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  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

ةعارزلاو ةيذغأللةدحتملا ممألاةمظنم     

ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلاةنجل ًانوناق مزلم يلود كص عضول    
ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتل  
 ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو

 
  ةرشع ةيداحلا ةرودلا

 ، لوليأ١٨فينج   ٢٠٠٤ربمتبس / 
تقؤملا لامعألا لودج نم٤دنبلا   ∗  

ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملاءارجإلا ذيفنت   

خلا اةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا ريرقت ميدقت  رود لامعأ نع   ةسما 
  ةنامألا نم ةركذم

نم ةرتفلا يف فينجيف ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجلل ةسماخلا ةرودلا تدقع   ىلإ ٢، 
ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلإ ،ةركذملا هذه قفرم يف م دقت نأب ةنامألا فرشتتو. ٢٠٠٤ رياربف/طابش ٦
ةرودلا هذه ريرقتةيلودلا  . 

                                                           
∗  UNEP/FAO/PIC/INC.11/1.  
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  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
 

ةعارزلاو ةيذغأللةدحتملا ممألاةمظنم     

 ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا
  ةسماخلا ةرودلا

 ، طابش٥ -  ٢فينج   ٢٠٠٤رياربف / 

سماخلا اا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا ريرقت    ةرود لامعأ نع ةيئايميكل
  ةرودلا حاتتفا  - ًالوأ 

ًالامعإ "ةنجللا "ـ بدعباميف اهيلإ راشي يتلاو ،ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا تئشنأ   -  ١  ،
ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل نع رداصلا ٦/٢ررقم لل ءارجإ قيبطتل ًانوناق مزلم يلود كص عضوب  

، ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا  ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ
زومت يف ةسداسلا ا  اهتيوضع يف ةتقؤملا ةنجللا تمضو ١٩٩٩هيلوي /رود يف هتدمتعا يذلاو ًاريبخ ٢٩،   

  .ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملاءارجإلا م يلاقأ ساسأ ىلع تاموكحلا مهتنيع
داوملا ماكحأل ًالامعإو ،ررقملا نم ٧ةرقفلل ًاقفوو   -  ٢ قيبطت نأشب مادرتور ةيقافتا نم ٧ و٦ و٥   

، ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ  ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم
ديقملا وأ ةروظحملا ةيئايميكلا داوملا جاردإل تايصوتعضويف ةنجللا ىلإ ةدنس ملا تايلوؤسملاو ماهملا تلثمت  ة 
نم كلذ هيضتقي ام دادعإو ،ةروطخلا ةديدش تافآلا تاديبم تابيكرت ج اردإ نأشب تايصوتو ،ةدشب
  .تارارقلا هيجوت قئاثو عيراشم
نم ةرتفلا يف فينج يف تارمتؤملل يبميراف زكرم يف ةنجلل ةسماخلا ةرودلا تدقع  -  ٣ ىلإ ٢   ٥ 
ةرشاعلا ةعاسلا يف ةرودلا حاتتفاب ،ةنجللا سيئر )ايناملأ(تدنرا رنيا ر ديسلا ماقو. ٢٠٠٤رياربف /طابش  ،

طابش٢نينثالا موي ةحيبص نم عبرلاو  نيكراشملا لكب بحرو٢٠٠٤رياربف /   ،.  
ةبعش ريدمو ةتقؤملا ةنا مألل يذيفنتلا نيمألا ،سيليو سميج ديسلا نم لك ةيحاتتفا تانايبب ىلدأو  -  ٤

مألا جمانربىدلةيئايميكلا داوملا  سيئرو ،مادرتور ةيقافتا قسنم ،يار وم ميلو ديسلاو ،ةئيبلل ةدحتملا م 
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نيمألا ،فارغ ريد ناف كين ديسلا نع ةباينلاب ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمب تاتابنلا ةيامح ةرئاد  
  .ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمب تاتابنلا ةيامح ةرئاد سيئرو ةتقؤملا ةنامألل يذيفنتلا

ىلإ راشأو رضاحلا تقولا ىتح اهلامعأ يف زاتمم مدقت نم هتزرحأ امل ةنجللا ىلع سيليو ديسلا ىنثأ  -  ٥  ،
يف ذافنلا زيح ةيقافتالا لخدتس لعفلاب ًاقيدصت ٥٨يقلت عم هنأ  طابش٢٤  ىدلو . ٢٠٠٤رياربف / 

ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل هتزرحأ يذلامدقتلا هضارعتسا رمتؤم نكمتس لمعلا اذه جئاتن نإ لاق ،   
خم ةيئايميك ةدام١٥ىلإ لصي ام ةفاضإ نم ىلوألا هترود يف فارطألا  وهو –مادرتور ةيقافتا ىلإ ة فلت   

ةنجللاةيقادصم نم داززراب زاجنإ  عامتجالا يف ةنجللا لمع ةيمهأ ىلع هديكأت ىدلو.   ديدحت لابويلاحلا  
هجوتس يتلاو نويثار ابللو صاصرلا ليثيم يعابرو صاصرلا ليثيإ يعابرل رارقلا هيجوت قئاثو عورشم ىلع

و ،ةرشع ةيداحلا ا  تسبسأل لئادبل ل اهثحبرود يف اهدامتعال ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلإ
ءاربخلل هتاينمت نع برعأ ،ليتوسيركلا مب    .الوادم يف حاجنلا

ياروم ديسلا راشأو  -  ٦ اهنيوكتب لقألا ىلع ةنجلل ةريخألا ةرودلا نوكتس ةيلاحلا ةرودلا نأ ىلإ  
 .ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةديدجلا ةنجللا نيوكتيف ىلوألا هترود يف تبيس فارطألا رمتؤم نأو ،يلاحلا 

ةرورض ىلإ رظن لا هجوو. تقؤملا ءارجإلل حجانلا ليغشتلا تدطو يتلا مهلامعأ ىلع ءاربخلا أنهامك 
لمعلا تاءارجإ ريوطت ةنجللا ةلصاوم . فارطألا رمتؤم ىلإ ةمدقملا ةلأسملا هذه نأشب تايصوتللساسأ ك 
ىلإ هعلطت نع برعأ ،ةنجللا لمع يف ةيموكحلا ريغ تامظنملا هيدؤت يذلا رودلا ةيمهأل هنم ًَاكاردإو  
ضوافتلا ةنجل ا مهيف رظنتل ةنجلل اتليحأ نيتللا نيتيضقلا ةيمهأ هتظحالم ىدلو. اهتكراشم رارمتسا

ثلاثلا قفرملا لخاد قفاوتلا مدع هجوأو ،ليتوسيركلاتسبس أللئادبلا ديدحت امهو ةيلودلا ةيموكحلا   
ةنجلل تاينمت نم سيليو ديسلا هنع برعأ ام ررك – تارارقلا هيجوت قئاثوو ثلاثلا قفرملا نيبو ةيقافتالل  
  .عامتجالا حاجنب

ةيميظنتلالئاسملا  -ًايناث     
  :ةنجللا بتكم يف ءاضعأك مهؤامسأ ةيلاتلا نوفظوملا لمعو  -  ٧

تدنرا رنيار ديسلا    :سيئرلا      )ايناملأ( 
  )رصم(اقرزلا دمحم ديسلا   :سيئرلا باون  
  )ايراغنه(سيف يموك سامات ديسلا      
  )ايروك ةيروهمج(يوش يفنوي ك ةسنآلا      
  )رودافلسلا(ور افلا يد الريب ايرام يد رولف ةسنآلا    :ررقملا  

امهتنيع نيذللا نيريبخلل يمسرلا تيبثتلاب ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل مايقب ةنجللا تبحر   -  ٨
امثير ةنجللا يف لمعيس يذلا اوماس لبق نم ديدج ريبخ ني يعت ىلإ ةنجللا تراشأ امك ،نيبلفلاو ادنك
يمسرهتبثت ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلًا   .  
مهؤامسأ ةيلاتلا مهو ًاريبخ٢٥ةرود لا رضحو  -  ٩ نيام هيردنأ ديسلا:   محم ديسلا)ايلارتسأ(  نسح د و، 

ازوس يد نوكاه اردناس ةسنآلا )شيدالغنب(ناخ  نيسنغريج سرال ديسلا )ليزاربلا(،  ديسلا )ادنك(،   ،
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سديسرم ةسنآلا )يليش (ايتورويليرنوم ويلوخ  لا دمحم ديسلا)روداوكإلا(ادنارغ زونالوب ،  ، )رصم(اقرز ، 
وغين وفيلام ليونام ديسلا)رودافلسلا(ورافلا يد الريب ايرام يد رولف ةسنآلا  كرام ديسلا )ايبويثإ (و،   ،

ج اتاموتاف ةسنآلا)ادنلنف(ا وبيد ر ديسلا)ايبماغ(يودن و الا،  تدنرا رنيا،  ساموت ديسلا )ايناملأ(   ،
ب يميلاح ديسلا)ايراغنه(سيفيموك  دومحم .،  ديسلا )سويشيروم(يترابيس نا دنانيفار ديسلا، )ايزيلام(   ،

اك ديسلا)برغملا(يتاما دمحم  ارف يد اديا ةسنآلا )ادنلوه(نستربسجيغ .  ألير،  ، )نيبلفلا(سادرو أ، 
ك ةسنآلا)رطق(يلديبع لانسح ديسلا  يوش يفنوي،  يكسدنايلروك سيروب ديسلا )ايروك ةيروهمج(   ،

ع رمع يرهزأ ديسلا)يسورلا داحتالا( ناتنوف ورتيب ديسلا)نادوسلا(يقابلادب ،  ةسنآلا )ارسيوس(ا ،   ،
  ).ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا(س تراب نيليتاك ةسنآلاو) دنليات(شتوبايات يرسناون 

: ةيلاتلا يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلاتامظن ملاو نادلبلا نم نوبقارم عامتجالا رضح امك  -  ١٠
إلا- ةيروهمج (ناريإ ،اناغ ،ايناملأ ،ةيبوروألا ةيضوفملا ،نيص لا ،ليزاربلا ،ايلارتسأ ،نيتنجرألا ، )ةيمالس 

ايناركوأ ،ارسيوس ،اينيفولس ،رطق ،ادنلوب ،ادنلوه ،برغملا ،كيسكملا ،رقشغدم ،اينيك ،ندرألا ،ايلاطيإ 
  .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو

الأ  ةدحتملا ممألل ةصصختملا ةلاكولاوةيلاتلا ةيلودلا ةيموكحلا ةمظنملا الثمم عامتجالا رضح امك   -  ١١
  .ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةيبرعلا لودلا ةعماج: امهو

بورك  "ليصاحملا ةايحل ةيلودلا ةمظنملا: ةيلاتلا ةيموكحلا ريغ ةمظنملا عامتجالا يف ًاضيأ تلثمو  -  ١٢
  ."لانوشانرتنا فيال

  لامعألا لودج رارقإ  -فلأ 
تقؤملا لامعألا لودج ساسأ ىلع يلاتلا لامعألا لودج ةيحاتت فالا اهتسلج يف ةنجللا ترقأ  -  ١٣

