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 دادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلانأشب ًانوناق مزلم  يملاعكص 

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

قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ريرقت  
ةثلاثلا ا    رود لامعأ نع

  ةمدقم
ًاقفو قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تئشنأ   - ١

خرؤملا ٢٥/٥) ةئيبلا جمانرب(ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم  ررقمنم ًاثلاث عرفلل   ٢٠ 
، . ٢٠٠٩رياربف /طابش قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ ىلع ررقملا اذه بجومب سل  ا قفاوو
تد قع دقو. هدادعإب فلكت ةيلود ةيموكح ضوافت ةنجل دقع ةئيبلا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطو

ىلإ ٧نم ةرتفلا يف ملوهكتس يف ةنجلل ىلوألا ةرودلا  ناريزح١١  ةيناثلا ا ٢٠١٠هينوي /   رود تدق  عو  ،
ىلإ ٢٤نم ةرتفلا يف ،نابايلا ،ابيش يف  يناثلا نوناك٢٨  يتلا ثادحألل صخلم دريو . ٢٠١١رياني / 

معأ مظني يذلا٢٥/٥ررقملا نم ًاثلاث عرفلا ماكحأو نيترودلا داقعنال تدهم    تارقفلا يف ةنجللا لا 
ىلوألا ةرودلا ريرقت نم ٤-١  (UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/21) تارقفلاو ةيناثلا ةرودلا ريرقت نم ٥-١،   

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/20).  
بسانمو لماش جهنل ديدج صن عورشم ةنامألا دعت نأ ىلع ةيناثلا ا   - ٢  رود يف ةنجللا تقفاوو
ةثلاثلا ا٢٥/٥ررقملا نم ًاث لاث عرفلا يف ءاج امك ،قبئزلا نأشب  رود يف ةنجللا هيف رظنت يكل دنتسيسو . ، 

ةيناثلا ا   رود لامعأب اهعالطضا نابإ ةنجللا هيلإ تدنتسا رصانع ةقرو عورشم ىلإ ديدجلا صنلا
(UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/3) .سكعيل رصانعلا ةقرو عورشم حّق  فارطألا اهنع تبرعأ يتلا ءارآلا ن دقو  

فارطألا ءارآ ىلإ راشيسو ،ةرودلا تبقعأ يتلا عيباسألا يف ةباتك ةنامألا ىلإ  اهتمدقو ةيناثلاةرودلا يف 
ىرخأ بيلاسأب وأ ،ةددعتملا تارايخلاب وأ ،ةفوقعملا ساوقألا مادختساب ديدجلا صنلا عورشم يف اهلمكأب 

عقوملا ىلع قبئزلا جمانربل ةصصخملا ةحفصلا يف ةنامألا ىلإ ةباتك تمدُق ءارآ يأ رشنتسو. ةمئالم  
  .ةئيبلا جمانربل يكبشلا
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يملاعلا كصلا معدل ليومتلا تايلآ تارايخل رخآ ًانراقم ًاليلحت ةنامألا دعت نأ ىلع ًاضيأ قف   - ٣  تاو
قبئزلا تاقالطإ نع تامولعم مدقت نأو ؛ةثلاثلا ا   رود يف ةنجللا هيف رظنت يك قبئزلا نأشب ًانوناق مزلملا

نم ةظفاح داوم مادختساو ،قبئزلا اياضقل ةيحصلا بناوجلا نع تامولعمو ؛زاغ لاو طفنلا ةعانص نم
ةقالعلا نع UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/16ةقيثولل ةحقنم ةغيصو ؛لاصمألا كلذ يف امب ،ةيودألا يف قبئزلا   

  .دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتاو لبقملا قبئزلا كص نيب
  ةرودلا حاتتفا  - ًالوأ 

ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ةثلاثلا ةرودلا تدقعنا   - ٤
لوألا نيرشت٣١نم ةرتفلا يف ،يبورينب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رقم يف قبئزلا نأشب  ىلإ ربوتكأ / 

  .٢٠١١ربمفون /يناثلا نيرشت ٤
ةعاسلا يف ،ةنجللا سيئر )ياوغوروأ(سيرغول ودنانرف ديسلا ةر ودلا حتتفاو  - ٥ موي نم ٠٠/١٠،   

 ، لوألا نيرشت٣١نينثالا ، ٢٠١١ربوتكأ /  ةرودلا اهتفاضتسال اينيك ةموكحل هنانتما نع برعأف  ،
ميت ديسلا ،ديدجلا هسيئرو ،داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعشب ةيئايميكلا داوملا عرفو ةئيبلا جمانربلو 

نيب اميف تلذ . ةرودلل ريضحتلا يف معد نم هومدق امل نتساك  ب يتلا دوهجلا فلتخم ىلإ هابتنالا ىعرتساو
اهتشقانم ررقملا ةدقعملا لئاسملل لولح ىلإ لصوتلا متي نأ يف هلمأ نع برعأو ،ةرودلل ريضحتلل نيترودلا 

ةقباسلاتاضوافملا نم ةدافتسملا سوردلا ىلإ دنتست ةركتبم لولح قيرط نع  .  
أ ديسلا نم لك ةيحاتتفا تاظحالمبىلدأو  - ٦ ديسلاو ،ةئيبلا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ،رنياتش ميك  

نوج ديسلا مساب ،اينيك يف ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا ةرازوب مئادلا نيمألل لوألا بئانلا ،ودنالوأ لوب 
  .اينيك يف ةيندعملا دراوملاو ةئيبلا ريزو ،يكوشتيم
يبورين يف نيلثمملاب يحاتتفالا هنايب يف يذيفنتلا ريدملابحرو  - ٧ ةدحتملا ممألا نأ ىلإ راشأو .  

ناسنإلا ةايح ةيامح فد  ًارشابم ًامامتها بلطتت ةليحتسم ودبت وأ ديقعتلا ةغلاب ماهمب ًانايحأ فّلك ت .
قيفوتلا بلطتتو ،ةيقال خأو ةيملع بناوج ىلع يوطنت قبئزلا نأشب ةلصاوتملا تاشقانملا نإ ًالئاق فاضأو

قئاقحلا فلتخمب فارتعالا ةيلوؤسمو ،ةئيبلاو ناسنإلا ةايح ىلع اهريثأتو ةداملا هذه نع فراعملا ةلمج نيب 
مزاللا مامتهالا اهئاليإو عمت  ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ههجاوت يذلا يدحتلا نإ لاقو . ا يف ةدوجوملا

ًايجيردت للقيو هتاعلطت ثيح نم ًالداع نوكي قبئزلا نأشب ًانو ناق مزلم يملاع كص دادعإ يف لثمتي ةيلودلا
تامادختساو ،اهدراومو لودلا تاردق فالتخا ةاعارم عم ،قبئزلا مادختسا نع ةئشانلا رطاخملا نم 

، . رومأ ةلمج نمض قبئزلا اهيف مهل لخد ال بابسأل قبئزلل اوضرعت نيذلا كئلوأ ةنحم ىلع ءوضلا طلسو
ءانثأ رابتعالا يف ناسنإلا ةحص ةيامح وهو كرتشملا فدهلا عضوي نأ مهملا نم هنإ ًالئا ق ،نيقاعم اوحبصأو
تاكرحملا دوقو نإ اولاق نيريثكلا نأ ىلإ راشأ ،ةنجللا ةمهم زاجنإ ةيناكمإ ىلع ددش نأ دعبو . تاشقانملا

ةينطولا تاعيرشتلا لالخ نم نكلو ،ةينطولا تاداصتقالل ةبسنلاب ةايحلا نايرش دعي صاصرلا ىلع يوتحملا 
ةافولا عنم ثيحب ،ملاعلا قاطن ىلع دوقولا اذه نم رمألا عقاو يف ًايجيردت صلختلا مت ،ةيلودلا ةكارشلاو 

تارالودلا نم تانويليرت ةعبرأ وحن ريفوت حاتأو ناكسلا نم نويلم١،٢يلاوحل ةركبملا  صلختلا دعيو .  
  .يلودلا نواعتلا ةيلاعف ىلع ًادهاش صاصرلا ىلع يوتحملا دوقولا نم يجيردتلا
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ةنجللا يذيفنتلا ريدملا ثح دقف ،ًابيرقت قيرطلا فصتنم ىلإ تلصو دق تاضوافملا نأل ًارظنو   - ٨
ةنجللا اعدو . ةلبقم تارود يف اهحيقنت نكمي ةدهاعمل صن عورشمب ةيلاحلا ةرودلا جرخت نأ نامض ىلع
، الاو ،ءارآلا يف ٍفاك قفاوتل ةيخوتم ًامدُق يضملا ىلإ ةيلدجلا ريغ بناوجلا ىلع ةيلوأ ةروصب قافت
ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةقباسلا ةرتفلا يفو . ةفصنمو ةيلمع ةقيرطب ةقلعملا اياضقلا ىلإ كلذ دعب قرطتلاو

اياضقلا مهأ نم قبئزلا دعي ٢٠١٢ماع يف ،ليزاربلا ،وريناج يد وير يف هدقع ررقملا ةمادتسملا ةيمنتلل   ،
يملاعلا ىوتسملا ىلع اشب ضوافتلا يرجي يتلا نأشب مدقتلل ةيزمرلا ةميقلا نم نيوهتلا مدع يغبنيو . أ
يف ءاوضألا يذيفنتلا ريدملا طلسو . ةمادتسملا ةيمنتلا نأشب ينواعتلا لمعلا جمانربل ًاديكأت هرابتعاب ،قبئزلا
سيئرلل هنانتم ا نع برعأو نتساك ديسلاب بحرو ،ةلبقملا ةنجللا تارود ليومت ةرورض ىلع هتملك ماتخ

نيماعلا ىدم ىلع قبئزلاب ةقلعتملا ةيلمعلا ههيجوتل ،نكاب ريب ديسلا ،ةيئايميكلا داوملا عرفل قباسلا 
  .تاضوافملل يوقلا امهمعد ىلع ياوغوروأ ةموكحو سيئرلا ًاضيأ ركشو. نيقباسلا

، ثدحتو  - ٩ كصلا نإ لاقو  اينيك يف نيلثمملاب بحرف ،يكوشتيم ديسلا مساب ودنالوأ ديسلا
 ، قبئزلا تاثاعبنال ةيئيبلاو ةيحصلا تاريثأتلاب ةقلعتملا ةجرحلا اياضقلا لوانتي نأ يغبني قبئزلا نأشب ديدجلا
 ، ةيكالهتسالا تاجتنملاو ،نيدعتلا نم تاثاعبنالا ضيفختل ًاماكحأ نمضتي نأ يغبني ،ًالاعف نوكي يكلو

كصلا ن . قبئزلا ىلعةيوتحملا تاجتنملاو ،تايافنلاو ،ةيعانصلا تايلمعلاو   مض  ي نأ مهملا نم نإ ًالئاق عباتو
داريتساو عنص رظحي نأ كصلل يغبنيو . ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ مادختسا

. ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإل عضخت يتلا كلت ءانثتساب ،قبئزلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملا عيمج ريدصتو
جردت نأو ،روفلا ىلع ةيعانصلا تايلمعلا نم ردصت يتلا تاثاعبنالا نم يجيردتلا صلختلا متي نأ يغبنيو  
نادلبلاو ةيمانلا نادلبلاب قلعتي اميف . ةيمانلا نادلبلا ىلإ ةقيتعلا ةيعانصلا تادعملا ريدصت مدع لفكت ماكحأ

وتل هب قوثومو مادتسم بولسأ عابتال ةجاح ةمث ،لاقتنا ةلحرمب ا  ، اداصتقا رمت يتلا ةيلاملا ةدعاسملا ريف
ةديدج ةيلام دراومب دوزمو ضرغلا اذهل صصخم ديدج قودنص لكش بولسألا اذه ذختي نأ لضفيو 

ا ةدايزو ،تامولعملا لدابت ًاضيأ يرورضلا نم . امازتلال لاثتمالا نم نادلبلا هذه نيكمتل ،ةيفاضإو
ناسنإلا ةحص ةيامح فدرعتلا رطاخم ىلإ هابتنالا يعرتست ىرخأ ةطشنأب مايقلاو ،يعولا  ، . قبئزلل ض

ةريبك ًالامآ دقعت هتموكح نإف ،ةنجللا اههجاوت يتلا ةريثكلا تايدحتلا نم مغرلا ىلع هنإ لوقلاب متتخاو 
ا اعامتجال ةحجان ةمتاخ ةلافكل اهعسو يف ام لذبتس ا    .أو ،جئاتن نم هب جرختس ام ىلع

ايسراغ سالوكين ديسلا عنص نم ةكمسل ًالاث مت ةنجللا سيئر ضرع ،بيحرتلا تاملك دعبو  - ١٠
ةيناثلا ا  ثولتلا بقاوع ىلإ لاثمتلا اذه زمريو . رود يف ةنجللا ىلإ مدٌق دق ناك ،نيتنجرألا نم وروبيروأ

ا. اهنم ءافش ال يتلا قبئزلاب   .الوادم يف ماهلإلا هنم دمتست ةنجلل ةذيوعت ةباثمب حبصأ دقو
  ةيميظنتلا لئاسملا  - ًايناث

  لامعألا لودج رارقإ  -فلأ 
ةقيثولا يف مم   - ١١  ع يذلا تقؤملا لامعألا لودج ىلع ًءانب يلاتلا لامعألا لودج ةنجللا تدمتعا

UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/1:  
  .ةرودلا حاتتفا  - ١
  :ةيميظنتلا لئاسملا  - ٢

  ؛لامعألا لودج رارقإ  )أ(
  .لمعلا ميظنت  )ب(
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  .قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ  - ٣
  .ىرخأ لئاسم  - ٤
  .ريرقتلا دامتعا  - ٥
  .ةرودلا ماتتخا  - ٦

  لمعلا ميظنت  -ءاب 
ةعاسلا ىلإ ٠٠/١٠ةعاسلا نم ًايموي عمتجت نأ ىلع ةنجللا تقفتا   - ١٢ ةعاسلا نمو ٠٠/١٣   ،
ةعاسلا ىلإ ٠٠/١٥ بسح ىرخأ ةقرفأو ةغايص ةقرفأو لاصتا ةقرفأ ءاشنإ ىلع ًاضيأ تقفتاو . ٠٠/١٨ 

ةقرفألا هذه نوكتس ،يلخادلا ماظنلل ًاقفوو . ةريغصلا دوفولا تاجايتحا كلذ يف ةيعارم ،ةرورضلا
تاهجلايه فارطألا تاموكحلا نأ ديب ،نيبقارملاو تاموكحلا مامأ ةحوتفم ميدقت اهنكمي يتلا ةديحولا    
ةحاسملا تاذ تاعا قلا ىلإ لوخدلا يف وأ ملكتلا يف ءاوس ،فارطألا هذهل ةيولوألا ىطعتو ،تاحرتقملا
  .ةدودحملا

يقرو ريغ عامتجا ا  - ١٣  أ ساسأ ىلع ةرودلا تمظ  اهلكشب قئاثولا عيمج  حاتتسو. ن دقو
  .بلطلا دنع الإ ،عوبطملا ال ،ينورتكلإلا

مزلم يملاع كصل بسانمو لماش جهنل ديدجلا صنلا عورشم مادختسا ىلع ةنجللا تقفتا دقو   - ١٤
ا (UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3)قبئزلا نأشب ًانوناق  رود يف ةنجللا بلط ىلع ًءانب ةنامألا هتدعأ يذلا  ،

دنبلا راطإ يف ا   بيترتل ًاقفو ا ٣اشقانمل ةيادب ةطقنك ،ةيناثلا  اشقانم ميظنتو ،لامعألا لودج نم  
ة، يادب ةطقن درجم وه داوملا عورشم نأ ىلع ديكأت كانه ناك هنأ ريغ. ةقيثولا يف دراولا داوملا عورشم

اهفقاوم ضرع وأ ا    .احارتقا ميدقت دنع هيلع راصتقالاب ةمزلم ريغ فارطألا نأو

ىرخأ قئاثو ةنجللا ىلع ًاضورعم ناك UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3ةقيثولا ىلإ ةفاضإلابو   - ١٥  ،
دنبلا راطإ يف ةشقانملا معدل ةنامألا ا   ثلا ا٣دعأ  رود يف ةنجللا بلط ىلع ءانب ،لامعألا لودج نم . ةينا 

يملاعلا كصلا معدل ةيلاملا تايلآلا نأشب ةحاتملا تارايخلل نراقملا ليلحتلا نم ًاديزم قئاثولا هذه نمضتتو 
طفنلا عاطق نم قبئزلا تاقالطإ نع تامولعمو (UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/4)قبئزلا نأشب ًانوناق مزلملا   ،

اضقلا ةجلاعم نع تامولعمو(UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/5)زاغلاو  قبئزلا كص يف ةحصلاب ةقلعتملا اي ، 
(UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/6) مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتاو لبقملا قبئزلا كص نيب ةقالعلا نع تامولعمو  ،

ىلع ًاضورعم ناكو . (UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/7)دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف 
قلعتت ةنجلل ىلوألا ةرودلا دعب ةمدقملا ءارآلل عيمجت اهني ب نم ،ةيمالعإلا قئاثولا نم ددع ًاضيأ ةنجللا

نم ٩-٦تارقفلا يف درتو . (UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/INF/1)لبقملا قبئزلا كصل رصانع عورشمب   
نع ًاليصفت رثكأ تامولعم (UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/1/Add.1)ةرودلل تقؤملا لامعألا لودج حورش   

  .ةنجللا ىلع ةضورعملا قئاثولا
  روضحلا  -م يج

ايبويثإ،يسورلا داحتالا: ةيلاتلا لودلا ولثمم ةرودلا يف كراش  - ١٦ ناجيبرذأ،  نيتنجرألا،  ندرألا،   ، 
ايلارتسأ،اينابسإ ايناملأ،روداوكإ ،  ادوبربو اوغيتنأ،  ايسينودنإ،  ياوغوروأ،  ادنغوأ،  ايناركوأ،  ناريإ،    
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ةيمالسإلا-ةيروهمج ( ايلاطيإ،ادنلريآ ، )  ياوغاراب،  ناتسكاب،  ليزاربلا،  اكيجلب،  ننب،امنب ،  ناتوب،   ، 
يدنوروب،وساف انيكروب كسرهلاو ةنسوبلا،  ادنلوب،  وريب،  سوراليب،  ايكرت،دنليات ،  داشت،  وغوت،   ، 
سنوت،ولافوت روميت ،  يتشيل-  اكياماج،  رئازجلا،  رزج،  كوك رزج،رمقلا   ةيروهمج ،لاشرام رزج،    
يكيشتلا ةيروهمجلا،ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج،ة  ةيكينيمودلا ةيروهمجلا،ةدحتملا اينارتت   ةيبرعلا ةيروهمجلا ،   
ةيروهمج،ةيروسلا ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج،ايروك   ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمج،  ةيروهمج،    
ايقيرفأ بونج،افودلوم كرمنادلا،  رضخألا سأرلا،  اينامور،  ايبماز،  يوبابمز،  اوماس،  ستيك تناس  ، 
ايسول تناس،سفينو ايكافولس،  اينيفولس،  ةروفاغنس،  لاغنسلا،  نادوسلا،  ارسيوس،ديوسلا ،  نويلاريس،   ، 
يليش،ليشيس ايبرص،  نيصلا،  ناتسكيجاط،  قارعلا،  نامع،  الاميتاوغ،ايبماغ ،  اينيغ،  اسنرف،  نيبلفلا،   ، 

ةيرافيلوبلا–ةيروهمج (اليورتف  يجيف،ادنلنف ،)  مان تييف،  رطق،  ناتسزيغريق،  نوريماكلا،  ايدوبمك،   ، 
ابوك،ادنك ايبمولوك،اكيراتسوك ،  وغنوكلا،  تيوكلا،  ابيريك،  اينيك،س  نانبل،  ايربيل،  يلام،   ،ايزيلام ، 
رصم،رقشغدم برغملا،  كيسكملا،  يوالم،  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا،  ةكلمملا،  ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا   
ايلوغنم،ةيلامشلا ادنلريآو ايناتيروم،  زوم،  جيورنلا،رامنايم ،قيبما  اسمنلا،  لابين،  رجينلا،  ايريجين،   ، 
يتياه،ادنليزوين دنهلا،  ايراغنه،سارودنه ،  ادنلوه،  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا،  نابايلا،  نميلا،     

  .نيطسلف نع بقارم ًاضيأ رضحو  - ١٧
رودلا يف ةلثمم ةيلاتلا ةصصختملا ا  - ١٨  ، ةيملاعلا ةئيبلا قفرم: ةالاكوو ةدحتملا ممألا تائيه تناكو

  .ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ،ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعم ،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم
داحتالا ،يقيرفألا داحتالا ةيضوفم : ةرودلا يف ةلثمم ةيلاتلا ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا تناكو  - ١٩

  .ةيبرعلا لودلا ةعماج ،ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولل عباتلا فيظنلا محفلا زكرم ،يبوروألا
ةرودلا يف ةلثمم ا  - ٢٠  ةطبترملا تائيهلا وأ ةيلاتلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ تناكو: 

 ، ةقلعتملا مادرتور ةيقافتا دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا
ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو  ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب
ملوهكتسا ةيقافتاةيلودلا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب،   .  

نيكراشملا ةمئاق يف اهئامسأ ىلع عالطالا نكميو . ًاضيأ ًالثمم ةيموكحلا تامظنملا نم ددع ناكو  - ٢١
  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/INF/5ةقيثولا يف ةدراولا 

  قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ   - ًاثلاث
. ةيلاحلا ةرودلا ءانثأ هب عالطضالا ررقملا لمعلا نع ةماع تانايبب دنبلا يف رظنلا ةنجللا تأدب  - ٢٢

نادلبلاىدارف يلثمم نم تانايب اهتبقعأ ،ةيميلقإلا نادلبلا تاعومجم مساب تانايب ًالوأ تمدُقو تامظنملاو    
بناج نم ةنجللا مامأ ةضورعملا قئاثولل ميدقت كلذ التو . ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا

جهنل ديدج صن عورشم نمضتت يتلا ، UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3ةقيثولا ةنجللا تلوانت مث ،ةنامألا 
ا انب ةنامألا هتدعأ ،قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كصل بسانمو لماش رود يف ةنجللا بلط ىلع ًء
  .ةيناثلا



UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/8 

6 

  تانايبلا  -فلأ 
تاشقانملا هب تمستا  يذلا حاتفنالل اهريدقت نع تبرعأو ةيقيرفألا نادلبلا مساب ةلثمم تثدحت  - ٢٣

، . نآلا ىتح ةنجللا تارود يف ةنجللا حاجن ىدم ديدحت يف ةمساح نوكتس ةيلاحلا ةرودلا نإ ةلئاق تفاضأو
تاموكحلا تركشو . ةيماتخ ةقيثو عورشم دادعإ وحن ًامدقت تاشقانملا زرحت نأ يرورضلا نم هنإف اذهلو

ريفوت ىلع ةنامألا تركشو ،قبئزلاب قلعتت جماربو عيراشمب مايقلل ةيقيرفألا نادلبلل معدلا تمدق يتلا 
ةعوم. ةينقتلا ةطاحإلا تاعامتجا قيرط نع كلذ يف امب ،ةروشملاو تامولعملا  حاجنب ا مازتلا تدكأو  

ةيادب ةطقنك UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3ةقيثولا يف دراولا صنلا عورشم مادختسال اهدادعتساو ةيلمعلا   
ىلإ يمري نأ يغبني قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص عورشم دادعإ نأ ىلع تددشو . تاشقانملل

عيمج ىلإ قبئزلا تاقالطإ ةرادإو ةبقارم فدهتسي نأو ،قبئزلا تاقالطإ نم ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ةيامح 
ةقلعتملا ماكحألا نع اهاضر نع تبرعأو . ءاملاو ءاوهلاو ضرألا ىلإ تاقالطإلا كلذ يف امب ،طئاسولا

أدبملا عم قفتي وحن ىلع تاحاقللا يف قبئزلا نم يجيردتلا صلختلا لوانت تحرتقاو ،ةيحصلا ةياعرلاب 
أدبي الأ يغبني نانسألا وشح مغالم يف قبئزلا نم يئ اهنلا يجيردتلا صلختلا نإ ةلئاق تدرطتساو. يئاقولا
قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعتل ةيداصتقالا بناوجلا نأ ىلإ تراشأو . ةيلمع لئادب رفاوتت امدنع الإ

عساولا نيدعتلل بجاولا رابتعالا ءاليإ ًاضيأ يغبنيو ؛ةعوم   ا لاغشنا ريثت ا  أو ،ةصاخ ةيمهأ ىلع يوطنت
داجيإو ةينقتلا لئاسملا نإ تلاقو . ةئيبلا يف قبئزلا اهنم قلطني يتلا ةيديدحلا ريغو ةيديدحلا تازلفلل قاطنلا

  .يلوألا نيدعتلا نم يجيردتلا صلختلا دنع ةماه تارابتعا لثمت ةليدب فئاظو
لمعلا ططخو ،نادلبلاب ةصاخلا ضيفختلا فادهأل ةمساحو ةعطاق تامازتلا ديدحت نأ تفاضأو   - ٢٤

ًارظنو . ةينطولا ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيئيبلا صئاصخلل ةباجتسالا لجأ نم ةيساسأ ًارومأ دعت ةينطولا
فارطألا تامازتلا حيضوت يغبني هنإف ،ةريبك دراوم بلطتيس ةلماش ةينطو ذيفنتو لمع ططخ عضو نأل 

 ، ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملاو تاردقلا ءانبب ةقلعتملا ماكحألا حيضوت ًاضيأ يغبني كلذ ىلع ةوالعو ؛ةحناملا
قبئزلا كص راطإ يف ا  امازتلاب ءافولا نم لاقتنا ةلحرمب ا  . اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا نيكمتل

ةراجت دييقت تنمضت ةعومجملل ةبسنلاب ةيساسأ ةيمهأ ىلع يوطنت كصلل ىرخأ بناوج كانه نإ تلاقو 
فيظنت جمارب ىلع ‘‘ ثولملا ميرغت’’أدبم قيبطتو ؛ةيمانلا نادلبلا يف قبئزلا تايافن نفد رظحو ،قبئزلا 

هذه لثم ميدقت ةرورض ىلإ مامتهالا تعرتساو . عورشملا ريغ راجتالا نأشب ةحضاو ًاماكحأو ؛قبئزلا
ةرودلا نأ اهتملك ماتخ يف تدكأو . قبئزلا تانوزخم يف فرصتلا نم ةيمانلا نادلبلا نيكمتل ةدعاسملا
ةاعارم مهملا نم هنإف اذهلو ؛لبقملا قبئزلا كص ةيلاعفو حاجنلا ىوتسم ديدحت يف ةيساسأ ن وكتس ةيلاحلا
  .لبقتسملاو رضاحلا يف ةيرشبلا لايجألا ةعفنم لجأ نم لمعلاب ةنجللا مازتلا

بوؤدلا اهلمع ىلع ةنامألا اوركشف ،ءاضعألا هلودو يبوروألا داحتالا مساب نولثمم ملكتو   - ٢٥
لكشيس صنلا نإ اولاقو UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3ةقيثولا يف دراولا ديدجلا صنل ا عورشم دادعإل  ،
داحتالا هذختا يذلا فقوملا ليصفتلاب اورركي نل هنأ اوفاضأو . ةيلاحلا ةرودلا يف تاشقانملل ًاديج ًاساسأ
ةيئانث تا شقانم يف لوخدلل مهدادعتسا نع اوبرعأ مهنكلو ،ًاديج فورعم هنأل ،ءاضعألا هلودو يبوروألا
يغبني ةيلاحلا ةرودلا فده نإ نيلئاق ةرودلل حرتقملا ميظنتلل مهمعد نع اوبرعأو . ةمتهم فارطأ يأ عم
ا . ديدجلا صنلا عورشم ءازجأ عيمج يف سوملم مدقت زارحإ نوكي نأ أشب حرتقُأ يتلا تالا  ا يف امأ

نم ًاديزم بلطتت يتلا بناوجلا ديد حتو دحاو رايخ ىلع ةقفاوملا ىنستت نأ يغبنيف ،تارايخلا نم ددع
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ىلع صنلا نم ءازجأ ديدحت ةيلاحلا ةرودلل ريخألا مويلا يف متي نأ لومأملا نمو . ةحضاو ةروصب ةشقانملا
ةمزلملا ريبادتلا نيب عمجلا نأ نيح يف هنأ اودكأو . لكك كصلا ىلع ةقفاوملا راظتنا يف اهيلع قافتالا مت هنأ
ًانوناق ةمزلم ًاماكحأ بلطتت ةيساسألا اياضقلا نأ الإ ،قافتالا يفًالوبقم ًارمأ دعي ةيعوطلاو  .  

، دحأ برعأو  - ٢٦ ، طيحملاو ايسآ نادلب ةعومجم مساب ًاثدحتم نيلثمملا  عورشمل هريدقت نع ئداهلا
، هتمدق يذلا ديدجلا صنلا  ةرودلا داقعنا لبق اهمامتإو تاضوافملا عيرست ةرورض ىلع ددشو ةنامألا
سل نيرشعلاو ةعباسلا  لبقملا كصلا ةيلاعف نامض ةيمهأ ىلع ددشو. ٢٠١٣ رياربف/طابش يف ةرادإلا 

، هعباطو  كصلا ذيفنت نإ لاقو. ذيفنتلل ةلباقو ةيلمع ةقيرطب ةئيبلاو ناسنإلا ةحص يمحي يكل يلمعلا
، ج عابتإب حمسينأ  يغبني . نادلبلا تاردق فالتخا يعاريو يعوطلاو يمازلإلا نيجهنلا نيب عمجي نرم
، نادلبلل ةصاخلا ةلاحلا يف رظنلا ةرورض ىلإ هابتنالا تفلو  قبئزلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملا نإ ًالئاق ةيمانلا

 لاصتالا ةقرفأ بناج نم ةشقانملا يف ةيولوألا لانت نأ يغبني هتاقالطإو هتاثاعبناوهمدختست يتلا تايلمعلاو 
، نيب ءاربخلا تارواشم يفو  .كلذ رمألا ىضتقا امثيح نيترودلا

، دحأ ثدحتو  - ٢٧ ،رحبلا ةقطنم و ةينيتاللا اكيرمأ نادلب ةعومجم مساب ًاملكتم نيلثمملا  يبيراكلا
تدق يتلا ةيميلقإلا تارواشملل هريدقت نعبرعأف  عورشم نأ دكأو. ةيلاحلا ةرودلل ريضحتلا راطإ يف ع 

 تارايخلاو لئادبلا ةعومجم نأىلإ  ًاريشم كردتساو. تاضوافملل ًاميلس ًاساسأ لكشي ديدجلا صنلا
، يف مئاقلا فالتخالا ىلع لدت صنلا عورشم يف ةدراولا  ةجيتنلا نوكت نأ نامض ىلإ ةنجللا اعدو ءارآلا
ها ئدابملا ددحت نأ يغبني قبئزلا كص ةجابيد نإ لاقو. ةقستمو ةءانب اهلمعل ةيئاهنلا  نأ ًافيضم ة،جومل

، لمعلا ططخ يف اهجامدإ نكمي ةفلكتلا ثيح نم ةلاعف ريبادت ذاختال ةجاح كانه  يغبني هنأو ةينطولا
، يعقاو جقفو  كصلا ىلع ضوافتلا  تاذ ريبادتلاب ةبوحصم ةيباقرلا ريبادتلا نوكت نأ لفكي يلمعو
 قبئزلا نع ةضاعتسالا ىلع ةيمانلا نادلبلا ةدعاسمل ةيفاك دراوم رفوت ةيلام ةيلآبو اهذيفنتل ةمزاللا ةلصلا
، ةلباق لئادبب  نادلب نأ حضوأو. قبئزلا نم ةيلاخلا تايجولونكتلا مادختسا ىلإ لاقتنالا ىلعو رارمتسالل
 داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا رارغ ىلع ينامئتسا قودنص لكش يف ةيلام ةيلآ ذبحت هتقطنم
، ةقبطل ةدفنتسملا ع نوزوألا  برعأو. ةيلاملا تايلآلاو ذيفنتلا ريبادتب ينعم لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع جشو

، ةماهلا اياضقلا نأشب ريبك مدقت زارحإ متي نأ يف هلمأ نع  قيضلاو يفرحلابهذلا  نيدعت لثم ةقطنملل
ا يف نادلبلا اهاخوتت يتلا ريبادتلا نأ ركذو. قاطنلا  تاضيفخت ءارجإ ىلإ دنتست نأ يغبني ةينطولا اسايس
  نادلبلا لاوحأ فالتخا نأ ىلإ راشأو. ةحاتملا تاينقتلا لضفأ ذيفنتو تاردقلا ءانب لالخ نم ةيجيردت

، تارواشملا نابإ تابوعص روهظ نع رفسأ ةقطنملا يف   ءدب ديعاوم ديدحت اهنيب نم ناك ةيميلقإلا
تاعوم تاعامتجال يلاملا معدلا اهميدقت ىلع اينابسإ ةموكح لثمملا ركشو. ةيباقرلا ريبادتلاب لمعلا ا 
ةمقلا رمتؤم لالخ ترج يتلا تاشقانملا ىلإ ًاريشم هدلب ةموكح مساب لثمملا ملكت ،ماتخلا يفو . ةيميلقإلا

يف نويسنسأ ةنيدمب دقع يذلا ريخألا ةيكيرمألا -ةيريبيإلا  لوألا نيرشت٢٩ و٢٨  هونو ٢٠١١ربوتكأ /   ،
عد نع اهيف اوبرعأو ،ةمقلا رمتؤم يف نوكرتشملا هيلع قفتا نايب نم٥٠ةرقفلا ىلإ  نأشب تاضوافملل مهم  

 .قبئزلا

ةيقرشلاو ىطسولاابوروأ نادلبةعومجم  مساب نيلثمملا دحأ ثدحتو  - ٢٨  ام ىلع ةنامألا ركشف ، 
، نيب دوهج نم هتلذب  يف تاشقانملل ةديج قالطنا ةطقن لكشي صن عورشم عضو كلذ يف امب نيترودلا



UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/8 

8 

نم مغرلابةيلاحلا ةرودلا  ىلع ةيكيشتلا ةيروهمجلا ةموكحو ةئيبلا جمانربلثمملا  ركشو. هديقعتو هلوط ، 
، يف يميلقإ عامتجا دقع اهريسيت ، ةيروهمجلا ونرب ةيا يف ةيكيشتلا  ٢٠١١ربوتكأ /لوألا نيرشت. 

