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انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤ مل عساتلا عامتجالا
  نوزوألا ةقبط ةيامحل

يف فارطألل نورشعلاو ثلاثلا عامتجالا 
ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتور ب
 نوزوألا

 ،   ٢٠١١ ربمفون/يناثلا نيرشت ٢٥ - ٢١ايسينودنإ ،يلاب

ةيامحل انييف ةيقافتا يف فارطأل ا رمتؤمل عساتلاعامتجال ا نيبكرتشملا عامتجالا ريرقت 
نأش ب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو نوزوألا ةقبط
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا
  ةمدقم
ثلاثلا عامتجالا و انييف ةيقافتا يففارطألل عساتلا عامتجالا نيب كرتشملا عامتجالا دقع   - ١
اود اسونزكرمبلايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ن يرشعلاو   ، تارمتؤملل يلودلا يلاب يلاب ،اوداسون   ، 
ىلإ ٢١نم ةرتفلا يف ،ايسينودنإ ب ءزج نم عامتجالا فلأت دقو . ٢٠١١ربمفون /يناثلا نيرشت ٢٥ 

 ٢٤يموي يف دقع ىوتسملا عيفر ءزجو ،ربمفون /يناثلا نيرشت ٢٣ىلإ  ٢١نم ةرتفلا يف دقع يريضحت 
يناثلا نيرشت٢٥و ةعاسلايف عامتجالا حتتفُأ دقو. ربمفون/  نينثالا حابص نم ٢٠/١٠   نيرشت ٢١   
  .٢٠١١ربمفون /يناثلا
دحوملا لامعألا لودج دونب نم دنب لك تحت ترج يتلا تالوادملا ريرقتلا ا ذه درويو  - ٢

كرتشملا عامتجالا ىلإ ريشت ا   أ ىلع مهف  ت نأ يغبني عامتجالا اذه ىلإ تاراشإ يأو ؛كرتشملا عامتجالل
  .نيتئيهلل
  يريضحتلا ءزجلا: لوألا ءزجلا

  يريضحتلا ءزجلا حاتتفا  - ًالوأ 
صقرل ضرع هبقعأو ،مسارملا سيئر نم ةيبيحرت تاظحالمب عامتجالا ن م يريضحتلا ءزجلا أدب  - ٣

مث ،نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا زيلازنوغ وكرام ديسلا اهمدق ةيلالهتسا ةملك مث ،يديلقت يسينودنإ 
  .ةيسينودنإلا ةئيبلا ةرازوب ةلودلا ريزو ،اياوبماك راساتلاب ديسلا نم يحاتتفا نايب



UNEP/OzL.Conv.9/7-UNEP/OzL.Pro.23/11  

2 

اهتفاضتسا ىلع ةيسينودنإلا ةموكحلا ركشو نيكراشملاب ،هنايب يف ،زيلازن وغ ديسلا بحرو  - ٤
يف فارطألا نأ ىلإ ًاريشم لوكوتوربلا اهققح يتلا ةيخيراتلا تازاجنإلا ىلإ هابتنالا هجوو . عامتجالا

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلاب ليجعتلا ىلع ١٩٩٠يف تقفتا دق تناك لوكوتوربلا   ،
ضيفخت يف جيردتلا نم كصلل ةيساسألا ةيجيتارتسالا تلقن ةقيرطب نوبركلا ديرولك عبارو تانولا هلاو
فدهديدحت عم ،اهنم صلختلا ىلإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ماتلا يجيردتلا صلختلا  كالهتساو جاتنإ نم    
ماع لولحب ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نع وبري ام نأ كلذ دعب نلعأ مث. ٢٠١٠  فارطألا نم ةئاملا  يف٩٥   

ماع نع ا تمدق   نم يجيردتلا صلختلل لماكلا اهلاثتما نع اهعيمج تغلبأ ثيح ٢٠١٠انايب  ،
. نوبركلا ديرولك عبارو تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالا

سملا داوملا نم ةئاملا يف٩٨نم رثكأ نم صلختلا مت ،كلذل ةجيتنو  بجومب ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنت  
  .ًاريبك ًازاجنإ لثمي اذهو ،لايرتنوم لوكوتورب
ذاختال ًاحوضو رثكأ ةجاح كانه تحبصأ ج دق و. يخارتلل لاجم ال كلذ عم هنأ فاضأو  - ٥

لكشب ا   درطم فارتعالا ديازتي يتلا طباورلا كلذ يف امب ،ةيملاعلا ةئيبلا تاديقعت ىلإ ةباجتسالل يرزآت
داوملا نم صلختلاب مازتلالا ىلع ةظفاحملا مهملا نم يلاتلابو . خانملا ريغتو نوزوألاب ةقلعتملا لئاسملا نيب
ملاعلا قاطن ىلع يوجلا فالغلا ةئيب دصر يفةظقيلاب يلحتلا عم نوزوألل ةدفنتسملا   . ، ددصلا كلذ يفو
تالجس ىلع ةظفاحملا لجأ نم ةبسا نم دصر تاودأ ريفوتو جمارب عضو ةلافكل دوهجلا لذب نم دب ال
، . يوجلا فالغلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تايوتسمل ةيخيرات صلختلا نأ ىلع ددشكلذ ىلإ ةفاضإلاب  

ًانامأ رثكأ داوم ىلإ لاقتنالل ةحناس ةصرف لثميس ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم 
نأ اا يفةءافك رثكأ تايجولونكتو   تقولا سفن يف رفوتو نوزوألا ةقبط ةيامح يف دعاست أش نم ةقاطل  

دراومل ًايوق ًاديدجت ةيلمعلا كلت ةلصاوم بلطتت فوسو . ةمادتسملا ةيمنتلا يف يلاتلاب مهاستل خانملل عفانم
ىرخأ ةماه لئاسم ىلإ هابتنالا هجو ،ًاريخأو . لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا

، لودج ىلع ةجردم  تاءافعإلاو ،ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم اهنيب نم ،يلاحلا عامتجالا لامعأ
  .نفسلا ةنايص يف ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةلأسم لوانتو مييقتلا ةقرفأ لامعأو
تاضوافم خيرات يف ةمساح ةظحل دهش هدلب نإ ًالئاق يلاب يف نيكراشملاب اياوبماك ديسلا بحر   - ٦
رشع ةثلاثلا ةرودلا يف يلاب لمع ةطخو يلاب قيرط ةطراخ دامتعابتجوت يتلا خانملا ريغت فارطألا رمتؤمل ة   
يف هلمأ نع برعأو . ٢٠٠٧ربمسيد /لوألا نوناك يف خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا يف
لوكوتورب ىلإ رظنت ايسينو دنإ نإ فاضأو. نوزوألا ةقبط ةيامحل ةلاعف ريبادت نهارلا عامتجالا ذختي نأ

معد لضفب ةلماشو ةلاعف ةروصب اهقيبطت نكمأ ةيلود ةدهاعم ةيفيكل ًاديفم ًاجذومن هرابتعاب لايرتنوم 
ايسينودنإ ا . اهمازتلاو اهيف ةعقوملا فارطألامازتلاو   تعلطضا يتلا ةباقرلا ريبادتل ةضيرعلا طوطخلا دروأو

وكوتوربلا بجومب ا  تققح ا،لامازتلاب ءافولل  أ ىلإ ًاريشم وملا لبق ًامات ًايجيردت ًاصلخت  ددحملا يئاهنلا دع  
صلختلا ةرادإ ةطخ ىلع تقفاو دق فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا نأ و ٢٠١٠ماعب 

  .ايسينودنإل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا
لماعتلا ةيفيك كلذ يف امب ،لايرتنوم لوكوتورب هجاوت يتلا ةديدجلا تايدحتلا ىلإ هابتنالا هجوو   - ٧

ىلع ةيلاع تاردق تاذ تقولا سفن يف اهنكلو نوزوألا دافنتسا ىلع ةضفخنملا تاردقلا تاذ داوملا عم 
ىلع يلكو لماش لكشب لمعلاو ريكفتلا ةرورضلا نم هنإ تايدحتلا كلت ينعتو . يملاعلا رارتحالا ثادحإ
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سفن يف ةظفاحملا عم يرارحلا سابتحالا تازاغ تاثاعبنا نم دحلا يف ايسينودنإ حاجن نم نيبت يذلا وحنلا  
تابكرم نم صلختلا دوهج نأب ايسينودنإ ملستو . يداصتقالا ومنلا نم ةيلاع تايوتسم ىلع تقولا
لجأ ن م ةئيبلا ةيامحل ةلوذبملا ىرخألا دوهجلا عم ةرزآتم نوكت نأ يغبني ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا
تعضو دقف ،نواعتلاو رزآتلل جيورتلل ايسينودنإ دوهج راطإ يف هنإ لاقو . ةلبقملاو ةرضاحلا لايجألا ةعفنم

رارتحالا ثادحإ ىلع ةردقلا ةضفخنم لئادب ىلإ لاقتنالا نأشب هيف رظنلل فارطألا ىلع هضرعل ًانالعإ 
اوكراش نيذلا عيمج ركش ماتخلا يفو. نوزوألل ةدفنتسملا داوملل يملاعلا  ىنمتو عامتجالا ميظنت يف 
  .ةديفمو ةرمثم تالوادم نيكراشملل
  .ًايمسر عامتجالا حاتتفاب ًاناذيإ حاتتفالا سرج اياوبماكديسلا عرق نايبلا كلذ بقعو   - ٨

  ةيميظنتلا لئاسملا  -ًايناث 
  روضحلا  -فلأ 

ثلاثلا عامتجالا و انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلاعامتجالا نيب كرتشملا عامتجالا رضح   - ٩
ايبويثإو،يسورلا داحتالا: نيكصلا يف ةيلاتلا فارطألا ولثمم لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو  ، 
نيتنجرألاو،ناجيبرذأو ندرألاو،  اينيمرأو،  اينوتسإو،ايلارتسأو ،  ايناملأو،  ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو،   ، 
الوغنأو،ايسينودنإو ادنغوأو،ناتسكبزوأو ،ياوغوروأو ،  ناريإو ،  ةيمالسإلا-ةيروهمج (  ايلاطيإو،)   ، 
والابو،ناتسكابو نيرحبلاو،  ليزاربلاو،  اكيجلبو،  ايراغلبو،  شيدالغنبو،  امنبو،  ناتوبو،ننبو ،   ، 
وساف انيكروبو،اناوستوبو كسرهلاو ةنسوبلاو،  سوراليبو،  دنلياتو،  وغوتو،وغابوتو دادينيرتو ،   ، 
اغنوتو،سنوتو دوسألا لبجلاو،اكياماج و،  اماهبلا رزجو،  كوك رزجو،ناميلس رزجو ،  رزجو ،   
ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمجو،لاشرام ةيروهمجلاو،  ةيكينيمودلا ةيروهمجلاو،ةيكيشتلا   ةيبرعلا ةيروهمجلاو ،   
وغنوكلا ةيروهمجو،ةيروسلا ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمجو،ةيطارقميدلا   اينودقم ةيروهمجو ،   
افودلوم ةيروهمجو،ةقباسلا ةيفالسوغويلا ايقيرفأ بونجو،  ايجروجو،  كرمنادلاو،  اكينيمودو،   ،اينامورو ، 
يوبابمزو،ايبمازو اوماسو،  يبيسنيربو يموت ناسو،  ايسول تناسو،  يرسو،  ةروفاغنسو،اكنال    ، 
دنليزاوسو،لاغنسلاو مانيروسو،  ديوسلاو،  ارسيوسو،  ليشيسو،  ناتسكيجاطو،نيصلاو ،  او،   ،قارعل 
ايبماغو،نامعو ادانيرغو،  اينيغو،  اينيغو،  وتاونافو،ةيئاوتسالا   اسنرفو،   ،  ،  -ةيروهمج(اليورتفو نيبلفلاو
ادنلنفو،)ةيرافيلوبلا يجيفو،  ناتسزيغريقو،مان تييفو ،  ناتسخازاكو،  يلوسرلا يسركلاو،  ايدوبمكو،   ، 
ابوكو،ادنكو اكيراتسوكو،راوفيد توكو ،  ايبمولوكو،  نوكلاو،  تيوكلاو،وغ  اينيكو،  نانبلو،   ، 
وتوسيلو،ايناوتيلو يلامو،  ايزيلامو،  رصمو،  برغملاو،  كيسكملاو،  يوالمو،  فيدلمو،  ةدحتملا ةكلمملاو  ، 
ايلوغنمو،ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل سويشيرومو،  رامنايمو،قيبمازومو ،  ايزينوركيمو ،   
ةدحوملا- تايالو( جيورنلاو،)  اسمنلاو،  ينو،  ايريجينو،رجينلاو ،لاب  اوغاراكينو،  ادنليزوينو،  دنهلاو،   ، 
ةدحتملا تايالولاو،ادنلوهو نابايلاو،ةيكيرمألا   نميلاو،   .  

  .بقارم ةفصب عامتجالا نادوسلا بونج لثمم رضحو  - ١٠
ةيلاتلا ةصصختملا ا  - ١١  ةنجللا : الاكوو ةدحتملا ممألا تائيه ولثمم ًاضيأ عامتجالا رضحو
ةدحتملا ممألا ةيقافتا ةنامأو ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو ،ئداهلا طيحملا ةقطنمو ايسآل ةيعامتجالا وة يداصتقالا
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ممألا ةمظنمو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا 
  .يلودلا كنبلاو ،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا

متجالا يفرضحو  - ١٢ و ةيموكحلا ريغ تائيهلاو ةيلودلا ةيموكحلا تائيهلاولثممعا   ة يعانصلارئاودلا  
نيبقارم ةفصبةيلاتلا  : Representatives of the following intergovernmental, non-governmental and 

industry bodies attended the meeting as observers: African Development Co. for Trade, Alliance for 
Responsible Atmospheric Policy, Asahi Glass Co. Ltd., Ausk International LLC, BASF, California 
Citrus Quality Council, California Strawberry Commission, Changshu 3F Fluorochemical Industry 
Co. Ltd., Chemtura Corporation, Children’s Hospital, China Association of Fluorine and Silicone 
Industry, China Association of Organofluorine and Silicone Material Industry, China Fluoro 
Technology Co. Ltd., Crop Protection Coalition, CYDSA, Daikin Industries, Ltd., Danish 
Environmental Protection Agency, Dow AgroSciences LLC, DuPont International, Emergent 
Ventures India (EVI), Environmental Investigation Agency, Foam Supplies Inc., Free Trade Co., 
GIZ Proklima, Green Cooling Association, Greenpeace International, Gujarat Fluorochemicals 
Limited, HARMED, ICF International, Industrial Technology Research Institute, Institute for 
Governance and Sustainable Development, International Institute of Refrigeration, Japan 
Fluorocarbon Manufacturers Association, Jiangsu Kangtai Fluorine Chemical Co. Ltd., K-Global 
Corporation, Korea Specialty Chemical Industry, Kyoto University, M. De Hondt BVBA, Manitoba 
Ozone Protection Industry Association, MEBROM, MEBROM PTY Ltd., Myland Group, Natural 
Resources Defense Council, Navin Fluorine International Limited, NIFLON, Nybra Consulting, 
OSP Advantage System, Panasonic Corporation, Princeton University, PT. Grasse Arum Lestari, 
Refrigerants Australia, Shecco, Sinochem Lantian Co. Ltd., Smardt Inc., SRF Limited, Technical 
Education and Skills Development Authority, Teijin Aramid BV, TouchDown Consulting, Trans-
Mond Environment Ltd, Yingpeng Chemical Co. Ltd., Zhejiang Chemical Industry Research 
Institute, Zhejiang Fluorescence Chemical Co. Ltd., Zhejiang Juhua Co. Ltd., Zhejiang Quhua 

Flour-Chemistry Co. Ltd., Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co. Ltd., 3M Electronics.  
  يريضحتلا ءزجلا لامعأ لودج رارقإ  -ءاب 

لامعألا لودج ساسأ ىلع كلذو يريضحتلا ءزجلل يلاتلا لامعألا لودج عامتجالا رقأ   - ١٣
  :UNEP/OzL.Conv.9/1-UNEP/OzL.Pro.23/1ةقيثولا يف دراولا تقؤملا 

 :يريضحتلا ءزجلا حاتتفا  - ١

 ؛ايسينودنإ ةموكح) يلثمم(لثمم نايب   )أ(

 .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب) يلثمم(لث مم نايب  )ب(

 :ةيميظنتلا لئاسملا  - ٢

 ؛يريضحتلا ءزجلا لامعأ لودج رارقإ  )أ(

 .لمعلا ميظنت  )ب(

 :لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا نيب ةكرتشملا لئاسملا  - ٣

ل وكوتوربو انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلا اتينازيمو نايلاملا ناريرقتلا  )أ(
 ؛لايرتنوم

ىلع تاليدعتلاو لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح   )ب(
 .لايرتنوم لوكوتورب
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 :لايرتنوم لوكوتوربب ةقلعتملا لئاسملا  - ٤

 :لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجت  )أ(

، ينعملا لمعلا ةقرف نع رداصلا يليمكتلا ريرقتلا  ‘١’ دراوملا ديدجتب ة
 ؛يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا

؛تباثلا فرصلا رعس ةيلآلجأ ديدمت  ‘٢’   

لايرتنوم لوكوتورب نم٢ةداملا نم تاءافعإلاب ةلصتملا لئاسملا   )ب(  : 

 ؛٢٠١٣ و٢٠١٢يماعل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت   ‘١’

- يرولف يرولكلا نوبركلا بكرملةيرورضلا تامادختسالا ءافعإ   ‘٢’
يسورلا داحتالا يف ةيوجلا ةيئاضفلا تاقيبطتلا ضارغأل١١٣  ؛ 

 ؛٢٠١٣ و٢٠١٢يماعل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت   ‘٣’

 ؛نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا  ‘٤’

 ؛ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل لماشلا ءافعإلا  ‘٥’

تامادختسالا نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنال مظتنملا فيفختلا   ‘٦’
 ؛عينصتلل لماوعكو ةطيسو داومك

 ؛ًايئيب ةميلس ةروصب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم صلختلا  )ج(

قيرفب ةصاخلا يحنتلل ةيهيجوتلا ئدابملاو حيشرتلا تايلمع لامكتسا   )د(
 ؛يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

 ؛نفسلا ةنايص يف ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةجلاعم  )ه(

 ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادب نع ةيفاضإ تامولعم  )و(

 ؛ايقيرفأ يف ليثيملا ديمورب مادختسا  )ز(

 :لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقملا تاليدعتلا  )ح(

 ؛ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو كيسكملاو ادنك نم حرتقم ليدعت  ‘١’

 ؛ةدحوملا ايزينوركيم تايالو نم حرتقم ليدعت  ‘٢’

ردصت يتلا مييقتلا ةقرفأ ريراقت نم ٢٠١٤ماع ريراقتل ةلمتحملا زيكرتلا تالاجم   )ط(  
 ؛تاونس عبرأ لك

يرولفورديهلا نوبركلا بكرمتاثاعبنا نم يجيردتلا صلختلا  )ي( جتنم  ك٢٣-  
 ؛يوناث

 ؛لايرتنوم لوكوتوربل نغاهنبوك ليدعتل ةبسنلاب لابين ةلاح  )ك(
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 :٢٠١٢ماعل لايرتنوم لوكوتورب تائيه ةيوضع يف رظنلا   )ل(

 ؛ذيفنتلا ةنجل يف ءاضعألا  ‘١’

 ؛فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلاةنجللا يف ءاضعألا   ‘٢’

 ؛ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا  ‘٣’

ةنجلل ديدج كراشم سيئر ىلعقيدصتلا  ‘٤’ ةينقتلا تارايخلا   ةينع ملا 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يف ءاربخ ريبكو ةيئايميكلا داو ملاب
 ؛يداصتقالا

 .ذيفنتلا ةنجل اهيف رظنت يتلا غالبإلاو لاثتمالا لئاسم  )م(

 :انييف ةيقافتاب ةقلعتملا لئاسملا  - ٥

 ؛انييف ةيقافتا يف فارطألا ىدل نوزوألا ثوحب يريدمل نماثلا عامتجالا ريرقت  )أ(

تاذ مظتنملا دصرلاو ثوحبلا ةطشنأ ليومتل ماعلا ينامئتسالا قودنصلا ةلاح   )ب(
 .انييف ةيقافتاب ةلصلا

 .ىرخأ لئاسم  - ٦

نم ٦دنبلا تحت لوانتت نأ ىلع فارطألا تقفتا يريضحتلا ءزجلا لامعأ لودج رارقإ ءانثأو   - ١٤  
نم لاومألا ةئبعت ةلأسم لامعألا لودج نم ى رخأ دونب تحت وأ‘‘ ىرخألا لئاسملا’’لامعألا لودج 

نوبركلا تابكرم نم صلختلاب ليجعتلا ليومتل فارطألا ددعتملا قودنصلا فالخب رداصملا 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا هجاوت يتلا تابوعصلاو ؛ةيرولف ةيرولكورديهلا  نم ٥   

لئادب ىلإ لاقتنالا نأشب يلاب نالعإ عورشمو ؛ليثيملا ديمورب نم صلختلا دنع لايرتنوم لوكوتورب  
نأ ىلع ًاضيأ فارطألا تقفتاو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملليملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةردقلا ةضفخنم 

دنبلا راطإ يف اهيفظوم بترو اهفئاظوو لايرتنوم لوكوتورب ةنامأ ليكشت لوانتت ناريرقتلا ’’، )أ (٣ 
جماربلل مخضتلا تايوست و ؛‘‘لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلا اتينازيمو نايلاملا
يسسؤملا زيزعتللةينطولا دنبلا راطإ يف   ددعتملا قودنصلا دراوم د يدجت’’لامعألا لودج نم ) أ (٤، 
لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتلفارطألا  ‘‘.  

تالوادم لامعألا لودج رارقإ نأشب تاشقانملا تلمشو  - ١٥ نم ) ي (٤دنبلاو ) ح (٤دنبلا  لوح 
 ، نم يجيردتلا صلختلا ’’و‘‘ لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقملا تاليدعتلا’’تقؤملا لامعألا لودج

يلاوتلا ىلع‘‘٢٣ -يرولفورديهلا نوبركلا بكرم ،يوناثلا جتنملا تاثاعبنا  نورخآ هديأو لثمم لاقو . ، 
جراخ عقت يلاتلاب يهو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تس يل ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم نإ ،نوريثك

ةصاخلا تاعامتجالا لامعأ لودج ىلع جردت نأ يغبني ناك امو لايرتنوم لوكوتورب قاطن 
نم ديدعلا يف اهلوح ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلا نم نكمتلا مدع ىلإ رظنلاب ًاصوصخ ،لوكوتوربلاب 

حاتملا تقولا للقت ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمب ةلصتملا لئاسملا ةشقانم نإ لاقو . ةقباسلا تاعامتجالا
لثمم لاقو . ةيولوألا حنمت نأ يغبني يتلاو لوكوتوربلا ذيفنتب ًارشابم ًالاصتا لصتت يتلا ةريثكلا دونبلا ةشقانمل

تاعامتج الايف ةيمسر ريغ ةروصب شقانت تناك ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمب ةلصتملا لئاسملا نإ رخآ 
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لئاسملا ىلع زيكرتلاب فارطألل حمسي فوس ،نهارلا عامتجالا يف جهنلا اذه لثم ذاختا نأو ،ةقباس لا
نأ يغبني ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ةشقانم نإ رخآ لثمم لاقو . لوكوتوربلا ةيالو راطإ يف ةعقاولا
  .خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتال كرتت

ىلع ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمب ةلصتملا داوملا جاردإل هدييأت نع نيلثمملا دحأ برعأو  - ١٦  
ماظنل لًاقبط تمدق لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقملا تاليدعتلا نأ ىلإ ديدعلا راشأو . لامعألا لودج
ةعوضوم يلاتلاب ةلأس ملا هذه نإ نيلئاق نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتاو لايرتنوم لوكوتوربل يلخادلا
ا. لامعألا لودج ىلع لوصألا بسح لاقو . ايولوأ يف ةفلتخم فارطألا نإ ،نورخآ هديأو ،لثمم لاقو

نوبركلا تابكرمل يوناثلا جتنملا تاثاعبناب قلعتملا ررقملا عورشمو حرتقملا ليدعتلا نإ نوريثك 
املثم فارطألا ىلع نأو ةماهلاتايولو ألا نم ا مه٢٣ -ةيرولفورديهلا  هذه ءازإ ًامئاد لعفت تناك ، 

ديلاقت عم ًايشمت مهافتلا زيزعت يف دعاسي ءارآلا لدابتف ؛اهتشقانمل تقولا دجت نأ يغبني ،ةمهملا لئاسملا 
يناثلا عامتجالا يف تعقو دق تناك فارطألا نم ٩١نأب عامتجالا رخآ لثمم رَّكذو . لوكوتوربلا  

نوبركلا تابكرم يف رظنلا نم ديزملا ءاقلإب فارطألاهيف تبلاط نالعإ ىلع فارطألل نيرشعلاو   
لئادب تناك اذإ ام شقانت تناك ام ًاريثك لوكوتوربلا يف فارطألا نإ ،نيلثمملا دحأ لاقو . ةيرولفورديهلا
دقو نوزوألا ةقبط ىلع اهراثآ فالخب ةئيبلا ىلع ةيبلس راثآ اهل نوكتس نوزوألل ةدفنتسملا داومل ا

فارطألا عجشي يذلا ١٩/٦ررقملا تدمتعا  نوبركلا تابكرم لئادب راثآ اهرابتعا يف عضت نأ ىلع  
  .خانملا صاخ هجوب كلذ يف امب ةئيبلا ىلع ةيرولف ةيرولكورديهلا

لايرتنوم لوكوتورب تحت ةدام ةشقانمف : أدبم ةلأسم اهساسأ يف ةلأسملا نإ نيلثمملا دحأ لاقو  - ١٧
ا  ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتال عباتلا وتويك لوكوتور ب صاصتخا ةرئاد يف عقتأ نيح يف

ةلأسم ةلأسملا نإ لاق رخآ ًالثمم نأ ديب. ةيتاسايسوةينفو ةينوناق ةيبلس راثآ ىلع يوطنت نأ نكمي خانملا   
بجومب تذختا تاءارجإ نم تأشن ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ةلكشم نوك يف ردقلا سفنب أدبم 

  .ةلأسملا هذه حيحصتب ًايقالخأو ًاينوناق ةمزلم يلاتلاب فارطألا نأو لايرتنوم لوكوتورب
لامعألا لودج ىلع اعضو ) ي (٤و) ح (٤نيدنبلا نإ ،كراشملا سيئرلا لاق ،ةشقانملا بقعو   - ١٨

لو دج ىلع ناتداملا ىقبتس يلاتلابو امهفذحلًايلاح ءارآلا يف قفاوت كلانه سيلو ،يلخادلا ماظنلل ًاقفو 
  .لامعألا

  بتكملا ءاضعأ  - ميج
) ادنلوه(يداميكلا يدوغ ديسلا كرتشملا عامتجالا نم يريضحتلا ءزجلا ةسائر يف كراش   - ١٩

يف فارطألل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا )لاغنسلا(الس خيش يلايدن ديسلاو   ،
  .لايرتنوم لوكوتورب

  لمعلا ميظنت  - لاد
نم مزلي دق ام ءاشنإ ىلعو قباسلا يف هيلع تجرد يذلا ءارجإلا عابتإ ىلع فارطأل ا تقفتا  - ٢٠
  .لاصتالا ةقرفأ
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  لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا نيب ةكرتشملا اياضقلا  - ًاثلاث

يلاملاناريرقتلا  - فلأ تينازيمونا  لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتالنيينامئتسالا نيقودنصلا ا     
ةحرتقملا ةينازيملاو ةدمتعملا ةينازيملا ىلإ ،دنبلا اذه ميدقت ىدل هابتنالا كراشملا سيئرلا ىعرتسا  - ٢١  ،
ةقيثولا يفنيتدراولا   UNEP/OzL.Conv.9/4ةقيثولاو   UNEP/OzL.Pro.23/4 يف ةدراولا ةيلاملا ريراقتلا ىلإو  ،

 يف ةداعلا ترج دقهنأ ىلإ راشأو . UNEP/OzL.Pro.23/4/Add.1 و،UNEP/OzL.Conv.9/4/Add.1قئاثولا 
دادعإو ةينازيملاب ةلصتملا قئاثولا ضارعتسا ىلوتت ةينازيملل ةنجل فارطألا لكش   ت نأ ةقباسلا تاعامتجالا

ةينازيملاب ةلصتملا لئاسملا نأشب رثكأ وأ ر  ىلع فارطألا تقفاو ةسرامملا كلت عم ًايشمتو. رقم عورشم  ،
 نيقودنصلايتينازيم ىلع ةقفاوملل ) ايلاطيإ(وريب وردناسيلأ ديسلا اهسأري ،ةينازيملل ةنجل ليكشت 

لايرتنوم لوكوتوربو،انييف ةيقافتالنيينامئتسالا  ةصاخلا ةيلاملا لئاسملا نأشب نيررقم يعورشم دادعإو ،   
  .لوكوتوربلاو ةيقافتالاب

نيررقم يعور شم نانمضتت عامتجا ةفرغ يتقرو كلذ دعب ةينازيملا ةنجلل كراشملا سيئرلا مدقو  - ٢٢
لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا ةينازيمو يلاملا ريرقتلا نع ءارآلا يف قفاوت ىلإ ام   أشب لصوتلا مت

  .انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا ةينازيمو يلاملا ريرقتلاو ،لايرتنوم
يداحل ا عامتجالا بتكم سيئر ،شريشت لكيام ديسلا دافأ ،ةينازيملا لئاسم ةشقانم ءانثأو  - ٢٣

تاعامتجا يف فارطألا ا   دبأ يتلا تابغرلا ىلع ءانب هنأب ،لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو
ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا عم تاشقانم تيرجُأ ،ةقباس 

لغش ةرتف ديدمت مت ،كلذل ةجيتنو . نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا ،زيلازنوغ ديسلا ةيالو ديدمت نأشب
اذه نأ ىلإ رظنلاب هنإ لاقو .٢٠١٣ربوتكأ /لوألا نيرشت ىتح يذيفنتلا نيمألا ةفيظول زيلازنوغ ديسلا  

ديعت نأ فارطألا دوت دق ٢٢/٢١ررقملا يف فارطألا اهتبلط يتلا ديدمتلا ةرتف عم قفاوتي ال خيراتلا   ،
  .بسانم تقو يف ةلأسملا هذه يف رظنلا

لئاسملاب نيقلعتملا نيررقملا عورشم ىلع تقفاوو شري شت ديسلا نايبب ًاملع فارطألا تطاحأ  - ٢٤
  .ىوتسملا عيفرلا ءزجلا يف امهدامتعاو امهيف رظنلا ةلصاومل ةينازيملا لئاسمو ةيلاملا

ىلع تل   - ءاب  خدأ يتلا تاليدعتلاو لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح
  لايرتنوم لوكوتورب

عامتجا لك يفضرعتستفارطألا نأ ىلإ ،دنبلا اذه مي دقت ىدل ،كراشملا سيئرلا راشأ  - ٢٥ ةلاح    
هابتنالا ىعرتساو. لايرتنوم لوكوتورب ىلع تاليدعتلاو لايرتنوملوكوتوربو ،انييف ةيقافتا ىلع ق يدصتلا  

صاخلاتاررقملا عيراشمىلإ  دراولاو ةلأسملا هذة   لا يفة -UNEP/OzL.Conv.9/3ةقيثو  

UNEP/OzL.Pro.23/3.  
ا موقتنأ ىلع فارطألا تقفتاو  - ٢٦ هضرعوتاررقملا عيراشم لامكتسابةنامأل   عيفر لا ءزجلا ىلع ا 
اهدامتعاو اهيف رظنللىوتسملا  .  
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  لايرتنوم لوكوتوربب ةلصتملا اياضقلا  -  ًاعبار

  لايرتنوم لوكوتوربذيفنتل فارطألا ددعت ملاقودنصلا دراوم ديدجت   - فلأ
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا ،دراوملا ديدجتب ةينعملا لمعلا ةقرف نع رداصلا يليمكتلا ريرقتلا   - ١

  يداصتقالا
، مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كراشملا سيئرلا ،زربيوك تربمال ديسلا نم لك مدق  - ٢٧ يداصتقالا  
نازويكيش ةديسلاو سيئرلاغ  كراشملاة،  يناد ديسلاوقيرفلل ةعباتلا دراوملا ديدجتب ةينعملا لمعلا ةقرف لة  ل ي، 

 ، دعأ يذلا يليمكتلا ريرقتلل ًاضرعلمعلا ةقرفيف وضع لانروبلوك قودنصلا دراوم ديدجت نأشب ةقرفلا هت،   
ضرعلل ًاصخلم ريرقتلا اذ سداسلا قفرملا نمضتيو. ٢٠١٤-٢٠١٢ةرتفل لفارطألا ددعت ملا   ةغيصلاب
  .يمسر ريرحت نودب وم ادق يتلا

وك ديسلا باجأضرعلاباقعأ يفو   - ٢٨ ليومتب قلعتي اميفو . ةديدعلا حيضوتلا تابلط ىلع زربي، 
عناصملا نع ضيوعتلا نأ حضوأ يليمكتلا ريرقتلا نأ نم مغرلا ىلع هنإ لاق ةطلتخملاعناصملا   ةطلتخملا، 

،  ريغ رايخلا نأ فاضأو . دراو هنأ ربمفون/يناثلا نيرشتيف تردص يتلا ةفاضإلا تحضوأ دقف دراو
ديدجت ريرقت يف اشقون دق ةطلتخملاعناصملا قالغإ ليومت مدعب صاخلا رايخلاو لماكلا ليومتلاب صاخلا   

  .٢٠١١ ويام/رايأيف رداصلا دراوملا 
اوملا ديدجتبةينعملا لمعلا ةقرف نأ ىلإ راشأ ،ليومتلا رارقتسا نعزربيوك ديسلا لئس امدنعو   - ٢٩ در  
ليومت باسحب تماق ططخ يف كالهتسالا  نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإل ىلوألا ةلحرملا  
ةفلتخملا تارايخلا مهاستس فيك شقان مث ،ةيناثلا ةلحرملا ططخل تاريدقت عضوو ةيرولف ةيرولكورديهلا  

ليومتلا يفتابثلانم ديزم قيقحت يف  نم ًاديزم نمضتي يليمكت لا ريرقتلا نم سداسلا لصفلا نإ لاقو.  
ةدايز لفكت يتلاتارايخلا نأشب ليصافتلا  ليومتلاتابث   .  

لاق ،جاتنإلا عاطق يف نوزوألا ةقبطل ةد ةفلكت ةيلاعفبلصتي ام يفو   - ٣٠  فنتسملا داوملا نم صلختلا  
ةلودجمتاروصت دادعإ نكمي هنأو ،طقف نيروصت ميدقت مت هنإ قرف نأو ةعرسلا هجو ىلع ىرخأ   لمعلا ة 

هد عس نأ اي هنم بلمعلا اذموق ت   لُط اذإ كلذا   .  
 داوملاجاتنإ نم عناصملا ليوحتب ةصاخلا فيلاكتلا تاريدقت نأشب راسفتسا ىلع ًادرو   - ٣١
قرف نأ ىلإ راشأ ،ةطيسولاداوملاجاتنإ ىلإ ةطيسولا  ريغ ةمزاللا ةينقتلا تامولعملاو ةربخلا ىلإ رقتف ت لمعلا ة 

نأ نكمي ليوحتلا تايلمع عيمج نأ نم نيقي ىلع نوكتيكل  ةفلكتلا نم نيعم ىوتسمبيرجت  عمو .  
يعنص    ٢٢ -يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم م عم تيرجأ يتلا تاقيقحتلا تفشك دقف ،كلذ

  .أدبملا ثيح نمةلكشم يأ حرطت نل هذه ليوحتلا تايلمع نأ 
ا ل يلبقتسملاليومت لار يدقت ةيلمع نأب نيلثمملادحأ عم هقافتا نع برعأو   - ٣٢ اش جاتنإلا عاطق
راتخالمعلا ةقرف نإلاقو . ةربخلا ىلإ راقتفالاو نيقيلا مدع نم ريثكلا هليلحت يفت  حئارش ليجأت مدع ا   

لعفلاب عجري كالهتسالا ىلع قافنإلا نأل ةثلاثلا وأ ةيناثلا ثالثلا تاونسلا ةرتف ىلإ جاتنإلا عاطق ليومت 
ال يذلا نزاوتلا مدع نم ًاعون قلخي اممةقحاللاتاونس لا يف ةدايز ثودح ىلإ مقافتيل كرت ،   . ي نأ يغبني
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ماقلمعلا ةقرف نأ فاضأو هنكلو ليومتلا تابلطتم نع ةيفاضإلا تاروصتلا مييقتبت   اهجاردإعطتس ت  ملا 
تاروصتلا هذهنأ ديبو. يلاحلا عامتجالا يف هتمدق يذلا ضرعلا يف تضر  يليمكتلا ريرقتلا يف ع  .  
ليجعتلاب قلعتي اميف ةيسيئر ةرتف دعت٢٠١٤-٢٠١٢ةرتفلا نإ نيلثمملا دحأ لاق و  - ٣٣ صلختلا  يف  
ليومتلا دعي كلذلو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمنم  نأو ،ًامهم ًالماع ءوفكلاو تباثلا،   

نإ لاقو . ةيمانلا نادلبلل ةيلمعلا تاجايتحالا ىلع موقي نأ يغبني فارطألا ددعتملاقودنصلا دراوم ديدجت 
ةيمهأ يفضييلاحلا يملاعلا يداصتقالا عضولا  ، ىلع ةيدايتعا ريغ   يسايسلا مازتلالاو ةيسايسلا ةدارإلا راهظإ

رمتسملا ليومتلا ريفوتو جاتنإلا عاطق ةبقارم ريبادت ةيمهأ ةمدقتملا نادلبلا كردت نأ يف هلمأ نع برعأو 
رابتعالا يف ًامامت ذخؤت نأ يغبني ةيمانلا نادلبلا فورظ نإ ًاضيأ لاقو . لاثتمالا نم نِّكمي يذلا يفاكلاو
اهلاثتما مييقتدنع  .  

الا نيلثمملا نم ديدعلاىعرتساو  - ٣٤ قودنصلا ليومت تاجايتحال تاريدقتلا يف نيابتلا ىلإ هابتن  ددعت ملا 
تاونس ثالثلاةرتفلفارطألا  مييقتلاب ينعمل ا لماعلا قيرفلا ريرقت يف ءاج دقف. ٢٠١٤-٢٠١٢  

عومجم نأ ٢٠١١ويام /رايأيف رداصلا يداصتقالاو يجولونكتلا  حوارتي تاجايتحالا  ىلإ ٣٩٠ نم   
٤٧٧ ، يكيرمأ رالود نويلم ىلإ٤٦٠نم حوارتي غلبملا نأو   يكيرمأ رالود نويلم٥٤٠  ةداعإ ةيلمع يف    

ءازإ مهقلق نع نوبرعيس م . ًاقحال تيرجأ يتلا ريدقتلا  ليومتلا تاجايتحاريدقت يف ةدايزلا إ نولثمم لاقو  
ىرجتس يتلا تاضوافملاءانثأ قودنصلا دراوم ديدجت نأشب   نإ نيلثمملا دحأ لاق و. فارطألا ددعتملا 

راثآلا ةيفاكلا ةجردلاب رسف ًادج ةليلقتاروصت ًاضيأ نمضت يليمكتلا ريرقتلا يف دراولا ليلحتلا   ي ملو  
  .تاريدقتلا اهيلع موقت يتلا تاضارتفالا يف ةليئضلا قورفلا نع بترتت يتلاليومتلا تاريدقت ىلع ةريبكلا 

ةداملا نم١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغفارطألا يلثمم نم ريثك لاق و  - ٣٥ لايرتنوم لوكوتورب نم ٥    
 فارطألا ددعت ملاقودنصلا نأ  ، دعي مازتلالا بعصلا نم نأ ديب لوكوتوربلا حاجن يف ةيوازلا رجح
يف مهملا نم نإ نيلثمملا ضعب لاق و. ةنهارلا ةيملاعلا ةيداصتقالا فورظلا يف ليومتلا يف ةريبك تادايزب

نأ ةيلاملاتابوعصلا تاقوأ  قودنصلا ىخوتي   .ناكمإلا ردقب فيلاكتلا ةيلاعف فارطألا ددعتملا 

نأ ىلإ نابايلا لثمم هونو  - ٣٦ جاومأو لازلزل تضرعت هدالب  لئاوأ يف ةيوون ةثراكويمانوست    ٢٠١١، 
،  نأو . ةيملاعلا ةيداصتقالا ةمزألا لظ يف اميس الهتموكحل ةبسنلاب ةيولوأ لثمي ثراوكلا هذه ةهجاوم

نادلبلا ةليكشتىلع رييغت يأ أرطي مل هنإ ًالئاق درطتساو  ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا  نم ٥   
مزاللا نم نوكي فوسو . نادلبلا هذه ضعب يف عيرسلا يداصتقالا مدقتلا نم مغرلا ىلع لوكوتوربلا
تاضوافملا يف ةنورملا يخوت نم ةيعوط تامهاسم ميدقت يف رظنلا كلذ يف امب ،دراوملا ديدجتب ةقلعتملا   

ةداملا نم١ ةرقفلا بجومب ةلماعلافارطألا  فارطألاو ،٥   يف رظنلا وأ ةرقفلا كلت بجومب ةلماعلا ريغ   ،
  .صاخلاعاطقلا نم ليومتلا ىلع لوصحلا 

ةصاخلا ةديدجلا ماقرألا نم هقلق نع برعأ   - ٣٧  ف نادلبلا نم ةعومجم نع ةباينلاب نيلثمملا دحأ ثدحتو
ردقملا ليومتلا يف تافالتخالل ًادودحم ًالاجم كانه نإ لاقو .يليمكتلا ريرقتلا يف ةدراولاو دراوملا ديدجتب  

يليمكتلا ريرقتلا نم ٦لصفلا يف ةدراولا جاتنإلا عاطقل ةبسنلاب تارايخلا دعتو ،كالهتسالا عاطقل   
ًاميلسًاساسأ ضوافتلل  ىلع ٥ةداملا نم  ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ىرخألا فارطألاو نيصلا أنهو .    

نوبركلا تابكرم ضيفختل فارطألا ددعتملا قودنصلا نم لاومأ مادختسا ىلع ريخألا مهقافتا 
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مداقلا ديدجتلا يف بيترتلا اذه لثم رمتسي نأ يغبني هنأ فاضأو . اهيلع ءاضقلا وأ ةيرولف ةيرولكورديهلا
عيمج نكمت ةقيرطب ١٩/٦ررقملل ًاقفو  ةيداصتقالا دويقلا ةاعارم عم ،ا نادلبلا   امازتلاب ءافولا نم ةمهاسملا  

ةضفخنم تاناكمإ تاذو ًاينقتو ًايداصتقا ةيدجم لئادب دوجول ًارظن هنأ دكأو . اهضعب اههجاوي يتلا ةريبكلا
تاناكمإ تاذ لئادب ىلإ لاقتنالا بنجت يغبني هنإف ،ةريثك تاقيبطت لجأ نم يملاعلا ر ارتحالا ثادحإل
  .يملاعلا رارتحالا ثادحإل ةيلاع

ريغ ةمظنمل لثممراشأو  - ٣٨ ةرقفلا بجومبةلماعلافارطألا ن أىلإ ةيموكح    ةداملا نم١   نم ٥    
لئادبلا ىلإ لاقتنالاب ًاخسار ًامازتلا مزتلتلوكوتوربلا  . يملاعلا رارتحالاثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ  

نأ ىلإهونو نم ضرغلا  ةئيبلاب ةراضلا داوملا مادختسا نإًالئاق ،ةئيبلا ةيامح وه لايرتنوم لوكوتورب   ىلع ،  
اذهقيقحت قيعيفوس ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم رارغ   .ضرغلا  

، قيرفليكشت ىلع فارطألا تقفتا و  - ٣٩ لاصتا تناس (زلراشت نيلانود ةديسلا هتسائر  يف كرتشت 
تيع . قودنصلا دراوم ديدجت ةلأسميف رظنلا ةلصاوم ىلوتيو ، )اكيجلب(زياب فيزوج ديسلاو ) ايسول  دو

لاصتالاقيرفاهيرج يس يتلا ةيلوألا تالوادملا يف ةكراشملا ىلإ فارطألا عيمج  .  
ا سيئرلا دافأ،لاصتالا قيرف اهدقع ةيلوأ تاسلج بقعو  - ٤٠ دق قيرفلا نأب لاصتالا قيرفل كراشمل  

، نم لك يلثممو نيكراشملا نيسيئرلا نم نوكت ل هتيوضع صيلقتىلع قفتا  ، ونيتنجرألا  ،ايلارتسأواينيمرأ
إوايناملأو ،و ،ايلاطي،  ،و ا،رسيوسو، ةيكيشتلا ةيروهمجلاو ليزاربلا ، و ديوسلا ،ونيصلا ، واسنرف  ادنك
،و ،و ايبمولوك ،و تيوكلا ، يلامو نانبل ،وايز ، و كيسكملا ،وايريجين  ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ودنهلا
تابكرم ريغ نم ،جاتنإلا رصانع عيمج ىلوألا هتاسلجيف لوانت دق لاصتالا قيرف نإ ًاضيأ لاقو . نابايلاو  
  .دراوملا ديدجت اهلمشي يتلا ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا

نيتنجرألا لثمم مدقكلذدعبو   - ٤١ ًايمسر،  ررقم عورشم  ليومت تايلمع يف مخضتلا باسح نع ه   
 .ياوغوروأو ايبمولوكو ليزاربلا يلثمم نم معدلا عورشملا يقلو .يسسؤملا زيزعتلاب ةقلعتملا عيراشملا
عورشم يف رظنلا ةلصاوم دراوملا ديد جتب ينعملا لاصتالا قيرف ىلوتي نأ ىلع فارطألا عامتجا قفتاو
  .ررقملا

لاصتالا قيرف هيلع قفا وررقم عورشم ةلاحإ ىلع فارطألا ت قفتا ،لاصتالاقيرف لمع بقعو   - ٤٢
رظنلل ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ىلإ ٢٠١٤-٢٠١٢ةرتفلل فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديد جتب ينعملا  ،
هدامتعاوهيف  .  

جاتنإ قف ارم ليومتل ةيهيجوتلا ئدابملا نأشب ررقم عورشم نمضتت عامتجا ةقرو دنهلا لثمم مدقو  - ٤٣
بجومب ررق فارطألل رشع عساتلا عامتجالا نأ ىلإ راشأو . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم

جاتنإ نم يجيردتلا صلختلاب عارسإلا ١٩/٦هررقم  ةيرولف ةيرولك ورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتساو 
فارطألا تقفاو ،ررقملا كلذ نم٥ةرقفلا يف هنإ لاقو . تاونس رشع نوضغ يف حاتملا ليومتلا نأ ىلع    

عيمج ةيطغتل يفكيو ًارقتسم نوكيس ةمداقلا دراوملا ديدجت تايلمعل فارطألا ددعتملا قودنصلا قيرط نع 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نيكمتل اهيلع قفتملا ةيفاضإلا فيلاكتلا  لودجل لاثتمالا نم ٥   

ررقملا نإ لاق ،كلذ ىلع ةوالعو . كالهتسالاو جاتنإلانم لكل ةبسنلاب عراستملا يجيردتلا صلختلا 
كلذلو ،كالهتسالاو جاتنإلاب قلعتي اميف ةيناثلا تاليوحتلا ليومتل ةبسنلاب ًامامت ًاحضاو ناك ١٩/٦  
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ريياعم ىلع ةمزاللا تارييغتلا ءارجإ فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا نم فارطألا تبلط 
ةيناثلا تاليوحتلاو١٩٩٥ماع دعب ام قفا رمب ةقلعتملا ةيلهألا  .  

هل ١٩/٦ررقملا بجومب متي يذلا كالهتسالاو جاتنإلا نم عراستملا يجيردتلا صلختلا نإ لاقو   - ٤٤  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا نادلبلا ىلع ةريثك ةيبلس راثآ  ررقملا نأل ًارظن ٥  دعوم مدق ١٩/٦،   

ماع ىلإ ٢٠١٥ماع نم ساسألا طخ تاون س لقنف ،ةقبطملا ةباقرلا ريبادت ماعو ٢٠٠٩  مدقو ٢٠١٠   ،
ماع ىلإ ٢٠١٦ماع نم ديمجتلا دعوم  صلختلا تاوطخ يف ةلباقملا تارييغتلا نإف اذهلو . ٢٠١٣ 

ةعانصلل ةبسنلاب ةسكاعم راثآ اهل نوكتس ةيرولف ةيرولك ورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا
ةيذيفنتلا ةنجللا نكمتت مل ،تاونس عبرأ نم رثكأ رورم نم مغرلا ى لع هنإ لاقو. هدلب يف داصتقالاو
قف ارم نم يجيردتلا صلختلا تاسايسب ةصاخلا ةيهيجوتلا ئدابملا لامكتسا نم فارطألا ددعتملا قودنصلل
كلذ يف امب ٢٢ -ةيرولف ةيرولك ورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ تابكرم جاتنإل ةطلتخملا عناصملا،   
نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا نادلبلا يف ةدوجوملا عناصملا هذهو . ٢٢ –ةيرولف ةيرولك ورديهلا نوبركلا  

ررقملا بجومب ليومتلل ةلهؤم ٥ةداملا  عامتجالا يف هثحبل ررقملا عورشم دنهلا تدعأ اذهلو ١٩/٦   ،
  .يلاحلا

، .ررقملا عورشم يف رظنلا نيلثمم ةدع ضراع ،كلذ تبقعأ يتلا ةشقانملا ءانثأو  - ٤٥ نيلثمملا دحأ لاقو  
يف ًاريبك ًامدقت زرحأ دق جاتنإلا عاطقب ينعملاو ةيذيفنتلا ةنجلل عباتلا يعرفلا قيرفلا نإ ،نورخآ هديأو 

عورشم ةغيص نإف ،كلذ ىلع ةوالعو . هلمع لامكتسا يغبنيو ،جاتنإلا عاطقل ةيهيجوت ئدابم عضو
ف كلذلو١٩/٦ررقملا ةغيص نع فلتخت ثحبلا ديق ررقملا  هنأ امك ،ةشقانملل ًامئالم ًاساسأ ربتعي ال هنإ ، 

رظنلل ررقملا عورشم مدق   ي ملف ؛ررقملا عورشم عامتجالا رظني نأ نكمي دنب يأ تحت حضاولا نم سيل
راطإ يف ترج يتلا تالوادملاب ةلص هل تسيلو ،لامعألا لودج دامتعا ءانثأ ىرخأ لئاسم دنب تحت هيف 

  .دراوملا ديدجت نع لامعألا لودج نم) أ (٤دنبلا 
قفارمل ليومت ريفوت نإ ،نورخآ هديأو ،نيلثمملا دحأ لاقو . ررقملا عورشم ثحب نيلثمم ةدع ديأو  - ٤٦

قودنصلا دراوم ديدجت لوح ةشقانملاب ًامامت ةلصلا قيثو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ 
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب ة يمهألا نم ريبك بناج ىلع عوضوملا نأو ،فارطألا ددعتملا
ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإب ةصاخلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالل ىعست ا ٥ةداملا نم  ١  أ ثيح  ،

تناك ،ةيذيفنتلا ةنجلل ةعباتلاو جاتنإلا عاطقب ةينعملا ةيعرفلا ةنجللا يف عوضوملا اذه ثحب ءانثأو ،ةيرولف 
ةرقفلا بجومب ،ةطلسلا فارطألا عامتجا ىدل ةداملا نم ٤  رادصإل ،لايرتنوم لوكوتورب نم ١٠   
هذهل بجاولا رابتعالا طعي مل اذإ هنإ رخآ لثمم لاقو . ةيذيفنتلا ةنجلل تاسايسلا لاجم يف ةماع تاميلعت

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نإف ،يلاحلا عامتجالا يف ةلأسملا  ثتمالا نم نكمتت نل٥  لا  
  .١٩/٦ررقملل 

٤٧ -   ، لامعألا لودج دامتعا ءانثأ ررقملا عورشم ىلإ ةراشإ درت مل هنأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأو
نم ديزم ءارجإ مدع ىري هنإف اذهلو . ةشقانملا نم ديزمل هعاضخإ ىلع ءارآلا يف قفاوت كانه سيل هنأو
ءارآلا يف قفاوت ىلإ فارطألا لصوتي نأ لمتحملا ري غ نم هنأل ًارظن يلاحلا عامتجالا يف ةلأسملا هذهل ةشقانملا
  .ررقملا عورشم نأشب
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شقاني نأ ىلع تقفاو دق فارطألا نأ دقتعي هنإ دنهلا لثمم لاق ،كراشملا سيئرلا رارق دعبو   - ٤٨
ب ينعملا لاصتالا قيرف يف هدلبهمدق يذلا ررقملا عورشم دراوملاديدجت  يف هتشقانم مدع ىلع ضرتعا هنأو    ،
؛قيرفلا كلذ   ، ًارظن عباسلا قفرملا يف ررقملا عورشم دريو ريرقتلا اذهل قفرمك ررقملا عورشم قاحلإ بلطو
جاتن إل ةطلتخملا عناصملاقالغإل ليومتلا مدقي مل اذإ هنإ ًاضيأ لاق كلذ ىلع و. فارطألا ضارتعا مدعل
ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا نادلبلا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  ٥ ، لوكوتوربلا نم  

ررقملا دامتعا لبق هب لومعملا يجيردتلا صلختلا لودجل ًاقفو ةداملا هذه جاتنإ يف رمتستس نادلبلا كلتنإف   
ماع يف ساسألا طخ ىلإ ًادانتسا يأ ١٩/٦ ماع يف ديمجتلاو ٢٠١٥،  طخ ىوتسم ىلع ٢٠١٦،   

يف جاتنإلا نم لماكلا صلختلاو٢٠١٥ماع يف ساسألا  ماع ،   ٢٠٤٠.  
  تباثلا فرصلا رعس ةيلآلجأ ديدمت   - ٢

تباثلا فرصلا رعس ةيلآ تمدختسا فارطألا نأ ،دنبلا اذه ميدقت ىدل ،كراشملا سيئرلا ظحال   - ٤٩
 ناكو. لعفلاب ةحاتملا غلابملا يفةيفاص ةدايز نع رفسأ امم ،فارطألا ددعت ملاقودنصلل تاعوفدملا ريسيتل 

هعامتجا يف ىصوأ دق ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلاه أشنأ يذلا لاصتالا قيرف ديدمتب نيثالثلاو يداحلا   
ءانثأ تباثلا فرصلا رعس ةيلآب لمعلا تاونس ثالثلاةرتف  نمضتتو . ٢٠١٤-٢٠١٢  
ر UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 ةقيثولا رقم عورشم  ءاب ررقملا عورشم( نأشلا اذ(.  

هدييأت نع نيلثمملا دحأ برعأ  - ٥٠ باقعأ يفو ،تباثلا فرصلا رعس ةيلآب لمعلا ديدمتل ديدشلا   
و ريف رظنلا ىلع فارطألا تقفاو كلذ   لا ءزجلايفهدامتعا رقملا عورشم   .ىوتسملا عيفر 

ةلصتملا لئاسملا  - ءاب ةداملا نمتاءافعإلاب  لايرتنوم لوكوتورب نم٢      
  ٢٠١٣ و٢٠١٢ يماعل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت  - ١

اميف ةنجللا جئاتن ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا كوك دوو يلشآ ديسلا ضرعو  - ٥١
ىلع ءاضعألا علطأو ٢٠١٣ و٢٠١٢يماعل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعتب قلعتي   ،

تامادختسالاب قلعتي اميف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو نيصلا يف ةلاحلا ىلع تأرط يتلا تادجتسملا  
. يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم نم ةيلاخلا ةننقملاتاعر جلاب قاشنتسالا ةزهجأ عاونأ ضعبل ةيرورضلا
  .يمسر ريرحت نودب ةنجللا هتمدق امك ضرعلل صخلم ريرقتلا اذهل سداسلا قفرملا يف دريو

صقانت رارمتسا ءازإمهاضرنع نيلثمملا نم ديدعلا برعأ و  - ٥٢ تابلط  تامادختسالا تانييعت   
رخآ ًالثمم نأ ديب. ةيرورضلا ةنجل رفوت نأب هدلب بلط ل بجتستمل ةنجللا نأ نم هفسأ نع برعأ  

ةلصافلا تارتفلا يف ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نأشب تامولعملا نم ًاديزم ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا 
ا ريرقت نم٨٩ ةرقفلا يف نيبم وه امك(تارودلا نيب  نيثالثلاو يداحلاعامتجال   حوتفملا لماعلا قيرفلل  

  .)ةيوضعلا
تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ جاتن إلقفارملا دحأ ليوحت عطتس ي مل هدلب نإ نيلثمملا دحأ لاقو  - ٥٣
ىلع هنأ فاضأو . يبطلا عاطقلا يف مدختست ةيرولفةي رولكلا نوبركلا تابكرمل لئادب مادختساب ةننقملا

هيدل ةيقبتملاجاتنإلا قفارم ليوحتب هدلبمازتلا نم مغرلا  ىلع ةقفاوملا بلط دقف   تامادختسالا نييعت ، 
قاشنتسالا ةزهجأ نإ ًالئاق همدق يذلا ةيرورضلا تالاح نم ريبك ددع جالعل ةبولطم ةننقملا تاعرجلاب ، 
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ةيرولكلا نوبركل ا تابكرم نم ةعفادلاداوملا نع ءانغتسالا يف ًامدقت ققحي هدلب نإ لاقو . هدلب يف وبرلا
 ، نعفقوتتنأ عقوتملا نمو ةيرولف لولحب ًامامت اهمادختسا  ماع    ٢٠١٣.  

نم ةعفادلا داوملا نع ءانغتسالا يف ًايجولونكتو ًايرادإ ًامدقت ققح هدلب نإ رخآ لثمم لاقو   - ٥٤
ختسا نأ ينعي لئادبلل ةعفترملا فيلاكتلا رارمتسانكلو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تابكرم ماد  
و ،ًايرورضلازي ال ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا نأشب ر دقف يلاتلاب    تاءافعإ رقم عورشمب مدقت

  .فارطألا هيف رظنت يكلةيرورضلا تامادختسالا 
ًاضيأ مزاللا نم نأو ،ةحاتمةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم لئادب نإ نورخآ نولثمم لاق و  - ٥٥  
ر . تانوزخملا مادختسا لثم ،ىرخألا اياضقلا نم ديدعلل يدصتلا رقملا عورشم نإ نيلثمملا دحأ لاقو
ةلأسم لوانتي نأ يغبني ةيرورضلا تامادختسالل تانييعتلاب صاخلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  
عضو حرتقاوةلديصلا عاطق يف ةمدختسملا تابكرمل لئادب داجيإ ىلع فارطألا عجشت ةيجيتارتسا   
اهعيب رظحتةمظنأعضوو ةيرولف ةي رولكلا نوبركلا   .اهمادختساو  

بآ٣موي يف هنأب يذيفنتلا نيمألا دافأو   - ٥٦ نم ًالجاع ًابلط ةنامألا تقلت ٢٠١١سطسغأ /   
ئراط ساسأ ىلع ١٢ –يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم نم نانطأ ةتس مادختساب صيخرتلاب كيسكملا  
، هنإ لاقو . ةننقملاتاعر جلاب قاشنتسالا ةزهجأل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف عم رواشتلاب

صلختلاب كالهتسالا اذه نع ضيوعتلا ًاعوط كيسكملا تررقو ،ئراطلا مادختسالا اذ   ةنامألا تحرص
ا١١ -يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم نم ةيواسم ةيمك نم  انوزخم نم  .  

فتالا متةشقانملا دعبو  - ٥٧ ا فارطألا نواعتت نأ ىلعقا،  نأشب ر    رقم عورشم ةغايص يف ةينعمل
  .٢٠١٢ ماعل ةيرورض تامادختساتاءافعإ تانييعت 

ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت نأشب ررقملا عورشمل ةحقنم ةغيص كلذ دعب نيصلا لثمم مدق   - ٥٨
ماعل ةيرورضلا تامادختسالل صيخرتلا نأ ىلإ ًاريشم ٢٠١٢ماع يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملل   ل ٢٠١٢، 

بلطتي لازي ال شيدالغنبل ةننقملاتاعر جلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةبسنلاب  
  .ررقملا عورشم نأشب تارواشملا نم ديزملا ءارجإب مهمامتها نيلثمملا ضعب ىدبأو. لمكتسي نأ

ىوتسملا ع يفرلا ءزجلا ىلع هضرعل ررقملا عورشم فارطألا تدمتعا تارواشملا كلت بقعو  - ٥٩
  .هدامتعاو هيف رظنلل

تاقيبطتلا ضارغأل ١١٣- يرولف يرولكلا نوبركلا بكرمل ةيرورضلا تامادختسالا ءافعإ  - ٢  
يسورلا داحتالا يفةيوجلا ةيئاضفلا    

قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا يف هنأ ىلإ دنبلل هميدقت ضرعم يف كراشملا سيئرلا راشأو   - ٦٠
داحتالل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت نأشبلغاوشلا ضعب تيدبُأ ،ةي وضعلا حوتفملا لماعلا  
  .تارودلا نيب اميف ةلأسملا هذه ةشقانم ىلع تقفاو فارطألا نأو ،ةيئاضفلا تاقيبطتلا ضارغأل يسورلا

عامتجالا يفنيلثمملا دحأ راشأ   - ٦١ شقان دق ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا نأ ىلإ يلاحلا  ةينا كمإ 
لولحب١١٣-يرولف يرولكلا نوبركلا بكرمنم صلختلاب ليجعتلاو ةليدبلا تابيذمل امادختسا  ماع    
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إ دوي هنأو٢٠١٦ مهافتلا اذهجارد،  نأشلا اذ يف    يسورلا داحتالا لثمم نأ ديب. دمتعيس يذلا ررقملا لاق  
نم هدلب نِّكم  ال هنإ  اكلاصلختلات ةحاتم لئادب رضاحلا تقولا يف دجوت   .تابيذملا نع لم 

  .ةيمسر ريغ ةروصب ةلأسملا هذه ةشقانمب نيبغارلا نيلثمملا نم ددع موقي نأ ىلع قافتالا متو  - ٦٢
ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ىلع هضرعل ررقم عورشم ىلع فارطألا تقفاو تاشقانملا كلت بقعو   - ٦٣
  .هدامتعاو هيف رظنلل

 ٢٠١٣ و٢٠١٢ يماعل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت  - ٣

ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةعبرألا نيكراشملا ءاسؤرلانم ةثالث مدق   - ٦٤ مهو ليثيملا ديموربب ةينعملا   ،
، تلصوت يتلا جئاتنلل ًايليصفت ًاضرع توكرام ليشيم ةديسلاو رتروب نايإ ديسلاو يرصب دمحم ديسلا  

 سداسلا قفرملانمضتيو . ٢٠١٣ و٢٠١٢ يماعل ةجرحلا تامادختسالا تانييعتب قلعتياميف ةنجللا اهيلإ 
ًاصخلم ريرقتلا اذ  و ا  يمسر ريرحت نودبمدق يتلا ةغيصلاب.  

