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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) ج (٥دنبلا 

يف ةئشانلاو ةديدجلا لئاسملا : يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت
  تاسايسلا لاجم

  تايصوت عورشم كلذ يف امب ،تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا عورشم نأشب ريرقت

  ةنامألا نم ةركذم

شبًاريرقت ،ةركذملا هذه قفرم يف ،ممعت نأب ةنامألا فرشتت يف ةيئايميكلا داوملا عورشم نأ  
هب نيكراشملا مالعإ ضرغب كلذوتايصوتعورشم كلذ يف امب ،تاجتنملا  ريرقتلا خسنتسأدقو . ،   

يمسر ريرحت نود ا  درو يتلا ةروصلاب.  

                                                 
*  SAICM/OEWG.1/INF/10.  
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 قفرم
    

  
نأشبريرقت لماعلا قيرفلا ىلإمدقم تاجتنملا يف ةدوجوملا ةيئايميكلا داوملا عورشم      

  
  ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل عباتلا ةيوضعلا حوتفملا 

  
  
  

  داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم
  

  ةيئايميكلا داوملا عرف
  

  ٢٠١١ويام /رايأ
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اذه تايوتحم ربعت الو . ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا نأشب تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا راطإ يف عوبطملا اذه دعأ

ةنلعملا ا    .اسايس وأ جمانربلا اذه يف ةكراشملا تامظنملا ءارآ نع ةرورضلاب عوبطملا

نم ةرداصلا تايصوتلل ًاذيفنت ١٩٩٥ماع يف ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا نأشب تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا أشن   
ةيئايميكلا ةمالسلا لاجم يف يلودلا قيسنتلا ةيمنتو نواعتلا قيثوتل١٩٩٢ماع يف ةيمنتلاو ةئيبلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم    .

ةدحتملا ممألا جمانربو ،ةيلودلا لمعلا ةمظنمو )وافلا(ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم يه جمانربلا اذه يف ةكراشملا تامظنملاو   ،
ةدحتملا ممألاةمظنمو ،ةئيبلل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ،ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعمو)ودينويلا(ةيعا نصلا ةيمنتلل    ،، 
يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمويلودلا كنبلاو بقارملا ةفصب يئامنإلا ةدحتملاممألا جمانربعتمتي و .  ضرغلاو .  
وأ نماضتلاب ،ةكراشملا تامظنملا اهذفنت يتلا ةطشنألا و تاسايسلا قيسنت زيزعت وه تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا اذه نم
  .ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ةيامح لجأ نم ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا قيقحتل ،ةدح ىلع لك
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  ةيساسأ تامولعم
ةيامحلو . رشبلا اهعنصي يتلا تاجتنملا مظعم يف ةدوجوم يهف. ةيمويلا انتايح نم يساسأ ءزج ةيئايميكلا داوملا نإ  - ١

ىلع ةعنصملا تاجتنملا يف ةدوجوملا ةيئايميكلا داوملا نأشب ةديفمو ةيفاك تامولعم مساقت نم دب ال ،ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا 
اهمادختساو تاجتنملا لوانتل ةمزاللا تامولعملا نوكت نأ نامضو ةميقلا ةلسلس لفسأ يف كلذكو جاتنإلا ةلسلس دادتما 

بسانملا تقولا يف نيينعملا ةحلصملا باحصأ ىلإ ةلاحمو لوانتملا يفو ةحاتم نومأم وحن ىلع اهنمصلختلاو اهريودت ةداعإو   
ًامادتسمًامادختسا دراوملا مادختساو. تاجتنملا ةايح ةرود ىدم ىلع ةموهفم ةغيصبو هيف ديازتي ملاع يف مهم رمأ    
ةقتشملا داوملل ةنومأملاو ةبسانملا ريودتلاةداعإ تا سرامم فيثكت ةطساوب ةمادتسالا هذه ققحتتو ،ةدرطم ةروصب كالهتسالا  
وحن ىلع اهلوانت ىنستي ثيحب اهريودتةداعإ عمزملا تاجتنملا تايوتحم ةفرعم ضرغلا اذهل مهملا نمو . ةدعبتسملا تاجتنملا نم  

لثمألا ةقيرطلاباهريودتةداعإو نومأم    .  

ًايسيئرًارود نوجتنملا يدؤيو  - ٢ مولعملا كلت عمج يف  ةداعإب نومئاقلاو ةئزجتلا راجت نكمتي نأ يغبنيو ،اهتحاتإو تا  
ةبسانم تايافنلل مريودتلا  رادإو ةرينتسم م  ارايتخا نوكت يك تامولعملا ىلع لوصحلا نم نوكلهتسملاو ةيبلغأ ىخوتتو .  
تاعيرشتلا ممصتو ،ةراضلا ةيئايميكلا داوملا نم تاجتنملا ولخ نامض ًايلاح ةلوذبملا دوهجلا . هاجتالا اذه يف ةبقارملا ريبادتو 
ليبس يف دوهج نم ةحلصملا باحصأ ضعب هلذبي ام مغرو . تاجتنملا ىوتحمب قيقد وحن ىلع مالعإلل ةليلق مظن ثدحتستو

دحلا مامأ تابقعلا دحأ تاجتنملا يف ةدوجوملا ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا يف يلاحلا صقنلا لكشي ،تامولعملا ريفوت 
ةيسيئرلا لماوعلا دحأ نوكي دق ام وهو ،دراوملا يف فرصتلا ةمادتسا ةدايز مامأو ةيئايميكلا داوملا كلتب ةلصتملا رطاخملا نم 

