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ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلاةنجل يلود كص عضول    
ملع ن ع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتل ًانوناق مزلم

ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع 
 ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم
 
 ةرشع ةيداحلا ةرودلا

 ، لوليأ١٨فينج  ٢٠٠٤ربمتبس / 
تقؤملا لامعألا لودج نم٤دنبلا   ∗ 

 يف ةيئايميكلا داوملا جاردإ ةيلمع نأشب رارق
 ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا

ةيئايميكلاداوملاجاردإ ةيل مع نأشب رارق عورشم ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف   
 ملع نع

 ةنامألا نم ةركذم
 ةمدقملا

ةيقافتا نم لك تنمضت - ١ رمتؤم هدمتعا ي ذلا ةتقؤملا تابيترتلاب قلعتملا رارقلاومادرتور  
ةيئايميكداومجاردإ ةركف  )١(نيضوفملا ةيلاقتنالا ةرتفلا ءانثأملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ يف ةيفاضإ     .

قيرط نع كلذ ةيقافتالا ذفنتو ةداملا هيلع تصنامك ،بيترتلا   إل ةيلآل،٨  هذه لثم ةفاض   داوملا 
ثلاثلا قفرملا يفةيئايميكلا ةيقافتالا نم  ةتقؤملا تابيترتلاب قلعتملا رارقلا لمتشيو.   قيرط نع كلذ ذيفنتل  

ةيفيك ليصافت ىلع ٨ و٧نيترقفلا يف صنلا  ةيئايميكلاداوملاجاردإ ،  ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف   
 .ةتقؤملا ةرتفلا ءانثأملع نع 

                                                           
∗ UNEP/FAO/PIC/INC.11/1. 
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يلي ام ىلع ةيقافتالا نم٨ةداملا صنت  - ٢ ةيئايميكةداميأل ةبسنلاب : "  ةيئايميكلا داوملا فالخ    
عامتجا لوأ خيرات لبق ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل يعوطلا ءارجإلا يف ةلومشملا ثلاثلا قفرملا يف ةجردملا 

ةطيرش ثلاثلا قفرملا يف ةيئايميكلا ةداملا جاردإ عامتجالا كلذ يف فارطألا رمتؤم ررقي ،فارطألا رمتؤمل  
 ".قفرملا كلذب ةمئاق يف ةداملا جاردإ طورش عيمجل اهئافيتسا
رارقلا نم ٢ةرقفلا يف نيضوفملا رمتؤم ررق  - ٣ يعوطلا ءارجإل ا"رييغت ةتقؤملا تابيترتلا ب قلعتملا 

 داوملانأشب تامولعملا لدابتل ةلدعملا ةيهيجوتلا ندنل ئدابم يف دراولا ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل 
مل ةيلودلا كولسلا دعاوق ةنودم يفو ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتملاةيئايميكلا ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظن   

تاديبملا مادختساو عيزوت نأشب ةعارزلاو دعب اميف انه اهيلإ راشيو(  ةقبسملا ةقفاوملل يلصألا ءارجإلاب " 
هيف حتفي يذلا خيراتلا نم ًارابتعا كلذو ةيقافتالا هتعضو يذلا ءارجإلا عم ىشامتي يكل ")ملع نع  ،
 ".ةيقافتالا ىلع عيقوتلا باب

تقؤ ملا ءارجإلا يف ةديدج ةيئايميك داوم جاردإب ةقلعتملا ةيلاتلا ماكحألا ىلع رارقلا لمتشيو - ٤
 :ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل

ةيئايميكلاداوملاعيمج نأب  "٧ةرقفلا يف رمتؤملا ررقي  )أ(  يف اهجاردإل اهديدحت مت يتلا    
اأشب رفاوتت مل نكلو ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل يلصألا ءارجإلا بجومب ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ 

ب حتف خيرات لبق ممعت ملو،تارارق هيجوت قئاثو ةعضاخ حبصت فوس ةيقافتالا ىلع عيقوتلا با  
بناج نم ةلصلا تاذ تارارقلا هيجوت قئاثو دامتعا درجمب ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلل 

، ". ةنجللا ، ديسكأليركابانيبلا يه ،ةيئايميك داوم ةعبرأ جاردإل ءارجإلا اذه مدختسا دقو نيليثيإلا  
 ؛ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا بجومب نيفاسكوتلاو نيليثيإلا ديرولك يناث

