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كص  دادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلانأشب ًانوناق مزلم  يملاع
  ةعبارلاةرود لا

 ،   ٢٠١٢هيلوي /زومت ٢ - هينوي/ناريزح ٢٧ياوغوروأ ،يتسا ليد اتنوب
تقؤملا لامعألا لودج نم)ب (٢دنبلا   *  

  لمعلا ميظنت: ةيميظنتلا لئاسملا

قبئزلاب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ةعبارلا ةرودلا تاير  روصت ةركذم 

 سيئرلا نم ةركذم

تاعلطتلاو ططخلا اهلالخ نم تددحو ،بتكملا عم رواشتلاب هذه روصتلا ةركذم دادعإب تمق   - ١
ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل اهدقعت يتلا ةعبارلا ةرودلل ةماعلا 

هذهل دادعإلا يف نيكراشملا نم مهريغو فارطألا دعاسي ًالماع ةركذملا هذه نوكت نأ لمآو . قبئزلا نأشب
مدقت زارحإ يفو ةرودلا اهلالخ تالانم ددع يف ريبك   ا.  
  اهلكشو ةرودلا تيقوت

ناريزح٢٧ءاعبرألا موي ةرودلا أدبن فوس . ةعبارلا ةرودلا خيراوت ىلإ مكهابتنا هجوأو  - ٢ هينوي / 
يف اهمتتخنو ٢٠١٢ زومت٢نينثالا موي   يهو ةيلصألا اهديعاوم نم ةرودلا ليجأت مت دقف . ٢٠١٢هيلوي / 

ناريزح٢٩ىلإ  ٢٥ رييغتباعيتسالهينوي /  ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم خيراوت يف أرط  ررقو .  
ةعبارلا انترود ةدم ةدايز ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،بتكملا تقولا نم ديزملا ةحاتإل مايأ ةتس ىلإ هذه  
 نأ يهو انتياغ ىلإ لصوتلا ليهستو اياضقلا نم ديزملا لحل ةصرفلا كلذ حيتي نأ لمأ ىلع ،تاضوافملل
سل نيرشعلاو ةعباسلا ةرودلا لبق انتاضوافم لمكن  ٢٠١٣ماع  يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ.  

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/1. 
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ًاكاردإو ،ةينقتلا تامولعملا يف رظنلل ةيضاملا تارودلا يف ةيفاك صرف انل تحنس هنأ امبو   - ٣
ررق دقف ،صنلا عورشمىلعتاضوافملا يف لضفأ ةروصب انزيكرت هيجوت ةرورضل  دقعت  الأبتكملا و ت 

عل لاجمكانهكلذ عم نكلو . ةنجلل ةعبارلا ةرودلا لبق ةينقت ةطاحإ تاسلج يف ةينقتلا اياضقلا ضعب ض ر 
يف ًالماك هينوي /ناريزح ٢٦ءاثالثلا موي لالغتسا نيبودنملا نم بلطيو . ضراعملل ةصصخملا ةقطنملا
وي تاضوافملا ةلصاومل ًادادعتساةيميلاقألاو ةيميلقإلا تاشقانملا ناريزح٢٧ءاعبرألا م     .هينوي/ 
  ةثلاثلا ةرودلا يف زرحملا مدقتلا
نيرشتو ربوتكأ /لوألا نيرشت يف يبورين يف ةدوقعملا ،ةثلاثلا ةرودلا يف ،ةصرفلا انل تحيتأ  - ٤
جو عيمج نمضتي صن عورشم يف رظنلل٢٠١١ربمفون /يناثلا ءانثأ فارطألا هنع تبرعأ يتلا رظنلا تاه ، 
قبئزلاكصل نكمملا ىوتحملا نأشب ،ةيناثلا ةرودلا ةنامألا ىلإ صنلا عورشم مدقو ،  دقو . ةرودلا كلت دعب 

، نأ ترهظأ ةثلاثلا ةرودلا يف تاضوافملا نأ يندعسأ  صنلا عورشم ةيكلمب ًايوق ًاروعش فارطألا ىدل
انزرح أ دقو. كصلا نأشب قافتا ىلإ لصوتلا ءازإ اهتيالو دودح يف ةنجللا ةيلوؤسمل ًاحضاو ًاكاردإو

