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

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

 ةئيبلل ةدحتملا ممألا

 ةئيبلل ةدحتملا ممأل جمانربل قبئزلا جمانرب يف تاكارشلا نع ةلاح ريرقت

هررقم نم ٢٧ و٢٦نيترقفلا يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ س لجم ثح  - ١ نأشب ٢٤/٣   
مهمعد ةدايزو ةلصاوم ىلع نيرخآلا ةحلصملا باحصأو تاموكحلا ثح ،ةيئايميكلا دا وملا ةرادإ
ةينقتلا در اوملا ميدقت قيرط نع كلذو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا قبئزلا جمانرب يف تاكارشلل

ىلع هرط اخم ليلقت نكمي كلذبو هتاقالطإ يفو قبئزلا ىلع بلطلا يف تاضيفخت قيقحتل ةليسوك ةيلاملاو
تاموكحلا عم رواشتلاب لمعلا لالخ نم يذيفنتلا ريدملا ىلإ كلذك بلطو . ةئيبلاو ناسنإلا ةحص
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا قبئزلا جمانرب يف تاكارشلا زيزعت نيرخآلا ةحلصملا باحصأو
هج دحأك ت اكارشلا نع ةلاح ريرقت"ناونعب ريرقت ىلع ةركذملا هذهل قفرملا لمتشيو   - ٢ نلا

وهو ، "ةئيبلا يف هتابكرمو قبئزلا تاقالطإ نمةجتانلاو ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع رطاخملا ليلقتل ةيمارلا 
هلمع يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا هبدشرتسيلةنامألا هتدعأ يذلا ريرقتلا   .  

                                                      
* UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/1. 
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جهنلا : رواشت ةقيثوةنونعملا  ،UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/8تامولعملا ةقيث وزجوت و  - ٣
جمانرب زيزعتل ةحرتقملا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةيجيتارتسا ،قبئزلا نأشب تاكارشلا زيزعتل حرتقملا 

  .٢٤/٣ررقملا بجومب قبئزلا تاكارش 
نأيف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بغري دقو  - ٤  :  

ررقملل ةباجتسا ةنامألا ا  )أ(    تاكارش جمانرب زيزعتل ٢٤/٣ أشنأ يتلا ةيلمعلا ىلإ ريشي  
  ؛قبئزلا

تاكارشب قلعتي اميف ةنامألا بناج نم اهذاختا نكمي ىرخأ تاءارجإ يأ ديدحت   )ب(  
  ؛قبئزلا

تاكارش جمانرب يف ةكراشملا ىلع نيرخآلا ةحلصملا باحصأو تاموكحلا ثح   )ج(  
  ؛هزيزعت يفو قبئزلا

  .ةكارشلا دوهج معدل ليومتلا ميدقت ىلع نيرخآلا حلاصملا باحصأو نادلبلا عيجشت  )د(  
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 قفرملا

 ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل قبئزلا جمانرب تاكارش نع ةلاح ريرقت

  ةيساسأ تامولعم
قبئزلا جمانرب نأشب ًاعبار ٢٣/٩هررقم يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم ثح   - ١  
عاطقلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيمو كحلا تامظنملاو تاموكحلا ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل

رطاخملا ليلقتل ج  ه نلا دحأك ،ةلوؤسمو ةفافشو ةحضاو ةروصب تاكارش ذيفنتو ريوطت ىلع صاخلا
تناكو . ةئيبلا يف هتابكرمو قبئزلا تاقالطإ نع مجنت يتلارطاخملا كلت  ،ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع
هل ةباجتسا تئشنأ يتلا تاكارشلاىلوُأ نادلبلا ا    ددح يتلا تايولوألا ىلع تزكر دق ررقملا اذ

قاطنلا قيض يفرحلا بيقنتلا يف قبئزلا ةرادإ يهو الأ ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥ةرتفلا ءانثأ ةحلصملا باحصأو   ،
 - يرولكلاعاطق لايف قبئزلا ليلقتو ؛محفلا قرح نم قلطنملا قبئزلا ىلع ةباقرلاو ،بهذلا نع 

  .هلآمو ءاوهلا يف قبئزلا لاقتنانأشب ثحبلاو ؛تاجتنمل ا يف قبئزلا ليلقتو ؛يولقلا
تاموكحلا ةرادإلا سلجم ثح ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإ نأشب ٢٤/٣ةرادإلا سلجم ررقم يفو   - ٢  

