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  م� ج�ول األع�ال

م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جيمق�ر مع��� م� 
األن�اع الغ���ة الغاز�ة  14/11ال�ق�ر 

  إن م�ت�� األ��اف،
�� ال��ارة اإلل���ون�ة في األن�اع الغ���ة الغاز�ة وال�اجة إلى ب� �ق�ذ 

ال���ع ال���ل�جي وم��ناته،  الغاز�ة علىاآلثار ال�ارة لألن�اع الغ���ة �و�ذ �ق� أ��ا 
ال��ر وم�ا�� الق�� ال��الي،و  ،ال��غ�وف غا�اتم�ل األراضي ال���ة و 

ال��ت��ة �ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، ، ��ا في ذل� تل�االق��اد�ة وال�قا��ة
  ،12/16إلى ال�ق�ر  ذ ����و�

ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات  ���لالج��اع العام لل� �6/1ال�ق�ر  �ح�ی -
وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة، وال�� واف� ��ه االج��اع العام، م� ب�� أم�ر أخ��، على إج�اء تق��� م�اض�عي لألن�اع الغ���ة 

 م� أه�اف أ��ي لل���ع ال���ل�جي 9اله�ف  أخ�، مع هاوال����ة عل�
ال�ام�ة إلى ت��� ال����ل�ة �اإلرشادات ال����ة��ا أ ی�ح� -

 به�ا ال�ق�ر؛ ةال��ة ال��فق ال�ائ�اتال��ت��ة �ال��ارة في 

وال����ات ذات ال�لة إلى والق�اعات ال���مات األخ��  ی�ع�األ��اف و ���ع -
غ�� ال�ق��د لألن�اع الغ���ة الغاز�ة ال��ت��ة �ال��ارة في  لال����ل�ة ل���� اإلدخا

وم�ادرات ال���اء�الع�ل ال�� اض�لع� �ه م���ات           ً ���� عل�ا   -
16في  ال��عق� ن�ائج م���� ال��ادرة العال��ة لل�����  )

��اء الق�رات ل���ی� األن�اع الغ���ة؛ب ال��علقة ح��اجاتاال   ً  أ��ا   وال�� ت�اول

                                                           
CBD/COP/14/INF/12/Add.1.  

  

  

                        م�ت�� األ��اف في االتفا��ة
                  االج��اع ال�ا�ع ع��
                ش�م ال��خ، م��، 

م� ج�ول األع�ال 26ال��� 
  

إن م�ت�� األ��اف،
ذ إ

و�ذ �ق� أ��ا 
م�ل األراضي ال���ة و ، ال���فة

االق��اد�ة وال�قا��ة
ذ ����و�
1-

وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة، وال�� واف� ��ه االج��اع العام، م� ب�� أم�ر أخ��، على إج�اء تق��� م�اض�عي لألن�اع الغ���ة 
وال����ة عل�الغاز�ة 

2-
ال��ت��ة �ال��ارة في 

3-
ال����ل�ة ل���� اإلدخا ال����ة

4-
)أ(

وال�� ت�اول ���1،�
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 ة�اف�ال�ا�ع لالت�اد ال�ولي ل�ف� ال���عة ��أن ت���� ال� ف��� األخ�ائ��� ال�ع�ي �األن�اع الغاز�ةتق���   )ب(

  2؛     ُ                  ال�ي ت ��ث تأث��ات ب���ة القائ�ة ال���ل�ج�ة ال�قل���ة إلدارة األن�اع الغ���ة الغاز�ة
ألن�اع الغ���ة ل��علقة �ال�عل�مات الال��اكة العال��ة  وال�� أع�ته والغاز�ة،   ُ     ال� �خلةال��ل العال�ي لألن�اع   )ج(
 الغاز�ة؛

ه�ا باالخ��اصات ال�اردة في ال��ف� ال�اني خ��اء تق���� م��� �ره�ا ب��اف� ال��ارد، إن�اء ف���  ،�ق�ر -5
لل���ع  أ��يم� أه�اف  9ل��ان تق��� ال���رة في ال�ق� ال��اس� ��أن ت�ق�� اله�ف  االق��اء،ح��  ����عال�ق�ر، 

 عق� ةال��ف��� ةاألم�� إلى��ل� االج��اعات األخ�� ذات ال�لة، وات م�عا��ة مع اج��اععق� ال���ل�جي، وح���ا أم�� ذل�، 
 م���� نقاش مف��ح على اإلن��ن�، ل�ع� م�اوالت ف��� ال���اء ال�ق���� ال����؛

العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة أن ت��� في ن�ائج ال����� اإلل���وني وف���  لل���رةإلى اله��ة الف���ة  ��ل� -6
 ��اء ال�ق���� ال���� في اج��اع �عق� ق�ل االج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� األ��اف؛ال�

ل�ائح ال����ة ذات ال�لة �األن�اع التقاس� ال�عل�مات ��أن  إلى ال���مات األخ��  و��ع� األ��اف ���ع -7
 ال��علقة �األن�اع الغ���ة الغاز�ة، الق�ائ�وال��اد� ال��ج�ه�ة ال�ق��ة وأف�ل ال��ارسات و  ، و��ل� الل�ائح اإلقل���ةالغ���ة الغاز�ة

 ؛أخ��  م� خالل آل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�مات أو ما �عادلها م� وسائل