تالا  الاجم يف ةصاخبو،ا نم ددع يف ًامهم ًامدقت لاو يفرحلا بهذلا نيدعتت  قاطنلا قيض  نيزختلا و 
نكمتن نأ لبق ىرخأ تالاجم يف ريبك لمع ىلإ ةمئاق ةجاحلا لازت  ال هنأ ديب. ةثولملا عقاوملاو تايافنلاو
  .انتيقافتا ةغايص لامكإ نم
لوألا قفرملاUNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3(قبئزلا كص عورشم نم ةحقنم ةخسن انيدلو   - ٥  ،( 
لاصتالا ةقرفأ اهتلوانت يتلا داوملا نم ددعل ًاديدج ًاصن ةخسنلا هذه نمضتتو . ةعبارلا ةرودلا ىلع هضرعل
يف تشقون ا . ةنجلل ةماعلا تاسلجلا ىلع عامتجا فرغ تاقرو يف تضرعو  أ امإ ،ىرخأ داوم كانهو

يأ ىلإ ًالصأ اهتلاحإ متت مل وأ ةماعلا ةسلجلا ىلع ضرعيحقنم صن اهنع رفسي نل نكلو لاصتا ةقرفأ   
 ، ةثلاثلا ةرودلا يف ا لظت هذه ولاصتا قيرف  ةقيثولا رظنأ(تضرع يتلا ةغيصلا نع رييغت نود  

UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3( . ءاضعأ عم رواشتلابو ،يهيجوت تحت ،كلذك ةنامألا تعس كلذ عمو
دعت مل يتلا يشاوحلاو تاقيلعتلا فذحب صنلا عورشم نم ةحقن ملا ةخسنلا ةءارق ليهست ةدايز ىلإ ،بتكملا

  .داوملا كلت نم ةيرورض
 ةعبارلا ةرودلل ريضحتلا

كلذ لمشيو ،ةنجلل ةعبارلا ةرودلل ديج لكشب دوفولا دعتست نأ ةرورض ىلع دكوأنأ دوأو   - ٦  
) لاصتالا ةقرفأ تاشقانم نع ريراقتلا كلذ يف امب(ةثلاثلا ةرودلا يف ترج يتلا تاشقانملا ريرقت ضارعتساب 

نيب ام ةرتف يف تزجنأ يتلا لامعألا جئاتن ضرعت يتلا كلت ةصاخبو ،ةعبارلا ةرودلل ةدعملا ىرخألا قئاثولاو 
  .نيترودلا

ةيلاملا دراوملاب ينعملا لاصتالا قيرف هب علطا يذلا نيترودلا نيب لمعلا ىلإ مكهابتنا هجوأو   - ٧
دادعإ تقو ىتح (دعب لمتكي مل لمعلا اذه نأ نم مغرلا ىلعف . ذيفنتلا يف ةدعاسملاو ةينقتلا ةدعاسملاو
ءاربخلا قيرف ةروشمب،ناكراشملا ناسيئرلا نكمتي نأ ىلإ علطتأ يننإف) ةركذملا هذه يتلا ةيالولل ًاقفو    ،

ةثلاثلا ةرودلا يف ام  نيتداملل حارتقاب انديوزت نم ،اهانطنا نلا عورشم نم١٦ و١٥  نم نوكتي ص ج  
هذه نأشب انتشقانم ةلصاومل ديدج ساسأك همادختسا انل ىنستي ثيحب ،حرتقم صن هعبتي يميهافم 
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صنلا يطختو ًامدق يضملا نم كلذك نكمتنلو ،ةعبارلا ةرودلا يف لئاسملا مل يذلا ‘‘ تارايخلا ددعتملا’’ 
يف ركذي مدقت قيقحت نمنكمتن   .ةثلاثلا ةرودلايف ه  
ينعملا لاصتالا قيرفل نيكراشملا نيسيئرلا ىلإ ةثلاثلا انترود يف انبلط اننأ ًاضي أ نوركذتو  - ٨

