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رشععباسلاعامتجالا  لوكوتورب يف فارطألل    

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

 *تقؤملا لامعألا لودج نم )ج (٣دنبلا 
لاملاريراقتلا نصلا نعةي  ةيقافتال نيينامئتسالا نيقود   

لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف 
  لايرتنوم لوكوتورب ةينازيمو نوزوألا ةقبط ةيامحل

ماعل ةدمتعملاةعجارملاةينازيملا  ينازيملاو٢٠٠٥    ٢٠٠٦ يماعلناتحرتقملا نات  
ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلل ٢٠٠٧و  
 نوزوألا ةقبطل

  ةنامألا ةركذم
ل ةدمتعملاوةعجارملاةينازيملا ةقيثولا هذه قفرم يف ةنامألا ممعت   - ١ ينازيملاو٢٠٠٥ ماع  حرتقملانيت   نيت 
ملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلل٢٠٠٧ و٢٠٠٦ يماعل   .نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داو 

ةداعإ يرجيف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا اهدمتعا دق ناك يتلا ٢٠٠٥ةينازيم امأ   - ٢  
نيفظوملا تابترم تايوتسم ىلوألا ةجردلاب سكعت يتلاو اهيلع تارييغتلا نم ددع لاخدإ دعب اهحارتقا 

م  ٢٠٠٥ماعل ةدمتعملا ةينازيملا تاصصخم دو دح يف ةحرتقملا تاليدعتلا تمدق دقو. اقحتسمو ةيلاحلا
  .ةيفاضإ تامهاسم عفد فارطألا ىلع متحتي نلو
. نيتحرتقملا نيتينازيملا باسحل ًاساسأ ةينازيملا ميدقت دعب درت يتلا ةيحيضوتلا يشاوحلا مدقتو  - ٣

ت نأ ضارتفا ىلع ةينازيملا اهبلطت يتلا ةلماشلا ةيرودلا تادايزلا٢٠٠٦ةينازيم لمشتو  عامتجا فيلاك  

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.16/1. 
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متي نل٢٠٠٦ماعل فارطألا  ليومتلا ةدايز ىلإ ًاضيأ ةجاح دوجو ضارتفاو ،انييف ةيقافتا عم اهمساقت   
مييقتلا ةقرفأ هيرجت يذلا٢٠٠٦ماعل يرودلا مييقتلل   .  

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

يماعل ناتحرتقملا ناتينازيملاو ٢٠٠٥ماعل ةدمتعملا  ةعجارملاةينازيملا    ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ 
 )رالود (٢٠٠٧ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٥ لمع/رهش    

       عورشملا يفظوم رصنع ١٠
       عورشملا وفظوم ١١٠٠ 
 ١١٧ ٥٠٠ ٦ ١١٧ ٥٠٠ ٦ ١١٥ ٠٠٠ ٦ )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٢-دم(يذيفنتلا نيمألا   ١١٠١   
  ٢٢٠ ٠٠٠  ١٢  ٢١٥ ٠٠٠  ١٢  ٢١٠ ٠٠٠  ١٢  )١–دم(يذيفنتلا نيمألا بئان   ١١٠٢   
  ١٦٠ ٠٠٠  ١٢  ١٥٥ ٠٠٠  ١٢  ١٥٠ ٠٠٠  ١٢  )٥-ف(مدقأ ينوناق فظوم   ١١٠٣   
ةيملعلا نوؤشلا يف مدقأ فظوم  ١١٠٤    مساقتلاب ) (٥–ف( 

  ٨٧ ٥٠٠  ٦  ٨٥ ٠٠٠  ٦  ٨٢ ٥٠٠  ٦  )انييف ةيقافتا عم
  رفص    رفص    رفص    )بينويلا نم عفدت) (٤–ف(يرادإ فظوم   ١١٠٥   
تانايبةدعاق ريدم  ١١٠٦      ١٢٥ ٠٠٠  ١٢  ١٢٠ ٠٠٠  ١٢  ١١٠ ٠٠٠  ١٢  )٣-فتانايبلا ايجولونكتو تامولعم مظن  ( 
 )٣–ف-تامولعملاو تالاصتالا (جمانرب فظوم   ١١٠٧   

