
 

020705 K0581830 
مدعو تاعامتجالاىلإ مهخسن باحطص اب لضفتلا نيبودنملا نم ىجريو ةقيثولا هذه نم دودحم ددع دجوي تاقفنلا يف داصتقالا يعاودل  

    .ةيفاضإ خسن بلط

لزابةيقافتا     

BC 
 
UNEP/CHW/OEWG/4/5 

 
 
 

 
 
Distr.: General 
22 May 2005 
 
Arabic 
Original: English 

 

  
لزاب ةيقافتال ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا 
ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب 

  دودحلا ربع اهنم صلختلاو
  ةعبارلا ةرودلا

،  ٢٠٠٥ هيلوي/زومت ٨ – ٤ فينج
  *تقؤملا لامعألا لودج نم) د( ٥دنبلا 

هعامتجا يف فارطألا رمتؤم اهدمتعا يتلا تاررقملا ذيفنت 
ةيلودلا لمعلا ةمظنم نيب كرتشملا لماعلا قيرفلا : عباسلا
 لزاب ةيقافتاو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو

  لزاب ةيقافتاو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنم نيب كرتشملا لماعلا قيرفلا
  ةنامألا ةركذم

  ةمدقملا  - ًالوأ 
ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنم نيب كرتشملا لماعلا قيرفلا نأشب ٧/٢٥ هررقمبجومب   - ١
رمتؤمل عباسلا عامتجالا قفاو ") كرتشملا لماعلا قيرفلا(" )١(نفسلا ديرخت نأشب لزاب ةيقافتاو ةيلودلا

شملا لماعلا قيرفلل لمعلا تابيترتوتاصاصتخاىلع فارطألا  دقعي نأ فارطألا رمتؤم قفاو امك . كرت 
تاعامتجالا هذه دقعت نأ ىلع مظتنم لكشبتاعامتجا كرتشملا لماعلا قيرفلا  امإ بوانتلا ساسأ ىلع   

ىلعو هيلع قفتي ناكم يأ يف وأ لزاب ةيقافتا وأ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا وأ ةيلودلا لمعلا ةمظن م رقميف 
  .تاعامتجالا ءانثأ ةنامألا رود ىلوتت نأ ةفيضملا ةمظنملا

                                                 
*  UNEP/CHW/OEWG/4/1.  
ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنم مادختسال ًارظن  )١( حلطصم ةيقافتالا ةنامأو ةيلودلا ةيرحبلا  ةداعإ "و "ريسكت" 
 ."نفسلا ديرخت"حلطصم مدختست نأ ريرقتلا  اذه فدهل اقيقحت ةنامألا تررق مهقئاثو يف بيترتلاب" كف"و" ريودت
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يلاتلا ةسمخلا فارطألا-ررقملاسفن يف -فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا نيع   - ٢ قبس يتلا ة   
هو كرتشملا لماعلا قيرفلا يف ةكراشملل ةيميلقإلا تاعوماهحيشرت  ا لبق نم ايسآ ةقطنمل نيصلا : ى 

ةعومايبيم انو ؛ئداهلا طيحملا لود ةعومجمو نادلبلا طسو لود ةعوم يسورلا داحتالا ؛ةيقيرفإل ا   
ماجو؛ابوروأ قرشو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملاو ؛يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ لودل اكيا   

دقو ىرخأ نادلبو ةيبرغلا ابوروألةيلامشلا ادنلريأو  ىلع تانييعتلا هذه تمت،  فارطأ يلثممل زوجي هنأ   
تالا ىلعىرخأ ةعقوم تاهجو يف كراشت نأ ةيموكح ريغ تامظنمو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو ةيقاف  
نيبقارمك كرتشملا لماعلا قيرفلاتارود  . 

رمتؤمل عباسلا عامتجالا ضوف  - ٣ ليكشت ةعجارم ةمه مبةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا  فارطألل 
لزاب ةيقافتا دفو  ، ألا مزلاذإ موقي نأ ىلع ،كرتشملا لماعلا قيرفلا ىدل لحم ّنولحينيلثمم نييعتب  ،رم   

، رمتؤمو ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ةلبقملا تاعامتجالا ىلإ ريراقت عفرت نأ ةنامألا نم بلط و مهريغ
اذه جرديسو . كرتشملا لماعلا قيرفلل ةقحاللا تاعامتجالاو لوألا عامتجالا جئاتن نع فرطألا
نماثلا هعامتجا يف فارطألارمتؤم بناج نم هسرادتل لامعألا لودج ىلع عوضوملا  . 

  ذيفنتلا  -ًايناث 
 ٢٠٠٥رياربف /طابش ١٧و ١٥نيب ام  ةرتفلا يف كرتشملا لماعلا قيرفلل ىلوألا ةرودلا تدقع  - ٤
قحلم يف كرتشملا لماعلا قيرفلا هدمتعاامك عامتجالا ريرقت نيمضت متو ةيلودلا  ةيرحبلا ةمظنملا رقم يف  
  .ريرقتلا اذه
ةساردب كرتشملا لماعلا قيرفلا ماقةرودلالالخ و  - ٥ ايدافت ثالثلا تامظنملل  لمعلا جمارب ، 
دونبلا  ديدحت مت امك ،ثالثلا تامظنملا نيب تايحالصلاو تايلوؤسملاو راودألا لخادتو لمعلا جاودزال

هوثالثلا تامظنملا بناج نم تقولا سفن يفةساردلا ديق ةيلاتلا ةيساسألا   تابلطتملا ديدحت ً،الوأي  
عفر ماظن عضو ،ايناث ةيمازلإلا ةصاخريراقت  ةمئاق عضو ،اثلاثاهريودت ةداعإ عمزملا نفسلاب     ةدحاو 
ةلمتحملاةرطخلا داوملا مضت نفسلا نتم ىلع اهدجاوت نكمي يتلا    ، كرتاعبارو يف وأ ئطاشلاىلع نفسلا     
متو.ئناوملا ددحم دنب لكل  ةمئاق دادعإ   احةيراجلالمعلا جمانرب  ةطشنأب   لبق نم اهذيفنت عمزملا وأ ايل 

امك .ةمظنم لك تايصوتلا نم ددع حارتقا مت   ءانثأ ءاضتقالا بسح ، ثالثلا تامظنملا اهيف رظنت يكل 
هذه لمعلا دونب نأشب ةيلبقتسملا ا  ريرقتلل لوألا قفرملا يف تايصوتلاو ةطشنألا ةمئاق درتو . الوادم

  .همض مت يذلا

ةماعلا ةيهيجوتلا ئدابملا صحفل ةيمسر  ريغ لمع ةعومجم ليكشتب كرتشملا لماعلا قيرفلا ماق  - ٦
ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنم ا  دقلو . نفسلا ديرختنأشب لزاب ةيقافتاو ةيلودلا  ردصأ يتلا

ثلاثلاو يناثلا نيقحلملا يفحضوملا ةيمسرلا ريغ لمعلا ةعومجم لمع اهنع ضخمت يتل ا جئاتنلا تسكعنا  
رقتلا اذهىلإ امهمض متنيذللا  اهيلإ  دنسملا لمعلا مامتإ نع تزجع ةيمسرلا ريغ لمعلا ةعومجم نأ الإ ري 
لوةرودلاءانثأ  نيب ام ةرتف يف تالسارملا لدابت قيرط نع دوهجلا  نم ديزملا لذب ىلع قافتالا مت كلذ 

نمةدعاسمب كلذ وتارودلا تانامألا  بناج ىلإ لمتحم لكشبو   ًاعوط اهمدق دق يتلا تالخدمةيأ   
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ةيلامشلاادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا موقتسو ةينعملا فارطألا نم ءاربخلا ضعب ا ذه قيسنتب  
اهميدقت متي ةقيثو دادعإ فد لمعلا  ةيناثلا ةرودلل   .كرتشملا لماعلا قيرفلل 

ةيهيجوتلا ئدابملا ذيفن ت زيزعتب ةليفكلا ريبادتلا كرتشملا لماعلا قيرفلا سرد ،كلذ ىلع ةوالع  - ٧
ىلإ نفسلا ديرخت نأشب لزاب ةيقافتاو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنم ا   ردصأ يتلا ةماعلا
ةطشنأب قلعتي اميفف ،كرتشملا لماعلا قيرفلا لمع جماربو كرتشملا ينفلا نواعتلا ةطشنأ زيزعت بناج 

ةعوم   وأيملاع جمانر بعضوا تسرد كرتشملا ينفلا نواعتلا ليومتل دراوملا دشح ىلإ فدهي يميلقإ   
ا  ردصأ يتلا نفسلا ديرخت نأشب ةيهيجوتلا ئدابملا ذيفنتب قلعتي اميف ةيمانلا لودلا تاناكمإ ةيوقتو ةيمنت

ىلعكرتشملا لماعلا قيرفلا قفتا امك ،ثالثلا تامظنملا ءاقلإب موقت نأ ثالثلا تامظنملا ىلع بجي هنأ    
هنأ دوفولا نم ددع راشأو . نفسلا ديرختب صاخلا ينفلا نواعتلل يملاعلا جمانربلا يف ًاقمعترثكأ ةرظن 

،لمشتل عسوأ لكشب ليومتلا ةيضق ةسارد بجي  ةلمتحملا ليومتلا رداصم ةفاك ًالوأ تايولوألا ايناثو   
و دراوملا دشح نأشب ثالثلا تامظنملا نم لك ا  تاردقلا ءانب ةطشنأعلطضت يتلا ىرخألا.  

يف وأ ربلا ىلع نفسلا نع يلختلابقلعتي اميفو   - ٨ كرتشملا لماعلا قيرفلا ىصوأ يناوملا  موقي نأ ب، 
ةيرحبلا ةمظنملا ةنامأ اهتعزو يتلا ةركذملايف ةمدقملا تامولعملا ةساردب ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا   

يف كرتشملا لماعلا قيرفلا ىلع ىلوألا ةرودلالالخ ةيلودلا  هذه ميمعتمتيو ةعبارل  اهترود  ىلع ةركذملا  
قيثولامسربةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا    .UNEP/CHW/OEWG/4/INF/3ة  

لامعأ لودج ىلع اهجاردإ متيس يتلا اياضقلا نم ةعومجم كرتشملا لماعلا قيرفلا اضيأ ددح   - ٩
ةيناثلا ةرودلا ةرقفلا يف درو امك قيرفلل  ريرقتلا اذه نم٤ - ٧   .  

يف لزاب ةيقافتا رقمب قيرفلل ةيناثلا ةرودلادقع بوجوب كرتشملا لماعلا قيرفلا ىصوأ ،ا ريخأو  - ١٠  
لوألا نوناكيف امإ ارسيوس يف فينج يف وأ٢٠٠٥ ربمسيد/  يناثلا نوناك    .٢٠٠٦رياني / 

قباس عامتجا ةدحتملا ةكلمملا تفاضتسا  - ١١ ضعب ةشقانمل كلذو كرتشملا لماعلا قيرفلا ةرودل   
هلالئاسملا هذهتزكر ثيح لزاب ةيقافتاب ةصاخلا ةما  لمعلل ةجاحلا ىلع عامتجالا اذه يف تاشقانملا    

اهقيقحت نكمي يتلا تاوطخلا صخي اميف ةمظنم لك جماربب ةصاخلا تامولعملاو ءارآلا لدابت نسح ىلع 
ةطش نأ ةمدخل كلذو ليومتلا ةيضقو نفسلا كيكفت ةيلمع نأشب ديعبلاو طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع
  .يناثلا ماقملا يف تاردقلا ءانبلّايناث و لوألا ماقملا يف كرتشملا لماعلا قيرفلا
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  حرتقملا ءارجإلا  -ًاثلاث 
ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا بغريدق   - ١٢   :يلي ام رارغ ىلع ررقم دامتعا يف 

  ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا نإ

ررقملا ركذتسي ذإ ملا لماعلا قيرفلا نأشب٧/٢٥  ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنم نيب كرتش  
،   نفسلا ديرخت نأشب لزاب ةيقافتاو ةيلودلا ةيرحبلا

ىلع تالاكولا نيب نواعتلا ريسيت لاجم يف هخيرات ىتح زرحأ يذلا مدقتلاب بحري ذإو  
،   نفسلا كيكفتب قلعتي اميف يلودلاو ينطولا نييوتسملا

ا ةرودلا نع رداصلا ريرقتلابًاملع طيحي ذإو لمعلا ةمظنم نيب كرتشملا لماعلا قيرفلل ىلوأل  
 ١٥نم ةرتفلا يف دقع دق ناك يذلاو نفسلا ديرخت نأشب لزاب ةيقافتاو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا 

طابش١٧ىلإ  ،٢٠٠٥رياربف /  ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا رقمب    

قيرفلل ىلوألا ةرودلا نع رداصلا ريرقتلاب ًاضيأ ًاملع طيحي ذإو هميدقت مت يذلا كرتشملا لماعلا  
ىلإ عفريس يذلاو )٢٩٢ (نيتئاملا دعب نيعستلاو ةيناثلا هترود يف ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةرادإ سلجم ىلإ  

، نيسمخلاو ةثلاثلا ا   رود يف ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةعباتلا ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل

ماعلا قيرفلا ابحري  - ١  مدقت يتلا ةيصوتلاب لزاب ةيقافتا مايق بوجوب كرتشملا ل  
  ؛ارسيوسب فينج يف اهرقم يف كرتشملا لماعلا قيرفلل ةيناثلا ةرودلا ةفاضتساب

ىلع فارطألاعجشي  - ٢ نامض  ةيناثلا ةرودلا تالوادم يف ةلاعفلاو ةلماكلا ةكراشملا    
لالخ نم امإ لزاب ةيقافتا و ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنم نيب كرتشملا لماعلا قيرفلل
 ؛نيبقارملا وأ نيلثمملا

ًاقبسم ةبوتكملا م ثحي   - ٣  لماعلا قيرفلا اهيف رظنيلاقيلعت ميدقت ىلع مهريغو فارطألا  
تريثأ يتلا اياضقلا نأشبةيناثلا هترود يف كرتشملا  ىلوألا ةرودلا ريرقت يف  اقفو ،بسانتي امبسح  

 ؛كرتشملا لماعلا قيرفلل ةيناثلا ةرودلانأشب ردصتس يتلا ةوعدلا يف ا هيلإ راشيس يتلا ةيئاهنلا ديعاوملل

اهريغو فارطألاوعدي  - ٤ ىلإ  ةينفلا ةدعاسملا ةطشنأل ةينفلاو ةيلاملا ةدعاسملا ميدقت    
ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملا ذيفنت زيزعتلو تالاكولا نيب ةكرتشملاو ةحرتقملا 

؛كرتشملا لماعلا قيرفللىلوألا ةرودلا ريرقت يف درو امك نفسلا ديرخت نأشب لزاب ةيقافتاو ةيلودلا   

نأشب ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ةسماخلا ةرودلا ىلإ ريرقت عفر ةنامألا ىلإ بلطي  - ٥  
  .كرتشملا لماعلا قيرفلل ةيناثلا ةرودلا جئاتن كلذ يف امب هزارحإ مت يذلا مدقتلا
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 ∗قحلم

كرتشملالماعلا قيرفلا ريرقت    
  ةمدقم  - ١

  ةسلجلا حاتتفا
نأشب لزاب ةيقافتاو ةيلودلا ةيرحبلاةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنمل كرتشملا لماعلا قيرفلا دقع   ١-١  

ىلإ ١٥نم ىلوألا هترود " كرتشملا لماعلا قيرفلا "ـب ريرقتلا اذهيف هيلإ راشيس يتلاو نفسلا ديرخت   
ءامسأ مضي يذلا ٥قحل ملاهيط قفرمو ةيلودلا ة يرحبلا ةمظنملا رقم يف ٢٠٠٥رياربف /طابش ١٧  

  .نيكراشملا
ريدم ،سولنيس دولك ناج ديسلا ماق  ٢-١ بيحرتلاب ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا يف ةيرحبلا ةئيبلا مسق  

ةيرحبلا ةمظنملل ماعلا نيمألا نع ةبايننيكراشملاب    .ةيلودلا 
ىلإ سولنيس ديسلا راشأ  ٣-١ رثكأ ربتعت ا نأ   أ امك ةمادتسملا ةيمنتلا يف مهست نفسلا ريودت ةداعإ  

 يف اهنع غلبملاة يئيبلا ريياعملاو لمعلا تاسراممةلاح نأ الإ نفسلا نم صلختلل ايئيب ةميلسلا بيلاسألا 
وه ام قيقحتل ريثكلا لمع نيعتي لاز يال هنأ ىلإ ريشت ملاعلا نم ةنيعم نكامأ يف ريودت لا ةداعإ تآشنم
  .دوشنم

ةمظن مل ةعباتلاةينعملا ةزهجألا تظحال ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا ىدم ىلع هنأ ركذ مث نم و  ٤-١
رلاو ةحصلاو ةيئيبلا ةمالسلا نأشب ديازتملا قلقلا لزاب ةيقافتاو ةيلودلاةيرحبلاةمظنملاو ةيلودلا لمعلا   هاف 

ملاةيندتلةجاحلاو نفسلا ريودت ةداعإ ةعانصب قلعتي اميف  نم ةيامحلاو ةمالسلا ريفوتو ةيئيبلا رطاخ  
هذه لثم ةجلاعمل ةعيرس تاءارجإ ذختت اهلعج امم نفسلا ريودت ةداعإ لاجم يف ةينهملا رطاخملا  
  .تالكشملا

ةنجلل نيسمخلاو ةيداحلا ةرودلانع تردص يتلا ةلصلا تاذ تاررق ملا ىلإ ةراشإلا ىدلو  ٥-١  
لزاب ةيقافتا فارطأ رمتؤمل عباسلا عامتجالاو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةعباتلا ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح  
ليكشت نأشب ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةرادإ سل  ٢٩١ ةرودلاو دكأ ،كرتشم لماع قيرف سولنيس ديسلا  
جمارب نأشب ،تارواشملل ّالفحم لكش ت نأ يف لثمتت ةميسج ةمهم هقتاع ىلع لمحي قيرفلا نأ ىلع
نأشب لزاب ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمو ةيلودلا ةيرحبلاةمظنملاو ةيلودلا لمع لا ةمظنم ةطشنأو لمعلا  

ا ثح امك،نفسلا ديرخت ةداعإ ةيلمعب ةصاخلا رومألا عم لماعتلا يف مظنم جهنمب مزتلينأ ىلع  قيرفل   
و ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةعباتلا ةينعملا تائيهلل عفرت ةبسانم تايصوت ةغايص فد  ةمظن ملانفسلا ريودت

لزاب ةيقافتاوةيلودلا ةيرحبلا  .  

                                                 
يمسر ريرحت نود ا  *  ةمظنملا ريرقتلا نم ةمجرتملا خسنلا دادعإب تماقو . مدق يتلا ةغيصلاب ريرقتلا ميمعت متي
دحتملا ممألا بتكم نم ةدعاسمب لزاب ةيقافتال ةيميلقإلا زكارملاو ةيلودلاةيرحبلا  .يبورينب ة 
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، دافأ  ٦-١ سولنيس ديسلا تايحالصل َاقبط هنأب  ةمهمب عالطضالا هيلع هنإف  كرتشملا لماعلا قيرفلا 
رمتؤمو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةعباتلا ةينعملا ةزهجألل لمعلا جمارب يف رظنلا  
لخادتو لمعلا يف ةيجاودزالا يدافت فد لا ديرخت نأشب لزاب ةيقافتا فارطأ  راودأل اكلذو نفس

ىلع بجي امك . ةيفاضإلا تاجايتحالا ديدحتو ثالثلا تامظنملا نيب اميف تايحالصلاو تايلوؤسملاو
نفسلا ديرخت نأشب ةيهيجوتلا ئدابملللماش يئدبم صحف ةيلمعب موق ينأ كرتشملا لماعلا قيرفلا   

نوكت دق تاوجف ةيأ ديدحتل كلذو لزاب ةيقافتاو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنمل  
كلتل كرتشملا ذيفنتلا زيزعت تايلآ ةسارد هيلعبجيو ضومغ يأ وأ تالخادت ةيأ وأ ةدوجوم  ، ئدابملا 

اضيأركذو ةمهم نأ   ةيمهأ تاذ دعت نفسلا ديرخت نأشب ةصاخلا ينفلا نواعتلا ةطشنأ ةسارد يف قيرفلا   
لا كرتشملالماعلا قيرفللىربك  ةيمانلا لودلل مدقملا نواعتلا نم ديزملا معدل لبس يف رظنلاهيلع ي ذ   

  .نفسلا ريودت ةداعإ تايملع يف ةمالسلاو ةئيبلا ىوتسم نيسحتل
٧-١   ، نيب نواعتلا نأ ىلع ددش هتيدأت كرتشملا لماعلا قيرفلا ىلع يذلا ماهلا لمعلا زربأ نأ دعب
لزاب ةيقافتاو ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا كسامتلا قلخل يساسأو يرهوج رمأ وه   

ريودتلا ةداعإ قفارم لخاد ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ةيامح ىوتس مب ضوهنلليلودلا ىوتسملا ىلع بولطملا 
تايولوألا نمض تلاز ام نفسلا ريودت ةداعإ نأ حضوأ امك .فادهألا هذه قيقحتل دراوملا دشحلو  

تايدحتلا ة لودج ىلع   اجم نكمي ىتح رمثملا نواعتلا اذه رمتسي نأ بجي كلذلو يلودلا لامعألا
  .ةئيبلاو ملاعلا بوعش ريخل ةيلبقتسملا

نفسلا ريودت ةداعإ نأشبةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملالمعب قلعتي اميفو   ٨-١ ةئيبلا ةيامح ةنجل نأ حرص ،   
ةمزتلم ةمظنملا نأو ةيضقلا هذهل لجاعلامامتهالاو ىوصقلا ةيولوألا تطعأ دق ةيرحبلا   ريبك لكشب 

ريودتلا ةداعإ تالكشم جالعل اهقيبطت نكمي ةلاعفو ةنزاوتمو ةيلمعو ةيعقاو لولح عضو يف ماهسإلاب 
ةجاحلاو يلودلا يرحبلا لقنلل ةصاخلا ملاعملارابتعالا يف ذخأتس يتلاو  يتلا نفسلا بحس نامض ىلإ  

شت ةرتف ةيا  سلس لكشب ةراجتلا طوطخىلع اهليغ ىلإ لصت.  
ددح امك ايسآ بونج يف يمانوست ةثراك ىلإ راشأ ماعلا نيمألا نم صاخ بلط ىلع ءانبو   ٩-١

ةيادبلا يف لاقو ةثراكلا هذه ىلع ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملالعف درل ةضيرعلا طوطخلا  ةيرحبلا ةمظنملا ن إ 
ع يتلا ملاعلا نادلب رئاس توص ىلإ اةيلودلا  وص تمض دق كلت ءازإ نزحلاو ةمدصلا رعاشم نع ترب  

ةنامأ فطاعت ماعلا نيمألا نع ةباينلاب لقني يكل ىرخأ ةرم ةصرفلا زهتني هنإلاقو ةبيهرلا ثادحألا   
ديدشلا ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ماعلا نيمألا عفر ةثراكلا هذه عوقو روفو ،ةاسأملا هذه اياحض لايح   

فسأ نع هيف برعي ةررضتملالودلا لكل ندنل يف نيلثممللو ةدحتمل ا ممألل ماعلا نيمألا نم لكل اباطخ  
لقنل ةلوذبملا عسوألا دوهجلل هنم ةدناسم حاتملا نوعلا لك ضرعيو ةثراكلا هذه ةعاظفل ة يرحبلا ةرسألا

  .امهلجاتحي نم لكل نوعلاو ةدعاسملا 
ررضتملا ثوغليرحبلاقودنصلا حاتتفاب كلذ دعب ماعلا نيمألا ماقو   ١٠-١ ثيح يمانوست نم ني  
نم ثوغلل ةدحتملا ممألا ةلاكو ىلإ ةماع يرحبلا لقنلا ةعانصو ةمظنملا تاماهسإ هيجوت نكمي  
يف ةمئاق تاماهسإلا قيدانص نم هريغو ًاحوتفم قودنصلا لازامو ثراوكلا نكامأ يفو عامتجالا ةعاق   
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ىتح ينيلرتسا هينج ٦١ ٢٠٠ع مج متو .نيكراشملا نم يأ اهمدقي تاعربت ةيأ عمجل ىنبملا نم ةقرفتم  
نييروفلا نيمجرتملاو نيلماعلا كلذ يف امب نيعربتملا ةفاكل ركشلاب مدقتي نأ ماعلا نيمألا دويو نآلا 

ًالئاق فاضأوةرودلاةياهنب غلبملا اذه ديزي نأ يف هلمأ نع ريدملا برعأ امك مهمركل  الأ انيلع هن إ  
اهيلع تقولا رورمب رتفت نأةضيغبلاةثر اكلا هذه نم نيررضتملا هاجت انرعاشمل حمسن  .  

