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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  ٢٠١١ربمف ون/ 
تقؤملا لامعألا لودج نم)ج( ٥دنبلا   *  

ةئشانلاو ةديدجلا لئاسملا : يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت
  تاسايسلا لاجم يف

ىلإ ل وحتلاو ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإو ةماعلاتاسايسلا لاجم يف ةئشانلا لئاسملا 
  ًانامأرثكأ لئادب 

  ةنامألا نم ةركذم

  يذيفنت زجوم
ةرقفلا يف ءاج املًاقفو ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملا فئاظو ىدحإ لثم تت  - ١ نم ) ي (٢٤ 
نمًاءزج لكشت يتلا تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يجيتارتسالا جهنلا  ، يف  

ةماعلا  تاسايسلالاجم يف ةئش انلا لئاسملا نأشب ةمئالملا تاءارجإلا ذاختا ىلإ ةوعدلاو مامتهالا زيكرت’’
  .‘‘ينواعتلا لمعلا تايولوأ نأشب ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلاو ،اهروهظنيح 

ةئشانلا لئاسملا نأشب تاشقانملا ىلع ءانبو ،ةفيظولا هذهل ًاقفوو  - ٢ تاسايسلا لاجم يف  يتلا ةماعلا  
مد قتلل ًازجوم ةركذملا هذه نمضتت، ٢٠٠٩و يام/رايأ رهش يف ةدوقعملا رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا يف ترج
اسملا ديعص ىلعزرحملا تاسايسلالاجم يفةئشانلا ل ئ  رداصلا ٢/٤رارقلا اهددح يتلا    اهيف ا مب ،رمتؤملانع  
ءالطلا يف صاصرلالئاسم تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملاو ،تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاو    ،
ونكتلاوةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا رارقلاو ،ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجول،  إب قلعتملا٢/٥   داوملا ةراد 
  .ًانامأرثكأ لئادب ىلإ ل وحتلاو ةيرولفريبلا ةيئايميكلا

                                                 
*  SAICM/OEWG.1/1/Rev.1.  



SAICM/OEWG.1/7 

2 

٣ -  راشملا ةلصلا تاذ تامظنملا ايو  جمانربلا يف ةك دعأ يتلا ةيلاتلا قئاثولا ىلإ هابتنالا ىعرتس
مدقت نم زرحأ امع ةيفاضإ تامولعم مدقت يتلاو ،ةيئايميكلا داوملل ةمي لسلا ةرادإلل تامظنملا نيب كرتشملا
  :لئاسملا هذه نأشب

يجيتارتسالا جهن للةيملاعلا لمعلا ةطخ ىلع ةحرتقملا تافاضإلا : SAICM/OEWG.1/8  )أ(
  ؛ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا

ريرقت :SAICM/OEWG.1/9  )ب( يف صاصرلاب قلعتملا ءاب  ٢/٤رارقلا ذيفنت نع يلحرم  
  ؛ءالطلا

امب ،تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب قلعتملا عورشملا نع ريرقت : SAICM/OEWG.1/10  )ج(
  ؛تايصوتلا عيراشم هيف

تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملا نع يلحرم ريرقت : SAICM/OEWG.1/11  )د(
  ؛ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا

؛ةعا نع يلحرم ريرقت: SAICM/OEWG.1/12  )ه(    نصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتل
ةرادإ نعيلحرم ريرقت: SAICM/OEWG.1/13  )و( يئايميكلا داوملا  لوحتلاو ةيرولفريبلا ة   

  .ًانامأ رثكأ لئادب ىلإ
ةرقفلا عم ًايشمتو   - ٤ رارقلا نم ٢  يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف لماعلا قيرفلا رظنيس ٢/٦   ،

 ،   :كلذ يف امبهزيزعتو هريوطتو
تاسايسلالاجم يفةئشانلا لئاسملاب ةقلعتملا لامعألا نأشب شاقنلا ةلصاوم   )أ( ةماعلا    ؛ 
  ؛ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف ةديدج ةطشنأ جاردإل تاحرتقم يف رظنلا  )ب(
لامعتسا يف لثمتملا فدهلا قيقحت يف زرحملا مدقتلا ثحب و ةيراجلا تاردابملا يف رظنلا  )ج(

 ىندألا دحلا ىلإ ةئيبلاو ناسنإلا ةحصب ةراضلا اهراثآ ليلقت ىلإ يضفي وحن ىلع ةيئايميكلاداو ملاجاتنإو 
  ؛هقيقحت قيعت يتلا تارغثلاو، ٢٠٢٠ماع لولحب 
  ؛ةيميلقإلا تاعامتجالا جئاتن يف رظنلا  )د(
  .رمتؤملا تارود لامعأ لوادج يف اهجاردإ يف رظنلل ةيولوألا تاذ لئاسملا ديدحت  )ه(

لمتحي تارارق وأ تاررقم عيراشم دادعإب ًاضيأ موقي نأ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرف لل نكميو  - ٥
ماع يف دقعتس يتلا ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا اهدمتعي نأ  ٢٠١٢.  

  ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا هذختي دق يذلا ءارجإلا
لمعلا رابتعالا يف اذخآ ،ةيلاتلا تاءارجإلا ذختي نأ يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بغري دق  - ٦  

تاسايسلا لاجم يفةيلاحلا ةئشانلا لئاسملا لاجم يف يراجلا  ، وةماعلا   ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإ
  :ًايلاح ةنامألل ةحاتملا ةدودحملا دراوملاو ،لمعلا اذه مامتإ ةرورضو

ةماعلاتاسايسلا لاجم يف ةئشانلا لئاسملاب قلعتي اميف  )أ(  :  
 تاسايسلا لاجم يف ةئشانلا لئاسملا نم لك نأشب زرحملا مدقتلا ضارعتسا  ‘١’

رارقلا يف بولطملل ًاقفو ةماعلا تاءارجإلا تناك اذإ ام كلذ نمو  ،٢/٤، 
؛مئالملا وحنلا ىلع تذف    ن دق ةلأسم لك نأشب اهذاختا بلُط يتلا
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أشب ينواعتلالمعلا ةلصاومب ةقلعتملا تايصوتلا يف رظنلا  ‘٢’ لئاسملا نم لك ن   
  ؛ةرورضلا هيلإ وعدت ام قفوةماعلا تاسايسلا لاجم يف ةئشانلا 

رظنلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملا لصاويل  عماج رارق عورشم دادعإ  ‘٣’
  ؛ةثلاثلا هترود نابإ هيف

رثكأ لئادب ىلإ لوحتلاو ةيرولفريبلا ةيئاميكلا داوملا ةرادإب قلعتي اميفو  )ب(   :ًانامأ 
ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإل لمعلا ديعص ىلع زرحملا مدقتلا ضارعتسا   ‘١’

ل ًاقفوًانامأرثكأ لئادب ىلإ لوحتلاو    ؛٢/٥رار قلا يف بولطمل 
، ناديملايف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم نم ةمدقملا تامولعملا يف رظنلا   ‘٢’ يداصتقالا  

ةيئايميكلا داوملل يملا علا قيرفلا تاصاصتخا نأشب تاقيلعتلا ميدقتو
ةيئايميكلا داوملاب ينعملا يهيجوتلا قيرفلل ليدبك ئشنأ يذلاةيرولفريب لا  

يداصتقالاناديملايف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمل عباتلا ةيرولفريبلا  قفتا امل ًاقفو    ،
ىدل ةيئايميكلا داوملا ةنجلل نيعبرألاو عبارلا كرتشملا عامتجالا يف هيلع 

تافآلا تاديبمو ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةلماعلا ةق رفلاو ،ةمظنملا
  ؛٢٠١٢-٢٠١١ةرتفلل ةحرتقملا لامعألا ام يس ال ،ةيويحلا ايجولونكتلاو

ملاعلا قيرفلاةيوضعل نيحشرم ةيمست  ‘٣’ ًاقفو ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملل ي   ،
  .نيعبرألاو عبارلا كرتشملا عامتجالا يف مدقملا بلطلل

  ةيساسأ تامولعم  - ًالوأ 
ةرقفلا يف ءاج امل ًاقفو ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملا فئاظو ىدحإ لثمتت  - ٧ نم  ٢٤ 
يف ،يجيتارتسالا جهنلا نم ًاءزج لكشت يتلا تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا ةوعدلاو مامتهالا زيكرت ’’ 

نيح تاسايسلا لاجميف ةئشانلا لئاسملا نأشب ةمئالملا تاءارجإلا ذاختا ىلإ  قفاوت ىلإ لصوتلاو ،اه روهظ 
ناترقفلا وعدتو .‘‘ينواعتلا لمعلا تايولوأ نأشب ءارآلا يف ةعماجلا ةيجيتارتسالا نم ) ز (١٥و) ز (١٤ 

 ،  ثحبلا نم فاك ردقب ةيملاعلا ةيمهألا تاذ ةئشانلاو ةديدجلا لئاسملالوانت ىلإ  ،يلاوتلا ىلعتاسايسلل
ئالم تايلآمادختساب و ،ةم  ىلع ةيئاي ميكلا داوملا راثآ نيبت ىلإ يمارلا يملعلا ثحبلا ةريتو عيرست ىلإ
آلا كلت مييقتوةئيبلاو ناسنإلا   .ةئشانلا لئاسملا كلذ يف امب ،راث، 

ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ مدقت نأ ،٢/٤هرارق يف ،ةنامألا ىلإ رمتؤملا بلطو   - ٨ يف  
نأشب لامعأ نم هب موقت اميف زرحملا مدقتلا نع ًاريرقت ثلاثلا هعامتجا يفر متؤملا ىلإو ،لوألا هعامتجا  ،
ةماعلاتاسايسلاب ةقلعتملا ةيلاتلا ةئشانلا لئاسملا  :  

  ؛ءالطلا يف صاصرلا  )أ(
  ؛تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا  )ب(
  ؛ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملا  )ج(
ةعونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلا  )د(    .نصملا ةي
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يف هنم ةبغرو ،ةمئاقلا ةطشنألاوجماربلا ةيمهأب رمتؤملا نم ًارارقإو  - ٩   ، لمعلا يف ةيجاودزالا بنجت  
تاسايسلالاجم يفةئشانلا ةيلاتلا لئاسملا نأشب لمعلا ةدايق ىلإ ةيلاتلا ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا اعد دقف    

  :ةماعلا
  ؛)ءالطلا يف صاصرلا(ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانر ب  )أ(
  ؛)تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا(ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب   )ب(
ةيئايميكلا داوملل ةميلس لا ةرادإللتامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا يف ةكراشملا تامظنملا   )ج(

دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلالقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا نم لكةنامأو  ةيقافتاو    ،
  ؛)ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملا(ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتس 

، ناديملايف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم اهيف امب ،ةلصلا تاذ ةيلودلا تامظنملا   )د( يداصتقالا  
تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا يف ةكراشملا تامظنملا رئاسو ةمظنملاو ،ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل  

ةع(سيياقملا ديحوتل ةيلودلا     ).نصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلا
ثكأ لئادب ىلإ لوحتلاو ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإب قلعتملا٢/٥رارقلا يفو   - ١٠ اعد ًانامأر    ،

لا    .ا اذه يف يراجلا لمعلا نع يلحرم ريرقت ميدقت ىلإ رمتؤملا
دق ، ورمتؤملل ةيناثلا ةرودلا ذنم تاسايسلاب ةلصلا تاذ ةئشانلا لئاسملا نأشب لمعلا لصاوتيو  - ١١

الا جهنلل ةيميلقإلا تاعامتجالا ىلإ نأشلا اذ  ةمظتنم ةيلامكتسا ريراقت تم  يف ةدوق عملا يجيتارتسدق
  .٢٠١١ و٢٠١٠يماع 

ةيئايميكلا داوملا ةرادإو ةماعلا تاسايسلا لاجم يف ةئشانلا اياضق لانأشب ققحملا مدقتلل زجوم   - ًايناث
  ًانامأ رثكأ لئادب ىلإ لاقتنالاوةيرولفريبلا 

  ٢/٥ و٢/٤نيرارقلا يف بولطملا ءارجإلا   - فلأ
ةددحم تاءارجإ ذيفنتب٢/٤رارقلا بلاطي   - ١٢ رارقلا يف ةددحم ةئشان ةيضق لك بجومب  هذهو .  

