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يجيتارتسالا جهنلا 
ةيلودلا ةرادإلل 

 ةيئايميكلا داوملل
 

يلودلا رمتؤملل ةيوضعلا حوتفملا  لماعلا قيرفلا
  ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا
  لوألاعامتجال ا

 ، يناثلا نيرشت١٨ - ١٥دارغلب  ٢٠١١ربم فون/ 
تقؤملا لامعألا لودج نم٨دنبلا   *  

ةرتف للاهتينازيم عورشمو ةنامألل ةررقملا ةطشنألا 
٢٠١٥ - ٢٠١٣  

  ٢٠١٥ - ٢٠١٣ةرتفل لاهتينازيم عورشمو ةنامألل ةررقملا ةطشنألا 
  ةنامألا نم ريرقت
  ةمدقم
يجيتارتسالا جهنلل تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا نم٢٩ةرقفلل ًاعبت   - ١ داوملل ةيلودلا ةرادإلل   
ينعملا يلودلا رمتؤملا بلطةيئايميكلا ةرادإب،  هرارق يف ،ةيئايميكلا داوملا   جمانربل يذيفنتلا ريدملا ىلإ ١/١   ،

كلت نع ةلماشلا ةيرادإلا ةيلوؤسملا يلوتو يجيتارتسالا جهنلل ةنامأ ءاشنإب مايقلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا 
اهرقمعضوو ةنامألا م عقوم يف  ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلا تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةعومجم عم كرتش  
ىرخألا دراوملا  ونيفظوملا ريفوت ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل ماعلا ريدملاو يذيفنتلا ريدملا ىلإ رمتؤملا بلطو. ةئيبلل

  .١/١رارقلا يف ةدراولا نيفظوملاب ةصاخلا ماكحألاو ةيراشإلا ةينازيملل ًاقفو 
تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا نم ٢٨ةرقفلا يف نيبملا وحنلا ىلع ةنامألا فئاظو لمشت و  - ٢  
دقعريسيت ريراقتلا ميدقتو ؛ةيميلقإلا تاعامتجالا كلذكو رمتؤملا تارود نيب اميف لمعلاو تاعامتجالا    
؛يجيتارتسالا ج هنلا يف ةحلصملا باحصأل ةكبش ةنايصو ءاشنإ ريسيتو ،يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت نع

؛عيراشملا تاحرتقم عضو ءدب يف ةحلصملا باحصأ ىلإ هيجوتلا ميدقتو ؛ةيهيجوت داوم عضو ريسيتو 
ةيملعلا تامولعملا لدابتب ضوهنلاو ؛رمتؤملا تايصوت رشنو ؛تامولعملل لدابت زكرم تامدخ ميدقتو 

ةميلسلا ةرادإلل تامظنملا نيب كرت شملا جمانربلا يف ةكراشملا تامظنملا عم لمع تاقالع ةماقإو ؛ةينقتلاو
ررقملا يف ةنامألا ىلإ رمتؤملا بلط ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب. ةقالعلا كلت ىلع ةظفاحملاو ةيئايميكلا داوملل  ١/٤ 
  .ةعيرسلا ةيادبلا جمانربب قلعتي اميف ةنيعم ةيريسيت فئاظوب مايقلا

                                                 
*  SAICM/OEWG.1/1/Rev.1.  
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ةنامألل ةيراشإلا ةينازيملا٢/١٠هرارق يف رمتؤملا دمتعا   - ٣ ةرتفلل اهلمع جمانربو اهيفظوم لودجو    
داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةثلاثلاو ةيناثلا نيترودلا نيب ةلصافلا ةرتفلا يأ ٢٠١٢-٢٠٠٩  ،

رارقلا دامتعا مت نأ ذنم ةنامألا ا . ةيئايميكلا  تعلطضا يتلا ةطشنألل ًاضرع يلاحلا ريرقتلا نمضتيو
متؤملل ةيناثلا ةرودلا يف٢/١٠ نم ةرتفلا يف فينج يف تدق    ىلإ ١١ع يتلا ،ر رايأ١٥  . ٢٠٠٩ويام / 

و ةيرادإلا ا  اابيترت نعو اهليومتو نيفظوملاب ةنامألا ديوزت نع تامولعملا دروتو ا ايلآ اهيجوتب ةصاخلا  
ةيلاملا ا ًاحرتقم ةنامألامدقت و. ةيليغشتلا  اجايتحا نأشب ةرتفلا لالخ نيفظوملا نم   ٢٠١٥-٢٠١٣.  
تاعامتجالا نم نيتلوج ميظنتب ،رومأ ةلمج نمض ،ةنامألا تماق ،ثحبلا ديق ةرتفلا لالخو   - ٤

ويديفلا ربع دحاو رمتؤملو نيعامتجال تارمتؤم تامدخ تمدقو ،ةدحتملا ممألا ميلاقأ نم ميلقإ لكل 
ريس يتب تماقو ،ةيميلقإلا ةيقيسنتلا تاعومجملل تاعامتجالا نم ديدعلا ىلإ ةفاضإلاب ،بتكملل

نم رثكأ ريفوت تلفكو ،ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل يذيفنتلا سل   نويلم ٣٢او ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  
ب تماقو ،ةعيرسلاةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلل رالود اهج ةكبشعيسوت  عباتلاقيسنتلا ت  جهنلل ة   

ةهج ٢٥٠ةبارق ىلإ يجيتارتسالا  احإلا نم ريثكلاب تعلطضا امكقيسنت  ةطشنألا نم اهريغو ت اط، 
ءارجإل معدلا ريفوتب تماق امك ،يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت نع غالبإل ا يفلمعلا ةيادب ريسيتو ،ةيفيقثتلا 

لامعألاب ًاضيأ تعلطضاو ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل لوألا عامتجالل ةيريضحتلا تارواشملا  
  . رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلل ةيريضحتلا

  يذيفنتلا زجوملا  - ًالوأ 
نم يفاكلا ددعلاب ةدوزم ريغ لازت ال ٢٠٠٦ماع ذنم تئشنُأ ةنامألا نأ نم مغرلا ىلع   - ٥  
،.نيفظوملا دراوملا صقن ىلإ ًارظنو ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو ريخأتلا ،تالاحلا ضعب يفو  ديوزتلا ةيلمع يف    
ءلم يف تاريخأتلا ترثأ ،لاثملا ليبس ىلعف. ةيمسرلا اهماهم عيمج ءادأ نم ةنامألا نكمتت مل ،نيفظوملاب  
تلذ . اهديعاوم يف اهيلإ ةلكوملا ماهملا ءادأ ىلع ةنامألا ةردق يف ًاريبك ًاريثأت ةنامألا قسنم ةفيظو  ب هنأ ديب

مهأ ءلمل نييراشتسا ءاربخ راجئتساىلإ ءوجللا كلذ يف امب ،ةنامألا لمع جمانرب لامكإل ىوصق دوهج   
تقولا يف ةرغاش فئاظو ثالث كانهو . ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ةصصخملا فئاظولا اهزربأو فئاظولا

ةدم تادوقعل اهل ةيلام دراوم نيمأت مت نأ دعب ًابيرق ألم    دحاو ماعدقع لك تس وأ اهؤلم يرجي يتلا يلاحلا
فظوم ةفيظوو ٣ -ف ةبترلاب مالعإ  فظوم ةفيظوو، ٤ -ف ةبترلاب جمانرب فظوم ةفيظو : يه  ،
ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل٣ -ف ةبت رلاب جمانرب ءدب نكمي ال ٢ -ف ة بترلاب ةفيظو كانهو.   تاءارجإ  

