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  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

  

   

  نوزوألا ةقبطةيامحل انييف ةيقافتا يف فارطأل ا رمتؤم
  عساتلاعامتجالا 

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

نيب ةكرتشملا لئاسملاو 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  

  ةنامألا نم ةركذم

  ةفاضإ
نم ىلوألا ةنسلل نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلل يلاملاريرقتلا   

نيتنسلا ةرتف ماع تاقفنو ٢٠١١ – ٢٠١٠  اقم٢٠١٠  ةدمتعملاةينازيملاب ةنر     
ةنامألانم ريرقت    

قودنصلا ةينازيم اUNEP/OzL.Conv.9/4ةقيثولل ةفاضإ ريرقتلا اذه لثمي   - ١  اقفرم نمضتت يتلا   
انييف ةيقافتالينامئتسالا ماعل ةدمتعملا نوزوألا ةقبط ةيامحل   تاونسلل ةحرتقملا هتاينازيمو ٢٠١١   ٢٠١٢ 

  .٢٠١٤ و٢٠١٣و

                                                           
*  UNEP/OzL.Conv.9/1-UNEP/OzL.Pro.23/1. 
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قودنصلل قا ريرقتلالوألا هقفرم يف ريرقتلا اذه نمضتيو   - ٢  انييف ةيقافتال ينامئتسالا دصملا يلامل يف  
نيتنسلا ةرتف نم ىلوألا ةنسلا لوألا نوناك٣١يف ةيهتنملا ، ٢٠١١ - ٢٠١٠  نمضتيو  .٢٠١٠ربمسيد / 
ًالودج يناثلا قفرملا يبي ةنامألا هتدعأ ماعل ةيلعفلا تاقفنلان   ينازيملاب ةنراقم،٢٠١٠  ةنسلا كلتل ةدمتعملاة   .  

ينامئتسالا قودنصلاو لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا نم ةنامألا ةطشنأ لومتو   - ٣
 يف ٢٠١٠يف فيلاكتلا عومجم غلبو . فارطألا ىدارف نم ةيفاضإ ةيعوط تامهاسم نمو ،انييف ةيقافتال

ةبسن نمضتت ،ًارالود ٦٥٠ ٥٢٣هردق ًاغلبم انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا راطإ  ةصاخلا ةئاملا يف ١٣   
ًارالود٧٤ ٨٣٣ةغلابلاو جمانربلا معد فيلاكتب   .  

الود ىلإريرقتلا اذه يف تارالودلاب ةدراولا ماقرألا عيمج ريشتو  - ٤ ةدحتملا تايالولا تار  
  .كلذ ريغ ركذي مل ام ،ةيكيرمألا
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  لوألا قفرملا
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  يناثلا قفرملا

ماع تاقفن اقم٢٠١٠  انييفةيقافتال ينامئتسالا قودنصلل ةدمتعملا ةينازيملاب ةنر     

/رهش   
  لمع

ةدمتعملا ةينازيملا 
ماعل انييف ةيقافت ال

  )رالودلاب( ٢٠١٠

ماعل ةيلعفلا تاقفنلا 
  )رالودلاب (٢٠١٠

    عورشملا يفظوم رصنع  ١٠
    عورشملا وفظوم ١١٠٠ 
ةيق افتاعم مساقتلاب ) (٢- دم(يذيفنت نيمأ  ١١٠١  

  ١٣٩ ٠٢٤  ١٣٩ ١٩٢  ٦  )انييف

  -  -    )١-دم(يذيفنت نيمأ بئان   ١١٠٢  
  -  -    )٥-ف(مدقأ ينوناق فظوم   ١١٠٣  
ةيقافتا عم مساقتلاب ) (٢- دم(يذيفنت نيمأ  ١١٠٤  