(UNEP/FAO/PIC/ICRC.5/1):  
  .ةرودلا حاتتفا  -  ١
  :ةيميظنت لئاسم  -  ٢

  ؛لامعألا لودج رارقإ  )أ(
  .لمعلا ميظنت  )ب(

  .ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ةرشاعلا ةرودلا جئاتن ضارعتسا  -  ٣
ذيفنتب طبترت اياضق : ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجلل ةيليغشتلا تاءارجإلا  -  ٤

هيجوت قئاثوو ةيلخادلا تاحرتق ملا دادعإ نع لمع تاقرو: ةيليغشتلا تاءارجإلا
  .تارارقلا
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  :ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف ةيئايميك داوم جاردإ  -  ٥
وأ ةيئايميك ةدام رظحل ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلاب تاراطخإلا ضارعتسا   )أ(

  :ةدشب اهدييقت
  ؛سكوفاميد  ‘١’
  ؛نيردنألا  ‘٢’
  ؛نافلوسودنألا  ‘٣’
  ؛سوفنيفيم  ‘٤’
  ؛نيلوزولكنيف  ‘٥’

  :تارارقلا هيجوت قئاثو عورشم يف رظنلا  )ب(
  ؛صاصرلا ليثيم يعابرو صاصرلا ليثيإ يعابر  ‘١’
  .نويثارابلا  ‘٢’

  .ىرخأ لئاسم  -  ٦
  .ريرقتلا دامتعا  -  ٧
  .عامتجالا ماتتخا  -  ٨

  لمعلا ميظنت  -ءاب 
ةعساتلا ةعاسلا نم دقع   -  ١٤  ت ةماع تاسلج يف اهلامعأ ريست نأ ةيحاتتفالا اهتسلج ءانثأ ةنجللا تررق

عم ءاسم ةسماخلا ةعاسلا ىتحو رهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا نمو ًارهظ فصنلاو ةرشع ةيناثلا ىتحو ًاحابص 
مزاللا تقولا صيصخت ءاضتقالا بسح ةغايصلا ةقرفأو لمعلاةقرفأداقعن الو تاحارتسالل   .  

ماعلا فادهألا اهيف ضرع(UNEP/FAO/PIC/ICRC.5/2)ةيروصت ةركذم سيئرلا مدق   -١٥ جتاونلاو ة  
تابيكرت عيمج نأشب تارارقلا هيجوت قئاثو لمكت نأ ةنجلل يغبنيو . ةنجلل ةسماخلا ةرودلل ةلمتحملا
ميك نيتدامو،نويثارابلل تافآلا تاديبم ليثيم يعابرو صاصرلا ليثيإ يعابر امه و نيتيعانص نيتيئاي 
ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ةلصلا تاذ تايصوتلا دعت نأو،صاصرلا اميف لمعلا ةقرفأ ىلإ ةفاضإو .  

ةديدج ةيئايميك داوم سمخل ةمعادلا قئاثولاو ةمدقملا تاراطخإلل ةيديهمت تامييقت يرجتس تارودلا نيب 
ةيديهمتلا تامييقتلا هذه نوكتو ). نيزولكنيفلاو ،سوفنيفيملا ،نافلوسودنألا ،نيردنأل، اسكوفميدلا(

) يناثلا قفرملا(ةيقافتالا يف ةلصلا تاذ ريياعملا عم اهتنراقمو ةنجللا لبق نم ضارعتسالا نم ديزمل ًاساسأ 
ءارجإلا يف اهعيمج وأ ةيئايميكلا داوملا هذه نم يأ جاردإب يصو تستناك اذإ ام ةنجللا ررقت مث نمو 

ةغايصلا ةقرفأ ليكشتو،ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ةباجتسالا ًاضيأ ةنجللا ىلعو ؛  ةنجل بلاط مل 
ةرشاعلا ا   .رود يف ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا
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 ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ةرشاعلا ةرودلا جئاتن ضارعتسا  -ًاثلاث 
ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ةرشاعلا ةرودلا نع ةئشا نلا اياضقلاب ةركذم ةنامألا تمدق  -١٦

(UNEP/FAO/PIC/ICRC.5/2) دق ةعبارلا ا  رود يف ةنجللا تايصوت مظعم نإ تلاقو ةنجل اهتلوانت   
ورتين يئانث– ٦، ٤جاردإ ىلع ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تقفاو دقو . ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا   -

رك–وثروأ   ماريثلاو نارويفوبوركلاوليمونبلا ىلع ةيوتحملاو ةيرابغلا قيحاسملا تابيكرتو  )DNOC(لو سي 
ا يهوتسبسأللةعبرألا لوبيف مالا لاكشأو اوتياسومأل  رتلاوتياليفوشنألاو تيالنتكأل  يف تيالو مي 

 ليتوسيركلاب صاخلالصفلا جارختسا ةنامألا نم تبلط اهنكل ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا 
يف اهيف رظنلل ةداملا هذه نأشب ةلصفنم رارق هيجوت ةقيثو عيمجتو ،تسبسألانأشب رارقلا هيجوت ةقيثو نم   

ةرشع ةيداحلا ا  ةنجللا نم ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تبلط امك .رود ةلمتحملا لئادبلا ديدحت  
ةيحصلا اايميكلا ةمالسلليلودلا جمانربلا ىلإ اهتلاحإ نكمي يتلا لي توسيركلل  د يوزت متو. اريثأت مييقتل ةيئ
لئادبلا ه ذه ديدحتل ةعبتملا ةيلمعلاب INF/6/Add.1و  UNEP/FAO/PIC/ICRC.5/4, INF/6قئاثولا يف ةنجللا

 .لئادبلل ةحرتقملا ةمئاقلاو

هيجوت قئاثوو ثلاثلا قفرملا نيبو ةيقافتالل ثلاثلا قفرملا لخاد ضراعتلاهجوأ ب قلعتي اميفو  -١٧  
ةعبارلا ا  ،رارقلا  ةيئايميكلا داوملا مظعمل ةبسنلاب تارييغت ةيأ ءارج إلموزل ال هنأ رود يف ةنجللا تررق
ضوافتلا ةنجل اهيف رظنتل ةنكمملا تارييغتلا ضعب ثادحإب تصوأ اهنكل ،ثلاثلا قفرملا يف ةجردملا  
ءازجألاو ثلاثلا قفرملا يف جاردإلا ليدعت ىلع ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تقفا و و.ةيلودلا ةيموكحلا

حالمأو بيسنويدلاو لونيفلاورولك يسامخو  ،T – ٥، ٢،٤نأشب رارقلا هيجوت قئاثو نم ةلصلا تاذ 
حاضيإلا نم ديزملا ميدقت يرورضلا نم هنأ تررقو،نويثارابليثي ملا وبيسنويدلا هذه نع ةقرو تمدقو ،   
 .ةنجللا اهيف رظنتل ةلأسملا

ورتين يئانث– ٦، ٤نأش ب رارقلا هيجوت قئاثو نإ  -١٨ لوسيرك –وثروأ -    )DNOC(  تابيكرتو
لاكشأ ىلعو ماريثلاو نارويفوبركلاو ليمونيبلا ىلع ةيوتحملا ةيرابغلا قيحاسملا ةعبرألا لوبيف مالا 
يسومالا،تسبسألل ضوافتلا ةنجل اهيلع تقفاو دق تيالوميرتلاو تياليفوتن ألاو تيالونيتكألاو ت 
طابش١ يف تممعو ةيلودلا ةيموكحلا نأشب ةلدعملا رارقلا هيجوت ةقيثو ممعتسو .٢٠٠٤رياربف /   
ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ةرشع ةيداحلا ةرودلل ةدعملا قئاثولا عمليتوسيركلا  . 

نم ىوتحمب ك يئلاملا ديزارديه نم نيلوكلا حلم نأ ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تغلبأ  -١٩
ةراجتلا يف ًالوادتم دعي مل(ppm)نويلملا نم ًادحا و ًاءزجقوفي قيلطلا  ديزارديهلا تاموكحلا نم بلطو ،   

عضولا اذهىلعأرطت دق تارييغت ةيأب ةنامألا راطخإ   . 

ةرودلا يف ترج يتلا ليتوسيركلا نأشب ةشقانملا جئاتن سيئرلا صخل حيضوتل ابلطل ةباجتساو   -٢٠
فاض أ و.تالؤاست لحم نكي مل ةنجللا لمع نأ ًاددجم دكأو ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ةرشاعلا

هذه ىلع ًارظح لكشي ال ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف ةيئايميك ةدام جاردإ نأ ًادكؤم 
لقألا ىلع نيدلب لبق نم ذختا دق ةيئايميكلا ةداملا نأشب ءارجإلا نأ ىلإ ةطاسبب ريشي وهف ،ةيئاميكلا ةداملا  
تناك اذإ اميف تبلا نأشب رخآ دلب يأل يدايسلا رارقلا نوكي مث نمو .ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ميلاقأ نم  
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نكمي رارقلا اذه نأو ،ال مأ ةيئايميكلاةدا ملادروتستس  يف ةدراولا تامولعملا ،اهنيب نم رومأ ىلإدنتسي نأ    
 .رارقلا هيجوت ةقيثو

يف ةنجللا ةيلودلا ةيموكحل ا ضوافتلا ةنجل تضوفدقف ليتوسيركل الئادب ديدحتب قلعتي اميفو   -٢١
ءارجإ ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا يموكحلا جمانربلل نكمي اهساسأ ىلع يتلا لئادبلاب ةمئاق دادعإ ةمهم 

و لمعلا اذه نيب كلذ عم ةلص دجوت الو.ةيحصلا تاريثأتلل مييقت قفرملا يف ليتوسيركلل حرتقملا جارد إلا 
ليتوسيركلا عوضوم حتف داعي نلو ،ثلاثلا  .ةنجللا بناج نم شاقنلل 

بلط   -٢٢  اه يلإي مل ةنجللا نأ نم مغرلاب هنأ تظحالو لامعألا لودج نم دنبلا اذه ةنامألا تمدق
ا ،لئادبلا مييقت دعاسمل ليتوسيركلا لئادب نأشب ةيفاضإ تامولعمب نادلبلا ديوزت ديفملا نم هنأ تأر دقف  

ا ريكذت متو.ةصاخلا داريتسالا تارارق ذاختا يف ا دق يتلا ليتوسيركلل لئادبلا ديدحت ةمهم نأب ةنجلل  
ضوافتلا ةنجل بناج نم ةنجللا ىلإ تدنسأ دق ،ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا يموكحلا جمانربلااهميقي   

ةرشاعلا ا  ةبسانملا لئادبلا نأشب تامولعملا بلطل ةمدختسملا ةيلمعلا امأ ؛رود يف ةيلودلا ةيموكحلا  
إ متف،تاموكحلل قئاثولا يف ةنجللا مامأ جئاتنلا تحيتأو اهزاجي   UNEP/FAO/PIC/ICRC.5/4 وINF/6 

 .INF/6/Add.1و

ةيمس ىدم نع ةحاتم ةلماكلا تامولعملا نأ نم مغرلاب هنأ هدافم يأر نع ءاربخلا دحأ برعأ   -٢٣
تامولعم ةمثف ،تسبسألاليبوفمأ لاكشأ  مغرلابو . ناطرسلل ليتوسيركلاةدام بيبست ىدم نع ةدودحم  

ماع يف ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلا هارجأ يذلا مييقتلانم  ) ٢٠٠٣ةيئيبلا ةحصلا ريياعم  (١٩٩٨ 
ةدام تناك اذإ ام ريرقتل ةئبوألا نع ةيفاك تاساردرجت مل هيأر يفف  ال مأ ناسنإلل ةنطرسمليتوسيركلا   ، 

