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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 نم ٥ دنبلا

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

  نفسلا ةنايص يف ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع تامولعم

  ةنامألا نم ةركذم

  يذيفنت زجوم  - ًالوأ
ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نورشعلاو ثلاثلا عامتجالا بلط  - ١  
هررقم يف ،ةنامألا ىلإ نوزوألا داوملا عيب نع ةيلاحلا تامولعملا عيمج نمضتت ةقيثو ٢٣/١١    دعت نأ  ،
نم ،نف سلا نتم ىلع ىرخأ تامادختسالو نفسلا نتم ىلع ةنايصلا يف اهمادختسال نوزوألل ةدفنتسملا

تاهيجوت يأ ىلع ةقيثولا يوتحت نأ ضرتفملا نمو )١(.‘‘ىرخأ لود مالعأ عفرت’’يتلا نفسلا اهنيب   
اهعبتت يتلا ةيفيكلا نع تامولعمو ؛نفسلل تاعيبملاب قلعتتو قباسلا يف فارطألا ىلإ تمدُق تامولعمو 

تائيهلا ا ةيفيكلا نع تامولعمو ؛تاعيبملا كلتب طبترملا كالهتسالا باسحل فارطألا   لماعتت يتلا
نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةراجتلا عم ،ةيملاعلا كرامجلا ةمظنمو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا لثم ،ةيلودلا 

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/1. 
  .اهنيناوق بجومب اهصيخرت وأ ةنيفسلا ليجست مت يتلا ةلودلا ينعي ملعلا ةلود حلطصم نأ موهفملا نم  )١(
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كلت هق   ةطشنألا ةرادإ يف  تائيهلابطت يذلا راطإلا نع ةماع ةحمل بناج ىلإ ،نفسلاب نيطبترملا اهمادختساو
  .ةلصلا تاذ
ناسين١لولحب ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ فارطألا ىلإ عامتجالا بلط ةق يثولا دادعإ ريسيتلو  - ٢ ليربأ / 

نع تامولعم ٢٠١٢ قيرف  قفتادقو . نفسلا ىلع ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيلاحلا اهتلماعم، 
ى لع ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا يف ةلأسملا هذه شقاني يذلا لاصتالا

لثامم ج  . قفرملا يف ،لاصتالا قيرف تالوادمل ًةباجتسا فارطألا اهتمدق يتلا تامولعملا تخسنتساو
يلاحلا عامتجالا يف اهمادختسالUNEP/OzL.Pro.WG.1/32/INF/4ةقيثولاب لوألا   . 

يتلا تامولعملا تضرعتساو ةحاتملا ةيخيراتلا قئاثولا ةنامألا تسرد٢٣/١١ررقملل ًةباجتساو   - ٣   
ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا يتنامأو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف عم ترواشتو فارطألا اهتمدق 

هاندأ١٤-٤تارقفلا يف ةنامألا اهيلإ تلصوت يتلا ةيسيئرلا جئاتنلل زجوم دريو . ةيملاعلا كرامجلا ةمظنمو  . 

، ١٩٩٣ و١٩٩١يماع يف ن ادوقعملا فارطألل سماخلاو ثلاثلا ناعامتجالا جلاع  - ٤ يلاوتلا ىلع  ،
ىلع قيرحلا ءافطإو ديربتلا مظن ةئبعت ةداعإ ضرغب نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب دادمإلا نع غالبإلا ةلأسم 

نيررقملا يف ،ئناوملا يف اهدوجو دنع نفسلا نتم فارطألا امهبجومب تدمتعا نيذ للا ٥/٥ و٣/٩ 
تانايبلا نع غالبإلا تارامتسا ةداملا بجومب  ب نم٧   تارامتسالا هذهةمدقمل ًاقفوو . لايرتنوم لوكوتور 

نتم ىلع قئارحلا ءافطإو ديربتلا مظن ةئبعت ةداعإل ةمدختسملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تايمك رابتعا يغبني ’’
، ًاءزج ئناوملا يف اهدوجو دنع نفسلا ءانيملا ىلع ةيئاضقلا ةطلسلا وذ دلبلا اهكلهتسي يتلا تايمكلا نم  

ةرلاب يغبنيو    )٢(.‘‘دصملا تايمكلا ماقرأ يف اهجاردإ يلات
يماع نيب فارطألا اهمدختستل ةنامألا ا دقو   - ٥  دعأ يتلا تانايبلا غالبإ تارامتسا تنمضت

نفسلا تازيهجت ةئبعت ةداعإب ةقلعتملا تارداصلاو تادراولا نع غالبإلل تاميلعت ١٩٩٧ و١٩٩١  
ةرحلا ةراجتلاقطانم يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةجلاعمو ةيفيك نع تاهيجوت يأ رفوت مل ا .    أ ديب

ةنايصلا تاجايتحا ءافيتسال ةيفاك تايمكب ةنيفس ا    دم  ديزت وأ (ت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةلماعم
داوملا كلت ا  ةكرشلا نم امإ (ةنايصلل ًالعف مدختست ال اهنكل ) أبعت يتلا تازيهجتلل ةيلامجإلا ةعسلا نع

  .ءانيملا يف ةنيفسلا دوجو ةرتف لالخ) ةنيفسلا مقاط نم وأ داوملا رفوت يتلا
ررقملا فارطألا دمتعا ١٩٩٧ماع يفو   - ٦ نع غالبإلا تارامتسا طيسبتل ةلواحم يف ٩/٢٨،   
ةدفنتسملا داوملا مادختسا ةلماعمب فارطألل زعوت يتلا تاميلعتلا داعبتسا نع مهلامعأ ترفسأو . تانايبلا

نم ءزجك اهئناوم يف ةدوجوملا ملعلا نفس نتم ىلع تازيهجتلا ةئبعت ةداعإل مدختست يتلا نوزوألل 
ةرباعلا تانحشلا نع تاميلعت الإ ةيلاحلا غالبإلا تارامتسا نمضتت ال ،كلذل ةجيتنو . يلحملا اهكالهتسا
  .اهريدصت داعملا داوملاو تادراولا نم ًالدب

يب نم ،ًافرط٢١هعومجم ام مدق دقو   - ٧   ، نيرشعلاو ةعبسلا ءاضعألا هلود مساب يبوروألا داحتالا اهن
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

                                                           
)٢(  UNEP/OzL.Pro.5/12 ةرقفلا ،لوألا قفرملا  ،٨. 
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يبوروألا داحتالا اهيف امب (ةيقابلا رشع ةعبسلا فارطألا تدافأ اميف ،كالهتسالاب ةنراقم تاعيبملا كلتل 
نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب اهيضارأ ىلع ةدوجوملا نفسلا دادمإ عم لماعتت ا ) ءاضعألا هلودنع ةباين  أ

يلحملا اهكالهتسا نمًاءزج هرابتعاب ةنايصلا ضارغأل هذه نأ فارط ألا كلت نم ليلق ددع حضوأو.  
  . طقف ةنايصلا ضارغأل تامادختسالا ال ،ًامومع نفسلا نتم ىلع تامادختسالا لاطت ةلماعملا

ثالثتدافأه العأ ةروكذملا رشع ةعبسلا فارطألا نيب نمو  - ٨ فارطأ ة  غلبأ فرط كلذ يف امب ( 
نيرشعلاو ةعبسلا ءاضعألاهلود مساب ق تدافأ)   رفت ا  ةدفنتسملا داوملا نيب أب ةنايصل ةمدقملا نوزوألل  

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

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

داوملا تامادختسا وأ تاعيبمل ةيمسر تاءاصحإ نوكلتمي ال م   - ٩  أ ىلإ فارطألا ضعب راشأو
ذخأت مل مهيدل صصحلا ديدحتو صيخرتلا مظن نأل ،ة يبنجألا ملعلا نفس نتم ىلع نوزوألل ةدفنتسملا

  .رابتعالا يف داوملا هذه
ةيفاضإلاتانايبلا ميدقتب قلعتي اميفو  - ١٠ ررقملا بجومب ةبولطملا   تانايب فارطألا دحأ مدق ٢٣/١١   ،

نط٢٤٢اهرادقم  هنفس نتم ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع نوبركلا تابكرم نم  ًايرتم ًا 
يتلا نفسلا ىلإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداص نع تانايب طقف نافرط مدقو . ةيرولف ةيرولكورديهلا

رخآ مدق اميف ٢٠١٠ - ٢٠٠٨ماوعألا نع تانايبلا هذه نيفرطلا دحأ مدقو . ةيبنجأ ًامالعأ لمحت  ،
يمكلا تغلبو.٢٠١٠ - ٢٠٠٩ةرتفلا نع تانايبلا هذه ) نيرشعلاو ةعبسلا ءاضعألا هلود مساب( يتلا ة  

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

و ًايرتم ًانط٦٠٨ يماعل ًايرتم ًانط ٤٨٣  يلاوتلا ىلع٢٠١٠ و٢٠٠٩   .  
تانايب ةدعاق يف ثحبلا نم ن   - ١١  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  

ةبارق نم ا   ماع يف ًايرتم ًانط ٣٧ايمك حوارتتو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا نم برقي ام ىلإ ٢٠٠٥   
ماع يف ًايرتم ًانط ٦٧ ىلع يوتحت ال غالبإلا تارامتسا نأ ىلإ ةراشإلا ريدجلا نم نأ ديب . ٢٠١٠ 

يف ماقرألا هذه جاردإب فارطألا ضعب موقت ا مبرو ،نفسلا ىلإ تارداصلا نع غالبإلل لصفنملخدم 
تارداصلا كلت نم ضرغلا ديدحت نود تارداصلا تانايب نع ةلم    .ا اهريراقت

ررقملل ةباجتسالل تامولعم تمدق يتلا فارطألا اهيلإ ته   - ١٢  ون يتلا لئاسملاب قلعتي اميفو
ددع حضوأ ٢٣/١١ نفس ا فنتسملا داوملا ليجست مدع نأ فارطألا نمليلق ،    دم  ت يتلا نوزوألل ةد

ىلع لوصحلا يعدتست ال يتلا تايمكلا هذه نأ ذإ ،عورشملا ريغ راجت الللغتست ةرغث لكشي دق ملعلا 
 .ىرخأ ئناوم يف وأ راحبلا يلاعأ يف لمعت ىرخأ ملع نفس ىلإ لقتنت دق ريدصتلا/داريتسالل حيرصت
دادمإ ءانيملا لود لماعمهقلق نع فارطألا نم ددع برعأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو  ت نأ نم يتلا نفسلا تا   
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نم ًالدب ملعلا لود ىلإ تارداص ا   أ ىلع ةيبنجألا ئناوملا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب مهمالعأ عفرت
ىلإ م . ءانيملا لودل يلحم كالهتساك اهتلماعم  يدوي دق جهنلا اذه عابتا نأ ىلإ ةصاخ ةروصب اوراشأو

يف ذخأت مل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب ةقلعتملا ساسألا طوطخ نأل ًارظ ن ،لاثتما مدع ةلاح
نألو ،ةيلودلا ةراجتلا لقح يف ةلماعلاو اهمالعأ عفرت يتلا نفسلا نتم ىلع ةمدختسملا تايمكلا رابتعالا 

. نفسلا هذهل ةداتعملا ةنايصلا تاجايتحال صصح ديدحت وأ صيخارتلا رادصإ لمشت ال ةيلحملا اهطباوض
ةعاطتساو ةردق نم جهنلا اذه    دحي نأ نم اهقلق نع اهرودب ةريغصلا ةيرزجلا لودلا نم ددع تبرعأو
تقولا يف لثمألا وحنلا ىلع ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا ىلع ا   اعانصو ا  اكرش

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

ةيملاعلا كرامجلا ةمظنمو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا عم تارواشم ةنامألا ترجأ ،بولطملل ًاقفوو   - ١٣
ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا دعاوق طرتشتو . نفسلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل اهتلماعم ةيفيك ىلع عالطالل

ةلفقملا ريغ تازيهجتلاو مظنلاب ةمئاق مدقت نأ ديزي امو نط ٤٠٠ةيلامجإلا اهتنز غلبت يتلا نفسلا ىلع   
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
لكوي لب ،تالجسلا هذه ضارعتسال ةمزاللا ةيالولاب ةيلودلا ةيرحبلا ةمظ نملا فلكت ملف ،هئلمب موقت