ممألا جمانربل ةعباتلا قبئزلا تاكارشل اهمعد ةدايزو زيزعتو ةلصاوم ىلع نيرخآلا ةحلصملا باحصأو 
ىلع بلطلا يف تاضيفختلا قيقحتل ةليسوك ،ةيلاملاو ةينقتلا دراوملا ريفوت لالخ نمكلذو ةئيبلل ةدحتملا   

  .ةئيبلاو رشبلا ةحص ىلعو قبئزلا نع ةجتانلارطاخملا ليلقت مث نمو هتاقالطإو قبئزلا 

  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل قبئزلا جمانرب تاكارشل معدلا ةدايز  - ًالوأ 
باحصأو نادلبلا نم تامهاسم ىلع لوصحلا ىلإ طاشنب ة ئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىعسي  - ٣

قبئزلا جمانرب تاكارشل معد ةدايزو زيزعت قرط نأشب نييلاحلا ءاكرشلا كلذ يف امب نيرخآلا ةحلصملا 
كلذقيقحتلجمانربلا اهعبتا يتلا لبسلا ضعب يلي اميفو . ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل  :  

ةحلصملا باحصأو تاموكحلا نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهبلطي يتلا ةمهاسملا  )أ(    
دقو . قبئزلل يلاحلا جمانربلا عيسوت ةيفيك نأشب كلذكو فادهألاو ةيلاحلا ةكارشلا تالاجم نأشب
دجوت يتلا ةكارشلا تالاجم ديدحتو ،ينأتملا ثحبلا ىلإ نيرخآلا ةحلصملا باحصأو تاموكحلا تيعد  

ا ةصاخ ةروصب ةيارد مهيدل  دوقت نأ وأ كراشت نأ فارطألا كلتل اهيف نكمي يتلاو،مامتها وأأشب   .
 UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/1ةقيثولا يف تاموكحلا نم ةوعدلا هذه ىلع دودرلا عيمجت متيو 

  ؛UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/2ةقيثولا يف ةيموكحلا ريغ تامظنملا نمو 
ةيماظن ريغ ةرواشم فاضتسا دق ة ئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نأ ،كلذ ىلإ فاضي  )ب(  

وه ةرواشملا هذه نم ضرغلا ناكو . ٢٠٠٧هينوي /ناريزح رهش يف فينج يف تدقع تاكارشلا نأشب
ررقملا نم ٢٧ةرقفلا هيلإ تعد ةكارشلا نأشب عماج عامتجال طيطختلل قرطلا لضفأ فاشكتسا   

قبئزلا تاكارش جمانربل ركبملا زيزعتلا ريسيتو٢٤/٣ ةقيثولا يف ةرواشملا جئاتنل فصو دريو .  
UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/8.  
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قبئزلا جمانرب تاكارشزيزعت  -ًايناث     
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ةرادإلا سلجم نع رداصلا٢٤/٣ررقملا اعد   - ٤ نم ،   
قبئزلا جمانرب تاكارش زيزعت ىلإ ،نيرخآلا ةحلصملا باحصأو تاموكحلا عم رواشتلاب لمعلا لالخ  

عسوي لماش راطإ ريوطت اهيف امب تاوطخلا نم ددع ذاختا قيرط نع كلذو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل 
اهقاطنوتاكارشلا ددع نم قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نع ميجنتلا نأشب ةكارشلا نم ديزي امك ،  
  .ةيفاك لاومأ ىلع لوصحلا ةلواحمكلذك و

لماشوعماج راطإ ريوطت  -فلأ     
نيرخآلا ةحلصملا باحصأ و ءاكرشلل عامتجا ميظنتب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب موقي فوس  - ٥

جمانربل لماش عماج راطإ ريوطت وه عامتجالا اذه نم ضرغلاو . ٢٠٠٨ماع لئاوأ يف فينج يف 
لمعلا أدب دقو . ةيليغشتلا ةيهيجوتلا ئدابملاو ةكارشلا فادهأو ،لمعلا ططخ ىلع لمتشي ،تاكارشلا
ةيليغشت ةيهيجوت ئدابم ة غايصو ةديشرلا ةرادإلا تابيترتل تارايخلاو ،لمعلا ططخ ريوطت نأشب
فوسو . ةكارشلا تالاجم يف نيطشنلاو ةحلصملا باحصأو تاموكحلا عم رواشتلابكلذو  ،تاكارشلل

لماشلاوعماجلاراطإلا ةرولب ل ةيسيئر رصانعك اهثحبل عامتجالا ءانثأ تاعورشملامدقت   .  