ّاعممايقل اليلبقتسملا لمعلل ةكرتشم ةطخ ةمظنملا تعضو ،تاردابملا هذه باقعأ يفو   ١١-١   
ورديهلا ةمظنملاوةرانملاةئيهو ةيرحبلا ةنوعملل يلودلا داحتالا عم نواعتلاب   غولبل ّارظنوةيلودلا ةيفار جن 

بناج ىلإ ثالثلا تامظنملا موقتس ءانبلا ةداعإو ةثراكلارثأ نم نزاوتلا ةداعتسا ةلحرم  ةيملاعلا ةمظن ملا 
ًاساسأاهمامتها زيكرتب ةيوجلا داصرألل دكأتلل كلذو ةقطنملل ةيرحبلا ةيتحتلا ةينبلا ةمالس نامض ىلع    

تقفاو كلذ ىلع ةوالع ،ةلجاعلا ةثاغإلا داوم لمحت يتلا نفسلا كلذ يف امب نفسلا ةحالم ةمالس نم 
نم نيريبخ لاسرإل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب بلط ىلع ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ةيرحبلا ةمظنملا  
و ايسينودنإ يف ةيئيبلا تامزألل زكرم ءاشنإل كلذوةيلودلا دادعتسالا ةبهأ ىلع ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا   

ركبملا راذنإلا ماظن رارغ ىلع يد نهلا طيحملا يفركبملا يمانوست راذنإ ماظن ءاشنإ يف اهرودب موقت نأل 
  .ئداهلا طيحملا يف دوجوملا

 هتروديف هتالوادم يف قيفوتلا بكرتشملا لم اعلاقيرفلل تاينمتلاب  هتملك سولنيس ديسلامتتخاو   ١٢-١
  .ىلوألا

اهتملك تلهتسا دقف ،لزاب ةيقافتا ةنامأب مدقألا ةينوناقلا ةلوؤسملا ومابارجور اتنود ةسنآلا امأ   ١٣-١
ةفاضتسال ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاىلإ لزاب ةيقافتال يذيفنتلا نيمألا مساب ركشلاب مدقتلاب ةيحاتتفالا   

علاقيرفلللوألا عامتجالا  ام ىلع ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاةنامأ ةصاخو  كرتشملا لما  وهج نملذب   د 
ضرعلل سولنيس ديسلل اه ريدقت نع تبرعأ امك ،ةيلاحلا ةرودلا يف ةنامألا ماهمب عالطضاللةريبك 

علاقيرفلانأشب همدق يذلا ز اتمملا لماشلا اهت قيرفلا اذه ىلع يتلا تايدحتلل هديدحتو كرتشملا لما   اجم  
  .ةمداقلا ةليلقلا مايألا ىدم ىلع
لوصولل كلذو ةينعملا تامظنملا نيب اميف نواعتلل ةجاحلاب فرتعت لزاب ةيقافتا نأ بتحضوأو   ١٤-١
ةرادإلا نامض فد كسامتم جهنم ىلإ  كلذو نفسلا كيكفت ةلكشم لحل لاعفو يملعو ّايئيبةميلسلا    

تظحال دق لزاب ةيقافتا ةنامأ نأ ركذامك ،ةبسانملا قرطلا قيبطت لالخ نم  نيب نواعتلا ايازم نأ  
ىوتسملا ىلع ةينعملا تارازولا فلتخم نيب نواعتلا عم اهتميق ثيح نمتواست دق ةيلودلا تامظنملا   

نم ريثكلا روضحب تبحر اذلو .لمعلاو لقنلاو ةئيبلا تارازو نيب نواعتلا اذه نوكي ام ةداع، ويلحملا  
علاقيرفلا عامتجايف ةثالثلا تاعاطقلا نم لكل ةلثمملا دوفولا  هيف كش ال امم هنأ ىلإ ةريشم كرتشملا لم ا 

قيقحت نامضل ًايرورض نوكيس ينطولا ىوتسملا ىلع نماضتلا حورب لمعلا نأ ىوتسملا ىلع ةلاعف لولح  
  .يلودلا

ةعبارلا ةرودلاىلإ ةراشإ يفو   ١٥-١ يف فينجب ةدقعنملا (لزاب ةيقافتال ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفل ل 
ىلإ ٤نيب ام ةرتفلا   ًادنب نفسلا كيكفت ةيضق حبصت نأ عقوتملا نم هنأ تركذ) ٢٠٠٥ هيلوي/زومت ٨ 
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أ امك ،لامعألا لودج ىلعًاماه هجوألا يف رظن ي سةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلانأ بنيك راشملا تغلب 
كيكفت اياضق عم لماعتلل يلمع جهنم ىلإ لوصولل نفسلا كيكفت ةيلمعل ةينفلاو ةينوناقلاو ةيلمعلا 

 ًاريخأو. ئناوملا يف مأ ربلا ىلع نفسلانع  يلختلابقلعتي اميف فارطألا اهتمدق تامولعم ةيأو نفسلا 
لوألا عامتجالا نع ًاريرقت ملستي سةيوضعلا حوتفم لماعلاقيرفلا ن أ ىلإ تراشأ علاقيرفلل  لم ا 

علاقيرفلالمع ينأ يف اهلمأ نع تبرعأو كرتشملا  ةيلمعو ةيرهوج تايصوتب جورخلا ىلع كرتشملا لم ا 
ىلإ اهعفر نكمي ىتح ىلع لوصحلا نكمي كلذبو هيلوي/زومت يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ةرود   دييأت 
  .ركذي ريخأت يأ نود مداقلا لمع جمانربل لزاب ةيقافتا فارطأ

لزاب ةيقافتا فارطأ ةدعاسم ىلع لوصحللةكيشولا ةصرفلاب املع ةطاحإلا يدلو  ١٦-١  تركذ ، 
علاقيرفلاةطشنأ ليومتب قلعتت ىرخأ اياضق بناج ىلإ ةدعاسملا يف ةكراشملا ةيضق نأ  كرتشملا لم ا 

علاقيرفلل ةلبقملا لمعلا جمارب قايسيف يباجيإ لكشب اهيف رظنلا نكمي  ددصلا اذه يفو ،كرتشملا لم ا 
قلعتي اميف ادنلوهو ةدحتملا ةكلمملا نم مدقملا يخسلا معدلل لزاب ةيقافتا ةنامأ نانتما نع تبرعأ 

ةيلاحلاةرودلايف لزاب ةيقافتا كارتشاب   .  
زكرملاو لزاب ةيقافتا ةنامأ نأ بنيكراشملا ت غلبأ ،ايسآ بونج يف يمانوستةثراكب قلعتي اميفو   ١٧-١
ميدقت ىلع المع دق ايسينودنإ يف لزاب ةيقافتال يميلقإلا ةريبكلا ةاناعملا نم فيفختلل تامهاسملا   
جمانرب عم نواعتلاب لزاب ةيقافتا ةنامأ موقت ددصلا اذ ررضتملل  و ،ةبيهرلا ةاسأملا هذه ءارج نم ني
ميدقتب ةينعملا فارطألا نم امهريغو ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا  

ىلإ ةفاضإلاب ،ةثراكلا نم ةررضتملايدنهلا طيحملا قطانم يف ةئيبلا رطاخملا مييقت لاجم يف ءاربخلا تامدخ   
 ةيهيجوت ئدابمةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عم نواعتلاب ةنامألا تدعأ كلذ 

ةباجتسا كلذو عاجرتسالاو ةداعتسالا تايلمع ءانثأ ةرطخلا تافلخملل ةميلسلا ةيئيبلا ةرادإل  لةكرتشم
ةيقافتال يميلقإلا زكرملا موقيسو قئاثولا نم عونلا اذه لثم دجوي  ال هنأ ثيح ةقطنملا تابلطل اهنم
تاداشرإلا ليلدقيبطت زيزعت كلذ يف امب ةقطنملا يف لزاب ةيقافتا ةطشنأ قيسنتب ايسينودنإ يف لزاب  .  

اهتملك ت  ١٨-١  علاقيرفللحاجنلا تنمت نأب  أو نأ نيكراشملل ةدكؤم هتالوادم يف كرتشملا لم ا 
ميدقتل ةدعتسمتانامألا  ةمداقلا ةليلقلا مايألالالخةماهلا  مهلامعأ يف مهلمعدلا    .  

ىليب لوب ديسلا راشأو  ١٩-١ يعاطقلا ةطشنألا ةرادإ يفمدقألا ينفلا يئاصخألا  ةيلودلا لمعلا ةمظنمب ة  
بنج١٩١٩ماع يف ياسرف مالس ةيقافتا بجومب تميقأ دق ةيلودلا لمعلا ةمظنم نأ ىلإ  بناج ىلإ ًا   

علاقيرفلايليب ديسلا علطأ امك ممألا ةبصعل ةعباتلا ةيلودلا لمعلا ةمظنم  تذختا نأ دعب هنأ كرتشملا لم ا 
يف ةصصختم ةلاكو لوأك فينج ىلإ تداع ةيناثلا ةي ملاعلا برحلا ءانثأ اهل ارقم لايرتنوم نم ةمظنملا
ثيح ةزهجألا ةيثالث ةديرف ةمظنم يه ةيلودلا لمعلا ةمظنم نأ ىلإ راشأ امك ،ةدحتملا ممألا ةموظنم  

لكشب لامعلاو لمعلا باحصأو ةموكحلا نم ءاضعأ مضي يثالث دفو نم اهيف دلب يأ ةيوضع نوكتت 
 ، و ةيلودلا لمعلا ةمظنمتماقةريخألا تاونس لا يف هنأىلإ راشأ نأ دعبو واستم  ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا 

نمأو  نفسلا يحالمنع يلختلاو ،ديصلاب ةينعملا كلت لثم ةكرتشملا  ةلماعلا ةقرفألانم ددع ءاشنإب 
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علاقيرفلاةماقإب بحرت ةيلودلا لمعلا ةمظنم نأ ركذ  ،يناوملا ةمالسو لاكرتشملالم ا  هيف كراشت ي ذ 
فتاًاضيأ   .لزاب ةيقا 

لمعلا ةمظنم لامعأ لودج ىلع ًاجردم ناك نفسلا كيكفت عوضوم نأ نيكراشمل ا غلبأو  ٢٠-١
ماع نداعملا ةراجت ةنجل يف نأشلا اذه يف تذختا يتلا تارارقلا ىلع ةوالع ةريصقب تسيل ةرتفل ةيلودلا  

لكشب أدبي مل لمعلا نإ الإ ١٩٩٤ماع يف ىرخأ ةرم  و١٩٨٨ نأ دعب الإ يلعف  تادعمل عامتجا دقع   
عضو بلط ٢٠٠٠ماع يف لقنلا  كلذ يف ا دوهجلاىلإ عجري كلذو ةيهيجوت ئدابم    موقت تناك يتلا  

لزاب ةيقافتاوةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاتقولا  يفو .  هجو ىلع ويديف طيرش دعأ ٢٠٠٠سطسغأ /بآ   
تلسرأ ًاضيأو يناديملا شيتفتلا تارايز نم ةلسلس تيرجأ امك ةعرسلا ماع يف قئاقح يصقت تاثعب   

جنوجاتيشت ىلإ ٢٠٠١ ينانادج ةعطاقمو )شيدالغنب(  ومو)ناتسكاب(  ىرخأ قطانم عبرأو )دنهلا( يابم   
تلسرأ ٢٠٠٣ماع يفو ،نيصلا يف  اجيلأ ىلإ ىرخأ قئاقح يصقت ةثعب  ايكرت،ريمزإ(  ىلإ ةفاضإ )   ،

صأ تاداحتاو ةموكحلارئاودفلتخم مضت (ةيثالث لمع شرو تدقع كلذ  تامظنملاو لامعألا باح  
لمعلا تايولوأ عضت نأو اهيأر نع برعت نأ ةكراشملا رصانعلا تعاطتسا ثيح ةلود لك يف )ةيلامعلا  

ةيادبلا ذنم هنأ ركذو ،اهذيفنتدوتيتلا  جنوجاتيشت يف تدقع يتلا ىلوألا لمعلا ةشرو يف تكراش ،   
ةعومجم سيئر عم نواعتلاب ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ةصاخلا تالسارملا  لزاب ةيقافتاو نفسلا ريودت ب 

  .ينقتلا لماعلاقيرفلا سيئر عم نواعتلاب 
هالعأ ةيلمعلا نأكلذ دعبفاضأو   ٢١-١ ىدحإ رادصإ نع تضخمت   لمعلا ةمظنم تاعوبطم   
ايكرتو ةيويسآلا لودللةيهيجوت ئدابم: نفسلا كيكفت يف ةحصلاو ةمالسلا: ناونع لمحت يتلا ةيلودلا  ، 

يثالثلا عامتجالا اهرقأ يتلاو ةيلودلا لمعلاةمظنم بتكم اهدعأ يتلا ةدوسملا ىل إبيتكلا اذه دنتسي و  
ك هعيزوتو هرشنل هدامتعا متو٢٠٠٣ربمتبس /لوليأيف كوكناب يف ءاربخلل  لبق نم ةيهيجوت ئدابم   

  .٢٠٠٤سرام /راذآ يف ةيلودلا لمعلاةمظنم بتكمل عباتلا ةرادإلا سلجم 
راشأ نأ دعب كلذو نفسلا كيكفتب قلعتي اميف نيينقتلاةدعاسملاو نواعتلا ةي مهأ ىلع دكأ دقلو  ٢٢-١  

هذيفنت زيزعتلةيلحملا تاغللابةيهيجوتلا ئداب ملانم خسن رودص ةيمهأ ىلإ  ةيلمعب موقت يتلا لودلا يف ا   
  .نفسلا كيكفت

علاقيرفلار ّكذو  ٢٣-١ يتلا ةيلودلا تاودألا نم ريثكلا اهيدل ةيلودلا لمعلا ةمظنم نأبكرتشملا لم ا   
تاسرامم ةنودمل ةحقنملا ةخسنلا اهثدحأ ناكو ةحصلاو ةمالسلاب ةصاخلا تاداشرإلا مدقت نأ اهنكمي  
لمشتو ءاربخ عامتجا ارخؤم اهرقأ يتلاو بلصلاو ديدحلا ةعانص لاجم يف  نيتينهملا ةحصلاو ةمالسلا

  .بلصلاو ديدحلا ريودت ةداعإ لوانتي لصف ىلع ةنودملا هذه
م هتملكمتتخاو  ٢٤-١ علاقيرفلل ًاينمت    .ةمداقلا مايألا لالخ هتالوادم يف حاجنلا كرتشملا لما 

  سيئرلا باختنا
علاقيرفللسيئرك ) جيورنلا(دوفوك جنينه سني ديسلا باختنا مت   ٢٥-١ ةمظنملا  نيبكرتشملا لم ا 
لزاب ةيقافتاو ةيلودلا لمعلا ةمظنموةيلودلا ةيرحبلا دوفوك ديسلا لاقو ،  ن إ ةسائرلا يلوتب هلوبق ىدل 
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علاقيرفلا تانامأ اهتمدق يتلا ةيحاتتفالا تاملكلا يف درو ا مبمات لكشب ًاملع طاحأ دق  كرتشملا لما 
نأ فاضأو ةيلودلا لمعلا ةمظنمو لزاب ةيقافتاوةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا نأ ىري ه  علاقيرفلا  كرتشملا لم ا 
ل كلذو االطضالا هيلع ماسج ماهم هقتاع ىلع ىقلت  ةايح ةيامحل ةلوذبملا ةيلودلا  يعاسملا ذيفنتع
  .ريودتلا ةداعإ نكامأ يف ةئيبلاو رشبلا

  يلخادلا ماظنلا دامتعا
علاقيرفلانلعأ   ٢٦-١ ةيرحبلا ةمظنملا و ةيلودلا لمعلا ةمظنم نيب ةكرتشم ةنجل ةيأ نأ كرتشملا لما 
ًالامعإ كلذو اةيلودلا  اءارجإ ميظنت ىلوتت نأ بجي لمعلا ةمظنم نيب مئاقلا قافتالا نم ةثلاثلا ةداملل   

ماع ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاوةيلودلا  رقأ دق لزاب ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم نأ ىلإ ريشُأ امك  ،١٩٥٩ 
  .٧/٢٥ هررقم بجومب بيترتلا اذه
ةنامأ لثمم مدق  ٢٧-١ ىلع ىوت حت يتلا ILO/IMO/BC.WG.1/1/2ةقيثو لا ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا 

نم لك تانامأ ا كرتشملا لماعلا قيرفلل يلخادلا ماظنلا ةدوسم    ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملادعأ امك
  .لزاب ةيقافتاو ةيلودلا لمعلا ةمظنمو
كلذ تلتيتلا ةشقانملا ءانثأو  ٢٨-١ ةدوسم نأ ظحول   دقيلخادلا ماظنلا،  ةعيبطلا بسانتل تعضو    
علاقيرفلل ةدرفتملا لاعف ميظنت ةماقإل ةجاحلا رابتعالا يف ًاذخأ كرتشملا لما  مت هنأ الإ لامعألل ءوفكو  
تارارقلا ذاختا ةيلمعب قلعتت يتلا ١٠ةداملا ماكحأ ن أشب لغاوش نع بارعإلا نأل  ،ريشأ امككلذو  
علاقيرفلا ذالملا ةباثمب تيوصتلا نوكي نأو عامجإلاب هتارارق ذخت ينأ ىلإ ًامئاد ىعس يكرتشملا لم ا 
  .ريخألا

قلعتملا ٤ةداملا عورشم ليدعت ةيناكمإ نأشب تاظحالم تدرو امك   ٢٩-١ لئاسو ىلإ لوصولاب  
بقارم دفو راشأو قئاثولا ميدقتب ةينعملا ٦ةدا ملاو مالعإلا ليكشتل يلاحلا عضولا ىلإ رظنلاب هنأىلإ    
ب قلعتي اميف حضاوزييمتكانه نوكي نأ بجي كرتش ملالم اعلا قيرفلا  ةقلعتملا يلخادلا ماظنلا ماكحأ 

  .مهنم لك راودأو ةيموكحلا ريغ تامظنملا يلثممب ةصاخلا كلتو تاموكحلا يلثممب
يدافت ىلع هنم ًاصرحو يلخادلا ماظنلا عورشم كرتشملا لماعلا قيرفلا ضرعتسا نأ دعبو   ٣٠-١

نأشلا اذ   لامعألا لو دجل ةيساسألا دونبلا يف رظنلل ًايفاك اتقو حيتي اممةلوطم تاشقانم يف لوخدلا
يلي امىلع قفتا ةرودلا هذهل  :  

ةقيثول ل لوألا قفرملا يف دراولا وحنلا ىلع يلخادلا ماظنلاذيفنت   - ١
ILO/IMO/BC.WG.1/1/2يف ةبرجتلا ليبس ىلع كلذو لا  دودر عمج ىنستي ىتح ةيلاحلا ىلوألا ة رود 

؛ةمداقلاةرودلا يف اهرارقإل اهذيفنتنأشب لعفلا     
 يفيلخادلا ماظنلا ماكحأل تاليدعت ةيأ نأشب ةبوتكم تاحارتقا عفر ل دوفولا ةوعد  - ٢

قيرفلل ةيناثلاةرودلا علا    ؛كرتشملا لما 
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لا هيلإ لصوت امدامتعامت ي نأ  - ٣ ريرقتو جئاتن نمقيرف  عامجإلاب ه  اذإ نكلو داتعملاك  
  .تيوصتلا ىلإ ءوجللاب رارقلا ذاختا متي عامجإ ىلإ لصوتلارذعت 

  لامعإلا لودج رارقإ
علاقيرفلارقأ   ٣١-١ ةقيثولا يف دراولا تقؤملا لامعألا لودج كرتشملا لما   ILO/IMO/BC.WG.1/1.  

رمتؤمو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاوةيلودلا لمعلا ةمظنمب ةلصلا تاذ ةزهجألا لمع جمارب ةسارد   - ٢  
  نفسلا ريودت ةداعإ ةيضق نأشب لزاب ةيقافتا يف فارطألا

علاقيرفلاماق   ١-٢ هتاصاصتخال ّاقفوكرتشملا لما  ةمظنمب ةلصلا تاذ ةزهجألا لمع جمارب ةساردب    
ةيجاودزا بنجت فد ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا  نفسلا ديرخت عوضوم نأشب لزاب ةيقافتاو  
تاجايتحالا ديدحتلو ثالثلا تامظنملا نيب تاصاصتخالاو تايلو ؤسملاو راودألا لخادتو لمعلا
  .حضوأ لكشب

نع تامولعم ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاةنامأ لثمم مدق ، ILO/IMO/BC.WG.1/2ةقيثو ميدقت دنع   ٢-٢  
شأو ،نفسلا ريودت ةداعإ نأشب ةيلودلاةيرحبلاةمظنملل ةعباتلا ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل لمع جمانرب   ري 

نيسمخلاو ةيناثلا ا ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل نأ ىلإ   ًاسوملمًامدقت تزرحأ دقرود يف ةيساسأ اياضق يف    
ملارصانعضعبل يمازلإلا قيبطتلا يهو الإ ةديدع  ةداعإ يف ةيلودلا ةيرحبلاةمظنملل ةيهيجوتلا ئداب    

لا ةمظنمللةيهيجوتلا ئدابملا "ـب دعب اميف هيلإ راشيس يذلاو(نفسلا ريودت  داجيإو )"ةيلودلا ةيرحب   
ةرطخلا داوملل"ةدحاوةمئاق "دادعإو اهريودت ةداعإ عمز ملا نفسلاب ةصاخلا ريراقتلا عفر ماظن ةلمتحملا    
نفسلا نتم ىلع ةدوجوم نوكت دقيتلا ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل ترظن امك .  ددع يف ةرودلا هذه يف   
ملا ذيفنت زيزعتتايلآ لثم اياضقلا نم لا ةمظنمللةيهيجوتلا ئداب  يتلا نفسلل ريياعم عضوو ةيلودلا ة يرحب 
ةي رحبلا ةمظنمللةيهيجوتلا ئدابملل ةحرتقملا تاليدعتلا يف رظنلا كلذكو  "ريودتلا ةداعإل ةزهاج" ربتعت
  .نفسلا ريودت ةداعإل يلود قودنص ءاشنإ حارتقا بناج ىلإ ةيلودلا

لاةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاةنامأ لثمم رطخأ   ٣-٢ ًاضيأقيرف  ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل نأ   ا   رود يف
يف هزارحإ مت يذلا عيرسلا مدقتلا رابتعالا يفاهذخأىدلو نيسمخلاو ة يناثلا نفسلا كيكفت اياضق    
  :يلي امب تماق

ةرتف يف لمعلا ريس مدقت يف ربكأ لكشب مهاسيل تالسارمقيرف ءاشنإ ىلع تقفاو   - ١  
  ؛تارودلا نيب ام

علاقيرفلل تارودلانيب ام ةرتف يف مايأ ةثالث ةدمل عامتجا دقع ىلع تقفاو   - ٢ لم ا 
ةنجل ل نيسمخلاو ةيناثلا ةرودلادقع قبسي يذلا عوبسألا لالخ نفسلا ريودت ةداعإ نأشب كرتشملا 

  ؛ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح
ةيناثلا ةرودلا ءانثأ نفسلا ريودت ةداعإ ب ينعم لما عقيرفليكشت ةداعإ ىلع تقفاو   - ٣

 .ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجلل نيسمخلاو
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لمعلا جمارب نع تامولعم ، ILO/IMO/BC.WG.1/2/1ةقيثولا يف لزاب ةيقافتا ةن امأ لثمم مدق  ٤-٢
هنأ ىلإ ريشأ ثيح ،فارطألارمتؤ مل عباسلا عامتجالايف اهرارقإ مت يتلا نفسلا كيكفت اياضق لوانتت  يتلا  

رمتؤمل ٧/٢٦ررق ملابجو مب ر متؤمدنسأ نفسلا كيكفتل ةميلسلا ةيئيبلا ةرادإلا ب قلعتملا فارطألا 
ةصاخلا ةينفلاو ةينوناقلاو ةيلمعلا هجوألا يف رظنلا ةمهم ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلاىلإ فارطألا   

لمع جهنم ىلإ لصوتلا فد  نفسلا كيكفت ةيضق نأشبينفسلا كيكفتب قيرفلا نم بلط امك .  
نأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا ،بسحتاحارتقا ةيأ ميدقتو تاروطت ةيأ نع ريراقت عفرب موق ي  ىلإ بسانتي ام  

ًانوناق ةمزلملا لولحلا نأشب كلذو نماثلاهعامتجا يففارط ألارمتؤم  لمعلا رابتعالا يف ذخألا عم كلذو    
ىلإرمتؤملا يف ريشأ دقو، كرتشملا لماعلاقيرفلا  وةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاهب موقت يذلا  مزلم لح يأ نأ    

هريوطت نكمي ًانوناق لزاب ةيقافتا وأ ةيلودلا لمعلا ةمظنم وأةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا فارشإتحت ام إ   .  
علاقيرفلا لزاب ةيقافتا ةنامأ لثمم غلبأ امك  ٥-٢ ًاضيأكرتشملا لما  رمتؤم نأب   يف ررق فارطألا  
فارطألا ضعب هنع تبرعأ يذلا قلقلل هنم ةباجتسا عباسلاهعامتجا ةيمانلا لودلااميس الو   ءدب   ، 

،  نع يلختلاةلأسم يف لمعلا  لا اذئناوملا يف وأ ربلا ىلع نفسلا رمتؤم بلاط ،ددصو  ،فارطألا 
لزابةيقافتا يف فارطألا امولعمميدقتب   نع ت  كو ئناوملا يف وأ ربلا ىلع نفسلانع يلختلا  قيرفلا  فل 
ي نأبةيوضعلا حوتفم لماعلا ا "كلذو ةمدقملا تامولعملا نم ةيأ ةساردب موق   أشب تاءارجإ ذاختا فد 

أ كلذ ىلإ ةفاضإ"ةبسانمربتعت  رمتؤملا زعو،  ةنامأ عم رواشتتنأ لزاب ةيقافتا ةنام أىل إ  ةيرحبلا ةمظنملا  
ددصلا اذه يفةيلودلا  .  

