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يف فارطألل نورشعلاو يناث لا عامتجالا

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

تقؤملا لامعألا لودج نم٨دنبلا  يريضحتلا ءزجلل   **  

 لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقملا تاليدعتلا

  لايرتنوم لوكوتوربل حرتقم ليدعت

 ةنامألا نم ةركذم

ةداملا نم ٢ةرقفلا ماكحأب ًالمع    يف ةنامألا م ٩   معت ،نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا نم  
عاضخإب لايرتنوم لوكوتورب ليدعتب ةدحوملا ايزينوركيم تايالو نم ًام ًاحرتقم ةركذملا هذه قفرم  دقم  
يمسر ريرحت يأ نود ا . ةباقرلل ةيرولفورديهلا نوبركلا تابّكرم  درو يتلا ةروصلاب حرتقملا اذه م  معيو

ةنامألا ل   .بِق نم

  

                                                           
لوألا نيرشت٦يف اهرادصإ ديعأ   * ةينف بابسأل٢٠١٠ربوتكأ /   . 

**  UNEP/OzL.Pro.22/1. 



UNEP/OzL.Pro.22/6*  

2 

  قفرملا

  لايرتنوم لوكوتوربل حرتقم ليدعت

عاضخإب يضقي لايرتنوم لوكوتورب ليدعتل حرتقم صن يلي اميف ةباقرللةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم   :  
  ليدعتلا: لوألا عرفلا

  ةجابيدلا
ةملكب أدبت يتلا ،ةجابيدلا نم ةيناثلا ةرقفلا دعب ةيلاتلا ةرقفلا ل   خد ا”ت   :“وكل

ا وتويك لوكوتوربو خانملا ررِّكذت ذإو”  يغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا نأب ةينوناقلا كوكصلا عيمجو اهل عباتل  
 ، ةيقافتالا ماكحأل ًاقفو خانملا ر  يغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم اهدمتعا يتلا ةلصلا تاذ ىرخألا

، ةيقافتالل ىمسألا فدهلا قيقحت لجأ نم تدم    “تعا دق
  :ةرابع نع ضاعتسي“ رعشتست ذإو”ةرابعب أدبت يتلا ةجابيدلا نم ةثلاثلا ةرقفلا يف 

  “انييف ةيقافتا ىضتقمب”  
  :ةرابعب
اهل عباتلا وتويك لوكوتوربو خانملا ر”    “يغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتاو ةيقافتالا ىضتقمب

ةرابعب أدبت يتلا ةجابيدلا يف ةثلاثلا ةرقفلا دعب ةيلاتلا ةرقفلا ل   خد رعشتست ذإو”ت“:  
ًاضيأ كرد”  آلات ذإو  ، خانملا ر    “يغت يف اهماهسإو يخانملا ماظنلا ىلع نوزوألا ةقبط دفنتست يتلا داوملا نم ريثكل ةراضلا راث

ةرابعب أدبت يتلا ةجابيدلا نم ةعبارلا ةرقفلا دعب ةيلاتلا تارقفلا لخد  فرتعت ذإو”ت“:  
بك ةمهاسم خيراتلا ربع تمهاس نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأبًاضيأ فرتعت ذإو”  ، خانملا ر    يغت يف ةري
كالهتساو جاتنإ ضفخب نوزوألا ةقبط ةيامحل لوكوتوربلا اذه يف فارطألا اهذختت يتلا تاءارجإلا نأب كلذك فرتعت ذإو  

ةدفنتسملا داوملا مادختسال ليدبك ةيرولفورديهلا نوبركلا تابّكرم مادختسا نم تداز دق نوزوألل ةدفنتسملا داوملا 
،   “نوزوألل

ةرابع نع ضاعتسي“كردت ذإو”ةرابعب أدبت يتلا ،ةجابيدلا نم ةسماخل ا ةرقفلا يف  ،:  
  ،“داوملا هذه تاثاعبنال ةلمتحملا ةيخانملا راثآلا”  
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  :ةرابعب
داوملل ضاوعأو لئادبك ةلمعتسملا داوملاو نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنال ةلمتحملا ةيخانملا راثآلا ”  

،   “نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا
ةرابعب أدبت يتلا ةجابيدلا نم ةسماخلا ةرقفلا دعب ةيلاتلا تارقفلا ل  خد كردت ذإو”: ت“:  
تابّكرم تاثاعبنا يف ةنكمملا ةريبكلا ةدايزلاو خانملا ر ًاضيأ كردت ذإو”  يغت يف ةيرولفورديهلا نوبركلا تابّكرم ةمهاسم  

،   لبقتسملا يف ةيرولفورديهلا نوبركلا
نرقلا لامعأ لودج نم ةلصلا تاذ ماكحألا ىلإريشت ذإو  يف ةيمنتلاو ةئيبلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم هدمتعا يذلا ٢١   

ىلإ فارطألا وعدت يتلا ١٩٩٢هينوي /ناريزح يتلا ىرخألا داوملاو ةيرولفورولكلا نوبركلا تابّكرم نع ةضاعتسالا ”، 
ةروكذملا لئادبلا ةم ءالم ىدم مييقت ةرورضب ميلستلا عم ،لايرتنوم لوكوتورب عم ىشامتي امب نوزوألا ةقبط دفنتست
  “.يوجلا فالغلا وأ ةئيبلاب قلعتت ةدحاو ةلكشم لح يف اهماهسإ ساسأ ىلع طقف سيلو ةلماش ةقيرطب

ةيلاتلا ةرابعلافاضت، “كردت ذإو”ةرابعب أدبت يتلا ،ةجابيدلا نم ةسداسلا ةرقفلا يف   :  
خانملا ريرارحلا سابتحالا زاغ تازيكرت تيبثتو ”      “يغت عنمل يوجلا فالغلا يف

  :ةرابع دعب
  “دافنتسالا نم نوزوألا ةقبط ةيامحل ةذختملا ريبادتلا”  
  :ةيلاتلا ةرابعلا فاضت“ ًاميمصتو”ةرابعب أدبت يتلا ةجابيدلا نم ةعباسلا ةرقفلا يف   
  “يخانملا ماظنلاو”  

  :ةرابع دعب
  “نوزوألا ةقبط ةيامحل”  

  :ةرابع نع ضاعتسي“ اهنم ًاميمصتو”ةرابعب أدبت يتلا ةجابيدل ا نم ةعباسلا ةرقفلا يف
اهيلع ءاضقلا فد”    ًايئانوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا  “  

  :ةرابعب
يف لثمتملا يئاهنلا فدهلا قيقحت لجأ نم ةيرولفورديهلا نوبركلا تابّكرمو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا ”  

  “،ةيرولفورديهلا نوبركلا تابّكرم ضفخو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع ءاضقلا
  :“اهنم ًاميمصتو”ةرابعب أدبت يتلا ةجابيدلا نم ةعباسلا ةرقفلا دعب ةيلاتلا ةرقفلا فاضت 

