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لوكوتورب يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا  
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم
  ٢٠٠٤ ربمفون/يناثلا نيرشت ٢٦ – ٢٢، غارب
 *تقؤملا لامعألا لودج نم ٨دنبل ا
نصلا نعيلاملا ريرقتلا انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقود   

ةيامحل لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا ةقبط ةيامحل 
  لايرتنوم لوكوتورب ةينازيمو نوزوألا ةقبط

ينازيملاو٢٠٠٤ ماعل ةدمتعملا ةحقنملا ةينازيملا  ٢٠٠٥ يماعلناتحرتقملا نات  
ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتس الا قودنصلل ٢٠٠٦و
 نوزوألا ةقبطل

  ةنامألا ةركذم
ينازيملاو٢٠٠٤ ماعل ةدمتعملاو ةحقنملاةينازيملا ةقيثولا هذه قفرم يف ةنامألا ممعت   -  ١ حرتقملانيت   نيت 
ينامئتسالا قودنصلل ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ يماعل   .نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل 

ةينازيم حيقنتب حرتقم ةقيثولا هذه قفر دجو   -  ٢ رشع سماخلا عامتجالا هيلع قفاو ٢٠٠٤يو  
يف بولطملا وحنلا ىلع ٢٠٠٤ماع يف متت يتلا ةيفاضإلا ةطشنألا نع ةمجانلا تاقفنلا ةيطغتل فارطألل   

طألل لوألا يئانثتسالا عامتجالل١/٥-إ.د ررقملا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فار  
ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا كلذك هبلط يذلاو ٢٠٠٤سرام /راذآ يف لايرتنوم يف دوقعملا نوزوألا  ،
 يف ٢٠٠٤هيلوي /زومت يف فينج يف دوقعملا نيرشعلاو عبارلا هعامتجا يف لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل

  .جمانربلا معد فيلاكت ةلماش ًارالود ٢٠٩ ٥٦٠غلبم دودح 

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.16/1. 
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. نيتحرتقملا نيتينازيملا باسحل ًاساسأ ةينازيملا ميدقت دعب درت يتلا ةيحيضوتلا يشاوحلا مدقتو  -  ٣
مخضتلا نع ةجتانلا ةيداعلا تادايزلل حامس شماه٢٠٠٦ و٢٠٠٥نتينازيملا لمشتو   .  

ودىلإريشت ةقيثولا هذه يف ةدراولا تاراشإلا عميجو   -  ٤  .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تارال 
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  قفرملا
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا

يماعل ناتحرتقملا ناتينازيملاو ٢٠٠٤ماعل ةدمتعملا ةحقنملا ةينازيملا    ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ 
 )رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٥ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٤ لمع/رهش    

       عورشملا يفظوم رصنع ١٠
       عورشملا وفظوم ١١٠٠ 
 ١١٥ ٠٠٠ ٦ ١١٥ ٠٠٠ ٦ ١٠٥ ٠٠٠ ٦ )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٢- دم(يذيفنتلا نيمألا   ١١٠١   
  ١٥٠ ٠٠٠  ١٢  ١٥٠ ٠٠٠  ١٢  ١٦٠ ٠٠٠  ١٢  )١–دم(يذيفنتلا نيمألا بئان   ١١٠٢   
  ١٣٠ ٠٠٠  ١٢  ١٣٠ ٠٠٠  ١٢  ١٢٠ ٠٠٠  ١٢  )٥- ف(مدقأ ينوناق فظوم   ١١٠٣   
مساقتلاب ) (٥–ف(ةيملعلا نوؤشلا يف مدقأ فظوم   ١١٠٤   

  ٨٢ ٥٠٠  ٦  ٨٢ ٥٠٠  ٦  ٨٢ ٥٠٠  ٦  )انييف ةيقافتا عم
  رفص    رفص    رفص    )بينويلا نم عفدت) (٤–ف(يرادإ فظوم   ١١٠٥   
  ١٠٠ ٠٠٠  ١٢  ١٠٠ ٠٠٠  ١٢  ٩٥ ٠٠٠  ١٢  )٣-ف) (تانايبلا ايجولونكتو تامولعم مظن(ةدعاق ريدم   ١١٠٦   
 )٣–ف- تامولعملاو تالاصتالا(جمانرب فظوم   ١١٠٧   

  رفص  ١٢  رفص  ١٢  رفص  ١٢  )انييف ةيقافتا نم عفدت(
  ١١٢ ٠٠٠  ١٢  ١١٢ ٠٠٠  ١٢  ٤٧ ٠٠٠  ١٢  )٣–ف) (لاثتمالاو دصرلا(جمانرب فظو م  ١١٠٨   
يعرفلا عوم ١١٩٩  ٦٨٩ ٥٠٠   ٦٨٩ ٥٠٠  ٦٠٩ ٥٠٠  ا  
           
