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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/ 

ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل عباتلا ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ريرقت 
  لوألا هعامتجالامعأ نع 

  ةمدقم
حوتفملا لماعلا قيرفلا ، ٢/٦ هررقمبجومب ، ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا أشنأ  - ١
ملا رقأو.هل يعرف زاهجك ةيوضعلا نأ ىلع قفتاو  هتارودل لاعفلاو لماشلا دادعإلا نامض ىلإ ةجاحلاب رمتؤ 
ةنسلا لالخ عمتجي نأو ،تارودلا ك لتل ةيريضحتلا لامعألاب ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا علطضي
  .ةرود لك داقعنال ةقباسلا

  عامتجالا حاتتفا  -  ًالوأ
داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل عباتلا ةيو ضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل لوألا عامتجالا دقعنا  - ٢

 ، ىلإ ١٥نم ةرتفلا يف دارغلبب افاس زكرم يف ةيئايميكلا يناثلا نيرشت١٨  ديسلا حتتفاو . ٢٠١١ربمفون / 
رمتؤملا سيئر)اينيفولس(نزريإ نافيإ  عامتجالا،  ةعاسلا ، يف  ءاثالثلا موي نم ١٥/١٠  نيرشت ١٥   

   ٢٠١١ربمفون /يناثلا
يبيحرتويحاتتفانايبب ىلد أو  - ٣ ديسلا نم لك   ميت ديسلاو ،ايبرص يف ةئيبلا ريزو ،شتيلود رفيلو أ 

ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش يف ةيئايميكلا داوملا عرف سيئر ،نتساك 
  .ةئيبلل
ا ةطخ يف ددحملا فدهلا ىلإ هنايب يف هابتنالا شتيلود ديسلاهجو  - ٤ ةمقلا رمتؤم اهعضو يتلا ذيفنتل  
ماع لولحب ،متي نأ يف لثمتملاو ،ةمادتسملا ةيمنتلل ةيملاعلا قئارطب ةيئايميكلا داوملا جاتنإو مادختسا ٢٠٢٠   ،
ليلقتلا ىلإ يدؤت ةيمهأ ىلع ددشو . ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع ةماهلا ةراضلا اهراثآ نمىندألا دحلا ىلإ  
إ ًاريشم،فدهلا اذه قيقحت ترقأ دق ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل رشع ةعساتلا ةرودلا نأ نم مغرلا ىلع هنأ ىل  

ا ، ريبكمدقت نم زرحأ امب  رادإو ةيئايميكلا داوملا مادختسا ةلافكل مزاللا لمعلا نم ريثكلا كانه لازي ال
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ةمادتسملا ةيمنتلا أدبمو قفاوتي امب ،ا  يتاسايسلا راطإلا نإ ًالئا ق عباتو. ايح ةرود لاوط ًايئيب ةميلس ةقيرطب
ةرادإلل يجيتارتسإلا جهنلا ذيفنت نأو ،زيزعتلا ىلإ جاتحي ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلاب قلعتملا يلودلا 

  .ضرغلا اذه قيقحتل ةماه ةادأ دعي ًالاعفو ًالماك ًاذيفنت ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا
ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلاب هدلب مازتلا نيبت يتلا ةلثمألا نم ًاددع شتيلود ديسلا مدقو   - ٥
اعدو .يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتو تاريضحتلا راطإ يف ةماه ةوطخ عامتجالا اذه لعج ىلإ هنايب ماتخ يف  

يف مهاسي نأ عامتجالا اذهل يغبني هنأ ىأرو ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلل 
اهزيزعتويجيتارتسالا جهنلا فادهأذيفنت  تايولوألاب فيرعتلل ةصرفلا هسفن تقولا يف رفوي نأو    ،

ديسلا نلعأ مث . ينطولاو يلودلا نيديعصلا ىلع ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإ لاجم يف تازاجنإلاو فادهألاو
  .ًايمسر رمتؤملا حاتتفاشتيلود 

ديدعلا دهش ماع ةيا ع روضحل هريدقت نع هنايب يف نتساك ديسلا برعأ  - ٦  يف نيلثمملا نم ريبك دد
داوملا ةرادإ ب ينعملايلودلا رمتؤملا بتكم نأ ىلإ راشأو . ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ةقلعتملاتاعامتجالا نم 

دراوملا نم نكمم ردق ربكأ ريفوتل ًايعس ،مايأ ةعبرأ ةدمل يلاحلا عامتجالا دقع ىلع قفاو دق ةيئايميكلا 
عامتجالا رييستةلافكو  عامتجالل يسيئرلا فدهلا نأ نتساك ديسلا حضوأو . ةءافكلا نم ىلعأ ىوتسمب 

، ،هلامعأ لودجةغايص لالخ نم ،رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلل دادعإلا وه  مويلا ىتح مدقت نم زرحأ ام مييقتو  
اهيف رظنيل رمتؤملا ىلع ضرع  مهأ ضعب ىلإ هاب تنالا ىعرتساو. تس يتلا تارارقلا ةغايصو ،تارغثلا ديدحتو

قافتا ىلإ نولثمملا لصوتي نأ يف هلمأ نع برعأو ،يلاحلا عامتجالا لامعأ لودج يف ةجردملا لئاسملا 
 ،   .رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا نابإ ةيدج تاشقانمل لماكلا دادعإلا لفكيوحن ىلع لمعلا رييست ةيفيك نأشب

ملاع يف ةماه ةناكمب ىظحت ةردابم حبص أور وطتيجيتارتسالا جهنلا نإ ًالئاق نتساك ديسلا عباتو   - ٧
و ،ةيئايميكلا داوملل ةيلودلاةرادإلا ىدتنم رفوي ذإ ،ًانوناق ةمزلملا تاقافتالل لمكم رصنعك ةصاخ ةيمهأ هل  

، لئاسم هيف شقانت  عامتجالا اذه لالخ ىرجتس يتلا تاشقانملا نإ لاقوىرخأ تايدتنم يف شقانت ال دق  
اميس ال ،تالا دحي ًاماه ًارصنع لكشتس  . ليومتلا لاجميف ا نم ديدعلا يف يجيتارتسالا جهنلا لبقتسم د
ةينعمل ا ةيراشتسالا ةيلمعلل ةيماتخلا ةقيثولا سرادت نم دب ال ،حجانلا هراسم يف جهنلا رمتسي يكلو

ةئيبلل ةدحتملا م مألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا اهقلطأ يتلا تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةصاخليومت تارايخب 
ةديدجلا ةحناملا تاهجلاو ٢٠٠٩ويام /رايأ رهش يف مت ام ىلإ رظنلابو . نويلاحلا ءاكرشلاو ،ةيديلقتلا ريغو، 

  .٢٠٢٠ماعل ددحملا فدهلا قيقحت نامضل راسملا سفن يف يضملا نم دب الف ،نآلا ىتح تاحاجن نم هقيقحت 
  .ايبرص نع مليف ضرع ىرج ،نينايبلا نيذه رثإو  - ٨

  ةيميظنتلا لئاسملا  -ًايناث 
  لامعألا لودج رارقإ  -فلأ 

ىرج يذلا تقؤملا لامعألا لودج ىلإ دانتسالاب هاندأ دراولا لامعألا لودج لماعلا قيرفلا رقأ   - ٩
ةقيثولا يفهميمعت   SAICM/OEWG.1/1/Rev.1:  

 .عامتجالا حاتتفا  - ١

 :ةيميظنتلا لئاسملا  - ٢
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 ؛لامعألا لودج رارقإ  )أ(

  .لمعلا ميظنت  )ب(
 .عامتجالا فادهأو تايولوألا ديدحت  - ٣

داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا راطإ يف ةذفنملا ةطشنألا نع ةماع ةحمل   - ٤
 .٢٠١١-٢٠٠٩ةرتفلا يف ةيئايميكلا 

 :يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت  - ٥

 ؛هلامكتساو هضارعتساو يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت ةيلمع هيجوتو مييقت  )أ(

 ؛ذيفنتلل ةينقتلاو ةيلاملا دراوملا  )ب(

  .تاسايسلا لاجم يف ةئشانلاو ةديدجلا لئاسملا  )ج(
  .يحصلا عاطقلا ةيجيتارتسا  - ٦
  .ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل تاريضحتلا  - ٧
  .٢٠١٥ - ٢٠١٣نيتنسلا ةرتفل اهتينازيم عورشمو ةنامألل ةررقملا ةطشنألا   - ٨
  .ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلل تاريضحتلا  - ٩

  .ىرخأ لئاسم  - ١٠
  .عامتجالا ريرقت دامتعا  - ١١
  .عامتجالا ماتتخا  - ١٢

  لمعلا ميظنت  - ءاب
  روضحلا  - ١

نادلبللنويموكحلا نولثمملا عامتجالا رضح  - ١٠ نيتنجرألاو،يسورلا داحتالا :ةيلاتلا   اينيمرأو،   ، 
ايلارتسأو،اينابسإو روداوكإو،  اينابلأو،  ياوغوروأو،ايناملأو ،  ايناركوأو،  ناريإو ،  ةيمالسإلا- ةيروهمج(   (، 
والابو،ناتسكابو ،ياوغارابو ليزاربلاو،  لاغتربلاو،  اكيجلبو،  امنبو،  ننبو،  ناتوبو،  انيكروبو،   ،وساف  
ادنلوبو،يدنوروبو دنلياتو،  داشتو،  وغوتو،  اكياماجو،  ناميلس رزجو،  كوك رزجو،رمقلا رزج و،   ، 
ةيكينيمودلا ةيروهمجلاو،ةيكيشتلا ةيروهمجلاو ،ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمجو ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلاو،   ، 
ةقباسلا ةيفالسوغويلا اينودقم ةيروهمجو،ايروك ةيروهمجو افودلوم ةيروهمجو،  بونجو،   ،ايقيرفأ  
ادناورو،كرمنادلاو اينامورو،  ايبمازو،  نسنف تناسو،  اينيفولسو،ايكافولسو ،نيدانيرغ رزجو ت   ، 
دنليزاوسو،لاغنسلاو نادوسلاو،  مانيروسو،  ديوسلاو،  ارسيوسو،  يليشو،نويلاريسو ،  ايبرصو،   ، 
نوباغو،نيصلاو الاميتاوغو،  انايغو،  اينيغو،  اسنرفو،  اليورتفو ،نيبلفلاو ،  ةيرافيلوبلا- ةيروهمج(   (، 
ناتسزيغريقو،مان تييفو ايتاوركو،  ادنكو،ايدوبمكو ،  راوفيد توكو،  اكيراتسوكو،  ايبمولوكو،   ، 
اينيكو،سابيريكو  ،، ايبيلو بيلو  وتوسيلو،ايناوتيلو ،ايري  يلامو،  ايزيلامو،  رقشغدمو،  رصمو،  كيسكملاو،   ، 
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ةكلمملاو،يوالمو ايناتيرومو،ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا   جيورنلاو،  اسمنلاو،   ،لابينو ، 
ايريجينو،رجينلاو يتياهو،  دنهلاو،  ايراغنهو،  ادنلوهو،  ةدحتملا تايالولاو،  نابايلاو،ةيكيرمألا   نميلاو،   .  

تاهجلل نولثمم عامتجالا رضح  - ١١  ،ةيبوروألا ةيضوفملا: نيبقارم ةفصب ةيلاتلاةيلودلا ة يموكحلا 
، ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ، ةئيبلا قفرمو ةعارزلاو  ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمو ةيملاعلا

، ، ةدحتملا ممألا جمانربو ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل عباتلا ينقتلاو يملعلا يراشتسالا قيرفلاو يداصتقالا  ةئيبلل
، بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعمو ، كنبلاو ثحبلاو   .ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو يلودلا

 The following non-governmental: ةيلاتلا ةيموكحلا ريغ تامظنمللنولثمم عامتجالا رضح   -١٢

representatives were present: Abacus for Communities, Agenda for Environment and Responsible 
Development, All-Ukrainian Association for Youth Cooperation “Alternative V”, Armenian 
Women for Health and Healthy Environment, BaliFokus, Basel Convention Coordinating Centre for 
Training and Technology Transfer for the African Region, Bipro, Center for Environmental 
Solutions, Center for International Environmental Law, Centre de Recherche et d’Education pour le 
Développement, Centre for Environment and Sustainable Development “ECO-Accord”, Centro de 
Análisis y Acción en Tóxicos y sus Alternativas, Chemistry Industry Association of Canada, 
EcoLomics International, Environmental Ambassadors (Ambasadori zivotne sredine), Environment 
and Social Development Organization, Environmental Protection and Sustainable Development 
Society, Environmental Sciences Center EULA-Chile, FluoroCouncil, Global Alliance for 
Incinerator Alternatives, Greenpeace East Asia, Information Technology Industry Council, 
International Chemical Secretariat, International Council of Chemical Associations, International 
Council on Mining and Metals, International Labour Foundation for Sustainable Development 
(Sustainlabour), International POPS Elimination Network, International Society of Doctors for the 
Environment, Pesticide Action Network, Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en 
México, Resource Centre Leskovac, Society of Environmental Toxicology and Chemistry, Swedish 
Society for Nature Conservation, Thanal, United States Council for International Business, Women 

in Europe for a Common Future, WorkSafe, World Chlorine Council, Zoi Environment Network. 
ةيلاتلاتاعومجمللنولثمم عامتجالا رضح   - ١٣ ةكرش ،فظنألا جاتنإلل ايبرص زكرم :  

Construction Specialties, Inc ، ةينادمعملا غنوك غنوه ةعماجو  ،Policy Analysis and Chemical 
Evaluation SPRL ،Sony Ericsson Mobile Communication AB ، ملوهكتس ةعماجو بعللا تاعانص و، 

  .داس يفون ةعماجو ،تسريهمأ ستيسوشاسام ةعماجو ،دارغلب ةعماجو ،ابوروأ يف
  بتكملا ءاضعأ  - ٢

عامتجا تايرجم ىلع قبط   - ١٤  ي ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل يلخادلا ماظنلا نأ امب
م ليدعت عملماعلا قيرفلا هليدعت مزليا  بتكملا ماهمرمتؤملل ةيناثلا ةرودلا يف بختنملا بتكملا ىلوتي ،    
نم اولدبتسا دق رمتؤملا مهبختنا نيذلا بتكملا ءاضعأ نم ًاددع نأ ديب . يلاحلا عامتجالا لالخ ًاضيأ

ةيناثلا ةرودلا تلت يتلا ةرتفلا لالخ ةيميلقإلا م  اعومجم وأ م  : يلاتلا وحنلا ىلعرمتؤملل  اموكح بناج
زوأ ديسلاّلح يسلا لحم زيريب- زيرافلا ودلاف  يشويوريت ديسلا ّلحو ؛)يليش(سلاتروب سولراك د    

زتيب - رغنسيل اناهويةديسلا ت ّلحو ؛)نابايلا(ادوت توكاسيا ديسلا لحم وزيماياه  ديسلا لحم ) ديوسلا( 
روضحلا نم ) لاغنسلا(الليس ييدنإ خيش ديسلا نكمتي ملو ). اينابسإ(سيديراب رابوكسيا روتكيف 

  .يس وماغاف ةديسلا هنع ةباينلاب ترضحو
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  :لماعلا قيرفلا بتكم ءاضعأ ماهم مهؤامسأ ةيلاتلا نولثمملا ىلوت ،كلذل ًاعبتو  - ١٥
  )اينيفولس(نزريإ نافيإ  ديسلا    :سيئرلا  
زيريب -زيرافلا ودلافزوأ ديسلا   :سيئرلا باون     )يليش( 
  )نابايلا(وزيماياه يشويوريت ديسلا       
  )لاغنسلا(يس وماغاف ةديسلا       
رغنسيل اناهوي ةديسلا       زتيب -    )ديوسلا( 

  .ررقُملا ماهم وزيماياه ديسلا ىلوتو  - ١٦
  لمعلا ميظنت  - ٣

قئاثوو لمع قئاثو هيلع ًاضورعم ناك ،يلاحلا عامتجالا يف هلامعأب لماعلا قيرفلا عالطضا نابإ   - ١٧
ريرقتلا اذهل  سماخلاقفرملا يف درتو . عامتجالا لامعأ لودجيف ةجردملا دونبلا فلتخمب قلعتت ةيمالعإ 

قفو تبت    .لامعألا لودج دونبل ًار ،قئاثولا كلتب ةمئاق
ةعاسلا نم ،عامتجالا مايأ نم موي لك ةماع تاسلج يف لمعلا ىلع لماعلا قيرفلا قفتاو  - ١٨  
ةعاسلا ىلإ ٠٠/١٠ ةعاسلا نمو ٠٠/١٣  ةعاسلا ىلإ ٠٠/١٥  ديعاوملا هذه لدعت نأ ىلع ٠٠/١٨   ،

، نأو ءاضتقالا بسح نأ ىلع ًاضيأ لماعلا قيرفلا قفتاو . ةريغصلا ةقرفألا نم ايرورض هاري ام ئشني 
تبلُط اذإ الإ طقف ينورتكلإلا اهلكشب قئاثولا عزوت نأو ،ًايقرو  ال ًاعامتجا يلاحلا عامتجالا نوكي
  .اهنم ةيقرو ةخسن

  عامتجالا فادهأ نأشب تانايب  - ٤
نم تاعومجم مساباوملكت نيلثمم ةدع مهنيب نم ناك و ،ةماع تانايبب نيلثمملا نم ددع ىلدأ  - ١٩  

عامتجالا لالخ شقان. نادلبلا  تاعوم . تس يتلا لئاسملا تانايبلا تلوانتو  ا مساب تانايب ًالوأ تيقلأو
ولثممو نادلبلا ىدارفولثمماهاقلأ تانايب اهتلت ،نادلبلا نم ةيميلقإلا  تامظنمو ةيلود ةيموكح تامظنمل ن   

  .ةيموكح ريغ
جهنلاب لماكلا مهمازتلا نع ءاضعألا هلودو يبوروألا داحتالا مساب اوثدحت نيذلا نولثمملا برعأو   - ٢٠

ًاماه ًارود يدؤيس يذلا يلاحلا عامتجالا ميظنت يف اوكراش نم عيمج ىلإ ركشلاب اومدقتو ،يجيتارتسالا 
ةجاح كانه نإ نولثمملا لاقو . رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلل دادعإلا راطإيف  مدقتلا ع بتت حيتي غالبإ ماظن عضول

تايلمعلا هب موقت يذلا لمعلا رابتعالا يف ذخؤي نأ ىلإ اوعدو ،يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف زرحملا 
يتلا رزآتلاب ةقلعتملا تاررقملاب نولثمملا بحرو. اهنيب اميف رزآتلا عيجشت ىلإو ،ىرخألا ةيلودلا كوكصلاو  
ا يف فارطألا تارمتؤم امتعا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافت د

تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطت ب ةقلعتملامادرتور ةيقافتاو ،دودحلا 
الخ ،ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتس ةيقافتاوةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ ل ، 

ةريخألا ا  بحر ماتخلا يف و .رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا يف ةرشابم تاررقملا هذ ماهسإلاىلإ اوعدو . اعامتجا
ةيئايميكلا داومل اليومت تارايخب ةينعملا ةيرواشتلا ةيلمع لا نع ةرداصلاةيماتخلا ةقيثولاب ًاضيأ نولثمملا 

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سليئانثتسالا ةرودلانم لك اهيف رظن تس يتلاو ،تايافنلاو  ىدتنملا /ة
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رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلاو،يملاعلا يرازولا يئيبلا تللا،  مدع ةيمهأ ىلإ اوهونو . ٢٠١٢ماع يف نادقعتس ن ا 
  .تاشقانملا كلتقابتسا 

ةيقيرفألا نادلبلا ةعومجممسابنيلثمملا دحأ ثدحتو   - ٢١ يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت نأ دكأف،   رمي  
ةيلام دراوم ريفوت متي مل ام ٢٠٢٠ماع فادهأ ىلإ لوصولا نكمملا ريغ نمو . ةيمهألا ةديدش ةلحرمب  
نم لثمملا رذح كلذلو . ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا ةزيكر وه مادتسملا ليومتلا نأل ًارظن ةمادتسم

داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل ةيملاعلا لمعلا ةطخىلإ ةئشان ةديدج ةيتاسايس لئاسم ةفاضإ   
لاومألا صيصختنودب ةيئايميكلا  ةلصلا تاذ ةطشنألا ذيفنت نامضلاهل ةمزاللا  ةئبعت ىلإ نيحناملا اعدو .  

ذيفنتلا لجأ نم ا  يتلا ميلاقألا نم ةدحاو ايقيرفأ تناك دقو . ؤبنتلا نكميو ةمئالمو ةيفاك ةيلام دراوم
ملا نمىوصق ةدئافتدافتسا  ةرتف ديدمت يرورضلا نم و. ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب راطإ يف ةعقاولا عيراش 

نأل ًارظن ،ىدملا ةديعبو ةمئاد ليومت ةيلآ ءاشنإ نيح ىلإ ينامئتسالا قودنصلاو جمانربلا اذه لمع 
قتنا ةلحرمب ايتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا تاجايتحا ةيبلت هنكمي ال هدحو جمانربلا  اداصتقا رمت ناك دقل . لا 

ةيملاعلا ةئيبلا قفرم دراومل سماخلا ديدجتلا نم ءزجك ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل ليومتلا صيصخت 
سداسلا ديدجتلا دنع هعيسوت متي نأ بجي ةيئايميكلا داوملا ىلع زيكرتلا لاجم نأ امك ،هب ًابحرم ًاروطت 

ًادهاج ىعسيسو يجيتارتسالا جهنلا فادهأ قيقحت نامضب لِّثمملا هيلإ يمتني يذلا ميلقإلا مزتليو. دراوملل  
  .مامألا ىلإ تاشقانملا عفدل

نإ ،يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ نادلب ةعومجم مسابًةثدحتم ،تالثمملا ىدحإ تلاقو   - ٢٢  
جه نلا يف ةحلصملا باحصأ عيمج ةوعدل عامتجالا اذه اهرفو يتلا ةصرفلا منتغي نأ بجي لماعلا قيرفلا

جمانرب اهققح يتلا تاحاجنلاب ةلثمملا تداشأو . ٢٠٢٠ماع فادهأ قيقحتب ًاددجم دهعتلل يجيتارتسالا 
ةدحتملا ممألا رمتؤم يف نولثمملا ا   ًاملع طاح  دقعيس يذلا ةمادتسملا ةيمنتل لي نأ تحرتقاو ةعيرسلا ةيادبلا

ماع يف ،ليزاربلاب وريناج يد وير يف معد ةلصاوم ىلع ةحلصملا باحصأ عيمج تثحو. ٢٠١٢،   
قيرفلا نأ ىلإ تراشأ ا . ينامئتسالا هقودنصو جمانربلا  أ الإ ةيرواشتلا ةيلمعلا جئاتنب اهرارقإ مغرو

ةليسو نأشب ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا ىلإ ةددحم تاحرتقم ميدقتل ةصرف هيدل لماعلا 
يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلل حامسلا املاو ةينقتلا ةدعاسملا ميدقتل ةيلبقتسم  ا أش نم يتلا ةيلا اداصتقا رمت  
ماع فادهأ قيقحت نم لاقتنا ةلحرمب نع ةلثمملا تربع ةيميلقإلا تاعامتجالا ىلإ ةراشإلابو . ٢٠٢٠ 

هذه لثمل نإ تلاقو ٢٠١١ماع امنب يف يميلقإلا عامتجالا دقعل اهمعد ىلع اينابسإ ةموكحل اهركش   
  .يجيتارتسالا جهنلا لمعل ةريبك ةيمهأ تاعامتجالا

ام عم ،هميلقإ نإ ،ئداهلا طيحملاو ايسآ نادلب ةعومجممسابًاثدحتم ،نيلثمملا دحأ لاقو   - ٢٣ هب زيمتي   
نم ديدعلا كانه نأ ىلإ ًاريشم ،ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل ةيمارلا دوهجلا زيزعتب مزتلم ،تايولوألا عونت نم 

لثمملا عباتو. ةيئايميكلا داوملا ةرادإ نيسحتل تاعيرشت تلمكتسا وأ/و ًارخؤم تنس يتلا نادلبلا هنإ ًالئاق  
 ثحو، ءالطلايف صاصرلا مادختساب قلعتملا لمعلل  ةيلاعةيولوأ  هميلقإ يلوي ةئشانلا لئاسملا نيب نم

صلختلا ىلع يلودلا عمت  مادختسا نم يروفلاا قيرفلا لثمملا اعد ،ليومتلاب قلعتي اميفو. صاصرلا   
ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب ليومتديدمت يف رظنلا ب رمتؤملا ةيصوت ىلإ لماعلا قاطن عيسوت ىنستي يك  مخزلا  

ىلعدعب لصحتمل يتلا نادلبلا كلت لمشيل بستكملا  اذه يدؤي نأ يف هلمأ نع ربع ،ماتخلا يفو . ليومتلا  
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جهنلا ةيمهأ ىلإ ةراشإلا متت نأو ةيئايميكلا داو ملا ةرادإ لاجم يف يلودلا نواعتلا زيزعت ىلإ عامتجالا
  .ةمادتسملا ةيمنتللةدحتملا ممألا رمتؤم يف يجيتارتسالا 

جمانربلا سيئر هفصوب ًاثدحتم )وافلا(ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم لثمم نيبو   - ٢٤  ،
ذنم هروطت ةيفيكو كرتشملا جمانربلا لمع ةيفيك ،ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل تامظنملا نيب كرتشملا  
ةدحتملا ممألا جمانرب نأو  ةكراشم ةمظنم حبصأ دق يلودلا كنبلا نأ ىلإ ًاريشم ،رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا
عوطت دق كرتشملا جمانربلا نإ لثمملا لاقو . جمانربلا ىلإ مامضنالل ةيئاهنلا لحارملا ىلإ لصو دق يئامنإلا

يف رمتسيس هنأو ةئشانلا ةيتاسايسلا لئاسملاب قلعتملا لمعلا يف يدايق رودب مايقلاب ر متؤملل ةيناثلا ةرودلا يف
  .قيسنتلاب قلعتت هفئاظو ىدحإ نألًارظن ،ددصلا اذه يف لمعلا 

  .تامظنملاو نادلبلا ىدارفل نيلثمم نم تانايب تمدق كلذ دعب  - ٢٥
تلظيتلا يعاسملاىل ع ةنامألل مهركش نع ،اوثدحت نيذلا نيلثمملا عيمج ربعو  - ٢٦ ةرودلا ذنم اهلذبت    

نتساك  ديسلا نييعتب مهنم ديدعلا بحرو. يجيتارتسالا جهنلا ةيلمعب مهمازتلا اوددجو رمتؤملل ةيناثلا
جهنلل ًةقسنم ودارافلا رونويل ةديسلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربب ةيئايميكلا داوملا عرفل ًاسيئر 

  .يجيتارتسالا
ضوافتلاو تاسايس لاعضو  نم لقتني يجيتارتسالا جهنلا نأب هداقتعا نع نيلثمملا دحأ ربعو  - ٢٧

ىلإ ا  بلطتي يذلا رمألا ،اهذيفنتأشب جهنلا ذيفنتل ةلمتحملاو ةحاتملا صرفلا ديدحت وحن زيكرت لاليوحت   
ديعص لا ىلع ذيفنتلا دوهج نيلثمملا نم ددع فصو ،ددصلا اذه يفو. ًةيلاعف رثكأ ةروصب يجيتارتسالا
  .ينطولا

نادلبلا نأل ًارظن ،ا   - ٢٨  اجايتحابو نادلبلل ةيداصتقالا عاضوألاب مامتهالا نيعتي هنإ رخآ لثمم لاقو
داوملل ةميلسلا ةرادإلا ذيفنتب رمألا قلعتي امدنع ةئفاكتم ريغ عاضوأب ًابلاغ عتمتت ةيمانلاو ةمدقتملا 

ةكرتشملا تايلوؤسملا أدبم كاردإ عم ةلثاملا تايدح تلل لولح داجيإل ةيولوألا ءاطعإ بجيو. ةيئايميكلا
هيدل نوكت نأ ىلإ لماعلا قيرفلا رخآ لثمم اعدو . ةيمانلا نادلبلا تاردق ءانب ًادج مهملا نمو. ةتوافتملا
. حيحص لكشب ةيئايميكلا داوملا ةرادإل لئاسو ىلع ةيمانلا نادلبلا لوصح نامضل ةددحمو ةحضاو ةيؤر

جمانربب اهلامكتسا متي نأو ةفافشو ةيوق نوكت نأ دبال رمتؤملا اهدمتعيةيلام ةيلآ يأ نإف ددصلا اذه يفو   
  .ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا لفكيو ةطشنألا ذيفنتل تاردق نادلبلل رفوي لمع

٢٩ -   ، رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا دقعل ةمزاللا سسألا عامتجالا اذه يسر  ي نأ مهملا نم نإ نالثمم لاقو
ماع فادهأ ىلإ لوصولل دوهجلا قيسنت ديعص ىلع ةمساح نوكتس ةرودلا كلت نأ ىلإ ني شم ٢٠٢٠ري 
ةيادبلا جمانربل ةعباتلا عيراشملا حاجن نإ امهدحأ لاقو . يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت ريوطت ةلصاوم لالخ نم
ةدايز ىلع ةحنامل ا تاموكحلا عجشي نأ يغبني نيددعتملا ةحلصملا باحصأ لمع زفح ديعص ىلع ةعيرسلا

ةيمانلا نادلبلا يف ةيتاوم ةئيب ءانب يف تدعاس يتلا عيراشملاب ًابحرم ،ةيلاملا ا  ةرتف ديدمت ىلإ اعدو . امهاسم
ريفوتل لجألا ةليوط ةيملاع ةيلام ةيلآ ءاشنإل ةجاح كانه نأل ًارظن ينامئتسالا هقودنصو جمانربلا لمع 

م لبقتسم نامضل ا  مومسلا نم لاخومادتس ؤبنتلا نكمي لاومأ.  
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  فادهألا قيقحتو تايولوألا ديدحت  - ًاثلاث
دنبلا اذهل هميدقت دنع،سيئرلا حرش  - ٣٠ يف نيبم وه امك ،عامتجالل ةماعلا هتاعقوتو هططخ ،   

  .)SAICM/OEWG.1/2(ةيروصتلا ةركذملا 
  .ةمدقملا تامولعملاب ًاملع لماعلا قيرفلا طاحأ  - ٣١

ةرتفلل ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا راطإ يف ةط شنألل ماع ضرع  -  ًاعبار
٢٠١١  - ٢٠٠٩  

، ميدقت ىدل  - ٣٢ دنبلا اذه ةنامألا لثمممدق  يجيتارتسالا جهنلا راطإ يف ا    علطضملا ةطشنألل ًافصو  
ةنامألا ةركذم يف تدرو امك ٢٠١١ - ٢٠٠٩ةرتفلل   ،)SAICM/OEWG.1/3(.  

