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كص دادعإل ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلانأشب ًانوناق مزلم يملاع 

  ىلوألا ةرودلا
 ، ناريزح١١ - ٧ملوهكتسا   ٢٠١٠هينوي / 

نع قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإل ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ريرقت  
ىلوألا ا   رود لامعأ

  ةمدقم
ًاثلاث عرفلا بجومب نيرشعلاو ةسماخلا هترود يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم قفاو  - ١  

خرؤملا ٢٥/٥هررقم نم  طابش٢٠  ق مزلم كص ةرولب ىلع٢٠٠٩رياربف /  بلطو ،قبئزلا نأشب ًانونا،   
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلاريدملا نم  ةمهمب فلك ةيلود ةيموكح ضوافت ةنجل ليكشت   دادعإ ت

  .٢٠١٠ماع يف اهلمع أدبت نأ ىلع كصلا كلذ 
ضوافتلا ةنجل ىلإ بلطي نأ ىلع ررقملا كلذ نم ٢٧ةرقفلا يف كلذك ةرادإلا سلجم قفاوو   - ٢  
ًاماكحأ لمشي قبئزلا هاجت ًابسانمو ًالماش ًاجلا ةيموكحلا  نأشبعضت نأ ةيلود  :  

  ؛كصلا فادهأ ديدحت  )أ(  
  ؛ًايئيب ةميلس ةروصب هنيزخت ىلع ةردقلا زيزعتو قبئزلا تادادمإ ضفخ  )ب(  
  ؛تايلمعلاو تاجتنملا يف قبئزلا ىلع بلطلا ضفخ  )ج(  
  ؛قبئزلا يف ةيلودلا ةراجتلا ضفخ  )د(  
  ؛يوجلا فالغلا يف قبئزلا تاثاعبنا ضفخ  )ه(  
  ؛ةثولملا عقاوملا ةجلاعمو قبئزلاب ةثولملا تايافنلل يدصتلا  )و(  
  ؛ةيملعلا تامولعملا لدابتو ةيعوتلا قيرط نع ةفرعملا ةدايز  )ز(  
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ةردق نأب فارتعالا عم ،ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملاو تاردقلا ءانبل تابيترت ديدحت   )ح(  
يف ةيلاعفب ةينوناقلا تامازتلالا ضعب ذيفنت ىلع لاقتنا ةلحرمب ا دلبلاو ةيمانلا نادلبلا  اداصتقا رمت يتلا نا
  ؛ةمئالملا ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملاو تاردقلا ءانب رفاوت ىلع دمتعي ًانوناق مزلم كص راطإ

  .لاثتمالا لوانت  )ط(  
ررقملا نم ٢٨ةرقفلا يف ةرادإلا سلجم قفاو   - ٣ ل يغبني هنأ ىلع٢٥/٥  نأ ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل  

يف ا    : الوادم نوضغ يف رظنت
يف اهريدقت ىلع دمتعت نأب نادلبلل ماكحألا ضعب حمست ثيحب ةنورملا   )أ(  

؛ا ذيفنت    امازتلا
ذيفنت لحارمو لاقتنا تارتف دوجوب حمسي امب ةنيعم تاعاطق تايصوصخ مئالت جه   )ب(   ن

  ؛ءاضتقالا بسح ةحرتقملا تاءارجإلل
ميلستلا عم ،قبئزلا نم ةيلاخ ةليدب تايلمعو تاجتنمل يداصتقالاو ينقتلا رفاوتل ا  )ج(  

ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ريسيتو ،ةمئالم لئادب اهل دجوت  اليتلا ةيساس ألاتاجتن ملايف ةراجتلا ةجاحب 
  ؛قبئزلل

لا معألا يف ةيرورضلا ريغ ةيجاودزالا بنجتو قيسنتلاو نواعتلا قيقحت ىلإ ةجاحلا  )د(  
  ؛ىرخألاةيلود لاتايلمع لاو تاقافتالا يف ةدراولا ةلصلا تاذ ماكحألا عم ةحرتقملا

ةاعارم عم ،ا   )ه(    أشب ءارجإ ذاختال قبئزلا تاقالطإل ةفلتخملا رداصملا تايولوأ ديدحت
؛ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت ىلإ لاقتنا ةلحرمب ا    اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ةجاح

 ةيئيبلا دئاوفلاو ثولتلا ىلعةيديلقتلا ةباقرلا ريبادتل ةلمتحملاو ةجودزملا دئاوفلا   )و(  
  ؛ىرخألا

  ؛اهطيسبتو ةنامألا تابيترت ميظنت ةءافك  )ز(  
ةيرشبلا قبئزلا تاقالطإل ةجيتن ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ىلع راطخألل يدصتلل ريبادت   )ح(  

  ؛أشنملا
ىلع ةباقرلل ةمئالم ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل اهارت دق ىرخأ بناوج يأ   )ط(  

  .قبئزلا
ررقملا نم ٣٢ةرقفلا يف ةرادإلا سلجم بلطو   - ٤ نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ ٢٥/٥  ًاعامتجا دقع ي 
 ةنجل ميظنتو ،لامعألا لودجو ،ضوافتلا تايولوأ ةشقانملصصخم ةيوضعلا حوتف ملماع قيرف ل
ةنجلل دادعإلل صصخملا ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا عمتجا دقو . ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا

ىلإ ١٩نم ةرتفلا يف كوكناب يف قبئزلاب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا  لوألا نيرشت٢٣  ربوتكأ / 
ىلإ مدقت يتلا تايصوتلا نم ددع ىلع قفاوو٢٠٠٩ عامتجا ريرقت يف تايصوتلا هذه درت و. ةنجللا ، 

  .UNEP (DTIE)/Hg/INC.1/INF/1ةقيثولا يف خسنت سملالماعلا قيرفلا 
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  ةرودلا حاتتفا  -  ًالوأ
داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش يف ةيئايميكلا داوملا عرف سيئرنيكاب ريب ديسلا حتتفا   - ٥  
 يملاع كص دادعإل ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ىلوألا ةرودلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلا
ةعاسلا يف قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم حابص نم٢٠/١٠  نينثالا   ناريزح٧  بحر دقو . ٢٠١٠هينوي / 
ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ةبئان ربورك اليجنأ ةديسلا مهل مدقو عامتجالا يف نيكراشملاب نيكاب ديسلا  
ديسلا ىلدأ ،ربورك ةديسلا تاظحالم باقعأ يفو. ةيلالهتسا تاظحالمب تلدأ يتلا ةئيبلل ةدحتملا  
  .ةفيضملا ةموكحلا نع ةباينلاب يبيحرت نايبب ديوسلا يف ةئيبلا ريزو نيرغلراك سايردنأ
تقولا يف اهلمع أدبت ةنجللا نأ ىلإ نيكر اشملاب اهبيحرت ضرعم يف ربورك ةديسلا تراشأو  - ٦
لثم يف ةيرشبلا ةئيبلاب ينع ملا يخيراتلا ةدحتملا ممألا رمتؤم ملوهكتسا تفاضتسا ثيح ،نيمئالملا ناكملاو

ةنس٣٨ ءاهزلبق ًابيرقت مويلا اذه  ةباجتسالا يف ًاريبك ًامدقت يلودلا عمت .    ا ققح ،نيحلا كلذ ذنمو
مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا كلذ يف امب ،ةرطخلا ةيئايميكلا داوملا مادختسا اهقلخي يتلا ةيملاعلا تايدحتلل 

ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتاو دودحلا ربع اهنمصلختلا وةرطخلا تايافنلا لقن يف   
ةيقافتاو ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا 

اجنإل هب مايقلا نيعتي يذلاًادج ريثكلا كانه لازي ال هنأ ديب. ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ز  
ةيئايميكلا داوملا مدختست نأب ٢٠٠٢ماع يف ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم هيلع صن يذلا فدهلا   

ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ىلع ةماهلا ةسكاعملا راثآلا ةيندت ىلإ يضفت ةقيرطب٢٠٢٠ماع لولحب جتنتو   .  
ثولتلا نع ةمجانلا رطاخملا نم دحلل ةيملاعلا ريبادتلا نأشبةحجان تاضوافم ءارجإ نإ تلاق و  - ٧  

تاديد ةهجاوم يف  و٢٠٢٠ماع فده زاجنإ بوص ةماه ةوطخ نوك يسةئيبلاو ةحصلا ىلع قبئزلاب  
نادلبلا عيمج نأ ىلإ تراشأو . ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف سانلا نم نييالملا تائم ةايح هجاوت ىربك ةيحص
لذ لثم ثداوحًادبأ ةيناث ثدحت الأ بجي هنأ ىلع قفاوت لبق نابايلا يف اتامانيم جيلخ يف ثدح يذلا ك  
عاطق يف ًالثم ،ثدحي لازي ال قبئزلاب ىوتسملا ضفخنملا ممستلا نإف كلذ عمو. ةنس نيعبرأ نم رثكأ  
قبئزلا نوبعوتسي تاناويحلاو سانلا لازي  الو. مجحلا ريغصلا بهذلا نيدعتو ةيفرحلا تاعانصلا
ىوقلا ديلوت تاطحمو ةعانصلا تايلمع نم ،ةيمويلا ج تاونلا نم مهماسجأ يف ةضفخنم تايوتسمب

ا ضفخنملا ضرعتلا اذه بقاوع نإ . ولوانتي يتلا ةيذغألا لالخ نمو ،محفلاب ةدقوملا ةيئابرهكلا
ًاديازتمًالاغشنا ريثت ىوتسملا  .  
دق ،ةيلآ ءاشنإل ططخ عضو يرجي ،ةيلمعلا هذه معدل ةيلاملا تامهاسملل ًاريسيتهنإ تلاق و  - ٨  

فارتعالل ،ملوهكتسا ةيقافتال عباتلا حجانلا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا يدان جذومن رارغ ىلع عضوت 
ةحجان جئاتن قيقحت ةلافك يف كلذ ريغ  وأًا يلامتمهاس يتلا ةكيرشلا تاه جلاو تامظنملاو تاموكحلاب
ةماه اياضق لحت نأ اه يلع نيعتيو ناريبك اهلامعأ لودجو ةنجللا ىلع ةحورطملا ماهملا نإ. تاضوافملل

ةيخيراتو ةديرف ةصرف لثمت تاضوافملا نأ الإ ،لاثتمالاو ذيفنتلا نيب ةجرحلا تالصلا كلذ يف امب ،ةريثك 
  .نكمم دح ربكأ ىلإ قبئزلل ةيعانطصالا تاقالطإلا ىلع ءاضقلل لئاسولا ءاشنإل
يدحتلا زربأو ةفيضملا ةموكحلا نع ةباينلاب عامتجالا يف نيكراشملاب نيرغلراك ديسلا بحرو  - ٩  

داوملا نم ةيرشبلا ةحصلاو ةئيبلا ةيامحل ةلوذبملا ةيملاعلا دوهجلا مامأ قبئزلا تاثاعبنا هلثمت يذلا ماهلا 
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نع رفست نأو دوهجلا كلت يف ةزراب ةمالع ا . ةرطخلا  أ تاضوافملا تبثت نأ يف لمألا نع برعأو
ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلاو ملوهكت ساو مادرتورو لزاب تايقافتال ميق كيرشك زربي كص
  .ةيئايميكلا داوملل

تايوتسم ثودحل ةديدع دوقع رادم ىلع بيجتست تلظ ىرخأ نادلبو ديوسلا نإ لاقو   - ١٠
نع ثحبب ةيديوسلا دوهجلا تأدب دقو . ةينطو تاعيرشت رادصإ ةطساوب ةئيبلا يف قبئزلا نم ةديازتم

، نأشب تايصوتو ،ثولتلا تايوتسم  لماوحلا ءاسنلل ةبسنلاب ةصاخبو ،ةيئاذغلا تالصحتملا دودح
 ًارخؤم ديوسلا تنس دقو. ةيراجتلا تاجتنملا ضعب يف قبئزلا مادختسا ىلع ةينطو رظح تايلمعو
حاجن نيبيو . قبئزلا تامادختسا عيمج ىلع ماع رظح ضرف يهو الأ ،نيحلا ىتح اهل ةسايس ىوقأ
، ًاريرقت ديوسلا مدقتس يذلاو ،رظحلا ةنجلل ةيناثلا ةرودلا ىلإ هنع قبئزلا نع نادلبلا ىنغتست نأ ةيناكمإ  
امب ،قبئزلا ةلأسم ةجلاعم يف هطاشن لامشلا نادلب ءارزو س لناك امك . يملاعلا لمعلا رفاضت ىودجو
ثيدح ريرقت نيبيو . ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربب صاخلا قبئزلا جمانرب معد لالخ نم كلذ يف

عفانمب دوعت امنإو ،ةيرشبلا ةحصلاو ةئيبلا ىلع طقف سيل عفنلاب دوعت قبئزلا ىلع ةباقر لا نأسلجملل 
  .ًاضيأ ةماه ةيداصتقاو ةيعامتجا

ةينطولا تاءارجإلا نإف ،ديوسلا ا ممغر لابهنإ لاق و  - ١١  ذختا يتلا ةينطولا ريبادتلا حاجن ن
ديعبلا قبئزلا لاقتنا ىلإ رظنلاب هنأ لامشلا نادلب ء ارزوسلجمو ديوسلا دقتعت و. ةيفاك نكت مل ةيميلقإلاو

لالخ نم الإ اهقلخي يتلا رطاخملا ةهجاوميف حاجنلا نكمي  ال هنإف ةئيبلا يفىدملا  . قسنم يملاع ءارجإ 
نييرامعمك لمعلا ىلعنيلثمملا ث ح مث، يوق ىنبم دييشتب قبئزلا كص نأشب تاضوافملا هبشو  

رادم ىلع ةمزتلم دوهج لذبب ،مهعسوب نإ لاقو . ءافكأو نيصيرح نيئانبك تقولا تاذ يفونيركتبم 
ةيامح يف اودعاسي نأو ةياغلل بولطمو ديدج يلود قافتا مئاعد اوميقي نأ ،ةلبقملا ثالثلا تاونسلا 

  .رشبلا نم ةلبقملاو ةنهارلا لايجألا ةحصو ةئيبلا
ءادأب ،‘‘مداقلا ليجلا’’همسا لاف طألا نم يئانغ قيرف ماق ،نيرغلراك ديسلا نايب باقعأ يفو  - ١٢  

ريشت يتلا ،‘‘قرزألاو رفصألا’’ةينغأ : نيتينغأ ا   ينطولا ملعلا ينولو ءامسلاو سمشلا نم لك ىلإ اونع
ةقرف اهينغت يتلا ‘‘ملح يدل’’ ةينغأو ؛يديوسلا   .تيصلا ةعئاذلا ةيديوسلاابأ  

  بتكملا ءاضعأ باختنا  -ًايناث 
سيرغول ودنانرف ديسلا اهل ءارجإ لوأ يف ةنجللا تبختنا  - ١٣   .ةيكزتلاب ةنجلل ًاسيئر) ياوغوروأ( 
نأب ةيصوتلا ىلع قفاو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا نأ ىلإ راشأ ،سيئرلا باختنا دعبو   - ١٤

ضورعملاو لماعلا قيرفلا عامتجا ريرقتل لوألا قفرملا يف دراولا يلخادلا ماظنلا عورشم ةنجللا دمتعت 
  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/3ةقيثول اقفرم يف ةن جللا ىلع

أدبي نأ لبق ةنجللا بتكم ءاضعأ باختنا يرورضلا نم نوكيس هنأ سيئرلا حضوأو   - ١٥
. بتكملا ءاضعأ باختنا مظني ًايلخاد ًاماظن دمتعت نأ ،ةنجلل يرورضلا نم نوكيس هنأو عامتجالا

عورشم نم٨دنبلا ةنجللا تدمتعا ،هحارتقا ىلع ًءانبو  لماعلا قيرفلا هب ىصوأ يذلا يلخادلا ماظنلا    .
  :ةيكزتلاب مهؤامسأ ةيلاتلا ةنجللا سيئر باون كلذ دعب ةنجللا تبختناو

  )نيصلا(ايز نايسكينا نايزغن ي ديسلا
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  )ةيكيشتلا ةيروهمجلا(افوكبيس انيرتاك  ةديسلا
  )اكياماج(يرتوغ نايليج  ةديسلا
  )ندرألا(هنشاشخ دمحم  ديسلا
  )يلام(يسيس يروايد رمع  ديسلا
  )ايريجين(نوكيبينالوأ الويبأ  ةديسلا
  )يسورلا داحتالا(فينيل ريميدالف  ديسلا
  )ديوسلا(هيينمورك انين  ةديسلا
  )ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا(نوسموت نوج  ديسلا

ةنجللةررقم ًاضيأ لمعت نأ ىلع هيينمورك ةديسلا تقفاوو  .  

  ةيميظنتلا لئاسملا  -ًاثلاث 

  يلخادلا ماظنلا دامتعا  -فلأ 
يلخادلا ماظنلا عورشم ىلع ًءانب يلخادلا اهماظن ،ةنجللا تدمتعا ،بتكملا باختنا دعب   - ١٦

ءاطخألا نم ددع بيوصتل ةحقنملا ةغيصلاب UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/3ةقيثول اقفرم يف دراولا   ،
  .ريرقتلا اذهل لوألاقفرملا يف ةدمتعملا هتغيصب يلخادلا ماظنلا دريو . ةفيفطلا ةيريرحتلا

  لامعألا لودج رارقإ  -ءاب 
ةقيثولا يف مم لاتدمتعا   - ١٧  ع يذلا تقؤملا لامعألا لودج ىلع ًءانب يلاتلا لامعألا لودج ةنجل

UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/1:  
ةرودلا حاتتفا  - ١  .  
  .بتكملا ءاضعأ باختنا  - ٢
  :ةيميظنتلا لئاسملا  - ٣

  ؛يلخادلا ماظنلا دامتعا  )أ(  
  ؛لامعألا لودج رارقإ  )ب(  
  .لمعلا ميظنت  )ج(  

  .قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ  - ٤
  .ىرخأ لئاسم  - ٥
  .ريرقتلا دامتعا  - ٦
  .ةرودلا ماتتخا  - ٧
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  لمعلا ميظنت  -ميج 
ىلإ ًاحابص  ٠٠/١٠ةعاسلا نم ًايموي عمتجت نأ ىلع ةنجللا تقفاو ،سيئرلا حارتقا ىلع ًءانب   - ١٨

ةعاسلا نمو ،رهظلا دعب ١٣،٠٠ ةعاسلا ةعاسلا ىلإ ًءاسم ٠٠/١٥  موقتس ا ٠٠/١٨   أو ،ًءاسم  
  .ةماع تاسلج يف اهلامعأب

نم ًالدب ينورتكلإ لكشب ةحاتم قئاثولا عيمجف : قاروأ الب ًاعامتجا هفصوب عامتجالا ىرجو  - ١٩
  .اهبلط ةلاح يف الإ يقرولا لكشلا

تامولعم قئاثوو لمع قئاثو ا ءانثأ ةنجللا مامأ ًاضورعم ناكو  - ٢٠  الوادم ةنامألا اةعونتم     دعأ
ررقملا نم ٢٧ةرقفلا يف ةدراولا ماكحألاب قلعتتو   ٢٥/٥ تس يتلاو لودج نم ٤دنبلا راطإ يف شقان ،   

ةيموكحلا  ضوافتلا ةنجلل ريضحتلل صصخملا ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بلط ىلع ًءانبو. لامعألا
ةقباس تاررقمل ةباجتسا  تدعأ يتلا ةيساسألا قئاثولا نم ددع ًاضيأ ةنجللا مامأ ًاضورعم ناك ،ةيلودلا

صصخملا ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ا   مدقت يتلا تابلطلاو ةرادإلا سل ةنجللا ةدعاسملو . قبئزلل
ةقيثولا ةنامألا تدعأ ،اهمامأ ةضورعملا قئاثولا ةعباتميف   UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/6 ، نمضتت يتلا

ةقلعتملا ا٢٧ةرقفلا ماكحأل ًاقفو ةدعملا قئاثولا كلتب ةمئاق   .  
ءانثأ مدق بلطل ةباجتسا ةنامألا ا   - ٢١  دعأ ةفوفصم عورشم ًاضيأ ةنجللا مامأ ًاضورعم ناكو

يف د راولاو ،ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ريضحتلل صصخملا ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا عامتجا
اهمدقت ةعباتم يفةنجللا ةدعاسم وه ةفوفصملا نم ضرغلاو . UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/6ةقيثولل قفرملا   

 ، تادهعتلا كلتل لاثتمالاو ،تادهعتلاب ةقلعتملاو هنأشب ضوافتلا متي يذلا كصلا ماكحأ دادعإ يف
لمشتل ةفوفصملا ليدعت يغبني ه نإ نيلثمملا دحأ لاقو. ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملاب قلعتي اميف تامازتلالاو
  .ةدهاعملا ذيفنتل ةمزاللا ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملاب قلعتي اميف ةددحم تارشؤمو ًافادهأ

  روضحلا  -لاد 
، : ةيلاتلا لودلا ولثمم عامتجالا يف كراشو  - ٢٢ نيتنجرألا ،ناجيبرذأ ،ايبويثإ ،يسورلا داحتالا

، ملأ ،ايلارتسأ ،اينابسإ ،اينيمرأ ،ندرألا ادنغوأ ،ياوغوروأ ،ايسينودنإ ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،اينا
 ، ناتسكاب ،ياوغاراب ،ةديدجلا اينيغ اوباب ،ايلاطيإ ،ادنلسيآ ،ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج ،ايناركوأ

  ايفيلوب ،ادنلوب ،يدنوروب ،وساف انيكروب ،امنب ،شيدالغنب ،اكيجلب ،لاغتربلا ،ليزاربلا ،نيرحبلا
ملا-ةلود ( ةيريهامجلا ،رمقلا رزج ،رئازجلا ،اكياماج ،سنوت ،ولافوت ،دنليات ،وريب )تايموقلا ةددعت   ،

ةيبرعلا ةيروهمجلا ،ةيكينيمودلا ةيروهمجلا ،ةدحتملا اينارتت ةيروهمج ،ةيكيشتلا ةيروهمجلا ،ةيبيللا ةيبرعلا 
، ةيروهمج ،ةيطارقميدلا ةيبعشلا ايروك ةيروهمج ،ايروك ةيروهمج ،ةيروسلا  ةيروهمج ةيطارقميدلا وغنوكلا

 ، ، ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ايبماز ،كرمنادلا ،يتوبيج ،ايجروج ،ايقيرفأ بونج ،افودلوم ةيروهمج
 ، اينيفولس ،ايكافولس ،اكنال يرس ،سفينو ستيك تناس ،نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس ،يوبابمز

، ايبرص  ،يليش  ،ليشيس ،ارسيوس ،ديوسلا ،مانيروس ،نادوسلا ،لاغنسلا ،ةروفاغنس نيصلا  ،
ةيرافيلوبلا-يروهمج  (اليورتف ،نيبلفلا ،اسنرف ،اينيغ ،الاميتاوغ ،نامع ،قارعلا ،ناتسكيجاط  ( ،

 ، راوفيد توك ،ابوك ،ادنك ،ايدوبمك ،ايتاورك ،نوريماكلا ،ناتسزيغريق ،رطق ،مان تييف ،ادنلنف
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توسيل ،ايفتال ،اينيكيتابيريك ،ايبمولوك ،وغنوكلا  ، ، برغملا ،رصم ،رقشغدم ،ايزيلام ،يلام ،ةطلام ،و
 ، ايناتيروم ،ةيلامشلا ادنلريآو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،كيسكملا
 ، سارودنه ،دنهلا ،يتياه ،ادنليزوين ،ايريجين ،لابين ،اسمنلا ،جيورنلا ،رامنايم ،قيبمازوم ،سويشيروم

، ملا تايالولاادنلوه ،ايراغنه   .نميلا ،نابايلا ،ةيكيرمألا ةدحت 
  .نيطسلفل لثمم عامتجالا رضحو  - ٢٣
ةيلاتلا ةصصختملا ا  - ٢٤  ممألا ةمظنمو ،ةيلودلا لمعلا ةمظنم : الاكوو ةدحتملا ممألا تائيه تلثمو

  .ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعمو ،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا
داحتالاو ،ةيمنتلاو ةئيبلل ىطسولا اكيرمأ ةيضوفم: ةيلاتلا ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا تلثمو  - ٢٥  

ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو،يبوروألا ةعانص ةطبارو ،ةيلودلا ةقاطلا ةلاكول عباتلا فيظنلا محفلا زكرمو ،   
  .يبوروألا لامشلا لود ءارزو سلجمو ةيبرعلا لودلا ةعماجو ،ةئيبلا ظفحل ةيلودلا طفنلا

مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا: ةيلاتلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا تائيه وأ تانامأ تلثمو  - ٢٦  
و بيردتلل يميلقإلا زكرملاو،دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف ايجولونكتلا لقن  

، ةيبرعلا لودلل  تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتاو طسوتمل ا رحبلا ةقطنم لمع ةطخولزاب ةيقافتال عباتلا
  .ةتباثلا ةيوضعلا

ةمئاق يف اهئامسأ ىلإ عوجرلا نكميو ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ددع عامتجالا يف لثمو   - ٢٧
  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/13ةقيثولا يف ةدراولا نيكراشملا 

  قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ  - ًاعبار 
دنبلا يف رظنلا أدبت نأ ىلع ةنجللا تقفاو ،سيئرلا نم حارتقا ىلع ًءانب  - ٢٨ لامعألا لودج نم ٤   

ريغ تامظنملاو ،ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو ،لودلاو ،ةيميلقإلا تاعوم   ا نم ةماع تانايب ءاقلإب
ةشقانمل كلذ دعب لقتنتس ا   نم ٢٧ةرقفلا يف ةجردملا ماكحألا نم مكح لك أو ،ةيموكحلا ررقملا  

ًاليصفت رثكأو ةلصفنم ةروصب٢٥/٥  .  
ضرعتساو . هالعأ ةمدقملا يف درو امك ةنجللا ضيوفت ىلإ سيئرلا راشأ ،قافتالا كلذ دعبو  - ٢٩

ةقيثولا ىلإ صوصخلا هجو ىلع ًاريشم ،دنبلاب ةلصلا تاذ قئاثولا راصتخاب كلذ دعب ةنامألا لثمم 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/5مزلملا كصلا يف اهجاردإ نكمي ةيعوضوم ماكحأل  تارايخ تنمضت يتل، ا

هنأ ىلإ راشأو . لاثتمالاو ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملاب ةقلعتملا ىرخألا ماكحألا فالخب قبئزلا نأشب ًانوناق
دق فقاوم ةيقابتسا ةروصب ةقيثولا ددحت مل ،صصخملا ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بلط ىلع ًءانب 

كوكص نم ةدمتسم ماكحأل تارايخ تضرع امنإو ،ًانوناق مزلم كصل ًاصن حرتقت ملو نادلبلا اهذختت 
  .ةلص تاذ ةمئاق



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.1/21 

8 

  ةماعلا تانايبلا  -فلأ 
اهتفاضتسال ديوسلا ةموكحل مهريدقت نع اوثدحت نيذلا نولثمملا برعأ ،ةماعلا تانايبلا ءانثأ   - ٣٠

يرازولا سل . ةيريضحتلا هلامعأل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةنامألو ،عامتجالل  ا ًاضيأ اوركشو
ةرودلا هذهل همعد ىلع يبوروألالامشلا نادلبل  .  

