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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  ٢٠١١ربمفو ن/ 
  *تقؤملا لامعألا لودج نم) ج (٥دنبلا 

  تاسايسلا لاجم يف ةئشانلاو ةديدجلا لئاسملا

ةعةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلا نع يلحرم ريرقت     نصملا

 ةنامألا نم ةركذم

نو اعتلا ةمظنمو) راتينويلا(ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعم نم مدقم يلاتلا ريرقتلا   - ١
ناديملا يفةيمنتلاو ءاه٢/٤رارقل ل ةباجتسا) ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم (يداصتقالا   ايجولونكتلانأشب    ت 

ةعةيونانلا داوملاو ةيونانلا   ةيناثلاهتروديف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤمل ا نم رداصلا نصملا  . 
كلذىلع ةوالعو  - ٢ ةركذملا هذه قفرميف، مدقت نأبةنامألا فرشتت ،   نع ريرقتل يذيفنتلا زجوملا ،  
ةرادإو اهراثآوةيونانلا داوملا  تاقيبطت داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا قايس يف اهتمالس   
تبلطةيئايميكلا ةنامألا،  هدادعإ  ءاه٢/٤رارقل ل ةباجتسا    ةقيثولا يف لماكلا ريرقتلا ىلع عالطالا نكميو . 

SAICM/OEWG.1/INF/8 . سندقو   .يمسر ريرحت نود نم يذيفنتلا زجوملا ختسا

 ةيفلخلا
ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنموراتينويلامعد ي  - ٣ رقأ٢٠٠٦ ليربأ/ناسين يفو. يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت    ، 

يجيتارتسالا جهنلاراتينويلاءانمأ سلجم  امنيب)١(،ًايمسر   اع يفًارارق ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمسلجم دمتعا    م  
ًاءزج يجيتارتسالا جهنلا فادهأ ذيفنت لعجي٢٠٠٨ جمانرب نمًايرهوج   صاخلا ةيئايميكلا داوملا   
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رارقلا اذه ةعباتم ترجو )٢(.ةمظنملاب ةعباتلا ةيئايميكلا داوملا ةنجلل ةكرتشم تاعامتج ا قيرط نع 
لونكتلاوتافآلاتاديبم وةيئايميكلا داوملا ب ةينعملا ةلماعلا ةقرفلاوةمظنم لل  .ةمظنملل ةعباتلا ةيئايحألاايجو  

يتلا ةيريضحتلا لامعألا ساسأ ىلعو  - ٤ لبق علُطضا ا  ينعملا يلودلا رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا داقعنا  
لا ةلأسم تناكةيئايميكلا داوملا ةرادإب ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكت،  ةع   عبرأ نم ةدحاو نصملا  لئاسم 

رمتؤملا اهيف رظنتاسايسلا لاجم يف ةئشان  تاءارجإلا ذاختا ىلإ ةوعدلاو ،مامتهالازيكرت لجأ نم  ًايليصفت   
لك نأشب،ءارآقفاوت نيوكت  و،ةبسانملا   ، لئاسملا كلت نم نيبملا رمتؤملا ماهملًاقفو  ةرقفلا يف ة  نم ) ي (٢٤ 

نعًالضفو. يجيتارتسالا جهنلاب ةصاخلاتاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا  كلذ  تمظن    ارسيوسةموك ح، 
ًايبناجًاثدح كراش  يفت  ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمه  عم ،  عوضوم ضرع لجأ نم ،ىرخأ تاهج  

ةعةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلا   بُققحال تقو يفو. نصملا سماخلاةلأسملاهرابتعاب عوضوملا ل ،  نم ة  
ةئشانلالئاسملا  .تاسايسلالاجم يف   

هرارقب ،نيرخآلا ةحلصملا باحصأو تاموكحلا رمتؤملا عجشو  - ٥ ىلع ،ءاه ٢/٤  نادلبلا ةدعاسم  
ىلع لاقتنا ةلحرمب ا يتلا نادلبلاو ةيمانلا   ىلع ا اداصتقا رمت   لامعتسا يف ةيلوؤسملاب يلحتلاردق زيزعت

ايجولونكتلاةرادإو ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ت  لجأ نم ،ةع    رطاخ ملا ةيندتوةلمتحملا دئاوفلا ميظعت نصملا
ًاضيأرمتؤملا بلطو. ةلمتحملا ريغ وةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو تاموكحلا نم   
، صاخلا عاطقلا كلذ يف امب، ةيموكحلا موقت نأ دراوملا رفاوتبًانهر،  يلي امب   ،: 

ةلصلا تاذ تامولعملاىلعلوص حلا ريسيت  )أ( باحصأ فلتخم تاجايتحا كاردإو    ،
 ؛ةحلصملا

 ؛ةحاتم حبصت امدنعةديدجلا تامولعملا لدا بت  )ب(
تاعامتجالاو ،ةمداقلا ةينطولاو ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلا تاعامتجالا مادختسا   )ج(

لمعلا تاقلح مادختساربع ًالثم كلذو ،تامولعملا هذه مهف ةدايزل ،ىرخألا   .ًامئالم كلذ نوكي امدنع 
رمتؤملا اعدكلذ ىلإ ةفاضإو  - ٦ ، ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم كلذ يف امب ،ةصتخملا ةيلودلا تامظنملا ، 

ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإللتامظنملانيب كرتشملا جمانربلا يف ةكراشملا ىرخألا تامظنملاو   ، 
فد ا ىلإ ،سيياقملا ديحوتل ةيلودلا ةمظنملاو  مهف ةدايز ةحلصملا باحصأ عم راوح يف لوخدل
ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلا ةع    .نصملا
٧ -   ، ةنجلل نيعبرألاو عبارلا كرتشملاعامتجالا يف ن وكراشملاشقان قحال تقو يفو ةيئايميكلا داوملا  
لماعلاةقرفلاو ينعملاة  ناريزح يفدوقعملا ،ةيئايحألاايجولونكتلاو تافآلا تاديبم وةيئايميكلا داومل اب ة   هينوي/ 