، نادلبلا ةعومجم مساب نيلثمملا دحأ ثدحتو  - ٢٩  لبقملا كصلانوكي  نأةرورض  ىلع ددشف ةيبرعلا
، حضاو قبئزلا نأشب  فاضأو. قبئزلا تاقالطإ نم ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ةيامح ىلع زكري نأو ملاعملا
 لمؤي كلذلو ،ًافلكم نوكيس قبئزلا نم دحلا ىلإ ةيمارلا ذيفنتلا جماربو ططخو تاءارجإلا عضو نإ ًالئاق
. ةنيابتملاو ةكرتشملا تايلوؤسملا أدبم يعاريو نادلبلا مازتلا نمضي خسار قافتا ىلإ لصوتلا متي نأ
لكشت  ةبسانم ةيلام ةيلآ دوجوو تامولعملا لدابتو ايجولونكتلا لقنو تاردقلا ءانب نإ ًالئاق درطتساو
 ةمدقتملا نادلبلا نم قبئزلا تايافنو قبئزلاب ةراجتلا ةبقارم نإ لاقو. كصلا ذيفنت نامضل ةيساسأ لماوع
فد ةيمانلا نادلبلا ىلإ ومنلا  كصلا بناوج نم ًاماه ًابناج لثمت اهريودت ةداعإو اهمادختسا ةداعإ 

ا يتلا ةيناديملا تاساردلاو طفنلا ةعانصب قلعتملا اهلمع ىلع ةنامألا ركشو. ةقطنمللةبسنلاب   نأشب رجأ
 هذه نأ ىلإ تصلخ يتلاو ،)UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/5( زاغلاو طفنلا ةعانص نم قبئزلا تاقالطإ
هلوق دح ىلعةليئض تاقالطإلا ، يفو.    ًاميلس ًاساسأ لكشي صنلا عورشم نأ ىلإلثمملا  راشأ ماتخلا
 .ةيلاحلا ةرودلا يف لمعلل

، ةيبطقلا ةقطنملا سلجم مساب ةلثمم تثدحتو  - ٣٠  يف هريثأتو قبئزلل صاخلا ريصملا تلوانتف ةيلامشلا
سل عباتلا دصرلاب ينعملا لماعلا قيرفلا ىدل نإ تلاقو. ةقطنملا  يف ليوط خيرات ةيلامشلا ةيبطقلا ةقطنملا 

تاثملا دصر  ، يف ول سل اهردصي يتلا دصرلا تانايب نأو ةقطنملا كصل ةيوازلا رجحلكشت  قبئزلا نع ا 
 ئفاكتملا ريغ هريثأت ببسب ةقطنملا يف صاخ قلق ثعبم لكشي قبئزلا نأ تحضوأو. هدادعإ يراجلا قبئزلا

ا ضعب ضرعت رطخو ةقطنملا ىلع  مييقت ىلإ هابتنالا تتفلو. ةيذغألا قيرط نع قبئزلل ًايلاع ًاضرعت وعش
 دصرلا تانايب نإ تلاقو. اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسالا مهأ ضعب ىلإو قبئزلا نأشب ًارخؤم ردص يملع
 نم ىدملا ديعبلا لقنلا قيرطب ةيلامشلا ةيبطقلا ةقطنملا ىلإ قبئزلا لمحت ةيئاملاو ةيئاوهلا تارايتلا نأ تتبثأ
، ضرعلا طوطخ ةقيرطريغت ىلإ خانملا ريغتي دؤي نأ حجرملا نم نأو ايندلا  ًارييغت هريصمو قبئزلا لقن  
، يف ةيربلا ةايحلا يف يئايحألاميخض تلل قبئزلا عضخيو. ًاظوحلم  ةيئاذغلا ةكبشلا يف اميس ال ةقطنملا

،  دمتعت يتلا ةقطنملا بوعش ىلع ًاريبك ًارطخ ةيرحبلا عاونألا يف دوجوملا قبئزلا لكشي كلذلو ةيرحبلا
 قلقلل ًاثعبم ةقطنملا يف ةيربلا ةايحلا يف هراثآو قبئزلا تايوتسم لثمتو. ةيديلقتلا ةيرحبلا تابجولا ىلع
 رداصملا نم يتأتملا قبئزلا دادزي نأ حجرملا نم نإف ،ملاعلا ىوتسم ىلع تاءارجإ يأ ذختت مل اذإو. ًاضيأ
، دوقعلا ىدم ىلع ةيرشبلا  تاذ تاثاعبنالا نم دحلل ةحاتملا تاينقتلا مادختسا بجي كلذلو ةلبقملا
 .ًانسح ًامادختسا يرشبلا ردصملا

  .تانايبب نيبقارملاو فارطألاىدارفل  نولثمم ىلدأ كلذ دعبو  - ٣١
، اهتفاضتسال اينيك ةموكحل مهريدقت نع نيلثمملا نم ديدعلا برعأ و- ٣٢  ةئيبلا جمانربلو عامتجالا

 تايدحت نم ةنجللا ههجاوت امو قبئزلا تاثاعبنا ةجلاعم ةيمهأ ىلع نوريثك ددشو. هل ةلاعفلا هتاريضحتل
ا  اهورضح يتلا ةيميلقإلا تاعامتجالا نع مهنم ددع دافأو. اضوافم يف قيرطلا فصتنم تغلب دقو

ماهلذبت يتلا  دوهجلاو ، اهلكشي يتلا تايدحتلل يدصتلل ادلب  تاعامتجالا يمظنم نيركاش قبئزلا
 .ينطولا ىوتسملا ىلع ةلوذبملا دوهجللو تاعامتجالا كلتل مهمعد ىلع نيحناملاو
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 ةقيثولا يف دراولا ديدجلا صنلا عورشم مادختسال مهدييأت نع نيلثمملا نم ريثك برعأو  - ٣٣
UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3 تالوادمل ساسأك ،  يف ةءانب ةقيرطب لمعلل مهدادعتسا نع اوبرعأو ةنجللا

 دنع اهداعبتسا يغبنيو اهنيب اميف ةضقانتم ةقيثولا يف ةدراولا تارايخلا ضعب نإ مهدحأ لاقو. ةلبقملا مايألا
 نأ ديب. ةنيعم اياضق ثحبل لاصتا ةقرفأ ءاشنإل دييأتلا نع مهنم ددع برعأو. حقنم عورشم عضو
، دح ىندأ دنع ةقرفألل ةنمازتملا تاعامتجالا ددع ءاقبإ مهملا نم نإ لاق مهدحأ  دوفولل ىنستي يكل نكمم
 .لاعف وحن ىلع كراشت نأ ةريغصلا

، رداصم نم ةيتأتملا قبئزلا تاثاعبنا نم دحلا ةيمهأ ىلع نيلثمملا نم ريثك ددشو  - ٣٤  كلذ يف امب ىتش
، تايلمعلا ، ةيعانصلا ، ىلع ةيوتحملا تاجتنملاو تايافنلاو ، جاتنإو قبئزلا  يفرحلابهذلا  نيدعتو ةقاطلا

، قيضلاو تم قاطنلا   ضعب برعأو. ةنيعم رداصم ةجلاعمل ةيولوألا ءاطعإ ةيناكمإ نأشب ةفلتخم ءارآ دقو
 يأ: طئاسولا عيمج ىلإ ردصت يتلا تاثاعبنالا ضفخ ىلع يواستلاب مامتهالا زيكرتل مهدييأت نع نيلثمملا
 يوجلا فالغلا يف تاثاعبنالا ضفخل ةيولوألا حنم يغبني هنإ رخآ لثمم لاقو. يوجلا فالغلاو هايملاو ةبرتلا
 عم قفاوتم كص عضو يرورضلا نم نإ نيلثمملا نم ددع لاقو. ةمزلمو ةيروف ماكحأ لالخ نم
 .٢٥/٥ ررقملا نم ًاثلاث عرفلا يف اهيلع صوصنملا ةيالولا يف ةدراولا ئدابملاو تايوتحملاو فادهألا

ا نم ةيلمعو ةلاعف ريبادت عضو ىلإ ةجاحلا ىلع نيلثمم ةدع ددشو  - ٣٥  ريبك ضفخ ىلإ يدؤت نأ أش
 ريبادتلا نيب ميلسلا نزاوتلا نأشب ةفلتخم ءارآ تحرُطو. ليوطلا لجألا يفو روفلا ىلع قبئزلا تاثاعبنا يف

 يف ةدئاسلا ةنيابتملا عاضوألا سكعي نأ يغبني كصلا نإ نيلثمم ةدع لاقو. ةنرملاو ةيعوطلاو ةيمازلإلا
 .ةفلكتلا ثيح نم ةلاعف لئادب رفاوتو ةيمنتلا ىوتسمو تاثاعبنالا رداصم لثم لماوعب قلعتي اميف نادلبلا

، يلام معد ىلإ جاتحتس ةيمانلا نادلبلا نإ نيلثمملا نم ريثك لاقو  - ٣٦  تاردقلا ءانب كلذ يف امب ينقتو
، لقنو ا لاثتمالا نم اهنيكمتل ايجولونكتلا  نع ًاضيأ ضعبلا برعأو. قبئزلا كص بجومب امازتلال
ا، ةمئاق ةصصخم ةيلام ةيلآ ءاشنإل مهدييأت  لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا رارغ ىلع اذب

، ل يذلا لايرتنوم  يغبني هنإ نيلثمملا نم ددع لاقو. ةيمازلإو ا ؤبنتلا نكميو ةديدجو ةيفاك تامهاسمب ومي
 ةقلعتملا ماكحألا عم بنج ىلإ ًابنج ذيفنتلاو دصرلابو تاثاعبنالا نم دحلاب ةقلعتملا ماكحألا يف رظنلا
 رفاوت ةيناكمإ ىلع ةيجراخلا تاروطتلا ريثأتب فارتعالا بجي هنإ مهدحأ لاقو. ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملاب
، دراوملا ، تاهجلا عيمج ىلع بجي هنإو ةيموكحلا عمت صاخلا عاطقلا اهيف امب ةلعافلا  ، او  يدؤت نأ يندملا
، نادلبلا نم ديدعلل ايلعلا ةيولوألا لازت ال ةيمنتلا نإ رخآ لاقو. كصلا حاجن يف ةمهاسملل اهرود  ةيمانلا
 ماكحألا هيدؤت نأ نكمي يذلا ماهلا رودلا ىلع نالثمم ددشو. ةقيقحلا هذه سكعي نأ يغبني كصلا نإو
، ذيفنت حاجنإ يف ةينطولا ذيفنتلا ططخب ةقلعتملا ةبسانملا  هذهمستت نأ ةرورض  ىلع ديكأتلا عم كصلا
 .ةنورملاب ططخلا

 نع تامولعملا نم ديزمل ةجاح كانه نإ ةقباس تارود يف لاق هدفو نأ ىلإ نيلثمملا دحأ راشأو  - ٣٧
، اياضقلا نم ددع  قيرط نع ا غالبإلاو تامولعملا كلت ىلع لوصحلل ةددحم ًالبس حرتقا امك ةماهلا
ا يتلا ةقيثولا نإ فاضأو. ةفوفصم  (UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/INF/2) حارتقالا كلذل ةباجتسا ةنامألا دعأ
 يف لماع قيرف ليكشت بلطو. ليومتلاو فيلاكتلا نع ةلص تاذ تامولعم يأ نمضتت ال اهنكلو ةديفم
، ةساردل ةنجلل ةعبارلا ةرودلا  لوصحلل ةصرفلا ةحاتإل ةيلاقتنا ةرتف ىلع كصلا صني نأ حرتقاو ةلأسملا

ذافنلا زيحةيباقرلا ريبادتلا لوخد لبق ةيفاكلا دراوملا ةئبعتو ةمزاللا تامولعملا ىلع  ططخ نإ ًاضيأ لاقو.  
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 ةيمازلإلاو ةيعوطلا ريبادتلا ذيفنتل ةينمز لوادجو ةحضاو ةيهيجوت ئدابم رفوت نأ يغبني ةينطولا ذيفنتلا
، ىلع  ةيلاملا ماكحألا نأ ىلع ددشو. قبسم طرش وه ططخلا هذه ذيفنت لئاسو نأشب نيقيلا نإو ءاوسلا
، ةيسيئرلا ماكحألا نم يه ، اذه نأشب تحرط دق راكفألا نم ديدعلا نأ ىلإ راشأو كصلل  عوضوملا
 فينصت يأ ىلإ ًادنتسم ةيلاملا تادعاسملا ىلع لوصحلا لعجي حارتقا يأ ديؤي نأ عيطتسي ال هدلب نإ لاقو
  .ةيمانلا نادلبلل

، يف دوجوملا قبئزلل يدصتلا تايدحت ىلع نيلثمم ةدع ددشو  - ٣٨  هابتنالا مهضعب تفلو تاجتنملا
 تاجتنملاب ةمئاق عضو مزليس هنإ مهدحأ لاقو. ةيكالهتسالا تاجتنملاو ةحصلا يعاطق ىلإ صاخ هجوب
 وأ ةنيعم تاجتنم ىلع طباوض ضرف لبق لئادبلا ديدحت يغبني هنإ لاق مهنم ًاددع نكل ،ةباقرلل ةعضاخلا

 .ىرخأ تاثاعبنا رداصم ىلع

 زاغ وأ طفن تاعانص اهيدل يتلا نادلبلل ةيمهألا تاذ اياضقلا يف رظنلا بجي هنإ نيلثمم ةدع لاقو  - ٣٩
 لودلا اههجاوت يتلا ةصاخلا تايدحتلا ىلع ءوضلا نيلثمملا نم ددع طلسو. ةريبك يرجح محف وأ
 قبئزلا ةكارش ىلإ مامضنالا ىلع تاموكحلا نيلثمملا دحأ عجشو. قبئزلا تايافن عم لماعتلا يف ةريغصلا
، جمانرب اهأشنأ يتلا ةيملاعلا  ىلع رخآ ددشو. قبئزلاب ثولتلا ىدمب ةيعوتلا ةلصاوم ةيمهأ ىلع ددشو ةئيبلا
 .كامسألا نم ةريبك تايمك ردصت وأ كلهتست يتلا نادلبلا ىلع ريثأت نم قبئزلاب ثولتلل ام

 ذاختا نم ققحتتس ةماعلا ةحصلل ةيمهأ رثكألا عفانملا نإ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةلثمم تلاقو  - ٤٠
، محفلا قرح نع ةمجانلا قبئزلا تاثاعبنا نأشب تاءارجإ ، يرجحلا ، عساولا نيدعتلاو ةعانصلاو  قاطنلا
، بهذلا نيدعتو . ةماعلا ةحصلل ةيرورضلا قبئزلا تامادختساب حمسي نأ يغبني قبئزلا كص نإو يفرحلا
ثدح نأ ًاضيأ نكمي ديدجلا كصلا نأ تركذو باحصأو تاعاطقلا عيمج ةكراشم هليهستب ًاريبك ًاريثأت ي 

، ل ةدعاسملا ميدقت مهنكمي نيذلايحصلا عاطقلا يف ةحلصملا باحصأ مهيف نمب ةحلصملا  فادهأ قيقحت 
 ةيهيجوت ئدابم عضوو ؛قبئزلل ضرعتلا نع ةجتانلا ةيحصلا راثآلاب روهمجلا ةيعوتو ةلدألا ريفوتب كصلا

 دحلاو ؛نييحصلا نيلماعلا فيقثتو ةيريرسلا ةجلاعملا ريفوتو ؛قبئزلل ضرعتلاب قلعتي اميف ةيحص فادهأو
 ةوعدلل ىرخألا تاعاطقلا عم لمعلاو ؛يحصلا عاطقلا يف قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا مادختسا نم
 ةفصب زيكرتلا عم ،ًانامأ رثكألا لئادبلامادختسا و يباجيإلا يحصلا ريثأتلا تاذ ةلاعفلا تالخدتلا ىلإ
 لح ىلإ ةيمارلا ةيلودلا تايلآلا يف ةكراشملاو فراعملا لدابتو ؛ةفيعضلا ةيناكسلا تائفلا ىلع ةصاخ
ةلثمملاتتفلو. مييقتلاو دصرلا لالخ نم تاسايسلا راثآ مييقتو ؛لكاشملا  ةمظنم تاروشنم ىلإ هابتنالا  
ةقيثولا يف ةدراولا قبئزلا نأشب ةديدجلا ةيملاعلا ةحصلا  UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/INF/4،  نإتلاقو 
 .قبئزلاب ةلصتملا ةيحصلا اياضقلا يف ةنجللا ىلإ ةدعاسملا ميدقت ةلصاومل دادعتسا ىلع ةمظنملا

 ةحصو ةئيبلا ىلعةريطخ راثآ نم  قبئزلل ام ىلع ةيموكحلا ريغ تامظنملا يلثمم نم ددع ددشو  - ٤١
 ةبقارمل ةيمازلإو ريثأتلا ةديدش ريبادت ىلع لمتشي نأ يغبني لبقملا قبئزلا كص نإ مهدحأ لاقو. ناسنإلا
، تاثاعبنا ، ىلع لجألا ةليوطو ةتقؤم ةمئالم ةيلام تادعاسم ريفوتو قبئزلا . لاثتمالل تايلآو ءاوسلا

، ةنورملا تدأ اذإ هفادهأ قيقحت يف لشفيس كصلا نإ رخآ لاقو  حومسملا تامادختسالا تاءافعإو ةطرفملا
، ريبادتلاو ا،  فارتعالا ىلإ تاموكحلا ثلاث اعدو. ةلاعف نوكت نأ نكمي يتلا ريبادتلا ضيوقت ىلإ ةيعوطلا

 بناوجلا جامدإ ىلإو ،ناسنإلا قوقح ىلع تاعبت نم قبئزلاب ثولتلا راثآ يف ريبكلا بسانتلا مدعل امب
 لودلا فعض ىلع ءوضلا رخآ طلسو. كصلا يف ناسنإلا قوقحل ةيلودلا تاقافتالا نم ةلصلا تاذ
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، يئايحألا مكارتلا هلكشي يذلا ديدهتلاو قبئزلل ىدملا ديعبلا لقنلا لايح ةريغصلا ةيرزجلا  قبئزلل
، ةيرحبلا عاونألاو كامسألا يف ًاصوصخو  ةيرزجلا لودلا نم ديدعلا يف يسيئرلا ءاذغلا لكشت يتلا ىرخألا
 ةطرفملا قبئزلا تايوتسملتبثُملا يبلسلا ريثأتلا وه ةصاخ ةروصب قلقلا ىلع ثعبي ام  نإ لاقو. ةريغصلا

، ناسنإلا ةحص ةيامح ىلع ددشي نأ يغبني كصلا نأ ركذو. لافطألا ىدل يفرعملا روطتلا ىلع  ةئيبلاو
ل نمضي نأ يغبنيو م ةلماكلا فيلاكتلا نيجتنملا محت  لكشت تاحاقللا نإ ىرخأ ةلثمم تلاقو. افرصتل
 جيورتلا ةيمهأ ىلع تددشو. نايحألا نم ريثك يفمزاللا مامتهالا راعي ال  رشبلا يف قبئزلل ًاردصم
،زلا نم ةيلاخلا تاحاقلل ، ةصاخ قبئ  ريياعم اهيدل تسيل ةيمانلا نادلبلا نم ديدعلا نإ تلاقو لافطألل

، يف قبئزلا مادختساب قلعتت ةمراص ًاديد لكشي يذلا رمألا تاحاقللا  لثمم برعأو. ةماعلا ةحصلل ًاريبك 
 قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت عاطق يف نولمعي نمل بجاولا ريدقتلا ىلوي نأ يف هلمأ نع رخآ
 طوغضلا نم هريغو رقفلا تايدحت نم مغرلا ىلع ،ةعانصلا هذه يف ةلوؤسملا تاسرامملا نوديؤي نيذلاو
 .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

 ةنجللا ىلع ةضورعملا قئاثولا ميدقت  - ءاب

اذ ةلصلا تاذ قئاثولا ةنامألا لثمم ضرعتسا  - ٤٢  ،  نم ٩-٦ تارقفلا يف اهل صخلم دري يتلا دنبلا
 .(UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/1/Add.1) تقؤملا لامعألا لودج حورش

 كصل بسانمو لماش جهنل ديدجلا صنلا عورشم ليصفتلا نم ءيشب ةنامألل رخآ لثمم ضرعو  - ٤٣
، نأشب ًانوناق مزلم يملاع ا يف ةنجللا بلط ىلع ءانب ةنامألا هتدعأ يذلا قبئزلا  ةيناثلا رود
)UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3( .اهعضو ىدل  ةنامألا اهتعبتا يتلا ةيرواشتلا ةيلمعلل ًازجوم ًاضرع مدقو
، عورشم ة تاحارتقالاو تارايخلا ضرع يف تقبط يتلا ةيجهنملا حضوأو صنلا  .يصنلا

 ةيليصفتلا ةشقانملا  - ميج

، هيلإ راشم وه امك  - ٤٤ ، صنلا عورشم مادختسا ىلع ةنجللا تقفاو هالعأ  ةدراولا هتغيصب ديدجلا
ا ةنجللا مظنتسو. ةيلاحلا ةرودلا يف تاشقانملل ساسأك ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3 ةقيثولا يف  اشقانم
 .ةدح ىلع صنلا عورشم عورف نم عرف لك ةنامألا لثمم ضرعو. ةقيثولا كلت عورفل ًاقفو

 )صنلا عورشم نم فلأ عرفلا (ةجابيدلا  - ١

ه يتلا ئدابملاو كصلا ذيفنت قايس ددحت ألا ةمهم ةجابيدلا نإ نيلثمملا نم ددع لاق  - ٤٥  جوتس
، ةئيبلا نأشب وير نالعإ ئدابم ىلإ ةحضاو ةراشإ كانه نوكت نأ يغبني هنإ مهدحأ لاقو. هذيفنت  ةيمنتلاو
، ةكرتشملا تايلوؤسملاب قلعتملا ٧ أدبملا اميس الو ، أدبملا يأ ،١٥ أدبملاو ةنيابتملاو  وهو ،١٦ أدبملاو يئاقولا
ث ميرغت أدبم ةقطنملا ىلع قبئزلل بسانتملا ريغ ريثأتلا ىلإ ةجابيدلا ريشت نأ يغبني هنإ رخآلا لاق و. ولملا
  .ءافعضلا ناكسلاو ةيلامشلا ةيبطقلا

نم ديزملا ءارجإب نوهرم ةجابيدلا صن نم ءاهتنالا نأب نيلثمملا نم ملكت نم مظعم حرصو  - ٤٦  
لكشت ةينوناقلا رظنلا ةهجو نم ةجابيدلا نإ نيلثمملا دحأ لاقو. كصلا نم ةيعوضوملا داوملا ىلع ريوطتلا  

 اهيلع ةريخ ألا تاسمللا عضوت الأ يغبنيو ةمهم يهف مث نمو ؛ةدهاعملا هب رسفت يذلا قايسلا نم ًاءزج
يغبني ةجابيدلا صن عضو نإ اولاق نيلثمملا نم ريثكلا نأ ديب . كصلا نم ىرخألا ءازجألا لامكتسا لبق
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ريغ تارواشملا اهنيب نم قرطب ةيعوضوملا داوملا صن نأشب يرجت يتلا تاشق انملا عم يزاوتلاب لصاوتي نأ
  .مدقت زارحإ نامضل كلذو ،ةيمسرلا

يف مدقت نم زرحيس ام راظتناب يعرفلا دنبلا يف رظنلا ةلصاوم ئجرت نأ ىلع ةنجللا تقفتاو   - ٤٧
  .كصلا نم ىرخألا رصانعلا لوانت

  )صنلا عورشم نم ءاب عرفلا(ةمدقم   - ٢
صنلا عورشم نم١ ةداملا ،ءاب عرفلا(فدهلا   )أ(  (  

هيجوتلا ريفوت  هنم ىخوتي حوضوب ددحم فده عضو ةيمهأ لوح ءارآلا يف ماع قفاوت كانه ناك  - ٤٨
لظت نأ بجي ةغايصلا لئادب نأب نيلثمملا مظعم حرص ،ةجابيدلل ةبسنلاب لاحلا ناك امكو . كصلل ماعلا
ةشقانم نود كلذ لوحي الأ ىلع ،ًاحوضو رثكأ ًالكش كصلل ةي عوضوملا ماكحألا ذختت امثير ةحوتفم
نم ًاثلاث عرفلا يف ةدراولا ةيالولا هرابتعا يف ذخأي نأ يغبني فدهلا نإ نيلثمملا دحأ لاقو . لئادبلا كلت

نولضفي نيذلا نولثمملا لاق ،ديدجلا صنلا عورشم يف ةضورعملا تارايخلاب قلعتي اميفو . ٢٥/٥ررقملا 
اذ ًاج ألا رايخلا  كلسيو ،ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع ةحضاو ةروصب زكري هنإو ،بضتقمو طيسب هنإ لو
نم ًالدب ميظنتلا ىلع هزيكرت نأب اوحرص دقف يناثلا رايخلا نولضفي نيذلا نولثمملا امأ . يلمع هجوت
ًاضيأ اوداشأو ؛رطاخملا نم دحلا تايجيتارتسا نأشب ًايوق ًافقوم ذختي هنأو ،يعقاو زيكرت وه ةلازإلا  

قيقحت نامض يف ةيويح ةيمهأ امهل نيذللا ،ينقتلاو يلاملا نواعتلا ىلإ ِهتراشإبو ةايحلا ةرود جهنل هدامتعاب 
  .كصلا فادهأ

يف مدقت نم زرحيس ام راظتناب يعرفلا دنبلا يف رظنلا ةلصاوم ئجرت نأ ىلع ةنجللا تقفتاو   - ٤٩
  .كصلا نم ىرخألا رصانعلا لوانت

صنلا عورشم نم رركم١ةداملا ،ءاب عرفلا (ىرخألا ةيلودلا تاقافتالا عم ةق العلا  )ب(  (  
ةيمهأ يف ،نادلبلا نم ةعومجم  مساب ملكتي ناك لثمم مهنيب نمو ،نيلثمملا نم ديدعلا ككش  - ٥٠

نيرخآ نيلثمم نأ ديب . هيلإ ةجاحلا ىدمو ىرخألا ةيلودلا تاقافتالا عم قبئزلا كص ةقالعب صاخلا عرفلا
قباس رمأ دنبلا اذه ةشقانم نأب  نيلثمملا دحأ حرصو. ةقالعلا كلت بناوجل ًاديفم ًاحيضوت مدقي هنإ اولاق

نإ نورخآ نولثمم لاقو . نورخآ نولثمم كلذ يف هديأو ،دعب حوضوب ددحي مل كصلا قاطن نأل هناوأل
كصلا نيب يمرهلا بيتر تلا يفالتب قلعتي اميف ةصاخ ،هحيضوت نم ًالدب ًاضومغ هتداز صنلا عورشم ةغيص
لخاد مكحلا اذهل يلاحلا عضوملا ناك اذإ امع نيلثمملا نم ديدعلا لءاستو . ىرخألا ةيلودلا تاقافتالاو
  .لثمألا عضوملا وه كصلا

يف مدقت نم زرحيس ام راظتناب يعرفلا دنبلا يف رظنلا ةلصاوم ئجرت نأ ىلع ةنجللا تقفتاو   - ٥١
  .كصلا نم ىرخألا رصانعلا لوانت

صنلا عورشم نم٢ةداملا ،ءاب عرفلا (فيراعتلا   )ج(  (  
ريثأت اهل نوكيس هنإ نيلئاق ،ةزجومو ةحضاو فيراعت دوجو ةيمهأ ىلع نيلثمملا نم ددع ددش   - ٥٢

نيب قاستالا نامضل ةيانعلا يخوت يغبني هنإ نيلثمملا نم ديدعلا لاقو . كصلا ةيلاعف ىلع سوملم
عم اهقاستا نامضلو ،ةينقتلا داوملا يف ةف تمدختسا يتلا ةقيرطلاوفيراعتلا   رعملا تاحالطصالا ا  
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ىلإ هابتنالا نيلثمملا نم ددع تفلو . لزاب ةيقافتا لثم ىرخألا ةيلودلا تاقافتالا يف ةمدختسملا فيراعتلا
لقصلا نم ديزملا ىلإ جاتحت ا  قحتست دق ةيفاضإ تاحلطصم مهضعب حرتقاو . إ اولاق ةددحم فيراعت

ريغ تاحلطصملا فيرعت يدافتل هابتنالا يغبني هنإ ًالئاق مهدحأ رذح امنيب ،فيراعتلا ةمئاق يف جاردإلا  
  .كصلاب ًارشابم ًالاصتا ةلصتملا

يف مدقت نم زرحيس ام راظتناب يعرفلا دنبلا يف رظنلا ةلصاوم ئجرت نأ ىلع ةنجللا تقفتاو   - ٥٣
راطإ يف يرجتس يتلا تاشقانملا لالخ فيراعتل ا ديدحت كلذ يف امب ،كصلا نم ىرخألا رصانعلا لوانت
  .يعوضوملا صنلا نأشب لاصتالا ةقرفأ

  )صنلا عورشم نم ميج عرفلا(قبئزلا ضرع   - ٣
  )صنلا عورشم نم لاد عرفلا (]قبئزلا تابكرمو[قبئزلا يف ةيلودلا ةراجتلا   - ٤

  .ًاعم ةراجتلاو ضرعلاب ةقلعتملا ماكحألا عورشم يف رظنلا ىلع ةنجللا تقفتا  - ٥٤
لجؤي نأ بجي ةراجتلاو تادادمإلا نأشب ةعسوم ةشقانم ءارجإ نأب نيلثمملا نم ديدعلا حرصو   - ٥٥

هذه نأشب ةيلوألا مهءارآ اوحرط كلذ عم مهنكلو ،ةلصلا تاذ ىرخألا ماكحألا ةشقانم متت امثير 
رينتستل عامتجا ةعاق تاقرو دادعإب نوموقي م . اياضقلا    .تاشقانملا اأ ىلإ مهضعب راشأو

ررقملا نم ًاثلاث عرفلا نأ ىلإ نادلبلا نم ةعومجم مساب ثدحتت يهو ،تالثمملا ىدحإ تراشأو   - ٥٦
قبئزلاب دادمإلا ضيفختل ريبادت كصلا ىلإ فاضت نأ ًاديدحت بلط دق٢٥/٥ نيدعتلا نأ تفاضأو .  

 ، يتلا ىرخألا رداصملا كلذكو يرورض رمأ هرظح نإف يلاتلابو ،تادادمإلا كلت نم ديزي قبئزلل يلوألا
اهنيب نم ،ةدع لئاسو لالخ نم  هيلع لوصحلا لهستو هرعس نم ضفخت يتلاو ،قبئزلاب دادمإلا نم ديزت
  .ةعورشملا ريغ لئاسولا

قبئزلا نم ًالدب يلوألا نيدعتلا نم هيلع لصحتملا قبئزلا ىلع زيكرتلا يغبني هنإ نيلثمم ةدع لاقو   - ٥٧
ًايبسن ةليلق تايمك هنمدجوت يذلا يوناث جتنمك يلوألا نيدعتلا رظحل  مهدييأت نع مهنم ددع برعأو.  

نيكمتل تاردقلا ءانبو ةيفاك ةيلامو ةينقت ةدعاسم ريفوت يرورضلا نم نأ مهدحأ فاضأو ،قبئزلل 
ةيلاحلا ا   بعاصم ىلإ ًاريشم ،قبئزلل يلوألا نيدعتلا رظح نيلثمملا دحأ ضراعو. انوزخم ةرادإ نم نادلبلا

ىوعدب قبئزلا رصنع يف ةراجتلا نم صلختلا ضراع امك ،ةيلاحلا نيدعتلا حيراصت عم لماعتلا يف ةينوناق 
نأشب مادرتور ةيقافتا راطإ يف أشنملا لجسلل لثامم لجس ءاشنإ لثمم حرتقاو. ةبولطم لازت ال ةداملا نأ  
ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم ت افآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطت
  .ةيلودلا

قبئزلا يف ةراجتلا نم صلختي نأ قبئزلا كص يف فرط لك ىلع نيعتي هنأ نيلثمملا دحأ ىأرو   - ٥٨
ثالث نوضغ يف يلوألا نيدعتلا فقوي نأو ،ذافنلا زيح كصلا لوخد نم تاونس سمخ نوضغ يف 

عضو ذئدنع ىنستيس هنأ ًافيضم ،كلذ ىلع رخ آ لثمم قفاوو ؛تانوزخملا ةيفصت حيتي وحن ىلع تاونس
ةلمتحملا رداصملا عيمج هيف جردت قفرم دادعإ نيلثمملا دحأ حرتقاو . قبئزلا ريودت ةداعإل تايولوأ ملس

رداصم ديدحتب دلب لك موقي نأ يفكي هنأو يرورض ريغ كلذ ن إرخآ لثمم لاق امنيب ،قبئزلاب دادمإلل 
  .هيضارأ ىلع تادادمإلا
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ةراجتلا دييقت ىلإ ةيمارلا ريبادتلا نإ نادلبلا نم ةعومجم مساب ةثدحتم ،تالثمملا ىدحإ تل اقو  - ٥٩
اهديؤي ،تحرصو . دادمإلاب ةقلعتملا ريبادتلل ةلمكم نوكت نأ يغبني قبئزلا تابكرمو قبئزلا رصنع يف
هنأو ،قبئزلا تاياف ن ىلإ سيلو ،قبئزلا ةعلس ىلإ ريشت نأ بجي قبئزلا ةراجت ىلع ةباقرلا نأب ،رخآ لثمم
عم ةراجتلا نيب زييمتلا ىلع رخآ لثمم ددشو . فارطألا ريغ ىلإ قبئزلا ريدصتب حامسلا مدع يغبني

نيزختلا ضارغأل طقف اهل حامسلا يغبني ةريخألا ةلاحلا نأ ًافيضم ،فارطألا ريغ عم ةراجتلاو فارطألا 
ةيقافتا نم ةلصلا تاذ ماكحألل ًاعضاخ نوكي ن أ بجي ةرطخ تايافنل لاقتنا يأ نأو ،قبئزلل ًايئيب ميلسلا
  .لزاب

ًانهر ،ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ضارغأل قبئزلا ريدصتب حامسلل مهدييأت نع نيلثمم ةدع برعأو   - ٦٠
ىدل نيزختلل ةبرجمو ةميلس لئادب دوجو مدع ةلاح يف كلذو ،ملع نع ةقبسم ةقفاوم ىلع لوصحلاب 

م ىشمتت ضارغألو ،ر  هتقفاوم نع رخآ لثمم برعأو . هب حومسملا مادختسالا تاءافعإ عدصملا دلبلا
  .ناكمإلا ردق ةدودحم نوكت نأ يغبني ةراجتلا هذه نأ ًافيضم

ديدعلا مهدحأ . ةيراجتلا ريبادتلاو تادادمإلا نيب طبرلا وأ عمجلا نيلثمملا ضعب حرتقاو  - ٦١  د دعو
مهليضفت نع نيلثمملا نم ريثكلا برعأو . ةراجتلاب ةلصلا تاذ ماكحألا يف اهجاردإ نكمي يتلا رصانعلا نم
  .تافاضإلا نم ددع لاخدإ اوحرتقاو صنلا عورشم يف رخآ وأ رايخل
ةداملل ٢رايخلل هدييأت نع نيلثمملا دحأ برعأو   - ٦٢ لودلل يدايسلا قحلا مرتحي هنأ ىلإ ًاريشم ٣   

رايخلا سكع ىلع ،قبئزلا كص نم ىخوتملا ف دهلا عم ًاقاستا رثكألا هنأو ،ةيعيبطلا اهدراوم لالغتسا يف
قحلا كلذل هدييقتب ةرطخ ةقباس لكشي يذلا١ تاضيوعت مدقت ًاماكحأ كصلا نمضتي نأ ىلإ اعدو .  

يغبني كصلل لاثتمالا نأ ًافيضم ،ةيعيبطلا اهدراوم لالغتسا يف اهقح نع يلختلا تررق يتلا نادلبلل ةيلام 
ءانبل نواعتلاو ةينقتلا ةدعاسملا ميدقتو ،ةمئالمو ةفورعمو ةيفاك ةيلام دراوم دشحب ًانوهرم نوكي نأ 

ا ايولوأو ا    .اجايتحال فارطألا تامييقتل ًاعبتو ىضتقملل ًاقفو تاردقلا
ةيئيبلا عفانملاىلع نيتيموكح ريغ نيتمظنمل نالثمم ددش و  - ٦٣ ًاريشم ،قبئزلا تادادمإ دييقتنع ةمجانلا    

نم مهريغو نيدعتلا يف نيلماعلا ضعبب لعفلاب ادح دق قبئزلا فيلاكت يف درطملا عافترالا نأ ىلإ  
لجعي نأ هنأش نم قبئزلا يف ةراجتلاو يلوألا نيدعتلا رظح نأو ،لئادب يف ريكفتلا ىلإ قبئزلا يمدختسم  
نيلثمملا دحأ لاقو. ةنمآ لئادب ىلإ لوحتلاب ادادمإ رداصم ةمئاق نمضتي يذلاقفرملا ءاقبإ ررقت اذإهنإ   ت  
جاردإ ذئدنع يغبنيكصلا يف قبئزلا طفنلا جاتنإ نم ًايوناث ًاجتنم هفصوب قبئزلا،    .قفرملا كلذ يف   

يف مدقت نم زرحيس ام راظتناب يعرفلا دنبلا يف رظنلا ةلصاوم ئجرت نأ ىلع ةنجللا تقفتاو   - ٦٤
  .كصلا نم ىرخألا رصانعلا لوانت

  )صنلاعورشم نم ءاه عرفلا (تايلمعلاو تاجتنملا   - ٥
ةداملا ،ءاه عرفلا(تاجتنملا   )أ( صنلا عورشم نم٦   ( 

كصلل ةيروحم ةيمهأ تاذ ةلأسم قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا ةلأسم نإ  نيلثمم ةدعلاق   - ٦٥
تاجايتحا ةيبلتل بسنألا ةباقرلا ماظن عون ديدحتةلأسم دعت و. ةدقعملا لئاسملا نم ددع ةيوست يعدتستو  
لكشب هذافنإ متي قبئزلا نم صلختلل يمازلإ ماظن عضوىلإ ضعبلا اعد دق  و،ةيساسأ ةلأسم كصلا  

ىلإ نورخآ اعد اميف ،مراص ةيدرفلا ةيرطقلا تاجايتحالا سكعيوًاريسيت رثكأماظن عضو   دحأ لاقو .  
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 ، وتحي نأ يغبني كصلا نإ ،نادلبلا نم ةعومجممساب ًاثدحتمنيلثمملا ةحومط ريبادت ىلع ي  ةراشإ لسرت   
تاجتنملا يف قبئزلا نم ًايجيردت صلختلا بوجوب قاوسألا ىلإ ةيوق لئادب رفوتت املاح  هلةيدجم  يغبنيو .  
مدقتلا زارحإ ىلع ةظفاحملا ةلافكل ،ةينقتلا تاروطتلا رابتعالا يف عضت ،يرودلا ضارعتسالل ةيلآعضو  .  

لاقو . عسوأ قايس يفقبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا ةلأسم عضو ىلإ نيلثمملا نم ديدعلا ىعسو   - ٦٦
مساب ًاثدحتممهدحأ  ي ءارجإ يأ نإ ،نادلبلا نم ةعومجم نأو جتنملا ةيلوؤسم أدبم سكعي نأ دب ال ذخت  

ةيمانلا نادلبلا يضارأ مدختستالأ نمضي  ةبوغرم دعت مل يتلا قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنمل ا ءاقلإل عقاومك 
ىتح ةقدب تاجتنملا مسو ةيمهأ ىلع ،جتنملا ةيلوؤ سم أدبم يرصانم نم ،رخآ دكأو. رخآ ناكم يأ يف

ا اهيلإ فاضملا تاجتنملا نأشب تارارق يأ نإ رخآ لثمم لاقو . انوكمب ةمات ةيارد ىلع نوكلهتسملا نوكي
اهنم صلختل ل امأ ىلإ رظنلابو لئادبلا رفاوتو ةيجولونكت تامييقت ءوض ىلع ذختت نأ يغبني قبئزلا

ئواسملاو ايازملا ضارعتساو ،ةيحصلاو ةيئيبلا راثآلا تارابتعالو فيلاكت نم اهنع ةضاعتسالاو  ةنراقملا، 
لئاسولا ريفوت نم دكأتلاةيمهأ ىلع نيلثمملا نم ديدعلا دكأو . ةليدبلاتارايخلا و ةدوجوملا تارايخلل  

جومبتامازتلا نم اهيلع بترتي امب ءافولا نم نكمتت يك ةيمانلا نادلبللةيلاملاو ةيجولونكتلا   ،كصلا ب 
غالبإلا تاءارجإو ةيلاقتنالا تارتفلا نوكت نأو ،قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملاب قلعتي اميف  قيبطتلل ةلباق 
  .ةيلمعلا ةيحانلا نم

تاجتنملا عم لماعتلل ةعبرألا تارايخلا لوح ءارآلا نم ةعساو ةعومجم نع بارعإلا ىرجو   - ٦٧
ةداملا يف ةدراولاقبئزلا اهيلإ فاضملا   .صنلا عورشم نم ٦ ، 

جهنل مهدييأت نع اوبرعأنيلثمم ةدعلاقو   - ٦٨ ةيباجيإلا ةمئاقلا   نإ ١رايخلا يف   ةيئا عضو ،   ةمئاق
حبلا يفو ا  ةقلعتملاثورادإ يف دعاسي نأ هنأش نم قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملاب ةيلاعفو اهلئادب رفاوت ب  

تائف ىلع حضاولا زيكرتلاب حمسيس جهنلا نإ  نيلثمملا دحألاقو . اهتفلكتثيح نم لئادبلا هذه 
 ١رايخلا يف دراولا مكحلا نأشب هظفحت نع رخآ لثمم برعأ و. قلقلانم ربكألا ردقلا ريثت يتلا تاجتنملا 

نم نوكيس هنأ ًاحضوم ،قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا جاتنإل ةمدختسملا تادعملا ريدصت رظحي يذلاو 
  .ةددعتم ضارغأل مدختست عينصتلا تادعم ضعب نألًارظن مكحلا اذه ذيفنت بعصلا 

نيديؤم نيلثمم ةدع ثدحتو  - ٦٩ ةيبلسلا ةمئاقلا ج دامتعا   نإ مهدحأ لاقو . ٢رايخل ا يف دراولا
هنأ ذإ ،كصلا فادهأ قيقحتل بسنألا ةقيرطلا وه قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا ىلع ماع رظح ضرف 

ذيفنتل بسانم زفاوحًالكيه عضيو ،تاقايسلا عيمج يف قبئزلا مادختسا راطخأ نع ةيوق ةراشإ لسري   
لئادبلا رفاوت ىدم يعارت ةدملا ةدودحملا ا . ليوطلا لجألا يف كصلا  حومسملا تامادختسالا تاءافعإف

لولحدامتعالةينقتلا ىودجلاو  مدختست ال  قبئزلا  رايخلا يف عبتملاجهنلا نإ لثمم لاقو .   رطخ ديزيس ٢   
فارطألا قتاع ىلع ناهربلا ميدقت ءبعب يقلي هنإ رخآ لاقولاثتمالا مدع  ،.  

نيرايخلا الك نإ لثمم لاقو   - ٧٠ ةيمانلا نادلبلل ةصاخبو ،تابوعص ناقلخيس٢ و١  حارتقا نأ ذإ  ، 
يعقاو ريغ رمأ هخيرات ىتح لئادب اهل رفوتت ال يتلا تامادختسالا ضعب نم صلختلل ةيئا  ديعاوم.   

