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 ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

   
يف فارطألل ةيوضعلا حوتف ملالماعلا قيرفلا 

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
  نوزوألا ةقبطل

نوثالثلاويناثلاعامتجالا     
زومت٢٧ - ٢٣ ،كوكناب   ٢٠١٢ هيلوي/ 

تقؤملا لامعألا لودج نم١١ - ٣دونبلا   * 

لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلع ةحورطم اياضق 
 نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف قيرفلا ىلإ ةمدقم تامولعمو اهتشقانمل

  ةنامألا نم ةركذم

  ةمدقم

لامعألا لودج يف ةجردملا ةيعوضوملا اياضقلل ًازجوم ةركذملا هذه نم لوألا عرفلا نمضتي  - ١  
ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلع ةحورطملاو 

  .نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف اهتشقانمل نوزوألا ةقبطل
٢ -  ، هيجوت ةنامألا دوت يتلا لئاسملا نع تامولعم اهنم يناثلا عرفلا يف ،ًاضيأ ةركذملا هذه دروتو  

تاسسؤملاو تاقافتالا رئاس عم نواعتلا رارمتساب ةلصلا تاذ لئاسملا كلذ يف امب ،اهيلإ فارطألا هابتنا 
نيرشعلاو ةسماخلا ىركذلاب لافتحالاب ةطبترملا ةطشنألا نع تامولعمو ،فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا 

نع تامولعمو ،فارطألل نيرشعلاو عبارلا عامتجالل تاريضحتلا نع ت امولعمو ،لايرتنوم لوكوتوربل
  .لايرتنوم لوكوتورب تاليدعت ىلع قيدصتلا

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/1. 
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  نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا اهشقانيس يتلا اياضقلل زجوم  -ًالوأ 
لامعألا لودج نم٣دنبلا  ف نم مدقملا٢٠١٢ماعل يلحرملا ريرقتلا :   مييقتلاو ايجولونكتلا قير  

  يداصتقالا

. تادلجم ةثالث يف ماعلا اذه يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم مدقملا يلحرملا ريرقتلا عقي  - ٣
اذهل تقؤملا لامعألا لودج يف ةجردم لئاسمب ةلصتملاو ريرقتلا اهلوانتي يتلا اياضقلا ةركذملا هذه شقانتو 

  .عامتجالا
لودج نم٤دنبلا  لامعألا  لايرتنوم لوكوتورب نم٢ةداملا نم تاءافعإلاب ةلصتملا لئاسملا :      

  ٢٠١٤و ٢٠١٣يماعل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعتلا  )أ( ٤دنبلا 

تاءافعإ ىلع لوصحلل تابلط يسورلا داحتالاو نيصلا تمدق ٤/٢٥ررقملل ًاقفو   - ٤  ،
قاشنتسالا ةزهجأ يف ةمدختسملا ةيرولف ةيرولكور ديهلا نوبركلا تابكرمل ةيرورضلا تامادختسالل

نم ًانط ٩٥مادختسال ءافعإ يسورلا داحتالا بلط ،كلذ ىلإ ةفاضإو . ٢٠١٣ماعل ةننقملا تاعرجلاب   
ماع لالخ ةيئاضفلا تاقيبطتلا ضعب يف ١١٣ - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم  ٢٠١٣.  
 يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفلةعباتلا ةيبطلا ة ينقتلا تارايخلاب ةينعملا ةنجللا تعمتجاو  - ٥

ىلإ ١٤نم ةرتفلا يف اكاد  راذآ١٦  قاشنتسالا ةزهجأل تاءافعإ تابلط ضارعتسال  ٢٠١٢سرام / 
تابلطلا كلت نأشب ا  داوملل ةينقتلا تارايخلاب ةينعملا ةنجللا تعمتجاو . ايصوت دادعإو ةننقملا تاعرجلاب

طابش٢٩نم ةرتفلا يف غنوك غ نوه يف ةيئايميكلا راذآ٢ىلإ رياربف /  ةلمج يف ترظنو ،٢٠١١سرام /   
  .ةيئاضفلا تامادختسالل يسورلا داحتالا نم مدقملا ءافعإلا بلط اهنيب نم ،رومأ
ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل تاءافعإلا تابلط نأ ىلإ يلحرملا هريرقت يف قيرفلا راشأو   - ٦

نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ةدراولا  نم تضفخنا دق ٥ةداملا   ماع يف تابلط ٨  ىلإ ٢٠٠٩   
ةزهجأل قيرفلا هارجأ يذلا يليصفتلا ضارعتسالا ىلع عالطإلا نكميو . ٢٠١٣ماعل  دحاو بلط

ىلإ ١تاحفصلا  (١ - ٢عرفلا يف ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا  ةيزيلكنإلا ةخسنلا نم١٤  دل )    ا نم
يسورلا داحتالا نم مدقملا نييعتلل يليصفتلا هضارعتسا دري اميف ٢٠١٢ماعل يلحرملا ريرقتل ا نم لوألا  ،

ةيزيلكنإلا ةخسنلا نم٣٧ و٣٦ناتحفصلا  (٧ - ٣عرفلا يف ءاضفلا تامادختسال  نم لوألا دل )    ا نم
لل فارطألا ا١لودجلا نمضتيو . روكذملا ريرقتلا  تمدقت يتلا تابلطلل ًازجوم هاندأ ىلع لوصح  

نأشلا اذ  قيرفلل ةيلوألا تايصوتلاو ةيرورضلا تامادختسالل تاءافعإ.  
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  ١لودجلا 
ماعل ٢٠١٢ماع يف ةمدقملا ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت  ايجولونكتلا قيرف تايصوتو ٢٠١٣   

  )ةيرتملا نانطألاب(يداصتقالا مييقتلاو 
ماعل اهيلع قفاوملا ةيمكلا  فرطلا

٢٠١٢ 
ةن يعملا ةيمكلا

 ٢٠١٣ماعل 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةيصوت 

 يداصتقالا
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا  لايرتنوم لوكوتورب نم٥    

يسورلا داحتالا 
قاشنتسالا ةزهجأ (
 )ةننقملا تاعرجلاب

٢٥٠ ٢١٢ 

ماعل ًانط ٢١٢ةيمكب قيرفلا يصوي   
نكمملا نم نأ قيرفلا ىريو . ٢٠١٣

نوبركلا تابكرم مجح ىلع ظافحلا  
ةزهجأ عينصتل ةمزاللا ةيرولف ةيرولكلا 
ةدام ىلع ةيوتحملا قاشنتسالا 

نود ًانط ٢١٢دنع لومات وبلاسلا  
يأ ةيبلتب يصويو . اهتمالسب ساسملا

ةدايز لالخ نم بلطلا يف عافترا 
ةدروتسملا قاشنتسالا ةزهجأ مادختسا 
ىلع ةيوتحملا ريغ ةفلكلا ةصيخرلاو 

، ركلا تابكرم ةيرولف ةيرولكلا نوب
يسورلا داحتالا عسو يف نأ ىري امك 
ةيلحملا هتابيترت ليدعت يف رظني نأ 

رسيي وحن ىلع ) راعسألاو قوسلا(
 .كلذ

يسورلا داحتالا 
 )ةيئاضفلا تاقيبطتلا(

٩٥ ١٠٠ 

ًارظن ًانط ٩٥ةيمكب قيرفلا يصوي   
مادختسا ضفخ يف لصاوتملا مدقتلل 

 - يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم
حرتقا دق فرطلا نأ رابتعابو ١١٣  

مادختسالا ءا   ). ٢٠١٦(إل ًادعوم
ىلع ًايلاح يسورلا داحتالا فكعيو 
بكرمل لمتحملا مادختسالا ةسارد 
عضاخ ريغ يرولف يرولك نوبرك 
نوبركلا بكرمل ليدبك ةباقرلل 

ًاقفو ١١٣ - يرولف يرولكلا  
هاندأ٧ةرقفلا يف دراولا ريسفتلل   . 

رفلا عوم يع ا
ةلماعلا ريغ فارطألل 

نم ١ةرقفلا بجومب   
 ٥ةداملا 

٣٠٧ ٣٤٥ ٣١٢ 
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ماعل اهيلع قفاوملا ةيمكلا  فرطلا
٢٠١٢ 

ةن يعملا ةيمكلا
 ٢٠١٣ماعل 

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةيصوت 
 يداصتقالا

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  لايرتنوم لوكوتورب نم٥    
ةزهجأ (نيصلا 

تاعرجلاب قاشنتسالا 
 )ةننقملا

ًانط٣٨٦,٨٢ةيمكب قيرفلا يصوي  ٤٤٦,٥٢ ٥٣٢,٠٤   .
نيسمخب يصوي نأ قيرفلا ىلع رذعتو 

ةيرولكلا نوبركلا تابك رم نم ًانط
 ٩و ،لوماتوبلاسلا عينصتل ةيرولف
 ٠,٧و ةيديلقتلا ةينيصلا ةيودألل نانطأ

ثحب لامعأ يأب موقت  ال ةكرشل نط
نم طيلخل ةيلعف ريوطتو 

 /نوزوثيمولكيبلا/ لوراتوبنيلكلا

مت ). مويبورتاربإلا  ت نأ عقوتملا نمو
ةزهجأ نم لماكلا صلختلا نيصلا 

تابكرم مدخت ست يتلا قاشنتسالا
ماع لولحب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 

٢٠١٦. 
يعرفلا عوم  ا
ةلماعلا فارطألل 

نم ١ةرقفلا بجومب   
 ٥ةداملا 

٣٨٦,٨٢ ٤٤٦,٥٢ ٥٣٢,٠٤ 

عوم ٦٩٣,٨٢ ٧٩١,٥٢ ٨٤٤,٠٤ ا 

ءارجإب يسورلا داحتالا دافأ ،ةيئاضفلا ةعانصلل يرورضلا مادختسالا نييعتب قلعتي اميفو   - ٧
يه ةديدج ةيئايميك ةدام اهنيب نم ةليدبةبيذم داومل  تارابتخا  ،RC-316c . رداص يلوأ مييقتل ًاقفوو

ةيحانلا نم يرولك يرولف نوبرك بكرم ةداملا هذه دعت ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  قيرف نع
ةعضاخ ريغ ةدام يهو )dichloro-1,2,3,3,4,4-hexafluorocyclobutane-1,2(ةينقتلا  بجومب ةباقرلل ًا يلاح، 

ِا ىلعو نوزوألا دافنتسا ىلع ا. لايرتنوم لوكوتورب  ردق فرع    .يملاعلا رارتحالا ثادحت الو
نوزوألا دافنتسا ىلع ةردقب عتمتت دق يتلا داوملا لوانتت ةديدع تاررقم فارطألا تدمتعا دقو   - ٨

ةرقفلا زعوتو .١٣/٥ و١١/١٩ و١٠/٨ و٩/٢٤تاررقملا اهنمو ،لوكوتوربلل ةعضاخ تسيلو  نم ٢   
كلت نم بلطي نأ ةديدج ةدام عينصتب موقت ةكرش هيدل فرط ىلإ بلطت نأ ةنامألا ىلإ ١٣/٥ررقملا   

اهعضيس يتلا تاءارجإلا كلذ يف ةمدختسم نوزوألا دافنتسا ىلع ةداملا ةردقل يلوأ مييقت ءارجإ ةكرشلا 
نع ًاريرقت مدقي نأو ،تدجو اذإ ،ةداملا ةيمس نع تانايب مدقي نأو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف  
مييقت يأ جئاتنب قيرفلا رطخ ٤ةرقفلا بلطتو . ةنامألا ىلإ مييقتلا جئاتن  ت نأ ةنامألا ىلإ ررقملا سفن نم  
يلوألا مييقتلا ريياعمو RC-316cةداملا نأشب تارواشم ًايلاح يرجتو . اهضارعتسا قيرفلل ىنستي يك يلوأ  
تارواشم ىرجت نأ عقوتملا نمو ،ةنامألاو يملعلا مييقتلا قيرفو يداصتقالا مييقتلاو ايجو لونكتلا قيرف نيب
اهنيح يف اهجئاتنب فارطألا ملع. ةداملل ةجتنملا تاكرشلاو فارطألا عم ةيفاضإ    .تسو
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  ٢٠١٤ و٢٠١٣يماعل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعتلا ): ب (٤دنبلا 
نم ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةعباتلا علسلاو لكايهلاب ةينعملا ةيعرفلا ةنجللا تعمتجا   - ٩

طابش٢٨ راذآ١ىلإ رياربف /  ةبرتلاب ةينعملا ةيعرفلا اهتنجل تعمتجاو ،ايناملأ ،نيلرب يف ٢٠١٢سرام /   
طابش٢٧نم نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلاب ةينعملا ةيعرفلا اهتنجلو  راذآ٢ىلإ رياربف /   يف سرام/ 

ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإلا تانييعتل مييقت اهلامعأ لوادج يف ةجردملا دونبلا نيب نم ناكو . نيجيب
تاءافعإلا كلت ا  ماع يفو . أشب حنمت يتلا ليثيملا ديمورب ةيمكب ةتقؤم تايصوتل حارتقاو ،ليثيملا ديموربل

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ادنكو ايلارتسأ نم لك تمدق٢٠١٢ تامادختسالل تاءافعإ ةينامث ،   
غلبو . ٢٠١٤ماع يف داصحلا دعب ام تامادختساو ةعارزلا لبق ةبرتلا ةجلاعم يف ليثيملا ديموربل ةجرحلا 

هتبسن ضافخناب يأ ،ًايرتم ًانط ٤٨٣,٥٨٩نادلبلا عيمجل ةنيعملا ةيمكلا عومجم  ةنراقم ةئاملا يف ٣٥   
ماعل٢٠١١ماع يف اهنييعت مت يتلا ةيمكلاب    ٢٠١٣.  

ًازجوم هاندأ ٢لودجلا نمضتيو . ةمدقملا تانييعتلا عيمج نأشب ةتقؤم تايصوت ةنجللا تدمتعاو  - ١٠  
 ٩ - ٩نيلودجلا يف نييعت لكل قيرفلا هارجأ يذلا لماكلا ليلحتلا جردأ دقو ،تانييعتلاو تابلطلل 

نم١١ - ٩و لوألا دل  ةيعرفلا ناجللا نم لك تلصوتو . ٢٠١٢ماعل قيرفلل يلحرملا ريرقتلا نم   ا
ترظن امدنعو . اهنع ةرداصلا تايصوتلا نأشب ءارآلا يف قفاوت ىلإ ةينقتلا تارايخلاب ةينعملا ةنجلل ةعباتلا

نم دحاو وضع ىدبأ ،تايصوتلا كلت يف اهتيوضع لماكب ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلاب ةينعملا ةنجللا 
برعأ ،عامتجالا كلذل ًاعبتو . ةنجللا هيلإ تلصوت يذلا ءارآلا قفاوت ىلع هضارتعا نيرضاحلا ءاضعألا

ءارآ ىلع عالطإلا نكميو . ةيلقألا رظن تاهجول امهمعد نع نيرضاحلا ريغ ءاضعألا دحأو يفاضإ وضع
قيرفلل يلحرملا ريرقتلا نم ٢ - ٥ - ٩لصفلا يف ةيلقألا ءارآ ىلع قيرفلا تاقيلعتو ةيلقألاو ةيبلغألا   

  .٢٠١٢ماعل 
  ٢ل ودجلا

نيب ةدراولا (ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلاب ةينعملا ةنجللا نع ةرداصلا ةتقؤملا تايصوتلل زجوم 
ىلع ًادر ٢٠١٤ماع يف ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ نأشب ) ةفوقعم ساوقأ  ،

  )ةيرتملا نانطألاب (٢٠١٢ماع يف ةمدقملا تانييعتلا 

 ةتقؤملا ةيصوتلا نييعتلا هب ينعملا عاطقلاو نييعتلل مدقملا فرطلا
ايلارتسأ- ١    

ةيراجلا ةلوارفلا قو س  
 أبعملا زرألا

  
٢٩,٧٦٠  

١,١٨٧ 

  
]٢٦,٧٨٤[  
]١,١٨٧[ 

ادنك- ٢    
ةيراجلا ةلوارفلا قو س  

 نحاطملا

  
٥,٢٦١  
٥,٠٤٤ 

  
]٥,٠٥٠[  
]٥,٠٤٤[ 

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا- ٣    
  ةلوارفلا رامث
  علسلا
  ةيذغألا زيهجتتآشنم /نحاطملا

  
٤١٥,٠٦٧  

٠,٧٤٠  
٢٢,٨٠  

  
]٣٦٣,١٨٦[  
]٠,٤٨٧[  
]٢٢,٨٠[  
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 ةتقؤملا ةيصوتلا نييعتلا هب ينعملا عاطقلاو نييعتلل مدقملا فرطلا
 ]ةيمكلا ريدقت رّذعت[ ٣,٧٣٠ ددقملا ريرتخلا محل

عوم ٤٢٤,٣٧٢[ ٤٨٣,٥٨٩ ا[ 

ثلاثلا عامتجالا نع رداصلا ٢٣/١٤ررقملا يف ًاضيأ ةنجللا ترظن ،عامتجالا لالخو   - ١١  
ةقلعتملا ريياعملاو ةيهيجوتلا ئدابملا تناك اذإ اميف رظني ’’ن أ قيرفلا ىلإ بلطي يذلا فارطألل نيرشعلاو

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ةلاح ةاعارمل ليدعت ىلإ جاتحت ... ةجرحلا تامادختسالا تانييعت دادعإب 
ةداملا نم١ هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ ةلأسملا هذه نع ًاريرقت مدقي نأو ‘‘...٥    
ماعل يلحرملا ريرقتلا نم ٧ - ٢ - ٩عرفلا يفو . نيثالثلاو ثلاثلا ىلثملا ةقيرطلا نأ قيرفلا ىري ٢٠١٢   ،
. ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ليلد حيقنت يف لثمتت ليبقلا اذه نم تاليدعت يأ ءارجإل

ةداملا نم١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا تعبتا اذإ هنأ قيرفلا ظحالو  ضعب هعبتت يذلا طمنلا ٥    
ركبم دعوم يف درت دق ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعتلا ضعب نإف ،ا   ةلماعلا ريغ فارطألا

عامتجال حيتي دعوم يف ليلدلا ثيدحت قيرفلا حرتقا ،كلذل ًاعبتو . ٢٠١٣رياني /يناثلا نوناك ىدعتي ال
  .٢٠١٢ربمفون /يناثلا نيرشت يف دقعيس يذلانيرشعلاو عبارلا هعامتجا نابإ هيف رظنلا فارطألا 

 نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلاب ةقلعتملا لئاسملا): ج (٤دنبلا 

هررقم يف ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا بلط   - ١٢
لا حوتفملا لماعلا قيرفلا امهيف رظنيل نيزجوم نيريرقت مدقي نأ٢٣/٥ ريرقتلاب قلعتي اميفو . ةيوضع، 

ًاقفو ،لايرتنوم لوكوتورب نم ٧ةداملا راطإ يف ةمدقملا تانايبلل ًاصيخلت مدقي نأ قيرفلا ىلإ بلُط ،لوألا   
نع تانايبلا عمج قئارطو تاءارجإ نأشب تاهيجوت ميدقتلو ،تانايبلا كلت تاهاجتا ليلحتل ،قطانملل 

هذه لثم دعب عضت مل يتلا فارطألل نحشلا لبق ام تاجلاعم و رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب مادختسا
بلُط ،يناثلا ريرقتلاب قلعتي اميفو . ةمئاقلا قئارطلاو تاءارجإلا نيسحت يف بغرت وأ ،قئارطلاو تاءارجإلا

راذآ٣١لولحب يعوط ساسأ ىلع فارطألا اهمدقتس يتلا تامولعملا ليلحتب موقي نأ قيرفلا ىلإ  سرام / 
ةقلعتملاو٢٠١٣   ، دصقملا نادلبب ةصاخلا ةيتابنلا ةحصلا تابلطتمل لاثتمالل ةمدختسملا ليثيملا ديمورب ةيمكب  

  .ليثيملا ديمورب مادختسا قيرط نع اهؤافيتسا مزلي يتلا ةدروتسملا علسلل ةيتابنلا ةحصلا تابلطتمو
ريرقتلا ىلع قيرفلا دوهج تزّكرت ،يناثلا ريرقتلا ةغايصل ةمزاللا ةديدجلا تامولعملا ةلقل ًارظنو  - ١٣  

ماعل يلحرملا ريرقتلا نم لوألا دل ٣ - ١٠عرفلا يف هيلع عالطالا نكمي يذلا لوألا   ا نم  ٢٠١٢ .
ديمورب نم يملاعلا جاتنإلا نأ ىلإ قيرفلا راشأ ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا تانايبب قلعتي اميفو 

غلب ٢٠١٠ماع يف هب دافملا و نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغأل صصخملا ليثيملا ًانط ١١ ٤٧٧   
ماع نع ةئاملا يف ٣٢نم برقت ةبسنب ديزت ةيمكلا هذه نأ نم مغرلا ىلعو . ًايرتم ىشامتت ا ٢٠٠٩   إف  ،

ةرتفلل ًانط ١٠ ٧٩٧ةغلابلا يونسلا جاتنإلا ةبسن طسوتم عم ام دح ىلإ  قلعتي اميفو . ٢٠١٠ - ١٩٩٩ 
جاتنإ نأ ىلإ قيرفلا راشأ ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا تامادخت سال ليثيملا ديمورب جاتنإ تاهاجتاب

ماعب ةنراقم ًاسوملم ًاعافترا لجس دق ٢٠١٠ماع يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا  لجس امك ٢٠٠٩   ،
، . نابايلا يف ضفخناو ،ليئارسإ يف عافترالا ضعب نابايلا ترمتساةماع ةروصبو يلزانت هاجتا ليجست يف  

ةدع تاونس لالخ ًايبسن ةريبك تابلقت ليئارسإو ةدحتملا تايالولا تلجس نيح يف٢٠٠٣ماع ذنم   ، .
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فارطألا ىدل نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا تامادختسال ليثيملا ديمورب جاتنإ تاهاجتاب قلعتي اميفو 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  طألا هذه نم نينثا نأ ىلإ قيرفلا راشأ ،لوكوتوربلا نم٥  امه ،فار  

ليثيملا ديموربل اهجاتنإ نع دنهلا تدافأ دقو . ١٩٩٩ماع ذنم جاتنإلا اذه نع اغلبأ ،دنهلاو نيصلا 
جاتنإلا نع تفقوت ا٢٠٠٢ماع يف ةرم رخآل  نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغأل  أ ربتعاو ديب . ، 

مورب ع  نصت ا  رجحلا ضارغأل ليثيملا دي أ ىلإ ةيكبشلا اهعقاوم ىلع تراشأ ةيدنه تاكرش ةدع نأ
ةدامك مادختساللو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا ريغل تامادختسالو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو 

ماع يف نط ٧٠٠نم ليثيملا ديمورب نم نيصلل يونسلا جاتنإلا حوارتو . ةطيسو ىلإ ١٩٩٩  ًانط ١ ٨٥٣   
ماع ذنم ًايدعاصت ًاهاجتا اهجاتنإ لجسيو ٢٠١٠ماع يف   ،٢٠٠٤.  