قفرملا يف ليتوسيركلاةدام جاردإ ريربتل ةيفاك تانايب ًايلاح دجوتو  نم بلطلا نأ ًاضيأ هيأربو .ثلاثلا   
 .هتيبلت متت مل ليتوسيركلامييقتب ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلا مايق ل ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل

ةثلاثلا ا ب وليتوسيركلاثحب يف ةعبتملا ةيلمعلاب ةنجللا سيئرلا ر َّكذ  -٢٤  رود يف تقفاو دق ةنجللا نأ
يفت ليتوسيركلانأ ىلع  ُقو،يناثلا قفرملا ريياعمب   دةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلإ جاردإل حرتقم م  

 ةعساتلاارود يف هثحبل ةينطولا ةيميظنتلا تاءارجإل اساسأ تنمضت رارقلا هيجوت ةقيثو نأ ىلإ راشأ امك .  
تاجاتنتسالا كلذكو ليتوسيركلانأشب ةنجللا اهتثحب يتلا  ا ا   جمانربلا هار جأ يذلا مييقتلجرخ يتلا

 .ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا

. ةيئيبلا ةمالسلا ريياعم ةقيثو رادصإ يف ةنمضتملا ةيلمعلل ًاحرش ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةلثمم تمدق  -٢٥
نأ لمتحملا نم ادب ،ناطرسلاب ةقلعتملا ثوحبلل ةيلودلا ةلاكولا عم ةيلوألا تالاصتالا ذنم هنأ ىلإ تراشأو  
 ٢٠٠٥ماع يف اهؤارجإ نكمي ةيفيللا داوملاب قلعتي اميف ناطرسلل ةببسملا لماوع لا نأشب ةزكرم لمع ةقلح

ماع يف ليتوسيركلانأشب ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلا هارجأ يذلا مييقتلا ىلإ تراشأ امك   ١٩٩٨ 
ةنطرسم ةدام وهليتوسيركلانأ ىلإ صلخ يذلاو  تل ةحرتقملا ا.    اروصت يف هنأ تراشأ ا  مييق أ ديب

ًاضيأليتوسيركلا لمشتس جئاتنلا نإف فايلألا مضت يتلا لئادبلا  . 

ت نأ بجي ةنراقملا تامييقتلا نأ ىلعيدنك ريبخ مهيف نمب ءاربخلا ضعب ددش  -٢٦  ليتوسيركلا لمش 
بجي ةرشاعلا ا   رود يف ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل اهتحنم يتلا ةمهملا نأ نورخآ حرتقا اميف اهلئادبو



UNEP/FAO/PIC/INC.11/3 

8 

ساسألا اذه ىلعو ،اهتعباتم ةدح ىلعًالك ةحرتقملا لئادبلا مييقتمتي   ةحصلا ةمظنم ةلثمم تراشأو .   
ام اذإ اهثيدحت مزلي دق تامييقتلا هذه نكل تميُق نأ قبس دق ليتوسيركلللئادبلا ضعب نأ ىلإ ةيملاعلا   

 .ةديدج تامولعم ترفاوت

يلودلا جمانربلا (ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم اهم يقت نأ ررقملا نم يتلا لئادبلا ديدحت ىلع ةنجللا تقفتا  -٢٧
ةيحصلا تاريثأتلاو ةنطرسلا ةدح تاريثأتل )ناطرسلاب ةقلعتملا ثوحبلل ةيلودلا ةلاكولا/ةيئايميكلا ةمالسلل  

اهيدل وأ تايمكلا ربكأب ةمدختسملا كلتو ةعرجلا رثأ ىنحنمو راطخألا ةوقب ةلصتملا ريياعملل ًاقفو ىرخألا 
 .ةلمتحمضرعت ةجرد مظعأ 

لئادبلا ةمئاق ىلإ ًادانتسا ليتوسيركلالئادب ةمئاق ديدحتل لاصتا قيرف ءاشنإ ةنجللا تررق   -٢٨  
ةمئاقو ةنجللا ا   يف اهمييقت مت نأ قبس يتلا لئادبلا كلت بددح يتلا ريياعملاو ،تاموكحلا نم ةدراولا ةلمتحملا

لوألا قفرملا يف قيرفلا ريرقت دريو . ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلا لبِق نم ةيحصلا ةئيبلا ريياعم قئاثو
 .ريرقتلا اذهل

تاءارجإلا ذيفنتب طبترت اياضق : ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجلل ةيليغشتلا تاءارجإلا  - ًاعبار 
 تارارقلا هيجوت قئاثوو ةيلخاد تاحرتقم دادعإ نع لمع تاقرو: ةيليغشتلا

ةيئايميكلا داوملل رارقلا هيجوت قئاثوو ةيلخادلا تاحرتقملا دادع إ نع لمع تاقرو ةنامألا تمدق  -٢٩
 7) و(UNEP/FAO/PIC/ICRC.5/6ةروطخلا ةديدش تافآلا تاديبم تابيكرتلو ةدشب ةديقملا وأ ةروظحملا 

داوملاب ةينعملا ةقرولل ةحقنملا ةخسنلا تمدختسا دقو. ةنجللا نم ةدراولا تاقيلعتلا ءوض يف اهحيقنت مت يتلا  
ليثيم عبارو صاصرلا ليثيإ عبارو نويثاربلاب ةينعملا ةغايصلا ةقرفأ ،ةدشب ةديقملا وأ ةروظحملا ةيئايميكلا  

دادعإ يف لقأ ةربخ ةنجللا ىدل ناك ه نأ ىلإ راشأو. ةصاخلا رارقلا هيجوت قئاثو دادعإ ىدل صاصرلا ا
تافآلا تاديبم تابيكرتل رارقلا هيجوت قئاثوو،ةيلخادلا تاحرتقملا ةروطخلا ةديدش  سيئرلا نأو،   ني 
ةغايصلا قيرفل نيكراشملا  .ةيلاحلا ةقيثولا ريوطتل تارودلا نيب اميف المعدق  

كلذو لوألا هعامتجا يف اهثحب لفارطألا رمتؤم ىلإ لمعلا تاقرو ةلاحإ ىلع ةنجللا تقفتا   -٣٠
فارطألا رمتؤم اهأشنأ يتلا ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل اهثحبتيكل  ررقملا نم يتلا ا ك   اءارجإ نم ءزج

رارقلا هيجوت قئاثو دادعإل ايف ةنجل لااهمدختست نأ   ةصاخلا تاءارجإلا ريوطت. 

  ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف ةيئايميكلا داوملا جاردإ  -ًاسماخ 
  ةدشب اهدييقت وأةيئايميك ةدام رظحل ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلاب تاراطخإلا ضارعتسا   -فلأ 

 سكوفاميدلا  - ١

يترابيس ديسلاو اهصخش نم ةفلؤملا لمعلا ةقرف لمع ) دنليات(شتوب ايات ةسنآلا تضرع  -٣١
). رطق(يديبعلا ديسلاو ) سويشيروم( سك وفاميدلا نأشب نيراطخإلا تللحو ةقرفلا تضرعتسا دقو

 نيلصتملا ًاعم نيراطخإلا نأ اتدكأو ،دنلياتو ندرألا نم نيدراولا عيمج رظحت يتلا ةيميظنتلا تاءارجإلاب  
تامولعملا تابلطتمل لثتمت ،تارضحتسملا عيمج ىلع قبطتو تافآ ديبمك سكوفاميدلا تامادختسا ةدراولا  

 .ةيقافتالا نم لوألا قفرملا يف
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لمعلا ةقرف لمعةاعارم عمو  -٣٢ وأ ةروظحملا ةيئايميكلا داوملا جاردإ ريياعم ةنجللا تضرعتسا ،   
نإف ًايلاح ةحاتملا تامولعملا ىلإ ًادانتسا هنأ ىلع تقفتاو ،يناثلا قفرملا يف نيبملا وحنلا ىلعةدشب ةديقملا   

 .‘٣‘) ب(رايعملا ءانثتساب يناثلا قفرملا ريياعم عيمج تفوتسا دق تاراطخإلا 

٣٣-   يراطخإلا نأ ىلع ةنجللا تقفتا لدابتل ةليسوك نيديفم اناك دنلياتو ندرألا نم ن يدراولا ن
،١٤ةداملا هيلع تصن يذلا وحنلا ىلع تا مولعملا ت نأ بجي تاراطخإلا هذه لثم نأو  تصلخو .عجش  

ةداملا نإف كلذبو يناثلا قفرملا يف ةنيبملا ةيميظنتلا تاءارجإلا نم يأ ءافيتسا متي مل هنأ ىلإ كلذ عم 
 .ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلل عضخت الأ بجي سكوفاميد ةيئايميكلا

 نيردنألا  - ٢

ناخ ديسلا نم ةفلؤ ملالمعلا ةقرف هب تماق يذلا لمع لا) يليش(ايتورو يليرنوم ديسلا ضرع   -٣٤
يو ش ةسنآلاو، )برغملا(يتاما ديسلا و، )ايبماغ(يودنا ةسنآلا و، )ايبويثإ(وفيل ام ديسلاو، )شيدالغنب(
اقرزلا ديسلاو ،ءاضعأك) ايروك ةيروهمج( تضرعتساو .نيقسنمك هصخشو) رصم(  تللحو ةقرفلا  
تاءارجإلاب نيلصتملا ًاعم نيراطخإلا نأ اتدكأو وريبو ندرألا نم نيدراولا نيردنألا نأشب نيراطخإلا  

تابلطتمل لثتمت تابيكرتلا عيمج ىلع قبط   تو تافآلل ديبمك نيردنألا تامادختسا عيمج رظحت يتلا ةيميظنتلا
 .ةيقافتالا نم لوألا قفرملا يفةدراولا تامولعملا 

ةاعارمعمو  -٣٥ وأ ةروظحملا ةيئايميكلا داوملا جاردإل ريياعملا ةنجللا تضرعتسا ،لمعلا ةقرف لمع    
تاراطخإلا نإف ًايلاح ةحاتملا تامولعملا ساسأ ىلع هنأ تقفتاو يناثلا قفرملا يف نيبملا وحنلا ىلع ةديقملا 

‘ ٣‘و‘ ٢‘ و‘١‘) ب(رايعمل او ندرألل‘ ٣‘) ب(رايعملا ءانثتساب يناثلا قفرملا ريياعم عيمج تفوتسا دق 
 .وريبلةبسنلاب 

نأ ىلإ راشأو ،ةيضقلا نأشب ةشقانملا سيئرلا صخل  -٣٦  ةديشر تاءارجإ تذختا دق ةينعملا نادلبلا 
ةيئايميكلا ةداملا رظحلةيرورضو دعب يضقي يذلا ةنجللا رارق نأو،  تقؤملا ءارجإلا يف اهجاردإب ةيصوتلا م   
لاكشألا نم لكش يأب،لكشي ال ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل لثمي وهف : ةيئايميكلا داوملا ىلع ةقفاوم ، 
ًادانتسا هنأ ىلإ راشأ امك .ةيقافتالا يف ةنيبملا ريياعمللتاراطخإلا لاثتما نم ققحتل ل ةنجللا ةمهم ةطاسبب  
ال دق هنأو ،لعفلاب فقوت دق ةيئايميكلا ةداملا يف راجتالا نإف ةنجللا ىدل ةحاتملا تامولعملا ىلإ ذاختا مزلي  

نأشلا اذ  رخآ ءارجإ يأ. 

