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رشعنماثلاعامتجالا  لوكوتورب يف فارطألل    

  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم
نيرشت٣٠، يهلدوين لوألا  نيرشت ٣ -ربوتكأ /   

  ٢٠٠٦ربمفون /يناثلا
 *تقؤملا لامعألا لودج نم ٤دنبلا 

لاملاريراقتلا ينامئتسالا قودنصلل تاينازيملاو  ةي 
  نوزوألا ةقبط ةيامح نأشبلايرتنوم لوكوتورب ل

ينازيملاو٢٠٠٦ ماعل ةدمتعملا ةينازيملا  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ يماعلناتحرتقملا نات  
نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلل  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا 

  ةنامألا ةركذم
ينازيملاو٢٠٠٦ ماعل ةدمتعملاةينازيملا ةقيثولا هذه قفرم يف ةنامألا ممعت   - ١ حرتقملانيت   يماع لنيت 

نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلل٢٠٠٨ و٢٠٠٧  .  
نيتحرتقملا نيتينازيملا باسحلساسألاةينازيملا ضرع دعب درت يتل ا ةيحيضوتلا يشاوحلا مدقتو  - ٢  .  
امب فارطألا ديوزتل مزاللا ىندألا هدح دنع هئاقبإو ةينازيملا مجح صيلقت ىلإ ةنامألا ىعستو   - ٣
هيلإ راشأ امك ٢٠٠٧ماع ىوتسم دنع تامهاسملا ءاقبإل يعسلا قايس يفو . تامدخ نم يرورض وه  ،
ًالماع ًايدقن ًاطايتحا ددحتس ٢٠٠٧ماعل ةنامألل ةحرتقملا ةينازيملا نإف ،فارطألل رش ع عباسلا عامتجالا  

ماع يف ةينازيملا نم ةئاملا يف ١٢ةبسنب  ةبسن نم ًالدب ٢٠٠٧  لا يف اهيلإ راشملا ةئاملا يف١٥  نم ٥ةرقف    
تامهاسم يأ ىلع لوصحلل هجوم بلط ىلع ًاضيأةحرتقملا ةينازيملا لمت شت الو. ١٧/٤٢ررقملا   

لالخ نم ةطشنألا هذه ليومت حرتقت لب ال نيرشعلا ىركذلاب لافتحالا ةطشنأل فارطألا نم ةيفاضإ 
  .ةينازيملا باوبأ نيب اميف ةرفاوتم لاومأ يأ لقنب ةنورملا نم ربكأ ردقب حامسلاو ةيعوطلا تامهاسملا

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.18/1. 



UNEP/OzL.Pro.18/4 

2 

يتلا فارطألل رشع نماثلا عامتجالا لامعأ لودج ىلع ةجردملا اياضقلا ةينازيملا لوانتت الو  - ٤  
ت لثم ،ليومتلا ىلعرثؤتتارارق ذاختا ىلإ يدؤت نأ لمتحي  نع ةلاح تاسارد ءارجإب تاهج ضيو ف 

ةلماع ريغ فارطأ ىلإ نيمتنملا مييقتلا ةقرفأ ءاضعأل ةدعاسملا ريفوتو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت 
ةدفنتسملا داوملا بقعتل ءارجإ قيبطت وأ٥ةداملاب  نوزوألل   .  

 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تارالود ىلإ ريشت ةقيثولا هذه يف ةدراولا تاراشإلا عيمجو  - ٥
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  قفرملا
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا

يماعل ناتحرتقملا ناتينازيملاو ٢٠٠٦ماعل ةدمتعملا ةينازيملا    ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ 
 )رالود (٢٠٠٨ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٧ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش    