نأب قيرفلا دافأ ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب كالهتساب قلعتي اميفو   - ١٤
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل دادزا دق ةريخألا ةرشع يتنثالا تاونسلا لالخ يلامجإلا كالهتسالا 

ةداملا نم ١ ةلماعلا ريغ فارطألا ىدل ضفخناو ا٥  يف ةدايز ًارخؤم تظحول دق ه نأ نم مغرلا ىلعو.  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا كالهتسا  ناك فارطألا يتعومجم كالهتسا نإف ٥   ،

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا كالهتسا غلب ذإ ،ًابيرقت ًايواستم  اهردق ةيمك ٥   ٥ ٥٥٨ 
ًانط٥ ٣٥٥ةلماعلا ريغ فارطألا تكلهتسا اميف ،ًانط ا  ةكلهتسملا تايمكلا تناك ،ةماع ةروصبو .  

ةريخألا ةرشع يتنثالا تاونسلا رم ىلع ًانط١١ ٢٦٨اهطسوتم غلبو ًايبسن ةتباث   .  
كالهتسال ةيميلقإلا تاهاجتالاب ةقلعتملا ةيفاضإلا طاقنلا نم ددع ىلع قيرفلا ريرقت لمتشاو   - ١٥

ماع يف ةماعلا ةدايزلا ىزع . نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب فارطألا ىدل ٢٠١٠تو  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ  لودو ةيبرغلا ابوروأ ةعومجم فوفص يف كالهتسالا ةدايز ىلإ ٥   

ادنليزوينو نابايلاو ليئارسإو ايلارتسأ يف زكرتي يذلا ،ةعوم . ىرخأ  ا كلت يف كالهتسالا ىواستي مويلاو
ايسآ يف لجسملا كالهتسالابةدحتملا تايالولاو يف ريبك كالهتسا نع دافأ يذلا يبوروألا داحتالا يفو . ، 

 ، نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا تامادختسا اهيف امب ،ليثيملا ديمورب تامادختسا عيمج رظح مت ،قباسلا
ةرقفلا بجومب لمعي ًافرط ١١دافأ دقو . ٢٠١٠ماع ذنم  ةداملا نم ١  نع ديزي كالهتسا نع ٥   ١٠٠ 

نم رثكأ كالهتسا نع مهنم ةينامثدافأو . ٢٠١٠ماع يف نط  ةيمك نارخآ نانثا كلهتساو ،نط ٥٠٠   
ىلإ ٥٠٠نم حوارتت  نط ٨٠٠  نط ١٠٠٠نم رثكأ رخآ فرط كلهتساو ) مان تييفو ايروك ةيروهمج(   

ليثيملا ديمورب نم نط ١٠٠نع ديزي كالهتسا نع تغلبأ يتلا فارطألا ددع مسقناو ). نيصلا( ضارغأل  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نيب ًابيرقت يواستلاب نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا   ٥ 

  .ةلماعلا ريغ فارطألاو ا
ماع يف نوزوألا ةنامأ ىلإ تدرو يتلا تانايبلا عوم   - ١٦  نأ ٢٠١٠ليلحت نيبيو ًافرط ٨٦   

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ًالماع ًافرط  ٧٢( لماع ريغ ًافرط ا١٤ و٥  ديمورب مادختسا نع تغلبأ دق )  
نأو ؛ ٢٠١٠ و١٩٩٩يماع نيب لقألا ىلع ةدحاو ةرم نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغأل ليثيملا 

ًافرط ٤٧ ةئاملا يف٥٥يلاوح وأ (  لقي كالهتسا نع غلبأ هنأ وأ ٢٠١٠ماع يف كالهتسا يأ نع غلبت مل )    
ماع يف نانطأ ١٠نع  ةئاملا يف١٧يلاوح وأ  (١٥نأو ؛ ٢٠١٠  كالهتسا نع تغلبأ يتلا فارطألا نم )  

تكلهتسا دق ٢٠١٠ماع يف نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب  نط ١٠٠   
  .رثكأ وأ
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ميدقتب فارطألا بلطل قيرفلا ريرقت باجتسا ،تانايبلا تاهاجتا نع غالبإلا ىلإ ةفاضإلابو   - ١٧
ضارغأل ليثيملا ديمورب مادختسا نع تانايبلا عمج قئارطو تاءارجإ نأشب تاهيجو ت’’نمضتي ريرقت 

يف بغرت وأ ،قئارطلاو تاءارجإلا هذه لثم دعب عضت مل يتلا فارطألل نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا 
قئار طلا نع ةلثمأ ميدقت ىلع قيرفلا ريرقت زّكري ،ددصلا اذه يفو. ‘‘ةمئاقلا قئارطلاو تاءارجإلا نيسحت

تاجلاعمو رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب مادختساب ةقلعتملا تانايبلا عمجل نادلبلا نم ددع يف ةمدختسملا 
اهريغو ١٩٩٩ماع يف قيرفلا اهعضو يتلا تانايبلا عمج ةرامتسا ًاضيأ ريرقتلا لوانتيو . نحشلا لبق ام  
ةيسيئرلا رصانعلاو ةيهيجوتلا ئدابملا ىلإ ةفاضإلاب ،فارطألا اهمدختست يتلا تانايبلا عمج تارامتسا نم  

ةمدختسملا ليثيملا ديمورب تايمك ضفخب ةقلعتملا تانايبلا عمج دنع ا   ذخألا نكمي يتلا تامولعملا نم
  .تامولعملا هذه لدابتو ةيتابنلا ةحصلا ضارغأل

وأ تاسايس لاب ةموعدملاةرامتسالا يه تانايبلا عمجل ًامادختسا رثكألا ةقيرطلا نأ قيرفلل نيبتو   - ١٨
نأو تارامتسالااوئلمي نأ ليثيملا ديمورب يمدختسم نم يعدتست ريبادت ةيموكحلا تالاكولا ىلإ اهومدقي    
اهمدختست يتلا تارامتسالا نأ ًاضيأ قيرفلل نيبتو . اهيف ةدراولا تامولعملا نع غالبإلاو اهليلحتب موقتل
عمج ةيلمع يف ناكمإلا ردق قيسنتلل اهمادخت سا يف فارطألا بغرت دق ةكرتشم رصانع نمضتت فارطألا
تامولعم ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلاب ةينعملا ةنجللا ترفو ،رمألا اذه يف فارطألا ةدعاسملو . تانايبلا

ديمورب مادختساب ةقلعتملا تانايبلا عمج تارامتسا يف اهرفاوت متحتي ةيساسأ ريياعم وأ رصانع هربتعت امع 
ةلص تاذ اهربتعت ىرخأ رصانع فيضت نأ فارطألا عسو يف نأ تأرو ،ةبرتلاو فانص ألا يف ليثيملا

حيرصتلل ةحناملا ةطلسلاو مادختسالا ناكمو خيراتب ةقلعتملا تامولعملا نأ تأر امك ،ةينطولا اهفورظب 
داصحلا دعب ام ضارغأل ليثيملا ديمورب تامادختساب ةقلعتملا تارامتسالا يف ةيساسأ رصانع لكشت 

ةيساسألا تامولعملا نأ ةنجللا تحضوأ ،فانصألا ىلع ليثيملا ديمورب مادختساب قلعتي اميفو . ةبرتللو
جتنملا ردصمو )كلذ ريغ وأ ريدصتلل وأ داريتسالل طرش(ريخبتلا بابسأو ،ةفدهتسملا تافآلا لمشت   ،

جتنملا ةهجوو )جتنملا هنم دروتسا يذلا دلبلا وأ يلحم( وأ داريتسالا قوسو )ةيلحملا قوسلل وأ ريدصتلل(،   ،
ةدعملا علسلا ةمئاق مادختساب (ةعلس وه ريخبتلل عضاخلا جتنملا ناك اذإ امو ،ةيلحملا قوسلا وأ ريدصتلا 

ليثيملا ديمورب ةيمكو رايع وه امو ،ةفآلا اهتحاتجا ةينب وأ ) تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالاب ًاداشرتسا
دق ةيلاتلا طاقنلا نأ ةنجللا تأر ،ةبرتلاب ةقلعتملا ةرامتسالل ةيساسأل ا رصانعلاب قلعتي اميفو. مدختسملا
ديمورب ةيمك )تاراتكهلاب(ةجلاعملل عضخت يتلا ةحاسملا ،ةبرتلا وأ لوصحملا نع تامولعملا : ةماه نوكت  ،

، )تامارغوليكلاب(مدختسملا ليثيملا  فورعملا اهمساو اهعونو اهسنج كلذ هيف امب ةفدهتسملا تافآلا ببس ، 
ةبيكرت )تافآلا ىلع ءاضقلل جمانرب ،تافآلا ةحفاكم ،ةداهش ىلع لوصحلل طرش كلذ لاثم(ةجلاعملا   ،

). نيركيبورولكلاو ليثيملا ديمورب نم طيلخ وأ يقنلا ليثيملا ديمورب كلذ لاثم(مدختسملا ليثيملا ديمورب 
دل ٤ - ٤ - ١٠عرفلا يف ت ارامتسالا هذهل ةيساسأ تامولعم قيرفلا اهربتعي يتلا تامولعملا درتو  ا نم  

  .٢٠١٢ماعل قيرفلل يلحرملا ريرقتلا نم لوألا 
ةيقافتالا ةنامأ عم تارواشملا نع ةنامألا نم ريرقت وهف ٢٣/٥ررقملا يف بولطملا ريخألا دنبلا امأ   - ١٩  

ديمورب تام ادختسا نع تامولعملا لدابت نيسحتو نامضب ةليفكلا قئارطلا نأشب تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا
لوصح ريسيتل ةحاتملا مظنلا نأشبو ،لايرتنوم لوكوتوربو ةيقافتالا تائيه نيب ةجلاعملا لئادبو ليثيملا  
  .تامولعملا كلت ىلع ةصاخلا تامظنملاو ةينطولا تاطلسلا
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عم تارواشم ترجأ دق ،فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ذنم ،ا   - ٢٠  أ نوزوألا ةنامأ ديفتو
ىلع لهسأ ةروصب لوصحلا ريسيتل ةيوس اهيف لمعلا امهل نكمي يتلا تالا الا ةنامأ  ا ديدحت فد  ةيقافت
نحشلا لبق ام تاجلاعمورجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب مادختسال لئادب نع تامولعم اذهل ًاقيقحتو .  
ةحصلا ريبادتب ة ينعملا ةنجللا بتكم ىلإ اهميدقت متو ،مهافت ةركذم ةغايصل ناتنامألا تنواعت ،ضرغلا

نم امور يف ةدوقعملا ةعباسلا ا   ىلإ ١٩رود نابإ اهسفن ةنجللا ىلإ مث نمو ،ةيتابنلا راذآ٢٣  سرام / 
لايرتنوم لوكوتورب ةجلاعم ةيفيك نع تامولعم ىلع ىوتحا نوزوألا ةنامأل ريرقت ًاضيأ مدُقو. ٢٠١٢  

لمعلا نم فارطألا يددعتملا نيقافتالا نّكمت قئارطل تاحارتقاو ،رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب مادختسال 
ردق ربكأ لدابت ةحلصملا باحصألو امهفارطأل حيتي وحن ىلع ،امهيتنامأ لالخ نم ،لضفأ ةروصب ًاعم 

ةقيثولا يف مهافتلا ةركذمو ريرقتلا دريو . ليثيملا ديمورب لئادب نع تامولعملا نم نكمم
UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/INF/3 .نأ عقوتي ،يفاضإ ضارعتسا ءارجإب ةينعملا تاطلسل ا موقت نأ دعبو

، . مهافتلا ةركذم عيقوتب ناتنامألا موقت قافتالا ةلاح ىلع تاروطت يأب فارطألا نوزوألا ةنامأ رطختسو
ةلصلا تاذ لئاسملا نأشب ةيقافتالا عم قيثولا ا    .واعت هسفن تقولا يف لصاوتسو

 ةيملاعلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا تاءافعإ): د (٤دنبلا 

داوملا مادختسا ةلصاوم حيتي ًايملاع ءافعإ فارطألل عباسلا عامتجالا عضو ١٩٩٥ماع يف   - ٢١  ،
ةرضم ريغ لئادب دامتعا نيح ىلإو ةددحم طورش قفو ةيليلحتلاو ةيربتخملا ضارغألل نوزوألل ةدفنتسملا 

عوم. نوزوألا ةقبطب  ، ا عم فارطألا تلمع ،نينسلا رم ىلعو اهقيوستو لئادبلا داجيإل ةلصلا تاذ تا
موحشلاو طفنلا رابتخا يه (ةدد حملاتامادختس الا نم ددعءاغلإب فارطألا تماق ،لئادب لا ريوطتعمو 

يئانجلا ليلحتلاو ؛قرطلا ديبعتل ةمدختسملا داوملا يف راقلا رابتخاو ؛ءاملا يف ةيلكلا طفنلا تانوبركورديهو 
فيظنت ؛ةيزكرملا تادراطلا كلذ يف امب ،تاربتخملا يف ةلمعتسملا ءاوهلا فييك تو ديربتلا تادعم ؛تامصبلل

تاروشنملا ظفح ؛ةينورتكلإلا تاعيمجتلا وأ رصانعلا ءانب ةداعإ وأ حالصإ وأ ليغشت ةداعإو 
ديمورب تامادختسا مظعمو ؛محفلا يف ةيوضعلا داوملا رابتخا ؛تاربتخملا يف داوملا ميقعتو ؛تاظوفحملاو 

عيمجل لئادب رفاوت ىلإ٢٠١٠ماعل يلحرملا هريرقت يف قيرفلا راشأو ). ليثيملا . ًابيرقتةيقبتملا تامادختسالا   
الإ قبي ملو ،ًاددحم ًامادختسا١٥نع ءافعإلا عفرب ،كلذل ًاعبت ،ىصوأو  عبار مادختسال ءافعإلا ىلع   

-Nاهيف مد ختست يتلا تالعافتلا يف بيذمكو ،يويحلا بطلا ضارغأل نوبركلا ديرولك

bromosuccinimideةيساسألا ةرملبلا تالعافت يف لسالسلل لقن لماعكو ءافعإلا ءاغلإ ينعيو . ، 
كلتل نوزوألل ةدفنتسملا ةديدجلا داوملل داريتسا وأ جاتنإ يأ نأ ةرشع سمخلا ةددحملا تامادختسالل 

ةددحم تاء افعإ ىلع لوصحلا لالخ نم فارطألا ةقفاوم ىلع لصحي نأ يغبني تامادختسالا
  .ةيرورضلا تامادختسالل

تامادختسالا تاءافعإ عوضوم جردأ ٢٠١٠ماعل قيرفلل يلحرملا ريرقتلا رودص ذنمو   - ٢٢  ،
تزكر دقو ،لوكوتوربلا يف فارطألا رمتؤم تاعامتجا نم لك لامعأ لودج يف ةيليلحتلاو ةيربتخملا 

نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ءا فعإلا حنم لصاوتس تناك اذإ ام ىلع لوألا ماقملا يف فارطألا  
اهتلصاوم ىلإ ليبسلا وه امو ،ءافعإلا قاطن نم ةاغلملا تامادختسالاب قلعتي اميف٥ةداملا   .  
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هررقم يف ،فارطألل نورشعلاو ثلاثلا عامتجالا ررق ،ةلصلا تاذ لئاسملا حاضيإل ًايعسو   - ٢٣
نأ ٢٣/٦ نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل حمسي ،  ضورفملا مئاقلا رظحلا نع فارحنالاب ٥ةداملا    

يف ةيلكلا طفنلا تانوبركورديهو موحشلاو ،طفنلا رابتخا ضارغأل نوبركلا ديرولك عبار مادختسا ىلع 
يأ نأ ًاضيأ فارطألا تحضوأو . هرربي ام هل اهفارحنا نأ فارطألا هذه ربتعت ةيدرف تالاح يف ،ءاملا

يأ وأ  ءاملا يف ةيلكلا طفنلا تانوبركورديهو موحشلاو ،طفنلا رابتخاضارغأل خيراتلا كلذ دعب فارحنا 
ءافعإل ًاقبط ٢٠١٤ماع دعب ،طقف ثدحي نأ يغبني يملاعلا ءافعإلا نم هداعبتسا مت رخآ مادختسا   ،

  .ةيرورضلا تامادختسالا
نم ١ة رقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلإ ررقملا بلط ،ةمداقلا لمعلا تاوطخب قلعتي اميفو  - ٢٤  

ًالمع ةنامألا ىلإ ةمدقملا ا ٥ ةداملا  انايب ريراقت قفرت نأ ضرغلا اذهل نوبركلا ديرولك عبار مدختست يتلا  
هذه مادختسا يف ةعبتملا ريبادتلاو ،ةمدختسملا نوبركلا ديرولك عبار تايمك نع ةيونس ريراقتب ٧ةداملاب   

نوبركلا ديرولك عبار مادختسا نع ةضاعتسالل اه سرادت يراجلا ةليدبلا تاءارجإلا وأ قئارطلاو ،ةداملا
نم ٧ةرقفلا تبلطو . يملاعلا ءافعإلا هلالخ فرطلا مدختسي نأ عقوتي يذلا ينمزلا راطإلاو ،ضرغلا اذهل  

نأشب ةروشملاو تامولعملاب ءافعإلا مادختسا ةلصاوم نع غلبت يتلا فارطألا يفاوي نأ قيرفلا ىلإ ررقملا 
ًايونس غالبإلاو ،نوزوألل ةدفنتسملا ريغ داوملا مادختسا ىلإ لوحتلا قيقحتب ةليف كلا قئارطلاو بيلاسألا

لوحتلا اذ  ةوالعو . مايقلل فارطألل ةدعاسملا ريفوت يف زرحملا مدقتلا نعو ،اهريفوت مت تامولعم يأ نع
نع تام ولعم دادعإل ،ةنامألا نم معدبو ،ةمتهملا فارطألا عم لمعي نأ قيرفلا ىلإ بلُط ،كلذ ىلع

تاءارجإو قئارط ىلإ لوحتلا قيقحت ىلع فارطألا ةدعاسم ضرغب ،ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا 
  .ضرغلا اذهل تامولعمو دراومب ةمهاسملا يف رظنلا ىلإ فارطألا تيعدو. ةليدب

الا نكمي ًاريرقت قيرفلا٢٣/٦ررقملل ةباجتساو   - ٢٥   دعأ  ٧ - ٧عرفلا يف هيلع عالط ، 
ةليدبلا تابيذملل ضارعتسا اهنيب نم ،رومأ ةلمج ريرقتلا نمضتيو . ٢٠١٢ماعل قيرفلل يلحرملا  ريرقتلا نم
)S-316و IrSol-316 تاينقتلا فلتخمو ةلتكلا فيط سايق (ىرخألا قئارطلاو ) نيليثيورولكريبلاو
قاحلإ نود ةيلكلا طفنلا تانوبركورديهو موحشلاو ،طفنلاليلحتل اهمادختسا نكمي يتلا ) ‘‘ةيلماكتلا’’  
ةيكيرمألا ةيعمجلا ا . نوزوألا ةقبطب ررضلا  تصوأ ةيفاضإ تاينقت ًاضيأ ريرقتلا يف تجردأ دقو

راشأ ،عسوأ قاطن ىلع يجيردتلا صلختلل معدلا ريفوتب قلعتي اميفو ). ASTM(داوملاو تارابتخالل 
ةيلحرملا ريراقتلا يف نأشلا اذ  م مهروضح لالخو ،ةيونسلا روشم اومدق هءاضعأ نأ ىلإ قيرفلا  

يتلا تاعامتجالا اهنمو ،ةحلصملا باحصأ نم مهريغو نوزوألا نع نيلوؤسملل ةيميلقإلا تاعامتجالل 
فارطألا ةدعاسمو ةروشملا ميدقت هعسو يف نأ ىلإ راشأ قيرفلا نكل . ياوغارابو لابينو ايكرت يف تدقع
ةروصب مهعم لمعلا لالخ نم ،ةفلكتلا ثيح نم ةيلاعف رثكأ وحن ىلع لاقتنالا ةيلمع يف تاربتخملاو  
ةينقتلا تارايخلا ةنجل ءاضعأ نم وضعو تاربتخملا يف نيلماعلا  نيب ينورتكلإلا ديربلاب رواحتلاو ةرشابم
  .ةيئايميكلا داوملل

ررقملا نم ٦ةرقفلا عم ًايشمتو ،ديعصلا اذه ىلع ةنامألا لمعب قلعتي اميفو   - ٢٦ تدعأ ٢٣/٦   ،
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ةدعاسم ضرغب غالبإلل ة رامتسا ةنامألا ةدافإلا ىلع ٥   
يف تانوبركورديهلاو موحشلاو ،طفنلاتارابتخا يف نوبركلا ديرولك عبارل اهمادختسا نع تامولعمب   
هتامادختسا نع تامولعم ميدقتل همادختسا فرطلل نكمي ًايرايتخا ًامسق ةرامتسالا نمضتتو . ءاملا
رضت ال لئادب ىلإ لوحتلا ىلإ وعدت يتلا ررقملا نم ٨ةرقفلا ذيفنت يف مدقتلا ضرغب ةيليلحتلاو ةيربتخمل ا  
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يف فارطألا عيمج ىلإ ةرامتسالا تلسرأ دقو . ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل نوزوألا ةقبطب
مادختسالا ديق ةرامتسالا عضولو م٢٠١٢سرام /راذآ  اقيلعت ىلع لوصحلل فصتنم لول حبو.  
ةدفنتسملا داوملل ةيربتخملا تامادختسالا نأشب ةلص تاذو ةلصفم تامولعم دحاو فرط مدق ،ويام /رايأ
يأ ةلاحإب ةنامألا موقتسو . تامادختسالا هذه لثم اهيدل سيل نأب فارطأ ةسمخ تدافأ امك ،نوزوألل
  .ررقملا بجومب ةبولطملا ريراقتلا دادعإ هل ىنستي يك قيرفلا ىلإ اهدرت ةيفاضإ تامولعم

نأ ًاضيأ قيرفلا ىلإ ٢٣/٦ررقملا بلطيو   - ٢٧ ل   وخت يتلا ةيلودلا ريياعملا ضارعتسا يف هلمع لصاوي
داوملا جاردإل ،ريياعملا هذه عضت يتلا تامظنملا عم لمعلاو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسا 

