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ةيام حلانييف ةيقافتا يف فارطألل عباسلا عامتجالا 

  نوزوألاةقبط 
  ٢٠٠٥ ربمسيد/لوألا نوناك ١٦ – ١٢، راكاد

ألا لودج نم)ج (٣دنبلا   *تقؤملا لامع 

ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلل تاينازيملاو ةيلاملا ريراقتلا 
نأشب لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف  
 نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا

 ٢٠٠٦ماوعأل ةحرتقملا تاينازيملاو  ٢٠٠٥ماعل ةدمتعملا ةعجارملا ةينازيملا 
نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتالينامئتسالا قودنصلل ٢٠٠٨ و٢٠٠٧و    
  ةنامألا ريرقت

ةينازيملاو ٢٠٠٥ماعل ةدمتعملا ةعجارملا ةينازيملا ،ةقيثولا هذهل لوألا قفرملا يف ،هيط ةنامألا ممعت   - ١  
نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلل٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ماوعأل ةحرتقملا     

سكعتل سداسلا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم اهدمتعا يتلا ٢٠٠٥ةينازيم حار تقا ةداعإ متي  - ٢  
راطإ يف ةحرتقملا تاليدعتلاب مايقلا مت . نيفظوملا تاصصخمو تابترم يف ةفيفطلا تاريغتلا اساسأ

فارطألا نم ةيفاضإ تامهاسم ةيأ بلطتت نلو٢٠٠٥يف ةينازيملل ةدمتعملا تاصصخملا   . 

                                                           
*  UNEP/OzL.Conv.7/1.  
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تاينازيملا باسحل مدختسملا ساسألا ةينازيملا ضرع يلت يتلا ةيحيضوت لا تاظوحلملا ددحت  - ٣
دحلا ةيطغتل ةيفاضإ تاقفن ىلع ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ماوعأل ةينازيملا تاحرتقم يوتحت . ةحرتقملا  
 .نيفظوملا تابترم يف ةيونسلا ةدايزلا نم ىندألا

ىلإةقيثولا هذه يف تارالودلاب ةدراولا ماقرألا عيمج ريشتو  - ٤ ةدحتملا تايالولا تارالود    
 .ةيكيرمألا
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  قفرم

ماوعأل ةحرتقملا تاينازيملاو ٢٠٠٥ماعل ةدمتعملاو ةعجارملا ةينازيملا  :نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا   ةحرتقملا ةعجارملا ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ 

  ٢٠٠٥  لمع/رهش    
  )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٦  لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٧  لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٨ لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

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

  )لايرتنوم لوكوتورب
١٢٠ ٠٠٠ ٦ ١١٧ ٥٠٠ ٦ ١١٧ ٥٠٠  ٦  ١١٥ ٠٠٠  ٦ 

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

٩٠ ٠٠٠ ٦ ٨٧ ٥٠٠ ٦ ٨٥ ٥٠٠ ٦ ٨٢ ٥٠٠ ٦ 

 جمانربنم عفدت ) (٤-ف(يرادإ فظوم  ١١٠٥  
  )ةئيبلل ةدحتملا ممألا

 رفص  رفص  رفص  رفص 

 ١٢٥ ٠٠٠ ١٢ ١٢٥ ٠٠٠ ١٢ ١٢٠ ٠٠٠ ١٢ ١١٢ ٠٠٠ ١٢ )٣- ف) (تانايب مظن(جمانرب فظوم  ١١٠٧  
عوم ١١٩٩  يعرفلاا     ٣٣٥ ٠٠٠  ٣٣٠ ٠٠٠  ٣٢٢ ٥٠٠  ٣٠٩ ٥٠٠ 
         يرادإلا معدلا ١٣٠٠ 
عم مساقتلاب ( )٧-ع.خ(يرادإ دعاسم  ١٣٠١  

 )لايرتنوم لوكوتورب
١٤ ٧٥٠ ٦ ١٤ ٧٥٠ ٦ ١٣ ٨٠٠ ٦ ١٣ ٠٠٠ ٦ 

 ٢١ ١٠٠  ٢١ ١٠٠  ٢٠ ٦٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ١٢ )٦-ع.خ(جمانرب دعاسم  ١٣٠٣  
) ٦-ع.خ(تانايبلا مظنل دعاسم  ١٣٠٤  