ةلصاوم يف بغرت دق فارطألا ضعب نأ كراشملا سيئرلا ركذ ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا ءانثأو  - ٦٥  
وأ ةصاخلا اةجرحلا تامادختسالا تانييعت ةشقانمل ةنجللا عم ةيئانثلا تاشقانملا    .ةيفاضإ تامولعم ميدقتل 

ركذ ،ليثيملا ديمورب لئادب نأشب لاؤس ىلع ًادرو  - ٦٦ نم ديدعلا ًايلاح رفاوتي هنأ ةنجللا ءاسؤر   
اوراشأو. لئادبلا تا دق ليثيملا ديمورب تانوزخم لامعتسا نأشب تاررقملا نأ ىلإ كلذك بناج نم تذخ  
لئادب لامعتساب فارطألا عنقتنأ ةنجللا ر ود نم سيل هنإف كلذلو ،ةنجللا بناج نم سيلو فارطألا  
  .نحشلا لبق امتاجلاعم و رجحلا ضارغأ يف ليثيملا ديمورب

ريفوت نأ نيلثمملا دحأ حرصو  - ٦٧ فارطألا دعاسي دق ،ليثيملا ديمورب لئادب نأشبثوحبلل ةنجللا    
رجحلا ضارغأل  ليثيملا ديمورب مادختسادي ازتنأ فاضأو . ةجرحلاتامادختس اللتاءافع إل ةبلاطلا
  .فارطألا ددعتملا قودنصلا لالخ نم هتجلاعم يغبنيو قلقلا ريثي نحشلا لبق ام تاجلاعمو

نعمهاضرنع نيلثمملا نم ريثكلا برعأ و  - ٦٨ ةجرحلا تامادختسالا تانييعت يف ضافخنالا    
،  ًاددع نأ ديب .ليثيملا ديمورب مادختساو يتلا ةيلقألا ريراقت دد ع ديازت ءازإ مهقلق نعاوبرعأ نيلثمملا نم
ءازإو ،ةجرحلا تامادختسالا تانييعتب ةقلعتملاو ،ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ءاضعأ اهدعي  

ةنجللا ا تعضويتلا ةيلمعلا   ا لامعتسالاو تانييعتلا كلت نأشب ايصوت يف ماقرألا ضعبل قستملا ريغ   
اهتمدختسا يتلا تارشؤملاو ةقفاوملا ةيلمع تانوكملًايليصفت ًاحيضوت نيلثمملا دحأ بلطو  .يلاحلاريرقتلا   

دودحلخاد اهلمع رصق ىلع كلذك ةنجللا ثحو. ةجرحلا تامادختسالا تانييعتل اهمييقت دنع ةنجللا   
فاضأو . االوادم يف ءارآلا يف قفاوتقيقحت ىلإ ىعست نأ ةنجلل يغبني هنأ ىلع رخآ لثمم ددشو . اهتيالو

تلصوت يتلا جئاتنلا سفن ىلإ لصوتلا يف ةبوعص نايحألا ضعب يف دجو ةنجللا ريرقتل هتءارق دنع هنأ ًاضيأ 
اهجئاتن ىلإ ةنجللا ابلطو ،ةنجللا اهيلإ   برعأو .تلصوت يتلا ةيفيكلا نأشب تامولعملا نم ديزملا ميدقت  

ب هفصو امو،ةيداصتقالا ىودجلا نأشب قيرفلا اهضرع يتلا سيياقملا ءازإ هقلق نع ًاضيأ يطابتعالا عباطلا  
جهنلا ىلع قدصت مل فارطألا نأ ىلإ ًاريشم ،ةحرتقملا ماقرألل ةنجللاهتعبتا يذلا   .  
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ماع نع هدلبل ةنجللا تايصوتل ًايفاضإ ًاضارعتسا بلط يمل هدلب نأ ىلإ نيلثمملا دحأ راشأو   - ٦٩
ُلخ يتلا جئاتنلاضراعيهن إلاق هنكلو ، ٢٠١١ بلطل هريدقت نع رخآ لثمم برعأو . ةيلقألاريرقت اهيلإ ص  

 إلاقو . ماع لك دقعت يتلا ةنجللا تاعامتجا ددع يف رظنلا ةداعإ ةنجللا ن يعامتجا نأ نم مغرلا ىلع هن
ىنعمامهل ناك ةنسلا يف ضافخنا نإف ،يضاملا يف   هنأ ينعي ليثيملا ديمورب لامعتسا  نم نوكي ال دق   

اهسفن ةريتولاب اعامتجا ةنجللا لصاوت نأيرورضلا  ديمورب مادختسا ضفخ دق هدلب نأ ىلإ راشأو . ا
ماعل ساسألا طخ نع ةئاملاب ٩٧ةبسنب ليثيملا  ىلع لوصحلاب صاخلا هبلط بحس دق هدلب نأو ،١٩٩١   

ثوحبلا تاجايتحا نأ فاضأ  و.ثوحبلا يف ليثيملا ديمورب مادختسال ةجرحلا تامادختسالل ءافعإ
 ًايلاح ةدوجوملا تانوزخملانم ا ءافولا متي فوس ت نأ نكميو ةعرسب اهنم بحسلا يرجي يتلا د َفنتس 

سكع دق هدلب يف دحاو مادختسا نأشبةنجل لا نع رداصلاةيلقألا ريرقت نأ فاضأو . ٢٠١٣لولحب   
ررقم عورشمب مدقتي س هنإف يلاتلابو .ةيبلغألا جئاتننم ربكأ ةقدب هدلب يف ليثيملا ديمورب مادختسا ةقيقح 

  .فارطألا هيف رظنت يكل ةيضقلا هذه لوح
ناك نإو ،ةجرحلا تالامعتسالانأشب ررقملا عورشمب مهمامتها نع نيلثمملا نم ديدعلا برعأ و  - ٧٠  
كلذيدؤي الأب لمأي هنأب حرص دق نيلثمملا دحأ يف ةدايز ىلإ   ةجرحلا تامادختسالاتانييعت  برعأو .  
ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ ىلع لوصحل لهاجتا هنإ لا ق ام ءازإ هقلق نع ةيموكح ريغ ةمظنمل لثمم

يعسلا لبق ا   انوزخم دافنتسا ىلع فارطألا ثحو ،تانوزخملا نم بحسلا نم ًالدب ليثيملا ديمورب جاتنإل
  .تاءافعإ ىلع لوصحلل

ىلع فارطألا تقفاو ،ةيمسرلا ريغ تارواشملاو ةماعلا ةسلجلا يف تراد يتلا تاشقانملا بقعو  - ٧١  
  .هدامتعاو هيف رظنلل ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ىلع هضرعل ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نأشب ررقم عورشم

  نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا  - ٤
نأشب ررقم عورشم مدق يبوروألا داحتالا نأ ىلإ ًاريشم ،يعرفلا دنبلا كراشملا سيئرلا ضرع  - ٧٢  
قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا ءانثأ نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب مادختسا  
تارواشم يبوروألا داحتالا ىرجأ ،عامتجالا كلذ يف تراد يتلا تاشقانملا رثإو . ةيوضعلا حوتفملا لماعلا

ا ىلع ضرع  لثمم لاقو. عامتجا ةفرغ ةقرو يف فارطألي حقنم ررقم عورشمب جرخو ةيمسر ريغ داحتالا  
حقنملا عورشملا ميدقت ىدليبوروألا  ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالل مساحلا رودلا ىلع ددشي عورشملا نإ   

غالبإلا نيسحت ىلإ اعدو ،ةيلودلا ةراجتلا ديعص ىلع ةيتابنلا ةيحصلا تاطارتشالا ديدحت يف تاتابنلا 
  .ليثيملا ديمورب لئادبب ةقلعتملا تامولعملا ىلإ لوصولاو

يف هتشقانم يغبني هنإ اولاقو ،ررقملا عورشمل ةماع ةروصب مهمعد نع نوريثكنولثمم بر عأو  - ٧٣  
تامادختسا ةبقارمل ًاساسأ لكشت ةقيقد تانايبل ةجاح كانه نإ نوريثك لاقو . لاصتالل قيرف راطإ
تايمكلا نع ةماع تامولعم رفاوت نأ اوأرو . نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب
  .ةروظحملا تامادختسالا عنم يف دعاسيس تامادختسالاو

نحشلا لبق ليثيملا ديمورب مادختسا يدافتل ريبادت ذاختا يرورضلا نم نأ نيلثمملا ضعب دكأو   - ٧٤
اهيلإ نوردصي يتلا نادلبلا ضعب نأ ىلإ مهضعب راشأو . كلذ نكمأ املك ،تانحشلا لوصو دنعو
ام ًاريثكمهعلس ديمورب مادختسا طرتشت  ليثيملا   .  
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ةمدختسملا ليثيملا ديمورب لئادب ديدحتل ةحرتقملا ريبادتلاب ًاضيأ نيلثمملا نم ديدعلا بحرو   - ٧٥
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت نأ ىلإ نيلثمملا دحأ هونو . نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغأل

اشأ دق٢٠١٠ماعل يداصتقالا  تايمك نم ةئاملا يف ٣٠نع ديزي ا مل لئادبب ةضاعتسالا ةيناكمإ ىلإ ر   
لئادبلا نإ لاق رخآ ًالثمم نكل . نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغأل ةمدختسملا ليثيملا ديمورب
  .ةيمانلا نادلبلل ةبسنلاب ًايدحت لكشي لئادبلا مادختسا ىلإ لاقتنالا نأو ةلمتكم ريغ ةحاتملا

ريغ م ءاجرإ يغبني هنإ نيلثمملا نم ليلق ددع لاقو  - ٧٦  أ اوحضوأو ،ررقملا عورشمل ةشقانم يأ  
لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغأل مدختسملا ليثيملا ديمورب نع ةيليصفت تانايب ميدقت ىلع دعب نيرداق 

غالبإلا قبس دق هنإ نيلثمملا دحأ لاقو . ةيعوط ةقيرطب متي نأ بجي غالبإلا نأ مهضعب ىأرو. نحشلا
لايرتنوم لوكوتورب نم٧ةداملا بجومب ضارغألا ك لتل مدختسملا ليثيملا ديمورب نع  .  

ةشقانمل )جيورنلا(دتسوغ سيلأ ةديسلا هسأرت لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع فارطألا تقفتاو   - ٧٧  ،
  .ررقملا عورشم يف رظنلا ةلصاومو عوضوملا

هذه نأشب ررقم عورشم ىلع فارطألا تقفتا ،لاصتالا قيرف هب ماق يذلا لمعلا بقعو   - ٧٨
  .هدامتعاو هيف رظنلل ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ىلع هضرعل ةلأسملا

  ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل لماشلا ءافعإلا  - ٥
ًاريرقت مدق دق يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ ىلإ ًاريشم دنبلا كراشملا سيئرلا ضرع   - ٧٩

يداحلا عامتجالا نابإ ،ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل ةرفاوتملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادب نع 
نيصلا تمدق ،عامتجالا كلذ يف ترج يتلا تالوادملا رثإو . ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو

 )UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3ةقيثولا يف دراولا ياز ررقملا عورشم (ررقم عورشم 
تامادختسالا ىلع ضورفملا رظحلا نع فارحنالاب ٥ةداملا نم  ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل حمسي   

، حتلاو ةيربتخملا لوألا نوناك٣١ىتح ةيدرف تالاح يف ،ةمئاقلا ةيليل ًاعبتو . ٢٠١٤ربمسيد / 
نومضم نأشب ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل عم تاشقانم ةدع فارطأ ترجأ  كلذل
  .ررقملا عورشم

ا مم مدقو  - ٨٠ أو ةياغلل ةرمثم تناك تالوادملا نإ ًالئاق تاشقانملا كلت ةلاح نع ًاريرقت نيصلا لث
هنانتما نع برعأو . حقنم ررقم عورشم نأشب فارطأ ةدع نيب قافتا نع يلاحلا عامتجالا يف تضخمت

تاشقانم يف ةكراشملا ىلإ ةينعملا نادلبلا رئاس اعدو ،ًءانب ًاج   ةيفاضإاهعابتال فارطألا كلتل.  
تقفاوو ،ررقملا عورشمل ةحقنم ةغيص نمضتت عامتجا ةقرو كلذ دعب نيصلا لثمم مدقو   - ٨١

ررقملا عورشم ضرعىلع فارطألا  ىوتسملا عيفرلا ءزجلاىلع  هدامتعاو هيف رظنلا ةلصاومل   .  
لما وعكو ةطيسو داومك تامادختسالا نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنال مظتنملا فيفختلا  - ٦

  عينصتلل
يداحلا عامتجالا ىلإ مدق دق يبوروألا داحتالا نأ ىلإ ًاريشم يعرفلا دنبلا كراشملا سيئرلا ضرع  - ٨٢  
عورشم ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنال مظتنملا فيفختلا نأشب ررقم  
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قيرف راطإ يف ررقملا عورشم ةشقانم دعبو. عينصتلالماوع و ةطيسولا داوملا تامادختسا نمنوزوألل   
هيف رظنلاةلصاومليلاحلا عامتجالا ىلإ ررقملا عورشم لماعلا قيرفلا لاحأ ،لاصتالل   .  

يف عوضوملا اذه نأشب تيرجأ دق ةضيفتسم تارواشم نأ ىلإ يبوروألا داحتالا لثمم راشأو   - ٨٣
نيررقم يعورشم يبوروألا داحتالا دعأ ،تاشقا نملا كلت ىلإ دانتسالابو. تارودلا نيب ةلصافلا ةرتفلا

نم تاثاعبنالا امهدحأ لوانتيو ،امهيف يلاحلا عامتجالا رظنيل عامتجا ةفرغ يتقرو يف نامدقي نيلصفنم 
  .ةطيسو داومك تامادختسالا نم تاثاعبنالا رخآلا لوانتيو ،عينصتلا لماوعتامادختسا 

ضرغب اميس ال ،لاصتالل قيرف راطإ يف تاشقانملا ةلص اومل مهدييأت نع نيلثمملا نم ددع برعأو  - ٨٤
ديرولك عبار تاثاعبنال ةيلزانتلا تاريدقتلاو ةيدعاصتلا تاريدقتلا نيب موهفملا ريغ توافتلا ةجلاعم 

. تارودلا نيب ترج يتلا تارواشملا لالخ ةديدج تامولعم روهظ ىلإ مهنم ددع راشأو. نوبركلا
نأب ًاجتحم لاصتالل قيرف راطإ يف ةطيسولا داوملا تامادختسا ةشقانم ىلع ةدشب نيلثمملا دحأ ضرتعاو 

  .تامادختسالا هذه لمشي ال لايرتنوم لوكوتورب
تلكوأو ). ارسيوس(رغربسروه زالب ديسلا هسأري لاصتالل قيرف ءاشنإ ىلع فارطألا تقفتاو   - ٨٥
تقو ىقبت اذإ ،كلذ دعب رظنلا و ،ًالوأ عينصتلا لماوع تامادختسا يف رظنلا ةمهم لاصتالا قيرف ىلإ

نوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنا ىلع ةصاخ ةروصب زيكرتلا عم ،ةطيسولا داوملاتامادختسايف ،فاك   .  
تامادختسا نأشب نيررقم يعورشم ضرع ىلع فارطألا تقفاو ،لاصتالا قيرف لمع بقعو  - ٨٦  
ديرولك عبار تاثاعبنال ةيلزانتلا تار يدقتلاو ةيدعاصتلا تاريدقتلا نيب توافتلا نأشبو عينصتلا لماوع
  .امهدامتعاو امهيف رظنلل ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ىلع نوبركلا

  ًايئيب ةميلس ةروصب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم صلختلا  -ميج 
مدق دق يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ ىلإ ًاريشم يعرفلا دنبلا كراشملا سيئرلا ضرع   - ٨٧
قيرفلا لامعأ هيف ضرعتسا ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا ن ابإ ًاضرع

  .٢٢/١٠ررقملاب ًالمع ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتب ةقلعتملا 
ةديدج تايجولونكت دامتعا نع ررقم عورشم نمضتت عامتجا ةفرغ ةقرو ادنك لثمم مدقو   - ٨٨
ةقرف تايصوت رابتعالا يف ذخؤت يكل مئالمو بسانم تقولا نإ لاقو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتل

رقأ يتلا ريمدتلا تايلمع ةمئاق لامكتسا فد٢٢/١٠ررقملل ةباجتسا قيرفلا اهأشنأ يتلا لمعلا   ، ا
  .فارطألا

رظنلا ةلصاوم ىلع فارطألا تقفاوو ،ررقملا عورشمل ةحقنم ةغيص كلذ دعب ادنك لثمم مدقو   - ٨٩
ميدقت لبق ،ةنامألا نم فارطألا تبلط ،ررقملا عورشم ىلع ةقفاوملا دنعو . ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ءانثأهيف 

ررقملا عورشمل قفرملا يف دراولا لودجلا لمكتست نأ ،ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ءانثأ هدامتعال ررقملا عورشم 
ةلصلا تاذ تايجولونكتلا ةمءالم نأ نايبل لودجلا يف ةيلاخلا نكامألا يف‘‘ ررقتي مل’’ةرابع ةفاضإب   

لوكوتوربلا تاعومجمو تاقفرم فلتخم يف ةدراولا داوملل ةبسنلاب دمتع مل    .ت مل وأ ررقتت
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مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفب ةصاخلا يحنتلل ةيهيجوتلا ئدابملاو حيشرتلا تايلمع لامكتسا   -لاد 
  يداصتقالا

ايجولونكتلا قيرف ىلإ تبلط دق فارطألا نأ ىلإ ًاريشم يعرفلا دنبلا كراشملا سيئرلا ضرع  - ٩٠  
ةقلعتملا لئاسملا نم ددع يف رظني نأ ٢٢/٢٢ررقملا يف ،يداصتقالا مييقتلاو  لثمم نأو ،قيرفلالمعب،   ي 

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاوايلارتسأ مدق دق  ررقم عورشم ا  ةقيثولا يف دراولا لاد ررقملا عورشم ( 
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3( حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ مدقملا قيرفلا ريرقتل ةباجتسا  

يذلالاصتالا قيرف راطإ يف ررقملا عورشم شقوندقو . نيثالثلاو يداحلا هعامتجا يف ةيوضعلا هأشنأ    
 ًاددع كانه نأ ديب ،قيرفلل ةيميظنتلا بناوجلا تارودلا نيب ترج يتلا تاشقانملا تلوانتو. لماعلا قيرفلا

دعبلحتمل يتلا لئاسملا نم   .  
عوضوملا اذه نأشب تالوادملا ةلصاومب موقي لاصتالل قيرف ءاشنإ ىلع فارطألا تقفتاو   - ٩١

وتوميجوف يماسام ةديسلاو) ايبمولوك(وغراماك رييفاخ ديسلا هتسائر يف كرتشيو    ).نابايلا( 
أشب ررقم عورشم ىلع فارطألا تقفاو،لاصتالا قيرف لمع بقعو  - ٩٢ ىلع هضرعل ةلأسملا هذه ن  
  .هدامتعاو هيف رظنلل ىوتسملا عيفرلا ءزجلا

  نفسلا ةنايص يف ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةجلاعم  -ءاه 
اذ يعرفلادنبلا كراشملا سيئرلا ضرع   - ٩٣  ررقم عورشم تمدق دق ايسول تناس نأ ىلإ راشأو  ،
ئشنأ دق لاصتا قيرف نأو ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا ق يرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا نابإ نأشلا
فاك ررقملا عورشم (تاشقانملا كلت نع مجانلا ررقملا عورشم ضرعيو . عوضوملا اذه يف رظنلا ةلصاومل

ةقيثولا نأ امك ،هيف رظنتل فارطألا ىلع )UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3ةقيثولا يف دراولا   
UNEP/OzL.Pro.23/INF/3ةنايص يف ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ةيفاضإ تامولعم نمضت  ت

ةلأسملا هذه نأشبرارقىلإ لصوتلا يف فارطألا دعاست دقو ،نفسلا   .  
يرواغ اسيرام ةديسلا هتسائر يف كرتشت لاصتالل ًاقيرف ئشنت نأ ىلع فارطألا تقفتاو   - ٩٤

ةلأسملا هذه يف رظنلا ةلصاومل)يبوروألا داحتالا(نيار سويلينروك ديسلاو ) وغابوتو دادينيرت(  .  
ىلع هضرعل نأشلا اذه يف ررقم عورشم ىلع فارطألا تقفاو ،لاصتالا قيرف لمع بقعو  - ٩٥  
  .هدامتعاو هيف رظنلل ىوتسملا عيفرلا ءزجلا

  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادب نع ةيفاضإ تامولعم  - واو
عامتجالا نابإ هيف رظن دق لاصتالل ًاقيرف نأ ىلإ ًاريشم يع رفلا دنبلا كراشملا سيئرلا ضرع  - ٩٦
ررقملا عورشم فارطألا ىلع ضرع . ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا يذلا روكذملا يو

-UNEP/OzL.Conv.9/3ةقيثولا يف دراولا ءاي ررقملا عورشم (كاذ لاصتالا قيرف هعضو 

UNEP/OzL.Pro.23/3(هيف رظنتل  .  
يف قيرفلا سأرت دقو . ةلأسملا هذه يف رظنلا ةلصاومل لاصتاقيرف ءاشنإ ىلع فارطألا تقفتا   - ٩٧

نيسنيروس ديسلا ةرداغم ىدلو ؛ )كرمنادلا(نيسنيروس ليكيم ديسلاو ) ادانيرغ(ثيمس يلزيل ديسلا ةيادبلا 
  ).ةيكيشتلا ةيروهمجلا(اكسروب اناج ةديسلا هلحم تلح 
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الا قيرفلمع بقعو  - ٩٨ ررقم عورشم ىلع فارطألا تقفاو ،لاصت  ىلع هضرعل ةلأسملا هذه نأشب  
  .هدامتعاو هيف رظنلل ىوتسملا عيفرلا ءزجلا

  ايقيرفأ يف ليثيملا ديمورب مادختسا  -ياز 
نابإ ًاحارتقا تمدق دق فارطألا نم ًاددع نأ ىلإ ًاريشم يعرفلا دنبلا كراشملا سيئرلا ضرع   - ٩٩
، الثلاو يداحلا عامتجالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىرجي نأب يضقيةيوضعلا حوتفملا ماعلا قيرفلل نيث  

ةلمتحم ةطشنأب تايصوت مدقي نأو ،ايقيرفأ يف ليثيملا ديمورب كالهتسا تاهاجتال ًاضارعتسا يداصتقالا 
هجاوت يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا نأشب ررقم عورشم فارطألا ىلع ضرع . هنم يجيردتلا صلختلل يو
ةقيثولا يف دراولا فلأ ررقملا عورشم (ايقيرفأ يف ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلخ تلا

UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3( كراشملا سيئرلا نأ ديب ،هيف رظنتل ةغيص نأ ىلإ راشأ   
ًابيرق ردصتسحارتقالل ةحقنم  .  

ةلماعلا فارطألا نم ًاريثك نإ لاقو. ررقملا عورشمل ةحقنم ةغيص كلذ دعب اينيك لثمم مدقو  -١٠٠  
ةرقفلا بجومب نم١  ةداملا   لوكوتوربلا نم٥  تققح دق ،ايقيرفأ ةقطنم يف اهنم ةريثك فارطأ ةصاخو    ،

فارطألا نأو ،تاقيبطتلا نم ددع يف ليثيملا ديمورب مادختسا نم يجيردتلا صلختلا يف ةريبك تازفق 
حاتت امنيبو ،اذه عمو . لايرتنوم لوكوتورببجومب ةباق رلل ةعضاخلا داوملل ةبسنلاب ةباقرلا ريبادتل لثتمت

ضعب يف ةريبك تابوعص كانه نإف ،تاقيبطت ةدعل ةبسنلاب ليثيملا ديموربل ةفلكتلا ثيح نم ةلاعف لئادب 
لاثتمالا مدع ةلاح ىلإ ةريثك فارطأب يضفت نأ ىشخيو ،ليثيملا ديمورب لئادب ةمادتسا دد  قطانملا .

، عيضاوملا هذه لمشتو قوسلا يف لئادب رفاوت مدعو ،ةليدبلا ةيئايميكلا داوملل تافآلا ةمواقم ديازت  
اهرودبتحبصأ لئادبلا نأل ًارظن دويقلا ديازتو ،ةديدج تابيكرت ىلإ لاقتنالا يف ةينقتلا تابوعصلاو   

امثتسالا عافتراو)يبوروألا داحتالا حئاول لثم(لوكوتوربلا قاطن جراخ ةيباقر ريبادتل عضخت  تار ، 
ءوض يف ًالجاع ًامامتها بلطتي فقوملا نأ فاضأو . لئادبلا ضعبب ةطبترملا ةيراجلا فيلاكتلاو ةيلامسأرلا

  .٢٠١٥ماع وهو ،لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف ليثيملا ديمورب نم صلختلل ددحملا دعوملا 
ةينقتلا تابو عصلا ىلع بلغتللةدعاس ملا ىلإ جاتحتايقيرفأ يف ًافارطأ نإ رخآ لثمم لاقو   -١٠١

تامادختسالا تاءافعإل ةلمتحملا تانييعتلا دادعإو ،ينطولا ىوتسملا ىلع لئادبلا قيبطت يف ةيئارجإلاو 
  . ليثيملا ديموربل ةبسنلاب ةجرحلا

فارطألا نيب اميف ةيمسرلا ريغ تارواشملاو ةماعلا ةسلجلا يف تراد يتلا تاشقانملا ءوض ىلعو   -١٠٢
رظنلل ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ىلع هضرعل ،ةلأسملا هذه نأشب ررقم عورشم ىل ع فارطألا تقفاو ،ةينعملا
  .هدامتعاو هيف

  لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقملا تاليدعتلا  -ءاح 
  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو كيسكملاو ادنك نم حرتقم ليدعت  - ١
  ةدحوملا ايزينوركيم تايالو نم حرتقم ليدعت  - ٢

  .ًاعم‘ ٢’) ح (٤و‘ ١’) ح (٤نييعرفلا نيدنبلا ثحب ىل ع فارطألا تقفتا  -١٠٣
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عاضخإب يضقي لايرتنوم لوكوتوربل ًاحرتقم ًاليدعت ةدحوملا ايزينوركيم تايالو لثمم مدقو   -١٠٤
ىلإ ةجاحلا نيبت ةيديلقت ةياكحىورو . )UNEP/OzL.Pro.23/5(ةباقرلل ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم   

نع جتانلا يئيبلا روهدتلا رارمتسا نم يملاعلا عمت وكوتورب يف فارطألا ذاختا  ا ةيامحل ًءارجإ لايرتنوم ل
ةيرزج ةلود يهو ،ةدحوملا ايزينوركيم تايالو بعش نإ لاقو . ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ
لود يف ناكسلاف. يملاعلا رارتحالا نع ةمجانلا ةيروفلا ةثراكلا ةهجاوم يف هدحو فقي ال ،ةيمان ةريغص  

خانملا ريغتل يدصتلاب يملاعلا ىوتسملا ىلع كرتشم مامتها كانهو ،رطخلا سفن نوهجاوي ةريثك ةيقيرفأ 
لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا اهلذبت يتلا ةرفاضتملا دوهجلا نم مغرلا ىلعو . ةنكمملا لئاسولا ةفاكب

ةيضرألا ةركلا فصن يف نوزوألا بقث صلقتي مل ،م  يفو ،ةريخألا تاونسلا يف يبونجلا ازاجنإب ةداشإلاو  
ةيلامشلا ةيبطقلا ةقطنملا قوف ةرم لوأل نوزوألل رخآ ريبك بقث فش٢٠١١ماع لئاوأ   تكا نأ دعبو .  

تايلمعو لايرتنوم لوكوتورب تايلمع نيب يجيردتلا صلختلا ةفلكت يف ًاريبك ًاقرف كانه نإ لاق 
ثحبلا مهملا نم نإف ،يضاملا رئاسخل فسألا نع با رعإلا نم ًالدب هنإ هلوقب متتخا ،وتويك لوكوتورب
  .لبقتسملا لجأ نم طيطختلل ًاساسأ اهذاختاو ىقبت اميف ةوقلا نطاوم نع

لايرتنوم لوكوتوربل حرتقملا مهليدعت ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو كيسكملاو ادنك ولثمم مدقو   -١٠٥
)UNEP/OzL.Pro.23/6( ةقيثولا ىلإ هابتنالا اوعرتساو  ،UNEP/OzL.Pro.23/INF/5 فارطألا ا  دعأ يتلا  ،

حرتقملاليدعتلا نعةرركت ملاةلئس ألا لوانتتيتلاو ،ةثالثلا    .  
ردص ريرقت ىلع ءوضلا ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لثمم طلس ،حرتقملا ليدعتلا ميدقت ىدلو   -١٠٦

ةحضاو طباور دوجوىلإ ريشي ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نع ًارخؤم  . خانملا ريغتو نوزوألا اياضق نيب 
داوملل ليدبك ًابيرقت ةيرصح ةروصب مدختست تأدب ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ىلإ راشأ نأ دعبو 

ذيفنت نع ةرشابم ةروصب جتان يئيب ررضل ًاروف يدصتلا فارطألا ىلع بجي هنإ لاق ،نوزوألل ةدفنتسملا 
دعب رارضألا حالصإب ةنراقم ةفلكتلا ثيح نم ةيلاع ف رثكأ نوكيس رارضألا عنم نأو ،لوكوتوربلا
  .اهثودح

داوملا نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ةيلوؤسم لمحتت انييف ةيقافتال ًاقبط فارطألا نإ لاقو   -١٠٧
فقوم يف يلاحلا ىدتنملا نأو ،ةئيبلا ىلع ةسكاعملا راثآلا نم دح ىندأ ىلإ للقت ةقيرطب نوزوألل ةدفنتسملا 

نوبركلا تابكرم ةشقانم نم ًامامت هنّكمي ةدفنتسملا داوملل لئادبك كلهتس تو جتنت يتلا ةيرولفورديهلا 
ةعانصلا ىلإ ةحضاو ةراشإ لاسرإ مهملا نم هنإ ،حرتقملا ليدعتلا نومضم ًاحضوم ،لاقو . نوزوألل

ةيمانل او ةمدقتملا نادلبلا نم لك يف يملاعلا رارتحالا ثادحإى لعةضفخنم تاناكمإ تاذ داوم ريوطتل 
يمكارت ضيفخت ءارجإ كلذ يف امب ،ليدعتلا دامتعا نم ةريثك عفانم ققحتت نأ نكميو . ًايراجت اهجيورتو

نط اغيغ ٩٨هردق  ليدعتلا نأ فاضأو . ٢٠٥٠ماع لولحب ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ يف 
عجشي امنإو ،خانملا ريغت نأشب ةيراط إلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا بجومب تامازتلالا يف رثؤي وأ ريغي ال حرتقملا
نأل ًارظ ن هنأ ًاضيأ حضوأو. فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا نيب اميف تاسايسلا قاستاو سناجت ىلع
نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل لوألا ليدبلا دعت ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم  
، ضخت يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا فارطألا قفاوت دقف ،لايرتنوم لوكوتورب بجومب يجيردتلا صلختلل ع

ةداملا نم )ب( ٢ةرقفلل ًاقبط  ىرخأ لئادب ىلإ لاقتنالا نأشب ا ٢   اسايس ةمءاوم ىلع انييف ةيقافتا نم  
حرتقملا ليدعتلا ةضراعم نع لعفلاب برعُأ دق هنأ ىلإ هتملك ماتخ يف راشأو . لايرتنوم لوكوتورب بجومب



UNEP/OzL.Conv.9/7-UNEP/OzL.Pro.23/11  

22 

بلطو ،ةكرتشم ةيضرأ داجيإل ًاراوح بلطتي ًامدُق ريسلا نإ لاق هنكلو . ةينوناقو ةيداصتقاو ةينقت بابسأل
  .يمسر لاصتا قيرف ءاشنإ

ضرغ عم ىشمتيو مئالم ليدعتهنأ امك ،هنيح يف ءاج حرتقملا ليدعتلا نأ ادنك لثمم فاضأو   -١٠٨  ،
لوكوتورب ل يف ذختت يتلا تاءارجإلا نإ لاقو. لايرتنوم لوكوتورب  مكت فوس حرتقملا ليدعتلا راطإ  
فيكتلل قاوسألا أيهتت ىتح ةيعانصلا طاسوألا ىلإ ةركبم ةراشإ لاسرإل ةجاح كانه نأ فاضأو . وتويك

ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ ضيفخت قيرط نع يميظنتلا رييغتلا ءارجإ لبق ديج لكشب 
ا ب يف فارطألا نأ ىلإ راشأو. لئادب داجيإو اءارجإ ريثأت ثحب يف ليوط خيرات اهل لايرتنوم لوكوتور

ةصاخو ،ددصلا اذه يف لوكوتوربلا بجومب تذختا تاررقم ةدعب دهشتساو ،خانملا ريغت ىلع ا   ارارقو
ررقملا ىلإ ةفاضإلاب ٢٠/٨، و١٩/٦، و١٤/١٠، و١٠/١٦تاررقملا  قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجلل ٦٠/٤٤،   

  .فارطألا ددعتملا
ارقذختت نأ لايرتنوم لوكوتورب يف ف ارطألل مهملا نم هنإ كيسكملا لثمم لاقو  -١٠٩  ىلع ءانب اار

اذه ىلع فرصتي هنأو ،حرتقملا ليدعتلا ةدناسم ررق امدنع ةلدألا ثحب هدلب نأ دكأو ،ةيملع ةلدأ 
يف قو بسم ريغ ًاحاجن تققح لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف ةيلاملا ةيلآلا نأ فاضأو. هدحو ساسألا

تابكرم لمشتل ةيلمعلا هذه عيسوت مئالملا نم نوكيسو ،ةراضلا تازاغلا كالهتساو جاتنإ ضيفخت 
ةيملع تانايب ىلإ دنتسي ءارجإ ذاختال ًايقالخأو ًايونعم ًاساسأ كانه نأ دكأو . ةيرولفورديهلا نوبركلا
  .حرتقملا ليدعتلا لوح ينواعت راوح يف لوخدلا ىلع فارطألا ثحو ،ةحضاو

لاصتا قيرف لخاد ةحرتقملا تاليدعتلا ةشقانم يغبني ناك اذإ ام ةضافتساب فارطألا تشقانو  -١١٠  
ثحب يأل ةديدش ةضراعم اودبأ نيرخآ نيلثمم نكلو ،كلذل مهدييأت نع نيلثمملا ضعب برعأو . يمسر
  .لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف ةلأسملا هذهل يمسر

، ختلا دنع هنأ ىلع قافتا كانه ناكو  -١١١  لضفألا نمنوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صل
علا وأةضفخنملالئادب لادامتعا  يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع تاردقلا ةميد  تاردقلاةعفترملالئادب لا سيلو    

نوبركلا تابكرم ثحب نكمي ناك اذإ ام لوح قافتا كانه نكي مل هنأ ريغ . يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع
نوبركلا تابكرم نأل ًارظن هنإ نيلثمملا ضعب لاقو . لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف ةيرولفورديهلا
لوح شاقنلا ةلصاومل ينوناق ساسأ يأ دجوي ال هنإف ،نوزوألا دافنتساب طبترت  ال ةيرولفورديهلا
ن أ ىلإ نيريشم ،تاليدعتلا لوح شاقنلا ةلصاومل مهدييأت نع نورخآ نولثمم برعأو. ةحرتقملا تاليدعتلا

ىلع تاريثأت ىندأب متت نأ بجي نوزوألا ةقبط ةيامح نأ ىلع ناصني انييف ةيقافتاو لايرتنوم لوكوتورب 
تاءارجإلل ةرشابم ةجيتن دعي ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ يف يلاحلا عيرسلا ومنلا نأو ،ةئيبلا 

  .لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف ةذختملا
ةريغصلا ةيرزجلا لودلا ةصاخو ،خانملا ريغت راثآل ةضرعم فارط أ نم نوريثك نولثمم دكأو  -١١٢

ا  أو لعفلاب ثدحت اهببسي يتلا رارضألاو خانملا ريغت اهلكشي يتلا رطاخملا نأ ،ايقيرفأ يف لودو ةيمانلا
لوقلا يف ًاضقانت كانه نإ نيلثمم ةدع لاقو . ناكسلا ىلع ةريطخ راثآ نم كلذ يف امب ،دايدزالا يف ةذخآ
نأ نكمي لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف ةذختملا تاءارجإلا نأب خانملا ريغت ةلاح مقافت  فارطألا نأ ريغ   
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بقاوعب فارتعالا عيطتست ال لب ،لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف اهل يدصتلاو تاءارجإلا كلت  ًالدب اهيلع   
ًابيرقت فارطألا سفن مضي فلتخم يلود قافتا راطإ يفنوعلابلط ت نأكلذ نم   .  

ةنيابتم تناك نإو ةكرتشملا تايلوؤسملا أدبم نايعاري نيحرتقملا نيليدعتلا نإ نيلثمملا ضعب لاقو   -١١٣
ل ةفلتخم ةينمز ًارطأ ناضرعي ام ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختلأل

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب  ةلماعلا ريغ فارطألا كلتو٥  لوكوتورب نأ نيلثمملا دح أ فاضأو.  ا 
ءاشنإ قيرط نع ةصاخو ،أدبملا اذه ذفنت يتلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا دحأ دعي لايرتنوم 
ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا ذيفنتل لوادج دامتعاو ،فارطألا ددعتملا قودنصلا 

لاق رخآ ًالثمم نأ ريغ. ملاعلا قاطن نم لايرتنوم لوكوتورب يف ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرمجاردإ نإ  
عم قستت ال تامازتلالا هذهو ،نوزوألا ماظن يف فارطألا عيمج ىلع ةديدج تامازتلا ضرفي نأ هنأش 

نادلبلا ىلع ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم ضيفختب مازتلالا طقف ضرفي يذلا وتويك لوكوتورب
سيلو ،ةيمانلا نادلبلل يغبني ،ةنيابتم تناك نإو ةكرتشملا تايلوؤسملاو فاص نإلا ئدابمل ًاقبطو. ةمدقتملا
اهدناسي ةمئالم ةيعوط تاءارجإ قيرط نع ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم عم لماعتلا ،ةمدقتملا نادلبلا
ىلع اهزيكرت ةلصاوم ىلع فارطألا ثحو . تاردقلا ءانب لاجم يف معدو ،يلود يجولونكتو يلام معد
ةحرتقملا تاليدعتلا لثم اهيف كوكشم جهنه  . ن ىلإ دوهجلا ليوحت نم ًالدب ،فارطألا عيمجل ةلوبقم ج
  .يمسر لاصتا قيرف لخاد راوحلا قيرط نع لغاوشلا هذه لثم ديدبت ةيناكمإ تاليدعتلا وديؤم حرتقاو

كالهتساو جا تنإ ةجلاعمل ةيساسألا ةينبلا رفوي لايرتنوم لوكوتورب نإ نيلثمملا ضعب لاقو  -١١٤
تامولعملا لدابت زكرمو ،فارطألا ددعتملا قودنصلا قيرط نع ةصاخ ،ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم 

لوكوتورب نإ نولثمملا ءالؤه لاقو . ةينقتلا ةدعاسملل ىرخألاتايل آلاو ،نوزوألا لمع جمانربل عباتلا
نيرخآ نيلثمم نأ ريغ . ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ثحبل ًالاعفو ًامئالم ًاراطإ كلذب رفوي لايرتنوم
نكميو . نوزوألا دافنتسا ىلع حضاولا هزيكرت يف نمكي لايرتنوم لوكوتوربل فورعملا حاجنلا نإ اولاق
ىلإ اوراشأو . ىرخأ ةيئيب اياضق جاردإ قيرط نع هزيكرت لءاضت اذإ رطخلل حاجنلا اذه ضرعتي نأ
ةيئيبلا تايقافتالا نم امه ا ت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا نأ  قحلملا وتويك لوكوتوربو خانملا ريغ
. ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم لثم يرارحلا سابتحالا تازاغ ثحبل ةمئالملا فارطألا ةددعتملا
بجومب ةلماعلا نادلبلل زفاوح رفوي نأ فارطألا ددعتملا قودنصلل نكمي هنأ كلذك نيلثمملا ضعب  حرتقاو
نكلو ،يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنم ةردق تاذ لئادب مادختسا لجأ نم ٥ةداملا ن  م١ ةرقفلا  

لاح يف ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ةجلاعم نم رثكأ ىلإ بهذي نأ عيطتسي ال لايرتنوم لوكوتورب 
  .خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةيقافتالا نم بلط دوجو مدع

ىلإ اياضقلا هذه ةشقانم ةلصاومل يمسر لاصتا قيرف ءاشنإ نوديؤي ن ولثمم راشأ ،،كلذ ىلع ًادرو  -١١٥
نأو ،ماعلا اهقاطن يف ريثكب عسوأ دعت وتويك لوكوتوربو خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةيقافتالا تايولوأ نأ 

 نوبركلا تابكرم ثحب ءدبل ةداجلا تاضوافملا نأو ،ًاديقعت رثكأ دعت نيقافتالا نيذه راطإ يف تاضوافملا
ىدصتت تاقافتالا هذه نإف ،اذه نع ًالضفو . نآلا ىتح تلشف دق قايسلا اذه يف ةيرولفورديهلا

تابكرم كلذ يف امب ،تازاغلا هذه جاتنإو كالهتسال سيلو يرارحلا سابتحالا تازاغ تاثاعبنال 
كالهت سا ثحبل لضفأ عضو يف ببسلا اذهل دعي لايرتنوم لوكوتورب نإ اولاقو. ةيرولفورديهلا نوبركلا
هنإ ًاضيأ نيلثمملا دحأ لاقو . هتياعر تحت اهعيجشت ىرج يتلا ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإو



UNEP/OzL.Conv.9/7-UNEP/OzL.Pro.23/11  

24 

تاضوافم ءارجإ ًاضيأ ديؤيس هنإف ،قيرفلا اذه لثم ءاشنإ رذعت اذإ هنأ الإ ،يمسر لاصتا قيرف ءاشنإ ديؤي 
  .تاليدعتلا لوح تاشقانملا عفد ىلع ةدعاسملل ةيمسر ريغ

، قو  -١١٦ نوبركلا تابكرم ثحب ،بسانملا نم لبهناوأل قباسلا نم سيل هنإ نيلثمملا دحأ لا  
يذلا تقولاو ،ةلأسملا هذه لوانت يف مزاللا نم رثكأ لعفلاب ترخأت دق فارطألاف . ةيرولفورديهلا

قارمل ةءانب ةشقانم يف مدختسي نأ لضفألا نم ناك لمشأ راوح ءارجإ يغبني ناك اذإ ام ةشقانمل صص ةب خ
لزاب ةيقافتا نيب ةياغلل حجان نواعت كانه ناك هنإ رخآ لثمم لاقو . ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم راثآ

ءارجإ قيبطت ب ةقلعتملامادرتور ةيقافتاو ،دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب 
، عم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةني
، . ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملانأش ب ملوهكتس ةيقافتاو لايرتنوم لوكوتورب نيب ةكرتشم ةنجل دقع حرتقاو

قيبطت ةيفيك ديدحتل دودحلا ربع ىدملا ديعب لايوجلا ثولتلا ةيقافتاو ،خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةيقافتالاو 
خانملا ريغت ماظنو نوزوألا ماظن نم لك راطإ يف ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ة بقارم ىلع رزآتلا ةيلمع
نيتيقافتالا يف فارطألا وعدت نأ انييف ةيقافتال يغبني كلذ نع ًالضفو .يوجلا ثولتلا ماظن كلذكو  
  .اهنع غالبإلاو اهدصرو ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ةساردل لضفأ ريبادت ذاختا يف رظنلل نييرخألا

راشأو . يمسر لاصتا قيرف ءاشنإل امهدييأت نع نيتيموكح ريغ نيتمظنم نع نالثمم برعأو  -١١٧
لقرعت فارطألا ةددعتم ىرخأ ةيئيب تاقافتا ةياعر تحت اياضقلا ثحب ديؤت يتلا لودلا نأ ىلإ امهدحأ 

تاقافتالا كلتراطإ يف اهثحب ًاضيأ دعوم برقأ نإ تلا ق تاقافتالا كلت تانامأ نأ رخآ لثمم ظحالو.  
تاقافتالا كلتراطإ يف ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم هيف ثحبت نأ نكمي  ماع وه  نل هنأو ٢٠١٦   ،

نوبركلا تابكرم جاتنإ نوكيس تقولا كلذ يفو ٢٠٢٠ماع لبق ماكحأ يأ ذافن ءدب ىنستي   ،
راثآلا ةشقانمل ًابواجت رثكأ ًالكيه رفوي لايرتنوم لوكوتورب نإف ،اذهلو. تارم ثالث داز دق ةيرولفورديهلا  
لطعتي الأ يغبني ،كلذ  ىلع ةوالعو. اهضيفختل ءارجإ ذاختاو ،ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمل ةراضلا
  .يلود ىدتنم يف سعاقتلا قيرط نع ةيلحملا اهتعانص ةيامحل ىعست لود ببسب مدقتلا

نإ مان دلب نم ةيعانص ةعومجم لثمم لاق ،ىرخأ ةيحان نمو  -١١٨  مامأ ةياغلل ًابعصنوكيس يدحتلا  
ةلصاوم لبق ةيفاضإ لئادب داجيإ حرتقاو ،ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ضيفخت لهدلب يف ةعانصل ا
  .ةلأسملا هذه لوح شاقنلا

تاليدعت تاحارتقاب ةمدقتملا فارطألا نأ ىلإ ةشقانملل اهصيخلت يف ةسيئرلا تراشأو   -١١٩
نأشب ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلا نم نكمتت مل  ا أريغ، كلذ يف ةميلسلاتاءارجإلا تعبتا لوكوتوربلا 

ىلإ لاقتنالا يرورضلا نم هنأ ىلإ تراشأ نأ دعبو . ةحرتقملا تاليدعتلا ثحبل يمسر لاصتا قيرف ءاشنإ
عامتجالا يف ةحرتقملا تاليدعتلا ةشقانم لصاوت نل فارطألا نأ تنلعأ ،لامعألا لودج يف ىرخأ دونب 

لاصتا قيرف يف وأ ةماع ةسلج يفءاوس يلاحلا تابكرم لئادبب ةقلعتملا ةماهلا ةلأسملا نإ تلاق ا .    أ ريغ
  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادب شقاني يذلا لاصتالا قيرف يف اهتشقانم نكمي ةيرولفورديهلا نوبركلا

يقتلا ةقرفأ ريراقت نم٢٠١٤ماع ريراقتل ةلمتحملا زيكرتلا تالاجم   -ءاط    تاونس عبرأ لك ردصت يتلا مي 
دق ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلانأ ىلإ  ،يعرفلا دنبلا اذهل هميدقت دنع كراشملا سيئرلا راشأ  -١٢٠  

نيثالثلاو يداحلا هعامتجا يفبلط دعت نأ ةنامألا ىلإ  ةقيثو   مييقتلا ةقرفأ نم ةمدقملا تاحرتقملا مضت   
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ريرقت دادعإ نأشبةقرفألا ىلإ اهمدقت نأ فارط ألا دوت دق يتلا ةلمتحملا تاهيجوتلا نأشب نم ٢٠١٤ماع    
ةيلوأ راكفأ ىلع  UNEP/OzL.Pro.23/10ةقيثولا يوتحتو . تاونس عبرأ لك اهردصت يتلا مييقتلاريراقت 

  .ةلأسملا هذه نأشب
عامتجالا يف راكفألا هذه ىلإ ليصافتلا نم ديزملا ةفاضإ يف مهتبغر نع نيلثمملاضعب برعأو  -١٢١   

تالاجم نأشب ررقم عورشم نمضتت عامتجا ةفرغ ةقرو كلذ دعب يبوروألا داحتالا لثمم مدقو . يلاحلا
قيرفو ،ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفو ،يملعلا مييقتلا قيرف اهمدقي يتلا ٢٠١٤ماع ريراقتل ةلمتحملا زيكرتلا   

يتلا ريراقتلل ةحرتقملا ةيسيئرلا زيكرتلا تالاجم صخلو. تاونس عبرأ لك يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  
لوألا نوناك٣١لولحب لمكتستس  حرتقملا لودجلا بجومب٢٠١٤ربمسيد /  نيلثمم ةدع ىدبأو .  

  .ةشقانملا نم ديزمل عوضوملا عاضخإب مهمامتها
ةحقنم ةغيص يبوروألا داحتالا لثمم مدق ،ةمتهملا فارطألا نيب اميف ترج يتلا تالوادملا دعبو   -١٢٢

حقنملا ررقملا عورشم ىلعفارطألا تقفاوو . ررقملا عورشمل اهضرعل هيلع ةفيفط لاتاليدعت لالاخدإ و 
  .هدامتعاو هيف رظنلا ةلصاومل ىوتسملا عيفرلا ءزجلاىلع 

يوناث جتنمك٢٣-يرولفورديهلا نوبركلا بكرم تاثاعبنا نم يجيردتلا صلختلا   -ءاي     
تاثاعبنا نم يجيردتلا صلختلا نأشب ررقم عورش م ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةلثمم تمدق  -١٢٣

ةقيثولا يف ميج ررقملا عورشم  (٢٣-يرولفورديهلا نوبركلا بكرمل يوناثلا جتنملا 
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 .( عم لماعتلا وه ررقملا عورشم نم ضرغلا نإ تلاقو

اتنإل يوناث جتنمك٢٣ –يرولفورديهلا نوبركلا بكرم ثاعبنا  يرولكورديهلا نوبركلا بكرم ج  
  .٢٢ - يرولف

ةدفنتسم ةدام سيل ٢٣ -يرولفورديهلا نوبركلا بكرم نإ ،نورخآ هديأو ،نيلثمملا دحأ لاقو  -١٢٤  
ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتاب قحلملا وتويك لوكوتورب صاصتخا نمض لخديو ،نوزوألل 

فارطألا عامتجايف هثحب مئالملا ريغ نم نإف كلذلو ،خانملا هتلوانت عوضوملا نإ نيلثمملا ضعب لاقو .  
ديزمل عضخي  الأ يغبنيو هداعبتسا مت دقو ،لايرتنوم لوكوتورب تاليدعت لوح لعفلاب ترج يتلا تاشقانملا
لامعألا لودج ىلع عوضوم لصفنم عوضوم هنإ نورخآ لاق امنيبثحبلا نم لوصألا بسح،    .
نوبركلا تابكرمب ةصاخلا تاليدعتلا لوح ةقباسلا ةشقانملا يف جردي مل هنأ ىلإ اوراشأ كلذ نع ًالضف و
ةرشابم قلعتي عوضوملا ن إ اولاقًاريخأو . ةلصفنم ةروصب هتشقانم يغبني هنإف كلذل ةجيتنو ،ةيرولفورديهلا

لوكوتورب صاصتخا نمض ةرشابم لخدي عوضوم وهو ٢٢ -يرولف يرولكورديهلا نوبركلا جاتنإب   ،
  .لايرتنوم

ءارآلا يف قفاوت ىلإ فارطألا لصوتي نأ لمتحملا ريغ نم نأل ًارظن هنأ كراشملا سيئرلا ىأرو   -١٢٥
  .يلاحلا عامتجالا يف ثحبلا نم ديزمل عضخي نل هنإف ،ررقملا عورشم نأشب

  لايرتنوم لوكوتوربل نغاهنبوك ليدعتل ةبسنلاب لابين ةلاح  -فاك 
يف رظنت نأ فارطألا ىلإ تبلط لابين ةموكح نإ دنبلا اذهل هميدقت دنع كراشملا سيئرلا لاق  -١٢٦  

نيترقفلا ءوض يف نغاهنبوك ليدعتل اهلاثتما ةلأسم نم ٤ةداملا نم  ٩ و٨  لايرتنوملوكوتورب  نيتللا    
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نم ةلودلا تنكمت اذإ هتاليدعتو لوكوتوربلا بجومب ةيراجتلا تاءازجلا قيبطت يدافت ب ةلود يأل ناحمست
عامتجالا يف ةلأسملا هذه تشقون دقو . هتاليدعتو لوكوتوربلا ماكحأل لماك لاثتما ةلاحيف  ا أتابثإ

ًارخؤم هتدقع يذلا نيتسلاو سماخلا عامتجالا يفو ؛ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا 
ليومت مدع ةنجللا هيف تررق يذلا ،لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا 

فرطلا اذه ذاختا نيحل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل لابين ةرادإ 
بجومب ذيفنتلا ةنجل ًارخؤم هتدقع يذلا نيعبرألاو عباسلا عامتجالا يف تشقون امك ؛ةددحم تاءارجإل 

  .لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ
عيمج نأ امك ،هدلبل ايلع ةيولوأ لثمت نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع ةباق رلا نإ لابين لثمم لاقو  -١٢٧

نم تجلوع دق ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلاب ةقلعتملا نغاهنبوك ليدعت تابلطتم 
ذنم ًانط ٢٣وه تابكرملا كلت نم يونسلا كالهتسالل ىصقأ ًادح تعضو يتلا ةينطولا حئاوللا لالخ   

غالبإلا تابلطتم عيمجب تفوأ امك لوكوتوربلا بجومب ا. ٢٠٠١ماع   . امازتلا عيمجب لابين تفوأ دقو
ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلا ماكحأل لاثتمالا لماك ًافرط لابين رابتعا نإ فاضأو 

ةداملا نم ٩ و٨نيترقفلاب ًالمع  ضملا ىلع دلبلا اذه دعاسيس لوكوتوربلا نم٤  هتطخ ذيفنت يف ًامدق ي  
  .تابكرملا كلت نم يجيردتلا صلختلا ةرادإل ةينطولا

يف مكحتلل اهتلذب يتلا دوهجلل لابين ىلع نيلثمملا نم ديدعلا ىنثأ ،كلذ تلت يتلا تاشقانملا يفو   -١٢٨
يزاغ ديسلا لاقو . نغاهنبوك ليدعت ىلع قيدصتلا هاجتاب ًامدق يضملاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
عامتجالا سأرت يذلاو ،ذيفنتلا ةنجلل قباسلا سيئرلاو ررقملاو سيئرلا بئان )ندرألا(تادوع  لآ  ،

ترطخأ ةنجللا نإ )ايناملأ(تريزنوم ثيبازيلإ ةديسلا ،ةيلاحلا ةسيئرلا بايغ يف ةنجلل نيعبرألاو عباسلا   ،
نيب دقف . ٢٠/٩ررقملاب ًام لع ذخأت نأب ،نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا يف اهيلع تقفتا ةيصوت يف ،لابين

ةداملا نم ٩ةرقفلا يف دراولا ‘‘ لوكوتوربلا اذه يف فرطلا ريغ ةلودلا’’حلطصم نأ ررقملا كلذ   ٤ 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع قبطني  ال خيرات ىتح لوكوتوربلا نم ٥  نوناك ١   
تلا تاءازجلا قيبطت ًايلمع رخؤي ام٢٠١٣رياني /يناثلا كلت نم ةدحاو اهفصوب ،لابين ىلعةيراج ،   
  .خيراتلا كلذ ىتح ،فارطألا

رابتعالا يف ًةذخآ ،نغاهنبوك ليدعتب قلعتي اميف لابينل ةنهارلا ةلاحلاب ًاملع فارطألا تطاحأ   -١٢٩
  .ذيفنتلا ةنجل ةيصوتو ةيذيفنتلا ةنجللا ًارخؤم هتردصأ يذلا ررقملا

ماعل لايرتنوم لوكوتورب تائيه ةيوضع يف رظنلا  -مال   ٢٠١٢  
تاحيشرت ةنامألل مدقت نأ ،دنبلا اذه ضرع دنع ةيميلقإلا تاعوم   -١٣٠  ا ىلإ كراشملا سيئرلا بلط

  .٢٠١٢ماعل لايرتنوم لوكوتورب تائيه يف بصانم ةدعل 
و ،ذيفنتلا ةنجل ءاضعأ ىلع كلذ دعب فارطألاتقفاوو  -١٣١ ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ  

ًاضيأ اوقدصو . ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيكراشملا نيسيئرلاو ،لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا
ايجولونكتلا قيرفل ءاربخ ريبكو ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ديدج كراشم سيئر ىلع 

  .يداصتقالا مييقتلاو
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شم يف رظنلا ةلصاوم ىلع فارطألاتقفاوو  -١٣٢ اهدامتعاو ،قافتالا كلذ نع ربعت تاررقم عيرا  
  .ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ءانثأ

  ذيفنتلا ةنجل اهيف رظنت يتلا غالبإلاو لاثتمالا لئاسم  -ميم 
سداسلا نيعامتجالا لامعأ نع ًاريرقت تادو عديسلا مدق ،تيزنوم ةديسلا بايغ  يفو  -١٣٣

بآ٨ و٧يموي ادقع نيذللا ،ةنجلل نيعبرألاو عباسلاو نيعبرألاو  يمويو ٢٠١١سطسغأ /   ١٩ و١٨ 
بيترتلا ىلع٢٠١١ربمفون /يناثلا نيرشت امنيب ،نيعبرألاو سداسلا عامتجالل لماكلا ريرقتلا حاتيو .  
  .نوزوألا ةنامأل يكبشلا عقوملا ىلع ًاحاتم نيعبرألاو عباسلا عامتجالا ريرقت نوكيس

ةقلعتملا ا رحأ يذلا ريبكلا مدقتلل ةديعس ةنجللا نإلاقو   -١٣٤  امازتلاب ءافولا ديعص ىلع فارطألا هتز
عامتجا ةقرو يف ةنجللا تاررقم عيراشم درتو . لوكوتوربلا بجومب يجيردتلا صلختلاوتانايبلا غالبإب 

فارطألا ددعتملا قودنصلا ولثمم دعاس دقو . نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا يف ةنجللا لامعأ صخلت
زاجنإ يف ريبك دح ىلإ ،نوزوألا ةنامأو قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر كلذ يف امب ،ةذفنملا هتالاكوو  
  .لامعألا كلت

اهيف رظني يكل ةنجللا اهيلع تقفاو يتلا رشعلا تاررقملا عيراشم تادوع ديسلا صخل كلذ دعب   -١٣٥
نيعتي ل ازي ال فارطأ ةعبس ،تانايبلا نع غالبإلاب قلعتملا ،لوألا عورشملا ركذ دقو. فارطألا عامتجا

ةداملل ًاقفو ٢٠١٠ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإو كالهتسا تانايب نع غالبإلا اهيلع  نم ٧   
تايموقلا ةددعتملا-ةلود (ايفيلوب يه ةعبسلا فارطألاو . لوكوتوربلا  ( ، وروانو ،نياتشنتخيلو ،ايبيلو  ،
ا، لا ةديحولا يه ةعبسلا فارطألا هذهو. نميلاو ،وريبو ،ادنليزوينو  دعي يلاتلابوانايب نع دعب غلبت مل يت

ماعل ا ١٨٩مدق ثيح ًايلاع غالبإلا لدعم   انايب ًافرط نع تغلبأ دق ًافرط ٩٢نإ ًاضيأ لاقو . ٢٠١٠   
ماعل ا   لولحب ٢٠١٠انايب ناريزح٣٠  ررقملل ًاقفو ٢٠١٠هينوي /  ركبملا ميدقتلا اذه نإو ١٥/١٥   ،

فارطألا ءانثتساب فارطألا عيمج نأ ةياغلل عجشملا نم ناك دقو . ةنجللا لمعل ًادج ًاديفم ناك تانايبلل
ماع نم تاونسلا عيمجل لوكوتوربلا بجومب ا   انايب نع غالبإلاب ا  امازتلال تلثتما دق ةروكذملا ةعبسلا

ماع ىلإ ١٩٩١  ٢٠١٠.  
ةرقفلا بجومب ةلما علا فارطألا عيمج نأ تادوعديسلا ظحال اهنع غلبملا تانايب لا ىلإ لاقتنالابو  -١٣٦
ةداملا نم ١ تابكرم تامادختسا نم ًايجيردت صلختلا يف لعفلاب تحجن دق ا ٥   انايب نع تغلبأ يتلا  
 )ةيرورض تامادختسال تاءافعإ اهيدل يتلا فارطألا ءانثتساب (ةباقرلل ةعضاخلا ةيرولف ورولكلا نوبركلا

يئاهنلا دعومللكلذب تلثتماف نوبركلا ديرولك عبار تابكرمو تانولاهلاو   ١وهو يجيردتلا صلختل ل 
يجيردتلا صلختلا فادهأ نأب ةقثلا نم ًايلاع ًاردق كانه نأ ينعي اذه نإ لاقو . ٢٠١٠رياني /يناثلا نوناك

حاجنب اهقيقحت متيس ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمو ليثيملا ديموربو ليثيملا مروفورولكب ةقلعتملا 
  .نيمداقلا نيدقعلا لالخ

قلعتملا ررقملا عورشم نيب دقف : اهنيعب فارطأ لاثتما ةلاحب تاررقملا عيراشم نم ةثالث قلعتتو  -١٣٧
قلعتملا ررقملا عورشم جلاعو ؛تانولاهلا نم يجيردتلا صلختلاب هتامازتلال فرطلا اذه لاثتما مدع ايبيلب  
امنيب ؛اههجاوي يتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا تابوعصلاو ينمألا هعضو ءوض يف فرطلا اذه لاثتما قارعلاب  



UNEP/OzL.Conv.9/7-UNEP/OzL.Pro.23/11  

28 

نوبركلا تابكرم تانايب نع دعب غلبي مل نميلا نأ ةقيقح ىلع نميلاب قلعتملا ررقملا عورشم زكر 
  .٢٠٠٩ماعل هب ةصاخلا ةيرولف ةيرولكورديهلا 

نيذه نأ ةقيقح يسورلا داحتالاو يبوروألا داحتالاب ناقلعتم نارخآ نيررقم اعورشم دروأو   -١٣٨
عم ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب راجتالا يف امهطارخنال ًارظن لاثتما مدع ةلاح يف نيفرطلا 

هيف تمت يذلا تقولا يف لوكوتوربلل نيجيبو نغاهنبوك يليدعت يف فرط ريغ ةلود يهو ،ناتسخازاك 
ناريزح٢٦موي يف نغاهنبوك ليدعت يف ًافرط ناتسخازاك تحبصأ دقو . ةراجتلاتايلمع   ٢٠١١ هينوي/ 

  .نيجيب ليدعت يف ًافرط تسيل لازت ال اهنكل
نوبركلا تابكرمل ساسألا طختانايب حيقنت تابلط نارخآ نيررقم اعور شم لوانتو  -١٣٩  

ليلحتو ضرع يف ةنامألا اهمدختست يتلا ةيرشعلا تاناخلا ددع رخآ لوانت امنيب ةيرولف ةيرولكورديهلا 
ولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمتانايب لاثتمالا ضرغلةير   .  

ريدصتو داريتسال صيخارتلا رادصإل ًامظن تأشنأيتلا فارطألا ريخألا ررقملا عورشم لوانتو   -١٤٠  
مل طقف فارطأ ةثالث كانه لايرتنوم ليدعت ىلع تقدص ًافرط ١٨٥نيب نمو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا  
مل فارطأ ةرشع دجوت امنيب ،صيخارتلا رادصإل ًامظن دعبئشنت مغرلا ىلع اهنكل ليدعتلا ىلع قدصت    
فارطألا ريغ نم ةينامثو ًافرط ١٧٤كانه نإف ،اهنع غلبملا تانايبلل ًاقفوو . مظنلا كلت تأشنأ كلذ نم  

لمعلا ىلع ًاعم فارطألا ريغو فارطألا ررقملا عورشم عجشو . صيخارتلا رادصإ مظن نع تغلبأ ا
  .ًايرورض هفصوب رمألا اذه زاجنإ ىلع

مهمعدو قاشلا مهلمع ىلع ةسيئرلا نع ًةباين ةنجللا ءاضعأ هءالمز ركش ،ماتخلا يفو   -١٤١
  .هتابجاو ذيفنت ىلع هتدعاسم يف مهصالخإو

مدختست نأ ةرورضب يضاقلا حارتقالاب متهم هنإ نيلثمملا دحأ لاق كلذ تلت يتلا تاشقانملا يفو   -١٤٢
متي تانايبلا نع غالبإلا نأب عامتجالا رَّكذو . تانايبلل اهميدقتو اهليلحت دنع نيتيرشع نيتناخ ةنامألا

فارطألا اهمدختست يتلا ةيرتملا نانطألا سيلو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا نانطألاب ةنامألا ةطساوب 
نأ نكمي نيتيرشع نيتناخ مادختسا نإف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ليلقلا كالهتسالا تالاح يف ىتح هنأو 

  .لاثتما مدع ةلاح يففارطألا لعجي 
ىلع فارطألا تقفاو كلذ تلت يتلا ةشقانملاو تادوع ديسلا همدق يذلا ضرعلا بقعو   -١٤٣

  .ىوتسملا عيفرلا ءزجلا لالخ اهدامتعاو اهيف رظنلا ةلصاومل ةنجللا اهتمدق يتلا تاررقملا عيراشم

  انييف ةيقافتاب ةقلعتملا لئاسملا -ًاسماخ 
  انييف ةيقافتا يف فارطألا ىدل نوزوألا ثوحب يريدمل نماثلا عامتجالا ريرقت  -فلأ 
  انييف ةيقافتاب ةلصلا تاذ مظتنملا دصرلاو ثوحبلا ةطشنأ ليومتل ماعلا ينامئتسالا قودنصلا ةلاح  -ءاب 

  .ًاعم) ب(و) أ (٥نيدنبلا يف فارطألا ترظن   -١٤٤
سيئر)ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا(وليروك لكيام ديسلا مدق   -١٤٥ ثوحب يريدمل نماثلا عامتجالا ،   

ةرتفلا لالخ فينج يف دقع يذلا نماثلا عامتجالا لامعأل ًاضرع ،انييف ةيقافتا يف فارطألل نوزوألا 
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ىلإ ٢ نم رايأ٤  ديسلا همدق يذلا ضرعلل ًاصخلم ريرقتلا اذ نماثلاقفرملا نمضتيو . ٢٠١١ويام /   
  .ًايمسر هريرحت نود وليروك

ليومتل ماعلا ينامئتسالا قودنصلا خيرات هيف تصخل ًاضرع كلذ دعب ةنام ألا ةلثمم تمدقو  -١٤٦
ماع يف قودنصلا اذه سيسأت كلذ يف امب ،انييف ةيقافتاب ةلصلا تاذ مظتنملا دصرلاو ثوحبلا ةطشنأ 

ماع ىتح هلمع ةرتف ديدمتو ٢٠٠٣ ةنامألا نيب اهيلع قافتالا ىرج يتلا ةيسسؤملا تابيترتلاو ٢٠١٥،   
ةيرادإلا ةطشنألل ًايليصفت ًاضرع كلذك تمدقو . هلمعب قلعتي اميف ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا وأ

تمدقو ،تامهاسملا ميدقتل ًايونس تاوعدلا لاسرإ كلذ يف امب ،ينامئتسالا قودنصلا راطإ يفةنامألل   
زومت١٣لولحبو . تاقفنلاو تامهاسملا نع تامولعم غلبم ملست مت ٢٠١١هيلوي /  يف رالود ٢٥٩ ٠٥٤   

، ةيكيشتلا ةيروهمجلانم ينامئتسالا قودنصلا  ايقيرفأ بونجو ،ناتسخازاكو ،ادنلنفو ،اينوتسإو  ،
كانه نإ كلذك تلاقو . ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملاو ،ارسيوسو ،اينابسإو

  .ينامئتسالا قودنصل اراطإ يفعلطضملا ةطشنألا عم نارتقالاب اهملست مت ةينيع تامهاسم ا 
يف ،رصم يف ةكرتشملا ةرياعملل نوسبود نيرمت : عالطضالا مت ةطشنأ ةعبرأ كانه نإ تلاقو ا  -١٤٧

لوليأ يف ،ايسينودنإو لابين يف رورب ةرياعمو؛٢٠٠٤سرام /راذآ ةرياعملل نيرمتو ؛٢٠٠٦ربمتبس /   
ةقلحو ؛٢٠٠٩ربوتكأ /لوألا نيرشت يف ،ةيقيرفألا نوسبود ةزهجأ عيمجل ايقيرفأ بونج يف ةكرتشملا  

طابش يفةيكيشتلا ةيروهمجلايف نوسبود تانايب ةدوجب ةينعملا لمعلا  ةطشنألا لمشتو . ٢٠١١رياربف /، 
يماع لالخ ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تاطحملا نم ديدعلل ا   ٢٠١٢طبترم بيردتو رورب ةرياعم ةررقملا 

مج هيف كراشت ةكرتشملا ةنراقملل نيرمتو٢٠١٣و ربوتكأ /لوألا نيرشت يف ةيقيرفألا نوسبود ةزهجأ عي 
ةحاتملا ةدودحملا دراوملا تعنم دقو ينامئتسالا قودنصلا يف رالود ١٠٣ ٤٥٤غلبم دجوي ًايلاحو . ٢٠١٣  

  .نادلب ةتس اهتمدق يتلا ةينطولا تاحرتقملا يف رظنلا
سابتحالا تازاغ سايق مت ي تالاحلا نم ريثكلا يف هنإ وليروك ديسلا لاق ،لاؤس ىلع ًادرو  -١٤٨

تازاغ سايق نوزوألا ثوحب يريدم ىلإ بلطلا نإف كلذلو . ًاعم نوزوألل ةدفنتسملا داوملاو يرارحلا
نأل ًارظن خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةيقافتالا راطإ يف لمعلا يف ةيجاودزا ىلإ يدؤي ال يرارحلا سابتحالا 

، . يوجلا فالغلا لمع ةيفيك مهفل يرورض وجلا يف تازاغلا عيمج لمع ةيفيك مهف لاثملا ليبس ىلعو
نكمي هدصر نإف يرارحلا سابتحالا تازاغ دحأ وه تيربكلا ديرولف سداس نأ نم مغرلا ىلع هنإ لاق 
ةدفنتسملا داوملا لمع مهف يف ًاضيأ مهم رمأ وهو ،يوجلا فالغلا ةرود نم ةريثك بناوج فشكي نأ 

  .نوزوألل
ارونأ ديسلا نع ةباين ،)اكنال يرس(الابيثاموس .  ل.و ديسلا مدق ًاقحالو  -١٤٩  ،اباي اناشراهدايرب 

يبتكم نع ًةباين نيررقم يعورشم ،انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالا بتكم سيئر 
نيعورشملا دحأ قلعتيو . لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالاو نماثلا عامتجالا
  .ينامئتسالا قودنصلاب يناثلا قلعتي امنيب نوزوألا ثوحب يريدم تايصوتب

يبونجلا نيفصنلا يف متت يتلا دصرلا ةطشنأ نع تامولعملا نم ديزملا ءاضعألا نم ديدعلا بلطو   -١٥٠
يتلا يرارحلا سابتحالا تازاغ دصر نأشب قلقلا نع ءاضعألا ضعب ربعو . ةيضرألا ةركلا نم يلامشلاو
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ض عقت ا  ًاتقو ءاضعألا نم ديدعلا بلطو . خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا ةيالو نمإ ليق
دحاو ررقم عورشم يف نيصنلا جمد ةيناكمإ حر    .تقاو ًاعم نيررقملا يعورشم ةساردل ًايفاضإ

لثمم عم ةيمسر ريغ تارواشم يف طرخنت نأ ةبغارلا فارطألا ىلإ كراشملا سيئرلا بلطو   -١٥١
  .دحاو ررقم عورشم جارخإ ةيغب صنلا حيقنتل اكنال يرس

ىلع هضرعل ةلأسملا هذه نأشب ررقم عورشم ىلع فارطألا تقفاو تارواشملا كلت ءوض ىلعو   -١٥٢
  .هدامتعاو هيف رظنلل ىوتسملا عيفرلا ءزجلا

  ىرخأ لئاسم -ًاسداس 
  فارطألا ددعتملا قودنصلا فالخب رداصم نم لاومأ ةئبعت  -فلأ 

ددعتملا قودنصلا فالخب رداصم نم لاومأ ةئبعت نأشب ةيصوت عورشم وساف انيكروب لثمم م دق  -١٥٣
  .ايقيرفأ يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ليجعتل فارطألا

كراشملا سيئرلا بلطو . ررقملا عورشم ضارعتسال تقولا نم ديزملا ءاضعألا نم ديدعلا بلطو  -١٥٤
. ةيصوتلا عورشم حيقنتل وساف انيكروب لثمم عم ةيمسر ريغ تارواشم يف طرخنت نأ ةبغارلا فارطألا ىلإ

متيس ،ةيقيرفألا ةعومجمل ل عامتجايف ترج يتلا تاشقانملا رثإ هنإ كلذ دعب وساف انيكروب لثمم لاقو 
إلا ىوتسملا ىلع عوضوملل ةشقانملا نم ديزم ءارجإل لا    .يميلقا ةحاتإل ررقملا عورشم بحس

ةضفخنم تاردقتاذ لئادب ىلإ لاقتنالا قيقحت نأشب يلاب نالعإ   -ءاب  يملاعلا رارتحالا ثادحإ ى لع 
  ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمل

ىلإ لاقتنالا قيقحت نأشب ًانالعإ ايسينودنإلثمم مدق ،يلاحلا عامتجالا حاتتفا دنع ريشأ امكو   -١٥٥  
ةضفخنم تاردقتاذ لئادب  الت مث . ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمليملاعلا رارتحالا ثادحإ ى لع 

فارطألا اعدو ،يمسر ريرحت نود ا   مدق يتلا ةغيصلاب ريرقتلا اذهل عساتلا قفرملا يف دري يذلا نالعإلا
  .هيلع عيقوتلا ىلإ ىرخألا

عقو كوكناب يف فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا يف هنأ ىلإ تالثمملا ىدحإ تراشأو  -١٥٦  ،
ورديهلا نوبركلا تابكرم نعًاديعبلماشلا لاقتنالا نأشب نالعإ ىلع ًادلب  ٩١ تابكرمو ةيرولف ةيرولك   
، ١٠٨ىلإ عامتجالا كلذ ذنم نيعقوملا ددع عفترا دقو . ةيرولفورديهلا نوبركلا سوراليب ةفاضإب  ،
، نيكو ،واسيب اينيغو ،اينيغو ،ادانيرغو ،ةيئاوتسالا اينيغو ،راوفيد توكو فيدلمو ،يوالمو ،اي
، ينيرتو ،دنليزاوسو ،نيدانيرغو تنسنف تناسو ،ناميلس رزجو ،ليشيسو ،برغملاو نميلاو ،وغابوتو داد
، . ايبمازو كوكناب نالعإ ىلع نييفاضإ نيعقوم مامأ بابلا قلغي ،يلاحلا عامتجالا دقع عم هنأ تفاضأو
  . كلذ نم ًالدب يلاب نالعإ ىلع عقوت نأ اهئامسأ ةفاضإ يف بغرت يتلا فارطألا ىلع تحرتقاو

١٥٧-  ، عيقوتلل حوتفم نالعإلا نأ نلعأو  يلاب نالعإل مهمعد ىلع نيلثمملا عيمج ايسينودنإ لثمم ركشو
  .نيرشعلاو عبارلا فارطألا عامتجا ىتح كلذك لظيسوهيلع 
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  ىوتسملا عيفرلا ءزجلا: يناثلا ءزجلا
  ىوتسملا عيفرلا ءزجلا حاتتفا  - ًالوأ 

ةعاسلا يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نم ىوتسملا عيفرلا ءزجلا حتتفُأ  -١٥٨ نم  ٢٠/١٧ 
 ، يناثلا نيرشت٢٣ءاعبرألا موي لفحب ٢٠١١ربمفون /  سيئر هريس ىلع فرشأ حاتتفا    .مسارملا 

ديسلاو ؛يلاب مكاحل ًالثمم ناوارتساس تيلأ غنوغأ كانأ ديسلا نملك ةيحاتتفا تانايب ب ىلدأو  -١٥٩  
نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألازيلازنوغ وكرام لاب ديسلاو؛    يفةئيبلل ةلودلا ريزو ،اياوبماك راسات 
رتيوأ اروبيد ةديسلاو ؛اباي اناشراهدايرب ديسلاو ؛ايسينودنإ ادنلريآ و ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا( 
  )١(.لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا ةسيئر، )ةيلامشلا

لامج مهلي نأ يف هلمأ نع ًابرعم ،يلاب مكاح مسابنيلثمملاب ًايمسر ناوارتساس ديسلا بحر و  -١٦٠  
ةشقانملا طاسب ىلع ةحورطملا ةيئيبلا تايدحتللًالولحةريزجلا  ةحايسلاو يناكسلا ومنلا نأ ىلإ راشأو .  

