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 زافـــذد األطــتؼــذوق انًــخ نهصُــــذَـخ انتُفُــانهجُ

 بل ــىل يىَتزَـثزوتىكذ ـــنتُفُ

 ٌ ـتىسـانانثبٍَ واالجتًـــبع 

  0202 كبَىٌ األول/دَسًجز  3 - تشزٍَ انثبٍَ/َىفًجز 29  يىَتزَبل،
 

 

 انتؼبوٌ انثُبئٍ

 
 انىكبنخ انثُبئُخ اسى انًشزوع

خطح لطاع نإلصانح انرذسٚجٛح نهًٕاد انٓٛذسٔكهٕسٔفهٕسٔكشتَٕٛح يٍ لطاع سغأٖ انثٕنسرشٍٚ انًمزٔف 

 .فٙ انصٍٛ( 1انًشدهح )

 أنًاَٛا

فٙ جًٕٓسٚح ( ، انذفؼح األٔن1ٗانًشدهح )انح انرذسٚجٛح نهًٕاد انٓٛذسٔكهٕسٔفهٕسٔكشتَٕٛح خطح إداسج اإلص

 إٚشاٌ اإلساليٛح

 أنًاَٛا

 أنًاَٛا فٙ األسدٌ( اإلصانح انرذسٚجٛح انًسرؼجهح)اإلصانح انكايهح السرخذاو تشٔيٛذ انًٛثٛم 

 أنًاَٛا فٙ انًٍٛ( انذفؼح انثاَٛح)اإلصانح انُٓائٛح نثشٔيٛذ انًٛثٛم 

إنٗ ذكُٕنٕجٛا  141b -يششٔع ذذنٛهٙ نهرذٕل يٍ انركُٕنٕجٛا انمائًح ػهٗ يادج انٓٛذسٔكهٕسٔفهٕسٔكشتٌٕ 

نهرُظٛف فٙ ذصُٛغ األجٓضج انطثٛح فٙ ششكح صٚجٛاَغ كُذنٙ ( CK-6)انثشافٍٛ انًرُاظش ٔانسهٕكسٍٛ 

 نألجٓضج انطثٛح انًذذٔدج فٙ انصٍٛ 

 انٛاتاٌ

إنٗ ذكُٕنٕجٛا  22 -ٕل يٍ انركُٕنٕجٛا انمائًح ػهٗ يادج انٓٛذسٔكهٕسٔفهٕسٔكشتٌٕ يششٔع ذذنٛهٙ نهرذ

َفخ انثٕٛذاٌ فٙ ذصُٛغ سغأٖ انثٕنٛسرٛشٍٚ انًمزٔف فٙ ششكح شُغٓا٘ شٛضأ نهثالسرٛك انًذذٔدج فٙ 

 انصٍٛ

 انٛاتاٌ

ٙ لطاع خذيح انرثشٚذ فٙ يششٔع ذذنٛهٙ إلداسج انًٕاد انٓٛذسٔكهٕسٔفهٕسٔكشتَٕٛح ٔاإلصانح انرذسٚجٛح ف

 انصٍٛ

 انٛاتاٌ

يششٔع ذذنٛهٙ نرفؼٛم ذكُٕنٕجٛا انرثشٚذ انخاصح تثاَٙ أكسٛذ انكشتٌٕ نهًشدهح االَرمانٛح يٍ أجم اسرخذايٓا 

 نذٖ يصُؼٙ لٕانة انثهج فٙ أٔسرٍ الص فٙ تُٛجٛشٚا  

 انٛاتاٌ

 انٛاتاٌ فٙ لطاع انشغأٖ فٙ انفهثٍٛ 141b -خطح لطاع نإلصانح انرذسٚجٛح نًادج انٓٛذسٔكهٕسٔفهٕسٔكشتٌٕ 

يٍ  142b -ٔيادج انٓٛذسٔكهٕسٔفهٕسٔكشتٌٕ  22 -اإلصانح انرذسٚجٛح نًادج انٓٛذسٔكهٕسٔفهٕسٔكشتٌٕ 

