
 

K1172717 190811    

EP ةدحتملا ممألا 
UNEP/OzL.Pro.23/4/Add.1  

Distr.: General 
11 August 2011 

Arabic 
Original: English 

  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 ةكرتشملالئاسملا يف رظنلا  لوكوتوربو انييف ةيقافتا  

ينامئتسالاقودنصلااتينازيمو  نايلاملا ناريرقتلا :لايرتنوم   
ينامئتسالا قودنصلا و نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال
 لايرتنوم لوكوتوربل

ناتحرتقملا ناتينازيملاو ٢٠١١ماعل ةدمتعملا ةينازيملا  لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلل  
  ٢٠١٣ و٢٠١٢ نيتنسلل نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم 

  ةنامألا نم ةركذم
  ةفاضإ
نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب ل ينامئتسالانيقودنصلل يلاملا ريرقت لا

ةنراقم ٢٠١٠م اعل تاقفنلاو ٢٠١١ - ٢٠١٠ نيتنسلا ةرتفنم ىلوألا ةنسلا نع  ةينازيملاب  
  ةدمتعملا
ةنامألا نمريرقت    

ةينازيملا ا UNEP/OzL.Pro.23/4ةقيثولل ةفاضإ ةيلاحلا ةركذملا لثمت   - ١  اقفرم نمضتت يتلا ةدمتعملا ، 
ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب ل ايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصللنيتحرتقملا نيتينازيملاو  ٢٠١١ماعل 

نيتنسللنوزوألا   .٢٠١٣و ٢٠١٢  

                                                           
*  UNEP/OzL.Conv.9/1-UNEP/OzL.Pro.23/1. 
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قيلاملا ريرقتلا ةقيثولا هذهل لوألا قفرملا نمضتيو   - ٢ تالينامئتسالا قودنصلل دصملا انييف ةيقاف  
نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب ل ينامئتسالا قودنصلاو نوزوألا ةقبط ةيامحل
ىلوألا ةنسلانع نيتنسلا ةرتف    ٢٠١١ - ٢٠١٠.  
ةيلعفلا تاقفنلا نيبي ةنامألا هتدعأ ًالودج يناثلا قفرملا نمضتيو  - ٣ ةنراقم ٢٠١٠ماعل   ةينازيملاب  
ماعلا كلذلةدمتعملا قودنصلاو ،لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا نم ةنامألا ةطشنأ لومتو .  
لاتامهاسملا نمو ،انييف ةيقافتال ينامئتسالا دارف نم ةيفاضإلاةيعوط  فارطألاى  غلب  ٢٠١٠ ماع يفو.  
،٤ ٦٢٢ ٥٥١ لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا اهلمحت يتلا فيلاكتلا يلامجإ ًارالود يف امب ،   
اهردقو ةئاملاب ١٣ ةبسنب يهو جمانربلا معد فيلاكت كلذ ًارالود٥٣١ ٧٩٨   .  
ًارالود١١٢ ٠٤٥(يبوروألا داحتالا  :ةيلاتلا فارطألا نم ةصصخم تامهاسم تدرو دقو  - ٤   (
ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ا يجولونكتلا قيرفل نوكراشملا ءاسؤرلا هب موقي يذلا لمعلل

ًارالود٦٨ ٢٣٥(ديوسلا ؛ليثيملا ديموربل  ورب تاعامتجا يفًاومن نادلبلا لقأ ةكراشمب ءاقترالل )   لوكوت  
لوكوتورب تاعامتجا يف ةيمانلا نا دلبلا ةكراشمب ءاقترالل) ًارالود ٣٥ ٩٣٧(جيورنلا ؛لايرتنوم 
ًارالود٤٨ ٥٢٧(ارسيوس ؛لايرتنوم  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلاقيرفل)   تارايخلا ةنجل لمع ل و 

ًارالود١٣ ٥٥٤(ديوسلا ؛ ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو ديربتلل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ةثعبل )  
؛ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ ىلإ لوحت لا ةيلمع ةلاح ةساردل يسورلا داحتالا ىلإ ةيبطلا ةينقتلا

