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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   *  

يف ةئشانلاو ةديدجلا لئاسملا    :يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت
  تاسايسلا لاجم

تاسايسلا لاجم يف ةئشانلا ةديدجلا اياضقلاحيشرت    ةماعلا 

  ةنامألا نم ةركذم

  يذيفنت زجوم
) ي (٢٤ةرقفلا يف ةضورعملا ،ةيئايميكلا د اوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا فئاظو ىدحإ لثمتت  - ١
 زيكرت يف ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا نم

قفاوت نيوكتو اهروهظ دنع ةئشانلا تاسايسلا اياضق نأشب ةمئالم لامعأب مايقلا ىلإ ةوعدلاو مامتهالا 
  .ينواعتلا لمعلا تايولوأ نأشب ءارآ
ىلإ ١١نم ةرتفلا يف فينج يف ةدوقعملا ةيناثلا هترود يف ،رمتؤملا دمتعاو   - ٢ رايأ١٥  ، ٢٠٠٩ويام / 

ةئشانلا ةماعلا تاسايسلا اياضق نأشب٢/٤رارقلا  اياضق لايف رظنلل قئارط رارقلا كلذ قفرم ضرعيو .  
عضوو اهريسيتب ةنامأل  اموقتسو ةفافشو ةحوتفم ةيلمعلا هذه نوكتسو. تاسايسلالاجم يف ةئشانلا 

ةحلصملا باحصأ عيمج ةكراشملتابيترتلا  .  
نواعتلا امه : ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا امهيف رظنيل نيتيضق حيشرت مت ،هالعأ روكذملا ءارجإلل ًاقفوو  - ٣

ال ةببسملاةيئايميكلا داوملاب لصتي اميف لمعلاو مهفلاو يعولا معد يف يلودلا  ؛ءامصلا دد غلا تابارطض
وحنلا ىلع نيتيضقلا نيتاه ددصب ةحرتقملا تاءارجإلا صيخلت نكميو . ًايئيب ةتباثلا ةينالديصلا تاثولملاو
  :يلاتلا
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ِِِبسملاةيئايميكلا داوملا ددص يف لمعلاو مهفلاو يعولا معدل يلودلا نواعتلا  )أ( ةب  
  :ءامصلا ددغلا تابارطضال

و تاسايسلايعناصل ةيبط ءاربخ ةروشمو ةثيدح تامولعم ريفوت  ‘١’ نم مهريغ  
ةلمتحملا ريبادتلا نييعت يف م دعاسمل ةيئايميكلا داوملا رطاخم ةرادإ نع نيلوؤسملا 
تابارطضال ةبب سملا ةيئايميكلا داوملل ضرعتلا ليلقت يف مهاست نأ نكمي يتلا

؛ريبادتلا هذ  ةيصوتلاو اهراثآ ليلقتو ءامصلا ددغلا  
  ؛لصاوتلاو تامولعملا لدابت ليهستو يعولا ةدايز  ‘٢’
رمت  يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف ةصاخو ،تاردقلا ءانبل يلودلا معدلا ريفوت  ‘٣’

لاقتنا ةلحرمب ا  ةببسملا ةيئايميكلا داوملاب ةلصتملا اياضقلا مييقتل  اداصتقا
  ؛ءامصلا ددغلا تابارطضال

نيل صتملا نم مهريغو رطاخملا يريدمو ءاملعلا نم ةيلود ةكبش ءاشنإ  ‘٤’
ءامصلا ددغلا تابارطضال ةببسملا ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا اياضقلاب ديدحتلاب  

معدلا ريفوتو تاشقانملل تايدتنم ةماقإو تامولعملا لدابت ليهست لجأ نم 
تاءارجإ ىلإ ثاحبألا جئاتن ةمجرت نأشب ةروشملا ميدقت و ثاحبألا يف لدابتملا
  ؛ةيئايميكلا داوملا هذه ةحفاكمل ةيلمع