لاجم يف ةحصلاو ةمالسلا رارقإ دعب هنأ ب نيكراشملاةيلودلا لمعلا ةمظنم ةنامأ لثمم ركذ   ٦-٢
ايكرتو ةيويسآلا لودلل ةيهيجوت ئدابم: نفسلا كيكفت يف ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةرادإلا سلجم لب ق نم 
ةيلودلا لمعلا ةمظنمل يسيئرلا زيكرتلا لاجم نوكيس ٢٠٠٤سرام /راذآ زيزعت وه   ةيهيجوتلا ئدابملا هذه 

هتمجرت وهةيهيجوتلا ئدابملازيزعتل لوألا ةوطخلا نأ ىلإ لثمملا راشأو ،ةينعملا لودلا يف  تاغللا ىلإ ا   
دقهنأ ىلإ اريشم ةيلحملا هتمجرت تمت  ىرجي امنيب ةيدنهلاو ةينيصلاو ةينابسإلاو ةيسنرفلا ةغللا ىلإ لعفلاب ا   
ةيدرألاو ةيكرتلاو ةيلاغنبلا ىلإاهتمجرتل دادعإلا  .  

ةقيثولا ميدقتب ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملالثمم ماق   ٧-٢  LO/IMO/BC.WG.1/2/2ًادر تدعأ يتلاو ىلع    
نع يلختلا نأشب٧/٢٧ررقملا  قأو نفسلا  نع تامولعم مدقو فارط ألارمتؤ مل عباسلا عامتجالاهر  

بناج ىلإ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةينوناقلا كوكصلافلتخم يف اهيلع صوصنملا دونبلا  ةيهيجوتلا ئدابملا  
ًاقبطو ،نفسلانع يلختلابةقلعتملا  نإف ليلحت نم ةقيثولا يف ءاج امل   فد نع يلختلا   رحبلا يف نفسلا  

ةيقافتال ًاقرخ ربتعت اذلو ،ةباقرلل ةعضاخلا ريغ تافلخملا نم صلختلل ةيلمع ةباثمب ربتعت اهنم صلختلا 
اهل عباتلا لوكوتوربلاو ١٩٧٢ندنل  دعب ةلصلا تاذ فارطألل ذافنإلا تاءارجإل عضختو ١٩٩٦   ،

،نودب وأ اهمقاطب، ئناوملا يف وأ ربلا يف نفسلا نع يلختلا لامعأ نإ. ةمزاللا تايرحتلا ءارجإ اهمقاط   
يلوتل ءانيملا ةلود تايلوؤسم نمض نم ىقبت ةيضقلا نأ ديب اهلوكوتورب وأ ندنل ةيقافتا اهلمشت مل  ،
صخي اميف ةينعملا لودلل ةينطولا نيناوقلا قيبطت بجي اذلو  .ةنيفسلا كلامو ملعلا ةلود عم ةيلمعلا ةعباتم

أ ىأر اذإ نكلو ةيلخادلا اههايم يف نفسلانع يلختلاتايلمع  ماكحأ قيبطتب موقي نأ فار طألا دح 
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م ىلع ندنلةيقافتا هايملا يف ةنيفسلا قارغإ ربتعي ةلاحلا هذه يف ف ٢-٧ةداملا بجومب ةيلخادلا اههاي  
 يه يتلا ماطحلا نم صلختلا ةيقافتا ةدوسم نأ ىلإ ريشأ امك. لوكوتوربلل اعضاخ ةلودلا هذهل ةيلخادلا
ةيرحبلا ةمظنمللةينوناقلا ةنجللا مامأ تاضوافملا ديق ىلع اهقيبطت متيس ةيلودلا   طقف نفسلا نع يلختلا   

رعت باقعأ يفةروجهم ةنيفسلا تناك اذإ وأاهنع ىلختم ةنيفسلا اهيف نوكت يتلا ةلاحلا يف  اهض  
ةيرحبثداوحل  .  
علاقيرفلا طاحأ نأ دعب  ٨-٢ ثولا نم لك يف تءاجيتلا تامولعملاب كرتشملا لما   ةقي 

ILO/IMO/BC.WG.1/2ةقيثو لا وILO/IMO/BC.WG.1/2/1يهفش اهتمدق يتلا تامولعملا بناج ىلإ ا  
علاقيرفلا ىرجأ ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةنامأ تارايخلا نأشب ةلوطم تاشقانم كرتشملا لما  ةفلتخ ملا 

هيلإ ةلكوملا ةمهمللًاذيفنتكلذو  اذه لامعألا لودج دنبل ًاقفو  ًاقبطو  تايحالصل    .ه 
قفاو ،جيورنلا دفو همدق حارتقا دعبو  ٩-٢ علاقيرفلا  ليكشت ىلع كرتشملا لما  ريغ لما  عقيرف 
،يمسر ةيمسر ريغ لمع ةعومجم وأ لمعلا ةمظنمل ةعباتلا ةينعملا ةزهجألا نم لك لمع جمارب يف رظنلل    
ب لزاب ةيقافتا فارطأ رمتؤموةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةيجاودزا يدافتل نفسلا ديرخت نأش  

تاجايتحالا ديدحت بناج ىلإ ثالثلا تامظنملا نيب اميف تايحال صلاو تايلوؤسملاو راودألا لخادتو
علاقيرفلا ىلإ يلي ام دنسأ ثيح ،ىرخألا   :لما 

 ILO/IMO/BC WG 1/2قئاثولا يف ةمدقملا تامولعملا رابتعالا يف ذخألا   - ١
الملاوILO/IMO/BC.WG.1/2/1 Corr.1 وILO/IMO/BC.WG.1/2/1و ةسلجلا يف تدرو يتلا تاظ ح 
  ؛ةماعلا

  ؛ةمظنم نم رثكأ تقولا سفن يف اهيف رظنت يتلا ةيساسألا دونبلا ديدحت  - ٢
كلذ يف امب اهديدحت قبس يتلا دونبلا نأشب لمعلا جمارب ةطشنأ نأشب تايصوت عفر   - ٣

  ؛ثالثلا تامظنملا نيب اميف تامولعملا لدابتل بسانملا تقولا ديدحت
ىلإ ريرقتب ةدوعلا  - ٤ علاقيرفلا  قفاوملا ءاعبرألا موي كرتشملا لما  طابش١٦   رياربف/ 

٢٠٠٥. 

نعيلختلا نفسلا     
يف ةصاخ ةروطخلا ةياغ يف رمأ ئناوملا يفو ربلا ىلع نفسلا نع يلختلانأ بايب يماندفو حضوأ   ١٠-٢  

آلا ذيفنت ىلع الوعضوىلع ةريبك تاردقب عتمتت ال يتلا ةيمانلا نادلبلا نم ريثكلا  ةبسانملا ةينوناقلا تايل  
نفسلا كيكفتل ةبسانملا ةيتحتلا ةينبلا ىلإ اهراقتفا بناجىلإ اهضرفو ةدناس مبهتظحالم تيظح دقو  . 

  .ىرخألا دوفولانم ةعومجم 
وناف نمبقارمدفو ركذو   ١١-٢ ةبسنلاب ديدحتلا هجو ىلعو ةصاخ ةيمهأ اهل اياضقلا اذه نأ وت ا 
يلحاسلا طيرشلا ىلع اهنفسنع يلختلابموقت مث ةينوناق ري غ ديص ةطشنأب موقت يتلا نفسلل  .  
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تاظحالملاو ILO/IMO/BC.WG.1/2/2ةقيثو لايف ةنمضملا تامولعملا رابتعالا يف ذخأ نأ دعب   ١٢-٢  
، علاقيرفلا قفتا ةماعلا ةسلجلا ءانثأ تيدبأ يتلا موقت نأ ثالثلا تامظنملا نمضت نأ ىلع كرتشملا لما   

غت يطغتًانوناق ةمزلمةيلود ةقيثو عضوب  وأ ربلا ىلع نفسلا نع يلختلا ةيلمع بناوج ةفاك ةلماش ةيط   
ًابسانمهارتيذلا لك شلاب ئناوملا يف  .  
علاقيرفلا قفتا امك  ١٣-٢ ي ام ىلعكرتشملا لما    :يل 

ىلإ تامولعملا ميدقت ىلع ةينعملا تاموكحلا ثحي نأ  - ١ يف  ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا 
  ؛٧/٢٧ررقملا كلذ بلط امك ئنا وملا يف وأ ربلا ىلع نفسلانع  يلختلابقلعتي اميف ة، عبارلا هترود

يراشتسا عامتجا دقعل ةوعدلاب ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةن جلةيصوت  - ٢ ةدقاعت ملا فارطألل 
ةمظنملل ةعباتلا ةينوناقلا ةنجللاو ١٩٧٢ماعل ندنل ةيقافتا يف  ل كلذو ةيلودلاةيرحبلا   ةيلمع يف رظنل 

ةلكشملا هذهل لاعف لح داجيإ لاجم يف ةدعاسملا ميدقت فد نع يلختلا  ئناوملا يف وأ ربلا ىلع نفسلا  
  ؛ILO/IMO/BC.WG.1/2/2ةقيثولا يف مدقملا ليلحتلا ىلع ءانب كلذو 

ةقيثولا يف رظنلاب ةعبارلا هترود يف  ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلاةيصوت   - ٣
ILO/IMO/BC.WG.1/2/2. 

  )ةيمسرلا ريغ لمعلا ةعومجم (يمسرلا ريغ لماعلا قيرفلاا هققح يتلا جئاتنلا
لادتفوأ جنونيفس ديسلا يمسرلا ريغ لماعلا قيرفلاقسنم ميدقت لالخ   ١٤-٢  قيرفلا ريرقتل) جيورنلا(، 

(ILO/IMO/BC.WG/WP.1)كرتشملا لماعلا قيرفلا غلبأ هنأ   ةمئاق دادعإب قيرفلا ماق تاميلعتلا ىلع ءانب   
عفر ماظن و ةيمازلإلا تابلطتملا لثم دحاو تقويف ةمظنم نم رثكأ اهيف رظنت يتلا ةيساسألا دون بلل

نكمي يتلا  ةلمتحملا ةرطخلا داوملل" ةدحاولا ةمئاقلا"بناج ىلإ اهريودت ةداعإ عمزملا نفسلا نأشب ريراقتلا 
عتت يتلا دونبلا نأىلإ راشأو ،ئناوملا يف وأ ربلا ىلع نفسلا كرتو ةنيفسلا نتم ىلعدجوت نأ  زيزعتب قل  

لاوةيهيجوتلا ئدابملا ذيفنت نيدنبلا يف تنمض تاعوضوم تناك ا قيرفلا اهلوانتي مل ينفلا نواعت   أل كلذ  
هنأ ركذو ،لامعألا لودج يف بيترتلاب٥ و٤ يرجي  دادعإ مت  عضول ططخي وأ  جمارب ةطشنأب ةمئاق    

حارتقا مت امك ،تامظنملا نملك بناج نملمعلا  تايصوتلا نم ةعومجم  تامظنملا بناج نم   
، ،ثالثلا بسانتي امبسح لالخ  الوادم ًالبقتسما  لمعلا دونب نأشب   .  

علاقيرفلا ماق نأ دعب  ١٥-٢ تاليدعتلا ضعب لاخدإب كرتشملا لما  اه ققح يتلا جئاتنلا يف ةيريرحتلا 
ملا يف دراولا لكشلاباهدمتعا، يمسرلا ريغ لماعلا قيرفلا نأ بجي لمعلا اذه نأ برقأ امك ، لوألا قفر 
  .ثالثلا تامظنملا لمع جمارب ىلع أرطت دق يتلا تاروطتلا رابتعالا يف ذخألل لبقتسملا يف هثيدحت متي
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و ةيلودلا لمعلا ةمظنملةيهيجوتلا ئدابملل ةسارد  - ٣ ديرخت نأشب لزاب ةيقافتاو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا   
  نفسلا

يلي امىلإ كرتشملا لماعلا قيرفلا راشأ  ١-٣  :  
ًايئيب ةميلسلا ةرادإللةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا دامتعا  - ١ يئزجلا وأ يلكلا كيكفت ل ل 

رمتؤمل سداسلا عامتجالا يفنفسلل لوألا نوناك١٣يف لزاب ةيقافتا يف فارطألا    اقفو ٢٠٠٢ربمسيد /   
  ؛٦/٢٤ررق ملل

ةيلودلاةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا دامتعا  - ٢ نفسلا ريودت ةداعإ نع   ٥ يف  
ةيعمجلل نيرشعلاو ةثلاثلا ةرودلا يف٢٠٠٣ربمسيد /لوألا نوناك ا بجومب    ؛)٢٣(٩٦٢فلأ رارقل  

ايكرتو ايسآ لودلةيهيجوت ئدابم: نفسلا كيكفت يف ةحصلاو ةمالسلا دامتعا  - ٣  يف  
ايسآ يف ةنيعم لودل نفس لا كيكفت يف ةحصلاو ةمالسلا ءاربخل ميلاقألا نيب اميف يثالثلا عامتجالا

لوألا نيرشت١٤ - ٧كوكناب (ايكرتو   ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةرادإ سلجم زاجأ دقو) ٢٠٠٣ربوتكأ / 
هترود يف ةيهيجوتلا ئدابملا عبط نيتئاملا دعب نينامثلاو ةعساتلا    ).٢٠٠٤سرام /راذآ( 
ئدابملا نع تامولعم ILO/IMO/BC.WG.1/3ةقيثولا يف  ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاةنامأ لثمم مد ق  ٢-٣  
ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل ا رقأ يتلاو نفسلا ريودت ةداعإ ةطخعضول  ةيهيجوتلا  ا ةيناثلا رود يف

ن أبديفأو  MEPC/Circ.419 ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجلل ٤١٩روشنملا بجومب اهعيزوت متو نيسمخلا و
ةيفاضإ ةينف تامولعم مدقت ةيهيجوتلا ئدابملا هذه ريودت ةداعإل ةبسانم ةطخ دادعإ نأشب تاهيجوتو   
ةداعإ نأشب ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنمللةيهيجوتلا ئدابملا نم  ٢-٣-٨ءزجلا  يف هبي صوأ امل ًاقفو نفسلا  
  .نفسلا ريودت

نأش ب ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا نأ كرتشملا لماعلا قيرفلا ظحال نأ دعب  ٣-٣
ًاقيثوًاطابترا طبترت نفسلا ريودتةداعإ ةطخ ريوطت  ملادونبب   ةيلودلا ةي رحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئداب 

نثأ رابتعالا يفاهذخأ ىلع قيرفلا قفتإ ،اهيف عسوتلا ىلع لمعتو دنبلا اذ   يف ةطبترملا تالوادملا ءا 
  .لامعألا لودج
جهنم ةيلودلا لمعلاةمظنم ةنامأ لثمم حرتقا ILO/IMO/BC.WG.1/3/1 ةقيثولا ضرع ءانثأ  ٤-٣ ةي  
 ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةلصلا تاذ ةيهيجوتلا ئدابملل ةيلوألاةسارد ل لقبطت

ام حارتقا مت و" ةيهيجوتلا ئدابملا"ـب ةقيثولا هذه يف اه يلإ راشي يتلاو نفسلا ديرخت نأشب لزاب ةيقافتاو
  :يلي

نراقم ليلحت ءارجإبقيرفلا مايق  - ١ لل  فد ةيهيجوتلا ئدابملل ثالثلا تاعومجم   
ةيهيجوتلا ئدابملا نمرثكأ وأ ناتعومجم اهل تقرطت يتلاتاعوضوملا و اياضقلاديدحت    ؛ 
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ددحت ةفوفصمل ةقيثو دادعإب هالعأةمهملا ذيفنت ةيناكمإ   - ٢ تاذ تاعوضوملا و اياضقلا 
ل ينمز لودج ساسأ ىلعةيهيجوتلا ئدابملااهيطغت يتلا ةلصلا  يأل عجارملا ريفوتو نفسلا ديرخت ةيلمع  

؛ةيهيجوتلا ئدابملل ثالثلا تاعوم    ا نم
ثالث وأ نيتعوم   - ٣  رثكأ وأ عجرم نيعم عوضوم وأ ةنيعم ةيضقل دوجو لاح يف

مدع نم دكأتلا فد   ةقدب ةلصلا تاذ عجارملا ضارعتسا بجي ذئدنع ،ةيهيجوتلا ئدابملا نم تاعومجم
  ؛ضومغوأ لخادت يأ دوجو 

عضو يف رظنلا قيرفلا ىلعف ،ضومغ وأ لخادت وأ تاوجف ةيأ ديدحت لاح يف   - ٤
  .ةلكشملا هذه ةجلاعمل تايصوت

قفاوILO\IMO/BC.WG.1/3/1ةقيثو لايف ةدراولا تاحارتقالا ةشقانم ءانثأ   ٥-٣ لماعلا قيرفلا   
ًايئدبمكرتشملا جهنملا ىلع  حرتقملاةي  ةيلوألا ةساردلل ة  نم لكل ةيهيجوتلا ئدابملل  ةيرحبلا ةمظنملا  
نأشب لزاب ةيقافتاو ةيلودلا لمعلا ةمظنموةيلودلا نفسلا ديرخت  ا.  أب فارتعالا مت كلذ عمو ةسرامم    

علاقيرفلل ةيلاحلا ةرودلا لالخ اهنمءاهتنالا نكمي ال ودهجلاو تقو لا نم يفكي اممزلتستو ةدقعم  لما  
  .كرتشملا

يرفلا رظنراطإلا اذه يفو  ٦-٣ ماع ضارعتسا دادعإب ةدحتملا ةكلمملا حارتقا يف  كرتشملا لماعلا ق، 
هنم لك قيبطت تالايهيجوتلا ئدابملل  يساسألا ايئدبم ليلحت ميدقتو ة    .ومضمو ا

علاقيرفلا لوانت  ٧-٣ نيوكت ىلع قفتاو ةضافتساب عوضوملا اذه كرتشملا لما   يمسر ريغ لماع قيرف 
فد   يف ةحرتقملا ةيجهنملل ًاقفو ةيهيجوتلا ئدابملا نم ثالثلا تاعومجم لل ةيئدبملا ةساردلاءارجإ
ذخألا عمILO/IMO/BC.WG.1/3/1ةقيثولا  دبأ يتلا تاقيلعتلاو تاحرتقملا رابتعالا يف  ةكلمملا دفو اه ا 
ةرقفلا  يفاهيلإ ريشأوةدحتملا  علاقيرفلافلك كلذك  ،هالعأ  تايصوتلا ميدقتو يف رظنلاب كرتشملا لم ا 

ىتح اهذاختا قيرفلاىلع بجي يتلا تاوطخلا ديدحت كلذ يف امب امدق ي ضملل ةءافكب هتمهمب علطض ي 
هتايحالصلًاقفو ةيلاعفو  .  
علاقيرفلالزاب ةيقافتا لمع ةكبش لبقار ملادفو لااعد   ٨-٣ رابتعالا يف ذخأ ينأ ىلإ كرتشملا لم ا 
لزاب ةيقافتا لمع ةكبشو ةيلودلا رضخألا مالسلاةمظنم اهتمدق يتلا  ILO/IMO/BC.WG.1/7/3  ةقيثولا  

مدقو.لامعألا لودجنم دنبلا اذه ةشقانم دنع  رضخألا مالسلا ةمظنمو لزاب ةيقافتا لمع ةكبش ت   
هيأر ديؤيًاليلحت ةقيثولا هذه يف ةيلودلا عم ضراعت تةيلودلا ة يرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا نأب ا 
ملا هذًاقحال اهعضو مت يتلا تاداش رإلاو ئدابملاو لزاب ةيقافتا تابلطتم  يف ريشُأ  و.تابلطتءافولل
ةيلو ؤسم ديدحتو ةيافنك نفسلا نم لك فيرعتو قبسملا فيظنتلا عوضومىلإ صاخ هجو ب ةقيثولا

  .تايافنللةدلوم ةعانص اهفصوب نفسلا ءانب ةعانص 
بشو ةيلودلا رضخألا مالسلا ةمظنم نم لك رظن تاهجو ىلإقيرفلاراشأ   ٩-٣ ةيقافتا لمع ةك  

  .ILO/ IMO/BC.WG.1/7/3ةقيثولا يف لزاب 



UNEP/CHW/OEWG/4/5 

17 

لمع جئاتن   )ةيمسرلا ريغ لمعلا ةعومجم (يمسرلا ريغ لماعلا قيرفلا 
يمسرلا ريغ لماعلا قيرفلا لمع جئاتن ىقلت دعب كرتشملا لماعلا قيرفلا ماق   ١٠-٣

(ILO/IMO/BC.WG.1/WP.2)ب ،ةيريرحتلا تاليدعتلا نم ددع ءارجإ دعبو ماع لكشب ريرقتلا دام تعا 
  .هاندأ هيلإ راشملا وحنلا ىلع تاررقم ذختاو
ةمهملل ةيلوأ ةسارد ىرجأ دق يمسرلا ريغ لماعلا قيرفلا نأ ىلإ كرتشملا لماعلا قيرفلا راشأ   ١١-٣

يهو ،كرتشملا لماعلا قيرفلا تاصاصتخا نم٣ةطقنلا يف ةددحملا   :  
ةلماش ةيئدبم ةساردءارجإ" ةمظنملا و ةيلودلا لمعلا ةمظنملةلصلا تاذ ةيهيج وتلا ئدابملل( ... 
لزاب ةيقافتاو ةيلودلا ةيرحبلا ئدابملا  "ـبدعب  اميف اهيلإ راشي يتلانفسلا ديرخت نأشب  
جو ديدحت فد)..."ةيهيجوتلا  ضومغ هجوأ وأ لخادت وأ تاوجفةيأ  دو".  