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

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف ةراجتلا ةلأسم لوانتت الف ةيملاعلا كرامجلا ةمظنم دعاوق امأ   - ١٤
هتاذ   داوملا تايمك بئارضلاو موسرلا نم ىفعتو . دحب مادختسالا اذه وأ نفسلا نتم ىلع اهمادختسال

رامجل ةعباتلا يضارألا يف اهدوجو ءانثأ ةنيفسلا ا  دم  كانه نأ ديب ،ةلودلا ك 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 .  
اهلوخت يتلا ةيالولاب ةيملاعلا ك رامجلا ةمظنم فلكت ملو. ينعملا دلبلا تايحالص نم هذه ةيكرمجلا
، . ددصلا اذه يف لاثتمالل ةيلود تامازتلا يأ دجوت الو ،تامولعملا هذه ضارعتسا ىرخأ ةهج نمو

امب ،تاودأ نم ا ٢٠١٢ماع يف ةمظنملا تماق   طبتري امو مئاوتملا ماظنلا نأشب ةيلودلا اهتيقافتا حيقنتب  
 .اهتنراقمو تانايبلا كلت عمج تاودألا هذه رسيتو. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تايمست كلذ يف

  ةمدقم  - ًايناث
نأشب ٢٣/١١ررقملا لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نورشعلاو ثلاثلا عامتجالا دمتعا   - ١٥  

نم نفسلا كلذ يف امب ،نفسلا ةنايص يف ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل لايرتنوم لوكوتورب ةلماعم 
ةدفنتسملا داوملا تاعيبم نع ميلسلا غالبإلاب ةلصلا تاذ لئاسملا نايب تل هنم ًايعس ،ىرخألا ملعلالود 

فارطألا بناج نم ةنيابتملا تاريسفتلا نأ نم قلقلا نع ًابرعمو نفسلا رهظ ىلع اهمادختسال نوزوألل  
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ىلإ يدؤت دق تاعيبملا هذ   نع غالبإلا يف توافت ىلإ وأ كالهتسالا باسح يف أطخقلعتي اميف  
  )١(.كالهتسالا

عمجت ةقيثو دعت نأ ،ةركذملا هذ   - ١٦  لوألا قفرملا يف جردملا ،ررقملا كلذ يف ةنامألا ىلإ بلُط دقو
ىلع ىرخألا تامادختساللو ةنايصلا ضارغأل نفسلا ىلإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيب نع تامولعم اهيف 

قلعتي اميف كالهتسالل فارطألا باسح ةيفيك نع ةزيجو تامولعم ىلع ةقيثولا لمتشتسو . نفسلا نتم
تاعيبملا هذ ،ةلأسملا هذه نأشب قباسلا يف فارطألا اهتقلت تاهيجوت يأو لمع راطإ يأل ماع ضرعو ،   
داوملا يف راجتالا ةجلاعمل ةيملاعلا كرامجلا ةمظنمو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا اهمدختست ةددحم  تاطارتشاوأ 

، . نفسلانتم ىلع داوملا هذه مادختساو ،نفسلا  نتمىلع اهمادختسا ل جأ نم نوزوألل ةدفنتسملا ًاريخأو
تاذ لئاسملا نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ مدقتس يتلا ةقيثولا ددحتس 

  .نفسلا ةنايص يف ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا ةلماعمبةلصلا 
اهديوزت فارطألا ىلإ بلُط دوهجلا هذه يف ةنامألا ةدعاسملو  - ١٧ ناسين١هاصقأ دعوم يف   ليربأ / 

ةدِفنتسملا داوملا ميظنت يف فارطألا همدختست يذلا ،دجو نإ ،يلاحلا ماظنلا نع تامولعمب ٢٠١٢  ،
باسح ةيفيكنع تامولعمو ،اهنع غالبإلاو نفسلا ةنايصل ةمدختسملا نوزوألل فارطألا  كالهتس ال  

ةدفنتس ملاداو ملا هذ تدوزدق اهيف نوكت ةلص تاذ تالاح يأ نعو ،نوزوألل ةدِفنتسملا داومل اهذه 
؛ا ر دص وأ ا    دروتسا وأ ،نوزوألل

مضتو . ٢٣/١١ررقملا يف دراولا فارطألا بلطل ًةباجتسا ةركذملا هذه ةنامألا تدعأ دقو   - ١٨
ًازجوم هالعأ لوألا عرفلا نمضتي عورفةسمخ ةركذملا  تلصوت يتلا ةيسيئرلا جئاتنلا ىلع لمتشي ًايذيفنت ، 

قلعتت ةيفاضإ ليصافت ىلع ثلاثلا عرفلا لمتشي امنيب ،ةمدقملا لثميف عرفلا اذه امأ ،ةنامألا اهيلإ 
عبارلا عرفلا شقانيو . ةلأسملا هذه نع فارطألا ىلإ تمدُق يتلا ةيخيراتلا تامولعملاو تاهيجوتلاب
عرفلا مدقي امنيب ،ماعلا ضرعلا ءانثأ اهديدحت مت يتلا لئاسملا كلذ يف امب ،فارط ألا اهتمدق يتلا تامولعملا

ةرادإل ةيملاعلا كرامجلا ةمظنمو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا همدختست يذلا لمعلا راطإل ًاماع ًاضرع سماخلا 
  .تائيهلا كلتعم ةنامألا تارواشم نم ةاقتسملا ةيسيئرلا طاقنلا صخليو ةلصلا تاذ ةطشنألا 

ةركذملاهذهلو  - ١٩  ، ناقفرم خسنتسي   ررقملا امهلوأ يف  لمتشي امنيب ،هيلإ عوجرلا ليهستل ٢٣/١١   
ررقملل ًةباجتسا ٢٠١٢ماع يف فارطألا اهتمدق تامولعم ىلع يناثلا قفرملا  نأشب ٢٣/١١   اهتلماعم 

نإف ،هالعأ لوألا عرفل ا يفهيلإ راشملل ًاقفو و. نفسلا ةنايص يف ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل
بلطل ةباجتسا ٢٠١١ماع يف ةلص تاذ تامولعم ًاضيأ تمدق فارطألا  عباتلا لاصتالا قيرف  نع رداص 

قفرملا يف تامولعملا هذه تخسنتسا ثيح ،نيثالثلاو يداحلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل 
ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا نم ةمدقملا تامول عملا امأ. UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/INF/4 ةقيثولاب لوألا

. يلاوتلا ىلع ،ةقيثولا سفنب ثلاثلاو يناثلا نيقفرملا يف تخسنتسا دقف ةيملاعلا كرامجلا ةمظنمو
، تاقفرم يف ةدراولا تامولعملا عيمج تخس نتساو ةركذملا هذ  يناثلا قفرملا يفو ركذلا ةفنآلا ةقيثولا
  .ًايمسر اهريرحت نود ةنامألا ىلإ هب تمدُق يذلا لكشلاب
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  ةيخيراتلا تامولعملاو تاهيجوتلا  - ًاثلاث
  تاجتنملاب ًةنراقم ةبئاسلا داوملا فيرعت نأشب فارطألا تاهيجوت  - فلأ

يف اهفيرعت دري يتلا ‘‘ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا’’حلطصمل ضارعتساب ةلأسملا هذه ةشقانم أدبت   - ٢٠  ،
ةداملا نم ٤ةرقفلا  لوكوتورب نم ١  ءاب قفرملا وأ فلأ قفرملا يف ةجردم ةدام ةيأ ... ’’يلاتلاك لايرتنوم  

طولخم يف ةدوجوم وأ اتناك ءاوس ،لوكوتوربلا اذه نم ءاه قفرملا وأ ميج قفرملا وأ   . اذب ةمئاق
دعبتسي كلذ نأ ريغ ،ةلصلا يذ قفرملاب ددح ام ادع اميف ،داوملا هذه نم يأ نم تارموسي آلا لمشتو
ةداملا لقن يف مدختست ةيواح يأ فالخب عنصم جتنم يف ًادوجوم نوكي طولخم وأ ةباقرلل ةعضا خ ةدام ةيأ

ا   .‘‘زخ يف وأ
 يف ‘‘ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا’’حلطصمل حيضوتلا نم ديزملا فارطألل لوألا عامتجالا فاضأ دقو   - ٢١

ماع يف دمتعا يذلا ١/١٢هررقم نم فلأ ةرقفلا  نأ ىلع صن ثيح ١٩٨٩  ةدام نم ةيمك يأ،   
ةداملا ىلع يوتحي مادختسا ماظن نم ًاءزج تسيل ةباقرلل ةعضاخ داوم نم طيلخ نم وأ ةباقرلل ةعضاخ 

لوكوتوربلا اذه ضارغألةباقرلل ةعضاخ ةدام ربتعت ،ةينعملا  . )ةريبك تايمكب ةدوجوم ةيئايميك ةدام يأ( 
هنأ ًاضيأ حضوأو وأ ءانإ وأ ىرخأ ةيواح ىلإ ةريبك ةيواح نم طيلخ وأ ةدام لقن ًالوأ بجي ناك اذإ’’   

ىلوألا ةيواحلا نإف ،امهنم يخوتملا ضرغلا يف طيلخلا وأ ةداملا مادختسا لجأ نم زاهج نم ءزج 
ةرقفلاب نيلومشم اهيف نيأبعملا طيلخلا وأ ةداملا حبصتو ،لقنلا وأ /و نيزختلل الإ عقاولا يف مدختست ال
كوتوربلا نم١ةداملا نم  ٤   .‘‘لو 

ررقملا يف فارطألل ثلاثلا عامتجالا دمتعا ١٩٩١ماع يفو   - ٢٢ ةيوتحملا تاجتنملاب ًةمئاق ٣/١٥   
. لوكوتوربلانم لاد قفرملا لكش يف ،لوكوتوربلا نم فلأ قفرملا يف ةددحملا ةباقرلل ةعضاخ داوم ىلع 

يرارحلا خضلا تادعم/ءاوهلا فييكتو ديربتلل ةيراجتلا تادعملا تربتعا لادديدجلا قفرملا بجومبو   
، ةلقنتملاقئارحلا ءافطإ  تادعمو تاجتنم ،بيبانألاو حاولألا ةيطغأو لزعلا حاولأو تحت  يلاتلاب عقتو 

ةداملا نم ٤ةرقفلا يف دراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا فيرعت   ١.  
ةدوجوملا ت ادعملا لخاد ةأبعملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نإف هالعأ اهيلإ راشملا ماكحألل ًاقفوو  - ٢٣

مادختسالا مظ  بجومب ةباقرلل ةعضاخ ريغ تاجتنم ربتعت ا ،ن نم ءزج يه نفسلا نتم ىلع  إف كلذلو  
ضارغأل نفسلا ا هنأ ديب. لوكوتوربلا  دوزت وأ نفسلل عابت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأ حضاولا نم  

بجي )لقنلا وأ/و نيزختلل مدختست تايواح يف ًةداع(نفسلا نتم ىلع ىرخألا تامادختساللو ةنايصلا   ،
ا انايب نع فارطألا غالبإ دنع ا  ايمك نايب نيعتي ةباقرلل ةعضاخ داوم ا  أ ىلع اهيلإ رظن    . ي نأ

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةراجتبةلصلا تاذ تانايبلا نع غالبإلا لئاسم نأشب فارطألا تاهيجوت   - ءاب  
  نفسلا نتم ىلع

يضقت ام قفو تانايبلا نع غالبإلا ديعص ىلع نادلبلا ضعب اهتهجاو يتلا تاب وعصلل ًاكاردإو  - ٢٤
فارطألل يناثلا عامتجالا دمتعا ،لوكوتوربلا نم ٧ةداملا هب  ىلإ ٢٧نم ةرتفلا  يفندنل يف دقع يذلا (   

ناريزح٢٩ بابسألا يف رظنلاب فلكم صصخم ءاربخ قيرف هبجومب أشنأ يذلا ٢/٩ررقملا ) ١٩٩٠هينوي /   
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ميدقتو ،ةينعملا فارطألل ةنكمملا لولحلا نأشب تايصوت عضوو ،تابوعصلا هذه ءوشن ىلإ تدأ يتلا  
  .فارطألل ثلاثلا عامتجالا ىلإ هزرحي يذلا مدقتلا نع ريرقت