 ١٠٣ ٩٦٥ ١٠٤ ٢١٥ ٦ )انييف

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

  -  -    )٤-ف) (تانايبلا مظن(جمانرب فظوم   ١١٠٦  
تالاصت الا(جمانرب فظوم  ١١٠٧  

 )٤-ف) (تامولعملاو
١٢٨ ٩٥٣ ١٢٨ ٩٥٣ ١٢ 

) لاثتمالاو دصرلا(جمانرب فظوم   ١١٠٨  
  )٤-ف(

  -  -  

عوم ١١٩٩  ٣٧١ ٩٤١ ٣٧٢ ٣٦٠   ا 
    يرادإلا معدلا ١٣٠٠ 
 ١٩ ٢٥٣  ٢٢ ٦٣١ ٦ )٧-ع.خ(يرادإ دعاسم  ١٣٠١  
  -  -    )٦-ع.خ(يصخش دعاسم   ١٣٠٢  
نم عفدت  ()٦-ع.خ(جمانرب دعاسم  ١٣٠٣  

 - ٢٣ ٩٣٢  ١٢ )انييف ةيقافتا

عم مساقتلاب  ()٦- ع.خ(يصخش دعاسم  ١٣٠٤  
  )انييف ةيقافتا

١٤ ٣٦٥ ١٨ ٧١٥  ٦  

عم مساقتلاب  ()٦- ع.خ(جمانرب دعاسم  ١٣٠٥  
  )انييف ةيقافتا

١٥ ٩٧٠ ١٧ ٣٥٤  ٦ 

  -  -    )٦- ع.خ(قئاثو فظوم   ١٣٠٦   
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/رهش   
  لمع

ةدمتعملا ةينازيملا 
ماعل انييف ةيقافت ال

  )رالودلاب( ٢٠١٠

ماعل ةيلعفلا تاقفنلا 
  )رالودلاب (٢٠١٠

تامولعملا مظنل دعاسم  (تانايبلا مظنل دعاسم  ١٣٠٧   
  )٧- ع.خ ()ةيرتويبمكلا

-  -  -  

 جمانربنم عفدت ) (٧- ع.خ (يرادإدعاسم   ١٣٠٨   
 -  -   )ةئيبلل ةدحتملا ممألا

-ع.خ(دادمإلاو لقنلا نوؤشل دعاسم  ١٣٠٩  
ةدحتملا ممألا جمانربنم عفدت ) (٤  
 )ةئيبلل

 - - 

عفدت  ()٦- ع.خ (ةغللايئانث مدقأ ريتركس  ١٣١٠  
  )انييف ةيقافتا نم

٢٣ ٨١٨ ٢٣ ٨١٩  ١٢  

  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠    نوزوألا ةقبط ةيامحل جيورتلا ةطشنأ  ١٣٢٨  
عوم  ١٣٩٩   ٨٣ ٤٠٧ ١١٦ ٤٥١  ا 
فيلاكتلاو نيفظوملا فيلاكت يلامجإ     

 ٤٥٥ ٣٤٨ ٤٨٨ ٨١١   نيفظوملا نوؤشب ةقلعتملا ىرخألا

       نويراشتسالا ١٢٠٠ 
اهليلحتو تانايبلا غالبإ يف ةدعاسملا   ١٢٠١  

  -  -   لوكوتوربلا ذيفنتزيزعت و

عوم  ١٢٩٩   ا   -  -  
 - -   ةيراشتسالا تامدخلا يلامجإ   
        
     ةيمسر ماهم يف رفسلا ١٦٠٠ 
 ٢٩ ٢٥٦  ٣٠ ٠٠٠  ةيمسر ماهم يف نيفظوملا رفس ١٦٠١  
  )٢ ٦٧٤(  -   ةقباسلا تاونسلا تامازتلا نمتاروفو   ١٦٨٨  
عوم ١٦٩٩  ٢٦ ٥٨٢ ٣٠ ٠٠٠  ا 
 ٢٦ ٥٨٢  ٣٠ ٠٠٠  رفسلا فيلاكت يلامجإ 
      
     ليغشتلا تاقفن

      اهتنايصو تادعملا ليغشت ٥١٠٠ 
عم مساقتلاب (اهريغو تادعملا ةنايص  ٥١٠١  

 ٩ ٩٨٠  ١٠ ٠٠٠   )انييف ةيقافتا

عوم ٥١٩٩  ٩ ٩٨٠  ١٠ ٠٠٠   ا 
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/رهش   
  لمع