       عورشملا يفظوم رصنع ١٠
       عورشملا وفظوم ١١٠٠ 
 ١٢٢ ٣٠٨ ٦ ١٢٠ ٥٠٠ ٦ ١١٧ ٥٠٠ ٦ )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٢-دم(يذيفنتلا نيمألا   ١١٠١   
  ٢٢٣ ٣٠٠  ١٢  ٢٢٠ ٠٠٠  ١٢  ٢١٥ ٠٠٠  ١٢  )١-دم(يذيفنتلا نيمألا بئان   ١١٠٢   
  ١٦٢ ٤٠٠  ١٢  ١٦٠ ٠٠٠  ١٢  ١٥٥ ٠٠٠  ١٢  )٥-ف(مدقأ ينوناق فظوم   ١١٠٣   
مساقتلاب ) (٥-ف(ةيملعلا نوؤشلا يف مدقأ فظوم   ١١٠٤   

  ٨٨ ٨١٣  ٦  ٨٧ ٥٠٠  ٦  ٨٥ ٠٠٠  ٦  )انييف ةيقافتا عم
  رفص    رفص    رفص    )بينويلا نم عفدت) (٤-ف(يرادإ فظوم   ١١٠٥   
تانايبةدعاق ريدم  ١١٠٦    ايجولونكتو تامولعم مظن  ( 

  ))٣-ف(تانايبلا 
١٢٦ ٨٧٥  ١٢  ١٢٥ ٠٠٠  ١٢  ١٢٠ ٠٠٠  ١٢  

 ))٣-ف(تامولعملاو تالاصتالا (جمانرب فظوم   ١١٠٧   
  رفص  ١٢  رفص  ١٢  رفص  ١٢  )انييف ةيقافتا نم عفدت(

  ١٢٦ ٨٧٥  ١٢  ١٢٥ ٠٠٠  ١٢  ١٢٠ ٠٠٠  ١٢  )٣-ف) (لاثتمالاو دصرلا(جمانرب فظو م  ١١٠٨   
يعرفلا عوما ١١٩٩    ٨٥٠ ٥٧٠  ٨٣٨ ٠٠٠  ٨١٢ ٥٠٠  
           
       نويراشتسا ءاربخ ١٢٠٠ 
جيورتلا يفو اهليلحتو تانايبلا غالبإ يف ةدعاسم   ١٢٠١   

  ٤٠ ٠٠٠    ٣٠ ٠٠٠    ٥٠ ٠٠٠    لوكوتوربلا ذيفنتل
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 )رالود (٢٠٠٨ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٧ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش    

يعرفلا عوم ١٢٩٩  ٤٠ ٠٠٠   ٣٠ ٠٠٠   ٥٠ ٠٠٠  ا  
       يرادإلا معدلا ١٣٠٠ 
  ١٥ ٤٨٨  ٦  ١٤ ٧٥٠  ٦  ١٣ ٨٠٠  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٧ -ع .خ(يرادإ دعاسم   ١٣٠١   
  ٢٦ ٧٧٥  ١٢  ٢٥ ٥٠٠  ١٢  ٢٥ ٢٥٠  ١٢  )٦ -ع .خ(يصخش دعاسم   ١٣٠٢   
  رفص  ١٢  رفص  ١٢  رفص  ١٢  )انييف ةيقافتا نم عفدت) (٦ -ع .خ(جمانرب دعاسم   ١٣٠٣   
انييف ةيقافتاعم مساقتلاب) (٦ - ع.خ(تامولعم دعاسم   ١٣٠٤     (  ١٢ ٠٧٥  ٦  ١١ ٥٠٠  ٦  ١١ ٥٠٠  ٦  
  ١١ ٥٥٠  ٦  ١١ ٠٠٠  ٦  ١٠ ٥٠٠  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٦ -ع .خ(جمانرب دعاسم   ١٣٠٥   
  ١٨ ٣٧٥  ١٢  ١٧ ٥٠٠  ١٢  ١٧ ٠٠٠  ١٢  )٤ -ع .خ(قئاثو فظوم   ١٣٠٦   
  ٢٧ ٣٠٠  ١٢  ٢٦ ٠٠٠  ١٢  ٢٤ ٩٦٠  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(دادمإلاو لقنلا نوؤشل دعاسم  ١٣٠٩  
  رفص ١٢  رفص ١٢  رفص ١٢  )انييف ةيقافتا نم عفدت) (٦ -ع .خ(نيتغلب مدقأ ريتركس   ١٣١٠  
  ١٨ ٩٠٠  ١٢  ١٨ ٠٠٠ ١٢  ١٧ ٥٠٠ ١٢  ةتقؤم ةدعاسم  ١٣٢٠   
  ٤٩٠ ٠٠٠    ٤٩٠ ٠٠٠    ٤٥٠ ٠٠٠    ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تاعامتجا  ١٣٢١   
 فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا  ١٣٢٢   

