لئاسملا   -ءاي  لامعألا لودج نم ١٠دنبلا (   
 )يريضحتلا ءزجلل تقؤملا

جرحلا مادختسالل اهؤافعإ بولطملا تايمكلا): أ (١٠دنبلا     ٢٠١٢ و٢٠١١ نيماعلل 
ءانثأ ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا عمتسا  - ٣١   ، ا  قيرف نم ضرع ىل إنيثالثلا هعامتج
هل ةعباتلا ليثيملا ديموربلةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا امهضارعتس انع   
ةجيتن درتو . ٢٠١٢ و٢٠١١يماعل  جرحلا مادختسالا ءافعإب اهلمش فارطألا بلط يتلا تايمكلل
لودجلا يف جرحلا مادختسالل اهؤافعإ بولطملاتايمكلل يلو ألا ةنجللا مييقت ليصفتلاب دري امك ١  يف  

دل ١٠لصفلا   ا نم لحرملا ريرقتلا نم٢  ماعل قيرفلل ي  بسأل٢٠١٠    حرش تايمكب ةنجللا ةيصوت با  
  .ةبلاطلا فارطألا هتسمتلاامم لقأ 

حوتفملا لماعلا قيرفل ل نيثالثلا عامتجالا لالخ مييقتلا قيرفل ةيلوألا جئاتنلا تشقون دقو  - ٣٢  
اذ إامم دكأتلل تابلط تمدق يتلا نادلبلا ضعب يلثممب مييقتلا قيرف عمتجي نأ ىلع مهافتلا متو ةيوضعلا 

اإةجاح كانه تناك  ةفاضإلا يف ةنامألا جردت فوسو . ابلطب ةلصتملا لئاسملا ضعب يف رظنلا ةداعإ ىل
همييقت نع مييقتلا قيرفل يئاهنلا ريرقتلا اهن مضتي نأنكمي ةديدج تامولعم ةيأ ةركذملا هذه ىل إ
نأ عّقوت .ةبولطملا تايمكلل رظنييو الا  تاءافعإل تابلطلا هذه يف فارطألل نورشعلاو يناثلا عامتج   
يريضحتلا ءزجلا ءانثأ ا إ جرحلا مادختسالا  ًاررقم حرت قي نأوأشب مييقتلا قيرف تايصوت بناج ىل

الل ا  ىوتسملا عيفرلا ءزجلايف دامتع لصتي.  
  ١لود جلا  
بسح ٢٠١٢ و٢٠١١يماعل  ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةتقؤملا تايصوتلل صخلم  ،

، نأشبنادلبلا  ٢٠١٠ماع ةمدقملا جرحلا مادختسال ل ليثيملا ديمورب تايمكءافعإ  تابلط  
  )ةيرتملا نانطألاب(

  ماعل ةبولطملا ةيمكلا  فرطلا  ةتقؤملا تايصوتلا
٢٠١١  

  ماعل ةبولطملا ةيمكلا
٢٠١٢  

٢٠١٢  ٢٠١١  
  ٣١،٧٠٨  -  ٣٤،٦٦  -  ايلارتسأ

  ١٦،٢١٨  ٢،٠٨٤  ١٦،٢٨١  ٣،٥٢٩  ادنك
  -  ٢٢٤،٣١٧  -  ٢٣٢،٢٤٧  ليئارسإ
  ٢١٩،٦٠٩  -  ٢٢١,١٠٤  -  نابايلا

  ٩٩٣،٧٠٦  -  ١١٨١،٧٧٩  -  ةدحتملا تايالولا 
عوم ١ ٢٦١,٢٤١  ٢٢٦،٤٠١  ١٤٥٣,٨٢٤  ٢٣٥،٧٧٦  ا  
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  نحشلا لبق ام تاجلاعموي عارزلا رجحلا يف ليثيملا ديمورب مادختس ا):ب( ١٠دنبلا   
 ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ماق، ٢١/١٠ررقملل ًاقفو   - ٣٣  
الا ةنامأوةقالعلا يوذ ءاربخلا ةراشتساب هل ةعباتلا ليثيملا ديموربل مدق مث،تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافت   ا 

يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإًاريرقت  مادختس اهج وأب لصتت ةددحم لئاسم نع نيثالثلا هعامتجا 
.نحشلا لبق ام تاجلاعم ويعارزلا رجحلا يف ليثيملا ديمورب رقملا هبلط امل ًةيبلتو ريرقتلا ن    مضت ،ر

ىودج نم اهل امو ليثيملا ديموربل لئادبلا رفاوت نعتامولعم  ال تايناكمإ نموةيداصتقاو ةينقت  قارتخ  
داوملاو بوبحلاو  ؛ةيبشخلا فيلغتلا داومو باشخألا يفمادختس الل لئادبلا رفاوت نع كلذكو قاوسألا
لبق ةبرتألايفو ؛ةلثامملا ةيئاذغلا ًاضيأ ريرقتلا ن . ةعوطقملا راجشألا عوذجلو ؛تاتابنلا سرغ    مضتو

 يف ليثيملا ديمورب لئادب نم رمألاب لصتي ام ذيفنت ريثأتتبلل ةيجهنم عورشم دحلا وأ   هجوأ ن م 
 ٨لصفلا يف ريرقتلا اذه دريو . نحشلا لبق ام تاجلاعمو يعارزلا رجحلا  يفليثيملا ديمورب مادختسا

دل   ماعل قيرفلل يلحرملا ريرقتلا نم ٢ا نم تاجاتنتس ال صخلم ىلع عالطإلا نكميو. ٢٠١٠ 
ةقيثولا نم٦٢ىل إ ٥١تارقف لا يف ريرقتلا   UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/2/Add.1.  