قاطن عيسوتوتاكارشلاددع ةدايز   -ءاب    اه 
جمانرب ٢٤/٣ررقملا ززعي   - ٦ لص تاذ وأةيمانتمةديدج تاعاطق لمشي ثيحب تاكارشلا   لثم ة   
ةيديدحلا ريغ تازلفلا نيدعتو ،ةيديدحلا ريغ تازلفلاو ،لينيفلا ديرولكل رملبتملا ريغ بَكرُملا جاتنإ  

ةقيثولا لالخ نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىعسيو . تايافنلا قرحو تنمسإلا جاتنإو
UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/8، ةدترم ةيذغت ىلع لوصحلا ىلإ ةحلصملا باحصأو تاموكحلا نم   

ةغزابلاو ةديدجلا تالاكلذو   ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لواحي ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو . ا هذهل هثحب دنع
لامامأ قيرطلا حتفل ةدترم ةيذغت ىلع لوصحلا  غزابلانيا ، ني  هنيزختو قبئزلا تادادمإل ًادانتسا كلذو  

ةرقفلا يف ةزجوملا ةيولوألا تاذ تالا إ  ررقملا نم ١٩ا ىل  ٢٤/٣.  

  قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت ةكارشب ءاقترالا  -ميج 
ينواعتلا لمعلا ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لصاوي   - ٧
.قاطنلا ريغصو يفرحلا بهذلا نيدعت ةكارشب ءاقترالل ن فاشكتسال تايجيتارتسالا ةشقانم يرجتو  هج 
ةقيثولا يف كلذو ريودتلا ةداع إلو رسألل ةليدبلا تايجولونكتلا رشنلو قوسلا ىلإ دنتست ةركتبم

UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/8. 

ةيفاك لاومأ نيمأتلجأ نم لمعلا  -لاد    

راذآ٢٦ةخرؤم لاومألا عمجل ةلاسر يذيفنتلا ريدملا لسرأ   - ٨ لاصتالا طاقن ىلإ ٢٠٠٧سرا م/   
اهيف هجويةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلا ةيمسرلا  ررقملا ىلإ هابتنالا  لوصحلا ىلإ ةجاحلا ىلإو ٢٤/٣   

تايالولا تدهعت كلذ ىلع ءانبو . تاكارشلا نأشب لمعلا كلذ يف امب ،ررقملا ذيفنت معدل ليومت ىلع
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الود١ ٠٠٠ ٣٨٠غلبمب ةيكيرمألا ةدحتملا  بآ٣٠ىتحو . تاكارشلا لمع معدل ر   ٢٠٠٧سطسغأ / 
  .ىرخأ تادهعت وأ ةيفاضإ لاومأ تلصو دق نكت مل
تاحرتقم ميدقت عيجشت ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لصاوي ،ةريغصلا حنملا جمانربل ةبسنلابو   - ٩

نا ةلحرمب ا  ةعيبط مهف يف لاقت اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ةدعاسم ىلإ يمرت تاعورشم
ثولتلا نم ليلقتلل ةيمارلا تايجيتارتسالاو تاودألا ريوطت يفو ،اهيدل قبئزلا تالكشم مجحو  
رالود١٠٠ ٠٠٠وه عورشم لكل ىصقألا غلبملاو . قبئزلاب لقت يتلا تاعورشمل ل ةيلضفألا يطعت، وًا 

، ٥٠ ٠٠٠نع اهتميق  كلذ عمو ،رالود ليومتلا رصنع ا ا تاعورشملل ةبسنلاب لاحلا وه امك   يتل
كلذك متيو. ةريبك ةينيع تامهاسم وأ ىرخأ رداصم نم كرتشملا يعاطقلاويفارغجلا نزاوتلاةاعارم    . 

ةدعاسملا اهنيب نم تاجايتحا ةدع ىلع ةماع ةفصب نآلا ىتح اهيقلت مت يتلا تاحرتقملا دكؤت   - ١٠
درجلا تايلمعب ةقلعتملا تاردقلا ءانبو ،ةينقتلا يعولاءاكذإو بيردتلاو ؛)تاقالطإلا ةيمكو ديدحت(   ، 

، ،تامولعملا لدابتو ثوحبلاو ؛تايافنلا نع ةرداصلا تاقالطإلا نم صلختلا ىلإ ةيمارلا ريبادتلاو  
  .ةيميظنتلا طباوضلاو تاسايسلا عضوو

 ــــــــــ


