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 دادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلانأشب ًانوناق مزلم  يملاعكص 

  ةيناثلا ةرودلا
 ، نوناك٢٨ - ٢٤نابايلا ،ابيش يناثلا    ٢٠١١رياني / 

  *تقؤملا لامعألا لودج نم ٣دنبلا 
 قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ

قارتحا نع ةمجانلا قبئزلا تاثاعبن ا ضيفختتايلمعل لثمألا مادختسالا ن أشب تاهيجوت
 ةيئابرهكلا ةقاطلا ديلوت تاطحم يف يرجحلا محفلا
ةنامألانم ةركذم   
ىدل قبئزلا نأشب ةيملاعلا ةكارشلل عباتلا يرجحلا محفلا قارتحاب ينعملا ةكارشلا لاجم عضو   - ١

رثكألا تارايخلا ديدحت يف ا   ناعتسي ةادأك اهمادختسا نكمي ةيهيجوت ةقيثو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
ةيئابرهكلا ةقاطلا ديلوت تآشنم نمق بئزلا تاثاعبنا ضيفختب ةلصتملا ةيرطقلا تاجايتحالا ةيبلتل ةمءالم  
 .يرجحلا محفلاب لمعت يتلا

ةقاطلا ديلوت تاطحم نم قبئزلا تاثاعبنا ضيفختب ةليفكلا تاسرامملا ةقيثولا هذه صخلتو   - ٢
ضيفختل ىلثم ج   ةغايصل ةمزاللا تامولعملا ىلع زكرتو ،يرجحلا محفلاب لمعت يتلا ةيئابرهكلا

 .ةمخضلا ثاعبنالا رداصم تاذ نادلبلا يف قبئزلا تاثاعبنا

ا مك ةقيثولا تخسنتسا دقو. ةيهيجوتلا ةقيثولل يذيفنت زجوم ىلع ةقيثولا قفرم يوتحيو  - ٣
تحت ،طقف ةيزيلكنإلا ةغللاب ،ةلماك ةقيثولا ىلع عالطإلا نكميو . يمسر ريرحتل اهعاضخإ نود ،تدرو
تلاذخأت نأ يف ةنجللا بغرت دقو.  UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/INF/5 زمرلا ةقيثولا يف ةدراولا تاهيجو  
  .وجلا يف قبئزلا تاثاعبنا ضيفختل اهتشقانم نابإ اميسال ،رابتعالا نيعب

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/1.  
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 قفرملا
 تايلمعلل لثمألا مادختسالاب ةقلعتملا ةيهيجوتلا ةقيثولا
 يذيفنت زجوم

ملا تاسرامملا نعًازجوم تايلمعلل لثمألا مادختسالاب ةقلعتملا ةيهيجوتلا ةقيثولا مدقت  - ١ يف ةعبت  
تلكشو  .يرجحلا محفلا قرح نم ةيئابرهكلا ةقاطلا ديلوت تاطحم نم قبئزلا تاثاعبنا ضيفخت
برقي ام ةيعانصلا لجارملاو ةقاطلا ديلوت تاطحم يف يرجحلا محفلا قارتحا نع ةمجانلا قبئزلا تاثاعبنا  

ماعل ملاعلا يف ةيعانطصالا قبئزلا تاثاعبنا نم ةئاملا يف ٢٦نم  ضفخت نأ يلاتلاب مهملا نمو  .٢٠٠٥ 
 .عاطقلا اذه نم قبئزلا تاثاعبنا ةيمك

وهو ،قبئزلا تاثاعبنا نم دحلا يف ةعبتملا جهنلا ديدحت ىلع دعاست ةادأ ةيهيجوتلا ةقيثولا دعتو   - ٢
 ًاضيأ يهو .ىرخألا تاثولملا تاثاعبنا ضيفخت نع ةمجان ةكرتشم ةعفنم ةديدع تالاح يف لكشي رمأ

رايتخا ءارجإ ةيهيجوتلا ةقيثولا حيتتو  .يرجحلا محفلا قرحبةقاطلا ديلوت تا طحمىدارفل مدختست  ةادأ 
قبئزلا نم دحلا ىلإ فد  ةقاطلا ديلوتل ةددحم ةطحم نم ثعبنملا ةيجيتارتسال يلوأ. 

