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 دادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلانأشب ًانوناق مزلم  يملاعكص 

  ةيناثلا ةرودلا
 ، نوناك ٢٨ - ٢٤نابايلا ،ابيش   ٢٠١١رياني /يناثلا 

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

قبئزلاب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ةيناثلا ةرودلا تاير  روصت ةركذم 

 سيئرلا نم ةركذم

١ -   تمق تددحو ،بتكملا عم رواشتلاب هذه روصتلا ةركذم دادعإب خلا اهلالخ نم  طط  
يملاع كص دادعإب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل اهدقعت يتلا ةيناثلا ةرودلل ةماعلا تاعلطتلاو 

قبئزلا نأشبًانوناق امزلم نم مهريغو فارطألا دعاسي ًالماع ةركذملا هذه نوكت نأ يف لمآو .   
ةرودلا هذهل م   .اريضحت يف نيكراشملا

هينوي /ناريزح رهش يف ملوهكتساب تدقع يتلا ىلوألا انترود نابإ ،ةصرفلا انل تحيتأ دقل  - ٢
إلا تاعوم٢٠١٠  او فارطألا نم ددع رظن تاهجو ىلإ عامتسالل فلتخم نأشب ةفاك ةيميلق ، 

قبئزلا عم لماعتلل مئالمو لماش ج  يأ اهيطغي نأ ضرتفملا ةينفلا تالا نأ ةنامألا ىلإ انبلطو  .ا
 ةمداقلا انترودلالخاهيف رظنلا انل ىنستي يك جهنلا اذهل ةنوكملا ر صانعلا نمضتت ةقيثو عورشم دعت  . 
صاخلا يلبقتسملا كصلا يف اهجاردإ لمتحملا رصانعلا ميدقت يف ةمهاسملل ىرخأ ةصرف تحيتأ و

، لودلا قطانم عيمج نم ةموكح ٣١نم تامهاسم تقلت دق ةنامألا نأ ىلإ ريشأ نأ يندعسيو  قبئزلاب  
ممألا جمانرب ل يكبشلا عقوملا ىلع تامهاسملا هذه ىلع عالطالا نكميو .ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا
رشم دادعإل تمدختسا دق اةئيبلل ةدحتملا  أ ىلإ راشيو ة قيثولا قفرم يف ةدراولا رصانعلا عو، 

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/1.  
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UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/3.  ، ىلوألا ةرودلا لالخ تيرجأ يتلا تاشقانملا ىلإ دنتست ةقيثولا نأ امبو
ًاساسأ اهربتعن نأ لمآ يننإف ،تاموكحلا اهتمدق يتلا تامهاسملا رابتعالايف ذخأتو يتلا تاشقانملل    
 .ةنجلل ةيناثلا ةرودلا لالخ اهيرجنس

ًاددع نأ ىلإ ريشأ نأًاضيأ ينرسيو  - ٣ يف اهنم ةمهاسمك ةيفاضإ تامولعم تمدق تاموكحلا نم    
ةيناثلا ةرودلل ةدعملا قئاثولا نم ةريبكلا ةعوم ىلإ انبلط يتلا قاروألا نم اهريغو قئاثولا كلت يتأتو  .ا

ةصرفلا انل حاتت نأ يف لمألا ينودحيو ،انتاشقانم ا رينتستل ةحاتملا دراوملا ىنغ نم ديزتل اهدادعإ ةنامألا  
ءارجإ نم نكمتن نلف ،انتاشقانمل صصخملا تقولا قيضل ًارظنو .داوم نم هيوتحت ام ىلع عالطإلل  
موي دقعتس يتلا ةينقتلا ةطاحإلا ةسلج نأ ديب  ،ةماعلا ةسلجلا يف داوملا هذه نأشب ةضيفتسم تاشقانم
يناثلا نوناك٢٣ ،دحألا ءاضعأ نوكيسو ،تاشقانملا ضعب ءارجإل ةصرفلا رفوت فوس ،٢٠١١رياني /   
اميف قئاثولاب رينتسنس كلذ ىلع ةوالعو  .عوبسألا لالخ تاشقانملا نم ديزملا ءارجإل ةبهأ ىلع ةنامألا

ىضتقمللًاقفو اهنم ةمزاللا تامولعملا ءاقتسا اننكميو ،عوبسألا رادم ىلع تاشقانم نم روديس  . 

