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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  ٢٠١١ ربمفون/ 
تقؤملا لامعألا لودج نم)أ (٥دنبلا   *  

ذيفنت ةيلمع هيجوتو مييقت : يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت
  هلامكتساو هضارعتساو يجيتارتسالا جهنلا

  يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف زرحملا مدقتلا مييقتل دادعإلا
  ةنامألا نم ةركذم

  يذيفنت زجوم

ملايلودلا رمتؤملا فئاظو ىدحإ لثمتت  - ١ تاضارعتساب عالطضالا يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإ ب ينع 
ةعماجلا ةيجيتارتسالا نم ٢٤ةرقفلل ًاقفو ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل ةيرود   

يقيثو ةحلصملا باحصأ عيمج نم ريراقتلا يقلت ’’امه نيتمهم ددصلا اذه يف هماهم لمشت و. تاسايسلل
ذيفنت مييقت ’’و ‘‘ ءاضتقالا بسحب تامولعملا رشنو يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف ققحملا مدقتلا نأشب ةلصلا

فادهأ عم ةنراقملاب ققحملا مدقتلا ضارعتسا فد   تارارقلا ذاختاو ٢٠٢٠يجيتارتسالا جهنلا  
  .‘‘ةرورضلا بسحب جهنلا ثيدحتو تايولوألا بيترتو ،جماربلا عضوو ةيجيتارتسالا

جهنلا ذيفنت يف زرحملا مدقتلل لوألا يمسرلا هريرقتب علطضي نأ ةيناثلا هترود يف ر متؤملا ررقو  - ٢
ةثلاثلا هترود يفيجيتارتسالا ساسألا طخ تاريدقتب ًاريرقت دع .    ت نأ ةنامألا نم بلط كلذل ًاقيقحتو

دعت نأو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا هيف رظنيل ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦ةرتفلل  مدقتلا ن أشب لوألاريرقت لا 
  .٢٠١١ - ٢٠٠٩ةرتفلا ءانثأ يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف زرحملا 

طخ تاريدقت ريرقت دادعإ يف ةنامألا ا   - ٣  تعلطضا يتلا لامعألل ًازجوم ةركذملا هذه مدقتو
ريراقتلل ةيساسألا تاجاتنتسالل ضارعتسا بناج ىلإ ،رمتؤملا بلطل ًاقفو لوألا يلحرملا ريرقتلاو ساسألا 

                                                 
*  SAICM/OEWG.1/1/Rev.1.  
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ةغيص درتو SAICM/OEWG.1/INF/1ةقيثولا يف هسفن ساسألا طخ ريرقت دريو  .نآلا ىتح ةرداصلا  ،
ةقيثولا يف لوألا يلحرملا ريرقتلل ةيديهمت  SAICM/OEWG.1/INF/2 . ريرقتلا اهيلإ دنتسي يتلا تانايبلا درتو

  .SAICM/OEWG.1/INF/2/Add.1ةقيثولا يف لوادج لكش يف لوألا يديهمتلا يلحرملا 

  ةيساسأ تامولعم  - ًالو أ
تاضارعتساب عالطضالا يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا فئاظو ىدحإ لثمتت   - ٤

ةعماجلا ةيجيتارتسالا نم ٢٤ةرقفلل ًاقفو ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل ةيرود   
ةحلصملا باحصأ عيمج نم ريراقتلا يقلت ’’ ’’امه  نيتمهمب رمتؤملا علطضيددصلا اذه يفو . تاسايسلل
و ‘‘ ءاضتقالا بسحب تامولعملا رشنو يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف ققحملا مدقتلا نأشب ةلصلا يقيثو
فادهأ عم ةنراقملاب ققحملا مدقتلا ضارعتسا فد ’’  ذاختاو ٢٠٢٠يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت مييقت  
  .‘‘ةرورضلا بسحب جهنلا ثيدحتو تايولوألا بيترتو ،جماربلا عضوو ةيجيتارتسالا تارارقلا

ضارعتسالا ةفيظول رمتؤملا ءادأ ليهست يلاتلابو ةحلصملا باحصأ بناج نم غيلبتلا ليهستلو  - ٥  
نأشبو ذيفنتلا يف زرحملا مدقتلا نع غالبإلاب ةحلصملا باحصأ مايق قئارط ةيناثلا هترود يف رمتؤملا دمتعا 

لمشت قئارطلا هذهو)١(.ةغلبملا تامولعملا زيهجتب رمتؤملاو ةنامألا مايق  :  
ًارشؤم ٢٠نم ةعومجم   )أ( قيقحت يف زرحملا مدقتلا سايقل ) ةركذملا هذه قفرم يف اهصن دري( 

تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا يف ةضورعملا ةسمخلا تالا   ليلقت (ا يف يجيتارتسالا جهنلا فادهأ
ريغ يلودلا راجتالاو ،ينقتلا نواعتلاو تاردقلا ءانبو ،ةرادإلا بولسأو ،ت امولعملاو فراعملاو ،رطاخملا
  ؛)عورشملا

 نأشب داشرإلاكلذ يف امب ،ةبولطملا تانايبلا عمج ةقيرط نأشب ةنامألل داشرإلا ريفوت   )ب(
  ؛تانايبلا عمجل ةطيسب ةينورتكلإ ةادأ ةغايصلةنامألا ىلإ بلط هيجوتو رشؤم لكل ةبولطملا تانايبلا قاطن 

ةرتفلل ساسألا طخ نع ًاريرقت دعت يكلةنامألا ىلإ ًابلط   )ج( ًاريرقتو ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦   
ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا امهيف رظنيل٢٠١١ - ٢٠٠٩ةرتفلا نع ًايلوأ ًايلحرم    ؛ 

ة ثلاثلا هترود يف رمتؤملا هب موقي يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف زرحملا مدقتلل ًايمسر ًامييقت  )د(
  .ةيرود تارتف ىلع كلذ دعبو

رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا ذنم ةنامألا ا  -ًايناث   تعلطضا يتلا لامعألا  
تاريدقت نعًاريرقت ةنامألا تدعأ ،ةيناثلا هترود يف رداصلا رمتؤملا بلطب ًالمع  - ٦ ساسألا طخ    

يلوأ يلحرم ريرقتلةيديهمتةغيصو  ةق يثولا يف ساسألا طخ تاريدقت ريرقت دريو.  
SAICM/OEWG.1/INF/1 يلحرملا ريرقتلاو درتو  .SAICM/OEWG.1/INF/2ةقيثولا يف لوألا يديهمتلا  

ةقيثولا يف لودج لكش يف لوألا يديهمتلا يلحرملا ريرقتلا اهيلإ دنتسا يتلا تانايبلا 
SAICM/OEWG.1/INF/2/Add.1.  

                                                 
ارط(SAICM/ICCM.2/15)ةيناثلا هترود نع رمتؤملا ريرقتب ثلاثلا قفرملا ضرعي   )١( اهيلع قفاو يتلا غالبإلا قئ  
 .رمتؤملا
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يديهمتلا يلحرملا ريرقتلاو سا سألا طخ ريرقت تاجاتنتسال ضارعتسا نيتقيثولا نيتاه يف دريو  - ٧
جهنلا ذيفنت يف زرحملا مدقتلل لوألا مييقتلل دادعإلل كلذ دعب ةبولطملا تاوطخلا يف رظنلا ليهستل لوألا 

  .ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا هعضيس يذلا يجيتارتسالا

  )٢٠٠٨ - ٢٠٠٦(ساسألا طخ ريرقت   -فلأ   

لامعتساب ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦ةرتف لل ساسألا طخ تاريدقت ريرقت ةنامألا تدعأ  - ٨ ةحاتملا دراوملا  
قايس يف ةحلصملا باحصأ نم ةمدقملا ريراقتلاو تامولعملا كلذ يف امب ،تانايبلاو تامولعملا نم ةلوهسب 

ظفتحت يتلا تامولعملاو ؛رمتؤملل ةيناثلا ةرودلل دادعإلا قايس يفو ةيميلقإلا تاعامتجالا لبق مظتنملا غيلبتلا 
لثم ةنامألاا مئاوق   جهنلا تاعامتجا يف نيكراشملا مئاوقو يجيتارتسالا جهنلاب ةصاخلا قيسنتلا تاهج   
، ؛يجيتارتسالا رمتؤملل ةيناثلا ةرودلل تدعُأ يتلا قئاثولاو ؛ةعيرسلا ةيادبلا جمانربب ةلصتملا تامولعملاو  
تامولعملاو ؛اهذيف نتو ةمئاقلا ةيلودلا جماربلاو كوكصلا ىلع قيدصتلاب ةلصتملا قئاثولا كلت ةصاخو
ةيداصتقالاةدحتملا ممألا ةنجلو ةيئايميكلا ةحلسألا رظح ةمظنم عقاوم لثم ةيكبشلا عقاوملا نم ةذوخأملا   

  .ابوروأل
ةنامألا هتقنتعا يذلاجهنلا ناكو  - ٩ تامولعم يأ جارختسا يف لثمتي ساسألا طخ ريرقت دادعإ يف   
 تامولعملا عمجل عضو يذلا نايبتسالا لمعتساو. ةدمتعملا تارشؤملا رظانت تناك اذإ رداصملا هذه نم
ةلافكو لمعلا اذه هيجوتل لوألا يرودلا ريرقتلاب ةصاخلا يأ ةلاح نأشب تامولعملا تلمكتساو . قاستالا 
ناك نإ امو هنيعب طاشن يمقرلا ليلحتلاو صيخلتلل يلودج لكش يف ًَايراج لاز ام وأ لمكتسا دق ، 

  .هينايب فئاحصلامعتساب 
ةرتفلا يفف .ًالئاه ساسألا طخ ريرقت دادعإ يف ةساردلا عضوم ةرفاوتملا تامولعملا مجح ناكو  - ١٠  

هعومجم ام ميدقت مت ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ نم ًانايبتساو ًاريرقت ١٦٦  بناج ىلإ تاموكح ١٠٣  ًاريرقت ٤٢   
و ةيلود ةيموكح ةمظنم١٥نم ًانايبتساو  نم ًانايبتساو ًاريرقت ٦٢  موكح ريغ ةمظنم٤٤    .ةي 

ةيعونلا ريراقتلا يف ةمدقملا تامولعملا ةمجرت يف لثمتي ةيلمعلا هذه يف يسيئرلا يدحتلا ناكو   - ١١
ةدمتعملا نيرشعلا تارشؤملاتانايب ديدستلاهلامعتسا نكمي تانايب ىلإ اهليوحتو ةنامألا ىلإ ةمدقملا    .