مظنلا عم اهقفاوت ةدايزو تامولعملا مظن براضت بنجتو . ةيفاك ةينواعت تاءارجإب نرتقا ام اذإ ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت يف
  .فيلاكتلا ضفخي نأو ةحلصملا باحصأ عيمج ديفي نأ هنأش نم رمأ ةمئاقلا

ةقلعتملا اهماكحأ يف ،ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا صنتو   - ٣
ىدم ىلع ةيئا يميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا نوكت نأ نامض يف لثمتملا فدهلا اهنم رومأ ىلع ،تامولعملاو فراعملا ةلاحب

ًابسانم ناك امثيح ،تاجتنملا يف ةدوجوملا ةيئايميكلا داوملا لمشي امب ،ا  ةلهسو لوانتملا يفو ةحاتم تامولعم ايح ةرود  ،
اهماكحأ يف ،تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا زربتو )١(.ةحلصملا باحصأ عيمج تاجايتحال ةمئالمو ةيفاكو مادختسالا  
ًاميكحًاريبدت ةيئايميكلا داوملا ريبدت يف ةرادإلا تاودأو تاموكحلا رو د)٢(،ةرادإلاب ةقلعتملا نأ ةيمهأو ا    ايح ةرود ىدم ىلع  

ةاعارم عم ةلءاسملا لفكت نأو ةعماجو ةقسانتمو ةفافشو ةيدجمو ةلاعفو ةلماشو تاعاطقلا ةددعتم تاودألا كلت نوكت 
ا داوملا ةرادإل ةيرورض تاجتنملا يف ةدوجوملا ةيئايميكلا داوملاب ةق لعتملا تامولعملاو فراعملاو. اجايتحاو نادلبلا فورظ

يف راثت ةمهم ةلأسم تاجتنملا يف ةدوجوملا ةيئايميكلا داوملا لثمتو . تاجتنملا ةايح رود ىدم ىلع ةميكح ةرادإ ةيئايميكلا
ا نم ةددحملا تاجايتحالا يوذ ةحلصملا باحصأ نم ةعساو ةفئاط م  و تالا  ةميقلا ةلسلس لخاد تامولعمل ا نم ديدع

  . اهجراخو

 ًامامت ماملإلل ةيفاك ريغ تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا نع تامولعم ريفوت ىلإ ةيمارلا ةيلاحلا تاردقلاو دوهجلاو  - ٤
ارق ذاختال ةيفاك ريغ ا  تار أ امك ،تاجتنملا ةايح ةرود ىدم ىلع ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا لاطت نأ نكمي يتلا رطاخملاب

                                                 
ةرقفلا ،يناثلا قفرملا )SAICM/ICCM.1/7(ىلوألا هترود لامعأ نع ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا ريرقت   )١(  .‘١’)ب(١٥، 
ةرقفلا ،يناثلا قفرملا )SAICM/ICCM.1/7(ىلوألا هترود لامعأ نع ةيئايم يكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا ريرقت  )٢(  ،١٦.  
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عيمج ةكراشمب تايوتسملا لك ىلع ةينواعت تاءارجإ ذاختا دجمو لاعف وحن ىلع اهرسيتو فراعملا ديلوت يضتقيو . ةرينتسم
ةحاتملا دراوملا دودح يفو اهطباوضو ةينطولا تاطلسلا تابلطتملًاقفو ،نيينعملا ةحلصملا باحصأو ةينعملا تاعاطقلا   .  

  ةمدقم
دمتعا ٢٠٠٩ويام /رايأ يف  - ٥ عورشم ذيفنت ىلع قفاوي ًارارق ةيناثلا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملا،   

جهنلل تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا نم )٣()ب( ١٥ةرقفلا ذيفنت زيزعت ماعلا هفده تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا نأشب   
هذه يف رمتؤملا رظني يك ةيلودلا ةينواعتلا تاءارجإلا ة دايز نأشب ةددحم تايصوت ةرولب عورشملا لمشيسو. يجيتارتسالا

رمتؤملا قفاوو . هريسيتو عورشملا ةدايق ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رمتؤملا اعدو. ٢٠١٢ماع يف ةثلاثلا هترود يف تايصوتلا 
  :ةيلاتلا ماهملا ىلع

، اب ةقلعتملا تامولعملا مظن نأشب ةدوجوملا تامولعملا ضارعتساو عمج - لمشي امب تاجتنملا يف ةيئايميكلا داومل
  ؛ةيعانصلا تاسرامملاو ريياعملاو طباوضلا ،رصحلا سيلو ركذلا ليبس ىلع

  ؛تارغثلا ديدحتو نيينعملا ةحلصملا باحصأ عيمج تاجايتحا ءوض يف تامولعملا كلت مييقت -

لصتي اميف ةيئايميكلا داو ملا ةرادإل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت زيزعت تاءارجإ نأشب ةددحم تايصوت ةرولب -
  .اهميدقتو تامولعملا ىلع لوصحلا تايلآو ةددحملا تايولوألا جمد عم ،تامولعملا كلتب

ةيئايميكلا داوملا فينصتل ًايملاع دحوملا ماظنلارابتعالا نيعب ةينواعتلا تاءارجإلا تاحرتقم ذخأت نأب رارقلا ىصوأو   - ٦  
ي امكاهيلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضوو   . ماظنلا اذه راطإ يف دوهجلا راركت بنجتب يصو، 

  هجئاتنو عورشملا ةطشنأ
زكارم ىلإ ًاهجوم ءاصقتسا تاجتنملا يف ةدوجوملا ةيئايميكلا داوملا عورشم نم ةيلوألا قاطنلا ديدحت ةلحرم تلمش  - ٧  

