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دادعإب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 

  قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص
  ةعبارلا ةرودلا

 ، يزح٢٧ياوغوروأ ،يتسا ليد اتنوب زومت٢ - هينوي/نار    ٢٠١٢هيلوي / 
تقؤملا لامعألا لودج نم٣دنبلا   *  

 قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ

يضوافتلا صنلا عورشم يف ةحرتقملا لمعلا ططخو غالبإلاب ةقلعتملا تامازتلالل عيمجت 
ةيئيبلا تاقافتالا راطإ يف لمعلا ططخو غالبإلاب ةقلعتملا تامازتلالل ةيئاصقتسا ةساردو 

  ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتملاىرخألا 

  ةنامألا نم ةركذم
يف ،قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تقفتا  - ١  

نم يبورينب ةدوقعملا ةثلاثلا ا   لوألا نيرشت٣١رود يناثلا نيرشت٤ىلإ  ربوتكأ /  نأ ىلع ٢٠١١ربمفون /   ،
، ألا موقت نأو يضوافتلا صنلا عورشم يف ةحرتقملا لمعلا ططخو غالبإلا تامازتلال عيمجت دادعإب ةنام
ةددعتملا ىرخألا ةيئيبلا تاقافتالا راطإ يف لمعلا ططخو غالبإلا تامازتلال ةيئاصقتسا ةساردب هقفرت  
ةعبارلا اةلصلا تاذ فارطألا  رود نابإ ةنجللا امهيف رظنت يك  ،.)١(  

لوألا نيقفرملا يف نادري نيذللا ةيئاصقتسالا ةساردلاو عيمجتلا دادعإب ةنامألا تماق ،كل ذل ًاعبتو  - ٢
  .ةقيثولا هذه نم يناثلاو
لمعلا ططخو غالبإلاب ةقلعتملا ماكحألاعيراشمل ًازجوم عيمجت لا نمضتيو  - ٣ عورشم  يف ةدراولا  

ةقيثولا رظنا(يلاحلا حقنملا يضوافتلا صنلا   UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3( .ضرعيو ، نيلودج يف عيمجتلا  
درويو . لمعلا ططخب ةقلعتملا تامازتلالا امهيناث نمضتيو ،غالبإلاب ةقلعتملا تامازتلالا امهلوأ نمضتي

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/1. 

)١(  UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/8 ةرقفلا  ،٢١١. 
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رتلابماكحألا عيراشم نالودجلا مازتلالا ناك اذإ ام ىلإ ناريشيو ،صنلا عورشم يف هب تدرو يتلا بيت   
طقفةددحم فارطأ ىلع وأ فارطألا عيمج ىلع قبطني ىلإ ريشأو لمع ةطخ وأ مازتلا لك زجوأ دقو .  

هيلإريشأ ام اذإ ،ةعمزملا ةعباتملا تاءارجإو ينمزلا اهلودج ريثكلا نأ نم مغرلا ىلعو .صنلا عورشميف ا م   
نيفوقعم نيسوق نيب درت ماكحألا عيراشم نم تدروأ دقف )ًاضيأ ةفوقعم ساوقأ نيب تارابع نمضتتو(   ،
و ،ضوافتلا ديق لازي ام هلماكب صنلا عورشم نأ رابتعابةقيثولا هذه يف نم ةفوقعملا ساوقألا تليزأ دق  

نم لك لخاد ةدوجوملا ةفوقعملا ساوقألا ىلع يقبأو ؛حوضولل ًايخوت ماكحألاعيراشم ىدارف لوح   
هذهماكحألاعيراشم   .  

تاقافتالا راطإ يف ل معلا ططخو غالبإلاب ةقلعتملا تامازتلالل ةيئاصقتسالاةسارد لا لمشتو  - ٤
نع تامولعمةلصلا تاذ فارطألا ةددعتملا ىرخألا ةيئيبلا ةيقافتا   ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتس   

لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتاو ،نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربو ،ةتباثلا 
ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطت نأشب مادرتور ةي قافتاو ،دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا
 .ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم

عابتا نيب ًايلاح رايخلا اهيف ىطعي يتلا تالاحلا يف الإ ،فارطألا نم يمازلإلا غالبإلا عيمجتلا لمشيو   - ٥  
يعوط ج  وأ يمازلإ ج  . ىرخألاتائي هلاوأ ةنامألا هب موقت يذلا غالب إلا وأ يعوطلا غالبإلا ىلإرشي ملو .

عنصل تايلمع وأ ةطشنأ ىلع لمتشت ةيجيتارتسا وأ ةطخ يأ لمعلا ططخ ربتعت ،ةقيثولا هذه ضرغل ًاقيقحتو 
  .ينطولا ىوتسملا ىلع رارقلا
فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافت الا نمو صنلا عورشم نمةلصلا تاذ ماكحألا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو   - ٦
  .يفرحلا اهصن داريإ وأ ةلماك اهخاسنتسا نم ًالدب تزجوأ دق عيمجتلا يف ةدراولا

، ًادانتساو  - ٧ لوألا قفرملا يف ةدراولا تامولعملا ىلإ نأشب ةيلاتلا ةماعلا تاظحالملا ءادبإ نكمي  
  :صنلا عورشم يف غالبإلاب ةقلعتملا تامازتلالا

غالبإلل ةيفاضإ تاطارتشا كانه نكل ،رصانعلا نم ددع نع غالبإلا ٢٢ةدامل ا طرتشت  )أ(  
  ؛صنلا عورشم نم ىرخأ داوم يف ةعزوم

و ،نيرايخ٢٢ةداملا نمضتت    )ب( ةداملا هذه نأشب ةيفاضإ تاضوافمءارجإ عقوتي    ؛ 
تامادخت سالل ءافعإلاو ةراجتلاب ةقلعتملا داوملا يف ةجردملا غالبإلا تاطارتشا ءانثتساب  )ج(

ًالمع تامولعملا غالبإ متي نأ غالبإلاب ةقلعتملا ةيفاضإلا داوملا عيمج طرتشت ،ا  ةداملاب حومسملا   ؛٢٢ 
دوعي لاوحألا عيمج يفو غالبإلل ًادعوم ددحتيتلا ماكحألا نم دودحم ددع كانه   )د(  ،

لوألاهعامتجا لالخ لاوحألا بلغأ يف هذختيس يذلا فارطألا رمتؤم ىلإ رارقلا   ؛ 
آلا اهضعب رصتقي اميف ،اهعيمج فارطألا لمشتل غالبإلا تاطارتشا ضعب ديدحتمت  )ه( رخ  

  ؛فارطألا نم ةددحم ةعومجم ىلع
غالبإ متي ،نأشلا اذ   )و(  ةحيرص ةراشإ نمضتي ال صنلا عورشم نأ نم مغرلا ىلع

  .فارطألا رمتؤم ىلإ اهتلاحإو اهعيمجتىلوتت يتلا ةنامألا ىلإ ةداع تامولعملا 
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ططخ نأشب ةيلاتلا ةماعلا تاظحالملا ءادبإ نكمي ،لوألا قفرملا يف ةدراولا تامولعملا ىلإ ًادانتسا   - ٨
  :صنلا عورشم يف ةدراولا لمعلا

أشبماكحأىلع روثعلا نكمي   )أ(   ؛صنلا عورشم نم ةفلتخم داوم يف لمعلا ططخ ن 
يه لمعلا ططخب ةقلعتملا ماكحألاضعب   )ب( هضعبو ،ةمزلمماكحأ    ؛يعوط رخآلا ا 
طخب ةقلعتملاماكحألا مظعم نمضتت  )ج( بجيو . م اايقلا عمزي ضارعتسا تايلمع لمعلا ط 

  .٢٢ةداملاب ًالمع ةمدقملا ريراقتلا يف تاضارعتسالا كلت جئاتن جاردإ 
 تعضخأيتلا فارطألا ةددعتملا ىرخألا ةيئيبلا تاقافتالا راطإ يف غالبإلا تامازتلاب قلعتي اميف   - ٩
ةيلاتلا ةماعلا تاظحالملا ءادبإ نكميةساردلل  ،:  

نيب ينطولا ديعصلا ىلع غالبإلا تاءارجإ و هرتاوتو هغيصو غالبإلا تاطارتشا فلتخت  )أ(
،تاقافتال ا نم لك ةنامألا ىلإ لكوملا رودلا كلذكوةساردلل تعضخأ يتلا   ؛ 

بلطي ملوهكتسو لزاب يتيقافتاو لايرتنوم لوكوتوربب قلعتي اميف  )ب( فارطألا عامتجا ، 
  ؛كصلا ةنامأ ربع اهميدقت يرجيو ريراقتلا فارطألا رمتؤموأ 

يهملوهكتسو لزاب يتيقافتاو لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف ةبولطملا ةينطولا ريراقتلا  )ج(   
  ؛ةددحم ةغيص اهلو ةيمازلإ ريراقت

، تاقافتالا عيمج نمضتت   )د( ىلإ ريشت ىرخ أ داوم كانهوغالبإلا ةلأسم جلاعت ةيسيئر ةدام
ثيح نم اهنيب اميف فلتخت غالبإلل ةيفاضإ تاطارتشا داوملا هذه ضرعت نايحألا ضعب يفو . ًاضيأ غالبإلا

ةدا ملا يف ةدراولا غالبإلا تاطارتشال ليصفتلا نم ًاديزم ىرخأ نايحأ يفنمضتتو ،ةغيصلاو ديعاوملا 
  ؛غالبإلاب ةقلعتملا ةيسيئرلا

غالبإلل ةينمزلا لوادجلا ىلع تاليدعت ءارجإب فارطألا ر متؤموفارطألا عامتجا ماق   )ه(
  ؛هتاطارتشاو

و مادرتورو لزاب تايقافتانيب رزآتلا زيزعتب ةقلعتملا تاررقملاب ًالمع  )و( يتلا ملوهكتس   
ايقافتالا كلت يف فارطألا تارمتؤم ا  و لزاب يتيقافتا يتنامأ ىلإ بلُط)٢(تدمتعا ا ملوهكتس،  دعت نأ   

يلي ام ىلإ فديل تاحرتقم    :و نيتيقافتالا نم لك يف فارطألا رمتؤم اهيف رظن
يتلا تاونسلا يف نمازتت ثيحب نيتيقافتالا اتلك يف فارطألا ريراقت ميدقت قيسنت   ‘١’

  ؛ريراقتلا هذه ميدقت نيتيقافتالا يف فارطألا ىلع اهيف نيعتي
عمج تايلمع قيس نت ىلع فارطألا ةدعاسمل تاردقلا ءانبل ةكرتشم ةطشنأ عضو  ‘٢’

 ، ةدوجلا ةبقارم كلذ يف امب ،ينطولا ىوتسملا ىلع ا  رادإو تامولعملاو تانايبلا
؛غالبإلاب ةقلعتملا ا    امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل

غالبإلا ءابعأ نم فيفختلا ضرغب امهنم لك يف غالبإلا تايلمعو غيص طيسبت   ‘٣’
ا اةلصلا تاذ ةطشنألا ةاعارم عم   كلذ يف امب ،ىرخألا تائيهل علطضت يتلا

  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
                                                      

ر ا ررقملاو ،لزاب ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم نع رداصلا٩/١٠ - ب ا ررقملا نم يناثلا ءزجلا  )٢( رداصلا ٤/١١ -   
ملوهكتسا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم نع رداصلا٤/٣٤ - س ا ررقملاو ،مادرتور ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم نع  . 
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  لوألا قفرملا

  لمعلا ططخو غالبإلاب ةقلعتملا تامازتلالل عيمجت

مزلم يملاع كصل بسانمو لماش جهنل صنلا عورشم يف ةدراولا غالبإلاب ةقلعتملا تامازتلالا   - فلأ
  )٣(قبئزلا نأشب ًانوناق

عضاخلا فرطلا   ةداملا دنب
  غالبإلاب مازتلالل

تامولعملل زجوم فصو 
  اهنع غالبإلا بجاولا

تاءارجإلا   رتاوتلا
  ةيفاضإلا

  ضرعلا  -ميج 
رايخلا ٣ةداملا   ،١ ،
  ١ةرقفلا 

دجوي فرط لك 
قبئزلل يل   وأ نيدعت

يف [ه يضارأ لخاد
هذه ذافن ءدب خيرات 

  ]ةيقافتالا

يلوأ نيدعت يأ نع تامولعم 
فرطلايضارأ لخاد قبئزلل امب    ،

  :ىندأ دحك ،كلذيف 
  هعقوم  -
  ةردقملا تايمكلا  -

تامادختسالاو تاهجولاو [ ،
كلذ ناك ىتم ،ةدوصقملا 
تابَكرم وأ قبئزلل ،ًامولعم 

اذه نم ًايونس ةجتنملا قبئزلا  
وأ عابت يتلا وأ ] [نيدعتلا

ر  دصت وأ مدختست وأ عزوت
ةيعرفلا ةرقفلاب ًالمع ن   زخت وأ

  )]ًاثلاث) أ(وأ ًايناث ) أ(

يف تامولعملا جردت 
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

  ٢٢ةداملاب 

  ٢٢ةداملا رظنا 

رايخلا ٣ةداملا   ،١ ،
  )ه (٣ةرقفلا 

قبئزلا تايمك نع تامولعم   فرط لك
  :قبئزلا تابَكرمو
] نم ةئف[لك نم ةجتنُملا   -

ًالمع ددحملا ضرعلا ردصم 
  )أ(ةيعرفلا ةرقفلاب 

وأ عزوت وأ عابت يتلا   -
وأ ر   دصت وأ مدختست

ن[ زخ اهنم صلخت] [ت ي [
راد[ تارقفلاب ًالمع ] ت

  )د(ىلإ ) ب(ةيعرفلا 

يف تامولعملا جردت 
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

  ٢٢ةداملاب 

  ٢٢ةداملا رظنا 

رايخلا ٣ةداملا   ،٢ ،
  ٣ةرقفلا 

يلوألا قبئزلا ةيمكو عقومل رصح   فرط لك
يف ةددحم قبئز تابّكرمو 
ىلإ ةفاضإ ،ةلصلا تاذ تاعاطقلا 

فلتخم نع مجنت يتلا قبئزلا تايا فن
  تايلمعلا

    ددحي مل

                                                      
 .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3( قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كصل بسانمو لماش جهنلحقنم صن عورشم   )٣(
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عضاخلا فرطلا   ةداملا دنب
  غالبإلاب مازتلالل

تامولعملل زجوم فصو 
  اهنع غالبإلا بجاولا

تاءارجإلا   رتاوتلا
  ةيفاضإلا

  ]قبئزلا تابكرمو[قبئزلا يف ةيلودلا ةراجتلا   -لاد 
ةرقفلا ٤ةداملا   ،٢ 

  رركم
دروتسي فرط لك 

قبئزلا ر   وأ [دصي وأ
] قبئزلا تابَكرم

ةداملا هذ  ًانهر  

  :نع ريراقت
ةرداصلا صيخارتلا ددع   -

يلحملا صيخرتلا ماظن بجومب 
وأ قبئزلا ةراجت ميظ نتل

تاجتنملا وأ قبئزلا تابكرم 
  قبئزلا اهيلإ فاضملا

تابكرمو قبئزلا مجح   -
فاضملا تاجتنملاو قبئزلا 

  رجاتملا قبئزلا اهيلإ ا

ىلإ ريرقت مدقي 
ةنس لك يف ةنامألا 

  ةيميوقت

ىلع ريرقتلا عزوي 
  فارطألا رمتؤم

ةرقفلا ٥ةداملا   ،٢ 
  )ب(

ر  دصت يتلا فارطألا
  فارطألا ريغ ىلإ

ةدروتسملا ةلودلا نم ةيونس ةداهش 
مادختسالا اهيف ددحت فرطلا ريغ 
قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلل دوصقملا 
ةلودلا نأب ديفي ًارارقإ لمشتو 
قلعتي اميف ،ةمزتلم ةدروتسملا 

  :يلي امب ،قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلاب
ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ةيامح   -

لالقإل ل ةمزاللا ريبادتلا ذاختاب
  ؛اهعنمل وأ قبئزلا تابيرست نم

نم ١ةرقفلا ماكحأل لاثتمالا   -  
ةرقفلاو ١٢ةداملا  ةداملا نم ١   
١٣.  

يأ ةداهشلا لمشت نأ بجيو 
ليبق نم ةبسانم ةديؤم تادنتسم 
ةيميظنتلا كوكصلا وأ تاعيرشتلا 

وأ ةيرادإلا ةيهيجوتل ا ئدابملا وأ
  ةيتاسايسلا

ىلإ ةداهشلا لاحت 
نوض غ يف ةنامألا

خيرات نم ًاموي  ٦٠
  اهمالتسا

  ددحت مل

  تايلمعلاو تاجتنملا  -ءاه 
رايخلا ٦ةداملا   ،١ ،
ليدبلا ٥ةرقفلا   ،١  

  :نع ةيئاصحإ تانايب  فرط لك
ريدصتو داريتساو جاتنإ   -

قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا 
  ميج قفرملا يف ةجردملا

ةديدج تاجتنم يأل هجاتنإ   -
  قبئزلا اهيلإ فاضم

يف تامولعمل ا جردت
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

  ٢٢ةداملاب 

  ٢٢ةداملا رظنا 

رايخلا ٦ةداملا   ،١ ،
ليدبلا ٥ةرقفلا   ،٢ 
رايخلا ٦ةداملاو   ،٢ ،
  ٤ةرقفلا 

يأ يع   فرط لك  نصم نم بلط  ت تامولعم
نيذلا وأ قبئزلا اهيلإ فاضم داوم 
عينصت ةيلمع يأ نومدختسي 

  :نع قبئزلا اهيف مدختسي

يف تامولعملا جردت 
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

  ٢٢ةد املاب
  

  ٢٢ةداملا رظنا 



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.4/7 

6 

عضاخلا فرطلا   ةداملا دنب
  غالبإلاب مازتلالل

تامولعملل زجوم فصو 
  اهنع غالبإلا بجاولا

تاءارجإلا   رتاوتلا
  ةيفاضإلا

لك مدختسملا قب ئزلا تايمك  -
  ةنس

يتلا تايلمعلا وأ تاجتنملا   -
  قبئزلا اهيف مدختسي

 ىرتشي يتلا ضرعلا رداصم  -
  قبئزلا اهنم

نم يأ يف قبئزلا ةيمك   -
  ةعابملا تاجتنملا

يجيردتلا ءا   -  إلل ططخ يأ
تاجتنملا يف قبئزلا مادختسال 

  .تايلمعلا وأ

نم تامولعملا بلط  ت
لك ةرم نيعنصملا 
ىلع تاونس ثالث 

  .لقألا

تايلمع -لاد قفرملا  
مدختس   ي يتلا عينصتلا
تابَكرم وأ قبئزلا اهيف 

يناثلا ءزجلا–قبئزلا    :
ةينطولا لمعلا ططخ 

  )ه(

لك ىلإ بلطي 
ةطخ دادعإ فرط 
بجومب ةينطو لمع 

تايلمع  (٧ةداملا 
مدختس ا عينصتلا  ي يتل
  )قبئزلا اهيف

فرطلا تايجيتارتسال ضارعتسا 
تايجيتارتسالا كلت حاجن ىدمو 
ءافولا نم فرطلا نيكمت يف 

  ٧ةداملا بجومب هتامازتلاب 

ضارعتسالا ىرجي 
سمخ لك ةرم 

جرد تو تاونس
ريراقتلا يف هجئاتن 

ةداملاب ًالمع ةمدقملا 
٢٢  

  ٢٢ةداملا رظنا 

  قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  -واو 
ةرقفلا ٩ةداملا  ةطشنأ تناك اذإ امع ريرقت   فرط لك  ٣، 

ةقيضلاو ةيفرحلا ةجلاعملاو نيدعتلا 
رثكأ ةطشنأ يه بهذلل قاطنلا 

  ةيمهألا ةميدع نم

ةطخ ذيفنتو عضو   ددحي مل
ًاقفو ةينطو لمع 

  واو قفرملل

ه يدل فرط لك  ٣ةرقفلا ، ٩ةداملا 
نيدعت ةطشنأ 
ةيفرح ةجلاعمو 
قاطنلا ةقيضو 
نم رثكأ بهذلل 

  ةيمهألا ةميدع

ءافولا يف زرحملا مدقتلل ضارعتسا 
  ةداملا هذه بجومب هتامازتلاب

تاضارعتسالا جردت 
ةمدقملا ريراقتلا يف 

  ٢٢ةداملاب ًالمع 

  ٢٢ةداملا رظنا 

  )٤(تابيرستلاو تاثاعبنالا  -ياز 
ةرقفلا ١٠ةداملا   ،٥ 

  )ب(و ًارركم) أ(
هيدل فرط لك 
تاثاعبنا عومجم 
تائف نم ةريبك قبئز 
يف ةجردملا رداصملا 

  واو قفرملا

رداصملاب رصح ةمئاق عضو 
قوثوملا تاثاعبنالا تاريدقتو ا 
قفرملا يف ةجردملا رداصملا تائفل 

  ]ينطولا هفده[و واو

ةنامألا ىلإ نامدقت 
ىلع اهميمعت ل

رظنيلو فارطألا 
فارطألا رمتؤم 

هعامتجا يف امه يف
نوضغ يف لبقملا 

ال ةريتوب لمكتست 
لك ةرم نع لقت 

Xتاونس    

                                                      
نأ ،تاقالطإلاو تاثاعبن الاب ينعملا لاصتالا قيرفل نيكراشملا نيسيئرلا ىلإ ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تبلط ،ةثلاثلا ةرودلا يف  )٤(

ةنامألا نم معدب١١ و١٠نيتداملل ةلمتحملا رصانعلاب قلعتي عضوب اموقي ج   ، .ُ ةددحم ريبادت ذاختاب فارطألا مزل ًاجكلذ لمشيسو ت 
ألا مزلت ج/و تاثاعبنالا طبضل  ريبادت عضوب فارط كلذ بكاويو ،ةينطولا فورظلا عم لماعتلل ةمزاللا ةنورملاب مستت اهنكل ،اهضيفخت وأ
 ).UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/5ةقيثولا رظنا  (ينطولا ىوتسملا ىلع اهديدحت متي ،اهضيفخت وأ/و تاثاعبنالا طبضل
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عضاخلا فرطلا   ةداملا دنب
  غالبإلاب مازتلالل

تامولعملل زجوم فصو 
  اهنع غالبإلا بجاولا

تاءارجإلا   رتاوتلا
  ةيفاضإلا

زواجتي ال دعوم 
خيرات نم ] نيتنس[

هذه ذافن ءدب 
هل ةبسنلاب ةيقافتالا 

نم ] نيتنس[وأ 
حبصأ يذلا تقولا 
ًاردصم فرطلا هيف 
تاثاعبنا عوم  
هذه نم ةريبك قبئز 

  رداصملا
ةرقفلا ١٠ةداملا  لاثتمالا نايبتل ةيفاك تام ولعم  فرط لك  ٧، 

  ةداملا هذه ماكحأل
يف تامولعملا جردت 
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

  ٢٢ةداملاب 

لوألا رمتؤملا ددحي 
قاطن فارطألل 
تامولعملا هذه 
مدقت يتلا ةغيصلاو 

  ا
تاثاعبنالا -واو قفرملا  

ريغ [يوجلا فالغلا يف 
ءزجلا ]ةدوصقملا  ،
  لمعلا ططخ: يناثلا

ىلع يغبني] [ىلع[  
] ـل يعوط ساسأ

هيدل [فرط لك 
تاثاعبنا عومجم 
تائف نم ةريبك قبئز 
يف ةجردملا رداصملا 

نأ ] لوألا ءزجلا
لمع ةطخ عضي 
نم دحلل ةينطو 
يف قبئزلا تاثاعبنا 

 يوجلا فالغلا
اهيلع ءاضقلاو [

،   ]نكمأ امثيح

فرطلا تايجيتارتسال ضارعتسا 
حاجن ىدمو تاثاعبنالا ضفخل 

نيكمت يف ت ايجيتارتسالا كلت
بجومب هتامازتلاب ءافولا نم فرطلا 

  ١٠ةداملا 

ةرم ضارعتسا ءارجإ 
 ، تاونس سمخ لك
هذه جرد  تو
يف تاضارعتسالا 
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

يف وأ  [٢٢ةداملاب   ،
ةطخ تاضارعتسا 
ةصاخلا ذيفنتلا 
كلتب ًالمع فرطلاب 

نم ١ةرقفلاو ةداملا   
ةلاح يف ٢١ةداملا   

  ]قابطنالا

  ٢٢ةدامل ا رظنا

تابيرستلا - ١١ةداملا   
 ، ةسبايلاو ءاملا يف

  ٤ةرقفلا 

ماكحأ بجومب ةبولطم [تامولعم   فرط لك
] ١٤ و١٣ و٩ و٧ و٦ و٣داوملا 

هذه ماكحأل هلاثتما تابثإل ةيفاكلا 
  .ةداملا

يف تامولعملا جردت 
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

  ٢٢ةداملاب 

لوألا رمتؤملا ددحي 
قاطن فارطألل 

تامول عملا هذه
مدقت يتلا ةغيصلاو 

  ا
  ٢٢ةداملا رظنا 

ةليدبلا١١ةداملا   - 
تابيرستلاو تاثاعبنالا 
ةرقفلا ،ةدوصقملا ريغ 

٨  

لاثتمالا نايبتل ةيفاك تامولعم   فرط لك
  ةداملا هذه ماكحأل

يف تامولعملا جردت 
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

  ٢٢ةداملاب 

لوألا رمتؤملا ددحي 
قاطن فارطألل 

تامو لعملا هذه
مدقت يتلا ةغيصلاو 

  ا
  ٢٢ةداملا رظنا 
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عضاخلا فرطلا   ةداملا دنب
  غالبإلاب مازتلالل

تامولعملل زجوم فصو 
  اهنع غالبإلا بجاولا

تاءارجإلا   رتاوتلا
  ةيفاضإلا

 -ليدبلا ياز قفرملا
تابيرستلاو تاثاعبنالا 
ءزجلا ،ةدوصقملا ريغ 

  لمعلا ططخ: ثلاثلا

] ـل زوجي] [ىلع
هيدل [فرط لك 

تاثاعبنا عومجم 
تائف نم ةريبك قبئز 
يف ةجردملا رداصملا 

نأ ] لوألا ءزجلا
ةطخ ذفنيو عضي 
نم دحلل لمع 

يف قبئز لا تاثاعبنا
نم يوجلا فالغلا 
كلت رداصملا تائف 
اهيلع ءاضقلاو ،هيدل 
كلذ ناك امثيح 

  ًانكمم

فرطلا تايجيتارتسال ضارعتسا 
حاجن ىدمو تاثاعبنالا ضفخل 
نيكمت يف تايجيتارتسالا كلت 
بجومب هتامازتلاب ءافولا نم فرطلا 

ةليدبلا١١ةداملا     

ضارعتسالا ىرجي 
سمخ لك ةرم 
يف جرديو تاونس 

ًالمع ةمدقملا ريراقت لا
  ٢٢ةداملاب 

  ٢٢ةداملا رظنا 

  )٥(ذيفنتلاو ةينقتلا يف ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا  -ءاط 
رايخلا ١٥ةداملا   ،١ ،
  ٦ةرقفلا 

فرطلا ماق فيك نيبت تامولعم   فرط لك
  ةداملا هذه ماكحأ ذيفنتب

يف تامولعملا جردت 
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

  ٢٢ةداملاب 

  ٢٢ةداملا رظنا 

رايخلا ١٦ةداملا   ،١ ،
  ١ةرقفلا 

فرطلا ماق فيك نيبت تامولعم   فرط لك
  ةداملا هذه ماكحأ ذيفنتب

يف تامولعملا جردت 
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

  ٢٢ةداملاب 

  ٢٢ةداملا رظنا 

  تامولعملا غالبإو دصرلاو ثوحبلاو ةيعوتلا  -ءاي 
رايخلا ٢١ةداملا   ،١ ،
  ١ةرقفلا 

رداق [فرط لك 
  )٦(]كلذ ىلع

ةيلامكتسا ريراقتو تاضارعتسا 
  ذيفنتلا ةطخل

يرود ساسأ ىلع 
ددحتت ةقيرطبو 
رمتؤم نم رارقب 

جردتو . فارطألا
يف تاضارعتسالا 
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

  ٢٢ةداملاب 

  ٢٢ةداملا رظنا 

رايخلا ٢٢ةداملا  رمتؤم ىلإ ريراقت فرط لك مدقي   فرط لك  ١، 
ا هذختا يتلا ريبادتلا نع فارطألا

نعو ةيقافتالا هذه ماكحأ ذيفنتل 
قيقحت يف ريبادتلا كلت ةيلاعف ىدم 

 .ةيقافتالا فادهأ
  

لوألا رمتؤملا ررقي  
 ريراقتلا رتاوت فارطألل

ةاعارم عم ،اهتغيصو 
قيسنت يف ةبغرلا 
ريراقتلا لاكشأ 
عم تايلمعلاو 

رمتؤم موقي 
فارطألا 

يرود ضارعتساب 
تامولعمل اعيمجل 

ةنامأللو هل ةحاتملا 
 ٢٢ةداملاب ًالمع 

                                                      
يف ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملاب ينعملا لاصتالا قيرفل نيكراشملا نيسيئرلا ىلإ ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تبلط ،ةثلاثلا ةرودلا يف   )٥(

نيتداملل ًاحارتقا ،ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل سيئرو ةنامألا نم معدب ،ا ةينقتلا   قبئزلا ١٦ و١٥دعي نأ ذيفنتلاو   كص عورشم نم  
 ).UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/4ةقيثولا رظنا (حرتقم صن عورشم هعبتي يميهافم صن نم نوكتي 

 .ةيعوط وأ ةيمازلإ نوكت نأ ذيفنتلل ةينطو ططخ عضوب ةقلعتملا قبئزلا كص ماكحأل يغبني ناك اذإ ام دعب ةنجللا ررقت مل  )٦(
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عضاخلا فرطلا   ةداملا دنب
  غالبإلاب مازتلالل

تامولعملل زجوم فصو 
  اهنع غالبإلا بجاولا

تاءارجإلا   رتاوتلا
  ةيفاضإلا

دنع ،ةنامألا ىلإ فرط لك مدقي 
تامولعمءاضتقالا نع،   :  

ةددحملا قبئزلا ضرع تانايب   -
  .٣ةداملا يف 

يلامجإ نع ةيئاصحإ تانايب   -
تابَكرمو قبئزلا تايمك 
ةردصملا وأ ةدروتسملا قبئزلا 

يف امب  (٦ و٥نيتداملا بج ومب
اهيلإ ر   دصملا لودلا كلذ

  )اهنم دروتسملاو
عينصت نع ةيئاصحإ تانايب   -

ةراجتلا يف هعيزوتو قبئزلا 
اهيلإ فاضملا تاجتنملا عيبو 
 ، ميج قفرملا يف ةجردملا قبئزلا
كلت نم هتارداص ىلإ ةفاضإ 

  تاجتنملا
تانايبلا كلت ميدقت يغبني [  -

زوم رلاب ةقفرم ةيئاصحإلا
ةمظنم نم ةصصخملا ةيكرمجلا 
ماظنلا بجومب ةيملاعلا كرامجلا 
علسلا فيصوتل قسنملا 
تناك امثيح ،اهزيمرتو 

  ]ةرفاوتم
يذلا مدقتلا نع تامولعم   -

تاثاعبنا نم دحلا يف هزرحأ 
تابَكرمو قبئزلا تابيرستو 
 ، يوجلا فالغلا يف قبئزلا
 ، نكمأ امثيح اهيلع ءاضقلاو

بجو مب بولطملا وحنلا ىلع
ةداملا ] [١١ و١٠نيتداملا [

ةليدبلا١١  [  
نواعتلا هميدقت نع تامولعم   -

وحنلا ىلع ينقتلاو يلاملا 
 ١٥نيتداملا بجومب بولطملا 

  ١٦ و
يف زرحملا مدقتلل تاضارعتسا   -

ةداملا بجومب ذيفنتلل هتطخ 
٢١.  

