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صصخملالماعلا قيرفلا ةيوضعلا حوتفملا   ينع ملا 
  قبئزلاب
  لوألا عامتجالا
  ٢٠٠٧ ربمفون/يناثلا نيرشت ١٦ - ١٢، كوكناب

لودج نم٥دنبلا  تقؤملا لامعألا   *  
عباتلا قبئزلا جمانرب راطإ يف ةماقملا ةطشنألا نع ريرقت 

 ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل

 عقاوملا يف ثولتلاو يوجلا فالغلا يف تاثاعبنالا نع ريرقت

 ةنامألا نم ةركذم

كلا داوملا ةرادإ نأشب٢٤/٣هررقم يف ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم بلط   - ١   ، ةيئايمي
  :يلي ام يذيفنتلا ريدملا ىلإ

دادعإب ،ىرخألا لفاحملا يف ةيراجلا لامعألا ىلإ ًادانتساو ،رومأ ةلمج نمض ،موقي نأ "... 
  :لوانتي ريرقت
  يوجلا فالغلا يف تاثاعبنالا

مايقلا كلذ يف امب ،ا   )أ(    اهاجتاو قبئزلا تاثاعبنا نع ةحاتملا تانايبلا لضفأ
هذهل ةعفادلا لماوعلا يف رظنلا نمضتي ،عاطقلاو ميلقإلاو دلبلا بسح ليلحتب نكمأ امثيح  

  ؛ةقبطملا ةيميظنتلا تايلآلاو تاهاجتالا

                                                      
* UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/1. 
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رداصمو ،يملاعلا قاطنلا ىلع جذامنلا عضو نم ةدمتسملا ةيلاحلا جئاتنلا  )ب(    
هنع ج تنت نأ نكمي يذلا بسرتلا يف ةيميلقإلا تاثاعبنالا ةمهاسمب ةقلعتملا ىرخألا تامولعملا

ةكارش يف ةلوذبملا دوهجلا ةاعارم عم تاثاعبنالا هذه نم دحلا نم ةلمتحملا عفانملاو ،ةراض راثآ 
  ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا قبئزلا جمانرب راطإ يف ةأشنملا لقنلاو ريصملا

كلذ يف امب ،قبئزلا تاثاعبنا ليلقتل ةيعاطقلا تاسرامملا لضفأل ماع ضرع   )ج(  
 ..."تاثاعبنالا ليلقت تاهويرانيسل مييقت عم نكمأ امثيح فيلاكتلا نايب

نيعتسيسو . بلطلا كلذل ةباجتسا ريرقت عضو وحن لمعلاب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رداب  - ٢
ةجذمنو دصرلاو تاثاعبنالا ىلع زكريسو لقنلاو ريصملا ةكارش تاماهسإب هريرقت يف يذيفنتلا ريدملا 

ةديدجلا جذامنلا جئاتنو قبئزلل لمكتسملا يملاعلا درجلاب ةمهاسملا كلت ليمكت مت يسو. يوجلا فالغلا
سل ب ينعملالماعلا قيرفلا اهيلإ لصوت يتلا   ةيبطقلاةقطنملا عباتلا يبطقلا مييقتلاو دصرلا جمانرب 

ةدحتملا ممألا جمانرب نم فلأتي ريغص قيسنتقيرف قيرط نع نيتمهاسملا نيب قيسنتلا متيسو . ةيلامشلا  
عامتجالل حاتي فوسو . يبطقلا مييقتلاو دصرلا جمانرب ةنامأو لقنلاو ريصملا ةكارشةدايق و ةئيبلل
  .ريرقتلا كلذل ةضيرعلا طوطخلا

ناونع تحتو ٢٤/٣ررقملا يفو   - ٣ ريدملا ىلإ ًاضيأ ةرادإلا سلجم بلط "عقوملا يف ثولتلا"،   ،
هريرقت يفيلاتلا جاردإيذيفنتلا   :  

نم ةيئيبلا ةحصلاو ةماعلا ةحصلا ىلع راطخألاو عقاوملا ثولت ىدم نع تامولعملا ليلحت "... 
فيلاكتلاو فيفختلل ًايئيب ةميلسلا تارايخلا مييقتو ،عقاوملا هذه نم قبئزلا تابكرم تاقالطإ 

ةيملاعلا تاقالطإلا يف ةثولملا عقاوملا ةمهاسمو ،ا  ةطبترملا"... 

دم بلطلةباجتساو  - ٤ ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلا داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش ري  
ناسين٢٤ةخرؤملا هتلاسر يف ةئيبلل  يف ثولتلا نع ةدودحم تامولعم نادلبلا تمدق ، ٢٠٠٧ليربأ / 

يف اهجاردإو ،ىرخأ تامولعم يأو تامولعملا كلتعيمجت مت يسوعقاوملا  ريدملا همدقيس يذلا ريرقت لا 
  .نيرشعلاو ةسماخلا هترود يف ةرادإلا سلجم ىلإيذيفنتلا 

٥ -   ، قبئزلا تاثاعبنا فيفختل ةيعاطقلا تاسرامملا لضفأل ةماع ةروص ميدقت بلطب قلعتي اميفو
ليلد "ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ريرقت ىلإ هابتنالا ةنامألا هجوت ،ًانكمم ناك امثيح فيلاكتلا كلذ يف امب 

ةقيثولا ةروص يف حاتملا " ٢٠٠٦هينوي /ناريزح ،قبئزلل ةيسيئرلا تاقالطإلاو تامادختسالا ضيفخت
UNEP(DTIE)/Hg/WG.1/INF/6 ، ميدقت ىلع ةرداقلا ىرخألا تاهجلاو تاموكحلا ىلإ بلطتو

لوألا نوناك٣١لولحب كلذ لعفت نأ ةنامألا ىلإ ةلمكتسم تامولع م وأ ةيفاضإ تامولعم  ربمسيد/ 
٢٠٠٧. 

  هذاختا حرتقملا ءارجإلا
  :نأ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا دوي دق  - ٦
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يذيفنتلا ريدملا ىلإ مدقيس يذلا ريرقتلا عضو يف زرحملا مدقتلاب ًاملع طيحي نأ   )أ(  
  ؛٢٤/٣ررقملل ةباجتسا 

ةيدودحم ظحالي نأ  )ب(   ريرقت عضو يف ا  ةمدقملاةثولملا عقاوملا نع تامولعملا    ةناعتسالل
  ؛ةرادإلا سلجم ىلإ يذيفنتلا ريدملا

تامولعمب ةنامألا ديوزت ىلع ةرداقلا ىرخألا تاهجلاو تاموكحلا ىلإ بلطي نأ   )ج(  
لعفت نأ ،قبئزلا تاثاعبنا ضيفختل تاسرامملا لضفأو ةثولملا عقاوملا نع ةلمكتسم تامولعم وأ ةيفاضإ  

لوألا نوناك٣١لولحب كلذ    .٢٠٠٧ربمسيد / 
 ــــــــــ


