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رشععباسلاعامتجالا  لوكوتورب يف فارطألل    

  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم
  ٢٠٠٥ ربمسيد/لوألا ننوناك ١٦ – ١٢، راكاد

تقؤملا لامعألا لودج نم)ج (٣دنبلا   * 
ينامئتسالانيقودنصللتاينازيملاو  ةيلاملا ريراقتلا  ني 

لايرتنوم لوكوتربو نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف يتيقافتال  
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب

لايرتنوملوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلل يلاملاريرقتلا  طل ةدفنتسملا داوملا نأشب   ةقب 
تافورصمو٢٠٠٥ – ٢٠٠٤نيتنسلا ةرتف نم ىلوألا ةنسل ل نوزوألا  ٢٠٠٤ماع   
ةدمتعملاةينازيملاب ةنراقم    
ةنامألاةركذم    

لايرتنوملوكوتوربل ينامئتسالاقودنصلل دمتعملاو عجارملا يلاملا ريرقتلا هيط ةنامألا ممعت   - ١   
هفصوب ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤نيتنسلا ةرتف نم ىلوألا ةنسل ل نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب  قفرملا، 
  .ةركذملا هذهل لوألا

ماعل ةيلعفلا تافورصملا نيبي ةنامألا هتدعأ نايب ةركذملا هقفر ذنو  - ٢ ينازيملاب ةنراقم،٢٠٠٤   ة 
هفصوب .ةنسلا كلتل ةدمتعملا يناثلاقفرملا  ةقيثولا هذهل   .  

لايرتنوملوكوتورب لينامئتسالا قودنصلانم ةنامألا ةطشنأ لومتو   - ٣  ينامئتسالا قودنصلا و 
نم ةمدقملا ةيفاضإلا ةيعوطلا تامهاسملا نمو انييف ةيقافتال حلاىدارف  فيلاكتلا ةلمج تغلب دقو . تاموك 

لايرتنوملوكوتورب لينامئتسالاقودنصلا راطإ يف ةدبكتملا  ماع يف   غلبم ٢٠٠٤  ًارالود٥ ٢٨٧ ٧٨١    ،
فيلاكتك ةئاملا يف ١٣لمشت  ًارالود٦٠٨ ٢٣٣ اهردقوجمانرب لامعد ل  تامهاسم يقلت مت امك ،   

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.17/1. 
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ًارالود١١٤ ٣٧٨(ةيبوروألا ةيضوفملا نم ةيفاضإ ةيعوط  ادنلوه نمو )  ًارالود٢٢ ١٨٠(  كلذو )  
  .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كراشملا سيئرلل

ةدحتملا تايالولا تارالود ىلإ ريرقتلا اذه يف ةدراولا تارالودلاب ةدراولا ماقرألا عيمج ريشتو  - ٤  
 .ةيكيرمألا
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 لوألا قفرملا
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يناثلاقفرملا    

ل ينامئتسإلا قودنصلل ةدمتعملا ةينازيملاب ةنراقم٢٠٠٤ماع تافورصم  لايرتنوملوكوتورب     
ةيلعفلا تافورصملا 

 ٢٠٠٥ماعل 
 تارالودلاب(

 )ةيكيرمألا

ةدمتعملا ةينازيملا 
لايرتنوملوكوتوربل   

 ٢٠٠٤ماعل 
 تارالودلاب(

 )ةيكيرمألا

     لمع/رهش

  عورشملا يفظوم رصنع   
  ١١٠٠ عورشملا وفظوم   

   ١١٠١ )انييف ةيقافتإ عم مساقتلاب) (٢-دم(يذيفنت نيمأ  ٦ ١٠٥ ٠٠٠ ١٠٥ ٠٠٠
   ١١٠٢ )١-دم(يذيفنت نيمأ بئان  ١٢ ١٦٠ ٠٠٠ ١٦٠ ٠٠٠
   ١١٠٣ )٥-ف(مدقأ ينوناق فظوم  ١٢ ١٢٠ ٠٠٠ ١٢٠ ٠٠٠
   ١١٠٤ )انييف ةيقافتإ عم مساقتلاب() ٥-ف(مدقأ ةيملع نوؤش فظوم  ٦ ٨٢ ٥٠٠ ٨٠ ٩٨٦