يلاب يف ةيعيبطلا ةئيبلا ىلع ًاطغضنالكشي او ثولتلا نأو؛  لب ةعفترم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبن  
يعولا صقن اهنم بابسأل ةجيتن كلذو ،عافترالا يفةيضامو تد .   م  ىلعتعأ يتلا ةيجيتارتسالا زجوأو

و ،ليوطلالجألايف ةيئيبلا اياضقلا هذه ةجلاعمل صاخلا عاطقلاو ةموكحلا تايوتسم عيمج  هذه يستكت  
ةريزجلا يف ةايحلاطمنىلع ةظ فاحملل ةمساحةيمهأ ةيجيتارتسالا  لصوتي نأب لمألا نع ًابرعممتتخاو .    

  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةبقارمل ةلاعف تايصوت ىلإ نورضاحلا نولثمملا
يلازنوغ ديسلاهجوتو  -١٦١ ، للا ،يلاب ةموكحو بعش ىلإ ركشلاب ز  موهفملا ناشيعيهلوق دح ىلع ،نيذ  

ةيضاملا نيثالثلا تاونسلا لالخةيملاع ةناكمبستكا يذلا موهف ملا وهو ،ةمادتسملا ةيمنتلل يلاثملا راشأو .  
ةيمنتلا روظنم لالخ نم هيلإ رَظن   ي نأ يغبني نيرشعلاو سماخلا هماع نم برتقي وهو لوكوتوربلا نأ ىلإ

اهيلع ضهنت يتلا سسألا ا يكلذ نأو . ةمادتسملا  أ ىلع نآلا ا  مَلس  ي ةيسيئر ئدابم نع باقنلا فشك
يذلا يطوحتلا أدبملا لمتشتو .لوكوتوربلا راطإ يفرارمتساب ذفنت و ةمادتسملا ةيمنتلا يلودلا عمت ذختا  ا 
نوزوألا ةقبط ريمدت ىلع ةسوملم نيهارب رهظت نأ لبق تاءارجإهبجومب ةكرتشملا تايلوؤسملا أدبمو ؛   
ينقتلاو يلاملا معدلا هبجومب ةمدقتملا نادلبلا مدقت يذلاةنيابتملاو ةكراشملا نم ةيمانلا نادلبلا نيكمتل ،   

ةريغص تاوطخب أدب يذلا ‘‘زيزعتلاو ءدبلا’’عابتاو ؛ةلماكلا ج  نع قحال تقو يف لوكوتوربلا ززع و 
ذيفنت عفانم زيلازنوغ ديسلا فصوو . ةيداصتقاو ةيجولونكتو ةيملع تامييقت ىلإ تدنتسا تاليدعت قيرط

 ، ، لضف ب نوبركلاثاعبنا  يدافت تلمش يتلالوكوتوربلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا
ةلئاهةيحصايازم قيقحت و ،اهرسأب تاعاطق ثيدحتو ،  ال تايدحتلا نأ نم ةياهنلا يفرذح و.   ةمئاق لازت

 ، ةمداقلا عبرألا تاونسلا لالخ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةصاخبو
يضارتلاومهفتلاحورب دراوملا ديدجت ةداعإ اولوانتي نأ ى لع نيلثمملا ثحو  .  

داوملا ىلع ءاضقلاب هتموكح مازتلا نع برعأو ،يلاب يف نيلثمملاب ،اياوبماك ديسلا بحر و  -١٦٢
، يملاع ٍلحل ةنيعم ةيسيئر تايولوأ ددحو. يرزآت بولسأب يخانملا ريغتلا ةجلاعمو نوزوألل ةدفنتسملا

                                                           
فير نيفيتس ديسلا اهدلب نبأو اهليمز لحمرتيوأةديسلا تلح   )١( يناثلا عامتجالا يف ًاسيئر بختنُا يذلا ز   
 .هتيالو ةرتف لامكإ نم نكمتي مل هنكلو نيرشعلاو
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لا صلختلا نأوهو الأ نأو ؛ةيلامو ةينقت ةدعاسم ىلإ جاتحينوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردت    
 يرارحلا سابتحالاتازاغ تازيكرت ديازتو نوزوألا ةقبط نم ًالك جلاعت نأ بجي ةيديدجت لاةيجيتارتس الا
كوتورب ذيفنتل ةيرورض ةيلودلا ريبادتلاو ةيملاعلا ةيسايسلا ةدارإلا نأو؛يوجلا فالغلا يف لايرتنوم لو  
، باهأ ،هتملك ماتخ يفو . ًالاعف ًاذيفنت ىلإ لاقتنالا لوانتي يلابل ًانالعإ اودمتعي نأ نيلثمملاب اياوبماك ديسلا

هلمأ نع برعأو ،نوزوألل ةدفنتسملا داومل ليملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ لئادبلا 
ةحجان جئاتن ىلإ عامتجالا لصوتينأ يف  .  

دق ةمهملا ذيفنتلا ةطشنأ نم ديدعلا نأب حرصو ،نيكراشملاب اباي  اناشراهدايرب ديسلا بحرو  -١٦٣
دوقعملا مهعامتجا يف ،نوزوألا ثوحب وريدم ضرعتسا دقف . فارطألا رمتؤملريخألا عامتجالا ذنم تذفن 

دصرلاو ثوحبلل ةيلودلاو ةينطولا جماربلا،٢٠١١ويام /رايأ يف فينجب دعلاب اومدقتو،  تايصوتلا نم دي  
اوملاو معدلاو ثحبلا نم ديزملل جاتحت يتلا تالا  نوزوألا دادرتسا ةيلمع مهف ىلع ةدعاسملل د را نأشب

ةيجسفنبلا قوف ةعشألا نم ديزملل يجولويبلاو يرشبلا ضرعتلاو ،خانملا عونتو نوزوألا نيب تاقالعلاو  
ىرخألاطغضلالماوعو  ال ن.    نماثلا عامتجالا تاررقم ذيفنت ضارعتس يعامتجا دقع دق بتكملا ناكو

ةيقافتال حجانلا ذيفنتلا نأ فاضأو . ثوحبلا ليومت ةدايز ىلإ ةجاحلا ىلع هءانثأ قفاو ،فارطألا رمتؤمل
ىلحتي يتلا ةينواعتلا حورلا ىلع الدي ةيضاملا نيرشعلاو تسلا تاونسلا لالخ انييف عيمج  يف فارطألا    
طبتريو ةمئاق لازت ال تايدحتلانأ ديب . نوزوألا دافنتسا ةجلاعم  يف ةجردملادونبلاب ًاقيثو ًاطابترا اهضعب ، 
نأ اكنال  يرسل ةبسنلاب رخفلا يعاود نم هنأب حرص هتملك ماتخ يفو. عامتجالا اذه لامعأ لودج

تاونسلا لالخ مهمعدو م   واعتل بتكملا يف هئالمز ىلإ ركشلا هجوو ،بتكملا سيئر بصنم ىلوتي
  .ةيضاملا ثالثلا

وأةديسلاتبحر و  -١٦٤ ل اي   . اهتسائر ةرتف ءانثأت ا يظح يتلا ةقثلانتما نع تبرعأو ،نيلثمملاب رت
 ، يناثلا عامتجالا تاررقم ذيفنت نع ضار هنأويضاملا ماعلا لالخ نيترم عمتجا دق بتكملا نأب تدافأو  

لايرتنوم لوكوتورب حاجن نأ ىلإ تراشأو. فارطألل نيرشعلاو ىلعموقي    ، فارطألا نيب نواعتلا  
ءارآلايف قفاوتىلإ لصوتلا ىلع زيكرتلا رارمتسا يف اهلمأ نع تبرعأ و ةريشم   نم ريثكلا كانه نأ ىلإ ، 

قودنصلا دراوم ديدجت ةداعإب حرتقملا ةصاخبو ،عامتجالا اذه لامعأ لودج يف ةجرد ملاتايدحتلا 
خلا ىلإ هابتنالارتيوأ ةديسلا تهجوو. فارطألا ددعتملا ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ا    ذفنت يتلا ةط
نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا نأشب ةباقرلا ريبادت ىلوُأ لوكوتوربلا نم ٥ةداملا نم  ١  

 ، نأ باهتقث نع تبرعأ وبيرقلا لبقتسملا يف كالهتسالاو جاتنإلا ديمجت قيرط نع ةيرولف ةيرولكورديهلا
م جت ةداعإ نأشب ًاتباث ًاقافتا امازتلاب قلعتت فارطألا كلت ىلإ ةيباجيإ ةراشإ لسري نأ هنأش نم دراوملا ديد
عيمجو نوزوألا ةنامأ ىلإو ،بتكملا يف اهئالمز ىلإ ركشلا هيجوتب اهتملك تمتتخاو. لاثتمالا ءازإ  
  .عامتجالا اذهل تاريضحت نم هب اوماق امل فارطألا

مدق ،ةيحاتتفالا تاملكلاكلتباقعأ يفو   -١٦٥ ةزئاج ايسينودنإ ةموكح يلثمم ىلإ يذيفنتلا نيمألا    
ةرهابتازاجنإنم هققحت امو دوهج نم ةموكحلا ه ب موقت املريدقت    .نوزوألا ةقبط ةيامحل  
ةيقيسوم ةلآ يهو ،جنولكغنألا ىلع فزعلا ةيفيك اهءانثأ اوملعت ،ةيفاقث ةيلاعف نولثمملا رضح مث   -١٦٦

  .ايسينودنإ ةموكح نم ةيدهكلثمم لك ىلإ تمدق ةيديلقت ةيسينودنإ 
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  ةيميظنتلا لئاسملا  -ًايناث 
  انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا بتكم ءاضعأ باختنا  -فلأ 

ةرقفلل ًاقبطو كرتشملاعامتجالا نم ىوتسملا عيفرلا ءزجلل ةيحاتتفالا ةسلجلا يف   -١٦٧ ةداملا نم ١،   
باختنا مت ،يلخادلا ماظنلا نم٢١   ، ةيكزتلاب ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا عساتلا عامتجالا بتكم ةيوضعل   
  :انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل

لودةعومجم(ايجروج   يليفشيشوت ليخيم ديسلا  :سيئرلا ةيقرشلا ابوروأ   (  
سيئرلاباون   )ىرخأ لودو ةيبرغلا ابوروأ ةعومجم(اكيجلب   ترامليو نيلأ ديسلا  : 

يرواغ اسيرامةديسلا لودةعومجم(وغابوتو دادينيرت     ةينيتاللا اكيرمأ    
  )يبيراكلا رحبلاةقطنم و

انح سيول تزع ديسلا 
  يبياجع هللا

لودلاةعومجم(رصم    )ةيقيرفألا  

لودةعومجم(ايسينودنإ   ونووي فيرأ ديسلا  :ررقملا و ايسآ  طيحملا ةقطنم  
  )ئداهلا

  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا بتكم ءاضعأ باختنا  - ءاب
عامتجالا نم ىوتسملا عيفرلا ءزجلل ةيحاتتفالا ةسلجلا ءانثأ  -١٦٨ ةرقفلل ًاقبطو كرتشملا  ةداملا نم ١،   
٢١ ، ةيكزتلاب ،مهؤامسأ ةيلاتلا ءاضعألا باختنا مت ،يلخادلا ماظنلا نم ثلاثلا عامتجالا بتكم ةيوضعل   
  :لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو

  )ةيقيرفألا لودلاةعومجم (الوغنأ   ويليبأ اغنايس ديسلا  :سيئرلا
ارزأ ةديسلا  :سيئرلا باون -شتيفوغور 

  شتيبورغ
لودةعومجم(كسرهلاو ةنسوبلا  ةيقرشلا ابوروأ   (  

لودةعومجم(ايبمولوك   وغراماك وتسنريإ ريفاخ ديسلا و ةينيتاللا اكيرمأ  ةقطنم  
  )يبيراكلا رحبلا

طيحملا ةقطنم و ايسآلود ةعومجم (ايسينودنإ   ونووي فيرأ ديسلا
  )ئداهلا

  )ىرخأ لودو ةيبرغلا ابوروأ ةعومجم(ادنك   ديم درانريب ديسلا  :ررقملا

انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا نم ىوتسملا عيفرلا ءزجلا لامعأ لودج رارقإ   -ميج 
  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو

يف دراولا تقؤملا لامعألا لودج ساسأ ىلع ىوتسملا عيفرلا ءزجلل يلاتلا لامعألا لودج ر   -١٦٩ قُأ
  :UNEP/OzL.Conv.9/1-UNEP/OzL.Pro.23/1ةقيثولا 



UNEP/OzL.Conv.9/7-UNEP/OzL.Pro.23/11  

34 

 :ىوتسملا عيفرلا ءزجلا حاتتفا  -١

؛ايسينودنإ ةموكح)يلثمم (لثمم نايب  )أ(   

لثممنايب  )ب( ملا ممألا جمانرب)يلثمم(    ؛ةئيبلل ةدحت 

 ؛انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالاسيئر نايب   )ج(

 .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا سيئر نايب  )د(

 :ةيميظنتلا لئاسملا  - ٢

 ؛انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا بتكم ءاضعأ باختنا  )أ(

عامتجالا بتكم ءاضعأ باختنا  )ب( لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا   
 ؛لايرتنوم

رمتؤمل عساتلا عامتجالا نم ىوتسملا عيفرلا ءزجلا لامعأ لودج رارقإ   )ج(
يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا 

 ؛لايرتنوم لوكوتورب

 ؛لمعلا ميظنت  )د(

  .نيلثمملا ضيوفت قئاثو  )ه(

تاونس عبرأ لك اهيرجت يتلا تامييقتلا نم٢٠١٠ماع مييقتل مييقتلا ةقرفأ ضورع   - ٣  . 

ةنجللا لامعأ نع فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر نم مدقمضرع   - ٤  
 .ةيذيفنتلا

 .دوفولا ءاسؤر تانايب  - ٥

يف اهدامتعاب ىصو ملا تاررقملا يف رظنلاو يريضحتلا ءزجلل نيكراشملا نيسيئرلا ريرقت  - ٦
فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا 

 .لايرتنوم لوكوتورب يف

انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل رشاعلاعامتجالا نم لك داقعنا ناكمو خيرات   - ٧  
 .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو عبارلا عامتجالاو

 .ىرخأ لئاسم  - ٨

 .عساتلا هعامتجا يف انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم اهذختي يتلا تاررقملا دامتعا  - ٩

ورشعلاو ثلاثلا عامتجالا اهذختي يتلاتاررقملادامتعا   - ١٠ لوكوتورب يف فارطألل ن  
 .لايرتنوم

ثلاثلا عامت جالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا ريرقت دامتعا  - ١١
 .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو

 .عامتجالا ماتتخا  - ١٢
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  لمعلا ميظنت  -لاد 
اهيلع فراعتملا تاءارجإلا عابتا ىلع فارطألاتقفتا  -١٧٠  .  

  نيلثمملا ضيوفت قئاثو  -ءاه 
نيرشعلا و ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا ابتكم دمتعا  -١٧١

فارطألا نم ًافرط  ١٢٧ هعومجم امنم  ٨٦يلثمم ضيوفت قئاثو لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل 
ىلع ىرخأ فارطأةكراشم ًاتقؤم نابتكملا دمتع او .ةلثمملا ومدقينأ  يف ةنامألا ىلإ مهضيوفت قئاثو ا   
لذب ىلع فارطأل ل ةلبقملا تاعامتجالا رضحت يتلا فارطألا عيمج نابتكملا ثحو. نكمم تقو عرسأ

ةداملا هطرتشت ام قفوةنامألا ىلإ مهضيوفت قئاثو ميدقتل دهجلا ىصقأ  يلخادلا ماظنلا نم١٨  راشأو .  
 ت نأب يضقي يلخادلا ماظنلا نأ ىلإ كلذك نابتكملا ةموكحلا وأ ةلودلا سيئر نع امإ ضيوفتلا قئاثو ر دص

ةصتخملا ةطلسلا نع يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا تامظنملاةلاح يف ،وأ ةيجراخلا ريزو نع وأ  كلت يف ، 
حيحصلا لكشلاب مهضيوفت قئاثو نومدقي ال نيذلا فارطألا يلثمم نأ ىلإ ًاضيأ نابتكملا راشأو . ةمظنملا

 تيوصتلا يف قحلا كلذ يف امب،فارطألا تاعامتجا يف ةلماكلا ةكراشملا نم اوعنمي نأ نكمي  .  

تاونس عبرأ لك اهيرجت يتلا تامييقتلا نم٢٠١٠ماع م ييقتل مييقتلا ةقرفأ ضورع  -ًاثلاث     
تامييقت ةينقتلا ا   -١٧٢  ارايخ ناجلو لايرتنوم لوكوتوربل ةعباتلا ةثالثلا مييقتلا ةقرفأ ءاضعأ مدقو

  .٢٠١٠ماع تاونسلا ةيعابرلا ةقرف ألا
ريرقتلا يف تشقون يتلا ةيملعلا جئاتنلا نع ناموين لوب ديسلاو لياب نوج ديسلا ثدحتو  -١٧٣  

ةلماكلا ةرفولا ليبق نم لئاسم كلذ يف امب ،يملعلا مييقتلا قيرفل يملعلا مييقتلاو ٢٠١١ماع يعيمجتلا   
 ، ليثيملا ديمورب ىلع طباوضلا نم ديزم ضرف تالامتحاو ،يوجلا فالغلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل

ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم رودكلذ يف امب ،خانملا ريغتو نوزوألا ةقبط دافنتسا نيب لعافتلاو  .  
راثآلا مييقت قيرف ريرقت جئاتن نع ةماع ةحمل لوب لجين ديسلاو نامروب تينيج ةديسلا تمدقو   -١٧٤

، ٢٠١٠ماع ةيئيبلا  ناسنإلا ةحص ىلع خانملا ريغت تالعافتو ،ةيجسفنبلا قوف ةعشألا راثآل ًاصيخلتو  ،
ةيرحبلاو ةيربلاةيجولوكيإلامظنلا ىلعو  ءانبلا داومو ،هايملا ةيعونو ،ةيجولويبلا ةيئايميكلا رئاودلاو   ،.  

نع ةماع ةحمل مدقف ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفب صاخلا ضرعلا يار نايإ ديسلا أدبو   -١٧٥
تارايخلا ةنجل ريرقت ىلإ كلذ دعب لقتناو . ةينقتلا تارايخلا ناجل نم ةنجل لكل ًاصيخلتو قيرفلا اذه ريرقت

يواغرلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ريرقتب وريتنيوك ليوغيم ديسلا هالتو ،ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا 
ونازيب اترام ةديسلاو ،تانولاهل اب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ريرقتب وليبوك يجريس ديسلاو ،ةبلصلاو ةنرملا
ةينقتلا تارايخلا ةنجل ريرقتب زرب جيوك تربمال ديسلاو ،ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ريرقتب
. ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ريرقتب بوت نيليه ةديسلاو ،ةرارحلا تاخضمو ءاوهلا فييكتو ديربتلاب ةينعملا
  .قيرفلل يعيمجتلا ريرقتلا نم بناجل صيخلتب دورالآ يبوت ةديسلا تمتتخاو

اذهل رشاعلا قفرملا يف ،يمسر ريرحت نودبو نومدقملا اهدعأ امك ،ضو رعلل تاصخلم درتو  -١٧٦
  .ريرقتلا

ةمدقملا تامولعملاب ًاملع فارطألاتطاحأو  -١٧٧  .  
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  ةيذيفنتلا ةنجللا لامعأ نع فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر نم مدقم ضرع  - ًاعبار 
، ، ر)ايلارتسأ(ين ريتلكام كيرتاب ديسلا مدق  -١٧٨ فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئ

، تاعامتجالا لمش ،فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا ذنم ةنجللا ةطشنأنع ًاضرع  نيتسلاو يناثلا  
ةقيثولا يف دراولا ريرقتلل ًاصخلم مدقو . ةنجلل نيتسلاو سماخلاو نيتسلاو عبارلاو ،نيتسلاو ثلاثلاو

UNEP/OzL.Pro.23/8 ،ةرتفلا لالخهنإ لاقو نيعامتجالا نيب ةعقاولا  نيتسلاو سماخلاو نيتسلاو يناثلا    
دامتعابةيذيفنتلا ةنجللاتماق ،ةنجلل  مجم ام  ًايفاضإ ًاطاشنو ًاعورشم٣٤٩ةعو   صلختلا ىلإ يمرت    

نم يجيردتلا نط١ ٤٦٥  نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًا  ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتساو جاتنإنم  ن أو.  
اهعومجم يفتغلب ةطشنألاو تاعورشملا هذهل تدمتعُأيتلا لاومألا  ًارالود ٢٧٤ ٤٦٨ ٣٢٣    ،ًايكيرمأ 
ةلاكولا معد فيلاكتل ًارالود٣٠ ٢٣٢ ٣٦٠كلذ يف امب  ةرادإل ةطخ ٩١ليومت ىلع كلذ لمتشا دقو .    

دلب١٠٢ يفةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا نم ىلوألا ةلحرملا  يف امب ًا   ،
ةيهيجوتلا ئدابملا قيبطتب تادامتعالا هذه ىلإ لصوتلا نكمأ دقو . نيصلاب ةصاخلاةراد إلاةطخ كلذ 

ررقملا يف اهيلع قفتملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمفيلاكتل اياضق ةيوستبو ٦٠/٤٤    ،
ةيرولف ةيرولكورديهلانوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب ةلص تاذ ةنيعم ةيتاسايس  . 

تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ىلإ ةيمارلا تاعورشملاو ةطشنألا يف ةيذيفنتلا ةنجللا ترظنو   -١٧٩
ًالمع ةيرولفةيرولكورديهلانوبركلا  صلختلل ةدح ىلع ةلاح لك لليومتلا تمدقو . ١٩/٦ررقمل اب  
دقتلا ساسألا طخ نم ةئاملا يف١٠نع ديزت تابكرم نم يجيردتلا  ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل يري  

يف ةيعيمجتلا تاضيفختلل ةيادبلا طاقن باسحب ًاضيأ تماقو . كلذب مايقلا يف رمتست فوسو ةيرولف
ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخل ةبسنلاب تابكرملا هذه كالهتسا 

يفاضإًاليومتتمدق و ،ةيرولف ه ليوحت تاعورشملًا  صلختلا ةرادإ ططخ جراخ تمدق يتلا تابكرملا هذ  
ىلع ةلاح لك لو يئانثتسا ساسأ ىلع ليومتلا اذهيف رظنلا نكميو . تابكرملا هذهل اهيلع قفاوملا يجيردتلا
امدنع ةصاخ ،ةدح ىلع ةيرصح ةروصب دمتعت تاكرشل مدقي  ىلع ةيوتحملاو جزملا ةقبسملا تالويلوبلا  

لا ب١٤١-يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم  دعت فوسو . كالهتسا هنأ ىلع هنع غلبي مل يذ 
نيب ،دلبلا بسحب ،طبرلل عبتتلا ماظنب ةصاخلا تارايخلا نع ةقرو ًاضيأ فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ  

 ب ١٤١ –يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم ىلع ةيوتحملاو جزملا ةقبسملا تالويلوبلا ريداقم 
و مظنلاروداهردصت  يتلاو يواغرلا تاكرشاهمدختست يتلا ريداقملا   ، ةقفاوم تردص  اهنم صلختلا ىلع  

ةرقفلا بجومب ةلماعلا ةدروتسملا نادلبلا يف ةداملا نم ١  لايرتنوم لوكوتورب نم٥   . 

ماع دعب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختل ا عيرستل ليومتلا مدقي فوسو  -١٨٠
ي يتلا نادلبلا يف٢٠٢٠ قيقحتل هيلع قفاوملا ليومتلا نم بسحي فوسو . كالهتسالا مجح اهيف ضفخن 

ةبسنب ضيفخت فيلاكتل ةيهيجوتلا ئدابملا بجومب ددح يذلا كالهتسالا يف ةئاملا يف٣٥  تابكرم    
ةلحرملا يف ،يدرفساسأ ىلع ،رظنت نأ ىلع ةيذيفنتلا ةنجللا تقفاوو . ةيرولفةيرولكورديهلا نوبركلا   

نادلبلاب ةصاخلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ طط خ نم ىلوألا
اهيدلوكالهتسالا مجح اهيف ضفخني يتلا ىلع ديزي كالهتسا ،  نط٣٦٠  يرتمًا  عاطق يف ًا   ةزهجأ ةنايص 
ًاضيأليومتلا مدقي فوسو. طقف ديربتلا تايج ولونكتل ةذفان ةنجللا تأشنأ امك. ةدح ىلع ةلاح لكل  

ررقملاب ًالمعكالهتسالا مجح اهيف ضفخني يتلا نادلبللتصصخ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت   ، 
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تاعورشملاو ٢١/٢ يتلا ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم صلختلل ةيحاضيإلا،  نم لكل اهيلع ةقفاوملا تمت   
 .ابوكو كيسكملاو اناغ

نوبركلا بكرم مادختسا نم يجيردتل ا صلختلل تاعورشملا ليومت يف رظنيس هنإ لاقو  -١٨١
ءاوهلا فييكتو ديربتلا تادعم عينصت يف ٢٢-يرولف يرولكورديهلا تاحرتقم  تنمضت ام اذإ 
رولكورديهلا نوبركلابكرمتايمك ردقت تامولعم تاعورشمل ا لبقتسملا يف ةمزاللا  ٢٢-ي رولفي  

نأ عيراشمللنكمي فيك حوضوب تنيب اذإ ، و٢٠٢٠ماع ىتح تادعملا هذه ةمدخل   يف ومنلا ضفخت 
تادعملا هذهةنايص لةيرولفةي رولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا جاتنإ عاطق يفلمعلا يرجيو .    

حتنت يتلا تائشنمل لةينقتلا ةعجارملا نع يلحرم ريرقت مدق دق ، وةيرولفةي رولكورديهلا نوبركلاتابكرم 
يعرفلا قيرفلا ءاضعأ ىلإ نيصلا يف تابكرملا هذه  .جاتنإلا عاطقب ينعملا 

يتلا نادلبلا ليومت كلذ يف امب ،ىرخألا تاسايسلا اياضق نم ددع لوانتًاضيأ ىرجو   -١٨٢ حوارت ي 
عاطق يف يرتم نط ٤٠٠ و٣٦١نيب كالهتسالا اهيف  نأ ديدج نم ةيذيفنتلا ةنجللا تدكأو . ةنايصلا 

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختلا ةرادإ ططخ نم ءزجك يسسؤملا زيزعتلا ضارغأل ليومتلا  
ءادألا ىلعةمئاقلا ططخلافادهأل عضخي ةيرولف  ًادحًاضيأ ةيذيفنتلا ةنجللا تعضودق و.   عاطقل ا ةيلاعفل  

اهفيلاكتب ةنراقمةئساجلا ةلزاعلا ديربتلا يواغرل يعرفلا ةداعإب ةلصلا تاذ ةيفاضإلا فيلاكتلا تشقانو    ،
 .ةرارحلا تالدابم عينصتب ةصاخلا ةئيهتلا

رابك نم ددع كراشو ،يسورلا داحتالا ىلع ةقحتسملا تامهاسملا نأشب مدقتلا نم ديزملا ققحتو   -١٨٣
دقع يذلا يمسرلا ريغ عامتجالا يف يسورلا داحتالا يف ةئيبلاو ةيعيبطلا دراوملاو ةيجراخلا يترازول نيلثمملا 

داحتالا يف ةيلاملا ةرازو نأب فارطألا د دعتملا قودنصلا ةنامأ غالبإ متو. يلاحلا عامتجالا شماه ىلع
 .ًارئاد راوحلا لازي الو ،ةلأسملا ةيوستل تاوطخ تذختا يسورلا

ااهرابتعا يف تعضو دق ةيذيفنتلا ةنجللا نإ ،راصتخاب لاقو   -١٨٤ ماع نأ ،اعامتجا لالخ  ٢٠١١ 
ةلافكنيعتي هنأو ،فارطألا ددعتملا قودنصلا ليومتل ةيلاحلا ثالثلا تاونسلا نمريخألا ماعلا وه  حاجنلا    

ا قيقحتيف ةيذيفنتلا ةنجللا لمع عضو دقو . ٢٠١١-٢٠٠٩ةرتفلل فارطألا اهتعضو يتلا فادهأل  
ةبسنب ضفخلاو ٢٠١٣ماعل ديمجتلا فادهأ  ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسال ةئاملا يف ١٠   

 .فارطألا دي لوانتم يف ٢٠١٥ماع يف ةيرولف 

ةذفنملا تالاكولامسابكلذ د عب ثدحت مث  -١٨٥ نأ ىلإ راشأف  ريدي يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ،   
اهردق ةيلامجإ ةميقب ًاجمانرب نم رثكأ يف يكيرمأ رالود نويلم ٦١٦  دلب١٠٠  تمدق ٢٠١١لالخو .    ،
 ططخو ةيرولفةي رولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ

ًادلب٣٠يف ةيعاطق  نيصلا كلذ يف امب،  ةيسيئر ةلاكوك يئامنإلا جمانربلا لمعي ثيح  اذه كرتشاو .،   
ًاضيأ يئامنإلاجمانربلا نادلبلا عم   ليوحتلل ةحاتملا لولحلا لضفأ داجيإ يف ايجولونكتلا يدرومو ةكيرشلا   

ةقاطلا ةءافكو يملاعلا رارتحالا تاردقهرودب ىعاريذلا يعانصلا  مييقت ب يئامنإلا جمانربلا موقيو.  
لبق نم ةيمانلا نادلبلا يف مدختست مل يتلاًايبسن ةديدجلا ةيجولونكتلا تاروطتلا يف زرحملا مدقتلا نع غلبأو    ،

ديربتلاو تابيذملاو يواغرلا تاعاطق يفققحتلا تاعورشموةدئارلا تاعورشملا  ًالضف،  تاعورشم نع    
زوألل ةدفنتسملا داوملاتايافنريمدت   .دنهلاو اناغو ايبمولوكو ليزاربلا يف نو 
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يف ةيسيئر ةلاكوك ًايلاح ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمعيو  -١٨٦ ًادلب٥١  يف ةنواعتم ةلاكوكو    ٢٢ 
راطإ يفو . ةيرولفةي رولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ دادعإل ،ًادلب
مدق لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب ةضرعملا تاموكحلل معدلا ةئيبلا جمانرب،  لاثتمالا مدعرطخل  مدقو ،   

تاعامتجالاو ،ةيميلقإلا تاكبشلا لالخ نم لايرتنوم لوكوتورب تاليدعت ىلع قيدصتلل ةدعاسملا 
ًاثيدح نينيعملا نيينطولا نوزوألا يفظومل صاخ مامتهاريعأو. نادلبلا نيب نواعتلاو ةيعيضاوملا مدختساو    ،
طقلا تاكرش عم نواعتلاو تاكارشلا لثم،لئاسولا نم ةفئاطكلذ يف ةئي بلا جمانرب   ، صاخلا عا
ايجولونكتلا تارايخ نع تامولعملاو ،ءاوهلا فييكتو ديربتلا تاطبارو   ، عفانملا قيقحت صرفو ةمئاقلا
 .ةيخانملا

ًادلب٧٨ ـل ةدعاسملا ،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم تمدقو  -١٨٧ ومبًالماع   ةرقفلا بج  
لالخ نم لايرتنوم لوكوتورب نم ٥ةداملا نم  ١ ًاعورشم٢٧٠  عامتجالا ذنم ةيذيفنتلا ةنجللا تقفاوو .  

ًاعورشم٩٥ليومت ىلع فارطألل نيرشعلاو يناثلا  ًاديدج  اهذفنتس   ، ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم 
نم صلختلل نانطأ ٨٠٧  نوزوألا دافنتساةلادب ةبوسحم  ملا نم  ًادلب٥٩ يف ةباقرلل ةعضاخلا داو  نادلبلا نم    

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  لايرتنوم لوكوتورب نم٥  يناثلا عامتجالا لالخ ةقفاوملا تمتو.    
 ، ةيرولفورولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختلل دراوملا ةئبعتل عورشم ىلع ةيذيفنتلا ةنجلل نيتسلاو

هب موقت ةكرتشملا ةيخانملا عفانملا قيقحتو  يف ةمظنملا هذهتمهسأو . ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم 
قيقحتنيب عمجتيتلا ةديدجلا تايجولونكتلل جيورتلا  ةيخانملا عفانملا   ا ىلع ةردقلاةميدع نوكتو  دافنتس  

 .نوزوألا

ابكرم ةجلاعمل لايرتنوم لوكوتوربب ةصاخلاهتظفاح عيسوتب يلودلا كنبلا ماقو  -١٨٨ نوبركلا ت  
يف تاعورشملا كلتزاجنإ متي نأ امو ،ايسآ قرش يف ىربك نادلب ةثالث يف ةيرولف ةي رولكورديهلا  ٢٠١٥، 

نوبركلا بكرم كالهتسا نم يرتم نط  ١٥ ٥٠٠ نم برقي ام ىلع ةمئاد ةروصب يضقتفوس 
ام يأ،ب١٤١-ي رولفي رولكورديهلا نوبركلا ديسكأ يناث نم نط نويلم١٢لداعي    أدب كلذك.    

يف تاضيفختلا عم ةقستم نوكت ثيحب اهجاتنإ تايوتسم ضفخل نيصلا ةموكح عم لمعلا يلودلا كنبلا 
يراجلاب١٤١-ي رولفي رولكورديهلا نوبركلابكرم نم كالهتسا  ىرخألا نادلبلا نم ريثكلا  يف ة 
 .١٩/٦ررقملا بجومب 

ةمدقملا تامولعملابًاملع فارطألا تطاحأو  -١٨٩  .  

  دوفولا ءاسؤر تانايب  -ًا سماخ
بيترت بسح تجردُأ تانايبب ةيلاتلا فارطألا دوفو ءاسؤر ىلدأ ،ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ءانثأو   -١٩٠

ةيمالسإلا–ةيروهمج (ناريإو ،فيدلمو ،اكنال ىرس : اهئاقلإ  ( ، نابايلاو ،نيصلاو ،ايسينودنإو  ،
، ةيبعشلا وال ةيروهمجو ،ءاضعألا هلودو يبوروألا داحتالاو ،ارسيوسو ياوغارابو ،ايدوبمكو ،ةيطارقميدلا  

 ، ايزيلامو ،والابو ،راوفيد توكو ،قارعلاو ،يوبابمزو ،ناتسكبزوأو ،ناتسكابو ،اينيكو ،اينيغو ،دنهلاو
يف دلب ثدحأ ،نادوسلا بونج لثمم ىقلأ امك . شيدالغنبو ،ايلوغنمو ،قيبمازومو ،لابينو ،ليشيسو
ةيموكح ريغ ةمظنمو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاىدحإ لثمم كلذكو ،ًاضيأ ًانايب ،ملاعلا  .  
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ةفاضتسا نسح ىلع ايسينودنإ بعشو ةموكح اوثدحت نيذلا فارطألا عيمج ولثمم ركشو   -١٩١
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نوريثكلا ركشو . يلاب ةريزج لامج ىلع تاظحالم اودبأو ،يلاحلا عامتجالا
، عتملا قودنصلا ةنامأو ،نوزوألا ةنامأو مييقتلا ةقرفأو ،ةحناملا نادلبلاو ،ةذفنملا تالاكولاو ،فارطألا دد

ريوطت حاجنو ،عامتجالا حاجن نيمأتل مهراودأ ىلع نيرخآلا ةحلصملا باحصأو ،ةيلودلا تامظنملاو 
 ، ماوئنهولوكوتوربلا ذيفنتو اختنا ىلع بتكملا ةئيه ءاضعأ  .  

مل يتلا نادلبلا يلثمم ضعب دكأ امك ،لوكوتو ربلا فادهأب مهمازتلا ءاضعألا نم ريثك دكأو  -١٩٢
م . كلذب مايقلا مهمازتعا ةنيعم تاليدعت ىلع دعب قدصت ادلب دوهج نع نيلثمملا نم ريثك ثدحتو

لوكوتوربلا بجومب ا  داوملا كالهتساو جاتنإ نم يجيردتلا صلختلا تازاجنإلاتنمضتو . امازتلاب ءافولل  
تاينقتلاو داوملا عيجشتو ؛لوكوتوربلا يف ةددحملا ديعاوملا لبق ،ت الاحلا ضعب يفو ،ةباقرلل ةعضاخلا

نواعتلا زيزعتو ؛ةيعوتلاو ؛تاردقلا ءانبو بيردتلاو ،خانملل ةيعارملا تايجولونكتلا كلذ يف امب ةليدبلا 
 ، ةيلودلا تامظنملاو ،صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نم ةحلصملا باحصأو ،ةيموكحلا تارازولا نيب اميف

ةمادتسم ةقيرطب يجيردتلا صلختلا قيقحت نامضل م. اهسفن فارطألاو  . الواحم ىلإ نيلثمم ةدع راشأو
ةبسنلاب ةجودزملا عفانملا لثم ،يجيردتلا صلختلا لاجم يف مهدوهجل ةرزآتملا راثآلا ىلإ ًاضيأ ضعبلا راشأو 

  .ةباقرلل ةعضاخ ىرخأ داومب ةقلعتملا نمألا ريبادتو ،ةززعملا تاءارجإلاو ،خانملل
هوربتعاو ،ةئيبلا ةيامحل ةيلود ةيلآ حجنأ هنأب هوفصوو ،لايرتنوم لوكوتوربب نولثمملا داشأو   -١٩٣

نوريثك بلاطو . ةيمانلا نادلبلاو ةمدقتملا نادلبلا نيب نواعتللو فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالل ًاجذومن
ةدفنتسملا داوملا فراصم ريمدتب ليجعتل ا يف لوكوتوربلا ذيفنت قيرط نع ةبستكملا ةربخلا مادختساب
  .خانملا ريغت لثم ةديدجلا تايدحتلا ةهجاومل كلذكو ،داوملا كلتل لئادب ثادحتساو نوزوألل

تايدحتلا نع نيلثمملا نم ريثك ثدحت ،فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجت قايس يفو   -١٩٤
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ةصاخو ،فارطألا هجاوت يتلا ةيلاملا  لوكوتوربلا نم٥    .

قيقحتب عارسإلا نامضل ةمئالم ةيلام تادعاسم ميدقتب ةحناملا تاهجلا فارطألا هذه ولثمم بلاطو 
ىلإ ةحناملا نادلبلا ولثمم راشأو . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا فادهأ

عم ،ةنكمم ةقيرط أفكأب لاومألا مادختسا نامض ىلإ ةجاحلاو ،م ةيملاعلا ةيداصتقالا ةمزألا راثآ   ادلب ىلع
ميدقت ىلإ ةجاحلاب فارتعالاو ،ةلاعف ةروصب لوكوتوربلا ذيفنت رارمتسا نامضب ا   امازتلا ديكأت ةداعإ

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيلاملا ةدعاسملا   ٥.  
صلختلا ةرادإ ططخ ىلع م رس نع نيلثمملا نم ددع برعأو  -١٩٥  ادلب ةقفاوم نالعإل مهرو

بجومب ةلماعلا فارطألا يلثمم نم ريثك ثدحتو . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا
ةداملا نم ١ةرقفلا  ، نع ٥  يجيردتلا صلختلاب ةصاخلا مهططخ ذيفنت يف م  ادلب هجاوت يتلا تايدحتلا  

نوريثك دكأو . ةددحملا فادهألاب مازتلالا نامضل رمتسم ينقتو يلام معد ىلع لوصحلا مزلي هنإ نيلئاق
ةيدجمو ،ًايميلقإ ةمئالم نوكت ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل ةلاعف لئادب ىلإ ةجاحلا ىلع ًاضيأ 

  .ًايئيبو ًاينقتو ًايداصتقا
ذاختا نوريثك ديأو . ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ةبقارم نع نيلثمملا ريبك ددع ثدحتو  -١٩٦

ورديهلا نوبركلا تابكرمل يدصتلايف ءدبلل لوكوتوربلا راطإ يف تاوطخ يف مهعسوت نأ نيدكؤم ،ةيرولف  
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تابكرمو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لوكوتوربلا طباوض نع همظعم يف جتن اهمادختسا  
خانملل ةماه عفانم ققحي نأهنأش نم كلذب مايقلا نأو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا هنإ نورخآ لاقو .  

اوزواجت م ورديهلا نوبركلا تابكرمل فارطألاىدصتت الأ يغبني   إ ،ىرخأ ءايشأ نمض ،نيلئاق ،ةيرولف
. خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا راطإ يف اهل يدصتلا بسنألا نم هنأو ،لوكوتوربلا قاطن
تلا صلختلا تايدحت نإاولاق ،كلذ ىلع ةوالعو ةيرولف ةيرولك ورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيرد 

نوبركلا تابكرمل ةيويحلا لئادبلا نأو ،ةمئاق لازت ال نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم ريمدتو 
نيعتي هنأب نيلثمملا نم ريثك فرتعا ،هسفن تقولا يفو . تاعاطقلا عيمج يف ةحاتم تسيل ةيرولفورديهلا
  . يملاعلا رارتحالا ثادحإل ةيلاعلا تاناكمإلا تاذ لئادبلل خانملا ىلع ةيبلسلا راثآلا ثحب

ىرخألا ةيئيبلا تاقافتالا عم رزآتلا هجوأ زيزعت ةرورض ىلع نيلثمم ةدع ثح ،ددصلا اذه يفو   -١٩٧
  .لوكوتوربلا ذيفنت نع ةئشانلاو خانملا ريغتب ةقلعتملا ضرعألا اياضقلل يدصتلا لجأ نم فارطألا ةددعتملا

لثمي ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا تاقيبطت يف ةصاخ ،ليثيملا ديمورب مادختسا لاز الو   -١٩٨
مادختسا ىلع فارطألا اوثحو ،ًاينقتو ًايداصتقا ةيويح لئادب دوجو نيلثمملا ضعب ظحالو . قلق ردصم
 هابتنالاةيمان نادلب نم نولث  ممهجوو. نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا تاقيبطت يف ةصاخ ،ليثيملا ديمورب
نيسحتضعبلا حرتقاو. تايجولونكتلا لقنو لئادبلا نأشب تامولعملا مساقت ةرورض ىلإ ءارجإ   دصر لا 
تاجلاعمو رجحلا تاقيبطت نم دحلل ربكأ ةجردب ةيجيتارتسا لئاسو اهرابتعاب ةراجتلا ريياع ملق يسنتلاو
  .نحشلا لبق ام

داوملا نم ةديازتملا تايمكلا ريمدتو ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نامض نأ ى لع نيلثمملا نم ريثك قفاوو  -١٩٩
ةقبط ةيامحل ةلوذبملا دوهجلا زيزعت هنأش نم ،فراصملا يف دوجوملا كلت كلذ يف امب ،نوزوألل ةدفنتسملا 

ماعتلا نع اوزجع م. خانملا ريغت راثآ نم فيفختلاو نوزوألا  عم ل إ ةيمانلا نادلبلا يلثمم نم ددع لاقو
ددعتملا قودنصلا اوبلاطو ،ةيلاملاو ةيداملا دراوملا ىلإ راقتفالا ببسب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم 

لا  تايجولونكت ريوطت يف هدلب حاجن نع نيلثمملا دحأ ثدحتو . ا اذه يف ةدعاسملا ميدقتب فارطألا
  .عوضوملا اذه نع تامولعملا مساقت ضرعو ،ةلاعف ريمدت

رودىدأيسسؤملا زيزعتلا نإ نيلثمملا نم دد ع لاقو  -٢٠٠ ماهًا  ذيفنت ىلع ةيمانلا نادلبلا ةردق ءانب يف ًا   
نوبركلا تابكرم نم صلختل اب عارسإلا لجأ نم يسسؤملا زيزعتلل رمتسم ليومتب اوبلاطو. لوكوتوربلا
رجحلا تاقيبطت ل كلذ يف امب ،ليثيملا ديمورب كالهتساو جاتنإ ىلع ءاضقلاو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا

هذ   عورشملا ريغ راجتالا ةبقارمو ؛نوزوألل ةدفنتسملا ةقيتعلا داوملا ريمدتو ؛نحشلا لبق ام تاجلاعمو
  .ةعورشم ريغ قرطب اهنم صلختلاو ،داوملا

نيترقفلل ًاقفو فرطك لماعي نأب هدلب بلط يف رظنلا ةداعإ فارطألا هنايب يف لابين لثمم دشانو   -٢٠١
ةداملا نم٩ و٨ ءزجلا لالخ اهمدق يتلا ججحلا ًارركم ،لايرتنوم لوكوتورب نم ٤     . يريضحتلا 

معد بلطو . هتاليدعتو لوكوتوربلا ىلع قيدصتلاب هتموكح مازتلا نادوسلا بونج لثمم دكأو  -٢٠٢
  .لوكوتوربلا فادهأ قيقحت نم نادوسلا بونج نيكمتل فارطألا

ديمجتلا تايجولونكت ةيمهأ ىلإ ،ةيموكح ريغ ةمظن م وهو ،ديربتلل يلودلا دهعملا لثمم راشأو  -٢٠٣
دوهجلا قيسنتب ىصوأو . ةيرادملا قطانملاب ةيمانلا نادلبلا يف ةصاخ ،ثيدحلا ناسنإلا ةايحل ةبسنلاب ديربتلاو
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جاتنال بيردتلا ىلع زيكرتلابو ،خانملا ريغت نأشب ةيراطالا ةيقافتالاو لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف 
ةضفخنم تاردقتاذ لئادب مادختسال زفاوح ميدقتو ،لض فأ ديربت تايواح رارتحالا ثادحإ ى لع 
  .فارطألا ةفاك بناج نم تامولعملا مادختساو رفاوت نيسحتو ،يملاعلا

زارحا مدعو ةدايقلا قافخإب هتفصو امل اهفسأ نع ةيموكحلا ريغ تامظنملا ىدحا ةلثمم تبرعأو   -٢٠٤
لوكوتورب بجومب ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا نأشب تاشقانملا يف مدقت
ورديهلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخ ةنومضم لئادب مدختست تامظنم ةدع لمع ىلإ تراشأو . لايرتنوم
ةمدخل لايرتنوم لوكوتوربو ةيسايسلا ةيلمعلا مادختسا ئست  ةيئايميكلا ةعانصلا نإ تلاقو ،ةيرولف
عيراشملا ليومت نع فقوتلاب فارطألا تبلاطو ،ةئيبلا ةمالس باسح ىلع ةصاخلا ةيراجتلا اهحلاصم  
  .ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع ةمئاقلا

يف اهدامتعاب ىصوملا تاررقملا يف رظنلاو يريضحتلا ءزجلل نيكراشملا نيسيئرلا ريرقت   -ًاس داس
يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا  
  لايرتنوم لوكوتورب

ىلع هنأ ىلإ اوراشأو . عامتجالا ءانثأ ةفلتخم ًاطاقن يريضحتلا ءزجلل ناكراشملا ناسيئرلا لوانتو  -٢٠٥
لئاسملا نم ددع يف ريبك مدقت زرحُأ هنأ الإ ،ةبعص تناك يريضحتلا ءزجلا ءانثأ تاضوافملا نأ نم مغرلا 

مهرود ىلع لاصتالا ةقرفأ ءاسؤر ىلإو ،ةمخضلا اهدوهج ىلع فارطألا ىلإ ركشلا هيجوت دعبو . ةماهلا
ن يذلا نيرخآلا نيفظوملاو نييوفشلا نيمجرتملا ىلعو ،اهتينهمو زاتمملا اهلمع ىلع ةنامألا ىلإو ،يدايقلا
اذه ءا نثأ تدمتعا يتلا تاررقملا عيراشمب اوداشأ ،اهلمع زاجنإ فارطألل حاتأ امم ،راتسلا ءارو نم نولمعي
  .فارطألا عامتجا بناج نم اهدامتعال ءزجلا

عبارلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل رشاعلا عامتجالا نم لك داقعنا ناكمو خيرات   -ًا عباس
  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو

وكح نمًاضرع ،ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ءانثا هنايب يف ،ارسيوس لثمم مدقو  -٢٠٦ عامتجالا ةفاضتساب هتم  
ًاررقم فارطألاتدمتعا ،ضرعلا اذه ىلع ءانبو. لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو عبارلا   

نيرشت ١٦-١٢نم ةرتفلا يف فينج يف فارطألل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا دقعي نأ ىلع صني   
واشتلاب ةبسانم ىرخأ تابيترت ذاختا مزلي مل ام٢٠١٢ربمفون /يناثلا ًاضيأ اودمتعاو . بتكملا ةئيه عم ر 
دقعينأ اهادؤم تاررقم سداسلا عامتجالا دعب انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل رشاعلا عامتجالا    
يف راوفيد توك لثمم نلعأ امك . دعب اميف امهديدحت متي ناكمو دعوم يف ،ةرشابم فارطألل نيرشعلاو

يف فارطألل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ةفاضتسا يف بغرت هتموكح نأ ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ءانثأ هنايب 
  .ةنامألا عم كلذب مايقلا ةيناكمإ ثحبتسو ،لايرتنوم لوكوتورب

  ىرخأ لئاسم  - ًا نماث
  .ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ءانثأ ىرخأ لئاسم يأ ثحب فارطألا لوانتت مل  -٢٠٧
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  عساتلا هعامتجا يف انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم اهذختي يتلا تاررقملا دامتعا  -ًا عسات
  :ررقي فارطألا رمتؤم نإ  -٢٠٨

ندنل تاليدعتو لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح : ٩/١ررقملا 
  لايرتنوم لوكوتوربل نيجيبو لايرتنومو نغاهنبوكو

انييف ة يقافتا ىلع تقدص يتلا نادلبلا نم ريبكلا ددعلاب حايترالا عم ًاملع اطيحي نأ  - ١
  ؛نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب ىلعو نوزوألا ةقبط ةيامحل

يناثلا نيرشت١يف ،هنأب ًاملع اطيحي نأ   - ٢ ناك ٢٠١١ربمفون /  قدص دق ًافرط ١٩٦،   
ىلع نغاهنبوك ليدعت ىلع قدص دق ًافرط ١٩٤و ،لايرتنوم لوكوتورب ىلع ندنل ليدعت ىلع  
و لايرتنوم لوكوتورب ىلع لايرتنوم ليدعت ىلع قدص دق ًافرط١٨٥و ،لايرتنوم لوكوتورب ًافرط ١٧١   
  ؛لايرتنوم لوكوتورب ىلع نيجيب ليدعت ىلع قدص دق

قفاوت وأ لايرتنوم لوكوتورب تاليدعت ىلع دعب قدصت مل يتلا لودلا عيمج ثحي نأ   - ٣
ةيامح ةلافكل ةيرور ض ةيملاعلا ةكراشملا نأ رابتعالا يف ةعضاو كلذ لعفت نأ ىلع اهيلإ مضنت وأ اهيلع
  .نوزوألا ةقبط

ةطشنأ ليومتل ينامئتسالا قودنصلاو نوزوألا ثوحب يريدمل نماثلا عامتجالا: ٩/٢ررقملا   
 انييف ةيقافتاب ةلصلا تاذ مظتنملا دصرلاو ثوحبلا

ررقملا يف ددحملا فدهلاب ًالمع ،نوزوألا ثوحب يريدم نأ ىلإ ريشي ذإ متؤمل١/٦  يف فارطألا ر  
ينطولا نيديعصلا ىلع ةيراجلا دصرلاو ثوحبلا جمارب نوضرعتسي ،نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا 

،كلتلبجاولا قيسنتلا ةلافك ضرغب يلودلاو  ةجلاعملا بلطتت يتلا تارغثلا نييعتو جماربلا    
نوزوألا ةقبط يف تارييغتلا دصر ةلصاوم مهملاو يرورضلا نم هنأب رقي ذإو رثألا مجح مهفو  

يف ريغت نم هبحاصي امو ،يرارحلا سابتحالا تازاغ تازيكرت ديازت ةجيتن نوزوألا ةقبط ىلع عقاولا 
،   نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا ذيفنتو ،خانملا

ررقملا ىلإ ريشي ذإو ينامئتسالا انييف ةيقافتا قودنص هبجومب فارطألا رمتؤم أشنأ يذل  ا٦/٢ 
،انييف ةيقافتاب ةلصلا تاذ مظتنملا دصرلاو ثوحبلا ةطشنأ ليومتل نوزوألا ةقبط ةيامحل   

دوهجلاو ،ينامئتسالا قودنصلل ةدع فارطأ اهتمدق يتلا تامهاسملا ىلإ ريدقتلا عم ريشي ذإو  
قودنصلا اهلومي يتلا ةطشنألا ذيفنتل نوزوألا ةنامأو ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا اهلذبت يتلا ةكرتشملا 

،الا  ينامئتس

نم مغرلا ىلع هنأ ،نماثلا مهعامتجا يف ،اوحضوأ دق نوزوألا ثوحب يريدم نأ ىلإ ريشي ذإو  
،٢٠٠٨ماع يف ،عباسلا مهعامتجا ذنم تاردقلا ءانب يف زرحملا مدقتلا  زاجنإلا بلطتي امم ريثكلا كانه نإف  ، 

وألا ثوحب يريدمل نماثلا عامتجالا ريرقتب ريدقتلا عم ًاملعطيحي  - ١  ؛نوز 
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  :يلي امب مايقلا ىلع فارطألا عجشي  - ٢
دصرلاو ثوحبلل يملاعلا عورشملل ٥٣مقر ريرقتلا يف ةدراولا تايصوتلا ىلع ةقفاوملا   )أ(  

  ؛ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملل عباتلانوزوألا لاجم يف 
دافنتسال يملع مهف نيوكتو تاسايق ءارجإ حيتت يتلا ثحبلا تاردق ىلع ظافحلا   )ب(

  :كلذ لمشيو ،ريغتملا يوجلا فالغلا يف هروطتو نوزوألا
اهنم ققحتلاويضرألا ماظنلاو سقطلاو ءايميكلل ةنرتقملا جذامنلا نيسحت  ‘١’   

ىرخألا ةيوجلا تايلمعلا رئاسو نوزوألا تارتماراب رابتعالا يف ذخأت ثيحب 
  ؛لضفأ وحن ىلع

تاسارد يف لجألا ةليوطل ا تانايبلاو تاسايقلا نم ةدافتسالا ةدايزو ةلصاوم  ‘٢’
  ؛ةيملعلا تايلمعلا

تالدعم ريدقت ىلإ ةيمارلا ةيساسألا ةيربتخملا تاساردلل معدلا ريفوت   ‘٣’
  ؛اهثيدحتو ةميدقلا تاسايقلا قيقدتو ،ةيئوضلا ةيئايميكلا تالعافتلا

مهف ل ًايساسأ ًارصنع دعت يتلا نوزوألاب ةقلعتملا ةمظتنملادصرلا تايلمع ىلع ةبظاوملا   )ج(
قوف ةعشألا يف تاريغت نم هب طبتري امو يوجلا فالغلا نيوكت يف لجألا ةليوطلا تاريغتلا دصرو 

  ؛اهجامدإو اهقاطن عيسوتو ،ضرألا حطس ىلع ةيجسفنبلا
ةقلعتملا نوزوألا ثوحب يريدمل عباسلا عامتجالا نع ةرداصلا تايصوتلا ذيفنت ةلصاوم   )د(

؛اةداعإ ىلع عيجشتلاو ،تانايبلا ظفحب    داعتساو ةظوفحملا تانايبلا زيهجت

وريدم ا   )ه(  ىصوأ يتلا تاردقلا ءانب ةطشنأ نم يلي ام ذيفنتو معدل ةيولوألا ءاطعإ
 :نوزوألا ثوحب

ةمظنملل عباتلا يوجلا فالغلل ةيملاعلا ةبقارملا جمانرب ةياعر تحت ،ةيلآ عضو   ‘١’
 ، عربتلا نم نادلبلا نيكمتل اهسفن ةمظنملا لالخ نمو ،ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا

، ،لامعتسالل ةحلاصو ةيعونلا ةديج تادعمب ةمظنملا قيرط نع يف اهرشن ةيغب    
ةبقارم تاطحمل ةيملاعلا ةيليغشتلا ةكبشلا زيزعتل ةليسو اهفصوب ةيمانلا نادلبلا 
فيلكت كلذ لمشي نأو ،ةيجسفنبلا قوف ةعشألا ةبقارم تاطحمو نوزوألا 

يوجلا فالغلل ةيملاعلا ةبقارملا جمانربل ةعباتلا ةي ملعلا ةيراشتسالا ناجللا
ةيملاعلا تاجايتحالل مييقت ءارجإب ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو نوزوألاب ةينعملاو 
نم ءاربخلا بيردت ةلافك ةرورض ىلإ ةراشإلا عم ،تادعملا عيزوت ةيغب ةماعلا 

 ؛ايجولونكتلا هذه ىلع ةيمانلا نادلبلا

نيينقتلاو نيينهملا ةكراشم معدل ينامئتسالا قودنصلا نم يلاملا معدلا ميدقت  ‘٢’  
 :ةيلاتلا لمعلا تاقلح يف ةيمانلا نادلبلا نم

ةعباتمك ٢٠١٣ماع يف اهدقع عمزملا ةيناثلا نوسبود لمع ةقلح   -أ   
ماع يف ةيكيشتلا ةيروهمجلا يف تدقع يتلا ةحجانلا لمعلا ةقلحل 

  ؛٢٠١١



UNEP/OzL.Conv.9/7-UNEP/OzL.Pro.23/11  

44 

يتلا ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو نوز وألا ةبقارمب ةينعملا لمعلا ةقلح  -ب 
عبرأ لك ةرم دقعت يتلا نوزوألاب ةينعملا ةودنلا راطإ يف مظنتس 

ماع يف ،ادنك ،وتنوروت ةنيدمب دقعنتس يتلاو تاونس   ؛٢٠١٢ 
ةطشنألا ةيلاعف مييقت نم مهنكمت ريبادت عضو ىلع نوزوألا ثوحب يريدم عجشي   - ٣

  ؛لبقتسملا يف تاردقلا ءانب ىلإ ةيمارلا
  :ينامئتسالا قودنصلاب قلعتي اميف  - ٤
ةيلام ةيعوط تامهاسم ميدقت ىلع ةلصلا تاذ ةيلودلا تامظنملاو فارطألا عيمج ثحي   )أ(

  ؛ينامئتسالا قودنصلل ةينيع وأ/و
،   )ب( ، ًايونسةلصلا تاذ ةيلودلا تامظنملاو فارطألا ةوعد لصاوت نأ ةنامألا ىلإ بلطي

، تامهاسم نع ًاريرقت فارطألا ىلإ ةلسرم ةوعد لكب قفرت نأو قودنصلل ةيعوط تامهاسم ميدقتل  
  ؛ًالبقتسم اهذيفنت عمزملا ةطشنألاو ةلومملا ةطشنألاو ةقباسلا تاونسلا

ديعص ىلع ام ةلصاوملةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا وعديو ةنامألا ىلإ بلطي   )ج(  واعت  
  ؛ينامئتسالا قودنصلا نم ةلومملا ةطشنألا

امهعسو يف ام الذبت نأ ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا ىلإو ةنامألا ىلإ ًاضيأ بلطي   )د(
ليومتلا ميدقت اعجشت نأو ،ينامئتسالا قودنصلا نم ةموعدملاةطشنألا يف يميلقإلا نزاوتلا قيقحتل   

  ؛نكمم ىوتسم ىلعأ ىلإ ينامئتسالا قودنصلا دراومب ءاقترالل يليمكتلا
ليغشت نع ًاريرقت ،رشاعلا هعامتجا يف ،فارطألا رمتؤم ىلإ مدقت نأ ةنامألا ىلإ بلطي  )ه(  

ينامئتسالا قودنصلا ماق يتلا ةطشنألا نعو ،هنم قافنإلاو هيف تامهاسملا نعو ينامئتسالا قودنصلا 
  ؛هئاشنإذنم اهليومتب 
ةطشنأب ةقلعتملا تامولعملا ميمعت ىلع نوزوألاب ةينعملا ةينطولا لاصتالا طاقن عجشي   - ٥

كلذ رمألا يضتقي امثيح ،ةطشنألا كلت قيسنت ىلعو ،م   .ادلب يف ةيملعلا ةطشنألاو دصرلا

ةيلاملا لئاسملا:٩/٣ررقملا   ناتينازيملاو نايلاملا ناريرقتلا:  
ررقملا ىلإ ريشي ذإ  ٨/٤، ةيلاملا لئاسملا نأشب   

يلاملا ريرقتلاب ًاملع طيحي ذإو ةرتفل نوزوألا ةقبط ةيا محل انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلل 
يف ةيهتنملا ٢٠١١ - ٢٠١٠نيتنسلا  لوألا نوناك٣١    ،٢٠١٠ربمسيد / 

،مّلسي ذإو ًالاعف اذيفنت انييف ةيقافتا ذيفنتل يرورض ل  مكم رصنع يه ةيعوطلا تامهاسملا ّنأب   

فتال ينامئتسالا قودنصلل ةيلاملا نوؤشلل ةزاتمملا ابحري ذإو  رادإ يف ةنامألا رارمتساب انييف ةيقا  
،  نوزوألا ةقبط ةيامحل
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  نيتنسلا ةرتفل ينامئتسالا قودنصلل يلاملا نايبلاب ريدقتلا عم ًاملع طيحي نأ   - ١
يف ةيهتنملا ٢٠١١-٢٠١٠ لوألا نوناك٣١  ماعل ةيلعفلا تافورصملا نع ريرقتلاو ٢٠١٠ربمسيد /   ،
؛ماعلا كلذل رارقإلا تايلمعب ةنراقم٢٠١٠   

غلبمب ٢٠١٢ماعل ينامئتسالا قودنص لا ةينازيم رقي نأ  - ٢ ةينازيمو ،ًارالود ٧٢٣ ٠٦٣   
غلبمب ٢٠١٣ماع  ماع ةينازيمو ًارالود ٧٣٥ ٦٢٢  غلبمب ٢٠١٤  يف نيبم وه امك ،ارالود ١ ٢٨٠ ٣١١   

نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا ريرقتب لوألا قفرملا 
 )٢(؛لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل

ماع يف ًارالود ١٢٠ ٠٦٣هتميق ام بحسب ةنامألل نذأي نأ   - ٣ غلبمو ٢٠١٢   
ماع يف ًارالود ١٣٢ ٦٢٢ غلبمو ٢٠١٣  ماع يف ًارالود ٦٧٧ ٣١١   ٢٠١٤، يلاوتلا ىلع ديصر نم ،   

 ؛ديصرلا كلذ ضفخ ضارغأل قودنصلا

فارطألا مايق ،هالعأ ٣ ةرقفلا يف اهيلإ راشملا بحسلا تايلمعل ةجيتن ،لفكي نأ  - ٤  
ماوعألل رالود ٦٠٣ ٠٠٠غلبمب ةيلامجإ تامهاسم دادسب  يف نيبم وه امك ٢٠١٤ و٢٠١٣ و٢٠١٢   

فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا ريرقتب يناثلا قفرملا 
 ؛لايرتنوم لوكوتورب يف

ا لع فارطألا عيمج ثحي نأ  - ٥ امهاسم بناج ىلإ ةددسملا ريغ ا  امهاسم عفدب موقت نأ ى
  .لماكلابو روفلا ىلع ةلبقملا

  انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل رشاعلا عامتجالا: ٩/٤ررقملا 
سداسلا عامتجالا عم بقاعتلاب انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل رشاعلا عامتجالا دقعي نأ 

لايرتنوملوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو  .  