الا ملماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف ريرقتلا يف رظنلا باقعأ يفو  - ٣٤  دق يبوروألا داحت ، 
لبق ام تا جلاعمو يعارزلا رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب مادختساهجوأ نأشب حارتق اعورشم 

قف تا دقو. ةلماك ةروصب اذه حارتقالا عورشم يف رظنلا ريسيتل لاصتاقيرف ليكشت ىرجو ،نحشل ا
الا ميدقت ىلعلماعلا قيرفلا ةشقانملا نم ديزم ءارجإل فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتج الا ىلإحارتق  
ررقملا عورشم هفصوبدري وهو هنأشب لصفلا يف ]نون/[٢٢    .UNEP/OzL.Pro.22/3ةقيثولا نم لوألا  

  ٢٠١١ماعل يرورضلا مادختسالل اهؤافعإ بولطملا  تايمكلا): ج (١٠دنبلا 
ماعل ي رورضلا مادختسالا هجوأل اهءافعإ فارطألا تبلط يتلا تايمكلا ٢ لودجلا رهظي  - ٣٥

نم ٢٠١١ مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةيلوألا تايصوتلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابّكرم  
ال ًازيجو ًاحرشريخألا هدومع يف لودجلا لمشيو. يداصتقالا بلط يأ نع قيرفلا ةيصوت فالتخ  

ن نوبركلا تابّكرم تايمكب ةلصتملا قيرفلا تاجاتنتس ال ةلماكلا ليصافتلا ىلع عالطإلا نكميو. يعم
دل ١لصفلا يف ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل  اهؤافعإ بلُط يتلا ةيرولف ةيرولكلا  ا نم نم ١   

يف ةيئاضفلا ةيوجلا تاقيبطتلل ءافعإلاب ةلصتملا هتاجاتنتسا ليصافت ىلعو ، ٢٠١٠ماعل يلحرملا هريرقت 
دل  نم ٥ - ٤عرفلا يف يسورلا داحت الا نم ٢ا   .ريرقتلا كلذ 
حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا ءانثأ قيرفلل ةيلوألا تاجاتنتسالا تشقونو   - ٣٦    

دكأتلل ءافعإلا تابلط تمدق يتلا  فارطألا ضعب يلثممب عمتجي فوس مييقتلا قيرف ّنأ مهُفوةيوضعلا 
اإةجاح كانه تناك اذ إامم  يف ةنامألا جردت فوسو . ابلطب ةلصتملا لئاسملا ضعب يف رظنلا ةداعإ ىل

ةنيبملا ةبولطملا تايمكلا نع مييقتلا قيرف نم اهاقلتت دق ةديدج تامولعم ةيأ ةركذملا هذه ىل إةفاضإلا 
أ عّقوت.هاندأ يو الا رظنين  مادختس الا تاءافعإل تابلطلا هذه يف فارطألل نورشعلاو يناثلا عامتج 
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و يريضحتلا ءزجلا ءانثأ اإ يرورضلا  لصتي ًاررقم حرتقي ن أأشب مييقتلا قيرف تايصوت بناج ىل
اللكلذب   .ىوتسملا عيفرلا ءزجلا يف دامتع 

  ٢لودجلا 
ةبولطملاتايمكلا يرورضلا مادختسالل  ماع يف  قيرف تايصوتو  ٢٠١٠ماع يف ةمدقمل  ا٢٠١١ 
 )ةيرتملا نانطألاب( يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

ماعل ةررقملا  فرطلا
٢٠١٠ 

ماعل ةبولطملا 
٢٠١١ 

 يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةيصوت

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا   ٥  
قاشنتسالا ةزهجأ (يسورلا داحتالا 

ةننقملاتاعرجلاب  ( 
ـب ةيصوتلا نم نكمتي ملو٢١٢ ـب ىصوأ ٢٤٨ ٢١٢   

تابكرم نم ةيلاخ تادراو ّنأب ًاداقتعا ٣٦  
 كلذب يفتس ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

ةيئاضفلا تاقيبطتلا (يسورلا داحتالا 
 )ةيوجلا

 ١٠٠ـب ىصوأ  ١٠٠ ١٢٠

ةزهجأ (ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا 
 )ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا

 - رفص ٩٢

يعرفلا عوم ةلماعلا ريع فارط  ألا
ةداملا نم ٥ةرقفلا بجومب   ١ 

٣١٢ ٣٤٨ ٤٢٤ 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا   ٥  
  نيتنجرألا
 )ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ(

ةيصوتلا نم نكمتي ملو ١٠٧،٢ـب يصوأ  ١٢٠،٢ ١٧٨  
تارداصلا تابلط ضعبل١٣ ـب   

  شدالغنب
 )ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ(

ةيصوتلا نم نكمتي ملو ٣٨،٦٥ ـب ىصوأ ١١٣،٧٣ ١٥٦،٧  
تابكرم نم ةيلاخلا لئادبلا رفاوتل ٧٥،٠٨ ـب  
 ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

  نيصلا
 )ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ(

ةيصوتلا نم نكمتي ملو ٧٤١،١٥ ـب يصوأ ٨٠٩،٩١ ٩٧٢،٢  
تابلط ضعبل ٦٨،٧٦ ـب  تارداصلا 

  رصم
 )ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ(

 - رفص ٢٢٧،٤

  دنهلا
 )ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ(

ةيصوتلا نم نكمتي ملو٤٨،٢ ـب ىصوأ ١٩٢،٣٤ ٣٤٣،٦    
ضعبو ةيلخادلا تابلطلا ضعبل ١٤٤،١٤ ـب  
 تارداصلل تابلطلا

  )ةيمالسإلا-ةيروهمج(ناريإ 
ةننقملاتاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ(  ( 

 ١٠٥ ـب ىصوأ ١٠٥ ١٠٥

  ناتسكاب
 )ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ(

 ٣٩،٦ ـب ىصوأ ٣٩،٦ ٣٤،٩

  ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا
 )ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ(