قلعتي اميفرمتؤملا اهدمتعا يتلا تارارقلا، ٢٠٠٩ ، ةئشانلا اياضق لاب   رارقلا كلذ يف امب تاسايسلا لاجم يف
ءاه٢/٤ ظحالو.  أ كرتشملا عامتجالا يف نوكراشملا  علاةقرفلان   ةعةيونانلا داوملا ب ةينعملا ةلما   دق  نصملا
ًاردق لعفلابتدعأ ًاريبك  نيرخآلا ةحلصملا باحصأل ةميق تاذ نوكت نأ ا   أش نم يتلا قئاثولا نم  ، 

نم اوبلطو ةيمانلا نادلبلا يف اميس ال نم هريغو راتينويلاعم فشكتست نأ ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم ةنامأ ،   
إللتامظنملا نيب كرتشملاجمانرب لا  يفةكراشملا تامظنملا  ًاعملمعلا ةيناكمإ ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةراد  

بوصةهجوملا ةيونانلا ايجولونكتلالوح تامولعملا لدابت ىلع  ةيمانلا نادلبلا   نم دراوم ةحاتإ  ةيناكمإو 
 .ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب
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ءاه٢/٤رارقلا ذيفنت يف ةمهاسملا   - فلأ   
، ٢/٤رارقلا ذيفنت يف ةمهاس ملا ليبس ىلع  - ٨ ءاه تاقلح راتينويلاوةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم تدقع    

نم رثكأ تمضيتلا ةيلاتلا ةيميلقإلا لمعلا   :كراشم ٢٠٠ 
ًاكراشم٥٦؛ ٢٠٠٩ربمفون /يناثلا نيرشت ٢٧ غنيجيب: ئداهلا طيحملاو ايسآ  )أ(  ؛ 
ىطسولا ابوروأ  )ب( ، ٢٠٠٩ربمسيد /لوألا نوناك ١١، ادنلوب، زدول: ةيقرشلاو 

 ؛ًاكراشم ٢١
ًاكراشم٦٣؛ ٢٠١٠رياني /يناثلا نوناك ٢٦ و٢٥، راوفيد توك، ناجديبأ: ايقيرفأ  )ج(  ؛ 
ًاكراشم٣٧؛ ٢٠١٠سرام /راذآ ١٢، نوتسغنيك: يبيراكلاو ةينيتاللا اكيرمأ  )د(  ؛ 
؛ ٢٠١٠ليربأ /ناسين ١٣ - ١١، رصم، ةيردنكسإلا: ةيبرعلا ةيعرفلا ةقطنملا  )ه(

 .ًاكراشم ٤٣
يتلا لمعلا تاقلحنم ىلوألا ةلوجلا هذه نم يسيئرلا فدهلا ناك و  - ٩ نيلثمم تمض  تاموكحلل  

ةدايز وه يندملا عمت  يعولا او ةعانصلاو ا ةيونانلا ايجولونكتلاب  اقيبطتو ةلمتحملاو ةنهارلا   طبتري امو 
نامض يف يفاضإ فده لثمتو . ةئيبلاةمالسو ناسنإلا ةحص ىلع ةنكمم راثآ نم ةيونانلا داوملا مادختساب 

ارمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا نوكت نأ  ةكراشملا ىلع ةرداق لاقتنا ةلحرمبااداصتق ةرينتسملا   يف  
 .ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا يف تاشقانملا

هنمًابناج تدعأقئاثو و داوم ميدقت ىلعلمعلا تاقلح تلمتشاو   - ١٠ ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم ةنامأ ا  
علا ةقرف اا نم ةدمتسمو  ةيونانلا داوملاب ةينعملاوةمظنم لل ةعباتلالم تعلطضا يتلا ةطشنأل ةعملا  رفوو . نص

لمعلا ةقرفءاضعأ  نم معدلا لمعلا تاقلح نم ةلوجلا هذه تيقل دقو .ًاضورع اومدقوداوم  ًاضيأ   
تايالولاو ةيلامشلا ادنلريآو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملاو ،ديوسلاو ،ارسيوس نم لك تاموكح 

 .ةيكيرمألا ةدحتملا
ًاضيأ تم  - ١١  يموكحلا ةطشنألانأشبقئاثو  دقو تامظنملا نم ةدعاسمب تذِّفن يتلاىرخألا ةيلودلا ة    

ةيلودلا ةمظنملا تم  )٣(.ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا يف ةكراشملا  دقو
ريفوتب ا  سيياقملاديحوتل   ، ةحلص م باحصأ ماق امك. اهلامعأ نع تامولعمدعاسم ةنجللا لثم نورخآ

ةيراشتسالا ةنجللاو ،ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمل ةعباتلاة يعانصلاو ةيراجتلا ةيراشتسالا لامعلا تاباقنب ةينعملا  
ريغ ةيئيب تامظنمو ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمل ةعباتلاو دادعإب ةيموكح،   .اهضرعوداوم ، 

ةيميلقإلا لمعلا تاقلح نم ىلوألا ةلوجلا هذه جئاتنتنمضتو  - ١٢ يلي ام   : 
نييئاصخأ مهتفصب يمويلا مهلمع ىلع راثآنم ةيونانلا داومل ل املنيكراشمل  امهفةدايز   )أ(  
مرادإيف نيماع   ؛ادلب يف ةيئايميكلا داوملا ة
نيكراشملا نم تالخدم  )ب( ام لوح  ل م   ءزجك ةيونانلاداوملا عم لماعتل ادلب هجاتحتس  
اوملل ةميلسلا ةرادإللمادتسم ماعجمانرب نم    ؛ينطولا ىوتسملا ىلع ةيئايميكلا د 
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ىلوأ ةوطخك ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا جئاتنمهف   )ج(  
نأشب تالوادملا بوص رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا يفةيونانلا ايجولونكتلالامعأ لودج زيزعت    . 

ًاقحالراتينويلامظن و  - ١٣ ةلوج ٢٠١١ماع يف ،   وحنلا ىلع ، ةيميلقإلا لمعلا تاقلح نم ةيناث، 
 :يلاتلا

ًاكراشم٨٦؛ ٢٠١١ليربأ /ناسين ٦ و٥، يبورين: ايقيرفأ  )أ(  ؛ 
؛ ٢٠١١ هينوي/ناريزح ١و ويام/رايأ ٣١، يتيس امنب: يبيراكلاو ةينيتاللا اكيرمأ  )ب(

 ؛ًاكراشم ٥٥
ةيقرشلاو ىطسولاابوروأ  )ج( ناريزح٢٨ و٢٧، زدول:   ًاكراشم٢٦؛ ٢٠١١ هينوي/   ؛ 
، : ئداهلا طيحملاو ايسآ  )د( ًاكراشم٦٦ ؛٢٠١١ربمتبس /لوليأ ٧ و٦غنيجيب  . 