وأ تانايب وأ تامولعم يأ   -
ماكحأ اهيضتقت ىرخأ ريراقت 

  .ةيقافتالا هذه

تايقافتالا تابلطتم 
ةلصلا تاذ ىرخألا 
ةيئايميكلا داوملاب 

  .تايافنلاو

، ٢٣ةداملاب ًال مع(
ةداملاو ٢ةرقفلا   

ةرقفلا ٢٤  ،٥ 
  ))ج(

ةنامألا موقت 
ريراقت دادعإب 
ىلإ دنتست ةيرود 
يتلا تامولعملا 
ًالمع اهدرت 

] ٢٢ةداملاب [
، ٢٥ةداملاب ًالمع (

)) ه (٢ةرقفلا 
  فارطألل اهحيتتو
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عضاخلا فرطلا   ةداملا دنب
  غالبإلاب مازتلالل

تامولعملل زجوم فصو 
  اهنع غالبإلا بجاولا

تاءارجإلا   رتاوتلا
  ةيفاضإلا

، -٢٢ةداملا  غالبإلا  
  ٢رايخلا 

هزرحأ يذلا مدقتلا نع ريرقت   فرط لك
، يف فرطلا  ةيقافتالا ماكحأ قيبطت

تايوتحمل رابتعالا يف ذخألا عم 
  .ذيفنتلل هتطخ

رمتؤم هددحي 
  فارطألا

رمتؤم ددحي 
ريياعم فارطألا 
ريراقتلا ميدقت 
ذيفنتلاب ةقلعتملا 

  .اهضارعتساو

  قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كصل بسانمو لماش جهنلصنلا عورشم يف ةدراولا لمعلا ططخ   -ءاب 
زجومو لمعلا ةطخ نم ضرغلا   عضاخلا فرطلا  ةداملا دنب

  اهاوتحمل
ةطخل ىلوألا ةلاحإلا 

  لمعلا
 /تاضارعتسالا

  ةيفاضإلا تاءارجإلا
  ضرعلا  -ميج 
رايخلا ٣ةداملا   ،٢ ،
  ٣ةرقفلا 

يلوألا قبئزلا ةيمكو عقومل ينطو رصح   فرط لك
تاعاطقلا يف ةددحم قبئز تابّكرمو 

قبئز لا تايافن ىلإ ةفاضإ ،ةلصلا تاذ
  تايلمعلا فلتخم نع مجنت يتلا

    ددحت مل

  تايلمعلاو تاجتنملا  - ءاه
رايخلا ٦ةداملا   ،١ ،
  ٦ةرقفلا 
ةرقفلا ٢رايخلا   ،٥،  
ةرقفلا ٣رايخلا   ،٦ ،  
ةرقفلا ٤رايخلا   ،٤ ،
  ٢ليدبلا 

ءا   فرطلك   إلا قيقحت ىلإ ةيمارلا ذيفنتلا ططخ
اهيلإ فاضملا تاجتنملل يجيردتلا 

ةلوهسب رفاوتت امدنع قبئزلا  
ًايداصتقا ةروسيم ةليدب تايجولونكت 

  ًايجولونكت ةنكممو

ططخب كلذ ط بتري  
عضوتس يتلا ذيفنتلا 

 ٢١ةداملا راطإ يف 
عضو بلطتي الو 

  لصفنم طرش

ةرقفلا ٧ةداملا   ،٣  
 -لاد قفرملا

عينصتلا تايلمع 
اهيف مدختس   ي يتلا
تابَكرم وأ قبئزلا 

: يناثلا ءزجلا ،قبئزلا
لم علا ططخ
  ةينطولا

هيدل فرط لك 
وأ دحاو قفرم 
مدختسي رثكأ 
تابَكرم وأ قبئزلا 
تايلمع يف قبئزلا 
يف ةجردملا عينصتلا 

  لاد قفرملا

مادختسا نم    دحلل ةينطو لمع ةطخ
لثم يف هئا رمو قبئزلا  إو قبئزلا تابَك
، تايلمعلا هذه ىندأ   دحك لمتشت  ،
  :يلي ام ىلع
 قفارملا عاونأو ددعل رصح ةمئاق  -

تابَكرم وأ قبئزلا مدختست يتلا 
عينصتلا تايلمع يف قبئزلا 
يف امب ،لوألا ءزجلا يف ةجردملا 

يتلا قبئزلا ةيمك لتاريدقت كلذ 
  ًايونس اهكلهتست

ل   - هذه وحت قيقحتل تايجيتارتسا
تايلمع مادختسا ىلإ قفارملا 
وأ ،ةيقبئزلا ريغ جاتنإلا 

قفارمب قفارملا كلت نع ةضاعتسالا  
  تايلمعلا هذه لثممدختست 

وأ عيجشت [ـل تايجيتارتسا   -
نم دحلا ] نامض] [طارتشا

ض [قبئزلا تابيرست  رعت عنمو

ةنامألا ىلع ضرعت 
ىلع اهعيزوتب موقتل 
ال دعوم يف فارطألا 
دعب ةدحاو ةنس زواجتي 
ةيقافتالا هذه ذافن ءدب 

  فرطلا ىدل

نأ فرطلا ىلع بجي 
ضارعتساب موقي 
ىدمو هتايجيتارتسا 

حاجن نم هتققح ام 
سمخ لك ةرم 
جردي نأو ،تاونس 

يف ضارعتسالا جئاتن 
ًالمع ةمدقملا هريراقت 

  ٢٢ةداملاب 
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زجومو لمعلا ةطخ نم ضرغلا   عضاخلا فرطلا  ةداملا دنب
  اهاوتحمل

ةطخل ىلوألا ةلاحإلا 
  لمعلا

 /تاضارعتسالا
  ةيفاضإلا تاءارجإلا

قفارملا هذه نم ] قبئزلل ناسنإلا
هذه لثم نع ًالوحت ققحت نأ ىلإ 

  تايلمعلا
ةميلسلا ةرادإلل تايجيتارتسا [  -

تايافنو قبئزلا ضئافل ًايئيب 
ليغشت فقوو قالغإ نم قبئزلا 

يف قبئزلا مدختست يتلا قف ارملا
يف ةجردملا عينصتلا تايلمع 
ةداعإ كلذ يف امب ،لوألا ءزجلا 
يف عضولا وأ ةجلاعملا وأ ريودتلا 
ةلاح يف ًايئيب ميلس نيزخت قفارم 

  ]قابطنالا
قيقحتل ةينمز لوادجو فادهأ   -

  تايجيتارتسالاهذه 
تاونس سمخ لك ضارعتسا   -

ىدمو فرطلا تايجيتارتسال 
يف تايجيتارتسالا كلت حاجن  

هتامازتلاب ءافولا نم فرطلا نيكمت 
  ٧ةداملا بجومب 

  لمعلا ةطخ ذيفنتل ينمز لودج  -
  قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  -واو 

ةرقفلا ٩ةداملا   ،٣  
  -ءاه قفرملا 

بهذلا نيدعت  -
قيضلاو يفرحلا 

ططخ قاطنلا  ،
  ةينطولا لمعلا

ررق اذإ ،فرط لك 
نأ تقو يأ يف 

عين صتو نيدعت
نييفرحلا بهذلا 

 قاطنلا يقيضلاو
نم رثكأ هيضارأ يف 

  ةيمهألا يميدع

  :يلي ام ىلع لمتشت ةينطو لمع ةطخ
ضيفخت بسنو ةينطو فادهأ   -

  ةفدهتسم
زاكرلا جمد فقول تاءارجإ   -

مغلملل حوتفملا قرحلاو ،لماكل 
مغلملا قرحو ،ع   نصملا مغلملا وأ
حشرو ،ةينكس قطانم يف 

وأ زاكرلا وأ ة باسرلا يف دينايسلا
قبئزلا اهيلإ فيضأ يتلا تايافنلا 

قبئزلاب ةثولملا تايافنلا ةجلاعمل وأ [
يف قبئزلا ةلازإب ًالوأ مايقلا نودب  
  ]ريصقلا لجألا

تايمكل ساسألا طخ تاريدقت   -
تاسرامملاو ةمدختسملا قبئزلا  
  ةعبتملا

نم دحلا عيجشتل تايجيتارتسا   -
يف قبئزلا تاقالطإو تاثاعبنا 

يفرحلا بهذلا عينصتو ني دعت

ىلإ لمعلا ةطخ ميدقت 
ال دعوم يف ةنامألا 

] ثالث[زواجتي 
ذافن ءدب د عب تاونس
  هل ةبسنلاب ةيقافتالا
ةلمج نيب ،ءزجك [  ،

هتطخ نم ،ىرخأ رومأ 
ةداملا بجومب ةيذيفنتلا 

٢١[  
تاريدقت عضو مامتإ [
قبئزل ا تايمكل ةيساسأ

ةمدختسملا 
تاسراممللو 

ىلإ اهميدقتو ةمدختسملا 
ةنس [نوضغ يف ةنامألا 

ثالث ] [ةدحاو
  ]تاونس

فرطلا موقي 
مدقتلا ضا رعتساب

ثالث لك ةرم زرحملا 
اذه جرديو ،تاونس 
يف ضارعتسالا 

ًالمع ةمدقملا هريراق ت
  ٢٢ةداملاب 
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زجومو لمعلا ةطخ نم ضرغلا   عضاخلا فرطلا  ةداملا دنب
  اهاوتحمل

ةطخل ىلوألا ةلاحإلا 
  لمعلا

 /تاضارعتسالا
  ةيفاضإلا تاءارجإلا

هذهل ضرعتلاو ،قاطنلا قيضلاو 
يف امب ،تاقالطإلاو تاثاعبنالا 

  قبئزلا نم ةيلاخلاقرطلا كلذ 
عنم وأ ميظنت تايجيتارتسا   -

قبئزلا ليوحت ] و داريتسا[
يف اهمادختسال قبئزلا تابكرمو 

يفرحلا بهذلا عينص تو نيدعت
  قاطنلا قيضلاو

 باحصأ كارشإل تايجيتارتسا  -
لمعلا ةطخ ذيفنت يف ةحلصملا 

  اهريوطت ةلصاومو
نأشب ةماعلا ةحصلل ةيجيتارتسا [  -

لجألا ةليوط راثآلا ةجلاعم ةقيرط 
ىلع قبئزلل نمزملا ضرعتلا ةجيتن 
عم ،يفرحلا نيدعتلاب نيلغتشملا 
ةحص ىلع ةصاخ زيكرتلا 

هذه لمشت نأ يغبنيو . لافطألا
تانايبلا عمج ةيجيتارتسالا 

يف نيلماعلا ب يردتو ةيحصلا
نم يعولا ةد ايزو ةيحصلا ةياعرلا

  ]ةيحصلا قفارملا لالخ
تامولعملا ريفوتل تايجيتارتسا   -

ىل ع بهذلا نيدعتب نيلغتشملل
ةرثأتملا تاعمت    او قيض قاطن

  لمعلا ةطخ ذيفنتل ينمز لودج  -
نم ىرخأ تايجيتارتسا ةفاضإ نكميو 

  :اهنيب
عباطلا ءافضإل تاوطخ ذاختا [  -

 بهذلا نيدعت عاطق ىلعيمسرلا 
  ]هميظنت وأ قاطنلا قيضلاو يفرحلا

نيدعتل ريياعم قيبطت وأ لامعتسا   -
قبئزلا مادختسا نودب بهذلا 

لثم [قوسلا ىلإ دنتست تايلآو 
، ةفصنملا ةراجتلا ج  نود  

  ]كلذ ىلع راصتقالا
ناكسلا حئارش ضرعت عنم [  -

ءاسنلاو لافطألا اهيف امب ،ةفيعضلا 
 ،]باجنإلا نس يف] [لماوحلا[

بهذلا نيدعت يف لمعتسملا قبئزلل 
  ]قاطنلا قيضلاو يفرحلا
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زجومو لمعلا ةطخ نم ضرغلا   عضاخلا فرطلا  ةداملا دنب
  اهاوتحمل

ةطخل ىلوألا ةلاحإلا 
  لمعلا

 /تاضارعتسالا
  ةيفاضإلا تاءارجإلا

  )٧(تابيرستلاو تاثاعبنالا  -ياز 
ةرقفلا ١٠ةداملا   ،٥ 

و ًارركم)أ(   )ب( 
هيدل فرط لك 
تاثاعبنا عومجم 
نم ةريبك قبئز 
رداصملا تائف 
قفرملا يف ةجردملا 

  واو

تاريدقتو رداصملل رصح ةمئاق 
رداصملا تائفل ا   قوثوملا تاثاعبنالا

  ]ينطولا هفده[و واو قفرملا يف ةجردملا

ةنامألا ىلإ امدقت  
فارطألا ىلع امهرشنل 
فارطألا رمتؤم رظنيلو 

لبقملا هعامتجا يف امهيف  
ال دعوم نوضغ يف 

نم ] نيتنس[زواجتي 
هذه ذافن ءدب خيرات 
وأ هل ةبسنلاب ةيقافتالا 

تقولا نم ] نيتنس[
فرطلا هيف حبصأ يذلا 
تاثاعبنا عوم   ًاردصم
هذه نم ةريبك قبئز 

  رداصملا

ال ةريتوب لمكتست 
 Xلك ةرم نع لقت 

  تاونس

ةرقفلا١٠ةداملا   ، 
  )ج (٥
 تاثاعبنالا-واو قفرملا

يوجلا فالغلا يف 
، ]ةدوصقملا ريغ[
ططخ : يناثلا ءزجلا
  لمعلا

هيدل فرط لك 
تاثاعبنا عومجم 
نم ةريبك قبئز 
رداصملا تائف 
قفرملا يف ةجردملا 

  واو

قبئزلا تاثاعبنا نم دحلل لمع ةطخ 
تائف نم يوجلا فالغلا يف هيدل 

نم لوألا ءزجلا يف ةجردملا [رداصملا 
امثيح اهيلع ءاضقلاو [،]واو قفرملا  
ةصاخلا ةلاحلا يعارت [،]كلذ نكمأ
] ىندأ دحك[لمتشتو ] فرطلل
  :يلي ام ىلع] ءاضتقالا بسح[
ةيلاحلا قبئزلا تاثاعبنال مييقت [  -

نم يوجلا فالغلا يف ةعقوتملاو 
ءزجلا يف ةجردملا رداصملا تائف 
ةنايصو ريوطت كلذ يف امب ،لوألا 
تاريدقتو رداصملا مئاوق 

  ]تاثاعبنالا
] ةينمز لوادجو[تايجيتارتسا   -

تاثاعبنا ضفخ فده قيقحتل 
ينطولا يوجلا فالغلا يف قبئزلا 

  فرطلل
ة ] مادختسا يف رظنلا[  - يدح م يق

] و []،[ةديدجلا تاثاعبنالل
] ًانكمم كلذ ناك امثيح[ةمئاقلا 

ًاذخآ [تاثاعبنالا رداصم ] و[  ،

ال دعوم نوضغ يف 
نم ] نيتنس[زواجتي 

هذه ذافن ءدب خيرات 
وأ هل ةبسنلاب ةيقافتالا  
تقولا نم ] نيتنس[

فرطلا هيف حبصأ يذلا 
تاثاعبنا عوم   ًاردصم
هذه نم ةريبك قبئز 

  رداصملا

نأ فرطلا ىلع بجي 
ضارعتساب موقي 
ىدمو هتايجيتارتسا 
حاجن نم هتققح ام 
سمخ لك ةرم 
جردي نأو ،تاونس 

يف ضارعتسالا جئاتن 
ًالمع ةمدقملا هريراقت 

يف وأ ٢٢ةداملاب   
هتطخ تاضارعتسا 
ًالمع ذيفنتلاب ةصاخلا 

  ٢١ةرقفلاب 

                                                      
نأ ،تاقالطإلاو تاثاعبنالاب ينعملا لاصتالا قيرفل نيكراشملا نيسيئرلا ىلإ ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تبلط ،ةثلاثلا ةرودلا يف   )٧(

ةنامألا نم معدب١١ و١٠نيتداملل ةلمتحملا رصانعلاب قلعتي عضوب اموقي ج   ،.ُ كلذ لمشيسو طبضل ةددحم ريبادت ذاختاب فارطألا مزل    ت ج
طبضل ريبادت عضوب فارطألا مزلت ج كلذ بكاويو ،ةينطولا فورظلا عم لماعتلل ةمزاللا ةنورملاب مستت اهنكل ،اهضيفخت وأ ُ/و تاثاعبنالا
 ).UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/5ةقيثولا رظنا  (ينطولا ىوتسملا ىلع اهديدحت متي ،اهضيفخت وأ/و تاثاعبنالا
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زجومو لمعلا ةطخ نم ضرغلا   عضاخلا فرطلا  ةداملا دنب
  اهاوتحمل

ةطخل ىلوألا ةلاحإلا 
  لمعلا

 /تاضارعتسالا
  ةيفاضإلا تاءارجإلا

ةيعجرملا سيياقملا رابتعالا يف 
 ٤ةرقفلا يف ةددحملا تاثاعبنالل 

  ]١٠ ةداملا نم
ةحاتملا تاينقتلا لضفأ قيبطت   -

ىلع ]ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو[  ،
ىلإ ٢تارقفلا يف ددحملا وحنلا   ٥ 

رظنلا كلذ يف امب ١٠ةداملا نم   ،
ةر   وحم وأ ةليدب دوقو رداصم يف

  ةروحم وأ ةليدب تادعمو داومو
تاضيفخت سايقو دصرل مكح [  -

راطإ يف ققحتت يتلا تاثاعبنالا 
  ]لمعلا ةطخ

تاونس سمخ لك ضارعتسا   -
ضفخل فرطلا تايجيتارتسال 
كلت حاجن ىدمو تاثاعبنالا 
فرطلا نيكمت يف تايجيتارتسالا 
ةداملا بجومب هتامازتلاب ءافولا نم 

١٠  
  ]لمعلا ةطخ ذيفنتل ينمز لودج[  -

، ١١ةداملا  ةليدبلا  
  ٧ةرقفلا 

ليدبلا ياز قفرملا 
تاثاعبنالا –  

ريغ تابيرستلاو 
ءزجلا ،ةدوصقملا 

ططخ : ثلاثلا
  لمعلا

هيدل فرط لك [
تاثاعبنا عومجم 
نم ةريبك قبئز 
رداصملا تائف 
ءزجلا يف ةجردملا 
قفرملا نم لوألا 

  ]ليدبلا ياز

تاثاعبنا نم دحلل ةينطو لمع ةطخ 
تائف نم يوجلا فالغلا يف قبئزلا 
نم لوألا ءزجلا يف ةجردملا رداصملا 
كلت ىلع ءاضقلاو ،ليدبلا ياز قفرملا 
 ، ًانكمم كلذ ناك امثيح تاثاعبنالا

يلي ام ىلع ىندأ     :دحك لمتشتو
ةيلاحلا قبئزلا تاثاعبنال مييقت   -

نم يوجلا فالغلا يف ةعقوتملاو 
ءزجلا يف ةجرد ملا رداصملا تائف

ةنايصو ريوطت كلذ يف امب ،لوألا 
تاريدقتو رداصملا مئاوق 

  تاثاعبنالا
ةينمز لوادجو تايجيتارتسا   -

تاثاعبنا ضفخ فده قيقحتل 
ينطولا يوجلا فالغلا يف قبئزلا 

 ٧ةرقفلاب ًالمع دمتعملا فرطلل 
ةليدبلا١١ةداملا نم     

ةيدح ميق مادختسا يف رظنلا   -
رداصمو ةد يدجلا تاثاعبنالل

ناك امثيح ،ةمئاقلا تاثاعبنالا 
  ًانكمم كلذ

ال دعوم نوضغ يف [
نم ةنس ] ×[زواجتي 

هذه ذافن ءدب خيرات 
وأ هل ةبسنلاب ةيقافتالا 

تقولا نم ةنس ] ×[
فرطلا هيف حبصأ يذلا 
تاثاعبنا عوم   ًاردصم
هذه نم ةريبك قبئز 

  ]رداصملا

نأ فرطلا ىلع بجي 
ضارعتساب موقي 
ىدمو هتايجيتارتسا 

حا جن نم هتققح ام
سمخ لك ةرم 
جردي نأو ،تاونس 

يف ضارعتسالا جئاتن 
ًالمع ةمدقملا هريراقت 

  .٢٢ةداملاب 
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زجومو لمعلا ةطخ نم ضرغلا   عضاخلا فرطلا  ةداملا دنب
  اهاوتحمل

ةطخل ىلوألا ةلاحإلا 
  لمعلا

 /تاضارعتسالا
  ةيفاضإلا تاءارجإلا

ةحاتملا تاينقتلا لضفأ قيبطت   -
ىلع ،ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو 

ىلإ ٣تارقفلا يف دراولا وحنلا   ٦ 
كلذ يف امب ،ةليدبلا ١١ةداملا نم   

وأ ةليدب دوقو رداصم يف رظنلا 
وأ ةليدب تادعمو داومو ةر   وحم

ةر    وحم
تاضيفخت سايقو دصرل مكح  -  

راطإ يف ققحتت يتلا تاثاعبنالا 
  لمعلا ةطخ

بيردتلاو ميلعتلا زيزعتل ريبادت [  -
  ]لمعلا ةطخ نأشب ةيعوتلاو

-   ، تاونس سمخ لك ،ضارعتسا
ضفخل فرطلا تايجيتارتسال 
كلت حاجن ىدمو تاثاعبنالا 
فرطلا نيكمت يف تايجيتارتسالا 
ةداملا بجومب هتامازتلاب ءافولا نم 

ةليدبلا١١    
  لمعلا ةطخ ذيفنتل ينمز لودج  -

  ةثولملا عقاوملاو تايافنلاو نيزختلا  -ءاح 
ةرقفلا ١٤ةداملا  ديدحتل ةبسانم تايجيتارتسا عضو   فرط لك  ١، 

تابَكرمو قبئزلاب ةثولملا عقاوملا مييقتو 
  قبئزلا

  ددحت مل  ةبولطم ريغ

  تامولعملا غالبإو دصرلاو ثوحبلاو ةيعوتلا  -ءاي 
، ٢٠ةداملا  ًارركم  
  )أ(ةرقفلا 

ةيحص تاسارد ءارجإ ىلع عيجشتلا   فارطألا
زّكرت رطاخملا ةرادإل ططخ عضوو 
ةضرع رثكألا ناكسلا حئارش ىلع 

  رطخلل

  قبطني ال  قبطنت ال

رايخلا ٢١ةداملا  بجومب هتامازتلاب ءافولل ذيفنت ةطخ   فرط لك  ١، 
هعضي جذومن ىلإ دنتست ،ةيقافت الا

  ]لوألا[هعامتجا يف فارطألا رمتؤم 
ىلع لمتشت نأ ذيفنتلا ططخل نكمي 
بجومب ةبولطم ةينطو لمع ططخ يأ 
ياز وأ واو وأ ءاه وأ لاد قفرملا 

  ليدبلا

قلعتي اميف اياونلا نالعإ 
لالخ نم ،ةطخلاب 
ةنامألا ىلإ راطخإ ميدقت 
زواجتي ال دعوم يف 

ءدب خيرات ] دعب نيتنس[
ةبسنلاب ةيقافتالا ذافن 

  فرطلل
ذيفنتلا ةطخ ةلاحإ 
رمتؤم ىلإ هب ةصاخلا 
نوضغ يف فارطألا 

فرطلا موقي 
ثيدحتو ضارعتساب 

ةصاخلا ذيفن تلا ةطخ
يرود ساسأ ىلع هب 
رارقب ددحتت ةقيرطبو 
؛فارطألا رمتؤم نم 

جرديو 
يف تاضارعتسالا 
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

  ٢٢ةداملاب 
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زجومو لمعلا ةطخ نم ضرغلا   عضاخلا فرطلا  ةداملا دنب
  اهاوتحمل

