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 دادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلانأشب ًانوناق مزلم  يملاعكص 

  ةثلاثلاةرود لا
لوألا نيرشت٣١، يبورين يناثلا نيرشت٤ - ربوتكأ/    ٢٠١١ربمفون / 

تقؤملا لامعألا لودج نم)ب (٢دنبلا   *  
  لمعلا ميظنت: ةيميظنتلا لئاسملا

قبئزلاب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ةثلاثلا ةرودلا تاير  روصت ةركذم 

 سيئرلا نم ةركذم

نم  -  ١   تددحو ،بتكملا عم رواشتلاب هذه روصتلا ةركذم دادعإب   ططخلا اهلالخ تمق  
كص دادعإب ةينعملا ةي لودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل اهدقعت يتلا ةثلاثلا ةرودلل ةماعلا تاعلطتلاو
قبئزلا نأشب ًانوناقمزلم يملاع نم مهريغو فارطألا دعاسي ًالماع ةركذملا هذه نوكت نأ يف لمآو  . 
 .اهلالخ مدقت زارحإ ىلعو ةرودلا هذهل دادعإلا يف نيكراشملا

قلعتم مئالمو لماش جهنل ةنوكملا رصانعلا عورشم يف رظنلل ةصرفلا انل تحيتأ دقل   -  ٢
نابإقبئزلاب يناثلا نوناك رهش يف نابايلاب ابيش ةنيدم يف تدقع يتلا ةيناثلا انترود  . ٢٠١١رياني / 

تحملا ىوتحملاب ةقلعتملا رظنلا تاهجو عيمج نمضتي صن عورشم   لم دعت نأ ةنامألا ىلإ انبلط دقو
 ، ةرودلا ءاهتنا دعب ةنامألا اهتقلت يتلاو ةرودلا لالخ فارطألا اهتمدق يتلا قبئزلاب قلعتملا صنلل

نيتعومجم نم ًاضورع تقلت ةنامألا نأ ىلإ ريشأ نأ يندعسيو . ةمداقلا انترود يف هثحبن يكل
ممألا قطانم نم ةموكح ١٨نمو ،يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم نمو ،نيتيميلقإ  ةدحتملا  

يف تمدختسا امك ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يكبشلا عقوملا ىلع ضورعلا هذه حاتتو . ةفاك
                                                      

*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/1.  
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ةقيثولا هذه نأ ثيحو  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3ةقيثولا قفرم يف دري يذلا صنلا عورشم دادعإ 
نم ةمدقملا ةلق تسملا ضورعلا رابتعالا يف ذخأتو ةيناثلا انترود يف ترج يتلا تاشقانملا ىلإ دنتست
  .ةثلاثلا انترود يف عيرس مدقت قيقحت نم اننكمت نأ عقوتأ يننإف ،تاموكحلا

قئاثو ءانغإل ةيفاضإ تامولعم تمدق تاموكحلا نم ًاددع نأ ىلإ ًاضيأ ريشأ نأ يندعسيو   -  ٣
 ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل نع ردص بلط ىلع ءانب ةثلاثلا ةرودلا لجأ نم اهدادعإ مت ىرخأ

ةيناثلا ا  ةيلاملا تايلآلا تارايخل يفاضإلا ليلحتلا ةيلمع نع تامولعم قئاثولا هذه مدقتو . رود يف
؛زاغلاو طفنلا ةعانص اهجتنت يتلا قبئزلا تاقالطإو ؛قبئزلا نأشب ًانوناق مزلملا يملاعلا كصلا معدل 

لاجم يف قبئزلا ىلع ةيوتحمل ا ةظفاحلا داوملا مادختساو ؛قبئزلاب ةقلعتملا اياضقلل ةيحصلا بناوجلاو
يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتاو يلبقتسملا قبئزلا كص نيب ةقالعلاو ؛تاحاقللا كلذ يف امب ،بطلا 

اهيلإ دنتسن ةيفاضإ ةيساسأ تامولعم قئاثولا رفوتسو . دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا
ةيادب لبق اهاوتحم ىلع عالطإلل ًاعيمج مكل ةصرفلا حاتت نأ يف لمألا ينودحيو ،انتاشقانم يف 

لالخ ةيساسألا داوملا هذه نم ربكألا مسقلا ةشقانمل حاتملا تقولا نأ نم مغرلا ىلعو . ةرودلا
نوكيسو عوبسألا لاوط انتاشقانم هب رينتست ًارصنع لكشتس نإف ،ًاريصق نوكيس ةماعلا انتاعامتجا 