ةلمتحملا رصانعلا ءازإعضو تاقالطإلاو تاثاعبنالاب ج  ةرودلل صنلا عورشم نم ١١ و١٠نيتدامل ل   
اننك ميس بلطلا كلذل ةباجتسانيترودلا نيب هب عالطالا مت يذلا لمعلا نأ نم ةقث ىلع انأو . ةعبارلا

صن ىلإ لوصولا وحن مامألا ىلإ وطخن نحنو ةيلاحلا انترود يف ةلأسملا هذه نأشب مدقت زارحإ نم ًاضيأ 
  .ديدج دحوم
مكعجشأ يننإف ،ًامئاد يبأدكو  - ٩ ىرخألا قئاثولاو تامولعملا ةورث مكرابتعا يف اوعضت نأ ىلع  
 يف تجردامك ،ةنامألا موقتس ،رمألا اذه ل يهستلو. اهءانثأو تاضوافملا ةيلمع لبق اهريفوت مت يتلا

ءازجأو ةيعوضوملا لئاسملاب اهطابترا ةيفيكو تامولعملا هذهل لمكتسم ضرع ريفوتب ،ةقباسلا تارودلا 
ىلإ وطخن نأ نم نكمتن نأ ىلإ علطتأ يننإو . (UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/INF/2)حقنملا صنلا عورشم 

  .يتسا ليد اتنوبيف مامألا ىلإ ةعيرس تاوطخ زر حن نأو يبورين يف انيهتنا ثيح نم مامألا
ءارجإل ةحاتملا ةصرفلا نم ناكمإلا ردقب ديفتست نأ ىلع تاموكحلا عيمج عجشأ يننأ امك   - ١٠

ةعبارلا انترود قبست يتلا ةيميلقإلا تاعوم  نأ دوأ يننأ امك . ا تاعامتجا راطإ يف ةيريضحت تاشقانم
مامأ تايدحتلا فلتخم نأشب قطانملا نيب مهافتلا زيزعت ةيمهأو  ةيميلاقألا تارواشملا ءارجإةيمهأ ىلع دك وأ
يف امب ،ةيميلاقألاو ةيميلقإلا تاعامتجالا هذه ميظنت يف ةنامألا اهلذبت يتلا دوهجلاب بحرأو . تاضوافملا

هذه هيدؤت تلظيذلا ماهلا رودلل ًارظن ،ةعبارلا ةرودلل قباسلا مويلا يف مظنت يتلا كلذ  يف تاعامت جالا 
ثعبم نآلاىتح انتاشقانم يف هانعبتا يذلا يريسيتلاو ينواعتلا جهنلا ناك دقو . مويلا ىتح تاضوافملا  
نأو هززعنو جهنلا اذه عبتن نأو حورلا هذه ىلع ظفاحن نأ ةياغلل يرورضلا نمو . يل ةبسنلاب عيجشت
انل ىقبتت نل ةرودلا هذه دعب ،ه نأ ًاصوصخ ةعبارلا انترود لالخ صنلا نأشب قافتا ىلإ لصوتلل لمعن

  .ةدحاو ةرود ىوس
  ةعبارلا ةرودلا يف انلمع ميظنت

مدقت ةثلاثلا ةرودلا ةياهنب انزرحأ اننأب مكركذأ نأ دوأ انهو،لمعلا رهوج ىلإ لقتناو  - ١١ يف ًاريبك ًا   
هجو ىلع لقتنن نأ يرورضلا نمو. رظنلل ةيقاب ةريثك تالاجم نأ ريغ. صنلا عورشم تالاجم ضعب  

ىلع قافتا ىلإ لصوتلل لمعلاو فالتخالا طاقن ةيوستل ةيليصفتلا تاشقانملا ىلإ ةعبارلا انترود يف ةعرسلا 
ةكرتشملا رظنلا تاهجو باعيتسا ا  ، .أش نم يتلا ةمئالملا ةغيصلا ذئدنعو   تاظحالملا هذ ءالدإلا يغبني

ابءالدإلا انم ًالدب ،نكمأ املك ،يميلقإلا ىوتسملا ىلع  تنك ،ةثلاثلا انترود يفو . ةيدرف تاموكح مس 
انل ىنستي ىتح ماع عباط تاذ ةليوط ةيحاتتفا تاظحال مبءالدإلا بنجت ىلع فارطألا عيمج تعجش دق 