ةيناثلا ةلوجلا هذه جئاتنتنمضتو  - ١٤ نم رثكأ ًاضيأ تلمشو ةيرسيوسلا ةموكحلا اهتمعديتلا ،    
كراشم٢٠٠ يلي امًا   ،: 

ايجولونكتلا جاردإ لوحنييسيئرلا ةحلصملا باحصأو تاموكحلا نيب ةشقانم ءارجإ   )أ(  
يونانلاداوملاو ةيونانلا ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف ةع    ؛نصملا ة

لوح تاشقانملا نم ديزم ءارجإل ًادادعتساةيميلقإلا رظنلا تاهجو يف رظنلا   )ب(  
يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلاو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل لوألا عامتجالا يف ةيونانلا ايجولونكتلا  
 ؛ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا

ًاليصفت رثكأو ةيفاضإ تالخدمنيكراشملا ميدقت  )ج( مادختسا نأشب   تاردابم و 
مةيونانلا ايجولونكتلا امظنمو م  ادلب يف  . 

 ةراتخم نادلب يف اهذيفنت وأ لمع ةطخ عضو يف زرحملا مدقتلا  - ءاب
ىرج ةيميلقإلا لمعلا تاقلحداقعنا  بقع  - ١٥ تاسايس عضو يف عورشلا ىلع نادلبلا عيجشت ، 

ةيونانلا داوملاوةيونانلا ايجولونكتلا نأشب ةينطو تاسايسلا هذ هليجهنملا ريوطتلا لفكي نأ عقوتملا نمو .  
ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتاو يجيتارتسالا جهنلا نيب قيسنتلاو لماكتم ج   عابتا

داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةق فاوملا ءارجإ قيبطتنأشب مادرتور ةيقافتاو دودحلا ربع  اهنم صلختلاو
تاثولملا نأشب ملوهكتس ةيقافتاو ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةنيعم ةرطخ تافآ تاديبمو ةيئايميك  
لا يفةيونانلا ايجولونكتلا لئاسم ميمعتعيجشتو ؛ ةتباثلا ةيوضعلا ةايحلا ةرود ةيطغت و ؛يئامنإلاطيطخت  
يلثممو نييسيئرلا ةحلصملا باحصأ نم ةعونتم ةفئاط كارشإو ؛ةيونانلا تاراكتبالاو داوملل ةلماكلا  
ةعارزلاو لمعلاو ةئيبلاو ةحصلاو ةراجتلاو ايجولونكتلا و ملعلا نع ةلوؤسملا كلتاهيف امب ، تارازولا
 .طيطختلاو لدعلاو ةيجراخلا نوؤشلاو كرامجلاو لقنلاو ةعانصلاو

تاذ ةطشنألا ديدحت ىلع ةدعاسمل ا وه دلبلك ل ةيزكرملاةسايس لاوأ ةط خلا نم دصقلا نوكيسو  - ١٦
داوملل ةميلسلا ةرادإلل ىرخأ تاودأ و تالاجمبطبر لاو ؛تاردقلا زيزعت وأ ءانبىلإ ةيمارلا ةيولوألا 

اهمسوو ةيئايميكلا داوملا فينصتلًايملاعقسنملا ماظنلا لثم (ةيئايميكلا  للةينطولا حمالملاو،   ايجولونكت  
يجيتارتسالاجهنلا ذيفنت ططخو ،ةيونانلا ةينطولا جمارب لا ميمصيف ةينطو لاةسايس لا جاردإو ؛) 
ناجل ءاشنإو ؛ةيونانلا ايجولونكتلل داشرإو هيجوتل ةيونانلا ايجولونكتلل  ايجولونكتلل ةينطولا جمارب لا 
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نأ نامضو ؛ةيونانلا  قلعتي اميف ةحصلاو ةئيبلا ةيامح ىلع يسيئرلا زيكرتلا بصني تاقيبطتلا بو رطاخملاب 
؛ءاوسلا ىلع )تاقيبطتلا جيورت(  روطتلا يف ةذخآلاتايولوألا ساسأ ىلع مييقتلاو دصرلا ب عالطضالاو 
 .ةيونانلا ايجولونكتلا لاجم يف

عرش٢٠١١ماع يف و  - ١٧  ،  ، ةثالث ةدعاسمل ةيبيرجت عيراشم يف ، ارسيوس ةموكح نم معدبراتينويلا
يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلب لا نم ةجلاعمل ةيجمانربتاردق ريوطت ىلع لاقتنا ةلحرمب ا اداصتقا رمت  لئاسم 
ينطولا ىوتسملا ىلعةيونانلا ايجولونكتلا سوردلا يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا رظنيسو .  
داوم عضوب ًايلاح راتينويلا موقيو. ٢٠١٢ماع يف ، ةثلاثلا هترود يف عيراشملا هذه نم ةدافتسملا  ةيهيجوت 
 ةيونانلا ايجولونكتلا لاجم يف ةنهارلا ةلاحلل ةكردمةكراشملا نادلبلا نوكت نأ نامضل ةي بيردتو
ةلمتحملاتاءارجإلاو مي يتلا  ، تاهيجوتلاعضو يف عورشل ا لجأ نمو. ينطولا ىوتسملا ىلع اهذاختا نك 

ت ططخم عورشم دعأ ةينطو حمالمل  ،ونانلا ايجولونكتلل  ضر ةي  هيلعقيلعتلل عو لمعلا تاقلح  يف   
 .ةيميلقإلا

داوملل ةمالسلا تارابتعاو ةيحصلاو ةيئيبلا تارابتعالاب صاخلا جمانربلاب قلعتي اميف زرحملا مدقتلا   - ميج
ةع   نصملا ةيونانلا

