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  نوزوألاةقبط ةيام حلانييف ةيقافتا يف فارطأل ا رمتؤم
  عساتلاعامتجالا 

  ٢٠١١ ربمفون/يناثلا نيرشت ٢٥ – ٢١ ،ايسينودنإ ،يلاب
تقؤملا لامعألا لودج نم)أ (٣دنبلا  يريضحتلا ءزجلل   * 

 نيب ةكرتشملالئاسملاو انييف ةيقافتاب ةصاخلا لئاسملا يف رظنلا 
نايلاملا ناريرقتلا  :لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا
لوكوتوربو انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلا اتينازيمو  
 لايرتنوم

انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنص لل ةحرتقملا تاينازيملاو ٢٠١١ماعل  ةدمتعملا ةينازيملا
تاونسللنوزوألا ةقبط ةيامحل   ٢٠١٤ و٢٠١٣ و٢٠١٢  
ةنامألانم ةركذم    

١ -  هذه قفرم يفةنامألا ممعت ماعل ةدمتعملا ةينازيملا ةركذملا   ةحرتقملاتاينازيملاو ٢٠١١،  قودنصلل   
  .٢٠١٤ و٢٠١٣ و٢٠١٢تاونسلل  ،نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال ينامئتسالا

مدختسملا ساسألا ةينازيملا ضرع يلت يتلا ةيحيضوتلا تاظحالملاددحت و  - ٢ تاينازيملا باسح يف   
ةدايزلا ةيطغتل  تاصصخم ىلع ٢٠١٤ و٢٠١٣ و٢٠١٢ تاونسللةينازيملا تاحرتقم يوتحت و. ةحرتقملا
ايندلاةيونسلا نيفظوملا تابترم يف  قلعتملا ريغ دونبلاو،   .فئاظولاب ة 

ةدحتملا تايالولا تارالود ىلإ ةقيثولا هذه يف تارالودلاب ةدراولا ماقرألا عيمج ريشتو  - ٣  
  .ةيكيرمألا

 

                                                           
*  UNEP/OzL.Conv.9/1-UNEP/OzL.Pro.23/1.  



UNEP/OzL.Conv.9/4  

  

2 

  قفرم

  ٢٠١٤ و٢٠١٣ و٢٠١٢تاونسلل ةحرتقملا تاينازيملاو  ٢٠١١ماعل  اةدمتعملا ةينازيملا :نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا

 /لمع    
  رهش

٢٠١١  
  )رالودلاب(

 /لمع
  رهش

٢٠١٢  
 )رالودلاب(

 /رهش
  لمع

٢٠١٣  
 )رالودلاب(

 /لمع
 رهش

٢٠١٤  
 )رالودلاب(

         عورشملا يفظوم رصنع  ١٠

         عورشملا وفظوم ١١٠٠ 
عم مساقتلاب ) (٢-دم(يذيفنت نيمأ  ١١٠١  

  )لايرتنوم لوكوتورب
١٤٢ ٨١١ ٦ ١٤٢ ٨١١ ٦ ١٤٢ ٨١١  ٦  ١٤٢ ٨١١  ٦ 

عم مساقتلاب ) (٥-ف(ةيملع نوؤش فظوم  ١١٠٤  
 )لايرتنوم لوكوتورب

١٠٦ ٩٢٥ ٦ ١٠٦ ٩٢٥ ٦ ١٠٦ ٩٢٥ ٦ ١٠٦ ٩٢٥ ٦ 

ممألا جمانرب نم عفدت ) (٥-ف(يرادإ فظوم  ١١٠٥  
  )ةئيبلل ةدحتملا

 -  -  -  - 

 ١٤٨ ٨٥٠ ١٢ ١٤٤ ٥١٥ ١٢ ١٤٠ ٣٠٦ ١٢ ١٣٢ ٣٠٦ ١٢ )٣-ف) (تامولعمو تالاصتا(جمانرب فظوم  ١١٠٧  
عوم ١١٩٩  يعرفلاا     ٣٩٨ ٥٨٦  ٣٩٤ ٢٥١  ٣٩٠ ٠٤٢  ٣٨٢ ٠٤٢ 

