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  لوكوتورب يف فارطألل رشعسداس لا عامتجالا
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم

 ،   ٢٠٠٤ربمفون /يناثلا نيرشت ٢٦ – ٢٢غارب
لامعألا لودجنم ٩ دنبلا تقؤملا   * 

لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقملا تاليدعتلاو تارييغتلا 
  ةيبوروألا ةعامجلا بناج نم

ضفخلل تاوطخلا ةلصاوم نأشب ةيبوروألا ةعامجلا بناج نم حرتقملا رييغتلا 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ليثيملا ديمورب نم تقؤملا   ٥  

  ةنامألا ةركذم
١  -   ، نأشب لايرتنوم لوكوتورب ىلع حرتق ملارييغتل لةركذملا هذه قفرم يف ،ميمعتلا ةنامألا ديعت

ىدل ليثيملا ديمورب نم تقؤملا ضفخلل تاوطخلا ةلصاو مب قلعتي اميفنوزوأل ا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  ةيبوروألا ةعامجلا هتحرتقا يذلاو٥  قفرملا صن ميمعت داع .   يو

  .ًايمسر هريرحتب ةنامألا تماق دقوةيبوروألا ةعامجلا نم ةدراولا هتغيصب 
م ةروص وه قفرملللوألا لييذتلاو  -  ٢ ءانثأ حرتقملا اهيف حرُط عامتجا ةفرغ ةقرو نع ةخس نتس 

ةقيثول ا نمةخسنتسم ةروص وهف قفرملل يناثلا لييذتلا امأ . فارطألل رشع سماخلا عامتجالا
UNEP/OzL.Pro.15/3/Add.1 ، ةمضنملا لودلاو ةيبوروألا ةعامجلا نم ةمدقم تامولعم ىلع يوتحت يتلا

ىلإ ٧نم ةرتفلا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عامتجا ءانثأ فارطأل انم بلطل ةباجتسا اهيلإ   ١١ 
لايرتنوم يف٢٠٠٣هيلوي /زومت انثأ تراد يتلا تاشقانملل تمدختسا يتلاو،  رشع سماخلا عامتجالا ء  
  .فارطألل

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.16/1. 
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نيرشعلاو عبارلا عامتجالا ءانثأ شقو   -  ٣  نو ةيبوروألا ةعامجلا بناج نم حرتقملا رييغتلا مدُق
ةقيثولا ،عامتجالا ريرقت رظنأ  (٢٠٠٤هيلوي /زومت يف فينج يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل

UNEP/OzL.Pro.WG.1/24/9 تارقفلا ىلإ ١٩٨نم    ٢٠٦.(  
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  قفرملا
: ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا ىدل ليثيملا ديمورب تاضيفخت نأشب لامكتس  ا–ةمدقم 

  ٢٠٠٤ويام /رايأ
ةداملاب ةلماعلا ميلاقألا تزرحأ ليثيملا ديمورب يف تاضيفختلا نم ديزملا قيقحت يف ًامدقت٥  ريرقتلا ذنم    
لوألا نيرشت يفةيبوروألا ةعامجلل ريخألا   :)١(٢٠٠٣ربوتكأ / 

ماع يف ًانط ١٢ ٨٣٠يلاوح ىلإ ليثيملا ديمورب كالهت سا طبه • ًاريبك ًامدقت رهظي امم ،٢٠٠٢   
ةئاملا يف٢٧ةبسنب ضيفخت ( قافيتلا ةورذلان ع)   ماع يف نط ١٧ ٥٠٠ ت   ٢(١٩٩٨(. 

ةداملاب ةلماعلا فارطألا كالهتسا ضفخنا • ماع يف ٥  ةبسنب ٢٠٠٢  ةئاملا يف ١٩  ساسألا طخ نود  
لكشلا رظنأ – )٣(٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا ىدل  هاندأ١   . 

ةداملاب ةلماعلا فارطألا نم ةئاملا يف ٥٠ةبسن تغلبأ  • نم رفص هردق كالهتسا نع ٥  ليثيملا ديمورب  
 .)٤(٢٠٠٢ماع يف 

ةداملاب ةلماعلا نادلبلا نم ١٠٥تققح  • ديمجتلا ةلاح ٥  ملو ٢٠٠٢ماع يف ينطولا ديعصلا ىلع    
ايقلا نم ًافرط٢٠يلاوح نكمتي  ةريخألا ةعوم. )٥(كلذب م   لقأ نادلب ١٠كلهت ست ،ا لصأ نمو  

ليثيملا ديمورب نم نانطأ١٠نم  عيراشم ءارجإب اهمظعم موقيو ،  فارطألا ددعتم قودنصلا نم ةلومم  
ا  لاثتمالا ةلاح قيقحتيفدعاسمل ةلاح تققح دق ةيفاضإ ًانادلب نأ ىلإ ٢٠٠٣ماع تانايب ريشتو .    

 .لاثتمالا

دلب٤٠ققح  • هذه يف لوكوتوربلا هبلطتي امم ريثكب ربكأ تاضيفخت ٥ةداملاب ةلماعلا نادلبلا نم ًا    
نع لقي ام ىلإ ٢٠٠٢ماع يف ينطولا كالهتسالا  ضفخنا ثيحةلحرملا  ساسألا طخ نم ةئاملاب ٥٠   

 .ينطولا

                                                           
ةميمض.ةيبوروألا ةعامجلا نم حرتقم  )١( نم ةبسانملا ضفخلا تاوطخ نأشب تاشقانملا ريسيتل تامولعم :  

لوألا نيرشت١٤، UNEP/OzL.Pro.15/3/Add.1 .٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا ىدل ليثيملا ديمورب   .٢٠٠٣ربوتكأ / 
يتلا ليثيملا ديمورب كالهتسال ةيمسرلا ةينطولا ريراقتلا ىلإدانتسالاب  )٢( ةداملاب ةلماعلا فارطألا اهتمدق   ةنامأ ىلإ ٥   

 .نوزوألا
ًانط ١٥ ٨٥٠يلاوح ساسألا طخ ةميق غلبت   )٣(  ).١٩٩٨ – ١٩٩٥ةرتفلل طسوتملا يأ ( 
ماعل ا ٥ةداملاب ةلماعلا نادلبلا نم ًادلب  ١٢٥غلبأ   )٤(  ةصاخ كالهتسا تانايب نع غلبأ اهلصأ نمو ،٢٠٠٢   

ديموربل كالهتسا نع ًادلب٦٢ رفص هردق غلب ليثيملا   . 
بلاليلحت  )٥( غالبإب تماق يتلا ًادلب ١٢٥نم ةدراولا تانا ي   .رضاحلا تقولا ىتحتانايبلا  
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 يف ٨٦يلاو حب ًاعم رثأتست يتلاو ليثيملا ديموربل ًاكالهتسا رثكألا ١٥ـلا نادلبلا يف زرحأ يذلا مدقتلا 
يماع يف ٥ةداملاب ةلماعلا نادلبلا كالهتسا عومجم نم ةئاملا   :٢٠٠١ و٢٠٠٠ 

. ةريخألا ةنوآلا يف اهيلع ةقفاوملا تمت فارطألا ددعتم قودنصلاعيراشم كيسكملاو نيصلا ىدل ناك  •
ليثيمل ا ديمورب ضيفخت عيراشم ذيفنتب ًايلاح موقتايقيرفأ بونجو دنليات ءاثنتس اب نادلبلا عيمجف

صلخت لل ةينطوةطخ دنليات دعتو . فارطألا ددعتم قودنصلانم ةلومم هنم يجيردتلا صلختلاو 
دقف ،صاخلا اهعضول ًارظنو. يجيردتلا نم ليومتلا ىلع لوصحلل بلط بايقيرفأ بونج تمدق ت 
 .ةيملاعلا ةئيبلا قفرم

يماع نيب ةرتفلا يف ةئاملا يف  ٢٨ هتبسنليثيملا ديمورب يف ًاضيفخت ةعمتجم  ١٥ـل ا نادلبلا تققحو •
نم كلذو ٢٠٠٢ و٢٠٠٠ نط١٥ ٢٤٠  نع لقي ام ىلإ ًا  نط ١١ ٠٠٠   .)٢لودجلا ( 

صاخلا ساسألا طخ كالهتسا ا ةميق نم ةئاملا يف  ٤٠نم رثكأ ىلع ءاضقلاب نادلب ةسمخ تماق  •
 ).٢لودجلا  (٢٠٠٢ماع لولحب 
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بملا ليثيملا ديمورب كالهتساو ساسألا طوطخ– ١لكشلا  نادلبلاو ٥ةداملاب ةلماعلا نادلبلا ميلاقأ يف هنع غل    
نم ةرتفلا يف ،ا   ىلإ ١٩٩١ةلماعلا ريغ   )ةيرتملا نانطألاب (٢٠٠٢ 

  نوزوألا ةنامأ تانايب نم تبسح: ردصملا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يتل ا نادلبلا (٥ةداملا فارطأل ليثيملا ديموربل كالهتسا ىلعأ ىدل ليثيملا ديمورب تاضيفخت   :٢لودجلا 
ماع يف يرتم نط ٣٠٠نم رثكأ تكلهتسا   ٢٠٠٠( 

 )ةيرتملا نانطألاب(ليثيملا ديمورب كالهتسا 
ةورذلاةنس دنع دلبلا   ٢٠٠٢ ٢٠٠١ )ب( 

يف ضيفختلا 
ليثيملا ديمورب 

 ٢٠٠٢ماع يف 
 ةورذلا ةنس ذنم

ديمورب ضيفخت 
ماع يف (ليثيملا 

نم ) ٢٠٠٢
 ساسألا طخ

لومم عورشم 
قودنصلا نم 

ددعتم 
 )أ(فارطألا

 معن ٪١ ٪٤٨ ١ ٨١٣ ٢ ٦٠٣ ٣ ٥٠١ نيصلا
 معن )أ(٪٤٥ )أ (٪٧٦ ٦٤٥ ٢ ٧٠٢ ٢ ٧٠٢ برغملا
 معن ٪٦ ٪٢٦ ١ ٧٧٩ ١ ٨٣٤ ٢ ٣٩٧ كيسكملا
 معن ٪٦٧ ٪٧٢ ٣٩٨ ٤٢٩ ١ ٤٠٨ ليزاربلا