) ، تاونس ثالث لك ةرم انييف ةيقافتا عم مساقتلاب
فارطألل نيرشعلاعامتجالا ىلع اذه قبطنيو  يف  
فارطألا رمتؤمل نماثلاعامتجالا ولايرتنوم لوكوتورب   

  ٣٥٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    )انييف ةيقافتا يف
  ١٠٠ ٠٠٠    ١٠٠ ٠٠٠    ١٣٤ ١٥٠    *مييقتلا ةقرفأ تاعامتجا  ١٣٢٣   
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 )رالود (٢٠٠٨ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٧ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش    

  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    بتكملا تاعامتجا  ١٣٢٤   
  ٩٠ ٠٠٠    ٩٠ ٠٠٠    ٨٤ ٠٠٠    ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  ١٣٢٥   
عيجشتل لايرتنوم لوكوتوربل ةيمسرلا ري غ تارواشملا  ١٣٢٦   

  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    لاثتمالاو قيدصتلا
يعرفلا عوم ١٣٩٩  ١ ١٨٥ ٤٦٣  ١ ٣٢٩ ٢٥٠  ١ ٣١٣ ٦٦٠  ا 

       ةيمسر ماهم يف رفسلا ١٦٠٠ 
  ٢١٠ ٠٠٠    ٢١٠ ٠٠٠    ٢١٠ ٠٠٠    ةيمسر ماهم يف نيفظوملا رفس  ١٦٠١   
  ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ةيمسر ماهم يف تارمتؤملا ةمدخ يفظوم رفس  ١٦٠٢   
يعرفلا عوم ١٦٩٩  ٢٢٥ ٠٠٠  ٢٢٥ ٠٠٠  ٢٢٥ ٠٠٠  ا 

 ٢ ٣٠١ ٠٣٣  ٢ ٤٢٢ ٢٥٠  ٢ ٤٠١ ١٦٠  رصنعلا عومجم ١٩٩٩

       ةكراشملا/تاعامتجالا رصنع ٣٠
       ةكراشملا معد فيلاكت ٣٣٠٠ 
  ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٥٠ ٠٠٠    *مييقتلا ةقرفأ تاعامتجا  ٣٣٠١   
  ٤٠٠ ٠٠٠    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    ١٢٥ ٠٠٠    ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  ٣٣٠٥   
  ١٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    يمسر ريغ عامتجا يفتارواشم   ٣٣٠٦   
يعرفلا عوم ٣٣٩٩  ١ ٣٩٥ ٠٠٠  ١ ٣٥٥ ٠٠٠  ١ ٣٥٥ ٠٠٠  ا 
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 )رالود (٢٠٠٨ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٧ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش    

  ١ ٣٥٥ ٠٠٠  ١ ٣١٥ ٠٠٠  ١ ٣٥٥ ٠٠٠  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    ٢ ٠٠٠    اقحلمو ةيصخش تارتويبمك
  رفص    ٢ ٢٧٣    ٤ ٠٠٠    ةلاقن تارتويبمك  ٤٢٠٢   
،(ىرخأ ةيبتكم ةزهجأ   ٤٢٠٣    خلا سكافرناكسو رفريس ةزهجأ  (    ٥ ٠٠٠    ٨ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠  
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ٦ ٠٠٠    تادنتسم ريوصت ةزهجأ  ٤٢٠٤   
يعرفلا عوم ٤٢٩٩  ٢٠ ٠٠٠  ٢٥ ٢٧٣  ١٧ ٠٠٠  ا 
       بتاكملا ينابم ٤٣٠٠ 
 ٢٨ ٠٠٠  ٢٨ ٠٠٠  ٢٧ ٥٠٠  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(بتاكملا ينابم تاراجيإ  ٤٣٠١  
يعرفلا عوم ٤٣٩٩  ٢٨ ٠٠٠  ٢٨ ٠٠٠  ٢٧ ٥٠٠  ا 