درو ةقيثو يهو ،قبئزلا ثاعبنا رداصم عاونأ فلتخمل ةسارد نمضتت ةقيثو ىلإ ةراش إلا ردجتو  - ٤
ررقملا نم ٢٩ةرقفلا يف اهبلط  ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم نع رداصلا٢٥/٥  ةئيبلل  حرتقأ ينإو  . 

 .ةرودلا هذه نم ركبم تقو يف اهيف رظنن يكل تامولعم نم هنمضتت امو ةساردلا هذه جئاتن مدقت نأ
نإف ،تاثاعبنالا ةلاح نع ةينآ ةحمل ميدقتل ىعست ةسارد يأ نيسحتل ةيناكمإ دوجو نم مغرلا ىلعو 

ةساردلا ليصافتل ةضيفتسملا ةينقتلا تاشقانملا بنجتن نأ انيلع وحت نأ ا  أش نم يتلا نع انراظنأ ل  
دعبو ،كلذ نمًالدبو .دوشنملا فدهلا نم ءاهتنالا   ىلع زيكرتلا نم نكمتن نأ لمآ ،ةساردلا  ضرع 

ةشقانم يف نيبغارل ل لوقأو .قبئزلاب صاخلا كصلا يف هجاردإ مزاللا تاثاعبنالاب قلعتملا صنلا ةغايص
ةطاحإلا ةسلج لالخ ةحناس نوكتس ةشقانملا هذه ءارجإ ةصر ف نأ دقتعأ يننأ ليصفتلا نم ديزمب ةساردلا

قيرفل عامتجا راطإ يف امبر وأ ،ةرودلا شماه ىلع عوبسألا لالخو ،دحألا موي دقعتس يتلا ةينقتلا 
 .لاصتا

، ُلقتنأو  - ٥ ةيناثلا انترود هيف أدبنس يذلا تقولا يف هنأ مكركذأ نأ دوأو لمعلا رهوج ىلإ نآلا  
انل صصخملا تقولا سمانفرص دق نوكنس  ىلإ لصوتللليوط تقو ىلإ جاتحنس اننأ ملعن نحن و .خ  

، نأو ،قبئزلاب قلعتملا كصلا نأشب ًاليصفت رثكأ تاشقانم يرجن نأ ةرودلا هذه يف انيلع نكل قافتا  
يف تراد يتلا ةم ن  ، ةديفملا تاشقانملا كلت ىلإ ريشأ ذإينإ و .ملوهكتسايقلا تالوادملا ىلإ كلذ يف دنتس
اننأ دقتعأو . ابيش يف انعامتجا لالخ كصلا صن ةشقانم ىلإ عيرس وحن ىلع لاقتنالا نم نكمتن نأ لمآ
نم رمألا اذ مب ةلماك ةيارد ىلع نآلا  ءالدإلا بنجت ىلع فارطألا عيمج يلاتلاب عجشأو ،لئاسم لصتي ا

مل ةعرسب لاقتنالا انل ىنستي يك ،ماع عباط تاذ ةل  فوسو  .انلمع رهوج ةجلاعوطم ةيحاتتفا تانايبب
ةيحاتتفا تاظحالم يأل صصخملا تقولا ىلع ةمراصًادويق ضرفأ  .  
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٦ -  ، جهنل ةنوكملا رصانعلا عورشم ىلإ انتاشقانم يف دنتسن نأ حرتقأ ينإف  هالعأ ترشأ امكو
تسن نأ كلذك حرتقأو .هيف رظننل ةنامألا هتدعأ يذلا قبئزلا عوضوم ةجلاعمل مئالمو لماش  ةينب مدخ