  .انمزلي ام اهنم يقتسن نأ انرودقم يف

لوألا نيرشت٣٠دحألا موي ةينقت ةطاحإ ةسلج دقع تسو  -  ٤ نم رفوتتسو ٢٠١١ربوتكأ /    ،
عقوملا ىلع حاتيو . ًايلاح ةحاتملا ايجولونكتلاو تاسرامملاو جهنلا نع ةيساسأ تامولعم اهلالخ

ضعبل ًاديهمت نمضتي ،ةينقتلا ةطاحإلا ةسلج جمانربل عورشم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يكبشلا 
قبئزلل ةيلودلا ةكارشلا موقت ،كلذ ىلع ةوالعو . هالعأ اهيلإ راشملا ةيساسألا تامولعملاقئاثو 

ةديدجلا تايجولونكتلا ةدهاشمل ةصرفلا نيكراشملل حيتيس ضرعم قيسنتب ةئيبلا جمانربل ةعباتلا 
اهيلع ف    .رعتلاو ةلصلا تاذ

تن انل حاتملا تامولعملا رتك ىلإ هابتنالا يعرتسأ نأ دوأو  -  ٥ ىتح هب انعلطضا يذلا لمعلل ةجي  
كصلل صن نأشب . مويلا   داج وحن ىلع تاضوافملا ةلصاومل ةدعلا نم مزلي ام انيدل نأ يداقتعا يفو
  .قبئزلاب قلعتملا

ةياغلل ةلماش ةقيثو هنإ لوقلا يننكميو ،ديدجلا صنلا عورشم ىلع ًايصخش تعلّطا دقل   -  ٦
يتلا رظنلا تاهجو عيمج باعيتسا ىلإ فد فارطألا اهتمدقو نأ لماشلا عباطلا اذه ينعيو .  

 تامولعملا ضرعل اهعسو يف ام تلذب ةنامألا نأ نم مغرلا ىلع ،ًاعم نآ يف دقعمو ليوط صنلا
دوفولا موقت نأ ةرورض ىلع ددشأ نأ الإ يلاتلاب ينعسي الو . حوضولا نم نكمم ردق ربكأب ةمزاللا
ةحاتملا ةصرفلا نم ناكمإلا ردق ديفتست نأو ،يبورين يف يرجتس يتلا تاشقانملل ٍّنأتب دادعإلاب  

ةيميلقإلا تاعوم  اهلذبت يتلا دوهجلاب بحرأ ينإو . ا تاعامتجا راطإ يف ةيريضحت تاشقانم ءارجإل
يف ًاماه ًارود تبعل دق تابسانملا هذه نأ ثيح ،ةيميلقإلا تاعامتجالا هذه ميظنتل ةنامألا 

انترود لالخ صنلا نأشب قافتا ىلإ لصوتلل لمعن نأ يرو رضلا نمو. مويلا ىتح تاضوافملا
ةعباسلا ةرودلا داقعنا ليبق تاضوافملا مامتإ يف لثمتملا انفده قيقحت وحن مدقتلا لصاون يك ،ةثلاثلا 
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ماع يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سل   ينواعتلا جهنلا ناك دقو . ٢٠١٣نيرشعلاو
انتاشقانميف هانعبتا يذلا يريسيتلاو   .يل عيجشت ثعبم مويلا ىتح  

نابإ تاضوافملا قيرط فصتنم عطقنس اننأب مكركذأل انلمع نومضم ىلإ نآلا لقتنأو   -  ٧
نأو ،قبئزلا . ةثلاثلا انترود   كص ماكحأ نم ًايرهوج هربتعن ام ىلع حوضوب زّكرن نأ مزاللا نمو
قافتا ىلإ لصوتلل لمعلاو فالتخالا طاق ن ةيوستل ةيليصفتلا تاشقانملا ىلإ ةعرسلا هجو ىلع لقتنن

ةكرتشملا رظنلا تاهجو باعيتسا ا  صنلا عورشم ضرعيو . أش نم يتلا ةمئالملا ةغيصلا ىلع
تاهجو ضرع ةلحرم نم لقتنن نأ نآلا انيلعو ،فارطألا اهتمدق يتلا رظنلا تاهجو عيمج ديدجلا 