اهرابتعاب تاجتنملا فنصي يذلا - ٣رايخلا نإ نادلبلا نم ةعومجم مساب مل كت لثمم لاقو  - ٧١  
ةيرورض تامادختسال ا تاجتنم وأ ةروظحم   حمسي وأ ةددحم ةيلاقتنا ةرتف نوضغ يف اهنم صلختلا متي

ةفلتخم ءارآ يوذ فارطأل ًالوبقم نوكي نأل ًاظح رثكألا وه- لئادبلا رفاوت ىدمل ًاعبت لاق نيح يفو .  
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 يف حوضولا ىلإ رقتفي هنأ ىلإ نورخآ راشأ ،ءاصقتسالا نم ديزملا قحتسي رايخلا اذه نإ نيلثمملا ضعب
  .هنم ةلمكتسم ةخسن ريفوت متيس هنإ رايخلا اذه وديؤم لاقو. يلاحلا هلكش
ريسيت ىلع لمعلاب فارطألا بلاطي يذلا ،٤رايخلل مهدييأت نع نيلثمملا نم ديدعلا برعأو   - ٧٢  

قبئزلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملا ريدصتنود ةلوليحلاو لئادبلاريوطت  عطاق لكشب فارطألا مزلي ال هنكلو ،   
ةيعامتجالا فورظلا بجاولا وحنلا ىلع يعاري رايخلا نإ دحاو لثمم لاقو . تاجتنم يأ رظحب
هنأو ،ا فارطألل ةيداصتقالاو  ايولوأو ا  اجايتحاو بلل ةمساحلا ةيمهألا تاذ اياضقلا زرب،  ةيمانلا نادل ي
نواعتلا ميدقت و ،ايجولونكتلا لقنو ،ةيفاكلا ةيلاملا دراوملا ريفوت كلذ يف امب ،كصلل ماتلا لاثتمالا قيقحتل
،معدلاو نييلودلا تاردقلا ءانبو  ل نادلبلل لا.    بسانت تاءارجإ عضوا حسفي رايخلا نإ رخآ لاقو  
كلذ يف امب ،ىرخألا ريبادتلاو تاعيرشتلاو ة يلاملا لئاسولا نم بساني ام مادختساب ةيدرفلا اهفورظ

صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب نواعتلاو نيكلهتسملا ةيعوت عيجشتو يندملا عمت  ، ا كارشإو ةيعوتلا تالمح
اذه ضراع نيلثمملا نم ًاددع نأ ريغ . ةمادتساو ةيلاعف رثكأ لولح داجيإ ىلإيدؤتس تاءارجإ اهعيمج و

لاعفو يوق ميظنتنع رمثينل يعوط ج  عابتانإ نيلئاق رايخلا   .  
نإ نيلثمملا نم ددع لاق ،ميج قفرملا يف قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا جاردإ رايخب قلعتي اميفو   - ٧٣  

اهتحت تجردأ يتلا تائفلل وأ ةجردملا تاجتنملل ءاوس ضارعتسالا نم ديزملا ءارجإل ًاريبك ًالاجم كانه 
ءاربخ قيرف راطإ يف وه عوضوملا اذه ةشقانمل بسنألا ىدتنملا نأ ىلإ مهضعب حملأ اميف ،تاجتنملا كلت  
ثدحأ ىل إدنتسي نأ يغبني ليبقلا اذه نم ضارعتسا يأ نإ نوريثك لاقو . تارودلا نيب ام ةرتف يف لمعي
 . تاليلحتلاو ةينقتلا تامولعملا رمأ ًالماك ًامهف ةجردملا داوملاو تائفلا مهف نإ نيلثمملا ضعب لاقو
ةيميظنت جرض  يأ ةشقانمل يرو.  
نم ا   - ٧٤  لصتي امو ا  حومسملا تامادختسالاب ةصاخلا تاءافعإلا نإ نيلثمملا نم ددع لاقو

ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا رابتعالا يف ذخأتنأ دب ال راطخإلا تاءارجإ  نيلثمملا دحأ لاقو .دلبلك ل   
نم ةعومجم مساب امهدحأ ملكت ،نالثمم لاقو . دحاو ديدجت نم رثكأ بلطتت دق تاءافعإلا ضعب نإ

 ، نادلبلا نم ةعومجمب صاخ لصفنم لاثتما ماظن دوجو ديؤت نأ مهدالب دوفو ىلع رذعتيس هنإ ،نادلبلا
صنلا عورشم نم ،رركم٨ةداملا يف دري  امل ًاقفو روكذملا عرفلا هيلإ دنتسي يذلا قطنملا نإ رخآ لاقو .  

ةلباق لئادب ىلع لوصحلا يف اههجاوت يتلا تايدحتلاو ةيمانلا نادلبلل صاخلا عضولاب رارقإلا وه 
شاقنلا نم ديزمب لئاسملا هذه لوانتت نأ ىلع ةنجللا تقفتاو . ةينقتلاو ةيداصتقالا ةيحانلا نم رارمتسالل
  .ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا نأشب تالوادملا ءانثأ

رخآ هديأو دحاو لثمم لاق ،قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا نأشب ةلبقملا تاوطخلابقلعتي اميفو   - ٧٥  
نكمي يتلا لئاسملا ىلع ةيادبلايف زيكرتلا لضفألا نم ف ،ةددعتملا تارايخلا لوح ءارآلا عونت ىلإ رظنلاب هنإ  
، اهتيوست لضفملا رايخلا نع رظنلا ضغب عم لما عتلا ةيفيكو تاجتنملاتائفو ةددحملا تاجتن ملا كلذ لاثمو 
  .ًاثيدح ةحرتقملا تاجتنملا

تمدُق قبئزلل ةيبطلا تامادختسالا نم ةعومجم كانه نأب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةلثمم تدافأو   - ٧٦
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم ا   واعت لصاوت نأ ةمظنملا رورس يعاود نم نإ تلاقو ،تامولعم ا  أشب

نأشلا اذ .  
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ملا يلثمم نمددعىلدأو   - ٧٧ لاقو . قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا نأشب تانايبب ةيموكحلا ريغ تامظن 
 ،ةئيبلابو ةماعلا ةحصلاب راض هنأ تبث قبئزلا ىلع ةيوتحملا نانسألا وشح مغالم مادختسا نإ مهنم نانثا

لثمةفلكتلا ةلوقعمو ةلاعف اهل لئادب رفاوتل ًارظن ةيرورض ريغ مغالملا هذه نأو تاجالعلا ،  ريغو ةي ميمرتلا 
عابتإ نيلثمملا دحأ حرتقاو ج . ةيمانلا نادلبلا يف مادختسالا صاخ هجوب بسانت يتلا ىذألل ةببسملا

ةمظنم هتمظن عامتجا ءانثأ ترج يتلا تاشقانملا ىلإ ًاريشم نانسألا مغالم مادختسا نم ًايجيردت ليلقتلل 
اومل يلبقتسملا مادختسالا نأشب٢٠٠٩ماع يف ةيملاعلا ةحصلا  لئادب نإ لاق رخآ نأ ديب . نانسألا ميمرت د 

قبئزلا ىلع ةيوتحملامغالملا ةناتمب زيمتت ال نانسألا وشح مغالم الو  . ثوحبلا نم ديزملا ءارجإ نم دب  
ةدام رطاخمل ةدكؤم لئالد دجوت ال هنإ لاقف ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ددع مساب نيلثمملا دحأ ثدحتو 

تالاقملا نم ددع هب دافأ امل ًاقفو ،تاحاقللا يف ةمدختسملاو قبئزلا ىلع ةي وتحملا ةظفاحلا لاسرمويثلا
ةليدب ةظفاح داوم ىلإ لوحتلا نأو ،ةيلودلاو ةينطولا ةحصلا تامظنم نع ةرداصلا تانايبلاو ةيملعلا 

 نيرخآ نيلثمم نأ ديب. ةيمانلا نادلبلل ةبسنلاب اميس ال ،ريبك ءبع تاذو ةفلكلا ةعفترم ةوطخ نوكيس
. لافطألل ةبسنلاب ةصاخ ،ةحصلا ىلع لاسرمويثلا ىلع ةيوتحملا تاحاقللا راطخأب هافصو ام ىلإ اهون

رثكأ ًاليدب لكشت لوناثيسكونيفلا يناث ةدام نأو ،تاحاقللا يف يرورض ريغ نوكم لاسرمويثلا نإ الاقو 
نم يجيردتلا صلختلل ةحاتم ةيناكمإلا نإ لثمم لاقو. ًاررض لقأو ًارارقتسا ةيحصلا ةياعرلا تاجتنم  
نم ريثكلا يف ةقاطلا ةءافك عفر قبئزلا نإ لثمم لاقو . طغضلاو ةرارحلا نيزاوم اهنمو ،قبئزلا ىلع ةيوتحملا
للقو ،ةصصختملا ةءاضإلا تادعمو حيباصملا عاونأ هذ ،ةئيبلا ىلع اهراثآ نميلاتلاب    حامسلاب بلاطو  
مظعمل قبئزلا نم ةيلاخ لئادب دجوت هنإ لثمم لاقو . هب حومسم مادختساب صاخ ءافعإ راطإ يف حيباصملا

تاجتنملا ءاقلإ نم للقي فوس تاجتنملا هذه نم يجيردتلا صلختلا نإو ؛قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا 
لاقتنا ةلحرمب ا  ةمهم عفانمب دوعي فوسو ،اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف قبئزلا ىلع ةيوتحملا  

  .ملاعلا ديعص ىلعىرخأ 
صنلا عورشم نم٧ةداملا ،ءاه عرفلا (قبئزلا اهيف مدختسي يتلا عينصتلا تايلمع   )ب(  (  

قبئزلا اهيف مدختس  - ٧٨  لاقو . ي يتلا عينصتلا تايلمع ةجلاعم مهملا نم نإ نيلثمملا نم ديدعلا لاق
هذه نم ًايجيردت صلختلا يغبني هنإ ،نادلبلا نم ةعومجم مساب ملكتي ناك لثمم مهنيب نم ،مهنم ددع  
نم ددع برعأو . تالاحلا ضعب يف ةيلاقتنا ةرتف ىلإ وعدت دق ةجاحلا نأ ىلإ نورخآ راشأو. تايلمعلا

قبئزلا اهيف مدختس  راشأو . ي ةديدج عينصت تايلمع وأ تآشنم ةماقإ دييقت وأ رظحل مهدييأت نع نيلثمملا
ةيفاضإ تامولعم ىلع لوصحلا يرورضلا نم نوكي دق هنأ ىلإ نادلبلا نم ةعومجم مساب ملكتي  ناك لثمم
نم نإ رخآ لاقو . تازفحملا مادختسا كلذ يف امب ،ةباقرلا ريبادت عضو دنع قبئزلا مادختساب جاتنإلا نع
  .ةيلمع ريبادت دامتعا لفكي امب ،ةددحملا عينصتلا تايلمع نم ددعل ٍّنأتم ضارعتسا ءارجإ يرورضلا

ةداملا نم ١ةرقفلا يف ةدراولا تارايخلا نأشب ءار آلا نم ةعومجم تحرُطو  - ٧٩ صنلا عورشم نم ٧   
رايخلا يف دراولا ةيباجيإلا ةمئاقلا جهنل مهدييأت نع نيلثمملا ضعب برعأو . عينصتلا تايلمع عم لماعتلل

حضاو وحن ىلع ددحيس هنأو ،ةيلمع جهنلا رثكأ وه جهنلا اذه نأ اهنيب نم رومأ ةلمج ىلإ اوراشأو . ١
. ةنكمم ةيرادإ ةفلكت لقأب ةيئيبلا عفانملا نم ردق ربكأ رفويسو ،كصلل لثتمت نأ اهيلع يتلا تاعانصلا

عاطقلا ىلإ ةيوق ةراشإ لسريس هنإ نيلئاق ،٢رايخلا يف ةيبلسلا ةمئاقلا جهنل مهمعد نع نورخآ برعأو   
 ٣رايخلل هتضراعم نع ل ثمم برعأو. تايلمعلا يف قبئزلا مادختسا ىلع ءاضقلا ىلإ ةجاحلا نأشب صاخلا
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يف قبئزلا مدختست يتلا تادعملا ريدصت رظح بعصلا نم نوكيس هنإ رخآ لاقو . ةياغلل دقعم هنإ ًالئاق
ةددعتم تامادختسا عينصتلا تادعم ضعبل نأل٣رايخلا هيلع صني امل ًاقفو ،عينصتلا تايلمع   ،.  

ءاطعإ يرورضلا نم نإ ،نادلبلا ن م ةعومجم مساب ملكت لثمم مهنيب نم ،نيلثمملا ضعب لاقو  - ٨٠
نأ ديب . لنيافلا ديرولك ريمونوم تايلمعو تايولقلاو رولكلا جاتنإ عناصم نم ًايجيردت صلختلل ةيولوألا

قبئزلا نع ا   ضاعتسي ةيداصتقالاو ةينقتلا ةيحانلا نم رارمتسالل ةلباق لئادب دجوت ال هنإ لاق رخآ ًالثمم
حومسم مادختسال ءافعإ حنم يرورضلا نم نوكيس هنأو ،هدالب يف تاي ولقلاو رولكلا جاتنإ عناصم يف
  .هب

نوكت دق تاءافعإلا نإ نادلبلا نم ةعومجم مساب ملكت لثمم مهنيب نم ناك نيلثمم ةدع لاقو   - ٨١
تاروطتلا رابتعالا يف ذخأي ضارعتسا ءارجإ نمضتت نأو ةدملا ةدودحم نوكت نأ بجي ا   أ ديب ،ةيرورض

رمتؤم ةقفاومب نهرت نأ بجي ا . ةينقتلاوةيداصتقالا   حومسملا تامادختسالل تاءافعإلا نإ لثمم لاقو
ةئيه اهمدقت يتلا تامولعملا ساسأ ىلع تاءافعإلا هذه حنم   ت نأ امبر نكميو ،قبئزلا كص يف فارطألا

  .ةينقت
٨٢ -  ، وهو ثاح رصنعك قبئزلا مادختسا عوضوم لوانت يرورضلا نم نإ نيلثمملا ضعب لاقو  

نإ نيلثمملا دحأ لاقو . ةريثك تامادختسال لئادب دوجو نم مغرلا ىلع قاطنلا عساو لازي ال مادختسا
يتلا ةديدجلا جهنلا كلذ يف امب ،ثاح لماعك قبئزلل ةديدجلا تامادختسالا رظح ديؤت هدلب ةموكح 

. ةيلاعفو ةيلمع رثكألاريبادتلا ىلع زيكرتلا مهملا نم نإ رخآ لاقو . قبئزلا نم ةليلق تايمك مدختست
 ، قبئزلا تاثاعبنا ضفخل ةم  يق تاودأ رفوت ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ نإ ثلاث لاقو

  .هتفلكتب ةنراقم ًالاعف سيل بيرقلا لبقتسملا يف اهقالغإ متيس تآشنم يف اهقيبطت نكل
ىلإ ةيمارلا دوهجلا مضخ يف ًاديف م ًانوكم لكشتس ةينطولا لمعلا ططخ نإ نيلثمم ةدع لاقو  - ٨٣

قلعتي اميف ةنورملا يخوت يرورضلا نم نإ لثمم لاقو . قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايلمعلاو تاجتنملا عم لماعتلا
ةقلعتملا قبئزلا كص ماكحأل يغبني هنإ نيلثمملا دحأ لاقو . اهذيفنتو ططخلا كلت دادعإل مزاللا نمزلاب
  .قبئزلا تانيملوف عوضوم جلاعت نأ تايلمعلاو تاجتنملاب

لئاسملا يف ربكأ ليصفتب رظنلا ىلوتي لاصتا قيرف ءاشنإل مهدييأت نع نيلثمملا نم ددع برعأو   - ٨٤
ةشقانم بسانملا نم نإ نادلبلا نم ةعومجم مساب ثدحتي ناك لثمم لاقو . تايلمعلاو تاجتنملاب ةقلعتملا
يف رظنلا نكمأ امبرو ةلصفنم ةلأسم لكش ي امهنم لك نأ ديب ،ًاعم تايلمعلاو تاجتنملا يعوضوم
  .امهنم لك عم لماعتلل ةفلتخم تارايخ
لثممتلاقو  - ٨٥ تايلمع يف قبئزلا تامادختسا ضعبل لئادب دجوت ال هنإ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ة   

ةليتيدروبلا ايريتكب لتقل لاسرمويثلا مادختسال ليدب دجوي ال لاثملا ليبس ىلعف . ةينالديصلا عينصتلا
ةمظنم ىدل نأ ىلإ راشأو . ايالخلا ةلماكلا قوهاشلا تاحاقل يف مادختسالل ةنمآ اهلعجو ةيقوهاشلا

ىوتسملا ىلع ًاضيأ رفاوتت ةيبطلا تامولعملا نم ريثكلا نأ ديب ،ةماهلا تامولعملا نم ريثكلا ةيملاعلا ةحصلا 
لوصحلا ةلافكل ةحصلا لاجم يف ةيم يظنتلا ةينطولا تاهجلا عم لصاوتلا متي نأ يلاتلاب مهملا نمو ،ينطولا

  .ةيساسألا ةيحصلا ايجولونكتلا ىلع
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ىلع رظح ضرفو ةيبلسلا ةمئاقلا ج   - ٨٦  مادختسال هدييأت نع ةيموكح ريغ ةمظنم لثمم برعأو
. قبئزلا مدختست ةديدج تايلمع ريوطت نود ةلوليحلل ًايعس ،قبئزلا مدختست يتلا عينصتلا تادعمب ةراجتلا

نم ةريغص تايمك ىلع ةيوتحملا ةءاضإلا تاجتنم ىلع لوصحلا صرف ىلع ظافحلا رخآ ل ثمم حرتقاو
لوحتي تايولقلاو رولكلا جاتنإ نإ ثلاث لثمم حضوأو . اهعينصت يف ةلخادلا تايلمعلاب حامسلاو قبئزلا
نمثلا ة ظهاب يهو ًاليوط ًاتقو قرغتست ةيدرفلا تالوحتلا نأ نم مغرلاب كلذو ،قبئزلا مادختسا نع مويلا

تاقالطإ ضفخل مدختسي نأ نكمي ةحاتملا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ قيبطت نأو ،ًاضيأ 
ئدابملا لدابتب ًايلاح ةعانصلا عاطق موقي فدهلا اذهل ًاقيقحتو . همدختست يتلا ةمئاقلا تآشنملا يف قبئزلا

  .ةئيبلل ةدحتملاممألا جمانربل ةعباتلا ةيملاعلا قبئزلا ةكارش عم ةيهيجوتلا 
  هلامعأ جئاتنو لاصتالل قيرف ءاشنإ  )ج(

انيرتاك ةديسلا هتسائر يف كراشت لاصتالل قيرف ءاشنإ ىلع ةنجللا تقفتا ،تاشقانملا هذه رثإو   - ٨٧
يف رظني نأ لاصتالا قيرف ىلإ بلط ). ندرألا(هنشاشخ دمحم ديسلاو ) ةيكيشتلا ةيروهمجلا(افوكبش   يسو

تاجتنملا رظحي نأ كصلا ىلع ناك اذإ ام اهنمو ،تاشقانملا ءانثأ تريثأ يتلا ةيسيئ رلا تاسايسلا لئاسم
تارايخلا ٦ةداملا (ةمئاقلا يف ةجردملا قبئزلا ىلع ةيوتحملا  قبئزلا مدختست يتلا تايلمعلا وأ ،)٣ - ١،   

ةرقفلا ٧ةداملا ( تارايخلا ١،  اهميظنتل ةماع ًاج )٣-١،   كلذ نع ًالدب نمضتي نأ وأ رايخلا  ٦ةداملا (، 
٤( ، تاءافعإب حمس  يس لهو ؛ال مأ ةيلاقتنا ةرتف رمألا بلطتيس لهف ،تامادختسالا كلت ترظ  ح اذإو ؛

اهعون نوكيس اذامف ،ا  حم    .س اذإو
نأ ىلإ تراشأف لاصتالا قيرف لامعأ نع ًاريرقت افوكبش ةديسلا تمدق ،قحال تقو يفو   - ٨٨

يأ شقاني مل هنكل ،هيلإ ةلكوملا ةيالولل ًاقفو ،يميهافملا ديعصلا ىلع ًاديج ًامدقت زرحأ دق قيرفلا 
هيلإ راشملل ًاقفوو . UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3ةقيثولا يف دراولا صنلا عورشمب قلعتت ةددحم تاحارتقا 

نم فلأ قفرملا نمضتي ،تارودلا نيب لمعلاب قلعتملا ،ريرقتلا اذه نم عبارلا لصفلا نم فلأ عرفلا يف 
  .افوكبش ةديسلا هتمدق يذلا ريرقتلل ةبوتكملا ةغيصلا ريرقتلا اذه

  )صنلا عورشم نم واو عرفلا(قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت   - ٦
اوح  - ٨٩  نإ اولاقف  رص ،نادلبلا نم تاعومجم مساب ملكت نم مهنيب نم ناك ،نيلثمملا نم ددع ملكت

، ًاعوضوم لثمي قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  ةيداصتقاو ،ةيعامتجا اياضق ريثيو ،ًادقعمو ًامهم
قطانم نم برقلاب نينطاقلا ناكسلا بناج نم ةصاخ ةفصب ضرعتلا نوريثكلا زربأو ؛ةيحصو ،ةيئيبو 

  .نيدعتلا ةطشنأب نيلغتشملا لامعلاو قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت
ضورفملا نم نإ ،رخآ لثمم هديؤي ،نيلثمملا دحألاقو  - ٩٠ ىلإ قبئزلا كص يدؤي نأ  صلختلا   

مساب ثدحت ،رخآ لثمم حرصو . قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت يف قبئزلا مادختسا نم ًايجيردت
قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت يف قبئزلا مادختسا ميظنت نأب رخآ لثمم هديؤيو نادلبلا نم ةعومجم 

نيدعتل فيرعت عضو ىلإ ًاضيأ اعدو . عاطقلا اذه يف مادختسالل قبئزلا ليوحت عنم يغبني هنأو ،يساسأ رمأ
  .قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا

ذيفنت بعصلا نم نوكيس هنإ ًالئاق ،ةيضقلا هذه لوانت دنع ةطيحلا يخوت ىلع رخآ لثمم ثحو   - ٩١
ذنم ةمئاق ةفاق ث نم ًاءزج اهيف قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت لكشي يتلا قطانملا لخاد تامازتلالا
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يفرحلا بهذلا نيدعت يف قبئزلا مادختسا ةبقارمل ماقت نأ يغبني ريبادتلا كلت نأ ىلع  ددشو. ليوط نمز
رثُك نولثمم كلذ يف هديأو ،هتاذ دح يف قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت عنمل ال ،قاطنلا ريغصلاو 

 ىلع ماع رظح ضرف نأب ،نادلبلا نمةعومجم مساب ثدحتت يهو ،تالثمملا ىدحإ تحرتقاو . نورخآ
نم يجيردتلا صلختلا نأ ريغ ،حجرألا ىلع ًالا   عف نوكي نل قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت

ةيلمع ةوطخ دعي ةينوناق ريغ ةطشنأ عنم فد  ًاضيأ ةنجللا شقانت نأ تحرتقاو . ةددحم تامادختسا
لوانت يرورضلا نم نإ نيلثمملا ضعب لاقو . قاطنلا ريغصلاو يفرحلا ةضفلا نيدعت يف قبئزلا مادختسا
رظح نأ نيلثمملا نم ديدعلا فاضأو . قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعتو ةراجتلا نيب تالصلا

ريغ راجتالا يف ديازت نع رفسي نأ يغبني ال قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت يف قبئزلا مادختسا 
  .ضرغلا اذه لجأل قبئزلل عورشملا

قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعتب ةلصلا تاذ ريبادتلا نوكت نأ نيلثمملا ضعب حرتقاو   - ٩٢
ناكسلل ةليدب ةطشنأ ريفوتبو يلاملا معدلاب ط . ةيعوط بر  ت نأ بجي ةباقرلا ريبادت نإ نيلثمملا دحأ لاقو
ةيباقع نوكتالأو ةليدب تارايخ ريوطت رسيت نأ يغبني ذختت ريبادت يأ نأ فاضأو ،نيررضتملا ىلإ اعدو .  

تابكرمو قبئزلا مادختسا ىلع ءاضقلا نكمأ امثيحو ،ضيفختلاب نادلبلل حمسي ٍفاك ٍتقو ءاطعإ 
ىلإ ةيمارلا ريبادتلا نإ ،نورخآ هديأو نادلبلا نم ةعومجم مساب ملكت ،رخآ لثمم لاقو . نيدعتلا يف قبئزلا
. ةحاتملا تاينقتلا لضفأب قلعتي ام كلذ يف امب ،تاردقلل ءانب اهبحاصي نأ يغبني قبئزلا مادختسا ضيفخت
  .عاطقلا اذهل ةنهارلا ةلاحلا ديدحتل ةينطو درج تايلمع ءارجإ ةيمهأ ىلع نيلثمملا دحأ ددشو

ىلع زكرت نأ تاءارجإلل يغبني هنأب نادلبلا نم ةعومجم مساب ملكتي ناك ،رخآ لثمم حرصو   - ٩٣
قيبطت يغبني هنإ لاق رخآ ًالثمم نأ ديب . اهيضارأ ىلع قاطنلا ريغصلاو يفرحلا نيدعتلا يرجي يتلا فارطألا
  .اهيضارأ ىلع بهذلا جاتنإل مدختسي قبئزلا ناك اذإ امع رظنلا ضغب ،نادلبلا عيمج ىلع ةباقرلا ريبادت

حمس   - ٩٤  ي نأ يغبني قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت يف قبئزلا مادختسا نإ نيلثمملا دحأ لاقو
صيلقتل ةؤفكو ةلا يف هب  عف ةقيرط نوكي ال دق تادراولا ىلع طباوض ضرف نأ ىأرو ،رضاحلا تقولا  

يف ةددحم تاسرامم ىلع ةيمازلإ طباوض ضرف نع كلذ نم ًالدب عفادو ؛عاطقلا اذه يف قبئزلا مادختسا 
ىرخأ ريبادت بناج ىلإ ،تاكارشو ةينطو لمع ططخل نييمازلإلا ذيفنتلاو ريوطتلا عم ،عاطقلا اذه  
نيدعتل ًاديدحت ةصصخم ةدام جاردإ ىلإ ،نورخآ هديؤي ،اعدو . ةلصلا يوذ ةحلصملا باحصأ اهذختي
نيدعت جلاعت ةينطو لمع ططخ عضول مهدييأت نع نيلثمم ةدع برعأو . قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا
  .قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا

قبئزلا مادختسا لوانتت ةيمازلإلاو ةيعوطلا ريبادتلا نم ةعومجم داجيإ يغبني هنإ نيلثمملا دحأ لاقو   - ٩٥
فارطألا عيمج كارشإ ريسيتل زفاوحو تابلطتم ىلع لمتشتو ،قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت يف 

ءافضإ اهنيب نم قرطب ،ةفلكلا ضفخنملا قبئزلا ىلع لوصحلا دييقت رخآ لثمم حرتقاو . ةلصلا تاذ ةلعافلا
عورشم يف رخآ وأ رايخل مهليضفت نع نيلثمملا نم ريثكلا برعأو . عاطقلا اذهىلع يمسرلا عباطلا 

لاصتالل قيرف راطإ يف اهلوانت نكمي ا    .إ اولاق ةددحم تاحرتقمب اومدقت وأ ،صنلا
ريغ ىرخأ ةمظنم لثمم اهديأو ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ددع مساب تملكت ةلثمم تلاقو   - ٩٦

مهريغو نيدعتلا لا اختال ةجاح ةمث نإ ،ةيموكح م ع ةيامحل ةينطولا لمعلا ططخ راطإ يف ةيمازلإ ريبادت ذ
قبئزلا تاقالطإ ةجلاعم ىلإ ةجاحلا ىلع كلذك تددشو . عاطقلا اذه يف قبئزلل نيضرعملا صاخشألا نم
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 ريغ ةمظنمل رخآ لثمم ددشو. ةكورتملا نيدعتلا عقاوم كلذ يف امب ،قاطنلا ةعساولا نيدعتلا تايلمع نيب
لامعلا جالعو ديدحت ىلإ ةجاحلاو ،لافطألا ىلع ةصاخبو ،نيدعتلا تايلمعل ةيحصلا راثآلا ىلع ةيموكح 

  . ضرعتلا عنمل تاسرامم عضو ةرورضو ممستلاب نيباصملا مهرسأو
يتراكير وينوطنأ ديسلا ةسائرب لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع ةنجللا تقفتا ،تاشقانملا بقعو   - ٩٧

اهنيب نم ،رومأ ةلمجب عالطضالا لاصتالا قيرف ىلإ بلط دقو ). ادنليزوين(اناه دلان ود ديسلاو) ليزاربلا(
عيمج ىلع قبطنت قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعتب ةقلعتملا كصلا ماكحأ تناك اذإ اميف رظنلا 

حلا قوفت تايوتسمب اهيضارأ ىلع نيدعتلا يرجي يتلا فارطألا كلت ىلع طقف قبطنت ا  د أ مأ فارطألا
وأ قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت يف قبئزلا مادختسا ضيفخت وه فدهلا ناك اذإ امو ،هيلع قفتملا 
يغبني يريسيت ج   كانه نأ وأ اهرظح يغبني ةددحم ةطشنأ كانه تناك اذإ امو ؛ًةيلك هيلع ءاضقلا

يغبني ناك اذإ امو ،ةيعوط وأ ةيمازلإ اهعيمج وأ ماكحألا ضعب نوكت نأ يغبني ناك اذإ امو ،همادختسا 
اذإ امو ؛مادختسالا اذهل هريدصت وأ قبئزلا داريتسا حيتي هب حومسملا مادختسالل ءافعإ كانه نوكي نأ 

  .ةدحاو ةدام يف ًاعم قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعتب ةلصلا تاذ ماكحألا عيمج عيمجت يغبني ناك
لاصتالا قيرف لامعأنع هريرقت اناه ديسلا مدق ،قحال تقو يفو  - ٩٨ ةفرغ ةقرو ميمعت ىرجو .  

هذه درتو ،صنلا عورشم نم ءاه قفرملاو ٩ةداملا نأشب قيرفلا اهارجأ يتلا تاشقانملا سكعت عامتجا   
اذه نم عبارلا لصفلا نم فلأ عرفلا يف هيلإ راشملل ًاقفوو . ريرقتلا اذه نم يناثلا قفرملا يف ةقرولا
نم ةحقنم ةغيص يف عامتجالا ةفرغ ةقرو صن جاردإب ةنامألا موقت نأ ىلع ةنجللا تقفتا ،ريرقتلا  

ا UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3ةقيثولا يف دراولا قبئزلا كص صن عورشم  رود نابإ اهيف ةنجللا رظنتل  ،
  .ةعبارلا

  )صنلا عورشم نم ياز عرفلا(تاقالطإلاو تاثاعبنالا   - ٧
يوجلا فالغلا يف تاثاعبنالا جلاعي نأ يغبني ق بئزلا كص نإنيلثمملا نم ملكت نم عيمج لاق   - ٩٩

ا ىوصق ةيمهأ يوجلا فالغلا يف تاثاعبناللنإ اولاق نيريثك نكلو . ةسبايلاو ءاملا يف تاقالطإلاو أ ذإ  ،
ةئيبلاو ناسنإلا ةحصل ديد  ثولتلل ردصم ربكأ يه تاثاعبنالا هذه نإ نيلثمملا دحأ لاقو . ربكأ لثمت

و دودحلا ربعقبئزلاب   ، قسنم يملاع ءارجإ ذاختا نم يلاتلاب دب الوةماعلا ةحصلا ىلع رثأ ربكأ ثدحت حيتي  
فيفختلا نع ةئشانلا ةحضاولا ةيملاعلاعفانملا ينج  .  

قفاوت ىلإ لصوتلا رذعت دقو  -١٠٠  برعأ دقو. تاقالطإلاو تاثاعبنالا عم لماعتلا ةقيرط نأشب ءارآلل 
نيح يف ،ةلصفنم ةروصب نيتيضقلا جلاعي يذلا ،ياز عرفلانم  ١رايخل ل مهليضفت نعنوريثك نولثمم   
نم ًالدب ًايباقع ًاج ىلإ نورخآ راشأ   ًازفاح ًاجلثمي رايخلا اذه نأ  مهمعد نع نورخآ برعأو . هنوك

تاقالطإلاو تاثاعبنالا نيب عمجي يذلا،٢رايخلل  جاتحت ال ةسبايلاو ءاملا يف تاقالطإلا نأ ضعبلا ىأرو.    
ىرخأ ماكحأ تحت ةلومشم نوكتس انم صن ىلإ    .أل ًارظن هتاذب لصف

دقف تاقالطإلاو تاثاعبنالا نأشب لاصت الاقيرف لتاشقانم دقع دييأت ىلع عامجإلا مغرو   -١٠١
ضعب لاق نيح يفو . ًاعم نيعوضوملا ةشقانمب دحاو قيرف موقي نأ يغبني ناك نإ ام نأشب ءارآلا تنيابت
نيب لصف لاب كلذ عم اوراشأ دقف ،دحاو قيرف راطإ يف يزاوتلاب اهتشقانم نكمي ةيضقلا نإ نيلثمملا
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تارودلا نيب ءاربخ تارواشم ءارجإل مهمعد نع نيلثمملا ضعب برعأو . كصلا صن يف نيتيضقلا
  .تاقالطإلاو تاثاعبنالا ةشقانم ةلصاومل

ةحاتملا تاينقتلا لضفأ قيبطتل مهمعد نعنيلثمملا نم ملكت نممظعم برعأو   -١٠٢ لضفأو    
كصلا فادهأ قيقحتل ةيئيبلاتاسرامملا ًاديدحت اهقيبطتةيفيك نأشب قافتا كانه نكي مل كلذ عمو .   امب    ،

دحأ لاقو . ًاعم امهيلع وأ ةمئاقلا وأ ةديدجلا قفارملا ىلع اهقيبطت يغبني ناك نإ ام ىلع قافتالا كلذ يف
لكل ًابولطم ًاطرشةحاتملا تاينقتلا لضفأ نوكت نأ يغبنيامنيب هنإ نيلثمملا  نم  ةديدجلا تاثاعبنالا رداصم   

تاينقتلا سفن نإف ،ةمئاقلاو نيتئفلاىلع ةرورضلاب قبطنت ال  تاشقانملا ةلصاومب نيلثمملا نم ددع بلاطو .  
عساو معد رهظو ،ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ قاطنو تاقيبطتلاو فيراعتلا نأشب  
اوكراشي نأ تاثاعبنالا ءارب خل يغبني هنإ نيلثمملا دحأ لاقو. كلذب ةلصلا تاذ ةيهيجوتلا ئدابملا ةغايصل

رمتؤم ىخوتينأب رخآ لثمم راشأ نيح يف ،ةيهيجوتلا ئدابملا هذه ةغايص يف  دامتعا كصلا يف فارط ألا 
نمضتت ن أ يغبني ةيهيجوت ئدابم يأ نإ نيلثمملا دحأ لاقو. لوألا هعامتجا يف ةيهيجوتلا ئدابملا هذه
لضفأو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ قيبطت نإ رخآ لثمم لاقو . تاثاعبنالل ةببسملا تايجولونكتلل ًافصو
دحأ راشأو . يليمكت ريبدتك تاثاعبنالا دودح لمعتست نأو ًايمازلإ نوكي نأ يغبني ةيئيبلا تاسرامملا
  .ةحاتملا تاينقتلا لضفأ قيبطتل ًالامكتسا لاثتمالا مييقت نوكي نأب نيلثمملا

م  -١٠٣ يروفحألا دوقولا لكشي يتلا ادلب تالاح ىلإ هابتنالا ةيمان نادلبل نيلثمم ةدع تفلو اهيف  
ًائبع ضرفيس ةحاتملا تاينقتلا لضفأ قيبطت ءاضتقا نإ نيلثمملا دحأ لاقو . ءابرهكلا ديلوتل مهألا ردصملا
ةينقتلاو ةيلاملا دراوملاو ةردقلا رفاوت مدع نيلثمملا نم ددع فصوو. نادلبلا هذه ىلع ًاريبك ًايداصتقا  

ىلإ لوصولا لبس ةحاتإو ةيفاك ةينقتو ةيلام ةدعاسم ميدقت ةيمهأ ىلع ًادكؤم ،ةيمانلا نادلبلا يف ةحاتملا 
  .ةليدبلا تايجولونكتلا

نم دحلا قيقحتل ةماه ةادأ اهرابتعاب ةينطولا ذيفنتلاو لمعلا ططخب نيلثمملا نم ريثك دهشتساو   -١٠٤
جه . تاثاعبنالا  ن ةغايصو رابتعالا يف نادلبلل ةفلتخملا فورظلا عضو ةيمهأ نع نيلثمملا نم ريثك ثدحتو
تايولوأل ًاقفو ةينطولا تاثاعبنالل دودح عضو نيلثمم ةدع ديأو . فورظلا هذه عم لماعتلل ةصاخ ةنرم
يف قبئزلا ةرادإب ةلصتملا هفادهأ دلب لك ددحي نأ نيلثمملا نم ددعحرتقا و. اهيف لاحلا عقاوو نادلبلا  
كلذيف امب ، ذيفنتلل ةينطولا هططخ عم يوجلا فالغلا يف تاثاعبنالا نم دحلا ،نيلثمملا دحأ لاق امك    ،
ناكو . ًاينوناق ةمزلم نوكت نأ يغبني تاثاعبنالا سايق تامالع نإ نيلثمملا ضعب لاقو. تقولا رورم
ميق عضول دييأتلا ضعب كانه ةي   ، لةفورعملا رداصملا ىلع قبطنت تاقالطإلا و تاثاعبنالل دح  نكلتاثاعبنال
  .ءارجإلا اذه ديؤي نأ نكمي ال هنإ لاق نيلثمملا دحأ

رداصم جاردإ يغبني هنإ نيلثمملا دحأ لاقو  -١٠٥ بيترت بسح ةمئاق يف كصلا يف ة ددحملا تاثاعبنالا 
ديدحت ةرورض نع رخآ لثمم ثدحتو. ًاثيولت اهلقأ ىلإ ًاثيولت رداصملا ربكأ نم ،اهتيمهأ رداصملا  ةعومجم 
اهريثأت ىدمو اهتعيبطواهلمكأب فالغلا يف تاثاعبنالا رداصم عيمج جاردإ نإ لاق نيلثمملا دحأ نكلو .  
  .هل لاثتمالاو كصلا ذيفنت لقرعي ًاريبك ًايدحت لثميس يوجلا

معد نعنيلثمم ةدعبرعأو   -١٠٦ ةبحاص نادلبلا ىلع قبطنت ةددحم ماكحأ مه  إلاتاثاعبنالا  ةيلا مج 
نع ةساردلا نأ ظحالو ،نادلبلا هذه نع ةرداصلا تاثاعبنالا نم دحلا ةيمهأ مهدحأ زربأو. ةريبكلا  

ةيلاعفلاو ةفلكتلا ثيح نم تاثاعبنالا يف مكحتلا ريبادت ليلحتو هتاثاعبناو قبئزلا رداصم 
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(UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/4)، ةبسنب رثأتست فارطأ ةثالث نإ لوقت يف قبئزلا تاثاعبنا نم ةئاملا  يف ٦٠ 
يغبني هنإ رخآ لاقو ،ا . يوجلا فالغلا  اكس مجح ببسب نادلبلا ةبقاعم يغبني ال هنإ نيلثمم ةدع لاقو

الو ،فاصنإلا قيقحت لجأ نمدرف لكلقبئزلا تاثاعبناو ةقاطلا كالهتس الريدقت ءارجإ  لامعتسا يغبني   
  .ةيلامجإ تانايب

رداصم اهرابتعاب هتجلاعمقفارمو زاغلاو طفنلا جاتنإ جاردإ يغبني ال هن أب نيلثمم ةدع جتحاو  -١٠٧  
طفنلا عاطق نم تاقالطإلاو تاثاعبنالا نأشب ةنامألا ةركذم نإ نيلئاق ،كصلا يف قبئزلا تاثاعبنال 

ةحصل ًايقيقح ًاديد (UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/5)زاغلاو   لثمت الو ةفيفط تاقالطإلا هذه نأ حضوت  
  .ةئيبلاوناسنإلا 

ةددعتم ىرخأ ةيئيب تاقافتا ةيالو يف لخادتيل كصلا فرحني نأ نم نيلثمملا نم ددع رذحو   - ١٠٨
تاقافتالا ةيمهأ ىلع نيلثمملا دحأ ددشو . خانملا ريغت نأشبةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا لثم ،فارطألا 

  .يوجلا فالغلا يف قبئزلا تاثاعبنا ليلقت يف ىرخألا
يف فارطألا نيب نواعتلا ةرورض ىلع دكأف نادلبلا نم ةعومجم مساب نيلثمملا دحأ ثدحتو   -١٠٩

لمع ططخو تايجيتارتسا دامتعال تاونس سمخ نم ًاينمز ًاراطإ حرتقاو . تايجيتارتسالا ذيفنتو ةغايص
ةيقافتا اهتسرأ يتلا ةقباسلا قسن ىلع ةينطو   .ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا 

تايوتسم زواجتت ثيح ةيلامشلا ةيبطقلا ةقطنملل ةصاخلا ةلاحلا ىلإ هابتنالا نيلثمملا دحأ تفلو  -١١٠  
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم اتايوتسملاىدملا ليوطلا لاقتنالا نع ةئشانلا قبئزلا   تصوأ يتلا ةنمآلا يفف ؛   

ءاسن نم ةئاملا يف ٧٢يلاوح يف قبئزلا تايوتسم نأ نيبت ةيبطقلا قطانملا ضعب  نس يف ‘‘تيونإ’’لئاب ق   
  .ىصوملا ةنمآلا تايوتسملا زواجتت لمحلا ا

و فادهألا ةيمهأ ىلعتالثمملا ىدحإ تددشو  -١١١ ريراقتلا ميدقت تاطارتشاو ةينمزلا لوادجلا   
لئاق،تاثاعبنالا تاضيفخت قيقحتل قت نإة  ريشي ًاثيدح ًًاميي  ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبنا ضيفخت ةيناكمإ ىلإ   
ماع لولحب ةئاملا يف ٦٠ىلإ ل صت ةبسنب مادختساب٢٠٢٠  ًايلاح ةحاتملا تايجولونكتلا،   تدكأو.  