 ٦٥ ٠٠٠  ٧٠ ٢٧٣  ٦١ ٥٠٠  رصنعلا عومجم ٤٩٩٩
       ةعونتملا تافورصملا رصنع ٥٠

           اهتنايصو تادعملا ليغشت ٥١٠٠ 
 ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ١٩ ٥٠٠  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(اهريغو تادعملا ةن ايص ٥١٠١  
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 )رالود (٢٠٠٨ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٧ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش    

يعرفلا عوم ٥١٩٩  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ١٩ ٥٠٠  ا 

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

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

لايرتنوم لوكوتوربل نورشعلاىركذلاب  (***  
  رفص    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠  

يعرفلا عوم ٥٣٩٩  ١٠١ ٥٠٠  ١١١ ٥٠٠  ١٢١ ٥٠٠  ا 

       ***ةفايضلا ٥٤٠٠ 
  ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ***ةفايضلا  ٥٤٠١   
يعرفلا عوم ٥٤٩٩  ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠  ا  

 ٢٠٦ ٥٠٠  ٢١٦ ٥٠٠  ٢٧١ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٥٩٩٩

 ٣ ٩٢٧ ٥٣٣  ٤ ٠٢٤ ٠٢٣  ٤ ٠٨٨ ٦٦٠  ةرشابملا عورشملا فيلاكت عومجم ٩٩
 ٥١٠ ٥٧٨  ٥٢٣ ١٢٢  ٥٣١ ٥٢٥  )٪١٣(جمانربلا معد فيلاكت  
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 )رالود (٢٠٠٨ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٧ لمع/رهش )رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش    

يلامجإلا عوم   ٤ ٤٣٨ ١١١  ٤ ٥٤٧ ١٤٥  ٤ ٦٢٠ ١٨٥  )جمانربلا معد فيلاكت كلذ يف امب(ا 
  ١٠٦ ٢٤٨   ١٤٣ ٥٢٤   ٥٨ ٣٤٧   **جمانربلا معد فيلاكت ءانثتساب لماعلادقنلا يطايتحا  
  ٤ ٥٤٤ ٣٥٩   ٤ ٦٩٠ ٦٦٩   ٤ ٦٧٨ ٥٣٢   ةيلامجإلا ةينازيملا 
 رفص  رفص  ٢٦٦ ٧٢٠  )١(لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا ديصر نم بحسلا 
 رفص  رفص  ٣٣ ٦٣٠  )١(٢٠٠١ماعل ةنامألل يقبتملا ديصرلا نم بحسلا  
 رفص  رفص  ١٦٦ ٦٥٠  )١(ينامئتسالا قودنصلل دئاوفلا تاداريإ نم بحسلا 
 رفص  رفص  ١١٩ ٦٦٨  )١(ينامئتسالا قودنصلاديصرو ةدئافلا تاداريإ نم يفاضإ بحس  
تابوحسلل يعرفلا عوم  رفص  رفص  ٥٨٦ ٦٦٨  ا 
 ٤ ٥٤٤ ٣٥٩  ٤ ٦٩٠ ٦٦٩  ٤ ٠٩١ ٨٦٤  فارطألا تامهاسم 

هردق ىصقأ غلبمب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلإ ءاربخلا ةدعاسم فيلاكت ةيطغت يهو يئانثتسا ساسأ ىلع ٢٠٠٦ماعل فارطألا بناج نم ةيلاملا ةدعاس ملا تمدق  *  ٣٤ ١٥٠ 
 ،   .٢٠٠٨ و٢٠٠٧يماعل حرتقم يليمكت ليومت دجوي الو رالود