  رفص  ١٢  رفص  ١٢  رفص  ١٢  )انييف ةيقافتا نم عفدت(
  ١٢٥ ٠٠٠  ١٢  ١٢٠ ٠٠٠  ١٢  ١١٢ ٠٠٠  ١٢  )٣–ف) (لاثتمالاو دصرلا(جمانرب فظو م  ١١٠٨   
يعرفلا عوم ١١٩٩  ٨٣٥ ٠٠٠  ٨١٢ ٥٠٠  ٧٧٩ ٥٠٠  ا  
           
       نويراشتسا ءاربخ ١٢٠٠ 
جيورتلا يفو اهليلحتو تانايبلا غالب إ 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 (٢٠٠٧ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٥ لمع/رهش    
       يرادإلا معدلا ١٣٠٠ 
  ١٤ ٧٥٠  ٦  ١٣ ٨٠٠  ٦  ١٣ ٠٠٠  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٧ –ع .خ(يرادإ دعاسم   ١٣٠١   
  ٢٥ ٥٠٠  ١٢  ٢٥ ٢٥٠  ١٢  ٢٤ ٧٥٠  ١٢  )٦ –ع .خ(يصخش دعاسم   ١٣٠٢   
  رفص  ١٢  رفص  ١٢  رفص  ١٢  )انييف ةيقافتا نم عفدت) (٦ –ع .خ(جمانرب دعاسم   ١٣٠٣   
  ١١ ٥٠٠  ٦  ١١ ٥٠٠  ٦  ١١ ٠٠٠  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٦ -ع.خ(تامولعم دعاسم   ١٣٠٤   
  ١١ ٠٠٠  ٦  ١٠ ٥٠٠  ٦  ١٠ ٠٠٠  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٦ –ع .خ(جمانرب دعاسم   ١٣٠٥   
  ١٧ ٥٠٠  ١٢  ١٧ ٠٠٠  ١٢  ١٦ ٥٠٠  ١٢  )٤ –ع .خ(قئاثو فظوم   ١٣٠٦   
  ٢٥ ٩٥٨  ١٢  ٢٤ ٩٦٠  ١٢  ٢٤ ٠٠٠  ١٢  )٦ –ع .خ(تانايب دعاسم   ١٣٠٧   
قودنصلا–جمانرب دعاسم   ١٣٠٨      رفص ١٢  رفص ١٢  رفص ١٢  )بينويلا نم عفدت) (٦–ع.خ ( 
 رفص ١٢ رفص ١٢ رفص ١٢ )بينويلا نم عفدت) (٣–ع.خ(دادمإل او لقنلا نوؤشل دعاسم ١٣٠٩  
  رفص ١٢  رفص ١٢  رفص ١٢  )انييف ةيقافتا نم عفدت) (٦–ع .خ(نيتغلب مدقأ ريتركس   ١٣١٠  
  ١٨ ٠٠٠  ١٢  ١٧ ٥٠٠ ١٢  ١٧ ٠٠٠ ١٢  ةتقؤم ةدعاسم  ١٣٢٠   
  ٤٥٠ ٠٠٠    ٤٥٠ ٠٠٠    ٤٢٠ ٠٠٠    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 
٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    )٢٠٠٥  

  ١٠٠ ٠٠٠    ١٠٠ ٠٠٠    ١٦٨ ٣٠٠    *مييقتلا ةقرفأ تاعامتجا  ١٣٢٣   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    بتكملا تاعامتجا  ١٣٢٤   
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 )رالود (٢٠٠٧ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٥ لمع/رهش    
  ٨٤ ٠٠٠    ٨٤ ٠٠٠    ٧٤ ٠٠٠    ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  ١٣٢٥   
عيجشتل لايرتنوم لوكوتوربل ةيمسرلا ريغ تارواشملا   ١٣٢٦   

  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    لاثتمالاو قيدصتلا
  رفص    رفص    رفص    يئانثتسالا فارطألا عامتجا  ١٣٢٩   
يعرفلا عوم ١٣٩٩  ١ ٢٨٣ ٢٠٨  ١ ٢٧٩ ٥١٠  ١ ١٥٨ ٥٥٠  ا 

       ةيمسر ماهم يف رفسلا ١٦٠٠ 
  ٢١٠ ٠٠٠    ٢١٠ ٠٠٠    ١٥٠ ٠٠٠    ةيمسر ماهم يف نيفظوملا رفس  ١٦٠١   
  ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ةيمسر ماهم يف تارمتؤملا ةمدخ يفظوم رفس  ١٦٠٢   
لا عوم ١٦٩٩  ٢٢٥ ٠٠٠  ٢٢٥ ٠٠٠  ١٦٥ ٠٠٠  يعرفا 