 معن ٪٥٥ ٪٦٩ ٤١٧ ٩٠٧ ١ ٣٦٥ يوبابمز
 )ه(معن )ه( ٪١٠ ١ ١٨٢ ١ ٣١١ ١ ٣١١ الاميتاوغ

 )ج( ٪٢ ٪٢ ٩٩٠ ٩٩٤ ١ ٠٠٧ ايقيرفأ بونج

 معن ٪٤٢ ٪٥١ ٤٦٨ ٣٧٩ ٩٦٤ ايكرت
 )ه(معن )ه( ٪١٩ ٦٨٨ ٨٥٢ ٨٥٢ سارودنه

 معن ٪٥٩ ٪٦٧ ٢٨١ ٥٩٨ ٨٤١ نيتنجرألا
 ت )ه( ٪رفص ٧٨٤ ٤٨٥ ٧٨٤ دنليات
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 )ةيرتملا نانطألاب(ليثيملا ديمورب كالهتسا 
ةورذلاةنس دنع دلبلا   ٢٠٠٢ ٢٠٠١ )ب( 

يف ضيفختلا 
ليثيملا ديمورب 

 ٢٠٠٢ماع يف 
 ةورذلا ةنس ذنم

ديمورب ضيفخت 
ماع يف (ليثيملا 

نم ) ٢٠٠٢
 ساسألا طخ

لومم عورشم 
قودنصلا نم 

ددعتم 
 )أ(فارطألا

 معن ٪١٨ ٪٣٨ ٤٦٧ ٦٥٠ ٧٥٧ اكيراتسوك
 معن )و( ٪٣٨ ٤٥٠ ٧٢٠  ٧٢٠ رصم
 معن ٪٢٢ ٪٤٥ ٢٧٥ ٣٩٨ ٤٩٧ يليش
 معن )ه( ٪١٦ ٣٢٩ ٣٦٥ ٣٩١ نانبل

عوم ٤٤ طسوتم ١٠،٩٦٦ ١٥،٢٣٧ ١٩،٤٩٧ ا٪   

ماع يف داتعملا نم ىلعأ تادراول ةجيتن ٢٠٠٢ماع يف ةيداع ريغ ةروصب ضافخنا   )أ(  ٢٠٠١.  
  .دلبلا يف ليثيملا ديموربل اهنع غلبم كالهتسا ةبسن ىصقأ  )ب(
  .ةيملاعلاةئيبلا قفرم نم ًاعورشم ايقيرفأ بونج تبلط   )ج(
  .فارطألا ددعتم قودنصلل هميدقتل ريضحت= ت   )د(
ماع يف كالهتسالا يف ثدح يذلا عيرسلا ومنلل ًارظن ساسألا طخ نم ىلعأ ٢٠٠٢ماع يف كالهتسالا ناك   )ه(  ٢٠٠٠ .
و ىلع لاثتمالا نم نيكمتلل ًاديدحت تعضو فارطألاددعتم قودنصلل عيراشم نانبلو سارودنهو الاميتاوغ ذفنتو . ةعرسلا هج 
  .فارطألا ددعتم قودنصلا ىلإ ًابيرق ليثيملا ديمورب نم صلختلل ةينطو ةطخ دنليات مدقت نأ ررقملا نمو
ماع يف ساسألا طخ ىوتسم تققح اهنكلو ٢٠٠٢ماع يف ساسألا طخ قوف رصم كالهتسا ناك   )و(  ،٢٠٠٣.  
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  لوألا لييذتلا
ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملاب ةلصتملا تارييغتلاب ينعملا لاصتالا قيرف عامتجا نم ريرقت  

  ءاه قفرملا يف
يناثلا نيرشت١١يف ئشنُأ   -  ١ ةيفاضإلا ضيفختلا تاوطخ ةشقانمل لاصتا قيرف ٢٠٠٣ربمفون /   

يذلا ٩/٥ررقملا يف هيلإ يعد ام وحن ىلع ) ١ (٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ليثيملا ديموربل ةتقؤملا   ،
ماع يف ،فارطألا عامتجا ررقي نأ"ىلع صني  ةددحملا ةتقؤملا تاضيفختلا نم ديزم نأشب ٢٠٠٣   ،

ةرقفلا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا ىلع قبطت اهدعب امو ٢٠٠٥ةرتفلل ليثيملا ديموربل  ةداملا نم ١   ٥."  
ضيفختل ةيوئملا ةبسنلاو ةيلحرملا تاضيفختلا تيقوت نم ًالك عامتجالا يف نوكراشملا سرد   -  ٢
تيقوت يف ةنورملا نم ردق ءادبإ ىلع ةيبوروألا ةعامجلا نم نولثمم قفتا دقو. ليثيملا ديمورب كالهتسا  
يف ةمهم ةيلحرملا تاضيفختلا ربتعتو . ةريخألاو ىلوألا اميس الو ،ةيوئملا اهبسن يفو ةيلحرملا تاضيفختلا
  .ماتلا يجيردتلا صلختلا فادهأ ىلإ لوصولا يف فارطألا ةدعاسم
نوزوألا ةنامأ عقوم ىلع ةعوضوملا ةلصفملا تامولعملا ىلع ةيبوروألا ةعامجلا نوكراشملا ركش   -  ٣

) ١ (٥ةداملا فارطأ ىدل ليثيملا ديمورب نم صلختلا يف زرحملا مدقتلا زربت يتلا ةيلودلا ةكبشلا ىلع 
(UNEP/OzL.Pro.15/3/Add.1) . ةئاملا يف ٥٧ةبسن نم صلختلل طيطختلا يرجي هنأ تامولعملا كلت نيبتو  

عم فارطألا ددعتم قودنصلل ةيلاحلا تادوقعلا ىلإ ًادانتسا ٢٠٠٧ماع لولحب ليثيملا د يمورب مادختسا نم  
  .هنم صلختلاو ليثيملا ديمورب ضيفختل) ١ (٥ةداملا فارطأ 

فارطأل ةيدرفلا فورظلا يف تافالتخالا مهرابتعا يف لاصتالا قيرف يف نوكراشملا عضو دقو   -  ٤
نم ةيفاك تايمك ىلإ ا حن هزرحت يذلا مدقتلا ثيح نم) ١ (٥ةداملا   اجاحو ليثيملا ديمورب نم صلختلا و

  .ًابعص ًارمأ لئادبلا ىلع لوصحلا حبصي امدنع ،ةريخألا ثالثلا تاونسلا يف ليثيملا ديمورب
ًامهم ًارمأ فارطألا ددعتم قودنصلل دقع لامكإل ريصق تقول ةينمزلا ةرتفلا دم نأ يؤر دقو   -  ٥
ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماعلا فارط ألل ،ءاضتقالا دنع ،ةددحم فورظ يف صلختلل ا ٥   اقافتا تلجع يتلا  
ةموكحلا ةقث ىلع ةظفاحملا يف دعاست نأ هذهك " نامأ ةكبش"نأش نمو . فارطألا ددعتم قودنصلا عم

ةلماعلا ريغ فارطألا مدقتت امدنع ةصاخبو ،ليثيملا ديمورب ضيفخت فادهأ ىلإ لوصولا يف نيعرازملاو 
ا نم١ةرقفلاب  ليثيملا ديموربل ةجرح تامادختسال تابلطب٥ةدامل    .  

نأ ذإ ٢٠٠٥ماع دعب ةيفاضإ ةيلحرم تاضيفخت ديدحت عجنألا نم هنأ ىلع نوكراشملا قفتا   -  ٦  ،
ةرتف لك ءانثأ عطقت يتلا ةيلحرملا تاضيفختلاب تامازتلالا صحف ىلإ جاتحيس فارطألا ددعتم قودنصلا 

ا ليومت  ةرقفلاب ةلماعلا فارطألا ةدعاسم ىلإ ةجاحلاو تاونس ثالثدم ةداملا نم ١  كلتب ءافولا يف ٥   
  .تامازتلالا
بلغألا يف ةئاملا يف ٢٠ةبسنب ةيجيردت تاضيفخت نم نوكتي يطخ ضيفخت ذاختا نأ يؤر دقو   -  ٧  
رظنأ (حقنم ينمز لودج ميدقت ىلع ةيبوروألا ةعامجلا ولثمم قفتا دقو . هقيقحت نكممو ًايلمع ًارمأ نوكيس

نم ةمدقملا تانايبلا اذكو لاصتالا قيرف يف رودت يتلا تاشقانملا هيف ىعارت يتلا فارطألا هيف ر ظنتل) قفرملا
  .UNEP/OzL.Pro.15/3/Add.1ةقيثولا يف ةيبوروألا ةعامجلا 
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يناثلا نيرشت١٢يف تحقن  - ةحرتقملا تاليدعتلا    ٢٠٠٣ربمفون / 
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب ىلع تاليدعت
  ءاه قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملاب ةقلعتملا تاليدعتلا

ًاثلاث ٨ةرقفلا دعب ةيلاتلا ثالثلا تارقفلا فاضت   -  ١ لوكوتوربلا نم٥ةداملا نم ‘ ٢‘) د(   :  
ه نم١ةرقفلا بجومب لماع فرط لك ىلع   رركم‘ ٢‘ ةرتف يف هنأ نمضي نأ ةداملا هذ  