يف امب ،اهضاوعأو اهلئادبو نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا ةبقارمل ريبادت ذاختا ةلصاوم ىلع  ًاضيأ اهنم ًاميمصتو”  
ةدحتملا ممألا ةيقافتا لالخ نم ،خانملا ر بّكرم كلذ  يغت عنمل ةيزكرملا دوهجلا ل  مكت ةقيرطب ،ةيرولفورديهلا نوبركلا تا

ةدحتملا ممألا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم هدمتعي رخآ ينوناق كص يأو وتويك لوكوتوربو خانملا ر   يغت نأشب ةيراطإلا
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ماكحألل ًاقفو خانملا ر   ممألا ةيقافتاو ةيقافتالل ىمسألا فدهلا قيقحت ءارو ًايعس ،ةيقافتالا يف ةلصلا تاذ يغت نأشب ةيراطإلا
، خانملا ر    “يغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا

ةرابع نع ضاعتسي “مّلست ذإو”ةرابعب أدبت يتلا ،ةجابيدلا نم ةنماثلا ةرقفلا يف  نم هب طبتري امو نوزوألا دافنتساب ”، 
،   “ةراض راثآ

  :ةرابعب
ةراض راثآ نم امفنتساب”    طبتري امو خانملا ر    “،يغتو نوزوألا دا

  :ةرابع نع ضاعتسي“ ًاملع طيحت ذإو”ةرابعب أدبت يتلا ةجابيدلا نم ةعساتلا ةرقفلا يف 
رولك نوبركتابكرم”   ةنةي      “يعم ةيرولف

  :ةرابعب
لا تابكرمو ،نوزوألل ةدفنتسم ىرخأ داومو ةنتابكرم”    يعم ةيرولفورولك نوبرك   “ةيرولفورديهلا نوبرك 

ةرابع نع ضاعتسي“رابتعالا نيعب رظنت ذإو”ةرابعب أدبت يتلا ،ةجابيدلا نم ةرشاعلا ةرقفلا يف   ،:  
  “نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا”  

  :ةرابعب
  “،ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تاثاعبنا”  

ةرقفلا ١ةداملا   ،٤  
ةداملا نم ٤ةرقفلا يف   ١، لوكوتوربلا نم ةرابع نع ضاعتسي   :  
  “ءاه قفرملا وأ ميج قفرملا”  

  :ةرابعب
  “واو قفرملا وأ ءاه قفرملا وأ ميج قفرملا”  

ناترقفلا ١ةداملا    ١٠ و٩، 
ةداملا نم ٨ةرقفلا دعب ةيلاتلا تارقفلا فاضت  لوكوتوربلا نم١   :  

ا ر“ ةيراطإلا ةيقافتالا”ينعت   - ٩  رايأ٩يف تدمتعا يتلا ،خانمل يغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا   .١٩٩٢ويام / 
يف دم “ وتويك لوكوتورب”ينعي   - ١٠  تعا يذلا ،خانملا ر  يغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتال وتويك لوكوتورب
لوألا نوناك١١   .١٩٩٧ربمسيد / 

ةرقفلا ٢ةداملا   ،٥  
ةداملا نم ٥ةرقفلا يف  ةرابع نع ضاعتسي ،لوكوتوربلا نم٢   :  
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ءاح٢ةدا ملا”    “  
  :ةرابعب

و ءاح٢نيتداملا ”   ءاي٢   “  
ةرقفلا ٢ ةداملا ًاثلاث٥،   .  
ةرقفلا دعب ةيلاتلا ةرقفلا فاضت رركم٢  ةداملا نم   لوكوتوربلا نم٢   :  
ًاثلاث٥” فرط يأل زوجي -   ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لم اع ريغ  وأ ةرتفل ٥  فرط ىلإ لقني نأ ،ةباقرلا تارتف نم رثكأ ، 
زج يألثامم رخآ ةداملا يف د ء   دحملا هكالهتسال بوسحملا ىوتسملا نم بوسحملا ىوتسملا زواجتي ّالأ ةطيرش ،ءاي ٢   

 ]٠،٢٥[بوسحملا هكالهتسا ىوتسم نم ءزجلا لقني يذلا فرطلا ىدل واو قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسال 
تسملا عومجم زواجتي ّالأو]٢٠٠٨[ماع يف درفلل مارغوليك  دودح ةينعملا فارطألا كالهتسال ةع ،  م ا ةبوسحملا تايو

ءاي٢ةداملا يف اهيلع صوصنملا كالهتسالا    . ، كالهتسالل لقنلا اذ  ةنامألا رطخي نأ ةينعملا فارطألا نم فرط لك ىلعو
اهيف ذّفن  ي يتلا ةرتفلاو لقنلا كلذ طورش ًان    “.يبم

ةرقفلا ٢ةداملا    ١١ةرقفلاو ) أ (٨، 
ةداملا نم ١١ةرقفلاو ) أ (٨ة رقفلا يف ةرابع نع ضاعتسي ،لوكوتوربلا نم٢   :  

ىلإ فلأ ٢داوملا ”   ءاط٢   “  
  :ةرابعب

ىلإ فلأ ٢داوملا ”   ءاي٢   “  
ةرقفلا ٢ةداملا   ،٩  

فرحلا فاضي ةيعرفلا ةرقفلا ةيا ‘‘ و’’   لوكوتوربلا نم٢ةداملا نم ‘ ٢’) أ (٩يف  .  
لوكوتوربلا نم٢ةداملا نم ‘ ٢’) أ (٩ةيعرفلا ةرق فلا دعب ةيلاتلا ةيعرفلا ةرقفلا فاضتو  :  

،  و ميج نيقفرملا يف اهيلع صوصنملا يملاعلا رارتحالا تاردق ىلع تاليدعت ءارجإ يغبني ناك اذإ ام‘ ٣’ ”   واو
  "؛تاليدعتلا هذه يه ام ،كلذك رمألا ناك اذإو

يلاتلا ةغايصلا فاضت ،لوكوتوربلا نم٢ةداملا نم ) ج (٩ةرقفلا يف    :‘‘ءارآلا قفاوتب’’ةرابع دعب ة  
  :‘‘‘٢’و‘ ١’) أ (٩نيتيعرفلا نيترقفلا بجومب ’’

يلي امب لوكوتوربلا نم٢ةداملا نم ) ج (٩ةرقفلا يف ةطوقنملا ةلصافلا نع ضاعتسيو   :  
؛طقف ءارآلا قفاوتب ا‘٣’) أ (٩ةيعرفلا ةرقفلا بجومب تارارقلا كلت ذاختا ىدلو . ’’  ارارق فارطألا ذختت  ،‘‘  
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ءاي٢ةداملا     
  لوكوتوربلا نم) ط (٢ةداملا دعب ةيلاتلا ةداملا فاضت 

ءاي٢ةداملا    ةيرولفورديهلا نوبركلا تابّكرم:  
يناثلا نوناك١يف أدبت يتلا ًارهش رشع ينثإلا ةرتفل ةبسنلاب ،نمضي نأ فرط لك ىلع   - ١ لك يفو ] ٢٠١٣[رياني / 
قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يونسلا هكالهتسال بوسحملا ىوتس ملا ديزي ّالأ ،كلذ دعب ًارهش رشع ينثا ةرتف