 ٢ ٣٩٣ ٢٠٨  ٢ ٣٦٧ ٠١٠  ٢ ١٥٣ ٠٥٠  رصنعلا عومجم ١٩٩٩

       دوقعلا رصنع ٢٠
       نطابلا نم دوقعلا ٢٢٠٠/٢٣٠٠

           **نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عبتت ماظن ةسارد وأ  ٢٢٠١   
   ٢٣٠١          

يعرفلا عوم ٢٢٩٩/٢٣٩٩ ا        
 رفص  رفص  رفص  رصنعلا عومجم ٢٩٩٩

       ةكراشملا/تاعامتجالا رصنع ٣٠
       ةكراشملا معد فيلاكت ٣٣٠٠ 
  ٤٥٠ ٠٠٠    ٥٥٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    *مييقتلا ةقرفأ تاعامتجا  ٣٣٠١   
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 )رالود (٢٠٠٧ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٥ لمع/رهش    
  ٣٥٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    *فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا  ٣٣٠٢   
  ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تاعامتجا  ٣٣٠٣   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    بتكملا تاعامتجا  ٣٣٠٤   
  ١٢٥ ٠٠٠    ١٢٥ ٠٠٠    ١٣٥ ٠٠٠    ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  ٣٣٠٥   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    يمسر ريغ عامتجا يفتارواشم   ٣٣٠٦   
  رفص    رفص    رفص    فارطألل يئانثتسالا عامتجالا  ٣٣٠٨   
يعرفلا عوم ٣٣٩٩  ١ ٢٥٥ ٠٠٠  ١ ٣٥٥ ٠٠٠  ١ ٣١٥ ٠٠٠  ا 

 ١ ٢٥٥ ٠٠٠  ١ ٣٥٥ ٠٠٠  ١ ٣١٥ ٠٠٠  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    ٢ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    اقحلمو ةيصخش تارتويبمك
  رفص    ٤ ٠٠٠    ٢ ٠٠٠    ةلاقن تارتويبمك   ٤٢٠٢   
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٧ ٠٠٠    )خلا سكاف  ،رناكسو رفريس ةزهجأ(ىرخأ ةيبتكم ةزهجأ    ٤٢٠٣   
  ١٠ ٠٠٠    ٦ ٠٠٠    ٤ ٠٠٠    تادنتسم ريوصت ةزهجأ   ٤٢٠٤   
يعرفلا عوم ٤٢٩٩  ٢٠ ٠٠٠  ١٧ ٠٠٠  ١٨ ٠٠٠  ا 
       بتاكملا ينابم ٤٣٠٠ 
 ٢٨ ٠٠٠  ٢٧ ٥٠٠  ٢٧ ٠٠٠  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(بتاكملا ينابم تاراجيإ  ٤٣٠١  
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 )رالود (٢٠٠٧ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٥ لمع/رهش    
يعرفلا عوم ٤٣٩٩  ٢٨ ٠٠٠  ٢٧ ٥٠٠  ٢٧ ٠٠٠  ا 

 ٦٥ ٠٠٠  ٦١ ٥٠٠  ٦٢ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٤٩٩٩
       ةعونتملا تافورصملا رصنع ٥٠

           اهتنايصو تادعملا ليغشت ٥١٠٠ 
 ٢٠ ٠٠٠  ١٩ ٥٠٠  ١٩ ٢٧٠  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(اهريغو تادعملا ةن ايص ٥١٠١  
يعرفلا عوم ٥١٩٩  ٢٠ ٠٠٠  ١٩ ٥٠٠  ١٩ ٢٧٠  ا 

       ريراقتلا دادعإ فيلاكت ٥٢٠٠ 
  ٥٠ ٠٠٠    ٥٠ ٠٠٠    ٥٤ ٠٠٠    ريراقتلا دادعإ  ٥٢٠١   
  ١٥ ٠٠٠    ٦٠ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ) مييقتلا ةقرفأ(ريراقتلا دادعإ   ٥٢٠٢   
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    )لوكوتوربلا نأشب ةيعوتلا(ريراقتلا دادعإ   ٥٢٠٣   
يعرفلا عوم ٥٢٩٩  ٧٠ ٠٠٠  ١١٥ ٠٠٠  ٧٤ ٠٠٠  ا 