يناثلا نوناك١نم أدب ت يتلا ًارهش رشعينثإل ا ىنثإ ةرتف لك يفو ٢٠٠٨رياني /   ،
ًايونس هجاتنإو هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا زواجتت الأ ،كلذ دعب ًارهش رشع 

ةئاملا يف٦٠ءاه قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم  يونسلا طسوتملا نم    
ةيا ١٩٩٥نم ةرتفلل هجاتنإو هكالهتسال بوسحملا   ىتحو   ؛١٩٩٨ 

نم١ةرقفلا بجومب  لماع فرط لك ىلع  ًاثلاث‘ ٢‘ ةرتف يف هنأ نمضي نأ ةداملا هذه   
يناثلا نوناك١يف أدبت يتلا ًارهش رشع ىنثإلا  ىنثإ ةرتف لك يفو ٢٠١٠رياني /   ،

ًايونس هجاتنإو هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا زواجتت الأ ،كلذ دعب ًارهش رشع 
ةئاملا يف٤٠ءاه قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم  يونسلا طسوتملا نم    

ةيا ١٩٩٥نم ةرتفلل هجاتنإو هكالهتسال بوسحملا   ىتحو   ؛١٩٩٨ 
نم١ةرقفلا بجومب  لماع فرط لك ىلع  ًاعبار‘ ٢‘ ةرتف يف هنأ نمضي نأ ةداملا هذه   

يناثلا نوناك١نم أدبت يتلا ًارهش رشع ىنثإلا  ةرتف لك يفو ٢٠١٢رياني /  ىنثإ ، 
ًايونس هجاتنإو هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا زواجتت الأ ،كلذ دعب ًارهش رشع 

ةئاملا يف٣٠ءاه قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم  يونسلا طسوتملا نم    
ةيا ١٩٩٥نم ةرتفلل هجاتنإو هكالهتسال بوسحملا   ىتحو   ؛١٩٩٨ 

  ءاه قفرملا يف ةجردملا داوملاب قلعتي اميف تاليدعتلا نم ديزم  .../...:ررقم عورشم 
ةداملا نم ٩ةرقفلا يف هيلع صوصنملا ءارجإلل ًاقفو ،دمتعي نأ  ىلعو ،لايرتنوم لوكوتورب نم ٢   

ةعضاخلا داوملاب قلعتي اميف تاليدعتلا ،لوكوتوربلا نم ٦ةداملاب ًالمع تيرجُأ يتلا تامييقتلا ساسأ   
عامتجالا ريرقتل **قفرملا يف نيبملا وحنلا ىلع ،لايرتنوم لوكوتو ربل ءاه قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل  
  ؛فارطألل رشع سماخلا
  :يلي ام لداعي هالعأ ينوناقلا صنلا: قيلعت

ةيوئملا ةبسنلا  ةباقرلا لودج ةنسلا
 ضيفختلل

 قيلعتلا

 يلاحلا ةباقرلا لودج -- ١٩٩٨ - ١٩٩٥ةرتفلا يف ديمجت  ٢٠٠٢
 يلاحلا ةباقرلا لودج ٪٢٠ ساسألاطخ نم ضيفخت  ٪٢٠ ٢٠٠٥
  ٪٢٠ ساسألا طخ نم ضيفخت ٪٤٠ ٢٠٠٨
  ٪٢٠ ساسألا طخ نم ضيفخت ٪٦٠ ٢٠١٠
  ٪١٠ ساسألا طخ نم ضيفخت ٪٧٠ ٢٠١٢
 يلاحلا ةباقرلا لودج -- يئاهنلا صلختلا ٢٠١٥
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  يناثلا لييذتلا
  قفرم
  )١( ٥ةداملا بجومب ةلماعل ا فارطألاب ليثيملا ديمورب ضيفختل ةتقؤملا تاوطخلا نم ديزم

تبلط امبسح ،اهيلإ ةمضنملاو ءاضعألا لودلاو ةيبوروألا ةعامجلا اهتمدق يتلا تامولعملا 
زومت١١-٧نم ةرتفلا يف دقعنملا ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عامتجا يف فارطألا  هيلوي / 

  لايرتنوم يف ٢٠٠٣

  ةيلاحلا ةباقرلا ريبادت  - ١
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل (MB)ليثيملا ديموربل ةيلا حلا ةباقرلا ريبادت نإ ةداملا نم ١  اهيلإ راشيو  (٥ 

  ):٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألاب دعب اميف انه 
 ؛١٩٩٨ و١٩٩٧، ١٩٩٦، ١٩٩٥ماوعألا يف كالهتسا طسوتمك ساسأ طخ  •
 ؛٢٠٠٢ماع يف كالهتسالا ديمجت  •
ماع يف كالهتسالا يف ضيفخت %٢٠ •  ؛٢٠٠٥ 
 .٢٠١٥ماع لولحب كالهتسالا نم صل ختلا •

ررقملا صني نأ ىلع٩/٥  ةتقؤملا تاضيفختلا نم ديزم نأشب  ٢٠٠٣ماع يف فارطألا عامتجا ررقي "  
اهدعب امو ٢٠٠٥ ةرتفلل ليثيملا ديموربل ةددحملا مب ةلماعلا فارطألا ىلع قبط  ةداملا نم ١ةرقفلا ىضتق   ت  

تاوطخديدحتيف فرطألا ةدعاسم ةيغب و". ٥ ا ،ةبسانملا ضيفختلا   نادلبلاو ةيبوروألا ةعامجلا تقفت 
زومت١١- ٧نم ةرتفلا يف د وقعملا ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عامتجايف اهيلإ ةمضنملا ةرشعلا  هيلوي / 

امولعملا نم ديزم ميدقت ىلع لايرتنوم يف٢٠٠٣   .فارطألا اهيف رظنت يكل ت 

  يجيردتلا صلختلا تاعورشمو يلمعلا نايبلا تاعورشم  - ٢
نادلبلا نم ديدعلا يف (MLF)فارطألا ددعتم قودنصلاب ةصاخلا يلمعلا نايبلا تاعورشم لامكتسا مت   

هنأ تدجوو جئاتنلا ليلحتب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تماق دقو . ٥ةداملا بجومب ةلماعلا 
ليثيملا ديمورب عراضت لئادبلا نم رثكأ وأ ًادحاو نأ تبث دقف ،ةربتخُملا ليصاحملاو فقاوملا عيمجل ةبسنلاب 

تابنل ةبسانم لئادب ديدحت متي مل : ناءانثتساكانه ناك دقو . ةفدهتسملا ضارمألا/تافآلا ةحفاكم يف
، ٢٠٠٢ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل (ايقيرفأ لامش يف ةجزاطلا رومتلاو نيصلا يف غنسنجلا 

  ).٢٠٠٣يداصتقالا مييقتلاو ايجو لونكتلا قيرف
ىلع حاجنب اهيف لئادبلا مادختسا مت ةديدع ةلثمأ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تددح امك 

ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ نادلبلاو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلاب يراجتلا ىوتسملا  تارايخلا ةنجل  (٥ 
ونكتلا قيرف٢٠٠٢ليثيمل ا ديموربب ةينعملا ةينقتلا   ).٢٠٠٣يداصتقالا مييقتلاو ايجول ، 

يف موقت يتلاو ليثيملا ديمورب نم صلختلل ًاعورشم ٣٨فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأ   
نادلبلا نم ًادلب نيثالثو ةسمخ يف ليثيملا ديموربل ةيسيئرلا تامادختسالا نم صلختلاب نهارلا تقولا 
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ديمورب تامادختسا نم ٪١٠٠نم صلختلاب تاعورشملا هذه ضعب موقتس . ٥ةداملا ب جومب ةلماعلا  
تاعورشملا هذه موقتو . نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسا داعبتسا عم ،ليثيملا
يمدختسم /نيحالفلا نم ةريبك دادعأ بيردتب موقتو ،عرازملا يف ةلاعف ةليدب تاماخ/تادعم بيكرتب
  .لئادبلا مادختسال ىلثملا قرطلا ىلع ليثيملا ديمورب

تاوطخ دوجوب ديفت فارطألا ددعتم قودنصلا عم تاقافتا ،تاعورشم اهيدل يتلا نادلبلا عيمجلو 
  .ليومتلل طرشك هنم صلختلل ةقباس لامعأ وأ/و ليثيملا ديموربل ةقباس ضيفخت

  )١(٥ةداملا ب جومب ةلماعلا فارطألا ىدل ليثيملا ديمورب كالهتسا  - ٣
يلاوح ٥ةداملا بجومب ةلماعلا لودلل كالهتسالا ساسأ طخ ناك  ًانط ١٥٥٥٠  دقو ). ١٩٩٨- ١٩٩٥( 

ماع يف نط ١٧٦٠٠تغلب يتلاو هتورذ ىلإ عفتر ا دقو ١٩٩٨  نم برقي ام ىلإ ًارخؤم تضفخن ا، 
ماع يف نط ١٣٤٠٠ ليثيملا ديموربل ًاضيفخت ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا تققح دقو . ٢٠٠٢  يذلاو  

ماع نيب ام ةرتفلا يف ٪٢٠طسوتملا اذه لداعي  ماعو ٢٠٠٠  ليصفتلا نم ديزمل٢قفرملا رظنأ (٢٠٠٢   .(  
ةداملا بـجومب ةلماعلا فارطألا اهتغلبأ يتلا كالهتسالا تاناـيب ىلع تيرجُأ يتلا تاليلحتلا تنيب دقو 

نأ نوزوألا ةنامأل ٥ ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ٪٤٨  بأ دق٥  نم )٢(رفص كالهتساب ًارخؤم تغل   
يتلاو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ًافرط نورشعو نانثا ماـق امك ). ١لودجلا(ليثيملا ديمورب   

 ٪٨٠ًايلاح كلهتسي . ًارخؤم رفص كالهتسا نع غالبإلاب ليثيملا ديمورب مادختسا نع لبق نم تغلبأ
ليثيملا ديمورب نم ًايرتم ًانط٦٠نم لقأ وأ ًارف  ص٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ًابيرقت   .  

   ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلاب ليثيملا ديمورب كالهتسا تاقاطن : ١لودجلا 
 ٪ ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا ددع  ليثيملا ديمورب كالهتسا

 ٪٤٨ ٦٠ رفص
نط٦٠ –رفص نم  <   ٣١ ٣٩٪ 

نط٣٠٠ – ٦١نم   ١٠ ١٣٪ 
نط ٣٠٠نم <    ١١ ١٤٪ 

 ٪١٠٠ ١٢٦ نادلبلا ددع يلامجإ
  .فارطألا نم فرط لك لبق نم اهنع غالبإلا مت ةنس رخآ ىلإ ليلحتلا دنتسا. نوزوألا ةنامأ تانايب ةدعاق: ردصملا

                                                           
مت ثيح ،يلعفلا ريدقتلا نم ربكأ ٢٠٠٢ماع ريدقت ربتعي   )١( ماع تانايب مادختسا   ٢٠٠٢ ، اهغالبإ لاح يف  

تمت يتلا تاضيفختلا سكعت مل يتلاو ٢٠٠١ماع تانايب مادخ تسا مت دقف ،ةنسلا هذه نع تانايب رفاوتتمل امدنع نكلو   
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل يلكلا كالهتسالا ربتع . ديمجتلا ىوتسمب ءافولل يلاوحب لقأ ٥يو يف ساسألا طخ نم ٪١٤   

  .٢٠٠٢ماع 
ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا نم ًادلب ١٢٦ـب صاخلا ليلحتلا دنتس ا  )٢( ةنس رخآ ىلإ ٥  لك نم اهنع غلبُأ  

  ).٢لودجلا( فرط
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ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ًافرط نوعبسو نانثا )٣(ديمجتلا ىوتسم ىلإ لصو تغلبأ يتلاو ٥   
ـلا نيب نمو. ٢٠٠٢ماع نع تانايب  نآلا موقت ،ديمجتلا ىوتسمب يفت مل ا ١٢   أ تغلبأ يتلا ًافرط  ٥ 

فارطأ ةثالث كانه نأ امك ،لاثتمالل اهلهؤتس فارطألا ددعتم قودنصلل تاعورشم ذيفنتب فارطأ 
  .لاثتما تاعورشمب تاحرتقم دادعإ ةلحرم يف رثكأ وأ ىرخأ

ربل ةيرطق تاضيفخت قيقحت مت٢٠٠٠/٢ و١٩٩٨ماع نيب اميف  يلاوح ةطساوب ٪٢٠نم رثكأ ليثيملا ديمو ،   
ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا نم كالهتسالا ةريبكو ةطسوتم ،ةليلق ًادلب ٤٧ طسوتم ناك دقو . ٥ 

ىتح ١٩٩٨نم  (٪٦٧نادلبلا هذه نيب ليثيملا ديمورب يف ضيفختلا  تاضيفختلا فلتختو ). ٢٠٠١/٢ 
ىلإ ١٠٠نم نادلبلا هذه نيب ةيلعفلا  ًانط٢٠٥٦  نم ًايرتم     .ةرتفلا هذه لالخ ليثيملا ديمورب 

يلاوح ماق ٢٠٠١/٢لولحبو  ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ًافرط ٥٠،  اهكالهتسا ضيفختب ٥   
نم ديزمل ءاب لودجلا ١قفرملا رظنأ(يرطقلا ساسألا طخ ىوتسم نم لقأل ليثيملا ديمورب نم يرطقلا   ،

ا هذه نم ًادلب٤٣غلبأ دقو ). ليصفتلا لكل يرطقلا ساسألا طخ نم لقأ ليثيملا ديموربل كالهتساب نادلبل  
  .٪١٠٠ -  ٢٠نم يلاوحب مهنم 
لولحب ليثيملا ديمورب كالهتسا يف تققحت يتلا تاضيفختلا ٢لودجلا نيبيو  رثكأ يف ٢٠٠١/٢  ًافرط ١٥   

نم ٪٤٠ضيف ختلا طسوتم غلب دقو. ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ليثيملا ديموربل ًاكلهتسم   
ديدعلا أدب امنيب ،ليثيملا ديمورب نم صلختلل تاعورشم ذيفنتب نادلبلا هذه ةيبلاغ موقتو . ةيرطقلا ةورذلا
نيصلا نم لك موقتو . تانايبلا هذه عيمجت دعب صلختلل تاعورشم ًارخؤم ىرخألا نادلبلا نم
نم ديزمل ٢ قفرملا رظنأ(فارطألا ددعتم قودنصلل تاعورشمب تاحرتقم دادعإب دنلياتو كيسكملا و  
  ).ليصفتلا

نم ليثيملا ديموربل ًاكلهتسم ًافرط ١٥رثكأ يف تمت يتلا تاضيفختلاب لماش نايب : ٢لودجلا   
ماع يف يرتم نط ٣٠٠نم رثكا تكلهتسا يتلا نادلبلا (٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا   ٢٠٠٠(  

 دلبلا )يرتم نط(ليثيملا ديمورب كالهتسا 
ةنس يف 

 )ب(ةورذلا
  ةريخألا ةنسلا يف

وأ٢٠٠١(  ٢٠٠٢( 

ديمور ب يف ضيفختلا
  ٢٠٠٢يف ليثيملا 

 )٢٠٠١وأ(

تاعورشم 
ددعتم قودنصلا 

 )د(فارطألا

 دادعإلا يف ٪٤٨ ١٨١٣ ٣٥٠١ نيصلا
 معن )أ( ٪٧٦ ٦٤٥ ٢٧٠٢ برغملا
 دادعإلا يف ٪٢٦ ١٧٧٩ ٢٣٩٧ كيسكملا
 معن ٪٧٠ ٤٢٩ ١٤٠٨ ليزاربلا

 معن ٪٣٤ ٩٠٧ ١٣٦٥ يوبابميز
 معن ٪١٠ ١١٨٢ ١٣١١ الاميتاوغ
 )ج( ٪١ ٩٩٤ ١٠٠٧ ايقيرفأ بونج
 معن ٪٦١ ٣٧٩ ٩٦٤ ايكرت

                                                           
يلامجإ نم ًافرط ٧٢غلبأ   )٣( ماع كالهتسا نع ًافرط ٨٤  لولحب نوزوألا ةنامأل ليثيملا ديمورب نم ٢٠٠٢   ٣٠ 

  .٢٠٠٣ربمتبس /لوليأ
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 دلبلا )يرتم نط(ليثيملا ديمورب كالهتسا 
ةنس يف 

 )ب(ةورذلا
  ةريخألا ةنسلا يف

وأ٢٠٠١(  ٢٠٠٢( 

ديمور ب يف ضيفختلا
  ٢٠٠٢يف ليثيملا 

 )٢٠٠١وأ(

تاعورشم 
ددعتم قودنصلا 

 )د(فارطألا

 معن ٪١٩ ٦٨٨ ٨٥٢ سارودنه
 معن ٪٦٧ ٢٨١ ٨٤١ نيتنجرألا
 دادعإلا يف ٪٠ ٧٨٤ ٧٨٤ دناليات

 معن  ٪٣٨ ٤٦٧ ٧٥٧ اكيراتسوك
 ًاثيدح ٪٠ ٧٢٠ ٧٢٠ رصم
 معن ٪٢٠ ٣٩٨ ٤٩٧ يليش
 معن ٪٧ ٣٦٥ ٣٩١ نانبل
  ٪٣٢طسوتم  ١١٨٣١ ١٩٤٩٧ يلامجإلا
ةداعلا ريغ يف٢٠٠٢ماع يف ضفخنم كالهتسالا   )أ( ماع يف فولأملا نم ربكألا تادراولا ببسب ،   

٢٠٠١  
ةورذلا ماع نع ليصفتلا نم ديزمل١قفرملا ىلإ عجرا  )ب(    
  ةيملاعلا ةئيبلا قفرم تاعورشم نم ًاعورشم ايقيرفأ بونج تبلط  )ج(
  فارطألا ددعتم قودنصلل مدقتلل دادعإلا يف= دادعإلا يف   )د(

  ليثيملا ديمورب كالهتسا ىلع فارطألا ددعتم قودنصلا تاعورشم ريثأت  - ٤
ديمورب نم نط ٨٠٠٠نم برقي ام ةلازإل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيلاحلا تاعورشملا ىلع دقاعتلا مت   

ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا يف كالهتسالا فصن نم برقي ام لداعت يتلاو ،ليثيملا ماع يف ٥  مت . ٢٠٠٠ 
ـلا نم ٪٧٥ةلازإل طيطختلا  نط ٨٠٠٠  نط٥٩٨٤يأ (  ماع ةيا )    ةلازإل طط ٢٠٠٥لولحب  خ امنيب ؛

ًانط٧٥٧٤ (٪٩٥ ماع ةيا )    بسح ،ليثيملا ديمورب يف تاضيفختلا درت ). ٣لودجلا  (٢٠٠٧لولحب
  .٣قفرملا يف ميلاقألا 

ةيلاحلا تاعورشملا يف ليثيملا ديمورب نم نط ٨٠٠٠نم برقي ام ةلازإ تاتيقوت   :٣لودجلا   
  فارطألا ددعتم قودنصلل