نأشب ًانوناق مزلمو لماشو يوق صن عضو مزلي هنأ ىلع ءارآلا يف ماع قفاوت كانه ناكو   - ٣١
ةيضوافتلا ةيلمعلا ًامامت ديؤتس م  تاربخ ىلإ نيلثمم ةدع راشأو. ادلب نإ نيلثمملا نم ريثك لاقو ،قبئزلا  

و ،قبئزلل ةراضلا راثآلا عم لماعتلا يف م  تاشقانملا يف ةديفم نوكتس تاربخلا هذه نأ ىلإ اوحملأ ادلب
  .ةمداقلا

ددع لاقو . ةيادبلا نم ةحلصملا باحصأ عيمج لمشت نأ يغبني تاضوافملا نإ نيلثمم ةدع لاقو  - ٣٢
ةمالسلاو ةينهملا ةحصلا تامظنم ةكراشم يغبني ،تاضوافملا يف ةيرشبلا ةحصلا ةيمهأل ًارظن هنإ مهنم  
ةعباتلا ةيميلقإلا بتاكملاو ةيميلقإلا زكارملا كارشإ يغبني هنإ نيلثمملا دحأ لاقو . تاضوافملا هذه يف

ىلع ا   نيلثمم ةدع لاقو . ميلاقألا يف ةيلاحلا تاجايتحالاو فورظلابملع أل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل
متشإمزلي هنإ   ددع اعدو . قبئزلا مادختسا ضيفخت ةيلمع يفو كصلا نأشب تاضوافملا يف يندملا عا كار

رزآتلا هجوأ نع ثحبلل تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا لاجم يف ةمئاقلا كوكصلا عم قيسنتلا ىلإ نيلثمملا نم 
ىلإ ةجا حلا ىلع نيلثمم ةدع دكأو. ةربخلا نم ةدافتسالاو ،دوهجلا جاودزاو ،تاضيوفتلا لخادت بنجتو

ممألل تسلا ةيمسرلا تاغللاب قئاثولاو تامولعملا عيمج ةحاتإ بجي هنإ اولاقو تاضوافملا يف ةيفافشلا 
  .ةدحتملا

لمشي نأ يغبني هنأ نيلثمم ةدع دكأ ،هنأشب ضوافتلا متيس يذلا كصلا دونبب قلعتي اميفو   - ٣٣
داوملا نم هريغ نود طقف قبئزلا لمشي نأ يغبني هنأ نيلثمملا دحأ دكأ امنيب ،اهلماكب قبئزلا ةايح ةرود 

حلاصل ناسنإلا ةحصو ةئيبلا ةيامح ىلع كصلا لمعي نأ يغبني هنإ نيلثمملا نم ريثك لاقو . ىرخألا
لكشب نيضرعملا ناكسلل ةبسنلاب قبئزلا اهلثمي يتلا رطاخملا نم ضفخي نأ يغبنيو ،لبقتسملا لايجأ 

ةيلامشلاةيبطقلا ةقطنملا ناكسو قبئزلاب ةقلعتملارطاخملل نوضرعملا لامعلا مهنيب نمو ،صاخ  لاقو .  
اذهو ،ةيسيئرلا تاثاعبنالا رداصم نم تاثاعبنالا ضيفخت ىلإ يدؤي نأ يغبني كصلا نإ نيلثمم ةدع  
يغبني هنإ ًاضيأ نولثمملا لاقو . ناكمإلا ردق تامظنملاو نادلبلا نم ريثك بناج نم ًانواعت بلطتيس
لاقو . دلب لكل ةصاخلا تايولوألاو فورظلا هرابتعا يف عضي نأ هنأشب ضوافتلا متيس يذلا كصلل

ةياعرلا عاطق يف ةصاخ ،قبئزلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملا كصلا لمشي نأ يغبني هنإ نيلثمملا نم ريثك 
هنإ نيلثمم ةدع لاقو . لجألا ةليوط ةيجيتارتساب اوبلاطو ،ةثولملا قطانملا ريهطتو ،تايافنلاو ،ةيحصلا
نع ضعبلا ثدحتو ،مجحلا ةريغصلاو ةيفرحلا بهذلا مجانم يف قبئزلا مادختسا كصلا لمشي نأ ي غبني

نأشلا اذه يف م    .ادلب تاربخ
فدهتسي نأو ةيعقاوو ةيجيتارتسا يمارم هل نوكت نأ يغبني كصلا نإ نوديدع نولثمم لاق   - ٣٤

قيقحت  يو عضوي نأ يغبني هنأ ضعبلا فاضأو ،ةريبك تاضيفخت عم ةدحاو ةقفص هفصوب هيلع ق دص
قيقحتل ةددحم ةينمز رطأ هل نوكت نأو ماكحأ نم اهل قوري ام راتختو يقتنت نأب نادلبلل حامسلا مدع  
ماه قبئزلا نأ رابت عالا يف عضي نأ يغبني كصلا نإ اولاق نيرخآ نيلثمم نأ ريغ. ةفدهتسملا تاضيفختلا
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، ةمادتسملا ةيمنتلا يف مهسي نأ نكميًايئيب ةميلس ةقيرطب ريدأ اذإ هنأو ،ًايداصتقا   . ، لاونملا اذه ىلعو
نم دحاو لثمم ر ّذحو. قبئزلل ةيساسأ مادختسا هجوأل تاءانثتسا ىلع كصلا صني نأ نيلثمم ةدع حرتقا

 بغم نأ نوريثك نولثمم نلعأو . ةراجتلا هجو يف يكرمج ريغ زجاح ىلإ قبئزلاب قلعتملا كصلا لوحت ة
مهتيعوتو قبئزلاب رثأتلل نيضرعملا ناكسلا مالعإ ىلع صني نأ يغبني ه دادعإ يرجي يذلا كصلا
. هلئادب نعو هرداصمو قبئزلا راطخأ نع تانايبلا ىلإ بسانملا تقولا يف لوصولا ةحاتإ عم ،مهفيقثتو

. دودحلا ربع قبئزلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملاو قبئزلا ةكرح بقاري نأ يغبني كصلا نإًاضيأ نوديدع لاقو 
كصلا يف ةيعوطو ةنرم ريبادتل راطإ جاردإ يغبني ،ةعوطقملا تامازتلالا ةيمهأ مغر هنأ دحاو لثممركذو  .  

ةيمانلا نادلبلا يلثمم فوفص يف ريبك دييأتب ةيلضافتلاو ةكرتشملا تايلوؤسملا أدبم يظحو   - ٣٥
لا نادلبلا نيكمتل تاردقلا ءانبو ايجولونكتلا لقنو ليومتلاريفوتلمهمعدب كلذكو  ءافولا نم ةيمان  

نودب كصلا بجومب ا   ةيئامنإلا فادهألا نمض رقفلا نم دحلا قيقحت وحن ثيثحلا دهجلاب ساسملا امازتلاب
ددعتملا قودنصلا لثم ،ةمئاقلا تايلآلا رارغ ىلع ةيلام ةيلآ عضو ىلإ نوديدع نولثمم اعدو . ةيفلألل
  .لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا

نادلبلا ةجاح اميس  الو ،ةجاحلا جلاعي نأ يغبني قبئزلا نأشب كصلا نأ نيلثمم ةدع ىأرو  - ٣٦
تاجتنملل ةماس ريغو ةمادتسم لئادب ثادحتسا ىلإ ،لاقتنا ةلحرمب ا   اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا

ثميرغت ’’أدبم نإ نوديدع نولثمم لاقو . همدختست وأ قبئزلا ىلع يوتحت يتلا تايلمعلاو ن  ع‘‘ولملا
كلذ يف امب ،ةلوؤسملا فارطألا نأو ،ةث عم لماعتلا دنع هذيفنت يغبني ثيولتلا   ولملا عقاوملاو تايافنلا

يف جِتنملل ةعسوملا ةيلوؤسملا ىلع صن . فيلاكتلا رطاشتت نأ بجي ،صاخلا عاطقلا  ي نأ اوحرتقاو
  .ةيداصتقا بابسأل ًابوغرم هنوك نم لالقإلا ةيغب قبئزلا ىلع يوتحت يتلا تاجتنملا

. كصلا حاجنيف ًامهم ًالماع نوك يس ةلاعفلاثتما ةيلآ دوجو نأ ىلع ماع قافتا كانه ناكو   - ٣٧
كانه نوكي نأ يغبني هنإ نادلبلا نم ددع ولثمم لاقو . ةيلآلا هذه عباط نأشب تفلتخا ءارآلا نأ ريغ
ذيفنت تايلآو ةحضاو تاما زتلا ىلع صنلا نأو فارطألا عيمج بناج نم هل لاثتماو لبقملا كصلل ذيفنت
. يساسأ رمأ ،ةينمز رطُأو ،مارمو ،تارشؤمو ،ةددحم فادهأ كلذ يف امب ،ًاديج ةممصم دصرو

ةيلآ نأ نورخآ ىريو ًايباقع سيلو ًاريسيت ًارود نوكي نأ يغبني لاثتمالا ةيلآ رود نأ مهضعب فاضأو 
نأ ترهظأ ةربخلا نأل قحال تقو يف اهعضو نم ًالدب كصلا بلص يف ةينبم نوكت نأ يغبني لاثتمالا  
لقأ ةصاخبو ،ةيمانلا نادلبلا ىلع ةقبطملا لاثتمالا ماكحأ نإ نيلثمم ةدع لاقو . ًالاعف سيل ريخألا جهنلا
حملأو .ةلهم تارتف ،ًالثم ،نمضتت نأو ًايبسن ةلهاستم نوكت نأ يغبني ،ًاومن نادلبلا ىلإ رخآ لثمم  

يف امب فارطألا عيمج نم تامازتلاو ةنيابتملاو ةكرتشملا تايلوؤسملا أدبم لاثتمالا ةيلآ نمضتت نأةرورض   
تاردقلا ءانبوايجولونكتلا لقنو ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا ءازإ كلذ  .  

يف ةيبرعلا نادلبلل تدقع قبئزلا نأشب ةيعرف ةيميلقإ ةرواشم يف كرتشا  هدلب نأ لثمم حضوأو  - ٣٨
،ةيردنكسإلا ةنيدم رصم ناسين يف،  رظنتل ةحرتقملا تايصوتلا نم ددع عضو اهيف متو ، ٢٠١٠ليربأ / 
كلذ نع ًاريرقت دعأ زكرملا نإ دلبلا كلذ يف لزاب ةيقافتال يميلقإلا زكرملل لثمم لاقو . ةنجللا اهيف
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تنرتنإلا ىلع ةئيبلا جمانربعقوم نم ريرقتلا ليرتت نكميو عامتجالا نأ زكارملا عسوب نأ فاضأو )١(.   
  .ةينقت ةدعاسمو ليومت ىلإ جاتحت اهنكلو ةيضوافتلا ةيلمعلل ًاديفم ًامعد رفوت

٣٩ -   ، ةماعلا ةحصلا لغاوش نم ًايسيئر ًالغاش لكشي قبئزلا نأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةلثمم تنلعأو
ةمظنم ا . قبئزلا ىلإ ىزعت يتلا ضارمألا عنمي نأ بجي ديدج كص يأ نأو  ذختا يتلا تاوطخلا تفصوو
تلاقو . ةرارحلاو مدلا طغض سايق ةزهجأيف قبئزلا لامعتسا نم صلختلا يف ةدع اسملل ةيملاعلا ةحصلا
  .هاجتالا كلذ يف اهنم ديزملا لذب رسيتو ةيلاحلا دوهجلا ززعت نأ يغبني ةنهارلا تاضوافملا نإ

ىلع ءاضقلا ىلع اهيف ءاضعألا نادلبلا عم لمعت هتمظنم نأ ةيلودلا لمعلا ةمظنم لثمم ركذو   - ٤٠
قبئزلاب ةلصتملاةينهملاضارمألا  رابتعالا يف ذخؤت نأ يغبني لمعلا ناكم يف قبئزلا ةرادإ نأ فاضأو .  

تاذ تآشنملا كيكفت يف نوكرتشي نيذلا صاخشألا ةيامح لثم اهلثم ،قبئزلا نأشب كص عضو دنع 
نإ لو قلاب متتخاو. قبئزلل ضرعتلا نم ،قبئزلا تايافن عمج يفو لمعلا نع تفقوت يتلا قبئزلاب ةلصلا

ةميلس ةلامع لئادب ىلإ جاتحت اهتشيعم بابسأ نيمأت يف قبئزلا ىلع دمتعت يتلا ةيلحملا تاعمت نأو . ا
  .اهلمع يف ةنجللا ةدعاسملاهدهج ى راصقلذبتس ةيلودلا لمعلا ةمظنم 

ن أل ،قفرملا خيرات نم ةجرح ةظحل يف دقعت ةيلاحلا ةرودلا نإ ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل لثمم لاقو  - ٤١
ةرادإلل رالود نويلم ٢٠ نمضتي ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل ينامئتسالا قودنصلا دراومل سماخلا ديدجتلا  
ةمظنم عمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم لمعي فوس قفرملا نأ نلعأو . ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا

قبئزلابلصتت ةدئار ةطشنأ حارتقا يف) ودينويلا(ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا   .  
٤٢ -   ، ةيمانلا نادلبلا يف ةصاخو ،نانسألا ءابطأ نم ديدعلا نأ ةيموكح ريغ ةمظنمل لثمم نلعأو

قاطن ىلع رظح ،قبئزلانم ةنوكملا نانسألا وشح مغالم نولمعتسي اولاز  ام  ي نأ يف لمألا نع برعأو  
وشح مغلم نإ لاق ىر خأ ةيموكح ريغ ةمظنمل لثمم نأ ريغ. ةداملا هذه مادختسا بيرق امع يملاع

قاطن ىلع تاعمت   ا مظعمل مفلا ةحص تاجايتحا دس يف دعاست ةفلكتلا ةلوقعمو ةنومأم ةدام نانسألا
كهتن بوعشلا هذهل ناسنإلا قوقح نإ ةيلصألا بوعشلا لثمت ةيموكح ريغ ةمظنم لثمم لاقو . ملاعلا ت
كص يأ يف سكعنت نأ يغبني ةلصلا تاذ ناسنإلا قوقح تادهاعم نأو قبئزلل مهضرعت ءارج نم  
  .قبئزلا نأشب ديدج

عضو يبوروألا داحتالا نأ هيف تحضوأ نايبب ةماعلا ةشقانملا ءانثأ يبوروألا داحتالا ةلثمم تلدأو   - ٤٣
ررقملا نم ًابيرقت ةيرهوجلا تالا   ءارجإل هنإ كلذك تحضوأو . ٢٥/٥ا عيمج يطغت ةعساو تاعيرشت

 ، يفو يبوروألا داحتالا نيناوق اهيطعت يتلا تالا يلود قافتا يأ نأشب تاضوافم  ا نم ًاصوصخ
يبوروألا داحتالا ةدهاعمل ةلدعملا ةنوبشل ةدهاعم نإف ،نيناوقلا كلت اهيف رثأتت دق يتلا تالاحلا ةدهاعملاو  
حمسي ًاحيرص ًانذإ يبوروألا داحتالا تاسسؤم دمتعت نأ يضقت اهبجومب ةيبوروألاةعامجل ا تئشنأ ينلا  
لودلل الو يبوروألا داحتالل ال حومسم ريغ هنإف نذإلا كلذ بايغ يفو . هنع ةباين ضوافتلاب اهيلثممل
نإ تلاقو  .يبوروألا داحتالا نيناوق ىلع رثؤي دق قافتا يأ نأشب تاضوافم يف لوخدلا هيف ءاضعألا
، وناق مزلم كص ىلع عيرس قافتا ىلإ لصوتلاب لماكلا همازتلا مغر يبوروألا داحتالا مل قبئزلا نأشب ًان

                                                      
)١(  www.unep.org/hazardoussubstances/LinkClick.aspx?fileticket=60zMZC0GTwI%3d&tabid=3323&language=en-US.  
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كصلا لوانتت تاضوافم ءارجإب هيلثممل حمست يتلا ةمزاللا تاءارجإلا لمكي نأ نم نآلا ىتح نكمتي 
  .ةيلاحلا ةرودلا يف

موقي نأ ديفملا نم نوكي دق هنأب هتقطنم يف نادلبلا نع ةباين ًاثدحتم نيلثمملا دحأ حرصو   - ٤٤
ةيلمع يف نادلبلا كلت ةدعاسمب ةقطنملا كلتب صاخلا ةئيبل ل ةدحتملا ممألا جمانربل يميلقإلا زكرملا
  .كصلا اذه ريوطت ىلإ ةيمارلا تاضوافملا

ةلبقملا تارودلا ةفاضتسال م   - ٤٥  اموكح نم ًاضورع نيلثمم ةدع لقن ،ًاضيأ ةماعلا ةشقانملا ءانثأو
ةعبارلا ةرودلا ةفا ضتسا هتموكح ضرع نع ياوغوروأ لثمم برعأو. ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل
لثمم ركذو ؛مزاللا يلاملامعدلا نيمأت نم نكمتت نأ طرشب ،ةنجلل تموكح نأ ليزاربلا  ةفاضتسا دوت ه   
ةنجلل ةثلاثلا ةرودلا ةفاضتسا دوت هتموكح نأ و ساف انيكروب لثمم نلعأ اهدعبو. ةنجلل ةسماخلا ةرودلا
دوت هتموكح نأ نابايلا لثمم دروأو ةنجلل ةسما خلا ةرودلا ةفاضتسا دوت هتموكح نأ ارسيوس لثمم نلعأو
هيف يرجيس يذلا نيضوفملا رمتؤم ةفاضتسا دوت هتموكح نأ فاضأو . ةنجلل ةيناثلا ةرودلا فيضتست نأ
يلودلا عمت ‘‘ اتامانيم ةيقافتا’’مسا كصلا لمحيسو . قبئزلا نأشب ديدج كص دامتعا  ا مزعل ًاديكأت
قبئزلا ليثيم يئانث اهيف ببست يتلا ةيئيبلا ةثراكلاو ةيحصلا رارضألا رخآ دلب يأ يف رركتت الأ نامضل  

نابايلاو و ساف انيكروبو ليزاربلا نم لك يلثمم نم ةمدقملا ضورعلا تيظحو. اتامانيم جيلخ يف
  .اهيلإ يمتنت يتلا قطانملا نم دييأتب ياوغوروأو

مةمدقملا ةيخسلا ضورعلا ىلع نيلثمملا ةنامألل لثمم ركشو  - ٤٦ اموكح نم ةنامألا نأ حرشو .  
جمانربل يذيفنتلا ريدملا ىلإ ضورعلا لقنتو ةمزاللا ليصافتلا نأشب نيلثمملا ءالؤه عم رواشتت فوس 
 ، ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تاعامتجا دقع ىلإ يعادلا هفصوب ،نوكيس يذلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا

  .يسامولبدلا رمتؤملاو ةيقبتملاتارودلا داقعنا نكامأ يف تبلا نع ًالوؤسم 

  فادهألا  -ءاب 
ةشقانم ءدب ىلإ ةنجللا عوضوملا اذه مدقيذلا ،سيئرلا اعد   - ٤٧ كصلا فادهأ لوانتت ةماع ، 

ةفرعم نود قبئزلا كص فادهأ يف تبلا نكمي  ال هنإ نوديدع نولثمم لاقو. هنأشب ضوافتلا ررقملا
ىوتحم ةقدب سكعت نل ،مهلوق دح ىلع ،فادهألا نإ ف الإو ،كصلل ىرخألا ماكحألا هيلع نوكتس ام
ددحتي نأ ىلإ شقان يالأ يغبني كصلا فادهأل حرتقملا صنلا نإ ضعبلا لاق ،قايسلا اذه يفو . كصلا
  .ىوتحملا ةيقب

ةشقانملا نم ديزم ءار جإ فادهألل ةيئاهنلا ةشقانملا رظتنت نأ بوجو نوريثك نولثمم حرتقاو  - ٤٨
ًانوناق مزلم كص عضو دنع هتيمهأ هل امم نإ ًاضيأ نوديدع لاقو . ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملاو ةباقرلا ريبادتل

لقأو ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو ةيمانلا نادلبلل ةصاخو ،ةينطولا تاردقلا رابتعالا يف ذخؤت نأ 
لقنو تاردقلا ءانب تاشقانملا ةليط ،ناهذألا يف ًالثام لظي نأ ىلع نوديدع نولثمم ثحو. ًاومن نادلبلا  ،
  .ةيلاملا ةدعاسملاو ايجولونكتلا

ىأرو . ًاجئاتن سيلو تاءارجإ لكشت نأ يغبني كصلا فادهأ نإ نوديدع نولثمم لاقو  - ٤٩
ددحت نأ يغبني ،ةغيلبو ةزجومو ةحضاوو ةطيسب ا   وك بناج ىلإ ،فادهألا نأ نورخآ نوديدع



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.1/21 

12 

نم ًاجيزم فادهألا لمشت نأ ةيناكمإ رخآلا ضعبلا حرتقاو . اهقيقحت قرط ليصفت نودب ةيعقاو يمارم
  .طيسبو لماش ماع نايب لكش ذختت نأ يغبني فادهألا نإ دحاو لثمم لاق امنيب ،جئاتنلاو تاءارجإلا

كصلا نأو ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ةيامح لمشت نأ يغبني فادهألا نإ نوريثك نولثمم لاقو   - ٥٠
لمشت نأ يغبني فادهألا نأ نالثمم ركذو . طسو لك يف قبئزلا ةايح ةرود لماك يطغي نأ يغبني
بطقلا ناكس ةيامح فادهألا لمشت نأ بوجو دحاو لثمم حرتقاو . كصلا ةيلاعف مييقتل ةليسو

نم ةعومجم راطإ لخاد غاصت نأ يغبني فادهألا نأ ىلإ رخآ حملأ اميف نييلصألا ناكسلاو يلامشلا 
ريشت نأويطوحتلا أدبملا لثم ،ئدابملا لثم ،ةيمنتلاو ةئيبلا نأشب وير نالعإل ةيسيئرلا ئدابملا ىلإ ،   

  .١٥ و١٤ و٧ و٦ئدابملا 
مهنكلو ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ةيامح لمشت نأ يغبني كصلا فادهأ نأ ىلع نيلثمم ةدع قفتاو   - ٥١

شأ لك نم صلختلاو ءاوهلاو ةبرتلاو ءاملا نم قبئزلا ةلازإ ًاضيأ لمشت نأ يغبني ا  . قبئزلا لاكأ اوفاضأ
نأ حضوي نأ يغبنيو ،قبئزلا تاثاعبنا ،ليزي نأ  ال ،ضّفخي نأ يغبني فدهلا نأ اوأر نيرخآ نأ ىلع
فدهلا نوكي نأ ىلع ضعبلا قفاوو . يرشب لخدت نودب ًانايحأ قلطي هنأو ًايعيبط ثدحي رصنع قبئزلا

كلذ يفو . ًايلمع ًانكممكلذ هيف نوكي يذلا دحلا ىلإ نكلو قبئزلا قالطإ تالاح ىلع ءاضقلا وه 
فارطألا ىلع ةعقاولا تامازتلالا عم قستت نأ بجي كصلا فادهأ نأ دحاو لثمم فاضأ ،قايسلا 

  .كصلا بجومب
ةحصلا ةيامح ىلع لمعت نأ يغبني فادهألا نإ ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ةعومجم لثمم لاقو   - ٥٢

نوكت نأو ،قبئزلل ةيعانطصالا رداصملا ةلازإ ق يرط نع ةيجولوكيإلا مظنلاو ،ةيربلا ةايحلاو ،ةيرشبلا
  .ناكسلا نم ةفيعضلا تائفلا لكل ةصاخلا تاجاحلاب فرتعت نأو قاطنلا ةعساو

  لكيهلا  -ميج 
لكيهل ةلمتحملا تارايخلا نمضتت يتلا UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/4ةقيثولا ةنامألا لثمم ضرع   - ٥٣  

نكمي يتلا ةقيرطلل تارايخ ددحت ةقيثولا نإ لاقو . هنأشب ضوافتلا يرجيس يذلا قبئزلاب قلعتملا كصلا
ةددعتملا تاقافتالا لك نيب كرتشم ماع لكيه لخاد كصلا اهيلع صنيس يتلا ةبقارملا ريبادت لمش ا  

  .فارطألا
تاقفرمب هتلمكت عم كصلل يسيئرلا صنلا يف ةبقارملا ريبادت جاردإ وه لوألا رايخلا نأ ركذو   - ٥٤

كصلا نمًاليصأ ءزج لكشت لظت اهنكلو ةيفاضإ ليصافتىلع صنت نأ زوجي  يف يناثلا رايخلا لثمتيو  . 
لكيهلا لمشت نأ ةيقافتالا نأش نمو . رثكأ وأ دحاو لوكوتورب عم ةيقافتا يف دري كصلا صن لعج

يف رهظت فوس ةبقارملا ريبادت نم ًالك وأ ًاضعب    نكلو ،ماكحألا نم ةنيعم تائفو كصلل يساسألا
فارطألا فلتخم بناج نم ةلقتسم ةروصب دمتعًاينوناق ةزيمتم نوكتو تالوكوتورب تو نأ فاضأو  . 