       نويراشتسا ءاربخ ١٢٠٠ 
جيورتلا يفو اهليلحتو تانايبلا غالبإ يف ةدعاسم   ١٢٠١   

  ٥٠ ٠٠٠    ٥٠ ٠٠٠    ٥٠ ٠٠٠    لوكوتوربلا ذيفنتل
يعرفلا عوم ١٢٩٩  ٥٠ ٠٠٠   ٥٠ ٠٠٠   ٥٠ ٠٠٠  ا  
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 )رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٥ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٤ لمع/رهش    
       يرادإلا معدلا ١٣٠٠ 
  ١٢ ٠٠٠  ٦  ١١ ٧٧٦  ٦  ١١ ١٠٩  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٧ –ع .خ(يرادإ دعاسم   ١٣٠١   
  ٢٣ ٠٠٠  ١٢  ٢٢ ٤٣٠  ١٢  ٢١ ١٦٠  ١٢  )٦ –ع .خ(يصخش دعاسم   ١٣٠٢   
  رفص    رفص    رفص    )انييف ةيقافتا نم عفدت) (٦ –ع .خ(جمانرب دعاسم   ١٣٠٣   
  ١٢ ٠٠٠  ٦  ١١ ٧٧٦  ٦  ١١ ١٠٩  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٦ -ع.خ(تامولعم دعاسم   ١٣٠٤   
  ١٢ ٠٠٠  ٦  ١١ ٧٧٦  ٦  ١١ ١٠٩  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٦ –ع .خ(جمانرب دعاسم   ١٣٠٥   
  ١١ ٧٠٠  ١٢  ١١ ٢١٥  ١٢  ١٠ ٥٨٠  ١٢  )٤ –ع .خ(قئاثو فظوم   ١٣٠٦   
  ٢٣ ٠٠٠  ١٢  ٢٢ ٦٥٤  ١٢  ٢١ ٣٧٢  ١٢  )٦ –ع .خ(تانايب دعاسم   ١٣٠٧   
  رفص    رفص    رفص    )بينويلا نم عفدت) (٦–ع.خ(قودنصلا –جمانرب دعاسم  ١٣٠٨   
 رفص  رفص  رفص  )بينويلا نم عفدت) (٣–ع.خ(دادمإلاو لقنلا نوؤشل دعاسم  ١٣٠٩  
  رفص   رفص   رفص    )انييف ةيقافتا نم عفدت) (٦–ع .خ(نيتغلب مدقأ ريتركس   ١٣١٠  
  ١٧ ٠٠٠    ١٦ ٨٢٢    ١٥ ٨٧٠    ةتقؤم ةدعاسم  ١٣٢٠   
  ٤٢٠ ٠٠٠    ٤٢٠ ٠٠٠    ٤٥٠ ٠٠٠    ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تاعامتجا  ١٣٢١   
 فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا  ١٣٢٢   

) ، تاونس ثالث لك ةرم انييف ةيقافتا عم مساقتلاب
فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلع اذه قبطنيو 

ماع انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالاو 
٤٨٥ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    )٢٠٠٥  

  ١٠٠ ٠٠٠    ١٠٠ ٠٠٠    ١٠٠ ٠٠٠    مييقتلا ةقرفأ تاعامتجا  ١٣٢٣   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    بتكملا تاعامتجا  ١٣٢٤   
  ٧٤ ٠٠٠    ٧٤ ٠٠٠    ٧٠ ٠٠٠    ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  ١٣٢٥   
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 )رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٥ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٤ لمع/رهش    
عيجشتل لايرتنوم لوكوتوربل ةيمسرلا ريغ تارواشملا   ١٣٢٦   

  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    لاثتمالاو قيدصتلا
  رفص    رفص    ٣٠٠ ٠٠٠    يئانثتسالا فارطألا عامتجا  ١٣٢٩   
  رفص    رفص    رفص    ليثيملا ديمورب ةطشنأ  ١٣٣٠   
يعرفلا عوم ١٣٩٩  ١ ٢١٤ ٧٠٠  ١ ٠٧٧ ٤٤٧  ١ ٥٤٧ ٣٠٩  ا 

       ةيمسر ماهم يف رفسلا ١٦٠٠ 
  ١٥٠ ٠٠٠    ١٥٠ ٠٠٠    ١٥٠ ٠٠٠    ةيمسر ماهم يف نيفظوملا رفس  ١٦٠١   
  ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ةيمسر ماهميف تارمتؤملا ةمدخ يفظوم رفس   ١٦٠٢   
يعرفلا عوم ١٦٩٩  ١٦٥ ٠٠٠  ١٦٥ ٠٠٠  ١٦٥ ٠٠٠  ا 

 ٢ ١١٩ ٢٠٠  ١ ٩٨١ ٩٤٧  ٢ ٢٦٤ ٨٠٩  رصنعلا عومجم ١٩٩٩

       دوقعلا رصنع ٢٠
       نطابلا نم دوقعلا ٢٣٠٠ 
 رفص  رفص  ٥٠٠ ٠٠٠   )١(لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا ةسارد  ٢٣١٠   
يعرفلا عوم ٢٣٩٩  رفص  رفص  ٥٠٠ ٠٠٠  ا 

