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  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

  

   
يف فارطألل نورشعلاو  ثلاثلاعامتجالا 

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
  نوزوألا ةقبطل
  ٢٠١١ ربمفون/يناثلا نيرشت ٢٥ - ٢١ ،ايسينودنإ ،يلاب

  *يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم )أ (٣دنبلا 
 نيب ةكرتشملالئاسملاو انييف ةيقافتاب ةصاخلا لئاسملا يف رظنلا 

نايلاملا ناريرقتلا  :لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا
لوكوتوربو انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلا اتينازيمو  
 لايرتنوم

قودنصلل ٢٠١٣ و٢٠١٢يماعل ن اتحرتقملا ناتينازيملاو ٢٠١١ماعل ةدمتعملا ة ينازيملا  
 نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا

  ةنامألا نم ةركذم
يماعل نيتحرتقملا نيتينازيملاو ٢٠١١ ماعل ةدمتعملا ةينازيملا ةركذملا هذه قفرم يف ةنامألا ممعت  - ١  

  .نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلل ٢٠١٣و ٢٠١٢
يف فارطألا اهدبكتت يتلا فيلاكتلا ليلقتل دوهج نم ةنامألا هتلذب ام ةحرتقملا تاينازيملا سكعت و  - ٢

ريراقتلا ميدقت اهنمو ،ةيقرواللا تاعامتجالا ةسايسب ةرثأتملا تالا  تو.تالاصتالاوا تاظحالملا حضو  
امساسألا نيتحرتقملا نيتينازيملا ضرع يلت يتلاةيريسفتلا   اسحل مدختسا يذلا  .  

تارالود ىلإ ةقيثولا هذه يف تارالودلا ريشتو  - ٣  .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا 

  

                                                           
*  UNEP/OzL.Conv.9/1-UNEP/OzL.Pro.23/1. 
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  قفرملا
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا
ماعل ةدمتعملا ةينازيملا   ٢٠١٣ و٢٠١٢يماع ل ناتحرتقملا ناتينازيملا و٢٠١١ 

 /رهش    
 لمع

٢٠١١ 
 )رالودلاب(

 /رهش
 لمع

٢٠١٢ 
 )رالودلاب(

 /رهش
  لمع

٢٠١٣ 
  )رالودلاب(

       عورشملا يفظوم رصنع ١٠

       عورشملا وفظوم ١١٠٠ 

  ١٦٦ ٠٠٠  ٦ ١٦٦ ٠٠٠ ٦ ١٦٦ ٧٥٧ ٦ )١ ()انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٢ - دم (يذيفنتلا نيمألا   ١١٠١   
  ٢٧٥ ٣٦٧  ١٢  ٢٧٢ ٥٣٨  ١٢  ٢٥٩ ٥٦٠  ١٢  )١ - دم(يذيفنتلا نيمألا بئان   ١١٠٢   
  ٢٠٨ ٧١١  ١٢  ٢٠٨ ٧١١  ١٢  ٢٠٢ ٦٣٢  ١٢  )٥ - ف(مدقأ ينوناق فظوم   ١١٠٣   
  ١٣٠ ٠٠٠  ٦  ١٣٠ ٠٠٠  ٦  ١٣٠ ٠٠٠  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٥- ف(ةيملعلا نوؤشلل مدقأ فظوم   ١١٠٤   
ممألا جمانرب نم عفدت ) (٥ - ف(يرادإ فظوم   ١١٠٥   

  -    -    -    )ةئيبلل ةدحتملا
  ١٥٩ ٢٥٧  ١٢  ١٥٤ ٦١٨  ١٢  ١٥٠ ١١٥  ١٢  )٤- ف ايجولونكتلاو تامولعملام اظن(تانايب ةدعاق ريدم   ١١٠٦   
) ٣-ف تامولعملاو تالاصتالا(جمانرب فظوم   ١١٠٧   

  -  ١٢  -  ١٢  -  ١٢  )انييف ةيقافتا نم عفدت(
  ١٩٩ ٤٤٩  ١٢  ١٩٣ ٦٤٠  ١٢  ١٨٨ ٠٠٠  ١٢  )٤-ف لاثتمالاو دصرلا(جمانرب فظوم   ١١٠٨   
يعرفلا عوم ١١٩٩  ١ ١٣٨ ٧٨٤    ١ ١٢٥ ٥٠٧    ١ ٠٩٧ ٠٦٤  ا  

