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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  ٢٠١١رب مفون/ 
تقؤملا لامعألا لودج نم)ب (٥دنبلا   *  

  ذيفنتلل ةينقتلاو ةيلاملا دراوملا: يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت

ةعيرسلا ةيادبلا جمانربنع ةثدحم تامولعم    
  ةيساسأ تامولعم  - ًالوأ 

لا ةيادبلا جمانرب١/٤هررقم بجومب ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا قيرفلا أشنأ   - ١ ةعيرس ، 
لودلاو ًاومن نادلبلا لقأو ةيمانلا نادلبلا ىدل ذيفنتلا ةطشنأو تاردقلا ءانبل ىلوألا نيكمتلا ةيلمع معدل  

لاقتنا ةلحرمب ا  نأب ًاضيأ رمتؤملا بلط رارقلا كلذ يفو . اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا
نواعت ىلعو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هريدي ينا مئتسا قودنص ىلع ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب لمتشي

لماكتلا تامظنمو تاموكحلا كلذك اعدو . نواعتلا نم ىرخأ لاكشأ ىلعو يئانثوفارطأ ددعتم 
 ،ةعانصلا رئاود كلذ يف امب ،صاخلا عاطقلاوةيلو دلا ةيموكحلا تامظنملاوةيميلقإلا يداصتقالا 

ةمهاسملا ىلع نيرداقلا ،نيرخآلا ةحلصملا باحصأو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو تاسسؤملاو ،تاسسؤملاو 
  .كلذب مايقلا ىلإ ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلا يف
 ١/٤هرارق بجومب ًاضيأ رمتؤملا أشنأو . ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ةيسيئرلا ةرادإلا ةئيه وه رمتؤملاو  - ٢

نييموكحلا نيلثمملا نم نينثا نم فلأتيو ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل يذيفنتلا سل  ميلاقأ نم ميلقإ لك نع ا
. جمانربلايف نيرخآلا نيمهاسملاو فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلا ةحناملا تاهجلا عيمج بناج ىلإ ةدحتملا ممألا 

كرتشملا جمانربلا يف ةكراشملا تامظنملا يلثمم ًاضيأ رمتؤملا اعدو داوملل ةميلسلا ةرادإلل تامظنملا نيب   
ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلل ذيفنت ةنجل ليكشت ىلإ يئا منإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ةيئايميكلا
زرحملا مدقتلا سل . ةعيرسلا  نم ةدراولا ريراقتلا ساسأ ىلع ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب لظ يفا ضرعتسيو  

ًايليغشت ًاداشرإ مدقيو ،ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب يف نير خآلا نيكراشملاو ينامئتسالا قودنصلا ذيفنت ةنجل
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جمانربلل ةيجيتارتسالا تايولوألا ذيفنتنأشب رارقلل يناثلا لييذتلا يف ءاجامكو .   ذيفنت ةنجل موقت ،١/٤   
ينامئتسالا قودنصلا اهلومي يتلا عيراشملل ةمدقملا تاحارتقالا مييقتو ضارعتساب ينامئتسالا قودنصلا 

  . ةعيرسلا ةيادبل اجمانربل
  ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ةدملا فصتنم ضارعتسا   - ًايناث

يذيفنتلا سل ٢/٣هرارق بجومب ،رمتؤملا بلط   - ٣  ا موقي نأ ،ذيفنتلل ةينقتلاو ةيلاملا دراوملا نأشب  
دقي نأوهذيفنت ةءافكو هتيلاعف نع ًاريرقت مدقي نأو جمانربلا مييقتب ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل يف تايصوت م  
  . ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا اهيف رظنيل هتاجاتنتسا ءوض
يموي دوقعملا سماخلا هعامتجا يف يذيفنتلا سل   - ٤  ناريزح٣٠ و٢٩ا رقأو  ٢٠١٠هينوي / 
 )١(نينثا نييعتب يجيتارتسالا جهنلا ةنامأ تفُلكو. ةدملا فصتنم ضارعتسا ةغايصل ةيليصفت تاصاصتخا

. تاصاصتخالل ًاقفو ضارعتسالا قيسنتب تفُلك امكضارعتسالا ةيلمع ءارجإل نيير اشتسالا ءاربخلا نم
تارايز ءارجإ يف رظ . ةحلصملا باحصأل حسمو تالباقمو ةيبتكم ةسارد نم ضارعتسالا فلأتيو  ني ملو
  .تقولاو ليومتلا دويق ةجيتن عقاوملا ىلإ