ةدمتعملا ةينازيملا 
ماعل انييف ةيقافت ال

  )رالودلاب( ٢٠١٠

ماعل ةيلعفلا تاقفنلا 
  )رالودلاب (٢٠١٠

      ريراقتلا دادعإ فيلاكت ٥٢٠٠ 

 ٧ ٥٠٠  ٧ ٥٠٠   ريراقتلا دادعإ ٥٢٠١  
 -  -   )مييقتلا ةقرفأ(ريراقتلا دادعإ  ٥٢٠٢  
 -  -   )لوكوتوربلاب ةيعوتلا(ريراقتلا ددعإ  ٥٢٠٣  

عوم ٥٢٩٩  ٧ ٥٠٠  ٧ ٥٠٠   ا 

      ةعونتم تافورصم ٥٣٠٠ 

 ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠   تالاصتالا ٥٣٠١  
 ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠   نحشلا تاقفن ٥٣٠٢  
  -  -    بيردتلا  ٥٣٠٣  
 يلودلامويلا (ىرخأ تافورصم  ٥٣٠٤  

  )نوزوألل
 ٥ ٠٠٠  - 

  )١٢٢(  -   ةقباسلا تاونسلا تامازتلا نم تاروفو  ٥٣٨٨  
عوم  ٥٣٩٩   ٤٤ ٨٧٨  ٥٠ ٠٠٠   ا 

 ٤٩     فرصلا راعسأ تابلقت نع ةمجانلا رئاسخلا   

  ٦٢ ٤٠٧  ٦٧ ٥٠٠   ليغشتلا تاقفن يلامجإ   

          تاينتقملا
رالود١ ٥٠٠نع لقت دونب (ةكلهتسملا تادعملا   ٤١٠٠   (      
مساقتلاب (ةعونتم ةكلهتسم داوم دونب   ٤١٠١   

  ٧ ٣٢٩  ٩ ٠٠٠    )انييف ةيقافتا عم

  )٤ ٠٠٠(  -   ةقباسلا تاونسلا تامازتلا نم تاروفو  ٤١٨٨   
عوم ٤١٩٩    ٣ ٣٢٩  ٩ ٠٠٠  ا  
      ةرمعملاتادع ملا  ٤٢٠٠ 
ا  ٤٢٠١      ١٣  ٢ ٥٠٠    اقحلمو ةيصخش بيساوح
  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠    ةلومحم رتويبمك ةزهجأ  ٤٢٠٢   
ةزهجأ ،مداوخ (ىرخأ ةيبتكم تادعم   ٤٢٠٣   

امو ثاثأ ،ةيئوض تاحسام ،سكاف 
  )كلذ ىلإ

  
٥ ٠٠٠ - 

 ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠    تاخسان  ٤٢٠٤   

عوم  ٤٢٩٩    ١٥ ٠١٣  ٢٢ ٥٠٠   ا 
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/رهش   
  لمع

ةدمتعملا ةينازيملا 
ماعل انييف ةيقافت ال

  )رالودلاب( ٢٠١٠

ماعل ةيلعفلا تاقفنلا 
  )رالودلاب (٢٠١٠

      بتاكملا ينابم  ٤٣٠٠ 

عم مساقتلاب (بتاكملا ينابم تاراجيإ  ٤٣٠١   
 ١٧ ٥٠٠ ١٧ ٥٠٠  )انييف ةيقافتا

  )٤ ٤٨٩(  -   ةقباسلا تاونسلا تامازتلا نم تاروفو  ٤٣٨٨   
عوم ٤٣٩٩    ١٣ ٠١١ ١٧ ٥٠٠  ا 
           
 ٣١ ٣٥٣  ٤٩ ٠٠٠   تاينتقملا فيلاكت يلامجإ   

 ٥٧٥ ٦٩٠  ٦٣٥ ٣١١   عورشملل ةرشابملا ةيلكلا فيلاكتلا ٩٨
ةئاملاب١٣(جمانربلا معد فيلاكت    (   ٧٤ ٨٣٣  ٨٢ ٩٥٠ 

يلكلا عوم  ٩٩ ٦٥٠ ٥٢٣  ٧١٧ ٩٠١   )جمانربلا معد فيلاكت كلذ يف امب(ا 

___________ 