 .دشأ ةروصب كلذ ىلع ديكأتلا ددجأ يننإف ،ةعبارلا انترود يفو. انلمع رهوج ىلإ ةعرسب لاقتنالا
يتفصب امأ . فيضملا دلبلاب قلعتي اميف مكتاظحالمل يريدقت نع برعأ نأ دوأ ،فيضملا دلبلل ًالثمم يتفصبو

ةماعلا تاسلجلل يفاضإ تقو ءاليإل ربكأ ًاريدقت يلوأ يننإف ،ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ًاسيئر 
يف ةيحاتتفا تاظحالم يأ رصحن نأ ةرورض ىلع ًاددجم د دشأ يننإف اذلو. ةيعوضوملا تاشقانملا ءارجإل
 .تاضوافملا يف مدقت زارحإ يف رشابم لكشب مهاست يتلا لئاسملا
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نأ ىنمتأ ،انتاشقانم ريطأت ءانثأو  - ١٢ ةيئاهنلا ةغيصلا عضو ىلإ ةجاحلا نيب ًانزاوت دجون نأ لوا حن 
يف تاشقانملل فاك تقو سيركت ىلإ ةجاحلاو ،ةضيفتسم تاشقانمل ًافلس تعضخ يتلا صنلا ءازجأل 

هيف رظنلا قبس يتلا تالا ةجلاعم ىلإ ةجاحلاو ،اهددصب ءارآلا يف قفاوت ىلإ دعب لصوتلا متي مل نكلو ا ا
ةرودلا ةرتف لاوط بتكملا عم رواشتلا يونأ يننإف اذلو . يليصفت لكشب دعب اهيف رظنلا متي مل يتلا ءازجألا
  .ةرودلا ءانثأ تارابتعالا هذه نيب نزاوتلا ىلع ةظفاحمللو زرحملا مدقتلا مييقتل

نم ددع مدق دقو . ةددعتم تارايخ اهيف درت صنلا عورشم نم ةريثك ءازجأ كانه لازت ال  - ١٣
. ةثلاثلا ةرودلا يف عامتجالا ةفرغ تاقرو لالخ نم ةددحم اياضق نأشب ةيفاضإ ءارآو تاماهسإ فارطألا
راكفألا سفن حرط راركت بنجت نم انل دب  ال ،ةعبارلا ةرودلا يف تاضوافملاب ًامدق يضمن نأ انل ناك اذإو

هيلع قفتم دحاو ج  ىلع نيبودنملا عيمج عجشأو . ىلإ ،ناكمإلا ردقب ،تارايخلا ددع ليلقتو ءارآلاو
اهلبقت نأ نكمي يتلا تارايخلا يف ةيانعب رظنلل ةعبارلا ةرودلا داقعنا لبق ةيقبتملا ةرتفلا نم ةدافتسالا 

عم ةيقبتملا اياضقلا ةشقانمل صرفلا عيمج مانتغاو م   ةفلتخم ءارآ نولمحي نيذلا نيرخآلا نيلثمملا اموكح
نأ تاشقانملا هذه نأش نمو . مامألا ىلإ يضملل ةنكمملا قرطلاو ءاقتلالا تالاجم ديدحت لجأ نم مهنع

يلاحلا صنلا عورشم يف ةحورطملا تارايخلا نيب تارغثلا دسل ةلمتحم ةديدج ج ه عجشأو . ن اهنع رفست
نم ج  ه يتلا  فارطألا نع تامولعملا بناج ىلإريخأت نود ةنامألا ىلإ ليبقلا اذه ن يأ ميدقت ىلع نيلثمملا

، . يتسا ليد اتنوب يف نكمم تقو برقأ يف اهيف رظنت نأ ةنجلل ىنستي ىتحاهديؤت  ةنجللا تقفاو ام اذإو
ةعبارلا ةرودلا يف تاشقانملل قالطنا ةطقنك ليبقلا اذه نم ج  مادختسا ىنستي نأ لمتحملا نمف.  

