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مقدمة 
 
اهؾيّيٖج تٌبء  ، ٖسة اهيّافلج ؽوٓ خؾدٖالح اهّذٖلج تبخفبق آراء اهسيؾٖج(االخفبكٖج)يً اهّذٖلج  34تيلخظٓ اهفلرث . 1

ؽوٓ خّضٖج اهيسوس، تؾد أً خؤخذ فٕ االؽختبر آراء اهِٖئبح اهخٕ خخّهٓ إدارث اهضٌدّق ّخٌفٖذ يشرّؽبخَ ّاهلّٖى، ّخضتص 
شبرٖج اهيفؾّل تؾد أً خؾخيدُب اهِٖئبح اهخٕ خخّهٓ إدارث اهضٌدّق ّخٌفٖذ يشرّؽبخَ ّاهلّٖى ّفلب هولّاؽد ّاهيخعوتبح 

. يٌِب اٛسرائٖج اهخبضج تنل
 
،  عوة يً اهشنرخبرٖج إؽداد اهخؾدٖالح اهيلخرضج فٕ ٌص 2001فٕ االسخيبػ اهذٔ ؽلدٍ اهيسوس فٕ دٖشيتر . 2

، ّافق ؽوٓ اهخؾدٖالح اهيلخرضج 2002ّفٕ االسخيبػ اهذٔ ؽلدٍ اهيسوس فٕ يبّٖ . اهّذٖلج خيِٖدا هلٖبى اهيسوس تتضذِب
ُب اهسيؾٖج اهؾيّيٖج فٕ اسخيبؽِب اهذبٌٕ اهذٔ شٖؾلد فٕ تنًٖ تبهضًٖ فٕ اهيتٌٖج فٕ ُذٍ اهّذٖلج ّأّضٓ تأً خّافق ؽوٕ

. 2002أنخّتر  18-16اهفخرث 
 
: خؾبهز اهخؾدٖالح اهيلخرضج فٕ اهّذٖلج يشأهخًٖ. 3
  

اؽختبر خدُّر اٙراظٕ، ّتضّرث رئٖشٖج اهخضضر ّإزاهج اهغبتبح، أضد يسبالح خرنٖز ضٌدّق اهتٖئج  ( أ)
ث يشبٌدث اهضٌدّق هوخٌفٖذ اهٌبسص الخفبكٖج اٙيى اهيخضدث هينبفضج اهخضضر؛ ّ اهؾبهيٖج، نّشٖوج هزٖبد

 
أضد يسبالح خرنٖز ضٌدّق اهتٖئج اهؾبهيٖج ّاهخأنٖد ؽوٓ ّسّد اهضٌدّق  ثاهؾظّٖج اهذبتح حاؽختبر اهيوّذب ( ة)

. خجهوؾيل ننٖبً ينوف تخشغٖل اٗهٖج اهيبهٖج الخفبكٖج اشخّنِّهى تشأً اهيوّذبح اهؾظّٖج اهذبة
 

اؽختبر خدُّر اٙراظٕ، ّتضّرث رئٖشٖج اهخضضر ّإزاهج اهغبتبح، أضد يسبالح خرنٖز ضٌدّق اهتٖئج اهؾبهيٖج 
 
، اهخٖبراح اهخٕ كديخِب اهشنرخبرٖج هزٖبدث يشبٌدث ضٌدّق اهتٖئج 2001تضد اهيسوس، فٕ اسخيبؽَ فٕ يبّٖ . 4

ٖسة اهشؾٕ إهٓ اؽختبر خدُّر اٙراظٕ "... ّّافق ؽوٓ أٌَ  1،اهؾبهيٖج هخٌفٖذ اخفبكٖج اٙيى اهيخضدث هينبفضج اهخضضر
أضد يسبالح خرنٖز ضٌدّق اهتٖئج اهؾبهيٖج نّشٖوج هزٖبدث يشبٌدث اهضٌدّق هوخٌفٖذ اهٌبسص الخفبكٖج ( اهخضضر ّإزاهج اهغبتبح)