  :ًايئيب ةتباثلا ةينالديصلا تاثولملا  )ب(
ةنامألا موقت يتلا تامولعملا لدابت اةفيظو قيرط نع تامولعملا رشن   ‘١’  ريغ وأ 

؛تايلآلا نمكلذ    
’٢‘  ، ةهجوم تاءارجإ ذاختال تابلط لمشت نأ نكمي رمتؤملا ىلإ تايصوت ميدقت  

باحصأو ةيملعلا تائيهلاو تاموكحلاو ةيلودلا تامظنملا ةرادإ سلاجم ىلإ 
؛صاخلا عاطقلاو يندملا عمت    ا نم ةحلصملا

تارودلا نيب لمعلا قيرط نع كلذ يف امب ،رمتؤملا ةياعرب ةعباتملا لامعأ ءدب   ‘٣’
يلمعلا بيردتلا تاقلحو تاعامتجالا قايس يف يميلقإلا ديعصلا ىلع 

 د، عب نع تارمتؤملاو تنرتنإلا قيرط نع تارواشملاو ةيبيردتلا تارودلاو
  ؛ىرخألا تايلآلا وأ ةنامألا وأ ةيعرفلا تائيهلا لامعأو

ملا عمت  ‘٤’  عاطقلاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو يند او تاموكحلا عيجشت
تاكارشلا وأ ةيلودلا ةطشنألا نأشب ةددحم تادهعت يف لوخدلا ىلع صاخلا 

  ؛لاثملا ليبس ىلع
ةيجيتارتسالاو ةيملاعلا لمع لاةطخب اهلاصتا ىدم يف ،ءاضتقالا بسح ،رظنلا   ‘٥’

  .تاردقلا ءانبل ىرخأ ةيلآ يأ وأ تاسايسلل ةعماجلا
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  ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بناج نم ةلمتحملا تاءارجإلا
نم ةيضق لك حرتق   - ٤ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا اهيف رُظنيلنيتيضقلانيتاه ت  رابتعالا يف ًاذخآ  
، نآلا ةئشانلا اي اضقلا نأشب ةيراجلا لامعألا لمعلا اذه لامكتسا ةرورضو ةماعلا تاسايسلا لاجم يف
يف ةيضقلا ةيمهأو ةنامأللًايلاح ةرفوتملا ةدودحملا دراوملا ةاعارمو زارحإ  فده    ٢٠٢٠ماع لولحب لصوتلا  

ةحص ى لع دح ىندأ ىلإ ةريبكلا ةراضلا راثآلا ليلقت ىلإ يدؤت قرطب ةيئايميكلاداوملا جاتنإو لامعتسا ىلإ 
  : ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بغري دقو. ةئيبلاو ناسنإلا

 امهنملك نأشب ةلمتحملا ةينواعتلا تاءارجإلا يف رظني نأو نيتيضقلا ضرعتسي نأ   )أ(
  ؛ءاضتقالا بسح

تقؤملا لامعألا لودج يف ًاعم امهجاردإوأ نيتيضق لا نيتاه ىدحإ جاردإ حرتقي نأ  )ب(    
  ؛رمتؤملل يلخادلا ماظنلل ًاقفو رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلل

ةرودلا لامعأ لودج يف اهجاردإ متي ةيضق يأل ًاصخلم دع   )ج(    ت نأ ةنامألا نم بلطي نأ
حوتفملا لماعلا قيرفلا نع ردصت تايصوت يأ ةاعارم عمو حارتقالا ةمدقمةهجلا عم نواعتلاب ةثلاثلا   

  .ةيوضعلا
 سمتلي نأ ةيضقلا حرتقمل نكمي هالعأ روكذملا وحنلا ىلع ةحشرم ةيضق يأ جاردإ مدع ةلاح يف  - ٥
  : كلذ يف امب ،ةيضقلا هذه ىلع هابتنالا زيكرتل ىرخأ ًالبس