  )لايرتنوم لوكوتورب عم مساقتلاب(
١١ ٥٠٠  ٦ ١١ ٥٠٠  ٦ ١١ ٥٠٠  ٦ ١١ ٠٠٠  ٦ 

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

١١ ٥٠٠ ٦ ١١ ٠٠٠ ٦ ١٠ ٥٠٠ ٦ ١٠ ٠٠٠  ٦ 

 ٢٠ ٠٠٠  ١٢ ١٩ ٠٠٠  ١٢ ١٨ ٥٠٠  ١٢ ١٨ ٠٠٠  ١٢  )٦- ع.خ( مدقأ ةغللا يئانث نيمأ ١٣١٠  
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  ٢٠٠٥  لمع/رهش    
  )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٦  لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٧  لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٨ لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

تاعامتجالل تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت ١٣٢٢    
فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا 

لك لايرتنوم لوكوتورب عم مساقتلاب (
 ٢٠٠٥ىلع طقف قبطنت ،تاونس ثالث 

 )٢٠٠٨و

 ٢١٠ ٠٠٠  رفص  رفص   ٢١٠ ٠٠٠ 

بتكم تاعامتجال تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت  ١٣٢٤  
 انييف ةيقافتا

 ٢٠ ٠٠٠  رفص  رفص   ٢٠ ٠٠٠ 

 ١٠ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠   ١٠ ٠٠٠  نوزوألا ةقبط ةيامحل جيورتلا ةطشنأ ١٣٢٦  
تاعامتجال تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت  ١٣٢٧  

  نوزوألا ثوحبل نييملعلا نيريدملا
 ٣٠ ٠٠٠  رفص  رفص  ٢٨ ٠٠٠ 

عوم ١٣٩٩  يعرفلاا    ٣٤٨ ٨٥٠  ٨٢ ٣٥٠  ٧٩ ٩٠٠  ٣٤٠ ٠٠٠ 
          ةيمسر ماهم يف رفسلا ١٦٠٠ 
ةيمسر ماهم يف نيفظوملارفس ١٦٠١      ٣٠ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠   ٣٠ ٠٠٠ 
عوم ١٦٩٩  يعرفلاا    ٣٠ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠ 

 ٧١٣ ٨٥٠  ٤٢٧ ٣٥٠  ٤١٧ ٤٠٠   ٦٧٩ ٥٠٠  رصنعلاعومجم  ١٩٩٩
         ةكراشملاو تاعامتجالا رصنع ٣٠

        ةيمانلا نادلبلا ةكراشم فيلاكت ٣٣٠٠ 
تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجال ا ٣٣٠٢  

  فارطألا
 ١٢٥ ٠٠٠  رفص  رفص  ١٢٥ ٠٠٠ 

 ٢٠ ٠٠٠  رفص  رفص   ٢٠ ٠٠٠  بتكملا تاعامتجا ٣٣٠٤  
 ١٧٥ ٠٠٠  رفص  رفص   ١٧٥ ٠٠٠  نوزوألا ثوحب يريدم تاعامتجا ٣٣٠٧  
عوم ٣٣٩٩  يعرفلاا  ٣٢٠ ٠٠٠  رفص  رفص   ٣٢٠ ٠٠٠    

 ٣٢٠ ٠٠٠  رفص  رفص   ٣٢٠ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٣٩٩٩

        ينابملاو تادعملا رصنع ٤٠
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  ٢٠٠٥  لمع/رهش    
  )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٦  لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٧  لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٨ لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

رالود١ ٥٠٠نع اهتميق لقت دونب (ةكلتهملا تادعملا  ٤١٠٠   (        
عم مساقتلاب (ةعونتم ةكلتهم داوم  ٤١٠١  