، كصلا اهلمشيس يتلا عيضاوملا نم عوضوم لك ةجلاعم نم اننكميس امم  انتاشقانمل راطإك ةقرولا كلت
 .مّظنم وحن ىلع

٧ -   ، ةماعلا ةسلجلا لالخ اهجاردإ لمتحملا رصانعلل لماك لوأ ضارعتسا ءارج ىلع مزاع يننإو
نمرصانعلا عورشم يف رظنلا دنع انل دب الو .مهرظن تاهجو نع بارعإلا عيمجلل ىنستي يك نأ    
ًايملاع مزلم كص ىلإ جاتحت ةيملاع ةلكشم قبئزلا نأ ىلعًاعيمج انقفتا دق اننأب مّلسن اهتجلاعمل  ىلجتيو  . 

تابيترت نمضتيو ،هيلإ وبصن يذلا يتاسايسلا فدهلا حوضوب ددحي كص عضو يف انمامأ لثاملا يدحتلا 
يف ذخأن نأ نم دب ال ،يدحتلا اذه ةهجاومل ا نيعس يفو .فدهلا كلذ قيقحتل لجألا ةليوطو ةيلاقتنا
رفون نأ انيلعو ،قبئزلاب قلعتملا كصلا يف ًافارطأ نوكتس يتلا نادلبلا عاضوأو تاردق فالتخا رابتعالا  
نكميو . اهعاضوأل ةمءالم رثكألا ذيفنتلا ريبادت مادختسا نم نادلبلا نكمتت يك ةنورملا نم مزاللا ردقلا

نمزلا رورم عمًايجيردت قبئزلا مادختسا نع لوحتلا فارطألل حيتت تاءافعإ يفةنورملا كلت ىلجتت نأ   . 

 ًاددع لاطت يتلا وأ ،ةماعلا ةسلجلا يف اهتشقانم بعصي يتلا تالاجملل انديدحت ضرعم يفو  - ٨
يذلا فارطألا نمًاليلق ءاشنإ ديفملا نم نوكي دق ،ان   أشب مهرظن تاهجو نيابتت ةريغص تاعومجم   
لالخ ةنجللا اهيف رظنتل تاشقانملا كلت جئاتن مدقتس عبطلابو  .ليصفتلاب لئاسملا كلت ةشقانمب علطضت
ألا كلت ءاطعإًاضيأحرتقأ نأ دوأو  .ةماعلا ةسلجلا ىلع اهلمع نمز ديدحتو ،قاطنلا ةقيض ةيالو ةقرف   

رابتعالا يف ةذخآ ،ةماعلا ةسلجلا لالخ ىرخألا لئاسملل اهتجلاعم يف مدقتلا ةلصاوم ةنجلل حيتي وحن 
يتلا تابوعصل ا ًاضيأ كردأينإو  .ةريغصلا ةقرفألا كلت يف ةرئادلا تاشقانملا اهنع ضخمتت يتلا جئاتنلا

نم    يتلا ةقرفألا دد عدحأس يننإف يلاتلابو ،ةدحاو ةشقانم نم رثكأ ةيطغت يف دوفولا نم ديدعلا اهيقالت
 .هسفن تقولا يف عمتجتس

يتلا لئاسملا يهو ،ةريغصلا ةقرفألا ىلإ اهتلاحإ نكمي يتلا لئاسملا نم ىرخأ ةعومجم ةمثو   - ٩
قافتا ىلإ ا  سوملمأشب انلصوت امع ر    بعي هنأ نم ققحتلل ا  صاخلا صنلا ضارعتسا بجي يتلاو  ،

ةز هاج نوكت دق يتلا رصانعلا تاعومجم نيب نمو .ةينوناقلا ةيحانلا نمةميلس ةروصب هانمزتع ا
لالخ ا أشب رظنلا تاهجو يف تافالتخا يأةيوست ىلإ لصوتلا دعب ،ركبم تقو يف ضارعتسالل  