ةئيبلل ةدحتملا ممألاجمانربنم عفدت () ٤-ف(يرادإ فظوم  ١٢ رفص رفص  ( ١١٠٥   
   ١١٠٦ )٣-ف) (تانايب مظن(جمانرب فظوم  ١٢ ٩٥ ٠٠٠ ٩٥ ٠٠٠

    ١١٠٧  )٣-ف) (تامولعمو تالاصتا(جمانرب فظوم  ١٢  رفص  رفص
    ١١٠٨  )٣-ف) (لاثتماو دصر(جمانرب فظوم  ١٢  ٤٧ ٠٠٠  ٤٢ ٦٣٣
عوم  ٦٠٩ ٥٠٠ ٦٠٣ ٦٢٠ ١١٩٩ ا   

 
  ١٣٠٠ يرادإلا معدلا   

   ١٣٠١ )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب ()٧-ع.خ(يرادإ دعاسم  ٦ ١١ ١٠٩ ١٠ ٣٣٨
لوكوتورب نم عفدت  ()٦-ع.خ(يصخش دعاسم  ١٢ ٢١ ١٦٠ ١٨ ٨٤٧

 )لايرتنوم
١٣٠٢   

   ١٣٠٣ )انييف ةيقافتإ نم عفدت) (٦-ع.خ(جمانرب دعاسم  ١٢ رفص رفص
   ١٣٠٤ )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب ()٦-ع.خ(يصخش دعاسم  ٦ ١١ ١٠٩ ١٠ ٧٨٦
   ١٣٠٥ )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب ()٦-ع.خ(جمانرب دعاسم  ٦ ١١ ١٠٩ ١٠ ٨١٧
لوكوتورب نم عفدت ( )٤-ع.خ(قئاثو فظوم  ١٢ ١٠ ٥٨٠ ١٠ ٤٣١

 )لايرتنوم
١٣٠٦   

لوكوتورب نم عفدت  ()٧-ع.خ(تانايبلا مظنل دعاسم  ١٢ ٢١ ٣٧٢ ١٩ ٤٨٣
 )لايرتنوم

١٣٠٧   

ممألا جمانربنم عفدت ) (٦-ع.خ(جمانرب دعاسم  ١٢ رفص رفص  
 )ةئيبلل ةدحتملا

١٣٠٨   

نم عفدت ) (٣-ع.خ(دادمإلاو لقنلا نوؤشل دعاسم  ١٢ رفص رفص
ةئيبلل ةدحتملا ممألاجمانرب  ( 

١٣٠٩   

نم عفدت  ()٦-ع.خ(تاغللا يئانث مدقأ ريتركس  ١٢  رفص  رفص
  )انييف ةيقافتا

١٣١٠    
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ةيلعفلا تافورصملا 
 ٢٠٠٥ماعل 

 تارالودلاب(
 )ةيكيرمألا

ةدمتعملا ةينازيملا 
لايرتنوملوكوتوربل   

 ٢٠٠٤ماعل 
 تارالودلاب(

 )ةيكيرمألا

     لمع/رهش

   ١٣٢٠ ةتقؤم ةدعاسم  ١٥ ٨٧٠ ١٥ ٨٧٠
لماعلا قيرفلا تاعامتجإ  -تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت   ٤٥٠ ٠٠٠ ٤٤٧ ٤٧٠

 ةيوضعلا حوتفم
١٣٢١   

  
٤٩٩ ٣٦٥ 

  
٥٠٠ ٠٠٠ 

  
 

ةيريضحتلا تاعامتجإل  ا-تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت 
لك انييف ةيقافتإ عم مساقتلاب (فارطألا تاعامتجإو 

 )تاونس ثالث

١٣٢٢   

   ١٣٢٣ مييقتلا قيرف تاعامتجإ -تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت   ١٠٠ ٠٠٠ ٩٧ ٢١٠
   ١٣٢٤ بتكملا تاعامتجإ -تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت   ٢٠ ٠٠٠ ١٧ ٣١٨
   ١٣٢٥ ناجللا تاعامتجإ -تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت   ٧٠ ٠٠٠ ٦٩ ٨٨٥

  
٦٠٣ 

  
٥ ٠٠٠ 

ريغ تارواشملا تاعامتجإ  -تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت  
لايرتنوملوكوتوربل ةيمسرلا   