اهل بترم ريفوت ةلافكمتي ىتح اهل نييعتلا    .دحاو ماع ةدمللقألا ىلع  
لدابت ةيلآ رييست لثم ةنامألاب ةيسيئرلا فئاظولا ضعب يف ريثأتلاىلإ نيفظوملا يف صقنلا ىدأ دقل   - ٦  
يتلا ةيراشإلا ةينازيملا نم لقأ ىلإ ًاريبك ًاضافخنا دهشًاضيأ ةنامألا ليومت نأ امك . اهل ةعباتلا تامولعملا  

ليومتلا كلذ اورفو نيذلانيحناملا ددعكلذ كًايبسن لق ، و٢٠١٢-٢٠٠٩ةرتفلل رمتؤملا اهيلع قفتا    .
ذلا فظوملاغرفتىلع ًاضيأ رثأ نيحناملا نم ةمدقملا لاومألا يف صقنلا نأ امك  ةمظنم همدقت تناك ي   

رارقلا نم ٢ةرقفلل ًاقفو ةيملاعلا ةحصلا  لاو ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل٢/١٠  ي ذ 
ناك يذلا تقولا ةبسن تصقن ىلإ ةئاملا يف ١٠٠نم يجيتارتسالا جهنلا ةنام أل هصصخي  ةئاملا يف٦٠   يف  
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ةيلاملا دراوملاضافخن ال ةجيتن ٢٠١٠ماع فصتنم  نيحناملا نم ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ىلإةمدقملا  نمو .  
  .لماك لكشب اهفئاظو فيرصت نم ةنامألا نكمتت ىتح نيفظوملاب ديوزتلا عضو ةجلاعمب عارسإلا   مهملا
دع  - ٧ ةرتفلل ةحرتقملا ةينازيملا ت فيلاكتلا يف ةفيفط تاليدعت دعب٢٠١٥-٢٠١٣  راركت،،   ًا 
ةفاضإ عم ،٢٠١٢-٢٠٠٩ةرتف لا ةينازيمل ةيساسألا تاصصخملل ةرودلا لثم ةطشنأل ةينازيملا يف باوبأ  
ىلع ًءانب كلذو ،رمتؤملل ةعبارلا ةيونس تادايز قيقحتل تابيترت نيمضتو ةنهارلا ةرتفلل ةيلعفلا تاقفنلا   

ةئاملا يف٣،٥-٣نيب حوارتت  ء انثتساب يعوط ساسأ ىلع رفوي هلماكب ةنامألا ليومت نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو.  
نأ امك . ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا ةئيبلا قودنص نم طقف ةدحاو ةفيظولصصخملا ليومتلا 

ةحصلا ةمظنم ىلإ ةمدقملا تاعربتلا نم ةلومم ًاضيأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نم صصخملا فظو ملاةفيظو 
أ نيفظوملل لكيهو اهيلع قفتم ةيراشإ ةينازيم دوجو دع. ةيملاعلا  عمجلو طيطختلل ةديفم ةاد ي كلذ عمو
  . ةنامألل لاومألا

رايأ نماهليومتو ةنامألا ةطشنأ  -ًايناث    رضاحلا تقولا ىلإ ٢٠٠٩ ويام/ 
  ةطشنألا  -فلأ 

ةنامألا ةطشنأ ١لودجلا يف زجوت   - ٨ رضاحلا تقولا ىلإ٢٠٠٩ ويام/رايأنم  ةرتفلا لالخةماقملا     .
نت ىلإ ةرتفلا هذه لالخةيولوألا تيطعُأ دقو جئاتنلا ضارعتسا نم ميلاقألا نيكمتل ةيميلقإ تاعامتجا ميظ  
ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل لوألا عامتجالل ريضحتلاو رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا اهنع تضخمت يتلا  
  .رمتؤملل ةثلاثلا ةرودللو

  ١لودجلا 
مأ فئاظو ءادأيفعلطضملا تاءارجإلا ا  تقولا ىلإ ٢٠٠٩ ويام/رايأذنم يجيتارتسالا جهنلا ةنا    

  رضاحلا
  ةنامألا ةطشنأ  يجيتارتسالا جهنلا ةنامأ ةفيظو
يرهوجلا صاصتخالا   )تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا( 

رمتؤملا تاعامتجا ريسيت  ١ لامعألاو  
تارودلا نيب اميف هب ةصاخلا 

  .ةيميلقإلا تاعامتجالاو

حوتفملا لماعلا قيرفلل لوألا عامتجالل تاريضحتلا  •
رودللوةيوضعلا رمتؤملل ةثلاثلاة   . 

 :يلاتلا وحنلا ىلع ةيميلقإ تاعامتجا تدقع •
، : ايقيرفأ § نوناك ٢٩ و٢٨راوفيد توك ،ناجديبأ  

، ٢٠١٠رياني /يناثلا يبورينو ناسين٨ و٧   ليربأ / 
 ؛٢٠١١

؛سناكسوج-يبوروألا داحتالا  §  ١٨سيراب  )١( 
يناثلا نيرشت١٩و  ؛٢٠١٠ربمفون / 
، زدول: ةيقرشلاو ىطسولا ابوروأ § ادنلوب  ١١ و١٠، 

 ٢٩ و٢٨ و٢٠٠٩ربمسيد /لوألا نوناك
 ؛٢٠١١هينوي /ناريزح

                                                 
سناكسج - يبوروألا داحتالا رصتخم   )١(  ارسيوسو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو نابايلاو يبوروألا داحتالا ىلإ ريش ي
  .ادنليزوينو جيورنلاو ايلارتسأو ادنكو
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  ةنامألا ةطشنأ  يجيتارتسالا جهنلا ةنامأ ةفيظو
يرهوجلا صاصتخالا   )تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا( 

، : يداهلا طيحملا ةقطنمو ايسآ §  ٢٧-٢٣نيجيب
لوليأ٩ و٨ و٢٠٠٩ربمفون /يناثلا نيرشت ربمتبس / 

 ؛٢٠١١
ن، وتسغنك: يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ §

 ، راذآ١١ و١٠اكياماج امنبو ،٢٠١٠سرام /   
 ، ريزح٣ و٢يتيس  ؛٢٠١١هينوي /نا 

يب ورين يف تدقعو يسيئرلا يقيرفألا قيرفلا تاعامتجا •
بآ٢١ و٢٠يف  أ يفو٢٠٠٩سطسغأ /    ، ناجديب

 ، يناثلا نوناك٢٤يف راوفيد توك يفو ٢٠١٠رياني /   
ناسين٤يف يبورين   ؛٢٠١١ليربأ / 

رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأل يميلقإلا قيسنتلا ةنجل عامتجا  •
نيرشت ١٦ و١٥ يف وغايتنس يف دقع يبيراكلا  
تسغنيك يف٢٠٠٩ربمفون /يناثلا راذآ٧يف ن و،  سرام / 

يف ،يتيس امنب يفو ٢٠١٠ رايأ٢٩   .٢٠١١ويام / 
يف ةيقرشلاو ىطسولا ابوروأل يميلقإلا قيسنتلا قيرف  •

لوليأ٦يف ،ةيكيشتلا ةيروهمجلا ،ونرب   ٢٠٠٩ربمتبس / 
لوألا نوناك٦يف زدول يفو   .٢٠٠٩ربمسيد / 

يف كرويوين يف تدقعو بتكملا تاعامتجا • رايأ٤  ويام / 
يف اناجبول يفو ٢٠١٠ ناريزح١٠ و٩   .٢٠١١هينوي / 

ويديفلا ربع تدقع تارمتؤم ًاضيأ ةنامألا ترسي •  
بتكمللو ةيميلقإلا قيسنتلا تاعوم  .  

