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 دادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلانأشب ًانوناق مزلم  يملاعكص 

  ةعبارلاةرود لا
 ،   ٢٠١٢هيلوي /زومت ٢ - هينوي/ناريزح ٢٧ياوغوروأ ،يتسا ليد اتنوب

تقؤملا لامعألا لودج نم٣دنبلا   *  
  قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ

لاصتالا قيرفل ناكراشملا ناسيئرلا هدعأ  ١١ و١٠نيتداملل ةلمتحملا رصانعلا ءازإ ج 
  تاقالطإلاو تاثاعبنالاب ينعملا

  ةنامألا نم ةركذم

يف  ،قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تبلط  
ةدوقعملا ةثلاثلا ارود لوألا نيرشت٣١نم ةرتفلا يف ،  يناثلا نيرشت٤ىلإ ربوتكأ /  ىلإ ٢٠١١ ربمفون/   ،

، ،  ةرودلا كلت يف أشنملا تاقالطإلاو تاثاعبنالاب ينعملا لاصتالا قيرفل نيكراشملا نيسيئرلا عضي نأ
،اسمب نيتداملل ةلمتحملا رصانعلا ءازإ ًا جةنامألا ةدن كلذ لمشيسو ج . ًانوناق مزلملا كصلا نم ١١ و١٠ 
و تاثاعبنالا طبضل ةددحم ريبادت ذاختاب فارطألا مزل ت/ ، ،مستتواهضيفخت وأ تقولا تاذ يف ةنورملاب ،   

ت عضوب فارطألا مزلت جةاعارملةمزاللا   كلذ بكاويو ،ةينطولا فورظلا وأ /و تاثاعبنالا طبضل ريباد 
جهنلا ناكراشملا ناسيئرلا دعأ ةنجللا بلطل ةباجتساو .ينطولا ىوتسملا ىلع اهديدحت متي ،اهضيفخت  
  .ةيلاحلا ةركذملاب ةقفرملا ةبولطملا

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/1. 
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  قفرملا

  ١١ و١٠نيتداملل ةلمتحملا رصانعلا ءازإ ج 

  ةيساسأ تامولعم
  تارودلا نيب لمعلا نم فدهلا  -  فلأ

ةيلودلاةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ةثلاثلا ةرودلا يف ،لاصتا قيرف ئشنأ  - ١ يملاع كص دادعإب ةينعملا    
هلا يف قبئزلا تاثاعبناب ةلصلا تاذ صنلاعورشميف ةدراولا داوملا  ةشقانمل ،قبئزلا نأشبًانوناق مزلم  ءاو  

بلا١١و ١١و ١٠داوملا  (هايملاو ضرألا يف هتاقالطإو تاعامتجا ةعبرأ لاصتالا ق يرف دقع دقو ).ةليد 
، نم  تاشقانملا هذه لالخ نكمتي مل هنأ ديب ،لئاسملا نم ددع يف قافتا ىلإ لصوتو ،ةثلاثلا ةرودلا ءانثأ

  .ةماعلا ةسايسلاب ةلصتملا ةقلعملا لئاسملا عيمج لح
فيلكتب ةنجللا تماق ،مدقتلا نم ديزم زارحإنم نكمتلا ةيغب و  - ٢ كراشملانيسيئرلا  قيرفلني    

عضوب تاقالطإلاو ج تاثاعبنالابينعملا لاصتالا  نم معدب ١١ و١٠نيتداملل ةلمتحملا رصانعلا ءازإ    ،
زليكلذ لمشيسو ج. ةنامألا و تاثاعبنالا طبضل ةددحم ريبادت ذاختاب فارطألام  اهنكل ،اهضيفخت وأ / 

ألا مزلت جةاعارملةمزاللا ةنورملاب مستت   كلذ بكاويو ،ةينطولا فورظلا طبضل ريبادت عضوب فارط  
  .ينطولا ىوتسملا ىلع اهديدحت متي ،اهضيفخت وأ/و تاثاعبنالا