تاباجإ ىلإ تامولعملا هذه ل ازتخا نأ نيبتو. ةيعونلااهليصافت يف ةيرث ةعونتم تامولعملا تناكو 
ًامومع هجتت تامولعملا تناكو . ةيتاذ ةفصتاذ ةمهم يه ةيمكلا ضارغألل ‘‘ ال’’وأ ‘‘ معن’’مدختست 

،ةديدجلا ةطشنألا ىل عديدشتلا ىلإ  لقأ ةجرد عضو عمريرقتلا ةرتف يف لامعألا ةلاح ىلع ديدشتلا نم    
  .ةقباسلا

ىلإ ةيولوألا ءاليإ ىلإ ةنامألا تدمع ،اهتحاتإ نكمي يتلا تا مولعملا نم ةريبكلا ةيمكلا ببسبو  - ١٢
نم تارشؤم ةعبس ددص يف ساسألا طخ تاريدقت تعضوو . ةيموكحلا رداصملا نم ةدراولا تامولعملا
عقاوملاو ) ٦رشؤملا (ًايلود ةدحوملا ريياعملل ًاقفو تامولعملا ريفوت يهو : رمتؤملا اهدمتعا يتلا تارشؤملا
ةحلصملا باحصأل تامولعم رفوت يتلا ةيكبشلا رشؤملا (يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت تامازتلاو ؛ )٩رشؤملا ( 

داوملا نأشب ةيسيئرلا ةيلودلا تايولوألا ذيفنتو ؛ )١١رشؤملا (ةحلصملا باحصأ نيب قيسنتلاو ؛ )١٠
نم ةموعدملا عيراش ملاو ؛)١٤رشؤملا (تاردقلا ءانبب ةقلعتملا تاجايتحالا نييعتو ؛ )١٢رشؤملا (ةيئايميكلا 

  ).١٧رشؤملا (ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلا 
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ًايخوتو،ةيموكحلا تامولعملا نأشب هالعأ ةروكذملا تاجاتنتسالا ءوض يفو  - ١٣ رصتقا ،تقولا ريفوتل    
ىلع ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا نم ةدراولا تامولعملا ضارعتسا زيكرت 

بسحوهالعأ ةروكذملا تارشؤملل ةبولطملا تامولعملا ن أشب ساسألا طخ تاريدقت تعضو يلاتلابو.  
نيب قيسنتلاو ؛ )١٠رشؤملا (يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت تامازتلا : ةعبسلا تارشؤملا نمتارشؤم ةثالث 

ةعيرسلا ةياد بلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلا نم ةموعدملا عيراشملاو ؛)١١رشؤملا (ةحلصملا باحصأ 
  ).١٧رشؤملا (

نكت ملو اهتيعون ثيح نم ةيقابلا رشع ةثالثلا تارشؤملاب ةلصتملا تامولعملاو تانايبلا تني ابتو  - ١٤
ةبسانم تامولعم ةنامألا دجت ملو . ساسألا طخلقوثوم ريدقت عضول مزاللا يمكلا ديدحتلل ةمئالم 

داوملا ةرادإل اهيلع قفتم تاودأ مادختسا : ةيلاتلا ةعبرألا تارشؤمللساسأ طخ ريدقت ةغايص ضارغأل 
رطاخملا نأشب تامولعملا غيلبت و ؛)٢رشؤملا (ةيئايميكلا داوملا نم ةيسيئرلا تائفلا و؛ )١رشؤملا (ةيئايميكلا 

ىرخأ ليومت رداصم نم معدب تاردقلا ءانب عيراشمو ؛ )٧رشؤملا (ةضرعملا تائفلا اهل ضرعتت يتلا 
  ).١٨رشؤملا (

، SAICM/OEWG.1/INF/1ةقيثولا يف دري يذلاو ،كلذ نع ئشانلا ساسألا طخ ريرقت مس تيو  - ١٥
ءاشنإ باقعأ يف ةذختملا ةيمسرلا ةطشنألا نم ريثك كلذ يف امب ،ةيلوألا ذيفنتلا ةطشنأل تاريدقتب هبلغأ يف 

 ١٦٦تمد ق ساسألا طخ ةرتف يفو. يجيتارتسالا جهنلل قيسنتلا تاهج ةيمست لثم ،يجيتارتسالا جهنلا
 ، ىلإ ةينطولا قيسنتلا تاهجل تايمست ،ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا نم ةئاملا يف  ٨٥لمشت ةموكح

ةرتفلا ءانثأ ةيمسر قيسنت تاهجل تايمست ةيموكح ريغ ةمظنم١٣تمدق كلذ ىلإ ةفاضإلابو . ةنامألا   .
و ةئاملا يف٤١دادعألا هذه لثمتو  نملا نم يلاوتلا ىلع ةئاملا يف٣٦  ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظ  

  .رمتؤملل ةيناثلا ةرودلاو ةيميلقإلا تاعامتجالا يف تكراش يتلا ةيموكحلا
ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا نع ةرفاوتملا تامولعملا صيخرتو باعيتسا ةبوعصب فارتعالا عمو   - ١٦

طخ ريرقت هجوي ،اهتطشنأو اهماهم يف ريبكلا عونتلاو ددعلا ربكب مستت يتلاو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو  
جهنلا ذيفنتل مهتطشنأ نع نوددحم ةحلصم باحصأ اهعضو يتلا ريراقتلا ىلإ هابتنالا ساسألا  
ءازإ ةدحتملا ممألل يجيتارتسالا جهنلل ساسألا طخ ريدقت ريرقت ’’ريراقتلا هذه لمشتو . يجيتارتسالا
دعأ يذلا)٢(‘‘ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلا و ةيئايميكلا تاطبارلل يلودلا سل   يلهألاريرقتلا’’ا ه   :
ةيلودلا ةكبشلا هتدعأ يذلا ‘‘ ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل ةيملاعلا ةيعوتلا ةلمح

، ضارغأل ةكراشملا تامظنملا ا )٣(ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىلع ءاضقلل  دعأ يتلا ةمظتنملا ريراقتلاو  
  .ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا

يملاعلا صرحلا قاثيم نم ةذوخأملا تانايبلا ةيئايميكلا تاطبارلل يلودلا سل   - ١٧  ا ريرقت شقانيو
اهدمتعا يتلا نيرشعلا غيلبتلا تارشؤم قايس يف سل   ا نع رداصلا ةيملاعلا تاجتنملا ةيجيتارتساو لوؤسملا

ريغ تامظنملا ةكراشم فصي هنكلو نيرشعلا تارشؤملا ىلإ ديدحتلاب يلهألا ريرقتلاقرطتي الو . رمتؤملا  
ةيلودلا ةكبشلل ةعباتلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ةعساو ةكبش ساسأ ىلع قطانملا فلتخم نم ةيموكحلا 

                                                 
 .www.icca-chem.org/ICCADocs/2010-06_ICCA_BaselineEstimateReport.pdf?epslanguage=enعقوملا   )٢(

)٣(  www.ipen.org/campaign/documents/education/citzreport_09.pdf. 