تاعومجم مساباوثدحت نوديدع مهيف نمب ،نيلثمملا نم ددع هجو ،كلذ تلت يتلا تاش قانملا يفو  - ٣٣  
 علطضت تناك يتلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإ زيزعتو يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت ةطشنأ ىلإ هابتنالا ،نادلبلا نم

رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا ذنم ينطولاو يميلقإلا نييوتسملا ىلع ةيعانصلا تاسسؤملا ا  . نم ديدعلا بحرو
ىتح تدقع يتلا تاعامتجالا نيفصاو ،يميلقإلا ىوتسملا ىلع ةنامألا هب تعلطضا يذلا لمعلاب نيلثمملا 
ةشقانمو ءارآلا لدابتل ًاربنم ترفو ا   وكل ًارظن يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتل ةريبك ةيمهأ تاذ ا  أب نآلا

، رمتؤملا تارود يف ،لاثملا ليبس ىلعةكراشملا كلذب تززعف ،ةيليصفت ةروصب ةددحم لئاسم نع اوربعو .  
  .ةيميلقإلا تاعامتجالا ميظنت يف نيكراشملا عيمجل مهركش

ةرتفلا لالخ اهتلذب يتلا دوهجلل ةنامألا ىلع ىنثأو ةمدقملا تامولعملاب ًاملع لماعلا قيرفلا طاحأ   - ٣٤
  .رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا ذنم

  يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت  - ًاسماخ
  هلامكتساو هضارعتساو يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت ةيلمع هيجوتو مييقت  - فلأ

  يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف زرحملا مدقتلا نع غالبإلا  - ١
ميدقت ىدلةنامألا ةلثممتضرع   - ٣٥ دنبلا اذه  ًاماعًافصونمضتت يتلا ةنامألا ةركذم  ،  يتلا لامع ألل  

 )SAICM/OEWG.1/4( يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف زرحملا مدقتلا مييقتل دادعإلا راطإ يف ةنامألاتماق ا 
اهعيمجت مت يتلاةيلوألا تانايبلاو ساسألا طخ تانايببةقلعتملا ةيمالعإلا قئاثولا و غالبإلا ةادأ مادختساب    
مب ،ةينورتكلإلا تامظن ملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو تاموكحلا نم ةعا تانايبلل زجوم ىلإ ةفاضإلا
ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا نم ةمدق ملاتامولع ملا، وةيموكحلا ريغ
يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يفزرحملا مدقتلا نع نيذلا ةحلصملا باحصأ ىلإ ركشلاب ةنامألا ةلثمم تهجوتو .  

ةرودلا ذنم م   تانايبعيمجت مت دق هنأ ىلإ تراشأو ،رمتؤملل ةيناثلاانايب نع اوغلبأ ةقوثومساسألا طخل     
نيرشعلا تارشؤملا نم ةعبسبةصاخ ةيلوألا ةيتاسسؤملا تابيترتلا نع تامولعم اهمظعم مدقيو  اميفو . ، 
،اب قلعتي ريرقتلل ةعوم  ةيقبتملا تارشؤمل  نم ًاددع تدس دق لوألا يلحرملا ا ةيلوألا تانايبلا نإف
ألا ةرملل ترفووتارغثلا نم دحلاب ةقلعتملا تارشؤملا اميس  ال ،ىرخأ تارشؤمل ةنراقم تانايب ىلو، 

 ، عورشملا ريغ يلودلا راجتالاوتامولعملاو فراعملاورطاخملا ىلع زّكر دق ريرقتلا نأ نم مغرلا ىلعو . ، 
نمضتيس رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا ىلإ مدقيس يذلا زرحملا مدقتلا نع ريرقتلا نإف ةيمكلا تامولعملا تامولعم ، 
  .ًاضيأ ةيعون
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نيب كرتشملا جمانربلا مساب ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم لثمم ثدحت ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو   - ٣٦
يف جمانربلا ةطشنأ ضرعت ةيمالعإ ةقيثو ىلإ هابتنالا ىعرتساف ،ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل تامظنملا 

قيسنت يف هتطبار ا نيلثمملا دحأ طلسو. يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت  موقت يتلا ةطشنألا ىلع ًاضيأ ءوضلا  
  .يجيتارتسالا جهنلاب قلعتت لامعأ نم ةيئايميكلا تاعانصلا عاطق هب موقي ام

فدهلا قيقحت وحن زرحملا مدقتلا سايق ىلإ يمارلا قيقدلا غالبإلا نأ ىلع نيلثمملا نم ديدعلا ددشو   - ٣٧
رينتسي مساح٢٠٢٠ماعل ددحملا    رمأ تاءارجإ نم هذختي اميف رمتؤملا هب  تايدحتلا نوكردي م .    إ اولاقو

ددع يف ضيفخت يأ ءارجإ ىلع نوقفاوي  المهنكل ،غالبإلا ىلإ ذيفنتلا نم دراوملا ليوحت اهحرطي يتلا 
ةادأ رفوت نيرشعلا تارشؤملا نإ نادلبلا نم ةعومجم مساب ثدحتي وهو نيلثمملا دحأ لاقو . تارشؤملا
ال دق اهنكل ،يملاعلا ىوتسملا ىلع يجيتارتسالا جهنلا طاشندصرل ةيوق اذه ناك اذإ امم دكأتلل يفكت   

مهفل ةمزال نوكتس ةيناثلا غالبإلا ةلوج نإ ىرخأ ةلثمم تلاقو . ٢٠٢٠ماع يف  ال مأ ققحتيدق فدهلا 
ي ال اهدلب نكلو ،تارشؤملا ا  مييقت ةيلمعل  فده ديدحتب ةيصوت يأ دييأت عيطتسلمعت يتلا ةقيرطلا

  .ذيفنتلا ديعص ىلع مدقتلا
يماع نع تانايبلل يلوألا عمجلا جئاتن نأشب تمدُق يتلا تامولعملا نإ نيلثمملا دحأ لاقو   - ٣٨

اهفصو يتلاو ٢٠١٠ و٢٠٠٩ مييقتل ًاساسأ لكشت نأ يف هلمأ نع برعأو ،ةديفم تناك ‘‘تاطقلب’’،   ،
ةيلاحلا ةيعونلاو ةيمكلا تامولعملامادختسا قيرط نع كلذو ،مدقت نم زرحأ امل ديفم لاؤس ىلع ًادرو .  

ةيلاحلا ةيمكلا تانايبلا لامعتسا قيرط نع م   يقي نأ نكمي مدقتلا ناك اذإ امع هسفن لثمملا هحرط
ةادألا هذه مادختساب ةيفاضإلا تاباجإلا نأب ةنامألا ةلثمم تركذ ،ةيعونلا تانايبلل لضفألا مادختسالابو 

مدقت نأ ا  ةيداشرتسا جئاتنأش نم تاهاجتالا نم ديزملا زاربإ ًاضيأ نكمملا نم نوكي نأ يغبنيو .  
 ، طيحملاو ايسآ ةقطنم نم تانايبلا نم ديزملا ىلع لوصحلا ةرورض نم مغرلابميلاقألا نيب تافالتخالاو  

  .ةصاخ ةفصب ،ايقيرفأ نمو ئداهلا
ةادألا ةمدختسم تباجأ دق طقف نادلبلا ثلث نأ نم مهقلق نع نيلثمملا نم ديدعلا برعأو  - ٣٩  

نم نأ رخآ ددع ىأرو ،يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت نع غالبإلا ريسيتل ةنامألا ا   روط يتلا ةينورتكلإلا
تناك اذإ امم دكأتلل تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةلصلا تاذ تايقافتالا تانامأب لاصتالا يرورضلا 

جهنلاب ةصاخلا ةباجإلا تالدعمل ةيواسم ا لا تانايبلا عمج ةيلمع يف ةباجإلا تالدعم  موقت يت
نم ديزملا رشن ىلع دعاست نأ ا . يجيتارتسالا  أش نم ةيفاضإ تانايب مدقت نأ تانامألا هذهل نكمي امبرو
  .درلا تالدعم نيسحتل ًاقرط حرتقت نأ وأ ،تارشؤملا

، ريصقتب ةنامألا حرتقم نأشب تالؤاست نيلثمملا نم ديدعلا راثأ   - ٤٠ نيتنس حبصتل غالبإلا ةرود
ةطبترملا بعاصملا ضعب دوجو نع  نيلثمملا دحأ دافأو. دراوملا نم تاجايتحالا ىلإ هابتنالا نيهجوم

نأو تاباجإلا لدعم ضافخنا يف تمهسأ امبر ةادألا هذه نإ ًالئاق ،غالبإلل ةينورتكلإلا ةادألا لامعتساب 
ناكمإلاردقب ةلاعف اهلعجل اهصحف يف يضملا بجاولا نم  .  

تارشؤملا نأ ىلإ ًاريشم ،ةطشنألا نع ًايليمكت ًاريرقت مدقتس هتمظنم نأ نيلثمملا دحأ ركذو   - ٤١
  .اهلمكأب ةبسانم تسيل
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كلتل ةدعاسم مدقت نأ ةنامألل نكمي هنأب ةنامألا ةلثمم تركذ ،تريثأ يتلا اياضقلا ىلع ًادرو   - ٤٢
ةنيع ىلع لوصحلاو غالبإلا نيسحت ىلإ يدؤي امم ،ةاد ألا هذه مادختسا يف لكاشم تهجاو يتلا نادلبلا
ناتنس ا . عقاولل ًاليثمت لضفأ  دم ةرودب أدبيس غالبإلا ةرودب قلعتملا ةنامألا حرتقم نأ تحضوأو
ثالثلا تارودب كلذ دعب لصاوتت مث ،رمتؤملل مدقي يذلا لوألا ريرقتلا دادعإل ) ٢٠١٠ - ٢٠٠٩(
حمسي نأو ةينمزلا دويقلا ةأطو نم ففخي نأ كلذ نأش نم هنأو . ٢٠١١ ماع نم ًارابتعا ةيلصألا تاونس
  .مييقتلل ةحاتملا تانايبلا نيسحت ىلع زكرت نأب ةنامألل

ةرتفلا ةيطغت ىلع ةيئدبملا غالبإلا ةرتفرصتقت نأ ىلع لماعلا قيرفلا قفتاو   - ٤٣  ٢٠١٠ - ٢٠٠٩ ،
ماع نم ًارابتعا تاونسلا ةيثالثلا غالبإلا ةرودذفنت نأ ىلع  نم هنأل ًارظن هنأ ،كلذ ىلإ فاضيو . ٢٠١١ 

ىلع قيرفلا قفاو دقف ٢٠١٢ماع نم يناثلا فصنلا لبق رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا دقعنت نأ لمتحملا ريغ   ،
ةفاضإ وأ ميدقت نم ةحلصملا باحصأ نم ديزملا نيكمتل ةينورتكلإلا ةادألا ىلإ لوخدلا ذَف  ن م حتف ةداعإ

غ دعوم يف م  يناثلا نوناك ةياانايب  ٢٠١٢رياني /هتيا.  
  ةيملاعلا لمعلا ةطخ ىلإ ةطشنأ ةفاضإ  - ٢

ةفاضإل ارسيوس ةموكح نم مدقملا حرتقملا نأ ىلإ ةنامألا ةلثمم تراشأ ،دنبلا اذه ميدقت دنعو  - ٤٤  
يف م دق ناك ةيملاعلا لمعلا ةطخل ديدج لمع لاجمك ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلا   دُق

داوملاب قلعتتف ،ةيملاعلا لمعلا ةطخ ىلع ةحرتقملا ةيناثلا ةفاضإلا امأ . رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا ءانثأ لصألا
عامتجالا ءانثأ تعضو دق تناك يتلاو ،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود ءانثأ ةرطخلا 

  .يجيتارتسالا جهنلا نأشب عبارلا يقيرفإلا يميلقإلا
٤٥ -  ، نيلثمملا مظعم برعأكلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو ةملكلا اوذخأ نيذلا  جاردإ مهدييأت نع    

ءانثأ نولثمم ا   مدَق  ت يتلا تاليدعتلا ةاعارم عم ،ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف نيلا  ا نيذ  قلعتت ةطشنأ
ةيضاملا رهشألا لالخ تدق  تاليدعت مهيدل نوك ي دق هنأ مهضعب فاضأو .ع يتلا ةيميلقإلا تاعامتجالا

نأشب يراجلا لمعلا ةاعارم ةيمهأ ىلع دكأ مهنم ًاددع نأ ديب . ةطشنألل ةحرتقملا ةمئاقلا ىلع ةددحم
نأ نيلثمملا دحأ دكأو .ةيجاودزالا يدافت يرورضلا نم نإ اولاقو ثحبلا طاسب ىلع ةحورطملا اياضقلا  
رظنلا نأو ةديدج لمع تالاجم ثادحتسا ىلإ  ةراشإ يأ نمضتت مل ةيملاعلا ةطخلا يف ةطشنأ جاردإ ةيلمع
ًاقيقدًاضارعتسا بلطتي ةديدجلا لمعلا تالاجم يف ةطخلا نم فلأ لودجلل   .  
ةيمانلا نادلبلا ىلإ معدلا ميدقت ،نادلبلا نم ةعومجم نع ةباين ثدحتي وهو ،نيلثمملا دحأ بلطو   - ٤٦
ناكمب ةيمهألا نم نأب نورخآ حرصو . رطاخملا ةرادإ تاودأ ريوطتو تاردقلا ءانبو ،ةيونانلا داوملا ةرادإل
ىلع ةيونانلا داوملا تاريثأت مهف ةدايزل ةيمارلا دوهجلاب مهدحأ بحرو . رطاخملا تانايبو تامولعملا مساقت
نيتيئيبلاةمالسلاو ةحصلا نأشب لمعلا تاقلحب ددصلا اذه يف ًاب    حر  م ،تامولعملا مساقت قيرط نع كلذو  

يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمو ) راتينوي(ث حبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعم اهيرجييتلا يعولا ةدايز 
  .يداصتقالا ناديملا

ةطشنأ جاردإ نم نكمتلا لبق ليلحتلا نم ديزملا ىلإ جاتحي رمألا نأب نيلثمملا دحأ حرص   - ٤٧
داوملا ةيضق هيلع يذل ا جضنلا نم تسيل ةيضقلا هذه نأ كلذ ،ةيملاعلا ةطخلا يف ةيونانلا ايجولونكتلا
كلذب ةلص تاذ تاعيرشت ةغايصو ةميلسلا ةرادإلا يف ةريبك تاربخ باستكا مت ثيحةرطخلا لاقو . ، 
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مل يذلا تقولا يف ةيملاعلا ةطخلا راطإ يف ةديدج لمع تالاجم يف رظنلا هناوأل قباسلا نم هنأ رخآ لثمم 
  .لماكلا ذيفنتلا ةلحرم ىلإ تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا هيف لصت

ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود لخاد ةرطخلا داوملا نأشب لمعلا لصاوت نأب نيلثمملا دحأ حرص  - ٤٨  
لحل لمعي نأ يجيتارتسالا جهنلا عمت لإلاو  ا نكمي يتلا ةقيرطلل ديج جذومنك ضهني ةينورتك
يميكلا داوملا نيب ةمهملا ةلصلا زربأ دق كلذ نأب رخآ حرصو؛لكاشملا بحرو . تايافنلا ةرادإو ةيئا 

عجش   ي فوس كلذ نأ ثيح ،ةيملاعلا لمعلا ةطخ ىلإ ةيضقلا هذه نأشب ديدج لمع لاجم ةفاضإب مهدحأ
ةيئابرهكلا تايافنلاب قلعتت تاردابم ذاختا ىلع نيرخآلا ةحلصملا باحصأو ةعانصلا رئاودو تاموكحلا  
  .يجيتارتسالا جهنلا فادهأ معدل ةينورتكلإلاو

رمتؤملا هدمتعا يذلا ءارجإلاب ،نادلبلا نم ةعومجم نع ةباين ثدحتي وهو ،نيلثمملا دحأ بحرو  - ٤٩  
نامضوحن ةمهم ةوطخ لثمي يذلاو ،ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف ةديدج ةطشنأ جاردإب ةيناثلا هترود ءانثأ   
 مييقتمهملا نم نإ رخآ لاقو . اهثيدحت ةمادتساو ،ةطخلا يف ًالماك ًاساكعنا ةئشانلا اياضقلا ساكعنا
  .ةيفيلاكتلا اهتيلاعفو اهتيمهأ ةصاخ ةفصبو ،ءارجإلا يف ةدراولا ريياعملا ءوض يف ةحرتقملا ةطشنألا

يف ًامدق يضملل ةحرتقملا تاءارجإلا ثحبلصف ةبوعص ىلإ هابتنالا نيلثمملا نم ددع  هجوو  - ٥٠  
لاجم يف ةئشانلا ةديدجلا لئاسملا ةشقانم نع ةماعلا ةسايسلا  ةحرتقملا ةديدجلا ةطشنألا ةفاضإ   ةطخلا ىلإ 
يف رظنلل ةمدختسملا ةيجهنملا نأشب تاحيضوت ميدقتىلإ نيلثمملا دحأ اعدو  .ةيملاعلا  ةطخلاىلإ تافاضإلا  

ةئشانلالئاسملاوةيملاعلا  لاجم يف   نيب طلخلا نم نيلثمملا نم ديدعلا رذحو ،ةسايسلا  ضعب حرتقاو .نينثالا   
اهلصف مت نإو ىتح ،يملاع ج ألا رمتستنأ نيلثمملا   عابتا يعدتست يتلا عيراشملاب ةقلعتملا ةيلودلا ةطشن

  .ةيملاعلا ةطخلاىلإ اهمضو  ةسايسلالاجم يف ةئشانلا لئاسملا نع 
دعب دنبلا اذهل هثحب فانئتسا ىلع لماعلا قيرفلا قفتا  - ٥١ دنبلا ثحب نم غارفلا    ).ج( ٥ 
يف قفاوت ىلإ لصوتلا نم نكمتي ملو ،لامعألا لودج نم ) ج (٥دنبلا يف لماعلا قيرفلا رظن   - ٥٢

رظنلا ةلصاومل )ايلارتسأ(ليفر يراب ديسلا  ةسائرب، ةعماج ةنجل نيوكت ىلع قفتا مث نمو ،هنأشب ءارآلا  ،
  .مامألا ىلإ يضملل قيرط داجيإو لئاسملا كلت يف

  .ريرقتلا اذهل عبارلا قفرملا يف لامعألا لودج دنب يف ةنجللا رظن عئاقو درتو  - ٥٣
ةبسنلاب ةمهمو  ةعونتم اطاقن تراثأ تاشقانملا نأ ةنجللا سيئر دروأ ،دنبلا يف ةنجللا رظن رقعو  - ٥٤
 حرطو. لماعلا قيرفلا يف ايلاح رظنلل عضخت يتلا ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةديدجلاو ةئشانلا لئاسملا عيمجل

جهنلا لمع يف راركتلا بنجتو ةحرتقملا ةطشنألا مئاوق طيسبت ةرورض اهنيب نم تاحرتقم نولثمملا 
ةسارد ةرورضو ؛تاسرامملا لضفأ ةاعارم عم  ةحرتقملا تافاضإلا بيرجتو ؛لبقتسملا يف يجيتارتسالا
  .ةيفاك ةسارد رطاخملاو ىودجلا يتلأسم

ةطخ يف ةديدج ةطشنأ جاردإ نأشب  ررقم عورشم نمضتت عامتجا ةفرغ ةقرو سيئرلا مدق  - ٥٥
، ا لمعلا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلاب ةقلعتملا ةطشنألا جاردإ رمتؤملا ىلع اهيف حرتقا ةيملاعل
لإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايحةرود نمض ةرطخلا داوملاب ةلصتملا ةديدجلا ةطشنألاو ةعنصملا يف ةينورتك  

  .ةيملاعلا لمعلا ةطخ
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ةشقانم ةيناكمإ مدعلًارظنو  - ٥٦ ،  ببسب ةيليصفت ةشقانم عامتجالا ةفرغةقرو ىوتحم    تقولا قيض
نيب قاستا دوجو نامضل ةنامألا ىلإ ةيطخ تاقيلعت نوبغارلا نولثمملا مدقي نأ ىلع لماعلا قيرفلا قفتا 

  .ررقملا عورشم يئزج
جاردإ نأشب ١/١-ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ررقم ريرقتلا اذه نم لوألا قفرملا يف دريو   - ٥٧  ،

  .لماعلا قيرفلا اهدمتعا يتلا ةغيصلابةيملاعلا لمعلا ةطخ يف ةديدجلا ةطش نألا
  ذيفنتلل ةينقتلاو ةيلاملا دراوملا  - ءاب

  ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب نأشب لامكتسا  - ١
ةثدحم تامولعم نمضتت يتلا ةنامألا تاركذم ،دنبلا اذهل اهميدقت دنع ،ةنامألا ةلثمم تضرع   - ٥٨

 ىلع SAICM/OEWG.1/INF/12/Rev.1و SAICM/OEWG.1/5(هتلاح نعو ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب  نع
ربمفون /يناثلا نيرشت رهش دعب لاومألا فرص ةلأسم ةجلاعم ةرورض ىلإ هابتنالا ةلثمملا تعرتساو. )يلاوتلا

عيراشملا راطإ يف ةيراجلا ةطشنألا عيمج مامتإ ىنستي يك ٢٠١٣ جمانربلا ةظفاحيف ةجردملا،   .  
ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب ةيمهأب اوثدحت نيذلا نيلثمملا عيمج مّلس ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا ءانث أو  - ٥٩

رارمتساو ،ينامئتسالا قودنصلل ةيلاملا تامازتلالا ديدمتب حامسلاب ةنامألا نم مدقملا حرتقملا اوديأو 
قيرفلا نأب نيلثمملا نم ريثك لا حرصو. ةيلاحلا ةطشنألا عيمجل لماكلا ذيفنتلا نامضل لاومألا نع جارفإلا

ةمئاد ليومت ةيلآ ءاشنإ كلذ يف امب ،ءاطبإ نود لجألا ةليوطلا ةيلاملا تابيترتلا ةشقانم ءدب ىلإ جاتحي لماعلا 
لاقتنا ةلحرمب ا  مل جمانربلا كلذ نأ ىلإ نيلثمملا دحأ راشأو . اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا مدخت

؛نادلبلا نم ريثكلا يف ةينيكمت ةئيب ريفوتل ريثكلا مدق دق هنأو ،لماكلا ذيفنتلا ليومت ًاد بأ هنم ضرغلا نكي
حرصو . ةيلآلا هذه لثم ءاشنإ متي نأ ىلإ هديدمتو ًايفاك ًاليومت هليومت يغبني هنأب نيلثمملا نم ديدعلا حرصو

ادلبلل ةبسنلاب مساح   هجوأ نم يناعت يتلا ةيمانلا ن رمأ ليومتلل ةرقتسم ةيلآ دوجو نأب نيلثمملا دحأ
، بلطتييجيتارتسالا جهنلا ذيفنت نأو ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإ ناديم يف فعضلا  ةينقتو ةيلام ةدعاسم  

يلبقتسملا رودلا ثحب ينبني نأب رخآ لثمم حرتقاو . ةيساسألا لكايهلا ريوطتو تاردقلا ءانب لاجم يف ةصاخبو
باحصأ بناج نم قاطنلا ةعساو ةكراشم ىلع يوطني يذلا رمألا ه تءافكو هتيلاعف مييقت ىلع جمانربلل
 ىرخأ تاهجو ةيملاعلا ةئيبلا قفرم اهمدقي يتلا ةريغصلا تابهلا نأ ىلإ نيلثمملا دحأ حملأو. ةحلصملا

ةيئايميكلا داوملا لامعتسا نأشب يعولا ةدايز يف ةدعاسملاب كلذو ًاقرف ث   دح  ت نأ ًاضيأ نكمي ليومتك
ب ا    .ةميلس ةروصرادإو

ةوعد نأو ،ددجلا نيحناملا نم تامهاسملا عيجشتل ةجاح كانه نأب نيلثمملا نم ريثكلا حرص   - ٦٠
مدع نأو ،حايرلا جاردأ تبهذ دق نيحناملا ةدعاق قاطن عيسوتب ٢/٣رارقلا يف تاءارجإ ذاختا ىلإ رمتؤملا   

ةياغ وحن مدقتلا قيقحتو يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت قوعي دراوملا ةيافك نم ،نيلثمملا دحأ رذحو . ٢٠٢٠ 
  .ةبسانم ةيصوت عضو قيرفلا عيطتسي ال دق ،ددجتملا مازتلالاو ةيرورضلا ةيسايسلا ةدارإلا نودب هنإ

٦١ -   ، نادلبلا نم ةعومجم نع ةباين امهنم لك ثدحتي ،نالثمم اعد ،ًامدق يضملا نع ثيدحلا ددصبو
ةيادبلا جمانرب دعب ام ليومت ةشقانمل لاصتا قيرف ءاشنإ ىلإ ،نيرخآلا نيلثمملا نم ديدعلا امهمعديو 

يتلا ،ةيلمعلا تابيترتلا شقاني نأ قيرفلل نكميو . ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا ىلإ حرتقم ميدقت لجأ نم ةعيرسلا
ماعل ددحملا فدهلا قيقحتل يقبتملا تقولا قيضيعارت  ءانثأ ربكأ مازتلا نامض قيقحت ةيناكمإو ٢٠٢٠   ،



SAICM/OEWG.1/19 

13 

تارايخلاو ؛ ٢٠٢٠ماع ةياغ وحن مدقتلا عفدل كلذو ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل ةسداسلا دراوملا ديد جت ةرود
دراوملا دشح ىلإ تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ليومتلا تارايخ نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلا يدؤت نأ نامضل 

ةياغلا كلت قيقحت نم نِّكم  ةباين ثدحتي وهو ،نيلثم ملا دحأ راشأو. ي نأ حجرملا نم قاطن ىلع ةمظتنملا
ةيا   ميدقتو ٢٠٢٠ىتح ينامئتسالا قودنصلا يف تامهاسملا رارمتسا ةرورض ىلإ نادلبلا نم ةعومجم نع  ،

 ، ةيميلقإلا داشرإلا جمارب عيجشت يغبني هنأو ؛رمتؤملا تارود نم ةرود لك ىلإ ةيلآلا ءادأ نع ريرقت
  . ةيفافشلاو ةلءاسملا ىلع ةصاخ ةفصب ديدشتلاو

نيلثمملا نم ددع اهديؤيو نادلبلا نم ةعومجم نع ةباين ثدحتت يهو ،تالثمملا ىدحإ تركذو   - ٦٢
لاصتا قيرف ءاشنإ يرورضلا نم نأ دقتعت ال ا  رمتؤملا هفلك يذلا ،جمانربلل يذيفنتلا سل . إ نيرخآلا  اف

ةدملا فصتنم ضارعتسا لا مكتسال ةمزاللا تامولعملا ىلإ رقتفي ناك ،جمانربلا مييقتب ٢/٣هرارق بجومب 
. لماعلا قيرفلا امهيف رظنيل جمانربلا لبقتسم نأشب ةيصوت ىلع ةقفاوملا نم نكمتي مل اذكهو جمانربلل

ريراقتلا ثحب يذلا ،سل   ا بناج نم مدقت يتلا ةيصوتلا قبتسي الأ بجي ،هتيحان نم ،قيرفلا نإ تلاقو
ةيصوتل سلإو ،تاونسلا نم ددع ربع ًايليصفت جمانربلا نأشب    .ا رادصإ نوكت نأ بجي ةيلاتلا ةوطخلا ن

فلك دق لماعلا قيرفلا نإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل مدقألا ينوناقلا راشتسملا لاقو   - ٦٣
نم لماعلا قيرفلا عنمت رمتؤملا تارارق عم تاضقانت دجوت  ال هنأو ،ذيفنتلا اياضق نم ةعساو ةفئاط ةيطغتب
  .ةينعملا لئاسملا ةشقانم

ةيلاملا دراوملا ةشقانم نم غرفي نأ دعب دنبلا اذه يف هرظن فانئتسا ىلع لماعلا قيرفلا قفاو  - ٦٤  
هاندأ٢عرفلا رظنأ (يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتل ةينقتلاو   (.  

ألا لئاسملا يفويجيتارتسالا جهنلا ذيفنتل ةينقتلاو ةيلاملا دراوملايف لماعلا قيرفلا رظن   - ٦٥ دق يتلا ىرخ   
ررقم عورشم دع ةيادبلا جمانرب ىلع ريثأت ىلع يوطنت   ت نأ ةنامألا ىلإ سيئرلا بلط اهدعب ،ةعيرسلا

 ٢/٣ و١/٤ نيرارقلاتاطارتشا ليدعتل رارق دامتعا ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا ىلإ بلطي 
ىتح ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلا عيراشمل ةيلاملا تادهعتلا ةيرارمتساب حامسلا نامضل 

عيمج يف ةماقملا ةطشنألا لامتكا نيح ىلإ لاومألا فرص ةيرارمتساو ٢٠١٣ربمفون /يناثلا نيرشت  
  .ةظفاحلا يف ةجردنملا عيراشملا

ضارعتسال سيئرلا ءاقدصأ قيرف سيئرلا لكش ،رارقلا عورشم ةنامألا ةلثمم تمدق نأ دعبو   - ٦٦
  .هلامكتسا ةيغب تايصوتلا نم ديزملا ميدقتو رارقلا عورشم

رارق عورشم لماعلا قيرفلا ىلإ مدقو هلمع سيئرلا ءاقدصأ قيرف لمكتسا ،كلذ ىلع ًءانبو   - ٦٧
جمانرب راطإ يف لاومألا فرصل ينمزلا دحلا ليدعت ىلإ فدهي ًارارق نمضتي عامتجا ةقرو لكش يف ديدج 

يف ةحلص ملا باحصأ تامهاسم ةدايز لجأ نم لمعلا ءدبل ةحلملا ةجاحلل ًارظنو. ةعيرسلا ةيادبلا
نيراسمب ةقلعتملا تايصوتلا بحس ىلع لماعلا قيرفلا قفاو دقف ،ةعرسلا هجو ىلع ينامئتسالا قودنصلا 

ريرقتلا اذ  يناثلا قفرملا يف اهنيمضتو رارقلا عورشم نم ،ةياغلا هذه قيقحتل نايمري ،لمعلا تاراسم نم.  
لماعلا قيرفلا ررقم ريرقتلا اذ  - ٦٨  ةيوضعلا حوتفملا لوألا قفرملا يف دريو دحلا ليدعت نأشب ١/٢   ،

  .لماعلا قيرفلا هدمتعا يذلا ،ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب راطإ يف لاومألا فرصل ينمزلا
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  يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتلةمزاللا ةينقتلاو ةيلاملا دراوملا   - ٢
نأشب ًاحيضوت مدق ي ذلا ةيملاعلا ةئيبلا قفرم لثمم هبقعأو ،دنبلا اذهل ًةمدقم ةنامألا لثمم ضرع  - ٦٩

يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتل ةينقتلاو ةيلاملا دراوملا نع ةنامألا نم ةمدقملا ةركذملا بناوج ضعب 
)SICAM/OEWG.1/6( . ةئيبلا قفرم دراومل سماخلا ديدجتلا بجومبو ،هنأ ىلإ ًاضيأ قفرملا لثمم راشأو

شنألل ًامعد نمضتت ةيئايميكلا داوملل ةطخ تعض  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب ةلصلا تاذ ةط و ،ةيملاعلا
عم ،رالود نييالم ١٠قفرملا صصخ دقو . قبئزلا تايوتسم ضفخو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلاو  

ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل ةيبيرجت عيراشم ذيفنتل ،يجيتارتسالا جهنلا ةنامأو ةلصلا تاذ تالاكولا 
تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاوءالطلايف صاصرلاو ةينور تكلإلا تايافنلا لمشت يتلا يه عيراشملا هذه نإ .  