ًاصن نمضتي ماع قافتا نع ةرابعوهثلاثلا رايخلا  ًايسيئر  ًاريصق  ريبادت وأ ةيرهوج ماكحأ هيف درت   ال 
ماعلا قافتالا دامتعا يرجي فوسو . ةيليصفت تاقفرم يف ةريخألا ماكحألا هذه رهظت فوسو. ةبقارم
عبار رايخ نأش نمو  .ًاضعب اهضعب نع ةيدرفلا اهئازجأ لصف نكمي ال ةديحو ةقفص اهفصوب تاقفرملاو
  .تالوكوتورب وأ تاقفرم نودب ةدحاو ةقيثو يف ماكحألا لك لمشي نأ
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ةب قارملا ريبادت عيزوت يف نمكت تارايخلا نيب ةيسيئرلا فالتخالا هجوأ نأ ةنامألا لثمم حرشو  - ٥٥
نأ ثيح نم ًازيامت رثكألا وه يناثلا رايخلا نإ لاقو. ةبقارملا ريبادتو يساسألا كصلا دامتعا ةقيرط يفو  
. ًاينوناق ةلقتسم ةدهاعم نع ةرابع اهنم لك نوكي ةلقتسم تالوكوتورب يف درتس ةبقارملا ريبادت مظعم
رخآلا ضعبلل س يل نكلو ةبقارملا ريبادت ضعبل عوضخلاب دلب يأل حمسي نأ كلذ نأش نم نأ نلعأو
  .اهنم

اهلالخ نم زرب رومألا نم عساو ًاقاطن تلوانت ةشقانم ةنامألا لثمم همدق يذلا ضرعلا تعبتو   - ٥٦
ىلع قافتا ىلإ لصوتلا لبق ًالوأ لبقملا كصلا ىوتحم يف تبلا يرورضلا نم هنأ ىلع ءارآلا يف قفاوت  

هلكيهل يئا  يف تبلل ةمزاللا ريياعملا ديدحت ةركف ديأ وأ نيلثمملا نم ددع ىّكز ،ةشقانملا ءانثأو. لكش  
  :ةيلاتلا ةلمتحملا ريياعملا تركُذو. كصلل لكيه

؛هلكيهو هلكش  )أ(     رايخ ه  تفيظوو كصلا     فادهأ ررقت نأ يغبني
تامازتلا نم هيوتحي امب ةمزلم فارطألا لك نوكت نأو ًالماش صنلا نوكي نأ يغبني  )ب(    ،

ةمزلم تادهعتلًاراطإ هفصوب ًاينوناق    ؛ 
ةعرسب ليدعتلل ًالباقو تاجاحلا ةيبلت وحن ًاهجومو ًانرم صنلا نوكي نأ يغبني  )ج(    

قيدصت تاءارجإ ىلإ ءوجللا نودب تاردقلاو تاجاحلاو ايجولونكتلاو تامولعملا نم    دجي ام سكعيل
  ؛ةدقعم

ةديحو ةقفص هفصوب هيلع قيدصتلل لا  )د(      .ا كصلا حيتي نأ يغبني
ولثممبرعأو  - ٥٧ تايقافتاب هلكيه يف هيبش هنإ اولاق يذلا لوألا رايخلل مهليضفت نع نوريثك  ن 

ذافن ءدب معدي نأو ةئزجتلا بنجت يف دعاسي نأ نكمي رايخلا كلذ نإ اولاقو. ملوهكتساو مادرتورو لزاب  
رايخلا نمًايأ نإ نيلثمم ةدع لاقو. ةؤفك ةقيرطب لماش كص ًالوبقم نوكيس يناثلا وأ لوألاني  مهيدل    .

نل م   إ اولاق نيرخآ نيلثمم ةدع نكلو ًاحوتفم ثلاثلا رايخلا ءاقبإ بوجو نيلثمملا نم ددع ركذو
  .هل امهتضراعم نع نالثمم برعأ لب دييأت يأب عبارلا رايخلا ظحي ملو. هوديؤي

حيتي نأب نمزلا طغض نم ففخي فوس تالوكوتورب ىلع يوطني ًالكيه نإ لثمم لاقو  - ٥٨  
ًاددع نكلو ،لحارم ىلعقيدصتلا نأ يغبني قبئزلا نأشب كصلا نأ ىلع اورصأ نيرخآلا نيلثمملا نم    
ريياعملاب يفي نأ نكمي تالوكوتو ربلا مادختسا نإنورخآ لاقو . ةديحو ةقفص هفصوب قيدصتلل عضخي
. نادلبلا لك ىلع قبطنت ال دق يتلا لئاسملاب قلعتي اميف ةنورم هتاذ تقولا يف حيتي نأو هالعأ ةروكذملا

ظحولو . ٢رايخلا راطإ يف دحاو نآ يف دمتعت نأ نكمي تالوكوتوربلاو ةيسيئرلا ةيقافتالا نإ لثمم لاقو 
نم قلقلا نع اوبرعأ نيديدع نأ ريغ . ًاعم عمجت نأ نكمي يناثلاو لوألا نيرايخلا نم بناوج نأ كلذك

زجت ىلإ يدؤيو فارطألا ق  نوديدع لاق امنيب ،كصلا رهوج ةئ رفي كص نع رفسي دق يناثلا رايخلا نأ
ةيساسألا تامازتلالاب ديقتلا مدع رايخ نادلبلل حيتي نأ هنأش نم ماظن يأ نوضراعي م إ.  
، لمتحم صن دادعإ ةنامألاب طينأ اذإ هنإ لثمم لاقو   - ٥٩ نوكي اهدنع ضرتفي ةنجلل ةيناثلا ةرودلل
ناكمإلا ردقًادياحم هل ةبسنلاب    .كصلا لكي 
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  ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا  -لاد 
رقأ دق ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم نأب رَّكذو يعرفلا دنبلا اذه سيئرلا ضرع   - ٦٠

ةدعاسملاو تاردقلا ءانب نأب ،قبئزلا نأشب كص ىلع ضوافتلا يف يضملا ىلع هتقفاوم دنع ،حوضوب 
لاثتمالا نم لاقتنا ةلحرمب ا يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا نيكمتل نيمزال نانوكيس ةيلاملا  اداصتقا رمت  

ًانوناق مزلم ديدج يملاع كص بجومب ا  زكرت نأ ةنجلل ديفملا نم نوكيس هنأ ىلإ حملأو . امازتلا ضعبل
تايلآل ماعلا ميمصتلابو ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا ةلأسمب ةطبترملا ةلصأتملا ئدابملا ىلع ةيلاحلا ةرودلا يف 

  .تادعاسملا هذه لاصيإ
ةقيثولا يف حورشملا قفو ،يعرفلا دنبلا اذ   - ٦١  ةلصتملا ةضيفتسملا قئاثولا ةنامألا لثمم زجوأ مث

UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/6.  
فوس ًانوناق مزلم ديدج يملاع كصيأ ذيفنت ةيلاعف نأ اوملكت نيذلا نيلثمملا عيمج لاقو   - ٦٢  

لئاسولا يف تبلا هناوأل قباسلا نم نإ اولاق نيديدع نأ ريغ. ةيلامو ةينقت ةدعاسمو تاردق ءانب بلطتت  
ةماعلا ئدابملا ىلع بصني نأ يغبني ةنهارلا ةرودلا يف زيكرتلا نأو تادعاسملا هذه لاصيإل ةيئاهنلا 

  .فادهألاو
لعفلاب هجاوت لاقتنا ةلحرمب ا نوريثك نولثمم لاقو   - ٦٣  اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا نإ
تامازتلا لمحت يف اهددرت مهف نكمي اذلو ،ملوهكتساو مادرتورو لزاب تايقافتا ذيفنت يف ةمج تايد حت

ءانب نم يفكي ام ريفوتل لجألا ةليوطو ةددحم تابيترت دوجو نودب ةديدج كوكص بجومب ةيفاضإ 
قتفت ةيمانلا نادلبلا نإ ًاضيأ نوريثك لاقو.ةيلاملاو ةينقتلا تادعاسملا نمو تاردقلا تاردقلا ىلإ ر  

ا نإف اذكهو .ايح ةرود لاوط ًايئيب ةميلس ةقيرطب قبئزلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملاو قبئزلا ةرادإل ةمزاللا  
ىلع دمتعت فوس قبئزلا نأشب ديدج كص نم ىرخأ بناوج ىلعو ةنيعم ةبقارم ريبادت ىلع اهتقفاوم 

قلا ءانب نم يفكي ام ريفوتلًاماكحأ نمضتي كصلا ناك اذإ ام   .ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا نمو تارد 
سكعت نأ بجي ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملاو تاردقلا نأشب ماكحألا نأ نوريثك نولثمم ركذو   - ٦٤

تاسسؤملا عم ةلمتحملا رزآت لا هجوأ رخستوةدافتسملا سوردلا فظو ت نأو ،ديدجلا كصلا تايولوأ
ةيقافتال ةيميلقإلا زكارملاو ،ملوهكتساو مادرتورو لزاب تايقافتا كلذ يف امب ،ةيراجلا تاردابملاو ةمئاقلا  

ةحصلا ةمظنمو ،ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم لكل ةيميلقإلا بتاكملاو ،لزاب 
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربب قبئزلا جمانربوةيملاعلا ىدل قبئزلا يف ةيملاعلا ةكارشلا جمانرب كلذ يف امب ،  
داوملل ليومتلا تارايخ نأشب ةئيبلا جمانرب يف ةيرواشتلاةيلمع لاكلذكو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جما نرب  

هبنو  .ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتملاتاردابملاو ةيئانثلا تاردابملا نم كلذ ريغو ،تايافنلاو ةيئايميكلا 
ةيلمع لظت ملوهكتساو ماد رتورو لزاب تايقافتا نيب رزآتلا ةيلمع نأ ىلإ تقولا تاذ يف رخآ لثمم
ماع يف ،ةنجلل ةيئاهنلا ةرودلا دعب الإ اهضارعتسا نكمي الو ةيراج ةيميلقإلا زكارملا نإ لاقو . ٢٠١٣ 
دوزت مل ام كلذ ثودح عقوت نكمي ال هنأ ديب اهزيزعتل رزآتلا ةيلمعل جاتحت ةيميلقإلا بتاكملاو دراو مب 

تاردقلا ءانب جمارب ميمصت نأ مهريغ نوديدع ىأرو .علطضت دق ةيفاضإ لامعأ يأ لباقت ةيفاضإ ا  
ةفلتخملا نادلبلل ةددحملا فورظلا ةاعارم ىلإ ًاضيأ جاتحت اهذيفنتو جماربلا كلت ليومتو ةينقتلا ةدعاسملاو  
ءارجإ نوريثكلا حرتقا .ةينطولا تاطلسلا ىلع ىدعتت ال نأو ،اهنم لك تايولوأو ةيميلقإلا قطانملاو  
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يف امب ،ةينقتلا ةدعاسملاو تاردقلا ءانبل ةلاعفو ةزكرم تابيترت عضو يف دعاستس ا ل ةيفاضإ تاسارد  وك
ىنبلا يف تارغثلا ديدحتو ،ةثولملا عقاوملاو تايافنلاو قبئزلا تاجتنم رصحو ،تاجايتحالا مييقت كلذ 

 .كصلا ذيفنتل ةمزاللا ةينقتلاو ةيرشبلا تاردقلا يفو ةيساسألا

قبئزلا نأشب ديدجلا كصلل ةيلام ةيلآ عضو يف اهمادختسال ريياعملا نمًاددع نولثمم حرتقاو  - ٦٥   .
ًاردق ةيلاملا ةيلآلا رفوت نأ حر  ًايفاوتقاو ةتباثلا ةيلاملا ةدعاسملا نم   دراوملا دشحت نأو ؛ ؤبنتلا نكمي يتلاو ا 

نم يلاملا معدلا و ،ةيراكتبإلاو ةعسوملا تاءارجإلا لعشت يتلا ةرارشلا نوكت نأو ؛ةددعتم رداصم نم
ةفافش ا  ايلمع نوكت نأو ؛ةديدجو ةيفاضإ دراومب ل  توومت نأو ؛صاخلا عاطقلا بسانملا تقولا يف مدق  

ىلع زكرت نأو ؛ديدجلا كصلا ةرادإ ةئيه مامأ ةلءاسملل ةضرع نوكت نأو ؛ ةءافكلاب مستتو ةفصنمو
نيكمتلا ىلإ فد   ثيحب ةدعاسملا ممصت نأو ؛ ةددحملا تامازتلالل لاثتمالا نميتلا ةدعاسملا ميدقت
نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا تايولوأو تاجايتحال بيجتست نأو ؛نادلبلا ىدارفل ةددحملا تاجاحلا بسانت 

لاقتنا ةلحرمب ا   تاذ تاردابملاو تاسسؤملا عم ةيليغشت رزآت بناوج دوجو منتغت نأو اداصتقا رمت يتلا
  .ةلصلا

ددعتملا قودنصلا رارغ ىلع ةيلآ عضو نوديدعلا ذ حم جذامنب قلعتي اميفو  - ٦٦  بح ،ةيلاملا ةيلآلل ةدد
ؤبنتلا نكمي يذلا و تباثلا هليومت ىلإو ،هحاجن لجس ىلإ نيريشم ،لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا
ارشإو ،ةددحم اياضق ىلع هزيكرتو ،هتيلالقتساوهب ةرشابم ةروصب هيلع لوكوتوربلا يف فارطألاف    .
ماهًارود ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل نوكي نأ يغبني هنإ نورخآ لاقو ىلإ اوحملأو ،قبئزلل ةلبقم ةيلام ةيلآ يأ  يف ًا 

ًاماهًارودىدأ و ةربخقفرملل نأ  و ،عوضوملاب لصتت لئاسم يف  ةيجاودزالا بنجت ناكمب ةيمهألا نم  
ةينامئتسالا قيدانصلا لثم ىرخأ بورد فاشكتسال ةلمتحملا ةميقلا رخآلا ضعبلا زربأو. ةيطارقوريبلا  
نوكيس يذلا ميمصتلا ةفرعم ةلواحم ًادج ركبملا نم نإ ضعبلا لاقو. ةيملاعلا ةحصلا تاردابمو ةصاخلا  

نأو كصلل ةددحملا تاجاحلا سكعي نأ يغبني يئاهنلا ميمصتلا نأ ريغ ،ةيلاعف رثكألا وأ بسنألا 
لكايهلل ةحجانلا صئاصخلا عمجي نأو ىرخأ تاقايس نم ةصلختسملا سوردلا نم ديفتسي   .ةمئاقلا 

تامهاسم قيرط نع ل   - ٦٧  نادلبلا نم ةيمازلإومت نأ يغبني ةيلاملا ةيلآلا نإ نوديدع نولثمم لاقو  
لودج ىلع ةينبم ةيمازلإ تاكارتشا ىلع ةيلام ةيلآ سيسأت ىلإ لثمم اعد و. ةددحم تايوتسم ىلعةحنا ملا
كلذ يف امب ،ليومتلل ةنكمملا رداصملا لك ةسارد مهملا نم هنإ لاقو . ةدحتملا ممألل ةيمازلإلا تاكارتشالا

نادلبلا نم عسوأ ةعومجمو ،صاخلا عاطقلاو ،ةيئانثلا تاردابملاو ،فارطألا ةددعتملا جماربلاو تاسسؤملا 
ىلإ ةبسنلاب ًايلمع ةبسانمنوكت نأ بجي ليومتلا تايوتسم نأ ىلع نيلثمملا نم ددع ددشو . ةحناملا  
  .ةحناملا نادلبلا

رالود نييالم ةرشع غلبم صيصختل ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ةيعمجل ريخألا رارقلاب نوريثك بحرو   - ٦٨
قبئزلا نأشبًانوناق مزلم يملاع كص عضوب ةلصتملا ةطشنألا نيكمتل هبيحرت مغر هنإ لاق ًالثمم نأ ريغ.    

تاثاعبنا ضفخ ىلإ قيرطلا ةيادب يف ماه طوش عطقل فاك ريغ غلبملا نأ حضاولا نم نإف ةيعمجلا رارقب 
  .قبئزلا

ةيلامو ةينقت ةدعاسمو تاردق ءانب بلطتت يتلا ةددحملا تالا  - ٦٩  لاقو .ا نيلثمملا نم ددع زربأو  
تادعاسملاب ةموعدملاو قبئزلا كص راطإ يف ةماقملا ةطشنألا يلوت نأ ةيمانلا نادلبل ا ىلع نإ نوريثك
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نأ بجي دلب لك نإ ضعبلا لاقو .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلاب ةصاخلا اهجمارب يف ايلع ةيولوأ ةيفاكلا  
ةينطو ذيفنت ططخو تاسارد ىلإًادانتسا هب ةصاخلا هتايولوأ ددحي يتلا قئاثولا ضعب نأ ىل إلثمم حمل أو.  

لاب ةطبترملا ةيعامتجالا فيلاكتلا لمشت مل ا  أل بناوجلا ضعب يف صقن نم يناعت ةنامألا ا  لوحت دعأ
ىلإ ًامئاد ةجاحلا ىلع نولثمم ددش قايسلا اذه يفو  .قبئزلا ىلع ةيوتحملا ريغ تايلمعلاو تاجتنملا ىلإ

ةرشابم ةكراشمو ًاعساو ًاج   بلطتتو ةدقعم يهو لوحتلا كلذل ةيعامتجالا فيلاكتلا ةاعارم
ةلدأ عضوب ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا موقت نأ نوريثكلا حرتقاو . ةينطولا تاموكحلا نم ةيرورضو
  .قبئزلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملاو قبئزلا ءاقب ةرود لماك يطغت بيردت

 ًارود يدؤت نأ نكمي يرطقلا ىوتسملا ىلع تاكارشلا نإ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةلثمم تلاقو  - ٧٠
قبئزلا ةلأسم ةجلاعمل لاصيإلا تايلآو تايولوألا ديدحت يفًاماه ةفلؤم ة كبش ةمظنملا ىدل نإ تلاقو.  

ًابتكم١٥٠ةبارق نم  ًايرطق  دادعتسا ىلع ا    أو ةدعاسملاو تامولعملاريفوتل  نإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو .  
 ، هيف وضع ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ،ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا

ًايقيسنتًارود يدؤي نأ نكمي  .  
جمانربلا يف وضع ًاضيأ وه يذلا دهعملا نإ ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعم لثمم لاقو  - ٧١  

رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإ معد يف ةعساو ةربخ هل تالاكولا نيب كرتشملا 
لاقتنا ةلحرمب ا  ةحلصملا باحصأ نم اهريغو تاموكحلا ةدعاسمل دهعملا دادعتسا نع نلعأو . اداصتقا

تاردقلا ءانبيف  .  

  لاثتمالا  -ءاه 
لوانت ٢٥/٥ررقملا يف بلط ةرادإلا سلجم نأ ىلإ ،يعرفلا دنبلا اذه ميدقت دنع ،سيئرلا راشأ   - ٧٢  

لاثتمالا رهظ ،ةيلاملا ةيلآلاب ةصاخلا ةشقانملا يف هنأو هنأشب ضوافتلا متي يذلا كصلا يف لاثتمالا ةلأسم 
  .لاعف كص يأ يف يسيئر رصنعك

ةقيثولا ىلإ صوصخلا هجو ىلع ًاريشم ةلصلا تاذ قئاثولا راصتخاب ةنامألا لثمم ضرعتس او  - ٧٣
UNEP(DTIE)/HG/INC.1/11، نم ددع قايس يف لاثتمالا تايلآ عم ةربخلا نع ت امولعم تنمضت يتلا

، قع تسيلو ةيريسيت تايلآ لاثتمالا تايلآ مظعم نأ ىلإ راشأو. فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا ةيبا
لوصولا ةبوعص تالاحلا ضعب يف نيبت هنأو ،ا   ادهعتل لاثتمالا ىلع فارطألا تاردق ءانب ىلإ فد و

. تاقافتالا هذه دامتعا دعب فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا يف لاثتمالا تاءارجإ نأشب قافتا ىلإ
ا لالخ ةلأسملا هذه يفظوحلم مدقت زارحإ عقوت هناوأل قباسلا نم نوكي دق امنيب هنأ حرتقاو ةرودل  
 يف ًاريثك ةنجللا دعاسي نأ نكمي عبتي يذلا جهنلا نأشب ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلا نأ الإ ،ةيلاحلا
  .اهلامعأ

ماكحأو لاثتمالا نيب ةقيثولا ةقالعلا ىلع ماع قافتا كانه ناك ،كلذ تبقعأ يتلا ةشقانملا يفو   - ٧٤
يلآ نأشب قافتا ىلإ لصوتلا ةيمهأ ىلع نوريثك نولثممددشو. ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا لالخ لاثتمالا ة   
اهعضو يغبني ةيلاملا ةيلآلاو لاثتمالا ماكحأ نإ نيلثمملا نم ريثك لاقو . ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةيلمع
 ريغ. قبئزلا كص ةيقادصم ززعي نأ هنأش نم جهنلا اذه لثم نإ ضعبلا لاقو ،ةيزاوتم ةروصب اهدامتعاو
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زاهجلا هجوي ًاينيكمت ًامكح نمضتي نأ يغبني كصلا نإ نيلئاق كلذ ىلع اوقفاوي مل نيرخآ نيريثك نأ 
  .هذافن ءدب دعب لاثتمالا ماكحأ دامتعاو دادعإ وحن كصلل يسائرلا

رصانع ءادألا تاضارعتساو يرودلا غالبإلاو ساسألا طوطخ نأ ىلع ماع لكشب قفتاو   - ٧٥
زيزعتل ةدعاسملا ىلإ ةجاحب فارطألا ضعب ناك اذإ ام ريرقتل ةبولطم ا تمالاو ةيفافشلل ةيساسأ  أو لاث

كصلا ةيلاعف مييقتل ساسألا لكشت ا  أو ،لاثتمالا ىلع م  ةيمهأ ىلع نيلثمملا نم ريثك دكأو . اردق
 بناوجلا لمشي نأ يغبني مييقتلا نأ رخآ لثمم فاضأو ،هفادهأ زاجنإ يف كصلا ةيلاعف مييقتل مكح عضو
لاثتمالاو دصرلا ىلإ ريشي نأ يغبني مكحلا كلذ نأ رخآ ركذو . ةيسايسلا بناوجلا نع ًالضف ةينقتلا
ًاريبك ًائبع لكشي غالبإلا نأ ىلإ راشأ نيلثمملا دحأ نأ ريغ . مييقتلا تامولعم رداصم اهفصوب غالبإلاو
  .هب مايقلل ةبولطملا دوهجلا عم ةبسانتم هدئاوف نوكت نأ يغبني هنأو فارطألا ضعب ىلع

كص يف ماكحألا عيمج ىلع يرست نأ يغبني لاثتمالل تاءارجإ يأ نأ نيلثمم ةدع دكأو   - ٧٦
دحأ لاق ،ةيمسرلا لاثتمالا تايلآل قاطنلا عساو دييأت كانه ناك امنيبو . فارطألا عيمج ىلعو قبئزلا
رفاوتو تامولعملل لاعف رشن و غالبإلل يوق ماظن هززعي يذلا يعوطلا لاثتمالا نأ ىري هدلب نإ نيلثمملا
  .كصلا حاجن يف ًاريثك مهسي نأ هنأش نم ةرسيم لئادب

رابتعالا يف تايلآلا ذخأ ت نأ ةرورض ،ةيمانلا نادلبلا نم ةصاخ ،نيلثمملا نم ريثك دكأو  - ٧٧
تخم نيب اميف رزآتلا هجوأ ديدحت قيرط نع هنأىلإ ريشأو. لاثتمالل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا فيلاكتلا فل  
  .فارطألا ىلع عقاولا لاثتمالا ءبع ضفخني نأ نكمي ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةصاخلا تايقافتالا

فارطألا دجت يتلا تابلطتملا ديدحت ىلع دعاسي غالبإلا نإ ةيلودلا لمعلا ةمظنم لثمم لاقو   - ٧٨
ةبسانم ةروصب ةدعاسملا هيجوت نكمي ىتح ا  يف لاثتمالا ةيلآ نع ةماع ة حمل ىطعأو. مازتلالا يف ةبوعص

  .بلطلا دنع ةنجلل ةيلآلا هذه نع تامولعملا نم ديزملا ميدقت نكمي هنإ لاقو هتمظنم
. ليوأتلا لمتحت ال ةحضاو ةغلب تامازتلالا عيمج فصو مهملا نم هنإ نيلثمملا نم ريثك لاقو  - ٧٩

كصلا ماكحأ عيمج نوكت نأ نام ضل رخآ لاصتا قيرف وأ ينوناق ةغايص قيرف ءاشنإ نيلثمم ةدع حرتقاو
ماكحألا كلت كلذ يف امب ،ذيفنتلا ماكحأ عيمج عضوب قيرفلا فيلكت نكميو ؛قيقحتلل ةلباقو ةحضاو  
  .لاثتمالاو ةيلاملا ةدعاسملا لمشت يتلا

يغبني ذيفنتلا نامضل اهعمج متي يتلا تانايبلا نإ ةيموكحلا ريغ تامظنملا ىدحإ يف لثمم لاقو   - ٨٠
  .تانايبلا ةدوج نامضو لاثتمالا نامض ىلع دعاسيس كلذ نإ ثيح ،روهمجلل ةحاتم نوكت نأ
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  تايافنلاو ةراجتلاو بلطلاو ضرعلا  -واو 
يغبني قبئزلاب ةصاخلا ةراجتلاو نيزختلاو بلطلاو ضرعلا لئاسم نأ ىلع ةنجللا تقفاو   - ٨١

نم حارتقا ىلع ًءانبو .ةلماشو ةطبارتم عيضاوملا هذه نأ اوأر نيريثك نيلثمم نأثيح ،ًاعم اهتشقانم   
  .عوضوم لك نع ةلصفنم ةماع ةشقانمب لئاسملا هذهل اهثحب ةنجللا تأدب سيئرلا

  ًايئيب ةميلس ةقيرطب هنيزخت ىلع ةردقلا نيسحتو قبئزلا نم ضورعملا ضيفخت  - ١
نم قبئزلا نم ضورعملا ضفخل ريبادت ذيفنت نأ ىلإ دنبلا اذهل هميدقت دنع ةنامألا لثمم راشأ   - ٨٢

لثم لعفلاب ذختا دق نادلبلا نم ًاددع نأ ىلإو ،عيمجلل دئاوف ققحي نأ نكمي نادلبلا نم ليلق ددع بناج 
  .تاوطخلا هذه

قبئزلاب ةصاخلا نيزختلاو ضرعلا ماكحأ نإ نيلثمملا نم ريثك لاق ،عوضوملا اذه ةشقانم دنعو   - ٨٣
قبئزلا ىلع بلطلا ماكحأ بناج ىلإ ،ًانوناق مز لم كص يأل ةيساسألا ماكحألا نيب نم نوكت نأ يغبني

نأ عم ،بلطلا عم نارتقالاب ضرعلا لوانت يغبني هنإ نيلثمملا نم ريثك لاقو . تايلمعلاو تاجتنملا يف
ةراجتلاو بلطلاو ضرعلا نإ نيلثمملا دحأ لاقو . ضرعلا لبق بلطلا ةشقانم حرتقا نيلثمملا دحأ
ةيعامتجالا دئاوفلاو فيلاكتلا ثيح نم كلذ يف امب ،ًاعم اهتجلاعم يغبني ةيساسأ اياضق اهلك تايافنلاو  
  .ةيفاكو ةدكؤم ةينقتو ةيلام تادعاسم بايغ يف اهلح نكمي ال هنأو ،يلودلا ءارجإلل ةيداصتقالاو