ةلازإ تاونس 
 ليثيملا ديمورب

اهتلازإ ررقملا ةيمكلا 
تاعورشملا ةطساوب 

 )يرتم نط( ةيلاحلا

ةيوئملا ةبسنلا 
 ةيمكارتلا

 فارطألا

١٩ ١٥٢٩ ٢٠٠٢- ١٩٩٩٪ 
٧٥ ٤٤٥٥ ٢٠٠٥- ٢٠٠٣٪ 
٩٥ ١٥٩١ ٢٠٠٧- ٢٠٠٦٪ 
١٠٠ ٣٩٩ ٢٠٠٩- ٢٠٠٨٪ 

  ٧٩٧٤ يلامجإلا

، اربلا ،ايفيلوب ،نيتنجرألا يليش ،ليز
 ، ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ،وغنوكلا
ةيروهمج ،ابوك ،ايتاورك ،اكيراتسوك 

، يمودلا رصم ،روداوكإ ،ناكين
 ، سارودنه ،الاميتاوغ ،اناغ ،ايجروج
 ، اينودقم ،نانبل ،اينيك ،ندرألا ،ناريإ
 ، وريب ،ايريجين ،برغملا ،يوالم

،  يرس ،لاغنسلا ،اينامور اكنال
، ليزاوس ،نادوسلا ايكرت ،ايروس ،دن
 .يوبابمز ،ياوجوروأ ،ادنغوأ
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يف ليثيملا ديمورب كالهتسا ضيفختب تاعورشملا موقت نأ ًاططخم ناك ٢٠٠٢ماع يف  غلبي يلامجإب ًادلب ٢٣   
ذه تققح ،عقاولا يف نكلو ،ًانط٣٧٤٠ ةيلامجإ غلبي ضيفختب تماق ثيح ،عرسأ تاضيفخت نادلبلا ه  
ماع يف ًانط ٢٦٠٠  ٪٣٠تغلب ليثيملا ديموربل ةركبم تاضيفخت نادلبلا هذه تققح دقو . )٤(٢٠٠٢ 
  .فارطألا ددعتم قودنصلا لبق نم بولطملا ىوتسملا تحت

لالخ نم ليثيملا ديمورب نم صلختلل ةيفاضإ تاعورشم رارقإ نيمداقلا نيماعلا لالخ متي نأ عقوتملا نم 
ةيئانث تادعاسمل ًاقبطو(GEF)ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو ،فارطألا ددعتم قودنصلا  قفاوت نأ عقوت . ،  يو

 ٧٠٠٠يلاوح نم ص لختلل ةديدج تاعورشم ىلع ليثيملا ديمورب نم مخضلا كالهتسالا تاذ فارطألا
ليصفتلا نم ديزمل٢قفرملا رظنأ (ليثيملا ديمورب نم نط   .(  

ةريبك ةبسن نم صلختلا متي نأ يد   لولح لبق ليثيملا ديمورب نم ) ٪٨٥نم رثكأ (ا نم نوكي هنأ ودبي
لعفلاب تققحت يتلا تاـضيفختلاب ةصاخلا تايـطعملل ًاقبط كلذو ٢٠١٠ماع  ديزمل ٤قفرـملا رظنأ (،   

ليصفتلانم ةوطخب ءافولل تاضيفخت لمع ىلإ ريبكلاو طسوتملا ،ليلقلا كالهتسالا تاذ نادلبلا جاتحتو ).  
ماع لولحب ٪٢٠ضيفختلا  ةسايسلل ًاقبط ليثيملا ديموربل ةديدج تاعورشمل ةلهؤم نوكت يكل ٢٠٠٥   ،

ب نادلبلا هذه موقت نأ عقوت. فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجلل ةماعلا نم ةيفاضإ ةيمك ةلازإ يو
ماع لولحب ًانط ٢٠٠٠لداعت ليثيملا ديمورب   ٢٠٠٥.  

  ليثيملا ديمورب تاضيفخت لدعم  - ٥
نم ءاهتنالل ةنس ٥,٤يلاوح ىلإ طسوتملا يف ليثيملا ديمورب نم صلختلل ةمئاقلا تاعورشملا جاتحت   

ورشملا بـلغأ نم ءاهتنالا مـتي نأ ًاردق. دحاولا عورشملا   ٢٠٠٢ةرتفلا يف ةمئاقلا تاع م ناك دـقو
لقأ ىدم ىلإ نكلو كلذك دمتعتو ةيرطقلا تاموكحلا تاسايس ىلع صلختلا ةرتف دمتعتو . ٢٠٠٧ –
اهتلازإ متي يتلا ليثيملا ديمورب ةيمك ريبك دح ىلإ فلتختو .تامادختسالا عاونأو ليثيملا ديمورب ةيمك ىلع
ةنسلا يف نط١٠٠نم ربكأ تاضيفخت ل نادلبلا ضعب يف طيطختلا مت دقو. رخآل عورشم نم  .  

ديمورب نم ٪٩٣يلاوح ةلازإ فارطألا ددعتم قودنصلا تاعورشم نم ىلوألا تاونس سمخلا لالخ متي   
طسوتملا يف ةنسلا يف٪٢٠يلاوح ةططخملا تاضيفختلا لدعم غلبيو . ليثيملا نادلبلا نأ ىلإ كلذ ريشيو .  

ةلازإب تادهعت تمدق ٥ةداملا بجومب ةلماعلا  ةباقرلا ريبادت هررقت امم ًاريثك عرسأ ةقيرطب ليثيملا ديمورب  
  .لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاحلا

غلب ليثيملا ديموربل ًاريبك ًاضيفخت ،ًالامجإ ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا تققح دقف ،لبق نم ركُذ امكو   ،
نيب ام ةرتفلا يف ٪٢٠يلاوح  ليثيملا ديموربل ةيلعفلا تا ضيفختلاب صاخلا ليلحتلا نيبي. ٢٠٠٢ و٢٠٠٠ 

ًادلب ٤٧ يف ٢٠٠١/٢ىتح تققحت يتلاو  تاضيفخت كانه نأ ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا نم ًايدارف إ   
ليثيملا ديمورب يمدختسمو تاموكحلا اهيف لذبت يتلا تالاحلا يف ةصاخ ،ىودج تاذ ًادج ةمخض 

ليثيملا ديمورب ضيفخت لدعم طسوتم غلب دقو. ةمئاقلا لئادبلا رارقإو لقن لجأ نم ةءانب ًادوهج  يف ٪٣٣ 
                                                           

ماع نع تانايب تغلبأ يتلا ًادلب ٢٣ـلاب صاخلا ليلحتلا   )٤( نوزوألا ةنامأل٢٠٠٢  هذه عيمج تققح دقو .  
فارطألا ددعتم قودنصلا تاعورشم لالخ نم ليثيملا ديمورب نم ةبولطملا تاضيفختلا ،ًادحاو ًادلب ادع امي ف ،نادلبلا

  .ةصاخلا م
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ىلإ ١٩٩٨نم ةرتفلا يف (تاضيفخت تققح يتلا نادلبلل ةبسنلاب ةنسلا  اذه نمضت دقو . )٥()٢٠٠١/٢ 
ةعبات صلخت تاعورشم دعب اهضعب كلمت ال يتلاو ريبكلاو طسوتملا ،ليلقلا كالهتسالا تاذ نادلبلا ليلحتلا 

  .فارطألا ددعتم قودنصلل
ةنسلا يف نيحالفلا نم ريبك ددع بيردت نكمي هنأ نآلا ىتح تاعورشملا هذه نم ةبستكملا تاربخلا نيبتو  
ًاحالف ٢٧٦٠نم رثكأ بيردت مت ،لاثملا ليبس ىلع نيتنجرألا يفف . ةدحاولا نيحالفلا نم ءارقفلا ،ًابلاغ ( 
ىلوألا ةنسلا يف لئادبل ا مادختسا ىلع) ةعساش ةحاسم ىلع ةعزوم ضرألا نم ةريغص عطق نوكلمي نيذلا
  .عورشملل

  يعيمجتلا ريرقتلا  - ٦
عيمجتلا اذه دادعإ مت دقو . ةيمانلا نادلبلا يف صلختلا ةيلمعل انكاردإ ىلع ريراقتلا عيمجت ةيلمع دعاست

دافنتسال يملعلا مييقتلا : "مهنم لكب صاخلا ريرقتلا ىلإ ًُادانتسامييقتلا قرفل نيكراشملا ءاسؤرلا ةطساوب 
 ٢٠٠٢ماع مييقت ريرقت "و" ٢٠٠٢ماع مييقت : نوزوألا دافنتسال ةيئيبلا تاريثأتلا"، "٢٠٠٢: نوزوألا
ةداملا عم ًايشمت كلذو "يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل لايرتنوم لوكوتورب نم٦،  عالطإلا نكمي .  

عقوملاو ozone/org.unep.www://http: يكبشلا عقوملا ىلع ةلماكلا مييقتلا ريراقت ىلع  
ozone/ch.unep.www://http.  