  ةنجلل ةثلاثلا ةرودلا جئاتن  - ءاب
تاقالطإلاوتاثاعبنالابينعملا لاصتالا قيرف لصوت دقو   - ٣ ءانثأ رومألا ضعب نأشب  ماع قافتا ىلإ  

. ًانوناق مزلملا كصلا صن عورشم ىلع تارييغتءارجأ عبتتست رومألا كلت ضعبو ،ةنجلل ةثلاثلا ةرودلا 
ذخألا ىلع قافتالا متي ملو ةنجلل ةماعلا ةسلجلا ىلع ضرعت مل اهيلع قفتملا تارييغتلا هذه نأ ا  امبو

ةقيثولا يف ضورعملا حقنملا صنلا عورشم يف جردت مل ،لبقملا لمعلل ساسأك 
UNEP/(DTIE)/Hg/INC.4/3.  

مت يتلا تالا  - ٤  يلي ام ماع قافتا ىلإ اهيف لصوتلاا لمشتو  :  
ذختت نأل ةجاحو ،تاقالطإلاو تاثاعبنال ل قبئزلا كص ىدصتي نأل ةجاح دوجو  )أ(

  ؛تاقالطإلاو تاثاعبنالا نأشب تاءارجإ فارطألا
ل ةيرورض ريغ ةفص‘‘ةدوصقملا ريغ’’ةرابع   )ب( ؛اهفذح يغبني اذلو‘‘تاثاعبنالا’’ـ    ،  
ًاقفاوتمقبئزلا كص نوكي نأ بجي  )ج( ا   اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ةجاح عم  

؛ةقاطلا ديلوت لاجم يف ا    اردق ةيمنت ىلإ لاقتنا ةلحرمب
ةيلمع قوعت دويق ضرف تاقالطإلاو تاثاعبنالاب ةقلعتملا داوملا نم دوصقملا سيل   )د(

  ؛هقالطإ ىلع سيلو يبسنلا هانعمب نوكي نأ يغبني تاثاعبنالا ضيفختو. ةيمنتلا
ا دلبلل ماكحألا ضعب حيتت نأ يف ةنورملا ىلإ ةجاح كانه  )ه( امازتلا ذيفنت يف ةيرحلا نا

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم نع رداصلا٢٥/٥ررقملا نم ) أ (٢٨ةرقفلا عم قفاوتي امب ،يأ (   ؛) 
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تحت قاطنلا قيضلا و يفرحلا بهذلا نيدعت نم تاقالطإلاو تاثاعبنالا ةجلاعم يغبني  )و(
ةداملا تحت سيلو عوضوملا اذ   وأ ١٠ةصتخملا ةنيعملا دونبلا  ١١.  

ةيمهأبًاضيأ ميلست كانهو  - ٥ . ريبادتلا قيبطت نم فارطألا ضعب نيكمت يف ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا  
نيكراشملا نيسيئرلا يأر بسح،هنأ ديب ةلصتمو ةكباشتم لئاسملا هذه نأ ىلإ رظنلاب،   ةضيرع ةعومجمب  
ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا ةلأسم نإف ،اهتجلاعمل ًاصيصخ ئشنأ لاصتا قيرف كانه نأو ،ذيفنتلا لئاسم نم  

ةقرولا هذه يف اهل اقرطتي مل ام    .إف اذلو امهتيالو نمض تسيل
  اياضقلا ضعب  - ميج

ىلع تاما زتلا حضاو لكشب ينوناقلا كصلا ددحي نأ ةرورض يف انه ةيادبلا ةطقن لثمتت  - ٦
ديعصلا ىلع ذختت نأنيعتي يتلا تاوطخلا يف  احضاو نوكي نأ بناج ىلإ ،تاثاعبنالل يدصتللفارطألا   

