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 دادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلانأشب ًانوناق مزلم  يملاعكص 

  ةعبارلاةرود لا
 ،   ٢٠١٢هيلوي /زومت ٢-هينوي/ناريزح ٢٧ياوغوروأ ،يتسا ليد اتنوب

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

 تقؤملا لامعألا لودج حورش

 ةرودلا حاتتفا  :١دنبلا 

ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ةعبارلاةرودلا دقع نت - ١  
 ، ،إ ليد اتنوب يف ،دارنوك قدنف يفقبئزلا نأشب ناريزح٢٧نم ةرتفلا يف  ياوغوروأ ،يتس ىلإ هينوي / 

ةرودلا حتتفتسو. ٢٠١٢هيلوي /زومت ٢ ،  موينم  ٣٠/٩ةعاسلا يف   ناريزح٢٧ءاعبرألا  .٢٠١٢هينوي / 

ئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربوياوغوروأ ةموكحنم لك لثمم يحاتتفا نايبب يلدي سو - ٢  .ة 

 ةيميظنتلالئاسملا  :٢دنبلا 

 لامعألا لودج رارقإ  )أ(

٣ -  لامعألا لودج ىلع ءانب ،ا ت نأ ،يلخادلا اهماظنل ًاعبت ،ةنجللا دوت دق  رودل لامعأ لودج رق
 .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/1 ةقيثولا يف دراولا تقؤملا

                                                      
*  UNEP(DTOE)/Hg/INC.4/1. 
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 لمعلا ميظنت )ب(

عمتجت نأ ةنجللا دوت دق - ٤ انم موي لك يف   ةعاسلا نم ،رود مايأ ا ىلإ٠٠/١٠   ٠٠/١٣ةعاسل  
ةعاسلا ىلإ ٠٠/١٥ةعاسلا نمو  اليدعتلا نم مزلي ام ءارجإ عم٠٠/١٨  عيضاوملا ةرثك ىلإ رظنلابو . ت، 

حاتملا ددحملا تقولا يف اهتشقانملةحورطملا روصتلا ةركذم يف حرتقملا وحنلا ىلع،    سيئرلا نم ةمدقملا 
(UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/2) ،ملا راصتخانيلثمملا نم بلطي يتلا ة ماعلاتانايب لاو ةيحاتتفالات اظحال 

ةيعوضوملا لئاسملا ةشقانمل نكمم تقو ربكأ ةحاتإلنولديس ا ىلإ ةيطخ تانايب ميدقت ًاضيأ مهنكميو.    
 .ةرودلل تنرتنإلا ىلع عقوملا ىلع اهعضول ةنامألا

لاصتالا ةقرفأ نم ًايرورض هارت دق ام ئشنت نأ ةنجللا دوت دق،ةرودلا هذه لالخو - ٥ ريغو  نم اه  
، ةرودلا ءانثأ ةلماعلا ةقرفألا ايالو ددحت نأو  .ا 

 قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ :٣دنبلا 

روصتلا ةركذم يف سيئرلانم مدقملا حارتقالل ًاعبت ،ةنجللا دوت دق - ٦ زيكرتلا ب اهتشقانم أدبت نأ،  
عورشم اهيف ضرعييتلا  ةقيثولا ىلع  لا   .(UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3) قبئزلا كصل حقنملاصن

ةنجللاىلعًاضورعم نوكيسو  - ٧ ًاضيأ  ىلع ءانب تدعأقئاثورظنلل    بلط  ا  اه  ةدوقعملا ةثلاثلارود يف  
لوألا نيرشت٣١نم ةرتفلا يف ،يبورين يف  يناثلا نيرشت٤ىلإ ربوتكأ /  كلت نمضتت و. ٢٠١١ربمفون / 