؛ةنامألا ا  )أ(  موقت يتلا تامولعملا لدابت ةفيظو لالخ نم ةيضقلا نع تامولعملا رشن  
رط نع تارواشملا وأ ةيبيردتلا تاقلحلا يف تاعوضوملا دحأكةيضقلا جاردإ  )ب( قي  

  ؛تنرتنإلا
؛ةيميلقإلا تاعامتجالا يف ةيضقلا ةشقانمل ةيميلقإلا تاعوم  )ج(    ا عيجشت
ةيالوب نوعتمتي نيذلا ةحلصملا باحصأ دحأ ىلإ وأ ىرخأ تايدتنم ىلإ ةيضقلا ةلاحإ   )د(

  ؛ةيضقلا هذه يف رظنلل عوضوملاب ةلص تاذ
  ؛يجيتارتسالا جهنلا يف نيكراشملل ةلمتحملا تايولوألا ىدحإ اهرابتعاب ةيضقلا زاربإ  )ه(
نكميو حارتقالاب نرتقي ليومت يأب يجيتارتسالا جهنلا يف نيكراشملا جاردإ ةلافك   )و(

نم كلذ ريغ وأ ةيئانثلا عيراشملا وأ تارودلا نيبةيراجلا لامعألل هريفوت    .صرفلا 
  ةيفلخلا  -  ًالوأ

ىلإ ١١نم فينج يف ةدوقعملا ةيئايميكلا د اوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا يف  - ٦  ١٥ 
ماع قافتا ىلإ لصوتلا مت ،٢٠٠٩ويام /رايأ ةماعلا ةسايسلا اياضق ضارعتساو حيشرتل ذخت    ي ءارجإ يأ نأب

هذه عم لماعتلا ةقيرط حوضوب ددحي نأ يغبنيو ًافافشو ًاحوتفم نوكي نأ يغبني ا   ايولوأ ديدحتو ةئشانلا
ةحرتقملا ةينواعتلا تاءارجإلاواهتيولوأ ديدحتواهضارعتساو اهحيشر ت كلذ يف امب ،اياضقلا ا  أشب  .  
رارقلا اذه قفرم ضرعيو ،ةئشانلا ةماعلا تاسايسلا اياضق نأشب ٢/٤رارقلا رمتؤملا دمتعاو   - ٧  

نأ يغبني ةعباتملا ةيلمع نأ ىلع ديكأتلا عمةماعلا تاسايسلا لاجميف ةئشانلا اياضق لايف رظنلل قئارط   ، 
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. ةحلصملا باحصأ عيمج ةكراشمل تابيترت عضوو اهريسيتب ةنامألا موقت نأو ،ةفافشو ةحوتفم نوكت
رشنو يلوأ ضارعتسا ءارجإو ةيلوألا تامولعملا ميدقتو اياضقلا حيشرتل ةوعد هيجوت ىلع ةيلمعلا يوطنتو 

جاردإب رمألا ةيا  لودج يف ةراتخملا اياضقلا يف مايقلا مث ،تاحيشرتلا ةيولوأ ديدحتو ةمدقملا تانايبلا  
  .رمتؤملل تقؤملا لامعألا

ةحشرملا ةئشانلا ةماعلا ةسايسلا اياضق يف رظنلاةيلمع  - ًايناث    
ةرود يف ةلحرم يأب لصتت ةيضق يه ةماعلا تاسايسلا لاجم يف ةئشان ةيضق يأ نأ رمتؤملا ربتعي  - ٨  

مل ا ،ًالوأ مستتيتلا ةيئايميكلا داوملا ةايح   أب ،عضوم نكت  ةيفاكلا ةجلاعملا وأ ماعلا فارتعالا تأشن وأ    
مستتو ،ةيملعلا تامولعملا نميلاحلاىوتسملا نع  ًايناث،  ةحص ىلع ةريبك ةراض ًاراثآ دلوت دق ا ،   أب  