ىلع عيقوتلا باب حتف خيرات نيب اميف ةنجللا تبت نأ  "٨ةرقفلا يف رمتؤملا ررق  )ب( 
تقؤملا ءارجإلا يف ةيفاضإ ةيئايميك داوم يأ جاردإ نأشب ،نايرسلا زيح اهلوخد خيراتوةيقافتالا   

ملع نع ةقبسملاةقفاوملل ماكحأل ًاقبط،  داوملا   ةيقافتالا نم٢٢ و٧ و٦ و٥  ءارجإلا اذه مدختسا دقو ".  
  DNOC؛سوفوتركونوملا: يه ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ نمض ةيئايميك داوم ةعبسجاردإل 

ناروفوبركلاو؛ليمونوبلا نم ةنوكملا ةيرابغلا تارضحتسملاو ؛اهحالمأو يسونيدلا ماريثلاو؛   ؛ 
تيسومألاو؛تيلينوتكالاو  .تيلوميرتلاتسب سأ و؛ 
ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف ةيئايميك داوم جارد إل ٨ةرقفلا بجومب ةنجلل ةحونمملا ةطلسلا  - ٥
ت ثيحًاينمز ةدودحم ملع نع ةقبسملا ةرتفلا يفرص حن   ١١يف (ةيقافتالا ىلع عيقوتلا باب حتف نيب ام  
نايرسلا زيح اهلوخد خيراتو)١٩٩٨ ربمتبس/لوليأ طابش٢٤ (  ةيقافتالا نأ ودبي امنيب ).٢٠٠٤ رياربف/   

ةيئايميكلاداوملانأ ىرت اهسفن  خيرات ىتح ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل يعوطلا ءارجإلا يف اهجاردإ زوجي    
 .فارطألا رمتؤمل عامتجا لوأ
 ةرشاعلا ارود يف ةنجللا هتذختا يذلا ءارجإلا
علا ارود يف،ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلتراشأ  - ٦ ،ةرشا  أ ىلإ ارود يف جاتحت فوس ا   
ةيئايميك داوم جاردإ ةطلس اهحنمي رارق دامتعال ةرشع ةيداحلا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا ىلإ ةيفاضإ  

رمتؤمل لوألا عامتج الاداقعنا خيراتو ةيقافتالا ذافن ءدب خيرات نيب ام ةرتفلا لالخ ملع نع ةقبسملا 
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اونوكي نأ ةنجلل ةرشع ةيداحلا ةرودلا نورضحيس نيذلا نيبودنملا ىلع ًا مازل نوكيس هنأو ،فارطألا
ىتح عامتجالا داقعنا نم ةدم لبق ًارارق غيصت نأ ةنامألا ىلإ بلط دقو . بسانملا ضيوفتلابنيلصاح 

 .هيف رظنت نأ ةنجلل ىنستي
قلعتملا ١٠/٥ –ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ررقم ةركذملا هذهل لوألا قفرملا يف دريو  - ٧  ،

فارطألا رمتؤمل لوألا عامتجالا ليبق ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل دحاو موي ةدمل ةرود دقعب 
 .ةرشابم

 .ةركذملا هذهل يناثلا قفرملاب ،ةنجللا هتبلط امل ًاقفو ،رارق عورشم درويو - ٨
 ةنجللا هذختت نأ حرتقملا ءارجإلا
 .بسانتيامبسح هدمتعت نأو قفرملا رارقلا عورشم يف رظنت نأ ةنجللا دوت دق  - ٩
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 لوألا قفرملا
عامتجالا ليبق ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل دحاو موي ةدمل ةرود دقع  :١٠/٥ررقملا 

 ةرشابم فارطألا رمتؤمل لوألا
،  ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل نإ

ظحالتْذإو ةداملا نأ   نأ ،فارطألا رمتؤمل نذأت ةيقافتالا نم٨  يف تبلا لوألا هعامتجا يف ررقي    
نع ةقبسملا ةقفاوملل يعوطلا ءارجإلا يف اهجاردإ ىرج يتلا ةيئايميكلا داوملل ثلاثلا قفرملا ىلإ ةفاضإلا 
قفرملا كلذ يف داوملا كلت جاردإب ةقلعتملا طورشلا عيمج نأب ًاعنتقم ناك اذإ ،عامتجالا كلذ لبق ملع 