 ذصُٛغ أنٕاح ذذكى تٕنٛسرٛشٍٚ يمزٔف فٙ ششكح انٕطُٛح نهثالسرٛك فٙ انًًهكح انؼشتٛح انسؼٕدٚح

 انٛاتاٌ

يٍ  142b -ٔيادج انٓٛذسٔكهٕسٔفهٕسٔكشتٌٕ  22 -ذسٔكهٕسٔفهٕسٔكشتٌٕ اإلصانح انرذسٚجٛح نًادج انٓٛ

فٙ انششكح انؼشتٛح انكًٛٛائٛح فٙ انًًهكح انؼشتٛح  2ذصُٛغ أنٕاح ذذكى تٕنٛسرٛشٍٚ يمزٔف يٍ انخط سلى 

 انسؼٕدٚح

 انٛاتاٌ
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 يالحظخ ثشأٌ تُظُى انىثُقخ

 

انٕكاالخ انثُائٛح، ٔيا إرا كاَد ْزِ انطهثاخ يؤْهح  ذؼشض ْزِ انٕثٛمح َظشج ػايح ػهٗ انطهثاخ انًمذيح يٍ .1

ْٙ ذؼرًذ ٔ. 2010نهذصٕل ػهٗ يٕافمح انهجُح انرُفٛزٚح ػهٛٓا فٙ ضٕء انذذ األلصٗ نهرؼأٌ انثُائٙ انًراح نؼاو 

ػهٗ يشاجغ ٔٔثائك االجرًاػاخ راخ انصهح انرٙ ذرضًٍ يُالشح تشأٌ انطهثاخ انثُائٛح، كًا ذذرٕ٘ ػهٗ انرٕصٛح 

 . انًٕدذج تشأٌ سُح اإلدانح نهرؼأٌ انثُائٙ

ذشًم سسٕو )دٔالس أيشٚكٙ  6 549 336يششٔػا نهرؼأٌ انثُائٙ تمًٛح  أدذ ػششذى اسرالو يا يجًٕػّ  .2

دكٕيح أنًاَٛا ٔسثؼح يٍ  يُٓا لذيرٓا أستؼح. يٍ لثم األياَح انؼايح نهًٕافمح ػهٛٓا فٙ االجرًاع انثاَٙ ٔانسرٍٛ( انٕكانح

 . 1ح انٛاتاٌ كًا ْٕ يٕضخ فٙ انجذٔل دكٕي

 األٔل جذٔلان

 قًُخ وػذد يشزوػبد انتؼبوٌ انثُبئٍ،   

 ( تشًم رسىو انىكبنخ)انًقذيخ يٍ انىكبنخ انثُبئُخ 
 ػذد انًشبرَغ ( دوالر أيزَكٍ)انًجهغ انًطهىة  انىكبنخ انثُبئُخ

 4 335373055 أنًاَٛا

 7 330123281 انٛاتاٌ

 11 635493336 انًجًىع

 

 طهت يقذو يٍ حكىيخ أنًبَُب
 يقذيخ

وٚ .3 ذٕجذ نخطح اإلصانح انرذسٚجٛح  .يٕجضا نطهة انرؼأٌ انثُائٙ يٍ دكٕيح أنًاَٛا 2انجذٔل سلى  مّذ

فٙ األسدٌ يسأنح فًٛا ٚخص انسٛاسح ذُأنرٓا ( دٔالس أيشٚكٙ 687 100)انًسرؼجهح نثشٔيٛذ انًٛثٛم 

 ،"َظشج شايهح ػهٗ انمضاٚا انًذذدج أثُاء دساسح انًششٔع"  PENU/LzO.UrP/NoKPE/62/1010 انٕثٛمح 

ذرجأص ( دٔالسا أيشٚكٛا 2 849 955)ٔذثهغ لًٛح يطانثاذٓا . 2ْٔٙ تانرانٙ غٛش يشًٕنح فٙ انجذٔل 

ؼأٌ انثُائٙ ٔافك انرٔلذ (. دٔالس أيشٚكٙ  2 776 808) 2010فٙ انًائح يساًْح أنًاَٛا نؼاو  20تُسثح 

إضافح إنٗ يٕافماخ أنًاَٛا انخاصح تؼاو ( دٔالس أيشٚكٙ 1 974 067)  2009األنًاَٙ ػهٗ يثانغ نهؼاو 