  .ةئيبلا وأ/و ناسنإلا
اهيف رُظنتس يتلا رمتؤملا ةرود لبق ةماعلا تاسايسلا لاجم يف ةديدجلا ةئشانلا اياضق لاميدقت بجيو   - ٩

لقألا ىلع ًارهش١٨ةرتفب  وه رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا اهيف رُظنتل اياضقلا حيشرتل يئاهنلا دعوملا ناك و.  
يناثلا نيرشت٣٠ بابسأ ةيضقلا حيشرت معدل ةمدقملا ةيلوألا تامولعملا تبثت نأ يغبنيو . ٢٠١٠ربمفون / 

زارحإل ةحرتقملا تاءارجإلل ًافصو ًاضيأ لمشت نأ يغبنيو ،ةماعلا تاسايسلا لاجم يفةئشان ةيضق اهرابتعا   
ةيضقلا نأشب م  ةرقفلا يف راش . دقت ا٢/٤رارقلا قفرم نم ) ب (٤يو راشملا ةلمتحملا تاءارجإلاب  .  
ةئشانلا اياضقلا حيشرتل لمعتسي ًانايبتساو حيشرتلا ةيلمع ليصافتنمضتي ًاداشرإ ةنامألا تدعأو   - ١٠  
  .ةئشانلا اياضقلل هرظن يف رمتؤملا اهعبتي يتلا تاوطخلل ًاماع ًاضارعتساو ةماعلا تاسايسلا لاجم يف

لمكتسي نأ ةيضقلا حرتقم ىلع ن ةيضق ةيمست دنعو  - ١١  يعتي ةماعلا تاسايسلا لاجم يف ةئشان  
  :يلي ام كلذ لمشيو. ٢/٤رارقلا قفرم نم ) ب( ٢ةرقفلا يف ةروكذملا ريياعملا لمشي ًانايبتسا 

ةحص ىلع ا ةلكشملا مجح  )أ(  اريثأتو ةيناكسلا حئارشلا ةاعارم عم ةئيبلاو ىلعو ناسنإلا   
ُ ؛ضرعتلاوةيمسلا تانايب يف تارغث يأو ةضرعملا    

لصتت فيكو يلودلا ىوتسملا ىلع اميس  الو ىرخألا تائيهلا يف ةيضقلا ةجلاعمىدم   )ب(
لمعلا اذ  هل ًاجاودزالكشت ال وأ هلمكتست وأ   ؛ 
  ؛ةيضقلا هذه مهف يف ةظحالملا تارغثلاو ةرفاوتملا فراعملا  )ج(
؛ب  )د(    عشت نم ةيضقلا هذه هب مستت ام ىدم
ةيضقلا هذه يف ةذختُملا تاءارجإلا نم ةعقوتملاجئاتنلا مجح نع تامولعملا  )ه(  .  

  ةماعلا تاسايسلا لاجم يف ةئشانلا ةديدجلا اياضق لا حيشرت  - ًاثلاث
١٢ -  يف  ةديدجلا ةئشانلا اياضقلانم امهرابتعاب ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا امهيف رُظنيل ناتيضق تحش ر
  :ةماعلا تاسايسلا لاجم

تابارطضال ةبِبسملاةيئايميكلا داو ملانأشب لمعلاو مهفلاو يعولا معدل يلودلا نواعتلا   )أ(  
ءامصلا دد   يف داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعشل عباتلا ةيئايميكلا داوملا عرف ةلأسملا هذه حشرو(غلا  

  ؛)ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
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  ).ةئيبلا لجأ نم ءابطألل ةيلودلا ةيعمجلا اهتحشرو(ًايئيب ةتباثلا ةينالديصلا تاثول ملا  )ب(
رابتعا بابسأ هيف تضرعو اهتحشر يتلا ةيضقلا نأشب ًانايبتسا ةحرتقم ةهج لك تلمكتساو  - ١٣  