،  تيفوتسا دق
يف كلذو داقعنالل ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ةرشع ةيداحلا ة رودلا ةوعد ررقت - ١

 ، ناك اذإ اميف تبلا ضرغ بةرشابم فارطألا رمتؤمل لوألا عامتجالا لبق كلذو نيضوفملل رمتؤم لكش
ءارجإلا يف نويثارابلاو صاصرلا ليثيم عبارو ،صاصرلا ليثيإ عبارو ،ليتوسيركلا داوم جاردإ متيس 

 ؛ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل يعوطلا
داوم جاردإل ًاحرتقمو تارارقلا هيجوت قئاثو عورشم ممعت نأ ةنامألا ىلإ بلطت - ٢  

دعوم نم لقألا ىلع رهشأ ةتس لبق نويثارابلاو صاصرلا ليثيم عبارو صاصرلا ليثيإ عبارو ليتوسيرك لا
 .ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل رشع ةيداحلا ةرودلا داقعنا
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 يناثلا قفرملا
يف ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا ىلإ ةيئايميكلا داوملا ةفاضإ نأشب رارق عورشم 

يف فارطألا رمتؤمل لوألا عامتج الاحاتتفا خيراتو مادرتور ةيقافتا ذافن ءدب خيرات نيب ةرتفلا 
 ةيقافتالا

رمتؤم لكش يف ةدقعنملا ،ةرشع ةيداحلا ارود يف ،ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل نإ   
،  نيضوفملل
ظحالتْذإ  ةداملا نأ   يف تبلا لوألا هعامتجا يف ررقي نأ ،فارطألا رمتؤمل نذأت ةيقافتالا نم ٨   

نع ةقبسملا ةقفاوملل يعوطلا ءارجإلا يف اهجاردإ ىرج يتلا ةيئايميكلا داوملل ثلاثلا قفرملا ىلإ ةفاضإلا 
، مج نأب ًاعنتقم ناك اذإعامتجالا كلذ لبق ملع قفرملا كلذ يف داوملا كلت جاردإب ةقلعتملا طورشلا عي  

 ,تيفوتسا دق
ًاضيأظحالت ْذإو  داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطت ةيقافتال نيضوفملا رمتؤم نأ    

نأشب هرارق نم ٨ةرقفلا يف ،ررق ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك   
يذلا خيراتلا نم ةرتفلا لالخ ،ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ،ررقت"نأب  )١(،ةتقؤملا تابيترتلا هيف أدبي  

راطإ يف ةيفاضإ ةيئايميك داوم ةيأ جردت نأ ،اهذافن هيف أدبي يذلا خيراتلاو عيقوتلل ةيقافتالا باب حتف 
الا نم٢٢ و٧ و٦ و٥داوملا ماكحأل ًاقفو ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ   )٢(،"ةيقافت 

نأ ررقت - ١  نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ راطإ يف ةيفاضإ ةيئايميك داوم ةيأ جاردإ ةرتف دد مت 
 ؛فارطألا رمتؤمل لوألا عامتجالا حاتتفا دعوم نيح ىلإ ملع

 يف ةدقعنملايهو ،ةرودلا هذه يف ،ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تبت نأ ررق ت - ٢ 
نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا ىلإ ةيفاضإ ةيئايميك داوم ةيأ جاردإ نأشب، نيضوفم رمتؤم لكش  
داوملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألل ًاقفو  ملع ةيقافتالا نم٢٢ و٧ و٦ و٥   . 

_________ 

                                                           
ع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطت ةيقافتال نيضوفملا رمتؤمليماتخلا نايبلا )١( تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىل  

، ةنيعم ةرطخ  لوليأ١١ – ١٠ادنلوه ،مادرتور ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ، (UNEP/FAO/PIC/CONF/5) ١٩٩٨ربمتبس / 
 .١رارقلا ،لوألا قفرملا 

لوليأ١١يف مادرتور ةيقافتا ىلع عيقوتلا باب حت ُف )٢( طابش٢٤يف اهذافن  أدبو، ١٩٩٨ربمتبس /   .٢٠٠٤رياربف / 