  :يهتاءارجإلا 
  :ءالطلا يف صاصرلاب قلعتي اميف  )أ(

؛ءالطلا يف صاصرلا نم يجيردتلا صلختلامعدل ةيملاع ةكارش ءاشنإ  ‘١’    
نم يجيردتلا صلختلا زاجنإ يف مدقتلل ةحضاو ملاعم لصفت لمع ةطخ عضو   ‘٢’

ةيلاتلا تالايمل اعلاديعصلا ىلع ءالطلا يف صاصرلا     :ا يف
ةدايز  - أ يمسب يعولا ؛هلئادببوصاصرلاه    ،  

  ؛صاصرلل ضرعتلا تاناكمإديدحت لجأ نم ةدعاسملاو هيجوتلا   - ب
  ؛)ةئزجتلا راجتو ةلمجلا راجتو ،نيعنصملا(ةعانصلل ةدعاسملا ميدقت   - ج
  ؛ضرعتلا نم دحلل ةياقولا جمارب  - د
  ؛ةينطولا ةيميظنتلا رطألاب ضوهنلا  - ه
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  :تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب قلعتي اميف  )ب(
  :ةئيبلا جمانرب ةدايقبعورشم ذيفنت   ‘١’

تامولعملا مظن نع ةيلاحلاتامولعملا ضارعتساو عمج   - أ داوملا نأشب   
  ؛تاجتنملا يف ةيئايميكلا

  ؛تارغثلا ديدحتو تامولعملا نم ةحلصملا باحصأ عيمج تاجاح مييقت  - ب
 نأشبتامولعملاب قلعتي اميف ةينواعت لاتاءارج إلانأشب تا يصوت عضو  - ج

  ؛تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا
  ؛عورشملا نع ريرقت دادعإو عورشملل يراشتسا قيرف نيوكت  ‘٢’
 ًايملاع دحوملا ماظنلا رابتعالايف ذخأت ةينواعتلا تاءارجإل لتاحرتقم ميدقت   ‘٣’

بجومب ةلوذبملا دوهجلل جاودزا يأ بنجتو ةيئايميكلا داوملا ةنونعو فينصتل 
  ؛ماظنلا اذه

  :ةينورتكلإلاوةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملاب قلعتي اميف   )ج(
 ًادانتسا ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ةلصتملا اياضقلا مييقتو ديدحتل لمع ةقلح دقع  ‘١’

ايميكلاو ،تادعملا ميمصت كلذ يف امب ،ةايحلا ةرود ج  ةداعإو ،ءارضخلا ء ىلإ
  ؛صلختلاو ريودتلا

نم ،لبقتسملا يف لمعلا لجأ نم تايصوتلاو تارايخلا نم ةلسلس عضو   ‘٢’
يتلا ةينواعتلا تاءارجإلاو ،اهيف رظنلل ،نكمي ام ردقب ةمئاقلا تايلآلا لالخ 

  ؛رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا يف اهيف رظنلل ددصلا اذه يف اهذاختا لمتحي
  :ةيونانلا تايجولونكتلاو ةيونانلا داوملاب قلعتي اميف  )د(

املك ةديدجلا تامولعملا مساقتو ةلصلا ةقيثولا تامولعملا ىلإ ذافنلا ريسيت   ‘١’
  ؛ةحاتم تحبصأ

نادلبلاب ةلصلا ةقيثولا اياضقلا يف ،صوصخلا هجو ىلع ،رظني ريرقت عضو   ‘٢’
لاقتنا ةلحرمب ا    .اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا

ددصيفو  - ١٣ ةيئايميكلا داوملا ةرادإ    ،٢/٥رارقلا بلاطي ، ًانامأ رثكأ لئادب ىلإ لاقتنالاوةيرولفريبلا  
، ’’يف رظنلا ءاليإب  لومشلاو ةيفافشلاو حاتفنالاب مستت ةيلودو ةينطو ةياعر جمارب زيزعتو ريسيتو ريوطت

نم تايوتحملا يفو تاثاعبنالا نم   دحلل ةيميظنت ج  ةيئايميكلا داوملا يف رظنلا ىلإو قلقلل ةريثملا ةيرولفريبلا  
نم نكممو مئالم وه ام بسح كلذو ،داوملا هذه نم يملاعلا صلختلا هاجتاب لمعلا ىلإو ،تاجتنملا يف 

  .‘‘ةينقتلا ةيحانلا
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نيرارقلا يف بولطملا ءارجإلا ذيفنت يف زرحملا مدقتلا  -ءاب    ٢/٥ و٢/٤ 
رارقلا يف ةددحملا ةئشانلا ةماعلا تاسايسلا اياضق يف زرحملا مدقتلا ةيلاتلا ةيعرفلا ماسقألا يف زجون   - ١٤
ةيئايميكلا داوملا ةرادإ يف و٢/٤   .٢/٥ رارقلا يف بولطملا وحنلا ىلعةيرولفريبلا  

  ءالطلا يف صاصرلا  - ١
ةيميظنتلاو ةيليغ شتلا لامعألالامكتساب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ماق   - ١٥

