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يف فارطألل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا  

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
  نوزوألا ةقبطل
  نوثالثلاو يناثلا عامتجالا
، ب زومت٢٧ - ٢٣كوكنا   ٢٠١٢هيلوي / 

تقؤملا لامعألا لودج نم١١دنبلا   *  
 لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقملا تاليدعتلا

ةدحتملا تايالولاو كيسكملاو ادنك نم مدقم  لايرتنوم لوكوتوربى لعحرتقم ليدعت 
  ةيكيرمألا

  ةنامألا نم ةركذم

ةداملا نم ٢ ةرقفلا ماكحأب ًالمع نييف ةيقافتا نم٩  ًاحرتقم ةنامألا ممع    ت ،نوزوألا ةقبط ةيامحل ا
قلعتي اميف لايرتنوم لوكوتورب ليدعت لةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو كيسكملاو ادنك نم ًامدقم ًاكرتشم 

ةيرولفورديهلا نوبركلا تابّكرمل يجيردتلاضفخلاب درو يتلا ا ةغيصلابحرتقملا م دقيو. )قفرملا رظنأ (   
  .يمسر ريرحت يأ نود

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/1. 
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  قفرملا
يجيردتلاضيفختلانأشب حرتقملا ليدعتلا صن    ةيرولفورديهلا نوبركلا تابّكرمل  

  ليدعتلا: ١ةداملا 
ةرقفلا ١ةداملا   -فلأ   ،٤  

ةداملا نم ٤ةرقفلا يف  ةرابع نع ضاعتسي ،لوكوتوربلا نم١   :  
  ‘‘ءاه قفرملا وأ ميج قفرملا’’

  :ةرابعب
واوقفرملا وأ ،ءاه قفرملا وأ ،ميج قفرملا’’  ‘‘  

ةرقفلا ٢ةداملا   -ءاب   ،٥  
ةداملا نم ٥ةرقفلا يف  ةرابع نع ضاعتسي ،لوكوتوربلا نم٢   :  

ءاح٢ةداملاو ’’  ‘‘  
  :ةرابعب
و ءاح٢نيتداملاو ’’ ءاي٢   ‘‘  

ةرقفلا ٢ةداملا   -ميج    ًاثلاث ٥، 
ةداملا نم ًارركم ٥ةرقفلا دعب ةيلاتلا ةرقفلا فاضت  لوكوتوربلا نم٢   :  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لماع ريغ فرط يأل زو جي  - ًاثلاث ٥’’ رخآ فرط ىلإ لقني نأ ٥   ،
،لثامم ةباقرلا تارتف نم رثكأ وأ ةدحاو ةرتفل ددحملا هكالهتسال بوسحملا ىوتسملا نم ءزج يأ ،   

ّالأ ةطيرش ،ءاي٢ةداملا يف  قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسال بوسحملا ىوتسملا زواجتي    
بوسحملا هكالهتسا ىوتسم نم ءزجلا لقني يذلا فرطلا ىدل واو درفلل مارغ وليك] ١٠٠٠[ 

مّالأو] ٢٠٠٨[ماع يف  ا ةبوسحملا تايوتسملا يلامجإ زواجتي ةينعملا فارطألا كالهتسال ةع  
ءاي٢ةداملا يف اهيلع صوصنملا كالهتسالا دودح  رطخي نأ ةينعملا فارطألا نم فرط لك ىلعو .  

اذ   اهيف ذفني يتلا ةرتفلاو لقنلا كلذ طورش ًانيبم ،كالهتسالل لقنلاةنامألا.‘‘  
ناترقفلا ٢ةداملا   -لاد    ١١و) أ (٨، 

ةداملا نم ١١و) أ (٨نيترقفلا يف  ةرابع نع ضاعتسي ،لوكوتوربلا نم٢   :  
ىلإ فلأ ٢داوملا ’’ ءاط٢   ‘‘  

  :ةرابعب
ىلإ فلأ ٢داوملا ’’ ءاي٢   ‘‘  
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ةرقفلا ٢ةداملا   -ءاه   ،٩  
ةيعرفلا ةرقفلا ةيا ‘‘و’’فرحلا لق ني  نم ةداملا نم ‘١’) أ (٩  فاضيو لوكوتوربلا نم ٢   

ةيعرفلا ةرقفلا ةيا   ٢’) أ (٩يف‘.  
ةداملا نم ‘٢’) أ (٩ةيعرفلا ةرقفلا دعب ةيلاتلا ةيعرفلا ةرقفلا فاضتو  لوكوتوربلا نم٢   :  

يملاعلا رارتحال ا ثادحإ تاردق ىلع تاليدعت ءارجإ يغبني ناك اذإ ام  ‘٣’ ’’
  ‘‘؛تاليدعتلا كلت ديدحت ،كلذك رمألا ناك نإو ،واوو ميج نيقفرملا يف ةددحملا

ةرابع دعب ةيلاتلا ةغايصلا فاضت ،لوكوتوربلا نم ٢ةداملا نم ) ج (٩ةرقفلا يف  ذاختا دنع ’’ 
  :‘‘تارارقلا كلت

  :‘‘‘٢’ و‘١’) أ (٩نيتيعرفلا نيترقفلا بجومب ’’
ةيا يفةطوقنملاةلصافلا نع ضاعتسيو    ةرقفلا يلي امب لوكوتوربلا نم٢ةداملا نم ) ج (٩   :  

ا ’٣‘) أ (٩ةيعرفلا ةرقفلا بجومب تارارقلا كلت ذاختا ىدلو ’’ ارارق فارطألا ذختت  ،
  ‘‘؛طقف ءارآلا قفاوتب

ءاي٢ةداملا   -واو     
لوكوتوربلا نم ءاط٢ةداملا دعب ةيلاتلا ةداملا فاضت   :  