 رفص  رفص  ٥٠٠ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٢٩٩٩

       ةكراشملا/تاعامتجالا رصنع ٣٠
       ةكراشملا معد فيلاكت ٣٣٠٠ 
  ٤٥٠ ٠٠٠    ٥٢٥ ٠٠٠    ٥٢٠ ٠٠٠    مييقتلا ةقرفأ تاعامتجا  ٣٣٠١   
  ٣٥٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا  ٣٣٠٢   
  ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تاعامتجا  ٣٣٠٣   
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 )رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٥ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٤ لمع/رهش    
  ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    بتكملا تاعامتجا  ٣٣٠٤   
  ١٢٥ ٠٠٠    ١٢٥ ٠٠٠    ١١٥ ٠٠٠    ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  ٣٣٠٥   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    )١٢/١٠ررقملا (يمسر ريغ عامتجا يف تارواشم   ٣٣٠٦   
  رفص    رفص    ٣٠٠ ٠٠٠    فارطألل يئانثتسالا عامتجالا  ٣٣٠٨   
يعرفلا عوم ٣٣٩٩  ١ ٢٨٥ ٠٠٠  ١ ٣٦٠ ٠٠٠  ١ ٦٤٥ ٠٠٠  ا 

 ١ ٢٨٥ ٠٠٠  ١ ٣٦٠ ٠٠٠  ١ ٦٤٥ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٣٩٩٩

       ينابملاو تادعملا رصنع ٤٠
رالود١ ٥٠٠نع لقت دونب (ةكلتهملا تادعملا  ٤١٠٠   (       
  ١٧ ٠٠٠    ١٧ ٠٠٠    ١٧ ٠٠٠    ) انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(ةعونتم ةكلتهم دونب   ٤١٠١   
يعرفلا عوم ٤١٩٩  ١٧ ٠٠٠   ١٧ ٠٠٠   ١٧ ٠٠٠  ا  
       ةرمعم تادعم ٤٢٠٠ 
ا   ٤٢٠١      ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٢ ٥٠٠    اقحلمو ةيصخش تارتويبمك
  رفص    رفص    رفص    ةلاقن تارتويبمك   ٤٢٠٢   
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    )خلا سكاف  ،رناكسو رفريس ةزهجأ(ىرخأ ةيبتكم ةزهجأ    ٤٢٠٣   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    رفص    تادنتسم ريوصت ةزهجأ   ٤٢٠٤   
يعرفلا عوم ٤٢٩٩  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٧ ٥٠٠  ا 
       بتاكملا ينابم ٤٣٠٠ 
 ٤٠ ٠٠٠  ٤٠ ٠٠٠  ٣٣ ٥٠٠  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(بتاكملا ينابم تاراجيإ  ٤٣٠١  
يعرفلا عوم ٤٣٩٩  ٤٠ ٠٠٠  ٤٠ ٠٠٠  ٣٣ ٥٠٠  ا 

 ٧٧ ٠٠٠  ٧٧ ٠٠٠  ٥٨ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٤٩٩٩
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 )رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٥ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٤ لمع/رهش    
       ةعونتملا تافورصملا رصنع ٥٠

           اهتنايصو تادعملا ليغشت ٥١٠٠ 
 ١٨ ٩٤٠  ١٧ ٥٠٠  ١٤ ٥٠٠  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(اهريغو تادعملا ةن ايص ٥١٠١  
يعرفلا عوم ٥١٩٩  ١٨ ٩٤٠  ١٧ ٥٠٠  ١٤ ٥٠٠  ا 

       ريراقتلا دادعإ فيلاكت ٥٢٠٠ 
  ٦٤ ٠٠٠    ٥٤ ٠٠٠    ٥٤ ٠٠٠    ريراقتلا دادعإ  ٥٢٠١   
  ٦٠ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ) مييقتلا ةقرفأ(ريراقتلا دادعإ   ٥٢٠٢   
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    )لوكوتوربلا نأشب ةيعوتلا(ريراقتلا دادعإ   ٥٢٠٣   
يعرفلا عوم ٥٢٩٩  ١٢٩ ٠٠٠  ٧٤ ٠٠٠  ٦٩ ٠٠٠  ا 

       ةعونتم تافورصم ٥٣٠٠ 
  ٣٥ ٠٠٠    ٣٥ ٠٠٠    ٣٥ ٠٠٠    تالاصتا فيلاكت  ٥٣٠١   
  ٧٠ ٠٠٠    ٦٠ ٠٠٠    ٧٥ ٠٠٠    )قئاثو نحش(نحش تاقفن   ٥٣٠٢   
  ٦ ٠٠٠    ٦ ٠٠٠    ٦ ٠٠٠    بيردتلا  ٥٣٠٣   
  ١٢ ٠٠٠    ١٢ ٠٠٠    ١٢ ٠٠٠    ) نوزوألل يملاعلا مويلا(ى رخأ تافورصم  ٥٣٠٤   
يعرفلا عوم ٥٣٩٩  ١٢٣ ٠٠٠  ١١٣ ٠٠٠  ١٢٨ ٠٠٠  ا 

       ةفايضلا ٥٤٠٠ 
  ١٥ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٤ ٥٠٠    ةفايضلا  ٥٤٠١   
يعرفلا عوم ٥٤٩٩  ١٥ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٤ ٥٠٠  ا  