مساب فرعت ةكارش ءاشنإو لمتشا دقو . ‘‘صاصرلا ىلإ دنتسملا ءالطلا ىلع ءاضقلل يملاعلا فلاحتلا’’ 
ىلعزرحملامدقتلا   :  

لافطألل ةيئيبلا ةحصلاب نيمتهملا ةئيبلاو ةماعلا ةحصلا يينهمو يلوؤسم مامتها ءاعرتسا   )أ(  
  ؛ءاب ٢/٤رارقلا ىلإ صاصرلاب ممستلا نم ةياقولاو 

  ؛ةردابملل ةلماش تاياغو فادهأ عضول يملاعلا فلاحتلل يميظنت عامتجا لوأ دقع  )ب(  
ذيفنت تاءارجإ ضارعتساو ةلماشلا اياضقلا ةشقانمل تقؤم يراشتسا قيرف ءاشنإ   )ج(  

  ؛تاءارجإلا كلتب ضوهنلاو يملاعلا فلاحتلل ةماعلا تاياغلاو فادهألا
امب ،ةكارشلا يف نيلمتحملا نييمسرلا نيمهاسملا ديدحت ل ةوعدو ةيعوت لامعأب عالطضالا  )د(  

  .يجيتارتسالا جهنلل ةيميلقإلا تاعامتجالا يف ةيبناجلا ثادحألا لالخ نم متي ام كلذ يف
يملاعلا فلاحتلا لامعأ نعو ءالطلا يف صاصرلا نأشب ٢/٤رارقلا ماكحأ ذيفنت نع ريرقت دريو   - ١٦  

  .SAICM/OEWG.1/INF/4 وSAICM/OEWG.1/9نيتقيثولا يف 
  تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا  - ٢

ًاقيرفةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربأشنأ   - ١٧ ًايهيجوت  نأشب ةروشملا ريفوتل   لامعأ رييست ةقيرط   
نوناك ١٨ و١٧يف فينج يف اعامتجا قيرفلا دقع دقو . تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاب صاخلا عورشملا  
شب٢٠٠٩ربمسيد /لوألا تاعاطقو ةحلصملا باحصأ تاجاح ديدحتل ةسارد يف رظنلا ةلصاوم نأ  
  .ةيولوألا اهئاليإو اهيلع زيكرتلاو جاتنإلا

تاعاطقلا ةلاح تاسارد عبرأ تلمكتساو  - ١٨ بعللاو تاينورتكلإلاو ءانبلا تاجتنم نأشب ةددحم  
عاطقلا يف تامولعملا لدابت عاضوأةسارد لك ضرعتستو . تاجوسنملاو جاح ددحتو،ينعملا   عاطق لك ة 

ددحتو ،عاطقلا يف تامولعملا قفدتل طئارخ مسرتو ،تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا نع تامولعملا ىلإ 
. تابقعلا كلت ىلع بلغتلا لئاسو ديدحت ىلإ ىعستو اهيلإ ذافنلاو تامولعملا ريفوت مامأ ةلمتحملا تابقعلا

يف فينج يف ءاربخلل ةرواشم تدق   نوناك١٠ و٩عو لوألا  ةلاحلا تاسارد ةشقانمل ٢٠١٠ربمسيد /   
ا ةلاحلا تاساردل ًاعيم جتSAICM/OEWG.1/INF/5ةقيثولا دروتو . أشب لمعلا ةلصاومل ةنكمملا قرطلاو  

  .ءاربخلا ةرواشملو عبرألا ةيعاطقلا
نج يف عورشملا نع لمع ةقلح تدق  - ١٩  ىلإ ١٦نم ةرتفلا يف في ع ،قحال تقو يفو  ١٨ 
اهعضو يتلا تايصوتلا يف جرد . ٢٠١١سرام /راذآ   ةئيبلا جمانربت رصانع ةقلحلا يف نوكرتشملا ددحو
. ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلاو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل لوألا عامتجالل
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كلذ يف امب ،عورش ملا نع ماع ريرقت دريو. SAICM/OEWG.1/INF/6ةقيثولا يف لمعلا ةقلح ريرقت دريو 
  .SAICM/OEWG.1/10ةقيثولا يف ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا تايصوت 

  ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملا  - ٣
عانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمتنواعت   - ٢٠ دقع لجأ نم ملوهكتسو لزاب يتيقافتا يتنامأ عم ةي   

ةايحلا ةرود جةيلود لمع ةقلح   ىلإ دنتست يتلا ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملاب ةلصتملا اياضقلا نع .
ىلإ ٢٩نم ةرتفلا يف ان ييف يف تدقع يتلا ،لمعلا ةقلح ريرقت دريو راذآ٣١  ةقيثولا يف ٢٠١١سرام /   ،

SAICM/OEWG.1/INF/7ا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملاب ةلصتملا ةطشنألا نع ريرقت دريو تاجتنمل  
  .SAICM/OEWG.1/11ةقيثولا يف ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا 

  ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلا  - ٤
ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلا نأشب لمعلازرحأ  - ٢١ تالاجم ثالث يف ًامدقت  ، ًالوأ.  

نم ةلسلس بيردتلاو ثحبلل ةدحتملا ممألا دهعمو ي داصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم تدقع
مالعإل يجيتارتسالا جهنلل ةيميلقإلا تاعامتجالا عم نمازتلاب ،يعولا ةراثتساب ةينعملا لمعلا تاقلح 
ةيونانلا تايجولونكتلل ةنكمملا تاقيبطتلا نأشب ،لاقتنا ةلحرمب ا   اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا

ًايلاح يرجتًايناثو. ةعنصملا ةيونانلا داوملاو تسال دنلياتو ايريجينو ايبمولوك يف ةيبيرجت ةطشنأ،   فاشك 
ةيونانلا ايجولونكتلاب ةلصتم ةينطو تاسايسةنايص عضول يجيتارتسالا جهنلا ةنامأ عم قيسنتلا مت ًاثلاثو.    ،

ةيمانلا نادلبلاب ةلصلا ةقيثولا اياضقلا كلذ يف امب ،ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلا نع ريرقت 
لاقتنا ةلحرمب ا  ةقيثولا يف ةطشنألا هذهل زجوم دريو. اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو  SAICM/OEWG.1/12 .