ئاقلا تامولعملا مظن نم ةدمتسملا ةديجلا ةلثمألا ديدحت فد  باحصأ ءارآ ءاقتسا ىلإ ًايعس ،ةميجيتارتسالا جهنلا قيسنت  
نم ةحلصملا باحصأ تاجايتحال لبقملا مييقتلا تايولوأو زيكرت روحمب قلعتي اميف يجيتارتسالا جهنلاب نيينعملا ةحلصملا 

يف جئاتنلا تثح . لوألا ماقملا يف مامتهالاب ىظحت نأ يغبني يتلا ةيولوألا تاذ تاجتنملا تاعاطق ديدحت ىلإو تامولعملا بو
تاذ تاجتنملا تاعاطق نأ ىلع نوكراشملا هيف قفتاو ٢٠٠٩ربمسيد /لوألا نوناك يف دقع قاطنلا ديدحتل عامتجا  
،/تاجتنم: يه ربكألا ةيولوألا ةيانعلا تاجتنمو ،ةيذغألا بيلعتو ءانبلا داومو ،سبالملاو ،تاينورتكلإلاو ،لافطألا بعل  
  .قمعأ ةسارد عوضوم نوكتل ىلوألا ةعبرألا تاعاطقلا ةمئاقلا هذه نم تريتخاو ،ةيصخشلا

                                                 
ةحلصملا باحصأ عيمجل لفك’’) ب (١٥ةرقفلا ،يجيتارتسالا جهنلل تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا   )٣(  ‘ ١’: ي نأ ىلع لمعلا

امبسح ،كلذ يف امب ،ا  لهسيو تاجتنملا لخاد ةدوجوملا ةيئايميكلا داوملا بسانتي ايح ةرود لاوط ةيئايميكلا داوملا نع ةحاتم تامولعم  
ىلع تاريثأتلا ،ةبسانملا تامولعملا عاونأ نمو . ةحلصملا باحصأ عيمج تاجايتحال ةبسانمو ةيفاك نوكت نأو ،اهمادختساو اهيلع لوصحلا

يئاقولا اهريبادتو ةلمتحملا ا  تاغلب تامولعملا هذه رشنت نأ ‘ ٢’و ؛ةيميظنتلا اهحئاولو ةامادختساو ةيتاذ صاوخ نم اهل امو ةئيبلاو رشبلا ةحص
عضوو فينصتلل ًايملاع قسنملا ماظنلا لثم راطخألاب ةصاخلا لاصتالا تايلآو مالعإلا طئاسو نم ،رومأ ةلمج نم ،ةلماكلا ةدافتسالا عم ،ةبسانم  
 ‘‘؛ةيلودلا تاقافتالا نم ةلصلا تاذ ماكحألاو ةيئايميكلا داوملا ىلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا
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ًايملاعًاضرع تمدق ةمئاقلا مظنلا نع ةماع ةحمل تلمش ةيليلحت ةطشنأ عورشملا رشاب ،قاطنلا ديدحت ةلحرم بقعو  - ٨   
تامولعملا كلت نم ةحلصملا باحصأ تاجايتحالًافصوو تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا تامولعم مظنل ريرقت حرتقاو .  
تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا قفدت ءازإ يئانث جعلا ةحمللا  ةجلاعم يئانثلا جهنلا ىخوتيو . عابتا ةما
ةيبلت تامولعملا مييقتو ريسفت ةبوعص ) ب(و جتنملا يف ةدوجوملا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا ةلاحإو ةفرعم تابوعص )أ(
  . ةحلصملا باحصأل ةفلتخملا تاجايتحالل

داوملا نع تامولعم ىلإ ةجاتحملاو تاجتنملا ةميق ةلسلس يف ةكراشملا ةحلصملا باحصأل ةيسيئرلا تائفلا لمشتو   - ٩
تاجتنملا ةايح ةيا/نيعنصملا اهيف ةدوجوملا ةيئايميكلا  يف ةلعافلا تاهجلاو نيكلهتسملاو نيعزوملاو ةئزجتلا راجتو نيجتنملا .
ةحلصملا باحصأ نيب نمًاضيأ ركذيو تاسايسلا عانص تامولعملا ىلإ نيجاتحملاو ةيقيقحلا ةميقلا ةلسلس جراخ نيدوجوملا    

مالعإلا طئاسوو يميداكألاو يثحبلا عمت  تامولعملا عاونأ لمشتو . او ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيموكحلا تالاكولاو
مادختسالا تاميلعتو يئايميكلا ىوتحملاب ةقل عتملا كلتو عبتتلا حيتت يتلا نيجتنملاب ةلصتملا تامولعملا تاجتنملل ةمزاللا
  .نومأم وحن ىلع فيرصتلاو لوانتلاو

يلي امب مايقلا فد  - ١٠  ةفلتخم تاسسؤم ةطساوب تالاح تاسارد تيرجأو:  

تاعاطقلا لخاد تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا لدابتل ةنهارلا ةلاحلل تاضارعتسا ريفوت  -
  ؛ةراتخملا

داوملاب ةقلعتملا تامولعملا نم ةصاخ تاجايتحا نم ةراتخملا تاعاطقلا يف ةحلصملا باحصأ فلتخمل ام ديد حت -
  ؛تارغثلل ليلحت دادعإو عاطقلا يف تامولعملا تاقفدتل حسم ءارجإو تاجتنملا يف ةيئايميكلا

يطخت ىلع دعاست دق يت لا ةنكمملا تاءارجإلا نع ثحبلاو اهيلع لوصحلا/تامولعملا ريفوت يف قئاوعلا ديدحت -
  .قئاوعلا كلت