ال�عاون مع ق�اع األع�ال م� أجل  إلىال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة  ی�ع�األ��اف و ��ع� -8
م�  9م�ألة األن�اع الغ���ة الغاز�ة، و��ع�ها إلى اس���اف ف�ص ج�ی�ة تع�ز األن��ة ال�ام�ة إلى ت�ق�� اله�ف  ت�اول

وال�عاون ال�ق�ي واالت�االت وال����� وال����ة العامة ��أن  م�االت ال�ع� ال�اليفي  ال س��ا، لل���ع ال���ل�جي أه�اف أ��ي
 األن�اع الغ���ة الغاز�ة؛

 م�لال��انات،  ح��ال���مات األخ�� وم���ات ال���اء ذات ال�لة على تع��� ی�ع� اف واأل��  ��ع� -9
ألن�اع الغ���ة الغاز�ة، ل��علقة �ال�عل�مات الم� خالل ال��اكة العال��ة  ال�� ی�� إع�اده                       ُ               ال��ل العال�ي لألن�اع ال� �خلة والغاز�ة 

��ا ح�� االق��اء و  ،ال���عة ل�ف�االت�اد ال�ولي  م� ق�ل���ة الغ لألن�اعال����ة  ثاروم� خالل دع� ت���� ت���� اآل
 مع الق�رات ال����ة؛ ی��اشى

 ال���ولة ع� م�ا��ةوال�ل�ات  ال�ل�ات ال�����ةاأل��اف وال���مات األخ�� على ال����� مع  ��� -10
ذات ال�لة على ال������� ال���ي واإلقل��ي، م�  األخ��  اله��ات ال����ةو ال��ة ال��ات�ة ت�اب�� ة و ���اب�� ال��الو  ال��ود

 ال��ة؛ �ال�ائ�اتأجل م�ع اإلدخال غ�� ال�ق��د لألن�اع الغ���ة الغاز�ة ال��ت��ة �ال��ارة 

 :االض�الع ��ا یلي ال���مات األخ��  ی�ع�األ��اف و ���ع -11

  ؛االق��اء ح���ائج ت�ل�ل ال��ا��،         ً       ، اس��ادا  إلى نلألن�اع الغ���ة الغاز�ة ال����ةقائ�ة وت�ادل إع�اد   )أ(
  ؛ال�ف� في م�ال ه��ةاأل ال��ا�� ذاتاألن�اع الغ���ة الغاز�ة في  ات� حاالت�� ب ال��علقةت�ادل ال�عل�مات   )ب(
  ؛وان��ارها م� ج�ی�األن�اع ال����ة للقل�  دخ�ل تل�م�ع م� أجل ال�عاون   )ج(

االق��اد�ة ال��� االج��ا��ة و ��ان� �أن الع�ل اإلضافي ��أن آثار األن�اع الغ���ة الغاز�ة على ال ق�� -12
وال�قا��ة لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة أم� ح��ي و���غي ت�ف��ه �ال�عاون ال�ث�� مع ال�ع�ب األصل�ة وال����عات 
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 ��ان�ال�ولي ل�ف� ال���عة ألث� األن�اع الغ���ة الغاز�ة على ال االت�اد الع�ل ��أن ت����م�اصلة على  ���عال��ل�ة، و
 ؛االق��اد�ة وال�قا��ةال��� االج��ا��ة و 

 :األم��ة ال��ف���ة، ره�ا ب��اف� ال��ارد، أن إلى ��ل� -13

ف��� و��ل� وم���ة ال��ارك العال��ة  مع أمانة ال��ل� االق��اد� واالج��اعي ال�ا�ع لألم� ال����ة، تق�م  )أ(
 �اس���اف إم�ان�ة إع�اد ن�ام لل����� ووضع العالمات ،االت�ال ال����ك ب�� ال��االت وال�ع�ي �األن�اع الغ���ة الغاز�ة

، ���� ���ن م��قا �� على ال���ع ال���ل�جي ال��ت�� �األن�اع الغ���ة الغاز�ةا�مال�ي ت��ل خ��ا أو ل���ات ال�ائ�ات ال��ة 
، وتق��� تق��� ع� ال�ق�م ال���ز ��ه إلى اله��ة       ً      وم����ا  معها لل�عای�� ال�ول�ة القائ�ة وم��ال ال�ول�ة،تفاقات وم����ا مع اال

  ؛                                                        ُ                                         الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة في اج��اع � عق� ق�ل االج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� األ��اف
�  )ب( أعاله، م� خالل  ���5 ال���� ال��ار إل�ه في الفق�ة وف��� ال���اء ال�ق� اإلل���ونيع�ل ال�����     ِّ ت��  

  ؛وال��اق�ات لل��اه�اتإع�اد ت���ع وت�ل�� 
�ال�عاون مع ال��اكة  وذل� وأث�ها، دخال��ارات اإلال��علقة �واس���ام ال�عل�مات  إع�اد ت���� ت��� م�  )ج(

ال��ارة        ُ           ال�ي ت �اع ع� ����ض�ورة رص� ت�ف� األن�اع الغ���ة العال��ة لل�عل�مات ال��علقة �األن�اع الغ���ة الغاز�ة، مع م�اعاة 
 اإلل���ون�ة؛