 ٢٨٥ ٩٤٠  ٢١٤ ٥٠٠  ٢٢٦ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٥٩٩٩
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 )رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٥ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٤ لمع/رهش    
 ٣ ٧٦٧ ١٤٠  ٣ ٦٣٣ ٤٤٧  ٤ ٨٠٠ ٨٠٩  ةرشابملا عورشملا فيلاكت عومجم ٩٩

 ٤٨٩ ٧٢٧  ٤٧٢ ٣٤٧  ٦٢٤ ١٠٤  )٪١٣(جمانربلا معد فيلاكت  
يلامجإلا عوم   ٤ ٢٥٦ ٨٦٧  ٤ ١٠٥ ٧٩٤  ٥ ٤٢٤ ٩١٣  )جمانربلا معد فيلاكت كلذ يف امب(ا 

 رفص  ٨٠٠ ٠٠٠  ٦٧٥ ٠٠٠  )٢(لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا ديصر نم بحسلا 
 رفص  ١٠٠ ٨٦٩  ٦٨٦ ٠٠٠  )٣(٢٠٠١ماعل ةنامألل يقبتملا ديصرلا نم بحسلا  
 رفص  ٢٥٠ ٠٠٠  ٢٥٠ ٠٠٠  )٤(ينامئتسالا قودنصلل دئاوفلا تاداريإ نم بحسلا 
 رفص  رفص  ١ ٢٩٥ ٠٠٢  )٥(ينامئتسالا قودنصلا يفيقبتملا ديصرلا نم يفاضإلا بحسلا  
     ٢٣٩ ٥٦٠  )٦(ينامئتسالا قودنصلل ةدئافلا تاداريإنم يف اضإ بحس 
تابوحسلل يعرفلا عوم  رفص  ١ ٥٠٩ ٨٠٢  ٣ ١٤٥ ٥٦٢  ا 
 ٤ ٢٥٦ ٨٦٧  ٢ ٥٩٥ ٩٩٢  ٢ ٢٧٩ ٣٥١  فارطألا تامهاسم 

غلبم صيصخت مت. ٢٠٠٤ماع يف لايرتن وم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلل ضارعتساو مييقت يرجي نأ ررقملا نم ١٥/٥٢ و١٥/٤٧، ١٣/٣تا ررقملل ًاقفو )١( ةينازيم يف رالود ٥٠٠ ٠٠٠   ٢٠٠٤ 
 .ةساردلا فيلاكت ةيطغتل
ماع يف رالود ٦٧٥ ٠٠٠غلبم بحس دمتعا  )٢( ررقملا ىلع ٢٠٠٤  ناترقفلا وعدتو ١١/٢١  ررقملا نم ٦ و٥،  غلبم بحس ىلإ ١٥/٥٢  ماع يف رالود ٨٠٠ ٠٠٠   ٢٠٠٥. 
هردق يفاضإغلبم بحسدمتعا  )٣( ماعل ١٠٠ ٨٦٩، و٢٠٠٤ماعل رالود  ٦٨٦ ٠٠٠   ةرقفلا ١٤/٤١ررقملا ىلع ينامئتسالا قودنصل انم  ٢٠٠٥   ،٦ . 
ررقملا نم ٧ةرقفلا وعدتو  )٤( غلبمل رخآ بحس ىلإ ١٤/٤١  رالود ٢٥٠ ٠٠٠  ةنسل اذكو ٢٠٠٣ةنسل ًايونس   تسالا قودنصلا ىدل تعمجت يتلا دئاوفلا تاداريإ نم٢٠٠٤  بلطي امك  .ينامئ 

ةميقب بحس ءارجإ ١٥/٥٢ررقملا  ماع يف قبطي رالود ٢٥٠ ٠٠٠  دئاوفلا تاداريإ نم٢٠٠٥   .  
ةميقب بحس ءارجإ ىلإ ١٥/٥٢ررقملا وعدي  )٥( ماع يف ًارالود ١ ٢٩٥ ٠٠٢  غلبم نمضتي ٢٠٠٤  صصخم رالود٥٠٠ ٠٠٠  ةيلاملا ةيلآلل ةيجراخلا ةساردلل ة  تاقفنل رالود ٥٩٦ ٠٠٠و   
ماع يف اهاوتسم دنع٢٠٠٤ماع يف فارطألا تامهاسم ىلع ظافحلا ل جأ نم ،فارطألل يئانثتسالا عامتجالا  ، ٢٠٠٣. 
ماع يف ًارالود ٢ ٢٧٩ ٣٥١فارطألا تامهاسم غلبت نأ نامضل  )٦( ماع يف ًارالود ٢ ٥٩٥ ٩٩٢ و٢٠٠٤  ررقملا يف فارطألا تبلط امبسح ٢٠٠٥  بحس ءارجإ حرتقت ةنامألا نإف ١٥/٥٢   