       ةعونتم تافورصم ٥٣٠٠ 
  ٣٥ ٠٠٠    ٣٥ ٠٠٠    ٣٥ ٠٠٠    تالاصتا  ٥٣٠١   
  ٦٠ ٠٠٠    ٧٠ ٠٠٠    ٦٠ ٠٠٠    )قئاثو(نحش تاقفن   ٥٣٠٢   
  ٦ ٥٠٠    ٦ ٥٠٠    ٦ ٥٠٠    بيردتلا  ٥٣٠٣   
ديعلاو نوزوألل يملاعلا مويلا(ىرخأ تافورصم   ٥٣٠٤     

  )لايرتنوم لوكوتوربل نورشعلا
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٢ ٠٠٠  

يعرفلا عوم ٥٣٩٩  ١١١ ٥٠٠  ١٢١ ٥٠٠  ١١٣ ٥٠٠  ا 

       ةفايضلا ٥٤٠٠ 
  ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ةفايضلا  ٥٤٠١   
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 )رالود (٢٠٠٧ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٥ لمع/رهش    
يعرفلا عوم ٥٤٩٩  ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠  ا  

 ٢١٦ ٥٠٠  ٢٧١ ٠٠٠  ٢١٦ ٧٧٠  رصنعلا عومجم ٥٩٩٩

 ٣ ٩٢٩ ٧٠٨  ٤ ٠٥٤ ٥١٠  ٣ ٧٤٦ ٨٢٠  ةرشابملا عورشملا فيلاكت عومجم ٩٩
 ٥١٠ ٨٦١  ٥٢٧ ٠٨٥  ٤٨٧ ٠٨٦  )٪١٣(جمانربلا معد فيلاكت  
يلامجإلا عوم   ٤ ٤٤٠ ٥٦٩  ٤ ٥٨١ ٥٩٥  ٤ ٢٣٣ ٩٠٦  )جمانربلا معد فيلاكت كلذ يف امب(ا 
  رفص   ٣٢٧ ١٦٥   ٢٨١ ٠١٢   ***جمانربلا معد فيلاكت ءانثتساب لماعلا دقنلا يطايتحا 
  ٤ ٤٤٠ ٥٦٩   ٤ ٩٠٨ ٧٦٠   ٤ ٥١٤ ٩١٧   ةيلامجإلا ةينازيملا 
 رفص  ٢٦٦ ٧٢٠  ٥٣٣ ٢٨٠  )١(لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا ديصر نم بحسلا 
 رفص  ٣٣ ٦٣٠  ٦٧ ٢٣٩  )٢(٢٠٠١ماعل ةنامألل يقبتملا ديصرلا نم بحسلا  
 رفص  ١٦٦ ٦٥٠  ٨٣ ٣٥٠  )٣(ينامئتسالا قودنصلل دئاوفلا تاداريإ نم بحسلا 
 رفص  ١١٩ ٦٦٨  ٣٣٣ ٣٩٤  )٤(ينامئتسالا قودنصلل ةدئافلا تاداريإنم يفاضإ بحس  
تابوحسلل يعرفلا عوم  رفص  ٥٨٦ ٦٦٨  ١ ٠١٧ ٢٦٣  ا 
 ٤ ٤٤٠ ٥٦٩  ٤ ٣٢٢ ٠٩٢  ٣ ٤٩٧ ٦٥٤  فارطألا تامهاسم 

ةيطغت يهو يئانثتسا ساسأ ىلع ٢٠٠٥ماعل فارطألا بناج نم ةيلاملا ةدعاسملا تمدقت   *  ٦٨ ٣٠٠هردق ىصقأ غلبمب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلإ ءاربخلا ةدعاسم فيلاكت  
هاصقأ غلبمب ةجرحلا تامادختسالا تانييعتب ةلصلا تاذ ةثلاثلا تاعامتجالل ٢ةداملا بجومب لمعي دلبلل كراشم سيئر رفسلو ،رالود  يف ةكراشملا ةينازيم يف رهظيو ،رالود١٥ ٠٠٠  باب تاعامتجالا    

مييقتلا ةقرفأل٣٣٠١ةينازيملا   . 
عبتت ماظن نأشب ةسارد ليومتل ١٦/٣٣ررقملا بجومب كلذ فارطألا تررق اذإ نيتحشرم نيتهجك ) نييراجتلا نيدقاعتملل (٢٣٠١و) ةمعادلا ةمظنملل (٢٢٠١ةينازيملا يباب ثادحتسا متي   **  ،

 .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
ماعل ماعلا دقنلا يطايتحا نوكي نأ ىلع فارطألا تقفتا  *** وه ٢٠٠٥  ةدمتعملا ةينازيملا نم ةئاملا يف٧،٥  عم ىشمتي يكل ةنامألا بناج نم هليدعت دق ٢٠٠٥ماعل صصخملا يدقنلا يطايتحالاو .    