ث كدرث ضٌدّق اهتٖئج اهؾبهيٖج ّيً شأً ُذا اهٌِز إزاء يٌؼ ّينبفضج خدُّر اٙراظٕ زٖبد." اٙيى اهيخضدث هينبفضج اهخضضر
ؽوٓ خضفٖز خّفٖر اهيزٖد يً اهيّارد اهيبهٖج اهيؤندث، تيب فٕ ذهم اهخيّٖل اهيشخرم، ٌٙشعج اٛدارث اهيشخدايج هٚراظٕ 

.  اهخٕ خنًّ هِب يٌبفؼ تبهٌشتج هوتٖئج اهؾبهيٖج ّاهخٌيٖج اهيشخدايج
 

                                                 
1
 .GEF/C.17/5، رؽبهيٖج هخٌفٖذ اخفبكٖج اٙيى اهيخضدث هينبفضج اهخضصخٖبراح زٖبدث يشبٌدث ضٌدّق اهتٖئج ال  
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 12-1يى اهيخضدث هينبفضج اهخضضر فٕ سٌٖف فٕ اهفخرث ؽلدح اهدّرث اهخبيشج يً يؤخير أعراف اخفبكٖج اٙ. 5
: ، ّّافلح اٙعراف ؽوٓ كرار تشأً ضٌدّق اهتٖئج اهؾبهيٖج2001أنخّتر 

 
تبهشؾٕ إهٓ اؽختبر  2001ٖرضة تلرار يسوس ضٌدّق اهتٖئج اهؾبهيٖج فٕ االسخيبػ اهذٔ ؽلدٍ فٕ يبّٖ  ( أ)

 خدُّر اٙراظٕ أضد يسبالح خرنٖز اهضٌدّق؛

 
ضٌدّق اهتٖئج اهؾبهيٖج ؽوٓ اخخبذ اهخعّاح اهظرّرٖج شؾٖب ّراء اؽختبر خدُّر اٙراظٕ  ٖشسؼ يسوس ( ة)

أضد يسبالح اهخرنٖز؛ 
 

ٖعوة يً اهشنرخٖر اهخٌفٖذٔ الخفبكٖج اٙيى اهيخضدث هينبفضج اهخضضر ّاهيدٖر اهؾبى ه٘هٖج اهؾبهيٖج يّاضوج  ( ر)
ْ ّظؼ ّشبئل اؽختبر خدُّر اٙراظٕ أضد اهخؾبًّ يؼ شنرخبرٖج ضٌدّق اهتٖئج اهؾبهيٖج فٕ ؽيوِب ؽل

يسبالح اهخرنٖز؛ 
 

ٖشسؼ ؽوٓ ؽلد يزٖد يً اسخيبؽبح اهخسدٖد اهذبهد هيّارد ضٌدّق اهتٖئج اهؾبهيٖج هتضد اهضبسج إهٓ  ( د)
يّارد يبهٖج سدٖدث ّإظبفٖج هويشبؽدث ؽوٓ خضلٖق أُداف اخفبكٖج اٙيى اهيخضدث هينبفضج اهخضضر؛ ّ 

 
ئج اهؾبهيٖج فٕ اسخيبؽبخَ اهلبديج تشأً خسدٖد اهيّارد ؽوٓ تضد االضخٖبسبح اهٌبشئج ٖشسؼ ضٌدّق اهتٕ( ُـ)

. ؽً اضخيبل اؽختبر خدُّر اٙراظٕ أضد يسبالح خرنٖز اهضٌدّق
 

يذنرث تشأً اكخراش اؽختبر خدُّر اٙراظٕ أضد ، تضد 2001فٕ االسخيبػ اهذٔ ؽلدٍ اهيسوس فٕ دٖشيتر . 6
، ّّافق ؽوٓ تضد اهخؾدٖالح اهيلخرضج فٕ اهّذٖلج الؽختبر خدُّر GEF/C.18/4ث اهؾبهيٖج، يسبالح خرنٖز ضٌدّق اهتٖئ

