
 

111011 K1173135 

SAICM/OEWG.1/8 

 

Distr.: General 
27 September 2011 

Arabic 
Original: English 

يجيتارتسالا جهنلا 
ةيلودلا ةرادإلل 

 ةيئايميكلا داوملل
 

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

 ، يناثلا نيرشت١٨ - ١٥دارغلب  ٢٠١١ربمف ون/ 
تقؤملا لامعألا لودج نم)ج (٥دنبلا   * 

ةئشانلاو ةديدجلا لئاسملا : يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت
  تاسايسلا لاجم يف

ةيلودلا ةرادإل ل يجيتارتسالا جهنلل ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف اهجاردإ حرتقم تافاضإ
  ةئايميكلا داوملل

  ةنامألا نم ةركذم
  يذيفنت زجوم
ءارجإىلع ةيناثلا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا قفاو  - ١ ةطشنأ جاردإ نأشب   
  .ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف ةديدج
ايئيب ةميلسلا ةر ادإلا امهلوأ لوانتي .ةيملاعلا لمعلا ةطخ ىلإ ةطشنأ ةفاضإب ناحرتقم دروو  - ٢
ةميلسلا ةرادإلا يناثلا لوانتي امنيب ،ارسيوس نم مدقم وهو ،ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولون كتلل

يف نيكرتشملا نم مدقم وهو ،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملل ايئيب 
  .يجيتارتسالا جهنلاب ينعملا عبارلا يقيرفألا يميلقإلا عامتجالا

امهيلكنيحرتقملايف رظنلا ىرجو   - ٣ ةيميلقإلا يجيتارتسالا جهنلا تاعامتجا يف  ومدقم ىلوت  و، 
تاقيلعتلا نابسحلا يف اذخأيل امهحيقنت نيحرتقملا قفاويذلاءارجإلل اقفو و .ةدراولا  هيلع  هترود يف رمتؤملا    
لا حوتفملا لماعلا قيرفلاىعدي، ةيناثلا ىلإ ةيوضع  تلاحإونيحرتقملا مييقت  رمتؤملا ىلإ ،ءاضتقالا بسحامه   ، 

 .ةثلاثلا هترود يف

                                                 
*  SAICM/OEWG.1/1/Rev.1.  
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  ةيساسأ تامولعم  - ًالوأ 
دمتعا   - ٤ يبد يفةدوقعملا ،ىلوألا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملايلودلا رمتؤملا   تارامإلا ب  
يتلاةيملاعلا لمعلا ةطخ، ٢٠٠٦رياربف /طابش، يف ةدحتملا ةيبرعلا ةثالثلا ةيساس ألا صوصنلا دحأ لكشت ، 
ةطخلافصتو )١(.يجيتارتسالا جهنلل نكمي يتلا ا   ةطبترملا ةطشنألاو لمعلا تالاجم  ةحلصملا باحصأل  

ًةيعاوط ا  ةيلودلا ةرادإلا نأشب يبد نالعإ يف ةدراولا فادهألا قيقحتو تامازتلالاب ءافولل عالطضالا  
ةطخلا تين .تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالايف و ةيئايميكلا داوملل  ألل اقفوب دقو ة سمخلا فاده 
يهوتاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالل   : ، ءانبو ةرادإلا بولسأوتامولعملاو فراعملاو ،رطاخملا نم دحلا  ،
ةطخلاددحتو ،عورشملا ريغ يلودلا راجتالاو ،ينقتلا نواعتلاو تاردقلا  تارشؤم فصتو ةلمتحملا فادهأل ا 

بناوجوةطشانلاتاهجلاو مدقتلا  ذيفنت  اهددع غلابلا ةطشنألا  ًاطاشن٢٧٣    . 
فد   - ٥ ةطخو ةيملاعلا لمعلا   جوتميدقت ىلإ  ةيملاعلا دعصلا ىلع ةحلصملا باحصأعيمج ىلإ  تاهي   
ةيلحملاوةينطولاو ةيميلقإلاو مأل مهديدحت دنع اهعابتإب نوموقي ،  مييقتو ةينطولاايولو يلاحلا عضول ل مه 
عيمج ىلع نيعتيو .ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا قيقحتل اهوذختا يتلا تاءارجإلل  ةحلصملا باحصأ 

، ةطخلا يف ةجردملا ةطشنألايف رظنلا ب ،يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت ءانثأ اوموقي نأ بسح  ،اهذيفنتو 
ةيميلقإلاو ةينطولا مكلذو ، ءاضتقالا  ايولوأو م    .اردقل اقفو
يلوي نأ ذيفنتلا ططخ عضو دنع ة ماع ةفصبيغبني هنأ  ىل عةطخلا يف ةدراولا تاهيجوتلاصنتو   - ٦
يتلا ةطشنألل ةيولوألاةحلصملا باحصأ  :  

زكرت   )أ(   يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلاو ةيحان نم ةمدقتملا نادلبلا نيبةرغثلا قييضت ىلع    
لاقتنا ةلحرمب ا  ل ةميلسلا ةرادإلا ىلع ااداصتقا رمت  اردق ثيح نم ىرخأ ةيحان نم   ؛ةيئايميكلا داومل 

ةيلاحلالمعلا تالاجموتاقافتالا ذيفنت ر سيت  )ب(     ؛ 
ةمئاقلالمعلا تالاجموتاقافتالا يف ايلاح اهل يدصتلا متي ال يتلا اياضق لا فدهتست  )ج(     ؛ 
ماع لولحب هنأ نمضت  )د(    ٢٠٢٠:  
ببست يتلا ةيئايميكلا تامادختسالا وأ ةيئايميكلا داوملا جاتنإ نع فقوتلا متي  ‘١’      

ناسنإلا ةحص ىلع ا مكحتم ريغ ىرخأ رطاخم وأ  ةلوقعم ريغ رطاخم
متيرطاخم مييقت ىلإ ادانتس ا)٢(ةئيبلاو رابتعالا يف ذخأيو يملع ساسأ ىلع    

  ؛ةيلاعفو انمأ رثكأ لئادب رفاوت ىلع ةوالععفانملاو فيلاكتلا 

                                                 
ةعماجلا ةيجيتارتسالاو ،ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلا نأشب يبد نالعإ نم يجيتارتسالا جهنلا فلأتي   )١(
 .ةيملاعلا لمعلا ةطخو ،تاسايسلل
ةيئايميكلا داوملا تاعومجم لمشت )٣ةيشاحلا (تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا نم  ١٤ةرقفلا يف درو امل اقفو   )٢(  ،

يلي ام ةلص تاذ تاساردو مييقت ءارجإل ا  ، : ايولوأ بيترت نكمي يتلا ةيمسلاو ًايئايحأ مكارتت يتلا داوملاو ،ةتباثلا داوملا
سملا تايواميكلاو؛يئايحألا مكارتلا ةيلاعو تابثلا ةيلاع داوملاو اهنيب نم ءايشأ ىلع ئيسلا ريثأتلا تاذ وأ ةرفطملا وأ ةنطر  

ةيئايميكلا داوملاو قبئزلاو ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاو ،يبصعلا زاهجلاو ةعانملا زاهجو ءامصلا ددغلاو ،يلسانتلا زاهجلا 
، ةريبك ماجحأب مدختس  ت وأ جتن  ت يتلا ةيئايميكلا داوملاو ،ا  تامادختسالل ةضرعملا كلتو أشب قلقلا روثي يتلا ةريخألا  

 .يرطقلا ىوتسملا ىلع قلقلل ةريثملا تايواميكلاو ،ةعساولا ةيراشتنالا
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الا نع ةمجانلارطاخملا نم ىندألا دحلا ىلإ ليلقتلامتي   ‘٢’     ةد معتملا ريغ تاقالط 
بعصي ىرخأ رطاخم وأةلوقعم ريغ رطاخم ببست يتلا ةيئايميكلا داوملا نم   

ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلعمكحتلا ا ىلإ دنتسي رطاخم مييقت ىلإ ادانتس  ا)٣( 
 ؛عفانملاو فيلاكتلا رابتعالا يف ذخأيو ملعلا

ةلوقعم ريغ رطاخم ببست ةيئايميك داوم فادهتسا متي   )ه(   ؛ا   مكحتلا بعصيو 
ةيحصلا رطاخملا نأشب يملع ساسأ ىلع ةمئاق ةيفاو فراعم ديلوتب  ضوهنلا متي  )و(  

 .ةحلصملا باحصأ لكل اهتحاتإو ةيئايميكلا داوملا نع ةمجانلا ةيئيبلاو
ةيناثلا هترود يفةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملادمتع او  - ٧ ًءارجإ  نأشب   ة طشنأ جاردإ 
ةرودلا ريرقتل يناثلا قفرملا يف دري يذلاءارجإلا اذهو .ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف ةديدج  خسنتسا يذلاو )٤(، 
وألا قفرملايف  .ةطخلا يف جردتةطشنأ ةفاضإ بتاحرتقم ميدق  تةحلصملا باحصألحيتي  ،ةركذملا هذهل ل 
مةحلصملا باحصأمدقي نأ بجي و احرتقم ىلإ  حرشت غيوست ةقيثو حرتقم لك ب قفرت نأ ىلع ،ةنامألا  
اهميمعتو اهيلع قيلعتلل يجيتارتسالا جهنلل يكبشلا عقوملا ىلع اهرشن ةنامألا ىلع بجي ، وهايازم
ىلع نيعتيو .يجيتارتسالا جهنلل ةيميلقإلا تاعامتجالا يف ةشقانملل اوموقي نأةحلصملا باحصأ   يف  

ةيولوأ بيترتبةيميلقإلا تاعامتجالا   مث نمو .ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا اهيف رظنييتلا تاحرت قملا 
و تاحرتقملا مييقتب لماعلا قيرفلاموقي اهنمدودحم ددع رايتخا  هيف رظنيل  ملا هترود يف رمتؤملاا  عقوتيو .ةلبق   

مدقمموقينأ ءارجإلا  لك و  ءاضتقالا بسح هليدعت دعب،حرتقم  يف ذخأيل   تاقيلعتلا نابسحلا   
 .هيف رظنلل لماعلا قيرفلا ىلإ هميدقتب، ةيميلقإلا تارواشملاو
مييقت دنع لماعلا قيرفلا ءارجإلانم ) و (٥ةرقفلا وعدت و   - ٨ ىلإةطشنأ ةفاضإبحرتقم يأ ،    
 :ةيلاتلا ريياعملا رابتعالا يف ذخألا ىلإ ،ةطخلا

حرتقملاةلص  )أ(   ؛تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا فادهأب  
  ؛ةئيبلا ىلعو رشبلا ةحص ىلع ةراض راثآ نم حرتقملا يف ةددحملا ةيضقلل ام ىدم  )ب(  
  ؛ةددحملا ةلكشملا مجح  )ج(  
  ؛هتدئافو حرتقملا طاشنلا ةفلكت  )د(  
؛م،يجيتارتسالا جهنلل نيكراشملا ذيفنت يف ةمهاسملا ىلع ةردقلا  )ه(    اردق ءانب وأ    
  ؛ةعيرسلا ةيادبلاجمانرب دراومو يجيتارتسالا جهنلا ةنامأ ةينازيم ىلع لمتحملا رثألا   )و(  
 .اهعم هلماكتو ةمئاقلا ةيلودلا تاقافتالا وأ تاسايسلا عم ضراعتلا مدع  )ز(  

                                                 
 .هسفن عجرملا  )٣(
تارقفلا يف ةدراولا تاشقانملاو SAICM/ICCM.2/15ةقيثولا نم يناثلا قفرملا   )٤(  ،٤٦-٣٩. 
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  ةحرتقملا تافاضإلا  - ًايناث
ةيونانلا ايجولونكتلارابتعا ارسيوس ةموكح تحرتقا رمتؤمللةيناثلا ةرودلا يف   - ٩ ةيونانلا داوملاو    

تاسايسلا لاجم يف ةئشانةلأسمةعنصملا  ةفاضإتحرتقاو   ةلأسملا هذ    ةلصتملا ةطشنألا ةطخىلإ  لمعلا    
رمتؤملا نكي ملتقولا كلذ يفو  .ةيملاعلا لاحو  ،ةطخلا ىلإ ةطشنأ ةفاضإب قلعتملا ءارجإلا يف دعب تبدق  

ةيناثلا ةرودلا يف حرتقملا يف رظنلا نود تقولاقيض  . ، كلذ عمو رارقلا رمتؤملا دمتعادقف   نع  ءاه ٢/٤ 
عنصملا ةيونانلا داوملاوةيونانلا ايجولونكتلا ىلع قفاوو ،ة   ةفاضإ ةثلاثلا هترود لامعأ لودج يف جردي نأ 
  )٥(.ةطخلا ىلإةلصلا تاذ  ةطشنألا

ًاحارتقا نمضتييذلاو(ارسيوس ةموكح نم مدقملا حرتقملا دريو   - ١٠ ديدج لمعلاجم ءاشنإب   يف )  
الايف حرتقملا شقوندق و .يمسر ريرحت نودب ،ةركذملا هذهنم يناثلا قفرملا  يتلا ةيميلقإلا تاعامتج   

، )ليربأ/ناسين ٨ و٧و ٥ يفيبورين (ايقيرفأ  يف ٢٠١١ماع يف تدقع يتلا  ،يجيتارتسالا جهنلا تلوانت
ناريزح٣ و٢يف يتيس امنب (يبيراكلا رحبلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأو  ةيقرشلاو ىطسولا ابوروأو )هينوي/   ،

)، ، (ئداهلا طيحملاو ايسآو ) هينوي/ناريزح ٢٩ - ٢٧  يفادنلوب ،زدول يف  و،)ربمتبس/لوليأ ٩ و٨نيجيب
عيم جب نارتقالابةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلا بيعولا ىوتسم عفرل تدقع يتلا لمعلا تاقلح 

، ةطبترملا ةيميلقإلا لمعلا تا اقلحو تاعامتجالا عيمج يفو .ةيميلقإلا يجيتارتسالا جهنلا تاعامتجا
ةطشنأ ةفاضإل ةديؤمتايصوت ايمسر تدمتع ُاو ،حرتقملا ىلع تاليدعتلاخدإ نوكراشملا شقان   

يتقطنميعامتجا يفكلذو ةيملاعلا لمعلا ةطخ ىلإ ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةي ونانلا ايجولونكتلا ايقيرفأ   
خسن درتو .يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأو   .SAICM/OEWG.1/INF/11 ةقيثولا يف تايصوتلل ةقبسم 

ةقلحلا سيئر نميقيرفألا يميلقإلا عامتجالا يف نوكراشملا عمتساو  - ١١  ةقلح جئاتن نع ريرقت ىلإ  
يف انييف يف تدقع يتلا ،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنمل ا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملا نأشب ةيلودلالمع لا
نمةرتفلا ىلإ ٢٩   وعدي ارارقاقحال ا ودمتعاو .٢٠١١سرام /راذآ ٣١  داوملاب ةقلعتملا ةطشنألا ةفاضإ ىلإ  
غيوست ةقيثو اودعأو ،ةيملاعلا لمعلا ةطخ ىلإ ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا يف ةرطخلا  طمنلا ىلع 

رارقلا ةنام ألا تحاتأ ءارجإلا اذهل اقفوو .ةيناثلا هترود يف رمتؤملا هدمتعا يذلا ءارجإلاهيلإ وعدي يذلا 
رتسالا جهنللةقحاللا ةيميلقإلا تاعامتجالل غيوستلا ةقيثوو هالعأ اهيلإ راشملايجيتا   .  