م�ف� ال���ة العال��ة وال�هات ال�ان�ة األخ�� وو�االت ال����ل على تق��� ال��اع�ة ال�ال�ة، ��ا في ���ع  -14
 .ةذل� أن��ة ب�اء الق�رات، لل��ار�ع ال����ة واإلقل���ة ذات ال�لة �األن�اع الغ���ة الغاز�

  ال��ف� األول
اإلرشادات ال����ة ال����ل�ة ل���� اإلدخال غ�� ال�ق��د لألن�اع الغ���ة الغاز�ة 

  ال��ت��ة �ال��ارة �ال�ائ�ات ال��ة
ه�ه اإلرشادات ت��ل اإلرشادات ��أن ص�اغة وت�ف�� ت�اب�� لل���� لل��ا�� ال��ت��ة �إدخال األن�اع الغ���ة   -1

ألح�اض ال�ائ�ات ال��ة ال�ائ�ة وألح�اض ال�ائ�ات األرض�ة، و��ع� حي وأغ��ة ح�ة ال��فقة ك���انات أل�فة، و�أن�اع 
  .12/16 �ال�ق�ر

�جي لألن�اع الغ���ة العاب�ة والغ�ض م� ه�ه اإلرشادات ی���ل في ال�قل�ل إلى ال�� األدنى م� م�ا�� الغ�و ال���ل  -2
غ�ا��ة ال�اض�ة م� خالل م�ارات اإلدخال غ�� ال�ق��د ال��ص�فة في ت���� م�ار جل��ود ال�ال�ة ال����ة وال��ا�� ال��� 

  .االتفا��ة ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي �االق��ان مع ال��ارة �ال�ائ�ات ال��ة
����ات ذات ال�لة، وال��اعات وال���هل���، ��ا في ذل� ج��ع وتع��� ه�ه اإلرشادات ذات صلة �ال�ول، وال  -3

م� ق��ل ال���ر�� وال����ردی� وال������، ��ا في (ال�هات الفاعلة ال��ار�ة في سل�لة ال���ة �أك�لها لل��ارة �ال�ائ�ات ال��ة 
و�ال���ة ل�الة ت�ارة األغ��ة ال��ة، ). ءذل� ال�امع�� اله�اة، وال��ار��� في ال�عارض، وت�ار ال��لة، وت�ار ال���ئة، والع�ال

  .����ل األش�اص ال������ن في سل�لة ال���ة أ��ا على األف�اد في أع�ال ال��اع� وأس�اق األغ��ة
  ال��اق  - أوال

ه�ه اإلرشادات ����ة وته�ف إلى اس���امها ج��ا إلى ج�� مع اإلرشادات األخ�� ذات ال�لة، وأن ت�ع� �ع�ها   -4
ال��اد� ال��جهة ل��ع اإلدخال وال����� م� تأث��ات األن�اع الغ���ة الغاز�ة ال�ي ته�د سالمة ال��� : س��ل ال��ال ال�ع�، على
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وال�عای�� ال�ول�ة ل��اب�� ال��ة ال��ات�ة؛ وم�ونة ص�ة ال���انات األرض�ة  3؛)6/23ال�ق�ر (اإل���ل�ج�ة وال��ائل واألن�اع 

��انات األرض�ة ولقاحاتها لل����ة العال��ة ل��ة ال���ان؛ وم�ونة ص�ة ال���انات ال�ائ�ة وم�جع االخ��ارات ال������ة لل�
لل����ة العال��ة ل��ة ال���ان؛ وم�جع االخ��ارات ال������ة لل���انات ال�ائ�ة له�ه ال����ة وغ�� ذل� م� ال�عای�� 

  .واإلرشادات ال�ي أع�تها ال����ات ال�ول�ة ذات ال�لة
�ه اإلرشادات أ��ا الع�ل�ات ال���املة م� أجل ت�ف��ها ج��ا إلى ج�� مع اإلرشادات ال��فقة �ال�ق�ر وت�ضح ه  -5

  .وال��اتات وال��� وال�عای�� ال�ول�ة القائ�ة ال��ض�عة م� أجل ح�ا�ة ال���ع ال���ل�جي وص�ة ال���انات، 12/16
و���� لأل��اف وال���مات األخ�� أن ت�ف� ه�ه اإلرشادات م� خالل ال�عاون ع�� الق�اعات ���ا ب�� ال�ل�ات   -6

ال�ع��ة �ال�ف�، وسل�ات م�ا��ة ال��ود، واله��ات ال������ة ال�ع��ة �ال��ا�� ���ا ی�عل� �ال��ارة ال�ول�ة ف�ال ع� 
  .هل��� ال��ار��� في سل�لة ال���ة لل��ارة �ال�ائ�ات ال��ةال��اعات ذات ال�لة وال���

ت�اب�� لل�� م� م�ا�� األن�اع الغ���ة الغاز�ة ال�ي ت���ك دون ق��   -ثان�ا
  في ال��ارات ال��ت��ة �ال��ارة �ال�ائ�ات ال��ة

  غ���ة الغاز�ةال��اف� مع ال�عای�� ال�ول�ة القائ�ة وغ��ها م� اإلرشادات ذات ال�لة �األن�اع ال  -ألف
�ال���ة ل���ع ال���انات أو ال����ات ال���ان�ة ال��ج�دة في ش��ة لل�ائ�ات ال��ة، ی��غي اس���ام ال�عای�� ال���ة   -7