 لايرتنوم لوكوتورب يف فارطأللنيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا تاررقم دامتعا   - ًارشاع 
  :ررقي فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نإ  -٢٠٩

ندنل تاليدعتو لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح : ٢٣/١ررقملا 
  لايرتنوم لوكوتوربل نيجيبو لايرتنومو نغاهنبوكو

انييف ةيقافتا ىلع تقدص يتلا نادلبلا نم ريبكلا ددعلاب حايترالا عم ًاملع اطيحي نأ   - ١
  ؛نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب ىلعو نوزوألا ةقبط ةيامحل

يف ،هنأب ًاملع طيحي نأ  - ٢ يناثلا نيرشت١  ناك ٢٠١١ربمفون /  قدص دق ًافرط ١٩٦،   
و ،لايرتنوم لوكوتورب ىلعندنل ليدعت ىلع ىلع نغاهنبوك ليدعت ىلع قدص دق ًافرط ١٩٤   

                                                           
)٢(  UNEP/OzL.Conv.9/7-UNEP/OzL.Pro.23/11. 
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و لايرتنوم لوكوتورب ىلع لايرتنوم ليدعت ىلع قدص دق ًافرط١٨٥و ،لايرتنوم لوكوتورب ًافرط ١٧١   
  ؛لايرتنوم لوكوتورب ىلع نيجيب ليدعت ىلع قدص دق

قفاوت وأ لايرتنوم لوك وتورب تاليدعت ىلع دعب قدصت مل يتلا لودلا عيمج ثحي نأ  - ٣
ةيامح ةلافكل ةيرورض ةيملاعلا ةكراشملا نأ رابتعالا يف ةعضاو كلذ لعفت نأ ىلع اهيلإ مضنت وأ اهيلع 

  .نوزوألا ةقبط

 ٢٠١٢ماعل ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ : ٢٣/٢ررقملا 
نكتلا قيرف هزجنأ يذلا لمعلا ريدقتلا عمظحالي ذإ تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولو  

،   هل ةعباتلا ةيبطلا ةينقتلا
ررقملل ًاقفو ،هرابتعا يف عضي ذإو ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادختسا نأ ٤/٢٥   يف ةيرولف، 

مادختسالا ءافعإلًالهؤم ربتعي ال ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ لئادب ترفوت اذإ ةيرورضلا تا   
،ًاينقت ةيدجم ةيحصلاو ةيئيبلا ةيحانلا نم ةلوبقمو ًايداصتقاو    

هيلإ لصوت يذلا جاتنتسالا ىلإ ريشي ذإو قاشنتسالا ةزهجأل ًاينقت ةلوبقملئادب د وجوبقيرف لا   
لا ةجلاعمل ةيجالعلا تابيكرتلا ضعبلةيرولفةيرولكلا نوبركلا تابكرم مدختست يتلا ةننقملا تاعرجلاب   وبر 

  ،نمزلا ةيئاوهلا بعشلا دادسناضرمو 
ليلحت هرابتعا يف عضي ذإو داوملا نم ةيرورضلاتامادختسالا تاءافعإ نأشب هتايصوتو قيرف لا   

ضرمو وبرلا جالعل مدختست يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عينصتل ةباقرلل ةعضاخلا دادسنا  
،ةيئاوهلا بعشلا   نمزملا

ةرقفلا بجومبةلماعفار طأ ةدع هتزرحأ يذلا رمتسملامدقت لا ببحري ذإو ةداملا نم١    يف ٥  
قاشنتسالا ةزهجأ ىلع اهدامتعا ليلقت  ةيرولفةيرولكلا نوبركلا تابكرم مدختست يتلا ةننقملا تاعرجل اب 

ثادحتسايفلمع نم يرجي ام عم  لئادبلا  ىلع اهلوصحو   ، قاوسألا يف اهحرطو ةيميظنتلا ةقفاوملا    
نل ا بحريذإو   أب شيدالغنب نالعإب مادختسال ةيرورض تامادختسا تانييعت لبقتسملا يف مدقت  

  ؛ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
ماع يفةيرولفةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتساو جاتنإب نذأي نأ   - ١   ٢٠١٢ 

قاشنتسالا ةزهجأ يف ةيرورضلا تامادختسالاةيبلتل ةمزاللا تايوتسملاب   وبرلا ةجلاعمل ةننقملا تاعرجلاب 
  ؛ررقملا اذه قفرم يف نيبم وه امك ،نمزملاةيئاوهلا بعشلا دادسنا ضرمو 

مدقت يتلا فارطألا ىلإبلطي نأ   - ٢ تارايخلا ةنجلل مدقت نأ تانييعت صيصختل تابلط   
مادختساللتانييعت صيصخت تابلطمييقت نم اهنكمت تامولعم ةيبطلا ةينقتلا  ريياعملل ًاقفو  ةيرورضلا تا 

ليلد يف ةدراولا ةلصلا تاذ ةقحاللا تاررقملاو ٤/٢٥ ررقملايف ةددحملا   تانييعت صيصخت بلط 
  ؛ةيرورضلا تامادختسالا

نأ ٢٠١٢ماع يف ةيرورضلا تامادختسالل تاءافعإ اهيدل يتلا فارطألا عجشي نأ   - ٣  
نم ةيلوأ ةروصب ةينالديصلا ة بترملا نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لوصحلا يف رظنت
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رفوتم تابكرملا كلت اهيف نوكت يتلاتانوزخملا تانوزخملا كلت مدختست نأ ةطيرش ،ديلا لوانتم يف ة   
ررقملا نم ٢ةرقفلا يف فارطألا عامتجا اهددح يتلا طورشلل ًاقفو    ؛٧/٢٨ 

نم تانوزخم اهيدل يتلافارطألا عجشي نأ  - ٤ نم ةينالديصلا ةبترملا   نوبركلا تابكرم   
 ةيرورضلاتامادختسالل تاءافعإ اهيدل يتلا فارطألا ىلإ ريدصتلل رفوتت نأ نكمي يتلا  ةيرولفةيرولكلا 

لاصتالا ةهجو تايمكلا هذ ٢٠١٢ماعل   نوزوألا ةنامأ غلبت نأ نوناك ٣١زواجتي  ال دعوميف    
  ؛٢٠١١ربمسيد /لوألا

ش ىلع اهعقوم ىلع ضرعت نأ ةنامألاىلإبلطي نأ   - ٥ تانوزخملا ليصافت تنرتنإلا ةكب   
؛ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملااهرفاوت لمتحملا    

ىلع لوصحلا يف ةلماك لاةنور ملا يخوتررقملا اذه قفرم يف ةجردملا فارطألا مزتلت   - ٦
ملا نمةيرولفةيرولكلا نوبركلا تابكرم ةيمك  قاشنتسالا ةزهجأ عينصتل مزاللا دحلا ىلإ ةينالديصلا ةبتر   

ةرقفلا يف هب نوذأم وه امل ًاقفوةننقملا تاعرجلاب لا نم امإ ،هالعأ١ ،  وأ نييلحملا نيجتنملا نم وأ تاد راو 
  ؛ةدوجوملا تانوزخملا نم

يأ قيوست وأ نيشدت رظحل ةيلحم طباوض نس يف رظنت نأ فارطألا ىلإ بلطي نأ   - ٧
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم م دختست يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم ةديدج تاجتنم
  ؛لبق نم اهيلع قفاوم تاجتنملا كلت تناك نأو ىتح

ةزهجأ تاجتنم ليجستب ةصاخلا ةيرادإلا ا   - ٨  ايلمع عيرست ىلع فارطألا عجشي نأ
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا لئادبلا ىلإ لاقتنالاب ليجعتلا لجأ نم ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا 

  ؛ةيرولف
ايجولونكتلا قيرف عم رواشتلا دعب ،كيسكملل ةنامألا هتحنم يذلا نذإلا ىلع قفاوي نأ   - ٩

نوبركلا تابكرم نم ةيرتم نانطأ ةتس ةيمكل ئراطلا يرورضلا مادختسالا نأشب ،يداصتقالا مييقتلاو 
ملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ جاتنإل ةينالديصلا ةبترملا نم١٢ -ةيرولف ةيرولكلا  ةرتفلا ةيطغتل ةننق   

٢٠١٢-٢٠١١.  

 ٢٣/٢ررقملا قفرم
ةيرورضلا تامادختسالل ا رولكلا نوبركلا تابكرم تايمك  قاشنتسالا ةزهجأ يف نوذأملا ةيرولف ةي

  )ةيرتملا نانطألاب (٢٠١٢ماعل ةننقملا تاعرجلاب 

  ٢٠١٢  فرطلا
  ٤٠،٣٥  شيدالغنب
  ٥٣٢،٠٤  نيصلا
  ٢٤،١  ناتسكاب
  ٢١٢  يسورلا داحتالا
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 ١١٣ –يرولف يرولكلا نوبركلا بكرمل ةيرورضلا تامادختسالا ءافع إ: ٢٣/٣ررقملا 
  يسورلا داحتالا يف ةيوجلا ةيئاضفلا تاقيبطتلا ضارغأل

ةينقتلا تارايخلا ةنجل و يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هارجأ يذلا مييقتلا ىلإريشي ذإ 
بكرمل ةيرورضلا تامادختسالل ءافع إىلع لوصحلاو نييعتلا نأش ب ،هل ةعباتلا ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا

،١١٣ -يرولف يرولكلا نوبركلا  يسورلا داحتالا يف ةيئاضفلا تاقيبطتلا يف همادختسا ضرغب  ،  
تامولعملا ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل مدق دق يسورلا داحتالا نأ ىل إريشي ذإو 

نوبركلا بكرم مادخ تسال ةبسنلاب لبقتسملاو رضاحلا تقولا يف ةلاحلاب قلعتي اميف ةبولطملا تاريسفتلاو
،١١٣ -يرولف يرولكلا ةيئاضفلا ةعانصلا يف    

ثيح نم ،يفي يسورلا داحتالاب صاخلا ديدجلا نييعتلا نأب تدافأ دق ةنجللا نأ ىلإ ريشي ذإو 
ةحاتم لئادب دوجو مدع كلذ يف امب ٤/٢٥ر رقملا بجومب يرورضلا مادختسالل ةيلهألا ريياعمب ،أدبملا  ،
،ًايداصتقاو ًاينقت ةيدجمو ةحصلاو ةئيبلا ةيواز نم ةلوبقم داوم وأ    

نع ثحبلاو ،ةمئالم لئادب مادختسال ةلوذبملا دوهجلاب عارسإلاب يصوت ةنجللا نأ ىلإ ريشي ذإو 
بكرم نم يجيردتلا صل ختلا لامكتسال ًاثيدح ةممصم تادعم دامتعاو ،لئادبلا عم ةقفاوتم داوم

،١١٣ -يرولف يرولكلا نوبركلا  لدعملا ينمزلا لودجلا نوضغ يف    
يرتم نط ةئام اهردق ةيمك كالهتساو جاتنإل ةيرورضلا تامادختسالا ءافعإب نذأي   - ١

تابكرم تاقيبطت يف اهمادختسال يسورلا داحتالا يف ١١٣ -يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم نم   
  ؛ةيئاضفلا ةعانصلا عاطق يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

يرولكلا نوبركلا بكرم داريتسا ةيناكمإل هيصقت ةلصاوم يسورلا داحتالا ىلإ بلطي   - ٢
، ١١٣-يرولف ةحاتملا ةيملاعلا تانوزخملا نم ةيئاضفلا هتعانص تاجايتحا ةيبلت ضرغب ةبولطملا ةيعونلا نم  
  ؛يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هب ىصوأ امل ًاقفو

صلختلا لجأ نم ةليدب تابيذم مادختسال هدوهجب عارسإلا يسورلا داحتالا ىلإ بلطي   - ٣
هردق ىصقأ دحب ةيئاضفلا ةعانصلا عاطق يف ١١٣ -يرولف يرولكلا نوبركلا بكرمنم يجيردتلا   

  ؛٢٠١٥ماع يف ًانط  ٧٥
لبقملا ه نييعت نم ءزجك يئاهنلا صلختلل ةطخ ميدقت يسورلا داحتالا ىلإ بلطي  - ٤

 ، يجيردتلا ضيفختلل تاوطخو ،عقوتم يئا  خيرات عم ،ةيرورضلا تامادختسالل ءافعإ ىلع لوصحلل
  .١١٣ -يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم ردصم نع تامولعمو 

  ٢٠١٣ماعل ليثيملا ديموربل ةجرحل ا تامادختسالا تاءافعإ: ٢٣/٤ررقملا 
يرف اريدقتلا عم ظحاليذإ   ماق يتلا لامعألا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا ق  

،  هل ةعباتلا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا

نم ريثكلا يف ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تانييعت يف ريبكلا ضيفختلاب مّلسي ذإو  
،   فارطألا
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ررقملا نم ١٠ةرقفلا ىلإ ريشي ذإو   ١٧/٩،  
رطألا عيمج نأ ىلإكلذك ريشي ذإو ةبلاطم ةجرح تامادختسال تاءافعإ تنيع يتلا فا  

رشع سداسلا عامتجالا يف هيلع قفتملا يبساحملا راطإلا مادختساب ا   انوزخم تانايب نع غالبإلاب
،   فارطألل

ملا ديمورب كالهتساو جاتنإب حمسي الأيرورضلانم نأب مّلسي ذإو  تامادختسالل ليثي   
ديموربل ةيلاحلا تانوزخملا نم ةبسانملا ةيعونلاو ةيفاكلا ةيمكلا بل يثيملا ديمورب رفوتي مل اذإ الإ ةجرحلا

،   هريودت داعملا وأ فراصملا يف دوجوملا ليثيملا
ءافعإ بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع نأبًاضيأ مّلسي ذإو ذخأت نأ ةجرحلا تامادختسال ا تا 

ليثيملا ديموربل ةيلاحلا تانوزخملا نم ةبسانم ةي عونو ةيفاك ةيمكب ليثيملا ديمورب رفوت ىدم رابتعالا يف
ليثيملا ديمورب كالهتساو جاتنإب صيخارتلا حنم دنع هريودت داعملا وأ فراصملايف دوجوملا   
،ةجرحلا تامادختسالل كلذب حيرصتلا وأ نذإلا وأ    

قفرم يف ءاب لودجلا يف ةن ٢٠١٣ماعل كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسمب  حمسي  - ١  يبملا  
مادختسالاتاجايتحا ةيبلتلةمز اللاو ررقملا اذه جرحلاتا  قفاوي دق فارطألا عامتجا نأ كاردإ عم ،ة  

اميف كلذو ، ٩/٦ررقملل ًاقفو ،مادختسا تائف ىلعو كالهتسالاو جاتنإلل ةيفاضإ تايوتسم ىلع 
جرحلاتامادختسالا تائفصخي  اهيلع قفتملا ة  ررقملا اذه قفرم يف فلأ لودجلا يف ةن٢٠١٣ماع ل   يبملا   

،ل يئانثتسالا عامتجالا ررقمو ررقملا اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلاب ًانهرفرط لك ردقبو ١/٤ -     ،
 ؛ةقبطنمطورشلا كلت نوكت ام 

فارطألا ىعست  - ٢ ليثيملا ديمورب تايمك صيخارت رادصإل   تامادختساللةمزاللا  
حيرصت وأتانوذأ رادصإ وأ ةجرحلا يف هيلع صوصنملا وحنلا ى لع اهصيصخت وأ تايمكلا هذهل تا 
فلأ لودجلا ررقملا اذه قفرميف   ؛ 

قفاويو ،ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تاربخل ةلصاوتملا ةمهاسملاب   - ٣   رقي
، ١-٤عرفلا يف هيلع صوصنم وه ام بجومب  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخا نم  

تاشقانم اهلالخ ىرج ب جرخت نأ ةنجللا ىلع نيعتي هنأ ىلع  ت ءارآلا يف قفاوت ةيلمع راطإ يف ا  ايصوت
يف ةمئالملا ةربخلا يوذ نم ءاضعألا ةكراشم لفكت نأ اهيلع نأو ،ةنجللا ءاضعأ عيمج نيب ةضيفتسم 

؛ا   ايصوت ةغايص

فرط لك د   - ٤  ريياعملا قيبطت نامضبهمازتلا هيلع قفاوم جرح مادختسا ب ىظحيدجي  
ررقملا نم١ ةرقفلا يف ةدراولا  ررقملا نم‘ ٢’ )ب (١ ةرقفلا يف هيلع صوصنملا رايعملا اميس الو ،٩/٦  
دنع ،٩/٦ حيرصتلا وأتانوذألا وأ ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا صيخارترادصإ   عم ، اهل تا 

تبفرطلك ةبلاطم  ذه ذيفنت نع نوزوألا ةنامأ ىلإريرقت ميدق  ال خيرات يفدنبلا ا  نم لو ألا زواجتي  
  ؛ررقملا اذه اهيلع قبطني يتلا تاونسلا نع رياربف/طابش
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ليلحت تانييعتلا هتسارد ىدل لفكي نأ يداصتقالا مييقتلا و ايجولونكتلاقيرف ىلإ بلطي   - ٥
نأو ليثيملا ديمورب لئادب مادختسا لامتحا ىلع ةيلحملاو ةينطولا نودو ةينطولا نيناوقلاو حئاوللا ريثأت 

  ؛ليلحتلا كلذل ًافيصوت ةجرحلا تامادختسالاتانييعت ن عهريرقت يف جردي 
ًامظن قبطت نأ ىلع ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ بجومب ةلماعلا فارطألا ثحي   - ٦

  .تاءافعإلا بجومب جتنملا ليثيملا ديمورب سيدكتعيجشت مدع ىلع ثحلل ةلاعف 

  ٢٣/٤ررقملا قفرم 
  فلأ لودجلا
قفتملا ةجرحلا تامادختسالا تائف   )ةيرتملا نانطألاب (٢٠١٣ ماعلاهيلع  

زرألا )٢٩،٧٦٠(ةلوارفلل ةيراجلا ناقيسلا   ايلارتسأ  ،)٢،٣٧٤(  
) دراودإ ريمألا ةريزج(ةلوارفلل ةيراجلا ناقيسلا ) ٧،٨٤٨(نيحاوطلا   ادنك

)٥،٢٦١(  
  )٣،٣١٧(ءانتسكلا   نابايلا
نيحاوطلا)٠،٨٢٢(ةيساسألا علسلا   ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةيذغألا ةجلاعم لكايهو ،   )٢٥،٣٣٤( ،

جلاعملاو فف   تايعرقلا )٣،٧٣٠(ا ريرتخلا محل لوقح )٣،٨٨٦(،   ،
لتاشملا تاتابن )١،٣٨١(ناجنذابلا  راهزألاو ةيقدنبلا رامثلاو هكاوفلا –،   

ةيناتسبلا راجشألا ةعارز ةداعإ )٠،٤٧٦( ةنيزلا تاتابن )٦،٢٣٠(،   ،
لفلفلا لوقح )٤٠،٨١٨( ةلوارفلا لوقح ،)٥،٦٠٤(،   )٤٦١,١٨٦( ،

مطامطلا لوقح )٣،٧٥٢(ةلوارفلل ةيراجلا ناقيسلا   ،)٩،١٠٧(  

  ءاب لودجلا
ماعل ا   ةيرتملا نانطألاب (٢٠١٣حومسملا كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسم(  

  ٣٢،١٣٤  ايلارتسأ
  ١٣،١٠٩  ادنك
  ١٣،٣١٧  نابايلا
  *٥٦٢,٣٢٦  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
  .ةرفوتملا تانوزخملا ًاصقان  *

  نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا: ٢٣/٥ررقملا 
رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب مادختسا نأشب يجيتارتسا يأر ريوطت ةميقب فرتعي ذإ 

،تانايبلانيسحت ةيمهأو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو  ضرغلا اذهل ةحاتملا    
تاجلاعمو رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب كالهتسا نع رمتسملا غالبإلا نأهرابتعا يف عضي ذإو   

رجحلا ضارغأل تامادختسالاو كالهتسالا ضارعتساو دصر لهسي نأ هنأش نم نحشلا لبق ام 
،   نحشلا لبق ام تاجلاعمو



UNEP/OzL.Conv.9/7-UNEP/OzL.Pro.23/11  

51 

ةرقفلا ىلإ ةصاخبو ١١/١٣ررقملا ىلإ ريشي ذإو  ط لك دوزي نأ ىلع صنت يتلا ،هنم٣،  فر  
لبق ام تاجلاعمو رجحلا تاقيبطت يف ًايونس ةمدختسملا ليثيملا ديمورب ةيمك نع ةيئاص حإ تانايبب ةنامألا

 ،   نحشلا
ةيامحل ةيلودلا ة يقافتالل ةعباتلا ةيتابنلا ةحصلا ريبادتب ةينعملا ةئيهلا ةيصوت ىلإًاضيأ ريشي ذإو 

يتلاو )٣(،ةيتابنلا ةحصلا ريبادت نم ريبدتك ليثيملا ديمورب مادختسا ضيفخت وأ لالحإنأشب تاتابنلا   
نيررقملاو ٢٠٠٨ماع يف تدمتعا  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا ناعجشي نيذللا ٢١/١٠ و٢٠/٦،   

  ،ةيصوتلا هذه ذيفنت ىلع
نيررقملا يف نيدراولا ‘‘نحشلا لبق امتاجلاعم ’’ و ‘‘رجحلا’’يفيرعت ىلإ ريشي ذإو   ٧/٥ 

، ١١/١٢و مئاوتم وحن ىلع امهقيبطت ةيمهأ ىلإو  ،  
ضارغأل ليثيملا ديمورب مادختسال لئادبلا ميدقت نيعتي ١٦ةفصاوملا بجومب هنأ ىلإ ريشي ذإو   ،

ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا راطإ يف تاتابنلا ةيامحل ةينطولا تامظنملا اهيلع تقفاو يتلا ةيتابنلا ةحصلا 
،   تاتابنلا

ةيقافتالل ةعباتلا ةيتابنلا ةحصلا ريبادتب ةينعملا ةئيهلا ةيصوت عابتا ىلع فارطألا عجشي  - ١  
ريبدتك ليثيملا ديموربل يلاحلا مادختسالا تانايب عيمجتو ليجست ةقدب يضقت يتلاو ،تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا 
ةمدختسملا ليثيملا ديمورب تايمكب ةقلعتملا تامولعملا كلذ يف امب ،ةيتابنلا ةحصلا ريبادت نم 

علسب قلعتي مادختسالا ناك ءاوس ،لاحلا ىضتقم بسح ،ةرخبملا داوملا فصوو ،تامارغوليكلاب  
  ؛ةفدهتسملا تافآلاو ،ةردصم وأ ةدروتسم

لولحب نوزوألا ةنامأ ىلإ يعوط ساسأ ىلع تامولعم ميدقت ىلإ ةرداقلا فارطألا وعدي   - ٢
راذآ٣١ نع٢٠١٣سرام /   :  

صاخلا ةيتابنلا ةحصلا تابلطتمل لاثتماللةمدختسملاليثيملا ديمورب ةيمك   )أ( نادلبب ة  
  ؛دصقملا

مادختسا قيرط نع اهؤافيتسا مزلي يتلا ةدروتسملا علسلل ةيتابنلا ةحصلا تابلطتم   )ب(
  ؛يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ تامولعملا ميدقتب ةنامألا ةبلاطمو ،ليثيملا ديمورب

ميدقتو ٧ةداملا يف اهيلع صوصنملا غالبإلا تابلطتمل لاثتمالا ىلع فارطألا ثحي   - ٣  ،
وعديو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا تاقيبطت يف ًايونس ةمدختسملا ليثيملا ديمورب ةيمك نع تانايب 
تامولعملاب ةنامألا غالبإ قيرط نع يعوط ساسأ ىلع تانايبلا هذه لثم لامكتسا ىلإ ةرداقلا فارطألا 

هلا ةيصوتب ًالمع ةعم    ؛ةيتابنلا ةحصلا ريبادتب ةينعملا ةئياو ةلجسملا ليثيملا ديمورب تامادختسا نع
ليثيملا ديمورب تانحشل ةددعتم تاجلاعم ءارجإب ةبلاطملا بنجت ىلع فارطألا عجشي   - ٤

  ؛نيعم سوريفب ةباصإلا رطخ نع غالبإلا متي مل ام

                                                           
لييذتلا )٢٠٠٨(ةيتابنلا ةحصلا ريبادتب ةينعملا ةئيهلل ثلاثلا عامتجالا ريرقت   )٣(  ،٦. 
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هيف رظني يك ،زجوم ريرقت ميدقت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي   - ٥
  :يلي ام نمضتي ،نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا

مدقي ةمظتنم ةفصب لايرتنوم لوكوتورب نم ٧ةداملا راطإ يف ةمدقملا تانايبلل ًاصيخلت   )أ(  
  ؛تانايبلا كلت تاهاجتال اليلحت

ليثيملا ديمورب مادختسا نع تانايبلا عمج قرطو تاءارجإ نأشب تاهيجوت ميدقت   )ب(
وأ ،قرطلاو تاءارجإلا هذه لثم دعب عضت مل يتلا فارطألل نحشلا لبق ام تاجلاعمو رج حلا ضارغأل
  ؛ةمئاقلا قرطلاو تاءارجإلا نيسحت يف بغرت

تامولعملا ىلإ ًادانتسا ريرقت ميدقت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي   - ٦
ماعلا قيرفلا هيف رظني يك ،هالعأ٢ةرقفلل ًاقفو ةمدقملا    ؛نيثالثلاو ثلاثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا ل 

نامض ةيفيك لوح تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأ عم رواشتلا ةنامألا ىلإ بلطي   - ٧
ةيقافتالل ةعباتلا تائيهلا نيب ةليدبلا تاجلاعملاو ليثيملا ديمورب تامادختسا نع تامولعملا لدابت نيسحتو 

لثم ىلع ةصاخلا تامظنملاو ةينطولا تاطلسلا لوصح ليهستل ةحاتملا مظنلا ن عو ،لايرتنوم لوكوتوربو
جئاتن نع نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ ريرقت ميدقتو ،تامولعملا هذه 

  .لوكوتوربلاو ةيقافتالا نيب ماع لكشب نواعتلا نعو ،رواشتلا اذه

ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالللماشلا ءافعإلا: ٢٣/٦ررقملا     
ريشي ْذإ ةيناكمإ سرادتفارطألا ىلإ هيف ب لُط يذلا ،٢١/٦ ررقملا ىلإ  داوملا نع ةضاعتسالا   

  ،٢٠١٠ماعل يلحرملا هريرقت يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهددح لئادبب نوزوألل ةدفنتسملا 
ريشيْذإو ق يذلا١١/١٥ررقملا ىلإ  ًاضيأ     ،  ءاغلإ اهنيب نم، رومأ ةلمجبهبجومب فارطألا تما

حشلاو طفنلاتارابتخا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لامعتسا ءاملا يف ةيلكلا طفنلاتانوبركورديهو م و   
  ،ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل لماشلا ءافعإلا نم

يذلا لمعلا نأب مّلس يْذإو ا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفهب موقي  ةدفنتسملا داوملا ديدحت ليداصتقال  
امبر يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملاو ،ةيليلحتلاو ةيربتخملا ضارغألا يف مدختست لازت اليتلا نوزوألل   

،ًاصخرم لازي ال نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةرفاوتملا لئادبلاو ،ةنيعم ريياعم يف ا    
ىدارف ًافارطأ كانه نأ ىلإ ريشي ذإو جومبةلماع  ةداملا نم ١ةرقفلا ب   لوكوتورب نم ٥   

ةدوجوملا لئادبلا قيبطتيف ةبوعص دوجو نع تغلبأ دق لايرتنوم  نع ا    عبارمادختسا ضاعتسي يتلا 
ءاملا يفطفنلاتا نوبركورديه طئالخو موحشلاو ،طفنلارابتخا ضارغ ألنوبركلا ديرولك  ا  ،  إ لوقتو

تامولعملا عمجل تقولا نم ديزملا ىلإجاتحت تاسايس راطإ عضوو     ،بسانم 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ح مسي  - ١ ىتح ،٥  لوألا نوناك٣١  ربمسيد / 

نع فارحنالاب ،٢٠١٤ مادختسا ىلع ضورفملا مئاقلا رظحلا  نوبركلا ديرولك عبار  رابتخا ضارغ أل 
ةيدرف تالاح يف ءاملا يف ةيلكلا طفنلاتا نوبركورديهوم وحشلاو ،طفنلا  اهفارحنإ نأفارطألا هذه ربتعت  
  ؛هرربي ام هل
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ًاقبط طقف ثدحي نأ يغبني ةفلاسلا ةرقفلا يف فوصوم وه امع فارحنا يأ نأ ح ضوي  - ٢
  :يلي امب قلعتي اميف ةصاخ ةفصبو ،ةيرورضلا تامادختسالا ءافعإل

حشلاو ،طفنلا رابتخا ضارغأ يف نوبركلا ديرولكعبارمادختسا  )أ(  تانوبركورديهوم و 
دعب ءاملا يفةيلكلا طفنلا ماع    ؛٢٠١٤  

ماعدعب لماشلا يربتخملا ءافعإلا نم لعفلاب ىنثتسم رخآ مادختسا يأ )ب(   ؛٢٠١٢  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلإ بلطي   - ٣ تاءارجإ ذاختا ةلصاوم ٥   

 يف ةيلكلا طفنلاتا نوبركورديهوم وحشلاو ،طفنلا رابتخا ضارغأ يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لادبتسال
  ؛نكمم تقو عرسأ يف ءاملا

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلإ بلطي   - ٤ مدختست يتلا ٥  ديرولك عبار   
ةرقفلل ًاقبط ءاملا يف ةيلكلا طفنلاتانوبركورديه وأ م وحشلاو ،طفنلا رابتخا ضارغألنوبركلا   

يونس ًاريرقت دعت نأ،هالعأ ةروكذملا ١ مدقملااهريرقت بناج ىلإ ،ةنامألا ىلإ ًا  ةداملا بجومب    ٧ ، ةنس لك  
تايمك نع تامولعم كلذ يف امب ،ةلمعتسملا نوبركلا ديرولك عبار  ةعبتملا تاءارجإلا نع  مادختسا يف  
،يرجي ةليدب تاءارجإ وأ ق ئارط يأو ،ةداملا هذه فرطلا موقيس يذلا عقوتملا ينمزلا راطإلاو اهسرادت  
  ؛لماشلا ءافعإلا مادختساب هءانثأ

ىتح،الجؤينأ فارطألا عامتجاو ذيفنتلا ةنجلل يغبني   - ٥ ماع  ةلاح ثحب ،٢٠١٥    
عبار مادختسا ىلع ةباقرلا ريبادتللاثتمالا  م وحشلاو ،طفنلا رابتخا ضارغأل نوبركلا ديرولك 

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب ءاملا يف ةيلكلا طفنلاتا نوبركورديهو ةداملا نم ١  مدقت يتلا ٥   
فدهتسملا مقرلا نع فارحنا يأ نأ نيب ي، ٧ةداملا بجومب مدقت يتلا تانايبلا ريراقت عم ،ةنامألا ىلإ ًاليلد 

ىلإ عجري امنإ نوبركلا ديرولكعباركالهتسال  ةداملا كلت مادختسا   ؛هالعأ١ةرقفل ل ًاقفو     
دعاسملغالبإةرامتسا دعت نأ ةنامألا ىلإ بلط ي  - ٦ تامولعملا غالبإ ىلع فارطألا ة  

  ؛هالعأ ٤ةرقفلا بجومب 
يتلا تامولعملا ضارعتساب موقي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي   - ٧

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا اهمدقت  ةرقفلل ًاقفو ٥  فارطألا كلت دوزي نأو ،هالعأ ٤   
، لةدفنتسملا ريغ داوملا مادختسا ىلإ لاقتنالا قيقحت ق ئارطولبس نأشب ةروشملابو تامولعملاب  نوزوأل

؛فارطألا ةدعاسم يف زرحملا مدقتلاو،ةمدقملا تامولعملا نأشب يونس ريرقت دادعإو    
ا ىلإوقيرفلا ىلإ بلطي  - ٨ نأشب تامولعم دادعإ ،ةنامألا نم معدبو ،ةينعملا فارطأل  

، ئارط ىلإ لاقتنالا قيقحت ىلع فارطألا ةدعاسملةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا  ةليدب تاءارجإو ق
؛ضرغلا كلذ لجأ نم تامولعملاو دراوملاب ةمهاسملايف رظنلاىلإ فارطألا وعدي امك     

ليتلا ةيلودلا ريياعملا ضارعتسا يف هلمع ةلصاوم قيرفلا ىلإ بلطي   - ٩ داوملا مادختسا وخت  
ريياعملا هذهعضتيتلا تا مظنملا عم لمعلاو ،نوزوألل ةدفنتسملا نوزوألل ةدفنتسملا ريغ داوملا جاردإل ،   

  ؛ىضتقملل ًاقفوتاءارجإلاو 
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تائفب فارطألا رِّكذي  - ١٠ ريرقت نم عبارلا قفرملا يف ةدراولا ةيربتخملا تامادختسالا ةلثمأو   
 ، ررقملا بجومب ةلمكتسملا اهتغيصبوفارطألل عباسلا عامتجالا قيرفللةيلحرملا ريراقتلا يفو ١١/١٥    ،

  .ةيليلحتو ةيربتخم تامادختسا ربتعت يتلا تامادختسالا ديدحت يف ساسأك مدختست نأ نكمي يتلاو

  عينصت لماوعك ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تامادختسا: ٢٣/٧ررقملا 
ب ريدقتلا عمًاملع ذخأي ذإ ماعل يلحرملاريرقت لا  همدق يذلا ٢٠١١  مييقتلا و ايجولونكتلاقيرف  

،نأشبي داصتقالا ةطيسولا لماوعلا    
ركذ  ر نأ  بي ذإو تامادختسا نأشب ١٠/١٤رقملاب نيدراولا ءابو فلأ نيلودجلا لماوع  

تاررقملاب اهلامكتسا مت - عينصتلا   ،٢٢/٨، و٢١/٣، و١٩/١٥، و١٧/٧، و١٥/٦ 
نأ ظحالي ذإو ماعليلحرملاريرقت لا  تامولعملا رابتعالا يف ذخأي قيرفلا همدق يذلا ٢٠١١    

ًاقفو لايرتنوم لوكوتورب ذيفنت لفارطألا ددعت ملاقودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللاو فارطألا اهتمدق  يتلا
  ،٢١/٣ ررقملل

نأ ظحالي ذإو ماعليلحرملاريرقت لا  فذح حرتقي قيرفلا همدق يذلا٢٠١١   نم ةيلمع  ٢٧  
  ،٢٠٠٩ يف عينصتلالماو عتامادختسا نع تغلبأ طقف فارطأ ةعبرأ نأ ىلإ ريشيو فلأ لودجلا 

،ظحالي ذإو    ءاب لودجلا يف نيبم وه امم ًاريثك لقأ تاثاعبنا نع تغلبأ فارطألا مظعم نأ ريدقتلا عم
 ةدايز يف عينصتلالماوع تامادختسا نم تاثاع بنالا هيدؤت نأ نكمي يذلا رودلاب فرتعي ذإو

ارزيكرت ،عب  تاثاعبنالا هذه نم دحلا ةرورضو يوجلا فالغلا يف نوبركلا ديرولك    
، ر ريشي ذإو رقملل ًاقفو  ٤/١٢ ، ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ةليلقلا تايمكلا تاثاعبنا نأ ىلإ  ،

فيرعتلا بسح ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ربتعت  ال ،عينصت لماوعك اهمادختسا نم تاثاعبنالا كلذ يف امب
نم١ ةداملا هيلع صنت يذلا   ،   لايرتنوم لوكوتورب

ملا نأ ىلإًاضيأ ريشي ذإو ر   داوملا تاثاعبنا نم دحلل تاوطخ ذاختا ىلع فارطألا ثحي ٤/١٢رق  
تاثاعبنالا هذه ديلوت بنجت ليبق نم تاوطخ كلذ يف امب ،عينصت لماوعك ةمدختسملا نوزوألل ةد   فنتسملا
،  ريمدتلا وأ ءاوتحالا وأ ،تايلمعلا رييغت وأ ،ةيلمعلا مكحتلا تايجولونكت مادختساب تاثاعبنالا ضيفختو

عبار مادختسا فينصت ىلع فارطألا هيف تقفتا يذلا ١٩/١٥ررقملا ىلإ كلذك ريشي ذ إو  
مونومجاتنإل نوبركلا ديرولك ،لللماعك ًامادختسا هرابتعاب لنيافلا ديرولك ر     عينصت

ءابو فلأ نيلودجلا ثيدحت ررقي  - ١ ر يف نيدراولا   ؛ر١٠/١٤رقملا  رقملا اذه قفرم يف نيبملا    
ًاقفو عينصتلا لماوع تامادختسا نع تامولعم دعب مدقت مل يتلا ف ارطألا ثحي  - ٢

هاصقأ دعوم يفو ،ةعرسلا هجو ىلع اهميدقت ىلإ ردابت نأ ٢١/٣ و١٠/١٤نيررقملا يف بولطملل   ،
  ؛٢٠١٢سرام /راذآ ٣١
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دوجو ىلإ تراشأو ٢١/٣ررقملل ًاقفو تامولعم تمدق يتلا فارطألا رّكذي   - ٣  
ةعضاخلا داوملا نأشب اميس ال ،تامولعملا نم ديزم ميدقت ىلإ ردابت نأ ،اهيدل عي نصتلل لماوع تامادختسا

جذومنلا كلذ يف مدختسي نأو ١٠/١٤ررقملا هيلع صني امل ًاقفو ،عينصتلا لماوع تاقيبطتو ةباقرلل   ،
  ؛نوزوألا ةنامأ ىدل حاتملا

يف رظنلا ةداعإ ىلع ءاب لودجلا يف ا   - ٤  غالبإو ىوصقلا اهميق ايب دراولا فارطألا ثحي
يف ًاصوصخو ،ميقلا كلت ضيفخت ا   متي نأ نكمي يتلا ةقيرطلاب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف

  ؛تفقوت يتلا عينصتلا لماوع تامادختساب لصتي ام
ريرقت يف ،لبقتسملا يف تامادختسالا ضعب تفقوت املك ،رظني نأ قيرفلا نم بلطي   - ٥

تاحرتقملل ًاقفو تاثاعبنالل ىوصقلا دودحلا يفو كالهتسالا وأ عينصتلا تايل مع يف ةلباقم تاضيفخت
  ؛لبقتسملا يف ءاب لودجلاب ةصاخلا

ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يناثلاعامتجالا ىلإ مدقي نأ قيرفلا نم بلطي   - ٦  
ةاعارم عم ،عينصتلا لماوع تامادختسا نأشب اهيلإ لصوتي يتلا جئاتنلا ثيدحت نمضتي ًازجوم ًاريرقت  
  :كلذ يف امب ،ةقباسلا ةيئاصقتسالا تاساردلا نم ةدمتسملا ةلصلا تاذ تامولعملا

؛عينصت لماوعك نوزوألل ةد  )أ(    فنتسملا داوملا اهيف مدختست يتلا تايلمعلل ماع درس
؛عينصتلا لماوع تامادختسا يف نوزوألل ةد  )ب(    فنتسملا داوملا لئادب نع تامولعم
ًاقفو اهنع غلبملا عينصتلا لماوع تامادختسا يف ةمدختسملا تايمكلا نع تامولعم   )ج(

؛لايرتنوم لوكوتورب نم٧ةداملل     
ا   )د( امادختسال ةجيتن نوزوألل ةد  فنتسملا داوملا نم ةيريدقتلا تاثاعبنالا نع تامولعم

  ؛خانملا ىلعو نوزوألا ةقبط ىلع اهريثأتو عينصت لماوعك
  ؛اهنم دحلاو عينصتلا لماوع تامادختسا تاثاعبنا بنجتل ةيلمعلا ريبادتلا  )ه(
 يناثلاعامتجالا يف عينصت لماوعك ةباقرلل ةعضاخلا داوملا مادختسا يف رظنلا ديعي نأ   - ٧

؛ةيوضعلا حوتفملالماعلا قيرفلل نيثالثلاو    
باسح ض رغب ،لنيافلا ديرولك رمونوم جاتنإ يف نوبركلا ديرولك عبار مادختسا ربتعي  - ٨

نوناك ٣١خيرات ىتح ةطيسو ةدامل مادختسا ةباثمب ،ةيئانثتسا ةروصبو ،كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسم   
  ؛٢٠١٢ربمسيد /لوألا

مادختسا ةيلمع ضارعتساب موقي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي   - ٩
ةجاحلا تعد اذإ فارطألا رئاس ىدلو ،دن هلا يف ،لنيافلا ديرولك ريمونوم جاتنإ يف نوبركلا ديرولك عبار

  .٢٠١٢ماعل يلحرملا هريرقت يف ضارعتسالا اذه جئاتن مدقي نأو ،كلذل 
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ررقملا قفرم  ٢٣/٧  
  عينصت لماوعك ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تامادختسا ةمئاق: فلأ لودجلا

  اهل حومسملا فارطألا  ةداملا  عينصتلالماوع قيبطت   مقرلا
دختساىلع ءاضقلا ١ نيجرتينلا ديرولك يثالث ما  

  تايولقلاو رولكلاجاتنإ يف 
،  نوبركلا ديرولك عبار يبوروألا داحتالا

تايالولا ،ليئارسإ 
  ةيكيرمألا ةدحتملا

زاغلا صاصتما قيرط نع نيرولكلا عاجرتسا  ٢
  تايولقلاو رولكلاجاتنإ ةيلمعل بحاصملا 

،  نوبركلا ديرولك عبار يبوروألا داحتالا
ةدح تملا تايالولا
  ةيكيرمألا

  يبوروألا داحتالا نوبركلا ديرولك عبار  رولكملا طاطملا جاتنإ ٣
، نوبركلا ديرولك عبار  نفلسملا رولكملا نيفليلوبلا جاتنإ ٤ تايالولا  نيصلا

  ةيكيرمألا ةدحتملا
  يبوروألا داحتالا نوبركلا ديرولك عبار  رميلوبلا نم ةيعانصلا فايلألا جاتنإ ٥
يرولكلا نوبركلا   ةيعانصلا فايلألا نم حاولأ جاتنإ ٦

  ١١-يرولف
ةدحتملا تايالولا 

  ةيكيرمألا
فئالسل يئوضلا يئايميكلا بيكرتلا  ٧

ا   اقتشمو ةيرولفوريبلا تارثيلوبلا ريتسكوربيب
يرولكلا نوبركلا 

  ١٢-يرولف
  يبوروألا داحتالا

ثيلوبلا تايئانثريضحت ٨ ةيلاع ةيرولفريبلا تار   
  فئاظولا

يرولكل ا نوبركلا
  ١١٣-يرولف

  يبوروألا داحتالا

ولكيسجاتنإ ٩   يبوروألا داحتالا نوبركلا ديرولك عبار  ميد 
  نيصلا نوبركلا ديرولك عبار  رولكملا نيبوربيلوبلا جاتنإ ١٠
رولكملا نيليثيالا لينيف تاتساجاتنإ ١١   نيصلا نوبركلا ديرولك عبار   
ليثيملا تينايسوزياتاقتشم جاتنإ ١٢   نيصلا نوبركلا ديرولك عبار   
ةدحتملا تايالولا  ناثيملا رولك ومورب  رميلوب ةمورب تنريتس ١٣

  ةيكيرمألا
ةنورملا ةيلاع نيلثيلوبلافايلأ جاتنإ ١٤ يرولكلا نوبركلا    

  ١١٣-يرولف
ةدحتملا تايالولا 

  ةيكيرمألا

ةنسلايف ةيرتملا نانطألاب ماقرألا عيمج(عينصتلا لماوع تامادختسا دودح : ءاب لودجلا  (  
  تاثاعبنالل ىصقألا دحلا  كالهتسالا وأ عينصتلا تايلمع  فرطلا
 ٣١٣ ١١٠٣  نيصلا
 ١٧ ١٠٨٣  يبوروألا داحتالا
 رفص ٣،٥  ليئارسإ
 ١٨١ ٢٣٠٠  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

عوم ٥١١ ٤ ٤٨٩،٥  ا 
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  نوبركلا ديرولك عبار تافالتخا ثحب: ٢٣/٨ررقملا 

قيرف ريرقتبًاملع ذخأي ذإ ىلإ ريشي يذلا يملعلا مييقتلا قيرفو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا    
فارطألا نم لك نم ةغلبملا كالهتسالاو جاتنإلا تانايب نم ةذوخأملا تاثاعبنالا نيب فالتخا دوجو 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  تاسايق نم ةفشتسملا كلتو ا ٥   ةلماعلا ريغ فارطألا كلت نمو  
، ا فالغلا   ىوجل

تامولعم مدقي فوسو هلمع لصاوي يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  قيرف نأ ىلإريشي ذإو 
،٢١/٨ررقملا يف بولطملا وحنلا ىلع  نوبركلا ديرولك عبارب ةقلعتملاو    

١ -   ، يملعلا مييقتلا قيرف عم نواعتلاب ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ
عاجرإ ىدم يف ةصاخ ةفصب ثحبلاو ،هديدحت مت يذلا فالتخالا كلذل ةلمتحملا ب ابسألا ثحب ةلصاوم
  : ىلإ فالتخالا اذه

ديرولك عبار نأشب ةددحم ةرتفل ةيليصفتلا تانايبلل قيقدلا ريغ وأ لماكلا ريغ غالبإلا   )أ(
  ؛جتنملا نوبركلا 

الغلا يف نوبركلا ديرولك عبارءاقب ةرتفنأشب نيقيلا مدع بناوج   )ب(   ؛ىوجلا ف  
ميلسلا دحلا نم لقأ ًاريدقت ةردقم وأ اهنع غلبم ريغ رداصم نم نوبركلا ديرولك عبار   )ج(

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نم لك بناج نم  ؛ا٥   ةلماعلا ريغ فارطألا كلتو    
كلذو هلامعأ نأشب ريرقت دادعإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلط ي نأ  - ٢

؛فارطألل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا ىلإ هعفرو هالعأ ةدراولا١ةرقفلل ةباجتسا     

 نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادب نع ةيفاضإ تامولعم: ٢٣/٩ررقملا 
نييملعلا ءاربخلا عم رواشتلاب ًاريرقت دعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ 

، فلا هيف رظنيل ،نيرخآلا ةرورضلا تضتقا اذإ ،نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قير
  :اهنيب نم رومأ ةلمج نع تامولعم نمضتي نأ ىلع

ًاينقت ةتبثملا ةيلاعفلا تاذ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكر مل لئادبلا فيلاكت  )أ(
؛ًايئيب ةراضلا ريغو ًايداصتقا ةيد    او

ةيد كرمل لئادب  )ب(  او ًاينقت ةتبثملا ةيلاعفلا تاذ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تاب
كلذ يف امب ،ةيلاعلا ةطيحملا ةرارحلا تاجرد فورظ يف اهمادختسال ةمئالملاو ًايئيب ةراضلا ريغو ًايداصتقا 

  ؛ىرخألا لماوعلاو ةءافكلا ىلع ةرارحلا تاجرد ريثأت ةيفيك
تابكرم نع ًالدب اهمادختسال ططخملا وأ لعفلاب ةمد ختسملا لئادبلا عاونأو تايمك  )ج(

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نادلب يف ا   نم ١اقيبطت بسح ةفنصم ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا  
؛ا٥ةداملا   ةلماعلا ريغ فارطألاو لايرتنوم لوكوتورب نم    

 .نييملعلا ءاربخلا عم رواشتلاب تارايخلل ةيئيبلاو ةيداصتقالاو ةينقتلا ىودجلا مييقت  )د(
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يداصتقالا مي يقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ليغشتلاو حيشرتلا تايلمع لامكتسا: ٢٣/١٠ررقملا 
  ةيعرفلا هتائيهو

ررقملا يف ةدراولا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخا ىلإ ريشي ذإ ةلدعملاو ٨/١٩   
  ،١٨/١٩ررقملا بجومب 

ىلإ ًاضيأريشي ذإو  ،  ٧/٣٤ررق ملا  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لمعو ميظنت نأشب
نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ءاربخلا ةكراشم ةدايز ىلإ ةيمارلا دوهجلا نأشب اميس  الو  
،نيسحتو) ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ( ٥ ةداملا نييفارغجلا نزاوتلاو تاربخلا    

ريش  صوصخلا هجو ىلعي ذإو تاصاصتخا نم١-٢عرفلا ىلإ    مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف    
، يداصتقالا هنزاوتو قيرفلا مجحب قّلعتملا ا يعارو،   يفارغجلا نزاوتل ي ٍلكشب ةيوضعلا زيزعت ىلإ ةجاحلا

ءاربخلل ةئاملا يف ٥٠ءاهز هتبسن ليثمت ىلإ لوصولا يف لثمتملا ماعلا فدهلا كلذ يف امب ،تاربخلا نزاوتو   
، ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فا رطألا نم   هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو قيرفلا يف

،كردي ذإو    ةلداعو ةفافش مهنييعت ريياعمو قيرفلا يف ءاربخلا نييعت ةيلمع نوكت نأ ىلإ ةجاحلا
نيعرفلا ىلإ كلذك ريشي ذإو تاصاصتخا نم٣-٢ و٢-٢  مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف    

احيشرتلا نأشبيداصتقالا فرطلا غَّلب ،   ي نأب يضاقلا مكحلا ًاصوصخو ،قيرفلاب ءاضعأ نييعتو قيرفلل ت
،   نييعتلاب تايصوتلا ميدقت لبق رواشتلل كلذو ،قيرفلا اهمدقي تاحيشرت ةيأب ةلصلا يذ

، ىقلتت نأل ةجا حلا كرديذإو  نوكي الأ نامضو قيرفلا نم ةدوجلا ةيلاعلا ةروشملا فارطألا
،شرتلا ةيلمع يف تارييغتلل   اهمدقي يتلا ةروشملا ةدوج وأ قيرفلا يف ةربخلا ىلع راض ريثأت حي

ماعل يلحرملا هريرقت يف قيرفلا نم ةمدقملا تامولعملاب ًاملع طيحي ذإو كلت ةصاخبو ، ٢٠١١ 
  ،٢٢/٢٢ررقملل ًةباجتسا ةمدقملا 

ا ةيعرفلا هتائيهوهل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا نا جللكشي نأقير فلاىلإ بلطي   - ١ ةتقؤمل  
تاربخلا يف ًانزاوت سكعتثيحب  ةيعوضومو ةلماش اهمدقت يتلا تامولعملاو ريراقتلا نوكت ىتح، ةمئالملا   

ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلا نع ةرداصلا ريراقتلا يف فيصوت ميدقت عم ةماعلا تاسايسلا  ثيح نم ةدياحمو
؛تائيهلا هذه ليكشت ديدحت ا   مت يتلا ةيفيكلل  

لا ىلإبلطي  - ٢ ىلإ وعدت يتلا ،هب ةصاخلا ةيرورضلا تاردقلا ةفوفصم لامكتسا قيرف  
رشنو ،ةنسلا يف نيترم ةتقؤملا ةيعرفلا هتائيهو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو ،قيرفلاب ءاربخ نييعت 

هذه نمضتت نأ بجيو. قيرفلل ةيونسلا ةيلحرملا ريراقتلا يف اهجاردإو ةنامألل يكبشلا عقوملا ىلع ةفوفصملا  
  ؛تاربخلا يف نزاوتلاو يفارغجلا نزاوتلا قيقحت ىلإ ةجاحلا ةفوفصملا

حيتي امب ،ةفوفصملا يف تامولعملا ةيافكو حوضو نم دكأتي نأ قيرفلا ىلإ ًاضيأ بلطي  - ٣  
ةيلمعو حيشرتلا ةيلمع نع تامولعملا نأ نم كلذك دكأتي نأو ،ةبولطملا تاربخلل لماك مهف ىلإ لصوتلا 

تنرتنإلا ىلع ةنام ألاعقوم ىلع ترشن دق ةيعرفلا هتائيهو قيرفلا لمعو قيرفلا تاصاصت خاو رايتخالا
  ؛هيلع عالطإلا لهسي لكشب
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صخي اميف نيلمتحملا ءاربخلا نم ةبولطملا تامولعملا دحوي نأ قيرفلا ىلإ كلذك بلطي   - ٤
  عرفلا عم ًايشمت ،ةتقؤملا ة يعرفلا هتائيهو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو قيرفلل تاحيشرتلا عيمج
ماعل يلحرملا ريرقتلا نم ٤-٥-٩ لماعلا قيرفلا هيف رظني يكل حيشرت ةرامتسا عورشم دعي نأو ٢٠١١   ،
  ؛نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا

 ،قيرفلاب تانييعتلل تاحيشرتلا عيمجىلع ةقفاوملا متت نأ نم دكأتلا قيرفلا ىلإ بلطي   - ٥
تانييعتلكلذ يف امب كراشملا ءاسؤرلا  لاصتالا تاهج لبق نم ةينقتلا تارايخلا ناجلل ني  فارطألل ةينطولا  
  ؛ةينعملا

ماتلا رواشتلاب تارايخلا ناجلل تاحيشرتلا عيمج متت نأ نم دكأتلا قيرفلا ىلإ بلطي   - ٦
  ؛ةينعملا فارطألل ةينطولا لاصتالا تاهج عم

تانييعت كلذ يف امب هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو قيرفلا يف تانييعتلا عيمج نوكت  - ٧  ،
  ؛تاونس عبرأ نع ديزت ال ةرتفل ،نيكراشملا ءاسؤرلا

لصت ةيفاضإ تارتفل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ءاضعأ وأقيرفلا ءاضعأ حيشرت ةداعإ زوجي   - ٨  
َّلكلتاونس عبرأ ىلإ ؛مهنم     

لا ءاضعأ عيمج ةمدخ ةرتف يهتنت،كلذ فالخبو  - ٩ ةينقتلا تارايخلاناجلوقيرف   هل ةعباتلا    
،٢٠١٤و ٢٠١٣ يماع ةياهنب يلاوتلا ىلع فارطألا بناج نم نييعتلا ةداعإ مدع لاح يف   كلذ لبق   
دعوملا ر نيذلا ءاربخلا ءانثتساب تاونس عبرأ ا،   ةقباس تاررقم يفدم تارتفل لعفلاب اوحش   ؛ 

يف هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو قيرف لا ةيوضع ةلاح يف رظنلا ةداعإ فارطألل زوجي  - ١٠
ديزملل ةجاح كانه تناك اذإ ،يلاوتلا ىلع فارطألل نيرشعلاو سداسلاو نيرشعلاو سماخلا نيعامتجالا 

  ؛تاحيشرتلا فارطألا مدقت يكل تقولا نم
لا يفًايلاح نولمعيءاضعأو ن وكراشم ءاسؤر اهيدل يتلا فارطألا وعدي  - ١١  ناجلو قيرف 

هل ةعباتلاةينقتلا تارايخلا تارقفلا عم ًايشمت ءاربخلا ءالؤه حيشرت ةداعإ ىلإ   ،٩ و٨ و٧  ررقملا اذه نم   
 كلذ يفرظني يكل   ؛يلاوتلا ىلع فارطألل نيرشعلاو سداسلاو نيرشعلاو سماخلا نيعامتجالا يف  

  ؛قيرفلل حيشرت ةداعإيأ ديكأتل ًارارق فارطألا ردصت نأ يرورضلا نم   - ١٢
ديزت ةرتفل دجوت ةتقؤم ةيعرف ةئيه يأ ديكأتل ًارارق فارطألا ردصت نأ يرورضل ا نم  - ١٣

  ؛ةدحاو ةنس نع
ةمئاق ٢٠١٢ماع نم ًارابتعاو ،تاونس عبرأ لك ،دكؤت نأ فارطألا ىلع نيعتي   - ١٤  ،

  ؛فارطألا تاجايتحا ةيبلتل ةبولطملا ةينقتلا تارايخلا ناجل
يكل موزللا دنعو نكمأ املك قيرفلا تاعامتجا رضحت نأ نوزوألا ةنامأ ىلع نيعتي   - ١٥

  ؛ةرورضلا دنع ةيرادإلا لئاسملا نأشب ةرمتسملا ةيسسؤملا ةروشملا مدقت
اوغلبُأ دق ةينقتلا تارايخلا ةنجل يف ددجلا ءاضعألا عيمج نأ نم دكأتلا قيرفلا ىلإ بلطي   - ١٦

وق ةنودموقيرفلا تاصاصتخاب حيحص لكشب قيرفلا تاصاصتخا يف ةناو هب ةصاخلا كولسلا دعا    مضمل



UNEP/OzL.Conv.9/7-UNEP/OzL.Pro.23/11  

60 

 ، مازتلالا ءاضعألا ءالؤه ىلإ بلط قيرفلل ةيليغشتلا تاءارجإلاو ةلصلا تاذ فارطألا تاررقمو  ي نأو
؛تاهيجوتلا هذ   

 يف ذخألا عم ،يحنتلاب ةقلعتملا ةيهيجوتلا هئدابم عورشم حقني نأ قيرفلا ىلإ بلطي  - ١٧
قيرفلا ىلإ همدقي نأو ىرخألا فارطألا ةددعتملا تايدتنملا يف ةيراسلا ةلثامملا ةيهيجوتلا ئدابملا رابتعالا  ،
  ؛فارطألا هيف رظنت يكل نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا

اهمدقي نأو ،قيرفلل نيكراشملا ءاسؤرلا نييعتل ةيهيجوت ئدابم دادعإ قيرفلا ىلإ بلطي   - ١٨
  ؛فارطألا اهيف رظنت يكل نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يفةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ 

نأ نم دكأتلل ةيعرفلا هتائيه نم ةئيه لك ءاضعأ ددع يف رظني نأ قيرفلا ىلإ بلطي   - ١٩
لماعلا قيرفلا ىلإ ءاضعألا دادعأ حيقنتب ًاحرتقم مدقي نأو ،ةئيه لك يف لمعلا مجح عم قستت اهتيوضع 

نزاوتلا ىل إ ةجاحلا ةاعارم عم ،فارطألا هيف رظنت يكل نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا
  ؛٧/٣٤ررقملل ًاقفو يفارغجلا 

قيرفلا ىلإ اهمدقي نأو ،ررقملا اذهل ًاقفو هتاصاصتخا لمكتسي نأ قيرفلا ىلإ بلطي   - ٢٠
  ؛فارطألا اهيف رظنت يكل نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا

ةيهيجوتلا ئدابمل ا قيبطت مدع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي  - ٢١
اهيلع فارطألا ةقفاوم نيح ىلإ١٨ و١٧ نيترقفلا يف ةروكذملا  .  