ءاي٢ةداملا ’’   ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم:  
يف أدبت يتلا ًارهش رشع ينثالا ةرتفل ةبسنلاب ،نمضي نأ فرط لك ىلع  - ١ نوناك ١   
ةرتف لك يفو ]٢٠١٦[رياني /يناثلا بوسحملا ىوتسملا ديزي الأ ،كلذ دعب ًارهش رشع ينثا،   

ةئاملا يف ]نيعست [نع ،واو قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يونسلا هكالهتسال  
 ،واو قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم

نم ىلوألا ةعوم وملانم ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ةئاملا يف نينامثو ةسمخ ًادئاز   ا يف ةجردملا دا
ماوعألل ةبسنلاب ميج قفرملا ك ىلعو. ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥  ةدام جتن ي فرط ل

 ، بوسحملا ىوتسملا ديزي الأةرتفلا سفنل ةبسنلاب ،نمضي نأ داوملا هذه نم رثكأ وأ ةدحاو  
يونسلاهجاتنإل نع داوملا نم  نم هجاتنإل ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئاملا يف] نيعست [   

ةعضاخلا داوملا نم ةئا ملا يف نينامثو ةسمخ ًادئازواو قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا 
ميج قفرملا نم ىلوألا ةعومةباقرلل    ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ماوعألل ةبسنلاب  ا يف ةجردملا

بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ب ءافولالجأ نم ،هنأ ريغ . ٢٠٠٨و
ةداملا نم ١ةرقفلا  بسنب دحلا كلذ بوسحملا هجاتنإ ىوتسم زواجتي نأ زوجي٥  ىلإ لصت ة ، 

ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم هجاتنإل بوسحملا يونسلا طسوتملا نم ةئاملا يف ةرشع يف ةجردملا  
ةباقرلل ةعضاخلاداوملانم ةئاملا يف نينامثو ةسمخ ًادئاز واو قفرملا  ىلوألا ةعوم    ا يف ةجردملا  

  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ماوعألل ةبسنلاب  ميج قفرملا نم
يف أدبت يتلا ًارهش رشعينثالا ةرتفل ةبسنلاب ،نمضي نأ فرط لك ىلع  - ٢ نوناك ١    
ةرتف لك يفو ]٢٠٢٠[رياني /يناثلا أ ،كلذ دعب ًارهش رشعينثا،  بوسحملا ىوتسملا ديزي ال   
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يونسلاهكالهتسال نع واو قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم  نم ةئاملا يف ]نيعبس [   
ةباقرلل ةعضاخلاداوملا نم هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم واو قفرملا يف ةجردملا   ًادئاز  

ةباقرلل ةعضاخلاداوملانم ةئاملا يف نينامثو ةسمخ  ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم   ا يف ةجردملا   
. ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ماوعألل ةبسنلاب  وأ ةدحاو ةدام جتن ي فرط لك ىلعو

ديزي ّالأةرتفلا سفنل ةبسنلاب ،نمضي نأ داوملا هذه نم رثكأ هجاتنإل بوسحملا ىوتسملا،    
نع داوملا نم يونسلا ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئاملا يف ]نيعبس[  داوملا نمهكالهتسال    
واو قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا ةباقرلل ةعضاخلاداوملانم ةئاملا يف نينامثو ةسمخ ًادئاز     

عوم   ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ماوعألل ةبسنلاب  ميج قفرملا نم ىلوألا ةا يف ةجردملا
بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ب ءافولالجأ نم ،هنأ ريغ . ٢٠٠٨و

ىلإ لصت ةبسنب دحلا كلذ بوسحملا هجاتنإ ىوتسم زواجتي نأ زوجي ٥ةداملا نم  ١ةرقفلا   ،
ةباقرلل ةعضاخلاداوملا نم هجاتنإل ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئاملا يف ةرشع يف ةجردملا    

ةباقرلل ةعضاخلاداوملانم ةئاملا يف نينامثو ةسمخ ًادئاز واو قفرملا  ىلوألا ةعوم    ا يف ةجردملا  
  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ماوعألل ةبسنلاب  ميج قفرملا نم
يتلا ًارهش رشعينثالا ةرتفل ةبسنلاب ،نمضي نأ فرط لك ىلع  - ٣ يف أدبت  نوناك ١    
ةرتف لك يفو ]٢٠٢٥[رياني /يناثلا ، ينثا،  كلذ دعب ًارهش رشع بوسحملا ىوتسملا ديزي ّالأ   

يونسلاهكالهتسال نع واو قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم  نم ةئاملا يف ]نيسمخ [   
ةباقرلل ةعضاخلاداوملا نم هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم ردملا  ًادئاز واو قفرملا يف ةج  

ةباقرلل ةعضاخلاداوملانم ةئاملا يف نينامثو ةسمخ  ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم   ا يف ةجردملا   
وأ ةدحاو ةدام جتني فرط لك ىلعو . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ماوعألل ةبسنلاب 

سحملا ىوتسملاديزي الأ ،ةرتفلا سفنل ةبسنلاب ،نمضي نأ داوملا هذه نم رثكأ هجاتنإل بو  
ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئاملا يف ]نيسمخ[نع داوملا نم  يونسلا داوملا نمهكالهتسال    
واو قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا ةباقرلل ةعضاخلاداوملانم ةئاملا يف نينامثو ةسمخ ًادئاز     

ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم   ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ماوعألل ةبسنلاب  ا يف ةجردملا
بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ب ءافولالجأ نم ،هنأ ريغ . ٢٠٠٨و

ىلإ لصت ةبسنب دحلا كلذ بوسحملا هجاتنإ ىوتسم زواجتي نأ زوجي ٥ةداملا نم  ١ةرقفلا   ،
ةباقرلل ةعضاخلاداوملا نم هجاتنإل ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئاملا يف ةرشع ةجردملا   يف  

