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*)ب( من جدول األعمال ادلؤقت 2البند 
 

العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن 
في  الزئبق ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف

: مسائل تقتضي االتفاقية من مؤتمر االتفاقية
  األطراف أن يبت فيها في اجتماعه األول

في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ومجلس مرفق البيئة مشروع م ذكرة تفاهم بين مؤتمر األطراف 
 العالمية

 ذكرة من األمانةم  
نكن التنبؤ من اتقاقية ميناماتا بشأن الزئبق آليًة لتوفري موارد مالية كافية يُ  02من ادلادة  4دد القررة ربُ  - 0

لدان اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة هبا وحسنة التوقيت. وهتدؼ اآللية إىل دعم األطراؼ من البلدان النامية والب
على أن تشمل اآللية الصندوؽ  02من ادلادة  5يف تنقيذ التزاماهتا دبوجب االتقاقية. وتنص القررة  يةانترال

من نقس  6بني القررة تُ االستئماين دلرفق البيئة العادلية وبرنارلاً دولياً زلدداً لدعم بناء الردرات وادلساعدة الترنية. و 
وفر ادلرفق موارد مالية جديدة ينكن التنبؤ هبا الدعم الذي سيردمو مرفق البيئة العادلية، وتنص على أن يُ ادلادة 

. كافية وحسنة التوقيت لتغطية النقرات هبدؼ دعم تنقيذ االتقاقية وفق ما يوافق عليو مؤسبر األطراؼتنكون  و 
أن  مرفق البيئة العادليةري ادلوارد فإنو يتعني على على أنو عند توف 02من ادلادة  7عالوًة على ذلك، تنص القررة و 

 01وتنص القررة  .ررتح مرارنًة بتنكاليقويأخذ يف االعتبار أحجام اخلقض ادلتوقعة دلستويات الزئبق لنشاط ما مُ 
ل شنكعلى أنو يتعني، يف االجتماع األول دلؤسبر األطراؼ، أن يتقق مؤسبر األطراؼ والنكيانات اليت تُ  02ادلادة  من

 .اآلليةىذه تشغيل اآللية على الرتتيبات الالزمة لتقعيل عملية 

                                                      
* UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/1. 



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

2 

مؤسبر األطراؼ  هاردَّميُ التوجيهات اليت سضع و مناقشة  (UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/8) الوثيرةرد يف وت   - 1
مناقشة  (UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/9)؛ يف حني ت رد يف الوثيرة 02من ادلادة  6دلرفق البيئة العادلية، وفًرا للقررة 

 ُمحدد.ػلعمل ىذه اآللية ادلالية فيما يتعلق بالربنامج الدويل ال
، ادلرفق UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4)من قرار مؤسبر ادلقوضني بشأن الرتتيبات ادلالية  1ويف القررة  - 2

ق البيئة األول( قرر ادلؤسبر أن تضع جلنة التقاوض احلنكومية الدولية مشروع مذكرة تقاىم يتقق عليها رللس مرف
من  7إىل  4العادلية ومؤسبر األطراؼ بشأن الرتتيبات الالزمة لتقعيل األحنكام ذات الصلة الواردة يف القررات من 

دورهتا اللجنة يف  طلبتوقد  .يف اجتماعو األولادلذكرة ، لنكي ينظر مؤسبر األطراؼ يف مشروع 02ادلادة 
مع أمانة مرفق البيئة العادلية، بشأن  التعاونأن تواصل شأن الزئبق ادلؤقتة التقاقية ميناماتا بإىل األمانة السادسة 

وليعتمدىا مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو ىذه لتنظر فيها اللجنة يف دورهتا السابعة تقاىم المذكرة دلثل وضع مشروع 
ار االتقاقات البيئية ، عند قيامها بذلك، أن تأخذ يف احلسبان اخلربة ادلنكتسبة يف إطوينبغي لؤلمانة ادلؤقتةاألول. 