ةيمسر ريغ ةقيرطب اهنيب اميف نادلبلا تاعومجم وأ نادلبلا لداب ت تنأًاضيأ كلذ نم لضفألاو   - ١٤
تاعامتجالا ءانثأ وأ لبق كلذ متي نأ لضفألا نمو ،ةعبارلا ةرودلا داقعنا لبق اهميدقت يونت يتلا ج  ه نلا

يف انتشقانم قالطناو لاعف لكشب تاريضحتلا ءارجإ كلذك رسيي نأ هنأش نم اذهو . ةررقملاةيميلقإلا 
هذه ج. ةعبارلا ةرودلا ه   .نلا لدابت ةيلمع ريسيت يف بتكملا ءاضعأ دعاسي نأ نكميو

كانه نوكت نلو صنلا عورشمب ةمات ةيارد ىلع ًاعيمج نوكنس اننأ دقتعا ،ةلحرملا هذه يفو  - ١٥  
ريسو ةرودلا ميظنتل ةي ئاهنلا ةطخلا نأ امك. ةعبارلا ةرودلا يف ةماعلا ةسلجلا يف هلمكأب صنلا ةءارقل ةجاح

قبسي يذلا ريخألا عامتجالا يف بتكملا اهيف تبي فوس اهيلع ةقفاوملل ةنجللا ىلع حرتقتس يتلا اهلامعأ 
 يروصت يف هنأ ديب. ىرخألا تارواشملاو ةيميلقإلا تارواشملا نم تالخدم ساسأ ىلع كلذو ،ةرودلا
ةرودلا يف ةيولوألا صنلا عورشم نم ةيلاتلا ء ازجألل نوكت نأ ،ةركذملا هذه ةغايص ةعاس ىتح ،بتكملاو
؛ةراجتلاو ؛تادادمإلا: ةعبارلا ؛تاقالطإلاو تاثاعبنالاو؛تايلمعلاو تاجتنملا و  تايافنلا و؛نيزختلا و 

ثوحبلاو يعولا ءاكزإو ؛لاثتمالاو ؛ذيفنتلا يف ةدعاسملاو ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا و؛ةثولملا عقاوملاو 
ىلإ دعب اهتلاحإ متت مل يتلا ةيئاهنلا ماكحألا نم ةيقبتملا تارقفلا وأ داوملاو ؛تامولع ملا لاصيإو دصرلاو
ريشأ امم مغرلا ىلع ،ةسماخلا ةرودلا ىلإ فدهلاو ةجابيدلا ليجأت لضفألا نمو .اهيف رظنلل ينوناقلا قيرفلا  
لوانت لضفألا نم ن أ ىرنو. ىرخألا ةيعوضوملا داوملا ىلع رثؤي دق فدهلا يف حومطلا ىوتسم نأ ىلإ

ءاليإ عم ،ةعومجمك اهلوانت نم ًالدب ةلصلا تاذ ةيعوضوملا اياضقلاب ةينعملا لاصتالا ةقرفأ يف فيراعتلا 
ضعب ءارجإب بتكملا موقي دقف ةراشإلا تقبس امكو . فيرعت ىلإ ةجاحلا ىلإ ًالوأ ةلاح لك يف ةيولوألا
ةرودلا داقعنا ليبق دقعي يذلا بتكملل ريخألا عا متجالا لالخ لمعلل حرتقملا ميظنتلا ىلع تاحيقنتلا
  .اهميظنت عمزملا ةيميلقإلا تارواشملا فلتخم يف تاشقانملل انمهف ساسأ ىلع كلذو ةعبارلا
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لاجمةحاتإل ًامجح رغصأ ةقرفأ مادختسا   اهيف مدقتلازارحإ نامضو ًاليصفت رثكأ تاشقانم ءارج إل  
ليحنأ ىلإ ةجاح دوجوب رقأو   - ١٦ ا اياضقلان نم ديزمب اهيف رظنلل ًامجح رغصأ ةقرفأ ىلإ ةقلعمل  

كلذك قافتاىلإ اهيف لصوتلا ىنستي نأ لمآ ثيح ،ليصفتلا  جهنلا بسنألوح  جئاتن ضرعت عبطلابو .   
ةدودحم تايالو ةريغص ةقرفأ يأ يطعأ لظأ فوسو . اهيف رظنلل ةنجللا ىلع ةريغصلا ةقرفألا تالوادم
ردق ربكأ ليبقلا اذه نم ةقرفأ يأل نيكراشملا ءاسؤرلا كلذك يطعأ فوسلو . اهلامعأ زاجنإل ًاددحم ًاتقوو