  - رفص ٤٤،٦٨
 

ةلماعلا فارطألل يعرفلا عوم  ا
نم ١ةرقفلا بجومب   ٥ةداملا  

 ١٠٧٩،٨ ١٣٨٠،٧٨ ٢٠٦٢،٤٨ 

يلكلا عوم  ١ ٣٩١،٨ ١ ٧٢٨،٧٨ ٢ ٤٨٦،٤٨ ا 
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  )٢١/٦ررقملا (ةيليلحتلاو ةيربتخملا ضارغألا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختس ا): د( ١٠دنبلا 
ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلاعمتسا  - ٣٧    ، نيثالثلا هعامتجا يف  ١٩/١٨ناررقملا هبلط ام قفو   

داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولو نكتلا قيرف نم ريرقت ىلإ ،٢١/٦و
هل عباتلا ةيئايميكلا ل ةيليلحتلاو ةيربتخملامادختسالاهجوأ نع   نكمي و. نوزوألل ةدفنتسملا داومل 

دل ٤-٤عرفلا يف ريرقتلا كلذ ىلع عالطإلا   ا نم ماعل مييقتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا نم ٢   ٢٠١٠ ،
كلذيف امب ةلمكتسم ةمئاق  ،  ،ةيليلحتلاو ةيربتخملا مادختسالا هجوأب   ةلصلا يذ لصفلاب قفرمك ةدراو

نوزوألل ةدفنتسملا داوملل لئادب اهلجأ نم دجوت هنأ فرع  ًادانتس او. ي ال يتلا مادختسالا هجوأ لمشت
ا هجوأليملاعلا ءافعإلا نم ةيلاتلا تاءارجإلا ةلازإب قيرفلا ىصوأ ةحاتملا لئادبلل همييقت ىلإ  مادختسال 
  :نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيليلحتلاو ةيربتخملا

  ءارجإلا  نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا
  ليثيملا فيضي لماعك يربتخم مادختسا  ليثيملا ديمورب
ثتساب ،لعافتلل بيذ  نوبركلا ديرولك عبار ةدام ىلع ةيوطنملا تالعافتلا ءانم 

)هاندأ رظنأ ( N-bromosuccinimide. 
ءارمحلا نود ةعشألل يسيطنغملا نينرلل يفيطلا مسرلل ةبيذم ةدام  نوبركلا ديرولكعبار   

  ةيوونلاو ةينامهارلاو
  يوونلا يسيطنغملا نينرلا بيبانألسغو محشلا ةلازإ   نوبركلا ديرولك عبار
  نوبركلا ديرولك عبار   هنزاوتو دويلا عزوتل تارابتخإ

ءابلا وأ ةبرتلا وأ ءاملا يف تاموحشلاو ةينوبركورديهلا توي زلا ليلحت  نوبركلا ديرولك عبار
  وجلا يف يتيزلا

جتنمو ليثيملا يئانث د  نوبركلا ديرولك عبار  ىلع يوتحت يتلا ءاودلا تادعتم ناسكوليسلا ليلحت  
   )نوكيثيميس(لثم ،نوبركلا ديرولك عبار 

ءابنيماتيف(نيملابوك ونايسلا ةرياعمل بيذم  نوبركلا ديرولك عبار  -١٢(   
ناثيإلا رولك ثلاث-١،١،١ نيموربلل يليلدلا مقرلاديدحت       

ىرخ أداوم عم نوبركلا ديرولك عبار 
  نوزوألل ةدفنتسم

ليلاحت كلذ يف امب ،ةيئاقتن انابوذ  ةيلباق ىلع يوطنملا ليلحتلا
لاةدغلا تاجرختسمو تاديسوراكساكلا ن  تارميلوبلا وةيقرد  وكتو

  كيركبلا ضماح حلم 
لئاسلاب يفارغوتاموركلا لصفلا يف اهليلحت يراجلا داوملل قبسملا زّكرتلا   نوبركلا ديرولك عبار

يليلحت ، وةيوضعلا داوملل زازتمإلابو زاغلاو  رذلا زازتمإلا ةيفايطم
   ةينيسلا ةعشألا قيربو

دويلا ىلع ةيوطنملا يمجحلا ليلحتلاب ةرياعملل ةياهنلا ةطقن فشك  نوبركلا ديرولك عبار  
، خينرزلا وأ ،ساحنلا وأ ،دويلا ليلحتل) دويلا سايق(تاتيربكويثلاو 
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  ءارجإلا  نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا
، تيرولكوبيهلاوأ تارولكلا وأ   تيربكلا وأ ،تاموربلا واأ، 

دويلليليلدلا مقرلا ديدحت  نوبركلا ديرولك عبار    
   نوبركلا ديرولك عبار راغألا ل  الإوحت ةطقن ديدحت ةطقن ديدحتو ،تنمسإلا ليلحتو ،م ه ىل

تازاغلا نم يقاولا عانقلا ةشوطرخقارتخا    
ط  نوبركلا ديرولك عبار شنملا نوبركلا ةي    ماسم ديدحت

مادختس الل ماعلا ءافعإلاب ظافتحالابمييقتلا قيرف ىصوأ ،هالعأ ةحرتقملا تافوذحملل ةجيتنو   - ٣٨
  :ةيلاتلا تاءارجإلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل يليلحتلاو يربتخملا

  ءارجإلا  نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا
   N-bromosuccinimide  ىلع ةيوطنملا تالعافتلل ةبيذم ةدام  نوبركلا ديرولك عبار
ةيضفملا تالعافتلا يف لسلسم ل   نوبركلا ديرولك عبار    قشلا ةقيلطةرملبلا ىل إوحتل لماع
  يئايحألا يبطلا ثحبلل  نوبركلا ديرولك عبار

يف تفدوص يتلا تابوعصلا ظحالو مييقتلا قيرف ريرقت ةيوضعل ا حوتفملا لماعلا قيرفلا شقانو  - ٣٩
ديدعلا دوجول ةيناكمإ كانه لظت نأ زئاجلا نم هنأو مادختسالا هجوأ نم ديدعلا نم صّلختلا قيقحت 