جهنلا ذيفنت نأشب رمتؤملا ىلإ ريرقت   ٢
  .يجيتارتسالا

 .تانايبلا عمجل ةينورتكلإ ةادأ قيبطتو ريوطتب تماق •
تامظنملاو تاموكحلا نم تانايبلا ليلحتو عمجب تماق  •

 .ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا
يف زرحملا مدقتلا نأشب ةيلوأو ةيساسأ ريراقت تعضو  •

لماعلا قيرفلا اهيف رظني يكل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت  
جئاتن ىلع ًادانتساو . لوألا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا
اهيف رظني يكل اهحيقنت متي فوس عا متجالا كلذ

 ،)SAICM/OEWG.1/4رظنأ (ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا 
 .)SAICM/OEWG.1/INF/2و SAICM/OEWG.1/INF/1و

فصتنم يف ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل مييقت عضو ترسي •  
  .هذيفنت ةدم

ةحلصملا باحصأل ةكبشب ضوهنلا   ٣
  .يجيتارتسالا جهنلا يف

ملا باحصأل ةكبشتأشنأ • ةقلح  ١٧٢ نم فلأتت ةحلص 
ةقلح  ٧٦ و؛ةيميلقإ لاصتا تاقلح ٥ و؛ةينطو لاصتا
لاصتا ةقلح ١٢و ؛ةيموكحلا ريغ تامظنملل لاصتا  
 .ةيلودلاةيموك حلاتامظنمل ل



SAICM/OEWG.1/17 

5 

  ةنامألا ةطشنأ  يجيتارتسالا جهنلا ةنامأ ةفيظو
يرهوجلا صاصتخالا   )تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا( 

يف امب ،يحصلا عاطقلا ىلإ تلصو ةيعوت ةلمح تذفن  •
ًالمع ،ةكراشملا ةيوقتل ةيجيتارتسا عورشم عضو كلذ 

  .٢/٨ررقملاب 
ةيهيجوت داوم رشنو عضوريسيت  ٤ قودنصلل تابلطلا ميدقتل ةيهيجوت ئدابم تردصأ  •  . 

جهنلل عباتلا ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا 
كلذو يجيتارتسالا حيقنت يرجيو . ٢٠٠٦ويام /رايأ يف 

تابلط نم ةبستكملا ةربخلا ءوض ىلع ةيهيجوتلا ئدابملا 
ةنجل عم تارواشملاو ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ليومتلا  

ينامئتسالا قودنصلل يذيفنتلا سل   . او ذيفنتلا
ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعم عم تلمع •  

نيب كرتشملا جمانربلا يف ىرخألا ةكراشملا تامظنملاو 
 )٢(ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا لجأ نم تامظنملا
دادعإ نأشب ةيهيجوت ةقيثو عورشم عضو لجأ نم  
  .يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت ططخ

ةحلصملا باحصأل تاهيجوت ريفوت  ٥  
  .عيراشملا تاحرتقم عضو نأشب

عيراشم نأشب ةدترم ةيذغت تمدق • ةمدقملا تابلطلا  
ىلإ ٧نم تالوجلل  ميدقتلا تابلط تالوج نم ١١   

ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلا نم ليومتلل 
ًابلط١٧٠ـل ةباجتسا ةدترم ةيذغت تمدُقو . ةعيرسلا   
بلط٢٠٠و   .تامولعملل ًابيرقت  

زكرم تامدخ ميدقت  ٦ لدابت  
  .تامولعم

تامولعملا لدابت زكرم ةيلآ ٢٠١٠ويام /رايأ يف تنشد •  
اهتيرارمتساو لماكلا اهروطت يف تسكتنا اهنكلو 

  .نيفظوملا نم دراوملاو ةيلاملا دراوملا صقن ببسب
 ىلإرمتؤملا تايصوت غيلبت ةلافك   ٧

تاذ تامظنملا   .ةلصلا 
ءانثأ يجيتارتسالا جهنلا تلوانت ةيبناج ثادحأ تمظن  •

تمدقو . ملوهكتسو مادرتور تايقافتا تاعامتجا
ةيميلقإلاو ةيلودلا ثادحألا نم ريثك يف تاطاحإ 

  .ىرخألا ةينطولا
ةيملعلا تامولعملا لدابتب ضوهنلا   ٨

  .ةينقتلاو
ةيسيئرلا ة يملعلا تاطبارلا عم تاقالع تروطو تماقأ •

ةيئيبلا ةيئايميكلاو ةيمسلا مولعلاةيعمجلثم  داحتالاو ،   
مولعلل يلودلا داحتالاو ةيقيبطتلاو ةتحبلا ءايميكلل يلودلا  
يف تامظنملا هذه ةكراشم تعجشو .ةيمسلا  
  .يجيتارتسالا جهنلا تاعامتجا

                                                 
يه ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا لجأ نم تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا يف ةكراشملا ةينامثلا تامظنملا   )٢(

جمانربو يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمو ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم 
يلودلا كنبلاو ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعمو ،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ة ئيبلل ةدحتملا ممألا
 .بقارم ةفصب يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب كراشي كلذ ىلإ ةفاضإلابو. ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو
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  ةنامألا ةطشنأ  يجيتارتسالا جهنلا ةنامأ ةفيظو
يرهوجلا صاصتخالا   )تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا( 

عم لمع تاقالع ىلع ةظفاحملا  ٩  
جمانربلا يف ةكراشملا تامظنملا 

جم انرب عمو تامظنملا نيب كرتشملا
  .يئامنإلا ةدحتملا ممألا

قيسنتلا ةنجلل ًايونس نيترم دقعت تاعامتجا يف تكراش •  
نيب كرتشملا جمانربلل ةعباتلا تامظنملا نيب ةكرتشملا 

 .تامظنملا
تامظنملاةكراشمل تبتر • ةعباتلا  نيب كرتشملا جمانربل ل  

جهنلل ةيميلقإلا تاعامتجالا يف ةكراشملل تامظنملا 
  .يجيتارتسالا

ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا نع رداصلا ١/٤ر ارقلا   )ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب( 
ذيفنت ةنجل تاعامتجا ريسيت   ١٠

ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلا 
جمانربلل يذيفنتلا سل    .او ةعيرسلا

قودنصلا ذيفنت ةنجلل تاعامتجا ةعبرأ ميظنت ترسي  •
: ٢٠٠٩ماع يف رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا ذنم ينامئتسالا 

لوألا نيرشت١٦ و١٥  ٣١ و٣٠و ؛٢٠٠٩ربوتكأ / 
لوألا نيرشت٢٠ و١٨و ؛٢٠١٠سرام /راذآ ربوتكأ / 

ناسين١٤ و١٣ و؛٢٠١٠  .٢٠١١ليربأ / 
يذيفنتلا سلجملل نيعامتجا دقعترسي •  ٢٠ و١٩:  

لوليأ١٤ و١٣ و؛٢٠١٠ليربأ /ناسين ربمتبس / 
٢٠١١.  