نع رداصلا ريرقتلا يف ذئنآئشنأ يذلا ،تانايبلا  غالبإبينع ملاصصخملا ءاربخلا قيرف ددحو   - ٢٥  ،
، (لوألا هعامتجا  لوألا نوناك٧ و٦يبورين ةلصلا تاذ لئاسملا نم ًاددع )١٩٩٠ربمسيد /   ةراجتلاب، 

لئاسملا نيب نمو )٣(.ةلص تاذ تايصوت دمتعاو ،تانايبلا نع غالبإلا ثيح نم ةلضعم لثمت تناك يتلا  
  :تجلوع يتلا

 قئارحلا ءافطإو ديربتلا ةمظنأ ةئبعت ةداعإ يف ةمدختسملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تايمك  )أ(
 ؛ئناوملا يف

  ؛ةرحلا ةراجتلا قطانم  )ب(
 .ًاقحال اهريدصت داعملا داوملاو تادراولاب ًةنراقم ةرباعلا تانحشلا  )ج(

نادلبلا نم ةعومجم تقفتا يتلا ةقطنملا (ةرحلا ةراجتلا ةقطنم فيرعتل ًاقفو هنأ ةظحالم مهملا نمو   - ٢٦
داوملا نإف ،)اهيف ةيراجتلا زجاوحلا ةلازإ وأ ضفخ ىلع هذه يف نفسلا ا    دوزت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا
ةيملاعلا كرامجلا ةمظنم نإف ىرخأ ةيحان نم . كرامجلا تاطلس لخدت نود اهتلوانم متت امبر ةقطنملا

نمعون ةينقتلا ةيحانلا نم يهو(ةرباعلا تانحشلا فرعت  روبعلا عاونأ  لقنت يكرمج ءارجإ ا )    أ ىلع
 ةطساوىلإ ةدروتسملا لقنلا  ةطساونم كرامجلا تا طلس ةباقر تحت عئاضبلا هبجومب لخاد ةر دصملا لقنلا
نوكي نأ نكميو . تقولا سفن يف ريدصتلا بتكمو داريتسالا بتكم ربتعي دحاو يكرمج بتكم ةقطنم

ةدفنتسملا داوملاب ام ًاملع عفرت يتلا ةنيفسلل ةيبنجأ ةلود ديوزت اهيف متي يتلا تالاحلا يف ًامهم كلذ 
ىرخأ ةيبنجأ ةلود ءانيم يف ًةيسار ةنيفسلا كلت نوكت امدنعنوزوألل  .  

  ئناوملا يف قئارحلا ءافطإو ديربتلا مظنةئبعت ةداعإ   ) أ(
و صصخملا قيرفلا ريرقتب٣/٧هررقم يف ،ًاملع فارطألل ثلاثلا عامتجالا طاحأ   - ٢٧ هن ،   مضت ام

سالا٣/٩هررقم يف فارطألل ثلاثلا عامتجالا دمتعاو . تاحارتقا نم نع غالبإلل ةحقنملا تارامت  
تقولا كلذ يف ًاثيدح تلد    .ع دق تناك يتلا لوكوتوربلا بجومب تانايبلا

ثلاثلا عامتجالا ريرقتب رشع يداحلا قفرملا يف درت يتلا ،ةحقنملا تارامتسالا لمتشتو   - ٢٨
اهمادختسال تاداشرإ مدقت‘‘تاميلعت ةحفص’’ىلع ،فارطألل  لا ةحفص نم٨ةرقفلا صنتو .   تاميلعت  

  :يلي ام ىلع
يف لوألا هعامتجا دقع يذلا ،تانايبلا غالبإب ينعملا صصخملا ءاربخلا قيرف ةيصوت بجومب 

لوألا نوناك٧ و٦يموي يبورين  ةعضاخلا داوملا تايمك ىلإ رظنلا يغبني هنإف ١٩٩٠ربمسيد /   ،
نم ءزجك ئناوملاب نفسلا يف قئارحلا ءافطإو ديربتلا ةمظنأ ةئبعت ةداعإ يف ةمدختسملا ةباقرلل  
  .هتارداص ماقرأ يف جردت ال مث نمو ،ءانيملا ىلع ةيالولا بحاص دلبلا كالهتسا

                                                           
)٣( UNEP/OzL.Pro/WG.2/1/4.  
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نم حبصأ ،١٩٩٢ماع يف فارطألل عبارلا عامتجالا يف نجاهنبوك ليدعت دامتعا عمو   - ٢٩  
ا ةفاضإ لجأ نم لوكوتوربلا نم٧ةداملا بجومب تانايبلا نع غالبإلا تارامتسا حيقنت يرورضلا  ديزمل  

رظنلا دنعو . اهريودت داعملاو ةلمعتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولا نايبو ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم
عوضوملا اذوذيفنتلا ةنجل نع ةرداصلا تايصوتلا يف   يف فارطألل سماخلا عامتجالا دمتعا )٤(،ةقلعتملا  

ررقملا ١٩٩٣ماع  تارامتسالا كلت ىلع هبجومب قفاو يذلا٥/٥  ةحقنملا  ىرخأ ةرم تقفرأو )٥(.  ةحفص  
ةرقفلا لثامت ،ةحقنملا تارامتسالا عم تاميلعت يف فارطألل ثلاثلا عامتجالا اهدمتعا يتلا ةرقفلا اهنم ٨   

  .٣/٩ررقملا 
ثحبلا ىلع فارطألا تقفتا ،١٩٩٦ماع يف فارطألل نماثلا عامتجالا د اقعنادعوم لولحبو   - ٣٠  

لوكوتوربلا بجومبغالبإلا تابلطتم ضفخل قرط نع تابلطتم يهو ،  ،  ةينضم  فارطألا ضعبل
نادلبلا وأ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ضعب نم يجيردتلا صلختلا لعفلاب تلمكأ يتلا فارطألا ًاصوصخ 

يذلا ٨/٢١ررقملا فارطألل نماثلا عامتجالا دمتعا كلذل ةجيتنو . ضافخنالا ديدشلا كالهتسالا تاذ  
عيمجو لوكوتوربلا ا ةنامألا ىلإ هبجومب بلط   يضقي يتلا غالبإلا تايلمع عيمج نيبي ًاريرقت دعت نأ

 يقتستنأ ةنامألا ىلع نيعتي ناك ريرقتلا كلذ دادعإلو . فارطألا تاررقم يف ةدراولا غالبإلا تابلط
كانه دعت مل يتلا كلتو لاثتمالا مييقتل ةيرورضلا غالبإلاب ةقلعتملا ماكحألاب قلعتي اميف فارطألا ءارآ 

ماكحألا يف رظنت نأو ،ةنامألا ريرقت ضرعتست نأ ،ررقملا سفن يف ،ذيفنتلا ةنجل ىلإ بلُطو . اهل ةجاح
عساتلا عامتجالل تايصوت  عضت نأو ،امبر ًايرورض دعيمل اهيأو لاثتمالا مييقتل يرورض اهيأ ددحتل 

، ئارطلا نأشب فارطألل تاحرتقم يأ رابتعالا يف ةذخآلوكوتوربلا بجومب غالبإلا طيسبتل ةلمتحملا ق  
  .فارطألا اهتمدق طيسبتلل

ةيلاتلا ةثالثلا ا   - ٣١  رشع عباسلا تاعامتجالا(اعامتجا يف ةلأسملا هذه يف ذيفنتلا ةنجل ترظنو  
تارامتسا نم ةحرتقم ةخسن تلاحأو، ١٩٩٧ماع يف اهعيمج تدقع يتلا ) رشع عساتلاو رشع نماثلاو  

فارطألا تقفاو ،٩/٢٨ررقملا بجومبو . اهيف رظني يكل فارطألل عساتلاعامتجالا ىلإ ةحقنملا غالبإلا   
دقو )٦(.عامتجالا كلذ ريرقتب عباسلا قفرملا يف ةدراولا تانايبلا نع غالبإلل ةحقنملا تارامتسالا ىلع  
تاميلعت نم اهقفاري اموهبشت يهو ريبك لكشب حيقنتلل اهدامتعا ىرج يتلا تارامتسالا تعضخ  ، ،
،هذه صخي اميف ةيمهألا نم صاخ ردق ىلع رمأ كانهو . يلاحلا تقولا يف ةمدختسملا خسنلا وهو  ةركذملا

عم لماعتلا نأشب تاهيجوت مدقت يتلا ،ةقباسلا غالبإلا تارامتسا يف تاميلعتلا ةحفص نم ٨ةرقفلا نأ   
، ا يف قئارحلا ءافطإو ديربتلا ةمظنأ ةئبعت ةداعإ يف ةمدختسملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ئناوملاب ةيسارلا نفسل

ةيخيراتلا ةقيثولا يف ةراشإلا متي مل هنأ ديب ،ةحقنملا غالبإلا تارامتسا يف تاميلعتلا ةحفص نم تفذح دق 
ىلع ءاقبإلا نإف ،فارطألا ءارآ ىلإ دنتست ةحقنملا تارامتسالا نأل ًارظنو. طبضلاب اهفذح ببس ىلإ  

٨ةرقفلا  تعا دق ةحقنملا تاميلعتلا ةحفص يف   .تقولا كلذ يف ،ودبي ام ىلع ،يرورض ريغرب  

                                                           
)٤(  UNEP/OzL.Pro/ImpCom/6/3.  
)٥( UNEP/OzL.Pro.5/12. 
)٦( UNEP/OzL.Pro.9/12. 
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  ةرحلا ةراجتلا قطانم  ) ب(
هذ   - ٣٢  نفسلا ديوزتل ةيناكمإ كانه تماد ام ةركذملاةلصلا ةقيثو قطانم يه ةرحلا ةراجتلا قطانم  

ةيراجتلا دويقلا اهيفمدعنت يتلا قطانملا هذه يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب دجوت وأ   ةيراجت دويق اهيف   
ةرقفلا صنتو . ٣/٩ررقملا يف ةرحلا ةراجتلا قطانم ةلأسم فارطألل ثلاثلا عامتجالا جلاع دقو . ةدودحم
يلي ام ىلع ررقملا كلذ بجومب تدمتعا يتلا غالبإلا تارامتسال ةبحاصملا تاميلعتلا ةحفص نم٧  :  

بجومب ،ًاصا خ ًادهج لذبت نأ اهيضارأ لخاد ةرحلا ةراجتلل قطانم اهيدل يتلا نادلبلا ىلع نيعتي
يموي يبورين يف لوألا هعامتجا دقع يذلا تانايبلا غالبإب ينعملا صصخملا ءاربخلا قيرف ةيصوت 

لوألا نوناك٧ و٦ تادراولا ماقرأ ،جاتنإلا نع ا ١٩٩٠ربمسيد /   انايب يف جردت نأ لجأ نم  ،
  .قطانملا كلتب ةصاخلا تارداصلاو

مت دقف ،ئناوملاب نفسلا يف ةدوجوملا قئارحلا ءافطإو ديربتلا ةمظنأ ةئبعت ةداعإ يف لاحلا وه امكو  - ٣٣  
ةحقنملا تارامتسال ل ةقفارملاتاميلعتلا ةحفص يف ةرحلا ةراجتلا قطانمب قلعتملا هالعأ حيضوتلا ىلع ءاقبإلا 

ماع يف فارطألل سماخلا عامتجالا اهدمتعا يتلا تانايبلا نع غالبإلاب ةقلعتملا كل١٩٩٣  نم فذ ُحت ي 
ماع يف فارطألل عساتلا عامتجالا اهدمتعا يتلا تاميلعتلا ةحفص  ١٩٩٧.  