ةيمانلا نادلبلا دحأ نم ريبخ نييعت ةبوعص نيبتو. ضارعتسالا ءارجإل نييلودلا نيريبخلا نييعت متو  - ٥  
ًاقيرف ةنامألا تدقع ،ةيمانلا نادلبلا ليثمت بايغنع ضيوعتللو ؛ةيرادإلا دويقلاو تقولا دويق ببسب   

ضيرعلا ليثمتلا ةلافك يلاتلابو ،ضارعتسالا يف تالخدم ريفوتل نييئايميكلا ءاربخلا نم ًاصصخم ًايراشتسا  
ريرقت يف نيريبخلا لامعأ نع نيئشانلا نيريرقتلا عيمجت متو .ضارعتسالا ةيلمع يف ةمدقتملاو ةيمانلا نادلبلل  

نم صصخملا يراشتسالا قيرفلا تايصوت جمديو تاصاصتخالا يف مدقملا حرتقملا راطإلا عباتيدحاو   
ةيريرحت ت اليدعت لاخدإ متو. نيريرقتلا يبتاكل ةيلصألا تاقيلعتلاو ءارآلا مارتحا عم نييئايميكلا ءاربخلا

  .ءاضتقالا بسح تاقيلعتلا ردصم ديدحت عم ةفيفط
يذيفنتلا سل  - ٦  سداسلا هعامتجا يف ةدملا فصتنم ضارعتسا ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ا صحفو  

لوليأ١٤ و١٣يموي فينج يف دوقعملا  تايصوتلاو لماشلا ليلحتلا نأ ىلإ لصوتو . ٢٠١١ربمتبس / 
باحصأ نم تالخدم دوجو مدع ببسبةصاخو ،لمألا ةبيخ ىل  إناوعديضارعتسالا يف ةضورعملا   

ضارعتسالا نم ةمساح جئاتن صالختسا نإ يذيفنتلا سل . ةحلصملا  مدع ببسب تابقع هجاوا لاقو  
هنأب فرتعأو . يفاكلا ردقلاب مهعم رواشتلا متي مل نيذلا ،ينطولا ديعصلا ىلع نيذفنملا نم تامولعملا رفوت

تاذ ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب عيراشم نأشب ةريثك ةديفم تانايبو تامولعم ن مضتيريرقتلا نأ نم مغرلاب 
هصخلم يف ةصاخو عيراشملا جئاتن عقاو نع ربعي  الهنك لمييقت لاءارجإ يف اهمادختسا نكميو ةميقلا 

  .هتايصوتو يذيفنتلا
ام ةصاخو ٢/٣رارقلاب ًالمع ةيالولا ةاعارم عمو   - ٧ ءوض يف تايصوت ةغايص نم هبلطت ت 

تامولعملا نم ًاديزم جاتحي هنأ سل   ا ررق دقف ،ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا اهيف رظنيل ضارعتسالا تاجاتنتسا
                                                 

يلاتلا وحنلا ىلع نييلودلا مييقتلا يريبخ نييعت ريياعم تاصاصتخالا نم سداسلاعرفلاضرعي   )١( دلب نم دحاو :  
ينامئتسالا قودنصلا نم ةلومملا عيراشملاب وأ ةع يرسلا ةيادبلا جمانربب نيطبترم انوكي الأ يغبنيو ؛ٍمان دلب نم رخآلاو مدقتم

نم انوكي نأ يغبنيو ؛ةيئايميكلا داوملا ةرادإ يف نيصصختملا نييلودلا نييئيبلا ءاربخلا نم انوكي نأ يغبنيو ؛جمانربلل 
اهمييقتو اهذيفنتو عيراشملا ةرادإ يفةربخلا باحصأ  . 
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ةمئاقلا تارغثلا دسل ضارعتسالا حيقنت هاضتقمب متي ءارجإ ىلع قفاو كلذلو . تايصوتلا هذه ةغايص لبق
  .ًالامتكا رثكأ وحن ىلع ةرادإلا اياضق ةجلاعمو ةحلصملا باحصأ نمتالخدم ةفاضإو 

، ريبخ نييعتب ةنامألا موقتس ،ءارجإلا اذهل ًاقفوو   - ٨ جمانربلا ضارعتسا حيقنتل ديدج يراشتسا
نمو عيراشملا يذفنم نم تامولعم عمجل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا عامتجا لامعأ نم ًاديفتسم 

حقنملا ضارعتسالا نوكيسو . عامتجالايف نيرضاحلا يجيتارتسالا جهنلا يف نيرخآلا ةحلصملا باحصأ 
تلا سل  تاجاتنتسا مدق يسو ٢٠١٢ ليربأ/ناسين يف عباسلا هعامتجا يف يذيفنا يف هضارعتسال ًازهاج

يف ثلاثلا هعامتجا يف رمتؤملا اهضرعتسيل تايصوت ةغايص يذيفنتلا سل     .٢٠١٢ا ىلع لهست
ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ةدملا فصتنم ضارعتسا ريرقت ىلع عالطضالا نكميو  - ٩  
)SAICM/EB.6/7/Rev.1( يجيتارتسالا جهنلل يكبشلا عقوملا يف  www.saicm.org. 

  ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب ةلاح  - ًاثلاث
  ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب ذيفنتل ةيليغشتلا ةيهيجوتلا طوطخلا تاحيقنت  -فلأ 

ل  - ١٠  ١٣يموي فينج يف دوقعملا سداسلا هعامتجا يف ،ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل يذيفنتلا س ا ديأ
لوليأ١٤و داشرإ ريفوت ةيالو عم ًايشمت ليومتلا قيبطتل ةيهيجوتلا طوطخلا تاليدعت ٢٠١١ربمتبس /   ،
نع عير اشملا تارربم نأشب ةززعم تامولعم ىلع لوصحلاب ًابلط تارييغتلا لمشتو. جمانربلا ذيفنتل لماش

نع ةززعم تامولعمو ؛يرطقلا ديعصلا ىلع ةيئايميكلا داوملا ةرادإ ةلاحل ةحضاو ةروص ريفوت قيرط 
فصولا لثم ،عورشملا ةينازيم يف رفسلا دونب نع ةيليصفت تامولعم ديدحتلاب كلذ يف امب ،ةينازيملا 

نأ يغبني ةديدجلا تابيترتل ا هذًالمعو . رفسلاب مهل حمسي نيذلا عورشملا يف نيلماعلا لكل يليصفتلا
نيفظوملا ىلع ًارصتقم ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب نم  موعدملاةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا يفظوم رفس نوكي 

  .عورشملل ًايعوضوم ًاينقت ًامعد نومدقي نيذلا
ريراقت ميدقت يف قفخأ عيراشملا نم ًاريبك ًاددع نأ قلقب سل   - ١١  ا ظحال ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو

ةنامألا ىلإ ةيئاوأ/و ةيلحرم   .مدع ىلع صنتل تابلطلا ميدقتل ةيهيجوتلا طوطخلا ليدعت بلط كلذلو  
تمدق اذإ     ةقباسلاعيراشملاب ةلصلا تاذ ريراقتلا عيمج ةنامألا ىلإ الإ ليومت ىلع لوصحلا يف نادلبلا لهأت

جمانربلا نماهل ًاليومت تقلت يتلا  .  
ملا نأ سل  - ١٢  نأل مهقلق نع اوبرعأ دق عبارلا يقيرفألا يميلقإلا عامتجالا يف نيكراش ا ظحالو

١٤ و١٣ و١٢تالوجلا يف ةلومملا عيراشملا  ت فوس و ًارهش١٨نوضغ يف لمكتس   ةتسو ًارهش ١٢   
نأ يرورضلا نم هنأل ًارظن ةيعقاو ريغ ةينمزلا دودحلا هذه نإ نوكراشملا ءالؤه لاقو. يلاوتلا ىلع رهشأ  
كلذ لعجيسو اهمعد يرجي يتلا عيراشملا عاونأ يف ةحلصملا باحصأ نيب قيسنتلا نم لئاه دق ققحتي  ر

ًارهش٢٤نع لقت ةدم يف عيراشملا ذيفنت ريسعلا نم   .  
يف ةضورعملا ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب تاصاصتخا نأ سل   - ١٣  ا ظحال اياضقلا هذه يف رظنلا دعبو

دق نم دحت١/٤رارقلل يناثلا لييذتلا   ٢٠١٣ربمفون /يناثلا نيرشت دعب لاومألا فرص ىلع ةنامألا ةر 
 رارقلا ليدعت ىلع ص دع ت نأ ةنامألا نم بلطو  نتو ،ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا اهيف رظني ةيصوت عورشم
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رارقلاو ١/٤ ةيا ٢/٣   ىتح عيراشملا ليومت طبر ةيناكمإ ةحاتإل دعب فرص تايلمعب مايقلاو ٢٠١٣   
ماع ةيا  ٢٠١٣.  

  ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب ذيفنت ةلاح  -ءاب 
ةلاح نع كلذ يف امب ،ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب ذيفنت نع ةيليصفت تامولعم ىلع عالطالا نكمي   - ١٤

تانايبلا اهنمتجرختسا يتلا، SAICM/OEWG.1/INF/12ةقيثولا يف ،لمعلا ةطخ ذيفنتو عيراشملا    
  .ةيلاتلا ةيسيئرلا

ةينيع تامهاسم كلذ يف امب ،رالود نويلم ٣٩،٥ هعومجم ام ةئبعتب هئاشنإذنم جمانربلا ماق   - ١٥  
الم٧(ةلومم عيراشم نم ةيفاضإ  رالودنيي   ٣٢،٥(ينامئتسالا قودنصلا ىلإ نيحناملا نم تامهاسمو )  

ةفاضإلابو )٢().رالود نويلم ينامئتسالا قودنصلا قيرط ريغ نع ةمدقملا تامهاسملا نم نيبت ،كلذ ىلإ  
داوملا ةرادإ ةطشنأ معدل لاومأ بذج ناكمإب عتمتي جمانربلا نأ ةيمسرلا غيلبتلا ةرامتسا لامعتساب ة نلعملاو
زومتو٢٠٠٦نيب ةرتفلا يفو . يملاعلا ديعصلا ىلع ةيئايميكلا هعومجم ام نالعإ مت ٢٠١١هيلوي /   ٧٦,٤ 
  )٣(.ينامئتسالا قودنصلا ىلإ ةمدقملا ريغ تامهاسملا نم رالود نويلم

ءانب لامعأ نيكمت لجأ نم ةطشنألا معدل ًاينمز دودحملا يعوطلا ينامئتسالا قودنصلا ئشنُأ دق و  - ١٦
يتلا نادلبلاو ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو ًاومن نادلبلا لقأو ةيمانلا نادلبلا يف ةيلوألا ذيفنتلاو تاردقلا 

فنتل ةينطولا ا  ايولوأ عم ًايشمت لاقتنا ةلحرمب ا  ةظفاح عومجم لمشيو . يجيتارتسالا جهنلا ذياداصتقا رمت
ربع اهيلع ةقفاوملا تمت ًاعورشم ١٣٩ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب  تارود ١٠  نيب تدقع ،تابلطلاميدقت نم    

طابشو٢٠٠٦ ويام/رايأ ىلإ ةعومجم لصي ليومتب ٢٠١١رياربف /  ًارالود٢٩ ٤٣٢ ٤٤٤،  ذيفنت يرجيو .  
و ةموكح١٠٠دي ىلع عيراشملا هذه  يف ةطشنأ ىلع يوطنيو يندملا عمت ١٥   ا تامظنم نم ةمظنم  

اهنم ،نادلب ١٠٣ ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو ًاومن نادلبلا لقأ نم ًادلب٥٣  ةئاملا نادلبلا نيب نمو .  
ًادلب ٣٠دعب مدقتي مل ينامئتسالا قودنصلا نم لاومأ ىلع لوصحلا قحتست يتلا نيثالثلاو ةثالثلاو   

  .ليومتلا اذه ىلع لوصحلل
ناسين يف دقع يذلا يناثلا هعامتجا يف يذيفنتلا سل  - ١٧  فادهأ ٢٠٠٧ليربأ /ا عضو دقو  

لاومألا عمجل ةيمارلا)٤(لمعلا ةطخ تايجيتارتساو فادهألا مظعم قيقحت يف ًامدقت جمانربلا رهظأو .  
نم لقألا ىلع ةئاملا يف ٣٠ هتبسن امل ززعملا كرتشملا ليومتلا ،ًالوأ: نيرمأ ققح دقف ،تايجيتارتسالاو  

 يف ٦٠هتبسن امل رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا لبق تامهاسملا راركت ،ًايناثو ينامئتسالا قودنصلل ةيئادتبالا لاومألا 
نيبي كلذ نأ ديب ،نيحناملا ةدعاق عيسوتب نيقلعتم نيفده قيقحت نستي ملو . نيحناملا نم لقألا ىلع ةئاملا

ربلا اه  فادهأو تايجيتارتسا عيمج تزجنأ دقو . ددج نيحنام بذج ديعص ىلع جماناجي يتلا تايدحتلا
                                                 

 .٢٠١١هيلوي /زومت ىتح ماقرألا  )٢(
نع غيلبتلا تايضتقم نأل ًارظن ريدقتلا يف ةغلابم ىلع يوطني دق هنأ الإ باجعإلا ىلإ وعدي مقرلااذه نأ مغر   )٣(  