٣٧-   يراطخإلا نأ ىلع ةنجللا تقفتا لدابت ةيواز نم نيديفم اناك وريب و ندرألا نم نيدراولا ن
امهعيجشت بجي نيراطخإلا نيذه نأو١٤ةداملا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع تامولعملا  كلذ عمو ،   

ةداملا نأو يناثلا قفرملا يف ةنيبملا ريياعملا عيمجب ءافو لاب ةيميظنتلا تاءارجإلا نم يأ مقي مل هنأ ىلإ تصلخ
  .ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلل عضخت الأ بجي نيردنألا ةيئايميكلا
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 نافلسودنألا  - ٣

ناخ ديسلا و) ادنلنف (اوبد ديسلا نم ةفلؤملالمعلا ةقرف لمع ) ادنلوه (نستربسبريغديسلا ضرع   -٣٨
 تناكو. نيقسنمك هصخشو) نادوسلا(يقابلادبع ديسلاو ءاضعأك ) ايبويثإ (وفيلام ديسلاو) شيدالغنب(

ادنلوهو ندرألا نم ةدراولا نافلسودنألانأشب ةثالثلا تاراطخإلا تللحو تضرعتسا دق لمعلا ةقرف   
تامادختسا عيمج رظحت يتلا ةيميظنتلا تاءارجإلاب ةلصتملا تاراطخإلا عيمج نأ تدكأو ،جيورنلاو  
تامولعملا تابلطتمل لثتمت تابيكرتلا عيمج ىلع قبطت يتلاو ،تافآلل ديبم كنافلسودنألا قفرملا يف ةدراولا  
 .ةيقافتالا نم لوألا

ىلإندرألا نم بقارملا راشأ  -٣٩ تابسرت نأ   ةبرتلا يف تدجونافلسودنألا  ةداملا هذه نأو ،   
ةئيبلا يف ا  شأ،حرشلااذه ميدقت دعبو . ابث ببسب اهرظح مت دق ةيئايميكلا رارقلا نأ ىلإ سيئرلا را  

ماعلندرألل يميظنتلا تانايبلا ىلإو ،ةيئايميكلا ةداملل ةينمضلا راطخالا ىلإ دنتسا دقناك  ١٩٩٤    
 .رطاخملل ًاريدقت لكشي كلذ ناك اذإ امعلءاست و ةيدصرلا

ىلإ دنتسا دق نافلسودنألارظح نأشب ندرألا رارق نأ ىلإ سيئرلا راشأ ةشقانملا صيخلت ىدلو   -٤٠  
ةيفوجلا هايملا يف تدجو اتن   ،أب ديفت يتلاو ةيئايميكلا ةداملل ةنطرسملا صئاصخلا ىلإ ريشت يتلا ثوحبلا جئا

ةبرتلا يفنافلسودنألادوجو ىلع لدتف ) دصرلا تانايب(ةنجللا ىدل ةحاتملا تانايبلا امأ  درت مل هنأ ريغ  . 
ا يف ةيفوجلا هايملا يفنافلسودنألل تابسرت دوجو نع تادافإ يف اهدوجو نأ حضاولا ريغ نم و. ندرأل 
 .راطخألل ةئيبلا وأ رشبلا ضرعت ىلإ يدؤيس ةبرتلا

ةيئايميكلا داوملا جاردإ ريياعم ةنجللا تضرعتسا ،ةيلاتلا تاشقانملاو لمعلا ةقرف لمع ةاعارم عمو   -٤١
اراطخإلا نأ ىلع تقفتاو،يناثلا قفرملا يف نيبملا وحنلا ىلع ةدشب ةديقملا وأ ةروظحملا عيمج تفوتسا دق ت  

 .جيورنلاو ندرألل ةبسنلاب‘ ٣‘) ب(رايعملا ءانثتسا عم يناثلا قفرملا ريياعم 

يف هجاردإل ريياعملا عيمجب يفيو ًالماك ناك ادنلوه نم دراولا راطخإلا نأ ىلع ةنجللا تقفاو   -٤٢
إلا نأل ًارظن هنأو،تافآلا تاديبم ةئف يف ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا ندرألا نم دراولا راطخ  
وس دجوي ملف،ريياعملا عيمجب في مل ل دحاو لمتكم راطخإى  يلاحلا تقولا يفنافلسودنأل  تصلخو .   

ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ميلاقأ نم نافلسودنألانأشب تاراطخإلا نم ديزملا يقلت متي امثير هنأ ىلإ ةنجللا   
ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يفنافلسودنألاجاردإ حارتقا نكمي الف ،ابوروأ فالخ   . 

 سوفنفيملا  - ٤

ديسلا و) شيدالغنب(ناخ ديسلا نم ةفلؤ ملالمعلا ةقرف لمع ) برغملا(يتامأ ديسلا ضرع   -٤٣
هصخش نم و) ايروك ةيروهمج(يو شةسنآلاو ءاضعأك ) رصم(اقرزلا ديسلاو ) يليش(ايشيروي لايرنوم 

دنليات نمو ندرألا نم ةدراولا سوفنفيملا نأشب نيراطخإل ا تللحو ةقرفلا تضرعتساو. نيقسنمك
ديبمك سوفنفيملا تامادختسا عيمج رظحت يتلا ةيميظنتلا تاءارجإلاب لصتي اميف نيراطخإلا الك نأ اتدكأو 

 .ةيقافتالا نم لوألا قفرملايف ةدراولا تامولعملا تابلطتمل لثتمت تارضحتسملا عيمج ىلع قبطتو تافآلل 
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لوبق لايح ءارآلا نم ةعومجم نع بارعإلا مت كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو  -٤٤ دنليات نم حيشرتلا  
ُأو.‘٣‘) ب(رايعملاب قلعتي اميف  ىلإ يميظنتلا ه ءارجإ دنسا دق دلبلا نأ ثيح هنأ هدافم يأر نع برع 

ل ةيلعفلاتالاحلاو ةداملا ةيمس ىدم دنليات يف ةدئاسلا فورظلالظيف م مستلاب ةباصإل  كلذ ى لع ءانبو ، 
قت ىلإ ءارجإلا اذه تدنسأ دق انكمي   رطاخملاريدأ رابتعا  . 

قتل حضاو فيرعت ىلإ ةجاحلانع باقنلا ةشقانملا تفشكو  -٤٥ رطاخملا ريد  ىلع صاخ هجوب قفتا  
رايعملاب لصتي اميف رطاخملا ريدقتل ةنكمملاايندلا تابلطتملا زاجيإ ىلإ ةجاح ةمث نأ  ضعب نأ ديب‘ ٣‘) ب(   

قاطنلا ةلماكتامييقت ءارجإل ةيفاكلا دراوملا اهيدل نكي مل نادلبلا دعي نأ هيلع نأ سيئرلا حرتقاو.    
تابلطتملا ةيضق لوح ةنجللا لخاد ةشقانملا طيشنتل كلذو ر غصمةغايص قيرف نم ةدعاسمب ة زيجوةركذم 

رطاخملاريدقتل ايندلا  . 

عتلا ةشقانم ىدلو،ةغايصلا قيرف هدعأ يذلا صنلا يف ةنجللا ترظن  -٤٦ قيرط نع رشابملا ريغ ضر  
جاردإب رارق ذاختال ًايساسأ ًارصنع لثمي ،ضرعتلاو راطخألا نيب ةقالعلا نأ ءاربخلا ضعب يأر ناكةئيبلا   

يذلا فيرعتلا بسح ةبولطم نكت مل ةقالعلا نأ نيرخآ ءاربخ يأر ناكو .ثلاثلا قفرملا يف ةيئايميك ةدام  
ةسماخلا اد يف ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلهتمدق   ةركذملا صن ةلاحإ ىلع ةنجللا تقفتاو ؛رو  

رظنلل ةلبقملا ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل ىلإ ،ريرقتلا اذهل يناثلا قفرملا يف دراولا وحنلا ىلع ةيحيضوتلا  
 .هيف

ت امو،لمعلا ةقرف لمع رابتعالا يف ذخألا ىدلو  -٤٧ ةسلجلا يف تاشقانم نم كلذ ال  ةماعلا  
يف ضورعملا وحنلا ىلع ةدشب ةديقملا وأ ةروظحملا ةيئايميكلا داوملا جاردإ ب ةصاخلا ريياعملاةنجللا تضرعتسا 

نم ديزملا مزلي هنأو ‘ ٣‘) ب(رايعملاب في مل ندرألا نم دراولا راطخإلا نأ ىلع تقفتاو . يناثلا قفرملا
رايعملا اذىفوتسا دق اهراطخإ نأ رابتعا لبق دنليات نم تامولعملا  .ًالثمف ًاحرش ريفوت بجي   دق ةلاحلل  

اهددع وأتاباصإلاةجرد نمضتي  لاو   .تاريثأتلا وأ/و ضارعألاو تامالعلل ًافصووةطيحملا ا فورظ  

تامولعملا لدابتل ةليسوك ناديفم دنلياتو ندرألا نم نيدراولا نيراطخإلا نأ ىلع ةنجللا تقفتا   -٤٨
طخإلا نيذه نأو،١٤ةداملا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع  ىلإ تصلخ كلذ عمو .امهعيجشت بجي نيرا   

يناثلا قفرملا يف ةنيبملا ريياعملا عيمجب في مل ةيميظنتلا تاءارجإلا نمًايأ نأ ةيئايميكلا ةداملا نأو ،   
ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلل عضخت الأ بجي"سوفنفيملا"  . 

