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لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا  
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم
لوألا نيرشت٣٠، يهلدوين نيرشت  ٣ - ربوتكأ/ 
  ٢٠٠٦ ربمفون/يناثلا

عيفر ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم ١٤دنبلا   
  *ىوتسملا
  ذيفنتلا ةنجل اهيف رظنت يتلا تانايبلا غالبإو لاثتمالا اياضق

لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل   
  لايرتنوم

  نوثالثلاوعباسلا عامتجالا 
لوألا نيرشت٣٠، يهلدوين نيرشت  ٣ - ربوتكأ/ 
  ٢٠٠٦ ربمفون/يناثلا

تقؤملا لامعألا لودج نم٦ و٣نادنبلا   +  
ةداملا بجومب تانايبلا نأشب ةنامألا ريرقت لوكوتورب نم ٧   
 لايرتنوم
ريرقت نع ةئشانلا ىرخألا لاثتمالا مدع اياضق يف رظنلا  
  تانايبلا

داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب نم ٧ةد املل اقفو فارطألا نم ةمدقم تامولعم  
نوزوألاةقبطل ةدفنتسملا    

  ةنامألا ريرقت
  ةميمض
  ةمدقم

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.18/1. 

+   UNEP/OzL.Pro./ImpCom/37/1. 
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لوليأ٧نيب اميف ةنامألا اهتقلت تامولعم هتاقفرمو يلاحلا ريرقتلا اذه نمضتي   -١ ربمتبس / 
لوألا نيرشت١٣ و٢٠٠٦ ةداملل اقفو ٢٠٠٦ربوتكأ /  داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب نم ٧   

يف تضرع دق تناك يتلا تامولعملا ،ثدحتستو ،تامولعملا هذه لمكتو . نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا
لاثتمالاب اهتلص ثيح نم تامولعملا يف ذيفنتلا ةنجل رظنتسو . UNEP/OzL.Pro/ImpCom/37/2ةقيثولا 

  .ةيمسر ةفصب ريرحتلل تاقفرملا صن عضخي ملو. فارطألا عامتجا ىلإ تايصوت مدقتو

ا طخ تانايب نع٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا غالبإ ةلاح   -فلأ رركم ٨ و٣ناترقفلا (ساسأل    
 )٥ةداملا نم يناث 

لخد يتلاو ،تادهاع ملاىلع ارخؤم ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمج  قيدصت ىلإ ادانتسا  -٢
لوليأ٧ دعبذافنلا زيح ساسألا طخ تانايب نع غالبإلاب اهمازتلا  ٢٠٠٦ربمتبس /  إف فرطلا ربتعت ا ، 

نم رثكأ وأ ةنسل ةبسنلاب ةبولطملا تانايبلا نع غلبي مل يذلا ٥ةداملا بجومب لماعلا ديحولا يفاضإلا   
لودجلا يف زجوملا وحنلا ىلعو ،ءاه قفرملا يف ةجردملا داوملا نأشب هساسأ طخ عضولجأ  هاندأ١   .  

  ساسألا طخ تانايب نع دعب غلبت مل يتلا فارطألا: ١لودجلا 
طخ تانايب غلبت مل يتلا تاقفرملا 

ا   أشب ساسألا
  فرطلا

مل يتلا تاونسلا   قفرملا
  اهنع غلبي

  تاظحالم

وال ةيروهمج 
ةيطارقميدلا 

  ةيبعشلا

يف نجاهنبوك ليدعت ىلع تقدص   ١٩٩٦-١٩٩٥  ءاه
ناريزح١٨ لصحتو ٢٠٠٦هينوي /   

نم تانايبلا عمجل ةدعاسم ىلع 
يسسؤملا معدلا عورشم لالخ 

  هذيفنت بينويلا ىلوتي يذلا
ةداملا نم ٤و رركم ٣ و٣تارقفلا (تانايبلا نع يونسلا غالبإلا تاطارتشال لاثتمالا ةلاح   -ءاب  ٧ (