لوألا نوناك يف تدق  - ١١  تاعاطقلا ءاربخ نيب ةريغص ةرواشم ٢٠١٠ربمسيد /ع تالاحلا تاسارد زاجنإ ةيغبو  
  :يلاتلاك اهفادهأ تناكو نييعاطق ءاربخو دهاعم ةرواشملا تمضو تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا عورشم صوصخب

  ؛تالاحلا تاسارد لامكإ ليبُق دهاعملا اهيلإ تصلخ يتلا ةيعامجلا ثوحبلا جئاتن مساقت -

  ؛تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب قلعتي اميف تاعاطقلا فلتخم نم ءاربخلا فراعمو براجت لدابت -

نم اميسال ،تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا لدابتب لصتي اميف ةساسحلا اياضقلا ديدحت  -
  ؛تانايبلا يمدقم بناج

  .تامولعملا ريفوتو قئاوعلا يطخت ىلع دعاست دق يتلا ةنكمملا تارايخلا وأ ريبادتلا ةشقانم -

ا   - ١٢ وضرعي يتلا ةيئايميكلا داوملا نع تامولعم ريفوت ىلع نوحلي ةيئايميكلا داوملا يعنصم نأ تارواشملا تجتنتساو
ءاقتسا ةيراجتلا تامالعلا باحصأ /نوجتنملا لواحي ،جاتنإلا ةلسلس نم رخآلا فرطلا ىلعو. جاتنإلا ةلسلس لفسأ يف
لدابت نأ ريغ . ةلسلسلا لخاد ىلعأ ءازجأ يف ةلعافلا رصانعلا نم تانوكملاو داوملل يئايميكلا ىوتحملا نع تامولعم
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ىلعو كلذ ىلع ءانبو . اهيلع بلغتلا نيعتي ةلكشم يهو ،جاتنإلا ةلسلس نم نيفرطلا نيذه نيب عطقني ام ةداع تامولعملا
قفدت ءازإ جودزم ج  ام  عابتا ةرواشملا تحرتقا ،تامولعملا نم تاجايتحا نم ةميقلا ةلسلس لفسأ يف ةحلصملا باحصأل

ةيبلت ىلع ىرخأ ةهج نمو ةميقلا ةلسلس ىدم ىلع تامولعملا رفاوت ىلإ ةجاحلا ةيبلت ىلع ةهج نم موقي تامولعملا 
نوكلهتسملا مهيف نمب ةحلصملا باحصأ تاجايتحال ًاقفو تامولعملا ميمصت لالخ نم ةميقلا ةلسلس لفسأ يف تاجايتحالا  

ا ايح ةيا  يف تاجتنملا ةجلاعم يف ةلعافلا تاهجلاو.  

دانتسالاب ،رثكأ وأ يبيرجت عورشمب مايقلا يف لثمتتس ةيباجيإو ةدئاف رثكألا ةلبقملا ةوطخلا نأب ًاضيأ ةرواشملا تدافأو  - ١٣  
ليلق ددع مازتلا يجذومنلا عورشملا اذه يعدتسيسو . تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا عورشم يف نآلا ىتحزجنملا لمعلا ىلإ 

ماظن ةغيصو قاطن ليبق نم لئاسم ةجلاعمل ةيجذومن ةسارد دادعإ نكميو . ةراتخملا تاعاطقلا يف ىربكلا تاكرشلا نم
يتلا مظنلا ديدحتو ؛عساو قاطن ىلع ماظنلا اذه لامعتسا جيورت قئارطو ؛تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب صاخ تامولعم 

نيسحتو يعولا ءاكذإ بيلاسأو ؛مئاقلا ماظنلا ريوطت يف يضملا وأ ديدج تامولعم ماظن ةرولبل ساسأك اهمادختسا نكمي 
نادلبلاو ةيمانلا نادلبلل ةصاخلا تاجايتحالاو ؛لاعف ماظن ثادحتسا ىلع ًاصرح ةحلصملا باحصأ ىدل مهفلا رمت يتل ا 

لاقتنا ةلحرمب ا  ب دراوملا تاعبتو ؛ااداصتقا  اردق ءانبو   .ةحلصملا باحصأ فلتخم ىلإ ةبسنلا 

عورشملل يضارعتسالا ريرقتلا اهيلإ صلخ يتلا ةيسيئرلا جئاتنلا نأشب يفيلوت ريرقت  - ١٤   تالاحلا تاساردو )٤(دعأو  
عورشملاب يضملل تاحرتقم لمشي امب ،ةكرتشملاو ةيساسألا جئا تنلا ديدحت لجأ نم ،يرواشتلا عامتجالاو عبرألا ةيعاطقلا
ًاقالطنا ةكرتشملا طاقنلاو تابقعلاو تارغثلا)٥(،ةيمالعإ ةقيثوك عامتجالا اذه يف حاتملا ،يفيلوتلا ريرقتلا صخليو. ًامدق نم    
تاعاطقلا عيمج يف تاجايتحالا ةدد حملا ةكرتشملا طاقنلا تلمشو. عورشملل يضارعتسالا ريرقتلاو ةعبرألا ةيعاطقلا ريراقتلا

ةيئايميكلا داوملا ةفرعمل جاتنإلا ةلسلس لخاد نيلعافللو ،تارارقلا اوذختي يك جتنملا يممصمل ةمزاللا تامولعملا نم ةسوردملا 
تانوكم ةمالس ةبقارمل نيعزوملاو تاموكحللو ،ا  نع م/ومدختسي يتلا   ايرتشم ءانتقال نيكلهتسمللو ،تاجتنملا ىوتحم