ةينطولا فادهألا ىلإ ةفاضإلاب،ةينطولا تاثاعبنالاعومجم نم دحلا تاطارتشا ةيمهأ ىلع ديدحتلاب   .  
مزلملا ريبادتلا نورخآ ذ  -١١٢  ة بح نيح يف ةيعوطلا تاءارجإلل مهمعد نع نيلثمملا ضعب برعأو

عرفلا يف دراولا هيجوتلل بجاولا مامتهالا ءاليإب نيلثمملا دحأ بلاطو . نيجهنلا نيب عمجلا وأ ًاينوناق
نم ةعومجم مضي قبئزلل كص ىلإ هيف ةدراولا ةراشإلا كلذ يف امب ٢٥/٥ةرادإلا سلجم ررقم نم ثلاثلا   ،

يف تاثاعبنالا نم دحلل ًاينوناق ةم زلم تامازتلاب رخآ لثمم بلاطو. ًاينوناق ةمزلملاو ةيعوطلا ريبادتلا
 ةيلام ةيلآطبر ل ةجاحلا ىلإ راشأو. دلب لك فورظل ًاقفوذيفنتلا يف ةنورملاب مستت نأ ىلع يوجلا فالغلا 

ىصقأ قيقحت اهيف نكمي يتلا تالا مادختساو ،تامازتلالاب  ا يف ليومتلا تاثاعبنالاضيفخت نم ردق   .  
ةيلامجإلا تاثاعبنالا تاذ نادلبلا ’’كلذ يف امب ،تاحلطصملل ًا حيضوت نيلثمملا نم ددع بلطو  -١١٣

نيلثمملا ضعب راشأو‘‘ ةدوصقملا ريغ تاقالطإلاو تاثاعبنالا’’و‘‘ ةريبكلا فرغ تاقرو ميدقتمهمزع ىلإ   ة 
ةغايصلل ةددحم تاحارتقا مهنم ةعضب مدقو،ةينقت تاحيضوت ًاضيأ نيلثمملا ضعب سمتلاو. عامتجا  .  

ديعب دح ىلإ يه يوجلا فالغلا يف قبئزلا تاثاعبنا نإ ةيموكح ريغ تا مظنمل نيلثمم ةدع لاقو  - ١١٤
عضول مهدييأت نع اوبرعأو ،ناسنإلا ةحصو ةئيبلل ًاريطخو ًارمتسم ًاديد   لثمتو قبئزلل ردصم ربكأ
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كصلا اذه ىلع مكحلا نإ نيلثمملا ءالؤه دحأ لاقو . ةمئاقلاو ةديدجلا رداصملا الكل ًاينوناق ةمزلم طباوض
ةجلاعم لودلا نم يضتقت نأ يغبني ةيمازلإلا ماكحألا نإ رخآ لاقو ،ماكحألا هذه ةوق بسح نوكيس 
لضفأ مضتو ةلصلا تاذ ئدابملاب دشرتست ةينطو ططخ لالخ نم ةلماش ةقيرطب تاقالطإلاو تاثاعبنالا 

يجولويبلا ميخضتلاو ليوطلا ل اقتنالا نإ رخآ لثمم لاقو. ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقتلا
ةنجللا دشان و،ةنمآ ريغ ةيلصألا بوعشلل ةيديلقتلا ةمعطألا ضعب لعج ءاوهلا يف قبئزلا تاثاعبنال  
وأ اهلمعتست وأ اهجتنت ملةماس تاثول م ءارج ةررضتملا ةيلصألا بوعشلا قوقحو تاجايتحاب فارتعالا  
  .اهقلطت

إ ىلع ةنجللاتقفتا ،ةشقانملا رثإو  -١١٥ ) ايسينودنإ (ونراموس انيرةديسلا ةسائرب لاصتا قيرف ءاشن  
لاصتالا قيرف موقي فوسو ). ةيلامشلا ادنلريآو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا(ستربور نوج ديسلاو 

يغبني ناك اذإ ام اهنيب نمو ،تاشقانملا ءانثأ تريثأ يتلا تاسايسلاب ةقلعتملا ةيسيئرلا اياضق لاثحبب 
لضفأ فيراعت تناك اذإ امو ؛تاقالطإلاو تاثاعبنالا نأشب ،ةعمج داوم دوجو   م ةدام وأ ،ةلصفنم

تاثاعبنالاب قلعتملا مكحلاعورشم يف ةدراولا ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقتلا  اذإ امو ؛ ةمئالم 
ىلع قبطني نأو ،ًا يمازلإ نوكي نأ ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ مادختسال يغبنيناك 

عضو يغبنيناك اذإ امو ؛امهيلك وأ ةمئاقلاو ،ةديدجلا قفارملا ةلصلا تاذ ةددحملا ةيليغشتلا ليصافتلا    
نأ يغبني ناك اذإ امو ؛كصلا دامتعا دعب ةرفاوتملا تاينقتلا لضفأو ةحاتملا تاسرامملا لضفأ قيبطتب  
نطولا فادهألاب وأ دودحلابمازتلالابنادلبل ا دهعتت لضفأ مادختسا ناك اذإ ام وأ ،ةينطولا تاثاعبنالا وأ ةي  

طقف قبطنت ةينطولا فادهألا وأ دودحلا تناك اذإ امو ؛ ًايفاكةرفاوتملا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقتلا 
 ، نم ةيعرف ةعومجم ىلع وأ فارطألا عيمج ىلع  وأتاثاعبنالل ةَقِلطُـملا ىربكلا ةينطولا تاهجلا ىلع

نوكت نأ يغبنيناك اذإ امو ؛فارطألا و ،ةيمازلإ وأ ةيعوط ةينطولا فادهألا وأ دودحلا  رداصم يه ام   
تاقالطإلا عاونأ يه  امو ؛ىرخأ داوم بجومب اهجالع نكمي وأ اهجالع يرجييتلا قبئزلا تاقالطإ 

ةرفاوتملا تاينقتلا لضفأب ةلصلا تاذ اياضقلالوانت يرجيسي لهو؛اهلوانت يغبني يتلا ةددحملا  ءازجأ يف    
فيكو،كصلا نم ىرخأ نكمي  ةيجاودزالا يدافتو قاستالا نامض   .  

زرحأ قيرفلا نإ لاقف لاصتالا قيرف لامعأ نع هريرقت ستربور ديسلا مدق ،قحال تقو يفو   -١١٦
قلعتت ةددحم تاحارتقا يأ شقاني مل هنكل ،هيلإ ةلكوملا ةيالولل ًاقفو ،يميهافملا ديعصلا ىلع ًاديج ًامدقت 

نم فلأ عرفلا يف هيلإ راشملل ًاقفوو . UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3ةقيثولا يف دراولا صنلا عو رشمب
ةغيصلا ريرقتلا اذه نم لوألاقفرملا نمضتي ،تارودلا نيب لمعلاب قلعتملا ،ريرقتلا اذه نم عبارلا لصفلا   

  .ستربور ديسلا همدق يذلا ريرقتلا نم ةبوتكملا
ةثولملا عقاوملاو تايافنلاونيزختلا   - ٨   )صنلا عورشم نم ءاح عرفلا(قبئزلاب  
صنلا عورشم نم١٢ةداملا ،ءاح عرفلا ] (يعلسلا قبئزلل[ًايئيب ميلسلا نيزختلا   )أ(  (  

ةقرو نيلثمملا دحأ ض   -١١٧ رةيسيئرلا ماكحألاو ميهافملا حيضوت اهيف لواح عامتجا ةفرغع يتلا  
بئزلا ةعلس نم لكل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلالفكت نع عامتجا ةفرغ ةقرو رخآ لثمم مدقو .قبئزلا تايافنو ق   

قبئزلا تابكرمو قبئزلا ندعم نم ةريبك تانوزخم اهيدل يتلا فارطألا ىلع ةيمازلإ درج تايلمع ضرف 
  .صنلا عورشم نم ءاب قفرملا يف ةجردملا
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، ئزلا ةعلس نم لكل ًايئيب ميلسلا نيزختلا ةيمهأ ىلع نيلثمملا نم ريثكلا ددشو  -١١٨ قبئزلا تايافنو قب
نأ نكمي قبئزلا ةعلس نأ ىلإ ةراشإلا ضرعم يفو. حوضوب امهنم لك فيرعت يرورضلا نم نإ نيلئاق  
يئاهنلا صلختلل ها تاءافعإل عضخت جو ت نأ قبئزلا تايافنل يغبني هنأو ،ا  حرتقا حومسملا تامادختسال  ،
نأ نولثمملا ن  مض نيتاه نأشب ةقستمو ةلصفنم داوم كصلاي نيتئفلا  نيلثمملا دحأ لاقو.   كصلا ماكحأ نإ   

ةيهيجوت ئدابم عضويغبني هنأو ،قبئزلا تابكرم ىلع قبطنت الأ يغبني نيزختلاب ةقلعتملا  نيزختلا مكحت   
وأ همادختسا عمزملاقبئزلل نومأملا  هنمصلختلا  ىلع صنت نأ نيزختلا ماكحأل يغبني هن إرخآ لثمم لاقو .  

  ءزج ًايئيب ميلسلا نيزختلا نإ ثلاث لاقو. اهنمًايئيب ميلسلا صلختلا ةحات إلقبئزلا تابكرم تيبثت 
نم ديزمل قبئزلا تايافن نم تاثاعبنالا عاضخإ يغبني هنأو ،قبئزلا تاثاعبنا يف مكحتلاةيلمع نم أزجتي  ال  
  .ةساردلا

مهنيب نم ،نيلثمملا نم ددعحرصو   -١١٩ ني هنأب ،نادلبلا نم تاعومجممساب ملكت ددع  كصلل يغب  
ىلإ مهدحأ اعدو ،قبئزلا تايافنو قبئزلا ةعلس نيزختب ةقلعتملاو لزاب ةيقافتا يف ةدراولا ئدابملا قِبطي نأ 

ةيقافتالا تائيه عم نواعتلا نم ديزم ي  صقت فد ةلصلا تاذ اياضقلا هنأب تالثمملا ىدحإ تلاقو .  
طلخلا ىدافتت نأو ،ةيدييقت نوكت نأ ًايئيب ميلسلا نيزختلا نأشب كصلا ماكحأل يغبني تاحلطصملا نيب   
كلذ يف اهديؤي تراشأو . مئادلا نيزختلاو تقؤملا نيزختلاو قبئزلا تايافن لثم ةيقافتالا اهمدختست يتلا
 نأشب ةينقت ةيهيجوت ئدابم دمتعا دق رشاعلا هعامتجا ءانثأ ةيقافتالا يف فارطألا رمتؤم نأ ىلإ ،رخآ لثمم
يهو ،هب ةثولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا و قبئزلا رصنع نم ةنوكملا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا

ةيراجلا تاضوافملاهيجوتل اهمادختسانكمي يتلا ئدابملا  ًالوكوتورب ةيقافتالل نأ ىلإ كلذك تراشأو .  
نم نأب ن ورخآ نولثمم حرصو. ذافنلازيح دعب لخدي مل هنأ نم مغرلا ىلع ،ضيوعتلاو ةيلوؤسملا نأشب 

 ، فارطألا ريغ عم ةراجتلا لثم لئاسم نأشب ةيقافتالا عم ضراعتلا وأ جاودزالا يدافت يرورضلا
يئاهنلا صلختللو ا  حومسم تامادختسال قبئزلل تقؤملا نيزختلاو لاثتمالاو.  

عومجممساب املكتنالثمم مهنيب نم ،نيلثمملا نم ديدعلا ثح و  -١٢٠ ةرورض ىلع نادلبلا نم نيت   
ةمظتنم ةينقتو ةيلام ةدعاسم ىلإ ةجاحل ا سكعي نأ كصلليغبني هنأو ،ةيمانلا نادلبلا تاردق ىلإ ر ظنلا

، اب ةقلعتملا لئاسملا ةجلاعملةيفاكو  ةرادإو ءاشنإ نإ نيلثمملا دحأ لاقو . ةثولملا عقاوملاو تايافنلاونيزختل
نادلبلل ةبسنلاب ًاصاخًايدحت لكشي لجألا ليوط لانيزخت لاعقاوم  نم نإ رخآ لثمم لاقو ،ةيمانلا  

ةمزالل ا قفارملاكلتمت يتلا ةمدقتملا نادلبلا ىلإ قبئزلا لقنب نادلبلا كلتل حامسلل ةنورملاب يلحتلا يرورضلا 
عقوم ءاشنإو قبئزلا ضئاف عم لماعتلل ةيميلقإ ططخ عضو نإ نيلثمملا دحأ لاقو . لجألا ليوطلا نيزختلل

قوقحلا سمي نأ كلذك نكميو  ةيلمعلا ةيحانلا نم قيقحتلا بعص ةقطنملك يف لقألا ىلع دحاو نيزخت 
  .نادلبلل ةيدايسلا

نيلثمملا دحألاقو  -١٢١ ددع مساب ًاملكتم  نإةيموكحلا ريغ تامظنملا نم   ًايئيب ميلسلا نيزختلا ،   
كصلل ةبسنلاب ةيويح ةيمهأيستكي يف لثمتت ةيسيئرلا اياضقلا نأو ،  ا اهلمشي يتلا قبئزلاتائف  يف و ،كصل 
نواعتلا  اياضقو ،تايافنلاب ةصاخ ماكحأ ىلع لمتشت ةينطو ططخو نيزختلل ةيهيجوت ئدابم عضو
جراخ لئاسم يطغت نأ نكمي نيزختلاب ةصاخ قاطنلا ةعساوماكحأ دامتعا ىلإ اعدو . يميلقإلاو يلودلا  

 ، ةيهيجوتلا ئدابملاهذه دادعإ ىلإولزاب ةيقافتا صاصتخا قاطن ءاطبإ نود  اق  ئدابملا كلت نإ ًالئ ، 
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درجم ا   أو ،ةيقافتالا يف فارطألا ريغل ةبسنلاب ةمِزل  ىلع رصتقتو تايصوتم ريغ ةيقافتالل ةعباتلا ةيهيجوتلا  
  .تايافنلا

ةداملاءاح عرفلا(قبئزلا تايافن   )ب( صنلا عورشم نم١٣ ،   (  
ريبادتل مهمعد نع نيلثمم ةدعبرعأ   -١٢٢ متو . قبئزلا تايافنل ًايئيبةميلسلا ةرادإلا لفكت ةيمازلإ  

تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ اهنيب نم ،ةيتاسايسلا تانوكملا نم ددعل دييأت لانع بارعإلا 
ةينطولا لمعلا ططخو ،ةيساسألا ريياعملاو،ةيئيبلا نواعتلاو،   ، يلودلا فراعملا لدابتو   .  

نيلثمملا دحأ لاقو  -١٢٣ ىلع ءاضقلل ٍططخ قيرط نع كلذو ،قبئزلا تايافن مجح ضيفخت يغبني هنإ   
تاعيرشت عضولةدعاسملا ىلإ جاتحت ةيمانلا نادلبلا نأو ،تايلمعلاو تاجتنملا يف قبئزلا  فدهلا اذهققحت    .

دييقت قيرط نع قبئزلا تايافن ضيفخت يغبني هنأب نادلبلا نم ةعومجم مساب تملكتىرخأ ةلثمم تحرصو   
زلا لاقتناىلإ يدؤتيتلا ةراجتلا    ، ةداع إ وأهنم صلختلا ضرغب ةيمانلا نادلبلا ىلإ ةمدقتملا نادلبلا نم قبئ

نأ يغبني كصلا نأ ىلإ بهذت يتلا رظنلا ةهجو ترركو. همادختسا ةداعإو هريودت ةلصفنم داوم يوتحي   
  .قبئزلا تايافنو قبئزلا ةعلس نأشب

نيلثمملا دحأ لاقو  -١٢٤ قبئزلا تايافنل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلانإ    ، هنم يئاهنلا صلختلا كلذ يف امب  ،
نأ يغبنيو تاهيجوتدرجم تسيلو كصلا بجومب ةيرابجإ نوكت نأ يغبني  ئدابم ىلإ ةيادبلا ذنم دنتست،   

ةجلاعمل ةلضفم قرط دامتعا يغبني هنأو،لزاب ةيقافتا راطإ يف اهعضو يرجي ةينقت ةيهيجوت تايافن  قبئزلا    
ربع قبئزلا ىلع ةيوتحملا ةرطخلا تايافنلا لقن تايلمعل يغبني هن إ رخآ لثمم لاقو. ريودتلا ةداعإ رظحو
دوهجلا جاودزا يدافتل ًايعسلزاب ةيقافتا ماكحأل عضخت نأ دودحلا  .  

نم ةصاخبو ،قبئزلا تايافن تارداص رظحب كصلا موقي نأ ىلإ ةيموكح ريغ ةمظنم لثمم اعدو   -١٢٥
ةمظنم لثمم لاقو . ةقيتع تايجولونكت لقنت يتلا تارداصلاكل ذ يف امب ،ةيمانلا نادلبلا ىلإ ةمدقتملا نادلبلا
يغبنيف ؛لزاب ةيقافت اقاطن سفن  قبئزلا كصل نوكي نأ عقوتملا ريغ نم ناك امل هنإ ةيموكح ريغ ىرخأ

ماكحألا نم ددعجاردإ حرتقاو . ةيقافتالل كلذ كرتي الأو ،قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا لوانتي نأكصلل   
، ادإلا نأشب ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ،ةحاتملا تاينقتلا لضفأو ،ةينطولا ذيفنتلا ططخو ،ًايئيب ةميلسلا ةر
تالمحو ،قبئزلا تايافن ديلوت نم ليلقتلاو ،ةرطخلا تايافنلا فيرعتل ةيدحلا ميقلاو  ، رطاخملاو ةيعوتلا  

  .ميدقلا قبئزلا تارداصلةبحاصملا 
ةداملاءاح عرفلا (]ًايئيبةثولملاو [ًايعضوم ةثولملا عقاوملا   )ج( صنلا عورشم نم١٤ ،   (  

مهنيب نم نيلثمم ةدعحرص   -١٢٦ ًايعضوم ةثولملا عقاوملا نأب ،نادلبلا نم ةعومجم مساب ملكت لثمم،   
ةدعاسم اهلح بلطتي ةمهم ةينقت تايدحت حرطتو رشبلا ةحصل ةبسنلاب ةميسج تالالد ىلع يوطنت  
ةيلحم تاعيرشت عضو ىلإ وعدت ةجاحلا نأب نيلثمملا دحأ حرصو. ةينقتو ةيلام ةثولملا عقاوملا عم لماعتلل   

ةداعإو حالصتسالا تايلمعةرادإو ،ضرعتلا عنم نأشب ًاماكحأ لمشت نأ يغبني تاعيرشتلا هذه نأو   
لئاسملا هذه لثم يف هدالب ةربخب لثمملا دهشتساو. ةثولملا عقاوملا ليهأت تاهيجوتلا مساقت لضرع ب مدقتو 
نأ هنأش نم ةثولملا عقاوملل يمازلإلا فيظنتلا نأ ىأرو. ةينقتلا تامولعملاو يقثءبعب يقلي  لهاك ىلع ل  

تاثاعبنالا لثم ةيمهأ رثكأاياضق نع ًاديعب دوهجلا ب ىأنينأو ،فارطألا  رخآ لثمم حرتقاو . ءاوهلا يف 
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فارطألا ذختتنأ ةرورض  ا  نأشب ارارق عقاوملا هذهةجلاعم  اهليهأت ةداعإو  ىلع   ىلع ةلاح لك ساسأ  
  .ةدح

مهدحأ ددشو ،ةثولملا عقاوملل درج مئاوق عضو ىلإ جاتحت نادلبلا نأ نيلثمملا نم ديدعلا ركذ و  -١٢٧
ىلإ ةجاحلا ىلع ،نادلبلا نم ةعومجم مساب ًاثدحتم . ةصاخ ةفصب ثولتلا ةديدشلاعقاومل ل مييقت ءارجإ 
نيلثمملا دحأ لاقو ىلإ و ةثولملا عقاوملا عيمجلاطت ةيهيجوت ئدابم ع ضوىلإ جاتحت ةيمانلا نادلبلا ن إ 

ب الإ ققحتت الرومأ يهو ،ةيعوتتالمح   حالصتسانإ رخآ لثمم لاقو . ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملارفاوت  
رثكأل ةيولوألا ءاطعإرسيي نأ ًاضيأ هنأش نم يذلاو ،رطاخملل يمازلإ مييقت هقبسي نأ يغبني ةثولملا عقاوملا   

و رطاخملا مييقت نأ ىلإلثمملا راشأو. ًاثولت عقاوملا رمأحالصتسالا  فلكمنا   ، ىلإ ةجاحلا ىلع ددش و نا
عم لماعتلا نم نادلبلا نكمت ةيلام ةيلآ عضونأشبو ،ةلأسملا هذه عم يطاعتلا ةيفيك نأشب ةروشملا ميدقت   

  .اهحالصتساب ًءاهتناوعقاوملا هذه ديدحتب ًاءدب ةثولملا عقاوملا بناوج عيمج 
عقاوملا اهنيب نم بابسأل تثدح ا و  -١٢٨  إ ًالئاق ،اتامانيم ةاسأم ىلإ ةيموكح ريغ ةمظنم لثمم راشأ

 ًاعجرمرفوي نأو ،ةثولملا عقاومل لةيمازلإ درج مئاوق عضو ىلع صني نأ كصلل يغبني هنإ لاقو . ةثولملا
نيثولملا ميرغت طرتشي نأ بجي كصلا نأو ؛ىرخألا ريبادتللو عقاوملا هذه تايولوأ ديدحتل فيلاكت  
،  حالصتسالا ال يتلا تالاحلا يف يلودلا نواعتلا عجشي نأواياحضلا ضيوعتو ديدحت اهيف ىنستي   

ةيلآ كصلا لمشي نأ يغبنيو .ةيفاكلا دراوملا ىلإ راقتفالادنع وأ ،ثولتلا نع نيلوؤسملا   ئدابملا ذيفنتل 
، ١٦ و١٣و ١٠ روهمجلل تامولعملا رفاوت نأشب وير نالعإ نم ميرغت أدبمو ضيوعتلاو ةيلوؤسملاو  

  .ثولملا
  هلامعأ جئاتنو لاصتالل قيرف ءاشنإ  )د(

يف كرتشت ،ةثولملا عقاوملاو تايافنلاو نيزختلاب ينعم لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع ةنجللا تقفتا  -١٢٩  
ُطنيزختلاب قلعتي اميفو). ايريجين(نوكيبينالوأ الويبأ ةديسلاو ) ادنك(زلايناد نآ ةديسلا هتسائر  ىلإ بل ، 

، سرادت لاصتالا قيرف مزتعملا مادختسالا لجأل قبئزلا نيزختب ةلصلا تاذ تارايخلا ناك اذإامو  يغبني    
ىلعو ،قبئزلا عاونأ عيمجو قبئزلا ةعلسو قبئزلا ضئاف ىلع قبئزلا كص يف نيزختلا ماكحأ قيبطت  
حلصت ةيميلقإلا جهنلا تناك اذإ ام حيضوتةرورض ىلإ  ًاضيأ ريشأو. يلحرملاو مئادلاو تقؤملا نيزختلا  

زا ،تايافنلاب قلعتي اميفو. ميلاقألا عيمجل  جُـملا ريغ قبئزلا ناك اذإ ام ثحبي نأ لاصتالا قيرف ىلإ   بِلُط  
فيراعتلا مض ي نأ كصلل نكميىدم يأ ىلإ و ،تايافن هرابتعا بجي هب ًاحومسم ًامادختسا همادختساب

ب ةيقافتا يف ا  حالصتسانأشب ةماع تامازتلا كانه نوكت نأ يغبني ناك اذإ امو ،لزا لومعملا دعاوقلاو 
  .ددصلا اذه يف ةددحم دعاوق عضوب ًاطرشوأ ،ةثولملا عقاوملا 

ديسلاتمدق ،قحال تقو يفو  -١٣٠ لاصتالا قيرف لامعأ نع ًاريرقت زليينادة  ةقرو ميمعت ىرجو .  
داوملا نأشب قيرفلا اهارجأ يتلا تاشقانملا سكعت عامتجا ةفرغ قلعتي امو صنلا عورشم نم ١٤ - ١٢   

ريرقتلا اذه نم يناثلا قفرملا يف ةقرولا هذه درتو ،تاقفرم نم ا  . نم فلأ عرفلا يف هيلإ راشملل ًاقفوو
جاردإب ةنامألا موقت نأ ىلع ةنجللا تقفتا ،تارودلا نيب لمعلاب قلعتملا ،ريرقتلا اذه نم عبارلا لصفلا 

ةقيثولا يف دراولا قبئزلا كص صن عورشم نم ةحقنم ةغيص يف ع امتجالا ةفرغ ةقرو صن
UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3ةعبارلا ا  رود نابإ اهيف ةنجللا رظنتل  ،.  
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ذيفنتلا  يفةدعاسملاو ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا  - ٩   )صنلا عورشم نم ءاط عرفلا( 
ةئيبلا قفرمو ةنامألا ولثمم اهمدق ضورع ةدع ىلإ تعمتساف ةيلاملا لئاسملا يف اهرظن ةنجللا تأدب  -١٣١  

  .ةيملاعلا
ةحاتملا تارايخلل نراقملا ليلحتلا نم ديزم ناونعب ةنامألل ةركذم نع ةماع ةحمل ةنامألا لثمم مدقو   -١٣٢

تناك (UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/4)قبئزلا نأشب ًانوناق مزلملا يملاعلا كصلا معدل ةيلاملا تايلآلا نأشب   ،
 ةيناثلا ادعأ دق    . رود يف ةنجللا بلط ىلع ًءانب ا

ليومتلا تارايخ نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلا يف زرحملا مدقتلا نع ًاريرقت ةنامألل رخآ لثمم مدقو   -١٣٣
عوضوملا اذه نع ةنامألا ةركذم يف حضوملا وحنلا ىلع ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل 

)UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/INF/3( .ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نأ ًاحضوم ،ةيلمعلا نع ة ماع ةحمل مدقو
ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عبارلا عامتجالا يف ةرم لوأل اهنع نلعأ يتلا ةيلمعلا هذه قلطأ دق ةئيبلل ةدحتملا 

داوملل ةميلسلا ةرادإلا ليومتل نهارلا فقوملا مييقت ىلإ ةيلمعلا فد . ٢٠٠٩ويام /رايأ يف ملوهكتسا و
ءارآ نم ةيرواشتلا ةيلمعلا تدافتسا دقو . اهنيسحت ةيغب ،ينطولا ىوتسملا ىلع تايافنلاو ةيئايميكلا

ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل بولطم وه ام نيب ةوجف كانه نإ لوقت عساو قاطن ىلع ةكرتشم 
قفرملا يف ةدراولا ،ةيرواشتلا ةيلمعلل ةيماتخلا ةقيثولا ضرعتو . اهذيفنتل ةمزاللا ةيلاملا لئاسولاو تايافنلاو
. تاعامتجا ةسمخ يف ترج يتلا تاشقانملا ىلإ ًادانتسا نيكراشملا تامهاسمو ءارآ ،ةنامألا ةركذمل يناثلا

ًالماكتم ًاج   ضرعتو كرتشملا مهافتلل ةديدع تالاجم لوانتت ا  أف ،ةيقفاوت ةقيثو دعت ال ا  أ نيح يفو
ريسلل ةليسو لضفأ لثمت ا يميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا ليومتل  أب نوكراشملا فرتعا يتلا ،تايافنلاو ةيئا
، . ًامدُق كيسكملا يلثممل ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مساب ،قيمعلا هريدقت نع ةنامألا لثمم برعأو
  .ةيرواشتلا ةيلمعلا تاعامتجا ةسائر يف اوكراش نيذلا ديوسلاو ،ايقيرفأ بونجو ،جيورنلاو

عبارلا نيعامتجالل ةكراشم ةسيئر اهفصوب )ديوسلا(ستياب رغنيسيل اناهوي ةديسلا تث دحتو  -١٣٤  ،
كرتشم مهافت ىلإ اولصوت دق سماخلا عامتجالا يف نيكراشملا نإ تلاقف ،ةيرواشتلا ةيلمعلا يف سماخلاو 

ةجاحلاو ،ليومتلاو لاثتمالا نيب ةلصلل ًاجضان ًامهف لثمي ليومتلل لماكتم ج  تاردقلا ءانب ىلإ داجيإ نأب  
ًاريثك مهست نأ نكمي ةجيتنلا هذه نأ تفاضأو . ةيمانلا نادلبلا يف تايوتسملا عيمج ىلع ايجولونكتلا لقنو
يتلا ةنجللا تايدتنم اهيف ا مب ،ىرخأ تايدتنم يف تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ليومت نأشب تاشقانملا يف
اذه يف ةكرحم ةوق حبصت نألو تايافنلاو ةيئايميكلا داو ملا ليومت نأشب مدقت زارحإل ةصرفلا اهل تحيتأ
  .ددصلا

  .ةديفم ةروصب تاضوافملا يرثتس ةنامألا اهتمدق يتلا ةقيثولا نإ نيلثمملا نم ددع لاقو  -١٣٥
ةنجلل ةثلاثلاو ةيناثلا نيترودلا نيب ةلصافلا ةرتفلا يف تاروطتلا ةيملاعلا ةئيبلا قفرم لثمم لوانتو   -١٣٦

، . قبئزلل ةيملاعلا ةئيبلا قفرم اهصصخ يتلا لاومألاب قلعتي اميف قفرملل ةسماخلا ةيعمجلا يف هنأ ىلإ راشأو
قبئزلا نأشب لمعلا ءدبل ةيجيتارتسا نادلبلا تدمتعا٢٠١٠ربمفون /يناثلا نيرشت يف ةدوقعملا زكرتيسو . ، 

يف قبئزلا مادختسا ضفخ اهنيب نم ،رومأ ةلمج ىلإ فد  يفرحلا بهذلا نيدعت ةطشنأ ىلع ليومتلا  
رومأ نمض ،ةيملعلا تامولعملاو تانايبلا نيسحتو ،يوجلا فالغلا يف تاثاعبنالا ضفخو ،قاطنلا قيضلاو 

، ١٥قفرملا صصخ دقو . ىرخأ ةيلودلا هايملاو ةيئايميكلا داوملاب ةصاخلا زيكرتلا تالاجم نم رالود نويلم  
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حبصيل ،قفرملا دراومل ةسماخلا ديدجتلا ةرتف ذنم قبئزلا تاصصخم ىلإ رالود نييالم ةسمخ فاضأو 
عوم  رالود نويلم٢٠ا جمانرب لثم ،قفرملل ةعباتلا ةذفنملا تالاكولا قيرط نع ليومتلا هجويسو .  

ةدحتملا ممألا تالاكو عم كراشتتس يتلاو ،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا 
ىلع هخيرات ىتح ةقفاوملا تمت دقو . قبئزلاب ةقلعتملا عيراشملا ذيفنت يف ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ىرخألا

يف قبئزلا مادختسا ضيفخت ىلإ فدهيو ،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم هتمدق دحاو عورشم 
  .ايقيرفأ بونج يف قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت

  .ةيلاملا لئاسملابصاخلا صنلا عورشمل ةشقانم ضورعلا تبقعأو   -١٣٧
صنلا عورشم نم١٥ةداملا ،ءاط عرفلا (ةيلاملا تايلآلاو دراوملا   )أ(  (  

ريفوت يف ىمظع ةيمهأ اهل نوكتس قبئزلا كصل ةيلاملا ةيلآلا نإ نيلثمملا نم ملكت نم مظعم لاق   -١٣٨
ءافولا نم ةيمانلا نادلبلا نيكمتل ةمزاللا ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا ميدقتو ،ايجولونكتلا لقنو ،تاردقلا ءانب  

كصلا راطإ يف ا  نأشب ةيرواشتلا ةيلآلا ءاشنإ ىلإ تدأ يتلا ثادحألا ىلإ نيلثمملا دحأ راشأو . امازتلاب
نكميو ةيوقو ةسركم ليومت ةيلآ ىلإ ةجاح كانه نإ لاقف ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ليومتلا تارايخ 

، يغبني هنإ رخآ لثمم لاقو . ؤبنتلا ا يملاعلا عباطلا تاذ ةيئيبلا لكاشملا ىلع اهدراوم ةيلاملا ةيلآلا زكرت نأ
تاردقلا ءانب تاجايتحا يف توافتلا ةاعارم عم ،تاضيفختلا ربكأ قيقحت اهيف نكمي يتلا تالا   ا ىلعو

  .نادلبلا بسحب
جهنلا كلذ لثم ليومتلل لماكتم ج  -١٣٩  دامتعا نولضفي م  يف نيبملا إ نيلثمملا نم ددع لاقو  

قيبطت ىلع فارطألا دعاست نأ ةيلاملا ةيلآلل يغبني هنإ مهدحأ لاقو . ةيرواشتلا ةيلمعلل ةيماتخلا ةقيثولا
ليهستو ؛صاخلا عاطقلا نم كلذ يف امب ،يفاضإ ليومت دشحب حامسلاو ؛فاصنإلا لثم ةمّظنم ئدابم 

ةحاتملا دراوملا مادختساو ؛ةمئاقلا تايلآلا لامكتساو ؛ةكرتشملا عفانملاو رزآتلا هجوأ لالغتساو ؛لاثتمالا 
كلذ يف امب ،نيحناملا نم ةضيرع ةدعاق نم دراوملا ةئبعت ةرورض ىلع نيلثمم ةدع دكأو . ةلاعف ةروصب

صاخلا عاطقلاو يندملا عمت ةميلسلا ةيعانصلا ةيمنتلا عيجشت ةيمهأ ىلع ًادكؤم ،نيلثمملا دحأ لاقو . ا
ريياعملل  لاثتمالا لجأ نم دراوملا ريفوتل يرورض ةعانصلا كارشإ نإ ،ةحاتملا تاينقتلا لضفأ مادختساو
  .ةديدجلا تايجولونكتلاو ةيميظنتلا

عورشم يف ١رايخلل مهليضفت نع ،نادلبلا نم ةعومجم مساب مهضعب ملكت ،نيلثمم ةدع برعأو   -١٤٠  
رفوتو ،ةمئاقلا تانايكلا نم رث كأ وأ نايك ةطساوب اهليغشت نكمي ةيلام ةيلآ ةماقإ ىلع صني يذلا ،صنلا

دهعيل بسنألا نايكلا وه ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نأ اوأرو ؛كصلا فادهأ قيقحت ىلإ فد   ةطشنأل ليومتلا
داوملاب قلعتي اميف ماه لمعب ماق قفرملا نإ ًالئاق كلذ ىلع ضرتعا نيلثمملا دحأ نأ ريغ . ةيلآلا ليغشتب هيلإ

ةيلآلا ىقلتت نأ يغبني هنإ رخآ لاقو . ةدودحمهفرصت تحت ةدوجوملا دراوملا نأ ديب تايافنلاو ةيئايميكلا 
ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم مدقملا ليومتلا دعبتسي ال ج  وهو ،ةررقم تامهاسم سيلو ةيعوط تامهاسم.  