       نويراشتسالا ءاربخلا ١٢٠٠ 

ذيفنتل جيورتلا يفو اهليلحتو تانايبلا غالبإ يف ةدعاسم   ١٢٠١   
  ٧٥ ٠٠٠    ٧٥ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    لوكوتوربلا

يعرفلا عوم ١٢٩٩  ٧٥ ٠٠٠    ٧٥ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠   ا  
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 /رهش    
 لمع

٢٠١١ 
 )رالودلاب(

 /رهش
 لمع

٢٠١٢ 
 )رالودلاب(

 /رهش
  لمع

٢٠١٣ 
  )رالودلاب(

       يرادإلا معدلا ١٣٠٠ 

  ٢٢ ٥٤٥  ٦  ٢١ ٨٨٨  ٦  ٢١ ٢٥٠  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٧ -ع .خ(يرادإ دعاسم   ١٣٠١   
  ٢٩ ٧٦٨  ١٢  ٢٨ ٣٥٠  ١٢  ٢٧ ٠٠٠  ١٢  )٦ -ع .خ (يرادإدعاسم   ١٣٠٢   
  -  ١٢  -  ١٢  -  ١٢  )انييف ةيقافتا نم عفدت) (٦ - ع.خ(جمانرب دعاسم   ١٣٠٣   
ةيقافتا عم مساقتلاب ) (٦ -ع .خ ()تانايبلل (جمانرب دعاسم  ١٣٠٤   

  ١٩ ٣٧٥  ٦  ١٨ ٤٥٢  ٦  ١٧ ٥٧٣  ٦  )انييف
مساقتلاب ) (٦ -ع .خ() ثوحبلل( تامولعمدعاسم   ١٣٠٥   

  ١٦ ٢٩٥  ٦  ١٦ ٢٩٥  ٦  ١٦ ٢٩٥  ٦  )انييف ةيقافتا عم
  ٢٩ ٢٣٩  ١٢  ٢٨ ٣٨٧  ١٢  ٢٧ ٥٦٠  ١٢  )٦ -ع .خ(قئاثو بتاك /تامولعم ةرادإ دعاسم  ١٣٠٦   
تامولعم مظندعاسم(تانايب دعاسم   ١٣٠٧    بوساحلا   ( 

  ٤٦ ٩٤٠  ١٢  ٤٤ ٧٠٤  ١٢  ٤٢ ١٧٤  ١٢  )٧ - ع.خ(
قودنصلا – يرادإدعاسم   ١٣٠٨    نم عفدت ) (٧-ع.خ( 

  -  ١٢  -  ١٢  - ١٢  )ةئيبلا جمانرب
  دادمإلاو لقنلا نوؤشل دعاسم/قيرفلا دعاسم ١٣٠٩  

  -  ١٢ - ١٢ - ١٢ )ةئيبلا جمانربنم عفدت ) (٤-ع .خ(
ةغللا يئانث مدقأ ريتركس /تارمتؤم تامدخ دعاسم  ١٣١٠  

  -  ١٢  -  ١٢  - ١٢  )انييف ةيقافتا نم عفدت) (٦ -ع .خ(
  ٢١ ٣٠٠    ٢١ ٣٠٠    ٢١ ٣٠٠    ةتقؤملا ةدعاسملا  ١٣٢٠   
  ٤٩٠ ٠٠٠    ٤٩٠ ٠٠٠    ٤٩٠ ٠٠٠    ةيوضعلاحوتف ملالماعلا قيرفلا تاعامتجا   ١٣٢١   
فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا   ١٣٢٢   

) ، يأ تاونس ثالث لك ةرم انييف ةيقافتا عم مساقتلاب
عامتجالاعم نيرشعلاو ثلاثلاني  نيرشعلاو سداسلاو      ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠  
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 /رهش    
 لمع

٢٠١١ 
 )رالودلاب(

 /رهش
 لمع

٢٠١٢ 
 )رالودلاب(

 /رهش
  لمع

٢٠١٣ 
  )رالودلاب(

عساتلانيعامتجالاو لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل   
افتا يف فارطألا رمتؤملرشاعلاو  يماع يف انييف ةيق 