ةيحصلاو ةيئيبلا تارابتعالا نأشبثوحبلا يف ةريبك دراوم ةعانصلاو تاموكحلا ترمثتسا   - ١٨  
ةعةيونا نلا داوملل ةمالسلا تارابتعاو  جردتيلودلا ديعصلا ىلعو. نصملا ةقيثو يف دوهجلا هذه ،  لدابتل  
ًايونس نيترم ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنماهرشنت راكفألا لماعلاةقرفلا تاعامتجا نم عامتجا لك ةبسانمب    ة 
ةيونانلا داوملاب ةينعملا ةع   ةحاتم راكفألا لدابت قئاثو نم ةقيثوثدحأ و. نصملا  )٤(.يمومعلا ديعصلا ىلع 

ءارجإلوح ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمل ةيسيئرلاجما ربلا دحأرودي و  - ١٩ رابتخا   ق  تاذ ةعوم  سنم
ةيعجرملاةيونانلاداومل ا نم ةددحم تايولوأ ةياعرلا جمانرب مساب فرعيو ،  ةيونانلا داوملا رابتخا ب صاخلا 

ةع  جمانربلافلأتيو. نصملا رصانع ةثالث نم  ةيلاتلا يه   : 
ةع  )أ(  نصملا ةيونانلا داوملا نم ةيليثمت ةعوم  ق : ةمالسلا رابتخا لمعلا اذه سني

صئاصخلل  لداعت ةطقن نيسمخو عستب قلعتي اميف ةيعجرملاةيونانلا داوملا ب ةصاخلا تاءاصقتسالا
يئيبلااهريصمو، تاييدثلل اهتيمسو ،داوملا هذهل ةيئايميكلا - ةيئايزيفلا اهتيمسو  ةيئيبلا،  ةيداملااهتمالس، و    .
ناك٢٠١١سطسغأ /بآ ىتحو ًاوضع ةلود٢٠ وحن ،  باحصأو ءاضعألا ريغ لودلا ضعب ىلإ ةفاضإ،    

دق نيرخآةحلصم  ةفلتخمتاردقب قلعتي اميف جمانربلا اذه يف ةكراشملاب تمزتلا،  تاربخلا عيمجت لجأ نم    
 ؛تارابتخالاليومت و

وتلا ئدابملاو ةع  )ب(  ام عورشملا اذه ثحبي: تارابتخالل ةيهيجنصملا ةيونانلا داوملا  نإ 
مييقتل ةمئالمةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم ىدل  ًايلاح ةدوجوملارابتخ اللةيهيجوتلا ئدابملا تناك  ديدحتو  

، ةيونانلا داومل ل ةيمسلاصئاص خلا ةع   ؛ةديرفلا اهصئاصخلرابتعالا ءاليإ عم نصملا

                                                 
  :ناونعلا ىلع ةحاتم  )٤(

ww.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2011)12&doclanguage=en. 
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ا ة  )ج(  لمعلا اذهثحبي: ةيونانلا داومليمس ةسارد يف ةليدبلا بيلاسألا رود مادختسا    
، ةيونانلا داومل اب ةقلعتملاةليدبلا رابتخال اتايجيتارتس او بيلاسألا ةع  جراخ صحفلا ج كلذ يف امب نصملا 
، ج و يحلا مسجلا  .ةيمسللةيديلقتلا تارابتخ ال انيسحتبةلصتملا لئاسملاو ةيضارتفا ةئيب يف رابتخالا

راطإ يف تذِّفن يتلا تارابتخالل ةلماشلا جئاتنلا نم ةعومجم لوأبيوبت متي  نأ عقوتملا نمو  - ٢٠  
حاتت نأو٢٠١٢ هينوي/ناريزح هاصقأ دعوم يف) ىلوألاةلحر ملا تارابتخا(ةياعر لاجمانرب  ديعصلا ىلع  ، 

ريصق تقوب كلذ دعبيمومعلا قدلا هجو ىلع اهتعيبط نكلوةيناثةلحرم كانه نوكت نأ عقوتملا نمو .   ة ، 
ىلوألا ةلحرملا جئاتن يذغتنأ عقوتملا نمو . ىلوألا ةلحرملايف ةبستكملا ةربخلاو ةزرحملا جئاتنلا ىلع دمتع تس  
جمانربراطإ يف يرجت يتلاىرخ ألالامع ألا ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم  ةعةيونانلا داوملا ةمالس ب صاخلا     .نصملا

لا داوملا عورشم نم ءزجكًايلاح لمعلا يرجيو  - ٢١ ةعةيونان    ، رابتخاللةيهيجوت لائداب ملاو نصملا
هذهو )٥(،تاعرجلا سايقو تانيعلا دادعإ نأشب ةيلوألاةيهيجوت لاتاركذ ملا حيقنت ىلإ يمارلا ةجاح  

 ءوض يف ةيساسأترب تعا ةديدجلا لامعألا  ةياعرلا جمانربنم ةقثبنملا  تامولع ملا نم ديزم رشن ىدلو.  
ةيهيجوتلا ئدابملا نم ديزملا ثيدحت يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم أدب تس ،تارابتخالا نمةدمتسملا 

هيجوت قئاثوعضووأ / وتارابتخالل  .ةديدجةعماج ةي  
ناسين١ يف يمومعلا ديعصلا ىلع تقلطُأو  - ٢٢ نواعتلا ةمظن مل ةعباتتانايب ةدعاق  ٢٠٠٩ ليربأ/ 

ةيونانلا داوملا صختةيمنتلاو  ةع   ملا ريفوت ىلإ فد نصملا ةيئيبلا تارابتعالا لاجم يف ثوحبل ل تامولعو
ثوحبلا كلت ليلحتو ةعةيونانلا داومل ل ةمالسلا تارابتعاو ةيحصلاو  تانايبلا ةدعاق  مدقتو )٦(.نصملا
نعليصافت اهل ططخملاو ةيراجلاو ةزجنملا ثوحبلا   ةيونانلا داوملا ةمالس نأشب  ةع   لوصحلا نكميو . نصملا
ساباهنم تامولعملا ىلع ، داوملا ءامسأ مادخت   ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملاو ةيونانلا
،رابتخالل كانه ناك ٢٠١١سطسغأ /بآ ىتحو. ةددحملا لداعتلاطاقنو  تا ًاعورشم٨٠٠،  ًاجردم   يف  