مدقملاحرتقملا ةركذملا هذهل ثلاثلا قفرملا ضرعيو  - ١٢ ميلقإلا عامتجالا نم   نأشب يقيرفألا ي 
ةا يح ةرود يف ةرطخلا داوملاب قلعتملاو) ديدج لمع لاجمءاشنإب اح رتقم نمضتي يذلا(ةديدجلا ةطشنأل ا
، ا ثحبىرجيذلا وةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنمل الا يفه  ماع يف ةدوقعملاىرخألا ةيميلقإلا تاعامتج    

هالعأاهيلإ راشملاو ٢٠١١ يف نوكراشملا ديأو .  حرتقملا يبيراكلا رحبلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأعامتج ا   
ذ يف امبةلأسملا هذه نأشب تايصوتلا نم ددعدامتعا يف اوعرشو  ليلقتل تاج تنملا ميمصت لثم لئاسم كل، 

تاجتنملا يف ةرطخ داوم دوجو نعةفافشتامولعم ميدقت و؛ةرطخلا داوملا ةلازإو  نم للقت يتلا لئادبلاو؛    
درتو .نيجتنملا ةيلوؤسم قاطن عيسوتو ،ءارضخلا ءارشلا تايجيتارتساو، ةئيبلاو ةحصلا ىلع رطاخملا  

ةلماكلا تايصوتلاةعومجم  ابوروأ  يعامتجا يف نوكراشملارظنو  .SAICM/OEWG.1/INF/11 ةقيثولا يف 

                                                 
 .٨٨ةرقفلا ،هسفن عجرملا   )٥(
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و ايسآو،ىطسولاو ةيقرشلا حرتقملا يف ،ئداهلا طيحملا  عامتجالا يف هتشقانم يغبني هنأ ىلع اوقفتاو مامتهاب  
  .ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل لوألا
هدمتعايذلا ةيملاعلا لمعلا ةطخىلإ  ةطشنأ ةفاضإب قلعتملاءارج إلل اقفوو  - ١٣  هترود يف رمتؤملا  

نيدراولانيحرتقملا مييقتىلإ  لماعلا قيرفلا ىعدي ،ةيناثلا ذخألا عمهالعأ   صوصنملا ريياعمل ا رابتعالا نيعب ، 
 ليهستل ،ءاضتقالا بسح ،نيحرتقملا يف رظنلا ةداعإ بلط يف لماعلا قيرفلا بغري دقو .ءارجإلا يف اهيلع
رمتؤملارظن هيف    .ام 

جاردإيفةثلاثلا هترود  يفرظنلا ىلع لعفلاب  رمتؤملا قفاو دقو   - ١٤ حرتقملاتافاضإلا   لمعلا  ةطخ  يفة 
اذإ ام   يفرظنلا يف لماعلا قيرفلا بغري دقو .ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلاب ةلصتملاو ةيملاعلا

حرتقملا يف رظنلاب ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا يصويس ناك تاجتنملا  ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملاب قلعتملا 
  .ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا

 رابتعالا يف ذخأي نأيف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا  قيرفلا بغري دقنيحرتق ملا الكب قلعتي اميفو   - ١٥
تاسايسلا لاجم يفنيتئشانلا نيتلأسملانأشب  نييلحرملا نيريرقتلا  ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملاب نيتقلعتملا  
ثولا يفنيتدراولا ةعنصملا ةيونانلا داوملاوةيونانلا ايجولونكتلا بو ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تايافنلا  نيتقي 

SAICM/OEWG.1/12 وSAICM/OEWG.1/13 يلاوتلا ىلع.  
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  لوألاقفرملا 
  يجيتارتسالا جهنلل ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف ةديدج ةطشنأ جاردإ نأشب ءارجإ
  زجوم
ةديدج ةطشنأ ةفاضإل ةيكراشتو ةفافشو ةحضاوو ةطيسب ةيلآ ريفوت يلاحلا ءار جإلا نم ضرغلا  - ١
  .ةيملاعلا لمعلا ةطخ ىلإ

وأ ،ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف نهارلا تقولا يف ةجردملا ةطشنألا ضارعتسا هتاذ ءارجإلاب دصقي ال   - ٢
داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ىلوألا ةرودلا ريرقت يف هب دراولا لكشلاب ،ميج لودجلا ةلاح رييغت  

  .)SAICM/ICCM.1/7(ةيئايميكلا 
ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا ةيا  - ٣  نم ًاءدب ءارجإلا يرسي.  

  حرتقملا ءارجإلا  - ًالوأ 
يف جردت ةيفاضإ ةطشنأب تاحرتقم ميدقت ةحلصملا باحصأ نم قيرف وأ ةحلصم بحاصل زوجي   - ٤
  .ةيملاعلا لمعلا ةطخ
قيدصتلاو ،ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف ةديدج ةطشنأ جاردإب ةصاخلا تاحرتقملا ةشقانم ةيلآ فلأتت   - ٥
  :ةيلاتلا تاوطخلا نم ،اهيلع

يف ةيعجرم ةراشإ درت (غيوست ةقيثو حرتقملل مدقملا ةحلصملا ) باحصأ(بحاص دعي   )أ(  
ا   ؛)ايوتحمب زجومل يناثلا لصفلا

اهنم ةخسن لاسرإ بجي امك ةنامألا ىلإ ةقيثولاب ةحلصملا ) باحصأ(بحاص ثعب ي  )ب(  
يميلقإلا ديعصلا ىلع ا) تاقلح(ةقلح ىلإ   ةقلح حرتقت .اشقانمل ةيميلقإلا لاصتالا لاصتالا ) تاقلح( 

تاعا متجالا(يلاتلا يميلقإلا عامتجالا يف ةشقانملا كلتب حامسلل لامعألا لودج يف دنب جاردإ ةيميلقإلا 
بسانتي امبسح ،ىرخأ ةيرواشت ةيلمع يأ وأ)ةيلاتلا ةيميلقإلا ةقلح موقتو .،  لاصتالا ) تاقلح( 
  ؛تارواشملا كلت ةجيتنب ًاملع ةنامألا ةطاحإب ةيميلقإلا

يف اهجاردإل ةيولوألا تاذ تاحرتقملا نم دودحم ددعب ةمئاق ةيميلقإلا تارواشملا عضت   )ج(  
يتلا غيوستلا ةقيثوب رابتعالا يف ذخألا عم ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل يلاتلا عامتجالا لامعأ لودج 

  ؛ةحلصملا) باحصأ(بحاص اهمدق 
ًاقفو ةعوضوملا ةمئاقلا بناج ىلإ اهل ةدراولا تاحرتقملا رشنب ةنامألا موقت   )د(  

ىلإ ةوعدلا هيجوت عم تنرتنإلا ىلع يجيتارتسالا جهنلا عقوم يف ًافنآ) ج( ٥ ةرقفلل ةحلصملا باحصأ ، 
ىلع اهرشنو ةنامألا اهاقلتت يتلا تاقيلعتلا عيمجت متيو .اهيلع تاقيلعت ميدقتل دقو .تنرتنإلاىلع عقو ملا   
  ؛ةمدقملا تاقيلعتلل حضاو رربم ركذ يغبنيو ،هل ةضراعم وأ حرتقملل ةديؤم تاقيلعتلا هذه نوكت

لجأ نم تاقيلعتلا يف رظنلاب حرتقملا مدق يذلا ةحلصملا ) باحصأ(بحاص موقي   )ه(  
عقوم ىلع اهرشنل ةنامألا ىلإ ةحقنملا ةقيثولا لسرت ذئدعبو .بسانتي امبسح تاليدعتلا نم ديزم لاخدإ  

  ؛تنرتنإلاىلع يجيتارتسالا جهنلا 
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) ج( ٥ ةرقفلل ًاقفو ةعوضوملا ةيولوألا مئاوق يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا رظني  )و(  
بحاص موقيو .هاندأ) ز( ٥ ةرقفلا يف ةدراولا ريياعملا ةاعارم عم ،اهيف ةجردملاتاحرتقملا مييقتو ،ًافنآ   

لماعلا قيرفلا راتخيو .مهحرتقمل تارربم ميدقت عم عامتجالا ىلإ حرتقملا ميدقتب ةحلصملا) باحصأ(  
  ؛رمتؤملا ىلإ اهتلاحإل تاحرتقملا نم ًادودحم ًاددع ةيوضعلا حوتفملا

ةيلاتلا ريياعملا ،بسانتي امبسح،ةيوضعلا حوتفملالماعلا قيرفلا يعاري   )ز(    :  
  ؛تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا فادهأب حرتقملا ةلص  ‘١’
ىلعو رشبلا ةحص ىلع ةراض راثآ نم حرتقملا يف ةددحملا ةيضقلل ام ىدم   ‘٢’

  ؛ةئيبلا
  ؛ةددحملا ةلكشملا مجح  ‘٣’
  ؛هتدئافو حرتقملا طاشنلا ةفلكت  ‘٤’
؛مملا ىلع ةردقلا  ‘٥’    اردق ءانب وأ يجيتارتسالا جهنلل نيكراشملا ذيفنت يف ةمهاس
ةيادبلا جمانرب دراومو يجيتارتسالا جهنلا ةنامأ ةينازيم ىلع لمتحملا رثألا   ‘٦’

  ؛ةعيرسلا
  ؛اهعم هلماكتو ةمئاقلا ةيلودلا تاقافتالا وأ تاسايسلا عم ضراعتلا مدع  ‘٧’

ءارجإ ذاختا وأ اهيلع قيدصتلا لجأ نم اهيف رظنيو هيلإ ةلاحملا ةقيثولا رمتؤملا شقاني   )ح(
بسانتي امبسح ا    .أشب

  غيوستلا ةقيثول ةحرتقملا نيماضملا  -ًايناث 
  :لقألا ىلع ةيلاتلا تامولعملا نم غيوستلا ةقيثو فلأتت  - ٦

رشبلا ةحص ةيامحب طاشنلا ةلص كلذ يف امب ،ةيساسألا تامولعملل بضتقم زجوم   )أ(  
  ؛ةئيبلاو

تايولوألاو فادهألاو تامازتلالاب ءافولا يف طاشنلا ا ا  )ب(    مهاسي دق يتلا قرطل
  ؛ةيملاعلا وأ ةيميلقإلا وأ ةينطولا تاجايتحالاو

؛اهلضفب ًالاعف نوكي يتلاو تاسرامملا لضفأ طاشنلا ا  )ج(    سكعي يتلا قرطلا  
عم (كراشمل ا ىوتسم وأ يرطقلا ديعصلا ىلع طاشنلا ذيفنت لئاسو نأشب تامولعم  )د(  

  ؛)لاثمأ برض
  .ددحم حرتقمو تاجاتنتسا  )ه(  

طاشنلا قاطن كلذ يف امب ،هتاذ طاشنلل ًافصو نمضتت نأ غيوستلا ةقيثول يغبني ،ةماع ةدعاقكو   - ٧
، )يملاعلا وأ يميلقإلا وأ ينطولا ديعصلا( هيف طاشنلا جردي دق يتلا ةيملاعلا لمعلا ةطخ لمع لاجمو  ،
رطألاو ةفدهتسملا ماقرألاو ءاطشنلا ددحي نأ يغبني امك .ةئيبلاو رشبلا ةحص ةيامحب هتلص ةقاثول صخلمو  
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يسيئرلا حرتقملل يغبنيو .حرتقملا طاشنلاب ةلصلا تاذ ذيفنتلا بناوجو ةحرتقملا مدقتلا تارشؤمو ةينمزلا  
 يف لعفلاب ةجردم ىرخأ ةطشنأ عم ةيجاودزالا بنجت ىلإ ،ددحم طاشن حارتقا دنع ،ًادهاج ىعسي نأ
  .ةيملاعلا لمعلا ةطخ نم ءابو فلأ نيلودجلا

تامولعملا نم ديزمب حرتقملا لامكتسا يف رظني نأ يسيئرلا حِرتقملل نكمي ،غيوستلا نم ديزملو   - ٨
  .ةحاتم تناك املك
يف حرتقملا طاشنلا ا   - ٩  مهاسي نأ نكمي يتلا ةيفيكلل ًازجوم ًافصو غيوستلا ةقيثو نمضتت نأ نكمي
ةيجيتارتس الا نم عبارلا لصفلا يف ةجردملا فادهألاو ،يبد نالعإ بجومب ةعوطقملا تامازتلالاب ءافولا
ةيملاعلا لمعلا ةطخ نم٨ و٧ نيترقفلا يف ةحورطملا ةماعلا تايولوألاو ،تاسايسلل ةعماجلا  .  