ماع لالخ قلط   ةعومجم بلطب ًاملع قفرملا طاحأ ،ًاريخأو . ٢٠١٢ت نأ لمؤملا نمو ًايلاح ريوطتلا ديق
سداسلا ديدجت لا لالخ ةيئايميكلا داوملا ةرادإل ًاقاطن عسوأ زيكرت لاجم ءاشنإ يف رظنلا ةيقيرفألا نادلبلا
  .قفرملا دراومل

ةقلعتملا ةنامألا ةركذم يف درو امل ًالامكتسا ةيفاضإ تامولعم ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم لثمم مدقو   - ٧٠
  .ةيئايميكلا داوملا اهيف ببستت يتلا ضارمألا ءبعل ةمظنملا ليلحتب

داوملا ليومت تارايخ نأشب ةيرو اشتلا ةيلمعلا يف زرحملا مدقتلا نع ًاريرقت ةئيبلا جمانرب لثمم مدقو  - ٧١
مدق دقو .)SICAM/OEWG.1/INF/17(ةيلمعلل ةيماتخلا ةقيثولا يف نيبملا وحنلا ىلع تايافنلاو ةيئايميكلا   

نلعأو اهنيشدتب ماق ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نأ ًاحضوم ،ةيلمعلا نع ًاماع ًاضرع لثمملا  
لاعامتجالا يف ةرم لوأ اهنع تناكو . ٢٠٠٩ويام /رايأ يف ملوهكتسةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عبار  

تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا لجأ نم ليومتلا نأشب نهارلا عضولا مييقت ىلإ فد   ةيلمعلا
هنيسحت فد  دو جوب عساو قاطن ىلع داقتعا نم ةيرواشتلا ةيلمعلا ترانتسا دقو. ينطولا ىوتسملا ىلع

حضوتو . اهذيفنتل ةيرورضلا ةيلاملا لئاسولاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل بولطم وه ام نيب ةوجف
يف تراد يتلا تاشقانملا ىلع تدنتسا يتلا نيكراشملا تاماهسإو ءارآ ،ةيرواشتلا ةيلمعلل ةيماتخلا ةقيثولا 

، صو دقف عامجإ ةقيثو لثمت ال ةقيثولا نأ مغرو. تاعامتجا ةسمخ كرتشملا مهفلا تالاجم نم ديدعلا تف
تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا ليومتل ًالماكتم ًاج   جهنلا كلذب نوكراشملا رقأ وتضرعو

قيمع نع برعأ دقف ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نع ةباينو . ًامدق يضملل قيرط لضفأ لثمي هرابتعاب
ىرخألا تانايكلاو تاموكحلاو ةيرواشتلا ةيلمعلا تاعامتجا ةسائر يف اوكراش نيذلا نيلثمملل هريدقت  
  .يلاملا معدلا اهل تمدق يتلا

٧٢ -   ، يجيتارتسالا جهنلاب مهمازتلا اوثدحت نيذلا نيلثمملا عيمج دكأ ،كلذ تلت يتلا تاشقانملا يفو
جهنلا ذيفنت ا  مت يذلا لمعلاب مه بيحرت نع ًاضيأ اوبرعأ امك. اومعد يتلا قرطلا مهضعب فصو ثيح

يف ليومتلا ءازإ لماكتم ج . ةيرواشتلا ةيلمعلا راطإ يف هب عالطضالا  ذاختا ةيمهأب مهنم ديدعلا لاقو
نيلثمملا دحأ حرتقاو . ةيلمعلل ةيماتخلا ةقيثولا يف حرتقملا وحنلا ىلع ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةعومجم
راشأو . ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا هيف رظني يكل ةيرواشتلا ةيلمعلل يعئاقو صخلم دادعإ ةنامألا ةعاطتساب نأ

ةيليصفت ةشقانم يف لوخدلل دعب نحي مل تقولا نأ ىلإ ،نادلبلا نم ةعومجم نع ةباين ًاملكتم ،رخآ لثمم 
نأ دعب رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا يف ليصفتلاب عوضوملا اذه يف رظنلا لضفألا نم هنأو ةيلمعلل ةيماتخلا ةقيثولل  
، . ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا هترود يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم اهيف رظني ددصلا كلذ يفو
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ةددحم ءارآ ةرادإلا سل نيمضت ىلعيذيفنتلا ريدملا عجشي نأ لماعلا قيرفلا ىلع حرتقا دقف   هتايصوت  
نت يف ًارود ةيلمعلا جئاتن ا  ةعماجلا ةيجيتارتسالا نم ١٩ةرقفلا ذيف يدؤت نأ نكمي يتلا ةيفيكلا نع  

  .يجيتارتسالا جهنلل ةيلاملا تابيترتلاب قلعتي اميف ،تاسايسلل
يرورضلا ريغ نم نإ لاق هنأ الإ ةنامألا ةركذم يف ةحرتقملا تاءارجإلاب نيلثمملا دحأ بحرو   - ٧٣

ةدحتملا ممألا رمتؤم يف مدقتلاو اهجئ اتنو ةيرواشتلا ةيلمعلا يف زرحملا مدقتلا ةيمهأ مييقت ةنامألا ىلإ بلطلا
  .يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت ليومتل ةبسنلاب هجئاتنو ةمادتسملا ةيمنتلل

ديزم ءاليإ ةرورض مهدحأ حرتقاو يجيتارتسالا جهنلل ليومتلا نيمأت ىلإ نيلثمملا نم ريثكلا اعد   - ٧٤
كارشإ درجم نإ رخآ لاقو ،يملاعلا دا صتقالا فنتكت يتلا كوكشلا لظ يف ةينيعلا تامهاسملل مامتهالا نم
لكشب رابتعالا يف عضوي نأ ةرورضب ثلاث لاق اميف ًايفاك سيل هنأ تبثيس ليومتلا يف ةعانصلا عاطق  
تايلآلافلتخم قيرط نع ةحاتملا دراوملل ضيرعلا قاطنلا لماك ليومت يف ،يعارت نأ يغبني هنإ ًاضيأ ليقو .  
ملا تامازتلالا،يجيتارتسالا جهنلا دمتعت نأ يغبني ليومتلاب ةقلعتملا تاشقانملا نأ امك ،ةمئاقلا ةريبكلا ةيلا  

ةميلسلا سسألاكلتىلع  ليومتلا دراوم نأ ىلإ نادلبلا نم ةعومجم نع ةباين ًاملكتم نيلثمملا دحأ راشأو .  
ًاذيفنت يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتل ةيفاك ا  يلاتلابو ًالماك أ تبثي مل خيراتلا اذه ىتح اهفاشكتسا مت يتلا  

ًاثاح ،دراوملل سماخلا ديدجتلا راطإ يف ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم صصخملا يفاضإلا ليومتلاب بحر دقف 
هجاوت يتلا ةيلمعلا تابوعصلاب مامتهالا ءاليإ ىلإ اعد امك . يجيتارتسالا جهنلل همعد ةلصاوم ىلع قفرملا
  .ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا يف ةعانصلا هيدؤت نأ رظتني يذلا رودلا ىلع ددشو ةيمانلا نادلبلا

اريغون رثرآ ديسلا هتسائر يف كراشي يذلا ،سيئرلا ءاقدصأ قيرف ميظنت ىلع لماعلا قيرفلا قفاو   - ٧٥
  .يلاحلا عامتجالا يف ةيلاملا لئاسملا عم لماعتلل ءارجإ ةشقانمل) ادنك(كيليف غيرغ ديسلاو ) ليزاربلا(

ءاقدصأ ةعومجم ا قيرفلا قفاو  - ٧٦  دقع يتلا تاشقانملا جئاتن نع يهفش ريرقت ميدقت بقع ،لماعلا  
ودافسوأ ديسلا نم لك هتسائر يف كراشي ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملاب ينعم لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع ،سيئرلا 

زيريب - زرافلا   .يجيتارتسالا جهنلل لجألا ةليوطلا ليومتلا تارايخ ةشقانمل ،كيليف ديسلاو )يليش( 
تلمش يتلا هتاشقانم لمكأ دق قيرفلا نأ نع لاصتالا قيرفل كراشملا سيئرلا غلبَأ كلذ دعب   - ٧٧

داوملا ليومت تارايخب ةقلعتملا ةيرواشتلا ةيلمعلا عم طباورلاو ٢٠٢٠ماع ىتح ليومتلا ليبق نم لئاسم   
ملل ةميلسلا ةرادإلا ليومتل لماكتم ج  جهنلاب لصتي اميف ةيئايميكلا داو رصانعو تايافنلاو ةيئايميكلا

قيرفلا تاشقانم ءانثأ اهنع ر. يجيتارتسالا ب   .ع يتلا ءارآلا زجوت ةقرو ناكراشملا ناسيئرلا دعيسو
رمتؤملا ىلإ هميدقتو ريرقتلا اذ   - ٧٨  قفرمك نيكراشملا نيسيئرلا زجوم جاردإ ىلع لماعلا قيرفلا قفاو

ًاكاردإ تامولعم ةقيثوك سيلو لمع ةقيثو لكش يف ةثلاثلا هترود يف ةيئاي ميكلا داوملا ةرادإب ينعملايلودلا 
 ، نيكراشملا عيمجل ،تسلا ةيسيئرلا ةدحتملا ممألا تاغلب ،زجوملا يف ةدراولا تامولعملا ةحاتإ ةرورضل هنم

يف لخد  ىلإ هريرقت م ةباثمب نوكيل ةئيبلا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ىلإ زجوملا سيئرلا مدقي نأ ىلع قفاو امك  
ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا ليومتلا تارايخ نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلا جئاتن نع ةئيبلا جمانرب ةرادإ سلجم 

  .تايافنلاو
ريرقتلا اذ  - ٧٩  ثلاثلا قفرملا يف نيكراشملا نيسيئرلا زجوم دري.  
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تاسايسلا لاجم يف ةئشانلاو ةديدجلالئاسملا  -ميج     
تاسايسلا لاجم يفةئشانلا لئاسملا  - ١    
  ءالطلايف صاصرلا   )أ(

ةحصلا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب الثمم مدق ،ةنامألا لثمم بناج نم ةمدقم بقعو   - ٨٠
ذنم تثدح يتلا تاروطتلل ًاصيخلت ءالطلايف صاصرلا نأشب لمعلا يف ناتدئارلا ناتلاكولا امهو ،ةيملاعلا   ،

فرعت تحبصأ ةيملاع ةكارش ءاشنإل ًافصو نالثمملا مدقو .رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا داقعنا يملاعلا فلاحتلا ’’ 
يف صاصرلا ىلع ءاضقلا يف حرتقملا هفده لثمتي يذلا ‘‘ءالطلايف صاصرلا ىلع ءاضقلل  لولحب ءالطلا،   

ةكارشلا هذه راطإ يف هخيرات ىتح هب عالطضالا مت يذلا لمعلاو٢٠١٨ماع  موي صيصخت احرتقاو . ، 
صاصرلا ىلع ءاضقلا ىلع هيف يلوألا زيكرتلا بصني صاصرلاب ممستلا عنمليلود لمع لاقو . ءالطلا يف  

نأشب ةحجانلا ةكارشلا لثم ىرخأ ةلثامم تاكارش ةربخ نم دافتسا دق فلاحتلا نإ ةئيبلا جمانرب لثمم 
  .ةفيظنلا تابكرملاو دوقولا عاونأ

يملاعلا فلاحتلل مهريدقت نع اوثدحت نيذلا نيل ثمملا عيمج برعأ ،كلذ تلت يتلا تاشقانملا يفو  - ٨١
طارخنا زيزعتل ًاديج ًالاثم دعي فلاحتلا نأ ىلإ مهدحأ حملأ ثيح هراطإ يف هب عالطضالا مت يذلا لمعلاو 

ةطخ عضول ًايلاح يرجي يذلا لمعلاب نيلثمملا نم ديدعلا بحرو . يجيتارتسالا جهنلا يف يحصلا عاطقلا
صاصرلا نم ملاعلا قاطن ىلع يجيردتلا صلختلا قيقحت وحن مدقتلل ةيسايق ملاعم حضاو لكشب ددحت لمع  

ةثلاثلا هترود يف فارطألا رمتؤم اهيف رظني يكلءالطلايف    فاك تقو لبق ىلع نيلثمملا دحأ عجشو .  
ةصصخملا دراوملاو ةموكحلا ةكراشم نإ رخآ لاق امنيب ،هتدعاسمو فلاحتلل تامهاسملا نم ديزملا ميدقت 

مدقتلا ىطخب عارسإلا مزليو ،ةمهملا هذهل ةيفاك ريغ اىتح   رابتخا ىلإ ددصلا اذه يف اعدو . أ نيبت دق نآلا
ال اميفءالطلا دق تارارق يأل ديج ساسأ طخ ريفوتل رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا لبق ًايفاضإ ًادلب ٥٠نع لقي     
  .رمتؤملا اهذختي

يف صاصرلا لاجم يف ا مت يتلا ةطشنألا نيلثمملا نم ديدعلا فصوو  - ٨٢  عالطضالا لاقو . ءالطلا 
ةحلصملا باحصأ عم نماضتلاب لمعلل ةدعتسم اهيلإ يمتني يتلا ةعانصلا تاداحتا ةكبش نإ مهدحأ 
اهلكشي يتلا راطخألا نم دحلا ةرورضب ةيعوتلل ًامعد ايقيرفأ يف ةعانصلل لمع ةقلح ةياعرل ،نيرخآلا 

صاصرلا ىلع يوتحملاءالطلابيكرت ةداعإ قيرط نع صوصخلا هجو ىلعو ،صاصرلا  ةكبشلا ىعستسو .  
فلتخم عم ينواعت لكشب لمعلاو مزاللا ليومتلا نيمأتو ةعانصلا عاطق نم نيلهؤم ءاربخ كارشإ ىلإ 

مادختسا نم يجيردتلا صلختلل ةيفاضإ تاءارجإ ذاختا ىلإ نيلثمملا نم ددع اعدو . ةحلصملا باحصأ
نمضتت عامتجا قاروأ ،نادلبلا نم ةعومجم نع ًةباين امه نم دحاو لكثدحت ،نالثمم مدقو . صاصرلا

  .ءالطلايف صاصرلا مادختسا نأشب تارارق عيراشم 
موي صيصخت ةركفب همامتها نع ،نادلبلا نم ةعومجم نع ًةباين ًاملكتم ،نيلثمملا دحأ برعأو   - ٨٣

ةيفيك نع رخآ رسفتساو . كلذ نع تامولعملا نم ديزملاب بلطو صاصرلاب ممستلا عنمل يلود لمع
ممألا جمانرب ةرادإ سلجم اهأشنأ يتلا مويمداكلاو صاصرلا نأشب ةكارشلاو يملاعلا فلاحتلا نيب قيسنتلا 

خرؤملا ٢٦/٣هررقم نم ًالوأ عرفلا يف ةئيبلل ةدحتملا  طابش٢٤  زكرم ةيلآ تناك اذإ امو ٢٠١١رياربف /   ،
صاصرلا نع ةضاعتسالا ةيناكمإ نع تامولعملا ريفوت ل مدختست تناك يجيتارتسالا جهنلل تامولعملا
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حضوأ ،كلذ ىلع ًادرو . ررقملا كلذ يف ىخوتملا وحنلا ىلع ةروطخ لقأ تاينقت وأ داومب مويمداكلا وأ
ترفو اهنكلو ،تامولعملا لدابت زكرم ةيلآل تامولعم فظوم نييعت ىلع لمعت ةنامألا نأ ةنامألا لثمم 

  .طقف دحاوماع ةدمل ةمزاللا لاومألا 
ًابرعم ءالطلايف صاصرلا نأشب ًاديدج ًارارق رمتؤملا دمتعي نأ ةرورض يف نيلثمملا دحأ ككشو   - ٨٤  ،

هلمع ةلصاومب يملاعلا فلاحتلل حمستو ةيفاك ءاب٢/٤رارقلا اهنمضت يتلا ةيالولا نأب هداقتعا نع  نأ ريغ .  
رارقلا ذيفنت نع ًايلحرم ًاريرقت مدقت يتلا ةنامألا ةركذم يف حرتقملا ديدجلا رارقلا نإ لاق رخآ ءاب ٢/٤   

يف رمتؤملا ةدعاسم ىلإ يدؤي نأ نكميو ديفم رارق وه )SAICM/OEWG.1/9( ءالطلايف صاصرلا نأشب   
 ءالطلايف صاصرلاب قلعتملا رارقلا عورشم نأ ىلإ ثلاث راشأو . لمعلل لضفأ ةروصب تاموكحلا ةئبعت
يف حرتقملا رارقلا عم نارتقالاب هيلإ رظن جالا نم ددع يف نوكراشم هدعأ يذلا  ي نأ يغبني ةيميلقإلا تاعامت
  .ةنامألا ةركذم

نأ اهيف درو يتلا تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا نم ٢٢ةرقفلا ىلإ هابتنالا نيلثمملا دحأ هجو   - ٨٥  
عضول ،ءاضتقالا ب سح ،ةيرورضلا تاردقلا ءانبل ةينيكمت ةلحرمب أدبي نأ نكمي يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت

عيمج ن أ ىلإ راشأو. ةحلصملا باحصأ نم ةلصلا يوذ ةكراشمب ،يجيتارتسالا جهنلل ةينطو ذيفنت ةطخ
ةيؤر نيوكت لجأ نم ةروكذملا ذيفنتلا ةطخ نم ًاءزج لكشت نأ نكمي اهتشقانم ىرجت يتلا ةئشانلا لئاسملا  

ةرقفلا نأ ىلإ ًاضيأ راشأو. ٢٠٢٠ماعلا لولحب يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتل ةحضاو  نم ) ح (٢٤ 
ةيرورضلا ةينقتلاو ةيلاملا دراوملا رفاوت ةلافك ىلع لمعلا رمتؤملا فئاظو نم نأ ىلع تصن ةيجيتارتسالا 

  .دراوملا كلت رفوتت مل ام ذيفنتلا يف ءدبلا رذعتملا نم نوكيس يلاتلاب هنأ ىلإ ًاحملم ،ذيفنتلل
ا دنبلا اذ  - ٨٦  هاندأ) ه(عرفلا راطإ يف يعرفل قلعتملا رارقلا دريو.  

  تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا  )ب(
لمعلا يف ةدئارلا ةلاكولا يهو ،ةئيبلا جمانرب ةلثمم تمدق ،ةنامألا ةلثمم بناج نم ةمدقم دعب   - ٨٧

 مامتهالا نأ تحضوأو. رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا ذنم تاروطتلل ًازجوم ،تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا نأشب
اذه يف ةريبك دوهج تلذ . تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا نأشب تامولعملا رفوت ىلع ًابصنم ناك  ب دقو

اميف سيل نكلو تاعاطقلا ضعب لخاد ًاديج قيسنتلا ناكو ،تاجتنملا تاعاطق نم ددع لجأ نم لمعلا 
ربع ةديج ةروصب قفد تت نكت مل تامولعملا نأ ةنيعم تاعاطق يف ةقمعتملا تاساردلا تحضوأ دقو. اهنيب

نأشب قلق كانه ناكو ،تامولعملا ميدقت بابسأل حضوأ مهف ىلإ ةجاح كانه تناكو ؛دادمإلا ةلسلس 
ىلإ ١٦نم ةرتفلا يف تدقع يتلاو ،عورشملا نع لمعلا ةقلح ةجيتن تناكو . ةيراجتلا لامعألا ةيرس  ١٨ 
يف اهثحبل تايصوتلا يف رصانعلا نم ددع جاردإ٢٠١١سرام /راذآ رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا،  تناكو .  
  .تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا نع تامولعملا قفدت ليهستل يعوط راطإ عضوب يضقت ةيسيئرلا ةيصوتلا

نآلا ىتح زجنأ يذلا لمعلل مهريدقت نع نيلثمملا نم ريثك برعأ ،كلذ تبقعأ يتلا ةشقانملا يفو   - ٨٨
، ناكو ،نيثدحتملا دحألاقو . رمتؤملا ىلإ تايصوتلا ميدقت اوديأو نادلبلا نم ةعومجم نع ةباينلاب ثدحتي  

مزلي هنأو ،ا   رود دادتما ىلع تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا نع تامولعملا يف ةريبك تاوجف كانه نإ
ىلع لوصحلا صرف نيسحت نأ فاضأو . نومأملا ريودتلا ةداعإو جتنملا ةمالس زيزعتل رمتسم يملاع نواعت
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ةئشانلا اياضقلا معدي نأ هنأش نم تامولعملا هذه رفاوتو تاجتنملا يف ةيئايميكلا داومل ا نع تامولعم
  .ًايلاح شقانت يتلاو تاسايسلا لاجم يف ىرخألا

نم ةعساو ةفئاط عيمجت يف حجن تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا عورشم نأ ىلإ نيلثمم ةدع راشأو   - ٨٩
ةعانصلاو صاخلا عاطقلا بناج نم مازتلاو ةيساسأ ةكراشم هنأب هوفصو امب اوداشأو ،ةحلصملا باحصأ  
  .صوصخلا هجو ىلع

،  ال‘‘ راطإ’’حلطصم نأل مهقلق نع نيلثمملا نم ريثك برعأو   - ٩٠ ةبولطملا ةجيتنلا نع ةقدب ربعي
مهملا نم هنإ اولاقو . ‘‘ينواعتلا لمعلا’’وأ ‘‘ كولسلا دعاوق ةنودم’’لثم ةليدب تاحلطصم اوحرتقاو 

، . ةيلوألا دوهجلاب مامتهالا حيضوتو ةسوملم جئاتن قيقحت ةيغب بناجلا اذه ةشقانم ساسألا اذه ىلعو
نارخآ نالثمم دكأو ،ةيصوتلا يف هيلإ راشملا ينقتلا لماعلا قيرفلا رود حيضوتب نيلثمملا نم نانثا بلاط 

، عيجشت قيرط نع ةديدج مظن ريوطتو ةمئاقلا تامولعملا مظن لامكتسا ةيمهأ ىلع  ةلوؤسملا ةرادإلا
ةمدختسملا تارابعلا راركت مدع نإ نيلثمملا دحأ لاقو . ليقث يرادإ ءبع ىلإ كلذ يدؤي نأ نود نكلو

هزيكرت نسحيو رارقلا عورشم طسبيس ميج٢/٤رارقلا يف   .  
عرفلا راطإ يف يعرفلا دنبلا اذ   - ٩١  هاندأ) ه(قلعتملا رارقلا دريو.  

  ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةرود يف ةرطخلا داوملا  )ج(
ةقطنم يف ايجولونكتلا لقنو بيردتلا قيسنت زكرم لثمم مدق ،ةنامألا لثمم بناج نم ةمدقم دعب   - ٩٢

ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو لزاب ةيقافتا ةنامأ نع ةباينلاب ثدحتي ناكو ،لزاب ةيقافتال عباتلا ايقيرفأ 
ةدوقعملا ،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةرود يف ةرطخلا داوملا نع ة يلودلا لمعلا ةقلح ريرقت ،ةيعانصلا

ىلإ ٢٩نم ةرتفلا يف انييف يف  راذآ٣١  يتلا تاشقانملا صخلو )SAICM/OEWG.1/INF/7( ٢٠١١سرام /   ،
  .اهنع تأشن يتلا تايصوتلاو لمعلا ةقلح يف ترج
، نيلثمملا عيمج برعأ ،كلذ تبقعأ يتلا ةشقانملا يفو   - ٩٣ زجنُأ يذلا لمعلل مهريدقت نع اوثدحت نيذلا

ةيئايميكلا داوملا ةل أسم ةجلاعمب يجيتارتسالا جهنلا مازتلا نع ًالماكتم ًالاثم يطعت ةيضقلا نإ مهدحأ لاقو
ا نأشب يبوروألا داحتالا هيجوتل ةلثامم ةقيرطب ةطشنألا قاطن عيسوت مهدحأ حرتقاو . رود لالخ نم

  .ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تادعملا يف ةنيعم ةرطخ داوم مادختسا دييقت
ال ا  - ٩٤  إ الإ ،ةئشان ا  يوطنت  أب يلاحلا ىدتنملا يف ةفوصوملا ةلأسملا نوكت دق امنيب هنإ ةلثمم تلاقو

ةيئابرهكلا تاجتنملا ةرود لاوط لامعلا ةمالس ىلإ مامتهالا هيجوتب تبلاطو . لامعلل ةبسنلاب ديدج ىلع
تفاضأو . ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةصاخو ،ةحلصملا باحصأ عيمج عم ينواعت ءارجإب مايقلاو ،ةينورتكلإلاو
  .ددصلا اذه يف يجيتارتسالا جهنلا يف ةحلصملا باحصأ عم نواعتلل دادعتسا ىلع لامعلا تاباقن نأ

مدقت يت لا ةنامألا ةركذم يف ةدراولا تايصوتلا نم ريثك ىلع ءاقبإلا يغبني هنإ نيلثمملا دحأ لاقو  - ٩٥
هنأو )SAICM/OEWG.1/11(ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةرود يف ةرطخلا داوملا نع ًايلحرم ًاريرقت   ،

ةدع نأ ريغ . هتغايص يرجت لماش رارق يأب لمعلا ةقلح نع تردص يتلا ةيسيئرلا لئاسرلا قافرإ نكمي
عم لخادتت ا و ،اهراصتخا نكميو ةدئاز ةروصب ةلصفم تايصوتلا نإ اولاق نيلثمم  أو ،رركتم اهضعب نأ
ةياعر تحت زجنُأ يذلا لمعلا نإ مهدحأ لاقو . اهفذح وأ اهقيسنت امإ يغبنيو ،لزاب ةيقافتا لمع قاطن
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نع رخآ برعأو . هل ةميق فيضيو لزاب ةيقافتا راطإ يف زجنأ يذلا لمعلا لمكتسي يجيتارتسالا جهنلا
يراجلا لمعلا نم صقتني نأ نكمي يجيتارتسالا جهنلا نم ءز جك لمعلا نم ديزمب مايقلا ناك اذإ امع هقلق

ةلمج نأشب يلودلا نواعتلل يسيئرلا ىدتنملا نوكت نأ يغبني لزاب ةيقافتا نإ ًالئاق ،ىرخأ تايدتنم يف 
  .تاردقلا ءانبو دودحلا ربع ةرطخلا تايافنلا لقن يف يلودلا نواعتلا اهنيب نم رومأ

راطإ يف هزاجنإ يرجي يذ لا لمعلا ملوهكتسو مادرتورو لزاب تايقافتا تانامأةلثمم تلوانتو   - ٩٦
هنأب لئاقلا حارتقالاب تبحرو . تايقافتالا هذه تاقفرم يف ةجردملا داوملاب قلعتي اميف ملوهكتسةيقافتا 

 ، ىرخأ تائيه هب موقت يذلا لمعلا هرابتعا يف عضي نأ يجيتارتسالا جهنلا راطإ يف يراجلا لمعلل يغبني
  .ةيلاعف رثكأ يجيتارتسالا جهنلا اهيف نوكي دق تالاجم ىلع لمعلا اذه زكري نأ يغبنيهنأو 
عرفلا راطإ يف يعرفلا دنبلا اذ   - ٩٧  هاندأ) ه(قلعتملا رارقلا دريو.  

داوملاو ةيونانلاتايجولونكتلا   )د( ةعنصملاةيونانلا     
، )راتينويلا(ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعم لثمم مدق ،ةنامألا ةلثمم بناج نم ةمدقم دعب   - ٩٨

تايجولونكتلا نأشب لمعلا يف ،يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم بناجب ،ةدئارلا ةلاكولا وهو 
داوملاو ةيونانلا لمعلا اذه يف تاروطتلل ًازجوم ،ةعنصملاةيونانلا   .  

 ةيونانلاتايجولونكتلا جاردإ حارت قا يديؤم نم اهفصوب تثدحت يتلا ،ارسيوس ةلثمم تعرتساو  - ٩٩
ةرودلا ذنم تمت ىرخأ ةطشنأ ىلإ مامتهالا ،ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف لمعلل لاجمك ةعنصملا  ةيونانلاداوملاو 

ةادألا وه يجيتارتسالا جهنلا نأب ةلئاقلا ةجحلا معدي زجنُأ يذلا لمعلا نإ ةلثمملا تلاقو . رمتؤملل ةيناثلا
يملاعلا ىوتسملا ىلعةيونانلاايجولونكتلا لئاسم لوانتل ةبسانملا   .  

داوملاو ةيونانلاتايجولونكتلا نأشب حارتقالل مهدييأت نع اوثدحت نيذلا نيلثمملا عيمج برعأو   -١٠٠  
نم تاعومجم نع ةباينلاب اوثدحت ،نيلثمم ةدع برعأو ،ةلأسملا هذه نأشب يفاضإلا لمعلاو ةعنصملا  ةيونانلا
ىلع ةحناملا نادلبلاو ،يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمو ،راتي نويلل مهركش نع ،نادلبلا

تايجولونكتلا نع ةيميلقإ ةيعوت تاقلحل مهميظنتو م   داوملاو ةيونانلادعاسم برعأو . ةعنصملا ةيونانلا 
  .ءاربخلا ىوتسم ىلع ليصفتلا نم ديزمب عوضوملا ةشقانم يف مهتبغرنع نيلثمملا نم ددع 

تانايب مساقتو ديلوتب ،نادلبلا نم ةعومجم نع ةباينلاب ثدحتي ناكو ،نيلثمملا دحأ بلا طو  -١٠١
تامولعملا يف تاوجفلا دسو تاردقلا ءانب يف اهمادختسا دارملاةيونانلاداوملاب قلعتي اميف رطاخملا    .