ىلإ هريرقت يف قيرفلا راشأ ،بلطلا اذ اميفو . ىضتقملل ًاقفو ،نوزوألل ةدفنتسملا ريغ تاءارجإلاو  قلعتي
تارايخلا ةنجلو قيرفلا نم قيسنتب ،ةمئاقلا ةيبوروألا ريياعملا ةساردل لذبت يتلا دوهجلا ضعب كانه نأ 

ةيكيرمألا ةيعمجلا هب موقت يذلا لصاوتملا لمعلا ىلإ ًاضيأ قيرفلا راشأو . هل ةعباتلا ةيئايميكلا داومللةينقتلا 
ةدفنتسم داوم مدختست يتلا قئارطلا نم ددع نع ةضاعتسالل )ASTM International(داوملاو ت ارابتخالل  
  .داوملا كلت مادختسا يعدتست ال قئارطب نوزوألل

  عينصتلا لماوع): ه (٤دنبلا 
  ةيساسأ تامولعم  - ١

داومك وأ عينصتلل لماوعك ةيئايميكلا تايلمعلا ضعب يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مدختست  - ٢٨  
تايمك نأ فارطألا نع رداصلا ٤/١٢ررقملا حضوأ ،ةيادبلا يفو . ةيئاهنلا تاجتنملا عينصت حيتت ةزفحم  

ةداملا فيرعت نم تدعبتسا دق عينصتلل لماوعك ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ةياغلل ةليئض 
ررقملا دامتعاب فارطألا تماق ٤/١٢ررقملا دامتعا ىلع تاونس ةدع يضم دعب هنأ ديب . ةباقرلل ةعضاخلا  ،

تاثاعبنا ىلعو عينصتلل لماوعك نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسا ىلع طباوض عضي يذلا ١٠/١٤  
تاقيبطت ىلع عينصتلل لماوعك تامادختسالا رصق ىلع ررقملا كلذ يف فارطألا تقفتا دقو . داوملا كلت

يذلا ءاب لودجلا فارطألا تدمتعا ،كلذ ىلع ةوالعو ). فلأ لودجلا يف(ررقملا يف تجردأ ةددحم 
اهديدجت بجاولاو اهيلع قفاوملا تايلمعلا يف مادختسالل ةصصخملا داوملا نم ىوصقلا ةيمكلا ىلإ راشأ 

وأ ‘‘ةضاعتسالا’’حلطصمب لودجلا يف اهيلإ راشملا (ماع لك  ىصقألا ىوتسملاو )‘‘كالهتسالا’’   ،
ا تايلمعلا نم ا  تبلط ،هسفن ررقملا يفو . لودجلا يف ةجردملا نادلبلا يف ةافعملحومسملا تاثاعبنالل

نأو ،ءابو فلأ نيلودجلا ضارعتساب موقي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ًاضيأ فارطألا 
  .ةرورضلل ًاقفو امهليدعتل هتايصوت مدقي

تاررقم نم هالت امو١٠/١٤ررقملل ًاقفوو   - ٢٩ ةدع يف قيرفلا ماق)١(،  ضارعتساب تابسانم    
عينصتلل لماوعك تامادختسا فلأ لودجلا ىلإ فاضت نأب ىصوأو ١٠/١٤ررقملا يف نيدراولا نيلودجلا   

تافصاوملا ،ًايناث ؛ةيلمعلا ءانثأ يئايميكلا لومخلا ،ًالوأ : ىندأ دحك ةيلاتلا ريياعملا نم نيرايعم يفوتست
تافصاوملا يف مكحتلا ،ًاعبار ؛ةرحلا روذجلا تالعافت يف لسالسلا لقنل رصنعك لمعلا ،ًاثلاث ؛ةيئايزيفلا  

ةيلباقلا مدع ،ًاسداس ؛جوتنملا ةدايز ىلع ةردقلا ،ًاسماخ ؛ةجوزللا وأ يئيزجلا نزولاك جتنملل ةيئايزيفلا 
راشأ ،كلذ ىلع ةوالعو . ةيوناثلا تاجتنملا نوكت نم ليلقتلا ،ًاعباس ؛راجفنالل ةيلباقلا مدع/لاعتشالل

                                                           
 .٢٣/٧ و٢٢/١٨ و٢١/٣ و١٩/١٥ و١٧/٧ و١٥/٦تاررقملا   )١(
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، يف قيرفلا ةمدختسم دعت مل لودجلا يف ةجردملا عينصتلا لماوع تاقيبطت نم ًاددع نأ ىلإ ةدع تابسانم  
يلودج نم تاقيبطتلا كلت فذح ىلع فارطألا تقفتا ،قيرفلا نع ةرداص ةيصوت ىلإ ًادانتسا هنأو 

 نم اهيلع قفاوملا عينصتلا لماوع تامادختسا ددع ضافخنا ىلإ ىدأ دق كلذ نأو ،عينصتلا لماوع
رضاحلا تقولا يف ًامادختسا١٤ىلإ قباسلا يف ًامادختسا  ٤٠  .  
نأ ررقملا اذه يف قيرفلا ىلإ فارطألا تبلط دقو . ٢٣/٧ررقملا وه تاررقملا هذه رخآ ناكو   - ٣٠

لصوت ام لمكتسي زجوم ريرقتب نيرشعلاو ةثلاثلا هترود يف عمت   ا ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا دوزي
ررقملا نم فلأ لودجلا يف ةجردملا ةيقبتملا عينصتلا لماوع تامادختسا نأشب جئاتن نم قيرفلا هيلإ  

ىلإ بلُط ،ةقباسلا تاقيقحتلا اهنع تضخمت يتلا ةلصلا تاذ تامولعملل رابتعالا يف ًاذخأو . ١٠/١٤
نوزوأل ا ىلع اهرثأو عينصتلل لماوعك تامادختسالا نع ةئشانلا تاثاعبنالا ريدقتب موقي نأ ًاضيأ قيرفلا

ديرولك عبار مادختسا نأ فارطألا تررق ،ررقملا نم ٨ةرقفلا يفو ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو . خانملاو  
وحن ىلع ٢٠١٢ماع يف ةيساسأ داوم ك ًامادختسا ربتعيس لنيافلا ديرولك رمونوم جاتنإل نوبركلا  ،
سالا كلذ ضارعتساب موقي نأ قيرفلا ىلإ فارطألا تبلط٩ةرقفلا يفو . يئانثتسا يفو دنهلا يف مادخت ، 
ررقملا نم ٣ ةرقفلا يف ،ًاريخأو. ىضتقملل ًاقفو ،ىرخأ نكامأ عورشم مدقت نأ ةنامألا ىلإ بلُط ٢٣/٧   ،
ةباجتسا ةدراولا دودرلل زجوم دريو . عينصتلا لماوعب ةقلعتملا تامولعملل فارطألا ميدقت ريسيتل ةرامتسا

هاندأ٣ و٢نيعرفلا يف تابلطلا كلتل   .  
  ٢٣/٧ررقملل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةب اجتسا  - ٢

عرفلا يف ٢٣/٧ررقملل قيرفلا ة باجتسال ضرع دري  - ٣١ قيرفلل يلحرملا ريرقتلا نم ٢ - ٣ - ٣   
ةدراولاو عينصتلا لماوعك ةيقبتملا رشع ةعبرألا تامادختسا نم ةعست نأ ىلإ قيرفلا ريشيو . ٢٠١٢ماعل 

نوبركلا ديرولك عبار مدختست١٠/١٤ررقملا نم فلأ لودجلا يف  نم ًاددع نأ ىلإ ًاضيأ ريشيو .  
تارامثتسا تبلطت ةمخض قفارم ىلع موقت ةميدق تايلمع لمشت عينصتلل لماوعك ةيلاحلا تامادختسالا 
ثيح نم لاعف وحن ىلع قفارملا هذه ليوحت ،ليحتسملا نم نكي مل نإ ،بعصلا نم لعجي وحن ىلع ةريبك 

ةمزاللاةعرسلابو ةفلكتلا مل هنأب قيرفلا دافأ ،عينصتلل لماوعك ةيدرفلا تامادختسالاب قلعتي اميفو .  
هنكل ،كلذل ددحملا تقولا لالخ فلأ لودجلا يف ةجردملا تامادختسالا عيمج ضارعتسا نم نكمتي 
يف ةيقبتملا تامادختسالل ًاضارعتسا يرج   يس هنأ ىلإ راشأو ،تامادختسالا كلت نم ةسمخ ضرعتسا

  .ةمداقلا ةيلحرملا هريراقت
ضومحلا جاتنإ دنع ) NCl3(نيجورتنلا ديرولك ثلاث ةلازإل نوبركلا ديرولك عبار مادختسا   )أ(

ررقملا نم فلأ لودجلا يف ١مادختسالا (تايولقلاو   ١٠/١٤( 

ديرولك ثلاث ةلازإل نوبركلا ديرولك عبار مدختست فارطألا نم ًاددع نأ ىلإ قيرفلا راشأ   - ٣٢
يئابرهكلا ليلحتلا يف لثمتت قاطنلا ةعساو ةيلمع راطإ يف تايولقلاو ضومحلا جاتنإ دنع نيجورتنلا  

يدؤي امم ،لئاسلا يف يئابرهك رايت ريرمت لالخ نم )حلام ءام(لئاس يف ) يداعلا حلملا(مويدوصلا رولكل   ،
ةدام يهو)مويدوصلا ديسكورديهو رولكلا رصنع نم نوكملا(يواكلا ادوصلا جاتنإ ىلإ  ةديدش ،   

ريمدت ةيغب يئايميك فشاكب اهتلماعمو بيذم ىلإ اهصالختساب رولكلا نم اهتلازإ يرجي اذل ،راجفنالا 
ديرولك ثلاث ةيمك نإف ءاقن رثكأ حلم مادختسا لاح يف هنأ ىلإ قيرفلا ريشيو . نيجورتنلا ديرولك ثلاث
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نوبركلا ديرولك عبار مادختسا نإ ف يلاتلابو ،امبر ةمودعم وأ ةياغلل ةليئض نوكتس ةجتنملا نيجورتنلا
 ةيبمولوك ةكرش هتمدق عورشم ىلإ قيرفلا ريشي ،ةركفلا هذهل ًامعدو. ًايرورض نوكي نل ةبيذم ةدامك

ددعتملا قودنصلا ةقفاوم لانو ) .Prodesal S.Aمساب ًاقباس فرعت تناك يتلا  (.Quimpac S.Aيه 
عبار نع ةضاعتسالا نم ةكرشلا تنكمت ،عورشملا اذه لالخ نمو . لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا

  .نوزوألل ةدفنتسم ريغ ةدام وهو ،مروفورولكلاب نوبركلا ديرولك
ةيلمع نم ثعبنملا فّلخملا زاغلا نم ديرولكلا ةداعتسال نوبركلا ديرولك عبار مادختسا   )ب(

ررقملا نم فلأ لودجلا يف ٢مادختسالا (رولكلا جاتنإ   ١٠/١٤(  
زاغلا نم ديرولكلا ةداعتسال ماع هجوب مدختسي نوبركلا ديرولك عبار نأ ىلإ قير فلا راشأ  - ٣٣

عبار مادختسا نإف قيرفلا لاوقأ بسحبو . رولكلا رصنع جاتنإل ةيعانصلا ةيلمعلا نع مجانلا فلخملا
ةرقفلا يف ةدراولا عينصتلا لماوع ريياعم نم ‘٦’ و‘٥’ و‘١’ريياعملا يفوتسي نوبركلا ديرولك  عأ٢٩  . هال 

جاتنإ دنع ) NCl3(نيجورتنلا ديرولك ثلاث ةلازإل مروفورولكلا مادختسا ىلإ هابتنالا تفل قيرفلا نكل 
  .فلخملا زاغلا نم رولكلا زاجتحال ًاديفم نوكي دق هنأ ىلإ ًاريشم ،تايولقلاو ضومحلا
فايلألا جاتنإ يف بيذمك ) CFC-11 (١١ - يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم مادختسا  )ج(
ررقملا نم فلأ لودجلا يف ٦مادختسالا (ةيعانصل ا  ١٠/١٤(  

يف بيذمك ) CFC-11 (١١ - يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم مادختسا نأ ىلإ قيرفلا راشأ  - ٣٤
عينصتلا لماوع مادختسا ريياعم يفوتسي هنأ ذإ ،عينصتلل لماعك ًامادختسا ربتعي ةيعانصلا فايلألا جاتنإ 

ةينعم لمع ةقرف نع ١٩٩٧ماع يف ردص ريرقت ىلإ قيرفلا ريشي ،لئادبلاب ق لعتي اميفو. ‘٤’ و‘٢’ و‘١’  
ةيضرم نكت مل جئاتنلا نأو ،اهرابتخا مت نكمم ليدب ةئام نم رثكأ كانه نأ ىلإ ه   ونو ،عينصتلا لماوعب

ثحبلا نأ ذئدنع قيرفلل ليق دقو ). CFC-11 (١١ - يرولف يرولكلا نوبركلا بكرمب قلعتي اميف الإ
  .نيحلا كلذ ذنم ةديدج تامولعم يأ قلتي مل هنكل ،رمتسيس لئادب نع
لودجلا يف ٩مادختسالا (ميدولكياسلا جاتنإ يف بيذمك نوبركلا ديرولك عبار مادختسا   )د(  

  )١٠/١٤ررقملا نم فلأ 
لمشتو . ميدولكياسلا ةدام جاتنإ يف بيذمك مدختسي نوبركلا ديرولك عبار نأب قيرفلا دافأ  - ٣٥

جتان بسرت مدعو ،ةيبناج تالعافت يأ ءاغلإ لفكت ةصاخ طورش يف متت نأ متحي ةجرتن ةلحر م ةيلمعلا
داعي نوبركلا ديرولك عبار ةيمك مظعم نكل ةيلمعلا نع ةمجانلا اياقبلا ريمدت متيو . لعافمُلا يف لعافتلا
تغلب ةيلمعلا هذه نع ةمجانلا تاثاعبنالا نأ ٢٠١٠ماع يف ديفأ دقو . اهريودت نأو يرتم نط ٠,١٠٣   

ًايرتم ًانط٧٢٣,١٢٦تغلب ةضاعتسالا داوم  ريياعم ةيلمعلا هذه يف نوبركلا ديرولك عبار يفوتسيو .  
لعافتلا اذه يف مروفورولكلا مادختسا نكمي هنأ تاءاربلا ضعب معزتو . ‘٧’ و‘٥’ و‘١’عينصتلا لماوع 

ةيسنرفلاArkemaةكرش نكل . نوبركلا ديرولك عبار نم ًالدب بيذمك دق اهتقبس يتلا تاكرشلاو    
  .ةيضرم نكت مل ليدبلا اذه جئاتن نأب تدافأ
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ةنورملا يلاعلا نيليثيلوبلا جاتنإ يف ١١٣ - يرولفلا يرولكلا نوبركلا بكرم مادختسا  )ه(  
ررقملا نم فلأ لودجلا يف ١٤مادختسالا (  ١٠/١٤(  

إ يف عينصت لماعك١١٣ - يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم مدختسي  - ٣٦ نيليثيلوبلا فايلأ جاتن  
ضرعم يفو . ٢٠٠٥ماع يف قيرفلا هب ماق نأتم ضارعتسال مادختسالا اذه عضخ دقو . ةنورملا يلاعلا

نوبركلا بكرمل ةليدب ةدام نأب تدافأ ةدحاو ةع ٢٣/٧رارقلل ةباجتسالا   نصم ةهج نأ ىلإ قيرفلا راشأ ،
ًايضرم ءادأ تققح دق١١٣ - يرولف يرولكلا تائم رابتخاب تماق ا هجلا تراشأو.    أ ىلإ ةروكذملا ة
نأو نوزوألل ةدفنتسملا ريغ ١١٣ - يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم لئادب نم فوتسي مل اهنم ًايأ ’’ 

ريياعملاو ،ءانبلا داوم عم مؤاوتلاو ،ةيمسلاو ،نايلغلا ةطقنو ،لاعتشالا ةيلباقب ةقلعتملا ينقتلا ءادألا ريياعم 
ىلإ قيرفلا ريشيو . ‘‘هسفن تقولا يف جتنملا ءادأو تافصاوم ىلع ظافحلاو ،ةداعتسالا ةيلباقو ،ةيداصتقالا

ريياعم يفوتسي١١٣ -يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم نأ    .‘٦’ و‘٢’ و‘١’عينصتلا لماوع   
يف ةدراولا ةيقبتملا عينصتلا لماوع تامادختسا نم تاثاعبنالا تاريدقت نع تامولعم   )و(
تدافأ يتلا تانايبلا ىلإ دانتسالاب ،خانملاو نوزوألا ىلع اهرثأو ا ١٠/١٤ ررقملا نم فلأ لودجلا  

  ٧ةداملا بجومب فارطألا 
هتباجتسا ضرعم يف قيرفلا راشأ ،خانملاو نوزوألا ىلع رثألاو تاثاعبنالا تاريدقتب قلعتي اميف   - ٣٧

ةليصح نكل ،ةلماك ريغ فارطألا نم ةمدقملا تانايبلا نأ ىلإ٢٣/٧رارقلل  ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا عيمج    
ًايرتم ًانط٢٨٤تغلب عينصتلل لماوعك اهمادختسا نع ةمجانلاو اهنع غالبإلا مت يتلا نوزوألل  نأ ثيحو .  

نإف ١,١نوزوألا ذافنتسا ىلع هتردق غلبت يذلا نوبركلا ديرولك عبار نم نوكتت تايمكلا هذه مظعم   ،
قلعتي اميفو . نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًايونس نط نويلم ٣١٢وه نوزوألا دافنتسال ردقملا رثألا 

ةدمل يملاعلا رارتحالا ثادحتسا ىلع ةردق مادختسابو ،خانملا ىلع رثألاب ـل ةيواسم ةنس١٠٠    ١٤٠٠ 
ةدمل هتمهاسم نإفنوبركلا ديرولك عبار نم ًانط  يواست ةنس ١٠٠  يناث لداعم نم نط ٣٩٧ ٦٠٠   

  .كيكشتلا نم ًاريبك ًاردق يعدتست ماقرألا هذه نأ ىلإ قيرفلا ريشيو. نوبركلا ديسكأ
  لنيافلا ديرولك رمونوم جاتنإ يف نوبركلا ديرولك عبار مادختسا  )ز(

ررقملا نم ٨ةرقفلا يفو ،هالعأ هيلإ راشملل ًاقفو   - ٣٨ رابتعا فارطألا تررق ٢٣/٧  عبار مادختسا ، 
مادختسا ةباثمب لنيافلا ديرولك رمونوم جاتنإ يف نوبركلا ديرولك ةروصب كلذو ةيساسأ ةدام ك   ،
قيرف ىلإ فارطألا تبلط ،ررقملا نم ٩ةرقفلا يفو ،كلذ ىلع ةوالعو . ٢٠١٢ماع ىتح  ةيئانثتسا  

رمونوم جاتنإ يف نوبركلا ديرولك عبار مادختسا ضارعتساب موقي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 
،. كلذل ةجاحلا تعد اذإ فارطألارئاس ىدلو ،دنهلا يف ،لنيافلا ديرولك  ةنجل تماق  ررقملل ةباجتساو

نم لنيافلا ديرولك رمونوم جاتنإ يف نوبركلا ديرولك عبار رود ةساردب ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا 
عبار مادختسا فصو لضفألا نم نأ ىلإ ةنجللا تصُلخو . نيليثيإلا ديرولك يناثل يرارحلا ليلحتلا لالخ

ًارظن ،عينصت لماع نم ًالدب ةطيسو ةدامل مادختسا هنأب لنيافلا ديرولك رمونوم جاتنإ يف نوبركلا ديرولك 
ةعجر نود هليوحت مت وأ ر  ةيناكمإل ًارظنو . مد دق همظعم وأ مدختسملا نوبركلا ديرولك عبار لمجم نأل

نم ةمدقملا تامول عملل مييقت ءارجإ يرورضلا نم نأ ةنجللا تأر دقف ،ةيلمعلا يف تافالتخا دوجو
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اهيلإ تصلخ يتلا ةجيتنلا ناك اذإ ام ديدحتل نيليثيإلا ديرولك يناث ةيلمع مدختست يتلا ىرخألا فارطألا 
  .نيليثيإلا ديرولك يناث نم ًاقالطنا لنيافلا ديرولك رمونوم ريضحت اهيف يرجي يتلا قفارملا عيمج ىلع قبطنت

  عينصتلا لماوع تامادختسا نعفارطألا غالبإ ريسيتل ةنامألا ةباجتسا   - ٣
فارطألا ىلإ ٢٣/٧ررقملا بلط ،هالعأ هيلإ راشملل ًاقفو   - ٣٩ لماوعل تامادختسا اهيدل يتلا  

يف مدختست نأو ١٠/١٤ررقملا بجومب ةبولطملا تامولعملا ميدقت ىلإ ردابت نأ ،اهيضارأ ىلع عينصتلا   ،
،. نوزوألا ةنامأ ىدل حاتملا جذومنلا كلذ ةبولطملا تامولعملا ةرامتسا دادعإب ةنامألا تماق كلذل ًاعبتو  
راذآ٣١ يف ٢٣/٧ررقملا هددح يذلا يئاهنلا دعوملا لولحبو . فارطألل اهتحاتأو دق نافرط ناك ،سرام / 
نأب مويلا ىتح ًافرط ١٣٩دافأ ،كلذ ءانثأ يفو . امهيدل عينصتلا لماوع تامادختسا نع تامولعم امدق  
  .عينصتلل لماوعك نوزوألل ةدفنتسم داومل تامادختسا اهيدل سيل

لامعألا لودج نم٥دنبلا  يف ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل لايرتنوم لوكوتورب ةجلاعم :  
  )٢٣/١١ررقملا (نفسلا ةنايص 

ةقيثو ٢٣/١١هررقم يف ،ةنامألا ىلإ فارطألل نورشعلاو ثلاثلا عامتجالا بلط   - ٤٠   دعت نأ  ،
نفسلا نتم ىلع ةنايصلا يف اهمادختسال نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيب نع ةيلاحل ا تامولعملا عيمج نمضتت
نأ ضرتفملا نمو . ىرخأ لود مالعأ عفرت يتلا نفسلا اهنيب نم ،نفسلا نتم ىلع ىرخأ تامادختسالو

؛نفسلل تاعيبملاب قلعتتو قباسلا يف فارطألا ىلإ تمدُق تامولعمو تاهيجوت يأ ىلع ةقيثولا يوتحت 
نع تامولعمو ؛تاعيبملا كلتب طبترملا كالهتسالا باسحل فارطألا اهعبتت يتلا ةيفيكلا نع تامول عمو