قودنصل ل يرادإلا معدلا ميدقت  ١١
  .ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا

ا  • الاكوو تاموكحلا عم تاقافتالاو تابيترتلا تلمكأ
نم ةلومملا اهيلع قفاوملا عيراشملل ةبسنلاب ةذفنملا 

  .ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلا
قودنصلا عيراشم تاحرتقم زرف   ١٢

  .اهتيلهأو اهلامتكا نأشب ينامئتسالا
زرفب تماق •  ١١-٧تالو جلاءانثأ عورشم حرتقم  ١٧٠ 

  .تابلطلا ميدقت تالوج نم
  )٢/٤رارقلا (ةئشانلا ةماعلا تاسايسلا اياضق 

تانييعت زرفو يقلتل تاءارجإ قيبطت   
  ةئشانلا ةماعلا تاسايسلا اياضق

 ةديدج ةئشان ةماع تاسايس اياضقل تانييعت تقلت •
ا  .ايولوأ بسح اهتبترو

تاسايسلا اياضق يف زرحملا مدقتلا نع ريراقت تمدق  •
جمانربلا يف ةدئارلا تامظنملا عم نواعتلاب ةئشانلا ةماعلا 

  .تامظنملا نيب كرتشملا
اياضق يف زرحملا مدقتلا نع غالبإلا    

رظن يتلا ةئشانلا ةماعلا تاسايسلا  
ينعملا يناثلا يلودلا رمتؤملا يف  اهيف
ليصفتلابةيئايميكلا داوملا ةرادإب  .  

تنرتنإلا ىلع عقومةرادإ • ةدئارلا تامظنملا عم تالصوو    .
تاعامتجالا يف زرحملا مدقتلا نأشب تالامكتسا تمدقو 
كرتشملا جمانربلا عم لمعلا تاقالع لالخ نمو ةيميلقإلا 

  .تامظنملا نيب

  فيظوتلا  - ءاب
زكرمب ةصاخلا اهتيلآ ةمدخ ليبق نم ةنامألل ةيسيئرلا فئاظولا ضعب ىلع نيفظوملا يف صقنلا رثأ   - ٩
ملا لماعلا قيرفلل لوألا عامتجاللريضحتلاو ،تامولعملا لدابت ةيادبلا جمانرب ةرادإو ةيوضعلا حوتف  
ةنامألل ليومتلاضفخناامك . ةعيرسلا ًاريبك ًاضافخنا   رمتؤملا اهيلع قفاو يتلا ةيراشإلا ةينازيملا نود ام ىلإ  
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ةحصلا ةمظنم تلصاوو . ليومتلا كلذ اومدق نيذلا نيحناملا ددع ًايبسن لق امك ٢٠١٢-٢٠٠٩ةرتفلل 
ماع رخاوأ ذنم ،نكلو نيفظوملاب ةنامألا ديوزت ةيملاعلا ملا دويقلا ا ،٢٠١٠   ىوتسم ضيفخت ىلإ ةيلا رطضا
  .معدلا كلذ

إلا لكيهلا نمضتي  - ١٠ تابيترت لا ٢/١٠رارقلا يف رمتؤملا هدمتعا يذلا نيفظوملاب ديوزتلل ي داشر 
ةماعلاةمدخلا ةئف نم دحاو فظومو ةينفلا ةئفلا نم نيفظوملا نم ةعبسب ةنامألا ديوزتل ردجت هنأ ديب .  
رظنلاب هنأ ىلإ ةراشإلا ستي مل،نييعتلل مزاللا تقولاو ةيلاملا دويقلا ىلإ  نم ىوتسملا اذه ىلإ لوصولا ن  
نامضل فاك ريغو ًاريسع ًارمأ نيفظوملاب ديوزتلل ليومتلا لظ ،كلذ نع ًالضفو. نيفظوملاب ديوزتلا  
زربأو فئاظولا مهأ ضعب ءلمل نييراشتسالا ءاربخلا تامدخ ىلع ةنامألا تدمتعا دق اذلو . ةيرارمتسالا

لودجلا نمضتيو .ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ةصصخملا فئاظولاهذه  ديوزتلا ةلاحل ًانراقم ًاليلحت ٢   
  .٢/١٠رارقلا يف دراولا نيف ظوملاب ديوزتلل يداشرإلا لكيهلاب ًةنراقم ًايلاح نيفظوملاب

  ٢لودجلا 
ةرتفلل ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ةنامأل فئاظولكيه   ٢٠١٢-٢٠٠٩  

فئاظولا  ةرتفلل ةدمتعملا   ةنامألا فئاظو
  ةيلعفلا  ٢٠١٢-٢٠٠٩

 تاظحالم

ةينفلا ةئفلا فئاظو-فلأ    
ايجولونكتلا ةبعشب ةيئايميكلا داو ملا مسق سيئر مدقي ٠،١٠  ١ -د م ةبترلا 

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا داصتقالاو ةعانصلاو 
 ةنامألا قسنمل معدلاو تاهيجوتلا 

رياربف /طابش رهش فصتنم يف ديدج قسنم مادختسامت  ١ ١ ٥ -ف ةبترلا 
٢٠١١ 

دختساةنامألا ىلإ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةمهاسم ٠،٦٠ ١ ٤ -ف ةبترلا  م  
 ٥ -ف ةبترلا ىلع فظوم 

لئاوأ يف فيظوتلا لمتكي نأ يغبنيو ةفيظولا نع نلعأ  - ١ ٤ -ف ةبترلا 
 .دحاو ماعل ةيلاملا دراوملا ريفوت مت. ٢٠١١ماعلا 

جمانرب  (٣-ف ةبترلا 
 )ةعيرسلا ةيادبلا

نيرشت ذنم يراشتسا ريبخب ةفيظولا ءلم مت  ١ ١
 ٢٠١٠ربمفون /يناثلا

 بيرق امع فيظوتلا أدبيو دحاو ماعل بترم نيمأت مت - ١ )تامولعملا (٣-ف ةبترلا 
 ةفيظولاهذه ءلمل فاك ريغ ليومتلا  ١ ١ ٢ -ف ةبترلا 
ماع فصتنم ذنم يراشتسا ريبخب ةفيظولا هذه تئلم  ١ ١ ٢ -ف ةبترلا 

٢٠١٠ 
فلأ يعرفلا عوم ٤،٧ ٧ ا  
ةماعلا ةمدخلا ةئف فئاظو-ءاب    

  ١ ١ ٤/٥ -م خ 
١ ١  ءاب يعرفلا عوما  
 

  ٥،٧ ٨ ءاب+ فلأ عومجم 
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طابش فصتنم ىتح ةنامألل ديدج قسنم نييعت ةيلمع يف تب  - ١١  كلذ ىتحو . ٢٠١١رياربف /ي ملو
قيسنت ةيلو ؤسم تقولا سفن يف هيلإ تدنسأ يذلا قباسلا ةفيظولا لغاش ةنامألاقيسنتب موقي ناك تقولا 

ةصاخلا ٤-  فةبترلابةفيظولا امأ . قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم كص عضول ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل  
ةدمل تلغ   ماع فصتنم ذنم ةرغاش تلظ اهنكل رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا لبق رهشأ ١٠ش دقف جمانرب فظومب  