اٙراظٕ، ّتضّرث رئٖشٖج اهخضضر ّإزاهج اهغبتبح، أضد يسبالح خرنٖز ضٌدّق اهتٖئج اهؾبهيٖج، نّشٖوج هزٖبدث يشبٌدث 
. اهضٌدّق هوخٌفٖذ اهٌبسص الخفبكٖج اٙيى اهيخضدث هينبفضج اهخضضر

 
: خضلٖق يذل ُذا االؽختبر، ٖلخرش اهيسوس خؾدٖل اهّذٖلج نيب ٖوٕل. 7
 

: ٌضِب نيب ٖوٕ( ُـ)تئظبفج فلرث فرؽٖج  2خؾدٖل اهفلرث  ( أ)
 

" خدُّر اٙراظٕ، ّتضّرث رئٖشٖج اهخضضر ّإزاهج اهغبتبح؛ ّ" 
 

: هٖضتص ٌضِب نيب ٖوٕ( ّ)21خؾدٖل اهفلرث  ( ة)
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ٙخرْ ذاح اهضوج، ّخبضج شنرخبرٖج نل يً االخفبكٖبح اهخٌشٖق يؼ شنرخبرٖج نل يً اهِٖئبح اهدّهٖج ا"

، ّشنرخبرٖج نل يً ترّخّنّل يٌّخرٖبل اهيخؾوق تبهيّاد اهيشخٌفدث هعتلج 6اهيشبر إهِٖب فٕ اهفلرث 
اّٙزًّ ّضٌدّكَ اهيخؾدد اٙعراف ّاخفبكٖج اٙيى اهيخضدث هينبفضج اهخضضر فٕ اهتوداً اهخٕ خؾبٌٕ يً 

." هخضضر ّال شٖيب فٕ أفرٖلٖبأّ ا/اهسفبف اهشدٖد ّ
 
 

أضد يسبالح خرنٖز ضٌدّق اهتٖئج اهؾبهيٖج   ثاهؾظّٖج اهذبتح حاؽختبر اهيوّذب
 
يشّدث ؽٌبضر ترٌبيز ، GEF/C.16/6اشخؾرط اهّذٖلج  ،2000 رفٕ االسخيبػ اهذٔ ؽلدٍ اهيسوس فٕ ٌّفية. 8

تبهؾٌبضر تبؽختبرُب أشبشب ٛؽداد ترٌبيز ؽيل، يؼ يراؽبث  ٌٍّّإعالكبح اهيوّذبح اهؾظّٖج اهذبتخج،  ثاهؾيل هخخفٖط ّإزال
دّهٖج يوزيج كبٌٌّب هخٌفٖذ ( اخفبكٖج)االشخٌخبسبح ّاهلراراح اهخٕ خخّضل إهِٖب هسٌج اهخفبّط اهدّهٖج هوخّضل إهٓ ّذٖلج 

. اٛسراءاح اهدّهٖج تشأً يوّذبح ؽظّٖج يؾٌٖج
 
، ّافق ؽوٓ اٛرشبداح اّٙهٖج هٌٚشعج اهخينٌٖٖج الخفبكٖج 2001فٕ االسخيبػ اهذٔ ؽلدٍ اهيسوس فٕ يبّٖ . 9

اشخّنِّهى تشأً اهيوّذبح اهؾظّٖج اهذبتخج نبشخسبتج يتنرث هيشبؽدث اهتوداً اهٌبيٖج ّاهتوداً اهخٕ خسخبز اكخضبداخِب يرضوج 
. االٌخلبل إهٓ ٌغبى اهشّق ؽوٓ خٌفٖذ إسراءاح هوّفبء تبهخزايبخِب تيّسة االخفبكٖج

       
يً االخفبكٖج ؽوٓ أً ٖنًّ ضٌدّق اهتٖئج  15ّخٌص اهيبدث . 2001فخضح اخفبكٖج اشخّنِّهى هوخّكٖؼ ؽوِٖب فٕ يبّٖ . 10