ةطخل ىلوألا ةلاحإلا 
  لمعلا

 /تاضارعتسالا
  ةيفاضإلا تاءارجإلا

ثالث ] [ةدحاو ةنس[
خيراتلا نم ] تاونس

هذه ذافن هيف أدبي يذلا 
وأ ،هل ةبسنلاب ةيقافتالا 
هيف مدقي  يذلا خيراتلا 

  ]ةنامألا ىلإ هراطخإ

فارطألا رمتؤم موقيو 
مييقتو ضارعتساب 
يتلا ذيفنتلا ططخ 
فارطألا هيلإ اهليحت 
 ، ةيمانلا نادلبلا نم
دراوم ريفوت رقيو 

  ةيلام
ططخ ٢١ةداملا   ،

  ٢رايخلا ،ذيفنت لا
لاثتمالا فد   فرط لك  ذيفنتلل ططخ عضو

  .ةيقافتالا هذه بجومب هتامازتلال
زواجتي ال دعوم يف 
ءدب دعب تاونس سمخ 

  كصلا اذه ذافن

يف فرط لك رظني 
ًاذخآ هتطخ ثيدحت 
ةلمج رابتعالا يف 
اهنيب نم ،رومأ 
رفست يتلا جئاتنلا 
تاساردلا اهنع 
تاروطتلا كلذكو 

  ةينقتلاو ةيملعلا
فارطألا رمتؤم موقيو 

] ×[هعامتجا يف 
ريياعم ديدحتب 
ثيدحتو ةغايصل 

  ذيفنتلا ططخ
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  يناثلا قفرملا
 ةددعتملا ىرخألا ةيئيبلا تاقافتالا راطإ يف لمعلا ططخو غالبإلا تامازتلال ةيئاصقتسا ةسارد
  ةلصلا تاذ فارطألا

 تاذ فارطألا ةددعتملا ىرخألا ةيئيبلا تاقافتالا راطإ يف غالبإلا تامازتلال ةيئاصقتسا ةسارد  -فلأ
  )٨(ةلصلا

 لودجلا يف درتو. فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا نيب كرتشم طارتشا وه مظتنملا غالبإلا
 لوكوتوربو لزابو ملوهكتس يتيقافتا يف ةدراولا غالبإلاب ةقلعتملا ماكحألا نم ةزجوم تافطتقم هاندأ
تلد دقو. لايرتنوم ةدع ثالثلا تاقافتالا هذه ع ،  تامازتلا ىلع تالاحلا ضعب يف رثأ امم تارم
 ماكحأ لودجلا يف جردت ملو. تاليدعتلا هذه دامتعا نع تامولعم لودجلا يشاوح مدقتو. غالبإلا
، ةيقافتا مزل ال أا الإ تامولعملا لدابت ىلع زكرت ةيقافتالا هذه نأ مغرف مادرتور اهيف فارطألا ت 
 ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا فلتخم يف ةلثامتم غالبإلا ةيلمعل ةماعلا فادهألاو. ةددحم غالبإ تاطارتشاب

،  يتلا ريبادتلا مييقت اهنيب نم رومأ ةلمجب ةلص تاذ تامولعم ريفوت يف فادهألا هذه لثمتتو فارطألا
ا ذيفنتل فارطألا اهذختت ا ديدحت نع ًالضف هتزرحأ يذلا مدقتلاو اهلاثتما نايبو امازتلا  نأ ديب. اجايتحا
 اهرتاوتو تامولعملا هذه ميدقت قسنو) ةيمكلاو اهنم ةيعونلا (اهنع غالبإلا نيعتي يتلا تامولعملا ةعيبط
، غالبإلا تاءارجإو   .رخآل قافتا نم ريبك دح ىلإ توافتت دق اهنع

                                                      
 هذه نوكت دقو ةيئاصقتسالا ةساردلا هذه ةغايص يف غالبإلا ةلأسمب ةلصلا تاذ ةيلاتلا قئاثولا تمدختسا  )٨(
 لزاب تايقافتا بجومب غالبإلا تامازتلاب قلعتتو (UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/JWG.2/6 :اهلامكتسا يف ةديفم قئاثولا
 ،)ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجل ىلإ ينطولا ديعصلا ىلع ريراقتلا ميدقت نأشب ( DESA/DSD/2003/3 ،)ملوهكتسو مادرتورو

UNEP/POPS/INC.7/19  وUNEP/POPS/COP.1/20) ةداملا بجومب فرطلا بناج نم غالبإلا تيقوتو قسن نأشب 
١٥(، UNEP/CHW.10/INF/48 ) ا تماق يتلا ةطشنألا نأشب نواعتلا نيسحت نأشب ملوهكتساو لزاب يتيقافتا اتنامأ 

 .)ينطولا ديعصلا ىلع غالبإلا لاجم يف قيسنتلاو
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 

 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(
 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا

 دودحلا ربع اهنم
 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

 ةقلعتملا ةيسيئرلا ةداملا
 صنلا-غالبإلاب
 ةدهاعملا يف يلصألا

  تانايبلا نع غالبإلا: ٧ ةداملا
، فرط لك ىلع  -١  رهشأ ةثالث نوضغ يف مايقلا
، هيف حبصي يذلا تقولا نم  ةنامألا ديوزتب ًافرط
 نم هتارداصو هتادراوو هجاتنإ نع ةيئاصحإلا تانايبلاب

 وأ ،١٩٨٦ ةنس نع ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم لك
 تانايب رفاوتت مل اذإ تانايبلا هذهل ةنكمم تاريدقت لضفأ
 .ةيلعف
 تانايبلاب ةنامألا دوزي نأ فرط لك ىلع  -٢

 نع ةلصفنم تانايب عم (يونسلا هجاتنإ نع ةيئاصحإلا
 نم ةدمتعم تايجولونكتب اهريمدتمت  يتلا تايمكلا
 فارطألا ىلإ ةيونسلا هتارداصو هتادراوو) فارطألا

، ىلع فارطألا ريغو  ةنسلا نع داوملا هذه نم يلاوتلا
 ىلع نيعتيو. اهدعب ةنس لك نعو ًافرط اهيف حبصأ يتلا
 رهشأ ةعست هاصقأدعوم  يف تانايبلا لاسرإ فرطلا
ةيا دعب  ا تانايبلا قلعتت يتلا ةنسلا. 

  تامولعملا لاسرإ: ١٣ ةداملا
(...)  

، ربع فارطألا لِسرت  -٣  نيناوقلا عم قفتي امب ةنامألا
، حئاوللاو  ةداملا بجومب أشنُملا فارطألا رمتؤم ىلإ ةينطولا

ةيا لبق ،١٥  ةيميوقتلا ةنسلا نع ًاريرقت ،ةيميوقت ةنس لك 
  :ةيلاتلا تامولعملا نمضتي ةقباسلا

 يتلا قيسنتلا زكارمو ةصتخملا تاطلسلا  )أ(
ا   ؛٥ ةداملاب ًالمع فارطألا ددح

 دودحلل رباعلا لقنلا نأشب تامولعم  )ب(
، تكراش يذلا ىرخألا تايافنلا وأ ةرطخلا تايافنلل  هيف
 :كلذ يف امب

 ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ةيمك  ‘١’
 اهصئاصخو اهتئفو اهريدصت ىرج يتلا

، ةليسو يأو روبع ةلود يأو اهتهجوو  صلخت
 ؛راطخإلا ىلع درلا يف نيبم وه ام قفو

 ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ةيمك  ‘٢’
 ،اهصئاصخو ،اهتئفو ،اهداريتسا ىرج يتلا

 ؛اهنم صلختلا لئاسوو ،اهؤشنمو
 وه ام قفو رجت مل يتلا صلختلا تايلمع  ‘٣’

 ؛اهل ررقم
 ةرطخلا تايافنلا ةيمك ضفخل ةيمارلا دوهجلا  ‘٤’

 ؛دودحلا ربع اهلقن يرجي يتلا ىرخألا تايافنلا وأ

  غالبإلا: ١٥ ةداملا
 ىلإ ًاريرقت فرط لك مدقي  -١
 اهذختا يتلا ريبادتلا نع فارطألا رمتؤم
 ةيلاعف نعو ةيقافتالا هذه ماكحأ ذيفنتل

 فادهأ قيقحت يف ريبادتلا هذه
 ؛ةيقافتالا

 :ةنامألا ىلإ فرط لك مدقي  -٢
 يلامجإ نع ةيئاصحإ تانايب  )أ(

 نم هتارداصو هتادراوو هجاتنإ تايمك
 يف ةجردملا ةيئايميكلا داوملا نم لك

 مدقي وأ ءاب قفرملا يفو فلأ قفرملا
  ؛تانايبلا هذه لثمل ًالوقعم ًاريدقت

، نكمملا دحلا ىلإو  )ب(  ًايلمع
 اهنم دروتسا يتلا لودلا ءامسأب ةمئاق

 يتلا لودلاو داوملا هذه نم ةدام لك
رد نم ةدام لك اهيلإ ص   .داوملا هذه 

 ىلع ريراقتلا هذه ميدقت بجي  -٣
 رمتؤم هررقي قسن يفو ةيرود تارتف
 .لوألا هعامتجا يف فارطألا
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا
 دودحلا ربع اهنم

 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

ا يتلا ريبادتلا نع تامولعم  )ج(    ذيفنتل ذختا
  ؛ةيقافتالا هذه

 ةطورشملا تايئاصحإلا نع تامولعم  )د(  
 وأ ةرطخلا تايافنلا ديلوت راثآ نع اهتعمج يتلا ةحاتملا
 ةحص ىلع اهنم صلختلاو اهلقنو ىرخألا تايافنلا
  ؛ةئيبلاو ناسنإلا

تابيترتلاو  تاقافتالانع  تامولعم  )ه(  
 ًالمعاهيف  تلخد يتلا ةيميلقإلاو فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلا
  ؛ةيقافتالا هذه نم ١١ ةداملاب

 ءانثأ عقت يتلا ثداوحلا نع تامولعم  )و(  
 ءانثأو دودحلا ربع ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا لقن
 هذه عم لماعتلل تذختا يتلا ريبادتلا نعو اهنم صلختلا
  ؛ثداوحلا

 ةقبطملا صلختلا تارايخ نع تامولعم  )ز(  
  ؛فارطألل ةينطولا ةيالولا دودح لخاد عقت يتلا ةقطنملا يف

 ريوطتل ةذختملا ريبادتلا نع تامولعم  )ح( 
 ةرطخلا تايافنلا جاتنإ فقو وأ/و ضفخل تايجولونكت

  ؛تايافنلا نم اهريغو
 فارطألا رمتؤم ىري ىرخأ لئاسميأ   )ط(  

 .ةمهمأا 
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا
 دودحلا ربع اهنم

 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

 ةقلعتملا ةيسيئرلا ةداملا
 يلاحلا صنلا-غالبإلاب

 ةدهاعملا يف

  )٩(تانايبلا نع غالبإلا: ٧ ةداملا
، فرط لك ىلع -١  رهشأ ةثالث نوضغ يف مايقلا
 ةنامألا ديوزتب ، ًافرط هيف حبصي يذلا تقولا نم
 نم هتارداصو هتادراوو هجاتنإ نع ةيئاصحإلا تانايبلاب

 فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم لك
 هذهل ةنكمم تاريدقت لضفأ وأ ،١٩٨٦ ةنس نع
 .ةيلعف تانايب رفاوتت مل اذإ تانايبلا

 تانايبلاب ةنامألا دوزي نأ فرط لك ىلع -٢
 ةعضاخلا داوملا نم ةدام لكنم  هجاتنإ نع ةيئاصحإلا
 :اهنم هتارداصو هتادراوو ةباقرلل

نيتعوم ءاب قفرملا يف -   قفرملا نم ةيناثلاو ىلوألا او
 ؛١٩٨٩ ةنس نع ،ميج

، قفرملا يف -  ؛١٩٩١ ةنس نع ءاه
 مدع ةلاح يف تانايبلا هذهل ةنكمم تاريدقت لضفأ وأ
، تانايبلا رفاوت  رهشأ ةثالث زواجتي ال دعوم يف ةيلعفلا
 اميف لوكوتوربلا يف ةدراولا دونبلا نايرس خيرات نم
 ىلع ءاهو ميجو ءاب تاقفرملا يف ةجردملا داوملاب قلعتي
 .فرطلا كلذ ىلع يلاوتلا

 يلصألا صنلا نم ليدعت دجوي ال ةدهاعملل يلصألا صنلا نم ليدعت دجوي ال
 ةدهاعملل

                                                      
، (فارطألل يناثلا عامتجالا هيلع قفاو يذلا ندنل ليدعت لالخ نم ٧ ةداملا ليدعت مت  )٩(  نيجيب ليدعتو ،١٩٩٢ سطسغأ/بآ ١٠ يف ذافنلا زيح لخد يذلا ،)١٩٩٠ هينوي/ناريزح ٢٩-٢٧ ندنل
، (فارطألل رشع يداحلا عامتجالا يف هيلع ةقفاوملا تمت يذلا  .٢٠٠٢ رياربف/طابش ٢٥ يف ذافنلا زيح لخد يذلاو ،)١٩٩٩ ربمسيد/لوألا نوناك ٣ - ربمفون/يناثلا نيرشت ٢٩ نيجيب
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا
 دودحلا ربع اهنم

 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

 تانايب ةنامألا ىلإ مدقي نأ فرط لك ىلع -٣
 ٥ ةرقفلا يف ددح امك (يونسلا هجاتنإ نع ةيئاصحإ
 ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم لك نم) ١ ةداملا نم

 نع ةلصفنم تانايبو ءاهو ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف
 :ـب قلعتي اميف ةدام لك
 ،ةيساسأ داومك ةمدختسملا تايمكلا -
 نم ةدمتعم تايجولونكت ةطساوب ةدابملا تايمكلا -

 ،فارطألا
 تارداصلاو فارطألا ريغو فارطألا نم تادراولا -

، ىلع اهيلإ  يلاوتلا
 داوملاب ةقلعتملا ماكحألا نايرس اهيف أدبي يتلا ةنسلا نع
 يلاوتلا ىلع ءاهو ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةدراولا

، كلذ ىلع  ىلعو. كلذ دعب ةنس لك نعو فرطلا
 ةيمكلا نع ةيئاصحإ تانايبب ةنامألا ديوزت فرط لك

 ءاه قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ةيونسلا
 ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تاقيبطت يف ةمدختسملا
 هتياغ دعوم يف تانايبلا هذه ميدقت نيعتيو. نحشلا لبق
 كلت ا قلعتت يتلا ةنسلا ءاهتنا نم رهشأ ةعست
  .تانايبلا

رركم٣  ةيئاصحإ تانايب ةنامألا ىلإ فرط لك مدقي - 
 نم لك نم ةيونسلا هتارداصو هتادراو نع ةلصفنم
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا
 دودحلا ربع اهنم

 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

ةعوم يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا يف ةيناثلا ا 
ةعوم فلأ قفرملا   ديعُأ يتلاو ميج قفرملا يف ىلوألا او
 .اهريودت
 ماكحأ بجومب ةلماعلا فارطألا يفوتست  -٤

 تارقفلا يف ةدراولا طورشلا ،٢ ةداملا نم) أ (٨ ةرقفلا
، هذه نم رركم ٣و ٣و ٢و ١  قلعتي اميف ةداملا
، تادراولا نع ةيئاصحإلا تانايبلاب  اذإ تارداصلاو
، يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا ةمظنملا تمدق  ةينعملا
 ريغ لودلا نيبو اهنيب تارداصلاو تادراولا نع تانايب
 .ةمظنملا كلت يف ءاضعألا

 ةيسيئرلا تامولعملا
 غالبإلا نيعتي يتلا

 اهنع

بلط ـب قلعتت تانايب مدقي نأ فرط لك ىلإ ي:  
ةعضاخلا داوملا نم ةدام لك تارداصو تادراو حاتت 

  :ةباقرلل
 ىرج يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تايمك -

 وأ ةطيسو داومك اهمادختسا وأ اهريمدت
 ريغو فارطألا ىلإ اهريدصت وأ نم اهداريتسا

،  نم تارداصلاو تادراولا كلذكو فارطألا
 .اهريودت داعملا داوملا

بلط ةيميوقتلا ةنسلا نع ًاريرقت مدقي نأ فرط لك ىلإ ي 
  :اهنيب نم رومأ ةلمج نع تامولعم نمضتي ةقباسلا

 قيسنتلا زكارمو ةصتخملا تاهجلا -
 نم اهريغو ةرطخلا تايافنلل دودحلل رباعلا لقنلا -

 اهنم صلختلاو اهلقنو اهديلوتو تايافنلا
 ةيقافتالا ذيفنتل ةدمتعملا ريبادتلا -
 ةمهمأا  فارطألا رمتؤم ىري ىرخأ لئاسميأ  -

بلط نأ فرط لك ىلإ ي:  
 ذيفنتل ةذختملا ريبادتلا نع غلبي -

 هذه ةيلاعفو ةيقافتالا ماكحأ
 ؛ريبادتلا

 داريتساو جاتنإ نع تانايب ميدقت -
 عم ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ريدصتو
 دروتسا يتلا لودلاب ةمئاق
 ةدام لك فرطلا اهيلإ ردص/اهنم
 داوملا هذه نم

 كلتل ةنكمم تاريدقت لضفأ وأ ةيئاصحإ تانايب تامولعملا عون
  ةرفوتم ريغ ةيلعفلا تانايبلا تناك اذإ تانايبلا

 ةيمكو ةيعون تانايب ةيمكو ةيعون تانايب
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا
 دودحلا ربع اهنم

 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

 رتاوتلاو تيقوتلا
، ةيا دعب رهشأ ةعست هاصقأدعوم  يف ًايونس  يتلا ةنسلا 

 )١٠(تانايبلا ا قلعتت
، ةيا لبق ةقباسلاةيميوقتلا  ةنسلا نع ريرقت مدقي ًايونس  لك 

 ةمهم ةديدج تاروطت ثدحت امدنع وأ ةيميوقت ةنس
 اهنع غالبإلا يعدتست

 لوألا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم ررق
 ةعبرأ لك ريراقتلا ميدقت متي نأ
 )١١(رهشأ

 ءارجإلا/رتاوتلا ةداملا يفاضإلا ءارجإلا/رتاوتلا ةداملا يفاضإلا ءارجإلا/رتاوتلا ةداملا  
 يفاضإلا

 نع ةيفاضإ عجارم
 صوصن يف غالبإلا
 ةيئيبلا تاقافتالا
  فارطألا ةددعتملا

 رادصإ: ءاب ٤ ةداملا
 .)١٢(صيخارتلا

 نم رهشأ ةثالث لالخ
 ماظن قيبطت خيرات
 فرطلا ىدل صيخارتلا

 فيراعتلا: ٣ ةداملا
 ةرطخلا تايافنلل ةينطولا

 نأ دعب رهشأ ةتس لالخ
، حبصي  يأ دعب مث ًافرط
 ةمهم تارييغت

 لجس: ٤ ةداملا
 ةددحملا تاءافعإلا
 رربي ريرقت(
 ةجاحلا رارمتسا
 )ءافعإ ليجستل

 ضارعتسا ليبق
 لجسلا يف ديق

                                                      
، ا قلعتت يتلا ةنسلا يلت يتلاةنسلا  نم ربمتبس/لوليأ ٣٠ لولحب نوزوألا ةنامأ ىلإ ةيونسلا ريراقتلا لاسرإ نيعتي  )١٠(  قودنصلا ةنامأ ىلإ ريراقتلا ميدقت عم نمازتلاب كلذ لبق اهلاسرإ نكمي نكل تانايبلا
 .ويام/رايأ ١ لولحب ًابجاو حبصي يذلا
، ةتباث ةيوضع تاثولمب قلعتملا يلودلا لمعلا ذيفنتل ًانوناق مزلم يلود كص دادعإب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ةنامأ تمدق  )١١(  يف اهذخأل ةجاح كانه نوكت امبر يتلا لئاسملا نم ديدعلا ةنيعم
 ىضتقمب هؤارجإ بولطملا ةيلاعفلا مييقت تيقوت ؛فارطألا رمتؤم تاعامتجا تيقوتو ةيقافتالا بجومب ىرخألا غالبإلا تامازتلا تيقوت: كلذ يف امب ،١٥ ةداملا بجومب غالبإلا رتاوتو تيقوت يف رظنلا دنع رابتعالا
، وحن ىلع اهضارعتسا فارطألا رمتؤمل نكمي يتلا تامولعملا مجحو ةينطولا ريراقتلا ةيعون ؛اهرفوت نأ نكمي يتلا تامولعملاو اهتيقوت صخي اميف ،٧ ةداملا بجومب ةينطولا ذيفنتلا ططخو ؛ةيقافتالا نم ١٦ ةداملا  ديفم
نأ ةرورضلاب نيعتي ال رخآو ريرقت لك ميدقت نيب ةلصافلا ةينمزلا تارتفلا نأ ةقيقح ؛تيقوتلاب رثأتي دق ام وهو سق ةيمهأو ؛ةيواستم نوكت  ، ليلدو تاهيجوتلاو ةينورتكلإلا نلا  غالبإلا نسق ىلإ ًةفاضإ تاميلعتلا
 .)UNEP/POPS/COP.1/20 رظنا (ةحضاولا
، (فارطألل عساتلا عامتجالا يف هيلع ةقفاوملا تمت يذلا لايرتنوم ليدعت لالخ نم ءاب ٤ ةداملا تلخدُأ  )١٢(  نيرشت ١٠ يف ذافنلا زيح لخد يذلاو )١٩٩٧ ربمتبس/لوليأ ١٧-١٥ لايرتنوم
 .١٩٩٩ ربمفون/يناثلا
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا
 دودحلا ربع اهنم

 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

 ثحبلا: ٩ ةداملا  
 يعولاو ريوطتلاو
 لدابتو يريهامجلا
 تامولعملا

 نم نيماع نوضغ يف
 لوكوتوربلا اذه لوخد
، زيح  لك ةرمو ذافنلا
 كلذ دعب نيماع

 تامازتلالا: ٤ ةداملا
 ةماعلا

 ريبادت: ٥ ةداملا ١٣ ةداملاب ًالمع
 قالطإلا ضفخل
 ريغ جاتنإلا نم
 ءاضقلا وأ دوصقملا
تاضارعتسا  (هيلع
 )تايجيتارتسالل

 سمخ لك
،  جردتو تاونس

 هذه
 تاضارعتسالا

 ريراقتلا يف
 ًالمع ةمدقملا
 ١٥ ةداملاب

 تاطلس نييعت: ٥ ةداملا    
 قيسنت تاهجو ةصتخم

ءدب نم رهشأ ةثالث نوضغ يف 
،  نم رهش نوضغ يف مث ذافنلا

 تارييغت يأ ثودح

 ططخ: ٧ ةداملا
 ذيفنتلا

نوضغ يف 
ءدب  نم نيتنس
 فرطلل ذافنلا
 ينعملا

 ربع لقنلا: ٦ ةداملا
 فارطألا نيب دودحلا

     ١٣ ةداملاب ًالمع

 تايقافتالا: ١١ ةداملا
 ةددعتملاو ةيئانثلا
  ةيميلقإلاو فارطألا

ددح مل ريشأ نكل نيعم رتاوت ي 
  ١٣ ةداملا يف تابلطتملا ىلإ

 مييقت: ١٦ ةداملا
 ريراقتلا (ةيلاعفلا
 ،)دصرلا تامولعمو
، قفرملا  ءزجلا فلأ

،  ةرقفلا يناثلا
: )ز( ةيعرفلا
 ةيئانثلا تابكرملا
 ةددعتملا لينيفلا
 )PCBs( رولكلا

ددح تابيترتلا ت 
 عامتجالا لالخ
 رمتؤمل لوألا
   فارطألا

 سمخ لك
 تاونس
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا
 دودحلا ربع اهنم

 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

 لقن: ١٣ ةداملا      
،  ١ ةرقفلا تامولعملا

 فارطألا ملع دنع ًاروف ا

 لقن: ١٣ ةداملا      
،  ٢ ةرقفلا تامولعملا

 يف وأ تارييغت ثودح دنع
 نكمم تقو برقأ

، قفرملا  ءزجلا ءاب
، : ٤ ةرقفلا يناثلا

  .يت. يد. يدلا

ثالث  لك
  تاونس

مدق ريراقتلل ةيقلتملا ةهجلا ةنامألا ربع فارطألا رمتؤم ىلإ مدقت ةنامألا ربع فارطألا رمتؤم ىلإ مدقت  ةنامألا ىلإ ت 

 ةنامألا رود

، امب موقت نأ ةنامألا ىلع نيعتي ،١٢ ةداملاب ًالمع  يلي
  :ىرخأ رومأ ةلمج نم
 ًءانب ،٧ ةداملاب ًالمع ةمدقملا تانايبلا ةحاتإو يقلت -

 ؛فرطلا بلط ىلع
 ًالمع ةمدقملا تامولعملا ىلإ ًادانتسا ريراقت دعت نأ -

ماظتناب  ريراقتلا هذه عزوت نأو ،٩و ٧ نيتداملاب
 .فارطألا ىلع

بلط ،١٦ ةداملاب ًالمع ىلإ ي ، ،رومأ  ةلمج نم ةنامألا  ىرخأ
 ًاقفو ةمدقملا تامولعملا ىلإ ًادانتسا ريراقت مدقتو دعت نأ
 ١٣و ١١و ٦و ٤و ٣ داوملل

بلط ،٢٠ ةداملاب ًالمع ىلإ ي ،  ةنامألا
،ر ومأ ةلمج نم  حيتتو دعت نأ ىرخأ
 ىلإ ًادانتسا ةيرود ريراقت فارطألل
 ١٥ ةداملاب ًالمع ةمدقملا تامولعملا
 ةحاتملا ىرخألا تامولعملاو

 /تاعامتجا رود
 فارطألا تارمتؤم

 موقي نأ فارطألا عامتجا ىلع نيعتي ،١١ ةداملاب ًالمع
، امب   :ىرخأ رومأ ةلمج نم يلي
، تاهيجوت عضو - ، تعد اذإ تاءارجإو  ةرورضلا

 هيلع صوصنم وه ام قفو تامولعملا نع غالبإلل
 ؛٩ ةداملا نم ٣ ةرقفلاو ٧ ةداملا يف

 ةداملاب ًالمع ةنامألا اهدعت يتلا ريراقتلا ضارعتسا -
١٢. 