  .SAICM/OEWG.1/8ةقيثولا يف افنآ هيلإ راشملا ثلاثلا لمعلا لاجم نع لماك ريرقت دريو 
  ًانمأ رثكأ لئادب ىلإ لاقتنالاوةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإ   - ٥

ةيئايميكلا داوملا ةرادإب لصتملا لم علا يف ققحملا مدقتلا ىلع فارشإلا يهيجوتلا قيرفلا ىلوت  - ٢٢
يلي ام ا. ًانمأ رثكأ لئادب ىلإ لاقتنالاوةيرولفريبلا   علطضملا ةطشنألا نيب نمو:  
ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا نع بيولا ةكبش ىلع ةباوب ءاشنإ   )أ(  

)www.oecd.org/ehs/pfc(؛  
رشن دييقت ءا   )ب(   يف يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم هب تماق يذلا حسملا إ

ةيئايميكلا داوملا نع ٢٠٠٩ماع    ؛روهمجلا ىلع هحرط ضرغب كلذوةيرولفريبلا  
  ؛بيولا ةكبش ىلع دمتعت ةيسارد تاقلح  )ج(  
لوليأ٥يف تد قعةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا نع لمع ةقلح   )د(   لبق ٢٠١١ربمتبس /   

  ؛ةرشابم ئداهلا طيحملاو ايسآل يجيتارتسالا جهنلل ثلاثلا عامتجالا داقعنا
يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم يف ءاضعأ ريغ ًانادلب لمشتل يهيجوتلا قيرفلا ةيوضع عيسوت  )ه(    

  .يداصتقالا ناديملا
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يذلا تايصوتلاوزرحملا مدقتلا نأشب ريرقتلا دريو  - ٢٣ يف ةكرتشملا تامظنملا لا    ا اذه يف هتدعأ  
ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا نأشب تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا 

ًافنآ١٠ةرقفلا يف هيلإ راشملاو يداصتقالا  ةقيثولا يف    SAICM/OEWG.1/13.  

ب قلعتي اميف ةيميلقإلايجيتارتسالا جهنلا تاعامتجا جئاتن  - ًاثلاث تاسايسلا لاجم يف ةئشانلا اياضق لا 
  ًانمأ رثكأ لئادب ىلإ لاقتنالاوةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإو ةماعلا 

تاعامتجالا عيمج يف ٢/٥ و٢/٤نيرارقلا ذيفنتل هب علطضملا لمعلا يف ققحملا مدقتلا شقون   - ٢٤  
  . ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا ذنم تدقعيتلا يجيتارتسالا جهنلل ةيميلقإلا 

تاعامتجالا يف نوكرتشملا دمتعا ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل لوألا عامتجالل دادعتساو   - ٢٥
ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملا نأشب تارارقو تايصوت يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأو ايقيرفإل ةيميلقإلا 

. ءالطلا يف صاصرلاو ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلاو ،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا
ةقيثولا يف ٢٠١١ماع يف ةدوقعملا ةيميلقإلا تاعامتجالا جئاتن نع تامولعم درتو   SAICM/OEWG.1/3 ،

  .SAICM/OEWG.1/INF/11ةقيثولا يف تارارق لمشت يتلا ريراقتلل عيمجت دريو 
فده قيقحت قايس يف ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإو ةماعلا تاسايسلا لاجم يف ةئشانلا اياضق لا  -ًاعبار 

ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤمل ذيفنتلا ةطخ يف٢٠٢٠ماع     
ميلسلا ةرادإلا نأب يلودلا عمتًايلات يجيتارتسالا جهنلا دامتعا ءاج  - ٢٦  ا فارتعال داوملل ة  

ةيئيبلا تاقافتالا ىتش ذيفنت لالخ نم ريثكلا ققحت نيح يف و ،ةمادتسملا ةيمنتلا زاجنإل ةيرورض ةيئايميكلا
لاجم يفزرحملا مدقتلا نإف ،ةددحم ةيئايميك داوم ةرادإب ةقلعتملا ةيلودلا مل ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلا    
عتي يذلا ريثكلا كانه لازي الوًايفاك نكي   .هلمع ني 

نمضتت يتلاو )١(،ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤمل ذيفنتلا ةطخ يف نمضتم فارتعالا اذهو  - ٢٧  
ماع لولحباهفادهأ دحأك  راثآلا ليلقت ىلإ يضفت ةقيرطب جتنتو ةيئايميكلا داوملا مدختست نأ ’’، ٢٠٢٠ 

نم ١٣ةرقفلا يف ،يجيتارتسالا جهن لا ذختيو. ‘‘دح ىندأ ىلإ ةئيبلاو رشبلا ةحص لع ةماهلا ةسكاعملا  
هل ماع فدهك٢٠٢٠ماع فده ،تاسايسلل ةلماشلا ةيجيتارتسالا   .  