ةباقرلل ةعضاخلاداوملانم ةئاملا يف نينامثو ةسمخ ًادئاز واو قفرملا  ىلوألا ةعوم    ا يف ةجردملا  
  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ماوعألل ةبسنلاب  ميج قفرملا نم
يف أدبت يتلا ًارهش رشعينثالا ةرتفل ةبسنلاب ،نمضي نأ فرط لك ىلع  - ٤ نوناك ١    
لك يفو]٢٠٢٩[رياني /يناثلا ديزي الأ ،كلذ دعب ًارهش رشعينثاةرت  ف،  بوسحملا ىوتسملا    

يونسلاهكالهتسال نع واو قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم  نم ةئاملا يف ]نيثالث [   
ةباقرلل ةعضاخلاداوملا نم هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم واو قفرملا يف ةجردملا   ًادئاز  

ةباقرلل ةعضاخلاداوملانم ةئاملا يف نينامثو ةسمخ  ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم   ا يف ةجردملا   
وأ ةدحاو ةدام جتني فرط لك ىلعو . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ماوعألل ةبسنلاب 

هجاتنإل بوسحملا ىوتسملاديزي الأ ةرتفلا سفنل ةبسنلاب ،نمضي نأ داوملا هذه نم رثكأ   
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نع يونسلا طسوتم نم ةئاملا يف]نيثالث[  داوملا نم هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا  ةعضاخلا    
واو قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةباقرلل ةعضاخلاداوملانم ةئاملا يف نينامثو ةسمخ ًادئاز   يف ةجردملا    

ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ماوعألل ةبسنلاب  ا . ، هنأ ريغ
ةداملا نم١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ة يلحملا تاجايتحالاب ءافولالجأ نم    ٥ ،

نم ةئاملا يف ةرشع ىلإ لصت ةبسنب دحلا كلذ بوسحملا هجاتنإ ىوتسم زواجتي نأ زوجي 
ةباقرلل ةعضاخلاداوملا نم هجاتنإل ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم واو قفرملا يف ةجردملا   ًادئاز  

خلاداوملانم ةئاملا يف نينامثو ةسمخ  ميج قفرملا نم ىلوألا ةعومةباقرلل ةعضا   ا يف ةجردملا   
  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ماوعألل ةبسنلاب 

يف أدبت يتلا ًارهش رشعينثالا ةرتفل ةبسنلاب ،نمضي نأ فرط لك ىلع  - ٥ نوناك  ١  
ةرتف لك يفو ]٢٠٣٣[رياني /يناثلا أ ،كلذ دعب ًارهش رشعينثا،  بوسحملا ىوتسملا ديزي ال   

ةباقرلل ةعضاخلاداوملا نميونسلا هكاله تسال نع واو قفرملا يف ةجردملا  رشعةسمخ [  ةئاملا يف ]   
ةباقرلل ةعضاخلاداوملا نم هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم واو قفرملا يف ةجردملا   ًادئاز  

ةباقرلل ةعضاخلاداوملانم ةئاملا يف نينامثو ةسمخ  نم ىلوألا ةعوم   ا يف ةجردملا ميج قفرملا    
وأ ةدحاو ةدام جتني فرط لك ىلعو . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ماوعألل ةبسنلاب 

ديزي الأةرتفلا سفنل ةبسنلاب ،نمضي نأ داوملا هذه نم رثكأ هجاتنإل بوسحملا ىوتسملا،  يونسلا    
رشعةسمخ[نع داوملا نم  داوملا نم هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم نم ةئاملا يف]    

واو قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا ةباقرلل ةعضاخلاداوملانم ةئاملا يف نينامثو ةسمخ ًادئاز     
ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم  . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ماوعألل ةبسنلاب  ا يف ةجردملا

نم  ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ب ءافولالجأ نم ،هنأ ريغ 
نم ةئاملا يف ةرشع ىلإ لصت ةبسنب دحلا كلذ بوسحملا هجاتنإ ىوتسم زواجتي نأ زوجي ٥ةداملا   ،

ةباقرلل ةعضاخلاداوملا نم هجاتنإل ةبوسحملا تايوتسملا طسوتم واو قفرملا يف ةجردملا   ةسمخ ًادئاز  
ةباقرلل ةعضاخلاداوملانم ةئاملا يف نينامثو  نم ىلوألا ةعوم   ا يف ةجردملا ميج قفرملا  ةبسنلاب   

  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ماوعألل 
يف وأ ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم فرط لك ىلع  - ٦  ا يف ةجردملا داوملا عينصتب موقي  

، الا ةرتفل ةبسنلاب ،نمضي نأواو قفرملا يف أدبت يتلا ًارهش رشعينث  رياني /يناثلا نوناك ١  
لك يفو٢٠١٦ ةرتف ،  دعب ًارهش رشع ينثا  بوسحملا ىوتسملا زواجتي ّالأ ،كلذ  نم هتاثاعبنال   

ةدلوملا واو قفرملا نم ةيناثلا ةعوم   موقي جاتنإ طخ لك يف ةيوناث تاجتنمكا يف ةجردملا داوملا  
واو قفرملا يف وأ ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم  نم ةئاملا يف ] ٠،١[ ا يف ةجردملا داوملا عينصتب

ىلع ةرقفلا هذه يف دراولا مازتلالا قبطني الو .جاتنإلل طخلا اذه يف ةجتنملا داوملا عومجم  
ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ راطإ يف هيلع ةقفاوملا تمت عورشم اهيدل يتلا جاتنإلاطوطخ نم تاثاعبنالا   

تناك املاط ،واو قفرملا نم ةيناثلا ةعوم   ا يف ةجردملا داوملا نم تاثاعبنالا طبض ىلإ فدهيو
ضفخل ةدصرأ ديلوت لصاوت ا م تاثاعبنالا هذه  أو ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآل عباتلا عورشملاب ةلومش
  .تاثاعبنالا
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واو قفرملا يف ةجردملا ةيناثلا ةعوم   - ٧  ا داومل ريمدت يأ متي الأ نمضي نأ فرط لك ىلع
ميج قفرملا يف ةجردملا ىلوألا ةعوم   ا داوم جتن   واو قفرملا وأت يتلا قفارملا نم ةجتانلا