 .لجنةذه المتعدة األطراؼ وادلناقشات اليت جرت يف الدورة السادسة ذل
منذ اجتمعت األمانة ادلؤقتة مع أمانة مرفق البيئة العادلية يف عدد من ادلناسبات وتلبيًة ذلذا الطلب،  - 3

عداد إلتقاىم و الها يف مشروع مذكرة لعناصر اليت يتعني إدراجلناقشة إلجراء مزيد من ادلالدورة السادسة للجنة 
األمانة ادلؤقتة أجرت تقاىم، الذي يرد يف مرفق ىذه ادلذكرة، الشروع مذكرة دل ىاإعدادمعرض يف و مشروع ذلا. 

مذكرات التقاىم الرائمة بني رللس مرفق البيئة العادلية ومؤسبرات األطراؼ يف سلتلف ادلزيد من استعراض ا أيضً 
أمانات تلك االتقاقات، حسب االقتضاء، دبا يف مع األمانة كما تشاورت . متعددة األطراؼاالتقاقات البيئية 

 والدروس ادلستقادة ميف االعتبار ذبارهب تذلك أمانة اتقاقية استنكهومل بشأن ادللوثات العضوية الثابتة، وأخذ
 منها.

 ى أساس مؤقت هبدؼ إحالتويو علتوافق علالتقاىم و المشروع مذكرة  يف استعراضوقد ترغب اللجنة  - 4
 .وقد يعتمده لاألو اجتماعو يف  مؤسبر األطراؼنظر فيو يإىل رللس مرفق البيئة العادلية للنظر فيو قبل أن 
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 الم رفق

مشروع م ذكرة تفاهم بين مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ومجلس مرفق البيئة 
 العالمية

( ورللس ‘‘مؤسبر األطراؼ’’ بعد بػػػػفيما وُيشار إليو الزئبق ) بشانميناماتا  مؤسبر األطراؼ يف اتقاقيةإن  
 (،‘‘اجمللس’’ بعد بػػػفيما وُيشار إليو مرفق البيئة العادلية )

اليت رُبدد آليًة لتوفري موارد مالية كافية ُينكن التنبؤ من االتقاقية،  02من ادلادة  4القررة  إىل ناإذ يُشري  
وقيت هبدؼ دعم األطراؼ من البلدان النامية والبلدان اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انترالية يف تنقيذ هبا وحسنة الت

اآللية الصندوؽ االستئماين ىذه اليت تنص على أن "تشمل  02من ادلادة  5التزاماهتا دبوجب االتقاقية، والقررة 
 ردرات وادلساعدة الترنية"؛دلرفق البيئة العادلية وبرنارلاً دولياً زلدداً لدعم بناء ال

الصندوؽ وفر يُ ’’أن اليت تنص على من االتقاقية،  02ادلادة من  6القررة  إىل أيضاً  نإذ يُشرياو 
كافية وحسنة التوقيت لتغطية تنكون  موارد مالية جديدة ينكن التنبؤ هبا و البيئة العادلية دلرفق التابع االستئماين 

بتوجيهات  ويتم تشغيل’’أن و  ‘‘عليو مؤسبر األطراؼعلى النحو الذي يُوافق  النقرات هبدؼ دعم تنقيذ االتقاقية
والذي جيب أن "يُردم توجيهات بشأن ، ‘‘خاضعًا للمساءلة أمامو الصندوؽ ينكونمن مؤسبر األطراؼ و 

"، مهاخدااالسرتاتيجيات الشاملة والسياسات العامة وأولويات الربامج وأىلية احلصول على ادلوارد ادلالية واست
تردمي قائمة إرشادية بقئات األنشطة اليت ينكن أن تتلرى الدعم من الصندوؽ توجيهات بشأن ’’فضاًل عن 

 ؛‘‘االستئماين دلرفق البيئة العادلية
الصندوؽ وفر يُ ’’ أنمن االتقاقية، اليت تنص على  02ادلادة من  6القررة  إىل وإذ يُشريان أيضاً  

للوفاء بالتنكاليف اإلضافية ادلتقق عليها للمنافع البيئية العادلية  مواردة العادلية البيئدلرفق االستئماين التابع 
على أنو عند توفري اليت تنص  02من ادلادة  7القررة ، و ‘‘والتنكاليف النكاملة ادلتقق عليها لبعض أنشطة التمنكني