يِقب نأ فارطألا رمتؤم ىلع نيعتي ،١٥ ةداملاب ًالمع ي 
 نيلصاوتملا مييقتلاو ضارعتسالا ديق ةيقافتالل لاعفلا ذيفنتلا

 رمتؤم ىلع نيعتي ،١٩ ةداملاب ًالمع
 ةمظتنم ةروصب ضرعتسي نأ فارطألا
 فارطألل حاتت يتلا تامولعملا عيمج
 يف رظنلا كلذ يف امب ،١٥ ةداملاب ًالمع
 ٣ ةداملا نم ‘٣’) ب (٢ ةرقفلا ةيلاعف
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا
 دودحلا ربع اهنم

 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

 يتلا ةينطولا قيسنتلا زكارمو ةينطولا نوزوألا تادحو قيسنتلا زكارم
 فارطألا اهنيعت

 ًاقفو ةأشنملا ةينطولا قيسنتلا زكارم ٥ ةداملل ًاقفو ةأشنملا قيسنتلا زكارم
 ٩ ةداملل

 نأشب ىرخأ تاررقم
 يفاضإلا غالبإلا

 يتل ا)١٣(٥ة داملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع نيعتي
 ةيذيفنتلا ةنجللا ةقفاوم ىلع ةيرطقلا اهجمارب تلصح
 تاطارتشا يفوتست نأ فارطألا ددعتملا قودنصلل
 معد ىلع لوصحلا اهل ىنستي يكل ةيفاضإلا غالبإلا
 ١ لولحب مدقت نأ فارطألا هذه ىلع نيعتي: رمتسم
تانايب ويام/رايأ  ذيفنت ديعص ىلع زرحملا مدقتلا نع ،
، اهجمارب  .)١٤(.قودنصلا ةنامأ ىلإ ةيرطقلا

 ةيقافتالا يضقت ال يتلا لئاسملا نم ددعب قلعتي اميفو
، غالبإلا ةرورضب ًةحارص  حقن وأ فارطألا رمتؤم رقأ اهنع

سق ، ةيسايقلا نلا  ررقملا (عورشملا ريغ راجتالا ًالثم غالبإلل
 ناررقملا (ةرطخلا تايافنلل ةينطولا فيراعتلا ،)٤/١٢
 ةصتخملا تاطلسلا نييعتو ،)١٠/١١ - ب او ٧/٣٣
ضرغب  ةقلعتملا تامولعملاو) ٩/٢٩ ررقملا (لاصتالا تاهجو
 ).١٠/١١ - ب ا ررقملا (ريدصتلاو داريتسالا ىلع دويقو رظح

 

  
 فارطألا مدقت نأب تاررقملا نم ديدعلا يضقتو
 درتو. نوزوألا ةنامأ ىلإ ةيفاضإ تانايبو تامولعم
 غالبإلاب ةقلعتملا تاهيجوتلا/تاميلعتلاب ةلماش ةمئاق
  .)١٥()٢٠/٦ ررقملل ًاقفو ةلمكتسملا (تانايبلا نع

   

                                                      
 لقي ةيمانلا نادلبلا نم فرط يأ’’: ٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا يف وحنلا اذه ىلع اهفيصوت ىرج يتلا فارطألا ىلإ ةراشإلل ةيمسر ريغ ةروصب مدختسي حلطصم وه ‘‘٥ ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا’’  )١٣(
، ةبسنلاب لوكوتوربلا اذه ذافن خيرات يف درفلل مارغ وليك ٠،٣ نع فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ًايونس هكالهتسال بوسحملا ىوتسملا  رياني/يناثلا نوناك لوأ ىتح ، كلذ دعب تقو يأ يف وأ هل

١٩٩٩‘‘. 
 ١ وه ةقباسلا ةنسلا يف ةيرطقلا جماربلا ذيفنت ديعص ىلع زرحملا مدقتلا نع تانايبلا ميدقتل ديدجلا يئاهنلا خيراتلا نإف ،١٩٩٨ ماع نم ًةيادب هنأ نيرشعلاو يناثلا اهعامتجا يف ةيذيفنتلا ةنجللا تررق  )١٤(
 .))ه(و) د (٩٢ ةرقفلا ،٢٢/٦٨ ررقملا ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/79/Rev.1 رظنا (ماع لك نم ويام/رايأ
)١٥(  http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Data_Reporting_Tools/Data-Reporting-Instructions-English.2009-01-26.pdf. 
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا
 دودحلا ربع اهنم

 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

 غالبإلا قسن
  هب ةقلعتملا تاميلعتلاو

قس حيقنت مت)١٦( نم مظتنم وحن ىلع اهلامكتساو غالبإلا ن 
 يلاحلا لكشلل ًاقفوو. فارطألا رمتؤم تاررقم لالخ

، بلط قسنلل مث ًانايبتسا لمكت نأ ًالوأ فارطألا ىلإ ي 
 دجوتو. ةصاخلا اهفورظب ةلصلا تاذ تارامتسالا ئبعت
 تارداصلاو تادراولل ةلصفنم تارامتسا سمخ
 داوملا يف فارطألا ريغ عم راجتالاو ريمدتلاو جاتنإلاو
  .نوزوألل ةدفنتسملا

 ًاحقنم ًانايبتسا سداسلا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم دمتعا
  .ًاليلدو ‘‘تامولعملا ميدقت’’ نع
، يف نايبتسالا عقيو  ةلاحب لوألا ءزجلا قلعتي نيأزج
، دعب ةنس ركذي رييغت نود لظت يتلا تامولعملا  امنيب ةنس
 نم يناثلا ءزجلا نوكتيو. يونسلا غالبإلاب يناثلا قلعتي
 ديلوتو ريدصتو داريتساب قلعتيو فلأ مسقلا: نيمسق
، نم اهريغو ةرطخلا تايافنلا  قلعتيو ءاب ءزجلاو تايافنلا
 وه ام قفو يرجت ال يتلا صلختلا تايلمعو ثداوحلاب
  .هل ططخم

 هعامتجا يف فارطألا رمتؤم دمتعا
 لامكتسا مت و.)١٧(غالبإلل ًاقسن لوألا
 تفيضأ امدنع هثيدحتو قسنلا اذه
 تاقفرم ىلإ ةديدج ةيئايميك داوم
  )١٨(.٢٠١١ ماع يف ةيقافتالا

 يذلا يلاحلا غالبإلا قسن نوكتيو
  :ءازجأ ةعبرأ نم فارطألا هتدمتعا

 تامولعم ىلع لمتشيو فلأ ءزجلا -
  .ريرقتلل مدقملا فرطلا نع ةماع

 عم تارامتسالا ةئبعتل فارطألل تاميلعت دجوتو 
  .غالبإلاب قلعتت تاهيجوت
 تارامتسالاو نايبتسالا عم قئاثولا هذه رفوتتو
 .نوزوألا ةنامأل يكبشلا عقوملا ىلع ًاينورتكلإ

، دجويو  يف فارطألا ةدعاسم ىلإ يمري يذلا ليلدلا
، لامكإ  تاغلب لزاب ةيقافتال يكبشلا عقوملا ىلع نايبتسالا
 ةأبعملا تانايبتسالا رشنتو. تسلا ةيسيئرلا ةدحتملا ممألا
 .يكبشلا عقوملا يف رورم ةملكب يمحم مسق ربع ًاقبسم

 اهذختا يتلا ريبادتلاب قلعتيو ءاب ءزجلا -
 ةيقافتالا ماكحأ ذيفنتل فرطلا
 ريبادتلا هذه ةيلاعفو

                                                      
، ةسمخ ىلإ غالبإلا ةرامتسا مسقنت  )١٦(  يجيردتلا صلختلا جمانربل يمك مييقت ؛)ءاب مسقلا (ةمعادلاو ةيرادإلاو ةيميظنتلا تاءارجإلا ؛)فلأ مسقلا (ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نع تانايبلا لمشت ماسقأ
 .)ءاه مسقلا (ةذفنملا تالاكولاو فارطألا ةيئانثلا تالاكولا تاقيلعتو ؛)لاد مسقلا (تادربملا ةرادإ ةطخ ذيفنتل يعون مييقت ؛)ميج مسقلا(
ا ءانثأ ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تعضو. ١/٢٢ - س ا ررقملا  )١٧( ، رمتؤمل لوألا عامتجالل اريضحت ، ءايشأ نيب نم فارطألا ، اهمدقت يتلا ريراقتلا قسنو رتاوتب قلعتت تاهيجوت ىرخأ  فارطألا
، ةيقافتاب ينعملا نيضوفملا رمتؤم بلط ىلع ءانب  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتاب ينعملا نيضوفملا رمتؤمل ةيماتخلا ةقيثولا (٢٠٠١ ويام/رايأ ٢٣و ٢٢ يموي ملوهكتسا يف اوعمتجا نيذلا ملوهكتسا

(UNEP/POPS/CONF/4)، لييذتلا ،  .)٤ ةرقفلا ،١ رارقلا لوألا
دم  )١٨(  ، بجومب رولكلا ةددعتملا لينيفلا ةيئانثلا تابكرملا نع غالبإلل قسن تعا  رمتؤم بلط ٥/١٦ – س ا ررقملا بجومبو. ٢/١٨ – س ا ررقملا لالخ نم فارطألا رمتؤمل يناثلا عامتجالا يف ةيقافتالا
 رمتؤم نع نيرداصلا  ٤/١٨ – س او ٤/١٠ – س ا نيررقملا قيرط نع ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف تجردأ يتلا عستلا ةيئايميكلا داوملا لمشيل غالبإلا قسن ثيدحت ةنامألا ىلإ سماخلا هعامتجا يف فارطألا

،  .سداسلا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم هيف رظني يكل فارطألا
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا
 دودحلا ربع اهنم

 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

  

 مئاق تانايبلا لاخدإل ماظن ٢٠٠٧ ماع ذنم رفوتيو
 يرطقلا جمانربلا قسن ىلإ دنتسيو تنرتنإلا ىلع
 نوزوألا تادحو بناج نم همادختسال
 ددعتملا قودنصلا ةنامأ تعضو كلذك.)١٦(ةينطولا
 ةدعاسمل ًاليلد لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا
ا نع غالبإلا يف ٥ ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا   انايب

 ىلع زرحملا مدقتلا نع ميج ءزجلا -  
 تابكرملا ىلع ءاضقلا ديعص
 رولكلا ةددعتملا لينيفلا ةيئانثلا

 تامولعم ىلع لمتشيو لاد ءزجلا -
 تاقيلعتو ةيفاضإ

 مدختسملا ليلدو غالبإلا قسن رفوتيو
 ممألا تاغلب ًاينورتكلإ هعم قفرملا
 رفوتي كلذك. تسلا ةيسيئرلا ةدحتملا
  .ريراقتلا ميدقتل ماظن تنرتنإلا ىلع

 تامولعملا ةجلاعم
 اهنع غلبملا

 فارطألا ددحتو ةمدقملا تانايبلا نوزوألا ةنامأ للحت
ا لدت يتلاو غالبإلا تابلطتمل لثتمت مل يتلا  غلبملا انايب
 يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل اهلاثتما مدع لامتحا ىلع اهنع
فارطألا تاررقمولوكوتوربلا  ةنامألا نأ مغرو.  
 بلطت امبرو ةمدقملا تانايبلل يلخادلا قاستالا عجارت
 يف كلذ يف امب (ةرورضلا دنع فارطألا نم ًاحيضوت

 يرطقلا جمانربلا يف تانايبلا عم ضقانتلا تالاح
 تانايبلا ضفر يف قحلا كلمت ال أا الإ) ينعملا فرطلل
  ).٧/٢٠ ررقملا (ةمدقملا

 ةدوج طبضب موقت ةأبعملا تانايبتسالل ةنامألا ملست دعب
، دح ىصقأ ىلإ تامولعملاو تانايبلا  دنع لسرتو نكمم
 .حيضوتلا ًةبلاط تاراسفتسا ةرورضلا
 ةدعاق يف ةمدقملا تامولعملاو تانايبلا ةنامألا لخدتو
ا غالبإلا تانايب ، ىلع ًةوالع. اهيف زختو  عيمج نإف كلذ
 ىلع ةيرطقلا عئاقولا فحصو قئاثولا ةلسلس حاتت تانايبلا
.www.basel.int لزاب ةيقافتال يكبشلا عقوملا

)١٩( 

 

                                                      
)١٩(  www.basel.int/Procedures/NationalReporting/tabid/1332/Default.aspx. 
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا
 دودحلا ربع اهنم

 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

 تانايب فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ مدختستو
 فارطألا لاثتما ةلاحل اهليلحت دنع يرطقلا جمانربلا
 .لايرتنوم لوكوتوربل ٥ ةداملا بجومب ةلماعلا

 غلبملا تامولعملا رشن
  اهنع

رشن تاعومجمب ةقلعتملا ةيلكلا ماقرألا طقف ت ،  داوملا
، دافنتسا ةلادب اهنع ربعملاو  ىلع حاتتو نوزوألا
)http://ozone.unep.org( .تامولعملا امأ   
رسلظتف داوملا ىدارف كالهتساو جاتنإب ةقلعتملا   )٢٠(ةي 

 عقوملا ىلع ةيرطقلا عئاقولا فحصو قئاثولا ةلسلس حاتت
  .www.basel.int لزاب ةيقافتال يكبشلا

 لالخ ةمدقملا ريراقتلا عيمج رفوتت
 ىلع ةيناثلاو ىلوألا غالبإلا يتلوج
 www.pops.int ةيقافتالل يكبشلا عقوملا
  )٢١(اهيلإ عوجرلا ضرغب

  

                                                      
، ةصاخلا تامولعملا حاتت نأ ىلإ وعدي لوكوتوربلا نإف يرس وحن ىلع لماعت ةيئايميكلا داوملا تانايب ضعب نأ نم مغرلا ىلع هنإف لايرتنوم لوكوتوربل يكبشلا عقوملل ًاقفو  )٢٠(  جاتنإب ةقلعتملاو نادلبلاب
، ةدفنتسملا داوملا نم تائف كالهتساو  .ماع لكشب نوزوألل
 نوناك ٣١ وهو يلوألا يئاهنلا لجألا ديدمت دعب (فارطألا رمتؤم اهيف رظني يكل ةنامألا ىلإ ،١٥ ةداملاب ًالمع ،٢٠٠٧ هيلوي/زومت ٣١ لولحب ىلوألا ةينطولا اهريراقت مدقت نأ فارطألا ىلإ بلُط  )٢١(
 ٣١ يف اهلجأ لحيف ةثلاثلا ةينطولا اهريراقت امأ ،)٢٠١٠ ربوتكأ/لوألا نيرشت ٣١ وهو يلوألا يئاهنلا لجألا ديدمت دعب (٢٠١١ هيلوي/زومت ٣١ لولحب ةيناثلا ةينطولا اهريراقت مدقت نأو) ٢٠٠٦ ربمسيد/لوألا
  .٢٠١٤ ربوتكأ/لوألا نيرشت
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  ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتملا ىرخألا ةيئيبلا تاقافتالا راطإ يف لمعلا ططخل ةيئاصقتسا ةسارد   - ءاب
بلط نأ ملوهكتس ةيقافتا ىضتقمب فارطألا عيمج ىلإ ي ،  ةينطو ذيفنت ططخ ،٧ ةداملاب ًالمع عضت

ا ءافولا فارطألا هذه ا مزتعت يتلا ةيفيكلا نيبت  ذيفنتلا ططخ عضو لثمي الو. ةيقافتالا بجومب امازتلاب
 ةلماعلا فارطألا ىلع نيعتي هنأ ديب. لايرتنوم لوكوتورب بجومب فارطألا لكل ًاينوناق ًامازتلا ةينطولا
، ددعتملا قودنصلا نم ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا يقلت يف ةبغارلا ٥ ةداملا بجومب  جمارب عضت نأ فارطألا
 ةدفنتسملا داوملا جاتنإو كالهتسا ىلع ءاضقلل لمع ططخ اهنيب نم رومأ ةلمج ىلع لمتشت ةيرطق
  .نوزوألل

ناج لايرتنوم لوكوتوربو ملوهكتس ةيقافتا يف دريو  جهنلا يف: لمعلا ططخب ناقلعتي نافلتخم 
 ذيفنتلا ططخ نم ءزجك هب مايقلا فارطألا عيمج ىلع نيعتي ًاينوناقًاطرش  لمع ةطخ دادعإ لثمي لوألا
 ةيلآ بناج نم طرش هنكل هسفن كصلا صن يف ًاطرش كلذ لثمي الف يناثلا جهنلا يف امأ ؛اهيف ةينطولا
 مدقي نيتلاحلا اتلك يفو. ليومتلا ىلع ةيمانلا نادلبلا لوصحل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةعباتلا ليومتلا
 ةدعاسمل ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا فارطألا ددعتملا قودنصلا مدقيو. اهططخ عضول فارطألا ىلإ معدلا
. تادربملا ةرادإ ططخو ةينطولا اهجمارب ثيدحتو دصرو ذيفنتو عضو يف ٥ ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا
ا رمت يتلا فارطألاو فارطألا ةيمانلا نادلبلل نكمي ملوهكتس ةيقافتا بجومبو  لاقتنا ةلحرمب اداصتقا
  .ا ةصاخلا ذيفنتلا ططخ عضول ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ربع ليومتلا ىلع لوصحلا

  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد / ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتس ةيقافتا
 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(

 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا
 عضاخلا فرطلا
 مكحلل

 ىلع لوصحلا يف ةبغارلا ٥ ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا
 )٢٢(.فارطألا ددعتملا قودنصلا نم يلاملا معدلا نم ديزملا

 فرط لك

 ةطخ تاطارتشا
 لمعلا

 نأ فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي
، ا، نم) ز (١٠ ةرقفلاب ًالمع وعدت  فرط لك اصاصتخا

 لوصحلا يف بغار ٥ ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم
  .يرطق جمانرب عضو ىلإ قودنصلا نم معد ىلع
 لاثتمال ًاراطإ رفويو ةيجيتارتسالا يرطقلا جمانربلا ددحيو
 نيب نمو.  لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل فرطلا
 يطغت لمع ةطخ دوجو يرطقلا جمانربلل ةيسيئرلا تازيمملا
 قبست يتلا تاساردلاو ةينقتلا ةدعاسملاو رامثتسالا عيراشم
 بجيو. )٢٣(.تاسايسلل يرورض ليلحت يأو رامثتسالا
 جتنت ةباقرلل ةعضاخ ةدام لكل لمع ةطخ عم لودج دادعإ
 .لايرتنوم لوكوتورب لودجل ًاـقفو دلبلا يف كلهتست وأ

بلط ،٧ ةداملاب ًالمع نأ فرط لك ىلإ ي 
 ىعسي نأو هتامازتلاب ءافولل ةطخ عضي
  .اهذيفنتل
 وأ فارطألا ىلإ ملوهكتس ةيقافتا بلطتو
 وأ لمع ططخ ذيفنتو عضو ىلع اهعجشت
 ططخ نم ءزجك ةددحم تايجيتارتسا
  :ا ةصاخلا ةينطولا لمعلا

 زييمتو ديدحتل لمع ططخ: ٥ ةداملا  -
 تاثولملا نم تابرستلا ةجلاعمو
 دصق ريغ نعةجتنملا  ةتباثلا ةيوضعلا
 وأ يميلقإ نود وأ ينطو ساسأ ىلع(

،  )ءاضتقالا بسح يميلقإ
                                                      

يناثلا لييذتلا ،عبارلا قفرملاUNEP/OzL.Pro.2/3 (ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخا  )٢٢(  ،(. 
نماثلاقفرملا مدقيو ،‘‘)٢٠١١ ربمفون/يناثلا نيرشت لولحب (ريياعملاو ةيهيجوتلا ئدابملاو تاءارجإلاو ةماعلا تاسايسلا’’  )٢٣(  -
 عقوملا ىلع حاتم (‘‘عيراشملا تاحرتقمو ةيرطقلا جماربلا ميدقت تاءارجإ’’ ،١

http://www.multilateralfund.org/Our%20Work/policy/Shared%20Documents/Policy65bookmarks.pdf(، ًايليصفت ًايسايق ًاقسن 
فد قودنصلا ةنامأ دادعإ نم يلاثم يرطق جمانربل  ةيرطقلا جماربلا عيمج ديحوت. 
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  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد / ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتس ةيقافتا
 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(

 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

  

 قسنلا يف اهدامتعا نكمي يتلا لمعلا ططخ عونل نايبدريو 
  قودنصلا ةنامأ هتدعأ يذلا يسايقلا
، ىلع ًةوالع  اذإ ،‘‘تادربملا ةرادإل ةطخ’’ قافرإ نيعتي كلذ
، تضتقا  هذه لثمتو. )٢٤(.يرطقلا جمانربلا عم ةرورضلا
 مادختسا نم يجيردتلا صلختلل ةلماش ةيجيتارتسا ةطخلا
  .ءاوهلا فييكتو ديربتلا يعاطق يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا

 لمع ططخ: ءاب قفرملا نم يناثلا ءزجلا  -
 .يت. يد. يدـلا ةدامب ةصاخ

 لمع ططخ عضو نكمي كلذ ىلإ ًةفاضإ
  .رولكلا ةددعتملا لينيفلا تابكرمب ةصاخ

 لاسرإ لوأ تيقوت

ركذ مل مكحلا يف تيقوت ي ،  ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ديب هسفن
 ةيولوأ يطعت نأ فارطألا ىلإ رشاعلا اهعامتجا يف تبلط
 ميدقتل ًةداج ىعست نأو ةيرطقلا جماربلل ركبملا لامكإلل
 نم رهشأ ةعست نوضغ يف يرطقلا جمانربلل ةلمتكملا قئاثولا

 .قئاثولا هذه دادعإب ةصاخلا لاومألا فرص

 نوضغ يف فارطألا رمتؤم ىلإ قئاثولا لسرت
 ذافنلا زيح ةيقافتالا لوخد خيرات نم نيتنس
 ينعملا فرطلل ةبسنلاب

 تيقوتو طورش
 تاضارعتسالا

 ًالودج يرطقلا هجمانرب يف جردي نأ فرط لك ىلع نيعتي
 فرطلا ىلع بجيو. هب ةصاخلا لمعلا ةطخ ضارعتسال ًاينمز
 نأو هب ةصاخلا لمعلا ةطخل ًاقفو زرحملا مدقتلا دصري نأ ًاضيأ
 فرطلا ىلع بجيو. ةذختملا ريبادتلا يرود لكشب ضرعتسي
 يكل ًالمكتسم ًايرطق ًاجمانرب قودنصلا ةنامأ ىلإ مدقي نأ
، رظنلا ةيذيفنتلا ةنجللا لصاوت  يرورضلا نم حبصأ اذإ هيف
 . زرحملا مدقتلا ىلع ظافحلل لمعلا ةطخ رييغت

 فارطألا ىلع نيعتي ٧ ةداملاب ًالمع
 ةقيرطب ةيرود ةروصب اهططخ ضارعتسا
 رمتؤم نع ردصي ررقم لالخ نم ددحت
  .فارطألا
 ضارعتساب ةصاخلا تاهيجوتلا ددحتو
 يتلا ةينطولا ذيفنتلا ططخ لامكتساو
 رمتؤمل لوألا عامتجالا يف تدمتعا
 ةيلخادلا لماوعلا نم ةلسلس )٢٥(فارطألا
 ىلع ناك اذإ ام ديدحتل ةيجراخلاو
 ططخ لامكتساو ضارعتسا فارطألا
 نأ بجيو. )٢٦(.ا ةصاخلا ةينطولا ذيفنتلا
  :فارطألا رمتؤم ىلإ ةلمكتسملا ططخلا مدقت

 ليدعتذافن ءدب  نم نيماع نوضغ يف  -
، صخي فرـطلاىلع ناك اذإ فرطلا   

                                                      
ا يتلا ،‘‘تادربملا ةرادإ ةطخ دادعإل تاهيجوت’’ ،٢١ -عساتلا  قفرملا ،قباسلا ردصملا  )٢٤(  يف ةيذيفنتلا ةنجللا دمتعا
 .نيرشعلاو ثلاثلا اهعامتجا
 .١/١٢ - س ا ررقملا  )٢٥(
ا، وأ ةيقافتالا ىلع تاليدعت ءارجإ نع ةئشانلا تامازتلالا يف تارييغت ةيجراخلا لماوعلا لمشت  )٢٦(  ةفاضإ كلذ يف امب اقفرم
، تاقفرملا ىلإ ةيئايميك داوم ، تامازتلال فارطألا ذيفنت ةقيرط يف رثؤت دق يتلا فارطألا رمتؤم تاررقمو ؛ميج وأ ءاب فلأ  امب ةيقافتالا
 لكايه ىلإ لوصولا ةيناكمإ يف تارييغتو ؛ةيلاملا وأ ةينقتلا تادعاسملا رفاوت يف تارييغتو ؛ةيهيجوت ئدابم وأ تاهيجوت دامتعا كلذ يف
 ذيفنتلا ةطخ نأ نع ةيقافتالا نم ١٥ ةداملا ىضتقمب غالبإلا لمشتف ةيلخادلا لماوعلا امأ. )صلختلا قفارم لثم (فرطلا جراخ ةيساسأ
 وأ ةيساسألا ىنبلا لثم (ةينطولا فورظلا يف ريبك رييغت ثودحو ؛ةينطولا تايولوألا يف رييغت ثودحو ؛ةيفاك ريغ فرطلاب ةصاخلا
، وأ نيسحتلا دعب ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا تانوزخمو ؛)ةيسسؤملا تابيترتلا  يتلا ةلكشملا قاطن يف رييغت ثودح ىلإ ريشي امب ثيدحتلا
 .اهتجلاعم نيعتي
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  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد / ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتس ةيقافتا
 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(

 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

  
 ةصاخلا ذيفنتلا ةطخ لامكتساو ضارعتسا  

تامازتلالا  ىلع تارييغت لاخدإ ببسب هب
 لاخدإ ببسب (ةيقافتالا بجومب
ا وأ ةيقافتالا ىلع تاليدعت   ؛)٢٧()اقفرم

  
 ىلع ناك اذإ نكمم تقو برقأ يف  -  

 ةطخ لامكتساو ضارعتسا فرطلا
 يأل ًةباجتسا هب ةصاخلا ةينطولا ذيفنتلا
  .يلخاد وأ يجراخ لماع

 غالبإلا تاطارتشا
 ةلصلا تاذ

 مدقتلاب ًايونس ةيذيفنتلا ةنجللا غلبت نأ فارطألا ىلع نيعتي
 ريراقت ميدقت نيعتيو. ةينطولا اهجمارب ذيفنت ديعص ىلع زرحملا
 ماع لك نم ويام/رايأ ١ لولحب قودنصلا ةنامأ ىلإ تانايبلا
 .ةقباسلا ةنسلا يف يونسلا كالهتسالا نع غالبإلل

 اهريراقت ميدقت دنع فارطألا ىلع نيعتي
 ريبادتلا نع غلبت نأ ١٥ ةداملاب ًالمع
 ةيلاعف نعو ةيقافتالا ماكحأ ذيفنتل ةذختملا
 .ريبادتلا هذه

 نأشب تاهيجوت
 ىوتحملاو قسنلا

 فارطألا ديوزتل ًاليلد فارطألا ددعتملا قودنصلا عضو
 لامكإل حضوأ تاهيجوتو حئاصنب ٥ ةداملا بجومب ةلماعلا

 ا ةصاخلا غالبإلا نسق

 دادعإ يف فارطألا ةدعاسمل تاهيجوت  -
 ذيفنتلا ططخ لامكتساو ضارعتساو
 عامتجالا يف تدمتعا يتلا ةينطولا
 )٢٨(فارطألا رمتؤمل لوألا

 نأشب ةنامألا نم تاهيجوت عورشم  -
 عضول يداصتقالاو يعامتجالا مييقتلا

 بجومب اهذيفنتو ةينطولا ذيفنتلا ةطخ
 ملوهكتس ةيقافتا

  
 نأشب ةنامألا نم تاهيجوت عورشم  -  

، ةطخ فيلاكت باسح  يف امب لمعلا
 لمعلا ططخو ةيفاضإلا فيلاكتلا كلذ
  )٢٩(ةددحم ةتباث ةيوضع تاثولمب ةقلعتملا

__________ 

                                                      
، ًةجيتنو  )٢٧( ذافن ءدب دعب هنإف كلذل  ةيوضعلا تاثولملا ةمئاق ىلإ ةديدج ةيئايميك داوم ةعست ةفاضإب يضاقلا ةيقافتالا ليدعت 
، اهلمشت يتلا ةتباثلا ، ضعبل ةبسنلاب ٢٠١٠ سطسغأ/بآ يف ذافنلا زيح ةيقافتالا عامتجالا  يف دمتعا يذلا ليدعتلا وهو فارطألا
 بآ/سطسغأ لولحب ا ةصاخلا ةلمكتسملاو ةعجارملا ةينطولا ذيفنتلا ططخ ميدقت فارطألا هذه ىلع نيعتي هنإف ،فارطألا رمتؤمل عبارلا

 نيتنس نوضغ يف هب ةصاخلا ةلمكتسملاو ةعجارملا ةينطولا ذيفنتلا ةطخ ميدقت ةيقبتملا فارطألا نم فرط لك ىلع نيعتي امك. ٢٠١٢
 .هل ةبسنلاب ذافنلا زيح ليدعتلا لوخد خيرات نم
 .١/١٢ – س ا ررقملا  )٢٨(
 .chm.pops.int/Implementation/NIPs/Guidance/tabid/587/Default.aspx عقوملا ىلع تاهيجوتلا ىلع عالطالا نكمي  )٢٩(
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دادعإب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 

  قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص
  ةعبارلا ةرودلا

 ، يزح٢٧ياوغوروأ ،يتسا ليد اتنوب زومت٢ - هينوي/نار    ٢٠١٢هيلوي / 
تقؤملا لامعألا لودج نم٣دنبلا   *  

 قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ

يضوافتلا صنلا عورشم يف ةحرتقملا لمعلا ططخو غالبإلاب ةقلعتملا تامازتلالل عيمجت 
ةيئيبلا تاقافتالا راطإ يف لمعلا ططخو غالبإلاب ةقلعتملا تامازتلالل ةيئاصقتسا ةساردو 

  ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتملاىرخألا 

  ةنامألا نم ةركذم
يف ،قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تقفتا  - ١  

نم يبورينب ةدوقعملا ةثلاثلا ا   لوألا نيرشت٣١رود يناثلا نيرشت٤ىلإ  ربوتكأ /  نأ ىلع ٢٠١١ربمفون /   ،
، ألا موقت نأو يضوافتلا صنلا عورشم يف ةحرتقملا لمعلا ططخو غالبإلا تامازتلال عيمجت دادعإب ةنام
ةددعتملا ىرخألا ةيئيبلا تاقافتالا راطإ يف لمعلا ططخو غالبإلا تامازتلال ةيئاصقتسا ةساردب هقفرت  
ةعبارلا اةلصلا تاذ فارطألا  رود نابإ ةنجللا امهيف رظنت يك  ،.)١(  

لوألا نيقفرملا يف نادري نيذللا ةيئاصقتسالا ةساردلاو عيمجتلا دادعإب ةنامألا تماق ،كل ذل ًاعبتو  - ٢
  .ةقيثولا هذه نم يناثلاو
لمعلا ططخو غالبإلاب ةقلعتملا ماكحألاعيراشمل ًازجوم عيمجت لا نمضتيو  - ٣ عورشم  يف ةدراولا  

ةقيثولا رظنا(يلاحلا حقنملا يضوافتلا صنلا   UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3( .ضرعيو ، نيلودج يف عيمجتلا  
درويو . لمعلا ططخب ةقلعتملا تامازتلالا امهيناث نمضتيو ،غالبإلاب ةقلعتملا تامازتلالا امهلوأ نمضتي

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/1. 