  ًاقحال ريدصتلا ةداعإوريدصتلا عم ةنراقملاب ةرباعلا تانحشلا   )ج(
نكمي هنأل ًارظن ةمهم ريدصتلا ةداعإو داريتسالا تايلمعو ةرباعلا تانحشلا نوكت نأ نكمي   - ٣٤

ةثلاث ةلود نم نوزوألل ةدفنتسم داوم يرتشت نأ ئ ناوملا دحأ يف وسرتو ةيبنجأ ةلود ملع لمحت ةنيفسل
ءانيملا ا  ىلإ ةثلاثلا ةلودلا نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا دروتست نأ نكميو . دجوي يتلا ةلودلا قيرط نع

لمعت نأ ءانيملا ةلودل نكمي وأ ) دعب اميف ريدصتلا ةداعإ مث داريتسالا يأ(ةنيفسلا ديوزت لبق ءانيملا ةلود ا 
هالعأ روكذملا صصخملا ءاربخلا قيرف مدق دقو ). ةرباعلا تانحشلا(ةلماعملا لالخ ليمع /طيسوك

 ،  مدقوًاقحال ريدصتلا ةداعإو داريتسالا تايلمعو ةرباعلا تانحشلا نيب زييمتلا نأشب ةيلوأ تاهيجوت
يفاضإًاحيضوت ١٩٩٢ماع يف فارطألل عبارلا عامتجالا  تلارركتو )٧(.٤/١٤ررقملا يف  ًا  ررقملا يف حيضو  

ماع يف فارطألل عساتلا عامتجالا نع رداصلا ٩/٣٤ يلي ام ىلع ركذلا فنآلا ررقملا صنيو )٨(.١٩٩٧   
  :ةلصلا يذ ءزجلا يف

ثلاث دلب قيرط نع ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم تانحش لقن تالاح ]يف[  )أ(  ... 
 يفو . دروتسملا وه ةيئاهنلا ةهجولادلب ربتعيو ر دصملا وه ةباقرلل ةعضاخلا داوملا أشنم دلب ربتعي

 دلب ىلعو ر دصملا هرابتعاب ،أشنملا دلب ىلع تانايبلا نع غالبإلا ةيلوؤسم عقت ،تالاحلا هذه
  ؛دروتسملا هرابتعاب ةيئاهنلا ةهجولا

موقيو ؛نيتلصفنم نيتيلمع ا مهفصوب ريدصتلا ةداعإو داريتسالا اتلاح جلاعتو  )ب(
دعب اميف موقي يذلا ،ةطيسولا اهتهجو ربتعي يذلا دلبلا ىلإ ةن حشلا نع غالبإلاب أشنملا دلب

                                                           
)٧( UNEP/OzL.Pro.4/15. 
)٨( UNEP/OzL.Pro.9/12. 
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هرودب موقي يذلا ،ةيئاهنلا ةهجولا دلب ىلإ تارداصلاو أشنملا دلب نم تادراولا نع غالبإلاب 
  .تادراولا نع غالبإلاب

ىلع ءاقبإلا مت دقف ةرحلا ةراجتلا قطانمو ةئبعتلا ةداعإب ةلصلا تاذ لئاسملا فالخ ىلعو   - ٣٥
ةنراقمةرباعلا تانحشلاب ةقلعتملا تاداشرإلا تامولعملا يف ًاقحالريدصتلا ةداعإو داريتسالا تايلمع ب    ،

ئدابملا يف ةدراولا فيراعتلا رظنا  (٤/١٤ررقملا دامتعا ذنم تانايبلا غالبإ تارامتسال ةبحاصملا 
ةرقفلا ٥عرفلا ،تانايبلا نع غالبإلاب ةقلعتملا ةينقتلا ةيهيجوتلا   ،٩(.)٧-٥(  

  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهمدق يتلا ةيخيراتلا تامولعملا  - ميج
عم لماعتلا نأشب فارطألا ىلإ تمدق يتلا ةيخيراتلا تاهيجوتلا ةداعتسال ةلوذبملا دوهجلا راطإ يف   -٣٦

مييقتلاو ا يجولونكتلا قيرف عم ةنامألا ترواشت ،نفسلا نتم ىلع ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
يف لقنلا  طئاسو نتمىلع ديربتلاب ةقلعتملا لوصفلا يف ةدراولا تامولعملا ىلإ قيرفلا راشأو . يداصتقالا

ءاوهلا فييكتو ديربتلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نع تاونس عبرأ لك ردصت يتلا مييقتلا ريراقت 
مييقتلا ريراقت يف لقنلا  طئاسو نتمىلع ديربتلاب ةقلعتملا تامولعملا ضارعتسا نأ ديب . ةيرارحلا تاخضملاو

ساسألا يف قلعتت تامولعملا هذه نأ رهظأ ٢٠١٠ و٢٠٠٦ و٢٠٠٢ و١٩٩٨ و١٩٩٥ و١٩٨٩ةنسل   
نفسلا عاونأ لك نتم ىلع ءاوهلا فييكتو ديربتلا يف ةمدختسملا ةيريدقتلا ا ديربتلا داومعاونأب   ايمكو  

نع يلامجإلا ا  نط١٠٠ زو ديزي يتلا ةدنفسلا  (   ). ديصلا نفسو ةيرحبلا نفسو ةيراجتلا نفسلاو ربملا
 يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفاهمدق تاهيجوت يأ ىلع روثعلا نم نكمتت مل ةنامألا نإف ،هيلعو 

ىلع عالطالا نكميو . نفسلا نتم ىلع مادختسالل ةصصخملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب فارطألا ىلإ
وألا دل٦٣-٦١تاحفصلا  يفةلأسملا هذهل قيرفل ا ضارعتسا  ا نم   .٢٠١٢ماعل يلحرملا هريرقت نم ل  

ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا  ةلماعمنأشب فارطألا اهتمدق يتلا تامولعملا ضارعتسا   - ًاعبار
  نفسلا نتم ىلع

داحتالا اهيف امب ،ًافرط ١٨باج تسا فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا داقعنادعوم لولحب   - ٣٧  
لودمساب يبوروألا نيثالثلاو يداحلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بلطل ،ءاضعألا ه   

نتم ىلع ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عم اهلماعت نع تامولعم فارطألا هذه مدقت نأب يضاقلاو 
ةقيثولا يف تامولعملا كلت ىلع عالطالا نكميو. نفسلا  UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/INF/4 . دامتعا ذنمو

فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا يف٢٣/١١ررقملا  كلذل ًةباجتسا تامولعم فارطأ ةسمخ تمدق ،   
فارطألا كلت اهتمدق يتلا تامولعملا درتو . عامتجالا لبق تامولعم ًاضيأ امدق نافرط اهنم ،ررقملا

يلي ام ةمدقملا تامولعملا ضارعتسا رهظ. ةركذملا هيناثلا قفرملا يف ةسمخلا ذ    :ي ،ماع لكشبو
داحتالا اهيف امب ،ًافرط ٢١هعومجم ام مدق   ) أ( ةعبسلا ءاضعألا هلود مساب يبوروألا   

هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا نم قباس هيجوتلةباجتسا ةنامألا ىلإ تامولعم ،نيرشعلاو   
ررقملاو ةلأسملا هذه نأشب نيثالثلاو يداحلا ايف مدقت مل فارطألا هذه نم ةعبرأ نأ مغرو . ٢٣/١١   دافإ

                                                           
)٩(  http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Data_Reporting_Tools/Data-Reporting-Instructions-

English.2009-01-26.pdf..  
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رشع ةعبسلا فارطألا نإف ،كالهتسالاب قلعتي اميف تاعيبملا هذه لثمل اهتلماعمةيفيك نع ةحيرص تامولعم   
ءاضعألا هلودويبوروألاداحتالا اهيف امب (ةيقبتملا  ا )   ةدفنتسملا دا وملاب نفسلا ديوزت لماعتأ نع تغلبأ

 كلت نم ليلق ددعركذو . يلحملااهكالهتسا نم ءزجك ةنايصلا ضارغأل اهيضارأ لخاد نوزوألل 
ةنايصلا تامادختساب سيلو ما ع لكشب نفسلا نتم ىلع تامادختسالاب قلعتت ةلماعملاهذه نأ فارطألا 

 ؛طقف

غلبي فرط اهي ف امب(اهنم ةثالث تغلبأ هالعأ ةروكذملا رشع ةعبسلا فارطألا نيب نمو   ) ب(
ءاضعألا نيرشعلاو ةعبسلا هلودمساب ا )   قأ نع تادعم ةنايصل ةمدقملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نيب  رفت

ةنيفسلا ا   ديزت وأ اهيف ةنايصلا تاجايتحا يبلت تايمكب (دوزت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملاو ةنيفسلا
ءانيملا يفاهوسر ءانثأةنيفسلا تا دعم ةئبعت ةداعإل ةرورضلاب مدختست ال نكل) اهنع نم نافرط ركذو .  

ام   ثلاث فرطركذ امنيب ملعلا ةلود ىلإ تارداصك تادادمإلا هذه نالماعيأ فارطألا هذه هنأ  وذحي    
؛ةنايصلا ىلإ جاتحت يتلا تادعملل ةيلكلا ةعسلا نع ديزت داوملا نم تادادمإلا تناك اذإ طقفامهوذح   

وأ تاعيبملل ةيمسر تايئاصحإ كلتمت ال ا ا نم ليلق ددع راشأو  )ج(  أ ىلإ فارطأل
داوملا هذه نأل ًارظن ةيبنجألا لودلا مالعأ عفرت يتلا نفسلا نتم ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تامادختسا 

  ؛اهيدلصصحلاو صيخارتلا رادصإ مظن بناج نم رابتعالا يف ذخؤت ال 
نع فارطألا دحأ غلبأ ،٢٣/١١ررقملا ىضتق مب ةبولطملا تانايبلا ميدقتب قلعتي اميفو  )د(  

ىلإ لصت ٢٠٠٩ماعل هل ةعباتلا نفسلا ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمب قلعتت تانايب  نم ًانط ٢٤٢   
تارداصب ةقلعتم تانايب نع اغلبأ طقف نافرط كانه نأ ديب . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم
هذه نع نيفرطلا نيذه دحأ غلبأو . ةيبنجأ لود مالعأ عفرت يتلا نفسلا ىلإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا

رخآلا فرطلا مدق امنيب ٢٠١٠-٢٠٠٨نم ةرتفلل تانايبلا  نيرشعلاو ةعبسلا هلود مسابغلبي يذلا (   
ماعل لوألا فرطلا بناج نم اهنع غلبملا ةيمكلا تناكو ؛٢٠١٠-٢٠٠٩ةرتفلل تانايبلا هذه ) ءاضعألا  

يه ٢٠٠٨ نط١٤،٤  يرتمًا  يلامجإ غلب امنيب ) ةيرولف ةيرولكورديه نوبرك تابكرم اهمظعم (ًا 
نط٤٨٣ و٦٠٨نيفرطلا بناج نم هنع غلبملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسالا   ًا 

يماع يف ًايرتم ؛يلاوتلا ىلع٢٠١٠ و٢٠٠٩     
تانايب ةدعاق ىلع ثحب رهظأ ،هالعأ ةروكذملا فارطألا نم تامولعملا ىلإ ًةفاضإو   )ه(

داوملا نم تارداصلا ةيونسلا ا   انايب ريراقت نم ءزج يف تددح فارطأ ةثالث نآلا ىتح كانه هنأ ةنامألا
نوبر ك تابكرم ساسألا يف يه داوملا هذهو. ىرخأ لود مالعأ عفرت يتلا نفسلل نوزوألل ةدفنتسملا

ءاهز نم ا وةيرولف ةيرولكورديه   نط٣٧ايمك حوارتت يرتمًا  ماع يف ًا  ءاهز ىلإ ٢٠٠٥  نط٦٧  يرتمًا   يف ًا 
نع غالبإلا تارامتسا ىلع لصفنم لخدم دوجو مدع نأ ىلإ ةراشإلا مهملا نم نأ ديب . ٢٠١٠ماع 

ةقلعتملا ةيلكلا ا ايب يف ماقرألا هذه جردت نأ ىلإفارطألا ضعب ب ادح دقنفسلا ىلإ تارداصلا   ان
؛تارداصلا هذه نم ضرغلا ددحت نأنود ،تارداصلاب    

ررقملل ًةباجتسا تامولعم تمدق يتلا فارطألا اهيلإ تراشأ يتلا لئاسملاب قلعتي اميفو   )و(
نفسلا ا ٢٣/١١  دوزت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ليجست مدع نأ تركذ ةليلق فارطأ كانه نإف  