ر  ةنايص يف ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل لايرتنوم لوكوتورب ةلماعم: ٢٣/١١رقملا  
  ىرخألا ملعلا لود نم نفسلا كلذ يف امب ،نفسلا

ةداملا رابتعالا يف ذخأي ذإ نوزوألا ةقبطل ةد ايرتنوم لوكوتورب نم ءاب ٤   فنتسملا داوملا نأشب ل
صلختلا فد ريدصتلاو داريتسالا صيخارت رادصإل مظن ذيفنتو عضو فارطألا نم بلطت يتلاو  

نوزوألل ةقسنملاداوملا كالهتساو جاتنإ نم يجيردتلا  و ،ميجو ءابو ،فلأتاقفرملا يفةجردملا     ،ءاه 
تنوم لوكوتورب نأًاضيأ رابتعالا يف ذخأي ذإو يذلا جاتنإلا هنأ ىلع كالهتسالا ف    رعي لاير

،   تارداصلا هنم حرطتو تادراولا هيلإ فاضت
ةد مِّلسي ذإو  فنتسم داوم ىلع يوتحت تايجولونكتو تادعم اهنتم ىلع مدختست نفسلا نأب  

،   ةيلودلاو ةينطولا ةيئاملا تارمملا يف تايلمعلا ءانثأ نوزوألل
هرابتعا يف عضيذإو ألا نم ًاريثك نأ  تابلطتم نم نيقي ىلع تسيل مَل    ع لودك ةلجسملا فارط

،   لايرتنوم لوكوتورب بجومب نفسلا نع غالبإلا
يف لايرتنوم لوكوتوربل فارطألا اهيلإ أجلت يتلا ةفلتخملا تاريسفتلا ءازإ قلقلاب هرواسي ذإو  

،  ام نفسلل نوزوألل ةد  الا باسح يف أطخ ىلإ يدؤي دقاممفنتسملا داوملا عيبب لصتي ىلإ وأ كالهتس  
،   كالهتسالا نع غالبإلا يف توافت

داوملا عيبب ةصاخلا ةيلاحلا تامولعملا اهيف عمجت ةقيثو دادعإ نوزوألا ةنامأ ىلإ بلطي   - ١
لامعأ يف اهمادختسال ،ىرخأ لود مالعأ عفرت يتلا نفسلا كلذ يف امب ،نفسلل نوزوألل ةد   فنتسملا
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ةيفيك ،تامولعملا كلت لمشت نأو ىرخألا تامادختس الا نم كلذ ريغو نفسلا نتم ىلع ةنايصلا
ةد   فنتسملا داوملا كالهتسا ةجلاعمب ةلصتملا اياضقلا ددحتو ،تاعيبملا هذ  لصتملا كالهتسالل فارطألا باسح

 ، مَل  كلت نتم ىلع تامادختساللو علا نفس كلذ يف امب ،ةمدخلا نفسلا ةنايص يف ةمدختسملا نوزوألل
نيكمتل ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يناثلا عامتجالا ىلإ ةقيثولا ك لت مدقت نأو ،نفسلا

؛نأشلا اذه يف ر    رقم ذاختا نم فارطألل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا
نوكي نوزوألل ةد /و تاهيجوت يأ ةقيثولا ىلإ فيضي  - ٢  فنتسملا داوملا نأشب تامولعم وأ

  ؛اهنتم ىلع يرجت يتلا تامادختسالل نفسلل تاعيبملاب لصتي اميف فارطألل اهميدقت قبس دق
، ١ ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةقيثولادادعإ ىدل ،نوزوألا ةنامأ ىلإ بلطي   - ٣ رواشتت نأ  ،

ةيملاعلا ةمظنملاو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا عم ًاصوصخو ،ةلصلا تاذ ةيلودلا تائيهلا عم ،ةرورضلا دنع 
ةقيثولا ن   مض  ةيفيكو ةيلاتلا رومألا عم لماعتت تائيهلا هذه تناك اذإ امع تامولعم ت يكل ،كرامجلل

  :اهعم اهلماعت
؛نفسلا نتم ىلع اهمادختسال نوزوألل ةد  )أ(    فنتسملا داوملا يف ةراجتلا
؛نفسلا نتم ىلع نوزوألل ةد  )ب(    فنتسملا داوملا مادختسا

  ؛ةطشنألا هذه ةرادإ يف تائيهلا كلت هقبطت يذلا راطإلا نع ةماع ةرظن ميدقتو
داقعنا دعوم نم لقألا ىلع رهشأ ةتس لبق فارطألا عيمجل ةقيثولا حاتت نأ بلطي   - ٤

  ؛ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يناثلا عامتجالا
ناسين١هاصقأ دعوم يف ،نوزوألا ةنامأ ديوزت فارطألا ىلإ بلطي   - ٥  ،٢٠١٢ليربأ / 

نوزوألل ةد و نإ ،يلاحلا ماظنلا نع تامولعمب  فنتسملا داوملا ميظنت يف ،فارطألا همدختست يذلا ،دج
 ، نفسلا نتم ىلع اهمادختسال ،ىرخأ مَل  ع لودل ةعباتلا نفسلا نم كلذ يف امب ،نفسلا ةنايصل ةمدختسملا
اهيف نوكت ةلص تاذ تالاح يأ نعو ،نوزوألل ةد   فنتسملا داوملا كالهتسا باسح ةيفيك نع غالبإلاو

؛اومب تدوز دق ر دص وأ ا    دروتسا وأ ،نوزوألل ةدفنتسم دا
قفرم يف ةقباسلا ةرقفلا بجومب اهميدقت متي يتلا تامولعملا جاردإ ةنامألا ىلإ بلطي   - ٦

  ؛١ ةرقفلا يف ةبولطملا ةقيثولاب
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلاقيرف ىلإبلطي   - ٧ ريرقت ن   مض  ي نأ ماعل يلحرملا ه   

ىلع نوزوألل ةد ةقلعتملاةحاتملا تانايب لا نعًازجوم  ٢٠١٢  فنتسملا داوملاب كلذ يف امب ،نفسلا نتم  
ىلع ةداعلا يف مدختس   عاونأ نتمت يتلا تايمكلا ةيريدقتتايمكو ،نفسلانم ةفلتخم   ىلع ةدربملا داوملل    

؛تاثاعبنالل ريدقتو،نفسلانتم     
داوملاب ةقلعتملا ةبسانملا تانايب لا نم نكمي ام ميدقت ىلإ ،فارطألا نم نيرداقلا وعدي  - ٨

ةفلتخم عاونأ نتم ىلع ةداعلا يف مدختس   ت يتلا تايمكلا كلذ يف امب ،نفسلا نتم ىلع نوزوألل ةد  فنتسملا
دعوم يف قيرفلا ىلإ ،تاثاعبنالل ريدقتو نفسلا نتم ىلع ةدربملا داوملل ةيريدقت تايمكو ،نفسلا نم 

راذآ١هاصقأ   .٢٠١٢سرام / 
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 نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتل ةديدج تايجولونكت دامتعا: ٢٣/١٢ررقملا 
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهأشنأ يتلا لمعلا ةقرف ريرقت ريدقتلا عم ظحالي ذإ  

،٢٢/١٠ررقملل ةباجتسا  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت تايجولونكت نأشب    
برأ ةفاضإب تصوأ لمعلا ةقرف نأ ىلإريشي ذإو ريمدتلا تايلمع ةمئاق ىلإ تايجولونكت ةع  

ال هنأىلإتراشأو فارطألا نم ةدمتعملا  ةدحاو ايجولونكتب ذخألاب ةيصوتلل ةيفاك تامولعم دجوت   
،   ةيلاع ةردق ىلع يوطنت يتلا ايجولونكتلا اهرابتعاب

ةرقفلا ضارغأل ررقملا اذه قفرم يف ةنيبملا ريمدتلا تايلمعدمتعي نأ   - ١ داملا نم٥  نم ١ة    
عامتجالا ريرقتل سداسلا قفرملا يف ةجردملا تايجولونكتلا ىلإ تافاضإ اهرابتعاب ،لايرتنوم لوكوتورب 

تاررقملا بجومب ةلدعملاو )٤(فارطألل عبارلا   ؛١٤/٦ و٧/٣٥ و٥/٢٦ 
ريمدتلا ايجولونكت مييقت لصاوي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ   - ٢

ىتم فارطألل ًاريرقت مدقي نأو رفوتت دق ةيفاضإ تامولعم يأ ءوض ىلع ليثيملا ديموربل امز البلا سوقب
  ؛ًانكمم كلذ ناك ام

يتلا لئاسملا ةسارد لصاوي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ًاضيأ بلطي   - ٣
لا ةءافكل ءادألا ريياعمب قلعتي اميف٢٠١١ماعل يلحرملا هريرقت يف تريثُأ  ةءافكب ةنراقم ةلازإلاو ريمدت  

اهيف مدختست يتلا قفارملاب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتل ةبسنلاب ققحتلا ريياع مبقلعتي اميفو ،ريمدتلا 
يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ ًايئا   ًاريرقت مدقي نأو ،ةدمتعملا ريمدتلا تايجولونكت

  .نيثالثلاو

                                                           
)٤(  UNEP/OzL.Pro.4/15. 
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  ٢٣/١٢ررق ملا قفرم
  ةدمتعملا ريمدتلا تايلمع

  قابطنالا
  ةففخملا رداصملا  ةزكرملا رداصملا

    ءاه قفرملا  ميج قفرملا  ءاب قفرملا  فلأ قفرملا
ةعوم  ةعوم   ١ا ةعوم   ٢ا ةعوم   ١ا ةعوم   ٢ا ةعوم   ٣ا ةعوم   ١ا ١ا    

  

 cfcتابكرم 
  ةيلوألا

 cfcتابكرم   تانولاهلا
  ىرخألا

ديرولك عبا ر
  نوبركلا

مروفورولك 
  ليثيملا

HCFCs  ديمورب
  ليثيملا

  

   ٪٩٥  ٪٩٩،٩٩  ٪٩٩،٩٩  ٪٩٩،٩٩  ٪٩٩،٩٩  ٪٩٩،٩٩  ٪٩٩،٩٩  ٪٩٩،٩٩  ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك
                  
    ةددحم ريغ  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم  نوغرألا امزالب سوق
    ةددحم ريغ  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعمريغ  ةدمتعم  تنمسألا نارفأ

  ةددحم ريغ  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم ةدمتعم  نوبركلا ديسكأ يناثو نيجورديهلابيرارحلا لعافتلا 

  ةددحم ريغ  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم  ةددحم ريغ ةدمتعم  تازاغ ىلإ داوملا لوحت دنع نيجولاهلا ةلازإ زفح

  ةددحم ريغ  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم ةدمتعم ةددحم ريغ ةدمتعم  ةيرارحلا/ةيزاغلا ةدسكألا

  ةددحم ريغ  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم ةدمتعم  ةينويألا امزالبلا يف ةعفترم ةرارح ديلوت

  ةددحم ريغ  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم ةدمتعم  لئاسلا نقحلاب ديمرتلا

  ةددحم ريغ  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم ةدمتعم ةددحم ريغ ةدمتعم  رغصلا ةيهانتم تاجومب ةدلوملاةينويألا امزالبلا 

  ةدمتعم         ةبلصلا ةيدلبلا تايافنلا ديمرت
  ةددحم ريغ  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم ةدمتعم ةددحم ريغ ةدمتعم  نيجورتينلا امزالب سوق
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  قابطنالا
  ةففخملا رداصملا  ةزكرملا رداصملا

    ءاه قفرملا  ميج قفرملا  ءاب قفرملا  فلأ قفرملا
ةعوم  ةعوم   ١ا ةعوم   ٢ا ةعوم   ١ا ةعوم   ٢ا ةعوم   ٣ا ةعوم   ١ا ١ا    

  

 cfcتابكرم 
  ةيلوألا

 cfcتابكرم   تانولاهلا
  ىرخألا

ديرولك عبا ر
  نوبركلا

مروفورولك 
  ليثيملا

HCFCs  ديمورب
  ليثيملا

  

  ةددحم ريغ  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم ةدمتعم ةددحم ريغ ةدمتعم  يماسملا يرارحلا لعافملا

  ةددحم ريغ  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم ةدمتعم ةددحم ريغ ةدمتعم  لاقن امزالب سوق

ةدمتعم  ةدمتعمريغ  ةدمتعم  تالعافملاب ريسكتلا   ةددحم ريغ  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم 

  ةدمتعم  ةددحم ريغ  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم ةدمتعم  راودلا نوتألاب ديمرتلا
  ةددحم ريغ  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم ةدمتعم ةددحم ريغ ةدمتعم  ةرارحلا قئافلا يراخبلا لعافملا

  ةددحم ريغ  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم  ةدمتعم ةدمتعم  ناثيملاب يرارحلا لعافتلا
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نم ٢٠١٤ماع ريراقتل ةلمتحملا زيكرتلا تالاجم : ٢٣/١٣ررقملا  عبرأ لك ردصت يتلا ريراقتلا   
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفو ،يملعلا مييقتلا قيرفل تاونس  
 يداصتقالا

مييقتلا قيرف هب علطضا يذلا ةياغلل ديفملاو زاتمملا لمعلاب ريدقتلا عم ًاملع طيحي نأ   - ١  
يف ملاعلا قاطن ىلع مهؤالمزو يد اصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفو يملعلا

ماعل يعيمجتلا ريرقتلا كلذ يف امب ٢٠١٠ماعل اهودعأ يتلا مييقتلا ريراقت دادعإ    ؛٢٠١١، 
ماع يف ٢٠١٠ماعل اهريراقت لمكتست نأ ةثالثلا مييقتلا ةقرفأ ىلإ بلطي نأ   - ٢  ٢٠١٤ 

لوألا نوناك٣١لولحب ةنامألا ىلإ اهمدقت نأو  ف رظنيل٢٠١٤ربمسيد /  حوتفملا لماعلا قيرفلا اهي  
  ؛٢٠١٥ماع يف فارطألل نورشعلاو عباسلا عامتجالا مث ةيوضعلا 

ثدحأ يف قيرفلا رظني نأ ٢٠١٤ماعل ةيملعلا راثآلا مييقت قيرف ريرقتب قلعتي اميف   - ٣  ،
ةعش ألا يفونوزوألا ةقبط يف تاريغتلا ءارج نم ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع راثآلا نع ةيملعلا تامولعملا 

كلذ يف امبةيجسفنبلا قوف  ،:  
كلت طابترا ةيفيكو يويحلا فالغلا ىلإ لصت يتلا ةيجسفنبلا قوف ةعشألا راثآ   )أ(

  ؛ةيئيبلاو ةيجولويبلاو ةيئايزيفلا تايلمعلاب تاريغتلا
ناطرسلا عاونأ كلذ يف امب ،ناسنإلا ةحص ىلع ةراضلا ةيجسفنبلا قوف ةعشألا راثآ   )ب(
حلت يتلا رار  قوف ةعشألل ةعفانلا راثآلاو ضارمألا نم اهريغو ةيدعملا ضارمألاو نويعلاب ق ضألاو

  ؛ةيجسفنبلا
جاتنإ كلذ يف امب ،ةيجولوكيإلا مظنلا لمع ىلعو يجولويبلا عونتلا ىلع راثآلا   )ج(

  ؛ةيذغألا جاتنإ ليبق نم ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخ
  ؛ينابملا دييشت يف ةمدختسملا داوملا كلذيف امب ،داوملا ىلع ةيجسفنبلا قوف ةعشألا راثآ   )د(
نوزوألاةقبط ىلع ةرثؤملاداوملا نم ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع راطخألا   )ه(   ؛ 
يلي ام ىلع لمتشي نأ٢٠١٤ماعل يملعلا مييقتلا قيرف ريرقتب قلعتي اميف   - ٤  :  
يف امب ،لبقت سملا يف امهروطتو ةيريفسوتارتسلا ةقبطلا خانمو نوزوألا ةقبط ةلاح مييقت  )أ(

ةيريفسوتارتسلا ةقبطلا يف ئجافملا رارتحالا نم لاثملا ليبس ىلع ةجتانلا يوجلا فالغلا يف تاريغتلا كلذ 
  ؛(Brewer-Dobson)نوسبود  - ريوريبةرود ليجعت وأ 

ةيبطقلا ةقطنملا يف نوزوألا دافنتساو اكيتكراتنأةقطنم قوف نوزوألا بقث مييقت   )ب(  
تاجرد ىلع صاخ هجوب زيكرتلا عم ،نيترهاظلا نيتاه يف ةعقوتملا تاريغتلاو عيبرلا /ءاتشلا يف ةيلامشلا
  ؛يبطقلا يريفسوتارتسلا فالغلا يف ةرارحلا

قاستا ىدمو يوجلا فالغلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا زيكرت يف تاهاجتالا مييقت   )ج(
ةقبط ةلاح ىلع اهيلع يوطنت دق يتلا راث آلاو داوملا كلت كالهتساو جاتنإ نع ريراقتلا عم تاهاجتالا كلت

  ؛يوجلا فالغلاىلعو نوزوألا 
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يوجلا فالغلاونوزوألا ةقبط نيب لعافتلا مييقت  )د( يلي ام مييقت كلذ يف امب   ،:  
  ؛ةيريفسوبورتلا ةقبطلا خانم ىلع ةيبطقلا ةقطنملا يف نوزوألا دافنتسا رثأ  ‘١’
  ؛يوجلا فالغلا وراحبلا يف ةجودزملا راثآلا  ‘٢’

كلذكو ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو نوزوألا يف ةدوصرملا تاريغتلا ريسفتو فيصوت   )ه(
نمض خانملا ريغتل ةعقوتملا راثآلا رابتعالا يف ذخألا عم تاريغتملا كلتل ةيلبقتسملا تاهويرانيسلاو تاعقوتلا 

  ؛ىرخأ رومأ
، ةلصلا تاذ ىرخألا داوملاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا راثآ مييقت   )و( تدجو نإ ،نوزوألاب

، داوملا هذه ديدحتو ةللحتملا اهجتاونو ،ةيريفسوتارتسلا تاريثأتلاو نوزوألا دافنتسا ىلع ا  اردقو  
  ؛ىرخألا اهصئاصخو

  ؛نوزوألا ةقبط ىلع ىرخأ تاددهم يأديدحت   )ز(
يف قيرفلا رظني ٢٠١٤ماع ليداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقتب قلعتي اميف   - ٥  ،

  :ةيلاتلا تاعوضوملا جاردإ
كالهتسالاتاعاطقعيمج يف زرحملا ينقتلا مدقتلا   )أ(   ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت يفو،  
ةيكالهتسالا انوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ رصح   )ب(    ؛الامعتسا فلتخمو
يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ًايداصتقاو ًاينقت ةيد   )ج(  عم كالهتسالاتاعاطق ا لئادبلا  

  ؛يئيبلا اهءادأ رابتعالا يف ذخألا
مت يتلا فراصملا كلذ يف امب ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع ةيوتحملا فراصملا ةلاح   )د(

؛ا    رادإل ةحاتملا صرفلاو ةجرحلا تامادختسالاو ةيرورضلا تامادختسالا لجأ نم اهؤاقبتسا
ةداملا نم ١ةرقفلا ب جومب ةلماعلا فارطألا هجاوت يتلا تايدحتلا  )ه( لوكوتورب نم ٥   

ققحت ام ىلع ةظفاحملا يفو ليثيملا ديمورب لثم نم ةيقبتملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم صلختلا يف لايرتنوم 
  .داوملا كلت نم صلختلا لاجم يف لعفلاب

ىدل ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا هجاوت يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا : ٢٣/١٤ررقملا 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا   ٥  

ديدجتب ةينعملا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا لمعلا ةقرف ريرقت نأظحالي ْذإ   
ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا ةطشنأ ليومت ىلإ ةجاحلا نمضتي ال ٢٠١٤ - ٢٠١٢ةرتفلل دراوملا   

يف ةلهؤملا ةطشنألل ةيلاملا دراوملا عيمج نأ ىلإ ًارظن ٢٠١٤ - ٢٠١٢ث الثلا تاونسلا ةرتفل ايقيرفأ يف  ،
،  ًافلس اهدامتعا مت دق ةقطنملا

ًارشابم ًاطابترا طبترت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا ةديحولا ةداملا وه ليثيملا ديمورب ن  أكرديْذإو 
سكع لهسلا نم نأو )داصحلا دعب ام تاقيبطتو جاتنإلا(يئاذغلا نمألاب   ،،   اهنم يجيردتلا صلختلا راسم
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كلت ةيلاعف نأو ،ةيئايميكلا ريغو ةيئايميكلا لئادبلا مادختسا ةلصاوم يرورضلا نم نأ ىري ذإو  
،   رابتعالا يف ذخؤت نأ يغبني ليوطلا لجألاو طسوتملا لجألاو ريصقلا لجألا يف لئادبلا

ليثيملا ديمورب تاقيبطت ضعب نأقلقب ظحالي ذإو رومتلا ةجلاعم لثم ،لئادبلا ىلإ رقتفت لازت ال    
 ،   ةبوطرلا ةيلاعلا ةجزاطلا

لبق ام تاقيبطتو رجحلا عاطق يف صوصخلا هجو ىلعو ليثيملا ديمورب كالهتسا نأ كردي ذإو  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ريثك ىدل دارطاب ديازتي نحشلا  لوكوتورب نم ٥   

،   لايرتنوم
  ديمورب مادختسا ىلإ ةدوعلل ةريبك طوغض دوج ونع تغلبأ ةيقيرفألا ن ادلبلا ضعب نأبرقي ذإو

،ليثيملا    ًاعم اهتفلكتو اهرفاوت ثيح نم لئادبلا ةمادتسا مدع ببسب
يتلا ةيئايميكلا ريغو ةيئايميكلا لئادبلا ضعب نأ نع تغلبأ ةيقيرفألا نادلبلا ضعب نأ ظحالي ذإو 

ةيداصتقاو ةينقت ةددعتم بابسأل ةمادتسم ريغ لئادب تناك اي قيرفأ يف ليثيملا ديمورب نع ًاضوع تدمتعا
،/و   ةيميظنت وأ

وأ رظحلل ًايلاح عضخت اهيلع دمتعي يتلاو اهدامتعا مت يتلا ةيئايميكلا لئادبلا ضعب نأ كردي ذإو  
  ،لبقتسملا يف ًامامت اهرظح متيس

قلقلا هرواسي ذإو دعي ،ةيئايميكلا داوملا لئادب ضعب مادختسا نأ نم ةلاعف ريغو ةدقعم ةيلمع    
،   اهتفلكتب ةنراقم
ريش  حملا ةيامحل ايقيرفأ يف مدختسي ذإو  ي ليثيملا ديمورب نأ ىلإ يرقفلا دومعلا دعت يتلا ليصا  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ريثكلا تاداصتقال   ٥،  
ا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأهرابتعا يف عضي ذإو يلحرملا اهريرقت يف ته    ون دق ليثيمل

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نأ ىلإ ٢٠١١ويام /رايأ يف رداصلا ةداملا نم ١  لوكوتورب نم  ٥ 
يتلا ليثيملا ديموربل ةيقبتملا تامادختسال لةجرحلا تامادختسال لتانييعت ميدقت يف بغرت دق لايرتنوم 

  ،هدعب املو، ٢٠١٥ماعل ًةمئالم اهربتعت 
تامادختسالل تانييعت ميدقت اهبلطتي يتلا ةدقعملاو ةريسعلا ةينقتلا ةيلمعل ارابتعالا يف ذخأي ذإو  
،   ةجرحلا

رظنلا لايرتنوم لوكوتورب ذيفنت لفارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي   - ١
يف بولطملا مييقتلا ءارجإ دنع ،مييقتلاو دصرلل هيفظوم ريبك ىلإ بلطلا يف نيتسلاو سماخلا عامتجالا   
لئادب مادختسا ةمادتسا قيقحتل ةيجيتارتسا عضول تارايخ يف رظني نأ ، ايقيرفأ يف ليثيملا ديموربعيراش مل
  ؛ايقيرفأ يف ليثيملا ديموربل ةلاعف

يف رداصلا هريرقت ىلع ًاسيسأت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي  - ٢  ،
ظني نأ٢٠١١ويام /رايأ تانييعت دادعإب ةقلعتملا ريياعملاو ةيهيجوتلا ئدابملا تناك اذإ اميف ر ، 

نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ةلاح ةاعارمل ليدعت ىلإ جاتحت ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا   
ثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ ةلأسملا هذه نع ًاريرقت مدقي نأو٥ةداملا  ثلا ، 

  .نيثالثلاو
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  ٢٠١٤ -  ٢٠١٢ةرتفلل فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجت : ٢٣/١٥ررقملا 

ةرتفلل لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةينازيم دمتعي  - ١    
اهردق ٢٠١٤ - ٢٠١٢ نأب مهفلا ساسأ ىلع ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود  ٤٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 
ةعقوتم تامهاسم نم ر الود ٤٣ ٩٠٠ ٠٠٠ بد ت فوس ةينازيملا كلت نم ةدحتملا تايالولا تارالود نم ر

نأو ٢٠١١ - ٢٠٠٩تاونس ثالثلا ةرتفل ىرخأ رداصم نمو فارطألا ددعتملا قودنصلل ةقحتسم   ،
تاونس ثالثلا ةرتف ءانثأ قودنصلل ةقحتسملا دئاوفلا نم اهريبدت متي فوس رالود  ١٥ ١٠٠ ٠٠٠ غلبم

ا . ٢٠١٤ - ٢٠١١ اداصتقا رمت يتلا فارطألا ضعب نم ةقحتسملا تامهاسملا نأ ىلإ فارطألا ريشتو
غُلب٢٠١١ - ٢٠٠٩ةرتفلا لالخ لاقتنا ةلحرمب  ؛ةدحتملا تايالولا تارالودب ًارالود ٥ ٩٢٤ ٦٣٥  ت    

هردق دراوم ديدجت ساسأ ىلع فارطألا ددعتملا قودنصلل تاكارتشالا لودج دمتعي  - ٢  
، ٢٠١٣ماعل  ١٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣ و٢٠١٢ماعل ةدحتملا تايالولا تارالودب ًارالود  ١٣٣ ٣٣٣ ٣٣٤

يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا ريرقتل ثلاثلا قفرملا يف رهظي امك ٢٠١٤ماعل  ١٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣و  
 )٥(؛لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا

ةرتفلل لكك ةينازيملا طبر ،ناكمإلا ردقب ،نمضي ام ريبادتلا نم ةيذي فنتلا ةنجللا ذختت  - ٣
ةيا ٢٠١٤ - ٢٠١٢  هتياغ دعوم يف ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل يغبني هنأو ٢٠١٤  نم ١،   
ةرقفلل ًاقبط ةددحملا اهديعاوم يف ا ٥ةداملا   اكارتشا ددست نأ ررقملا نم ٧   ١١/٦.  

آ لجأ ديدمت:٢٣/١٦ررقملا  ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجت لمشيل تباثلا فرصلا رعس ةيل  
 ٢٠١٤ - ٢٠١٢ةرتفلا يف فارطألا 

ةرتفلا لمشيل تباثلا فرصلا رعس ةيلآ لجأ ديدمتب ةنازخلا نيمأ ىلإ زعوي نأ   - ١
 ؛٢٠١٤ - ٢٠١٢

ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا يف ا ديدست راتخت يتلا فارطألا موقت نأ   - ٢  امهاسم
يف هب لومعملا فرصلا رعس طسوتم ساسأ ىلع ا لايرتنوم لوكوتو رب  امهاسم باسحب ةيلحملا ا  المعب

 ؛٢٠١١رياني /يناثلا نوناك ١يف أدبت يتلا ةتسلا رهشألا ةرتفل ةدحتملا ممألا 

فرصلا رعس ةيلآب ًالمع ،ةيلحملا ا   - ٣  المعب ديدستلا راتخت ال يتلا فارطألا لصاوت نأ
؛هاندأ٤ةرقفلا ةاعارمب ًانهر ةدحتملا تايالولا تارالودب ع فدلا ،تباثلا   

ةرتف نوضغ يف هتامهاسم ديدستل اهراتخي يتلا ةلمعلا رييغت فرط يأل زوجي  ال هنأ  - ٤
 ؛٢٠١٤ - ٢٠١٢ثالثلا تاونسلا 

مخضتلا لدعم تابلقت زواجتت ال يتلا فارطألا ىلع ةيلآلا مادختسا ةيلهأ رصتقت نأ   - ٥
ةئاملا يف١٠ةبسن اهيف  تاونسلا ةرتفل ةبسنلاب يلودلا دقنلا قودنص نع ةرداصلا ةروشنملا ماقرألا قفو ،   

 ؛ةقباسلا ثالثلا

                                                           
 .ردصملا سفن  )٥(
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يفو لماكلاب فارطألا ددعتملا قودنصلل ا   - ٦  امهاسم ددست نأ ىلع فارطألا ثحي نأ
ررقملا نم ٧ةرقفلل ًاقفو ،نكمم تقو برقأ    ؛١١/٦ 

ر   - ٧ ةرتفلل دراوملا ديدجت دنع تباثلا فرصلا رعس ةيلآ مادختسا رقت اذإ هنأ ىلع قفاوي نأ
طسوتم ساسأ ىلع ا ديدست لا راتخت يتلا فارطألا موقت ،٢٠١٧ - ٢٠١٥  امهاسم باسحب ةيلحملا ا  المعب

ةتسلارهشألا ةرتفل ةدحتملا ممألا يف هب لومعملا فرصلا رعس يف أدبت يتلا   يناثلا نوناك١    .٢٠١٤رياني / 

 هتاينازيمو لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ريراقتلا: ةيلاملاو ةيرادإلا لئاسملا: ٢٣/١٧ررقملا 
ريشيذإ ررقملا ىلإ    ٢٢/٢١، ةيلاملا لئاسملا نأشب    

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلل يلاملا ريرقتلاب ًاملع طيحي ذإو  
لوألا نوناك٣١يف ةيهتنملا ، ٢٠١١ - ٢٠١٠نيتنسلا ةرتفل نوزوألا ةقبطل    ،٢٠١٠ربمسيد / 

،رقيذإو  ًالاعف ًاذيفنت لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل يرورض ل  مكم رصنع تاعربتلا نأب    
ينامئتسالا قودنصلا ةيلام ةرادإ يف ةنامألا ا بحري ذإو  تزيمت يتلا ةلصاوتملا ةءافكلاب  

،   لايرتنوم لوكوتوربل
ابلا٢٠١٢ماع ةينازيم ىلع قفاوي  - ١ تايالولا تارالود نم ًارالود ٤ ٩٤٩ ٠١٢ةغل    

ةغلابلا ٢٠١٣ ماعل ةحرتقملا ةينازيملاب ًاملع طيحيو ،ةدحتملا قفرملا يف تدرو امك ،ًارالود ٤ ٨٩٦ ٦٥٩   
عامتجالا ريرقت نم عبارلا يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا  
 )٦(؛لايرتنوم لوكوتورب

ماع يف ًارالود ٦٧٢ ٠٧٩غلبم بحسب ةنامألل نذأي  - ٢ حارتقاب ًاملع طيحيو ٢٠١٢   ،
ماع يف ًارالود ٦١٩ ٧٢٦غلبم بحس   ؛٢٠١٣ 

تاكارتشا ىلع ،هالعأ ٢ةرقفلا يف امهيلإ راشملا نيبوحسملا نيغلبملل ةجيتن ،قفاوي  - ٣  
ماعل ًارالود ٤ ٢٧٦ ٩٣٣غلبتو فارطألا اهددست ةيلامجإ  يحيو٢٠١٢  ماعل تاكارتشالا ةميقب ًاملع ط ، 

ةغلابلا ٢٠١٣ قفرملا يف تدرو امك ،ًارالود ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  رمتؤمل عساتلا عامتجالا ريرقتل سماخلا  
لايرتنوم لوكوتورب يففارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا  ؛ 

ماعل فارطألا ىدارف تاكارتشا جرد  - ٤  قفرملا يف ٢٠١٢ت نأ عامتجالا ريرقت نم عبارلا   
 ؛لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا

نم ةئاملا يف ١٥ىوتسم دنع يليغشتلا يدقنلا يطايتحالا ىلع ظافحلاب ةنامألل نذأي  - ٥  
لا راطإ يف ةيئاهنلا تاقفنلا ةيطغت يف مدختسي يكل٢٠١٢ماع ةينازيم   ؛ينامئتسالا قودنص 

ًايلام ةمهاسملا ىلع نيرخآلا ةحلصملا باحصأو فارطألا ريغو فارطألا عجشي  - ٦
ةطشنأ يف اهتكراشم ةلصاوم يف ةيعرفلا ا   ائيهو ةثالثلا مييقتلا ةقرفأ ءاضعأ ةدعاسمل ىرخألا لئاسولابو

 ؛لوكوتوربلا راطإ يف مييقتلا
                                                           

 .ردصملا سفن  )٦(
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ملا ريغ ا - ٧  ةلماك ةلبقملا ا اكارتشا عفد ىلع فارطألا عيمج ثحي  اكارتشا كلذكو ةددس
  .ةعرسلا هجو ىلعو

ذيفنتلا ةنجل ةيوضع:٢٣/١٨ررقملا    
لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل ا   - ١  تماق يتلا لامعألا ريدقتلا عم ظحالي نأ

  ؛٢٠١١ماع يف لايرتنوم لوكوتوربل 

ايناملأواينيمرأ عضو دكؤي نأ  - ٢ اينيغو اكنال يرسو   اوغاراكينو ) رئازجلا لحم لحت( 
ةدحتملا تايالولاو  ايسول تناسو نانبلو ايبمازو ادنلوبو ايناملأ رايتخاو ،رخآ ماع ةدمل ةنجللا يف ءاضعأك
نم ًارابتعا نيماع ةدمل ةنجللا يف ًءاضعأ ةيكيرمألا يناثلا نوناك١    ؛٢٠١٢رياني / 

اكناليرس(الابيثاموس . ل. و ديسلا رايتخاب ًاملع طيحي نأ  - ٣ ةنجلل ًاسيئر لمعلل )  
نوناك ١نم ًارابتعا دحاو ماع ةدمل ةنجلل ًاررقمو سيئرلل ًابئان ) ادنلوب(شتيفيكازوك زوناج ديسلاو   

  .٢٠١٢رياني /يناثلا

 فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ةيوضع: ٢٣/١٩ررقملا 
نتلا ةنجللا ا  - ١  فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيف تماق يتلا لامعألا ريدقتلا عم ظحالي

  ؛٢٠١١ماع يف قودنصلا ةنامأ ةدعاسمب لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل 
اكيجلبرايتخا رقي  - ٢ ادنلريآو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملاو ادنكو ادنلنفو اينامور    

ةلماعلا ريغ فارطألا نولثمي ةيذيفنتلا ةنجللا يف ءاضعأ نابايلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةيلامشلا 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب  يلامو اينيكو ابوكو نيصلاو ندرألاو نيتنجرألا رايتخاو لوكوتوربلا نم ٥   

نوناك ١نم ًارابتعا دحاو ماع ةدمل كلذو ،ةرقفلا كلت بجومب ةلماعلا فارطألا نولثمي ءاضعأ دنهلاو   
  ؛ ٢٠١٢رياني /يناثلا

ةكلمملا  (رتلوو انويف ةديسلاو ًاسيئر لمعلل) نيصلا(ي وز وايز ديسلا رايتخا ظحالي  - ٣
نم ًارابتعا دحاو ماع ةدمل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئرل ةبئان )ةدحتملا يناثلا نوناك١    .٢٠١٢رياني / 

لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا : ٢٣/٢٠ررقملا 
  لايرتنوم

نيسيئر ) ادنلوه(يداميكلا يدوغ ةديسلاو ) ندرألا(تادوع لا يزاغ ديسلا رايتخا رقي
  .٢٠١٢ماعل لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيكراشم 

ةينقتلا تارايخلاب ةينعملا ةنجلل ديدج كراشم سيئر رايتخا ىلع قيدصتلا :٢٣/٢١ررقملا   
 يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يف ءاربخ ريبكو ةيئايميكلا داوملل

ةزيمتمو ةثيثح دوهج نم هلذب امل ) نابايلا(يباماي يكاسام ديسلا ىلإ ركشلاب هجوتي نأ   - ١
ةينعملا ةنجلل كراشم سيئرك هتيالو ءانثأ نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب مساب 

  ؛ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلاب
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ايجولونكتلا قيرف يف ءاربخلل ريبك ) نابايلا(يباماي ديسلا رايتخا ىلع قدصي نأ   - ٢
ا  ًاقفو فارطألا نم كلذ ىلع قيدصتلا ديدجتب ًانهر ماوعأ ةعبرأدم ةيالو ةرتفل يداصتقالا مييقتلاو  ،

؛يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخا نم٣ - ٢عرفلل     
تارايخلا ةنجل يف وضعلا )نابايلا(يشينهوأ يشيك د يسلا رايتخا ىلع قدصي نأ  - ٣  ،

ديدجكراشم سيئرك ،ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلاب ةينعملا ةنجلل    
ا  عرفلل ًاقفو فارطألا نم كلذ ىلع قيدصتلا ديدجتب ًانهر ماوعأ ةعبرأدم ةيالو ةرتفل نم ٣ - ٢،   

 .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخا

ةداملل ًًًاقفو فارطألا نم ةمدقملا تامولعملاو تانايبلا :٢٣/٢٢ررقملا لوكوتورب نم ٧   
 لايرتنوم

نأ ىلإريدقتلا عم ريشي ْذإ نع غالبإلاب موقت نأ بجي ناك ًافرط  ١٩٦ لصأ نم ًافرط ١٩٢  
ةنس نع ا  نأو ،كلذ تلعف دق٢٠١٠ انايب يف ا ألا هذه نم ٩٢    انايب نع غالبإلاب تماق فارط
 ،١٥/١٥ررقملل ًًًاقفو  ٢٠١١هينوي /ناريزح ٣٠

نآلا ىتح مقت مل ةيلاتلا فارطألا ّنأ ىلإ قلقب ريشي ْذإو ةنسل ا    ، : ٢٠١٠انايب نع غالبإلاب وريب
،و، نياتشنتخيل ،ايبيل  نميلا

ةنس نع تانايبلا هذه ميدقت مدع ّنأ ىلإريشي ْذإو ًالمع٢٠١٠   ةداملاب   فارطألا كلت عضي ٧   
لايرتنوم لوكوتورب بجومب تانايبلا نع غالبإلاب ا  يقلت نيحل كلذو  امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف

 ،ةرخأتملا تانايبلل ةنامألا

ءارجإ قيعي بسانملا تقولا يف ا ًاضيأ ريشي ْذإو  انايب نع غالبإلاب فارطألا مايق مدع ّنأ ىلإ  
لوكوتوربلا بجومب امال نيلاعف مييقتو دصر   ،امازتلال فارطألا لاثت

هاصقأ دعوم يف تانايبلا ميدقت نأ ىلإ كلذك ريشي ْذإو ناريزح٣٠  رسيي ةنس لك نم هينوي / 
ل فارطألا ددعتملا قودنصللةيذيفنتلا ةنجللا هب موقت ام ريبك وحن ىلع نم لايرتنوم لوكوتورب ذيفنت  
ةداملا نم ١ةرقف لا بجومب ةلماعلا فارطألا ةدعاسمل لامعأ ريبادتل لاثتمالا ىلع لوكوتوربلا نم ٥   
 ،لوكوتوربلا يف اهيلع صوصنملا ةباقرلا

، ةجردملا فارطألا ّثحي - ١ ةقيثو ةروصب لمعت نأ ىلع ررقملا اذه يف اهؤامسأ  ًًاقفو 
 ؛ةلجاع ةروصب ةنامألا ىلإ ةبولطملا تانايبلا ميدقت لجأ نم ةذفنملا تالاكولا عم ،فورظلا هيضتقت امل

نماثلا اهعامتجا ءانثأ فارطألا كلت عضو ضرعتست نأ ذيفنتلا ةنجل ىلإ بلطي  - ٢
  ؛نيعبرألاو

رفاوتت نأ درجمب جاتنإلاو كالهتسالا تانايب ميدقت ةلصاوم ىلع فارطألا ع   - ٣  جشي
ناريزح٣٠لبق كلذ متي نأ ذبحيو ،اهيدل ماقرألا  ررقملا يف هيل ع قافتالا مت امل ًاقبط ،ةنس لك نم هينوي/ 

١٥/١٥.  
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اميف ٢٠٠٩ماع يف لايرتنوم لوكوتورب ماكحأل لمتحملا ايبيل لاثتما مدع : ٢٣/٢٣ررقملا   
فلأ قفرملا نم ةيناثلا ةعوم   ، )تانولاهلا(ا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتساب قلعتي

  لمع ةطخ بلطو
نأ ىلإ ريشي ذإ وكوتورب ىلع تقايبيل   دص دق نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لاير تنوم ل 

زومت١١يف  يف ندنل ليدعت ىلعو ،١٩٩٠هيلوي /  زومت١٢  ليدعتو ،٢٠٠١هيلوي /   نغاهنبوك 
قفلا بجومب لمعي فرطك ةفنصم ا،٢٠٠٤ربمتبس /لوليأ ٢٤  أو ةداملا نم ١ةر    ٥، لوكوتوربلا نم   

تملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ىلإًاضيأ ريشي ذإو دق لايرتنوم لوكوت ورب ذيفنتل فارطألا ددع 
ةداملل ًًًاقفو ،فارطألا ددعتملا قودنصلا نم رالود ٧ ٦٢٧ ٣٥٤غلبم ترقأ  لوكوتوربلا نم١٠    ،

نمايبيلنيكمتل  قيقحت  لاثتمالا   ، لوكوتوربلل   

نأ ىلإ كلذك ريشي ذإو يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ ايبيل   
ةعوم  فلأ قفرملا نم ةيناثلاا ماعل نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ١،٨غلبي ) تانولاهلا(   ٢٠٠٩ 

دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط رفصغلابلاو فرطلل هب حومسملا  ىصقألا كالهتسالا زواجتت ةيمك يهو  
كلذلو ،ةنسلا كلتل ةباقرلل ةعضاخلاةداملاكلتل نوزوألا  تامولعم يأ بايغ يفو  ضرتفي ،ةيفاضإ ،  نإ  

ايبيل حبصت لوكوتوربلا بجومب ةباقرلا ريبادتلةلثتمم ريغ   ،  
هاصقأ دعوم يفو ،لاجعتسالا ليبس ىلع ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ ايبيل ىلإ بلطي - ١  

ةعوفشم تارشؤم نمضتت ةطخو ،تانولاهلا نم دئازلا اهكالهتسال ًاريسفت ٢٠١٢سرام /راذآ ٣١  ،
يف ،ذيفنتلا ةنجل امهيف رظنت يك ،ا لفكت ةددحم ةينمز لوادجب  امازتلال لاثتما ةلاح ىلإ ًاعيرس ا  دوع  
 ؛نيعبرألاو نماثلا اهعامتجا

قلعتي اميفايبيلهزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري  - ٢ تانولاهلا نم صلختلاب  مادامو :  
لمعي فرطلا  سفنب هتلماعم ةلصاوم يغبني ،اهل لاثتمالاو لوكوتوربلا يف ةددحملا ةباقرلا ريبادت قيبطت ىلع 
ةدعاسملا يقلت يف ايبيلرمتست نأ يغبني صوصخلا اذه يفو . ديج زكرم يذ فرط يأ ةلماعم ةقيرط  

اءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا  اهذختي نأ زوجي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًًًاقفو امازتلاب  
 ؛لاثتمالا مدعب قلعتي اميف فارطألا عامتجا

رَّذ  - ٣ عامتجا اهذختي نأ زوجي يتلا ريبادتلاب ةيراشإلا ةمئاقلا نم ءاب دنبلل ًًًاقفو، ايبيلحي  
بسانملا تقولا يفلاثتمالا ىلإ ةدوعلا يف اهلشف لاح يف هنأ نم ،لاثتمالا مدعب قلعتي اميف فارطألا   

مئاقلا نم ميج دنبلا عم ىشامتت ريبادت ذاختا يففارطألا عامتجارظنيس  دق يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ة  لمشت  
فرطلا دادمإ فقو ةلافك لثم ٤ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ  مدع عوضوم تانولاهلاب ، 

 .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهاست ال ثيحب ،لاثتمالا

  ديدج فرطك قارعلا هجاوت يتلا تابوعصلا: ٢٣/٢٤ررقملا 
ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا تاطارتشال لاثتمالل قارعلا اهلذبي يتلا دوهجلا ريدقتلا عم ظحالي ذإ  

،   هتاليدعت عيمجو لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا
هنمًاكاردإو ال يتلا تابوعصلل  انييف ةيقافتا يف ًافرط همامضنا ةجيتن قارعلا هجاوت لازت    

ب خيراوت ليبق ام  ،اليدعتو لايرتنوم لوكوتوربو   ةيسيئرلا صلختلا لحارم ءد
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ًاضيأ هنمًاكاردإو يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تابوعصللو ةينمألا ةلاحلل    اهشاع 
،نيدقعلا لاوط قارعلا نييضاملا    

ا يجيردتلا صلختلاب قارعلا مازتلالهنم ًاميلستو بجومب نوزوأل ل ةدفنتسملا داوملا نم ماتل 
،هتاليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ينمزلا راطإلا دودح يف    

عم قيسنتلا ىلع قارعلا ىلإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةردصملا فارطألا عيمج ثحي   - ١
ةيلحملا تاطلسلل معدلا ميدقت فد   ، داوملا تادراو ةبقارم يف نكمأ املك ،ريدصتلا لبق قارعلا ةموكح

  ؛اهيف عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمو نوزوألل ةدفنتسملا
ذيفنت يف ةيتسجوللا تابوعصلا ىلع بلغتلل مامتهالاو نمألا نم ديزمل ةجاحلا ىلإ ري شي  - ٢

ذفنملا ةلاكولا يفظوم نيكمتل ةيفاكلا دراوملا كلذ يف امبقارعلا يف يجيردتلاصلختلا عيراشم  لمعلا نم ة،   
  ؛دلبلا يف

ةاعارميف رمتست نأ ةذفنملا تالاكولا ىلإ بلطي  - ٣ قارعلل ةصاخلا ةلاحلا  هديوزتو    
  .ةبسانملا تادعاسملاب

نميلامايق مدع: ٢٣/٢٥ررقملا  غالبإلاب  ماعل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نع    
ةداملل ًاقفو ٢٠٠٩ لايرتنوم لوكوتورب نم٧     

لوألا نيرشت يف غلبأ نميلا نأريدقتلا عم ظحالي ذإ ماعل هتانايب عيمج نع ٢٠١٠ربوتكأ /   
نايبلا ءانثتساب،٢٠٠٩ ىلوألا ةعوم نع تا    تابكرم (ا ،ميج قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا

  ،)ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا
هعضي ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نع هتانايب نع نميلا غالبإ مدع نأ ظحالي ذإو  

ةداملا نم ٣ةرقفلا بجومب غالبإلاب هتامازتلال لاثتما مدع ةلاح يف   ٧، لايرتنوم لوكوتورب نم    
لاًاضيأ ظحالي ذإو لوألا نيرشت يف هغالبإ تقو فرطلا همدق يذلاريسفت  هنأب ٢٠١٠ربوتكأ /   

 رولكورديهلا نوبركلا تابكرم نع هتانايبجاردإر خأ تاساردلاب ةصاخلا هتطشنأ ن أل هريرقت يف ةيرولف ةي 
لازت  ال تناك ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختلا ةرادإل هتطخ دادعإل ةيئاصقتسالا
اهتقوةيراج كإ روف تانايبلا كلت نع غالبإلا يوني هنأو   ،،   ةطشنألا كلت هلام

،قلقلا عم ظحالي ذإو ةنامألا نم ةقحاللا تالسارملا ىلع نميلا در مدع    
نأب دافأ ،فرطلا ىدل لمعت ةذفنم ةلاكو هرابتعاب ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نأظحالي ذإو   

،   دعب اهنم ققحتي مل هنكل ،تانايبلا عمج ّمتأ دق نميلا
روهشلا يف نميلا اههجاو يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تابوعصلاو ،ةينمألا ةلاحلا كردي ذإو  
،   ةريخألا

حانج ىلع ةنامألا غالبإل ةذفنملا تالاكولا عم قيثو لكشب لمعلا ىلع نميلا ثحي   - ١
  ؛ةبولطملا تانايبلاب ةعرسلا

  .نيعبرألاو نماثلا اهعامتجا يف نميلا ةلاح ضرعتست نأ ذيفنتلا ةنجل ىلإ بلطي  - ٢
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  لايرتنوم لوكوتوربل يبوروألا داحتالا لاثتما مدع: ٢٣/٢٦ررقملا 
داحتالا نأ ظحالي ذإ ريدصت نع غلبأ يبوروألا  ًايرتمًانط ١٦،٦١٦  نم   ةباقرلل ةعضاخلا داوملا  

م ىلوألا ةعوم  ماع يف )ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم (،ميج قفرملا نا يف ةجردملا ىلإ ٢٠٠٩   
اةلود  أب ف  ةرقفلا بجومب ةلماع ريغ نصت ةداملا نم ١  لايرتنوم لوكوتورب نم٥  ًاضيأ يهو،  ةلود    

نغاهنبوك ليدعت يف ًافرط تسيل ةنسلا كلت يفلوكوتوربلل  عضي يذلا رمألا   مدع ةلاح يف فرطلا،   
عم ةراجتلا رظحت يتلا لوكوتوربلا نم ٤ةداملا ماك حأل لاثتما  ،   لوكوتوربلا يف فرط ريغ ةلود يأ

ءوض يف يفاضإ ءارجإ ذاختالةجاح ىري ال  - ١ ةيرادإلاو ةيميظنتلا ريبادتلل فرطلا ذيفنت   
  ؛فارطألا ريغ عم ةراجتلا مكحت يتلا لوكوتوربلا ماكحأل هلاثتما لفكت يتلا

لوكوتورب بجومب هتامازتلا ذيفن ت هاجتا يف فرطلا هزرحي يذلا مدقتلا بثك نع دصري  - ٢
  .لايرتنوم

  لايرتنوم لوكوتوربل يسورلا داحتالا لاثتما مدع: ٢٣/٢٧ررقملا 
ريدصت نع غلبأ يسورلا داحتالا نأ ظحالي ذإ ًانط٧٠،٢  ًايرتم  نم   ةباقرلل ةعضاخلا داوملا  

ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم  ماع يف )ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم (،ا يف ةجردملا ىلإ ٢٠٠٩   
اةلود  أب ف  ةرقفلا بجومب ةلماع ريغ نصت ةداملا نم ١  لايرتنوم لوكوتورب نم٥  ةلود ًاضيأ يهو،   مل  

ًافرطنكت يدعت وأ نغاهنبوك ليدعت يف  داحتالا عضي يذلا رمألا ةنسلا كلت يف لوكوتوربلل نيجيب ل   ،
عم ةراجتلا رظحت يتلا لوكوتوربلا نم ٤ةداملا ماكحأل لاث تما مدع ةلاح يف يسورلا فرط ريغ ةلود يأ  

،   لوكوتوربلا يف
ءوض يف يفاضإ ءارجإ ذاختالةجاح ىري ال  - ١ ةيرادإلاو ةيميظنتلا ريبادتلل فرطلا ذيفنت   

  ؛فارطألا ريغ عم ةراجتلا مكحت يتلا لوكوتوربلا ماكحأل هلاثتما لفكت يتلا
بجومب هتامازتلا ذيفن ت هاجتا يف فرطلا هزرحي يذلا مدقتلا بثك نع دصري  - ٢

  .لوكوتوربلا
  ةصاخلا ساسألا طخ تانايب حيقنتل ناتسكيجاط نم مدقم بلط ا: ٢٣/٢٨ررقملا 

يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا تانايب حيقنتل ًابلط تمدق ناتسكيجاط نأ ىلإ ريشي ذإ  
ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم ة (،ا نم ١٩٨٩ساسألا ةنس نع ) يرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  ،
ىلإ نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نانطأ ٦،٠  ١٨،٧، نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط    

ررقملا نأ ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو حيقنت تابلط ضارعتساو ميدقت يف ةعبتملا ةيجهنملا ددحي ١٥/١٩   
،   ساسألا طخ تانايب

يف ةدراولا تامولعملا تاطارتشاب ءافولل ناتسكيجاط اهلذبت يتلا دوهجلا ىلإ ريدقتلا عم ريشي ذإو  
الو١٥/١٩ررقملا  لالخ نم ةحرتقملا ةديدجلا ساسألا طخل ا  ،   انايب ةقد نم ققحتلل اهدوهج اميس

سمب ة  نم ةدعا يرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا نأشب ةينطو ةيئاصقتسا ةسارد ءارجإ
،   ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم ليومتبو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب

حيقنت اهبلط ريربتل ،١٥/١٩ررقملل ًاقفو ةيفاك تامولعم تمدق ناتسكيجاط نأ   - ١  
؛ة    يرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسال ساسألا طخ تانايب
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نوبركلا تابكرم نم نات سكيجاط كالهتسال ساسألا طخ تانايب حقني  - ٢
ةنسل ة   نم ١٩٨٩يرولف ةيرولكورديهلا ىلإ نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نانطأ ٦  ةبوسحم ًانط ١٨،٧   

  .نوزوألا دافنتسا ةلادب

راد ينوربو ،سودابربو ،والاب نم ةمدقم ساسألا طخ تانايب حيقنتل تابلط : ٢٣/٢٩ررقملا 
ةيطارقميدلا وال ةيروهمجو ،ناميلس رزجو ،اغ نوتو ،وغوتو ،كسرهلاو ةنسوبلاو ،مالسلا
  وتوسيلو ،وتاونافو ،انايغو ،دنليزاوسو ،يوبابمزو ،ةيبعشلا

ررقملل ًاقفو هنأ ىلإ ريشي ذإ نأ هبجومب فارطألل رشع ثلاثلا عامتجالا ررق يذلا ،١٣/١٥   
يتلا ذيفنتلا ةنجل ىلإ ت ابلطلا كلت ميدقتب اهنع غلبملا ساسألا طخ تانايب حيقنت بلطت يتلا فارطألا موقت

دكأتلل لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللاو ةنامألا عم اهرودب لمعت 
،   اهيلع ةقفاوملل فارطألا عامتجا ىلإ اهميدقتو تارييغتلا تارربم نم

ررقملا نأ ىلإ ًاضيأريشي ذإو   ١٥/١٩، تابلطلا كلت ميدقت ةيجهنم ددح    
رزجو ،اغنوتو ،وغوتو ،كسرهلاو ةنسوبلاو ،مالسلا راد ينوربو ،سودابربو ،والاب نأ  - ١  

تمدق وتوسيلو ،وتاونافو ،انايغو ،دنليزاوسو ،يوبابمزو ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمجو ،ناميلس 
ةنس نع اهكالهتسا تانايب حيقنتب ا ،١٥/١٩ررقملل ًاقفو ةيفاك تامولعم   ابلط ريربتل نم٢٠٠٩    

ة تابكرم يرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب ساسألا طخ نم ًاءزج دعت يتلا   
ةداملا نم ١ةرقفلا    ؛٥ 

تانايب حيقنت ىلعو ،ةقباسلا ةرقفلا يف اهؤامسأ ةجردملا فارطألا تابلط ىلع قفاوي   - ٢
يف دراولل ًاقفو ٢٠٠٩ماعل ةي رولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسال ساسألا طخ  ،
  :يلاتلا لودجلا

  ةديدجلا تانايبلا  ةقباسلاتانايبلا 
ةبوسحملا نانطألاب   ةيرتملا نانطألاب  فرطلا

دافنتسا ةلادب 
  نوزوألا

ةبوسحملا نانطألاب   ةيرتملا نانطألاب
دافنتسا ةلادب 

  نوزوألا
  ٥،١  ٩١،٤٣  ٤،٥  ٨٢،٦٨  سودابرب
  ٥،٨  ٧٧،٩٦  ٦،٠  ٨٢،٧٣  كسرهلاو ةنسوبلا
  ٥،٣  ٩٦،٦٩  ٤،٥  ٨٢،٢  مالسلا راد ينورب
  ١،١  ١٩،٢٧١  ٠،٩  ١٦،٨٢٢  انايغ
  ٢،١  ٣٩،٠٩  ١،٢  ٢٢،٠٣  ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمج
  ٣،٨  ٦٨،٢٧١  ١٠،٣  ١٨٧،٠  وتوسيل
  ٠،١  ٢،٥٦  ٠،١  ٢،٠٤  والاب
  ١،٦  ٢٩،٠٩  ١،٦  ٢٨،٢٨  ناميلس رزج
  ٩،٥  ١٠٣،٧٢  ٩،٢  ٩٩،٩  دنليزاوس
  ١٩،٣  ٣٥٠  ٢٠،٥  ٣٧٢,٨٩  وغوت
  ٠،١  ٢،٤٣  رفص  ٠،٠١  اغنوت
  ٠،١  ١،٨٩  ٠،١  ١،٤٦  وتاوناف
  ١٧،١  ٣٠٣،٤٧  ١٢،٤  ٢٢٥  يوبابمز
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تانايب ضرعو ليلحت يف اهمادختسا ةنامألا ىلع نيعتي يتلا ةيرشعلا تاناخلا: ٢٣/٣٠ررقملا   
ةقحاللا تاونسلاو٢٠١١ماعل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم     

 ريرقت يف دراولا يمسرلا ريغ هيجوتلا ةيضاملا ةديدعلا تاونسلا لالخ تعبتا دق ةنامألا نأب  رقي ذإ
ىلإ فارطألا اهنع غلب يتلا ا )٧(فارطألل رشع نماثلا عامتجالا  انايب برقت نأب يضاقلاو ةيرشع ةناخ   

،   ةدحاو
ا ةردق ضافخناب مّلسي ذإو قفرملا نم ىلوألا ةعوم ا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ريثكل

،) ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم( ،ميج   نوزوألا دافنتسا ىلع
اهمدختسي يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم تايمك ةلآض رابتعالا يف ذخأي ذإو  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ريبك ددع   ٥،  
ةردق ضافخنال ةجيتن هنأكردي ذإو دافنتسا ىلع ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم    

نم ا  ال ةيمك مادختسا ةلصاوم نع رفسي دق ةدحاو ةيرشع ةناخ ىلإ بيرقتلا نإف ،نوزوألا  ناهتسي
،   داوملا كلت
طخ تانايب باسحل ةمدختسملا ةيرشعلا تاناخلا يف رييغت يأ نوكي نأ لفكي نأ يف بغري ذإو  

،تنإلاو كالهتسالل ساسألا   ًاقباس ةمدقملا تانايبلا يف تارييغت يأ ىلإ يدؤي الو ًايعلطت ًارييغت جا
يف نيتيرشع نيتناخ مدختست نأ ةنامألا ىلإ زعوي تابكرمل ساسألا طوطخ ليلحتو ضرع   

، لاثتمالا ضرغل ةعوضوملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا  فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا دعب
ماعل ٧ةداملا بجومب اهنع غلبملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكر مل ةيونسلا تانايبلاو  ٢٠١١ 
  .هيلت يتلا ماوعألاو

لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب٤ةداملا بجومب صيخرتلا مظن ءاشنإ ةلاح : ٢٣/٣١ررقملا     
ةرقفلا نأ ىلإ ريشي ذإ ةداملا نم ٣   ٤ ، فرط لك موقي نأب يضقت لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب  

داوملا ريدصتو داريتسال صيخارت رادصإب صاخلاهماظن قيبطت ءدب خيرات نم رهشأ ةثالث نوضغ يف   
تاقفرملا يف ةجردملاو ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم اهحالصتسا وأ اهريودت داعملا وأ ةلمعتسملا وأ ةديدجلا 

،شتو ءاشنإ نع ةنامألا ىلإ ريرقت ميدقتب ،لوكوتوربلا نم ءاهو ميجو ،ءابو ،فلأ   ماظنلا كلذ ليغ
نأ ريدقتلا عم ظحالي ذإو ًافرط ١٨٢  ًافرط ١٨٥لصأ نم   دق لوكوتوربلل لايرتنوم ليدعت يف  

نأو ،ليدعتلا ماكحأ يضتقت امبسحنوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخرتل ًامظن تأشنأ   
تلاب اهيف تراشأ اهصيخرت مظن نع ةفنصم تانايب تمدق فارطألا كلت نم١٧٤ تاقفرملا ىلإ ليصف  

لايرتنوملوكوتوربنم داوملا تاعومجمو   ، مظنلا كلتل عضخت يتلا    
ىلع دعب قدصت مل يتلا لوكوتوربلا يف فارطألا نم ١٠نأ ىلإ ريدقتلا عم ًاضيأ ريشي ذإو   

نأو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولل صيخرت مظن ًاضيأ تأشنأ دق لايرتنوم ليدعت 
،ينامث اهيدل صيخرتلا مظن نع ةف    نصم تامولعم تمدق فارطألا كلت نم ة

                                                           
)٧(  UNEP/OzL.Pro.18/10.  
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عنمو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو تادراو دصر حيتت صيخرتلا مظن نأب ملسي ذإو  
، تانايبلا عمج نم نيكمتلاو ،ا  عورشملا ريغ راجتالا  

م ًايجيردت صلختلا يف فارطألا هتقال يذلا حاجنلا نأبًاضيأ مّلسي ذإو داوملا مظعم ن  
تايلمع ةبقارم ىلإ ةيمارلا صيخرتلا مظن قيبطتو ءاشنإ ىلإ لوألا ماقملا يف ىزعي نوزوألل ةدفنتسملا 

،   نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا
١  -   ، اناغو ،روداوكإو ،اكينيمودو ،ةيطارقميدلا ايروك ةيروهمجو ،ايفيلوب ىلإ بلطي

 ، اينيغ اوبابو اينيغ ىلإو ،لايرتنوم ليدعت يف فارطألا دنلياتو ناتسكيجاطو ،يلوسرلا يسركلاو
صيخرتلا مظن نع ةفنصم تانايب دعب اهنم يأ مدقي مل يتلا ،لايرتنوم ليدعت يف فارطألا ريغ ةديدجلا 
هاصقأ دعوم يفو ،ةعرسلا هجو ىلع ةنامألا ىلإ تامولعملا هذه ميدقت ىلإ ردابت نأ ،اهيدل 

يك ٢٠١٢سرام /راذآ  ٣١   ؛نيعبرألاو نماثلا اهعامتجا يف ةنجللا اهيف رظنت، 
مظن ليغشتو ءاشنإ متت نأ ىلع يتشيل - روميتو ،ونيرام ناسو ،ايبويثإ ثحي   -  ٢  

راذآ٣١هاصقأ دعوم يف كلذب ةنامألا غلبت نأو ،نكمم تقو برقأ يف اهيدل صيخرتلا    ؛٢٠١٢سرام / 
لل لايرتنوم ليدعت يف فرطلا ريغ،اناوستوب عجشي  -  ٣ دعب ئشنت مل يتلاو لوكوترب  

تايلمع ةبقارم فد اظن ئشنت نأو ليدعتلا ىلع قدصت نأ ىلع ،صيخرتلل ًاماظن  صيخرتلل ًام
  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتوداريتسا 

٤  -  ، ،رمقلا رزجو ،داشت ثحي ايبماغو   ، ناميلس رزجو ،ةدحوملا ايزينوركيم تايالوو  
طباوض نمضتت ال نوزوألل ةدفنتسملا داوملل صيخرتلل مظن ليغ شتب موقت يتلا اغنوتو ،نادوسلاو

صيخارت اهميدقتو ،لوكوتوربلا نم ءاب ٤ةداملل ًاقفو مظنلا هذه ميظنت لفكت نأ ،تارداصلل   
  ؛رمألا اذه نع ةنامألا ىلإ ًاريرقت مدقت نأو ،تارداصلل

هيدل صيخرتلااماظن موقي ال نيتللاوغوتو سارودنه ثحي   -  ٥ ةجردملا داوملا م يظنتب ام 
ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم  ذه لومش لفكت نأ)ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم( ا يف  ني، 

نأو ،هالعأ ةروكذملا داوملا ريدصتو داريتسال طباوضل نيماظنلا ؛رمألا اذه نع ةنامألااغلبت     
ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسال صيخرتلا مظن ءاشنإ ةلاح ةيرود ةروصب ضرعتسي   -  ٦

لوكوتوربلا نم ءاب٤ةداملا هيلإ وعدت امل ًاقفو ،لوكوتوربلا يف فارطألا عيمج ىدل نوزوألل   .  

  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نورشعلاو عبارلا عامتجالا: ٢٣/٣٢ررقملا 
ورشعلاو عبارلا عامتجالا دْقي نأ ع ، ارسيوس ،فينج يف لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ن

يناثلا نيرشت١٦ - ١٢نم ةرتفلا ل الخ بناج نم ىرخأ ةبسانم تابيترت ذخت ٢٠١٢ربمفون /   ت مل ام  ،
  .بتكملا عم رواشتلاب ةنامألا

  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نورشعلاو سداسلا عامتجالا: ٢٣/٣٣ررقملا 
ورشعلاو سداسلا عامتجالا دْق  عامتجالا ع م بقاعتلابلايرتنوم لوكوتورب يف فرطألل ن عي نأ

  .انييف ةيقافتا يف فارطألل رشاعلا
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  تاررقملا دامتعا تقو تيدبُأ يتلا تاقيلعتلا
نم ديدعلا ىدبأ ،فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا بناج نم تاررقملا دامتعا بقعو   -٢١٠

عي مج ددشو. ٢٠١٤ - ٢٠١٢ةرتفلل فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجت صوصخب تاقيلعت نيلثمملا 
اور ،ًادج ةقاش تناك تاضوافملا نأ ىلع ةملكلا اولوانت نيذلا نيلثمملا  سي نيذلا كئلوأ دوهجب اوداشأو  
ةدارإو ةنورم نم هب تلحت امل ىرخألا فارطألا ىلإ ركشلا اوهجوو ،تاضوافملا كلت اوحرصو ،قفاوتلا   

ىلع ًايرج ةلأسملا هذه لوح مت يذلا ءارآلا يف قفاوتلل نورورسم م     . لوكوتوربلا ديلاقتأب
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا اههجاوت يتلا تايدحتلاب ةدحتملا تايالولا لثمم رارقإ ضرعم يف   -٢١١
ةداملا نم ١ لوكوتوربلا نم٥  نع مهل ةددحملا يجيردتلا صلختلل ةفدهتسملا ماقرألاب ءافولا ثيح نم ،   

هجاوت ةمدقتملا نادلبلا نأ اوحضوأ،٢٠١٥ - ٢٠١٣يماع  ةريطخ ةيداصتقا تايدحت  ىلع هنأ فاضأو .  
دراوملا ديدجتل يفاكلا ليومتلا نامضب ةمزتلم هتموكح نإف،تايدحتلا كلت نم مغرلا دهعتت ا  و،  أ
  .هتمهم لوكوتوربلا زجني يكل فارطألا عيمج عم لمعلاب

رغصأ وهو ،دراوملا ديدجت غلبم نأ نم هقلق نع نيصلا لثمم برعأ  -٢١٢ وه ،نآلاىتح كلذل غلبم    
صلختلا معدل ىفكي ال دق هنأو ،شامكنالا يف ةذخآلا دراوملا ديدجت تايلمعل ًاهاجتا نآلا حبصأ امل دادتما  

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ل  عطقلل هدادعتسا مدع نم مغرلا ىلعو . جعُـملا يجيردتلا
رادقمو لاثتمالا مدع رطخ نيب ةحضاو ةلص كانه نأركذ دقف ،لاثتمالا مدع ىلإ ىدؤي كلذ نأب   

هلمأ نع برعأو ،دراوملا ديدجتل صصخت يتلا لاومألا يلوت نأيف  يف ًاديدش ًامامتها ةحناملا نادلبلا    
 ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا اهيلع يوطني يتلا تايدحتلل لبقتسملا
معدلاوةنورملا نم ربكأ ًاردق نادلبلا كلت رهظت نأو   .  

لصوتلا يف تحلفأ دق فارطألا نأ ىلإ راشأو ،جئاتنلل ةيباجيإلا بناوجلا ىلع ادنك لثمم ددش  -٢١٣  
قبس اميف اهدهعك ،فارطألا نأ نم هتقث نع برعأو.بعص يملاع قايس لخاد ءارآلا يف قفاوت ىلإ  ، 
  . لاثتمالا نامضل ًاعم لمعلا لصاوت فوس

ىدل تفّلخ دق نوكت دق تاضوافملا ا قلق نع ليزاربلا لثمم ثدحتو  -٢١٤  دهش يتلا ةبوعصلا نأ نم ه
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  تايصوت رياست ال يتلا ليومتلا تايوتسم نأشب ًاكوكش ٥   

يتلا تايدحتلا نم ريثكلا كانه نأ فاضأو . ةلاسملا هذه نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف
قاطن عيسوت لبق كلذو ةيلاحلا تامازتلالل يفاكلا ليومتلا ميدقت يرورضلا نم نأو ةمئاق لازت ال  

لوكوتوربلا ةيالو ىلع زيكرتلا ىلع فارطألا ثحو . ةديدج تامازتلا لمشيلةيفاك ةروصب لوكوتوربلا 
  . مدقملا معدلا ىوتسم عم ًايشمتم لاثتمالا ريبادت ىوتسم يتأي ثيحب

دصب،دنهلا لثمم دشانو  -٢١٥ لالخ نم رهظ ،ليزاربلاو نيصلا ءارآل هديدرت د   ت نأ ةمدقتملا نادلبلا  
هسفن ىلع يمانلا ملاعلا هعطق يذلا مازتلالل اه    .ريدقت ريبادتلا

ةصاخلا تالوادملا ءانثأ لبق نم حضوأ امك ،ةينطولا مظنلا ريثأتل ًارظن هنأب ايناملأ لثمم حرص  -٢١٦  
فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجت ررقم ىلع هدلب ةقفاوم نإ  ف،لاصتالا قيرف لخاد دراوملا ديدجتب

نأ نم مغرلا ىلع هنأب حرصو .٢٠١٢ماعل دلبل ل ةيداحتالاةينازي ملاىلع ايناملأ ناملرب ةقفاوم ىلع فقوتي   
،ةقفاوملا هذه  حبصت نأ يفلمأي هنإ ف دعب تأت مل   . ًادج بيرقلا لبقتسملا يف هنومضمةقفاوملا هذه  



UNEP/OzL.Conv.9/7-UNEP/OzL.Pro.23/11  

79 

نأ هنأش نم ديج طسو لح وه دراوملا ديدجت ررقم نأب رقي هدلب نأب اسمنلا لثمم حرصو   -٢١٧
ديدجت نأشب ءارآلا قفاوت لقرعي نأ يف بغري ال هنإف مث نمو ،لوكوتوربلا فادهأ قيقحت يف دعاسي  
ديفو. دراوملا  ةضاضغ ىلع،ي هنإف كلذ نم مغرلا ىلع ماع نع هتموكح ةينازيم نأب ،   ٢٠١٢ متعُا دق تد  
يطغي دنب ىلع لمتشت مل ااب  دراوملا ديدجت ررقم راطإ يف اسمنلا ةمهاسم يف ةدايز يأأو لعفل نأو .  

اهل حمسي عضو يف نآلا تسيل اهنكلو دراوملا ديدجت ررقمل لاثتمالل اهدهج ىراصق لذبت فوس اسمنلا 
  .دراوملا ديدجت يف اهبيصن ديدست نامضب

نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا ريرقت دامتعا   - رشع يداح
  . لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل

٢١٨-   يناثلا نيرشت٢٥ ،ةعمجلا موي ريرقتلا اذه دمتعا عورشم ساسأ ىلع ،٢٠١١ربمفون /   
لبق نمهميمعت مت دق ناك يذلا ريرقتلا  .  

  عامتجالا ماتتخا  - رشع يناث 
ةلما لدابت بقعو  -٢١٩  ا تارابع نلعُأ ،ةداتعملا  يف عامتجالا ماتتخا  ةعمجلا ءاسم٢٠/١١ ةعاسلا   ، 
يناثلا نيرشت٢٥   .٢٠١١ربمفون / 
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  لوألا قفرملا

ناتينازيملاو٢٠١٢ و٢٠١١ نيتنسلل ناتدمتعملا ناتينازيملا: نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا  ٢٠١٣ نيتنسلل ناتحرتقملا  
  )ةدحتملا تايالولا تارالودب (٢٠١٤و

 ٢٠١٤ رهش/لمع ٢٠١٣  لمع/رهش ٢٠١٢  رهش/لمع  ٢٠١١  رهش/لمع    

         عورشملا يفظوم رصنع  ١٠

         عورشملا وفظوم ١١٠٠ 
لوكوتورب عم مساقتلاب ) (٢-دم(يذيفنت نيمأ  ١١٠١  

  )لايرتنوم
١٤٢ ٨١١ ٦ ١٤٢ ٨١١ ٦ ١٤٢ ٨١١  ٦  ١٤٢ ٨١١  ٦ 

عم مساقتلاب ) (٥-ف(ةيملع نوؤش فظوم  ١١٠٤  
 )لايرتنوم لوكوتورب

١٠٦ ٩٢٥ ٦ ١٠٦ ٩٢٥ ٦ ١٠٦ ٩٢٥ ٦ ١٠٦ ٩٢٥ ٦ 

ممألا جمانرب نم عفدت ) (٥-ف(يرادإ فظوم  ١١٠٥  
  )ةئيبلل ةدحتملا

 رفص  رفص  رفص   رفص 

 ١٤٨ ٨٥٠ ١٢ ١٤٤ ٥١٥ ١٢ ١٤٠ ٣٠٦ ١٢ ١٣٢ ٣٠٦ ١٢ )٣-ف) (تامولعمو تالاصتا(جمانرب فظوم  ١١٠٧  
يعرفلا عوم ١١٩٩  ٣٩٨ ٥٨٦  ٣٩٤ ٢٥١  ٣٩٠ ٠٤٢  ٣٨٢ ٠٤٢   ا 

         يرادإلا معدلا ١٣٠٠ 
لوكوتورب عم مساقتلاب ( )٧-ع.خ(يرادإ دعاسم  ١٣٠١  

 )لايرتنوم
٢٥ ٣٧٤ ٦ ٢٤ ٦٣٥ ٦ ٢٣ ٩١٧ ٦ ٢٣ ٢٢٠ ٦ 

 ٢٥ ٤٨٨  ٢٥ ٤٨٨  ٢٥ ٤٨٨  ٢٥ ٤٨٨  ١٢ )٦-ع.خ(جمانرب دعاسم  ١٣٠٣  
لوكوتورب عم مساقتلاب ) (٦-ع.خ(جمانرب دعاسم  ١٣٠٤  

  )لايرتنوم
٢١ ٧٧٩  ٦ ٢١ ١٤٥  ٦ ٢٠ ٥٢٩  ٦ ١٩ ٩٣١  ٦ 

عم مساقتلاب ( )٦-ع.خ(تامولعم دعاسم  ١٣٠٥  
  )لايرتنوم لوكوتورب

٢٠ ١٩٥ ٦ ١٩ ٦٠٧ ٦ ١٩ ٠٣٦ ٦ ١٨ ٤٨٢  ٦ 

 ٢٥ ٣٦٧  ١٢ ٢٥ ٣٦٧  ١٢ ٢٥ ٣٦٧  ١٢ ٢٥ ٣٦٧  ١٢  )٦-ع.خ( مدقأ ةغللا يئانث ريتركس ١٣١٠  
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 ٢٠١٤ رهش/لمع ٢٠١٣  لمع/رهش ٢٠١٢  رهش/لمع  ٢٠١١  رهش/لمع    
فارطألا عامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا  ١٣٢٢  

ثالث لك ةرم لايرتنوم لوكوتورب عم مساقتلاب (
 )٢٠١٤ و٢٠١١ىلع قبطنت ،تاونس 

 

 ٢١٠ ٠٠٠  رفص  رفص   ٢١٠ ٠٠٠
 ٢٠ ٠٠٠  رفص  رفص   ٢٠ ٠٠٠  بتكملا تاعامتجا ١٣٢٤  
 ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠   ١٠ ٠٠٠  نوزوألا ةقبط ةيامحل جيورتلا ةطشنأ ١٣٢٦  
 ٣٥ ٧٢٨  رفص  رفص  ٣٤ ٠٢٧   نوزوألا ثوحب يريدم تاعامتجا ١٣٢٧  
يعرفلا عوم ١٣٩٩  ٣٩٣ ٩٣٢  ١٢٦ ٢٤١  ١٢٤ ٣٣٧  ٣٨٦ ٥١٥  ا 

          ةيمسر ماهم يف رفسلا ١٦٠٠ 
 ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠   ٣٠ ٠٠٠  ةيمسر ماهم يف نيفظوملا رفس ١٦٠١  
يعرفلا عوم ١٦٩٩  ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ا 

 ٨٢٢ ٥١٨  ٥٥٠ ٤٩٣  ٥٤٤ ٣٧٩   ٧٩٨ ٥٥٧  رصنعلا عومجم ١٩٩٩

         ةكراشملاو تاعامتجالا رصنع ٣٠

        ةيمانلا نادلبلا ةكراشم فيلاكت ٣٣٠٠ 
 رفص  رفص  رفص  رفص   فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا ٣٣٠٢  
 ٢٠ ٠٠٠  رفص  رفص   ٢٠ ٠٠٠  بتكملا تاعامتجا ٣٣٠٤  
 ١٧٥ ٠٠٠  رفص  رفص   ١٧٥ ٠٠٠  نوزوألا ثوحب يريدم تاعامتجا ٣٣٠٧  
يعرفلا عوم ٣٣٩٩  ١٩٥ ٠٠٠  رفص  رفص   ١٩٥ ٠٠٠   ا 

 ١٩٥ ٠٠٠  رفص  رفص   ١٩٥ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٣٩٩٩

        ينابملاو تادعملا رصنع ٤٠

رالود١ ٥٠٠نع اهتميق لقت دونب (ةكلتهملا ت ادعملا ٤١٠٠   (        
لوكوتورب عم مساقتلاب (ةعونتم ةكلتهم داوم  ٤١٠١  

 )لايرتنوم
 ٨ ٠٠٠  ٨ ٠٠٠  ٨ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠ 

يعرفلا عوم ٤١٩٩  ا  
 

 ٨ ٠٠٠  ٨ ٠٠٠  ٨ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠ 

         ةرمعم تادعم ٤٢٠٠ 
 رفص  ٥ ٠٠٠  رفص  رفص  ةيليمكت مزاولو ةيصخش تارتويبمك ٤٢٠١  
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 ٢٠١٤ رهش/لمع ٢٠١٣  لمع/رهش ٢٠١٢  رهش/لمع  ٢٠١١  رهش/لمع    
 -  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ةلاقن تارتويبمك ٤٢٠٢  
ىرخأ ةيبتكم تادعم ٤٢٠٣    ) ، سكافلا ،رفريسلا ةزهجأ

، ثاثأرناكس خلا   ( 
 ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠ 

 رفص  رفص  رفص  رفص  خاسنتسا ةزهجأ ٤٢٠٤  
  ٥ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠   رفص   اهعباوتو ةيقروال تادعم  ٤٢٠٥  
يعرفلا عوم ٤٢٩٩  ١٠ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠   ١٥ ٠٠٠   ١٠ ٠٠٠   ا  
              بتاكملا ينابم ٤٣٠٠ 
لوكوتورب عم مساقتلاب (بتكملا ينابم تاراجيإ  ٤٣٠١  

  )لايرتنوم
 ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠  

يعرفلا عوم ٤٣٩٩  ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠   ا  
  ٣٥ ٥٠٠   ٤٥ ٥٠٠   ٤٠ ٥٠٠   ٣٦ ٥٠٠   رصنعلا عومجم ٤٩٩٩

              ةعونتملا تاقفنلا رصنع ٥٠
              اهتنايصو تادعملا ليغشت ٥١٠٠ 
لوكوتورب عم مساقتلاب (اهريغو تادعملا ةنايص  ٥١٠١  

  )لايرتنوم
 ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ١٠ ٠٠٠  

يعرفلا عوم ٥١٩٩  ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ١٠ ٠٠٠   ا 

              ريراقتلا دادعإ فيلاكت ٥٢٠٠ 
  ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ريراقتلا دادعإ ٥٢٠١  
ثوحب يريدم عامتجا ريرقت (ريراقتلا دادعإ  ٥٢٠٢  

  )نوزوألا
  ١٥ ٠٠٠   رفص   رفص   ١٥ ٠٠٠ 

يعرفلا عوم ٥٢٩٩  ا  
  

 ٢٢ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ٢٢ ٥٠٠  

              ةيرثن تافورصم ٥٣٠٠ 
  ٢٠ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠   ٢٥ ٠٠٠   تالاصتالا ٥٣٠١  
  ١٥ ٠٠٠   ١٥ ٠٠٠   ١٥ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠   )قئاثولا نحش(نحشلا تاقفن  ٥٣٠٢  
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 ٢٠١٤ رهش/لمع ٢٠١٣  لمع/رهش ٢٠١٢  رهش/لمع  ٢٠١١  رهش/لمع    
ةيامحل ةيريهامجلا ةيعوتلا ةلمح (ىرخأ تافورصم  ٥٣٠٤  

  )نوزوألا ةقبط
 ٥ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠  

يعرفلا عوم ٥٣٩٩  ٤٠ ٠٠٠   ٤٠ ٠٠٠   ٤٠ ٠٠٠   ٥٠ ٠٠٠   ا  
              ةفايضلا  ٥٤٠٠ 
  ١٠ ٠٠٠   رفص   رفص   ١٠ ٠٠٠   ةفايضلا  ٥٤٠١   
يعرفلا عوم  ٥٤٩٩  ١٠ ٠٠٠   رفص   رفص   ١٠ ٠٠٠   ا  

  ٨٠ ٠٠٠   ٥٥ ٠٠٠   ٥٥ ٠٠٠   ٩٢ ٥٠٠   رصنعلا عومجم ٥٩٩٩
  ١ ١٣٣ ٠١٨   ٦٥٠ ٩٩٣   ٦٣٩ ٨٧٩   ١ ١٢٢ ٥٥٧   عورشمللةرشابملا فيلاكتلا  عومجم ٩٩

ةئاملا يف١٣ (جمانربلا معد فيلاكت   (   ١٤٧ ٢٩٢   ٨٤ ٦٢٩   ٨٣ ١٨٤   ١٤٥ ٩٣٢  
يلكلا عوم   ١ ٢٨٠ ٣١١   ٧٣٥ ٦٢٢   ٧٢٣ ٠٦٣   ١ ٢٦٨ ٤٨٩   )جمانربلا معد فيلاكت كلذ يف امب(ا  

  ٦٧٧ ٣١١   ١٣٢ ٦٢٢   ١٢٠ ٠٦٣   ٦٦٥ ٤٨٩   *ينامئتسالا قودنصلا ديصر نم بحسلا 
  ٦٠٣ ٠٠٠   ٦٠٣ ٠٠٠   ٦٠٣ ٠٠٠   ٦٠٣ ٠٠٠   فارطألا اهعفدت نأ ررقملا تاكارتشالا 
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ةدمتعملا تاينازيمللةيريسفتلا تاظحالملا نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلل     ٢٠١٤ و٢٠١٣ و٢٠١٢ تاونسلل  

 قيلعتلا  ةينازيملا دنب

  نيفظوملا رصنع
  ١١٠٧ و١١٠٤، ١١٠١

١١٠٥ 

ماقرألا ليدعت مت دقف كلذ عمو . ةينازيملا تاحرتقم يف ةلصلا تاذ لمعلا راقم ىلع ةيراسلا نيينفلا تابترمل ةيراشإلا فيلاكتلا تمدختسا
ىلإ ةداع ا . تامولعملا كلتل ًاقبط نيفظوملل ةيلعفلا فيلاكتلا نع تامولعملا اهيف رفاوتت يتلا تالاحلا يف  داعإ متتف ةيقبتملا تامازتلالا امأ
  . انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا

ـلا ةبسن نم عفد لازت ام  ت يرادإلا فظوملا ةفيظو ةيلعفلا تافورصملا ساسأ ىلع ةبوسحملا جمانربلا معد فيلاكت نم ةئاملاب١٣    . 