 ، تايافنلا يجلاعملو ،جاتنإلا تايلمع ىلإ ةبسانملا ةقيرطلاب داوملا ةداعإ ىلع نيرداق اونوكيل ريودتلا ةداعإب نيمئاقلاوةيارد  
ميلس لكشباهنم صلختلامهل ىنستيل  ًاراوطأًاضيأ تاعاطقلا ضعب تددحو.   اهيف نوكت ةايحلا ةرود نم ةددحم    

يف قوسلا ىلع ةنميهم تاكرش دوجو يف ىرخأ ةكرتشم لئاسم تلثمتو . ةصاخ ةفصب ةريبك تامولعملا نم تاجايتحالا
ةريبك تارغثًايلاح هيرتعت تامولعملا لدابت نأو ،تامولعملا ريفوت يف مهاسم لماع ينوناقلا ميظنتلا نأ يفو ،تاعاطقلا عيمج  .  

نم ةرتفلا يف تدق   - ١٥  ىلإ ١٦عو راذآ١٨  داوملا عورشم نأشب لمع ةقلح٢٠١١سرام /  يف ةدوجوملا ةيئايميكلا    
ضورع لمعلا ةقلح تنمضتو . يفيلوتلا ريرقتلاو عبرألا تالاحلا تاساردو ةقباسلا تاعامتجالا جئاتن ةشقانمل تاجتنملا

داوملاب ةقلعتملا تامولعملا رفاوت ةدايز ليبس يف ةلوذبملا دوهجلا نأشب نورخآ ةحلصم باحصأو ةيعانصلا رئاودلا ولثمم اهم   دق
هجئاتنو عورشملاب يعولا ءاكذإ ىلع لمعلا ةقلح تدعاس ،كلذ ىلع ةوالعو . اهيلع لوصحلاو تاجتنملا يف ةيئايميكلا

 ، ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلاب نيينعملا ةحلصملا باحصأ نم ةعساو ةحيرش ىدل امهمهف نيسحتو
                                                 

  :رظنأ  )٤(
Kogg & Thidell Chemicals in Products - An overview of existing systems for providing information regarding chemicals in 

products and of stakeholders’ needs for such information- http://www.chem.unep.ch/unepsaicm/cip/default.htm. 
 ‘‘entitled Synthesis of findings under the UNEP-led Project on Information on Chemicals in Products’’نونعملا ريرقتلا   )٥(

داوملاب ةقلعتملا لمعلا ةقلح داقعنا لبق جئاتنلا هذه تردص : ةظحالم. ‘‘SAICM/OEWG.1/INF/5’’ةقيثولا يف يلاحلا لماعلا قيرفلل حاتم 
 . ٢٠١١سرام /راذآ يف تاجتنملا يف ةدوجوملا ةيئايميكلا
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عورشملا ىلع نيرخآلا ةحلصملا باحصأ عالطإ يف ربكأًارود نيرضاحلا تحنمو لمعلا ةقلح نم يساسألا فدهلا لثمتيو .  
عامتجالا اذه لالخ اهميدقت عمزملاو ةينواعتلا تاءارجإلاب ةقلعتملا تايصوتلا يف اهلوانت يغبني يتلا رصانعلا ديدحت يف 

تاشقانم ترادو . ٢٠١٢يف ةثلاثلا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا اهيف رظنيل كلذ دعب اهلامكتساو 
حرتقا ،مومعلا ىلعو . ًامدق ريسلا دنع اهل يدصتلا بجاولا ةيسيئرلا رصانعلاو لئاسملاو لغاوشلا ديدحتل ةيعرف ةقرفأ لخاد
تاشقانملا جئاتن تمدخ . اهيلع لوصحلاو تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا رفاوت نيسحتل ام راطإ عضو  تساو
  )٦(.ةيمالعإ ةقيثوك عامتجالا اذه يف حاتم لمعلا ةقلح ريرقتو. ةحرتقملا ةيصوتلا عورشم دادعإ يف ةقحاللا ةماعلا

  حرتقملا ءارجإلا
ةيلاتل ا رصانعلا شقاني نأ ،رابتعالا نيعب ركذلا ةفنآ لئاسملا ذخأي ذإ ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا دوي دق  - ١٦

دقو . ةثلاثلا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا ىلإ مدقي حرتقم ةيصوت عورشم ضارغأل ةلمتحملا ةطشنألاو
عورشم يف هيلإ راشملا وحنلا ىلع نوددعتم ةحلصم باحصأ اهيف كراشي ةيلمع يف عورشلل رارق دامتعا يف رمتؤملا رظني 

  . تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا قفدت ريسيت لجأ نم هاندأ ةيصوتلا

  ةيصوتلا عورشم
ماع يف ةدوقعملا ةيناثلا هترود يف دمتعا هنأب رّكذي ذإ ًارارق٢٠٠٩  يف ماعلا هفده لثمتي عورشم ذيفنت نأشب )٧(   

تايصوت ةرولب اهنم رومأب موقيسو ،يجيتارتسالا جهنلل تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا نم ) ب (١٥ةرقفلا ذيفنت زيزعت 
  ،٢٠١٢ماع يف اهدقع ررقملا ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا اهيف رظني يك ةيلودلا ةينواعتلا تاءارجإلا نم ديزملا ذاختا نأشب 