تانوذأل عضخت ال يتلا ،تايمكلا هذه نأل ًارظن عورشملا ريغ راجتالل ةرغث حتفي دق ام ةلود ملع عفرت يتلا 
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، /داريتسالا رريدصتلا رم  ئناوملا يف وأ راحبلا يلاعأ يف لمعت ىرخأ لود مالعأ عفرت نفس ىلإ  ت دق
فارطألا نم ددع ىدبأ ،كلذ ىلع ًةوالعو. ىرخألا فنتسملا داوملا تادادمإ نأ نممهقلق  نوزوألل ةد  

ىلإ تارداص ا   أ ىلع ءانيملا لود بناج نم لماع  ت دق ةيبنجألا ئناوملا يف اهلود مالعأ عفرت يتلا نفسلا ىلإ
ءانيملا لودل يلحم كالهتساك سيلو،اهمالعأ نفسلا عفرت يتلا لودلا هجو ىلع فارطألا هذه تراشأو .  
ةقلعتملا ةيساسألا ا دع ةلاح يف اهلعج ىلإ يدؤي دق جهنلا اذه نأ ىلإ صوصخلا  ايمك نأل ًارظن لاثتما م

ىلع ةمدختسملا تايمكلا اهيف لخدت ال ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب 
لمشت ال ةيلاحلا ةيلحملا طباوضلا نأ امك ،ةيلودلا ةراجتلا يف كراشت يتلاو اهمالعأ عفرت يتلا نفسلا نتم 

لودلا نم ةلق تبرعأو. نفسلا هذه يف ةيدايتعالا ةنايصلا تابلطتمل صصحلا ديدحت وأ صيخارتلا رادصإ  
ا  اهقلقنع ًاضيأ ةريغصلا ةيرزجلا  اعانصو ا   ىلعاكرش ةقاطو ةردق نم فعضي دق جهنلا اذه نأ نم

يف ةيمانلا نادلبلا هيف طرخنت تقو يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ىوصقلا ةدافتسالا 
ام قفو ،ةياهنلا يف اهنم يجيردتلا صلختلاو داوملا هذه كالهتسا ديمجتل ةمزاللا يمازلإلا لوحتلا تايل مع
  .لايرتنوم لوكوتورب هب يضقي

  ةيلودلا تائيهلا عم تارواشملا  - ًاسماخ
ةيرحبلا ةمظنملا يتنامأ هابتنا نوزوألا ةنامأ تهجو ،٢٣/١١ررقملا يف فارطألا بلط ىلع ًءانب   - ٣٨  

فارطألا ىلإ تامولعم ميدقت يف امىلإةيملاعلا كرامجلا ةمظنمو ةيلود لا  دعاسم تبلطو روكذملا ررقملا   .
ةقيثولاب يلاوتلا ىلع ثلاثلاو يناثلا نيقفرملا يف نيتمظنملا دودر تخسنتسا دقو 

UNEP.OzL.Pro.WG.1/32/INF/4 .هتمد ختسا يذلا لمعلا راطإو تريثأ يتلا ةيسيئرلا طاقنلا نايب دريو
  .ةيلاتلا تارقفلا يف ناتمظنملا

  ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا  - فلأ
نم نفسلا نتم ىلع ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مظن   - ٣٩  ت ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا راطإ يف

ماع لوكوتوربو ١٩٧٣/٧٨ماعل نفسلا نع مجانلا ثولتلا عنمل ةيلودلا ةيقافتالا لالخ  قحلملا ١٩٩٧   
او ا  لخد هيلإ راشملا قفرملا نأ مغرو . ةيقافتالا ىلإ ديدجلا سداسلاقفرملا ةفاضإ لجأ نم دمتعا يذل
ذافنلا زيح تلخد هيف ةنمضملا حئاوللا ىلع تلخدأ يتلا تاحيقنتلا نإف ،٢٠٠٥ويام /رايأ يف ذافنلا زيح  
ناسين٣٠لولحبو . ٢٠١٠هيلوي /زومت يف هعومجم ام حبصأ ،٢٠١٢ليربأ /  نم ٦٨  يف ًاوضع ًةلود ١٧٠   

ءاهز فارطألا لودلا هذه لثمتو ،١٩٩٧ماع لوكوتورب يف ةدقاعتم ًافارطأ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا   
ملاعلا يف ةيراجتلا نفسلا لوطسأ اهلقني يتلا نانطألا يلامجإ نم ةئاملا يف٩١,١٦  .  

ةرقفلل ًاقفو تامولعم ميدقت ةنامألا بلط ىلع ًادرو  - ٤٠ ررقملا نم ٣  ةمظنملا ةنامأ تراشأ ١١،/٢٣   
نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب راجتالا نع تامولعمب ظفتحت وأ عمجت  الةمظنملا نأ ىل إةيملاعلا ةيرحبلا 

داوملا  ةلماعم مكحت يتلا طورشلانأ ًاضيأ ةيملاعلا ةيرحبلا ةمظنملا ةنامأ تنيبو . نفسلا نتم ىلع ةمدختسملا
عنمل ةيلودلا ةيقافتالل سداسلا  قفرملانم  ١٢ة داملايف درت نفسلا نتم ىلع ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا 

تابرستلا لك رظحيو لايرتنوم لوكوتورب رارغ ىلع داوملا هذه مظني يذلا نفسلا نع مجانلا ثولتلا 
  .ةدوصقملا
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يتلا نفسلا جردت نأب نفسلا نع مجانلا ثولتلا عنمل ةيلودلا ةيقافتالا نم  سداسلاقفرملا يضقيو   - ٤١
يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع ةيوتحملا تادعملاو مظنلا ،رثكأ وأ نط ٤٠٠ةيلامجإلا اهتلومح غلبت  مل  

اهردصت يتلا ءاوهلا ثولت عنمل ةيلودلا ةداهشلا قحلم يف -مئاد لكشب وماكحإب  قلغت نيعتيو . ملعلا ةلود 
ةمدختسملا تايمكلا هيف لجست نأو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل لجس بًاضيأ ظف تحت نأ نفسلا هذه ىلع
ةلاح دصرب حامسلا وه ليجستلانم فدهلاو . غيرفتلاو حالصإلاو ةئبعتلا ةداعإو دادمإلا تايلمع يف  
. تانايبلا عمجل ساسأك ملعلا لود همدختست دقو نفسلا نتم ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تايمكو
 لوخت ةيالو حنمت ملةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا نإف ت الجسلا هذه ةئبعتو لمح نفسلا ىلع نيعتي هنأ مغرو
يف ةدقاعتملا فارطألا ئناوم يف تابلطتملا هذه ذافنإب ءانيملا ةلود يف ةباقرلا وفظوم علطضيو . اهضارعتسا
تالجس ىلع ةلجسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانايب عمجت ةيملاع تانايب ةدعاق دجوت الو . قفرملا كلذ
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تادعمو ةمظنأ تالجس ضارعتساب حيرص يلود مازتلا دجوي ال امك نفسلا  

ًةوالع و. نفسلاب ةيلودلا لقنلا تايلمع يف داوملا هذه مادختسا مجحو ىدممييقت ةيغب نفسلا نتم ىلع 
  .ددصلا اذه يف لاثتمالاب يلود مازتلا دجوي ال هنإف كلذ ىلع

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأ نم مغرلا ىلع هنأ ىلإًاضيأ ةيلودلا ةير حبلا ةمظنملا ةنامأ تراشأو  - ٤٢  
يف وه نفسلا نتم ىلع يسيئرلا اهمادختسا نإف نفسلا دييشت لالخ لزعلا داوم يف خفن لماوعك مدختست 

ًاليصفت رثكأ ةروصب تامادختسالا هذه ةجلاعم دنعو . اهتئبعت داعت يتلاديربتلاو قئارحلا ةحفاكم ةمظنأ 
  :يلي ام ىلإ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ةنامأ تراشأ

نفسلا نتم ىلع ءاوهلا فييكتو ديربتلا  مظنىلع ةحضاو  مسو تاقاطبعضو نيعتي   )أ(
نع تامولعم ىلع تاقاطبلا هذه يوتحتو ،ةديدجلا دق هنأ ديب . ماظن لك يف ةمدختسملا ديربتلا داوم 

  ؛داوملاهذه ةيمك ديدحت بعصلا نم نوكي 
نتم ىلع ديربتلا مظن نم لك يف ةمدختسملا ديربتلا داومنع تامولعملا ىل إةفاض إلابو  )ب(  
نتم ىلع ديربتلا داوملجس يف لجست نأ ًاضيأ نيعتي هنإف ) عضوملاو ةنحشلا ةيمكو عونلا(ةنيفسلا   

اهاوت حمو اهماجحأو اهدادعأ (داوملا كلتل لئادب ىلع ةيوتحملا ةنزخملا تاناوطسألا نع تامولعملا ةنيفسلا
  ؛)اهعضومو

ةديدج تادعم بيكرت رظح   )ج( نفسلا عيمج ىلع نوزوألل ةدفنتسم داوم ىلع يوتحتيو، 
نوناك ١ىتح اهبيكرتب حمسي يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع ةيوتحملا كلت ءانثتساب   

طت ًةمارصرثكأ تاعيرشت يأل لثتمت نأ ةنيفسلا ىلع نيعتي هنأ ديب. ٢٠٢٠رياني /يناثلا يتلا ةلودلا اهقب  
  ؛اهملع عفرت

نفسلا يف امأ ،تانولاهلا مدختست يتلا ةديدجلا قئارحلا ةحفاكم مظن بيكرت رظحي   )د(
اهتلازإ بلط وأ اهلادبتسا نيح ىل إتانولاهلا ىلع ةيوتحملا مظنلا مادختسا يف رارمتسالا نكميف ةيلاحلا 

  ؛اهريغ وأ ةينطو وأ ةيلود تاطارتشا وأ تاعيرشت بجومب
ةنيفس نتم ىلع نوزوألل ةدفنتسم داوم ىلع يوتحت ةبلص ةوغر لادبتسا ةلاح يفو   )ه(

ةلازملا لزعلا ةدام لاسرإ نيعتي ،ةدرخ ىلإةنيفسلا هذه ليوحت دنع وأ  ام مئالممالتسا قفرم ىلإ   .  
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، لا ةراجتلا يف ةكراشملا نفسلا نتم ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةجلاعم تجردأ  - ٤٣  يفةيلود
ةيرحبلا ةمظنملل ةعباتلا ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل ًارخؤم ا   دقع يتلا تاعامتجالا نم ديدعلا لامعأ لودج

ةلص تاذ لئاسم يأ ىل إةنجللا هابتنا هجوت يكل دادعتسالا ةبهأ ىلع ةمظنملا هذه ةنامأ لظتو . ةيلودلا
سمتلت دق أشب تاحيضوت لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا   .ا 

  ةيملاعلا كرامجلا ةمظنم   - ءاب
كرامجلا ةمظنم ةنامأ تراشأ ،٢٣/١١ررقملل ًاقفو تامولعم ميدقت ةنامألا بلطل ًةباجتسا   - ٤٤  

ةلأسم ديدحتلا هجو ىلع جلاعت ال ةمظنملا نأ ىلإةيملاعلا  ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف  ةراجتلا 
 ءازجأللعجارملا ضعب تمدق ةنامألا نأ ديب . نفسلا نتم ىلع داوملا هذه مادختسا الو نفسلا نتم ىلع

درتو . وتويك ةيقافتاب ًاضيأ ةفورعملا ةيكرمجلا تاءارجإلا قيسنتو طيسبتل ةيلودلا ةيقافتالا نمةلصلا تاذ 
  .عجارملا هذهل ةزيجو ةشقانم هاندأ

يف تلمكتساو تحقنو ١٩٧٤ماع يف ذافنلا زيح وتويك ةيقافتا تلخد   - ٤٥ ةيبلتل ١٩٩٩ماع    
ناريزح يف ةحقنملا ةيقافتالا تدم. ةيلودلا ةراجتلاو تاموكحلل ةيلاحلا تاجايتحالا   ١٩٩٩هينوي /تعاو

طابش٣يف ذافنلا زيح تلخدو  دقو ؛٢٠٠٦رياربف /  تق   ةلود ٧٦ دص اذه ىتح ةيقافتالا هذه ىلع  
  .خيراتلا

نأشب تاهيجوتلا ضعب ىلع لوصحلا نكم ملا نم نأ ىلإ ةيملاعلا كرامجلا ةمظنم ةنامأ تراشأو  - ٤٦
نأ ىلع لصفلا كلذ صنيو . تانوزخملاب قلعتملا ةيقافتالاب) ءاي(قفرملا نم عبارلا لصفلا يف ةلأسملا هذه 

ىلع لمتشت ‘‘كالهتسالا تانوزخم’’  ’’ ، ىلع امإ دجوت يتلا ... نفسلا ةنايصو ليغشتل ةمزاللا عئاضبلا
نفسلل ةيكرمجلا ةقطنملايف اهثوكم ءانثأ ةنيفسلا نتم ىلع لقنت وأ اهلوصو دنع ةنيفسلا نتم   ...‘‘.  