SAICM/OEWG.1/4 

5 

تانايبلا ةادأ عم ةقفاوتم ريغ ر يراقتلا هذه يف ةضورعملا ريراقتلاو. ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىلع ءاضقلل
ريراقتلا هذه مدقت كلذ عمو ؛ةدمتعملا تارشؤملل ًايمك اهديدحت نكمي مل كلذلو ةنامألل ةينورتكلإلا 
ريغو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملل عونتملا عباطلا يف ةقمعتم ةيفاضإ تارظنو ةميق ةيليمكت تامولعم 

  .يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف اهتمهاسمو ةيموكحلا

  تانايبلا عمجل ةينورتكلإلا ةادألا  -ءاب   

ينورتكلإ نايبتسالكش يف طخلا ىلع ًاينورتكلإ تانايبلا عمجل ةادأ ةغايصب ةنامألا تماق   - ١٨  هيمحت 
. يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت نع لوألا يلحرملا ريرقتلل ةبولطملا تامولعملا عمج ليهست لجأ نم رورم ةملك
، و عاونأ نأشب ةيناثلا هترود يف رمتؤملا نم مدقملا هيجوتلا رابتعالا يف ةنامألا تذخأ لمعلا اذه قايس يف
نم لا جم لكل ءزج: ءازجأ ةتس نايبتسالا لمشيو. تارشؤملا نم رشؤم لكل اهعيمجت نيعتي يتلا تانايبلا

نع ةيساس ألا تانايبلا عيمجتلةمدقم ىلإ ةفاضإلاب يجيتارتسالا جهنلا فادهأل سمخلا عيضاوملا تالاجم 
  .نايبتسالا لامكتساب موقت يتلا ةمظنملا

ديدحت عم ،تاقيلعت سامتلا متو  - ١٩ يناثلا نوناك٣١  نأشب ،اهمالتسال يئا ٢٠١١رياني /   دعومك  
نايبتسالا اذه حيقنت مت كلذ دعبو . يجيتارتسالا جهنلل يكبشلا عقوملا لالخ نم حرتقملا نايبتسالا

تنرتنإلا قيرط نعةيئاصقتسالا ةساردلاةادأ يف هجامدإو  ةلوهس رابتخالو )٤(.  يعد ،ةادألا هذه مادختسا  
تمتو . تانايبلا عمجل ةادألا هذه ةمئالم ةدراولا تاقيلعتلا تدكأو. اهل يبيرجت رابتخاب مايقلل نوعوطتملا
ةقيثولا نمضتتو . ةدراولا تاقيلعتلا ةجيتن ةادألا زيزعتو ةينقتلا اياضقلا نم ددع ةجلاعم

SAICM/OEWG.1/INF/2تسالا نم ةخسن عمج ةادأ ىلإ دنتست ساسأك مدختسملا ينورتكلإلا نايب  
  .تانايبلا

زرحملا مدقتلا نع يديهمتلا ريرقتلل دادعإلالجأ نم اهليلحتو تانايبلا عمج   - ميج    )٢٠١٠ - ٢٠٠٩(  

جهنلا ذيفنت يف زرحملا مدقتلا نع يديهمتلا ريرقتلا دادعإل لمعتستس يتلا تانايبلا عمج أدب  - ٢٠  
راذآ٤موي يجيتارتسالا جهنلل يكبشلا عقوملا يف يجيتارتسالا  عيمجب لاصتالا ًاضيأ متو . ٢٠١١سرام / 

ميدقتل ةيئاهنلا ديعاوملاو تاءارجإلاب اهغالبإو ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع ةيمسرلا قيسنتلا تاهج 
نم دكأتلل ليجستو رورم ةملك ماظن قيرط نع ةينورتكلإلا ةادألا لامعتسا يف مكحتلا ناكو . تامولعملا
  .ةمظنم لكل رثكألا ىلع ةدحاو ةباجإ نامضو ةبيجتسملا تاهجلا ةيوه

نم لك ىلإو ليجستلاب مقي مل نم لك ىلإ ينورتكلإلا ديربلاب ةمظتنم ريكذت تاباطخ تلسرأو  - ٢١  
ميدقت يف زرحملا مدقتلاب ةيم يلقإلا قيسنتلا تاهج غالبإ رمتساو. تانايب يأ دعب مدقي ملو ليجستلاب ماق
ةيميلقإلا تاعامتجالا عيمج يف زرحملا مدقتلا نع ريراقت تمدقو. اهقطانم يف ةعقاولا نادلبلا نم تانايبلا  

ىلع لوصحلل ةددحم تاجايتحاو ةلئسأ تشقونو ريرقتلا ةرتف ءانثأ تدق   ع يتلا يجيتارتسالا جهنلل
ًاخسن نإف ةيزيلجنإلا ةغللاب الإ رفوتت ال تناك ةينورتكلإلا ة ادألا نأ مغرو. تاعامتجالا هذه يف ةدعاسملا

                                                 
ةامسملا تنرتنإلا قيرط نعةيئاصقتسالا ةساردلاةادأ تريتخٌأ   )٤( ىلع لمعتست ا  ”Datacol“‘‘لوك اتاد ’’  أل 
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم يف تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ةرادإ تمدقو . تنرتنإلاب ةلصتملا تاقايسلا يف عساو قاطن
 .اهذيفنتو ةادألا هذه ةغايصل ينقتلا معدلا
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Figure 1: Number of Government 
submitting full responses as a percentage 

of the relevant regional group
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يفو ةيميلقإلا تاعامتجالا يف اهتشقانمل ةينابس ألاو ةيسنرفلا نيتغللاب ًاضيأ تحيتُأ ينورتكلإلا نايبتسالا نم
  .يجيتارتسالا جهنلل يكبشلا عقوملا

ناسين١٥ًالصأ تددح دق ةنامألا تناكو   - ٢٢ دعومك ٢٠١١ليربأ /  تانايبتسالا مالتسال يئا   
ناسين١٨ىتح نكلو . ًاينورتكلإ ةلمكتسملا نم رثكأ كانه ناك ٢٠١١ليربأ /  باحصأ نم ١٣٠   
نكلو ،ةينورتكلإلا ةادألا لامعتسال مهسفنأ اولجس نيذلا ةحلصملا ىوسمدقيمل   طقف مهنم  ٣٦  
رايأ٩ىتح يئاه نلا دعوملا ديدمتب ةنامألا تماق كلذ ىلع ًءانبو. ةلمكتسم تانايبتسا   .٢٠١١ويام / 

  تانايبلا عمجل ةينورتكلإلا ةادألا لامعتساب دودرلا ددع  - ١  

تانايبلا عمجل ةينورتكلإلا ةيلمعلاديدمت ىرخأ ةرم مت   - ٢٣  
زومت٩ىتح  لامكتسال تقولا نم ديزمب حامسلل ٢٠١١هيلوي /   

 ١٨رادم ىلع مت اذكهو . ًايئزج تلمكتسا يتلا تارامتسالا
مالتسا ًاعوبسأ نم ةمدقملا تاباجإلا  ةحلصملا باحصأ نم١١٠    

ةئاملا يف ٧٩ناك تاباجإلا هذه نمو  باحصأ نم ٨٧(   
ةرامتسالا نم ةتسلا ءازجألا عيمج ميدقت عمًالماك) ةحلصملا  ، .
ناك،ةيموكحلا دودرلا نيب نمو تلمكتسا دق ةرامتسا ٦٣ ت   
ًايئزج تلمكتسا ةرامتسا١٥و ًامامت ةموكح ٢٨تماقو .    

نأ نيح يف ،ةرامتسالا مدقت مل اهنكلو اهسفن ليجستب ىرخأ 
اهنم ،اهسفن لجست مل ةموكح ٨٨ مل ةموكح٣٤  نكمي   

لمشتو ،لاصتالا ا ةيمسر قيسنت تاهج اهيدل سيل ةموكح٢٢   .  
ةئاملا يف٣٢غلبي تاموكحلا نم لماشلا ةباجتسالا لدعم ناكو   - ٢٤ لدعم ١لكشلا حضويو .    

، . ةيميلقإ ةعومجم لكل ةيموكحلا دودرلا ايقيرفأو ئداهلا طيحملاو ايسآ امه ،ناتيميلقإ ناتعومجم كانهو
و ةئاملا يف١١ماق ثيح ،ًاليئض ًاليثمت ناتلثمم  ميدقتب يلاوتلا ىلع نيتعوم ٢٦   ا نيتاه نم طقف ةئاملا يف  

عيمج نم ةئاملا يف٥٥لثمت ةيمانلا نادلبلا تاموكح تناكو . ةلماك تانايب ىلع تدر يتلا تاموكحلا    
  .ًايبسن نيتلثمم ريغ‘‘ ضفخنملا طسوتملا لخدلا ’’ و‘‘ىرخألا ضفخنملا لخدلا ’’ يتئف نكلو نايبتسالا 

ةيمسر لاصتا طاقن كلمت يتلا تامظنملا نم ةئاملا يف ٢٠ماق ةيموكحلا ريغ تامظنملا نيب نمو   - ٢٥  
ةئاملا يف ٤٢ةباجتسالا لدعم ناك ةيلودلا ةيموكحلا ت امظنملا ةلاحيفو . ينورتكلإلا نايبتسالا لامكتساب  

جمانربلا يف ةكراشملا تامظنملا نم ةئاملا يف ٨٦اهيف امب ،ةيمسر لاصتا طاقن كلمت يتلا تامظنملا نيب نم   
 نكت ملةيموكحلا ريغ تامظنملا ضعب نأ ودبيو . ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل تامظنملا نيب كرتشملا
كلذ نوكي دقو ؛ةينورتكلإلا ةادألا مادختساب زرحملا مدقتلا نع غيلبتلا مزتعت تناك نإ امم ةدكأتم دحأ  
ةباجإلا لدعمل يبسنلا ضافخنالا يفةمهاسملا لماوعلا  .  