  .‘‘فارطألا اهيلع قفاوت يتلا تايجولونكتلا مادختساب الإ
  ٣ةداملا   -ياز 

يلاتلا٣ةداملا ةجابيد نع ضاعتسي    صنلاب لوكوتوربلا نم  :  
داوملا ضارغألو ٢ةرقفلا يف هيلع صوصنم وه ام ءانثتساب   - ١’’ ءاي ٢ ىلإ فلأ ٢ و٢،   

وملا نم ةعومجم لكب قلعتي اميف ،فرط لك ىلع٥ةداملاو  قفرملا وأ فلأ قفرملا يف ةدراولا دا ، 
نم ةبوسحملا هتايوتسم د    ‘‘:دحي نأ ،واو قفرملا وأ ءاه قفرملا وأ ميج قفرملا وأ ءاب

ةيعرفلا ةرقفلا ةيا   فرح لقنيو ،ةطقنلا نم ًالدب ٣ةداملا نم ) ج(يف ةطوقنم ةلصاف عضوت  
ةيعرفلا ةرقفلا ةيا ‘‘و’’  نم توربلا نم٣ةداملا نم ) ب(  ةيعرفلا ةرقفلا ةيا    ح(ىلإ لوكو.(  

ةداملا ةيا   يف يلاتلا   لوكوتوربلا نم٣صنلا فاضي  :  
جاتنإ طخ لك يف ةيوناث داومك جتنت يتلا واو قفرملا نم ةيناثلا ةعوم   )د(’’  ا داوم تاثاعبنا

يف امب واو قفرملا وأ ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم   ، ا يف ةجردملا داوملا عينصتب موقي ةلمج نم كلذ
ءانثتساب ،ريمدتلا ةزهجأو تايلمعلاو تادعملا نم برستلا ةجيتن ثعبنت يتلا تايمكلا رومأ  ،
  .تنزخ وأ مادختسالا لجأ نم اهعيب مت وأ ترمد يتلا تايمكلا

داوملا تاثاعبناو تارداصو تادراوو كالهتساو جاتنإ تايوتسم طسوتم باسح دنع   - ٢
 ةرقفلاو ءاي ٢ةداملا ضارغأل ميج قفرملا يف ىلوألا ةعوم ا يفو واو قفرملا يف ةجردملا ًاثلاث٥    

ةرقفلاو ٢ةداملا نم  رارتحالا تاردق لِمعتسي نأ فرط لك ىلع بجي ٣ةداملا نم ) د (١   ،
واوو ميج نيقفرملا يف ن    .‘‘يبملا وحنلا ىلع داوملا هذهل يملاعلا

ةرقفلا ٤ةداملا   - ءاح ًاعباس١،   ،  
ةداملا نم ًاسداس ١ةرقفلا دعب ةيلا تلا ةرقفلا فاضت لوكوتوربلا نم٤   :  

ًاعباس١’’   - ، ةرقفلا هذه ذافن ءدب خيرات نم دحاو ماع نوضغ يف ،رظحي نأ فرط لك ىلع  
اذه يف ًافرط تسيل ةلود يأ نم واو قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا داريتسا 

  .‘‘لوكوتوربلا
باس٢ ةرقفلا، ٤ةداملا   -ءاط    ًاع 

ةداملا نم ًاسداس ٢ةرقفلا دعب ةيلاتلا ةرقفلا فاضت  لوكوتوربلا نم٤   :  
ًاعباس٢’’ ريدصت ،ةرقفلا هذه ذافن ءدب نم دحاو ماع نوضغ يف رظحي نأ فرط لك ىلع -    
  ‘‘.لوكوتوربلا اذه يف ًافرط تسيل ةلود يأ ىلإ واو قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا

  ٧ و٦ و٥تارقفل ، ا٤ةداملا   - ءاي
ةرابع نع ضاعتسي ،لوكوتوربلا نم٤ةداملا نم  ٧ و٦، ٥تارقفلا يف   :  

  .‘‘ءاهو ميجو ءابو فلأ تاقفرملا’’
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  :يلي امب
  .‘‘واوو ءاهو ميجو ءابو فلأ تاقفرملا’’

ةرقفلا ،٤ةداملا   -فاك   ٨  
ةداملا نم ٨ةرقفلا يف  ةرابع نع ضاعتسي ،لوكوتوربلا نم٤   :  

إ فلأ٢داوملا ’’ ءاط٢ىل    ‘‘  
  :يلي امب

ىلإ فلأ ٢داوملا ’’ ءاي٢   ‘‘  
ءاب٤ةداملا   -مال     

ةداملا نم ٢ةرقفلا دعب ةيلاتلا ةرقفلا فاضت    لوكوتوربلا نم ءاب٤   :  
رركم٢’’ يف ،موقي نأ فرط لك ىلع -  يناثلا نوناك١  ةثالث نوضغ يف وأ  ٢٠١٦رياني / 
دا ريتسا صيخرتل ماظن قيبطتو عضوب ،دعبأ امهيأ ،هيلع ةرقفلا هذه ذافن ءدب خيرات نم رهشأ

يف ةجردملا ةحلصتسملا وأ اهريودت داعملا وأ ةلمعتسملا وأ ةديدجلا ،ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ريدصتو 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لماع فرط يأل زوجيو . واو قفرملا ال هنأ ررقي٥  ءاشنإ عيطتسي   

يناثلا نوناك١خيراتب ماظنلا كلذ قيبطتو   ١ىتح تا ءارجإلا كلت ذاختا لجؤي نأ ٢٠١٦رياني / 
  ‘‘.٢٠١٨رياني /يناثلا نوناك