  .لبقتسملا يف اهزيزعتوةيهيجوتلا ئدابملا ريوطت ىلع دعاسي فوس اذه نأ ب قيرفلا فرتعاو
ةلماشلا ةساردلا ءارجإ نأ كردأ دق  يمسرلا ريغ لماعلا قيرفلانأ كرتشملا لماعلا قيرفلا  ظحال  ١٢-٣
يف لمكتسي نأ رظتني الو لمعلا نم ديزملا ىلإ جاتحيو لمتحم ريبك عورشم ةباثمب يه  ةيهيجوتلا ئدابملل
علاقيرفلل عامتجا لوأ متو.كرتشملا لما  لكشيف ةيئدبملا لمعلاجئ اتن ريفوت    :  

ملا نمةعومجملك يف ةمدقملا تاعوضوملا نيب عمجي لودج   - ١ لكش يف ةيهيجوتلا ئداب   
حرتقملاةيجهنملا ىلع ءانب لودجلا اذه دادعإ مت دقو اذه) ٢ قحلملا(ةفوفصم  ةقيثولا يف ة   

ILO/IMO/BC.WG.1/3/1؛  
قئاثولا هذه نم لك فده دد حت ةدحتملا ةكلمملانم  ةمدقمةماع ةسارد ةدوسم   - ٢

  .)٣ قحلملا (اهنم لك يف روصقلا طاقنو تافالتخالا ضعب ىلإ ريشتو
نم ديفتست دق ةيهيجوتلا ئدابملا ن أب ًاضيأ فارتعالا مت هنأكرتشملا لماعلا قيرفلا ظحال   ١٣-٣
 قيرفلا عضوو. اهضعب عم نارتقالاب اهمادختسا ةيفيك حرش ىلع دعاسي دق يجيتارتسا ماع ضارعتسا

ربتعي ةيهيجوتلا ئدابملاذيفنت زيزعتل كرتشملا لمعلا تايلآ نأ رابتعالا يف   قيرفلاىلع يتلا دونبلا دح أ 
  .اهثحب كرتشملا لماعلا

علاقيرفلاراشأ   ١٤-٣ دبأيمسرلا ريغ لماعلا قيرفلانأ ىلإ كرتشملا لم ا  يف ةيلاتلا تاظحالملاى  ليبس    
  :مامألا ىلإ ًامدق يضملا

تاعوضوملا لودج ةفوفصم ةعجارمل ةجاحلا  - ١   ؛لومشلاو ةقدلا يخوتل) ٢ق حلملا( 
فيكو ةيهيجوتلا ئدابملا مهف ىلع دعاسي لصف لكل يعوضوم ليلحت دادعإ  - ٢ ل عافتت 
  ؛رركتتوأ لخادت توأ اهضعب عم 
دق ةماهلا بناوجلا ضعبب قلعتي اميف ةقيثو لك يف تاحلطصملا فالتخا ةيناكمإ   - ٣
همدختسي نأ لواحي يذلا ئراقلاكابرإىلإ يدؤت    ؛ا 
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دمعتم نوكي دقةيهيجوتلا ئدابملاضعب يف تاوجفلا دوجو   - ٤ لك نأ امب ًا  أدبم  
يتلا تاعوضوملا عم لماعتلل هدادعإ مت دقيهيجوت مظنم م   سكعي امم ةفلتخم تا تاصصختلا فالتخا  

  ؛نيفلتخملاةحلصملا باحصأو 
ةيهيجوتلا ئدابملا قسانت نيسحت نامضل ضوم غلاو لخادتلا نطاوم ديدحتل ةجاحلا  - ٥

  ؛تاوجف ةيأ ديدحتل قدأ ليلحت مزلي امك
ت نيسحت- ٦ دب نفسلا لمع لضفأ لكشب سكعتل تاعوضوملا لسلستبيتر  اهميمص تب ًاء 

يئاًارورم  لكشب اهريودت ةداعإ ىتحو اهمادختساب  .  
علاقيرفلاراشأ   ١٥-٣ لماعلا قيرفلا تاصاصتخا تابلط تمب ءافولا لجأ نم هنأ ىلإكرتشملا لم ا 

نأ يمسرلا ريغ لماعلا قيرفلاررق كرتشملا   .٣ و٢ نيقحلملايف ةماعلا تاصخلملا تادوسم جمد أدب ي 
ضارغأل تمض  يتلا قئاثولاهذه مييقت لوا حي مل يمسرلا ريغ لماعلا قيرفلانأ ىلإ ةراشإلا تدرو امك 

ىتحو اهليدعتل تاحرتقملا ميدقتو صوصنلا هذه ريوطتل ةيفاو ةسارد تادوسملا ةسارد مزليو. ةيمالعإ  
تحرتقا كلذ ىتأتي لي امب مايقلا ةعوم  يا:  

  ؛تارودلا نيب اميف ةلسارملا  - ١
،نامألانم ةدعاس مبو  - ٢ صصختم تالخدمريفوت ةرورضلا دنعو ،ة ةيفاضإ ة  نم ًاعوط  
  ؛ىرخألاةمتهملا فارطألا 

فاك تقوبكرتشملا لماعلاقيرفلل ةيلات لا تارودلا دقع لبق كلذ نم ءاهتنالا  - ٣  .  
ةرودلا يف ةبسان ملا ةقيثولا ميدقتو ةمهملا هذهقيسنت ب عالطضالاب ةدحتملا ةكلمملا دفو عوطت  ١٦-٣

لا نم ددع برعأو*كرتشملا لماعلاقيرفلل ةيلاتلا  ميدقتو نأشلا اذ دوفو   نواعتلل مهدادعتسا نع  
  .ةدعاسملا

نفسلا ديرخت نأشبةيهيجوتلا ئدابملاذيفنت زيزعت   - ٤    
ةيلودلاةيرحبلاةمظنملا ةنامأ لثمم مدق   ١-٤ ةقيثولا يف    ILO/IMO/BC.WG.1/4 نع تامولعم  

لا ةمظنمللةيهيجوتلا ئدابملاذيفنت زيزعتل ةنكمملا تايلآلا نأشب ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل تالوادم  ة يرحب 
 نفسلا ريودت ةداعإب ينعملا تارودلا نيب اميف لسارتل اقيرف نأ ركذ و.نفسلا ريودت ةداعإ نأشب ةيلودلا

ا  يف ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجلهتلكش يتلاو  ةنكمملا تايلآلا نم ةعومجم عضو دقنيسمخلاو ة يداحلارود  
 ةيرحبلاةمظنمل ل ةيهيجوتلا ئدابملا يف اهيلع صوصنملا ةيساسألا لمعلادونب ذيفنت زيزعتل ةبسانملاو 

                                                 
*  Mr. Roy Watkinson  

Hazardous Waste Policy Manager 
Environment-agency 
Rio House Aztec West 
Almondsbury Tel: + 4411454 284328 
Bristol B53244D Fax: + 44(0) 1454284302 
UK 
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اد يف و،ةيلودلا زرحملا مدقتلا ءوض يفو نيسمخلاو ةيناثلا رو ،هذه يف نفسلا ريودت ةداعإ نأش ب   ةرودلا
يف رظنت نأ ىلعةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل تقفاو  ةنجللا تقفاو ا مكةمداقلا ت ارودلا يف عوضوملا اذه 

 نمةبولطملا ت الخدملاو ةلوقعملا ةيئاهنلا ديعاوملاو تايولوألا ديدحتل ةيئدبم ةطخ عضوةرورض ىلع 
يف ةلص تاذ ةمهمك اهجاردإ مت كلذل  ةجيتنو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنمللةيعرفلا ناجللاو ناجللا 

  .ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل اهتلكش يتلا لسارتلا ةعومجمتاصاصتخا 
نم ةيزيلجنإلا ةخسنلا نأ ىلع نيكراشملاةيلودلا لمعلا ةمظنم لثمم علطأ   ٢-٤ ةحصلاو ةمالسلا  

ايكرتو ايسآ لودلةيهيجوت ئدابم :نفسلا كيكفتنأشب  هرادصإ مت دق  عيبلل عوبطمكا  هنأ ركذو ،   
يف جنلآ يف يمسر لفح ميقأ ةيدنهلا ةغللاب ةيلودلا لمعلا ةمظن مل ةيهيجوتلا ئدابملاعبط نم ءاهتنالا دنع 

ينهملا ةحصلاوةمالسلل يملاعلا مويلاعم نمازتيل  ٢٠٠٤ويام /رايأيف دنهلا  ذكنيت  متي هنأ نلعأ كل  
دنهلاو نيصلاو ش يدالغنب: نفسلا كيكفت ىلع لمعت يتلا لودلا لك يف لمع شرو دقعل طيطختلا

ىلع لمعلا شرو زكرت فوسو ،ايكرتو ناتسكابو و لزاب ةيقافتا نم لكلةيهيجوتلا ئدابملا  ةمظنملا  
ةمظنملاو لزاب ةيقافتا نم نيلثمم ةوعد متي فوس اذل ةيلودلا ةيرحبلا شرو يف ةكراشملل ةيلودل ا ةيرحبلا 
  .لمعلا

 ئدابملا ذيفنتنأ  ربتعتلزاب ةيقافتا يف فارطألا نأ نم مغرلاب هنأ لزاب ةيقافتا ةنامأ لثمم حرص   ٣-٤
امةددحملا لكايهلاو ططخلا نأ الإ ةيمهألا ةياغ يفرمأ  ةيهيجوتلا كلذك ،اهذيفنتو اهفصو نيعتيلاز     

بلطو تاردابملا هذه لثم نمضتي نأ بجي سرادتلا تاقلحولمعلا شرو ميظنت نأ ركذ  قيرفلا نم  
نأشلا اذي نأكرتشملا لما علا  ةبسانم تاحرتقم وأ تايصوت ةيأ مدق.  

رابتعالايف ثالثلا تانامألا لبق نم ةمدقملا تامولعملا ذخأدعب   ٤-٤ علاقيرفلاقف ت ا،  كرتشملا لم ا 
ألا ةياغ يف دعيةيهيجوتلا ئدابملا ذيفنت نأىلع  ةطبترملا ةيحصلاو ةينهملاو ةيئيبلا رطاخملا نم ليلقتلل ةيمه  

ريودت ةداعإ تآشنم يف ةئيبلا ةيامحو ةيرشبلا ةحصلا ةيامح نيسحتو ةمالسلا ريفوتو نفسلا ريودت ةداعإب 
  .نفسلا

علاقيرفلاىرجأ   ٥-٤ متو ةماعلا تاشقانملا نم ًاددع كرتشملا لما  زيزعتل ةيلمع تاحرتقم ةدعحرط    
ملاذيفنت ةيلودلا لمعلا ةمظنمل عباتلا لامعألا باحصأ لثمم علطأو ةيهيجوتلا ئداب  علاقيرفلا  كرتشملا لم ا 

لثميرحبلا لقنلا ةعانص اهتمدق يتلا تاردابملا نم ددعىلع  ئدابملا ذيفنتل ةيداشرإ ةقيثو عضو :  
دادعإو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنمللةيهيجوتلا  نفسلا نم ددعل ) ةيئيبلا تازاوجلا ("ءارضخلا تازاوجلا" 

نوكت دق يتلا ةر وطخلاةلمتحملا داوملا مئاوق ريضحت يف فينصتلا تايعمج عم ةلاعفلا ةكراشملاو ةديدجلا 
نفسلا باحصأ مايقليصافت نمضتي ريودت ةداعإل تباث دقع عضوو نفسلا نتم ىلع ةدوجوم  عيبب  

  .ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا دييأتمعدو ريودتلا ةداعإ تآشنمل مهنفس 
وكناترتنا –نيلقتسملا تالقانلا كالمل يلودلا داحتالل بقارم دفول لثمم زربأ   ٦-٤ ًاددع –  ئدابملا نم  

يغبني هنأ ىلإ راشأو ،ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا ذيفنتل اهؤاضعأ اهذختا يتلا ةقسنملا 
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ةيغب ةدعاسملاو نواعتلا نم ديزملا ريفوت بجيو ،يرحبلا لق نلا ةعانص نم دلوتملا مخزلا ىلع ظافحلا
  .ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملا ذيفنت ريسيتو عيجشت

تاردابملا ىلع لماعلا قيرفلايدنلوهلا دفولا علطا   ٧-٤ لثم ةيهيجوتلا ئدابملا ذيفنت زيزعتب ةقلعتملا   
ةمظنمل ل ةيهيجوتلا ئدابملاذيفنتل نفسلل ةكلاملا ت اكرشلل ةيدنلوهلا ةموكحلا اهتهجو يتلا ةوعدلا
  .ةيلودلا ةيرحبلا

تامظنملا نم لكل ريراقت ميدقتب نيديفتسملا عيمجو تاموكحلا موقت نأ بجيورنلا دفو حرتقا   ٨-٤
،  ،ثالثلا ذيفنت ءانثأ ا ءاضتقالا بسح  ءانثأ هنأ راشأ نأ دعب ةيهيجوتلا ئدابملااستكا مت ةربخ ةيأ نع  
ةياغ يف دعي  ةيهيجوتلا ئدابملاذيفنت نأ لعفلا دودر تحضوأ وجرملا فدهلا زارحإ يف مدقتلا ة عجارم
  .ةيمهألا

اهلعج يف لثمتت  ي هةيهيجوتلا ئدابملاذيفنت زيزعت لقرطلا لضفأ نأ د وفولا نم ددع حرتقا  ٩-٤
ىرخألا دوفولا تراشأ كلذ عمو.ةيمازلإ ىلإ  قرغتست دق ةيلمعلا هذه نأ   ىلإ ريشأو تقولا نم ريثك لا 

  .ىدملا ةريصق ةيلمعلاتاحارتقالاو تاءارجإلا ىلع مامتهالا زيكرت 
رظن ةهجو حضوت يتلاو ILO/IMO/BC.WG.1/7/2ةقيثولا  نفسلل يلودلا داحتالا لثمم مدق  ١٠-٤  
ىتأتت ىتح ديعبلاو طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع اهذاختا مزلي يتلا تاءارجإلا يفيرحبلا لقنلا عاطق   

لقنل ليلودلا داحتالا لثمم ددح اذكو مظنم يلمع لكشب نفسلا ريودت ةداعإل ةصاخلا تالكشملا ةجلاعم 
ًاددعيرحبلا نم   ىتحبناوجلا  نم نفسلا بحس لبق اهقيبطت نكمي يتلا ةمزلملا دعاوقلا قيبطت ىنستي    

 ئدابملانأ داحتالا لثمم حضوأ ىرخأ ةيحان نم و ريودتلا ةداعإو ليغشتلا نيب امةرتفلا يف ةمدخلا 
لايف اريبك اماهسإ مهسي دق يعوطلا لمعلا قاثيمو عاطقلل ةيهيجوتلا  ا اذه  .  

علاقيرفلاماق نأ دعب   ١١-٤ ةماعلا ةسلجلا يف تي دبأيتلا تاقيلعتلاو تاحرتقملا ةساردب كرتشملا لم ا 
علاقيرفلاقفاو    :يلي ام ىلع لما 

طاقن نع ةرفوتم تامولعم ةيأ نع نلعت نأ ىل إنفسلا ديرختب موقت يتلا لودلا ةوعد   - ١
  ؛نفسلا ديرخت تاعوضومب ةصتخملا تاهجلاب ةصاخلا لاصتالا

تامولع ملاريفوتل تنرتنإلا ىلع مادختسالا لهس عقوم ةماقإب ةمظنم لك مايق نامض   - ٢
؛ايجوتلا ئدابملاوتنرتنإلا ىلع نيتمظنمل نيعقومل نيناونع ىلإ ةفاضإ نفسلا ديرختب ةصاخلا   ةصاخلا ةيه  

ةمظنم لك موقت نأ  - ٣ يتلا لمعلا تاغل ىلإ  ةيهيجوتلا ئدابملاةمجرت ةيناكمإ ةساردب  
  ؛نفسلا ديرخت يف ةيساسألا لودلا اهمدختست

ثالثلا تامظنملل تامولعملا ميدقتلةحلصملا باحصأعيمجو تاموكحلا ةوعد   - ٤  ، 
، ذيفنت ءانثأ تبستكا ةربخ ةيأ نع ءاضتقالا بسح   ؛ةيهيجوتلا ئدابملا 

٥ -   ، ةكرتشملا ينقتلا نواعتلا ةطشنأ لالخ نم ًاضيأ ةيهيجوتلا ئدابملا ذيفنت زيزعت ةرورض
لامعألا لودج نم٥دنبلا راطإ يف تشقون ةيضق يهو   .  
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كرتشملاينقتلانواعتلا تاطاشن   - ٥    
ةقيثولا ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاةنامأ لثمم مدق   ١-٥  ILO/IMO/BC.WG.1/5 نع تامولعملا مدقت يتلا  

يتلا وأ اهل ططخملا ءاوس ةيلودلاةيرحبلاةمظنملل ينفلا نواعتلا تاطاشن  يف اهنيمضت يف دعب تبي مل    
ةمالسلا تايوتسمو ةئيبلا نيسحت يف ةيمانلا لودلا ةدعاسمل كلذو لماكتملا ينفلا نواعتلل ةمظنملا جمانرب 

و نفسلا ريودت ةداعإ تايلمعيف زيزعت ىلإ فد شنلا نأىلإ  ريشأ   ةيهيجوتلا ئدابملا مادختسا يتلا تاطا
يتآلا مضت نفسلا ريودت ةداعإ نأشب ةيلودلاةيرحبلا ةمظنملل  :  

ةداعإ عوضومب ةيساسألا ريودتلا ةداعإ لود يف تاطلسلا يعو عفرل لمع شرو دقع   - ١
  ؛ةلصلا تاذ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملاذيفنتبو نفسلا ةلكيه 

لابقتسا قفارمريفوت نع ىودجلا تاسارد لثم ةينفلا ةدعاسملاو ةروشملا ريفوت   - ٢ ىلع  
؛ريودتلا ةداعإل ةصصخملا نكامألانمةبرقم     

دعاوقلاو نيناوقلا دادعإل ريودتلا ةداعإ لود يف ةيرحبلا تاطلسلل ةدعاسملا ميدقت   - ٣
  .اهيف مكحتلاو ريودتلا ةداعإل ةمداقلا نفسلا لوبقب ةصاخلاةينطولا 

علاقيرفلا ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاةنامأ لثمم علطأ   ٢-٥ ةسماخلا ةرودلا يف هنأ ىلع كرتشملا لم ا 
يف اهدقع عمزملا ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنمللةعباتلا ينفلا نواعتلا ةنجلل ةمداقلا نيسمخلاو   هينوي/ناريزح 

سردت فوس ٢٠٠٥   ، ةمظنملا جمانرب يف نفسلا ريودت ةد اعإ عوضوم نيمضت ةيناكمإاهنيب نم ًارومأ
يف رظنلاو٢٠٠٧ - ٢٠٠٦لماكتملا ينفلا نواعتلل  يتلا نفسلا ريودت ةداعإل يلود قودنص ةماقإ حارتقا    

ا ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل لبق نم أدبملا ثيح نم اهيلع ةقفاوملا تمت    .نيسمخلاو ةيناثلارود يف
علاقيرفلا غالبإ مت  ٣-٥ ينواعتلا راطإلا ةسارد دنع-ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل نأ بكرتشملا لم ا    
يف تائيهلا نيب اميفينفلا نفسلا ريودت ةداعإ لاجم  نيسمخلاو ةيداحلا ا     ميظنت متي نأ تقفاو -رود يف  

دقو ثالثلا تامظنملا نيب اميف نواعتلاب نفسلا ريودت ةداعإ نع تاودنو ةينطو و ةيميلقإ لمعلا شرو
دراوملا دشح ضرغب نفسلا ريودتل يملاعلا جمانربلا ريوطتل ةجاحلا ىلع ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل تقفاو 
ةلصلا تاذةيهيجوتلا ئدابملاقيبطت زيزعتل   .  

علاقيرفلاةيلودلا لمعلا ةمظنم ةنامأ ت غلبأ  ٤-٥ عورشم ءاشنإب اكادب اهبتكم ةردابمب كرتشملا لما   
ايكيرمأ ارالود نويلم١،٣يلاوحب (يئامنإلا ةدحتملا ممأل اجمانرب هلومي  و نمآلا نفسلا كيكفتل)  ميلسلا  

نب يف ةموكحلل ةعباتلا فيظوتلاو لمعلا ةرازو عم نواعتلاب كلذوًايئيب يف جمانربلا رقم نأ عمو .شيدالغ   
يف عورشملا أدب دقو ٢٠٠٤ هينوي/ناريزحيف اكاد يف تدقع يلوألا لمعلا ةشرو نأ الإ جنوكاتيش   

  .٢٠٠٤ربمفون /يناثلا نيرشتيف نيينفلا نيراشتسملا ريبك لوص و روف لمعلا
علاقيرفلا غالبإ مت امك  ٥-٥ يف ةيلودلا لمعلا ةمظنمل يميلقإلا هبش بتكملا نأ بكرتشملا لم ا 

ئدابملا ىلع يحاونلا فلتخم يف نيلماعلاو ءاردملا بيردتل تابيتك ريضحتب موقي دنهلا يف يهلدوين 
زاب ةيقافتالةيهيجوتلا ةيمنتلل ةيدنكلا ةلاكولا هلومت يذلا عورشملا اذه دعيو ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ل  
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تايافنلا ةرادإل ربكأ ةيقافتال )يكيرمأ رالود ٧٠ ٠٠٠(يلاوحب هتفلكت ردقت اريغص اءزج ةيلودلا   
دنهلاو ادنك نم لك يف ةئيبلايترازو نيب تمربأ  .  

دق هدالب نأ ادنكل بقارملا دفولالثمم ركذ   ٦-٥ عباتلا يميلقإلا بتكملا يلو ؤسم عم ءاقل تدقع 
زيزعتو تاردقلا ءانبل جمانرب ةشقانمل ٢٠٠٥رياني /يناثلا نوناكيف يهلد يف ةيلودلا لمعلا ةمظنمل   

بيردتلل داوم دادعإ ىلع تقفاو دق ادنك نأو نفسلا كيكفت ةعانص لاجم يف ًايئيب ةميلسلا تاسايسلا 
تارجوج ةيالو هتماقأيذلا يعامتجالاهاف رلاو بيردتلا دهعم اهمدختسي فوس ادنك لثمم فاضأو .   

يدنك رالود ٢٠٠ ٠٠٠صصخ دق هنأ    .ةيئيبلا ةيسسؤملا ةيوقتلا عورشم تاطاشنب عالطضالل 
مت دق هنأ ًاضيأكرتشملا لماعلا قيرفلا غالبإب ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةنامأ ت ماق  ٧-٥ ةدع دادعإ  

ةئيبلا قفرمو يئامنإلا ةدحتملا ممأل اجمانرب بتاكمو يلودلا كنبلا عم اهتشقانم تمتو تاعورشم قئاثو 
ةيكيرمألا لمعلا ةرادإ وةيلودلا ةيمنتلل  ةيجيورنلا ةلاكولا لثم ةحناملا ةيئانثلا تاهجلا عم كلذكةيملاعلا 

يف لزاب ةيقافتاوةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاعم نواعتلل اهدادعتسا نع ةيلودلا لمعلا ةمظنم تبرعأو  ذيفنت    
تاحرتقم ميدقتب ثالثلا تامظنملا مايق ايازمو ةيمهأ ىلإ تراشأو ركذلا ةفلاس ةطشنألا نم يأ 

  .ةكرتشم تاعورشمل
علاقيرفلاذخأ نأ دع ب  ٨-٥ ينفلا نواعتلا تاطاشن نع ةمدقملا تامولعملا رابتعالايف كرتشملا لما    
الثلا تامظنملا ايتلا نفسلا كيكفتب صاخلا كرتشملا  علطضت لك ةيصوت ررق اهذيفنت ىونت وأ العف ث  

  :يلاتلاب موقت نأبةمظنم 
ألا نيتمظنملا نم لكل ةوعدلاهيجوت  - ١ يتلا تاودنلاو لمعلا شرويف ةكراشملل نييرخ    

  ؛امهنم لك اهمظنت
لكل ةيهيجوتلا ئدابملانع تامولعملا ميدقت نع اءزج هذه ةطشنألا جمانرب نيمضت   - ٢  

  .نييرخألا نيتمظنملا نم
علاقيرفلاقفاو   ٩-٥ عيمجو تاموكحلا ةوعد ىلع ًاضيأ كرتشملا لما  ميدقت ىلع ةحلصملا باحصأ   

هذه عضو ضرغب ةلص تاذ ةعمزم وأ ةمئاق ةردابم ةيأ وأ ةبرجت ةيأ نع ثالثلا تامظنملل تامولعملا 
ينفلا نواعتلل تامظنملا جماربيف رابتعالا يف تاطاشنلا ةلبقملا   .  

  يميلقإلا/يلودلا جمانربلا
 ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاتانامأ نع ةباينلاب  ILO/IMO/BC.WG.1/5/1 ةقيثولا ضرع دنع  ١٠-٥

يميلقإ /يلود جمانرب عضو ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةنامأ لثمم حرتقإلزاب ةيقافتاو ةيلودلا لمعلا ةمظنمو 
دونب ذيفنت لاجم يف ةيمانلا لودلا تايناكمإو تاردق زيزعتو ةيمنت ليومتل دراوملا دشحل ئدابملا  

لا ةمظنمللةيهيجوتلا حارتقا متو نفسلا ديرخت نأشب لزاب ةيقافتاو ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ةيلودلا ة يرحب 
  :يلي امب جمانربلا اذه موقي نأ

؛ةينفلا ةدعاسملل جاتحت يتلا تالا  - ١    ا ديدحت
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  ؛تاجايتحالا كلتةيبلتل قرطلا لضفأ ريدقت   - ٢
؛ةبولطملا ةينفلاتاطاشنلا ديدحت  - ٣    
  ؛مزاللا ليومتلاىلع لوصحلا   - ٤
فوثالثلا تامظنملا نيب ةفلتخملا تاطاشنلا ذيفنت عيزوت  - ٥ لك صاصتخا تالا    اق

  ؛اهنم ةدحاو
  .تاطاشنلا هذهل ميلسلا ذيفنتلا ةبقارم  - ٦

 ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنم موقت نأبةيلودلا لمعلا ةمظنم ةنامأ لثمم حرتقا   ١١-٥
جمانربلا اذه ةماقإل كرتشملا ليومتلا ةيناكمإ ةساردب ىرخألا ةينعملا فارطألا نم يأ وأ لزاب ةيقافتاو 

علاقيرفلاىلع بجوتي جمانربلا اذه ةماقإ روفو  نم ددع ىلع ةقفاوملاو هتساردب موق ينأ كرتشملا لم ا 
  .دراوملا دشحل ةليدبلا قرطلا

لاقيرفلاقفاو   ١٢-٥ ةقيثو يف ةروكذملا تاحرتقملا ىلع مامتهاب هعالطا دعب كرتشملا لم اع 
ILO/IMO/BC.WG.1/5/1 نواعت جمانرب عضو عوضومل قمعأ ةسارد ىلع ثالثلا تامظنملا ثح ىلع  

  .نفسلا ديرختل يلود ينف
دوفولا نم ددع دييأتب- ةدحتملا ةكلمملا تحضوأ  ١٣-٥ هيف رظنلل جاتحي ليومتلا عوضوم نأ -    
،صخي اميف عسوأ لك شب ةنكمملا ليومتلا دراوم عيمجًالوأ  ، ، دشح تاطاشنو ىرخألا تايولوألا ًايناث  

ةمظنم لك ا  علطضت نأ بجي يتلا تاردقلا ءانبو دراوملا.  

  نفسلا ريودت ةداعإ قودنص
هتمدق يتلاوILO/IMO/BC.WG.1/INF/3ةقيثولا تضرع   ١٤-٥ ةمظنم ا  ةيلودلا رضخألا مالسلا   

ةئيبلل قيدصلا نفسلا كيكفتل يلود قودنص ثادحتسال ةمظنملا هب تضوف يذلا ريرقتلا نع تامولعم 
ئيب ميلسلا ديرختلا ليومت فد  ساسأ ىلع نفسلا باحصأ نم تامهاسملا عمج لالخ نم ًايهتماقإو  

  .ثولملا ميرغتأدبم 
عيمج نأ ىلإ  ILO/IMO/BC.WG.1/INF/3ةقيثولا ةسارد ءانثأ كرتشملا لماعلا قيرفلا  لصوت  ١٥-٥

أ ةساردبةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملامايق ىلع بصنت نأ بجي دوهجلا  اهيلع تقفاو يتلا تاحرتقملل عسو   
ةداعإل يلود قودنص ةماقإل كلذو نيسمخلاو ةيناثلا ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل ةرود ءانثأ أدبملا ثيح نم 

ّايئيبةميلسلا ةرادإلا زيزعتل نفسلا ريودت ودت ةداعإل  عباتلا ينفلا نواعتلا تاطاشن لالخ نم نفسلا ري  
ةيلودلاةيرحبلاةمظنملل   .  