ضعب مغر ،ًامومع ةيباجيإ تانايبلا عمجل ةينورتكلإلا ةادألا لامعتسا نع تاقيلعتلا تناكو   - ٢٦
تهجوو يتلاةينقتلا لكاشملا يف ةيادبلا  يف  يفاضإ هيجوت ميدقت ةرورضو تارامتسالا ىدحإ ددص  

خسن عبط ةقيرط نعو ةيمسرلا قيسنتلا تاهج نع ةباين ةرامتسالا لامكتسا يف نوبغري نيذلا صاخشألل 
باحصأ عم رواشتلل يفاكلا تقولا نإ ةلئاق ةبيج تسملا تاموكحلا ضعب تقلعو. ةمدقملا تاركذملا نم

تمدق يتلا تاموكحلا ددع : ١لكشلا 
ةعوم نمةيوئم ةبسنك ةلماك تاباجإ  ا 

 ةلصلا تاذ ةيميلقإلا
٨٠٪  

٦٠٪  

٤٠٪  

٢٠٪  

  ٪رفص
ابوروأ 
ةيبرغلا 

 نادلبو
 ىرخأ

اكيرمأ 
ةينيتاللا 

 يبيراكلاو

نادلب 
ابوروأ 

 ةيقرشلا

ةعومجم 
 - ايسآ

طيحملا 
 ئداهلا

ةعوم  ا
 ةيقيرفألا
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حاتم نكي ملةحلصملا ةباجإل ا لاخدإلتاناخ دوجوب ةادألا ميمصت ناك ،ةنامألا روظنم نمو . اهل ًا 
تاراطإلا عساو قاطن ىلع تمدختسا دقو . يديهمتيمك ليلحت ءارجإ حاتأو ًاحجان ةيمازلإ ةلئسأو 

لجأ نم ةيرايتخالا ةرحلا صوصنلل ةصصخملا دودرلا نم  صلختسيو. حورشلا نم ديزمو تاقيلعت ةفاضإ 
ددحم يهو ؛اهنيسحت نكمي ةلئسألا نم ًاريغص ًاددعنأ ةدراولا . SAICM/OEWG.1/INF/2ةقيثولا يف ة  

  .لوألا يلحرملا ريرقتلا لامكتساءازإ عبتملا جهنلا بسح ةلئسألا هذه حيقنت وأ فذح ةيناكمإب راشيو 

  تانايبلا ليلحت يف عبتملا جهنلا  - ٢  

يفو . ةينورتكلإلا ةادألا لامعتساب ةعمجتملا تانايبلاليلحتل جهنلا نم ًاددع ةنامألا تفشكتسا   - ٢٧
ةئشانلا تانايبلا ةرظانم نكمي ثيحب تارشؤملا عم ةرشابم ةروصب ةيزاوتم تاباجإلا تناك تالاحلا عيمج 

 ضارغألو. قرطلا نم ددعبتانايبلا هذه عيمجتب حمست تانايب ةدعاق يف تانايبلا نيزخت متو . ةلوهسب
تانايبلا عيمجت مت ،يديهمتليلحتب مايقلا  كلذ دعب اهئيزجتمث رشؤم لكل ةحلصملا باحصأ عيمج نع ًايلوأ    

تاعوم (ةموكح (يأ ،ةحلصملا بحاص عون بسح اهضرعل   ا بسح زرفلا نم ديزم كلذ يف امب
  ).ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو) ةيئامنإلا ةلاحلاو ةيميلقإلا

اهذيفنت يرجي يتلا ةطشنألا نييعت عيطتست ةبيج تسملا تاهجلا ناك تارشؤملا مظعم ددص يفو  - ٢٨
ةمالع عضو اهيف متي يتلا تارملا ددع عومجم ناك اذكهو . كلذل ةصصخملا ةناخلا يف ةمالع عضوب
عومجم صيخلت نكميو ،ةناخلا هذ جتسملا تاهجلا ددع عومجم يواسي  قلعتملا طاشنلا تذفن يتلا ةبي
شؤم لكب ةلصتملا ةطشنألا ذيفنتب اوماق نيذلانيبيجتسملا ددع نم أدبي قاطنك ددعلا اذه نع ريبعتلاو ر  
نم ناك دق ةناخ نم رثكأ يف ةمالع عضي نأ عيطتسي بيج تسملا نأل ًارظنو. ًاددع لقألا ىلإ ًاددع ربكألا

ملا ددعو ا  نوموقي نيذل ا نيبيجتسمايقلا يرجي يتلا ةلصلا تاذ ةطشنألا ددع طسوتم باسح نكمملا
  .مايقلا يرجي يتلا ةطشنألا عاستا اىد مل ريدقت ىلإ لوصولا لجأ نم ةطشنألا نم ددحم ددع نم رثكأب

  يجيتارتسالا جهنلاذيفنت يف زرحملا مدقتلا نع نيريرقتلا يف ةيسيئرلا تاجاتنتسالل ماع ضارعتسا   -ًاثلاث 
ملا تاهجلا نم ةعوميديهمتيمك ليلحتل ًاماع ًاضارعتسا زجوملا اذه مدقي   - ٢٩  ا تانايبلل ةبيج تس 

يماع نع ًاينورتكلإ تانايبلا عمج جئاتن ىلإ لوألا ماقملا يف دنتسيو . يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف ةلماعلا
ةيمكلا تامولعملا تاعومجم رثكأ لثمت ا أل٢٠١٠ و٢٠٠٩ . ةدمتعملا تارشؤملا عيمج نأشبًالامتكا  

ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو تاموكحلا ىلإ يمتنت ة بيجتسملا تاهجلا نأ مغرو
نم طيسب قاطن راهظإل موزللا دنع اهمضو اهعيمجت مت دق زجوملااذه يف ةمدختسملا تانايبلا عيمج نإف   

قئاثولا يف جئاتنلا نع ةيليصفتلا تامولعملا نم ديزم در يو. رشؤم لكل تاباجإلا
SAICM/OEWG.1/INF/1و SAICM/OEWG.1/INF/2 وSAICM/OEWG.1/INF/2/Add.1.  ضارغألو

ةركذملا هذه قفرم يف ةيناثلا ا    .رود يف رمتؤملا اهدمتعا يتلا نيرشعلا تارشؤملا جاردإ مت ةلاحإلا
ًايليصفت رثكألا ةيديهمتلاريراقتلاو ماعلا ضارعتسالا نأ مغرو   - ٣٠ نإف ةيمكلا تانايبلا ىلع نأ زكر ي 

ةادألا قيرط نع اهيلع لوصحلا مت يتلا تامولعملا كلذ يف امب ،ةمدقملا ةيمكلا تامولعملا صي خلت ةيمهأ
ءزجك دكؤملا فارتعالاب ىظحت ،ةحلصملا باحصأ نم ةيليمكت ريراقت يأ نمو تانايبلا عمجل ةينورتكلإلا 
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ةرودلل هدادعإ متيس يذلا ريرقتلا يف ةيعونلا تامولعملا جامدإ متيسو. زرحملا مدقتلل مييقت يأ يف يويح  
  .رمتؤملل ةثلاثلا

اهيلع لوصحلا مت يتلا ةيمكلا جئاتنلا١لكشلا حضويو   - ٣١ ددع ر يدقت مت ي،رشؤم لكل ةبسنلابو.  
قاطن تاريدقتلا لثمت كلذلو . ةيوئم ةبسن قاطن لكش يف ةلصلا تاذ ةطشنألل ةمئاقلا تامظنملاو نادلبلا
نم رشؤم لك زارحإ يف مهاست يتلا ةلصلا تاذ ةطشنألا د دع نأشب ةلئسألا ىلع ةيباجيإلا دودرلا
، ، ٢رشؤملا ةلاح يف و. ةدمتعملا تارشؤملا كلمت يتلا ) تامظنملاو(نادلبلا ددع رهظي لاثملا ليبس ىلع

و ةئاملا يف٢٥نيب قاطن لكش يف ةيئايميكلا داوملا نم ةيسيئرلا تائفلا ةجلاع ملتايلآ  كلذو ،ةئاملا يف ٧٩   
  .رظنلا عضوم ةيئايميكلا ةداملا ةئف بسح
ًايقئاثو ًاردصم SAICM/OEWG.1/INF/2ةقيثولا يف ة ضورعملا ليصافتلانم ربكألا مجحلا حيت يو  - ٣٢  

ةحلصملا بحاص عون بسح ةازجم ،ا   عالطضالا يرجي يتلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإ ةطشنأ ىوتسمل ًاماه
يداصتقالا ةيمنتلا ةلحرمو ةيميلقإلا ةعوم  جهنلا نأل ًارظن ةصاخ ةفصب ديفم يليصفتلا جهنلا اذهو . ةاو

نم ددع هيف يرجي ثيح ةحلصملا باحصأ ددعتمو تاعاطقلا ددعتم يعوط راطإ وه يجيتارتسالا 
لولحب لوصولا ةلافك فده زارحإ يف اهعيمج مهاستو ،ةلصتم تناك نإو ،ةفلتخملا ةطشنألا ىلإ ٢٠٢٠   
دح ىندأ ىلإ ةئيبلاو ةحصلا ىلع ةراضلا راثآلا ليلقت ىلإ يدؤت قرطبةيئايميكلا داوملا جاتنإو لامعتسا   .

يه هذه نأل ًارظن نآلا ىتح مت يذلا لمعلا يف ةوق لاةطقن يه ةيليصفتلا تامولعملا هذه نأ ةنامألا ربتعتو 
بكلا ردقلا اذه ريفوت اهيف متي يتلا ىلوألاةرملا نراقمقسنيف تامولعملا نم ري   تامولع ملا هذه لهستسو.  