باحصأ لوصح ةدايزل يرورض يلودلا نواعتلا رارمتسا نأبرقي ذإو داوملاب ةقلعتملا تامولعملا ىلع ةحلصملا    
يدافت مث نمو قسانتلا نيسحتل ةيرورض ةعيرسلا ةقسنملا تاءارجإلا نأبو ،ا   ايح ةرود دادتما ىلع تاجتنملا يف ةيئايميكلا

باحصأ عي مج ىلع ةدئاعلا دئاوفلا يفو ةمئاقلا مظنلا عم قفاوتلا يف دح ىصقأ ىلإ ةدايزلاو ةيمالعإلا مظنلا نيب براضتلا
،   نيينعملا ةحلصملا

لدابت ريسيت لجأ نم ىرخأ تاهجو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيعانصلا رئاودلاو تاموكحلا تاردابمب بحري ذإو  
،  قطانملا ضعب يف تاجتنملا يف ةدوجوملا ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا

دحملا ماهملا ءادأ يف زرحملا مدقتلاب ريدقتلا عمفرتعي ذإو كلذ يف امب ،عورشملا نم ىلوألا ةلحرملا فادهأ قيقحتل ةد  
ذنم ةدوقعملا تاعامتجالا فلتخم تاجاتنتساو جئاتنو ،يفيلوتلا ريرقتلاو ،تالاحلا تاسارد جئاتنو ،ةيئاصقتسالا ةساردلا 

،   ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا

                                                 
راذآ يف ةدوقعملاو تاجتنملا يف ةدوجوملا ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا لمعلا ةقلح ريرقت  )٦( يف يلاحلا لماعلا قيرفلل حاتم ٢٠١١سرام /   

 .‘‘SAICM/OEWG.1/INF/6’’ةقيثولا 
يناثلا رارقلاSAICM/ICCM.2/15ةقيثولا   )٧(  .ميج ٤/، 
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رشملا ةطشنأ جئاتن يفرظن دقو تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا عورشمب ةقلعتملا ةيلودلا لمعلا ةقلح ةصاخبو عو  
ريسيتل راطإ يف اهجاردإ بجاولاو ةقيثولا هذه قفرم يف ةددحملا رصانعلا تاحرتقم يفو ٢٠١١سرام /راذآ يف ةدوقعملاو  ،

،   تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا قفدت

لجأ نمقفاوي  - ١ نع ةديفملا تامولعملا رفاوت نيسحت ىلإ ةجاحلا ةيبلت ىلع ،ةبسانم ةينواعت تاءارجإ ذاختا ،   
كلت ىلع لوصحلا نيسحت ىلإو ،ا   ايح ةرود دادتما ىلعو دادمإلا ةلسلس يف تاجتنملا يف ةدوجوملا ةيئايميكلا داوملا

لصوتلا يف لثمتملاو يجيتارتسالا جهنلل ماعلا فدهلا قيق حت يف ةمهاسملل تاءارجإلا نم ديزملا ىلإ ةجاحلاب مّلسيو ،تامولعملا
ةيرشبلا ةحصلا ىلع ةريبكلا رارضألا نم دح ىندأ ىلإ للقت قرطب ةيئايميكلا داوملا جاتنإو مادختسا ىلإ ٢٠٢٠ماع لولحب   

  ؛ةئيبلاو

ًانهر ،نوددعتم ةحلصم باحصأ اهيف كراشي ةيلمع ءاسرإ يرورضلا نم نأررقي  - ٢ ا دراوملاب  طانت ،ةحاتمل  
ًانوناق مزلم ريغ راطإ نأشب حرتقم ةغايص ةيالو ا ) راطإلابًاقحال هيلإ راشي تامولعملا ميدقت هيجوتو ريسيت ةماعلا هتياغ )  
فدهلا لثمتيسو . ةحلصملا باحصأ تائف عيمج ىدل اهيلع لوصحلاو اهرفاوتو تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا
ةايح ةرود دادتما ىلع تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا مظن ليعفتو ريوطتو عضو ريسي ت يف راطإلل يسيئرلا

ةحلصملا باحصأ اههجاوي يتلا تابقعلاو تارغثلا زواجتو ديدحتل زجنملا لمعلاو براجتلا ىلع دامتعالا اهنم قرطب ،ةلماك 
  ؛اهميدقت وأ تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا ىلع لوصحلا يف

نأب يصوي  - ٣ و ةيئايميكلا داوملا فينصتلًايملاع دحوملا ماظنلا راطإلا حرتقم يعاري  ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضو  
نأبو اهيلع ًالبقتسم مايقلا ىلع صني نأبوماظنلا كلذ راطإ يف ةلوذبملادوهجلا يف جاودزا يأ ىدافت ي،  تاهيجوت ةغايصب ،   
  ؛راطإلا ذيفنت ىلع ةحلصملا باحصأ ةدعاسمل ةيعاطقو ةماع ةيهيجوت ئدابم وأ

امك ةصاخلا م ىلع ثحي  - ٤  اجايتحاو نييسيئرلا ةحلصملا باحصأ نابسحلا يف حرتقملا راطإلا ذخأي نأ  
ملا لمع ةقلح اهتحرتقا يتلا رصانعلا ةاعارم عم تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا عورشم نم ىلوألا ةلحرملا يف تدد ح ، عورش
  ؛ةيصوتلا هذه قفرم يف درت يتلاو

يف صني نأو ةحلصملا باحصأل ةيسيئرلا تائفلا تايلوؤسمو راودأ راطإلا ددحي نأ ىلع ددشي  - ٥  تقولا 
تاهيجوت ريفوت اهنم قرطب ،ةحلصملا باحصأ تائف نم ةئف لكو عاطق لك تاجايتحا يبلت ةفلتخمو ةنرم جه   ن ىلع هتاذ