ةفيظولا هذه يف ديدج فظوم نيع . ٢٠١٠  ي نأ رظتنملا نمو ةفيظولا هذه لغشل لذبت دوهجلا لازت الو
ةعيرسلا ةيادبلا جمانربب ةصاخلا ٣-  فةبترلابجمانرب فظوم ةفيظو تحبصأو . ٢٠١٢ماع ةيادب يف   

تقولا كلذ ذنم اهلغشو ٢٠١٠ربمفون /يناثلا نيرشت يف ةرغاش نإف كلذ ىلع ًةوالع . يراشتساريبخ  
تلغ ٢-  فةبترلابةفيظولا   ش دق ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل نواعم جمانرب فظومب ةصاخلا يراشتسا ريبخب   

مالعإ فظوم ةفيظو لغشل دوهج لذب يف عر . ٢٠١٠ماع فصتنم ذنم    أدبتسو ٣-  فةبترلابش دقو
مت ثيح ،ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب يف جمانرب فظومب ةصاخلا ٣-  فةبترلابةفيظولا لغشل دوه جلا ًابيرق  
تاءارجإ يف ءدبلا نكمي الو. نيتفيظولل ناتنس هتدم رخآ دقعو ةدحاو ةنس هتدم دقعل لاومأ نيمأت  

دحاو ماع تابترمل ليومت نيمأت نيح ىلإ ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب راطإ يف ٢-  فةبترلابةفيظولل فيظوتلا   
  .لقألا ىلع

ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تأدبدقو   - ١٢ ذنم ١/١رارقلل ًاقفو نيفظوملا ب ةنامألا ديوزتيف مهاست    
ال اهنكل ٢٠٠٧ربمتبس /لوليأ   .ةيداعلا اهتينازيملاومأ نم كلذب مايقل  اعيطتست 

ةئيبلا جمانرب موقيو  - ١٣ ةئيبلا قودنص نم٥- فةبترلاب ةنامألا قسنم ةفيظو ليومتب   عيمج دمتعتو .  
يتلاتسلافئاظولا يأ ةيقبتملا فئاظولا  اهرفوي  ةئيبلا جمانرب   نيتفيظو  و٤- ف ةبترلابةدحاو ةفيظو ( 

اهرفوت يتلا  ةفيظولاىل إًةفاضإ ) ٤-ع.خ ةبترلابةدحاو ةفيظو  و٢- ف ةبترلابنيتفيظو  و٣- ف ةبترلاب
ةينازيملا جراخ نم ةصصخملا تامهاسملا ىلع،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ىلع ةيبوروألا ةيضوفملا تطغ دقو.    ،

ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب معدت٣-  فةبترلابةدحاو ةفيظو فيلاكت ،تاونسلا ددعتم ساسأ  لازي الو .  
رارقلا بجومب اهيلع ةقفاوملا تمت يتلا ٢-  فةبترلابةيفاضإلا ةفيظولا لغ ش نيعتي  يراشتساريب خب ٢/١٠ 

تبث دقو. رهشأ ةثالث نع ديزت ةرتفل لاومأبةدحاولا ةرملا يف دهعتلا ب حمست اليتلا ليومتلا دويق ببسب   
فاك ريغ نيفظوملاب ديوزتلانأ  ل لماكلا ءادألابةنامألل حمسي يذلا ردقلاب  تامولعملا لدابت ةفرغ فئاظو  

حوتفملا لماعلا قيرفلا عامتجاو ةددعتملا ةيميلقإلا تاعامتجالل تامدخلا ميدقتو ةيهيجوتلافئاظولاو   
  .ةيوضعلا

  ليومتلا  -ميج 
نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو . اهتطشنأوةمظنملل ةيساسألا ةينازيملا يف تامهاسملا ليصافت يلي اميف درت   - ١٤

جمانربل ينامئتسالا قودنصلل ةحناملا تاهجلا اهتمدق يتلا ةريبكلا ةيفاضإلا دراوملا نمضتت ال تامهاسملا هذه  
ةقيثولا يف دراوملاهذه شقانتو . ةعيرسلا ةيادبلا  SAICM/OWEG.1/INF/12.  

باحصأ اهمدق يتلا ةيساسألا اهتينازيم يف ةيخسلا تامهاسملا زربت نأ يف ةنامألا بغرتو   - ١٥
لودجلا يفنوجردملاةحلصملا  ةينازيملا ىلإ ‘‘ةيساسألا ةينازيملا’’حلطصم ريشيو . ٣   يف ةدراولا ةيداشرإلا   

تافورصملا نم كلذ ريغو تادعملاو ،بتكملا راجيإو ،نيفظوملا تابترم يطغت يتلاو ٢/١٠ررقملا   
  .ةيساسألا
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  ٣لودجلا 
ىلإ ٢٠١٠ رياني/يناثلا نوناكنم يجيتارتسالا جهنلا ةنامأل ةيساسألا ةينازيملا يف تامهاسملا   ٢٠١١ هيلوي/زومت 

  )ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تارالودب(
عوم ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ةمهاسملا ةهجلا ا 
   ٣٦ ٠٨٩  كرمنادلا
   ٤١ ٢٠٨ ١٠١ ٣٤٣ ايناملأ
    ٧٢ ٦٧٤ ادنلوه
   ٨٧ ٥٤١ ٧٨ ٠٩٦ جيورنلا

   ٤ ٤٤٤ ٤ ٠٤٨ اينيفولس
   ٦٥ ٧٠٣  اينابسإ
   ٣٦ ٤٣٢  ديوسلا

   ١٧٥ ١٠٣ ٢٢١ ٢٩٠ ارسيوس
   ٤٠٠ ٠٠٠ ٣٠٠ ٠٠٠ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

طبارلل يلودلا سل ةيئايميكلا تاا    ٢٨ ٩٠٩   
عوم ٩٤٨ ١٠٣ ٧٠٤ ٧٧١ ا   
     
رارقلا تاصصخم يف ةينازيملا  ٧ ٢٧٦ ١٤٤ ٣ ٣٢٠ ٦٨١ ٢ ٥٥٥ ٠٠٣ ١ ٤٠٠ ٤٦٠ ٢/١٠ 

 يف ةلثمتملاةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نم ةمدقملا تامهاسملاب رقت نأ يف كلذك ةنامألا بغرتو   - ١٦
فظوم يلاحلا تقولا يف اهلغشي يتلا ٤- فةبترلاب ةفيظولا ةيداصتقالا فورظلاهذه يفو . ٥- فةبترلاب   

ادنكو ارسيوسو ايناملأو ايلارتسأ تاموكحل اهريدقت نع ربعت نأ يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم بغرت ةيساقلا 
  .٢٠٠٧ماع ذنم ةفلتخم تاقوأ يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةفيظو ليومت يف تمهاس يتلا ةدحتملا ةكلم ملاو

تامهاسم ةيلاتلا تامظنملاو تاموكحلا تمدق ،هالعأ اهيلإ راشملا ةيلاملا تامهاسملا ىلع ةوالعو   - ١٧
: نيكراشملا رفسلوأ تاعامتجالا ةطشنأل معد و تاعامتجاللقفارم لكش يف ةداع يهو ةميق ةين يع
، اجو ،ادنلنفو ،كرامندلاو ،راوفيد توكو ،نيصلا اينابسأو ،ادنلوبو ،امنبو ،جيورنلاو ،اينيكو ،اكيام
أو ،ةدحتملا تايالولاو ،ارسيوسوديوسلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا ةنام ، 
ةينيتاللا اكيرمأو ايقيرفأل يميلقإلا بتكملاو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،دودحلا ربع اهنم صلختلاو  ،

تامظنملاو ،ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعمو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا يبيراكلا رحبلاو 
ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإللتامظنملا نيب كرتشملاجمانربلا يف ةكراشملا   .  