ًارالود٥ ٧٤٠(يسورلا داحتالا  ينالديصلا  يوجلا ءابهلليلودلا مويتروسنوكلا ؛اهسفن ةثعبلل )  
  .ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا ةطشنأل) رالود ١١ ٥٠٠(
ةقيثولا هذه يف تدرو امثيح رالودلا ىلإ ةراشإلالدت و  - ٥ ةدحتملا تايالولا تارالود  ىلع 
  .كلذ فالخ ركذي مل ام ،ةيكيرمألا
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  لوألا قفرملا
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  يناثلا قفرملا

ةنراقم ٢٠١٠ماع يف  تاقفنلا لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلل ةدمتعملا ةينازيملاب  
  لايرتنوم

   

/رهش
  لمع

لوكوتورب 
  لايرتنوم

ةدمتعملا ةينازيملا 
  ٢٠١٠ماعل 

  )رالودلاب(

تافورصملا 
ماعل ةيلعفلا 

٢٠١٠  
  )رالودلاب(

    عورشملا يفظوم رصنع  ١٠
    عورشملا وفظوم ١١٠٠ 
عم مساقتلاب ) (٢-دم(يذيف نت نيمأ ١١٠١  

  ١٦١ ٩٠٠  ١٦١ ٩٠٠  ٦  )انييف ةيقافتا

  ٢٥٢ ٠٠٠  ٢٥٢ ٠٠٠  ١٢  )١-دم(يذيفنت نيمأ بئان   ١١٠٢  
  ١٨٩ ٦٥٧  ١٩٦ ٧٣٠  ١٢  )٥-ف(مدقأ ينوناق فظوم   ١١٠٣  
) ٥-ف(مدقأ ةيملع نوؤش فظوم  ١١٠٤  

 ١٢٨ ١٥٩ ١٢٨ ١٥٩ ٦ )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(

نم عفدت ) (٥-ف(ير ادإ فظوم ١١٠٥  
 - -   )ةئيبلاجمانرب 

  ١٤٥ ٧٤٣  ١٤٥ ٧٤٣  ١٢  )٤- ف) (تانايبلا مظن(جمانرب فظوم   ١١٠٦  
تالاصت الا(جمانرب فظوم  ١١٠٧  

 )٣-ف( )تامولعملاو
 - - 

) لاثتمالاو دصرلا(جمانرب فظو م  ١١٠٨  
  )٤-ف(

١٨٠ ٨٨٠  ١٨٥ ٤٠٠  ١٢  

عوم ١١٩٩  ١ ٠٥٨ ٣٣٩ ١ ٠٦٩ ٩٣٢   ا 
    يرادإلا معدلا ١٣٠٠ 
 ٢١ ٢٥٠  ٢١ ٢٥٠ ٦ )٧-ع.خ(يرادإ دعاسم  ١٣٠١  
  ٢٦ ٥٧٦  ٢٦ ٦٢٥  ١٢  )٦-ع.خ(يصخش دعاسم   ١٣٠٢  
نم عفدت ) (٦-ع.خ(جمانرب دعاسم  ١٣٠٣  

 - -   )انييف ةيقافتا

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

١٧ ٥٧٣ ١٧ ٥٧٣  ٦  

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

١٦ ٢٩٥ ١٦ ٢٩٥  ٦ 

  ٢٧ ٥٦٠  ٢٧ ٥٦٠  ١٢  )٦-ع.خ(قئاثو بتاك   ١٣٠٦   
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/رهش
  لمع

لوكوتورب 
  لايرتنوم

ةدمتعملا ةينازيملا 
  ٢٠١٠ماعل 

  )رالودلاب(

تافورصملا 
ماعل ةيلعفلا 

٢٠١٠  
  )رالودلاب(

مظن دعاسم (تانايب دعاسم   ١٣٠٧   
  )٧-ع.خ) (ةيبوساح تامولعم

٤٠ ٠٠١  ٤٢ ١٧٤  ١٢  

نم عفدت ) (٧-ع.خ( يرادإدعاسم   ١٣٠٨   
 -  -   )ةئيبلا جمانرب

ع .خ(دادمإلاو لقنل ا نوؤشل دعاسم ١٣٠٩  
 - -  )ةئيبلا جمانرب نمعفدت ) (٤ -

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

  - -  

 ١٢ ١٨٧  ٢١ ٣٠٠    ةتقؤملا ةدعاسملا  ١٣٢٠  
  ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا تاعامتجا  ١٣٢١  