ماعل لماعلا دقنلا يطايتحا نوكي نأ ىلع فارطألا تقفتا  ** وه ٢٠٠٥  ةدمتعملا ةينازيملا نم ةئاملا يف٧،٥  ةرقفلا ١٦/٤٤ررقملا  (  ىلإ لماعلا يدقنلا يطايتحالا مجح عفترا ٢٠٠٦ماع يفو . )٦،   ،
ررقملل ًاقفو ةئاملا يف ٨،٣ةبسن  ةيلاملا لئاسملا نأشب١٨/٤٢  كلذ دعب ىوتسملا اذه دنع لظيو ةئاملا يف١٥ةبسن ىلإ يطايتحالا دادزي نأ ررق ملا نم، ٢٠٠٧ماع يفو .   ىلع ظافحلا لجأ نمو.    

نأب ةنامألا حرتقت ،فارطألل رشع عباسلا عامتجالا هيلإ اعد يذلا ٢٠٠٧ماع تامهاسم ىوتسم  ىوتسم دنع يطايتحالا نوكي  ماع يف ةئاملا يف ١٢  ةبسن ىوتسم ىلإ لصيل ٢٠٠٧  ملا يف١٥  ةئا  
  .٢٠٠٨ماع يف فارطألا هيلإ تعد يذلا 

ةكراشملل ةيقبتم ةدصرأ يأ مادختساب ٥٤٠١ و٥٣٠٤ و٥٢٠١باوبألا ةدايز نكمي ،لايرتنوم لوكوتوربل نيرشعلا ىركذلاب لافتحالا ةيلمع ليهست لجأ نم هنأ موهفملا نم   *** مجنت دق وأ ةمجان  
  .رافسألا ءاغلإ نع

ررقملا نم ٢ةرقفل ل ًاقفو ٢٠٠٦ماع بحس لا اذه مت  )١(  ١٧/٤٢. 
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ينازيملل ةيحيضوتيشاوح ملاة  ينازيملاو٢٠٠٦ةدمتع   ينامئتسالا قودنصلل  ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ نيتحرتقملانيت  
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل

 قيلعتلا ةينازيملا باب

  نيفظوملا نوؤش رصنع
١١٠٨ - ١١٠١ 

ماعل يبورين رقمىلع ةقبطملا نيينفلا نيفظوملا تابترمل ةي راشإلا فيلاكتلا تمدختسا  
ماعل ةحرتقملا ةينازيملل٢٠٠٧ ريغ تامازتلالا داعت ام ةداعو . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ ي 

 .لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا ىلإ ةفورصملا

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

  نويراشتسالا ءاربخلا
١٢٠١  

 ةيساسألا ملاعملا ةمجرتو ،تاعوبطملا ثيدحتوتانايبلا غالبإ يف ةدعاسملا بلط رمتسي 
؛ةنامألا يف طبارتلا ةمات ةيمقر مظن ريوطت يف كلذكو نوزوألا ةنامأل يكبشلا عقوملل 

بابلا ىلإ بابلا اذه تحت ةدوصرملا لاومألا ليوحت نكميو قلخل ةينازيملا نم ١١٠٠   
  .كلذل ةرورضلا تعد اذإ ةينفلا ةئفلا نم لجألا ةريصق فئاظو

 نيفظوملا نوؤش/يرادإلا معدلا
ىلإ ١٣٠١  ١٣٠٧  

تمدختسا دق يبورين رقم يف ةقبطملا ةماعلا ةمدخلا يفظوم تابترم فيلاكت نإ 
  .٢٠٠٨و ٢٠٠٧يماعل نيتحرتقملا نيتينازيمل ل

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

انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا نم ةلوممنيتغلبةريتركس ةفيظو   ١٣١٠  .  

يف ةصاخبو ،ةتقؤملا ةماعلا ةدعاسملا لجأ نم لاومألا صيصخت ىلإ ةنامألا ةجاح رمتست  ١٣٢٠  
، لقئاثولا دادعإ لاجم  ، ميظنت ةداعإو تاعامتجال روضح تابيترتويكبشلا عقوملا  

  .تاعامتجاللنيكراشملا 

تارمتؤملا معد /يرادإلا معدلا
١٣٢٦ - ١٣٢١  

تارمتؤملا ةمدخب ةقلعتملا ةينازيملا باوبأ نم ةمزاللا لاومألا ليوحت نكمي  )١٣٢١–
نييراشتسالا ءاربخلا لالخ نم تامدخلا هذه ميدقت يرورضلا نم حبصأ اذإ )١٣٢٦  ،

مهنم تائيهعم ةكرتشملا دوقعلا ماربإوأ   .  