  .تاقفرملاو ةيجراخلا عجارملا ءانثتساب ،تاحفص سمخ غيوستلا ةقيثو لوط زواجتي الأ يغبني  - ١٠
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 يناثلا قفرملا
  يجيتارتسالا جهنلل ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف ةيونانلاب ةلصتملا ةطشنألا جاردإ غيوست ةقيثو

 ارسيوس ةموكح نم مدقم حرتقم

لاجم ءاشنإب ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل ةيملاعلا لمعلا ةطخل يجيتارتسالا جهنلا لامكإ 
داوملاو ةيونانلا ايج ولونكتلل ايئيب ةميلسلا ةرادإلاب ةلصتم ةطشنأ نم هب طبتري امو ديدج لمع
 ةعنصملا ةيونانلا
داقعناذنم عيرس لكشب ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلا مادختسا روطت رمتؤملل ىلوألا ةرودلا    

ىلع ةديد جلا ايجولونكتلا هذه ،مويلامدختست  و.٢٠٠٦ماع يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا 
تايلمعيرجتو ،عساو قاطن لافثكم لكشب ريوطتو ث حب   ا اذه يف ةريثك نادلب يف   يوطنتو . 

 ىلع كلذكوةيداصتقاو ةيعامتجا دئاوف قيقحت ةيناكمإ ىلع ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلا 
  .ةمالسلاو ةحصلاو ةئيبلل ةلمتحم رطاخم
مللىلوألا ةرودلا داقعنا تقوو ةيونانلا ايجولونكتلا نكت  ملةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤ   

نكلو ةئشان ةلأسم لثمتةعنصملا ةيونانلا داوملاو  جهنلا راطإ يف ةئشان ةلأسم اهرابتعاب اهلوانت أدب،   
ةيملاعلا لمعلا ةطخنإفيلاتلابو  .٢٠٠٩ماع يف رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا ةيادب عم يجيتارتسالا  جهنلل    

دعب لوانتت مليجيتارتسالا ةلأسملا هذه   .  
ةعنصملا ةيونانلا داوملاب ةلصلا تاذ ةطشنألا جاردإ نأشب ةشقانم رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا يف ترادو 
تاعامتجالا ةعاق ةقرو ساسأ ىلع يجيتارتسالا جهنلل ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف ةيونانلا ايجولونكتلاو 

(SAICM/ICCM.2/CRP.6)قملا حرتقملا ةطشنألل ايلوأ الودج ةقرولا هذه تنمضتو .)٦(ارسيوس نم ةمد   
يف ةلأسملا هذه يف رظنلا يغبني هنأ ىلإ رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا تصلخو .ةيملاعلا لمعلا ةطخ ىلإ اهتفاضإ  
سيوس ترواشت ،رارقلا اذهل اقفوو.ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا عم  ار 

ديدج لمع لاجم ةفاضإب ايمسر احرتقم تدعأو ،نيينعملا ةحلصملاباحصأ  عم ،ةيملاعلا لمعلا ةطخ ىلإ   
 ، رمتؤملا ىلع هضرع يرجيةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلل ةميلسلا ةرادإلل ةديدج ةطشنأ  

حرتقملا اذه رشن دقو .٢٠١٢ماع يف دقع ت يتلا ةثلاثلا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا  
ليربأ٣خرؤملا  داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ةنامأل ينورتكلإلا عقوملا ىلع ٢٠١١ناسين /   

ترجو .)٧(رواشتلل يجيتارتسالا جهنلل ةيميلقإلاو ةينطولا لاصتالا زكارم عيمج ىلإ لسرأو ةيئايميكلا  
ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلا نأشب ةيميلقإلا لمعلا تاق لح ءانثأ ىرخأ ةيميلقإ تارواشم

ايقيرفأ يف ةدوقعملا يجيتارتسالا جهنلل ةيميلقإلا تاعامتجالا بقعتمظن يتلا  ، )٢٠١١ليربأ /ناسين ( 
هين وي/ناريزح(ةيقرشلاو ىطسولا ابوروأو ) ٢٠١١ويام /رايأ(يبيراكلا رحبلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأو 

لالخ نم ةدراولا تامهاسملاىلإ ادانتس ا و.)٢٠١١ربمتبس /لوليأ(ئداهلا طيحملاو ايسآو ) ٢٠١١  

                                                 
 .تامولعم ةقيثوك تاعامتجالا ةعاق تاقرو نم ةقرولا هذه حاتتس  )٦(
 .تامولعم ةقيثوك حرتقملا عورشم حاتيس  )٧(
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، ةمئاقو يئاهنلا حرتقملا اذه ارسيوس تدعأ ،تارواشملا ةطشنألا نالكشيسامهو  ةيلوألا ةشقانملل اساسأ   
  .٢٠١١ربمفون /يناثلا نيرشت يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا اهيرجي يتلا
يلي امىلإ يمرت ةطشنأ حرتقملا ديدجلا لمعلا لاجم لمشيو  :  

ايجولونكتلاو ةيونانلا داوملاب ةلصتملا رطاخملاو راطخألا نع  تانايبلالدابتو ديلوت عيجشت  •
 ؛ةيونانلا

ةينقتلا تامولعملا لدابت معد • تاردقلا ءانبو ،ةيسسؤملاو ةينوناقلاو    ؛ةيونانلا داوملا ةرادإلاجم يف  

 ؛ ةيئايميكلا داوملا ةرادإل ةعقوتملاو ةيراجلا جماربلا يفةيونانلا داوملا ةرا دإجامدإ  •

تايلآو تاودأ ريوطت معد • ةيفاك  ، إل   ططخلمشترطاخملا ةراد مظن ليبق نمتامولعمل ل ا   
  .تاداهشلا رادصإ

لودجلا ىلع عالطالا ىجريو يذلا هاندأ ١  دجلا لال اعيزوت نمضتي   نم ديا اذه يف ةحرتقملا ةطشنأل  
ةفلتخملا يجيتارتسالا جهنلا فادهأتحتلمعل ا تالاجم  .  
قلعتملاءارجإل لًاقفوو لالخدمتعملا يجيتارتسالا جهنلل ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف ةديدج ةطشنأ جاردإب     
حضويرمتؤملل ةيناثلا ةرودلا اذهةقيثولاعورشم  ،  لاجم اهنمضتي يتلاةطشنألا ةلص   حرتقملا  ديدجلا لمعلا  
 تاجايتحالاو تايولوألاو فادهألاو تامازتلالاب ءافولا يف اهماهسإقرط و ؛ةئيبلاو رشبلا ةحص ةيامحب

ةطشنألا اسكعت يتلا قرطلاو ؛ةيملاعلا وأ ةيميلقإلاوأ ةينطولا    ةلاعف نوكت يتلاو تاسرامملا لضفأ 
يرطقلاديعصلا ىلعةطشنألا  ذيفنت لئاسوو؛اهلضفب    .كراشملا ىوتسم وأ  

ةئيبلاورشبلا ةحص ةيامحب طاشنلا ةلص اهنيب نمةيساس أ تامولعم    
ةقلعتملا ةئشانلا تاسايسلا ةلأسمب لصت  ت(SAICM/ICCM.2/INF/34)ة يساسأ تامولعم ةقيثو تدعأ

ارسيوسو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا اهدادعإ تلوت ،ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلاب 
يقطنملا ساسألا ريفو ت و،ةئشانلا ةلأسملا هذه لوح رئادلا شاقنلا هيجوتل كلذو ،نيدئارلا نيدلبلا امهرابتعاب
تظحالو.٢٠٠٩ماع يف ةدوقعملا رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا  يف حرتقملا ينواعتلا لمعلل نإو هنأ ةقيثولا هذه    

تاسايسلا راطإ ريفوت وه نآلا ىتح ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا نم فدهلا ’’ناك 
ديازتملا لا   ا اذه دعب لوانتي ال هنكل ،ميلس وحن لع ةيئايميكلا داوملا ةرادإو ةيئايميكلا داوملا ةسايسل لماشلا

  )٨(‘‘.ةيئايميكلا داوملا ةرادإ يف ةيمهألا
ل ةحلاص ةعنصملاةيونانلاتاميسجلا لعجت يتلا ةديرفلا صئاصخلا ضعب نأ اهسفن ةقيثولا ريشتو  تاقيبطت  

ريصمو ةيمس رثأتتو .ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع تاميسجلا هذه ريثأت لوح تالؤاستلا ًاضيأ ريثت ةنيعم  
تاميسجلا حطسو لكشو مجح ليبق نم ةيئايميكلا ةيئايزيفلا صاوخلا ىتشب ةيونانلاتاميسجلا  ، ةيونانلا 

تاميسجلا ع لماوعلا هذه رثؤتو  .اهفالغ عونو اهلعافتو اهحطسو ةميسجلا ةلومحك  زوتو لّثمت ىلع اضيأ
                                                 

 ةيونانلا ايجولونكتلاب ةقلعتملا ةماعلا ةسايسلا يف ةئشانلا اياضقلا نع ةيساسأ تامولعم نمضتت ةنامألل ةركذم  )٨(
 /http://www.saicm.org ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةحاتم SAICM/ICCM.2/INF/34 ة عنصملا ةيونانلا داوملاو

documents/iccm/ICCM2/meeting%20documents/ICCM2%20INF34%20nano%20background%20E
doc  



SAICM/OEWG.1/8 

11 

ناسنإلا مسج يفةيونانلا يغبني اهسفن تاميسجلا ىلإ ةفاضإلابو .  ةحص ىلع ةلمتحملا راثآلا يف رظنلا اضيأ ، 
  .ىرخألا تاثولملا عم اهلعافت كلذكو اهلالحناجتاون نع ةمجانلا ةئيبلاو ناسنإلا 

نأو مسجلا ءاحنأ يف لقتنت نأ نكمي مدلا ى رجم ةيونانلا تاميسجلا تلخد ىتم هنأب تاساردلا ديفتو
بلقلاو مظعلاعاخنو نيتيلكلاو لاحطلاو دبكلا اهيف امب ةجسنألاو ءاضعألا اهلثمتت  .)٩( ،  كلذ ىلع ةوالعو
يميشملا لقنلا هرهظأ ام ارخؤم تيرجأ ةسارد تمعد تاميسجلا ضعب ةردق نم  نم لاقتنالا ىلع ةيونانلا   
اضيأرهظأو )١٠(.اهلاسنأ ىصخو ةغمدأ ىلإ لماوحلا نارئفلا تاميسجلا ضعب نأ تاساردلا نم ددع    
نم ةرشابم لاقتنالل ةلباق نوكت دق ةيونانلا كلذو ،يزكرملا يبصعلا زاهجلا ىلإ ةيمشلا ةيبصعلا ايالخلا  

غامدلا-مدلا زجاح ربع رورملاب   .   
، قلعتي اميف و ءاضعأ قارتخا ىلعةيونانلا داومل ا ةردق تاساردلا ترهظأةيونانلا داوملل ةيثارولا ةيمسلاب  

يولخلايوونلا ضمحلا ىلع يوتحت يتلاةيلخلا لخاد صاصتمالا  داوملا دض ةعينم نوكت ام ةداع يتلا و  
رشبلا اهعنصي يتلاةيئايميكلا صوصخلا هجو ىلع قلقلا ايالخلا لخاد ةيونانلا داوملا لقنت ريثيو .  رظني امدنع  

، نيبت يتلا تاساردلا ءوض يف هيلا  لالخ نم (رشابم ريغ وأ /و رشابملكشب  اهنكميةيونانلا داوملا نأ
ضمحلاب ررضلا قاحلإ)يدسكأتلا داهجإلا يولخلا،  يوونلا   وأ/ و)انرلا( يزوبيرلا يوونلا ضمحلابو،  
 )١١(.تانوتسهلاب

ةيونانلا داوملا ضعب نأ ىلعةلدأدجوت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو  وكيإلا مظنلل ةبسنلاب ةماس نوكت دق   .ةيجول 
ببستي نأ نكميلاثملا ليبس ىلعف ثادحإ يف مجحلا يونانلا مويناتيتلا ديسكأ يناث ،  تارييغت وأ تايفو  

يتلا بلاحطلا وأ كامسألا  وأهايملا ثيغارب لثم ةيئيب تارشؤم يطعت يتلا عاونألا يف ةيجولويسف وأ ةيكولس 
ؤي دقامم ،يئوضلا ليثمتلل ةجيتن تانئاكلا يف اداهجإ ترهظأ نيجورتينلا يترود بارطضا ىلإ يد   
  )١٢(.ةيئاملا ةيجولوكيالا مظنلا يف نوبركلاو
ةجسنألا يف اةيئايميكلا داوملا مكارتت امدنعو  ازيكرت ديزت ،ايئايحأ ضافخنا نم مغرلا ىلع تقولا رورمب    

لثمتت نأ ةيحلا ايالخلاو ايريتكبلل’’نكمي ه نأ هب ملسملا نم و.ةيئيبلا ةيفلخلا  يفةيئايميكلا ةداملاتايوتسم   
ترهظأو  )١٣(‘‘.ةيئاذغلا ةلسلسلا يفيئايحألا مكارتلا ةيناكمإل ساس ألا ةرفوم، مجحلا ةيونانلا تاميسجلا

                                                 
)٩(  SCENIHR, Risk Assessment of Products of Nanotechnologies, pgs 24-29 (2009)(citing 

several science-based studies) available at: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_023.pdf. 