ريغ تامظنمو نادلبوةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم يف ءاضعأ نادلب نم ةمدقم تانايب لاةدعاق   .اهيفءاضعأ  
عيمجت ىلإ ةيميظنتلا جماربلاو ةيعوطلا تاططخملا نأشب نواعتلل عورشم راطإ يف لمعلا فدهي   - ٢٣

ديدحتلو . ةعنصملا ةيونانلا داوملا ةمالس مييقتل ةيميظنتلا جماربلاو ةينطولا تامولعملا عمج تاططخم ليلحتو
نم ةرتفلا يف ةباقرلل ةعضاخلا ةيونانلا داوملا نع ريرقتو ،تامولعملا عمج تاططخمل ليلحت دعُأ ،تاهاجتالا 

ىلإ ٢٠٠٦ نم ينواعتلا لمعلل زيح ذيفنت مت ،عورشملا اذه نم ءزجكو ،كلذ ىلع ةوالعو  )٧(.٢٠٠٩ 
. تاموكحلا نيب ةينطولا ةيميظنتلا وأ ةيعوطلا جماربلا نأشب اياضقلا ةشقانمو تامولعملا مساقت لجأ
ةيغب ةيونانلا داوملل ةفلتخملا فيراعتلا نأشب لمعلا يد اصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم أدبتسو
  .ةيميظنتلا تايدحتلا ديدحت

رطاخملا مييقت جه   - ٢٤  ن مييقت ىلإ رطاخملا مييقت نأشب نواعتلل عورشم راطإ يف لمعلا فدهيو
مييقت ت ايجهنم نيسحتو زيزعتل صرفلا ديدحتو ،تامولعملا لدابت قيرط نع ةعنصملا ةيونانلا داوملل ةبسنلاب
رطاخم مييقت نع يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم اهتمظن يتلا لمعلا ةقلحل ةجيتنو . رطاخملا

                                                 
  :ناونعلا ىلع ةحاتم  )٥(

www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf?cote=env/jm/mono(2010)25&doclanguage=en. 
 ./http://webnet.oecd.org/NanoMaterials: ناونعلا ىلع ةحاتم  )٦(
  .www.oecd.org/env/nanosafety: يكبشلا عقوملا ىلع حاتم  )٧(
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، اهلكشت يتلا رطاخملا مييقتل ةجرح اياضق نأشب لمعلا رمتسي  )٨(يميظنت قايس يف ةعنصملا ةيونانلا داوملا
  .ةعنصملا ةيونانلا داوملا

اذه زكرت دقو . ضرعتلا نم فيفختلاو ضرعتلا سايق نأشب نواعتلانع عورشم ًاضيأ كانه و  - ٢٥
لدابتت نادلبلا تناكو . ةينهملا طاسوألا يف ةيونانلا داوملل ضرعتلا ىلع ةريبك ةجردب نآلا ىتح عورشملا

رشن متو ،ةينهملا طاسوألا يف ةعنصملا ةيونانلا داوملل ضرعتلاب ةقلعتملا ثوحبلاو تاداشرإلا نع تامولعملا 
ةقلعتملا ةيهيجوتلا ئدابملا نم ةعومجم ةنراقمو رشن ًارخؤم مت ،لاثملا ليبس ىلعو . قئاثولا نم ددع
لمعب مايقلا ررقملا نم ،كلذ ىلع ةوالعو  )٩(.عورشملا نم ءزجك تاربتخملا يف ةيونانلا داوملل ضرعتلاب

قيرط نع ضرعتلا ىلإ ةفاضإل اب ،تاجتنملا قيرط نع ةيونانلا داوملل نيكلهتسملا ضرعت نأشب لبقتسملا يف
  .ةئيبلا

كلذ نم فدهلاو . ةعنصملا ةيونانلا داوملل ًايئيب مادتسملا مادختسالاب ثدحألا عورشملا قلعتيو  - ٢٦
ةيبلسلاو ةيباجيالا راثآلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةعنصملا ةيونانلا داوملا ةايح ةرود بناوجب ةقلعتملا ةفرعملا نيسحت وه 

نم اًءدب (ةفلتخملا ةيمنتلا لحارم يف ةيلمعلا تاقيبطتلاو ،ةحصلاو ةئيبلا ىلع ةيون انلا تايجولونكتلا ضعبل
ماع ةيا ). ةيئاهنلا ةلحرملا ىتح ثوحبلا  ةقلعتملا ةينطولا ةطشنألا نع ريرقت ٢٠١١يف روهمجلل حاتيسو  
  .ةيونانلا ايجولونكتلاو ةايحلا ةرود مييقتب

  ةيونانلا تايافنلا
ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمل عباتلاو تايافنلاو دراوملا ةيجاتنإب ينعملا لما علا قيرفلا شقان  - ٢٧

ءاوضألا ريرقتلا طلسيو . ةيونانلا تايافنلا نع قاطنلا ديدحتل ةقرو عورشم ةريخألا ةرتفلا يف يداصتقالا
ةقلعتملا اياضقلا ضعب ىل إ ةفاضإلاب ،لبقتسملاو رضاحلا يف ةيونانلا تايافنلل ةلمتحملا رداصملا نم ريثك ىلع
لماعلا قيرفلا عم قيسنتلاب لماعلا قيرفلا موقيو . عوضوملاب ةقلعتملا ةيئاضقلا ةيالولاو ةدقعملا فيراعتلاب
نواعتلا ةمظنم تأدب ،هسفن تقولا يفو . لمعلا اذهل ةيلاتلا تاوطخلا نأشب ةعنصملا ةيونانلا داوملاب ينعملا
عورشم قيرط نع ةيونانلا داوملل ضرعتلا مييقتب قلعتت عيراشم قيسن ت يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو

ةيونانلا داوملا نع تاءاصقتسا عيراشملا هذه لمشتو ؛ضرعتلا مييقتو ضرعتلا نم فيفختلا نأشب نواعتلا 
 يف امب ،ةحاتملا تامولعملل ضارعتسا دادعإ ًايلاح يرجيو. تافوفصم يف ةديقملا ةيونانلا داوملاو ةديقملا ريغ