نم ] ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ماوعألا يف هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئاملا يف ] نينامثو ةسمخ[نع واو 
ةعوم  ميج قفرملا نم ىلوألاا يف ةجردملا داوملا ًادئاز ،واو قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا جِتن .    ي فرط لك ىلعو

هذه نم يونسلا هجاتنإل بوسحملا ىوتسملا ديزي ّالأ ،ةرتفلا سفنل ةبسنلاب ،نمضي نأ داوملا هذه نم رثكأ وأ ةدحاو ةدام 
 نم] ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ماوعألا يف هجاتنإل ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئاملا يف ] نينامثو ةسمخ[نع داوملا 

ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم  ا يف ةج   . ردملا داوملا ًادئاز واو قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا دس لجأ نم ،هنأ ريغ
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا  بوسحملا جاتنإلا ىوتسم زواجتي نأ زوجي ٥   ،

] ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ماوعألا يف هجاتنإل بوسحملا يونسلا طسوتملا نم ةئاملا يف ةرش ع ىلإ لصت ةبسنب دحلا كلذ
ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم    .ا يف ةجردملا داوملا ًادئاز واو قفرملا يف ةجردملا داوملا نم

يناثلا نوناك١يف أدبت يتلا ًارهش رشع ينثإلا ةرتفل ةبسنلاب ،نمضي نأ فرط لك ىلع   - ٢ لك يفو ] ٢٠١٦[رياني / 
قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يونسلا هكالهتسال بوسحملا ىوتسملا ديزي ّالأ ،كلذ دعب ًارهش رشع ينثا ةرتف 

داوملا نم ] ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ماوعألا يف هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئاملا يف ] نيعبس[نع واو 
ميج قفرملا نم ىلوألا ةعومةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا   ةدام جِتن . ا يف ةجردملا داوملا ًادئاز واو قفرملا يف  ي فرط لك ىلعو

نع داوملا هذه نم هجاتنإل بوسحملا ىوتسملا ديزي ّالأ ،ةرتفلا سفنل ةبسنلاب ،نمضي نأ داوملا هذه نم رثكأ وأ ةدحاو 
ةجردملا داوملا نم ] ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ماوعألا يف هك الهتسال ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئاملا يف] نيعبس[

ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم  ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا . ا يف ةجردملا داوملا ًادئاز واو قفرملا يف   دس لجأ نم هنأ ريغ
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل   ٥ دحلا كلذ بوسحملا هجاتنإ ىوتسم زواجتي نأ زوجي ةرشع ىلإ لصت ةبسنب    

واو قفرملا يف ةجردملا داوملا نم ] ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ماوعألا يف هجاتنإل ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئاملا يف 
ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم    .ا يف ةجردملا داوملا ًادئاز

اك١يف أدبت يتلا ًارهش رشع ينثإلا ةرتفل ةبسنلاب ،نمضي نأ فرط لك ىلع   - ٣ لك يفو ] ٢٠١٩[رياني /يناثلا نون 
قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يونسلا هكالهتسال بوسحملا ىوتسملا ديزي ّالأ ،كلذ دعب ًارهش رشع ينثا ةرتف 

نم ] ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ماوعألا يف هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئاملا يف ] نيسمخو ةسمخ[نع واو 
ميج قفرملا نم ىلوألا ةعومداوملا   جِتن . ا يف ةجردملا داوملا ًادئاز ،واو قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا  ي فرط لك ىلعو

هذه نم يونسلا هجاتنإل بوسحملا ىوتسملا ديزي ّالأ ،ةرتفلا سفنل ةبسنلاب ،نمضي نأ داوملا هذه نم رثكأ وأ ةدحاو ةدام 
نم ] ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ماوعألا يف هجاتنإل ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئ املا يف] نيسمخو ةسمخ[نع داوملا 

ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم  ا يف ةج  تاجايتحالا . ردملا داوملا ًادئاز واو قفرملا يف ةجردملا داوملا   دس لجأ نم ،هنأ ريغ
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا  أ زوجي٥  ةبسنب دحلا كلذ بوسحملا هجاتنإ ىوتسم زواجتي ن ، 



UNEP/OzL.Pro.22/6* 

7 

داوملا نم ] ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ماوعألا يف هكالهتسال بوسحملا يونسلا طسوتملا نم ةئاملا يف ةرشع ىلإ لصت 
ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم    .ا يف ةجردملا داوملا ًادئاز واو قفرملا يف ةجردملا

يناثلا نوناك١يف أدبت يتلا ًارهش رشع ينثإلا ةرت فل ةبسنلاب ،نمضي نأ فرط لك ىلع  - ٤ لك يفو ] ٢٠٢٢[رياني / 
قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يونسلا هكالهتسال بوسحملا ىوتسملا ديزي ّالأ ،كلذ دعب ًارهش رشع ينثا ةرتف 

ماوعألا يف هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئاملا يف] نيعبرأو ةسمخ[نع واو  نم ] ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ 
ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم  جِتن . ا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ًادئاز واو قفرملا يف ةجردملا داوملا  ي فرط لك ىلعو

نع داوملا هذه نم هجاتنإل بوسحملا ىوتسملا ديزي ّالأ ،ةرتفلا سفنل ةبسنلاب ،نمضي نأ داوملا هذه نم رثكأ وأ ةدحاو ةدام 
داوملا نم ] ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ماوعألا يف هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئاملا يف ] نيعبرأو ةسمخ[

ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم  ةيلحملا تاجايتحالا . ا يف ةجردملا داوملا ًادئاز واو قفرملا يف ةجردملا   دس لجأ نم هنأ ريغ
ةداملا نم ١ةرقفلا بجو مب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا لصت ةبسنب ٥    دحلا كلذ بوسحملا هجاتنإ ىوتسم زواجتي نأ زوجي  

يف ةجردملا داوملا نم ] ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ماوعألا يف هجاتنإل ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئاملا يف ةرشع ىلإ 
ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم    .ا يف ةجردملا داوملا ًادئاز واو قفرملا

يناثلا نوناك١يف أدبت يتلا ًارهش رشع ينثإلا ةرتفل ةبسنلاب ،نمضي نأ فرط لك ىلع   - ٥ لك يفو ] ٢٠٢٥[رياني / 
قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يونسلا هكالهتسال بوسحملا ىوتسملا ديزي ّالأ ،كلذ دعب ًارهش رشع ينثا ةرتف 

داوملا نم ] ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ماوعألا يف هكالهتسال ةبوسحملا تايوت سملا طسوتم نم ةئاملا يف] نيثالث[نع واو 
ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم  ةدام جِتن . ا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ًادئاز واو قفرملا يف ةجردملا  ي فرط لك ىلعو

نع داوملا هذه نم هجاتنإل بوسحملا ىو تسملا ديزي ّالأ ،ةرتفلا سفنل ةبسنلاب ،نمضي نأ داوملا هذه نم رثكأ وأ ةدحاو
يف ةجردملا داوملا نم ] ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ماوعألا يف هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئاملا يف ] نيثالث[

ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم  يساسألا ةيلحملا تاجايتحالا. ا يف ةجردملا داوملا ًادئاز واو قفرملا   ة دس لجأ نم هنأ ريغ
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل  ىلإ لصت ةبسنب ٥    دحلا كلذ بوسحملا هجاتنإ ىوتسم زواجتي نأ زوجي  يف ١٠ 

ًادئاز واو قفرملا يف ةجردملا داوملا نم ] ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ماوعألا يف هجاتنإل ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئاملا 
ىلوألا ةعوم  ميج قفرملا نما يف ةجردملا داوملا  .  