ةرقفلا ٥ةداملا   -ميم   ،٤  
ةداملا نم ٤ةرقفلا يف  ةرابع نع ضاعتسي ،لوكوتوربلا نم٥   :  

ىلإ فلأ ٢داوملا ’’ ءاط٢   ‘‘  
  :يلي امب

ىلإ فلأ ٢داوملا ’’ ءاي٢   ‘‘  
ناترقفلا ٥ةداملا   -نون    ٦ و٥، 

ةداملا نم ٦ و٥نيترقفلا يف    ي ،لوكوتوربلا نم٥    :ةرابع نع ضاعتس 
ءاط٢ةداملا ’’  ‘‘  

  :يلي امب  
و ءاط٢نيتداملا ’’ ءاي٢   ‘‘  

ةرقفلا ٥ةداملا   -نيس  ًاعبار٨     
ةداملا نم ًاثلاث ٨ةرقفلا دعب ةيلاتلا ةرقفلا فاضت    لوكوتوربلا نم٥   :  
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ًاعبار٨’’ ةرقفلا بجومب لماع فرط لكل قحي -   ةداملا هذه نم١   :  
صوصنملا ةباقرلا ريبادتل هلاثتما لجؤي نأ ،ةيساسألا ةيلحملا هتاجايتحا ةيبلت لجأ نم   )أ(
نيترقفلا يف اهيلع صوصنملاو ،نيتنس ةدمل ءاي ٢ةداملا نم  ١ ةرقفلا يف اهيلع  ٢ ةداملا نم ٣و ٢ 
ةرقفلا يف اهيلع صوصنملاو،تاونس عبرأ ةدمل ءاي يفو ،تاونس سمخ ةدمل ءاي ٢ةداملا نم  ٤    

ةداملا نم ٥ةرقفلا  ءاي٢  ةباقرلا ريبادت ىلع لخدت تاليدعت يأب ًانهر كلذو ،تاونس رشع ةدمل    
  ؛)٩( ٢ ةداملل ًاقفو ءاي ٢ةداملا يف اهيلع صوصنملا 

مدختسي ،ءاي ٢ةداملا بجومب هكالهتسال ساسألا  طخباسحب ةقلعتملا ضارغأللو   )ب(  
ةعوم يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ةبوسحملا هكالهتسا تايوتسم طسوتم نم ىلوألا ا  

ًاضوع٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥تاونسلا يف ميج قفرملا  تايوتسم طسوتم نع    
ةئاملا يف نينامثو ةسمخ دئاز واو قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ةبوسحملا هكالهتسا 

ةعوم   قفرملا نم ىلوألاا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم سلا نعميج   ٢٠٠٥تاون  
  ؛٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦و
ةداملا بجومب هجاتنإل ساسألا طخباسحب ةقلعتملا ضارغأللو   )ج( مدختسي ،ءاي ٢   

ةعوم   نم ىلوألاا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ةبوسحملا هجاتنإ تايوتسم طسوتم  
ًاضوع٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥تاونسلا يف ميج قفرملا  تايوتسم طسوتم نع    

نم ةئاملا يف نينامثو ةسمخ دئاز واو قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ةبوسحملا هجاتنإ  
ةعوم   قفرملا نم ىلوألاا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تاونسلا نع ميج   ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ 

  ؛٢٠٠٨ و٢٠٠٧و
  :ةبوسحملا هجاتنإو هكالهتسا تايوتسم زواجتت الأ لفكي  )د(
ةداملا نم ١ةرقفلا ضارغ  أل  ‘١’ ءاي ٢  نم ،ةئاملا يف ] نيعست[سيلو ،ةئاملا يف ] ةئام[ 
ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ،يلاوتلا ىلع ةبوسحملا هجاتنإو هكالهتسا تايوتسم طسوتم  ،

ةعوم   تاونسلا يف ميج قفرملا نم ىلوألاا يف   ؛٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ 
ملا نم٢ةرقفلا ضارغأل   ‘٢’ ءاي٢ةدا   نم ةئاملا يف ] نيعبس[سيلو ،ةئاملا يف ] نينامث [ 

 ، ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يلاوتلا ىلع ،ةبوسحملا هجاتنإو هكالهتسا تايوتسم طسوتم
ةعوم   تاونسلا يف ميج قفرملا نم ىلوألاا يف   ؛٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ 

ةداملا نم ٣ةرقفلا ضارغأل   ‘٣’ ءاي ٢  نم ةئاملا يف] نيسمخ[سيلو ،ةئامل ا يف] نيتس[   
 ، ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يلاوتلا ىلع ،ةبوسحملا هجاتنإو هكالهتسا تايوتسم طسوتم

ةعوم   تاونسلا يف ميج قفرملا نم ىلوألاا يف   ؛٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ 
ةداملا نم ٤ةرقفلا ضارغأل   ‘٤’ ءاي ٢  نم ةئاملا يف] نيثالث[سيلو ،ةئا ملا يف] نيعبرأ[   

 ، ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يلاوتلا ىلع ،ةبوسحملا هجاتنإو هكالهتسا تايوتسم طسوتم
ةعوم   تاونسلا يف ميج قفرملا نم ىلوألاا يف   ‘‘.٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ 
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  ٦ةداملا   -نيع 
ةرابع نع ضاعتسي ،لوكوتوربلا نم٦ةداملا يف     :  

ىلإ فلأ٢داوملا ’’ ءاط٢    ‘‘  
  :يلي امب  

ىلإ فلأ ٢داوملا ’’ ءاي٢   ‘‘  
تارقفلا ٧ةداملا   -ءاف  ًاثلاث٣ و٣ و٢،     

ةنس نع ،ءاه قفرملا يف -’’ ىلع صني يذلا رطسلا دعب يلاتلا رطسلا فاضي  يف ‘‘،١٩٩١ 
ةداملا نم ٢ةرقفلا  لوكوتوربلا نم٧   :  