 نيلوزولكنيفلا  - ٥

نمو ) ايراغنه(سيفموك ديسلا نم ةفلؤ ملالمعلا ةق رف لمع) نادوسلا(يقابلا  دبع ديسلا ضرع  -٤٩
 يقسنمك هصخش نم نيدراولا نيلوزولكنيفلانأشب نيراطخإلا تللحو ةقرفلا تضرعتساو . نيكراشم ن  

عيمج رظحت يتلا ةيميظنتلا تاءارجإلاب نيلصتملا نيراطخإلا الك نأ تدكأو جيورنلا نمو ندرألا 
تامولعملا تابلطتمل لثتمت ،تابيكرتلا عيمج ىلع قبطتوت افآلل ديبمك نيلوزولكنيفلا تامادختسا ةدراولا  

 .ةيقافتالل لوألا قفرملا يف
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ةنجللا تضرعتسا لمعلا ةقرف لمع رابتعالا يف ًاذخأو  -٥٠ وأ ةروظحملا ةيئايميكلا داوملا جارد إريياعم ، 
ىلإ ًادانتسا هنأ ىلع تقفتاو؛يناثلا قفرملا يف ضورعملا وحنلا ىلع ةدشب ةديقملا نإف ًايلاح ةحاتملا تامولعملا    

 رايعملا ءانثتساب يناثلا قفرملا ريياعم عيمجب ايفوتسا دق نيراطخإلا  .‘٣‘) ب( 

لدابتل ةليسوك نيديفم جيورنلاو ندرألا نم نيدراولا نيراطخإلا نأ ىلع ةنجللا تقفاو   -٥١
ت بجي نيراطخإلا نيذه نأو١٤ةداملا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع تامولعملا   تصلخو. امهعيجش، 

يأنأ ىلإ كلذ عم ةنجللا يناثلا قفرملا يف ةنيبملا ريياعملا عيمجب في مل ةيميظنتلا تاءارجإلا نمًا  ةدام نأو ،   
 .ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلل عضخت الأ بجي ةيئايميكلانيلوزولكنيفلا 

  تارارقلا هيجوت قئاثو عيراشم يف رظنلا  -ءاب 
صاصرلا ليثيم يعابرو صاصرلاليثيإ يعابر  - ١   

يعابرو صاصرلا ليثيإ يعابرب ينعملا ةغايصلا قيرفل كراشملا سيئرلا ،نسنغريج ديسلا ضرع  -٥٢  
يف ةعبتملا ةيلمعلا زاجيإب درسو (UNEP/FAO/PIC/ICRC.5/13)رارقلا هيجوت ةقيثو عورشم صاصرلا ليثيم   

ةدامك وه ديحولا ا مهمادختسا نأ ثيح ةدحاو رارق هيجوت ةقيثو يف اتناك نيتداملا نأ ظحالو .هدادعإ
لا ءارجإ نأو،لورتبلل ةفاضم الا صاصرلا تافاضم نم دحلا وه نيتداملا الكلطبض  عضوو . ةيليكل 

يف نيتجردم ناتداملا ناتاه تناك ول فكلذ عم و ،ةحصلا ىلع صاصرلاتاريثأت ساسأ ىلع راطخإلا 
 ٢٠٠٣ماع ءانثأ  رارقلا هيجوت ةقيثو عورشم ميمعت متو. نيتلصفنم نيتدامك نالماعتسف ثلاثلا قفرملا
اهيلعتاقيلعت يقلتل ةاقلتملا تاقيلعتلل يلود جلازجوملا  UNEP/FAO/PIC/ICRC.5/INF/5ةقيثولا يف دريو .  

 .اهيف اهل يدصتلا مت يتلا ةقيرطلاو

تارارقلا هيجوت ةقيثو ع ورشم ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلإ ليحت نأ ةنجللا تررق  -٥٣
جاردإب ةيصوتلاو نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف صاصرلا ليثيم يعابرو صاصرلا ليثيإ يعابر   
يلخادلا حرتقملا نأشب تاقيلعتلليلودجلا زجوملاو ةنجللا نم يقطنملا دنسلاو ملع اهيف رظنلل كلذو  دريو .  
تدبأ يذلايقطنملا دنسلاو ةيصوتلا هذه صن ةقيثو عورشم امأ ،ةركذملا هذهل ثلاثلا قفرملا يف ةنجللا ه   
 .لصفنم لكشب ردصيسف رارقلا هيجوت

 نويثارابلا  - ٢

رارقلا هيجوت ةقيثو عورشم نويثارابلاب ينعملا ةغايصلا قيرفل كراشملا سيئرلا اوبيد ديسلا ضرع  -٥٤  
(UNEP/FAO/PIC/ICRC.5/14) هدادعإ يف ةمدختسملا ةيلمعلا زاجيإبمدقو ةقيثولا عورشم ميمعت مت دقو  ؛ 

ةقيثولا يف دريو ٢٠٠٣ماع ءانثأ   UNEP/FAO/PIC/ICRC.5/INF/4 زجوم ةاقلتملا تاقيلعتلاب يلودج   
رابتعالا يف ذخأيل لد راشأو . اهل يدصتلاا مت يتلا ةقيرط لاو  قفاوتيو ع دق ةقيثولا عورشمل ةمدقملا نأ ىلإ
ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ةعساتلا ةرودلا يف ترج يتلا ةشقانملا جئاتن عم  
)UNEP/FAO/PIC/INC.9/21 ، نأ ىلإ ةراشإلا اهيفتقبسيتلا ) ٨٢ةرقفلا ميدقت نادلبلا نم بلطيس ه  
يف امب ةيئايميك ةدامل لاكشألا عيمج ىلع يرسيس يذلا و ،لبقتسملا يف تادراولاب قلعتي اميف درفنم ررقم

 .ثلاثلا قفرملا يف ةجردملا ةروطخلا ةديدشتابيكرتلا كلذ 
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متي ةعبارلا ا ُأ ،حيضوتلل بلط ىلع ًادرو  -٥٥  رود يف ةنجللا ىلإ ةمدقملا تامولعملا بسح هنأ ىلإ ريش
 .ةيلودلا ةراجتلا يف هلوادتو نويثارابلا عينصت

 ،رارقلا هيجوت ةقيثو عورشم ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلإ ليحت نأ ةنجللا تررقو  -٥٦
زجوملا ةنجللا نم يقطنملا دنسلاو ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف نويثارابلا  جاردإبةيصوتلاو 

كلذويلخادلا حرتقملا نأشب تاقيلعتلل يلودجلا ةنجلل يقطنملا دنسلاو ةيصوتلا هذه صن دريو .اهيف رظنلل    
 .لصفنملكشب ردص يفوسف رارقلا هيجوت ةقيثو عورشم امأ ريرقتلا اذهل عبارلا قفرملا يف 

 ىرخأ لئاسم  -ًاسداس 
هذةقرولا يف درو ام قف و  -٥٧  ةيضقلا ةصاخلا ةرودلا هذهل ةنامألا ا و   دعأ يتلا

(UNEP/FAO/PIC/ICRC.5/5)، ةرشاعلا اتقفتا  رود يف ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ساسأ ىلع ،   
ءازجألاو ثلاثلا قفرملا يفجردتس يتلامئاوق لاليدعت ىلع ةنجللا ةيصوت  عيراشم قئاثو نم ةلصلا تاذ    

يقطنملا دنسلا ريفوت ةنجللا نم ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تبلط دقو . ةنيعم ةيئايميك داوملتارارقلا 
مت دق ىرخأ ةيئايميك داوم جاردإ مئاوق ىلع تاليدعت ءارجإل تاحرتقملا لوبق مدع نأشب اهتيصوتل 

نيبقارملا دحأ بلطو . (UNEP/FAO/PIC/ICRC.4/9)ةنجلل ةعب  ارلا ةرودلل ةدعملا ةنامألا ةقرو يف اهعضو
يئانث تابكرمو نود يمافسوفلاوةلصلا تاذ تابكرملاو قبئزلا نأشب ةنجللا تالوادمب قلعتي اميف ًاحيضوت 

 .رولكلا ددعتم لينيفلا

قبئزلا جاردإ تايلمع يف رييغت ثادحإ مدعب ةيصوتلل يقطنملا دنسلا نأب ةنجللا تجتنتساو   -٥٨
تافآلل ديبمك مدختسي ال يلوألا قبئزلا نأ يف لثمتي،ةلصلا تاذ تابكرملاو قفرملا يف جردم ريغو ،   

ريغ ةيقبئزلا تابكرملا عيمجل ةددحم ةيئايميك فاصوأ ريفوت هدح نع دئازلا نم هنأ ًاضيأ يؤر امك ثلاثلا 
عيمج ديدحت رذعتملا نم  حبصأ ثيحب ناكمب ةعسلا نم تناك ةلومشملا تابكرملا ةعومجم نأ ثيح ةيوضعلا
ةدوجوملاماقرألا  .مدختست نأ نكمي يتلا (CAS)ةيئايميكلا تاصلختس ملالجس يف   

نوديما فسوفلل رارقلاهيجوت ةقيثو يفو ثلاثلا قفرملا يف جاردإلا تايلمع نأ ىلإ ةنجللا تراشأ   -٥٩
زملا يف كلذكو لصفنم لكشببكامملك ددحت (ةقفاوتم تناك  لدت تاراطخ إلا تناك ولو ىتح) جئا 

ني ملا(نيبكامملا نم جيزم ىلع يوتحي يذلا جتنملا مادختسا نم طقف تأشن دق ةلكشملا نأ ىلع  اشت
ك جاردإلا تايلمعب ظافتحالا يف ةبوعصةيأ رت مل ةنجللا نأ ديب. )نييوونلا ةدح ىلعًال   . 

ىلع ةنجللا تقفتا ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو  -٦٠ تاصلختس ملا لجس ماقرأل ةعسوملاةمئاق لاجاردإ مدع  
كرتشمًامهفكلانه نأ ثيح رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرمل ةيئايميكلا  لينيفلا ةيئانث تابكرمل ًا   

رولكلاةددعتم نإ .يداع ريغ ًايدحت لكشيدق ًاعيمج اهجاردإ نأ  و،  فلتخم يطغي ةسينجلا مئاوقلا عضو  
در يأ نإوة،يئانثلا وةيداحألااهنع ضاعتسملا  تارياغملا صاخ   تابكر ملاعيمج ىلإ ريشي فوس داريتسال اب 

ةينطولا فورظلل بسانم ددحم در ميدقت كلذ عم ةدروتسملا نادلبلل نكميو رولكلا ةددعتم لينيفلا ةيئانث 
 .ةصاخلا ا
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نأ  يفببسللحيضوت بلُطو   -٦١ سوفوتوركونو ملاو سوفودماثيملا: ةروطخلا ةديدش تافآلا تاديبم 
يلاتلا وحنلا ىلع درت ثيحباهليدعت متي مل نو ديمافسوفلا زواجتت وأ ئفاكتيتلا "  نوكملا نم مار غ×××  
يصلا نم ًالدب"رتل لكل طشنلا رتل لكل طشنلا نوكملا نمًامارغ××× زواجتت يتلا "ةيلاحلا ةغ   تقفتاو ."   