)١(  UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/8 ةرقفلا  ،٢١١. 
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رتلابماكحألا عيراشم نالودجلا مازتلالا ناك اذإ ام ىلإ ناريشيو ،صنلا عورشم يف هب تدرو يتلا بيت   
طقفةددحم فارطأ ىلع وأ فارطألا عيمج ىلع قبطني ىلإ ريشأو لمع ةطخ وأ مازتلا لك زجوأ دقو .  

هيلإريشأ ام اذإ ،ةعمزملا ةعباتملا تاءارجإو ينمزلا اهلودج ريثكلا نأ نم مغرلا ىلعو .صنلا عورشميف ا م   
نيفوقعم نيسوق نيب درت ماكحألا عيراشم نم تدروأ دقف )ًاضيأ ةفوقعم ساوقأ نيب تارابع نمضتتو(   ،
و ،ضوافتلا ديق لازي ام هلماكب صنلا عورشم نأ رابتعابةقيثولا هذه يف نم ةفوقعملا ساوقألا تليزأ دق  

نم لك لخاد ةدوجوملا ةفوقعملا ساوقألا ىلع يقبأو ؛حوضولل ًايخوت ماكحألاعيراشم ىدارف لوح   
هذهماكحألاعيراشم   .  

تاقافتالا راطإ يف ل معلا ططخو غالبإلاب ةقلعتملا تامازتلالل ةيئاصقتسالاةسارد لا لمشتو  - ٤
نع تامولعمةلصلا تاذ فارطألا ةددعتملا ىرخألا ةيئيبلا ةيقافتا   ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتس   

لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتاو ،نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربو ،ةتباثلا 
ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطت نأشب مادرتور ةي قافتاو ،دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا
 .ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم

عابتا نيب ًايلاح رايخلا اهيف ىطعي يتلا تالاحلا يف الإ ،فارطألا نم يمازلإلا غالبإلا عيمجتلا لمشيو   - ٥  
يعوط ج  وأ يمازلإ ج  . ىرخألاتائي هلاوأ ةنامألا هب موقت يذلا غالب إلا وأ يعوطلا غالبإلا ىلإرشي ملو .

عنصل تايلمع وأ ةطشنأ ىلع لمتشت ةيجيتارتسا وأ ةطخ يأ لمعلا ططخ ربتعت ،ةقيثولا هذه ضرغل ًاقيقحتو 
  .ينطولا ىوتسملا ىلع رارقلا
فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافت الا نمو صنلا عورشم نمةلصلا تاذ ماكحألا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو   - ٦
  .يفرحلا اهصن داريإ وأ ةلماك اهخاسنتسا نم ًالدب تزجوأ دق عيمجتلا يف ةدراولا

، ًادانتساو  - ٧ لوألا قفرملا يف ةدراولا تامولعملا ىلإ نأشب ةيلاتلا ةماعلا تاظحالملا ءادبإ نكمي  
  :صنلا عورشم يف غالبإلاب ةقلعتملا تامازتلالا

غالبإلل ةيفاضإ تاطارتشا كانه نكل ،رصانعلا نم ددع نع غالبإلا ٢٢ةدامل ا طرتشت  )أ(  
  ؛صنلا عورشم نم ىرخأ داوم يف ةعزوم

و ،نيرايخ٢٢ةداملا نمضتت    )ب( ةداملا هذه نأشب ةيفاضإ تاضوافمءارجإ عقوتي    ؛ 
تامادخت سالل ءافعإلاو ةراجتلاب ةقلعتملا داوملا يف ةجردملا غالبإلا تاطارتشا ءانثتساب  )ج(

ًالمع تامولعملا غالبإ متي نأ غالبإلاب ةقلعتملا ةيفاضإلا داوملا عيمج طرتشت ،ا  ةداملاب حومسملا   ؛٢٢ 
دوعي لاوحألا عيمج يفو غالبإلل ًادعوم ددحتيتلا ماكحألا نم دودحم ددع كانه   )د(  ،

لوألاهعامتجا لالخ لاوحألا بلغأ يف هذختيس يذلا فارطألا رمتؤم ىلإ رارقلا   ؛ 
آلا اهضعب رصتقي اميف ،اهعيمج فارطألا لمشتل غالبإلا تاطارتشا ضعب ديدحتمت  )ه( رخ  

  ؛فارطألا نم ةددحم ةعومجم ىلع
غالبإ متي ،نأشلا اذ   )و(  ةحيرص ةراشإ نمضتي ال صنلا عورشم نأ نم مغرلا ىلع

  .فارطألا رمتؤم ىلإ اهتلاحإو اهعيمجتىلوتت يتلا ةنامألا ىلإ ةداع تامولعملا 
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ططخ نأشب ةيلاتلا ةماعلا تاظحالملا ءادبإ نكمي ،لوألا قفرملا يف ةدراولا تامولعملا ىلإ ًادانتسا   - ٨
  :صنلا عورشم يف ةدراولا لمعلا

أشبماكحأىلع روثعلا نكمي   )أ(   ؛صنلا عورشم نم ةفلتخم داوم يف لمعلا ططخ ن 
يه لمعلا ططخب ةقلعتملا ماكحألاضعب   )ب( هضعبو ،ةمزلمماكحأ    ؛يعوط رخآلا ا 
طخب ةقلعتملاماكحألا مظعم نمضتت  )ج( بجيو . م اايقلا عمزي ضارعتسا تايلمع لمعلا ط 

  .٢٢ةداملاب ًالمع ةمدقملا ريراقتلا يف تاضارعتسالا كلت جئاتن جاردإ 
 تعضخأيتلا فارطألا ةددعتملا ىرخألا ةيئيبلا تاقافتالا راطإ يف غالبإلا تامازتلاب قلعتي اميف   - ٩
ةيلاتلا ةماعلا تاظحالملا ءادبإ نكميةساردلل  ،:  

نيب ينطولا ديعصلا ىلع غالبإلا تاءارجإ و هرتاوتو هغيصو غالبإلا تاطارتشا فلتخت  )أ(
،تاقافتال ا نم لك ةنامألا ىلإ لكوملا رودلا كلذكوةساردلل تعضخأ يتلا   ؛ 

بلطي ملوهكتسو لزاب يتيقافتاو لايرتنوم لوكوتوربب قلعتي اميف  )ب( فارطألا عامتجا ، 
  ؛كصلا ةنامأ ربع اهميدقت يرجيو ريراقتلا فارطألا رمتؤموأ 

يهملوهكتسو لزاب يتيقافتاو لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف ةبولطملا ةينطولا ريراقتلا  )ج(   
  ؛ةددحم ةغيص اهلو ةيمازلإ ريراقت

، تاقافتالا عيمج نمضتت   )د( ىلإ ريشت ىرخ أ داوم كانهوغالبإلا ةلأسم جلاعت ةيسيئر ةدام
ثيح نم اهنيب اميف فلتخت غالبإلل ةيفاضإ تاطارتشا داوملا هذه ضرعت نايحألا ضعب يفو . ًاضيأ غالبإلا

ةدا ملا يف ةدراولا غالبإلا تاطارتشال ليصفتلا نم ًاديزم ىرخأ نايحأ يفنمضتتو ،ةغيصلاو ديعاوملا 
  ؛غالبإلاب ةقلعتملا ةيسيئرلا

غالبإلل ةينمزلا لوادجلا ىلع تاليدعت ءارجإب فارطألا ر متؤموفارطألا عامتجا ماق   )ه(
  ؛هتاطارتشاو

و مادرتورو لزاب تايقافتانيب رزآتلا زيزعتب ةقلعتملا تاررقملاب ًالمع  )و( يتلا ملوهكتس   
ايقافتالا كلت يف فارطألا تارمتؤم ا  و لزاب يتيقافتا يتنامأ ىلإ بلُط)٢(تدمتعا ا ملوهكتس،  دعت نأ   

يلي ام ىلإ فديل تاحرتقم    :و نيتيقافتالا نم لك يف فارطألا رمتؤم اهيف رظن
يتلا تاونسلا يف نمازتت ثيحب نيتيقافتالا اتلك يف فارطألا ريراقت ميدقت قيسنت   ‘١’

  ؛ريراقتلا هذه ميدقت نيتيقافتالا يف فارطألا ىلع اهيف نيعتي
عمج تايلمع قيس نت ىلع فارطألا ةدعاسمل تاردقلا ءانبل ةكرتشم ةطشنأ عضو  ‘٢’

 ، ةدوجلا ةبقارم كلذ يف امب ،ينطولا ىوتسملا ىلع ا  رادإو تامولعملاو تانايبلا
؛غالبإلاب ةقلعتملا ا    امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل

غالبإلا ءابعأ نم فيفختلا ضرغب امهنم لك يف غالبإلا تايلمعو غيص طيسبت   ‘٣’
ا اةلصلا تاذ ةطشنألا ةاعارم عم   كلذ يف امب ،ىرخألا تائيهل علطضت يتلا

  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
                                                      

ر ا ررقملاو ،لزاب ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم نع رداصلا٩/١٠ - ب ا ررقملا نم يناثلا ءزجلا  )٢( رداصلا ٤/١١ -   
ملوهكتسا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم نع رداصلا٤/٣٤ - س ا ررقملاو ،مادرتور ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم نع  . 
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  لوألا قفرملا

  لمعلا ططخو غالبإلاب ةقلعتملا تامازتلالل عيمجت

مزلم يملاع كصل بسانمو لماش جهنل صنلا عورشم يف ةدراولا غالبإلاب ةقلعتملا تامازتلالا   - فلأ
  )٣(قبئزلا نأشب ًانوناق

عضاخلا فرطلا   ةداملا دنب
  غالبإلاب مازتلالل

تامولعملل زجوم فصو 
  اهنع غالبإلا بجاولا

تاءارجإلا   رتاوتلا
  ةيفاضإلا

  ضرعلا  -ميج 
رايخلا ٣ةداملا   ،١ ،
  ١ةرقفلا 

دجوي فرط لك 
قبئزلل يل   وأ نيدعت

يف [ه يضارأ لخاد
هذه ذافن ءدب خيرات 

  ]ةيقافتالا

يلوأ نيدعت يأ نع تامولعم 
فرطلايضارأ لخاد قبئزلل امب    ،

  :ىندأ دحك ،كلذيف 
  هعقوم  -
  ةردقملا تايمكلا  -

تامادختسالاو تاهجولاو [ ،
كلذ ناك ىتم ،ةدوصقملا 
تابَكرم وأ قبئزلل ،ًامولعم 

اذه نم ًايونس ةجتنملا قبئزلا  
وأ عابت يتلا وأ ] [نيدعتلا

ر  دصت وأ مدختست وأ عزوت
ةيعرفلا ةرقفلاب ًالمع ن   زخت وأ

  )]ًاثلاث) أ(وأ ًايناث ) أ(

يف تامولعملا جردت 
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

  ٢٢ةداملاب 

  ٢٢ةداملا رظنا 

رايخلا ٣ةداملا   ،١ ،
  )ه (٣ةرقفلا 

قبئزلا تايمك نع تامولعم   فرط لك
  :قبئزلا تابَكرمو
] نم ةئف[لك نم ةجتنُملا   -

ًالمع ددحملا ضرعلا ردصم 
  )أ(ةيعرفلا ةرقفلاب 

وأ عزوت وأ عابت يتلا   -
وأ ر   دصت وأ مدختست

ن[ زخ اهنم صلخت] [ت ي [
راد[ تارقفلاب ًالمع ] ت

  )د(ىلإ ) ب(ةيعرفلا 

يف تامولعملا جردت 
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

  ٢٢ةداملاب 

  ٢٢ةداملا رظنا 

رايخلا ٣ةداملا   ،٢ ،
  ٣ةرقفلا 

يلوألا قبئزلا ةيمكو عقومل رصح   فرط لك
يف ةددحم قبئز تابّكرمو 
ىلإ ةفاضإ ،ةلصلا تاذ تاعاطقلا 

فلتخم نع مجنت يتلا قبئزلا تايا فن
  تايلمعلا

    ددحي مل

                                                      
 .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3( قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كصل بسانمو لماش جهنلحقنم صن عورشم   )٣(
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عضاخلا فرطلا   ةداملا دنب
  غالبإلاب مازتلالل

تامولعملل زجوم فصو 
  اهنع غالبإلا بجاولا

تاءارجإلا   رتاوتلا
  ةيفاضإلا

  ]قبئزلا تابكرمو[قبئزلا يف ةيلودلا ةراجتلا   -لاد 
ةرقفلا ٤ةداملا   ،٢ 

  رركم
دروتسي فرط لك 

قبئزلا ر   وأ [دصي وأ
] قبئزلا تابَكرم

ةداملا هذ  ًانهر  

  :نع ريراقت
ةرداصلا صيخارتلا ددع   -

يلحملا صيخرتلا ماظن بجومب 
وأ قبئزلا ةراجت ميظ نتل

تاجتنملا وأ قبئزلا تابكرم 
  قبئزلا اهيلإ فاضملا

تابكرمو قبئزلا مجح   -
فاضملا تاجتنملاو قبئزلا 

  رجاتملا قبئزلا اهيلإ ا

ىلإ ريرقت مدقي 
ةنس لك يف ةنامألا 

  ةيميوقت

ىلع ريرقتلا عزوي 
  فارطألا رمتؤم

ةرقفلا ٥ةداملا   ،٢ 
  )ب(

ر  دصت يتلا فارطألا
  فارطألا ريغ ىلإ

ةدروتسملا ةلودلا نم ةيونس ةداهش 
مادختسالا اهيف ددحت فرطلا ريغ 
قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلل دوصقملا 
ةلودلا نأب ديفي ًارارقإ لمشتو 
قلعتي اميف ،ةمزتلم ةدروتسملا 

  :يلي امب ،قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلاب
ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ةيامح   -

لالقإل ل ةمزاللا ريبادتلا ذاختاب
  ؛اهعنمل وأ قبئزلا تابيرست نم

نم ١ةرقفلا ماكحأل لاثتمالا   -  
ةرقفلاو ١٢ةداملا  ةداملا نم ١   
١٣.  

يأ ةداهشلا لمشت نأ بجيو 
ليبق نم ةبسانم ةديؤم تادنتسم 
ةيميظنتلا كوكصلا وأ تاعيرشتلا 

وأ ةيرادإلا ةيهيجوتل ا ئدابملا وأ
  ةيتاسايسلا

ىلإ ةداهشلا لاحت 
نوض غ يف ةنامألا

خيرات نم ًاموي  ٦٠
  اهمالتسا

  ددحت مل

  تايلمعلاو تاجتنملا  -ءاه 
رايخلا ٦ةداملا   ،١ ،
ليدبلا ٥ةرقفلا   ،١  

  :نع ةيئاصحإ تانايب  فرط لك
ريدصتو داريتساو جاتنإ   -

قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا 
  ميج قفرملا يف ةجردملا

ةديدج تاجتنم يأل هجاتنإ   -
  قبئزلا اهيلإ فاضم

يف تامولعمل ا جردت
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

  ٢٢ةداملاب 

  ٢٢ةداملا رظنا 

رايخلا ٦ةداملا   ،١ ،
ليدبلا ٥ةرقفلا   ،٢ 
رايخلا ٦ةداملاو   ،٢ ،
  ٤ةرقفلا 

يأ يع   فرط لك  نصم نم بلط  ت تامولعم
نيذلا وأ قبئزلا اهيلإ فاضم داوم 
عينصت ةيلمع يأ نومدختسي 

  :نع قبئزلا اهيف مدختسي

يف تامولعملا جردت 
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

  ٢٢ةد املاب
  

  ٢٢ةداملا رظنا 
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عضاخلا فرطلا   ةداملا دنب
  غالبإلاب مازتلالل

تامولعملل زجوم فصو 
  اهنع غالبإلا بجاولا

تاءارجإلا   رتاوتلا
  ةيفاضإلا

لك مدختسملا قب ئزلا تايمك  -
  ةنس

يتلا تايلمعلا وأ تاجتنملا   -
  قبئزلا اهيف مدختسي

 ىرتشي يتلا ضرعلا رداصم  -
  قبئزلا اهنم

نم يأ يف قبئزلا ةيمك   -
  ةعابملا تاجتنملا

يجيردتلا ءا   -  إلل ططخ يأ
تاجتنملا يف قبئزلا مادختسال 

  .تايلمعلا وأ

نم تامولعملا بلط  ت
لك ةرم نيعنصملا 
ىلع تاونس ثالث 

  .لقألا

تايلمع -لاد قفرملا  
مدختس   ي يتلا عينصتلا
تابَكرم وأ قبئزلا اهيف 

يناثلا ءزجلا–قبئزلا    :
ةينطولا لمعلا ططخ 

  )ه(

لك ىلإ بلطي 
ةطخ دادعإ فرط 
بجومب ةينطو لمع 

تايلمع  (٧ةداملا 
مدختس ا عينصتلا  ي يتل
  )قبئزلا اهيف

فرطلا تايجيتارتسال ضارعتسا 
تايجيتارتسالا كلت حاجن ىدمو 
ءافولا نم فرطلا نيكمت يف 

  ٧ةداملا بجومب هتامازتلاب 

ضارعتسالا ىرجي 
سمخ لك ةرم 

جرد تو تاونس
ريراقتلا يف هجئاتن 

ةداملاب ًالمع ةمدقملا 
٢٢  

  ٢٢ةداملا رظنا 

  قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  -واو 
ةرقفلا ٩ةداملا  ةطشنأ تناك اذإ امع ريرقت   فرط لك  ٣، 

ةقيضلاو ةيفرحلا ةجلاعملاو نيدعتلا 
رثكأ ةطشنأ يه بهذلل قاطنلا 

  ةيمهألا ةميدع نم

ةطخ ذيفنتو عضو   ددحي مل
ًاقفو ةينطو لمع 

  واو قفرملل

ه يدل فرط لك  ٣ةرقفلا ، ٩ةداملا 
نيدعت ةطشنأ 
ةيفرح ةجلاعمو 
قاطنلا ةقيضو 
نم رثكأ بهذلل 

  ةيمهألا ةميدع

ءافولا يف زرحملا مدقتلل ضارعتسا 
  ةداملا هذه بجومب هتامازتلاب

تاضارعتسالا جردت 
ةمدقملا ريراقتلا يف 

  ٢٢ةداملاب ًالمع 

  ٢٢ةداملا رظنا 

  )٤(تابيرستلاو تاثاعبنالا  -ياز 
ةرقفلا ١٠ةداملا   ،٥ 

  )ب(و ًارركم) أ(
هيدل فرط لك 
تاثاعبنا عومجم 
تائف نم ةريبك قبئز 
يف ةجردملا رداصملا 

  واو قفرملا

رداصملاب رصح ةمئاق عضو 
قوثوملا تاثاعبنالا تاريدقتو ا 
قفرملا يف ةجردملا رداصملا تائفل 

  ]ينطولا هفده[و واو

ةنامألا ىلإ نامدقت 
ىلع اهميمعت ل

رظنيلو فارطألا 
فارطألا رمتؤم 

هعامتجا يف امه يف
نوضغ يف لبقملا 

ال ةريتوب لمكتست 
لك ةرم نع لقت 

Xتاونس    

                                                      
نأ ،تاقالطإلاو تاثاعبن الاب ينعملا لاصتالا قيرفل نيكراشملا نيسيئرلا ىلإ ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تبلط ،ةثلاثلا ةرودلا يف  )٤(

ةنامألا نم معدب١١ و١٠نيتداملل ةلمتحملا رصانعلاب قلعتي عضوب اموقي ج   ، .ُ ةددحم ريبادت ذاختاب فارطألا مزل ًاجكلذ لمشيسو ت 
ألا مزلت ج/و تاثاعبنالا طبضل  ريبادت عضوب فارط كلذ بكاويو ،ةينطولا فورظلا عم لماعتلل ةمزاللا ةنورملاب مستت اهنكل ،اهضيفخت وأ
 ).UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/5ةقيثولا رظنا  (ينطولا ىوتسملا ىلع اهديدحت متي ،اهضيفخت وأ/و تاثاعبنالا طبضل
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عضاخلا فرطلا   ةداملا دنب
  غالبإلاب مازتلالل

تامولعملل زجوم فصو 
  اهنع غالبإلا بجاولا

تاءارجإلا   رتاوتلا
  ةيفاضإلا

زواجتي ال دعوم 
خيرات نم ] نيتنس[

هذه ذافن ءدب 
هل ةبسنلاب ةيقافتالا 

نم ] نيتنس[وأ 
حبصأ يذلا تقولا 
ًاردصم فرطلا هيف 
تاثاعبنا عوم  
هذه نم ةريبك قبئز 

  رداصملا
ةرقفلا ١٠ةداملا  لاثتمالا نايبتل ةيفاك تام ولعم  فرط لك  ٧، 

  ةداملا هذه ماكحأل
يف تامولعملا جردت 
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

  ٢٢ةداملاب 

لوألا رمتؤملا ددحي 
قاطن فارطألل 
تامولعملا هذه 
مدقت يتلا ةغيصلاو 

  ا
تاثاعبنالا -واو قفرملا  

ريغ [يوجلا فالغلا يف 
ءزجلا ]ةدوصقملا  ،
  لمعلا ططخ: يناثلا

ىلع يغبني] [ىلع[  
] ـل يعوط ساسأ

هيدل [فرط لك 
تاثاعبنا عومجم 
تائف نم ةريبك قبئز 
يف ةجردملا رداصملا 

نأ ] لوألا ءزجلا
لمع ةطخ عضي 
نم دحلل ةينطو 
يف قبئزلا تاثاعبنا 

 يوجلا فالغلا
اهيلع ءاضقلاو [

،   ]نكمأ امثيح

فرطلا تايجيتارتسال ضارعتسا 
حاجن ىدمو تاثاعبنالا ضفخل 

نيكمت يف ت ايجيتارتسالا كلت
بجومب هتامازتلاب ءافولا نم فرطلا 

  ١٠ةداملا 

ةرم ضارعتسا ءارجإ 
 ، تاونس سمخ لك
هذه جرد  تو
يف تاضارعتسالا 
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

يف وأ  [٢٢ةداملاب   ،
ةطخ تاضارعتسا 
ةصاخلا ذيفنتلا 
كلتب ًالمع فرطلاب 

نم ١ةرقفلاو ةداملا   
ةلاح يف ٢١ةداملا   

  ]قابطنالا

  ٢٢ةدامل ا رظنا

تابيرستلا - ١١ةداملا   
 ، ةسبايلاو ءاملا يف

  ٤ةرقفلا 

ماكحأ بجومب ةبولطم [تامولعم   فرط لك
] ١٤ و١٣ و٩ و٧ و٦ و٣داوملا 

هذه ماكحأل هلاثتما تابثإل ةيفاكلا 
  .ةداملا

يف تامولعملا جردت 
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

  ٢٢ةداملاب 

لوألا رمتؤملا ددحي 
قاطن فارطألل 

تامول عملا هذه
مدقت يتلا ةغيصلاو 

  ا
  ٢٢ةداملا رظنا 

ةليدبلا١١ةداملا   - 
تابيرستلاو تاثاعبنالا 
ةرقفلا ،ةدوصقملا ريغ 

٨  

لاثتمالا نايبتل ةيفاك تامولعم   فرط لك
  ةداملا هذه ماكحأل

يف تامولعملا جردت 
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

  ٢٢ةداملاب 

لوألا رمتؤملا ددحي 
قاطن فارطألل 

تامو لعملا هذه
مدقت يتلا ةغيصلاو 

  ا
  ٢٢ةداملا رظنا 
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عضاخلا فرطلا   ةداملا دنب
  غالبإلاب مازتلالل

تامولعملل زجوم فصو 
  اهنع غالبإلا بجاولا

تاءارجإلا   رتاوتلا
  ةيفاضإلا

 -ليدبلا ياز قفرملا
تابيرستلاو تاثاعبنالا 
ءزجلا ،ةدوصقملا ريغ 

  لمعلا ططخ: ثلاثلا

] ـل زوجي] [ىلع
هيدل [فرط لك 

تاثاعبنا عومجم 
تائف نم ةريبك قبئز 
يف ةجردملا رداصملا 

نأ ] لوألا ءزجلا
ةطخ ذفنيو عضي 
نم دحلل لمع 

يف قبئز لا تاثاعبنا
نم يوجلا فالغلا 
كلت رداصملا تائف 
اهيلع ءاضقلاو ،هيدل 
كلذ ناك امثيح 

  ًانكمم

فرطلا تايجيتارتسال ضارعتسا 
حاجن ىدمو تاثاعبنالا ضفخل 
نيكمت يف تايجيتارتسالا كلت 
بجومب هتامازتلاب ءافولا نم فرطلا 

ةليدبلا١١ةداملا     

ضارعتسالا ىرجي 
سمخ لك ةرم 
يف جرديو تاونس 

ًالمع ةمدقملا ريراقت لا
  ٢٢ةداملاب 

  ٢٢ةداملا رظنا 

  )٥(ذيفنتلاو ةينقتلا يف ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا  -ءاط 
رايخلا ١٥ةداملا   ،١ ،
  ٦ةرقفلا 

فرطلا ماق فيك نيبت تامولعم   فرط لك
  ةداملا هذه ماكحأ ذيفنتب

يف تامولعملا جردت 
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

  ٢٢ةداملاب 

  ٢٢ةداملا رظنا 

رايخلا ١٦ةداملا   ،١ ،
  ١ةرقفلا 

فرطلا ماق فيك نيبت تامولعم   فرط لك
  ةداملا هذه ماكحأ ذيفنتب

يف تامولعملا جردت 
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

  ٢٢ةداملاب 

  ٢٢ةداملا رظنا 

  تامولعملا غالبإو دصرلاو ثوحبلاو ةيعوتلا  -ءاي 
رايخلا ٢١ةداملا   ،١ ،
  ١ةرقفلا 

رداق [فرط لك 
  )٦(]كلذ ىلع

ةيلامكتسا ريراقتو تاضارعتسا 
  ذيفنتلا ةطخل

يرود ساسأ ىلع 
ددحتت ةقيرطبو 
رمتؤم نم رارقب 

جردتو . فارطألا
يف تاضارعتسالا 
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

  ٢٢ةداملاب 

  ٢٢ةداملا رظنا 

رايخلا ٢٢ةداملا  رمتؤم ىلإ ريراقت فرط لك مدقي   فرط لك  ١، 
ا هذختا يتلا ريبادتلا نع فارطألا

نعو ةيقافتالا هذه ماكحأ ذيفنتل 
قيقحت يف ريبادتلا كلت ةيلاعف ىدم 

 .ةيقافتالا فادهأ
  

لوألا رمتؤملا ررقي  
 ريراقتلا رتاوت فارطألل

ةاعارم عم ،اهتغيصو 
قيسنت يف ةبغرلا 
ريراقتلا لاكشأ 
عم تايلمعلاو 

رمتؤم موقي 
فارطألا 

يرود ضارعتساب 
تامولعمل اعيمجل 

ةنامأللو هل ةحاتملا 
 ٢٢ةداملاب ًالمع 

                                                      
يف ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملاب ينعملا لاصتالا قيرفل نيكراشملا نيسيئرلا ىلإ ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تبلط ،ةثلاثلا ةرودلا يف   )٥(

نيتداملل ًاحارتقا ،ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل سيئرو ةنامألا نم معدب ،ا ةينقتلا   قبئزلا ١٦ و١٥دعي نأ ذيفنتلاو   كص عورشم نم  
 ).UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/4ةقيثولا رظنا (حرتقم صن عورشم هعبتي يميهافم صن نم نوكتي 

 .ةيعوط وأ ةيمازلإ نوكت نأ ذيفنتلل ةينطو ططخ عضوب ةقلعتملا قبئزلا كص ماكحأل يغبني ناك اذإ ام دعب ةنجللا ررقت مل  )٦(
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عضاخلا فرطلا   ةداملا دنب
  غالبإلاب مازتلالل

تامولعملل زجوم فصو 
  اهنع غالبإلا بجاولا

تاءارجإلا   رتاوتلا
  ةيفاضإلا

دنع ،ةنامألا ىلإ فرط لك مدقي 
تامولعمءاضتقالا نع،   :  

ةددحملا قبئزلا ضرع تانايب   -
  .٣ةداملا يف 

يلامجإ نع ةيئاصحإ تانايب   -
تابَكرمو قبئزلا تايمك 
ةردصملا وأ ةدروتسملا قبئزلا 

يف امب  (٦ و٥نيتداملا بج ومب
اهيلإ ر   دصملا لودلا كلذ

  )اهنم دروتسملاو
عينصت نع ةيئاصحإ تانايب   -

ةراجتلا يف هعيزوتو قبئزلا 
اهيلإ فاضملا تاجتنملا عيبو 
 ، ميج قفرملا يف ةجردملا قبئزلا
كلت نم هتارداص ىلإ ةفاضإ 

  تاجتنملا
تانايبلا كلت ميدقت يغبني [  -

زوم رلاب ةقفرم ةيئاصحإلا
ةمظنم نم ةصصخملا ةيكرمجلا 
ماظنلا بجومب ةيملاعلا كرامجلا 
علسلا فيصوتل قسنملا 
تناك امثيح ،اهزيمرتو 

  ]ةرفاوتم
يذلا مدقتلا نع تامولعم   -

تاثاعبنا نم دحلا يف هزرحأ 
تابَكرمو قبئزلا تابيرستو 
 ، يوجلا فالغلا يف قبئزلا
 ، نكمأ امثيح اهيلع ءاضقلاو

بجو مب بولطملا وحنلا ىلع
ةداملا ] [١١ و١٠نيتداملا [

ةليدبلا١١  [  
نواعتلا هميدقت نع تامولعم   -

وحنلا ىلع ينقتلاو يلاملا 
 ١٥نيتداملا بجومب بولطملا 

  ١٦ و
يف زرحملا مدقتلل تاضارعتسا   -

ةداملا بجومب ذيفنتلل هتطخ 
٢١.  