ةراجتلا عم ،ةيملاعلا كرامجلا ةمظنمو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا لثم ،ةيلودلا تائيهلا ا   لماعتت يتلا ةيفيكلا
هق بناج ىلإ ،نفسلاب نيطبترملا اهمادختساو نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب  بطت يذلا راطإلا نع ةماع ةحمل  
ةقيثولا يف لمعلا اذه جئاتن ىلع عالطإلا نكميو . ةلصلا تاذ ةطشنألا ةرادإ يف فارطألا كلت

UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/6 . هاندأ٤٩ - ٤١تارقفلا يف جئاتنلا مهأل زجوم دريو  .  
، ١٩٩٣ و١٩٩١يماع يف ن ادوقعملا فارطألل سماخلاو ثلاثلا ناعامتجالا جلاع  - ٤١ يلاوتلا ىلع  ،

ىلع قيرحلا ءافطإو ديربتلا مظن ةئبعت ةداعإ ضرغب نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب دادمإلا نع غالبإلا ةلأسم 
 ٣/٩نيررقملا بجومب فارطألا تدمتعا ،ديدحتلا هجو ىلعو . ئناوملا يف اهدوجو دنع نفسلا نتم
ةداملا راطإ يف تانايبلاب ةدافإلل تارامتسا ٥/٥و نم٧  لايرتنوم لوكوتورب  هذه ةمدقمل ًاقفوو .  
ءافطإو ديربتلا مظن ةئبعت ةداعإل ةمدختسملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تايمك رابتعا يغبني ’’ تارامتسالا
ةطلسلا وذ دلبلا اهكلهتسي يتلا تايمكلا نم ًاءزج ئناوملا يف اهدوجو دنع نفسلا نتم ىلع قئارحلا  
ةرب يغبنيو ،ءانيملا ىلع ةيئاضقلا  تنمضت ،كلذ ىلع ةوالعو )٢(.‘‘دصملا تايمكلا ماقرأ يف اهجاردإ يلاتلا  

يماع نيب فارطألا اهمدختستل ةنامألا ا   تاميلعت ١٩٩٧ و١٩٩١دعأ يتلا تانايبلا غالبإ تارامتسا  
ن وزوألل ةدفنتسملا داوملا ةجلاعمو نفسلا تازيهجت ةئبعت ةداعإب ةقلعتملا تارداصلاو تادراولا نع غالبإلل

يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةلماعم ةيفيك نع تاهيجوت يأ رفوت مل ا . ةرحلا ةراجتلا قطانم يف  أ ديب
ةنايصلا تاجايتحا ءافيتسال ةيفاك تايمكب ةنيفس ا    دم يتلا تازيهجتلل ةيلامجإلا ةعسلا نع ديزت وأ (ت

                                                           
)٢(  UNEP/OzL.Pro.5/12 ةرقفلا ،لوألا قفرملا  ،٨. 
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داوملا كلت ا  ةنيفسلا مقاط نم وأ داوملا رفوت يتلا ةكرشلانم امإ(ةنايصلل ًالعف مدختست ال اهنكل ) أبعت   (
  .ءانيملا يف ةنيفسلا دوجو ةرتف لالخ
دمتعا١٩٩٧ماع يفو   - ٤٢ ررقملا فارطألا ت،  طيسبتل قئارط يف هلالخ نم اورظن يذلا ٩/٢٨   

ةلماعمب فارطألل زعوت يتلا تاميلعتلا داعبتسا نع مهلامعأ ترفسأو . تانايبلا نع غالبإلا تارامتسا
يف ةدوجوملا ملعلا نفس نتم ىلع تازيهجتلا ةئبعت ةداعإل مدختست يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادخت سا
تاميلعت الإ ةيلاحلا غالبإلا تارامتسا نمضتت ال ،كلذل ةجيتنو . يلحملا اهكالهتسا نم ءزجك اهئناوم
  .اهريدصت داعملا داوملاو تادراولا نم ًالدب ةرباعلا تانحشلا نع
، ٢١هعومجم ام مدق دق و  - ٤٣ نيرشعلاو ةعبسلا ءاضعألا هلود مساب يبوروألا داحتالا اهنيب نم ،ًافرط  

يداحلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا نع رداص هيجوتل مهنم ةباجتسا ةنامألا ىلإ تامولعم 
اهتلماعم ةيفيك نع ةحضاو تامولعم اهريراقت يف فارطأ ةعبرأ مدقت ملو  .٢٣/١١ررقمللو نيثالثلاو 

يبوروألا داحتالا اهيف امب (ةيقابلا رشع ةعبسلا فارطألا تدافأ اميف ،كالهتسالاب ةنراقم تاعيبملا كلتل 
ضارغأل نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب اهيضارأ ىلع ةدوجوملا نفسلا دادمإ عم لماعتت ا ) ءاضعألا هلودو أ
لاطت ةلماعملا هذه نأ فارطألا كلت نم ليلق ددع حضوأ و. يلحملا اهكالهتسا نم اءزج هرابتعاب ةنايصلا
  . طقف ةنايصلا ضارغأل تامادختسالا ال ،ًامومع نفسلا نتم ىلع تامادختسالا

هالعأ ةروكذملا رشع ةعبسلا فارطألا نيب نم فارطأ ةثالث نأ ديب  - ٤٤ مساب غلبأ فرط كلذ يف امب ( 
نيرشعلاو ةعبسلا ءاضعألاهلود رفت ا)    تازيهجت ةنايصل ةمدقملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نيب قأب تدافأ  

ةنيفسلا ا    دم  ) اهنع ديزت وأ ةنايصلا تاجايتحاب يفت تايمكب(ت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملاو ةنيفسلا
ام . ءانيملا يف اهدوجو ءانثأ ةنيفسلا تازيهجت ةئبعت ةداعإل مدختست ال اهنكل  أ مهنم نافرط حضوأو

اذإ وحنلا سفن ىلع دادمإلا لماعي هنأ ثلاثلا ددحو ،ملعلا ةلود ىلإ تارداصك دادمإلا اذه نالماعي 
فارطألا ضعب تراشأو. ةنايصلل عضختس يتلا تازيهجتلل ةيلامجإلا ةعسلا نع دادمإلا تايمك تداز  

ال م  نفس نت م ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تامادختسا وأ تاعيبمل ةيمسر تاءاصحإ نوكلتمي أ ىلإ
  .رابتعالا يف داوملا هذه ذخأت مل مهيدل صصحلا ديدحتو صيخرتلا مظن نأل ،ةيبنجألا ملعلا

تانايب فارطألا دحأ مدق ٢٣/١١ررقملا بجومب ةبولطملا ةيفاضإلا تانايبلا ميدقتب قلعتي اميفو   - ٤٥  ،
نط٢٤٢اهرادقم هنفس نتم ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع  ركلا تابكرم نمًا  ةيرولكورديهلا نوب  

ًامالعأ لمحت يتلا نفسلا ىلإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداص نع تانايب طقف نافرط مدقو . ةيرولف
رخآ مدق اميف ٢٠١٠ - ٢٠٠٨ماوعألا نع تانايبلا هذه نيفرطلا دحأ مدقو . ةيبنجأ هلود مساب (، 
دافأ يتلا ةيمكلا تغلبو ا . ٢٠١٠ - ٢٠٠٩ةرتفلا نع تانايبلا هذه ) نيرشعلاو ةعبسلا ءاضعألا

ماع نع ًايرتم ًانط ١٤,٤لوألا فرطلا  ، )ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم اهبلغأ (٢٠٠٨ 
ًانط ٦٠٨نافرطلا هب دافأ يذلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يلامجإلا كالهتسالا غلب اميف   

يماعل ًايرتم ًانط ٤٨٣و ًايرتم يلاوتلا ىلع٢٠١٠ و٢٠٠٩   .  
تانايب ةدعاق يف ثحبلا نم ن   - ٤٦  يبتي ،فارطألا اهتمدق يتلا هالعأ ةدراولا تامولعملا ىلإ ةفاضإلابو

ملعلا نفس ىلإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداص ديدحتب فارطأ ةثالث تماق ،هخيرات ىتح ،هنأ ةنامألا 
ةيونسلا ا  تابكرم نم لوألا ماقملا يف داوملا هذه نوكتتو. انايب نع ريراقتلا ضعب نمض ىرخألا  
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ةبارق نم ا   ماع يف ًايرتم ًانط ٣٧ايمك حوارتتو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا نم برقي ام ىلإ ٢٠٠٥   
ماع يف ًايرتم ًانط ٦٧ لخدم ىلع يوتحت ال غالبإلا تارامتسا نأ ىلإ ةراشإلا ريدجلا نم نأ ديب . ٢٠١٠ 
اهريراقت يف ماقرألا هذه جاردإب فارطألا ضعب موقت امبرو ،نفسلا ىلإ تارداصلا نع غالبإلاب صاخ  

تارداصلا كلت نم ضرغلا ديدحت نود تارداصلا تانايب نع ةلم ا.  
ررقملل ةباجتسالل تامولعم تمدق يتلا فارطألا اهيلإ ته   - ٤٧  ون يتلا لئاسملاب قلعتي اميفو
حضوأ٢٣/١١ داوملا ليجست مدع نأ فارطألا نمةلق ت،  دق ملعلا نفس ا     دم  ت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا  

حيرصت ىلع لوصحلا يعدتست  ال يتلا تايمكلا هذه نأ ذإ ،عورشملا ريغ راجتإلل لغتست ةرغث لكشي
ةفاضإلابو  .ىرخأ ئناوم يف وأ راحبلا يلاعأ يف لمعت ىرخأ ملع نفس ىلإ لقتنت دق ريدصتلا/داريتسالل

دادمإ ءانيملا لود لماعفارطألا نم ددع برعأ ،كلذ ىلإ   عفرت يتلا نفسلا تات نأ نم مهقلق نع  
اهتلماعم نم ًالدب ملعلا لود ىلإ تارداص ا   أ ىلع ةيبنجألا ئناوملا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب مهمالعأ

مدع ةلاح ىلإ م ؤي دق جهنلا اذه عابتا نأ ىلإ ةصاخ ةروصب اوراشأو. ءانيملا لودل يلحم كالهتساك  يد
رابتعالا يف ذخأت مل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب ةقلعتملا ساسألا طوطخ نأل ًارظن ،لاثتم ا

اهطباوض نألو ،ةيلودلا ةراجتلا لقح يف ةلماعلاو اهمالعأ عفرت يتلا نفسلا نتم ىلع ةمدختسملا تايمكلا 
تبرعأو . نفسلا هذهل ةداتعملا ةنايصلا تاجايتحال صصح ديدحت وأ صيخارتلا رادصإ لمشت ال ةيلحملا

ا  اكرش ةعاطتساو ةردق نم جهنلا اذه   دحي نأ نم اهقلق نع اهرودب ةريغصلا ةيرزجلا لودلا نم ددع
يذلا تقولا يف لثمألا وحنلا ىلع ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا ىلع ا   اعانصو

صلختلاو تابكرملا هذه كالهتسا ديمجت ىلإ ةيمارلا ةيمازلإلا لوحتلا ةيلمع يف ةيمانلا نادلبلا هيف كراشت  
  .لايرتنوم لوكوتورب هطرتشي امل ًاقفو ًايجيردت اهنم

ةيملاعلا كرامجلا ةمظنمو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا عم تارواشم ةنامألا ترجأ ،بولطملل ًاقفوو   - ٤٨
ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا دعاوق ط رتشتو. نفسلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل اهتلماعم ةيفيك ىلع عالطالل

ةيلامجإلا اهتلومحغلبت يتلا نفسلا ىلع  ةلفقملا ريغ تازيهجتلاو مظنلاب ةمئاق مدقت نأ ديزي امو نط ٤٠٠   
ثولت عنمل ةيلودلا ةداهشلا قحلم يف اهجردت نأو ،نوزوألل ةدفنتسم داوم ىلع ةيوتحملاو ةمئاد ةروصب 

لجسب ظفتحت نأ ًاضيأ نفسلا كلت ىلع بجيو . ةنيفسلا هعفرت يذلا ملعلا ةلود نع ردصت يتلا ءاوهلا
ةئبعتلا ةداعإو دادمإلا تايلمعل ةمدختسملا داوملا كلت تايمك هيف لجست نأو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل 

نأو لجسلا اذه اهيدل نوكي نأ نفسلا يف طرتشي هنأ نم مغرلا ىلعو . صلختلاو غيرفتلاو حالصإلاو
ذافنإ لكوي لب ،تالجسلا هذه ضارعتسال ةمزاللا ةيالولاب ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا فلكت ملف ،هئلمب موقت  

ةيلودلا ةيقافتالا نم سداسلا قفرملا ىلع ةدقاعتملا فارطألا ئناوم يف ةباقرلا نع نيلوؤسملا ىلإ طرشلا اذه 
  .ددصلااذه يف لاثتمالل ةيلود تامازتلا يأ دجوت  الو. نفسلا نع مجانلا ثولتلا عنمل

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف ةراجتلا ةلأسم لوانتت الف ةيملاعلا كرامجلا ةمظنم دعاوق امأ   - ٤٩
هتاذ   داوملا تايمك بئارضلاو موسرلا نم ىفعتو . دحب مادختسالا اذه وأ نفسلا نتم ىلع اهمادختسال

تلا يضارألا يف اهدوجو ءانثأ ةنيفسلا ا  دم  كانه نأ ديب ،ةلودلا كرامجل ةعبا ت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا
قلت مل ةسرامملا هذه نكل . كرامجلا تاطلس هبلطت ةلص يذ نالعإ يأ يف اهليجستب يصوت ةسرامم

ةيملاعلا كرامجلا ةمظنم يف وضع ةلود١٦نم الإ ،هخيرات ىتح ،لوبقلا  تانايبلا ليجست لازي الو .  
ضارعتسا اهلوخت يتلا ةيالولاب ةيملاعلا كرامجلا ةمظ نم فلكت ملو. ينعملا دلبلا تايحالص نم هذه ةيكرمجلا
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ةمظنملا تماق ،ىرخأ ةهج نمو . ددصلا اذه يف لاثتمالل ةيلود تامازتلا يأ دجوت الو ،تامولعملا هذه
كلذ يف امب ،تاودأ نم ا ٢٠١٢ماع يف   طبتري امو مئاوتملا ماظنلا نأشب ةيلودلا اهتيقافتا حيقنتب  

  .اهتنراقمو تانايبلا كلت عمج تاودألا هذه رسيتو. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تايمست
لامعألا لودج نم٦دنبلا  ةيفاضإلا تامولعملا نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت :  

  )٢٣/٩ررقملا (نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادب نع 
، ٢٣/٩هررقم يف ،يداصتقالا مييق تلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ نورشعلاو ثلاثلا عامتجالا بلط  - ٥٠

ريرقتلا اذه نمضتيو ،نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ ًاريرقت مدقيو    دعي نأ
ةيلاعفلا تاذ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل لئادبلا فيلاكت اهنيب نم ،رومأ ةلمج نع تامولعم 

ا ةيد  تاذ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل لئادب و ؛ًايئيب ةراضلا ريغو ًايداصتقاو ًاينقت ةتبثملا
ةرارحلا تاجرد فورظ يف اهمادختسال ةمئالملاو ًايئيب ةراضلا ريغو ًايداصتقا ةيد   او ًاينقت ةتبثملا ةيلاعفلا

عاونأو تايمكو ؛ىرخألا لماوعلاو ةءافكلا ىلع ةرارحلا تاجرد ريثأت ةيفيك كلذ يف امب ،ةيلاعلا ةطيحملا  
 ، ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نع ًالدب اهمادختسال ططخملا وأ لعفلاب ةمدختسملا لئادبلا

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نادلب يف ا   ةداملا نم ١اقيبطت بسح ةفنصم لايرتنوم لوكوتورب نم ٥   
ةينقتلا ىودجلا مييقتو ؛ا   ءاربخلا عم رواشتلاب تارايخلل ةيئيبلاو ةيداصتقالاو ةلماعلا ريغ فارطألاو

ررقملا يف ةحورطملا لئاسملا ةساردل لمع ةقرف قيرفلا أشنأ٢٣/٩ررقملل ةباجتساو . نييملعلا تماقو . ، 
دل كلت نع ريرقت دادعإب لمعلا ةقرف  ا يف دري لئاسملا ماعل قيرفلل يلحرملا ريرقتلا نم ٢   ٢٠١٢ .
تانولاهلاو تابيذملاو ىواغرلاو ديربتلا نعًاعورف ريرقتلا نمضتيو   .ينقتلا ريرقتلا اذهل زجوم هاندأ دريو.  

يفف . ررقملا ماكحأل كرتشم مهف ىلإ لصوتت نأ لمعلا ةقرف ىلع ناك ،ضارعتسالا ءدب دنعو  - ٥١
قايس يف ًايئيب راض ريغ ’’حلطصملل فيرعت عضو نكمملا ريغ نم نأ لمعلا ةقرف تأر ،لوألا ماقملا 

، ‘‘تاريسفتلا نم ةعساو ةعومجم دوجو نود يراجتلا رفاوتلاو ةينقتلا ىودجلا ةيملعلا فراعملا نأل ًارظن  ،
لمعلا ةقرف تصلخو . ةتباث ريغ فراعم يه ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادبب ةقلعتملا فراعملا كلذ يف امب
نودو ،قستم وحن ىلع ٢٣/٩ ررقملل ةيعرفلا تارقفلا عم لماعتت نأ تاعاطقلا نم لك ىلع نأ ىلإ  

حلطصملا كلذ نمضتت يتلا ماكحألل ًادئاس ًاطرش‘‘ًايئيب راض ريغ’’حلطصملا رابتعا  ىلع ةوالعو . ‘‘ 
ًايداصتقا ةيد   او ًاينقت ةتبثملا ةيلاعفلا تاذ لئادبلا فيلاكت مييقت ىرجي نأ ًاضيأ لمعلا ةقرف تررق ،كلذ

، يهلا نوبركلا تابكرمل ساسأ طخب ةنراقم تابكرملا كلت ىلع ةيوتحملا تازيهجتلا وأ ةيرولف ةيرولكورد
 .ةنراقملا ضرغب يملاعلا رارتحالا ثادحتسا ىلع ةيلاعلا ةردقلا تاذ لئادبلا قيبطتل مييقت ءارجإ يغبني هنأو

 ءاوهلا فييكتو ديربتلا  ) أ(
، فييكتو ديربتلا عاطق يف ةحاتملا تارايخلل ةيئيبلاو ةيداصتقالاو ةينقتلا ىودجلا مييقت دنع  - ٥٢  ءاوهلا

 يفو لاعتشالل اهتيلباقو ةليدبلا تادربملا ةيمسو تادعملا ضعبل ةقاطلا مادختسا ةءافك يف لمعلا ةقرف ترظن
ةيعمت ةرشابملا فيلاكتلاو يرارحلا سابتحالا تازاغ تاثاعبنا   ىلإ رظنلابو). تارايخلا ضعبل (او
 ةينمزلا دوقعلا يف ةنميهملا يه نوكتس راخبلا طغض ةرود نأ ىلإ قيرفلا راشأ ًايلاح ةحاتملا ايجولونكتلا

،  تادربمب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لادبتسا يه ةيسيئرلا تارايخلا لظت ثيح ةمداقلا
تفن. ةليدب   ا ةصاخلا يملاعلا رارتحالاةيناكمإ  قفو تابكرملا كلت لحم لحتس يتلا تادربملا تارايخ صو
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 تاذ تادربملاو). ةعفترم/ةطسوتم يملاع رارتحا ثادحإ ةردقو ةضفخنم يملاع رارتحا ثادحإ ةردق(
 نوبركلا بكرم لحم لحتل ةمئالم عساو قاطن ىلع ربتعت يتلا ضفخنملا يملاعلا رارتحالا ثادحإ ةردق
 HC-1270و HC-290و HFC-161و HFC-152a تابكرملا يه) HCFC-22 (٢٢ - يرولف يرولكورديهلا

 رارتحالا ثادحإ تاردق تاذ ثادحإ تاردق نيب نمو. HFC-1234zeو HFC-1234yfوR-744 وR-717 و
 نم ديدعلا كانه نأ مغر ،HFC-32و R-404Aو R-410Aو HFC-134a تابكرملا عفترملا/طسوتملا يملاعلا
تفن دقو. ةئفلا هذه نمض ًاضيأ عقت يتلا ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم نم ىرخألا جئازملا تارايخلا ص 
 ثالثو ةضفخنم يملاع رارتحا ثادحإ تاردق تاذ تاعومجم عبرأ (تاعومجم ةعبس يف تادربملاب ةقلعتملا
 لاعتشالل اهتيلباقو اهتيمس ةجردل ًاقفو) ةعفترم/ةطسوتم يملاع رارتحا ثادحإ تاردق تاذ تاعومجم
  . داوملا عم اهقفاوتو

 يجيردتلا صلختلل اهمادختسا نكمي تايجولونكت كانه راخبلا طغض قيرط نع ديربتلا فالخبو  - ٥٣
ةفف ديربتلا مظنو صاصتمالا تارود يهو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم جنلريتس مظنو ا 
 لمعلا ةقرف ريرقت نأ ديب. ىرخألا ةيمانيدلا ةيرارحلا تارودلا نم ددعو ةيئابرهكلا ةيرارحلا تارودلاو
 ءاوهلا فييكت تاقيبطت صخي اميف ةيراجتلا ىودجلا ىلإ ىتح رقتفت تايجولونكتلا هذه مظعم نأ ىلإ راشأ

ا ةينقتلا ةيحانلا نم ةيدجم ةليدبلا تايجولونكتلا هذه نأ مغرو. هديربت قيرط نع  نآلا ىتح تبثت مل إف
 ًاحاجن ققحت نل تايجولونكتلا هذه نأ ىلإ ريرقتلا راشأ دقف كلذلو. ةيداصتقالا ةيحانلا نم ةيلمع أا

 نإف هيلعو. مداقلا دقعلا لالخ) صاصتمالا تارود لثم (ةصصختملا تاقيبطتلا يف الإ حجرألا ىلع
 نوبركلا بكرم نم يجيردتلا صلختلا ديعص ىلع فيفط ريثأت اهل نوكيس ةليدبلا تايجولونكتلا
  ).HCFC-22 (٢٢ - يرولف يرولكورديهلا