يأخذ يف االعتبار أحجام ’’أن  لعادليةرفق البيئة ادل الصندوؽ االستئماين التابعفإنو يتعني على لنشاط ما ادلوارد 
 ؛‘‘ررتح مرارنًة بتنكاليقواخلقض ادلتوقعة دلستويات الزئبق لنشاط ما مُ 

عاد ىينكلتو  مرفق البيئة العادليةادلتعلق بتأسيس صك ال من 5القررة  وإذ يُشريان إىل 
ُ
بصيغتو ادلعدلة يف ادل

مرفق يروم ’’، اليت تنص على أن 1103مايو رد يف أيار/الذي عُ معية مرفق البيئة العادلية االجتماع اخلامس جل
 ؛‘‘ميناماتا بشأن الزئبق ...تشغيل اآللية ادلالية التقاقية  تتوىلات اليت النكيانكأحد  هالبيئة العادلية بدور 

وبعد أن تشاورا معًا آخذين يف االعتبار اجلوانب ذات الصلة باذلينكل التنظيمي لنكل منهما كما ىو  
 لصك األساسي إلنشاء كل منهما،مبني يف ا
 :توصال إىل التقاىم التايلقد  
 التعاريف

 ألغراض مذكرة التقاىم ىذه: - 0
مجعية مرفق البيئة العادلية كما ورد تعريقها يف صك تأسيس مرفق  ‘‘اجلمعية’’رصد بنكلمة يُ  )أ(

 و؛ىينكلتالبيئة العادلية ادلعاد 
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 ميناماتا بشأن الزئبق؛ راؼ يف اتقاقية"مؤسبر األطراؼ" مؤسبر األط ػػػػبػػرصد ويُ  )ب(
 ميناماتا بشأن الزئبق؛ اتقاقية ‘‘االتقاقية’’ ػػػبػػرصد ويُ  )ج(
كما ورد تعريقو يف صك تأسيس مرفق البيئة  مرفق البيئة العادليةرللس  ‘‘اجمللس’’ بػػػػػػرصد ويُ  )د(
 و؛ىينكلتالعادلية ادلعاد 

صك تأسيس مرفق البيئة العادلية ادلعاد  اآللية ادلنشأة دبوجب ‘‘مرفق البيئة العادلية’’ بػػػػػػرصد ويُ  (ه)
 و؛ىينكلت

 و؛ىينكلتصك تأسيس مرفق البيئة العادلية ادلعاد  ‘‘مرفق البيئة العادليةصك ’’ بػػػػػػرصد ويُ  (و)
 و ميناماتا بشأن الزئبق؛ اتقاقيةالطرؼ يف  ‘‘الطرؼ’’ بػػػػػرصد ويُ  (ز)
 .ميناماتا بشأن الزئبق اتقاقيةادلواد اليت تشملها  ‘‘الزئبق’’ بػػػػػػرصد ويُ  (ح)

 الغرض
الغرض من مذكرة التقاىم احلالية ىو وضع ترتيبات للعالقة بني مؤسبر األطراؼ واجمللس من أجل إنقاذ  - 1
 00و 01و 7و 6و 5و 4 القرراتوالواردة يف رفق البيئة العادلية ادلتعلرة بالصندوؽ االستئماين التابع دلحنكام األ

 .من صك مرفق البيئة العادلية 16و 15و 5والقررات  ،من االتقاقية 02من ادلادة 
 من مؤتمر األطراف م قدمةالتوجيهات ال
. 02من ادلادة  6طبًرا للقررة  بالتوجيهات ادلناسبة مؤسبر األطراؼ تزويد مرفق البيئة العادلية يتوىل - 2

ها االسرتاتيجيات الشاملة، والسياسات العامة، وأولويات وسوؼ تتناول ىذه التوجيهات مجلة أمور من بين
تردمي قائمة إرشادية بقئات األنشطة اليت ينكن ، فضاًل عن استخدامهاوأىلية احلصول على ادلوارد ادلالية و الربامج 

 موعد يستعرض مؤسبر األطراؼ ىذه التوجيهات يف .أن تتلرى الدعم من الصندوؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية
 ،02من ادلادة  00ا للقررة وفرً وذلك اجتماعو الثالث، وبعد ذلك على أساس منتظم، وقت انعراد يتجاوز  ال
يف وقت الحق،  ،مؤسبر األطراؼ. ويتقق تنريحهاأو  استنكماذلاررر يُ أن االستعراض  اعلى أساس ىذ جيوز لوو 