يناثلا نوناك١يف أدبت يتلا ًارهش رشع ينثإلا ةرتفل ةبسنلاب ،نمضي نأ فرط لك ىلع   - ٦ لك يفو ] ٢٠٢٨[رياني / 
قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يونسلا هكالهتسال بوسحملا ىوتسملا ديزي ّالأ ،كلذ دعب ًارهش رشع ينثا ةرتف 

نم ] ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ماوعألا يف هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئاملا يف ] رشع ةسمخ[نع واو 
ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم  جِتن . ا يف ةجردملا داوملا ًادئاز واو قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا  ي فرط لك ىلعو

نع داوملا هذه نم هجاتنإل بوسحملا ىوتسملا ديزي ّالأ ،ةرت فلا سفنل ةبسنلاب ،نمضي نأ داوملا هذه نم رثكأ وأ ةدحاو ةدام
داوملا نم ] ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ماوعألا يف هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئاملا يف ] رشع ةسمخ[

ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم  حالا. ا يف ةجردملا داوملا ًادئاز واو قفرملا يف ةجردملا   ةيلحملا تاجايت دس لجأ نم هنأ ريغ
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا  لصت ةبسنب ٥    دحلا كلذ بوسحملا هجاتنإ ىوتسم زواجتي نأ زوجي  
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يف ةجردملا داوملا نم ] ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ماوعألا يف هجاتنإل ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئاملا يف ةرشع ىلإ 
ميج قفرملا نم ىلوألا ةعومملا داوملا ًادئاز واو قفرملا    .ا يف ةجرد
يناثلا نوناك١يف أدبت يتلا ًارهش رشع ينثإلا ةرتفل ةبسنلاب ،نمضي نأ فرط لك ىلع   - ٧ لك يفو ] ٢٠٣٠[رياني / 
قف رملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يونسلا هكالهتسال بوسحملا ىوتسملا ديزي ّالأ ،كلذ دعب ًارهش رشع ينثا ةرتف

داوملا نم ] ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ماوعألا يف هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئاملا يف ] ةرشع[نع واو 
ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم  ةدام جِتن . ا يف ةجردملا داوملا ًادئاز واو قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا  ي فرط لك ىلعو

نع داوملا هذه نم هجاتنإل بوسحملا ىوتسملا ديزي ّالأ ،ةرتفلا سفنل ةبسنلاب ،نم ضي نأ داوملا هذه نم رثكأ وأ ةدحاو
يف ةجردملا داوملا نم ] ٢٠٠٦ و٢٠٠٥  ٢٠٠٤[ماوعألا يف هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئاملا يف ] ةرشع[

ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم  ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا هنأ ريغ. ا يف ةجردملا داوملا ًادئاز واو قفرملا   دس لجأ نم  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل  ةرشع ىلإ لصت ةبسنب ٥    دحلا كلذ بوسحملا هجاتنإ ىوتسم زواجتي نأ زوجي  

قفرملا يف ةجردملا داوملا نم ] ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ماوعألا يف هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئاملا يف 
ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوماو    .ا يف ةجردملا داوملا ًادئاز و

يناثلا نوناك١يف أدبت يتلا ًارهش رشع ينثإلا ةرتفل ةبسنلاب ،نمضي نأ فرط لك ىلع   - ٨ لك يفو٢٠١٣رياني /   ، 
ديزيّالأ ،كلذ دعب ًارهش رشع ينثإ ةرتف هجاتنإل بوسحملا ىوتسملا   ميونسلا  ا يف ةجردملا داوملا نم قفرملا نم ةيناثلا ةعو  
ىلوألا ةعوم ك ةدلوملا واو  رفص ،ميج قفرملايف ةجردملاا داوم ةعانص نم ةيوناث تاجتنم ةئاملا يفًا  ءانثتساب ،  يتلا دودحلا  

نأ نمضت  نصت يتلا قفارملا نع ةجتانلا واو قفرملا نم ةيناثلا ةعوم  ج قفرملا نم ىلوألا ةعومداوم ع ا داوم تاثاعبنا ا ، مي
ةيناثلا ةعوم ىلإ ةفاضإ   ريمدتب موقت يتلا قفارملا نع ةجتانلا واو قفرملا يف ةجردملاا داوم تاثاعبنا نط ٢،١٤ نم رثكأ[   

زواجتت ال واو قفرملا نم ةيناثلا ةعوم ]ًايونس يرتم  ا داوم نم قفرملا نم ىلوألا ةعوم ]ةئاملا يف ٠،١[   ا داوم عومجم نم  
ك واو قفرملا نم ةيناثلا ةعومتتايلمع يف ةعنصملا ميج   ةيوناثتاجتنما داوم جتن رظنلا ضغبو ةرقفلا هذه ضارغألو.    ،

ةداملا نم ١ةرقفلا يف دراولا جاتنإلا فيرعت نع  ملا نم ةيناثلا ةعوم ،٥   واوقفرا داوم جاتنإ نم بوسحملا ىوتسملا نإف   
 ةيوناث تاجتنمك ةدَّلوملا   .رخآ قفرم يف وأعقوملا يف تر مد يتلا تايمكلا لمشت

٩ -   ت يتلا قفارملا نم ةجتانلا واو قفرملا يف ةجردملا ةيناثلا ةعوم  جتن ا داومل ريمدت يأ متي الأ نمضي نأ فرط لك ىلع
الإ ميج قفرملا يف ةجردملا ىلوألا ةعوم  فارطألا اهيلع قفاوت يتلا تايجولونكتلامادختساب ا داوم  .  