رمتؤملا هب موقيس يذلا مييقتلا لبق ةيميلقإلا تاعوم   ا يف يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت نأشب تاشقانملا ًاضيأ
ةثلاثلا ا    .رود يف

يديهمتلا يلحرملا ريرقتلاو ساسألا طخ ريرقت نيب ةنراقملا ضارغأل ةلماشلا تانايبلا رفوتت و  - ٣٣
ا تارشؤملا نم طقف تارشؤم٧نأشب لوألا  تانايبلا ةنراقم ةلاحلا هذه يف ىتح نكمي  الولب نيرشعل  

ةطشنألا نمنينثاوأ دحاو ةلاح يف  الإ امإ كانه نأ ةددحملا ةنراقملا هذه نم رهظي ،ةديدش ةطاسببو .  
ةرتف نيب ذيفنتلا نم ة تايوتسم   وأ ٢٠١٠ - ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ - ٢٠٠٦اشتم تادايز كانه نأ   

ةبسنب ةدايز حضوت يتلا ،يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت ططخ لامكتسا وهو دحاو ءانثتسا كانهو . ةطيسب
ةئاملا يف١٠٠ نم ةصاخو يديهمتلاريرقتلا لامكتسال ةبولطم ةيفاضإ تامولعم ريفوت يدؤي فوسو .    ،

ليلحتلا نيسحت ليهست ىلإ ،ةيئامنإلا تاعوم  او ةيميلقإلا تاعوم  يدؤت نأ ًاضيأ عقوتملا نمو .ا ضعب  
، باحصأ عون بسح جئاتنلا ةئزجت  تاموكحلل ةبسنلاب ةصاخو ،لماشلا ليلحتلا زيزعت ىلإ ةحلصملا

يف ةجيتنلا سفن ىلإ لوصولا لجأ نم ،ةيفاضإ تانايبو تارشؤم عيمجت بولطملا نم نوكي دق نكلو 
  .ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو ةيموكحلا تامظنملا نم ةحلصملا باحصأ ةلاح
نم ًاددع ةيلاتلا تارقفلا نمضتت ٢لكشلا يف ةدراولا ةطيسبلا ةيددعلا تاريدقتلا ىلإ ةفاضإلابو   - ٣٤  

يجيتارتسالا جهنلل ةيعوضوملا تالا  ، ،اب ةلصتملا تارشؤملا نأشب تاظحالملا رطاخملا ليلقت يهو  
  .عورشملا ريغ يلودلا راجتالاو ،ينقتلانواعتلاو تاردقلا ءانبو ،ةرادإلا بولسأو ،تامولعملاو فراعملاو 
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  رطاخملا ليلقت  - فلأ  

رطاخملا ليلقتل يعوضوملا لا  - ٣٥  داوملا ةرادإ تاودأ لامعتسا : ا نأشب تارشؤم سمخ كانه
راثآلا دصرو ؛ةرطخلا تايافنلا ةرادإ و؛ةيئايميكلا داوملا نم ةيسيئرلا تائفلا لوانت تايلآو ؛ةيئايميكلا 

ىوصقلا ةيباجيإلا دودرلاتحوارتو . رطاخملا ليلقتب ةقلعتملا تايولوألا ديدحتو ؛ةيئايميكلا داوملابةلصتملا   
، ٧٩و ٦٤ نيبعوضوملا اذه لاجم يف تارشؤملا هذهل  ةئفلا هذه يف تارشؤملا عيمج ىلإ ةبسنلاب ةئاملا يف  

اجيإلا دودرلا نم ددع ىلعأ ىلع ذوحتسي يعوضوملا لا  دودرلا حضوتو . ًامومع ةيبا اذه حبصأ كلذبو
ملا تاهجلا ددع ددص يف ةصاخو ،ا  تعضخأ يتلا ةبيج تسعالطضالا مت يتلا ةطشنألا يف ًاعساو ًانيابت

تاديبم ةلاح يف كلذب اهنم ةئاملا يف ٧٩ماق ثيح ،رطاخملا ةرادإل ةيئايميكلا داوملا نم ةيسيئرلا تائفلا   
اهنم طقف ةئاملا يف ٢٣ماق امنيب تافآلا  تامادختسالا تاذ ةيئايميكلا داوملا ددص يف لمعلا اذ   

ةلصتملا ةطشنألا بيصن نم ةئفلا هذه يف ةيباجيإلا دودرلا نم ددع لقأ ناكو . ةعساولا ةيراشتنإلا
رشن ديدحتلابو ةيئايميكلا داوملا ةرادإ تاودأ لامعتساب ن أشبةديدج ةيداشر إلاداو ملاوأ ةديدج تاود ألا 
ةئاملا يف٢٢ةيباجيإلا دودرلا نم ددع لقأ غلب ثي ح ،رطاخملا ةرادإ نع ًاضيأ ةعم .    ا تانايبلا لكشتو

تامظنملل ةيداشرإ داومو ةراتخم تاودأ لامعتسا نع تاريدقت ةيئايميكلا داوملا ةرادإ تاودأ لامعتسا 
 ، نم ًادج عفترم لدعمبةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا يف ةكراشملا  

ةئاملا يف٦٤غلب ةلماشلا ةيباجيإلا دودرلا  هذه يف تارشؤم يأ نع ساسألا طخ تامولعم رفوتت ملو .  
  .ةنراقملا ضارغأل ةئفلا

  تامولعملاو فراعملا  - ءاب  

هذهو : تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا يف تامولعملاو فراعملا ةئفب لصتت تارشؤم ةعبرأ دجوت  - ٣٦
؛ةيثحبلا جماربلاو ،ةضرعملا تاعوم رشؤملا  ا غيلبتو ،ًايلود ةدحوملا ريياعملل ًاقفو تامولعم ريفوت يه تا
دودرلل ىصقألا دحلا حوارتو . ةيئايميكلا داوملاب ةلصتملا ةمالسلا تامولعم رفوت ةيكبش عقاوم دوجوو

نم لا   ىلإ ةئاملا يف ٥٣ا اذه يف تارشؤملل ةيباجيإلا نيب ةئاملا يف٦٦  ام وهو ،ةحلصملا باحصأ عيمج    
رطاخملا ليلقت ةلاح يف صاخلا لدعملا نع ًاليلق لقيًالماش ةباجإ لدعم لثمي  .  
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Figure 2: Overview of range of all stakeholder responses given for 
20 indicators in the preliminary report of progress in SAICM 

implementation (2009-2010)
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CAPACITY-BUILDING & TECHNICAL COOPERATION
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11.  Multi-stakeholder coordination 

10.  Commitment to implement SAICM

GOVERNANCE

 9.  Websites  on chemicals 

 8.  Research programmes

 7.  Communication on risks to vulnerable groups

6.  Provision of information to international standards

KNOWLEDGE & INFORMATION

5.  Setting priorities for risk reduction

 4.  Periodic monitoring

3.  Hazardous w aste management 

 2.  Key categories of chemicals for risk management

1.  Use of chemical management tools

RISK REDUCTION

 تارشؤملل ةحلصملا باحصأ عيمج دودر قاطنل ماع ضارعتسا: ٢لكشلا 
يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف زرحملا مدقتلا نم يديهمتلا ريرقتلا يف نيرشعلا 

)٢٠١٠ - ٢٠٠٩( 

  رطاخملا ليلقت
 ةيئايميكلا داوملا ةرادإ تاودأ ذيفنت  - ١
ةرادإل ةيئايميكلا داوملا نم ةيسيئرلا تائفلا   - ٢

 رطاخملا
 ةرطخلا تايافنلا ةرادإ  - ٣

 يرودلا دصرلا  - ٤

 رطاخملا ليلقتل تايولوألا ديدحت  - ٥

  تامولعملاو فراعملا

  ةيلودلا ريياعملل ًاقفو تامولعم ريفوت  - ٦

 ةضرعملا تائفلا ىلع رطاخملا نأشب تامولعملا غيلبت  - ٧

 ةيثحبلا جماربلا  - ٨

  ةيئايميكلا داوملا نأشب ةيكبشلا عقاوملا  - ٩

  ةرادإلا بولسأ

 يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتب مازتلالا -  ١٠

  نيددعتملا ةحلصملا باحصأ نيب قيسنتلا -  ١١
 ةيلودلا تايولوألا ذيفنت -  ١٢

 ينقتلا نواعتلاو تاردقلا ءانب

 تاردقلا ءانبل يئانثلا معدلا -  ١٣

 تايولوألا ديدحت -  ١٤

 ةيئايميكلا داوملا نأشب يميلقإلا نواعتلا -  ١٥

ةيئايميكلا داوملا- ةيئامنإلا ةدعاسملا جمارب  -  ١٦   
جهنلل ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب نم معدلا  -  ١٧

 يجيتارتسالا
 تاردقلا ءانبل ىرخألا ليومتلا رداصم -  ١٨

  عورشملا ريغ يلودلا راجتالا

 ةيئايميكلا داوملاب عورشملا ريغ يلودلا راجتالا -  ١٩

 ةرطخلا تايافنلاب عورشملا ريغ يلودلا راجتالا -  ٢٠
 ٪رفص  ٪١٠  ٪٢٠  ٪٣٠  ٪٤٠  ٪٥٠  ٪٦٠  ٪٧٠  ٪٨٠  ٪٩٠  ٪١٠٠
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ةيكبشلا عقاوملا قيرط نع تامولعملا ميدقتب هنع غلبملا طاشنلا نم ةعفترملا تايوتسملا لصتتو   - ٣٧
دقف ًاضيأ ًاكرتشم ًالماع ناك روهمجلا غيلبت نأ نيح يفو . ةيئايميكلا داوملا ةمالسو ةيئايميكلا داوملا مسول