 .كإضافة إىل مذكرة التقاىم احلاليةقد تنكون ضرورية  مع مرفق البيئة العادلية على أي ترتيبات إضافية 
 من مؤتمر األطراف الم قدمةالتوافق مع التوجيهات 

ينكقل اجمللس فعالية تشغيل مرفق البيئة العادلية، بوصقو مصدر سبويل لؤلنشطة ادلرامة ألغراض االتقاقية  - 3
 .دبا يتوافق مع التوجيهات ادلردمة إليو من مؤسبر األطراؼ

جيوز للمجلس أن يثري مع مؤسبر األطراؼ أي مسألة ناشئة عن التوجيهات اليت يعتمدىا مؤسبر  - 4
وعلى وجو التحديد، جيوز للمجلس إذا قدم مؤسبر األطراؼ توجيهات إىل مرفق البيئة العادلية عرب  األطراؼ.

دمة على ضوء أي اجتماعو األول، أن يتشاور مع مؤسبر األطراؼ يف استنكمال وتوضيح التوجيهات ادلر
 .ت رد إليوتوجيهات إضافية أو جديدة 

ينبغي أن يتم االتقاؽ على قرارات التمويل ادلتعلرة دبشاريع وأنشطة معينة فيما بني الطرؼ ادلعين من  - 5
ة الشامل السرتاتيجياتلوفرًا  ‘‘GEF’’البيئة العادلية ومرفق  يةالبلدان النامية أو طرؼ ير اقتصاده دبرحلة انترال

 .اليت يضعها مؤسبر األطراؼحلصول على ادلوارد ادلالية واستخدامها ا الربامج وأىليةأولويات العامة و السياسات و 
االتقاقية أن اجمللس عن إقرار برامج عمل ادلرفق. وإذا رأى طرؼ ما يف  رللس مرفق البيئة العادلية مسؤوالً ينكون و 
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ردمة من مؤسبر األطراؼ ع بشأن مشروع معني دبا ال يتوافق م ازبذ قراراً 
ُ
وإذا ما  ،يف سياؽ االتقاقيةالتوجيهات ادل

إيضاحات ادلؤسبر طلب جيب أن يقرر مؤسبر األطراؼ، بعد تدارس األمر، أن شنكوى الطرؼ ادلعين ذلا ما يربرىا، 
ليو من مرفق البيئة رد إحيلل ادلالحظات ادلردمة إليو من الطرؼ ادلعين وكذلك الرد الذي ي  و من مرفق البيئة العادلية 

الذي ازبذه رللس مرفق البيئة العادلية ويف حالة ما إذا ارتأى مؤسبر األطراؼ أن الررار ادلتعلق بادلشروع . العادلية
للحصول على ادلوارد معايري األىلية و وأولويات الربنامج العامة سياسات الشاملة والسرتاتيجيات االيتمشى مع  ال

تنقيذ ح و ا قرت امرفق البيئة العادلية  إىليطلب  جيوز لو أنمؤسبر األطراؼ، فإنو  وضعها اليتادلالية واستخدامها 
 ادلشروع قيد البحث.ب دلعاجلة ادلشاغل ادلتعلرةاإلجراءات ادلناسبة 

 التقاريروتقديم إعداد 
رية إىل مؤسبر ويروم اجمللس، بغية استيقاء شروط ادلساءلة أمام مؤسبر األطراؼ، بإعداد وتردمي ترارير دو  - 6

 .مؤسبر األطراؼ اترمسية الجتماع ائقرير اجمللس وثانكون ترتو  .األطراؼ يف كل اجتماع دوري دلؤسبر األطراؼ
اتساؽ تلك األنشطة مع  أنشطتو ادلتعلرة باالتقاقية ومدىمعلومات عن اجمللس وتتضمن ترارير  - 7

 ،رسل إىل مرفق البيئة العادليةؤسبر األطراؼ أُ خر دلآأي قرار عن التوجيهات ادلردمة من مؤسبر األطراؼ، وكذلك 
 .من االتقاقية 02دبوجب ادلادة 