)١٠(  Takeda et al., Nanoparticles Transferred from Pregnant Mice to Their Offspring Can 
Damage the Genital and Cranial Nerve Systems, Journal of Health Science, Volume 55, number 1, 

February 2009. 
)١١(  Id., pg 32 (referencing Gonzalez et al 2008 and Landsiedel et al 2008). 
)١٢(  See e.g. Carla Cherchi and April Z. Gu, Impact of Titanium Dioxide nanomaterials on 

Nitrogen Fixation rate and intracellular Nitrogen storage in Anabaena Variabilis , 2010, Environ. 
Sci. Technol., 2010, 44 (21), pp 8302-8307, available at 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es101658p. 
)١٣(  U.S. EPA, Nanotechnology White Paper , at p. 50 (2007), available at 

http://www.epa.gov/OSA/pdfs/nanotech/epa-nanotechnology-whitepaper-0207.pdf (citing Biswass 
and Wu, 2005.( 
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نكمي ضرألا ناديد نأثوحبلا نم ديزم ساحنلا تائيزج صتمت نأاه  ةيونانلا  ةبرتلا يف ةدوجوملا   .)١٤( 
دوجو ىلع ًاليلد ،سرتفملا وأ ةسيرفلا يف ءاوس د،دحم مس زيكرت يف ةدايزلاو ،يئايحألا ميخضتلا ناكو  
ةيره، ةيئاملا ةئيبلا يف ةيونانلا داوملا  تاكبشلا عيمجل ساسألا لكشت يتلا ا ةايحلا لاكشأ كلذ يف امب  ،
يئايحألامكارتلاىلع ليلدلا اذه ريشيو  )١٥(.ةيئاذغلا رطاخم نأ ىلإ  ىلعو رشبلا ةحص ىلع ةيونانلا داوملا    

،  .تقولا رورمب ديازتتدق ةئيبلا  اوملا نمريثكنوكتت ’’كلذ ىلإ ةفاضإلابو يلاحلا مادختسالا يف ةيونانلا د  
ةيوضع ريغةيئايميك داومنم  ةلباق ريغ  اهتعيبطب  للحتلل   لثمًايئايحأ  تايفزخلا،  ديساك ألاو نداعملاو  

للحتت نأ عقوتملاريغ نمو، ةيزلفلا ًايئايحأ   .‘‘)١٦(  
ديازتمدادعأيف ق اوسألا يف لعفلاب ةدوجوم ةعنصملا ةيونانلا داوملا نأل ًارظنو تاجتنملا نمة   اهنيب نم ، 
ةيئاذغلا داوملا تافلغمو ةيلرتملا تاودألاو سبالملاو ليمجتلا تارضحتسمو تاناهدلا كلذريغو  يغبني ف ، 
بجاولا رابتعالا يلوت نأنادلبل ل الا اذهل ةلمتحملاةيئيبلاوأ ةيحصلا راثآلل   لالخ ةيونانلا داوم للمادختس  

ا  ةلمتحملا راثآلا ًالثم؛ اهلمكأبايح ةرود ةيونانلا داوملا نم صلختلاكلذكو، مجحلا ةيونانلا داوملا جاتنإل    
جماربلاثملا ليبس ىلع ،مزلتست دق يتلا ةديدج،  رطاخملاب ةيعوتلل   ب ةمئاقلا تاهجلاىلإ هجوت  ريودتلا ةداعإ  
لوانتتوأ ةديدجلغاوش   ةقلعتم  ، و )١٧(.ةيونانلا داوملا نم صلختلاب   قئاثول  لًاقفووقايسلا اذه يف
ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل يغبني ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةيناثلا ةرودلل ةيريضحتلا  
امعاد ايلود اراطإ رفوي نأ ةيئايميكلا داومللةيلودلا اصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلل  ةلحرمب ا    لاقتنا اد

  )١٨(.ةددحمةطشنأو تاسايس ذيفنتو عضو نم اهنكمي 
ام يف ةيملاعلا لمعلا ةطخ ىلإ اهتفاضإ ةقيثولا هذه يف ارسيوس تحرتقا يتلا ةديدجلاةطشنأل لنكمي و  لصتي 
ذيفنتو عضو يفو ،ةلأسملا هذه لوانت يف نادلبلا دعاست نأةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلا ب  
  .تاسايسلا هذهل معدلا ىلع لوصحلاو ،ةمئالملا تاسايسلا

ءافولا يف طاشنلامهاسي يتلا قرطلا ا تاجايتحالاو تايولوألاو فادهألاوتامازتلالاب   وأ ةينطولا    
  ةيملاعلا وأ ةيميلقإلا 

يف ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل ةماعلافادهألاليصافت درت  ةعماجلا ةيجيتارتسالا    
امومع فادهألا هذه لمشتو .يبد نالعإيف  وتاسايسلل ، تامولعملاو فراعملاو ،رطاخملا نم دحلا 
تاردقلا ءانبو،ةرادإلابولسأ و يملاعلا لمعلاةطخو .ينقتلا نواعتلاو   ددحت يتلا ةروطتملا ةادألا يه  ة 

                                                 
)١٤(  Jason M. Unrine, Olga V. Tsyusko, Simona E. Hunyadi, Jonathan D. Judy, Paul M. 

Bertsch. Effects of Particle Size on Chemical Speciation and Bioavailability of Copper to 
Earthworms Exposed to Copper Nanoparticles. 2010, Journal of Environment Quality, 2010; 39 

(6): 1942, available at 10.2134/jeq2009.0387. 
)١٥(  R. Werlin, J. H. Priester, R. E. Mielke, S. Krämer, S. Jackson, P. K. Stoimenov, G. D. 

Stucky, G. N. Cherr, E. Orias, P. A. Holden. Biomagnification of cadmium selenide quantum dots in 
a simple experimental microbial food chain. Nature Nanotechnology, 2010; 

DOI:10.1038/nnano.2010.251, available at http://dx.doi.org/10.1038/nnano.2010.251. 
)١٦(  U.S. EPA, Nanotechnology White Paper , supra note 15, p. 50. 
 .هالعأ ١ ةيشاحلا عجار  )١٧(
 .هالعأ ١ ةيشاحلا عجار  )١٨(
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ألا نم او لمعلا تالاجم  حصألنكمي يتلا ةطشنطبتري ام  ءافولالجأ نم عالطضالا ةحلصملا با ا  
ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا يفةجردملا فادهألاو تامازتلالا ب  
لا لاجم فدهيو.يبد نالعإو ةيئايميكلا داوملل راسم ريفوت ىلإ حرتقملا ديدجلالمع   قيقحتلذيفنتلل  فادهأ    
قلعتي ام يف تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا عم قفتي امب ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلا ب 
  .ةيجيتارتسالل) ه (١٤فد هلا

ةيونانلا ايجولونكتلا نأشب رارق دمتعا ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةيناثلا ةرودلالالخ و  
رارقلا اذه اعدو .ةعنصملا ةيونانلا داوملاو نادلبلا ةدعاسم ىل إ يجيتارتسالا جهنلاب نيينعملاةحلصملا ب احصأ 

ةرادإو لامعتسا يف ةيلوؤسملا يخوت ىلع ا   ردق زيزعت يف لاقتنا ةلحرمب ا  اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا
،  تايجولونكتلا ةع  قوطنملا نم١ةرقفلا (نصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا عسوأ قاطن ىلع رشنلا ، و) 
 ٧ةرقفلا  (ةيونانلا داوملا ىلع يوتحت يتلا تاجتنملاب قلعتي اميف ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ةمالس نع تامولعملل
لا اضيأ رارقلا بلطو.)قوطنملا نم  ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ةيامحل ةبسانملا تاءارجإلا ذاختا ىلع عيجشت 
رارقلا قوطنم نم٢ةرقفلا ( يف ةكارشلا جو ميظنتلا جوهنلا رودل هكاردإ نع برعأو، )   و ةيعوطلاو ةي

لوؤسم لكشب ةع   رارقلا قوطنم نم٣ةرقفلا (نصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلا ةرادإ زيزعت  ( ،
تاراوحءارجإب ىصوأو نيددعتملا حلاصملا باحصأ نيب  رارقلا قوطنم نم٦ةرقفلا  (  جاردإ نأش نمو .)   
ايجولونكتلا ب قلعتملا ديدجلا لمعلا لاجم نمض ةيملاعلا لمعلا ةطخ ىلإ اهتفاضإ حرتقملا ةديدجلا ةطشنألا
فادهألا هذه قيقحتيف دعاسي نأ ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ةيميلقإلا تاعامتجال اتلوانت دقو .   
قطانميف ٢٠١١ و٢٠٠٩/١٠ يف تدقع يتلا يجيتارتسالا جهنلاب ةينعملا ةقحاللا ايقيرفأ  اكيرمأو ،   
ئداهلا طيحملاو ايسآو ،ةيقرشلاو ىطسولا ابوروأويبيراكلا رحبلا ةقطنمو ةينيتاللا تاجايتحالا باهسإب ،،   
ةرادإلاب اديدحت ةقلعتملا ةيميلقإلاو ةينطولا ونانلا ايجولونكتللةنومأملا  ةعنصملا ةيونانلا داوملاوةي  كلت لصتتو  . 
ثوحب ءارجإلمزاللا ليومتلا و ؛نواعتلاو تاكارشلا ةماقإب تاجايتحالا ةحص ىلع ةلمتحملا رطاخملا نع  
ةينوناق ماكحأ عضوو ؛ةئيبلاو رشبلا  ةعنصملا ةيونانلا داوملا جاتنإب قلعتي ام يف ةنومأم تاسراممعابتا لفكت  
ختلاواهلقنو اهمادختساو   .اهنم صل 

اهتفاضإ ارسيوس حرتقت يتلا ةديدجلاةطشنألاتممص دقو  ا ةطخ ىلإ   يجيتارتسالا جهنلل ةيملاعلا لمعل 
ةيميلقإلا تارواشملا يف تراد يتلا تاشقانملل اقفو ، تايولوألاو تاجايتحالا كلتب ءافولا معدت ثيحب
 ٢٠٠٩/١٠يف يبيراكلا رحبلا و ةينيتاللا اكيرمأو ايقيرفأ يتقطنم يف عامجإلاب ذختا يذلا رارقلاو ،ةفلتخملا
  .٢٠١١و

 ، قلعتملابلطلا ةيبلت ،لاثملا ليبس ىلعلجأ نمف تاسرامم عابتا لفكت ةينوناق ماكحأ ذافنإو د يدحتب  
ئاقلا تارغثلا مييقتل ةطشنأجاردإ ارسيوس حرتقت ،ةيونانلا داوملا ةايح راوطأ عيمج يف ةنومأم رطألا يف ةم  
ةيرطقلا ةيميظنتلا و ةيتاسايسلاتاردابملا نع تامولعملا لدابت زيزعتو عيجشتو  ،ةيسسؤملاو ةينوناقلا
و ديدحتوةيميلقإلاو قلعتيينوناق مكح ذافنإو زيزعت،  داوم ىلع يوتحت يتلا تايافنلل ايئيب ةميلسلا ةرادإل اب  
زيزعتو ةيونان ةيهيجوتلاطوطخلا،  ريياعملاو ةينقتلا  ملا  لاةقسانت      .ا اذه يف

ةقلعتملا تامولعملا نيسحتل نادلبلاو قطانملا كلت اهنع تبرعأيتلا تاجايتحالا ةيبلت لجأ نمف  ،لثملابو  
فد ةطشنأ ةفاضإ ارسيوس حرتقت ،ةئيبلاو رشبلا ةحص ىلع ةعنصملا ةيونانلا داوملل ةلمتحملا راثآل اب  ىلإ
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ىلع راثآلا مهف ةدايز داوملا نع ثوحبلاو تامولعملا لدابت نم ديزم لالخ نم ة يئيبلا ةمالسلاو ةحصلا 
ةعنصملاةيونانلا  .  

يتلاو تاسرامملا لضفأ طاشنلا ا   اهلضفب الاعف نوكيسكعي يتلا قرطلا  
ةطشنألاىمرت ةجردملا  حرتقملا ديدجلا لمعلا لاجم يف   ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةي ونانلا ايجولونكتلاب قلعتملا 
هست كلذ يف امبتاسرامملا لضفأ لدابت ليهست ىلإ ةيميظنتلا تاردابملا نأشب تامولعملا لدابت لي ، 
ةمئاقلاةيعوطلاو مح لاجم يف لاثملا ليبس ىلع  صلختلا وأ مادختسا وأ عينصت يف نولمعي نيذلا لامعلا ةيا ، 
  .ةعنصملا ةيونانلا داوملا نم
ابتزيزعت نأشنم ف، كلذ ىلع ةوالعو نم امدقت لقألا لودلا نكمي نأ ةيميظنتلاو ةينقتلا تامولعملا لد  
ايتلا فراعملا نم ةدافتسال ا لودلا رثكأ روط صوصخلا هجو ىلع ةقثبنملا امدقت  ةيميلقإلا تارداب ملا نع 
مل عباتلا لماعلا قيرفلالثم ةمئاقلا ينعملا يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاونواعتلا ةمظن   ،ةعنصملا ةيونانلا داوملاب  
عضودوهجو اهلذبت يتلافيراعتلا   ايلارتسا  ةلاكولاو ةيكيرمألا ةدح تملا تايالولاو ادنكو يبوروألا داحتالاو  
  .سيياقملا ديحوتل ةيلودلا

  )ةلثمأ برض عم(كراشملا ىوتسم وأ يرطقلا ديعصلا ىلع طاشنلا ذيفنت لئاس و
، نأش نم  عيجشت ليبق نمةحرتقملا ةطشنألا ،/صاخلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا  ةيونانلا داوملا جامدإل ماعلا  

نيسحتو ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإلةمئاقلا جماربلا يف ةيونانلا ايجولونكتلاو هيجوتلا  جامدإلا اذ ةقلعتملا تا   
يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف ةدئار عيراشمدادعإو ل ططخ عضوو ،لاقتنا ةلحرمب ا   اداصتقا رمت ميسوت  

وأ يرطقلاديعصلا ىلع ذيفنتلل ةبسانملا لئاسولا رفوت نأ ،تاسرامملا لضفأىلإ ادانتسا ةيونانلا داوملا    
شملاىوتسم   .كرا 
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  )١فدهلا (رطاخملا نم دحلل ىدصتت يتلا لمعلا تالاجم 
ةديدجلاةطشنألا  لمعلا تالاجم   ذيفنتلا بناوج  مدقتلا تارشؤم  ةينمزلا رطألا/فادهألا  ةطشانلا تاهجلا   

ةيونانلا ايجولونكتلا  
ةــيونانلا داوــملاو 

  ةعنصملا

طوـطخ زـيزعتو عضوو دادعإ        - ١
نأشب ةقسنم ريياعمو ةينقت ةيهيجوت     

ةيونا نلا داوملاو ةينونانلا ايجولونكتلا   
  ةيطوحت تاءارجإ ىلإ دنتست ةعنصملا

ةـيموكحلا تاـمظنملاو ،ةينطولا تاموكحلا      
ةعانصـلا عاطقو ،ةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا      