نسلا رابك ةصاخو ،ةضرعملا تاعومجملل ةبسنلاب طاشنلا ىوتسم يف يبسن ضافخنا نع ًاضيأ غيلبتلا مت 
ةيلصألا تاعوم  ةروصب ةيئايميكلا ةمالسلا تامولعمل ةيكبشلا عقاوملا نع غيلبتلا مت امنيب ،لثملابو . او

داوملا لئادبب تامولعملاب لصتي اهريغ نم لقأ اهنع غيلبتلا مت يتلا ةطشنألا دحأ ناك دقف ةرركتم  
لاثتمالا نع تامولعملا رفاوت نع ًاضيأ غيلبتلا متو . ةيكبشلا عقاوملا لالخ نم اهريفوت يرجي يتلا ةيئايميكلا
و ةئاملا يف٢٩نيب حوارتت ةبسن ب اهمسوو ةيئايميكلا داوملا فينصتل يملاعلا ديعصلا ىلع مئاوتملا ماظنلل  ٤١ 

ةئاملا يف ٣٣ةبسن نم بيرق مقر وهو ،ةيئايميكلا ةداملا عون بسح ،ةبيجتسملا تاهجلا نم ةئاملا يف   
  .ساسألا طخ ريرقت يف ةردقملا

  ةرادإلا بولسأ  -ميج 
ذيفنتب م ازتلالا: تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا يف ةرادإلا بولسأ ةئفب تارشؤم ةثالث لصتت  - ٣٨

ةيسيئرلا ةيلودلا تايولوألا ذيفنتو ؛نيددعتملا ةحلصملا باحصأ نيب قيسنتلا ةيلآو ؛يجيتارتسالا جهنلا 
و ةئاملا يف٤٣نيب ةيباجيإلا دودرلا تحوارتو . ةيئايميكلا داوملا نأشب ةئاملا يف٨٨  ىلعأ ىلع لوصحلا متو .  
تاهجلا نم ةئاملا يف ٨٨لاق ثيح ،ةلصلا تاذ ةئي بلل ةدحتملا ممألا جمانرب كوكص ذيفنت نأشب يباجيإ در  

نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل تايلآ نوكلمي م  بهذيو . إ ةبيجتسملا
تامولعم ريفوتب ساسألا طخ ريرقت اهيطغي يتلا ةينامثلا كوكصلا نم دعبأ وه ام ىلإ يديهمتلا ريرقتلا 

ةيقافتاو ًاكص ٢١نع    .ذيفنتلا تالدعمل عسوأ قاطن نم كلذ عبتي امو ،ةيئايميكلا داوملا نأشب 
ةئاملا يف ٢٣نيب حوارتي يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتب مازتلالاب ةلصتملا ةيباجيإلا دودرلا ددع ناكو   - ٣٩  

نايبتسالا يف ةجردملا ةطشنألا عاونأ نع ةروص يطعي ام وهو ،ةئاملا يف٤٣و ظفت حت يتلا مئاوقلا رهظتو.  
ةبسنب تققحت دق يجيتارتسالا جهنلل لاصتا ةهج ةيمست نأ لعفلاب ةنامألا ا  تاموكحلا نم ةئاملا يف ٨٥  

ماع ةياهنب ةئاملا يف ٨٩ةبسنبو ساسألا طخ ريدقت ةرتف ءانثأ  ةيموكحلا تامظنملاب قلعتي اميفو . ٢٠١٠ 
قيسنتلا تاهج ددع دازو ،سا سألا طخ ةرتف ذنم ًاتباث ةيمسرلا لاصتالا تاهج ددع لظ ،ةيلودلا

ىلإ ٥٧نم ةيموكحلا ريغ تامظنملل  وأ ،ةهج ٧٦  ةئاملا يف٣٥   .  
نم ىرخألا لاكشألا نع تامولعم عمج مت ،قيسنتلا تاهج نع ةفورعملا تامولعملا لامكتسالو   - ٤٠

نع ةبيجتسملا تاهجلا نم ةئاملا يف٤٣غلبأ اذكهو . يجيتارتسالا جهنلاب مازتلالا نع ريبعتلا جاردإ    
رشن نع ةئاملا يف ٢٦غلبأو ،ةيونسلا اهريراقت يف يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف زرحملا مدقتلا نع تامولعم   

طخ ريرقت يف ةدراولا ةئاملا يف ١٣ةبسن نم ًاعافترا لثمي ام وهو ،يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتل ةطخ   
ناجل لامعتسا نع تاموكحلا نم طقف ةئاملا يف٤٨غلبأو . ساسألا ام وهو ،نيددعتملا ةحلصملا باحصأ    

ساسألا طخ يف ةدراولا ةئاملا يف٧٧ةبسن نع ًاضافخنا لثمي  نأب ئجافملا طوبهلا اذه ريسفت نكمي دقو .  
ءاشنإ لبق ةدوجوم تناك ساسألا طخ ريرقت يف اهنع غلبملا نيددعتملا ةحلصملا باحصأ ناجل نم ًاريثك 

، ب تئشنأ دق نكت ملو يجيتارتسالا جهنلا يجيتارتسالا جهنلا تاعوضوم يف قيسنتلا ضارغأل ديدحتلا
باحصأ ناجل لامعتسا نع لصفنم لاؤس ىلع ةيباجيإ ًادودر ةبيجتسملا تاهجلا نم ةئاملا يف ٧٠مدقو   

ريرقت الك يف رهظت كلذلو . ةيمومع رثكأ ةروصب ةيئايميكلا داوملا تاعوضوم قيسنتل نيددعتملا ةحلصملا
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ةرادإ لوانتت يتلا نيددعتملا ةحلصملا باحصأ ناجل يف ةيبسن ةرفو لوألا يلحرملا ريرقتلاو ساسألا طخ 
  .يجيتارتسالا جهنلاب ةلصتملا تاعوضوملا ىلع زيكرتلا يف راصتقالا نود ةيئايميكلا داوملا

  ينقتلا نواعتلاو تاردقلا ءانب  -لاد 
تاردقلا ءانب ىلع ةدعاسملل ةيئانث لا دراوملا: ينقتلا نواعتلاو تاردقلا ءانبب تارشؤم ةتس لصتت  - ٤١

؛يميلقإلا نواعتلاو ؛ا   ايولوأ ديدحتو تاردقلا ءانبب ةقلعتملا تاجايتحالا ديدحتو ؛ينقتلا نواعتلاو
ليومتلا رداصمو ؛ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلا نم ةموعدملا عيراشملاو ؛ةيئامنإلا ةدعاسملاو 

ةيئانث ةينقت ةدعاسم نع ةبيجتسملا تاهجلا نم ةئاملا يف ٣١غلبأو . ينقتلا نواعتلاو تاردقلا ءانبل ىرخألا  
يئانثلا يلاملا معدلا نع ةبيجتسملا تاهجلا نم ةئاملا يف١٧غلبأو  ةئاملا يف ٣٩غلبأ كلذ ىلإ ةفاضإلابو .    

نأشب ملوهكتس ةيقافتاب ةقلعتملا ةينطولا ذيفنتلا ططخ ثيدحتو لامكتسا نع ةبيجتسملا تاهجلا نم  
نييعتل ططخلا نم ىرخألا عاونألا ثيدحتو لامكتسا نع لقأ ددع غلبأو ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا 

ا و ةئاملا يف٢٧نيب حوارتي ددع غلبأو . ايولوأ ديدحتو تاجايتحالا ةبيجتسملا تاهجلا نم ةئاملا يف ٥٠   
ةصاخلا زيكرتلا ةطقنو نوا عتلا عوضوم بسح كلذو ،ةيئايميكلا ةمالسلا نأشب يميلقإلا نواعتلا نع
اهيف لخدت يتلا ةيئامنإلا ةدعاسملا ططخ نع ةبيجتسملا تاهجلا نم ةئاملا يف ٣٢غلبأو . نواعتلا كلذب  
ًادلب٥٩ىلإ ةعيرسلا ةيادبلا جمانربب لصتت ةدعاسم ميدقت متو . ةيئايميكلا ةمالسلا معدلاب قلعتي اميفو .  