ىلإ ةيمارلا ريبادتلا قبئزلا تاثاعبنا ضيفخت ىلع ةرداقلا تايجولونكتلاو تاسرامملا لمشتو   - ٣
محفلا طلخ اهلاثمو (قارتحالا لبق ام ةلحرم يف مكحتلا ريبادتو ،ةقاطلا م ادختسا ةءافك نيسحت
ىرخألا ءاوهلا تاثولم نم دحلا تايجولونكتل  لثمألا مادختسالاو )هفيظنتو يرجحلا ثيحب ) ةيدرفلا(، 

 نم دحلا تايجولونكتو قبئزلاتاثاعبنا نم دحلا تايجولونكتو ،قبئزلا نم نكمم ردق ربكأ ةلازإ ىنستي 
 :يلي اميف دحلا تايجيتارتسا درتو .ةددعتملا تاثولملا

مدختست يهو ةلماشلا ةمظنألا نم ددع يف اهتيلاعف طشنملا نوبركلاب نقحلا ايجولونكت تتبث أ •
يف مكحتلل زاهج عم طشنملا نوبركلاب نقحلا مادختسا نم دب الو  .ةيراجت ايجولونكتك نآلا
يشامقلا حوأ يتاتسورتكلإلا بسرملا هلاثمو ،ةقيقدلا تاميسجلا  شرملا ةبسن تلجس دقو  . 

ةئاملا يف٩٠ىلع ديزت قبئزلا تاثاعبنا يف ضافخنا  هتجلاعمب هطيشنت مت يذلا نوبركلا حيتيو .  
نوبركلاب ةنراقم قبئزلا نم ةيمكلا سفن ةلازإل نوبركلا نقح تالدعم نم ليلقتلا ًايئايميك  
 .جلاعملا ريغ طشنملا

ضيفخت يف مهاست نأ ميدق لجرمل ةفلتخملا ليغشتلا تالاجم ىلع ةلخدملا تانيسحتلل نكمي •  
ةئاملا يف٧ىلإ لصت ةبسنب قبئزلا تاثاعبنا  تآشنملا نم ديدعلا ىلع تارييغت لاخدإ نكميو .  

و ،اهجاتنإو ا  نمحلاءافك نيسحتل ةيلاحلا  قبئزلا تاثاعبناد هسفن تقولا يف  ليزي دقو  . 
دوجو ىلإ تانايبلا ريشتو ؛ ًايطسو قبئزلا نم ةئاملا يف ٣٠يرجحلا محفلل يديلقتلا فيظنتلا 

يرجحلا محفلا ردصم ىلع فقوتتقبئزلا ةلازإ تالدعم نم قاطنلا ةعساو ةعومجم ام  إ. 
قبئزلا تاثاعبناضفختنأ اهنكميف يرجحلا محفلل ةيئايم يكلا ةجلاعملا ىلإ لصت دق ةبسنب    ٧٠ 

لالخ نمو .ةئاملا يف نكمي هطلخو يرجحلا محفلا ءاقتنا ةيلمع  ةبسنب قبئزلا تاثاعبنا ضيفخت،   
ئاملا يف٨٠براقت  نيجولاهلا تافاضإ مادختسا نأ امكة  نم ضفخي دق ،موربلا ةصاخبو تا،   ،

ةئاملا يف٨٠ىلع ديزت ةبسنب قبئزلا تاثاعبنا   . 
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مدختست يتلا مظنلا وأ ةيتاتسورتكلإلا تابسرملل ةيليغشتلا ةءافكلا نيسحت نإف كلذك •  
ًابيرقت ةئاملا يف٣٠ةبسنب قبئ زلل اهطاقتلا ةردق نم ديزي دق ةيشامقلا تاحشرملا لصت ةبسنب  و 
ًابيرقت ةئاملا يف٨٠ ىلإ يلاوتلا ىلع  ةئاملا يف ٩٠يلاوح ىلإ قبئزلا ةلازإ ةبسن لصت نأ نكميو  .   

لازتخالا ةيلم ع ديزت دقو .بطرلا نخادملا زاغ نم تيربكلا ديسكوأ يناث ةلازإ مظن يف
تملا قبئزلا تايمك نم يئاقتنالايزيفحتلا يلاتلاب نسحتو ،ةئاملا يف ٨٥نم برقي ام ىلإ دسك أ   
يناثةلازإ ايجولونكت مادختساب هطاقتلا نم نخادملا تازاغ نم تيربكلا ديسكوأ   . 