رايخلا نولضفي م   -١٤١  يذلا ، ٢إ ،نادلبلا نم تاعومجم مساب مهضعب ملكت ،نوريثك نولثمم لاقو
لجأ نم ليومتلا ميدقت ىلإ فد لع صني  ، فارطألا ددعتملا قودنصلا رارغ ىلع ا  اذب ةمئاق ةيلام ةيلآ ى
قفدت نإ ،نادلبلا نم ةعومجم مساب ًاثدحتم ،مهدحأ لاقو . قبئزلا كص راطإ يف تامازتلالل لاثتمالا
رخآ لاقو . هلهسي وأ لاثتمالا نم نّكمي نأ لب ،لاثتمالا ىلع فقوتي الأ يغبني ةيلآلا هذه لثم نم دراوملا
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نادلبلا ىلإ ومنلا ةمدقتملا نادلبلا نم ةيلاملا ةدعاسملا ميدقت دصر لمشي نأ يغبني نايكلا اذه لثم نإ 
يبلت نأو ،ةلماشو ةفافش ةيلمع لالخ نم ةيلاملا ةيلآلا ريياعم عضو يغبني هنإ لاق رخآ ًالثمم نأ ريغ . ةيمانلا
لوألا ماقملا يف لاقتنا ةلحرمب ادلبلاو ةيمانلا نادلبلا تاجايتحا    . اداصتقا رمت يتلا نا

ةددعتم ىرخأ ةيئيب تاقافتا نم ةدافتسملا سوردلا ديدحتل ام ىلإ نيلثمملا دحأ راشأ نأ دعبو   -١٤٢
 رّفو ذإ ،لايرتنوم لوكوتورب حاجن يف ًايساسأ ًالماع ناك فارطألا ددعتملا قودنصلا نإ لاق ،فارطألا

ًاليصفت رثكأ هرابتعاب  ٢رايخلاب رخآ لثمم داشأو . لاثتمالا ليهستو ذيفنت لجأ نم ةيمانلانادلبلل ليومتلا 
قايسلا اذه يفو . ةيمانلا نادلبلا ىلإ ومنلا ةمدقتملا نادلبلا نم ةدعاسملا ميدقت ثيح نم ًامازلإ رثكأو ةقدو
تامازتلا  نع ةبترتملا فيلاكتلاو ةبسانم ةيلام دراوم رفاوت لفكت نأ ةنجلل يغبني هنإ نيلثمملا دحأ لاق

ددصلا اذه يف ةيلمعو ةيعقاو رثكألا رايخلا لثمي٢رايخلا نأو ،ًانوناق ةمزلملا ةدهاعملا   .  
قلعتي اميف ةينمزلا اهجماربو ا   -١٤٣  ايولوأ ديدحت نم نادلبلا نكمتت نأ يغبني هنإ نيلثمملا نم ددع لاقو

هاجت يلمعو يعقاو ج ةعومجم مساب ًاثدحتم ،مهدحأ لاقو . قبئزلاب  وه بولطملا نإ ،نادلبلا نم
  .ةينطولا تايولوألا نعو عقاولا ضرأ ىلع قئاقحلا نع ربعي تباثو دكؤمو ٍفاك ليومتو ،ليومتلا

١٤٤-   ، ةيلآ ءاشنإ يغبني هنأ ،نادلبلا نم ةعومجم مساب ملكتي ناك لثمم مهنيب نمنيلثمملا نم ددع ىأر  
مساب مهدحأ ملكت نيذلا نيلثمملا نم ددع ددشو . ةيمانلا نادلبلل ةيروفلا تاجايتحالا ةجلاعمل ةتقؤم ةيلام

ميدقت كلذ يف امب ،ةينطولا عاضوألا مييقت حيتت ةيلاقتنا ةرتف ىلإ ةجاحلا ىلع ،نادلبلا نم ةعومجم 
رمألا نإ نيلثمملا دحأ لاقو. ةيفاك ةروصب اهعم بواجتلا ةحاتإو ،ةينطولا ذيفنتلا ةطخ معدل تامولعم  

نادلبلا ىلإ ةحارص ريشي ال صنلا عورشم نأ نم هقلق نع برعأو ،ًافصنمو ًانرمو ًايقيفوت ًاج   بلطتي
زفح لجأ نم ،ةمساحلا ةيمهألا نم هنإ لاقو . هنم ةريبك تانورخم كلمت يتلا نادلبلاو قبئزلا جرختست يتلا

اهدبك تتس يتلا ةيداصتقالا رئاسخلا نعاهضيوعت متي نأ ،كصلا ىلع قيدصتلاو عيقوتلا ىلع نادلبلا هذه 
  .ةيعيبطلا اهدراوم لالغتسا يف اهقح نع اهيلخت ءارج

نأب مهيأر نع اوبرعأو ،٢٥/٥ررقملا نم ثلاثلا عرفلا ماكحأ ىلإ نيلثمملا نم ددع راشأو   -١٤٥  
ا بلا مييقتل ًاقفو ايجولونكتلا لقنو تاردقلا ءانبل دراوم ريفوتب طبتري نأ يغبني لاثتمالا اجايتحال نادل

ا ةيلام ةدعاسم نودب قبئزلا كص ذيفنتب اهل حمسي عضو يف تسيل ةيمانلا نادلبلا نإ اولاقو . ايولوأو
هذه بايغ لظ يف اهل لاثتمالا عيطتست ال ةينوناق تامازتلاب علطضت نأ اهنم عقوتن الأ يغبني كلذلو ةينقتو 

دراوملا ميدقتب ًاطورشم لاثتمالا نوكي نأ يغبني ال هنإ اولاق نيرخآلا نيلثمملا نم ًاددع نكلو. ةدعاسملا  
نأ يغبني نادلبلا نأب ريشأو ؛حاتملا ليومتلل ًاقفو نيابتت الأ يغبني كصلا بجومب تامازتلالا نأو ،ةيلاملا 
ذيفنتب رمألا قلعتي امدنع اميس ال ،ا   ءافولا ىلع مزعلا لك ةمزاع يهو ًاينوناق ةمزلم تامازتلاب علطضت

 .لاثتمالل ةيفاضإلا فيلاكتلا ةيطغتل يجراخلا ليومتلا رفاوتيسو ،ةينطولا ةطشنألا

ةدعاسملا ىلع لوصحلل ةلهؤملا نادلبلا ديدحت ىلع دعاسيس ةيلهألل ريياعم عضو نأ ىلإ ريشأو   -١٤٦
ا وضراعو ريياعملا هذه عضو اوضراع نيرخآ نكلو. هيلع لصحت دق يذلا معدلا رادقمو ،ةينقتلاو ةيلاملا
تاجايتحال ةيفاك ةيولوأ يطعت ال تاضوافملا نإ نيلثمم ةدع لاقو . ةيمانلا نادلبلا نيب زييمتلا ةركف

ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا ىلإ لاقتنا ةلحرمب ا  هنإ نيلثمم ةدع لاقو . اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا
مارتحا يغبني امك ،ةنيابتملاو ةكرتشملا ةيلوؤسملا أ دبم ةصاخبو ،وير ئدابمل ةبجاولا ةيمهألا ءاطعإ يغبني
ةرابع نإ ،نورخآ هديؤي ،نيلثمملا دحأ لاقو . ٢٥/٥ةرادإلا سلجم ررقم نم ثلاثلا عرفلا يف ةيالولا
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ممألا تاحلطصم نم ًايمسر ًاحلطصم تسيل فارطألا ضعب اهلمعتسي يتلا ‘‘ ةئشانلا تاداصتقالا’’
هب ؤبنتلا نكميو مادتسمو يفاضإ ليومت ميدقت نع ةمدقتملا نادلبلاةيلوؤسم ىلع رثؤت الو ،ةدحتملا  .  

نإ ،نادلبلا نم تاع ومجم مساب مهضعب ملكت ،نيلثمم ةدع لاق ،ةلبقملا تاوطخلاب قلعتي اميفو  -١٤٧
نم هنإ نيلثمملا نم ددع لاقو . ةكرتشم ةروصب يرجت نأ يغبني لاثتمالاو ةيلاملا ةيلآلا نأشب تاضوافملا
ةداملا ،ءاط عرفلل ةيليصفت تاشقانم يف لوخدلا هناوأل قباسلا صنلا عورشم نم١٥  لضفألا جهنلاو .  

نإ نيلثمملا دحأ لاقو ج . ةحرتقملا اهرصانعو ةيلاملا ةيلآلا ريياعم لثم ًاقاطن عسوألا لئاسملا ةشقانم وه
عم ةيشمتم تاشقانملا ءاقبإ ىلع دعاسيسو ةلماشلا اياضقلا ريوطتب حمسيس ‘‘ ةفيظولا عبتي لكشلا’’
  . تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ليومتلا تارايخ نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلا

لاقو . ةيلاملا تايلآلاو دراوملا ةيضق نأشب تانايب ةيموكح ريغ تامظنمل نيلثمم ةدع ىقلأو  -١٤٨
ةيلاملا دراوملا رفا وت ىلع فقوتي فارطألا ددعتم يئيب قافتا ذيفنت يف حاجنلا نأ تتبثأ ةبرجتلا نإ مهدحأ

لقرعي ةيعوط ريبادت دامتعا نأو ،لاقتنا ةلحرمب ا   اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلل ةينقتلا ةدعاسملاو
ًارصنع نوكي نأ يغبني ثولملا ميرغت أدبم نأو ،لاثتمالا مدع ىلع عجشيو ليومتلا ىلع لوصحلا ًامومع 

ءاشنإو ؛لاثتمالا ليهستل صصخم قودنص ءاشنإ ًاديؤم رخآ لثمم ثدحتو. كصلا رصانع نم ًاماه  
نادلبلا يف كلذ يف امب ،صاخلا عاطقلل ةلماكلا ةكراشملاو ؛ذافنلا زيح كصلا لوخد لبق تقؤم قودنص 

  .كصلا يف نالصفنت ال نيتزيكر ةلءاسملاو يلاملا معدلا رابتعاو ؛ةيمانلا
صنلا عورشم نم١٦ةدامل ا ،ءاط عرفلا(تاردقلا ءانبو ةينقتلا ةدعاسملا   )ب(  (  

ةيساسأ ةيمهأب مستي تاردقلا ءانبو ةينقتلا ةدعاسملا عوضوم نأب ماع فارتعا نع بارعإلا مت   -١٤٩
ةينقتلا ةدعاسملاب ةلصتملا ريبادتلا نإ ،نادلبلا نم ةعومجم مساب ًاثدحتم ،نيلثمملا دحأ لاقو . كصلا ةغايصل
نادلبلا نيب نواعتلا يف ةيوازلا رجح لثمت قيقحتل تاردقلا ءانب يرورضلا نم نأو ،ةيمانلاو ةمدقتملا  
  .هذيفنتو كصلل لاعفلا لاثتمالا

نم ةعومجم مساب نيلثمملا دحأ ملكت ،صنلا عورشم يف ةدراولا ةثالثلا تارايخلاب قلعتي اميفو   -١٥٠
، ًالدب بلغألا يف صاخلا عاطقلا هالوتي نأ يغبني رمأ ايجولونكتلا لقن نإ لاقف نادلبلا  تاموكحلا نم

رودب ملوهك تساو لزاب يتيقافتا راطإ يف ةأشنملا زكارملا اهلاثمو ،ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلا زكارملا علطضتو
لقن ىلع زفاوحلا نأشب حيضوتلا نم ديزم ميدقت يرورضلا نم نإ لاق رخآ ًالثمم نكلو . هيف ماه

عاطقلا ىلع دامتعالا يف صرحلا يخوت يغبني امك ،ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلا زكارملا رودو ايجولونكتلا 
  . كصلا اذه ذيفنت نع ةلوؤسملا يه تاموكحلا نأل ًارظن صاخلا

لاثتمالا عيطتست ال ةيمانلا نادلبلا نإ لاقف نادلبلا نم ةعومجم مساب نيلثمملا دحأ ثدحتو   -١٥١
نم اهنيكمتل تاردقلا ءانب يف ةدعاسملا قلتت ملو ةبسانملا ايجولونكتلا اهيلإ لقنت مل اذإ كصلا ماكحأل 

 يف ةريبك تازفق ققح دق ةيمانلا نادلبلا نم ًاددع نإ نيلثمم ةدع لاقو. ةحاتملا تاينقتلا لضفأ دامتعا
عم ًايشمت ةينقتلا ةدعاسملل ردصمك ا   فرتعي نأ كصلا ىلع نأو ،قبئزلا ةلكشمل ةينقت لولح ةغايص

ملوهكتسا ةيقافتا نم١٢ةداملا  تاسرامملا لضفأ ذيفنتل ًاضيأ ةماه ةينقتلا ةدعاسملا نإ رخآ لثمم لاقو .  
ايجولونكتلاو تامولعملا لدابت ليهستل ةم    .يق ةادأ دعت تاكارشلا نأو ،ةيئيبلا
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صن عضو نأ نيلثمملا ضعب ىأرو ؛صنلا عورشم يف ةضورعملا تارايخلا نأشب ءارآلا تنيابتو   -١٥٢
ًامدق يضملل لضفألا ليبسلا وهتارايخلا نم ةراتخم رصانع نيب عمجي طلتخم  .  

ةداملاءاط عرفلا(تاكارشلا   )ج( صنلا عورشم نم ًارركم١٦ ،   (  
تامازتلالاو كصلا فادهأ ذيفنت يف ًاماه ًارود يدؤت نأ نكمي تاكارشلا نإ نيلثمملا دحأ لاق   -١٥٣

ةداملاءاط عرفلا يف فوصوملا وحنلا ىلع ،تاكارشلا ءاشنإل راطإ يأل يغبني هنإ لاقو. هيف ةدراولا  ، ١٦ 
اهتيفافشو اهتيلاعف ةلافك لج أنم اهليغشتل تايضتقمو تاءارجإ عضي نأ ،صنلا عورشم نم ًارركم 

ةيقافتالا يف تاكارشلا جاردإل ةيلاملاو ةينوناقلا بناوجلا نإ ًالئاق فاضأو . ةيقافتالا فادهأ عم اهقاستاو
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل قبس يذلا راطإلا ساس أ ىلع ءانبلا نكميو حيضوتلا نم ديزمب ىظحت نأ يغبني
  .ةريبك ةجرد ىلإ هريوطتب ماق نأ

يرورضلا نم سيل هنإ اولاق مهنكلو قبئزلا نأشب تاكارشلا لامعأل مهمعد نع نولثمم برعأو   -١٥٤
ىلع ةراشإلا هذه رصتقت نأب مهدحأ راشأو ؛قبئزلا كص يف تاكارشلا ىلإ ةددحم ةراشإ جاردإ 

  . ةجابيدلا
] ذيفنتلاو تاردقلا ءانبو ينقتلا معدلاو ةيلاملا ةدعاسملا] [اتنجل] [ةنجل] [لاثتمالا] [ذيفنتلا] [ةنجل[  )د(

صنلا عورشم نم١٧ةداملا ،ءاط عرفلا (  (  
كصل لاثتمالا ديدحتو ذيفنتلا عيجشتل ةيلآ دوجو ةرورض ىلع ماع قافتا نع بارعإلا مت   -١٥٥

، يف نيلثمملا دحأ دكأو. قبئزلا هليدعت يغبني ناك نإ ام كلذ يف امب ،كصلا ةيلاعف نأ ىلع قايسلا اذه  
ابالإ اهريدقت نكمي  ال ةيلآ نأ ىلع ماع قافتا رهظو . امازتلال فارطألا لاثتما ىدمل حضاو مهف دوجو

ةهجاوملا وأ باقعلا عباطب مستت الأو ليهستلا ىلإ فد  ةنجلل ا نإ نيلثمملا دحأ لاقو. نأ يغبني لاثتمالا
ىرخألا تاعامتجالا وأ فارطألا رمتؤم تاعامتجال ًاولت ا  نإ رخآ لاقو . اعامتجا دقعت نأ يغبني

  .فارطألل ضيرع ليثمتب مستي نأ يغبني عامتجالا
ىلع ،لاثتمالل ةنجل ءاشنإ ىلع كصلا صني نأ يغبني ناك نإ ام نأشب تاشقانملا ضعب ترجو   -١٥٦

لثم اياضق يف تبلا هنكمي فارطألا رمتؤم نإ نيلثمملا دحأ لاقو . اهليصافت عضو فارطألا رمتؤمل كرتي نأ
هنإ ،نادلبلا نم ةعومجم مساب ملكت لثمم مهنمو ،نورخآ لاق نيح يف ،يلخادلا ماظنلاو تاصاصتخالا 
ةليوطلا تاشقانملا بنجتل كصلا صن يف لاثتمالا ةنجل نيوكتل ةمزاللا رصانعلا عيمج جاردإ مهملا نم 

  .ةمئاقلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا لظ يف ًالعف يرجت يتلا لاثتمالا نأشب
. ةنجللا صاصتخا نمض عقت نأ يغبني كصلا بجومب تامازتلالا عيمج نإ نيلثمم ةدع لاقو  -١٥٧

لثمم لاقو ،ةددحم عيضاوم ددصب ةدودحم تاصاصتخا ةنجلل نوكت نأ  يغبني هنإ لاق رخآ ًالثمم نكلو
  .اهنم ققحتلا لهسيو ةحضاو نوكت نأ يغبني تامازتلالا نإ رخآ

ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا ميدقتو لاثتمالا نيب ةحضاو طباور دجوت نأ يغبني هنإ نيلثمم ةدع لاقو   -١٥٨
ةيرزجلا لودلاو ةيمانلا نادلبلا نيب تافالتخالاو ةنيابتملاو ةكرتشملا تايلوؤسملا أدبم ةاعارم عم ،ةيفاكلا 

لاقتنا ةلحرمب اةي مانلاةريغصلا    يف ٢رايخلل هدييأت نع نيلثمملا دحأ برعأو . اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو
رخآ لثمم لاقو . ًاعم ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملاو لاثتمالا لمشت ةنجل ءاشنإ ىلع صني يذلا صنلا عورشم
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نأشبو تايلمعلاو تاجتنمل ا لئادب نأشب تاشقانملا مدقت دعب يرجت نأ يغبني لاثتمالا تابيترت ةشقانم نإ
  .ةينطولا تالاحلاب ةفرعملا عمو ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا

ذيفنت نأشب تاهيجوت ةغايصب ماق دق ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نأ نيلثمملا دحأ ظحالو   -١٥٩
لث تمت نأل قيدصتلا لبق ةدعتسم نوكت نأ لودلا ىلع نإ لاقو ،فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا

 ةداملا يف هيلإ راشملا وحنلا ىلع ،ذيفنتلا حيتتل ةبولطم نيناوق يأ نسب موقت نأو كصلا بجومب اامازتلال  
صنلا عورشم نم٣١  .  

  هلامعأ جئاتنو لاصتالل قيرف ءاشنإ  )ه(
) رصم(نامثع يعفاش لداع ديسلا هتسائر يف كرتشي لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع ةنجللا تقفاو   -١٦٠

ستياب رغنسيل اناهوي ةديسلاو ةيلآو ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا شقاني نأ لاصتالا قيرف ىلإ بلُطو ). ديوسلا( 
ىلإ لصوتلاو لماكتم ج . يميهافم روظنم نم لاثتمالا  عابتال ةحاتملا تارايخلا ثحبي نأ هيلع نيعتيو

رثكألا ةيلاملا ةيلآلا عون يف ًاضيأ ثحبي نأ هنكميو . ةيلاملا ةدعاسملاب قلعتت ةعونتم تالاحل ةديدع لولح
تارايخلا رابتعالا يف ًاذخآ ،ةينقتلا ةدعاسملاو لاثتمالا نيب طباورلا جلاعي نأو ،قبئزلا كصل ةبسانم 

  .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/4(ةيلاملا ةيلآلا تارايخ نأشب ةنامألا نم ةمدقملا ةركذملا يف ةضورعملا 
ًاقفوو . لاصتالا قيرف لامعأ نع ًاريرقت نامثع ديسلاو رغنيسيل ةديسلا مدق ،قحال تقو يفو  -١٦١

ةنجللا تقفتا ،تارودلا نيب لمعلاب قلعتملا ،ريرقتلا اذه نم عبارلا لصفلا نم فلأ عرفلا يف هيلإ راشملل 
نمضتت ةقيثو دادعإ ىلعو ،ةلأسملا هذه نأشب تارودلا نيب لمعلا نم ديزمب عالطضالا ةرورض ىلع 

ةعبارلا اللا رظنتللمعلا اذه جئاتن     .رود نابإ اهيف ةنج
  )صنلا عورشم نم ءاي عرفلا( تامولعملا غالبإو دصرلاو ثوحبلاو ةيعوتلا  - ١٠

عورشم يف دراولا ماعلا جهنلل هدييأت نع برعأف ،نادلبلا نم ةعومجم مساب نيلثمملا دحأ ملكت   -١٦٢
صنلا يف رصانعلا نم ريثكلا نإ لاق ،كلذ عمو . تامولعملا غالبإو دصرلاو ثوحبلاو ةيعوتلانأشب صنلا 

هؤاجرإ بجي رصانعلا هذه يف رظنلا نأو ،ا   أشب قافتالا ررقملا نم لازي ال يتلا ةيعوضوملا لئاسملاب قلعتت
  .قاستالا نامضل كلذو ةيعوضوملا بناوجلا نأشب قافتالا متي امثير

صنلا عورشم نم١٨ةداملا ،ءاي عرفلا  (تامولعملالدابت   )أ(  (  
قبئزلا اهلثمي يتلا رطاخملاب قلعتي اميف تامولعملا لدابتو يعولا ةدايز نأ ىلع ماع قافتا داس   -١٦٣

ةيامحو قبئزلل ضرعتلا عنمو ،كصلا فادهأ قيقحت يف ًايروحم ًارود ابعلي نأ ام   أش نم ةداملا هذه لئادبو
  .ةماعلا ةحصلا

لاق ،لاثملا ليبس ىلعو . تامولعملا لدابت يف نيسحتلل ًالاجم كانه نأب نيلثمملا نم ديدعلا حرصو  -١٦٤
يتلاو ةبسانملاو ،ةحضاولا تامولعملا يف ًاصقن كانه نإ ،نادلب ةعومجم مساب ملكتي وهو ،نيلثمملا دحأ 

  .نييلحملا ناكسلا بناج نم اهمادختسال اهيلإ لوصولا لهسي
صنلا عورشم يف ما كحأ جاردإ ،نادلب ةعومجم مساب ملكت لثمم مهنيب نم ،نيلثمم ةدع حرتقاو  -١٦٥

يجيتارتسالا جهنلا عمو تايافنلابو ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةمئاقلا تايقافتالا عم نواعتلا ىلع صنت 
ثيحب كصلا يف اهيلإ راشملا تامولعملا رداصم ددع ةدايز ىلإ اوعدو . ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل
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قبئزلا لاجم يف ةربخلا اهيدل يتلا يندملا عمتًايلاح ةدوجوملا ةيلودلاو ةينطولا زكارملا لمشت  ا تامظنمو   .
عم ةيئابولا تامولعملاو ةيحصلا رطاخملا نأشب تامولعملا لدابتل نادلبلا ةجاح ىلإ نيلثمملا دحأ ه   ونو

يلودلا عمت ا.  
، عورشم يف تدرو يتلا تامولعملا لدابتب ةفلكملا ةينطولا ةئيهلا نإ نيلثمملا دحأ لاقو   -١٦٦ صنلا

تايدحتلا ىلإ رخآ لثمم ه . رخآ مكح يف اهلوانت بجي مث نمو ،ىرخأ فئاظو ًاضيأ يدؤت نأ نكمي  ونو
 ، ًالعف اهميمعت مت يتلا تامولعملا ةرثكل ًارظن هنأب حرصو ،تاموكحلا ىلع تامولعملا ميمعتب ةصاخلا

لدابتل ديدج لكيه ءاشنإ بلطتي ال رمألا نإف ،فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا ىدل ةدودحملا دراوملاو  
  .تامولعملا

صنلا عورشم نم١٩ةداملا ،ءاي عرفلا  (ميلعتلاو يعولاو مالعإلا  )ب(  (  
ةدايزل نايويح نالماع هتكراشمو تامولعملا ىلع روهمجلا لوصح نأب نيلثمملا نم ددع حرص   -١٦٧

، ١٩ ةداملا يف عبتملا جهنلاب ،نادلب ةعومجم مساب ًاثدحتم ،نيلثمملا دحأ بحرو. يعولا صنلا عورشم نم  
 ، قبئزلا نم تاقالطإلاو تاثاعبنالا نع تامولعملا ىلع روهمجلا لوصح نأشب ةيفاضإ ةرقف جاردإ بلطو

تاقالطإل تالجس عضول هدييأت نع نيلثمملا دحأ برعأو . ملوهكتسا ةيقافتا يف لثامم صن رارغ ى ع
رظنلا ةلصاوم يرورضلا نم نإ رخآلا ضعبلا لاقو . تالجس اهيدل سيل يتلا نادلبلا يف اهلاقتناو تاثولملا

  .تالجسلا ةلأسم يف
نأ يغبنيو مزاللا نم رثكأ ةضافضف ١٩ ةداملا اهبلطتتيتلا تامولعملا نأ نيلثمملا دحأ ىأرو   -١٦٨  

يقافتا نم١٠ةداملا ىلإ رخآ لثمم راشأو . ىرخأ رومأ بناج ىلإ ،ةيراجتلا ةيرسلا مارتحا نامضل ددحتت ة  
تامولعملا ءاشفإب قلعتي اميف ةينطولا ةينوناقلا مظنلا نيب قورفلا يعاري نأ كصلا ىلع نإ ًالئاق ،ملوهكتسا 

  .اهيلع لوصحلاو
رشنو ثيدحتو ،تاردقلا ءانب ريسيتو ،تاربخلا لدابت ىلإ ةيموكح ريغ ةمظنم لثمم اعدو   -١٦٩

ةفئاط ةكراشملو فيقثتل ًاريسيت كلذو ،تامول عملا لدابتل ةيلآ لالخ نم قبئزلا نأشب ةيملعلا تامولعملا
ديفم جذومنك ملوهكتس ةيقافتا نم١٠ةداملاب ًاضيأ لثمملا دهشتساو . ةحلصملا باحصأ نم ةضيرع   .

ةيملاعلاو ةيميلقإلا عاضوألل لضفأ مهف باستكال ًايعس ةينطولا درجلا مئاوق عيمجت ىلإ رخآ لثمم اعدو 
ةحصل تاديدهتلا مييقت ةيغب يئايحألا دصرلاو قبئزلاب ءاملاو ةي ذغألا ثولت دصرو ،ةيميلقإلا نودو
  .ًالاعف هلعجو كصلا ميظنت ىلإ ةجاحلاو ،رشبلا

صنلا عورشم نم٢٠ةداملا ،ءاي عرفلا (دصرلاو ريوطتلاو ثحبلا   )ج(  (  
 مهفلا نأو ،كصلا ريثأت ةرولبل نايويح نارصنع ريوطتلاو ثحبلا نأب نيلثمملا نم ديدعلا ركذ  -١٧٠

فدهلا قيقحت يف ًامساح ًالماع لكشي ىرخألا تامولعملا لدابت مظنو ةحصلا دصر مظن ةيمهأل عساولا 
يضقت يتلا ماكحألا نم ديدعلا ىلع لمتشي صنلا عورشم نأ ىلإ راشأ رخآ ًالثمم نأ ديب . هنم ىخوتملا
ثوحبلا نأشب يلو دلا نواعتلا عيجشتل لصفنم مكح عضو نإ لاقو ،ةنامألا ىلإ دصرلا تانايب غالبإب
  .يرورض ريغ ةحصلاب ةقلعتملا

نييفاضإ دصرو ثحب ءارجإل هدييأت نع ،نادلب ةعومجم مساب ًاثدحتم ،نيلثمملا دحأ برعأو   -١٧١
كلذك لثمملا حرصو . ًايلاح عوضوملا اذه لوح تامولعملا نم ريبك ردق دوجو نم مغرلاب ،قبئزلا نأشب
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رظنلا يغبني  تامولعملا غالبإو دصرلاو ثوحبلاو ةيعوتلانأش ب صنلا عورشم يف ةدوجوملا ماكحألا نأب
حيتت نأو كصلا فادهأ عم مءالتي امب ممصت نأ يغبني دصرلا ةطشنأ نأو ،ةطبارتم ءازجأ اهرابتعاب اهيلإ 

يغبني امك ،ةلوبقم نوكت نأ بجي تامولعملا عمج فيلاكت نأب لثمملا فاضأو . هتيلعاف ىدمل مييقت ءارجإ
  . ةمئاقلا دصرلا جمارب عم قيسنتلا عيجشت

ًارخؤم تيرجأ ةسارد ىلإ يذيفنتلا ريدملا ةراشإ ناهذألا ىلإ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةلثمم تداعأ   -١٧٢
دصرلا مادختسا ىلإ تدنتسا ا   إ تلاق يتلاو ،نيرتبلا يف صاصرلا نم يملاعلا يجيردتلا صلختلا نأشب

نكمي هنإ تلاقو . ضرملا ءبع ريدقتل ةيملاعلا ةحصلاةمظنم اهعبتت يتلا قرطلاو يرشبلا يئايحألا 
تاهيجوت ترشن دق ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نأو ،قبئزلا نأشب تامولعملا ريفوتل ة   اشم لئاسو مادختسا
 ، يملاعلاو يميلقإلاو ينطولا ىوتسملا ىلع هب عالطضالا نكمي يذلا رمألا وهو ،ضرملا ءبع ريدقت نأشب

  .رعشلا يف قبئزلا تازيكرت ليلحت ىلع دامتعالاب
مغالمل لئادب نيسحتو ريوطتل يرورض ثحبلا نإ ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ةعوم   -١٧٣  لثمم لاقو

  .نانسألا
ًايناث٢٠ةداملا ،ءاي عرفلا (ةيحصلا بناوجلا   )د( صنلا عورشم نم   (  

اذ فنم ةدام جاردإ يعدتست ةيحصلا بناوجلا تناك اذإ ام نأشب ءارآلا تفلتخا  -١٧٤  قلعتت ةلص
  .قبئزلا كص يف رمألا

ةحصلا ىلع قبئزلا رثأ نإ لاقف ،نورخآ هديأو نادلبلا نم ةعومجم مساب نيلثمملا دحأ ثدحتو   -١٧٥
نإ رخآ لثمم لاقو . ىرخأ داوم نمض ةداملا عورشم ماكحأ مظعم جامدإ نكمملا نم نكل ،ةماه ةلأسم
ةددعتملا ىرخألا ةيئيبلا تاقافتالا نم ًايأ نأ ىلإ ه صلا نأشب ةلصفنم ةدام ىلإ رشت مل ةنجللا ةيالو  ونو ،ةح
زيكرتلا لاجم نأ رابتعالا يف ذخؤي نأ ًاضيأ ريدجلا نم نإ لاقو . ليبقلا اذه نم ةدام نمضتي ال فارطألا

دق ةنجللا زيكرت نأو ،ةئيبلا وه كصلا دادعإ ةيلمع ىعري يذلا ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يسيئرلا 
. ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ ةلكوملا ةيالولا وأ اهيلإ ةلكوملا ةيالولا قاطن نع تجرخ ام اذإ ددبتي

نع لضفأ ةروصب جلاعت نأ نكمي ينهملا ضرعتلا نع ةمجانلا ناسنإلا ةحص نأشب لغاوشلا نإ ًالئاق عباتو 
دحأ لاقو . ةيلودلا لمعلاةمظنمو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم لثم تامظنملا وأ ةينطولا تاموكحلا قيرط 

ررضلا نأل ًارظن ،ةفيعضلا تاعوم   ا ىلع ًارصتقم اهقاطن نوكي الأ يغبني ،ةداملا جاردإ مت اذإ هنإ نيلثمملا
يف ةضماغلا طاقنلا نإ رخآ لثمم فاض أو. ةلماش ةلكشم وه ناسنإلا ةحصب قبئزلاهقحلي يذلا لمتحملا 

  .حيضوت ىلإ جاتحت ةداملا صن
ةوطخ ثدحتو   -١٧٦   دعي ةحصلا نأشب ةلصفنم ةدام جاردإ نإ لاقف نادلبلا نم ةعومجم مساب لثمم

ىلع ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ةيامح وه فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا نم فدهلا نإ رخآ لاقو . ةيباجيإ
نمو ،ًاماه ًارمأ    جاردإ يرورضلا دعي قبئزلل ةيحصلا بناوجلاب قلعتت ةدام جاردإ نإف يلاتلابو ؛ءاوسلا

ةددعتملا ىرخألا ةيئيبلا تاقافتالا نإ لثمم لاقو . كصلا يف كلذ رمألا ىضتقا امنيأ ةحصلا ىلإ تاراشإ
بناوجلا هذ   مامتهالا نأو ،اهجوضن ةرتف لالخ ةيحصلا بناوجلا زيزعت ةرورض تكردأ دق فارطألا

صنلا  زيكرت نأ ىلإ حوضوب ريشي ةداملاجاردإ نإ رخآ لاقو . ةيئيبلا اياضقلا ىلع زيكرتلا عم لءاضت دق
ثدحتي ناك رخآ لثمم لاقو . تاءارجإب قفارتي نأو دب ال ناسنإلا ةحصو ةئيبلا ددهتت يتلا راطخألا ىلع
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قيقحت ىلع نادلبلا دعاسيس ةيحصلا بناوجلا نأشب ةيباسنتسا ةدام جاردإ نإ نادلبلا نم ةعومجم مساب 
لئاسملا كلذ يف امب ،ةيئيبلا لئاسملاو ةيحصلا لئاسملا نيب لصفلا ىلع ء اقبإلا يغبني هنإو ،ةينطولا اهفادهأ
نيذلا لامعلا ددع رثكل ًارظن ةصاخ ةيمهأ يستكت ةينهملا ةحصلا نإ ًالئاق فاضأو . ةثولملا عقاوملاب ةقلعتملا
  .كصلل ًاساسأ يئاقولا أدبملا لكشي نأ يلاتلاب يغبنيو. قبئزلا راثآل نوضرعتي

تارشؤملا : يهو ،ةطبارتم لئاسم ثالث ةيمهأ ىلع ةيموكحلا ريغ تامظنملا ىدحإ لثمم ددشو  -١٧٧
ميدقتو ناكسلا ىدل قبئزلا تايوتسم دصر ىلوتت زكارم ءاشنإو ،لمعلا ةحصو ،ةيئيبلا ةيجولويبلا 

ا بوعشلا فعض ىلإ رخآ لثمم ه. ثداوحلا عوقو دنع ةدعاسملا  ةئيبلا يف دوجوملا قبئزلا لايح ةيلص ألونو
فعضلا فيرعت قاطن عيسوت يغبني هنإ لاقو ،ةيديلقتلا ةيئاذغلا مظنلاو ةيذغألا ىلع مهدامتعال ًارظن 

  .نينجلا ىلع قبئزلا رطخ ىلإ هابتنالا رخآ لثمم ىعرتساو. رابتعالا يف بناجلا اذه ذخأيل
صنلا عورشم نم٢١ةداملا ،ءاي عرفلا (ذيفنتلا ططخ   )ه(  (  

ةينطولا ذيفنتلا ططخ نإ ،نادلبلا نم ةعومجم مساب ملكت لثمم مهيف نمب نيلثمملا نم ديدعلا لاق  -١٧٨  ،
، . كصلل لاعفلا ذيفنتلا يف ماه رودب موقت نأ نكمي ًةيعوط نوكت نأ بجي ططخلا نإ نيلثمملا ضعب لاقو

 نكلو . فارطألا رمتؤم بناج نم يمسر ضارعتسال عضخت الأو ،كصلا ىلع قيدصتلا دنع مدقت نأو
فارطألا ىلع نيعتي هنأ امهدحأ ىأرو ،ًايمازلإ نوكي نأ بجي ططخلا هذه ميدقتو عضو نإ الاق نيلثمم  
  .ذافنلا زيح كصلا لوخد دعب تاونس ثالث نوضغ يف ططخلا ميدقت

ةقلعتملا كصلا ماكحأ نيب براضتلاو جاودزالا يدافت مهملا نم نإ نيلثمملا نم ديدعلا لاقو   -١٧٩
ةيليصفتلا ةشقانملا ليجأت مهضعب حرتقاو . ذيفنتلا ططخو ،غالبإلاب ةقلعتملا تامازتلالاو ،لمعلا ططخب
هدفو نإ رخآ لاقو . ىرخألا لئاسملا نأشب شاقنلا يف مدقتلا نم ديزملا زارحإ نيح ىلإ ذيفنتلا ططخل

ريبادتلا عضو يف ةنورملا نادلبلا حنمي ذيفنتلا ططخل ًاج   حرتقت عامتجا ةقرو امدق رخآ دلب دفوو
دراوملا ميدقتب طبر رورضلا  ت نأ بجي ةيمانلا نادلبلا اهذختت يتلا تاءارجإلا ضعب نأ امك ،كصلا ذيفنتل ةي

غالبإلا دنعو ذيفنتلا ططخ دادعإ دنع همادختسال لماش بلاق عضو فارطألا ىلع نيعتي هنأو ،ةيلاملا 
  .اهنع

همعد نع ،ىرخأ ةيموكح ريغ تامظنم سمخ مساب ملكت ،ةيموكح ريغ ةمظنمل لثمم برعأو  -١٨٠  
ةيقافتا يف ةلصلا تاذ ماكحألا نأ ىلإ راشأو . ةينطولا ذيفنتلا ططخ رشنو عضوب فارطألا ةبلاطمل

ةيلمعلا يف ةحلصملا باحصأ كارشإب ةقلعتملا ماكحألا كلذ يف امب ،جهنلا اذه لثمل ًاجذومن     .دعت ملوهكتسا
صنلا عورشم نم٢٢ةداملا ،ءاي عرفلا (غالبإلا   )و(  (  

كانه تناكو . قبئزلا كص يف غالبإلا تابلطتم نيمضتل مهمعد نع نيلثمملا نم ريثكلا برعأ  -١٨١
صنلا عورشم نم٢٢ةداملا يف ةدراولا ةددحملا تارايخلاب قلعتي اميف ءارآلا نم ةريبك ةعومجم  برعأو .  