  .ةعنصملا ةيونانلا داوملاب ةصاخلا ةجلاعملاو صلختلا تايجولونكتب قلعتي اميف ،ثوحبلاةطشنأ كلذ 

                                                 
  :يكبشلا عقوملا ىلع حاتم  )٨(

www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf?cote=env/jm/mono(2010)10&doclanguage=en. 
  :يكبشلا عقوملا ىلع حاتم  )٩(

www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf?cote=env/jm/mono(2010)47&doclanguage=en.  
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 قفرملا

  يجيتارتسالا جهنلا قايس يف ةمالسلا ةرادإو ،نيماضملاو ،تاقيبطتلا: ةيونانلا داوملا

  يذيفنت زجوم

دقو . ةحلصملا باحصأ نم ةنامألا اهتقلت تالخدم مدختسيو ،يجيتارتسالا جهنلا ةنامأل ريرقتلا اذه دعُأ
يغنويسو ،فوشاروم ريميدالفو ،سنافالراك جروج عم نواعتلاب رسياف بوب ريرقتلا اذه ةغايصب ماق 

  .وييس
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  يجيتارتسالا جهنلا قايس يف ةمالسلا ةرادإو ،نيماضملاو ،تاقيبطتلا: ةيونانلا داوملا

  يذيفنت زجوم

  ةيفلخ
ةنيعم صئاصخ اهلةيونانلا داوملا اهمادختسا نكمي هنأ ينعي ام وهو،  مت ،ةفلتخم ةديدج تاقيبطت يف    
، . دوقع ةدعل لعفلاب اهضعب قيوست ةيونانلا داوملل ةديدجلا تامادختسالا نع ثوحبلا نم ريثكلا يرجيو
عق وتملا نم نأ الإ ،ةيديلقتلا ةيئايميكلا داوملاب ةنراقم ةياغلل ةريبك تسيل ًايلاح اهجاتنإ ماجحأ نأ نيح يفو

ةجردب جاتنإلا ماجحأ دادزت نأ عقوتملا نمو ،بيرقلا لبقتسملا يف ىرخألا تاقيبطتلا نم ريثك روهظ 
  .مداقلا دقعلا لالخ ةريبك

اهل نوكت دق داوملا هذه نأل ،ًاضيأ ًايدحت لثمت نأ نكمي ةيونانلا داوملل ةنيعملا صئاصخلا هذه نأ ريغ 
مل ،ةلحرملا هذه ىتحو . ةئيبلا وأ ناسنإلا ةحصل ةبسنلاب ةيديلقتلا ةيئايميكلا داوملا نع ةفلتخم نيماضم

تايمسلا ملع يف ةمدختسملا مييقتلا ج   يهو -و ةيكيسالكلا تارابتخالا مادختسا ىدم دعب ررقتي  
ةيونانلا داوملل ةبسنلاب-ةيديلقتلا ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا ةمالسلا ةرادإ تارارقل ةبسنلاب ساسألا    .

لاجوت كلذك    .ا اذه يف ةيثحب جمارب د
ةئشان ةلأسم اهرابتعاب ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلاب ًامامتها يجيتارتسالا جهنلا يلويو 

رارقلا نم ٩ عرفلايف ءاج دقو . ةيئايميكلا ةمالسلاب قلعتي اميف يلودلا رمتؤملل ةيناثلا ةرودلل ءاه - ٢/٤   
زكري ريرقت عضو ىلإ نيرخآلا ةحلصملا باحصأو تاموكحلا وعدي ’’: هنأ ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا

نادلبلاب ةلصلا تاذ اياضقلا صخألاب كلذ يف امب ،ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلا ىلع 
ملا لماعلا قيرفلل ريرقتلا اذه ةحاتإو ،لاقتنا ةلحرمب ا  يف ةيوضعلا حوتف اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا

  .‘‘ةثلاثلا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤمللو لوألا هعامتجا
ةحلصم بحاص١٣نم تالخدم ريرقتلا اذه يف تمهاس دقو . ةوعدلا هذهل ًاذيفنت ريرقتلا اذه دعُأ دقو   .
ةبسنلاب يجيتارتسالا جهنل ل ةيميلقإلا تاعامتجالا يف تمدق يتلا تايصوتلا رابتعالا يف تعضو امك
  .نيعم ططخم ىلإ ًادانتسا ،ريرقتلا نومضمل
  ةمدقم
ةلمتحملا تاقيبطتلا لوانتيو . ةعقوتملا تاروطتلا نعو ،ةيلاحلا ةيقوسلا ةلاحلا نع ةرصتخم ةحمل ريرقتلا مدقي

ةديفملا بناوجلا ًاضيأ لوانتي هنكلو ،ةيكالهتسالاو ةيعانصلا تامادختسالا ضرغل ةعنصملا ةيونانلا داوملل 
ةلحرمب ا   اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف ةلاحلل ًاصاخ ًامامتها يلويو ،ةئيبلاو ةحصلل ةبسنلاب

فقي نيأ حضويو . رطاخملا ةرادإو رطاخملا مييقتب ةقلعتملا فراعملا ةلاح كلذ دعب ريرقتلا لوانتيو. لاقتنا
، )لامعلاب ةقلعتملا بناوجلا كلذ يف امب(ةيرشبلا ةحصلاو ،ةيدا ملا صئاصخلا ديدحتب قلعتي اميف ملعلا
يف نيقيلا مدع بناوج ىلع ًاضيأ ءاوضألا ريرقتلا طلسيو . رطاخملا ةرادإو ،تامولعملا ةرادإو ،ةئيبلاو
ثوحبلا نم ديزملا ءارجإ امزلي يتلاو ملعلا  أشب  .  
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  رطاخملا ةرادإو رطاخملا مييقت
ةلمتحملا ةيئيبلاو ةيحصلا راثآلا نع فراعملا نم ريثكلا حاتي هنأ عوضوملا اذ تملا تاجاتنتسالا نيب نم  ةقلع
لثم قيبطت نكمي  ال ،ىرخأ ةيحان نم ،هنأو ،ةيحان نم اذه ،ضرعتلا تالاحو ةيديلقتلا ةيئايميكلا داوملل
لئاسولا رف وتس ،ةريثك تالاح يف هنأ ريغ. ةيونانلا داوملا ىلع ةرشابم ةروصب اهعيمج فراعملا هذه