ماع يف ًارالود ٢٣٩ ٥٦٠هردق يفاضإ  و ،ةروظنملا ريغ ةطشنألا فيلاكت ةيطغتل دئاوفلا تاداريإ نم٢٠٠٤  ينامئتسالا قودنصلا ديصر نم ًارالود ٣٥٨ ٩٣٣هردق  ًاضيأ رخآ بحس ءارجإحرتقملا نم    
 .٢٠٠٥ماع يف 
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ينازيملل ةيحيضوتشاوح ملاة  ينازيملاو٢٠٠٤ةدمتع   ينامئتسالا قودنصلل  ٢٠٠٦ و٢٠٠٥  نيتحرتقملانيت  
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل

 قيلعتلا ةينازيملا باب

  نيفظوملا نوؤش رصنع
 ١١٠٨ و١١٠٦ و١١٠٤-١١٠١

لمعلا رقم ىلع ةقبطملا ةينفلا ةئفلا فئاظو تابترمل ةدحوملا فيلاكتلا تمدختسا 
ةداع ةفرصنملا ريغ تادهعتلا درتو . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماع ةينازيملا تاحرتقمل يبورينب 

 .لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا ىلإ

ماع يف رالود ١٠ ٠٠٠غلبم بولطم   ١١٠٢ نيمأ بئان ةفيظو تاقفن ةيطغتل ٢٠٠٤   
  .٢٠٠٥ماع يف هلمع ملستي نأ ررقملا نم يذيفنت 

ةغلابلا جمانربلا معد فيلاكت نم يرادإلا فظوملا ةفيظو فيلاكت ةيطغت رمتست  ١١٠٥
ملا يف١٣اهتبسن   .ةيلعفلا تافورصملا ساسأ ىلع ،ةئا 

فيلاكتلا ىلإ ًادانتسا رالود ١٧ ٠٠٠رادقمب ةينازيملا هذه باب نم دامتعالا صيصخت   ١١٠٦  
  .٢٠٠٤ماع يف ةعقوتملا ةيلعفلا 

رادقمب ةينازيملاب بابلا اذه نم ٢٠٠٤ماعل دمتعملا صيصختلا ضفخ   ١١٠٨  ٦٥ ٠٠٠ 
  .٢٠٠٤ماع رخاوأ يف طقف ةمدخلا لخديس نيعُملا فظوملا نأ ث يح رالود

ةمات ةيمقر مظن ريوطت يف كلذكو اهليلحتو تانايبلا غالبإ يف ةدعاسملا رمألا بلطتي   ١٢٠١- نويراشتسالا ءاربخلا 
بابلا ىلإ بابلا اذه تحت ةدوصرملا لاومألا ليوحت نكميو؛ةنامألا يف طبارتلا  نم ١١٠٠   

  .كلذل ةرورضلا تعد اذإ ةينفلا ةئفلا نم لجألا ةريصق فئاظوقلخل ةينازيملا 

 نيفظوملا نوؤش/يرادإلا معدلا
ىلإ ١٣٠١  ١٣٠٧  

تمدختسا دق يبورين رقم يف ةقبطملا ةماعلا ةمدخلا يفظوم تابترم فيلاكت نإ 
  .٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماعل نيتحرتقملا نيتينازيمل ل

دادمإلاو لقنلا نوؤش دعاسمو ) قودنصلا(جمانرب دعاسم ةفيظو فيلاكت يطغت   ١٣٠٩و ١٣٠٨
ةئاملا يف١٣اهتبسن ةغلابلا جمانربلا معد فيلاكت نم ) ةيتسجوللا نوؤشلا(  .  

اتحتةنامألالازت ال   ١٣٢٠ ةصاخبو ،ةتقؤملا ةماعلا ةدعاسملا لجأ نم لاومألا صيصخت ىلإ ج  
ىلع قئاثو لا عضوب ةلصتملا لامعألاو ،تاعامتجالا لجأ نم قئاثولا دادعإ لاجم يف

  .تارمتؤملاب ةلصلا تاذ ىرخألا لامعألاو نيكراشملا روضح ميظنتو ،يكبشلا عقوملا

تارمتؤملا معد /يرادإلا معدلا
١٣٢٦ – ١٣٢١  

–١٣٢١(تارمتؤملا ةمدخب ةقلعتملا ةينازيملا باوبأ نم ةمزاللا لاومألا ليوحت نكمي 
لالخ نم تامدخلا هذه ميدقت يرورضلا نم حبصأ اذإ )١٣٢٦ عم دوقع ماربإ ، 

  .مهنم تائيه عم وأ نييراشتسالا ءاربخلا نم دارفأ

  :ةيلاتلا تاضارتفالا ساسأ ىلع ةيلاحلا تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت تعضو دقو  
ماعل رالود ١٠٠ ٠٠٠ـب ةردقملا ةدايزلا نإ  :١٣٢١  )أ( قلعتت  ٢٠٠٤ 
ىلع ليثيملا ديمو ربب ينعملا صصخملا لماعلا قيرفلا عامتجال تارمتؤملا ةمدخ تابلطتمب
ألل لوألا يئانثتسالا عامتجالل١/٥إ .إ ررقملا بلطتي ام وحن يف دوقعملا فارط  
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 قيلعتلا ةينازيملا باب