         يرادإلا معدلا ١٣٠٠ 
عم مساقتلاب ( )٧-ع.خ(يرادإ دعاسم  ١٣٠١  

 )لايرتنوم لوكوتورب
٢٥ ٣٧٤ ٦ ٢٤ ٦٣٥ ٦ ٢٣ ٩١٧ ٦ ٢٣ ٢٢٠ ٦ 

 ٢٥ ٤٨٨  ٢٥ ٤٨٨  ٢٥ ٤٨٨  ٢٥ ٤٨٨  ١٢ )٦-ع.خ(جمانرب دعاسم  ١٣٠٣  
عم مساقتلاب ) (٦-ع.خ (جمانربدعاسم  ١٣٠٤  

  )لايرتنوم لوكوتورب
٢١ ٧٧٩  ٦ ٢١ ١٤٥  ٦ ٢٠ ٥٢٩  ٦ ١٩ ٩٣١  ٦ 

عم مساقتلاب ( )٦-ع.خ (تامولعمدعاسم  ١٣٠٥  
  )لايرتنوم لوكوتورب

٢٠ ١٩٥ ٦ ١٩ ٦٠٧ ٦ ١٩ ٠٣٦ ٦ ١٨ ٤٨٢  ٦ 

مدقأ ةغللا يئانثريتركس ١٣١٠    ٢٥ ٣٦٧  ١٢ ٢٥ ٣٦٧  ١٢ ٢٥ ٣٦٧  ١٢ ٢٥ ٣٦٧  ١٢  )٦-ع.خ(  
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 /لمع    
  رهش

٢٠١١  
  )رالودلاب(

 /لمع
  رهش

٢٠١٢  
 )رالودلاب(

 /رهش
  لمع

٢٠١٣  
 )رالودلاب(

 /لمع
 رهش

٢٠١٤  
 )رالودلاب(

فارطألا عامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجال ا ١٣٢٢  
لك ةرم لايرتنوم لوكوتورب عم مساقتلاب (
 )٢٠١٤ و٢٠١١ ىلع قبطنت ،تاونس ثالث

 ٢١٠ ٠٠٠  -  -   ٢١٠ ٠٠٠ 

 ٢٠ ٠٠٠  -  -   ٢٠ ٠٠٠  بتكملاتاعامتجا  ١٣٢٤  
 ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠   ١٠ ٠٠٠  نوزوألا ةقبط ةيامحل جيورتلا ةطشنأ ١٣٢٦  
 ٣٥ ٧٢٨  -  -  ٣٤ ٠٢٧   نوزوألا ثوحب يريدمتاعامتجا  ١٣٢٧  
عوم ١٣٩٩  يعرفلاا    ٣٩٣ ٩٣٢  ١٢٦ ٢٤١  ١٢٤ ٣٣٧  ٣٨٦ ٥١٥ 

          ةيمسر ماهم يف رفسلا ١٦٠٠ 
 ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠   ٣٠ ٠٠٠  ةيمسر ماهم يف نيفظوملا رفس ١٦٠١  
عوم ١٦٩٩  ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠  ٣٠ ٠٠٠  يعرفل اا 

 ٨٢٢ ٥١٨  ٥٥٠ ٤٩٣  ٥٤٤ ٣٧٩   ٧٩٨ ٥٥٧  رصنعلاعومجم  ١٩٩٩

         ةكراشملاو تاعامتجالا رصنع ٣٠

        ةيمانلا نادلبلا ةكراشم فيلاكت ٣٣٠٠ 
 -  -  -  -   فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا ٣٣٠٢  
 ٢٠ ٠٠٠  -  -   ٢٠ ٠٠٠  بتكملا تاعامتجا ٣٣٠٤  
نوزوألا ثوحبيريدمتاعامتجا  ٣٣٠٧      ١٧٥ ٠٠٠  -  -   ١٧٥ ٠٠٠ 
عوم ٣٣٩٩  يعرفلاا     ١٩٥ ٠٠٠  -  -   ١٩٥ ٠٠٠ 

 ١٩٥ ٠٠٠  -  -   ١٩٥ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٣٩٩٩

        ينابملاو تادعملا رصنع ٤٠

        )رالو د١ ٥٠٠نع اهتميق لقت دونب (ةكلتهملا تادعملا  ٤١٠٠ 
لوكوتورب عم مساقتلاب (ةعونتم ةكلتهم داوم  ٤١٠١  