  )٢٠١٤ و٢٠١١
  ٧٥ ٠٠٠    ٧٥ ٠٠٠    ٧٥ ٠٠٠    مييقتلا قيرف تاعامتجا  ١٣٢٣   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    بتكملا تاعامتجا  ١٣٢٤   
  ١١١ ٢٠٠    ١١١ ٢٠٠    ١١١ ٢٠٠    ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  ١٣٢٥   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    لايرتنوم لوكوتوربل ةيمسرلا ريغ تارواشملاتاعامتجا   ١٣٢٦   
يعرفلا عوم ١٣٩٩  ١ ٣٩١ ٦٦٠   ١ ٣٨٥ ٥٧٥  ١ ٢٢٩ ٣٥٢  ا  

       ةيمسر ماهم يف رفسلا ١٦٠٠ 

  ٢١٠ ٠٠٠    ٢١٠ ٠٠٠    ٢١٠ ٠٠٠    ةيمسر ماهم يف نيفظوملا رفس  ١٦٠١   
  ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ةيمسر ماهم يف تارمتؤملا ةمدخ يفظوم رفس  ١٦٠٢   
يعرفلا عوم ١٦٩٩  ٢٢٥ ٠٠٠   ٢٢٥ ٠٠٠  ٢٢٥ ٠٠٠  ا  

  ٢ ٨٣٠ ٤٤٤   ٢ ٨١١ ٠٨٣  ٢ ٥٩١ ٤١٦  رصنعلاعومجم  ١٩٩٩
            دوقعلا  ٢٠
            )٢(نطابلا نم دوقعلا  ٢٣٠٠  
    ٥٧ ١٣٤   ٧٠ ٠٠٠     ٢٣٠١    -  
يعرفلا عوم  ٢٣٩٩   ٥٧ ١٣٤   ٧٠ ٠٠٠    ا    -  

      ٥٧ ١٣٤   ٧٠ ٠٠٠    رصنعلا عومجم  ٢٩٩٩

       ةكراشملا/تاعامتجالا رصنع ٣٠

       ةكراشملا معد ٣٣٠٠ 

  ٤٥٠ ٠٠٠    ٤٥٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    مييقتلاقيرف تاعامتجا   ٣٣٠١   
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 /رهش    
 لمع

٢٠١١ 
 )رالودلاب(

 /رهش
 لمع

٢٠١٢ 
 )رالودلاب(

 /رهش
  لمع

٢٠١٣ 
  )رالودلاب(

لمحتي  (فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا  ٣٣٠٢   
نم نيبودنملا ةكراشم فيلاكت لايرتنوم لوكوتورب 

ةلماعلا نادلبلا نما نييف ةيقافتا ولايرتنوم لوكوتورب  
ةكرتشملا تاعامتجالا  يف ٥ةداملا نم  ١ةرقفلا بجومب 

  ٣٥٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    )٢٠١١ ماعل
  ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    ةيوضعلا حوتفملالماعلا قيرفلا تاعامتجا   ٣٣٠٣   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    بتكملا تاعامتجا  ٣٣٠٤   
  ١٢٥ ٠٠٠    ١٢٥ ٠٠٠    ١٢٥ ٠٠٠    ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  ٣٣٠٥   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    يمسر ريغ عامتجا يف تارواشم  ٣٣٠٦   
يعرفلا عوم ٣٣٩٩  ١ ٢٥٥ ٠٠٠   ١ ٢٥٥ ٠٠٠  ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ا  

  ١ ٢٥٥ ٠٠٠   ١ ٢٥٥ ٠٠٠  ١ ٣٠٥ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٣٩٩٩

       ينابملاو تادعملا رصنع ٤٠

لقتفانصأ(ةكلهتسملا تادعملا  ٤١٠٠  اهتميق  نع   رالود١ ٥٠٠   (       

ةعونتم ةكلهتسم فانصأ  ٤١٠١      ٢٠ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠  ٢٢ ٠٠٠   )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب( 
يعرفلا عوم ٤١٩٩  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٢ ٠٠٠  ا  

       ةرمعملا تادعملا ٤٢٠٠ 

ابيساوح   ٤٢٠١      ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    اقحلمو ةيصخش
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ةلومحم بيساوح  ٤٢٠٢   
ىرخأ ةيبتكم تادعم  ٤٢٠٣    حسملا ةزهجأ و ةمدخلا بيساوح( 

  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    )خلا يبتكملا ثاثألاو سكافلاو
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    تاخسان  ٤٢٠٤   
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 /رهش    
 لمع