ءاليإ مييقتلا قيرف مازتع اىل إلماعلا قيرفلا راشأو . دعب ةددحملا ريغيربت خملا مادختسالا هجوأ نم
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا تاجا حلرظنلا نم ديزملا  صلختلا ىلع ا  ٥   ردقلو

عم ،ةلأسملا يف ىرخ أةرم رظنلاب فارطألل نورشعلاو يناثلا عامتج الاموقي ن أىلع قفت او يجيردتلا
تامولعم ةيأ مييقتلا قيرف و. عامتجالا لبق مييقتلا قيرف اهمدقي دق ةديدج تامولعم ةيأ   دعأ اذإ
ةركذملا هذس ىرخأ  اهقحلتس يتلا ةفاضإلا يف اهل صخلم جاردإب ةنامألا موقت.  

  )٢١/٣ ررقملا (عينصت لماوعك نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختساب ةلصتملا لئاسملا): ه( ١٠دنبلا 
ايجولونكتلا قيرف نم ريرقت ىل إنيثالثلا هعامتجا ءانثأ  ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلاعمتس ا  - ٤٠

نعيداصتقالا مييقتلاو ىلاو عينصتلا لماوع مادختسا هجوأ ةلاح   يف تارييغت ءارج إب قّلعتت تاحارتقا 
ةقباس تاررقمب ةل ١٠/١٤ررقملل ءابو فلأ نيلودجلا   يف ىصوأ دق مييقتلا قيرف ناكو . دعملا ةغيصلاب

لودجلا نم فذح   داحت الا يف تفقو تنأدعب ةيلاتلا عينصتلا لماوع مادختسا هجوأ فل أت نأب هريرقت
ةدام عينصت يف نوبركلا ديرولك عبار مادختسا: يبوروألا ألاليتوبوسيا  لودجلا يف ٥دنبلا ( نونيفوتيس   
ًايعاعشإ موسوملا نيمالابوكوناياسلاجاتنإ يف نوبركلا ديرولك عبار مادختساو ؛)فلأ  يف ٢٧دنبلا (  
ةطيسولا ةداملاضفخ يف ١١٣-يرولف يرولكلا ينوبركلا بّكرملا مادختسا و؛)فلأ لودجلا   

perfluoropolyetherpolyperoxide رتسإ يئانث جاتنإل لا ددعتملاريثإلا  فلأ لودجلا يف١١دنبلا (رولك     .(
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 ، مادختسا هجوأ اهيدل تسيل يتلا  نادلبلا ءامسأ فذحب مييقتلا قيرف ىصوأءاب لودجلاب قّلعتي اميفو
فارطألا ضعب ّنأب لماعلا قيرفلا غلبُأ ،مييقتلا ق يرف نم ضرعلا اذه باقعأ يفو. عينصتلا لماوعل
  .ءابو فلأ نيلودجلا ثيدحتو مييقتلا قيرف تاقيلعت رابتعالا يف ذخأي ررقم عورشم عضو ىلع لمعت

ناريزح٣٠ خيراتبو  - ٤١ دق ةنامألا نكت مل ٢٠١٠ هينوي/  هذه نأشب تاحرتقم ةيأتّقلت ،   
ةفاضإلا نمضتتس ليبقلا اذه نم تاحرتقم ةيأدورو لاح يفو . ةلأسملا ًالامكتسا ةركذملا هذه ىل إ 
إلا لماوع نع غالبإلا ةلاح نع ريرقتًاضيأ اهيف دريسو. ةلأسملل يذلا ٢١/١٠ررقملاب ًالمع جاتن    

ةنامألا رعشت نأ جاتنإ لماوعك نوزوألل ةدفنتسم داوم مدختست ال يتلا فارطألا عيمج ىل إبلط 
  .كلذب

يتياهل ةصاخلاةلاحلا  -فاك  يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم١١دنبلا (    (  
تناس هتحرتقا ررقم عورشم يف نيثالثلا هعامتجاءانثأ  ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا رظن  - ٤٢  

دلبلاكلذ ةدعاسم ىلإفدهي يتياهل ةصاخلا ةلاحلا نأشب ادانيرغو ايسول  لوكوتوربل هلاثتم ا يف  
ىلع ميسج راض رثأ هل ناكو ٢٠١٠ر ياني/يناثلا نوناك يف ثدح يذلا لازلزلا باقعأ يف لايرتنوم  
ميدقت مت ،رمألاب ةمتهم ىرخ أفارط أعم تاشقانم دعبو . دلبلل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةلاحلا

ةقيثولا نم لوألالصفلا يف ] داص/[٢٢ررقملا هفصوب دري حقنم عورشم   UNEP/OzL.Pro.22/3 . نمو
رظنينأ عّقوتُملا الا  ءانثأ دامتع الل ررقمب مدقتي نأو حرتقملا اذه يف فارطألل نورشعلاو يناثلا عامتج 
  .ىوتسملا عيفرلا ءزجلا

لامعألا لودج نم ١٢دنبلا (غالبإلاو لاثتم الاب ةلصتملا لئاسملا  -مال    )يريضحتلا ءزجلل تقؤملا 

ألل ةدفنتسملا داوملا تانوزخمةلماعم ):أ( ١٢دنبلا    لاثتمالاب قلعتي اميف نوزو 
نم ريرقت يف نيرشعلاو سداسلا هعامتجا ءانثأ رظن دق ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا  ناك  - ٤٣