لماعلا قيرفلل لوألا عامتجالا ىلإ ةيدؤملا ةرتفلا لالخ ةنامألل م دقملا يلاملا معدلا نأ نيح يفو  - ١٨
ةينازيملا نع ًاريثك لقي معدلا اذه نإف ،ًاثيدح ةأشنم ةيلمعل ةيحص ةيادب ربتعت دق ةيوضعلا حوتفملا  
يف ةدراولا ةيداشرإلا لودجلا يف نيبملا وحنلا ىلع ،٢/١٠ ررقملا  ىلإ ةنامألا رارطضا نأ عقاولاو . ٣ 
قلعتي اميف اميس الو ،اهدراوم مظعمىلع لوصحلا يف ةحناملا تاهجلا نم ًايبسن ليلق ددع ىلع دامت عالا  

 ، لخاد ةسفانتملا حلاصملا تقاعأ دقو . ةمادتسالاب قلعتي اميفقلقلا ىلإ وعدي رمأ وه ةيساسألا اهتينازيمب
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نم ديدعلا كلذ لمشيو ،يلا حلا عامتجالل لاومألا عمج ىلع ةنامألا ةردق ةيئايميكلا داوملا ةعومجم
ناك كلذ ىلع ًةوالع . ةرشابم عامتجالا اذه لبق تدقع ىرخأ ةمهم تاعامتجاو فارطألا تاعامتجا

بآ٢٨وهو يلصألا خيرات لاليدعت نم دب  ال لوليأ٢ -سطسغأ /  ، ٢٠١١ربمتبس /  بناج نم ،كلذو  ،
ةرتفلا يف لثامم عضو ةهجاوم نك ميو. عامتجالا تاقفن ةيطغتل لاومألا عمجل تقولا نم ديزملا ريفوتل
تقو يف تاعربتلا مدقت مل ام ٢٠١٢ربمتبس /لوليأ يف اهدقع ررقملا ،رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا ىلا ةيضفملا  ،

  .٢٠١٢ماع نم ركبم 
  ةنامألل يرادإلا عضولا  -لاد 

ايجولو نكتلا ةبعش يف ةيئايميكلا داوملا عرفل يرادإلا راطإلا دودح يف ةنامألا تلمع دقل  - ١٩
ةدحتملا ممألا جمانربل يسيئرلا رقملا نأ نيح يفو . ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلاداصتقالاو ةعانصلاو 

بتكملاو ،فينج يف دجوت يجيتارتسالا جهنلاو ةيئايميكلا داوملا عرف ةنامأ نإف ،يبورين يف دجوي ةئيبلل 
ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصل ل ةينامئتسالافئاظولا بم وقتو. سيراب يف ةبعشلل يسيئرلا
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يسيئرلا رقملا يف ةلصلا تاذ تادحولا

يليغشتلاتاهيجوتلا  -ءاه  ةنامأللة     
بتكم اهمدقي يتلا تاسايسلاب ةقلعتملا تاهيجوتلا نم ا   - ٢٠  ايلمعل اهذيفنت يف ةنامألا تدافتسا

ةثلاثلا ةرودلاو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل لوألا عامتجالل تاريضحتلاب قلعتي اميف ًاصوصخ ،رمتؤملا  
ءاضعأ ىلوتي امدنع رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا ةياهنب نييلاحلا بتكملا ءاضعأ ةمدخ تارتف يهتنتو . رمتؤملل

لبق ٢٠١٥-٢٠١٢ةرتفلل بتكملا ءاضعأ باختن ال تابيترتيف رظنلا نيعتيسو . مهبصانم ددج ةرودلا  
قيسنتلا زكارم نم ًامعدو تاهيجوت ًاضيأ ةنامألا تقلت دقو . ٢٠١٢ماع يف دقعتس يتلا رمتؤملل ةمداقلا 

كلتب رقت نأ ةنامألا دوتو . ةنامألابةقيثو ةقالع ىلع تلظ يتلا ،ةسمخلا ةدحتملا ممألا ميلاقأ يف ةيميلقإلا 
  .معدلا كلذو تاهيجوتلا

إلافئاظولالكي هو ةحرتقملا ةينازيملا  -ًا ثلاث ةرتفلل يداشر   ٢٠١٥ – ٢٠١٣  
ةرتفلل نيفظوملاب اهديوزتو ةنامألا ةينازيم حرتقم ريرقتلا اذه قفرم نمضتي  - ٢١  ٢٠١٥-٢٠١٣ .

ةرتفلاةينازيم يف ةدراولا ةيساسألا تادامتعالا حرتقملا رركيو تاليدعتلا ضعب عم ٢٠١٢-٢٠٠٩    
زيملا يفباوبأةفاضإو ،فيلاكتلا يف ةفيفطلا  ةرتفلا لالخ ةيلعفلا تافورصملا ىلع ةدمتعملا ةطشنألل ةينا  

ًادامتعا نمضتتو٢٠١١-٢٠٠٩ فيلاكتلا يف ةيونس تادايزل   ردجتو . ةئاملا يف ٣،٥-٣ نيبحوارت ت 
هلماكبةنامألا ليومت لك نأىلإ ةراشإلا    ،يعوطةروصبمدق ي ةئيبلا قودنص نم مدقملا معدلا ءانثتساب  ة، 

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب امألل ةدحاو ةفيظول  لكيهو ةي داشرإ ةينازيم دوجو نإف ،كلذ عمو. مزتلا ةنا
امهيلع قفتم نيفظوم ةنامألل لاومألا عمجو طيطختللنيتديفم نيتادأ نادعي ةنامألل   .  

يتلا ةطشنألا لمشتو  - ٢٢ ةرتفلا لالخ اهتيطغت نيعتي  بتكملا تاعامتجا ميظنت ٢٠١٥-٢٠١٣   
يف رمتؤملا هيلع دكأ اذإ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل لمتحملا يناثلا عامتجالاو ،ةيميلقإل ا تاعامتجالاو
ذيفنتلا ةنجلو يذيفنتلاسلاتاعامتجاو رمتؤملل ةعبارلا ةرودلا ميظنتو ،ةثلاثلا هت رود ةيادبلا جمانرب ل  
  .ةعيرسلا



SAICM/OEWG.1/17 

11 

  ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلاهذختي نأ لمتحي يذلا ءارجإلا   - ًا عبار
  :لماعلا قيرفلا دويدق   - ٢٣

نأ ىلإ ريشينأ       ،يعوط ساسأ ىلع مدقي ةنامألل ليومتلا 
دراوملاب ةمهاسملا ىلعةرداقلا تامظنملاو تاموكحلا عيمج عجشي نأ   )أ(   لعفت نأ ىلع  

إلا ةينازيملل ًاقفو اكلذ   ؛فئاظولالكيهو ةي داشرةطانملا فئاظولا ءادأ نم ةنامألا نيكمتل  
ةنامألاىلإبلطي نأ   )ب(    ، ةرورضلا دنع ،حقنت نأ  فئاظولالكيهو ةي داشرإلا ةينازيملا  