مالسلا ةمظنم هتمدق يذلا ريرقتلا ةمدقم يف ةمدختسملا ةغللا ىلع تاضارتعالا نم مغرلاب   ١٦-٥
ربتعي نأ نكمي قودنصلا اذه ءاشنإب حارتقالا نأ دوفولا نم ددع برعأ دقف ةيلودلا رضخألا  دحأ 
دفو لثمم حضوأ راطإلا اذه يفو اهليومت ةيلآو اهلمع تابيترت سردت نأ بجي يتلا ةنك مملا لئادبلا
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ديفي لوقعم جهنم ىلإ لصوتلل لمعت نأ بجي ةينعملا فارطألا لك نأ ةيلودلا لمعلا ةمظنم يف نيلماعلا 
  .مهتحصو نيلماعلا نمأ

  ىرخأ تاعوضوم  -٦
يثولاةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاةنامأ لثمم مدق   ١-٦ ةنجل ءارآ ضرعت يتلا ILO/IMO/BC.WG.1/7ةق    

عباسلا ةيقافتالا فارطأ رمتؤم يف ةساردلا لحم تاحرتقملا صوصخب نيسمخلاو ةيناثلا ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح 
لمحت يتلا لودلا ةيلوؤسم نأشب ةرقفلل اقفو لزاب ةيقافتا قيبطت يف اهمالعأنفسلا   ةنجل ةقيثو نم ٦   

  .)MEPG 52/3/7 (٥٢/٣/٧ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح 
علاقيرفلاقفاو   ٢-٦ ةلصحم رابتعالا يف ذخأ نأ دعب - كرتشملا لما  مل عباسلاعامتجالا  رمتؤ  
رهظ امك عوضوملا اذه ىلع فارطألا ال هنأ ىلع - ٧/٢٦رارقلل ةجابيدلل  ةريخألا لبق ةرقفلايف    

  .ربكأ لكشب دنتسملا اذهثحب ةلصاوم قيرفلل ةجاح 
نع تامولعمILO/IMO/BC.WG.1/7/1ةقيثولا يف ش يدالغنب تمدق  ٣-٦ ريودت ةداعإ تاطاشن    
ًايروحمًارود بعلت تاطاشنلا هذه نأ ةصاخ -ش يدالغنب يف نفسلا يداصتقالاو يعامتجالا عاطقلا يف    

عيمج موقي نأ ةيمهأ ىلع تدكأ امك - دالبلا يف داجيإل ةبسانملا تاءارجإلا ذاختا ب ةحلصملا باحصأ 
علاقيرفلاش يدالغنب تثح كلذك نفسلا ريودت ةداعإ تالكشمل ةلاعفو ةنزاوتمو ةيعقاو لولح لم ا 

ًاديجًاميظنت مظنملاو لاعفلا ينفلا نواعتلا زيزعت ىلع كرتشملا بيردتلاو ةيتحتلا ةينبلا نيسحت فد    
ريودتلا ةداعإ تآشنميف لمعلا تاسرامم لضفأ قيبطتو  .  
نبل مهريدقت نعILO/IMO/BC.WG.1/7/1ةقيث ولا ىلع اقيلعت دوفولا نم ددع برعأ  ٤-٦ ش يدالغ 

ةقيثولا يف نمضي نأ نكمي ناك تامولعملا نم ديزملا نأ ىلع ديكأتلا مت دقو ةمدقملا تامولعملا ىلع 
يئيبلا ءادألا نيسحتو لامعلا ةمالسوةحص ةيام حلتاردابم ةيأ نأشب ًاديدحتو  نفسلا ديرختقفارمل   .  

علاقيرفلاعضو   ٥-٦ قفاوو رابتعالا  يفILO/IMO/BC.WG.1/7/1ةقيثولا يف تامولعملا كرت شملا لما   
  :يلاتلا ىلع

ةلاعفو ةنزاوتمو ةيعقاو لولحب جورخلا ىلإ ةحرتقم ةيميظنت تاءارجإ ةيأ فد   - ١  نأ
  ؛نفسلا كيكفت ةمادتسالةجاحلا نابسحلا يف ذخأت تقولا سفن يفو نفسلا ريودت ةداعإ تالكشمل 

ةبس انم تامولعم ةيأ ثالثلا تامظنمللميدقتلاب ىرخألا نفسلا دي رخت لود ةيصوت  - ٢
  .نفسلا ديرخت ةطشنأ نع ةرفوتم
ةقيثولا يف لزاب ةيقافتا لمع ةكبش اهتمدق يتلا تامولعملا كرتشملا لماعلا قيرفلا لجس   ٦-٦

ILO/IMO/BC.WG.1/7/4يتلا ةينوناقلا تاعوضوملا نم ددع لحل تايصوتلاو تاظحالملا تنمضت    
ةلئسأ ىلع لزاب ةيقافتا لمع ةكبش در كلذ يف امب نفسلا كيكفت نأشب لزاب ةيقافتا ذيفنتب ةطبترملا 

رارقلا يف ١ةرقفلا يف درو امك نفسلا كيكفتب ةصاخلا ةينوناقلا يحاونلا نع تاعوضومو  ةرودلل  ٢/٤ 
  .ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ةيناثلا
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ناسنإلا قوقح ةنجلل صاخلا ررقملا ونايبإ اوكويشيكوأ ديس لا ةملك عيزوت مت هتبغرىلع ءانب و  ٧-٦
ىلع نفسلا ديرخت نع ،ةدحتملا ممألل ةعباتلا نفسلا ديرخت نأشب كرتشملا لماعلا قيرفلا يف نيكراشملا  
عبارلاقفرملارظن أ( لااذهل     .)ريرقت 

علاقيرفلالمع جمانرب   - ٧   كرتشملا لما 
علاقيرفلا داعأ  ١-٧   :ةيلاتلا تاعوضوملا ناهذألا ىلإكرتشملا لم ا 

ا ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل ةقفاوم   - ١ ليكشت ىلع نيسمخلاو ةيداحلارود يف لماع قيرف  
اضيأ اهتقفاومو نفسلا ديرخت نأشب لزاب ةيقافتاو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنملكرتشم   

ةقيثولاقفرم يف درو امك هتايحالص ىلع  ILO/IMO/BC.WG.1/6/1 ؛  
ءاشنإ ىلع قفاو دق ٧/٢٥هررقم بجومبو عباسلا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم نأ   - ٢  ،

ىلع ةيريرحتلا تاليدعتلا ضعب فارطألا رمتؤم ىرجأ امك . هتاصاصتخا ىلعو كرتشم لماع قيرف
تددح يتلاو ،نيسمخلاو ةيناثلا ا  رود يف ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل ا  قفرم يف رقأ يتلا تاصاصتخالا  

  ؛ILO/IMO/BC.WG.1/6/1ةقيثولا 
حلا هتروديف ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةرادإ سلجم ةقفاوم  - ٣ ىلع نيتئاملا دعب نيعستلاو ةيدا  

  .كرتشملماع قيرف ليكشت 
ةقيثولل هضرع دنع - لزاب ةيقافتا ةنامأ لثمم اعد  ٢-٧  ILO/IMO/BC.WG.1/6يتلا نمضتت    
دصأيتلا رومألا ضعب نع تامولعم هرارق فارطألل عباسلا رمتؤملا ا    لماعلا قيرفلا  -٧/٢٥أشب ر
اعد صوصخلا هجو ىلعو . هتايحالص نمض ةجردملا دونبلا ضعب ىلع ةوالع اهسردينأ ىلإ كرتش ملا

نأ ىلإ كرتشملا لماعلا قيرفلافارطألا رمتؤم    :يلاتلاب موقي 
ذلا داشرإلا ميدقتليلمع جهنم حارتقا  - ١ تامظنملا هسردت ي  ةرادإلا زيزعتل ثالثلا  

  ؛نفسلا كيكفتل ًايئيبةميلسلا 
يف ةنيفسلا اهملع لمحتيتلا ةلودلا ةيلوؤسم ةشقانم  - ٢ ةميلسلا ةرادإلا قيبطت   دنع ًايئيب  

  ؛اهكيكفت
  .اهكيكفت عمزملا نفسلا نع ريراقتلا ميدقتل ماظن عضو ةسارد  - ٣

شقان هلمع جمانرب نأشب عباسلاهعامتجا يف فارطألا رمتؤم ةوعد ةسارد دنع   ٣-٧ علاقيرفلا  لم ا 
شاقنلا طاقن ضرعن يلي اميفو نيبقارملاو دوفولا ةيبلغأ اهيف كراش ةضيفتسم ةشقانم ةوعدلا كرتشملا 

  :ةيساسألا
نأ دوفولا نم ددع ىأترا  - ١ فارطألا رمتؤم اعد يتلا ةثالثلا ةيفاضإلا لمعلا دونب  قيرفلا  

نمض اهرابتعا نكمياهتساردل كرتشملا لماعلا  علاقيرفلاىلع بجوتي اذل قيرفلا تاصاصتخا   لم ا 
  ؛اهسرادت كرتشملا
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نكمت ي يك تاحيضوتلاو تامولعملا نم ديزملل ةجاحلا نع ىرخأ دوفو تبرعأ  - ٢
علاقيرفلا ؛ةيلعافو ةءافكب دونبلا هذهيف رظنلا نم كرتشملا لما     

يف رظنلابةيساسألا ثالثلا تامظنملا موقت نأ دوفولا ضعب تحرتقا  - ٣ نأشب تابلط ةيأ    
علاقيرفلللبقملا لمعلا جمانرب  نم ددع ربتعا اميفو دونبلا هذه ةشقانم لبق اهيلع ةقفاوملاو كرتشملا لما   

علاقيرفلالمع ليطعت اهنع جتني اهل رربم ال ًادويق ضرفي اذه لمعلا راسم نأ ىرخألا دوفولا  لم ا 
  ؛كرتشملا

ىدملا ةريصق لولحلا داجيإ ىلع زيكرتلا متي نأ ىر خألا دوفولا نم ةعومجم تحرتقا  - ٤
؛مدقتلا زارحإ ليبسيف ةيلمعلا تاءارجإلاو    

ةنيفسلا لمحت يتلا لودلل ةلمتحملا راودألا نع ةماع تاشقانم ترج  - ٥ لودو اهملع  
ميدقت مظن ةماقإ ةيناكمإ نأشب تاشقانم ىلع ةوالع نفسلا ديرخت لاجميف ريودتلا ةداعإ لودو ءانيملا   

ربكأ م ككرتشملا لم اعلا قيرفلا موقي نأمزلي هنأ ىلع ةقفاوملا تمتو اهديرخت عمزملا نفسلا نع ريراقت 
  .ةضافتسا رثكأ تاشقانم كانه نوكت ىتح ةبوتكملا تاحرتقملاو تادنتسملا نم

علاقيرفلاقفاو   ٤-٧ ًالوزنو مداقلا لمعلا جمانرب عضويف ريكفتلا دنع - كرتشملا لما  ارتقا ىلع  ح  
يف ةيلاتلا تاعوضوملا نيمضت ىلع- ةدحتملا ةكلمملا ا لامعأ لودج  لماعلا قيرفلل ةيناثلا ةرودل  
  :كرتشملا

  ؛نفسلا ديرخت نأشب كرتشملا لماعلا قيرفلا لمعتايولوأ ديدحتو ةلماشلا فادهألا   - ١
؛ملع نعةقبسملا ةقفاوملاو ايئيب ةميلسلا ةرادإلا لثم ةيسيئرلا ميهافملا  - ٢    
ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاو ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا ززعتيتلا ةيلمعلا جهانملا  - ٣ ديرخت لاجم  يف   

  ؛نفسلا
يتلا لودلا اهبعلت نأ نكمييتلا راودألا  - ٤ نفسلا لمحت   ةداعإ لودو ءانيملا لودو اهملع  

ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاو ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا لاجميف ريودتلا ديرخت لاجم  يف    ؛نفسلا 
  ؛اهديرخت عمزملا نفسلا نع غالبإلاماظن تابلطتم   - ٥
  ؛قيبطتلل ةلباقلا مكحتلا ةيلآل ةيساسألا ئدابملا  - ٦
؛نفسلل مادتسملا ديرختلا تايلمعيف كلذ رودو اهريضحتو نفسلل قبسملا فيظنتلا  - ٧    
  ؛يلخادلا ماظنلادامتعا   - ٨
يف وأ ربلا ىلع نفسلانع يلختلا  - ٩ ئناوملا    ؛ 

يمازلإلاريودتلا ةداعإ ةطخلةلمت حملاو ايازملا  - ١٠  .  



UNEP/CHW/OEWG/4/5 

27 

ةيلودلا رضخألا مالسلاةمظنمو لزاب لمع ةكبشو ةدحتملا ةكلمملا نم لك تاملك نيمضت مت   ٥-٧  
ملايف عبارلا قفر    .ريرقتلا اذهل 

  مداقلا عامتجالا ناكموخيرات 
علاقيرفلاقفاو   ٦-٧  يصوينأ مداقلا عامتج الا دقعناكمو خيرات ةشقانم دنع كرتشملا لم ا 
يناثلا عامتجالا ارسيوسب فينجيف لزاب ةيقافتا ةفاضتساب علاقيرفلل    يف ءاوس هدقع عمزملا كرتشملا لما 

يف وأ٢٠٠٥ربمسيد /لوألا نوناك قعل هليضفت نع ىدنلوهلا دفولا نلعأو٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك   د  
  .٢٠٠٥ربوتكأ /لوألا نيرشت يفةيلاتلا ةرودلا 

علاقيرفلاةدحتملا ةكلمملا دفو عل بأ  ٧-٧ ةيلاملا ة دعاسملا مدقت فوسةكلمملا ةموكح نأ كرتشملا لم ا 
  .يناثلا عامتجالا ميظنتل

  ريرقتلا دامتعا  - ٨
علاقيرفلا دمتعا  ١-٨ ىلوألا هترودريرقت كرتشملا لم ا  ذهيفدراولا وحنلا ىلع   لاه    .ةقيثو 
ا ىلإو نيسمخلاو ةثلاثلا اةيرحبلا ةئ يبلا ةيامح ةنجلىل إريرقتلا اذه مدق ي  ٢-٨  لماعلا قيرفل رود يف
لزاب ةيقافتال ةيوضعلا حوتفم هترود يف ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةرادإ سلجمىلإ كلذكو ةعبارلا هترود يف    
  ).٢٩٢( نيتئاملا دعب نيعستلاو ةيناثلا
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  لوألا قفرملا
  يمسرلا ريغ لماعلا قيرفلالمع ةجيتن 

 تايصوتلا  )طاشنلا( لم علا جمانرب عوضوملا
ةثلاثلا ةرودلا ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل 

  )٢٠٠٥ هيلوي/زومت( نيسمخلاو
ريرقتو ةلسارملا ةنجل ريرقت يف رظنلا 

  .تاسلجلا نيب املماعلا قيرفلا 
ةجيتن ةسارد نيب كرتشملا لماعلا قيرفلا  

ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنم 
  لزاب ةيقافتاو ةيلودلا
نم لك لمع ةجيتن يف رظنلا عامتجالا  
ةعبارلا ةرودلا و فارطألارمتؤ مل عباسلا
ةيقافتال ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل  
  لزاب

تاجايتحالا ريوطت ىلع قافتالا 
  ةيرابجإلا

حاونلاذيفنت ةسارد ةيرابجإلا ي  لثم ( 
، صإ ةطخ ،ةبقارملا ،حسملا تاداهشلا راد
  )غالبالا ماظن

يف اهعضو بجييتلا دونبلا ديدحت   
 لبقتسملا

 - ربمفون/يناثلا نيرشت (٢٤عامتج ا
  )٢٠٠٥ربمسيد /لوألا نوناك

ةئيبلا ةيامح ةنجل عامتجا ةجيتن ةسارد 
ذاختاو نيسمخلاو ثلاثلا ةيرحبلا 

 ةبسانملا تاءارجإلا

  ةيرابجإلا تاجايتحالا
ةقيثولا يفلوألا قفرملاعجار (   

ILO/IMO/BC.WG 1/2)  

ةيرحبلا ةمظنملا 
 ةيلودلا

ةيامح ةنجل ل نيسمخلاو عبارلا عامتجالا
) ٢٠٠٦سرام /راذآ(ةيرحبلا ةئيبلا 

عبارلا عامتجالا ةجيت نلامعأ ةعباتم 
  نيرشعلاو

ةعباتلا ةيعرفلا ناجللا ةكراشم ديدحت 
  ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل
 بسانملا يرابجإلا ماظنلل رثكأ حيقنت

تابلطتملل لمتحملا ريوطتلا دعي   
نفسلا ريودت ةداع إل ةيرابجإلا

ةياغ ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا يف  
ىلع بجي اذل ةيمهألا يف  

ا مب موقت نأ ثالثلا تامظنملا
  :يلي

نامضل لامعألاب عالطضالا 
اذ   يباجيإلا مخزلا ديلوت

  .نأشلا
 يتلا ةلصلا تاذ تارارقلا ذخأ

يف ةمظنم لك ا   ردصأ
  .رابتعالا

تامولعملل ديجلا لدابتلا نامض 
  .ثالثلا تامظنملا نيب

نكمي يتلا تاعوضوملا ديدحت  
اهتساردب موقت نأ ةمظنم لكل 

  اهيف ةربخ نم اهل امل
لمعل ينمزلا لودجلا ليهست  

ةثالثلا تامظنملا نم لك 
ىلع لوصحلا نامضل 

ميدقتو ةبسانملا تاجرخملا 
لحم تاعوضوملا نع ريراقتلا  
كلذ لاثم( ةشقانملا نوكي دق  
عامتجا دقع نسحتسملانم   
حوتفم لماعلا قيرفلا  ةرود
ةيقافتال ةعباتلا ةسماخلا ةيوضعلا  
عامتجادقع لبق لزاب ةنجل    

عبارلا ةير حبلا ةئيبلا ةيامح
  )نيسمخلاو
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حوتفم لماعلا قيرفل ل ةعبارلا ةرودلا لزاب ةيقافتا 
لزاب ةيقافتالةيوضعلا    
  )٢٠٠٥ هيلوي/زومت(

لماعلا قيرفلا تاعامتجا ةجيتن ةسارد 
و ةيلودلا لمعلا ةمظنملكرتشملا ةمظن ملا 
  .لزاب ةيقافتاو ةيلودلا ةيرحبلا

نع رداصلا  ٢٦-٧رارقلا ةعباتم 
فارطألا رمتؤ ملعباسلا عامتجالا 

 يحاونلاب ةطبترملا رصانعلا اصوصخ
نفسلا كيكفتب ةينفلاو ةينوناقلاو ةيلمعلا 

نفسلا كيكفتليلمع جهنمب جورخلل  .  
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 تايصوتلا )طاشنلا( لمعلا جمانرب  عوضوملا

حوتفم لماعلا قيرف لل ةسماخلا ةرودلا
لزاب ةيقافتالةيوضعلا    
)٢٠٠٦(  

 رمتؤمل عباسلا عامتجالالمع ةجيتن ةسارد 
حوتفم لماعلا قيرفل ل ةعبارلا ةرودلاو فارطألا
لزاب ةيقافتالةيوضعلا  .  

نيب كرتشملا لماعلا قيرفلا لمع ةجيتن ةسارد 
ةيلودلا ةيرحبلا ةمظن ملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنم
  لزاب ةيقافتاو
لمع ةجيتنيف رظنلا عامتجا  ةنجل  ةئيبلا ةيامح    
. نيسمخلاو عبارلاو نيسمخلاو ثلاثلا ةيرحبلا

ىلع بسانملا لكشلاب ا   احرتقم ضرعو
لولحب جورخلل فارطألا رمتؤ مل نماثلا عامتجالا
يتلا لمعلا رابتعالايف ذخألا عم ةيرابجإ ةينوناق   
ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا نم لك هب تعلطضا  

ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةكرتشملا لمعلا ةعومجمو 
 .لزاب ةيقافتاو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو

 

 نماثلا فارطألا رمتؤمو لزاب ةيقافتا
)٢٠٠٦(  
لمع ةجيتن يف رظنلا نيب كرتشملا لماعلا قيرفلا  

ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنمو ةيلودلا لمعلا ةمظنم 
  .لزاب ةيقافتاو

لماعلا قيرفل ل ةسماخلا ةرودلاتاحرتقم ةسارد 
مزاللا ذاختاوةيوضعلا حوتفم  . 

 

لمعلا ةمظنم 
 ةيلودلا
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ثلاثلا ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل عامتجا 
  )٢٠٠٥ هيلوي(نيسمخلاو 

نجل ريرقتيف رظنلا قيرفلا ريرقتو ةلسارملا ة  
  .تاسلجلا نيباميف لماعلا 

نم لك لمع ةجيتنيف رظنلا عامتجالا  عباسلا   
لماعلا قيرفل ل ةعبارلا ةرودلاوف ارطأللرمتؤمل 

لزاب ةيقافتالةيوضعلا حوتفم    
كرتشملا لماعلا قيرفلا لامعأ ةجيتن ةسارد 

ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظن مل
  لزاب ةيقافتاو
ةضيرعلا طوطخلا ريوطتو لمعلا يف رارمتسالا  

ًالماكتم اءزج حبصيلغالبإللماظنل  نم    
 ةيرابجإلا تاجايتحالا

نفسلا نع غالبإلاماظن   
 اهريودت ةداعإ عمزملا

ةمظنملا 
ةيرحبلا 

 ةيلودلا

نيسمخلاو ةعبارلا ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل 
  )٢٠٠٦سرام /راذآ(
ريراقتلا ميدقت ماظن ريوطتو لمعلايف رارمتسالا   

 ثالثلا تامظنملا ىلع بجي
  :يلي امب موقت نأ
تارارقلا رابتعالا يف ذخأت  

نع ةرداصلا ةلصلا تاذ 
  .ىرخألا تامظنملا

 نم ةدافتسالانامض 
مظن نم ةاقتسملا براجتلا 

اهعبتت يتلا ةفلتخملا  غالبإلا
ةياعر تحت ةفلتخملا مظنلا 

 ءارجإدنع كلذو تامظنملا 
  غالبإلا ماظن ريوطت ةيلمع
نأ رابتعالا يف عضولا  

ديدجلا ماظنلا تاجايتحا 
بجي نفسلا ريودت ةداع إل

ةصاخلا اهئدابم عضت نأ ا 
ةربخلا نم ةدافتسالا عم 
ميدقت مظن نم ةاقتسملا 

  .ةفلتخملا ريراقتلا
ماظنلا نأبدكأتلا   يلمع 

ةئيبلا ىمحيو هقيبطت نكمي 
لثمي الو ناسنإلا ةحصو 

كلذك اليقث ايرادإ ائبع  
ةصاخلا تافصلا بساني 

يلودلايرحبلا لقنلاب   
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  تايصوتلا  )طاشنلا( لمعلا جمانرب   عوضوملا

 ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ةعبارلا ةرودلا  لزاب ةيقافتا  
  )٢٠٠٥ هيلوي/زومت( لزاب ةيقافتال

نيب ةكرتشملا لمعلا ةعومجم ةجيتن ةسارد 
ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنم 

  لزاب ةيقافتاو
 حوتفم لماعلا قيرفلل ةسماخلا ةرودلا

  )٢٠٠٦( لزاب ةيقافتالةيوضعلا 
عباسلا عامتجالالمع ةجيتن ةسارد   رمتؤمل 

 ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلاو فارطألا
  لزاب ةيقافتال ةعباتلا ةعبارلا

نيب كرتشملا لماعلا قيرفلا لامعأ ةجيتن ةسارد 
ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنم 

  لزاب ةيقافتاو
ةئيبلا ةيامح ةنجل يعامتج المع ةجيتن ةسارد 

و نيسمخلاوثلاثلا ةيرحبلا   نيسمخلا وعبارلا 
ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ةنجل ىلإ لمعلا ةجيتن ميدقت 

نأشلا اذ .  