مادختسالل نوزو ألل ةدفنتسم داوم فارطألا اهيف تنزخ يتلا تالاحللذيفنتلا ةنجل ةلماعم نع ةنامألا 
ةيلات تاونس يفىفعملا نم ًاددع ّنأ ىلإةنج للا عم هتشقان يذلا اذه اهريرقت يف ةنامألا تراشأو.    
جاتنإلا تايوتسم ةقباس تاونس يف تزواجت يتلا فارطألا ةن إةبسنلاب ةددحملا كالهتس الا وأ   يعم داوم ىل

  :لثمي ناك ةنسلا كلت يفدئازلا اهكالهتس او أاهجاتنإ ّنأ تحرش دق اهنيعب ةنس ةيأل ةباقرلل ةعضاخ 
نم اهريدصت وأ ًايلحم اهريمدت لج أ نم اهنيزخت مت نوزوألل ةدفنتسم داوم جاتنإ  )أ(

  ؛ةلبقم ةنس يف مادختسالا اذه لجأ
وأ ةطيسو ةدامك اهمادختسا لجأ نم اهنيزخت مت نوزوألل ةدفنتسم داوم جاتنإ   )ب(

  ؛ةلبقم ةنس يف مادختسالا اذه لجأ نم اهريدصت
ةيل حم تاجايتحا ةيبلتل اهريدصت لجأ نم اهنيزخت مت نوزوألل ةدفنتسم داوم جاتنإ  )ج(

  ؛ةلبقم ةنس يف ةيمان نادلبل ةيساسأ
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اهمادختسا لجأ نم اهنيزخت مت ةنسلا كلت يف ةدروتسم نوزوألل ةدفنتسم داو م  )د(
  .ةلبقم ةنس يف ةيلحم ةطيسو ةدامك
ًالماك ًاميلستوهترجأ يذلا ضارعتسالا ساسأ ىلع ،ةنامألا تظحالو  - ٤٤ اهنم،  ال هنأب  نكمي   

لا ليوأت ال الإ  ، اذ فارطأل ا عاونأ نيبسيلودبي هنأ لوكوتورب ام  هالعأ ةجردملا ةعبرألا فارحنال 
لوكوتوربلا عمقستي ةيعرفلا ةرقفلا يف حورشملا عونلا ىوس   كلذو )د(  ررقملا ماكحأ ىلإرظنلا ب،   
٧/٣٠ ، نم ىرخألا ةثالثلا عاونألاب قلعتي اميفو  .ليبقلا اذه نم طاشنب ،ودبي ام ىلع حمست يتلا
ا هالعأ) ج (ىلإ) أ(ةيعرفلا تارقفلا يف ةروكذملا جاتنإلاو كالهتس الا تافارحنا أ ةنامألا تركذ مل ، 

ا  هذه ّنأب جاتنتس الا معدت نأأش نم تاررقملا يف وأ لوكوتوربلا يف ماكحأ ةيأ ديدحت نم نّكمتت
  .لوكوتوربلا عم قستتفارحنالا نم عاونألا 

 ١٨/١٧ررقملا ذخت اةلماك ةروصب ةلأسملا يف فارط ألل رشع نماثلا عامتجالا رظن نأدعبو   - ٤٥
دق ذيفنتلا ةنجل ّن أىل إريشي ن أو ؛هالعأ تشقون يتلا عبرألا تالاحلاب ًاملع طيحي نأهيف ررق يذلا 

تاررقمو لايرتنوم لوكوتورب ماكحأ عم ،لاح ي أىلع ،قفتي ) د(ويرانيسلا ّن أتجتنتسا 
فارطألا تحرش يتلا تالاحلل عمجم لجسب ظفتحت نأة نامألا ىلإبلطي ن أو ؛فارطألا تاعامتجا  

ويرانيسلل ةجيتن تناك ا   ، ) ج(و أ) ب(و أ) أ(الاح ّنأ اهيف ذيفنتلا ةنجل قئاثو يف كلذ جمدت نأو
نم ٧ةداملل ًاقفو فارطألا نم ةمدقملا تانايبلا نع ةنامألا ريرقت يفو ،طقف ملعلا ضارغأل   

 ١ةرقفلا يف اهتيطغت متت مل يتلا ةديدجلا تاهويرا نيسلا جلاعتس ذيفنتلا ةنجل نأب رقي نأو؛ لوكوتوربلا
قفاوي نأو ؛كلذ بجومب ةيعرملا تاسرامملاو لوكوتوربل ا يفلاثتمالا مدع تاءارجإل ًاقفو ررقملا نم 

متي يتلا تامولعملا ءوض يف ةلأسملا يف رظنلا ىلإ فارطألل نورشعلاو يداحلا عامتجالا دوعي نأ ىلع  
ةرقفلل ًاقفو اهعيمجت ملا نم٣    .ررق 
ةنامألا تمدق،١٨/١٧ررقملل ًاقفوو   - ٤٦ عساتلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ   

اهزواجتتايوتسم نأب فارطألا اهيف تحرش يتلا تالاحلاب ًاعمجم ًالجس نيرشعلاو يف اهنع غلبملا   
اذهباقعأ يفو. ًافنآ اهيلإراشملا عبرألا تالاحلا نم دحاو نع تجتن دق جاتنإلا  ىلإ مدقملاضرع لا    

ةيبوروألا ةعامجلا تحرط ،لماعلا قيرفلا و حارتقا عورشم  نيرشعلاو دحاولا عامتجال ا نكل
  .هنأشب ءارآلا يف قفاوت ىلإلصوتلا نم نكمتي مل فارطألل 

 ررقمعورشم يبور وألا داحتالا مدق ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا ءانثأو  - ٤٧
ةلأسملانأشب ن م لوألالصفلا يف ] نيع/[٢٢ررقملا عورشم هفصوب دراولا عورشملا اذه حرتقيو .  
ماكحألا هذه نم ديفت يتلا فارطألا غّلبت ن أيغبني ه نأاهنم روم أةلمج ، UNEP/OzL.Pro.22/3 ةقيثولا