تامازتلا ءاوس -تامازتلالا كلتب ءافولل ينطولا لضفأ قيبطت  لاثملا ليبس ىلع يضتقت(‘‘ ةرشابم’’ 
، (‘‘ ةرشابم ريغ’’وأ ) ةحاتملا تاينقتلا ءارجإلا اهرودب ةطخلا ددحت نأ ى لع ةطخ دادعإلاثملا ليبس ىلع
ةلكشم نأب  ةقثلا فارطألا يطعي نأ كصلا يف ططخملا ىلع نيعتيسو). هذاختا فرطلا حرتقي يذلا
فورظلا ةاعارمل  ةيفاك ةنورم دوجوب تانيمطتلا يطعي نأو ةيفاك ةيعامج تاءارجإب جلاعتس تاثاعبنالا
فرط لك ناكسلا تاجايتحا ةيبلتل ةيمنت ىلإ ةجاحلاو ةينطولا   . فارطألا نم 

عمةقفاوتم نوكتو ةدهاعملاقايس يف تاقالطإلاو تاثاعبنالاب ةقلعتملا داوملا أرقتو   - ٧ ءازجألا   
ةجابيدلاو فدهلا ةصاخبواهنم ىرخألا يف  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3ةقيثولاب يلاحلا عورشملا درويو  .، 
نيلمتحم نيفدهىلوألا هتدام  ًايلاح نمضتت اهنكلو ،لصفم لكشب ةجابيدلا يف دعب ةنجللا رظنت ملو.  
أدبم كلذ يف امب ،ةيمنتلاو ةئيبلا نأشب وير نالعإ يف اهيلع صوصنملا ئدابملا ىلإ راشي نأب ًاحرتقم  
ىلع نيعتيس ،دعب ا . اهنيابت عم نكلو تايلوؤسملا يف كارتشالا  أشب ضوافتلا متي مل رصانعلا هذه نأ عمو
يف هيلع صوصنم وه ام عم نيتقفاوتم فاطملا ةيا ١١ و١٠ناتدامل ا نوكت نأ نم دكأتلا ةنجللا  يف 
مدقت ام اهنهذ نع بيغي الأ دوت ةنجللا نإف يلاتلابو . اهل يرورض ريغ راركت يأ نودو ىرخألا عضاوملا

ةعبارلا ا    .رود يف رصانعلا هذه يف ضوافتت يهو
داصملاب ةقلعتملا لئاسملا يفنوكراشملا ءاسؤرلا رظن  - ٨ ىوصقلا دودحلاو ،رداصملا تائف لثم (ر  
اذإ امو )ةمئاقلا تآشنملاو) يسيئر لكشب ةلدعملا وأ(ةديدجلا ت آشنملل ةفلتخم ريبادت امبرو ،ماجحألل  ،

ةيسيئرلا تاثاعبنال ا يف ةببستملا تاهجلاىلع وأ فارطألا عيمج ىلع ةحرتقملا ريبادتلا قيبطت يغبني ناك 
، )ةيئيبلا تاسرامملا لضفأ/ةحاتملا تاينقتلا لضفأ قيبطت لثم(اهمادختسا ن كمي يتلا ريبادتلا قاطنوطقف 

تناك ءاوس (ةفدهتسملا تاضيفختلا وأ ةينطول ا فادهألاو تاثاعبنالل ةفدهتسملا ميقلا وأ ةيدحلا ميقلاو
ًاردق رفوتثيحب ريبادتلا هذه نم يأ عضو نكميو). ةيتاسايس وأ ةيمقر قيبطتلا يف ةنورملا نم   .  
كلذك نمضتي دق قبئزلا كص نأًاضيأ نوكراشملا ءاسؤرلا ظحالو  - ٩ رمتؤمل حمست ًاماكحأ    
،  .كصلا تاقفرم ليدعتب فارطألا نمزلا رورم عم يازو واو ناقفرملا روطتي نأ نكمملا نم نوكيس اذلو
عم وأ اهتجلاعم نم ءاهتنالا درجمب عسوتي مث اهربكأ وأ ةيسيئرلا رداصملاب  قفرملا أدبي نأب ،لاثملا ليبس ىلع
  .ةيلاملا دراوملا نم ديزملا رفوت
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جه  -  ًالوأ    ءاوهلا ىلإ تاثاعبنالل ةلمتحملا نلا
نيج ةيالولا تددح  - ١٠  ذفن نأ ناكراشملا ناسيئرلا حرتقاو. ءاوهلا ىلإ تاثاعبنالل قاطنلا يعساو ي 