تاجاح يبلي صن ىلع ضوافتلا ىلإ ) ةقباسلا تارودلا زيكرت عضوم(تناك يتلا ةيلوألا رظنلا 
ءالدإلا بنجت ىلع فارطألا عيمج عجشأ نأ دوأ ،ةيناثلا انترود يف ىرج ام رارغ ىلعو . عيمجلا
يغبنيو . انلمع رهوج ىلإ ةعرسب لاقتنالا انل ىنستي يك،ماع عباط تاذ ةليوط ةيحاتتفا تاظحالمب
تاموكح مساب اهئاقلإ نم ًالدب ،نكمأ املك ،يميلقإلا ىوتسملا ىلع تاظحالملا هذه ىقلت نأ  
  .ةيحاتتفا تاظحالم يأب ءالدإلل حاتملا تقولا ىلع ةمراص ًادويق ضرفأ فوسو. ةيدرف

ىلإ دانتسالاب هدادعإ مت يذلا صنلا عورشم ىلع انتاشقانم يف زكرنس اننأ ثيحو   -  ٨
امم ،انتاشقانمل راطإك صنلا اذه مدختسن نأ حرتقأ يننإف ،مكتاحارتقاو مكتاقيلعتو مكتامهاسم 

دعبتسأ نلو . كصلاب ةلومشملا تاعوضوملا نم لك ةجلاعمل ةمظتنم ةروصب مدقتلا نم اننكميس
ةلصلا تاذ ةنكمملا جهنلا عيمج صنلا عورشم ضرعي نأ عقوتأ يننكل ،ةديدج راكفأ ةراثإ ةيناكمإ 

نكمتت نأ يلاتلاب لمآو . ضرع تايلمع ثالثو تاضوافم يترودب انررم نأ دعب ةلماش ةروصب
  .ضوافتلاب قافتا ىلإ لصوتلل مدقتلا ىلع اهدوهج زيكرت نم نآلا ةنجللا

 يف هب تدرو يذلا بيترتلاب لئاسملا لوانت ىلع مزاع يننإف ،انتاشقانم ميظنتب قلعتي اميفو  -  ٩
تاعوضوم شقانت نأ ،بتكملا عم رواشتلا دعب ،يرورضلا نم نوكي دق هنأ ديب . صنلا عورشم

ريغص قيرف ءاشنإ ديفملا نم ربتع  امب ،ةركبم ةلحرم يف )١(ي امدنع كلذ لاثمو ،فلتخم بيترتب ةنيعم  
  .ةرودلا لالخ مدقت قيقحت لفكي

نم للقن نأ انيلع نأ ديب .ةددعتم تارايخ اهيف تضرع صنلا عورشم نم ءازجأ كانهو  - ١٠  
نكمأ املك،هيلع ًاقفتم ًاديحو ًاج  تاحرتقملا ضعب نأب . ددحن نأو تارايخلا كلت   رقأ ينإو

فقاوم نع ديدج نم نالعإلا ىلإ ةجاح ال هنأ ديب ،حرشلا نم ديزم ىلإ جاتحت دق ةديدجلا 
لاجم يف ةيسيئرلا تار ايخلا ةيوست ىلع انتاشقانم زكرتت نأ مهملا نمو. اهضرع قبس تاحرتقمو
ةبسنلاب ةلوبقملا تارايخلا مكتانايب يف حوضوب اوددحت نأ ىلع ًاعيمج مكعجشأ نأ دوأو . تاسايسلا

  .ةفلتخملا تارايخلا نيب قيفوتلا اهلالخ نم نكمي قئارط ،نكمأ املك ،اوحرتقت نأو ،مكتاموكحل

                                                      
تاذ ًامجح رغصألا ةقرفألاو ،ةغايصلا ةقرفأو ،لاصتالا ةقرفأ ‘‘ةريغصلا ةقرفألا’’حلطصم لمشي نأ ررقملا نم   )١(  
  .سيئرلا ءاقدصأ قيرف اهلاثمو ،ةجاحلل ًاقفو ةددحم ةلأسم لوانتت يتلا ةددحملاو ةدودحملا ةكراشملا
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صنلا عورشم ىوتحم ىلع عالطالل تقولا نم يفكي ام مكل حيتأ دق نوكي نأ لمآو  - ١١  
يتلا تالا . ًاقبسم  ا ىلع ةيادبلا يف زكرأس لب ،صنلل ةماع ةءارقب ةشقانملا أدبأ نأ يتين يف سيلو