 :وتتضمن الترارير، على وجو التحديد، ادلعلومات التالية - 8
معلومات عن النكيقية اليت استجاب هبا مرفق البيئة العادلية للتوجيهات ادلردمة من مؤسبر  )أ( 

ضاء، قيامو بإدراجها يف االسرتاتيجيات والسياسات التشغيلية دلرفق البيئة األطراؼ، دبا يف ذلك، حبسب االقت
 العادلية؛

خالل القرتة اليت يغطيها وادلشاريع اليت جيري تنقيذىا ذبميع ادلشاريع اليت وافق عليها اجمللس  )ب( 
ىذه لنكل مشروع من خصصة موارد مرفق البيئة العادلية وادلوارد األخرى ادل بيان، مع ما يتعلق بالزئبقالتررير في

 كل مشروع؛  تنقيذادلشاريع وحالة 
متعددة ادلشاريع دبا يف ذلك ، الزئبقب فيما يتعلقوضع قائمة بادلشاريع ادلعتمدة من اجمللس  )ج( 

مجلة مع إشارة إىل االىتمامات اليت ُيوذلا مرفق البيئة العادلية خارج إطار اآللية ادلالية لالتقاقية ادلتعلرة بالزئبق، 
 و ادلوارد ادلالية ادلخصصة ذلذه ادلشاريع؛

توضيح جيب وافق عليو اجمللس، مل يُ ماأي مررتح دبشروع يف برنامج عمل إدراج ويف حالة  )د( 
 أسباب عدم ادلوافرة عليو.

شاريع عن أنشطة مرفق البيئة العادلية ادلتعلرة بالرصد والترييم فيما يتعلق بادلترارير ردم اجمللس أيضًا يُ  - 01
 .ادلواد النكيميائية والنقايات ادلتعلرة بالزئبقاالىتمام بالداخلة يف رلال تركيز 

 02من ادلادة  4ردم اجمللس أيضًا معلومات عن مسائل أخرى تتعلق بتصريف ادلهام يف إطار القررة يُ  - 00
وإذا واجو اجمللس سبر األطراؼ. وفرًا دلا قد يطلبو مؤ فيما يتعلق بالصندوؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية، 

صعوبات يف االستجابة ألي من ىذه الطلبات، يروم بتوضيح شواغلو ىذه إىل مؤسبر األطراؼ ويروم مؤسبر 
 األطراؼ واجمللس بالبحث عن حل يتقق عليو الطرفان.
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دمة إليو من مؤسبر ن اجمللس يف ترريره إىل مؤسبر األطراؼ أي آراء تتنكون لديو عن التوجيهات ادلرم  ض  يُ  - 01
 .األطراؼ

 .من اجمللس جيوز دلؤسبر األطراؼ أن يثري مع اجمللس أي موضوع ينشأ عن الترارير الواردة إليو - 02
 الرصد والتقييم

يف موعد من االتقاقية،  02من ادلادة  00يروم مؤسبر األطراؼ، وفرًا دلا ىو منصوص عليو يف القررة  - 03
مستوى التمويل، والتوجيهات باستعراض  بصقة منتظمة،الثالث ومن بعد ذلك  واجتماعوقت انعراد أقصاه 

ادلالية تشغيل اآللية مهمة إليهما  وكلأحد النكيانني ادل وصقوادلردمة من مؤسبر األطراؼ إىل مرفق البيئة العادلية ب
تصدي لالحتياجات ادلتغرية قدرتو على الو  أداء مرفق البيئة العادليةفعالية مدى ، و ادلادة ىذهادلنشأة يف إطار 

، بناًء على ىذه مؤسبر األطراؼ. ويتخذ يةاليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انترالوالبلدان لبلدان النامية لؤلطراؼ من ا
 االستعراضات، االجراءات ادلناسبة لتحسني فعالية ىذه اآللية.