ىر تفيك حضوي ةيضق لكل ًاريصق ًافصو نايبتسالا لمشيو . ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةئشان ةيضق ةيضقلا
 تامولعم رفويو ،ةماعلا تاسايسلا لاجم يف ةئشانلا اياضقلا فيرعتب يفت ةيضقلا نأ حيشرتلا حارتقا ةهج

 فد  ةرقفلا يف ةضورعملا ريياعملا ساسأ ىلع ةيضقلا مييقت ليهست ىلإ . ٢/٤رارقلا قف رم نم) ب( ٢ 
يف اهيف رظنلا متيل ،تاءارجإلا هذه تارايخ وأ ،ةحرتقملا ةينواعتلا تاءارجإلا ًاضيأ ةركذم لك فصتو 

جلاع يذلا يقطنملا ساسألا كلذ يف امب ،ةحشرملا ةئشانلا ةيضقلا نأشب لمعلا ةلصاوم قايس  ت فيك حضو ي 
  .ةحشرملا ةيضقلا ةحرتقملا تاءارجإلا

امألا تدكأتو  - ١٤ ُملا ريياعملاو فيرعتلا يهاضتاحيشرتلا نأ نم ةن  ىلإ ةوعد تلسرأ و اهيلع قفت ت
لبق تاحيشرتلا ىلع م ةحلصملا باحصأ   ناسين٣٠اقيلعت ميدقتل يجيتارتسالا جهنلا يف . ٢٠١١ليربأ / 

ةمظنم نمو ) ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو كيسكملاو رقشغدم(تاموكح ثالث نم تاقيلعت تدروو 
ءاضقلل ةيلودلا ةكبشلا(ةدحاو ةيموكح ريغ ةمظنم نمو ) ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم(ةدحاو ةيموكح ةيلود   

ةكبش يف يجيتارتسالا جهنلا عقوم ىلع ترشنو ،)ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىلع  ىلع تنرتنإلا 
  . www.saicm.org:ناونعلا

ا ددتابارطضال ةبِبسملا ةيئايميكلا داوملاب قلعتي اميفو  - ١٥  غلا ةدراولا تاقيلعتلا تلمش ،ءامصل  
  :ةيلاتلا تاحارتقالا

،   )أ( لعفلاب ةدوجوملا ةطشنألا جئاتن نمضتيل حرتقملا ينواعتلا لمعلا حيقنت يغبني
؛ثاحبألامعد لكايهو ةيلاملاو ةيميظنتلا لكايهلا يف ةديجلا ةلثمألا لدابتو ثدحألا ةيملعلا تافاشتكالاو    

  ؛تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالاو حارتقالا نيب ةلص ةماقإ نكمي  )ب(
حيضوتل لافطألا فعض ضرعت ىلع اهرثأو ةلكشملا مجح نيسحت رمألا بلطتي   )ج(

  ؛ربكأ ةقدب لافطألا فعض صئاصخ
تاب ِبسم نأشب ةيملعلا تاروطتلا رخآل يملاعلا مييقتلا ثيدحت يف رظنلا يغبني  )د(

ءاربخ قيرف اهدعأ يتلا ءامصلا دد تابارطضا  غلا ، مساب  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم  
ئيبلا اياضقلاو،)ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةدايقب(ناسنإلا ةحص اياضق نع ةثيدحلا تامولعملا نمضتتل  ة ي 

ناتمظنملاكرتشتو(ضرعتلا نع تامولعملاو ) ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةدايقب( لمعلا اذه ةدايق يف   .(  
  :ةيلاتلا تاحارتقالا ةدراولا تاقيلعتلا تلمش ًايئيب ةتباثلا ةينالديصلا تاثولملاب قلعتي اميفو  - ١٦

؛ةماعلا تاسايسلا لاجم يف ةئشان ةيضق اهرابتعاب ةيضقلا هذهجاردإ يغبني  )أ(    
ءاليإو ةيئيبلا طئاسولا يف ةينالديصلا داوملا هذه ث ودح تايوتسم ىلإ رظنلا ءاليإ يغبني  )ب(