تانوزخملاب ةقلعتملا ةيهيجوتلا ئدابملا نم ١٥رايعملا نإف كلذ ىلإ ًةفاضإ   - ٤٧ ىلع صني ةيقافتال ا يف 
  :يلي ام

عم ،اهنتم ىلع لمحت نأب ةيئا   ةيبنجأ تاهجو ىلإ ةهجتملا ةرداغملا تارئاطلاو نفسلل حمس ي
تايمكب اهتنايصو اهليغشتل ةمزاللا كالهتسالا تانوزخم ... بئارضلاو موسرلا نم ءافع إلا

يأ رابتعالا يف ذخألا عم ،ةيوجلا وأ ةيرحبلا ةلحرلا لالخ ةنايصلاو ليغشتلل ةلوقعم ربتعت 
  .ةرئاطلا وأ ةنيفسلا نتم ىلع لعفلاب ةدوجوم تانوزخملا هذه نم تايمك

تاهجو ىلإ ةهجوتملا نفسلل كرامجلا تاطلس حمست نأب يضقي ١٥ر ايعملا نإف هيلع ًءانبو  - ٤٨  
رابتعالا يف ذخألا عم ا   الحر لامكإل ةمزاللا ةلوقعملا تانوزخملا عيمج اهنتم ىلع لمحت نأب ةيبنجأ

نفسلل ًاضيأ ليهستلا اذه حنمي ةيكرمجلا  قطانملاضعب يفو . ةنيفسلا نتم ىلع لعفلاب ةدوجوملا تانوزخملا
ةيبنجأ تسيل ةيئاهنلا اةيكرمجلا ةقطنملارداغت يتلا تا رئاطلاو  اهجو نأ مغر ديوزت  لمشينأ بجيو .  

ةرركتملا تالحرلاو ةدوعلاو ةرداغملا تالحر ماع لكشب تانوزخملا هذ   ةيوج وأ ةيرحب ةلحر يأ
يبلت يتلا تايمكلا ريفوت يف رظنت نأ كرامجلا تاطلس ىلع نيعتيو. ةريصق تاراسم ىلع ةمظتنملاو  
نم ديزملل ةجاحلا نع ينغي ًايليهست ًءارجإ كلذ لثميو . تقو يأ يف تالحرلا فلتخم تاجايتحا
تاءارجإلاوتالماعملا ةيمسرلا  كرامجلا تاطلس بناج نم فارشإلاو   .  
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دوزت يتلا نوزوأللةدفنتسملا داوملا تايمك نأ مغرو   - ٤٩ يف اهثوكم ءانثأ نفسلا ا   ةيكرمجلا ةقطنملا 
ةحئال يأ يف اهليجست )١٠(،ىصوملا تاسرامملل ًاقفو ،بجاولا نم نإف بئارضلاو موسرلا ن ام ةافعم  
يف ًاوضع ةلود ١٦بناج نم ًالوبق تقال تاسرامملا هذه نأ ديب . كرامجلا تاطلس اهبلطت ةلص تاذ  
تا طلس بناج نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ليجست لظيو. نآلا ىتح طقف ةيملاعلا كرامجلا ةمظنم

تايحالص نمًاءزجكرامجلا  ءانيملا لود  ةدفنتسملا داوملا تانايبب قلعتت ةيملاع تانايب ةدعاق دجوت الو .  
ددصلا اذه يف لاثتمالاب يلود مازتلا دجوي ال امك،ةينطولا كرامجلا تاطلس اهتلجس يتلا نوزوألل  .  

اهيلإ لسرت نأ لايرتنوم لوكو تورب يف فارطألل نكمي هنأ ةيملاعلا كرامجلا ةمظنم ةنامأ تهونو  - ٥٠
مجلاتارادإ لالخ نم ،ةددحم تابلط يأ  ، ةمظنمل ةعباتلا ةيرادإلا ةنجللا اهيف رظنت يكل  اهيدل كرا

نكميو ). ٢٠١٢ربوتكأ /لوألا نيرشت يف مداقلا عامتجالادقعيس (يونسلا اهعامتجا يف ةيملاعلا كرامجلا 
مادختساب ةلصلا تاذ ةينطولا تاسرامملاب ةمئاق عيمجتب ًاحارتقا ،لاثملا ليبس ىلع ،بلطلا اذه نوكي نأ  
  . نفسلا نتم ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا

                                                           
مقر ا ةسرامملا ،ءاي صاخلا قفرملا ،ةحقنملا وتويك ةيقافتا  )١٠(  ىصوملا  ٨.  
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  لوألا قفرملا
 يف ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل لايرتنوم لوكوتورب ةلماعم: ٢٣/١١ ررقملا

، ةنايص   ىرخألا ملعلا لود نم نفسلا كلذ يف امب نفسلا

 نوزوألا ةقبطل ةدِفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب ٤ ةداملا رابتعالا يف ذخأي ذإ
مظ ذيفنتو عضو فارطألا نم بلطت يتلا فد ريدصتلاو داريتسالا صيخارت رادصإل ن  يجيردتلا صلختلا 
، تاقفرملا يف ةجردملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتساو جاتنإ نم ، ءابو فلأ ، ميجو   ءاهو

ف لايرتنوم لوكوتورب نأ ًاضيأ رابتعالا يف ذخأي ذإو  يذلا جاتنإلا هنأ ىلع كالهتسالا رعي
فاض حرط تادراولا هيلإ ت هنم تو ،  تارداصلا

 ةدِفنتسم داوم ىلع يوتحت تايجولونكتو تادعم اهنتم ىلع مدختست نفسلا نأب مِّلسي ذإو
، ةينطولا ةيئاملا تارمملا يف تايلمعلا ءانثأ نوزوألل  ةيلودلاو

مَل لودك ةلجسملا فارطألا نم ًاريثك نأ هرابتعا يف عضي ذإو تابلطتم نم نيقي ىلع تسيل ع 
، لوكوتورب بجومب نفسلا نع غالبإلا  لايرتنوم

 لايرتنوم لوكوتورب فارطألا اهيلإ أجلت يتلا ةفلتخملا تاريسفتلا ءازإ قلقلا هرواسي ذإو
، نوزوألل ةدِفنتسملا داوملا عيبب لصتي اميف  ىلإ وأ كالهتسالا باسح يف أطخ ىلإ يدؤي دق امم نفسلل
، نع غالبإلا يف توافت  كالهتسالا

 داوملا عيبب ةصاخلا ةيلاحلا تامولعملا اهيف عمجت ةقيثو دادعإ نوزوألا ةنامأ ىلإ بلطي  - ١
، نوزوألل ةدِفنتسملا ، لود مالعأ عفرت يتلا نفسلا كلذ يف امب نفسلل  لامعأ يف اهمادختسال ىرخأ
، تامادختسالا نم كلذ ريغو نفسلا نتم ىلع ةنايصلا  تامولعملا كلت لمشت نأو اهنتم ىلع ىرخألا

هذ لصتملا كالهتسالل فارطألا باسح ةيفيك  ،  داوملا كالهتسا ةلماعمب ةلصتملا اياضقلا ددحتو تاعيبملا
، ةنايص يف ةمدختسملا نوزوألل ةدِفنتسملا ، نفس كلذ يف امب نفسلا مَل   كلت نتم ىلع تامادختساللو علا

، ، حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يناثلا عامتجالا ىلإ ةقيثولا كلت مدقت نأو نفسلا  نيكمتل ةيوضعلا
ر ذاختا نم فارطألل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا  ؛نأشلا اذه يف رقم

 نوكي نوزوألل ةدِفنتسملا داوملا نأشب تامولعم وأ/و تاهيجوت يأ ةقيثولا ىلإ فيضي  - ٢
 ؛اهنتم ىلع يرجت يتلا تامادختسالل نفسلل تاعيبملاب لصتي اميف فارطألل اهميدقت قبس دق

، ةنامأ ىلإ بلطي  - ٣ ، نأ ،١ ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةقيثولا دادعإ ىدل نوزوألا  رواشتت
، دنع ، تاذ ةيلودلا تائيهلا عم ةرورضلا  ةيملاعلا ةمظنملاو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا عم ًاصوصخو ةلصلا

، ن يكل كرامجلل مض ةيفيكو ةيلاتلا رومألا عم لماعتت تائيهلا هذه تناك اذإ امع تامولعم ةقيثولا ت 
 :اهعم اهلماعت

 ؛نفسلا نتم ىلع اهمادختسال نوزوألل ةدِفنتسملا داوملا يف ةراجتلا  )أ(

 ؛نفسلا نتم ىلع نوزوألل ةدِفنتسملا داوملا مادختسا  )ب(
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 ؛ةلصلا تاذ ةطشنألا ةرادإ يف تائيهلا كلت هقبطت يذلا راطإلا نع ةماع ةرظن ميدقتو

 داقعنا دعوم نم لقألا ىلع عيباسأ ةتس لبق فارطألا عيمجل ةقيثولا حاتت نأ بلطي  - ٤
 ؛ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يناثلا عامتجالا

، ةنامأ ديوزت فارطألا ىلإ بلطي  - ٥  ،٢٠١٢ ليربأ/ناسين ١ هاصقأ دعوم يف نوزوألا
، ماظنلا نع تامولعمب ، نإ يلاحلا  نوزوألل ةدِفنتسملا داوملا ميظنت يف فارطألا همدختست يذلا دجو
، ةنايصل ةمدختسملا مَل لودل ةعباتلا نفسلا نم كلذ يف امب نفسلا ع ، ، نتم ىلع ةمدختسملاو ىرخأ  نفسلا

،نع  غالبإلاو نوزوألل ةدِفنتسملا داوملا كالهتسا باسح ةيفيكو  تاذ تالاح يأ نعو تامولعملا هذه
، ةدفنتسم داومب تدوز دق اهيف نوكت ةلص ا وأ نوزوألل ؛ا وأ دروتسا ر  دص

 قفرم يف ةقباسلا ةرقفلاب ًالمع اهميدقت متي يتلا تامولعملا جاردإ ةنامألا ىلإ بلطي  - ٦
 ؛١ ةرقفلا يف ةبولطملا ةقيثولا

ن نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي  - ٧ مض ماعل يلحرملا هريرقت ي 
، نتم ىلع نوزوألل ةدِفنتسملا داوملامادختسا ب ةقلعتملا ةحاتملا تانايبلا نع ًازجوم ٢٠١٢  يف امب نفسلا

مدختس يتلا تايمكلا كلذ نم ةفلتخم عاونأ نتم ىلع ةداعلا يف ت ،  ةدربملا داوملل ةيريدقت تايمكو نفسلا
، نتم ىلع  ؛تاثاعبنالل ريدقتو نفسلا

، نم نيرداقلا وعدي  - ٨ قيرفلا ىلإاومدقينأ  ىلإ فارطألا تاذ  تانايبلا نم نكمي ام  
، نتم ىلع نوزوألل ةدِفنتسملا داوملاب ةلصلا مدختس يتلا تايمكلا كلذ يف امب نفسلا نتم ىلع ةداعلا يف ت 
، نم ةفلتخم عاونأ ، ريدقتو نفسلا نتم ىلع ةدربملا داوملل ةيريدقت تايمكو نفسلا  يف كلذو تاثاعبنالا
  .٢٠١٢ سرام/راذآ ١ هاصقأ دعوم
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  يناثلا قفرملا

 نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةلماعم نع ةنامألا ىلإ فارطألا اهتمدق يتلا تامولعملا
  فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ذنم نفسلا ةنايص يف ةمدختسملا