ةيفاضإلا عوبسألا ةيا ٢٠٠٤سرام /راذآ  فيلاكت ةيطغتل كلذو دقع نع أشنت يتلا   
رعس تابذبذتل ةجيتن فيلاكتلا دايدزاو ةيذيفنتلا ةنجللا عامتجا عم ةيلاتتم تاعامتجا 

  .فرصلا

لك دقعي يذلا ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل دحاو عامتجال يه ةحرتقملا ةينازي ملاو  
عم ىرخألا ةدحتملا ممألا تامظنم ىدلو يبورين يف ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ءانثأ ماع   

  .تسلا تاغللا مادختسا

ماع يف رالود ٤٠ ٠٠٠اهردقو ةبولطملا ةدايزلاو  :١٣٢٢  )ب(   قلعتت ٢٠٠٤   
بلط ام وحن ىلع ليثيملا ديموربب ينعملا قيرفلا عامتج ال تارمتؤملا ةمدخ تاجايتحاب
هيلوي /زومت يف نيرشعلاو عبارلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا كلذ

٢٠٠٤.  

يف يبورين يف نادقعيس هل يريضحتلا عامتجالاو فارطألا عامتجا نأ ضرتفملا نمو   
تسلا تاغللاب٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماع  تارمتؤملا فيلاكت عومجم مساقت متي فوسو.    

عباسلا عامتجالا نأ ثيح انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا عم ٢٠٠٥يف   
يف فارطألل عباسلا عامتجالا بقع ةرشابم دقعي فوس ةيقافتالا يف فارطألل 

يف فارطألل عباسلا عامتجالل صصخملا غلبملا نإف مث نمو . لايرتنوم لوكوتورب
ةبسنلا نأ ثيح هضيفخت مت دق٢٠٠٥ دق عامتجالا اذه يف انييف ةيقافتا اهعفدتس يتلا    

انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلل ةدمتعملا٢٠٠٥ةينازيم يف لعفلاب اهصيصخت مت   .  

لمحتت يتلايه ةفيضملا تاموكحلا نإف ،يبورين يف تاعامتجالا دقع مدع ةلاح يفو     
  .قورفلا ةفلكت

صيصختلا يف رالود ٢٥ ٠٠٠ ـب ةردقملا ةدايزلل حرتقملا نم: ١٣٢٣  )ج(    
ةنجلل ةيفاضإلا تاعامتجالا يطغت نأ مييقتلا ةقرفأ تاعامتجا ميظنتل دمتعملا 

. فارطألل رشع سماخلا عامتجالل دادعإلا ءانثأ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا
قيرفو خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا عامتجال٢٠٠٥يف صيصختلا متو    

  .١٤/١٠ررقملا وعدي ام وحن ىلع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 

 يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ل٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماع يف ةصصخملا غلابملا امأ   
ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفو ،يملعلا مييقتلا قيرفو ،هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو 

 فيلاكتلاو تالاصتالا كلذكو ةيونسلا ا اعامتجا ميظنت فيلاكت يطغت فوسف
رمت يتلا نادلبلا و ةيمانلا نادلبلا نم قيرفلا ءاضعإ لامعأب ةلصتملا ىرخألا ةقرفتملا

لاقتنا ةلحرمب ا    .اداصتقا

يماع نم ماعلك لبتكمل ا تاعامتجا دقع ررقملا نم :١٣٢٤  )د(    ٢٠٠٥ 
ًاعبت ةبسانملا تاغللاب ق ئاثولا ةمجرتو ةيروفلا ةمجرتلل لاومأ صيصخت عم ٢٠٠٦و
  .بتكملا ةيوضعل
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ةينازيم نم رالود ٢٥ ٠٠٠اهردق ةدايز بلط نآلا يرجي : ١٣٢٥  )ه(    ٢٠٠٤ 
وحن ىلع ةيروفلا ةمجرتلا تاقفن ةيطغتل كلذو ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا ءارجإل ةدمتعملا 

قيثولا نم١٠٢ةرقفلا يف ركذ ام    .UNEP/OzL.Pro/ImpCom/30/4ة  

يماع نم ماع لكل مايأ ةثالث عامتجالا ةدم ذيفنتلا ةنجلل نيعامتجا دقع ر رقملا نمو  
امبسح قئاثولا ةمجرتو ةيروف ةمجرت ام ٢٠٠٦ و٢٠٠٥   كلت دقعتو . بولطموه

فارطألا عامتجاو ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عامتجا عم ةيفقتلاب تاعامتجالا 
  .ماعلا كلذ يف

ريغ لقألا ىلع ةدحاو ةرواشم ما ع لك يرجت نأ عقوتملا نم :١٣٢٦  )و(  
كلذكو فارطألا ةدعاسم لمع ريسيتل ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماعل يبورين يف ةيماظن   

هل لاثتمالاو هتاليدعتولايرتنوم لوكوتوربىلع قيدصتلا عيجشت   .  