ةرتفلل ةنامألل جمانرب نايب لضفأ لكشب ىنستي ىتح ريرقتلا اذه قفرم يف نيدراولا  ٢٠١٥ – ٢٠١٣ 
امهيف رظنلل كلذ و ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا عامتجا جئاتن ىلإ ًادانتسا اهسفن ةرتفلل عقوتملا لمعلا
  .ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا بناج نم امهيلع ةقفاوملا لامتحاو
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  قفرملا
إلا ةينازيملاونيفظوملالكيه  داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ةنامأل نيحرتقملا نيي داشر 

  ٢٠١٥ - ٢٠١٣ةرتفلل ةيئايميكلا 
  ١لودجلا 
إلانيفظوملالودج    حرتقملا يداشر 

 ٢٠١٥-٢٠١٣  مهبترو نيفظوملا ةئف
   
  ةينفلا ةئفلا -فلأ

 -  ١-دم   
  ١  ٥ -ف   
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم قيرط نع ةلوغشم ٤- ف    ٠،٦  )٥-ف ةئفلا يف فظوم اهلغشي ًايلاح( 
 ١  ٤-ف   
 ٢  ٣ –ف   
 ٢  ٢ –ف   

يعرفلا عوم  ٦،٦ ا 

ةماعلاةمدخلا ةئف - ءاب   ١ 

 ٧،٦  )ءاب+فلأ(عومجم  
  
  )ةحقنم(نيفظوملل ةيسايقل ا فيلاكتلا  

 ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ *)فئاظولا بسح(
     ةينفلا ةئفلا - فلأ

    ١-دم   
 ٢٨٥ ٣٨٢ ٢٧٧ ٠٧٠ ٢٦٩ ٠٠٠ ٥ -ف   
 ٢٤٢ ٩٤٦ ٢٣٥ ٨٧٠ ٢٢٩ ٠٠٠ ٤-ف   
 ٢٠٣ ٦٩٣ ١٩٧ ٧٦٠  ١٩٢ ٠٠٠  ٣ -ف   
 ١٧٥ ٠٤٩ ١٦٩ ٩٥٠ ١٦٥ ٠٠٠ ٢ -ف   
  
 ١٥٧ ٤٠٧ ١٥٢ ٨٢٢ ١٤٨ ٣٧١ ةماعلا ةمدخلا ةئف - ءاب

، تابترملافيلاكت   * فينجب ةدحتملا ممألل ةيسايقلا  )٢٠١١(  
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  ٢لودجلا 
  )ةدحتملا تايالولا تارالودب (٢٠١٥ - ٢٠١٣ةرتفلل يجيتارتسالا جهنلا ةنامأل  ةحرتقملا ةيداشرإلا ةينازيملا

عوم ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣  ا  
     عورشملا يفظوم رصنع ١٠

 ١١٠٠       
،مدقأ جمانربفظوم  ١١٠١   يجيتارتسالا جهنلا قسنم  - - - - *٥ -ف ، 
 - - - - **)٪٦٠عقاوب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم  (٤-ف جمانرب فظوم  ١١٠٢  
 ٧٠٧ ٨١٦ ٢٤٢ ٩٤٦ ٢٣٥ ٨٧٠ ٢٩٢ ٠٠٠ ٤-ف جمانرب فظوم  ١١٠٣  
 ٥٩٣ ٤٥٣ ٢٠٣ ٦٩٣ ١٩٧ ٧٦٠ ١٩٢ ٠٠٠ ٣-ف جمانرب فظوم  ١١٠٤  
 ٥٠٩ ٩٩٩ ١٧٥ ٠٤٩ ١٦٩ ٩٥٠ ١٦٥ ٠٠٠ ٢- ف نواعم جمانرب فظوم ١١٠٥  
ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلا٣- ف جمانرب فظوم ١١٠٦    ، ٥٩٣ ٤٥٣ ٢٠٣ ٦٩٣ ١٩٧ ٧٦٠ ١٩٢ ٠٠٠ 

  ١١٠٧ 
ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلا ٢-ف نواعم جمانرب فظوم   ،

 ٥٠٩ ٩٩٩ ١٧٥ ٠٤٩ ١٦٩ ٩٥٠ ١٦٥ ٠٠٠ ةعيرسلا
عوم ١١٩٩   يعرفلاا   ٢ ٩١٤ ٧١٩ ١ ٠٠٠ ٤٢٩ ٩٧١ ٢٩٠ ٩٤٣ ٠٠٠ 

     نويراشتسالا ءاربخلا  ١٢٠٠ 
 ١٥٥ ٣١٠ ٥٣ ٥٦٠ ٥١ ٧٥٠ ٥٠ ٠٠٠ نويراشتسا ءاربخ  ١٢٠١  
عوم ١٢٩٩   يعرفلاا   ١٥٥ ٣١٠ ٥٣ ٥٦٠ ٥١ ٧٥٠ ٥٠ ٠٠٠ 

     يرادإلا معدلا ١٣٠٠ 
 ٤٥٨ ٦٠٠ ١٥٧ ٤٠٧ ١٥٢ ٨٢٢ ١٤٨ ٣٧١ ٤/٥ –ع .خ) يجيتارتسالا جهنلل(ريتركس  ١٣٠١  
 ٥٠٨ ٠٠٠ - ٥٠٨ ٠٠٠ - )ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل يناثلا عامتجالا(تارمتؤملا ةمدخ  ١٣٠٢  
 ٧١٣ ٠٠٠ ٧١٣ ٠٠٠ - - )رمتؤملل ةعبارلا ةرودلا(تارمتؤملا ةمدخ  ١٣٠٣  
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عوم ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣  ا  
 ١٢ ٠٠٠ ١٢ ٠٠٠ – – ةتقؤم ةدعاسم/يفاضإ لمع ١٣٢٠  
 ١ ٦٩١ ٦٠٠   ٨٨٢ ٤٠٧ ٦٦٠ ٨٢٢ ١٤٨ ٣٧١ عوام ١٣٩٩  
     ةيمسر ماهم يف رفسلا ١٦٠٠ 
ةيمسر ماهم يفنيفظوملا رفس ١٦٠١     ١٨٦ ٣٧٥ ٦٤ ٢٧٥ ٦٢ ١٠٠ ٦٠ ٠٠٠ 
عوم ١٦٩٩   ١٨٦ ٣٧٥ ٦٤ ٢٧٥ ٦٢ ١٠٠ ٦٠ ٠٠٠ ا 
 ٤ ٩٤٨ ٠٠٤ ٢ ٠٠٠ ٦٧٠ ١ ٧٤٥ ٩٦٢ ١ ٢٠١ ٣٧١ رصنعلا عومجم ١٩٩٩ 

     نطابلا نمدقاعتلا رصنع  ٢٠
     )ةمعادلا تامظنملل يطخ قافتا تاركذم(نطابلا نم دقاعتلا  ٢١٠٠ 
 ١٢٠ ٠٠٠ ١٢٠ ٠٠٠ – – رمتؤملل ةعبارلا ةرودلا ةفاضتسا  ٢١٠١  
عوم ٢١٩٩   يعرفلاا   – – ١٢٠ ٠٠٠ ١٢٠ ٠٠٠ 
     )ةمعادلا تامظنملل يطخ قافتا تاركذم(نطابلا نم دقاعتلا  ٢٢٠٠ 
يلقإتاعامتجا ةفاضتسا ٢٢٠١    ٤٠٧ ٧٠٠ - ٢٥٢ ٧٠٠ ١٥٥ ٠٠٠ ةيم 
عوم ٢٢٩٩   يعرفلاا   ٤٠٧ ٧٠٠ - ٢٥٢ ٧٠٠ ١٥٥ ٠٠٠ 
 ٥٢٧ ٧٠٠ ١٢٠ ٠٠٠ ٢٥٢ ٧٠٠ ١٥٥ ٠٠٠ رصنعلا عومجم ٢٩٩٩ 