يهيجوت ئدابم عضوو ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإ جمارب يفةيونانلاداوملا جامدإب بلاطو  ىلع ريياعمو ةينقت ة  
ًايلود ا  فرتعم تايوتسم.  

دئاوفلا نع تامولعمب ةيمانلا نادلبلا ديوزت يف يجيتارتسالا جهنلا رود ةيمهأ رخآ لثمم دكأو   -١٠٢
رارقلا ذيفنت وحن نآلا ىتح زجنُأ يذلا لمعلاب داشأو ةيونانلاداوملل ةلمتحملا رطاخملاو  نأشب ءاه ٢/٤،   

ًاراطإ دعي يجيتارتسالا جهنلا نأ ىلع نيلثمم ةدع قفاوو . ةعنصملا ةيونانلاداوملاو  ةيونانلاتايجولونكتلا 
ةيمانلا نادلبلل معدلا ميدقتل ةصاخوةيونانلاداوملا نأشب يلودلا نواعتلل ًامئالم  بسانملا نمو مهملا نمو . ، 

ةئشانلا اياضقلل بيجتست نأ ا  نأشب بولطملا يفاضإلا لم علا ىلإ مامتهالا نيلثمملا دحأ ىعرتساو. ردقل
، . ةمالسلاو ةحصلا تامولعم ةدعاق نادلبلا نم ةعومجم نع ةباينلاب ثدحتي ناكو ،رخآ لثمم ىصوأو
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 يدافتةيمهأ ىلإ نورخآو وه راشأو ،ةلماك ةروصب ىرخألا ةيملاعلا تاردابملا جئاتن مادختسا يغبني هنأب 
  .ةيونانلاايجولونكتلا نأشب لمعلا ةيجاودزا 

عرفلا راطإ يف يعرفلا دنبلا اذ و  -١٠٣  هاندأ) ه(قلعتملا رارقلا دري.  
  حرتقملا عماجلا رارقلا  )ه(

ةقلعتملا لئاسملا يف ًاضيأ لبق نم تئشنأ يتلا ةعماجلا ةنجللا رظنت نأ ىلع لماعلا قيرفلا قفاو   -١٠٤
ب اهيف رظ  ةيناثلا ةرودلا يف ليصفتلا ن يتلا تاسايسلا لاجم يف ةئشانلا لئاسملا ديعص ىلع زرحملا مدقتلاب

ريرقتلا اذ. رمتؤملل  عبارلا قفرملا يف دنبلا اذه يف ةنجللا رظن دريو.  
ىلإ مدقي رارق عورشم نمضتت عامتجا ةقرو سيئرلا مدق ،دنبلا اذه يف ةنجللا رظن بقعو   -١٠٥

ًاعماج ًارارقو ،هدامتعا لامت حاو هيف رظنلل ةثلاثلا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملايلودلا رمتؤملا 
ةيئابرهكلا تاجتنملا ةرود يف ةرطخلا داوملاو ،تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاو ءالطلايف صاصرلا نأشب   ،

  .ةعنصملا ةيونانلاداوملاو  ةيونانلاتايجولونكتلاو ،ةينورتكلإلاو 
حوتفملا لماعلا قيرفلا ررقم ريرقتلا اذ   -١٠٦  نأشب ١/٣ - ةيوضعلالوألا قفرملا يف دريو لئاسملا  

لماعلا قيرفلا هدمتعا يذلاةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةئشانلا  .  
  ًانامأ رثكأ لئادب ىلإ لاقتنالاو ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإ  - ٢

يهو ،يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم لثمم مدق ،ةنامألا ةلثمم بناج نم ةمدقم دعب   -١٠٧
نع ةماع ةحمل ،ًانامأ رثكأ لئادب ىلإ لاقتنالاو ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا نأشب لمعلا يف ةدئارلا ةلاك ولا

  .٢/٥رارقلا ذيفنت معدل رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا ذنم زجنُأ يذلا لمعلا 
نم ةل أسملا هذه نأشب زجنُأ يذلا لمعلاو ةمدقملا تامولعملاب اوثدحت نيذلا نيلثمملا عيمج بحرو  -١٠٨

نع ،نادلبلا نم ةعومجم نع ةباينلاب ثدحتي ناكو ،نيلثمملا دحأ برعأو . نيينعملا كئلوأ عيمج بناج
ذحشل لمع ةقلح ةفاضتسا يف ا   دعاسم ىلع يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمل صاخلا هركش

يملاعلا قيرفلل مهمعد نع ني لثمملا نم ددع برعأو. ٢٠١١ربمتبس /لوليأ يف نيجيب يف تدقع راكفألا
ةيئايميكلا داوملاب ينعملا يهيجوتلا قيرفلا لحم لحيل ئشنُأ يذلاو ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملاب ينعملا 

. قيرفلا اذه يف ةكراشملاب اودهعتو ،يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمل عباتلاو ةيرولفريبلا
نامضل بيحرتلا قحتست ةوطخ هذهو ،نيبقارم ةكراشم ىلع صنت ق يرفلا تاصاصتخا نإ ةلثمم تلاقو
  . ةمتهملا فارطألا عيمج مامأ ةحوتفم ةيلمعلا نوكت نأ

ةيقافتال يوقلا همعد نع ،نادلبل ا نم ةعومجم نع ةباينلاب ثدحتي ناكو ،نيلثمملا دحأ برعأو  -١٠٩
ةيئايميكلا داوملا نم ةدحاو ةئف ىوس ديقي  ال كصلا اذه نأل ًارظن هنأ ىلإ راشأ امنيب ،ملوهكتس
يهو– ةيرولفريبلا يناتكورولفريبلاكينوفلسلا ضماح    – يناتكورولفريبلا لينوفلسلا ديرولفوهحالم أو  
نم نكلو ،ةفرعملا يف ةمئاقلا تاوجفلا دسل ةصاخ ،لا  الإ  ا اذه يف لمعلا ةلصاوم مهملا نم نأ
قيرفلا تاصاص تخا ىلإ رخآ لثمم راشأ نأ دعبو. دوهجلا ةيجاودزا بنجت تقولا سفن يف يرورضلا

كصلا يف مدختسملا ةيرولفريبلا تابكرملا فيرعت ليدعت حرتقا ،ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملاب ينعملا يملاعلا 
ضامحألا لمشتل ىرخأ نكامأ يف مدختسملا وحنلا ىلع ‘‘ ةلسلسلا ةليوطلا ةيرولفريبلا تابكرملا’’حبصيل 
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اهفئالسوليكلأورولفريبلا تانوفلسو ،ةيليسكوبركورولفريبلا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم لثمم دهعتو .  
  .ةمدقملا تاقيلعتلا ءوض ىلع اهيلإ راشملا تاحلطصملا ثحب ةداعإب يداصتقالا ناديملا

قاطن زواجتيل ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملاب ينعملا يملاعلا قيرفلا لمع عيسوتب نيلثمم ةدع بحرو   -١١٠
ةدراولا تامولعملا نأ ىلإ نيريشم ،ةئيبلا جمانرب ةكراشمبو يداصتقالا نا ديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم
دكأو . نآلا ىتح ةصقان لازت ال يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم يف ءاضعألا ريغ نادلبلا نم
دصرل ا ىلإ راقتفالاو ،ثولتلا طباوض ةيافك مدع ببسب تابقع هجاوت ةيمانلا نادلبلا نأ نيلثمملا دحأ
  .ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإو دصرل يلاملاو ينقتلا معدلا ةيافك مدعو ،ةينوناقلا حئاوللاو

ديق ةلأسملا يف ًاضيأ لبق نم تئشنأ يتلا ةعماجلا ةنجللا رظنت نأ ىلع لماعلا قيرفلا قفاوو   -١١١
ريرقتلا اذ. ثحبلا  عبارلا قفرملا يف دنبلا اذهل ةنجللا ثحب دريو.  

عرفلا يف نيبم وه ام قفو ،دنبلا اذه يف ةنجللا رظن بقعو  -١١٢ عامتجا ةقرو سيئرلا مدق ،هالعأ ١   
هيف رظنلل ةثلاثلا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإ ب ينعملايلودلا رمتؤملا ىلإ مدقي رارق عورشم نمضتت 

لا داوملاوءالطلايف صاصرلا نأشب ًاعماج ًارارقو ،هدامتعا لامتحاو  ةرطخلا داوملاو ،تاجتنملا يف ةيئايميك ، 
داوملا ةرادإو ،ةعنصملا  ةيونانلاداوملاو  ةيونانلاتايجولونكتلاو ،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةرود يف 

  .ًانامأ رثكأ لئادب ىلإ لوحتلاو ةيرولفريبلا ةيئايميكلا
ملا لماعلا قيرفلا ررقم ريرقتلا اذ  -١١٣  ةرادإ نأشب ءاه ١/٣ - ةيوضعلا حوتفلوألا قفرملا يف دريو  

  .لماعلا قيرفلا هدمتعا يذلا ،ًانامأ رثكأ لئادب ىلإ لوحتلاو ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا
  ةماعلا ةسايسلا لاجم يفةحشرملا ةديدجلا ةئشانلا لئاسملا   - ٣
ةيئايميكلا داوملاب لصتي اميف لمعلاو مهفلاو يعولازيزعتليلودلا نواعتلا   )أ( دد    غلا تابارطضال ةببسملا  

  ءامصلا
فادهأ نإ ،ةلأسملا هذه حشر يذلا ،ةئيبلا جمانرب لثمم لاق ،دنبلا اذهل ةنامألا لثمم ميدقت دعب   -١١٤

تابارطضال ةببسملا ةيئايميكلا داوملا اهلكشت يتلا رطاخملل ةحلصملا باحصأ مهف نيسحت يه حارتقالا 
ءامصلا دد  ،  ةبسنلاب غلا ، ناسنإلا ةحصل لاقتنا ةلحرمب ا  اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف ةصاخ

لمشتس ،لا . رطاخملا هذه نم دحلاب ةصاخلا تاءارجإلا زيزعتو  ا اذه يف يراجلا لمعلل ًالامكتساو
لدابتو يعولا ءاكذإو ؛تاسايسلا يررقمل نييملع ءاربخ نم ةروشمو ةثدحم تامولعم ريفوت ةطشنألا 

رطاخملا يريدمو ءاملعلل ةيلود ةكبش ءاشنإو ،ينطولا ىوتسملا ىلع تاردقلا ءانب معدو ؛ تامولعملا
دد ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا لئاسملاب صوصخلا هجو ىلع نومتهي نمم مهريغو   غلا تابارطضال ةببسملا

  .ءامصلا
 ربتعاو. حارتقالل مهدييأت نع نيلثمملا نم اوثدحت نم مظعم برعأ ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو  -١١٥

 ىلإ رظنلاب ًا،ريبك ًايملاع ًالغاش ءامصلا ددغلا تابارطضال ةببسملا ةيئايميكلا داوملل ضرعتلا مهنم ديدعلا
 عيمجلل لماش يملاع ج عابتا نإ مهدحأ لاقو. ةئيبلا ىلعو لبقتسملا لايجأ ىلع اهريثأت ناكمإ
 يتلا ةجاحلل يدصتلا ىلع دعاسيس يجيتارتسالا جهنلا راطإ يف ةلكشملا هذه ةجلاعم ءازإ يكراشتو
، ةيلود تايلمع ىلإ ةمئاق لازت ال  ؛٢٠٠٢ ماعل ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم يف تزربُأ يتلا ةلاعف
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 ىرخألا ةيساسألا قئاثولا فادهأو تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا فادهأ قيقحت ىلع ًاضيأ دعاسيسو
 يثيدح لافطألاو دعب اودلوي مل نيذلا لافطألا اميس الو - ةفيعضلا ةيناكسلا تائفلا ةيامحب قلعتي اميف
 ىلإ لوصولا ةحاتإو ،رطاخملا نم دحلا لالخ نم ،ةيجولوكيإلا مظنلا ةيامحو - لافطألا راغصو ةدالولا
 .ينقتلا نواعتلاو ،تاردقلا ءانبو ،تامولعملاو فراعملا

 فراعملا ىلع ةينبم ةديدجلا تاردابملا نوكت نأ نامض ىلإ ةجاحلا ىلإ هابتنالا نيلثمم ةدع هجوو  -١١٦
 ةيئايميكلا داوملا نع ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلل لمكتسملا ريرقتلا نأ مهدحأ ىأرو .ةمئاقلا
؛ة تاذ ةلدألا نم ةدعاق رفوي نأ نكمي ءامصلا ددغلا تابارطضال ةببسملا   نإ ىرخأ ةلثمم تلاقو يجح
 تابارطضال ةببسملا ةيئايميكلا داوملاو تاديبملا زرف لاجم يف هتطشنأ نع تامولعملا لدابتل دعتسم اهدلب
، اهرابتخاو ءامصلا ددغلا  ةيملعلا ئدابملا عضو ىلإ ةيمارلا ةنهارلا ةيلودلا دوهجلا معد لاجم يفو اهمييقتو
 .ةمزاللا

، ةطشنألا راركت نم اورذح نيلثمم ةدع نأ ديب  -١١٧  يف ةجردم ةلأسملا هذه نإ نيلئاق ةمئاقلا
 لفاحملاو تاحاسلا ىتش يف لعفلاب اهلوانت يرجيو ،ةيملاعلا لمعلا ةطخو تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا
 ةببسملا ةيئايميكلا داوملا ةيمهأب تفرتعا ةيجيتارتسالا نأ ىلإ رظنلاب ،هنإ نيلثمملا دحأ لاقو. ةيلودلا

يع نأ قبس دقف ،ءامصلا ددغلا تابارطضال ةيضقلا هذه نأشب ينواعتلا لمعلا زيزعت ىلإ رمتؤملا د .
، فاضأو  ؛ةمئاقلا ةيلودلا دوهجلا ىلع عورشملا ينبيس فيك حارتقالا حضوي مل ،كلذ ىلع ةوالع هنأ
 تاءارجإ عم مهريغو رطاخملا يريدمو ءاملعلل ةحرتقملا ةيلودلا ةكبشلا مجسنتس فيك نيبي مل هنأ امك
 ةطشنألا معدو تامولعملا لدابت زيزعتل ًاضيأ اهمادختسا نكمي يتلا ،ةمئاقلا يجيتارتسالا جهنلا تايلآو
 ةكبشلا هذه ةبيكرت يف ةيانعب رظنلا ىلإ ،نادلب ةعومجم نع ةباين اثدحتم ،نيلثمملا دحأ اعدو. ةلصلا تاذ
 تاردابملا ىلع ىنبنت نأو ؛ةمئاقلا ةيملعلا طاسوألا ىلع ةكبشلا دمتعت نأ نورخآ نولثمم حرتقاو. ةيلودلا
كرش نأو ؛ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم تاردابم لثم ،ةمئاقلا ت 
 ماهسإلاو ةيلودلا ةكبشلا يف ةكراشملل هتمظنم دادعتسا نع مهدحأ برعأو. ةحلصملا باحصأ عيمج
 نم ةئيبلا لاجم يف نيسرامم نمو ءاملع نم ةفلؤملا ةيثالثلا ةيراشتسالا اهتقرفأ اهرفوت يتلا ةروطتملا مولعلاب
 ةيلود ةكبش ءاشنإ ضراع رخآ ًالثمم نأ ريغ. لامعألاو ةعانصلاو ةيميداكألا تاسسؤملاو تاموكحلا
 ددغلا تابارطضال ةببسملا ةيئايميكلا داوملل ينقتلاو يملعلا مييقتلا هيف لاز ام تقو يف ًاصوصخو ،ةلصفنم
 .ةياغلل ةدودحم يجيتارتسالا جهنلا دراوم هيف تلاز امو ةركبم ةلحرم يف ءامصلا

 ،رخآ ددشو ،ةيميظنتلا رطألاو رطاخملا مييقت ىلع صاخ هجوب زيكرتلا ىلإ نيلثمملا دحأ اعدو  -١١٨
 يف ةيرشبلاو ةيلاملا دراوملا ةقاط قوف ءبع عضو بنجت ىلإ ةجاحلا ىلع ،نادلب ةعومجم نع ةباين ًاثدحتم
 لئاسملا ىلعزيكرتلا  بصني نأ ةرورض ىلإ دراوملا ىلع دويقلل ًارظن ،ثلاث لثمم هبنو .ةكراشملا نادلبلا
، هترود يف رمتؤملا اهيلع قفاو يتلا ةئشانلا  .ةديدج ةئشان لئاسم حيشرت نم ًالدب ةيناثلا

 ددغلا تابارطضال ةببسملا ةيئايميكلا داوملا ةلأسم جاردإ هناوأل قباسلا نم نإ نيلثمملا دحأ لاقو  -١١٩
لا اذه يف ملعلا نأل ،رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا لامعأ لودج يف ءامصلا رابتخالا قرطو ،ًايبسن ديدج ا 
 .ةينعملا ةيئايميكلا داوملا مظعم نع دعب ةحاتم تسيل ةيملعلا تانايبلاو ،ريوطتلا ديق تلاز ام

لا دنبلا اذ  -١٢٠  هاندأ) ج(عرفلا راطإ يف يعرف قلعتملا رارقلا دريو. 
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ةينالديصلا تاث   )ب(  ةئيبلا يفللحتلل ةمواقملاولملا   

 ًافصاو حارتقالا ةئيبلل نيرصانملا ءابطألل ةيلودلا ةيعمجلا لثمم مدق ،ةنامألا لثمم نم ةمدقم دعب  -١٢١
ا ةئيبلا يف للحتلل ةمواقملا ةينالديصلا تاثولملا ًاديد لكشت ًايجولويب ةطشن ةيئايميك داوم أب  عونتلل 
 يف اهنع فشكلا مت ةيئايميكلا داوملا هذه نإ لاقو. ةئيبلا يف تقلطُأ اذإ ناسنإلا ةحصلو يجولويبلا
، هايمو ةيحطسلا هايملا رداصم  ةدايز ىلإ اهل ضرعتلا ىلع ةبترتملا ةيمكارتلا راثآلا يدؤت نأ نكميو برشلا
 ءانب ةيولوألا تاذ تاءارجإلا لمشتو. ةيويحلا تاداضملا ةمواقم زيزعتو ءامصلا ددغلا تابارطضا
 تاساردلا ءارجإو ؛يحصلا فرصلاو برشلا هايم رداصمل ةمئادلا ةبقارملا لاجم يف ةيميلقإلا تاردقلا

 ةضفخنملا تازيكرتلا دنع ىتح ،ةيئاملا ةيوضعلا تانئاكلل رطاخملا ىلعأ تاذ ًاتابث تاثولملا رثكأ لوح
 ةيقبتملا ةيودألا نم لوؤسملا صلختلا زيزعت ىلإ ةجاحلا نأشبو تاثولملا هذه رطاخم نأشب ةيعوتلاو ؛ةياغلل
 ةفلؤم نيددعتملا ةحلصملا باحصأل ةيلود ةكبش ءاشنإو ؛ةيرورضلا ريغ ةيبطلا تافصولا رادصإ نم دحلاو
، داوملا يعناصو ،نييبطلا نيينهملاو ،ءاملعلا نم  نمض ،يحصلا فرصلا هايم ةجلاعم قفارمو ةينالديصلا
 ىلع دعاسيس ةيضقلا هذه يف رمتؤملا رظن نإ لاقو. ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةدايق تحت امبر ،ىرخأ تاهج
 .ةئيبلاو ةحصلا ةيامح لجأ نم ةياقولا نأشب ةيقابتسا رثكأ ج عابتا زفح

. هقاطن يف اوككش نيرخآ نكلو ،حارتقالا نيلثمملا نم ديدعلا ديأ ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو  -١٢٢
 ،ةلكشملا ةجلاعمل ةلوذبملا دوهجلا ضوقي دق يذلا رمألا ،بجي امم عسوأ تاءارجإلا قاطن نإ مهضعب لاقو
قاطنقييضت نم دبالو  زيكرتلا    جهنلا تاصاصتخالا صاصتخا نم ةددحم بناوج يف بصنيل
 ةينالديصلا تاجتنملا نامأ يف رظنلل بسانملا لفحملا سيل يجيتارتسالا جهنلا نإ مهدحأ لاقو. يجيتارتسالا
 ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم نواعتلاب جلاعت نأ يغبني اياضقلا كلت نإو ؛ةلصلا تاذ ةيحصلا اياضقلا وأ
 حارتقالا لقصل لمعلا نم ديزملاب مايقلا مزلي هنإو ؛ىرخألا ةصصختملا تائيهلاو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو
 سيل حارتقالا نإ ةئيبلل نيرصانملا ءابطألل ةيلودلا ةيعمجلا لثمم لاق ،كلذ ىلع ًادرو. كلذل ًاقفو ةطشنألاو
 يف قلطت يتلا ةيئايميكلا داوملا رطخ لب هتاذ دح يف ةينالديصلا تاجتنملا رطخ لوانتي نأ هنم ًادوصقم
 .تايافنلا نم ربتعت نأ نكمي يتلاو ،ةئيبلا

 نيتيفاضإ ةبقارم وأ ةجلاعم ذيفنت يرورضلا نم نأ دقتعت ال اهتمظنم نإ ةلثمم تلاقو  -١٢٣
 ةحصلا ةمظنم هتردصأ ينقت ريرقت يف درو دقو. نهارلا تقولا يف برشلا هايمل نيتفلكمو نيتصصختمو
 نأ حجري ال ًادج ةضفخنملا تازيكرتلل ضرعتلا نأ برشلا هايم يف ةينالديصلا داوملا نع ًارخؤم ةيملاعلا
 ةيعوت لثم ،ةيئاقو ريبادت ذاختاب ريرقتلا ىصوأو ،ناسنإلا ةحص ىلع ةسوملم ةيبلس رطاخم ىلإ يدؤي
، ةجلاعمل ةيديلقتلا بيلاسألاو ةينالديصلا داوملا نم بسانملا صلختلا نأشب روهمجلا  جو ىلإ ةفاضإ هايملا
، اميف ةيلحملا اياضقلل يدصتلل ، ال لاثملا ليبس ىلع قلعتي  ىلع ًادرو. ةينالديصلا داوملا عنص عقاومب رصحلا
 راثآ ىلع زكري ال ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ريرقت نإ ةئيبلل نيرصانملا ءابطألل ةيلودلا ةيعمجلا لثمم لاق ،كلذ
 نم ديزملا مزلي هنإو ،ةيويحلا تاداضملا ةمواقم ىلع ًاصوصخو ،يجولويبلا عونتلا ىلع ةيئايميكلا داوملا
 .برشلا هايم يف ةينالديصلا داوملا نم ةريغصلا تاعرجلل لجألا ةليوطلا راثآلا نم دكأتلل ةلدألا

 ةئيبلا يف للحتلل ةمواقملا ةينالديصلا تاثولملل يدصتلل ةلوذبملا دوهجلا نإ نيلثمملا دحأ لاقو  -١٢٤
 ةيرشبلا ةيودألا عيمج مادختسا لمشيل حارتقالا عيسوت رخآ حرتقاو ؛ضارمألا جالع ىلع رثؤت الأ بجي
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 تاجتنم قيوستل ًاصيخرت حنمي ال يبوروألا داحتالا نأ ىلإ هابتنالا ثلاث تفلو ؛اهنم صلختلاو ةيرطيبلاو
 .رطاخملل ةمظتنم تامييقت يرجيو ،لماش مييقت ساسأ ىلع الإ ةديدج ةينالديص

عرفلا راطإ يف يعرفلا دنبلا اذ   -١٢٥  هاندأ) ج(قلعتملا رارقلا دريو. 
 لبقتسملا قافآ  )ج(

ديق ةلأسملا يف ًاضيأ ،لبق نم تئشنأ يتلا ،ة عماجلا ةنجللا رظنت نأ ىلع لماعلا قيرفلا قفاو  -١٢٦
ريرقتلا اذ. ثحبلا  عبارلا قفرملا يف دنبلا اذهل ةنجللا ثحب دريو.  

، لاجم يفنيتحشرملا  نيتئشانلا نيتديدجلا نيتلأسملا يف ةنجللا رظن بقعو  -١٢٧  سيئرلا مدق تاسايسلا
 ددغلا تابارطضال ةببسملا ةيئايميكلا داوملاب امهنم لوألا قلعتي: نيرارق يعورشم نمضتت عامتجا ةقرو
  . ةئيبلا يف للحتلل ةمواقملا ةينالديصلا تاثولملاب يناثلا قلعتي امنيب ءامصلا

 ددغلا تابارطضال ةببسملا ةيئايميكلا داوملاب قلعتملا حارتقالا ناك اذإ ام يف نيلثمملا دحأ ككشو  -١٢٨
 نادلبلا نإ لثمملا لاقو. ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةئشان ةلأسمهرابتعال  ريياعملل لماكلاب ًايفوتسم ءامصلا
ا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا  ليومتلا ثيح نم تابقع هباجت يهو ةدودحم دراوم اهيدل لاقتنا ةلحرمب اداصتقا
 يرورضلا نم نإف كلذلو. يجيتارتسالا جهنلل اهذيفنت دنع تامولعملا رفوتو تاردقلا ءانبو ايجولونكتلاو
 تارارق ذاختا مئالملا ريغ نم نأ امك ،ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةئشانلا ةيلاحلا لئاسملا ذيفنتل ةيولوألا ءاطعإ
، ثوحب ءارجإو ةيلاملا دراوملا نامض نود ةديدج لمع تالاجم ديدحتل ةلجعتم  هنأش نم كلذ نأل ةيفاك
ا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ىلع ءبعلا ديزي نأ   .لاقتنا ةلحرمب اداصتقا

 ةيئايميكلا داوملا جاردإ نأشب ءارآلا قفاوت ىلإ لوصولا نم لماعلا قيرفلا نكمت مدعل ًارظنو  -١٢٩
، ةثلاثلا ةرودلل تقؤملا لامعألا لودج يف ءامصلا ددغلا تابارطضال ةببسملا  ميدقت ىلع قفاو دقف رمتؤملل
اذ قلعتملا ررقملا عورشم  لوصولا متي مل يتلا طاقنلا ىلإ ريشت ةفوقعم ساوقأ نمض رمتؤملا ىلإ عوضوملا 
ا ءارآلا يف قفاوت ىلإ   .أشب

اذ لوألا قفرملا يف دريو  -١٣٠  داوملا نأشب فلأ ١/٤ - ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ررقم ريرقتلا 
، ددغلا تابارطضال ةببسملا ةيئايميكلا   .لماعلا قيرفلا هدمتعا يذلا ءامصلا

اذ لوألا قفرملا يف دري امك  -١٣١  نأشب ءاب ١/٤ - ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ررقم ريرقتلا 
، يف للحتلل ةمواقملا ةينالديصلا تاثولملا   .لماعلا قيرفلا هدمتعا يذلا ةئيبلا

 يحصلا عاطقلا ةيجيتارتسا  - ًاسداس
 ةحرتقملا ةيجيتارتسالا نأشب ةنامألا نم ةركذم ،دنبلا اذه اهميدقت ىدل ،ةنامألا ةلثمم تضرع  -١٣٢

 ًاحرش تمدقو. (SAICM/OEWG.1/15) يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف يحصلا عاطقلا ةكراشم زيزعتل
، ةحصلا ةمظنم عم نواعتلاب ةحرتقملا ةيجيتارتسالا عضو يف ةعبتملا ةيلمعلل  فادهأ تحرش امك ةيملاعلا
 .ةتسلا ةيجيتارتسالا

 لاجم يف هيدؤي نأ يغبني ًاديرف ًارود يحصلا عاطقلل نإ ةلثمم تلاق ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو  -١٣٣
 ًاضيأ تبرعأو. ةكراشملا زيزعتل ةيجيتارتسا عضول اهدييأت نع تبرعأو ،ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا
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 تاذو سايقلل ةلباقو ةددحم جئاتن قيقحت ىلع ةرداق ةحرتقملا ةيجيتارتسالل لمع ةطخ عضول اهدييأت نع
 تاجتنملا نع تامولعملا لدابتب ةقلعتملا فادهألا ىلع ديدشتلا ىلإ رخآ لثمم اعدو. ةددحم ةينمز ةدم
 بنجت ةيغب ةينالديصلاو ةيئايميكلا تاجتنملل ةحضاو فيراعت عضو ىلإو ،اهمادختسا ءانثأ ةينالديصلا
 يف ةيفاك ريغ يجيتارتسالا جهنلا يف يحصلا عاطقلا ةكراشم نأ ىلإ ثلاث راشأو. ذيفنتلا يف لكاشملا
 لودلا عم لمعت نأ يغبني إا ًالئاق ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عم نواعتلا ىلع ثحو ،نادلبلا نم ديدعلا
 ةيجيتارتسال يميلقإلا قاطنلا ىلإ هابتنالا نيلثمملا دحأ هجوو. اهرشنو ةيجيتارتسالا زيزعت ىلع ءاضعألا
 يه يرطقلا ىوتسملا ىلع ةيسيئرلا ةيضقلا نإ ًالئاق ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةدايق تحت يحصلا عاطقلا
، قيسنتلا  .ةلماكلا ةكراشملا نامضل ةلوذبملا دوهجلا ديدجتل ربكأ مامتها ءاليإ يغبني هنإو ينطولا

 عضو يف صاخلا عاطقلا تامظنمل ةيباجيإلا ةكراشملا ىلإ هابتنالا نيلثمملا دحأ ىعرتساو  -١٣٤
، لثمم ددشو. ةحرتقملا ةيجيتارتسالا  ةيجيتارتسا دوجو ةيمهأ ىلع ،نادلب ةعومجم نع ةباين ثدحت رخآ

 ةركذم يف ةدراولا فادهألاو تايولوألا ديأو ،ةئيبلا ءاربخو ةحصلا ءاربخ نيب نواعتلا زيزعتل ةميلس
 ةيجيتارتسالا فادهأ عم اهقاستا نامضل ةيهيجوتلا ئدابملا نم ققحتت نأ يغبني ةنامألا نإ لاقو. ةنامألا
يمة ةظقيلا موهفمل ليصافتلا نم ديزم عضو مزليو. لخادتلا بنجت لجأ نمو تاسايسلل ةعماجلا   لبق سلا
 .ةثلاثلا رمتؤملا ةرود داقعنا

 ةيجيتارتسالا عورشم نأب ًاديكأت تبلط ،ةيجيتارتسالل اهدييأت نع ىرخأ ةلثمم تبرعأ نيح يفو  -١٣٥
 يقلتل ةددحملا ةرتفلا ديدمتب تبلاطو. نيحلا كلذ ىتح تدرو يتلا تاقيلعتلا عيمج جاردإل هحيقنت مت
 دراولا حارتقالا نأ ىلإ تراشأو. ةثلاثلا رمتؤملا ةرود لبق تامهاسملا نم ديزملا ميدقت ىنستي يكل تاقيلعتلا