اهردقو ةبولطملا ةدايزلا ى : ١٣٢٩  )ز(   زعفيلاكتب ةقلعتملاو رالود ٨٩ ٠٠٠ت  
ىلإ ٢٠٠٤سرام /راذآ يف دوقعملا فارطألل لوألا يئانثتسالا عامتجالل تارمتؤملا  

دقع تابيترت نع ةئشانلا عوبسألا ةيا   فيلاكتو ةرظتنملا ريغ قئاثولا تايوتسم
ةدايز كلذكو يئانثتسالا عامتجالل يروف بقاعت يف ةيذيفنتلا ةنجللا عامتجا  ،
  .تالمعلا ليوحت راعسأ رارقتسا مدع ببسب فيلاكتلا

ةينازيم يف ةينازيملا نم دنبلا اذه لاخدإ يرجي: ١٣٣٠  )ح(   ةحرتقملا ٢٠٠٥   
ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةيفاضإ ةطشنأ نع ةمجانلا فيلاكتلا ةيطغتل 
رمتؤمل رشع سداسلا عامتجالا تادامتعال ةينازيملا يف صيصختلا متي امثير ليثيملا 

  .فارطألا

ةنامألا اا رافسأ متت  ١٦٠١– ةيمسر ماهم يف رفسلا  تامهم ضعب ذفنتو . علطضت يتلا ةطشنألا راطإ يف نيفظومل
لايرتنوم لوكوتورب تاليدعتل لاثتمالل جيورتلل ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماع يف رفسلا   

جمانربل عباتلا لاثتمالا لجأ نم ةدعاسملا جمانرب معدل كلذكو . اهيلع قيدصتلاو
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا

    دوقعلا رصنع

رداصلا١٣/٣ تاررقملل ًاقبط  ٢٣٠١ –نطاب لا نم دوقعلا فارطألل رشع ثلاثلا عامتجالا نع   ١٥/٤٧و،  
ءارجإ ىلإ ناوعدي نيذللا فارطألل رشع سماخلا عامتجالا نع نارداصلا ١٥/٥٢و  

دقف لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلل ٢٠٠٤هاصقأ دعوم يف ضارعتساو مييقت   
ماع يف رالود ٥٠٠ ٠٠٠اهردق ةيلام تاصصخم تعضو  لوكوتورب ةينازيمل ٢٠٠٤   

  .لايرتنوم

  ةيمانلا نادلبلا ةكراشم ٣٣٠٠-ةكراشملا/تاعامتجالا رصنع

تاعامتجا فلتخم يف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا يلثمم ةكراشم نأ ضرتفي     
حامسلا مدع ةاعارم عم ،كراشم فرط لكل رالود ٥ ٠٠٠فلكتت لوكوتوربلا   
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رفوأو بسنأ مادختساو ،دلب لك نم دحاو صخش نم رثكأل رفسلا فيلاكت لمحتب  
  .ةدحتملا ممألا ىدل ةيموي ةشاعإ تالدب لقأو تارئاطلا يف ةيحايسلا تاجردلا

ةقرفأ ءاربخو ءاضعأ رفس لمشيف ٢٠٠٥ماعل ةينازيملا يف بولطملا صيصختلا امأ   ٣٣٠١  
ملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل مييقتلا   لئادبلابةينع ، 

ءانثأ م ةينقتلا     .٢٠٠٥اعامتجا روضحل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا

و فارطألا عامتجا نورضحي ًاكراشم٧٠ةكراشم فيلاكت صيصخت مت   ٣٣٠٣ و٣٣٠٢ ًاكراشم ٦٠   
  .٢٠٠٦و ٢٠٠٥ماعل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عامتجا نورضحي 

ةعبرأل ةبسنلاب ةنسلا يف بتكملل نيعا متجا ساسأ ىلع ةكراشملا فيلاكت تعضو  ٣٣٠٤
عامتجا لكل لاقتنا ةلحرمب ا    .اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلل نيكراشم

ءاضعأ ةينامث ساسأ ىلع ةنسلا يف ذيفنتلا ةنجلل نيعامتجا ةكراشم فيلاكت تبسح   ٣٣٠٥
لاقتنا ةلحرمب ا   اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا نم  نيلثممو عامتجا لك يف

 يرطق رفسل كلذ كلاومأ تدصرو . عامتجا لكل ذيفنتلا ةنجل بناج نم ناوعدي ني
ثالث روضحل ٥ةداملا بجومب لماع دلب نم ذيفنتلا ةنجل سيئر بئان وأ سيئر   

  .ًايونس ةيذيفنتلا ةنجلل تاعامتجا

رمت يتلا نادلبلاو ةيما نلا نادلبلا نم نيكراشم ةعبرأ ةكراشم ليومتل لاومأ تصصخ  ٣٣٠٦
لاثتمالا مدع نأشب ةيماظنلا ريغ تارواشملا نم ءزجك لاقتنا ةلحرمب ا   اداصتقا

  .يبورين يف دقعت نأ ضرتفملا لايرتنوم لوكوتوربل

    ينابملاو تادعملا رصنع

رالود١٧ ٠٠٠دنع ةعونتملا ةكلتهملا علسلا فيلاكت ىوتسم ىلع ةظفاحملا متت   ٤١٠١ -  ةكلتهم تادعم   .
تافورصملا ىلع ظافحلا لجأ نم لصاوتملا دصرلا ىلإ دراوملا لالغتسا جاتحي فوسو 

  .ىوتسملا اذه دنع

تاجايتحا دسل هل ةبحاصملا تامزلتسملاو يلآ بساح ٢٠٠٤ماع يف بولطم   ٤٢٠٠- ةكلتهملا ريغ تادعملا   
ما ع رخاوأ يف ةفيظولا هذه لغشيس يذلا) لاثتمالاو دصرلا(ديدجلا جمانربلا فظوم 

٢٠٠٤.  