ديمورب مادختسا يف ةريبك تاضيفخت قيقحتب حمسي امب ةرفوتم ةبسانملا لئادبلا نأ يعيمجتلا ريرقتلا ركذ 
ددعتم قودنصلا لبق نم رفوتم ليومتلا نأ ةظحالم عم ) ١ (٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلاب ليثيملا 

نم ةيداصتقا زفاوح ميدقت يف ) ١ (٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ نادلبلا يف قاوسألا رمتست امك ،فارطألا 
  .لئادبلا هذهل ليجستلاو يراجتلا ساسألا ريفوت لجأ

دقف )ةبوطرلا ةيلاع ةجزاطلا رومتلا تيبثتو ،غنسنجلا تابن روذج نفعت ةحفاكم(نيتلاح ءانثتسا عم   ،
لكلو ) ١ (٥ةداملا بجومب ةلماعلا قطانملا عيمج يف تلمكتس ُايتلا يلمعلا نابلأ تاعورشم تماق 

تافآلا ةحفاكم لايح هتيلعاف يف ليثيملا ديمورب يهاضي رثكأ وأ ليدب ميدقتب ،ةبرجُملا فقاوملاو ليصاحملا 
، ًاجئاتن ةبكرملا تاينقتلا تطع أ ،ةدع تالاح يفو. ةفدهتسملا ضارمألاو ةيدارفإلا تاينقتلا نم ةيلاعف رثكأ
  .تافآلا ةرادإل لماكتم جمانرب نم ًءزج نوكت امدنع ةصاخ

نم ددع رارقإ حاجنبو نكمي هنأ ) ١ (٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلاب ةمئاقلا تاعورشملا تحضوأ 
فيلاكتلا يف فالتخالا يدؤي دقو ). ١ (٥ةداملا بج ومب ةلماعلا ريغ نادلبلاب ةصاخلا كلتل لثامم لئادبلا

ريغ نادلبلاب ةنراقم ) ١ (٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا يف ةفلتخملا لئادبلل ةيلضفأ ىلإ دراوملا رفوت ىدمو 
مت يتلا لئادبلا ميدقت يد ). ١ (٥ةداملا بجومب ةلماعلا   ا نم هنأ يلمعلا نايبلا تاعورشم ترهظأو

ضعب يف ىتح ،ةنس ٣ – ٢لالخ حاجنب اهتمءاومو ) ١ (٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادل بلاب اهتبرجت  
  .تافآ تاديبم تاجتنم ليجست نمضتت يتلا تالاحلا

                                                           
ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا نم ًادلب ٤٧ـلاب صاخلا ليلحتلا   )٥( ليثيملا ديمورب يف تاضيفخت تققح يتلاو ٥   

ىلإ ١٩٩٨نم ةرتفلا يف  ا يف٢٠٠١ىلإ وأ  (٢٠٠٢  ماع نع دعب تانايب اهيف مدق      ).٢٠٠٢ت مل يتلا تالاحل
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يلمعلا نايبلا تاعورشم نم نآلا ىتح ةبستكملا تاربخلا تنيب )ه ١ (٩/٥ررقملاب قلعتي اميف   ،
يلع حاجنب بلغتلا نكمي هنأ ،فارطألا ددعتم ق ودنصلا اهمعدي يتلا كلت لثم ،ةيرامثتسالا تاعورشملاو
دعبلا ىظحيو . ليثيملا ديمورب لئادبب ةصاخلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ،ةيخانملا ،ةينقتلا ةريثكلا تاقوعملا

  .لصاوتم مامتهاب) ١ (٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا يف تامادختسالا ضعب يف ةنيعم لئادبل يراجتلا 
ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلاب ةصاخلاو ةددحملا ةيلحملا فورظلاو ةيلوصحملا ةئيبلل لئادبلا ةمءاوم ةيلمع ربتعت  

لئادبلا هذه حاجنل ةيساسألا لماوعلا نم)١ (٥ دنهلا زوج فيل لثم ةيلحم ًاداوم نإف ،لاثملا ليبس ىلعف . ، 
لثم (ةينقتلا ةيلاع داومو ة ينف ةراهم ىلإ ًةداع جاتحت ةيساسأ مظن ةمءاوم نكمملا نم لعجت زرألا رشقو
ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا يف ةرثكب ةرفوتم ريغ )يرخصلا فوصلا  ،١ (٥.(  

  ٢٠٠٥ماع دعب ةحرتقملا ضيفختلا تاوطخ   - ٧
ىلع٩/٥ررقملا صني  نأ   ماع يف فارطألا عامتجا ررقي"  ةتقؤملا تاضيفختلا نم ديزم نأشب ٢٠٠٣   

داملا نم١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع قبطنت اهدعب امو  ٢٠٠٥ةرتفل ليثيملا ديمورب ل ةددحملا  ة 
٥".  

يعيمجتلا ريرقتلاو ٢٠٠٢ماعل ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل مييقتو وه ريرقتلا اذه نيبيو   
يلمعلا نايبلا ءارجإ مت يتلا لئادبلا نأب٢٠٠٣ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل  ىدل اهيلع    
ددعتم قودنصلل ةعباتلا يلمعلا نايبلا تاعورشم ةجيتن ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ريثكلا   

لئادبلا مدختستو . فارطألا كلت ىدل ليثيملا ديمورب كالهتسا يف ةريبك تاضيفخت ىلإ تدأ دق فارطألا
ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل  (٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا ىدل يراجتلا ىوتسملا ىلع حاجنب 

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ٢٠٠٢ليثيملا  بجومب ةلماعلا فارطألا نم ريثكلا موقيو ) ٢٠٠٣، 
يجيردتلا صلختلا تاعورشم ذيفنتب نآلا٥ةداملا   .  

تاضيفخت يرجت نأ نكمي٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا نأ ىلإ هالعأ لئالدلا ريشتو    ، ليثيملا ديمورب يف  
ةجيتنو . ٢٠١٥ماعل لايرتنوم لوكوتوربل يلاحلا ينمزلا لودجلا نم عرسأب يجيردتلا صلختلاب موقت امك 

ةيلاتلا ةتقؤملا ضيفختلا تاوطخ اوحرتقا دق اهيلإ ةمضنملا ١٠ـلا نادلبلاو ةيبوروألا ةعامجلا نإف ،كلذل   
  :٢٠٠٥ماع دعب امل 

  ليثيملا ديموربل ةحرتقملا تاضيفختلا لودج  ةنسلا
ساسألا طخ ىلع ضيفخت٪٦٠  ٢٠٠٧    
ساسألا طخ ىلع ضيفخت٪٧٥  ٢٠٠٩    
ساسألا طخ ىلع ضيفخت٪٩٥  ٢٠١٢    
  يجيردت صلخت  ٢٠١٥
يف ليثيملا ديمورب تالامعتسال ةجرحلا تامادختسالا   ٢٠١٥

ريياعملا ىلع ًايرج (لئادب دجوت مل اذإ ةددحم تالاح 
  )٩/٦ررقملا يف ةدراولا 
- ٨٧٥٢مقرلا ىلع  (Tom Batchelor)رولشتاب موتب لاصتالا ىجريـف ،ةلئسألا نم ديزملا كيدل ناك اذإ 

  .int.eu.batchelor@cec.tomوأ + ٣٢٣- ٢٩٦
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لوألالييذتلا   ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ليثيملا ديمورب نم كالهتسالا   : 
  نوزوألا ةنامأ تانايب نم ةاقتسم ،ميلقإلا بسح ليثيملا ديمورب كالهتسا يف تاهاجتالا  :فلأ لودجلا

بجومب ةلماعلا ميلاقألا   )يرتملا نطلاب(ليثيملا ديموربل يميلقإلا كالهتسالا 
  ساسألا طخ  )أ (٥ةداملا 

)٩٨-١٩٩٥(  
  )ج(٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠

يف ضيفختلا 
  ليثيملا ديمورب

٢٠٠٢- ٢٠٠٠  
ةينيتاللا اكيرمأ ةقطنم 

  يبيراكلا رحبلاو
١٤ (٨٩٧  ٥ ٥٢٨  ٦ ٥١٣  ٦ ٤٢٥  ٦ ٣٩١٪(  

  )٪٢١ (٩٢١  ٣ ٤٩١  ٥ ٩٢٩  ٤ ٤١٢  ٤ ٣٠٠  ايقيرفأ
  )٪٢٨ (١ ٢٨٣  ٣ ٨٤٩  ٤ ٥٤٦  ٥ ١٣٢  ٣ ٦٧٩  ئداهلا طيحملاو ايسآ

 ، ابوروأ طسوو قرش
لودلا ةطبار ابوروأ  ،

  )ب(ةلقتسملا 

٢٨ (٢٠٤  ٥٣٥  ٥٥٤  ٧٣٩  ١ ١٨٦٪(  

عوم ٢٠ (٣ ٣٠٥  ١٣ ٤٠٣  ١٧ ٥٤٢  ١٦ ٧٠٨  ١٥ ٥٥٦  ا٪(  
وؤسمل ةيميلقإلا تاكبشلل ًاقبط ةفنصم٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا   )أ( جمانربل نيعباتلا نوزوألا يل   
  ةئيبلل ةدحتملا ممألا
ايكرت اهيف امب طقف٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا   )ب(    
تانايب امأ ،دعب اهنع غلبي مل ٢٠٠٢ماع تانايب ثيح . نوزوألا ةنامأ تانايب نم ةبوسحم  )ج(  ٢٠٠١ 
ةدايزلاب هريدقت مت ناك امبر٢٠٠٢ماعب صاخلا ريدقتلا نأ ينعي اذهو . تمدختسا دقف  .  