تاونسلا نع ،واو قفرملا يف -’’   ‘‘،٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ 
ةداملا نم ٣ و٢نيترقفلا يف  ةرابع نع ضاعتسي ،لوكوتوربلا نم٧   :  

  ‘‘ءاهو ميج’’
  :يلي امب  

  ‘‘واوو ،ءاهو ،ميج’’
ةرقفلا دعب لوكوتوربلا نم ٧ةداملل ةيلاتلا ةرقفلا فاضت    رركم٣   :  

داوملا نم ةيونسلا هتاثاعبنا نع ةيئاصحإ تانايبب ةنامألا دوزي نأ فرط لك ىلع - ًاثلاث ٣’’  
ةداملل واو قفرملا نم ةيناثلا ةعوم خلا  نع كلذكو لوكوتوربلا نم ) د (٣ا يف ةباقرلل ةعضا

ةطساوب اهريمدتو اهعمج متي يتلا واو قفرملا نم ةيناثلا ةعوم   ا يف ةجردملا داوملا ةيمك
  ‘‘.فارطألا اهيلع قفاوت تايجولونكت

ةرقفلا ١٠ةداملا   -داص   ،١  
ةداملا نم ١ةرقفلا يف      :ةرابع نع ضاعتسي ،لوكوتوربلا ن م١٠ 

ىلإ فلأ ٢داوملا ’’ ةداملاو ءاه ٢  ءاط٢   ‘‘  
  :يلي امب  

ىلإ فلأ ٢داوملا ’’ ةداملاو ،ءاه ٢  ةداملاو ،ءاط ٢  ءاي٢   ‘‘.  
ةرقفلا ةيا   يف يلاتلا   صنلا ج  رد ةداملا نم ١ي لوكوتوربلا نم١٠   :  

نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا دحأ راتخا اذإ ’’ ةيلآ يأ نم ليومت نم ديفتسي نأ ٥ةداملا    
كلذ نإف ،اهيلع قفتملا ةيفاضإلا فيلاكتلا نم ءزج يأب ءافولا هنع جتني نأ نكمي ىرخأ ةيلام 

ةداملا بجومب ةأشنملا ةيلاملا ةيلآلا نم د   دس  لوكوتوربلا اذه نم١٠ي ال ءزجلا ىدل ناك اذإو .  
تاثاعبنالا ىلع ةرطيسلا لجأ نم ةفيظنلا ة يمنتلا ةيلآ بجومب هيلع قَفاوم عورشم فرطلا
طخ وأ قفرملا اذه نإف ،جاتنإ طخ وأ قفرم نم ٢٣- يرولفورديهلا نوبركلا نم ةيوناثلا  
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نم ١٠ةداملا بجومب ةأشنملا ةيلاملا ةيلآلا راطإ يف معد ىلع لوصحلل ًالهؤم نوكي نل جاتنإلا   
عورشمب ًالومشم جاتنإلا طخ وأ قفرملا هيف حبصي ال يذلا تقولا نيحي نأ ىلإ لوكوتوربلا اذه  
  ‘‘.ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ

  واو قفرملاو ميج قفرملا  -فاق 
ةنس ةئام لالخ يملاعلا رارتحالا ثادحإ ةردق ةفاضإل ميج قفرملا يف ىلوألا ةعوم   ا لدعت

  :ةيلاتلا داوملل
  ةنس ةئامل يملاعلا رارتحالا ثادحإ ةردق  ةداملا

HCFC-21  ١٥١  
HCFC-22  ١ ٨١٠  

HCFC-123  ٧٧  
HCFC-124  ٦٠٩  

HCFC-141b  ٧٢٥  
HCFC-142b  ٢ ٣١٠  

HCFC-225ca  ١٢٢  
HCFC-225cb  ٥٩٥  

 :يلي امك هصنو ،ءاه قفرملا دعب يتأي ،لوكوتوربلا ىلإ واو قفرملا ناونعب ديدج قفرم فاضي

  ةباقرلل ةعضاخلا داوملا  :واو قفرملا
ةعوم    ةنس ةئامل يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةردقلا  ا داوم

ىلوألا ةعوم ا    
HFC-32  ٦٧٥  
HFC-41  ٩٢  

HFC-125  ٣ ٥٠٠  
HFC-134  ١ ١٠٠  

HFC-134a  ١ ٤٣٠  
HFC-143  ٣٥٣  

HFC-143a  ٤ ٤٧٠  
HFC-152  ٥٣  

HFC-152a  ١٢٤  
HFC-161  ١٢  

HFC-227ea  ٣ ٢٢٠  
HFC-236cb  ١ ٣٤٠  
HFC-236ea  ١ ٣٧٠  
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ةعوم    ةنس ةئامل يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةردقلا  ا داوم
HFC-236fa  ٩ ٨١٠  
HFC-245ca  ٦٩٣  
HFC-245fa  ١ ٠٣٠  

HFC-365mfc  ٧٩٤  
HFC-43-10mee  ١ ٦٤٠  

HFC-1234yf (HFO-1234yf)  ٤  
HFC-1234ze(E) (HFO-1234zeE))  ٦  

ةيناثلا ةعوم ا   
HFC-23  ١٤ ٨٠٠  

  ١٩٩٩ماع ليدعتب ةقالعلا : ةيناثلا ةداملا
ةقفاوملا وأ لوبقلا وأ قيدصتلل كص يأ عدوت نأ يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم وأ ةلود يأل زوجي ال 

كلذ لثم عاديإب تقولا تاذ يف موقت نأ وأ لبق نم تماق دق نكت مل ام ليدعتلا اذهل مامضنالا وأ 
نوناك ٣يف ،نيجيب يف فارطألل رشع يداحلا عامتجالا يف هدامتعا مت يذلا ليدعتلل كصلا   