   ٢٠٠٥ -١٩٨٦ةرتفلل ةبسنلاب 
ماعل ةبسنلاب ا ٣٧هعومجم ام مدق   -٣  انايب ايفاضإ افرط لوليأ٧دعب اميف  ٢٠٠٥  ربمتبس / 

تانايبلا ىلإ ادانتسا ،فارطألا كلتل ةبسنلاب ةبوسحملا كالهتسالاو جاتنإلا ماقرأ درتو . ٢٠٠٦
ريرقتلا اذلوألا قفرملا يف ،ةدراولا  .  

لوألا نيرشت١٣لولحبو   -٤ هعومجم ام ناك ٢٠٠٦ربوتكأ /  افرط ١٧٧،  لمعت افرط ١٣٣(   
ةداملا بجومب لمعت ال افرط ٤٤ و٥ةداملا بجومب  نع غالبإلاب ا ) ٥   امازتلال امامت تلثتما دق

ةرتفلل ةبسنلاب ٧ةداملا بجومب تانايبل ا  ٢٠٠٥-١٩٨٦.  
لبق ٢٠٠٥ماعل ةبسنلاب تانايب نع غالبإلاب ةبلاطملا ةيلاتلا فارطألا   -٥ لوليأ٣٠  ربمتبس / 

ىتح كلذ لعفت مل ٢٠٠٦ لوألا نيرشت١٣  ايفتالو اينيغو ايبماغو راوفيد توك : ٢٠٠٦ربوتكأ / 
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ةكلمملاو والابو وينو ايناتيرومو ةطلامو تارامإلاو لاموصلاو نومولوس رزجو ةيدوعسلا ةيبرعلا  
  ).ةيرافيلوبلا اليورتف ةيروهمج(اليورتفو ناتسكبزوأو ةدحتملا ةيبرعلا 

ماعل ةبسنلاب ةباقرلا ريبادتل ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا لاثتما ةلاح   -ميج  ٢٠٠٥  
خت لوادج نع ةيفاضإ فارحنا تالاح هاندأ٢لودجلا نيبي   -٦ ةحرتقملا كالهتسالا ضيف  

ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نم ٢٠٠٥ماعل ةبسنلاب ةمدقملا تانايبلا ةطساوب  دعب ٥   ٧ 
  .٢٠٠٦ربمتبس /لوليأ

لوادج نع ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا فارحنا تالاح : ٢لودجلا    ٢٠٠٥يف كالهتسالا ضفخ  

دافنتسا ةلادب ةبوسحم نانطألا 
  نوزوألا 

ةعوم/قفرملا  فرطلا ا  

يف كالهتسالا   ساسألا طخ
٢٠٠٥  

  قيلعت وأ ريسفت

ايلارتسأ-١ ديمورب (يل وألا/ءاه   
  )ليثيملا

نيررقملا بجومب ةافعم ةجرحلا تامادختسالا   ٦٩،٧٣٨  ٤٢٢،٤
  ١٦/٢ و١/٣-إ.د

ةيبوروألا ةعامجلا-٢ ديمورب (ىلوألا /ءاه   
  )ليثيملا

نيررقملا بجومب ةافعم ةجرحلا تامادختسالا   ١٤٠٤،٧٢٤  ١١٥٣٠
ركذ يف ةغلابمل ل ًارظنو. ١٦/٢ و١/٣-إ.د

 ، ةبوصملا تانايبلا نإف ةقباسلا داريتسالا تانايب
يف ةحضاولا ةدايزلا نم ةقباسلا ةلاحلا ئربت  
  .كالهتسالا

