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 دادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلانأشب ًانوناق مزلم  يملاعكص 

  ةثلاثلاةرود لا
لوألا نيرشت٣١، يبورين يناثلا نيرشت٤ - ربوتكأ/    ٢٠١١ربمفون / 

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

 تقؤملا لامعألا لودج حورش

 ةرودلا حاتتفا  :١دنبلا 

نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ة ثلاثلا ةرودلا دقعنت - ١
 ، نم ةرتفلا يف ،يبورينب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب قم يفقبئزلا  لوألا نيرشت٣١ر ىلإ ربوتكأ/  نيرشت ٤   

ةرودلا حتتفتسو. ٢٠١١ ربمفون/يناثلا نينثالاموينم  ٣٠/٩ةعاسلا يف    ربوتكأ/لوألا نيرشت ٣١  
٢٠١١. 

 .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب واينيك ةموكح نم لك لثمم يحاتتفا نايبب يلديسو - ٢

 ةيميظنتلا لئاسملا :٢دنب لا

 لامعألا لودج رارقإ  )أ(

٣ -  لامعألا لودج ىلع ءانب ،ا ت نأ ،يلخادلا اهماظنل ًاعبت ،ةنجللا دوت دق  رودل لامعأ لودج رق
 .UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/1 ةقيثولا يف دراولا تقؤملا

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/1.  
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 لمعلا ميظنت )ب(

ةنجللا بغرت دق - ٤ ةعاسلا نم ،راود مايأنم موي لك يف عمتجت نأ ررقت نأ يف   ىلإ  ٠٠/١٠ 
ةعاسلا نمو ٠٠/١٣ةعاسلا  ةعاسلا ىلإ ٠٠/١٥  اليدعتلا نم مزلي ام ءارجإ عم٠٠/١٨  رظنلابو . ت، 

همدق يتلا روصتلا ةركذم يف سيئرلا هحرط يذلا حرتقملا عمًايشمتو ،شاقنلل حاتملا تقولا قيض ىلإ ا  
(UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/2) ،ءالدإلانيلثمملا نم بلطي  ةزجوم ةماع تانايبو ةيحاتتفا تاظحالمب  

 .ةيعوضوملا لئاسملا ةشقانمل نكمم تقو ربكأ ةحاتإل

ددحت نأو ،لاصتالا ةقرفأ نم ًايرورض هارت دق ام ئشنت نأ ةنجللا دوت دق ةرودلا هذه لالخو - ٥  
  .اايالو

 قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ :٣دنبلا 

لاىلعًاضورعم نوكيسو  - ٦ ا اهتبلط يتلا قئاثولا نم ددع ةنجل  لارود يف ةدوقعملاةيناث  ،  يف   ابيش
ىلإ ٢٤نم ،نابايلا  يناثلا نوناك٢٨  اهيف رظنت يكل٢٠١١رياني /  يف سيئرل  انم مدقملا حارتقالل ًاعبتو. ، 

بغرتدق ،روصتلا ةركذم  (UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3) ةقيثولا ىلع زيكرتلاباهتشقانم أدبت نأ يف ةنجلل ا  
نمضتتيتلا  ل  صن عورشم  .قبئزلا كص 

يهو ،ةيناثلا او - ٧   :رود يف ةنجللا اهتبلط يتلا تامولعملا ىلع ةيلاتلا قئاثولا يوتحت

ةيلآلا تارايخل ًايفاضإ ًانراقم ًاليلحت مدقت يتلا UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/4ةقيثولا   )أ (  
  ؛ةيلاملا

اقالطإ نع تامولعم مدقت يتلاUNEP(DTIE)/Hg/INC.3/5ةقيثولا   )ب ( عاطق نم قبئزلا ت  
؛زاغلاوطفنلا    

قبئزلا بناوج نع ةيفاضإ تامولعم مدقت يتلا UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/6ةقيثولا   )ج (  
  ؛تاحاقللا يف ةصاخ ،ةظفاح ةيبط ةدامك قبئزلا مادختسا كلذ يف امب ،ةحصلاب ةقلعتملا

ةقيثولل ةحقنم ةغيص يهو ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/7ةقيثولا   )د (  UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/16، 
لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا وبقترملا قبئزل اكص نيب ةلمتحملا تالخاد تلاوتارغثلا سرادتتو 

  .دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا
اهيطغت يتلا لئاسملا حرط دنع ،ىضتقملل ًاقفو ةنجللا ىلع هالعأ ةدراولا قئاثولا ضرع نكميو  - ٨
تامولعملا هذه ضعب نأ الإ ،ةماه ةيساسأ تامولعم مدقت قئاثول ا هذه عيمج نأ نم مغرلا ىلعو. شاقنلل
 .ليصفتلاب دري ال دق

ةرودلا بقع ةمدقملاءارآلل عيمجت ةقيثو كلذ يف امب ،ةيمالعإلا قئاثولا نم رخآ ددع رفوتي و - ٩  
 .(UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/INF/1)قبئزلل بقترملا كصلا رصانع عورشم نأشب ةيناثلا 

 ىرخألا لئاسملا  :٤دنبلا 

ةرودلا ءانثأ راثتىرخأ لئاسم يف رظنت نأيف ةنجللا بغرت دق  - ١٠  . 
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 ريرقتلا دامتعا  :٥دنبلا 

ةنجللا يعد - ١١  ةيئاهنلا اهتسلج يف،ت فوس رظنلا ىلإ ،  ررقملا هدعي يذلا ا يف    . هدامتعاورود ريرقت
جلا ةيااهلامعأ نع ةرودلا ريرقت ةنجللا دمتعت و  نيرشت ٣ سيمخلاموي ةدوقعملا ةماعلا ةسل ىتح  
 ربمفون/يناثلا يناثلا نيرشت٤ ةعمجلا موي دقعت يتلا ةماعلا ةسلجلا يف نوكت دق تاليدعت يأ عم ربمفون/   ،
عم نواعتلاب ،ر . ةيرورض  رقملا موقي نأ ىلع ةنجللا قفتت دق ،ةدحتملا ممألا يف ا  لومعملا ةسرامملل ًاقفوو

قلعتملا ريرقتلا نم ءزجلا دادعإب ،ةنامألا ريرقت ىلإ هتفاضإو ةعمجلا موي دقعت يتلا ةماعلا تاسلجلاب   
راطإ يفعامتجالا  .اهماتتخا دعب ةرودلل يئاهنلا ريرقتلا ممعيسو. سيئرلل ةحونمملاةطلس لا  

 ةرودلا ماتتخا  :٦دنبلا 

يناثلا نيرشت٤ ةعمجل اموي نم ٠٠/١٨ةعاسلا يف اهلامعأ ةنجللا متتخت نأ عقوتملا نم  - ١٢ ربمفون / 
٢٠١١. 

__________  