يف ةذخآلاو ةديدجلا قبئزلا مجانم ىلع رظح ضرفل مهدييأت نع نيلثمملا نم ريثك برعأو   - ٨٤
ىلإ ةجاح كانه دجوت ال هنأ ىلإ نيلثمملا دحأ راشأ و. ةيراجلا نيدعتلا تايلمعنم صلختلاو عسوتلا 

ىلع ب لطلا ضافخنا ىلإ يدؤي امم قبئزلا مادختسا ضيفختل ةيلودلا دوهجلا ببسب ةديدج مجانم
  .قبئزلا

لاقو ،قبئزلا نم ضورعملل يجيردتلا ضيفختلل ينمز طخ عضوب نيلثمملا نم ريثك بلاطو   - ٨٥
حامسلا يغبني هنأو ةصاخلا ةينطولا فورظلا يعارت نأ يغبني تاضيفختلا هذه قاطنو ةع رس نإ ضعبلا

راطإ يف ةحاتملا تاءانثتسالا ىلإ ةفاضإلاب ةلوبقمو ةيساسأو ةددحم تامادختسا لجأ نم تاءافعإب 
نأ يغبن يو قبئزلا مادختسال تاديدمت حنمل ءارجإ ًاضيأ ينمزلا طخلا نمضتي نأ يغبنيو. ملوهكتسا ةيقافتا
قبئزلا مادختسا رظح ماكحأ نإ نيلثمملا دحأ لاقو . تاردقلا ءانبو ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملاب نرتقي
  .قبئزلا نم ضورعملا دييقتب ةصاخلا ماكحألا لمكتست نأ يغبني هيف راجتالاو

ءانثأ ةيما نلا نادلبلل ةبسنلاب ةيلاملاو ةينقتلا تادعاسملا ةرورض ىلع نيثدحتملا نم ريثك دكأو  - ٨٦
ضيفخت يف حاجنلل يسيئرلا رصنعلا نإ نيلثمم ةدع لاق ،قايسلا اذه يفو . قبئزلا مادختسا نعلوحتلا 

دييقت نأ ىلإ اوراشأ نيرخآ نيلثمم نأ ريغ  .ةفلكتلاةر وسيمو ةنومأم لئادب رفاوت وه قبئزلا نم ضورعملا
عجشي هنإف يلاتلابو ،فيلاكتلا ةظهاب هيلع دمتعت يتلا تايلمعلاو هتاجتنم لعجيس قبئزلا نم ضورعملا  
ةرادإلا يف نادلبلل ةفلتخملا ةءافكلا تايوتسم ةاعارم يغبني هنأ رخآ لثمم فاضأو . لئادب داجيإ ىلع
  .ةيئايميكلا داوملل ًايئيب ةميلسلا

ح رتقاو. ًايئيب ةميلس ةقيرطب هنيزختو هتداعتساو قبئزلا لزع زيزعت ةيمهأ ىلإ نيلثمم ةدع راشأو  - ٨٧
نع اهتيبلت يغبني ةداملا هذه تافلخم ىلإ ةجاح يأ نإف قبئزلل ةيلوألا رداصملا فقو درجمب هنأ ضعبلا 
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هنإ نيلثمملا دحأ لاقو . ةيعرف جتاون نم هيلع لوصحلا متي يذلا قبئزلا ريودت ةداعإو ةداعتسا قيرط
تامادختسال ًاصصخم نكي مل ام ًايئيب ةميلس ةقيرطب ريودتلا ةداعإ نم داعتسملا قبئزلا نيزخت يغبني 

لثمم حرتقاو . قاوسألا ىلإ لصي الأ يغبني تايولقلاو رولكلا عناصم نم داعتسملا قبئزلا نأو ،ةددحم
نوكت  ال امدنع ةصاخ ،تايافنلا نم هنأ ىلع فنصملا قبئزلا ةيمك ةيندت ىلع صرحلا يغبني هنأرخآ 

تامظنملا دحأ لثمم لاقو . نيزختلل ةمئالم قفارم كانه نم عما قبئزلا لقن مزليس هنإ ةيموكحلا ريغ  
  .قفارملا هذه اهيدل يتلا نادلبلا ىلإ ةجلاعملل قفارم اهيدل دجوت ال يتلا نادلبلا

قايس يف ةصاخ ،قبئزلا يف عورشملا ريغ راجتالا ةلأسم ىلإ مامتهالا نيلثمم ةدع ىعرتساو   - ٨٨
ضورعملا ضافخنا درجمب دادزي دق راجتالا اذه لث م نإ نيلئاق ،مجحلا ةريغصلاو ةيفرحلا بهذلا مجانم
ةنمازتم ةروصب بلطلاو ضرعلا ضيفخت ةرورض نيلثمملا دحأ حرتقا ،لغاشلا اذه ةهجاوملو . قبئزلا نم

  .ةيلكةقيرطب ةراجتلاو بلطلاو ضرعلا يف رظنلا يغبني هنأو 
ةيفيك اهنيب نم ،ةماهلا عي ضاوملا نم ددع نع ةليئض تامولعم دجوت هنإ نيلثمملا نم ريثك لاقو  - ٨٩

، ىلع ضورفملا رظحلا وأ دييقتلا تايلمع نع جتانلا قبئزلا ضئاف عم لماعتلا  هتراجت وأ قبئزلا مادختسا
ىلعو .قبئزلا مدختست يتلا تايلمعلاو تاجتنملا نعلوحتلا ءانثأ ةدبكتملا فيلاكتلا عفديس يذلا نمو   

نمضتيو ةينطولا فورظلا يعاري ف يلاكتلا ىودجل ليلحت ءارجإل ةجاح كانه نإ اولاق ،كلذ ءوض
اهفيلاكت و اهعفانمو ةينقتلا اهاودج كلذ يف امب ،ةحاتملا ةليدبلا تايجولونكتلا لضفأل ًالماش ًاليلحت
يأ مدختست وأ ًادرج نادلبلا يرجت نأ يغبني هنأ نيلثمملا نم ديدعلاحرتقاو . ةيداصتقالاو ةيعامتجالا  
قبئزلاب قلعتي اميف ةراجتلاو مادختسالاو بلطلاو ضرعلا نع ةيفاوتامولعم عمجل ىرخأ لئاسو  .  

ًاديعب اهلقنل اهدوهج يف ناتسزيغريق ةموكح ةدعاسمل ةيراجلا ةطشنألا ىلإ نيلثمملا ضعب راشأو   - ٩٠
يلوألا قبئزلا مجنم قالغإل دوهجلا هذه يف يضملا هدلب مازتعا ناتسزيغريق لثمم دكأو . قبئزلا نيدعت نع
برعأو . كلذب مايقلل اهتجلاعم نيعتيس يتلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا لئاسملا ًاحضوم دلبلا اذه يف يقبتملا

ةيموكح تامظنم ةدعو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ارسيوسو جيورنلا نم مدقملا معدلاب هفارتعا نع 
مجنملا قالغإ فد  عورشم ةدوسمو ةينطو لمع ةطخ عضول ةيلود.  

  تايلمعلاو تاجتنملا يف قبئزلا نم ضورعملا ضيفخت  - ٢
تامادختسا ةيبلاغل ةيويح لئادب دوجو ىلإ يعرفلا دنبلا اذهل هميدقت دنع ةنامألا لثمم راشأ   - ٩١

  .ةنيعم ميلاقأو نادلب يف تامادختسالا هذه نم ريثك نم ًايجيردت صلختلا لعفلاب مت هنأو قبئزلا
يتلا تايلمعلاو تاجتنملا نم ةديدج عاونأ لاخدإ ىلع رظح ضرف نيلثمملا نم ريثك ديأو   - ٩٢
نم يجيردتلا صلختلل عساولا مهمعد نع ًاضيأ نوريثك برعأو . همدختست وأ قبئزلا ىلع ىوتحت
نم ددع حر . رخآ لكشب اهتبقارم وأ ،اهدييقت وأ ،قبئزلا ىلع ةيوتحملا ةيلاحلا تايلمعلاو جتاونلا  تقاو
قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايلمعلاو جتاونلا عيمج نم يجيردتلا صلختلا كلذ يف امب ،لبقتسملا يف اهثحبل جهنلا  

نكامأ يف وأ تايلمعلا ضعبل ةبسنلاب ًاينمز ةددحملا تاءافعإلا نم يجيردتلا صلختلاو همدختست يتلا وأ 
ة، ددحم تايلمع وأ جتاون رظحو ،ةفلكتلا ثيح نم ةلاعفو ًايداصتقا ةيدجم لئادب دعب اهيف رفوتت مل ةنيعم

ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارش ةماقإو ،ةحاتملا ةيئيبلاو ةيجولونكتلا تاسرامملا لضفأ مادختساب ةبلاطملاو 
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ىلع ءابقرلاو نيكلهتسملا ةدعاسمل تاجتنملا ميسوتو ،ةنيعم تاعاطق لخاد ةيعوط ج   عضوو ،صاخلاو
نيريثكو مهنكلو ،تارايخلا هذه ضعب ضراعت وأ معدت ةيلوأ ًءارآ نيلثمم ةدع ىدبأو . رينتسملا رايتخالا

لاعف قافتا ءانبب مازتلاو ،حتفتم لقعب ةلمتحم ريبادت لوح ةشقانملا ةلصاومب نومزتلم م  . إ اولاق نيرخآ
يف جردت دق تاءانثتسا يأ مييقتل ضارعتسا تاءارجإو ةددحم ريياعم عضو ةيمهأ ىلإ مهنم ددع راشأو 

  .هدامتعا متي قبئزلل كص يأ
وأ مدختسملا قبئزلا ىلع ءاضقلل م ثك حضوأو  - ٩٣  ادلب لخاد لذبت يتلا دوهجلا نيلثمملا نم ري
م . ةصاخلا تايلمعلاو جتاونلا يف هتايمك ضيفخت ادلب يف ةنيعم تايلمع وأ جتاون مهنم ددع شقانو
اميف اهتهجاو يتلا ةصاخلا تايدحتلا حيضوت ىلع نيصلا نيلثمم ةدع ركشو . اهنم صلختلا بعصي
رمتسي امنيب هنأ ىلإ نيلثمملا ضعب راشأو . لينيفلا ديرولكرمتؤم ةيلمع يف قبئزلا مادختسا ب قلعتي

ال تايولقلاو رولكلا ةعانصل قبئزلا زيهجت نأ الإ م  تاينقتلا لضفأ نم ربتعي  ادلب يف قبئزلا مادختسا
ايلمعلل رصح ءارجإل مهمعد نع نوريثك برعأو. ًايجيردت هنم صلختلا يرجيو ةحاتملا مدختس ي يتلا ت

نادلب اهأشنم تايلمعو تاجتنم نم م   ادلب يف برستي يذلا قبئزلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملاو قبئزلا اهيف
  .ىرخأ

ةفلكتلا ثيح نم ةيدجمو ًايميلقإو ًاينطو ةمئالم لئادب دوجو مزليس هنإ نيلثمملا نم ريثك لاقو   - ٩٤
اذهل ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا ميدقتو تاردقلا ءانب م زليس هنأو اهنم صلختلا لبق ةددحم تايلمعو جتاونل
ةرسيملا لئادبلاب ةقلعتملا تامولعملا لدابتو ةفرعملا ةدايزل مهدييأت نع نيلثمملا نم ريثك برعأو . ضرغلا
تاديد ال أ ةلافك ةيمهأ ىلإ ضعبلا راشأو. ًايئيب ةميلسلاو  ءوشن ىلإ ةليدبلا تاجتنملاو تايلمعلا يدؤت

  .ةئيبلا وأ ةيرشبلا ةحصللةديدج 
قاطنلا ريغصلا يفرحلا نيدعتلا ىلإ ،ةيمانلا لودلا نم ًاصوصخ ،نيلثمملا نم ريثكلا راشأو   - ٩٥

ءاحنأ عيمج يف ةعانصلا هذه يف نيلماعلا نم ًادج ةريبكلا دادعألا ءوض يف ًَةصاخ يلوأ قلق ردصم هفصوب 
مت يتلا ةريبكلا ةيحصلاو ةيئيبلا رطاخملاو ملاعلا ماع قافتا كانه ناكو . اعمتجمو نيدعتلا لامع هجاو

نع لصفنم لكشب كلذ متي نأ بوجو عم قبئزلاب ةصاخ ةقيثو يأ يف عاطقلا اذه لوانت ةرورض ىلع 
قاطنلا ةريغصو ةيفرح ةريبك نيدعت تاعاطق ا  .ىرخألا تاعاطقلا  دجوت نادلب ةدعل نولثمم نيبو

لا اوطلسو م  نأ ءالؤه دكأو . رمألا اذه هب مستي يذلا ديقعتلا ىلع ءوضراجت ،بهذلا جارختسال
  .ةحصلاو ثولتلاب ةقلعتملا ةريبكلا رطاخملا نم مغرلاب ًادج ةمهم ةيداصتقالاو ةيعامتجالا لماوعلا

اذه يف قبئزلا راثآ عم لماعتلا ىلإ ةيمارلا دوهجلا ىلإ لودلا هذه نم نيلثمملا نم ديدعلا راشأو   - ٩٦
ةجلاعم عناصم نم ددع هراطإ يف نكمت ًايبيرجت ًاعورشم نيلثمملا دحأ فصو لاثملا ليب س ىلعف. عاطقلا

نم تدازو٪٨٠ةبسنب مدختسملا قبئزلا ةيمك ضيفخت نم بهذلا  خم بهذلا ةداعتسا  كلذب ةضف  
ةيلاملا ةدعاسملل ةجاح كانه نأ نيلثمملا نم ريثكلا ركذو . رقفلا ةبراحم يف دعاس ام جاتنإلا فيلاكت
نيدعتلا تاعمتجم يف يعولا عفرل ةجاح كانه ًاضيأ . عسوأ قاطن ىلع تاينقتلا هذه زيزعتل ةينقتلاو

اذه يف ةعورشملا ريغ تامادختسالا ةيفيك يف رظنلا عم ةفلكتلا ةليلقلا ةليدبلا تايلمعلا لاجم يف ثوحبو 
  .عاطقلا
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نم عاطقلا نع تامولعملا نم ديزملا ىلإ ةجاح ةمث نإ ةيمانلا نادلبلا نم ريثكلا ولثمم لاق   - ٩٧
لوح ةروشملا كلذ يف امب ًازورب رثكأ اهيف نوكي يتلا نادلبلا . ضورعملا ىلع دويق ضرفةيلاعف ىدم ، 
، . ةينطولاو ةيميلقإلا نيددعتملا ةحلصملا باحصأ لمع ططخل هدالب معد مهدحأ ضرعو رخآ لثمم لاقو
لكشب مظنمو شمهم عاطقلا نأ ىلإ ًاريشم بني هنإئيس  لبس زيزعت ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإ يغ ، 

ا ممعو . ومدختسي يتلا ايجولونكتلاو مهلمع فورظ نيسحت ريسيتو نيدعتلاب نيلغتشملا ىلإ لوصولا
لا    .ا اذه يف هدلب ةربخ نع تاعامتجا ةفرغ ةقرو

نأشب  ةئيبلا جمانربةكارش لاجم يف ةمظنملا طارخنا نع ةزجوم تامولعم ودينويلا لثمم حرط   - ٩٨
، ًازربم ،مجحلا ريغصلا بهذلا نيدعتو يفرحلا نيدعتلا لئادبلاو ،قبئزلا ريودت ةداعإب قلعتي اميف لولحلا  

ريغ عاطقلا يف نيدعتلاب نيلغتشملا عضو ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإو ،قبئزلا نم ةيلاخلا تاينقتلاو 
  .يماظنلا

ةيوتحملا ةرارحلا سايقو مدلا طغض سايق ةزهجأ بحسب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةلثمم تصوأ   - ٩٩
 ، ةمظنم  نأ ديب. اهيلع قدصمو ةروسيم لئادبب اهنع ةضاعتسالا نكمي هنإةلئاق قوسلا نم قبئزلا ىلع

دعب ةحاتم تسيل نانسألا وشح مغالمل فيلاكتلا ةدودرملا لئادبلا نأ ىلإ رظنلاب ،يصوت ةيملاعلا ةحصلا 
  .اهيلع يلك رظح ضرفنم ًالدب  اهنم يجيردتلا صلختلاب ،نادلبلا عيمج يف

يف ةنيعم ميلاقأ يف مدختست لازت  ال ةيقبئزلا تايرطفلا تاديبم نإ ةيموكح ريغ ةمظنمل لثمم لاق  -١٠٠
لثمم لاقو . ةعارزلا يف قبئزلا مادختسا قبئزلا كص رظحي نأ ةرورضب ىصوأو ،ةحاتم لئادبلا نأ نيح
نم ريثك يف ةيديلقتلا مهيضارأ رواجت يتلا ،ةيلصألا بو عشلا نم نييالملا نأب ىرخأ ةيموكح ريغ ةمظنمل
نع ثحبلا مهلمشي نأ يغبن ي كلذلو نيدعتلا نم اوررضت ،اهقوف عقت وأ بهذلا مجانم نايحألا
  .لولحلا

  قبئزلا يف ةيلودلا ةراجتلا نم دحلا  - ٣
تايالولاو يبوروألا داحتالا نأ ىلإًاريشم يعرفلا دنبلا ةنامألا لثمم مدق  -١٠١ اذختا ةيكيرمألا ةدحتملا    

نم دحلل ةيعوضوملا ماكحألاب ةقلعتملا تارايخلا نأ ىلإ راشأو . قبئزلا ريدصتدييقتب تارارق لعفلاب 
ريغ عم ةراجتلاو فارطألا عم ةراجتلا : نييسيئر نيناونع تحت ةنامألا ةركذم يف اهضرع مت ةراجتلا
قبئزلا كصب ةيلودلا ةراجتلا نيناوق ةلص ةقاثو نأشب ةيفاضإ تامولعم ميدقت مت امك . فارطألا
  .فارطألا ةددعتملا تاقافتالا نم ددع يف ةراجتلا ماكحأبو

يف ةيلودلا ةراجتلا ةيطغت يغبني هنإ ،كلذ تلت يتلا تاشقانملا يف ،نيلثمملا نم ديدعلا لاق   -١٠٢
نأ قبئزلا نأشب كص يأل يغبني هنإ نيلثمملا نم ديدعلا لاقو. بقترملا قبئزلا قافتال ةيسيئرلا ماكحألا  
فارطألا ريغ عم ةراجتلاب صاخ هجوب قلعتتًاماكحأ لمشي نأ ةرورض ىلع نيلثمملا نم ريثكلا ثحو .  
لاقو . ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم يف ةعوطقملا تامازتلالا عم ةقستم ةيلودلا ةراجتلا نأشب ماكحألا نوكت
ضرعلاب ةصاخلا ماكحألا نومضم ىلع فقو تت ةراجتلا نأشب ماكحأ ىلإ ةجاحلا نإ مهنم نوديدعلا
قبئزلا يف ةراجتلا نع تانايب ىلع لوصحلا بعصلا نم نأب نوريثك نورخآ دافأو . نيزختلاو بلطلاو

نم يجيردتلا صلختلا يف يئاهنلا فدهلا لثمتي نأ ىلع ضورعملا ليلقتل ةيولوألا ءاليإ يغبني هنأبو يلوألا 
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نم ريثكلا لاقو. ةيلك ةراجتلا ضورعملا نم للقت نأ نكمي ةراجتلا نأشب ةديدشلا ماكحألا نإ نيل ثمملا 
  .هيلع بلطلا نمو قبئزلا نم

ةحص نم ققحتلل قاسنأو غالبإلا نأشب ةلاعف ماكحأ جاردإ يغبني هنأب نيلثمملا دحأ حرتقا   -١٠٣
نوكت نأ  ماكحألاكلتل يغبني هنأبو ةراجتلا راطإ يف تامازتلالا ىلع صنلا دنع ةعوفرملا ريراقتلا 

غالبإلل ةيئا  ديعاوم لمشتو ةطيسبو ةحضاو.  
ىلإ ةهجوملا قبئزلا تانحشل ءافعإ لمشت نأ نكمي ةراجتلا ماكحأ نإ نيلثمملا نم ديدعلا لاق   -١٠٤

ال امثيحًايئيب ميلسلا نيزختلا قفارم ماكحألا كلت نوكتو . ردصملا دلبلا يف ةدوجوم قفارملا كلت نوكت  
ةداملا بجومب ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا يف ةراجتلا نأشب تاءافعإلابةقلعتملا كلتل ةلثامم ةيقافتا نم ٣    

  .لزاب ةيقافتاب ةلصلاتاذ ماكحألا اهرابتعا يف ذخأت نأ يغبنيو ،ملوهكتسا 
قبئزلا تارداص يف مكحتلا ىلع زكرت نأ ةراجتلا ماكحأل يغبني هنإ نيلثمملا نم ديدعلا لاق   -١٠٥

نيمدختسملا ةباقر نأ ىلإ نيريشم ،قبئزلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملاو قبئزلا ىلع ةيوتحمل ا تابكرملاو يلوألا
ًادودحمًاحاجن تققح نيدروتسملا وأ نيدعتو يفرحلا نيدعتلا ربتعي يتلا قطانملا يف مت ام كلذ يف امب    ،
هابتنالا نيلثمملا دحأ هجوو .اهيف لعفلاب ينوناق ريغ مجحلا ريغصلا بهذلا ريغ راجتالا ةلأسم ىلإ   

  قبئزلا تادادمإ ضفخنت نأ درجمب دادزتس ةعورشملا ريغ ةراجتلا هذه نأ ًافيضم قبئزلا يف عورشملا 
تاجتنملاو قبئزلا تابكرمو قبئزلا لقن تايلمع عاضخإ ةرورض نيلثمملا نم ديدعلا حرتقا   -١٠٦

  .ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإل دودحلا ربع قبئزلا ىلع ةيوتحملا
تاجتنملا نم تارداصلاو تادراولا صيخرتل ماظن دوجو نأش نم نأب نيلثمملا دحأ دافأ   -١٠٧

ةيفاضإ ءابعأب يقلي نأ لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةبولطملا صيخرتلا مظنل لثامم قبئزلا ىلع ةيوتحملا 
ن يف ةدودحم مظنلا كلت نوكت نأ نكمملا نم نأب دافأ رخآًالثمم نأ ديب. نادلبلا لهاك ىلع دقو اهقاط  
 .قبئزلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملاو قبئزلا ىلع ةيوتحملا تابكرملاو قبئزلا لمشت نأ ةرورضلاب اهيلع نيعتي ال
سوردلا يف ةنجللا رظنت نأ نسحتسملا نم هنأ ىلإ ةيلودلا لمعلا ةمظنم لثمم حملأ املثم لثمم راشأ و
اهزيمرتو ةيئايميكلاداوملا فينصتل ًايملاع قسنملا ماظنلا ةبرجت نم ةدافتسملا  .  

تايجولونكت مادختساب تجتنأ يتلا تاجتنملا ةجلاعم يرورضلا نم نإ نيلثمملا دحأ لاقو  -١٠٨  
، ًاكاردإ ،حرتقاو. قبئزلا ىلإ ةدنتسم تالاحلا ضعب يف اهديدحت وأ ،تاجتنملا كلت ةبقارم ةبوعصل هنم  

جاتنإلا تايلمع يف قبئزلا مادختسامت دق هنأ نايبتلةيفيرعتلا تاقاطبلا ليبق نم لولح فاشكتسا    .
ىلع قبئز ىلع ةيوتحملا تاجتنملاو قبئزلا تابكرمو يلوألا قبئزلا ةجلاعم ةرورض نيلثمملا دحأ حرتقاو 

  .ةدح
نع كص يف ةراجتلا ماكحأ نيب براضتلا رطاخم ةيندت مهملا نم نإ نيلثمملا نم ديدعلا لاق   -١٠٩

لاثتمالاو ميكحتلاب ةقلعتملا كلت لثم ىرخأ ةيسيئر ماكحأ عم قبئزلا   .ىرخألا عيضاوملاو 
نيب لايرتنوم لوكوتوربل ةعضاخلا داوملا يف ةراجتلا نع تامولعم نيلثمملا دحأ بلطو   -١١٠

يتلاو لوكوتوربلا نم ٤ةداملل ًاقفو هنأ ةنامألا لثمم حضوأو ،لوكوتوربلا يف فارطألا ريغو فارطألا   
يف ةمهم ةوطخ ا   يف لوخدلا فارطألل زوجي ،لوكوتوربلا يف يئا أشب قافتالا دعي  قافتا ىلإ لصوتلا
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اهتلماعم نأب هعنقي ام فارطألا عامتجال نيبت يتلا فار طألا ريغ عم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف ةراجت
ىلإ ًافرط ١٢مدقت لوكوتوربلا ةيادب ذنمو . لوكوتوربلا طورش عم قفتي نوزوألل ةدفنتسملا داوملل  
ةداملا طورشل ًاعبت فارطألا ريغ عم ةراجت يف لوخدلاب عامتجالا اهل نذأو فارطألا عامتجا  ٤.  