ىوتسم ىلإ لماعلا دقنلا يطايتحا دادزي فوس ٢٠٠٦ماع يفو . ٢٠٠٥سرام /راذآ يف تاباسحلاو ةينازيملاو جماربلا طيطختل ةدحتملا ممألا بتكم اهردصأ يتلا ذيفنتلل ةيهيجوتلا ئدابملا مث ،ةئاملا يف ١٥   
جمانربلا معد فيلاكت لمشي ال اذهو ،ةيونسلا ةينازيملا يف هب لومعملا ةئاملا يف ١٥وهو ىوتسملا كلذ دنع لظي  ةرقفلا ١٦/٤٤ررقملا (   ،٦.( 
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ةميقب بحس نأشب ١٥/٥٢ررقملا  )١( يف رالود٨٠٠ ٠٠٠  ماع   ررقملا نم ٣ةرقفلاب هلادبتسا مت دق  ٢٠٠٥  نيب اميف بوحسملا غلبملا عومجم تعزو يتلا ١٦/٤٤   .٢٠٠٦ و٢٠٠٥، 
ماع يف قبطت ،رالود ١٠٠ ٨٦٩غلبم بحس امأ  )٢( ةرقفلاب هلادبتسا مت دقف ٢٠٠٥  ررقملا نم ٣  ةيشاحلا يف دراولا وحنلا ىلع بوحسملا يلامجإلا غلبملا تمسق يتلا ١٦/٤٤   .هالعأ ١ 
هردق يفاضإ بحس ىلإ وعدي يذلا ١٥/٥٢ررقملا امأ  )٣( ماع يف رالود ٢٥٠ ٠٠٠  ةرقفلاب لدبتسا دقف ٢٠٠٥  ررقملا نم ٣،  هالعأ١ةيشاحلا  (١٦/١٤   (. 
ررقملا نم ٣ةرقفلا بجومب بحسلا متي  )٤( هالعأ١ةيشاحلا  (١٦/٤٤   .( 
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ينازيملل ةيحيضوتشاوح ملاة  ينازيملاو٢٠٠٥ةدمتع   لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلل  ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ نيتحرتقملانيت  
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم

 قيلعتلا ةينازيملا باب

  نيفظوملا نوؤش رصنع
١١٠٨ - ١١٠١ 

فيلاكتلا تمدختسا دقو . ٢٠٠٥ماعب ةصاخلا ةديدجلا ةيلعفلا فيلاكتلا رهظت 
ةينازيملل ٢٠٠٦ماعل يبورين ةطحم ى لع ةقبطملا نيينفلا نيفظوملا تابترمل ةيراشإلا  

قودنصلا ىلإ ةفورصملا ريغ تامازتلالا داعت ام ةداعو . ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ماعل ةحرتقملا 
 .لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا

اهردق ةدايز تصصخ  ١١٠٢ ماع يف رالود ٦٠ ٠٠٠  يف تاريغتلا ةيطغتل ٢٠٠٥   
ىوتسملا سكعت يكلو ،ايلعلاو ةينفلا نيتئفلا يف نيفظوملا تاقحتسم لخاد بسانملا   

ماعل ةينازيملا حرتقم ميدقت تقو ةفورعم نكت مل يتلاو ،نيينعملا نيفظوملل ةجردلا 
فارطألا ىلإ٢٠٠٥  .  

يف نيفظوملا تاقحتسم يف تاريغتلا ةيطغتل هذه ةينازيملا باوبأ يف ليدعت لاخدإ مت   ١١٠٨ - ١١٠٣
  .ايلعلاو ةينفلا نيتئفلا

ةغلابلا جمانربلا معد فيلاكت نم يرادإلا فظوملا ةفيظو فيلا كت ةيطغت رمتست ١١٠٥
ةيلعفلا تافورصملا ساسأ ىلع ،ةئاملا يف١٣اهتبسن   . 