نوفظوملا /يرادإلا معدلا
١٣١٠ - ١٣٠١  

 .ةينازيملا تاحرتقم يف يبورينب لمعلا رقم ىلع ةيراسلا ةماعلا ةمدخلا يفظوم تابترمل ةدحوملا فيلاكتلا تمدختسا

تامدخ /يرادإلا معدلا
  تارمتؤملا 
١٣٢٦، ١٣٢٤، ١٣٢٢ ،
١٣٢٧ 

تاراشتسا تامدخب ءاوس ،تامدخلا هذه لثم ميدقت ىلإ ةرورضلا تعد اذإ تارمتؤملا ةمدخ ةينازيم دونب نم ةيرورضلا لاومألا لقن زوجي 
  . ةيسسؤم دوقعب وأ ةيدرف
ىلع ةيلاحلا تارمتؤملا ةمدخ فيلاكتتعضو ساسأ  الاو بابسألا    :ةيلاتلا تاضارتف 

ثلاثلا ن يرجي: ١٣٢٢  يعامتجالا فيلاكت عم انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل رشاعلاو عساتلا ن  يعامتجالل تارمتؤملا فيلاكت ماستقا ًايلاح  
ع يف ةكرتشم ةروصب دَقع   ٢٠١١يما ت فوس تاعامتجالا هذه نال ًارظن لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو سداسلاو نيرشعلاو

  ؛ ٢٠١٤و
ثوحب يريدم عامتجا عم بقاعتلابماعلا يف عامتجا لوأ دقعي فوسو . ٢٠١٤ و٢٠١١يف بتكملا ي عامتجا دقع ررقملا نم: ١٣٢٤  

يناثلا دقع   ملا تاغللا ىلإ قئاثولا ةمجرتو ةيروفلا ةمجرتلاب صاخ دنب ن. فارطألا رمتؤم عامتجاعم بقاعتلاب يو ،نوزوألا   ةبسانيعامتجاللو
  ؛بتكملا ةيوضعل ًاعبت كلذو

؛نوزوألا ةقبط ةيامحل يلودلا مويلاب لافتحالاب ةلصتملا ةطشنألا ةيطغتل ماع لك ىندأ غلبم صيصخت حرتق : ١٣٢٦ ي  
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 قيلعتلا  ةينازيملا دنب

يماع يف ،نوزوألا ثوحب يريدمل عساتلاو نماثلا ن : ١٣٢٧  يعامتجالا ميظنتب ةلصلا يذ رمتؤملا فيلاكت ةيطغتل ةريغص ةدايز تجردُأ
 . ٢٠١٤ و٢٠١١

ةيمسر ماهم يف رفسلا 
١٦٠١ 

ىلإ ةفاضإلاب ،فارطألا رمتؤم تاعامتجاو ،نوزوألا ثوحب يريدم تاعامتجا ميظنتب ةلصلا يوذ ةنامألا يفظوم رفس تاينازيملالمشت   
 . تاردقلا ءانبو ةكبشلا تاعامتجال معدلا ريفوتب قلعتملا رفسلا

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب نيلماعل ا فارطألا يلثمم ةكراشم فلكتت نأ ضرتفي ٣٣٠٢ ةيقافتالا تاعامتجا فلتخم يف ٥  تارالودب رالود  ٥ ٠٠٠ 
 ركاذت راعسأمادختساب كلذو ،دلب لكل دحاو صخش ىلع رفسلا فيلاكت راصتقا ةاعارم عم عامتجا لكلو لثمم لكل ةدحتملا تايالولا 

ةيداصتقالا ةيحانلا نم بسنألارفسلا  ا يف املاة يمويلا ةشيعملا تالدبو   ةدحتملا ممأللومع .  
نإف ،لايرتنوم لوكوترب يف فارطألا عامتجا عم ةكرتشم ةروصب ةداع دقع   ي انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم عامتجا نأ ىلإ رظنلابو

 . لايرتنوم لوكوتورب اهلمحتي ةكراشملا فيلاكت

بتكملا تاعامتجا نم نيعامتجا ىلع ةكراشملا فيلاكت تبس  ٣٣٠٤ ماع نم لكل ح ةيمانلا نادلبلا نم نيكراشم ةعبرأل ةبسنلاب ٢٠١٤و ٢٠١١   
دقعت يتلا ،لاقتنا ةلحرمب ا   فارطألا رمتؤم عامتجاو نوزوألا ثوحب يريدم عامتجاعم بقاعتلاباداصتقا رمت يتلا نادلبلا وأ  .  

رايأ يف نوزوألا ثوحب يريدمل عامتجا دق  ٣٣٠٧ متجالا دقع. ٢٠١١ويام /ع  ةمزاللا لاومألا تزج . ٢٠١٤يف يلاتلا عا ي فوسو  ح دقو
ةينطو ريراقت مدقت يتلا طورشلل ةيفوتسملا ةيمانلا نادلبلا نم ًاريبخ٣٥ةكراشمل    .  

فارطأللًاينورتكلإةيقافتالاو لوكوتوربلا قئاثو ريفوت لجأل كلذو ًاينورتكلإ تانايبلا ةجلاعم مظنب ةنامألا ظفتحت    ٤٢٠٥ - ٤٢٠١ ءارشلا بل طتي اذهو.  
ةيلاحلارفريسلا ةزهجأثيدحت كلذكو ،تايجمربلا صيخارتو ،ةيرورضلا ةيبناجلا مزاولل ًايرود    .  

ةنس لك تادعملا ضعب لادبتسا نم ةنامألا نيكمتل لاومألا نم ىندأ دح صص خ .  
يسأ ىلع ةبوسحم ةفيفط ةدايز ةينازيملا نم دونبلا هذه تحت ةعقاولا لاومألا لمشت  ٥٤٠٠ - ٥١٠٠ صو  ةدحتملا ممألا ات يتلا مخضتلا تالدعم سا   .  
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  يناثلا قفرملا
  نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا

ةررقملا ةبصنألل ةدحتملا ممألا لودج ىلإ ًادانتسا٢٠١٤ - ٢٠١٢ةرتف لل فارطألا تامهاسم لودج    
خرؤملا ٦٤/٤٨٢ ةماعلا ةيعمجلا رارق( وألا نوناك٢٤  الأ ةاعارم عم٢٠٠٩ربمسيد /ل  ةئاملا يف٢٢فرط يأ ىلع ررقملا بيصنلل ىصقألا دحلا زواجتي  ،   (  
 )ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تارالودب(

 فرطلا مسا  

ةدحتملا ممألا لودج 
  تاونسلل ةررقملا ةبصنألل

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ةدحتملا ممألا لودج 
ريغ دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا

ةاعارم عم لدعملا ةدح تملا ممألا لودج
بيصنلل ىصقألا دحلا زواجتي الأ 

 ٪٢٢فرط يأ ىلع ررقملا 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح

ماع تامهاسم 
بسح ٢٠١٤  

  فرطلا
 ٠،٠٠ رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٤ ناتسناغفأ ١
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ اينابلأ ٢
  ٧٧١ ٧٧١ ٧٧١ ٠،١٢٨ ٠،١٢٨ ٠،١٢٨ رئازجلا ٣
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٧  ارودنأ ٤
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ الوغنأ ٥
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ ادوبربو اوغيتنأ ٦
  ١،٧٢٨ ١،٧٢٨ ١،٧٢٨ ٠،٢٨٧ ٠،٢٨٧ ٠،٢٨٧ نيتنجرألا ٧
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٥ اينيمرأ ٨
  ١١ ٦٣٧ ١١ ٦٣٧ ١١ ٦٣٧ ١،٩٣٠ ١،٩٣٣ ١،٩٣٣ ايلارتسأ ٩

 ٥ ١٢٣ ٥ ١٢٣ ٥ ١٢٣ ٠،٨٥٠ ٠،٨٥١ ٠،٨٥١ اسمنلا ١٠
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٥ ناجيبرذأ ١١
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٨ اماهبلا رزج ١٢
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 فرطلا مسا  

ةدحتملا ممألا لودج 
  تاونسلل ةررقملا ةبصنألل

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ةدحتملا ممألا لودج 
ريغ دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا

ةاعارم عم لدعملا ةدح تملا ممألا لودج
بيصنلل ىصقألا دحلا زواجتي الأ 

 ٪٢٢فرط يأ ىلع ررقملا 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح

ماع تامهاسم 
بسح ٢٠١٤  

  فرطلا
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٩ نيرحبلا ١٣
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ شيدالغنب ١٤
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٨ سودابرب ١٥
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٢ سوراليب ١٦
  ٦ ٤٧٢ ٦ ٤٧٢ ٦ ٤٧٢ ١،٠٧٣ ١،٠٧٥ ١،٠٧٥ اكيجلب ١٧
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ زيلب ١٨
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ ننب ١٩
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ناتوب ٢٠
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٧ )تايموقلا ةددعتملا -ةلود (ايفيلوب  ٢١
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٤ كسرهلاو ةنسوبلا ٢٢
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٨ اناوستوب ٢٣
  ٩ ٦٩٨ ٩ ٦٩٨ ٩ ٦٩٨ ١،٦٠٨ ١،٦١١ ١،٦١١ ليزاربلا ٢٤
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٨ مالسلا راد ينورب ٢٥
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٨ ايراغلب ٢٦
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ وساف انيكروب ٢٧
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ يدنوروب ٢٨
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ ايدوبمك ٢٩
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١١ نوريماكلا ٣٠
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 فرطلا مسا  

ةدحتملا ممألا لودج 
  تاونسلل ةررقملا ةبصنألل

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ةدحتملا ممألا لودج 
ريغ دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا

ةاعارم عم لدعملا ةدح تملا ممألا لودج
بيصنلل ىصقألا دحلا زواجتي الأ 

 ٪٢٢فرط يأ ىلع ررقملا 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح

ماع تامهاسم 
بسح ٢٠١٤  

  فرطلا
  ١٩ ٣٠٦ ١٩ ٣٠٦ ١٩ ٣٠٦ ٣،٢٠٢ ٣،٢٠٧ ٣،٢٠٧ ادنك ٣١
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ رضخألا سأرلا ٣٢
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج ٣٣
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ داشت ٣٤
  ١ ٤٢١ ١ ٤٢١ ١ ٤٢١ ٠،٢٣٦ ٠،٢٣٦ ٠،٢٣٦ يليش ٣٥
  ١٩ ١٩٨ ١٩ ١٩٨ ١٩ ١٩٨ ٣،١٨٤ ٣،١٨٩ ٣،١٨٩ نيصلا ٣٦
  ٨٦٧ ٨٦٧ ٨٦٧ ٠،١٤٤ ٠،١٤٤ ٠،١٤٤ ايبمولوك ٣٧
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ رمقلا رزج ٣٨
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ وغنوكلا ٣٩
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ - كوك رزج ٤٠
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٤ اكيراتسوك ٤١
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ راوفيد توك ٤٢
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٩٧ ايتاورك ٤٣
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٧١ ابوك ٤٤
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٦ صربق ٤٥
  ٢ ١٠١ ٢ ١٠١ ٢ ١٠١ ٠،٣٤٨ ٠،٣٤٩ ٠،٣٤٩ ةيكيشتلا ةيروهمجلا ٤٦
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٧ ةيطارقميدلا ةيبعشلاايروك ةيروهمج  ٤٧

 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ٤٨
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 فرطلا مسا  

ةدحتملا ممألا لودج 
  تاونسلل ةررقملا ةبصنألل

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ةدحتملا ممألا لودج 
ريغ دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا

ةاعارم عم لدعملا ةدح تملا ممألا لودج
بيصنلل ىصقألا دحلا زواجتي الأ 

 ٪٢٢فرط يأ ىلع ررقملا 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح

ماع تامهاسم 
بسح ٢٠١٤  

  فرطلا
  ٤ ٤٣١ ٤ ٤٣١ ٤ ٤٣١ ٠،٧٣٥ ٠،٧٣٦ ٠،٧٣٦ كرمنادلا ٤٩
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ يتوبيج ٥٠
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ اكينيمود ٥١
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٢ ةيكينيمودلا ةيروهمجلا ٥٢
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٠ روداوكإ ٥٣
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٩٤ رصم ٥٤
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٩ رودافلسلا ٥٥
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠  ٠،٠٠٨  ةيئاوتسالا اينيغ ٥٦
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ايرتيرإ ٥٧
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٠ اينوتسإ ٥٨
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٨ ايبويثإ ٥٩
يبوروألاداحتالا ٦٠   ١٥ ٠٥٠ ١٥ ٠٥٠ ١٥ ٠٥٠ ٢ ٤٩٦ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠  
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٤ يجيف ٦١
  ٣ ٤٠٧ ٣ ٤٠٧ ٣ ٤٠٧ ٠،٥٦٥ ٠،٥٦٦ ٠،٥٦٦ ادنلنف ٦٢
  ٣٦ ٨٦١ ٣٦ ٨٦١ ٣٦ ٨٦١ ٦،١١٣ ٦،١٢٣ ٦،١٢٣ اسنرف ٦٣
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٤ نوباغلا ٦٤
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ايبماغ ٦٥
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٦ ايجروج ٦٦
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 فرطلا مسا  

ةدحتملا ممألا لودج 
  تاونسلل ةررقملا ةبصنألل

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ةدحتملا ممألا لودج 
ريغ دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا

ةاعارم عم لدعملا ةدح تملا ممألا لودج
بيصنلل ىصقألا دحلا زواجتي الأ 

 ٪٢٢فرط يأ ىلع ررقملا 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح

ماع تامهاسم 
بسح ٢٠١٤  

  فرطلا
  ٤٨ ٢٦٩ ٤٨ ٢٦٩ ٤٨ ٢٦٩ ٨،٠٠٥ ٨،٠١٨ ٨،٠١٨ ايناملأ ٦٧
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٦ اناغ ٦٨
  ٤ ١٦٠ ٤ ١٦٠ ٤ ١٦٠ ٠،٦٩٠ ٠،٦٩١ ٠،٦٩١ نانويلا ٦٩
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ادانيرغ ٧٠
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٨ الاميتاوغ ٧١
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ اينيغ ٧٢
واسيب-اينيغ  ٧٣  رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١  
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ انايغ ٧٤
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ يتياه ٧٥
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١  يلوسرلا يسركلا ٧٦
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٨ )٨(سارودنه ٧٧
  ١ ٧٥٢ ١ ٧٥٢ ١ ٧٥٢ ٠،٢٩١ ٠،٢٩١ ٠،٢٩١ ايراغنه ٧٨
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٢ ادنلسيآ ٧٩
  ٣ ٢١٥ ٣ ٢١٥ ٣ ٢١٥ ٠،٥٣٣ ٠،٥٣٤ ٠،٥٣٤ دنهلا ٨٠
  ١ ٤٣٣ ١ ٤٣٣ ١ ٤٣٣ ٠،٢٣٨ ٠،٢٣٨ ٠،٢٣٨ ايسينودنإ ٨١
  ١ ٤٠٣ ١ ٤٠٣ ١ ٤٠٣ ٠،٢٣٣ ٠،٢٣٣ ٠،٢٣٣ )ةيمالسإلا-ةيروهمج(ناريإ  ٨٢

                                                           
اهرارق يف ةماعلا ةيعمجلا هيلع تصن امبسح ةئاملا يف ٠،٠٠١ةبسنب ررقم بيصن لدعم ىلع ءانب   )٨( خرؤملا ٦٤/٢٤٨  لوألا نوناك٢٤   .٢٠٠٩ربوتكأ / 
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 فرطلا مسا  

ةدحتملا ممألا لودج 
  تاونسلل ةررقملا ةبصنألل

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ةدحتملا ممألا لودج 
ريغ دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا

ةاعارم عم لدعملا ةدح تملا ممألا لودج
بيصنلل ىصقألا دحلا زواجتي الأ 

 ٪٢٢فرط يأ ىلع ررقملا 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح

ماع تامهاسم 
بسح ٢٠١٤  

  فرطلا
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٠  قارعلا ٨٣
  ٢ ٩٩٨ ٢ ٩٩٨ ٢ ٩٩٨ ٠،٤٩٧ ٠،٤٩٨ ٠،٤٩٨ ادنلريآ ٨٤
  ٢ ٣١٢ ٢ ٣١٢ ٢ ٣١٢ ٠،٣٨٣ ٠،٣٨٤ ٠،٣٨٤ ليئارسإ ٨٥
  ٣٠ ٠٩٤ ٣٠ ٠٩٤ ٣٠ ٠٩٤ ٤،٩٩١ ٤،٩٩٩ ٤،٩٩٩ ايلاطيإ ٨٦
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٤ اكياماج ٨٧
  ٧٥ ٤٣١ ٧٥ ٤٣١ ٧٥ ٤٣١ ١٢،٥٠٩ ١٢،٥٣٠ ١٢،٥٣٠ نابايلا ٨٨
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٤ ندرألا ٨٩
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٧٦ ناتسخازاك ٩٠
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٢ اينيك ٩١
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ستابيريك ٩٢
  ١ ٥٨٣ ١ ٥٨٣ ١ ٥٨٣ ٠،٢٦٣ ٠،٢٦٣ ٠،٢٦٣ تيوكلا ٩٣
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ناتسزيغريق ٩٤
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمج ٩٥
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٨ ايفتال ٩٦
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٣ نانبل ٩٧
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ وتوسيل ٩٨
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ايريبيل ٩٩

  ٧٧٧ ٧٧٧ ٧٧٧ ٠،١٢٩ ٠،١٢٩ ٠،١٢٩ ايبيل ١٠٠
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 فرطلا مسا  

ةدحتملا ممألا لودج 
  تاونسلل ةررقملا ةبصنألل

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ةدحتملا ممألا لودج 
ريغ دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا

ةاعارم عم لدعملا ةدح تملا ممألا لودج
بيصنلل ىصقألا دحلا زواجتي الأ 

 ٪٢٢فرط يأ ىلع ررقملا 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح

ماع تامهاسم 
بسح ٢٠١٤  

  فرطلا
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٩ نياتشنتخيل ١٠١

 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٦٥ ايناوتيل ١٠٢
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٩٠ غربمسكل ١٠٣
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ رقشغدم ١٠٤
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ يوالم ١٠٥
  ١ ٥٢٣ ١ ٥٢٣ ١ ٥٢٣ ٠،٢٥٣ ٠،٢٥٣ ٠،٢٥٣ ايزيلام ١٠٦
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ فيدلم ١٠٧
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ يلام ١٠٨
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٧ ةطلام ١٠٩
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ لاشرام رزج ١١٠
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ايناتيروم ١١١
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١١ سويشيروم ١١٢
  ١٤ ١٨٣ ١٤ ١٨٣ ١٤ ١٨٣ ٢،٣٥٢ ٢،٣٥٦ ٢،٣٥٦ كيسكملا ١١٣
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ )ةدحوملا- تايالو(ايزينوركيم  ١١٤

 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ وكانوم ١١٥

 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢  ايلوغنم ١١٦
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٤  دوسألا لبجلا ١١٧
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 فرطلا مسا  

ةدحتملا ممألا لودج 
  تاونسلل ةررقملا ةبصنألل

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ةدحتملا ممألا لودج 
ريغ دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا

ةاعارم عم لدعملا ةدح تملا ممألا لودج
بيصنلل ىصقألا دحلا زواجتي الأ 

 ٪٢٢فرط يأ ىلع ررقملا 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح

ماع تامهاسم 
بسح ٢٠١٤  

  فرطلا
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٥٨ برغملا ١١٨
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ قيبمازوم ١١٩
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٦ رامنايم ١٢٠
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٨ ايبيمان ١٢١
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ وروان ١٢٢
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٦ لابين ١٢٣
  ١١ ١٦٧ ١١ ١٦٧ ١١ ١٦٧ ١،٨٥٢ ١،٨٥٥ ١،٨٥٥ ادنلوه ١٢٤
  ١ ٦٤٣ ١ ٦٤٣ ١ ٦٤٣ ٠،٢٧٣ ٠،٢٧٣ ٠،٢٧٣ ادنليزوين ١٢٥
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ اوغاراكين ١٢٦
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ رجينلا ١٢٧
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٧٨ ايريجين ١٢٨
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ - يوين ١٢٩
  ٥ ٢٤٣ ٥ ٢٤٣ ٥ ٢٤٣ ٠،٨٧٠ ٠،٨٧١ ٠،٨٧١ جيورنلا ١٣٠
نام ١٣١ رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٨٦ ع 
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٨٢ ناتسكاب ١٣٢
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ والاب ١٣٣
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٢  امنب ١٣٤
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ ةديدجلا اينيغ اوباب ١٣٥
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 فرطلا مسا  

ةدحتملا ممألا لودج 
  تاونسلل ةررقملا ةبصنألل

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ةدحتملا ممألا لودج 
ريغ دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا

ةاعارم عم لدعملا ةدح تملا ممألا لودج
بيصنلل ىصقألا دحلا زواجتي الأ 

 ٪٢٢فرط يأ ىلع ررقملا 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح

ماع تامهاسم 
بسح ٢٠١٤  

  فرطلا
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٧ ياوغاراب ١٣٦
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٩٠ وريب ١٣٧
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٩٠ نيبلفلا ١٣٨
  ٤ ٩٨٥ ٤ ٩٨٥ ٤ ٩٨٥ ٠،٨٢٧ ٠،٨٢٨ ٠،٨٢٨ ادنلوب ١٣٩
  ٣ ٠٧٦ ٣ ٠٧٦ ٣ ٠٧٦ ٠،٥١٠ ٠،٥١١ ٠،٥١١ لاغتربلا ١٤٠
  ٨١٣ ٨١٣ ٨١٣ ٠،١٣٥ ٠،١٣٥ ٠،١٣٥ رطق ١٤١
  ١٣ ٦٠٥ ١٣ ٦٠٥ ١٣ ٦٠٥ ٢،٢٥٦ ٢،٢٦٠ ٢،٢٦٠ ايروك ةيروهمج ١٤٢
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ افودلوم ةيروهمج ١٤٣
  ١ ٠٦٦ ١ ٠٦٦ ١ ٠٦٦ ٠،١٧٧ ٠،١٧٧ ٠،١٧٧ اينامور ١٤٤
  ٩ ٦٤٤ ٩ ٦٤٤ ٩ ٦٤٤ ١,٥٩٩ ١،٦٠٢ ١،٦٠٢ يسورلا داحتالا ١٤٥
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ادناور ١٤٦
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ سيفينو ستيك تناس ١٤٧
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ايسول تناس ١٤٨
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ نيدانيرغ رزجو تنسينف تناس ١٤٩
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ اوماس ١٥٠
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣  ونيرام ناس ١٥١
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ يبيسنيربو يموت واس ١٥٢
  ٤ ٩٩٧ ٤ ٩٩٧ ٤ ٩٩٧ ٠،٨٢٩ ٠،٨٣٠ ٠،٨٣٠ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ١٥٣
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 فرطلا مسا  

ةدحتملا ممألا لودج 
  تاونسلل ةررقملا ةبصنألل

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ةدحتملا ممألا لودج 
ريغ دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا

ةاعارم عم لدعملا ةدح تملا ممألا لودج
بيصنلل ىصقألا دحلا زواجتي الأ 

 ٪٢٢فرط يأ ىلع ررقملا 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح

ماع تامهاسم 
بسح ٢٠١٤  

  فرطلا
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٦ لاغنسلا ١٥٤

 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٧ ايبرص ١٥٥
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ ليشيس ١٥٦
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ نويلاريس ١٥٧
  ٢ ٠١٧ ٢ ٠١٧ ٢ ٠١٧ ٠،٣٣٤ ٠،٣٣٥ ٠،٣٣٥ ةروفاغنس ١٥٨
  ٨٥٥ ٨٥٥ ٨٥٥ ٠،١٤٢ ٠،١٤٢ ٠،١٤٢ ايكافولس ١٥٩
  ٦٢٠ ٦٢٠ ٦٢٠ ٠،١٠٣ ٠،١٠٣ ٠،١٠٣ اينيفولس ١٦٠
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ناميلس رزج ١٦١
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ لاموصلا ١٦٢
  ٢ ٣١٨ ٢ ٣١٨ ٢ ٣١٨ ٠،٣٨٤ ٠،٣٨٥ ٠،٣٨٥ ايقيرفأ بونج ١٦٣
  ١٩ ١٢٦ ١٩ ١٢٦ ١٩ ١٢٦ ٣،١٧٢ ٣،١٧٧ ٣،١٧٧ اينابسإ ١٦٤
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٩ اكنال يرس ١٦٥
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ نادوسلا ١٦٦
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ مانيروس ١٦٧
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ دنليزاوس ١٦٨
  ٦ ٤٠٥ ٦ ٤٠٥ ٦ ٤٠٥ ١،٠٦٢ ١،٠٦٤ ١،٠٦٤ ديوسلا ١٦٩
  ٦ ٨٠٣ ٦ ٨٠٣ ٦ ٨٠٣ ١،١٢٨ ١،١٣٠ ١،١٣٠ ارسيوس ١٧٠
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٥ ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ١٧١
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 فرطلا مسا  

ةدحتملا ممألا لودج 
  تاونسلل ةررقملا ةبصنألل

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ةدحتملا ممألا لودج 
ريغ دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا

ةاعارم عم لدعملا ةدح تملا ممألا لودج
بيصنلل ىصقألا دحلا زواجتي الأ 

 ٪٢٢فرط يأ ىلع ررقملا 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح

ماع تامهاسم 
بسح ٢٠١٤  

  فرطلا
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ ناتسكيجاط ١٧٢
  ١ ٢٥٨ ١ ٢٥٨ ١ ٢٥٨ ٠،٢٠٩ ٠،٢٠٩ ٠،٢٠٩ دنليات ١٧٣
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٧ ةقباسلا ةيفالسوغويلا اينودقم ةيروهمج ١٧٤
يتشيل-روميت  ١٧٥  رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١   
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ وغوت ١٧٦
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ اغنوت ١٧٧
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٤ وغابوتو دادينيرت ١٧٨
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٠ سنوت ١٧٩
  ٣ ٧١٤ ٣ ٧١٤ ٣ ٧١٤ ٠،٦١٦ ٠،٦١٧ ٠،٦١٧ ايكرت ١٨٠
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٦ ناتسنامكرت ١٨١

 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ولافوت ١٨٢

 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٦ ادنغوأ ١٨٣

 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٨٧ ايناركوأ ١٨٤
  ٢ ٣٥٤ ٢ ٣٥٤ ٢ ٣٥٤ ٠،٣٩٠ ٠،٣٩١ ٠،٣٩١ ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ١٨٥
ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا ١٨٦  

 ةيلامشلا ادنلريآو
٦،٥٩٣ ٦،٦٠٤ ٦،٦٠٤ 

٣٩ ٧٥٧ ٣٩ ٧٥٧ 
٣٩ ٧٥٧  

 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٨ ةدحتملا اينارتت ةيروهمج ١٨٧
  ١٣٢ ٤٤١ ١٣٢ ٤٤١ ١٣٢ ٤٤١ ٢١،٩٦٤ ٢٢،٠٠٠ ٢٢،٠٠٠ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ١٨٨
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 فرطلا مسا  

ةدحتملا ممألا لودج 
  تاونسلل ةررقملا ةبصنألل

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ةدحتملا ممألا لودج 
ريغ دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا

ةاعارم عم لدعملا ةدح تملا ممألا لودج
بيصنلل ىصقألا دحلا زواجتي الأ 

 ٪٢٢فرط يأ ىلع ررقملا 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح

ماع تامهاسم 
بسح ٢٠١٤  

  فرطلا
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٧ ياوغوروأ ١٨٩
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ ناتسكبزوأ ١٩٠
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ وتاوناف ١٩١
لا- ةيروهمج(اليورتف  ١٩٢   ١ ٨٩٠ ١ ٨٩٠ ١ ٨٩٠ ٠،٣١٣ ٠،٣١٤ ٠،٣١٤ )ةيرافيلوب 
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٣ مان تييف ١٩٣
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ نميلا ١٩٤
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٤ ايبماز ١٩٥
 رفص رفص رفص ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ يوبابمز ١٩٦

عوم   ٦٠٣ ٠٠٠ ٦٠٣ ٠٠٠ ٦٠٣ ٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠ ١٠٠،١٦٥ ١٠٢،٥٠١ ا  
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  ثلاثلا قفرملا
  )٢٠١٤ و٢٠١٣ و٢٠١٢(فارطألا ددعتملا قودنصلا دراومل نماثلا ديدجتلا يف فارطألا تاكارتشا 

غلبم كلذ يف امب ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تارالود نم رالود نويلم ٤٥٠رادقمب درا وملل ديدجت( ةديدجلا تاكارتشالا نم رالود نويلم٤٠٠   (  

 فرطلا مقرلا

ممألا لودج 
ةبصنألل ةدحتملا 
ةرتفلل ةررقملا 

٢٠١٢-٢٠١٠ 

ةدحتملا ممألا لودج 
لدعملا ةررقملا ةبصنألل  

يأ مهسي ال ثيحب 
 ٪٢٢نم رثكأب فرط 

ةيونسلا تاكارتشالا 
تايالولا تارالودب (
 )ةيكيرمألا ةدحتملا

 ٢٠١٢ماوعألل 
 ٢٠١٤ و٢٠١٣و

لدعم طسوتم 
ةرتفلل مخضتلا 

٢٠٠٩-
٢٠١١ 

مادختسال ليهأتلا 
فرصلا رعس ةيلآ 

  تباثلا
 رفص=ال ١=معن

فرص رعس 
تالمع 

يمدختسم 
 ةيلآلا

ةينطولا تالمعلا 
 ةيلآلا يمدختسمل

يمدختسم تاعوفدم 
تالمعلاب ةيلآلا  

 ةينطولا
رفص      ٩٠٦,٥١ ١١ ٠,٠٠٨٩٢٩٨٨٦ ٠,٠٠٧ ارودنأ ١  

 ٣٩٨,٢٠ ١٧٩ ٣ يلارتسأ رالود ٠,٩٦٧ ١  ٪٢,٥٦ ٨٩٨,٨٦ ٢٨٧ ٣ ٢,٤٦٥٩٢٤١٤٥ ١,٩٣٣ ايلارتسأ ٢

 ٦٢٨,٤٥ ٠٤٢ ١ وروي ٠,٧٢٠٣ ١  ٪١,٥٣ ٤٩١,٩٥ ٤٤٧ ١ ١,٠٨٥٦١٨٩٥٩ ٠,٨٥١ اسمنلا ٣

 ٢٩١,٢٥ ٢٠ ةديدج تانم ٠,٧٩٥٣ ١  ٪٥,٨٢ ٥١٣,٩٦ ٢٥ ٠,٠١٩١٣٥٤٦٩ ٠,٠١٥ ناجيبرذأ ٤

رفص  ٪١١,٢١ ٤٣٩,٠٩ ٧١ ٠,٠٥٣٥٧٩٣١٤ ٠,٠٤٢ سوراليب ٥    ٠,٠٠ 

 ٠٦٨,٨٤ ٣١٧ ١ وروي ٠,٧٢٠٣ ١  ٪١,٧٢ ٥٠٠,٤٠ ٨٢٨ ١ ١,٣٧١٣٧٥٣٠١ ١,٠٧٥ اكيجلب ٦

 ٠٦٤,٧٦ ٩١ فيل ١,٤٠٨٩ ١  ٪٣,٤٢ ٦٣٥,٣٦ ٦٤ ٠,٠٤٨٤٧٦٥٢٢ ٠,٠٣٨ ايراغلب ٧

 ٨٧٧,٧٤ ٣٤٦ ٥ يدنك رالود ٠,٩٨٠٢ ١  ٪١,٤٣ ٨٨٤,٤٥ ٤٥٤ ٥ ٤,٠٩١١٦٣٣٣٨ ٣,٢٠٧ ادنك ٨

 ٣٥٨,٢٩ ٥٦ وروي ٠,٧٢٠٣ ١  ٪٢,٢١ ٢٤٢,٨١ ٧٨ ٠,٠٥٨٦٨٢١٠٦ ٠,٠٤٦ صربق ٩

 ٠٩٤,٨٨ ٥١٣ ١٠ ةيكيشت ةنوروك ١٧,٧١ ١  ٪١,٥٢ ٦٢٤,٧٨ ٥٩٣ ٠,٤٤٥٢١٨٥٨٦ ٠,٣٤٩ ةيكيشتلا ةيروهمجلا ١٠

 ١٢١,٣٠ ٧٢٢ ٦ ةيكرمناد ةنورك ٥,٣٦٩٦ ١  ٪١,٨٧ ٨٨٤,٩٣ ٢٥١ ١ ٠,٩٣٨٩١٣٦٩٤ ٠,٧٣٦ كرمنادلا ١١

 ٠٠٧,٢١ ٤٩ وروي ٠,٧٢٠٣ ١  ٪٢,٥٠ ٠٣٧,٢٢ ٦٨ ٠,٠٥١٠٢٧٩١٨ ٠,٠٤٠ اينوتسإ ١٢

 ٤٥٢,٠٦ ٦٩٣ وروي ٠,٧٢٠٣ ١  ٪٢,١٠ ٧٢٦,٧٢ ٩٦٢ ٠,٧٢٢٠٤٥٠٤٢ ٠,٥٦٦ ادنلف ١٣

 ٧٧٩,٠٧ ٥٠١ ٧ وروي ٠,٧٢٠٣ ١  ٪١,٣٣ ٧٩٨,١٠ ٤١٤ ١٠ ٧,٨١١٠٩٨٥٧٢ ٦,١٢٣ اسنرف ١٤
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 فرطلا مقرلا

ممألا لودج 
ةبصنألل ةدحتملا 
ةرتفلل ةررقملا 

٢٠١٢-٢٠١٠ 

ةدحتملا ممألا لودج 
لدعملا ةررقملا ةبصنألل  

يأ مهسي ال ثيحب 
 ٪٢٢نم رثكأب فرط 

ةيونسلا تاكارتشالا 
تايالولا تارالودب (
 )ةيكيرمألا ةدحتملا

 ٢٠١٢ماوعألل 
 ٢٠١٤ و٢٠١٣و

لدعم طسوتم 
ةرتفلل مخضتلا 

٢٠٠٩-
٢٠١١ 

مادختسال ليهأتلا 
فرصلا رعس ةيلآ 

  تباثلا
 رفص=ال ١=معن

فرص رعس 
تالمع 

يمدختسم 
 ةيلآلا

ةينطولا تالمعلا 
 ةيلآلا يمدختسمل

يمدختسم تاعوفدم 
تالمعلاب ةيلآلا  

 ةينطولا
 ٤٩٥,٧٧ ٨٢٣ ٩ وروي ٠,٧٢٠٣ ١  ٪١,١٩ ٠٦١,٥٩ ٦٣٨ ١٣ ١٠,٢٢٨٥٤٦١٩٥ ٨,٠١٨ ايناملأ ١٥

 ٥٩٩,٦٠ ٨٤٦ وروي ٠,٧٢٠٣ ١  ٪٢,٨٦ ٣٤٣,٠٥ ١٧٥ ١ ٠,٨٨١٥٠٧٢٨٦ ٠,٦٩١ نانويلا ١٦

       ٧٠٠,٩٣ ١ ٠,٠٠١٢٧٥٦٩٨ ٠,٠٠١ )٩(يلوسرلا يسركلا ١٧

 ٤٠٩,٦٢ ٦٢٢ ٩٦ تنرولف ١٩٥,٢٠٨٣ ١  ٪٤,٣٨ ٩٧٠,٨١ ٤٩٤ ٠,٣٧١٢٢٨١٠٥ ٠,٢٩١ ايراغنه ١٨

 ٣٥٤,٥٩ ٢٣٣ ٨ ةيدنلسيآ ةنورك ١١٥,٢٥ ١  ٪٦,٦٧ ٤٣٩,٠٩ ٧١ ٠,٠٥٣٥٧٩٣١٤ ٠,٠٤٢ ادنلسيآ ١٩

 ١٣٩,٨٠ ٦١٠ وروي ٠,٧٢٠٣ ١  ٪٠,٩١- ٠٦٣,٤٤ ٨٤٧ ٠,٦٣٥٢٩٧٥٨١ ٠,٤٩٨ ادنلريآ ٢٠

 ٦٤٥,٤٥ ٣٠٥ ٢ ليكيش ٣,٥٣ ١  ٪٣,٠٢ ١٥٧,٣٥ ٦٥٣ ٠,٤٨٩٨٦٨٠١٤ ٠,٣٨٤ ليئارسإ ٢١

 ٦٧٦,٣٩ ١٢٤ ٦ وروي ٠,٧٢٠٣ ١  ٪١,٤٥ ٩٥٢,١٠ ٥٠٢ ٨ ٦,٣٧٧٢١٤٠٧٢ ٤,٩٩٩ يلاطيإ ٢٢

 ٥٨٣,٥٨ ٨٢٦ ٧٤٥ ١ ني ٨١,٩١٥ ١  ٪٠,٦٤- ٦٦٠,٤٨ ٣١٢ ٢١ ١٥,٩٨٤٤٩٥٣٦٣ ١٢,٥٣٠ نابايلا ٢٣

 ٩٢٥,٢٥ ٣٢ تال ٠,٥٠٩٤ ١  ٪١,٦٩ ٦٣٥,٣٦ ٦٤ ٠,٠٤٨٤٧٦٥٢٢ ٠,٠٣٨ ايفتال ٢٤

 ٩٨٢,٦٧ ١٣ يرسيوس كنرف ٠,٩١٣٤ ١   ٣٠٨,٣٨ ١٥ ٠,٠١١٤٨١٢٨٢ ٠,٠٠٩ نياتشنيتخل ٢٥

 ٩٥٢,٨٨ ٢٧٤ ساتيل ٢,٤٨٦٩ ١  ٪٢,٩٢ ٥٦٠,٤٩ ١١٠ ٠,٠٨٢٩٢٠٣٦٧ ٠,٠٦٥ ايناويل ٢٦

 ٢٦٦,٢٣ ١١٠ وروي ٠,٧٢٠٣ ١  ٪٢,٠٤ ٠٨٣,٧٥ ١٥٣ ٠,١١٤٨١٢٨١٦ ٠,٠٩٠ غربمسكل ٢٧

 ٨٢٨,٠٧ ٢٠ وروي ٠,٧٢٠٣ ١  ٪٢,٣١ ٩١٥,٨٢ ٢٨ ٠,٠٢١٦٨٦٨٦٥ ٠,٠١٧ ةطلام ٢٨

 ٦٧٥,٥٤ ٣ وروي ٠,٧٢٠٣ ١   ١٠٢,٧٩ ٥ ٠,٠٠٣٨٢٧٠٩٤ ٠,٠٠٣ وكانوم ٢٩

 ٧٠٩,٤٨ ٢٧٢ ٢ وروي ٠,٧٢٠٣ ١  ٪١,٣٨ ٢٢٦,٢٧ ١٥٥ ٣ ٢,٣٦٦٤١٩٧٠٥ ١,٨٥٥ ادنلوه ٣٠

                                                           
 .هسفن عجرملا  )٩(
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 فرطلا مقرلا

ممألا لودج 
ةبصنألل ةدحتملا 
ةرتفلل ةررقملا 

٢٠١٢-٢٠١٠ 

ةدحتملا ممألا لودج 
لدعملا ةررقملا ةبصنألل  

يأ مهسي ال ثيحب 
 ٪٢٢نم رثكأب فرط 

ةيونسلا تاكارتشالا 
تايالولا تارالودب (
 )ةيكيرمألا ةدحتملا

 ٢٠١٢ماوعألل 
 ٢٠١٤ و٢٠١٣و

لدعم طسوتم 
ةرتفلل مخضتلا 

٢٠٠٩-
٢٠١١ 

مادختسال ليهأتلا 
فرصلا رعس ةيلآ 

  تباثلا
 رفص=ال ١=معن

فرص رعس 
تالمع 

يمدختسم 
 ةيلآلا

ةينطولا تالمعلا 
 ةيلآلا يمدختسمل

يمدختسم تاعوفدم 
تالمعلاب ةيلآلا  

 ةينطولا
 ٧٦٢,٩٨ ٥٩٧ يدنليزوين رالود ١,٢٨٧٣ ١  ٪٢,٨٥ ٣٥٤,٠٦ ٤٦٤ ٠,٣٤٨٢٦٥٥٤١ ٠,٢٧٣ ادنليزوين ٣١

 ٢٧٥,٠١ ٣٥١ ٨ ةيجيورن ةنورك ٥,٦٣٧ ١  ٪٢,١١ ٥١٠,٥٦ ٤٨١ ١ ١,١١١١٣٢٩١٨ ٠,٨٧١ جيورنلا ٣٢

 ٢٣٥,٥٦ ٠٢٧ ٤ يتولز ٢,٨٥٩٥ ١  ٪٣,٣٦ ٣٧٠,٥٤ ٤٠٨ ١ ١,٠٥٦٢٧٧٩٠٦ ٠,٨٢٨ ادنلوب ٣٣

 ٠٦٧,١٤ ٦٢٦ وروي ٠,٧٢٠٣ ١  ٪٠,٩٥ ١٧٥,٥٤ ٨٦٩ ٠,٦٥١٨٨١٦٥٤ ٠,٥١١ لاغتربلا ٣٤

 ٧٢٠,٧٧ ٩١٠ يل ٣,٠٢٥ ١  ٪٥,٩٤ ٠٦٤,٧٢ ٣٠١ ٠,٢٢٥٧٩٨٥٣٨ ٠,١٧٧ اينامور ٣٥

 ٩٨١,٦٦ ٦٤٤ ٧٨ لبور ٢٨,٨٦١٧ ١  ٪٩,٢٧ ٨٩٠,٨٣ ٧٢٤ ٢ ٢,٠٤٣٦٦٨١٢٢ ١,٦٠٢ يسورلا داحتالا ٣٦

   ٠,٧٢٠٣    ١٠٢,٧٩ ٥ ٠,٠٠٣٨٢٧٠٩٤ ٠,٠٠٣ ونيرام ناس ٣٧

 ٩٧٥,٦٠ ١٧٣ وروي ٠,٧٢٠٣ ١  ٪١,٦٧ ٥٣٢,١٥ ٢٤١ ٠,١٨١١٤٩١٠٩ ٠,١٤٢ ايكافولس ٣٨

 ١٩٣,٥٧ ١٢٦ وروي ٠,٧٢٠٣ ١  ٪١,٦٢ ١٩٥,٨٥ ١٧٥ ٠,١٣١٣٩٦٨٨٩ ٠,١٠٣ اينيفولس ٣٩

 ٣٩٧,٨٦ ٨٩٢ ٣ وروي ٠,٧٢٠٣ ١  ٪١,٤٧ ٨٥٦,٥٣ ٤٠٣ ٥ ٤,٠٥٢٨٩٢٤٠٠ ٣,١٧٧ اينابسإ ٤٠

 ٢١٤,٨١ ٦١٩ ١١ ةيديوس ةنورك ٦,٤٢٠٢ ١  ٪١,٩٧ ٧٩٠,١٦ ٨٠٩ ١ ١,٣٥٧٣٤٢٦٢٣ ١,٠٦٤ ديوسلا ٤١

 ٦٠١,٩٢ ٧٥٥ ١ يرسيوس كنرف ٠,٩١٣٤ ١  ٪٠,٣٧ ٠٥١,٥٨ ٩٢٢ ١ ١,٤٤١٥٣٨٦٨٨ ١,١٣٠ ارسيوس ٤٢

 ٢٢٩,١١ ١٥ نوموس ٤,٤٧٦٧ ١  ٪٨,٩٥ ٤٠١,٨٦ ٣ ٠,٠٠٢٥٥١٣٩٦ ٠,٠٠٢ ناتسكيجاط ٤٣

رفص  ٪١١,٤٨ ٩٨٠,٩٦ ١٤٧ ٠,١١٠٩٨٥٧٢٢ ٠,٠٨٧ ايناركوأ ٤٤ رفص    ٠,٠٠ 

 ٢٦٢,١٢ ٩٩٠ ٦ ينيلرتسإ هينج ٠,٦٢٢٣ ١  ٪٣,٢٢ ٩٤٥,٧٢ ٢٣٢ ١١ ٨,٤٢٤٧٠٩٢٨٨ ٦,٦٠٤ ةدحتملا ةكلمملا ٤٥

 ٣٣٣,٣٣ ٣٣٣ ٢٩ يكيرمأ رالود ١ ١  ٪١,١٦ ٣٣٣,٣٣ ٣٣٣ ٢٩ ٢٢,٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٢,٠٠٠ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ٤٦

رفص  ٪١١,٦٨ ٠٠٩,٣١ ١٧ ٠,٠١٢٧٥٦٩٨٠ ٠,٠١٠ ناتسكبزوأ ٤٧ رفص  رفص    

عوم  ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٨٣,١٤٣ ا  ٣٣٣,٣٣ ٣٣٣ ١٣٣       
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  عبارلا قفرملا

  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالاقودنصلا 
  )ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تارالودب (٢٠١٣ماع ل ةحرتقملا ةينازيملاو ٢٠١٢و ٢٠١١ نيماعلل ناتدمتعملا ناتينازيملا

  ٢٠١٣  لمع/ رهش ٢٠١٢ لمع/ رهش ٢٠١١ لمع/ رهش    
       عورشملا يفظوم رصنع ١٠

       عورشملا وفظوم ١١٠٠ 

  ١٦٦ ٠٠٠  ٦ ١٦٦ ٠٠٠ ٦ ١٦٦ ٧٥٧ ٦ )١()انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٢ -دم (يذيفنتلا نيمألا   ١١٠١   
  ٢٧٥ ٣٦٧  ١٢  ٢٧٢ ٥٣٨  ١٢  ٢٥٩ ٥٦٠  ١٢  )١ - دم(يذيفنتلا نيمألا بئان   ١١٠٢   
  ٢٠٨ ٧١١  ١٢  ٢٠٨ ٧١١  ١٢  ٢٠٢ ٦٣٢  ١٢  )٥ - ف(مدقأ ينوناق فظوم   ١١٠٣   
  ١٣٠ ٠٠٠  ٦  ١٣٠ ٠٠٠  ٦  ١٣٠ ٠٠٠  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٥- ف(ةيملعلا نوؤشلل مدقأ فظوم   ١١٠٤   
ممألا جمانرب نم عفدت ) (٥ - ف(يرادإ فظوم   ١١٠٥   

  رفص    رفص    رفص    )ةئيبلل ةدحتملا
  ١٥٩ ٢٥٧  ١٢  ١٥٤ ٦١٨  ١٢  ١٥٠ ١١٥  ١٢  ))٤- ف(ايجولونكت لاو تامولعملام اظن(تانايب ةدعاق ريدم   ١١٠٦   
 ))٣-ف( تامولعملاو تالاصتالا(جمانرب فظوم   ١١٠٧   

  رفص  ١٢  رفص  ١٢  رفص  ١٢  )انييف ةيقافتا نم عفدت(
  ١٩٩ ٤٤٩  ١٢  ١٩٣ ٦٤٠  ١٢  ١٨٨ ٠٠٠  ١٢  ))٤-ف(لاثتمالاو دصرلا (جمانرب فظوم   ١١٠٨   
يعرفلا عوم ١١٩٩  ١ ١٣٨ ٧٨٤    ١ ١٢٥ ٥٠٧    ١ ٠٩٧ ٠٦٤  ا  

       نويراشتسالا ءاربخلا ١٢٠٠ 

ذيفنتل جيورتلا يفو اهليلحتو تانايبلا غالبإ يف ةدعاسم   ١٢٠١   
  ٧٥ ٠٠٠    ٧٥ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    لوكوتوربلا

يعرفلا عوم ١٢٩٩  ٧٥ ٠٠٠    ٧٥ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠   ا  
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  ٢٠١٣  لمع/ رهش ٢٠١٢ لمع/ رهش ٢٠١١ لمع/ رهش    
       يرادإلا معدلا ١٣٠٠ 

  ٢٢ ٥٤٥  ٦  ٢١ ٨٨٨  ٦  ٢١ ٢٥٠  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٧ - ع .خ(يرادإ دعاسم   ١٣٠١   
  ٢٩ ٧٦٨  ١٢  ٢٨ ٣٥٠  ١٢  ٢٧ ٠٠٠  ١٢  )٦ -ع .خ (يرادإدعاسم   ١٣٠٢   
  رفص  ١٢  رفص  ١٢  رفص  ١٢  )انييف ةيقافتا نم عفدت) (٦ -ع .خ(جمانرب دعاسم   ١٣٠٣   
ةيقافتا عم مساقتلاب ) (٦ -ع .خ ()تانايبلل (جمانرب دعاسم  ١٣٠٤   

  ١٩ ٣٧٥  ٦  ١٨ ٤٥٢  ٦  ١٧ ٥٧٣  ٦  )انييف
عم مساقتلاب ) (٦ -ع .خ) (ثوحبلل (تامولعمدعاس م  ١٣٠٥   

  ١٦ ٢٩٥  ٦  ١٦ ٢٩٥  ٦  ١٦ ٢٩٥  ٦  )انييف ةيقافتا
  ٢٩ ٢٣٩  ١٢  ٢٨ ٣٨٧  ١٢  ٢٧ ٥٦٠  ١٢  )٦ -ع .خ(قئاثو بتاك /تامولعم ةرادإ دعاسم  ١٣٠٦   
تامولعم مظندعاسم(تانايب دعاسم   ١٣٠٧    بوساحلا   ( 

  ٤٦ ٩٤٠  ١٢  ٤٤ ٧٠٤  ١٢  ٤٢ ١٧٤  ١٢  )٧ - ع.خ(
قودنصلا - يرادإدعاسم   ١٣٠٨    جمانرب نم عفدت ) (٧-ع.خ( 

  رفص  ١٢  رفص  ١٢  رفص ١٢  )ةئيبلا
  دادمإلاو لقنلا نوؤشل دعاسم/قيرفلا دعاسم ١٣٠٩  

  رفص  ١٢ رفص ١٢ رفص ١٢ )ةئيبلا جمانربنم عفدت ) (٤-ع .خ(
ةغللا يئانث مدقأ ريتركس /تارمتؤم تامدخ دعاسم  ١٣١٠  

  رفص  ١٢  رفص  ١٢  رفص ١٢  )انييف ةيقافتا نم عفدت) (٦ -ع .خ(
  ٢١ ٣٠٠    ٢١ ٣٠٠    ٢١ ٣٠٠    ةتقؤملا ةدعاسملا  ١٣٢٠   
  ٤٩٠ ٠٠٠    ٤٩٠ ٠٠٠    ٤٩٠ ٠٠٠    ةيوضعلا حوتفملالماعلا قيرفلا تاعامتجا   ١٣٢١   
مساقتلاب (فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا   ١٣٢٢   

 عم يأ ،تاونس ثالث لك ةرم انييف ةيقافتا عم
نيرشعلاو ثلاثلانيعامتجالا نيرشعلاو سداسلاو    
عساتلانيعامتجالاو لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل     ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠  
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  ٢٠١٣  لمع/ رهش ٢٠١٢ لمع/ رهش ٢٠١١ لمع/ رهش    
ماع يف انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤملرشاعلاو  ٢٠١١ ي 
  )٢٠١٤و

  ٧٥ ٠٠٠    ٧٥ ٠٠٠    ٧٥ ٠٠٠    مييقتلا قيرف تاعامتجا  ١٣٢٣   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    بتكملا تاعامتجا  ١٣٢٤   
  ١١١ ٢٠٠    ١١١ ٢٠٠    ١١١ ٢٠٠    ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  ١٣٢٥   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    لايرتنوم لوكوتوربل ةيمسرلا ريغ تارواشملاتاعامتجا   ١٣٢٦   
يعرفلا عوم ١٣٩٩  ١ ٣٩١ ٦٦٠   ١ ٣٨٥ ٥٧٥  ١ ٢٢٩ ٣٥٢  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  

  ٢ ٨٣٠ ٤٤٤   ٢ ٨١١ ٠٨٣  ٢ ٥٩١ ٤١٦  رصنعلاعومجم  ١٩٩٩
            دوقعلا  ٢٠
            )٢(نطابلا نم دوقعلا  ٢٣٠٠  
  رفص    ٥٧ ١٣٤   ٧٠ ٠٠٠   نطابلا نم دوقعلا  ٢٣٠١    
يعرفلا عوم  ٢٣٩٩   رفص    ٥٧ ١٣٤   ٧٠ ٠٠٠    ا  

  رفص    ٥٧ ١٣٤   ٧٠ ٠٠٠    رصنعلا عومجم  ٢٩٩٩

       ةكراشملا/تاعامتجالا رصنع ٣٠

       ةكراشملا معد ٣٣٠٠ 

  ٤٥٠ ٠٠٠    ٤٥٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    )٣(مييقتلاقيرف تاعامتجا   ٣٣٠١   
  ٣٥٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠  لمحتي  (فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا  ٣٣٠٢   
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  ٢٠١٣  لمع/ رهش ٢٠١٢ لمع/ رهش ٢٠١١ لمع/ رهش    
نيبودنملا ةكراشم فيلاكت لايرتنوم لوكوتورب 

نادلبلا نم انييف ةيقافتاو لايرتنوم لوكوتورب تاعامتجال  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  تاعامتجالا يف ٥   

يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نيب ةكرتشملا 
فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالاو لايرتنوم لوكوتورب 

  )٢٠١١ ماع نع
  ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    ةيوضعلا حوتفملالماعلا قيرفلا تاعامتجا   ٣٣٠٣   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    بتكملا تاعامتجا  ٣٣٠٤   
  ١٢٥ ٠٠٠    ١٢٥ ٠٠٠    ١٢٥ ٠٠٠    ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  ٣٣٠٥   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    يمسر ريغ عامتجا يف تارواشم  ٣٣٠٦   
يعرفلا عوم ٣٣٩٩  ١ ٢٥٥ ٠٠٠   ١ ٢٥٥ ٠٠٠  ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ا  

  ١ ٢٥٥ ٠٠٠   ١ ٢٥٥ ٠٠٠  ١ ٣٠٥ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٣٩٩٩

       ينابملاو تادعملا رصنع ٤٠

لقت داوم (ةكلتهملاتادعملا  ٤١٠٠  رالود١ ٥٠٠نع اهتميق    (       

ةعونتم ةكلتهم داوم  ٤١٠١      ٢٠ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠  ٢٢ ٠٠٠   )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب( 
يعرفلا عوم ٤١٩٩  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٢ ٠٠٠  ا  

       ةرمعملا تادعملا ٤٢٠٠ 

ابيساوح   ٤٢٠١      ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    اقحلمو ةيصخش
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ةلومحم بيساوح  ٤٢٠٢   
ىرخأ ةيبتكم تادعم  ٤٢٠٣    حسملا ةزهجأ و ةمدخلا بيساوح( 

  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    )خلا يبتكملا ثاثألاو سكافلاو
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    تاخسان  ٤٢٠٤   
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  ٥ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    رفص    )٤(ةيقرواللا تاعامتجالل ةمزاللا عباوتلاو تادعملا  ٤٢٠٥   
عوم  ٤٢٩٩  ٢٥ ٠٠٠   ٣٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  يعرفلاا  
       بتاكملا ينابم ٤٣٠٠ 

  ٥٠ ٨٨٢   ٤٩ ٤٤٠  ٤٨ ٠٠٠  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(بتاكملا ينابم تاراجيإ  ٤٣٠١  
يعرفلا عوم ٤٣٩٩  ٥٠ ٨٨٢   ٤٩ ٤٤٠  ٤٨ ٠٠٠  ا  

  ٩٥ ٨٨٢   ٩٩ ٤٤٠  ١٢٠ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٤٩٩٩
       ةعونتملا تافورصملا رصنع ٥٠
             اهتنايصو تادعملا ليغشت ٥١٠٠ 
  ٢٠ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(اهريغو تادعملا ةنايص  ٥١٠١  
يعرفلا عوم ٥١٩٩  ٢٠ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ا  

       غالبإلا فيلاكت ٥٢٠٠ 
  ٢٥ ٠٠٠    ٢٥ ٠٠٠    ٣٥ ٠٠٠    ريراقتلا دادعإ  ٥٢٠١   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ) مييقتلا ةقرفأ(ريراقتلا داد عإ  ٥٢٠٢   
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    )لوكوتوربلا نأشب ةيعوتلا(ريراقتلا دادعإ   ٥٢٠٣   
يعرفلا عوم ٥٢٩٩  ٤٠ ٠٠٠   ٤٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  ا  
        ةيرثن تافورصم ٥٣٠٠ 
  ٢٥ ٠٠٠    ٢٥ ٠٠٠    ٣٦ ٠٠٠    تالاصتالا  ٥٣٠١   
  ٢٥ ٠٠٠    ٣٠ ٠٠٠    ٣٥ ٠٠٠    نحشلا موسر  ٥٣٠٢   
  ١٢ ٠٠٠    ١٢ ٠٠٠    ١٢ ٠٠٠    بيردتلا  ٥٣٠٣   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    )نوزوألل يلودلا مويلا(ىرخأ تافورصم   ٥٣٠٤   
يعرفلا عوم ٥٣٩٩  ا  

  ٧٢ ٠٠٠   ٧٧ ٠٠٠  ٩٣ ٠٠٠  
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       ةفايضلا ٥٤٠٠ 
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٥ ٠٠٠    ةفايضلا  ٥٤٠١   
عوم ٥٤٩٩  يعرفلاا     ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٥ ٠٠٠  

  ١٥٢ ٠٠٠   ١٥٧ ٠٠٠  ١٩٣ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٥٩٩٩
  ٤ ٣٣٣ ٣٢٦   ٤ ٣٧٩ ٦٥٧  ٤ ٢٧٩ ٤١٦  عورشمللةرشاب ملافيلاكت لاعومجم  ٩٩
  ٥٦٣ ٣٣٢   ٥٦٩ ٣٥٥  ٥٥٦ ٣٢٤  )٪١٣(جمانربلا معد فيلاكت  
عوم   جمانربلا معد فيلاكت كلذ يف امب(يلكلا ا( 

 ٤ ٨٩٦ ٦٥٩   ٤ ٩٤٩ ٠١٢  ٤ ٨٣٥ ٧٤٠  
جمانربلا معد فيلاكت ءانثتسابيليغشتلادقنلا يطايتحا     رفص    رفص    رفص   )٥(  
  ٤ ٨٩٦ ٦٥٩   ٤ ٩٤٩ ٠١٢  ٤ ٨٣٥ ٧٤٠   ةيلامجإلا ةينازيملا 
  ٦١٩ ٧٢٦   ٦٧٢ ٠٧٩  ٥٥٨ ٨٠٧  )٦(بحسلا 
  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣   ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  فارطألا نم تامهاسملا 
ررقملا يف  - ١ سيئر ىلإ فارطألا تبلط ٢٢/٢١  سو فارطألا سامتلا ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىلإ ليحي نأ فارطألل نيرشعلاويناثلاعامتجالا بتكم ،  ةنامأل يلاحلا يذيفنتلا نيمألا لمع ةرتف ديدمتل ةلي   

حوتفملا لماعلا قيرفللنيثالثلاويداحلا عامتجالا يفو . ٢٠١٥ماع ىتح نوزوألا  ةدمل يذيفنتلا نيمألا دقع ديدمتل راج لمعلا نأب ماعلا نيمألا ناويد سيئر نم ًاديك أتىقلت هن أب فارطألا سيئرلا ملعأ ،ةيوضعلا  
  .ديدمتلا اذه ءارج ةينازيملا ىلع ةيفاضإ راثآ يأدجوت الو . ٢٠١٣ربوتكأ /لوألا نيرشت ىتح ،نيتنس
ةيلاملا ةيلآلل مييقت دادعإلICF Internationalةكرش عم ةنامألا تدقاعت  ،ررقملا كلذ بجومب أشنملا يهيجوتلا قيرفلا راطإ يفو، ٢٢/٢ررقملل ًاقفو   -  ٢  ،. 
  .فارطألا اهتبلط يتلا لامعألا لامكإ نم نيكمتلل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاربخ عيمج ةينازيملا نم دنبلا اذه يطغي  - ٣
ماع ذنم تاحاجن تققح ةيقرواللا تاعامتجالا نأ امب  - ٤ ةينازيملا دونب ضعبل ةمزاللادراوملا يف لوحتو ضافخنا لجس دقف، ٢٠٠٨  اهنم ًايعس ةينازيملا يف ديدج دنبك ٤٢٠٥دنبلا  ةنامألاتجردأ دقو .    