جماربلا ليصافت نع حاصفإلاب نيمهاسملا بلاطت ال جمانربلا يف ينامئتسالا قودنصلاب ةلصتملا ريغ تامهاسملا رصنع 
تالاح ضعب ثودحب يذيفنتلا سل. ةئفلا هذه يف ةموعدملا  تالاحلا ضعب يف ماقرألا يف جاودزالا ا رقيو ةقيثولا رظنأ ( 

SAICM/EB.6/8(.  
سل عضو  )٤( نم عامتجا لك يف اهثدحي لظو ٢٠٠٧ ماع يف لمع ةطخ ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل يذيفنتلا ا 

،  .ةرورضلا دنع هتاعامتجا
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ًاومن لقألا نادلبلاو ًاصقان ًاليثمت ةلثمملا ميلاقألا ةكراشم نامضل تعضو يتلا ،ئفاكتملا لقنلاو ةيعوتلا 
  .اهقيقحت ديعص ىلع ٍضرم مدقت زارحإمت وأ ،ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو 

لمعلا ةطخ بجومب لاومألا عمج نميلكلا فدهلا ناكو  - ١٨ ةياهنب هقيقحت نيعتي ناك يذلاو )٥(   
رالود٤٤ ٨١١ ٤٧٧غلبم عمج وه جمانربلا  تامهاسملا ةلمج تغلب ٢٠١١هيلوي /زومت لولحبو.    

رالود٣٢ ٤٠٧ ٣٥٨ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهاقلت يتلا عربتلاب تادهعتلاو  يكل ،دبال كلذلو .  
معد نم هنكميس غلبم وهو رالود ١٢ ٤٠٤ ١١٩غلبم ملستي نأ نم ،هفده ينامئتسالا قودنصلا ققحي   

لقألا ىلع رخآ ًاعورشم٥٠ رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا ةياهنب غلبملا اذه ميدقت بجي هنإف٢/٣رارقلل ًاقفوو .     .
ستت مل ًالهؤم ًادلب٣٠كانه نأ ىلإ رظنلابو  يرورض رمأ وه تامهاسملا هذه مُّلست نإف ًايلام ًامعد دعب مل  

ةريبك معدلل ةجاحلا لظت امنيب ،اهل بجتس    .ي مل يتلا ةدكؤملا تاجايتحالا ةيبلتل
روهدت يلاملا هعضو نإف لاومألا بذج يف ةركبملا ينامئتسالا قودنصلا تاحاجن نم مغرلا ىلعو   - ١٩

ذيفنت يف ةلصافلا ةرتفلا هذه لالخ صاخ وحن ىلع ريطخ رمألا اذه نإ. مرصنملا ماعلا لالخ ريبك لكشب  
ةرودلا ىتح تامهاسملا يقلتل ًاحوتفم طقف لظيس ينامئتسالا قودنصلا نأل ًارظن يجيتارتسالا جهنلا 

عيراشملا معدل ةحاتملا لاومألا تغلب٢٠١١هيلوي /زومت ىتحو. ٢٠١٢ماع يف دقعتس يتلا رمتؤملل ةثلاثلا    
رالود١ ١٥٥ ١٢٥ ىلع ةقفاوملا ىلع ةرداق ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب ذيفنت ةنجل نوكتس غلبملا اذ .   و

نم ةرشع ةيداحلا ةلوجلا لالخ تاحرتقم اهل تمدُق ًالهؤم ًاعورشم ٢٣نيب نم ىصقأ دحك عيراشم  ٥  
نآلا ىتح هيلع ةقفاوملا متت تاحرتقملا نم ددع لقأ وه ددعلا اذهو)٦(،تابلطلا ميدقت لك يف هنأل ًارظنو.    

نيب حوارتي يلامجإ غلبم طسوتمب ةحرتقملا عيراشملا نم ةئاملا يف ٥٠ و٤٥نيب ام ليومت متي ةلوج  نويلم ٢   
فصن نأل ًارظن ةريبك لظت ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب لاومأل ةجاحلا نأ حضاولا نم نإف رالود نويلم ٣و  
  .ليومتلاب ىظحي ال ًابيرقت ةحرتقملا عيراشملا

  ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلاةظفاح عيراشم ع ضو  - ميج
ًاعورشم١٤٣، ٢٠١١هيلوي /زومت ىتح ،ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب عيراشم عومجم غلب  - ٢٠ نيبيو .  