 )لايرتنوم
 ٨ ٠٠٠  ٨ ٠٠٠  ٨ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠ 

عوم ٤١٩٩  يعرفلاا    ٨ ٠٠٠  ٨ ٠٠٠  ٨ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠ 
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 /لمع    
  رهش

٢٠١١  
  )رالودلاب(

 /لمع
  رهش

٢٠١٢  
 )رالودلاب(

 /رهش
  لمع

٢٠١٣  
 )رالودلاب(

 /لمع
 رهش

٢٠١٤  
 )رالودلاب(

         )تاينتقملا(ةرمعم تادعم  ٤٢٠٠ 
 -  ٥ ٠٠٠  -  -  ةيليمكت مزاولو ةيصخش تارتويبمك ٤٢٠١  
 -  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ةلاقن تارتويبمك ٤٢٠٢  
، (ىرخأ ةيبتكم تالآ  ٤٢٠٣   رفريسلا ةزهجأ

 )خلا ،رناكس ،سكافلا
 ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠ 

 -  -  -  -  خاسنتسا ةزهجأ ٤٢٠٤  
  ٥ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠   -   اهعباوتو ةيقروال تادعم  ٤٢٠٥  
يعرفلا عوم ٤٢٩٩  ١٠ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠   ١٥ ٠٠٠   ١٠ ٠٠٠   ا  
              بتاكملا ينابم ٤٣٠٠ 
عم مساقتلاب (بتكملا ينابم تاراجيإ  ٤٣٠١  

  )لايرتنوم لوكوتورب
 ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠  

يعرفلا عوم ٤٣٩٩  ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠   ا  
  ٣٥ ٥٠٠   ٤٥ ٥٠٠   ٤٠ ٥٠٠   ٣٦ ٥٠٠   رصنعلاعومجم  ٤٩٩٩

تاقفنلا رصنع ٥٠               ةعونتملا 
              اهتنايصو تادعملا ليغشت ٥١٠٠ 
عم مساقتلاب (اهريغو تادعملا ةنايص  ٥١٠١  

  )لايرتنوم لوكوتورب
 ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ١٠ ٠٠٠  

يعرفلا عوم ٥١٩٩  ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ١٠ ٠٠٠   ا 

              ريراقتلا دادعإفيلاكت  ٥٢٠٠ 
  ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ريراقتلا دادعإ ٥٢٠١  
ثوحب يريدمعامتجا ريرقت (ريراقتلا دادعإ  ٥٢٠٢    

  )نوزوألا
 ١٥ ٠٠٠   -   -   ١٥ ٠٠٠  

يعرفلا عوم ٥٢٩٩  ٢٢ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ٢٢ ٥٠٠   ا  
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 /لمع    
  رهش

٢٠١١  
  )رالودلاب(

 /لمع
  رهش

٢٠١٢  
 )رالودلاب(

 /رهش
  لمع

٢٠١٣  
 )رالودلاب(

 /لمع
 رهش

٢٠١٤  
 )رالودلاب(

              ةيرثن تافورصم ٥٣٠٠ 
  ٢٠ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠   ٢٥ ٠٠٠   تالاصتالا ٥٣٠١  
  ١٥ ٠٠٠   ١٥ ٠٠٠   ١٥ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠   )قئاثولا نحش(نحشلا تاقفن  ٥٣٠٢  
ةيريهامجلا ةيعوتلا ةلمح (ىرخأ تافورصم  ٥٣٠٤  

  )نوزوألا ةقبط ةيامحل
 ٥ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠  

يعرفلا عوم ٥٣٩٩  ٤٠ ٠٠٠   ٤٠ ٠٠٠   ٤٠ ٠٠٠   ٥٠ ٠٠٠   ا  
              ةفايضلا  ٥٤٠٠ 
  ١٠ ٠٠٠   -   -   ١٠ ٠٠٠   ةفايضلا  ٥٤٠١   
يعرفلا عوم  ٥٤٩٩  ١٠ ٠٠٠   -   -   ١٠ ٠٠٠   ا  

  ٨٠ ٠٠٠   ٥٥ ٠٠٠   ٥٥ ٠٠٠   ٩٢ ٥٠٠   رصنعلاعومجم  ٥٩٩٩
  ١ ١٣٣ ٠١٨   ٦٥٠ ٩٩٣   ٦٣٩ ٨٧٩   ١ ١٢٢ ٥٥٧   ةرشابملا ةيلكلا فيلاكتلا  ٩٩