٢٠١١ 
 )رالودلاب(

 /رهش
 لمع

٢٠١٢ 
 )رالودلاب(

 /رهش
  لمع

٢٠١٣ 
  )رالودلاب(

  ٥ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    -    )٣(ةيقرواللا تاعامتجالل ةمزاللا عباوتلاو تادعملا   ٤٢٠٥   
يعرفلا عوم ٤٢٩٩  ٢٥ ٠٠٠   ٣٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  ا  
       بتاكملا ينابم ٤٣٠٠ 

  ٥٠ ٨٨٢   ٤٩ ٤٤٠  ٤٨ ٠٠٠  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(بتاكملا ينابم تاراجيإ  ٤٣٠١  
يعرفلا عوم ٤٣٩٩  ٥٠ ٨٨٢   ٤٩ ٤٤٠  ٤٨ ٠٠٠  ا  

  ٩٥ ٨٨٢   ٩٩ ٤٤٠  ١٢٠ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٤٩٩٩
       ةعونتملا تافورصملا رصنع ٥٠
             اهتنايصو تادعملا ليغشت ٥١٠٠ 
  ٢٠ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(اهريغو تادعملا ةنايص  ٥١٠١  
يعرفلا عوم ٥١٩٩  ٢٠ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ا  

       غالبإلا فيلاكت ٥٢٠٠ 
  ٢٥ ٠٠٠    ٢٥ ٠٠٠    ٣٥ ٠٠٠    ريراقتلا دادعإ  ٥٢٠١   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ) مييقتلا ةقرفأ(ريراقتلا دادعإ   ٥٢٠٢   
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    )لوكوتوربلا نأشب ةيعوتلا(ريراقتلا دادعإ   ٥٢٠٣   
يعرفلا عوم ٥٢٩٩  ٤٠ ٠٠٠   ٤٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  ا  
        ةيرثن تافورصم ٥٣٠٠ 
  ٢٥ ٠٠٠    ٢٥ ٠٠٠    ٣٦ ٠٠٠    تالاصتالا  ٥٣٠١   
  ٢٥ ٠٠٠    ٣٠ ٠٠٠    ٣٥ ٠٠٠    نحشلا موسر  ٥٣٠٢   
  ١٢ ٠٠٠    ١٢ ٠٠٠    ١٢ ٠٠٠    بيردتلا  ٥٣٠٣   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    )نوزوألل يلودلا مويلا(ىرخأ تافورصم   ٥٣٠٤   
يعرفلا عوم ٥٣٩٩  ٧٢ ٠٠٠   ٧٧ ٠٠٠  ٩٣ ٠٠٠  ا  
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 /رهش    
 لمع

٢٠١١ 
 )رالودلاب(

 /رهش
 لمع

٢٠١٢ 
 )رالودلاب(

 /رهش
  لمع

٢٠١٣ 
  )رالودلاب(

       ةفايضلا ٥٤٠٠ 
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٥ ٠٠٠    ةفايضلا  ٥٤٠١   
يعرفلا عوم ٥٤٩٩  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٥ ٠٠٠   ا  

  ١٥٢ ٠٠٠   ١٥٧ ٠٠٠  ١٩٣ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٥٩٩٩
  ٤ ٣٣٣ ٣٢٦   ٤ ٣٧٩ ٦٥٧  ٤ ٢٧٩ ٤١٦  عورشمللةرشاب ملافيلاكت لاعومجم  ٩٩
  ٥٦٣ ٣٣٢   ٥٦٩ ٣٥٥  ٥٥٦ ٣٢٤  )٪١٣(جمانربلا معد فيلاكت  
عوم   جمانربلا معد فيلاكت كلذ يف امب(يلكلا ا( 

 ٤ ٨٩٦ ٦٥٩   ٤ ٩٤٩ ٠١٢  ٤ ٨٣٥ ٧٤٠  
جمانربلا معد فيلاكت ءانثتسابيليغشتلادقنلا يطايتحا     )٤(   -    -    -  
  ٤ ٨٩٦ ٦٥٩   ٤ ٩٤٩ ٠١٢  ٤ ٨٣٥ ٧٤٠   ةيلامجإلا ةينازيملا 
  ٦١٩ ٧٢٦   ٦٧٢ ٠٧٩  ٥٥٨ ٨٠٧  )٥(بحسلا 
  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣   ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  فارطألا نم تامهاسملا 