، : يه تائف سمخ يف تفنص يتلا عيراشملا هذهل يلاحلا عضولا نع تامولعملا هاندأ زجوملا ةلمتكم عيراشم
عيراشمو ،عورشملا ةيقافتا عيقوت راظتنا يف اهيلع قفاوم عيراشمو ،ةقلعم عيرا شمو ،ةيراج عيراشمو
  .ةقفاوملا ديكأت رظتنت

  ةلمتكملاعيراشملا   - ١
ةسداسلا ىتحو ىلوألا ميدقتلا ةلوج نم ًاعورشم٣٤هعومجم ام ةطشنأ لامكإ مت   - ٢١ هذه نمو .  

ًاعورشم ٢٤ربتعا عيراشملا  دق قيقحتلل ةلباقلا فادهألا عيمج نأل ًارظن ‘‘بجاولا وحنلا ىلع ةلمتكم’’   

                                                 
 ةرورض ىلإ ٢٠٠٦ ماع رخاوأ يف تدقع يتلا ةيميلقإلا تاعامتجالا لالخ يجيتارتسالا جهنلا ةنامأ تراشأ  )٥(
 نم ٢٠٠٧ ليربأ/ناسين ىلإ رياربف/طابش نم ةرتفلا لالخ ةطخلا تغيص دقو. ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل لمع ةطخ عضو
سل ةيئاهنلا اهتغيص يف اهعضوو ةيرواشت ةيلمع لالخ يف دقع يذلا يناثلا هعامتجا يف ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل يذيفنتلا ا 
 .٢٠٠٧ ليربأ/ناسين ٢٤و ٢٣ يموي
 يناثلا اهعامتجا يف تابلطلا ىلع ةقفاوملا يف ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلا ذيفنت ةنجل رظنتس  )٦(
 .سيراب يف ٢٠١١ ربمفون/يناثلا نيرشت ٢٣و ٢٢ يموي يف هدقع ررقملا رشع
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نيثالثلاو ةعبرألا عيراشملا مظعم يفو . اهل ةيئاهنلا ريراقتلا ميدقت يرجيف ةيقابلا ةرشعلا عيراشملا امأ ،تمدُق
ىلإ ةيسيئرلا ةمهملا جئاتنلاو ةطشنألا فد  ةلمتكملا:  
  ؛ةيئايميكلا داوملل ةينطو تازجوم عضو  )أ(
تاردقلل ةينطوتامييقت عضو  )ب(   ؛ 
  ؛يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت ةطشنأ تايولوأ بيترت  )ج(
  ؛رطاخملا مييقتل تايجهنم عضو  )د(
ةينطولا ةيمنتلا ططخ يف ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلاب ةقلعتملا لئاسملا جامدإ   )ه(

  ؛ةكراشملا نادلبلل
  ؛ةمئاقلا ةيلودلا تايقافتالا ذيفنتو كسامت زيزعت  )و(
  .ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا نأشب ةيعوتلل ةينطو تالمح ريوطت  )ز(

ىندألا دحلا ىلإ ليلقتلل ةلماكتملا ةيميلقإلا تالمحلا نم ءزجك ةددحم تالخدت ًاضيأ ترج دقو   - ٢٢
لافطألا ةحص ةيامحل ةيلحملا تاعمت   ا يف ةذختملا تاءارجإلا كلذ يف امب ،ةيلحملا قبئزلا رداصم نم

يندملا عمت. ءاسنلاو    .ا تامظنمل ةلاعفلا ةكراشملا نم ةطشنألا هذه تدافتسا دقو
 ةيراجلا عيراشملا  - ٢

ال ،تابلطلا ميدقتل ةعساتلا ةلوجلا ىتحو ىلوألا ةلوجلا نم ،ًاعورشم٧١كانه   - ٢٣ نمو . ةيراج لازت  
ا ميدقتل ةعساتلا ىتحو ةيناثلا ةلوجلا نم ًاعورشم٣٥كانه ،عيراشملا هذه  ططخل ًاقفو ًامدقت رهظت تابلطل  

اهنم ،ا   ذيفنتلا نم ةركبم ةلحرم يف يه ًاعورشم ١٢ةصاخلا لمعلا ةيريضحتلا ةطشنألا كلذ يف امب ( 
ةصاخلا لمعلا ططخ يف ةيسيئرلا ةطشنألا ضعب ذفنت ًاعورشم ا ٢١، و)ذيفنتلا ةطشنأ يف عورشلل  
  .ذيفنتلل ةياهنلا ةلحرملا يف ناعورشمو