  ةثولملا عقاوملا ةجلاعمو قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا  - ٤
قبئزلا تايافن نم مئالملا صلختلا ىلع صنلا ىلإ ةسام ةجاح ةمث نأب ءارآ قفاوت كانه ناك   -١١١

  .ةراجتلاو بلطلاو ضرعلا اياضقب بثك نع ةلصتم تايافنلا اياضق نأبو ،ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ةيامحل
كص يأ يفةيسيئرلا ماكحألا يف قبئزلا تايافن ةجل اعم ةيطغت يغبني هنإ نيلثمملا نم ريثكلا لاق  -١١٢  

كلذ ءازإ نرم ج. قبئزلا نع  ةجلاعم ًاضيأ يغبني هنأب رخآ لثمم فاضأو. عابتا ةرورضب رخآ فاضأو  
يف ةطلتخم نوكت يتلا ،تايافنلا كلت لقن نكمملا نم نأ ثيح ،قبئزلا تايافن يف ةعورشملا ريغ ةراجتلا 

  .دودحلا ربع ،ىرخأ ةرطخ تايافن عم نايحألا ضعب
نأشب اميس  ال ،ةيلامو ةينقت تادعاسم ىلإ ةجاح ةمث نإ ةيمانلا نادلبلا نم ريثكلا ولثمم لاق  -١١٣

كلذ يف امب ،ةذفنملا وأ ةاخوتملا لولحللو م ةنيعمتالاحل ةلثمأ اومدقو . ةثولملا عقاوملا ةجلاعم  ادلب يف  
حضوأو . اهيلإ نوجاتحي يتلا تادعاسمللو ؛ةياقولاو ةبقارملا مظنو ،دالبلا قاطن ىلع مييقتلا تايلمع

ىوتسملا ىلع فيظنتلا متي نأ اوحرتقاو ةثولملا عقاوملا فيظنتب ةطبترملا فيلاكتلا عافترا نيلثمملا ضعب 
اياضقو تايافنلا ةيضق نيب ام ةقالعلاب ميلستلا مت امك . يملاع قافتا راطإ يف مظني نأ نم ًالدب يلحملا
  .‘‘ثولملاميرغت ’’أدبمل ةيمانلا نادلبلا نيب اميف قاطنلا عساو دييأت كانه ناكو . بلطلاو ضرعلا

ديدحت يف مدختست ةبتع ميق ثادحتسا يرورضلا نم نأ نيح يف هنإ نيلثمملا نم ديدعلا لاق   -١١٤
 تاذتارابتعالا عيمج هيف يعارت لكشب ميقلا كلت ديدحت بعصلا نم نإف ،اهمييقتو ةثولملا عقاوملا 

كص لمشي نأ يغبني هنأب نيلثمملا دحأ لوق عم ،ةطلتخملا ةرطخلا تايافنلا ةلكشم زاربإ متو . ةلصلا
هتابكرمو قبئزلا نأشب ةبتع ميق ءاشنإو ةيداعلا تايافنلا نع قبئزلا تايافن لصف لفكت ًاماكحأ قبئزلا  

  .لماشلا تايافنلا رايت يف
نإ لاقو . قبئزلا نم راثآ ىلع يوتحي يذلا محفلاىلع ةدشب دمتعي هدلب نإ نيلثمملا دحأ لاق   -١١٥

هدراومل ةيئايميك تافيلوت ثودح ءازإًائيش لعفت نأ نكمي ال نادلبلا ة رادإ كرت يغبني هنإو ةيعيبطلا ا 
ةدهاعمب اهميظنت مدعو نادلبللدراوملا هذه  جتانقبئز ىلع يوتحت هدلب تابرت ضعب نإ رخآ لثمم لاقو .  
هرابتعا يف لاوحألا هذه لثم ذخأي نأ قبئزلا كصليغبني هنإو يعيبط لكشب  .  

ةيفاكلا يضارألا ىلإ رقتفت م   -١١٦  ادلب نإ ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلا نم ديدعلل نولثمم لاق
قبئزلا تاجتنم عمج ءازإ يميلقإ هبش ج . قبئزلا تايافن نيزختل ةينقتلا ةردقلاو  ذيفنت مهدحأ حرتقاو
طيحملا ميلقإ يف هتطشنأ ززعي نأ ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل يغبني هنإ رخآ لاقو . حيحصلا نيزختلل اهريدصتو

لودلاب ةصاخلا لاوحألا رابتعالا يف ديدجلا قبئزلا كص ذخأي نأ يغبني هنأب ثلاث لاق نيح يف ،ئداهلا 
ةيوتحملا تايافنللو قبئزلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاب قلعتي اميف ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا راشأو . قبئزلا ىلع 

نفد ونيدعتلا تايلمعو ةيعانصلا تايلمعلل ةجيتن قبئزلاب ثولتلل ضرعتت نأ نكمي عقاوملا نأ ىلإ رخآ 
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اهعم لماعتلل نادلبلا ىدارفل كرتي نأ يغبني عقاوملا هذه حالصإ نأ فاضأ مث ،ةيلرتملا ةرطخلا تايافنلا 
يعوط ج  ربع.  

نم نأ ثيح صاخ لكشب هيلع ديكأتلا قحتسي تايافنلا ديلوت عنم نإ نيلثمملا نم ريثكلا لاق  -١١٧  
ريبادتلا ىلع زكرت نأ نادلبلل يغبني هنإ اولاقو . اهل ةبحاصملا فيلاكتلا نمو تايافنلا نم دحي نأ هنأش

ةيلاخلا تايلمعلاو تاجتنملا مادختسا بوص كرحتت نأ اهل يغبنيو قبئزلل ضرعتلا عنمل اهريغو ةيميظنتلا 
لثممدكأو .قبئزلا نم نإ لثمم لاقو .قبئزلا نم ةيلاخلا تاجتنملا ةحاتإريسيت ةيمهأ ىلع ةيمانلا نادلبل ا و   

اهل رفاوتت الو قبئزلاب ةثولم ةريثك عقاوم ا   دجوت نادلبلا ضعب نأ اهرابتعا يف عضت نأ يغبني ةنجللا
  .اهحالصإل ًايداصتقا ةيدجم لئاسو

، كص قيسنتةرورض ب ةديدع تابلاطم كانه تناك  -١١٨ ىرخأ كوكص ماكحأ عم ديدجلا قبئزلا  
ةداعإ ةلأسمو ،نييميظنتلا طلخلاو ةيجا ودزالا بنجت لجأ نم ،ملوهكتساو لزاب يتيقافتا اميس الو
ىرج ،نيحلا سفن يفو . لباقم يقفأ مكح ىلإ جاتحي دق رمألا نأ هدافم حارتقا حرُطو. ةلجعلا عارتخا
نم ددع دس يرورضلا نم نوكي دق هنأبو لماش لكشب قبئزلا ي طغت ال لزاب ةيقافتا نأ نم ريذحتلا
مهملا نم نإ ،ةيلام ةيلآ ىلإ دقتفت لزاب ةيقافتا نأ ىلإ ًاريشم ،ةيموكح ريغ ةمظنمل لثمم لاقو. تاوجفلا  

  .تايافنلا اياضقلمشيل قبئزلل ديدج كص يأل ةيلاملا ةيلآلا قاطن دادتما عيسوت ةلافك 
ةرادإ ةكارش لاجم يف دئاقلا دلبلا اهفصوب دوهج نم هلذبت امل نابايلاب نيلثم ملا نم ديدعلا داشأ  -١١٩

لمعلا نم ءاهتنالا يونت هتموكح نإ نابايلا لثمم لاقو . ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربلةعباتلا تايافنلا 
ةيناثلا ا    .رود يف ةنجللا ىلإ اهميدقتل بسانم تقو يف ةيهيجوت ةقيثو نأشب

نأشب لضفأ لكشب نيينهملاو روهمجلا مالعإ ةلافك ةرورض ىلإ نادلبلا نم ديدعلل نو لثمم راشأ  -١٢٠
ةلصتملا تامولعملا نم اهريغ وأ تاعيرشت ةحاتإ نيلثمملا نم ريثكلا ضرعو . ةرطخلا تايافنلا اياضق
  .ًامئالم ربتعي كلذ نأتأر ام اذإ تنرتنإلا ىلع اهعقوم ل الخ نم اهرشنل ةنجلل تايافنلا ةرادإب

ةقيثولا يف ةجردم ريغ ةيفاضإ تامولعم لزاب ةيقافتا ةنامأ رفوت نأب لثمم بلاط   -١٢١
UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/3 . يف امب ،اهحاضيإ يف هدلب بغري يتلا طاقنلا نم ددعل هركذ دعبو

 ،  تامولعم ةقيثو ىلإ نيكراشملا هابتناهجو اهنم صلختلا تارايخ ديدحتو تايافنك داوملا فينصت كلذ
تايافنلاو ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تادعملا يف قبئزلا نأشب تاعامتجا ةفرغ ةقروك هدلب اهممع ةيساسأ 

تبلط  ام اذإ ةيفاضإلا تامولعملا ريفوتل ةدعتسم ةنامألا نإلزاب ةيقافتا ةنامأ لثمم لاقو . ةينورتكلإلا
  .كلذ لعفت نأ اهنم ةنجللا

  نيزختلا  - ٥
ةدقعم ةيضق ربتعي ًايئيب ميلس لكشب قبئزلا نيزخت نأب ةماع ةفصب ءارآ قفاوت كانه ناك   -١٢٢

نأ يغبني نيزختلا نإ نيلثمملا نم ريثكلا لاقو . كصلا فادهأ زاجنإل ةبسنلاب ةصاخ ةيمهأ تاذو ةلماشو
ىلإ تاجايتحا ةمث نإ اولاق نيرخآ نيريثك نيلثمم نأ مغر ،ةيقافتالا يف يساسأ مكح عوضوم نوكي 

ةدحوم دعاوق ىلإ سيلو ةيميلقإلاو ةينطولا فورظلا اهرابتعا يف ذخأتةيهيجوت ئدابم ديدعلا راشأو .  
ًايسيئرًاعوضوم ربتعي نيزختلا نأ ىلإ نيلثمملا نم ةنجلل ةيلاتلا ةرودلا يف هتشقانم نيعتي   .  
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ةطسوت ملاو ةريصقلا لاجآلا يف ًايسيئر ًايدحت ربتعي قبئزلا نيزخت نأ ىلع ةماع ةفصب قافتالا مت  -١٢٣
قبئزلا لمشي ال نيزختلا نإ نيلثمملا نم ريثكلا لاقو . لضفأو ربكأ ةينقت فراعم ىلإ جاتحيو ةليوطلاو
ةيعانطصا رداصم نع جتانلاو تايافنلا يفو تانوزخملا يف دوجوملا قبئزلا ًاضيأ لمشي امنإو طقف يلوألا  
ةيمك نم ديزي نأ هنأش نم قبئزلل يملاعلا مادختسالا نم ليلقتلا نإ نيلثمملا نم ديدعلا لاقو. ىرخأ  
. ًاماه ًارمأ ضوافتلا ةيلمع نم ركبم تقو يف نيزختلا يف رظنلا لعجي امم ،اهنيزخت نيعتي يتلا قبئزلا

ةشقانملا يف ةمهاسملا ىلإ علطتت ا  . إو ةريثك تاونسل قبئزلا نزخي لظ اهدلب نإ تالثمملا ىدحإ تلاقو
الأ يغبني هنإ نالثمم لاق اميف ،ضيوعتلاو ةيلوؤسملاو نيمأتلاب رابتعال ا يف ذخألا نيعتي هنإ رخآ لثمم لاقو
لثمم لاقو . قبئزلا ةداعتسا طبثت ثيحب دحلا اذه ىلإ ةريطخ ةلأسم لجألا ليوطلا نيزختلا ةرادإ نوكت

دادعإ ىلع لمع تو نيزختلا نأشب عيرشتقيبطتب موقت ةمظنمل ا نإيداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم 
وتئدابم   .ضرألا تحت نيزختلا نأشب ةيهيج 

تلِمهُأ اذإ ،ًالثم ،كلذو نزخملا قبئزلا قالطإعنم ىلإ ةجاحلا ىلع نيلثمملا نم ديدعلا دكأ   -١٢٤  ،
. قبئزلا نيزخت قفارم لجأ نم ريياعم عابتا ىلإ رخآ لثمم اعدو. ةنومأم ريغ تحبصأونيزختلا عقاوم 

ىدمب ةقلعتم ىرخأو ةيجولويج دويقل عضختو ةفلكم ضرألا تحت نيزختلا قفارم نأ ىلإ ريشأ دقو  
لضفأ نأ امك . ثراوكلا نم ررضتلل ةضرعم ةيحطسلا نيزختلا عقاوم نأ نيح يف ،لزالزلل ضرعتلا
نكمي  ال هنأ ىلع ةماع ةفصب قافتالا مت دقو ،هنيزخت دارملا قبئزلا لكش ىلع دمتعي نيزختلا نم عون
  .فورظلا عيمج وأ نادلبلا عيمج يف دحاو ينيزخت لح قيبطت

اهريغو تايافنلاو نزاخملا يف دوجوملا قبئزلل درج تايلمعب مايقلاب نيلثمملا نم ديدعلا بلاطو   -١٢٥
نانسألا تاوشح نإ ةيموكح ريغ ةمظنمل لثمم لاقو . هنيزخت نيعتي يذلا مجحلا ديدحتل لاكشألا نم
ةرادإ عضوم اهنم صلختلا نوكي نأ ني عتي هنإو ملاعلا ديعص ىلع قبئزلا نم ةريبك ةيمك ىلع يوتحت
نكمي هنأب تنيب ثاحبألا نإف قبئزلا ريمدت نكمملا نم نأ نيح يف هنأب نيلثمملا نم ريثكلا لاقو . ةحيحص

كيقبئزلا ديتيربك لكش يف هتداعتسا يف مدقت قيقحت مت دقو ،ةرقتسم لاكشأ ىلإ ًايئايميك هليوحت 
(cinnabar) .ةمادتسملا ةرادإلا يف فدهلا لثمتي نأ كلذل يغبني هنإ ةي موكح ريغ ةمظنمل لثمم لاقو

  .لجألا ليوطلا نيزختلا سيلو تايافنلل
تاسرامملا لضفأو تايجولونكتلا لضفأ نأشب ةيهيجوت ئدابمب نيلثمملا نم ديدعلا بلاطو   -١٢٦

نيلئاق ،نمآلا نيز ختلاو لقنلاو ،لصفلاو ةداعتسالاو ،قبئز ىلع ةيوتحملا تاجتنملا ديدحتل ةحاتملا ةيئيبلا
ةيمانلا نادلبلل ةبسنلابًاروسيم اهيلع لوصحلا نوكي نأ يغبني هنإ دق رمألا نإ نيلثمملا نم ريثكلا لاقو .  

ةعفترملا فيلاكتلاب قلعتي ام ةهجاومل تاردقلل ءانبو يعولل ةراثتساو ةينقتو ةيلام تادعاسم بلطتي 
  .ةيمانلا نادلبلايف نيزختلل ةينقتلا تايدحتلاو ةنايصلاو دييشتلل 

ىلع اودكأو ،نييلحملا ناكسلا نم قبئزلا نيزختل ةمواقم ثودح نيلثمملا نم ريثكلا عقوتو   -١٢٧
ريغ تامظنملا اميس الو ،ةحلصملا باحصأ عيمج كارشإ ةطساوب نيزختلل ماعلا لبقتلاب ضوهنلا ةيمهأ 

بم ةلحرم يف ،ةررضتملا ةيلحملا تاعمت    .ةركاو لامعلاو ةيموكحلا
نيزختلا زاجنإل يلودلا نواعتلا نأشب قبئزلا كص يف ماكحأ عضوب نيلثمملا نم ريثكلا بلاطو   -١٢٨

فيلاكتلا ةيدودرم وأ ةءافكلا ليبق نم نوكي نل هنأ ىلإ نوديدعلا راشأو . ًايئيب ميلسلا لجألا ليوطلا
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قبئزلا تايافن ريدصت نأ ىلإ نيلثمملا نم ديدعلا راشأو . ينيزختلا هلح هيدل نوكي نأ دلب لكل ةبسنلاب
ىلإ جاتحي دق كلذ نأ مغر ،نادلبلا ضعبل ةبسنلاب طسوتملاو ريصقلا نيلجألا يف رايخ لضفأ نوكي دق 

نم ديدعلا بلاطو . هريدصت نيعتي يذلا قبئزلا عيمجتل ةداعتسالاو ريودتلا ةداعإل زكارم ثادحتسا
يلحملا نيزختلا نوكي نأ لمتحملا نم يتلا ةيما نلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلا لجأ نم ةصاخ ماكحأب نيلثمملا
فلكم رايخ ةباثمب ريدصتلاوًاليحتسم اهيف ةيميلقإ لمعو قيسنت ططخ دادعإ ىلإ نوديدعلا اعدو .  
اياقب لقن تايلمعب قلعتي اميف هب موقت ًارود لزاب ةيقافتال نإ نوريثكلا لاقو ،ةينطوو ةيميلقإ نودو  

تايافن يطغت ال ةيقافتالا نأ مغر ،دودحلا ربع مئاد وأ تقؤم لكشب هني زختويندعملا قبئزلا وأ قبئزلا 
ةقفاوملا ءارجإ كلذ يف امب ،غالبإلاو عبتتلاو ،دودحلا ربع لقنلا نأشب تاءارجإ ىلإ ةجاح ةمثو . نيدعتلا
عم نواعتلا ةيمنتب نيلثمملا نم ديدعلا ىصوأو . عورشملا ريغ راجتالا بنجتل ماكحأو ملع نع ةقبسملا

موقي نأ نكمي صاخلا عاطقلا نإ نورخآ لاقو ،قبئزلا تانحش ةبقارم نأشب ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا 
  .نوزخملا قبئزلا ىلع فارشإلا يف رودب

ىلع قبئزلا رصح ءارجإ ريسيتل ةيلامو ةينقت تادعاسم ريفوت مزلي هنإ نيلثمملا دحأ لاقو   -١٢٩
ةصاخلا هفورظو قبئزلا نم هضئاوف مجح ءوض ىل ع دلب لكل لولحو لئادب دامتعاو ينطولا ديعصلا
  .ةيجولونكتلاو ةيفارغجلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

نم نكمم ددع ربكأ ةكراشمب رمتسي نأ بجي تارودلا نيب لمعلا ن إنيلثمملا نم ديدعلا لاقو   -١٣٠
، و فيراعت عضوىلإ نوريثكلا اعد و. ةلعافلا فارطألا ني بلاطمةمدختسملا تاحلطصملل ةحضا

نأب ةيموكح ريغ ةمظنم لثمم حرتقاو . لزاب ةيقافتا ماكحأ عم ةقستم فيراعتلا كلت نوكت نأةرورضب 
يميلقإ يف تيرجأ يتلا ةيميلقإلا لجألا ليوطلا نيزختلا تارداب مل ةلمجم ةسارد دادعإب ةئيبلا جمانرب موقي
ةينيتاللا اكيرمأوئداهلا طيحملاو ايسآ  . 

  تاثاعبنالا  - ياز
ةقيثولا يف تدرو امك يعرفلا دنبلا اذ انت  -١٣١  ةقلعتملا قئاثولا ةنامألا لثمم لو

UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/6يعرفلا دنبلا اذ  قلعتملا يراجلا لمعلا ىلع عامتجالا علطأو دقو . ، 
ماعل قبئزلل يملاعلا مييقتلا لامكتسا لمعلا اذه نمضت  ٢٠٠٨ ، تاثاعبنالاو ،قبئزلا رداصم كلذ يف امب  ،
ةرقفلا يف ةرادإلا سلجم هبلط امل ًاقفو ،لاقتنالاو ررقملا نم ٣٦  ةدحتملا ممألا جمانربل ةساردو ؛ ٢٥/٥ 

داحتالاو دنهلاو نيصلا ىلع زيكرتلا عم ،ةقاطلا عاطق يف محفلا قارتحا نم قبئزلا تاثاعبنا نع ةئيبلل 
ةفلكتو ،لبقتسملاو رضاحلا تق ولا يف قبئزلا ثاعبنا رداصم عاونأ نع ةساردو ؛ايقيرفأ بونجو يسورلا
تايجولونكتلاوةبقارملا ةيلاعفو ًاقفو ةليدبلا  ةرقفلا يف ةرادإلا سلجم هبلط امل   ررقملا نم ٢٩  ؛ ٢٥/٥ 

تايلمع مييقتل ةليسو ترفو يتلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربب ةصاخلا قبئزلا تاودأ ةعومجم لامكتساو 
  .قبئزلا نم ةريبك تاقالطإ اهيدليتلا تاعاطقلاو قبئزلل ةينطولا درجلا 

ةروصب تفصو رداصم ىلع تزكر يتلاو ٢٩ةرقفلل ًاقفو تمت يتلا ةساردلا نأ ىلإ راشأو   -١٣٢  ،
ريغ تاثاعبنال ةجتنم ا   رادت يتلا ىوقلا تاطحم نع تامولعم ًايلاح نمضتت ةروصتمأب ةرركتم  ،

 ، تنإو ،تايافنلاديمرتوةيعانصلا نداعملا جاتنإو ،محفلاب ةئاملا يف ٤٥وحنب مهسي ام وهو ،تنمسألا جا    
ًادلب ١٦نم تامولعم ةنامألا تقلت دقو . قبئزلل يملاعلا مييقتلل ًاقفو قبئزلل ةيملاعلا تاثاعبنالا يلامجإ نم  
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تايلمع ىلإ ةساردلا يدؤت نأ عقوتملا نمو . تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلا عجشت يهو نآلا ىتح
، نع تامولعمو ؛ثاعبنالا تاعاطقل ينقتلا فصولاو ؛تاهاجتالا كلذ يف امب تاثاعبنالل ةلمكتسم درج  

  .ةينطولا تامييقتلل تاهيجوتو تاثاعبنالا طباوضل تاروصتو ؛تاثاعبنالا طباوض ةءافكو ةفلكت
ةنامألا بلط اوديأو ٢٩ةرقفلا بجومب تمت يتلا ةساردلا ةيمهأ ىلع نيلثمملا نم ريثك دكأو   -١٣٣  

ةيفاضإ طاسوأ ىلإ تاقالطإلا جاردإ ةرورض ىلإ رخآلا ضعبلا راشأ و. ةبولطملا تانايبلاميدقتب نادلبلل 
تانايب ةيعونو ةيمك يف عساو نيابت دوجو ىلإ نيلثمملا نم ددع راشأو . اهجاردإ يغبني هايملاو ةبرتلا لثم
  .تانايبلا يف تارغثلا دسل دوهجلا نم ديزم لذب ةرورض ىلإ اوعدو ميلاقألا ضعب لخاد تاثاعبنالا

ت ىوجلا فالغلا يف قبئزلا ثاعبنانإ نيلثمملا نم ريثك لاقو  -١٣٤ يغبني ةيولوأ تاذ ةلأسم دع  
يملاعلا ثولتلل ردصم ربكأ ا   ألو ىدملا ديعبلا لاقتنالا لامتحا ببسب قبئزلا كص راطإ يف اهل يدصتلا

، ا تاثاعبنالا ًاضيأ لوانتي نأ يغبني كصلا نإ نوريثك لاقو. قبئزلاب ءاملا وأ ةبرتلا نم ةرشابم ثدحت يتل
يف امب ،وجلا يف تاثاعبنالا رداصم فالآو ،قبئزلا تاثاعبنا نم ةفلتخملا عاونألل يلودلاو ينطولا رثألاو 
ةيعانصلا رداصملاو نداعملا زيهجتو ،تنمسألا جاتنإو ،محفلاب رادت تاطحم نم ىوقلا ديلوت كلذ 

تاثاعبنالا هذه ضيفختل مهميلاقأو م ىلإ نيلثمملا نم ريثك راشأو . ىرخألا  ادلب يف ةيراجلا دوهجلا
  .ثوحبلا معدو ةلصلا تاذ تامولعملا عمجلو

ططخ كلذ يف امب ،ةيعامج وأ ةيدرف ةروصب امإ ةلمتحملا ةباقرلا ريبادت فلتخمل دييأت كانه ناكو   -١٣٥
لوادجو ،ةمزلم تاياغو ،ةددحم فادهأو ،ةدحوم ةيباقر ج  ةيعوط ريبادتو ةينمز و ،ذيفنتو لمع  

 ، جهنو ،فدهلا وحن ةهجوم صاخلا عاطقلا بناج نم ةيلوؤسملا نم ديزمو ،تاكارشلا ىلع ةمئاق  
  .ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تايجولونكتلا لضفأ مادختسال تابلطتم وأ ةيهيجوت طوطخو

. ةيداصتقالا ةيمنتلل تايولوأوةفلتخم ةيعيبط دراوم كلتمت نادلبلا نأ نيلثمملا نم ريثك دكأو   -١٣٦
ةقاطلا جاتنإب قلعتي اميف ةصاخ ،ةيمانلا نادلبلل يداصتقالا ومنلا لقرعت الأ يغبني ةباقرلا ريبادت نإ اولاقو 

  .ةينطولا فورظللةينأتملا ةساردلا بناج ىلإ ةيعوط ريبادت ذاختاب يصوأ قايسلا اذه يفو . اهكالهتساو
وجلا يف قبئزلا تاثاعبنا نم ًاريثك ضفخت ةبرجم تايجولونكت رفاوت ىل إ نيلثمملا نم ريثك راشأو  -١٣٧

ضيفخت ىلع ًاضيأ لمعي جهنلا هذه نم ًاريثك نأ ةظحالم عم ،عسوأ قاطن ىلع اهدامتعا نكميو 
بتكملا نأ ىلإ يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم لثمم راشأو . ىرخألا ةراضلا تاثولملا تاثاعبنا
ةحاتملا تايجولونكتلا لضفأ نع ةيعجرم قئاثو دعأ دق هتبقارمو ثولتلا نم ةياقولل لماكتملا يبوروألا  

لا    .ا اذه يف
ىلع لوصحلاو ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملاو تاردقلا ءانب ةرورض ىلع نيلثمملا نم ريثك دكأو   -١٣٨

رظنلا فرصب ،وجلا يف قبئزلا تاثاعبنا ضيفخت ىلع ةيمانلا نادلبلا ةدعاسمل ةحاتملا تايجولونكتلا لضفأ  
 ينقتلا معدلا ريفوت ىلإةجاحلا ىلع نيلثمملا دحأ ددشو . كصلا يف ةدمتعملا ةباقرلا ريبادت ةعيبط نع
ةلأسملا هذهل يدصتلا ةدارإ ىلع ةظفاحملا ةيمهأ ىلع دكأو قبئزلا تاثاعبن إ رصحل ةيمانلا نادلبلل يلاملاو
تاردقو دصرلا ةدايزل معد لا ريفوت ةيمهأىلع ًاضيأ دي كأت كانه ناكواهدعب امو ضوافتلا ةيلمع ل اوط

باحصأ نيب تارواشملا و ،ةحلصملا باحصأ عيمج نيب يعولا ةدايزوتامولعملا لدابتو غالبإلا 
  .نيديدعلا ةحلصملا



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.1/21 

28 

يغبني نيدعتلا وأ تايولقلاو رولكلا نيدعت وأ جاتنإ نم تاثاعبنالا نإ نيلثمملا نم ددع لاقو   -١٣٩
رزآتلا هجوأ ثحبب نيلثمم ةدع ىصوأو . ىرخأ رداصم نم تاثاعبنالا نع ةفلتخم ةروصب اهتشقانم

ةنجل كوكص كلذ يف امب ،ىرخأ ةيلود تايلمعو كوكص راطإ يف زجنأ يذلا لمعلا نم ةدافتسالاو 
ًاليلحت ةيناثلا ةنجللا ةرودل دعت نأ ةنامألا نم نيلثمملا دحأ بلطو . ابوروأل ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا
رخآ لثمم حرتقاو . قبئزلا كص نم ءزجك ،تاكارشلا ىلع ةمئاقلا جهنلل راطإب ةصاخلا تارايخلل