نأنم دكأتلا عضو دق ماظنلا    
مكحتلا ةيلمع لهست ةقيرطب 

 يف ةيرابجإ دونب ةيأ قيبطتو
موقت يتلا نفسلا ريودت ةداعإ  
 ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا
  .اهعضوب
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ةمظنم   

لمعلا 
  ةيلودلا

    

ةمظنملا 
ةيرحبلا 

  ةيلودلا

ةئيبلا ةيامح ةنجل ل نيسمخلاو ثلاثلا عامتجالا
  )٢٠٠٥ هيلوي/زومت(ةيرحبلا 

ريرقتيف رظنلا ريرقتو ةلسارملا ةنجل   لماعلا قيرفلا  
  .تاسلجلا نيب ام

نيب كرتشمل ا لماعلا قيرفلا تاعامتجاةجيتن ةسارد 
ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنم 

  لزاب ةيقافتاو
نوكت دق يتلا ةرطخلا داوملل" ةدحاو ةمئاق"عضو   

نيقحلملا لحم ةمئاقلا هذه لحتو ةنيفسلا نتم ىلع 
ةصاخلا ٣و ١ ةيرحبلا ةمظنملل ةيهيجوتلا ئدابملاب  
  ةيلودلا
  لمعلا ةلصاوم

" ةدحاولا ةمئاقلا"
دق يتلا ةرطخلا داوملل  
  ةنيفسلا نتم ىلع نوكت

ةئيبلا ةيامح ةنجل ل نيسمخلاو عبارلا عامتجالا  
  )٢٠٠٦ سرام/راذآ(ةيرحبلا 

رابتعالا يف ذخألا عم" ةدحاولا ةمئاقلا" مامتإ   
ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا نم لك تاقيلع ت

 ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلاو ةعبارلزاب ةيقافتال 
  .ةسماخلا لزاب ةيقافتال ةعباتلا

تامظنملا دكأتت نأ بجي 
نم لك ةربخ نأ ثالثلا 

ةيرحبلا ةمظنملا و لزاب ةيقافتا
ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ةيلودلا  
لمعلايف اهنيمضت مت دق  .  
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      لزاب ةيقافتا

  
 ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ةعبارلا ةرودلا

  )٢٠٠٥ه يلوي/زومت( لزاب ةيقافتال
 نيب كرتشملا لماعلا قيرفلا لامعأةجيتن ةسارد 

ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنم 
  لزاب ةيقافتاو

ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ةسماخلا ةرودلا 
  )٢٠٠٦( لزاب ةيقافتال

 رمتؤمل عباسلاعامتجالا لامعأ ةجيتن ةسارد 
حوتفم لماعلا قيرف لل ةعبارلا ةرودلاو فارطألا
لزاب ةيقافتالةيوضعلا    

عامتجا لمعةجيتن ةسارد كرتشمل ا لماعلا قيرفلا  
ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنم نيب 

  لزاب ةيقافتاو
لمع ةجيتنيف رظنلا عامتجا  نم لك  ةيامح ةن جل  
جلو نيسمخلاوثلاثلا ةيرحبلا ةئيبلا ةئيبلا ةيامح ةن  
  .نيسمخلا وعبارلا ةيرحبلا

" ةدحاولا ةمئاقلا" عورشم ىلع تاقيلعتلا ميدقت 
ةئيبلا ةيامح ةنجل اهعضت يتلا ةرطخلا داوملل  
  ةيرحبلا

  

 تايصوتلا )تاطاشنلا( لمعلا جمانرب عوضوملا

   ةيلودلا لمعلا ةمظنم

وأ ربلا ىلع نفسلا ذبن"  
ئناوملايف  " 

ةيقافتا 
 لزاب

 ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ةعبارلا ةرودلا
 لزاب ةيقافتال
  )٢٠٠٥ هيلوي/زومت(
كرتشملا لماعلا قيرفلا ت اعامتجا ةجيتن ةسارد

ةيرحبلا ةمظن ملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنمنيب 
  .لزاب ةيقافتاو ةيلودلا

نم فرط يأ اهمدقي تامولعم ةيأ ةسارد  
نأشلا اذ  لزاب ةيقافتا  
يف وأ ربلا ىلع نفسلاذبنعوضوم ةسارد    

 .ةبسانملا تاءارجإلا ذاختال ئناوملا

تامظنملا دكأتت نأ بجي 
عوضوم نأثالثلا نيهكت    
ئناوملا يف وأ ربلا ىلع نفسلا  

ةمزلم ةيلود همظنت فوس 
كلذ ناك اذإ ،انوناق 

  .امئالم
تاموكحلا ثح بجي 

تامولعملا مدقت نأ ةدعتسملا 
حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ 

نفسلا ذبننأش ب ةيوضعلا  
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ةمظنملا  
ةيرحبلا 

 ةيلودلا

ةئيبل ا ةيامح ةنجلل نيسمخلاو ثلاثلا عامتجالا
  )٢٠٠٥ه يلوي/زومت(ةيرحبلا 

رمتؤ مل عباسلاعامتجالا لمع ةجيتن ةسارد 
 ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلاوفارطألا 

  لزاب ةيقافتال
نيب كرتشملا لماعلا قيرفلا لمع ةجيتن ةسارد 

ةيلودلا ةيرحبلا ةمظن ملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنم
 .لزاب ةيقافتاو

الوزن ئناوملا يف وأ ربلا ىلع  
فارطألا رمتؤم رارق ىلع 

  .٢٧-٧مقر 
ةيا مح ةنجل وعدت نأ بجي

سل   ا ةيرحبلا ةئيبلا
فارطألا لودلل يراشتسالا 

ماعل ندنل ةيقافتا يف  ١٩٧٢ 
فوس ٢٧ةسلجلا دقعت (  

نيرشت  ٢٨-٢٤دقعت 
) ٢٠٠٥ربوتكأ /لوألا

ةينوناقلا ةنجللا ىلع ةوالع 
ةيلودلا ةيرحبلاةمظنمل ل  

ةروشملا ميدقتو ةساردل 
ربلا ىلع نفسلا ذبنصوصخب   

ساسأ ىلع ئناوملا يف وأ  
ةقيثولا يف دراولا ليلحتلا  

ILO/IMO/BC WG 1/2/2 
ةلاعف لولحب جورخلل كلذو  
  ةلكشملا هذهل

ةقيثولا ميدقت بجي 
ILO/IMO/BC WG 1/2/2 

حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ 
ةعبارلاةيوضعلا    

ندنل ةيقافتال فارطألا ةوعد 
ندنل ةيقافتا قيبطت ةساردل 

ةيلخادلا مههايميف  .  
ةمظنم  

لمعلا 
 ةيلودلا

  

ئدابملا قيبطت زيزعت 
ديرخت نأشب ةيهيجوتلا 

 نفسلا

لودجل عبارلا دنبلاب ةصاخلا ةعوم   ا تالوادم عجار
 لامعألا

 

لودجل سماخلا دنبلاب ةصاخلا ةعوم  ينقتلا نواعتلا  ا تالوادم عجار
 لامعألا
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يناثلاقفرملا    
لاةمظنمللةيهيجوتلا ئدابملا ثحب    لزاب ةيقافتاو ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ةيلودلاةيرحب  

  ةمدقم
  يلاوتلا ىلع لزاب ةيقافتاو ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ةيلودلاةيرحب لا ةمظنملانم لكب ةطونملا راودألا 

  اهفادهأو ةنامأ لكل ةدنسملا راودألا نع ةرصتخم ةملك
ةماعلاةيهيجوتلا ئدابملاىلع ةماع ةرظن     

ديرخت نع ةيهيجوت ئدابملزاب ةيقافتاو ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنمل  انم لك تردصأ  
ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا و ةيلودلا لمعلا ةمظنمل كرتشملالماعلا قيرفلل ةدنسملا ماهملا نمض نمو . نفسلا

ديدحت فد ةيهيجوتل ا ئدابملا نمةثلاثلا ةعومجملل ةلماش ةيلوأ ةعجارم ءارجإ ىلوتت نأ لزاب ةيقافتاو  
نم عون قلخ نع ةيئدبملا ةعجارملا ةيلمع ضخمتت نأ رظتنملا نمو ضومغ وأ لخادت وأ ةلمتحم تاوجف  ،
ذيفنت زيزعت ا  ريكفتلا مامأ ليبسلا ةحاتإو كرتشملا مهافتلا  ئدابملا أش نم نوكي ةيلآ داجيإ يف كرتشملا

  .نفسلا ديرختب ةصاخلا ةماعلاةيهيجوتلا 
نم اهريغب اهطبر متي مل ةلقتسم ا ةيهيجوتلا ئدابملا  هذه مستتو    .نآلا ىتحةيهيجوتلا ئدابملا أب

  :ةيهيجوتلا ئدابملانيب ةلمتحملا فالتخالا طاقنل جذامن يلي اميفو 
  نفسلا ريودت ةداعإ نأشبةيلودلا ةيرحبلا ةمظنمل ل ةيهيجوتلا ئدابملا  -فل أ

  فدهتسملا عاطقلا
نفسلا ريودت ةداعإتايلمع نم نيديفتسملا لك  .  

  ىوتحملا
ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا تررقأ نيرشعلاو ثلاثلا اهعامتجا يف نفسلا ريودت ةداعإ نأشب ةيهيجوت ئدابم  

دقو . ٢٠٠٣ربمسيد /لوألا نوناكو ربمفون/يناثلا نيرشتنيب ام ةرتفلا يف ارتلجنإب ندنل يف دقع يذلا 
يف امب نفسلا ريودت ةداعإ ةيلمع نم نيديفتسملا لكل ةروش ملاو حصنلا ميدقتلةيهيجوتلا ئدابملا ت عضو
لودلاو نفسلل ةكلاملا لودلاو ةحالملا تادعمل ةدروملا نادلب لاو نفسلا ءانب ىلع نومئاقلا نوريدملا كلذ
ىلإ ريودتلا ةداعإ لودو اهمالعأ نفسلا لمحتيتلا تاموكح تامظنم بناج   لثم ةيراجت تائيه و ةيلود 
  .ريودتلا ةداعإ قطانمو حالصإلا تاكرشو نفسلا كالم
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  :كلذ يف امب ريودتلا ةداعإ ةيلمع لحارم ةفاك لمشت ةيلمع تاءارجإةيهيجوتلا ئدابملا  حرتقتو
ةرطخلا داوملا مادختسا ليلقت ىلإ دمعت يتلا ةصاخ ةديدجلا تادعملاو نفسلا ميمصت  •

 ؛ةرطخلا داوملا نم صلختلاو ريودتلا ةداعإ ةيلمع ليهست ىلإ ةفاضإلاب تافلخملا ديلوتو

ةئيبللقيدصلا(رضخألا رفسلا زاوج دادعإ  •  ؛ةلماعلاو ةديدجلا نفسلل)  

ةداعإل ةطخ عضو كلذ يف امب اهريودت ةداعإل ةنيفسلا دادعإو ريودت ةداعإ ةأشنم رايتخا •  
 ؛نفسلا ريودت

ةلودو أشن ملا ةلودو ةكلاملا ةلودلا كلذ يف امب نييلوألا نيديفتسملل ةدنسملا راودألا ديدحت •
 .يرحبلا لقنلا ةعانصو ةيلودلا لمعلا ةمظنمو لزاب ةيقافتاو ريودتلا ةداعإ

  ضومغلاو هباشتلا هجوأو تاوجفلا 
راطخالاب ةقلعتملا لزاب ةيقافتا ئدابم ىلإ٢ - ٥ - ٩مسقلا ريشي  • ةيباتكلا ةقفاوملاو    

ع يف ئدابملا هذه لثم نيمضت ةيفيكل ضرعتي ملمسقلانأ الإ ةقبسملا  ريودت ةداعإ ةيلم  
 ؛ةيهيجوتلا ئدابملايف اهليصفت ءاج يتلا ةنيفسلا 

هنيعمتاداشرإ ةيأ درت مل هنأ الإ ريودتلا ةداعإ ةأشنم رايتخاب ةصاخ تاداشرإ دجوت •   
 ؛نفسلا ريودت ةأشنمل ايئيب ةميلسلا ةرادإلا نمضت

 .تايلوؤسملا مظعمب ةدروتسملا ةلودلا وأ ةنيفسلا كيكفت ةلود علطضت •

ةينقتلاةيهيجوتلا ئدابملا: لزاب ةيقافتا  - ءاب   نفسلل يئزجلاوىلكلا كيكفتلل ايئيب ة ميلسلا ةرادإلل  

  فدهتسملا عاطقلا
  .نفسلا كيكفتل تآشنم ةماقإ يف بغرت وأ كلمت يتلا لودلا
  ىوتحملا

رقأ ٢٠٠٢ربمسيد /لوألا نوناكيف  يف د قع يذلا لزاب ةيقافتا يف فارطألارمتؤ مل سداسلاعامتجالا ، 
ةينقتةيهيجوت ئدابمليلد ارسيوسب فينج  تايصوتو تامولعم ىلع ةيهيجوتلا ئدابملا هذه لمتشتو  . 

ةميلسلا ةرادإلا قيقحتل ا   ةأشنم يف ايئيب مايقلا بجي يتلا تاسرامملاو تايلمعلاو تاءارجإلا نأشب
يلي اميف ةصاخ تاداشرإ صوصخلا هجو ىلع ءاجدقو. نفسلا كيكفت  :  

 اهدوجو لمتحي يتلاتاثولملا ديدحتو اهنم صلختلل اديهمت نفسلا نع ءانغت سالا ةيلمع •
؛ا   رست عنم ةيفيكو

اهئانبو نفسلا كيكفت تآشنم ميمصت يف اهعابتا بجي يتلا ىلضفلا تاسرامملا •  
 ؛اهليغشتو
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يف ايئيب ةميلسلا ةرادإلا قيقحت ةيفيكو نفسلا كيكفتل ايئيب ةميلسلا ةرادإلا ئدابم  •
نفسلاكيكفت تآشنم  . 

  ضومغلاو هباشتلا هجوأو تاوجفلا
 ؛ةنيفسلا رهظ يلع ةرطخلا داوملا ضيفخت ةيفيك نع تاداشرإ ةيأ درت مل •

 .ةئيبلا اياضقل لوألا ماقملا يفةيهيجوتلا ئدابملا ضرعتت  •

 ىلع ةيجيردت تارييغت لاخدإ حرتقتو" ةيجذومنلا ةأشنملا"موهفم ميدقت ىلإ ةيهيجوتلا ئدابملا دمع ت
ىلثملا تاسرامملا ىلإ اآشنملا  قلا تآشنملا ىلع بعصيس هنأ الإ.اسرامم رييغتل ةمئاقلا ت نأ ايلاح ةمئا  

  .لبقتسملا يف وأ رضاحلا تقولا يف ءاوس ايعقاو اقيبطت" ءاوتحالاو قطانم "لثم ميهافم قبطت 

لودل ل ةيهيجوت ئدابم :نفسلا كيكفت دنع ةحصلاو ةمالسلا تاداشرإ: ةيلودلا لمعلا ةمظنم  -ميج 
  ايكرتو ةيويسآلا

  فدهتسملا عاطقلا
لاثملا ليبس ىلع نفسلا كيكفت تايلمعب نوموقي نمل ةينهملاو ةيحصلا ةمالسلا ريفوت ىلع نومئاقلا 

  .ةينعملا تاطلسلاو لامعلاو نفسلا كيكفت وفظوم
  ىوتحملا

لا ةمظنم نعةرداصلاةيهيجوتلا ئدابملا رارقإ مت  ٢٠٠٣ربوتكأ /لوألا نيرشتيف   يف ةيلودلا لمع 
نم ةراتخم ةعومجم يف نفسلا كيكفت لاجم يف ةحصلاو ةمالسلا ءاربخل ميلاقألا نيب يثالثلا عامتجالا 

يف ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةرادإ سلجم هدمتعأو دنليات يف كوكنا بب دقع يذلاو ايكرتو ةيويسآلا لودلا
  :يلي اميف ماهسإلل ليلدلا اذه دعأو. ٢٠٠٤ماع سرام /راذآ

ةحصلا ءوسو لمعلا تاباصإ نم صلختلاو ةينهملا رطاخملا نم نفسلا كيكفت لامع ةيا مح •
 .ةافولا تالاحو ثداوحلاو ضارمألاو

يف ماهسإلا ىلإ ةفاضإلاب كلذ ليهستو ةينهملا ةحصلاو ةمالسلل لضفأ ةرادإ قيبطت يف ةدعاسملا  •
 .هب ةقلعتملا وأ لمعلا ناكم لخاد ةيحصلا اياضقلا

ةيهيجوتلائدابملاحرتق تو لامعلاو لمعلا باحصأ قوقحو ةماعلا تايلو ؤسملا ددحي ينطو راطإ عضو  
ةصاخ تايصوت  ةيهيجوتلا ئدابملامدق تكلذ ىلإ ةفاضإ ،نفسلا كيكفتب قلعتي اميف شيتفتلا تاهجو 

لام علل ةيئامحلاو ةيئاقولا تاءارجإلاو ةرطخلا داوملا ةرادإ كلذ يف امب نفسلا كيكفتل ةنمآلا تايلمعلاب
  .تاراهملا ةدايزو بيردتلل جمانرب دقعب تاحارتقا ةيهيجوتلا ئدابملاب درو امك رطاخملا نم مهتيامحل

ةرطخلا تاسرامملا يف ايجيردت تانيسحت لاخدإ ليهست هنأش نم اجهنم لامعلل ةيلودلا ةمظنملا جهتنتو 
  :يلي امقيرط نع اهقيقحت نكمي يتلاو ئطاوشلا ىلع ةيسارلا نفسلا كيكفتب ةصاخلا 
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 .ةنيفسلا نتم ىلع ةدوجوملا ةرطخلا داوملا حضوي فشك دوجو نم دكأتلا •

 تازاغلا قالطإو ريهطتلا تايلمعب مايقلا •

 .نمآلا ريجفتلل طيطختلا •

 ريودتلا ةداعإ •

 تافلخملل ةنمآلا ةرادإلا •

  ضومغلاو هباشتلا هجوأو تاوجفلا
نم نيديفتسملل تايلو ؤسملاوقوقحلا ديدحتب موقي ايموق اراطإ  ةيهيجوتلا ئدابملاحرتق ت •

 سم ركذتلفغأا أ الإ نفسلا كيكفت تآشنم  .ةنيفسلا كلام تايلوؤ 

رفسلا زاوجو نفسلا كيكفت ةداهش لثم ميهافم ىلإ ةنيفسلا كيكفتل يجذومنلا لودجلا ريشي  •
قلعتي اميف ريودتلا ةداعإ ةأشنمو ةنيفسلا كلام نيب نواعتلا ةقالع لوانتي مل هنإ الإ رضخألا 

 .تابلطتملا هذه ءافيتسا نم دكأتلاب

ىلإ طقف ريشي امنإةنيفسلا كيكفت قطانم لزعو ةنيفسلا كيكفتل حرتقملا يجذومنلا لودجلا  •  
 .ئطاوشلا ىلع ةماقملا تآشنملا
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  ثلاثلا قفرملا
نأشب لزاب ةيقافتاو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملانيب ةنراقم   

  )٢(نفسلا ديرخت

                                                 
  .هب تامولعملا لامكتسالو ةقدلا نم دكأتلل كلذو ريوطتلا نم ديزم ديق قفرملا اذه  )٢(
ةيقافتا "و" ةيلودلا لمعلا ةمظنم"و" ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا"ناونع تحت ةدمعألا يف ةروكذملا ماقرألا ريشت   )٣(
   .بيترتلا ىلع ةمظنم لكل ةيهيجوتلا ئدابملا يف ءازجألاو تارقفلا ماقرأ ىلإ" لزاب

  )٣(ةماع ماكحأ ١
  لزاب ةيقافتا  ةيلودلا لمعلا ةمظنم   ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا  عوضوملا/ةيضقلا  
  ٤-٢  ٢ -١  ٢ - ١  هقاطن/قيبطتلا  ١-١
  ٤-٣؛ ٢-٢  ٢  ١  ةيفلخ/ةعانصلا تافص/ةمدقم  ٢-١
تاحلطصملاب ةمئاق /تافيرعتلا  ٣-١

  اهيناعمو
  أ قحلملا ١٥-١٠. ص  ٣

  أ قحلملا      تاراصتخالا  ٤-١
؛ ٩٥.ص/٨  ١٤٦-١٤١. ص    عجارملاب ةمئاق/عجارملا  ٥-١

  ج قحلملا
ةصاخلا ريياعملاو ةيلاحلا تاسرامملا   ٦-١

  نفسلا ديرختب
    ٢- ٤- ٣ 

  ٦-٤-٢و

ىرخألا تاهجلاوةحلصملا باحصأهبعلي يذلا رودلا  ٢   
  لزاب ةيقافتا  ةيلودلا لمعلا ةمظنم  ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا  عوضوملا/ ةيضقلا  
      ٢ - ٩  ملعلا ةلود رود  ١-٢
      ٣ - ٩   ءانيملا ةلود رود  ٢-٢
      ٤ - ٩  ريودتلا ةداعإ ةلود رود  ٣-٢
    ٢-٣؛ ١-٣    ةصتخملا ةلودلا ةزهجأ رود  ٤-٢
    ٣-٣    لامعلا ىلع شيتفتلا ةزهجأ تابجاو  ٥-٢
    ٩ -٣؛ ٤- ٣  ٩ -٩  لمعلا باحصأ تايلوؤسم  ٦-٢
    ٦-٣ ؛٥-٣    مهقوقحو لامعلا تابجاو  ٧-٢
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  لزاب ةيقافتا  ةيلودلا لمعلا ةمظنم  ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا  عوضوملا/ ةيضقلا  
    ٩-٣؛ ٨-٣    مهقوقحو نيلواقملا تايلوؤسم  ٨-٢
  ١٧-١٤.ص\٣- ٢      ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا  ٩-٢
  ١ - ٣    ٥-٩  لزاب ةيقافتا  ١٠-٢
  ١٤ .ص/٣-٢    ٦-٩  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رود  ١١-٢
  ١٨- ١٧.ص/٣-٢    ٧-٩  ةيلودلا لمعلا ةمظنم  ١٢-٢
لوكوتورب١٩٧٢/١٩٩٦ندنل ةيقافتا   ١٣-٢    ٨-٩      
  ١٩-١٨. ص/٣-٢    ٩-٩  يحالملا لقنلا ةعانص رود  ١٤-٢
        نفسلا ريودت ةداعإ ةعانص رود  ١٥-٢

 اهؤانبو نفسلا ميمصت ٣
  لزاب ةيقافتا  ةيلودلا لمعلا ةمظنم   ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا  عوضوملا/ ةيضقلا  
نفسلا ءانب يف ةرطخلا داوملا ليلقت   ١-٣

ىندألا دحلل ا    .ادعمو ةديدجلا
١-٦      

ةيلمع ليهستل ا   ٢-٣  ادعمو نفسلا ميمصت
داوملا نم صلختلاو اهريودت ةداعإ 

  ةرطخلا ا

٢-٦      

قحلم ٣-٦؛ ٥  )يئيبلا(رضخألا زاو جلادادعإ   ٣-٣  ١-٥- ٣ -٢  ٣    

 اهتنايصو نفسلا ليغشت ٤

  لزاب ةيقافتا  ةيلودلا لمعلا ةمظنم   ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا  عوضوملا/ ةيضقلا  
    ١-٥ -٣-٢  ٣قحلم ، ١-٧؛ ٥  )يئيبلا(رضخألا زاو جلادادعإ   ١-٤
نفسلا ءانب يف ةرطخلا داوملا ةيندت  ٢-٤  

ىندألا دحلل ا    ادعمو ةديدجلا
      ٢-٧؛ ٤-٦

دحلا ىلإ تافلخملا ديلوت ةيندت  ٣ -٤  
  ىندألا

      ٣ -٧؛ ٥ -١- ٦؛ ٥-٦

 نفسلا ريودت ةداعإل دادعإلا ٥
ةيلودلاةيرحبلا ةمظنملا  عوضوملا/ةيضقلا     لزاب ةيقافتا  ةيلودلا لمعلا ةمظنم    
    ٥ -٣ -٢  ١ -٨  ريودتلا ةداعإ ةأشنم رايتخا  ١- ٥
  ٣١-٣٠ص /١ -٤-٣    ٢ -٨ -٩ةنيفسلا ريودت ةداعإ عيب دقع   ٢- ٥
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ةيلودلاةيرحبلا ةمظنملا  عوضوملا/ةيضقلا     لزاب ةيقافتا  ةيلودلا لمعلا ةمظنم    
  اهئارشو

ةداعإ ةأشنمل ةنيفسلا ميلست   ٣ -٥
  ريودتلا

٢-٨      

  ؛ ٢ -٣ -٨   ريودتلا ةداعإ ةطخ  ٤ -٥
ةئيبلا ةيامح ةنجل 
 ٤١٩دنتسم ةيرحبلا 

 -٤؛ ١-٥-٣-٢
  ؛١-١ -٧؛ ٣
  ؛٣ -١-٧ 
  ؛٤-١- ٧ -
  ؛٩-١- ٧ 
 ٢ -٧  

  

عنمل ريودتلا ةداعإل ةنيفسلا دادعإ   ٦-٥
  ثولتلا عوقو

  ؛١- ٣ -٨
 ٣-٣-٨  

  ٢-٥؛ ١-٤  ٥ -٣ -٧؛ ٢ -٧

ريودتلا ةداعإل ةنيفسلا دادعإ   ٧-٥
  ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا ةيامحلل

  ؛١-٣-٨
٤-٣-٨  

  ؛ ٥.-٣-٢
٢-.٢-٧  

  ٢-٥؛ ١-٤

 نفسلا ديرخت تايلمع يف ةينهملا ةحصلاو ةمالسلا  ٦
  لزاب ةيقافتا  ةيلودلا لمعلا ةمظنم   ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا  عوضوملا/ ةيضقلا  
يف نفسلا ديرخت تايلمعب مايقلا   ١ -٦

  ةبقاعتم ةلسلس لكش
  ١-٤؛ ٤ -٣  ٢-٧؛ ١-٧  

  ٤-٣      ريودتلا ةداعإو صلختلا  ٢-٦
سايقو اهمييقتو رطاخملا ديدحت   ٣-٦

  اهل ضرعتلا ىدم
  ٤-٤؛ ٢-٤  ٣-٧؛ ٤-٤  ١ -٤ -٤؛ ٢-٤

    ٤-٧؛ ٣-٤    رطاخملا مييقت ةعجارم  ٤-٦
  ٤-٤  ٨؛ ٥-٧؛ ٤-٤    ةيئاقولا ةيئامحلا تاءارجإلا  ٥-٦
    ٣-٧؛ ٤-٢    ةينهملا رطاخملا  ٦-٦
دوجولا ةلمتحم ةرطخلا داوملا   ٧-٦

  )ماع لكشب(
  ؛١مقر قحلم 
  ٢مقر قحلم 

  ٩؛ ٢-٢-٧؛ ٢-٣-٢
درج ةمئاق  عبارلا قحلملا
  ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا

٢-٤  

نداعملا نم صلختلا تايلمع   ٨-٦
نسألا ءاملا ودوقولاو تويزلاو 

داومو تاناهدلاو ةروباصلا ءامو 
تابكرم و سوتسبسألاو نيطبتلا

رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث 
تافلخملا يراجم نم اهريغو 