اهلالخ نم اننكمي قئارط ديدحتو تارايخلا ليلقت وه كلذ نم يفدهو ،مامتهالا نم ًاديزم يعدتست 
ةريغص ةقرفأ ىلإ ةقلاعلا لئاسملا ليحن دق اننإف ،كلذل ًاعبتو. ةفلتخم تارايخ نم ىقبت ام نيب قيفوتلا  
ىلع يفاضإ قافتا ىلإ ةقرفألا هذه راطإ يف لصوتلا متي نأ لمآو . ليصفتلا نم ديزمب اهيف رظنتل

ةمءالم رثكألا جه  . اهيف رظنتل ةنجللا ىلع ةريغصلا ةقرفألا كلت يف تالوادملا جئاتن ضرعتسو. نلا
فأ يأ ىطع  . اهلامعأ زاجنإل ًادودحم ًاتقوو ةدودحم تايالو ةريغص ةقرت نأ حرتقأ ،كلذ ىلع ةوالعو

ليصافتلا ديدحت نكميو كصلل ينوناقلاو يتاسايسلا راطإلا ىلع زيكرتلا ىلإ ةرودلا هذه يمرتو 
ةقلعتملا تاشقانملا يف رابتعالا يف ةينقتلا تامولعملا ذخؤت نأ يغبني هنأ ديب ،قحال تقو يف ةينقتلا 

ىلإ ٣تارقفلا يف اهفصو دراولا داوملا كلذ يف امب ،كصلل ينوناقل او يتاسايسلا راطإلاب هذه نم ٥   
حيتي امب ،ةريغصلا ةقرفألا يف ةيراجلا تاشقانملا زيكرت ىلإ كلذ يدؤي نأ عقوتأ يننإو . ةركذملا

ا ينإو . أشب ماع قافتا ىلإ اهلصوتو اهيف ةنجللا رظن يعدتست يتلا لئاسملا ىلإ ةعرسب ةدوعلا
، يأ كردم ةدحاو ةشقانم نم رثكأ ةيطغت لواحت يتلا دوفولا نم ريثكلا ضرتعت يتلا تايدحتلل ًاض

تقولا سفن يف عمتجت يتلا ةريغصلا ةقرفألا ددع نم     .دحلا ىلع ،كلذل ًاعبت ،لمعأسو

نم ٢٥١ةرقفلا يف درو امل ًاقفو ،ةنجللا ةدعاسمل ًاينوناق ًاقيرف ةيناثلا انترود يف انلّكش دقل   - ١٢  
يف قيرفلا اذه ةيالو لثمتت نأ ىلع انقفتا دقو ). UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/20(ةرودلا كلت ريرق ت

نم لك صن لكشي نأ لفكي امب ،يعوضوم قافتا ىلإ ا   أشب لصوتلا مت يتلا رصانعلا ةسارد
طل سي نأو ،ةينوناقلا ةيحانلا نم ةنجللا اياونل ًاميلس ًاسيركتو ًاساكعنا اهنيب ةقالعلاو رصانعلا
موقيسو . اهيف رظنلا ةلصاوم ةنجللا نم بلطتت دق ةلمتحم عازن وأ ضومغ نطاوم يأ ىلع ءوضلا

تقفتا يتلا ةيتاسايسلا جهنلا ىلإ دنتست ،كصلل ماكحأ عيراشم دادعإب ،ةرورضلا دنع ،قيرفلا 
ةقرفألا نم اهريغو ةنجللا ا  ؛ دعأ يتلا ماكحألا عيراشم ضارعتساب موقيس امك ؛ةنجللا اهيلع

مدقيسو ؛ةرورضلل ًاقفو اهتمءاومب موقيو تاررقملا عيراشم فلتخم نيب قاستالا ىوتسم سرديسو 
قيرفلا أدبي نأ عقوتأ ينإو . ةئشان ةينوناق لئاسم يأ نأشب ىرخألا ةقرفألا وأ ةنجللا ىلإ ةروشملا
يف ةنجللا اهيلع قفاوت نأ نكمي لئاسم كانه نأ يداقتعا يفو . ةرودلا هذه لالخ هلمع ينوناقلا

قيرفلا نم ةدافتسالا لفكي امب ،ريخأت نود اهضارعتسال ينوناقلا قيرفلا ىلإ اهليحتو ةركبم ةلحرم 
قيرفلا ىلإ اهتلاحإ ررقن ىرخأ لئاسم كانه نوكت دقو . ةرودلا داقعنا لاوط نكمم ردق ربكأب
لا لامعأ اهنع ضخمتتس يتلا جئاتنلا عيمج ضرع. ةقحال ةلحرم يف ينوناقلا  ىلع ينوناقلا قيرف تسو
، . اهيف رظنلا ةلصاوم وأ اهرارقإل ةنجللا هلامعأ ميظنت ىلع فكعي امدنع ينوناقلا قيرفلا عجشأسو