ةئاملا يف١٣(جمانربلا معد فيلاكت    (   ١٤٧ ٢٩٢   ٨٤ ٦٢٩   ٨٣ ١٨٤   ١٤٥ ٩٣٢  
وم  ١ ٢٨٠ ٣١١   ٧٣٥ ٦٢٢   ٧٢٣ ٠٦٣   ١ ٢٦٨ ٤٨٩   )جمانربلا معد فيلاكت كلذ يف امب(يلكلا ع ا  

  ٦٧٧ ٣١١   ١٣٢ ٦٢٢   ١٢٠ ٠٦٣   ٦٦٥ ٤٨٩   *ينامئتسالا قودنصلا ديصر نم بحسلا 
فارطألا اهعفدت نأ ررقملاتاكارتشالا      ٦٠٣ ٠٠٠   ٦٠٣ ٠٠٠   ٦٠٣ ٠٠٠   ٦٠٣ ٠٠٠  

ىلإ ٢٠١٢نم ةرت فلل فارطألا تامهاسم شقانتس * يلاب يف دقعيس يذلا فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا يف٢٠١٤  ةلصلا تاذ تاونسللةتباث تامهاسملا ىلع يقبي وحن ىلع ةنامألا نم مدقملا حارتقالا روصت مت دقو.    . 
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ةيحيضوت تاظحالم تاونسلل نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلل ةحرتقملا تاينازيملل   
  ٢٠١٤ و٢٠١٣ و٢٠١٢

ةينازيملادنب   قيلعت   
 ١١٠٤–١١٠١نيفظوملا رصنع 

  ١١٠٧و
ةيراشإلافيلاكتلامادختسا مت   ةينعملا لمعلا راقميف ةقبطملا نيينهملا نيفظوملا تابتر مل  

، ضارغأل ةينازيملا تاحرتقم ماقرألا تلدعو  تامولعم ترفاوت امثيح  ةفلكتلا نع   
ينامئتسالا قودنصلا ىلإ ةداع اهقافنإ متي مل يتلا تامازتلالا دوعت. نيفظوملل ةيلعفلا  

  .انييف ةيقافتال
يرادإلا فظوملا ةفيظو ةفلكتتلازام  ١١٠٥ ـلا ةبسن نم ددست   معد فيلاكتل  ٪١٣ 

ساسأىلعجمانربلا  يلعفلا قافنإلا   .  
يفظومتابترم فيلاكت تمدختسا  ١٣١٠- ١٣٠١نيفظوملا /يرادإلا معدلا مدخلا  يف ةقبطملا ةماعلا تا  يبورين يف لمعلا رقم   

  .ةينازيملا تاحرتقمل
 ١٣٢٢تارمتؤملا ةمدخ /يرادإلا معدلا

  ١٣٢٧ و١٣٢٦ و١٣٢٤و
نم ةيرورضلا لاومألا ليوحت يرجي دق ناك اذإ تارمتؤملا ةمدخ ةينازيمدونب  هذه ت   

ءاوسةبولطمتامدخلا  لالخ نم   يراشتسالاتامدخلا  وأ ة  عم دوقع بجومب   
  .تاكرش

  :ةيلاتلا تاضارتفالاو بابسألا ىلع ةينبم ةيلاحلا تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت  
عامتجالل تارمتؤملا فيلاكت يفمساقتلا يرجيفوس : ١٣٢٢  رشاعلاو عساتلا ني 

 نيرشعلاو سداسلاو نيرشعلاو ثلاثلا نيعامتجالا عم انييف ةيقافتا يففارطألا رمتؤمل 
 يف كرتشم لكشبنيعامتجالا دق ع متي ثيح ،لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل

  ؛٢٠١٤ و٢٠١١يماع 
ماع يفانييف ةيقافتا بتكمل نيعامتجا دقع ررقملا نم: ١٣٢٤   . ٢٠١٤ و٢٠١١ ي 

ةنسلا لالخلوألا عامتجالا دقعيسو عامتجا عم يلاوتلاب   ، يريدم  نوزوألا ثوحب  
ا عميلاوتلابيناثلا عامتجالا دقعيسو   ناعامتجاللو. فارطألا رمتؤم عامتج 