وأ تانايب وأ تامولعم يأ   -
ماكحأ اهيضتقت ىرخأ ريراقت 

  .ةيقافتالا هذه

تايقافتالا تابلطتم 
ةلصلا تاذ ىرخألا 
ةيئايميكلا داوملاب 

  .تايافنلاو

، ٢٣ةداملاب ًال مع(
ةداملاو ٢ةرقفلا   

ةرقفلا ٢٤  ،٥ 
  ))ج(

ةنامألا موقت 
ريراقت دادعإب 
ىلإ دنتست ةيرود 
يتلا تامولعملا 
ًالمع اهدرت 

] ٢٢ةداملاب [
، ٢٥ةداملاب ًالمع (

)) ه (٢ةرقفلا 
  فارطألل اهحيتتو
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عضاخلا فرطلا   ةداملا دنب
  غالبإلاب مازتلالل

تامولعملل زجوم فصو 
  اهنع غالبإلا بجاولا

تاءارجإلا   رتاوتلا
  ةيفاضإلا

، -٢٢ةداملا  غالبإلا  
  ٢رايخلا 

هزرحأ يذلا مدقتلا نع ريرقت   فرط لك
، يف فرطلا  ةيقافتالا ماكحأ قيبطت

تايوتحمل رابتعالا يف ذخألا عم 
  .ذيفنتلل هتطخ

رمتؤم هددحي 
  فارطألا

رمتؤم ددحي 
ريياعم فارطألا 
ريراقتلا ميدقت 
ذيفنتلاب ةقلعتملا 

  .اهضارعتساو

  قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كصل بسانمو لماش جهنلصنلا عورشم يف ةدراولا لمعلا ططخ   -ءاب 
زجومو لمعلا ةطخ نم ضرغلا   عضاخلا فرطلا  ةداملا دنب

  اهاوتحمل
ةطخل ىلوألا ةلاحإلا 

  لمعلا
 /تاضارعتسالا

  ةيفاضإلا تاءارجإلا
  ضرعلا  -ميج 
رايخلا ٣ةداملا   ،٢ ،
  ٣ةرقفلا 

يلوألا قبئزلا ةيمكو عقومل ينطو رصح   فرط لك
تاعاطقلا يف ةددحم قبئز تابّكرمو 

قبئز لا تايافن ىلإ ةفاضإ ،ةلصلا تاذ
  تايلمعلا فلتخم نع مجنت يتلا

    ددحت مل

  تايلمعلاو تاجتنملا  - ءاه
رايخلا ٦ةداملا   ،١ ،
  ٦ةرقفلا 
ةرقفلا ٢رايخلا   ،٥،  
ةرقفلا ٣رايخلا   ،٦ ،  
ةرقفلا ٤رايخلا   ،٤ ،
  ٢ليدبلا 

ءا   فرطلك   إلا قيقحت ىلإ ةيمارلا ذيفنتلا ططخ
اهيلإ فاضملا تاجتنملل يجيردتلا 

ةلوهسب رفاوتت امدنع قبئزلا  
ًايداصتقا ةروسيم ةليدب تايجولونكت 

  ًايجولونكت ةنكممو

ططخب كلذ ط بتري  
عضوتس يتلا ذيفنتلا 

 ٢١ةداملا راطإ يف 
عضو بلطتي الو 

  لصفنم طرش

ةرقفلا ٧ةداملا   ،٣  
 -لاد قفرملا

عينصتلا تايلمع 
اهيف مدختس   ي يتلا
تابَكرم وأ قبئزلا 

: يناثلا ءزجلا ،قبئزلا
لم علا ططخ
  ةينطولا

هيدل فرط لك 
وأ دحاو قفرم 
مدختسي رثكأ 
تابَكرم وأ قبئزلا 
تايلمع يف قبئزلا 
يف ةجردملا عينصتلا 

  لاد قفرملا

مادختسا نم    دحلل ةينطو لمع ةطخ
لثم يف هئا رمو قبئزلا  إو قبئزلا تابَك
، تايلمعلا هذه ىندأ   دحك لمتشت  ،
  :يلي ام ىلع
 قفارملا عاونأو ددعل رصح ةمئاق  -

تابَكرم وأ قبئزلا مدختست يتلا 
عينصتلا تايلمع يف قبئزلا 
يف امب ،لوألا ءزجلا يف ةجردملا 

يتلا قبئزلا ةيمك لتاريدقت كلذ 
  ًايونس اهكلهتست

ل   - هذه وحت قيقحتل تايجيتارتسا
تايلمع مادختسا ىلإ قفارملا 
وأ ،ةيقبئزلا ريغ جاتنإلا 

قفارمب قفارملا كلت نع ةضاعتسالا  
  تايلمعلا هذه لثممدختست 

وأ عيجشت [ـل تايجيتارتسا   -
نم دحلا ] نامض] [طارتشا

ض [قبئزلا تابيرست  رعت عنمو

ةنامألا ىلع ضرعت 
ىلع اهعيزوتب موقتل 
ال دعوم يف فارطألا 
دعب ةدحاو ةنس زواجتي 
ةيقافتالا هذه ذافن ءدب 

  فرطلا ىدل

نأ فرطلا ىلع بجي 
ضارعتساب موقي 
ىدمو هتايجيتارتسا 

حاجن نم هتققح ام 
سمخ لك ةرم 
جردي نأو ،تاونس 

يف ضارعتسالا جئاتن 
ًالمع ةمدقملا هريراقت 

  ٢٢ةداملاب 
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زجومو لمعلا ةطخ نم ضرغلا   عضاخلا فرطلا  ةداملا دنب
  اهاوتحمل

ةطخل ىلوألا ةلاحإلا 
  لمعلا

 /تاضارعتسالا
  ةيفاضإلا تاءارجإلا

قفارملا هذه نم ] قبئزلل ناسنإلا
هذه لثم نع ًالوحت ققحت نأ ىلإ 

  تايلمعلا
ةميلسلا ةرادإلل تايجيتارتسا [  -

تايافنو قبئزلا ضئافل ًايئيب 
ليغشت فقوو قالغإ نم قبئزلا 

يف قبئزلا مدختست يتلا قف ارملا
يف ةجردملا عينصتلا تايلمع 
ةداعإ كلذ يف امب ،لوألا ءزجلا 
يف عضولا وأ ةجلاعملا وأ ريودتلا 
ةلاح يف ًايئيب ميلس نيزخت قفارم 

  ]قابطنالا
قيقحتل ةينمز لوادجو فادهأ   -

  تايجيتارتسالاهذه 
تاونس سمخ لك ضارعتسا   -

ىدمو فرطلا تايجيتارتسال 
يف تايجيتارتسالا كلت حاجن  

هتامازتلاب ءافولا نم فرطلا نيكمت 
  ٧ةداملا بجومب 

  لمعلا ةطخ ذيفنتل ينمز لودج  -
  قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  -واو 

ةرقفلا ٩ةداملا   ،٣  
  -ءاه قفرملا 

بهذلا نيدعت  -
قيضلاو يفرحلا 

ططخ قاطنلا  ،
  ةينطولا لمعلا

ررق اذإ ،فرط لك 
نأ تقو يأ يف 

عين صتو نيدعت
نييفرحلا بهذلا 

 قاطنلا يقيضلاو
نم رثكأ هيضارأ يف 

  ةيمهألا يميدع

  :يلي ام ىلع لمتشت ةينطو لمع ةطخ
ضيفخت بسنو ةينطو فادهأ   -

  ةفدهتسم
زاكرلا جمد فقول تاءارجإ   -

مغلملل حوتفملا قرحلاو ،لماكل 
مغلملا قرحو ،ع   نصملا مغلملا وأ
حشرو ،ةينكس قطانم يف 

وأ زاكرلا وأ ة باسرلا يف دينايسلا
قبئزلا اهيلإ فيضأ يتلا تايافنلا 

قبئزلاب ةثولملا تايافنلا ةجلاعمل وأ [
يف قبئزلا ةلازإب ًالوأ مايقلا نودب  
  ]ريصقلا لجألا

تايمكل ساسألا طخ تاريدقت   -
تاسرامملاو ةمدختسملا قبئزلا  
  ةعبتملا

نم دحلا عيجشتل تايجيتارتسا   -
يف قبئزلا تاقالطإو تاثاعبنا 

يفرحلا بهذلا عينصتو ني دعت

ىلإ لمعلا ةطخ ميدقت 
ال دعوم يف ةنامألا 

] ثالث[زواجتي 
ذافن ءدب د عب تاونس
  هل ةبسنلاب ةيقافتالا
ةلمج نيب ،ءزجك [  ،

هتطخ نم ،ىرخأ رومأ 
ةداملا بجومب ةيذيفنتلا 

٢١[  
تاريدقت عضو مامتإ [
قبئزل ا تايمكل ةيساسأ

ةمدختسملا 
تاسراممللو 

ىلإ اهميدقتو ةمدختسملا 
ةنس [نوضغ يف ةنامألا 

ثالث ] [ةدحاو
  ]تاونس

فرطلا موقي 
مدقتلا ضا رعتساب

ثالث لك ةرم زرحملا 
اذه جرديو ،تاونس 
يف ضارعتسالا 

ًالمع ةمدقملا هريراق ت
  ٢٢ةداملاب 
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زجومو لمعلا ةطخ نم ضرغلا   عضاخلا فرطلا  ةداملا دنب
  اهاوتحمل

ةطخل ىلوألا ةلاحإلا 
  لمعلا

 /تاضارعتسالا
  ةيفاضإلا تاءارجإلا

هذهل ضرعتلاو ،قاطنلا قيضلاو 
يف امب ،تاقالطإلاو تاثاعبنالا 

  قبئزلا نم ةيلاخلاقرطلا كلذ 
عنم وأ ميظنت تايجيتارتسا   -

قبئزلا ليوحت ] و داريتسا[
يف اهمادختسال قبئزلا تابكرمو 

يفرحلا بهذلا عينص تو نيدعت
  قاطنلا قيضلاو

 باحصأ كارشإل تايجيتارتسا  -
لمعلا ةطخ ذيفنت يف ةحلصملا 

  اهريوطت ةلصاومو
نأشب ةماعلا ةحصلل ةيجيتارتسا [  -

لجألا ةليوط راثآلا ةجلاعم ةقيرط 
ىلع قبئزلل نمزملا ضرعتلا ةجيتن 
عم ،يفرحلا نيدعتلاب نيلغتشملا 
ةحص ىلع ةصاخ زيكرتلا 

هذه لمشت نأ يغبنيو . لافطألا
تانايبلا عمج ةيجيتارتسالا 

يف نيلماعلا ب يردتو ةيحصلا
نم يعولا ةد ايزو ةيحصلا ةياعرلا

  ]ةيحصلا قفارملا لالخ
تامولعملا ريفوتل تايجيتارتسا   -

ىل ع بهذلا نيدعتب نيلغتشملل
ةرثأتملا تاعمت    او قيض قاطن

  لمعلا ةطخ ذيفنتل ينمز لودج  -
نم ىرخأ تايجيتارتسا ةفاضإ نكميو 

  :اهنيب
عباطلا ءافضإل تاوطخ ذاختا [  -

 بهذلا نيدعت عاطق ىلعيمسرلا 
  ]هميظنت وأ قاطنلا قيضلاو يفرحلا

نيدعتل ريياعم قيبطت وأ لامعتسا   -
قبئزلا مادختسا نودب بهذلا 

لثم [قوسلا ىلإ دنتست تايلآو 
، ةفصنملا ةراجتلا ج  نود  

  ]كلذ ىلع راصتقالا
ناكسلا حئارش ضرعت عنم [  -

ءاسنلاو لافطألا اهيف امب ،ةفيعضلا 
 ،]باجنإلا نس يف] [لماوحلا[

بهذلا نيدعت يف لمعتسملا قبئزلل 
  ]قاطنلا قيضلاو يفرحلا
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زجومو لمعلا ةطخ نم ضرغلا   عضاخلا فرطلا  ةداملا دنب
  اهاوتحمل

ةطخل ىلوألا ةلاحإلا 
  لمعلا

 /تاضارعتسالا
  ةيفاضإلا تاءارجإلا

  )٧(تابيرستلاو تاثاعبنالا  -ياز 
ةرقفلا ١٠ةداملا   ،٥ 

و ًارركم)أ(   )ب( 
هيدل فرط لك 
تاثاعبنا عومجم 
نم ةريبك قبئز 
رداصملا تائف 
قفرملا يف ةجردملا 

  واو

تاريدقتو رداصملل رصح ةمئاق 
رداصملا تائفل ا   قوثوملا تاثاعبنالا

  ]ينطولا هفده[و واو قفرملا يف ةجردملا

ةنامألا ىلإ امدقت  
فارطألا ىلع امهرشنل 
فارطألا رمتؤم رظنيلو 

لبقملا هعامتجا يف امهيف  
ال دعوم نوضغ يف 

نم ] نيتنس[زواجتي 
هذه ذافن ءدب خيرات 
وأ هل ةبسنلاب ةيقافتالا 

تقولا نم ] نيتنس[
فرطلا هيف حبصأ يذلا 
تاثاعبنا عوم   ًاردصم
هذه نم ةريبك قبئز 

  رداصملا

ال ةريتوب لمكتست 
 Xلك ةرم نع لقت 

  تاونس

ةرقفلا١٠ةداملا   ، 
  )ج (٥
 تاثاعبنالا-واو قفرملا

يوجلا فالغلا يف 
، ]ةدوصقملا ريغ[
ططخ : يناثلا ءزجلا
  لمعلا

هيدل فرط لك 
تاثاعبنا عومجم 
نم ةريبك قبئز 
رداصملا تائف 
قفرملا يف ةجردملا 

  واو

قبئزلا تاثاعبنا نم دحلل لمع ةطخ 
تائف نم يوجلا فالغلا يف هيدل 

نم لوألا ءزجلا يف ةجردملا [رداصملا 
امثيح اهيلع ءاضقلاو [،]واو قفرملا  
ةصاخلا ةلاحلا يعارت [،]كلذ نكمأ
] ىندأ دحك[لمتشتو ] فرطلل
  :يلي ام ىلع] ءاضتقالا بسح[
ةيلاحلا قبئزلا تاثاعبنال مييقت [  -

نم يوجلا فالغلا يف ةعقوتملاو 
ءزجلا يف ةجردملا رداصملا تائف 
ةنايصو ريوطت كلذ يف امب ،لوألا 
تاريدقتو رداصملا مئاوق 

  ]تاثاعبنالا
] ةينمز لوادجو[تايجيتارتسا   -

تاثاعبنا ضفخ فده قيقحتل 
ينطولا يوجلا فالغلا يف قبئزلا 

  فرطلل
ة ] مادختسا يف رظنلا[  - يدح م يق

] و []،[ةديدجلا تاثاعبنالل
] ًانكمم كلذ ناك امثيح[ةمئاقلا 

ًاذخآ [تاثاعبنالا رداصم ] و[  ،

ال دعوم نوضغ يف 
نم ] نيتنس[زواجتي 

هذه ذافن ءدب خيرات 
وأ هل ةبسنلاب ةيقافتالا  
تقولا نم ] نيتنس[

فرطلا هيف حبصأ يذلا 
تاثاعبنا عوم   ًاردصم
هذه نم ةريبك قبئز 

  رداصملا

نأ فرطلا ىلع بجي 
ضارعتساب موقي 
ىدمو هتايجيتارتسا 
حاجن نم هتققح ام 
سمخ لك ةرم 
جردي نأو ،تاونس 

يف ضارعتسالا جئاتن 
ًالمع ةمدقملا هريراقت 

يف وأ ٢٢ةداملاب   
هتطخ تاضارعتسا 
ًالمع ذيفنتلاب ةصاخلا 

  ٢١ةرقفلاب 

                                                      
نأ ،تاقالطإلاو تاثاعبنالاب ينعملا لاصتالا قيرفل نيكراشملا نيسيئرلا ىلإ ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تبلط ،ةثلاثلا ةرودلا يف   )٧(

ةنامألا نم معدب١١ و١٠نيتداملل ةلمتحملا رصانعلاب قلعتي عضوب اموقي ج   ،.ُ كلذ لمشيسو طبضل ةددحم ريبادت ذاختاب فارطألا مزل    ت ج
طبضل ريبادت عضوب فارطألا مزلت ج كلذ بكاويو ،ةينطولا فورظلا عم لماعتلل ةمزاللا ةنورملاب مستت اهنكل ،اهضيفخت وأ ُ/و تاثاعبنالا
 ).UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/5ةقيثولا رظنا  (ينطولا ىوتسملا ىلع اهديدحت متي ،اهضيفخت وأ/و تاثاعبنالا
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زجومو لمعلا ةطخ نم ضرغلا   عضاخلا فرطلا  ةداملا دنب
  اهاوتحمل

ةطخل ىلوألا ةلاحإلا 
  لمعلا

 /تاضارعتسالا
  ةيفاضإلا تاءارجإلا

ةيعجرملا سيياقملا رابتعالا يف 
 ٤ةرقفلا يف ةددحملا تاثاعبنالل 

  ]١٠ ةداملا نم
ةحاتملا تاينقتلا لضفأ قيبطت   -

ىلع ]ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو[  ،
ىلإ ٢تارقفلا يف ددحملا وحنلا   ٥ 

رظنلا كلذ يف امب ١٠ةداملا نم   ،
ةر   وحم وأ ةليدب دوقو رداصم يف

  ةروحم وأ ةليدب تادعمو داومو
تاضيفخت سايقو دصرل مكح [  -

راطإ يف ققحتت يتلا تاثاعبنالا 
  ]لمعلا ةطخ

تاونس سمخ لك ضارعتسا   -
ضفخل فرطلا تايجيتارتسال 
كلت حاجن ىدمو تاثاعبنالا 
فرطلا نيكمت يف تايجيتارتسالا 
ةداملا بجومب هتامازتلاب ءافولا نم 

١٠  
  ]لمعلا ةطخ ذيفنتل ينمز لودج[  -

، ١١ةداملا  ةليدبلا  
  ٧ةرقفلا 

ليدبلا ياز قفرملا 
تاثاعبنالا –  

ريغ تابيرستلاو 
ءزجلا ،ةدوصقملا 

ططخ : ثلاثلا
  لمعلا

هيدل فرط لك [
تاثاعبنا عومجم 
نم ةريبك قبئز 
رداصملا تائف 
ءزجلا يف ةجردملا 
قفرملا نم لوألا 

  ]ليدبلا ياز

تاثاعبنا نم دحلل ةينطو لمع ةطخ 
تائف نم يوجلا فالغلا يف قبئزلا 
نم لوألا ءزجلا يف ةجردملا رداصملا 
كلت ىلع ءاضقلاو ،ليدبلا ياز قفرملا 
 ، ًانكمم كلذ ناك امثيح تاثاعبنالا

يلي ام ىلع ىندأ     :دحك لمتشتو
ةيلاحلا قبئزلا تاثاعبنال مييقت   -

نم يوجلا فالغلا يف ةعقوتملاو 
ءزجلا يف ةجرد ملا رداصملا تائف

ةنايصو ريوطت كلذ يف امب ،لوألا 
تاريدقتو رداصملا مئاوق 

  تاثاعبنالا
ةينمز لوادجو تايجيتارتسا   -

تاثاعبنا ضفخ فده قيقحتل 
ينطولا يوجلا فالغلا يف قبئزلا 

 ٧ةرقفلاب ًالمع دمتعملا فرطلل 
ةليدبلا١١ةداملا نم     

ةيدح ميق مادختسا يف رظنلا   -
رداصمو ةد يدجلا تاثاعبنالل

ناك امثيح ،ةمئاقلا تاثاعبنالا 
  ًانكمم كلذ

ال دعوم نوضغ يف [
نم ةنس ] ×[زواجتي 

هذه ذافن ءدب خيرات 
وأ هل ةبسنلاب ةيقافتالا 

تقولا نم ةنس ] ×[
فرطلا هيف حبصأ يذلا 
تاثاعبنا عوم   ًاردصم
هذه نم ةريبك قبئز 

  ]رداصملا

نأ فرطلا ىلع بجي 
ضارعتساب موقي 
ىدمو هتايجيتارتسا 

حا جن نم هتققح ام
سمخ لك ةرم 
جردي نأو ،تاونس 

يف ضارعتسالا جئاتن 
ًالمع ةمدقملا هريراقت 

  .٢٢ةداملاب 
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زجومو لمعلا ةطخ نم ضرغلا   عضاخلا فرطلا  ةداملا دنب
  اهاوتحمل

ةطخل ىلوألا ةلاحإلا 
  لمعلا

 /تاضارعتسالا
  ةيفاضإلا تاءارجإلا

ةحاتملا تاينقتلا لضفأ قيبطت   -
ىلع ،ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو 

ىلإ ٣تارقفلا يف دراولا وحنلا   ٦ 
كلذ يف امب ،ةليدبلا ١١ةداملا نم   

وأ ةليدب دوقو رداصم يف رظنلا 
وأ ةليدب تادعمو داومو ةر   وحم

ةر    وحم
تاضيفخت سايقو دصرل مكح  -  

راطإ يف ققحتت يتلا تاثاعبنالا 
  لمعلا ةطخ

بيردتلاو ميلعتلا زيزعتل ريبادت [  -
  ]لمعلا ةطخ نأشب ةيعوتلاو

-   ، تاونس سمخ لك ،ضارعتسا
ضفخل فرطلا تايجيتارتسال 
كلت حاجن ىدمو تاثاعبنالا 
فرطلا نيكمت يف تايجيتارتسالا 
ةداملا بجومب هتامازتلاب ءافولا نم 

ةليدبلا١١    
  لمعلا ةطخ ذيفنتل ينمز لودج  -

  ةثولملا عقاوملاو تايافنلاو نيزختلا  -ءاح 
ةرقفلا ١٤ةداملا  ديدحتل ةبسانم تايجيتارتسا عضو   فرط لك  ١، 

تابَكرمو قبئزلاب ةثولملا عقاوملا مييقتو 
  قبئزلا

  ددحت مل  ةبولطم ريغ

  تامولعملا غالبإو دصرلاو ثوحبلاو ةيعوتلا  -ءاي 
، ٢٠ةداملا  ًارركم  
  )أ(ةرقفلا 

ةيحص تاسارد ءارجإ ىلع عيجشتلا   فارطألا
زّكرت رطاخملا ةرادإل ططخ عضوو 
ةضرع رثكألا ناكسلا حئارش ىلع 

  رطخلل

  قبطني ال  قبطنت ال

رايخلا ٢١ةداملا  بجومب هتامازتلاب ءافولل ذيفنت ةطخ   فرط لك  ١، 
هعضي جذومن ىلإ دنتست ،ةيقافت الا

  ]لوألا[هعامتجا يف فارطألا رمتؤم 
ىلع لمتشت نأ ذيفنتلا ططخل نكمي 
بجومب ةبولطم ةينطو لمع ططخ يأ 
ياز وأ واو وأ ءاه وأ لاد قفرملا 

  ليدبلا

قلعتي اميف اياونلا نالعإ 
لالخ نم ،ةطخلاب 
ةنامألا ىلإ راطخإ ميدقت 
زواجتي ال دعوم يف 

ءدب خيرات ] دعب نيتنس[
ةبسنلاب ةيقافتالا ذافن 

  فرطلل
ذيفنتلا ةطخ ةلاحإ 
رمتؤم ىلإ هب ةصاخلا 
نوضغ يف فارطألا 

فرطلا موقي 
ثيدحتو ضارعتساب 

ةصاخلا ذيفن تلا ةطخ
يرود ساسأ ىلع هب 
رارقب ددحتت ةقيرطبو 
؛فارطألا رمتؤم نم 

جرديو 
يف تاضارعتسالا 
ًالمع ةمدقملا ريراقتلا 

  ٢٢ةداملاب 
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زجومو لمعلا ةطخ نم ضرغلا   عضاخلا فرطلا  ةداملا دنب
  اهاوتحمل

ةطخل ىلوألا ةلاحإلا 
  لمعلا

 /تاضارعتسالا
  ةيفاضإلا تاءارجإلا

ثالث ] [ةدحاو ةنس[
خيراتلا نم ] تاونس

هذه ذافن هيف أدبي يذلا 
وأ ،هل ةبسنلاب ةيقافتالا 
هيف مدقي  يذلا خيراتلا 

  ]ةنامألا ىلإ هراطخإ

فارطألا رمتؤم موقيو 
مييقتو ضارعتساب 
يتلا ذيفنتلا ططخ 
فارطألا هيلإ اهليحت 
 ، ةيمانلا نادلبلا نم
دراوم ريفوت رقيو 