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 فئاظو قلخل ةينازيملا

 نيفظوملا نوؤش/يرادإلا معدلا
ىلإ ١٣٠١  ١٣٠٧  

تمدختسا دق يبورين رقم يف ةقبطملا ةماعلا ةمدخلا يفظوم تابترم فيلاكت نإ 
تابترملا تايوتسمل حيقنت يرجأ دقو .٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماعل نيتحرتقملا نيتينازيمل ل  

ذنم يبورين يف ةماعلا ةمدخلا يفظومل تابترم يف ةدايز لوأ سكعي يكل ٢٠٠٥ماعل   
  .١٩٩٩ماع 

دادمإلاو لقنلا نوؤش دعاسمو ) قودنصلا(جمانرب دعاسم ةفيظو فيلاكت يطغت   ١٣٠٩و ١٣٠٨
ةئاملا يف١٣اه تبسن ةغلابلا جمانربلا معد فيلاكت نم) ةيتسجوللا نوؤشلا(  .  

  .انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا نم ةلومم تاغللا ةيئانث ةريتركس ةفيظو  ١٣١٠

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

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



UNEP/OzL.Pro.17/5 

11 

 قيلعتلا ةينازيملا باب

تارمتؤملا معد /يرادإلا معدلا
١٣٢٦ – ١٣٢١  

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

  .مهنم تائيه عم وأ نييراشتسالا ءاربخلا نم دارفأ

  :ةيلاتلا تاضارتفالا ساسأ ىلع ةيلاحلا تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت تعضو دقو  

دقعي ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل دحاو عامتجال يه ةحرتقملا ةينازيملاو : ١٣٢١
ممألل عبات رخآ ناكم يف وأ يبورين يف٢٠٠٧ و٢٠٠٦يماع يف ةنس لك  ةدحتملا    

  .تاغل تسب

ماعل ةصصخملا ةينازيملاو :١٣٢٢   يماعل ةصصخملا نم لقأ يه ٢٠٠٥   ٢٠٠٦ 
رمتؤم عامتجا عم اهمساقت مت  ٢٠٠٥يف عامتجالا فيلاكت نأ ثيح  ٢٠٠٧و
  .انييف ةيقافتا يف فارطألا

يبورين يف نادقعي فوس هل يديهمتلا عامتجالاو فارطألا عامتجا نأ ضرتفملا نم    
تاغل تسب٢٠٠٧ و٢٠٠٦ يماع يف  .  

اهلمحتت فوس قورفلا فيلاكت نإف يبورين يف تاعامتجالا دقعت ال امدنع   
  .ةفيضملا تاموكحلا

ماعل فارطألا بناج نم رالود ٦٨ ٣٠٠رادقمب ةيلام ةدعاسم ميدقت مت : ١٣٢٣    
ةنجلل ءاربخلا اهمدقي يتلا ةدعاسملا فيلاكت ةيطغتل يئانثتسا ساسأ ىلع ٢٠٠٥  ،

ةرقفلا ١٦/٥ررقملاو . ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا يأ نأ ىلع صني ٧،   ،
قافتاو لصفنم ثحب ىلإ جاتحي فوس ةيلاتلا تاونسلا يف مدقي لثامم معدل تاحرتقم 

  .فارطألا بناج نم

 يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ل٢٠٠٧ و٢٠٠٦يماع يف ةصصخملا غلابملا امأ   
ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفو ،يملعلا مييقتلا قيرفو ،هل ةعباتلا ةينقتلا تا رايخلا ةنجلو

فيلاكتلاو تالاصتالا كلذكو ةيونسلا ا   اعامتجا ميظنت فيلاكت يطغت فوسف
و ةيمانلا نادلبلا نم قيرفلاءاضعألامعأب ةلصتملا ىرخألا ةقرفتمل ا رمت يتلا نادلبلا  

لاقتنا ةلحرمب ا    .اداصتقا

يماع نم ماعلك لبتكمل ل دحاوعامتجا دقع ررقملا ن م :١٣٢٤    ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ 
ةيوضعل ًاعبت ةبسانملا تاغللاب قئاثولا ةمجرتو ةيروفلا ةمجرتلل لاومأ صيص خت عم
  .بتكملا
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 قيلعتلا ةينازيملا باب

ماع لكل مايأ ةثالث عامتجالا ةدم ذيفنتلا ةنجلل نيعامتجا دقع ررقملا نمو : ١٣٢٥  
ةيروف ةمجرت ام٢٠٠٧ و٢٠٠٦يماع نم   بولطم وه امبسح قئاثولا ةمجرتو   .