  .١٩٩٩ربمسيد /لوألا
  اهل عباتلا وتويك لوكوتوربو خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتاب ةقالعلا: ةثلاثلا ةداملا

تامازتلالا قاطن نم ةيرولف  ورديهلا نوبركلا تابكرم ءانثتسا ىلإ يضفي نأ ليدعتلا اذه نم دصقي ال
داوملا يفو خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا نم ١٢ و٤نيتداملا يف ةدراولا   ١٠ و٧ و٥ و٢ 

ةعضاخلا ريغ يرارحلا سابتحالا تازاغ ’’ىلع قبطنت يتلا ،ةيقافتالل عباتلا وتويك لوكوتورب ن م
نم هالعأ ةددحملا ماكحألا قيبطت يف رمتسي نأ ليدعتلا اذه يف فرط لك ىلعو ‘‘.لايرتنوم لوكوتوربل  
ةيرولف  ورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع ،وتويك لوكوتوربو خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا

  .فرطلا اذه ىلإ ةبسنلاب ةذفان ماكحألا كلت تيقب ام كلذو
  ذافنلا ءدب: ةعبارلا ةداملا

يف ليدعتلا اذه ذافن أدبي ،هالعأ ٢ةرقفلا يف هيلإ ريشأ ام ءانثتساب   - ١ يناثلا نوناك١  ، ٢٠١٤رياني / 
نم ليدعتلا ىلع ةقفاوملا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا كوكص نم لقألا ىلع ًاكص نيرشع عاديإ متي نأ ةطيرش 

داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا تامظنملا وأ لودلا بناج 
يف ليدعتلا اذه ذافن أدبي ،خيراتلا كلذ يف طرشلا اذه ءافيتسا مدع ةلاح يفو . نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا
  .طرشلا كلذ ءافيتسا هيف متي يذلا خيراتلل يلاتلا نيعستلا مويلا

يناثلا نوناك١يف ىلوألا ةداملا نم ءاطو ءاح نيعرفلا يف ةدراولا تارييغتلا ذافن أدبي   - ٢ رياني / 
ىلع ةقفاوملا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا كوكص نم لقألا ىلع ًاكص نيعبس عاديإ متي نأ ةطيرش ٢٠١٤  ،

نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا يداصتقالا لماكتل ل ةيميلقإلا تامظنملا وأ لودلا لبق نم ليدعتلا
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اذه ذافن أدبي ،خيراتلا كلذ يف طرشلا اذه ءافيتسا مدع ةلاح يفو . نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا
  .طرشلا كلذ ءافيتسا هيف متي يذلا خيراتلل يلاتلا نيعستلا مويلا يف ليدعتلا

نم كص يأ نإف ٢ و١ نيترقفلا ضارغألو  - ٣ لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم هعدوت ليبقلا اذه ، 
  .ةمظنملا هذه يف ءاضعألا لودلا اهعدوت يتلا كوكصلل ةفاضإ بسحي ال يداصتقالا

ليدعتلا ذافن أدبي ٢ و١نيترقفلا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع ،ليدعتلا اذه ذافن ءدب بقعو   - ٤  ،
وأ قيدصتلل هكص هيف عدوي يذلا خيراتل ل يلاتلا نيعستلا مويلا يف لوكوتوربلا يف رخآ فرط يأ ىلع
  .ةقفاوملا وأ لوبقلا
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يف ةيرولف  ورديهلا نوبركلا تابّكرم نأشب ةيلامشلا اكيرمأ لود نم مدقملا حرتقملا: طاقن يف ةصالخلا
  لايرتنوم لوكوتورب
  :ةيلامشلا اكيرمأ حارتقال ةيسيئرلا رصانعلا
نيتدام كلذ يف امب ،واو قفرملا وه ديدج قف رم يف ةيرولفورديهلا نوبركلا تابّكرم نم ٢١عضي  •

 .HFOsمساب ًانايحأ امهيلإ راشي نيتديدج 

مِدختسي كلذلو ،ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم تاقيبطت عيمجل لئادب دجوت ال دق هنأب فرتعي  •
لماكلاب يجيردتلا ءاضيفختلل ةيلآ  إلا لباقم يف ،ن  يعم ىوتسم ىتح يجيردتلا  . 

ةمدقتملا نادلبلل كالهتسالاو جاتنإلل يجيردتلا ضيفختلل ًاماكحأ عضي • ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ ( 
 .)هاندأ لكشلا رظنأ) (٥ةداملا بجومب ةلماعلا (ةيمانلا نادلبلاو ) ٥

ًادانتسا٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلل ساسألا طخ بس حي • جاتنإو كالهتسا نم لك طسوتم ىلإ    
نأب فارتعالا عم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٥تاونسلا رادم ىلع ةيرول ف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  ،
 .نادلبلا ضعب يف ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم تانايب يف تايدودحم كانه

ًادانتسا٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ نادلبلل ةبسنلاب ساسألا طخ بسحيو  • طسوتم نم ةفيلوت ىلإ    
ةئاملا يف٨٥دئاز ةي رولفورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإو كالهتسا نم لك نوبركلا تابكرم نم    

 .٢٠٠٨ - ٢٠٠٥تاونسلا رادم ىلع ةيرولف ةيرولكورديهلا 

نوبركلا تابكرم تان  •  وكمل يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةردقلا بسحب ةيحيجرت ًانازوأ لمعتسي
ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمو HCFCsةيرولف ةيرولكورديهلا   HFCsامملا عم ةنراقملاب تاسر  

 .لايرتنوم لوكوتورب يف اهيلع صوصنملا نوزوألا دافنتسا تالامتحال ةيديلقتلا
ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلل ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ضيفختتاوطخ  ةلماعلا ريغ نادلبلاو ٥   