ماع يف تماق يتلا ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا   :ءاب لودجلا نم يرطقلا اهكالهتسا ضيفختب ٢٠٠٢   
  يرطقلا ساسألاطخ نود ام ىلإ ليثيملا ديمورب 

يف ليثيملا ديمورب يف ضيفختلا 
٢٠٠٢  

طخ نود ام ىلإ ليثيملا ديمورب يف تاضيفخت تققح يتلا نادلبلا 
  ٢٠٠٢يف يرطقلا ساسألا 

ساسألا طخ تحت٪١٠- ١ نادلب٤    نميلا ،كيسكملا)٢٠٠١تانايب (يليش ،نيصلا :    ،  
ساسألا طخ تحت٪٢٠-١١ نادلب٤      ايروس ،ناتسزيغريق ،اكيراتسوك ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج:  
ساسألا طخ تحت٪٥٠-٢١ نادلب٩      : ، برغملا ،اينيك ،ندرألا ،ايجروج ،ايبويثإ ،روداوكإ ،ايفيلوب

  وريبو ايريجين
ساسألا طخ تحت٪٩٩-٥١ ًادلب١٦      : ، اكياماج ،ناريإ ،ايسينودنإ ،يجيف ،ابوك ،ليزاربلا ،نيتنجرألا

، ةروفاغنس ،اينامور ،يوالم ،اينودقم وغابوتو دادينيرت ،اكنال يرس  ،
  ايبماز ،مانتيف ،ايكرت

طخ تحت٪١٠٠ ًادلب١٨  ساسألا     : ، انايوغ ،رودافلسلا ،صربق ،ايتاورك ،وغنوكلا ،ايبمولوك
 ، نامع ،اوغاراكين ،رامنايم ،افودلم ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ايروك ةيروهمج

  اليورتف ،وتاوناف ،اغنوت ،لاغنسلا ،ةديدجلا اينيغ اوباب ،امنب
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ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا نم ًادلب ١٥ )أ(ربكأ  :يناثلا لييذتلا ليثيملا ديموربل ًًاكالهتسا٥  كالهتسالا :  
  تاعورشملاو

  كالهتسا
  ليثيملا ديمورب
  )يرتملا نطلاب(

  دلبلا

ماعلا   يلاحلا ماعلا
  يضاملا

فرطلا مازتلا 
ىلع ءاضقلاب 
ديمورب نانطأ 

ةدوجوملا ليثيملا 
تاقافتا يف 
تاعورشملا 

ةنجللا عم ةيل احلا
  )ب(ةيذيفنتلا 

ةيفاضإ تاضيفخت 
 -ليثيملا ديمورب يف

يف ثدحت نأ لمتحي 
تاعورشملا 
نيب ةيلبقتسملا 

ددعتم قودنصلا 
قفرم /فارطألا

  ةيملاعلا ةئيبلا

  تاقيلعتلا

  ٣٥٠١  نيصلا
)٢٠٠٠(  

١٨١٣  
)٢٠٠٢(  

ىلوأ ةلحرم ٦٤٨  -  
ةلحرملا يف ١١٦٤و  

  ةيناثلا

نجاهنبوك ليدعت ىلع تقداص 
صلخت ةيجيتارتسا تمدقو . ١ًارخؤم

عورشمو ةيعاطق ةيلامجإ يجيردت 
فارطألا ددعتم قودنصلل عبات حرتقم 

  .نيتلحرم ىلع
  ٢٧٠٢  برغملا

)٢٠٠١(  
٦٤٥  

)٢٠٠٢(  
تاعورشم ٣نم نيعورشم ذفنت   ٢٧٥  ١ ٦٧٣  

. فارطألا ددعتم قودنصلل ةعبات
ا ىلع ا  دادعتس أ ةموكحلا تلاقو

) رايخلا(يفاضإ عورشمب مايقلل 
عيمج يف يجيردتلا صلختلل 

  .تاعاطقلا
  ٢ ٣٩٧  كيسكملا

)١٩٩٥(  
١٧٧٩  

)٢٠٠٢(  
ةلحرملا يف ٥٣١  -  

 يف ١٢٤٨و ىلوألا
  ةيناثلا ةلحرملا

صلختلل يرامثتسا عورشمب حرتقم 
ىلإ مدقم نيتلحرم ىلع يجيردتلا 

  .فارطألا ددعتم قودنصلا
  ١٤٠٨  ليزاربلا

)١٩٩٦(  
٤٢٩  

)٢٠٠١(  
. ليثيملا ديمورب ضيفخت عورشم ذفن  ٤٢٩  ١٤٠

ةلحرم يف يفاضإ عورشم كانهو 
  .دادعإلا

  ١٣٦٥  يوبابمز
)١٩٩٨(  

٩٠٧  
)٢٠٠١(  

ةجيتن ليثيملا ديمورب مادختسا ضفخنا   ؟٢٥٠  ٢٤٥
يداصتقالا عضوللو تاعورشملل 

مايقلا ةموكحلا تبلط دقو . يعارزلا
  .تاعورشملا نم ديزملاب

  ١٣١١  الاميتاوغ
)٢٠٠١(  

١١٨٢  
)٢٠٠٢(  

ةلحرملا يف ٧٨٠  
 يف ٥٣١و ىلوألا

  ةيناثلا ةلحرملا

ددعتم قودنصلا عم يئدبم قافتا   -
عيمج نم يجيردتلا صلختلل فارطألا 
ماع ةيا   لولحب ليثيملا ديمورب

٢٠٠٧.  
  ١٠٠٧  ايقيرفأ بونج

)١٩٩٨(  
٩٩٤  

)٢٠٠١(  
عباتلا عورشملا ايقيرفأ بونج تبلاط   ٩٩٤  رفص

ررقم رودصب ًانهر ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل 
  ٢٠٠٣يف فارطألا رمتؤم نم 

  ٩٤٦  ايكرت
)١٩٩٦(  

٣٧٩  
)٢٠٠١(  

موقت نأ تاعورشملل ررقملا نم   ٣٤  ٦٢٠
ديمورب عيمج نم يجيردتلا صلختلاب 

ماع ةيا   كانهو . ٢٠٠٧لولحب ليثيملا
  .يلودلا كنبلا عم عمزم رخآ عورشم
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  كالهتسا
  ليثيملا ديمورب
  )يرتملا نطلاب(

  دلبلا

ماعلا   يلاحلا ماعلا
  يضاملا

فرطلا مازتلا 
ىلع ءاضقلاب 
ديمورب نانطأ 

ةدوجوملا ليثيملا 
تاقافتا يف 
تاعورشملا 

ةنجللا عم ةيل احلا
  )ب(ةيذيفنتلا 

ةيفاضإ تاضيفخت 
 -ليثيملا ديمورب يف

يف ثدحت نأ لمتحي 
تاعورشملا 
نيب ةيلبقتسملا 

ددعتم قودنصلا 
قفرم /فارطألا

  ةيملاعلا ةئيبلا

  تاقيلعتلا

  ٨٥٢  سارودنه
)٢٠٠١(  

٦٨٨  
)٢٠٠٢(  

ليثيملا ديمورب ضفخي نأ ررقملا نم   ؟٣٢٤  ٣٥٥
  .٢٠٠٥ماع يف % ٤٠نم رثكأب 

  ٨٤١  نيتنجرألا
)١٩٩٨(  

٢٨١  
)٢٠٠٢(  

يجيردتلا صلختلاب موقت نأ ررقملا نم   ٣٠  ٨١٢
لولحب ًابيرقت ليثيملا ديمورب عيمج نم 

ماع ةيا  ًاعورشم تبلطو . ٢٠٠٦
ةيقبتملا ةداملا نم يجيردتلا صلختلل 

  ).داصحلا دعب ام عاطق(
  ٧٨٤  دنليات

)٢٠٠٢(  
٧٨٤  

)٢٠٠٢(  
صلخت ةيجيتارتسا دادعإب دنليات موقت   ؟٧٨٤  -

فد   ليثيملا ديمورب نم يجيردت
  .ًابيرق عورشم ميدقت

  ٧٥٧  اكيراتسوك
)١٩٩٩(  

٤٦٧  
)٢٠٠٢(  

صلختت نأ اكيراتسوكل ررقملا نم   -  ٧٥٧
ماع ةيا   لولحب ةئاملا يف ةئام ًايجيردت

٢٠٠٧.  
  ٧٢٠  رصم

)٢٠٠١(  
٧٢٠  

)٢٠٠١(  
ةلحرملا ٣١٠  

 ٣١٦و ىلوألا
  ةيناثلا ةلحرملا

ددعتم قودنصلاو رصم نيب قافتالا   -
نم ًايئدبم يجيردتلا صلختلل فارطألا 

ماع ةيا   ٢٠٠٨لولحب ليثيملا ديمورب 
  .نيتلحرم ىلع

  ٤٩٧  يليش
)١٩٩٨(  

٣٩٨  
)٢٠٠٢(  

صلخت عورشم ذيفنتب يليش موقت   ؟٢٠٣  ١٢٧
ددعتم ق ودنصلل عبات يجيردت
  .ناث عورشم دادعإب موقتو ،فارطألا

  ٣٩١  نانبل
)٢٠٠٠(  

٣٦٥  
)٢٠٠٢(  

صلخت عورشم ذيفنتب نانبل موقت   -  ٣٩٤
ددعتم قودنصلل عبات يجيردت 
موقت نأ ررقملا نم ،فارطألا 
ةئاملا يف ةئام نم يجيردتلا صلختلاب 

  ٢٠٠٧ماع لولحب ليثيملا ديمورب نم 
عوم ٦٩١٤  ٧٠٦٠  ١١٨٣١  ١٩٤٩٧  ا    

ماع يف نط ٣٠٠نم رثكأ تكلهتسا يتلا كلت   )أ( ليثيملا ديموربل ةكلهتسم نادلب ىلعأ ا ٢٠٠٢   أ ىلع تفن ص 
  .١٥اهددعو 

تاقافتا نم ءزجك ليثيملا ديمورب نم ةيمكلا هذه نم يجيردتلا صلختلل تاقافتا ىلع تعقو يتلا تاموكحلا   )ب(
ضعب يفو . ٢٠٠٣هيلوي /زومت يف اهدامتعا مت يتلا فارطألا ددعتم قودنصلا تاعورشمل ةبسنلاب ةيذيفنتلا ةنجللا عم ةبوتكم

ًابيرقت١٩٩٩ماع ذنم تاعورشم ذيفنت ببسب ةينطلا تايمكلا هذه نم ءزج نم صلختلا مت نادلبلا   .  
  .عورشملا نم يناثلا ءزجلل ًالاومأ فارطألا ددعتم قودنصلا دمتعي نأ طرشب ةررقملا تاضيفختلا  )ج(
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قودنصلل ةعبات ةمئاق تاعورشم اهيدل يتلا نادلبلا ىدل ليثيملا ديمورب كالهتسال يميلقإ ليلحت   :ثلاثلا لييذتلا
  )٢٠٠٣هيلوي /زومت ىتح(فارطألا ددعتم 