سيئر ىلإ فارطألا تبلط ٢٢/٢١ررقملا يف   - ١ يذيفنتلا نيمألا لمع ةرتف ديدمتل لئاسولا داجيإ فارطألا سامتلا ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىلإ ليحي نأ فارطألل نيرشعلاو يداحلا عامتجالا بتكم ، 
يداحلا عامتجالا يفو .٢٠١٥ماع ىتح نوزوألا ةنامأل يلاحلا  علا قيرفللنيثالثلاو  أب فارطألا سيئرلا ملعأ ،ةيوضعلاحوتفملا لما  نيمألا دقع ديدمتل راج لمعلا نأب ماعلا نيمألا ناويد سيئر نم ًاديكات ىقلت هن  

  .ديدمتلا اذه ءارج ةينازيملا ىلع ةيفاضإ راثآ يأ دوجوب ملع ىلع يذيفنتلا نيمألا نكي مل ،ةينازيملا دادعإ تقو يفو. ٢٠١٣ربوتكأ /لوألا نيرشت ىتح ،نيتنس ةدمل يذيفنتلا
ةكرش عم ةنامألا تدقاعت ،ررقملا اذه بجومب أشنملا يهيجوتلا قيرفلا ةرادإ تحتو ٢٢/٢ررقملل ًاقفو   - ٢  ICF Internationalةيلاملا ةيلآلل مييقت دادعإل نأ فارطألا ىلع نوكيس ٢٢/٢ررقملل ًاقفوو . ،   

ةساردلل مزاللا٢٠١٢ماعل صصخملا ءزجلا ليومتل ةمءالم رثكألا ردصملا نأشب ماعلا اذه ًارارق ذختت  نأشلا اذه يف فارطألا رارق راظتناب طقف ا.     .اكمب ظافتحالل لودجلا اذه يف ةيقبتملا ةبولطملا لاومألا تجردأ دقو
ب ضعبل ةمزاللادراوملا يف لوحتو ضافخنا لجس دقف، ٢٠٠٨ماع ذنم تاحاجن تققح ةيقرواللا تاعامتجالا نأ امب   - ٣ اهنم ًايعس ةينازيملا يف ديدج دنبك ٤٢٠٥دنبلا جاردإ  ةنامألا حرتقتو. ةينازيملا دون   

لا   .ا اذه يف تاقفنلا نع غالبإلا يف ةيفافشلا ةلافكل
ةرقفلا هيلع صنت امل ًاقفو ةيونسلا ةينازيملا نم ةئاملا يف ١٥ةبسنب يليغشت يدقن يطايتحاب ةنامألا ظفتحت   – ٤ ررقملا نم ٥  لاومأ صيصخت ىلإ  ةجاح نم امف ،ةبسنلا هذه غلب يطايتحالا نأ ثيحو. ١٢/٢١ 

ينامئتسالا قودنصلل ةيئاهنلا تاقفنلا ةيطغتل ىوتسملا ةدايز فارطألا ررقت نأ ىلإو ،هدعب امو٢٠١١ماع نم ًارابتعا ضرغلا اذهل   .  
ا ىوتسم ىلع ةظفاحملا فدةيضاملا تاونسلا لالخ بحسلا تايوتسم طبض مت   - ٥  ماع ىتح ًاتباثتامهاسمل ماعلا اذه لمشي امبو٢٠١١  ماعل بحسلاجردأو .  تامهاسملا ىلع ءاقبإلل ٢٠١٣و ٢٠١٢ ي   
  .رييغت نود ةتباث
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تحرتقملانيتينازيمللةيريسفت تاظحالم  يماعل ني  ينامئتسالا قودنصلل ٢٠١٣ و٢٠١٢   
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل

 قيلعتلا ةينازيملا دنب

لمعلا ر اقم ىلع ةيراسلا ةيراشإلا نيينفلا نيفظوملا تابترم فيلاكت تمدختسا ١١٠٨-١١٠١ نيفظوملا رصنع
فيلاكتلا نأشب تامولعملا ترفاوت امثيح ةينازيملا تاحرتقم يف ةلصلا تاذ 

كلذل ًاقفو ماقرألا ليدعت ىرج هنأ ديب،نيفظوملل ةيلعفلا تامازتلالا داعتو .  
 .لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا ىلإ ةداع ةقفنملاريغ 

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب بناج نم يرادإلا فظوملا فيلاكت دادس رمتسي   ١١٠٥
ةئاملا يف١٣ةغلابلا جمانربلا معد فيلاكت نم   .  