ال��اس�ة ال��ض�عة ���ج� ع�ل�ات وضع ال�عای�� في ال����ة العال��ة ل��ة ال���ان م� أجل ت���� ال��اب�� ال����ة، في 
  .����ردة على ح� س�اءال�ل�ان ال���رة وال

 م�اد ت���ةأو ق� أو  األش�ار أ� ت��ة أو ف�الت أوراق ف�ها��ا  و�ال���ة ل���ع ال��اتات أو ال����ات ال��ات�ة،  -8
غ�اء أخ��، ال��ج�دة في ش��ة لل�ائ�ات ال��ة، ی��غي اس���ام معای�� ال��ة أو ب�ور أو ف�اكه أو م�ادر  ت��أخ�� أو 

ال��ض�عة ���ج� ع�ل�ات وضع ال�عای�� لالتفا��ة ال�ول�ة ل�قا�ة ال��اتات م� أجل ت���� ال��اب�� ال����ة،  ال��ات�ة ال��اس�ة
  .في ال�ل�ان ال���رة وال����ردة على ح� س�اء

ال��ت��ة بها  م�اد ال�����ا في ذل� م��ر لل�ائ�ات ال��ة أن ال�لعة ال�ار� ت��ی�ها، /و���غي أن ی��� أ� م�سل  -9
ال ت��ل خ��ا على ال��ة وعلى ال��ة ال��ات�ة ال��علقة �ال���ع  ،)وف�اش حاو�ة ال���، على س��ل ال��ال، والغ�اءء، ال�ا(

به�ا األم� م� خالل تق��� شهادة صادرة ع�  ���ردو���� إ�الغ سل�ة ال��ود ال����ة في ال�ل� ال�. ال���ل�جي لل�ل� ال����رد
ال����ة �ال���انات، أو ع� ���� تق��� شهادة ص�ة ن�ات�ة صادرة ع� ال����ة ال����ة ال�ل�ة /ال�ل�ة ال�����ة ال���رة

ال���رة ال�ع��ة ���ا�ة ال��اتات ���ا ی�عل� �ال��اتات في أ� بل� م��ر، وفقا لل�ائح االس���اد ال����ة، ال�ي ت���� إلى ت�ل�ل 
  .م�ا�� اآلفات

ات ال�ائ�ات ال��ة لإلرشادات ال�ول�ة القائ�ة ال��ض�عة في إ�ار م���ات و���غي أن ت����� ال�اقالت ال�املة ل���  -10
ل��ة األم� /م���ة الع�ل ال�ول�ة/دول�ة، م� ق��ل م�ونة ال��ارسات ��أن تع��ة وح�ات نقل ال��ائع لل����ة ال����ة ال�ول�ة

  .إال أنه ال ی��غي أن �ق��� األم� على ذل� 4ال����ة االق��اد�ة ألورو�ا،

                                                           
          �ـ�، ��ـ�رة                                                                                                                            تق�م أح� ال���لـ�� �ـاع��اض رسـ�ي أث�ـاء الع�ل�ـة ال��د�ـة إلـى اع��ـاد هـ�ا ال�قـ�ر وشـ�د علـى أنـه ال �ع�قـ� أن مـ�ت�� األ�ـ�اف ���ـ� أن �ع�  3

     ان�ـ�  (    قـ�ر                                                                          وأبـ�� عـ�د قل�ـل مـ� ال���لـ�� ت�ف�ـات ��ـأن اإلجـ�اء الـ�� أد� إلـى اع��ـاد هـ�ا ال�  .                                              م��وعة، اق��احا أو ن�ا في �ل وج�د اع��اض رس�ي
   ).   324-   294          ، الفق�ات UNEP/CBD/COP/6/20        ال�ث�قة 

4  https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2014/wp24/CTU_Code_January_2014.pdf.   

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2014/wp24/CTU_Code_January_2014.pdf
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  اإلع�اد ال���ول ل���ات ال�ائ�ات ال��ة  - �اء
م��ر لل�ائ�ات ال��ة على درا�ة تامة �ال��ا�� ال����لة للغ�وات ال���ل�ج�ة ال�ات�ة ع� /ی��غي أن ���ن أ� م�سل  -11

: �ح��ة ال�ائ�ات الغ���ة م� خالل م�ارات اإلدخال غ�� ال�ق��د ال��ت��ة �ال��ارة �ال�ائ�ات ال��ة و���غي له أن ���
الم��ال لل�ائح ال����ة واإلقل���ة ا )ب(أن أ� ش��ة ت���في م��ل�ات ال��ة وال��ة ال��ات�ة ال�ي ���دها ال�ل� ال����رد؛  )أ(

  .ت���� ت�اب�� ل�قل�ل م�ا�� ع�ل�ات اإلدخال غ�� ال�ق��د إلى أدنى ح�و ) ج( ��أن اس���اد وت��ی� األن�اع الغ���ة الغاز�ة؛
      ِ                                            ال���ق� ل �ال��ا�� ال����لة للغ�و ال���ل�جي لألن�اع /م��ر ل���ة �ائ�ات ح�ة أن ی�لغ ال����رد/م�سلو���غي أل�   -12

الغ���ة في وث�قة م�فقة �ال���ة ال�ي ت���� على ال�ائ�ات ال��ة، م�جهة إلى سل�ات م�ا��ة ال��ود، أو ال����ات ال����ة 
ي �ع� ال�االت، ی��غي تق��� ه�ه ال�عل�مات إلى ال�ل�ات ال����ة في وف. ال�ع��ة ���ا�ة ال��اتات أو ال�ل�ات ال�����ة