  ١-٤؛ ٢ -٤    
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  ىرخألاةيواميكلا داوملاو 
ةحصلاو ةمالسلا ةرادإ ماظن   ٩-٦

  ةينهملا
  ٤    

ليجستلاو ريراقتلا عفر ماظن   ١٠-٦
وأ تاباصإ عوقوب راطخإلاو 
ةحصلا ءوسو ةينهم ضارمأ 

  .ثداوح عوقوو

  ٥-٤  ٥  

    ٦    ةينهملا ةحصلا تامدخ  ١١-٦
ةئيامحلاو ةيئاقولا تاءارجإلا   ١٢-٦

؛لوخدلاو جورخلا بيلاسأ : لثم
عالدنا ةلاح يف بورهلا قرطو 

رطخ يأل ضرعتلا وأ قئارح 
ةفصرألاو قرطلاو ؛رخ آ

؛نكامألا نم اهريغو ضاوحألاو 
؛ناكملا تازيهجت بناج ىلإ 

؛ملالسلاو تالاقسلا و
ةياقولل ةعبتملا ةيئاقولا تاءارجإلا و

؛داوم وأ صاخشأ طوقس نم 
قئارحلا نم ة ياقولا تاءارجإو
م ادختساو ؛اهتحفاكم ةيفيكو

تاتفللو ةيداشرإلا تامالعلا 
عنم بناج ىلإ ةينوللا زومر لاو
  مهل حرصملا ريغل لوخدلا

  ؛٨ -١-٧؛ ٧-١-٧  
  ٢-٧؛ ٢-١-٢-٧
  ؛٣-٨؛ ٢-٨؛ ٦-٢
  ؛٦-٨؛ ٥-٨؛ ٤-٨
  ١٠-٨؛ ٨-٨؛ ٧-٨

٣-١-٤  

لمع تاءارجإو تاسرامم ع ابتإ  ١٣-٦
يتلا لامع ألاب قلعتي اميف ةنمآ

ىلع لوصحلا (رانلا اهيف مدختست 
يف رانلا مادختسال نامأ ةداهش  
ىلإ لوخدلا بولسأ ) لمعلا

نفسلا نتم ىلع ةقلغملا قطانملا 
) تازاغلا نم ولخلا تاداهش(
ثداوح ع وقو يدافت تاءارجإو

ةنيفسلا لكيهل راي ا  

  ؛ ٦-٢-٢-٧  ٢-٣-٤-٩
  ؛٧-٣-٢-٧
  ٤-١٣؛٩ -٨ 

١-٢-٤  

ىلإ لوخدلاب ةصاخلا تايصوتلا   ١٤-٦
ةنيفسلانتم ىلع ةقلغملا نكامألا    

  ١-٤  ٩-٨؛ ٧-٢-٢-٧   ٥مقر قحلملا 

مييقتو ةرادإل ةماعلا ماكحألا   ١٥-٦
  ةرطخلا داوملا

    ٢-٤  

ةيواميكلا داوملل ةبقارملا ةيملع   ١٦-٦
  لمعلا ناكم يف ةرطخلا

  ٤-٤؛ ٣ -٤  ٣-٩  
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دض ةيئاقولاو ةئيامحلا تاءارجإلا   ١٧-٦
  ةرطخلا ةيواميكلا داوملا

  ٢-٩؛ ٤-٤  ٤-٩  

ئاق  ١٨-٦     ٥-٩    ةيواميكلا ةمالسلا تانايب ةم 
ىلع فرعتلل نايبتسا ءارجإ   ١٩-٦  

  لامعلل ةيحصلا ةلاحلا
؛ ٦-٩؛ ٣-١-٧؛ ٥-٦  

؛ ٣-٣-١٠؛ ٦-٢-١٠
؛ ٢-٥-١٠؛ ٢-٤-١٠
٦-١٠  

٤-٤  

    ٥-١-٧؛ ٦-٦    لمعلا ةئيب ىلع حسم ءارجإ  ٢٠-٦
عوقو نم ةياقولل تاءارجإلا   ٢١-٦

ءاضوضلا : لثم ةيعيبط رطاخم
يرصبلا عاعشإلاو بذبذتلاو  

لمعلاو ةرارحلا تاجرد عافتراو 
ةءاضإلاو ةبطر تائيب يف  
  ءابرهكلاو

؛ ٣-١٠؛ ٢-١٠؛ ١٠  
  ؛ ٥-١٠؛ ٤-١٠
  ٧-١٠؛ ٦-١٠

٣-٤  

رطاخملا يدافتل تاءارجإلا   ٢٢-٦
  ةيجولويبلا

  ٢-٤  ١١  

ةيندبلاو ةيلضعلا رطاخملا   ٢٣-٦
  ةيعامتجالا

  ١٢    

ةمزالل اةمالسلا تابلطتم   ٢٤-٦
تالآلاو تاودألا ماد ختسال

وأ ةيودي تناكأ ءاوس تادعملاو 
بهللاب عطقلا تادعمو ةيئابرهك 

دمتعت يتلا تادعملا نم اهريغو 
اهليغشت يف رانلا ىلع 

تادلومو زاغلا تاناوطسأو 
سبالملاو عفرلا تادعمو ىوقلا 

لئاسوو عفرلا لابحو هب ةصا خلا
  لقنلا

؛ ٢-١٣؛ ١-١٣: ٧-٦  
  ؛٤-١٣؛ ٣-١٣

  ؛ ٦-١٣؛ ٥-١٣ 
  ؛ ٨-١٣؛ ٧-١٣
٩-١٣  

  

تالهؤم : بيردتلاو ةءافكلا  ٢٥-٦
لامعلا و نيفرشملاو نيريدملا

  ثلاثلا فرطلاو نيلواقملاو

؛ ٧-٧ -١٠؛ ٨-٨  
؛ ٢-١٤؛ ١٤؛ ١١
  ٤ -١٤؛ ٣-١٤

  

  ٢-٥  ١٥    ةيصخشلا ةياقولل سبالملاو تادعملا  ٢٦-٦
: ئراوطلل دادعتسالا ططخ  ٢٧-٦

  ذاقنإلاو ةيلوألا تافاعسإلا
  ٥-٤  ١٦ ؛٦-٤  

٢٨-٦  
  

ينهمل ا نيمأتلا: ةصاخلا ةياقولا
لمعلا تاعاسو يعامتجالاو 

لافطألا ةلامعو يليللا لمعلا و

؛ ٣-١٧؛ ٢-١٧؛ ١٧  
  ؛٥-١٧؛ ٤ -١٧
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رمخلا نامدإب ةقلعتملا تالكشملاو 
ضرمب ةباصإلا و تاردخملاو
  زديإلا ةعانملا صقن

 ٦-١٧  

برشلا هايم : ةيعامتجالا ةمدخلا  ٢٩-٦
تآشنمو ةيحصلا تآشنملاو 

سبالملا علخ نكامأو فيظنتلا 
بارشلاو ماعطلا لوانت نكامأو 

  )ناكسإلا(ةشاعإلا نكامأو 

  ٢-٤-٣  ١٨  
٦-٤-٣  

 نفسلا ديرخت تآشنم يف ايئيب ةميلسلا ةرادإلا ٧

  لزاب ةيقافتا  ةيلودلا لمعلا ةمظنم   ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا  عوضوملا/ ةيضقلا  
  ٢-٣؛ ١      فيرعتلا  ١-٧
  ، ٤-٣، ٣-٣؛ ٢      تافلخملا يراجم  ٢-٧

٢-٤  
داوملا نم اهريغو ةرطخلا داوملا   ٣-٧

عاونأ (ةئيبلاب ةلصلا تاذ 
  )ىرخألا تافلخملا

  ب قحلم ؛٢-٤    

ةطيحملا ضرألا ةبقارم جمانرب   ٤-٧
هايمو ةيفوجلا هايملاو ةأشنملاب 

ءاوهلا ةبقارمو تابيسرتلاو رحبلا 
  تازازتهالاو ءوضلاو

    ٣-٤  

  ٢-٧؛ ٦  ١-٥-٩    ايئيب ةميلسلا ةرادإلا قيقحت  ٥-٧
  ٧      تايصوتلاو تاوجفلا ليلحت  ٦-٧

  نفسلا ديرخت تآشنم ليغشتو دييشتو ميمصت   ٨
  لزاب ةيقافتا  ةيلودلا لمعلا ةمظنم   ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا  عوضوملا/ ةيضقلا  
كيكفت تآشنمل ةيساسألا عاونألا   ١-٨

  نفسلا
  ١-٥؛ ١-٤؛ ٣    

كيكفتل ةيجذومنلا ضاوحألا  ٢-٨  
كيكفت تآشنم قطانمو نفسلا 

اهل ةبحاصملا ةطشنألاو نفسلا 
  اهنع ةمجانلا رطاخملاو

  ٣؛ ١  ٢-٧  
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  لزاب ةيقافتا  ةيلودلا لمعلا ةمظنم   ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا  عوضوملا/ ةيضقلا  
اهثودح راركتو ةيساسألا رطاخملا   ٣-٨

  اهنم ةياقولاو
  ؛٢-٤؛ ٣-٣    

  ٢-٥؛ ١-٥ 
ليلقتلا وأ ةياقولل ةعبتملا تاءارجإلا   ٤-٨

ببسب اهديدحت مت يتلا رطاخملا نم 
ءاملاو دوقولاو تيزلا مادختسا  

تاناهدلاو ةروباصلا هايم نسألا 
ةدامو سوتسبسألاو نيطبتلا داومو 

PCBs 

  ٢-٥؛ ٢-٢-٤    ٢ -٤ -٤ -٩

ت آشنم قطانم ديشتو ميمصت  ٥-٨
  نفسلا كيكفت

    ٣ -٥  

قحلت دق يتلا ةلمتحملا تالكشملا   ٦-٨
ةحصلا ىلع رثؤت دق يتلاو ةئيبلاب 

 كيكفت تآشنم قطانم يف ةمالسلاو
  نفسلا

  ٣ -٥  ٩ -٨ ص ١لودج   
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  عبارلا قفرملا
ناسنإلا قوقحل ايلعلا ةيضوفملل صاخلا ررقملا ونايبإ ويوكوشيكوأ ديسلا هب ىلدأ يذلا نايبلا 

تايافنلاو تاجتنملا قفوو ةعورشملا ريغ ةكرحلل ةيسكعلا راثآلا نأشب ةدحتملا ممألل ةعباتلا  
  ةعورشملا هقوقحب ناسنإلا ىلع ةرطخلاو ةماسلا
لمعلا ةمظنمو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملالمع ةعومجم يف نيكراشملاو د وفولا ءاضعأ لضافألا ةداسلا  
نم لكل ةماعلا تانامألل ةئنهتلا مدقأ نأ ةيادبلا يف يل اوحمسا  :نفسلا ديرخت نأشب لزاب ةيقافتاو ةيلودلا
هجلل لزاب ةيقافتاو ةيلودلا لمعلا ةمظنموةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا عامتجالا اذه ميظنت يف هولذب يذلا د  

ركشلاب مدقتأ نأ ينتوفي الو ةلوذبملا تادوه   ا كلتل مهمعد ىلع ءاضعألا لودلل ركشلاب مدقتأ امك
ةيضقلا هذ  نومتهي نمم انيب نيرضاحلا يندملا عمت    .ا ءاضعأل

نفسلا كيكفت ةيضق ةجلاعم وحن ةعجشمو ةيباجيإ ةوطخ ةباثمب وه لمعلا ةعومجم ليكشت دعي 
صلختلا ةيضق ةدحتملا ممألل ةعباتلا ناسنإلا قوقحلا ايلعلا ةيضوفملا تربتعا املاط  .يملاعلا ىوتسملا ىلع

ايبلس اريثأت رثؤتيتلا رومألا نم ةيمانلا لودلا يف ةرطخلاو ةماسلا تافلخملاو تاجتنملا نم عورشملا ريغ   
تاكرشلا مايق ىدأ ١٩٩٥م اع يفو. هتايحو درفلا ةحص ىلعو ناسنإلا قوقح ىلع نيب لمعت يتلا  

نم اهريغو ةرطخلا تافلخ ملانم صلختلاب ةيعانصلا لود لايف ةلماعلا تاكرشلاو ةفلتخملا ملاعلا لود 
) ٨١/١٩٩٥(رارق لاىلع قيدصتلاب ةيضوفملا مايق ىلإ ىرخألا يمانلا ملاعلا لودو ايقيرفإ يف تافلخملا 

لقنلل ةيبلسلا تاريثأتلا ةحفاكم ماهم هيلإ تدنسأ يذلا صاخلا ر رقملا بصنم ءاشنإ مت هبجومب يذلاو
نم ناسنإلا نامرح نم كلذ يف امل ةرطخلاو ةماسلا تافلخملاو تاجتنملا نم صلختلاو ينوناقلا ريغ 

  .ةعورشملا هقوقحب عتمتلا
ماع يفو ناسنإلا قوقحب لصتت يتلا تافلخملا رهاوظ ضعب يف رظنلاب صاخلا ررقملا ماق دقلو 

ريرقت صاخلا ررقملا ردصأ٢٠٠٤ تاريثأتل اليلحت نمضتي E/CN.4/2004/46 ًا  ةعانصل ةرطخلا ةطشنألا  
اصاخ امامتها صاخلا ررقملا ىلوأ امك ،ةيمانلا لودلا يف ةصاخ ناسنإلا قوقح ىلع نفسلا كيكفت 

ةنهكم ةنيفس داريتساب حمسي امدنع ناسنإلا قوقح دد  يف يوتحت يتلا ةمجانلا ةرظتنملا رطاخملل  
متيل كلذو ةماسلا داوملا نم اهريغو . رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرموسوتسبسألا ىلع اهلكيه 

ةماسلا داوملا برست عنمي ىتح بسانملا ىوتسملا ىلإ ةيئاقولا تاءارجإلا ىقرت ال دالب يف اهريودت ةداعإ 
لا رطخ عمت  او لامعلا يقيو را  وأ لمعلا نكامأ يف مومسلا هذه لثمل ضرعت ألاو رحبلا ءامو ةبرتلا ىلإ

  .ةطيحملا ةئيبلا يف م
ةقالعلا هذه حضتتو ناقرتفي ال ناونص ةئيبلا ةلاحو هقوقحب عاتمتسالا ىلع ناسنإلا ةردق نإ 

 تناك ءاوس ةيمان ةلود ىلإ ةمدقتم ةلود نم دودحلا ربع ةرطخلا تافلخملا ةكرح ةلاح يف ءالجب ةقيثولا
ام ةداعو دحاو ريثأتلاف مالظلا حنج تحت انئطاوش ىلإ لقنت ليمارب وأ ةنهكم نفس ة روص يف تافلخملا

ةفيعضلا تايداصتقالا تاذ لودلا ىلإ ةيعانصلا ةوقلاو ةيداصتقالا ةوطسلا تاذ لود نم ثولتلا لقني 
ةفعضتسملا تاعمت    .او



UNEP/CHW/OEWG/4/5 

48 

بيغي الأ اولواحت نأ لمألا ينودحي نكل مكعامتجا ءانثأ مكعم دجاوتأ نأ عطتسا نل فسأللو 
هذه نأشب لبقتسملا يف مكتاعامتجا يف وأ عوبسألا اذه ا   نوموقتس يتلا مكتالوادم ءانثأ مكناهذأ نع
سانأ لالغتسال ةليسو حبصت دق ةعانصلا هذه لثم نأل هداعبأ لكب ناسنإلا قوقح رصنع ةعانصلا 

نمل هنإو . ةعانصلا هذه نم هيلعنولص حييذلا رجألا ىلإ ةجاحلا سمأ يف م أ امكرطاخملا نولهجي 
اذه مكعمج مضي نأ يرورس يعاود نأشب لزاب ةيقافتاو ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا   

ريغ تامظنملاو نفسلا ءانب ةعانص يلثمم بناج ىلإاهنم صلختلاو دودحلا ربع ةرطخلا تافلخملا ةكرح   
هجوألا تاذ ةيضقلا هذهل همادتسمو ةلداع لولح ىل إ لصوتلل اذه نم لضفأ عمج دجوي الف ةيموكحلا
ىنمتأو ةماعلا تانامأللو نيكراشملا لكلو مكل ةدنسملا ةريبكلا ةمهملا يف قيفوتلاب مكل يتاينمت . ةددعتملا
  .عوبسألا اذه لاوط مكاطخ حاجنلا ددسي نأ مكل
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ةيلامشلاادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا نايب    
نم ةعومجمب هنم تجرخو عامتجالا اذه لامعأ ديدش مامتهاب ةدحتملا ةكلمملا تعبات دقل  

لامعأ لودج رمثي نأ عقوتن ملو تأدب دق بردلا ىلع ىلوألا تاوطخلا نأ فرتعن نحنف تاظحالملا 
ةلاعف تاءارجإ ذاختا اهيلع بترتي تايصوتب جورخلل ةداج تاشقانم نع مكلامعأ لودج لثم لفاح 

لمعلا نم ريثكلا كانه لازام هنأ ىرن نحنو لوألا عامتجالا يفتاشقانملا عض وم اياضقلا نأشب  
مزليو لب لزاب ةيقافتاو ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاهيلإ وبصت ام ققحن ىتح بولطملا   

  . لبق نم انعقوت امك ةلثامملا تاعامتجالا نم ديزملا دقع
يناثلا عامتجالا لامعأ لودج يفلقألا ىلع اديدحت ةيلاتلا اياضقلا نمضت نأ ىرنو  .  

ا لمعلا ةعوم •  قلعتي اميف ةكرتشمل تايولوألا عضوو ةماعلا فادهألا يف ريكفتلا
 ؛نفسلا ديرختب

يذلا داشرإلا ميدقت هنأش نم يلمع جهنم ذاختا • قلعتي اميف ايئيب ة ميلسلا ةرادإلا ززعي 
 ؛نفسلا ديرختب

لثم ةينعملا لودلا نم اهريغو اهمالعأ نفسلا لم حتيت لا لودلا تايلوؤسم ةشقانم •
 ؛نفسلا ديرختل ايئيب ةميلسلا ةرادإلا راطإ يف ريودتلا ةداعإ لودو ءانيملا لود

 ؛اهديرخت ررقملا نفسلاب ةصاخ ريراقت عفر ماظن لاخدإ يف ريكفتلا •

؛نفسلل ةمادتسملا ديرختلا تايلمعيف هرودو نفسلل قبسملا فيظنتلا •   

ةقبسملا ةيباتكلا ةقفاوملاوًايئيب ةميلسلا ةرادإلا لثم ميهافم باعيتسا ىلع لمعلا •  . 

  ؛ةمزال نوكت دق يتلا ليومتلا تايلآل ربكأ حيضوت •
دقعب اوموقت نأ حرتقن اضيأ نحنف مدقتلا نم ديزملا زارحإلو مخزلا اذه ىلع ظافحلا نم نكمتن ي كلو
  .ماعلا اذه نم قحال تقو يف مكل رخآ عامتجا

تائيهلا ىدحإ موقت نأ اهيلع بترتي تايصوت ةيأب جورخلا انينعي ال نحن يلاحل ا تقولا يف
ديدحت وه رضاحلا تقولا يف انينعي ام نكلو اهيف ةدراولا تايلآلا نم يأ قيبطتب لبقتسملا يف ةينعملا 

  .اهقيقحتل تايلآلا ىعست نأ بجي يتلا فادهألا
يتلا بيرقلا ىدملا لولحب جورخلا ىلع زكر ن نأ انيلع مدقتلا نم ديزملا قيقحت ىلع انم اصرحو

  .ديعبلا لبقتسملل لولح ريوطت ةيناكمإ طرشب يلاحلا تقولا يف اندعاست نأ نكمي
لوانتت ثاحبأ ميدقت يف ريكفتلاب برغلا لود ةعومجم عم نواعتلاب ةدحتملا ةكلمملا موقتسو 

فصوبو لزاب ةيقافتا رظن ةهجو ىلع ءانب كلذو اهديدحت قبس يتلا ةيرهوجلاو ةيساسألا اياضقلا ضعب  
  .ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملايف وضع ةدحتملا ةكلمملا 
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  )ناب(لزاب لمع ةكبشو ةيلودلا رضخألا مالسلا ةمظنم نايب 

ه ةظحالم يدبأ نأ دوأ نابوةيلودلا رضخألا مالسلا ةمظنمنع ةباينلاب  نأ انل ردق اذإ هنأ ي   
رابتعالا يف امهعضو انيلع ناساسأ نارصنع كانهف نفسلا كي كفتب ةقلعتملا تالكشملا لحنو امدقت زرحن
ا (اياضقلا نأشب ءارآلا لدابتو ةداج تاشقانم ءارجإ ) ١(: امهو الإ ايب يف ةدحتملا ةكلمملا ا  ددح يتلا

لامعألا لودج يف ٦مقر دنبلا نأشب  ةعومجم دوفو نيب دئاسلا كولسلاو ءاوجألل رييغت ثادحإ) ٢(   
  .لمعلا

عاطق ىلإ نفسلا كيكفت ةيلمع ليوحت نامضب اقداص امامتها نيمتهم نوديفتس م انفصوب
ةيضاملا ةعاسلا ىدم ىلع نوريثكلا ربع امكو ، ناسنإلا قوقحو ةئيبلا مرتحي مادتسمو فيظن يعانص 
ةحورطملا اياضقلا يف ةيرهوجو ةداج تاشقانم ةيأل ماتلا بايغلل عامتجالا اذه يف لمألا ةبيخ نع 

  .انيلع
يذلا تايافنلا نم صلختلل ندنل رمتؤمب كولس نم هدوسي امو عامتجالا اذه ةيكيمانيد انر كذت

ربتعي تايافنلا نم صلختلل ندنل رمتؤم كاذنآ ناكو تانينامثلا فصتنم يف ةفرغلا هذه سفن يف دقع 
ىدتنم نوكي نأ نم الدب تايافنلا نم صلختلا لاجم يف نيلماعلا نم ةليلق ةئف قوقح يمحي يدان 
تأدب علاطلا نسحل هنأ الإ ةمداقلا لايجألا ةيامحو ةيرحبلا ةئيبلا ماظنو ملاعلا لودل ةماعلا قوقح ةيامحل 
دئاسلا كولسلا يف ظوحلم رييغت ثادحإب تانيعستلا ةيادب يف تايافنلا نم صلختلا ةيقافتا فارطأ 

صلا تايافنلا نم صلختلا تايلمع ءا  هاجت ًامدق ريسلاو ةيعانإل نوناق نسو فادهأ داجيإل نواعتلاو  
نم صلختلا تايلمعل يلعفلا رظحلا مت دقو تايافنلا نم صلختلل ةمادتسم تاسرامم ىلإ لوصولا 

اهيلع قلطي نأ نم ًالدبو ،رحبلا ضرع يف قارحإلا تايلمعو ةيوونلا تايافنلاو ةيعانصلا تايافنلا  
  .ندنل ةيقافتاب نآلا فرعت تايافنلا نم صلختلل ندنل ةيقافتا

ةيامح ىلع نوعمزي نمم تاموكحلاو تاسسؤملا كلتو نفسلا ةعانص يلثمم عيمج بلاطن نحن و
مايقلا ىلع مهثحن ةمادتسملا ةيمنتلاو ناسنإلا قوقحو ةئيبلاو رشبلا ةحص باسح ىلع حلاصملا كلت 
ماع يف ةصاخ ،لا   ا اذه يف مهل رابتخا الإ يه ام نفسلا كيكفت ةيضقف مهكولس يف لثامم رييغتب

ةصرفلا وه ماعلا اذه نأب نورقي ثيح ةيفلألل ةيمنتلا ةمق لود ءاسؤر هيف عمتجي يذلا ماعلا ٢٠٠٥  
كش ال اممف يملاعلا نمألاو ةمادتسملا ريغ ةيمنتلاو رقفلل نهارلا عضولا ريغتل ملاعلا اهمنتغي نأ بجي يتلا 

  .ةئيبلا ةيامحو ةمادتسملا ةيمنتلاىلع قيقحت افوقوم حبصأ مويلا يملاعلا نمألا نأ فرتعن انرص اننأ هيف 
يف قفخأ دقف هتايحالص قيقحت نع زجع دقف لشفلاب عوبسألا اذه انعامتجا ءاب فسأللو 
حلاصملا ةيامح درجم نم انب ىأني يذلا يكولسلا ريغتلا ثادحإ يف قفخأ امك ةيرهوجلا اياضقلا ةشقانم 

ةشقانملا يف تباغ كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،ءاع مج اهيلع نمو ضرألا بكوك ةحص ةيامح ىلإ ةدودحملا ةيتاذلا
رورم دعب اهيلإ لوصولل ىعسن يتلا ةبترملا يه ام لاثملا ليبس ىلع ةلماشلاو ةماعلا فادهألا يف رظنلا  

قوقح مارتحاو ةمادتسالا ب عتمتي اعاطق نفسلا كيكفت ةعانص عاطق نم لعجن ىتح تاونس سمخ
  ؟ناسنإلا
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ةيقافتا يف وضع ةلود ١٦٠نع ديزي ام انيلإ اهتلكوأ يتل ا ماهملا شقانت مل كلذ ىلع ةوالع  
ةقبسم ةيباتك ةقفاوم ىلع لوصحلا نم دكأتلاو دودحلا ربع ةرطخلا تايافنلا ةكرح نم دحلل لزاب 
لزاب ةيقافتال ينوناقلا ماظنلا يف تارغثلا دس لبس تاشقانملا نع تباغ كلذكو ايئيب ةميلسلا ةرادإلاو 