ةاعارم عم اهلدابتو اهيلع لوصحلا ةيفيكو اهلقن نكمي يتلا تامولعملا ديدحتب قلعتي اميف ،فييكتلل ةل باقو ةنرم ةيعاطقو ةماع
  ؛رابتعالا نيعب تاروطتلاو زرحملامدقتلاو ةحجانلا براجتلا ذخأو تاسرامملا لضفأ 

ي ينقت لماع قيرف ليكشت نوددعتم ةحلصم باحصأ اهيف كراشي يتلا ةيلمعلا نمضتت نأحرتقي  - ٦ ةمهم ىلوت  
  ؛هتايح ةرود لحارم ىتش يف جتنملاب نيينعملا ةحلصملا باحصأل ةيسيئرلا تائفلل نولثمم هيلإ ىعديو راطإلا حرتقم عضو
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ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا ىلع لوصحلاو ةحلصملا بحاص تاجايتحا راطإلا يعاري نأ ىلع ثحي  - ٧  
تارقفلل ماتلا رابتعالا ءاليإ عم تامولعملا كلت ىلع لوصحلا يف تاسرامملا لضفأ ىلع ةوالع  ١٥و ب )١٥(و) أ( ١٥ 
  )٨(؛يجيتارتسالا جهنلل تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا نم) ج(

ًاضيأثحي  - ٨ ةاعارم عم ،ةيبيرجتلا عيراشملا ذيفنتل ةينواعت تاءارجإ ،راطإلا عضو ءانثأ ،ذخ   ت ت نأ ىلع  
نادلبلا يف عاضوألا ةاعارمو اهلمكأب جتنملا ةايح ةرود دادتما ىلع ةيئايميكلا داوملاب ة قلعتملا تامولعملا نم تاجايتحالا
  ؛رثكأ وأ عاطق يف قيبطتلل راطإلا اذه ةيلباق ىدم تابثإل ةيمانلا

ًاضيأثحي  - ٩ نادلبلاو ةيمانلا نادلبلل ةصاخلا تاجايتحالل مزاللا مامتهالا ءاليإ ىلع   ةلحرمب ا    اداصتقا رمت يتلا
؛ايجولونكتلا ىلإ لوصولا نيسحتو بيردتلاو تاردقلا ءانبو ةيلاملا ةدعاسملا لمشت تاجايتحا يهولاقتنا  ،  

تامظنملاو ،يميلقإلا يداصتقالا لماكتلا تامظنمو ،تاموكحلاو ،ةيراجتلا وأ ةيعانصلا تامظنملا عجشي  - ١٠  
ىلع ةيميداكألا تاسسؤملاو يندملا عمت كحلا ريغ تامظنملاو ،ىرخألا ةيلودلا تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا  ا تامظنمو ةيمو

لمشي ،تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا قفدت ريسيت ىلإ يمارلا راطإلا حرتقم عضو يف طاشنب ةكراشملا 
  ؛)ةيبيرجتلا عيراشملا(يبيرجتلا عورشملا 

موكحلا تامظنملاو تاموكحلا لكو صاخلا عاطقلاثحي  - ١١ عربتت نأ ىلع ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةي  
يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا قفدت ريسيت ىلإ يمارلا راطإلا حرتقم عضو معدل ةينيعلاو ةيلاملاو ةيرشبلا دراوملاب 

  ؛)ةيبيرجتلا عيراشملا(يبيرجتلا عورشملا لمشي ،تاجتنملا 

يبلل ةدحتملا ممألا جمانربوعدي  - ١٢ ميدقت ىلإو ،يلومشو فافشو حتفنم وحن ىلع ةيلمعلا ذيفنت م    عزت ىلإ ةئ
 .ةعبارلا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا هيف رظني يك حرتقملا راطإلا

                                                 
رقفلا ،يناثلا قفرملا)SAICM/ICCM.1/7(ىلوألا هترود لامعأ نع ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا رير قت  )٨( ) أ (١٥تا ، 
 )ج(و) ب(و
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  قفرملا

ةقلعتملا تامولعملا ىلع لوصحلا نيسحت ىلإ يمري راطإ يف اهجاردإل اهثحب نيعتي يتلا رصانعلا 
  اهرفاوتو تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب

ًايعس)٩(،٢٠١١سرام /راذآ يف ةدوقعملاو تاجتنملا يف ةدوجوملا ةيئايميكلا داوملا عورشمب ةقلعتملا لمعلا ةقلحتماق  ىلإ    
رظن رصانعلاديدحتب ،ةينواعتلا تاءارجإلاب ةقلعتملا تايصوتلا اهلوانتتس يتلا رصانعلا ةرولب يف لثمتملا اهفده قيقحت   يل ةيلاتلا  

لكشي ال نيح يفو . اهرفاوتو تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا ىلع لوصحلا نيسحتل راطإ عضو دنع اهيف
ًاضوافتمًاصن صنلا اذه ريراقت ىلإ ريبك دح ىلإ دانتسالاب لمعلا ةقلح اهيلإ تصلخ يتلا ةماعلا ةجيتنلا لثمي هنإف هنأشب    
  .ةيعرفلا ةقرفألا تاشقانم
ًايشمت هتعيبطب مزلم ريغ نوكي نأوًاماع راطإلا نوكي نأ نكميو ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا عم    .