داومك ةجتانلا واو قفرملا يف ةجردملا ةيناثلا ةعوم ٨ةرقفلا ماكحأ قبطنت ال   - ١٠  ا داوم ةيمك ىلع ةداملا هذه نم  
ك هيلع ةقفاوملا تمت دق داوملا هذه ريمدت ناك اذإ ميج قفرملا يف ةجردملا ىلوألا ةعوم  يف عورشم ا داوم ةعانص نم ةيوناث

ةيمكلا هذه ريمدت ناكو ٢٠١٠رياني /يناثلا نوناك لوأ نم ًارابتعا وتويك لوكوتورب بجومب ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ راطإ  
  .قافتالا كلذ عم لعفلاب اقفتم

  ٣ةداملا 
ةرابع نع لوكوتوربلا نم٣ةداملا ةجابيد يف ضاعتسي   :  

ىلإ فلأ ٢”   ءاط٢   “  
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  :ةرابعب
ىلإ فلأ ٢”   ءاي٢   “  

ةرابع نع ضاعتسي لوكوتوربلا نم٣ةداملا ةجابي د يف  :  
  “ءاه قفرملا وأ ميج قفرملا”  

  :ةرابعب
  “واوقفرملا وأ ءاه قفرملا وأ ميج قفرملا ”  

ةيعرفلا ةرقفلا ةيا   لوكوتوربلا نم٣ةداملا نم ‘ ١’) أ(يف ةيلاتلا ةرابعلا فاضت  :  
د”   دحملا يملاعلا رارتحالا تاردق ساسأ ىلع د    .“واو قفرملا وأ ميج قفرملا يف ةداملا هذهل ةدحملا وأ

ةيعرفلا ةرقفلا ةيا   ةطوقنم ةلصافب لوكوتوربلا نم ٣ةداملا نم ) ج(يف ةطقنلا نع ضاعتسي ةيا " و" ـلا لقنتو   يف
ةيعرفلا ةرقفلا ةيا ٣ةداملا نم ) ب(ةيعرفلا ةرقفلا   ىلإ لوكوتوربلا نم   ).ج( 

ةيا   ةرقفلا دعب لوكوتوربلا نم ٣ةداملا يف ةيلاتلا ةرقفلا فاضت   ):ج (٣ 
يناثلا ةعوم) د(”  جتنت يتلا قفارملا نم داوملا هذه نم تاثاعبنالا عيمج عمجب كلذو ،واو قفرملا يف ةجردملا ةا داوم تاثاعبنا  

ىلوألا ةعوم   ريمدتب موقت يتلا قفارملا نم وأ ،ميج قفرملا يف ةجردملاا داوم ] نم يرتم نط] ١،٦٩] [٢،١٤[نم رثكأ [ 
ةيناثلا ةعوم   ةنس لك يف واو قفرملايف ةجردملاا داوم ىلوألا ةعوم .    قفرملا يف ةجردملاا داوم جتنت يتلا قفارملل ةبسنلابو  

ةيناثلا ةعوم   قفرملا يف ةدلوملا واو قفرملايف ةجردملاا داوم ةيمك يواست تاثاعبنالا نإف ،ميج يتلا تايمكلا كلذ يف امب ،   
يف تنزخ وأ عقوملا يف ترمد يتلا تايمكلا ءانثتساب ،ةيرارحلا تادسكؤملاو تايلمعلاو تادعملا نم برستلا ةجيتن ثعبنت  
  ‘‘.اهريمدتل عقوملا جراخ ىلإ تلحر وأ اهعيبل عقوملا جراخ ىلإ تلحر وأ عقوملا

ةرقفلا ٤ةداملا  ًاعباس١،   :  
داملا نم ًاسداس١ةرقفلا دعب ةيلاتلا ةرقفلا فاضت  لوكوتوربلا نم٤ة    :  

ًاعباس١” داريتسا ،ةرقفلا هذه ذافن ءدب خيرات نم ةدحاو ةنس نوضغ يف ،فرط لك رظحي -   ةعضاخلا داوملا نم يأ  
  “،لوكوتوربلا اذه يف ًافرط تسيل ةلود يأ نم واو قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل

ةرقفلا ٤ةداملا  ًاعباس٢،   :  
داس٢ةرقفلا دعب ةيلاتلا ةرقفلا فاضت  لوكوتوربلا نم٤ةداملا نم ًاس    :  

ًاعباس٢” ةعضاخلا داوملا نم ٍيأ ريدصت ،ةرقفلا هذه ذافن ءدب خيرات نم ةدحاو ةنس نوضغ يف ،فرط لك رظحي -    
  “لوكوتوربلا اذه يف ًافرط تسيل ةلود يأ ىلإ واوقفرملا يف ةجردملا ةباقرلل 

ةرقفلا ٤ةداملا  ًاعبار٣،   :  
ةداملا نم ًاثلاث ٣ةرقفل ا دعب ةيلاتلا ةرقفلا فاضت لوكوتوربلا نم٤   :  
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ًاعبار٣” صوصنملا تاءارجإلل ًاعبتو ،ةرقفلا هذه ذافن ءدب خيرات نم تاونس ] ثالث[نوضغ يف ،فارطألا عضت  -  
يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ىلع ةيوتحملا تاجتنملا ن١٠ةداملا يف اهيلع   مضتتو قفرم يف درت ةمئاق ،ةيقافتالا نم   

ءدب نم ةدحاو ةنس نوضغ يف ،رظحت نأ تاءارجإلا كلتل ًاقفو قفرملا ىلع ضرتعت مل يتلا فارطألا ىلعو . واو قفرملا
  “.لوكوتوربلا اذه يف ًافرط تسيل ةلود يأ نم تاجتنملا كلت داريتسا ،قفرملا نايرس

ةرقفلا ٤ةداملا  ًاعبار٤،   :  
ملا نم ًاثلاث٣ةرقفلا دعب ةيلاتلا ةرقفلا فاضت  لوكوتوربلا نم٤ةدا    :  

ًاعبار٤” نوضغ يف ،فارطألا عضت -   صوصنملا تاءارجإلل ًاعبتو ،ةرقفلا هذه ذافن ءدب خيرات نم تاونس ] ثالث[ 
يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ىلع ةيوتحملا تاجتنملا ن ١٠ةداملا يف اهيلع   مضتتو قفرم يف درت ةمئاق ،ةيقافتالا نم  

ءدب نم ةدحاو ةنس نوضغ يف ،رظحت نأ تاءارجإلا كلتل ًاقفو قفرملا ىلع ضرتعت مل يتلا فارطأل ا ىلعو. واو قفرملا
  “.لوكوتوربلا اذه يف ًافرط تسيل ةلود يأ نم تاجتنملا كلت داريتسا ،قفرملا نايرس

تارقفلا ٤ةداملا    ٧ و٦ و٥، 
ةداملا نم ٧ و٦ و٥تارقفلا يف  ةرابع نع ضاعتسي لوكوتوربلا نم٤   :  

  “ءاهو ميجو ءابو فلأ تاقفرملا”  
  :ةرابعب

  “واوو ءاهو ميجو ءابو فلأ تاقفرملا”  
ةرقفلا ٤ةداملا   ،٨  

ةداملا نم ٨ةرقفلا يف  ةرابع نع ضاعتسي ،لوكوتوربلا نم٤   :  
ىلإ ١تارقفلا ”     “ًاثلاث ٤ 

  :ةرابعب
ىلإ ١تارقفلا ”     “ًاعبار ٤ 
ةداملا نم ٨ةرقفلا يف  بع نع ضاعتسي لوكوتوربلا نم٤    :ةرا 
ىلإ فلأ ٢داوملا ”   ءاط٢   “  