علا ضعبلرظنلا ضرعتو ط يلاخملل ضرعتلل ةيمكارتلا راثآلا لثم(حارتقالا اهشقان يتلا ةرهش لقألا لماو  
  ؛عاطقنا نود ةساسحلا وأ ةفيعضلا ناكسلا تاعومجم

  ؛ةيملاعلا لمعلا ةطخ ىلإ ةطشنأ ةفاضإل ةمزاللا ةلصفنملا ةيلمعللمامتهالا ءاليإ يغبني   )ج(
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 ٢٠١١ماع يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نع رداصل ا ينقتلا ريرقتلا ىلإ رظنلا ءاليإ يغبني  )د(
  .برشلا هايم يف تاينالديصلا نأشب

رمتؤملا مايقل اهمعد نع امهادحإ تبرعأف ،ًامومع نيحارتقالا ىلع ناتموكح تقلعو  - ١٧ ةلصاومب  
تقولا يف ةدودحم دراوملا نأل ًارظن ،ربكأ ةجردب مئالملا نم نوكيس هنأ ىلإ ىرخألا تعدو ،رظنلا 

ةئشانلا ةماعلا تاسايسلا اياضق نأشب ةيراجلا لامعألا لامكتساو رارمتسا ىلع زيكرتلا متي نأ ،ر ضاحلا
  .ةديدج اياضق يف لوخدلا نع

ناتهجلا تضرعتساو  - ١٨ كذم اتحقنو تاقيلعتلانيحارتقالا اتمدقم  امار  ءاضتقالا بسح شقانو .  
لالخ تدق قإلا تاعامتجالا ءانثأ نيتحشرملا نيتيضقلا ةحلصملا باحصأ  ع يتلا يجيتارتسالا جهنلل ةيميل

تاعامتجاو ايقيرفأ تاعامتجا يف نيتيضقلا دييأت متو ٢٠١١ماع  . يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ، 
ءانثأ مه ِظُفحت نع ةيقرشلاو ىطسولا ابوروأل ةيميلقإلا تاعامتجالا يف ةحلصملا باحصأ برعأو

و ،ىرخألاةمتهملا تاهجلاعم تاشقانملا    ي ال م  أدبملا ةيحان نم نيتيضقلا ةشقانم نوضراع إ اولاق مهنكل
دد   غلا تابارطضال ةببسملا ةيئايميكلا داوملا نأ اوظحالو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل لوألا عامتجالا يف

قلقلا ريث  ةماعل ا تاسايسلا اياضق نأشب ةعباتملا لامعأل ةيولوألا ءاطعإ يغبني هنإ ضعبلا لاقو. ت ءامصلا
وه ةئشانلا ةماعلا تاسايسلا اياضق يف رظنلا نأ ىلإ ريشأو . ةيناثلا هترود يف رمتؤملا اهنيع يتلا عبرألا ةئشانلا

ًارظن صرحب اهرايتخا يغبني ةديدجلا ةئشانلا اياضقلا نأو يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتل ةماهلا ريبادتلا دحأ 
  .يجيتارتسالا جهنلاراطإ يف ىرخألا تاردابملا ضارغأل دراوملا بلاطمل 

يف ةديدجلا ةئشانلا ةماعلا تاسايسلا اياضق نم نيتحشرملا نيتيضقلا نع تامولعم ميدقت متيسو   - ١٩
نينثالا موي دقع   يناثلا نيرشت١٤تس ةينقتلا تامولعملاب ةطاحإ ةسلج لوألا عامتجالا لبق ٢٠١١ربمفون /   

  .ًةرشابم ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل
  .SAICM/OEWG.1/INF/9ةقيثولا يف نيتركذملل ةيئاهنلا ةغيصلا ىلع عالط الا نكميو  - ٢٠

_____________  