ةنامألا ىلع ّنأو ًا،قحال اهيف فرصتلا نعو عوضوملاب ةلص تاذ ةدام ةيأل اهمادختسا نع عضت ن أ 
اهتيوستو تانوزخملا نم عاونألا هذه ع نم نّكمي غالبإلل ًاراطإ  ،  .بتت ةيعرملا ةيداعلا تاءارجإلل ًاقفوو
نم  يريضحتلا ءزجلا ءانثأ ررقملا عورشم يف رظني نأ فارطألل نورشعلاو يناثلا عامتجالا دوي دق
  .ىوتسملا عيفرلاءزجلا ءانثأ ،ةبسانم اهاري دق تالي دعت يأ عم ،ةيمسر ةفصب هدامتعا لامتحا لجأ
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امهيف رظنلاو ا) : ب (١٢دنبلا   تصوأ يتلا تاررقملاو ذيفنتلا ةنجل لمع نع ضرع  
، دقيس   - ٤٨ ريرقت ،لامعألا لودج نم دنبلا اذهراطإ يفذيفنتلا ةنجل سيئر م ةلاح نعًا  قيدصتلا   

ب قيدصتلاةلاح نأشب ررقم عورشم دريو. هتاليدعتو لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع هفصو  
  .UNEP/OzL.Pro 22/3ةقيثولا نم يناثلا لصفلا يف ] فلأ فلأ/ [٢٢ررقملا 

اهيف ترظن يتلا فارطألا لاثتما لئاسمنع ريرقت ميدقتب ًاضيأ ذيفنتلا ةنجل سيئر موقيسو   - ٤٩  
خلاو نيعبرألاوعبارلا اهيعامتجا يف ةنجللا نيعبرألاوسما  لالخ فارطألا ىلع  عزوي نأ عقوتملا نمو.  

دقو . ذيفنتلا ةنجلنع ةرداص لاثتمالاب لصت ت تاررقم عيراشميريضحتلا ءزجلا لمع نم يناثلا مويلا 
لا عامتجالادوي رشعلاويناث  لجأ نم يريضحتلا ءزجلا ءانثأ تاررقملا عيراشم يف رظني نأ فارطألل نو   
يأ عم ،ةيمسر ةفصباهدامتعا لامتحا ىوتسملا عيفر ءزجلا ءانثأ ،ةبسانم اهاري دق تاليدعت   .  

يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم١٣دنبلا (ىرخُأ لئاسم   - ميم  (  
رارقإ تقو حرط راطإ يف فارطألا رظنتس   - ٥٠  ت ىرخأ لئاسم يف لامعألا لودج نم دنبلا اذه

،إةفاضإلابو . لامعألا لودج ةئشانلا ةيالولا يف تقولا اذه يف لاح يأ ىلع فارطألا رظنتس  كلذ ىل
ررقملا نم ٢ةرقفلا نع  تبلط يتلا ٢١/٧  تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىل إ 

 ًاريرقت مدقت نأو يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم عم تاثداحملا لصاوت نأ هل ةعباتلا تانولاهلاب ةينعملا ةينقتلا
ا يف زرحملا مفارطأللنيرشع لاو يناثلا عامتجالا ىلإ  دقتلا نع  .تارئاطلا يف تانولاهلا نع ةضاعتسال 

اذه يف تاروطتلا ثدحأب ًانايب ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف مييقتلا قيرف م   دقو
لا رارق يف ر ظنت فوسيلودلا يندملا ناريطلا  ةمظنملةيمومعلا ةيعمجلا ن أىل إةددحم ةروصب راشأو . ا
هّلقت املو تارئاطلا يف ضيحارملل تامزلتسملا نم اهرابتعاب تانولاهلل لئادبب لصتي يلاتلا اهع امتجا يف

تاك رحملا يف بشنييذلا قيرحلا نم ةياقولا مظنو ليغشتلا ةيوديلا قيرحلا ءافطإ ةزهجأ نم اهنتم ىلع 
دق رخآ مدقت ي أنع ًالامكتسا ةركذمل ا هذه ىلإةفاضإلا نمضتت فوسو . ةدِِعاسملا ةقاطلا ةدحو يفو

 عقوت . دجي و طاشنلا اذ نورشعلاو يناثلا عامتجالا موقي نأيو  يف رظني ن أًاملع ةطاحإلاب فارطألل
  .ءاضتقالا بسح ،ةنامألا وأمييقتلا قيرفل ىرخأ تاهيجوت ةيأ 

  )٢٠١٠ربمفون /يناثلا نيرشت ١٢ و١١(ىوتسملا عيفر لاءزجلا   - ًايناث

ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم ١دنبلا (ىوتسملا عيفر لاءزجلا حاتتفا   - فلأ   )ىوتسملا عيفرلا 
ةعاسلا يف فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا نم ىوتسملا عيفر ءزجلا حتتفي نأ ررقملا نم  - ٥١  

  .٢٠١٠ ربمفون/يناثلانيرشت  ١١سيمخل اموي حابص نم ةرشاعلا 
  دنليات ةموكح) يلثمم(لثمم تا نايب  - ١
  ةدحتملا ممألا) يلثمم(لثمم تانا يب  - ٢
  فارطألل نيرشعلاو يداحلاعامتجالا سيئر نايب   - ٣
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تجالا سيئرو ةدحتملا ممألا ولثممودنلياتةموكح ولثمم ىلديس   - ٥٢ يداحلاعام  فارطألل نيرشعلا    
  .ةيحاتتفا تانايبب

تقؤملا لامعألا لودج نم ٢دنبلا (ةيميظنتلا لئاسملا   - ءاب   )ىوتسملا عيفرلاءزجلل  

فارطألل نيرشعلاويناثلا عامتجالا بتكم ءاضعأ باختنا  - ١    
لا عامتجالا بختني نأ بجي ،يلخادلا ماظنللًاقفو  - ٥٣ رشعلاويناث  ةثالثو ًاسيئر فارطألل نو   