ةءافكلا نم ردق ربكأب مستت ةقيرطب اهيلإ ةلكوملا ماهملل يدصتلا نم اهنكمت يتلا ةنورملا نم نكمم 
  .ةيلاعفلاو

سيلو ،كصلا راطإ يف ةماعلا ةسايسلاب ةقلعتملا ةمهملا لئاسملا نم ددع لح انيلع نيعتي لازي الو  - ١٧  
يف يد   لثم لح متي مل ام ةنيعم ءازجأل ديدج كص عورشم دادعإب موقن نأ ءيشا نم . لئاسملا كلت 

نيب ام ةرتف يفو ةثلاثلا ةرودلا ءانثأ ةماعلا ةسايسلاب ةقلعتملا لئاسملا هذه نأشب زرحملا مدقتلا ىلع ًادانتساو 
يف دوفولا نم ريثكلا ضرتعت يتلا تايدحتلا كردأ ينإو. عيرس مدقت زارحإ ةيناكمإ عقوتأ يننإف ،نيترودلا  
كلذكلواحأس يننإف عبطلابو. قيض انمامأ تقولا نأ الإ ةنمازتملا تاشقانملا نم ةضيرع ةعومجم ةيطغت نأ    

فشكتست نأ ىلع دوفولا عيمج عجشأ يننكلو ،ةنمازتم ةروصب عمتجت يتلا ةريغصلا ةقرفألا ددع نم للقأ 
ا متملا تاموكحلا لالخ نم تاشقانملا فلتخم ةيطغتو اياضقللايولوأ بيترت تارايخ اذإ ريكفتلا يف ةلث ا 

نزاوتم لكشب لمعلاب ةقرفألل ديزملل حامسلاو تاضوافملا ليهست يف ًاريثك دعاسيكلذ نأ ءانثأو .  
ينوناقل ا قيرفلا ىلإ ةفاضإلاب ةرودلا لالخ لاصتا ةقرفأ ةتس ميظنت مت ،يبورين يف ةدوقعملا ةثلاثلا ةرودلا
ةرودلا يف ةقرفألا نم ربكأ ددعل ةجاح كانه نوكت نأ عقوتأو . ةماعلا تاسلجلا يف ةنجللا تاعامتجاو
لصفم لكشب نآلا ىتح شقانت مل يتلا اياضقلا نمًاددع كلانه نأو ًاصوصخ ،ةعبارلا ءوض ىلعو .  
هنأ ىرأ ةثلاثلا ةرودلا ءانث أ لاصتالا ةقرفأل نيكراشملا ءاسؤرلا عم قافتالاو بتكملا ءاضعأ عم يتشقانم

ا  اعامتجا دقعت نأب ينوناقلا قيرفلاو ةريغص ضوافت ةقرفأ ةثالثب حامسلا ةرودلا هذه يف يرورضلا نم
  .ةنمازتمةروصب 

عمتجتس ىتمو ةيرورض نوكتس يتلا لاصتالاةقرفأ يه ام ام أ  - ١٨ اهعضي ةطخ ىلع دمتعت فوس ف 
رمألا ةيا اهددحتنكل وبتكملا   ةعبارلا ةرودلاءانثأ رومألا ريسفور ظ يف  اذه بتكملاشقانيسو .  

اب ًامدق يضمللو.ةعبارلا ةرودلا ليبق ريخألا هعامتجا يفعوضوملا  نوكي دق،ناكمإلا ردقبصنل   نم    
ةيحان لانم و. ةثلاثلاةرودلا يف  ًاليئض اهيف زرحملا مدقتلا ناك يتلا داوملاو ءازجألل ًالوأ يدصتلا ىدجألا
،ألا ةينادلارامثلا فطق’’لجأ نمو  ىرخ ىلإ بلطلا يف ريكفتلا انب ردجي  ،عيرسمدقت زارحإ نامضو ‘‘  