بتكملا ةيوضع ىلع ءانب ةبسانملا تاغلل قئاثولا ةمجرتو ةيروفلا ةمجرتللتادامتعا   ؛ 
لافتحالاب ةلصلا تاذ ةطشنألا ةيطغتل ماع لك لىندألا غلبملا حارتقا متي : ١٣٢٦  

  ؛نوزوألا ةقبط ةيامحل يملاعلا مويلاب
ريضحتلاب قلعتت تارمتؤملا فيلاكت ةيطغتل ةفيفط ةدايز تجردأ : ١٣٢٧  

عساتلاونماثلا نيعامتجالل يف نوزوألا ثوحبيريد مل  يماع    .٢٠١٤ و٢٠١١  
تاعامتجا ميظنتب هتلص ثيح نم ةنامألا يفظوم رفس ناتينازيملانمضتت   ١٦٠١ - ةيمسر ماهم يف نيفظوملا رفس  يريدم 

ىلإ ةفاضإلاب فارطألا رمتؤم تاعامتجاو نوزوألا ثوحب معدلا ميدقتل رفسلا ، 
  .تاردقلا ءانبو تاكبشلا نيوكتل مزاللا

بجومب ةلماعلافارطألا يلثمم ةكراشم فيلاك تتعضو  ٣٣٠٢ ةرقفلا   نم١  ةداملا    يف ٥ 
ضارتفا ساسأ ىلعةيقافتاللةددعتملا تاعامتجالا  لثمم لكل يكيرمأ رالود ٥٠٠٠    

ةجردلا راعسأ رثكأ مادختساب دلب لكل دحاو صخش نم رثكأ ةكراشم ةاعارم عم  ،



UNEP/OzL.Conv.9/4 

7 

ةينازيملادنب   قيلعت   
ًارظنو . ةيمويلا ةشيعملل ةدحتملا ممألا تالدب مادختسابو ،ةمءالمو ةدئاف ةيداصتقالا

انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم دقع متي هنأل فارطألا عامتجا عم كارتشالاب ةداع   
فارطألل نماثلا رمتؤملل ةحرتقملا ةكراشملا فيلاكت نإف ،لايرتنوم لوكوتورب يف 

لايرتنوم لوكوتوربلمحتيس ارتشالا فيلاكت    .ك 
ساسأىلع ةكراشملا فيلاكت  ٣٣٠٤ عامتجا  يماعيف بتكملل ني  ةعبرأل  ٢٠١٤و ٢٠١١  

لاقتنا ةلحرمب انادلبلانم نيكراشم   اداصتقا رمت يتلا نادلبلا نم وأ ةيمانلا ثيح .   
عامتجا عم يلاوتلابدقعيس  فارطألا رمتؤم عامتجاو نوزوألا ثوحبيريدم    .  

وألا ثوحبيريدمعامتجا دقع   ٣٣٠٧ يناثلا عامتجالا دقعيسو . ٢٠١١ويام /رايأيف نوز  
ًاريبخ٣٥ ةكراشملمزاللا ليومتلا  زجح متو. ٢٠١٤يف  نم   ةيمانلانادلبلا  ةلهؤملا    

  .ةينطولا ريراقتلا ميلستل
لجأ نم ا   ٤٢٠٥ - ٤٢٠١  قئاثو ةحاتإةصاخلا ةينورتكلإلا تانايبلا ةجلاعم ةمظنأب ةنامألا ظفتحت 

ةزهجألا ءارش اذه بلطتيو . فارطأللةينورتكلإ ةروصب ةيقاف تالاو لوكوتوربلا
ةيرورضلا تايجمربلاصيخارتو ةعباتلا ةيرود ةروصب  ثيدحت ىلإ ةفاضإلاب،   م داوخلا 
لعفلاب ةدوجوملاةيبوساحلا  .  

  .ماع لك تادعملا ضعبرييغت نم ةنامألا نيكمتل دودحلا قيضأ يف غلبم صيصخت مت 
تالدعم ىلإ دنتست ةفيفط ةدايز هذه ةينازيملا دونب بجومب ت اصصخملا نمضتت  ٥٤٠٠ - ٥١٠٠

ةدحتملا ممألا ا  يصوت يتلا مخضتلا.  
_________  