 تادعملا يف تادربملاب ةقلعتملا ًايبسن لجألا ةليوطلا تارايخلاو ةيلاحلا تارايخلا ريرقتلا فصيو  - ٥٤
 ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختساب ءاوهلا فييكتو ديربتلا تاقيبطت نم قيبطت لكل ةديدجلا
. ةمئاقلا مظنلا ثيدحت وأ ليوحت ىلع سيلو طقف ةديدجلا مظنلا ىلع مامتهالا زكرتي ًامئادو. ةيرولف
 HFC-161 نيبكرملا لثم (تارايخلا نم ديدعلا نأ الإ عساو قاطن ىلع ةليدبلا تادربملا ضعب رفوتتو
 يف ًامامت ةزهاج تسيل) ىرخأ ةعبشم ريغ ةيرولف ةيرولكورديه نوبرك جئازمو تابكرمو HFC-1234yfو
 ةحاتملا تادربملا ضعب مادختسا ريوطت يرجي لازي الو. رشابم لكشب اهقيبطت نكمي الو يلاحلا تقولا

 لماش فيصوت ىلع عالطالا نكمي هنإف ريرقتلا يف هيلإ ريشأ امكو. ةمظنألا نم ةنيعم عاونأ يف ًايلاح
 ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نع رداصلا ٢٠١٠ ماعل مييقتلا ريرقت يف تادربملا ايجولونكت تارايخل
  .ديربتلاب

 تادربم دامتعاب ةطبترملا فيلاكتلا نأ ىلإ ريشي لمعلا ةقرف ريرقت نإف ،ةفلكتلا ثيح نم امأ  - ٥٥
. ٢٢ - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم مادختسال ةيساسألا ةفلكتلا لباقم اهمييقت مت دق ةليدب
 تاجتنمل ةرشابملا فيلاكتلا: ةيلاتلا ةددحملا تائفلا ىلإ فيلاكتلا ميسقت نكمي هنأ ىلإ ًاضيأ ريرقتلا ريشيو
، ةمظنألل ةعنصملا تاهجلا اهددحت هذهو (ءاوهلا فييكتو ديربتلا  يه فيلاكتلا هذه مهأو نودروملاو
، ثحبلا فيلاكت ، ماظن داومو تانوكم عينصت ءانثأ تادربملا راعسأ/فيلاكت ريوطتلاو  فيلاكتو ديربتلا
ةيعمت فيلاكتلاو )جاتنإلا طخ ليوحتو بيكرتلا يف لمشتو هسفن جتنملل ةيشماه فيلاكت يهو ()ا 
ا يتلا تاودألاو نيينفلا بيردت فيلاكت ساسألا  بلاغلا يف لمتشت يتلا (ةنايصلاو ةمدخلاو ومدختسي
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عمج. صلختلا ةفلكتو) دربملا رعس/ةفلكت ىلع نيموهفملا يف ةداعلا يف ةيدرفلا فيلاكتلا هذه نم ديدعلا تو 
 طخ ليوحتو ريوطتلاو ثوحبلا كلذ يف امب (‘‘ةيفاضإلا لاملا سأر فيلاكت’’: نييلاتلا نييديلقتلا نييبساحملا
). بيكرتلا فيلاكتو تانوكملاو تادربملا فيلاكت كلذ يف امب" (ةيفاضإلا ليغشتلا فيلاكت"و) جاتنإلا

 نع ةئشانلا ةيلعفلا فيلاكتلا راثآ نيب قرفلا كاردإ يرورضلا نم نأ ىلإ ًاضيأ لمعلا ةقرف تراشأو
  .قوسلا ىلإ ةديدج ايجولونكت يأ لاخدإب ةطبترملا قوسلا ىلإ لاخدإلا فيلاكتو تادربملا صئاصخ
 نأ ىلإ ريشي ريرقتلا نإف تاقيبطتلاو تادربملا نم ةديدعلا عاونألا رابتعالا يف ذخألا عمو  - ٥٦

، ريرقتلا نإف كلذلو. ريبك دح ىلإ توافتت ةيدرفلا فيلاكتلا ، ناك امثيح مدقي  ميقلا نم ةلسلس ًانكمم
 ريرقتلا نأ الإ تاقيبطتلاو تادربملا ةفوفصمل ةيلامجإلا فيلاكتلا ديدحت نكمملا نم نكي ملو. فيلاكتلا هذهل
ثادحإةردق تاذ لئادبلا نم ددعل ةيفاضإلا فيلاكتلل ًاصخلم مدقي  ةذوخأملا ةضفخنملا يملاعلا رارتحالا  
  .يبوروألا داحتالا اهارجأ ةثيدح ةسارد نم

، ةطيحملا ةرارحلا تاجردب قلعتي اميفو  - ٥٧  يف ةيلاع ةءافك قيقحت ةبوعص نأ ىلإ ريرقتلا ريشي ةيلاعلا
 نوبركلا بكرم لظ دقو. تادربملا رايتخا نم دحي ةيلاعلا ةرارحلا تاجرد يف ةقاطلا مادختسا
 اميف امأ. ةيراجتلا ديربتلا مظنو ةتباثلا ءاوهلا فييكت ةمظنأل لضفملا دربملا ٢٢ - يرولف يرولكورديهلا
 ىوتسملا ىلع يساسألا ليدبلا نإف ةيلاع ةطيحم ةرارح تاجرد دوجو يف تباثلا ءاوهلا فييكت ماظنب قلعتي
 برتقت امدنعو. ءاوهلل ةدربملا تادعملل ةدئاسلا ميماصتلا يف ًاصوصخ ،R-410A بكرملا وه يملاعلا
 ةقاطلا مادختسا ةءافكو ديربتلا ىلع ةردقلا ضفخنت ةجرحلا تايوتسملا نم فيثكتلا ةرارح تاجرد
جتن. داح لكشب ةريغصلا تادعملا تو ، ، ءاوهلا فييكت يف ةمدختسملا ةفلغملا  يهو عساو قاطن ىلع حيرملا
 هذه يف دربملا رايتخا دنع رابتعالا يف ريياعملا نم ددع ذخأ نيعتيو. ملاعلا لوح مادختسالا ةعئاش تادعم

، ، جراخ ةيلاعلا ةرارحلا تاجرد يف ةيديربتلا ةردقلا كلذ يف امب تادعملا ، مادختسا ةءافكو ينابملا  ةقاطلا
، ةبولطملا ةقاطلاو ثادحإةردقو تالخدملل ، يملاعلا رارتحالا   ، دربملل  ضارغأل دربملا رفوتو ةمالسلاو

، ضرتف ديحوتلا ةيلمع نم ًاءزج صاوخلا ديرف دربم رايتخا لثميو. ةفلكتلاو ةنايصلا مادختسا يدؤي نأ يو 
 ماعل مييقتلا ريرقت ريشيو .تارايخلا نم ديدعلا يلاحلا تقولا يف رفوتتو. فيلاكتلا ضفخ ىلإ دربملا اذه

 جئازملا نأ ىلإةيرارحلا تاخضملاو ءاوهلا فييكتو  ديربتلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نع رداصلا ٢٠١٠
-HFCو HFC-161و HFC-152aو HFC-32و R-410Aو R-407Cو HFC-134a تابكرملا ىلع ةمئاقلا

1234yf وHFC-1234yf بـكرمو HC-290) نوبركلا بكرمل ةنكمم ةليدب تارايخ يه) نابوربلا 
 ديكأت ىلع ًادامتعا ةمداقلا تاونسلا يف ةمئاقلا هذه راصتخا متيسو. ٢٢ – يرولف يرولكورديهلا
  .رابتعالا يف ةذوخأملا ريياعملا

 ىلع دمتعي دربملا رايتخا نإف ةيلاع ةطيحم ةرارح تاجرد يف لمعي يذلا يراجتلا ديربتلا يف امأ  - ٥٨
 ةضفخنم ةيمجح ةردق وذ بكرم وهو ،HFC-134a بكرملا ناك دقو. هرخبت ةجردو ديربتلا ىلع هتردق

،  لازي الو ،)فيثكتلا تادحو ضعبو ةلقتسملا تادعملا (ةريغصلا تادعملا يف لضفملا دربملا وه ًايبسن
، ، ديربت تاردقب ناعتمتي ناذللا ،R-404A بكرملا وأ HCFC-22 بكرملا امأ كلذك  يف نامدختسيف ربكأ

 تاخانملا يوطنتو. ةضفخنم رخبت تاجرد ىلع لوصحلل ةريغصلا مظنلا يفو ةريبكلا ةيراجتلا ةمظنألا
 طغض’’ تاذ تادربم رايتخا ىلإ يدؤي امم يلاع طغضو فيثكتلل ةيلاع ةرارح تاجرد ىلع ةراحلا
 نم ةنوكملا ةضفخنملا ةردقلا تاذ مظنلا يف  HFC-1234yfبكرملا وأ HFC-134a بكرملا لثم ‘‘طسوتم
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 لغاوش ببسب ةريبكلا مظنلا ىلع همادختسا راصتقاو ( HC-290بكرملا ءانثتسابو. ةدحاو ةلحرم
ثادحإةردق تاذ تادربملا يف ًاصقن كانه نإف) ةمالسلا  ديربت ةردقب عتمتت يتلا ةضفخنملا يملاعلا رارتحالا  

 ةلحرم نم ةنوكملا ديربتلا مظن يف HCFC-22 بكرملا وأ R-404A بكرملا لحم لحت نأ نكمي يتلاو ةريبك
 ةرارح ةجرد ىوتسم يف نوبركلا ديسكأ يناث اهيف مدختسي يتلا ةيبايسنالا مظنلا نأ نيبت دقو. ةدحاو
 تاجرد ىوتسم يف نيمدختسملا  HC-290بكرملا وأ  HFC-1234yfبكرملا ليبق نم تادربملاو ضفخنم

، ةرارح   .ةراحلا تاخانملا يف ةقاطلا مادختسا يف ةءافكب عتمتت تاميمصت يه ةيلاع
 تاوغرلا  )ب(

 ةينقتلا ىودجلل اهمييقت دعب ةنجللا اهيلإ تلصوت يتلا تاجاتنتسالا ةيلاتلا طاقنلا صخلت  - ٥٩
  :تاوغرلا يف خفنلا لماوعب ةقلعتملا تارايخلل ةيئيبلاو ةيداصتقالاو

 ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ًايلاح مدختست يتلا ةيسيئرلا قوسلا تاعاطق  )أ(
 لكشملا نيريتسيلوبلا ةوغرو لزعلا تاوغرو تارونايسوسيآ يلوبلا كلذ يف امب بلصلا ناثيروي يلوبلا يه
  ؛قاثبنالاب

،  )ب( ، تابكرم ًاصوصخ تانوبركورديهلا  تابكرم لحم لحتل ةلضفملا تابكرملا يه ناتنبلا
 ةريبكلاو ةطسوتملا تاكرشلا يف بلصلا ناثيروي يلوبلا تاوغر عاطق يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا
، ضعب يفو. مجحلا ، لثم تاقيبطتلا  ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمب ًايلاح تابكرملا هذه جزمت ةزهجألا
  ؛ةوغرلل يرارحلا ءادألا نيسحتل ةعبشملا

 HFCs, HFC-245fa, HFC-365mfc/HFC-227ea ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم مدختست  )ج(

and HFC-134a  نادلبلا يف ةريبك تايمكب ةعبشملا ، ، اكيرمأ يف ًاصوصخ ةمدقتملا  تاوغر يف ةيلامشلا
ا تابثإ مت يتلا ايجولونكتلا هذهل نأ ديب. بلصلا ناثيروي يلوبلا  ةيفاضإلا ليغشتلا فيلاكت: نابيع دئاف
ثادحإةردقو خفنلا لماع ةفلكت نع ةجتانلا ةيلاعلا   ؛ةعفترملا يملاعلا رارتحالا  

ثادحإةردق تاذ ةئشان ىرخأو ةمئاق لئادب كانه  )د(  نأ اهنكمي ةضفخنم يملاع رارتحا  
  ؛ةوغرلا قوس تاعاطق فلتخم يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لحم لحت

 تاكرشلا يف تانوبركورديهلل نمآلا مادختسالا لجأ نم لاملا سأر ليوحت فيلاكت  )ه(
 يف ًاقئاع اذه لثميو. ةفلكلا ةلاعف ريغ تاليوحتلا هذه لعجت ةظهاب فيلاكت يه مجحلا ةريغصلاو ةطسوتملا

  ؛بولطملا ينمزلا راطإلا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا نع لوحتلا هجو
، تانوبركورديهلا نم ةليئض تايمك مدختستو  )و(  ليثيملا تامروف ًاصوصخ ةدسكؤملا

ثادحإةردق اوذ نارايخ امهالكو ،)ءاملا (نوبركلا ديسكأ يناثو  تاوغرلا يف ،ةضفخنم يملاع رارتحا  
، ناثيروي يلوبلا ةوغر تاقيبطت ضعب يفو ةيجراخلا ةيساسألا  ةيليغشتلا اهفيلاكت عافترا مغر بلصلا

  ؛HCFC-141b بكرملاب ًةنراقم يرارحلا اهئادأ فعضو
 تابكرمو ةعبشملا ريغ ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمل ةثيدحلا تامييقتلا ترهظأ  )ز(

 ،)HFOs (ةيرولفورديهلا تانيفيلوألاب ًايراجت ةفورعملا ةعبشملا ريغ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا
تادم تاجالثلا نم ةلسلس يف ةمدختسملا  ، ةيلرتملا او  تابكرمب ًةنراقم يرارحلا اهئادأ يف ًانسحت ةيراجتلا
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، هذه حبصتسو. ةعبشملا ةيرولفورديهلا نوبركلا  يملاعلا رارتحالا ثادحإ تاردقل ًاميق ترهظأ يتلا داوملا
  .٢٠١٣ ماع يف ًايراجت ةرفوتم ،١٠ نع لقت
  قيرحلا نم ةيامحلا  )ج(

 ىلإ تلخدأ يتلا ةديدعلا تارايخلا دحأ اهجئازمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لثمت  -٦٠
 مادختسالا تاقيبطتو لماكلا رمغلا تاقيبطت يف ١٢١١ نولاهلاو ١٣٠١ نولاهلل لئادب اهفصوب قوسلا
، ةفيظنلا لماوعلا نأ ىلإ تاريدقتلا ريشتو. يلاوتلا ىلع يبايسنالا/يعضوملا  كرتت ال يتلا لماوعلا يأ ةليدبلا

، ، هذه نيب نمو. قباسلا تانولاهلا قوس نم ةئاملا يف ٥١ ءاهز لكشت تافلختم  مدختست لماوعلا
، نم ةئاملا يف ١ ءاهز يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  نأ حضاولا نم نإف كلذلو تاقيبطتلا
 ىزعيو. ىرخألا لئادبلاب ًةنراقم ةياغلل ليئض مادختسا وه قئارحلا نم ةيامحلا يف تابكرملا هذه مادختسا
  .عونلا ةرياغملا لئادبلاو نوبركلا ديسكأ يناثب ًةنراقم ةفلكتلاو قوسلا ىوقو تاداعلا ىلإ ساسألا يف كلذ

 ةيامحلا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا نإف تانولاهلا يف لاحلا وه امكو  - ٦١
 رمغلا تاقيبطت يف اهلامجإ نكمي يتلا قيرحلا نم ةيامحلا تاقيبطت بناج نم معدلاب ىظحي قئارحلا نم
  . يبايسنالا/يعضوملا مادختسالا تاقيبطتو لماكلا

جتن لازي ال يذلا ديحولا بكرملا نإف لماكلا رمغلا تاقيبطت ةلاح يفو  - ٦٢ وهو فلأ جيزملا وه ي 
، مظنلا ةئبعت ةداعإ يف ًاساسأ جيزملا اذه مدختسيو. يرولف يرولكورديه نوبرك بكرم  ىتحو ةمئاقلا
 نيب نمو. هب لبقت يتلا نادلبلا يف ةينطولا حئاوللا يف تارييغت لاخدإ ببسب صقانت يف وه مادختسالا اذه
، جيزم وأ نوجرآلا وأ نيجورتينلا (ةلماخلا تازاغلا فلأ جيزملل ةليدبلا ةفيظنلا لماوعلا  لخديو امهنم
 ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمو ،)ثلاث نوكمك جيزملا اذه يف نوبركلا ديسكأ يناث ًانايحأ
 لئادبك مدختست امدنع ةيئيب تاريثأت يأ ةلماخلا تازاغلا ىلع ةمئاقلا ةمظنألل سيلو. نوتيكورولفلاو
، جيزملل  مظنلا هذه فيلاكت نأ ديب. ًادج ليئض ةئيبلا ىلع ١٢-١-٥ نوتيكورولفلا ريثأت نأ امك فلأ
، نوبركلا تابكرم نم نيليدب برقأب ًةنراقم ريثكب ربكأ لئادبلا هذه ىلع ةمئاقلا  نأ امك ةيرولفورديهلا
 ببسب ةسفانملا لئادبلا ريثأت نم تارم ثالث ربكأ ةلماخلا تازاغلا باعيتسال ةمزاللا تاناوطسالا ريثأت

  .ءافطإلا ةيلمعل ةبولطملا لماعلا ةيمك
، جيزملا نإف يبايسنالا/يعضوملا مادختسالا تاقيبطت ةلاح يف امأ  - ٦٣  نوبرك بكرم وهو ءاب

، يرولكورديه وسق يذلا ديحولا جتنملا وه يرولف ٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا يف ي 
، ةلماعلا ريغ فارطألاو  ةدودحم تايمك كانهو. يلاوتلا ىلع ٤ ىلإ ١ نم اهردق ةيقوس ةبسنب اهبجومب
، جيزملاو HCFC-123 بكرملا نم ، يرولكورديه نوبرك بكرم وهو ءاه  يف حرطت لازت ال يرولف
. ايسينودنإو دنهلا لثم ٥ ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ضعب يف ةلومحم قئارح تآفطِم يف قاوسألا

 ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل ةيمتنملا ةفيظنلا لماوعلا يف يساسألا نوكملا وه HCFC-123 بكرملاو
 ةزهجأ فيلاكت نيب ةنراقملا دنعو. يبايسنالا مادختسالا تاقيبطت يف اهمادختسال ًايراجت حرطت يتلا ةيرولف
 ءادأل سايقم يهو - ا ةصاخلا قئارحلا ءافطإ تاريدقت رابتعالا يف ذخألا نم دب ال ةلومحملا ءافطإلا
، لماوعلا تارايخ نأ ةقيقحو - ةأفطِملا  بكرملاو ،HCFC-123 بكرملا ىلع ةمئاقلا تارايخلا ةفيظنلا

HFC-236fa، يناثو هايملاو تامادختسالا ةددعتملا ةفاجلا قيحاسملا لثم ةيديلقتلا تارايخلا نم ريثكب ىلغأ 
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، ديسكأ . اهنم دب ال ةرورض لماعلا ةفاظن ربتعت امدنع طقف مدختست تارايخلا هذه نإف كلذلو نوبركلا
ثادحإةردق غلبتو  نأ ديب. ٠,٠٢ HCFC-123 بكرمللو ًارفص  HFC-236faبكرملل نوزوألا دافنتسا  
ثادحإةردق  ةميق يهو ،٩,٨١٠ غلب تHFC-236fa بكرملل ماع ١٠٠ لالخ لماكتملا يملاعلا رارتحالا  
 ةبسن ىلع ًاضيأ يوتحت ءاب جيزملا ةبيكرت نأ مغر ،HCFC-123 بكرملاب ةصاخلا ٧٧ ةميق نم ريثكب ىلعأ

ثادحإةردق وذ زاغ وهو ،)CF4 (ناثيملا ديرولف عبار نم ةليئض  كلذ مغر نكلو. ةعفترم يملاع رارتحا  
 ناثيملا ديرولف عبار ىلع ءاب جيزملا ءاوتحا نم مغرلا ىلع هنإف ،)Wuebbles 2009 (رداصملا دحأل ًاقفو هنإف
 ىلع ريثأتلا سفن ىلإ لوصولا لبق ءاب جيزملا ةيمك نع ةرم ٤٠ اهتيمك ديزت تاثاعبنا قالطإ نكمي هنإف
،. HFC-236fa بكرملا مادختسا ءارج نم ثدحي يذلا خانملا  بكرم كانه نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ًاريخأو

، ريغ يرولف يموربورديه نوبرك  نيبوربلا -١-ديمورب -٢-ديرولف ثلاث -٣،٣،٣ بكرملا وه عبشم
)3,3,3-trifluoro-2-bromo-prop-1-ene(، تارابتخا نم ريثكلاو قئارحلا ءافطإ تارابتخا عيمج هيلع تيرجأ 
 ًالاعف ًاليدب نوكيس هنإف ةيئاهنلا تاقيدصتلا ىلع بكرملا اذه لصح اذإو. ًايراجت هحرطل ةبولطملا ةيمسلا
  .ًانمث ىلغأ نوكي دق هنأ مغر ءاب جيزملل

. ًارمتسم قيرحلا نم ةيامحلا لاجم يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل لئادب رابتخاو ريوطت لازي الو  - ٦٤
 هذه تازيمم تانولاهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نع رداصلا ٢٠١٠ ماع ريرقت نم يناثلا لصفلا نيبيو
 داوملل ةليدبلا قئارحلا ءافطإ لماوع نإف تارئاطلا يف عئاضبلا ةحنجأ ءانثتسابو. ليصفتلاب لئادبلا
، ةدفنتسملا ، ةدفنتسم ريغ تازاغ لكش يف ةرفوتملا نوزوألل ، تازاغلا نم جئازمو نوزوألل  قيحاسملاو

 لكل ًايلمع نآلا ةرفوتم ،)ةيزاغلا ريغ لماوعلا يأ (عونلا ةرياغملا ىرخألا تايجولونكتلاو قيحاسملاو
 ةدفنتسم داوم اهيف تمدختسا نأ قبس يتلا تاراجفنالاو قئارحلا نم ةيامحلا تاقيبطت نم قيبطت
 ًامئاد ًايدجم نوكي ال دق نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مدختست يتلا ةمئاقلا ةمظنألا ثيدحت نأ ديب. نوزوألل
  .ةيداصتقالاو ةينقتلا ةيحانلا نم
  تابيذملا  )د(

 بكرم لايرتنوم لوكوتورب بناج نم ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نيب نم  - ٦٥
، ديرولك ثلاث -١،١،١و ١١٣ - يرولف يرولكلا نوبركلا  يف ًاساسأ امدختسا نابيذم امهو ناثيإلا
 نم ةئاملا يف ٩٠ نع ديزي ام مادختسا ىلع ءاضقلا مت ١٩٩٩ ماع ةياهنبو. نداعملا فيظنتو ةقئافلا ةفاظنلا

 ةبسنلا امأ. رياغم عون نم تايجولونكتب لادبتسالا وأ ةظفاحملا لالخ نم نوزوألل ةدفنتسملا تابيذملا هذه
، تامادختسا نم ةيقبتملا ، يف ١٠ نم لقأ يهو تابيذملا  ةيوضعلا لئادبلا نم ديدعلا اهمساقتتف ةئاملا