 ، ىلإ ةيحاتتفالا ةسلجلا   ريشأ ت يتلا ةعوم قيرف ءاشنإ حرتقأ ينإف يلاتلابو  .‘‘ةيئاهنلا دونبلا’’مساب فرع ا
ةرودلا داقعنا ءانثأ ةمهملا هذ  صن عورشم حيضوت ىلع هلمع يف قيرفلا زكري فوسو .علطضي ينوناق  

نأ عقوتملا نمو .ةنجللا اهيلع تقفتا يتلا ةيتاسايسلا تاهاجتالا سكعي ثيحب ،قبئزلاب قلعتملا كصلا  
ةنجللا نم يعدتست يتلا ةلمتحملا فالخلا عضاوم وأ ضومغلا نطاوم نم يأ ىلع ءوضلا قيرف لا طلسي
علطضي نأ ًاضيأ حرتقأو .ةساردلا نم ديزملا اهءاليإ ،  ةمهمب قيرفلا اذه  هذه لالخ ال امبر ةيفاضإ

نم هعضن ام حوضو لفكت يتلا ةمزاللا ةيميهافملا صوصنلا ةغايص يهو ،ةمداق تارود يف لب ،ةرودلا 
ىلع قبئزلاب قلعتملا كصلا لاغتشا لفكي ق أ  سنم وحن ىلع اهذيفنت ةيناكمإو اهنيب اميف اهقاستاو ،ماكح

نأ نكميىرخأ لئاسم كانه نوكت دقو .ةيلخاد تابراضت يأ نود لاعف وحن قيرف ىلإ اهتلاحإ ررقن    
 .ةقحال ةلحرم يف ينوناق
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لمشي ،ييأر يف لئاسملا نم نايفاضإ ناعون كانهو  - ١٠ وه ام ةنجللا تررق يتلا لئاسملا امهلو أ 
ةروصب جهنلا كلذ سكعي يذلا صنلا عضت مل اهنكل ،ةماعلا ةسلجلا لالخ اهتجلاعمل لضفألا جهنلا 

اميف ،حرتقأ ،مويلا اذه ىتح انتلحر لالخ اهتيلاعف تتبثأ يتلا لمعلا تاسرامم ىلإ ًادانتساو .ةمئالم  
اهنع تضخمت يتلا جئاتنلا سكعي صن عورشم دادعإ ةنامألا ىلإ بلطن نأ ،لئاسملا هذ   قلعتي

 ،ةنجللا تاشقانم ي مث نمو قيرفلا ىل إ امإ لاحي نأ نكميو ،ةماع ةسلج لالخ ةشقانملل صنلا اذه ضرع
ةيتاسايس وأ ةينقت لئاسم يأ ةشقانم ىلوتي ريغص قيرف ىلإ وأ ،يئا   ضارعتسال هعاضخإل ينوناقلا

 .ةقلاع

لصوتلا يف ةريبك تابوعص ا   - ١١  أشب ةنجللا هجاوت يتلا لئاسملا لمشتف لئاسملا نم ةيناثلا ةئفلا امأ
لاحلا وه املثم ،نايعلل زربتس لئاسملا هذه نأ ملعي انعيمجو  .ًامدق يضملل لبسلا لضفأ نع قافتا ىلإ

ةيناثلا انترود لالخ مدقتلا نم نكمم ردق ربكأ زارحإ ىلع عيمجلا ثحأ يننإو  .تاضوافملا عيمج يف
،  .هذه ةددحم لئاسم نأشب يفاضإ مدقت يأ زارحإ اهيف اننكمي ال ةلحرم ىلإ انتاشقانم يف انلصو ام اذإو

كلذب   دلا يف ةكراشملل ةدعلايسو .رقن نأ ذئدنع انيلعف   ةينطو فقاوم ة رودعت يتلا دوفولا ىدل نوك
قيفوتلل ةريغص تاليدعت ءارجإ نأ دقتعأ يننأ ذإ ،ةنرم فقاوملا كلت نوكت نأ يف لمآ ينإو  .اهيلع قفتم