هذهل ةفلتخملا تاجايتحالا ةيبلتل ةمزاللا ةنورملا حيتي نأو ةددحم تاجتنم تاعاطق يف ةزجنملا ةطشنألا راطإلا زفحي نأ نكميو 
  .تاعاطقلا

  :ةيلاتلا رصانعلا راطإلا ددحي نأ نكميو

ا  )أ (  ايلوؤسمو ةحلصملا باحصأل ةيسيئرلا تائفلا راودأ

 لقنت نأ نكمي يتلا ةيفيكلاو نيفلتخم ةحلصم باحصأ ىلإ اهلقن نكمي يتلا تامولعملاب ةقلعتملا ئدابملا ا   )ب (

 تاسرامملا لضفأل ةمئاقلا براجتلا ىلإ دانتسالا  )ج (

يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملاب ةطبترملا تاسرامملا لضفأل ةيسيئرلا رصانعلل ليل حت ىلإ راطإلا عضو دنتسي دقو
ءانبلا داومو تاينورتكلإلاو لافطألا بعل نأشب تزجنأ يتلا ةيعاطقلا تالاحلا تاساردب دشرتسي نأو ،تاجتنملا 

تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا ت امولعملا ريفوت مظن نع ةماع ةحمل’’: ناونعب تردص ةقيثوبو ،تاجوسنملاو
لمعلا ةقلح لالخ ةحلصملا باحصأ يلثمم عيمج نم ةمدقملا ضورعلابو ‘‘تامولعملا هذه نم ةحلصملا باحصأ تاجايتحاو  ،
امتجالاو لمعلا ةقلح تاجاتنتسا ىلإًاضيأ دنتسي نأ نكميو. ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تامولعملاب ةصاخلا ةيلودلا تاع  
  .عورشملا ةغايص ءانثأ ةدوقعملا ىرخألا

ةيمهأب فرتعي نزاوتم ج   عابتاب اهتيبلتو ،تامولعملا نم ةحلصملا باحصأ تاجايتحاب رارقإلا يغبني ،راطإلا ةرولب لالخو
  .هتاذ نآلا يف همرتحيو ةيرسلا ةيراجتلا تامولعملا ةيامحو ةيركفلا ةيكلملا أدبم

                                                 
يلاحلا لماعلا قيرفلل حاتم ٢٠١١سرام /راذآ يف ةدوقعملاو تاجتنملا يف ةدوجوملا ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا لمعلا ةقلح ريرقت   )٩( يف  

 .‘‘SAICM/OEWG.1/INF/6’’ةقيثولا 
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  :ةيلاتلا لئاسملا ةاعارم راطإلا عضو دنع يغبنيو

ليبس ىلع يأ ،ةحلصملا باحصأ تاجايتحال ةيبلت اهميدقت نكمي يتلا تامولعملا ددحت يتلا ئدابملا عضو   ) أ(
 .خلا ،اهلوانت بجاولا تامولعملا عاونأو ةيئايميكلا داوملا ديدحت لاثملا

 :مهغالبإو ةحلصملا باحصأ فلتخمل تامولعملا ريفوت ا  ) ب(

ةدمتسملا تاسرامملا لضفأ اهيف امب تامولعملا لدابتل ةديدجلا بيلاسألاب قلعتت ةينقت تابلطتم عضو -  
،  ةمئاقلا بيلاسألا نم

 اهمادختسا ىلع ثحلاو اهلوبق عيسوت لجأ نم تامولعملا لدابتل ةمئاقلا بيلاسألا زيزعت -

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

؛حاجنلا نامضو نيرخآلا ةحلصملا باحصأو ةيعانصلا رئاودلا معد بسك ىلإ ةيمار تاءارجإ ذيفنت   ) د(
قفدت نيسحت دئاوف ىلع ءوضلا طلس ‘‘ةيلمع تالاح’’يف ةلمتحملا ةطشنألا دحأ لثمتي نأ نكميو  ت 

 ةميقلا ةلسلس يف ةيسيئرلا ةلعافلا رصانعلا ىلإ ةبسنلاب ةفاضملا هتميقو تامولعملا

ةينقتلا ةدعاسملاو تاردقلا ءانبو دومجلا ةفلكتب قلعتي اميف ،هزاجنإ يراجلاو ،زجنملا لمعلا ىلع دامتعالا   )ه(
لاقتنا ةلحرمب انادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ةدئافل ةيلاملاو   مييقت ىلع تاموكحلا ةدعاسمل اداصتقا رمت يتلا  ،

 تامولعملا مظنب ةلصتملا دئاوفلاو فيلاكتلا

ةطسوتمو ةريغصلا تاكرشلاو مظنملا ريغ داصتقالاو تاموكحلا ىدل ةصاخبو ،ةمئاقلا مظنلاب يعو لا ءاكذإ  ) و(
 مظنلا هذه ذيفنتب ةليفكلا تاردقلا زيزعتو ،روهمجلاو مجحلا

 اهتجلاعمو ةيرسلا ةيراجتلا تامولعملا فيرعت ةيفيك ثحب  ) ز(

ةيلاتلا طاقنلا ىلعًالثم زيكرتلاو ركذلا ةفنآ لئاسملا ثحب ةيناكمإو ةيهيجوت قئاثو ةغايص  ) ح(  : 

  ةحجانلا مظنلاو ةدافتسملا سوردلا اهيف امب تاسرامملا لضفأ  ‘١’

  ةدحوملا تاغللا مادختسا  ‘٢’

  فراعملا لقن  ‘٣’

نم ١٦ةرقفلا عم قفاوتت ةيتاسايس ةيهيجوت ئدابم   ‘٤’ جهنلل تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتس الا 
ايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلليجيتارتسالا   ةيئ 

ةيميظنتلاتاودألا نأشب تاحرتقم  ‘٥’  .  
_____________  