،  ساسألا يف ةرولفملا تابيذملا مدختستو. ةرولفملاو ةموربملاو ةرولكملا تابيذملا لمشت هذهو تابيذملل
 نمض ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم عقتو ،١١٣ - يرولف يرولكلا نوبركلا بكرمل لئادبك
  .ةيرولفورديهلا تارثيإلاو ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم كلذكو ةئفلا هذه
 نوبركلا تابكرم مادختسا ىلع ءاضقلا ديعص ىلع تارايخلا نم ريثكلا كانه لازت الو  - ٦٦

، نم ةتوافتم تاجردب تارايخلا هذه تيظح دقو. تابيذملا تاقيبطت يف ةيرولف ةيرولكورديهلا  ديب لوبقلا
 نأ نع ًارخؤم نِلعُأ دقو. لماك لكشب تابكرملا كلت لحم لحيل ًامامت ًامئالم ًارايخ كانه نأ ودبي ال هنأ

، يرجي تارايخ كانه ، ريغ) HFOs (ةرولفملا ةيئايميكلا داوملا يهو اهريوطت  ةردق يواست يتلا ةعبشملا
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، نوزوألل اهدافنتسا ثادحإ  ةردقب عتمتت يتلا ،)HCFOs (ةيرولف ةيرولكورديهلا تانيفيلوألاو ًارفص
 لقأ (ضافخنالا ةديدش يملاع رارتحا ثادحإ تاردقب داوملا هذه عتمتتو. ةياغلل ةليئض نوزوألل دافنتسا
 يملاعلا رارتحالا ثادحإ تاردق تاذ ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم لحم لحت نأ اهل عقوتيو) ١٠ نم
 وأ ةضفخنملا يملاعلا رارتحالا ثادحإ تاردق تاذ ةيرولفورديهلا تارثيإلا نم تابيذملاو ةعفترملا
 ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لحم لحتل ةحشرم ًاضيأ داوملا هذه نوكت نأ نكميو. ةطسوتملا

  .تابيذملا تاقيبطت ضعب يف
 نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتب ةقلعتملا ققحتلا ريياعمو ءادألا: لامعألا لودج نم ٧ دنبلا
  )٢٣/١٢ ررقملا نم ٣و ٢ ناترقفلا(

 حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مدق ٢٢/١٠ ررقملل ًةباجتسا  - ٦٧
، رومأ ةلمج نم يقم، ًايليصفت ًاريرقت نيثالثلاو يداحلا هعامتجا يف ةيوضعلا  ريياعمب ةقلعتملا تارايخلا ىرخأ

 نكمي يرايتخا ءارجإ قيبطت حرتقاو ىرخألا داوملاو ليثيملا ديمورب ريمدتب ةصاخلا ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك
  .ريمدتلا تايوتسم نم ققحتلل همادختسا فارطألل

، نورشعلاو ثلاثلا عامتجالا بلط ريرقتلا ةشقانم بقعو  - ٦٨  ىلإ ،٢٣/١٢ ررقملا يف فارطألل
يئا ريرقت ميدقتو هريرقت اهلمش يتلا لئاسملا ةسارد ةلصاوم قيرفلا  يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ 
 ريمدتلا ايجولونكت مييقت يف رارمتسالا قيرفلا ىلإ عامتجالا بلط كلذك. نيثالثلاو يناثلا هعامتجا
 دنع فارطألا ىلإ ريرقت ميدقتو ةحاتم حبصت دق ةيفاضإ تامولعم يأ ءوض يف ليثيملا ديموربل ةيمزالبلا
  .ءاضتقالا

، ىلع قيرفلا در دقو  - ٦٩ دل نم ١١-٣ عرفلا يف ،٢٣/١٢ ررقملا يف نيدراولا نيبلطلا نم لوألا ا 
 ةءافكو ءادألا ريياعم ةسارد يف رارمتسالا قيرفلا ىلإ بلطلاب قلعتي اميفف. ٢٠١٢ ماعل يلحرملا هريرقت
، ةدفنتسملا داوملا ريمدتب ةصاخلا ةلازإلاو ريمدتلا ةءافكو ريمدتلا  يأ زجني مل هنأ ىلإ قيرفلا راشأ نوزوألل
، فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ىلإ راشأ هنأ ديب. ةديدج ةيليصفت لامعأ  يف ترظن
 ذيفنتب يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نم مدقم حارتقا يف ،٢٠١٢ ليربأ/ناسين يف دقع يذلا اهعامتجا
. CFC-11 بكرملا ىلع ةيوتحملا ةوغرلاو CFC-12وCFC-11  نيبكرملا قرح هيف متي ايبمولوك يف عورشم
 ةءافكو ريمدتلا ةءافك نيب ةنراقملاب حمستس عورشملا نم عمجتس يتلا تانايبلا نأ ىلإ قيرفلا راشأو
، ريمدتلا  حبصت نأ دعب ضرغلا كلذ قيقحتل قيرفلا بناج نم تانايبلا هذه مييقت نكمي امك ةلازإلاو
 مل هنأ نم مغرلا ىلع هنأ ىلإ قيرفلا راشأ دقف ققحتلا ريياعمب قلعتي اميف امأ. ةحاتم براجتلا هذه جئاتن
لا اذه يف ثدحت تاروطت كانه تلظ دقف يفاضإ لمع يأب دعب عالطضالا متي لضفأب قلعتي اميف ا 
،. ريمدتلا نم ققحتلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةداعتسا ديعص ىلع تاسرامملا  قيرفلا حرتقا دقف هيلعو
 كلت دنع مئالم لامكتسا ميدقت ةيغب ٢٠١٣ ماعل يلحرملا هريرقت يف عوضوملا اذه يف رظنلا داعي نأ
 اميفو. ٢٠١١ ماع يف ةحرتقملا ققحتلا ريياعم لاخدإ لالخ نم فاضت نأ نكمي يتلا ةميقلا نأشب ةطقنلا
، ريمدتلا ايجولونكت مادختساب ليثيملا ديمورب ريمدتب قلعتي  ايجولونكتلا رصانم نأ ىلإ قيرفلا راشأ ةيمزالبلا
 ريمدتلا ةءافك ترثأت دقو. ٢٠١١ ماع يف اهمدق دق ناك يتلا تانايبلل لامكتسا يأ مدقي مل ةينعملا

، ديمورب ا لخدأ يتلا ةقيرطلاب تقولا كلذ يف اهنع غِلبأ يتلا ةلازإلاو  نم ًارياطت لقأ وه يذلا ليثيملا
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، نوبركلا تابكرم  ال ةيمزالبلا ايجولونكتلا رصانم نأ نيبت دقل. ةيمزالبلا سوقلا ىلإ ةيرولفورولكلا
 ىلإ قيرفلا راشأ دقو. تابوعصلا هذه ىلع بلغتلا لجأ نم مئاقلا ماظنلا ليدعت يف ةلحرملا هذه يف بغري
  .لمعلا اذه زاجنإ نيح ىلإ ةيمزالبلا ايجولونكتلا مييقت ةلصاوم ناكمإلاب نوكي نل هنأ
  )٢٢/٢ ررقملا (لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا مييقت: لامعألا لودج نم ٨ دنبلا

 ةيلاملا ةيلآلا مييقت تاصاصتخا ٢٢/٢ هررقم بجومب فارطألل نورشعلاو يناثلا عامتجالا رقأ  - ٧٠
 ةهج رايتخاو مييقتلا ىلع فارشإلا اهنيب نم رومأ ةلمجب موقيس ًايهيجوت ًاقيرف أشنأو لايرتنوم لوكوتوربل

ةم   ةهجك) ICF International (لانويشانرتنا فإ يس يآ ةكرش يهيجوتلا قيرفلا راتخا دقو. هيرجت يقم
  .مييقتلا ةيلمع يلاحلا تقولا يف تلمكأو ٢٠١١ سرام/راذآ يف اهلمع ةكرشلا تأدبو. ةميقم

 ىلع عالطالا نكمي نكل مييقتلل يذيفنت زجوم UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/4 ةقيثولا يف دريو  - ٧١
 زمرلاب ةنامألل ةعباتلا تارمتؤملا ةباوبب تامولعملا قئاثو مسق يف تنرتنإلا ىلع مييقتلا لماك

UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/INF/5 .يف اهيلإ راشملا طاقنلاب قلعتت جئاتن ىلع مييقتلا لمتشيو 
 ةطبترملا رطاخملاو صرفلاو فعضلاو ةوقلا طاقنل ليلحت ىلعو ،٢٢/٢ ررقملا يف ترقأ يتلا تاصاصتخالا
تن دقو. تايصوتلا نم ةلسلسو ةيلاملا ةيلآلاب مض ،  زجوملا يف هب ترصتخا يذلا وحنلا ىلع تايصوتلا

، ، نود يذيفنتلا   :يلاتلاك اهريرحت
  :تزرحأ يتلا جئاتنلا  )أ(

 صلختلا ةرادإ ططخ ميدقت ىلع ٥ ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا عيجشت  ‘١’
 ذيفنت يف عورشلاو نكمم تقو برقأ يف ىلوألا ةلحرملا نم ةيقبتملا يجيردتلا
 يف اهيلع قدصملا يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ يف ةدراولا تايجيتارتسالا
  ؛ةعرسلا هجو ىلع ىلوألا ةلحرملا

 ةرادإ ططخل عيراشملا دادعإ ليومت ىلع ةقفاوملا ىلع ةيذيفنتلا ةنجللا عيجشت  ‘٢’
  ؛نكمم تقو برقأ يف ةيناثلا ةلحرملا يف يجيردتلا صلختلا

 قيقحتل ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلل عيرس وحن ىلع دوهجلا ةدايز  ‘٣’
 ؛٢٠١٥ ماع فادهأ

  :رارقلا ذاختا تايلمعو ةيميظنتلا ةيلاعفلا  )ب(
 يوطنت يتلا ةديدجلا تاديقعتلا ىلإ رظنلاب غالبإلا تابلطتم طيسبتو ضارعتسا  ‘١’

  ؛تاونسلا ةددعتملا ىرخألا تايقافتالاو يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ اهيلع
 صلختلا ةرادإ ططخ دادعإب ةقلعتملا تاهيجوتلا ةمءاومو لوصولا زيزعت  ‘٢’

  ؛يجيردتلا
 ؛يجيردتلا صلختلا ةرادإ ةطخ دادعإ ةدوج مييقت  ‘٣’
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  :تاردقلا ءانب ةطشنأو تامولعملا رشن  )ج(
، يف تاسسؤملا زيزعتل ليومتلا رفوت يف رظنلا  ‘١’  قلعتي اميف ًاصوصخ لبقتسملا

  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ةليلق تايمك كلهتست يتلا نادلبلاب
  :ايجولونكتلا لقن ةيلاعف  )د(

مظتنم لكشبايجولونكتلا لقنةعباتم  يف رظنلا  ‘١’   ؛ 
  :ىرخألا تامظنملا عم نواعتلا  )ه(

 ةددعتملا ىرخألا ةيئيبلا تاقافتالل ًاجذومن فارطألا ددعتملا قودنصلا رابتعا  ‘١’
،   ؛ءاضتقالا بسح فارطألا

 ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاو خانملاب ةقلعتملا طباورلاو رزآتلا هجوأ ةعباتم  ‘٢’
  .نوزوألا لامعأ لودج زيزعتل نوزوألاو

 يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ليغشتلا تايلمعو حيشرتلا: لامعألا لودج نم ٩ دنبلا
  )٢٣/١٠ ررقملا (ىرخأ ةيرادإ لئاسم يأو ةيعرفلا هتائيهو

 دونبلا نم ًاددع ىطغ يذلا ٢٣/١٠ ررقملا فارطألل نورشعلاو ثلاثلا عامتجالا دمتعا  - ٧٢
 فلتخم ىلع قيرفلا در ىلع عالطالا نكميو. يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ليغشت زيزعتل ةممصملا
دل يف ررقملا كلذ تانوكم تاصاصتخا امأ ،٢٠١٢ ماعل يلحرملا هريرقت نم ثلاثلا ا ،  ىرج يتلا قيرفلا
، يف ٢٣/١٠ ررقملا ذخأل اهلامكتسا دل لاد قفرملا يف اهيلع عالطالا نكميف رابتعالا    .ثلاثلا اب

، هجو ىلع ،٢٣/١٠ ررقملا بلط دقو  - ٧٣  رظني يكل دونبلا نم ددع ميدقت قيرفلا ىلإ صوصخلا
، يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا اهيف  ةيهيجوتلا ئدابملا عورشم كلذ يف امب نيثالثلاو
، نيكراشملا ءاسؤرلا نييعتب ةقلعتملا ةيهيجوتلا ئدابملا عورشمو يحنتلاب ةقلعتملا  ةرامتسا عورشمو قيرفلل
، هتائيهو قيرفلا ءاضعأ تاحيشرت ديحوتل حيشرت  نم ةئيه لك يف ءاضعألا ددع ةعجارم حرتقمو ةيعرفلا
 درل زجوم هاندأ دريو. لمعلا مجح عم ةقستم اهتيوضع نأ نم دكأتلل قيرفلل ةعباتلا ةيعرفلا تائيهلا
هذ قلعتي اميف قيرفلا  لئاسملا.  
 يحنتلل ةيهيجوتلا ئدابملا عورشم  )أ(

 ةيهيجوتلا هئدابم عورشم حقني نأ قيرفلا ىلإ فارطألا تبلط ٢٣/١٠ ررقملا نم ١٧ ةرقفلا يف  - ٧٤
، ةقلعتملا ، ةددعتملا ىرخألا تايدتنملا يف ةلثامملا ةيهيجوتلا ئدابملا رابتعالا يف ذخألا عم يحنتلاب  فارطألا

 اهيف رظنت يكل نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ ئدابملا هذه مدقي نأو
  .فارطألا

 ةقلعتملا كلتو ةيساسألا لئاسملا نم ددع يف قيرفلا رظن ةيهيجوتلا ئدابملا هذه حيقنت دنعو  - ٧٥
 يفو خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا ًارخؤم هزجنأ يذلا لمعلا يف ًاضيأ قيرفلا رظنو. ةرادإلاب
دل ءاه قفرملا يف ةجتانلا ةيهيجوتلا ئدابملا عورشم ىلع عالطالا نكميو. ىرخأ قئاثو   نم ثلاثلا اب
هذ ةفاضإ يف ئدابملا هذه خسنتستسو ،٢٠١٢ ماعل قيرفلل يلحرملا ريرقتلا  عورشم نأ مغرو. ةركذملا 
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 رظني قيرفلا نإف فارطألا نع رداص ررقمب قفرم لكش يف ًايلاح دجوي يحنتلاب ةقلعتملا ةيهيجوتلا ئدابملا
 ةيلاحلا تاصاصتخالا نم سماخلا ءزجلا يف ةدراولا كولسلا دعاوق ةنودم ءازجأ بلغأل ليدب هنأ ىلع هيلإ
 رظنت يكل ةيتاسايس لئاسم ةراثإل ةممصم يشاوح ىلع يوتحي عورشملا نأ ىلإ قيرفلا راشأو. قيرفلل
 نمضت نأ قيرفلا حرتقا ًايلاح يلاخ قفرم ىلع يوتحي عورشملا نأ ىلإ قيرفلا راشأ كلذك. فارطألا اهيف
  .اهرهوجو ةيهيجوتلا ئدابملا لكيه ديدحت درجمب تابغرلل ةيحيضوت ةمئاق هيف
 قيرفلل نيكراشملا ءاسؤرلا نييعتب ةقلعتملا ةيهيجوتلا ئدابملا عورشم  )ب(

 ءاسؤرلا نييعتل ةينقت ةيهيجوت ئدابم دعي نأ قيرفلا ىلإ ٢٣/١٠ ررقملا نم ١٨ ةرقفلا بلطت  - ٧٦
 لمتشا دقو. نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا اهضرعتسي يكل قيرفلل نيكراشملا

 ىلع تاليدعت لاخدإ بلطتت دق أا دقتعي تاحرتقم ىلع ةلأسملا هذه صوصخب قيرفلا لمع
،  .ًةيمومع رثكأ ةيهيجوت ئدابم عم هتاصاصتخا

، تاصاصتخا ىلع تاليدعت لاخدإ بلطتت يتلا تاحرتقملاب قلعتي اميفو  - ٧٧  قيرفلا ظحال قيرفلا
 ءاسؤرلا نييعت قيقد وحن ىلع ا نكمي يتلا ةيفيكلاب قلعتي اميف ةحضاو تسيل ةيلاحلا تاصاصتخالا نأ
 هسفن قيرفلل نكمي هنأ ساسأ ىلع هحرتقمل هدادعإ دنع قيرفلا لمع دقف كلذ ىلعو. قيرفلل نيكراشملا
اونيع فارطألا بناج نم متي مهحيشرت نكل كراشملا سيئرلا ةفيظول نيحشرم ةيكزت ررقم بجومب يو 
 بغرت دق فارطألا نإف كرتشملا مهفلا وه اذه ناك اذإ هنأ قيرفلا حرتقاو. فارطألا عامتجا نع ردصي

  .ةقيقحلا هذه نايبل تاصاصتخالا ليدعت يف
 عيمج ىظحت نأب يضاقلاو ٢٣/١٠ ررقملا يف دراولا بلطتملا نأب هضارتفا ىلإ ًاضيأ قيرفلا راشأو  - ٧٨

 قبطنيس ةلصلا تاذ فارطألل ةينطولا قيسنتلا زكارم ةقفاوم ىلع قيرفلا يف نييعتلا تايلمعل تاحيشرتلا
 يف رظنلا يف بغرت دق فارطألا نأ ىلإ قيرفلا راشأ دقف هيلع ًءانبو. نيكراشملا ءاسؤرلا نييعت ىلع ًاضيأ
 قيسنتلا زكارم ةقفاومل عضخي نيكراشملا ءاسؤرلا حيشرت نأ ىلع ًةحارص صنت تاصاصتخالا لعج ايازم
، لكشب هتراشتسا فارطألا ىلإ قيرفلا بلط ًاريخأو. ةينطولا ، ام لماك  صاخشأ حيشرت لبق نكمأ
  .قيرفلل كراشملا سيئرلا بصنمل

 قلعتت ةماع ًاماكحأ نمضتت تاصاصتخالا نأ ىلإ قيرفلا راشأ ةماعلا تاحرتقملاب قلعتي اميفو  - ٧٩
 يف رمألا اذه عضو عمو. تاربخلا ديعص ىلع نزاوتلاو يفارغجلا نزاوتلا زيزعت اهنيب نم رومأ ةلمجب

، . قيرفلل نيكراشملا ءاسؤرلا نييعت دنع رابتعالا يف ماكحألا هذه ذخأ ةرورض ىلإ قيرفلا راشأ نابسحلا
، رثكأ ةروصبو  عم قيرفلا لمعب نيملم نوكراشملا ءاسؤرلا نوكي نأ ةرورضب هيأر نع قيرفلا ربع ًاقمع
 نييلاحلا ءاضعألا نيب نم مهنييعت لثمألا نم نأو هنوؤش ةرادإ يف ةلماكلا ةكراشملل ةمزاللا ةربخلاب مهعتمت
 ةدايقلاب ةقلعتملا ةددحملا تاراهملا نم جيزم دوجو يرورضلا نم نأ ىلإ ًاضيأ قيرفلا راشأو. قيرفلل
 نم هتراشتسا دنع هنأ ىلإ قيرفلا راشأ ددصلا اذه يفو. ةيميظنتلا تاراهملاو ةرادإلاو دارفألا نيب لعافتلاو
 حشرملا ناك اذإ ام نأشب ءارآلا قفاوت ىلإ لوصولل ىعسيس هنإف لمتحم حشرم نأشب فارطألا بناج
  .ال مأ ةمزاللا تالهؤملاب عتمتي
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  قيرفلا تاصاصتخا لامكتسا عورشم  )ج(
 روكذملا ررقملل ًاقفو هتاصاصتخا لمكتسي نأ قيرفلا ىلإ ٢٣/١٠ ررقملا نم ٢٠ ةرقفلا تبلط  - ٨٠

. نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ ةلمكتسملا تاصاصتخالا كلت مدقي نأو
دل لاد قفرملا يف ةلمكتسملا تاصاصتخالل لوألا عورشملا دريو   ماعل قيرفلل يلحرملا ريرقتلا نم ثلاثلا اب

هذ ةفاضإ يف هخاسنتسا متيسو ،٢٠١٢  دل يف قيرفلا ركذيو. ةركذملا ماعل يلحرملا هريرقت نم ثلاثلا ا 
 يف امهجاردإ نكمي) هالعأ ٧٥و ٧٤ نيترقفلا رظنأ (يحنتلاب ةقلعتملا ةيهيجوتلا ئدابملا نأ ٢٠١٢

 ردقلا نمضتي تاصاصتخالا عورشم نأ ىلإ ًاضيأ قيرفلا راشأو. كلذ ىلع ةقفاوملا دنع تاصاصتخالا
، ةاطعملا ةددحملا ةيالولاب ءافولل ةيرورضلا تاليدعتلا نم ىندألا  نم ديزملا لاخدإ نكمملا نم نأو قيرفلل
  .ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا عامتجا يف فارطألا تاقيلعتو تاشقانم ءوض يف تاثيدحتلا
  حيشرتلا ةرامتسا عورشم  )د(

 ةدحوملا ةمزحلا يف اهجاردإ نيعتي يتلا دونبلا نم ددع ىلإ هريرقت نم ٤ عرفلا يف قيرفلا راشأ  - ٨١
، ، هتالهؤمو حشرملا تاربخ نيبت ةيحيضوت ةلاسر كلذ لمشيو حيشرتلل  ميلعتلا نع تامولعمو هتءافكو

، هتالهؤمو هاقلت يذلا يمسرلا  ىرخألا ةيلمعلا تاربخلاو اهدلقت يتلا فئاظولا نع تامولعمو ىرخألا
، يذ وأ لثامم لمع زاجنا يف قباسلا هءادأو ً،اريبخ هفصوب اهبستكا يتلا ةلصلا تاذ  نع تامولعمو ةلص
، تاذ تاربخ اهيف بستكا وأ اهيف ماقأ يتلا قطانملاو نادلبلا  عم تاغللا لاجم يف حشرملا ةعاربو ةلص
 يف طقف ةيزيلكنإلا ةغللا مدختست هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو قيرفلا نأ ةقيقح رابتعالا يف ذخألا
، تاصاصتخا نم ١-٣ ةرقفلل ًاقفو ةباتكلاو لمعلا  عوجرلا نكمي ةلص يوذ نيينف صاخشأو قيرفلا
، ةيلمع يف دعاست نأ نكمي ةيفاضإ تالهؤم وأ تامولعم ًاضيأ قيرفلا ددحو. مهيلإ  هذهو رايتخالا