  :ةيلاتلا تاضارتفالا ساسأ ىلع ةيلاحلا تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت تعضو دقو  

دقعي ةيوضعلا حوتفم لماع لا قيرفلل دحاو عامتجال يه ةحرتقملا ةينازيملا: ١٣٢١
تسب ةدحتملا ممألل رخآ ناكم يف وأ يبورين يف ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يماع يف ةنس لك   

  .تاغل
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 قيلعتلا ةينازيملا باب

ماعل ةصصخملا ةينازيملا :١٣٢٢   نم لقأ يه ٢٠٠٨   ٢٠٠٦يماعل ةصصخملا كلت  
رمتؤم عامتجا عم اهمساقت مت يس ٢٠٠٥يف عامتجالا فيلاكت نأ ثيح  ٢٠٠٧و
  .انييف ةيقافتا يف فارطألا

يبورين يف نادقعي فوس هل يديهمتلا عامتجالاو فارطألا عامتجا نأ ضرتفملا نم    
تاغل تسب٢٠٠٧ و٢٠٠٦يماع يف  نإف يبورين يف تاعامتجالا دقعت ال امدنع  و. 

  .ةفيضملا تاموكحلا اهلمحتت فوس قورفلا فيلاكت

قيرفل٢٠٠٨ و٢٠٠٧يماع يف ةينازيملا نم ةصصخملا غلابملا امأ  :١٣٢٣     
مييقتلا قيرفو ،هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 
ةيونسلا ا   اعامتجا ميظنت فيلاكت يطغت فوسف ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفو ،يملعلا

نم قيرفلا ءاضعألامعأب ةلصتملا ىرخألا ةقرفتمل ا فيلاكتلاو تالاصتالا كلذكو  
لاقتنا ةلحرمب انادلبلاو ةيمانلا نادلبلا   ليومت نيمضت متي ملو .اداصتقا رمت يتلا  

 ٢٠٠٧يماعل ةحرتقملا ةينازيملا يف ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل يليمكت 
  .٢٠٠٨و

عم  ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يماع نم لك لبتكمل ل دحاوعامتج ال ليومتلا رفوي :١٣٢٤  
  .بتكملا ةيوضعل ًاعبت ةبسانملا تاغللاب قئاثولا ةمجرتو ةيروفلا ةمجرتلل لاومأ صيصخت

ةثالث اهنم  دحاولاةدم ذيفنتلا ةنجلل لقألا ىلع نيعامتجا دقع ررقملا نمو : ١٣٢٥  
وه امبسح قئاثولا ةمجرتو ةيروف ةمجرت عم ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يماع نم لكل مايأ   

حوتفم لماعلا قيرفلا عامتجا عم بقاعتلابتاعامتجالا كلت دقعتو . بولطم  
  .نيماعلا نيذه يف فارطألا عامتجاو ةيوضعلا

ماع لك متينأ عقوتملا نم  :١٣٢٦    يف لقألا ىلعةيمسر ريغ ةدحاو ةرواشم ليومت  
ريسيتل ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يماعل يبورين  عيجشت كلذكو فارطألا ةدعاسم ىلع لمع لا 

   .هل لاثتمالاو هتاليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع قيدصتلا

  ةيمسر ماهم يف رفسلا
١٦٠١  

دنع ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يماعل ةيمسر ماهم يف رفسلا تايوتسم ىلع ءاقبإلا يرجي   
  .٢٠٠٦ماع تايوتسم 

يلثممةكراشم ٣٣٠٠-ةكراشملا/تاعامتجالا رصنع ةيمانلا نادلبلا     
فلتخم يف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا يلثمم ةكراشم فيلاكت غلبت نأ ضرتف ي  ٣٣٠١  