يناعت اهنكل ًامدقت زرحت تابلطلا ميدقتل ةنماثلا ىلإ ىلوألا ةلوجلا نم ىرخأ ًاعورشم ٣١كا نهو  - ٢٤  
ريخأتلا أشنيو . تارتفلا كلت بلط نومزتعي وأ ةيفاضإ تارتف اهل نومعادلا بلط كلذلو ،ؤطابتلا نم

فتا ماربإ فد  تالاكولا نيب تايقا ةلوطملا تارواشملاو عيراشملا هذهل ةئيطبلا ةيادبلا نم ةيسيئر ةروصب
ريخأتلا نمو هقيسنتو عورشملا ميظنتب قلعتي اميف ينطولا ىوتسملا ىلع لكاشملا نمو تاموكحلاو ةذفنملا 

عيراشملا امأ . ينطولا ديعصلا ىلع لاومألا ليوحت ىلإ ًةفاضإ ،نيراشتسملاو نيفظوملا لادبتسا وأ فيظوت يف
 ٣٦دعب ةطشنألا لامكإ مدع وأ ريراقتلا ميدقت مدع ا هنم ةريطخ لكاشم اهتفنتكا دقف ةيقابلا ةسمخلا

  .ةيقافتالا ىلع عيقوتلا نم ًارهش
 ةقلعملا عيراشملا  - ٣

ةثلاثلا ىلإ ىلوألا تالوجلا نم عيراشم ةعبرأ قيلعت مت  - ٢٥ قيقحت مدعل تابلطلا ميدقتل ةعباسلا ةلوجلاو   
ملا ىلع قافتا زاجنإ مدعل وأ)دحاو عورشم(مدقت  ًادحاو ًاماع اهردق ةينمز ةرتف نوضغ يف ينطولا ىوتس ، 

قودنصلا ذيفنت ةنجل بناج نم ةطورشملا ةيلوألا ةقفاوملا دعب طورشلا ةيبلت مدعل وأ )ناعورشم(  ،



SAICM/OEWG.1/5 

7 

،يف و). دحاو عورشم(ينامئتسالا  قودنصلا ىلإ تديعأو ةذفنملا ةهجلا ىلإ لاومألا تعفد دحاو عورشم  
  .اهقافنإ نود ينامئتسالا

 ااقافتاىلع عيقوتلا راظتنا يف اهيلع قفاوملا عيراشملا   - ٤

ةعساتلا ةلوجلا لالخ اهيلع ةقفاوملا تمت عيراشم ةتسل تايقافتا ٢٠١١هيلوي /زومت لولحب تغيص  - ٢٦  
. ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب بناج نماهيلع عيقوتلاو ةقفاوملا تا قافتالا هذه رظتنتو ،تابلطلا ميدقتل
قافتاةينامث تغيص كلذك هذه ةشقانم يرجتو ،تابلطلا ميدقتل ةرشاعلا ةلوجلا نم عيراشمل ىرخأ تا  
هذه تا قافتا لامتكا درجمب عيراشملا هذه ذيفنتل لاومألا ليوحت متيسو. ةذفنملا تاهجلا عم تاقافتالا
  .عيراشملا

  ةقفاوملا ديكأت رظتنت يتلا عيراشملا  - ٥
ةرشاعلا ةلوجلا نم ًاعورشم ١٧ىلع ةطورشم ةرو صب ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب ذيفنت ةنجل تقفاو  - ٢٧  

ىلإ بلُط دقو )٧(.تابلطلا ميدقتل عيراشملا هذه تابلط يمدقم  دقو . رهشأ ةثالث نوضغ يف طورشلا ةيبلت 
ةركذملا هذه دادعإ تقو يفو . ٢٠١١سطسغأ /بآ نوكيل ةحقنملا تابلطلا ميدقتل يئاهنلا لجألا ددح
تاهجلا عم رواشتلا لجأ نم تا قافتالا ةغايص يرجيو طورشلا اهعيمج رشع ةعبسلا عيراشملا تفوتسا
  .عيقوتلا ةيلمع يف عورشلا متيس كلذ دعبو ،عيراشملل ةذفنملا

  ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ةنامألا معد  - لاد
ةيالولا قفو هل عباتلا ينامئتسالا قودنصللو ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل معدلا ةنامألا تمدق   - ٢٨

 ١١(ينامئتسالا قودنصلا ذيفنت ةنجل تاعامتجا ريسيت معدلا لمشيو . ١/٤رارقلا بجومب اهل ةحونمملا 
ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل يذيفنتلا سل ) نآلا ىتح ًاعامتجا  ، )نآلا ىتح تاعامتجا ةتس(ا تاعامتجاو
قودنصلا ع يراشم تاحرتقم زرفو ،ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلل يرادإلا معدلا ميدقتو
  .ةيلهألاو لامتكالا ثيح نم ينامئتسالا