عامتجاو ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عامتجا عم ةيفقتلاب تاعامتجالا كلت دقعتو 
  .نيماعلا نيذه يف فارطألا

يف ةيماظن ريغ لقألا ىلع ةدحاو ةرواشم ماع لك يرجت نأ عقوتملا نم  :١٣٢٦  
كو فارطألا ةدعاسم لمع ريسيتل٢٠٠٧ و٢٠٠٦يماعل يبورين  عيجشت كلذ  
هل لاثتمالاو هتاليدعتولايرتنوم لوكوتوربىلع قيدصتلا   .   

   ةيمسر ماهم يف رفسلا
–١٦٠١  

ةصصخملا اهيدل ةينازيملا عيمج ةنامألا تدفنتسا ةريخألا ةديدعلا تاونسلا لالخو 
يف ةصاخبو ةريثم ةروصب ةنامألا ىلع رفسلا تابلطلا تدادزا تقولا سفن يفو . رفسلل

ملا تالا تاذ تايقافتالا تاعامتجاو نوزوألل ةيميلقإلا ةكبشلا تاعامتجاب ةقلعت ا
  .١٦/٣٤ررقملا بجومب ةيلودلا تامظنملاو ةلصلا 

    دوقعلا رصنع
  نطابلا نم دوقعلا

٢٣٠١ – ٢٢٠١  
نيدقاعتملل  (٢٣٠١وأ ) ةمعادلا ةمظنملل (٢٢٠١ةينازيملا باب ثادحتسا متي 

كلذو ١٦/٣٣ررقملا بجومب ،كلذ فارط ألا تررق اذإ عاديإ ةهجك نييراجتلا  
لوصحلاب نآلا ةنامألا موقتو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةعباتم ماظن نع ةسارد ليومتل

تاذ تامولعملا لسرت فوسو . ةلأسملا هذه لوح ةيراشإ ةساردل ةردقم ةفلكت ىلع
  .ربوتكأ/لوألا نيرشت يف فارطألا ىلإ ةلصلا

يلثممةكراشم ٣٣٠٠-ةكراشملا/تاعامتجالا رصنع ةيمانلا نادلبلا     
تاعامتجا فلتخم يف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا يلثمم ةكراشم نأ ض ارتفا  ٣٣٠١  

رالود ٥ ٠٠٠فلكتت لوكوتوربلا  ةاعارم عم كلذو  .لثمملكل دحاولا عامتجالل  
رفسلافيلاكت لمحت مدع ، دحاو صخش نم رثكأل    راعسأ مادختسا بودلب لكل

يمويلا ةشيعملا لدبو ةيداصتقالاةيحانلا نم ًاريفوت رثكألارفسلا ركاذت  هب لومعملا    
  .ةدحتملا ممألا ىدل

تابلطتملا سكعيل  ٢٠٠٥ماع يف بابلا اذهل دوصرملا ةينازيملا صيصخت ليلقت مت   
رافسألاو لعفلاب تلجس يتلا رافسألا ىلإ ًادانتسا ٢٠٠٥يف ءاربخلا ةقرف أل ةيلامجإلا  
  .ماعلا ةيقاب لالخ ةعقوتملا

تايوتسم دنع ٢٠٠٦ماع يف ةينازيملا نم بولطملا صيصختلا دادزا  ثيح ٢٠٠٥   
تارايخلا ناجلو مييقتلا ةقرفأ ءاربخو ٥ةداملا بجومب نيلماعلا ءاضعألا لمشي هنأ   

  .٢٠٠٦ماعل مييقتلا تاعامتجال نيرضاحلا ةينقتلا 
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نورضحي ًاكراشم ٧٠ةكراشم فيلاكت صيصخت مت   ٣٣٠٣ و٣٣٠٢ ًاكراشم ٦٠و فارطألا عامتجا   
  .٢٠٠٧و ٢٠٠٦ماعل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عامتجا نورضحي 

ةعبرأل ةبسنلاب ةنسلا يف بتكملل نيعامتجا 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 في لاكت تبسح  ٣٣٠٥
 نيلثممو عامتجا لك يف لاقتنا ةلحرمب ا   اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا نم

 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

نينثانيكراشم ةكراشم ليومتل لاومأ تصصخ  ٣٣٠٦ رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا نم    
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    .