     بيردتلا رصنع ٣٠
     تارمتؤم/تاعامتجا ٣١٠٠ 

ةيادبلا جمانربل يذيفنتلا سليف نيكراشملا رفس  ٣١٠١   ةعيرسلاا   ٧٧ ٦٥٥ ٢٦ ٧٨٠ ٢٥ ٨٧٥ ٢٥ ٠٠٠ 

ةيميلقإلا تاعامتجالا يفنيكراشملا رفس ٣١٠٢     ٣٥٦ ٧٠٠ - ١٨٢ ٧٠٠ ١٧٤ ٠٠٠ 
ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل يناثلا عامتجالا يفنيكراشملا رفس ٣١٠٣     - ٣٢٠ ٠٠٠ - ٣٢٠ ٠٠٠ 
 ٧٧ ٦٥٥ ٢٦ ٧٨٠ ٢٥ ٨٧٥ ٢٥ ٠٠٠ بتكملا تاعامتجا يف نيكراشملا رفس ٣١٠٤  
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عوم ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣  ا  
رمتؤملل ةعبارلاةرودلا يف نيكراشملا رفس  ٣١٠٥     - - ١ ٣٦٥ ٠٠٠ ١ ٣٦٥ ٠٠٠ 
عوم ٣٣٩٩   يعرفلاا   ٢ ١٩٧ ٠١٠ ١ ٤١٨ ٥٦٠ ٥٥٤ ٤٥٠ ٢٢٤ ٠٠٠ 
 ٢ ١٩٧ ٠١٠ ١ ٤١٨ ٥٦٠ ٥٥٤ ٤٥٠ ٢٢٤ ٠٠٠ رصنعلا عومجم ٣٩٩٩ 

     ينابملاو تادعملا رصنع ٤٠
نم لقأ دونب(ةكلتهم تادعم  ٤١٠٠  دحاولا دنبلل رالود١ ٥٠٠   (     
 ٣ ٦٠٠ ١ ٢٠٠ ١ ٢٠٠ ١ ٢٠٠ ةيبتكم مزاول ٤١٠١  
 ٦ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ رتويبمك تايجمرب ٤١٠٢  
عوم ٤١٩٩   يعرفلاا   ٩ ٦٠٠ ٣ ٢٠٠ ٣ ٢٠٠ ٣ ٢٠٠ 
     ةرمعملا تادعملا  ٤٢٠٠ 
 ١٢ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ رتويبمك تادعم ٤٢٠١  
عوم ٤٢٩٩   يعرفلاا   ١٢ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ 
     )تاراجيإ(ينابملا  ٤٣٠٠ 
 ٤٩ ١٤٥ ١٦ ٨٦٨ ١٦ ٣٧٧ ١٥ ٩٠٠ ينابملاو بتاكملا راجيإ ٤٣٠١  
عوم ٤٣٩٩   يعرفلاا   ٤٩ ١٤٥ ١٦ ٨٦٨ ١٦ ٣٧٧ ١٥ ٩٠٠ 
 ٧٠ ٧٤٥ ٢٤ ٠٦٨ ٢٣ ٥٧٧ ٢٣ ١٠٠ رصنعلا عومجم ٤٩٩٩ 

     ةعونتملا تافورصملا رصنع ٥٠
ريراقتلاميدقتفيلاكت  ٥٢٠٠        
 ٢١ ٧٤٥ ٧ ٥٠٠ ٧ ٢٤٥ ٧ ٠٠٠ ةمجرتلاو ةعابطلافيلاكت  ٥٢٠١  
 ٢٠ ٠٠٠ – – ٢٠ ٠٠٠ يجيتارتسالا جهنلا صوصن ةعابط ٥٢٠٢  
عوم ٥٢٩٩   يعرفلاا   ٤١ ٧٤٥ ٧ ٥٠٠ ٧ ٢٤٥ ٢٧ ٠٠٠ 
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عوم ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣  ا  
     ةيرثن تافورصم ٥٣٠٠ 
تنرتنإ ،سكافنوفيلت ،سكلت(تالاصتا  ٥٣٠١    ،( ٧٧ ٢٧٣ ٢٦ ٥٢٣ ٢٥ ٧٥٠ ٢٥ ٠٠٠ 
عوم ٥٣٩٩   يعرفلا ا    ٧٧ ٢٧٣ ٢٦ ٥٢٣ ٢٥ ٧٥٠ ٢٥ ٠٠٠ 
     مييقتلا ٥٥٠٠ 
 ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ – – مييقتلا يف يراشتسا ريبخ ٥٥٠١  
عوم ٥٤٩٩   يعرفلاا   – – ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ 
 ١٣٩ ٠١٨ ٥٤ ٠٢٣ ٣٢ ٩٩٥ ٥٢ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٥٩٩٩ 
 ٧ ٨٨٢ ٤٧٦ ٣ ٦١٧ ٣٢١ ٢ ٦٠٩ ٦٨٤ ١ ٦٥٥ ٤٧١ عورشملل ةرشابملا فيلاكتلا 
 ١ ٠٢٤ ٧٢٢ ٤٧٠ ٢٥٢ ٣٣٩ ٢٥٩ ٢١٥ ٢١١ )٪١٣(جمانربلا معد فيلاكت   

يلكلا عوم ٩ ٨ ٩٠٧ ١٩٨ ٤ ٠٨٧ ٥٧٣ ٢ ٩٤٨ ٩٤٣ ١ ٨٧٠ ٦٨٢ ا 
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا ةئيبلا قودنص نم) ٥-ف(قسنملا ةفيظو لومت   *

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يف يجيتارتسالا جهنلا ةنامأ لخاد نم لمعي فظوملا نكل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل ةعبات ةفيظو يه٤- فةبترلابةفيظولا   **  .  

  ٣لودجلا 
علا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يف عورشملا يفظوم رصنعلةحرتقملا ةيداشرإلا ةينازيملا   )ةدحتملا تايالولا تارالودب(ةيملا  

عوم ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣      ا  
١٠       

        عورشملا يفظوم رصنع ١١٠٠ 
،مدقأ جمانرب فظوم ١١٠١   يجيتارتسالا جهنلا قسنم  ٨٣١ ٤٥٢ ٢٨٥ ٣٨٢ ٢٧٧ ٠٧٠ ٢٦٩ ٠٠٠ ٥ -ف ، 
مدقأجمانرب فظوم ١١٠٢    ٤٩٨ ٨٧١ ١٧١ ٢٢٩ ١٦٦ ٢٤٢ ١٦١ ٤٠٠ )٪٦٠عقاوب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم  (٥ – ف  
عوم ١١٩٩   يعرفلاا    ١ ٢٥٦ ١٤٢ ٤٣١ ١٥٠ ٤١٨ ٥٩٢ ٤٠٦ ٤٠٠ 

_____________  