  ٥٢٣ ٧٠٤  ٥٢٣ ٧٠٤  
 ٥٠٠ ٠٩٠  ٥٠٠ ٠٠٠  فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا ١٣٢٢  
  ٦٢ ٥٧٢  ١٠٠ ٠٠٠    مييقتلا ةقرفأ تاعامتجا  ١٣٢٣  
 ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  بتكملا تاعامتجا ١٣٢٤  
  ١١١ ٢٠٠  ١١١ ٢٠٠    ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  ١٣٢٥   
ةيمسرلا ريغ تارواشملا تاعامتجا   ١٣٢٦  

  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠    لايرتنوم لوكوتوربل

  )١٠ ٥٢٢(  -   ةقباسلا تاونسلا تامازتلا نم تاروفو  ١٣٨٨  
عوم  ١٣٩٩   ١ ٣٧٨ ٤٨٦ ١ ٤٣٧ ٦٨١  ا 
فيلاكتلاو نيفظوملا فيلاكت يلامجإ     

 ٢ ٤٣٦ ٨٢٥ ٢ ٥٠٧ ٦١٣   نيفظوملا نوؤشب ةقلعتملا ىرخألا

       نويراشتسالا ءاربخلا ١٢٠٠ 
اهليلحتو تانايبلا غالبإ يف ةدعاسملا   ١٢٠١  

  ١١ ٤٦٤  ٤٠ ٠٠٠   لوكوتوربلا ذيفنتل جيورتلاو

عوم  ١٢٩٩   ١١ ٤٦٤  ٤٠ ٠٠٠   ا  
 ١١ ٤٦٤ ٤٠ ٠٠٠   ةيدقاعتلا تامدخلا يلامجإ    
     ةيمسر ماهم يف رفسلا ١٦٠٠ 
 ٢٠٦ ٠٧٢  ٢١٠ ٠٠٠  ةيمسر ماهم يف نيفظوملا رفس ١٦٠١  
ماهم يف تارمتؤملا ةمدخ يفظوم رفس   ١٦٠٢  

  ةيمسر
 ١٤ ٠٩٩  ١٥ ٠٠٠  

عوم ١٦٩٩  ٢٢٠ ١٧١ ٢٢٥ ٠٠٠  ا 
 ٢٢٠ ١٧١  ٢٢٥ ٠٠٠  رفسلا فيلاكت يلامجإ 
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/رهش
  لمع

لوكوتورب 
  لايرتنوم

ةدمتعملا ةينازيملا 
  ٢٠١٠ماعل 

  )رالودلاب(

تافورصملا 
ماعل ةيلعفلا 

٢٠١٠  
  )رالودلاب(

      
     ليغشتلا تاقفن

   ةكراشمل امعد ٣٣٠٠ 
  ٤٧٧ ٩٤٤  ٥٠٠ ٠٠٠    مييقتلا قيرف تاعامتجايف ةكراشملا   ٣٣٠١  
ةيريضحتلا تاعامتجالا يف ةكراشملا  ٣٣٠٢  

  فارطألا تاعامتجاو
 ٢٦١ ٨٩١ ٣٥٠ ٠٠٠ 

لماعلا قيرفلا تاعامتجا يف ةكراشملا   ٣٣٠٣  
  ةيوضعلا حوتفملا

 ٣٠٠ ٠٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠  

 ١٩ ٨٨٤  ٢٠ ٠٠٠  بتكملا تاعامتجايف ةكراشملا  ٣٣٠٤  
  ٩١ ٧٠٥  ١٢٥ ٠٠٠    ذيفنتلا ةنجل تاعامتجايف ةكراشملا   ٣٣٠٥  
ريغ تارواش ملا عامتجايف ةكراشملا   ٣٣٠٦  

لوكوتوربلةيمسرلا   ٧ ٧٥٤  ١٠ ٠٠٠    لايرتنوم  

عوم ٣٣٩٩  ١ ١٥٩ ١٧٩  ١ ٣٠٥ ٠٠٠   ا 
      اهتنايصو تادعملا ليغشت ٥١٠٠ 
عم مساقتلاب (اهريغو تادعملا ةنايص  ٥١٠١  