 )لايرتنوم لوكوتورب
 ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠ 

عوم ٤١٩٩  يعرفلاا    ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠ 
         )تاينتقملا(ةرمعم تادعم  ٤٢٠٠ 
 ٢ ٥٠٠  ٢ ٥٠٠  رفص  رفص  ةيليمكت مزاولو ةيصخش تارتويبمك ٤٢٠١  
 ٥ ٠٠٠  رفص  ٥ ٠٠٠  رفص  ةلاقن تارتويبمك ٤٢٠٢  
، (ىرخأ ةيبتكم تالآ  ٤٢٠٣   رفريسلا ةزهجأ

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

 رفص  رفص  رفص  رفص  خاسنتسا ةزهجأ ٤٢٠٤  
يعرفلا عوم ٤٢٩٩  ١٢ ٥٠٠   ٢ ٥٠٠   ١٠ ٠٠٠   رقص   ا  
              بتاكملا ينابم ٤٣٠٠ 
عم مساقتلاب (بتكملا ينابم تاراجيإ  ٤٣٠١  

  )لايرتنوم لوكوتورب
 ١٤ ٠٠٠   ١٤ ٠٠٠   ١٤ ٠٠٠   ١٤ ٠٠٠  

يعرفلا عوم ٤٣٩٩  ١٤ ٠٠٠   ١٤ ٠٠٠   ١٤ ٠٠٠   ١٤ ٠٠٠   ا  
  ٣٥ ٥٠٠   ٢٥ ٥٠٠   ٣٣ ٠٠٠   ٢٣ ٠٠٠   رصنعلاع ومجم ٤٩٩٩

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

  )لايرتنوم لوكوتورب
            

يعرفلا عوم ٥١٩٩  ٧ ٠٠٠   ٧ ٠٠٠   ٧ ٠٠٠   ٧ ٠٠٠   ا 
              ريراقتلا دادعإ فيلاكت ٥٢٠٠ 
  ٧ ٥٠٠   ٥ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠   ٧ ٥٠٠   ريراقتلا دادعإ ٥٢٠١  



UNEP/OzL.Conv.7/5 

6 

  ٢٠٠٥  لمع/رهش    
  )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٦  لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٧  لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٨ لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

يريدم عامتجا ريرقت (ريراقتلا دادعإ  ٥٢٠٢  
  )نوزوألا ثوحب

  ١٠ ٠٠٠   رفص   رفص   ٧ ٥٠٠ 

يعرفلا عوم ٥٢٩٩  ١٧ ٥٠٠   ٥ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠   ١٥ ٠٠٠   ا  
              ةيرثن تافورصم ٥٣٠٠ 
  ٢٥ ٠٠٠   ٢٥ ٠٠٠   ٢٥ ٠٠٠   ٢٠ ٣٠٠   تالاصتالا ٥٣٠١  
  ٢٠ ٠٠٠   ١٢ ٠٠٠   ١٢ ٠٠٠   ١٦ ٥٠٠   )قئاثولا نحش( نحشلا تاقفن  ٥٣٠٢  
ةيعوتلا ةلمح (ىرخأ تافورصم  ٥٣٠٤  

  )نوزوألا ةقبط ةيامحل ةيريهامجلا
  ٥ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠   ٥٠ ٠٠٠   رفص 

يعرفلا عوم ٥٣٩٩  ٥٠ ٠٠٠   ٥٧ ٠٠٠   ٤٢ ٠٠٠   ٣٦ ٨٠٠   ا  
              ةفايضلا  ٥٤٠٠ 
  ١٠ ٠٠٠   رفص   رفص   ١٠ ٠٠٠   ةفايضلا  ٥٤٠١   
يعرفلا عوم  ٥٤٩٩  ١٠ ٠٠٠   رفص   رفص   ١٠ ٠٠٠   ا  

  ٨٤ ٥٠٠   ٦٩ ٠٠٠   ٥٤ ٠٠٠   ٦٨ ٨٠٠   رصنعلاعومجم  ٥٩٩٩
  ١ ١٥٣ ٨٥٠   ٥٢١ ٨٥٠   ٥٠٤ ٤٠٠   ١ ٠٩١ ٣٠٠   ةرشابملا ةيلكلا فيلاكتلا  ٩٩