لودلا يضارأ نأ نم دكأتلل ةنيفسلا ريدصتل قباسلا فيظنتلا ةيضق لثم ةماهل ا تاعوضوملا نم اهريغو
الإ ببسل ال كلذو نفس لكش يف ةرطخلا ملاعلا تايافن نم لداع ريغ بيصن ىلع لصحت ال ةيويسآلا 

  .يداصتقالا اهعضول
ونايبإ ويوكوشيكوأ ديسلا هدعأ يذلا باطخلا ةءارقل دفولا ءاضعأ تقو عستي نأ لمأنو 

تاجتنملا نم صلختلاو ةيعرشلا ريغ ةكرحلل ةيبلسلا راثآلل ناسنإلا قوقحل ةيضوفملل صاخلا ررق ملا
متو مويلا مدق يذلا باطخلا اذه نأ ثيح ناسنإلا قوقحب عتمتلا ىلع تافلخملاو ةرطخلاو ةماسلا 

اهنكلو ةيئايميك داوم وأ ايجولونكت ةيضق تسيل ةيضقلا هذه نأ اوركذتي نأ نيكراشملا بلاطي هعيزوت  
لالخ ةدحاو ةرمل ولو اهركذ دري مل يتلا ةيساسألا فادهألا نمض نم كلذ دعيو ناسنإ قوقح ةيضق 
ةيئيب تاريثأت بوعشلا نم بعش لمحتي الأ ناسنإلل ةيساسألا قوقحلا نمض نمف ،عوبسألا اذه 

عضولا يف ثدحي ام د يدحتلاب اذه نكلو ،ةيئيبلا ةلادعلا أدبم مساب أدبملا اذه فرعيو ،رقف ببسب ةفحجم
ةراق لود رقفأ نم لود عبرأ وأ ثالث يف ملاعلا نفس نم % ٩٨يلاوح نم صلختلا متي ثيح مئاقلا 

ليلقتلاب تدانو لزاب ةيقافتا ترظح اذلو . اسؤبو ارقف ملاعلا لامع رثكأ ىلع ايبلس اريثأت رثؤي امم ايسآ
هذه لهاجت دق عامتجالا اذه نأ الإ ،نا سنإلا قوقحل الامعإ دودحلا ربع ةرطخلا تايافنلا ةكرح نم
  .لزاب ةيقافتا تامازتلا اضيأ لفغأو لب امات الهاجت ةيساسألا ئدابملا

قلحت يتلا رئاسخلا نم ليلقتلل ةيلعف تاءارجإ ةيأ ىلع قفتي ال نأ عامتجالا اذه دمع دقل 
نهارلا عضولا ىلع ءا قبإلاو ةصاخلا حلاصملا ضعب ةيامحل عامتجالا نم ةبغر كلذو موي لك ئطاوشلاب

يتلا ةطشنألا كلت نفسلا كيكفتل ةينوناقلا ريغ ةطشنألل رارمتسا كلذ نع جتنو ،نفسلا ةعانصل 
تءاج دق ادنلوهو ايكرتو دنهلا نم لك يف مكاحملا ماكحأ نأ لب ةم  رج  م ةطشنأ لزاب ةيقافتا ا  ربتعا

ةطشنألا هذه لثم ةشقانم لهاجت نم لعج امم اضيأ ةمرجمو لب ةينوناق ريغ ةطشنألا هذه نأ ىلع دكأتل  
  .فواخملا نم ريثكلل راثم عقاولا ضرأ ىلع اهتحفاكم لبسو

ثادحإ ةلاح يف الإ نفسلا كيكفت ةيضقل لحب جرخت نل هذه لمعلا ةعومجم نأ حضاولا نم 
نع ةصاخلا حلاصملا باحصأ عفرتي هب يذلا قداصلا نواعتلا نم وج قلخو دئاسلا كولسلا يف رييغت 

ةيمهأ بستكي يذلا عاطقلا اذه يف ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ءالعإ ليبس يف كلذو مهحبر شماه ةداي ز
مدقت نأ رظتنملا نمف كولسلا يف رييغتلا اذه نودبف هرسأب ملاعللو لب يمانلا ملاعلا لود نم ديدعلل ةريبك 

هروذجب برضت يتلا اياضقلا هذ  ةيساسألا ئدابملا يف ا حضاولا لحلا صاصتخالا تاذ لزاب ةيقافتا
نأو اهريودت ةداعإ عمزملا نفسلا ىلع اهقيبطت نكمي هنأ لزاب ةيقافتا تددر دقف ،ةئيبلاو ناسنإلا قوقحل 

 ةيقافتالا مهيلع اهيلمت يتلامامازتلاب اوفي نأ مهيلع ةيقافتالا هذه يف فارطألا لودلا نأ لمأن انكو .  
  .انيلع نض دق عامتجالا نأ ودبي نكلو عامتجالا اذه انم ددصلا اذه يف انيعاسمل نوع ىلع لصحن 

  .لمعلا نم ريثكلا انمامأ نيحلا كلذ ىتحو لبقتسملا يف نواعتلا حور دوست نأ لمأن انوعد
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سماخلاقفرملا    
  نيكراشملا ةمئاق

  )جيورنلا(دوفوك شتأ سني ديسلا : سيئرلا
  ةيلودلا لمعلا ةمظنم لبق نم ةحشرملا ءاضعألا ةعومجم
  نيفظوملا نم ءاضعألا

 ،   يرحبلا نحشلل يلودلا داحتالاليغشتلاو ةراجتلا راشتسم ، نوسنيكراب نايرب ديسلا
يلودلاو يقيطلبلا يحالملا سل     ا ،نوريدملا ريبك ،دنارتس نبروت ديسلا

  )ادنلوه(نفوهدليف ميإ هيج درانرب ديسلا 
  شيدالغنبب نفسلا كيكفت داحتا ماع ريدم ،مالع رفظ ديسلا
  شيدالغنببنفسلا كيكفت داحتا ،سيئرلا بئ ان ،يروهدوش تكوش ديسلا

  لامعلا نم ءاضعألا
  .نداعملا لامعل يلودلا داحتالا ،ريدم ،نوسنوج بور ديسلا
  دنهلاب نداعملا لامعل يلودلا داحتالا ،ريدم ينار يف رادهايديف ديسلا
  لقنلا لامعل يلودلا داحتالا جديربنيرب نوج ديسلا
  )ةدحتملا ةكلمملا(نداعملا لامعل يلودلا داحتالا يلجي وك نوج ديسلا

  ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملالبق نم ةحشرملا ءاضعألا تاموكحلا 
  شيدالغنب
  نولثمملا

  يرحبلا لقنلا ةرازو ،كراشملا نيمألا ،نمحر روبيت دمحم ديسلا
  ةيراجتلا ةحالملا ةرادإ ،يسيئرلا طباضلا ،نمحر روبيباه دمحم ناطبقلا

  ندنل ،ايلعلاش يدالغنبةيضوفم ،لوألا ريتركسلا ،يزاغ زانهش ديسلا 
  نوبوانملا

  يرحبلا لقنلا ةرازو ،يرحبلا لقنلا ريزول دعاسم ،رهاط وبأ دمحم ديسلا
  ةعانصلا ةرازو ،ريزولا بئان ،نمحر رفظتسم ديسلا

  نوراشتسملا
  .شيدالغنب نفسلا كيكفت داحتا ،راشتسم ،يروهدوش مانأ دمحم ناطبقلا
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  نابايلا
  نولثمملا

ضرألا ةرازو ،يحالملا بتكملا ،نفسلا ءانب مسق ،ريدملا بئان ،وبوستوأ وريشنش ديسل ا
  لقنلاو ةيتحتلا ةينبلاو
  ندنل ،نابايلا ةرافس ،لوألا ريتركسلا ،اروموأ يكويادت ديسلا
  ندنل ،نابايلا نفس زكرم ،ريدم ،وتاك يشتيوك ديسلا

  نوراشتسملا
  نابايلاب نفسلا كالم داحتا ،ريدملا دعاسم ،اوازوه يجنك ديسلا

  )ابوروأ ةقطنم عرف(نابايلاب نفسلا كالم داحتا ،ريدملا دعاسم ،ارومكن وجنيك ديسلا 
  ادنلوه
  نولثمملا

يحاسملا طيطختلا ،ناكسإلا ةرازو ،تاسايسلا يراشتسم ريبك ،نزهوهكتول يس ديسلا 
  ةئيبلاو

  نوبوانملا
لاغشألاو لقنلا ةرازو ،يرحبلا نحشلل ةماعلا ةيريدملا تاسايسلا راشتسم ،ابلوك باي ديسلا  ،
  هايملا ةرادإو ةماعلا

لقنلا ةرازو ،يرحبلا نحشلل ةماعلا ةيريدملا ،تاسايسلا يراشتسم ريبك ، ،زربيب دونير ديسلا 
  هايملا ةرادإو ةماعلا لاغشألاو

  نوراشتسملا
دويولدن هوأو ىيب ، ةيميظنتلا نو ، ؤشلاو ةيحالملا تاسايسلا ريدم ،نيتسنكنالب رتيب موت ديسلا
  نفسلا كالمل يدنلوهلا يكلملا داحتالا

  جيورنلا
  نولثمملا

  ةيجيورنلا ةحالملا ةيريدم ،نيراشتسم ريبك ،لاديتفوأ جنونيفس ديسلا
  نوبوانملا

  ةيجيورنلا ةحالملا ةيريدم ،راشتسم ،دوفاوكس سني ديسلا
  ةئيبلا ةرازو ،ةراشتسم ،نيسوانيثريب ديرجنإ ةسنآلا

  نوراشتسملا
  ثولتلا ةحفاكمل ةيجيورنلا ةئيهلا ،نيسدنهم ريبك ،نسناهوج ناي ديسلا



UNEP/CHW/OEWG/4/5 

54 

  نفسلا كالمل يجيورنلا داحتالا ،ريدم ،نيسرولج هيس يجرت ديسلا
  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
  نولثمملا

ةرازو ،ة دحتملا تايالولل ةيحالملا ةرادإلا ،ةيئيبلا ةطشنألا بتكم ،ريدم ،رتراك لكيام ديسلا
  لقنلا

  نوراشتسملا
تايالولاب ةئي بلا ةيامح ةلاكو ،ماعلا راشتسملا بتكم ،نيماحم ريبك ،نامديرف فيزوج ديسلا
  ةيكيرمألا ةدحتملا

ةيامح ةلاكو ،ةبلصلا تافلخملا بتكم ،لقنلاو يلودلا عرفلا ،ريدم ، رتسيلكام كنارف ديسلا 
  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب ةئيبلا

رمتؤم لبق نم ةحشرملا ءاضعألا لودلا لزاب ةيقافتا يففارطألا     
  نيصلا
  لثمملا

  .ةئيبلا ةيامحل ةيموكحلا ةرادإلا ،جمانربلا طباض ،جنوز نب ديسلا
  ايبماغ
  لثمملا

  ةئيبلا ةيامحل ةينطولا ةلاكولاو ،ةيئيبلا ةدوجلا ،جمانربلا طابض ريبك ،ياجن يب مإ وكياس ديسلا 
  اكياماج
  لثمملا

ةيرحبلا ةحالملا ةئيه ،تاداهشلا رادصإو ةئيبلاو ةمالسلا ،ريدم ،يليب سكون يل ناطبقلا
  .اكياماجب

  نوراشتسملا
  .اكياماج طفن ةكرش ،ةعومجملل بدتنملا ةرادإلا سلجم وضع بئان ،جنسبوتوب ثور ةديسلا

  يسورلاداحتالا 
  نولثمملا

لقنلا ةرازو ، يرهنلاو يرحبلا لقنلا ةمالس مسق ،ءاربخلا ريبك ،يكسيفوروبوز جيلو ديسلا 
  .يسورلا داحتالاب
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  نوراشتسملا
  ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملالدل يسورلا داحتالل مئادلا لثمملا بئان ،فوكينسيلوك يروي ديسلا 

  يسورلا يرحبلا لقنلا لجس ،نيحاسملا ريبك ،ىجريس اشوجيل ديسلا
  ةدحتملا ةكلمملا
  نولثمملا

، ديسلا    ةيفيرلا قطانملاو ةيذغألا نوؤش ،ةئيبلا ةرازوينوناق راشتسم ،نوسموت نويلوج
  ةئيبلا ةلاكو ،ةرطخلا تافلخملا تاسايس ريدم ،نوسنيكتاو يور ديسلا
قطانملاو ةيذغألا نوؤ ش ،ةئيبلا ةرازو ،ةرطخلا تافلخملا ةدحو سيئر ،ثروه يدنأ ديسلا
  ةيفيرلا
  لقنلا ةرازو ،يحالملا نحشلا ةسايس ،نوسديس اكسيشنرف ةسنآلا
، يسلا   لقنلا ةرازويحالملا نحشلا ةسايس ،رتوس شتأ يرفدوج د
 ةحالملا ةلاكو ،ةيئيبلا ةدوجلا عرف ،تاسايسلا راشتسم دعاسم ،نوسميس ناثنوج ديسلا
  لحاوسلا رفخو ةيرحبلا
قطانملاو ةيذغألا نوؤ ش ،ةئيبلا ةرازو ،تاسايسلا يراشتسم ريبك ،دليفجنيو ةراس ةسنآلا
  ةيفيرلا

  ةبقارملا لودلا
  اماهبلا رزج
  لثمملا
ىلعألا سل ةوضعلا ،ةيرحبلا ةحالملا ةقحلم ،سيسنارف ثدوج ةسنآلا  ا ،مئادلا لثمملل ةبوانملا رزجل  
ندنلاماهبلا  ،  
  نوراشتسملا

 ، ةيرحبلا ةحالملا ةئيهريدملا بئان ،يروهدوش رولزاف ديسلا   .اماهبلا رزجل 
ىلعألا سل   ندنل،اماهبلا رزجلا ،لوراك ادنيارب ةسنآلا    

  ليزاربلا
  نولثمملا

 ةيحالملا ةمظنملا ىدل ليزاربلل مئادلا لثمملل بوانملا وضعلا ،وناسير وداننرف سيول ناطبقلا
  ةيلودلا ةيحالملا ةمظنملا ىدل ليزاربلل مئادلا ليثمتلا ،ةيلودلا
  ةيلودلا ةيحالملا ةمظنملا ىدل ليزاربلل مئادلا ليثمتلا ،ماهملا ةطباض ،كوكليس اكيرام ةديسلا
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  ادنك
  لثمملا

  ةيدنكلا ةيجراخلا ةرازو ،نينوناقلا نيلوؤسملا ريبك ،اولجنال سيند ديسلا
  صربق
  لثمملا

ندنل ،صربقل ىلعألا سلبلا ةحالملا نوؤش راشتسم ،سدايرتيمد جروج ديسلا    ا ،ةيرح
  كرمنادلا
  لثمملا

  ةيكارمندلا ةئيبلا ةيامح ةلاكو ،مسق ةسيئر ،وشت ينول ةسنآلا
  اسنرف
  نولثمملا

  ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا ةرازو ،دودحلا ربع تايافنلا لقن ةلوؤسم ،راشولك لاكسب ةسنآلا
، ؤش لوئسم لوسيب يول ناج ديسلا ةيلاملاو ةيداصتقالا نوئشلا ريدمل عباتلا ةيرحبلا ةحالملا نو

  ةيجراخلا ةرازو
  نانويلا
  نولثمملا

 دئاقلا ندنلب نانويلا ةرافس ،ةيرحبلا ةحالملا قحلم ،سيلورتسن سيلوكين (HCG) ناطبقلا

(HCG) نو ؤشلا ةرازو ،ةيئاملا ةئيبلا ةيامح ةيريدم ،نانويلا لحاوس رفخ ،سيكانيكين سوريابس
  ةيجراخلا

  نوراشتسملا
  . يرحبلا نحشلل ةينانويلا ةفرغلا ،ليرفاج هيج ديسلا

  ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج 
  لثمملا

   ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملايف مئادلا لثمملا  بئان ،هدازيلوج يلع نيسح ديسلا
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  ادنلريإ
  لثمملا

  .ةيحالملا ةمالسلا ةيريدم ،يحالم حاسمو سدنهم ،روليت ديفيد ساموت ديسلا
  نانبل
  نولثمملا

  ندنلب نانبل ةرافس ،لوأ ريتركس ،ةدايز نيلوراك ةسنآلا
،   ندنلب نانبل ةرافس  لوأ ريتركس ،شيكالك ماسو ديسلا

  ايريبيل
  لثمملا

،ا ، ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملايف اي ريبيلل مئادلا لثمملا مئادلا لثمملا بئان ،ليه هيإ تمرأ ناطبقل
  ندنل 

  نوراشتسملا
مئادلا لثمملا ،قيوستلاو ةيلودلا نوؤشلا ،ضوفملا دعاسم ،ولود نيلوم ديسلا   يفايريبيلل 
ندنل ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا  ،  

  اطلام
  لثمملا

  طيطختلاو ةئيبلل اطلام ةئيه ،ةئيبلا ةيامح لوئسم ،زرول كنارف ديسلا
  لاشرام رزج
  لثمملا

  ةيرحبلا ةحالملا نوؤش ضوفم باون ريبك ،سورب فيإ هيج ديفيد ناطبقلا
  برغملا
  لثمملا

ديعس دمحم.مإديسلا    ندنل ،ةيبرغملاةكلمملا ةرافس ، ضوفملا ريزولا ،ديلوأ   
  ادنليزوين
  لثمملا

  ةيرحبلا ةحالملا ةمالس ةئيه ،ةيرحبلا ةحالملا ةمالس ريدم ،نوتجنفيلك ليسار ديسلا
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  امنب
  نولثمملا

  ندنل ،امنبل  مئادلا لثمملا ،يرحب سدنهم ،زيريب نومار ديسلا
  ايروك ةيروهمج
  لثمملا

نوججناي جناي ديسلا ةمظنملل ميقملا لثمملا  ةرافس ،ةيرحبلا ةحالملا قحلم ،ةيلودلا ةيرحبلا ،   
  ندنل ،دياصملاو ةيرحبلا ةحالملا نوؤش ةرازو ،ايروك ةيروهمج

  نوراشتسملا
،   ايروكب يحالملا نحشلا لجس  ماعلا ريدملا ،هيل لوش جنويه ديسلا

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
  لثمملا

، نيرام لانوشنرتنإ اليف /ةيدوعسلا اوكمرآ ،ثولت ةحفاكمو ةئيب سدنهم يناليجلا دمحم ديسلا
   ةدودحم ةكرش

  ديوسلا
  نولثمملا

  .ةئيبلا ةيامح ةئيه ،نيينف ريبك ،جربلبأ اتيرجرام ةديسلا
  ايكرت
  نولثمملا

ةرافس ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاىدل ةيكرتل مئادلا لثمملا بو دنم ،نودوكوه تيركيف ديسلا  ،
  ندنل ،ايكرت
ةحالملا نو ؤش ةنامأ ،ةيرحبلا ةحالملا نوؤش ريزو دعاسم بئان ،كانيكنيتلأ قداص ديسلا
  ةيرحبلا

  نوبوانملا
،   ةيرحبلا ةحالملا نوؤش ةنامأ ريبخ ،مكروج يلع ديسلا

  نوراشتسملا
  نفسلا كيكفتل يكرتلا داحتالا ،لورأ نولاه ديسلا
  نفسلا كيكفتل يكرتلا داحتالا نامودكوج تنالوب ديسلا
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  نفسلا كيكفتل يكرتلا داحتالا ،ابموت  اجلوت ديسلا
   نفسلا كيكفتل يكرتلا داحتالا ،يراس ركليإ ديسلا

 ،   نفسلا كيكفتل يكرتلا داحتال ازافاس تمسيه توكريإ ديسلا
،   نفسلا كيكفتل يكرتلا داحتالا  شتارشك ياريميد ديسلا

،    نفسلا كيكفتل يكرتلا داحتالا كسميس ميدأ ديسلا
  نفسلا كيكفتل يكرتلا داحتالا ،يريفيس سيراب ديسلا 

  نفسلا كيكفتل يكرتلا داحتالا اراكزوأ رداق ديسلا
  نفسلا كيكفتل يكرتلا داحتالا ،رراكأ ناهيجلب ديس لا
  نفسلا كيكفتل يكرتلا داحتالا ،اتانوس ياتكأ  ديسلا
  نفسلا كيكفتل يكرتلا داحتالا ،ولغوتافيأ سينويإ ديسلا
   نفسلا كيكفتل يكرتلا داحتالا ،ولغوتافيأ سيرتيميد ديسلا

  وتاوناف
  لثمملا

   ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ىدل وتوناف ةيروهمجل مئادلا لثمملا ،يلواك سميج روتكدلا
  اليورتف
  نولثمملا

ىدل اليورتفلمئادلا  لثمملا ،يللاج ريجنار ومريليج ناطبقلا    ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا 
ىدل اليورتفلمئادلا لثمملا  بودنم ،وديفيكأ نيترام زازيج ناطبقلا   ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا 

***  
  ةيلودتاموكح تامظنم نم نوبقارملا 

يبوروألا سل ا  
  مظنملا ،دنومروأ ساموت ديسلا

***  
   يرحبلا نحشلل ةيلودلا ةفرغلا ةيموكح ريغ تامظنم نم نوبقارملا

  ةرياعملل ةيلودلا ةمظنملا نيف وردنأ  ديسا تربوتس نوج ديسلا
  يرحبلا نيمأتلل  يلودلا داحتالا ارييف هيأ وينوطنأ ديسلا

   ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا يفصاخ لاصتا طباض ،نون ينوتنأ ديسلا 
  ةيلودلا فينصتلا تائيهل ةيلودلا ةطبارلا

 ، تيدنيسدنهم ريبكنسردنأ هيجأ ديسلا   ساتيريف هكيسرون  ، 
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  نييحاسم ريبك ،دنسنوت نيبور ديسلا
  طفنلا تاكرشل يلودلا يرحبلا ىدتنملا 

  ينف راشتسم ،مانتروف كرام ديسلا
  نيراشتسم ريبك ،يترهود وردنأ ديسلا

  ةيلودلا رضخألا مالسلا ةمظنم
  نفسلا كيكفتل لاجم يف ةطشان ،ونوراه هيإ اتيرام ةديسلا
  نفسلا كيكفت لاجم يف طشان وسيب نترام ديسلا
  راشتسم زريتس نيفك ديسلا

  لزاب لمع ةكبش
لاقسنم ،تيكاب سميج ديسلا   لورتبلا تالقان نيلقتسملا كالمللةيلودلا ةطبار  
  )وكناترتنإ(لورتبلا تالقانل نيلقتسملا كالملل ةيلودلا ةطبارلا 

  يئيب ريدم ،رتكليو ميت ديسلا
  )وجراكرتنإ(فاجلا نحشلا نفس كالمل ةيلودلا ةطبارلا 

،   ينف ريدم هوز جنوينايز ديسلا
  دورطلا تالقانل ةيلودلا ةطبارلا

  يدورتش تيناج ةسنآلا
  يوونلا لقنلل يملاعلا دهعملا

  نوسكيد روفيرت ديسلا
  راشتسم ،سريب موت ديسلا

***  
  ةكرتشملا ةنامألا

  ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا
  ةيرحبلا ةئيبلا مسق ،ريدم     سولنيس دولك نوج ديسلا
  ةيرحبلا ةئيبلا مسق ،ريدملا باون ريبك    جناشاد ويد ديسلا
  ةيرحبلا ةئيبلا مسق ،نيينفلا نيلوؤسملا ريبك    رتيرول رييفاخ ديسلا
  ةيرحبلا ةئيبلا مسق ،ينف لوؤسم    مياث نيملام ديسلا
  ةيرحبلا ةئيبلا مسق ،ذيفنت لوؤسم    سولوبوكاميد سيتاركوس ديسلا
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  ةيرحبلا ةئيبلا مسق ،جمانربلا قسنم    وب سميج ديسلا
  ةيرحبلا ةئيبلا مسق ،ينفلا جمانربلا لوؤسم    نالرفيلك دروديإ ديسلا
  اكاواريه وزوي ديسلا

***  
  ةيرحبلا ةئيبلا مسق ، ينف لوؤسم  

  ودناربيل يج ديسلا
***  

ةينوناقلا نو ؤشلا مسق ،نيناوقلاو تادهاعملا مسق ،سيئر  
  ةيجراخلا تاقالعلاو

  دمحأ نيوم ديسلا
***  

، ئداهلا طيحملاو ايسآ مسق ،سيئر   ةيفارغجلا زيكرتلا طاقن  ،
  ينفلا نواعتلا مسق

  تارمتؤملا مسق ،ريدم    وفنابم نإ مأ ةديسلا
  تارمتؤملا ةرادإ ،تارمتؤملا ةدحو ،سيئر ،ريدم دعاسم    ولافوراج هيأ ديسلا
  تارمتؤملا مسق ،قئاثولا ةدحو ،سيئر    يولنوت ناف فيإ ديسلا

  ةيلودلا لمعلا ةمظنم

  ةيعاطقلا تاطاشنلا ةرادإ ،نيينف نيصصختم ريبك    يليب هيج لوب ديسلا
زيكرتل ا جمارب يف ةينهملا ةحصلاو ةمالسلا يف نيصصختم ريبك    فوتوديف روجيإ روتكدلا

 نمألا لمعلا ىلع

***  
  لزاب ةيقافتا ةنامأ
  نينوناقلا نيلوؤسملا ريبك    وبماراجور اتانود ةسنآلا

__________  