، ، امل رصح نود لمشت ، تاذ تاروشنملا مدقت ، زئاوجلاو تايوضعلاو ةلصلا  وأ ليومتلا رداصمو ةيمسرلا
 رفسلل ًاليومت نوقلتي ٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نم نيحشرملا نأ ةظحالم عم (معدلا

، ةقلعتم ىرخأ تاقفنو ، ةنامأ نم تاعامتجالاب  بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نم ءاضعألا نأو نوزوألا
 ىرخألا تاعامتجالا تاقفنو رفسلاب قلعتملا مهليومت رداصم ميظنتو ديدحت مهيلع نيعتي ةداملا كلت
 يتلاو ةمعادلا ىرخألا تامولعملا يف لعفلاب تجردأ نوكت ال دق يتلا حلاصملا نع فشكلاو ،)ضيوعتلاو
، تاذ ةينقتلا تارايخلا ناجل اهيف رظنت نأ حجرملا نم لئاسم ىلع ريثأت اهل نوكي نأ نكمي  ديكأتلاو ةلصلا
، تاصاصتخا ةعجارم ىلع ، يف ةنمضملا هب ةصاخلا كولسلا دعاوق ةنودمو قيرفلا  تاصاصتخالا
، نع ةرداصلا ةلصلا تاذ تاررقملاو ، ةيليغشتلا تاءارجإلاو فارطألا   .ا مازتلالا ىلع ةقفاوملاو قيرفلل

، اهيلإ راشملا لماوعلا رابتعالا يف ذخألا عمو فارطألا بلط ىلع ًءانبو  - ٨٢  قيرفلا دعأ هالعأ
دل ميج قفرملا يف اهيلع عالطالا نكمي يتلا ةدحوملا حيشرتلا ةرامتسا   ماعل يلحرملا هريرقت نم ثلاثلا اب

هذ ةفاضإ يف ةرامتسالا خاسنتسا متيسو. ٢٠١٢  ةركذملا.  
   ةيعرفلا تائيهلا يف ءاضعألا ددعل ةحرتقملا ةعجارملا  )ه(

 نم ةئيه لك يف ءاضعألا ددع يف رظني نأ "قيرفلا ىلإ ٢٣/١٠ ررقملا نم ١٩ ةرقفلا بلطت  - ٨٣
". تائيهلا نم ةئيه لك يف لمعلا مجح عم ةقستم تائيهلا هذه ةيوضع نوكت نأ نامضل ةيعرفلا هتائيه
 ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ ءاضعألا دادعأل ًاحرتقم ًاحيقنت مدقي نأ قيرفلا ىلإ ررقملا بلط كلذك
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 ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجل نم ةنجل لك تضرعتسا بلطلا اذهل ًةباجتساو. نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف
دل يف ضارعتسالا اذه جئاتن نايب دريو. اهئاضعأ ددع قيرفلل ماعل قيرفلل يلحرملا ريرقتلا نم ثلاثلا ا 

 لودجلا يف ةلص تاذ ةيفاضإ تامولعم ىلع عالطالا نكميو. جئاتنلا كلتل زجوم هاندأ دري امك ٢٠١٢
دل كلذ نم ١-٣ ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو قيرفلا ءاضعأل يفارغجلا عيزوتلل ًازجوم نمضتي يذلا ا 

،  ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو قيرفلا يف ةرغاشلا فئاظولل ًازجوم نمضتي يذلا ٢-٣ لودجلا يفو هل
،   .ةنجل لكل ةضورعملا تاربخلا ةفوفصم ىلع يوتحي يذلا ءاب قفرملا يفو هل
 ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل  ‘١’

 بجومب ةلماعلا فارطألا نم ءاضعأ ةعبس ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل مضت  - ٨٤
ا رمت يتلا نادلبلا اهيف امب ،٥ ةداملا ، ةلحرمب اداصتقا  كلتب ةلماعلا ريغ فارطألا نم ءاضعأ ةعبسو لاقتنا

،  ةيلامشلا اكيرمأ نم مه ءاضعألاو. لاجر مهنم ١٠و ءاسن مه ءاضعألا ءالؤه نم ةعبرأو ةداملا
 عتمتيو. ايلارتسأو ايقيرفأو ابوروأ قرشو برغ نمو طسوألا قرشلاو ايسآ بونجو قرشو ةيبونجلاو
، ةسدنهلاو ءايميكلا لاجم يف تاربخو تالهؤمب ءاضعألا  رثكأ وأ دحاو ىدل نولمعي أم امك ةيئايميكلا
، عاطقلا: ةيلاتلا تاعاطقلا نم ، عاطقلا يعانصلا ، ثوحبلا عاطق يميداكألا . تاراشتسالا عاطق ةيملعلا
 يف نوبغري اوناك اذإ ام نايب ةنجلل عامتجا رخآ يف ءاضعألا ىلإ بلط دقف ٢٣/١٠ ررقملل ًاقفوو
، يف ءاضعأك ًاددجم مهحيشرت  ديربلا ربع بلطلا سفن مهيلإ لسرأ دقف نيرضاحلا ريغ ءاضعألا امأ ةنجللا
 نم ددج ءاضعأ ىلإ ةنجللا جاتحتو. رارمتسالا يف مهتبغر ىلإ ءاضعألا مظعم راشأ دقو. ينورتكلإلا
  .٥ ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا
 تاوغرلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل  ‘٢’

، ًاوضع ١٨ تاوغرلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل مضت  - ٨٥  نم ًاوضع ١٣ كلذ يف امب ًايلاح
، كلتب ةلماعلا فارطألا نم ءاضعأ ةسمخو ٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا  مهنم ةداملا
 زيكرتلا ام دح ىلإ ٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ليثمت سكعيو. نيصلا نم نانثا
، يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل رمتسملا مادختسالل يفارغجلا  لضفأ ليثمتل ةجاح كانه نأ مغر تاوغرلا
. ةكراشملا يف مهتبغر ءالؤه دكأو نيتقطنملا نيتاه يف دارفأ ديدحت مت دقو. طسوألا قرشلاو ايسآ بونجل
، ىلع ًةوالع  ليثمت ىوتسم نأشب لغاوش كانه لازت الو. ةينيتاللا اكيرمأ يف ديدج وضع ديدحت مت كلذ
، نم عاطقلا اذه لثمي وضعل ةجاح كانهو ةنجللا يف قاثبنالاب لكشملا نيريتسيلوبلا تاوغر  اذإو ابوروأ

، هذ عتمتم لقألا ىلع دحاو وضع نوكي نأ صاخ وحن ىلع ديفملا نم نوكيسو. نابايلا نم نكمأ  
 وأ يموكح ريبخ يأب بحرت ةنجللا نإف كلذ ىلإ ًةفاضإ. ًايبسن مجحلا ةريغص ةلقتسم ةكرش نم ةربخلا
  .تاوغرلا يف يماظن

 نكمتي الأ عقوتملا نم هنأ مغر ٢٠١٢ ماع يف اهتيوضع لماك نييعت ةداعإ بلط ةنجللا عمزتو  - ٨٦
 نإف كلذلو. ليومتلا دويق ببسب تالاحلا ضعب يف ةلماك تاونس عبرأ ةدمل لمعلاب مازتلالا نم وضع لك
 ةيرارمتسالا نامضل ًايرورض نوكي دق يذلا يفاضإلا بوانتلا ىوتسم نوميقي فوس نيكراشملا ءاسؤرلا
  .٢٠١٤ ماع مييقت زاجنإ ىتح ةنجللا لخاد
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 تانولاهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل  ‘٣’
 ريغ فارطألا نم ١١: يلاحلا تقولا يف ًاوضع ٢٠ تانولاهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل مضت  - ٨٧

هذ ةلماعلا فارطألا نم ةعبسو ٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا  رمت يتلا نادلبلا نم ناوضعو ةرقفلا 
ا  ءلمل ىعست امك نيدعاقتملا ريغ نييلاحلا ءاضعألا نييعت ةداعإل ةنجللا ططختو. لاقتنا ةلحرمب اداصتقا

 لكايه ىلع قئارحلا نم ةيامحلا لثم تالاجم يف ةربخ يوذ ءاضعأ مض لالخ نم ةرغاشلا فئاظولا
 نم (ةيراجتلا تارئاطلا ىلع قئارحلا نم ةيامحلاو ،)٥ ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم (تارئاطلا
لا يف قئارحلا نم ةيامحلاو ،)٥ ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ابوروأ نم (يركسعلا ا(، 

 ،)دنهلاو نيصلا نم (ةديدجلا ةيئايميكلا داوملا جاتنإو ،)ايقيرفأ لامش نم (قطانملاب ةقلعتملا تامولعملاو
 اهلئادبو تانولاهلاب ةقلعتملا ةيتاسايسلاو ةيميظنتلا تاربخلاو ،)ايسآ نم (تانوزخملا لاجم يف ةفرعملا/ةربخلاو
 يف زاغلاو تيزلا عاطق يف قئارحلا نم ةيامحلاو ،)٥ ةداملا بجومب ةلماعلا ريغو ةلماعلا فارطألا نم(
، تاخانملا   .يندملاو يركسعلا ناريطلاو ةدرابلا
 ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل  ‘٤’

، تقولا يف ًاوضع ٣٥ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل مضت  - ٨٨  ًاوضع ٢٢ مهنم يلاحلا
 كلذ يف امب (ا ةلماعلا فارطألا نم ًاوضع ١٣و ٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نم
 بجومب ةلماعلا فارطألا ةيوضع زيزعت نيعتيو). لاقتنا ةلحرم يف اهداصتقا ناك نأ قبس دلب نم وضع
 نزاوتلا زيزعتل روصت عضو عم ًاوضع ٢٥-٢٠ ىلإ ةنجللا مجح ليلقت عم ،٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا

  .يفارغجلا عيزوتلاو
 ةلماعلا ريغ فارطألا نم ةمدقملا ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ددع يف ريبكلا ناصقنلا مغرو  - ٨٩

 ددع نإف) ٢٠١٢ ماع يف ٨ ىلإ ٢٠٠٤ ماع يف ١١٥ نم رثكأ نم (٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب
، ، نإ تانييعتلا ، امو ٢٠١٣ ماع يف ةرقفلا كلت بجومب ةلماعلا فارطألا اهمدقتس يتلا تدجو  ريغ هدعب

. لبقتسملا يف ةنجللا لمع مجح عقوت تقولا اذه يف ناكمب ةبوعصلا نم نإف كلذل ًةجيتنو. فورعم
 يأب قلعتي اميف ةريبك ةربخ نييفاضإلاو نييلاحلا ءاضعألا ضعب ىدل نوكي نأ مهملا نم نإف كلذ مغرو
 ٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا بناج نم مدقت ةجرحلا تامادختسالل ةيقبتم تانييعت
 ءاضعألا ءالؤه طيحي نأ مهملا نم كلذك. ةرقفلا كلت بجومب ةلماعلا فارطألاب قلعتت لئاسم يأو
 تانييعت مدقت يتلا ٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا يف تلذب يتلا يجيردتلا صلختلا دوهجب
 ةرورض كانه لازت ال هنأ نوربتعي ةنجلل نيكراشملا ءاسؤرلا نإف كلذ ىلع ًةوالع. ةجرحلا تامادختسالل
، لكايهلاو نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلاو ةبرتلا لاجم يف ةربخ يوذ ءاضعأ دوجول  نم علسلاو
  .٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغو ةلماعلا فارطألا

 ةيلمع حيقنت نالصاويس ةنجللاو قيرفلا نإف ًاحوضو رثكأ حبصأ لمعلا مجحو ماهملا نأل ًارظنو  - ٩٠
 نأ نكميو. فارطألا بناج نم بلطلا اذهل نكمم دح ىصقأ ىلإ ةباجتسالا ةيغب هذه ميظنتلا ةداعإ
، ناعمتجت طقف نيتيعرف نيتنجل نم نوكتتل ىرخأ ةرم ةنجللا جمد ةداعإ كلذ نمضتي  مادعنا نأ مغر ًاعم
 اذه لثم ىلع ريثأت هل نوكيس ٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نم ءاضعألل ليومتلا
  . رايخلا
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  ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل  ‘٥’
، اذه يف ًايرورض ًارمأ اهتيوضع ميظنت ةداعإ ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ربتعت ال  - ٩١  دقو تقولا
 تالاجم عيمج يف ةمزاللا ةيطغتلا ءاضعألا ءالؤه رفويو. نييلاحلا اهئاضعأ نييعت ةداعإ ةيلمع يف تعرش
، ينقتلا نزاوتلا كلذب نوققحيو ةبولطملا ةربخلا  ىلع نازوتلاو مئالملا يفارغجلا نزاوتلا نوققحي امك مئالملا
 ريغ فارطألا نمو )ًاوضع ١١ (٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ءاضعألا ددع ديعص

هذ ةلماعلا  فد). ١٨ (ةرقفلا يف ةربخلاو قاستالا قيقحتل ةيلاحلا اهتيوضع ىلع ظافحلا ىلإ ةنجللا و 
ا   .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلل ةيئاهنلا لحارملا لالخ ةينقتلا امييقت
، عباتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأب ينعملا يعرفلا قيرفلا تاعامتجا تتبثأ دقو  - ٩٢  ةنجلل

 ةينقتلا ليصافتلا لدابت نأشبو ةبعص لئاسم نأشب ءارآلا قفاوت ىلإ لوصولا ديعص ىلع ةديفم أا ًايخيرات
 نييفاضإ نيعامتجا وأ دحاو عامتجا دقعل ةجاح كانه نأ ىلإ ةنجللا ريشت ددصلا اذه يفو. ةدقعملا
 ىلإ ةراشإلا بجت نكل. ٢٠١٤و ٢٠١٣ يماعل ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت يف رظنلل يعرفلا قيرفلل
 يف ةيرولفةي رولكلا نوبركلا تابكرم ىلع مئاقلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عاطق يف لوحتلا نأ
ةيا ىتح ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت قيبطتب حمسي نيصلا  دق هنأ ةنجللا حرتقتو. ٢٠١٥ ماع 
 ةجاح كانه دوعت ال امدنع وأ ٢٠١٤ ماع دعب طقف تالسارملا لالخ نم لمعت نأ اهل ًايدجم نوكي
  .ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نع ةيليصفتلا ريراقتللو ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت تامييقتل

، ةدعل ةلسارملا قيرط نع ةمِّقعملا داوملاب ينعملا يعرفلا قيرفلا لمع دقو  - ٩٣  ةينقتلا لئاسملاف تاونس
  .ءطبب مدقتت عاطقلا اذه يف
، يلاتلا مييقتلا ريرقت نوكي نأ ررقملا نم نأ ىلإ رظنلابو  - ٩٤ ةيا يف هرادصإ نيعتي يذلا ةنجلل  ماع 

، ريراقتلاب ًةنراقم ًازجوم ،٢٠١٤  ةدودحم ةدئاف كانه نوكت امبر هنأ ىلإ ريشت ةنجللا نإف ةقباسلا
  .٢٠١٤ ماع دعب ةيفاضإ ليصافت ىلع ةيوطنملا تامييقتلل
  ديربتلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل  ‘٦’

 دحاو لك عتمتي ةيعرف تاعاطق ١٠ نم ءاربخ نم ديربتلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نوكتت  - ٩٥
 بجومب ةلماعلا فارطألا نم ةعبس مهنم ًاوضع ٢٧ كانه ناك ٢٠١١ ماع يفو. ةددحم تاربخب مهنم
 يعرف عاطق لك يف دجويو. لانملا بعص فده وه فارطألا هذه نم ءاربخ ىلع لوصحلا نإ. ٥ ةداملا
، ريراقت دادعإ لجأ نم لوصفلا نم لصفل يسيئر فلؤم ةنجلل عبات  نورخآلا ءاضعألا امأ ةنجللا
 كراشت اهلماكب ةنجللا نأ ديب. لوصف ةثالث وأ نيلصفل ةيلخادلا ةعجارملاو ةغايصلا يف ةكراشملا مهنكميف
  . ةيئاهنلاو ةيئاهنلا هبش تاعجارملا يف عبطلاب

 نم دودحم ددع نم يتأت ايجولونكتلا لاجم يف ةديجلا تاروطتلا مظعم نأ ةنجللا ظحالتو  - ٩٦
 دويقلا مغر يفارغجلا نزاوتلا قيقحت ىلإ ةنجللا ىعستو. بلاغلا يف ٥ ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا

، تاربخلا يف  ربع نيمئالملا ءاربخلا داجيإ ىلإ ىعست تاربخلا يف تارغث دوجو فشتكت امدنعو ةحاتملا
، يف ةنجللا ءاضعأ  نوبغارلا ءاربخلا بلطيو. ةيجراخ رداصم نم ءاربخ داجيإ ىلإ ًاضيأ ىعست اهنكل بلاغلا

  .مهحشري نأ ةلصلا يذ فرطلا ىلإ لمعلا يف
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 ةداعإب تاحرتقم ًارخؤم تلِمكُأ دقو. مييقت لك دعب ةيوضعلا يف ًاددجم رظنلا ةنجللا لصاوتو  - ٩٧
 ماعل مييقتلا ريرقت مامتإل بولطملا لمعلا ءوض يف تاليدعت لاخدإ كلذ نع جتنو ةنجللا ةيوضع ميظنت

 تاشقانملا هذه لمتكت نأ عقوتيو ةنجللا ىوتسم ىلع ًايلاح شاقنلل مييقتلا ةداعإ ةيلمع عضختو. ٢٠١٤
 لالحإلا تايلمع ءانثتساب يلاحلا تقولا يف ةيرورض ىرخأ ميظنت ةداعإ يأ ربتعت الو. ريصق تقو دعب
 ءاضعألا حيشرت ةنجللا ديعتسو. ةلثامملا ىرخألا تالاحلاو ءاضعألا ةلاقتساو دعاقت تالاح يف ةيدايتعالا
، يف نيرمتسملا نييلاحلا  متيسف رايتخالا مهيلع عقي نيذلا ددجلا ءاضعألا امأ ،٢٠١٢ ماع يف لمعلا
  .٢٠١٢ ماع يف مهحيشرت
لامعألا لودج نم١٠دنبل ا  لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقملا تاحيقنتلا:  

لامعألا لودج نم١١دنبلا    لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقملا تاليدعتلا:  
  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو كيسكملاو ادنك نم حرتقم ليدعت  )أ(
  ةدحوملا ايزينوركيم تايالو نم حرتقم ليدعت  )ب(

رايأ٩يف ،نوزوأل ا ةنامأ تقلت  - ٩٨ تاموكح نم مدقم لوكوتوربلا ليدعتب ًاحرتقم ٢٠١٢ويام /   ،
رايأ١١يفو . ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو كيسكملاو ادنك نم لك ًاحرتقم ةنامألا تقلت ٢٠١٢ويام /   
 ًالمع نيمدقملا نيحرتقملا ىلإ عوجرلا نكميو. ةدحوملا ايزينوركيم تايالو ةموكح نم لوكوتوربلا ليدعتب

ةرقفلاو ،نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا نم ٩ةداملا ماكحأب  ةداملا نم ١٠  يف لوكوتوربلا نم ٢   
يلاوتلا ىلعUNEP/OzL.Pro.23/6 وUNEP/OzL.Pro.23/5نيتقيثولا   .  

كلت نم مدقملا حرتقملل هباشم ةدحتملا تايالولاو كيسكملاو ادنك نم لك نم مدقملا حرتقملاو   - ٩٩
ىلإ فدهي هنوك يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو نيرشعلاو يناثلا عامتجالا ىلإ فارطألا  

تانيفلوألا تابكرم نم ناتدام اهيف امب ،ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم نم ةددحم ةدام٢١جاردإ    
لئادب ر فوت مدع ةقيقحل حرتقملا يف ًاكاردإو .لوكوتوربلل ديدج واو قفرم تحت ةمئاق يف ،ةيرولفورديهلا

يلحرم ضيفخت ىلإ حرتقملا وعدي ،ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم تاقيبطت عيمجل نهارلا تقولا يف 
ةبولطملا تاضيفختلا ذخؤت نأ نكميو . ةجردملا ةيئايميكلا داوملا نم مات يجيردت صلخت نم ًالدب جردتم

ملا نم١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب دنتست ةيساسأ ةيمك نم  ىلإ ،لوكوتوربلا نم ٥ةدا    
فارطألا ةلاح يف امأ ؛ ٢٠٠٨ - ٢٠٠٥ةرتفلل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتساو جاتنإ 

ةداملا نم١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ  جاتنإ ىلإ ةيساسألا ةيمكلا دنتست نأ نكمي ،لوكوتوربلا نم ٥    
تابكرم كالهتساو جاتنإ طسوتم نم ٨٥ىلإ ة فاضإلاب ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتساو  ٪

ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا ىلع نيعتيسو . ٢٠٠٨-٢٠٠٥ةرتفلا لالخ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا 
ةبسنب جاتنإلل ةيئدبم ضيفخت ةيلمعب موقت نأ ٥ ماع نم ًءادتبا ةيساسألا ةيمكلا نم ١٠  ةعوبتم ٢٠١٦٪   ،
ماع يف ،يدؤت ىرخأ تاضيفخت ةعومجمب ىلع ءاضقلا ىلإ ،هدعب امو ٢٠٣٣  ةيساسألا ةيمكلا نم ٪٨٥   
ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماعلا فارطألا ىلع نيعتي فوسو . كالهتسالاو جاتنإلل اهجاتنإ ديمجت ٥   
ماع نم ٠ًارابتعا ةيساسألا ةيمكلا تايوتسم دنع اهكالهتساو ىلإ ًايجيردت ا ٢٠١٨   ايوتسم ضيفخت مث  ،

ملا يف١٥نم لقأ  هدعب امو٢٠٤٣ماع يف ةيساسألا ةيمكلا نم ةئا    .  
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نوبركلا تابكرم كالهتساو جاتنإ سايق ىلإ وعدي حرتقملا نإف ،ةماع ةفصب ةيلمعلا ةيحانلا نمو   -١٠٠
نم ًالدب يملاعلا رارتحإلا ثادحإ ةردقثيح نم ةيرولفورديهلا  رادصإ ىلإو ؛نوزوألا دافنتسا ةردق   

تارداصلاو تادراولا ةبقارم ىلإو ،ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم نم تارداصلاو تادراولل صيخارت  
بكرم تاثاعبنا ةبقارمو ،ليدعتلا يف فارطألا ريغ نادلبلا ىلإ ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم نم 

نوبركلا تابكرم كالهتساو جاتنإ نع غالبإلاو ،ةيوناث ةروصب جتنملا ٢٣- يرولفورديهلا نوبركلا  
نوبركلا بكرم جاتنإ نم يوناث جتانلا ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرم تاثاعبناو ،ةيرولفورديهلا  
  .٢٢ - يرولفورولكورديهلا

خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا ماكحأ ىلع رثؤي نل هنأ ىلع حرتقملا صني   -١٠١
يرولفورديهلا نوبركلا تابكرم مظني يذلاو ،ا  رابتعا نكمي اذكهو . ةقحلملا وتويك لوكوتوربو

ضعبب ءافولل ليبسك اهعبتت نأ فارطألل نكمي هنأو ،ةيفاضإ تامازتلا لايرتنوم لوكوتورب تامازتلا 
ةيراطإلا ةيقافتالا قاطن لخاد ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمب ةقلعتملا ا  عفدي ،ةماع ةفصبو . امازتلا

دودح يف تاثاعبنالا ضيفخت ىلع دعاسي هنأب حرتقملا وديؤم ديسكأ يناث ئفاكم نم نط ٩٦ ٣٠٠   
ةيا   ٢٠٥٠ىتح نوبركلا.  