يً االخفبكٖج هوفخرث فٖيب  13اهيبهٖج اهيشبر إهِٖب فٕ اهيبدث  ثاهؾبهيٖج، ؽوٓ أشبس يؤكح، اهنٖبً اهرئٖشٕ اهينوف تخشغٖل اٗهٕ
ٖج ّاالسخيبػ اّٙل هيؤخير اٙعراف، أّ إهٓ أً ٖلرر يؤخير اٙعراف يبُٖج اهِٖنل تًٖ شرٖبً يفؾّل ُذٍ االخفبق

ؽوٓ أً اٗهٖج شخؾيل خضح شوعج يؤخير أعراف ( 6)13ّخٌص اهيبدث . يً االخفبكٖج 13اهيؤششٕ اهذٔ شٖؾًٖ ّفلب هويبدث 
. االخفبكٖج

  

يً ضٌدّق اهتٖئج اهؾبهيٖج تضد إٌشبء يسبل خرنٖز  ّتبٛظبفج إهٓ ُذا، ّتيلخظٓ كرار اخفبكٖج اشخّنِّهى، ٖعوة. 11
 2.سدٖد هيشبٌدث خٌفٖذ االخفبكٖج

 
يً أسل اؽختبر اهيوّذبح اهؾظّٖج اهذبتخج أضد يسبالح خرنٖز ضٌدّق اهتٖئج اهؾبهيٖج ّهخينًٖ اهضٌدّق يً اهؾيل . 12

: هٖج فٕ اهّذٖلجتيذبتج اهنٖبً اهينوف تخشغٖل اٗهٖج اهيبهٖج، ٖلخرش إسراء اهخؾدٖالح اهخب
 

                                                 
2
  UNEP/POPs/Conf/4 .
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: تئظبفج فلرث فرؽٖج سدٖدث ٌضِب نيب ٖوٕ 2خؾدٖل اهفلرث  ( أ)
 

." اهيوّذبح اهؾظّٖج اهذبتخج( ّ")
 

: هٖضتص ٌضِب نيب ٖوٕ 3إؽبدث ضٖبغج اهفلرث  ( ة)
 

خنًّ اهخنبهٖف اٛظبفٖج اهيخفق ؽوِٖب هخضلٖق اهيٌبفؼ اهتٖئٖج اهؾبهيٖج اهخبضج تئدارث اهيّاد اهنٖيٖبئٖج يً "
نيب خنًّ اهخنبهٖف اٛظبفٖج اهيخفق ؽوِٖب . خِب تيسبالح اهخرنٖز اهيذنّرث أؽالٍ يؤُوج هوخيّٖلضٖد ضل

اهخٕ ٖينً أً ّٖافق ؽوِٖب اهيسوس يؤُوج  21هٌٚشعج اٙخرْ ذاح اهضوج  تيّسة سدّل أؽيبل اهلرً 
." الح اهخرنٖزهوخيّٖل تلدر يب خضلق يٌبفؼ تٖئٖج ؽبهيٖج ؽً عرٖق ضيبٖج اهتٖئج اهؾبهيٖج فٕ يسب

 
: ، ٌضِب نيب ٖو6ٕإظبفج سيوج سدٖدث كتل اهسيوج كتل اٙخٖرث فٕ اهفلرث  ( ر)

 
نيب شٖنًّ ضٌدّق اهتٖئج اهؾبهيٖج يّسّدا هوؾيل تيذبتج نٖبً ينوف تخشغٖل اٗهٖج اهيبهٖج الخفبكٖج "

." اشخّنِّهى تشأً اهيوّذبح اهؾظّٖج اهذبتخج
 

: هٖضتص ٌضِب نيب ٖوٕ 6خؾدٖل اهسيوج كتل اٙخٖرث فٕ اهفلرث  ( د)
 

فٕ يذل ُذٍ اهٌّاضٕ، ٖؾيل ضٌدّق اهتٖئج اهؾبهيٖج خضح إرشبد، ّٖنًّ يشؤّال أيبى، يؤخير اٙعراف "
." اهذٔ ٖلرر اهشٖبشبح ّأّهّٖبح اهترايز ّيؾبٖٖر اُٙوٖج ٙغراط االخفبكٖبح