ةحصل ا ىلع ةباقرلا ريبادتةيمهأ ىلع رخآ لثمم دكأو ،تاثاعبنالا ريثأتو ىوتسم ةفرعمل دصرلا مادختسا 
  .ةينهملا

لمعلا ططخ وأ ذيفن تلا تايجيتارتسا نإ ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعم لثمم لاقو  -١٤٠
. ًانوناق مزلملا كصلا ذافن ءدب دعب ريبك رودب موقت نأ نكمي وجلا يف قبئزلا تاثاعبنا ضيفختل ةينطولا

ةيقافتا راطإ يف ططخلا هذه لثم دادعإ نم ةصلختسملا سوردلا نم ةدافتسالا فارطألل نكميو 
لا اذه يف ا. ملوهكتسا    .ددصربخ ضرعل دادعتسا ىلع هتمظنم نأ فاضأو

ةيرشبلا ايالخلا نم وجلا يف قبئزلا تاثاعبنا نع ةيموكح ريغ تامظنم ةدع نم نولثمم ثدحتو   -١٤١
ةرسيملا ايجولونكتلا ةيمهأو ،ةيئيبلا طاسوألا عيمجل ةبسنلاب تاثاعبنالا ديدحت ةيمهأ ىلإ نيريشم ،نانسألاو  
لضفأو ةحاتملا تايجولونكتلا لضفأ ةميقو ،تاثاعبنالا ةبقارم لجأ نم اهيلع لوصحلا نكمي يتلاو  
ةقطنملا يف نيضرعملا نييلصألا ناكسلا لغاوش ىلإ ديدحتلا هجو ىلع اوراشأو . ةيئيبلا تاسرامملا
ةمئالملا لول حلا ديدحت دنع ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اياضقلا ةاعارم ةرورض ىلع اودكأو ،ةيبطقلا
  .قبئزلا تاثاعبنال

باحصأو تاموكحلا عم لمعلا هتمظنم مازتعا نع ةعانص لا تامظنم ىدحإل لثمم برعأو  -١٤٢
يغبني هنإ فاضأ هنكلو اهيلع ءاضقلاو محفلا نم ةبوغرملا ريغ قبئزلا تاثاعبنا ةيندتل نيرخآلا ةحلصملا 

ريوطت عيجشت مزلي اذهلو . اهيلع لوعيو ةرسيم ءابرهك ىلع لوصحلا ةيناكمإب رارضإلا مدع
  .قبئزلا تاثاعبناضيفختل ةعيرس ةيملاع تايجولونكت 

  تامولعملا لدابتو يعولا ةدايز  -ءاح 
لمشت ،قبئزلا نع تامولعملا نم ةعومجم نأ ىلإ ًاريشم ،ةلصلا تاذ قئاثولا ةنامألا لثمم مدق   -١٤٣

ةيسنرفلاو ةيزيلكنإلاةغللاب ةحاتم تحبصأ ،لامعألا لودج نم دنبلا اذه راطإ يف تشقون عيضاوم   
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا قبئزلا جمانربل يكبشلا عقوملا ىلعو عوبطم لكشب ةينابسإلاو

حاجنل نايرورض ةيملعلا تامولعملا لدابتو يعولا ةدايز نأ ىلع ءارآلا يف قفاوت كانه ناكو   -١٤٤
ضيفخت دوهجل ماعلا دييأتلا نم ززعي نأ نكمي قبئزلا نع ماعلا يعولا ةدايزو . لبقتسملا يف قبئزلا كص
يف دوهجلا فعاضتل وأ أدبتل كصلا ذافن ءدب ىتح نادلبلا رظتنت الأ يغبنيو ،ةيئايميكلا داوملل ض رعتلا

لا  نإ نورخآ لاق امنيب ،م . ا اذه  ادلب يف ةلصلا تاذ ةذختملا تاءارجإلا نع نيلثمم ةدع ثدحتو
تاربخلاو تامولعملا مساقتل دادعتسا ىلع م  نيلئاق ةيضقلا هذهل ةلماشلا ةعيبطلا نوريثك ركذو. اموكح  

ةيلاملا لئاسملاب كلذكو غالبإلاو دصرلاب طبترت ا    .أب
قلعتي اميف ةيملعلا تامولعملا لدابتو ةيعوتلا ةدايز قبئزلا كص ززعي نأ ةرورض ىلع قف   -١٤٥  تاو

ةكراشملل ًاماكحأ كصلا نمضتي نأ يغبني هنإ نوريثك نولثمم لاقو . قبئزلل ةيئيبلا رطاخملاو ةحصلاب
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ةيلامعلا تامظنملا كلذ يف امب ،يندملا عمت بناج نم ةيلعف لا  صاخلا عاطقلاو او ةيلودلا تامظنملا
اهلكشي يتلا رطاخملا ةهجاومل ةلوذبملا دوهجلا يف نيرخآلا ةحلصملا باحصأو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو 

يعولا ةدايز لاجم يف حضا و رودبكصلا ةنامأ مايقل امهيدلب دييأت نع نيلثمملا نم نانثا برعأو . قبئزلا
ةدافتسالا بوصتسملا نم نوكي دق هنإ نيلثمم ةدع لاقو . عوضوملا اذه نع ةيملعلا تامولعملا لدابتو
  .ةديدج تايلآ ءاشنإ لبق اهرشنو ةيملعلا تامولعملا لدابت يف ةمئاقلا تايلآلا نم

تاعوم   -١٤٦  ، العإ تالمح فده نوكت نأ ىلإ جاتحتيتلا او تائفلا لمشتو ءاسنلا ،ةيم
تاجتنملاو عئاضبلا يجتنمو ،ةيلصألا بوعشلاو ،ةيحصلا ةيانعلا لاجم يف نيلماعلاو ،ءارقفلاو ،لافطألاو 

ددشو . قبئزلا اهيف لخدييتلا تايلمعلاو تاجتنملا يلوانمو عناصملا يلغشمو ،قبئزلا ىلع يوتحت يتلا 
ةحصب ةلصتملا لئاسملا يف نيلغشملاو ني جتنملا بناج نم ةيرسلا مازتلا عيجشت مدع ةرورض ىلع لثمم
، بلا لاكشأب مدقت نأ يغبني تامولعملا نأو ةفلتخم ًاجو ةئيبلاو رش  بلطتت ةفلتخملا تاعوم  ا نإ ليقو
لئادب اهيف لخدت يتلا تايلمعلاو تاجتنملا نع تامولعملا رشن نأ ىلإ حملأو . ةبسانملا تاغللابو ةمئالم
  .تايلمعلاو تاجتنملا هذه لامعتسال سانلا دادعتسا نم ديزت نأ نكمي قبئزلل

ىلع اوثحو ةلصلا تاذ تايقافتالا نيب اميف رزآتلا تالاجم ةيمهأ ىلع نوديدع نولثمم ددشو   -١٤٧
ةبحاص ةيسيئرلا ةلعافلا تاهجلا نم امهفصوب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةيلودلا لمعلا ةمظنم عم نواعتلا 

ةشقانملا ديق تالايف ةعساو ةربخ امهل نألوةحلصملا  لزاب يتيقافتال ةيميلقإلا زكارملا عسوب نأ امك .  ا
ًاماهًارود يدؤت نأ ملوهكتساو ةمزاللا ةينقتلاو ةيلاملا دراوملاب تدوز اذإ   .  

نأ ًاضيأ اهيلإ بلُطو ،ةينيصلا ةغللاب قبئزلا نع تامولعملا ةعومجم حيتت نأ ةنامألا ىلإ بِلُطو  -١٤٨  
فارمبًافشك عمجت ططخ ةيأو اهعقاومو ا فورولكلا قبئزلا ةيلخ ق   اقاط نع تامولعملا كلذ يف امب ،ةيول

لاجم يف ةيملاعلا ةكارشل اراطإ يف اهعيمجت مت يتلا تامولعملا نم ةدافتسالاب كلذو ،اهقالغإ وأ اهليوحتل 
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربلقبئزلا  .  

ًاريشمةيلودلا لمعلا ةمظنم لثمم لاقو  -١٤٩ لامعلا تطعأ ةثالثلا ا ،   اكرأب هتمظنم ةعيبط نأ ىلإ  
 ، ةنجللا دوزت نأ اهنكميو قبئزلا نولواني نيذلا لامعلل ةيعوتو بيردت داوم تعضو ةمظنملانإ ًاتوص  

تامولعملا هذ ًاديفم كلذ ناك اذإ داوملا فينصتل ًايملاع قسنملا ماظنلاب ةلصتملا داوملا نأ فاضأو . ، 
  .ةلوهسب اهفييكت نكمي اهمسوو ةيئايميكلا

تاذ ةديدع ةيلود تايلآ دوجو ىلإ نيكراشملا هابتنا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةلثمم تهجو و  -١٥٠
 ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم/ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم اهتعضو يتلا ةتقؤملا ةيهيجوتلا ئدابملا كلذ يف امب ،ةلص

ا أدبملاو قبئزلا نم هل  ليثيم تايوتسم نأشب يئاذغلا روتسدلل يهيجوتل محت نكمملا يعوبسألا لوخدملل
ةيحصلا ةيانعلا لاجم يف نيلماعلل بيردت داوم ةعومجم تعضو اهتمظنم نإ تلاقو . كامسألا يف قبئزلا

ًاروشنم دعت ا  ًاحاتم نوكيس لافطألا ةحصو قبئزلا نعأو قبئزلا نع يناثلا عامتجالا دعوم لولح عم    
ناديم يف تامولعملا رشنو ةيعوتلا نأشب هيجوتلا ميدقتل ةيملاعلا ةحصل ا ةمظنم دادعتسا تنلعأو. ةنجلل

  .رطاخملا ةرادإب كلذ لاصتاةيفيك نعو ةحصلا 
ةيجذومن ةروصب لامعلا ىدل نأ ىلإ ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنملثمم راشأو   -١٥١  

نوكت يتلا داوملا نم نوديفتسيس م   لاقو . ةيعوتلا ضارغأل ةممصمأو يساسألا ميلعتلا نم تايوتسم
دراوملا مادختساو تامولعملا لاصيإ ةلافكل ديحو ربنم قيرط نع حاتت نأ يغبني ةيملعلا تامولعملا نإ 
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نيدعتب لصتت تالوكوتورب ترشن ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمنأ نلعأو . ةلاعف ةقيرطب  
بلطلا دنع اأ اهنكميو بهذلا ةغايص ةفرحبو ريغص قاطن ىلع بهذلا  ةنجللا دوزت ن.  

ءانبل ةليسوك تامولعملا لدابت عفن ىدم فاشكتسال ماظن ءاشنإ يغبني هنإ نيلثمملا دحأ لاق   -١٥٢
ةيميلقإلا زكارملا مادختسا يغبني هنإ لاق امك . ةيمانلا نادلبلا ىلإ ايجولونكتلا لقنب ضوهنلاو تاردقلا
رفاضتلا زاجنإل ةمئاقلا فارطألاةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا بجومب ةأشنملا  .  

لمع نم هزكرم هب ماق ام لزاب ةيقافتال عباتلا ةيبرعلا ةقطنملل يميلقإلا زكرملا لثمم زجوأ   -١٥٣
نكمي يتلا ةيفيكلاو ةطشنألا نم كلذ ريغو تامولعملا لدابتو يعولا ةراثتساو تاردقلا ءانبب لصتم 

فنت يف ةدعاسملا يف رودب ا  قبئزلا كص ذيموقي نأ زكرملل.  
مايقلا ىلع صنت كصلا يف ماكحأ جاردإل امهدييأت نع نيتيموكح ريغ نيتمظنم الثمم برعأ   -١٥٤

يتلا رطاخملاو نانسألا مغالم يف يقبئزلا ىوتحملاب روهمجلا مالعإ فدهتست يعولا ةراثتسال تالمحب  
  .ةئيبلاو رشبلا  ةحص ىلع اهقلخي

  ةيماتخلا ماكحألا  -ءاط 
ةيماتخلا ماكحألا عورشم دروت يتلا UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/7ةقيثولا ةنامألا ل ثمم ضرع  -١٥٥  

لماعلا قيرفلا نم بلط ىلع ءانب تدعأ ماكحألا نأ حرشو . هنأشب ضوافتلا يرجيس يذلا كصلل
ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ريضحتلل صصخملاةيوضعلا حوتفملا ىلإ دنتست ماكحألا نإ لاقو .  
ًاقفو لةلثامم ماكحأ  دعت نأ نكميو ةمئاق تايقافتا يف ًاعبت ةنجللا هبلطتت امل  قلعتملا كصلل يئاهنلا لكيهلل    
ةيلاحلا ةرودلا يف هب مايقلا ىخوت. قبئزلاب    .ي ام يه ماكحألا هذه نأشب طقف ةيلوأ ةشقانم نأ ىلإ راشأو

، ديدعلا نأشب قافتا ىلإ ةلوهسب لصوتلا نكمي هنإ نيبودنم ةدع لاقو  -١٥٦ ماكحألا عيراشم نم  
 ، نأ درجمب ةشقانملا نم ًاديزم بلطتت فوس اهليدعتو تاقفرملا دامتعاكىرخأ ًاماكحأ كانه نكلو  ،

ًانوناق مزلملا كصلا لكيه عضو ي.  
باحسنالاو ،قيدصتلاو ،تيوصتلا لثم ،ماكحألا ضعب ىلع قافتالا نإ نيلثمملا ضعب لاقو   -١٥٧

. ةغايص ةعومجم نم ةعجارمل تعضخ دق نوكت نأ عّقوت عم هيلإ لصوتلا نكمي ةفلتخملا ةيوغللا غيصلاو
نيلثمملا دحأ حرتقاو . ةيفاضإ ةشقانم ىلإ جاتحت فوسف ،كصلا ذافن ءدب لثم ،ىرخألا ماكحألا امأ
تارايخ ةسارد ةيناكمإ ىلع موقت يتلا ذافنلا ءدبل  لثم ،تاقيدصتلا ددع فالخساسأ   يتلا تايقافتالا  
نادلبلل ةنيعم صئاصخ رابتعالا يف عضت يتلا ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملااهرفوت يتلا ةياعرلا راطإ يف مربت  . 

تاوطخلا ديدحتل لودلا ةوعد ًاضيأ نمضتي نأ نكمي قيدصتلاب قلعتملا مكحلا نأ ىلإ نيلثمملا دحأ حملأو 
  .ذيفنتلل ةيرورض تاعيرشت يأ ىلع ةقفاوملا لثم ،اهيلع قيدصتلا لبق ةيقافتالا قيبطتل اهذاختا نكمي يتلا

ةداملا نم ٦ - ٤ تارقفلاب ةهيبشلا ماكحألا نإ نيلثمم ةدع لاقو  -١٥٨ ملوهكتسا ةيقافتا نم ٢٢   
رايخ عضو ديفملا نم نوكي دق  نيلثمملا دحأ لاقو . تاقفرملا ليدعتودامتعا ددصب جردت نأ يغبني 

تاقفرملالوبق تانالعإ ميدقت بقع طقف تاليدعتلاب هبجومب مزتلت فارطألل ًالدب  ةمزلم حبصت نأ نم    
قرغتست تادهاعملا قيدصتل ةيلخادلا تايلمعلا نأ ةقيقح ءوض يف كلذل ددحملا تقولا رورم دعب ا  

ًاتقوًانايحأ ًاليوط  سردت نأ يغبني ةنهارلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا نإ نيلثمملا دحأ لاقو .  
نوكيس هنإ رخآ لثمم لاقو . تاقفرملل تاليدعتلاب ةقلعتملا ةنهارلا تاسرامملا يف ئواسملاو ايازملا ديدحت
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ةرقفلل لثامم مكح عضو ىلإ نيلثمم ةدع اعدو . هؤارجإ نكمي يذلا ليدعتلا عون ديدحت ةماهلا رومألا نم
ةداملا نم ٤ ةيقافتا نم ٢٥  اهذافن أدبي نل تاليدعتلا نأ ىلع صنت نأ فارطألل حيتت يتلا ملوهك تسا 
  .مامضنالا وأ ةقفاوملا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا كص عاديإ دنع الإ اهيلإ ةبسنلاب

ةيادب طاقنك ةنامألا ةركذم يف ةدراولا تاحارتقالا مادختسا نكمي هنإ نيلثمملا نم ريثكلا لاق   -١٥٩
لاثتمالاو ذيفنتلا نم رسيت ةنرمو ةحضاو تاءارجإ رفوت نأ ةيئاهنلا ماكحألل يغبني هنأو تاضوافملا يف 

ا   .امازتلاب ءافولل دوهج نم هلذبت اميف فارطألا لقرعت وأ قيدصتلا طبحت دق يتلا دويقلا قلخ بنجتتو

  رزآتلا  - ءاي
ةنجلل دادعإلا هب طونملا صصخملا ةيوضعلا حوتفمل الماعلا قيرفلا نأ ىلإ ةنامألا لثمم راشأ   -١٦٠

تلاب ةلصتمًاداوم ةنهارلا ةرودلالجأ نم دعت نأ ةنامألا ىلإ بلط ةيلودلا ةيموكحلا تاضوافملا   رزآ 
زجوأ كلذ دعبو . ةلصلا تاذ تاسايسلاو فارطألا ةددعتملا تاقافتالا عم نيسسؤملا قيسنتلاو نواعتلاو

  .بلطلا اذهل ةباجتسا تدعأ يتلا) UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/17(ةنامألا ةركذم 
يف فارطألا تارمتؤمل ةنمازتمل ا ةيئانثتسالا تاعامتجالا جئاتنب نيلثمملا نم ريثكلا بحر  -١٦١

. ةلصلا تاذ تاقافتالاو قبئزلا كص نيبرزآ تلا قيقحت ةيناكمإبو ملوهكتساو مادرتورو لزاب تايقافتا
ىلع زكرت يتلا ةيلودلا تاقافتالا نم ربكأ ةعومجم نم رفاضتم ءزجك قبئزلا كص ءانب نإ مهدحأ لاقو 

تاسايسلا لماكت ىلعو ىرخألا تاروطتلا ىلع ةدئا فلاب دوعي نأ هنأش نم ةرطخلا تايافنلاو داوملا
قبئزلا كص يف رزآتلا ماكحأ جاردإ لضفألا نم نوكي دق هنإ نيلثمملا نم ديدعلا لاقو. ةيلودلا ةيئيبلا  
ًاقحال جلاعت ةلأسمك اهكرت نمًالدب كصلل ةمكاحلا ةئيهلا ةطساوب   .  

نأشب لاعف كص داجيإ ىلع ريغ ال طقف زكرت نأ ةنجلل يغبني هنإ لاق نيلثمملا دحأ نأ ديب   -١٦٢
ىرخأ اياضق يف ةطشنأ ىلع هرصانع ا  نم رخآ لثمم رذحو . قبطنت دق يتلا ةيفيكلا ىلع سيلو قبئزلا

يف تأدب يتلا رزآتلا ةيلمع نأ ةقيثو وأ ةلاعف نوكت  ال دق جئاتنلا نأو روطت ةلاح يف لازت ال ايسينودنإ 
نايبتل ليلحتلا نم ديزملا ىلإ ةجاح ةمث نوكت دق هنأ نيلثمملا ن م ديدعلا حرتقاو. قبئزلا كصب ةلصلا

تلا ا  داوملا ةعومجم راطإ يف قبئزلا كصل يعوضوملاو يرادإلا ر رزآققحتي نأ نكمي يتلا ةيفيكلا
يوجلا ثولتلا ةيقافتال ةليقثلا تازلفلا لوكوتورب ىلإ رظنلا مدع يغبني هنإ رخآ لثمم لاقو . ةيئايميكلا
  .ميلاقألا عيمج نم نادلب وأ ةيمانلا نادلبلا لمشي ال هنأل جذومنك دودحلا ربع ىدملا ديعب

  ةيسيئرلا تاحلطصملا دراسم  -فاك
ةنجلل دادعإلا هب طونملا صصخملا ةيوضعلا حوتفمل الماعلا قيرفلا نأ ىلإ ةنامألا لثمم راشأ   -١٦٣

تاحلطصملاب ًادرسم ةنهارلا ةرودلا لجأ نم دعت نأ ةنامألا ىلإ بلط ةيلودلا ةيموكحلاضوافت لا  
ةقيثولا بلطلا اذهل ةباجتسا ةنامألا تدعأ دقو . ةنجللا لمعب ةلصلا ةقيثولا ةيسيئرلا

UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/14 نم ةراتخم تالخدم لوألا اهقفرم خسنتسي يتلا تاحلطصم درسم ، 
هدعأ يذلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا نأشب نيضوافتملل ةئيبلاجمانرب  اهقفرم دروي يذلاو    ،

ةنامألا ا  ىلع م . دعأ ةيفاضإ تاحلطصمب ةمئاق يناثلا  اقيلعت ميدقت نيبقارملاو تاموكحلا ىلإ بلُط دقو
  .ةيفاضإلا ةيطغتلا نأشب تاحارتقا يأو فيراعتلا
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هنأب نيلثمملا نم ريثكلا ةدافإ عم ،ةنامألا اًاملع ةنجللا تطاحأ  -١٦٤  دعأ يتلا ةقيثولاب ةنجلل يغبني    
ةلحرم يف ًايمسر قفاوت نأ يف ةدراولا تاحلطصملا نم ريثكلا فيراعت ىلع ةيضوافتلا ةيلمعلا نم ةركبم   
  .ةقيثولا

  ةيساسألا تامادختسالا  - مال
دادعإلا هب طونملا صصخملا ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا نأ ىلإ ركذلاب ةنامألا لثمم راشأ   -١٦٥

نأشب تامولعم ةنهارلا ةرودلا لجأ نم عمج يموكحلا ضوافتلا ةنجلل  ت نأ ةنامألا ىلإ بلط ةيلودلا ة
زجوأ كلذ دعبو . فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا ىتش بجومب ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإ

فصت يتلاو بلطلا اذهل ةباجتسا اهتغايصب ةنامألا تماق يتلا UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/13ةقيثولا   
ةيقافتاو ملوهكتسا ةي قافتا يف ةباقرلا ماكحأ نم تاءافعإلا نم اهريغو ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإ
  .دودحلا ربع ىدملا ديعب يوجلا ثولتلا

يأ قيبطت مكحت دق يتلا ريياعملا يف ةيانعب رظنلا يرورضلا نم نإ نيلثمملا نم ريثكلا لاق   -١٦٦
، ام كلذ يف امب ،قبئزلا كص نأشب دمتعت دق تاءافعإ ةماعلا ةحصلاب ةلصتملا قبئزلا تامادختساب قلعتي  
  .ةقدب ريياعملا كلت ديدحتو

ىلع سيلو ا   -١٦٧  حومسملا تامادختسالا ىلع زكرت نأ ةنجلل يغبني هنإ نيلثمملا دحأ لاق
نع بارعإلا رخآ لثمم رركو . ذافنلا  زيح يف نمازتملا ريغ لوخدلا ةيناكمإ عم ،ةيساسألا تامادختسالا
ًاقيض نوكي دق يساسألا مادختسالا موهفم نإًالئاق ،يأرلا كلذ ًادج  ذاختا نأو    ‘‘لوبقملا مادختسالا’’ 
يجيردتلا صلختلا بعصي يتلا تايلمعلاو تاجتنملل لضفأ لكشب ًابسانم نوكي دق يسيئر ناونعك  
نوكت الأ يغبني مث نمو ،ةمساح ةيمهأ هل كصلا ميمصت نإ . ةرورضلاب ةيساسأ ريغ نكت نإو اهنم
  .ةدودحم رظنلا عضوم تارايخلا

وأ ةلوبقملا وأ ا   -١٦٨  حومسملا تامادختسالا مكحت يتلا ماكحألل نكمي هنأب نيلثمملا دحأ حرتقا
ءافعإ يف لثمتي دق ج   لضفأ نأو لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف ةبستكملا ةربخلا نم ديفتست نأ ةيرورضلا

يف رظنلا ىلإ ةجاحلا ىلع ددشو . ةلماش تاءافعإب حامسلا سيلو قبئزلا ىلع يوتحت ةددحم تاجتنم
  .ةيمانلا نادلبلا ىلع ةبترتملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيلاملا راثآلا

ًاماهًالماع ربتعي لئادبلا رفاوت نإ ةيموكح ريغ ةمظنم لثمم لاق  -١٦٩ تناك نإ اميف تبلا يف    
ةئفاكتم تناك ام اذإ ةيفاو لئادبلا رابتعا يغبني هنإ ،قايسلا اذه يف ،لاقو . ال مأ ةيرورض تاءافعإلا
ًارشؤم ربتعي يراجتلا رفاوتلا نإو ؛ةرشابم تاضوعم ىلإ جاتحت الوًايفيظو ًاديج  ةينقتلا ىودجلل  امك .  

تاروفو كلذ يف امب ،فيلاكتلاب ةصاخلا تاساردلا يف ةلصلا ةقيثولا راثآلا عيمج جاردإ يغبني هنإ لاق 
  .رشبلا ةحص ليبق نم ةيفيكلا لماوعلاو مجحلا
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  ىرخأ لئاسم  - ًاسماخ

  ةعباتملا ةادأ  -فلأ 
ةحقنم ةخسن يبيراكلا رحبلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ نادلب ةعومجم نع ةباين ًاملكتم لثمم مدق   -١٧٠

ةقيثولا قفرم يف ةحورشملا ةعباتملاةادأ نم   UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/6 ، دق نيلثمملا نم ديدعلا نإ لاقو
لقنو تاردقلا ءانبو ةبقارملاو ذيفنتلا ريبادت نيب قبئزلاب قلعتملا كصلا يف ةيوق ةطبار ىلإ ةجاحلاب او رقأ

تناك نإو ةكرتشملا تايلوؤسملا أدبمب يدهتست نأ يغبني تاضوافملا نأو ةيلاملا ةدعاسملاو ايجولونكتلا 
ةثالثلا ةدمعألا يهو ةيداصتقالا و ةيعامتجالاو ةيئيبلا بلاطملا ةنزاوم ىلإ ىعست نأ يغبنيو ةيلضافت
نأو نادلبلا بناج نم ل ةعباتملا ةادأ تمدختسا اذإ هنإ لاقو. ةمادتسملا ةيمنتلل  مكتس  ت نأ يغبني هنإف  

ةنامألا بناج نم معد تاضوافملا يف عورشلا ءانثأ يف ت.  