مغر ،لوأل ا رايخلل مهمعد نع ،نادلبلا نم ةعومجم مساب ملكت لثمم مهيف نمب ،نيلثمملا نم ريثكلا
تابلطتم يف رظنلا يرورضلا نم نإ مهضعب لاقو ،هيف ةدراولا رصانعلا ضعب نأشب تاظفحت مهئادبإ 
ططخلا عضو ىلإ تاوعدلاو غالبإلا تابلطتم طيسبت ىلإ ةجاحلا لامتحاو ،فارطألا ىلع ةعقاولا غالبإلا 

  .صنلا عورف نم ديدعلا بجومب ةينطولا
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م  -١٨٢ نيب ةنماكلا طباورلا ىلإ هابتنالا نيتفال ،يناثلا رايخلا نومعدي إ نيرخآ نيلثمم ةدع لاقو  
رايخلل مهتضراعم نع نورخآ برعأو . غالبإلاب ةقلعتملا ماكحألاو ةينطولا ذيفنتلا ططخب ةقلعتملا ماكحألا

غالبإلا تابلطتمل لاثتمالا لعجي نأ نكمي هنإ وأ فاك ردقب ةحضاو تابلطتم مدقي ال هنإ نيلئاق ،يناثلا 
نأ نم مغرلا ىلع هنإ نيلثمملا دحأ لاقو . ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا نم ةددحم ريغ تايوتسم ىلع ًادمتعم

نأ بجي ةيمانلا نادلبلل صاخلا عضولا نإف ،غالبإلا تابلطتمب ءافولل ًاطرش نوكت الأ يغبني ةيلاملا ةدعاسملا 
  .رابتعالا يف ذخؤي

ةصاخ دونب ديدحت نإ ،نادلبلا نم ةعومجم مساب ملكت لث مم مهيف نمب ،نيلثمملا نم ددع لاقو  -١٨٣
يدافتل ةقستم دوهج لذبو ىرخألا كصلا عورف نأشب تاشقانملا ءا   إ بلطتيس غالبإلاب قلعتت ةدامل

ةقلعتملا ماكحألا نإ نيلثمملا دحأ لاقو . ىرخألا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تايقافتالا ماكحأ عم جاودزالا
 تامازتلاب ةرشابملا ةلصلا تاذ تامولعملا ىلع زكرت نأ بجي كصلا راطإ يف تعض و يتلا غالبإلاب

ذيفنتلا ةطشنأ نع دراوملا ل  ىلإ رخآ اعدو . وحت الأو ،ةددحمو ةحضاو فادهأ قيقحت مدخت نأو ،فرطلا
. نادلبلا عيمج يف لاعفلا غالبإلا ريسيت لجأ نم تاردقلا ءانب ىلإو ،غالبإلل ةقستمو ةحضاو طامنأ عضو
نم ديدعلا لاقو . كلذ نع غالبإلاو اهلقنو تاثولملا تاقالطإل تالجس ءاشنإل همعد نع ثلاث برعأو

هعامتجا يف فارطألا رمتؤمل غالبإلل ةددحم تابلطتم عضو ةمهم كرت يف رظنت نأ بجي ةنجللا نإ نيلثمملا 
  .ىرخألا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تايقافتالا نم ديدعلا يف ثدح امك ،لوألا

ميدقتو قبئزلا كص ةيلاعف ةلافك يف مهم رودب موقيس غالبإلا نإ ةيموكح ريغ ةمظنمل لثمم لاقو   -١٨٤
امك ،فاك حوضوب عتمتي ال يناثلا رايخلا نإ ًالئاق لوألا رايخلل همعد نع برعأو . ةماعلا ىلإ تامولعملا
  .لاعفلا غالبإلا قيبطت رخؤي دق هنأ

،(ةيلاعفلا مييقت   )ز( ةداملاءاي عرفلا صنلا عورشم نم٢٣    (  
لاق ثيح ؛كصلا ةيلاعف مييقت نأشب ًاماكحأ قبئزلا صن نيمضتل مهدييأت نع نيلثمم ةدع برعأ   -١٨٥

نع ،نادلبلا نم ةعومجم مساب ًاملكتم ،لثمم برعأو . ةيلمعلا يف ًامساح ًارود هل نوكيس دصرلا نإ نانثا
رشم نم٢٣ةداملا يف دراولا ماعلا جهنلل هدييأت  مييقتلا نإ ًالئاق ،ةددحم ريياعم عضو كلذ يف امب ،صنلا عو  

يغبني لوألا مييقتلا نإ نيلثمملا دحأ لاقو . كصلا ذافن ءدب نم تاونس ثالث دعب ىرجي نأ يغبني لوألا
نادلبلل يفاضإ تقو ةحاتإ  ةيغب ،تاونس ثالث نم ًالدب ،كصلا ذافن ءدب نم تاونس عبرأ دعب ىرجي نأ
دصرلا لاجم يف اق ءانبل ةيمانلا  ةيقافتا نم ةلصلا تاذ ماكحألا نم سورد ءاقتسا نكمي هنإ رخآ لاقو . ارد

يف تارغثلا دسو ةيجاودزالا تالاح نم دحلاو ةفلكتلا ةيلاعفب ةلصتملا لئاسملا كلذ يف امب ،ملوهكتسا 
  .تانايبلا

كلذكو ةقئاف ةيانع بلط تي دصرلل اهعاضخإ متي يتلا تاعوضوملا رايتخا نإ نيلثمملا دحأ لاقو  -١٨٦
ةقلعتملا ماكحألاو ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا ريفوتب ةقلعتملا ماكحألا نيب ةقالعلا مدع وأ ةقالعلل ةبسنلاب رمألا 

كلذ يف امب ،كصلا بناوج عيمجل ةسارد نمضتي نأ يغبني ةيلاعفلل مييقت يأ نإ رخآ لاقو . لاثتمالاب
  .ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا نأشب ماكحألاو ،يئيبلا رثألاو ،ةباقرلا ريبادت

امهمعد نع ابرعأو . ةيلاعفلل قيقد مييقت ءارجإ ىلإ ةيموكحلا ريغ تامظنملا يلثمم نم نانثا اعدو  -١٨٧
ةيناكسلا تاعوم   ا يفو يويحلا طيحملا يف هراثآو قبئزلل ضرعتلا يف تاهاجتالا نع تامولعملا عمجل
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درج مئاوق عضو يف نواعتلاو ؛ملاعلا قاطن ىلع ةيكمسلا ةورثلا دادعأ دصرل تايلآ عضوو ؛ةفيعضلا 
؛اهتنراقم نكمي لاكشأو ريبادت قفو تانايبلا نع غالبإلا ةلافكو ؛قبئزلا تاقالطإل ةيملاعو ةيميلقإ ةقيقد 

  .ةلصلا تاذ تامولعملا ريفوت ىلع لودلل ةعباتلا ريغ ىرخألا تاعاطقلاو ةعانصلا عاطق عيجشتو
  هلامعأ جئاتنو لاصتالل قيرف ءاشنإ  )ح(

اريفير وردناخيلأ ديسلا هتسائر يف كراشي ،لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع ،ةشقانملا دعب ،ةنجللا تقفتا   -١٨٨
يف تريثأ يتلا لئاسملا ةشقانم قيرفلا اذه ىلإ بل ُطو). ارسيوس(ريريغيز لييناد ديسلاو ) كيسكملا(اريسيب 

اهحرطت دق يتلا ىرخألا ءارآلاو تمدُق يتلا عامتجالا ةفرغ قاروأ رابتعالا يف ًاذخآ ،ةماعلا ةسلجلا 
ةيميلقإلا تاعوم  يف قفاوت قيقحت ناكمإلاب ناك اذإ شقاني نأ ًاضيأ قيرفلا ىلإ بلطو . او دوفولا ىدارف

رودو ؛صنلا عورشم نم ٢٣ و٢٠ - ١٨داوملا نم ةفوقعم ساوقأ نيب ةعوضوملا صوصنلا نأشب ءارآلا   
نيب قيفوتلا ناكمإلاب ناك اذإ امو ؛اهتعجارم يف فارطألا رمتؤمل لمتحملا رودلاو ةين طولا ذيفنتلا ططخ

  . ٢٢ةداملا يف نيدراولا غالبإلا يرايخ 
لاصتالا قيرف لامعأ نع ًاريرقت اريسيب ديسلا مدق ،قحال تقو يفو  -١٨٩ ةفرغ ةقرو ميمعت ىرجو .  

ام ١٩ و١٨نيتدا ملا نأشب قيرفلا اهارجأ يتلا تاشقانملا سكعت عامتجا  قلعتي امو صنلا عورشم نم  
نم فلأ عرفلا يف هيلإ راشملل ًاقفوو . ريرقتلا اذه نم يناثلا قفرملا يف ةقرولا هذه درتو ،تاقفرم نم

جاردإب ةنامألا موقت نأ ىلع ةنجللا تقفتا ،تارودلا نيب لمعلاب قلعتملا ،ريرقتلا اذه نم عبارلا لصفلا 
ةقيثولا يف دراولا قبئزلا كص صن عورشم نم ةحقنم ةغيص يف عامتجالا ةفرغ ةقرو صن 

UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3ةعبارلا ا  رود نابإ اهيف ةنجللا رظنتل  ،.  
  )صنلا عورشم نم فاك عرفلا(ةيسسؤملا تابيترتلا   - ١١

صنلا عورشم نم٢٤ةداملا ،فاك عرفلا (فارطألا رمتؤم   )أ(  (  
  )صنلا عورشم ن م٢٥ةداملا ،فاك عرفلا (ةنامألا   )ب(
صنلا عورشم نم ًايناث٢٥ةداملا ،فاك عرفلا (ءاربخلا تائيه   )ج(  (  

عساو معد نع ،نادلبلا نم ةعومجم مساب ثدحتي ناك لثمم مهنيب نم ،رثُك نولثمم برعأ   -١٩٠
رمتؤم موقي نأ ىلع صني طرش يأ اوضراع مهنكل ،فارطألا رمتؤمب ةقلعتملا ٢٤ةداملا ماكح ألقاطنلا   

، ٢٤ةداملا ىلع هيدل ضارتعا ال نإ نيلثمملا دحأ لاقو . اهرارقإو ةينطولا ذيفنتلا ططخ مييقتب فارطألا
ةشقانم نإ نورخآ لاقو . ملوهكتسا ةيقافتا اهنمو ،ةمئاق كوكص نم ىقتسي صن مادختسا حرتقا هنكل
  .هناوأل قباس رمأ تاقفرملا ضارعتساب ةقلعتملا تارايخلا

ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا رئاس عم رزآتلا نأ شب مكح جاردإل مهمعد نع نيلثمملاضعب برعأو   -١٩١
رخآ ناكم يف هجاردإو هترولب نكمملا نم نأ ديب ،يرورض ريغ مكحلا اذه نأ نورخآ ىأرو . فارطألا
يغبني هنأو ،فارطألا رمتؤمل رزآتلا زيزعت ةلأسم كرت يغبني هنإ نيلثمملا دحأ لاقو . هب ظافتحالا ررقت اذإ
يرادإلا رزآتلاب ةقلعتملا تارايخلل ليلحت دادعإ نيح ىلإ ة لاسملا هذهل ةيفاضإ تاشقانم يأ ءاجرإ

هتبلط امل ًاقفو ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةعومجم يف ةمئاقلا كوكصلاو قبئزلا كص نيب يعوضوملاو 
ىلوألا ا   اب عرفلا ،يناثلا قفرملاUNEP(DTIE)/Hg/INC.1/21(رود يف ةنجللا نإ نيلثمم ةدع لاقو )). أ(ء ، 
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 لثممثدحتو . عابرأ ةثالثلا ةيبلغأب تيوصتب ررقي نأ بجي ىرخأ ةيلود تامظنمل ةنامألا فئاظو لاكيإ
ريبادتلا نأشب رارق ذاختا نيح ىلإ لجؤي نأ بجي نأشلا اذ   رارق ذاختا نإ لاقف نادلبلا نم ةعومجم مساب

  .ةشقانملا ديق ىرخألا
ةنجل ءاشنإل مهمعد نع ،نادلبلا نم ةعومجم مساب ثدحت لثمم مهنيب نم ،نيل ثمم ةدع برعأو  -١٩٢

رمتؤم ئشني نأ يغبني ناك اذإ ام نأشب تاشقانم ءارجإل ةبهأ ىلع م   إ اولاقو ،يجولونكتلا مدقتلاب ةينعم
ه، ناوأل قباس رمأ ةنجللا ءاشنإ نإ نورخآ لاقو. قبئزلا كص بجومب ئشنت نأ وأ ،ةنجللا هذه فارطألا

ةيئيبلا تاقافتالا راطإ يف ةمئاقلا جذامنلا ىلإ دانتسالا نكمي ،ةنجللا ءاشنإ لاح يف هنأ مهدحأ فاضأو 
ةيفافشلل ًايخوت ةعانصلا عاطقو يندملا عمت  . ا كارشإ يرورضلا نم نوكيس هنأو ،فارطألا ةددعتملا

دبكت ىلإ يدؤيس ةمئاد ة نجل ءاشنإ نأ نم رذح هنكل ،ةنجللا هذهل همعد نع نيلثمملا دحأ برعأو
  .ةريبك ةيرادإ فيلاكت

ةلكوملا ةيالولل ًاقفو ،ةيناثلا ا   -١٩٣  رود يف هتأشنأ يذلا ينوناقلا قيرفلا موقي نأ ىلع ةنجللا تقفتاو  
ةداملا نم ٦ و٤ - ١تارقفلا سرادتب ،هيلإ  تارقفلاو ٢٤  ةداملا نم ٣ - ١  هذه نأ رابتعاب ٢٥   ،

يتلا تاشقانملا سكعت عامتجا ةفرغ ةقرو ميمعت ىرجو . يأرلا يف فالتخا يأ ىلإ ضفت مل تارقفلا
ريرقتلا اذه نم يناثلا قفرملا يف ةقرولا هذه درتوتارقفلاو داوملا كلتنأشب قيرفلا اهارجأ  ًاقفوو . ، 

 ةنجللا تقفتا ،تارودلا نيب لمعلاب قلعتملا ،ريرقتلا اذه نم عبارلا لصفلا نم فلأ عرفلا يف هيلإ راشملل
قبئزلا كص صن عورشم نم ةحقنم ةغيص يف عامتجالا ةفرغ ةقرو صن جاردإب ةنامألا موقت نأ ىلع 

ةعبارلا اUNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3ةقيثولا يف دراولا   رود نابإ اهيف ةنجللا رظنتل ًاضيأ ةنجللا تقفتاو . ، 
مدقت زارحإ راظتناب ،ًايناث ٢٥ ةداملاو نيتداملا نيتاه نم ةيقبتملا تارقفلل ةيفاضإ تاشقانم يأ ءاجرإ ىلع  
  .صنلا عورشم نم ىرخألا ماكحألا ةشقانم يف

  )صنلا عورشم نم مال عرفلا(تاعزانملا ةيوست   - ١٢
صنلا عورشم نم ءاي قفرملاو ٢٦ةداملا سرادتب ينوناقلا قيرفلا موقي نأ ىلع ةنجللا تقفتا   -١٩٤  

جئاتن ضرع وتلاو ميكحتلا تاءارجإو تاعزانملا ةيوستب نيقلعتملا  ت نأو ،هيلإ ةلكوملا ةيالولل ًاقفو ، قيف
  .اهيف رظنلا لصاوتل ةنجللا ىلع ينوناقلا قيرفلا لامعأ

قيرفلا ةسيئر  ،)ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا( زاينيب وس ةديسلا تمدق ،قحال تقويفو   -١٩٥
ىرجو . ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا يف ريرقتلا نم ةبوتكم ةغيص درتو. قيرفلا لامعأ نع ًاريرقت ،ينوناقلا

عورشم نم ءاي قفرملاو ٢٦ةداملا نأشب قيرفلا اهارجأ يتلا تاشقانملا سكعت عامتجا ةفرغ ةقرو ميمعت   
ريرقتلا اذه نم يناثلا قفرملا يف ةقرولا هذه درتو ،تاقفرم نم ام  يف هيلإ راشملل ًاقفوو . قلعتي امو صنلا

موقت نأ ىلع ةنجللا تقفتا ،تارودلا نيب لمعلاب قلعتملا ،ريرقتلا اذه نم عبارلا لصفلا نم فلأ عرفلا 
ةقيثولا يف دراولا قبئزلا كص صن عورشم نم ةحقنم ةغيص يف عامتجالا ةفرغ ةقرو صن جاردإب ةنامألا 

UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3ةعبارلا ا  رود نابإ اهيف ةنجللا رظنتل  ، .  
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ةيقافتالا ريوطت ةلصاوم  - ١٣   )صنلا عورشم نمميم عرفلا ( 
صنلا عورشم نم٢٧ةداملا ،ميم عرفلا (ةيقافتالا تاليدعت   )أ(  (  
صنلا عورشم نم٢٨ةداملا ،ميم عرفلا (تاقفرملا ليدعتو دامتعا   )ب(  (  

لاخدإل دمتعملا جهنلا ةغايص يف ةيلاعفلاو حوضولا يخوت ةرورض ىلع ماع قافتا كانه ناك   -١٩٦
مدع نم ةلاح يف ع وقولا يدافت ةيغب ،جهنلا كلذ ناك ًايأ ،قبئزلاكص راطإ يف ذافنلا زيح تاليدعتلا 

نم ةعومجم مساب نيلثمملا دحأ ثدحتو . لزاب ةيقافتا راطإ يف رظحلاب قلعتملا ليدعتلا ةلاح لثامت نيقيلا
ددحملا تقولا ج  يلاحلا تقولا ج. نع ًاعفادم نادلبلا  نوذبحي م  ةدع راشأو . إ نورخآ نولثمم لاقو

ًاججح اومدقو ،ًايبسن ةليوط ةيلمع ةيلودلا تاقافتالا ىلع قيدصتلا نم لعجت ةينطو نيناوق ىلإ نيل ثمم
مكحلل لثامم مكح ىلع يوتحي نأ كصلل يغبني هنإ اولاقو ،ةيلآ ةروصب ذافنلا زيح لوخدلا ضراعت  
دعب الإ ذافنلا ز يح لخدي نل ليدعت يأ نأ نلعي نأ فرط لكل زيجي يذلاو ،ملوهكتسا ةيقافتا يف دراولا
  .مامضنالا وأ رارقإلا وأ لوبقلا وأ قيدصتلل كص ميدقت

صنلا عورشم يف عبتملا ماعلا جهنلل همعد نع برعأف نادلبلا نم ةعومجم مساب لثمم ثدحتو   -١٩٧
نأ مزاللا نم نكل ،ءارآلا قفاوتب تارارقلا ذاختا ذبحملا نم هنإ لاق هنكل ،نورخآ نولثمم كلذ يف هديأو 

يف قفاوتلا قيقحتل دوهجلا عيمج تلشف ام اذإ عابرأ ةثالثلا ةيبلغأب كصلا ليدعت نم فارطألا نكمتت  
  .ءارآلا قفاوتب الإ كصلا ىلع تاليدعت ءارجإب حمسي الأ يغبني هنإ نورخآ نولثمم لاقو. ءارآلا

ةيناثلا ةلمجلا نع ،نادلبلا نم ةعومجم مساب ثدحتي ناك لثمم مهنيب نم ،رثك نولثمم لءاستو  -١٩٨  
ةداملا نم ١ةرقفلا يف  قبئزلا صنل ليدعت يأل يغبني هنأ ىلع صنت يتلا صنلا عورشم نم ٢٧  س ميالأ ’’ 

صنلا ىلع ةميق يأ فيضت ال ا‘‘فرط يأ حلاصمب  أو حضاو ريغ اهانعم نأ اوأرو  ،.  
نأ نيح يف ليدعتلا ءارجإ ليصافت نأشب رارق ذاختا هناوأل قباسلا نم نإ رثك نولثمم لاقو  -١٩٩  

  .ةحضاو ريغ لازت ال اهدامتعا داري يتلا ىرخألا ماكحألا ليصافت
ةلكوملا ةيالولل ًاقفو ،ةيناثلا ا   -٢٠٠  رود يف هتأشنأ يذلا ينوناقلا قيرفلا موقي نأ ىلع ةنجللا تقفتاو

ةداملا نم ٥ و٣ - ١تارقفلا سرادتب ،هيلإ  فالتخا يأ ىلإ ضفت مل تارقفلا هذه نأ رابتعاب ٢٨  يف ، 
درتو تارقفلا كلتنأشب قيرفلا اهارجأ يتلا تاشقانملا سكعت عامتجا ةفرغ ةقرو ميمعت ىرجو يأرلا   ،

اذه نم عبارلا لصفلا نم فلأ عرفلا يف هيلإ راشملل ًاقفوو . ريرقتلا اذه نم يناثلا قفرملا يف ةقرولا هذه
ةفرغ ةقرو صن جاردإب ةنامأل ا موقت نأ ىلع ةنجللا تقفتا ،تارودلا نيب لمعلاب قلعتملا ،ريرقتلا

، UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3ةقيثولا يف دراولا قبئزلا كص صن عورشم نم ةحقنم ةغيص يف عامتجالا 
ةعبارلا ا   ٢٧ةداملل ةيفاضإ تاشقانم يأ ءاجرإ ىلع ًاضيأ ةنجللا تقفتاو . رود نابإ اهيف ةنجللا رظنتل

ةداملا نم ٤ةرقفلاو  ةعبارلا ا٢٨   رود ىلإ  .  
  )صنلا عورشم نم نون عرفلا(ةيماتخلا ماكحألا   - ١٤

ىلإ ليِح ةنجللا تقفتا   -٢٠١  ىلإ ضفت مل يتلا ةيماتخلا ماكحألا نم ديدعلا ينوناق لاقيرف لات نأ ىلع
إلاو ،قيدصتلا لوبقو ؛عيقوتلاو ؛تيوصتلاقحلثم لئاسمب ماكحألا هذه قلعتتو . يأرلا يف فالتخا  رارق 
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زلا كص عيدوو؛مامضنالاو ةيمسرلا صوصنلاو،قبئ  ىلع ينوناقلا قيرفلا لمع جئاتن ضرعت فوسو .  
  .ثحبلا نم ديزملل ةنجللا

ةفرغ قاروأ ميمعت ىرجو . قيرفلا لامعأ نع ًاريرقت زاينيب ةديسلا تمدق ،قحال تقو يفو  -٢٠٢
يف قاروألا هذه درتو٣٦ - ٢٩ و٢٦داوملا نأشب قيرفلا اهارجأ يتلا تاشقانملا سكعت عامتجا  قفرملا ،   

ةلكوملا ةيالولا عم ًايشمت ،داوملا كلت يف ةدراولا تارقفلا نم ًاددع قيرفلا لوانتي ملو . ريرقتلا اذه نم يناثلا
، . هيلإ تارودلا نيب لمعلاب قلعتملا ،ريرقتلا اذه نم عبارلا لصفلا نم فلأ عرفلا يف هيلإ راشملل ًاقفوو

صن عورشم نم ةحقنم ةغيص يف عامتجالا ةفرغ ةقرو صن جاردإب ةنامألا موقت نأ ىلع ةنجللا تقفتا 
ةعبارلا اUNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3ةقيثولا يف دراولا قبئزلا كص   رود نابإ اهيف ةنجللا رظنتل  ،.  

  ىرخأ لئاسم  - ًاعبار
  تارودلا نيب لمعلا  –فلأ 

ةرودلل ةيميل قإلا تاريضحتلا يف ىربك ةيمهأ ةيميلقإلا تاعامتجالل نإ نيلثمملا نم ددع لاق  -٢٠٣
مساب نالثمم ثدحتو . تاعامتجالا كلتل يلاملا معدلا رفاوتي نأ يف مهلمأ نع اوبرعأو ،ةنجلل ةعبارلا

لبق ةيميلقإ تاعامتجا دقعل يلاملا معدلا امهميدقتل نابايلاو اينابسإ يتموكح اركشف ،نادلبلا نم نيتعومجم 
  .ةرودلا هذه داقعنا

لمع جمانرب ىلع ةنجللا تقفتا ،ةيمسر ريغ تارواشمو ةماعلا ةس لجلا يف تاشقانم ءارجإ دعبو  -٢٠٤
ةعبارلا ا    .رودل دادعإلل

يف دراولا صنلا عورشم نم ةحقنم ةغيص دادعإب ةنامألا موقتس ،روكذملا لمعلا جمانربل ًاقفوو   -٢٠٥
ةعبارلا اUNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3ةقيثولا   رود نابإ ةنجللا هيف رظنتل يأ حقنملا صنلا نمضتيسو . ، 

 ، ينوناقلا قيرفلاو لاصتالا ةقرفأل نيكراشملا ءاسؤرلا نم ةدراولا عامتجالا ةفرغ قاروأ يف مدقت تارييغت
لاصتالا ةقرفأ راطإ يف تاشقانملا تايرجم ةقيقد ةروصب سكعت ا    .أ ةنجللا تأر يتلاو

ةقرفأل نوكراشملا ءا سؤرلا ةنجللا ىلإ اهلسرأ يتلا ريراقتلا عيمجتب ًاضيأ ةنجللا موقتسو  -٢٠٦
اذ أيف مدقت نم هتزرحأ امع ًايمسر غالبإلا نستي مل يتلاو ،لاصتالا   ةقفرملا عامتجالا ةفرغ قارو

. تايلمعلاو تاجتنملاب ينعملا لاصتالا قيرفو ،تاقالطإلاو تاثاعبنالاب ينعملا لاصتالا قيرف: يهو ،ريرقتلا
نيروكذملا لاصتالا اقيرف هزرحي يذلا مدقتلا عبت ت نم فارطألا نيكمت وه عيمجتلا اذه نم ضرغلاو
  .ةلوهسب

يف ةدعاسملاو ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا د راوملاب ينعملا لاصتالا قيرفل ناكراشملا ناسيئرلا موقيسو  -٢٠٧
، ١٦ و١٥نيتداملل حارتقا دادعإب ذيفنتلا  حرتقم صن هعبتي يميهافم ج  نم نوكتي صنلا عورشم نم  

لالخ فارطألا اهتمدق يتلا ءار آلا رابتعالا يف حارتقالا ذخأيسو. ةنامألا نم كلذ يف معدلا نايقلتيسو
لوألا نوناك٣١ىتح ةباتك ةنامألا ىلإ ةمدقملا ءارآلاو  ةرودلا هذه تعج . ٢٠١١ربمسيد /   ش دقو
قب ئزلا جمانرب ةحفص ىلع ضورعلا هذه رشنتسو ،ةديدجلا جهنلا ىلع اهضورع يف زيكرتلا ىلع فارطألا

. ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عقوم يف تايلآلاب ةقلعتملا ةنكمملا جهنلا ًاضي أرابتعالا يف حارتقالا ذخأ يسو
ليومتلا تارايخ نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلا جئاتنو UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/4ةقيثولا يف ةدراولا ةيلاملا   

  .تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل
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٢٠٨-  ، يف ذخأي ءاربخلل عامتجا لامعأ نم ناكراشملا ناسيئرلا ديفتسيس حارتقالا دادعإ نابإو  
ىلوتيسو . حارتقالا ةغايصب قلعتي اميف نيكراشملا نيسيئرلل ةروشملا مدقيو ةمدقملا ضورعلا رابتعالا

ةيميلقإلا ةدحتملا ممألا تاعومجم نم لك نم ءاربخ هرضحيو عامتجالا ةسائر ناكراشملا ناسيئرلا 
، : يلاتلا وحنلا ىلع نوعزوتي سمخلا ئداهلا طيحملا ةقطنمو ايسآ نم ءاربخ ةسمخ ،ايقيرفأ نم ءاربخ ةثالث

ةتس ،يبيراكلا رحبلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ نم ءاربخ ةثالث ،ةيقرشلاو ىطسولا ابوروأ ةقطنم نم ناريبخ 
، ا سيئر روضح نم معدلا ىلع عامتجالا لصحيسو. ىرخأ لودو ةيبرغلا ابوروأ نم ءاربخ ةنجلل
لوألا نوناك١٥لولحبو . ةنامألا نم ةدعاسملا ىقلتيسو اهئاربخ حيشرتب قطانملا موقتس ٢٠١١ربمسيد /   ،
عيمج ىلع ممعت نيكراشملا نيسيئرلا نم ةقيثو نع عامتجالا ضخمتيسو . بتكملا ءاضعأ لالخ نم

ةعبارلا ا    .رود نابإ ةنجللا اهيف رظنتو فارطألا
قلعتي ج شملا ناسيئرلا موقيسو  -٢٠٩  عضوب تاقالطإلاو تاثاعبنالاب ينعملا لاصتالا قيرفل ناكرا

ةنامألا نم معدب١١ و١٠نيتداملل ةلمتحملا رصانعلاب  ريبادت ذاختاب فارطألا مزل . ،   ت ج  كلذ لمشيسو
، /و تاثاعبنالا طبضل ةددحم ةينطولا فورظلا عم لماعتلل ةمزاللا ةنورملاب مستت اهنكل ،اهضيفخت وأ
و تاثاعبنالا طبضل ريبادت عضوب فارطألا مزلت جكاويو  ىلع اهديدحت متي ،اهضيفخت وأ /كلذ ب
  .ينطولا ىوتسملا

نم صلختلا راظتناب اهذاختا لمتحملا ةتقؤملا تابيترتلا نع تامولعم دادعإب ةنامألا موقتسو   -٢١٠
نابإ ةنجللا اهيف رظنت يك ،ةدا ملا هذه اهيف مدختست يتلا عينصتلا تايلمعو قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا

ةعبارلا ا  راطإ يف براجتلاو ةيلاحلا ةرودلا لالخ تمدق يتلا راكفألا تامولعملا لمشتسو . رود
لماعتلل ،ملوهكتسا ةيقافتاو لايرتنوم لوكوتورب كلذ يف امب ،فارطألا ةددعتملا ىرخألا ةيئيبلا تاقافتالا 

يتلا ةيفيكلل تارايخ ًاضي أ تامولعملا لمشتسو. مادختسالااه يف لصاوتي يتلا تايلمعلاو تاجتنملا عم
  .ةتقؤملا تابيترتلا هذه ريدي نأ فارطألا رمتؤمل اهلالخ نم نكمي

صنلا عورشم يف ةحرتقملا لمعلا ططخو غالبإل تامازتلال عيمجت دادعإب ًاضيأ ةنامألا موقتسو   -٢٠١
ةعبارلا ا  غالبإلا تامازتلال نايبتساب عيمجتلا قفارتيس و. رود نابإ ةنجللا هيف رظنت يك ،يضوافتلا

  .ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتملا ىرخألا ةيئيبلا تاقافتالا راطإ يف لمعلا ططخو
  ةنجلل ةعبارلا ةرودلا  –ءاب 

ناكملا يهو ،ياوغوروأ ،يتسإ ليد اتنوب ةنيدم نع ًاريصق ًايويديف ًاضرع ياوغوروأ ةلثمم تمدق  -٢١٢  
ةنجلل ةعبارلاةرودلا داقعنال عمزملا ةراقو دلب ىلإ رفاستس ةنجللا ةذيوعت نأب اهرورس نع ةلثمملا تبرعأو .  

قلعتي اميف ةيميلقإلاو ةيرطقلا عاضوألل رابتعالا يف ذخألا ةيمهأل ًازمر كلذب نوكتس ا   أو ،نيتديدج
  . ةمدقملا تامولعملاب ًاملع ةنجللا تطاحأو. قبئزلا ىلع ةباقرلاب

  ريرقتلا دامتعا  - ًاسماخ
ساسأ ىلعو ،ةرودلا ءانثأ هميمعت مت يذلا عورشملا ىلإ دانتسالاب ريرقتلا اذه ةنجللا تدمتعا   -٢١٣

  .ةنامألا ةدعاسمبو سيئرلا عم رواشتلاب ريرقتلا لامكتسا ررقملا ىلوتي نأ
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  ةرودلا ماتتخا  -ًاسداس 
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ل يذيفنتلا ريدملا ىلدأ نأ دعبو ،تالماجملل داتعملا لدابتلا دعب  -٢١٤

نأشب هلمع ىلع بوغ ويثام ديسلل هركشو ،نيكاب ديسلل هريدقت نع اهيف برعأ ةيماتخ تاظحالمب 
ةعمجلا موي نم ٤٠/١٨ةعاسلا يف ةرودلا ماتتخا سيئرلا نلعأ ،تاضوافملا  يناثلا نيرشت٤  ربمفون / 

٢٠١١.  
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  لوألا قفرملا
نيكراشملا نيسيئرلاو تايلمعلاو تاجتنملاب ينعملا لاصت الا قيرفل نيكراشملا نيسيئرلا اريرقت
  )١(تاقالطإلاو تاثاعبنالاب ينعملا لاصتالا قيرفل

تايلمعلاو تاجتنملا–الوأ     
ةنج للةثلاثلا ةرودلا داقعنا ءانثأ تارم ثالث تايلمعلاو تاجتنملاب ينعملا لاصتالا قيرف عمتجا 

 لاصتالا قيرف يف كراشو. قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كصدادعإب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا 
ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ةلماش ةفئاطو قطانملا عيمج نولثمي صخش١٠٠يلاوح   .  

ىلع ةوالعو . كصلا داوم اهلمشتس يتلا تايلمعلاو تاجتنملا قاطن ىلع تاشقانملا تزكرتو
ةيلاتلا ميهافملا حيضوت ىلع لمعو‘‘قبئزلا هيلإفاضملا جتنملا ’’فيرعت لاصتالا قيرف لوانت ،كلذ   ، :

قيقحتل ةيلاعف رثكألا ةيلاقتنالا جهنلا عاونأ ،ةحرتقم ةئف يأ ءارو يرظنلا ساسألا ،تاجتنملا عاونأ تائف 
  .ةيلبقتسملا ةيقافتالا فادهأ

لالخ تا جتنملا ىلع ةباقرلا يف مدختسيس يذلا رايخلا ةلأسم قيرفلا لوانتي الأ ىلع قافتالا متو
ةرورض نأشب قيرفلا نمض يأرلا يف قاطنلا عساو قافتا كانه ناكو . ضوافتلا ةنجلل ةثلاثلا ةرودلا
  .اهيف رظنلا يغبني يتلا ةيسيئرلا تايلمعلاو ،ةساردلل عضختس يتلا تاجتنملل ةيسيئرلا تائفلا ديدحت

تاجتنملا–فلأ     
يغبني يتلا تاجتنملا تائف نأشب ةرئ ادلا تاشقانملا ءانثأ ءارآلا نم ةعومجم نع بارعإلا مت

ا أشب تاءارجإ ذاختا فد  اهسرادت . ، ةيرانلا باعلألا تلمش تاجتنملا نم ةيفاضإ تائف ديدحت متو
نيزاومو ،تارانملاو ،تاربتخملا يف ةمدختسملا ةيئايميكلا داوملاو ،فيلغتلا داومو ،تارهو   او ،باعلألاو

اهجاردإ ءارو يرظنلا ساسألا ناكو . سوقطلاو ديلاقتلا يلاجم يف تامادختسالا ىلإ ةفاضإلاب ،تاراطإلا
ةدودحم ةشقانم ترج دقو . ةيرورض ريغ تاجتنملا هذه لعجي امم ،قبئزلا ىلع ةيوتحملا ريغ لئادبلا رفاوت وه
ةيفاضإلا تائفلاب ًاملع ةنامألا تطاحأو . كصلا راطإ يف داوملا هذه طبض حارتقا يف ةمدختسملا لئاسولل
بسانملا تقولا يف ميج قفرملل ةحقنم ةغيص يف اهجاردإ فدا  ةفوقعم ساوقأ نمض ةدراول.  

 ، قبئزلا رداصم نم ةيسيئرلا تائفلا ةجلاعمل اهليضفت نع دوفولا ضعب تبرعأ ،ةشقانملا ءانثأو
تا ئف نأ ىلإ نادلبلا دحأ راشأ ،قايسلا اذه يفو. ةيوناثلا رداصملا تائف ةجلاعم يف اهتبغر مدع نعو
، : يه هل ةبسنلاب جاردإلا ةيولوأب ىظحت يتلا تاجتنملا ةيئابرهكلا تال  حرملاو لصاوفلا ،سايقلا ةزهجأ
نع نادلبلا دحأ برعأو . تافآلا تاديبم ،ءالطلا ،ليمجتلا داومو نوباصلا ،قبئزلا ىلع ةيوتحملا حيباصملا
اميف ءارآلا تبراضتو . ةيخيراتلا ينابملا ةنايص يف مدختسملا ءالطلاو ةيديلقتلا ةيودألا جاردإ لايح هقلق
  .نانسألا مغالم ىلإ قيرفلا قرطتي ملو. ليمجتلا داومو ةينالديصلا تاجتنملاو تارهطملا جاردإب قلعتي

يف هعبتت يذلا جهنلا حضوت يتلا ١٨عامتجالا ةفرغ ةقرو ىلإ نادلبلا نم ةعومجم تراشأو   
يعدتست يتلا تاجتنملاو ،ةروظحملا تاجتنملا ديدحت لالخ نم كلذو ،قلقلل ةريثملا تاجتنملا عم لماعتلا 

                                                      
)١(  ريرحت نودو ،لاصتالا يقيرفل نيكراشملا ءاسؤرلا نم ا ت  تدرو يتلا ةغيصلاب قفرملا اذه يف ريراقتلا مدق
 .يمسر



UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/8 

45 

ضارعتسالا ديق ا  تراشأو . أشب دويقلا لازت ال يتلا تاجتنملاو ،ًايجيردت اهنم صلختلل ةيلاقتنا ةرتف
يوتحت ال اهنكل قبئزلا مدختست يتلا تاجتنملا ضعب جاردإل ةلمتحم ةجاح ىلإ ًاضيأ نادلبلا ةعومجم 

  .)ةيذوفنلا سيياقم كلذ لاثم(اهعينصت دنع ق بئزلا ىلع ةرورضلاب
تاجتنملا قايس يف قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا قاطن نأشب ةشقانم ةقرو ىلإ نادلبلا دحأ هونو 
عامتجالا ةفرغ ةقرو يف اهليصافت درت يتلاو ،قبئزلا اهيلإ فاضم تاجتنم اهجاتنإ يف مدختست يتلا ةبّكرملا 

، ٢عامتجالا ةفرغ ةقرو يف دراولا ةيدحلا ميقلا موهفم ىلإ روكذملا دل بلا راشأ كلذ ىلع ةوالعو. ٤
  .قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملاو موهفملا اذه نيب ةقالعلاو

لئاسملا كلذ نمو ،رداصملا تائف نأشب ةيفاضإلا قلقلا ثعابم نم ددع نع بارعإلا ىرجو 
ىلع ةيوتحملا ةديدجلا تاجتنملا ىلإ ةفاضإلاب ،م يسوتلاو كرامجلا نيناوقو يلمعلا قيبطتلا ةيلباقب ةقلعتملا
  .قبئزلا

هليضفت نع دوفولا دحأ برعأو . ةحاتملا تارايخلا نأشب ءارآلل ًاريصق ًالدابت قيرفلا ىرجأو
تاحاضيإ نمضتت يتلا ١٤عامتجالا ةفرغ ةقرو ىلإ نادلبلا نم ةريغص ةعومجم تهونو . ٤رايخلل   

  .٣رايخلل ةيفاضإ 
فيرعتلاب قلعتي اميف ءارآلا نم ةعساو ةفئاطنع بارعإلا ىرجو ىلع ماع قافتا كانه ناكو .  

اهتعمج ًاراكفأو صنلل ةددحملا تاحارتقالا ضعب قيرفلا شقانو . صنلل طيسبلا عباطلاب ظافتحالا ةرورض
هيلإ فاضملا جتنملا فيرعت نيب طبرلا نكمملا نم ناك اذإ اميف فالتخالا تالاجم ىدحإ تلثمتو . ةنامألا
يساسألا ببسلا نمكيو . اهنيب اميف طبرلا ةيفيكو ،ةيقافتالا قفرم يف ًالعف ةجردملا تاجتنملاو قبئزلا

ةيباقرلا ريبادتلل ةعضاخلا تاجتنملا يه ام ةيقافتالا ىلع نيعلطملل حوضوب نيب   ي نأ يف حرتقملا طبرلا ءارو
  .ةيقافتالا راطإ يف

ردق ربكأ ىلع يوطنت يتلا ةلمتحملا تاجتنملا تائف تافصاوم نأشب ءارآلل لدابت ًاضيأ ىرجو  
  .تاجتنملا هذهل لاقتنالا ةرتف ديدحت ةلأسم ةجلاعم نكمي فيكو ،ةيقافتالا راطإ يف ةيلاعفلا نم

كانه نأ ديب . ةيلاقتنا ةيلمع دوجو ةرورض ىلع قيرفلا ءاضعأ نيب يأرلا يف قافتا كانه ناكو
معدلا ميدقت ةيفيك نع لاؤس اهنيب نمو ،قايسلا اذه يف ةمدخ تسملا ةقيرطلا نأشب ةحورطم لازت ال ةلئسأ

هسفن تقولا يف يملاعلا قايسلا يف يلمع ج  قلعتي اميفو . عابتإو ةينطولا فورظلاو بسانتي امب لاعفلا
  :يه ميهافم ةثالث تزرب ،لاقتنالا ةرتفب

  ؛نآلا اهرظح نكمي يتلا تاجتنملا  ‘١’
قفتم ينمز راطإ نمض ًايجيردت اه نم صلختلا نكمي يتلا ىرخألا تاجتنملا تائف  ‘٢’

وأ ةيداصتقالا ةيحانلا نم رارمتسالل ةلباق لئادب مويلا اهل دجوت ال يتلا (هيلع 
  ؛)ةيعامتجالا

لجألا يف هب حومسملا مادختسالل ءافعإ اهحنم يعدتست دق يتلا تاجتنملا   ‘٣’
  .ددحم مادختسال ةبسنلاب اهتيمهأل ًارظن ليوطلا
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رقأ دق لاصتالا قيرف نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،هذه لاقتنالا ةرتفب ةقلعتملا ميهافملا ىلإ ةفاضإلابو  
  .نيعم جتنم نم يجيردتلا صلختلاب لجعي نأ ام فرط عسو يف نأب

لماعتلاو ةلوهسب فيكتلا حيتي يمانيد ج   ىلإ ةجاحلا لامتحا ىلإ ريشأ ،كلذ ىلع ةوالعو
  .٦ةداملا يف ةدراولا قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنمل ل ةديرفلا تافصاوملا عم ةلاعف ةروصب

اهيف ةدافتسالا نكمي يتلا تالاحلا ‘ ١’: يلي ام ًاضيأ ددحت فوس ةيقافتالا نأ ىلإ قيرفلا راشأو
 ، ، ‘ ٢’لاقتنالل ةينمز لوادج نم . حومسملا ةددحملا تامادختسالا ا‘ ٣’قبئزلا تايوتسمل ةيدحلا ميقلا

ًالدابت قيرفلا ىرجأو . دلب لكل صاخ ءافعإ ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا نكمي ىرخألا تالاحلا يفو
قيبطتلا ةيلباقو تاجتنملا ىلع لوصحلا ةلوهسو ةلوقعملا ةفلكلا اهنمو ،ىرخألا ريياعملا نأشب ءارآلل ًاريصق 

  .يلمعلا
دق يت لاو يملاعلا ديعصلا ىلع ةماهلاو ةددحملا تامادختسالا تاذ تاجتنملا تائف قيرفلا شقانو

ضعب نمضتت ىرخأ تايقافتا كانه نأب لاصتالا قيرف رقأو . هب حومسملا مادختسالل ءافعإ ىلإ جاتحت
ضارغألو ةددحم تارتف يف ا   حومسملا تامادختسالا تاءافعإل ةمدختسملا ةيلاقتنالا جهنلا نع ةلثمألا

  .اهنم ءاقتسالا نكميو ،ةنيعم
دعب ٨ةداملا يف رظنلا ةداعإل ةجاح كانه نأ هدافم مهف ىلإ قيرفلا لصوت ،ةماع ةروصبو   

تارغث يأ دوجو مدع لفكي امب٦ةداملا حيضوت   ،.  
ةنونعملا ةحرتقملا ًايناث ٢٥ةداملا عم ةلصلا ىلإ دوفولا دحأ هونو    .‘‘ءاربخلا تائيه’’ 

  تايلمعلا  -ءاب 
دحلا وه٧ةداملا نم فدهلا نأ ىلع لاصتالا قيرف قفتا ،تايلمعلا بقلعتي اميف  ىلع بلطلا نم    

لفكي امبو ،ةقدلا نم ربكألا ردقلا ىخوتي وحن ىلع قفرملا يف يدرف جاردإل دييأت كانه ناكو . قبئزلا
لا  دييأت كانه ناك ،لثامم وحن ىلعو . ا اذه يف ةقبطملا دويقلاب ةمظنملا تاهجلاو ةعانصلا تاعاطق مالعإ

ةيطغتلا يف تارغث يأكانه نوكت ال يك نكمم قاطن عسوأ ىلع تايلمعلا ةيطغتل  .  
رايخلا ٦ةداملا يف دراولا تايلمعلاب قلعتملا ماعلا جهنلل دييأت رهظي مل ،ةماع ةروصبو   ،٤ .

، قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلانيدعتب ينعملا لاصتالا قيرف يف ةيراجلا تاشقانملا نع ريراقتلا ىلإ ًادانتساو 
قاطنلاقيضلاو يفرحلا بهذلانيدعت بطش ىلع قيرفلا قفتا  افتالاب ةلومشملا تايلمعلا ةمئاق نم    .ةيق 

جاتنإ ةيلمع ٧ةداملا نمضتت الأ ىلع قافتالا متو . ٧ و٦نيتداملا نيب ةقالعلا ًاضيأ قيرفلا شقانو   
هذه جردتس ،كلذ نع ًالدبو . قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا ةلماعم وأ قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا
تايافنلاو تاجتنملاب ةقلعتملا ةلصلا تاذداوملا راطإ يف لئاسملا  .  

يف تايلمعلا جاردإ دنع حاضيإلا نم ديزمل ةجاح كانه تناك اذإ ام نأشب ةشقانم ترجو 
اهجاردإل ةيفاضإلا تايلمعلا نم ليلق ددع ديدحت متو . ثاح رصنعك قبئزلا مادختسا اهنيب نمو ،قفرملا

ةفوقعم ساوقأ نيب ةدراولا تايلمعلا هذةنامألا تطاحأو ،قفرملا يف ةدراولا ةمئاقلا يف  ًاملع  .  
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  نيكراشملا نيسيئرلل ةيماتخلا تاظحالملا  -ميج 
ةرودلا لالخ ةدعاو ةيادب أدب تايلمعلاو تاجتنملا نأشب لمعلا نأ ناكراشملا نايسيئرلا ربتعا 

لا  كرتشم مهف ىلإ ت اضوافملا تصلخ دقو. ا اذه يف مدقت زارحإ مت دق هنأو ،ضوافتلا قيرفل ةثلاثلا
عورشم ىلع ةريبك تارييغت ءارجإ يف حجني مل لاصتالا قيرف نأ نم مغرلا ىلعو ،ةحورطملا لئاسملل 

تارييغتلا هذ  ًاملع ةنامألا تطاحأ دقو ،ةماه اهنكل ةريغص تارييغت حرتقا دقف ،صنلا.  
تامولعم تمدق دق ضوافتلا قيرفل ةثلاثلا ةرودلا يف ةكراشملا دوفولا نم ًاددع نأ ىلإ ريشأو  

تامولعملا هذه يف رظنلل تقولا نم ديزم ىلإ جاتحت دوفولا عيمج نأو ،ةديدج ًاج اسيئر عجشيسو . و
كارشإ ىلعو ،يميلقإلاو ينطولا نيديعصلا ىلع تامولعملا هذه لدابت ىلع تاموكحلا لاصتالا قيرف 

  .مازتلالا ةيلمع يف ةعانصلا عاطقو ةيموكحلا ريغ تامظنملا
ىنستي يكل تارودلا نيب ةلصافلا ةرتفلا يف هب عالطضالا بجاولا لمعلا نم ريثكلا كانهو  

قيرفل ناكراشملا ناسيئرلا بحر دقو . ضوافتلا قيرفل ةعبارلا ةرودلا ءانثأ ةدهاعملا صن ىلع لمعلا
رودلا نيب ةلصافلا ةرتفلا يف ا  ربتعتو . تاعالطضالا ةنامألا ىلع نيعتي لامعأ نم هديدحت مت امب لاصتالا

قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا نم يجيردتلا صلختلا لبق ةلمتحملا ةيلاقتنالا تابيترتلا نع تامولعملا 
ا  رود نابإ ةنجللا اهيف رظنت نأ يغبني ةماه تامولعم ،قبئزلا اهيف مدختسي يتلا عينصتلا تايلمعو

  .ةعبارلا
ءانثأ لئاسملا نم ددع يف رظنلا لصا وت نأ دوفولا ىلع نأ ًاضيأ ناكراشملا ناسيئرلا ىأرو

  :لئاسملا هذه نيب نمو. ضوافتلا قيرفل ةعبارلا ةرودلل دادعإلا
 ؛قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا فيرعت •

 ؛٦ةداملا يف ةضورعملا تارايخلا اهيلإ دنتست يتلا ميهافملا  •

؛قبئزلاىلع ةيوتحملا ةديدجلا تاجتنملا جاردإل ًاقحال اهمدختسا نكمي يتلا لئاسولا •   

 ؛يلمعلا قيبطتلا ةيلباق موهفم •

 .اهنم ءازجأك قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا مدختست يتلا ةبكرملا تاجتنملا •

  تاقالطإلاو تاثاعبنالا  -ًايناث 
. تارم عبرأ هايملاو ةسبايلا يف تاقالطإلاو ءاوهلا يف تاثاعبنالاب ينعملا لاصتالا قيرف عمتجا

ليدب صن١١ و١١ و١٠داوملا قيرفلا سرادتو  تاقفرم نم ا،   قلعتي امو فارطألا عيمج تقفتاو .  
يتلا تاوطخلل ًافصو فارطألا نم ددع مدقو ،تاقالطإلاو تاثاعبنالا كصلا لوانتي نأ ةرورض ىلع 

ةحاتملا تاينقتلا لضفأ قيبطت كلذ نمو ،اهضيفخت وأ تاقالطإلاو تاثاعبنالا طبضل م  ادلب ا    .ذختا
تاذ داوملا يف رظنلا ديفملا نم نأو ،تاقالطإلاو تاثاعبنالا كصلا لمشي نأ ةيمهأب قيرفلا رقأو  

نم ناك اذإ ام نأشب ءارآلا تفلتخا دقو . تارغثلاو ةيجاودزالا يدافتو قاستالا ةلافكل ًاعم ةلصلا
ليدب صن١١ةداملا عورشم يف امك (ةدحاو ةدام يف ماكحألا عمج يرورضلا  داوم يف اهجاردإ وأ )  

يف رظني نأ ىلع ،ةلصفنم داوم ساسأ ىلع لمعلا ررق قيرفلا نكل )١١ و١٠نيتداملا عورشم (ةلصفنم   ،
  .كلذل ةرورضلا تعد اذإ ،ةدحاو ةدام يف اهعمج ناكمإلاب ناك اذإ اميف تاضوافملا نم قحال تقو
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نم ةديدع نكامأ يفو ةداملا ناونع يف مدختسملا ‘‘ ةدوصقملا ريغ’’حلطصم نأ ىلع قافتالا متو 
مادختسالا نع ةئشانلا تاثاعبنالا نيب حوضوب قيرفتلا مت هنأ ثيح ،يرورض ريغ حلطصم وه ،صنل ا

داوملا ةمئاق يف ةدراولا رصانعلا يف دوقولا وأ ماخلا داوملا يف قبئزلا دوجو نع ةئشانلا كلتو قبئزلل دمعتملا 
  .‘‘ةدوصقملا ريغ’’ةرابع بطش نكمي يلاتلابو . واو قفرملا يف ةجردملا

هونو . ةيمازلإ وأ ةيعوط نوكت نأ يغبني لهو ماكحألا نأشب ءارآلا نم ةعومجم نع بارعإلا متو
نأ نم مهقلق نع ضعبلا برعأو . ةفلتخملا ةينطولا فورظلا عم فيكتلا ةرورض ىلإ دوفولا نم ددع
يف امي س ال ،ةيمنتلا نم دحلا ىلإ يدؤيس قبئزلا تاثاعبنا ضيفختل ةيمازلإ ًاماكحأ نمضتت ةدام عضو
ءابرهكلا كالهتسا لازي ال ةيمانلا نادلبلا ضعب يفف . ةيئابرهكلا ةقاطلل ةديازتملا تاجايتحالا تاذ نادلبلا

محفلا لكشي ىرخألا نادلبلا ضعب يفو ،ةمدقتملا نادلبلا يف اهكالهتسا ىوتسم نم لقأ دحاولا درفلل 
ةيمنتلا عيجشت عم صنلا ضراعتي الأ ةرورضب قيرفلا رقأو . ةقاطلل لمتحملا يسيئرلا ردصملا يرجحلا
  .ةمادتسملا

ىلع زيكرتلا يغبني ناك اذإ اميف قيرفلا رظنو ،كصلا يف ةنورملا موهفمل ةشقانم ًاضيأ ترجو 
يف ربكأ ةنورم حيتت ةيمازلإ ريبادت عضو يغبني ناك اذإ وأ ،ةيعوطلا ريبادتلاو ةيمازلإلا ريبادتلا نيب ةنورملا 

ةروصب ذفن . ينطولا ديعصلا ىلع ذيفنتلا  ت ةيمازلإ ريبادتب ماظن عضو نأ نم مهقلق نع ضعبلا برعأو
  .نادلبلا نيب ذيفنتلا تايوتسم يف فالتخا ىلإ يدؤي دق ةيعوط

ًاج   هرابتعاب جهنلا اذهل ماع لوبق كانه ناكو ،ةحاتملا تاينقتلا لضفأ مادختسا قيرفلا شقانو
يأ كانه نكي ملو ،ب ٢ةداملا يف درو امك ةحاتملا ت اينقتلا لضفأ فيرعت يف قيرفلا رظنو. ًاديفم  

يف رظنلل تقولا نم ديزم همامأ حسفي نأ دوي هنأ ىلإ راشأ دوفولا دحأ نكل ،فيرعتلا اذه ىلع ضارتعا 
لضفأ /ةحاتملا تاينقتلا لضفأ قيبطت ةيفيكل ةشقانم ترجو. روفلا ىلع هدامتعا نم ًالدب فيرعتلا اذه
ءاملا ىلإ تاقالطإلاب قلعتي اميف اهقيبطتب لوبقلا هنكمي ال هنإ دوفولا دحأ ل اقو ،ةيئيبلا تاسرامملا

ةنورملا نم فاك ردق ىلع يوطني هتاذ دحب ةحاتملا تاينقتلا لضفأ موهفم نأ ىلإ نورخآ راشأو . ةسبايلاو
ةيدح ميق عضو نأ دوفولا دحأ ىأرو . ةيداصتقالاو ةيجولونكتلا فورظلا فلتخم عم فيكتلا حيتي
  .طورشلا ديدحت يف ًايسيئر ًارود يدؤي دق تاثاعبنالل

مهقلق نع ضعبلا برعأو . ةينطولا ذيفنتلا ططخو ةينطولا لمعلا ططخ ةلأسمل ةشقانم ترجو
مادعنا ىلإ يدؤي دق كلذ نأ اوأرو ،طقف ينطولا ديعصلا ىلع ةعوضوملا فادهألا وأ تاياغلا نأشب 

لالخ نم ةنورم نم ةينطولا ططخلا هرفوت دق امب رخآلا ضعب لا بحرو ،ضيفختلل عبتملا جهنلا يف قاستالا
يف قبئزلا تاثاعبنا ضيفخت ىلإ ةيمارلا دوهجلا نأ ىلإ ًاضيأ ريشأو . ةينطولا تايولوألا ىلع اهزيكرت

يف يلعف ضيفخت قيقحت نم ًالدب ،طباوض دوجو مدعب ةنراقم لقأ تادايز ىلإ يدؤي دق ةيمانلا تاداصتقالا 
  .تاثاعبنالا يلامجإ

هنكل ،ًانوناق ةمزلم ةينمز لوادج وأ ةيمازلإ تاياغ ىلع يوطني ال ج   ىلإ دوفولا دحأ هونو
وأ تاثاعبنالا طبضل ةصاخلا ا   ايجيتارتساو اهفادهأ اهيف ددحت ةينطو ططخ دادعإ نادلبلا نم بلطي

نم ردقلا سفنب ىل حتيس جهنلا اذه نأ دقتعملا نمو. فارطألا رمتؤم ىلع ططخلا هذه ضرعتو ،اهضيفخت
  .دلب لكب ةصاخلا فورظلا عم فيكتلل لضفأ ةصرف حيتيسو ةيلاعفلا



UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/8 

49 

 ، ةيلامجإلا تاثاعبنالا نم ردق ربكأ ةبحاص تاهجلا ىلع طباوض ضرفب حارتقالا يف قيرفلا رظنو
ف نكمي يتلا تالا  اهي ا ىلع لمعلا زيكرتل ةديج ةقيرط هرابتعاب حارتقالا اذهل مهدييأت نع ضعبلا برعأو

ىشامتي نأ يغبني فارطألا نيب زييمت يأ نأ ىلإ رخآلا ضعبلا راشأو . تاضيفختلا نم ردق ىصقأ قيقحت
  .ةنيابتملاو ةكرتشملا ةيلوؤسملاب قلعتملا عباسلا وير أدبم عم

ىلإ ًادانتساو . ةدراولا دونبلا نم ددع نأشب تاحيضوتلا ضعب قيرفلا جردأ ،واو قفرملا يفو
يذلا قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلانيدعتب ينعملا لاصتالا قيرف راطإ يف ةيراجلا تاش قانملا نع ريراقتلا  

، مت ٩ةداملا يف قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعتب ةقلعتملا ماكحألا عيمج جاردإ ىلع ًاتقؤم قفاو 
قفرملا نم٦ةطقنلا بطش ةيناكمإ ىلع قافتالا  ، محفلل ينكسلا قرحلا، ٨ةطقنلاب قلعتي اميفو .   يرجحلا  

ةيفاضإ ةرقف يف هجاردإ لضفألا نم نوكيسف ،اذه تاثاعبنالا ردصم جاردإ لاح يف هنأ ىلع قافتالا مت 
قفرملا يف هجاردإ نم ًالدب١٠ةداملا نمض ةصاخ   .  

عينصتو جاتنإ قفارم نع ةئشانلا تاقالطإلاو تاثاعبنالا داعبتسا يغبني هنأ دوفولا نم ددع ىأرو 
ملا نمزاغلاو طفنلا   .كلذ ىلع ضرتعا ةيميلقإ ةعومجم مساب ثدحتي ناك ًادفو نكل ،واو قفر 

ةرورضب نيعنتقم ريغ م   أ ىلإ ضعبلا راشأ ،ةسبايلاو ءاملا ىلإ تاثاعبنالا ةلأسم يف رظنلا دنعو
ام وأ ،نأشلا اذ  لالخ نم مئالملا وحنلا ىلع تاثاعبنالا طبض نكمملا نم ناك اذ  إةلصفنم ةدام ةغايص

ىرخأ داوم يف ةدراوريبادت ىلع قيرفلا قفتا ،تاثاعبنالا رداصم لوانتي يذلا ياز قفرملاب قلعتي اميفو .  
  .رخآ حضاو قافتا يأ ىلإ لصوتي مل هنكل ،قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت ىلإ ةراشإلا بطش
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  يناثلا قفرملا
، ن يذلا حرتقملا قبئزلا كص صن عورشمل ةنمضتملا عامتجالا ةفرغ قاروأ لاصتالا ةقرفأ هتشقا
  )٢(يلودلا يموكحلا ضوافتلا قيرفل ةثلاثلا ةرودلا ماتتخا دنع اهيلإ لصوتلا مت يتلا ةغيصلاب

  قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعتب ينعملا لاصتالا قيرف نع رداصلا صنلا  - ًالوأ 
  قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  -واو’’
  قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  - ٩

يفرحلا بهذلا عينصتو نيدعت ىلع ءاه قفرملا يفو ةداملا هذه يف ةدراولا ريبادتلا قبطنت   - ١
  .زاكرلا نم بهذلا جارختسال قبئزلا ةمغلم هيف مدختس تيذلا قاطنلا قيضلاو

قيضلاو يفرحلا بهذلا عينصتو نيدعت رشابي فرط لك ] ذختي نأ يغبني] [ذختي[  - ٢
ملا هذ  اذه ءا ًانهر قاطنلا  إو قبئزلا تابكرمو قبئزلا مادختسا نم دحلل تاوطخ هيضارأ لخاد ةدا

عينصتلاو نيدعتلا اذه ةجيتن ةئيبلا يف قبئزلا تابكرمو قبئزلا تاقالطإ نم دحلاو نكمأ امثيح مادختسالا 
نكمأ امثيح تاقالطإلا هذه ءا    .إو

ًارركم٢[   اسرامملل يجيردتلا ءا -   ) ب( ١ةرقفلا يف ةروكذملا ت إلل تاوطخ فرط لك ذختي
  .]ءاه قفرملا نم

قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا عينصتو نيدعت ناك نإ امب ةنامألا غيلبتب فرط لك موقي   - ٣
اذه نإف فيفطلا ردقلا نم رثكأ هنأ تقو يأ يف فرطلا اذه ررق اذإو . فيفطلا ردقلا نع ديزي هميلقإ يف

  :فرطلا
  ؛ءاه قفرملل ًاقفو ةينطو لمع ةطخ ذفنيو عضي  )أ(
ذافن ءدب دعب تاونس ] ثالث[زواجتي ال دعوم يف ةنامألا ىلإ ةينطولا هلمع ةطخ مدقي   )ب(

ةداملا بجومب ذيفنتلل هتطخ راطإ يف [هل ةبسنلاب ةيقافتالا   ،٢١، رومأ ةلمج يف   ؛]، 
بج ومب هتامازتلاب ءافولا يف زرحملا مدقتلل ًاضارعتسا تاونس ثالث لك مدقي كلذ دعبو  )ج(

ةداملاب ًالمع اهمدقي يتلا هريراقت يف تاضارعتسالا هذه جرديو ٩ةداملا   ٢٢.  
ىرخألا تانايكلاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا عمو اهنيب اميف نواعتلا فارطألل زوجي   - ٤

  :يلي ام نواعتلا اذه لمشي نأ نكميو. ةداملا هذه فادهأ زارحإل ،ءاضتقالا بسح ،ةلصلا تاذ
نيدعت يف اهمادختسال قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا ةهجو رييغت عنمل تايجي تارتسا عضو  )أ(

  ؛قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلاعينصتو 
  ؛تاردقلا ءانبو لصاوتلا تاردابمو ميلعتلا  )ب(
؛قبئزلا اهيف مدختس  )ج(    ي ال ةمادتسم ةليدب تاسرامم نأشب ثوحبلا عيجشت

                                                      
)٢(  ريرحت نودو ،لاصتالا ةقرفأل نيكراشملا ءاسؤرلا نم ا ي  درو يتلا ةغيصلاب قفرملا اذه يف صنلا عورشم مدق
 .يمسر
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  ؛ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا ميدقت  )د(
؛ةداملا هذه بجومب اإ  )ه(    امازتلا ذيفنت يف ةدعاسملل تاكارش ءاشن
ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةفرعملا عيجشتل تامولعملل قيسنت زكرم ءاشنإ و  )و([

ًاينقتوًايئيبةحلاصلا ةليدبلا تايجولونكتلاو  ًايداصتقاو ًايعامتجاو   .[)٣( 

قبئزلا تابَكرم وأقبئزلا داريتسا وأ ريدصتب حمسي نأ فرط يأل زوجي ال  - ٥[ يف ةجردملا    
نيدعت يف اهمادختسالءاب قفرملا عينصتو  قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا   مادختسا ءافعإل ًاقفوالإ ، [   

فرطلا نوكي ةداملا هذه بجومب حاتموهب حومسم  يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع هلجأل ًالجسم   ،
  ].]٨ ةداملا

ةيقافتالا هذه داوم ماكحأل ءاه قفرملاو ةداملا هذه را طإ يف ةدراولا ريبادتلا ذيفنت عضخي  - ٦[
 .]ذيفنتلا يف ةدعاسملاو ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا نأشب

                                                      
لثم ،تامولعملا قيسنت زكرم ةيلآ راطإ يف اهعضو مئالملا نم هنأ ربتعا ثيح نيسوق نيب ) و (٤ةرقفلا تعض و  )٣(

ءاي عرفلا تحت١٨ةداملا يف ةحرتقملا ةيلآلا   . 
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  ءاه قفرملا
  قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت

  ةينطولا لمعلا ططخ
ةداملا نم ٣ةرقفلا ماكحأل عضخي فرط لك موقي   - ١ طولا هلمع ةطخ يف يلي ام جامدإب٩    :ةين 

  ؛ةينطولا ةفدهتسملا تاضيفختلاو فادهألا  )أ(
 :ىلع ءاضقلل تاءارجإ  )ب(

  ؛لماكلا زاكرلا جمد  ‘١’
  ؛عنصملا مغلملا وأ مغلملل حوتفملا قرحلا  ‘٢’
  ؛ةينكس نكامأ يف مغلملا قرح  ‘٣’
وأ [قبئزلا اهيلإ فيضأ يتلا تايافنلا وأ زاكرلا وأ ةباسرلا يف ديمايسلا حشر   ‘٤’

لجألا يف قبئزلا ةلازإب ًالوأ مايقلا نودب قبئزلاب ةثولملا تاياف نلا ةجلاعمل
  ؛]ريصقلا

يفرحلا بهذلا عينصتو نيدعت يف ةمدختسملا قبئزلا تايمكل ساسألا طخ تاريدقت   )ج(
اهميدقتو ةروكذملا ساسألا طخ تاريدقت ةغايص لامكتسا يغبنيو [. فرطلا يضارأ يف قاطنلا قيضلاو 

رصانعلا نأشب ةذختملا تاءارجإلا كلذ رخؤي الأو ] تاونس ثالث] [ةدحاو ةنس[نوضغ يف ةنامألا ىلإ 
  ؛]لمعلا ةطخ نم ىرخألا

بهذلا عينصتو نيدعت يف قبئزلا تاقالطإو تاثاعبنا نم دحلا عيجشت ةيجيتارتسا   )د(
  ؛قبئزلا نم ةيلاخلا قرطلا كلذ يف امب ،تاقالطإلاو تاثاعبنالا هذهل ضرعتلاو ،قاطنلا قيضلاو يفرحلا

يف اهمادختسال قبئزلا تابكرمو قبئزلا ليوحت ] و داريتسا[عنم وأ ميظنت تايجيتارتسا   )ه(
  ؛قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا عينصتو نيدعت

  ؛اهريوطت ةلصاومو لمعلا ةطخ ذيفنت يف ةحلصملا باحصأ كارشإل تايجيتارتسا  )و(
ضرعتلا ةجيتن لجألا ةليوط راثآلا ة جلاعم ةقيرط نأشب ةماعلا ةحصلل ةيجيتارتسا  ًارركم) و[(  

لمشت نأ يغبنيو . لافطألا ةحص ىلع ةصاخ زيكرتلا عم ،يفرحلا نيدعتلاب نيلغتشملا ىلع قبئزلل نمزملا
لالخ نم يعولا ةدايزو ةيحصلا ةياعرلا يف نيلماعلا بيردتو ةيحصلا تانايبلا عمج ةيجيتارتسالا هذه 

  ]؛ةيحصلا قفارملا
تاعمت وتل تايجيتارتسا  )ز(  او قيض قاطن ىلع بهذلا نيدعتب نيلغتشملل تامولعملا ريف

  ؛ةرثأتملا
  .لمعلا ةطخ ذيفنتل لودج  )ح(
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فادهأ قيقحتل ةيفاضإ تايجيتارتسا ةينطولا هلمع ةطخ يف جردي نأ فرط لكل زوجي   - ٢
  :لثم

قاطن لا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت عاطق ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإل تاوطخ ذاختا  )أ[(
  )٤(]؛هميظنت وأ

ىلإ دنتست تايلآو قبئزلا مادختسا نودب بهذلا نيدعتل ريياعم قيبطت وأ لامعتسا   )ب(
كلذ ىلع راصتقالا نود ،ةفصنملا ةراجتلا ج[قوسلا   ؛]لثم  

نس يف ] [لماوحلا[ءاسنلاو لافطألا اهيف امب ،ةفيعضلا ناكسلا حئارش ضرعت عنم   )ج[(
، قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت يفلمعتسملا قبئزلل] باجنإلا  [.)٥(‘‘  

                                                      
ءاه قفرملا نم١ةرقفلا ىلإ ةرقفلا هذه لقن حرتقا   )٤( نيب ةيعرفلا ةرقفلا هذه عضو ىلع لاصتالا قيرف قفتاو .  
انيح ىلإ نيسوق أشب رارق ذاختا  . 
ءاه قفرملا نم١ةرقفلا ىلإ ةرقفلا هذه لقن حرتقا   )٥( نيب ةيعرفلا ةرقفلا هذه عضو ىلع لاصتالا قيرف قفتاو .  
ا رارق ذاختا نيح ىلإ نيسوق  .أشب
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 ربمفون/يناثلا نيرشت ٣ ىتح ةغيصلا ةثولملا عقاوملاو تايافنلاو نيزختلاب ينعملا لاصتالا قيرف  -ًايناث 
٢٠١١  

 )٦( قبئزلا تايافن ادع ام ،قبئزلل ًايئيب ميلسلا] تقؤملا [نيزختلا  -١٢ ةداملا’’
 تايافن فيرعت اهيلع قبطني ال يتلا] قبئزلا تابكرمو [قبئزلا نيزخت ىلع ةداملا هذه قبطنت  - ١
 .ةيقافتالا هذه نم ١٣ ةداملا يف دراولا قبئزلا

 بجومب فرطلل هب حومسم مادختسال دعملا قبئزلا نيزخت ذيفنت نامضل ريبادت فرط لك ذختي  - ٢
 .طقف تقؤم ساسأ ىلع قبئزلا اذه نيزخت نوكي نأ نيعتيو. ًايئيب ةميلس ةقيرطب ةيقافتالا هذه
 لكش يف تاطارتشا] [تاهيجوت[] دامتعا يف فارطألا رمتؤم رظني[ ]فارطألا رمتؤم دمتعي[  - ٣
 ةيهيجوت ئدابم يأل رابتعالا ءاليإ عم ،قبئزلا اذهل ًايئيب ميلسلا نيزختلا نأشب] ةيقافتالا هذهل يفاضإ قفرم
 )٧(.ةلصلا تاذ ىرخألا تاهيجوتلاو لزاب ةيقافتا راطإ يف عضوت] ةقالع تاذ] [ةلص تاذ[
، رمتؤم موقي  - ٤[  يأ [ةيلاعفل يرود ضارعتسا ءارجإب ،ةداملا هذه فادهأ قيقحتل فارطألا
 اهحيقنت وأ اهثيدحتب موقي نأ هل زوجيو ،٣ ةرقفلا بجومب] ةدمتعملا تاطارتشالا] [دمتعت تاهيجوت

 ].ًايرورض هاري امبسح
نواعتت نأفارطألل[  - ٥[ ع] [  جش نواعتت نأىلع فارطألا ت  ضعبلا اهضعب عم] فارطألا نواعتت] [ 
، تانايكلاو ةصتخملا ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا عم كلذكو ، بسح ىرخألا  ةردقلا زيزعتل[ ءاضتقالا
 ]].قبئزل اذهل ًايئيب ميلسلا نيزختلا ىلع
 قبئزلا تايافن - ١٣ ةداملا
 لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا يف ةدراولا ]ةلصلا تاذ [ماكحألاو فيراعتلا] عيمج[ قبطنت[  - ١[
 ])٨(.ةيقافتالا هذه اهلوانتت يتلا تايافنلا ىلع دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا

ًارركم١  : ينعت قبئزلا تايافن ]،١ ةرقفلا ماكحأ نم مغرلا ىلع[  - 
 ؛قبئزلا تابكرمو يلوألا قبئزلا  )أ(
 ؛قبئزلا تابكرم وأ قبئزلا ىلع يوتحت يتلا ءايشألا وأ داوملا  )ب(
، تابكرم وأ قبئزلاب ةثولملا ءايشألا وأ داوملاو  )ج(  وأ ،اهنم صلختلا يرجي يتلا قبئزلا

 )٩(.اهنم صلختلا ةيقافتالا هذه ماكحأ وأ ينطو نوناق ماكحأ طرتشت يتلا وأ ،اهنم صلختلا دوصقملا
                                                      

،’’ حلطصم نأ قيرفلا ظحال  )٦(  .رظن ةداعإ ىلإ جاتحي دق ‘‘قبئزلا تايافن ادع ام قبئزلا
جلاعت نأ لاصتالا قيرف ءاضعأ دحأ ىأر  )٧(  عيزوتلا ىلإ قيرطلا يف قاطنلا قيضلا وأ لجألا ريصقلا نيزختلا ةلأسم 
 راطإ يف دراولا هيجوتلا وأ طارتشالا يف ،٦ ةداملا بجومب ا حومسملا قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا جاتنإ عقوم يفو
 .٣ ةرقفلا
، فيرعت جاردإ يغبني ناك نإ ام ةلأسم ثحب ىلإ ةدوعلا ىلع لاصتالا قيرف قفاو  )٨(  مزلي ناك نإ امو صلختلل
 .قبئزلا تايافن نم ةبسانملا صلختلا تايلمعل فيرعت
، ةرقفلا هذه ةغايص قيرفلا لمكتسي مل  )٩(  قافتا كانه ناكو. ةلبقملا ةرودلا يف اهيف رظنلا ديعي نأ مزليسو دعب
 .لزاب ةيقافتا عم ضراعتلا مدعو قاستالا ةاعارم ديرن اننأ ىلع ماع
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 )١٠(:قبئزلا تايافن نأ] ثيحب] [نامضل [ةبسانملا ريبادتلا فرط لك ذختي  - ٢
 عم ،ًايئيب ةميلس ةقيرطب] ،اهنم صلختلاو اهلقنو اهعمجو اهتلوانم لمشي امب ، [رادت  )أ(

] ٣ ةرقفلاب ًالمع ةرداصلا] تاطارتشالل] [تاهيجوتلل[[] رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع [رابتعالا ءاليإ
 ؛]لزاب ةيقافتا راطإ يف عضوت يتلا ةيهيجوتلا ئدابملا[

] ةرشابم اهمادختسا ةداعإ وأ] [اهحالصتسا وأ[ اهريودت ةداعإ وأ اهدادرتسا متي ال  )ب(
 ؛]ةيقافتالا هذه بجومب فرطلل هب حومسم مادختسال[ الإ

 ةداملا هذه ماكحأل ًاقبط ًايئيب ميلسلا صلختلا ضرغل الإ ةيلودلا دودحلا ربع لقنت ال  )ج(
 ةبسنلاب [دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا ماكحأو
] [لزاب ةيقافتا يف فارطألل ، ةيقافتا يف ًافرط تسيل يتلا فارطألل ةبسنلابو]. [االيدعتو  نأ زوجي ال لزاب
ر فرطلا نوكي نأ دعب الإ لقنلا اذه ثدحي  ].ةدروتسملا ةلودلا نم ملع نع ةقبسم ةقفاوم ىقلت دق دصملا
 ىلع ظافحلل ةصتخملا لزاب ةيقافتا تائيه عم ًاقيثو ًانواعت فارطألا رمتؤم نواعتي ١ ليدبلا  - ٣[
 ].قبئزلا تايافنل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب ةبسانملا تاهيجوتلا
 ئدابملا ضارعتسال ةصتخملا لزاب ةيقافتا تائيه عم ًاقيثو ًانواعت فارطألا رمتؤم نواعتي ٢ليدبلا   - ٣[
،ثيدحتو) أ (٢ ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةيهيجوتلا  .]ءاضتقالا بسح اه
 ،قبئزلا تايافنل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب تاطارتشا دامتعا يف فارطألا رمتؤم رظني  ًارركم-٣[

 ].يفاضإ قفرم لكش يف
 ةصتخملا ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا عم كلذكو ضعبلا اهضعب عم نواعتت نأ فارطألل زوجي  -٤[
 ةرادإلا ىلع ةينطولاو ةيميلقإلاو ةيملاعلا ةردقلا ةنايصو ةيمنتل ،ءاضتقالا بسح ،ىرخألا تانايكلاو
 يتلا ةلصلا تاذ ةيهيجوتلا ئدابملا نم ديزم عضو لالخ نم كلذ يف امب ،[ قبئزلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا
 ].]لزاب ةيقافتا راطإ يف اهيف رظنلا نكمي
 ةثولملا عقاوملا  - ١٤ ةداملا

 .قبئزلا تابَكرمو قبئزلاب ةثولملا عقاوملا ديدحتل ةبسانم تايجيتارتسا عضو ىلإ فرط لك ىعسي  - ١
 دنع ، [نمضتت ًايئيب ةميلس ةقيرطب عقاوملا هذه اهلكشت يتلا رطاخملا نم دحلل تاءارجإ يأ ذفنت  - ٢
 يوتحت يتلا قبئزلا تابكرمو قبئزلا نم ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ىلع رطاخملل مييقت ءارجإ] ،ءاضتقالا

 .عقاوملا كلت اهيلع
 ةرادإ ئدابم نأشب تاهيجوت] عضي نأ فارطألا رمتؤمل []فارطألا رمتؤم دمتعي[ ١ليدبلا   - ٣
 .ةثولملا عقاوملا

                                                      
 قبئزلا تايافن جاتنإ عنم نأشب ةلصفنم ةرقف جاردإ ةيناكمإ ةلبقملا ةرودلا يف شقاني نأ ىلع لاصتالا قيرف قفتا  )١٠(
 .ىندألا دحلا ىلإ اهنم ليلقتلاو
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 ةرادإ ئدابم نأشب تاهيجوت] عضي نأ فارطألا رمتؤمل [فارطألا رمتؤم] دمتعي[ ٢ ليدبلا  - ٣
 :يلي ام لمشت ةثولملا عقاوملا

 دودحو ةيعجرم يقم مادختسا لالخ نم كلذ يف امب ، [ةثولملا عقاوملا مييقتو ديدحت  )أ(
 ؛]ًانكمم كلذ ناك امثيح] [ًاقبطنم كلذ ناك امبسح []تازيكرتلل

ًارركم)أ[(  ةيلحم] ضرعت تايوتسمو [تازيكرت دودحو ةيعجرم ميق عضول تايجهنم   
 ؛]ًانكمم كلذ ناك امثيح ةينطوو

 و ؛راشتنالا نم قبئزلاب ثولتلا عنم  )ب(
، عقاوملا ةرادإ  )ج(  اميس ال ،ًايداصتقا ًايدجم كلذ ناك امثيح اهليهأت ةداعإو اهجالعو ةثولملا

 ].ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ىلع ًاريبك ًارطخ عقاوملا لكشت ثيح
 تايجهنمو تايجيتارتسا ذيفنتو عضو يف] فارطألا رمتؤم نواعتي] [نواعتي نأ فارطألا رمتؤمل[  -٤
 يف امب] [ـب ًانهر[ ،]ءاضتقالا بسح [اهجالعو ،اهل ةيولوألا ءاطعإو اهمييقتو ةثولملا عقاوملا ديدحتل
  ‘‘.ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملاو تاردقلا ءانب لاجم يف ةدعاسملا ميدقت ]لالخ نم كلذ
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ةقرو-ًاثلاث  مدقم  البإو دصرلاو ثوحبلاو ةيعوتلاب ينعملا لاصتالا قيرفل نيكراشملا نيسيئرلا نمة  غ  
  تامولعملا

  تامولعملا غالبإو دصرلاو ثوحبلاو ةيعوتلا  -ءاي ’’
  تامولعملا لدابت  - ١٨

  :يلي ام ريسيت ىلع فرط لك لمعي  - ١
امب ،هتابكرمو قبئزلاب ةقلعتملا ]ةينوناقلاو ةيداصتقالاو[ةينقتلاو ةيملعلا تامولعملا لدابت   )أ(  

  ؛ةمالسلاوةيجولوكيإلا ةيمسلاو ةيمسلا نع تامولعملا كلذ يف 
مادختساو جاتنإ ءا   )ب(  بيرستو تاثاعبناو] )١١(ةراجتو[إ وأ ضفخ نع تامولعملا لدابت  

  ؛هتابكرمو قبئزلا
، ًايداصتقاو ًاينقتةحلاصلا لئادبلا نع تامولعملا لدابت   )ج( قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملل  

تلا تايلمعو ةطشنألاو ،قبئزلا اهيف مدختس   اهنم برستي وأ ثعبني يتلا عينصي يتلا عينصتلا تايلمعو
رطاخملاب ةقلعتملا تامولعملا كلذ يف امب هتابكرم وأ قبئزلا ةيداصتقالا دئاوفلا و فيلاكتلاوةيئيبلاو ةيحصلا ، 

لئادبلا هذ  ةقلعتملا ةيعامتجالاو.  
، يلع فرعتلا دنع ،قبئزلل ضرعتلاب ةطبترملا راثآلاب ةقلعتملا ةيئابولا تامولعملا ًارركم) ج[( اه

  .]ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عم قيثولا لصاوتلاو
ةنامألا قيرط نع وأ ًةرشابم١ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تامولعملا فارطألا لدابتت   - ٢  .  
تامولعملا كلذ يف امب ،ةداملا هذه يف اهيلإ راشملا تامولعملا لدابت ريسيتب ةنامألا موقت   -)ًارركم (٢

،[و ،ةيلودلا ةيموكحلاتامظنملاو ،فارطألا اهمدقت يتلا  ةينطولا زكارملاو ] [ةيموكحلا ريغ تامظنملا
اميف نواعتلا ريسيت ًاضيأ ةنامألا ىلوتت ،لثامم وحن ىلعو ]. قبئزلا لاجم يف ةربخلا تاذ ةمئاقلا ةيلودلاو
  )١٢(.ةيلودلا تاردابملا نم اهريغو فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ عم تامولعملا لدابتب قلعتي