 ٢٠١٠ماع يف هتمدق يذلا حرتقملا عم ةدحوملا ايزينوركيم تايالو نم مدقملا حرتقملا هباشتيو   -١٠٢
ةداملا يه ةديدج ةدام فيضي هنأ يف ٢٠١١و جاتنإ ىلع ةباقرلاب يضقت يتلاو ،لوكوتوربلا ىلإ ءاي ٢،   
راطإ يفو . ةيرولفورديهلا تانيفلوألانم نيبكرم كلذ يف امب ،ةيرولفورديهلا نوبركلا تا بكرم كالهتساو

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ىلع نيعتيس ،حرتقملا اذه  موقت نأ لوكوتوربلا نم ٥   
يناثلا نوناك١نم أدبت يتلا ًارهش ةرشع ينثالا ةرتف لالخ  اهجاتنإ ضيفختب٢٠١٥رياني /  اهكالهتساو    

جاتنإ تايوتسم طسوتم ا ٪١٥ةبسنب داوملا هذه نم   أب فرعت يتلاو ،اهل ةبسنلاب ةيساسألا ةيمكلا نم  
ةرتفلا لالخ ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتساو 

جاتنإو كالهتسا نم ليل قتلاب كلذ دعب يجيردتلا ضيفختلل حرتقملا لودجلا يضقيو. ٢٠٠٦ - ٢٠٠٤
ىلإ لصت نأ ىلإ تاونس ثالث لك ةيفاضإ ٪١٥ةبسنب ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم  ةيمكلا نم ١٥   ٪

ىلإو ٢٠٣٠ماع يف ةيساسألا  ماع يف ةيساسألا ةيمكلا نم فاطملا ةيا ١٠   ٢٠٣٢٪ يف.  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب   -١٠٣ تقملا وعدي٥  تايالو نم مدقملا حر ، 

ةلماعلا ريغ فارطألا ىلع قبطت يتلا ةيئاهنلا ديعاوملا نم ًءادتبا حامس ةرتف اهحنم ىلإ ةدحوملا ايزينوركيم 
 ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب ةيساسألا تايمكلا نوكتس ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو . ةداملا كلتب

لع طقف دمتعتس ا٥ةداملا نم   أ يف ةفلتخم ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتساو جاتنإ ى  
تانايبلا مادختساب ةيساسألا تايمكلا ديدحت نم نيكمتلل اذه متيسو . ٢٠٠٩ - ٢٠٠٧ةرتفلا لالخ 

نوبركلا تابكرم ىلع لجاعلا بيرقلا يف دمتعتس يتلا تاعاطقلا يف ريخألا ومنلا ةاعارمبو ةدوجوملا 
ةلماعلا فارطألل ةيلام دراوم فارطألا ددعتملا قودنصلا رفوي نأب حرتق ملا يضقيسو. ةيرولفورديهلا

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب  نم نكمت يتلا ةيرورضلا ةطشنألل اهيلع قفتملا ةيفاضإلا فيلاكتلا ةلباقمل ٥   
 بكرم ريمدتب ةطبترملا فيلاكتلا كلذ يف امب ،ليدعتلا بجومب اهيلع صوصنملا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا
ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ نم ليومتلا ريفوت اهيف متي مل يتلا تالاحلا يف٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا  .  
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ىلع تاليدعت وأ تاريغت ءارجإ بلطتي نل هدامتعا نأ ءالجب حضوي حرتقملا نإف ،ًاريخأو   -١٠٤
تاثاعبنا نإف كلذل ًاعبتو. خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتال عباتلا وتويك لوكوتورب  

اهمكحي يتلا تازاغلا ةعومجم نمض لظتس ،حرتقملا ليدعتلا دامتعا دعب ،ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم 
ىلع  الو وتويك لوكوتورب بجومب فارطألا تامازتلا ىلع ال ريغت يأ أرطي نلو وتويك لوكوتورب
  .تامازتلالا كلتب ءافولا يف اهصرف

  اهيلإ فارطألا رظن هجوت نأ ةنامألا دوت يتلا لئاسملا  -ًايناث   
  ةنامألا تاثعب  -فلأ   

وأ ىرخألا تايدتنملا يف ةماقملا ةطشنألا يف ةكراشملا نأشب فارطألا تاميلعت ىلع ًءانب   -١٠٥
نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ذنم اهيف تامهاسم تمدق وأ تاعامتجا ةدع يف ةنامألا تكراش ،اهدصر 

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاعامتجا ةنامألا ترضح دقف ،ديدحتلا ه جو ىلعو. يلاب يف فارطألل
فارطألا ددعتملا قودنصلل تالاكولا نيب كرتشملا يقيسنتلا عامتجالاو ،نوب يف دوقعملا يداصتقالا 
ناتسزيغريقو ناتوبو اكينيمود نم لك يف ةدوقعملا ةيميلقإلا تاكبشلا تاعامتجاو ،لايرتنوم يف دوقعملا 

  .ايبمازو وتاوناف ندرألاو رمقلا رزجو
  ىرخألا ةيلودلا تائيهلاو ةنامألا نيب ةلدابتملا تاقالعلا  -ءاب   

تائيهلا عم ةطشن تاقالع ىلع ةنامألا تظفاح ،هالعأ ةروكذملا تاعامتجالا ىلإ ةفاضإلاب   -١٠٦
ىلع ةفكاع ةنامألا تناك دقف ،لامعألا لودج نم) ج (٤دنبلا قايس يف ريشُأ امكو . ىرخألا ةيلودلا  

تامولعملا رفاوت قاطن عيسوتل ةيمارلا دوهجلا نأشب تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأ عم رواشتلا 
، . نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا تامادختسال ليثيملا ديمورب لئادبب ةلصتملا كلذ ىلإ ةفاضإلابو

ةيقافتالا عامتجا ٢٠١١ربمسيد /لوألا نوناك يف ةنامألا ترضح يف دوقعملا خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا  
ةرادإ سل   ةيئانثتسالا ةرودلا يف ًاضيأو ناكملا كلذ يف ةيقافتالا نيمأب تعمتجاو ،ايقيرفأ بونج ،نابريد

رضحو . لبقتسملا يف نواعتلا صرف ةشقانمل يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
ًاضيأ لمشي يذلا ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ايلعلا ةرادإلا قيرف تاعامتجا ًاضيأ يذيفنتلا نيمألا  

امكو . ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهريدي يتلا ىرخألا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ ءاسؤر
ةمظنملا عم تارواشم ةنامألا ترجأ ،هالعأ لامعألا لودج نم ٥دنبلا ةشقانم يف ريشُأ  ةيلودلا ةيرحبلا  

ةنامألا ترضح دقف ،ًاريخأو . نفسلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةلماعم نأشب ةيملاعلا كرامجلا ةمظنمو
يف ،اسنرف ،نويل يف دقع يذلا ،نييئيبلا ذافنإلاو لاثتمالاب نيينعملا نييلودلا ءاسؤرلل لوألا ةمقلا عامتجا 

ىلإ ٢٧نم ةرتفلا  راذآ٢٩  تكراشو ٢٠١٢سرام /  ةردابمل ةيهيجوتلا ةنجلل ثلاثلا عامتجالا يف ًاضيأ ، 
يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب همظن يذلا ،فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالل فراعملاو تامولعملا ةرادإ 

نم ةرتفلا يف ارسيوس، فينج ىلإ ٢٢،  رايأ٢٤    .٢٠١٢ويام / 
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ريغ ىلع ةضورفملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركل ا تابكرمب ةقلعتملا ةلمتحملا ةيراجتلا تاءازجلا  -ميج 
  لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةريخألا تاليدعتلا ىلع قيدصتلا عيجشتل ةلوذبملا دوهجلاو فارطألا

للًاقفوو  -١٠٧ و ًاسماخ١نيترقف   ةداملا نم ًاسماخ٢    ٤ ، أدبي نأ ررقملا نم لايرتنوم لوكوتورب نم
نيجيب ليدعت يف فارطألا ريغ ىلإ ةيرولف ةيرولكوردي هلا نوبركلا تابكرمتارداصو تادراو رظح 

، . ٢٠٠٤رياني /يناثلا نوناك نم لوألا نم ًارابتعالايرتنوم لوكوتوربل  ، يف تدمتعافارطألا نأ ديب
تاررقم ،٢٠٠٩ و٢٠٠٣ ةبسنلابرظحلا كلذاهبجومب تلجأ   نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطأل ل    
، ىلعو . ٥ةداملا  هبجومب قفتا ٢٠/٩ ررقملا فارطألل نورشعلا عامتجالا دمتعاد قفديدحتلا هجو  ىلع، 

رظح ضرف ذافن أدبي الأ ىلع ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع ةراجتلا  ةلماعلا فارطألا  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب  ىتح لوكوتوربلا نم ٥    .٢٠١٣ رياني/يناثلا نوناك نم لوألا 

لوكوتوربلا يف ًافرطنورشع خ يراتلا اذهىتح دجويو   -١٠٨ ريغ فارطألا نم نانث إ كلذ يف امب( 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  ىلع تاليدعتلا عيمج ىلع اهقيدصت دعب لمكتست مل يتلا) ٥   

ةداملا بجومب لماع ريغ فرط (ناجيبرذأ يه فارطألا هذهو . نيجيب ليدعت كلذ يف امب ،لوكوتوربلا
يفيلوبو ،نيرحبلاو)٥ ، )تايموقلا ةددعتملا - ةلود(ا ،  اناوستوبو ، و،  ، وداشت ، وراوفيد توك يتوبيج
، و ، )٥ةداملا بجومب لماع ريغ فرط (ناتسخازاك وةيمالسإلا ناريإ ةيروهمجو ،يتياهو ،روداوكإ
، و ، واينيك ، وايبيل ، وايناتيروم ،اينيغ اوبابو ،اوغاراكينوبرغملا ةديدجلا دوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو وريبو    ، ةي
  .نادوسلا بونجو

ةعونتم بيلاسأ ةنامألا تعبتادقو   -١٠٩ تاملاكملاو تالسارملا لالخ نم ةينعملا فارطألا كارشإل   
ا ةعيفرلاةيرواشتلاتاعامتج الاو فاشكتسا لجأ نم ىوتسمل  يف قيدصتلا تايلمعبع ارسإلل تاءارجإ   
لا عيمج ىلإ ةلاسرًاضيأ ةنامألا تلسرأو. نادلبلا ىدرف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل ةجتن ملا نادلب 

يف اادعاسمسمتلت ةيرولف   ةوعد دق يتلا فارطألا ريغ  نوبركلا تابكرم تانحشاهيلإ لسرت    
 تاءازجضرف يداف ت لجأ نم نكمم تقو عرسأبنيجيب ليدعت ىلع قيدصتلا ىلإ ةيرولف ةيرولكورديهلا 

اهيلعةلمتحم ةيراجت  .  
تاليدعتلا يففارطأ ري غ ةريثك نادلب تبرعأ دقو  -١١٠ يننع  سااهت  عيمج ىلع قيدصتلا لامك ت 

يف لوكوتوربلاىلعةقلعملا تاليدعتلا  برقأ  تقو  نكمم  يف اه معد فارطألا عيمجىلإ ةنامألا بلطتو .  
دهجلااذه ةوعدب كلذو  اهئاكرش  عيمج ىلع قيدصتل ل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ةراجت يف  
ماع ةيا لاوحألا عيمج يف كلذ ىدعتي ال أ ىلع نكمم تقو برقأ يف لوكوتوربلا ىلع تاليدعتلا 

ىعست ي ذلا ،لايرتنوم لوكوتورب ىلع تاليدعتلا عيمج ىلع يملاعلا قيدصتلاقيقحت نأش نمو . ٢٠١٢
لكشب اهلاثتماو اهذيفنت دصرو لايرتنوم لوكوتوربل فارطألا عيمج ذيفنت رسيي نأ، هقيقحتلةنامألا   

  .دحوم
  نوزوألا لاطبأ  - لاد

لايرتنوم لوكوتوربلظ  -١١١ ىلإ دتمملا هخيرات لاوط   ب لفتحي ،ًاماع٢٥،  نم ريثكلا تازاجنإ  لاطبأ  
نكمت لبس يف ركفت ةنامألا تلظ ةريخألا مايألا يفو. نوزوألا نأ نم لوكوتوربلا،  نم عافتنالا يف رمتسي   

كئلوأ دوهج يبعشلامعدلا ةئبعتب قلعتي اميف ةصاخبو ،نوزوألا ةقبط ةيامحب ًايوقًامازتلا اودبأ نيذلا    يف  
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ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نميجيردتلا صلختلا ليبق نمءايش أل روهمجلا ةماعطاسوأ    .
لمعت ةياغلاكلتل ًاقيقحتو  راطإ يف ةردابم ددصبنوزوألا لمع جمانرب عم قيسنتلاب نوزوألا ةنامأ ،   

اولمعي نأ نوعيطتسي نيذلا نم نوزوألل لاطبأديدحتل لا ثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب معدل ءارفس  
ل فارطألا لاثتمازيزعتو ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطأل اةلاح يف ةصاخب و ،لوكوتوربل   ٥ .
، ف، دهجلا اذه ةدايقب ةردابمللو نع  كوشتجناو اميب نوستاج نيوستلايغةلالجلا ةبحاص تبرعأ دق
نألاهدادعتسا بونج يف نوزوألا يفظوم تاكبش تبرعأ دقو . نوزوألل ةبقترملا ةريفسلا كلتنوكت   

ملا ناتوبلنيرشعلاو ةسماخلا ىركذلاب لافتحالا يفئداهلا طيحملا ةقطنمو ايسآ قرش بونجو ايسآ   ةدوقع 
رايأ١٦يف و بميت يف ةبيطلا ةردابلا هذ٢٠١٢ ويام/   مهزازتعاو مهريدقت نع ريو طت ةدايز نيعتيسو.  

فارطألا دوت دق ةدترم ةيذغتيأب ةنامألا بحرتو مهلمع تاصاصتخاو لاطبألا رايتخال ةصاخلا ريياعملا   
  .عوضوملا اذه لوح اهميدقت

  لايرتنوم لوكوتوربل نيرشعلاو ةسماخلا ىركذلاب ةينطولا تالافتحالا  -ءاه 
ةسماخلا ىركذلا ب لافتحالل ًاسامح ةئيبلل ةدحتملا ممألاجمانربل عباتلا نوزوألا قيرف يدبيو   -١١٢

امكو . ةلبقملا لايجألل نوزوألا ةقبط ةيامحيف ةلثمتملا ةيماسلا ةلاسرلل و لايرتنوم لوكوتوربل نيرشعلاو
ل ةريخألاتاعامتجالا يفو ةقباسلا تالسارملا يفةراشإلا تدرو    ، عم نوزوألا ةنامأ لمعت نوزوألا ةكبش

اذ الا يففارطألا دعاست لئاسو  دادعإلىرخألا تاهجلا و نوزوألا جمانرب  يخيراتلاثدحلا لافتح 
، كلتل ًاقيقحتو. ةنكمم ةقيرط لضفأب ةياغلا هشلاو عيباسألالالخ ،ةنامألا موقتس  ، و  ديوزتب ةلبقملا ر
ديلختل ةيراكذت ةحولو ،ةيفحصلا داوملا نم ةلماكتم ةعومجم لمشت يتلاو ،داوملا نم ددعب فارطألا  
، ب يف فارطألا تاماهسإ نكمي ةماع ةمدختانالعإولايرتنوم لوكوتور ت نأ  يف فارطألا اهمدختس  
مالعإلااهلئاسو نيرشعلاو ةسماخلا ىركذلا ةبسانمبنوزوألا لمعجمانرب ةرشن نم ةصاخ ةعبط و، ةي    ،
 نعضورع عيراشم و ،ىركذلاهذه راعش اهيلع تانولاب ونيرشعلاو ةسماخلا ىركذل ل تاقصلمو
ةلمكتسم ةيساسأ ةينايبتاموسرو ،لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا نوزوألا تاعوضوم نع   ةيس يئرلا 

ىدلفارطألا ددعتملا قودنصلا اهدمتعايتلا عيراشملا نع تامولعمو  فرط لك   .  
فارطألا ءاخسلضفبو ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو  -١١٣ معدبنوزوألا ةنامأموقتس  ،  دودحم ددع    

داملا نم١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  نم رالود٢٠٠٠ىلإ لصي (عضاوتم يدقن  غلبمب ٥ة     (
ططخيف ادعاسمل ةقباسلاانتالسارم يفةراشإلا تدرو امك و. لافتحالاب ةقلعتملا اه  لصت نأ بجي،    
نوزوألا ةنامأىلإمعدلا اذه لثم ىلع لوصحلل  تابلطلا ناونعلا ىلع    ozoneinfo@unep.org دعوم يف 

تابلطلا ميدقت ريياعم ىلعلوص حلا نكميامك ، ٢٠١٢ هينوي/ناريزح ١٥هاصقأ  ناونعلا ىلع  
http://ozone.unep.org/25th_Anniversary/Support_for_national_celerations_of_the_25th_Anniversary_of_the_MP.pdf .

 ، هلالخ نم نكمتت كوبسيفلا ىلع ةحفص ءدب ىلع نوزوألا قيرففكعي ةطشنألا هذه ىلإ ةفاضإلابو  
بابشللويديف ةقباسمنيشدت ىلع ًاضيأو تايركذلا لدابت و روصلا ليمحت نم فارطألا  .  

ل ةذفنملا تالاكولاو ةنامألاتططخنيح يف و  -١١٤ ،نم ريثكل   نم تادافإ عقوتت ا تاردابملا  إف  
ثدحلا اذاهططخ نأشب فارطألا   يخيراتلالافتحالل اهاقلتت تامولعم يأ عضوبةنامألا موقتسو .    نع 

نيرشعلاوةسماخلا ىركذلاب لافتحالل ةصصخملا ةحفصلا ىلع تنرتنإلا ىلعطط خلا هذه  .  
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نيثالثلاو يناثلا عامتجالابةطبترملا  ةيبناجلاثادح ألا  -ياز    ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل 
يف ةيلاتلا ثادحألا ةماقإل ،ةركذملا هذه دادعإ تقو ،ططخ دوجو دكؤت نأ ةنامألا عيطتست  -١١٥  ،

  :هءانثأو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يناثلا عامتجال لةقباسلا مايألا
جمانرب موقي هيلوي/زومت ٢٢ و٢١يف   )أ( جمانربل عباتلانوزوألاب قلعتملالمع لا،  ممألا    

ةيكيرمألاةدحتملا تايالولا ةموكحو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،ةئيبلل ةدحتملا فلاحتلاو   ينعملا ، 
ب ةصاخلا ةلوؤسملاتاسايسلاب  خانملا تاثولم نم دحلل فيظنلا ءاوهلاو خانملافلاحت و ،يوجلا فالغلا 

 ، فلتخم ةشقانمل ءاربخ ميظنتب ،ةيبوروألا ةيضوفملاورمعلا ةريصقلا ىلإةيمارلا جوهنلاولئادبلا   ةلافك    
نوبركلا تابكرم نمماتلا يجيردتلا صلختلا  يهلا نوبركلا تابكرموةيرولفةي رولكلا   ةيرولف ةيرولكورد 

لا تاردقلا تاذ داوملاةمهاسم نم دحت ةقيرطب سفن يفو ،خانملا ىلع يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةيلاع   
ءادألاو ةمالسلاوةيفيلاكتلا ةيلاعفلاو ةقاطلا ةءافك زيزعت وأىلع ةظفاحملا تقولا  ضورعلاعضوتو.   لكشب    

روهمجللصفم فارطألا يلثمم لمشي ضيرع   نوزوأل ل نيينطولا نيفظوملاو ،لايرتنوم لوكوتورب يف 
رئاوديلثممو ةعانصلا  تامظنملاو   ةيميداكألارئاودلاو ةيئيبلا  نومظنملا ماق دقو ،ًا ناجم ليجستلانوكيو .  

  ؛www.BangkokTechConference.orgناونعلا ىلع ي كبش عقومءاشنإب 
، ءانثأو  )ب( ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يناثلا عامتجالا ةكارشلا موقتس  
ةيرارحلا تاخضملاتاعانص لث مت يتلا ،ةئيبلاو ةقاطلا لجأ نمةيبوروألا   ابوروأ يف ديربتلاو ءاوهلا فييكتو 

 ًاضرع ثدحلا اذه لمشيسو. خانملا ريغت يف اهرودو ةرولفملا تازاغلاةشقانمل ةيبيردت لمع ةقلح ميظنتب 
اب ةصاخلا ةيلودلاوةيبوروألا ةيميظنتلا رطُألا ةنراقمل   ؛ةرولفملا تازاغل 

موييفو  )ج( زومت٢٤   ةماعلا ةرادإلل عباتلا ةرولفملا تازاغلاو نوزوألاقيرف موقي هيلوي /   
ةرتف ءانثأ يبناج ثدح ميظنتب ةيبوروألا ةيضوفملل ةعباتلا خانملاجمانربل    ؛ءادغلا 

موي يفو  )د( زومت٢٥  رلا عم قيسنتلاب ،نوزوألا ةنامأمظنت هيلوي/  قيرفل نيكراشملا ءاسؤ   
نوزوألا م ولع يف هتاماهسإ ةشقانمو دنالور دووريشروتكدلا لحارلاب ةداشإلل  ًاثدح ،يملعلا مييقتلا

نوزوألا ةقبط ةيامحيفهريثأتو   .  
اهلصت تامولعم يأ ةنامألل ةعباتلا رمتؤملل ةينورتكلإلا ةباوبلا ىلع ةنامألا عضتسو  -١١٦ نأشب  

يأوأ ةديدجلا ثادحألا يف تارييغت  ل ررقملا جمانربلا   .ثادحأل 

___________  