يح نم ةزيم اهيف رفوتتف ةددعتم تاثولم نم •   دحلا تايجولونكت امأ ا أ يف لثمتت ةفلكتلا ث
تايجولونكتلا هذه نأ ديب  .قبئزلا اهيف امب ،دحاو نآ يف تاثولم ةدع نم دحلل ًاماظن رفوت
ءارجإمومعلا ىلع يعدتست ديزم  مادختسالل ةزهاج حبصت نأ لبق ةيلمعلا براجتلا نم    
 .يراجتلا

لكش يف قبئزلا نم دحلا ةيجيتارتسا ءاقتنال ةمدختسملا ةيجهنملا ةيهيجوتلا ةقيثولا يف درتو  - ٤  
نم دحلل ىلثملا ةيجيتارتسالل يلوأ رايتخا ءارجإ يف اهمدختسم دعاست ةادأ يهو . ‘‘رارق ةرجش’’

ديساكأو تيربكلا ديساكأ (ىرخألا تاثولملا نم دحلا تادعم ةليكشتل ليلحت ءارجإ لالخ نم قبئزلا 
اهليغشت ةيفيكو)ةقيقدلا تاميسجلاو نيجورتينلا مدختسملل ن كمي ،ليلحتلا اذه جئاتن ىل إًادانتساو .، 
نكميو  .هدحو قبئزلاب ةصاخلا تايجولونكتلا كلذ يف امب ،قبئزلا نم دحلا ايجولونكتل يلوأ رايتخا ءارجإ
يف ذخأت ال رارقلا ةرجش نأ ديب  .ةدقعملا ؤبنتلا جذامن نم دحاو مادختساب يئاهنلا رايتخالا نم ققحتلا
رملا ىلع ،كلذ ىلإةفاضإلابو .هالعأ اهيلإ راشملا دحلا لئاسو ىوس رابتعالا لاغتشا ةيفيك يف رظني نأ ء  
ةرقفلا نم ةيناثلا ةطقنلا يف دراولل ًاقفو ،قارتحالا لبق ام ةلحرم يف ةذختملا ريبادتلاو ةأشنملا هالعأ٣   .  
حلا مظن تافلخم عم لماعتلا يفةيانعلا يخوت نم دب الو  - ٥  ًايعس قبئزلا تاثاعبنا يفد يفختلل  ف  
ًاطبترم ىقبي نخادملا زاغ نم تيربكلا ديسكوأيناث ةلازإةيلمع يف طقتلملا قب ئزلاف .ةئيبلا ىلع راثآلا نم   
ةيلمع نع ةمجانلا ةبطرلا ةأمحلل حيشرتلا تارابتخا ضعب تنيب دقو  .سبجلاو رياطتملا دامرلا تاميسجب

كلت نع ةمجانلا ةتبثملا ةبطرلا ةأ محلا ىلع تارابتخالاو نخادملا زاغ نم تيربكلا ديسكوأيناث ةلازإ 
 .قبئزلا نم ةدئاز تاحوشر دوجو ةيلمعلا

فيلاكتل ةماعلا تاهاجتالا ةيهيجوتلا ةقيثولا ضرعتو  - ٦ تاطحم نم قبئزلا تاثاعبنا نم دحلا  
فلكتل ديجمهف كانهو .يرجحلا محفلاب لمعت يتلا ةقاطلا ديلوت ماقرأللو ،طشنملا نوبركلا نقح ة   
ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةيراجلا تايلمعلا نمةاقتسملا ةيلعفلا عافتنالا ةفلكت مييقت بعصيو  . 

 ، هتيعونو يرجحلا محفلا ردصم اهنيب نم ةديدع لماوع ىلع فقوتت ا  أ ذإ ،قبئزلا نم دحلل كرتشملا
دلا تاميسجلا يف مكحتلل ةمئاقلالئاسولل مزاللا ديدجتلا ىوتسمو عقومب صاخلا ليغشتلا ماظن وأ ،ةقيق   
يناثةلازإ تايلمع نخادملا زاغ نم تيربكلا ديسكوأ  الإ ةيهيجوتلا ةقيثولا يوتحت ال ،بابسألا هذهلو  . 
ةفلكتلا تاهاجتال تارشؤم درجم ا .ةيبسن فيلاكت ىلع  امكأ ىلع اهيلإ رظنلا بجيو ىلع بجي ،   
الا يفًايلحم ةدئاسلا ةيداصتقالا فورظلا ذخؤت نأ ماودلا تاثاعبنا نم دحلل امةليسو ر ايتخا دنع رابتع   
  .قبئزلا

__________  