 فادهأو تارشؤمل ةرورض دجوت ال هنأو ًابسانم نوكي ال دق ةلاح تاسارد دادعإب ةيجيتارتسالا يف
، عاطقلا ةيجيتارتساب ةصاخ  .ةدئارلا عيراشملا ديدحتل دراوملا مدختست نأ لضفألا نإ ةلئاق يحصلا

 نع تكراش اهتمظنم نإ تلاقو. ةكراشملا زيزعت ىلإ ةيمارلا اهتمظنم دوهج ةلثمم تزجوأو  -١٣٦
 نع تاعاطقلا نيب تاردابملا زيزعتل ةطشنألا نم ددع ىلإ ةريشم ،ةحرتقملا ةيجيتارتسالا عضو يف بثك
 ةيحصلا ةحئاللاب ةصاخلا لاصتالا طاقنو يجيتارتسالا جهنلا ةكراشمب تدقع ةيميلقإ لمع تاقلح قيرط

،  .ةلاحلا تاسارد دادعإب قلعتملا حارتقالل اهدييأت نع تبرعأو ،ىرخأ تاهج نمض ةيلودلا
 ةيمانلا نادلبلل ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا ميدقت ىلع زيكرتلا ةدايز ىلإ ةجاحلا ىلع نالثمم ددشو  -١٣٧

ا رمت يتلا نادلبلاو  امك ،ةيعوط نوكت نأ بجي ةيجيتارتسالا نإ نيلثمملا دحأ لاقو. لاقتنا ةلحرمب اداصتقا
 .نادلبلا نيب فلتخت فورظلا نأ ىلإ رظنلاب ةقدب ةددحم فيراعتو ةطشنأو ًافادهأ عضت الأ يغبني

 يف يجولويبلا دصرلاو ةيئيبلا ةطشنألاب ةيحصلا ةبقارملا طبرت ةلاح ةسارد ىلإ هابتنالا ةلثمم تتفلو  -١٣٨
 ةقيتعلا تافآلا تاديبم تانوزخمل ةنخاسلا رؤبلا نأشب ةيعوت ةلمحل ساسألا لكشتس يتلاو ،اهتقطنم
 .نيينعملا ةحلصملا باحصأل تايصوت ميدقتلو

 ةيجيتارتسالل ًالمكم ًاءزج اهفصوب يحصلا عاطقلا ةيجيتارتسا دامتعاب لماعلا قيرفلا ىصوأو  -١٣٩
، جهنلل ةعباتلا تاسايسلل ةعماجلا   .رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا يف يجيتارتسالا
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  ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل تاريضحتلا  - ًاعباس
دق ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملا بتكم نإ ،دنبلا اذهل اهميدقت دنع ،ةنامألا ةلثمم تلاق   -١٤٠

تالخدم ميدقت يف ةبغرلا نع ٢٠١١هينوي /ناريزح يف انايلبويل يف دقع يذلا ،يناثلا هعامتجا يف ربع  ،
ةيمنتل لةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةيلمعلا ىلإ يجيتارتسالا جهنلا يف ةحلصملا باحصأ نم ةيعامج 

ةنامألا ىلإ بتكملا بلط دقو . رمتؤملا جئاتن يف ةيئايميكلا داوملل بجاولا رابتعالا ءاليإ نامضل ةمادتسملا
حوتفملا لماعلا قيرفلل لوألا عامتجالا نأب هنم ًاكاردإ عامتجالا لامعأ لودج يف دنبلا اذه ن مضت نأ
  .ةيريضحتلا ةيلمعلا يف ةكراشملل ةيعامج ةيجيتارتسا ةشقانمل ةديرف ةصرف رفويس ةيوضعلا

ةيلمعلا هاجت يوقلا مازتلالا نع ،نادلبلا نم ةعومجم نع ةباينلاب ًاثدحتم ،نيلثمملا دحأ ربعو   -١٤١
ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا هاجتاب مدقت زرحأ دقو . ةمادتسملا ةيمنتللةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا 

لضفأ دصرو ذيفنت ىلإو يلودلا مازتلالا ديدجتل ةجاح كانه نأ ديب٢٠٢٠ماع فده ىلإ لوصولا ةيغب    .
زيزعت بجي هنأ ديب تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا يتعومجم يف رزآتلا هجوأ زيزعت ىلإ ةيمارلا دوهجلاب ب   حر يو

  .ةلماكتملا ةيلاملا تارايخلا ىلع زيكرتلا عم ،ةمئاقلاو ةديدجلا كوكصلا نيب نواعتلا
مامتهالا ةدايزل ةصرف رفوي ةمادتسملا ةيمنتل لةدحتملا ممألا رمتؤم نإ نيلثمملا نم ريثكلا لاقو   -١٤٢

جهنلل عباتلا نيددعتملا ةحلصملا باحصأ راطإ رود ىلع نيلثمملا دحأ دِّكأو . ةيئايميكلا داوملا ةرادإب
. نواعتلا زيزعتو ةقثلا ءانبل نييموكحلا ريغو نييموكحلا ةحلصملا باحصأ نيب عمج هنإ ًالئاق يجيتارتسالا

رمتؤملا نإ ثلاث لاق امنيب ،ةرطخلا ةيئايميكلا داوملل ةنمآ لئادب داجيإل ةحلم ةجاح كانه نإ رخآ لاقو 
داوملا ةرادإل ليومتلا ميدقتل ةحلصملا باحصأ نم ديزملا ةوعدل ةصرف رفوي ةمادتس ملا ةيمنتلاب ينعملا
  .ةيمانلا نادلبلا يف ةيئايميكلا

ليومتلاو مامتهالا يجولويبلا عونتلاو خانملا ريغت اياضق بذجت امنيب هنأ نم نيلثمملا دحأ رذحو   -١٤٣
تش م ة مهم راكفأ ىلع زيكرتلاب ىصوأو. ه دق ةيئايميكلا داوملا نم ةمالسلا نأشب لغاوشلا نإف نييملاعلا

ثميرغت  ’’أدبمو ليومتلاو ةمادتسالا لثم ءاشنإ عم ‘‘ولملا ةيئايميكلا داوملا ةعانص هبجومب لمحتت ماظن ، 
ا   .اجتنمل ةيقيقحلا فيلاكتلا

ةيريضحتلا ةيلمعلا يف تالخدمك اهرشنب تدهعتو ةمدقملا تاقيلعتلاب ًاملع ةنامألا تطاحأ  - ١٤٤  
  .ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل

   ٢٠١٥  - ٢٠١٣ ةرتفلل اهتينازيم عورشمو ةنامألل ةررقملا ةطشنألا  -  ًانماث
-٢٠٠٩ةرتفلا لالخ ةنامألا ةطشنأ نع ًاريرقت ،دنبلا اذهل اهميدقت دنع ،ةنامألا ةلثمم تضرع   -١٤٥

ةرتفلل ةحرتقملا اهتينازيمو ةنامألا لمع جمانربو ٢٠١١  ٢٠١٥ - ٢٠١٣ )SAICM/OEWG.1/17(.  
نم تاعومجم نع ًةباين مهضعب ثدحت ،نيلثمملا نم ددع ربع ،كلذ تلت يتلا تاشقانملا يفو  -١٤٦  

فد   ةلجاع ةروصب تامهاسملا ميدقت ىلإ اوعدو ةنامألل يلاحلا يلاملا عضولا لايح فسألا نع ،نادلبلا
نيلثمملا دحأ بحرو . ًةبالص رثكأ ةيلام ةدعاق ىلع يجيتارتسالا جهنلا ةطشنأ عيمجو ةنامألا عضو
عيمج لغش نامضل ءارجإ ذاختا نيعتي هنإ لاقو ةنامألا يف فئاظولا ضعب لغش ىلإ ةريشملا تامولعملاب  
  .ةعرسلا هجو ىلع فئاظولا
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نيرارقلا ىلع اعلطا ام   -١٤٧   ٢/٦إ ،نادلبلا نم ةعومجم نع ًةباين امهدحأ ثدحت ،نالثمم لاقو
ةرتفلل ةينازيملا ةشقانمل ضيوفتب عتمتي ال لماعلا قيرفلا نأ امهل حضتا هنأو ٢/١٠و  ؛٢٠١٥ - ٢٠١٣ 
  .ةثلاثلا هترود يف رمتؤملل لمعلا اذه لكوأ ثيح

،راشأو  -١٤٨ يعوط ساسأ ىلع ةنامألا ىلإ مدقي ليومتلا نأ ىلإ لماعلا قيرفلا عجش مث  عيمج    
كلذ لعفت نأ ىلعدراومب ةمهاسملا ىلع ةرداقلا تامظنملاو تاموكحلا فئاظولا ءادأ نم ةنامألا نيكمتل    
  .يفيظولا لكيهلاو ةيداشرإلا ةينازيملل ًاقفو اهل ةلكوملا

   ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلل تاريضحتلا  - ًاعسات
ةثلاثلا ةرودلا دقعت نأ ىلع قفاو دق رمتؤملا بتكم نأ نع ،دنبلا اذهل هميدقت دنع ،سيئرلا نلعأ   -١٤٩

ىلإ ١٧نم ةرتفلا لالخ يبورين يف رمتؤملل  لوليأ٢١    .٢٠١٢ربمتبس / 
نم يناثلا فصنلا يف ةرودلا دقعب ،نادلبلا نم ةعومجم نع ًةباين ًاثدحتم ،نيلثممل ا دحأ بحرو  -١٥٠
ةدحتملا ممألا رمتؤم لثم ةمهم ثادحأ جئاتن ةشقانمب حمسيس كلذ نأل ًارظن ٢٠١٢ماع  ةيمنتل ل 

  .ةنامألا هتحرتقا يذلا تقؤملا لامعألا لودجل معدلا نع لثمملا ربعو. ةمادتسملا
  .ةمدقملا تامولعملاب ًاملع لماعلا قيرفلا طاحأ  -١٥١

   ىرخأ لئاسم  -  ًارشاع
  .ىرخأ لئاسم ةيأ شقانت مل  -١٥٢

  ريرقتلا دامتعا  - رشع دحأ
١٥٣-   ، عامتجالا ءانثأ هعيزوت ىرج يذلا ريرقتلا عورشم ىلإ ًادانتسا ريرقتلا اذه لماعلا قيرفلا دمتعا

رواشتلاب همامتإب ر     .ةنامألا عمرقملا فيلكت متيس هنأ رابتعا ىلع

  عامتجالا ماتتخا  -  رشع يناث
تارابعلدابت دعب  -١٥٤ ةعاسلا مامت يف عامتجالا ماتتخا سيئرلا نلعأ ،ةداتعملا تالما   ٤٥/١٩ ا 

  .ًءاسم
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  لوألا قفرملا

  ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا اهذختا يتلا تاررقملا

  ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف ةديدج ةطشنأ جاردإ :١/١ -  ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ررقم

  ًالوأ
  ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلا

،   ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا نإ
ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلا نأشب ءاه٢/٤رارقلا ىلإ ريشي ذإ  نع رداصلا    

  ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلارمتؤملا 
لمعلا ةطخ يف ةديدجلا ةطشنألا جاردإ تاءارجإ ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو يجيتارتسالا جهنلل ةيملاعلا  

  )١(،ةيئايميكلا داوملا ةرادإل
بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعم اهمظن يتلا لمعلا تاقلح يف هب علطضُا يذلا لمعلا ردقي ذإو 

ماع يف يجيتارتسالا جهنلا تاعامتجا عم طابترا يف تدق     ،٢٠١١ع يتلاو ثحبلاو
نم ارسيوس ةموكح هتمدق امل هريدقت نع برعي ذإو تعلطضا  املو هذه لمعلا تاقلح ىلإ معد 

ديدج لمع لاجم ثادحتساب يجيتارتسالا جهنلل ةيملاعلا لمعلا ةطخ لمكتسي حارتقا عضول لمع نم هب 
ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتللًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب ةطشنأ نم هب طبتري امو  ،)٢(  

يف ،موقي نأب رمتؤملا يصوي  - ١ تايجولونكتلاب ةقلعتملا ةطشنألا جاردإب ،ةثلاثلا هترود  
  ؛ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا

هيلإ لصوتلا مت دق جاردإلا اذه ىلع قافتالا نأبًاملع طيحي  - ٢ ىلإ ةبسنلاب أدبملا ثيح نم   
سيوس ةموكح حارتقا يف ةدراولا٢٢، و٢١، و١٥-١٢، و٦-٤ةطشنألا  لاخدإ دعبتسي  ال هنأو ،ار، 

دومعلا ىوتحم ىلإ الإ ريشي ال جاردإلا اذه نأو ،ةطشنألا كلتل ةيوغللا ةغايصلا ىلع ةيريرحت تاليدعت 
  ؛‘‘ديدج طاشن’’نونعملا 

ًاضيأًاملع طيحي  - ٣ نأشب رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا يف تاشقانملا نم ديزم ءارجإ نيعتيس هنأب    
؛ارسيوس ةموكح حارتقايف ةدراولا ىرخألا ةطشنألا    

يف ةديدجلا ةطشنألا جاردإ عضوم نأشب قافتا ىلإ نآلا ىتح لصوتلا متي مل هنأب رقي  - ٤  
  ؛ةيملاعلا لمعلا ةطخ

                                                 
)١(  SAICM/ICCM.2/15يناثلا قفرملا  ،. 
)٢(  SAICM/OEWG.1/8يناثلا قفرملا  ،. 
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يف ةدراولا ةطشنألا نأشب ةيقبتم لغاوش يأ حيضوت ةحلصملا باحصأ عيمج ىلإ بلطي  - ٥  
  ؛ددصلا اذه يف تاقيلعتب نكمم تقو برقأ يف ةنامألا ةافاومو ،ارسيوس ةموكح حارتقا

اهحيتت نأو ةحلصملا باحصأ نم درت تاقيلعت يأ عيمجتب موقت نأ ةنامألا ىلإ بلطي  - ٦  
  ؛يجيتارتسالا جهنلاب صاخلا يكبشلا عقوملا ىلع

ةثلاثلا ةرودلا يف ىرج بلطي  - ٧  تس يتلا تاشقانملا يف هب ةرانتسالل عيمجتلا اذه ةحاتإ  
  .ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلاب قلعتت ةطشنأ جاردإ نأشب رمتؤملل

  ًايناث
  ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملا

،   ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا نإ
رارقلا ىلإ ريشي ذإ و ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملا نأشب لاد٢/٤   ةينورتكلإلا 

ةيئايميكلا داوملاةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملانع ر داصلا  ،  
ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف ةديدج ةطشنأ جاردإ تاءارجإ ىلإ ريشي ذإو  

  )٣(،ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا
لكشت نأ نكمي ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملا نأب فرتعي ذإو  

و تاعمت  اهريودت ةداعإو تاجتنملا هذه عنص اهيف متي يتلا ةئيبلا ىلع او لامعلا ةحص ىلع ةديدش رطاخم
،   اهنم صلختلاو

تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملا نأشب ةيلود لمع ةقلحل حجانلا زاجنإلاب املع طيحي ذإو  
 جهنلاب ةينعملا ةيميلقإلا تاعامتجالا قايس يف تراد يتلا ةرمثملا تاشقانملابو ،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا

  ،٢٠١١ماع يف تدقع يتلا يجيتارتسالا 
يف ةرطخلا داوملاب قلعتت ةديدج ةطشنأ جاردإب ،ةثلاثلا هترود يف ،موقي نأب رمتؤملا يصوي  - ١  

  ؛يجيتارتسالا جهنلل ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود
ا ةنامأ عم نواعتلاب ،دعت نأ ةنامألا ىلإبلطي  - ٢  لقن يف مطحتلانأشب لزاب ةيقافت  

ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف اهجاردإ حرتقملا تافاضإلا نيبت ةقيثو ،دودحلا ربع  اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا
ةمات ةاعارم ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا تالوادم ةاعارم عم ،ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا اهيف رظني يك 

  ؛ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف جرديس يذلا صنلا نأشب قافتا ىلإ دعب لصوتلا متي مل هنأ ةظحالم عمو
صاخلا يكبشلا عقوملا ىلع ركذلا ةفلاسلا ةقيثولا حيتت نأ ةنامألا ىلإ ًاضيأ بلطي  - ٣  

؛ا    أشب درت تاقيلعت يأ عيمجتب موقت نأو ،اهيلع تاقيلعتلا ءادبإل يجيتارتسالا جهنلاب
نتسالل عيمجتلا اذه ةحاتإبلطي  - ٤ ةثلاثلا ةرودلا يف ىرجتس يتلا تاشقانملا يف هب ةرا  

ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملاب قلعتت ةديدج ةطشنأ جاردإ نأشب رمتؤملل 
  .ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف

                                                 
)٣(  SAICM/ICCM.2/15يناثلا قفرملا  ،. 
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راطإ يف لاومألا فرصل ينمزلا دحلا ليدعت : ١/٢ -  ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ررقملا
  ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب عيراشم

،   ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا نإ
رارقلا ىلإ ريشي ذإ  ٢/٦، ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا نع رداصلا    

قفرم يف دراولا رارقلا عورشم ةثلاثلا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا ىلإ ليحي  
  .هدامتعا ةيناكمإ يفو هيف رظنيل ررقملا اذه
  قفرملا

  ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب عيراشم راطإ يف لاومألا فرصل ينمزلا دحلا ليدعت]:   /[٣رارقلا 
،   رمتؤملا نإ

هيرارق ىلإ ريشي ذإ   ،٢/٣ و١/٤ 
ًاضيأريشي ذإو ةرقفلا يف ،ررق دق رمتؤملا نأ ىلإ   رارقلا نم ١٦  طيطخت قافآل ًةاعارم ٢/٣   ،

ةرقفلا يف هيلإ راشملا مييقتلل ًاريسيتو ،ةلمتحملا ةحناملا تاهجلا ضعبب ةصاخلا تاينازيملا  ١٧ ، رارقلا كلذ نم  
داقعنا دعوم ىتح تاعربتلا يقلتل ًاحوتفم ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلا ءاقبإب حمسي نأ  

 ، نم لاومألا فرصل ينمزلا دحلا لظي امنيب ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا
ماع ةيا   ٢٠١٣وه ينامئتسالا قودنصلا،  

نادلبلا ىلإ معدلا ميدقت يف نآلا ىتح ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب اهققح يتلا تاحاجنلاب رقي ذإو  
ريسيت ةيلوأ ةينيكمت ةطشنأب عالطضالا لجأ نم لاقتنا ةلحرمب ا  قيقحتل ا اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا

  ،٢٠٢٠ماع لولحب  ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم فده
ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلا نم ليومتلا ىلع بلطلا نأ رابتعالا يف ذخأي ذإو  

نأو ،ىلوألا ةرملل معدلا نوبلطي يجيتارتسالا جهنلا يف ةحلصملا باحصأ ضعب نأو ًاعفترم لازي ال  ،
ينامئتسالا قودنصلا نمًاليومت قلتت مل ةدمتعملا عيراشملا ضعب   ،   نآلا ىتح

جمانرب نع ةثدحم تامولعم نانمضتت نيتللا ةنامألا ّيتركذم يف ةدراولا تامولعملا يف رظن دقو  
هعضو نعو)٤(ةعيرسلا ةيادبلا  ،)٥(  

يادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلا اهاقلتي يتلا ةيلاملا تامهاسملا نأررقي  - ١ ىتح ةعيرسلا ة  
ماع ةيا لاومألاورمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا داقعنا   ىتح عيراشملل ا  مازتلالا متي يتلا اهفرص زوجي ٢٠١٣   

  ؛ةظفاحلا يف ةجردملا ةدمتعملا عيراشملا عيمج نم ءاهتنالا ىتح
تملا ممألا جمانربو ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمل ةيميلقإلا بتاكملاوعدي  - ٢ ةدح  

ةيرشب دراوم ةئبعت ىلإ ،موزللا دنع ةيرادإلا ا   ائيه لالخ نم ،دمعت نأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلل
                                                 

)٤(  SAICM/OEWG.1/5. 
)٥(  SAICM/OEWG.1/INF/12/Rev./1. 
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يف ةدراولا ةطشنألا كلذ يف امب ،ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت معدل ةينقتو 
  .ةيملاعلا لمعلا ةطخ

  ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةئشانلا اياضقلا: ١/٣ -ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ررقم
،   ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا نإ

رارقلا ىلإ ريشي ذإ  ٢/٦، ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا نع رداصلا    
يف دراولا رارقلا عورشم ةثلاثلا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا ىلإليحي قفرم    

هنأو ،نيكراشملا نيب اقافتا ةرورضلاب لثمي ال هنأ ةاعارم عم ،هدامتعا ةيناكمإ يفو هيف رظنيل ررقملا اذه 
نم ًاديزم هنأشب يرجيس رمتؤملا نأو ،كلذ ىلإ ةراشإلا تمت امثيح ةنيابتم رظن تاهجو نمضتي  
  .تالوادملا
  قفرم

  ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةئشانلا اياضقلا]:   /[٣رارقلا 

  فلأ
  ءالطلا يف صاصرلا

،   رمتؤملا نإ
نم لافطألا ةحص ةيامحل ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم يف ذختملا ررقملا ىلإ ريشي ذإ  

ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم جئاتن ذيفنت ةطخ نم٥٧ةرقفلا يف دراولا ،صاصرلل ضرعتلا   ،)٦(  
رارقلا ذيفنت ضرعتسا دقو شب ءاب٢/٤  ينعملا يلودلا رمتؤملا نع رداصلا ،ءالطلا يف صاصرلا نأ  

يجيردتلا صلختلا عيجشتل ةيملاع ةكارش ةماقإل رارقلا كلذ يف درو يذلا دييأتلاو ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب 
،   ءالطلا يف صاصرلا مادختسا نم

ا ءاشنإب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مايقظحالي ذإو يملاعلا فلاحتل  
،٢/٤رارقلا يف اهيلإ راشملا ةيملاعلا ةكارشلا لثمي يذلا صاصرلا ءالط ىلع ءاضقلل  ءاب    

ررقملا نم لوألا عرفلاب بحري ذإو ةرادإ سلجم نع رداصلا ،مويمداكلاو صاصرلا نأشب ٢٦/٣   ،
 ، نأ ،رومأ ةلمج نمض يذيفنتلا ريدملا ىلإ ةرادإلا سلجم هيف بلط يذلا ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

  ،ءالط يف صاصرلا ىلع ءاضقلل يملاعلا فلاحتلاب قلعتملا لمعلا زيزعت لصاوي
ملا ممألا جمانرب مايقببحري  - ١ يملاعلا فلاحتلا ءاشنإب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلل ةدحت   

نآلا ىتح فلاحتلا هزرحأ يذلا مدقتلا نع ريرقتلابوءالط يف صاصرلا ىلع ءاضقلل   )٧(؛، 

                                                 
بآ٢٦ا، يقيرفأ بونج ،غربسناهوج ،ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم ريرقت  )٦( لوليأ٤ -  سطسغأ/  ربمتبس / 

بيوصتلاوA.03.II.1عيبملا مقر ،ةدحتملا ممألا تاروشنم  (٢٠٠٢ رارقلا ،لوألا لصفلا )  قفرملا٢،   ،. 
ًايلحرمًاريرقت نمضتت ةرودلا لبق ام قئاثو نم ةقيثو ىلإ ةيشاحلا هذه ريشتس  )٧(  . 
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ًافادهأ نمضتت يتلا يملاعلا فلاحتلا لمع ةطخ نم ءاهتنالابًاضيأ بحري  - ٢   ، ةددحم  
  ؛ءالطلا يف صاصرلا نم يجيردتلا صلختلا قيقحت يف زرحملا مدقتلل تارشؤمو ،ةحضاو ملاعمو

ىلع ءاضقلل ةينطولا تاردابملا نأب فرتعي  - ٣ ناهربل ًالثم ًاضيأ لكشتءالطلا يف صاصرلا    
  ؛ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت ىلع يلمع ينيكمت

يف تدقع يتلا ،يجيتارتسالا جهنلل ةيميلقإلا تاعامتجالا يف نيكراشملا مايقب بحري  - ٤  
  ؛يملاعلا فلاحتلل مهمعد ءادبإب ،ئداهلا طيحملاو ايسآو يبيراكلا رحبلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأو ايقيرفأ

راطإ يف ةيملاعلا ةئيبلا قفرم لبق نم يملاعلا فلاحتلا ىلإ مدقملا معدلاب ًاضيأ بحري  - ٥  
  ؛ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلاب ةقلعتملا هتيجيتارتسا

يف ةمهاسملا ىلع صاخلا عاطقلاو يندملا عمت عجشي  - ٦  ا تامظنمو تاموكحلا عيمج  
  ؛نكمأ امثيح ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا ميدقت ىلعو يملاعلا فلاحتلا لمع

نم ةياقولل يلود لمع موي ديدحت ىلإ يعادلا يملاعلا فلاحتلا حارتقال هدييأت نع برعي  - ٧  
ةعانصلاو تاموكحلا عيمج عجشيو ،ءالطلا نم صاصرلا ةلازإ ىلع ًالوأ زيكرتلاب ،صاصرلاب ممستلا  

عتلاب ةلص تاذ ةطشنأ ميظنت ىلع قطانملا لك يف يندملا عمت    ؛يملاعلا فلاحتلا عم نواا تامظنمو
فلاحتلا ةنامأ امهفصوب ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب وعدي  - ٨  

لمع ةطخ ذيفنت نع ريرقتب ةعبارلا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا ةافاوم ىلإ ،يملاعلا 
  .يملاعلا فلاحتلا

  ءاب
  تاجتنملايف ةيئايميكلا داوملا 

،   رمتؤملا نإ
يف ةدوقعملا ةيناثلا هترود يف ،ذختا دق ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا نأ ىلإ ريشي ذإ[  

رارقلا ٢٠٠٩ماع  ةرقفلا ذيفنت زيزعت يف ماعلا هفده لثمتي عورشم ذيفنتل ميج ٢/٤،  نم ) ب (١٥ 
، الا جهنلاب ةصاخلا تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا موقيو ،ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتس

اهيف رظني يك ةيلودلا ةينواعتلا تاءارجإلا نم ديزم ذاختا ىلإ وعدت تايصوت عضوب ،رومأ ةلمج نمض 
  ،٢٠١٢ماع يف دقعتس يتلا ةثلاثلا هترود نابإ رمتؤملا 

حصأ لوصو ةدايزل يرهوج رمأ يلودلا نواعتلا رارمتسا نأبفرتعي ذإو[ ىلإ ةحلصملا با  
تاءارجإ ذاختا مزلتسي رمألا نأبو ،ا   ايح ةرود لاوط تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا

ًاميظعتو ،هقسانت مدعو تامولعملا مظن لمع ؤزجتلًايدافت ،قسانتلا زيزعتل ةقسنمو ةعيرس عم قفاوتلل    
  ،ًاعيمج نيينعملا ةحلصملا باحصأ اهينجي يتلا عفانمللو ةمئاقلا مظنلا

تاهجو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةعانصلاو تاموكحلا ا بحري ذإو[  تماق يتلا تاردابملاب  
، تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا نأشب تامولعملا لدابت ريسيت لجأ نم ىرخأ تالا    ا ضعب يف



SAICM/OEWG.1/19 

33 

هأ قيقحتل ةددحملا ماهملا ءادأ يف زرحملا مدقتلابريدقتلا عم فرتعي ذإو[ نم ىلوألا ةلحرملا هذه فاد  
جئاتنو ،يفيلوتلا ريرقتلاو ،تالاحلا تاسارد جئاتنو ،ةيئاصقتسالا ةساردلا كلذ يف امب ،عورشملا 

،   ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا ذنم ةدوقعملا تاعامتجالا تاجاتنتساو
اميس الو ،عورشملا ةطشنأ جئاتن يف رظن دقو[ داوملا عورشمب ةينعملا ةيلودلا لمعلا ةقلح جئاتن  

يتلا ،رارقلا اذه قفرم يف ةنيبملا ،رصانعلا تاحارتقا يفو ٢٠١١سرام /راذآ يف تدقع يتلا ةيئايميكلا  ،
،   تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا قفدت رسيي راطإ يف اهجاردإ نيعتي

اءارجإلا ذاختا فدقفاوي  - ١[  ، رفاوت نيسحت ىلإ ةجاحلا ةجلاعم ىلع ،ةمئالملا ةينواعتلا ت
نيسحت ىلإو ،ا   ايح ةرود لاوطو دادمإلا ةلسلس يف ،تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا نع ةماهلا تامولعملا
ماعلا فدهلا قيقحت يف ةمهاسملل تاءارجإلا نم ديزم ذاختا ىلإ ةجاحلاب رقيو ،تامولعملا هذه ىلإ لوصولا 

ماع لولحب لصوتلا يف لثمتملا يجيتارتسالا جهنلل للقت قرطب ةيئايميكلا داوملا جاتنإو مادختسا ىلإ ٢٠٢٠   
  ؛ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ىلع ةريبكلا رارضألا نم دح ىندأ ىلإ

هترود يف رمتؤملا اهأشنأ يتلا نيددعتملا ةحلصملا باحصأ ةيلمع قاطن عيسوت ررقي  - ٢[  
ملا رفاوتبًانهر ،ةيناثلا   ، نع تامولعملل يلود جمانرب نأشب حارتقا ةغايص يف لثمتت ةيالو ا لدراو  طانت

نوكت ) ‘‘تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا جمانرب’’مساب يلي اميف هيلإ راشي (تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا 
لوصولاو اهتحاتإو تاجت نملا يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا ريفوت هيجوتو ريسيت يه ةماعلا هتياغ

عيسوتو ثادحتسا ريسيت وه يسيئرلا هفده نوكيو ،ةحلصملا باحصأ تائف عيمج بناج نم اهيلإ 
اهنم قرط ةلمجب ،ا   ايح ةرود لاوط تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا مظن ذيفنتو

يف ةحلصملا باحصأ اههجاوي يتلا تابقعلاو تاوجفلا ديدحتل زجنملا لمعلاو تاربخلا نم ةدافتسالا  
  ؛اهريفوت يف وأ ،تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا ىلإ لوصولا

قسنملا ماظنلا تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا جمانربب قلعتملا حارتقالا يعار يصوي  - ٣[  ي نأب  
دزا يأ ىدافتي نأو ،اهمسوو ةيئايميكلا داوملا فينصتلًايملاع   ، ماظنلا كلذ راطإ يف ةلوذبملا دوهجلا يف جاو
باحصأ ةدناسمل ةيعاطقو ةماع ةيهيجوت ئدابم وأ تاهيجوت ةغايصب ًالبقتسم مايقلا ىلع صني نأو  
  ؛جمانربلل مهذيفنت يف ةحلصملا