ا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ةيناثلا ةرودلل ةنامألا ا  -ءاب   اهدعبام و ةيلودلعلطضت يتلا لامعألا  
ةنامألا دهعتت نأ ىلع ،بتكملاو ةيميلقإلا تاعوم   -١٧١  ا عم تارواشم باقعأ يف ،ةنجللا تقفاو

ررقملا يف بولطملا قبئزلا ءازإ بسانملاو لماشلا جهنلل رصانع عورشم دادعإب ةنهارلا ةرودلا دعب مايقلاب 
ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ماكحألا كلذ يف امب ٢٥/٥ رومألاب رابتعالا يف ذخألا عم ،ررقملا ن  م٢٧، 

ةيلاتلا ا٢٨ةرقفلا يف ةروكذملا   رود يف ةنجللا اهيف رظنت يكل كلذو ،ررقملا نم نأ نكمملا نمو .  
ةنجللا لمع ريسيتل ةليسوك مدقتو ةيعوطلاو ةمزلملا ريبادتلا نم ًالك ةنامألا اهدعت يتلا رصانعلا لمشت  

يف دنتست نأ ةنامألا ىلعو . قبئزلا كص نأشب ةنجللا هررقت دق امبتناك ةقيرط يأب فاحجإلا نودب 
ةنامألا ىلإ فارطألا اهمدقت ءارآ يأو ةنهارلا ةرودلا يف فارطألا اهنع تبرعأ يتلا ءارآلا ىلع اهلمع 

زومت٣١لبق ةباتك  قبئزلا جمانرب عقوم ىلع ةنجللا ىلإ ةمدقم ةيريرحت ءارآ يأ رشنتسو . ٢٠١٠هيلوي /  
  .)www.unep.org/hazardoussubstances(: ةئيبلا جمانرب لعباتلا

ًاددع ،ةيفاولا دراوملا رفاوتبًانهر ،دعت نأ ةنامألل يغبني هنأ ىلع ةنجللا تقفاو امك  -١٧٢ قئاثولا نم    
ب امو ةيناثلا ا  ريرقتلل يناثلا قفرملا يف ةروكذم قئاثولا هذهو . اهدعرود يف ةنجللا ةدعاسمل ةيفاضإلا

  .يلاحلا
نع ةباينلاب ًاملكتم ،نيلثمملا دحأ ددش ،ةنجللا اهيف رظنت نأ نيعتي يتلا قئاثولا ةشقانم ءانثأو  -١٧٣  

 نيكمتل ،تسلا ةيمسرلا ةدحتملا ممألا تاغلب ةمدقملا ةدوجلا ةعفترملا ةلماشلا تامولعملا ةيمهأ ىلع ،هميلقإ
نم ددع نأشب تامولعملا يف صقن نهارلا تقولا يف دجوي هنإ لاقو ةرينتسمتارارق ذاختا نم ةنجللا   ،

عيمج نم ،نويراشتسالا كلذ يف امب ،قئاثولا نودعي نم يتأي نأ يغبني هنإ لاق امك . ةشقانملا ديق اياضقلا
كلتب ةلصلا ةقيثو تامولعم قئاثو لا مضت نأ ةلافكل ةيمانلا نادلبلل نيلثمم اولمشي نأ يغبنيو ،ميلاقألا
  .نادلبلا

ةدحتملا ممألا نم تالخدم ةنامألا اهدعت يتلا قئاثولا لمشت نأ يغبني هنإ رخآ لثمم لاق   -١٧٤
ا ىلع ةوالعو . اصاصتخا يف لخدت تالاجم نأشب ،ةيملاعلا ةحصلا  ةمظنم اهيف امب ،ىرخألا تائيهلاو

قئاثو رسيتت ال عوضوم يأ يف رظنلا ءاجرإ يغبنيو ،نك مي ام عرسأب قئاثولا حاتت نأ يغبني ،كلذ
، ًاريخأو. ةقحال ةرود ىلإ ةنجلل ةيناثلا ةرودلا لبق هنأشب ةيلاملا تارابتعالل يزكرملا رودلا ىلإ رظنلابف  ،
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ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا نأشب ةقيثو دادعإ ةلافكل يرورضلا معدلا لك نم ديفتست نأ ةنامألل يغبني 
  .بسانملا تقولا يف ةنجلل ةيناثلا ةرودلل

قفرملا يف ةروكذملا قئاثولل اهدادعإ ىدل ،ةنجللا نأب سيئرلا دافأ ،يعرفلا دنبلا ماتتخا يفو   -١٧٥
ا   .ابسح يف ةفنآلا تاقيلعتلا ذخأتس ،يلاحلا ريرقتلل يناثلا

ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجللةيلبقتسملا تارودلا  - ميج    
ةنجلل ةيقبتملا تارودلا داقعنا عقاومو خيراوت ةنامألا لثمم ضرعتسا ،يعرفلا دنبلا اذه تحتو  -١٧٦  

يف ذخألا عم ،قبئزلا نأشب كص يأ هيف دمتعي دق يذلا نيضوفملا رمتؤمو ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا 
 .يلبقتسملا قبئزلا كص نأشب ةماعلا ةشقانملا ءانثأ تنلعأ يتلا تارودلا كلت ةفاضتسا ضورعب رابتعالا
  :يلاتلا وحنلا ىلع داقعنالا نكامأو خيراوتلا تناكو

لوألا نوناك٢٨ -٢٤: ةيناثلا ةرودلا ابيشت٢٠١١رياني /     نابايلا، ، 
اف انيكروب٢٠١١ربمفون /يناثلا نيرشت وأربوتكأ /لوألا نيرشت: ةثلاثلا ةرودلا متي (و س، 
  )دعب اميف اهديكأت
يد اتنوب٢٠١٢هينوي /ناريزح: ةعبارلا ةرودلا   ياوغوروأ ،تسيإ ل، 
طابش٨ - ٤: ةسماخلا ةرودلا ليزاربلا وأ فينج٢٠١٣رياربف /    ،  

 ، نابايلا٢٠١٣يسامولبدلا رمتؤملا  ،  
تارودلا داقعنا نكامأو ديعاوم نأ الإ ،ةنجلل ةيناثلا ةرودلا داقعنا ناكمو ديعاوم ديكأت مت   -١٧٧

ملا ءارجإبًانهر ،ةتقؤم لازت ال نيضوفملا رمتؤمو ةيقبتملا رارقإو ةضراعلا تاموكحلا عم تارواشملا نم ديز  
ةنجللا تاعامتجا داقعنال يعادلا هفصوبةئيبلا جمانربل يذيفنتلا ريدملا  .  

ةيناثلا ةرودلا ةفاضتساب هتموكح حارتقا ًاضيأ يعرفلا دنبلا تحت ،نابايلا لثمم زجوأ امك  -١٧٨  ،
  .نيضوفملا رمتؤمو ةنجلل

ركشلا نع ،يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ نادلب نع ةباين ًاملكتم ،نيلثمملا دحأ برعأ  -١٧٩  
ةعوم رواشم ءانثأ ةينابسألاو ةيزيلجنإلا نيتغللاب ةيروفلا ةمجرتلل يلاملا معدلا ميدقتل اينابسأ ةموكحل  ا تا
، ًاملكتم ،رخآ لثممركش و. ةنهارلا ةرودلا يف ةيقيرفألا نادلبلا نع ةباين اهلمحت ل ارسيوس ةموكحًاضيأ  
الك بلطو . ةيقيرفألا ةيميلقإلا تارواشملل ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا نيتغللاب ةيروفلا ةمجرتلا فيلاكتل

يف ةنجلل ةرود لك لبق نيموي ةدمل ةيميلقإ قيسنت تاعامتجا دقع ةيناكمإ سردت نأ ةنامألا ىلإ نيلثمملا 
  .تاعامتجالا كلتل معدلا ريفوت يف رظنلا ىلع ةحناملا نادلبلا اثحو ،لبقتسملا

  ةيملاعلا قبئزلا ةكارش نأشب تادجتسم  - لاد
ةطشنألاو ةيملاعلا قبئزلا ةكارش راطإ يف يراجلا لمعلا نأشب تادجتسم ةنامألا ةلثمم تمدق   -١٨٠

قبئزلا نأشب يراجلا لمعلا ةلصاوم ىلإ ٢٥/٥هررقم يف اعد ةرادإلا سلجم نأ ىلإ ةريشم ،ةلصلا تاذ   
دامتعا ٢٠٠٥ماع يف ةكارشلا لهتسم ذنم ،مت هنأب تدافأو . ةكارشلل اهمعد زيزعتب نادلبلا مايق ىلإو  ،
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ةكارشلل تالاجم ةعبس ءاشنإ مت هنأو  ،ا   ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت نأشب (ايلمع طبضل عماج راطإ
، قبئزلاو هريصمو وجلا يف قبئزلا لاقتناب ةصاخلا ثاحبألاو ،ةيقبئزلا يولقلا رولكلا ايالخ جاتنإو ،مجحلا  

، )هنيزختو قبئزلا نم ضورعملاو ،قبئزلا تايافن ةرادإو ،محفلا قرح نم قبئزلا تاقالطإو ،تاجتنملا يف
ًاوضع٦٩ىلإ دارطاب ةكارشلا ءاضعأ ددع دادزاو ةكارشلل يراشتسا قيرف ءاشنإ متو  ددع كلذ يف امب    ،

يف ةحاتم ةكارشلا ةطشنأ نع ةيليصفت لا تامولعملاو. ىرخألا تانايكلا نم ديدعلا لثمت يتلا طباورلا نم
ةرتفلا نع ريرقت عورشمو )UNEP(DTIE)Hg/WG.Prep/1/8( ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ةرتفلا يطغي ريرقت   

٢٠١٠ - ٢٠٠٩ )UNEP(DTIE)Hg/INC.1/INF/12(.  
نم وأ يئانث لكشب امإ هليومت متي ةكارشلا ةطشنأ نم ريثكلا نأ ،لاؤس ىلع ًادر ،تحضوأو  -١٨١  

لالخ نم ةرشابم ةلومملا ةطشنألا نأو ةئيبلا جمانربفالخب ى رخأ جمارب لالخ ةرتفلا يف ةئيبلا جمانرب،   
ءاهز اهليومت عومجم غلب ٢٠١٠ -٢٠٠٩ رالود نويلم٣،٦  ىلإ ةمدقملا تامهاسملا ىظحتو.   جمانرب  
  .عيجشتلاب ةكارشلا ةطشنأ معدلةئيبلا 
ةمدقملا تامولعملابًاملع ةنجللاتطاحأ   -١٨٢  .  

  ريرقتلا دامتعا  - ًاسداس
مهفلا ساسأ ىلع ،عامتجالا ءانثأ ممعملا عورشملا ىلإ ًادانتسا يلاحلا ريرقتلا ةنجللا تدمتعا  -١٨٣  

  .ةنامألا ةدعاسمبو سيئرلا عم رواشتلاب ررقملاب طانيس يئاهنلا هلكش يف ريرقتلا لامكتسا نأب
  ةرودلا ماتتخا  - ًاعباس

ةلما   -١٨٤  ةعاسلا يف ةرودلا ماتتخا سيئرلا نلعأ ةداتعملاا تارابع لدابت باقعأ يفو نم ٠٥/٧،   
ناريزح١١قفاوملا ةعمجلا ءاسم    .٢٠١٠هينوي / 
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لوألاقفرملا    
نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص عضوب ةين عملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل يلخادلا ماظنلا
  قبئزلا

  فادهألا  - ًالوأ 
  .قبئزلا نأشب ًانوناق مزلميملاع كص مار بإل تاضوافملا يلخادلا ماظنلا اذه مكحي

  فيراعتلا  -ًايناث 
  ١ةداملا   

للةيميلقإ ةمظنم وأ ةلود ينع ي‘‘فرط’’  - ١ الالماكت  ممألا تالاكو ىدحإ يف وضع يداصتق  
مزلم يملاع كص عضوب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحل ا ضوافتلا ةنجل لمع يف كراشتو ةصصختملا ةدحتملا
ينعتو).ةنجللاب دعب اميف اهيلإ راشيو (قبئزلا نأشب ًانوناق لل ةيميلقإةمظنم’’   الالماكت  ةمظنم ‘‘يداصتق   

يتلا لئاسملاب قلعتي اميف ةيحالص اهيف ءاضعألا لودلا اهتحنمو ام ميلقإ يف ةدايس تاذ لود اهتلكش 
ملاةكراشم يضتقت الو. ةنجللا لمع اهلمشي ل ةيميلقإلاةمظن  ن م لاحب ،هذه يداصتقالا لماكتل 
  .كل ذفالخب ةمظنملا كلت يف ءاضعألا لودلل حونمملا ليثمتلا ةدايز ،لاوحألا

ةرقفلل ًاقفو بختنملا سيئرلا ‘‘سيئرلا’’ينعي   - ٢ ةداملا نم ١  يلخادلا ماظنلا اذه نم٨   .  
تاضوافملا ةمدخل ةمزاللا يذيفنتلا ريدملا اهرفوي يتلا ةنامألا‘‘ةنامألا’’ينعت   - ٣  .  
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا‘‘يذيفنتلا ريدملا’’ينعي   - ٤  .  
يأ‘‘ةرودلا’’ينع ت  - ٥ تاعامتجا ةلسلس  يلاحلا يلخادلا ماظنلل ًاقفو دقعت   .  
تاوصأب نولدملاو ةرضاحلا لودلا نم فارطألا ولثمم ‘‘نوتوصملاو نورضاحلا نولثمملا’’ينعي   - ٦  
  .نيتوصم ريغ تيوصتلا نع نوعنتمملا نولثمملا ربتعي و.ةيبلس وأ ةيباجيإ

  تارودلا داقعنا خيراوتو ناكم  -ًاثلاث 
  ٢ةداملا 

ديعاومو تارودلا داقعنانكامأةنامألا عم رواشتلاب ةنجللا ررقت    .اه 

  لامعألا لودج  - ًاعبار 
  ةرود يأل لامعألا لودج عضو

  ٣ةداملا 
ةداملا نم ١ةر قفلا يف هيلإ راشملا بتكملا ةقفاوم دعب ،يذيفنتلا ريدملا مدقي ل ،هاندأ٨  بتكمل  

يتلا دونبلا عيمج تقؤملا لامعألا لودج لمشيو . ةيلاتلا ةرودلل تقؤملا لامعألا لودج ،ةرود لكيف 
  .ةنجللا اهحرتقت
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  لامعألا لودج رارقإ
  ٤ةداملا 

لودج ساسأ ىلع ةرودلا كلتب صاخلا اهلامعأ لودج ،ةرود لك ةيادب يف ،ةنجللا رقت 
  .تقؤملا لامعألا

  لامعألا لودج حيقنت
  ٥ةداملا 

. اهليدعت وأ اهفذح وأ دونب ةفاضإب كلذو لامعألا لودج حيقنت ،ةرودلا ءانثأ ،ةنجلل زوجي
  .ةمهمو ةلجاع ةنجللا اهربتعت يتلا دونبلا الإ ،ةرودلا ءانثأ ،لامعألا لودج ىلإ فاضت نأ زوجي الو

  ليثمتلا  - ًاسماخ
  دوفولا ليكشت

  ٦ةداملا 
ةرود يأ يف كراشمفرط لك دفو فلأتي نيلثمملا نم مزلي دق ددع يأو دفولل سيئر نم    

  .نيراشتسملاو نيبوانملا

  نوراشتسملاو نوبوانملا
  ٧ةداملا 

  .لثمملا لمعب موقيل ًاراشتسم وأ ًابوانم ًالثمم نيعي نأ دفولا سيئرل زوجي

  بتكملا ءاضعأ  -ًاسداس 
  باختنالا

  ٨ةداملا 
، مم نيب نم ةنجللا بختنت  - ١ موقي باون ةعستودحاو سيئر نم فلأتي ًابتكم فارطألا يلث  
  .ررقملا ةمهمب مهدحأ

ةقباسلا ةرقفلا يف مهيلإ راشملابتكملا ءاضعأ باختنا دنع ،يعارت نأ ةنجللا ىلع  - ٢ أدبم    ،
وضعب سمخلا ةيميلقإلا تاعوم. ةمات ةاعارم لداعلا يفارغجلا ليثمتلا   يف نيا نم ةعومجم لك لثمتو
  .بتكملا
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  ةبانإلاب سيئرلا
  ٩ةداملا 

تاسلجلا ىدحإ نع سيئرلابيغت اذإ  ىمسي اهنم ءزج يأنع وأ  ا /هباون دحأ ىمست/  اون
  .اهماقم/هماقم موقتل/موقيل

  سيئرلا لادبتسا
  ١٠ةداملا 

عم ةيقبتملا ةرتفلل ديدج سيئر بختني ،اهفئاظو /هفئاظو ءادأ ةلصاوم نم سيئرلا نكمتي مل اذإ
ةداملا نم ٢ةر قفلا ةاعارم  ٨.  

  ءالدبلا ءاضعألا
  ١١ةداملا 

ديدج سيئر بئان   نيع ي ،ةرود نم ءزج نع وأ ةرود نع هبيغتل ةرورض سيئرلا بئان دجو اذإ
ةيميلقإلا ةعوم    . ةدحاو ةرود ةرتف لادبإلا كلذ ىدعتي الو. ا سفن نم

  سيئرلا بئان لادبتسا
  ١٢ةداملا 

بئان بختني ،اهتفيظو /هتفيظو ةدم لامكإ ىلع رداق ريغ ناك وأ سيئرلل بئان لاقتسا اذإ
ةداملا نم ٢ةرقفلل ةبجاولا ةاعارملا عم ،هتيالو ةدم نم ةيقبتملا ةرتفلا نع ديدج سيئر   ٨.  

  ةنامألا  -ًاعباس 
  ١٣ةداملا 

هلًالثمم نيعي نأ يذيفنتلا ريدملل زوجي تارودلا ءانثأهل ةلثمم/   .  

  ١٤ةداملا 
 تائيهلا كلذ يف امب ،تاضوافملا ةمدخل نيبولطملا ةنامألا يفظوم يذيفنتلا ريدملا هجويو رفوي

  .ةنجللا اهئشنت دق يتلا ةيعرفلا

  ١٥ةداملا 
ةبوتكمو ةيهفش تانايبب ءالدإلا ١٩ةداملل ًاقفو ،اهلثمم وأ هلثمم وأ يذيفنتلا ريدملل زوجي   ،

لا ا    .رظنلا ديق ةلأسم يأ نأشب ،ةيعرفائيهو ةنجلل
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  ١٦ةداملا 
عيمج ذاختاو ٣ و٢نيتداملل ًاقفو تارودلا دقع ةيلوؤسم يذيفنتلا ريدملا قتاع ىلع عق ت  ،

نم لقألا ىلع عيباسأ ةتس لبق اهعيزوتو قئاثولا دادعإ كلذ يف امب ،تارودلا هذهل ةيرورضلا تابيترتلا 
  .تارودلا هذه داقعنا دعوم

  ١٧ةداملا 
يف ىَقْل يتلا بطخلل ةيهفشلا ةمجرتلا ريفوتب ،يلخادلا ماظنلا اذهل ًاقفو ،ةنامألا موقت ت 

ِّقـَل  قئاثو نم ا يتو ،تارودلا  قلعتي امو ريراقتلا رشنو ؛اهميمعتو اهتمجرتو تارودلا قئاثو  
دق ىرخأ لامعأ يأ ًامومع يدؤتو ،ةنجللا تاظوفحم يف قئاثولا هذه ظفحو ؛فارطألا ىلع اهميمعتو 

  .ةنجللا اهبلطتت
  لمعلا رييست  - ًانماث 

 با    صِنلا
  ١٨ةداملا 

فارطألا ددع ثلث روضح دنع ةشقانملا ريسب حمسي نأو ةرودلا حاتتفا نلعي نأ سيئرلل   - ١
  .رارق يأ ذاختال ًاضيأ نيكراشملا فارطألا ةيبلغأ روضح مزليو. لقألا ىلع ةرودلا يف نيكراشملا

٢ -   ةيميلقإ ةمظنم صاصتخا نمض عقي نأش يف هذاختا عمز ي رارقل مزاللا باصنلا ديدحت ضارغألو
ءالدإلا اهل لوخملا تاوصألا ددعب ةمظنملا ب ا  سح    .ت ،يداصتقالا لماكتلل

  سيئرلا تاطلس
  ١٩ةداملا 

ماظنلا بجومب ىرخأ عضاوم يف اهل /هل ةلوخملا تاطلسلا ةسرامم ىلإ ةفاضإلاب ،سيئرلا موقي
ماظنلا ماكحأ ةاعارم نامضو ،شاقن لا ةرادإو ،اهماتتخاو ةرود لك حاتتفا نالعإب ،يلاحلا يلخادلا
ماظنلا طاقن يف سيئرلا تبيو . تارارقلا نالعإو تيوصتلل لئاسملا حرطو ،ةملكلا قح ءاطعإو يلاحلا

هل زوجيو . اهيف ماظنلا ظفح ىلعو تارودلا لامعأ ريس ىلع ،يلاحلا ماظنلا ماكحأل ًاقفو ،فرشي امك
لكل زوجي يتلا تارملا ددع ديدحتو ،نيملكتملل هب حمسي يذلا تقولا ديدحت تارودلا ىلع حرتقي نأ 

سيئرلل زوجيو . ةشقانملا باب لفق وأ نيملكتملا ةمئاق لفقو ،عوضوم يأ لوح اهيف ملكتي نأ فرط
  .شاقنلل ةحورطملا ةلأسملا لوح ةشقانملا ليجأت وأ فقو وأ اهليجأت وأ ةسلجلا قيلعت حرتقي نأ ًاضيأ

  ٢٠ةداملا 
  .ةنجللا ةطلسل ًاعضاخ ،هتفيظو ماهم هتسرامم يف ،سيئرلا لظي
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  سيئرلا بئان تاطلس
  ٢١ةداملا 

نم سيئرلا ىلع ام هيلعو ،تاطلس نم سيئرلل ام ،سيئرلا ماهم ىلوتي يذلا ،سيئرلا بئانل 
  .تابجاو

  تيوصتلا سيئرلل قحي ال
  ٢٢ةداملا 

ًالدب توص يل هدفو نم رخآ لثمم نييعت هل زوجي هنأ ريغ هتوصب يلدي نأ سيئرلل قحي ال
  .اهنع/هنع

  بَطُخلا
  ٢٣ةداملا 

. سيئرلا نم نذإ ىلع ًاقبسم لوصحلا نود ةروديأ بطاخي نأ صخش يأل زوجي ال 
هيف اودبأ يذلا بيترتلا بسح مالكلا ىلإ نيملكتملا وعدي نأ ،ماظنلا اذه ماكحأل ًاقفو سيئرللو 

تناك اذإ ماظنلا ةاعارم ىلإ ةملكتم /ملكتم يأ وعدي نأ سيئرلل زوجيو. ملكتلا يف مهتبغر
ةشقانملا ديق عوضوملاب ةلص تاذ تسيل ا/هتاظحالم    . اظحالم

  ةيقبسألا
  ٢٤ةداملا 

ةداملل ًاقبط أشني دق يعرف زاهج يأ لبق نم نيعم لثمم يأ وأ ،هبئان وأ سيئرلا حنم زوجي 
ينعملا يعرفلا زاهجلا اهيلإ لصوت يتلا ةجيتنلا حرش ضرغب ملكتلا يف ةيقبسألا٤٨ ىلع درلا ضرغبو ،   

  .ةلئسألا

  ماظنلا طاقن
  ٢٥ةداملا 

سيئرلا موقيو ،تقو يأ يف ماظن ةطقن ريثي نأ ،ةلأسم يأ ةشقانم ءانثأ ،فرط يأ لثممل زوجي   - ١
. سيئرلا مكح يف نعطي نأ فرط يأ لثممل زوجيو. يلخادلا ماظنلل ًاقبط ماظنلا ةطقن يف ًاروف تبلاب

و ،تيوصتلل ًاروف نعطلا حرطيو فارطألا يلثمم تاوصأ ةيبلغأب لطب ي مل ام سيئرلا مكحب ذخؤي
  .ةتوصملاو ةرضاحلا

  .ةشقانملل ةحورطملا ةلأسملا ىوحف يف ملكتي نأ ماظن ةطقن راثأ فرط يأ لثممل زوجي ال  - ٢
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بط    خلل ددحملا تقولا
  ٢٦ةداملا 

نأ صخش لكل ز وجي يتلا تارملا ددعو ملكتم لكل هب حومسملا تقولا ددحت نأ ةنجلل زوجي
لكل ينمزلا دحلا سيئرلا رصقي ثيح ،ةيئارجإلا لئاسملا ءانثتساب كلذو ةلأسم يأ نأشب اهيف ملكتي 

تقول ا يضقني ومالكلل هب حومسملا تقولا ددحتي امنيحو. رثكألا ىلع قئاقد سمخ دودح يف ةلخادم
هوعديمالكللصصخملا    .ءاطبإ نود ماظنلا ةاعارمل سيئرلا ،اهوعدي/، 

  نيملكتملا ةمئاقلفق 
  ٢٧ةداملا 

 ، ةنجللا ةقفاوم ىلع ءانب ،نلعي نأو نيملكتملل ةمئاق نلعي نأ ةشقانملا ريس ءانثأ سيئرلل زوجي
كانه نأ ،اهيأر /هيأر يف ناك اذإ ،فرط يأل درلا قح حنمي نأ سيئرلل زوجي هنأ ريغ. ةمئاقلا لافقإ نع
ةمئاق لفق ا/هنالعإ بقع ةملك ءاقلإ رربي ام  نيملكتملاالعإ دوجو مدعل ام دنب ةشقانم يهتنت امدنعو .  
  .ةشقانملا باب لافقإ ،ةنجللا ةقفاومب ،سيئرلا نلعي ،نيرخآ نيملكتم

  ةشقانملا ليجأت
  ٢٨ةداملا 

ىلع ةحورطملا ةلأسملا ةشقانم ليجأت حرتقي نأ ،ةلأسم يأ ةشقانم ءانثأ ،فرط يأ لثممل زوجي 
لثمملو حرتقملا ًاديؤم ملكتي نأ فرطل دحاو لثممل ،حرتقملا بح اص ىلإ ةفاضإلاب زوجيو. ثحبلا طاسب

تيوصتلل ًاروف حرتقملا حرط    . ي مث ،هل ًاضراعم رخآ

  ةشقانملا قالغإ
  ٢٩ةداملا 

ضغب شاقنلل حورطملا عوضوملا ةشقانم قالغإ حرتقي نأ تقو يأ يف فرط لثمم يأل زوجي 
مالكلاب نذإلا ىطع . ملكتلا يف اهتبغر/هتبغر دبي مل وأ ىدبأ دق رخآ فرط لثمم ناك اذإ امع رظنلا يو

الا حرط  اذإف . تيوصتلل كلذ روف حارتقيو ،قالغإلا ناضراعي طقف نيفرط يلثممل ةشقانملا قالغإ نأشب
  . ةشقانملا قالغإ سيئرلا نلعي ،قالغإلا ذبحت ةنجللا تناك

  اهليجأت وأ ةرودلا قيلعت
  ٣٠ةداملا 

يألثممل زوجي انم ءانثأ فرط  يأقيلعت حرتقي نأ ةلأسم يأ ةشق  يرجت الو اهليجأت وأ ةسلج    
ًاروف تيوصتلل حرط    . ي امنإو حارتقالا اذه نأشب ةشقانم
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  ةيئارجإلا تاحارتقالا بيترت
  ٣١ةداملا 

ةيقبسألا ىطعت ،ةمدقملا ةيئارجإلا تاحارتقالا بيترت نع رظنلا ضغبو ٢٥ةداملا ةاعارم عم   ،
بيترتلابو ةسلجلا ىلع ةضورعملا ىرخألا تاحارتقالا وأ تاحرتقملا ىلع ةيلا تلا ةيئارجإلا تاحارتقالل
  :يلاتلا

  ؛ةسلجلا قيلعت  )أ(
  ؛ةسلجلا ليجأت  )ب(
؛ثحبلا ديق عوضوملا يف ةشقانملاقيلعت  )ج(    
ثحبلا ديق عوضوملا يف ةشقانملاليجأت  )د(  .  