نيبقفاوتلانأ ىلع ةنجللا  ةدوجوملامئاوقلا   رارقلا هيجوت قئاثوو ثلاثلا قفرملا نيبو ثلاثلا قفرملا لخاد   
نأ ىلع تقفتا امك .ةروطخلا ةديدش تافآلاتاديبم تابيكرت عيمج جاردإ يف قفاوتلا ةلأسم تردصت دق   

تحرتقاو ،ةنجللاةمهم قاطن جراخ ًايلاح عقي هذه تافآلا تاديبمل لخادملا ليدعت ب يضقي ًارارق ةنجل نأ ب 
ىلوألا هتروديف فارطألا رمتؤماهئاشنإب موقي س يتلا ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا يف بغرت دق ،  ثحب ةداع إ 

 .ةيضقلا هذه

 ريرقتلا دامتعا  -ًا عباس

ةقيثولا يف دراولا ريرقتلا عورشم ساسأ ىلع اهريرقت ةنجللا تدمتعا  -٦٢  
UNEP/FAO/PIC/ICRC.5/L.1  لامكإ ةمهم نأ ساسأ ىلع وةلدعملا هتغيصب عامتجالا ءانثأ ممع يذلا

ُملا ىلإ دنستفوس ريرقتلا   .ةنامألا عم رواشتلابلمعي  يذلا ررق

 عامتجالا ماتتخا  - ًانماث 
رمتؤم نأو ،ةتقؤملا ةنجلل ريخألا عامتجالا وه يلاحلا عامتجالا نأ سيئرلا ةظحالم ىدلو  -٦٣  

ءاربخلا عيمجب هون ةيئايميكلا داوملا ضارعتس ال ةديدجلاةنجل لانيوكت ررقيس لوألا هعامتجا يف فارطألا 
ىدم ىلع زاتمملا م   عيمجل ركشلاب هجوتو ،ةنجلل سمخلا تارودلاواعتل نم ةيلمعلا هذه يف كراش نم  

تجالاةفاضتساب تماقتاموكحو ةنامألا يف ءاضعأو ةيموكح ريغ تامظنمو نيبقارمو ءاربخ  امل تاعام  
داتعملاك ةلما. ةميق تامهاسم نم هومدق  ةعاسلا يف ةرودلا ماتتخا سيئرلا نلعأ ،ا تارابع لدابت دعبو  
، ةرشع ةيناثلا سيمخلا موي نم ًارهظ فصنلاو طابش٥    .٢٠٠٤رياربف / 
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  لوألا قفرملا
  ليتوسيركلانأشب لاصتالا قيرف ريرقت 

يكل تاموكحلا اهتحرتقا يتلا تسبسألالي توسيركلئادب ةمئاق يف لاصتال ا قيرف رظن  -  ١ اهميقت  
ىلإةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تراشأو. ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم لاب بحرت ا  نع قيرفلا اهمدقي يتلا تاهيجوت  أ
  .تاموكحلا اهمدختست يتلا ةمهملا لئادبلا

يتلا تاموكحلا ددع ساسأ ىلع ًايئدبم ةمئاقلا ةيولوأ تددحو  -  ٢ يف رظنلا مت امك ،داوملا تحشر   
. ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلا لبِق نم ةيئيبلا ةحصلا ريياعم ريراقت يف تميُق نأ قبس يتلا تامولعملا

 ،   .كلذنكمأ امثيح ةمهملا تامادختسالا قيرفلا ةفرعم ثحب مت امك
لاصتالا قيرف ناك يذلا بيترتلابو ةيلوألا ساسأ ىلع ةجردمف داوملا نم ىلوألا ةعوم   -  ٣  ا امأ

ةيناثلا ةعوم ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم هيف رظنتيكل هديري   ا امأ لف،طقف دحاو دلب اهحرتقا يتلا داوملا نم  م  
ام اذإ اهيف رظنلا نكميو ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم اهتميق نأ قبسي   .كلذبدراوملا تحمس  

ةعوم  ا ةحصلا ةمظنم ا: ١ا  ا يف ةيولوألا اهتحنموةيملاعلددح يتلا داوملا   مييقتل 
ديمارألافايلأ   ةيقاولا هبشو ةيقاولا  

   يجاجزلا فوصلاو ةيجاجزلا فايلألا (يفيللاجاجزلا 
  تيفارغلا/نوبركلا
  ةيفزخ فايلأ

  )ندعم(تيانوتس ّال و
  ةيزولويلسلافايلألا 

  )ثبخلا اياقبو يرخصلا فوصلا(يندعملا فوصلا 
  لوحكلا لينيفلوب فايلأ

  نيليبوربيلوبلافايلأ 
  ديارولكلا لينيفيلوب فايلأ

  )ندعم(تيجلوب اتألا 
  نيليثيا يبلوبلا فايلأ

ةعوم  تيس يتلاليتوسيركللل ئادبك ةددحملا داوملا: ٢ا دراوملا تحمسام اذإ اهمييقت م     كلذب 
 ، يساسألا مويزينغملا تيربكتارعشموينملالا تاكلس ةبلصلا  تيانوريالا  لا ديدحلا)ندعم (،   ، ، اكيملا ،ندل

يزلفلا هبش مويساتوبلا تيناتيات تارعش نيليثيالاورولف يعابر يلوب ،ليرتين ليركأ يلوبلا  ،تافسوفلا  
ةبلصلانوكيلسلا ديابراك تارعش ،بلصلا   .ذالوفلا فايلأو،  
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  يناثلا قفرملا

 مادرتور ةيقافتال يناثلا قفرملا نم‘ ٣‘) ب(رايعملا نأشب ةيحيضوت ةركذم 
 ةيساسأ تامولعم  -فلأ 

بجومب رطخم دلب يف ةمدختسملا ةدشب ةديقملاو ةروظحملا ةيئايميكلا داوملاب تاراطخإلا مييقت ىدل   -  ١
بعاصملا ضعب"رطاخملا ريدقت"حلطصم مادختسا للخ تت ،٥ةداملا   .  

يف ةدشب ةديقملا وأ ةروظحملا ةيئايميكلا داوملا جاردإ ب ةصاخلاريياعملا ةيقافتالل يناثلا قفرملا ضرعي   -  ٢
يلإ ةهجوملا تاراطخإلا ضارعتسا ىدل هنأ ىلع يناثلا قفرملا نم ب ةرقفلا صنتو،ثلاثلا قفرملا موقت اه   

ةيئايميكلا داوملاضارعتسا ةنجل هنأ و رطاخملا مييقتل ةجيتن ذختا دق يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلا نأ تابثإب"  
  ."ينعملا فرطلا ىدل ةدئاسلا فورظلا قايس يف ةيملعلا تانايبلا ضارعتسا ساسأ ىلع موقي
  :يلي ام ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ةسماخلا ةرودلا ريرقت يف دري  -  ٣

رطاخملاريدقت"حلطصم نإ " ةنجل موهفم بسح يناثلا قفرملاو لوألا قفرملا يف مدختسملا "  
ةيمسلا ةينمضلا صئاصخلا نيمختامنإو رطاخملا مييقت هب دصقي ال ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا   

ىلع ةيملعلا ةلدألاو ةيلعفلا تالاحلا كلذ يف امب عقوتملا وأ يلعفلا ضرعتلاو ةيئيبلا ةيمسلاو 
  ."راطخألا

ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم لمع يف رظنلا ًاضيأ ديفملا نم نوكي دق ةيضقلا حيضو تلو  -  ٤
  (1).راطخألا مييقتو رطاخملا مييقتل فيراعتلا ريوطت يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو يداصتقالا

ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا بناج نم رطاخملا ريدقت حلطصمةسارد نأ ظحولو   -  ٥  
يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم ا ومادرتور ةيقافتا راطإ يف تمت   روط فيراعت نيبو هنيب طلخلا متي الأ بجي

  .ىرخألا تائيهلا نم يأ وأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو يداصتقالا ناديملا

                                                           
  :ةيلاتلا ةلثمألايف رظنلا نكمي   )١(
رطاخملاريدقت" عومجم وأ نيعم فدهتسم ماظن وأ نئاكل ةبسنلاب رطاخملا ريدقت وأ باسح ا:    يف امب ) ةيعرف(ة دصقي ةيلمع يهو

ماظنلل صئاصخلا كلذكو لاغشنالا ةليسوب ةلصأتملا صئاصخلا ةاعارم عم نيعم لماعل ضرعتلا دعب ،كلذل ةبحاصملا كوكشلا ديدحت كلذ 
  .ددحملا فدهتسملا

يهتاوطخ عبرأ رطاخملا مييقت ةيلمع نمضتت" راطخألا صئاصخ فصوو ،راطخألا ديدحت:   ةباجتس الا مييقت: ةلصلا وذ حلطصملا( 
رطاخملا ليلحت ةيلمع يف لوألا رصنعلا وهو رطاخملا صئاصخ فصوو ضرعتلا مييقت)ةعرجلا لباقم  ،.  

  .ةيعرف ةعومجم وأ ماظن وأ نئاك هل ضرعتي دق عضول وأ لماعل ةلمتحملا ةيبلسلا تاريثأتلا ديدحت ىلإ يمرت ةيلمع يهو: راطخألا مييقت"
مييقت نوكي نيح رطاخملا مييقت لباقم راطخألا مييقت ىلع ةيلمعلا زكرتو ،اهصئاصخ ف صوو راطخألا ديدحت ىلع ةيلمعلا يوطنتو"

ا   ".اذب ةمئاق ةيفاضإ ةوطخ ضرعتلا
  ).OECD/IPCS/WHO(اهفيراعتو راطخألاو رطاخملا مييقت يف ةراتخملا ةسينجلا تاحلطصملل ةيزيلجنإلاب يدجبألا بيترتلا تاذ ةمئاقلا : ردصملا
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  لزاب ةيقافتا راطإ يف رطاخملا ريدقت  -ءاب 
ريدقتف ،نينثالا نيب عقي رمأ هنأ لب راطخألل مييقت وأ رطاخملل مييقتب سيل رطاخملا ريدقت نإ  -  ٦  
تاراطخإ يفو .ضرعتلاو راطخألاب ةقلعتملا تامولعملايف رظن ي رطاخملا رظحل ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا ب 
  :يلي ام دري ةدشب اهرظح وأ ةيئايميك ةدام

ةيئيبلا ةيمس لاو ةيمسلاب ةقلعتملاتانايبلا ىل إةداع رطاخملا مييقت نع تامولعملا  دنتست  )أ(
  ؛ًايلود ةلوبقملا

دلبلا يف مادختسالل ةدئاسلا عاضوألاب ةلصتم نوكت نأ بجي ضرعتلا نع تامولعملا ن أ  )ب(
  .رِطخُملا

ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا اهبلطتت دق يتلا ضرعتلا نع تامولعملا نم ىندألا دحلا مهف قيمعتلو   -  ٧
سوك ةلثمألا ضعب عضو ديفملا نم هنأ يؤر،رطاخملاتاريد قت ضارعتسا ىدل ةيئايميكلا داوملا فيرعتل ةلي   

ىلع لمعتس ةيفاضإ تامولعم ةيأ نإ .ضرعتلاب قلعتي اميف تامولعملاتابلطتم نم ىندألا دحلا  رارقلا عنص  
غلبملا ثادحألا يرجت ثيح نيلاثم لوأل ةبسنلابو ؛ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللابناج نم   

دلبلل ةبسنلاب ةيمهألا فصو بجي ،يئاهنلا يميظنتلا ءارجإل ابراطخإلا مدق مدلبلا فالخ دلب يف اهنع 
  )٢(.رطخملا

، ةدح ىلع ةلاح لك ساسأ ىلع راطخإ لك يف ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا رظنت  -  ٨
  .ةنرم ةقيرطب تاهيجوتلا هذه ريسفت متي نأوه فدهلاو 

  رشبلل رشابملاضرعت لانمض تت يتلا تالاحلا: ١لاثملا 
اذه نع ةمجانلا ةيبلسلا تاريثأتلاو ةيئايميك ةدامل رشابملا ضرعتلا حرشت تامولعم وه بولطملا   -  ٩
باصإلا ةجرد نمضتت دق ةلاحل فصو ميدقت بجي ًالثمف.ضرعتلا فصوو اة   ةطيحملا فورظلاو اهددع وأ  ًا 
  .تاريثأتلا وأ/و ضارعألاو تامالعلل

كلذ وحنوةيشامل ا،ةيربلا ةايحلا(رش ابملا ةئيبلاضرعت نمضتت يتلا تالا حلا: ٢لاثملا   (  
ضرعتلا اذه نع ةئشانلا ةيبلسلا تاريثأتلاو ةيئايميك ةدامل رشابملا ضرعتلا فصت تامولعم بلطت   -  ١٠

فصوو ا ةباصإلا ةجردىلع لم تشيدقو ةلاحلل فصو ميدقت بجي ًالثمف   ةطيحملا فورظلاو اهددع وأ  
  .تاريثأتلل