بناوجلا ةمجرتو ،ت اعوبطملا ثيدحتو تانايبلا غالبإ يف ةدعاسملا بلط رمتسي  ١٢٠١ - نويراشتسالا ءاربخلا
ةمات ةيمقر مظن ريوطت يف كلذكو نوزوألا ةنامأل يكبشلا عقوملل ةيساسألا 

 ، دنبلا ىلإ دنبلا اذه تحت ةدوصرملا لاومألا ليوحت نكميوةنامألا يف طبارتلا  ١١٠٠ 
تعد اذإ ةينفلا ةئفلا نم لجألا ةريصق فئاظو معد وأ ءاشنإل ةينازيملا نم 

  .كلذل ةرورضلا

نوفظوملا /يرادإلا معدلا
١٣٠٩-١٣٠١  

رقم يف ةقبطملا ةيرايعملا ةماعلا تامدخلا يفظوم تابترم فيلاكت تمدختسا 
  .٢٠١٣-٢٠١٢نم ةرتفلل ةينازيملا تاحرتقم يف يبورين يف لمعلا 

ةغللا يئانث ريتركس ةفيظو انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا ل  ١٣١٠    .ومي

تارمتؤملا تامدخ /يرادإلا معدلا
تارمتؤملا ةمدخب ةقلعتملا ةينازيملا دونب نم ةمزاللا لاومألا ليوحت نكمي   ١٣٢٦ - ١٣٢١

لالخ نم تامدخلا هذه ميدقت يرورضلا نم حبصأ اذإ )١٣٢٦- ١٣٢١(  ،
  .تاكرشلا عم دوقع ماربإ وأ ةيدرفلا ةيراشتسالا تامدخلا

بابسألا ساسأ ىلع ةيلاحلا تارمتؤملا تامدخ فيلاكت تعضو دقو   
  :ةيلاتلا تاضارتفالاو

لماعلا قيرفلل دحاو عامتجال يه ةحرتقملا ةينازيملا :١٣٢١   دقعي ةيوضعلا حوتف ملا 
ةدحتملا ممألل رخآ ناكم يف وأ يبورين يف٢٠١٣و ٢٠١٢يماع يف ةنس لك   ، 

  .تسلا ةيمسرلا ةدحتملا ممألا تاغلب

عم ٢٠١٤ و٢٠١١يماعل لايرتنوم لوكوتورب يتينازيم  مساقت متيس: ١٣٢٢    
عامتجالايتينازيم  .انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل رشاعلاو عساتلا ني 

فارطألا عامتجا دقعل ةيريدقتلا فيلاكتلا ىلإ ةينازيملا يف جردملا غلبملا دنتسيو   
تسلا ةيمسرلا ةدحتملا ممألا تاغلب٢٠١٣و ٢٠١٢يماع يف يبورين يف    .

كلذ نع ةمجانلا ةيفاضإلا فيلاكتلا نإف يبورين يف تاعامتجالا دقعت ال امدنعو 
  .ةفيضملا تاموكحلا اهلمحتت فوس
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 قيلعتلا ةينازيملا دنب

فيلاكت ٢٠١٣و ٢٠١٢يماعل ةينازيملا يف ةجردملا غلابملا يطغتس : ١٣٢٣    
قيرفل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو مييقتلا ةقرفأل ةيونسلا تاعامتجالا ميظنت 

فيلاكتلاو تالا صتالا فيلاكت كلذكو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
 يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا نم قيرفلا ءاضعأ لامعأب ةلصتملا ىرخألا ةقرفتملا

لاقتنا ةلحرمب ا   .اداصتقا رمت

ماع يفو ٢٠١٢ماع يف بتكملل دحاو عامتجا دقع ررقملا نم : ١٣٢٤    
ًاعبت ةبسانملا تاغللاب قئاثولا ةمجرتو ةيروفلا ةمجرتلل لاومأ صيصخت عم٢٠١٣   