 ٢٤ ٩٣٢  ٢٥ ٠٠٠   )انييف ةيقافتا

عوم ٥١٩٩  ٢٤ ٩٣٢  ٢٥ ٠٠٠   ا 

      ريراقتلا دادعإ فيلاكت ٥٢٠٠ 

 ٤٥ ٠٠٠  ٤٥ ٠٠٠   ريراقتلا دادعإ ٥٢٠١  
 ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠   )مييقتلا ةقرفأ ريراقت(ريراقتلا دادعإ  ٥٢٠٢  
 ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠   )لوكوتوربلاب ةيعوتلا(ريراقتلا دادعإ  ٥٢٠٣  

عوم ٥٢٩٩  ٦٠ ٠٠٠  ٦٠ ٠٠٠   ا 

      ةعونتم تافورصم ٥٣٠٠ 

 ٢٤ ٧٠٩  ٣٦ ٠٠٠   تالاصتالا ٥٣٠١  
 ٣٢ ٨٧٦  ٣٥ ٠٠٠   نحشلا تاقفن ٥٣٠٢  
  ٤ ٧٢٠  ١٢ ٠٠٠    بيردتلا  ٥٣٠٣  
 ٢ ٣٣٢  ١٠ ٠٠٠   )نوزوألل يملاعلا مويلا(ىرخأ تافورصم  ٥٣٠٤  
عوم  ٥٣٩٩   ٦٤ ٦٣٧  ٩٣ ٠٠٠   ا 

      ةفايضلا  ٥٤٠٠ 

 ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠   ةفايضلا  ٥٤٠١   
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/رهش
  لمع

لوكوتورب 
  لايرتنوم

ةدمتعملا ةينازيملا 
  ٢٠١٠ماعل 

  )رالودلاب(

تافورصملا 
ماعل ةيلعفلا 

٢٠١٠  
  )رالودلاب(

  )٣٨٨(  -   ةقباسلا تاونسلا تامازتلا نم تاروفو  ٥٤٨٨   
عوم  ٥٤٩٩    ١٩ ٦١٢  ٢٠ ٠٠٠   ا 

  ١ ٣٢٨ ٣٥٩  ١ ٥٠٣ ٠٠٠   ليغشتلا تاقفن يلامجإ   
          تاينتقملا

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

  ١١ ٨٤٦  ٢٢ ٠٠٠    )انييف ةيقافتا عم

  )٥٢٠(  -   ةقباسلا تاونسلا تامازتلا نم تاروفو  ٤١٨٨   
عوم ٤١٩٩    ١١ ٣٢٦  ٢٢ ٠٠٠  ا  
      ةكلهتسم ريغ تادعم   ٤٢٠٠ 
ا  ٤٢٠١      ٦ ٠٥٢  ١٠ ٠٠٠    اقحلمو ةيصخش بيساوح
  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠    ةلومحم بيساوح  ٤٢٠٢   
بيساوح (ىرخأ ةيبتكم ةزهجأ   ٤٢٠٣   

، لا، وحسملا ةزهجأ ،ةمدخلا سكاف
ةيبتكملاتاثاثألاو خلا   ،(  

  
١٩ ٤٣٦ ٢٠ ٠٠٠ 

 ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠    تادنتسم ريوصت ةزهجأ  ٤٢٠٤   

عوم  ٤٢٩٩    ٣٥ ٤٨٧  ٤٠ ٠٠٠   ا 

      بتاكملا ينابم  ٤٣٠٠ 

عم مساقتلاب (بتاكملا ينابم تاراجيإ  ٤٣٠١   
 ٤٧ ٩٢٣ ٤٨ ٠٠٠  )انييف ةيقافتا

تاونسلا تامازتلا نم تاروفو   ٤٣٨٨   
  )٨٠٢(  -   ةقباسلا

عوم ٤٣٩٩    ٤٧ ١٢١ ٤٨ ٠٠٠  ا 
           
 ٩٣ ٩٣٤  ١١٠ ٠٠٠   تاينتقملا فيلاكت يلامجإ   

 ٤ ٠٩٠ ٧٥٣  ٤ ٣٨٥ ٦١٣   عورشملل ةرشابملا ةيلكلا فيلاكتلا ٩٨
ةئاملاب١٣(جمانربلا معد فيلاكت    (   ٥٣١ ٧٩٨  ٥٧٠ ١٢٩ 

يلكلا عوم  ٩٩ ٤ ٦٢٢ ٥٥١  ٤ ٩٥٥ ٧٤٢   )جمانربلا معد فيلاكت كلذ يف امب(ا 
___________ 