عبار (ةيناثلا /ءاب
  )نوبركلا ديرولك

  ةيليلحتو ةيربتخم تامادختسا  ٣١،٤٩٧٤  ٧٤٨٧٩،٢

ةثلاثلا /ءاب
  )ليثيملا مروفورولك(

  ةيليلحتو ةيربتخم تامادختسا  ٠،٠٦١١  ١٧٢٧٨،٦

نابايلا-٣    

ديم ورب(ىلوألا /ءاه
  )ليثيملا

نيررقملا بجومب ةافع ملاةجر حلاتامادختس الا  ٣٥٦،٩٩٧  ٣٦٦٤،١١٦
  .١٦/٢ و١/٣-إ.د

عبار (ةيناثلا /ءاب  نياتشنتخيل -٤
  )نوبركلا ديرولك

  ةيليلحتو ةيربتخم تامادختسا  ٠،٠١١  رفص

ادنليزوين-٥ ديمورب (ىلوألا /ءاه   
  )ليثيملا

  ١٦/٢ررقملا بجومب ةافعم ةجرح تامادختسا   ١٧،٨٢  ٨١

عبار (ةيناثلا /ءاب
  )نوبركلا ديرولك

  ةيليلحتو ةيربتخم تامادختسا  ١،٩٢٥  ٤،٧٣

ومورب (ةثلاثلا /ميج
  )ناثيملا ورولك

  ةيليلحتو ةيربتخم تامادختسا  ٠،٠٤٤٤  -  

ارسيوس-٦    

ديمورب (ىلوألا /ءاه
  )ليثيملا

  ١٦/٢ررقملا بجومب ةافعم ةجرح تامادختسا   ٢،٥٩٨  ٢٥،٨
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دافنتسا ةلادب ةبوسحم نانطألا 
  نوزوألا 

ةعوم/قفرملا  فرطلا ا  

يف كالهتسالا   ساسألا طخ
٢٠٠٥  

  قيلعت وأ ريسفت

ىلوألا /فلأ
نوبركلا تابكرم (

  )ةيرولف ةيرولكلا 

ررقملا بجومب ةافعم ةيساسأ تامادختسا   ١٤٩٦،٦  ٣٠٥٩٦٣،٦
٢ (١٥/٤(  

ا تايالولا-٧ ةدحتمل  
  ةيكيرمألا

ديمورب (ىلوألا /ءاه
  )ليثيملا

-إ.د ررقملا بجومب ةافعم ةجرح تامادختسا  ٤٣٥٣  ١٥٣١٧،٤
١/٣  

  ةظوحلم
كالهتسالا يف رهاظلا دئازلا كالهتسالا نأو حومسم وأ ةافعم تامادخت ا ساب كالهتسالارربي مل هنأ ينعي  دعب حيضوتلا لصي مل  "⇐
  .رربي وأ دعب حضوي مل

ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ةيساسأ تامادختسا اهفصوب يملاع ءافعإب ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ىظحت  ⇐  ٥ 
  )١٦/١٦ و١٥/٨ و٤/٢٥: تاررقملا(

ميج قفرملا يف ةثلاثلا ةعومجملل ساسأ طخ لوكوتوربلا ددحي ال ⇐ عم اروف متي يجيردتلا صلختلا نأ ثيح ) ناثيملا ورولك ومورب( 
ارسيوس ةلاح يف فارحنالا رظنأ-ليدعتلا دامتعا  .  

لطبت يتلا ةبوصملا تامولعملا سكعي يكل ليثيملا ديمورب نأشب ةيبوروألا ةعامجلاب صاخلا فصلا جردأ ⇐ ةقيثولا يف ةدراولا كلت  
UNEP/OzL.Pro.18.9  

لودجلا ريشي  -٧ هاندأ ٣  ةحرتقملا جاتنإلا ضيفخت لوادج نع ةيفاضإ فارحنا تالاح ىلإ  
ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نم ٢٠٠٥ماعل ةبسنلاب ةمدقملا تانايبلا ةطساوب  دعب ٥   ٧ 