،لاك ناجهنلا   :زاجيإب يلات
جه  - فلأ   ةنورملاب مستت اهنكل اهضفخ وأ/و تاثاعبنالا يف مكحتلل ةنيعم ريبادت ذاختاب فارطألا مزلت يتلا نلا

  ةينطولا فورظلا ةاعارمل
بلط  ) أ( ؛اهضفخ وأ/و تاثاعبنالا يف مكحتلل ريبادت ذختي نأ فرط لك ىلإ ي 
ددح  ) ب( ؛قفرم يف ةيسيئرلا رداصملا تائف ت 
، يف ةجردملا ريبادتلا نم رثكأ وأ ًادحاو راتخت نأ فارطألل نكمي  )ج(   :ًالثم قفرملا

  ؛ةيئيبلا تاسرامملا لضفأ/ةحاتملا تاينقتلا لضفأ قيبطت  ‘١’
، ريياعم/فادهأ عضو نكمي  ‘٢’ قبط فارطألا رمتؤم اهددحيس يتلا تاثاعبنالا تو 

، ىوتسم ىلع  ىوتسملا ىلع عضوت (ةيلكلا تاثاعبنالا ثيح نم ةأشنملا
قبط نكل ينطولا ريياعملا/فادهألا كلت عضو نكمي وأ) ةأشنملا ىوتسم ىلع ت 
  ؛ةقاطلا ديلوت ثيح نم

ةيمكضفخ  ‘٣’   ؛فارطألا رمتؤم اهددحي) ىدم وأ ىندأ دحك (ةيوئم ةبسنب  
  :لالخ نم فرط لكل ذيفنتلا يف ةنورملا قيقحت نكمي  )د(

 نمضتي ةيئيبلا تاسرامملا لضفأ/ةحاتملا تاينقتلا لضفأ موهفم نأب رارقإلا  ‘١’
  ؛ةينطولا ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةينقتلا فورظلا نايب

 تايجولونكتلا يف تبلاب ميظنتلل ةعضاخلا تانايكلا وأ تاموكحلل حامسلا  ‘٢’
، يف ضفخلل ةيوئملا بسنلا وأ تاثاعبنالا ميق قيقحت يف مدختستس يتلا  قفارملا
، نيثولملا ىلع ةباقرلا تايجيتارتسا قيبطت ربع كلذ يف امب  عم نيددعتملا
  ؛ةمئاقلا قفارملا ىلع ًاضيأ قبطنيس اذه نأ ىلإ ةراشإلا

  ؛عاطقلا ىوتسم ىلع ومنلاب حامسلل ةأشنملا ىوتسم ىلع ريبادتلا قيبطت  ‘٣’
، تايمكلا تابتع ديدحتب فارطألل حامسلا  ‘٤’  حمسي دق امم تآشنملل

  ؛نمزلا ربع رمتسملا نسحتلاب
جه  - ءاب  ددح ريبادت عضوب فارطألا مزلت يتلا نلا وأ/و تاثاعبنالا يف مكحتلل ينطولا ىوتسملا ىلع ت 