  :ةرابعب
ىلإ فلأ ٢داوملا ”   ءاي٢   “  

ءاب٤ةداملا     
ةداملا نم ٢ةرقفلا دعب ةيلاتلا ةرقفلا فاضت  لوكوتوربلا نم ءاب٤   :  
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رركم٢” زواجتي ال دعوم يف ،موقي نأ فرط لك ىلع -    يناثلا نوناك١  رهشأ ةثالث نوضغ يف وأ ٢٠١٣رياني /   ،
ةعضاخلا داوملا ريدصتو داريتسال صيخرت ماظن ذيفنتو ءاشنإب ،دعبأ امهيأ ،هيلع ةرقفلا هذه ن ايرس ءدب خيرات نم
بجومب لماع فرط يأل زوجيو . واو قفرملا يف ةجردملا ،ةحلصتسملاو اهريودت داعملاو ةلمعتسملاو ةديدجلا ،ةباقرلل

ةداملا نم ١ةرقفلا  ن ذيفنتو ءاشنإ نم هنّكمي عضو يف سيل هنأ ررقي٥  ةعضاخلا داوملا ريدصتو داريتسا صيخرتل ماظ  
ىتح تاءارجإلا كلت ذاختا ر   يناثلا نوناك١خؤي نأ واو قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل   “.٢٠١٥رياني / 

ةرقفلا ٥ةداملا   ،٤  
ةداملا نم ٤ةرقفلا يف  ةرابع نع ضاعتسي لوكوتوربلا نم٥   :  
ىلإ فلأ ٢ داوملا”   ءاط٢   “  

  :ةرابعب
فلأ ٢داوملا ”   ءاي٢ىلإ    “  

ناترقفلا ٥ةداملا    ٦ و٥، 
ةداملا نم ٦ و٥نيترقفلا يف  ةرابع نع ضاعتسي لوكوتوربلا نم٥   :  

ءاط٢ةداملا ”    “  
  :ةرابعب

و ءاط٢نيتداملا ”   ءاي٢   “  
ةرقفلا ٥ةداملا  ًاعبار٨،   :  

ةداملا نم ًاثلاث ٨ةرقفلا دعب ةيلاتلا ةرقفلا فاضت  لوكوتوربلا نم٥   :  
بجومب لماع فرط لكل زوجي ،واو قفرملا يف ىلوألا ةعوم خلا داوملل ةبسنلاب”  ا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضا
يف اهيلع صوصنملا ةبقارملا ريبادتل هلاثتما ر  ١  ةرقفلا  خؤي نأ ،ةيساسألا ةيلحملا هتاجايتحاب ءافولا لجأ نم ،ةداملا هذه نم
ىلإ ١ تارقفلا ةداملا نم ٧  لمعتسي نأو ،تاونس تس ةدمل ءاي٢  ىوتسملا طسوتم ،ةبقارملا ريبادتل هلاثتمال ساسأك    ،
بوسحملايونسلا هجاتنإو هكالهتسال   نم ةدملا نع ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم [    ٢٠٠٧ا يف ةجردملا داوملا نم
  “].٢٠٠٩ ةياغل

  ٦ةداملا 
ةرابع نع ضاعتسي لوكوتوربلا نم٦ةداملا يف   :  
ىلإ فلأ ٢داوملا ”   ءاط٢   “  

  :ةرابعب
ىلإ فلأ ٢نم داو ملا”   ءاي٢   “  
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تارقفلا ٧ةداملا  ًاثلاث٣ و٣ و٢،   .  
ةداملا نم ٢ةرقفلا يف  رطسلا فَذحي ٧  ، يف”  ءاه قفرملا   “؛١٩٩١ةنس نع  

ةداملا نم ٢ةرقفلا يف فوذحملا رطسلا دعب يلاتلا رطسلا فاضيو  لوكوتوربلا نم٧   :  
نم تاونسلل واو قفرملا يف -”   ىلإ ٢٠٠٤   ٢٠٠٩،“  

ةداملا نم ٣ و٢ نيترقفلا يف ةرابع نع ضاعتسي لوكوتوربلا نم٧   :  
  “ءاهو ميج”  

  :ةرابعب
  “واو و ءاهو ميج”  

ةرقفلا دعب لوكوتوربلا نم ٧ةداملا ىلإ ةيلاتلا ةرقفلا فاضت  ًارركم٣   :  
ًاثلاث٣” ملا ةيناثلا ةعوم -     ا داوم نم ةيونسلا هتاثاعبنا نع ةيئاصحإ تانايب ةنامألا ىلإ فرط لك م  قفرملا يف ةجرد دقي

مت يتلا واو قفرملا يف ةجردملا ةيناثلا ةعوم ) د (٣ةداملل ًاقفو ةباقرلل ةعضاخلا واو   ا داوم تايمك نعو لوكوتوربلا نم
واو قفرملا يف ةجردملا ةيناثلا ةعوم   ا داوم تايمكو ،فارطألا اهيلع قفاوت يتلا تاينقتلا لامعتساب اهريمدتو اهعمج

ةداملا نم ١٠ةرقفلا ماكحأل ةعضاخلا  ءاي٢   .“  
ةرقفلا ١٠ةداملا   ،١  

ةداملا نم ١ةرقفلا يف  ةرابع نع ضاعتسي لوكوتوربلا نم١٠   :  
ىلإ فلأ ٢داوملا  ةداملاو ءاه ٢  ءاط٢     

  :ةرابعب
ىلإ فلأ ٢داوملا ”   ةداملاو ءاه ٢  ةداملاو ءاط ٢  ءاي٢   “  

ةرقفلا ةيا   ةداملا نم ١يف جلا دعب ،لوكوتوربلا نم١٠    :ةرابعب يهتنت يتلا ةلم 
  “.ةيفاضإلا فيلاكتلا تائفل”  

  :ةرابع فاضت
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لمعي فرط راتخي امدنعو ”   ةيلام ةيلآ يأ نم م ٥   دقملا ليومتلا نم ديفتسي نأ  

غ  ١٠ةداملا بجومب ةيلاملا ةيلآلا قيرط نع ءزجلا كلذ ىط ي ال ،اهيلع قفتملا ةيفاضإلا هفيلاكت نم ءزج يأ ةيطغتل ىرخأ
  “.لوكوتوربلا اذه نم

  ١٧ةداملا 
ةرابع نع ضاعتسي لوكوتوربلا نم١٧ةداملا يف   :  
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فلأ٢داوملا ”   ىلإ  ءاط٢    “  
  :ةرابعب

ىلإ فلأ ٢داوملا ”   ءاي٢   “  
  واو قفرملاو ميج قفرملا

م ىلع يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةردقلا ةفاضإل ميج قفرملا يف ىلوألا ةعوم  ا ل  دع ةيلاتلا داوملل ةنس ةئام ىدت:  
ةداملا ةنس١٠٠ىدم ىلع يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةردقلا      

HCFC-21 

HCFC-22 

HCFC-123 

HCFC-124 

HCFC-141b 

HCFC-142b 

HCFC-225ca 

HCFC-225cb 

١٥١  
١ ٨١٠  
٧٧  
٦٠٩  
٧٢٥  
٢ ٣١٠  
١٢٢  
٥٩٥  

    
  :يلي امك هصنو ،ءاه قفرملا دعب لوكوتوربلا ىلإ واو قفرملا ناونعب ديدج قفرم فاضي
  ةبقارملل ةعضاخلا داوملا  :واو قفرملا