تزرحأيتلالاصتالا ةقرفأ  ًامدقت  ًاريبك  لا لثم ،ةثلاثلا ةرودلاءانثأ   يفرحلا بهذلا نيدعت ب ينعملا قيرف 
تقو لالخو ركبم تقو يفعامتجالل ، قاطنلا قيضلاو ءادودحم   عضوو هتاشقانمإل لا  لاغيص   ةياهن 
  .صوصنلا ىلع ةيقبتملا تاحيقنتلل

ر يف اوكراش نيذلانيلثمملا ةيصوت ىلع ءانبو  - ١٩ ، قرفأ ةسائ  عجشأ يننإف ةثلاثلا ةرودلا يف لاصتالا ة
نأ ىلإ ًارظن ةعبارلاةرودلا ءانثأ ةمظتنم ةروصب عمتجت نأ ىلع لاصتالا ةقرفأ فلتخمل نيكراشملا ءا سؤرلا  

يف قاستالا زيزعتةدايز يف دعاسيسكلذ  و تاضوافملا  عجش أ يننإ امك. اهعضو يرجي يتلا صوصنلايف  
ىلع ةبظاوملا ىلع نيبودنملا لاصتالا ةقرفأ يف زر حي يذلامدقتلا ىلع  وااشقانم يرجت يتلا اياضقلاب ماملإلا 
  .ةفلتخملا
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انأشنأ دقل  - ٢٠ ىلع ،ةنجللا ةدعاسملًاينوناقًاقيرف ةيناثلا انترود يف   لا وحنلا  ةرقفلا يف دراو  نم ٢٥١   
ةرودلا ءانثأ عساو لمعبينوناقلا قيرفلا ماق دقو . )UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/20(ةرودلا كلت ريرقت   

اهتسلج يف ةنجللا ىلع ضرع ًاحقنم ًاصن دعأو هيلإ تليحُأ يتلا داوملا عيمج يف رظنلا نم نكمتو ،ةثلاثلا  
ةيلاحلا ةخسنلا يف  كلت عامتجالا ةفرغ تاقرو صوصنخسن تستو. عامتجا ةفرغ تاقرولكش يف ةماعلا 

ًاصوصن ليحن نأ نم نكمتن نأ عقوتأانأ و ،قبئزلا كص عورشمنم  اهيف رظنلل ينوناق لاقيرف لاىلإ ةيفاضإ  
ةعبارلاةرودلا نمركبم تقو يف  عم بلاغلا يف اهيلع قفتم ةشقانملا ديقداوملا وأ ءازج ألا ضعبصوصنف .    

جئاتن ىلع ةفقوتم ا وك لةفوقعملاس اوقألانيب ةعوضوم ةقلع ملا اياضقلا نم ليلقلاب ةلصتم صوصن دوجو
صنلا نم ىرخأءازج أنأشبتاشقانم  ىلإ صوصنلاهذه لثم ةلاحإ يون أو.   اهيف رظنلل ينوناقلا قيرفلا   

نأنمضن ىتح   ، نبلصاوتن ىلإةعبارلا ةرودلا ةياه  صن،  عضخ دق نوكي  ناكمإلا ردقب  ضارعتسال  ينوناق    
ًاريثك لهسينأهنأش نم اذهو . يلوأ ةيئاهنلا انترودءانثأص نلل ةيئاهنلاةغيصلا عضو ةيلمع    تراث اذإ و.  

نم لئاسملا هذه ةلاح إ نمنك متن نأ ًاضيأ يغبني ،ًاينوناقًاحيضوت بلطتت ةيلاحلا ةرودلا ءانثأ لئاسم يأ 
لاصتالا ةقرفأو ةماعلا تاسلجلا تاعامتجا اهددصب ةينوناقلا ةروشملا ءادسإلينوناقل اقيرفلا ىلإ   .  