  اهضفخ
بلط  ) أ( ؛اهضفخ وأ/و تاثاعبنالا يف مكحتلل ريبادت ذختي نأ فرط لك ىلإ ي 
ددح  ) ب( ؛قفرم يف ةيسيئرلا رداصملا تائف ت 
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دي نأ ىلع فارطألا رمتؤم بناج نم اهضارعتسال ةينطولا هتطخ فرط لك مدقي  )ج(  دح
 نأ نكمي يتلاو اهقيقحت عقوتي يتلا جئاتنلا/تاياغلا/فادهألاو اهمدختسيس يتلا ريبادتلا ةطخلا هذه يف
  :يلي ام ىلع لمتشت

، يف ةحرتقملا ريبادتلاب ةمئاق  ‘١’   :ًالثم قفرم
 دصرلا كلذ يف امب (ةيئيبلا تاسرامملا لضفأ/ةحاتملا تاينقتلا لضفأ  - أ

  ؛)رمتسملا
،دحلا ميقلا  - ب  وأ/و فرطلل ايجولونكتلا وأ ةميقلا رايتخا كرت عم ةي

  ؛ميظنتلل ةعضاخلا تانايكلا
  نيددعتملا نيثولملا ىلع ةباقرلا تايجيتارتسا  - ج

 نأ فرطلل نكميو. ةأشنم لك عضو بسح توافتت وأ ةئف ىلع قبطنت ريبادت  ‘٢’
،ملا يف ةجردملا رداصملا تائف فلتخمب قلعتي اميف ةفلتخم ريبادت دمتعي  ًاقفو قفر

  ؛ةيلمعلاو ةينقتلا هتاجايتحال
، ططخلا كلت ذيفنت ناك اذإ ام ةمظتنم تارتف ىلع فارطألا رمتؤم ضرعتسيسو  )د(  زرحي

، يف    ؛ةيقافتالا فادهأ قيقحت هاجتاب ًامدقت هعومجم
 تاينقتلا لضفأ نع تامولعملا لدابت ززعي نأو هيجوتلا مدقي نأ فارطألا رمتؤمل نكمي  )ه(

، نيثولملا تايجيتارتساو ةيدحلا ميقلاو ةيئيبلا تاسرامملا لضفأ/ةحاتملا  ةدعاسم ضرغب كلذو نيددعتملا
  .فارطألا

جه يف ةكرتشملا رصانعلا  - ميج    نلا
 كلت نيب نمو. هالعأ نينيبملا نيجهنلا الك يف ةكرتشملا رصانعلا ضعب كانه نأ حضاولا نم  - ١١

  :ًالثم رصانعلا
 ؛فرط لك عضو ديدحتل رداصملاب ةمئاق ديدحت بلط نكمي  ) أ(
بلط نأ نكمي  ) ب( ؛ذيفنتلل ةحرتقملا هتيجيتارتسا ديدحت فرط لك ىلإ ي 
حمس  )ج( ؛تاعاطقلا يف ومنلاب ي  
 ايجولونكت رايتخاب ةيئيبلا تاسرامملا لضفأ/ةحاتملا تاينقتلا لضفأ موهفم ةنورم حمست  )د(

 تارابتعالا ءوض يف ينطولا ىوتسملا ىلع ‘‘حاتم’’ وه ام ديدحت متيو - ةينطولا فورظلل ًاقفو اهقيبطتو
، وأ يملاعلا ىوتسملا ىلع سيلو ةيلحملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةينقتلا  كلذ لمشي نأ نكميو يميلقإلا

ًاج ه؛نيددعتملا نيثولملاب قلعتت ن  
  :ذيفنتلا نع مظتنملا غالبإلا فارطألا رمتؤم بناج نم ماعلا مدقتلا دصر بلطتي  )ه(

 دصرلا يف فارطألا ةدعاسمل تاهيجوت عضو يف فارطألا رمتؤم بغري دق  ‘١’
  ؛ينطولا ىوتسملا ىلع
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 لضفأ/ةحاتملا تاينقتلا لضفأ تابلطتم نمض رمتسملا دصرلا جاردإ نكمي  ‘٢’
، تاسرامملا  وأ/و ًامجح ربكألا تآشنملا صخي اميف لقألا ىلع ةيئيبلا
  ؛ةديدجلا