هيلإ اعد يذلا لمعلا يف زرحملا مدقتلا يف رظني نأ يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بغري دق و  - ٢٨
فده راطإ يف ٢/٥ و٢/٤نارارقلا  قيرفلا بغري دق ،ًاديدحت رثكأ ةفصبو. ٢٠٢٠  اذإ اميف ركفي نأ يف  

قيقحت يف يفاكلا ردقلاب مهست لمعلا ةلصاومب تايصوتلا تناك اذإ امو ،نآلا ىتح لمكتسا دق لمعلا ناك  
  .٢٠٢٠فده 

  ءالطلا يف صاصرلا  –فلأ 
نم ًايلاح ءاهتنالا يرجي ،ءاب ٢/٤ررقملا ذيفنت نع يلحرملا ريرقتلا يف ةراشإلا تدرو امك   - ٢٩  

ملاعملا حيضوت عم ،ةصصرملا تاءالطلا ىلع ءاضقلل يملاعلا فلاحتلل ةيلكو ةكسا متم لامعأ ةطخةغايص 

                                                 
)١(  ، ، ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم ريرقت ايقيرفأ بونج ،غربسناهوج بآ٢٦  لوليأ٤ - سطسغأ/  ربمتبس / 

تلاوE.03.II.A.Iعيبملا مقر ،ةدحتملا ممألا تاعوبطم  (٢٠٠٢ رارقلا ،لوألا لصفلا )بيوص  قفرملا٢،   ،. 
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ماع لولحب ءالط لايف صاصرلا نم يملاعلا يجيردتلا صلختلا قيقحت يف زرحملا مدقتلا سايقل ةيسيئرلا 
يجيردتلا صلختلا نأش نمو. ٢٠١٨ ةريبك ةمهاسم مهسي نأ ٢٠١٨ماع لولحب ءالط لايف صاصرلا نم    

  .٢٠٢٠فده قيق حت يف
ةقيثولا يف لماوع ةثالث ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ددح دقو   - ٣٠

SAICM/OEWG.1/9 فلاحتلل ةددحملا فادهألاو يلكلا فدهلا قيقحت ل ةبسنلابةيمهألا ةمساح اهرابتع اب
يهويملاعلا صاخلا عاطقلا مازتلاو ،تاموكحلا عمةكراشملا:   معدلاو ،    .يلاملا 

قيرفلا ضارعتسا ىدلو  ؛ةمساحلا ةيمهألا تاذ لماوعلا هذه لوانت ىلع ةحرتقملا ريبادتلا زكرتو  - ٣١
، أ يذلا مدقتلل لماعلا عيجشتلل ةددحم ًاقرط ثحبي نأ يف بغري دق هنإف ءالطلا يف صاصرلا نأشب زرح
ريبادتلا معدو ،تاموك حلا بناج نم ةصاخ ةفصبو ،يملاعلا فلاحتلا يف ةكراشملا قاطن عيسوت ىلع

صاصرلاب ممستلا عنمل لمعلل يلود موي نالعإ بكلذو يرطقلا ىوتسملا ىلع يعولا قيمعت ىلإ ةيمارلا 
ةصصرملا تاءالطلا ىلع ءاضقلا ىلع زكريو٢٠١٣ربوتكأ /لوألا نيرشت يف ةرم لوأل دقعيس  .  
يف لامعألا ةطخةغايص نم ءاهتنالا عقوتملا نم هنأ ةظحالم عمو  - ٣٢ لئاوأ   بغري دقف ٢٠١٢   ،

هذه ميدقت ىلإ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةوعديف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا   
امو ،ةثلاثلا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملا اهيف رظني يكل ةطخلا  ةاعارم ىلإ ًاضيأ وعد  
ءاضتقالا بسحةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا تاشقانم لمعلا اذه نم ءاهتنالل،   .  

  تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا  -ءاب 
ب يعولاةدايز لثمت  - ٣٣ ةلخادلا ةيئايميكلاداو ملا  رطاخملا نم ليلقتلا يف ةيسيئر ةوطخ تاجتنملا يف  

اذه يف ةئيبلل ةد حتملا ممألا جمانرب هدوقي يذلا عورشملا ديفتسيو. ةراضلا داوملل ضرعتلل ةبحاصملا
ديدعلا لمشي امك ،ةحلصملا باحصأ نم ديدعلا نم فلأتي هيجوت قيرف اهمدقي يتلا ةروشملا نم ناديملا 

جهنلل ةعباتلا لاصتالا طاقنل ٍضارعتسا ىلع نآلا ىتح ذخ . تاجتنملا تاعاطق نم  تا يذلا لمعلا لمتشيو
تامولعملا نم ةحلصملا باحصأ تاجايتحاو ةمئاقلا مظنلا ديدحت ىلإ يمرت ةسارد ىلعو ،يجيتارتسالا 

ةحلصملا باحصأ عم تارواشمو ،تاجتنملل تاعاطق ةعبرأ يف ةقمعتم ةلاح تاساردو ،اهيف تارغثلاو 
  .لمعلل تاقلحو تاعامتجا يف
قيرف ءاضعأ نم ًاساسأفلأتي ةغايص قيرف عم رواشتلاب ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب روط و  - ٣٤  

 ، كلذو تاجتنملا يف ةدوجوملا ةيئايميكلا داوملا نأشب تامولعملا لدابتب قلعتت تايصوت تاعورشملا هيجوت
، . ةثلاثلا هترود ءانثأ رمتؤملا اهثحبي يكل يف ةيبيرجتلا تاعورشملا اهنم رومأ ةلمجبتايصوتلا هذه قلعتتو  ،
باحصأ ةددعتم ةيلم ع ربع ًانوناق مزلم ريغ ٍراطإ ريوطتب يضقي حرتقمب قلعتت امك تاعاطقلا نم ديدعلا
قيرفلا بغري دقو . تاجتنملا يف ةدوجوملا ةيئايميكلا داوملا نأشب تامولعملا قفدت ريسيتل كلذو ةحلصملا

ةعماجلا ةيجيتارتسالا فده ءوض يفو ٢٠٢٠فده ءوض يف تايصوتلا هذه ثحبي نأ يف لماعلا   
  .تامولعملاو فراعملا نأشب تاسايسلل
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ةرود يف ةرطخلا داوملا-ميج  ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح     
ةيئابرهكلا تاجتنملا اهيلع يوتحت يتلا ةرطخلا داوملا نأشب ةايح ةرود ج لثمي  - ٣٥  دامتعا  

داوملا هذهل ضرعتلاةجيتن. ةئيبلاو ناسنإلا ةحصب ررضلا قاحلإ عنم وحن ةمهم ةوطخ ةينورتكلإلاو يغبنيو .  
قرلا مدعةلأسمل صاخ مامتها ءاليإ تاجتنملاو ،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا ةرطخلا تايافنل ا ريدصت ىلع ةبا 

يتلا نادلبلاو ،ةيمانلا نادلبلا ىلإ ةمدقتملا نادلبلا نم اهرمع ةيا   ىلع تفراش يتلا ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا
لاقتنا ةلحرمب ا  تايافنلا هذه نم ميلسلا صلختلل ةيفاك قفارمدجوت ال ثيح اداصتقا رمت  .  