رالود ٥ ٠٠٠لوكوتوربلا تاعامتجا  عم كلذو  ،لثمملكل دحاولا عامتجالل  
رفسلافيلاكت لمحت مدع ةاعارم ، دحاو صخش نم رثكأل    مادختسا بودلب لكل
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 قيلعتلا ةينازيملا باب

ةيحانلا نمبسنألا رفسلا ركاذت راعسأ يمويلا ةشيعملا لدبو ةيداصتقالا  هب لومعملا    
  .ةدحتملا ممألا ىدل

نورضحي ًاكراشم ٦٠يلاوح ةكراشم فيلاكت صيصخت مت   ٣٣٠٣ و٣٣٠٢ لماعلا قيرفلا عامتجا  
ماع لثميو ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ يماعل ةيوضعلا حوتفم ىركذلاب لافتحالا ماع ٢٠٠٧،   

عامتجالا ءانثأ لافتحالا مسارم ءارجإ عقوتملا نمو ،لايرتنوم لوكوتوربل نيرشعلا 
عامتجا يف ةكراشملل فيلاكت تصصخ كلذ ببسبو ،فارطألل رشع عساتلا 

يلاوحل ٢٠٠٧ماع يف فارطألا  رو ضحل نيوعدملا فويضلاو نيكراشملا نم ٨٠ 
يلاوح ةكراشمل غلابم صيصخت حرتقي ٢٠٠٨ماع يفو . عامتجالا ثيح ًاكراشم ٩٠   
إلا فيلاكتلا لايرتنوم لوكوتوربيف فارطألا لمحتت ءانثأ ةكراشملل ةيلامج  
يدؤيسو . فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالاو فارطألل نيرشعلا كرتشملا عامتجالا

ىلإ ،رشع عباسلا عامتجالا ءانثأ فارطألل ليومتلا ررقم عم قفاوتي يذلا حرت قملا اذه
ةيقافتا يف فارطألا عمتجت نيح انييف ةيقافتا ةينازيم يف ةداتعملاةيرودلا ةدايزلا ءاغلإ   

  .انييف

ةبسنلاب ةنسلا يف بتكملل دحاو عامتجا ساسأ ىلع ةكراشملا فيلاكت تعضو   ٣٣٠٤
ا ا نم بتكملا ءاضعأ نمنيكراشم ةعبرأل  اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبل

  .عامتجا لكل لاقتنا ةلحرمب

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

. عامتجا لكل ذيفنتلا ةنجل بناج نم نيوعدم نادلب ةعبرأ وأ ةثالث نملثممو 
لماع دلب نم ذيفنتلا ةنجل سيئر بئان وأ سيئر رفسل كلذ ك تاصصخمتدصرو 

ثالث روضحل٥ةداملا بجومب  ًايونس ةيذيفنتلا ةنجلل تاعامتجاة   .  

نينثانيكراشم ةكراشم ليومتل لاومأ تصصخ  ٣٣٠٦ نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا نم   رمت يتلا  
ريغ تارواشملا نم ءزجك لاقتنا ةلحرمب ا   لاثتمالا مدع نأشب ةيمسرلااداصتقا  

  .يبورين يف دقعت نأ ضرتفملانم يتلا لايرتنوم لوكوتوربل 

    ينابملاو تادعملا رصنع
، دنع ةعونتملا ةكلتهملا علسلا فيلاكت ىوتسم ىلع ةظفاحملا متت   ٤١٠١ -ةكلتهم تادعم  ير جيويلاحلا هاوتسم

دراوملا مادختسا دصر ىلع ةظفاحملل ماودلا ىلع  ىوتسملا اذه دنعقافنالا   .  

عم ًايشمت تادعملا لادبتسال ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يماع يف لاومألا نم ىندأ ردق صصخ   ٤٢٠٠-ةكلتهملا ريغ تادعملا   
) رفريسلا(مداخلا ةزهجأ تاردق يف ةدايزلا ةيبلتل كلذكو ةدحتملا ممألل ايندلا ريياعملا 

  .رتويبمكلل
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مخضتلا لماوع ببسب٢٠٠٨ و٢٠٠٧يماع يف ةليئض ةدايز تحرتقا   ٤٣٠٠ - )تاراجيإلا(ينابملا   .  