ةئاملا يف ٤غلبأ ،ةعيرسلا ةيادبلل ينامئتسالا قودنصلا لالخ نم ىرخأ رداصم نم تاردقلا ءانبل يلاملا   
 يف ٤٤غلبأو فارطألا ةددعتم تايقافتا لالخ نم رداصملا هذه ىلع اهلوصح نع ةبيجتسملا تاهجلا نم 

ساسألا طخ تانراقم ءارجإ نكمملا نم نكي ملو . ةدحتملا ممألا لالخ نم مدقملا معدلا ةيمهأ نع ةئاملا
جهنلا ذيفنت ططخ ثيدحت وأ لامكتساو ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنص لل ةبسنلاب الإ
ططخ ددع يف ةئاملا يف ١٠٠غلبت ةدايز ثودح عم ،تادايز نع غيلبتلا مت نيتلاحلا يفو . يجيتارتسالا  
  .اهنع غيلبتلا مت يتلا يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت

  عورشملا ريغ يلودلا راجتالا  -ءاه 
راجتالا عنمل ةطشنألا نأشب تامولعملا ىلع لوصحلا ىلع عورشملا ريغ راجتالا لئاسم زكرت   - ٤٢

، . ةرطخلا تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا يف عورشملا ريغ يلودلا هباشتم قاطن تاذ ةدراولا دودرلا تناكو
لعملا غيلبتو تاعيرشتلا لثم ةطشنأ نع ةبيجتسملا تاهجلا نم ةئاملا يف٦٠يلاوح غلبأ ثيح  نأشب تامو  

يريهامجلا يعولاب لصتت ةطشنأ نع ةئاملا يف٣٠غلبأو دلبلا جراخ لقنلا  طخ تامولعم رفوتت ملو .  
تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا نم مسقلا اذ  ةصاخلا تارشؤملا نأشب ساسأ.  

  رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلل دادعإلل غيلبتلا لامعأ لامكتسا  -ًاسماخ 
يمسر مييقتب ةثلاثلا هترود يف عالطضالا ىلع ةيناثلا هترود يف رمتؤملا ق فاو ،هالعأ ظحول امك  - ٤٣

. ٢٠١١ - ٢٠٠٩ةرتفلل يلحرم ريرقت دادعإب مييقتلا كلذ ليهست ةنامألا نم بلطو ،زرحملا مدقتلل 
طقف يطغيو ،يلحرملا ريرقتلا كلذل ةيديهمت ةغيص وه SAICM/OEWG.1/INF/2ةقيثولا يف دراولا ريرقتلاو   

امه ثالثلا تاونسلا نم نيتنس يف رظني نأ يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا دوي دقو . ٢٠١٠ و٢٠٠٩ 
يلحرملا ريرقتلا لامكتسا نأشب ةنامألا ىلإ تاهيجوت ميدقت ضرغب نآلا ىتح هب عالطضالا مت يذلا لمعلا 

  .ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا ىلإ هميدقت قسن نأشبو لوألا
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ًاماه ًارابتعا٢٠١١ماع نع ةيفاضإلا تانايبلا عمجل بولطمل ا تقولا يف لثميو  - ٤٤ نأ ةنامألا ىرتو .  
دادعإل ًايفاضإ ًاتقو رمألا بلطتيسو . تانايبلا هذه ليلحتو عمجل لقألا ىلع رهشأ ةتس بلطتيس رمألا

تسلا ةيمسرلا ةدحتملا ممألا تاغلب يئا  اتحت ا. ريرقت  ديزم ىلإ ج أ ىلإ ةبيجتسملا تاهجلا نم ددع راشأو
اذهل ةمزاللا تانايبلا عمجل تحيتُأ دق تناك ًاعوبسأ ١٨ةرتف نأ تظحالو ،تانايبلا عمجل تقولا نم   

نوكي نأ نكمي ال ريرقتلا نإف ٢٠١٢رياني /يناثلا نوناك يف تانايبلا عمج فانئتسا ةلاح يفو. ريرقتلا  
جهنلا يف زرحملا مدقتلا نع ت امولعملا رفوت نأ يف كش ةمث سيلو. ٢٠١٢هيلوي /زومت لبق ًازهاج

 ، ةحلصملا باحصأ نكميس هنأل ًارظن مييقتلا ةيلمع ءارجإل ًاديفم نوكيس تقولا اذه لبق يجيتارتسالا
ةيلمعل ًادادعتسا ةيعامج ةروصب جئاتنلا ةشقانم نم ،ةيميلقإلا تاعوم   ا نم ةحلصملا باحصأ ةصاخو

رمتؤملا ا  موقيس يتلا يمسرلا مييقتلا.  
نم ًابولطم نوكيس ٢٠١١ماع نع تانايبلا عمج نم ةيفاضإ ةرودب عالطضالا نكمي يكلو   - ٤٥  ،

. ٢٠١١تانايبل ةيفاضإ ةينورتكلإ ةرامتسا مدقت نأ ريرقتلا اذهل تامولعم تمدق يتلا تاهجلا عيمج 
ريرحت ب موقت نأب ةبيجتسملا تاهجلل حمست يهو ،دعب اهليغشت متي مل ةمس ةينورتكلإلا ةادألا يف لخديو
تانايبلا عمج نم ةبستكملا ةربخلا ىلإ ًادانتساو . رخآ لكش يأب اهليدعت وأ اهميدقت اهل قبس دق تاباجإ يأ

عيمج نع تاباجإلا ميدقتل ًامامت يفاكلا تقولا مهل رفوتي مل نيذلا نيبيجتسملل ًاديفم كلذ نوكيس ،ةيلاحلا 
ميف نوبغري نيذلا ةبيجتسملا تاهجلا وأ ةرامتسالا ءازجأ اباجإ ىلإ قايسلا اذه يف تامولعم ةفاضإ   .

،   ال٢٠١١ماع نأشب ةلماك تانايب نع غيلبتلل ةمسلا هذه لامعتسا نكلو  ةلحرملا هذه يف ًانكمم ربتعي
  .تانايبلا عمجل لمعتستس يتلا ةلئسألا يف رييغت ثدح اذإ ةصاخو

يف زرحملا مدقتلا نع غيلبت تامولعم ةموكح١٠٠دعب مدقت ملو   - ٤٦   ، يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت  
. يجيتارتسالا جهنلا يف نيرخآلا ةحلصملا باحصأ نم تانايبلا ىلع لوصحلل دوهجلا لك لذب يغبنيو

لامعأ نم ديزمب مايقلا نم ا   اباجإ دعب مدقت مل يتلا ةبيجتسملا تاهجلا ديفتست فوس ،حجرألا ىلعو
ةيولوألا ءاليإ ىلإ جاتحت دق ةنامألا نإف ةدودحم درا وملا تناك اذإو ؛تانايبلا ميدقتل ةدعاسملاو ةيعوتلاو

حلاصل كلذو ٢٠١١تامولعم نع غيلبتلا نم ةديدج ةلوج يف ءدبلا نم ًالدب ةدعاسملاو ةيعوتلا هذهل   ،
  .٢٠١٠ و٢٠٠٩ةرتفلا نع تامولعم لعفلاب تمدق يتلا تاهجلا مهيف نمب ،ةحلصملا باحصأ عيمج 

ذيفنت يف زرحملا مدقتلا مييقت رمتؤملل ا ةلصاوم رمألا بلطتي ًاريخأو  - ٤٧  نكمي يتلا ةقيرطلا يف رظنلا  
نم تانايبلاو تامولعملا عمج ةيناكمإ ةيلاحلا ةيديهمتلا غيلبتلا لامعأ تدكأ دقو . يجيتارتسالا جهنلا

نع غيلبتلاو تاهاجتالا ثحب ءازإ جه   نلا نم ددع دوجو ترهظأو ةحلصملا باحصأ نم ةعساو ةعومجم
تارشؤملا نم رشؤم لك ددصب اومجم  هذه حيتت نأ نكميو . عالطضالا يرجي يتلا ةطشنألا نم ةع

ًايشمتم ربتعي ام وهو ،رشؤم لك ددص يف ا   عالطضالا يرجي يتلا ةطشنألل ةديج ةروص ةيفصولا جئاتنلا
يتلا ةقيرطلا يف رظني نأ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا دوي دقو. يجيتارتسإلا جهنلل يعوطلا عباطلا عم  

يف ةصاخو ،ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا هب موقيس يذلا مييقتلا يف ةمهاسملل تامولعملا هذه مادختسا ا   نكمي
ةيمنتلا نأشب يملاعلا ةمقلا رمتؤم نع ةرداصلا ذيفنتلا ةطخ فادهأ قيقحت بوص زرحملا مدقتلا مييقت ددص 

ىلإ للقت قرطب ةيئايميكلا داوملا مادختسا وأ جاتنإب ٢٠٢٠ ماع لولحب ،مايقلا ىلإ وعدت يتلاو ،ةمادتسملا  ،
لماعلا قيرفلا بغري دق يتلا جه . ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع ةماهلا ةراضلا راثآلا نم دح ىندأ  نلا لمشتو
  :يلي ام اهيف رظنلا يف ةيوضعلا حوتفملا
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كلذ ةيناكمإ نآلا ىتح ةيراجلا لامعألا ترهظأ: يمسأ ساسأ طخب جئاتنلا ةنراقم  )أ(  
ريرقتلا يف ةحضوملا جئاتنلا حيتت نأ نكمي ىرخأ تالاح يفو . نيرشعلا تارشؤملا نم دودحم ددعل ةبسنلاب
  ؛ةقحاللا مييقتلا تايلمع لجأ نم يلعفلا سايقملا نع ليدب ساسأ طخ سايقم لوألا يلحرملا

ؤملل ةثلاثلا ةرودلا دعب:ةرتف لك يف مدقتلا دصر ساسأ ىلع ةنراقم  )ب( كانه نوكت نل رمت  
ماع يف دقعتس ةرود يهو ٢٠٢٠ماع لبق ىرخأ ةدحاو ةرود ىوس  لماعلا قيرفلا بغري دقو . ٢٠١٥ 