دصر متو . ٢٠٠٥ماعل ددجلا نيفظوملل ةمزاللا تادعملل ىندأ يلام صصخم ددح   
امثيح تادعملا لادبتسا ىلع ةنامألا ةدعاسمل ٢٠٠٦ماع يف لاومألا نم ىندأ ردق   

  .رمألا بلطتي

ةميقلا  يفًادعاصف ٢٠٠٥نم بتاكملا راجئتسال ةصصخملا غلابملا ةدايز يرجت   ٤٣٠٠ -  )راجئتسالا(ينابملا   
ةجيتن ةمزاللا ةحاسملا ةدايزو ةيراجيالا ةميقلا ةدايز باعيتسال كلذو .ةيراجيالا  
  .نييفاضإ نيفظوم دوجول
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 قيلعتلا ةينازيملا باب

    ةعونتم تافورصم رصنع

ةيفاضإلا تادعملل ةجيتن تادعملا ةنايصو ليغشتل ةدوصرملا لاومألا ةدايز يرجت   ٥١٠١–تادعملا ةنايصو ليغشت
  .ددجلا نيفظوملل

ريراقتلا داد عإ فيلاكت
ةمجرتلاو ريرحتلا لمشتو (
  ٥٢٠٣ و٥٢٠١) عبطلاو

نآلا بولطمو . ٥٢٠١دنبلا يف ةصصخم ةنامألل ريراقتلا دادعإل ةماعلا فيلاكتلا 
  .٢٠٠٦مييقتلا ةرتف ءانثأ تابلطتملا ةدايزل ةجيتن اذه ةينازيملا دنب يف ةدايز 

لا ةقرفأ ريراقت دادعإل زوجحم٥٢٠٢ةينازيملا دنب نإ    يف دصرلا ةدايز يرجتو . مييقت 
يف رالود ٥ ٠٠٠رادقمب دنبلا اذه  يفاضإ ريرقت خاسنتسا تاقفن ةيطغتل ٢٠٠٥   

ماعل رالود ٦٠ ٠٠٠نآلا بولطمو . ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل  
مييقتلا ريراقت ةعابطل٢٠٠٦  .  

  -ةعونتم تافورصم
  ٥٣٠١ - تالاصتا 

نم ًالدب ينورتكلإلا ديربلا مادختساو ةيكلساللا تالاصتالا د راومل قيقدلا دصرلا نإ
لاومأ نم ًايبسن ضفخنم ىوتسمب ظافتحالا ىلع ةنامألا دعاسي ليمسكافلاب لاصتالا 

  .دنبلا اذهل ةينازيملا

لماعلا قيرفلاب ةلصلا تاذ ةيفاضإلا قئاثولا لاسرإ فيلاكت ةيطغت متي فوس   ٥٣٠٢ –ديربلاو نحشلا 
مي يقتلا ريراقت لاسرإ ديزي فوسو. ةيلاحلا دراوملا نم ليثيملا ديموربب ينعملا صصخملا

  .٢٠٠٦ماعل ةينازيملا نم دنبلا اذه يف تابلطتملا نم 

ممألا اهتلخدأ يتلابيردتلا ططخ ةهجاومل ريراقتلا ميدقت ىلع ءاقبإلا متي فوس   ٥٣٠٣ –بيردتلا   
  .ًايلاح يراجلا ةيرشبلا دراوملا حالصإ جمانربل ةجيتن ةدحتملا

يملاعلا مويلا (ىرخأ دونب 
  ٥٣٠٤ - ) نوزوألل

 ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماع ءانثأ نادلبلا ضعب ىلإ ةدعاسملا نوزوألا ةنامأ مدقت فوس 
  .نوزوألا ةقبط ىلع ظافحلل يلودلا مويلاب لافتحالل ريضحتلا يف ةدعاسملل

  .ةدحتملا ممألا ىدل ةداتعملا ءارشلا ريبادت ةفايضلا تابيترت عبتت  ٥٤٠١ –ةفايضلا دنب 

ماع يف رالود ٢ ٥٠٠اهردق ةدايزلا نم ىندأ دح بولطمو    ةدايز باعيتسال ٢٠٠٤   
  .فرصلا رعس تابلقت نع ةمجانلا فيلاكتلا

ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا عم ةنايصلا فيلاكت مساقت متي فوس ٢٠٠٥ماع يفو     ،
ةياغلل ةضفخنم ةدايز كانهو . ةصصخملا غلابملا ضافخنا يف ببسلا وه اذهو ،انييف

  .٢٠٠٦ماعل ةبولطم 

_________ 