نأ يف ميج ٢/٤رارقلا ذيفنت يف زرحُأ يذلا مدقتلل هضارعتسا ءانثأ لماعلا قيرفلا بغري دقو   - ٣٦  
يف انييف يف تدِق   ىلإ ةفاضإلابو . ٢٠١١سرام /راذآع يتلا لمعلا ةقلح نع ةقثبنملا تايصوتلا ثحبي

يف دراو حرتقم ٍرارق دامتعا ب ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا موقي نأ يف بغري دقف ،كلذ
  .SAICM/OEWG.1/11ةقيثولا 
لامعلا ةحص ةيامحةرورضىلإ ،ىرخأ رومأ بناج ىلإ ،رارقلا اذه ريشيو   - ٣٧ نم ةيلحملا تاعمت    او  

اهجارختسا ةطقن ذنم ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا اهيلع يوتحت يتلا ةرطخلا داوملل رط خلضرعتلا 
لمعلا ةطخل ديدج لمع لاجمك داوملا هذه نأشب لمعلا ةدايز حرتقيو ،اهنم صلختلا ةطقن ىتحو  
لانأشب دراوم ةعومجم عضول لمعلا ةلصاوم ىلإ وعديو  )٢(؛ةيملاعلا  . ا اذه يف ةيلودلا تاسرامملا لضفأ
يف ةدوج وملا ةرطخلا ةيئايميكلا داوملا عم لماعتلل ةددحم ريبادت ذاختا ىلع تاموكحلا ًاضيأ رارقلا عجشيو

تارازو كلذ يف امب ،ةحصلا عاطق عجشيو ،ا   ايح تارود لاوط ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا
  .تاينورتكلإلا عاطقب ةقلعتملا ريبادتلا يف ةطشنلا ةكراشملا ىلع ةحصلا

ةعن  -لاد     صُملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلا
ىلعو . ةديدجلا تاقيبطتلا نم ديدعلا يف اهمادختساب ةيونانلا داوملل ةصاخلاتافصلا حمست   - ٣٨

نمف ،ىرخألا ةيئايميكلا داوملا ا   جتن  ت يتلا تايمكلا نم رغصأ تايمكب جتنت ةيونانلا داوملا نأ نم مغرلا
  .ةمداقلا رشعلا تاونسلا لالخ ًاريبك ًاديازت اهمادختسا ديازتي نأ عقوتملا

نأشب ةيرطق تاسايس ةرولب ءدب ىلع نادلبلا ةيميلقإلالمعلا تاقلح تعجش دقو   - ٣٩  
جهنلا نيب قيسنتللو ،لماكتم ٍج ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلا  عابتا نامضل كلذو  ،
و لزابةيقافتاو يجيتارتسالا داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطت نأشب مادرتور ةيقافتا  

ىلع عجشتلل كلذو ملوهكتس ةيقافتاو ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةر طخةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك 
ةميلسلا ةرادإلا ريفوتو ،ةيمنتلا طيطخت يف ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلااياضق جاردإ   

اةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلل ايح تارود لاوط  .  
ديعص ىلع زرحملا مدقتلل هضارعتسا ىدل ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بغري دقو  - ٤٠  

، ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلا تاقيبطت نأشب ريرقتلا يف ةدراولا تامولعملا يف رظني نأ يف  
زج وملا ىلع عالطالا نكميو. يجيتارتسالا جهنلا قايس يف كلذو ةيونانلا داوملا نامأ ةرادإو تايعادتو

                                                 
تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملا نأشب لامعألا جاردإب حرتقم  SAICM/OEWG.1/8 ةقيثولا يف دري  )٢(
 .ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف لمعلل ديدج لاجمك ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا
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ةقيثولا يف دراولا لماكلا صنلا يفو SAICM/OEWG.1/12ةقيثولا يف ريرقتلل يذيفنتلا   
SAICM/OEWG.1/INF/8.)نأ يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بغري دق ،ًاديدحت رثكأ ةروصبو )٣  

داوملا ةرا دإ نأشب يلودلا رمتؤملا اهثحبي يكل ريرقتلا يف ةدراولا تايصوتلا ىلع ينبني رارق ةغايص ثحبي
  .ةثلاثلا هترود ءانثأ ةيئايميكلا

 ةغايصو )٤(؛ةيملاعلا لمعلا ةطخ ىلإ ةطشنأ ةفاضإب حارتقا ىلع تايصوتلا هذه لمتشتو  - ٤١
ةرادإلا قاطن عيسوتو ؛ةعنصملا ةيونانلا داوملاب قلعتتيجيتارتسالا جهنل ا راطإ يفةيميلقإ تايجيتارتسا   

، ةيونانلا داوملل ةديجلا ةيعانصلا  تامولعملا لدابتو ،يعولا قيمعت ىلإ ةيمارلا ةيلاملا ةكراشملا كلذ يف امب
داوملا فينصتل ًايملاع دحوملا ماظنلل ريياعم عضول لمع ةطخ دادعإو ؛يريهامجلا راوحلاو بيردتلا ةطشنأو 