ةئاملا يف١٣(جمانربلا معد فيلاكت    (   ١٥٠ ٠٠١   ٦٧ ٨٤١   ٦٥ ٥٧٢   ١٤١ ٨٦٩  
يلكلا عوم   ١ ٣٠٣ ٨٥١   ٥٨٩ ٦٩١   ٥٦٩ ٩٧٢   ١ ٢٣٣ ١٦٩   )جمانربلا معد فيلاكت كلذ يف امب(ا  
  رفص   رفص   ١٠٠ ٠٠٠   ١٠٠ ٠٠٠   *ينامئتسالا قودنصلا ديصر نم بحسلا 
هقافنإ متي مل يذلا ةنامألل٢٠٠١ديصر ماهسإ     رفص   رفص   رفص   ٧٦ ٨٨٦   ** 
  رفص   رفص   ١٠٠ ٠٠٠   ١٧٦ ٨٨٦   تامهاسملا عومجم 
  ١ ٣٠٣ ٨٥١   ٥٨٩ ٦٩١   ٤٦٩ ٩٧٢   ١ ٠٥٦ ٢٨٣   فارطألا اهعفدت نأ ررقملا تامهاسملا 

ماع يف يكيرمأ رالود ١٠٠ ٠٠٠بحس  * ةرقفلل اقبط وه ينامئتسالا قودنصلا ديصر نم ٢٠٠٥  ررقملا نم ٤   ٦/٣.  
يكيرمأ رالود ٧٦ ٨٨٦بحس طارتشا مت  ** ررقملا نم٥ةرقفلا يف     ٦/٣. 
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ماوعأل ةحرتقملا تاينازيملاو ٢٠٠٥ماعل ةدمتعملاو ةعجارملا ةينازيملل ةيحيضوت لا يشاوحلا  ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ 
نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلل٢٠٠٨و    

  قيلعت  ةينازيملا باب
 ١٠٤١ – ١١٠١نيفظوملا رصنع 

  ١٠٧١و
ماعل يبورين ةمدخ ةطحم يف ةقبطملا نيينهملا نيفظوملا تابترم فيلاكت مادختسا مت 

ليدعت مت نكلو ،ةينازيملا تاحرتقم لجأ نم ةحضاو ةراشإ اهل ماقرأك ٢٠٠٦  
مل يتلا تامازتلالا دوعت . نيفظوملل ةيلعفلا ةفلكتلا لوح تامولعم رفاوتل اعبت ماقرألا
  .لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا ىلإ ةداع اهقافنإ متي

ةيطغتل ١١٠٧ و١١٠٤ و١١٠١ةينازيملا روطس يف ليدعتلا نم ردق ىندأب مايقلا مت   
  .ىلعألاو ةينفلا تائفلا يف نيفظوملل تاصصخملاو تابترملا يف تاريغتلا

ءانب جمانربلا معدل % ١٣ةفلكت نم يرادإلا فظوملا ةفيظو ةفلكت عفد متي لازي ال 
  .يلعفلا قافنإلا ىلع

-١٣٠١نيفظوملا / يرادإلا معدلا
١٣١٠  

نم يبورين ةمدخ ةطحم يف ةقبطملا ةمدخلا تابترمل ةداتعملا ةماعلا ةفلكتلا مادختسا مت 
ةعجارمب مايقلا مت . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ماوعأل ةينازيملا تاحرتقم لجأ 

يفظومل ةماعلا تابترملا يف ىلوألا ةدايزلا سكعتل ٢٠٠٥يف تابترملا تايوتسم   
  ١٩٩٩ماع ذنم يبورينب ةدحتملا مم ألا يف ةمدخلا

تارمتؤملا ةمدخ / يرادإلا معدلا
  ١٣٢٧ و١٣٢٦ و١٣٢٤ و١٣٢٢

نم ناك اذإ تارمتؤملا ةمدخ ةينازيم روطس نم ةيرورضلا لاومألا ليوحت دراولا نم 
لظ يف وأ نييراشتسالا دارفألا لالخ نم امإ تامدخلا هذه لثم ميدقت بولطملا 

  .تاكرش عم دوقع
  :ةيلاتلا تاضارتفالاو بابسألا ىلع ةينبم ةيلاحلا تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت  

فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالل تارمتؤملا فيلاكت يف كارتشالا متي فوس : ١٣٢٢
ثيح ،لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا عم انييف ةيقافتال  
  .كرتشم لكشب نيعامتجالا دقع متي

ماع يف انييف ةيقافتا بتكم عامتجا داعيمديدحت مت : ١٣٢٤   بيترتلا عم ٢٠٠٨   ،
  .بتكملا ةيوضع ىلع ءانب ةبسانملا تاغلل قئاثولا ةمجرتو ةيروفلا ةمجرتلل

لافتحالاب ةلصلا تاذ ةطشنألا ةيطغتل ماع لك ىندألا غلبملا حارتقا متي : ١٣٢٦  
  .نوزوألا ةقبط ةيامحل يملاعلا مويلاب

ةيمسرماهم يف نيفظوملا رفس يريدم تاعامتجا ميظنتب هتلص ثيح نم رفسلا ٢٠٠٨ و٢٠٠٥اتينازيم نمضتت   ١٦٠١ -   
  .فارطألا رمتؤم تاعامتجاو نوزوألا ثوحب

ةددعتملا تاعامتجالا يف ٥ةداملا فارطأل لثمم لك ةكراشم فلكتت نأ ضارتفا متي   ٣٣٠٢  
رثكأ مادختساب ،ةلود لكل لثمم لكل يكيرمأ رالود٥٠٠٠ةيقافتالل  ةجردلا راعسأ    

دنع . ةيمويلا ةشيعملل ةدحتملا ممألا تالدب مادختسابو ،ةمءالمو ةدئاف ةيداصتقالا
يعيبط لكشب انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم دقع متي هنأب نابسحلا يف ذخألا 
ةكراشملا فيلاكت نإف ،لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عامتجا عم كارتشالاب 
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  قيلعت  ةينازيملا باب
يطغت فارطألل نماثلا رمتؤملل ةحرتقملا ةيمانلا لودلل الثمم٢٥  بيترت جاردإ مت .  

لايرتنوم لوكوتورب ةينازيم يف لعفلاب الثمم٧٠رفس   .  
نم نيكراشم ةعبرأل ٢٠٠٥يف بتكملا عامتجا ىلع ءانب يه ةكراشملا فيلاكت   ٣٣٠٤  

لاقتنا ةلحرمب ا    .اداصتقا رمت يتلا نادلبلا نم وأ ةيمانلا لودلا
يف نوزوألا ثوحب يريدمل عامتجا دقع متي فوس  ٣٣٠٧ ليومتلا زجح مت. ٢٠٠٨   

يفت يتلا ةينطولا ريراقتلا ميلستل ةيمانلا لودلا نم اريبخ ٣٥لبق نم ةكراشملل   
  .تابلطتملاب

قيثوت لعج لجأ نم ا   ٤٢٠٤-٤٢٠١  ةصاخلا ةينورتكلإلا تانايبلا ةجلاعم ةمظنأب ةنامألا ظفتحت
ءارش اذه بلطتيو . فارطألا مامأ ةينورتكلإ ةروصب احاتم ةيقافتالاو لوكوتوربلا

ةزهجأ ثيدحت اضيأ بلطتيو ،ةيرورضلا تايجمربلا تاصيخرتو ةيفرطلا تالصولا 
  .تابساحلاب ةصاخلاو لعفلاب ةدوجوملا رفريسلا

  . ماع لك تادعملا ضعب رييغت نم ةنامألا نيكمتل دودحلا قيضأ يف غلبم صيصخت مت
ىلع فرصلل عقوتملا ىوتسملا ىلع ءانب ةينازيملا باوبأ دودح يف ت ابيترتلا لمع مت  ٥٤٠٠-٥١٠٠

  .ةيضاملا ثالثلا تاونسلا يف قافنإلا ساسأ
ةيعوتلا ةلمح يف ٢٠٠٧يف ةينازيملا باب يف ابناج عوضوملا غلبملا مدختسي فوس   ٥٣٠٤  

لايرتنوم لوكوتوربل نيرشعلا ديعلاب لافتحالاو نوزوألا ةقبط ةيامحل ةيريهامجلا 
  .نوزوألا ةقبطل يملاعلا ماعلاو

_________  