ءاربخلل حيتي وحن ىلع ،نكمأ املك ةماعلا تاسلجلا دقعل ةددحملا تاعاسلا جراخ لمعي نأ ىلع 
رابتعالا يف تاشقانملا كلت ن ع مهعابطناب ذخألاو ةيتاسايسلا لئاسملل انتاشقانم روضح نيينوناقلا

  .صنلا عورشم يف رظنلا دنع

ةنجللا اهبلطت دق صوصن يأ جاتنإ نم عامتجالا لالخ نكمتتس ةنامألا نأ نم قثاو ينإو   - ١٣
اهيلع ضوافتملا ا سكعتل  اقافتاو ةيعوضوملا ا  تقولا يضمن نأ رمألا اذه انل حيتيسو . اشقانم
ةيرهوجلا لئاسملاو تاسايسلالئاسم ةيوست يف ةشقانملل دودحملا همدقت صن يأ نإف يلاتلابو .  
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قيرفلا ىلإ امإ لاحي دقو ،ةماعلا انتاسلج لالخ ةلماك ةشقانمل عضخيس ا   نم بلط ىلع ءانب ةنامألا
  .ةقلاع ةيتاسايس وأ ةينقت لئاسم يأ ةشقانم ىلوتي ريغص قيرف ىلإ وأ هضارعتسال ينوناقلا

معلا بتكملاو  – ١٤   ، تلصاو دقل ةدع قئارط نيمدختسم ةرودلا هذهل دادعإلل تارودلا نيب ل
قيثولا قيسنتلا اذه يفًامدق يضمنسو ،تاعامتجالاو دعب نع تالوادملا اهنيب نم  .  

هذه متتخأ نأ دوأ ،ةثلاثلا ةرودلا ءانثأ ا   - ١٥  لمعلا دون ينلا ةقيرطلا تددح دقو نآلاو
 ةرودلا هذه ةيالبق هقيقحت يف لمأن ام ىلإ رظنلاب ةركذملا.  

قافتا ىلإ انلصوت دق نوكن نأو ،لماكلاب صنلا عورشم انشقان دق نوكن نأ عقوتأ يننإو   - ١٦
جاتحت ةيوناث لئاسم نمضتت يتلا صنلا ماسقأب قلعتي اميفو . بسنألا رايخلا نأشب ةدع تالاح يف
يف رظن دق ينوناقلا قي رفلا نوكي ثيحب ،ًاريبك ًامدقت انققح دق نوكن نأ عقوتأ ينإف ،ةيوست ىلإ

ةرودلا ةيا  قلعتي اميفو . لبق هيف رظنلا ةلصاومل ةنجللا ىلإ هداعأو لئاسملا هذه نأشب صن عورشم
انممتأ دق نوكن نأ دوأ ،ةيوستلا بلطتت ا   أشب ةريبك تافالخ كانه لازت ال يتلا لئاسملاب

دنع ةريغصلا ةقرفألا اهيرجت يتلا تاضارعتسالا كلذ يف امب ،ةحاتملا تارايخلل ًالصفم ًاضارعتسا 
  .ءاضتقالا

ديزم قيقحتل اهنع ةيفاضإ تامولعم ىلع لوصحلا ةنجللا دوت لئاسم يأ كانه تناك اذإو   - ١٧
رصتقيو نأشلا اذ   ةنامألا ىلإ هجوم بلط دادعإ نكمملا نم نوكيسف ،انتاضوافم يف مدقتلا نم

  .ةمزاللا ةيساسألا تامولعملا ىلع

١٨ -  ، صن عورشم دادعإ يف ًامدق يضملا نم ،ةثلاثلا ةرودلا لالخ ،نكمتن نأ دوأ ًاريخأو  
ىلإ بلط هيجوت تارودلا نيب لمعلا تارايخ لمشت نأ نكميو . ةعبارلا انترود نابإ هيف رظنن ديدج

هتققح يذلا مدقتلا سكعت ،كصلا    صن عورشم نم ةحقنم ةخسن دادعإل ،ىرخأ ةرم ،ةنامألا
فانئتسا رمألا اذه انل حيتيسو . اهحيضوتو ةيتاسايسلا تارايخلا ليلقت ديعص ىلع ةنجللا
  .ةعبارلا انترود يف ؤفك وحن ىلع انتاضوافم

__________  