  ليزاربلا اهتمدق يتلا تاقيلعتلا  - فلأ 
ذلا٢٣/١١ررقملا ىلإ ةراشإل ا دوأ  - ١ يف فارطألل ن ورشعلاو ثلاثلا عامتجالا هدمتعا ي 

ةنايص يف ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل لايرتنوم لوكوتورب ةلماعمب قلعتملاو لايرتنوم لوكوتورب 
  .ىرخألا ملعلا لود نم نفسلا كلذ يف امب ،نفسلا

أ مكملع٥ةرقفلل ةباجتساو   - ٢  ن ،ررقملا نم داوملا يكلهتسم ا    اباسح يف جردت ال ليزاربلا ن
ضرغب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نوعاتبي نيذلا تاكرشلا وأ دارفألا نم ليزاربلا يف نوزوألل ةدفنتسملا 

تانايب لالخ نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسا نع نومدختسملا ح . اهعيب ةداعإ وأ اهلامعتسا  رصيو
ةئيبلل يليزاربلا دهعملا ىدل ينقتلا يلاردفلا لجسلا (ينورتكلإلا ةباقرلا ماظنل يون سلا ريرقتلا اهنمضتي
لمشتو . اهمادختسا نم ضرغلاو اهتيمكو ةداملل فصو ىلع يوتحي يذلا) ةددجتملا ةيعيبطلا دراوملاو
ةن ايص ،ةينالديصلا تامادختسالا ،عينصتلا ،ةيعارزلا تامادختسالا ،ىواغرلا: يلي ام تامادختسالا
داوملا تايمك نع غالبإلا نأ مكمالعإ دون ،ددصلا اذه يفو . تابيذملا وأ ةيئايميكلا داوملا ،ديربتلا ةزهجأ

لمشيو ،ديربتلا لاجم يف ةنايصلا تاقيبطت ةئف نمض متي نفسلا نتم ىلع ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا 
ةيليزاربلا ةكرشلا نإف يلاتلابو .ةيبنجألا ملعلا نفس وأ ةيلحملا ملعلا نفس ىلع تامادختسالا كلذ ةفنصملا ( 
  .مادختسالا اذه نع نلعت يتلا ةهجلا يه ةنايصلا لامعأ ءارجإل زاغلا تعاتبا يتلا) مدختسمك
نفس مظعم مدختست ،تاكرشلا نم ةدراولا تامولعملل ًاقفوو ،ررقملا نم ٨ةرقفلل ةباجتساو   - ٣  
لقنلا متي ،نحشلا نفس نم ىرخألا عاونألاب قلعتي امي فو. كامسألا نيزختل جلثلاب ةأبعم قيدانص ديصلا

ةمدختسملا ةيمكلا حوارتت اميف ،تامارغوليك ٦اهيف أبعملا زاغلا ةعس طسوتم غلبيو . ةدربم تايواح يف  
ىلإ ٢،٥نم ةنايصلل  ًايطسو زاغلا نم تامارغوليك٣  بكرم يهف ديربتلا مظن يف ةمدختسملا داوملا امأ  . 

  ).HCFC-22(يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرمو ) HFC-134a(ير ولفورديهلا نوبركلا
  ادنك اهتمدق يتلا تاقيلعتلا  - ءاب

  ٢٣/١١ ررقملا نم ٥ ةرقفلا
، ةنامأ ديوزت فارطألا ىلإ بلطي  - ٥  ،٢٠١٢ ليربأ/ناسين ١ هاصقأ دعوم يف نوزوألا
، ماظنلا نع تامولعمب ، نإ يلاحلا  ةدِفنتسملا داوملا ميظنت يف فارطألا همدختست يذلا دجو
، ةنايصل ةمدختسملا نوزوألل مَل لودل ةعباتلا نفسلا نم كلذ يف امب نفسلا ع ،  ىرخأ
، نتم ىلع ةمدختسملاو نع  غالبإلاو نوزوألل ةدِفنتسملا داوملا كالهتسا باسح ةيفيكو نفسلا

، ، ةدفنتسم داومب تدوز دق اهيف نوكت ةلص تاذ تالاح يأ نعو تامولعملا هذه  وأ نوزوألل
ا را وأ دروتسا   ؛دص



UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/3 

19 

  ادنك تاقيلعت
  نفسلا نتم ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا

٤ -   ، كلذب حيرصت ىلع لوصحلا نود نوزوألل ةدفنتسم ةدام ريدصت ةيدنكلا ةيلحملا ةمظنألا رظحت
يف اهمادختسال ة يبنجأ ةنيفسل ادنك يف عابت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع قبطني ال طرشلا اذه نكل

ةيلامجإلا ةعسلا نع ديزت ال ةيمكب قئارحلا ءافطإ وأ فييكتلا وأ ديربتلا ةزهجأ ةنايص وأ ةئبعت ةداعإ 
يلاتلاب يعدتستو ،تارداص مكحب تازيهجتلل ةيلامجإلا ةعسلا نع ديزت ةيمك يأ ربتعتو . ةزهجألل

  .رهشأ ةثالثلك وأ ًايونس امإ اهنع غالبإلاو ريدصتلاب حيرصت ىلع لوصحلا 
ماظن ةطلس تحت اهتئبعت ةداعإو ةنيفسلا نتم ىلع ةدوجوملا ةزهجألا ةنايص تايلمع عقتو   - ٥
ادنك يف هب لومعملاغالبإلاو حيرصتلاو صيخرتلا نوبركلا تابكرم تناك اذإ ،لاثملا ليبس ىلعف .  

نم دب الف ،يدنكلا ملعلا عفرت ةنيفس نتم ىلع ءاوهلا فييكت ماظنل ةبولطم ةيرولف ةيرولكورديهلا 
 ، ةداعتسم وأ ،ةلمعتسم وأ ةديدج تناك ءاوس ،اهعينصت وأ تابكرملا كلت داريتسال حيرصت ىلع لوصحلا

  .ةحلصتسم وأ ،ريودتلا ةداعم وأ
  يدنكلا ملعلا عفرت يتلا نفسلا نتم ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةلوانمو مادختسا

نم اهلئادبو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةلوانمو مادختسا مكحت ةيفاضإ ةيلحم ةمظنأ ةمث  - ٦  
عيراشملاو لامعألا اهكلمت يتلا تابيذملاو قيرحلا ءافطإو ديربتلاو ءاوهلا فييكت مظن يف تانوبركولاهلا 

  .نفسلا اهيف امب ،ةيلاردفلا
ىلع ة يوتحملا ءاوهلا فييكتو ديربتلا مظن ةئبعت وأ بيكرت رضاحلا تقولا يف ةمظنألا هذه رظحتو  - ٧

مظنلا ءانثتساب ،يدنكلا ملعلا عفرت يتلا نفسلا عيمج ىلع ةدوجوملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 
القت يتلا (ةريغصلا  ةيديربتلاردق نع   طاوليك١٩  اهحالصإ متي مل يتلا تادربملاو)  هذه نأ ظحاليو . ، 

جوملاتادربملا كلذ يف امب ،تادربملا ليغشت ًاضيأ رظحتس ةمظنألا نم ًارابتعا ،نفسلا نتم ىلع ةدو  
نتم ىلع تانولاهلا ىلع ةيوتحملا قئارحلا ءافطإ مظن ةئبعت /بيكرت رظحيو ؛٢٠١٥رياني /يناثلا نوناك ١

نتم ىلع ةمدختسملا مظنلا كلذ نم ىنثتسيو ،ةداهش بجومب اهمادختساب حرصي مل ام ،ادنك يف نفسلا 
نفسلا نتم ىلع ةدوجوملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مظن ىلع ًاضيأ ةمظنألا هذه قبطنتو. ةيركسع ةنيفس  
ةيلودلا هايملا يف يدنكلا ملعلا عفرتيتلا   .ىرخأ ةلود هايم يف وأ  
  ٢٣/١١ ررقملا نم ٨ ةرقفلا

، نم نيرداقلا وعدي  - ٨ قيرفلا ىلإاومدقي نأ ىلإ فارطألا تاذ  تانايبلا نم نكمي ام  
، نتم ىلع نوزوألل ةدِفنتسملا داوملاب ةلصلا مدختس يتلا تايمكلا كلذ يف امب نفسلا ةداعلا يف ت 

، نم ةفلتخم عاونأ نتم ىلع  ريدقتو نفسلا نتم ىلع ةدربملا داوملل ةيريدقت تايمكو نفسلا
،   .٢٠١٢ سرام/راذآ ١ هاصقأ دعوم يف كلذو تاثاعبنالا

  ادنك تاقيلعت
زخمل٢٠٠٩ماع يف تيرجأ ةسارد يف ةدراولا تاريدقتلا ريشت   - ٨ يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانو  

ملعلا عفرت يتلا نفسلا نتم ىلع ةدوجوملا مظنلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ًانط ٢٤٢دوجو ىلإ ادنك   
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داوملا كلت عزوتل ًاحيضوت هاندأ لودجلا نمضتيو.يدنكلا ىلإ دانتسالاب تادحولا ددع باسح متيو .   
ديربتلل ةيعرفلا تاعاطقلا نم لك يف ردقملا نفسلا ددعل يملاعلا يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ادنك ةصح  
  .لقنتملا

  )#(تادحولا   لقنتملا ديربتلا ةزهجأ
نوبركلا تابكرم 

ةيرولف ةيرولكورديهلا 
  )نانطألاب(

ةد    ٦١  ٣٠  ربملا نفسلا
  ١٨١  ١،٥٣١  ىرخألا ةيرحبلا نفسلا

  نيصلا اهتمدق يتلا تاقيلعتلا  - ميج
نأ فارطألا ىلإ بلُط ٢٣/١١ررقملا يف دراولا طرشلل ًاقفو   - ٩ ، ةنامأ دوزت،   تامولعمب نوزوألا
، ماظنلا نع ، نإ يلاحلا  ةمدختسملا نوزوألل ةدِفنتسملا داوملا ميظنت يف فارطألا همدختست يذلا دجو
، ةنايصل مَل لودل ةعباتلا نفسلا نم كلذ يف امب نفسلا ع ، ، نتم ىلع ةمدختسملاو ىرخأ  ةيفيكو نفسلا

، غالبإلاو نوزوألل ةدِفنتسملا داوملا كالهتسا باسح  ةلص تاذ تالاح يأ نعو تامولعملا هذه نع
، ةدفنتسم داومب تدوز دق اهيف نوكت ا وأ نوزوألل را وأ دروتسا ينطولا لاصتالا لوؤسم مسابو . دص

ةمدختسملا نوزوألل ةدفنت سملا داوملا عيمجب دادمإلا يرجي: ةيلاتلا تامولعملا هيط مدقا نأ دوأ ،نيصلا يف
يف نفسلا نتم ىلع اهمادختسال ،ىرخألا ملعلا لود نم نفسلاو ةيلحملا نفسلا اهيف امب ،نفسلا ةنايصل 
تكلهتسا ا   أكو داوملا هذه لماع  ت يلاتلابو ،ديربتلا ةمظنأ ةنايص تاكرش وأ تاطحم لالخ نم ،نيصلا

زوألل ةدفنتسملا داوملا لماعتو.نيصلا يف ًايلحم ةدفنتسملا داوملا رئاس كلذكو ،نفسلا ةنايصل ةمدختسملا نو  
ىلع اهمادختسا ميظنت متيو ةنايصلا ضرغل ةمدختسم اهرابتعاب ديربتلا مظن ةنايصل ةمدختسملا نوزوألل 

ةداملل ًاقفوو.ساسألا اذه إب ةقلعتملا ةمظنألا ةحئال نم١٩   نع ةرداصلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةراد  
مظنو تازيهجت ةنايصب قلعتت لامعأب علطضت ةدحو يأ ىلع بجي ٢٠١٠ماع يف ةينيص لا ةموكحلا  ،