نابسحلا يف هؤاشنإ حرتقملا تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا جمانرب ذخأي نأ ىلع ثحي  - ٤[  
يف ةيئايميكلا داوملا عورشم نم ىلوألا ةلحرملا ءانثأ ةنيبملا ةصاخلا م ةحلصملا باحصأ  اجايتحاو نييسيئرلا  

تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا عورشمب ةينعملا لمعلا ةقلح يف تحرتقُا يتلا رصانعلا ةاعارم عم ،تاجتنملا 
  ؛رارقلا اذه قفرم يف درت يتلاو

داوملا جمانرب ددح ددشي   - ٥[  تايلوؤسمو راودأ تاجتنملا يف ةيئايميكلا ي نأ ىلع
ةيبلتل ةزيامتمو ةنرم ج  ه ن ىلع هسفن تقولا يف صني نأو ةحلصملا باحصأل ةيسيئرلا تاعوم ا
ةماع تاهيجوت ريفوت اهنم قرطب كلذو ،ةحلصملا باحصأ نم ةعومجم لكو عاطق لك تاجايتحا 

عم اهلدابتو اهيلإ لوصولا ةيفيكو اهلقن نكمي يتل ا تامولعملا ديدحت نأشب عيوطتلل ةلباقو ةنرم ةيعاطقو
  ؛نابسحلا يف ةققحتملا تاروطتلاو زرحملا مدقتلاو ةحجانلا براجتلا ذخأو تاسرامملا لضفأ ةاعارم
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رارقلا بجومب أشنملا يهيجوتلا قيرفلا لصاوي نأ حرتقي  - ٦[ ىلإ ةروشملا ءادسإ ميج ٢/٤   
و قيرفلا يف ةحلصملا ةبحاص تائفلا نم ديزم جاردإل ةيانعلا ىل ت نأو ،نيددعتملا ةحلصملا باحصأ ةيلمع

  ؛ةرورضلا بسح يهيجوتلا
رركم ٦[ ءاربخلا ةقرفأ ضعب نيددعتملا ةحلصملا باحصأ ةيلمع مضت نأ ًاضيأ حرتقي  -   

، ًالثم ،مايقلا لجأ نم كلذو اياضقلا فاشكتسال ةريغصلا ةيعاطق ةطشنأو ةيهيجوت ئدابم ثادحتساب  ،
  ؛اهذيفنتو اهريوطتو تاسرامملا لضفأ مساقتو ،تاعاطقلا نيب تاربخلا لدابتو

ةحلصملا باحصأ تاجايتحا تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا جمانرب يعار ثحي  - ٧[  ي نأ ىلع  
تاسرامملا لضفأ ىلإ ةفاضإلاب ،اهيلإ لوصولا ةيناكمإو ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا صخي اميف 

ةيجيتارتسالا نم ) ج (–) أ (١٥تارقفلل ةماتلا ةاعارملا عم ،تامولعملا كلت ىلإ لوصولا ة حاتإ يف ةعبتملا
  ؛تاسايسلل ةعماجلا

ةينواعت تاءارجإ تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا جمانرب عضو ءانثأ ذخت وعدي  - ٨[  ت نأ ىلإ  
ةايح ةرود لاوط ةيئايميكلا داومل اب ةقلعتملا تامولعملا نم تاجايتحالا ةاعارم عم ،ةيبيرجت عيراشم ذيفنتل
  ؛رثكأ وأ عاطق يف جمانربلا قيبطت ةيناكمإ تابثإل ،ةيمانلا نادلبلا يف ةمئاقلا عاضوألاو تاجتنملا

رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلل ةصاخلا تاجايتحالل بجاولا مامتهالا ءاليإ ىلع ثحي  - ٩[  
ثيح نم كلذ يف امب ،لاقتنا ةلحرمب ا   نيسحتو ،بيردتلاو تاردقلا ءانبو ،ةيلاملا ةدعاسملا اداصتقا

  ؛ايجولونكتلا ىلإ لوصولا
يداصتقالا لماكتلا تامظنمو ،تاموكحلاو ،ةيراجتلا وأ ةيعانصلا تامظنملا عجشي  - ١٠[  

تامظنمو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،ىرخألا ةيلودلا تامظنملاو ،ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو ،يميلقإلا 
ا عمت داوملا جمانربب لصتملا حارتقالا ريوطت يف طاشنب ةكراشملا ىلع ،ةيميداكألا تاسسؤملاو ،يندمل ا

كلذ يف امب ،تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا قفدت ريسيت لجأ نم تاجتنملا يف ةيئايميكلا 
  ؛)رثكأ وأ(ةلص يذ يحاضيإ يبيرجت عورشمب عالطضالا 

عاطقلا ثحي  - ١١[ ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو ،تاموكحلاو ،صاخلا  
ريوطتل ًامعد يعوط ساسأ ىلع ةينيعلاو ةيلاملاو ةيرشبلا دراوملا نم يفكي ام رفوت نأ ىلع ،ةيموكحلا  

داوملاب ةقلعتملا تامولعملا قفدت ريسيت لجأ نم تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا جمانربب لصتملا حارتقالا 
يحاضيإ يبـيرجتعورشمب عالطضالا كلذ يف امب ،تاجتنملا يف ةيئايم يكلا   ؛)رثكأ وأ( 

فافشو حتفنم وحن ىلع ةيلمعلا ذيفنت ةدايق ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب وعدي  - ١٢[  
داوملا ة رادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا ىلإ هؤاشنإ حرتقملا تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا جمانرب ميدقت ىلإو لماشو
  ]‘‘.ةعبارلا هترود يف هيف رظني يك ةيئايميكلا
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  ءاب]   /[٣رارقلا قفرم 
داوملاب ةقلعتملا تامولعملا ىلعلوص حلا نيسحتلراطإ يف اهجاردإ يف رظنلا نيعتي يتلا رصانعلا   

اهرفاوتو)٨(تاجتنملا يف ةيئايميكلا    
سرام /راذآ يف تدقع يتلا تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا عورشمب ةينعملا لمعلا ةقلح تماق

٢٠١١ ، ةينواعتلا تاءارجإلاب ةقلعتملا تايصوتلا اهلوانتتس يتلا رصانعلا عضو يف لثمتملا اهفدهل اقيقحت  ،
نيسحتل راطإ ثادحتسا ىدل اهيف رظن   تاجتنملاب ةقلعتملا تامولعمل ىلع لوصحلايل ةيلاتلا رصانعلا ديدحتب  

 ًاصن لكشي ال يلاتلا صنلا نأ نم مغرلا ىلعو. تامولعملا هذه رفاوتنيسحتلو تاجتنملا يف ةيئايميكلا 
ةجردب كلذ يف ةدنتسم لمعلا ةقلح اهيلإ تصلخ يتلا ةماعلا ةجيتنلا لثمي هنإف هنأشب ضوافتلا ىرج 

  .ةيعرفلا ةقرفألا تاشقانم اهنع ترفسأ يتلا ريراقتلا ىلإ ةريبك
ًايشامت ،نوكي نأوًاماع راطإلا نوكي نأ نكميو داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا عم    

نأو ةددحم تاجتنم تاعاطق يف ا . يعوط عباط اذ ،ةيئايميكلا  علطضملا ةطشنألا راطإلا زفحي نأ نكميو
  .تاعاطقلا كلتل ةفلتخملا تاجايتحالا ةيبلتل ةمزاللا ةنورملاب حمسي

  :يلي ام راطإلا ددحي نأ نكميو
اسيئرلا تائفلا راودأ  )أ(  ايلوؤسمو ةحلصملا باحصأل ةي

مايقلا ةيفيكو ةحلصملا باحصأ ىتش ىلإ اهلقن نكمي يتلا تامولعملاب ةقلعتملا ئدابملا   )ب(
لقنلا اذ  

تاسرامملا لضفأ نأشبًايلاح ةرفاوتملاتاربخلا ىلإ دانتسالا   )ج(   

تامولعملا صخي ام يف تاسرامملا لضفأل ةماهلا رصانعلل ليلحت ىلإ راطإلا عضو دنتسي نأ نكميو
بعل نأشب تزجنأ يتلا ةيعاطقلا تالاحلا تاساردب دشرتسي نأو ،تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا 

ريفوت مظن نع ةماع ةحمل ’’:ناونعب تردص ةقيثوبو ،تاجوسنملاو ءانبلا داومو تاينورتكلإلاو لافطألا 
تامولعملا هذه نم ةحلصملا باحصأ تاجايتحاوتاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا  ‘‘ ،

داوملاب ةقلعتملا تامولعملاب ةينعملا ةيلودلا لمعلا ةقلح ءانثأ ةحلصملا باحصأ عيمج اهمدق يتلا ضورعلابو 
هذه لمعلا ةقلح اهيلإ تصلخ يتلا تاجاتنتسالا ىلإ ًاضيأ دنتسي نأ نكميو. تاجتنملا يف ةيئايميكلا  

  .عورشملا عضو ءانثأ ةدوقعملاىرخألا تاعامتجالاو 
اهتيبلت يغبنيو تامولعملا نم ةحلصملا باحصأ تاجايتحاب رارقإلا يغبني ،راطإلا عضو لالخو 
مرتحيو ،ةيرسلا ةيراجتلا تامولعملا ةيامحو ةيركفلا ةيرحلا يف لثمتملا ماهلا موهفملاب فرتعي نزاوتم جهنب 

  .هسفن تقولا يف موهفملا اذه

                                                 
سرام /راذآ يف تدقع يتلا تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا عورشمب ةينعملا لمعلا ةقلح ريرقت نم قفرملا اذه سبتقُا  )٨(

ةيئايميكلا داوملا جمانرب ’’ىلإ اقحال حلطصملا اذه لدع مث ‘‘ راطإلا’’حلطصم ىلع عامتجالا كلذ يف قفتُا دقو . ٢٠١١
كلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا ىلإ لاحملا رارقلا عورشم يف دري امبسح‘‘تاجتنملا يف قيرفلا ررقملا بجومب ةيئايمي ، 
 .يمسر ريرحتل قفرملا اذه عضخي ملو. ١/٣ -  ةيوضعلا حوتفملا لماعلا
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  :ةيلاتلا تارابتعالا ةاعارم يغبنيراطإلا عضو ىدلو 
باحصأ تاجايتحا ةيبلتل اهريفوت نكمي يتلا تامولعملا ددحت يتلا ئدابملا عضو   )أ(

 كلذ ىلإ امو ،تامولعملا عاونأو ةيئايميك داوم نم هلوانت نيعتي ام ًالثم اهنمو ،ةحلصملا

 :مهنيب اميف اهلدابتو ةحلصملا باحصأ ىتشل تامولعملا ريفوت  )ب(

لضفأ كلذ يف امب ،تامولعملا لدابتل ةديدجلا بيلاسألل ةينقتلا تابلطتملا دي دحت -
،   وةمئاقلا بيلاسألا نم ةدمتسملا تاسرامملا

ةلافكو اهلوبق قاطن عيسوت لجأ نم تامولعملا لدابتل ةمئاقلا بيلاسألا زيزعت  -
 اهمادختسا

نيب تاكارشل ا كلذ يف امب ،ةفاك ةحلصملا باحصأ نيب اميف تاكارشلا عيجشت  )ج(
  صاخلاو ماعلا نيعاطقلا

نيرخآلا ةحلصملا باحصأو ةيعانصلا رئاودلا معد بسك ىلإ يمرت تاءارجإ ذيفنت   )د(
ىلع ءوضلا طلست ‘‘ ىودج تاسارد’’ءارجإ يف ةلمتحملا ةطشنألا دحأ لثمتي نأ نكميو ؛حاجنلا نامضو 

  ةميقلا ةلسلس يف ةيسيئرلا ةلعافلا رصانعلل ةفاضم ةميق نمو عفانم نم تامولعملا قفدت نيسحت هققحي ام
ءانبو ،ةمهملا ءادأ مدع ةفلكت نأشب هزاجنإ يراجلاو زجنملا لمعلا ىلإ دانتسالا   )ه(

امب لاقتنا ةلحرمب ا   اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ىلإ ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا ميدقتو ،تاردقلا
كتلا ريدقت ىلع تاموكحلا ني عتامولعملا مظنب ةقلعتملا عفانملاو فيلاي  

يماظنلا ريغ داصتقالاو تاموكحلا ىدل ةصاخبو ،ةمئاقلا مظنلاب يعولا ءاكذإ   )و(
  مظنلا كلت ذيفنتب ةليفكلا تاردقلا زيزعتو ،روهمجلاو ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلاو

  اهتجلاعمو ةيرسلا ةيراجتلا تامولعملا ديدحت ةيفيك ثحب  )ز(
طاقنلا ىلع ًالثم زيكرتلاو ركذلا ةفنآلا لئاسملا ثحب ناكمإو ،ةيهيجوت قئاثودادعإ   )ح(  

  :ةيلاتلا
  ةحجانلا مظنلاو ةدافتسملا سوردلا كلذ يف امب ،تاسرامملا لضفأ  ‘١’
  ةدحوم تاغل مادختسا  ‘٢’
  فراعملا لقن  ‘٣’
ةعماجلا ةيجيتارتسالا نم ١٦ةرقفلا عم قفتت تاسايسلل ةيهيجوت ئدابم   ‘٤’  

  ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلاب ةصاخلا تاسايسلل
  .ةيميظنتلا تاودألا نأشب تاحارتقا  ‘٥’
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  ميج
  ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملا

،   رمتؤملا نإ
هرارق ىلإ ريشي ذإ يئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملا نأشب لاد٢/٤   ،   ةينورتكلإلاو ة
ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا ةيئايميكلا داوملا نأبفرتعي ذإو نأ نكمي   

ًايئيب ةميلسو ةنومأمو ةيزارتحا ةقيرطب ا ،[لكشت   تاعمت ] ،رادإ متت مل اذإ  او لامعلا ةحص ىلع رطاخم
،إو تاجتنملا هذه عينصت اهيف متي يتلا ةئيبلا ىلعو   اهنم صلختلاو اهريودت ةداع

ةفلتخم لحارم يف ذخت ًاضيأ فرتعي ذإو  ت نأ نكمي ةلأسملا هذه ةجلاعم ىلإ ةيمارلا تاءارجإلا نأب  
، اهتيا  وأ اهطسو وأ اهتيادب يف ءاوس ،ةايحلا ةرود لالخ  

تحت تدقع يتلا ةقحاللا ةيميلقإلا تاعامتجالا يف هب علطضُا يذلا لمعلاب كلذك فرتعي ذإو  
ماع ىتح ٢٠٠٩ماع نم ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ةياعر   ٢٠١١،  

ةيقافتا هيدؤت يذلا يرزآتلا رودلاب فرتعي ذإو ةيقافتاو ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتس   
ةرطخلا داوملا ةلأسم ةجلاعم ىدل دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب 

،   ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف
داوملا ةلأسم ةجلاعم يف نورخآلا ةحلصملا باحصأو ةعانصلا اهلذبت يتلا دوهجلاب ًاضيأ فرتعي ذإو  

،   ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا
لا لمعلا ةقلحل حجانلا زاجنإلاريدقتلا عم ظحالي ذإو ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملاب ةينعملا ةيلود  

ىلإ ٢٩نم ةرتفلا يف تدقع يتلا ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا  راذآ٣١  ءانب ،انييف يف ٢٠١١سرام /   
،٢/٤رارقلا يف دراولا حارتقالا ىلع  لاد    

يتلا ةيفاضإلا تاءارجإلا يف تبلا ىدل ،اورظني نأ ىلع ةحلصملا باحصأ عيمج عجشي  - ١  
نأشب ةيسيئر لئاسرو تايصوت نم ركذلا ةفلاسلا لمعلا ةقلح يف نوكراشملا هغاص اميف ،اهذاختا نيعتي 

  ؛ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملا
لزاب ةيقافتاو ،ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا وعدي[  - ٢  

ةيقافتاو ،دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب تاثولملا نأشب ملوهكتس   
 ، يندملا عمت  او ،ةعانصلاو ،ةحصلا عاطقو ،تاموكحلاو ،كرامجلل ةيملاعلا ةمظنملاو ،ةتباثلا ةيوضعلا

  ]؛ةلصلا تاذ ةطشنألا ةدايقو تاءارجإلا نم ديزم ذاختا يف رظنلا ىلإ ،نيرخآلا ةحلصملا باحصأو
تاسرامملا لضفأب ةقلعتملا دراوملا نم ةيلود ةعومجم ءاشنإ ىلع لمعلا لصاوي نأ ررقي[  - ٣  
لا  يلي ام كلذ يف امب ،ةمئاقلا تاردابملا ىلإ دانتسالاب)٩(،ا اذه يف  :  

                                                 
) و(ىلإ ) أ(ةيعرفلا تارقفلا يف ةنيبملا لمعلا تالاجم ديدحت يف رظنلا ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا لصاوي نأ يغبني   )٩(
اهتيا عتملا تايصوتلا ةاعارم عم ،اهلامتكا ىدمو اهتيولوأ نايبو  و اهطسوو ةايحلا ةرود ةيادب يف ةذختملا تاءارجإلاب ةقل

كلذ يف امب ،ىرخألا ةيراجلا دوهجلا ىلإ ةفاضإلاب ،رارقلا اذه ةجابيد يف اهيلإ راشملا لمعلا ةقلحل ةيسيئرلا لئاسرلاو 
 . ةلص تاذ ةيلود ريياعم نم هعضت امو تاردابم نم ةحلصملا ةبحاص ىرخألا تاهجلاو ةيعانصلا رئاودلا هب موقت  ام
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داوملا مادختسا للق   )أ(  ت تاميمصت ثادحتسا يف مدقت زارحإ ىلإ يدؤت يتلا تاودألا
 ؛مادختسالا اذه ىلع يضقت وأ ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا جاتنإيف ةرطخلا ةيئايميكلا 

اهدوجو فشكو ةيئايميكلا داوملا عبتتل لامعألا لاجم يف ةقبطملا تاسرامملاو ريياعملا   )ب(
؛ا  ايح ةرود ةيا   و ،اهمادختساو ،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا عينصت لحارم يف

ةيئابرهكلا تاجتنملا تاقيبطت يف اهمادختسا نكمي يتلا ًانامأ رثكألا ةلمتحملا لئادبلا  )ج(  
قلقلا ببست يتلا ةيئايميكلا داوملا نم ًالدب ةينورتكلإلاو ةمكارتملاو ،ةتباثلا ةيئايميكلا داوملا كلذ يف امب [   ،
ومنلا ىلع وأ ةيباجنإلا ةحصلا ىلع رثؤت يتلا مومسلاو ،تارفطلل ةدلوملاو ،ةنطرسملاو ،ةماسلاو ايجولويب  

 ، ةيعانملا مومسلاو ،ةيسفنتلا مومسلاو ،يبصعلا ومنلا ىلع رثؤت يتلا مومسلاو ،ةيبصعلا مومسلاو ،يندبلا
 ؛]ءامصلا ددغلا تابارطضال ةببسملا تابكرملاو ،ةيوضعلا ةزهجألا مومسو

 ؛تاموكحلاو لامعألا تاسسؤم اهمدختست يتلا ءارضخلا تايرتشملا تايجيتارتسا  )د(

 ؛نيجتنملل ةعسوملا ةيلوؤسملاب ةقلعتملا تاسايسلا  )ه(

ىلع ءاضقلا متي نأ ىلإ اهذيفنت يغبني يتلا ةتقؤملا تاءارجإلاو تايجيتارتسالا   )و(
 ]؛لئادبلا رفاوت وأ مادختسالا

ىلإ ،صاخلاو ماعلا نيعاطقلا تامظنمو تاموكحلا اهيف امب ،ةحناملا تاهجلا وعدي[  - ٤  
لاالل ةينيعو ةيلام دراوم ريفوت    .]ا اذه يف لمعلا نم ديزمب عالطض

  لاد
  ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلا

،   رمتؤملا نإ
هنمًاكاردإ رقفلا يف نيبملا لماشلا فدهلل   يملاعلا ةمقلا رمتؤم جئاتن ذيفنت ةطخ نم٢٣  ةيمنتلل ة   

طب مدختستو ةيئايميكلا داوملا جتن  ةراضلا راثآلا دح ىندأ ىلإ للقت قر ت نأ نامض يف لثمتملا ةمادتسملا
  )١٠(،٢٠٢٠ماع لولحب ناسنإلا ةحصو ةئيبلا ىلع ةريطخلا 

ينعملا يلودلا يموكحلا ىدتنملا هدمتعا يذلا ةعنصملا ةيونانلا داوملا نأشب راكاد نايب ىلإ ريشي ذإو  
،   ةسداسلا هترود يف ةيئايميكلا ةمالسلاب

هرارق ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو نأشب ءاه ٢/٤    ،   ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلا
،هرابتعا يف عضي ذإو لاقتنا ةلحرمب ا  اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلل ةصاخلا تاجايتحالا    
نادلبلا ةعومجم ا ًاضيأ هرابتعا يف عضي ذإو  ذختا يتلا ةيونانلا تايجولونكتلاب ةقلعتملا تارارقلا  

لالخ ةدوقعملا ةيميلقإلا ام عومجمو ةيقيرفألا  اعامتجا يف يبيراكلا رحبلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ نادلب ة
  ،٢٠١١-٢٠٠٩ةرتفلا 

                                                 
)١٠(   ، بآ٢٦ايقيرفأ بونج ،غربسناهوج ،ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم ريرقت لوليأ٤ -  سطسغأ/  ربمتبس / 

بيوصتلاوA.03.II.1عيبملا مقر ،ةدحتملا ممألا تاروشنم  (٢٠٠٢ رارقلا ،لوألا لصفلا )  قفرملا٢،   ،. 
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ةرادإلل تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا راطإ يف هب علطضملا لصاوتملا لمعلا هنابسح يف عضي ذإو  
امب ،يسايقلا ديحوتلل ةيلودلا ةمظن ملاو هيف ةكراشملا تامظنملا بناج نمو ،ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا

،   تامولعملا لدابتل ةلاعفلا تايلآلا نم ةدافتسم سورد نم كلذ هلمشي
يذلا ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلاب قلعتملا ريرقتلا ًاضيأ هنابسح يف عضي ذإو  

يف ةيوضعلا حوتفملا قيرفلا لجأ نم ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ةنامأ هتدعأ  
يتلا هتاجاتنتسا اميس الو ،ةثلاثلا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملاو لوألا هعامتجا 

  )١١(،يجيتارتسالا جهنلا راطإ يف تاءارجإلا نم ديزم ذاختاب يصوت
ًاراطإ رفوي يجيتارتسالا جهنلا نأدكؤي  - ١ ًابسانم  تلا لوانتل  داوملاو ةيونانلا تايجولونك  

  ؛ةعنصملا ةيونانلا
تامولعملا لدابت ريسيت ىلع يجيتارتسالا جهنلا يف ةحلصملا باحصأ عيمج عجشي  - ٢  

نيسحتب حامسلاو ةيملاعلا ةيفافشلا نيسحت لجأ نم ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلاب ةقلعتملا 
نم دحلل ريبادتو ،رطاخملا تامييقت لمشت دق تامولعملا هذه ةلثمأ نأ ةظحالم عم ،رارقلا ذاختا تايلمع  
  ؛ةمالسلا ثوحبو ةحصلاو ةئيبلا نع تامولعمو ،رطاخملا

ةرادإلا لجأ نم ةيبيردت داوم دادعإو ةيلود ةيميظنتو ةينقت تاهيجوت عضوب يصوي  - ٣  
  ؛ةعنصملا ةيونانلا داوملل ةميلسلا

يف ةحلصملا باحصأ عيمج ىلإبلطي  - ٤ ماعلا راوحلا معد ةلصاوم يجيتارتسالا جهنلا    
ةيونانلا داوملا رطاخمو عفانم كلذ يف امب ،ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلا بناوج عيمج نأشب 

؛ا    ايح ةرود لاوط ةعنصملا
جمانربلا يف ةكراشملا تامظنملا كلذ يف امب ،ةلصلا تاذ ةيلودلا تامظنملا وعدي  - ٥  

ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم لثم ،ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل تامظنملا نيب كرت شملا
لدابت ريسيت ىلإ ةيمارلا دوهجلا معد ةلصاوم ىلإ ،ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعمو يداصتقالا 

ةيونانلا تايجولونكتلا نأشب ماعلا راوحلا معدو ،ةيبيردتلا داوملا دادعإو تاهيجوتلا عضوو ،تامولعملا 
  ؛ةعنصملا ةيونانلا داوملاو

ىلإ ةعانصلاوعدي[  - ٦ ةعانصلاببيهي][  ا ]  ايلوؤسمو يهيجوتلا اهرود ززعتو لصاوت نأ  
نأو ،ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلا ] ـب قلعتي اميف] [ـل ةدرومو ةعنصم اهفصوب[
رطاخملاب ةقلعتملا ثوحبلاو ماعلا راوحلاو ةيبيردتلا ةطشنألاو تا مولعملا لدابتو يعولا ءاكذإ يف كراشت

  ؛]ةيلاملا ةيحانلا نم كلذ يف امب[لامعألا هذه معدت نأو 
قسنملا ماظنلابو ةرطخلا عئاضبلا لقنب ةينعملا ةدحتملا ممألل ةعباتلا ءاربخلا ناجل وعدي  - ٧  

ةيناكمإ ضارعتسا ىلإو ،يلودلا يملعلا لمعلا مدقت دصر ىلإ اهمسوو ةيئايميكلا داوملا فينصتل ايملاع 
ريياعملا كلت عيوطتل لمع ةطخ دادعإ ىلإو ،ةعنصملا ةيونانلا داوملا ىلع ًايملاع قسنملا ماظنلا ريياعم قيبطت  
  ؛ةرورضلا دنع

                                                 
)١١(  SAICM/OEWG.1/12. 
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ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا يف فارطألا تارمتؤم وعدي[  - ٨  
داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطت نأشب مادرتور ةيقافتاو ،د ودحلا ربع اهنم صلختلاو

تاثولملا نأشب ملوهكتسةيقافتاو ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةنيعم ةرطخ تافآ تاديبمو ةيئايميك   
نمض جردت نأ يغبني ا   قاطن اقيبطتو ةعنصملا ةيونانلا داوملا تناك اذإ اميف رظنلا ىلإ ،ةتباثلا ةيوضعلا

  ]؛اهصاصتخا
الو ،ةحلصملا باحصأ عيمجوعدي[  - ٩ ىلإ ،ةيئايميكلا تاطبارلل يلودلا سل     ا اميس

ةرود لاوط ةنومأم ةقيرطب اهمادختساو اهتلوانم نم نِّكم   ت تامولعم ديلوتو ،ةعنصملا ةيونانلا داوملا ديدحت
 ا اهثدحتسي ةمئالم تايلآ لالخ نم تامولعملا هذه ةحاتإو ،ا    ]؛سلايح

ةرادإلا ىلع ةردقلا ةدايزل ينطولا ىوتسملا ىلع ةيبيرجت عيراشم ثدحتس يصوي[  - ١٠  ت نأب  
  ]؛ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلل ةميلسلا

تارودلا نيب ةلصافلا تارتفلا لالخ ةذفنملا ةطشنألا عيمج يف ىَلو اضيأ يصوي[  - ١١  ت نأب  
  .]ينهملا ضرعتللو اهلمكأب ةايحلا ةرودل ةصاخ ةيانع ةعنصملا ةيونانلا داوملا نأشب

  ءاه
  ًانامأ رثكأ لئادب ىلإ لاقتنالاو ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإ

،   رمتؤملا نإ
هرارق ىلإ ريشي ذإ ًانامأ رثكأ لئادب ىلإ لاقتنالاو ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإ نأشب٢/٥   ،  

ذبملا دوهجلاببحري  - ١  ًامعد ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا نأشب تامولعملا لدابتو عمجل ةلو 
ًانامأ رثكأ لئادب ىلإ لاقتنالاو٢/٥رارقلا ذيفنتل    ؛ 

رارقلا ذيفنت معدل يفاضإ لمعب عالطضالا ىلإ ةريبك ةجاح كانه لازت ال هنأ ظحالي  - ٢  
  ؛٢/٥

ايميكلا داوملاب ينعملا يملاعلا قيرفلا ءاشنإببحري  - ٣ ةمظنم نيب كرتشملا ةيرولفريبلا ةيئ  
عيسوت لجأ نم ةماه ةيلآ هفصوب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا 
ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم يف ءاضعألا ريغ نادلبلا لمشيل لمعلا اذه يف ةكراشملا قاطن 

؛لايف مدقتلا نم ديزم قيقحتو ،يداصتقالا     ا اذه
لمعلا اذ وعدي  - ٤  عالطضالا ىلإ ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملاب ينعملا يملاعلا قيرفلا  

  ؛زرحملا مدقتلا نع ريرقتب رمتؤملا ةافاومو
عم قيثو لكشب نواعتي نأ ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملاب ينعملا يملاعلا قيرفلا ىلإ بلطي  - ٥  

ا نأشبملوهكتسةيقافتا ةنامأ  نأشب ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا جمانربو ةتباثلا ةيوضعلا تاثولمل  
  .ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا ةطشنألا
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  ءاه]   /[٣رارقلا قفرم 
  ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملاب ينعملا يملاعلا قيرفلا تاصاصتخا
  ليكشتلا

نيلثمم ةسمخ ىلإ لصي ًاددع مضي عماج قيرف ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملاب ينعملا يملاعلا قيرفلا  - ١  
ةيموكح ريغ تامظنم مضيو ،ةدحتملا ممألا ميلاقأ نم ميلقإ لك نع لثمم عقاوب يجيتارتسالا جهنلل 

نم ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا ةطشنألا يف ًايلاح نوكراشي نم ةفاضإلاب ،ىرخأ ةيلود تامظنمو  
يلاتلا وحنلا ىلع قيرفلا لَّك. يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم ش   :ي نأ نكميو

  نويميلقإلا نولثمملا
  ]ايقيرفأ[
  ]ئداهلا طيحملاو ايسآ[
  ]ةيقرشلا ابوروأو ىطسولا ابوروأ[
  ]يبيراكلا رحبلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ[
  ]ىرخأ لودو ةيبرغلا ابوروأ[

  ةيموكحلا ريغ تامظنملا
  ]ةحصلا عاطق[
  ]ةعانصلا عاطق[
  ]ةماعلا ةحلصملا عاطق[
  ]ةيلامعلا تاباقنلا عاطق[

  ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا
  ]ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا لثمم[

  ملوهكتسةيقافتا ةنامأ 
  ]ملوهكتسةيقافتا ةنامأ [

  يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم
  ]يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم نم دلب[
  ]يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم نم ةحلصملا باحصأ دحأ[

  ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملاب ينعملا يملاعلا قيرفلا ةنامأ
  ]ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةنامأ[
يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمةنامأ[  [  

ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو تاموكحلا نم نيبقارملا مامأ حوتفم قيرفلا ىلإ مامضنالا بابو 
  .تامولعملا لدابت يفو هتطشنأ يف ةكراشملا يف بغرت دق يتلا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو
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  ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملاب ينعملا يملاعلا قيرفلا فده
ليتكوألا تينوفلس نأشب تامولعملا عمجو تامولعملا لدابت ريسيت يف قيرفلا فده لثمتي   - ٢

هذه ىلع يوتحت يتلا جئازملاو تاجتنملاو ام   ةطبترملا داوملاو ،يرولفريبلا كيوناتكوأ ضمحو يرولفريبلا
تامولعم ىلإ ةجاح كانه ،صاخ هجوبو  )١٢(.)ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا مساب ةعمتجم ةفورعملا(داوملا 

  :ةيلاتلا بناوجلا نع
 ؛ةئيبلا يف ةقلطملا داوملاو ،تاجتنملا ىوتحم  )أ(

داوملاوًايلاح ةمدختسملا لئادبلا  )ب( رثكأ نوكت نأ نكمي يتلا ةليدبلا تايجولونكتلا وأ   
؛اهمادختسالًانامأ   

 ؛انامأ رثكأ نوكت نأ نكمييتلا ةليدبلا تايجولونكتلا وأ داوملا ديدحت ريياعم   )ج(

 ؛اهلقن ةيناكمإو ايجولونكتلا لقن ىلإ ةجاحلا  )د(

 ؛كلذ ةلثمأو ةيعوطلا جماربلاو ةيميظنتلا تاءارجإلا صخي اميف زرحملا مدقتلا  )ه(

 ؛ةئيبلا يف لاقتنالاو يئيبلا لآملا  )و(

 ؛دصرلا  )ز(

 ؛تاثاعبنالا  )ح(

 ؛ةئيبلاو رشبلا ضرعت  )ط(

ةئيبلا ىلعو ناسنإلا ةحص ىلع اهلئادبو داوملا هذهلةلمتحملا راثآلا  )ي(  .  