دراوملا لالغتسا ةبقارم يرجتو ىلع ةظفاحملل ماودلا ىلع  ىوتسملا اذه دنعقافنالا   .  

اعيف يلام صصخم ددح  ٤٢٠٠-ةكلتهملا ريغ تادعملا  ةدايزو ددجلا نيفظوملل ةمزاللا تادعملا ءارشل  ٢٠٠٦م  
ماعل ددجلا نيفظوملل ةمزاللا تادعملل ىندأ يلام صصخم ددحو . رفريسلا ةزهجأ ةقاط

لادبتسا ىلع ةنامألا ةدعاسمل ٢٠٠٧ماع يف لاومألا نم ىندأ ردق دصر متو . ٢٠٠٧  
  .رمألا بلطتي امثيح تادعملا

ىلإ رالود ٤٠ ٠٠٠نم ينابملا راجيإل صصخملا غلبملا ضيفخت مت   ٤٣٠٠ - )راجئتسالا(ينابملا  رالود ٢٧ ٠٠٠   
يف راجيإلا موسر نأ ثيح دعب اميف رابتعالا يف عقوتملا مخضتلا عضو عم ٢٠٠٥ماعل   

تناك ىرخأ باوبأ ىلإ بابلا اذه يف تارخدملا ليوحت مت دق و. اهحيقنت مت دق يبورين
  .ةدايزلا ىلإ جاتحت

ةعونتمتافورصم رصنع      
يكبشلا ةنامألا عقومل ةيفاضإلا رفريسلا ةزهجأب ةصاخلا ةدوصرملا لاومألا ةدايز يرجت   ٥١٠١–تادعملا ةنايصو ليغشت

  .ددجلا نيفظوملا تادعمب كلذك ةقلعتملا ةيفاضإلا رتويبمكلا تابلطتمو

ريراقتلا دادعإ فيلاكت 
ةمجرتلاو ريرحتلا لمشتو (
  ٥٢٠٣ و٥٢٠١) عبطلاو

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

مييقتلا ةقرفأ ريراقت دادعإل زوجحم٥٢٠٢ةينازيملا  دنبلا اذه يف دصرلا ةدايز يرجتو .  
يف رالود ٥ ٠٠٠رادقمب  تل٢٠٠٥  ةنجلل يفاضإ ريرقت خاسنتسا تاقفن ةيطغ  
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ماعل رالود ٦٠ ٠٠٠نآلا بولطمو . ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا  ٢٠٠٦ 
  .مييقتلا ريراقت ةعابطل

  -ةعونتم تافورصم
  ٥٣٠١ -تالاصتا 

نم ًالدب ينورتكلإلا ديربلا مادختساو ةيكلساللا تالاصتالا دراومل 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 

ةهجاومل بيردتلاميدقت ىلع ءاقبإلا متي فوس   ٥٣٠٣ –بيردتلا  بيردتلاتاجايتحا  هططخو   يتلا  
  .ًايلاح يراجلا ةيرشبلا دراوملا حالصإ جمانربل ةجيتن ةدحتملا ممألا اهتلخدأ

يملاعلا مويلا (ىرخأ دونب 
ا ديعلاونوزوألل نورشعل  
  ٥٣٠٤ -) لايرتنوم لوكوتوربل

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦يماع ءانثأ نادلبلا ضعب ىلإ ةدعاسملا نوزوألا ةنامأ مدقت فوس 
  .نوزوألا ةقبط ىلع ظافحلل يلودلا مويلاب لافتحالل ريضحتلا يف ةدعاسملل

نيرشعلا ديعلاب لافتحالا ةطشنأل وه بولطملا غلبملا نوكيسف ٢٠٠٧ماع يفو     
يف فارطألا هتنلعأ ام وحن ىلع نوزوألا ةقبطل ةيلودلا ةنسلابو لايرت نوم لوكوتوربل

  .١٦/٤٥ررقملا 

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

نيماعلا نم ةنس لكل رالود ٥ ٠٠٠هردق يفاضإ غلبم بلط نآلا يرجي     ٢٠٠٦ 
نل غلبملا اذه نأ ثيح٢٠٠٧و رخآ عامتجا عم همساقت متي   ةيقافتا يف فارطألا رمتؤ مل 
  .نيماعلا نيذه لالخ انييف

_________ 