لا   .ا اذه يف تاقفنلا نع غالبإلا يف ةيفافشلا ةلافكل
ا يف١٥ةبسنب يليغشت يدقن يطايتحاب ةنامألا ظفتحت   - ٥ ررقملا نم ٥ةرقفلا هيلع صنت امل ًاقفو ةيونسلا ةينازيملا نم ةئامل   لاومأ صيصخت ىلإ  ةجاح نم امف ،ةبسنلا هذه غلب يطايتحالا نأ ثيحو. ٢٢/٢١ 

ينامئتسالا قودنصلل ةيئاهنلا تاقفنلا ةيطغتل ىوتسملا ةدايز فارطألا ررقت نأ ىلإ ،هدعب امو٢٠١١ماع نم ًارابتعا ضرغلا اذهل   .  
ماع ىتح ًاتباث تامهاسملا ىوتسم ىلع ةظفاحملا فد ةيضاملا تاونسلا لالخ بحسلا تايوتسم طبض مت   - ٦ يماعل بحسلا جردأو. ٢٠١١ رييغت نود ةتباث تامهاسملا ىلع ءاقبإلل٢٠١٣ و٢٠١٢   .  
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أشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلل نيتدمتعملا٢٠١٣ و٢٠١٢يتينازيمل ةيحيضوت تاركذم   نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا ن  

  قيلعتلا  ةينازيملا دنب
  نيفظوملا رصنع 

١١٠٨ - ١١٠١   

١١٠٥  

يتلا تالاحلا يفف كلذ عمو . ةينازيملا تاحرتقم يف ةلصلا تاذ لمعلا راقم ىدل ةيراسلا نيينفلا تابترمل ةيراشإلا فيلاكتلا تمدختسا
قودنصلا ىلإ ةداع ا . كلذل ًاقبط ماقرألا ليدعت متي ،نيفظوملل ةيلعفلا فيلاكتلا نع تامولعملا اهيف رفاوتت  داعإ متتف ةيقبتملا تامازتلالا امأ
  . لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا

ـلا ةبسن نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب بناج نم عفد لازتام   ت يرادإ فظوم ةفيظو فيلاكت ةئاملاب ١٣  جمانربلا معد فيلاكت يهيتلا   .  
 -نويراشتسالاءا ربخلا

١٢٠١  
نوزوألا ةنامأل يكبشلا عقوملل ةيرورضلا قئاثولا ةمجرتو ،تاعوبطملا ثيدحتو ،تانايبلا غالبإ يف ةدعاسملا ىلإ ةجاحلا لصاوتت فوس 

ظو معدل وأ قلخل١١٠٠دنبلا ىلإ دنبلا اذه تحت لاومألا لقن زوجيو . ةنامألا ىدل لماكلاب كباشتم يمقر ماظن ىلع ةظفاحملاو ةينف فئا  
  . كلذ ىلإ ةرورضلا تعد اذإ لجألا ةريصق

  نوفظوملا /يرادإلا معدلا
١٣٠٩ - ١٣٠١   

  . ٢٠١٣ - ٢٠١٢ةينازيملا تاحرتقم يف يبورينب لمعلا رقم ىدل ةيراسلا ةماعلا ةمدخلا يفظوم تابترمل ةدحوملا فيلاكتلا تمدختسُا 

١٣١٠  
تامدخ /يرادإلا معدلا

   ١٣٢٦ - ١٣٢١تارمتؤملا 
  

انييف ةيقافتا نم ينامئتسالا قودنصلا نمةغللا يئانث ريتركس ةفيظو ليومت متي   .  
كلذو تامدخلا هذه لثم ىلإ ةجاحلا تعد اذإ ) ١٣٢٦ - ١٣٢١(تارمتؤملا ةمدخب ةقلعتملا ةينازيملا دونب نم ةيرورضلا لاومألا لقن زوجي 

  . ةيسسؤم دوقع وأ ةيدرف تارواشم لالخ نم
ملا ةمدخ فيلاكت تبس ةيلاتلا تاضارتفالاو بابسألا ساسأ ىلع ةيلاحلا تارمتؤح :  

نم رخآ رقم يف وأ يبورين يف ٢٠١٣ و٢٠١٢ماع يف دق عيةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل دحاو عامتجال يه ةحرتقملا ةينازيملا : ١٣٢١  
 ،   ؛ تسلا ةيمسرلا ةدحتملا ممألا تاغلبةدحتملا ممألا راقم

رشاعلاو عساتلا نيعامتجالل انييف ةيقافتا يتينازيم عم ٢٠١٤ و٢٠١١يماعل لايرتنوم لوكوتورب يتين ازيم مساقت ىرجي فوس: ١٣٢٢  
  ؛انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل 
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غلبملا بِس  يف يبورين يف فارطألا عامتجا دقعل ةيريدقتلا ةفلكتلا ساسأ ىلع ةينازيملا يف ققحملاح تاغللاب٢٠١٣ - ٢٠١٢  ةدحتملا ممألا ،   

  ؛يبورين ريغ نكامأ يف تاعامتجالا دقع نع جتنت ةيفاضإ فيلاكت يأ تاعامتجالل ةفيضملا تاموكحلا لمحتت فوسو . تسلا ةيمسرلا
ماع يفةينازيملاب دراولا صيصختلا ىطغي فوس : ١٣٢٣ تارايخلا ناجلو مييقتلا ةقرفأل ةيونس تاعامتجا ميظنت فيلاكت ٢٠١٣ - ٢٠١٢   

نم قيرفلا ءاضعأ لمعب ةقلعتملا ىرخألا ةيرثنلا تافورصملاو لاصتالا بناج ىلإ ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونك تلا قيرفل ةعباتلا ةينقتلا
؛لاقتنا ةلحرمب ا     اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا

نيتنسلا نم ةنس لك يفبتكملل دحاو عامتجا دقع ررقملا نم : ١٣٢٤ مجرتلا تاقفن ريفوت عم٢٠١٣و ٢٠١٢  قئاثولا ةمجرتو ةيروفلا ة ، 
  ؛بتكملا ةيوضعل ًاعبت ةلصلا تاذ تاغللا ىلإ

مايأ ةثالث دحاولا عامتجالا ةدم ذيفنتلا ةنجلل ن : ١٣٢٥  نيتنسلا نم لك يفيعامتجا نع لقي ال ام دقع ررقملا نم عم ٢٠١٣ و٢٠١٢   ،
تاعامتجاو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا تاعامتجا عم بقاعتلابادقعي نأ ىلع ،جايتحالا بسح قئاثولا ةمجرتو ةيروفلا ةمجرتلا ريفوت   

  ؛تاونسلا كلت لالخ فارطألا 
ةنس لك يفلقألا ىلع دحاو يمسر ريغ يرواشت عامتجا داقعنا عقوتملا نم : ١٣٢٦ يبورين يف  نم لك يف  وه امك ٢٠١٣ و٢٠١٢   

  . هتاليدعتو لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالاو ىلع قيدصتلا جيورتو فارطألا ةدعاسم لامعأ ريسيت ضرغب ىخوتم
ةيمسر ماهميفرفسلا     
١٦٠٢ - ١٦٠١   

لالخ ةيمسر ماهم يفرفسلا فيلاكتب ظافتحالا متي  ماع ىوتسم سفن دنع ٢٠١٣ و٢٠١٢   ٢٠١١.  

  ةكراشملا /تاعامتجالا رصنع
٣٣٠٠  

  

  .ةيمانلا نادلبلا نم نيلثمملا ةكراشم
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا يلثمم ةكراشمل لثمم لكلو عامتجا لكل ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود ٥ ٠٠٠غلبم طبر  ةداملا نم ١   

مادختساب كلذو ،دلب لكل دحاو صخش رفس فيلاكت نع فيلاكتلا ديزت الأ ةاعارم عم ،لوكوتوربلا تاعامتجا فلتخم يف ٥ راعسأ  
رفسلا ركاذت يف اةيمو يلا ةشيعملا تالدبو ةيداصتقالا ةيحانلا نم بسنألا   ةدحتملا ممألالومعملا   .  
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ماع يفبولطملا ةينازيملا طبر ضفخ   ٣٣٠١ تاعامتجا نورضحي نيذلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو مييقتلا ةقرفأ ءاربخو ءاضعأ رفس ضرغب ٢٠١٢   
ةلبقملا مييقتلا ةيلمعل ةجاحلا بسح ةيفاضإ لاومأ بلط. ٢٠١١تايوتسم نع مييقتلا ةقرفأ     .ت فوسو

وحن ساسأ ىلع ةبوسحملا ةكراشملا فيلاكت عومجم ٢٠١٤ و٢٠١١ يفلماكلاب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا لمحتي فوس   ٣٣٠٢  
ةكرتشملا تاعامتجالا نورضحي ًاكراشم ٨٠ فارطألا عامتجاو انييف ةيقافتا يففارطألا رمتؤ مل  لايرتنوم لوكوتوربيف    .  

ىلع ةكراشملا فيلاكت تبس  ٣٣٠٣ وحن ساسأ ح ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا تاعامتجا نورضحي ًاكراشم ٦٠  نم لك يف   ٢٠١٢ 
  .٢٠١٣و

بتكملل دحاو عامتجا ساسأ ىلع ةكراشملا فيلاكت تبس   ٣٣٠٤ وأ ةيمان نادلب نم نيمداقلا بتكملا ءاضعأ نم ةعبرأل ةبسنلاب ماع لك يفح  
امتجا لكل لاقتنا ةلحرمب ا    . عاداصتقا رمت نادلب

رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا نم ءاضعأ ةينامث ساسأ ىلع ماع لك ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا نم ن   ٣٣٠٥  يعامتجال ةكراشملا فيلاكت بسح ت
لاقتنا ةلحرمب ا   ذيفنتلا ةنجل نم ةوعدلا مهيلإ هجوت نادلب ةعبرأ وأ ةثالث نم دحاو لثممو ،عامتجا لك يفاداصتقا عامتجا لكيف  مت دقو .  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لماع دلب نم ذيفنتلا ةنجل سيئر بئان وأ سيئر رفسل كلذك لاومألا ريبدت  نم تاعامتجا ةثالث روضحل ٥   
ةنسلايفةيذيفنتلا ةنجللا تاعامتجا   .  

رمب ا  ٣٣٠٦  اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا نم ن  ةيمسرلا ريغ تارواشملا يفلاقتنا ةلح يكراشم ةكراشم ليومتل لاومأ صيصخت مت يماع يف   
لايرتنوم لوكوتوربب ةلص تاذ ةجرح اياضق لوح٢٠١٣ و٢٠١٢ يبورينيفدقعت نأ تارواشملا هذهل عقوتملا نمو .    .  

  ينابملاو تادعملا رصنع 
  ٤١٠١ -ةكلتهملا تادعملا 

  
دودحلا قيضأ يفةعونتملا ةكلتهملا تادعملا ةفلكت ةدايز ىرجت  اعيف  مخضتلل ةاعارم كلذو٢٠١٣ و٢٠١٢يم   دراوملا مادختسا دصر متيو .  

  .ةضفخنملا فرصلا تايوتسم ىلع ةظفاحملل ةرمتسم ةروصب
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  قيلعتلا  ةينازيملا دنب
ةردق ةدايز ىلع قافنإلل ٢٠١٣ و٢٠١٢ماعل ةيفاضإ لاومأ صيصخت مت   ٤٢٠٣ - ةرمعملاريغ تادعملا  متلو ةيقرولا ريغ تاعامتجالا تابلطتم ةارارفريسلا ةزهجأ    نيك

  . جايتحالا بسح تادعملا لادبتسا نم ةنامألا
وأ راجيإلا صصخم عض   ٤٣٠٠ -) راجيإلا(ينابملا  ةدايز ثودح ساسأ ىلع ٢٠١٣ و٢٠١٢ يف ينابملاو راجيإلا تالدعم يف  يتلا يبورين يف  تاباسحلا بقارم اهددحي   

ةدحتملا ممألايف  .  
    ةعونتملا تافورصملا رصنع 

 - تادعملا ةنايصو ليغشت
٥١٠١   

ةدايز ةلصاومو ةنايصلا فيلاكت ةيطغتل ٢٠١٣ و٢٠١٢ يفةفيفط ةدايز تادعملا ةنايصو ليغشتل ةصصخملا لاومألا ةدايز نآلا ىرجت  ةردق  
  .نيفظوملل ةيفاضإلا ةيبسوحلا تاجايتحالاورفريسلا ةزهجأ 

 يفامب (ريراقتلا دادعإ فيلاكت
ةمجرتلاو ريرحتلا كلذ 

) ةعابطلاو رشنلاو خاسنتسالاو
٥٢٠٣ -٥٢٠١  

دنبلاب ظفت . دونبلا هذه بجومب ةنامألل ريراقتلا دادعإل ةماعلا فيلاكتلا ريفوت ىرجي  ةقرفأ ىدل ريراقتلا دادعإب صاخلا ٥٢٠٢حيف  
ةيعوتلا تالمحب قلعتت ةعابطو رشن ،خاسنتسا ،ةمجرت ،ريرحت لامعأ يأل ٥٢٠٣دنبلا بجومب ريغص غلبم صيصخت متيو . مييقتلا  
  .لوكوتوربلاب

  ةيرثن تافورصم
  ٥٣٠١ -تالاصتالا 

دنبب ظافتحالا نم ةنامألا نّكم   ت سكافلا تالاصتا نم ًالدب ينورتكلإلا ديربلا مادختساو ،يكلساللا لاصتالا دراومل ةقيقدلا ةبقارملا نإ
  .دنبلا اذه تحت تاقفنلل ًايبسن ضفخنم

ةدحتملا ممألا اهثدحتست يتلا بيردتلا ططخ ذيفنتلو ،ةددجتملا بيردتلا تاجايتحا ةهجاومل بيردتلل لاومألا ريفوت ىلع ةظفاحملا متت فوس    ٥٣٠٣ -بيردتلا 
  .نيفظوملا ءادأ ىوتسم عفر ىلع عيجشتلل بيردتلا ةلصاومل ةيهيجوتلا ئدابمللو ةيرشبلا دراوملل رمتسملا حالصإلا جمانربل ةجيتن

يلودلا مويلا (ىرخأ دونب 
  ٥٣٠٤ -) نوزوألل

ةدعاسملل ٢٠١٣ و٢٠١٢ءانثأ ةددحم نادلبل ةدعاسملا ميدقت نوزوألا ةنامأ لصا وت فوس ظافحلل يلودلا مويلاب لافتحالل ا يف   ادادعتسا  
  . نوزوألا ةقبط ىلع
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  سماخلاقفرملا 
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا

ةررقملا ةبصنألل ةدحتملا ممألا لودج ىلإ ًادانتسا٢٠١٣ و٢٠١٢نيتنسلل فارطألا تامهاسم لودج     
خرؤملا ٦٤/٤٨٢ةماعلا ةيعمجلا رارق ( لوألا نوناك٢٤  الأ ةاعارم عم٢٠٠٩ربمسيد /  ةئاملا يف٢٢فرط يأ ىلع ررقملا بيصنلل ىصقألا دحلا زواجتي  ،   (  
 )ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تارالودب(

 فرطلا مسا
ةبصنألل ةدح تملا ممألا لودج

  تاونسلل ةررقملا
٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ثيحب لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
 نيمهاسملا ريغ دعبتسي

ةدحتملا ممألا  لودج
الأ ةاعارم عم لدعملا 
ىصقألا دحلا زواجتي 

يأ ىلع ررقملا بيصنلل 
 ٪٢٢فرط 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح ةيداشرتسالا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠,٠٠٤ ناتسناغفأ

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ اينابلأ

 ٥،٤٦٥ ٥،٤٦٥ ٠،١٢٨ ٠،١٢٨ ٠،١٢٨ رئازجلا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٧  ارودنأ

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ الوغنأ

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ ادوبربو اوغيتنأ

 ١٢ ٢٥٥ ١٢ ٢٥٥ ٠،٢٨٧ ٠،٢٨٧ ٠،٢٨٧ نيتنجرألا

 - - ٠,٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٥ اينيمرأ

 ٨٢ ٥٣٧ ٨٢ ٥٣٧ ١،٩٣٠ ١،٩٣٣ ١،٩٣٣ ايلارتسأ

 ٣٦ ٣٣٧ ٣٦ ٣٣٧ ٠،٨٥٠ ٠،٨٥١ ٠،٨٥١ اسمنلا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٥ ناجيبرذأ
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 فرطلا مسا
ةبصنألل ةدح تملا ممألا لودج

  تاونسلل ةررقملا
٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ثيحب لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
 نيمهاسملا ريغ دعبتسي

ةدحتملا ممألا  لودج
الأ ةاعارم عم لدعملا 
ىصقألا دحلا زواجتي 

يأ ىلع ررقملا بيصنلل 
 ٪٢٢فرط 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح ةيداشرتسالا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٨ اماهبلا رزج

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٩ نيرحبلا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ شيدالغنب

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٨ سودابرب

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٢ سوراليب

 ٤٥ ٩٠١ ٤٥ ٩٠١ ١،٠٧٣ ١،٠٧٥ ١،٠٧٥ اكيجلب

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ زيلب

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ ننب

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ناتوب

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٧ )تايموقلا ةددعتملا -ةلود (ايفيلوب 

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٤ كسرهلاو ةنسوبلا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٨ اناوستوب

 ٦٨ ٧٨٨ ٦٨ ٧٨٨ ١،٦٠٨ ١،٦١١ ١،٦١١ ليزاربلا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٨ مالسلا راد ينورب

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٨ ايراغلب

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ وساف انيكروب
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 فرطلا مسا
ةبصنألل ةدح تملا ممألا لودج

  تاونسلل ةررقملا
٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ثيحب لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
 نيمهاسملا ريغ دعبتسي

ةدحتملا ممألا  لودج
الأ ةاعارم عم لدعملا 
ىصقألا دحلا زواجتي 

يأ ىلع ررقملا بيصنلل 
 ٪٢٢فرط 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح ةيداشرتسالا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ يدنوروب

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ ايدوبمك

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١١ نوريماكلا

 ١٣٦ ٩٣٥ ١٣٦ ٩٣٥ ٣،٢٠٢ ٣،٢٠٧ ٣،٢٠٧ ادنك

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ رضخألا سأرلا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ داشت

 ١٠ ٠٧٧ ١٠ ٠٧٧ ٠،٢٣٦ ٠،٢٣٦ ٠،٢٣٦ يليش

 ١٣٦ ١٦٧ ١٣٦ ١٦٧ ٣،١٨٤ ٣،١٨٩ ٣،١٨٩ نيصلا

 ٦ ١٤٩ ٦ ١٤٩ ٠،١٤٤ ٠،١٤٤ ٠،١٤٤ ايبمولوك

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ رمقلا رزج

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ وغنوكلا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ - كوك رزج

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٤ اكيراتسوك

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ راوفيد توك

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٩٧ ايتاورك
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 فرطلا مسا
ةبصنألل ةدح تملا ممألا لودج

  تاونسلل ةررقملا
٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ثيحب لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
 نيمهاسملا ريغ دعبتسي

ةدحتملا ممألا  لودج
الأ ةاعارم عم لدعملا 
ىصقألا دحلا زواجتي 

يأ ىلع ررقملا بيصنلل 
 ٪٢٢فرط 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح ةيداشرتسالا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٧١ ابوك

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٦ صربق

 ١٤ ٩٠٢ ١٤ ٩٠٢ ٠،٣٤٨ ٠،٣٤٩ ٠،٣٤٩ ةيكيشتلا ةيروهمجلا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٧ ةيطارقميدلا ةيبعشلاايروك ةيروهمج 

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج

 ٣١ ٤٢٦ ٣١ ٤٢٦ ٠،٧٣٥ ٠،٧٣٦ ٠،٧٣٦ كرمنادلا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ يتوبيج

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠,٠٠١ اكينيمود

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٢ ةيكينيمودلا ةيروهمجلا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٠ روداوكإ

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٩٤ رصم

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٩ رودافلسلا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠  ٠،٠٠٨  ةيئاوتسالا اينيغ

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ايرتيرإ

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٠ اينوتسإ

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٨ ايبويثإ
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 فرطلا مسا
ةبصنألل ةدح تملا ممألا لودج

  تاونسلل ةررقملا
٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ثيحب لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
 نيمهاسملا ريغ دعبتسي

ةدحتملا ممألا  لودج
الأ ةاعارم عم لدعملا 
ىصقألا دحلا زواجتي 

يأ ىلع ررقملا بيصنلل 
 ٪٢٢فرط 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح ةيداشرتسالا

 ١٠٦ ٧٤٧ ١٠٦ ٧٤٧ ٢ ٤٩٦ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ةيبوروألا ةعامجلا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٤ يجيف

 ٢٤ ١٦٨ ٢٤ ١٦٨ ٠،٥٦٥ ٠،٥٦٦ ٠،٥٦٦ ادنلنف

 ٢٦١ ٤٤٥ ٢٦١ ٤٤٥ ٦،١١٣ ٦،١٢٣ ٦،١٢٣ اسنرف

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٤ نوباغلا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ايبماغ

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٦ ايجروج

 ٣٤٢ ٣٦٠ ٣٤٢ ٣٦٠ ٨،٠٠٥ ٨،٠١٨ ٨،٠١٨ ايناملأ

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٦ اناغ

 ٢٩ ٥٠٥ ٢٩ ٥٠٥ ٠،٦٩٠ ٠،٦٩١ ٠،٦٩١ نانويلا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ادانيرغ

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٨ الاميتاوغ

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ اينيغ

واسيب-اينيغ    ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ - - 

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ انايغ

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ يتياه
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 فرطلا مسا
ةبصنألل ةدح تملا ممألا لودج

  تاونسلل ةررقملا
٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ثيحب لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
 نيمهاسملا ريغ دعبتسي

ةدحتملا ممألا  لودج
الأ ةاعارم عم لدعملا 
ىصقألا دحلا زواجتي 

يأ ىلع ررقملا بيصنلل 
 ٪٢٢فرط 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح ةيداشرتسالا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١  )١٠(يلوسرلا يسركلا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٨ سارودنه

 ١٢ ٤٢٥ ١٢ ٤٢٥ ٠،٢٩١ ٠،٢٩١ ٠،٢٩١ ايراغنه

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٢ ادنلسيآ

 ٢٢ ٨٠١ ٢٢ ٨٠١ ٠،٥٣٣ ٠،٥٣٤ ٠،٥٣٤ دنهلا

 ١٠ ١٦٢ ١٠ ١٦٢ ٠،٢٣٨ ٠،٢٣٨ ٠،٢٣٨ ايسينودنإ

 ٩ ٩٤٩ ٩ ٩٤٩ ٠،٢٣٣ ٠،٢٣٣ ٠،٢٣٣ )ةيمالسإلا-ةيروهمج(ناريإ 

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٠  قارعلا

 ٢١ ٢٦٤ ٢١ ٢٦٤ ٠،٤٩٧ ٠،٤٩٨ ٠،٤٩٨ ادنلريآ

 ١٦ ٣٩٦ ١٦ ٣٩٦ ٠،٣٨٣ ٠،٣٨٤ ٠،٣٨٤ ليئارسإ

 ٢١٣ ٤٥٢ ٢١٣ ٤٥٢ ٤،٩٩١ ٤،٩٩٩ ٤،٩٩٩ ايلاطيإ

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٤ اكياماج

 ٥٣٥ ٠١٧ ٥٣٥ ٠١٧ ١٢،٥٠٩ ١٢،٥٣٠ ١٢،٥٣٠ نابايلا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٤ ندرألا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٧٦ ناتسخازاك

                                                           
 .هسفن عجرملا  )١٠(
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 فرطلا مسا
ةبصنألل ةدح تملا ممألا لودج

  تاونسلل ةررقملا
٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ثيحب لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
 نيمهاسملا ريغ دعبتسي

ةدحتملا ممألا  لودج
الأ ةاعارم عم لدعملا 
ىصقألا دحلا زواجتي 

يأ ىلع ررقملا بيصنلل 
 ٪٢٢فرط 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح ةيداشرتسالا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٢ اينيك

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ستابيريك

 ١١ ٢٣٠ ١١ ٢٣٠ ٠،٢٦٣ ٠،٢٦٣ ٠،٢٦٣ تيوكلا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠,٠٠١ ناتسزيغريق

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمج

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٨ ايفتال

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٣ نانبل

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ وتوسيل

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ايريبيل

 ٥ ٥٠٨ ٥ ٥٠٨ ٠،١٢٩ ٠،١٢٩ ٠،١٢٩ ايبيل

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٩ نياتشنتخيل

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٦٥ ايناوتيل

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٩٠ غربمسكل

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ رقشغدم

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ يوالم

 ١٠ ٨٠٣ ١٠ ٨٠٣ ٠،٢٥٣ ٠،٢٥٣ ٠،٢٥٣ ايزيلام
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 فرطلا مسا
ةبصنألل ةدح تملا ممألا لودج

  تاونسلل ةررقملا
٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ثيحب لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
 نيمهاسملا ريغ دعبتسي

ةدحتملا ممألا  لودج
الأ ةاعارم عم لدعملا 
ىصقألا دحلا زواجتي 

يأ ىلع ررقملا بيصنلل 
 ٪٢٢فرط 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح ةيداشرتسالا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ فيدلم

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ يلام

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٧ ةطلام

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ لاشرام رزج

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ايناتيروم

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١١ سويشيروم

 ١٠٠ ٥٩٩ ١٠٠ ٥٩٩ ٢،٣٥٢ ٢،٣٥٦ ٢،٣٥٦ كيسكملا

ملا- تايالو(ايزينوركيم   - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ )ةدحو 

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ وكانوم

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢  ايلوغنم

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٤  دوسألا لبجلا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٥٨ برغملا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ قيبمازوم

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٦ رامنايم

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٨ ايبيمان

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ وروان
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 فرطلا مسا
ةبصنألل ةدح تملا ممألا لودج

  تاونسلل ةررقملا
٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ثيحب لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
 نيمهاسملا ريغ دعبتسي

ةدحتملا ممألا  لودج
الأ ةاعارم عم لدعملا 
ىصقألا دحلا زواجتي 

يأ ىلع ررقملا بيصنلل 
 ٪٢٢فرط 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح ةيداشرتسالا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٦ لابين

 ٧٩ ٢٠٦ ٧٩ ٢٠٦ ١،٨٥٢ ١،٨٥٥ ١،٨٥٥ ادنلوه

 ١١ ٦٥٧ ١١ ٦٥٧ ٠،٢٧٣ ٠،٢٧٣ ٠،٢٧٣ ادنليزوين

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ اوغاراكين

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ رجينلا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٧٨ ايريجين

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ - يوين

 ٣٧ ١٩١ ٣٧ ١٩١ ٠،٨٧٠ ٠،٨٧١ ٠،٨٧١ جيورنلا

نام ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٨٦ ع - - 

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٨٢ ناتسكاب

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ والاب

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٢  امنب

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ ةديدجلا اينيغ اوباب

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٧ ياوغاراب

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٩٠ وريب

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٩٠ نيبلفلا
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 فرطلا مسا
ةبصنألل ةدح تملا ممألا لودج

  تاونسلل ةررقملا
٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ثيحب لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
 نيمهاسملا ريغ دعبتسي

ةدحتملا ممألا  لودج
الأ ةاعارم عم لدعملا 
ىصقألا دحلا زواجتي 

يأ ىلع ررقملا بيصنلل 
 ٪٢٢فرط 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح ةيداشرتسالا

 ٣٥ ٣٥٥ ٣٥ ٣٥٥ ٠،٨٢٧ ٠،٨٢٨ ٠،٨٢٨ ادنلوب

 ٢١ ٨١٩ ٢١ ٨١٩ ٠،٥١٠ ٠،٥١١ ٠،٥١١ لاغتربلا

 ٥ ٧٦٤ ٥ ٧٦٤ ٠،١٣٥ ٠،١٣٥ ٠،١٣٥ رطق

 ٩٦ ٤٩٩ ٩٦ ٤٩٩ ٢،٢٥٦ ٢،٢٦٠ ٢،٢٦٠ ايروك ةيروهمج

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ افودلوم ةيروهمج

 ٧ ٥٥٨ ٧ ٥٥٨ ٠،١٧٧ ٠،١٧٧ ٠،١٧٧ اينامور

 ٦٨ ٤٠٤ ٦٨ ٤٠٤ ١،٥٩٩ ١،٦٠٢ ١،٦٠٢ يسورلا داحتالا

 - - ٠,٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ادناور

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ سيفينو ستيك تناس

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ايسول تناس

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ نيدانيرغ رزجو تنسينف تناس

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ اوماس

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣  ونيرام ناس

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ يبيسنيربو يموت واس

 ٣٥ ٤٤٠ ٣٥ ٤٤٠ ٠،٨٢٩ ٠،٨٣٠ ٠،٨٣٠ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٦ لاغنسلا
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 فرطلا مسا
ةبصنألل ةدح تملا ممألا لودج

  تاونسلل ةررقملا
٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ثيحب لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
 نيمهاسملا ريغ دعبتسي

ةدحتملا ممألا  لودج
الأ ةاعارم عم لدعملا 
ىصقألا دحلا زواجتي 

يأ ىلع ررقملا بيصنلل 
 ٪٢٢فرط 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح ةيداشرتسالا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٧ ايبرص

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ ليشيس

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ نويلاريس

 ١٤ ٣٠٤ ١٤ ٣٠٤ ٠،٣٣٤ ٠،٣٣٥ ٠،٣٣٥ ةروفاغنس

 ٦ ٠٦٣ ٦ ٠٦٣ ٠،١٤٢ ٠،١٤٢ ٠،١٤٢ ايكافولس

 ٤ ٣٩٨ ٤ ٣٩٨ ٠،١٠٣ ٠،١٠٣ ٠،١٠٣ اينيفولس

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ناميلس رزج

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ لاموصلا

 ١٦ ٤٣٩ ١٦ ٤٣٩ ٠،٣٨٤ ٠،٣٨٥ ٠،٣٨٥ ايقيرفأ بونج

 ١٣٥ ٦٥٤ ١٣٥ ٦٥٤ ٣،١٧٢ ٣،١٧٧ ٣،١٧٧ اينابسإ

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٩ اكنال يرس

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ نادوسلا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ مانيروس

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ دنليزاوس

 ٤٥ ٤٣٢ ٤٥ ٤٣٢ ١،٠٦٢ ١،٠٦٤ ١،٠٦٤ ديوسلا

 ٤٨ ٢٥٠ ٤٨ ٢٥٠ ١،١٢٨ ١،١٣٠ ١،١٣٠ ارسيوس
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 فرطلا مسا
ةبصنألل ةدح تملا ممألا لودج

  تاونسلل ةررقملا
٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ثيحب لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
 نيمهاسملا ريغ دعبتسي

ةدحتملا ممألا  لودج
الأ ةاعارم عم لدعملا 
ىصقألا دحلا زواجتي 

يأ ىلع ررقملا بيصنلل 
 ٪٢٢فرط 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح ةيداشرتسالا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٥ ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ ناتسكيجاط

 ٨ ٩٢٤ ٨ ٩٢٤ ٠،٢٠٩ ٠،٢٠٩ ٠،٢٠٩ دنليات

ةيفالسوغويلا اينودقم ةير وهمج
 ةقباسلا

٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٧ - - 

يتشيل-روميت     ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ - - 

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ وغوت

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ اغنوت

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٤ وغابوتو دادينيرت

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٠ سنوت

 ٢٦ ٣٤٥ ٢٦ ٣٤٥ ٠،٦١٦ ٠،٦١٧ ٠،٦١٧ ايكرت

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٦ ناتسنامكرت

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ولافوت

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٦ ادنغوأ

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٨٧ ايناركوأ

 ١٦ ٦٩٥ ١٦ ٦٩٥ ٠،٣٩٠ ٠،٣٩١ ٠،٣٩١ ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا
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 فرطلا مسا
ةبصنألل ةدح تملا ممألا لودج

  تاونسلل ةررقملا
٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ثيحب لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
 نيمهاسملا ريغ دعبتسي

ةدحتملا ممألا  لودج
الأ ةاعارم عم لدعملا 
ىصقألا دحلا زواجتي 

يأ ىلع ررقملا بيصنلل 
 ٪٢٢فرط 

  ٢٠١٢ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠١٣ماع تامهاسم 
  فرطلا بسح ةيداشرتسالا

ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا  
 ةيلامشلا ادنلريآو

٦،٥٩٣ ٦،٦٠٤ ٦،٦٠٤ 
٢٨١ ٩٨٣ ٢٨١ ٩٨٣ 

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٨ ةدحتملا اينارتت ةيروهمج

 ٩٣٩ ٣٧٥ ٩٣٩ ٣٧٥ ٢١،٩٦٤ ٢٢،٠٠٠ ٢٢،٠٠٠ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٧ ياوغوروأ

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ ناتسكبزوأ

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ وتاوناف

 ١٣ ٤٠٧ ١٣ ٤٠٧ ٠،٣١٣ ٠،٣١٤ ٠،٣١٤ )ةيرافيلوب- ةيروهمج(اليورتف 

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٣ مان تييف

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ نميلا

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٤ ايبماز

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ يوبابمز

عوم ٤ ٢٧٦ ٩٣٣ ٤ ٢٧٦ ٩٣٣ ١٠٠،٠٠٠ ١٠٠،١٦٥ ١٠٢،٥٠١ ا 
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  سداسلا قفرملا

ةقرفأ ءاضعأ اهمدق يتلا تاقرولا زيجاوم ءزجلا ءانثأ )١١(ةينقتلا تارايخلا ناجلو مييقتلا 
  يريضحتلا 

  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا لمعلا ةقرفل يفاضإلا ريرقتلا   -ًالوأ 
قيرفل ةعباتلا دراوملا ديدجتب ةينعملا لمعلا ةقرفل كراشملا سيئرلا ،غناش وكيش ةسنآلا تأدب   - ١
ةرتفل يريدقتلا ليومتلل ىلكلا جايتحالا نأب تحرصو ةقرولا ميدقتب يد اصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

نوكي نأ لمتحي ٢٠١٤ - ٢٠١٢تاونس ثالثلا  دودح يف  ىلإ ٤٦٠  تارالودب رالود نويلم ٥٤٠   
نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ ىلع زكتري غلبملا اذه نأو . ةدحتملا تايالولا
ـلا عامتجالا بناج نم تدمتعُا يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا غلابم ساسأ ىلعو ،ةيذيفنتلا ةنجلل ٦٤   

دعب دمتع   نوبركلا تابكرم ضيفختل ناتعومجم (ت مل يتلا ططخلا ساسأ ىلع تقبط تاروصت ةتس نم
هجوملا ليومتلا ىلإ ةفاضإلاب )لومملا يجيردتلا صلختلل تايوتسم ةثالثو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا  ،
يزاوتلاب متي نأ ًاضرتفم ناك يذلاجاتنإلا قالغإل قاطن نإف ةنراقملا ضارغأل هنإ ىلإ تراشأو .  

رداصلا دراوملا ديدجتب ةينعملا لمعلا ةقرف ريرقت يفردّقملا ليومتلا  رايأيف  غلب ٢٠١١ويام /   ٣٩٠ - 
وحنب لقي ام وهو ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود نويلم ٤٧٧ تارالودب رالود نويلم ٧٠   

  .ةدحتملا تايالولا
دراوملا ديدجت ريرقت رشن ب   - ٢  رايأيفقعو عامتجالا ءانثأ هميدقتو ٢٠١١ويام /  نيثالثلاو يداحل ا 

 ، تابلط ةغايصل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا لخاد لاصتا قيرف ئشنُأةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل  
دقو . ةساردلا نم ديزمل ةحورطم اياضق ةمئاق ىلع لاصتالا قيرف قفتاو. ةيليمكت ةسارد ءارجإل ةيفاضإ

صلختلا ةرادإ ططخ نأشب ثيدحتو ،ساسألا طوطخ ثيدحتب بلط ىلع ةمئاقلا هذه تلمتشا 
ةنجلل نيتسلاو عبارلا عامتجالا ءانثأ تدمتعُا يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا 

مت جايتحاو ،ضيفختلا تاعوم  ٢٠١٢ةيلاتلا تاونس ثالثلا تارتفل حقنم يليو ةساردو ،ةيذيفنتلا - 
ةفلتخم ليومت تاروصتو ،ةيخانملا ايازملا نأشب ليصافتو نيتيلاتلا تاونسلا ةيثالثلا نيترتفلاو ٢٠١٤  ،

رارتحالل ةيلامتحالا تاردقلا تاقيبطت نأشب تارابتعاو ،ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا بناوجو ،جاتنإلا قالغإل 
معدل يبلسلا ومنلاو رفصلا ةجردب ومنلا ريثأتو يسسؤملا زيزعتلا ىلع مخضتلا ريثأ تو ،ةضفخنملا يملاعلا
ءارجإب دراوملا ديدجتب ةينعملا لمعلا ةقرفو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ماق دقو . ةطشنألا
لوليأ-سطسغأ /بآ ةساردلا ل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ يفاضإلا ريرقتلا مدُقو٢٠١١ربمتبس /   يفةئيبل  
يناثلا نيرشت لئاوأيفةزجوم ةفاضإ كلذ دعب تردصو ؛ ٢٠١١ربوتكأ /لوألا نيرشت لئاوأ   . ربمفون/ 
تمدُق يتلا ةيسيئرلا طاقنلا ىلإ داعمث ميدقتلا زربيجوك تربمال ديسلا لصاو   - ٣ ريرقت يف   
ةرتفلل ليومت قاطن تطعأ يتلاو ٢٠١١ويام /رايأ هردق ٢٠١٤ - ٢٠١٢،  لم٤٧٧ - ٣٩٠  نوي  

نيتيلاتلا تاونسلا يتيثالث نيترتفلل ليومتلل نييراشإ ن  . ييدم ميدقت عم ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود

                                                           
 .ىمسر ريرحت نودب ،اهومدقم اهضرع ىتلا ةروصلاب قفرملا اذه ىف زيجاوملا درت  )١١(
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ضفخلا عم يزاوتلاب ثدحي نأ ريرقتلا اذه يفجاتنإلا نم يجيردتلا صلختلل ضرتفملا نم ناكو   
ةسارد يفدرو امك (كالهتسالل يجيردتلا  تدمت  ا٢٠١١ربمتبس /لوليأ ىفو ). ٢٠٠٨  ةطخ ٢١ع  

عامتجالا ءانثأ كلذو ةيفاضإ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ةرادإ 
زومتيفةيذيفنتلا ةنجلل نيتسلاو عبارلا  تغلب ةيلامجإ ةفلكتب ٢٠١١هيلوي /  تارالودب رالود نويلم ٣٤٠   

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابك رم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإل ططخ ةتس اهنم ،ةدحتملا تايالولا
امب نوزوألا ةقبطل ةذفنتسملا داوملا نم ةضفخنم تايمكل ةكلهتسملا نادلبلل ةدمتع   كلذ يفم ةيرولف  

ةيليوحتلا عناصملا ىلع ليومتلا تارايخ ريثأت نأشب ةسارد ءارجإ تبلط دق فارطألا تناكو . نيصلا
وحن جتن (  هلا نوبركلا بكرم نم ةئاملا يف١٨ت يتلا فارطألا ىدل جت يذلا ٢٢ -يرولف يرولكوردي   ني 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  عاطقب ةصاخلا ليومتلا طاسقأ لقن نأشب قيقحت ءارجإ كلذكو )٥   ،
امب ،تاونسلا ةيثالث تارتف ثالثلل تارايخ تسرد دق لمعلا ةقرف تناكو . ةقحال تاونس ىلإ جاتنإلا
نم يجيردتلا صلختلا كلذ يف ةرتفلا لالخ جاتنإلا نم ةئاملا  يف١٠   ٢٠١٤ - ٢٠١٢ .  
نم حتافلا نم ًارابتعا هنأب زربيجوك ديسلا حرص ،ساسألا طخ تانايب نع ةثيدح ددصبو  - ٤  
ناك ٢٠١١ربمتبس /لوليأ تانايب اومدق دق ًافرط ٨٦،  اهمدقي مل اميف ٢٠١٠  مهنيب نم ًافرط ٥٩،   
ك ،ًافرط٨٦ـلا نيب نم هنأو . دنهلاو نيصلا تايمكل ةكلهتسملا ريغ نادلبلا نم ًافرط ١٤كانه نا    

اهيدل كالهتسالا تايوتسم تداز دق اهنم ةسمخ ناك امنيب ،نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نم ةريغص 
ةئاملا يف٢٠(ةبسنب  ةئاملا يف٢٠ةبسنب لقي امب (كالهتسالا تايوتسم تضفخ فارطأ ةعستو )   كلذو )   ،

ةرفاوتملا ةديدجلا تانايبلا عيمج اهارابتعا يفتذخأ دق لمعلا ةقرف تناكو . ٢٠٠٩ماع عم ةنراقملاب   
لاومألا نم جايتحالل ةحقنملا تاباسحلايفساسألا طخ تاريدقت لقصل  دعب زربيجوك ديسلا مدق مث .  

هردق يلامجإب ٢٠١٤ - ٢٠١١ةرتفلل ةفلتخملا ليومتلا رصانع مضي ًالودج كلذ  نويلم ٤٩٢,٧٣   
صلختلل اهدامتعا ررقملا نم ةديدج ططخ فيلاكت ىلإ ةفاضإلاب ،ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود  
حضوأو . جاتنإلا قالغإ فيلاكت بناج ىلإ ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا

تاونس ثالثلا ةرتفل يليومت قاطن ريدقت ىلإ لصت ثيحب تاباسحلا ا   تجلوع يتلا ةيفيكلا  
٢٠١٤ - ٢٠١٢. ، يلامجإلا اذه نمض اهلاخدإ يغبني يتلا جاتنإلا قالغإ فيلاكت ًاضيأ ركذ مث حرصو  

ةرتفلل ًايليومت ًاريدقت يطعت هعمتجم لماوعلا هذه نأب ىلإ لصي ٢٠١٤ - ٢٠١٢  نويلم ٥٤٠ - ٤٦٠   
نودب ٢٠١٤ - ٢٠١٢ةرتفلل يريدقتلا ليومتلا قاطن امنيب ،ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود   

ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود نويلم٣١٥ - ٢٧٦ىلإ لصت ج اتنإلا   .  
ةبسنلا نأ ىلإ تراشأو . ضيفختلا تاعومجم نأشب تاقيقحت ترجأ دق لمعلا ةقرف تناكو  - ٥
كالهتسا ىلإ ىدؤي دق يذلا رمألا ،ًايبسن ةريبك ةبسن يه تاعوم يف يواغرلل ةيوئملا اذإ ‘‘يبلس’’ ا  

 تاريدقتلا يفةعوم ا هذه سفن تمدختسُا ةيلاتلا تاونس ثالثلا ةرتفيف   .  
يتلا ةديدجلا ةعوم   - ٦  بسن ىلع لمتشت يتلاو تريتخاا تناكو ةئاملا يف ٢٥ - ٢٠ - ٥٥   

دافنتسال ةيلامتحالا ةردقلا نانطأب ةبوسحم (نيتيلاتلا تاونسلا يتيثالث نيترتفلل تاريدقتلا ساسأ يه 
ًار ثحب فارطألا تبلط دقو ). نوزوألا بع  م ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم تاضيفخت ريثأت
لداعي ام كالهتسالا ساسأ طخ ىواسيو . نوبركلا ديسكأ يناث نم نانطألا نييالم لداعي امب اهنع

نوبركلا ديسكأ يناث نم نط نويلم٧٨٢ ىلع نآلا ىتح تمت يتلا تاقفاوملا يلامجإ لثمي ام وهو ،ًايونس / 
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تاذ نادلبلل ةبسنلاب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ  
هذه نم ةريغص ريداقمل ةكلهتسملا ريغ نادلبلاو نوزوألل ةدفنتسملا تابكرملا نم ضفخنملا كالهتسالا 

ًايونس نوبركلا ديسكأ يناث نم نط نويلم٤٩لداعي ام هردق ًاضيفخت نآلا ىتح لثمي وهو تابكرملا    .
نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخل ةلماكلا ىلوألا ةلحرملا ةمهاسم لصت فوسو  

ام وأ نوبركلا ديسكأ يناث نم نط نويلم ٦٠وحن ةردق ًاضيفخت لداعي ام ةيرولف ةيرولكورديهلا   
صلختلا تايلمع مظعم نأ ثيح ،ساسألا طخ نع ةئاملا يف ١٠ةبسنب لقي ام يأ ًايونس /اهلداعي  
ـلا ىلإ بسن ردتلا  نويلب ١٤١ت يجي مهست يتلا ىهو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم -   

يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم نع يملاعلا رارتحالا تاضيفخت يفلقأ ةجردب   - ٢٢.  
تاونسلا يتيثالث نيترتفلل ليومتلل ةيريدقتلا تاجايتحالا نأشب ميدقتلا غناج ةديسلاتلصاو   - ٧  

ىلعو ،ًايلاح ةمئاقلا تامازتلالا ساسأ ىلع اتبِس ٢٠٢٠ - ٢٠١٨ و٢٠١٧ - ٢٠١٥  ح نيتللا  ،
 ، يسسؤملا زيزعتلاو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ ساسأ
نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإل ةديدجلا ططخلا تامازتلاو ،معدلا ةطشنأ ليومتو 

قالغإ فيلاكتو ،نوبركلا تابكرم نم ضفخنملا كالهتسالا تاذ نادلبلل ةيرولف ةيرولكور ديهلا
يلامجإلا عوم  تاونس ثالثلا تارتفل ةبسنلابو . ا نم ريبك ردقب اهيف ةريخألا مهست يتلاو ،جاتنإلا

 ، ةديدج ميق تمدختساهذه ناثيرويلا ةددعتملا يواغرلل ةبسنلاب فيلاكتلا ةيلعافل  عاطقلايف  يعرفلا    
قوثبملا نيرتسيلوبلايواغر ىفو ،ءاوهلا فييكتو ديربتلل عيمج نأ لمعلا ةقرف تاريدقت تضرتفا دقو .  

صاخلا ليومتلا بلطت نأ اهنكمي نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ةليئض تايمكل ةكلهتسملا ريغ نادلبلا 
  . ةيناثلا ةلحرملاب
ىلإ لصي ٢٠١٧ - ٢٠١٥تاونس ثالثل ا ةرتفل ليومتلل يراشإلا جايتحالا نأ تلاقو  - ٨  

نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ةطشنأل ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود نويلم  ٤٧٩
ىلإ ةفاضإلاب جاتنإلا قالغإل ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود نييالم ٢٠٩و ،ةيرولف ةيرولكورديهلا  

ملا تايالولا تارالودب رالود نويلم١١٢وحن  نم يلكلا جايتحالاب زفقي امم ،ىرخألارصانعلل ةدحت    
ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود نويلم٧٩٠: ىلإ ليومتلا نم ةيراشإلا تاجايتحالا نأ تفاضأو .  

غلبت ٢٠٢٠ - ٢٠١٨تاونس ثالثلا ةرتفل ليومتلا  ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود نويلم ٤٦١   
رالود نويلم ٢٢٩و ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمنم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ةطشنأل   

تايالولا تارالودب رالود نييالم ١٠٧وحن ىلإ ةفاضإلاب ،جاتنإلا قالغإل ةدحتملا تايالولا تارالودب   
رالود نويلم٧٩٧ىلإ يلامجإلا ليومتلا نم جايتحالاب زفقي امم ،ىرخألا رصانعلل ةدحتملا    .  

فيلاكت رصانع نم ديدعلا ثحب ءارجإ تبلط دق تناك فارطألا نأب زربيجوك ديسلا حرصو   - ٩
ةصاخلا جه يفامب ،جاتنإلا قالغإ   نلا ثحبو ،كالهتسالا تاروصت نم روصت لكل جاتنإلا فيلاكت كلذ  

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإل لمتحملا هيجوتلا ةداعإ ثحبو ،ةيليوحتلا عناصملاب 
لايرتنوم لوكوتوربل ةعضاخلا ريغ ةطيسولا داوملا جاتنإىلإ ةباقرلل ةعضاخلا ةيليوحتلا عناصملا نأ ركذو .  

ةبسنب رثأتست نيصلا ريغ ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا ىدل  نم دلبلا جاتنإ عومجم نم ةئاملا يف ١٨   
صيو٢٠١٤ - ٢٠١٢تاونس ثالثلا ةرتف عومجم نمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  ل ، 

وه ٢٢ -يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم نم يجيردتلا صلختلل ةيليوحتلا عناصملا ليومت   
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ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود نويلم٢١,١ - ١٧,٣ نيترتفلا لالخ ةيليوحتلا عناصملا ليومت امأ .  
نوبركلا بكرم نم يجيردتلا صلختلا ضارغأل ،٢٠٢٠ - ٢٠١٨ و٢٠١٧ - ٢٠١٥  

غلبيف ٢٢ -يرولف يرولكورديهلا  و رالود نويلم٢٤  يلاوتلا ىلع ،رالود نويلم٢٧  ديسلا راشأو .  
يهو ةطيسولا ةداملا جاتنإ نأ ىلإزربيجوك يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم   نادلبلا ىدل ٢٢ -   

ةيضاملا تاونس رشعلا ةرتف ءانثأ تاونس ثالث لك فعاضت٥ةداملا بجومب ةلماعلا  رارمتسا نأ امك .  
داوم ىلإ ةباقرلل ةعضاخلا ةيلاحلا ةلمعتسملا داوملا جاتنإ ليوحت تالامتحا رفوي نأ هنأش نم ومنلا ها جتا
نأشب عناصملا ساسأ ىلع موقت يتلاو يرطقلا ىوتسملا ىلع ةينقتلا تامولعملا نإف كلذ عمو . ةطيسو
ليومتلا تا زربيجوك ديسلا مدق مث. نآلا ىتح رفاوتت مل حجانلا ليوحتلل ةيلمعلا بناوجلا  يدمل ةددحم ًاميق  
ليومتلا غلابم ةسارد لمعلا ةقرف ىلإ كلذك تبلط دق فارطألا تناكو . ةيجاتنإ تاروصت ةسمخ ىف
ةدايزلا نأب زربيجوك ديسلا فاضأو . مخضتلل ةيوئملا بسنلا ءوض ىف كلذو يسسؤملا زيزعتلل هجوملا

نم ديزت نأ ا ٣ةبسنب   ةرتفلل يسسؤملا زيزعتلا ليومت أش نم مخضتلل ةيونسلا ةئاملا يف  ٢٠١٢ - 
رادقمب ٢٠١٤ ةعومجم امل ةبسنلاب ،ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود نويلم ١,٣٤  رالود نويلم ٥٠٠   

رادقمب ٢٠١٧ - ٢٠١٥ةرتفللو ةدحتملا تايالولا تارالودب  تايالولا تارالودب رالود نويلم ٤,٣٢   
الود نويلم٧٩٠ةعومجم امل ةبسنلاب ةدحتملا  تبلط دق فارطألا تناكو . ةدحتملا تايالولا تارالودب ر 

ىلع ةئاملا يف ٣-ةبسنبو رفصلا ةبسنب ومنلا ريثأت ةسارد دراوملا ديدجتب ةينعملا لمعلا ةقرف ىلإ كلذك   
يدؤت ةئاملا يف٣-ةبسنب ومنلا جئ اتن نإ ًالئاق زربيجوك ديسلا ىضمو. ةمعادلا ةطشنألا ليومت صقن ىلإ    
لاب تاونس ثالث لك ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود نييالمةسمخ هرادقم   ، ةمعادلا ةطشنألل ةبسن
وحن اهردق ةدايز ىلإ ةيداعلا تالاحلا يف يدؤت امنيب لكل ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود نييالم ٦   
  . تاونس ثالث

ةيدودرم ميق نع ت امولعم مدق نأب ضرعلا ماهملا قيرف وضع ،نروبلوك لايناد ديسلا لصاوو  - ١٠
تناك ناثيرويلبلا يواغر فيلاكت ةيدودرم نأ ىلإ راشأو. ءاوهلا فييكتو ديربتلاو يواغرلا فيلاكت  

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ةراتخملا ايجولونكتلا ىلع ىلوألا ةجردلاب دمتعت 
ك ًارثأتايجولونكتلا رايتخا رثأتيو ،ةأشنملا مجحو ةيرولف ناثيرويلبلا قوسل نيعملا يعرفلا عاطقلاب ًاريب  
 .اهليوحت يرجيس يتلا ةكرشلا مجحو

دلجلا ةلماكتملاو ةئساجلا ناثيرويلبلا يواغرل حجرملا طسوتملا ثيدحت ىرج دق هنأ ىلإ راشأو   - ١١
ىلإ مارغوليكلل يكيرمأ رالود ٦،٤١نم  ليوحت فيلاكت ثيدحتو مارغوليكلل يكيرمأ رالود ٦،١١   
نم فيلاكت ةيدودرم نم ا طبتريامو طغضلاب ةبوحسملا نيرتسلوبلا يو اغر  يكيرمأ رالود ٢،٥٦  

مارغوليكلل يكيرمأ رالود٤،٨٥ىلإ مارغوليكلل  ميق لدعي مل ماهملا قيرف نإ نروبلوك ديسلا لاقو.    
ةيدودرم يف تانيسحتلا نأ يؤرو . ريبكلا مجحلا تايداصتقا رابتعال ايف ذخأ ثيح فيلاكتلا ةيدودرم

هردق طسوتمب ةئاملا يف ٥٠ و٥نيب حوارتت ةبسنب نوكتس تقولا رورمب فيلاكتلا  ةئاملا يف٢٠  راشأو .  
نستي مل امثيح تانوكملاو ديربتلا زاغ فيلاكت ضافخناو نيفظوملا بيردت ةدايز ىلإ ىزعي كلذ نأ ىلإ  
قيقد وحن ىلعينمزلا قاطنلا ديدحت ىلع دامتع ال ليمك مييقت عضو بعصلا نم نأ ىلإ راشأ امك.  

اهيف ضفخلا ةبسن ديزت يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ 
،١٠نع  ةيمهألا ةغلاب ةيملاعلا تارييغتلا نأ ىلإو ،ةئاملا يف ميق ةرشابم ةروصب قبطنت نأ نكمي ال هنأو   
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 ، فيلاكتلا مييقت ديعأ ،ءاوهلا فييكتو ديربتلل ةبسنلابو اهيلع قفاوملا تاعورشملا نم فيلاكتلا ةيدودرم
ويام /رايأ ريرقت يف ةدراولا فيلاكتلا ةيدودرم ميق نأ نروبلوك ديسلا ركذو. ةيليغشتلاو ةيلامسأرلا

تاحرتقم نم ةلصفم تامولعمو فيلاكتلل حقنم ليلحت ساسأ ىلع ًايلوزن تلدع دق ٢٠١١  
يف تادايزلا باسح نود مارغوليكلل يكيرمأ رالود ٨،٨غلب ت ةطسوتم ةميق نع رفسأ امم تاعورشملا  
  .يملاعلا رارتحالا ىلع ةردقلا ةضفخنم ديربتلا تازاغ ضارغأل ليومتلا

نم ىهتنادق لمعلا نأ ركذو . ةزجوملا تاقيلعتلا نم ددعب هثيدح نروبلوك ديسلا متتخاو  - ١٢  
ًالصف نمضتي يليمكتلا ريرقتلا نأو ،تاو نسلا ةيثالث تارتف ثالثل ةيلودجلا تانايبلا ليلحت ثيدحت

دراوملا ديدجت ىلع لماشلاهريثأتىلإ رظنلاب جاتنإلا نع ًالصفنم  قرط نم ديدعلا رفاوتي قايسلا اذه يفو .  
ًاريبكًانيابت مزاللا تقولاو ليومتلا تايوتسم اهيف نيابتت جاتنإلا عاطقل ليومتلا قالغإ ليومت لصيو .  

املا يف٣٠ىلإ جاتنإلا  صلختلا عم جاتنإلا نم يجيردتلا صلختلا بكاوتي امدنع ليومتلا عومجم نم ةئ  
طخ نم ةئاملا يف ١٠ةبسنب ضافخنالا رايتخا نع دراوملا ديدجت تايوتسم ىندأ أشنيو ،كالهتسالا نم   

ثالثلا تاونسلا تارتف ىلإ جاتنإلا قالغإ ليومت حئارش لقن نأ نروبلوك ديسلا دكأو . جاتنإلا ساسأ
بوسحملا‘‘ثالثلا تاونسلا تارتفل ليومتلا لالتخا’’ضفخ ىلع دعاسي   ال٢٠٢٠ماع دعب ةمد اقلا   .

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختلا ةرادإ ططخ نم اهيلع قفاوملا ىلوألا ةلحرملا نإ لاق امك 
ميق نوك ت نأ ضرتفملا نم نأو كالهتسالا نم صلختلل ليومتلل ريبك‘‘ قبسم ليمحت’’نمضتت ةيرولف 

لقأ ةطخلل ةيناثلا ةلحرملل ةثلاثلاو ةيناثلا ثالثلا تاونسلا ةرتف باسحل ةمدختسملا فيلاكتلا ةيدودرم 
ليومت نع رفسي ًاعم تارتمارابلا عيمجت نأ ًاركاذ ىرخأ ةرم ليومتلا نم تاجايتحالا زجوأو . كلذ نم

يكيرمأ رالود نويلم ٥٠٠غلبمب  ا يف٨ةبسنب صقنلا وأ ةدايزلاب (   ٢٠١٤ - ٢٠١٢ىلوألا ةرتفلل ) ةئامل 
ةيناثلا ةرتفلل يكيرمأ رالود نويلم ٧٩٠و ةرتفل يكيرمأ رالود نويلم ٧٩٧ و٢٠١٧ - ٢٠١٥   

  .٢٠٢٠ - ٢٠١٨ةثلاثلا ثالثلا تاونسلا 
  ٢٠١٣ و٢٠١٢ىماعل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت   -ًايناث 

نأشب ةنجللا تايصوت ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةن جل كراشملا سيئرلا كوكدوو يلشأ ديسلا مدق  - ١٣
يتلاو ٢٠١٣ و٢٠١٢يماعل ةننقملا ةعرجلا تاذ قاشنتسالا ةزهجأل ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت   

ًاثيدحت مدقو . يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ويام/رايأ ريرقت يف ةغلبملا كلت نع رييغت نود لظت
ءانثأ ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نيكراشملا نييسيئرلاو نيصلا نيب دقع يذ لا يئانثلا عامتجالا نع
تاذ قاشنتسالا ةزهجأ ةيمهأ ىلع تاشقانملا تزكرت دقو . ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا عامتجا
زارفإ تاداضم ىلع يوتحت يتلاو نوبرك ورولف ورولكلا مدختست يتلا عنص لا ةيلحملا ةننقملا ةعرجلا
نيعت ضرعتست نأ ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نم بلطي مل هنأ حضاوو نيصلل ةبسنلاب نيل وكلا

نوبركلا تابكرم نأب ةيلصألا هتيصوتب ظفتحا ءاربخلا قيرف نإف مث نمو نيصلل ةيرورضلا تامادختسالا 
رظنلاب نيصلا يف ةيرورض ربتعت ال نيلوكلا زارفإ تاداضمب ةدوزملا قاشنتسالا ةزهجأل ةيرولف ةيرولكلا  
ىلإ ريشأ عامتجالا كلذ يفو . ةيضرم نيصلل ةيتاذلا صلختلا ةيجيتارتسا نأو ،ليدب نم رثكأ رفاوت ىلإ

اهيلع تقفاو يتلا ةيلامجإلا ةيمكلا نمض مادختسالا اذهل تابكرملا هذه نييعت راتخت نأ نيصلا عسوب نأ 
ًايلحم ةعونصم قاشنتسا ةزهج أ لوأ ىلع ةقفاوملل نيصلا أنه نأب هتملك متتخاو. فارطألا
ىلع ةقفاوملا ىلع ةدحتملا تايالولا أنه امك . نيصلا يف نوبركورولف ورولك نم ةيلاخلا لوماتو بلاسلاب
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دهمي امم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا مويبورتاربالا لوريتوبلا ةفيلوتب قاشنتسالا ةزهجأ 
  .ةدحتملا تايالولا يف حجانلاو لماكلا لوحتلل قيرطلا

  ٢٠١٣ و٢٠١٢ يماعلةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ نأشب تانييعت   -  ًاثلاث
١٤ -   ، يرصب دمحم ديسلا مهو ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نوكراشملا ءاسؤرلا مدق

 ، توكرام ليشيم ةديسلاورتروب نايإ ديسلاو يقتلا جئاتنل ًازجوم ونازيب اترامةديسلاو  تانييعتل يئاهنلا مي  
يئاهنلا ريرقتلا يف دراولا وحنلا ىلع ،٢٠١١ةلوج ءانثأ اهريدقت مت يتلا ةجرحلا تامادختسالا  رداصلا  

لوألا نيرشترهش يف   .٢٠١١ربوتكأ / 
ةلأسملا هذهضرعىدلو   - ١٥ ةلماعلا نادلبلا يف ليثيملا ديمورب كالهتسال ًازجوم يرصب ديسلا مدق ،   

مب ةلماعلا ريغنادلبلاو ٥ةداملا بجومب  نم نط  ٤٥ ٠٠٠ كلهتسا، ١٩٩١ ماعيف هنأب ،دافأو . اهبجو 
ةداملاب ةلماعلا ريغ نادلبلا يفليثيملا ديمورب  ماع يف هنأو ٥  ىوس بلط ٢٠١٣   ي مل يف نانطأ ٧٠٤،   

  .ةبرتلا يف ةعارزللةقباسلا تامادختسالا 
رتسأ يه ،فارطأ ةثالثلصاو ٢٠١١ماع يف هنأ حضوأو   - ١٦ ةدحتملا تايالولاو ادنكو ايلا  
ةقباسلا تامادختسالا يف ليثيملا ديمورب مادختسا ،ةيكيرمألا كالهتسا نأب دافأو . ةبرتلا يف ةعارزلل 
صلختلا مت ي نأ ررقملا نمو، ٢٠١٠ماع يف  ًانط ٣ ٩٩٨ىلإ لص  و٥ةداملا بجومب ةلماعل ا فارطألا
ةيمكلا هذهنم يجيردتلا ماع لولحب   ةئاملا يف٢٥ ةبسن لثمي كالهتسالاا ذه نأو. ٢٠١٥  طخ يلامجإ نم   

وحن غلابلا ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ساسألا    .نط ١٦ ٠٠٠ 
يف لصاوت ،ًامومعةجرحلا تامادختسالا تانييعت لصاوتنإ لاقو   - ١٧ ماع نم ضافخنالا ،   ٢٠١٠ 

فارطألل ةبسنلاب ٢٠١٣ماع ىلإ  ةيقبتملاةعبرألا  ييعتب تمدقت يتلا    .تان 
ةدحتملا تايالولاو نابايلاو ادنك نأ ركذ،ةرفاوتملا ليثيملا ديمورب تانوزخمب قلعتي اميفو  - ١٨   
يلاوتلا ىلع تغلبأ دقةيكيرمألا نع  نأ كلذك حضوأو . نانطأ ١ ٨٠٣ ونانطأ ٦,٣ ونانطأ ٣,٤  

عضت مل ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلنع ةرداصلا ةجرحلا تامادختسالا تايصوت   
يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا اهنع تغلبأ يتلا تانوزخملا نأ ىلإ صلخو . اهرابتعا يف تانوزخملا

ديزت ٢٠١٠ غلبت يتلا ٢٠١٣ ماعلةدحتملا تايالولا تانييعت نع ةرم  ٢,٦  ًانط٦٩٢   .  
ن يرشترهش يف ثوحبلاب ةصاخلا تانييعتلا تبحس ةدحتملا تايالولا نأ ىلإ راشأو   - ١٩
ثيح،ربوتكأ/لوألا فرطلا لاق   نآلا نكمملا نم هنإ’  تامادختسالل تاءافعإ نودب جمانربلا ذيفنت   
  .‘ةجرحلا

تانييعتلا ن عًاماع ًاضرعرتروب ديسلا مدق مث   - ٢٠ ةقباسلا ةبرتلا تامادختسا نأشب ةدراولا  ةعارزل ل 
نود تانييعت ةعبس تيقب دقو. ٢٠١٣ و٢٠١٢يماع يف ليثيملا ديمو ربل . ةتقؤملا تايصوتلا نع رييغت 

ةسمخ نأشب تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلا ىلإ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تعسو 
مييقت ةداعإ ءارجإ ًاضيأ ةدحتملا تايالولا تبلطو ،تانييعت عتلرخآ  تداعأ ،يناثلا عامتجالاءانثأو . نيني   
نم ٦مييقت ليثيملا ديمو ربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ةجرحلا تامادختسالل ًانييعت ١٣   ماع ةلوجل تمدق 

  .ةبولطم تسيلف ادنكو ايلارتسأ نم ةدراولا تانييعتلل مييقتلا ةداعإ امأ. ٢٠١٣



UNEP/OzL.Conv.9/7-UNEP/OzL.Pro.23/11 

130 

يه ةيئاهنلا ةنجللا ةيصوت تناكو  - ٢١  ٥٦٣،٤٦٣، ًانط  ٧٨,٢٣٢و     . اىصوي مل ًانط
نأ ىلإ ةنجللا تراشأو ،لماكلاب تانييعت ةعبرأ تلب ُق ،اهمييقت ديعأ يتلا تانييعتلا نيب نمو  - ٢٢
تظفتحاو . راضخلاةعارزب ةصاخلا ةعبرألا تانييعتل ا اهيف مدقي يتلا ةريخألا ةرملا يه هذهنإ لا ق فرطلا

نم ًاددع نأ ثيح ةنيزلا تاتابن عاطق نأشب ةتقؤملا ةيصوتلاب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل 
  .نييعتلا نم ءزجل ةبسنلاب ةلاعف ربتعت لازت ال لئادبلا

ةلوارفلا ةهكافل لقأةيمكبليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تصوأ و  - ٢٣ ةيبلغأ تقفاوو ،   
ةيفاضإلاتامولعملا نأ ىلع ءاضعألا مل اينروفيلاك يف ةلوارفلا ةهكاف تانييعتل فرطلا اهمدق يتلا   ن   يبت
يتلا ةددحملا ةضرمملا لماوعلاةحفاكمل ًايداصتقاو ًاينقت ةيدجم لئادب رفاوت م دع ىلع ، اهيلع يوتحت  ةبرتلا  
بغري دق فرطلا اذه نأ ىلإ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تراشأو . ةدحاو ةقطنمل ةصاخبو

روصل ل ةرفاوتملا قئارطلاعيمج نأ ىلع لدي ينقت ريربت رفاوت اذإ ةمداقلا ةلوجلا ءانثأ يليمكت ضرع ميدقت يف 
داعبألاةيثالث روصلاو دعبلا ةيداحأ اذه فورظل ةلاعف تسيل ،ا    ةدوزم ريغ وأ ةزجاح حئارشب ةدوزملا  ،
  .مييقتلا اذه نأشب ةيلقألا يأرب كسمتلا ىلإ راشأو. نييعتلا

ـب ًاحيرصت تردصأ ا   - ٢٤  راطإ يف ليثيملا ديمورب نم ن  ط١,٩أب ًارخؤم ةنامألا ادنك تغلبأ دقو
لايرتنوم لوكوتوربنم ‘ئراوطلا تامادختسا’ماكحأ  ريغ ةيمك يه ةيمكلا هذه نأ فرطلا حضوأ و.  

تناك يتلاو ةلوارفلا لتاشمل ةدمتعملا ٢٠١٠ماعل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ تايمك نم ةلمعتسم   
  .٢٠١١ماع لئاوأ يف ةمزال 

ا ،توكرامةديسلاتركذ و  - ٢٥ يف هنأ ،ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةكراشملا ةسيئرل   
، تضرعتسا، ٢٠١١ماع  ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةعباتلا علسلاو لكايهلا ةنجل ةتس  

ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نم رصانع ةثالث كلذك تضرعتسا و. ةجرحلا تامادختساللتانييعت 
دق اذه ةجرحلا تامادختسالا ءافعإ نأ نم مغرلا ىلع ،ةدحتملا تايالولا بناج نم ةمدقملا ثوحبلل  
تلاز امو .فرطلا بناج نم كلذ دعب بحس يه ةدحتملا تايالولاو ادنك يف بوبحلاو قيقدلا نحاطم   
ةجرحلا تامادختسالا تانييعتل ًابلطرثكألا لكشب ضفخنت تانييعتلا هذه نأ نم مغرلا ىلع كلذو  ، 
عملا زرألا لمشتف،اهلجأ نم ليثيملا ديمورب فارطألا تبلط يتلا علسلا امأ. رخآ دعب ًاماع ريبك  يف بّل 
ةفف ةجزاطلا ءانتسكلاو ،ايلارتسأ  ا ةهكافلا بناج ىلإ ،نابايلا يف زوجلاو )ةجزاطلا رومتلا كلذ يف امب(   ،

 ،   .بونجلا يف ددقملا فاجلا ريرتخلا محلوةدحتملا تايالولا يف
اهبلطت يتلا ةجرحلا تامادختسالا تانييعتب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تصوأ و  - ٢٦
غلابلا ادنك نييعتف ،قيقدلا نحاطمل ةدحتملا تايالولاو ادنك ةبسنب لقي نانطأ ٧,٨  ةئاملا يف٢٩  نييعتو    

ةبسنب لقي نط ٢٥,٣غلابلا ةدحتملا تايالولا  ةئاملا يف٦٦  اذه  ماعلا  ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ترقأو.    
لخاد ةلاعف ةروصب ريخبتلا تايلمع ذيفنت يف فارطألا اهتهجاو يتلا بعاصملا نأب ليثيملا ديموربب 

و ةريبكلااهنحاطم ةرارحلا تاجرد يف  ريخبتلل ةصصخملا تاقوألا ءانثأةلجسملا ةضفخنملا  ةداع  ءانبو .  
ديزملا قيقحت ل تاهيجوت نمضتي ًاصاخًاريرقت ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تمدق دقف ،هيلع 

  .ليروفلسلا ديرولفبةجلاعملا مادختساب ةيلعافلا نم 



UNEP/OzL.Conv.9/7-UNEP/OzL.Pro.23/11 

131 

ليثيملا ديمورب مادختسا نأ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نابايلاو ايلارتسأ و  - ٢٧  تنيب
ماع يف فقوتي فوس ةجزاطلا ءانتسكلاو زرألا يف نط٢,٣ايلارتسأ تنيعو . ٢٠١٤  عناصمل حيتتل زرألل ًا   

مادتسملا دامتعالاةلصاومل تقولا زرألا زيهجت  ةئاملا يف٣٥ ضيفختلا ةبسن تغلبو. لئادبلل   تمدقو.  
جزاطلا ءانتسكللنانطأ ٣,٣ـلا نع ةئاملا يف  ٥ةبسنب لقي ًانييعت نابايلا  نابايلا ىطعأ يذلا رمألا ة   ،

ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل دقتعت يتلا نيعرازملا بيردت جماربو ةيتسجوللا تانيسحتلا ةلصاومل ًاتقو 
لئادبلل نومأملا مادختسالا لجأ نم ةمهم ا  حوتفملا لم اعلا قيرفلا عامتجا ءانثأو. أ ليثيملا ديموربب

ربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تدافأهيلوي/زومت يف ةيوضعلا نييعتلا مييقت ىلع ةرداق ريغ ا ،   أ ليثيملا ديمو
فرطلا اهمدق يتلا تامولعملا نأ ديب . ددقملا فاجلا ريرتخلا محلل ةبسنلاب ةدحتملا تايالولا نم دراولا

ريرقت يف ةجرحلا تامادختسالا نييعتب ةيصوتلا انل حاتأ دقف ةرفاوتملا تانايبلا تيقوتو ثوحبلا نأشب 
تارايخلا ةنجل ريرقت نأ ديب. ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلنع رداصل اربوتكأ /لوألا نيرشت  
ةيلقألل ًايأر نمضتليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا  .  