                                                 
  :يهو لسالسلا ةليوطلا ةيرولفريبلا تابكرملا ىلع لمعلا زكريس  )١٢(

اهيف امب ،رثكأ وأ ٨ ك ىلإ ةينوبركلا اهلسالس لوط لصي يتلا ةيرولفريبلا ةيليسكوبركلا ضامحألا  )أ(  
 ؛يرولفريبلا كيوناتكوأ ضمح

ضمح اهيف امب ،رثكأ وأ٦ ك ىلإ ةينوبركلا اهلسالس لوط لصي يتلا ةيرولفريبلا ليكلألا تانوفلس  )ب(   
 ؛يرولفريبلا نيتكوألا تينوفلسو يرولفريبلا ناسكهلا كينوفلس

تاجتنملا يف دجوت دق وأ جتن  )ج(   .ت دق يتلا داوملا كلت فئالس
اهلسالس لوط لصي ةيرولفريب ةيليسكوبرك ضامحأ ىلإ للحتت نأ نكمي ا ‘‘ ةفيلس’’حلطصمب دصقيو   أ فر  ع ةدام

رثكأ وأ ٨ ك ىلإ ةينوبركلا لوط لصي يتلا ةيرولفريبلا ليكلألا تانوفلس ىلإ وأ )يرولفريبلا كيوناتكوأضمح اهيف امب (   ،
 ).يرولفريبلا نيتكوألا تينوفلسو يرولفريبلا ناسكهلا كينوفلس ضمح اهيف امب(رثكأ   وأ ٦ ك ىلإ ةينوبركلا اهلسالس
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  ٢٠١٢ - ٢٠١١ةرتفلل حرتقملا لمعلا 
  :يلي ام حرتقملا لمعلل ةيسيئرلا رصانعلا لمشت  - ٣

ماع يف نييسيئرلا نيجتنملا ىدل ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا نع ةيئاصقتسا ةسارد   )أ(
 ؛٢٠١٢

ةيكبشلا ةباوبلا قيرط نع ةليدبلا تايجولونك تلاو داوملا نأشب تامولعملا مساقت  )ب(
تايقتلملاو ،ةيكبشلا ةيساردلا تاقلحلاو ،ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملل ةصصخملا 

 ؛ةيبناجلا

ةصصخملا ةيكبشلا ةباوبلا قيرط نع كلذو ةيميظنتلاو ةيفارشإلا ةطشنألا عيجشت   )ج(
 ؛ةيبناجلا تايقتلملاو ،ةيكبشلا ةيساردلا تاقلحلاو ،ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملل

هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا ىلإ زرحملا مدقتلا نع ريرقت ميدقت   )د(
  .ةثلاثلا

  .ةيفاك تاعربت ترفاوت نإ ةطشنألا هذه ذيفنت نكميو  - ٤
تاعامتجالا نم ًالدب ينورتكلإلا ديربلاو ةيفتاهلا تاعامتجالا قيرط نع قيرفلا لمعي نأ رظتنيو  - ٥  
  .هلمع سراميل ةليلق دراوم ىلإ جاتحيس قيرفلا نأ ينعي امم ،هجول اهجو دقعت يتلا

  ةرادإلا لكيه
ايجولونكتلا ةبعشب ةيئايميكلا داوملا عرفو يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم ىلوتتس   - ٦
فئاظوب مايقلاو ،دعب نع ىرجت يتلا تالوادملا ةسا ئر ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يف داصتقالاو ةعانصلاو
  .يجيتارتسالا جهنلا ةنامأ عم نالمعيسو. قيرفلا ةنامأ
  .لمع جمانرب دمتعيو شقانيو اهدمتعيو اهلدعيو هتاصاصتخا لوألا هعامتجا يف قيرفلا شقانيسو  - ٧
  :يلي امع ةلوؤسم ةنامألا نوكتسو  - ٨

 ؛قيرفلا تاعامتجا ميظنت  )أ(

رمتؤملا ىلإ ةمدقملا تالخدملا قيسنت نامضل يجيتارتسالا جهنلا ةنامأ عم رواش تلا  )ب(
 ؛ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا

 ؛قيرفلا جراخ نيرخآلا ةحلصملا باحصأ عم رواشتلا  )ج(

  .ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا ىلإ مدقت ةيلحرم ريراقت دادعإ  )د(
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ةيوضعلا حوتفملا لماعلاقيرفلا ررقم   ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةئشانلا ةديدجلا اياضقلا: ١/٤ -   

  فلأ
  ءامصلا ددغلا تابارطضال ةببسملا ةيئايميكلا داوملا

،   ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا نإ
هنمًاكاردإ رقفلا يف نيبملا لماشلا فدهلل  يملاعلا ةمقلا رمتؤم جئاتن ذيفنت ةطخ نم٢٣ ة  ةيمنتللة    

ةراضلا راثآلا دح ىندأ ىلإ للقت قرطب مدختستو ةيئايميكلا داوملا جتن   ت نأ نامض يف لثمتملا ةمادتسملا
  )١٣(،٢٠٢٠ ماع لولحب ناسنإلا ةحصو ةئيبلا ىلع ةريطخلا

ًاضيأ هنمًاكاردإو ةحلصملا باحصأ ددعت ىلع مئاقلاو يعوطلاو مزلملا ريغ عباطلل  جهنلل   
،لودلا ةرادإلل يجيتارتسالا   ةيئايميكلا داوملل ةي

ىلع ءامصلا ددغلا تابارطضال ةببسملا داوملا نع مجنت نأ نكمي يتلا ةراضلا راثآلاب فرتعي ذإو  
،   ةئيبلا ىلعو ناسنإلا ةحص

ةفيعض دعت يتلا اهل ةنوكملا ءازجألاو ةيجولوكيإلا مظنلاو رشبلا ةيامح ةرورضب ًاضيأ فرتعي ذإو  
تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا نم ) ب (١٤ةرقفلا يف ،رو مأ ةلمج نمض ،درو امبسح صاخ هجوب

،   يجيتارتسالا جهنلاب ةصاخلا
ةلحرمب ا ًاضيأ هرابتعا يف عضي ذإو  اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلل ةصاخلا تاجايتحالا  

،   لاقتنا
يجيتارتسالا جهنلا يف ةحلصملا باحصأ اهلذبي يتلا ةلصاوتملا دوهجلاكردي ذإو مهيف امب    ،

ىلإ ىعست يتلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا ولثممو ةيملعلا طاسوألاو يندملا عمت   او ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا
،   ةحصلا عاطقو ،تاباقنلاو ،ماعلا حلاصلا

ةيضق ءامصلا ددغلا تابارطضال ةببسملا ةيئايميكلا داوملا رابتعا ىلإ يعادلا حارتقالا يف رظن دقو  
،يف ةديدج ةئشان ةماعلا ةسايسلا لاجم    

لاجم يف ةئشانلا ةيضقلا يف اهرفاوت بجاولا ريياعملاب يفي حارتقالا نأ ىلع قفتي[  - ١  
  ]؛ةماعلا ةسايسلا

؛صاخ هجوب ناماه يعولا ءاكذإو تامولعملا رشن نأىري  - ٢    
ًايلاح هجاوت يتلا تابوعصلابملسي  - ٣ لوانتل ةبولطملا دراوملا ةئبعت يف نادلبلا ضعب  داوملا    

  ؛ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةئشان ةيضق اهفصوب ءامصلا ددغلا تابارطضال ةببسملا ةيئايميكلا

                                                 
)١٣(   ، لوليأ٤ -  سطسغأ/ب آ٢٦ايقيرفأ بونج ،غربسناهوج ،ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم ريرقت ربمتبس / 

بيوصتلاوA.03.II.1عيبملا مقر ،ةدحتملا ممألا تاروشنم  (٢٠٠٢ رارقلا ،لوألا لصفلا )  قفرملا٢،   ،. 
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رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا يف تاشقانملا نم ديزم ءارجإ اهيلع يوطني يتلا ةزيملاب فرتعي[  - ٤  
الا مدقمعجشي []رمتؤملا رظني نأب يصويو ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا يف ] رظني نأ ىلع حارتق 

ةسايسلا لاجم يف ةئشانلا ةديدجلا اياضقلا ةيمست نأشب ةنامألا ةركذم نم ٥ةرقفلا يف ةدراولا تارايخلا   
يجيتارتسالا جهنلا يف ةحلصملا باحصأ رضاحلا تقولا يف هب علطضي يذلا لمعلا ءوض يف)١٤(ةماعلا  .  

  ءاب
  ًايئيب ةتباثلا ةينالديصلا تاثولملا

،قيرفلا نإ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا    
ةينالديصلا تاثولملا رابتعا ىلإ يعادلا ،حارتقالا اذه يف ةنيبملا ةطشنألا ضعب نأ ىري  - ١  

ةيضقلا رابتعال اهرفاوت بجاولا ريياعملاب يفت ال ،ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةديدج ةئشان ةيضق ًايئيب ةتباثلا  
  ؛ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةديدج ةئشان ةيضق

ثحبلا نم ديزمل ةيضقلا عاضخإ اهيلع يوطني يتلا ةزيملاب فرتعي  - ٢ ةثلاثلا ةرودلا بقع   
  .هريوطت ةلصاوم ىلع حارتقالا مدقم عجشيو ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل

  

                                                 
)١٤(  SAICM/OEWG.1/14. 
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  يناثلا قفرملا

  ليومتلا ةلكشم ةجلاعمل تاءارجإ
ةصاخو ،يجيتارتسالا جهنلا يف ةحلصملا ب احصأ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا وعدي  - ١

 ، ةيئايميكلا داوملل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل عاضوألا ةئي  نع لوألا ماقملا يف ةلوؤسم دعت يتلا ،تاموكحلا
ميدقت ىلإ ،دعب مهست مل يتلا تامظنملا كلذ يف امب ،ةرداقلا يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا تامظنملاو 

لمع ةطخ يف رالود نويلم ٤٤،٨وهو فدهتسملا م قرلا غولبل يعسلاو ،ينامئتسالا قودنصلل تامهاسم  
لمع ةطخ عم ،لقألا ىلع ،ينامئتسالا قودنصلا ريغل تامهاسملا قاستا رارمتسا نامضو ،ةعيرسلا ةيادبلا 

  .تامهاسملا هذه ةدايز وأ ،ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب

ىلع ،ةيجيتارتسالا ذيفنتل اهدوهج طيشنت ةنا مألا ىلإ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بلطيو  - ٢
ريغو ةديدج ةحنام تاهج باذتجا ةيغب نيحناملا ةدعاق عيسوت لجأ نم ،لمعلا ةطخ يف دراولا وحنلا 
ةيلاملا تاسسؤملاو ،ةيميلقإلا ةيمنتلا فراصم لثم ،ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلل ةيديلقت 

، إ ةفاضإلاب ،ىرخألا ةيلودلا ةيئايميكلا ةعانصلا كلذ يف امب ،صاخلا عاطقلا نم ىرخأ تامهاسم ىل
لالخ يجيتارتسالا جهنلا فادهأ ىلإ اهمامتها ءاعرتسال ةياعدلا ةطشنأ قيرط نع ،ىرخأ تاهج نمض 

  .ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا ىتح ةرتفلا
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  ثلاثلا قفرملا

ليوطلا ليومتلل ةلمتحملا تارايخلا : ليومتلا لوح تاشقانملل نيكراشملانيسيئرلا صيخلت 
  ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل لجألا 

ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا هأشنأ يذلا ،ةينقتلا ةدعاسملاو ليومتلاب ينعملا لاصتالا قيرف دقع   - ١
، اوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل نيرشت ١٨ةعمجلا موي ًاعامتجا ،لوألا هعامتجا يف ةيئايميكلا د  
، ٢٠١١ربمفون /يناثلا يجيتارتسالا جهنلل لجألا ليوطلا ليومتلل ةلمتحملا تارايخلا ثحبل ،دارغلب يف  ،

زيريب زيرافلا ودلافزوأ ديسلا عامتجالا ةسائر يف كراشو ). لييذتلا رظنا(اهيلع قفتملا تاصاصتخالل ًاقفو 
كيليف جيرغ ديسلاو )يليش(   ).ادنك(، 

ماع ىتح ةطشنألا ذيفنتل ليومتلا ةلأسم ةيادبلايف لاصتالا قيرف ثحبو   - ٢ ثحب مث . ٢٠٢٠ 
اهتقالع ثيح نم تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ليومتلا تارايخ نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلا رصانعو تالصو 

  .يجيتارتسالا جهنلاب
ءانثأ لاصتالا قيرف يف نوكراشملا اهادبأ يتلا ءارآلاو تار ايخلا صيخلتلا اذه سكعيو  - ٣
ةقيثوك صيخلتلا اذه ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا مدقي نأ يغبني هنأ لاصتالا قيرف حرتقاو . تاشقانملا

ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا ىلإ ةدحتملا ممألل تسلا ةيمسرلا تاغللاب لمع 
  .٢٠١٢ماع يف 

حوتفملا لماعلا قيرفلا سيئر هفصوب ،رمتؤملا سيئرل يغبني هنأب كلذك لاصتالا قيرف ىصوأو   - ٤
دنع هيف رظني يك ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ىلإ صيخلتلا نم ةخسن لاسرإ ،ةيوضعلا 

طابش يف ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا هتروديف ةرادإلا سلجم ىلإ يئاهنلا هريرقتل هدادعإ   .٢٠١٢رياربف / 
؛ ٢٠٢٠ماع ىتح ةطشنألا ذيفنتل ليومتلا : نيلخادتم نيعوضوم لاصتالا قيرف شقانو  - ٥

رصانعو ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ليومتلا تارايخ نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلا ةجيتنو تالصوو ج 
يف ريبك براقت كانه ناكو . يجيتارتسالا راطإلاب قلعتي اميف تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ليومتل لماكتم
  .تاشقانملا ءانثأ ءارآلا

  .تاشقانملا ءانثأ تيدبُأ يتلا ءارآلاو تارايخلا ليصافت هاندأ درتو  - ٦

  ٢٠٢٠ماع ىتح ةطشنألا ذيفنتل ليومتلا   - ًالوأ 
نالعإ قايس يف ٢٠٢٠ماع ىتح ةط شنألا ذيفنت ليومتل ةحورطملا تارايخلا نوكراشملا شقان  - ٧  
سايسلا ةيجيتارتسا نم١٩ةرقفلاو ؛ةيئايميكلا داو ملل ةيلودلا ةرادإلا نأشب يبد جهنلل ةماعلا ة  

؛ًاينمز ددحملا يجيتارتسالا جهنلل ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب نآلا ىتح اهققح يتلا تاحاجنلاو ؛يجيتارتسالا 
قيرفلا عامتجا لبق ةدوقعملا يجيتارتسالا جهنلل ةيميلقإلا تاعامتج الا نم مدقملا ليومتلاب ةصاخلا جئاتنلاو
  .ةيوضعلا حوتفملا لماعلا
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ليوطلا ليومتلل ةبسنلاب ليومتلا رداصم عيمج ثحب يغبني هنأ ىلع نيكراشملا نم ريثك قفاوو   - ٨
ةرورض ىلإ نيكراشملا نم ريثك راشأ ،ةيموكحلا دراوملا نع رظنلا فرصبو. يجيتارتسالا جهنلل لجألا  
نع ثحبلا ةرورض ىلع نيكراشملا ضعب ددش ،كلذ ىلع ةوالعو . صاخلا عاطقلا نم دراومب ةناعتسالا

  .ةءافك رثكأ ةروصب دراوملا مادختسال لبس
  ةينطولا تاسايسلا يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإ ميمعت نأشب تيدبُأ يتلا ءارآلا  -فلأ 

يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإ ميمعت لجأ نم دوهجلا زيز عت ةلصاوم ةرورضل ماع دييأت كانه ناك  - ٩
ىأرو . يجيتارتسالا جهنلل لجألا ليوطلا ليومتلا معدل ةيسيئر ةليسو اهرابتعاب ةينطولا تاسايسلا

داوملل ةميلسلا ةرادإلا عضول يفكي امب ًاليوط ًاطوش عطقت مل قباسلا يف ميمعتلا دوهج نأ نوريثك 
ةلثمأ ةحناملاو ةيقلتملا نادلبلا نم نوكراشم مدقو . ضرعألا يئامنإلا لامعألالودج سأر ىلع ةيئايميكلا 

ةيولوأب تيظح ةيئامنإ عيضاوم لماشلا يئيبلا جمانربلاو يئايميكلا جمانربلا ىلع اهيف تغط تالاحل 
  .ليومتلا يف ةيولوألا ىلع تلصح كلذبو ،ىلعأ ةيسايس

تاسرامم لضفأو ةلثمألا عيمجتب صاخلا حارت قالل مهدييأت نع نيكراشملا نم ددع برعأو  - ١٠
عساو قاطن ىلع تامولعملا هذه مساقتل دوهجلا لذبو ،ليومت ىلع تلصح يتلا ةحجانلا ميمعتلا جمارب 

ممألا جمانرب هب موقي يذلا يلاحلا لمعلا ىلإ ريشُأ دقو . ميمعتلا ىلع ةردقلا ءانبل ةردابم نم ءزجك
دوهج ثيح نم ،ددصلا اذه يف ردصمك ميمعتلا لاجم يف يئامنإلا ةدحت ملا ممألا جمانربو ةئيبلل ةدحتملا
ميمعت عورشم ىلإ نيكراشملا دحأ راشأو . ةدحتملا ممألا تالاكو عم ةينواعتلا دوهجلاو ينطولا ميمعتلا
اذه نيكمت مت دقو . ميمعتلا ةطشنأ دعاست يتلا فورظلا نع ةميق ًاسورد مدقي نأ نكمي ادنغوأ يف حجان
ليومت ىلع لوصحلا نم كلذ دعب نكمتو ،ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ةحنم قيرط نع رمألا ئداب يف عورشملا  
  .ذيفنتلا ةطشنأ ةلصاومل يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نم ريبك يفاضإ

ةثلاثلا ةرودلا يف ميمعتلا عوضوم ةشقانم يرورضلا نم نوكيس هنأ ىلع نوكراشملا قفاوو   - ١١
داوملل ةميلسلا ةرادإلا ةيولوأ ديدحت ثيح نم ةصاخو ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينع ملا يلودلا رمتؤملل

مزلتس يتلا تايلآلا وأ ،طيشنتلل ةبجوملا تاءارجإلاو ،ةينطولا تاسايسلا لامعأ لوادج ىلع ةيئايميكلا 
راطإلا ذيفن تل لجألا ليوطلا ليومتلل ةبسنلاب ميمعتلا دراوم طيشنتل يلودلاو ينطولا نييوتسملا ىلع
و تانوعملا ةيلاعف نأشب سيراب نالعإ ىلإ ددصلا اذه يف نيكراشملادحأراشأو . يجيتارتسالا جمانرب ىلإ  

مهفت ا   أل ةيقلتملا تاموكحلا ةطساوب ةنوعملا تايولوأ ديدحت لضفألا نم نأ امهيف ءاج ثيح ،اركأ لمع
لضفأ ةروصب ا    .ادلب تاجايتحا

ةعانصلا رودنأشب تيدبُأ يتلا ءارآلا  -ءاب     
لجألا ليوطلا ليومتلا يف ةمهاسملا ةلصاوم ىلع ةعانصلا ةردق نع نيكراشملا نم ددع ثدحت   - ١٢

ةيعوطلاو ةيميظنتلا رطألل نزاوتم ج  قيرط نع يجيتارتسالا جهنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل .
ةعانصلا كارشإ اهلالخ نم نكمي ةمئالم رط أءاشنإ لوألا ماقملا يف تاموكحلا ىلع نيعتي هنأ ًاضيأ اودكأو 

  .ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا يف
عفانم ققحت حبرلا فدهتست يتلا عيراشملا نإ ًالئاق ةعانصلا ةيمهأ ىلع نيكراشملا دحأ دكأو   - ١٣

. ةيئيبلا فيلاكتلا ليخدت نامض نع ردقلا سفنب ةيلوؤسملا لمحتت نأ بجي نكلو ،ةيداصتقاو ةيعامتجا
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دحأ راشأو . ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا معدل ايجولونكتلا ريوطت يف ةعانصلا رود ىلإ ضعبلا راشأو
  .رضخألا ميمصتلا موهفم ةيمهأ ىلإ ًاضيأ نيكراشملا

ا اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ىلإ اهلقنو ايجولونكتلا مساقت ىلإ ةجاح كانه نإ ليقو  - ١٤
  .ةيميلقإلا زكارملا ليبق نم تايلآ قيرط نع كلذ يف امب ،لاقتنا ةلحرمب

١٥ -   ، يئيبلا جمانربلا يف ىرخأ تالاجمب اهطبر نكمي ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا نأ ىلإ ريشأو
ة يراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا بجومب ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ مادختسا قيرط نع ًالثم ،خانملا كلذ يف امب
نيرخآو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم ةعانصلا اهيف تلمع تاردابم ىلإ ًاضيأ ريشُأو . خانملا ريغت نأشب
  .حئاوللا نأشب تامولعملا مساقت قيرط نع كلذ يف امب ،حئاوللا ةمءاومل

  يجراخلا ليومتلا تارايخ نأشب تيدبأ يتلا ءارآلا  -ميج 
ماع ىتح ةطشنألا ذيفنت يف يجراخلا ليومتلا تارا يخ رود ىلإ نوكراشملا نم ددع راشأ  - ١٦

  .يجيتارتسالا جهنلا ليومتل ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ةذفانب ةداشإ كانه تناكو. ٢٠٢٠
١٧ -   ، ةيملاعلا ةئيبلا قفرم كلذ يف امب ،ةفلتخم قيدانص يف ًايلاح حاتملا ةيئايميكلا داوملا ليومت قايس يفو

داجيإ لجأ نم ربكأ ةجردب ةززعمو ةيجيتارتسا ةقيرطب ًاعم غلابملا ه ذه ثحب ةرورض نيكراشم ةدع حرتقا
ءارشل عضوي جمانرب وأ ةحضاو تاسايس قيرط نع متي نأ نكمي كلذ نأ حر . ذيفنتلا زيزعتل قرط  تقاو
  .نادلبلا عيمج نم صصح

ةدحوم ةظفاح ميدقت ايازم تلوانت نيكراشم ةدع بناج نم تاقيلعت ًاضيأ كانه تناكو   - ١٨
لاومألا نم ديزم ىلع لوصحلا ىنستي ىتح ةحناملا تاهجلا نم لاومأ عمج ةيغب تايافنلاو ةيئايميكلا داومل ل

تايلآ وأ ،اياضق وأ رطأ وأ ،ةيدرف تايقافتا بجومب ةأزجم لاومأ عيمجتل يلاحلا جهنلا فالخب ،ةماعلا 
تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل ضرعألا لا    .ا نمض

  يجيتارتسالا جهنلل ةصاخ ةيلآ نأشب تيدبُأ يتلا ءارآلا  -ل اد
دعب يجيتارتسالا جهنلاب ةصاخلا لاومألل ةرقتسم ةيلآ دوجو ةرورض نع نيكراشملا ضعب ثدحت   - ١٩

، ٢٠٢٠ماع ىتح لاوحألا لضفأ يف ةدوجوم ةيلآلا هذه نوكتسو . ةدملا ددحملا ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب
لاجمو ،ةيلهألا ريياعمو ،ا امم صئاصخ اهل نوكتسو  رادإ لكيه ثيح نم يلاحلا جمانربلا صئاصخل ةلث

ءادألل افادهأ نمضتتسو ؛ةيعوط تامهاسم ىلع لصحتسو ؛ )ذيفنتلا ططخ لمشيل عستا يذلا(لمعلا 
ةجاح كانه نإ نيكراشملا دحأ لاقو . ةفافشو ،ةلءاسملل ةعضاخو ،ةلقتسم نوكتسو ؛اهضارعتسا نكمي
لكيه ءاشنإ نم ًالدب ،مئاق لكيه ىلإ ًادانتسا لبقتسملا يف ةلمتحم ليومت ةيلآ ءاشنإل ةيلمعلا بناوجلا ثحبل  

  .ديدج
نادلبلا يف ةرمتسملا تاردقلا ءانب ةطشنأ معدل هذهك ليومت ةيلآ ىودج نيكراشملا دحأ دكأو   - ٢٠

ولوألا ديدحت لجأ نم ،لاقتنا ةلحرمب ا  ةميلسلا ةرادإلا ميمعتو ،تاي اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا
داوملاب قلعتملا ٢٠٢٠ماع فده غولب وحن كرحتلاو ،ةينطولا ةيمنتلا ططخ يف ةيئايميكلا داوملل   

  .ةيئايميكلا
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يتلا اياضقلل ليومتلا ميدقت يف يجيتارتسالا جهنلل صاخلا رودلا ىلع نيكراشملا ضعب قلعو   - ٢١
صب ةموهفم ا  ليقو . ةيئايميكلا داوملاو ةحصلا نيب ةقالعلا لثم ،ةلماك ةروايولوأ حبصت يكل ًاتقو بلطتت

جهنلا مامأ نأو ،تاقالعلا هذه لثمل ةيولوألا سفن يطعت ال نايحألا ضعب يف ةيمانلاو ةمدقتملا نادلبلا نإ 
  .رارقلا يعناص مامأ ةيضقلا هذه حرطل هب موقي ًاماه ًارود يجيتارتسالا

جهنلا رصانعو ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ليومتلا تارايخ نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلا ةجيتن  - ًايناث  
  يجيتارتسالا جهنلاب قلعتي اميف لماكتملا

ةيلمعلل ةعقوتملا ةيلاتلا تاوطخلل ينمزلا طخلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةنامأ يلثمم دحأ لوانت   - ٢٢
ريرقت دادعإ تاوطخلا هذه لمشتو . ٢٠١١ربوتكأ /لوألا نيرشت يف يئاهنلا عامتجالا دعب ةيرواشتلا

طابش يف ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا رودلا مامأ ةرادإلا سل  اذه لكشيسو . ٢٠١٢رياربف /يذيفنتلا ريدملا
ةعيبط نأشب لمتحم ررقم ذاختا كلذ يف امب ًامدُق ريسلا ةلصاوم نأشب ةرادإلا سلجم ةشقانمل ساسألا ريرقتلا  ،
رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا يف ةلمتحم تاررقم ىلإ لصوتلل ًاديهمت لمعلا ميظنتو ينمزلا لودجلاو ،ةيلمعلا  ،

ماع يف ةرادإلا سل ٢٠١٢ماع يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا   نيرشعلاو ةعباسلا ةرودلاو  ،
٢٠١٣.  