ةداملاو ةعوم ةنس١٠٠ىدم ىلع يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةردقلا   ا    
ىلوألا ةعوم ا   

HFC-32 ٦٧٥  
HFC-41 ٩٢ 
HFC-125 ٣ ٥٠٠ 
HFC-134 ١ ١٠٠ 
HFC-134a ١ ٤٣٠ 
HFC-143 ٣٥٣ 
HFC-143a ٤ ٤٧٠ 
HFC-152 ٥٣ 
HFC-152a ١٢٤ 
HFC-161 ١٢ 
HFC-227ea ٣ ٢٢٠ 
HFC-236cb ١ ٣٤٠ 
HFC-236ea ١ ٣٧٠ 
HFC-236fa ٩ ٨١٠ 
HFC-245ca ٦٩٣ 
HFC-245fa ١ ٠٣٠ 
HFC-365mfc ٧٩٤ 
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ةداملاو ةعوم ةنس١٠٠ىدم ىلع يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةردقلا   ا    
HFC-43-10mee ١ ٦٤٠ 
HFC-1234yf 
(HFO-1234yf) 

٤ 

HFC-1234ze 
(HFO-1234ze) 

٦ 

ةيناثلا ةعوم ا  
HFC-23 ١٤ ٨٠٠ 

لاعرفلا   ١٩٩٩تاليدعتب ةقالعلا : يناث 
اذهل مامضنالا وأ ةقفاوملا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا كص عدوت نأ يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم وأ ةلود يأل زوجي ال 
يداحلا عامتجالا هدمتعا يذلا ليدعتلا نأشب ًالثامم ًاكص تقولا سفن يف وأ لبق نم تعدوأ دق نكت مل ام ليدعتلا 

يف نيجيب يف فارطألل ةرشع لوألا نوناك٣    .١٩٩٩ربمسيد / 

وتويك لوكوتوربو خانملا ر: ثلاثلا عرفلا    يغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتاب ةقالعلا
يف اهيلع صوصنملا تامازتلالا قاطن نم ةيرولفورديهلا نوبركلا تابّكرم ينثتسي نأ ليدعتلا اذه دصاقم نم سيل 

ألا ةيقافتا نم١٢ و٤نيتداملا  داوملا يفو خانملا ر    وتويك لوكوتورب نم ١٠ و٧ و٥ و٢يغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا مم  
اذه يف فرط لك ىلعو . “لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةبَقارملا ريغ يرارحلا سابتحالا تازاغ”ىلع قبطنت يتلا 

انملا ر  هالعأ اهيلإ راشملا وتويك لوكوتوربو خ يغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا ماكحأ قيبطت لصاوي نأ ليدعتلا
  .ينعملا فرطلاب قلعتي اميف ةيراس ماكحألا هذه تّلظ املاط ةيرولفورديهلا نوبركلا تابّكرم ىلع
  ذافنلا ءدب: عبارلا عرفلا

يف ذافنلا ز ٢ةرقفلا يف هيلإ ريشأ ام ادع اميف   - ١  يح ليدعتلا اذه لخدي ،يلي اميف يناثلا نوناك١   ٢٠١٢رياني / 
داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا نم يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم وأ ةلود نورشع نوكت نأ ةطيرش 

فوتس . ليدعتلا ىلع اهتقفاوم وأ اهلوبق وأ اهقيدصت قئاثو تعدوأ دق ،لقألا ىلع ،نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا  ي مل اذإو
اذه هيف ىفوتس ليدعتلا لخدي ،خيراتلا كلذ لولحب طرشلا اذه  ي يذلا خيراتلل يلاتلا نيعستلا مويلا يف ذافنلا ز يح  
  .طرشلا

يف ذافنلا ز ٤ةداملا ىلع تارييغتلا لخدت   - ٢  يح ليدعتلا اذه نم لوألا عرفلا يف ةدراولا لوكوتوربلا نم  
اصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم وأ ةلود نوعبس نوكت نأ طرشب٢٠١٢رياني /يناثلا نوناك  ١ يف فارطألا نم يد  

وأ اهلوبق وأ اهقيدصت قئاثو تعدوأ دق ،لقألا ىلع ،نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
نيعستلا مويلا يف ذافنلا ز . ليدعتلا ىلع اهتقفاوم  يح ليدعتلا لخدي ،خيراتلا كلذ لولحب طرشلا اذه فوتس  ي مل اذإو

ىفوتس     .طرشلا اذه هيفي يذلا خيراتلل يلاتلا
ةفاضإ يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم اهتعدوأ عونلا اذه نم ةقيثو يأ رب ٢ و١نيترقفلا ضارغأل   - ٣ تع  ت ال  ،
  .ةمظنملا كلت يف ءاضعألا لودلا اهتعدوأ يتلا قئاثولا ىلإ
نيترقفلا صن بسح ،ذافنلا ز   - ٤  ا ز٢ و١يح ليدعتلا اذه لوخد دعب  يح ليدعتلا لخدي يف فرط يأل ذافنل ، 
  .ةقفاوملا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا ةقيثو هعاديإ خيرات ىلع يلاتلا نيعستلا مويلا يف لوكوتوربلا
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  ٢٠١٠ماعل ،ةدحوملا ايزينوركيم تايالو حرتقمل زجوم 
  لايرتنوم لوكوتورب بجومب خانملا ةيامح زيزعت نأشب

يجيردتلا ءا ا ةيامح معد ىلإ ةدحوملا ايزينوركيم تايالو حرتقم يمري  إلا قيرط نع لايرتنوم لوكوتورب بجومب خانمل
ةديدش يرارحلا سابتحالا تازاغ نم ةعومجم يهو )HFCs(ةيرولفورديهلا نوبركلا تابّكرم كالهتساو جاتنإل   ،

ماع لولحب رثكأ وأ نط نويلب ١٠٠رادقمب نوبركلا ديسكأ يناث ئفاكم صاقنإ وه عّقوتملا جتانلاو . ةيمهألا   يف٢٠٥٠ 
وحنل يجيردتلا ءا   رخآ يئايميك بّكرم١٠٠إلا يف ًاحاجن تققح ةدهاعم راطإ تابّكرمل يجيردتلا ءا .    إلا ر  بتعيو

دودح يف رارتحالا ىلع ءاقبإلل ًايرورض HFCنوبركلا  سابتحالا تازاغ ىلع زيكرتلا ىلإ ةدوعلاو ةيوئم ةجرد ١،٥   
ويلملا يف ًائيزج٣٥٠ىلع ديزت ال يتلا يرارحلا    .ن 

يف سويشيرومو ةدحوملا ايزينوركيم تايالو نم م   دقملا حرتقملا هبشي ةدحوملا ايزينوركيم تايالو نم م  دقملا حرتقملاو
حرتقم لعجت تارييغت عم ٢٠٠٩ماع  ةيلاعف رثكأ٢٠١٠   .  