  .بتكملا ةيوضعل

اهنم دحاولا ةدم ذيفنتلا ةنجلل لقألا ىلع نيعامتجا دقع ررقملا نمو : ١٣٢٥  
يفو ٢٠١٢ماع يف مايأ ةثالث  امبسح قئاثولا ةمجرتو ةيروف ةمجرت عم ٢٠١٣   

حوتفملا لماعلا قيرفلا تاعامتجا دعب ةرشابم تاعامتجالا دقعتو . بولطم وه
 .نيماعلا نيذه يف فارطألا تاعامتجاو ةيوضعلا

ىلع دحاو يمسر ريغ يراشتسا عامتجا ماع لك دقعي نأ عقوتملا نم : ١٣٢٦ 
فارطألا ةدعاسم ىلع لمعلا ريسيتل ٢٠١٣و ٢٠١٢يماعل يبورين يف لقألا   

 .هل لاثتمالاو هتاليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع قيدصتلا عيجشت كلذكو

   ةيمسر ماهم يف رفسلا
١٦٠٢-١٦٠١  

دنع ٢٠١٣و ٢٠١٢يماعل ةيمسر ماهم يف رفسلا تايوتسم ىل ع ءاقبإلا يرجي  
  .٢٠١١ماع تايوتسم 

  ةيمانلا نادلبلا يلثمم ةكراشم ٣٣٠٠-ةكراشملا/تاعامتجالا رصنع
نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا يلثمم ةكراشم فيلاكت غلبت نأ ضرتفي   

لوكوتوربلا تاعامتجا فلتخم يف ٥ ةداملا عامتجالل رالود٥ ٠٠٠  دحاولا    
صخش نم رثكأل رفسلا فيلاكت لمحت مدع ةاعارم عم كلذو ،لثمم لكل 
يف ةدئاف رثكألاو بسنألا رفسلا ركاذت راعسأ مادختسابو ،دلب لكل دحاو 

 .ةدحتملا ممألا ىدل هب لومعملا يمويلا ةشيعملا لدبو ةيداصتقالا ةجردلا

صخمضيفخت مت  ٣٣٠١ يف ءاربخلاو ءاضعأل ا رفس ل٢٠١٢م اعل ةبولطملا ةينازيملا تاص 
 مييقتلا ةقرفأ تاعامتجا نورضحي نيذلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو مييقتلا ةقرفأ

لالخ ةجاحلل ًاقفو ةيفاضإ لاومأ بلطتسو . ٢٠١١ماع تايوتسم ىلإ دوعتل 
  .ةمداقلا مييقتلا ةيلمع

لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا لفكتي ، س٢٠١٤ و٢٠١١ يماع يف ٣٣٠٢
ةكراشملا فيلاكت لماك ءبعب  ٨٠يلاوح ةكراشم ساسأ ىلع ةبوسحملا  
ف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤملةكرتشملا تاعامتجالا نورضحي ًاكراشم انيي  
 .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عامتجاو

تاعامتجا ًاكراشم ٦٠وحن روضح ىلإ ًادانتسا ةكراشملا فيلاكت تعضو دقو   ٣٣٠٣  
  .٢٠١٣و ٢٠١٢يماع يف ةيوضعلا حو تفملا لماعلا قيرفلا
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 قيلعتلا ةينازيملا دنب

ةبسنلاب ةنسلا يف بتكملل دحاو عامتجا ساسأ ىلع ةكراشملا فيلاكت تعضو  ٣٣٠٤
رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا نم بتكملا ءاضعأ نم نيكراشم ةعبرأل 

عامتجا لك يف لاقتنا ةلحرمب ا   .اداصتقا

ساسأ ىلع ةنسلا يف ذيفنتل ا ةنجلل نيعامتجا يف ةكراشملا فيلاكت تبسح ٣٣٠٥
لك يف لاقتنا ةلحرمب ا   اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا نم ءاضعأ ةينامث
لكل ذيفنتلا ةنجل بناج نم ةوعدم نادلب ةعبرأ وأ ةثالث نم لثممو عامتجا 

ذيفنتلا ةنجل سيئر بئان وأ سيئر رفسل كلذك تاصصخم تدصرو . عامتجا
ةداملا نم ١ةرقف لا بجومب لماع دلب نم ةنجلل تاعامتجا ةثالث روضحل ٥   
  .ًايونس ةيذيفنتلا

نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا نم نينثا نيكراشم ةكراشم ليومتل لاومأ تصصخ  ٣٣٠٦
يف ةيمسرلا ريغ تارواشملا يف لاقتنا ةلحرمب ا    ٢٠١٣و ٢٠١٢اداصتقا رمت يتلا

يف دقعت نأ عقوتملا نم يتلا ل ايرتنوم لوكوتوربب ةقلعتملا ةماهلا اياضقلا نأشب
 .يبورين

    ينابملاو تادعملا رصنع

ةعونتملا ةكلهتسملا علسلا فيلاكت عفترتس ٤١٠١ -ةكلهتس ملاتادع ملا  ٢٠١٢يماع يف ًافيفط ًاعافترا  
رابتعالا يف مخضتلا ةبسن ذخؤت ثيحب٢٠١٣و رجيو.  دراوملا مادختسا دصر ي  

 .ضفخنم ىوتسم دنع قافنإلا ىلع ءاقبإللرارمتساب 

ةدايزل  ٢٠١٣ و٢٠١٢يماعل دنبلا اذه تحت ةينازيملا تادامتعا ةدايز يرجي  ٤٢٠٣ -ةكلهتسملا ريغ تادعملا 
لادبتسا نم ةنامألا نيكمتو ةيقرواللا تاعامتجالا تاجايتحا ةيبلتو مداوخلا ةردق 

  .كلذ مزلي امدنع تادعملا

اجيإ تاصصخمدادزتس  ٤٣٠٠ -) تاراجيإلا(ينابملا  تاراجيإلا ىلإ ًادانتسا يبورين يف ٢٠١٣و ٢٠١٢ يف ينابملا ر   
ةدحتملا ممألاىدل يلاملا بقارملااهضرف يتلا   .  

   ةعونتملا تافورصملا رصنع

يف ةدايزلا ةيطغتل ٢٠١٣و ٢٠١٢يف تادعملا ةنايصل ةفيفط ةدايز دصر يرجي  ٥١٠١ -تادعملا ةنايصو ليغشت   
ةيبوساحلا تابلطتملاو ةرمتسملا ةمدخلا بو ساح تاردق ةدايزل ةنايصلا فيلاكت
  .نيفظوملل ةيفاضإلا

لمشتو (ريراقتلا دادعإ فيلاكت 
رشنلاو خسنلاو ةمجرتلاو ريرحتلا 

 ٥٢٠٣ - ٥٢٠١) ةعابطلاو

 ٥٢٠٢دنبلاب ظفتحاو . دونبلا هذه يف ةنامألل ريراقتلا دادعإل ةماعلا فيلاكتلا درت
ةمجرتو ريرحت تايلمع يأل ٥٢٠٣دنبلا يف ريغ ص غلبم جردُأو. مييقتلا ةقرفأ ريراقتل  
 .لوكوتوربلاب ةيعوتلا تالمحب ةلص تاذ ةعابطو رشنو خاسنتساو

  ةيرثنلا تافورصملا
 ٥٣٠١ -تالاصتالا 

ينور تكلإلا ديربلا مادختساو ةيكلساللا تالاصتالا دراومل قيقدلا دصرلا نأش نم
ا ىلع ةنامألادعاسي نأ سكافلاب لاصتالا نم ًالدب ًايبسن ضفخنم ىوتسمب ظافتحال  
  .دنبلا اذهل ةينازيملا لاومأ نم
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الاىلع ءاقبإلا يرجيس  ٥٣٠٣ -بيردتلا  تاجايتحاب ءافولل بيردتلل ةصصخملا تادامتع   
ًةجيتن ةدحتملا ممألا اهذفنت يتلا بيردتلا عيراشم ةمدخو ةدجتسملا بيردتلا 

دابملاوةيرشبلا دراوملا حالصإل رمتسملا اهجمانربل بيردتلاب ةقلعتملا  ةيهيجوتلا ئ 
  .نيفظوملا ىدل يلاعلا ءادألا عيجشتل رمتسملا

  

 يلودلامويلا (ىرخأ دونب 
  ٥٣٠٤ - )نوزوألل

 ٢٠١٣و ٢٠١٢يف ةنيعم نادلبل تادعاسملا ميدقت نوزوألا ةنامأ لصاوتس 
ىلع ةظفاحملل يلودلا مويلاب لافتحالل ا   موقت يتلا تاريضحتلا يف ا  دعاسمل

نوزوألاةقبط  . 
___________ 