، ٔانرٙ إرا أضٛفد إنٗ يا لذيرّ أنًاَٛا فٙ (دٔالس أيشٚكٙ 305 008)  فٙ االجرًاع انسرٍٛ 2010

 20دٔالس أيشٚكٙ ٔنٍ ٚرجأص  5 129 030االجرًاع انثاَٙ ٔانسرٍٛ فسٕف ُٚرج ػُّ يثهغ إجًانٙ لذسِ  

 .2010-2009فٙ انًائح يٍ يساًْح أنًاَٛا نهؼاو 

 نثاَٙاجذٔل 

 وثُقخ يقذيخ يٍ حكىيخ أنًبَُب

انًجهغ انًطهىة   انجهذ اسى انًشزوع

 (دوالر أيزَكٍ)

انًجهغ انًىصً ثه 

 (دوالر أيزَكٍ)

َٕٛح خطح لطاع نإلصانح انرذسٚجٛح نهًٕاد انٓٛذسٔكهٕسٔفهٕسٔكشت

 (1انًشدهح )يٍ لطاع سغأٖ انثٕنسرشٍٚ انًمزٔف 

 (1)  136803000 انصٍٛ

انًشدهح )خطح إداسج إصانح انًٕاد انٓٛذسٔكهٕسٔفهٕسٔكشتَٕٛح  

 ( ، انذفؼح األٔن1ٗ

جًٕٓسٚح إٚشاٌ 

 اإلساليٛح

6733000  (2) 

 (3)  2003000 انًٍٛ ( انذفؼح انثاَٛح)اإلصانح انُٓائٛح نثشٔيٛذ انًٛثٛم 

  2963955  سسٕو انٕكانح

  238493955  انًجًىع
(1) PENU/LzO.UrP/NoKPE/62/26 
(2) PENU/LzO.UrP/NoKPE/62/36  
(3) PENU/LzO.UrP/NoKPE/62/54  
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خطخ قطبع نإلسانخ انتذرَجُخ نهًىاد انهُذروكهىروفهىروكزثىَُخ يٍ قطبع رغبوي انجىنستزٍَ انًقذوف : انصٍُ

    (دوالر أيزَكٍ 0 682 222( )0انًزحهخ)

 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/26.ذؼهٛماخ ٔذٕصٛاخ أياَح انصُذٔق يٕجٕدج فٙ انٕثٛمح  .4

( ، انذفؼخ األون0ًانًزحهخ )خطخ إدارح إسانخ انًىاد انهُذروكهىروفهىروكزثىَُخ : جًهىرَخ إَزاٌ اإلساليُخ

 (دوالر أيزَكٍ 673 222)

 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/36ح انصُذٔق يٕجٕدج فٙ انٕثٛمح ذؼهٛماخ ٔذٕصٛاخ أياَ .5

 (دوالر أيزَكٍ 022 222)(انذفؼخ انثبَُخ)اإلسانخ انُهبئُخ نجزويُذ انًُثُم : انًٍُ

 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/54ذؼهٛماخ ٔذٕصٛاخ أياَح انصُذٔق يٕجٕدج فٙ انٕثٛمح  .6

 

 طهت يقذو يٍ حكىيخ انُبثبٌ
 يقذيخ

 

ذٕجذ نهًششٔع انرذنٛهٙ دٕل إداسج . يٕجضا نطهثاخ انرؼأٌ انثُائٙ يٍ دكٕيح انٛاتاٌ 3جذٔل سلى ان مّذوٚ .7

( دٔالس أيشٚكٙ 230 520)انًٕاد انٓٛذسٔكهٕسٔفهٕسٔكشتَٕٛح ٔإصانرٓا انرذسٚجٛح فٙ لطاع خذيح انرثشٚذ فٙ انصٍٛ 

َظشج شايهح ػهٗ انمضاٚا انًذذدج "UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/10يسأنح فًٛا ٚخص انسٛاسح ذُأنرٓا انٕثٛمح 

دٔالس  2 781 761) ٔذثهغ لًٛح يطانثاذٓا . 3ْٔٙ تانرانٙ غٛش يشًٕنح فٙ انجذٔل  ،"أثُاء دساسح انًششٔع