١٣٢٦   

    ١٣٢٩  فارطألل ةيداعلا ريغ تاعامتجالا   ٣٠٠ ٠٠٠  ٢٩٩ ٦٥٦
عوم  ١ ٥٤٧ ٣٠٩ ١ ٥٢٨ ٠٧٨ ١٣٩٩ ا   

 
  

٢ ١٣١ ٦٩٨ 
  

٢ ١٥٦ ٨٠٩ 
  
 

ةقلعتملا ىرخألا فيلاكتلاو نيفظوملا فيلاكت يلامجإ 
 نيفظوملا نوؤشب

   

 
 نطابلا نم دقاعتلا رصنع

 ١٢٠٠ نويراشتسإلا ءاربخلا   
  ١٢٠١ لوكوتوربلا ذيفنتلجيورت لاو اهليلحتو تانايبلا غالبإ يف ةدعاسملا   ٥٠ ٠٠٠ ٣٤ ٧٠٠
عوم  ٥٠ ٠٠٠ ٣٤ ٧٠٠ ١٢٩٩ ا  

 
  ٢٣٠٠  )ةيراجت ضارغأل(نطابلا نم دوقعلا    

لايرتنوم لوكوتوربلةيلاملا ةيلآلا ةسارد  ٥٠٠ ٠٠٠ ٤٥٩ ٦٦٠   ٢٣٠١  
عوم  ٥٠٠ ٠٠٠ ٤٥٩ ٦٦٠ ٢٣٩٩ ا  
نطابلا نمدقاعتلافيلاكت عومجم   ٥٥٠ ٠٠٠ ٤٩٤ ٣٦٠     

 
 ١٦٠٠ ةيمسر ماهم يف رفسلا

  ١٦٠١  ةيمسر ماهم يف نيفظوملا رفس   ١٥٠ ٠٠٠  ١٥٠ ٠٠٠
  ١٦٠٢  ةيمسر ماهم يف تارمتؤملا ةمدخ يفظوم رفس   ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠
  ١٦٩٩  عومحملا   ١٦٥ ٠٠٠  ١٦٥ ٠٠٠
    رفسلا فيلاكت يلامجإ   ١٦٥ ٠٠٠  ١٦٥ ٠٠٠
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ةيلعفلا تافورصملا 
 ٢٠٠٥ماعل 

 تارالودلاب(
 )ةيكيرمألا

ةدمتعملا ةينازيملا 
لايرتنوملوكوتوربل   

 ٢٠٠٤ماعل 
 تارالودلاب(

 )ةيكيرمألا

     لمع/رهش

 ليغشتلا تاقفن   
 ٣٣٠٠ ةيمانلا نادلبلا ةكراشم   

  ٣٣٠١ مييقتلا قيرف تاعامتجا  ٥٢٠ ٠٠٠ ٥١٣ ٣٠٤
   ٣٣٠٢  فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا   ٣٥٠ ٠٠٠  ٣٤٨ ٠١٠
   ٣٣٠٣  ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تاعامتجا   ٣٠٠ ٠٠٠  ٢٨٩ ٢٠٠
   ٣٣٠٤  بتكملا تاعامتجا   ٤٠ ٠٠٠  ٣٥ ٨٢٠
   ٣٣٠٥  ناجللا تاعامتجا   ١١٥ ٠٠٠  ١١٠ ٤٢٣
   ٣٣٠٦  فارطألا ريغ نيب لوكوتوربلل جيورتلل تاعامتجا   ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠
   ٣٣٠٨  فارطألل ةيداعلا ريغتاعامتج الا   ٣٠٠ ٠٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠
عوم  ١ ٦٤٥ ٠٠٠ ١ ٦١٦ ٧٥٨ ٣٣٩٩ ا  

  
 ٥١٠٠ اهتنايصو تادعملا ليغشت   

  ٥١٠١ )انييف ةيقافتإ عم مساقتلاب(اهريغو تادعملا ةنايص   ١٤ ٥٠٠ ١٤ ٥٠٠
عوم  ١٤ ٥٠٠ ١٤ ٥٠٠ ٥١٩٩ ا  