  .٢٠٠٦ربمتبس /لوليأ
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ماع يف٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا فارحنا : ٣لودجلا  جاتنإلا ضيفخت لوادج نع٢٠٠٥     
دافنتسا ةلادب ةبوسحم نانطألا 

  نوزوألا 
ةعوم/قفرملا  فرطلا ا  

يف جاتنإلا   ساسألا طخ
٢٠٠٥  

  نايب وأ ريسفت

ديرولك عبار ( ةيناثلا/ءاب
  )نوبركلا

  ةيليلحتو ةيربتخم تامادختسا  ٣٢،٨١٧٤  ١٩٦٠٢

مروفورولك (ةثلاث لا/ءاب
  )ليثيملا

ةيساسأ ةيلحم تاجايتحالجأ نم جاتنإ   ٣٩٩،٩٠١١  ١٥٦٣٦،٤  
 ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل 

  ةيليلحتو ةيربتخم تامادختساو

نابايلا-١    

بجومب ةافع ملاةجر حلاتامادختس الا  ٢١٠،٨  ٣٣٧٦،١١٦  )ليثيملا ديمورب(ىلوألا /ءاه
  .١٦/٢ و١/٣-إ.د نيررقملا

تابكرم (ىلوألا /فلأ
  )ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

ةافعم ةيساسأ تامادختسا لجأ نم جاتنإ   ٢١٠،٨  ٣١١٠٢١،٢
 ، ةيليلحتو ةيربتخم تامادختسا لجأ نمو

ةيساسأ ةيلحم تاجايتحالجأ نمو   
  ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل 

مروفورولك (ةثلاثلا /ءاب
  )ليثيملا

ةيساسأ ةيلحم تاجايتحا ةيبلتلجاتنإ   ١٢٤،٥  ٣١٥١٧  
  ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل 

تايالولا -٢  
  ةيكيرمألا ةدحتملا

، ةافعم ةيساسأ تامادختسا لجأ نم جاتنإ  ٦٥٨٩،٢  ١٦٩٠٨  )ليثيملا ديمورب(ىلوألا /ءاه
فارطألل ةيساسأ ةيلحم تاجايتحا ةيبلتوأ   

  ٥ةداملا بجومب ةلماعلا 
  تاظوحلم

هتسالا نأو ا دعب حيضوتلا لصي مل  "⇐  يف رهاظلا دئازلا كال حومسم وأ ةافعم تامادختساب كالهتسالا رربي مل هنأ ينعي
  .رربي وأ دعب حضوي مل كالهتسالا

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسأ ةيلحم تاجايتحاةيبلتل جاتنإلاب حامس  ⇐ ةباقرلا ريبادت يف هيلع صوصنم وه امبسح٥   .  
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   ٢٠٠٥ماع يف ةباقرلا ريبادتل  ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا لاثتما ةلاح   -لاد
ةحرتقملا كالهتسالا ضيفخت لوادج نع ةيفاضإ فارحنا تالاح هاندأ ٤لودجلا ركذي   -٨  

ماع يف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ةمدقملا تانايبلا ةطساوب   ٢٠٠٥.  
ماع يف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا فارحنا : ٤لودجلا  كالهتسالا ضيفخت لوادج نع٢٠٠٥     

ام/قفرملا  فرطلا  نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوس حم نانطألا
كالهتسالا   ساسألا طخ  ةعو

ماع يف 
٢٠٠٥  

ةبسنلا 
  ةيوئملا

  نايب وأ ريسفت

ايفيلوب-١   دعب حيضوتلا لصي مل  ٣٦،٦  ٠،١١  ٠،٣٠٠٦٦٧  ةيناثلا/ءاب   
ةنسوبلا -٢  
  كسرهلاو

رادقمب مازتلالا دودح يف   ٢١٠،٣  ٥٠،٨٢٩  ٢٤،١٦٦٦٧  ىلوألا/فلأ
ةلادب ةبوسحم نط ١٠٢،١  