رظني نأ يغبني يتلاةنورملابناوج نم بناج كانه   - ٢١  لاصتالاةقرفأل  نوكراشملا ءاسؤرلا اهيف  
يننإف اذلو ،دودحم ةشقانملل انل حاتملا تقولاف . مهتقرفأ يف صوصنلاعيراشم نوعضي فيك وهو  الأ

ىلإ اولصوتي يكل ةيعوضوملا تاشقانملا ىلع زيكرتلا ىلع  لاصتالاةقرفأل نيكراشملا ءاسؤرلا عجشأ 
كراشملاءاسؤرلاموقي امبرو . ةيتاسايسلا جوهنلا نأشب ةماع تاقافتا عضوب كلذ دعبمهسفنأ نو  عورشم    

يف ةنجللا ىلع اهضرع لبق م تاقافتالا هذهزربي صن   ةصاخلا لاصتالا ةقرفأ يف ا  اشقانم ةلصاومل  
ةشقانم ةلصاومل ةريغص ةقرفأ ىلإ وأ هضارعتسال ينوناقلا قيرفلا ىلإ صنلا لاحي نأ امإ اهدعب ةماعلا اهتسلج  
  .ةقلاع ةيتاسايس وأ ةينقت لئاسم يأ

،دادعإل ل نيترودلا نيب لمعلابتكملا و تلصاودقو   - ٢٢ نم ةدع قئارط نيمدختسم ةعبارلا ةرودلل  
ه يف ًامدق يضمنسوتاعامتجالاودعب نع تالوادملا اهنيب  اهءانثأوةرودلا لبققيثولا قيسنتلا اذ   نحنو .  

ًاعيمج انوعدت هذه روصتلا ةركذم نأًامامت كردن  ةرود ًاعطق ةعبارلا انترود نوكتسو اناطخعيرست ىلإ    
 تارتفلوط و ةلماعلا ةقرفألاددع ربك ىلإ رظنلا بف .تالآ انسل اننأب ًاضيأ ملسن اننأ ريغ. فثكم لمع
ةيا  ةصاخبوتايسم ألا نم ديدعلايف ءاشع لل لوطأ ةحارتسا تارتفحار تقال ططخناننإف  ،ةرودلا  يف
لاجم ةحاتإل كلذو عوبسألا   .ةيمسر ريغتاشقانمو تارواشم ءارجإ ةيناكمإو سافن ألا طاقتلال 

  ةعبارلا ةرودل لةاخوتملاجئاتنلا 
ءانثأ ا ونآلا   - ٢٣  لمأن ام ةشقان مبمتخأ نأ دوأ ،ةعبارلا ةرودلا لمعلا دون يتلا ةقيرطلا تددح دق
قافتا ىلإ انلصوت دق نوكن نأ عقوتأيننإ و. ةرودلاهذه ةياهن بهقيقحت يف  يتلا صنلا ءازجأ بلغأ يف  
ةيوستىلإجات حتةفيفط لئاسم ىوس نمضتت  ال ب رظن دق نوكي ينوناقلا قيرفلا نأ دح ىلإ،  ةرودلا ةياهن  

لاىلإ هداعأو لئاسملا كلتنأشب صن عورشم يف  رودلا ةيالبق هيف رظنلا ةلصاومل ة نجل  ةبسنلاب امأ . ة
اهيلع لازت اليتلا ةليلقلا لئاسملل  ، تافالتخا   ةحاتملا تارايخلا قييضت متي نأ دوأةيوست ىلإ جاتحت ةريبك  

ةقيرط نأشبءارآلا يف قفاوت ىلإ نكمأ ام لصوتلا متي نأو ريبك لكشب  حقنم صن يأ و. مامألا ىلإيضملا  
لا اذهزربي يفاضإًازاجن إنوكيسءارآلا يف قفاوت   ًاميظعًا   .  
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ن نأ دوأًاريخأو  - ٢٤ نم نكمت،  حقنم صن عورشم دادعإ نمةرودلا هذه ةياهن ب ًامدق يضملا   نوكت 
هيفةقلاعلا لئاسملا يف رظنلل ةدودحم  ، . ةريخألاو ةسماخلا انتروديف ه   ، مأ نإدوأو تارايخ يأ عضن نأ نك

هيلع قفتمصوصننم ةح رتقم مزحتاعومجم يف ةقلاع  نأ لمأ ىلع ا،  لصوتلا ل يهست يف كلذ دعاسي 
يضملل قيرطلضفأ نأشب ءارآلا يف قفاوت ىلإ   .ةسماخلا ةرودلا يفمامألا ىلإ  

_____________  