  ةيموكحلا ريغ تامظنملاو

    .ريياعمو ةيهيجوت طوطخ عضو  ٢٠١٧-٢٠١٢

كوكصـلا ذـيفنتو زيزعتو ديدحت        - ٢  
لضـفأ قـيبطت نامضل ةينوناقلا      

ةـيونانلا داوملا   جاتنإ يف تاسرامملا    
اهــلقنو اهمادختــساو ةعنصــملا  
  اهنم صلختلاو

ةـيموكحلا تاـمظنملاو ،ةينطولا تاموكحلا      
     ، ةعانصلا عاطقو ،ةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا

  ، ريـغ تاـمظنملاو     ةـيميداكألا طاسوألاو
  ىرخألا ةمتهملا تائفلاو ةيموكحلا

داوـملا جاـتنإل تاسرامملا لضفأ رفاوت         ٢٠١٥-٢٠١٢
اهـلقنو اهمادختـساو ةعنصمل     ا ةيونانلا 

عـيمج يف اـهقي     بطتو اهـنم صلختلاو   
  ةلصلا تاذ تاعاطقلا

  

عاـطقل ةـلاعفلا ةكراشملا زيزعت        - ٣  
عـبتتو ةجلاعمو ديدحت يف ةحصلا      
ببسـب جتنت نأ لمتحملا ضارمألا      
ةـيونانلا داوـملل اـينهم ضرعتلا       

تالخدت ذيفنتو ريوطتو ،ة    عنصملا
  ةيئاقو

     ، لـمعلا ةـمظنمو    ةـيملاعلا ةحصلا ةمظنم
عاـطقو ،ةـينطولا تاـموكحلاو ،ةيلودلا       
رئاـسو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،ةعانصلا      

  نيمتهملا ةحلصملا باحصأ

ةحصـلا ةـمظنم نيب كرتشم عورشم         ٢٠٢٠-٢٠١٢
دـيدحتل ةـيلودلا لمعلا ةمظنم     / ةيملاعلا

جتـنت نأ لمتحملا ضارمألا عبتتو ةجلاعمو       
ةـيون  انلا داوـملل اينهم ضرعتلا ببسب     

  ةعنصملا
ريبادـتلا نـع ةـيهيجوت ئ       دابم دامتعا 

  ةيئاقولا

  

ةيونانلا ايجولونكتلا  
ةــيونانلا داوــملاو 

  ةعنصملا

ىلعو ةئيبلا ىلع راثآلا مهف ةدايز        - ٤
ماـعلا نيلا        ا يف ةمالسلاو ةحصلا
رطاـخم مييقت كلذ يف امب ،ينهملاو       
ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلا    

جإ قيرط  نع ةعنصملا  نم ديزم ءار    
  ثوحبلا

ةـيموكحلا تاـمظنملاو ،ةينطولا تاموكحلا      
     ، ةعانصلا عاطقو ،ةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا

  ، ريـغ تاـمظنملاو     ةـيميداكألا طاسوألاو
  ىرخألا ةمتهملا تائفلاو ةيموكحلا

ةـيثحبلا تاـقرولا ددع يف ريبك ديازت          ٢٠١٨-٢٠١٢
رطاخملاو راطخألا نع روهمجلل ةحاتملا     

ملا عيمجيف   قطان 

جماـنربلا قيسـنتلا ىلوتي     
تاـمظنملا نيـب كرتشملا     

داوـملل   ةميلسـلا ةرادإلل 
  ةيئايميكلا

ةداـيز ،نكمأ امثيحو ،معد ميدقت     - ٥  
ثوـحب ءارـجإل مدقملا ليومتلا       
ةـئيبلا يف ةبترتملا راثآلا نع ةلقتسم       
ىـلع نيتنهملا ةمالسلاو ةحصلاو     

  ةعنصملا ةيونانلا داوملا

ةـيموكحلا تاـمظنملاو ،ةينطولا تاموكحلا      
     ، ةعانصلا عاطقو ،ةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا

طاـسوألاو ،ةـيموكحلا     ريـغ تامظنملاو    
  ةيميداكألا

نارـقألا تاضارعتسا ددع يف ريبك ديازت         ٢٠٢٠-٢٠١٢
نـع روهمجلل ةحا    تملا ةيثحبلا تاقرولل  

  رطاخملاو راطخألا
ةـينطولا تاـينازيملا تاصـصخم ديازت       

اـيجولونكتلا نع ثوحب ءارجإل ةهجو      ملا
  ةيونانلا

ةينطوو ةيلود زكارم ءاشنإ    
  تامولعملا لدابتل
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  )١فدهلا (رطاخملا نم دحلل ىدصتت يتلا لمعلا تالاجم 
ةديدجلاةطشنألا  لمعلا تالاجم   ذيفنتلا بناوج  مدقتلا تارشؤم  ةينمزلا رطألا/فادهألا  ةطشانلا تاهجلا   

ثوحب زيزعت  ل ةحاتملا ليومتلا صرف ددع    
  ةيونانلا ايجولونكتلا

ىلإ ساـيقلاب ة  ـلوبقملا عيراشـملا لدعم    
  ةحرتقملا عيراشملا
  ةيونانلا ةيمسلا ناديم يف امومع ةبلطلا ددع

نـع تاـمولع    ملا لداـبت زيزعت     - ٦  
ةـيميلقإلاو  ةـينطولا تاسايسلا    

  ةيميظنتلا تاردابملاو

ةـيموكحلا تاـمظنملاو ،ةينطولا تاموكحلا      
     ، ةعانصلا عاطقو ،ةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا
طاـسوألاو ،ةـيموكحلا ريـغ تامظنملاو       

  ةيميداكألا

راـطخأب ةحلصملا باحصأ عيمج غالبإ        ٢٠١٥-٢٠١٢
عـي  مج نـكمتو . ةـيونانلا داوملا رطاخمو  

عالـطالا نم نيينعملا     ةحلصملا باحصأ 
  ةحاتملا ةلصلا تاذ تامولعملا عيمج ىلع

نيــب كرتشــملا جماــنربلا 
 ةميلسلا ةرادإلل تامظنملا

  ةيئايميكلا داوملل

  ٧ -       ، يرطقلا ديعصلا ىلع رصح ءارجإ
ةـيونانلا ثوـحبلا ةـلاح نيبي       
ىلع اهقيوستو ةيونانلا تاجتنملاو    

  يرطقلا ديعصلا

ةـيموكحلا تاـمظنملاو ،ةينطو     لا تاموكحلا 
     ، ةعانصلا عاطقو ،ةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا
طاـسوألاو ،ةـيموكحلا ريـغ تامظنملاو       

،   ىرخألا ةمتهملا تائفلاو ةيميداكألا

ىـلع ىرـجت يتلا رصحلا تايلمع ددع          ٢٠١٥-٢٠١٢
  يرطقلا ديعصلا

  

داوـملا ميسوتل ةيمازلإ مظن ءاشنإ        - ٨  
  ةعنصملا ةيونانلا

ةـيموكحلا تاـمظنملاو ،ةينطولا     تاموكحلا  
     ، ةعانصلا عاطقو ،ةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا

  ةيموكحلا ريغ تامظنملاو

    ةيونانلا تاجتنملا ميسوتل تاقاطبدادعإ   ٢٠١٥-٢٠١٢

ةـيميلقإ وأ ةينطو تالجس عضو        - ٩
وأ ةعنصـملا ةيونانلا داوملا تاجتنمل      
نيوكت يف لخدت يتلا وأ ةدروتسملا      

  تاجتنم

ةـيموك  حلا تاـمظنملاو ،ةينطولا ت    اموكحلا
  ةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا

      ةأشنملا ةينطولا تالجسلا ددع  ٢٠١٥-٢٠١٢

يملاـع ماـظن زيزعتو عضو        - ١٠
ةـيونان داوم دوجوب دهشي يعوط      

  تاجتنملا يف ةعنصم

ةـيموكحلا تاـمظنملاو ،ةينطولا تاموكحلا      
     ، ةعانصلا عاطقو ،ةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا

  ةيموكحلا ريغ تامظنملاو

    تاداهش رادصإل ماظن عضو  ٢٠٢٠-٢٠١٢

ق       - ١١   سـنملا ماظنلل ريياعم عضو
ةـيئايميكلا داوـملا فينصتل ايملاع      

داوـملا ةمالسـل     ىدصتت ،اهمسوو 
  ةعنصملا ةيونانلا

ةـيموكحلا تاـمظنملاو ،ةينطولا تاموكحلا      
     ، ةعانصلا عاطقو ،ةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا

  ةيموكحلا ريغ تامظنملاو

ةعنصملا ةيونانلا داوملا ميسوتل ريياعم عضو        ٢٠١٥-٢٠١٢
  ًايملاع قسنملا ماظنلا يف اهجامدإو

يعاـــمتجالا ســـل  ا
مــمألا يف يداصــتقالاو 
لماكتلا تامظنمو ،ةدحتملا   



SAICM/OEWG.1/8 

17 

  )١فدهلا (رطاخملا نم دحلل ىدصتت يتلا لمعلا تالاجم 
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 ، ةــيميلقإلا يداصــتقالا
    ، ةـيملاعلا ةراجتلا ةمظنمو
    ، ةـيملاعلا كرامجلا ةمظنمو
يداصــتقالا ســل    او

  يعامتجالاو
ةرادإل ةـمئاقلا مظنلا نيسحت       - ١٢

تامولعم نمضتت يكل تامولعملا    
اـيجولونكتلاب دـيدحتلاب قـلعتت    

  ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا

ةـيموكحلا تاـمظنملاو ،ةينطولا تاموكحلا      
     ، ةعانصلا عاطقو ،ةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا

  ةيموكحلا ريغ تامظنملاو

يف ةـيونانلاب    ةلص تاذ تامولعم جاردإ     ٢٠١٥-٢٠١٢  
دادـعإو  . داوملا ةمالس تانايب فئاحص   

ةقلعتم ةيباب تاحفص    الثم(تانايب دعاوق     
  )ةيونانلاب

  

ةاـيح ةرودل تاليلحت دادعإ       - ١٣
  ةعنصملا ةيونانلا داوملا

      ، ةـيلودلا تاـمظنملاو ،ةينطولا تاموكحلا
   ، ةعانصـلا عاطقو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو

  ةيراجتلا فرغلاو ،لامعلا تاباقنو

ةـيونانلا داوملا ةايح ةرود تاليلحت ددع         ٢٠١٥-٢٠١٢
تاليـلحت ءارجإ تاودأ رفاوتو ؛ةعنصملا      

  ةعنصملا ةيونانلا داوملا ةايح ةرودل

  

ةيونانلا ايجولونكتلا  
ةيونانلا داوملاو 

  ةعنصملا

ةـمئاقلا تاـهيجوتلا ديدحت       - ١٤
ةيونانلا ايجولونكتلا جامدإب ةقلعتملا    

جماربـلا يف ةعنصملا    ةيونانلا داوملاو   
     ، ةـيئايميكلا داوملا ةرادإل ةينطولا
اـهيلع عالـطإلا ةيناكمإ ةدايزو      

ديدحتو ،ةرورضلا د   نع ،اهنيسحتو 
  تارغثلا نطاوم

ةـيموكحلا تاـمظنملاو ،ةينطولا تاموكحلا      
     ، ةعانصلا عاطقو ،ةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا

  ةيموكحلا ريغ تامظنملاو

ن ـم ديازتم ددع يف ةيو     نانلا داوملا جامدإ    ٢٠١٥-٢٠١٢
  ةيئايميكلا داوملا ةرادإ جمارب

تاـهيجوتلا ىلع عالطإلا ةيناكمإ ةدايز      
  ةمئاقلا

  

ةــيونانلا داوــملا جاــمدإ    - ١٥  
جماربـلا يف ةيونانلا     ايجولونكتلاو  
  ةيئايميكلا داوملا ةرادإل ةينطولا

ةـيموكحلا تاـمظنملاو ،ةينطولا تاموكحلا      
،  و ،ةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا    ةعانصلا عاطق

  ةيموكحلا ريغ تامظنملاو

نـم ديازتم ددع يف ةيونانلا داوملا جامدإ          ٢٠١٥-٢٠١٢
  .ةيئايميكلا داوملا ةرادإ جمارب

باحـصأ عـيمج ةكراشم    
طوــطخلا يف ةحلصــملا  
اهتعـضو يتـلا ةيهيجوتلا     
   ، ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا
طوـطخلا هذـهل مهقيبطتو     

  ةيهيجوتلا
تارــغ ثلل يدصــتلاو دــيدحت -١٦  

رـطألا يف ةـمئاقلا تاجايتحالاو      
ةـيموكحلا تامظنملاو ،ةينطولا تاموكحلا      

     ، ةعانصلا عاطقو ،ةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا
  .ةيسسؤملاو ةيميظنتلا ثارغثلا نع ريراقت  ٢٠١٥-٢٠١٢
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  )١فدهلا (رطاخملا نم دحلل ىدصتت يتلا لمعلا تالاجم 
ةديدجلاةطشنألا  لمعلا تالاجم   ذيفنتلا بناوج  مدقتلا تارشؤم  ةينمزلا رطألا/فادهألا  ةطشانلا تاهجلا   

اياضقلا ةجلاعمل ةيسسؤملاو ةينوناقلا    
يف اـمب ،ةيونانلاب ديدحتلاب ةقلعتملا      

  ذافنإلاب ةقلعتملا كلت كلذ

طاـسوألاو ،ةـيموكحلا ريـغ تامظنملاو       
  ةيميداكألا

ىدصـتت ةديدج تاعيرشت ذافنإو رفاوت      
  ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلا ةرادإل

ةينطو ططخو تاسايس عضو      -١٧  
قــلعتت يســسؤملا قيســنتلل   
ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلاب    

  ةعنصملا

ةـيموكحل  ا تاـمظنملاو ،ةينطولا تاموكحلا    
     ، ةعانصلا عاطقو ،ةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا

  ةيموكحلا ريغ تامظنملاو

قيسنتلا ططخو تا   سايسلا نم ددع رفاوت     ٢٠١٥-٢٠١٢
  ةينطولا يسسؤملا

عـيمج مادختساو ةكراشم    
طوطخلل ةحلصملا باحصأ   

اهتعـض  و يتـلا ةيهيجوتلا   
  ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا

م اـكحألا ذاـفنإو زيزعتو ديدحت      -١٨  
اـيئيب ةميلسـلا ةرادإلل ةيميظنتلا      
داوـم ىـلع يوتحت يتلا تايافنلل       