  .بل� أو بل�ان ال��ور العاب�، لل��اح �ات�اذ ال��اب�� ال�الئ�ة إلدارة ال��ا�� أث�اء ع�ل�ة ال��ور العاب�
ل��ان ش��  ت�اب�� ال��ة وال��ة ال��ات�ة ال�الئ�ةج��ع م��ر لل�ائ�ات ال��ة أن ���� /و���غي أل� م�سل  -13

ال�ائ�ات ال��ة خال�ة م� اآلفات، والع�امل ال����ة لألم�اض وال�ائ�ات الغ���ة ال�ي ق� ت��ل م�ا�� الغ�وات ال���ل�ج�ة في 
 .غ�ا��ة ال�ي ت�لقاهاجال�ل� ال����رد أو ال��ا�� ال��� 

  ال���ة/حاو�ات ال�ع��ة  -ج��
ع��ما ���ن " خ�� م���ل على ال���ع ال���ل�جي" ��� إلىت ش��ة�ل  ضع عالمات ���ل مالئ� علىی��غي أن ت�   -14

ال���ة، م� جان� � ال��ت��ةال��ة  �ائ�اتذل� م���ا، مع األخ� في االع��ار خ�� الغ�وات ال���ل�ج�ة ال�ي ق� ت��حها ال
ال��ة أو ج�عها م� ال���عة ال���ة، م� أجل إ�الغ  �ائ�اتال���ر، وعلى وجه ال���ص ع��ما ی�� ال���ل على ال/ال��سل

  .األش�اص ال��ار��� في سل�لة ال���ة �أك�لها �ال��ا�� ال����لة على ال���ع ال���ل�جي
و���غي أن ت�ل� م�اد أو حاو�ات ال�ع��ة ال��ت��ة ����ة ال�ائ�ات ال��ة م� اآلفات، والع�امل ال����ة لألم�اض   -15

و�ذا �ان� مادة ال�ع��ة . جغ�ا��ة ال�ع��ة��� لغاز�ة ال�ي ت��� قل� ال�ل� ال����رد لها، أو بل� الع��ر أو ال��ا�� الواألن�اع الغ���ة ا
ت���� م�اد (ل��اب�� ال��ة ال��ات�ة  15م���عة م� ال���، ی��غي ت���� ال�عال�ة ال��اس�ة ال��ص�فة في ال���ار ال�ولي 

  .�ائح ال����ة واإلقل���ة األخ�� و��ل� الل) ةال�ع��ة ال����ة في ال��ارة ال�ول�
ال���ر أن �غ�لها و��ه�ها ق�ل ال��� وف��ها م�ئ�ا /على ال��سل ��غيوفي حالة إعادة اس���ام حاو�ة ال�ع��ة، ی  -16

  .ق�ل إعادة اس���امها
أو ال�ل�ث إلى أو /ال��اه و      ُ              ���ل م ��� ل��ع ت��بحاو�ات ال�ع��ة لألن�اع ال�ائ�ة  ال���ر/ال��سل و���غي أن �غل�  -17

  .سل�لة ال���ة �أك�لهاع�� �قل الم� ال���ة أث�اء 
  ال��اد ال��ت��ة ��او�ات ال�ع��ة  -دال

ال��اس�ة ) ال��ق (م��ر ال�ائ�ات ال��ة أن ���� معال�ة ف�اش ال���انات ق�ل ال��� �ال���قة /ی��غي ل��سل  -18
م�اض واألن�اع الغ���ة الغاز�ة ال�ي ت��� قل� ال�ل� ال����رد لها، أو بل�ان الع��ر، ل��ان خل�ه م� اآلفات، والع�امل ال����ة لأل

  .جغ�ا��ة ال�ع��ة��� أو ال��ا�� ال
و���غي أن ت�ل� م�اه ال�ائ�ات ال��ة ال�ائ�ة وأ� وسائ� ت�عل� بها ی�ع�� اس���امها أث�اء ع�ل�ة ال�قل م� اآلفات،   -19

جغ�ا��ة ال�ي ت�لقاها و���غي ��� �اع الغ���ة الغاز�ة ال�ي ت��� قل� ال�ل� ال����رد لها أو ال��ا�� الوالع�امل ال����ة لألم�اض واألن
  .معال��ها على ال��� ال��ل�ب
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و���غي أن ��ل� اله�اء واألجه�ة ال�ي ت�ف� اله�اء ال��ت��ة ����ات ال�ائ�ات ال�ائ�ة م� اآلفات، والع�امل ال����ة   -20

  .جغ�ا��ة ال�ي ت�لقاها��� لغ���ة الغاز�ة ال�ي ت��� قل� ال�ل� ال����رد لها أو ال��ا�� الا ن�اعلألم�اض واأل
و�ذا . م��ر ال��ل� م� أ� ت��ة أو م�اد ت�عل� �ال���ة لها صلة ب�قل ال�ائ�ات ال��ة ق�ل ال���/و���غي أل� م�سل  -21

ال���ر ال�ج�ع إلى ل�ائح االس���اد ال�اصة /على ال��سل ��غية، یتع�ر إزالة ال���ة أو ال��اد ال��علقة �ال���ة م� حاو�ات ال�ع��
  .�ال����ة ال����ة ال�ع��ة ���ا�ة ال��اتات في ال�ل� ال����رد واالم��ال لها