ررقملا نأ ىلإ ًاضيأتوكرام ةديسلا تراشأو   - ٢٨ قفرملا ،١٦/٤  تارايخلا ةنجل دقعت نأب يضق ي١٦   
ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ضارعتسال ةنسلا يف نيعامتجاليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا ءوض يفو .  
هذه دقعب هيف حمس ت فارطألا نم ًاحيضوت بلطن نحنف ،ءاضعألا بناج نم رمتسملا ليومتلا صقن

تاعامتجا دقعت نأ نكمي ال ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأ كلذ . ًاينورتكلإتاعامتجالا 
ءاضعألاروضحل مزاللا ليومتلا رفوتاذإ الإ هجو ل ًاهجو فارطألا نم  ةداملا بجومب ةلماعلا   ءاضعألاو ٥   

هذه ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تشقان دقو . ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نم 
اهريرقتنمدراوملاب ينعملا عرفلا يف ًالامتكا رثكأ ةروصب ةلأسملا   .  
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  عباسلاقفر ملا

 ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ قفارم ليومت]:    [/٢٣ ررقملا عورشم

 دنهلا نم مدقم

  :ررقي فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نإ
ررقملا ىلإ ريشيْذإ  ددعتملا قودنصلا لالخ نم ليومتلا نوكي نأ ىلع صني يذلا ١٩/٦   

نيكمتل اهيلع قفتملا ةيفاضإلا فيلاكتلا عيمج ةيطغتل ًايفاكو ًامظتنم لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  ينمزلا لودجلل لاثتمالا نم لايرتنوم لوكوتورب نم ٥   

،   ًاعم كالهتسالاو جاتنإلا يعاطقل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختلل لجعملا
قيضب ملسي ْذإو نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلل ىلوألا ريبادتلا قيبطت ذافن ءدبل يقبتملا تقولا  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع ةيرولف ةيرولكورديهلا  دنع ديمجتلاب أدبي يذلا ٥   
ةبسنب ضيفخت مث ٢٠١٣ماع يف ساسألا طخ ىوتسم  ماع يف ساسألا طخ نم ةئاملا يف ١٠   ٢٠١٥،  

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نأ ظحالي ْذإو ةداملا نم ١  تابكرم جاتنإ قفارم اهل يتلا ٥   
اهل رفوتت مل ام تامازتلالا كلتل لاثتما مدع ةلاح يف نوكت نأل ضرعتت دق ةيرولف ةيرولكورديه نوبرك 

،   فارطألا ددعتملا قودنصلا نم ةيفاكلا ةدعاسملا
ررقملا دصقم ىلع دكؤي  - ١ لثمتي يذلاو١٩/٦  نم ،    فاكو مظتنم ليومت ريفوت يف  

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نيكمتل اهيلع قفتملا ةيفاضإلا فيلاكتلا ةيطغتل فارطألا ددعتملا قودنصلا 
ةداملا نم ١  ٥ ، ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختلل لجعملا ينمزلا لودجلل لاثتمالا نم  

  ؛ةطلتخملا عناصملاب ساسم يأنود كلذو جاتنإلا عاطق كلذ يف امب 
ةغيصلا عضول ةيولوألا ءاطعإ ىلع فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ثحي   - ٢

  .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ قفارم ليومتل ةيهيجوتلا ئدابملل ةيئاهنلا
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  نماثلا قفرملا

ةيقافتا يف فارطأل ل نيعباتلانوزوألا ثوحب يريدمل نماثلا عامتجال لضرع زجوم 
 )١٢(انييف

ارسيوس ،فينج يف نوزوألا ثوحب يريدمل نماثلا عامتجالا دق   - ١ رايأ٤-٢(ع ويام / 
فارطألا رمتؤم ) ٢٠١١   دعي ريرقتلا اذه نإف ؛يضاملا يف لاحلا ناك امكو . ٣/٨ و١/٦يررقم بجومب

ممألا جمانربو ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا  ةمظنملا نيب ةكرتشُملا ةريخألا ةيملعلا تامييقتلل ًالمكم ًارصنع
انييف ةيقافتا بجومب ةبولطم تامييقتلاو ريرقتلا نم لكف . فلتخم ضرغ هل ناك نإو ،ةئيبلل ةدحتملا
، . لايرتنوم لوكوتوربو لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادت مييقت نم فارطألا نكمت تامييقتلا نأ ديب
تارارقلا عانص نيبو ) لضفأ مهف قيقحت ىلع ًادهاج لمعي يذلا(ثوحبل ا عمتجم نيب لاصتا لئاسو يهو
، ). ةرينتسم ريبادت ذاختا ىلإ نيعاسلا( يثحب طيطخت قئاثو يه الو ،تاسايسب تايصوت تسيل تامييقتلاف
ديدحتلاب نوزوألا ثوحب يريدم ريراقت لوانتت ،ىرخأ ةيحان نمو . امهيلكل ةمهاسم مدقت يه امنإو
ةيليصفت تايصوت مدقت امك ،تامييقتلا نم ل بلا تاجايتحا  صحتُملا يملعلا مهفلا ءوض يف دصرلاو ثح
  .اهنيب طبرلابو ثوحبلا قيسنتب ضوهنلل ةيلودلا ريبادتلاب قلعتت فارطألا ىلإ

عامتجالا تايصوتل ًاضارعتسا نماثلا نوزوألا ثوحب يريدم عامتجا ىرجأ نأ دعبو   - ٢
لصاون ،انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا راطإ يف ةذفنملا ةطشنألا و ،نوزوألا ثوحب يريدمل عباسلا

خانملا ريغت عم ا  . العافتو نوزوألا ةقبط ةلاح نأشب ةبولطملا ضورعلا نم ددع ميدقتب عامتجالا
ريراقت اهتلت ،ةيلودلا ةيلتاسلا جماربلاو ةيلودلا دصرلاو ثوحبلا جمارب كلذ تلت يتلا تاثداحملا تزجوأو 

نم ةفئاطلا هذه تلكشو . ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو نوزوألا دصرو ثوحب ةطشنأ نع ةيميلقإو ةيرطق
، : يه ةيسيئر تالاجم ةعبرأ يف تايصوتلل ًاسسأ ضورعلا ةمظتنملا تادهاشملاو ،ثحبلا تاجايتحا
  .تاردقلا ءانبو ،تانايبلا ظفحو

تاريثأت نم نوزوألا ةقبطل عقوتملا دادرتسالا نأشب ةقلاعلا لئاسملا نم ريثكلا كانه لازي الو  - ٣  
دقو . يخانملا ريغتلاو نوزوألا دافنتسا نيب تالعافتلاب قلعتي اميف ةصاخبو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا

حضتي هنأو ،يريفسوبورتلا خانملاب رضأ دق نوزوألا دافنتسا نأ نع باقنلا ةريخألا ثوحبلا تفشك 
نم ىلعألا ءزجلا ديربت عم ،ريفسوتارتسلا رييغت ىلإ يدؤت يرا رحلا سابتحالا تازاغ نأ ءالجلا نم ديزمب

ةرتفلا يف نيب 5Kزواجتت نأ اهل عقوتملا نم يتلا يرارحلا سابتحالا تازاغ ةطساوب ريفسوتارتسلا     
يف تانيسحتلا نم ديزملا ءارجإب نوزوألل يلبقتسملا كولسلاب ؤبنتلا ىلع ةردقلا طبترتو . ٢١٠٠-٢٠٠٠

، أل يمكلا ديدحتلا هلاقتناو ،هنادقفو ،نوزوألا جاتنإ نع ةلوؤسملا ةيمانيدلاو ةيئايميكلا تايلمعلا راود
تازيكرتلا نأشب ةيعقاو تاروصت عضو نإ . رصانعلا هذه نم لكب طيحي يذلا نيقيلا مدعو ،هعيزوتو
امدنع ةصاخ ،ب ولطم رمأ ريفسوبورتلاو ريفسوتارتسلا يف أشنملا ةيجولويبلا ةررتلا تازاغلاو أشنملا ةيرشبلا
ماعل نوزوألا دافنتسال يملعلا مييقتلا نم ةاقتسملا ةاكاحملا تايلمع ريشتو . ريغتملا خانملاب رمألا قلعتي

٢٠١٠ ، ةيئاوتسالا قطانملا يف ةيجسفنبلا قوف ةعشألا تايوتسم يف ةيلبقتسم تادايز ثودح ىلإ  
                                                           

يمسر ريرحت نودبو ،ا  )١٢(  مدُق يتلا ةغيصلاب قفرملا اذه يف زجوملا مدقي.  
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نوزوألل ثدحتيتلا تاريغتلا ببسب ايلعلاو ىطسولا ضرعلا طوطخ دنع تاضافخناو ريرقت صُل .    خ دقو
قوف ةعشألا يف تادايزلا تاريثأت نأشب ثوحبلا نأ ىلإ ٢٠١٠ماعل ةيئيبلا تاريثأتلاب ينعملا مييقتلا قيرف   

رثؤت يتلا تايلمعلا مهف يف ًاريبك ًامدقت تثدحأ دق يريفسوتارتسلا نوزوألا دافنتسا نع ةجتانلا ةيجسفنبلا 
وف ةعشألا يف تاريغتلا ا ةريخألا ثوحبلا تزربأ دقو . تايلمعلاو تانئاكلا نم ةفئاط ىلع ةيجسفنبلا ق

 ، نوزوألا دافنتسا ببسب ةيجسفنبلا قوف ةعشألا ريغت نع ةجتانلا ةفلتخملا تاريثأتلا نيب تالعافتلا
اهرودبتالعافتلا هذه يدؤت دقو. يخانملا ريغتلا تاريثأتو ىلإ   خانملا ريغت ىلع تاساكعنا  ريغت لثم ( 
ةيفاك ةجردب فرعم ريغ كلذ لظ نإو)ةيئاملاو ةيضرألا ةيجولوكيإلا مظنلا يف نوبركلا ةرود  ،.  

هنأ حضاولا نم نأ ريغ ،جضنلا نم ربكأ ةجردب خانملاو  ءايميكلل ةطبارتملا جذامنلا مستتو  - ٤
يضرألا م اظنلا جذامن ريوطت يرجيو. اهنم ققحتلاو جذامنلا هذه نيسحتل دوهجلا نم ديزملا لذب يغبني

يف أدبت نأ جذامنلا هذهل يغبنيو ،ريفسوتارتسلا ةقطنمل ةيلوألا تارتمارابلا نييعت تايلمعىلع لمتشت يتلا   
، - ءايميكلل ةطبارتملا جذامنلل ةنسحملا تاجلاعملا مض تايكيمانيدلاو ،يسمشلا ماحقإلاب ةقلعتملاو خانملا  
ًامهم ًادروم لثمت لجألا ةليوطلا تاسايقلا نأ ك لذ ىلإ فاضيو. نوزوألل يئوضلا ءايميكلاو ،عاعشإلاو

ةيملعلا تايلمعلا تاسارد يف تانايبلا هذه نم ةدافتسالا ةدايزو رارمتساب ةوقب حصن  نإ . يو ،ةياغلل
 ٢٠١٠ماع يف ةيداع ريغ ةروصب ةريبكلا يلامشلا ةركلا فصن يف نوزوألا ةدمعأ نيب خراصلا ضقانتلا 

ماع يف يلامشلا بطقلا ةقطنم يف نوزوألل ريبكلا دافنتسالاو نوزوألا نيب ةقيثولا ةلصلا زربأ دق ٢٠١١   ،
مييقتل ةيساسأ ةيربتخم تاسارد ءارجإ ىلإ ةجاح كانه لازت ال ،ةياهنلا يفو . خانملاو داصرألا ملعو
ةيئايميكلا تارتمارابلا يستكتو . مدقألا تاسايقلا ثيدحتو قيقدتو ،يئوضلا يئايميكلا لعافتلا تالدعم
يف ةديدجلا ةيعانصلا تابكرملاو ةليوطلا رامعألا تاذ عاونألل انمهف ن ا  سحت ذإ ،ةصاخ ةيمهأ ،ةيئوضل
  .يوجلا فالغلا

بيكرت يف لجألا ةليوطلا تاريغتلا دصرو مهفل ةمساح ةيمهأ ةمظتنملا تادهاشمللو   - ٥
ؤبنتلا ىلع ةرد قلا نأ امك. ضرألا حطس ىلع ةيجسفنبلا نود ةعشألا ىلع اهرثأو ،يوجلا فالغلا

ىلإ ناجاتحي ريغتملا خانملا عم تالعافتلا مهفو ،ريغتملا يوجلا فالغلا يف نوزوألا ةيفاعل عقوتملا دادرتسالاب 
نأ امك ،ةيكيمانيدلاو ةيئايميكلا تايلمعلا رود زربت يتلا تارتمارابلاو ةيسيئرلا ةررتلا تازاغلل دصر 

ريفسوبورتلا نم يولعلا ءزجلايف ةصاخبو ،ةيسأرلا ةنابتسالا تاذ تاسايقلا نم يلفسلا ءزجلاو / 
 . ىربك ةيمهأب عتمتت يولعلا ريفسوتارتسلا يفو ريفسوتارتسلا دعت ةيملاعلا تانايبلا تاكبش نإف يلاتلابو

قوف ةعشألاو ،خانملاو نوزوألاب ةلصلا تاذ ةررتلا تازاغللو ،نوزوألل انمهف يف اهيلإ دنتسن يتلا ةزيكرلا 
فالغلا ءاملع بيردتل لا . ملاعلا لوح لودلا نم ديدعلا لمشت يهو ،ةيجسفنبلا  ا ا  ايلمع رفوتو
رفوت ا . ةيمانلا نادلبلاو ةمدقتملا نادلبلا نم لك يف يوجلا  أ ذإ ،تاكبشلا هذه ىلع بلطلا رثكيو
ةيضرأ تاكبش : نيتئف ىلإ تاكبشلا هذه مسقنتو. تارارقلا عنصو ثحبلا ةطشنأ عيمجل ساسألا
نم ا ) تانولابلا لمشتو(  موقت ام ىلع ةديدج تابلط كرتشملا اهلالغتسا لثمي ،ةيئاضف تاكبشو
  .ريراقت نم هلسرت امو تايلمع

يوجلا فالغلا تاسايق عيمجل ًايساسأ ًانوكم د  - ٦  نم مغرلا ىلعو . عي تانايبلا ظفح لازي ال
يريدمل عباسلا عامتجالا ريرقت يف ة دراولا تايصوتلل ةباجتسا تققحت يتلا ةزرابلا ةديدعلا تازاجنإلا

عباسلا عامتجالا تايصوت ةيقبل لماكلا ذيفنتلا ىلإ ةجاحلا رارمتسا ىلع ديدشتلا مت دقف ،نوزوألا ثوحب 
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تانايبلا جاردإو ًاعيمج اهتقد نم ققحتلا يغبني ،ًالثم ،تانايبلا ظفح لبقف . نوزوألا ثوحب يريدمل
مييقتو ةداعتسا ىلإ ةجاحلا ىلع ىرخألا تايصوتلا تلمتشا دقو . نولمعتسملا اهيلإ جاتحي يتلا ةيفصولا

تانايبلا زكارم نيب طبرلا ةدايزو ،تانايبلا ةيعون نيمأتل ةيرايعم تاءارجإ ريوطتو ،ةيخيراتلا تانايبلا 
كلذو .) خلا ،يوجلا دصرلا جتاونو ،يرارحلا سابتحالا تازاغو ،ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو ،نوزوألا(
مت يتلا تانايبلا ظفحو ،ةجذمنلاو ةيرايعملا تافصاوملل ةقباطملا نم ققحتلا دوهجل تانايبلا رف اوت نامضل
  .اهيلع لوصحلا تايناكمإ نيسحتل ةيميلقإلا تايلمعلا تاسارد نم اهيلع لوصحلا

ثوحب يريدمل عباسلا عامتجالا ذنم تاردقلا ءانب يف ًاضيأ مدقت نم ققحت امم مغرلا ىلعو   - ٧
 ، لالخ ةيسيئرلا ةطشنألا نم ددعب مايقلا مت دقف . هزاجنإ يغبني يذلا ريثكلا كانه لازي النوزوألا

مايقلا نكمي يتلا ةددحملا ةطشنألا ضعبل ةلثمأ تمدق دقو ا . ريبك ريثأت اهل ناكو ةريخألا ثالثلا تاونسلا
ءانب حاجن مييقت نيسحتل ةددحم تاسايق ريوطتب . بيرقلا ىدملا يف  ي تاونسلا لالخ تاردقلا صوُأ امك
  .ةمداقلا ةليلقلا

عيمجل تازجوم ىلع نوزوألا ثوحب يريدمل نماثلا عامتجالل لماكلا ريرقتلا نمضتيو   - ٨
عورشم ’’نونعملا ريرقتلا يف اهيلع عالطإلا نكميو . ةمدقتملا ةينطولا ريراقتلا عيمجو ةيهفشلا ضورعلا
  .‘‘٥١مقر ريرقتلا ،ةيوجلا داصرأل ا ةمظنمل عباتلا نوزوألل يملاعلا دصرلاو ثحبلا
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 عساتلا قفرملا

  )١٣(يلاب نالعإ

ةدفنتسملا داوملل يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةردقلا ةضفخنملا لئادبلا ىلإ لوحتلا نأشب يلاب نالعإ 
 نوزوألل

نأشب اهل عباتلا لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا ةقبط ةيامح نأشب انييف ةيقافتا يف فارطألا نحن 
يناثلا نيرشت٢٥ ىلإ ٢١نم ايسينودنإ ،يلاب يف انعمتجا ذإ ،نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داو ملا ربمفون / 

٢٠١١، 

ىلع ةيلاع ةردق ىلع يوطنت نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ضعب نأ كردن ذإو رارتحالا ثادحإ  
سابتحالا تازاغ تاثاعبنا ضفخ يف مهسي دق نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم فيفختلا نأو يملاعلا  

،  يرارحلا

ةمئالم ريبادت فارطألا ذختت نأب انييف ةيقافتا نم ٢ةداملا ىضتقمب ،ماعلا مازتلالا ركذتسن ذإو   
نم ةئيبلاو رشبلا ةحص ةيامحل هيف فارطأ يه يتلا اهل عباتلا لوكوتوربلاو ةيقافتالا كلت ماكحأل ًاقفو 

،لا ةطشنألا نع أشنت دق وأ أشنت يتلا ةسكاعملا راثآلا  نوزوألا ةقبط لدعت دق وأ لدعت يتلا ةيرشب

جيورتلا ىلع فارطألا عيجشت هيف فارطألا عامتجا ررق يذلا ١٩/٦ررقملا ًاضيأ ركذتسن ذإو   ،
،  ةيئيبلا تاريثأتلا نم للقت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل لئادب رايتخال

نوزوألل ةدفنتسملا داوملل لئادبلا ضعب نأكردن ذإو ىلع ةعفترم تاردق ىلع يوطنت ىتلا   
،ثادحإ   ةئيبلا روهدت يف مهست يملاعلا رارتحالا

ىلإ ةجاحلاديدج نم دكؤن ذإو تلا  ًايئيب ةديمحلاو ًايداصتقا ةيد    او ًاينقت ةدكؤملا لئادبلا ىلإ لوح
،  نوزوألل ةدفنتسملا داوملل

هيلع عقو يذلا نالعإلا ركذتسن ذإو رشعلاو يناثلا عامتجالا يف ًافرط٩٠  يف فارطألل ني  
 ،٢٠١٠ماع كوكناب يف لايرتنوم لوكوتورب 

اهجاتحت يتلا تادعاسملا نم اهريغو ةينقتلاو ةيلاملا تادعاسملاو ،تاردقلا ءانب ةيمهأ دكؤن ذإو  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  ةضفخنملا لئادبلا ىلإ لاقتنالل لايرتنوم لوكوتورب نم ٥   

،الاثادحإ ىلع ةردقلا   يملاعلا رارتح

فارطألا هتذختا يذلا ررقملابفرتعن ذإو يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا لال  خ 
،  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادبب ةصاخلا ةيفاضإلا تامولعملا نأشب يلاب يف لايرتنوم لوكوتورب

                                                           
  .يمسر ريرحت نود هوعضاو اهدعأ يتلا ةغيصلاب انه يلاب نالعإ مدقي  )١٣(
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   :كلذ ىلعو

لماعلا فارطألا اهتلذب يتلا دوهجلابريدقتلا عم ًاملع طيحن  - ١ ةرقفلا ١ةداملا بجومب ة    ٥ ،
يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ ذيفنتل يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةردقلا ةضفخنملا لئادبلا تراتخا يتلا 

 ؛٢٠١٥ و٢٠١٣يماعل ةباقرلا فادهأل لاثتمالل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم 

دبلا نأشب تاساردلا نم ديزملا ءارجإ فارطألادشانن  - ٢ ىلع ةردقلا ةضفخنملا لئا  
تاريثأتلا ،هيلع رصتقت نأ نود ،يلي ام لمشت يتلاو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل يملاعلا رارتحالا ثادحإ 

هذه ةمالسو ،رشبلا ةحص ىلع تاريثأتلاو ،قاوسألا رفاوتو ،ةينقتلا ىودجلاو ،اهاودجو ةيداصتقالا 
؛ةعانصلا اميس الو ،ةحلصملاباحصأ نم ةززعم ةكراشمب صوصخلا هجو ىلع لئادبلا   

ةينقتلاو ةيلاملا تادعاسملا ريفوت ىلإ ،ةرداقلا تاهجلا نم اهريغو فارطألا وعدن  - ٣  
فارطألا اميس الو ،فارطألل ةمزاللا تاردقلا ءانبو ايجولونكتلا لقن كلذ يف امب ،ةمئالملاو ةمادتسملا 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  ئادبلا ىلإ لوحتلل٥  يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةردقلا ةضفخنملا ل  
 ؛ةئيبلاب قحلت يتلا راثآلا نم دح ىندأ ىلإ للقت يتلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل

لوكوتوربو انييف ةيقافتا نيب اميف قيسنتلا ةلصاوم ىلإ نوزوألا ةنامأو فارطألا وعدن  - ٤  
نم اهذيفنت نامضل اهل عباتلا وتويك لوكوتوربو خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتاو لايرتنوم  
 ؛اهفادهأ قيقحتو لدابتملا معدلا لالخ

رثكأ فاشكتسا ،ةينطولا ا دشانن  - ٥  ايولوأب تقولا سفن يف فارتعالا عم ،فارطألا  
ثادحإ ىلع ةردقلا اهيف ضفخنت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادب ىلإ لوحتلا قيقحتل ةيلاعف لئاسولا 

لايرتنوم لوكوتورب راطإيفكلذ ةعباتمو يملاعلا رارتحالا   .  
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  رشاعلاقفرملا 

ماعل عبرألا تاونسلا مييقت نأشب مييقتلا ةقرفأءاضعأ اهمدق يتلا ضورعلا تاصخلم   
  ماوعأ ةعبرأ لك يرجت يتلا تامييقتلا نم )١٤(٢٠١٠

  ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرف  -  ًالوأ
ماعل قيرفلا ريرقت يف ةيسيئرلا جئاتنلل ًاماع ًاضرع ةيئيبلا راثآلا مييقت ق يرفلكراشملا سيئرلا مدق  -١

نع ةمجان قاطنلا ةعساو ةيئيب تاريثأت ثودح عنم دق لايرتنوم لوكوتورب حاجن نأ ىلإ ًاريشم ٢٠١٠  ،
ةحصلاب رارضإ نم اهنع جتني امو ةيجسفنبلا قوف ةعشألا تايوتسم يف ةدايزلا لثم ،نوزوألا دافنتسا 

ةيسمشلا قورحلل ةببسملا ءا ب- ةيجسفنبلا قوف ةعشألا يف تادايزلا تناكو. ةيجولوكيإلامظنلاو ةماعل ا  
. ةيلامشلا ةيبطقلا ةقطنملا يف نوزوألا بقثب ةرثأتملا قطانملا جراخ ةليئض ،نوزوألا دافنتسا نع ةجتانلاو

نأ نكمي ناك يتلا دلجلا ناطرس تالدعم يف ةريبك تادايز ثودح عنم مت ،لايرتنوم لوكوتوربل ًةجيتنو 
ةيجاتنإو ومن يف ريبك ضافخنا ثودح يدافت مت كلذك . ةباقرلل نوزوألا دافنتسا عاضخإ متي مل ول ثدحت
يف و. ةيملاعلا نوبركلا ةرود يف ةريبك تاريغت ثودح يدافت يلاتلابو ،ةيئاملا ةيحلا تانئاكلاو تاتابنلا

 ةديدج تاعومجمةفاضإ ببسب داوملاو ةيحلا تانئاكلاو ناسنإلا ةح ص ىلع ةيئيبلا راثآلا مقافتتسلبقتسملا 
يوجلا فالغلا يف ةديازتملا نوبركلا ديسكأ يناث تايوتسم نيب لعافتلا نع ةجتانلا ةيئيبلا لماوعلا نم اهيلإ  
  .ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو خانملا ريغتو
، لا جئاتنلا ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفل كراشملا سيئرلا صخل مث -٢ نوزوألا دافنتسال ةيسيئر

ةيربلا ةيجولوكيإلا مظنلاو ناسنإلا ةحص ىلع ةرثؤملا خانملا ريغتو ةيجسفنبلا قوف ةعشألا نيب تالعافتلاو 
راثآ نأ ظحول دقو . تاءاشنإلا داومو ءاوهلا ةيعونو ةيئايميكلا ةيجولويجلا ةيجولويبلا تارودلاو ةيئاملاو
حص ىلعءاب - ةيجسفنبلا قوف ةعشألا ماروألاو ،نيعلا ةسدع ماتعإ تالدعم ةدايز لمشت ناسنإلا ة   
ةنيعم ضارمأل ةعانملا ضافخناو،نيعلا يف ةيماتقلا دلجلا ناطرسب ةباصإلا ةدايزو،  نيب تالعافتلل نكميو .  
ةرارحلا لثم،ةيخانملا تاريغتملا ةحصلا ىلع ةيجسفنبلا قوف ةعشألا راثآ مقافت نأ،  ميدقتل ةجاح كانهو .  
نم لاد نيماتيفلانم ةيفاك ةيمك جاتنإب حمسي نزاوتم ةايح طمن عابتا لجأ نم ةماعلل ةيفاضإ ت امولعم  
،- ةيجسفنبلا قوف ةعشألا ءاب ةنيعم ضارمأب ةباصإلا عنمو ماظعلا ةينب ىلع ظافحلل مهم رمأ وهو    .
راطمألا طوقس تالدعم ةدايزو،ةرارحلا تاجرد عافترا نإف كلذك يدشلا فافجلا تابونو،  ةدايزو ،ةد   
 تاساكعناوتاباجتسا ىلإ يدؤ ، تةيجسفنبلا قوف ةعشألا دوجو عم نوبركلا ديسكأ يناث تايوتسم

قلقلا ريثي امم ،ةيضرألا ةيجولوكيإلا مظنلا يفةدقعم  يئاذغلا نمألا ىلع ةريبك تاريثأت ثودح نم   
يف ،ةديازتملا نوبركلا دي سكأ يناث تايوتسمل ةعولاب اهفصوب ،تاطيحملا رود مهسأ دقو. ءاذغلا ةيعونو

ةيحلا تانئاكلا يف لكايهلا نوكت ىلع ةراض تاريثأت ثودح ىلإ ىدأ يذلا رمألا هايملا ةضومح ةدايز 
ةيجسفنبلا قوف ةعشألا تدأ دقو . ةيجسفنبلا قوف ةعشألاب رثأتلل اهتيلباق ةدايز ىلإ ىدأ امم ،ةسلكتملا
ديسكأ يناث نادقف ىلإ  و،ةيئاملاو ةيضرألا ةيجولوكيإلا مظنلا ربع تايذغملا نارود عيرست ىلإ خانملا ريغتو

                                                           
يمسر حيقنت يأ نود احصأ نم ةمدقملاو قفرملا اذه يف ةدراولا تاصخلملا رهظت  )١٤( ا. 
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فالغلا يف ةجتانلا ،ليسكورديهلا روذجل فظنملا ريثأتلا ضفخنيسو . يوجلا فالغلا ىلإ هلاقتناب نوبركلا
ريفسوتارتسالا ةقبط يف نوزوألل ةعقوتملا ةداعتسالا عمةيسمشلا ةيجسفنبلا قوف ةعشألا نع يوجلا  ، .
ضرعلا طوطخ يف يئوضلا يئايميكلا يناخدلا بابضلا ىوتسم ديزيس فظنملا ريثأتلا يف ضافخنالا اذهو  
ةيلاحلا ثوحبلا ريشتو . ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع ةراض تاريثأت ثودح هنع جتنيس ام ،ىطسولاو ايندلا
نوب ركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم للحت جتاونل ةضفخنملا تازيكرتلا نأ ىلإ

ةحص ىلع يلاحلا تقولا يف ًاريبك ًارطخ لكشت ال ) رولفلا يثالثلا كيلخلا ضماح لثم(ةيرولفورديهلا 
ءارجإنم دبال هنأ ديب. ةئيبلا وأ ناسنإلا لئادبلا جاتنإ يف ةدايز كانه نأل ًارظن رمألا اذهل رمتسم مييقت    .

اهثدحي يتلاراثآلالدتو  ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو خانملا ريغت  ، يف   باشخألاو نئادللا لثم ،تاءاشنإلا داوم  
 ، ةبوطرلاو ،ةرارحلا تاجرد ةدايزب ةبوحصملا ةيجسفنبلا قوف ةعشألا ببسب يفاضإ فلت ثودح ىلع

نم تابيكرتو ةيئاقو ةتبثم لماوع مادختساب راثآلا هذه ضعب ةنزاوم نكميو . يوجلا فالغلا يف تاثولملاو
  .نئادللاو باشخألا

  يملعلا مييقتلا قيرف  - ًايناث
ريرقتلا نم ةدمتسملا ةيملعلا جئاتنلا نعيملعلا مييقتلا قيرفل ناكراشملا ناسيئرلا ثدحت  -٣  

ماعل نوزوألا دافنتسال يملعلا مييقتلاو ٢٠١١ماعل يعيمجتلا  قيرفلل كراشملا سيئرلا راشأو . ٢٠١٠، 
نأو ،نوزوألاةقبط ةيامحل لمعي لايرتنوم لوكوتورب نأ نيبي يعيمجتلا ريرقتلا نأ ىلإ ةجيتنلا هذه    

يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مكارت عومجم رمتساو . ٢٠٠٦ماع تيرجأ يتلا مييقتلا تايلمع ذنم تززعت 
فالغلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادب تايوتسم ديازت نم مغرلا ىلع ضافخنالا يف يوجلا فالغلا 

رولكورديهلا نوبركلا تابكرم لثم،يوجلا دق ةيرولفلا نوبركلا تابكرم نأ ىلإ رظنلاب ،ةيرولفةي    
تارييغتلا و قستت ةجيتن هذهو ،يضاملا دقعلالالخ صقانتت وأ نوزوألا دومع تايمك دزت ملو . تليزأ
 .يوجلا فالغلل يلاحلا مهفلاو ةرتفلا هذه لالخ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف ةفيفطلا

يعيمجتلا ريرقتلل ةلماشلاجئاتنلا قيرفلل كراشملا سيئرلا صخلو  -٤ عيضاوم ةثالث نأشب  ةقبط ) ١( 
ًاعم ناطبترت نيتلأسملانيتاه نأ يعيمجتلا ريرقتلا ىري: خانملاو نوزوألا ًاطابترا  ًاقيثو  داوملاو نوزوألاف .  
ىلإ رظنلا ةمكحلا نم نإف انه نمو . خانملاب رثأتي امهيلك نإف يلاتلابو خانملا يف رثؤت نوزوألل ةدفنتسملا
عنصلا ةيرشبلا ةيئايميكلا تاثاعبنالا ىلع ةباقرلا تايلآ يف تبلا ىدلًاعم خانملا ةيامحو نوزوألا ةقبط   .
عونتلاو ةحصلا ىلع نوزوألاو خانملا نيب تالعافتلا جئاتن مجح نأشب ًايلاح نيقيلا مدع دوسيو  

ةيجولوكيإلا مظنلا لمعويجولويبلا  ًايداصتقاوًاينقت نكمملا نمو. تاعجرملاو  تلا  نم صلختلاب ليجع  
نوبركلا تابكرم مادختسا ضفخو ،يرارحلا سابتحالا تازاغ نم يه يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا 

ثادحإىلع ةعفترملا ةردقلا تاذ ةيرولف ةيرولكورديهلا يف عيرس ضفخ قيقحتو ،يملاعلا رارتحالا    
ةردقلاتاذةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا  ةعفترملا  ثادحإىلع   يملاعلا رارتحالا    

نوبركلا تابكرم ) ٢ (.ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم تامادختسا مظعمل ليدبك
،نوزوألا دافنتساىلع ةيرفص ةردق تابكرملا هذهل  :ةيرولف ةيرولكورديهلا اردق نأ ّالإ  ثادحإ ىلع ا 
لئادبلا نأيعيمجتلا ريرقتلا ىريو. ةعفترم يملاعلا رارتحالا ردق ضافخناب مستت يتلا    ثادحإىلعا   

روهظلا يفتأدبيملاعلا رارتحالا  تابكرمتايوتسم دادزت نأ نكميو.   رولكورديهلا نوبركلا   ةيرولفةي  
ىلإ لصتل ٢٠٥٠ماع لولحب ،حبكت مل اذإ ةيلاحلا  تاذ يرارحلا سابتحالا تاثاعبنا نم ةئاملا يف ٢٠   



UNEP/OzL.Conv.9/7-UNEP/OzL.Pro.23/11 

140 

تامادختسا نم ةدمتسملا تاجتنملا لثمت نأ عقوتي  الو. يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلعةحجرملا ةردقلا 
ضماح لثم ةيرولفةي رولكورديهلا نوبركلاتابكرم  وةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم يثالث كيلخلا  
ةئيبلا وأ ةحصلا ىلع ةريبك رطاخمرولفلا ىلع ةباقرلا ةدايز نأ يعيمجتلا ريرقتلا ىري : ليثيملا ديمورب) ٣ (. 
ىلإ ٢٠نع ةضاعتسالا نكمي ،لاثملا ليبس ىلعف . ةنكمم تلازام ليثيملا ديمورب كالهتسالا نم ةئاملا يف ٣٥   
رجحلا ضارغأل مدختسمل اليثيملا ديمورب نم يملاعلا امتاجلاعمو   .ًايلاح ةرفاوتم لئادبب نحشلا لبق  

ماعل يملعلا مي يقتلا قيرف ريرقتل ةيسيئرلا جئاتنلا صيخلتب كلذ دعب قيرفلل كراشملا سيئرلا ماقو -٥
ًاريشم٢٠١٠ ىلإ   نأ  )٢ (؛تاعقوتلل قفاوميوجلا فالغلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مكارت نأ ) ١( 

ا (رثؤت نأ لايرتنوم لوكوتورب تاررقم عسوب نأ ينعي نوزوألا ةقبطو خانملا طبارت  ترثأ أ عقاولاو
ضافخنا عملبقتسملا يف نوزوألا ةقبط ل ةبسنلاب دادزتسخانملا ريغت ةيمهأ نأو ،نيتل أسملا يتلك يف) ًالعف  
نوزوألا بقث لازي ال) ٣ (؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ًاعقوتم ناك امكًادوجوم  ىتح رمتسي فوسو    
ىتح رمتست فوسو نوزوألا بقث دافنتسا نم ريثكب لقأ يملاعلا نوزوألا دافنتسا نإ ) ٤ (؛نرقلا فصتنم
ةليئض تناك حطسلا ىلعةيجسفنبلا قوف ةعشألا يف تارييغتلا نإ) ٥ (؛نرقلا فصتنم وحن نآلا ىتح   ، 
ب اهرثأتنم رثكأ خانملا ريغتب لبقتسملا يف رثأتت فوسو  .نوزوألا ةقبط دافنتسا 

 يف ًاديدش ناك نوزوألا ةقبط دافنتسا نأ ىلإ يملعلا مييقتلا قيرفل ناكراشملا ناسيئرلا راشأو -٦
انمهف عم قستت هذه دافنتسالا تالاح نأ ظحول دقو . ٢٠١١يف يلامشلاو يبونجلا نيبطقلا نم لك 

ءيطبلا ضافخنالاو يبطقلا نوزوألا نادقف تايلمعل يلاحلا يوجلا فالغلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داومل ل 
 .يبطقلا

 يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف  -ًاثلاث 
مييقت ريرقت ضرعب ةيئايميكلا داوملل ة ينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا ،يار نايأ ديسلا أدب  - ٧

قيرفل ةعباتلا تسلا ةينقتلا تارايخلا ناجل ىلإ راشأو . ٢٠١٠ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف 
 ، يواغرلل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو ،ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجل يهو ،مييقتلاو ايجولونكتلا

، ةينقتلا تارايخلا ةنجلو ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو ،ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو ،تانولاهلل  
مدقت ةينقتلا تارايخلل ةنجل لك نإ لاقو . ةرارحلا تاخضمو ءاوهلا فييكتو ديربتلل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو
راثآلا نعو ،عاطقلايف كالهتسالاو جاتنإلا نم يجيردتلا صلختلا يف زرحملا مدقتلا نع ًايونس اهريرقت ىلع   

ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نإو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا 
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نإ لاقو ،فارطألا نم درت يتلا ةيعونلا ةلئسألا ىلع بيجت  هل ةعباتلا
نأشب تايصوت ميدقتو ضارعتسا يف كراشي قيرفلا نأو ةصاخلا تا بلطلا عم لماعتلل ماهم ةقرفأ لكشي
، ًاعامتجا ةينقتلا تارايخلا ناجل دقعتو. ةجرحلا وأ ةيرورضلا تامادختسالل تانييعتلا ًايونس نيعامتجا وأ  

شماه ىلع عمتجي امك ،ًايونس ًاعوبسأ هتدم ًاعامتجا دقعي يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأو 
ناجل نم ةنجل لك نإ لاقو . فارطألا عامتجاو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل يونسلا عامتجالا

ىلإ ١٧نم اهتيوضع يف مضت ةينقتلا تارايخلا   ٢٨ ، ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ءانثتساب ،ًاريبخ  
ًاوضع٣٨مضت يتلا  ر امإ ًاوضع٢٠يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مضيو .   وأ نيكراشم ءاسؤ  

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مضيو . ءاربخلا رابك نم ءاضعأ وأ ةينقتلا تارايخلا ناجلل نيكراشم ءاسؤر
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مهنم ،ًاوضع ١٤٥ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا  ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ريغ نم ٨٨   ٥ ،
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ٥٧و  ٥. 

داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجلب ةقلعتملا دونبلا نأشب كلذ دعب ضرعلا يار نايإ ديسلا لصاوو   - ٨
مت دق هنأ ىلإ راشأو . ٢٠١٠ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف  مييقت ريرقت يف ةدراولا ةيئايميكلا

تامادختسا ةفاضإ ٢٠١٠-٢٠٠٧ةرتفلا لالخ  ي يذلا ،فلأ لودجلا ىلإ عينصتلا لماوع نم١٧،  مض  
مت ثيح ةمئاقلا نم ًامادختسا ١٢فذح ىرجو ،اهيلع قفاوملا عينصتلا لماوع تامادختساب ةمئاق   

غالبإلا ةيلمعل ةنسحم ةدحوم ةقيرط عضو يف رظنلا بغرت دق فارطألا نأ ىلإ راشأو . اهذبن وأ اهرييغت
عينصتلا لماوعتاررقم نم ءاب لودجلا يف رضاحلا تقولا يف درت يتلا عينصتلا لماوع تاثاعبنا نع لاقو .  

نوزوألل ةدفنتسملا داوملاتامادختسانإ ًاضيأ  نوبركلا ديرولك عبار اميس الو ليلحتلا ضارغأ  يف   
نم ةئاملا يف ٩٠ناكم لحت ةينيعلا ريغو ةينيعلا لئادبلا نأ ىلإ راشأو . ةليدب قرط دامتعا عم ءطبب رسحنت  
داوملا نم تابوذملا نم ةيقبتملا تامادختسالا نأو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تابوذملا تامادختسا  ،
ةداملا فارطأ يف ىلوألا ةجردلاب نآلا دجوت نوزوألل ةدفنتسملا ًالماش ًاضارعتسا نأ يار ديسلا ركذو . ٥ 

ةغلبملا تاثاعبنالا نيب ًاريبك ًافالتخا كانه لازام هنأ الإ ىرجأ دق نوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنال 
يوجلا فالغلا يف تدصريتلا تازيكرتلاو ىلإ ٢٠٠٧نم ةرتفلا لالخ ثدحي مل هنأ ركذ امك .    

فرط يف تنمسألا نئامق مادختساب قلعتي ام ءانثتساب ريمدتلا ايجولونكت يف ةريبك تارييغت يأ ٢٠١٠  ،
 لمعلا ديفملا نم نوكيس هنأ ىلإ يار ديسلا راشأ ،مدقتلا ىلإ قيرطلل ةبسنلابو. ٥ةداملا فارطأ نم دحاو 

مدختست ال ليلحتلل ةديدج ةيرايعم قرط ثادحتسال ريياعملا عضوب ةينعملا ةيلودلاو ةينطولا تائيهلا عم 
تامادختسا يف ةلمعتسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ماجحأ نع غالبإلا نأو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا 

ًالامتكا رثكأ يمك مييقت ءار جإ نم نكمي دق نوزوألا ةنامأ لالخ نم فارطألا ةطساوب ةطيسولا داوملا
صلختلا راطإ يف اهيلع بلغتلا نيعتي ةبقع ةمث نإ لاق نأب هثيدح متتخاو . ةطيسولا داوملا تامادختسال

ىلع ةيداصتقالا تاريثأتلا يف لثمتت ٥ةداملا فارطأ يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تابيذملا نم لماكلا   
ةيقبتملا تابيذملا قوس نم ًاريبكًاءزج نولكشي نيذلا طسوتملاو ريغصلا نييوتسملا نم نيلمعتسملا امك .  

ةمقلل ةدعاقلا نم تاباسحلا ةيوستو نيسحتل تاساردلا نم ديزملا ءارجإ ىلإ جاتحيس رمألا نأ ىلإ راشأ 
،تاثاعبنالارداصم نع ثحبللو ،نوبركلا ديرولك عبار نم تاثاعبنالل ةدعاقلل ةمقلا نمو  ةغلبملا ريغ   

عبار ءاقب ةرتفل حيقنت ءارجإ امبرو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل رصحلا تانايبل يسيئر ليل حت ءارجإو
  .يوجلا فالغلا يف نوبركلا ديرولك
ضرع يواغرلل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا وريتنوك ليجيم ديسلا لصاو كلذ دعبو   - ٩
راشأو . ٢٠١٠ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مي يقت ريرقت يف ةدراولا يواغرلاب ةقلعتملا دونبلا

ةلماعلا ريغ فارطألا عيمج يف مت دق  ورولف ورولكورديهلا نوبركلا تابكرمنم صلختلا نأ ىلإ 
تاهجلا نيب نم تناك ةيلامشلا اكيرمأ يف طغضلاب ةبوحسملا ةيناثيلوبلا يواغرلا ةعانص نأو  ٥ ةداملاب
،. لوحتلا ةيلمع ترجأ يتلا ةريخألا  يسيئرلا ليدبلا نآلا تحبصأ دق تانوبركورديهلا نإ ًاضيأ لاقو

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نإو ،طلخلا لالخ نم رايخلا اذه ديشرت ةلصاومل ًاطوغض كانه نإو 
تابكرم نم لضفأ ًايرارح  ءادأ تدبأ HFCةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرمو  HCFC ةعبشملا ريغ ةيرولف
قيقحت ءارجإ ةلصاوم نيعتي لازام هنأ ريغ . ةرمتسملا مييقتلا تايلمع لالخ ةعبشملا ةيرولفورديهلا نوبركلا
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راطإلا لالخ ةدعاصلا يراجتلا لالغتسالا ططخ معدل فيلاكتلاو ءادألا نم لك نع قاطنلا عساو 
ىلإ ٢٠١٣ةرتفلل ينمزلا  تابكرم لئ ادب رفاوت نأشب ةرمتسم تلازام لغاوشلا نأ ىلع ددشو. ٢٠١٥ 

تارايخلا نأو ٥ةداملا فارطأ يف يملاعلا رارتحالا ىلع ةردقلا ةضفخنملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا   ،
ًالولح رفوت ال دق ) كلذ ريغو ليثيملا تامروفو هايملاب خفنلاو ،طلخلا ةقباس تانوبرك ورديهلا(ةيلاحلا 

نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عاجرتسا ةي لمع تلازامو. مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلا تائشنملل ةيفاك
جيزم لوحت عم ضفخنت فوس نوبركلا تالداعمب فيلاكتلا ةيدودرم ناك نإو ،ةرمتسم ةزهجألا يواغر 

داوملا تانوزخم ليلحت دكأو . ةيرولف ةيرولك ورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع ةيوتحملا يواغرلا ىلإ جتنملا
ةلدتعم نوكتس ينابملا نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع ةدمتعملا ي واغرلا تاقفدت نأ نوزوألل ةدفنتسملا
،. مداقلا دقعلا لالخ لوحتل ةبسنلاب نيعتي لازام ،مدقتلا قيرط ىلإ ريشي وهو  وريتنوك ديسلا لاقو

ةصاخو يملاعلا رارتحالا ىلع ةردقلا ةضفخنم لئادب نم ةعونصملا يواغرلا ءادأ فينصت ٥ةداملا فارطأ   
تامروفب ةصاخلا ةيبيرجتلا تاعورشملل ةغلابلا ةيمهألا ىلإ ريشأو . ةئساجلا يواغرلا تامادختسالةبسنلاب 

قودنصلا نم ةلومملا جرحلا قئاف نوبركلا ديسكأ يناثو ،طلخلا ةقباس تانوبرك ورديهلاو لاليثيملاو ليثيملا 
ةقاطلا ةءافك نيسحت ةلصاوم يف٥ةداملاب ةلماعلا ريغ نادلبلا يف مامتهالا لثمتيسو . فارطألا ددعتملا دقو .  

نوبركلا تابكرم مادختسا نم صلختلاب ةصاخلا تاحرتقملا رارقإ ةلاح يف ىرخأ طوغض أشنت 
ةضفخنم لولح داجيإ ىلإ ةيمارلا ثوحبلا زيزعت يف ريبادتلا هذه ديفت دقو . ةعبشملا ةيرولف ةيرولكورديهلا
نإ وريتنوك ديسلا لاقو . طئالخلل ميكحلا مادختسالاب ةقلعتملا كلت ةصاخو يملاعلا رارتحالا ىلع ةردقلا

يواغرلا عاطق يف تانوزخملا ةرادإل تايجيتارتسالا بسنأ ديدحتل ثوحبلا نم ديزملا ىلإ جاتحي رمألا 
لماوعلا نم كلذ ريغو ساسألا طخ قالطإ تالدعم ةاعارم عم ًالوأ رولكورولف نوبركلا ةرادإ ةصاخو 

ريمدتلا تايجولونكت لقنل ةءافكلاب مستت ةليسو داجيإ نيعتي ،كلذ ىلع ةو العو. ةيداصتقالاو ةينقتلا
ةداملا فارطأ ىلإ ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا نم ةيلاحلا   ٥.  

كلذ دعب تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا فوليبوك ىجريس ديسلا لصاوو   - ١٠
. ٢٠١٠ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مييقت ريرقت يف ةدراولا تانولاهلاب ةقلعتملا دونبلا ضرع 

تانولاهلا مادختسا نإ لاقو . ٢٠١٠ماعل تانولاهلا نم ةيملاعلا تانوزخملاب ةصاخلا تاريدقتلا ىلإ راشأو 
عونلا اذه نم تانوزخملا ضفخ ىلإ ىدأ ةيسورلا ةيئايميكلا تاعانصلا ةطساوب عينصت لماعك ٢٤٠٢  

ةداملا فارطأ يف ةرادإلاو نيزختلل جمارب عضو يف ثدح دق ًاريخأت نإ ًاضيأ لاقو. تانولاهلا نم نأو ٥   ،
تانولاهلا نع ةضاعتسالا خيراوت هلالخ نم تلدع ًاحقنم ًارارق تدمتعا دق يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم 

ةعانصلاو تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ا  ب قلعتي اميفو. تصوأ يتلا كلتب، راشأ  مامألا ىلإ مدقتلا
ةرادإ نإف ،قئارحلا نم ةياقولا ضارغأل رخآ يملاع جاتنإب حيرصتلا مدع عم هنأ ىلإ فوليبوك ديسلا 

، دق فارطألا نأو  اهجاتحت يتلا تامادختسالل تانولاهلا رفاوت نامضل ةيمهألا ةغلاب ةيقبتملا تانوزخملا
اميف كوكشلا نم للقت ةديج تالجسب ظافتحالل ة يميلقإلا وأ ةينطولا نيزختلا ططخ عيجشت يف بغرت
ةيخانملا عفانملا رفوي ال دق نوبركلا ضورق راطإ ىف تانولاهلا ريمدت نأ ركذو . ةنزخملا تانولاهلاب قلعتي
اهريودت داعملا ٢٤٠٢تانولاهلا يف حضاو صقن يأ دجوي ال نيح يف هنإ فوليبوك ديسلا لاقو . ةعقوتملا  

 ، ىلع هنإ ىلإ راشأو . اهتجلاعم يف فارطألا بغرت دق ةيميلقإ صقن تالاح دجوتىملاعلا ىوتسملا ىلع
امثيح تانولاهلا ىلإ ةرمتسم ةجاح كانه لظتس ،اهرارقإو تانولاهلل ةديدج لئادب لاخدإ نم مغرلا 
ةردقلا عفترملا ورولفورديهلا نوبركلا يه تامادختسالا نم ليلق ددع يف ةديحولا تانولاهلا لئادب نوكت 
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نإف ،ًاماع ٣٠ و٢٠نيب حوارتت يتلا ةيندملا تارئاطلا ةايح ةرتفل ًارظن هنإ لاقو . يملاعلا رارتحالا ىلع  
نأو ،اهريودت داعملا تانولاهلا اهيف رفاوتتس يتلا ةرتفلا دعب ًارمتسم لظيس تانولاهلا ىلع ناريطلا دامتعا 

نم ريثك يف رمتست فوس ةعانصلا نأو ةظهاب نوكت دق ةميدقلا تانولاهلا مظن ضعب ميمصت ةداعإ ةفلكت 
  .ةئيهتلا ةداعإب تافيلكت ردصت نأ ىلإ تانولاهلا ىلع دمتعت تالاحلا

ضرع ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةكراشملا ةسيئرلا ونازتيب اترام ةديسلا تلصاوو   - ١١
ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولو نكتلا قيرف مييقت ريرقت يف ةدراولا ليثيملا ديموربب ةلصلا تاذ دونبلا

يحصلا رجحلا تامادختسال ٢٠٠٨ماع يف ليثيملا ديمورب كالهتسإ نأ ىلإ تراشأو . ٢٠١٠  ،
ناك نيح يف ةرم لوأل ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالا نم ىلعأ ناك نحشلا لبق ام تاجلاعمو 

ةبسنب ٢٠١٠ماع يف ىلعأ ضارغألا هذهل كالهتسالا  ةئاملا يف٥١  مادختسا ةدايز نأ ىلإ تر اشأو.  
ىف تاضافخنالا نم تققحت يتلا بساكملا ددب نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا يف ليثيملا ديمورب 

راطإ يف زفاوح وأ مازتلا يأ دوجو مدع نم مغرلا ىلع هنإ تلاقو . ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالا
ضعب تصلخت ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تاثاعبنا وأ تامادختسا نم دحلل لوكوتوربلا  

تمزتلاو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب تامادختسا نم فارطألا 
ةبسن نع ةضاعتسالا عسولاب نأ تدكأو . بيرقلا لبقتسملا يف ةداملا هذه نم صلختلاب ىرخأ فارطأ

ملاعلا تامادختسالا نم ةئاملا يف٣٥ و٢٠نيب حوارتت  لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا ضارغأل ةي  
لئادب رارقإل مامتهالا نم ديزملا ءاليإ يف بغرت دق فارطألا نأو رضاحلا تقولا يف رفاوتت لئادبب نحشلا 

ةيبشخلا ةئبعتلا داومو باشخألا (ةيسيئرلا نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسال 
تامادختسا نع فراعملا ةدايز نأ ىلإ ةيماتخلا اهتظح الم يف تراشأو). راجشألا عوزجو بوبحلاو

تايلمع حاجنيف دعاست فوس نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا ضارغأل ةيقبتملا ليثيملا ديمورب   
  .صلختلا

دونبلل هضرع ديربتلل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا زريبجيوك تريبمال ديسلا لصاوو   - ١٢
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مييقت ريرقت يف ةدراولا ةرارحلا تاخضمو ءاوهلا فييكتو د يربتلاب ةقلعتملا

نم رثكأ لاخدإ ٢٠٠٦ماعل مييقتلا ريرقت ذنم مت دق هنأ ىلإ راشأو . ٢٠١٠ماعل يداصتقالا  زاغ ٦٠   
ةئشانلا ةي عونلا اياضقلل ًازجوم ًاماع ًاضرع كلذ دعب مدقو. مادختسالل طئالخلا نم اهمظعم ،ديدج ديربت
ىلع ًاثيدح ةجتنملا تادحولا ثلث نم رثكأ مدختسي ،يلرتملا ديربتلا يفف. ةيعرفلا تاعاطقلا فلتخم نم  

ديربتلا يفو . أ١٣٤ورولف ورديهلا نوبركلا يقابلا مدختسيو ؛أ ٦٠٠تانوبرك ورديهلا ملاعلا ىوتسم 
ةبسنلاب قوسلا يف ةصح )نوبركلا ديسكأ يناث (R-٧٤٤و HC تانوبرك ورديهلا بستكت ،يراجتلا  
وحن ٢٢-رولفورولك ورديهلا نوبركلا لثميو. نابايلاو ابوروأ يف ةيلصفملا تادعملل نم ةئاملا يف ٦٠   
لئادب ىلع بلغي ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا يفو . ملاعلا يف يراجتلا ديربتلا تازاغ تانوزخم  ،
كرام ربوسلا يف٢٢-رولف ورولكورديهلا نوبركلا مادختسا ديازت عم R-507A وR-404A داوملا ت     

R-744 . لثمي يعانصلا ديربتلا يفوR-717) تازاغ رثكأ ٢٢-رولف ورولكورديهلاو نوبركلاو) اينومألا  
ةجردلاب لحت ثيح ةرارحلا ةجرد ةضفخنملا ةلسلسلا مظن يف R-44مادختسا ديازتيو . ًاعويش ديربتلا  

  .R-717ناكم ىلوألا 
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نوبركلا ديربت تازاغ مدختست لقنلا لئاسو يف ديربتلا يف ًابيرقت ةديدجلا مظنلا عيمج نإ لاقو  - ١٣  
رولفورديهلا نوبركلاوR-404Aلثم (رولفورديهلا  ءاوهلا ىلإ ءاوهلا فييكتل يعرفلا عاطقلا يفو ). أ١٣٤ - 

ةدودحم ةجردبو R-410Aلازام ،ةرارحلا تاخضمو   ،R-407C نوبركلل طسوتملا ىدملا يف لئادبلا  
قودنصلا تاعورشم ضعب يف ٣٢-ورولفورديهلا نوبركلا رايتخا ىرجو. ٢٢-رولف ورولكورديهلا  
، (HC-290)نابوربلا مادختسا يرجيو . ةريخألا فارطألا ددعتملا نحشلا ةضفخنملا ةقرفتملا مظنلا يف  
 ًايلاح مدختسي ،هايملا نيخستل ةرارحلا تاخضم لاجم يفو. ةلومحملاو ةذفانلا ءاوهلا فييكت ةزهجأو
ةداملا فارطأ يف ٢٢-رولف ورولكورديهلا نوبركلا يف رولفورديهلا نوبركلا طئالخ مدختست نيح يف ٥   
دارطإبR-744ىلع ةدمتعملا ةرارحلا تاخضم تدازو . ىرخألا نكامألا ديربتل يعرفلا عاطقلا يفو .  
نلا يف ًاعويش تارايخلا رثكأR-410Aو أ١٣٤ -رولف ورديهلا نوبركلا لثمي ،ينابملا . ًامجح رغصألا مظ 
ةليئض ةبسنR-714و اينومألا لكشتو فييكتل يعرفلا عاطقلا يف ىرج هنأ ىلإ زريبجيوك ديسلا راشأو .  
ةديدجلا تارايسلل ةبسنلاب أ 134-رولفورديهلا نوبركلا لئادب تارايخ نم ديدعلا مييقت تارايسلا ءاوه
يتلا تابكرملا لوأ رهظت فوسو HFC-1234yf وHFC-152a وR-744كلذ يف امب ) ةفيفخلا تابكرملاو(  

ماع يف HFC-1234yfمدختست   ٢٠١٢.  
يملاعلا رارتحالا ىلع ةردقلا ةضفخنملا ديربتلا تازاغ نم ريثكلا نأ ىلإ زريبجيوك ديسلا راشأو   - ١٤

ذيفنتو ديربتلا تازاغب نحشلا نم دحلا ىلإ ةجاحلا نم ديزي امم ،لاعتشالا ىلع ةردقلاب مستت 
دحلاو مظنلا ةءافك ديشرت ىلع ًاديدج ًاديكأت كانه نأ كلذك زربأو . رطاخملا نم فيفختلا تايجولونكت
ةدايز رمتست نأ عقوتملا نم نإ لاقو . يملاعلا رارتحالا ىلع ةردقلا ةعفترم ديربتلا تازاغ تاثاعبنا نم

يدصتلا ضارغأل٥ةداملا فارطأ يف ةرارحلا تاخضمو ءاوهلا فييكتو ديربتلا ةزهجأ عينصت  نإ لاقو . ر 
ىلإ HFC-134aنم لوحتلا يف لثمتيس ةيراجتلا ةلصفنملا تادعملا يف لقأ ةجردبو يلرتملا ديربتلا يف هاجتالا   

HC-600a . لثميوR-744 ةرارحلا ةجرد ىوتسمل رايخلا ،ةرارحلا ةجرد ةجودزملا تكرام ربوسلا مظن يف  ،
،تملا ةرارحلا ةجرد ىوتسمل تارايتخالا نإ لاقو. ةضفخنملا تابكرم ،بيرقلا لبقتسملا يف  لمشتس ةطسو
ىملاعلا رارتحالا ىلع ةردقلا ةضفخنملا تانوبركورديهلا تابكرموR-744و ةيرولفورديهلا نوبركلا  لثمتو.  

رارتحالا ىلع ةردقلا ةضفخنملاHC-290 وHFCطئالخو ،ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم  تازاغ ىملاعلا   
تساللًالامتحإ حجرألا ديربتلا فييكت عاطق يف ٢٢-ةيرولف ورولكورديهلا نوبركلا تابكرم نع ةضاع   
لبقتسملا يف مدقتملا حشرملا وه HFC-1234yfنأ نيح يف . بيرقلا لبقتسملا يف ةرارحلا تاخضمو ءاوهلا  
نم سكعلا ىلع هنإب لوقلاب هثيدح متتخاو . تارايسلا ءاوه فييكتل ةبسنلاب ملاعلا يف تارايسلا عانصل
ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا نادلب مظعم يف ةمدخلا ضارغأل ديربتلا تازاغ ىلع بلطلا فلأتي فوس ٥   ،

ىلع ةدمتعملا ةمدخلا طئالخ نم٥ةداملا    HCFC-22و HFC.  
ضرع كلذ دعب ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةكراشملا ةيسيئرلا بوت نبليه ةديسلا تلصاوو   - ١٥
ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مييقت ريرقت يف ةدراولا ةيبطلا ة ينقتلا تارايخلاب ةقلعتملا دونبلا

ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةينقتلا ةيحانلا نم ةيضرم لئادب كانه نإ تلاقف . ٢٠١٠
، ريقاقعلا تائف عيمجلو ،ًابيرقت نادلبلا عيمج يف نآلا ةرفاوتم ةيرولف ورولكلا نوبركلا تابكرمب  ةيسيئرلا

يف لوحتلا ةيلمع نادلبلا عيمج لمكتست نأ عقوتملا نم نأو ،نمزملا ةيئاوهلا بعشلا دادسنا ضرم /وبرللو
ماع ةيا   ماع صلختلل ططخت يتلا نيصلا ءانثتساب ٢٠١٢وحن مايق عم هنأ ىلإ تراشأ امك . ٢٠١٦ 
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ةيرولف ورولكلا نوبركلا تابكرمباهسفنو ايسور ديوزتب نيصلا أ نكمي  صلختلا ملاعلا ةيقب لمكتست ن ، 
نم تانوزخملل ةقيقد ةرادإ عم ورولف ورولكلا  نوبركلاب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم
قاشنتسالا ةزهجأ ريغ يبطلا لوسوريإلا تاجتنمل ًايداصتقاو ًاينقت ةنكمملا لئادبلا رفاوتتو . ةداملا هذه
نم ةيمانلا ن ادلبلا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ليلق مادختسا كانه ناك نإو ةننقملا تاعرجلاب
تابكرم مادختسا ناكم لحت ًايراجت ةرفاوتملا لئادبلا نإ بوت ةديسلا تلاقو . تانوزخملا نم هنأ ضرتفملا

CFC تابكرمو  HCFC تابكرمل ةمظنم صلخت تايلمع ءارجإ عسولاب نأو ،مييقتلا تايلمع يف  HCFC 
  .لايرتنوم لوكوتورب ىضتقمب تابكرملا هذه نم صلختلل ينمزلا لودجلا قيقحتل ميقعتلا عاطق يف
نإ تلاقو . ٢٠١٠ماع ريرقت نم ةيسيئرلا لئاسرلا ضعب ميدقتب اهضرع بوت ةديسلا تلصاوو   - ١٦
تامادختسا نم ريثكلا نم صلختلا ىرج دق هنأو تاعاطقلا عيمج ىف ًامدقت ققحي لايرتنوم لوكوتورب  
ًايداصتقاو ًاينقت نكمملا نم حبصأ كلذ ىلع ةوالعو . ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا

نم ريثك يف تاثاعبنالا نم دحلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مظعم نم صلختلا ةريتوب عارسإلا 
تابكرم مادختسا ضفخو ،نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا ةضئافلا داوملا ريمدتو عمجو ،تامادختسالا 
مت ثيح ةلقنتملا ءاوهلا فييكت ةزهجأ يف يملاعلا رارتحالا ىلع ةردقلا ةعفترملا ةيرولف ورديهلا نوبركلا 

تامادختساو ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ ضعب نأ ىلإ تراشأو . داوملا هذه نم صلختلا لعفلاب
تاءافعإلا بجومب نوزوألل ةدف نتسملا داوملا نم ديدجلا جاتنإلا ىلع دمتعت تلازام ليلحتلاو تاربتخملا
امك . ةنزخملا تانولاهلا ىلع دمتعت قئارحلا نم ةياقولا تامادختسا ضعب نأو ،ةيرورضلا تامادختسالل

ةنزخملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع دمتعت ءاوهلا فييكتو ديربتلا ةمدخ نأ ىلإ تراشأ 
دمتعت ةريغصلا تامادختسالا ضعب نأو ،ًاثيدح ةجتن ملاو ةنزخملا ةيرولف ورولكورديهلا نوبركلا تابكرمو
  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ةفئاط ىلع

نم دحلل لايرتنوم لوكوتورب بجومب زفاوح وأ مازتلا دوجو مدع ىلإ بوت ةديسلا تراشأو   - ١٧
مغ ر فارطألا ضعب نإ تلاقو. نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا

 ، نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا نم لماكلاب تصلخت كلذ
نادلب يف تايجولونكتلا قيبطت نأ ىلع تددشو . بيرقلا لبقتسملا يف صلختلاب ىرخأ فارطأ تمزتلاو

لبق علسلاو ةبرتلا يف ةيقبتملا تامادختسالا نم صلختلل ٥ةداملا  ت ىلع دعاسي فوس٢٠١٥  هيجو  
ةداملا فارطأل ةرفاوتم ايجولونكتلا نأ بوت ةديسلا تركذو . ةيقبتملا تامادختسالا نم حاجنب صلختلا
ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم نم عيرسلا صلختلا قيقحتل ٥  HFCs امم تامادختسالا ضعب يف  

تادعم رصحب ةصاخلا تاديقعتلاو HFCsنع ًاديعب ناث لوحت ثادحإ نود لوحيس   HFCلا ىلإ جاتحت يت  
ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألل رفاوتت ا . ةمدخ  نع ًاديعب لوحتلا ءارجإل ٥اذ ايجولونكتلا نأ ىلع تددشو  

ةديدج لوحت ةيلمع يف يملاعلا رارتحالا ىلع ةردقلا ةعفترملاHFCتابكرم    . ، ريمدتلاب قلعتي اميف ،تلاقو
ىلإ رظنلاب ًاديعب برستت ديربت تازاغك ةمدختسملا ةب ولطملا ريغ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت صرف نإ
ةكرتشملا عفانملا نأو ،اهفيرصت يرجي داوملا كلت نأو ،يضارتفالا اهرمع ةيا  نأ  ىلإ تلصو دق تادعملا
ةحبرم نوكت نل ا . فيلاكتلا زواجتت دق داوملا كلت ريمدتو عمج نم خانملاو نوزوألا ةقبط ةيامحل  أ ريغ
ًاردق ققحت فوسو ،افدم ميدقت نودب  تاعوفدم تمدق اذإ حبرلا نم ربكأ اذ ةيئيبلا عفانملا لباقم تاعو  
قيرفب صاخلا ضرعلا بوت ةديسلا تمتتخاو . ةئيبلاو خانملا ةيامح يف ماهسإلا لباقم تائشنملل
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مظعم يف ة رفاوتم ريغ ةيساسألا ةيئيبلاو ةيداصتقالا زفاوحلا نإ تلاق نأب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
ةداملاب ةلماعلا ريغ نادلبلاو ٥ةداملا نادلب  ققحيس زفاوح نود ريمدتلاو عمجلا ىلع ماغرإلا نإو . ٥ 

ءارجإل رفاوتت نأ نكمي ناك يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نوفرصي دق كالملا نأل دوشنم وه ام سكع 
  .اهل لباقم عوفدملا ريمدتلا تايلمع

_________  