  ةيونان

ةـيموكحلا تاـمظنملاو ،ةينطولا تاموكحلا      
     ، ةعانصلا عاطقو ،ةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا

  ةيموكحلا ريغ تامظنملاو

تاـسرامملا لضفأ وأ    /و تاعيرشت رفاوت    ٢٠١٥-٢٠١٢
تاعاطقلا عيمج يف اهذيفن    تو ةلصلا تاذ  

  ةينعملا

ةاردإلل دئار عورشم دادعإ    
يتـلا تاـي    افنلل ةمادتسملا 

  ةيونان داوم ىلع يوتحت

ثيدـحت وأ   /و تاعيرشـت عضو    -١٩  
اقاطن لوانتت يتلا ةمئاقلا تاعيرشتلا     
يرـجي يتلا لمعلا تالاحل الماك      
نـم ،ةيونان داوم عم لماعتلا اهيف       
ةئيبلاو روهمجلاو لامعلا ةيامح لجأ     

لص ــتملا لــمتحملا ررضــلا نــم
ةيونانلا داوملاو ةيونان   لا ايجولونكتلاب 

  ةعنصملا

ةـيموكحلا تاـمظنملاو ،ةينطولا تاموكحلا      
     ، ةعانصلا عاطقو ،ةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا

  ةيموكحلا ريغ تامظنملاو

يف ةلصـلا تاذ تاعيرشتلل ماتلا ذيفنتلا          ٢٠١٥-٢٠١٢
  ةينعملا تاعاطقلا عيمج

نيــب كرتشــملا جماــنربلا 
 ةميلسلا ةرادإلل تامظنملا

  ةيئايميكلا داوملل

نيجتـنملل ةدتمملا ةيلوؤسملا زيزعت      -٢٠  
داوملا ةايح ةرود لاوط يطغت ثيحب      

  ةيونانلا

ةـيموكحلا تاـمظنملاو ،ةينطولا تاموكحلا      
ةعانصـلا عاطقو ،ةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا      
     ، ةيميداكألا طاسوألاو ،ةيعانصلا تاطبارلا وأ

  ةيموكحلا ريغ تامظنملاو

تاـططخم اهيدل رفاوتت يتلا نادلبلا ددع         ٢٠١٥-٢٠١٢
وأ ةـيعوط   (نيجتنملل ةدت   مملا ةيلوؤسملل 

  )ةيمازلإ
تاطط خم قبطت يتلا عينصتلا تاهج ددع     

  نيجتنملل ةدتمملا ةيلوؤسملا

ةيعانصـلا فرغلا ةكراشم    
  ةيراجتلاو

ةيونانلا  ايجولونكتلا  
ةــيونانلا داوــملاو 

  ةعنصملا

ىلع راثآلاو ةيئ   يبلا راثآلا مهف ةدايز    -٢١
ةـينهملاو ةماعلا ةمالسلاو ةحصلا     
نـم كلذو ةعنصملا ةيونانلا داوملل      

ةـيموكحلا تاـمظنملاو ،ةينطولا تاموكحلا      
ةعانصـلا عاطقو ،ةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا      
     ، ةيميداكألا طاسوألاو ،ةيعانصلا تاطبارلا وأ

٢٠٢٠-٢٠١٢        ، نييسـيئرلا ةحلصـملا باحصأ غالبإ
     ، لاـمعلاو نيكلهتسملا تاعامج ةصاخو

  ةيونانلا داوملا رطاخمو راطخأب
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  )١فدهلا (رطاخملا نم دحلل ىدصتت يتلا لمعلا تالاجم 
ةديدجلاةطشنألا  لمعلا تالاجم   ذيفنتلا بناوج  مدقتلا تارشؤم  ةينمزلا رطألا/فادهألا  ةطشانلا تاهجلا   

تاردـقلا ءاـنبو ةيعوتلا لالخ      
  .اهرشنو تامولعملا لدابتو

تاـعامجو ،ةـيموكحلا ريـغ تامظن       ملاو
     ، ةيعمت  او ةماعلا ةيثحبلا زكارملاو نيكلهتسملا

  ىرخألا ةمتهملا تاعامجلاو ،لامعلا تاباقنو

ىـلع ةدوـقعملا لـمعلا تاقلح ددع        
لوانتت يتلا يمي   لقإلاو يرطقلا ن  يديعصلا
  ةيونانلا داوملا

نمضتت ةيونانلا داوملل رصح مئاوق دادعإ      
ة، مالسـلاو ةحصلا ىلعو ةيئيبلا اهرطاخم    

  ةحلصملا باحصأ عيمجل اهتحاتإو
نيعاطقلا نيب تاكارش ةماقإ زيزعت      -٢٢  

ةرادإلا لاـجم يف صاـخلاو ماعلا       
       ، ةـيونانلا داوـملل اـيئيب ةميلسلا

 ٍفاـك يلاـم معدـب اه      ديوزتو
لودـلاو ةـيمانلا نادلبلا ةدعاسمل      
يتلا نادلبلاو ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا     
ىـلع لاقتنا ةلحرمب ا        اداصتقا رمت
ةينوناقو ةينقتو ةيملع تاردق ءانب     

هذـ     صتلل  ةطبترملا رطاخملل يد
  داوملا

ةـيموكحلا تاـمظنملاو ،ةينطولا تاموكحلا      
،  طقو ،ةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا    ةعانصلا عا

طاـسوألاو ،ةـيموكحلا ريـغ تامظنملاو       
  ةيميداكألا

نيعاـطقلا نيـب ةعقو     ملا تاكارشلا ددع    ٢٠١٥-٢٠١٢
  صاخلا/ ماعلا

  

تارـغثلا مييقتل تاهيجوت عضو      -٢٣  
  ةيسسؤملاو ةينوناقلا تاجايتحالاو

ةـيموكحلا تاـمظنملاو ،ةينطولا تاموكحلا      
كرت شملا جمانربلا (ةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا    

داوـملل   ةميلسـلا ةرادإلـل تامظنملا نيب  
طاـسوألاو ،ةعانصـلا عاطقو      )ةيئايميكلا  ،

       ، ةـيموكحلا ريـغ تاـمظنملاو ،ةيميداكألا
  ىرخألا ةمتهملا تاعامجلاو

    تاهيجوتلل ةقيثو رفاوت  ٢٠١٥-٢٠١٢
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  ثلاثلا قفرملا

ةطخ يف ةينورتكل إلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملا جاردإ غيوست ةقيثو
ةيملاعلا لمعلا ةطخ لامكا : ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل ةيملاعلا لمعلا

ةرطخلا داوملل ايئيب ةميلسلا ةرادإلاب لصتي اميف هب ةطبترملا ةطشنألاو ديدج لمع لاجم ءاشنإب 
  ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود لخاد

يميلقإلا يقيرفألا عامتجالا نممدقم حرتقم عبارلا     
دوقعلا لالخ ريبك لكشب) ةينورتكلإلا تاجتنملا(ةينورتكلإلاو ةي ئابرهكلا تاجتنملا عينصت دادزا  - ١  
تاجتنملا هذه نمنييالبلا نآلا كانهو ةيضاملا ةليلقلا يتلا  ملاعلا ءاحنأ عيمج يف كلهتستو جتن   ةوالعو .ت  

ىلعةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا عينصتدمتعي ،كلذ ىلع  مدختسي و ىرخأ داومو ةيئايميك داوم  
داوملا هذهنم ريثكو ،داوملا هذه نم افالآ رطخ  اهيلعيوتحت يتلا ةرطخلا داوملا لمشتو .  تاجتنملا    
تازلفلاو ،تيالاتف داوم ةيكالهتسالاةينورتكلإلا ليقثلا  ملاوقبئزلاو ،صاصرلاو ،مويمداكلا لثم ة   تاثول، 
اضإلابةموربملا بهللا تاطبثم لثم ةتباثلا ةيوضعلا مومسلاو ،ةرفطملاو ، ةنطرسملا داوملا نم اهريغ ىلإ ةف، 

  )١٩(.ءامصلا ددغلابارطضال ةببسملا تابكرملا ، وةنجألاومن و يلسانتلازاهجلا ىلع رثؤ تيتلا 
خلاداوملاب ةقلعتملا تانايبلا ةردن يف لثمتي قلقلا ريثي رخآ عوضوم ةمثو  - ٢ ةايح ةرود لاوط ةرط  
و ةينورتكلإلا تاجتنملا يف ةدوجوملا كلت ةصاخبوتاجتنملا هذه لوح ةيلحملا تاعمت لمعلا نكامأ يف ،   او
  )٢٠(.اهنم صلختلاو اهجاتنإو اهجارختسا عقاوم
تايافنلا نم ةلئاه تايمك جاتنإ يف عساو قاطن ىلع ةينورتكلإلا تاجتنملا كالهتسا ببست دقو   - ٣
ةيملاع ةمزأ ىلإ رمألا اذه لوحتو.ةينورتكلإلا مكلا ثيح نم طقف سيل نكلو  عبنت ةمزألا هذهف  .، 

لكشب ا اهمضتيتلا ةرطخلا داوملا نم كلذ ىلإ ةفاضإلاب   رادإ تمت ام اذإ ،ةينورتكلإلا تاجتنملا فلتخم  
رمت يتلا نادلبلا يف اصوصخ ميلس ريغ ا ،  امم ،ةئيبلا يف اهقالطإو ،ةي مانلا نادلبلاو لاقتنا ةلحرمباداصتقا
  .ةئيبلاو رشبلا ةحص ىلع ةمج رطاخم ضرفي
ةدوقعملاةيناثلا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا دمتعاو  - ٤  ٢٠٠٩ ويام/رايأ  يف 
ةئشان ةلأسم اهرابتعاب ةينورتكلإلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملا ةلأسم ،يسلا لاجم يف  نأ الإ  تاسا
ةلأسملا هذهدعب لوانتت مل ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل ةيملاعلا لمعلا ةطخ  . 

ةرادإلل ةديدج ةطشنأ لمشي، ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف ديدج لمع لاجم جاردإةيقيرف ألا ةقطنملاحرتقتو   
إلا تاجتنملا ةايح ةروديف ةرطخلا داوملل ايئيب ةميلسلا ينعملا يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا يف ةينورتكل   ،

ماع يف دقعت يتلاةيئايميكلا داوملا ةرادإب   ٢٠١٢.  

                                                 
)١٩(  SAICM/ICCM.2/INF/36. 
ةقيثولا يف ميج قفرملاو SAICM/RM/Afr.4/INF/1ةقيثولا يف لوألا قفرملا   )٢٠(  ،SAICM/RM/LAC.2/3. 
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ةيلاتلا ةطشنألا ديدجلا حرتقملا لمعلا لاجم نمضتيو  - ٥ ةطسوتملاو ةيلوألا ةلحرملا لئاسم جلاعت يتلا  
ةينورتكلإلا تاجتنملا ةايح ةرود يفةيئاهنلاو  :  

 تاقفدت ةرادإل تاسرامملا لضفأنع ةيلود دراوم ةعومجم زيزعتو ب يترتو ديدحت  )أ(
كلذ يف امب ةينورتكلإلا تاجتنملا يف ةيئايميكلا تامولعملا  راطخألاتاناي بو رطاخملاب ةقلعتملا تامولعملا، 
  ؛ةئيبلاو رشبلا ةمالسو ةحص ىلع

ةرادإ ب ةقلعتملالام عأل لةيميظنتلا تاءارجإلايف ةعبتملا تاسرامملا لضفأ رشنو عيمجت   )ب(
؛ةينورتكلإلا تاجتنملا يف ةرطخلاداوملا هيجوتقئاثو دادعإو   باحصأو ةينعملا فارطألل ةي  نمضتت  ةحلصملا 
لثم ةياقولا ةطشنأو ؛ءارضخلا ءايميكلا لاجم يف تارامثتسالاو؛ ةيئايميكلا داوملا ةرادإ مظن نم ليلقتلا  
تاردقلا ءانب ىلإ ةفاضإلاب ؛تايافنلا ادإلالاجم يف    ؛ةينورتكلإلا تاجتنملل ةميلسلا ةر 

وأ /و رشبلا ةحص ىلع قلقلل ةريثملا ةيئايميكلا داوملا نأشب تامولعملا رشنو لدابتو عمج  )ج(
ةدوجوملاةئيبلا إلا تاجتنملا يف  هذهل ة يمسلا تانايبلاو رطاخملا تانايبل تاصخلم كلذ يف امب ،ةينورتكل 
  ؛ةيئايميكلا داوملا

جاتنإلا لالخ نم ايئيبميلسلا عينصتلا عيجشت  )د( ؛ثولتلا عنمو فظنألا مادتسملا    
ايميكلا داوملانم دحلل تاميمصت ززعت يتلا تاسرامملا لضفأو تاودألاديدحت ىلإ ةفاضإلاب  ةرطخلا ةيئ  

  ؛اهل لئادب داجيإو اهتلازإو
لاو ةينوناقلا تاءارجإلاوتاسايسلا ميعدت  )ه( نم دحلا ى لع عجشت يتلا ةيميظنتلاو ةينقت 

  ؛ةينورتكلإلا تاجتنملا يف اهل لئادب داجيإو اهتلازإوةرطخلا ةيئايميكلا داوملا 
ررقتتداوملل لامعلا ضرعتل دودح ذيفنتو زيزعتو ةغايص  )و( يحص سسأ ىلع،  لفك ت ة 

عمتامأيف  ةئفاكتمةيامح ريفوت     ؛تااو لمعلا نك
، ةينورتكلإلا تايافنلل ايئيب ةميلسلا ةرادإلا لاجم يف ةلماكتم تاسايس ذيفنتو عيجشت  )ز(

ةكراشم لفكت   .نيينعملا ةحلصملاباحصأ  
فصو دريو  - ٦   .هاندأ لودجلا يف ليصفتلا نم ديزمب ةطشنألا هذهل 
ةمادتسملا ريغطامنألارييغتل ةبسنلاب و   - ٧ وعدت جاتنإلاو كالهتسالل   ةمقلا رمتؤم جئاتنل ذيفنتلا ةطخ ، 
ةرادإلا ، ب٢١نرقلا لامعأ لودج يف نيبملا وحنلا ىلع ، مازتلالا ديدجت ىلإةماد تسملا ةيمنتلل يملاعلا