( دٔالسا أيشٚكٛا 600 143)تاإلضافح إنٗ انًشاسٚغ انرٙ ألشخ فٙ االجرًاػٍٛ انسرٍٛ ٔانذاد٘ ٔانسرٍٛ  ( أيشٚكٙ

 (.دٔالس أيشٚكٙ 5 382 029) 2010انًائح يٍ يساًْح انٛاتاٌ نؼاو  فٙ 20ٔانرٙ ال ذرجأص 

 نثانثاجذٔل 

 وثُقخ يقذيخ يٍ حكىيخ انُبثبٌ

انًجهغ انًطهىة   انجهذ اسى انًشزوع

 (دوالر أيزَكٍ)

انًجهغ انًىصً ثه 

 (دوالر أيزَكٍ)

يششٔع ذذنٛهٙ نهرذٕل يٍ انركُٕنٕجٛا انمائًح ػهٗ  يادج 

إنٗ ذكُٕنٕجٛا انثشافٍٛ انًرُاظش  141b -كشتٌٕ انٓٛذسٔكهٕسٔفهٕسٔ

نهرُظٛف فٙ ذصُٛغ األجٓضج انطثٛح فٙ ششكح  (CK-6) ٔانسهٕكسٍٛ 

 .صٚجٛاَغ كُذنٙ نألجٓضج انطثٛح انًذذٔدج 

 (1)  2053616 انصٍٛ

يششٔع ذذنٛهٙ نهرذٕل يٍ انركُٕنٕجٛا انمائًح ػهٗ  يادج 

ٛا  َفخ انثٕٛذاٌ فٙ إنٗ ذكُٕنٕج 22 -انٓٛذسٔكهٕسٔفهٕسٔكشتٌٕ 

ذصُٛغ سغأٖ انثٕنٛسرٛشٍٚ انًمزٔف فٙ ششكح شُغٓا٘ شٛضأ 

 نهثالسرٛك انًذذٔدج  

 (1)  130003000 انصٍٛ

يششٔع ذذنٛهٙ نرفؼٛم ذكُٕنٕجٛا انرثشٚذ انخاصح تثاَٙ أكسٛذ انكشتٌٕ 

نهًشدهح االَرمانٛح يٍ أجم اسرخذايٓا نذٖ يصُؼٙ لٕانة انثهج فٙ 

 أٔسرٍ الص 

 (2)  7313720 جٛشٚاَٛ

 -خطح لطاع نإلصانح انرذسٚجٛح نًادج انٓٛذسٔكهٕسٔفهٕسٔكشتٌٕ 

141b  ٖٔفٙ لطاع انشغا 

 (3)  3173350 انفهثٍٛ

 (4)  1103000انًًهكح يٍ ذصُٛغ  142b -اإلصانح انرذسٚجٛح نًادج انٓٛذسٔكهٕسٔفهٕسٔكشتٌٕ 
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انًجهغ انًطهىة   انجهذ اسى انًشزوع

 (دوالر أيزَكٍ)

انًجهغ انًىصً ثه 

 (دوالر أيزَكٍ)

فٙ انششكح انؼشتٛح  2أنٕاح ذذكى تٕنٛسرٛشٍٚ يمزٔف يٍ انخط سلى 

   انكًٛٛائٛح

انؼشتٛح 

 انسؼٕدٚح

ٔيادج  22 -اإلصانح انرذسٚجٛح نًادج انٓٛذسٔكهٕسٔفهٕسٔكشتٌٕ 

يٍ ذصُٛغ أنٕاح ذذكى تٕنٛسرٛشٍٚ  142b -انٓٛذسٔكهٕسٔفهٕسٔكشتٌٕ 

 يمزٔف فٙ ششكح انٕطُٛح نهثالسرٛك  

انًًهكح 

انؼشتٛح 

 انسؼٕدٚح

1103000  (4) 

  3073075  سسٕو انٕكانح

  237813761  انًجًىع

(1 )PENU/LzO.UrP/NoKPE/62/26 

(2 )PENU/LzO.UrP/NoKPE/62/43 

(3 )PENU/LzO.UrP/NoKPE/62/45 

(4 )PENU/LzO.UrP/NoKPE/62/46 

 