دصر ةرود دامتعاو . ٢٠١٥ةرودل ةقباسلا ريرقتلا ةرتف لوطو تيقوت يف رظني نأ يف ةيوضعلا حوتفملا 
 ٢٠١٠ - ٢٠٠٩ماعل ةيلاحلا غيلب تلا ةرتف يف ةرودلا هذه قيبطت ءدبو تاونس ثالث نم ًالدب نيتنس ةدمل

قاطن ىلع جئاتنلا ةشقانمب حمسيو رمتؤملا ا   موقي نأ نكمي يتلا مييقتلا تايلمع دح ىصقأ ىلإ ديزيس
  ؛رمتؤملا تارود نيب تارتفلا يف عساو

ىتح رمتؤملا اهيلع قفاو يتلا تارشؤملا نم يأ لمشي ال :فدهلا ساسأ ىلع ةنراقملا  )ج(  
ماعب ةصاخلا ةياغلا قيقحتل ًافده نآلا ةطخ يف ةراتخم تارشؤمل ةلمتحملا فادهألا ضعب دجوتو . ٢٠٢٠ 
ىخوتي ًافده ةطخلا يف ١٦٥مقر طاشنلا لمشي لاثملا ليبس ىلعو . يجيتارتسالا جهنلل ةيملاعلا لمعلا  

ينطولا لمعلا ططخو حمالملا ةغايصل تاعاطقلا ةددعتم تايلآ٢٠١٠ماع لولحب نادلبلا عيمج كالتما  . ة 
نم رثكأ نأ ٢٠١٠ و٢٠٠٩يماع نع ةغلبملا تامولعملا نم حضتيو  كلمت نادلبلا نم ةئاملا يف ٧٠   

 - ٢٠٠٩تانايب لامعتساب ىرخأ تارشؤمل فادهأ ةغايص ًانكمم نوكي دقو . تايلآلا هذه لعفلاب
ءاضتقالا بسح ةيملاعلا لمعلا ةطخ نم ىرخأ رصانعب ةنرتقم ،ليلدك٢٠١٠  .  

  ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا اهذختي نأ نكمي يتلا ةنكمملا تاءارجإلا  -ًاسداس 
حوتفملا لماعلا قيرفلا بغري دق ،نآلا ىتح ةنامألا ا   - ٤٨  تعلطضا يتلا لامعألا ةاعارم عم

ذيفنت يف زرحملا مدقتلل يمسر مييقتب رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا علطضت يكل دادعإلا لمكتسي نأ يف ةيوضعلا 
  :يلي اميف لماعلا قيرفلا بغري دقو. يجيتارتسالا جهنلا

جهنلا ذيفنت يف زرحملا مدقتلا نع لعفلاب اوغلبي مل نيذلا ةحلصملا باحصأ عجشي نأ   )أ(
متي ثيحب ةنامألل ةينورتكلإلا ةادألا لامعتساب كلذب مايقلا ىلع ٢٠١٠ - ٢٠٠٩ةرتفلل يجيتارتسالا   

مييقتل ةعوم نادلبلاو قطانملا عيمجل زرحملا مدقتلا ذيفنت  ا تانايبلا يف ةيداصتقالا ةيمنتلا لحارم فلتخم نم  
  ؛زرحملا مدقتلا

ةيرورض تاليدعت يأب قلعتي ام كلذ يف امب ،ةنامألا ىلإ تاداشرإو تاقيلعت ردصي نأ   )ب(
  ؛ةينورتكلإلا ةادألا يف

تانايبلا ىلإ ًادانتسا زرحملا مدقتلا نع لوألا ريرقتلا لامكتسا ةنامألا نم بلطي نأ  )ج(  
مدقتلا مييقت يف ةدعاسملل ةلمتحملا فادهألا نم ًاددع لصَّفت نأو ٢٠١٠ - ٢٠٠٩ةرتفلا نع ةرفوتملا   

فادهألاو ةيراجلا ةيديهمتلا غيلبتلا لامعأ نع ةئشانلا جئاتنلا ةاعارم عم ٢٠٢٠فده قيقحتل زرحملا   ،
  ؛ءاضتقالا بسح ،ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف ةدراولا
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نع تانايبلا عمج متي نأب ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يملاعلا رمتؤملا ىلإ ة يصوت ميدقت  )د(
جهنلا ذيفنت يف زرحملا مدقتلا نع يلاتلا ريرقتلا يطغي نأو نيتنس نم ةينمز تارود يف ًايرود زرحملا مدقتلا 

  .٢٠١٢ - ٢٠١١ةرتفلا يجيتارتسالا 
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  قفرملا

  يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف رزحملا مدقتلا نع غيلبتللتارشؤملا ةمئاق 

يف ةيناثلا هترود يف ةيلاتلا نيرشعلا تارشؤملا ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا دمتعا 
ةحلصملا باحصأ نم اهعمج نيعتي يتلا تانايبلا عاونأ نأشب تاهيجوت بناج ىلإ٢٠٠٩ويام /رايأ  ، .
  .تاهيجوتلا نودب ةرودلا كلت ريرقتل ثلاثلا قفرملا نم ةخسنتسم تارشؤملا هذهو

  رطاخملا ليلقت  -فلأ 
  .ةيئايميكلا داوملا ةرادإل اهيلع قفتملا تاودألا ذِّفنت يتلا) تامظنملاو(نادلبلا ددع   - ١
  .ةيئايميكلا داوملا نم ةيسيئرلا تائفلا لوانتت تايلآ اهيدل يتلا) تامظنملاو(نادلبلا ددع   - ٢
  .ةرطخلا تايافنلا ةرادإل تابيترت اهيدل يتلا) تامظنملاو(نادلبلا ددع   - ٣
ةيئيب ةاقتنم ةراتخم داوم نأشب دصر تانايب ج ) تامظنملاو(نادلبلا ددع   - ٤ تن  ت ةطشنأب موقت يتلا
  .ةيولوأ تاذ رشبلا ةحصب ةصاخو
  .رطاخملا ليلقتب ةقلعتملا تايولوألا ديدحتل تايلآ اهيدل يتلا) تامظنملاو(نادلبلا ددع   - ٥

  تامولعملاو فراعملا  -ء اب
  .ًايلود ةدحوملا ريياعملل ًاقفو تامولعم رّفوت يتلا) تامظنملاو(نادلبلا ددع   - ٦
رطاخملا نأشب تامولعملا غيلبتل ةق ) تامظنملاو(نادلبلا ددع   - ٧  بطم ةد  دحم تايجيتارتسا اهيدل يتلا

   .ةضرعُملا تائفلا اهل ضرعتت يتلا ةيئايميكلا داوملاب ةطبترملا
  .ةيثحب جمارب اهيدل يتلا) تامظنملاو(نادلبلا ددع   - ٨
  .ةحلصملا باحصأل تامولعم رِّفوت ةيكبش عقاوم اهيدل يتلا) تامظنملاو(نادلبلا ددع   - ٩

  ةرادإلا بولسأ  -ميج 
  .يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتب تمزتلا يتلا) تامظنملاو(نادلبلا ددع   - ١٠
نيددعتملا ةحلصملا باحصأ نيب قيسنت ةيلآ اهيدليتلا) تامظنملاو(نادلبلا ددع   - ١١  .  
داوملا نأشب ةيسيئرلا ةيلودلا تايولوألا ذيفنتل تايلآ اهيدل يتلا ) تامظنملاو(نادلبلا ددع   - ١٢

  .ةيئايميكلا
  ينقتلا نواعتلاو تاردقلا ءانب  -لاد 

نواعتلاو تاردقلا ءانب ىلع ة دعاسملل) ةينيعو ةيلام(دراوم رِّفوت يتلا ) تامظنملاو(نادلبلا ددع   - ١٣
  .ىرخألا نادلبلا عم ينقتلا

نأشب تاردقلا ءانبب ةقلعتملا ةينطولا ا ) تامظنملاو(نادلبلا ددع   - ١٤  ايولوأو ا  اجايتحا تد  دح يتلا
  .ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا
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ةميلسلا ةرادإلاب ةلصتملا ل ئاسملا نأشب يميلقإلا نواعتلا يف ةكراشملا) تامظنملاو(نادلبلا ددع   - ١٥
  .ةيئايميكلا داوملل

ةيئامنإلا ةدعاسملاب ةصاخلا اهجمارب يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإ جِرد  - ١٦    .ت يتلا نادلبلا ددع
ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلا نم ةموعدم عيراشم اهيدل يتلا ) تامظنملاو(نادلبلا ددع   - ١٧

  .يجيتارتسالا جهنلل عباتلا ةعيرسلا
رداصم نم معدب ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل عيراشم اهيدل يتلا ) تامظنملاو(نادلبلا ددع   - ١٨

  .)ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب نم ليومتلا فالخ(ىرخأ ليومت 
  عورشملا ريغ يلودلا راجتالا  -ءاه 

ةرطخلاو ة يف عورشملا ريغ راجتالا عنمل تايلآ اهيدل دجوي يتلا نادلبلا ددع   - ١٩  يمسلا ةيئايميكلا داوملا
ةدح ىلع ٍلك ،ةدشب ةد    .يقملاو

 .ةرطخلا تايافنلا يف عورشملا ريغ راجتالا عنمل تايلآ اهيدل يتلا نادلبلا ددع  - ٢٠

_____________  