داوملا عم لماعتلل ًامئالم ًاساسأ ةيديلقتلا ةيئايميكلا داوملل ةبسنلاب ةمدختسملا رطألاو ةقبطملا ةمراصلا 
ردق ةحاتملا ماكحألا مادختسا يهو عساو قاطن ىلع ةقبطم ةماع ةسايس كانهو . ةعنصملا ةيونانلا

يطوحت ج  ىلع ةلاح لكل مييقت ىلع ببسلا اذهل دامتعالا مت رضاحلا تقولا يفو . عابتاو عاطتسملا
يطوحتلا ءارجإلا مدختسي كلذ دعبو . رطاخملا ريدقت رذعتي امدنع ةيعونلا جئاتنلا مادختسا نيعتيو ،ةدح
بلطتت ،قايسلا اذه يفو . قلقلا وأ نيقيلا مدع نم لوبقم ريغ ىوتسم اهيف رهظي يتلا تالاحلا كلت يف
ا  ال ،ًاصاخ ًامامتها تايافنلا ةرادإب ةقلعتملا اياضقلا اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف اميس
  .لاقتنا ةلحرمب
  تاسايسلا ريرقت

، . ةيونانلا داوملا ةمالس عم لماعتلل ةددحم تاعيرشت رضاحلا تقولا يف دلب يأل دجوت ال هسفن تقولا يفو
ةيونانلا داوملاةيطغتل ،صرحلا نم ًاردق بلطتت يتلاو ،ةمئاقلا تاعيرشتلا مدختست ةدع تمدُق دقو .  

تانايب فئاحص يف ةيونانلا بناوجلا جاردإ لثم ،لضفأ ةروصب ةيونانلا داوملل يدصتلل ةددحم تاحرتقم 
نع تامولعم ريفوتب ةعانصلا مايقو ،ةيونان داوم ىلع ةيوتحملا تاجتنملل يموكح لجس عضوو ،ةمالسلا 

داوملا ةرادإل ةينطولا تانايبلا يف ةيونانلا داوملا ةرادإ نع لصف ةفاضإو ،ةيونانلا داوملل ةلمتحملا رطاخملا 
  .ةيئايميكلا

اذهلو ،بناوجلا هذه يف لضفأ لكشب قمعتلل ثوحبلا نم ديزملا ءارجإ ،اذه عم ،مزلي هنأ حضاولا نمو 
رطاخملاريدقت تايناكمإ يف كلذك قمعتلاو ،ةيونانلا داوملا رطاخم ةرادإل ةبسنلاب تايجهنملا ليدعت نيعتي   .

ةيونانلا داوملا رطاخم ًايلاح ا  رادت يتلا ةقيرطلا دقتنت يندملا عمت    .ا تامظنم نإف ًامومعو
  ةيقالخألاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا لئاسملا

ىدمو ،ةيونانلا ايجولونكتلا لاخدإل ةيقالخألاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا بناوجلا ًاضيأ ريرقتلا شقاني 
  .ةيلودلا ةيموكحلاو ةيلودلا تامظنملا لمعو ،ةيضقلا هذه نأشب ماعلا راوحلا مدقت
  تاردقلا ءانب
اذه يف ددحيو ،ةيونانلا داوملاب قلعتي اميف تاردقلا ءانبو ،بيردتلاو ،ملعتلا اياضق كلذك ريرقتلا لوانت ي
نادلب لا عيمج ىدل نوكت نأ نامض وه رصانعلا هذه دحأو. نافلتخم امهنكلو نيطبارتم نيرصنع ددصلا

يدصتلا يف ا  لضفأ لكشب دعاسمل ةيونانلا تايجولونكتلا مادختسا لجأ نم ثوحب ءارجإ ىلع ةردقلا  
ومنلا ةمدقتملا نادلبلا نإ لوقت يتلا لغاوشلا ىلع ءاوضألا طيلست يرجيو  .ةيعامتجالا تايدحتلل

رطاخملا نم ربكأ ةجرد ب يناعتس ةيمانلا نادلبلا نأو ،ةيونانلا ايجولونكتلا نم ربكأ ةجردب ديفتستس
. ةيونان ةوجف روهظ بنجتل ةلماك ةروصب ةيضقلا هذه ثحب ةرورض ىلإ مامتهالا هجوي اذهلو ،ةلمتحملا
عيمج ىدل نوكت نأ يغبني هنأ وه يناثلا رصنعلاو . ًامدُق ريسلل ةليسوك ةيثحب تاكارش ةماقإ ىلإ انه راشيو
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تارارق ذاختا ىنستي ىتح ةعنصملا ةيونانلا داوملل ةيئيبلاو ةيحصلا ةمالسلا بناوج مييقت ىلع ةردقلا نادلبلا  
بيلاسأب ةقلعتملا مولعلا هيف روطتت يذلا تقولا يف ،ا   ادلب يف داوملا هذه مادختسا نأشب ةلاعفو ةميلس

نادلبلاو ةيمانلا نادلبلل ةبسنلاب لا . ةيونانلا داوملا ةمالس مييقت  ا اذه يف تاردقلا زيزعت يرورضلا نمو
لاقتنا ةلحرمب ا    .كلذ قيقحتل ةمئالملا لئاسولا ةحاتإ يغبنيو. اداصتقا رمت يتلا

  ةيونانلا داوملا ةمالس ةرادإ نأشب تايصوت
  :يجيتارتسالا جهنلا قايس يف اهعضو نكمي لمعلل تاحرتقملا نم ددع ىلإ ريرقتلا يهتني
ةيفافشلا نيسحت لجأ نم ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلاتايجولونكتلا نأشب تامولعملا لدابت ريسيت   - ١  

. بناوج ةدع تامولعملا لدابت لمشي نأ نكميو. رارقلا عنصل لضفأ تايلمع ةحاتإو ةلماشلا
ةرادإلل تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا قيرط نع امبر ،يلي امب ًالثم ىصوي نأ نكمملا نمف 