يف دراولا نوزوألا دافنتس ا
  ١٥/٣٠ررقملا 

روداوكإ-٣   اقلعم حيضوتلا لازي ال  ٢٣،١  ١٥٣  ٦٦،٢٢٨  ىلوألا/ءاه   
الاميتاوغ-٤ ٥٢٢،٧٩  ٤٠٠،٦٩٩٥  ىلوألا/ءاه   

٢  
. دعب حيضوتلا لصي مل  ١٣٠،٥

مازتلالا زواجتي كالهتسالا 
ةبوسحم نط ٣٦٠رادقمب   

يف نوزوألا دافنتسا ةلادب 
  ١٥/٣٤ررقملا 

٢٥٠،٧٨  ٢١٠،٥٦  ىلوألا/فلأ
٩  

  ياوغاراب -٥  دعب حيضوتلا لصي مل  ١١٩،١

  دعب حيضوتلا لصي مل  ١١٤٤،٨  ٦،٨٤٢  ٠،٥٩٧٦٦٧  ةيناثلا/ءاب
بونج -٦  
  ايقيرفأ

لازي ال   ٢٠،٧٨٤    ةثلاثلا/ميج
حيضوتلا 

  اقلعم

  

  ةظوحلم
كالهتسالا نأو ا مسم وأ ةافعم تامادختساب كالهتسالا رربي مل هنأ ينعي دعب حيضوتلا لصي مل  "⇐  حو

  .رربي وأ دعب حضوي مل كالهتسالا يف رهاظلا دئازلا
صلختلا نأ ثيح ) ناثيملا ورولك ومورب(ميج قفرملا يف ةثلاثلا ةعومجملل ساسأ طخ لوكوتوربلا ددحي ال  ⇐

ايقيرفأ بونج ةلاح يف فارحنالا رظنأ-ليدعتلا دامتعا عم اروف متي يجيردتلا  .  
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ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا يف ٢٠٠٥ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تا بكرم جاتنإ  -ءاه  ٥ 
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسأ ةيلحم تاجايتحاةيبلتل    ))٢ (١٧/١٢ررقملا  (٥ 

ةيفاضإ تامولعم هاندأ ٥لودجلا مدقي   -٩ لوليأ٧دعب ةمدقم (  نأشب ) ٢٠٠٦ربمتبس / 
ةلماعلا ريغ فارطألا يف ٢٠٠٥ماع يف اهنع غلبملا ةيرولف ةيرولكلا نوب ركلا تابكرم جاتنإ تايوتسم  

ةيبلتل ٥ةداملا بجومب  ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسأ ةيلحم تاجايتحا  جاتنإلا عم ةنراقملاب ٥   ،
نع ةحاتملا تانايبلا عم بنج ىلإ ابنج ،لوكوتوربلا نم فلأ ٢ةداملا يف هيلع صوصنملا هب حومسملا 

  .جاتنإلا قوقح لقن
بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا يف ٢٠٠٥ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ : ٥لودجلا   

ةيبلتل ٥ةداملا  ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسأ ةيلحم تاجايتحا   ٥  
هب حومسملا جاتنإلا   دلبلا مسا

الاةيبلتل ةيلحملا تاجايتح   
  ٢٠٠٥ماع يف ةيساسألا 

ماع يف جاتنإلا  ٢٠٠٥ 
الاةيبلتل ةيلحملا تاجايتح   
  ةيساسألا

يف جاتنإلا قوقح لقن 
 ةيبلتل ٢٠٠٥ماع 

ةيلحملا تاجايتحالا  
لوصحلا وأ ةيساسألا 

  قوقحلا هذه ىلع
تايالولا 
ةدحتملا 

  ةيكيرمألا

  ءيش ال  ٦٠،٤  *٢٥٣٩،١٩١

الاةيبلتلةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف هب حومسملا جاتنإلا *  ةيساسألا ةيلحملا تاجايتح   عضخي لازام 
  ديكأتلل
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  تاقفرملا
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