    ةعونتم تافورصم رصنع
ةدوصرملا تاصصخملا مضت  ٥١٠١ - تادعملا ةنايصو ليغشت   .مخضتلا لماوعل ةجيتن ةفيفط ةدايز تادعملا ةنايصل 

ريراقتلا دادعإ فيلاكت 
ر شنلاوريرحتلا لمشتو (
 ٥٢٠١) عبطلاو ةمجرتلاو
  ٥٢٠٣و

هتميق غلبم بلطو . ةنامألل ريراقتلا دادعإل ةماعلا فيلاكتل ل٥٢٠١دنبلا صصخ 
ماعل رالود ٦٠ ٠٠٠ تاونس عبرأ لك دعت يتلا مييقتلا ةقرفأ ريراقت عبطل٢٠٠٦    .

يماعل ةحرتقملا تايمكلا عجرتو ماع ىوتسم ىلإ ٢٠٠٨ و٢٠٠٧   ٢٠٠٥.  

   -ةيرثن تافورصم 
  ٥٣٠١ -تالا صتا

ًالدب ينورتكلإلا ديربلا مادختساو ةيكلساللا تالاصتالا دراومل قيقدلا دصرلا نأش نم 
نم ًايبسن ضفخنم ىوتسمب ظافتحالا ىلع ةنامألا ةدعاسمليمسكافلاب لاصتالا نم   

  .دنبلا اذهل ةينازيملا لاومأ

يف اهذخأ مت دق ٢٠٠٦ماع مييقتب قلعتي اميف قئاثولا لاسرإل ةيفاضإلا تايلمعلا نإ   ٥٣٠٢ -ديربلاو نحشلا   
يماعل ةحرتقملا تايمكلا عجرتو. ٢٠٠٦ماعل رابتعالا  ىوتسم ىلإ ٢٠٠٨ و٢٠٠٧   

  .٢٠٠٥ماع 

ةهجاومل بيردتلاميدقت ىلع ءاقبإلا متي فوس   ٥٣٠٣ -بيردتلا  بيردتلاتاجايتحا  ذيفنتو روطتملا   
ةيرشبلا دراوملا حالصإ جما نربل ةجيتن ةدحتملا ممألا اهتلخدأ يتلابيردتلا ططخ 

  .ًايلاح يراجلا

يملاعلا مويلا (ىرخأ دونب 
نورشعلا ديعلاو نوزوألل  
  ٥٣٠٤ -) لايرتنوم لوكوتوربل

نوزوألا ةنامأ لصاوتفوس   ٢٠٠٧يماع ءانثأ نادلبلا ضعب ىلإ ةدعاسملا ميدقت  
ألا ةقبط ىلع ظافحلل يلودلا مويلاب لافتحالل ريضحتلا يف ةدعاسملل٢٠٠٨و   .نوزو 

لافتحالا ةطشنأل بولطملا غلبملا صصخيس ٢٠٠٧ماع يفو    نيرشعلا ىركذلاب   
يف فارطألا هتنلعأ ام وحن ىلع نوزوألا ةقبطل ةيلودلا ةنسلابو لايرتنوم لوكوتوربل 

بابلا اذه نأ فورعملا نمو .١٦/٤٥ررقملا  هالعأ ٥٢٠١بابلاو    ٥٤٠١بابلاو  
 ، اهزيزعت نكميهاندأ مجنت دق يتلا وأ ةمجانلا ةكراشملل ةدوصرم لا ومأ يأ مادختساب 

  .ةظحل رخآ يف نيكراشملا رافسأ ءاغلإ تايلمع نع

  .ةدحتملا ممألا ىد للومعملا اءارشلا تاءارجإ ةفايضل ا تابيترت عبتت  ٥٤٠١ -ةفايضلا دنب 

_________ 