  :ةكراشملا هتامظنمو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا
ةمالسلا تامولعمل ةيلود‘‘ةيونان ةباوب’’ءا شنإ  -   ؛ 
  ؛ةيراجلا ةيثحبلا ةطشنألا نأشب تامولعملا لدابتل زكرم ءاشنإ  -
  ؛ةيسسؤملاو ةينوناقلاو ةينقتلا تامولعملا مساقتل ةيلآ ءاشنإ  -
 .يجيتارتسالا جهنلا ميلاقأ يف اهقيمعتو يعولا ةدايز ةطشنأ ةلصاوم  -

داوملل ةميلسلا ةرادإلا نع ًايلود اهقيبطت نكمي ةينوناقو ةينقت ةيبي ردتو ةيداشرإ داوم دادعإ  - ٢
ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا قيرط نع امبر ،ةعنصملا ةيونانلا 

  :يلي ام اذه لمشي نأ نكميو. ةكراشملا هتامظنمو
  ؛ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلاتايجولونكتلا ةمالس ةرادإو مييقت نع ةيداشرإ داوم   -
ةمالسلا نع ةمئاقلا ةينطولا جماربلا يف ةيونانلا داوملا ةمالس جامدإ نع ةيداشرإ داوم   -

  ؛ةينطولا تانايبلا ثيدحت كلذ يف امب ،ةيئايميكلا
ةيونانلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا لمشتل ةينطولا ةينوناقلا رطألا عيوطت نع ةيداشرإ داوم   -

  ؛ةعنصملا
 ؛ةيداشرإلا داوملا ىلإ ًادانتسا ةيبيردت داوم  -

  ؛ةيبيردت ةطشنأ  -
  ؛ةيداشرإلا داوملا رابتخال ًاضيأ اهمادختسا نكمي ةيبيرجت عيراشم  -
 .روهمجلل ةيفيقثت داوم  -

لمشت نأ نكميو ،ةعنصملا ةيونانلا داوملاب قلعتت يجيتارتسالا جهنلل ةيميلقإ تايجيتارتسا عضو   - ٣
  .رطاخملا ةرادإو رطاخملا مييقتو ثوحبلاب ةقلعتملا لئاسملا يف نواعتللتابيترت 



SAICM/OEWG.1/12 

12 

ةحصلا ةيامح ىلع ةدئافلاب دوعت يتلا تاقيبطتلاب قلعتي ام ةصاخ ،ايجولونكتلا لقن ريسيت   - ٤
قيقحت لجأ نم ًايلام اهمعد يغبني يتلا تاكارشلا نم ةفلتخم ًاعاونأ اذه لمشي نأ نكميو ،ةئيبلاو 

  :نيب اميف تاكارشلا نوكت نأ نكميو. اهفادهأ
؛ومنلا ةمدقتملا نادلبلاو لاقتنا ةلحرمب ا/و ةيمانلا نادلبلا  -    اداصتقا رمت يتلا نادلبلا وأ
عمت   -  ا تامظنم كلذ يف امب ،ميلقإلا يف وأ دلبلا يف صاخلاو ماعلا عاطقلا تاسسؤم

قيرط نع ًالثم ،ةفلتخم قرطب مهست نأ نكمي ا  ، إ ثيح ،يندملا ةينفلا ةياردلا ريفوت  
  .ةديدج راكفأ ميدقتو ،تاضارعتسا ءارجإو

ةيونانلا تايجولونكتلا نع ةطشنأ لمشي نيعم لمع لاجم ةفاضإب ةيملاعلا لمعلا ةطخ ثيدحت   - ٥
  .ةعنصملا ةيونانلا داوملاو

يف ةلمتحم ليومت تايلآ يأ يف ةيونانلا داوملا ةمالسب ةقلعتملا عيراشملا ليومت ةيناكمإ جاردإ   - ٦
ةمالسلا اياضق عم لماعتلل نادلبلا بهأت نيسحت لجأ نم يجيتارتسالا جهنلل ةعبات لبقتسملا 

  .ةيونان داوم ىلع ةيوتحملا تاجتنملا نم ةريبك ماجحأ قاوسألا ىلإ لصت امدنع
وملاو ةيونانلا تايجولونكتلاب قلعتي اميف ا  - ٧  دا ايلوؤسمو يفارشإلا اهرود ةدايزل ةعانصلا ةوعد

يف امب ،بيردتلا ةطشنأو تامولعملا لدابتو ،ةيعوتلا ةدايز معد يف ةكراشملاو ،ةعنصملا ةيونانلا 
لمعلا اذه لثمل ةيدقن تامهاسم ميدقت قيرط نع ماعلا راوحلا يف كلذكو ،ةيلاملا ةيحانلا نم كلذ 

  .ةيسيئر طورش نود ،يلودلا
ًايملاع قسنملا ماظنلاو ةرطخلا عئاضبلا لقنب ةينع ملاو ةدحتملا ممألل ةعباتلا ءاربخلا ناجل ةيصوت  - ٨

ماظنلا ريياعم ريوطت وأ ليدعتل لمع ةطخ دادعإ عرست نأب اهمسوو ةيئايميكلا داوملا فينصتل 
  .ةعنصملا ةيونانلا داوملا ةمالس عم لماعتلا لجأ نم اهمسوو ةيئايميكلا داوملا فينصتل ًايملاع قسنملا

هجو ىلع ثحبت نأب لزابو ملوهكتسو مادرتور تايقافتا يف فارطألا تارمتؤم ةيصوت  - ٩  
ةعنصملا ةيونانلا داوملا نيماضمو تاقيبطت يف ريكفتلا ) ةيفيكو(ديفملا نم نوكيس له صوصخلا 

  .اهنم يأ ةيالو نمض لخدت نأ نكمي يتلا
، يونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلا بناوج ةفاك نأشب ماعلا راوحلا معد ةلصاوم  - ١٠ ةعنصملا ة

ةشقانمل ،ةحلصملا باحصأ عيمج ةكراشمب ،يملاع رمتؤم وأ ،ةيسارد تاقلح دقع قيرط نع ًالثم 
ىلع ماع مامتهاب ىظحت يتلا ةعنصملا ةيونانلا داوملاب ةقلعتملا اياضقلل يدصتلا يف زرحملا مدقتلا 

  .عساو قاطن

_____________  