ةجيتن هتعجش دق يذيفنتلا ريدملا نأ ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةنامأل رخآ لثمم راشأو  - ٢٣  
لماكتم ج  عم ةيمسرلا ريغ هتارواشم يف ثيدحلا قرطت دقو . ذاختاب صاخلا حارتقالاو ةيرواشتلا ةيلمعلا

داوملا جمانرب ليومتل ةئزجت لقأو ةركتبمو ةديدج قرط مزلي هنأ ىلإ ءاوس دح ىلع ةيمانلاو ةمدقتملا نادلبلا 
تارتسا ج  فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا نأ ىلإ ًاضيأ راشأو . يجيكلذ يف امب ،تايافنلاو ةيئايميكلا

اهدعاسي دق ةلثامم ةيلمع دوجو نأ فيكو ،ةيرواشتلا ةيلمعلاب ةمتهم تناك يجولويبلا عونتلاب ةصاخلاو 
ليومتلا نم ا    .اجايتحا ةيبلت ىلع

يتلا تاشقانملا يف تد دح يتلا تارايخلا يف ًاريبك ًالخادت كانه نأ نيكراشملا نم ددع ظحالو  - ٢٤
هتددح امك لماكتملا جهنلا رصانع يفو ٢٠٢٠ماع ىتح ذيفنتلا ةطشنأ ليومت نأشب اريخأ تمتتخا   ،

ةمئاوتم لماكتملا جهنلا رصانع نأ ىلإ نيكراشملا فلتخم راشأ ،كلذ ىلع ةوالعو . ةيرواشتلا ةيلمعلا
لماكتملا جهنلا نأ ددصلا اذه يف ضعبل ا دكأو. يجيتارتسالا جهنلا راطإ يف لمعلا قاطن عم ماع لكشب

جهنلا لمع قاطن عم ةديج ةروصب ىشامتي يجيتارتسالا جهنلا ىلإ ةحيرص تاراشإ ن   مضت يذلا
  .يجيتارتسالا

يف ،يجيتارتسالا جهنلا راطإ يف ذيفنتلل ةلصفنملا ليومتلا ةيلآ رارمتساب نيكراشملا ضعب بلاطو   - ٢٥
، ناك اذإ امع رخآ كراشم لءاست نيح يجيتارتسالا جهنلا راطإ يف ةلقتسم ليومت ةيلآ ىلإ ةرورض كانه ت

ةءافك رثكأ ةروصب ةحاتملا لاومألاو دراوملا مادختسا لعجي نأ نكمي دحاو ج  دوجو نأ ًاحرتقم.  
نم ءزجك يجيتارتسالا جهنلل لجألا ليوطلا ليومتلل لح داجيإب نيكراشم ةدع بلاطو   - ٢٦
لا داوملل عسوألا ةعوم فيلاكتلا ضيفختل دحاو لح راطإ يف دراوملا جامدإ اوديأو . تايافنلاو ةيئايميكا

نم ًالدب ماع جهنب اوبلاطو . ذيفنتلا ةطشنأل دراوملا نم ديزملا ةحاتإ لجأ نم ،ىرخأ رومأ نمض ،ةيرادإلا
ةلقتسم غلابم ىلإ اهلوحيو ةيئايميكلا داوملل ةحاتملا لاومألا نيب لصفي ج  .ذخألا نإ رخ آ كراشم لاقو

ةعمجم ةظفاح دوجو نأو ،رطاخم ىلع يوطني نأ نكمي ةيلاحلا ةيلاملا فورظلا يف ةلصفنملا قيدانصلا ماظنب 
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مغربو . حاجنلل ربكأ ةصرف ىلع يوطني نأ هنأش نم ةيديلقتلا ةحناملا تاهجلا ضعبل ةبسنلاب ربكأ ةجردب
جمانربل لماكتملا جهنلا اولضف نيكراشملا نم ًاددع نأ الإ ،ليغشتلا ءدبل لاومأ ىلإ عيراشملا ضعب ةجاح  
  .تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا

داوملل ماعلا جمانربلا ليومت لوح تاشقانملل ديازتملا مخزلا ىلإ نيكراشملا ضعب راشأو   - ٢٧
يملاع كص وحن تاضوافملا نم ءزجك ،ليومتلاب ةصاخلا ةشقانملا ءوض ىلع ةصاخو ،تايافنلاو ةيئايميكلا 

داوملا ليومتل ةماع ةيجيتارتسا لوح تاشقانملل يلاحلا قايسلا نأ ضعبلا دكأو . قبئزلا نأشب ًانوناقمزلم 
  .ًاديفم ناك تايافنلاو ةيئايميكلا

ليومتلاب ةصاخلا تاشقانملا يف بجاولا رابتعالا ءاليإل ةجاح كانه نإ نيكراشملا دحأ لاقو   - ٢٨
ضعب يف ةيولوألا يطعت ال امدنع دراوملا ةردن تاقوأ يف ىتح ،يجيتارتسالا جهنلا لثم ةيعوطلا جهنلل 

، . ًانوناق ةمزلم تامازتلا معدت يتلا ةطشنألل الإ لاوحألا ةيعوطلا تامهاسملا ةيمهأ ىلإ رخآ كراشم راشأو
. ةيولوألا تاذ اياضقلا ىلع زيكرتلا قيرط نع لضفأ وحن ىلع دراوملا مادختسا ىلإ ةجاح كانه نإ ًالئاق

م نأ يئ    .دوهجلا هذهل ةفلتخملا دراوملا عاونأ بسنأ ةئبعتو ةيسيئرلا تارغثلا ديدحت ةلصاوم مهملا نرو
نأشب ىحنملا ةيرطقلا ةيرواشتلا ةيلمعلا نأ نيح يف هنأ نم لغاوش نع نيكراشملا دحأ برعأو   - ٢٩

ازإ لماكتم ج  هاجتالا ء عضو نأشب تاشقانملا جئاتن نإف ،ةحضاو ايازم ىلع يوطنت ليومتلا تارايخ
دق ةلدعم وأ ةديدج لكايه يأو ،ةيئايميكلا تايافنلاو داوملا لامعأ لودج ليومتل عماجلا يجيتارتسالا 
نل ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل سداسلا ديدجتلا لالخ ةلمتحملا ةيفاضإلا ةطشنألا كلذ يف امب ،اهؤاشنإ نيعتي 

ءاشنإ هيف متي يذلاتقو لا يفف. ٢٠٢٠ماعل ذيفنتلا ةطشنأل ليومتلا نمضي بسانم  تقو يف ققحتت  
سمخو ثالث نيب ام ىوس ىقبت دق نوكي نل ،سداسلا ديدجتلا لامكتسا وأ ديدج ينامئتسا قودنص 

راسملا مادختسا عسولاب ناك اذإ امع نيكراشملا دحأ لءاست ،ددصلا اذه يفو . ٢٠٢٠ماع ىلع تاونس 
  .ركبم ءارجإ ذاختا ىنستيل لماكتملا جهنلا نم ءزجل عيرسلا

نأشب ةلبقملا تاشقانملا يف ددحم وحن ىلع ةراشإلا ىلإ نيكراشملا دحأ اعد ،مدقت ام ءوض يفو   - ٣٠
نوديري ال م ىلإ نيكراشملا نم ددع راشأو. يجيتارتسالا جهنلل تقولا ةددحم ةيلآ ىلإ لماكتملا جهنلا أ 

و ةمداقلا ليومتلا ةيلآنمضتت نأ يف لمألا نع اوبرعأ نيح ىف جمانربلل ةديجلا تاربخلا عايض زكترت وأ / 
تاربخ مساقت ىلع نيكراشملا دحأ ثح ،ةياغلا هذهلو . يلاحلا ماظنلا اهققح يتلا تاحاجنلا ىلع

تامدخ نيسحتل هدوهج قفرملا لصاوي نأ يف ةدعاسملل ةيملاعلا ةئيبلا قفرم عم جمانربلا نم نيديفتسملا 
  .ةيملاعلا ةئيبلا قفرم يف ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب لثم ةيلآ عضو لامتحا ريثأ امك. جمانربلا

داوملل ةيملاعلا ةئيبلا قفرم اهحاتأ يتلا ةيفاضإلا لاومألاب ةماع ةروصب بيحرتلا ىرجو   - ٣١
مغر ،فارتعالا عم ةذفانلا هذه قاطن عيسوت ةلصاوم يف لمألا نع نيكراشملا ضعب برعأو ، ةيئايميكلا
. ةيئايميكلا داوملاب صاخلا لاجملل اهلمكأب ليومتلا تاجايتحا رفوي نأ هدرفمب عيطتسي ال قفرملا نأب ،كلذ

كرتشملا جمانربلا يف ةكراشملا تامظنملا يف ىرخألا لاومألا طبر عسولاب ناك اذإ امع لؤاستلا ىرجو 
 ةلأسمب قلعتي اميفو. يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتب ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلاب ينعملا تامظنملا نيب

نإ ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ةنامأل لثمم لاق ،يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف ةحلصملا باحصأ كارشإ يف عسوتلا 
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اذه يرجيو . عاطقلا اذه ةطشنأل ًالاومأ تصصخ صاخلا عاطقلل ةيجيتارتسا دمتعا قفرملا ةرادإ سلجم
  .ةيئايميكلا داوملا لاجم لمشيل هقاطن عيسوت ًاضيأ نكميو، ةيمنتلا تالاكو ةكراشمب لمعلا

لودجل ةرشابم ةدافتسا قيقحتل ةحصلا لاجم يف ةحاتملا لاومألا مادختسا لامتحا ًاضيأ ريثأو   - ٣٢
  .ةيئايميكلا داوملا لامعأ

ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا يف ةينيعلا تامهاسملا تالامتحا نأ ىلإ نيكراشملا دحأ راشأو   - ٣٣
شاقنلا نم ديزملا قحتست ابسانملا مامتهالاب دعب ظحت مل  أ ىلإ راشأو ،ةيرواشتلا ةيلمعلا يف  .  
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  لييذتلا

حوتفملا لماعلا قيرفلل ةينقتلا تادعاسملاو ليومتلاب ينعملا لاصتالا قيرف تاصاصتخا 
  لوألا هعامتجا يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل عباتلا ةيوضعلا

  نيكراشمنيسيئرب لاصتا قيرف   :ةغيصلا
  :شاقنلل اياضق

  :يجيتارتسالا جهنلل لجألا ةليوط ةلمتحملا ليومتلا تارايخ
  ؛٢٠٢٠ماع ىتح ةطشنألا ذيفنتل ليومتلا   )أ(
  ؛ةيئايميكلا تايافنلاو داوملا ليومت تارايخ نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلا ةجيتن عم تالص  )ب(
نلاو داوملل ةميلسلا ةرادإلا ليومتل لماكتم ج  )ج(  ةلصلا تاذ ةيئايميكلا تاياف رصانع

  :يهو يجيتارتسالا جهنلاب
  ؛ةيئايميكلا تايافنلاو داوملل ةميلسلا ةرادإلا ميمعت  ‘١’
’٢‘   ، صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةلمتحملا تاكارشلا كلذ يف امب ةعانصلا كارشإ

  ؛ةيلودلاو ةينطولا تايوتسملا ىلع ةيداصتقالا لئاسولا مادختساو
لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل لثامم ديدج ين امئتسا قودنص  ‘٣’

  ؛لايرتنوم
داوملا ةرادإ نأشب ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل ديدج زيكرت لاجم ءاشنإ نيب تارايخ   ‘٤’

ةيئايميكلا داوملاب قلعتملا يلاحلا زيكرتلا لاجم يف عسوتلاو ةيئايميكلا تايافنلاو 
  .قفرملل عبات ديدج ينامئتسا قودنص ءاشنإ وأ قفرملا ىدل

  جئاتنلا
اهيف رظنلا ةلصاومل لاصتالا قيرف يف تيدبأ يتلا رظنلا تاهجوو تارايخلا نع نيكراشملا نيسيئرلل زجوم 

  .ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا لالخ
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  عبارلا قفرملا

  ةعماجلا ةنجللا ريرقت

قيرفلا اهلاحأ يتلا لامعألا لودج دونب رظنل ةعماج ةنجل ةيوضعل ا حوتفملا لماعلا قيرفلا أشنأ  - ١
  ).ايلارتسأ(ليفير يراب ديسلا ةعماجلا ةنجللا سأرتو . اهيلإ لماعلا

لامعألا لودج نم٥دنبلا ) (ةلمكت(يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت   - ١  (  
لودج نم ) أ (٥دنبلا (هلامكتساو هضارعتساو يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت ةيلمع هيجوتو مييقت   -فلأ 

  )لامعألا
  ةيملاعلا لمعلا ةطخ ىلإ ةطشنأ ةفاضإ

اهدييأت نع ةنجللا تبرعأ ،ةماعلا ةسلجلا يف ترج يتلا تاشقانملا بقع ةلأسملا لوانت ىدل   - ٢
راثم لئاسملا تلمشو . يجيتارتسالا جهنلا يف نيميلس نيعوضوم امهرابتعاب نيحرتقملا جاردإل ةماع ةروصب

ةقيثولا يف نيدراولا نيحرتقملا نم لكب ةلصلا تاذ تاميمعتلا نم ددعو تاغايصلا ضعب قلقلا 
SAICM/OEWG.1/8 ةطخ راطإ يف لمعلا تالاجمو ةطشنألا نيب ةقرفتلاب قلعتي اميف طلخلا ىلإ ةفاضإلاب  

لاجم ءاشنإ ني عتي دق هنأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يف نيينوناقلا نيراشتسملا ريبك حضوأو. ةيملاعلا لمعلا
ةمئاقلا تالا  مامتهالا نيلثمملا دحأ ىعرتساو . ا نم يأ عم قفاوتت ال ةديدج ةطشنأ يأل ديدج لمع

ةرورض نم هيلع يوطني فوس ام ىلإ رظنلاب ديدج لمع لاجم ءاشنإ يف أشنت نأ نكمي يتلا تابوعصلا ىلإ 
  .ةمئاقلا نيثالثلاو ةتسلا لمعلا تالاجم عيمج يف رظنلا

  .حرتقملا رارقلا عورشم لكيهو ةغايص ليدعت ىلع ةنجللا تقفاوو  - ٣
نأ ىلع ةنجللا تقفاو ،ةحرتقملا ةيفاضإلا ةطشنألا يف رظنلا ةلصاوم باقعأ يفو ،كلذ دعبو   - ٤
ةصاخلا ريياع ملا نايفوتسي نيعوضوملا نأ نيح يف هنأ رمتؤملل نيبي ررقم عورشم لماعلا قيرفلا ىلإ ليحت
ةوعدلل ءارجإ عضوو . نيسوق نيب جردم ةطشنألا نم ددع كانه لاز ام ،ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف جاردإلاب
  .رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا ليبق نيحرتقملا ليدعت ةداعإ نكمي ىتح تاقيلعتلا نم ديزملا ميدقت ىلإ

  )لامعألا لودج نم) ج (٥دنبلا (ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةئشانلاو ةديدجلا لئاسملا   -ءاب 
  ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةئشانلا لئاسملا  - ١

ماعلا ضرعلا ةنجللا تشقان ،ةماعلا ةسلجلا يف ترج يتلا تاشقانملا بقع ةلأسملا لوانت ىدل   - ٥
نأشب لماعلا قيرفلا تايصوت  نأ ىلإ رظنلاب هنأ ىلع تقفتاو ،ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةئشانلا لئاسملل
ريصقت ديفملا نم نإف ،دامتعالاو رظنلا لامتحال رمتؤملا ىل إ مدقي عماج رارق لكش ذختت فوس دونبلا
  .نكمم دح ىندأ ىلإ تارارقلا

  ءالطلايف مدختسملا صاصرلا   )أ(
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هحرتقا يذلا رارقلا عورشمل ةماع ةفصب اهدييأت نع ةنجللا تبرعأ   - ٦

اذإ ام لغاوشلا راثم لئاسملا تلمشو . SAICM/OEWG.1/9ةقيثولا يف دراولا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو 
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دعوملا جاردإ يغبني ناك اذإ امو ،بناوجلا ضعب ةلازإب رارقلا عورشم طيسبت ىلإ ةجاح ةمث تناك 
نم صاصرلا ةلازإل ٢٠١٨ماع يف لثمتملا فدهتسملا  نأ نيح يف هنأ ىلإ ةراشإلا ىلإ ةجاحلاو ءالطلا   ،

يف نيكمت ةيلمع ًاضيأ ا ءالطلانم صاصرلا ةلازإل ةينطولا ةطشنألا   إف ،ا  اذ دح يف ةمهم ةطشنأ يه  
نع ةحاتملا تانايبلا صقن ىلإو ،ةديجلا تاسرامملا ذيفنت يفو ،ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا لاجم 

، ، ءالطلايف صاصرلا  رمتؤملا يف يرجت يتلا تالوادملا يف ةدعاسملل تامولعملا ةدعاق عيسوت ىلإ ةجاحلاو
  .ءالطلايف صاصرلاب ةقلعتملا ريبادتلا معد يف ةيملاعلا ةئيبلا قفر م رودو
لغاوشلا ةاعارمل رارقلا عورشم ةغايص ةداعإب نومتهملا نولثمملا موقي نأ ىلع ةنجللا تقفتاو   - ٧
  .تيدبأ يتلا

ىلإ ليحت نأ ىلع ةنجللا تقفاو ،ريغص قيرف يف ةقمعتم ةيمسر ريغ تاشقانم دعبو ،كلذ دعبو   - ٨
ةحصلا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هحرتقا يذلا رارقلا عورشم نم ةلدعم ةخسن لماعلا قير فلا
  .ةيملاعلا

  تاجتنملا يف ةلخادلا ةيئايميكلا داوملا  )ب(
 .SAICM/OEWG.1/10ةقيثولا يف دراولا رارقلا عورشمل ةماع ةفصب اهدييأت نع ةنجللا تبرعأ   - ٩
ريبعت مادختسا لغاوشلا راثم لئاسملا تلمشو عورشم يف حرتقملا ينقتلا لماعلا قيرفلا رودو ‘‘راطإ’’   

عم تامولعملل رحلا قفدتلا نامض ةيفيكو ،ةيلمعلا يف تاردقلا ءانبل ةيلآ جاردإو ،همجحو هتيلمعو رارقلا 
تاعاطق نم ريثكلا عونت ببسب تاعورشملا هب مستت يذلا غلابلا ديقعتلاو ،لامعألا ةيرس ةيامح 

ةجيتن ةيئايميكلا داوملا ميسوتو فينصتل ًايملاع قسنملا ماظنلا ىلع لمتحملا طرفملا دامتعالاو ،تا جتنملا
  .ينقتلا لماعلا قيرفلاب مئاقلا هيجوتلا قيرف ةقالعو ،ىرخألا فينصتلا مظن داعبتسال

ا ةاعارمل رارقلا عورشم ةغايص ةداعإب نومتهملا نولثمملا موقي نأ ىلع ةنجللاتقفتاو  - ١٠ لغاوشل  
  .تيدبأ يتلا

ىلإ ليحت نأ ىلع ةنجللا تقفاو ،ريغص قيرف يف ةقمعتم ةيمسر ريغ تاشقانم بقعو ،كلذ دعبو   - ١١
  .رارقلا عورشم نم ةلدعم ةخسن لماعلا قيرفلا

  ةيئابرهكلاو ةينورتكلإلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملا  )ج(
ةيقافتا لثم ىرخألا كوكصلا لمع ىلإ ةراشإلا بن جتو، حرتقملا رارقلا ريصقت ةنجللا تحرتقا  - ١٢

تيدبأ يتلا لغاوشلا ةاعارمل رارقلا عورشم ةغايص ةداعإب نومتهملا نولثمملا موقي نأ ىلعتقفتاو. لزاب  .  
قيرفلا ىلإ ليحت نأ ىلع ةنجللا تقفاو ،نيمتهملا نيلثمملا بناج نم ليصفتلاب دنبلا رظن بقعو   - ١٣

 ىلإلصوتلا مدع نايبل ةعبرم ساوقأ نيب بناوجلا ضعب ءاقب عم رارقلا عورشم نم ةلدعم ةخسن لماعلا 
ا يفقفاوت    .ةبوتكملا تاقيلعتلا نم ديزملا ميدقت ةيناكمإ ىلع ةنجللا تقفتاو. أشب ءارآلا

ةعنصملاةيونانلا داوملا وةيونانلا تايجولونكتلا  )د(    
نأشب رارقلا عورشم نمضتت يتلا تاع امتجالا ةفرغ ةقرو ىلإ مامتهالا سيئرلا ىعرتسا  - ١٤

رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا لالخ هيلع ةقفاوملا لامتحاو رظنلل ةعنصملاةيونانلا داوملا وةيونانلا ايجولونكتلا يفو .  
ةغايصلا نأشب لغاوشلا ضعب تيدبأ ،رارقلا عورشمل ةماع ةروصب اهدييأت نع ةنجللا تبرعأ نيح 
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 ، ا موقي نأ ىلعتقفتاوةمدختسملا يتلا لغاوشلا ةاعارمل رارقلا عورشم ةغايص ةداعإب نومتهملا نولثممل  
  .تيدبأ

ىلإ ليحت نأ ىلع ةنجللا تقفاو ،نيمتهملا نيلثمملا بناج نم دنبلل ةلصفم تاشقانم بقعو   - ١٥
  .رارقلا عورشم نم ةلدعم ةخسن لماعلا قيرفلا

ادبلا ىلإ لوحتلاوةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملا ةرادإ   - ٢   ًانامأ رثكألا لئ 
داوملاب ىنعملا حرتقملا يملاعلا قيرفلل يدبأ نأ قبس يذلا عساولا دييأتلاب ًاملع ةنجللا تطاحأ   - ١٦

ةيئايميكلا داوملا قاطن نأشب تاحاضيإلا ضعب تبلطو ةيرولفريبلاةيئايميكلا  يرجيس يذلا ةيرولفريبلا،   
دنسأ دق يفاكلا مامتهالا ناك اذإ امو ،ل معلا ةيجاودزا لامتحاو ،قيرفلا ةطشنأ نمض هيف رظنلا

تاقيلعتلا يقلت ةرورض ىلإ يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم لثمم راشأو . ةينازيملا تارابتعال
تقو عرسأ يف قيرفلل تاحيشرتلاو ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملاب ينعملا يملاعلا قيرفلا تاصاصتخا ىلع   ،

  .نكمم
ليحت نأ ىلع ةنجللا تقفاو ،نيمتهملا نيلثمملا بناج نم ةلصفم ةروصب دنبلا اذه رظن بقعو  - ١٧  

  .رارقلا عورشم نم ةلدعم ةخسن لماعلا قيرفلا ىلإ
  ةنيعملا ةديدجلا ةئشانلا لئاسملا  - ٣

نيتئشانلا نيتلأسملل هصيصخت نيعتيس يذلا دراوملا ىوتسم ءازإ غلاب قلق نع نيلثمملا دحأ برعأ   - ١٨
  .رضاحلا تقولا يف امهدامتعا ديؤي نأ عيطتسي ال مث نمو ،امهدامتعا ةلاح يف ،نيتديدجلا

ددغلا لالتخال ةببسملا ةيئايميكلا داوملاب قلعتي اميف لمعلاو مهفلاو يعولا ةراثتسا يف يلودلا نواعتلا   )أ(
  ءامصلا

نأشب قلقلا تدبأ ا  - ١٩  ةيلاملا تاساكعنالا أ الإ حرتقملل ةماع ةفصب اهدييأت نع ةنجللا تبرعأ  
فيلاكتلا كلت تناك اذإ ام ةلأسمو ؛يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتل ةلماشلا ةينازيملا ىلع ةديدج ةلأسم ذيفنتل 
ةببسملا ةيئايميكلا داوملاب نيرثأتملا سانلا ةاعارم ىلإ ةجاحلاو ،ةمئاقلا لئاسملا يف لمعلا ضوقت فوس 

ةيطغت نامضل ذختت فوس تابيترتلا نإ ةئيبلل ةدحتملا ممأل ا جمانرب لثمم لاقو. ءامصلا ددغلا لالتخال
لاصتالا تاهج ذختت نأ نيعتي نلو ،ةمتهملا تامظنملا نم هريغو حرتقملا بحاص بناج نم فيلاكتلا 

ةراثتسا ىل إةيمارلا ةطشنألاو تاعامتجالا يف ةكراشملا ءانثتساب رشابم ءارجإ يأ يجيتارتسالا جهنلل 
  .يعولا

هيلع تقفاو ررقملا عورشم نم ةلدعم ةخسن ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم مدق كلذ دعبو  - ٢٠  ،
  .لماعلا قيرفلا ىلإ هتلاحإل ليدعتلاو رظنلا نم ديزم دعب ةنجللا

  ةئيبلا يف ةتباثلا ةينالديصلا تاثولملا  )ب(
إ ام نأشب لغاوش تدبأ ا  - ٢١  داوملا تناك اذ أ الإ حرتقملل ةماع ةفصب اهدييأت نع ةنجللا تبرعأ

تناك اذإ امو ،ةحصلا عاطقب قلعتت ةلأسم ا   أ وأ يجيتارتسالا جهنلا قاطن نمض عقت ةينالديصلا
ا  اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف ةصاخو مئاقلا لمعلا ضوقت فوس حرتقملا ذيفنت فيلاكت

ص يف ،حرتقملا ىلإ رظنلايغبنيناك اذإ امو ،لاقتنا ةلحرمب  تقولا يفةيولوألاب ىظحي هنأ ىلع ،ةيلاحلا هتغي    
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عقت  ال ةينالديصلا تاجتنملا نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل نيينوناقلا نيراشتسملا ريبك حضوأو. رضاحلا
وأ داوملا هذه مادختسا نم ةئيبلا يف قلطنت يتلا ةيئايميكلا داوملا نأ الإ يجيتارتسالا جهنلا قاطن نمض 

إلا هذه نكت مل اذإ يجيتارتسالاجهنلا اهلمشي نأ نكمياهنم صلختلا  دعاوقلا نمض عقت تاقالط  
  .ةينالديصلا

هيف لو احت حرتقملا نم ةلدعم ةخسن ةئيبلا ةمدخ يف ءابطألل ةيلودلا ةيعمجلا لثمم مدق ،كلذ دعبو  - ٢٢
دق يتلاو ،ةئيبلا يف رارمتساب قلطت يتلا ةينالديصلا تاجتنملا يف ةنمضتملا ةيئايميكلا داوملا ىلإ زيكرتلا  
  .رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا ىلإ ةيدؤملا ةرتفلا لالخ ةحلصملا باحصأ بناج نم تاليدعتلا نم ديزمل ضرعتت

ريياعملا يفوتسي حرتقملا ناك اذإ ام نأشب ةنيابتم رظنلا تاهجو تلظ ،ةضيفتسم ةشقانم دعبو   - ٢٣
ةطشنألا ةمئاق نإ نيلثمملا نم ديدعلا لاقو : رضاحلا تقول ايفةيولوأ هرابتعا نكمي ناك اذإ امو ، لماكلاب

يتلا دراوملا ةلأسمل مامتهالا نم ديزملا ءاليإ يغبنيو يجيتارتسالا جهنلا راطإ نمض عقتل طيسبت ىلإ جاتحت 
لاقتنا ةلحرمب ا    .اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلل صصخت

رخآ حرتقم عضو ىلإ حرتقملا مدقم وعدي نأب رمتؤملا لم اعلا قيرفلا يصوي نأ ةنجللا تررقو  - ٢٤
  .ةثلاثلا هترود دعب لبقتسملا يف هيف رظنلا لامتحال
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  سماخلا قفرملا

  لامعألا لودج دونب بيترتل ًاقفوةرداصلا ةرودلا لبق ام قئاثو ةمئاق 

 لامعألا لودج رارقإ :ةيميظنتلا لئاسملا): أ (٢دنبلا 

OEWG.1/1/Rev.1: تقؤملا لامعألا لودج 

OEWG.1/1/Rev.1/Add.1: حورشملاتقؤملا لامعألا لودج   

 عامتجالا فادهأو تايولوألا ديدحت: ٣دنبلا 

OEWG.1/2:  رمتؤملل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل لوألا عامتجالا تاير  روصت ةركذم
 ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا

 ةيمالعإقئاثو 

OEWG.1/INF/15: Summary of the functions of the Open-ended Working Group 

ةرتفلا يف ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا راطإ يف ةذفنملا ةطشنألا نع ةماع ةحمل : ٤دنبلا 
٢٠١١ - ٢٠٠٩ 

OEWG.1/3:  ٢٠١١ - ٢٠٠٩ةرتفلل ةيميلقإلا ةطشنألا نع ريرقت 

 ةيمالعإقئاثو 

OEWG.1/INF/11: Compilation of reports of regional meetings held in 2011 

 هلامكتساو هضارعتساو يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت ةيلمع هيجوتو مييقت :يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت): أ (٥دنبلا 

OEWG.1/4: يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف زرحملا مدقتلا مييقتل دادعإلا 

 ةيمالعإقئاثو 

OEWG.1/INF/1: Draft baseline estimates report (2006–2008): progress in implementation of 
the Strategic Approach to International Chemicals Management 

OEWG.1/INF/2: First progress report on implementation of progress in implementation of the 
Strategic Approach: Results of preliminary data collection for 2009 and 
2010 

OEWG.1/INF/2/Add.1: First progress report on implementation of progress in implementation of the 
Strategic Approach: Detailed results for the data collection for 2009 and 
2010 

OEWG.1/INF/3: Report on Inter-Organization Programme for the Sound Management of 
Chemicals (lOMC) activities in SAICM implementation 

 ذيفنتلل ةينقتلاو ةيلاملا دراوملا :يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت): ب (٥دنبلا 

OEWG.1/5: ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب نع ةثدحم تامولعم 

OEWG.1/6: داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتل ةمزاللا ةينقت لاو ةيلاملا دراوملا
  ةيئايميكلا
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 ةيمالعإقئاثو 

OEWG.1/INF/12/Rev.1: Status of the Quick Start Programme 

OEWG.1/INF/17: Outcome document of the consultative process on financing options for 
chemicals and wastes 

 تاسايسلا لاجم يف ةئشانلاو ةديدجلا لئاسملا :يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت): ج (٥دن بلا

OEWG.1/7: ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإو  ةماعلا تاسايسلا لاجم يف ةئشانلا لئاسملا
 انامأ رثكأ لئادب ىلإ لوحتلاو

OEWG.1/8: ةرادإلل يجيتارت سالا جهنلل ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف اهجاردإ حرتقم تافاضإ
 ةيئايميكلاداوملل ةيلودلا 

OEWG.1/9:  ءالطلا يف صاصرلا نأشب ءاب٢/٤ررقملا ذيفنت يف زرحملا مدقتلا نع ريرقت   

OEWG.1/10:  عورشم كلذ يف امب ،تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا عورشم نأشب ريرقت
 تايصوت

OEWG.1/11: ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملا نع يلحرم ريرقت  
 ةينورتكلإلاو

OEWG.1/12: ةع   نصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلا نع يلحرم ريرقت

OEWG.1/13:  لئادب ىلإ ل ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملا ةرادإ نع يلحرم ريرقت  وحتلاو رثكأ  
 ًانامأ

OEWG.1/14: ةماعلا تاسايسلا لاجم يف ةئشانلا ةديدجلا اياضقلا حيشرت 

 ةيمالعإقئاثو 

OEWG.1/INF/4: Becoming a contributor to the Global Alliance to Eliminate Lead Paint  

OEWG.1/INF/5/Rev.1: Synthesis of findings under the Chemicals in Products 
Project including its draft recommendations  

OEWG.1/INF/6: Report of the International Workshop on the Chemicals in Products Project, 
16-18 March 2011, Geneva, Switzerland  

OEWG.1/INF/7: Report of the International workshop on hazardous substances 
within the life-cycle of electrical and electronic products, held in 
Vienna, from 29 to 31 March 2011 

OEWG.1/INF/8: Report on nanotechnologies and manufactured nanomaterials 

OEWG.1/INF/9: Final versions of submissions for nominated new emerging policy 
issues 

OEWG1/INF/14/Rev.1: Submission by Switzerland on nanotechnologies and manufactured 
nanomaterials 

 يحصلا عاطقلا ةيجيتارتسا: ٦دنبلا 

OEWG.1/15:  جهنلا ذيفنت يف يحصلا عاطقلا ةكراشم زيزعتل ةحرتقملا ةيجيتارتسالا
  يجيتارتسالا
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 ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل تاريضحتلا: ٧دنبلا 

OEWG.1/INF/13: Sound management of chemical within the context of the United Nations 
Conference on Sustainable Development: key messages  
for the Implementation of the Strategic Approach to  
International Chemicals Management 

OEWG.1/INF/18: Contribution by the secretariat of the United Nations Environment 
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