و ا  قيقحتلجأ نم ةرطخلا تايافنللايح ةرود لاوط ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا تسملا ةيمنتلا  ةيامحو ةماد  
ا ؛ةئيبلاو ناسنإلا ةحص اردق زيزعت يف ةيمانلا نادلبلا معدو اوملل ةميلسلا ةرادإلالاجم يف  ةيئايميكلا د  
  .ةرطخلا تايافنلاو
ةطبترملاةطشنألا ةلص ةقيثولا هذه فصتو  - ٨ ، حب حرتقملا لمعلا لاجمب   ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ةيام
ةيميلقإلاو ةيملاعلا تاياغلاو فادهألاو تايولوألاو  تاجايتحالاب ءافولا يف ةطشنألا ةمهاسم لبسو
فأنمضتتسو .ةيرطقلاو لا ىوتسملا ىلع ةلاعفلاذيفنتلا لئاسوو ةيلودلا تاسرامملا لض  يلودلا وأينطو    ،
  .ءاضتقالا بسح
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حب طاشنلا ةلص اهنيب نم،ةيساسأ تامولعم   ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ةيام 
يتلا SAICM/ICCM.2/INF/36ةقيثولا   - ٩ لوح شاقنلا هيجوتل ةيساسأ تامولعم ةقيثوك  تدعُأ 
نواعتلا تاءارجإل يقطنملا ساسألا ريفوتو ةينورتكلإلا تايافن لاب ةقلعتملا تاسايسلا لاجم يف ةئشانلا ةلأسملا

 ، ةطخ تناك نإوهنأ ىلإ ريشت ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا يف ةحرتقملا  
نمضتتةيملاعلا لمعلا عورشملا ريغ راجتالاو تايافنلا ةرادإب ةقلعتملا ةطشنألا نم اددع  مل اهن  مايأ نإ، ف ا 
  .ةينورتكلإلا تاجتنملاو ةينورتكلإلا تايافنلاب اديدحت ةقلعتملا لكاشملا لوانتي

ىصحي ال ددع ىلع يوتحت ةينورتكلإلا تاجتنملاو ةينورتكلإلا تايافنلا نأ ىلع ةقيثولا ددشتو   - ١٠
اذإ ن اويحلاو ناسنإلا ةحصو ةئيبلل اريبك اررض ببست نأ نكمي يتلا ةماسلا داوملاو رصانعلا نم
ةيبلس بقاوع هل ةئيب يأ يف ةينورتكلإلا تايافنلا ءاقلإف .هنم صلختلاو ماخلا ريودت قرط تمدختسا ام  

يف قحال تقو يف لخدت دق يتلا ) ةيفوجلا هايملاو ءاوهلاو ةبرتلا يف(مومسلا حشر لثم ةحصلا ىلع 
نكمي داوملا هذهل ضرعتلا نأ نم نويبط ءاربخ رذح دقو.ةيئاذغلا ةلسلسلا ةيعوألل اررض ببسي نأ    
ىلإ يدؤي نأ نكميو ؛ىلكلاو ةعانملا زاهجو )اندلا (يوونلا ضمحلاو ،يبصعلا زاهجلاو ةيومدلا  ،
خملا ومنو ة مِظنُملا تانومرهلا عم لخادتي نأ نكميو ؛ةئرلا ناطرسو دلجلاو يسفنتلا زاهجلا يف تابارطضا

(Osuagwu and Ikerionwu, 2010).  
قلعتملاءارجإلا قيبطتبكلذو  ٌةرطخ ةينورتكلإلا تاجتنملا فلتخم نأ تبثو  - ١١ حاشترا ليلحت ب  

نم صلختلل ةديدع تايلمعل يلعفلا ذيفنتلاف .(Musson and others, 2000; Li and others, 2006)ةيمسلا   
بلا تايافنلا عم قارحإلاو ةمامقلا نفادم لثم ،اهرمع ةيا  ةيدل ىلإ لصت امدنع ةينورتكلإلا تايافنلا

هايملاو ءاوهلا يف ةيوضعلا تاثولملاو ةليقثلا نداعمل لتاثاعبنا نع رفست ،ةيكيناكيملا ريودتلا ةداعإو ةبلصلا 
  .ةبرتلاو
ةيميلقإلاو  ةيملاعلا تاياغلاو فادهألاو تايولوألاو تاجايتحالاب ءافولا يف طاشنلا اذه ماهسإ قرط
  ةيرطقلاو

داوملا ةراد إلدامتعا ةيمهأ ج ب يجيتارتسالا جهنلل تاسايسللةعماجلا ةيجيتارتسالا رقت   - ١٢
ةيئايميكلا داوملا ةايح ةرود لحارمعيمج نعةيفا وتامولعم ىلع لوصحل اوا ايح ةرودلاوط ةيئايميكلا    

تاجتنملا يفةدوجوملا نمتارقفلاو . اعورشملا ريغ يلودلا راجتالانع  و،  نم ١٨ ةرقفلا و١٥ىل  إ١٣    
  .عوضوملا اذهل صاخ لكشب ةسركم تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا

ماع لولحب اهقيقحت يخوتملا يجيتارتسالا جهنلا يف ةجردملا فادهألا ١٣ةرقفلا ددحتو   - ١٣  ٢٠٢٠ 
ا ليلقت ةرورضىلع  ١٤ةرقفلا دكؤت  و؛ايح ةرود لاوط ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا لاجم يف  

ةضرعملاةفيعضلا تائفلاو ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع رطاخملا ميك داومل  داومل ا ةايح ةرود لاوط ةماس ةيئاي 
ةرقفلا فد  .ةيئايميكلا تامولعملانوكت نأ نامض ىلإ ١٥و ا ةيئايميكلا داوملا نع    امب ايح ةرود لاوط

،كلذ يف بسانتي امبسح تاجتنملا لخاد ةدوجوملا ةيئايميكلا داوملا،  اهيلع لوصحلا لهسيو ةرفاوتم    
فدامنيب ؛ةحلصملاباحصأ عيمج تاجايتحال ةبسانمو ةيفاك نوكت نأو ،اهمادختسا و   ةرقفلا ىلإ  ١٨ 

كلذ يف امب ةدشب ةديقملاو ةروظحملاو ةرطخلاو ةيمسلا ةيئايميكلا داوملا بعورشملا ريغ يلودلا راجتالا عنم 
يافنلاوتابكرملاو جئازملاو ةيئايميكلا داوملا هذهل ةنمضتملا تاجتنملا   .تا 
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رتسالا يف نيبملا وحنلا ىلعيجيتارتسالا جهنلل ةماعلا فادهألالمشتو   - ١٤ ةعماجلا ةيجيتا ، 
لدابتوتاردقلا ءانبو ،رطاخملا نم دحلاو ،ثولتلا نم ةياقولا ،تاسايسلل و فراعملا،    ، تامولعملا
ينقتلا نواعتلاو ةكارشلاوةرادإلا بولسأو رفوتو .،  لمعلا تالاجم دد حيلمع جاهنم ةيملاعلا لمعلا ةطخ  

 ل ا ةحلصملا باحصأل نكمي يتلاو اةطبترملا ةطشنألاو  ةيجيتارتسالا  تاياغو فادهأ ذيفنتعالطضالا
ةعماجلا ةيجيتارتسالا فادهأ قيقحتل قيرط ةطراخ حرتقملا ديدجلا لمعلا لاجم مدقيو  .تاسايسلل ةعماجلا
  .ةينورتكلإلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملاب قلعتي اميف تاسايسلل

ةرطخلا داوملا نأشب ٢/٤رارقلا اعدو   - ١٥ ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةروديف  رداصلا    ،
،عملا يلودلا رمتؤملا نع تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا يف ةكرتشملا تامظنملا ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ين  

ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب يتيقافتا يتنامأو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا نأشب 
يف ،دقعتو ططخت نأ ،ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتاو ،دودحلا ربع اهنم صلختلاو 

ىلإ ًادانتسا ،ة يئابرهكلاو ةينورتكلإلا تاجتنملاب ةلصتملا اياضقلا يف رظنلل لمع ةقلح ،ةحاتملا دراوملا دودح
ةايحلا ةرودج ةماهةيلاتلافادهألا تربتع المعلا  ةقلحل طيطختلا يفو .  يئاهنلا صلختلاو ضفخ ‘١’:    

نع تامولعم و ‘٢’ ؛ةينورتكلإلا تايافنلاو ةينورتكلإلا تاجتنملا يف ةرطخلا وأ ةديقملا داوملا نم
ُملا ةلسلسدادتما ىلعتايافنلاو ةينورتكلإلا تاجتنملا يف ةرطخلا داوملا ب ةقلعتملاتاجايتحالا   لالخجتن  

لاتاردقلا ءانبو ةينقتلا تاهيجوتلا عضوو ‘٣’ ؛هتايح ةرود  ا اذه يف ؛ةرادإلا بولسأو‘٤’ ؛    
حرتقملا ديدجلا لمعلا لاجم ةطشنأ نأش نمو .فيقثتلاو يعولا ىوتسم عفرو ‘٥’ لمعلا ةطخ يف اهجاردإ  
رود يف ةرطخلا داوملابةلصتملا ةديدجلا ةيملاعلا   .فادهألا هذه قيقحتمعدت نأ ةينورتكلإلا تاجتنملا ة ايح ة 

يماع لالخ ةيميلقإ تاعامتجا ةعبرأ يجيتارتسالا جهنلا ةنامأ تمظن، كلذ ىلإ ةفاضإلابو  - ١٦  
ايقيرفأ يف٢٠١٠ و٢٠٠٩ ئداهلا طيحملاو ايسآو  ةيقرشلاو ىطسولا ابوروأو،  اكيرمأو ،،  ةقطنمو ةينيتاللا  

شقانيبيراكلا رحبلا هلالخ،  شملاا  مدقو،ةينورتكلإلا تاجتنملا يف ةرطخلا داوملا ةلأسم نوكرا  تاحيضوت او  
كلت يف نادلبلا تاجايتحا لوح ةيلودلا لمعلا تاقلح جئاتن نأشب م   ىرجو.اعقوتو قطانملا زيكرتلا    

ل ،انكمم كلذ ناك امثيح ،يجيردتلا ءا  يف ةراضلاداوملإلاو ،رضخألا ميمصتلا ةلأسم ىلع ريبك ردقب   
لامعلا ةحص ةيامح ةرورضو، ةينورتكلإلا تاجتنملا ةينورتكلإلا تاجتنملا ةايح ةرود لاوط  ءانب ةرورضو   
سسؤملازيزعتو تاردقلا   .تا 

ةيبلت معد ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف هجاردإ ايقيرفأ حرتقت يذلا ديدجلا لمعلا لاجم فدهتسيو   - ١٧
ةيميلقإلا تاعامتجالا يف نوكراشملا هدمتع ا يذلا وحنلا ىلع فادهألاو تايولوألاو تاجايتحالا
  .هالعأ ةروكذملا

اهلضفب الاعف نوكي يتلاو تاسرامملا لضفأ طاشنلا ا  سكعي يتلا قرطلا  
فد   - ١٨  ت ىلإحرتقملا ديدجلا لمعلا لاجميف ةجردملا ةطشنألا لضفأ لدابتو دامتعا ريسي   

ةيسسؤملا تار دابملاو؛ رطاخملاو راطخألا لوح تانايبلا لدابتو تامولعملا لدابتو ،ةيلودلا تاسرامملا
لاثملا ليبس ىلع ةيعوطلا ةيميظنتلاو نامضل ضارمألا نم ةياقولاو ةيحصلا ةبقارملاو؛ دصرلاو ضرعتلا،   
  .ةينورتكلإلا تاجتنملا نم صلختلاو مادختساو عينصت ءانثأ لامعلا ةيامح
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  ينطولا وأ يميلقإلا وأ يملاعلا ديعصلا ىلع ذيفنتلا قرط
ةحرتقملاةطشنألا ضعب نأش نم  - ١٩ لا تايلآلا زيزعت كلذ يف امب  ةيئايميكلا داوملا ةرادإل ةمئاق ، 

ةينورتكلإلا تاجتنملا يف ةرطخلاداوملا لمشتل لا زيزعتو   دادعإ، وصاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارش، 
ةيلودلا تاسرامملا لضفأىلإ ادانتساةينورتكلإلا تاجتنملا يف ةرطخلا داوملا ميسوت  مظنوأ تامولعملا   ، 

 .ينطولا ىوتسملا ىلع ذيفنتلا لئاسورفوت نأ ،ةيداشرإ عيراشم ةماقإو ةايحلا ةرود لاوط تاردقلا ءانبو 
يملاعلاو يميلقإلا ىوتسملا ىلع ذيفنتلل ةقيرط لكشي نأ فارطألا ددعتملاو يئانثلانواعتلل نكميو  . 
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ةينورتكلإلا تاجتنملا ةايح ةروديف ةرطخلا داوملاب لصتم ديدج لمع لاجم نمض ةديدج ةطشنأ جاردإل حرتقم    

  ذيفنتلا بناوج  مدقتلا تارشؤم  ةينمزلا فادهألا  ةطشانلا تاهجلا  ةديدجلا ةطشنألا  لمعلا تالاجم
تاـجتنم ميمصت   

  ءارضخ ةينورتكلإ
داوـملا مئاوق غالبإو عيمجت     
ةحصـلل ةـقلقملا ةيئايميكلا     
 ةدوـجوملا ةئيبلل وأ ةيرشبلا    

   ةينورتكلإ تاجتنم لخاد

ةـلاكوو ،يبوروألا داحتالاو ،ةينطولا تاموكحلا      
        ، لزاـب ةـيقافتاو ،ةئيبلا ةيامحل ةدحتملا تايالولا
عاـطقو ،يجيتارتسالا جهنلاو ،مادرتور ةيقافتاو      
نم ةكارشلاو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،ةعانصلا      
لـحو ةيبوـساحلا تادعملاب قلعتملا لمعلا لجأ         

مـمألا ةـمظنمو ،ةينورتكلإلا تاي      افنلا ةلكشم 
  ةيميداكألا تاسسؤملاو ،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا

تاـمولعمو تانايب دعاوق رفاوت       ٢٠١٥-٢٠١٢
داوـملا رطاخمو راطخأ نع ةيناجم      
تاـــجتنملا يف ةـــيئايميكلا 

  ةينورتكلإلا 

تاـمظنملا نيب كرتشملا جمانربلا عالطضا      
، تلاب ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل قيسن

ىوتسـملا ىـلع ةيقيسـنت ناجل ءاشنإو        
ةـيميلقإو ةـيرطق    (تاكبـشو ،يرطقلا    

  ةحلصملا باحصأ عيمج مضت ) ةيملاعو

نيـب تاكارـش ةماقإ زيزعت       
يف صاـخلاو ماعلا نيعاطقلا     
اـيئيب ةميلسـلا ةرادإلا لاجم     
تاـجتنملا يف ةرطخلا داوملل     

  ةينورتكلإلا

عاـط  قو ،يبوروألا داحتالاو ،ةينطولا تاموكحلا    
      ، لزاب ةيقافتاو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،ةعانصلا

لـمعلا لـجأ نم ةكارشلاو       ،ملوهكتساةيقافتاو  
تايافنلا ةلكشم لحو ةيبوساحلا تادعملاب قلعتملا      
ةـيمنتلل ةدـحتملا مـمألا ةمظنمو ،ةينورتكلإلا        

  ةيميداكألا تاسسؤملاو ،ةيعانصلا

  ةأشنملا تاكارشلا ددع  ٢٠١٥-٢٠١٢
   ةذفنملاعيراشملا ددع 

ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلل تاردابم      ءاشنإ
  اهنم مئاقلا مادختسا وأ صاخلاو

عيمج مضت ةيرطقو ةيميلقإو ةيملاع تاكبشو     
  نييسيئرلا ةحلصملا باحصأ 

يف تارــغثلا دــسو ميــيقت   
ةـينوناقلا رطألاو تاسايسلا    
يدصـتلل ةمئاقلا ةيسسؤملاو    
  ةينورتكلإلا تاجتنملا ميمصتل 

تامظنملاو ،يبوروألا داحتالاو ،ةينطولا    تاموكحلا  
 ،ملوهكتساةيقافتاو ،لزاب ةيقافتاو ،ةيموكحلا ريغ      

         ، ةيعانصـلا ةـيمنتلل ةدـحتملا مـمألا ةمظنمو
  ةيميداكألا تاسسؤملاو

ةـيميظنتلا تارـغثلا نع ريراقت        ٢٠١٥-٢٠١٢
تاـجتنملا ميمصت يف ةيسسؤملاو     
ددــعو ءارضــخلا ةــينورتكلإلا 

مت يتـلا ة    عورشملا ريغ تانحشلا  
رـمع ةيا        يف تادعملل اهفاقيإ

ج   تنُملا
اهيدـل دـجوي يتلا نادلبلا ددع       
حئاوــلو نيناوــقو تاــسايس 

  ةلص تاذ ةيهيجوت طوطخو 

تالاـكولا نيـب ةكرتشـم ناجل ءاشنإ        
  نيددعتملا ةحلصملا باحصألو

لضــفأو تاودألا دــيدحت   
ضهــنت يتــلا تاــسرامملا 
ليلقت ىلإ ةيمارلا تاميمصتلاب    

ةرـطخلا ةـيئايميكلا    داوملا  
  اهل لئادب داجيإو اهتلازإو

تاـمظنملاو ،ةعانصلا عاطقو ،ةينطولا تاموكحلا      
ةـيمنتلل ةدـحتملا ممألا ةمظنمو ،ةيموكحلا ريغ        

،     ملوهكتساةيقافتاو ،ةيعانصلا    لزاـب ةـيقافتاو  ،
  ةيميداكألا تاسسؤملاو

رضـخألا ميمصتلا تاودأ ددع        ٢٠١٥-٢٠١٢
  ةددحملا

 لضــفأ نأشــب تاــهيجوت 
  تاسرامملا

ةرادإلـل تاـمظنملا نيب كرتشملا جمانربلا       
  ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا

يـميلقإلاو يرـطقلا دعصلا ىلع قيسنتلا     
  يملاعلاو
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  ذيفنتلا بناوج  مدقتلا تارشؤم  ةينمزلا فادهألا  ةطشانلا تاهجلا  ةديدجلا ةطشنألا  لمعلا تالاجم
تاسايسـلا قـسانت زيزعت       

ةـمعادلا ةيميظنتلا دعاوقلاو    
ةرطخلا ةيئايميكلا داوملا ليلقتل    
يف اـهل لئادب داجيإو اهتلازإو      

  ةينورتكلإلا تاجتنملا

،      وكحلا ةعانصـلا عاطقو ،ةيميلقإلاو ةينطولا تام
  ةيميداكألا تاسسؤملاو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو

يتـلا نيناوقلاو تاسايسلا ددع       ٢٠١٥
  اهتمءاوم ترج

يـميلقإلاو يرـطقلا دعصلا ىلع قيسنتلا     
  يملاعلاو

ثوـلتلا عنمو    جاتنإلازيزعت    ايئيب ميلسلا عينصتلا  
  مادتسم لكشب

تاـمظنملاو ،ةعانصلا ع    اطقو ،ةينطولا تاموكحلا  
ةـيمنتلل ةدـحتملا ممألا ةمظنمو ،ةيموكحلا ريغ        
     ،  ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعمو ،ةيعانصلا

ةـيقافتال ةـيميلقإلا زـكارملاو ، لزاب ةيقافتاو         
زكارمو ملوهكتسا فيظنلا جاتنإلا ،     

  ثولتلا عنمل تاودأ رفاوت  ٢٠١٥-٢٠١٢
لضــفأل لاــثتمالا ىوتســم  

  ةيلودلا تاسرامملا
  ةيعوتلل داوم
  ثولتلا دصرل ططخ رفاوت

  ةيتحتلا ةينبلا
  ةينقتلا ةردقلا

ضرعتلا ليلقتل ةيولوألا ءاطعإ      
قـلقلل ةريثملا ةرطخلا داوملل     

؛اــهجاتنإ تاــيلمع  و)٢١(
لئادب داجيإو داوملا هذه ةلازإو     

  اهل

تاـمظنملاو ،ةعانصلا عاطقو ،ةينطولا تاموكحلا      
ةـيمنتلل ةدـحتمل    ا ممألا ةمظنمو ،ةيموكحلا ريغ    

لمعلا ةمظنمو ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ،ةيعانصلا      
، ،     ةيلودلا  ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعمو

   ملوهكتساةيقافتاو ،لزاب ةيقافتاو 

ةجتنملا لئادبلا  / ةليدبلا داوملا ددع    ٢٠١٥-٢٠١٢
  ةلاعفلاو

لاــمعلل يحصــلا عــضولا  
ةيلحملا تاعمت    او

  لئادبلا جاتنإل ةيتحتلا ةينبلا
  
  ةينقتلا تاردقلا

نأشـب ريوطتو ثحب ءارجإ       
داوـملل اـنمأ رـثكأ لئادب       
ةـيجاتنإ تايلمعو ةيئايميكلا   
ايئيب ةميلس ةرادإو انامأ رثكأ     

  ةينورتكلإلا تايافنلل

تاـمظنملاو ،ةعانصلا عاطقو ،ةينطولا تاموكحلا      
ةـيمنتلل ةدـحتملا ممألا ةمظنمو ،ةيموكحلا ريغ        

،   ممألا دهعمو ،ةيعانصلا   ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا   
،   ملوهكتساةيقافتاو ،لزاب ةيقافتاو     يلودلا كنبلاو  ،

  ةيميداكألا تاسسؤملاو

  تادعملاو بيردتلا لمشت ةدعاسم ميدقت   ةيثحبلا جتاونلا  ٢٠١٥-٢٠١٢

لامعلا ضرعتل دودح ديدحت      
سـسأ ىلإ دنتسـت داوملل      
   ، اهذيفنتو اهزيزعتو ،ةيحص
ةـئفاكتم ةيامح ريفوت نامضل     

تاعمتيف  او لمعلا نكامأ     

تامظنملاو ،ةعانصلا عاطقو ،ةينطولا تاموكحلا       
ةـمظنمو ،ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ،ةيموكحلا ريغ       
ةـيمنتلل ةدـحتملا ممألا ةمظنمو ،ةيملاعلا ةحصلا        
      ، ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعمو ،ةيعانصلا

يلودلا كنبلاوملوهكتساةيقافتاو ،لزاب ةيقافتاو   ،  

ةلصـتملا ةيليغشـتلا ريياعملا ددع        ٢٠١٥-٢٠١٢
   اهعضو ىرج يتلا ةحصلاب

  صيخارت رادصإو ريياعم عضو
  داوملل ضرعتلا دصر 

  ةينهملا ةحصلا نع تامولعم رفاوت

                                                 
ىلع رثؤت يتلا تايمسلاو ،ةنجألا ومن وأ يلسانتلا زاهجلا ىلع رثؤت يتلا ةرفطملا وأ ةنطرسملا وأ /و ،ةيمسلاو ًايئايحأ مكارتت يتلا داوملاو ،ةتباثلا داوملا قلقلل ةريثملا داوملا لمشت  )٢١(
 .ءامصلا ددغلا ىلع رثؤت يتلا تابكرملا وأ/و ،يوضعلا زاهجلاو ،ةعانملا زاهجو ،يسفنتلا زاهجلاو ،يبصعلا زاهجلاو خملا ومن ىلع رثؤت يتلاو ،ةيبصعلا ايالخلا
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  ذيفنتلا بناوج  مدقتلا تارشؤم  ةينمزلا فادهألا  ةطشانلا تاهجلا  ةديدجلا ةطشنألا  لمعلا تالاجم
ةميلســلا ةرادإلا 
تاــيافنلل اــيئيب 

  ةينورتكلإلا

تاسايسلا يف تارغثلا مييقت    
ةيسـسؤملاو ةينوناقلا رطألاو    
طباوــض اهــنمو ،ةــمئاقلا 

لـقنلاو دودحلا ربع ةكر     حلا
   عورشملا ريغ

       ، لزاـب ةـيقافتاو ،ةيميلقإلاو ةينطولا تاموكحلا
عاـطقو ،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو       
داحتالا ةكبشو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،ةعانصلا      

ةكبشـلاو ،ةيئيبلا نيناوقلا ذافن     إو قيبطتل يبوروألا  
  يئيبلا ذافنإلاو لاثتمالل ةيلودلا

/ نيناوــقلا/ تاسايســلا ددــع  ٢٠١٥-٢٠١٢
ىرـج يتـلا ةيميظنتلا دعاوقلاو      

  اهذافنإو اهعضو
يتلا ةعورشملا ريغ تانحشلا ددع     

  اهفقو ىرج

  ةينقتلا ةردقلا
  نيددعتملا ةحلصملا باحصأ ةكراشم

ةيعوطت جو    عضو  
ةيلوؤســمل ةدــتمم طــطخو 
تاجتنملا دادرتسا نع نيجتنملا    

  ةينورتكلإلا 

تاـمظنملاو ،ةعانصلا عاطقو     ةينطولا تاموكحلا   ،
  نيكلهتسملا تاطبارو ،ةيموكحلا ريغ

دنع تاجتنملا دادرتسا ططخ ددع    ٢٠١٥-٢٠١٢
  يجاتنإلا اهرمع ءاهتنا

  ةيميظنت دعاوق لمشت ةيساسأ ةينب

  ةيساسألا ةينبلا          
  ةينقتلا ةردقلا

نـع ةدـئار عيراشم ذيفنت        
تايافنلل ايئيب ةميلسلا ةرادإلا    

  ةينورتكلإلا 

مـمألا ةـمظنمو ،ةيميلقإلاو ةينطولا تاموكحلا       
ةـيقافتاو ،لزاب ةيقافتاو ،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا       

قـلعتملا لـمعلا لجأ نم ةكارشلاو        ،ملوهكتسا
تاـيافنلا ةلكشـم لـحو ةيبوساحلا تادعملاب        
       ، لزاـب ةـيقافتال ةيميلقإلا زكارملاو ،ةينورتكلإلا

  ةيميداكألا تاسسؤملاو ،ةعانصلا عاطقو

عاـطقلا يف نيلماعلا دارفألا ددع         ٢٠١٥-٢٠١٢
حاجنب اوبرد نيذلا يماظنلا ريغ     
اــيئيب ةميلســلا ةرادإلا ىــلع 
كــيكفتو عــمجو ؛تاــيافنلل 
لكشـب ةـينورتكلإلا تاجتنملا     
؛اـ        ايح ةرود ةيا  يف مادتسم
عورشـملا ريـغ لـقنلا ةبقارمو       
ةـيا       يف ةينورتكلإلا تاجتنملل

ا   .ايح ةرود
  ةدئارلا عيراشملا ددع
   عيراشملا ريراقت ددع

  بيردتلا تاودأ
بيردـتلا كـلذ يف اـمب ةدعاسملا ميدقت         

  تادعملاو
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  ذيفنتلا بناوج  مدقتلا تارشؤم  ةينمزلا فادهألا  ةطشانلا تاهجلا  ةديدجلا ةطشنألا  لمعلا تالاجم
تاـمولعملاو يعوـلا زيزعت       ةيعوتلا

عـيمجل لاصتالاو فيقثتلاو    
نييـنعملا ةحلصملا باحصأ    

  تادادمإلا ةلسلس دادتما ىلع

ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،ةينطولا تاموكحلا      
،    ملوهكتسا ةيقافتاو ،ةيعانصلا  لزاـب ةـيقافتاو  ، 

تادـعملاب قـلعتملا لـمعلا لجأ نم ةكارشلاو         
       ، ةـينورتكلإلا تاـيافنلا ةلكشم لحو ةيبوساحلا
تاسـسؤملاو ،لزاـب ةيقافتال ةيميلقإلا زكارملاو       

  ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،ةيميداكألا

تاـمولعملاو ةـيعوتلا داوم مك        ٢٠١٥-٢٠١٢
  ةجتنملا لاصتالاو فيقثتلاو

باحـصأ نيـب يعول     ا ىوتسم 
  ةحلصملا 

  تامولعملا رشنل ةيساسألا ةينبلا

___________  