  أعالف أو أغ��ة لل���انات ال��ة  -هاء
ل���ة على ب�ور م��ر لل�ائ�ات ال��ة أال ت���� أ� أعالف أو أغ��ة م�ج�دة في ا/ی��غي أن ���� أ� م�سل  -22

و���غي أن ���� . صال�ة لل�قاء، أو أج�اء م� ال��اتات أو ال���انات ال�ي ت��ى �الق�رة على االس�ق�ار في بل� ال�ق��
ال���رون أن ت�ل� األعالف أو األغ��ة م� اآلفات، والع�امل ال����ة لألم�اض واألن�اع الغ���ة الغاز�ة ال�ي ت��� /ال��سل�ن 

  .جغ�ا��ة ال�ع��ةلع��ر، أو ال��ا�� ال��� لها، أو بل�ان اال�ل� ال����رد 
  معال�ة ال����ات ال�ان��ة، وال�فا�ات، وال��اه وال�سائ�  -واو

ی��غي إزالة ال����ات ال�ان��ة وال�فا�ات ال�ات�ة أث�اء نقل ال�ائ�ات ال��ة م� ال���ة ومعال��ها أو إع�امها في أس�ع   -23
أو  5على م�لقي ال���ة أن ���� ال�عال�ة ال��اس�ة، ��ا في ذل� ال��ه��، ��غيو�. �ل� ال��لقيوق� م��� ل�� وص�لها إلى ال

ال��م��، أو ال�����، أو ال�ع���، أو أ� ت�اب�� أخ�� ��أن حاو�ات ال�ع��ة، وال��اد األخ�� ال��ت��ة بها، وال����ات ال�ان��ة 
  .ي ت��لها األن�اع الغ���ة الغاز�ة إلى أدنى ح�وال�فا�ات ق�ل ال��ل� م�ها به�ف تقل�ل ال��ا�� ال�
  حالة ال�اقالت ال�املة  -زا�

إذا �ان م� ال���قع ت���ل ال�ائ�ات ال��ة أو ت� ت���لها م� ق�ل، ی��غي ل�ال�ي وم�غلي ال�اقالت ال�املة ال�أك� م�   -24
ال�اقالت ال�املة ات�اذ ت�اب�� م��ولة ل����� العالج و���غي ل�ال�ي . غ��ل ال�اقالت أو ت�ه��ها أو معال��ها ����قة م�اس�ة

  .ف�ر وص�ل ناقل حامل إلى بل� ال�ق�� وال�فا� على ال�الة ال�عال�ة ح�ى االس���ام ال�الي
وق�ل ال��غ�ل، ی��غي ف�� أ� ناقل حامل ل���ی� حال�ه ال���ة وال���ة ال��ات�ة ل��ان تقل�ل اإلدخال غ��   -25

  .الع�امل ال����ة لألم�اض واألن�اع الغ���ة الغاز�ة إلى أدنى ح�ال�ق��د م� اآلفات و 
وفي حالة ه�وب ال�ائ�ات ال��ة أو ح�وث أ� ان��اب أو ت��ب ع�ضي م� إح�� ال���ات، ی��غي ل�ال� وم�غلي   -26

 ع��ةو�خ�ار ال�ل�ات ال� قة بهاال�اقالت ال�املة ات�اذ ال��اب�� الالزمة الس�عادة واح��اء ال�ائ�ات ال��ة واألن�اع الغ���ة العال
و���غي ل�ال�ي . ال���ات إح�� م�أ� ان��اب أو ت��ب ع�ضي ال��ة أو  لل�ائ�اتفي ذل� ال�ل� على الف�ر �أ� ه�وب 

بل� (وم�غلي ال�اقالت ال�املة غ�لها وت�ه��ها أو معال��ها ���ل م�اس�، و��الغ ال�ل�ات ال����ة ال�ع��ة في ال�ل� ال����ر 
  .أو االن��اب أو ال���ب وال��اب�� ال�ي ات��ها مال�� أو م�غل� ال�اقالت ال�املةع� ���عة اله�وب ) العاب� أو بل� ال�ق�� ال��ور

  ال����رد/دور ال���ل�  -حاء
 اس��فاء ش�و�االس���اد ال�ي ���دها ال�ل� ال����رد وال�أك� م�  ��و�ال����رد على درا�ة �/أن ���ن ال���ل���غي ی  -27
�ان� ال���ة مل�ثة، ل��ان ات�اذ ال��اب�� الالزمة الح��اء  �ع��ة ع�ا إذاإ�الغ ال�ل�ات ال و���غي لل����رد. س���اداال

  .ال�ل�ثات وال��ل� م�ها

                                                           
                                                                                                                     ، �ع� ت���� دق��، اإلج�اءات ال�ام�ـة إلـى تـ�م�� الع�امـل ال�ع��ـة أو ال�ف�ل�ـة لألمـ�اض ال���ان�ـة، ��ـا فـي ذلـ� األمـ�اض ح��ان�ـة                   ال��ه�� �ع�ي ت����  5