  )ساسألا طخ نم ةيوئملاةبسن لا (٥ةداملا بجومب 
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  ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلل ضبفختلا تاوطخ 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/6  

14 

ةمارصب  •   دحت ًاماكحأ ن  بكرملا جاتنإ نع ةجتانلا HFC-23بكرملل ةيوناثلا تاثاعبنالا نم مضتي  
HCFC-22 طخ لك يف يتلا جاتنإلا طوطخ ماكحألاب فدهتسيو . ٢٠١٦ماع نم ًارابتعا جاتن إ، 

 .HFC-23 تاثاعبنا يف مكحتلا لجأ نم فيظنلا جاتنإلا ةيلآ بجومب ةدمتعم عيراشم اهيدل سيل

تارداصو تادراو رظحيو ةيرولفورديهلا نوبركلا تابّكرم تادراوو تارداصل ًاصيخرت بّلطتي •  
 .فارطألا ريغ ىلإ تابّكرملا هذه

ةيوناثلا تاـثاعبنالاو ةيرولفورديهلا نوبركلا تابّكرم كالهتساو جاتنإ نع غالبإلا بّلطتي  •
 .HFC -23بكرملل 

يفختو ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتساو جاتنإل يجيردتلاضيفختلالعجي  • تاثاعبنالا ض  
لوكوتوربلل فارطألا ددعتملا قودنصلا نم ليومتلل ًالHFC-23بّكرملل ةيوناثلا   هؤم  . 

  ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل ةلمتحملا تاوطخلا   ٥ ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألل ةلمتحملاتاوطخلا 
ةئاملا يف٩٠  ٢٠١٦ ةئاملا يف١٠٠  ٢٠١٨       
ةئاملا يف٧٠  ٢٠٢٠ ئاملا يف٨٠  ٢٠٢٤      ة 
ةئاملا يف٥٠  ٢٠٢٥ ةئاملا يف٦٠  ٢٠٢٩       
ةئاملا يف٣٠  ٢٠٢٩ ةئاملا يف٤٠  ٢٠٣٤       
ةئاملا يف١٥  ٢٠٣٣ ةئاملا يف١٥  ٢٠٤٣       

ةيمكارتلا ةيئيبلاايازملا  :  
ةموكح بسح ردقت ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكر مل يجيردتلا ضيفختلانع ةجتان ةيمكارت ايازم  •

لم٢ ٢٠٠صقنب ةدحتملا تايالولا   MMT(نوبركلا ديسكأ يناث ئِفاكم نم يرتم نط نوي  

CO2eq( ماع ىتح يلاوحو ٢٠٢٠  نوبركلا ديسكأ يناث ئفاكم نم يرتم نط نويلم ٨٥ ٠٠٠   
  .٢٠٥٠ماع ىتح 

تايالولا ةموكح بسح ردقت  HFC-23نم ةيوناثلا داوملا تاثاعبنا يف مكحتلا نم ةيمكارت ايازم  •
يرتم نط ١١ ٣٠٠ ةيمكبةدحتملا  ىتح  )MMT CO2eq (نوبركلا ديسكأ يناث ئفاكم نمة يفاضإ 

  .٢٠٥٠ماع 
يناث ئفاكم نم نانطألا نييالمب (ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل ةيمكارتلا تاضيفختلا 

  ٢٠٥٠ - ٢٠١٦ةرتفلل ) نوبركلا ديسكأ
  ٤٢ ١٠٠  ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا 

  ٤٢ ٩٠٠  ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا 
  ٨٥ ٠٠٠  ملاعلا

  ١١ ٣٠٠  )HFC-23(ةيوناثلا تاجتنملا ىلع طباوضلا 
يملاعلا عوم ٩٦ ٣٠٠  ا  
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ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابّكرمل يجيردتلا ضيفختلابةقالعلا   HCFC:  
ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابّكرمل يجيردتلا ءا •  إلا عم قفاوتي لكشب م   .مصم ليدعتلا اذه

تابّكرمل ةيلاحلا تاقيبطتلا نم ريثك يف لئادب ةيرولفورديهلا نوبركلا تابّكرم نأب حارتقالا فرتعي  •
اهرابتعا يف ذخأت ثيحب ةددحم ساسألا طخ تايوتسم نإف مث نمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا 
نوبركلا تابّكرم ىلإ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابّكرم نم لاقتنالا نم ًانيعم ىوتسم 

 .ةيرولف ورديهلا

تاسرامم نيسحتو ةديدجلا تايجولونكتلاو ةفورعملا ةليدبلا تايئايميكلا ةعومجم ي  •  دؤت نأ نكميو
تقولا سفن يفو ةيرولفورديهلا نوبركلا تابّكرم كالهتسا يف ريبك ضيفختىلإ لوانتلاو زيهجتلا   

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابّكرمل يجيردتلا ءا   .إلا معدت

خانملا رتاب ةقالعلا    يغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقاف
يخانملا ماظنلا ةيامح ىلإ فد •  يتلا ةلماشلا ةيملاعلا دوهجلا معد حر   .تقملا اذه نم دصقلا

ةدحتملا ممألا ةيقافتا راطإ يف ر  •  رقمب هتلمكت نكميو ،لايرتنوم لوكوتوربل ًاليدعت حر  تقملا اذه لِّكشي
ملا ر  لايرتنوم لوكوتورب جيغت نأشب ةيراطإلا  دمتعي خان. 

خانملا ر •  يغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا ماكحأ نم حارتقالا ر  يتلا وتويك لوكوتورب /يغي ال
اهيلع صوصنملا تامازتلالا عابتا فارطألل نكميو . ةيرولفورديهلا نوبركلا تابّكرم تاثاعبنا مكحت
خانملا رمازتلاب ءافولل لايرتنوم لوكوتورب يف  يغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا يف ةن   .يعم تا

_____________ 