قافتا١٠٨ةنامألا تزجنأ دقو   - ٢٩ عفد تايلمعو عيراشم تارتف ديدمتل تابلط تزهج امك تا   
تماق ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلا ىلإ تابلطلا ميدقتل تالوج ةرشع يفو . لاومألل

تاحرتقم نم ًاحرتقم ٣٢٦زرفب ةنامألا  ىرج ًابلط ٢٧١اهنم ةيلهألاو لامتكالا ثيح نم عيراشملا    
ةدحتملا ممألا جمانرب ضرفيو . ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلا ذيفنت ةنجل بناج نم اهمييقت

اهمدقي يتلا ةياصولا فئاظو ءادأ فيلاكت ةيطغتل ةمدقملا تامهاسملا ىلع ةئاملا يف٥اهردق ًاموسر ةئيبلل    
كلذو جمانربلا تا قافتالاب ةقلعتملا عيراشملل ةيبوروألا ةيضوفملانم ةمدقملا ةصصخملا لاومألا ءانثتساب ، 

 اهيلع ضرفييتلا ،ئداهلا طيحملاو يبيراكلا ةقطنم يف نادلبلاو ةيقيرفألا نادلبلا يف فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا 
موسرجمانربلا اهردق ًا  ةئاملا يف٣  نم لصفنم ليومت ىلع ةعيرسل ا ةيادبلا جمانربل ةنامألا فئاظو لصحتو.  
  .نيحناملا نم اهريغو ةيبوروألا ةيضوفملا نم تاعربتلا لالخ

                                                 
 .٢٠١١ ليربأ/ناسين ١٤و ١٣ يموي دقع يذلا رشع يداحلا عامتجالا يف  )٧(
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  ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلاهذختي نأ نكمي يذلا ءارجإلا   -  ًاعبار
  :يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بغري دق  - ٣٠

 SAICM/OEWG.1/INF/12ةقيثول ا يفو ةركذملا هذه يف ةمدقملا تامولعملاب ًاملع طيحي نأ  )أ(
  ؛ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب ةلاح نأشب

قباطتيو ةقدلاب مستي جمانربلل مييقت ميدقت يف هدوهج ىلع يذيفنتلا سل   )ب(  اب ديشي نأ
  ؛ةدوجلا ريياعم ىلعأ عم

نامضل ٢/٣ و١/٤نيرارقلا تابلطتم ليدعتل ًاديدج ًارارق رمتؤملا دمتعي نأب يصوي نأ   )ج(  
نيرشت ىتح ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلا عيراشمل ةيلام تادهعت ميدقتب حامسلا  
ةظفاحلا يف عيراشملا عيمج ةطشنأ لامتكا نيح ىلإ لاومألا نم تاعوفدملا رارمتساو٢٠١٣ربمفون /يناثلا  .  

يلاحلا تقولا يف هل حومسم ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلا نإف هالعأ ركذ امكو  - ٣١  
ليومتلاو ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا ىتح نيحناملا نم تامهاسم يقلتب 

وه ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل يذيفنتلا سل   رالود١٢ ٤٠٤ ١١٩ا هددح يذلا فدهتسملا ذخألا دنعو .  
قلتت مل ًادلب ٣٠كانه نأو ةريبك لظت ليومتلل ةجاحلا نأ رابتعالا يف  ينامئتسالا قودنصلا نم ًامعد طق   

  :يف بغري دق ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا نإف ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل
ةيموكحلا تامظنملاو ةيميلقإلا يداصتقالا لماكتلا تامظنمو تاموكحلا ثحي نأ   )أ(

؛ينامئتسالاقودنصلا ىلإ تامهاسم ميدقت ىلع ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا    
تامظنمو تاموكحلا ةصاخبو ،يجيتارتسالا جهنلا يف ةحلصملا باحصأ وعدي نأ   )ب(

ينامئتسالا قودنصلا ىلإ ةيفاضإو ةديدج تامهاسم ميدقت ىلإ ،ةرداقلا ةيميلقإلا يداصتقالا لماكتلا 
ءاهز معدب حمسي ام رالود نويلم ٤٤،٨غلبم عمج يف لثمتملا فدهلا قيقحت نامضل  شم١٨٠  ًاعور  

  .ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب لمع ةرتف لالخ

_____________  