تاعورشم ةطساوب هتلازإ ررقملا ليثيملا ديمورب 
  فارطألا ددعتم قودنصلا

 ٢٠٠٠يف كالهتسالا   )أ( ٥ةداملا بجومب ةلماع ميلاقأ 
  )يرتملا نطلاب(

نم ةيوئملا ةبسنلا   يرتم نط
  ٢٠٠٠ماع كالهتسا 

  ٪٦١  ٣٩٢٤  ٦٤٢٥  يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ
  ٪٥٢  ٢٢٨٩  ٤٤١٢  ايقيرفأ

  ٪١  ٣٣  ٤٢٦٩  ئداهلا طيحملاو ايسآ قرش بونجو بونج
  ٪١٠٠  ٨٦٩  ٨٦٣  ايسآ برغ
  ٪١٠٠  ٨٥٩  ٧٣٤  )ب(ةلقتسملا لودلا ةطبارو ابوروأ طسوو قرش

عوم ٧٩٧٤  ١٦٧٠٣  ا    
نوزوألا يلوؤسمل ةيميلقإلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تاكبشل ًاقبط ةفنصم٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا   )أ(    
ايكرت اهيف امب ،طقف٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا   )ب(   
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 ةعقوتملاو ةيلاحلا تاعورشملا تابلطتم ىلإ دنتسملا ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا باسح  :عبارلا لييذتلا
ميلاقألا ىدل ليثيملا ديمورب تاضيفخت 

  ٥ةداملا بجومب ةلماعلا 
اكيرمأ 
ةينيتاللا 

  يبيراكلاو

ايسآ   ايقيرفأ
طيحملاو 

  ئداهلا

رمت يتلا نادلبلا 
ا  اداصتقا

 ، لاقتنا ةلحرمب
  ابوروأ

يلامجإ 
تاضيفخت 

  ليثيملا ديمورب

  ١٥٥٥٦  ١١٨٦  ٣٦٧٩  ٤٣٠٠  ٦٣٩١  ساسألا طخ
  ١٦٥٣٨  ١١٨٦  ٤١٤٦  ٤٣٠٠  ٦٩٠٥  )ج(هيلع ءاضقلا ررقملا ليثيملا ديمورب عومجم 

            
يف ا   -١  مزتلملا ليثيملا ديمورب تاضيفخت

تاقافتا يف ٢٠٠٥-٢٠٠٢  
قودنصلل ةعباتلا ةيلاحلا تاعورشملا 

  فارطألا ددعتم

٥٩٨٥  ٧٥٧  ٨٣٠  ١٦٧٣  ٢٧٢٥  

  ٣٢٣  ١٨٦    ١٣٧    ١٩٩٨ذنم ىرخأ تاضيفخت   -٢
ليثيملا ديمورب تاضيفخت نم ديزم   -٣

% ٢٠غلابلا ضيفختلاب ءافولل ةمزال 
  ٢٠٠٥ماع يف 

٢٠٠٢  ٤٣  ١١٤٠  ٣٥٢  ٤٦٧  

ديمورب ضيفختل يعرفلا عوم   -٤ ا
ماع ةيا   ٢٠٠٥لولحب ليثيملا  

٨٣١٠  ٩٨٦  ١٩٧٠  ٢١٦٢  ٣١٩٢  

  ٦٩٠٥  ٢٠٠٥ماع دعب يقبتملا ليثيملا ديمورب   -٥
- ٣١٩٢  
 =٣٧١٣  

٤٣٠٠  
- ٢١٦٢  
 =٢١٣٨  

٤١٤٥  
- ١٩٧٠  
 =٢١٧٥  

١١٨٦  
- ٩٨٦  
 =٢٠٠  

١٦٥٣٨  
- ٨٣١٠  
 =٨٢٢٨  

نم ةيوئم ةبسنك يقبتملا ليثيملا ديمورب   -٦
  ساسألا طخ

٥٣  ٪١٧  ٪٥٩  ٪٥٠  ٪٥٨٪  

هب حومسملا ليثيملا ديمورب كالهتسا   -٧
نم % ٨٠ (٢٠٠٥ماع دعب ًايلاح 

  )ساسألا طخ

٥١١٣  
)٨٠٪(  

٣٤٤٠  
)٨٠٪(  

٢٩٤٣  
)٨٠٪(  

٩٤٩  
)٨٠٪(  

١٢٤٤٥  
)٨٠٪(  

            
يف ا   -٨  مزتلملا ليثيملا ديمورب تاضيفخت

تاعورشملا يف ٢٠٠٧-٢٠٠٦  
ددعتم قودنصلل ةعباتلا ةيلاحلا 

  فارطألا

١٣٢٣  ١٠٢  ٧٢  ٢١٧  ٩٣٢  

ةعقوتملا ليثيملا ديمورب تاضيفخت   -٩
  )أ(ةلبقملا تاعورشملا يف ةنكمملاو 

٢٤٣٤  ٥٦  ٨٤١  ٥٤٨  ٩٨٩  

يفختل يعرفلا عوم -١٠ ديمورب تاض ا
ماع ةيا   ٢٠٠٧لولحب ليثيملا  

٣٧٥٧  ١٥٨  ٩١٣  ٧٦٥  ١٩٢١  

ةيا   -١١  يف يقبتملا ليثيملا ديمورب
٢٠٠٧  

٣٧١٣  
- ١٩٢١  
 =١٧٩٢  

٢١٣٨  
- ٧٦٥  
 =١٣٧٣  

٢١٧٥  
- ٩١٣  
 =١٢٦٢  

٢٠٠  
- ١٥٨  

 =٤٢  

٨٢٢٨  
- ٣٧٥٧  
 =٤٤٧١  

ةيوئم ةبسنك يقبتملا ليثيملا ديمورب   -١٢
  ساسألا طخ نم

٢٩  ٪٤  ٪٣٤  ٪٣٢  ٪٢٨٪  

            
مزتلملا ليثيملا ديمورب تاضيفخت ا   -١٣

ةعباتلا ةيلاحلا تاعورشملا يف 
  ٦٦٦  رفص  رفص  ٣٩٩  ٢٦٧
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ميلاقألا ىدل ليثيملا ديمورب تاضيفخت 
  ٥ةداملا بجومب ةلماعلا 

اكيرمأ 
ةينيتاللا 

  يبيراكلاو

ايسآ   ايقيرفأ
طيحملاو 

  ئداهلا

رمت يتلا نادلبلا 
ا  اداصتقا

 ، لاقتنا ةلحرمب
  ابوروأ

يلامجإ 
تاضيفخت 

  ليثيملا ديمورب

يماعل فارطألا ددعتم قودنصلا 
٢٠٠٩-٢٠٠٨  

ةنكمملا ليثيملا ديمورب تاضيفخت   -١٤
) أ(ةيلبقتسملا تاعورشملا يف ةعقوتملا 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يماع 

٢٤٢٠  ٤٢  ٨٤١  ٥٤٨  ٩٨٩  

ةيا   -١٥  يف يعرفلا عوم ٣٠٨٦  ٤٢  ٨٤١  ٩٤٧  ١٢٥٦  ٢٠٠٩ا  
ةيا   -١٦  يف يقبتملا ليثيملا ديمورب

طخ نم ةيوئم ةبسنك  (٢٠٠٩
  )ساسألا

١٧٩٢  
- ١٢٥٦  

 =٥٣٦  

١٣٧٣  
- ٩٤٧  
 =٤٢٦  

١٢٦١  
- ٨٤١  
 =٤٢١  

٤٢-٤٢  
  رفص= 

٤٤٧١  
- ٣٠٨٦  
 =١٣٨٥  

ةيوئم ةبسنك يقبتملا ليثيملا ديمورب   -١٧
  ساسألا طخ نم

  ٪٩  ٪رفص  ٪١١  ٪١٠  ٪٨

            
ةنكمملا ليثيملا ديمورب تاضيفخت   -١٨

تاعورشملا يف ٢٠١٢-٢٠١٠  
  ةيلبقتسملا

  ١٣٨٥  رفص  ٤٢٢  ٤٢٧  ٣٥٦

تاضيفخت نم يعرفلا عوم   -١٩ ا
-٢٠١٠لولحب ليثيملا ديمورب 

٢٠١٢  

  ١٣٨٥  رفص  ٤٢٢  ٤٢٧  ٣٥٦

ةيا   -٢٠  يف يقبتملا ليثيملا ديمورب
طخ ن م ةيوئم ةبسنك (٢٠١٥

  )ب) (ساسألا

رفص 
  )٪رفص(

رفص 
  )٪رفص(

رفص 
  )٪رفص(

  )٪رفص(رفص   )٪رفص(رفص 

عوم  -٢١ ١٦٥٣٨  ١١٨٦  ٤١٤٦  ٤٣٠٠  ٦٩٠٥  ا  
لدعم ةاعارم عم ،ةعقوتملاو ةعمزملا ةيملاعلا ةيئيبلا قفرمو ،فارطألا ددعتم قودنصلا تاعورشم نم ةبوسحم   )أ(

ل بر  تامادختسالل تاءافعإلا ءانثتساب ) ب(؛ ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا ىد ا ليثيملا ديموربل ةنكمملا تاضيفختلا
ىلإ دنتسم عوم ) ج(؛خيراتلا كلذ لولحب ليثيملا ديموربل لئادب اهيف رفاوتت ال ةيقيقح تالاح كانه تناك اذإ ةجرحلا  ا

ساسألاطخ ةرتف بقع يرطقلا كالهتسالا  .  
________  