جه نم ج يأ نمضتي نأ نكمي  - ١٢  ، قيبطتل ًالودج ددحت ًاماكحأ ةروكذملا نلا  لالخ ًالثم ريبادتلا
  .ذافنلا ءدب نم ةددحم تاونس

جه  - ًايناث    هايملاو ةبرتلاو ضرألا ىلإ تاقالطإلاب ةقلعتملا ةنكمملا نلا
 ديدحت دنعو. ةيرورض ريبادت هايملاو ةبرتلاو ضرألا ىلإ تاقالطإلا ةجلاعم ريبادت نأ يف كش ال  - ١٣
 تابرستلا هذهل ةلمتحملا رداصملا نم ريثكلا لوانت مت دق هنأ ناكراشملا ناسيئرلا ظحال ريبادتلا كلت ةعيبط
، ةيعوضوم داوم يف   :لاثملا ليبس ىلع اهنم ىرخأ

 ؛)٦ ةداملا (ةيلاقتنالا ةرتفلا لالخ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملا عينصت  ) أ(
 ؛)٧ ةداملا (ةيلاقتنالا ةرتفلا لالخ قبئزلا اهيف مدختسي يتلا تايلمعلا  ) ب(
  ؛)١٣ ةداملا (اهنم صلختلاو تايافنلا ةرادإ  )ج(
  ؛)١٢ ةداملا (نيزختلا  )د(
  ؛)١٤ ةداملا (ةثولملا عقاوملا  )ه(
  ؛)٩ ةداملا (قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  )و(
 ىلإ برستت نأ نكمي ةثولم ةدامك قبئزلا اهيف دجوي يتلا ىرخألا ةيعانصلا تايلمعلا  )ز(

  ).ىرخألا داوملا يف درت مل (هايملا وأ ضرألا
 نمضتت ةلمتحملا رداصملا هذه بلغأل ةيعوضوملا داوملا عيراشم نأ ىلإ ناكراشملا ناسيئرلا راشأو  - ١٤

 هذه جاردإ ةلوهسب نكمي هنأ وأ ةبرتلاو هايملاو ضرألا ىلإ تاقالطإلا ةجلاعمل ةيمارلا ماكحألا ضعب لعفلاب
  .داوملا كلت يف ماكحألا

، ًاقفوو  - ١٥ ، أدبمك ،رظنت نأ ةنجللا ىلع ناكراشملا ناسيئرلا حرتقي دقف كلذل  عم لماعتلايف  ماع
 ناسيئرلا حرتقاو. ةلصلا تاذ ةيعوضوملا داوملا نمض هالعأ ةددحملا رداصملا نم تاقالطإلا ةلأسم
قَّلع نأ ًاضيأ ناكراشملا جه يف رظنلا ي   نيجهنلا قيبطت ةيناكمإ كلذ يف امب ،تاقالطإلا ةجلاعمل ةيمارلا نلا
، يف قحال تقو ىلإ ،تاقالطإلا ىلع تاثاعبنالا ضفخل هالعأ ةددحملا ريبادتلاو  يف نكمي ثيح تاضوافملا
 نم يأ قبطني نأ نكمي أدبملا ثيح نمو. ةيفاضإ ريبادتل ةجاح كانه تناك اذإ ام ديدحت تقولا كلذ

جه  ، ةحرتقملا نلا ، ىلإ تاثاعبنالاب ةصاخلاو هالعأ  ثيح نم ببس دجوي ال هنأ مغر ،تاقالطإلا ىلع ءاوهلا
  .ءاوهلا ىلإ تاثاعبنالل دمتعملا جهنلل قباطم هايملاو ضرألا ىلإ تاقالطإلل ج دامتعامزلتسي  أدبملا

__________  