 
. 2002ؽوِٖب اهيسوس فٕ اسخيبؽَ فٕ يبّٖ ٖخظيً يوضق ُذٍ اهّذٖلج كبئيج نبيوج تبهخؾدٖالح اهيلخرضج اهخٕ ّافق . 13
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الثعديالت المقثرحة في الوثيقة : ملحق
 

: ، ٌضِيب نيب ٖوٕ(ّ)ّ ( ُـ)تئظبفج فلرخًٖ فرؽٖخًٖ سدٖدخًٖ  2خؾدٖل اهفلرث ( 1)
 

خدُّر اٙراظٕ، ّتضفج رئٖشٖج اهخضضر ّإزاهج اهغبتبح؛ ّ ( ُـ")  
 

." اهيوّذبح اهؾظّٖج اهذبتخج( ّ")  
 
: هٖضتص ٌضِب نيب ٖوٕ 3ادث ضٖبغج اهفلرث إػ( 2)
 

خنًّ اهخنبهٖف اٛظبفٖج اهيخفق ؽوِٖب هخضلٖق اهيٌبفؼ اهتٖئٖج اهؾبهيٖج اهخبضج تئدارث اهيّاد اهنٖيٖبئٖج يً "
نيب خنًّ اهخنبهٖف اٛظبفٖج اهيخفق ؽوِٖب . ضٖد ضوخِب تيسبالح اهخرنٖز اهيذنّرث أؽالٍ يؤُوج هوخيّٖل

اهخٕ ٖينً أً ّٖافق ؽوِٖب اهيسوس يؤُوج  21اح اهضوج  تيّسة سدّل أؽيبل اهلرً هٌٚشعج اٙخرْ ذ
." هوخيّٖل تلدر يب خضلق يٌبفؼ تٖئٖج ؽبهيٖج ؽً عرٖق ضيبٖج اهتٖئج اهؾبهيٖج فٕ يسبالح اهخرنٖز

 
: ، ٌضِب نيب ٖو6ٕإظبفج سيوج سدٖدث كتل اهسيوج كتل اٙخٖرث فٕ اهفلرث  ( 3)
 

هتٖئج اهؾبهيٖج يّسّدا هوؾيل تيذبتج نٖبً ينوف تخشغٖل اٗهٖج اهيبهٖج الخفبكٖج نيب شٖنًّ ضٌدّق ا"
." اشخّنِّهى تشأً اهيوّذبح اهؾظّٖج اهذبتخج

 
: هٖضتص ٌضِب نيب ٖوٕ 6خؾدٖل اهسيوج كتل اٙخٖرث فٕ اهفلرث ( 4)

 
ى، يؤخير اٙعراف فٕ يذل ُذٍ اهٌّاضٕ، ٖؾيل ضٌدّق اهتٖئج اهؾبهيٖج خضح إرشبد، ّٖنًّ يشؤّال أيب"

." اهذٔ ٖلرر اهشٖبشبح ّأّهّٖبح اهترايز ّيؾبٖٖر اُٙوٖج ٙغراط االخفبكٖبح
 
: هٖضتص ٌضِب نيب ٖوٕ( ّ)21خؾدٖل اهفلرث ( 5)

 
اهخٌشٖق يؼ شنرخبرٖج نل يً اهِٖئبح اهدّهٖج اٙخرْ ذاح اهضوج، ّخبضج شنرخبرٖج نل يً االخفبكٖبح "

رخبرٖج نل يً ترّخّنّل يٌّخرٖبل اهيخؾوق تبهيّاد اهيشخٌفدث هعتلج ، ّشم6اهيشبر إهِٖب فٕ اهفلرث 
اّٙزًّ ّضٌدّكَ اهيخؾدد اٙعراف ّاخفبكٖج اٙيى اهيخضدث هينبفضج اهخضضر فٕ اهتوداً اهخٕ خؾبٌٕ يً 

." أّ اهخضضر ّال شٖيب فٕ أفرٖلٖب/اهسفبف اهشدٖد ّ
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