 
 ٥٢٠٠ ريراقتلا دادعإ فيلاكت   

  ٥٢٠١ ريراقتلا دادعإ  ٥٤ ٠٠٠ ٥٢ ٠٥٨
  ٥٢٠٢ )ةينقتلا مييقتلا ةقرفأ ريراقت(ريراقتلا دادعإ   ١٠ ٠٠٠ ٩ ٣١٥
  ٥٢٠٣ )لوكوتوربلاب ةيعوتلا(ريراقتلا دادعإ   ٥ ٠٠٠ ٤ ٩٧٦
عوم  ٦٩ ٠٠٠ ٦٦ ٣٥٠ ٥٢٩٩ ا  

 
 ٥٣٠٠ ةعونتم تافورصم   

  ٥٣٠١ تالاصتإلا  ٣٥ ٠٠٠ ٣٠ ٩٨٩
  ٥٣٠٢ )قئاثولا نحش(نحشلا تاقفن   ٧٥ ٠٠٠ ٧٤ ٨٠٢
  ٥٣٠٣ بيردتلا  ٦ ٠٠٠ ٥ ٦٦٠
  ٥٣٠٤ )نوزوألل يلودلا مويلا (ىرخأ تافورصم  ١٢ ٠٠٠ ١١ ٢٧٢
عوم  ١٢٨ ٠٠٠ ١٢٢ ٧٢٣ ٥٣٩٩ ا  

 
 ٥٤٠٠ ةفايضلا   

  ٥٤٠١ ةفايضلا  ١٤ ٥٠٠ ١٤ ٥٠٠
عوم  ١٤ ٥٠٠ ١٤ ٥٠٠ ٥٤٩٩ ا  

 
     فرصلا رعس رئاسخ   رفص  ٨٣٣

 
     ليغشتلا تاقفن يلامجإ   ١ ٨٧١ ٠٠٠  ١ ٨٣٥ ٦٦٣
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ةيلعفلا تافورصملا 
 ٢٠٠٥ماعل 

 تارالودلاب(
 )ةيكيرمألا

ةدمتعملا ةينازيملا 
لايرتنوملوكوتوربل   

 ٢٠٠٤ماعل 
 تارالودلاب(

 )ةيكيرمألا

     لمع/رهش

 تاينتقملا       
رالود١ ٥٠٠نع اهتميق لقت دونب (ةكلتهملا تادعملا      ( ٤١٠٠ 

  ٤١٠١ )انييف ةيقافتإ عم مساقتلاب(ةعونتم ةكلتهم داوم   ١٧ ٠٠٠ ١٤ ٠٥٠
عوم  ١٧ ٠٠٠ ١٤ ٠٥٠ ٤١٩٩ ا  

 
 ٤٢٠٠  )تاينتقم(ةرمعم تادعم    

ةيليمكت مزاولو ةيصخشرتويبمك ةزهجأ  ٢ ٥٠٠ ٢ ٢٨٦   ٤٢٠١  
ةلاقنرتويبمك ةزهجأ  رفص رفص   ٤٢٠٢  

  ٤٢٠٣ )خلا ،رناكس ،سكافلا ،رفريسلا ةزهجأ(ىرخأ ةيبتكم تالآ   ٥ ٠٠٠ ٢ ٩٩١
   ٤٢٠٤  خاسنتسا ةزهجأ   رفص  رفص

عوم  ٧ ٥٠٠ ٥ ٢٧٧ ٤٢٩٩ ا  
 

 ٤٣٠٠ بتاكملا ينابم   
  ٤٣٠١ )انييف ةيقافتإ عم مساقتلاب(بتاكملا ينابم تاراجيإ   ٣٣ ٥٠٠ ٣٣ ٥٠٠
عوم  ٣٣ ٥٠٠ ٣٣ ٥٠٠ ٤٣٩٩ ا  

 
   تاينتقملا فيلاكت يلامجإ   ٥٨ ٠٠٠  ٥٢ ٨٢٧

 
 ٩٨  عورشملل ةرشابملا ةيلكلا فيلاكتلا   ٤ ٨٠٠ ٨٠٩  ٤ ٦٧٩ ٥٤٨
   %)١٣(يجمانربلا معدلا فيلاكت    ٦٢٤ ١٠٥  ٦٠٨ ٢٣٣

 
يلكلا عوم    ٥ ٤٢٤ ٩١٤  ٥ ٢٨٧ ٧٨١ ٩٩  )يجمانربلا معدلافيلاكت كلذ يف امب (ا 

_________  