                                                           
ءارجإلل ًامعد رخآ دلب نم رطاخمل ل ريدقتلا ةيلمعًامدختسم رطخملا دلبلا اهمدقي ةمعادلا قئاثولا يف درتس يت لا تامولعملا  )٢(

 .(UNEP/FAO/PIC/INC.10/14)يئاهنلا يميظنتلا 
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ءاملا،ءاوهلا(ةئيبلا قيرط نع رشابملا ريغ ضرعتلا : ٣لاثملا  ةبرتلا،   (  
  :يلي امل ىدصتي نأ بجي ةئيبلا قيرط نع رشابملا ريغ ضرعتلا فصو نإ  -  ١١

 ؛عقوتملا وأ يلعفلا(يئيبلا ضرعتل او رشبلا ضرعت ىلإ ةيئايميك ةدام دوجو يدؤي فيك  )أ(
عقوتملا ضرعتلا امأ .رشابملكشب يلعفلا ضرعتلا سايق نكميو  لماوعلا و ،هريدقت نكميف 

  ؛]كلذ ةرورضلا تضتقا اذإ اهعضو متي... [ةلمتحملا 
عم يميظنت ءارجإ ذاخت ال عفادلا نوكت دق يتلا ةلكشملاب ضرعتلا طابترا ةيفيكل ريسفتلا نإ  )ب(

ةنجللا لمع رسيي نأ هنأش نم،ةيئايميكلا ةداملا راطخأ رابتعالا يف ذخألا  .  
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  ثلاثلا قفرملا
  صاصرلا ليثيم يعابرو صاصرلا ليثيإ يعابر نأشب ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلىلإ ةيصوت 

  ،ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا نإ
ظحالتْذإ تاراطخإ تضرعتسا دق تناك ةعبارلا ا    رود يف هنأ ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا ب 

، امجلاو ادنك اهتلسرأ يتلا يف عضت ذإو صاصرلا ليثيم يعابرو صاصرلا ليثيإ يعابر نأشب ةيبوروألا ةع
ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملامادرتور ةيقافتال يناثلا قفرملا يف ةدراولا تابلطتملا اهرابتعا   

تابلطتم نأ ىل إ تصلخ دقو ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داومىلع 
  ءافولا مت دق قفرملا كلذ ا،

ريشتْذإو ةرقفلا عم ًايشمت هنأ ىلإ   ةداملا نم ٦  دق تناك ةعبارلا ا ٥   رود يفو ،ةيقافتالا نم  
بجي صاصرلا ليثيم يعابرو صاصرلا ليثيإ يعابر نأب ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل كلذ ل ًاعبتتصوأ 

ريرقتل عبارلا قفرملا يف ررقت امل ًاقفو هنأ ظحالت ذإو ملع نع ةقبسملا ةق فاوملل تقؤملا ءارجإلل اعضخت نأ
ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلإ هليحت نأو رارق هيجوت ةقيثو عورشم عضت نأ اهيلع نأ )١(ةعبارلا ةرودلا  

،٧ةداملل ًاقبط ةيلودلا  ةيقافتالا نم    
ريشتْذإو ةنجلل ةيليغشتلا تاءارجإلل ًاقبط هنأ ىلإ ًاضيأ    ، ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا  

دقف ،تارارقلا هيجوت قئاثو ةغايص ةيلمع نأشب ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ٦/٧ ررقملا يف ةددحملا  
صاصرلا ليثيم يعابرو صاصرلا ليثيإ يعابر نأشب تارارق هيجوت ةقيثو عورشم دع تل لمع ةقرف تأشنأ

نم ٧ةداملا نم  ١ةرقفلل ًاقبطو ةيليغشتلا تاءارجإلا تابل طتمب اهئافو دنع كلذك لمعلا ةقرف نأو  
صاصرلا ليثيم يعابرو صاصرلا ليثيإ يعابر نأشب تارارق هيجوت ةقيثو عورشم تروط دق،ةيقافتالا  )٢( 

تاءارجإلا نم ديزملا ذاختال ةسماخلا ا   رود يف ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا ىلإ اهتمدقو
ا،   أشب

ظحالتْذإو ةددحملا تامولعملا ىلإ دنتسا دق تارارقلا هيجوت ةقيثو عورشم نأ   قفرملا يف ةدراولا  
ةداملا نم ١ةرقفلا هبلطتت ام وحن ىلع ةيقافتالا نم لوألا   ٧، ةيقافتالا نم    

ريشتْذإو ةوطخلا بجومب هنأ ىلإ   ةيئاهنلا قئاثولا نإف ،تارارقلا هيجوت قئاثو ةغايص ةيلمع نم ٧   
نأ بجي ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تارود داقعنا لبق نيبقارملاو فارطألا عيمج ىلإ ةنامألا اهلي حت يتلا

اهجاردإل ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا نم ةيصوتو ،رارق هيجوت ةقيثو عورشم ىلع لمتشت 
داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجلل ا لخاد ترج يتلا تالوادملل زجومو ،ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ يف

زجومو ،ةيقافتالل يناثلا قفرملا يف ةدراولا ريياعملا ساسأ ىلع جاردإل ليقطنملا دنسلا كلذ يف امب ةيئايميكلا 
اهلاهتجلاعم ةيفيكو ةنامألا اهتقلت يتلا تاقيلعتلاب يلودج  ،  

  :ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلع اهضرعل ةيلاتلا ةيصوتلادمتعت 
                                                           

)١(  UNEP/FAO/PIC/ICRC.4/18. 
)٢(  UNEP/FAO/PIC/ICRC.5/13. 
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ليثيم يعابرو صاصرلا ليثيإ يعابر جاردإ : ٥/١ –ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا ةيصوت   - ًالوأ
  ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف صاصرلا

  ،ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا نإ
ةرقفلا عم ًايشمت يصوت   ةداملا نم ٥،  ىلع هنأب ،ةيقافتالا نم ٥  نأ ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل  

  :ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلل نيتعضاخ صاصرلا ليثيم يعابرو صاصرلا ليثيإ يعابر لعجت

 ةئفلا ةيئايميكلا داوملا تاصلختسم لجس يف مقرلا ةيئايميكلا ةداملا مسا

 ةيعانص CAS No. 78-00-2 صاصرلا ليثيإ يعابر

 ةيعانص CAS No. 75-74-1 صاصرلا ليثيم يعابر

ةرقفلا عم ًايشمت ليحت   ةداملا نم ٢،  عورشم عم بنج ىلإ ًابنج ،ةيصوتلا هذه ،ةيقافتالا نم ٧   
ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلإ صاصرلا ليثيم يعابرو صاصرلا ليثيإ يعابر نأشب رارقلا هيجوت ةقيثو 

ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف صاصرلا ليثيم يعابرو صاصرلا ليثيإ يعابر جاردإ يف تبلل ةيلودلا  
  .ملع نع

  قفرم
ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجلل ةعبارلا ةرودلا ريرقتل عبارلا قفرملا نم فطتقم 

(UNEP/FAO/PIC/ICRC.4/18)  

  عبارلا قفرملا
تاص لختسملا لجس يف مقرلا(صاصرلا ليثيم يعابر عاضخإ ةرورضب ةيصوتلل يقطنملا دنسلا 

صاصرلا ليثيإ يعابرو CAS No. 75-74-1)ةيئايميكلا   CAS)ةيئايميكلا تاصلختسملا لجس يف مقرلا ( 

No. 78-00-2 دادعإل تارودلا نيب امل ةغايص قيرف ءاشنإو ،ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلل  
  تارارق هيجوت ةقيثو عورشم

ادنكو ةيبوروألا ةعامجلا اهتلسرأ يتلا ةيئاهنلا ةيميظن تلا تاءارجإلاب تاراطخالل ةنجللا ضارعتسا دنع
دق تاءارجإلا كلت نأ تابثإ نم ةنجللا تنكمت ،فارطألا هذه اهتمدق يتلا ةمعادلا ةيقئاثولا تامولعملاو 
تدنتسا دق ادنكو ةيبوروألا ةعامجلا نم لك ا   ذختا يتلا تاءارجإلا تناكو رشبلا ةحص ةيامحل تذختا

صاصرلا ليثيإ يعابر مدختسيو . ةيمسلا ةيلاع ةدام صاصرلا ربتعيو ،ةحصلا ىلع صاصرلا تاريثأت ىلإ
جرخي مادختسالا اذهل ةجيتنو . طبخلا ضيفختل لماوعك نيلوزاجلا يف تافاضمك صاصرلا ليثيم يعابرو

الك فرتعي و. ةئيبلا يف صاصرلا تايوتسم يف تادايز ىلإ يدؤي امم ،تارايسلا مداوعنم صاصرلا 
  .رشبلا مد يف صاصرلا دوجو يف ًاريبك ًادعاسم ًالماعلكشت ةدايزلا هذه نأب ن افرطلا
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تامييقتلا كلت نأو رطاخملا تامييقت ساسأ ىلع تذختا ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا نأ ةنجللا تتبثأ 
قرطلل ًا قبط ترفاوت دق تانايبلا نأ ىلع ةرفاوتملا قئاثولا تلدو. ةيملعلا تانايبلا ضارعتسا ىلإ تدنتسا

ملا ةماعلا تاءارجإلاو ئدابملل ًاقبط تقِث و  ةلوادتو تيرجأ تانايبلا تاضارعتسا نأو ،ةفورعملا ةيملعلا
ةيئايميك داومل رطاخملا تامييقت ىلإ تدنتسا ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا نأ ىلع ًاضيأ تلدو . ًايملع

  .ادنكو ةيبوروألا ةعامجلا لخاد ضرعتلا فورظ ةاعارم عمةددحم 
جاردإ رربت ةيافكلا هيف امب ةعساو ةدعاق اهل رفاوتت ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا نأ ىلإ ةنجللا تصلخو 
ةئفلا لخاد ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف صاصرلا ليثيإ يعابرو صاصرلا ليثيم يعابر 

داوملا تايمك نم ةئاملا يف ٩٨نع لقي ال ضافخنا ىلإ تدأ دق تاءارجإلا كلت نأ تظحالو . ةيعانصلا  
طبتر يناصقنلا اذه نأ ىلع تاساردلا نم ديدعلا لدو . ةرطخُملا فارطألا ىدل ةمدختسملا ةيئايميكلا
فرط لك ىدل ناسنإلا ةحص ىلع ةروطخلا نإف مث نمو ،مدلا يف صاصرلا تايوتسم يف ريبك ضافخناب  

ضفخنا دق رِط خةريبك ةروصبتم  .  
تافآتاديبمكصاصرلا ليثيإ يعابرو صاصرلا ليثيم يعابر مادختسا ىلع ل دي امرفاوتي الو  تعارو .  