ةئيبلا ةيامحب ةينعملا ةرادإلا ىدل اهسفن ليجست ىلإ ردابت نأ نوزوألل ةدفنتسم داوم ىلع ةيوتحملا ديربتلا 
نيوكتلا ديق لازي ال ليجستلا ةرادإ ماظن نكل . ةدحولا كلت اهيف دجوت يتلا ةعطاقملا يف ةموكحلل ةعباتلا
ا ةماخضل ًارظن اادإ ةبوعصو اكرشو ةنايصلا تاطحم دادعأ ةرداق ريغ لازت ال ةموكحلا نإف يلاتلابو . ار

يف امب ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا اهيف يرجي يتلا نيدايملا فلتخم نيب ةقيقد ةروصب قيرفتلا ىلع 
 .نفسلا ةنايص كلذ

  يبوروألا داحتالا اهمدق يتلا تاقيلعتلا  - لاد
لمشت نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةقلعتملا ةمدقتملا تاعيرشتلا نم ةعومجم يبوروألا داحتالا ىدل   - ١٠

يرحبلا عاطقلا يف ا    :هاندأ ةدراولا تامولعملا طيسبت مت دق هنأ ىلإ راشي ،ةقدلل ًايخوتو. امادختسا
تاجتنملا كلذ لمشيو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا يبوروألا داحتالا تاعيرشت رظحت

لمعي ديربت ماظنب ةزه   داو مبا نفسلا لثم ،اهيلع دمتعت يتلا وأ داوملا كلت ىلع ةيوتحملا تازيهجتلاو
، . نوزوألل ةدفنتسم لاثملا ليبس ىلع ،اهنمو ،ةيكرمجلا تاءارجإلا عاونأ عيمج ىلع كلذ قبطنيو
اهلاثمو (رظحلا اذه نم ةافعملا تالاحلا يفو . يضارألا ربع ةلوقنملا تانحشلاو ةرباعلا تانحشلا
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عونب قلعتي اميف الإ ،حيرصت ىلع تانحشلا هذه نم يأ لوصح طرتشي )ةطيسو داومك تامادختسالا  ،
  .ةرباعلا ةراجتلا عاونأ نم نيعم
حيرصت ىلع لوصحلا يلاتلاب يعدتست الو ،ريدصت وأ داريتسا ةباثمب ةيبنجألا لقنلا طئاسو ةكرح ربتعت الو  
  :ةيلاتلا تالاحلا يف ريدصتلا/داريتسالا ىلع دويق يأل عضخت الو

-  ،   اهسفن لقنلا طئاسو نتم ىلع اهمادختسال نوزوألل ةدفنتسم داوم لمحت تناك اذإ
-  ،   يبوروألا داحتالا ىلإ ةدروتسم اهلقن طئاسو وأ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نكت مل اذإ
يف يضارألا ىلع تقؤملا لوبقلل ةقبطملا تاءافعإلل ةعضاخ لق نلا طئاسو تناك اذإ  -

  .ةلصلا تاذ ةيلودلا تايقافتالا راطإ
   ضورفملا رظحلاب رثأتت ال يبوروألا داحتالا ئناوم دحأ يف وسرت ةيبنجأ ةنيفس يأ نإف راصتخابو

  .اهيف هتلخد يتلا ةلاحلاب ءانيملا رداغت نأ طرشةراجتلا ىلع 
ماع يف ةرداصلا ةيصوتلا لامعإ ضرغب دادمإلاو ةنايصلا نيب زييمتلا متي ،يلمعلا قي بطتلاب قلعتي اميفو

غالبإلاب ينعملا صصخملا ءاربخلا قيرف نع١٩٩٠  .  
ذفنت يتلا تالاحلا يفو . غالبإلا وأ حيرصتلل عضخت الو ًايلحم ًاكالهتسا ةنايصلا ربتعت  )أ(  

ةدفنتسملا داوملا اهعم تبلج لقن طئاسو نتم ىلع ة نايص لامعأ يبوروألا داحتالا يف اهرقم ةكرش اهيف
تابكرمب الإ ًالثم حمسي ال (اهيلع قبطنت داوملا كلتب ةقلعتملا يبوروألا داحتالا نيناوق نإف ،نوزوألل 

  .)ركِبلا ريغ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا
داحتالا ئناوم دحأ يف ةيسار ةنيفسل نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ديوزتلا وه دادمإلا   )ب(  

شلا ىلوتت نأ نود اهنتم ىلعاهمادختسال ،يبوروألا ،. ةنايصلا لامعأ ذيفنت ةدوزملا ةكر   تالاحلا هذه يفو
  .راحبلا يلاعأ يف ةنيفسلا نوكت امدنع ةداع يرجت يتلا ةنايصلا لامعأ مقاطلا ىلوتي
نإف ،نفسلاب قلعتي امي فو. نفسلا ريغ نم لقنلل طئاسو نتم ىلع ثدحت ال تالاحلا هذه نأ عقاولاو

تالاح تسيلو ‘‘دادمإ’’تالاح يه تالاحلا مظعم    .‘‘ةنايص’’ 
عفرت لقن طئاسو ا   تدو  ز اذإ ةدروتسم ًاداوم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ربتعن ،داريتسالا ديعص ىلعو

يبوروألا داحتالا يف وضع ةلود نم ةقطنموأ يبوروألا داحتالا لود نم ةلود ملع  داحت الا نفس’’( 
داحتالا ىلإ ) ال وأ ركب تناك ءاوس(ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم داريتسا نأ امبو ). ‘‘يبوروألا

جراخ ئناوم يف ا   يبوروألا داحتالا نفس دادمإ نإف ،روظحم رمأ وه ديربتلا تامادختسال يبوروألا
يبوروألا داحتالا جراخ ءانيم يف ةنايصلا لامعأ ترج اذإو . ًاضيأ روظحم رمأ وه يبوروألا داحتالا

تابكرم اهيف مدختست نأ طرش ا   حومسم لامعألا هذه نإف ،ءانيملا ةلودل ةعبات ةكرش ا  تعلطضاو
  .ةداعتسم ةيرولف ةيرولكورديه نوبرك

 ، نفسلا نتم ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسال ةينقتلا بناوجلا نع تامولعم يأ يترئاد ىدل سيلو
وأ ،نفسلا عاونأ فلتخم ىلع ةداع ةمدختسملا تايمكلا نع ةيليصفت تامولعم مدقأ نأ يلاتلاب يننك مي الو
  .تاثاعبنالل ريدقت وأ ،نفسلا نتم ىلع ةدربملا داوملا تانوزخم نع
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نم برقي ام ريدصت مت ٢٠١٠ماع يفو  ًايرتم ًانط ٤٧٥،  نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط٢٦(  نم )  
نوبركلا بكرم نم ًابيرقت اهلمكأب تنوكتو ،نفسلا ىلإ ةيرولف ةيرولكورديهلا ن وبركلا تابكرم

نم برقي ام ريدصت مت ٢٠٠٩ماع يفو ). HCFC-22 (٢٢-يرولف يرولكورديهلا  يرتم نط٦٠٠،    
نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط٣٣(   .نفسلا ىلإ)  
بآو٢٠١٠رياني /يناثلا نوناك نم ةرتفلا يفو يلاوحل حيراصت انردصأ ،٢٠١١سطسغأ /  ةيلمع ٢٠٠٠   
يف ةيبلغأ لكشت ديصلا نفس نأ ًامومع ظحالن اننكل ،ديوزتلا تايلمعل ًاقمعتم ًاليلحت رجن ملو . ديوزت
داوملا كلت نم ةريبك تايمك كلهتست ةيرحبلا ةحايسلا نفسو ةدربملا نفسلا نأ ودبيو . نفسلا كلت دادع
نانطأ ةدع ىلإ ديصلا نفس نم ةدحاو ةنيفسدوزت يتلا ةيمكلا لصت دقو ا. ًاضيأ  ٢٢٥ةيمك تدازو .  
  .دحاو نط نع هذه ديوزتلا تايلمع نم

تايمك بلطتو ةنس لك تارم ةدع يبوروألا داحتالا ئناوم يف وسرت نفسلا نم ًاددع نأ ًاضيأ ظحالنو 
ا . ةريبك ديربتلاداوم ررمتأ وأ ًادج ةعفترم تاثاعبنا تالدعم لجست نفسلا ىدارف نأ ىلع كلذ لديو   
يرولكورديهلا نوبركلا بكرم نم ًانط ٥٣ليمحتب ةنيفس تماق ،ةدحاو ةلاح يفو . ىرخأ نفسل  

ًانط٣١ليمحت مت ،ىرخأ ةلاح يفو . ةرتفلا كلت لالخ) HCFC-22 (٢٢-يرولف  نأ حجرملا ريغ نمو .  
ىلع ةلالد كلذ يف ن وكي دقو ،ةدحاو ةنيفس نتم نع ديربتلا ضارغأل ةمخضلا تايمكلا هذه كلهتست

  .تايمكلا كلتب عورشم ريغ راجتا لوصح
  نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس اهتمدق يتلا تاقيلعتلا  -  ءاه

ًاحوتفم ًالجس نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس كلتمت ،يبيراكلا رحبلا رزج نم ديدعلا رارغ ىلع   - ١١
نع دلبلا كلذ يف ةلجسملا نفسلا ددع ديزيو. ةيراجتلا نفسلاو هيفرتلا نفسل ملع ةنيفس٢٠٠٠    .  دعتو

ىقلتت الو ،غالبإلل ةيلآ يأ كلتمت ال اهنكل ،هذه ملعلا نفس ةبقارم نع ةلوؤسملا ةلاكولا ةيرحبلا ةرادإلا 
 هذهميدقتب نفسلا كلت فلكت الو ،نفسلا كلت نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا نع تاغالبلا 

  .تاغالبلا
ةينطولا ا ةينطولا ةدحولا دروتو  - ١٢  انايب يف ،لايرتنوم لوكوتوربل ةذفنملا ةئيهلا يهو ،نوزوألل  

لايرتنوم لوكوتورب اهف  . رعي امك طقف ةعورشملا تادراولا ،قودنصلاو نوزوألا يتنامأ ىلإ ةمدقملا
يتلا لوخدلا ئناوم يف هلازنإ متي فنص يأ ا   أب ةعورشملا تادراولا كرامجلا ف  رعت ،كلذ ىلع ةوالعو

يف هكالهتسا متيو ،اهربع هريرمت وأ ،دالبلا يف ينامثلا ةلوهأملا رزجلا نم يأ ىلع اهديدحت مت  
فانصألا كلت ميظنت متي ،ىرخألا ةدربملا داوملا وأ نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب قلعتي اميفو . ةلودلا/ةريزجلا

لا ماظن لالخ نم ،لوكوتوربلا نم٧ةداملا بجومب اهنع غالبإلاو اهتبقارمو  ةحئال نم صصحلاو صيخرت  
  .لايرتنوم لوكوتورب ةمظنأ

تاعيبملا رابتعالا يف ذخأي ال ةدربملا داوملا نم انتدرأو دصري يذلا صصحلاو صيخرتلا ماظننكل   - ١٣  
يتأت ال نفسلا هذه ةيبلاغ نأ رابتعاب‘‘ملعلا نفسل’’ ءانيملا يف وسرت يتلا نفسلا نأو ،ةريزجلا ءانيم ىلإ ،   
هذه ‘‘ملعلا نفس’’نيب ةقالع وأ ةطبار دجوت ال ،ًامومعو . هيف اهوسر ءانثأ ةداع ةنايصلا لامعأب موقت ال  

تامولعم نم اندرو امل ًاقفو كلذو ،اهيدل ةلجسم ا    .أ ادع اميف ةلودلاو
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انددح دق اننأو ،عوضوملا اذ   - ١٤  قلعتي اميف حوضولاو فيرعتلا ضعب انرفو دق نوكن نأ يف لمأنو
تادراو نع ةلوؤسملاةهجلا حوضوب ريثك يف ةدوجوملا دويقلا ةاعارم يغبني هنأ ديب . داوملا هذه تارداص/ 

نم ريبك ددع ةبقارم نأ رابتعالا يف نيذخآ ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا نم  ةمزلملا ريغ ‘‘ملعلا نفس’’   
لقن مل نإ ،نادلبلا مظعم عنمي فوس نفسلا نع مجانلا ثولتلا عنمل ةيلودلا ةيقافتالا راطإ يف غالبإلاب 

  .اهلاثتما ددهيسو لاثتمالا ةلاح غولب نم ،اهعيمج
___________  