 نمفرط لثمم سأرت دقو. ًاررقمو سيئرلل باون ةعومجم   يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ لود  
و يداحلاعامتجالا ةعومجم نم فرط لثمم ىلوت نيح يففارطألل نيرشعلا   ةيقرشلا ابوروأ لود ، 
ت دق ،فارطألا هيلع تقفتا يذلا يميلقإلا بوانتلا ىلإًادانتساو. ررقمك لمعلا باختنا فارطأل ا دو 

أو فارطألل نيرشعلاويناثلا عامتجالا ةسائرل ىرخأ لودوةيبرغلا ابوروأ لود ةعومجم نم فرط  ن  
ةعومجم نم ًافرط بختنت بغرت دقو . عامتجالل ررقمكيبيراكلا  رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ لود 
ةيقيرفألا لودلا ةعومجم نم لك نم دحاو ،سيئرلل نييفاضإ باون ةثالث باختنا يف ًاضيأ فارطألا  

ىرخأ نادلبوةيقرشلا ابوروأةعومجمو ئداهلا طيحملاو ايسآ لود ةعومجمو   .  

لا عامتجالا لامعألودج رارقإ  - ٢ فارطألل نيرشعلاويناث     
ةقيثولا نم يناثلا لصفلا يف ىوتسملا عيفر ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج دري   - ٥٤

UNEP/OzL.Pro.22/1هرارقإل فارطألا ىلع ضرعيسو أفارطأل ا دوت دقو. ،  لودج رقت ن  لامعألا 
 ،   .‘‘ىرخأ لئاسم’’ ٩دنبلا تحت اهجاردإ ىلع قفتت دق دونب يأ كلذ يف امب اذه

  لمعلا ميظنت  - ٣

دونبلا ةشقانمل لمع ةطخ فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا سيئر زجوي نأ عقوتملا نم   - ٥٥
   .لامعألا لودج يف ةدراولا

  نيلثمملا ضيوفت قئاثو  - ٤
امللًاقفو  - ٥٦ بجي ،لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا تاعامتجال يلخادلا ماظنلا نم ١٨ةد    

دعوم يف يذيفنتلا نيمألا ىلإ فارطألا عامتجا ن ورضحي نيذلافارطألا يلثمم ضيوفت قئاثو ميدقت 
نكمأ نإ ،عامتجالا حاتتفا نم ةعاس٢٤هتياغ  عامتجالا ىلإ اورضحي نأ ىلع نولثمملا ثحتس .   يو

ءدب دعب نكمي ام عرسأب ةنامألا ىلإ اهومدقي نأو بجاولا وحنلا ىلع ةعقوم ضيوفت قئاثو مهعمو  
ًاقفوو ،لامعألا لودج نم دنبلا اذهراطإ يف ،عامتجالل نوبختنملابتكملا ءاضعأ موقي سو. عامتجالا   
فارطألا ىلإ اهنع ريرقت ميدقتو ضيوفتلا قئاثو صحفب ،يلخادلا ماظنلا نم١٩ةد املل  .  
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 ٣دنبلا (ل ايرتنوم لوكوتوربلتاليدعتلاو لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح   - ميج
  )ىوتسملا عيفرلاءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم 

، ضرعتستس  - ٥٧ فارطألا كوكصلا ىلع قيدصتلا ةلاح ،لامعألا لودج نم دنبلا اذه راطإ يف   
ةقيثولا نم يناثلا لصفلا يف دريو. نوزوألا ماظن بجومب اهيلع قفتملا  UNEP/OzL.Pro.22/3  عورشم
ا هفصوبقيدصتلا ةلاح لجسي ررقم   .]فلأ فلأ/ [٢٢ررقمل  

تاونس عبرأل ةقرفألا هذههيرجت يذلا مييقتلا نأشب مييقتلا ةقرفأ نم ضرع  - لاد لودج نم ٤دنبلا  (   
  )ىوتسملا عيفرلاءزجلل تقؤملا لامعألا 

، ضرعتس  - ٥٨ مييقتلا ةقرفأ ، راطإ يف  لامعألا لودج نم دنبلا اذه لك ىرج    ي يذلا مييقتلا جئاتن
ةداملل ًاقفو هدادعإ متييذلاو تاونس عبرأ    .١٩/٢٠ ررقمللولايرتنوم لوكوتورب نم  ٦ 

ةنامأو ةيذيفنتلا ةنجللا لمع نع فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر نم ضرع   - ءاه
تقؤملا لامعألا لودج نم ٥دنبلا (قودنصلل ةذفنملا تالاكولاو فارطألا ددعتملا قودنصلا   

  )ىوتسملا عيفرلاءزجلل 
ىلإ ةيذيفنتلا ةنجللا ن م ًاريرقت فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر مدقيس  - ٥٩

  .UNEP/OzL.Pro.22/8ةقيثولا يف ةممعملا ةغيصلاب ،فارطألا 

ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم ٦دنبلا (دوفولا ءاسؤر تانايب   -واو   )ىوتسملا عيفرلا 
أدبتسو . تانايبب ءالدإلا ىلإ ،لامعألا لودج نم دنبلا اذه بجومب ،دوفولا ءاسؤر ىعديس  - ٦٠

 ، ريضحتلا ءزجلل لوألا مويلا نمًارابتعاةنامألا عيمجتو ةملكلاءاقلإ تابلط يقلت يف ،عامتجالل ي    
ًةلافكو دوفولا عيمج نيب ةلادعللًايخوت ،مهملا نمو. تابلطلا كلت ىل إًادانتسا نيملكتملاب ةمئاق  ةحاتإل  