إنً تكُىنىجُب  040b -يبدح انهُذروكهىروفهىروكزثىٌ  يشزوع تذنُهٍ نهتحىل يٍ انتكُىنىجُب انقبئًخ ػهً: انصٍُ

نهتُظُف فٍ تصُُغ األجهشح انطجُخ فٍ شزكخ سَجُبَغ كُذنٍ نألجهشح  ((ck-6)ُبظز وانسهىكسٍُ انجزافٍُ انًت

 (دوالر أيزَكٍ 025 606)انطجُخ انًحذودح 

 

إنً تكُىنىجُب  َفخ  00 -يشزوع تذنُهٍ نهتحىل يٍ انتكُىنىجُب انقبئًخ ػهً يبدح انهُذروكهىروفهىروكزثىٌ 

 0 222 222) تُزٍَ انًقذوف فٍ شزكخ شُغهبٌ شُشاو نهجالستُك انًحذودحانجُىتبٌ فٍ تصُُغ رغبوي انجىنُس

 (دوالر أيزَكٍ

 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/26ذؼهٛماخ ٔذٕصٛاخ أياَح انصُذٔق يٕجٕدج فٙ انٕثٛمح  .8

ُخ يٍ أجم يشزوع تذنُهٍ نتفؼُم تكُىنىجُب انتجزَذ انخبصخ ثثبٍَ أكسُذ انكزثىٌ نهًزحهخ االَتقبن: َُجُزَب

 (دوالر أيزَكٍ 730 702)استخذايهب نذي يصُؼٍ قىانت انثهج فٍ أوستٍ الس 

 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/43ذؼهٛماخ ٔذٕصٛاخ أياَح انصُذٔق يٕجٕدج فٙ انٕثٛمح  .9

 307 352)فٍ قطبع انزغبوي  040b -خطخ قطبع نإلسانخ انتذرَجُخ نًبدح انهُذروكهىروفهىروكزثىٌ : انفهجٍُ

 (ر أيزَكٍدوال

  

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/45ذؼهٛماخ ٔذٕصٛاخ أياَح انصُذٔق يٕجٕدج فٙ انٕثٛمح  .10

ويبدح  00 -إلسانخ انتذرَجُخ نًبدح انهُذروكهىروفهىروكزثىٌ : انًًهكخ انؼزثُخ انسؼىدَخ

ٍ انشزكخ انؼزثُخ ف 0يٍ تصُُغ أنىاح تحكى ثىنُستُزٍَ يقذوف يٍ انخط رقى  142b -انهُذروكهىروفهىروكزثىٌ 

 (دوالر أيزَكٍ 002 222)انكًُُبئُخ 

 

يٍ تصُُغ  142b -ويبدح انهُذروكهىروفهىروكزثىٌ  00 -اإلسانخ انتذرَجُخ نًبدح انهُذروكهىروفهىروكزثىٌ 

 (دوالر أيزَكٍ 002 222)أنىاح تحكى ثىنُستُزٍَ يقذوف فٍ شزكخ انىطُُخ نهجالستُك 
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 تىصُخ ػبيخ

 

ذٕد انهجُح انرُفٛزٚح أٌ ذطهة يٍ أيٍٛ انصُذٔق ذغطٛح ذكانٛف انًشاسٚغ انثُائٛح انرٙ ذًد انًٕافمح ػهٛٓا فٙ  .12

 :  االجرًاع انثاَٙ ٔانسرٍٛ ػهٗ انُذٕ انرانٙ

 

فٙ سصٛذ يساًْح أنًاَٛا انثُائٛح نؼاو ( ٕو انٕكانحتًا فٙ رنك سس[ )دٔالس أيشٚكٙ   XXX]   ( أ)

 ؛ 2010ٔ - 2009

 

فٙ سصٛذ يساًْح انٛاتاٌ انثُائٛح نؼاو ( تًا فٙ رنك سسٕو انٕكانح[ )دٔالس أيشٚكٙ   XXX]   ( ب)

2010. 

 

- - - - -  -

 