ةداملا يف اهيلع صوصنملا ٢ةداملا فارطأل ساسألا طخ تايوتسم  • ءاي٢  يف فارطألل ساسألا طخ ررقتي :  
ليدعت يف ٢ةدا ملا تابّكرمل ٢٠١٠   HFC ةيرولفورولكورديهلا نوبركلا تابّكرم كالهتساو جاتنإ ساسأ ىلع  

(HCFC) تابّكرم ادئاز  HFC ماع نم ماع ىلإ ٢٠٠٤  حرتقم لمعتسي امنيب ٢٠٠٦  كالهتسا ٢٠٠٩،   
ةداملا فارطأ ىدل ساسألا طخ ىوتسم باسحل اهدحو HFCتابّكرم   ٢. 

جيردتلا ءا •  تارقفلا يف ٢ةداملا يف فارطألل ي إلا لودج ىلإ ١  ةداملا نم ٧  ءاي٢  حر :     ٢٠١٠تقم عضي
ةداملا يف فارطألل ًايجيردت ًالودج HFCتابّكرم نأشب  تابّكرم كالهتسا نم ليلقتلل ٢   HFC ىوتسم نم  

لك ةئاملا يف ١٥ةبسنب ساسألا طخ  ماع نم ًارابتعا تاونس ٣  يف درا ولا حارتقالا نم ةنس دعب يأ  - ٢٠١٣ 
ماع يف ساسألا طخ ىوتسم نم ةئاملا يف ١٥ىلإ لصي ىتح   - ٢٠٠٩ ماع يف ةئاملا يف ١٠ و٢٠٢٨   
٢٠٣٠. 

تارقفلا يف HFC-23بّكرملل ةبقارملا ريبادت  • ىلإ ٨  ةداملا نم ١٠  ءاي٢  د ٢٠٠٩حرتقم رارغ ىلع :   دح ي 
حر   تابّكرم نأشب ٢٠١٠تقم  HFC نيترقفلا يف ةبقارملل ريبادت عيمج موقي نأب يضقت ءاي ٢ةداملا ن  م٩ و٨   

نم ةيوناثلا جتاونلا نم ىقبتي ام لك ريمدتو HCFC-22بّكرملل اهجاتنإ يف ةءافكلا ريياعمب ءافولاب فارطألا   
عيراشم يفعت ١٠ةرقفلا نإف كلذ عم . HFC-23بّكرملا   HFC-23 ماكحأ نم ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ راطإ يف  
 .٩ و٨نيترقفلا 

ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ٥ةداملا يف فارطألل ةبق ارملا ريبادت • ةداملا نم ًاعبار ٨،  ًاعبار ٨ةرقفلا يطعت : ٥   
ةداملا يف فارطألل ٥  ةداملا نم ا ٥  دم حامس ةرتف يف فارطألل ةر ٦   رقملا ةبقارملا ريبادتل لاثتمالل تاونس  
تارقفلا يف اهيلع صوصنملا ٢ ةداملا ىلإ ١،  ةداملا نم ٧  ءاي٢  لمعتست ًاعبار ٨ةرقفلا نإف كلذ ىلإ ةفاض إو.    

 .٥ةداملا يف فارطألل ساسألا طخ ىوتسم ديدحتل ةفلتخم ريياعم 
تابّكرم حرتقم يف ًاعبار ٨ةرقفلا بجومبو   HFC ماعل ةداملا فارطأل ساسألا طخ ىوتسم د ٢٠١٠   دح ٥ ي 

تانايب لامعتساب HCFCكالهتساو جاتنإ ساسأ ىلع  ذ ىنعمو٢٠٠٩  - ٢٠٠٧  طخ ىوتسم نأ كل ، 
تابّكرم ىلع دمتعت يتلا تاعاطقلا يف ثيدحلا ومنلا يعاريو ةيلاحلا تانايبلا لامعتساب د    HFCدحتي ساسألا

  .بيرقلا لبقتسملا يف
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ليدعت رارغ ىلع :فارطألا ددعتملا ليومتلا • حرتقم بلطتي ٢٠٠٩  ددعتملا ليومتلا قودنص نم ٢٠١٠،   
كلذ يف امب ،ليدعتلا بجومب ةد ةيفاضإلا فيلاكتلا حيتي نأ فارطألا   دحملا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالل اهيلع قفتملا

ةداملا نم ١٠ةرقفلا ذيفنتبو . HFC-23بّكرملا ريمدت  حرتقم دعبتسي ،ءاي ٢  نأشب ٢٠١٠   HFC ليومتلا  
ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ نم ًاحاتم ليومتلا نوكي نيحHFC-23بّكرملا ريمدتل   . 

واو قفرملا يفةيفاضإ ةيئايميك داوم • تابّكرمل ٢٠١٠حرتقم يوتحي :    HFC ةداع امهيلإ راشي نيتدام ىلع  
ةقالع امهل نيتداملا نيتاه نأل ًارظن واو قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ةمئاق ىلإ نافاضت HFOsمساب   

تابّكرمل لئادبك نال HFCتابّكرمب   معتس  ي ام  أ امك  HCFCو HFCs. 
خانملا رولا فارتعالا •  حرتقم زِرب : يغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتاب حضا تابّكرم نأشب ٢٠١٠ي  

HFC تابّكرم تاثاعبنا نأ  HFC نيتداملا يف اهيلع صوصنملا تامازتلالا قاطن يف لظت ةيقافتا نم ١٢ و٤   
داوملا يفو خانملا ر   وكوتورب نم١٠ و٧ و٥ و٢يغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ىلع قبطنت يتلا وتويك ل  

 .“لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةبقارملل ةعضاخلا ريغ يرارحلا سابتحالا تازاغ”

 
  ،  Reducing abrupt climate change risk using the Montreal Protocol and other regulatory actions toًاضيأ رظنأ

complement cuts in CO2 emissions by Mario Molina, Durwood Zaelke, K. Madhava Sarma, Stephen O. 
Andersen, Veerabhadran Ramanathan and Donald Kaniaru (Proceedings of the National Academy of 

Sciences, 2009) عقوملا ىلع http://www.pnas.org/content/early/2009/10/09/0902568106.full.pdf+html.  
_____________  

لمتحم يجيردت ضفخ :لايرتنوم لوكوتورب  
ىلإ ٢٠١٣: HFCتابّكرمل   ١ (٢٠٥٠(  

ىلوألا مازتلالا ةرتف:وتويك لوكوتورب   :٢٠٠٨ 
  )٢ (٢٠١٢ةياغ ىلإ 

ةفيظنلا ة يمنتلا ةيلآ عيراشم :وتويك لوكوتورب
)٣(  
يجيردتلا ضفخلا ةيناكمإ : لايرتنوم لوكوتورب

  )٤(نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملل 
عراستملا يجيردتلا ضفخلا :لايرتنوم لوكوتورب  

تان   ىوتسم نع HCFCوكمل ةرتفلل ٢٠٠٧   ،
٥ (٢٠٥٠-٢٠١٣(  

تابّكرمل يجيردتلا ءا :لايرتنوم لوكوتورب  إلا  
ODSs :ةياغل ١٩٩٠  ٦ (٢٠١٠(  
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