  ةيلام
ططخ ٢١ةداملا   ،

  ٢رايخلا ،ذيفنت لا
لاثتمالا فد   فرط لك  ذيفنتلل ططخ عضو

  .ةيقافتالا هذه بجومب هتامازتلال
زواجتي ال دعوم يف 
ءدب دعب تاونس سمخ 

  كصلا اذه ذافن

يف فرط لك رظني 
ًاذخآ هتطخ ثيدحت 
ةلمج رابتعالا يف 
اهنيب نم ،رومأ 
رفست يتلا جئاتنلا 
تاساردلا اهنع 
تاروطتلا كلذكو 

  ةينقتلاو ةيملعلا
فارطألا رمتؤم موقيو 

] ×[هعامتجا يف 
ريياعم ديدحتب 
ثيدحتو ةغايصل 

  ذيفنتلا ططخ
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  يناثلا قفرملا
 ةددعتملا ىرخألا ةيئيبلا تاقافتالا راطإ يف لمعلا ططخو غالبإلا تامازتلال ةيئاصقتسا ةسارد
  ةلصلا تاذ فارطألا

 تاذ فارطألا ةددعتملا ىرخألا ةيئيبلا تاقافتالا راطإ يف غالبإلا تامازتلال ةيئاصقتسا ةسارد  -فلأ
  )٨(ةلصلا

 لودجلا يف درتو. فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا نيب كرتشم طارتشا وه مظتنملا غالبإلا
 لوكوتوربو لزابو ملوهكتس يتيقافتا يف ةدراولا غالبإلاب ةقلعتملا ماكحألا نم ةزجوم تافطتقم هاندأ
تلد دقو. لايرتنوم ةدع ثالثلا تاقافتالا هذه ع ،  تامازتلا ىلع تالاحلا ضعب يف رثأ امم تارم
 ماكحأ لودجلا يف جردت ملو. تاليدعتلا هذه دامتعا نع تامولعم لودجلا يشاوح مدقتو. غالبإلا
، ةيقافتا مزل ال أا الإ تامولعملا لدابت ىلع زكرت ةيقافتالا هذه نأ مغرف مادرتور اهيف فارطألا ت 
 ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا فلتخم يف ةلثامتم غالبإلا ةيلمعل ةماعلا فادهألاو. ةددحم غالبإ تاطارتشاب

،  يتلا ريبادتلا مييقت اهنيب نم رومأ ةلمجب ةلص تاذ تامولعم ريفوت يف فادهألا هذه لثمتتو فارطألا
ا ذيفنتل فارطألا اهذختت ا ديدحت نع ًالضف هتزرحأ يذلا مدقتلاو اهلاثتما نايبو امازتلا  نأ ديب. اجايتحا
 اهرتاوتو تامولعملا هذه ميدقت قسنو) ةيمكلاو اهنم ةيعونلا (اهنع غالبإلا نيعتي يتلا تامولعملا ةعيبط
، غالبإلا تاءارجإو   .رخآل قافتا نم ريبك دح ىلإ توافتت دق اهنع

                                                      
 هذه نوكت دقو ةيئاصقتسالا ةساردلا هذه ةغايص يف غالبإلا ةلأسمب ةلصلا تاذ ةيلاتلا قئاثولا تمدختسا  )٨(
 لزاب تايقافتا بجومب غالبإلا تامازتلاب قلعتتو (UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/JWG.2/6 :اهلامكتسا يف ةديفم قئاثولا
 ،)ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجل ىلإ ينطولا ديعصلا ىلع ريراقتلا ميدقت نأشب ( DESA/DSD/2003/3 ،)ملوهكتسو مادرتورو

UNEP/POPS/INC.7/19  وUNEP/POPS/COP.1/20) ةداملا بجومب فرطلا بناج نم غالبإلا تيقوتو قسن نأشب 
١٥(، UNEP/CHW.10/INF/48 ) ا تماق يتلا ةطشنألا نأشب نواعتلا نيسحت نأشب ملوهكتساو لزاب يتيقافتا اتنامأ 

 .)ينطولا ديعصلا ىلع غالبإلا لاجم يف قيسنتلاو
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 

 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(
 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا

 دودحلا ربع اهنم
 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

 ةقلعتملا ةيسيئرلا ةداملا
 صنلا-غالبإلاب
 ةدهاعملا يف يلصألا

  تانايبلا نع غالبإلا: ٧ ةداملا
، فرط لك ىلع  -١  رهشأ ةثالث نوضغ يف مايقلا
، هيف حبصي يذلا تقولا نم  ةنامألا ديوزتب ًافرط
 نم هتارداصو هتادراوو هجاتنإ نع ةيئاصحإلا تانايبلاب

 وأ ،١٩٨٦ ةنس نع ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم لك
 تانايب رفاوتت مل اذإ تانايبلا هذهل ةنكمم تاريدقت لضفأ
 .ةيلعف
 تانايبلاب ةنامألا دوزي نأ فرط لك ىلع  -٢

 نع ةلصفنم تانايب عم (يونسلا هجاتنإ نع ةيئاصحإلا
 نم ةدمتعم تايجولونكتب اهريمدتمت  يتلا تايمكلا
 فارطألا ىلإ ةيونسلا هتارداصو هتادراوو) فارطألا

، ىلع فارطألا ريغو  ةنسلا نع داوملا هذه نم يلاوتلا
 ىلع نيعتيو. اهدعب ةنس لك نعو ًافرط اهيف حبصأ يتلا
 رهشأ ةعست هاصقأدعوم  يف تانايبلا لاسرإ فرطلا
ةيا دعب  ا تانايبلا قلعتت يتلا ةنسلا. 

  تامولعملا لاسرإ: ١٣ ةداملا
(...)  

، ربع فارطألا لِسرت  -٣  نيناوقلا عم قفتي امب ةنامألا
، حئاوللاو  ةداملا بجومب أشنُملا فارطألا رمتؤم ىلإ ةينطولا

ةيا لبق ،١٥  ةيميوقتلا ةنسلا نع ًاريرقت ،ةيميوقت ةنس لك 
  :ةيلاتلا تامولعملا نمضتي ةقباسلا

 يتلا قيسنتلا زكارمو ةصتخملا تاطلسلا  )أ(
ا   ؛٥ ةداملاب ًالمع فارطألا ددح

 دودحلل رباعلا لقنلا نأشب تامولعم  )ب(
، تكراش يذلا ىرخألا تايافنلا وأ ةرطخلا تايافنلل  هيف
 :كلذ يف امب

 ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ةيمك  ‘١’
 اهصئاصخو اهتئفو اهريدصت ىرج يتلا

، ةليسو يأو روبع ةلود يأو اهتهجوو  صلخت
 ؛راطخإلا ىلع درلا يف نيبم وه ام قفو

 ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ةيمك  ‘٢’
 ،اهصئاصخو ،اهتئفو ،اهداريتسا ىرج يتلا

 ؛اهنم صلختلا لئاسوو ،اهؤشنمو
 وه ام قفو رجت مل يتلا صلختلا تايلمع  ‘٣’

 ؛اهل ررقم
 ةرطخلا تايافنلا ةيمك ضفخل ةيمارلا دوهجلا  ‘٤’

 ؛دودحلا ربع اهلقن يرجي يتلا ىرخألا تايافنلا وأ

  غالبإلا: ١٥ ةداملا
 ىلإ ًاريرقت فرط لك مدقي  -١
 اهذختا يتلا ريبادتلا نع فارطألا رمتؤم
 ةيلاعف نعو ةيقافتالا هذه ماكحأ ذيفنتل

 فادهأ قيقحت يف ريبادتلا هذه
 ؛ةيقافتالا

 :ةنامألا ىلإ فرط لك مدقي  -٢
 يلامجإ نع ةيئاصحإ تانايب  )أ(

 نم هتارداصو هتادراوو هجاتنإ تايمك
 يف ةجردملا ةيئايميكلا داوملا نم لك

 مدقي وأ ءاب قفرملا يفو فلأ قفرملا
  ؛تانايبلا هذه لثمل ًالوقعم ًاريدقت

، نكمملا دحلا ىلإو  )ب(  ًايلمع
 اهنم دروتسا يتلا لودلا ءامسأب ةمئاق

 يتلا لودلاو داوملا هذه نم ةدام لك
رد نم ةدام لك اهيلإ ص   .داوملا هذه 

 ىلع ريراقتلا هذه ميدقت بجي  -٣
 رمتؤم هررقي قسن يفو ةيرود تارتف
 .لوألا هعامتجا يف فارطألا
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا
 دودحلا ربع اهنم

 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

ا يتلا ريبادتلا نع تامولعم  )ج(    ذيفنتل ذختا
  ؛ةيقافتالا هذه

 ةطورشملا تايئاصحإلا نع تامولعم  )د(  
 وأ ةرطخلا تايافنلا ديلوت راثآ نع اهتعمج يتلا ةحاتملا
 ةحص ىلع اهنم صلختلاو اهلقنو ىرخألا تايافنلا
  ؛ةئيبلاو ناسنإلا

تابيترتلاو  تاقافتالانع  تامولعم  )ه(  
 ًالمعاهيف  تلخد يتلا ةيميلقإلاو فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلا
  ؛ةيقافتالا هذه نم ١١ ةداملاب

 ءانثأ عقت يتلا ثداوحلا نع تامولعم  )و(  
 ءانثأو دودحلا ربع ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا لقن
 هذه عم لماعتلل تذختا يتلا ريبادتلا نعو اهنم صلختلا
  ؛ثداوحلا

 ةقبطملا صلختلا تارايخ نع تامولعم  )ز(  
  ؛فارطألل ةينطولا ةيالولا دودح لخاد عقت يتلا ةقطنملا يف

 ريوطتل ةذختملا ريبادتلا نع تامولعم  )ح( 
 ةرطخلا تايافنلا جاتنإ فقو وأ/و ضفخل تايجولونكت

  ؛تايافنلا نم اهريغو
 فارطألا رمتؤم ىري ىرخأ لئاسميأ   )ط(  

 .ةمهمأا 
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا
 دودحلا ربع اهنم

 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

 ةقلعتملا ةيسيئرلا ةداملا
 يلاحلا صنلا-غالبإلاب

 ةدهاعملا يف

  )٩(تانايبلا نع غالبإلا: ٧ ةداملا
، فرط لك ىلع -١  رهشأ ةثالث نوضغ يف مايقلا
 ةنامألا ديوزتب ، ًافرط هيف حبصي يذلا تقولا نم
 نم هتارداصو هتادراوو هجاتنإ نع ةيئاصحإلا تانايبلاب

 فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم لك
 هذهل ةنكمم تاريدقت لضفأ وأ ،١٩٨٦ ةنس نع
 .ةيلعف تانايب رفاوتت مل اذإ تانايبلا

 تانايبلاب ةنامألا دوزي نأ فرط لك ىلع -٢
 ةعضاخلا داوملا نم ةدام لكنم  هجاتنإ نع ةيئاصحإلا
 :اهنم هتارداصو هتادراوو ةباقرلل

نيتعوم ءاب قفرملا يف -   قفرملا نم ةيناثلاو ىلوألا او
 ؛١٩٨٩ ةنس نع ،ميج

، قفرملا يف -  ؛١٩٩١ ةنس نع ءاه
 مدع ةلاح يف تانايبلا هذهل ةنكمم تاريدقت لضفأ وأ
، تانايبلا رفاوت  رهشأ ةثالث زواجتي ال دعوم يف ةيلعفلا
 اميف لوكوتوربلا يف ةدراولا دونبلا نايرس خيرات نم
 ىلع ءاهو ميجو ءاب تاقفرملا يف ةجردملا داوملاب قلعتي
 .فرطلا كلذ ىلع يلاوتلا

 يلصألا صنلا نم ليدعت دجوي ال ةدهاعملل يلصألا صنلا نم ليدعت دجوي ال
 ةدهاعملل

                                                      
، (فارطألل يناثلا عامتجالا هيلع قفاو يذلا ندنل ليدعت لالخ نم ٧ ةداملا ليدعت مت  )٩(  نيجيب ليدعتو ،١٩٩٢ سطسغأ/بآ ١٠ يف ذافنلا زيح لخد يذلا ،)١٩٩٠ هينوي/ناريزح ٢٩-٢٧ ندنل
، (فارطألل رشع يداحلا عامتجالا يف هيلع ةقفاوملا تمت يذلا  .٢٠٠٢ رياربف/طابش ٢٥ يف ذافنلا زيح لخد يذلاو ،)١٩٩٩ ربمسيد/لوألا نوناك ٣ - ربمفون/يناثلا نيرشت ٢٩ نيجيب
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا
 دودحلا ربع اهنم

 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

 تانايب ةنامألا ىلإ مدقي نأ فرط لك ىلع -٣
 ٥ ةرقفلا يف ددح امك (يونسلا هجاتنإ نع ةيئاصحإ
 ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم لك نم) ١ ةداملا نم

 نع ةلصفنم تانايبو ءاهو ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف
 :ـب قلعتي اميف ةدام لك
 ،ةيساسأ داومك ةمدختسملا تايمكلا -
 نم ةدمتعم تايجولونكت ةطساوب ةدابملا تايمكلا -

 ،فارطألا
 تارداصلاو فارطألا ريغو فارطألا نم تادراولا -

، ىلع اهيلإ  يلاوتلا
 داوملاب ةقلعتملا ماكحألا نايرس اهيف أدبي يتلا ةنسلا نع
 يلاوتلا ىلع ءاهو ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةدراولا

، كلذ ىلع  ىلعو. كلذ دعب ةنس لك نعو فرطلا
 ةيمكلا نع ةيئاصحإ تانايبب ةنامألا ديوزت فرط لك

 ءاه قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ةيونسلا
 ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تاقيبطت يف ةمدختسملا
 هتياغ دعوم يف تانايبلا هذه ميدقت نيعتيو. نحشلا لبق
 كلت ا قلعتت يتلا ةنسلا ءاهتنا نم رهشأ ةعست
  .تانايبلا

رركم٣  ةيئاصحإ تانايب ةنامألا ىلإ فرط لك مدقي - 
 نم لك نم ةيونسلا هتارداصو هتادراو نع ةلصفنم
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا
 دودحلا ربع اهنم

 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

ةعوم يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا يف ةيناثلا ا 
ةعوم فلأ قفرملا   ديعُأ يتلاو ميج قفرملا يف ىلوألا او
 .اهريودت
 ماكحأ بجومب ةلماعلا فارطألا يفوتست  -٤

 تارقفلا يف ةدراولا طورشلا ،٢ ةداملا نم) أ (٨ ةرقفلا
، هذه نم رركم ٣و ٣و ٢و ١  قلعتي اميف ةداملا
، تادراولا نع ةيئاصحإلا تانايبلاب  اذإ تارداصلاو
، يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا ةمظنملا تمدق  ةينعملا
 ريغ لودلا نيبو اهنيب تارداصلاو تادراولا نع تانايب
 .ةمظنملا كلت يف ءاضعألا

 ةيسيئرلا تامولعملا
 غالبإلا نيعتي يتلا

 اهنع

بلط ـب قلعتت تانايب مدقي نأ فرط لك ىلإ ي:  
ةعضاخلا داوملا نم ةدام لك تارداصو تادراو حاتت 

  :ةباقرلل
 ىرج يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تايمك -

 وأ ةطيسو داومك اهمادختسا وأ اهريمدت
 ريغو فارطألا ىلإ اهريدصت وأ نم اهداريتسا

،  نم تارداصلاو تادراولا كلذكو فارطألا
 .اهريودت داعملا داوملا

بلط ةيميوقتلا ةنسلا نع ًاريرقت مدقي نأ فرط لك ىلإ ي 
  :اهنيب نم رومأ ةلمج نع تامولعم نمضتي ةقباسلا

 قيسنتلا زكارمو ةصتخملا تاهجلا -
 نم اهريغو ةرطخلا تايافنلل دودحلل رباعلا لقنلا -

 اهنم صلختلاو اهلقنو اهديلوتو تايافنلا
 ةيقافتالا ذيفنتل ةدمتعملا ريبادتلا -
 ةمهمأا  فارطألا رمتؤم ىري ىرخأ لئاسميأ  -

بلط نأ فرط لك ىلإ ي:  
 ذيفنتل ةذختملا ريبادتلا نع غلبي -

 هذه ةيلاعفو ةيقافتالا ماكحأ
 ؛ريبادتلا

 داريتساو جاتنإ نع تانايب ميدقت -
 عم ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ريدصتو
 دروتسا يتلا لودلاب ةمئاق
 ةدام لك فرطلا اهيلإ ردص/اهنم
 داوملا هذه نم

 كلتل ةنكمم تاريدقت لضفأ وأ ةيئاصحإ تانايب تامولعملا عون
  ةرفوتم ريغ ةيلعفلا تانايبلا تناك اذإ تانايبلا

 ةيمكو ةيعون تانايب ةيمكو ةيعون تانايب
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا
 دودحلا ربع اهنم

 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

 رتاوتلاو تيقوتلا
، ةيا دعب رهشأ ةعست هاصقأدعوم  يف ًايونس  يتلا ةنسلا 

 )١٠(تانايبلا ا قلعتت
، ةيا لبق ةقباسلاةيميوقتلا  ةنسلا نع ريرقت مدقي ًايونس  لك 

 ةمهم ةديدج تاروطت ثدحت امدنع وأ ةيميوقت ةنس
 اهنع غالبإلا يعدتست

 لوألا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم ررق
 ةعبرأ لك ريراقتلا ميدقت متي نأ
 )١١(رهشأ

 ءارجإلا/رتاوتلا ةداملا يفاضإلا ءارجإلا/رتاوتلا ةداملا يفاضإلا ءارجإلا/رتاوتلا ةداملا  
 يفاضإلا

 نع ةيفاضإ عجارم
 صوصن يف غالبإلا
 ةيئيبلا تاقافتالا
  فارطألا ةددعتملا

 رادصإ: ءاب ٤ ةداملا
 .)١٢(صيخارتلا

 نم رهشأ ةثالث لالخ
 ماظن قيبطت خيرات
 فرطلا ىدل صيخارتلا

 فيراعتلا: ٣ ةداملا
 ةرطخلا تايافنلل ةينطولا

 نأ دعب رهشأ ةتس لالخ
، حبصي  يأ دعب مث ًافرط
 ةمهم تارييغت

 لجس: ٤ ةداملا
 ةددحملا تاءافعإلا
 رربي ريرقت(
 ةجاحلا رارمتسا
 )ءافعإ ليجستل

 ضارعتسا ليبق
 لجسلا يف ديق

                                                      
، ا قلعتت يتلا ةنسلا يلت يتلاةنسلا  نم ربمتبس/لوليأ ٣٠ لولحب نوزوألا ةنامأ ىلإ ةيونسلا ريراقتلا لاسرإ نيعتي  )١٠(  قودنصلا ةنامأ ىلإ ريراقتلا ميدقت عم نمازتلاب كلذ لبق اهلاسرإ نكمي نكل تانايبلا
 .ويام/رايأ ١ لولحب ًابجاو حبصي يذلا
، ةتباث ةيوضع تاثولمب قلعتملا يلودلا لمعلا ذيفنتل ًانوناق مزلم يلود كص دادعإب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ةنامأ تمدق  )١١(  يف اهذخأل ةجاح كانه نوكت امبر يتلا لئاسملا نم ديدعلا ةنيعم
 ىضتقمب هؤارجإ بولطملا ةيلاعفلا مييقت تيقوت ؛فارطألا رمتؤم تاعامتجا تيقوتو ةيقافتالا بجومب ىرخألا غالبإلا تامازتلا تيقوت: كلذ يف امب ،١٥ ةداملا بجومب غالبإلا رتاوتو تيقوت يف رظنلا دنع رابتعالا
، وحن ىلع اهضارعتسا فارطألا رمتؤمل نكمي يتلا تامولعملا مجحو ةينطولا ريراقتلا ةيعون ؛اهرفوت نأ نكمي يتلا تامولعملاو اهتيقوت صخي اميف ،٧ ةداملا بجومب ةينطولا ذيفنتلا ططخو ؛ةيقافتالا نم ١٦ ةداملا  ديفم
نأ ةرورضلاب نيعتي ال رخآو ريرقت لك ميدقت نيب ةلصافلا ةينمزلا تارتفلا نأ ةقيقح ؛تيقوتلاب رثأتي دق ام وهو سق ةيمهأو ؛ةيواستم نوكت  ، ليلدو تاهيجوتلاو ةينورتكلإلا نلا  غالبإلا نسق ىلإ ًةفاضإ تاميلعتلا
 .)UNEP/POPS/COP.1/20 رظنا (ةحضاولا
، (فارطألل عساتلا عامتجالا يف هيلع ةقفاوملا تمت يذلا لايرتنوم ليدعت لالخ نم ءاب ٤ ةداملا تلخدُأ  )١٢(  نيرشت ١٠ يف ذافنلا زيح لخد يذلاو )١٩٩٧ ربمتبس/لوليأ ١٧-١٥ لايرتنوم
 .١٩٩٩ ربمفون/يناثلا
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا
 دودحلا ربع اهنم

 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

 ثحبلا: ٩ ةداملا  
 يعولاو ريوطتلاو
 لدابتو يريهامجلا
 تامولعملا

 نم نيماع نوضغ يف
 لوكوتوربلا اذه لوخد
، زيح  لك ةرمو ذافنلا
 كلذ دعب نيماع

 تامازتلالا: ٤ ةداملا
 ةماعلا

 ريبادت: ٥ ةداملا ١٣ ةداملاب ًالمع
 قالطإلا ضفخل
 ريغ جاتنإلا نم
 ءاضقلا وأ دوصقملا
تاضارعتسا  (هيلع
 )تايجيتارتسالل

 سمخ لك
،  جردتو تاونس

 هذه
 تاضارعتسالا

 ريراقتلا يف
 ًالمع ةمدقملا
 ١٥ ةداملاب

 تاطلس نييعت: ٥ ةداملا    
 قيسنت تاهجو ةصتخم

ءدب نم رهشأ ةثالث نوضغ يف 
،  نم رهش نوضغ يف مث ذافنلا

 تارييغت يأ ثودح

 ططخ: ٧ ةداملا
 ذيفنتلا

نوضغ يف 
ءدب  نم نيتنس
 فرطلل ذافنلا
 ينعملا

 ربع لقنلا: ٦ ةداملا
 فارطألا نيب دودحلا

     ١٣ ةداملاب ًالمع

 تايقافتالا: ١١ ةداملا
 ةددعتملاو ةيئانثلا
  ةيميلقإلاو فارطألا

ددح مل ريشأ نكل نيعم رتاوت ي 
  ١٣ ةداملا يف تابلطتملا ىلإ

 مييقت: ١٦ ةداملا
 ريراقتلا (ةيلاعفلا
 ،)دصرلا تامولعمو
، قفرملا  ءزجلا فلأ

،  ةرقفلا يناثلا
: )ز( ةيعرفلا
 ةيئانثلا تابكرملا
 ةددعتملا لينيفلا
 )PCBs( رولكلا

ددح تابيترتلا ت 
 عامتجالا لالخ
 رمتؤمل لوألا
   فارطألا

 سمخ لك
 تاونس
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا
 دودحلا ربع اهنم

 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

 لقن: ١٣ ةداملا      
،  ١ ةرقفلا تامولعملا

 فارطألا ملع دنع ًاروف ا

 لقن: ١٣ ةداملا      
،  ٢ ةرقفلا تامولعملا

 يف وأ تارييغت ثودح دنع
 نكمم تقو برقأ

، قفرملا  ءزجلا ءاب
، : ٤ ةرقفلا يناثلا

  .يت. يد. يدلا

ثالث  لك
  تاونس

مدق ريراقتلل ةيقلتملا ةهجلا ةنامألا ربع فارطألا رمتؤم ىلإ مدقت ةنامألا ربع فارطألا رمتؤم ىلإ مدقت  ةنامألا ىلإ ت 

 ةنامألا رود

، امب موقت نأ ةنامألا ىلع نيعتي ،١٢ ةداملاب ًالمع  يلي
  :ىرخأ رومأ ةلمج نم
 ًءانب ،٧ ةداملاب ًالمع ةمدقملا تانايبلا ةحاتإو يقلت -

 ؛فرطلا بلط ىلع
 ًالمع ةمدقملا تامولعملا ىلإ ًادانتسا ريراقت دعت نأ -

ماظتناب  ريراقتلا هذه عزوت نأو ،٩و ٧ نيتداملاب
 .فارطألا ىلع

بلط ،١٦ ةداملاب ًالمع ىلإ ي ، ،رومأ  ةلمج نم ةنامألا  ىرخأ
 ًاقفو ةمدقملا تامولعملا ىلإ ًادانتسا ريراقت مدقتو دعت نأ
 ١٣و ١١و ٦و ٤و ٣ داوملل

بلط ،٢٠ ةداملاب ًالمع ىلإ ي ،  ةنامألا
،ر ومأ ةلمج نم  حيتتو دعت نأ ىرخأ
 ىلإ ًادانتسا ةيرود ريراقت فارطألل
 ١٥ ةداملاب ًالمع ةمدقملا تامولعملا
 ةحاتملا ىرخألا تامولعملاو

 /تاعامتجا رود
 فارطألا تارمتؤم

 موقي نأ فارطألا عامتجا ىلع نيعتي ،١١ ةداملاب ًالمع
، امب   :ىرخأ رومأ ةلمج نم يلي
، تاهيجوت عضو - ، تعد اذإ تاءارجإو  ةرورضلا

 هيلع صوصنم وه ام قفو تامولعملا نع غالبإلل
 ؛٩ ةداملا نم ٣ ةرقفلاو ٧ ةداملا يف

 ةداملاب ًالمع ةنامألا اهدعت يتلا ريراقتلا ضارعتسا -
١٢. 