ي نملكلةصرفلا  مالكلا دو  قئاقد سمخ وأ عبرأ ىلع مل   . انايب دوفولا ءاسؤر رصقي نأ ،كلذب مايقل
ًانهر ،مالكلاب مًاقبط دوفولا ءاسؤر تانايبب ءالدإلا متيسو  ابلط مالتسا بيترتل ةيولوألا نأ مهفتب    
  .ءارزولل حنمتس

ُملاتاررقملا يف رظنلاو ،يريضحتلا ءزجلل نيكراشملا ءاسؤرلا ريرقت  - ياز عامتجالا اهدمتع ي نأب ىصو 
رشعلاويناثلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم ٧دنبلا (فارطألل ن و    )ىوتسملا عيفرلا 

ىعد   - ٦١ ىلإ ،لامعألا لودج نم دنبلا اذه تحت ،يريضحتلا ءزجلل نوكراشملاءاسؤرلا يس  
فارطألا عالطإ  ةيرهوجلالئاسملا نأشب ءا رآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلا يف هزارحإ مت يذلا مدقتلاىلع  
لامعألا لودجيف ةجردملا  .  
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فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا داقعنا ناكمو خيرات  - ءاح تقؤملا لامعألا لودج نم ٨دنبلا (   
  )ىوتسملا عيفرلاءزجلل 
 ثلاثلا عامتجالا داقعنال لمتحملا ناكملاب لصتت تامولعم ةيأ ىلع فارطألا عالطإ متيس  - ٦٢

فارطأللنيرشعلاو ًاررقم ذخدقو.    تت نأ اهدنع فارطألا   دوت نأشلا اذ   .عورشم دريو نأشب ررقم    
  .UNEP/OzL.Pro.22/3ةقيثولا نم يناثلا لصفلا يف ] واو واو/[٢٢ررقملا هفصوب عوضوملا اذه 

ىرخأ لئاسم  - ءاط ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم ٩دنبلا (    )ىوتسملا عيفرلا 
يأ لوانت،لامعألا لودج نم دنبلا اذه راطإ يف ،يرجيس  - ٦٣ إ ةيرهوجلئاسم ة   ىلع قفي ةيفاض ت 

دنبلا نمضاهجاردإ    ".لامعألا لودج رارقإ "،لامعألا لودج نم) ج (٢ 

لاعامتجالا تاررقم دامتعا  - ءاي فارطألل نيرشعلاو يناث  تقؤملا لامعألا لودج نم ١٠دنبلا (   
  )ىوتسملا عيفرلاءزجلل 
، طألا دمتعتس  - ٦٤ عامتجالا اهذختيس يتلا تار تحتفار  رقملا ،لامعألا لودج نم دنبلا اذه  

فارطألل نورشعلاويناثلا  .  

لاعامتجالا ريرقت دامتعا  - فاك فارطألل نيرشعلاو يناث  ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم ١١دنبلا (   
  )ىوتسملا عيفرلا

٦٥ -   ، ، راطإ يففارطألا دمتعتس لامعألا لودج نم دنبلا اذه نيرشعلاو يناثلا عامتجالا ريرقت   
  .فارطألل

ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم ١٢دنبلا ( عامتجالا ماتتخا  - مال   )ىوتسملا عيفرلا 
لا عامتجالا مت  - ٦٦ تخ  موي ءاسم نم ةسداسلا ةعاسلا يف فارطألل نورشعلاو يناثي نأ عقوتملا نم  

يناثلا نيرشت١٢ةعمجلا    .٢٠١٠ربمفون / 

  اهيلإ فارطألا هابتنايعرتست ن أةنامألا دوت  لئاسم  - ًاثلاث

  ةنامألا تاثعب  - فلأ
ًاقفو ،تمهاسو ةنامألا تكرتشا  ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا ذنم  -٦٧
تاعامتجا ةدع يف ،اهدصر و أىرخألا تايدتنملا يف ةطشنألا يف ةكراشملا نأشب فارطألا ت ازاعيإل
ةيزيل جنإلاب ةثدحتملا نادلبلل نوزوألل ةيميلقإلا تاكبشلا تاعامتجا هذه تلمشو. ليبقلا اذه نم

ايسآ قرش بونجو ،ايسآ بونجلو ،ايسآ طسوو ابوروألو ،ايقيرفأ يف ةيسنرفلاب ةثدحتملا نادلبلاو 
عامتجا يف ًاضي أةنامألا تكراشو . يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمألو ،ايسآ برغلو ،ئداهلا طيحملاو
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ةيذيفنتلا ةنجلل نيتسلاو يداحلا عامتجالا يفو يملعلا مييقتلا قيرفل تاونسلا يعابرلا ريرقتل ا
  .فارطألا ددعتملا قودنصلل

، ظفحل يلودلا مويلا  - ءاب نوزوألا ةقبط لوليأ١٦    ٢٠١٠ربمتبس /  
عأ١٩٩٨ماع يف   - ٦٨  ظفحل يملاعلا مويلا ربمتبس/لوليأ ١٦موي ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا تن ل 

لايرتنوم لوكوتورب ىلع هيف عيقوتلا مت يذلا ١٩٨٧ماع نم مويلا  كلذخيراتل  ًاديلختنوزوألا ةقبط   
إلا:نوزوألا ةقبط ةيامح" وه ةنسلا هذه لافتحالا راعشو . نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب  ةراد 

مكحتيتلائدابملا ةيمهأ راعشلا اذه زربيو ". امهروص لضفأ يف لاثتمالاو ةدس و لايرتنوم لوكوتورب   ا
ةقلعتملا ٢٠١٠ماع يف صلختلا فادهأ قيقحت ىل إةيدؤملا ةلصاوتملا دوهجلاب ًءافتح اريتخ ادقو  ،هيف  
زاجنإلا اذه قيقحت نكمأ دقو . لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةباقرلل ةعضاخ نوزوألل ةدفنتسم داومب

إلا نس  ةدهاعملا رمع ىدمىلع فارطألا هترهظأ يذلا ةرادح لضفب  .  
_____________  