  تاليدعتلاو تاحارتقالا
  ٣٢ةداملا 

اهنم خس يف تاليدعتلاو تاحارتقالا مدقت  ن ميمعت ىلوتت يتلا ةنامألا ىلإ ملستو ةباتك ةداعلا  
ةرود يأ يف تيوصتلل هحرط وأ حارتقا يأ ةشقانم ،ةماع ةدعاقك زوجي الو . فارطألا يلثمم عيمج ىلع

مويلا هاصقأ دعوم يف دوفولا عيمج ىلع ةيمسرلا ةرودلا تاغلب هنم خس   ن تمِم  ع دق نكت مل ام ةنجلل
ةرودلاداقعنال قباسلا وأ تاحرتقملا ةشقانمب نذأي نأ ،كلذ عم ،سيئرلل زوجي ،ةنجللا ةقفاومب ًانهرو .  

تمِم   ع دق نوكت وأ تمِم  ع دق تاليدعتلا وأ تاحارتقالا هذه نكت مل اذإ ىتح اهيف رظنلاو تاليدعتلا
  .مويلا سفن يف طقف

  صاصتخالا ةلأسم يف تبلا
  ٣٣ةداملا 

يف ةنجللا صاصتخا يف تبلا بلطي حارتقا يأ تيوصتلل حر ، يط٣١ةداملا ماكحأ ةاعارم عم 
وأ حارتقالا كلذ ىلع تيوصتلا ءارجإ لبق كلذو ،اهيلع ضورعم ليدعت يأ وأ حارتقا يأ دامتعا 

  .ينعملا ليدعتلا

  ةيئارجإلا تاحارتقالا وأ تاحرتقملا بحس
  ٣٤ةداملا 

تقو يأ يف هبحسي نأ يئارجإ حارتقا وأ حرتقم يأ مدقملزوجي    ، هيلع تيوصتلا ءدب لبق ءاش
ميدقت ديعي نأ رخآ فرط يأ لثممل زوجيو . هليدعت مت دق حارتقالا وأ حرتقملا نوكي الأ نأ ةطيرش
  .بوحسملا حارتقالا وأ حرتقملا



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.1/21 

43 

  تاحرتقملا يف رظنلا ةداعإ
  ٣٥ةداملا 

 كلذ ةنجللا ر رقت مل ام ةرودلا سفن يف هيف رظنلا ةداعإ زوجي ال ،ضفر وأ ام حارتقا دمتعا ىتم
ريغل رظنلا ةداعإب حارتقا يأ يف مالكلاب حمسي الو . نيتوصملاو نيرضاحلا فارطألا يلثمم يثلث ةيبلغأب
روفلا ىلع تيوصتللكلذ دعب حرطي مث ،حارتقالا ناضراعي نينثا نيلثمم  .  

  تيوصتلا قح
  ٣٦ةداملا 

ةرقفلا يف هيلع   - ١  ص   .٢ن ام ءانثتساب دحاو توص فرط لكل نوكي
نمض عقت يتلا لئاسملا يف ،تيوصتلا يف اهقح يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم يأ سرامت   - ٢

يف اهقح ةمظنملا سرامت الو ،ةنجللا يف ةكراشملا ءاضعألا اهلود ددع يواسي تاوصأ ددعب ،اهصاصتخا 
  .سكعلاب سكعلاو ،تيوصتلا يف هقح ءاضعألا اهلود نم يأ سرام اذإ تيوصتلا

  تاررقملا دامتعا
  ٣٧ةداملا 

تدفنتسا اذإف . ءارآلا قفاوتب ةيعوضوملا لئاسملا عيمج يف قافتالل اهدهج ىراصق ةنجللا لذبت  - ١
يثلث ةيبلغأب ،ريخأ ٍلحك ،رارقلا ذختي ،قافتا ىلإ لصوتلا نود ءارآلا قفاوتل لصوتلل دوهجلا لك 

  .نيتوصملاو نيرضاحلا نيلثمملا
  .نيتوصملاو نيرضاحلا نيلثمملا ةيبلغأب ةيئارجإلا لئاسملا يف ةنجللا تارارق ذختت  - ٢
وأ ةيئارجإ ةلأسم اهيلع تيوصتلا ءارجإ دارملا ةلأسملا تناك اذإ ام لوح فالخ راث اذإ   - ٣
  . نيتوصملاو نيرضاحلا نيلثمملا يثلث ةيبلغأب ةلأسملا كلت مسحت ،ةيعوضوم

  تيوصتلا ةقيرط
  ٣٨ةداملا 

يرجت٤٤ةداملا ماكحأل ًاعبت  ءادنب تيوصتلا يرجيو ،يديألا عفرب ةداع تيوصتلا ةنجللا ،   
ءامسأل يزيلجنإلا يدجبألا بيترتلا بسح ءامسألا ءادن يرجيو ،كلذ فرط يأ لثمم بلط اذإ ءامسألا 

يأ يف فارطألا دحأ بلط اذإ هنأ ديب . ةعرقلاب همسا سيئرلا بحسي يذلا فرطلاب ءادتبا ،فارطألا
ضقلا ىلع تيوصتلانإف ،يرس عارتقا ءارجإ تقو   .ةقيرطلا كلتب يرجي ثحبلا ديق ةي 
  ءامسألا ءادنب تيوصتلا ليجست

  ٣٩ةداملا 
تاذ ةرودلا قئاثو يف ءامسألا ءادنب تيوصتلا ةيلمع يف كرتشا فرط لك تيوصت لجسي 

  .ةلصلا
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  تيوصتلا ءانثأ كولسلا دعاوق
  ٤٠ةداملا 

تيوصتلا ةيلمع ءدب سيئرلا نلعي نأ دعب تيوصتلا عطقي نأ فرط لثمم يأل زوجي ال 
فارطألا يلثممل نذأي نأ سيئرلل زوجيو . تيوصتلا ءارجإل ةيلعفلا ةقيرطلاب قلعتت ماظن ةطقن ةراثإل الإ
زوجيو . يرسلا عارتقالاب تيوصتلا نوكي امدنع الإ ،هدعب وأ تيوصتلا لبق امإ ،مهتيوصت ليلعتب
وأ حارتقا يأ مدقملنذأي نأ سيئرلل زوجي الو . تيوصتلا ليلعتل هب حومسملا تقولا ددحي نأ سيئرلل  
  . همدق يذلا ليدعتلا وأ حارتقالا ىلع هتيوصت ليلعتب ليدعت

  تاليدعتلا وأ تاحارتقالا ةئزجت
  ٤١ةداملا 

اذإف . ليدعت وأ حارتقا نم ءازجأ ىلع لقتسم تيوصت ءارجإ حرتقي نأ فرط لثمم يأل زوجي
قا حرط  ةئزجتلا حارتقا يف مالكلاب حمسي الو . تيوصتلل ةئزجتلا حارتي ،ةئزجتلا بلط ىلع ضارتعا ريثأ

وأ حارتقالا ءازجأ حرط . هناضراعي نينثا نيرخآو هناديؤي نينثا نيلثممل الإ  ت ،ةئزجتلا حارتقا دمتعا اذإف
ليدعتلا وأ حارتقالا قوطنم ءازجأ عيمج تضفر اذإو . ةعمتجم اهيلع تيوصتلل اهرارقإ مت يتلا ليدعتلا

  .هعومجم يف ًاضوفرم ليدعتلا وأ حارتقالاربتعي 

  تاليدعتلا ىلع تيوصتلا
  ٤٢ةداملا 

وأ ناليدعت حرتقا اذإ امأ . ًالوأ ليدعتلا ىلع تيوصتلا يرجي ،ام حارتقا ىلع ليدعت حرتقا اذإ  - ١
. يلصألا حارتقالا نع نومضملا ثيح نم دعبألا ليدعتلا ىلع ًالوأ ةنجللا توصت ،ام حارتقا ىلع رثكأ
تيوصتلل تاليدعتلا عيمج حرطمث  ت نأ ىلإ كيلاود اذكهو ،ًادعب هنم لقألا ليدعتلا ىلع امدنع هنأ ديب .  

تيوصتلل ريخألا اذه حرط  ليدعت دمتعا اذإو . ي ال ،رخآ ليدعت ضفر ةرورضلاب ام ليدعت دامتعا ينعي
رتقالا حرط. ةلدعملا هتغيصب حرطي ،رثكأ وأ دحاو  يلصألا هلكشب حا ي ليدعت يأ دمتعي مل اذإف
  .تيوصتلل

وأ حارتقالا كلذ ىلإ ةفاضإ لكشي ناك اذإ رخآ حارتقا ىلع ًاليدعت يئارجإ حارتقا يأ ربتعي   - ٢
  .هنم ءزجل ًاحيقنت وأ هنم ًافذح

  تاحارتقالا ىلع تيوصتلا
  ٤٣ةداملا 

بيتر ت بسح تاحارتقالا ىلع ةنجللا توصت ،ةدحاو ةلأسم يف رثكأ وأ ناحارتقا مدُق اذإ  - ١
تناك اذإ ام ررقت نأ ،اهنم حارتقا يإ ىلع تيوصتلا دعب ،ةنجللو . كلذ فالخ ررقت مل ام ،اهميدقت

بيترتلا يف هيلي يذلا حارتقالا ىلع تو صتس.  
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سم ربتعت ،ا  - ٢  لئا ومضم ددصب رارق ذاختا بلطتت ال ةيئارجإ تاحارتقا وأ تاحارتقا يأ نأ ديب
اهلبق تيوصتلل حرط    .تو ةقباس

  تاباختنالا
  ٤٤ةداملا 

 ، ضارتعا يأ دوجو مدع ةلاح يف ،ةنجللا ررقت مل ام يرسلا عارتقالاب تاباختنالا عيمج يرجت
  .هيلع قفتم حشرم كانه نوكي امدنع عارتقا ءارجإ نود ًامدُق يضملا

  ٤٥ةداملا 
 ىلع لوألا عارتقالا يف حشرم يأ لصحي ملو دحاو فرط وأ دحاو صخش باختنا ديرأ اذإ  - ١

نم ددع ربكأ ىلع الصح نيذللا نيحشرملا ىلع رصتقي ناث عارتقا يرجي ،ةبولطملا تاوصألا ةيبلغأ 
نيحشرملا نيذه نيب سيئرلا لصفي ،يناثلا عارتقالا يف يواستلاب تاوصألا تمسقنا اذإف . تاوصألا
  .ةعرقلاب

نم ددع ربكأ يناث ىلع نيلصاحلا نيحشرملا نيب لوألا عارتقالا يف تاوصألا لداعت ةلاح يف   - ٢
نيب تاوصألا لداعت ةلاح يفو . نينثاىلإ نيحشرملا ددع ضيفخت ضرغب صاخ عارتقا يرجي ،تاوصألا 

رمتسا اذإو . ٍناث عارتقا يرجي ،تاوصألا نم ددع ربكأ ىلع نيلصاحلا نيحشرملا نم رثكأ وأ ةثالث
يذلا عارتقالا رمتسي مث ،نينث اىلإ ةعرقلاب ددعلا ضفخي ،نيحشرملا نم نينث انم رثكأ نيب لداعتلا 

  .ةقباسلا ةرقفلا ماكحأل ًاقفو امهيلع رصتقي

  ٤٦ةداملا 
١ -   ، ةدحاو طورشبو دحاو تقو يف ةيباختنالا بصانملا نم رثكأ وأ نيبصنم لغش ديرُأ اذإ
  .لوألا عارتقالا يف ةبولطملا ةيبلغألا ىلع نولصاحلا نوحشرملا بختني

، حلا نيحشرملا ددع ناك اذإف  - ٢ اهلغش دارملا بصانملا ددع نم ربكأ ةيبلغألا هذه ىلع نيلصا
  .تاوصألا نم ددع ربكأ ىلع نولصاحلا نوحشرملا بختني
٣ -   ، اهلغش دارُملا بصانملا ددع نم لقأ ةيبلغألا هذه ىلع نيلصاحلا نيحشرملا ددع ناك اذإف
ربكأ ىلع نيلصاحلا نيحشرملا ىلع عارتقا لك رصق عم ،ةيقبتملا بصانملا لغشل ةيفاضإ تاعارتقا يرجت  
. ةيقبتملا ةرغاشلا بصانملا فعض ىلع مهددع ديزي الأ ىلع ،هقبس يذلا عارتقالا يف تاوصألا نم ددع

ضرغب صاخ عارتقا يرجي نيزئافلا ريغ نيحشرملا نم ربكأ ددع نيب تاوصألا لداعت ةلاح يف هنأ ىلع 
  .بولطملا ددعلا ىلإ نيحشرملا ضيفخت
اهدعب يرجت ،ةمساح ةجيتن ىلإ لصوتلا نود ةيرصقلا تاعارتقالا هذه نم ةثالث تيرجأ اذإ   - ٤
تاعارتقالا هذه نم ةثالث تيرجأ اذإف . لهؤم وضع وأ صخش يأل اهيف توصي ةديقم ريغ تاعارتقا

يأ يف ءانثتسالاب ًانهر (اهيلت يتلا ةثالثلا تاعارتقالا رصتقت ،ةمساح ةجيتن نع رفست نأ نود ةديقملا ريغ 
ةداملا هذه نم ةقباسلا ةرقفلا ةيا  نم ددع ىلع ) يف ةروكذملا تاوصألا لداعت ةلاحل ةلثامم ةلاح
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ددع ديزي الأ بجيو . يرصق ريغ عارتقا ثلاث يف تاوصألا نم ددع ربكأ ىلع نيلصاحلا نيحشرملا
  .اهلغش دارملا ةيقبتملا ةرغاشلا بصانملا فعض ىلع نيحشرملا ءالؤه
لك لغش متي ىتح ارج ملهو ،ةيرصق ريغ كلذ دعب يرجت يتلا ةيلاتلا ةثالثلا ت اعارتقالا نوكت  - ٥
  .بصانملا

  تاوصألا لداعت
  ٤٧ةداملا 

  .ًاضوفرم حارتقالا ربتعي ،تاباختنالا فالخ لئاسم يف يواستلاب تاوصألا تمسقنا اذإ

  ةيعرفلا تائيهلا  -ًاعسات 
  ءاربخلا ةقرفأو ةلماعلا ةقرفألا لثم ،تارودلل ةيعرفلا تائيهلا

  ٤٨ةداملا 
  .ةيلعافب اهلامعأ ريسيتل مزلت دق ةيعرف تائيه يأ ءاشنإ ةنجلل زوجي  - ١
ليثمتلا أدبمل بجاولا رابتعالا ءالي إعم نيصاخلا بتكملا ءاضعأ ةيعرف ةئيه لك بختنت ا   - ٢
ةيعرفلاةئيهلا هذهبتكم ءاضعأ ددع ديزي الأ بجيو . لداعلا يفارغجلا ءاضعأ ةسمخ ىلع   .  
تاليدعتلاب ًانهر ،بسانتي امبسح ،ةنجلل يلخادلا ماظنلا وه ةيعرفلا تائيهلل يلخادلا ماظنلا   - ٣
  .ةينعملا ةيعرفلا تائيهلا نم ةمدقملا تاحرتقملا ءوض ىلع ةنجللا اهررقت دق يتلا

  تاليجستلاو ةيمسرلا تاغللا - ًارشاع 
  تارودلا تاغل

  ٤٩ةداملا 
ةيبرعلاو ةيسورلاو ةينيصلاو ةيزيلجنإلاو ةينابسألا ةغللا ي ه تارودلل ةلماعلا تاغللا نوكت

  .ةيسنرفلاو

  ةيروفلا ةمجرتلا
  ٥٠ةداملا 

ىرخألا تاغللا ىلإ ةيوفش ةمجرتتارودلا تاغل ىدحإب ىقلت يتلا تاملكلا مجرتت  - ١  .  
نأ لثمملا ىلع نوكي ةلاحلا هذه يفو. تارودلا تاغل نم تسيل ةغلب ملكتي نأ لثمم يأل زوجي  - ٢  
نويوفشلا نومجرتملا موقيو تارودلا تاغل ىدحإ ىلإ اهتملكل/هتملكل ةيوفشلا ةمجرتلا رفوت/رفوي  ،
  .ىلوألا ةغللا نم ةمدقملا ةيوفشلا ةمجرتلا ساسأ ىلع ىرخألا تاغللا ىلإ ةيوفشلا ةمجرتلاب ةنامألل
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  ةيمسرلا قئاثولا تاغل
  ٥١ةداملا 

  .ةرودلا تاغلب ةيمسرلا قئاثولا رفوت

  ةصاخلاو ةماعلا تاسلجلا - رشع يداح
  ةماعلا تاسلجلا

  ٥٢ةداملا 
عيمج نلعتو . كلذ فالخ ةنجللا ررقت مل ام ،ةينالعةرود يأ ءانثأ ةماعلا تاسلجلا دقعت 

  .ةماع ةسلج يأ ةيادب يفةينلع ريغ ةسلج يأ يف ةذختملا تاررقملا 

  ىرخألا تاسلجلا
  ٥٣ةداملا 

تاسلج يف ،أشني دق ةغايص قيرف يأ تاعامتجا ادع ا ميف ،ةيعرفلا تائيهلا تاعامتجا دقعت
  .كلذ فالخ ةينعملا ةئيهلا ررقت مل ام ةماع

  نوبقارملا -رشع يناث
  نيبقارملا ةكراشم

  ٥٤ةداملا 
ةماعلا ةيعمجلا يف ا   لومعملا تاسرامملل ًاقفو ةرودلا لامعأ يف ةكراشملا نيبقارملل زوجي

  .ةدحتملا ممألل

  ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم نوبقارملا
  ٥٥ةداملا 

ةيلمع يف ا   امهاسم ميدقت نيبقارم ةفصب ةرودلا يف ةكراشملا ةيموكحلا ريغ تامظنملل زوجي
عمو ةيلمعلا ءانثأ تاضوافملا يف رود يأ تامظنملا هذهل نوكي الأ ىلع ،بسانتي امبسح ،ضوافتلا 

ا ريغ تامظنملا ةكراشمب قلعتي اميف٢/١ و١/١نيررقملا ةاعارم  ةنجللا ام ،   دمتعا نيذللا ةيموكحل
  .ةيناثلاو ىلوألا اهيترود يف ةيمنتلاو ةئيبلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا

  هليدعتو يلخادلا ماظنلا قيلعت  -رشع ثلاث
  ٥٦ةداملا 

ةطيرش ،ءارآلا قفاوتب ةنجللا هذختت رارقب هقيلعت وأ يلخادلا ماظنلا نم ةدام يأ ليدعت زوجي 
ةعاس٢٤لبق كلذب راطخإ مد قي نأ  .  
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يناثلاقفرملا    

ةيناثلا اةنامألا اهمدقت نأ نيعتي يتلا تامولعملا    رود يف ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلإ
  اهدعب امو

ةيناثلا ا  -فلأ     رود يف ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل اهريفوت نيعتي يتلا تامولعملا

، صرومييقت تارشؤم نع ريرقت   )أ( ةفيعضلا ةيناكسلا تاعوم  ا ديدحتو قبئزلل ةيحصلا راثآلا د
  )٢(؛ةيبيرجتلا عيراشملا قايس يف عضوي ةلصاوتم ةيعوتو فيقثت جمانرب ميمعت كلذ يف امب

أدبت ايقيرفأ يف ناسنإلا مسج يف ةيلكلا قبئزلا ةيمك سايقل قسنملا ماظنلا نع تامولعم  )ب(  ،
ةيلمع نم ةيقبتملا ةرتفلا لالخ اهقاطن عيسوت لامتحا عم ةنج لل ةيناثلا ةرودلل يبيرجت ىوتسمب
  ؛)١(ضوافتلا

تاييدثلاو كامسألل ،يميلقإلا ىوتسملا ىلع وأ اهنيعب نادلب يف ،ةيلاحلا دصرلا دوهج نع ريرقت   )ج(
ًالثم (تارابتخالا ءارجإ قاطن نع تامولعم اميس  الو ،ةيئاذغلا تادادمإلا نمض ةيرحبلا
 دادعأو ،ةبذعلا هايملايف عاونألا وأ ةيرحبلا عاونألا لمشت تناك اذإ امو ، يفارغجلا قاطنلا
مأ ةيرهش ،ةرمتسم مأ ةدحاو ةرمل يه له ًالثم (تارابتخالا رتاوتو ) ةرتخملا تانيعلاو عاونألا

  ؛)ةيونس
يفرحل ا بهذلا نيدعتب ةقلعتملاو دلب لك يف اهذيفنت يراجلا وأ ةلمتكملا عيراشملابةيرصح ةمئاق   )د(

عيراشمو يمسرلا عباطلا ءافضإو ،ةينقتلا ةدعاسملاو يعولا ةدايز كلذ يف امب ،قاطنلا ريغصلاو 
  )١(؛ةيلاملا ةدعاسملا

ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت يف نيطرخنملا دارفألا ىدل ضرعتلا ديدحت تايجهنم نع ريرقت   )ه(
  ؛قاطنلا

ىوتسملا ىلع ) قبئزلا رداصم تائف(اهليلحت و ةلصلا تاذ تاعاطقلا يف ةحاتملا تانايبلا عمج  )و(
هيجوتلا ةقيثولا- يلوألا قبئزلا تانايب زجوم’’مادختساب ينطولا  ةدعملا ‘‘ةي  جمانرب راطإ يف   

  ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا قبئزلا
تايلمعلا عيمج و قبئزلا ىلع ةيوتحملاتاجتنمل لةفورعملا لئادب لا عيمجنع تامولعم   )ز(

، ةفورعملا تايجولونكت لاو تايلمعلاو تاجتنملا كلت لئادب نع تامولع ملاوهمدختست يتلا
  ؛لئادبلا هذه رفوتو فيلاكتنعو تايجولونكتلاو 

تايجولونكتلاو تايلمعلاو تاجتنملل ةيلاحلا لئادبلا صخي اميف ةدئافلا ىلإ ةفلكلا ةبسن ليلحت   )ح(
  ؛قبئزلا ىلع ةمئاقلا

                                                      
ءاضتقالا بسحتامولعم ميدقت ىلإ ةلصلا يوذ ءاكرشلا ةنامألا وعدتس  )٢(  . 
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تاجتنملا يف قبئزلا ميظنتل نيجايازم فشكتسي ريرقت   )ط(  عم لماش رظح ضرف ًالوأ : ئواسمو
نمضتيو . ةددحم تاجتنم اهبجومب رظحت ةمئاق عضو ًايناثو ،ةدملا ةدودحم تاءافعإ ءاطعإ

يف ذخأيو ا   حامسلا نكمي يتلا ةدملا ةدودحملا تامادختسالا ديدحتل ةلمتحم تاهيجوت ريرقتلا
  ؛ةيداصتقالاو ةيعامتجالا لئاسملاو ةلمتحملا ةيئيبلا تاريثأتلاو ،تاجتنملا فينصت ةيفيك رابتعالا

رودل ليلحت كلذ لمشيو ،اهيطغت نأ نكمي يتلا تالا   )ي(  او ةنكمملا ليومتلا رداصمل ليلحت
  ؛صاخلا عاطقلا

قبئزلا كص فادهأ قيقحت يف ةدعاسملل تاكارشلا مادختسال ةنكمملا تارايخلل ليلحت   )ك(
؛كصلا يفتاكارشلاجمد رايخ اميس  الو ،يلبقتسملا    

امب ،لزاب ةيقافتاو بقترملا قبئزلا كص يف ةلمتحملا تالخادتلاو تارغثلا نمضتت تارايخ ةقرو   )ل(
ًايئيب ةميلسلا ةرادإل ا ىلعلزاب ةيقافتا قابطنا ىدم نع ةيفاضإ تاحيضوتو تامولعم كلذ يف 

  )١(؛قابطنالا اذه نايب عم ،قبئزلا تايافنل

تامولعم كلذ يف امب ،قبئزلا ايالخ نم تايولقلاو رولكلا جاتنإ قفارمب ةيملاع ةيرصح ةمئ اق  )م(
اهتعمج يتلا تامولعملا ىلإ ًادانتسا ،اهقالغإ وأ قفارملا هذه ليوحت ططخو عقاوملاو ةعسلا نع 

  ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلا ةيملاعلا قبئزلا ةكارش
لا ريبادت تارايخ ذيفنت نع أشنتيتلا لئاسملانع ريرقت   )ن( ةرقفلا يف ةدراولا ةباقر  ررقم نم ٢٧   

عم٢٥/٥ةرادإلا سلجم  اهنيب اميف طباورلا ىلع زيكرتلا   . 

 ضوافتلا ةيلمع نم ةقحال ةلحرم يف اهميدقت نيعتي تامولعم  -ءاب 

كص نيب ينف لاو يرادإلا نيديعصلا ىلع رزآتلا هجوأ ةلأسم ةجلاعمل ةنكمملا تارايخلل ليلحت  )أ(
اميس  الو ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةعومجم يف ةمئاقلا كوكصلاو قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم
  ؛مادرتورو لزاب يتيقافتا

  ؛تاردقلا ءانب تاجايتحال مييقت  )ب(
يف اهنيمضت نكمي يتلا تايجولونكتلا لقن تايلآو ةيلاملا تايلآلل تارايخ نع ريرقت   )ج(

انيكمتل قبئزلا كص  امازتلاب ءافولا نم لاقتنا ةلحرمب ا    .اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا
__________  