ضوافتلا ةيلمع نم يساسأ ءزج وه امنإ ،ىلثملا انفقاوم ن عءيشلا ضعب ةفلتخم نوكت دق فقاوم نيب 
يف رظنلا ةداعإ نم نكمتت ال دق دوفولا نأو ،دودح ةنورملا هذهل نأب مّلسن نأ انيلع نأ ديب  .ةنسح ةينب
، أشب ليبقلا اذه نم فقوم يف انسفنأ اندجو ام اذإو. مصاوعلا عم رواشتلا دعب ىتح اهفقاوم ام ةلأسم ن
تقولا ةحاتإلو ةثلاثل ا انترود لالخ ضيفتسم وحن ىلع اهتشقانمل ةلأسملا هذه لوانت لجؤن نأ حرتقأ ينإف
 .نيترودلا نيب تارواشم ءارجإل

متتخأ نأ دوأ ،ةيناثلا ةرودلا لالخ اهقفو لمعلا يرجي نأ دون يتلا ةيفيكلا انددح نأ دعبو   - ١٢
 .ةرودلا هذه ءاهتنا دنع هقيقحت لمأن اميف رظنلاب اذه يضرع

انلصوت دق نوكن نأو ،مئالمو ل ماش جهنل ةنوكملا رصانعلا بناوج عيمج شقانن نأ عقوتأ ينإو  - ١٣
ذبحت ا أشب  أ وأ رصانعلا ةقرو يف ددحملا جهنلا ىلع قفاوت ةنجللا تناك اذإ امع رارق ىلإ رصنع لك ن

ليدب ج  ًاريبكًامدقت ققحنس اننأ عقوتأ ،لئاسملا نم ددعب قلعتي اميفو .عابتا ةيا    ىلإ لصن ثيحب  
لئاسملا هذظني نأ ينوناقلا قيرفلل ىنست دقو ةرودلا  قلعتي صن عورشم يف ىلوألا ةرملل ر. 

ًافالتخا ا  - ١٤  ًاريبكأشب فلتخن يتلا لئاسملاب قلعتي اميفو   ، قافتا ىلإ لصوتلا لبق هّلح انم بلطتي  
رظنلا تاهجو يوذ فارطألا قفتي نأو ،انهجاوت يتلا تايدحتلل حضاو مهف ىلإ لصوتن نأ دوأ 

وحن ىلع ،نيترودلا نيب ةرتفلا يف يرجت تاشقانم ءانثأ امبر ،ٍّنأتب ةلأ سملا اوسرادتي نأ ىلع ةبراضتملا
 .ةنجلل ةثلاثلا ةرودلا لالخ لئاسملا هذه نأشب مدقت زارحإ حيتي

مدقت زارحإ نكمي  ال لئاسم كانه تناك ام اذإو  - ١٥ ، أشب ةيفاضإ تامولعم ىلع لوصحلاب الإ ا
 ةبولطملا ةيساسألا تامولعملا ىلعًارصح رصتقيو ةنامألا ىلإ مدقي حضاو بلط دادعإ ذئدنع اننكمي  . 

ًاعيمج مكركذأ نأ دوأو مكلاب لالخ لمع نم هب انمق امل ةجيتن انل رفوتت يتلا تامولعملا نم لئاهلا    
ةيفاضإ قئاثو بلط لبق ريكفتلا ناعمإ ىلع ةوقبوًاعيمج مكعجشأو ،ةيضاملا تاونسلا  . 
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ا ةرودلا ةياًاريخأو  - ١٦  دنعو دادعإ ةنامألا ىلإ بلطن نأ ًاعيمج انرودقم يف نوكي نأ دوأ ،ةيناثل،   
امثيح ،ريشتو ءارآ نم هنع بارعإلا مت ام سكعت قبئزلاب قلعتملا كصلا صن عورشم نم ةجمدم ةخسن 

 .ةثلاثلا انترود لالخ مدقتلا نم ديزملا زارحإل ةبهأ ىلع نوكن يك ،جهنلا يف فالتخالا ىلإ ،نكمأ

_____________  