                           م�ونــة صــ�ة ال���انــات األرضــ�ة  (                                                                                                      ال���ــأ؛ و����ــ� ذلــ� علــى ال��ــاني، وال����ــات واألشــ�اء ال���لفــة ال�ــي قــ� ت�ــ�ن مل�ثــة ��ــ�ل م�اشــ� أو غ�ــ� م�اشــ� 
   ).                             لل����ة العال��ة ل��ة ال���ان
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  دور ال�ول وال�ل�ات ال����ة ���ا ی�عل� �األن�اع الغ���ة الغاز�ة  -�اء
ال��ة وال����ردة إلى بل� ما وال��اف�ة  �ائ�اتال�ي ت���� على ال �ال���اتی�صى ���ع ال��الت ذات ال�لة   -28

وفي حالة اك��اف . ال�لعأو  �ائ�اتال وم��أال����ردی� واس� األن�اع /ال���ر�� وال���ل���/عل�ها ���ا ی�عل� �ال��سل��
والع�امل ال����ة غ���ة الغاز�ة واآلفات وان��ار األن�اع ال إدخالمل�ثات في ال���ة، ی��غي أ��ا ت���ل ال��اب�� ال����ة ل��ع 

  .لل��اتاتوال�الة ال���ة لل���ان و��وف ال��ة ال��ات�ة  لألم�اض
و���غي أن ت��� ال�ول ت�اب�� م�اس�ة إلدارة م�ا�� ال��ود ال����ة وفقا لإلرشادات ال�ول�ة القائ�ة والل�ائح   -29

  .ال��ت�� ب��ارة ال�ائ�ات ال��ة إلى أدنى ح�وال��اسات ال����ة به�ف تقل�ل م�ا�� اإلدخال غ�� ال�ق��د لألن�اع الغ���ة الغاز�ة 
ع ال�ول على اس���ا  -30 القائ�ة على ت�ل�ل ال��� ال��و�، م�ل ت�م��  ال���ی� ال����فيم ت���ل�ج�ات        ِّ                  وق� ت��  
  .ال�ولة ��� قل�، �أدوات ل���ی� األن�اع الغ���ة ال�ي ت��� ال��و� ال

وع��ما ت�خل األن�اع الغ���ة الغاز�ة دون ق�� أو ت��ح م��ق�ة، ی��غي إخ�ار ال�ل�ات ال�ع��ة، ��ا في ذل�،   -31
ال�ل�ة ال����ة وال����ة ال����ة ال�ع��ة ���ا�ة ال��اتات، /ال�ل�ات ال�ع��ة �ال���ة وال�ل�ة ال�����ة ح�� االق��اء،

ل��ان أن ���ن ال�ل� القائ� �ال���ی� أو إعادة ال���ی� وال�ل�ان ال��اورة و�ل�ان الع��ر على درا�ة �ال��ث لل��ل�لة دون ز�ادة 
  .ان��ار األن�اع الغ���ة الغاز�ة

م��ل�ات ) أ: (و���غي لل�ول أن تق�م، �ال�عاون مع ال����ات ذات ال�لة، �إتاحة معل�مات لل��ه�ر م�انا ��أن  -32
وغ��ها م� الل�ائح وال��اسات ال����ة واإلقل���ة ذات ال�لة ال��علقة �األن�اع الغ���ة الغاز�ة؛ االس���اد لل��ارة �ال�ائ�ات ال��ة 

  .ت� االض�الع بهاما ات، إذا ن�ائج ت�ل�ل م�ا�� ال��ار و ) ب(
 ب��ارةوال����ات ذات ال�لة وال��اعة ال�ع��ة  و���غي لل�ول ال��ل��ة لل�ائ�ات ال��ة، وح��ماتها دون ال����ة،  -33
���ا�� اإلدخال غ�� ال�ق��د لآلفات والع�امل ال����ة لألم�اض وال�ائ�ات الغ���ة الغاز�ة  ة����أن ت��� الال��ة  �ائ�اتال
 اتو للغ�  ال�الةدراسات  ال�ي ت����م ة����و����� ذل� ح�الت ز�ادة ال. ش�اص ال��ار��� في سل�ة ال���ة �أك�لهالأل

ال������ (وال��جهة إلى ال��ه�ر وال��غل�� ال����ل��  ع� اإلدخال غ�� ال�ق��د لألن�اع الغ���ة الغاز�ة ةج�ال�ا ةال���ل�ج�
  .ر��� في سل�لة ال���ة �أك�لهاألش�اص ال��اوا )اله�اة، وما إلى ذل�

  ال�ص�  -�اء
س��ا في ال��ا�� ال����ل أن  ی��غي لل�ول أن ت�ص� األن�اع الغ���ة الغاز�ة ال�ي ق� ت�ل دون ق�� إلى أراض�ها، ال  -34

ال��� م� ق��ل ال��انئ، وم�اف� اإلرساء وال�����، وساحات ال�او�ات خارج م�اف� اإلرساء، وال��ق وخ��� (ت�ل إل�ها 
  .ال�ي ق� ت�خلها أو ت��ق� ف�ها أو ت��ن في ال��حلة ال����ة م� االن��ار بها) ال��ی��ة ال���لة

وع�� مالح�ة اإلدخال غ�� ال�ق��د في ال��ا�� ال����ل أن ت�ل إل�ها األن�اع، ی��غي لل�ول ت���� رص� األن�اع   -35
غل ��أن ح�ا�ة ال���ع ال���ل�جي، و���غي ات�اذ اس��ا�ات س��عة الح��اء الغ���ة الغاز�ة في ال��ا�� الق���ة ال�ي ت�ج� بها ش�ا 