يِقب نأ فارطألا رمتؤم ىلع نيعتي ،١٥ ةداملاب ًالمع ي 
 نيلصاوتملا مييقتلاو ضارعتسالا ديق ةيقافتالل لاعفلا ذيفنتلا

 رمتؤم ىلع نيعتي ،١٩ ةداملاب ًالمع
 ةمظتنم ةروصب ضرعتسي نأ فارطألا
 فارطألل حاتت يتلا تامولعملا عيمج
 يف رظنلا كلذ يف امب ،١٥ ةداملاب ًالمع
 ٣ ةداملا نم ‘٣’) ب (٢ ةرقفلا ةيلاعف
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا
 دودحلا ربع اهنم

 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

 يتلا ةينطولا قيسنتلا زكارمو ةينطولا نوزوألا تادحو قيسنتلا زكارم
 فارطألا اهنيعت

 ًاقفو ةأشنملا ةينطولا قيسنتلا زكارم ٥ ةداملل ًاقفو ةأشنملا قيسنتلا زكارم
 ٩ ةداملل

 نأشب ىرخأ تاررقم
 يفاضإلا غالبإلا

 يتل ا)١٣(٥ة داملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع نيعتي
 ةيذيفنتلا ةنجللا ةقفاوم ىلع ةيرطقلا اهجمارب تلصح
 تاطارتشا يفوتست نأ فارطألا ددعتملا قودنصلل
 معد ىلع لوصحلا اهل ىنستي يكل ةيفاضإلا غالبإلا
 ١ لولحب مدقت نأ فارطألا هذه ىلع نيعتي: رمتسم
تانايب ويام/رايأ  ذيفنت ديعص ىلع زرحملا مدقتلا نع ،
، اهجمارب  .)١٤(.قودنصلا ةنامأ ىلإ ةيرطقلا

 ةيقافتالا يضقت ال يتلا لئاسملا نم ددعب قلعتي اميفو
، غالبإلا ةرورضب ًةحارص  حقن وأ فارطألا رمتؤم رقأ اهنع

سق ، ةيسايقلا نلا  ررقملا (عورشملا ريغ راجتالا ًالثم غالبإلل
 ناررقملا (ةرطخلا تايافنلل ةينطولا فيراعتلا ،)٤/١٢
 ةصتخملا تاطلسلا نييعتو ،)١٠/١١ - ب او ٧/٣٣
ضرغب  ةقلعتملا تامولعملاو) ٩/٢٩ ررقملا (لاصتالا تاهجو
 ).١٠/١١ - ب ا ررقملا (ريدصتلاو داريتسالا ىلع دويقو رظح

 

  
 فارطألا مدقت نأب تاررقملا نم ديدعلا يضقتو
 درتو. نوزوألا ةنامأ ىلإ ةيفاضإ تانايبو تامولعم
 غالبإلاب ةقلعتملا تاهيجوتلا/تاميلعتلاب ةلماش ةمئاق
  .)١٥()٢٠/٦ ررقملل ًاقفو ةلمكتسملا (تانايبلا نع

   

                                                      
 لقي ةيمانلا نادلبلا نم فرط يأ’’: ٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا يف وحنلا اذه ىلع اهفيصوت ىرج يتلا فارطألا ىلإ ةراشإلل ةيمسر ريغ ةروصب مدختسي حلطصم وه ‘‘٥ ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا’’  )١٣(
، ةبسنلاب لوكوتوربلا اذه ذافن خيرات يف درفلل مارغ وليك ٠،٣ نع فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ًايونس هكالهتسال بوسحملا ىوتسملا  رياني/يناثلا نوناك لوأ ىتح ، كلذ دعب تقو يأ يف وأ هل

١٩٩٩‘‘. 
 ١ وه ةقباسلا ةنسلا يف ةيرطقلا جماربلا ذيفنت ديعص ىلع زرحملا مدقتلا نع تانايبلا ميدقتل ديدجلا يئاهنلا خيراتلا نإف ،١٩٩٨ ماع نم ًةيادب هنأ نيرشعلاو يناثلا اهعامتجا يف ةيذيفنتلا ةنجللا تررق  )١٤(
 .))ه(و) د (٩٢ ةرقفلا ،٢٢/٦٨ ررقملا ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/79/Rev.1 رظنا (ماع لك نم ويام/رايأ
)١٥(  http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Data_Reporting_Tools/Data-Reporting-Instructions-English.2009-01-26.pdf. 
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا
 دودحلا ربع اهنم

 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

 غالبإلا قسن
  هب ةقلعتملا تاميلعتلاو

قس حيقنت مت)١٦( نم مظتنم وحن ىلع اهلامكتساو غالبإلا ن 
 يلاحلا لكشلل ًاقفوو. فارطألا رمتؤم تاررقم لالخ

، بلط قسنلل مث ًانايبتسا لمكت نأ ًالوأ فارطألا ىلإ ي 
 دجوتو. ةصاخلا اهفورظب ةلصلا تاذ تارامتسالا ئبعت
 تارداصلاو تادراولل ةلصفنم تارامتسا سمخ
 داوملا يف فارطألا ريغ عم راجتالاو ريمدتلاو جاتنإلاو
  .نوزوألل ةدفنتسملا

 ًاحقنم ًانايبتسا سداسلا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم دمتعا
  .ًاليلدو ‘‘تامولعملا ميدقت’’ نع
، يف نايبتسالا عقيو  ةلاحب لوألا ءزجلا قلعتي نيأزج
، دعب ةنس ركذي رييغت نود لظت يتلا تامولعملا  امنيب ةنس
 نم يناثلا ءزجلا نوكتيو. يونسلا غالبإلاب يناثلا قلعتي
 ديلوتو ريدصتو داريتساب قلعتيو فلأ مسقلا: نيمسق
، نم اهريغو ةرطخلا تايافنلا  قلعتيو ءاب ءزجلاو تايافنلا
 وه ام قفو يرجت ال يتلا صلختلا تايلمعو ثداوحلاب
  .هل ططخم

 هعامتجا يف فارطألا رمتؤم دمتعا
 لامكتسا مت و.)١٧(غالبإلل ًاقسن لوألا
 تفيضأ امدنع هثيدحتو قسنلا اذه
 تاقفرم ىلإ ةديدج ةيئايميك داوم
  )١٨(.٢٠١١ ماع يف ةيقافتالا

 يذلا يلاحلا غالبإلا قسن نوكتيو
  :ءازجأ ةعبرأ نم فارطألا هتدمتعا

 تامولعم ىلع لمتشيو فلأ ءزجلا -
  .ريرقتلل مدقملا فرطلا نع ةماع

 عم تارامتسالا ةئبعتل فارطألل تاميلعت دجوتو 
  .غالبإلاب قلعتت تاهيجوت
 تارامتسالاو نايبتسالا عم قئاثولا هذه رفوتتو
 .نوزوألا ةنامأل يكبشلا عقوملا ىلع ًاينورتكلإ

، دجويو  يف فارطألا ةدعاسم ىلإ يمري يذلا ليلدلا
، لامكإ  تاغلب لزاب ةيقافتال يكبشلا عقوملا ىلع نايبتسالا
 ةأبعملا تانايبتسالا رشنتو. تسلا ةيسيئرلا ةدحتملا ممألا
 .يكبشلا عقوملا يف رورم ةملكب يمحم مسق ربع ًاقبسم

 اهذختا يتلا ريبادتلاب قلعتيو ءاب ءزجلا -
 ةيقافتالا ماكحأ ذيفنتل فرطلا
 ريبادتلا هذه ةيلاعفو

                                                      
، ةسمخ ىلإ غالبإلا ةرامتسا مسقنت  )١٦(  يجيردتلا صلختلا جمانربل يمك مييقت ؛)ءاب مسقلا (ةمعادلاو ةيرادإلاو ةيميظنتلا تاءارجإلا ؛)فلأ مسقلا (ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نع تانايبلا لمشت ماسقأ
 .)ءاه مسقلا (ةذفنملا تالاكولاو فارطألا ةيئانثلا تالاكولا تاقيلعتو ؛)لاد مسقلا (تادربملا ةرادإ ةطخ ذيفنتل يعون مييقت ؛)ميج مسقلا(
ا ءانثأ ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تعضو. ١/٢٢ - س ا ررقملا  )١٧( ، رمتؤمل لوألا عامتجالل اريضحت ، ءايشأ نيب نم فارطألا ، اهمدقت يتلا ريراقتلا قسنو رتاوتب قلعتت تاهيجوت ىرخأ  فارطألا
، ةيقافتاب ينعملا نيضوفملا رمتؤم بلط ىلع ءانب  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتاب ينعملا نيضوفملا رمتؤمل ةيماتخلا ةقيثولا (٢٠٠١ ويام/رايأ ٢٣و ٢٢ يموي ملوهكتسا يف اوعمتجا نيذلا ملوهكتسا

(UNEP/POPS/CONF/4)، لييذتلا ،  .)٤ ةرقفلا ،١ رارقلا لوألا
دم  )١٨(  ، بجومب رولكلا ةددعتملا لينيفلا ةيئانثلا تابكرملا نع غالبإلل قسن تعا  رمتؤم بلط ٥/١٦ – س ا ررقملا بجومبو. ٢/١٨ – س ا ررقملا لالخ نم فارطألا رمتؤمل يناثلا عامتجالا يف ةيقافتالا
 رمتؤم نع نيرداصلا  ٤/١٨ – س او ٤/١٠ – س ا نيررقملا قيرط نع ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف تجردأ يتلا عستلا ةيئايميكلا داوملا لمشيل غالبإلا قسن ثيدحت ةنامألا ىلإ سماخلا هعامتجا يف فارطألا

،  .سداسلا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم هيف رظني يكل فارطألا
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا
 دودحلا ربع اهنم

 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

  

 مئاق تانايبلا لاخدإل ماظن ٢٠٠٧ ماع ذنم رفوتيو
 يرطقلا جمانربلا قسن ىلإ دنتسيو تنرتنإلا ىلع
 نوزوألا تادحو بناج نم همادختسال
 ددعتملا قودنصلا ةنامأ تعضو كلذك.)١٦(ةينطولا
 ةدعاسمل ًاليلد لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا
ا نع غالبإلا يف ٥ ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا   انايب

 ىلع زرحملا مدقتلا نع ميج ءزجلا -  
 تابكرملا ىلع ءاضقلا ديعص
 رولكلا ةددعتملا لينيفلا ةيئانثلا

 تامولعم ىلع لمتشيو لاد ءزجلا -
 تاقيلعتو ةيفاضإ

 مدختسملا ليلدو غالبإلا قسن رفوتيو
 ممألا تاغلب ًاينورتكلإ هعم قفرملا
 رفوتي كلذك. تسلا ةيسيئرلا ةدحتملا
  .ريراقتلا ميدقتل ماظن تنرتنإلا ىلع

 تامولعملا ةجلاعم
 اهنع غلبملا

 فارطألا ددحتو ةمدقملا تانايبلا نوزوألا ةنامأ للحت
ا لدت يتلاو غالبإلا تابلطتمل لثتمت مل يتلا  غلبملا انايب
 يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل اهلاثتما مدع لامتحا ىلع اهنع
فارطألا تاررقمولوكوتوربلا  ةنامألا نأ مغرو.  
 بلطت امبرو ةمدقملا تانايبلل يلخادلا قاستالا عجارت
 يف كلذ يف امب (ةرورضلا دنع فارطألا نم ًاحيضوت

 يرطقلا جمانربلا يف تانايبلا عم ضقانتلا تالاح
 تانايبلا ضفر يف قحلا كلمت ال أا الإ) ينعملا فرطلل
  ).٧/٢٠ ررقملا (ةمدقملا

 ةدوج طبضب موقت ةأبعملا تانايبتسالل ةنامألا ملست دعب
، دح ىصقأ ىلإ تامولعملاو تانايبلا  دنع لسرتو نكمم
 .حيضوتلا ًةبلاط تاراسفتسا ةرورضلا
 ةدعاق يف ةمدقملا تامولعملاو تانايبلا ةنامألا لخدتو
ا غالبإلا تانايب ، ىلع ًةوالع. اهيف زختو  عيمج نإف كلذ
 ىلع ةيرطقلا عئاقولا فحصو قئاثولا ةلسلس حاتت تانايبلا
.www.basel.int لزاب ةيقافتال يكبشلا عقوملا

)١٩( 

 

                                                      
)١٩(  www.basel.int/Procedures/NationalReporting/tabid/1332/Default.aspx. 
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد/ ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

 صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا
 دودحلا ربع اهنم

 )١٩٩٢ ماع يف ذافنلا زيح تلخد/١٩٨٩ ماع يف تدمتعا(

 ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا
  ةتباثلا

 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(
 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

 تانايب فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ مدختستو
 فارطألا لاثتما ةلاحل اهليلحت دنع يرطقلا جمانربلا
 .لايرتنوم لوكوتوربل ٥ ةداملا بجومب ةلماعلا

 غلبملا تامولعملا رشن
  اهنع

رشن تاعومجمب ةقلعتملا ةيلكلا ماقرألا طقف ت ،  داوملا
، دافنتسا ةلادب اهنع ربعملاو  ىلع حاتتو نوزوألا
)http://ozone.unep.org( .تامولعملا امأ   
رسلظتف داوملا ىدارف كالهتساو جاتنإب ةقلعتملا   )٢٠(ةي 

 عقوملا ىلع ةيرطقلا عئاقولا فحصو قئاثولا ةلسلس حاتت
  .www.basel.int لزاب ةيقافتال يكبشلا

 لالخ ةمدقملا ريراقتلا عيمج رفوتت
 ىلع ةيناثلاو ىلوألا غالبإلا يتلوج
 www.pops.int ةيقافتالل يكبشلا عقوملا
  )٢١(اهيلإ عوجرلا ضرغب

  

                                                      
، ةصاخلا تامولعملا حاتت نأ ىلإ وعدي لوكوتوربلا نإف يرس وحن ىلع لماعت ةيئايميكلا داوملا تانايب ضعب نأ نم مغرلا ىلع هنإف لايرتنوم لوكوتوربل يكبشلا عقوملل ًاقفو  )٢٠(  جاتنإب ةقلعتملاو نادلبلاب
، ةدفنتسملا داوملا نم تائف كالهتساو  .ماع لكشب نوزوألل
 نوناك ٣١ وهو يلوألا يئاهنلا لجألا ديدمت دعب (فارطألا رمتؤم اهيف رظني يكل ةنامألا ىلإ ،١٥ ةداملاب ًالمع ،٢٠٠٧ هيلوي/زومت ٣١ لولحب ىلوألا ةينطولا اهريراقت مدقت نأ فارطألا ىلإ بلُط  )٢١(
 ٣١ يف اهلجأ لحيف ةثلاثلا ةينطولا اهريراقت امأ ،)٢٠١٠ ربوتكأ/لوألا نيرشت ٣١ وهو يلوألا يئاهنلا لجألا ديدمت دعب (٢٠١١ هيلوي/زومت ٣١ لولحب ةيناثلا ةينطولا اهريراقت مدقت نأو) ٢٠٠٦ ربمسيد/لوألا
  .٢٠١٤ ربوتكأ/لوألا نيرشت
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  ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتملا ىرخألا ةيئيبلا تاقافتالا راطإ يف لمعلا ططخل ةيئاصقتسا ةسارد   - ءاب
بلط نأ ملوهكتس ةيقافتا ىضتقمب فارطألا عيمج ىلإ ي ،  ةينطو ذيفنت ططخ ،٧ ةداملاب ًالمع عضت

ا ءافولا فارطألا هذه ا مزتعت يتلا ةيفيكلا نيبت  ذيفنتلا ططخ عضو لثمي الو. ةيقافتالا بجومب امازتلاب
 ةلماعلا فارطألا ىلع نيعتي هنأ ديب. لايرتنوم لوكوتورب بجومب فارطألا لكل ًاينوناق ًامازتلا ةينطولا
، ددعتملا قودنصلا نم ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا يقلت يف ةبغارلا ٥ ةداملا بجومب  جمارب عضت نأ فارطألا
 ةدفنتسملا داوملا جاتنإو كالهتسا ىلع ءاضقلل لمع ططخ اهنيب نم رومأ ةلمج ىلع لمتشت ةيرطق
  .نوزوألل

ناج لايرتنوم لوكوتوربو ملوهكتس ةيقافتا يف دريو  جهنلا يف: لمعلا ططخب ناقلعتي نافلتخم 
 ذيفنتلا ططخ نم ءزجك هب مايقلا فارطألا عيمج ىلع نيعتي ًاينوناقًاطرش  لمع ةطخ دادعإ لثمي لوألا
 ةيلآ بناج نم طرش هنكل هسفن كصلا صن يف ًاطرش كلذ لثمي الف يناثلا جهنلا يف امأ ؛اهيف ةينطولا
 مدقي نيتلاحلا اتلك يفو. ليومتلا ىلع ةيمانلا نادلبلا لوصحل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةعباتلا ليومتلا
 ةدعاسمل ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا فارطألا ددعتملا قودنصلا مدقيو. اهططخ عضول فارطألا ىلإ معدلا
. تادربملا ةرادإ ططخو ةينطولا اهجمارب ثيدحتو دصرو ذيفنتو عضو يف ٥ ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا
ا رمت يتلا فارطألاو فارطألا ةيمانلا نادلبلل نكمي ملوهكتس ةيقافتا بجومبو  لاقتنا ةلحرمب اداصتقا
  .ا ةصاخلا ذيفنتلا ططخ عضول ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ربع ليومتلا ىلع لوصحلا

  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد / ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتس ةيقافتا
 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(

 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا
 عضاخلا فرطلا
 مكحلل

 ىلع لوصحلا يف ةبغارلا ٥ ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا
 )٢٢(.فارطألا ددعتملا قودنصلا نم يلاملا معدلا نم ديزملا

 فرط لك

 ةطخ تاطارتشا
 لمعلا

 نأ فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي
، ا، نم) ز (١٠ ةرقفلاب ًالمع وعدت  فرط لك اصاصتخا

 لوصحلا يف بغار ٥ ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم
  .يرطق جمانرب عضو ىلإ قودنصلا نم معد ىلع
 لاثتمال ًاراطإ رفويو ةيجيتارتسالا يرطقلا جمانربلا ددحيو
 نيب نمو.  لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل فرطلا
 يطغت لمع ةطخ دوجو يرطقلا جمانربلل ةيسيئرلا تازيمملا
 قبست يتلا تاساردلاو ةينقتلا ةدعاسملاو رامثتسالا عيراشم
 بجيو. )٢٣(.تاسايسلل يرورض ليلحت يأو رامثتسالا
 جتنت ةباقرلل ةعضاخ ةدام لكل لمع ةطخ عم لودج دادعإ
 .لايرتنوم لوكوتورب لودجل ًاـقفو دلبلا يف كلهتست وأ

بلط ،٧ ةداملاب ًالمع نأ فرط لك ىلإ ي 
 ىعسي نأو هتامازتلاب ءافولل ةطخ عضي
  .اهذيفنتل
 وأ فارطألا ىلإ ملوهكتس ةيقافتا بلطتو
 وأ لمع ططخ ذيفنتو عضو ىلع اهعجشت
 ططخ نم ءزجك ةددحم تايجيتارتسا
  :ا ةصاخلا ةينطولا لمعلا

 زييمتو ديدحتل لمع ططخ: ٥ ةداملا  -
 تاثولملا نم تابرستلا ةجلاعمو
 دصق ريغ نعةجتنملا  ةتباثلا ةيوضعلا
 وأ يميلقإ نود وأ ينطو ساسأ ىلع(

،  )ءاضتقالا بسح يميلقإ
                                                      

يناثلا لييذتلا ،عبارلا قفرملاUNEP/OzL.Pro.2/3 (ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخا  )٢٢(  ،(. 
نماثلاقفرملا مدقيو ،‘‘)٢٠١١ ربمفون/يناثلا نيرشت لولحب (ريياعملاو ةيهيجوتلا ئدابملاو تاءارجإلاو ةماعلا تاسايسلا’’  )٢٣(  -
 عقوملا ىلع حاتم (‘‘عيراشملا تاحرتقمو ةيرطقلا جماربلا ميدقت تاءارجإ’’ ،١

http://www.multilateralfund.org/Our%20Work/policy/Shared%20Documents/Policy65bookmarks.pdf(، ًايليصفت ًايسايق ًاقسن 
فد قودنصلا ةنامأ دادعإ نم يلاثم يرطق جمانربل  ةيرطقلا جماربلا عيمج ديحوت. 
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  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد / ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتس ةيقافتا
 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(

 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

  

 قسنلا يف اهدامتعا نكمي يتلا لمعلا ططخ عونل نايبدريو 
  قودنصلا ةنامأ هتدعأ يذلا يسايقلا
، ىلع ًةوالع  اذإ ،‘‘تادربملا ةرادإل ةطخ’’ قافرإ نيعتي كلذ
، تضتقا  هذه لثمتو. )٢٤(.يرطقلا جمانربلا عم ةرورضلا
 مادختسا نم يجيردتلا صلختلل ةلماش ةيجيتارتسا ةطخلا
  .ءاوهلا فييكتو ديربتلا يعاطق يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا

 لمع ططخ: ءاب قفرملا نم يناثلا ءزجلا  -
 .يت. يد. يدـلا ةدامب ةصاخ

 لمع ططخ عضو نكمي كلذ ىلإ ًةفاضإ
  .رولكلا ةددعتملا لينيفلا تابكرمب ةصاخ

 لاسرإ لوأ تيقوت

ركذ مل مكحلا يف تيقوت ي ،  ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ديب هسفن
 ةيولوأ يطعت نأ فارطألا ىلإ رشاعلا اهعامتجا يف تبلط
 ميدقتل ًةداج ىعست نأو ةيرطقلا جماربلل ركبملا لامكإلل
 نم رهشأ ةعست نوضغ يف يرطقلا جمانربلل ةلمتكملا قئاثولا

 .قئاثولا هذه دادعإب ةصاخلا لاومألا فرص

 نوضغ يف فارطألا رمتؤم ىلإ قئاثولا لسرت
 ذافنلا زيح ةيقافتالا لوخد خيرات نم نيتنس
 ينعملا فرطلل ةبسنلاب

 تيقوتو طورش
 تاضارعتسالا

 ًالودج يرطقلا هجمانرب يف جردي نأ فرط لك ىلع نيعتي
 فرطلا ىلع بجيو. هب ةصاخلا لمعلا ةطخ ضارعتسال ًاينمز
 نأو هب ةصاخلا لمعلا ةطخل ًاقفو زرحملا مدقتلا دصري نأ ًاضيأ
 فرطلا ىلع بجيو. ةذختملا ريبادتلا يرود لكشب ضرعتسي
 يكل ًالمكتسم ًايرطق ًاجمانرب قودنصلا ةنامأ ىلإ مدقي نأ
، رظنلا ةيذيفنتلا ةنجللا لصاوت  يرورضلا نم حبصأ اذإ هيف
 . زرحملا مدقتلا ىلع ظافحلل لمعلا ةطخ رييغت

 فارطألا ىلع نيعتي ٧ ةداملاب ًالمع
 ةقيرطب ةيرود ةروصب اهططخ ضارعتسا
 رمتؤم نع ردصي ررقم لالخ نم ددحت
  .فارطألا
 ضارعتساب ةصاخلا تاهيجوتلا ددحتو
 يتلا ةينطولا ذيفنتلا ططخ لامكتساو
 رمتؤمل لوألا عامتجالا يف تدمتعا
 ةيلخادلا لماوعلا نم ةلسلس )٢٥(فارطألا
 ىلع ناك اذإ ام ديدحتل ةيجراخلاو
 ططخ لامكتساو ضارعتسا فارطألا
 نأ بجيو. )٢٦(.ا ةصاخلا ةينطولا ذيفنتلا
  :فارطألا رمتؤم ىلإ ةلمكتسملا ططخلا مدقت

 ليدعتذافن ءدب  نم نيماع نوضغ يف  -
، صخي فرـطلاىلع ناك اذإ فرطلا   

                                                      
ا يتلا ،‘‘تادربملا ةرادإ ةطخ دادعإل تاهيجوت’’ ،٢١ -عساتلا  قفرملا ،قباسلا ردصملا  )٢٤(  يف ةيذيفنتلا ةنجللا دمتعا
 .نيرشعلاو ثلاثلا اهعامتجا
 .١/١٢ - س ا ررقملا  )٢٥(
ا، وأ ةيقافتالا ىلع تاليدعت ءارجإ نع ةئشانلا تامازتلالا يف تارييغت ةيجراخلا لماوعلا لمشت  )٢٦(  ةفاضإ كلذ يف امب اقفرم
، تاقفرملا ىلإ ةيئايميك داوم ، تامازتلال فارطألا ذيفنت ةقيرط يف رثؤت دق يتلا فارطألا رمتؤم تاررقمو ؛ميج وأ ءاب فلأ  امب ةيقافتالا
 لكايه ىلإ لوصولا ةيناكمإ يف تارييغتو ؛ةيلاملا وأ ةينقتلا تادعاسملا رفاوت يف تارييغتو ؛ةيهيجوت ئدابم وأ تاهيجوت دامتعا كلذ يف
 ذيفنتلا ةطخ نأ نع ةيقافتالا نم ١٥ ةداملا ىضتقمب غالبإلا لمشتف ةيلخادلا لماوعلا امأ. )صلختلا قفارم لثم (فرطلا جراخ ةيساسأ
 وأ ةيساسألا ىنبلا لثم (ةينطولا فورظلا يف ريبك رييغت ثودحو ؛ةينطولا تايولوألا يف رييغت ثودحو ؛ةيفاك ريغ فرطلاب ةصاخلا
، وأ نيسحتلا دعب ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا تانوزخمو ؛)ةيسسؤملا تابيترتلا  يتلا ةلكشملا قاطن يف رييغت ثودح ىلإ ريشي امب ثيدحتلا
 .اهتجلاعم نيعتي
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  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
 )١٩٨٩ ماع يف ذافنلا زيح لخد / ١٩٨٧ ماع يف دمتعا(

  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتس ةيقافتا
 زيح تلخد / ٢٠٠١ ماع يف تدمتعا(

 )٢٠٠٤ ماع يف ذافنلا

  
 ةصاخلا ذيفنتلا ةطخ لامكتساو ضارعتسا  

تامازتلالا  ىلع تارييغت لاخدإ ببسب هب
 لاخدإ ببسب (ةيقافتالا بجومب
ا وأ ةيقافتالا ىلع تاليدعت   ؛)٢٧()اقفرم

  
 ىلع ناك اذإ نكمم تقو برقأ يف  -  

 ةطخ لامكتساو ضارعتسا فرطلا
 يأل ًةباجتسا هب ةصاخلا ةينطولا ذيفنتلا
  .يلخاد وأ يجراخ لماع

 غالبإلا تاطارتشا
 ةلصلا تاذ

 مدقتلاب ًايونس ةيذيفنتلا ةنجللا غلبت نأ فارطألا ىلع نيعتي
 ريراقت ميدقت نيعتيو. ةينطولا اهجمارب ذيفنت ديعص ىلع زرحملا
 ماع لك نم ويام/رايأ ١ لولحب قودنصلا ةنامأ ىلإ تانايبلا
 .ةقباسلا ةنسلا يف يونسلا كالهتسالا نع غالبإلل

 اهريراقت ميدقت دنع فارطألا ىلع نيعتي
 ريبادتلا نع غلبت نأ ١٥ ةداملاب ًالمع
 ةيلاعف نعو ةيقافتالا ماكحأ ذيفنتل ةذختملا
 .ريبادتلا هذه

 نأشب تاهيجوت
 ىوتحملاو قسنلا

 فارطألا ديوزتل ًاليلد فارطألا ددعتملا قودنصلا عضو
 لامكإل حضوأ تاهيجوتو حئاصنب ٥ ةداملا بجومب ةلماعلا

 ا ةصاخلا غالبإلا نسق

 دادعإ يف فارطألا ةدعاسمل تاهيجوت  -
 ذيفنتلا ططخ لامكتساو ضارعتساو
 عامتجالا يف تدمتعا يتلا ةينطولا
 )٢٨(فارطألا رمتؤمل لوألا

 نأشب ةنامألا نم تاهيجوت عورشم  -
 عضول يداصتقالاو يعامتجالا مييقتلا

 بجومب اهذيفنتو ةينطولا ذيفنتلا ةطخ
 ملوهكتس ةيقافتا

  
 نأشب ةنامألا نم تاهيجوت عورشم  -  

، ةطخ فيلاكت باسح  يف امب لمعلا
 لمعلا ططخو ةيفاضإلا فيلاكتلا كلذ
  )٢٩(ةددحم ةتباث ةيوضع تاثولمب ةقلعتملا

__________ 

                                                      
، ًةجيتنو  )٢٧( ذافن ءدب دعب هنإف كلذل  ةيوضعلا تاثولملا ةمئاق ىلإ ةديدج ةيئايميك داوم ةعست ةفاضإب يضاقلا ةيقافتالا ليدعت 
، اهلمشت يتلا ةتباثلا ، ضعبل ةبسنلاب ٢٠١٠ سطسغأ/بآ يف ذافنلا زيح ةيقافتالا عامتجالا  يف دمتعا يذلا ليدعتلا وهو فارطألا
 بآ/سطسغأ لولحب ا ةصاخلا ةلمكتسملاو ةعجارملا ةينطولا ذيفنتلا ططخ ميدقت فارطألا هذه ىلع نيعتي هنإف ،فارطألا رمتؤمل عبارلا

 نيتنس نوضغ يف هب ةصاخلا ةلمكتسملاو ةعجارملا ةينطولا ذيفنتلا ةطخ ميدقت ةيقبتملا فارطألا نم فرط لك ىلع نيعتي امك. ٢٠١٢
 .هل ةبسنلاب ذافنلا زيح ليدعتلا لوخد خيرات نم
 .١/١٢ – س ا ررقملا  )٢٨(
 .chm.pops.int/Implementation/NIPs/Guidance/tabid/587/Default.aspx عقوملا ىلع تاهيجوتلا ىلع عالطالا نكمي  )٢٩(