 :يلي ام قئاثولا

شي ،صنلا عورشم نم١٦ و١٥نيتداملل حرتقم   )أ ( صن هعبتي يميهافم ج    ىلع لمت
هدعألمتحم ةنامألانم معدب ،  ةينقتلا ةدعاسملا وةيلاملا دراوملاب ينعملا لاصتالا قيرفل ن اكراشملا ناسيئرلا ، 

  ؛(UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/4)ذيفنتلا لاجم يف ةدعاسملاو 
نيتداملل ةلمتحملا رصانعلا ءازإ ج   )ب ( ١١ و١٠، ةنامألا نم معدب ،هعضو سيئرلا  ن ا 

  ؛(UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/5) تاقالطإلاو تاثاعبنالابينعملا لاصتالا قيرفل ن اكراشملا
ةنامألا نم ةمدقمتامولعم  )ج ( نم صلختلا متي امثير ةنكمملا ةيلاقتنالا تابيترتلا نع    

  ؛(UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/6)اهعينصتب ةقلعتملا تايلمعلاو قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا 
مألا هتدعأعيمجت  )د ( تامازتلال حسمب  ةعوفشم ،لمعلا ططخو غالبإلاب تامازتلالل ةنا 
 ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتملا ىرخألا ةيئيبلا تاقافتالا راطإ يف لمعلا ططخوغالبإلا 

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/7). 

اهيطغت يتلا لئاسملا راثت امدنع بلطلا ىلع ءانبةنجللا ىلع هالعأ ةدراولا قئاثولا ضرع نكميو  - ٨  ،
ضرع رسيتي ال دق ،ةماه تامولعم مدقت قئاثولا هذه عيمج نأ نم مغرلا ىلعو . ةنجللا يف شاقنلا ءانثأ
تقوللًابسك ليصفتلاب اهضعب  . 

كلذكرفوتيو - ٩ ددع   كلذ يف امب ،ةيمالعإلا قئاثولا نم دودحم  نم  ةمدقملا تامولعملاب ةقيثو 
نيتداملا ءازإ ةديدج ج نأشبتاموكحلا   كص عورشم نم١٦ و١٥ قبئزلا    

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/INF/1). 
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 ىرخألا لئاسملا  :٤دنبلا 

ةرودلا ءانثأتريثأىرخأ لئاسم  يف رظنت نأيف ةنجللا بغرت دق  - ١٠  . 

 ريرقتلا دامتعا  :٥دنبلا 

ةنجللا يعد - ١١  ةيئاهنلا اهتسلج يف،ت فوس رظنلا ىلإ ،  ايف   ةعبارلارود ريرقت ررقملا هدعي يذلا    
لاىلع ضرعيو. هدامتعاو ،ةنجل  ت يتلا ةماعلا ةسلجلا يف ، موي د قع  زومت٢نينثالا نع ةرودلا ريرقت  ،هيلوي/ 

موي ةدوقعملا ةماعلا ةسلجلا ةيا اهلامعأ   زومت١دحألا ىتح ، ةيرورض نوكت دق تاليدعت يأ عمهيلوي / 
ت دق ،ةدحتملا ممألا يف ا. هيلع ةقفاوملل كلذو  ةنجللادولومعملا ةسرامملل ًاقفوو تت نأ  موقي نأ ىلع قف   

ر،  ةنامألاهدعاسترقملا دقعت يتلا ةماعلا تاسلجلاب قلعتملا ريرقتلا نم ءزجلا دادعإب ،  نم ريخألاموي لا يف   
عامتجالا ريرقتىلإ هتفاضإ و،ةرودلا راطإ يف  ةرودلل يئاهنلا ريرقتلا ممعي سو. سيئرلل ةحونمملاةطلس لا  
 .اهماتتخا دعب

 ةرودلا ماتتخا  :٦دنبلا 

،  موي نم ٠٠/١٨ةعاسلا يف اهلامعأ ةنجللا متتخت نأ عقوت ملا نم - ١٢ زومت٢نينثالا  .٢٠١٢هيلوي / 

_____________  