عادلية بوصقو أحد النكيانني ادلوكل أداء مرفق البيئة المؤسبر األطراؼ بالتحضري الستعراض  قيام عند - 04
حبسب االقتضاء، ترارير و يأخذ ادلؤسبر بعني االعتبار، االتقاقية،  ادلالية ادلنشأة يف إطارإليهما مهمة تشغيل اآللية 

 التابع دلرفق البيئة يم ادلسترلالترييتشاور منكتب و  .رفقادلالتابع دلرفق البيئة العادلية وآراء  يم ادلسترلالتريمنكتب 
 أنشطة مرفق البيئة العادلية ادلتعلرة بالزئبق.، حبسب االقتضاء، مع أمانة االتقاقية عند إعداد ترييمات العادلية

اليت  ذات الصلةيروم مؤسبر األطراؼ، بناء على االستعراضات ادلذكورة أعاله، بإبالغ اجمللس بادلرررات  - 05
يف مساعدة  مرفق البيئة العادليةفعالية أداء و لك لتحسني يتخذىا مؤسبر األطراؼ نتيجة ذلذه االستعراضات، وذ

 .يف تنقيذ االتقاقية يةاليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انترال والبلدانالبلدان النامية األطراؼ من 
 التعاون بين األمانتين

تتشاوران بانتظام، والتعاون فيما بينهما و  تواصلتعمل أمانة االتقاقية وأمانة مرفق البيئة العادلية على ال - 06
اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة  والبلدانالبلدان النامية األطراؼ من يف مساعدة  مرفق البيئة العادليةلتسهيل فعالية 

 .االتقاقيةالتزاماهتا دبوجب يف تنقيذ  يةانترال
ية، إىل التعليق على دعى أمانة االتقاقية على وجو التحديد، ووفرًا لدورة مشروعات مرفق البيئة العادلوتُ  - 07

قيد النظر إلدراجها يف برنامج العمل ادلررتح، وخباصة فيما يتعلق باتساؽ لزئبق مررتحات ادلشاريع ادلتصلة با
 .مررتحات ادلشاريع مع التوجيهات ادلردمة من مؤسبر األطراؼ

الوثائق ادلتصلة باالتقاقية تتشاور أمانتا االتقاقية ومرفق البيئة العادلية مع بعضهما بشأن مشاريع نصوص  - 08
واألخذ يف االعتبار كل التعليرات  ،وادلتصلة دبرفق البيئة العادلية وذلك قبل إصدار النصوص النهائية لتلك الوثائق

 عند وضع الصيغة النهائية للوثائق ذات الصلة.
ادلردمة عن أنشطة ادلشاريع،  الوثائق الرمسية دلرفق البيئة العادلية، دبا يف ذلك ادلعلوماتلالطالع  تاحتُ  - 11

 .على شبنكة الويب كل منهما  على موقعوكذلك الوثائق الرمسية لالتقاقية 
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 التمثيل المتبادل
وىيئاتو القرعية  شلثلو مرفق البيئة العادلية حلضور اجتماعات مؤسبر األطراؼ ،على أساس متبادل ،دعىيُ  - 10

وغريىا من االجتماعات جتماعات اجمللس واجلمعية العمومية، دعى شلثلو االتقاقية حلضور اكما يُ ذات الصلة،  
 ذات الصلة، حبسب االقتضاء.

 التعديالت
 جيوز تعديل مذكرة التقاىم احلالية يف أي وقت دبوجب اتقاؽ كتايب بني مؤسبر األطراؼ واجمللس. - 11

 التفسير
كلما كان ذلك مالئماً، إىل مؤسبر   ،ادلوضوع حُيالإذا ثارت خالفات حول تقسري مذكرة التقاىم ىذه،  - 12

يبذل مؤسبر األطراؼ واجمللس قصارى جهودمها للتوصل إىل حل . و األطراؼ ورللس مرفق البيئة العادلية للنظر فيو
 .مربول لدى الطرفني

 بدء النفاذ
 .وافق عليها مؤسبر األطراؼ واجمللسيبدأ نقاذ مذكرة التقاىم ىذه عندما يُ  - 13

 االنسحاب
وز ألي من مؤسبر األطراؼ أو اجمللس إاهاء مذكرة التقاىم ىذه يف أي وقت دبوجب إخطار كتايب جي - 14

اليت ُشرع يف ويسري االنسحاب بعد ستة أشهر من اإلشعار بو وال يؤثر على شرعية أو مدة األنشطة  لآلخر.
 .قبل مثل ىذا اإلاهاء للمذكرةتنقيذىا 

____________ 