  .الغاز�ة وم�اف��ها، و�ن أم��، الق�اء عل�هااألن�اع الغ���ة 
و���غي لل�ول أن ت�اق� ح��ة ال�ائ�ات الغ���ة الغاز�ة، ال��خلة دون ق�� مع اس���اد ال�ائ�ات ال��ة، وان��ارها داخل   -36

 .مع ال�ل�ات دون ال����ة أو ال��ل�ة ���ة تقل�ل أث� األن�اع الغاز�ة وان��ارها إلى أدنى ح� ال�ل� �ال�عاون 

  ت�اب�� أخ��   - �اء
���ز، في ن�اق ه�ه اإلرشادات ال����ة ال����ل�ة، ت���� أ� ت�اب�� و���ة إلدارة ال��ا�� ��أن م�ارات اإلدخال   -37

وم�ونات ال�ل�ك ال�ي وضع�ها اله��ات ال�ول�ة ذات ال�لة ���مات ال���  غ�� ال�ق��د في ال�ل�ان ال���رة وال����ردة،
  .وال��ص�ل
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م�اد الف�اش، في ، على س��ل ال��ال، ��ل�ثاتاألخ� في االع��ار م�ا�� نقل األن�اع األخ�� ع� غ�� ق��  ���غيو   -38
     ُ               ال�ي ی �اد اس���ادها ال��ة  �ائ�اتا�� الفي تق��� م� ،عالفاألغ�اء أو الحاو�ة ال��� وال�سائ� ال��ت��ة بها، � فيأو 

  .��ع� حي وأغ��ة ح�ةو الس���امها ����انات أل�فة، و�أن�اع ألح�اض ال�ائ�ات ال��ة ال�ائ�ة وألح�اض ال�ائ�ات األرض�ة، 
  ال��ف� ال�اني

  اخ��اصات ف��� ال���اء ال�ق���� ال���� لألن�اع الغ���ة الغاز�ة
ال�ق���� ال���� ال��ائل ال�ي ال �غ��ها تق��� ال���� ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في ���اول ف��� ال���اء س  -1

واس��ادا إلى ع�ل م��� ال����� اإلل���وني وال�عارف وال���ات ال���اك�ة  .ال��� اإل���ل�ج�ة اتم�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�م
ت�اب�� اإلدارة ��أن  إرشادات تق��ةع�اص� ��ع أو  ال���� ال���رة�ق�م ف��� ال���اء ال�ق���� في م��لف الق�اعات، س

أ��ي لل���ع ال���ل�جي وما م� أه�اف  9ه�ف الاألن�اع الغ���ة الغاز�ة ال�ي س��ف�ها ق�اعات واسعة ل����� ت�ق�� � ال��علقة
  :�ع�ه

لى أف�ل وجه على إدارة األن�اع ��ائ� ل��ل�ل ال��ال�� وال��افع والفعال�ة م� ح�� ال��لفة ال�ي ت���� ع  )أ(
  الغ���ة الغاز�ة؛

��ائ� وأدوات وت�اب�� ل���ی� وتقل�ل ال��ا�� اإلضا��ة ال��ت��ة �ال��ارة اإلل���ون�ة ع�� ال��ود في   )ب(
  ى أق�ى ح� واآلثار ال�اج�ة ع�ها؛ال�ائ�ات ال��ة إل

ال��ا�� ال����لة ال�اش�ة ��ع م� ح�� صل�ها � إدارة األن�اع الغ���ة الغاز�ة،��ائ� وأدوات واس��ات���ات   )ج(
  ع� تغ�� ال��اخ وما ی�ت�� �ه م� ��ارث �����ة وتغ��ات اس���ام األراضي؛

ت�ل�ل ال��ا�� ��أن الع�اق� ال����لة إلدخال األن�اع الغ���ة الغاز�ة على ال��� االج��ا��ة، واالق��اد�ة   )د(
  وال�قا��ة؛

  .ال��ا��اإل�الغ ع� ال�ال�ة ال��علقة �األن�اع الغ���ة الغاز�ة وآثارها، ل�ع� اس���ام ق�اع� ال��انات   )ه(
ق�ل االج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� األ��اف وفقا  ف��� ال���اء ال�ق���� ال����وره�ا ب��اف� ال��ارد، س����ع   -2

أن ی�ألف ف��� ال���اء ال�ق���� ال���� م� ���غي و  6.ل���قة ت�غ�ل اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة
م� االخ��اصات ال�ال�ة،  1 ةخ��اء ساه��ا ب��ا� في ع�ل�ة م���� ال��اق�ة ع�� اإلن��ن� في ال��االت ذات ال�لة �الفق� 

، مع األخ� في ألصل�ة وال����عات ال��ل�ة وال�ول ال��ر�ة ال�غ��ة ال�ام�ةلال�ع�ب  ال�املة والفعالة ��ار�ةالمع �ا في ذل� �
االع��ار ت�ار�ها لل���� لل��ا�� ال�ي ت��لها األن�اع الغ���ة الغاز�ة على ال��� االج��ا��ة واالق��اد�ة وال�قا��ة، وال���ع 

  .ال���ل�جي ال���� في ال��� اإل���ل�ج�ة ال��ر�ة، على ال��الي
 

________ 

                                                           
 .، ال��ف� ال�ال�8/10ال�ق�ر  6