، تاءارجإلا هيلإ دنتست يذلا رابتعالا نأ كلذك ةنجللا دودحم يقيبطت قاطن تاذ تسيل ةيئاهنلا ةيميظنتلا  
 نادلب تذختا دقو. ىرخألا نادلبلا ىدل مدختسي لازي ال صاصرلا ىلع يوتحملا نيلوزاجلا نأ ثيح
. ةحصلا ىلع اهقلق ببسب كلذو صاصرلا ىلع يوتحملا نيلوزاجلا مادختسا ليلقتل تاءارجإ ىرخأ ةديدع

ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجلل ةعبارلا ةرودلا ءانثأ ءاضعألا اهمدق يتلا تامولعملا ساسأ ىلعو 
صاصرلا ليثيم يعابر يف ٍر اج يلود راجتا كانه نأبةنجللا تصلختسا ،ىرخألا ةحاتملا تامولعملاو 

  .صاصرلا ليثيإ يعابرو
دمعتملا مادختسالا ةءاسإ لايحلغاوش ىلإ دنتست ال ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا نأ ةنجللا تظحالو   

  .صاصرلا ليثيإ يعابرو صاصرلا ليثيم يعابرل
جلا ا  ، ذختا يتلا ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلاب تاراطخإلا نأ ىلإ ةنجللا تصلخو ادنكو ةيبوروألا ةعام

ى يو. ةيقافتالل يناثلا قفرملا يف ةنيبملا ريياعملاو لوألا قفرملا يف ةدراولا تامولعملا تابلطتم تفوتسادق  صو
ليثيإ يعابرو CAS No. 75-74-1)ةيئايميكلا تاصلختسملا لجس يف مقرلا (صاصرلا ليثيم يعابر جاردإب   

ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف CAS No. 78-00-2)ةيئيام يكلا تاصلختسملا لجس يف مقرلا(صاصرلا   
  .ةيعانص ةيئايميك داومك ملع نع
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  عبارلا قفرملا
  نويثارابلا نأشب ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلإ ةيصوت

،   ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا نإ
ا تضرعتسا دق تناك ةعبارلا اظحالت اذإ  رود يف هنأ ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلاب تاراطخإل  

قفرملا يف ةدراولا تابلطتملا اهرابتعا يف عضت ذإو ،نويثارابلا نأشب ايلارتسأو ةيبوروألا ةعامجلا بناج نم 
ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملامادرتور ةيقافتال يناثلا  تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع  

  ءافولا مت دق قفرملا كلذ تابلطتم نأ ىلإ تصلخ دقو ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلو ا،ادتم ةرطخ ةنيعم
ةرقفلا عم ًايشمت هنأ ،ىلإ ريشت ذإو ةداملا نم ٦  دق تناك ةعبارلا ا ٥   رود يفو ،ةيقافتالا نم  

 تقؤملا ءارجإلل نويثارابلا ةدام عاضخإ ةرورضب ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل كلذل ًاعبتتصوأ 
عضت نأ اهيلع نأ )٥(ةعبارلا ةرودلا ريرقتل عبارلا قفرملا يف ررقت امك ظحالت ذإو ،ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل  

،٧ةداملل ًاقبط ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلإ هليحت نأو ،رارق هيجوت ةقيثو عورشم  ةيقافتالا نم    
ةنجلل ةيليغشتلا تاءارجإلل ًاقبط ،هنأ ىلإ ًاضيأ ريشت ذإو   ، ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا

دقف ،تارارقلا هيجوت قئاثو ةغايص ةيلمع نأشب ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ٧/٦ ررقملا يف ةدراولا  
تابلطتمب اهئافو دعب كلت لمع لاةقرف نأو ،نويثارابلل تارارق هيجوت ةقيثو ةغايصل لمع ةقرف تأشنأ 

ةداملا نم ١ة رقفلل ًاعبتو ،ةيليغشتلا تاءارجإلا تارارق هيجوت ةقيثو عورشم تروط دق ،ةيقافتالا نم ٧   
ةنجللا ىلع اهتضرع ا )٦(نويثارابلا نأشب  أو خلا ا ةيئايميكلا داوملاضارعتسال ةتقؤملا    ذاختال ة سمارود يف

ا،   أشب تاءارجإلا نم ديزملا
تامولعملا ىلإ دنتسا دق تارارقلا هيجوت ةقيثو عورشم نأظحالت ذإو لوألا قفرملا يف ةددحملا    

ةداملا نم ١ةرقفلا هبلطتت ام وحن ىلع ،ةيقافتالا نم   ٧، ةيقافتالا نم    
ةوطخلل ًاقبط هنأ ىلإ ريشت ذإو   ةيئاهنلا قئاثولا نإف ،تارارقلا هيجوت قئاثو ةغايص ةيلمع نم ٧   

نأ بجي ةيلودلا ةيموكحلا ضواف تلا ةنجل تارود داقعنا لبق نيبقارملاو فارطألا عيمج ىلإ ةنامألا اهليحت يتلا
ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا نم ةيصوتو ،تارارق هيجوت ةقيثو عورشم ىلع لمتشت 
داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا لخاد تالوادملل زجومو ،ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ يف اهجاردإل 

يناثلا قفرملا يف ةجردملا ريياعملا ىلإ ًادانتسا ةداملا هذ ه جاردإل يقطنملا دنسلا كلذ يف امب ةيئايميكلا
  ،اهل اهتجلاعم ةيفيكو ةنامألا اهتقلت يتلا تاقيلعتلاب يلودج زجومو ،ةيقافتالل

ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلع اهضرعل ةيلاتلا ةيصوتلادمتعت  :  

                                                           
)٥(  UNEP/FAO/PIC/ICRC.4/18. 
)٦(  UNEP/FAO/PIC/ICRC.5/14. 
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يف نويثارابلا ةدام جاردإ : ٥/٢ –ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا ةيصوت   - ًايناث
  ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا
  ،ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا نإ
ةرقفلا عم ًايشمت يصوت   ةداملا نم ٥،  ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل لعجت نأب ،ةيقافتالا نم ٥   

  :ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلل نويثارابلا ةدام عضخت

 ةئفلا ةيئايميكلا داوملا تاصلختسم لجس يف مقرلا ةيئايميكلا ةداملا مسا

 تافآ ديبم CAS No. 56-38-2 نويثارابلا

ةرقفلا عم ًايشمت ليحت   ةداملا نم ٢،  عورشم عم بنج ىلإ ًابنج ،ةيصوتلا هذه ،ةيقافتالا نم ٧   
نويثارابلا ةدام جاردإ نأشب تبلل ةيلودلا ةيموكحلا ضو افتلا ةنجل ىلإ ،نويثارابلا نأشب رارقلا هيجوت ةقيثو

  .ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف
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  قفرم
 ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجلل ةعبارلا ةرودلا ريرقتل ثلاثلا قفرملا نم فطتقم

(UNEP/FAO/PIC/ICRC.4/18)  

  ثلاثلا قفرملا
ةيئايميكلا تاصلختسملا لجس يف مقرلا ) (نويثارابلا ليثيإ(نو يثارابلا عاضخإب ةيصوتلل يقطنملا دنسلا

نيب اميف ةغايص قيرف ءاشنإو ،ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلل CAS No. 56-38-2)وه   
  تارارقلا هيجوت ةقيثو عورشم دادعإل تارودلا

ىلإ ًابنج ةيبوروألا ةعامجلاو ايلارتسا اهت لسرأ يتلا ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلاب تاراطخإلا ضارعتسا دنع
كلت نأ نم دكأتلا نم ةنجللا تنكمت ،فارطألا كلت اهتمدق يتلا ةدناسملا ةيقئاثولا تامولعملا عم بنج 

ةيبوروألا ةع امجلا هتذختا يذلا ءارجإلا ناكو. ةئيبلاو رشبلا ةحص ةيامح لجأ نم تذختا دق تاءارجإلا
كولسلاو ،يئيبلا لآملاو ،لامعلا ةمالس ل ايح لغاوش دجوت هنأ جتنتسا يذلا رطاخملل مييقت ىلإ دنتسي
دقف ،ايلارتسا هتذختا يذل اءارجإل ا امأ. ةفدهتسُملا ريغ تانئاكلا ىلع عقي نأ نكمي يذلا لمتحملا ريثأتلاو

أ ىلإ صُل). نويثارابلا ليثيإ(نويثاراب تافآلا ديبم تامادختسال رطاخم مييقت ىلإ دنتسا   كانه ن خ دقو
تطبترا نيتلاحلا نيتاه يفو . لحنلاو ةيئاملا ةيجولوكيإلا مظنلاو نيلغشملل ةبسنلابةلوبقم ريغ رطاخم 

زاهجلا لخاد ز يرتسا نييلوك ليتسأ طاشنل اهتقاعإل ةجيتن ةداملل داحلا يمسلا ريثأتلاب ةيسيئرلا لغاشملا
  .يبصعلا

كلت نأو ،رطاخملا تامييقت ساسأ ىلع تذختا دق ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا نأ ةنجللا تتبثأ 
ترفاوت دق تناك تانايبلا نأ ةحاتملا قئاثولا تنيبو ،ةيملعلا تانايبلا ضارعتسا ىلإ تدنتسا تامييقتلا 

ةفورعم ةيملع تاءارجإو ئدابمل ًاقبط تقِث ةلوادتمةيملع قرطب   وو تيرجُأ تانايبلا تاضارعتسا نأو  ،
داومل رطاخم تامييقت ىلإ تدنتسا دق ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإل ا نأ كلذك ترهظأو. ةماع ةفصب

  .ةيبوروألا ةعامجلا نادلبو ايلارتسا لخاد ةدئاسلا فورظلا ةاعارم عم ةددحم ةيئايميك
عيمج جاردإ رربت ةيفاك ةروصب ةعساو ةدعاق ترفو ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا نأب ةنجللا تجتنتساو 

تاديبم ةئف لخاد ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف ) نويثارابلا ليثيإ(نويثارابلا تارضحتسم 
ةداملا تامادختساو تايمك يف ريبك ضافخنا ىلإ تدأ دق تاءارجإلا كلت نأ تظحالو. تافآلا  
تامادختسا يأ كانه نأ ىلع لدي ام دجوي الو. ةئيبلاو رشبلا ةحص ىلع رطاخملا يفو ،ةيئايميكلا  

ةنماكلا تارابتعالا نأ كلذك اهرابتعا يف ةنجللا تذخأو ). نويثارابلا ليثيإ(نويثارابلل ةيعانص ةيئايميك 
تامولعملا ساسأ ىلعو . ربكأ ةيمهأ تاذ امنإو قاطنلا ةدودحم تسيل ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا ءارو

كلذك ةنجللا تجتنتسا ،ةيئايميكلاداوملا ضارعتسإل ةتقؤملا ةنجلل ةعبارلا ةرودلا ءانثأ ةنامألا اهتمدق يتلا   
  ).نويثارابلا ليثيإ(نويثارابلا يف راج يلود راجتا ةمث نأ 
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ذاختال ًاببس سيل ) نويثارابلا ليثيأ(ن ويثارابلل دوصقملا مادختسالاةءاسإ ءازإ قلقلا نأ ةنجللا تظحال امك 
  .ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا

ةيبوروألا ةعامجلاو ايلارتسا بناج نم ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءا رجإلاب تاراطخإلا نأ ىلإ ةنجللا تصلخو
تصوأو . ةيقافتالل يناثلا قفرملا يف ةحضوملا ريياعملابو لوألا قفرملا يف ةدراولا تامولعملا تابلطتمب يفت

 ةيئايميكلا داوملا تاصلختسم لجس يف ةداملا مقر) (نويثارابلا ليثيأ(نويثارابلا تارضحتسم عيمج جاردإب 
(CAS No. 56-38-2تافآلل ةديبم ةدام اهتفصب ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يفو  .  

________  