تايصوتلا لم شتو. ةيونانلا داوملا نامأب ريياعملا هذه قلعتتو ،اهيلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضوو ةيئايميكلا
تاهيجوت عضوو ؛ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلا نأشب تامولعملا لدابت ريسيت ىرخألا 
يمحت يتلا تاقيبطتلل ةبسنلاب ايجولونكتلا لقن ريسيتو ؛يلودلا ىوتسملا ىلع قيبطتلا ةريسي ةيبيردت داومو 

  .ةئيبلاو ناسنإلا ةحص
  ًانامأ رثكألا لئادبلا ىلإ لاقتنالاوةيرولفريبلا  ةيئايميكلا داوملا ةرادإ  -ءاه 

رثكألا لئادبلا ىلإ لاقتنالاو ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإ نأشب لمعلا ةلصاوم عمزملا نم   -٤٢
يملاعلا قيرفلا مهسي فوسو ةيميظنتلا جهنلاو ةيلودلاو ةينطولا ةديجلا ةرادإلا جمارب اهنيب نم قرطب ،ًانامأ 

دنع ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بغري دقو . لمعلا اذه ريسيت ةدايز يفةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوم لل
ةيئايميكلا داوملاب ينعملا يملاعلا قيرفلا تاصاصتخا نأشب ةدترم ةيذغت مدقي نأ زرحملا مدقتلل هضارعتسا 

ةرتفلل حرتقملا لمعلا نأشب ةصاخ ةفصبو ةيرولفريبلا ىلإ كلذك . ٢٠١٢-٢٠١١،    وعدم لماعلا قيرفلاو
  .قيرفلا ءاضعأب ةصاخ تاحيشرت ميدقت

  جئاتنلا  -واو 
اهيلإ وعدي يتلا ريبادتلا عيمج نأ امك . ٢/٥ و٢/٤نيرارقلا ذيفنت نأشب بيط مدقت قيقحت مت   - ٤٣

زاجنإلا قيرط يف ريست ا  تايصوت كانه نإف ،كلذ عمو. أ وأ ريبك دح ىلإ تزِجنُأ دق نيرارقلا نم لك  
اميف هب مايقلا بجوتي لازي ال لمعلا نم ًاريبك ًاردق نأ ىلإ ريشت ريبادتلا نم ديزملا ذاختا ةراشإ قالطإب 
تاجتنملا ةايح ةرود ءانثأ ةرطخلا داوملاو ،تاجتنملا لخاد ةيئايميكلا داوملاو ،ءالطلا يف صاصرلاب قلعتي 

  .ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملاو ةيونانلا داوملاو ةيون انلا تايجولونكتلاو ،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا
ةيلاحلا اياضقلا نأشب لصاوتملا لمعلا هرابتعا يف عضي ذإ ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا و  - ٤٤

لمعلا كلذ لامكتسا ىلإ ةجاحلاو ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملا ةرادإو تاسايسلا نع قثبنت يتلا اياضقلاو   ،
يلي امب مايقلا يفبغري دق ،ةنامألا مامأ ًايلاح ةحاتملا دراوملا ةيدودحمو  :  

                                                 
ةرادإل يلودلا رمتؤملا نع رداصلا ءاه ٢/٤رارقل ل ةباجتسا ريرقتلا ءارجإب ًافيلكت تردصأ دق ةنامألا تناك  )٣(  
ريميدالفو ،سيناجنالراك جروج عم نواعتلاب رسيف بور ريرقتلا ةغايصب ماقو. ةيناثلا هترود ءانثأ ةيئايميكلا داوملا  
 .ويس يغنويسو فوشاروم
ديدج لمع لاجمك ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلاجاردإب ًاحارتقا تمدق دق ارسيوس ةموكح تناك   )٤(  

 .SAICM/OEWG.1/8ةقيثولا يف حرتقملا اذه دريو ،ةيملاعلا لمعلا ةطخل يجيتارتسالا جهنلا يف 
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 :تاسايسلا نع ةقثبنملا اياضقلاب قلعتي اميف  )أ(

،ةئشان ةيضق لك نأشب زرحملا مدقتلا ضارعتس ا  ‘١’ ءانبةماعلا تاسايسلا لاجم يف   
رارقلا يف ءاج ام ىلع اعد يتلا تاءارجإلا تناك اذإ اميف رظنلاو٢/٤  اهيلإ ،   
 ؛ةيفاك ةروصب تذفن دق رارقلا اذه

ةيضق لك نأشب ةينواعتلا ريبادتلا ةلصاوم ىلإ وعدت يتلا تايصوتلا يف رظنلا   ‘٢’
 ؛ةرورضلا بسح ةئشان

رارق عورشم دادعإو ،ةئشان ةيضق لك تحت مدقت يتلا ةددعتملا تايصوتلا ثحب   ‘٣’
  ؛ةثلاثلا هترود ءانثأ رمتؤملا هثحبي يكل

 :ًانامأ رثكأ لئادب ىلإ لاقتنالاوةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإب قلعت ي اميفو  )ب(

ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإ لامعأ نأشب مت يذلا مدقتلا ضارعتس ا  ‘١’
 ؛٢/٥رارقلا بلط ىلع ًالوزن كلذو ًانامأ رثكأ لئادب ىلإ لاقتنالاو 

يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم نم ةمدقملا تامولعملا ثحب   ‘٢’
داوملاب ينعملا يملاعلا قيرفلاب ةصاخلا تاصاصتخالا نأشب ةدترم ةيذغت ميدقتو 

ةرتفلل ةصاخ ةفصب حرتقملا لمعلا كلذ يف امب ةيرولفريبلاةيئايميكلا   ،٢٠١١ 
 ؛٢٠١٢و

داوملاب ينعمل ا يملاعلا قيرفلا ءاضعأب ةصاخلا تاحيشرتلا ميدقتل ةوعدلا لوبق  ‘٣’
 .بولطملا بسح كلذوةيرولفريبلا ةيئايميكلا 

_____________  