فرط لك ن   - ٣  ، لاصتا ةهجيعي ةيقافتالا هذه بجومب تامولعملا لدابتل ةينطو ام كلذ يف امب [ 
ةداملا نم ٢ةرقفلا بجومب ةدروتسملا فارطألا ةقفاومو ريدصتلا تاراطخإب قلعتي  ةرقفلاو ٤  نم ) ب (٢ 

  ])١٣(.]٦ ةداملا
صب ةصاخلا تامولعملا ربتع  - ٤   ةيرس تامولعم ةئيبلاو رشبلا ةمالسو ةحت ال ،ةيقافتالا هذه ضارغأل
دلب لكل ةينطولا نيناوقلاب ًانهر[ ىرخأ تامولعم لدابتت يتلا فارطألا ىلع ن . ]،   هذهل ًاقفويعتيو  

فارطألا كلتنيب اميف هيلع قفتملاوحن لاىلع ةيرس تامولعم ةيأ يمحت نأ ةيقافتالا   .)١٤(  

                                                      
ةراجتلا لئاسم نأشب ةيراجلا تاشقانملل ًاقفو صنلا نم رخآ عضوم يف ةلأسملا هذه ى  )١١(   .وستس
ًاقباس ٤ةرقفلا   )١٢( ةنامألا لوانتت يتلا٢ةرقفلا دعب يقطنملا لسلستلل ًايخوت عضوملا اذه ىلإ تلقنو    . 
   .صنلا نم رخآ عضوم يف تدرو ام اذإ فذحلل ةزهاج  )١٣(
ًاقباس٥ةرقفلا   )١٤(  . 
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  ميلعتلاو يعولاو مالعإلا  - ١٩
رط لكموقي  - ١   :تاردق نم هيدل رفوتي امل ًاقفو ،يلي ام ريسيتو زيزعتبف  

  :نعةحاتملا تامولعملا  بروهمجلا ديوزت  )أ(
  ؛قبئزلل ةيئيبلاو ةيحصلا تاريثأتلا  ‘١’
  ؛قبئزلا لئادب  ‘٢’
يتلا ةيلحملا عينصتلا تايلمعو قبئز ىلع يوتحت يتلا ًايلحم ةجتنملا تاجتنملا  ‘٣’[  

؛اهئاجلا ةطشنألاو ،قبئزلا مدختست    ]إ وأ اهنم دحلل ةططخملا وأ ةيرا
ةداملا نم ١ةرقفلا يف تامولعملا لدابتل ةددحملا عيضاوملا   ‘٤’   ؛١٨ 
ةداملا بجومب دصرلاو ثادحتسالاو ثحبلا تالاجم يف اهتطشنأ جئاتن   ‘٥’[

  ]و[) ١٥(]؛٢٠
؛ةيقافتالا هذه بجومب ا  ‘٦’    امازتلاب ءافولا ىلإ ةيمارلا اهتطشنأ

عجشيو ؛ليبسلا اذه يف نواعتيو قبئزلاب لصتي اميف ماعلا يعولاو بيردتلاو م يلعتلا  )ب(
تامظنملا ]  و)١٦(ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم[ةكراشم كلذ يف امب [، ]ةيقافتالا ذيفنت يف[ةنكمم ةكراشم عسوأ 

  ]]و ؛ []ررضتلل نيضرعملا ناكسلاو[ةيموكحلا ريغ 
قبئزلل ضرعتلل امع ناكسلل حاصفإل ا وأ/ ويعولاو بيردتلاو ميلعتلا  ليدب صن )ب[(

نم نكمم ردق ربكأ عيجشتو دوهجلا هذه يف نواعتلاو ،ناسنإلا ةحص ىلع تاريثأت نم هتابكرمو 
ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةكراشم كلذ يف امب ،ةيقافتالا ذيفنت يف ةكراشملا 

  .]ررضتلل نيضرعملا ناكسلاو
عضو يف فطعلانيعب[فرط لك رظني   - ٢[ ليبق نم ،تايلآ ] عضو يف رظنلا وأ مادختسا[ ] 

، ،تاثولملا لقنو تابيرستل تالجس كلذ رمألا ىضتقا امثيح تاريدقت نع تامولعملا رشنو عمج لجأل    
ةطشنألا لالخ نم اهنم صلختلا وأ اهبيرست يرجي يتلا قبئزلا تابَكرمو قبئزلا نم ةيونسلا تايمكلا 

  ].ةيرشبلا
ةئيبلاو ةحصلا ىلع قبئزلا تابكرمو قبئزلا راثآ مييقتب هتايناكمإ دودح يف فرط ل ك موقي  - ٣[

ةفيعضلا تاعوم   كلذكو  [.ا ددص يف ةصاخو ،ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا قوقحلا ىلع كلذكو
  ‘‘].]ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عم نواعتلاب تامولعملا لدابتل ةيملع زكارم ةماقإ

                                                      
 .٢٠ةداملا ةشقانمب ًانهر نيسوق نيب لظت   )١٥(
ذيفنت يف ةلمتحملا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةكراشم نع ،ةيفاك ةروصب ريبعتلا ةقيرطب مامتهالا نع ريبعتلا مت  )١٦(  
 .ةيقافتالا
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ينوناقلا قيرفلا ه: تاقفرملا ليدعتو دامتعاو ةنامألاو فارطألارمتؤم   - ًاعبار     دعأ صن عورشم
  ةيسسؤملا تابيترتلا  –فاك ’’

  )١٧(فارطألا رمتؤم  - ٢٤
اذه بجومب أشن   - ١ فارطألل رمتؤمصنلا ي.  
يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نم ةوعدب فارطألا رمتؤمل لوألا عامتجالا دقعني   - ٢
رمتؤمل ةيداعلا تاعامتجالا دقع . ةيقافتالا هذه ذافن ءدب دعب ةدحاو ةنس زواجتي ال دعوم  ت كلذ دعبو
  .رمتؤملا اهررقي ةمظتنم تارتف ىلع فارطألا

ًايرورض رمتؤملا هاري امبسح ىرخأ تاقوأ يف فارطألا رمتؤمل ةيئانثتسا تاعامتجا دقع  - ٣ ًءانب وأت  ،
نوضغ يف لقألا ىلع فارطألا ددع ثلث بلطلا كلذ ديؤي نأ طرشب فرط يأ نم يطخ بلط ىلع  ،

  .فارطألا ىلإ بلطلا كلذل ةنامألا ةلاحإ يلت يتلا ةتسلا رهشألا 
هل ءاوس ،ةيلام دعاوقو يلخاد ماظن ىلع هل عامتجا لوأ يف ءارآلا قفاوتب فارطألا رمتؤم قفاوي   - ٤
  .كوكصلا كلت دمتعيو ،ةنامألا لمع ريس مظنت يتلا ةيلاملا ماكحألا ىلإ ةفاضإ ،ةيعرفلا هتائيه نم يأل وأ

ماهملا يدؤيو ،نيرمتسملا مييقتلاو ضارعتسالا ديق ةيقافتالا هذه ذيفنت فارطألا رمتؤم يقب   - ٥ ي
  :يلي ام فارطألا رمتؤم ىلع بجوتي ةياغلا هذهل ًاقيقحتو. ةيقافتالا بجومب هيلإ ةلكوملا

؛ةيقافتالا ذيفنتل ةيرورض اهارييتلا ةيعرفلا تائيهلا ءاشنإ  )أ(    
ةيلودلا ةيموكحلا تائيهلاو ةصتخملا ةيلودلا تامظنملا عم ،ءاضتقالا دنع ،نواعتلا   )ب(

  ؛ةيموكحلا ريغ تامظنملاو
ةداملل ًاقفوةنامأللو هل حاتت يتلا تامولعملا عيمجل مظتنملا ضارعتسالا   )ج(   ؛٢٢ 

ارقإو مييقتو ضارعتساب مايقلا– ًايناث) ج[(  ًالمعفارطألا نم ةمدقملا ةينطولا ذيفنتلا ططخ ر  
  ]؛٢١ةداملاب 

ةنجل ل   )د(  بِق نم هيلإ م    ؛]لاثتمالا] [ذيفنتلا[دقت تايصوت يأ يف رظنلا
  ؛ةيقافتالا فادهأ قيقحتل ةيرورض اهاري ةيفاضإ تاءارجإ يأ ذاختاو ثحب  )ه(

ةينقتلا تاروطتلا ةاعارم عم ،تاونس] سمخ[لك لادو ميج نيقفرملا ضارعتسا   )و[(  
فد  ،   ةريخألا ةيداصتقالاو

ةداملل ٢رايخلا ىلع قبطني  (١ليدبلا  رايخلاو ٦  ةرقفلل ٢  ةداملا نم ١   ٧(  
يف تاءافعإلا هذه ةدم دييقت وأ تاقفرملا هذه يف ةنيبملا ًامومع ةقبطنملا تاءافعإلا ددع ضيفخت 

  .ةددحم ةينمز ةلهم نوضغ
ةداملل ٣ و١نيرايخلا ىلع قبطني  (٢ليدبلا  نيرايخلاو ٦  ةرقفلل ٣ و١  ةداملا نم ١   ٧(  

وأ نيقفرملا نيذه ىلإ ،ةددحم ةينمز ةلهم نوضغ يف ،ةيفاضإ عينصت تايلمعو تاجتنم ةفاضإ 
  .امهيف ةنيبملا تاءافعإلا ةدمو ددع دييقت

                                                      
مل يتلا ماكحألا ءوض يف ماكحألا هذه بناوج ضعب يف رظنلا ةداعإ ىلإ جاتحي دق هنأ ىلإ ينوناقلا قيرفلا راشأ   )١٧(
 .دعب اهل ًاضارعتسا رجي
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  )و (ةيعرفلا ةرقفلا نم ةريخألا ةلمجلا
، قلا اذه نم ضارعتسا لك دعب ،فارطألا رمتؤمل زوجي كلذ ىلع ءانب نيقفرملا ليدعت ررقي نأ ،ليب
ةداملا ماكحأل ًاقفو  ١٨(.]٢٨(  

ةلود يأ كلذكو ،ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولاو ةصصختملا ا   - ٦  الاكوو ةدحتملا ممألل زوجي
بقارم ةفصب فارطألا رمتؤم تاعامتجا يف ةلّثمم نوكت نأ ،ةيقافتالا هذه يفًافرطتسيل  لوبق زوجيو .  

لئاسملا يف صاصتخا تاذ ةيموكح ريغ وأ ةيموكح وأ ةيلود وأ ةينطو تناك ءاوس ،ةلاكو وأ ةئ يه يأ
 ، بقارم ةفصب ،فارطألا رمتؤمل عامتجا يف ةلثمم نوكت نأ يف اهتبغرب ةنامألا تغلبأو ةيقافتالا اهلمشت يتلا

ماظنلل نيعضاخ مهتكرا شمو نيبقارملا لوبق نوكيو. ةرضاحلا فارطألا نم لقألا ىلع ثلثلا ضرتعي مل ام
  .فارطألا رمتؤم هدمتعي يذلا يلخادلا

  )١٩(ةنامألا  - ٢٥
اذه بجومب أشن  - ١ صنلات ةنامأ   .  
  :يلي ام ةنامألا فئاظو لمشت  - ٢

تامدخلاب اهديوزتو ةيعرفلا هتائيهو فارطألا رمتؤم تاعامتجال تابيترتلا عضو   )أ(
  ؛ةمزاللا

نم فارطألا اميس الو ،ةيقافتالا هذه ذيفنت يف فارطألا ىلإ ةدعاسملا ميدقت ريسيت  )ب(  
لاقتنا ةلحرمب ايتلا فارطألاو ةيمانلا نادلبلا  اداصتقا رمت ؛اهبلط ىلع ءانب   ،  

تايقافتا اميس الو ،ةلصلا تاذ ةيلودلا تائيهلا تانامأ عم ،ءاضتقالا بسح ،قيسنتلا   )ج(
  ؛ىرخألا تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا

  ؛ةيقافتالا هذه ذيفنتب ةلصتملا تامولعملا لدابت ىلع فارطألا ةدعاسم  )د(
 ]٢٢ و١٧[نيتداملا بجومب اهاقلتت يتلا تامولعملا ىلإ ًادانتسا ةيرود ريراقت دادعإ   )ه(

  ؛فارطألل اهتحاتإو تامولعملا نم اهريغو
اع هيجوتبةيلاعفب اهماهم ءادأل ةمزال نوكت دق ةيدقاعتو ةيرادإ تابيترت يف لوخدلا  )و( م ، 

  ؛فارطألا رمتؤم نم
اهررقي يتلا ماهملا نم اهريغو ،ةيقافتالا هذه يف ةددحملا ىرخألا ةنامألا فئاظو ءادأ   )ز(

  .فارطألا رمتؤم
رمتؤم ررقي مل ام ،ةيقافتالا هذهل ةنامألا فئاظو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا يدؤي   - ٣

حلا فارطألا نم]×[ةيبلغأب ،فارطألا  نم رثكأ وأ ةدحاو ىلإ ةنامألا فئاظو لِكوي نأ ،ةت    وصملاو ةرضا
  .ىرخألا ةيلودلا تامظنملا

                                                      
ا نيرشت٤موي دوقعملا هعامتجا نابإ ةرقفلا هذه يف ينوناقلا قيرفلا رظني مل   )١٨(  .٢٠١١ربمفون /يناثل 
مل يتلا ماكحألا ءوض يف ماكحألا هذه بناوج ضعب يف رظنلا ةداعإ ىلإ جاتحي دق هنأ ىلإ ينوناقلا قيرفلا راشأ   )١٩(
 .دعب اهل ًاضارعتسا رجي
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ىلإ ًادانتسا ] [زيزعت ىلع لمعلا ،ةصتخملا ةيلودلا تائيهلا عم رواشتلاب ،فارطألا رمتؤمل زوجي[  - ٤
نيب قيسنتلاو نواعتلا ]تايناكمإ ،ملوهكتساو مادرتورو لزاب تايقافتا تانامأ نيب قيسنتلاو نواعتلا زيزعت  
مادختساو فاشكتسا بجيو [تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا ىرخألا تايقافتالا تانامأو ةنامألا
رفوي نأ ،ةصتخملا ةيلودلا تائيهلا عم رواشتلاب ،فارطألا رمتؤمل زوجيو . نكمم دح ىصقأ ىلإ كوكصلا
ةلأسملا هذه نأشب ًايفاضإًاهيجوت  [)٢٠(  

  ةيقافتالا ريوطت ةلصاوم  -ميم 
  )٢١(تاقفرملا ليدعتو دامتعا  - ٢٨

١ -   ، كلذ فالخ ىلع ةحارص صن  ي مل امو ،اهنم أزجتي ال ًاءزج ةيقافتالا هذه تاقفرم لكشت
  .اهل تاقفرم ةيأ ىلإ هتاذ تقولا يف ةلاحإ ةيقافتالا هذه ىلإ ةلاحإ ةيأ لكشت

هذه ذافن ءدب دعب دمتع   - ٢  ةيملعلا وأ ةيئارجإلا لئاسملا ىلع ةيقافتالا ت ةيفاضإ تاقفرم يأ رصتقت
  .ةيرادإلا وأ ةينقتلا وأ

  :ةيقافتالا هذهل ةيفاضإ تاقفرم يأ ذافنو دامتعاو حارتقا ىلع يلاتلا ءارجإلا قبطني  - ٣
يف هيلع صوصنملا ءارجإلل ًاقبط دمتع   )أ(  تو ةيقافتالا اذهل ةيفاضإ تاقفرم يأ حرتق ت
ىلإ ١تارقفلا  ةداملا نم٣    ؛٢٧  

يف كلذب ًةباتك عيدولا رطخي نأ يفاضإ قفرم يأ لوبق عيطتسي ال فرط يأ ىلع   )ب(
عيمج ،ريخأت نود ،عيدولا غِّلبيو . يفاضإلا قفرملا دامتعاب هغالبإب عيدولا مايق خيرات نم ةنس نوضغ
ىل ع ضارتعالاب قباسلا هراطخإ بحسي نأ تقو يأ يف فرط يأل زوجيو. هاقلتي راطخإ يأب فارطألا

ةيعرفلا ةرقفلل ًاقفوفرطلا اذهل ةبسنلاب قفرملا ذافن أدبي كلذ دنعو ،يفاضإ قفرم يأ    ؛هاندأ) ج( 
، خيرات نم ةدحاو ةنس ءاضقنا دنع  )ج( يفاضإ قفرم يأ دامتعاب غيلبتلل عيدولا ميمعت  

ا ةرقفلا ماكحألًاقفوًاراطخإ مدقت مل يتلا فارطألا عيمجل ةبسنلاب ًاذفان قفرملا حبصي    .هالعأ) ب( ةيعرفل 
يف ةعبتملا تاءارجإلا سفنل ةيقافتالا هذه تاقفرمل تاليدعت يأ ذافن ءدبو دامتعاو حارتقا عضخي   - ٤

ليدعت نأ ءانثتساب [ةيقافتالا هذهل ةيفاضإ تاقفرم يأ ذافن ءدبو دامتعاو حارتقا  أدبي ال ] ×قفرملا [، 
ةرقفلل ًاقفو] تاقفرملا كلت] [قفرملا كلذ[ليدعت ن أشب ًانالعإ مدق دق نوكي فرط يأب قلعتي اميف هذافن  

ةداملا نم ٥ يلاتلا نيعستلا مويلا يف فرطلا اذهل ةبسنلاب ليدعتلا اذه ذافن أدبي ةلاحلا هذه يفو ٣١   ،
اذ   قلعتي اميف همامضنا وأ هرارقإ وأ هلوبق وأ هقيدصت كص عيدولا ىدل هيف عدوأ يذلا خيراتلل

  )٢٢(.]ليدعتلا
قفرملا كلذ ذافن أدبي ال ،ةيقافتالا هذهل ليدعتب قفرمل ليدعت يأ وأ يفاضإ قفرم يأ طبتر ا اذإ  - ٥
  ‘‘.ةيقافتالا ليدعت ذافن أدبي امتقو الإ ليدعتلا وأ يفاضإلا

                                                      
يناثلا نيرشت٤موي دوقعملا هعامتجا نابإ ةرقفلا هذه يف ينوناقلا قيرفلا رظني مل   )٢٠(  .٢٠١١ربمفون / 
مل يتلا ماكحألا ءوض يف ماكحألا هذه بناوج ضعب يف رظنلا ةداعإ ىلإ جاتحي دق هنأ ىلإ ينوناقلا قي رفلا راشأ  )٢١(
 .دعب اهل ًاضارعتسا رجي
يناثلا نيرشت٤موي دوقعملا هعامتجا نابإ ةرقفلا هذه يف ينوناقلا قيرفلا رظني مل   )٢٢(  .٢٠١١ربمفون / 
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ينوناقلا قيرفلا ه: تاعزانملا ةيوست  -ًاسماخ    دعأ صن عورشم
  تاعزانملا ةيوست  -مال ’’

  تاعزانملا ةيوست  - ٢٦
قيرط نع ةيقافتالا هذه قيبطت وأ ريسفتب قلعتي اهنيب عازن يأ ةيوست ىلإ فار طألا ىعست  - ١
  .اهسفنب اهراتخت ىرخأ ةيملس قرط يأ وأ ضوافتلا

٢ -   ، قحال تقو يأ يف وأ ،اهيلإ مامضنالا وأ اهرارقإ وأ اهلوبق وأ ةيقافتالا هذه ىلع قيدصتلا دنع
اصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم سيل فرط يأل زوجي صخي اميف عيدولل م ي يطخ كص يف ،نلعي نأ يد  دق

ىلع امهيتلك وأ نيتيلاتلا نيتليسولا ىدحإب هفارتعا نع ،ةيقافتالا هذه قيبطت وأ ريسفتب قلعتي عازن يأ 
  :مازتلالا سفن لبقي فرط يأ ءازإ تاعزانملا ةيوستل مازتلالا ليبس

نم لوألا ءزجلا يف نيبملا ءارجإلل ًاقفوميكحتلا   )أ(   ؛ءاي قفرملا 
  .ةيلودلا لدعلا ةمكحم ىلع عارتلا ضرع  )ب(

اميف رثألا سفن هل ًانالعإ ردصي نأ يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم نوكي فرط يأل زوجي   - ٣
  .٢ةرقفل ل ًاقفوكلذو ميكحتلاب قلعتي 

وأ ٢ةرقفلا بجومب رداصلا نالعإلا لظي   - ٤ هنايرس ةرتف يضقنت نأ ىلإ ًايراس ٣  وأ هماكحأل ًاقفو   
  .عيدولا ىدل هضقنب يطخ راعشإ عاديإ نم رهشأ ةثالث ءاضقنا دعب

تاءارجإلا يف لئاسولا نم ةليسو يأب ضقنلاب راعشإ ميدقت وأ نالعإ يأ نايرس ءاضقنا رثؤي ال   - ٥
ف الخ ىلع عارتلا افرط قفتي مل ام ةيلودلا لدعلا ةمكحم وأ ميكحت ةئيه يأ مامأ رظنلا ديق نوكت دق يتلا
  .كلذ
وأ ٢ةرقفل اب ًالمع عارتلا ةيوست ةليسوسفن بعارتلا افرط لبقي مل اذإ   - ٦ نم انكمتي مل اذإو ٣   ،
ةدم لالخ ١ةرقفلا يف ةنيبملا ل ئاسولا قيرط نع امهعازن ةيوست نيفرطلا دحأ مايق دعب ًارهش رشع ينثا   
يفرط نم يأ بلط ىلع ءانب قيفو تلا ةنجل ىلإ عارتلا لاحي ،امهنيب عازن دوجوب رخآلا فرطلا راطخإب
  .ةداملا هذه راطإ يف قيفوتلا ةيلمع ىلع ءاي قفرملا نم يناثلا ءزجلا يف دراولا ءارجإلا قبطنيو. عارتلا
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  ءاي قفرملا
  قيفوتلاو ميكحتلا تاءارجإ
  ميكحتلا تاءارجإ: لوألا ءزجلا

فتالا نم٢٦ةداملا نم ) أ (٢ةرقفلا ضارغأل ميكحتلا تاءارجإ نوكت      :يلاتلا وحنلا ىلع ةيقا 
  ١ةداملا 

ةداملل ًاقفوميكحتلا ىلإ ءوجللا يف عرشي نأ فرطلل زوجي   - ١ نم ٢٦  راطخإ هيجوتب ةيقافتالا هذه  
ىرخألا فارطألا وأرخآلا فرطلا ىلإ يطخ عارتلا يف  ىلإ ،ءاعدالا نايبب ًاعوفشم راطخإلا نوكيو .  
ركذي نأ بجيو.ةديؤم تادنتسم يأ بناج إلا اذه  ، راطخ  صاخ هجوب ،لمشيو ميكحتلا عوضوم  
  .اهقيبطت وأ اهريسفت ىلع عزانتملا ةيقافتالا داوم
ةداملاب ًالمعميكحتلل ًاعازن لي حي هنأب ةنامألا يعدملا فرطلا رطخي  - ٢ ةيقافتالا هذه نم٢٦  نوكيو .  
تسملاو ،ءاعدالا نايبو ،يعدملا فرطلا نم مدقملا يطخلا راطخإلابًاعوفشم راطخإلا راشملا ةديؤملا تادن  

هالعأ١ةرقفلا يف اهيلإ    .فارطألا عيمج ىلإ كلذب اهاقلتت يتلا تامولعملا ةنامألا ليحتو.  
  )٢٣(٢ةداملا 

ةداملل ًاقفوميكحتلل عازن ليحأ اذإ   - ١ ميكحت ةئيه أشن١   ت ،هالعأ   .ءاضعأ ةثالث نم ةئيهلا فلأتتو.  
حملا نًامّكحم عارتلا يف فرط لك نيعي  - ٢  يعيو قافتالابو وحنلا اذه ىلع امهنييعت متي ناذللا نا    مك
موقت ،نيفرط نم رثكأ نيب تاعزانملا يفو . ميكحتلا ةئيه سيئر حبصي يذلا ،ثلاثلا مِّكحملا امهنيب
نوكي الو . اهنيب اميف قافتالابو ةكرتشم ةروصب دحاو مّكحم نييعتب ةلثامتملا ةحلصملا تاذ فارطألا

يضارأ يف هتماقإ لحم نوكي الو ،عارتلا يفرط نم يأينطاوم نم ميكحتلا ةئيه سيئر  ، يأ  نيفرطلا نيذه  
  .ىرخأ ةفص يأب ةيضقلا يف رظن دق نوكي الو ،امهنم يأ ىدل لمعي الو
يلوألا نييعتلل فوصوملا وحنلا ىلع رغاش يأ ألم  - ٣ ي.  

  ٣ةداملا 
ًامّكحم عارتلا يفرط دحأ ن  - ١  لا نم نيرهش نوضغ يفيعي مل اذإ فرطلا هيف ىقلتي يذلا خيرات  

هيلع بجي يذلا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا رطخ   ي نأ رخآلا فرطلل زوجي ،ميكحتلا راطخإ هيلع ىعدملا
  .ةيفاضإ نيرهش ةرتف نوضغ يف نييعتلا ةيلمعب موقي نأ

بجي يناثلا مّكحملا نييعت خيرات نم نيرهش نوضغ يف ميكحتلا ةئيه سيئر ن   - ٢  ىلع يعي مل اذإ
  .ةيفاضإ نيرهش ةرتف نوضغ يف سيئرلا ،نيفرطلا دحأ بلط ىلع ءانب ،نيعي نأ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا

                                                      
ةداملا نم ٥ةرقفلا يف ةفوقعم ساوقأ نيب تدرو امك ةيلاتلا ةرقفلا فذحب ينوناقلا قيرفلا يصوي   )٢٣( ءزجلا نم ٢   

سيئر نييعت لبق عارتلا عوضوم ىلع فارطألا قفت تمل اذإ ’’: UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3ةقيثولل ءاي قفرملا نم لوألا 
ةرقفلاو ىشامتت ال ةرقفلا هذه نأ قيرفلا ربتعا دقو .‘‘عوضوملا ميكحتلا ةئيه ددحت ،ميكحتلا ةئيه ةداملا نم ١  ا ١  أ وأ  ،
 .ةيرورض ريغ
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  ٤ةداملا 
ا    ماكحألًاقفوارارق ميكحتلا ةئيه ردصت هذه  يلودلا نوناقلاو ةيقافتالا   .  

  ٥ةداملا 
  .كلذ فالخ عارتلا افرط ررقي مل ام ،يلخادلا اهماظن ميكحتلا ةئيه ررقت  

  ٦ةداملا 
عارتلا يفنيفرطلا دحأ بلط ىلع ءانب ،ميكحتلا ةئيهل زوجي   يصوت نأ   ةيساسأ ةتقؤم ريبادت ب، 

  .ةيامحلل
  ٧ةداملا 

عيمج مادختسابو ،صاخ هجوب ،اموقي نأو ميكحتلا ةئيه لمع ارسيي نأ عارتلا يفرط ىلع   
  :يلي امب ،امهفرصت تحت ةدوجوملا لئاسولا

  ؛ةلصلا تاذ تاليهستلاو تامولعملاو تادنتسملا عيمجب اهديوزت  )أ(  
  .مهتلدأ يقلتو ءاربخ وأ دوهش ءاعدتسا نم ،ءاضتقالا دنع ،اهنيكمت  )ب(  

  ٨ةداملا 
عارتلا يفنيفرطلا ىلع عقي   نيمّكحملا ىلعو   قئاثو وأتامولعم يأ ةيرس ةيامحب مازتلالا  نولصحي    

  .ميكحتلا ةئيه تاءارجإ ءانثأ يرس لكشب اهيلع
  ٩ةداملا 

كلذ فالخ ةئيهلا ررقت مل ام ،ميكحتلا ةئيه فيلاكت نيتيواستم نيتصحب عارتلا افرط لمحتي   
ىلإ ا ًارارقإ مدقتو اهفيلاكت عيمجل لجسب ةئيهلا ظفتحتو. ةيضقلل ةصاخلا فورظلا ببسب  أشب ًايئا  
  .نيفرطلا

  ١٠ةداملا 
يف ذخت تت دق عارتلا عوضوم يف ينوناق عباط تاذ ةحلصم هل فرطل زوجي    ي يذلا رارقلاب رثأ

  .ميكحتلا ةئيه ةقفاومب تاءارجإلا يف لخدتي نأ ةيضقلا
  ١١ةداملا 

تبت نأو عارتلا عوضوم نع ةرشابم ةئشان ةداضم تاءاعدا ىلإ عمتست نأ ميكحتلا ةئيهل زوجي   
  .اهيف

  ١٢ةداملا 
اوصأ ةيبلغأب نومضملاو تاءارجإلا نم لك نأشب ميكحتلا ةئيه تارارق ذخت   اهئاضعأ تت.  
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  ١٣ةداملا 
نأ رخآلا فرطلل زوجي هتيضق نع عفادي مل وأ ميكحتلا ةئيه مامأ عارتلا يفرطدحأ لثمي مل اذإ   - ١  
فرط عافد مدع وأ فرط بايغ لكشي الو . اهرارق ردصت نأو تاءارجإلا لصاوت نأ ةئيهلا نم بلطي
تاءارجإلا مامأًاقئاع هتيضق نع  .  
٢ -   ، ىلإ ًاديج دنتسي ءاعدالا نأب عنتقت نأ ،يئاهنلا اهرارق رادصإ لبقميكحتلا ةئيه ىلع بجي  
  .نوناقلاو عئاقولا

  ١٤ةداملا 
هيف تلكشت يذلا خيراتلا نم رهشأ ةسمخ نوضغ يف يئاهنلا اهرارق ميكحتلا ةئيهردصت     

  .ةيفاضإ رهشأ ةسمخ زواجتت الأ يغبني ةرتفل ةينمزلا ةلهملا كلت ديدمت يرورضلا نم نأ دجت مل ام لماكلاب
  ١٥ةداملا 

. اهيلإ دنتسا يتلا بابسألا ركذيو عارتلا عوضوم ىلع ميكحتلا ةئيهل يئاهنلا رارقلا رصتقي  
نم وضع يأل زوجيو . يئاهنلا رارقلا خيرات كلذكو اوكراش نيذلا ءاضعألا ءامسأ نمضتي نأ بجيو
ًالقتسمًايأر يئاهنلا رارقلاب قحلي نأ ةئيهلا ءاضعأ ًافلاخم وأ   .  
  ١٦ةدامل ا

يئاهنلارارقلا نوكي   ًامزلم  عارتلا يفرطل  ريسفت ًاضيأنوكيو .   رارقلا همدقي يذلا ةيقافتالا هذه  
ةداملا بجومب لخدتي يذلا فرطلل ًامزلميئاهنلا  كلذ ل ١٠   خدت يتلا رومألاب قلعتي ام ردقب هالعأ  

ا يئاهنلارارقلا نوكيو. أشب فرطلا فرط قفتا اذإ الإ فانئتسا نودب  يفانئتسا ءارجإ ىلعًاقبسم عارتلا ا   .  
  ١٧ةداملا 

ةداملل ًاقفويئاهنلا رارقلاب نيمزلملا نيب أشني دق فالخ يأ    رارقلا كلذ ريسفت نأشب ،هالعأ١٦    
هيف تبت يكل هتردصأ يتلا ميكحتلا ةئيه ىلع مهنم يأ هضرعي نأ زوجي ،هذيفنت ةقيرط وأيئاهنلا  .  
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  )٢٤(قيفوتلا تاءارجإ: يناثلا ءزجلا
ةداملا نم ٦ةرقفلا ضارغأل قيفوتلا تاءارجإ نوكت    نم ٢٦    :يلاتلا وحنلا ىلع ةيقافتالاهذه  

  ١ةداملا 
عازن يف فرط يأهجوي ةنامألا ىلإ ًايطخ ًابلط  ةرقفلاب ًالمعقيفوت ةئيه ءاشن إل   ةداملا نم٦  هذه نم ٢٦    
عارتلا يفىرخألا فارطألا وأ رخآلا فرطلا ىلإ هنم ةخسن لسريو ،ةيقافتالا عيمج ًاروف ةنامألا رطختو.    
  .كلذب فارطألا

  ٢ةداملا 
ناذللا ناوضعلا راتخيو مهدحأ ينعم فرط لك نيعي ،ءاضعأ ةثالث نم قيفوتلا ةئيه فلأتت   - ١

ًاسيئر ةكرتشم ةروصب وحنلا اذه ىلع نان  كلذ فالخ ىلع عارتلا افرط قفتي مل ام ،ةئيهلليعي  .  
ةحلصملا سفن اهل يتلا فارطألا ن أشنت يتلا تاعارتلا يف  - ٢  يعت ،نيفرط نم رثكأ نيب  يف اهل ًاوضع 
  .اهنيب اميف قافتالابو ةكرتشم ةروصب ةئيهلا

  ٣ةداملا 
ل يمل اذإ    ةنامألا مالتسا خيرات نم نيرهش نوضغ يف عارتلا يف فارطألابِق نم نييعت يأ مت  

،  ١ةداملا يف هيلإ راشملا يطخلا بلطلا  يأ بلط ىلع ءانب ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىلع نوكيهالعأ  
ةيفاضإ نيرهش ةرتف نوضغ يفنييعتلا كلذيرجي نأ ،فرط   .  

  ٤ةداملا 
نوكي ةئيهلا يف يناثلا وضعلا نييعت نم نيرهش نوضغ يف قيفوتلا ةئيه سيئر رايتخا متي مل اذإ   

، ةرتف نوضغ يف سيئرلا ن عارتلا يف فرط يأ بلط ىلع ءانب ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىلع  يعي نأ  
  .ةيفاضإ نيرهش

  ٥ةداملا 
عارتلا يفنيفرطلا قيفوتلا ةئيه دعاست ةيوست ىلإ لصوتلا ام    الواحم يف ةدياحمو ةلقتسم ةقيرطب  

  .امهعارتل ةيدو
  ٦ةداملا 

لماك يف ةعضاو ،ةبسانم اهارت يتلا ةقيرطلاب قيفوتلا تاءارجإ ريدت نأ قيفوتلا ةئيهل زوجي   - ١
و ةيضقلا فورظاهرابتعا نافرطلا اهنع برعي دق يتلاءارآلا  عارتلا يف  يأ كلذ يف امب   ةيوست بلط،   

ريغ ىلع فارطألا تقفتا اذإ الإ ،ةرورضلا هيلمت امل ًاقفو يلخادلا اهماظن دمتعت نأ ةنجلل نكميو .ةعيرس  
  .كلذ
ةيوستل تايصوت وأ تاح رتقم حرطت نأ ،تاءارجإلا ءانثأ تقو يأ يف ،قيفوتلا ةئيهل زوجي  - ٢
  .عارتلا

                                                      
و ًارركم٥ناترقفلا (تارقف ةدعب طيحت يتلا ةفوقعملا ساوقألا فذح ذبحملا نم نأ ينوناقلا قيرفلا ىري   )٢٤( ًاثلاث٥    (
 .لضفأ وحن ىلع هيف ةعبتملا ةقيرطلاو قيفوتلا نم فدهلا سكعي وحن ىلع اهحيقنتو
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  ٧ةداملا 
لاثتمالا ىلإ ايعسي نأ ،صاخ هجوب ،امهيلعو . قيفوتلا ةئيه عمعارتلا يف نافرطلا نواعتي   

ةئيه ءاضعأو  نيفرطلاىلع و .تاسلجلا روضحو ،ةلدأ ريفوتو ،ةيطخ داوم ميدقتب ةقلعتملا ةئيهلا تابلطل
  .ةئيهلا تاءارجإ ءانثأ يرس لكشب اهيلع نولصحيقئاثو وأ تامولعم يأ ةيرس ةيامحب مازتل الا قيفوتلا

  ٨ةداملا 
اهئاضعأ تاوصأ ةيبلغأب ا      .ارارق قيفوتلا ةئيه ذختت

  ٩ةداملا 
يف عارتلا ةيوستل تايصوت نمضتي ًاريرقت قيفوتلا ةئيه مدقت   ًارهش١٢ هاصقأ دعوم  اهئاشنإ نم    

،،ةلماك ةروصب كلذ لبق عارتلا ةيوست تمت اذإ الإ   .ةين نسحب عارتلا افرط هيف رظنيو  
  ١٠ةداملا 

تليحأ ةلأسم يف رظنلا صاصتخا اهيدل ناك اذإ ام نأشب فالخ يأ يف ميكحتلا ةئيه تبت   
  .اهيلإ

  ١١ةداملا 
نيتيواستمنيتصحب عارتلا افرط لمحتي   ميكحتلا ةئيه فيلاكت  كلذ ريغ ىلع اقفتا اذإ الإ   ، .

ًارارقإ مدقتواهفيلاكت عيمجب لجسب ةئيهلا ظفتحتو ًايئا   فارطألا ىلإ فيلاكتلا كلت نأشب  .)٢٥(‘‘  

                                                      
هررقيل ًايلك رمألا اذه كرت نم ًالدب فيلاكتلا مساقت ةيفيكل ةماع ةدعاق ميدق ت ذبحملا نم نأ ينوناقلا قيرفلا ىأر  )٢٥(
نم نوكي نلف ،فيلاكتلا مساقت ةيفيك ىلع قافتالا نم نافرطلا نكمتي مل اذإو ،ةدعاقلا هذه رفوتت مل اذإو . نافرطلا
 .قيفوتلا ةيلمع فيلاكت ديدست متيس فيك حضاولا
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يناثلا نيرشت١موي هعامتجا يف ينوناقلا قيرفلا هدعأ صن عورشم : ةيماتخلا ماكحألا  - ًاسداس ربمفون / 
٢٠١١  

  ةيماتخ ماكحأ  -نون ’’
  تيوصتلا قح  - ٢٩

١ -   ، ام ءانثتسابدحاو توص ةيقافتالا هذه يف فرط لكل هيلع صنت    .٢ةرقفلا  
قاطن يف لخدت يتلا لئاسملا يف تيوصتلا يف اهقح يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم يأ سِرامت   - ٢

 ، ددع يواسيتاوصألا نم ددعب اهئالدإب اهصاصتخا ءاضعألا اهلود  الو.ةيقافتالا يف فارطألا  سِرامت   
سكعلاو ،تيوصتلا يف اه قح سِرامت اهيف وضع ةلود يأ تناك اذإ تيوصتلا يف اهقح ةمظنملا هذه
  .سكعلاب

  عيقوتلا  - ٣٠
يف ةيقافتالا هذه ىلع عيقوتلا باب حتف  لماكتل ل ةيميلقإلا تامظنملاو لودلا عيمجمامأ ___ ي

نم ةرتفلا يف كرويوين يف ةدحتملا ممألا رقم يف )٢٦(،__ىلإ __ نم ةرتفلا يف يداصتقالا    .__ىلإ __  
مامضنالا وأةقفاوملاوأ لوبقلا وأ قيدصتلا   - ٣١    

وأ اهلوبقوأ اهيلع قيدصتلل ةيقافتالا هذه عضخت   - ١ تامظنملاو لودلا بناج نم اهيلع ةقفاوملا   
ةيقافتالا ىلإ مامضنالا باب حتف. يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا مامأيو لماكتلل ةيميلقإلا تامظنملاو لودل ا  

بابقالغإخيراتل يلاتلا مويلا نم ًارابتعا يداصتقالا  اهيلع عيقوتلا  وأ قيدصتلا كوكص عاديإ م تيو.  
عيدولا ىدل مامضنالا وأةقفاوملاوأ لوبقلا   .  

حبصت يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم يأ مزتلت  - ٢ نأ نودب ةيقافتالا هذه يف ًافرط  نم يأ مضني   
ءاضعألااهلود ىلإ  ةيقافتالا نع ةئشانلا تامازتلالا عيمجب ةمزلمةيقافتالا فارطأ   يتلا تا مظنملا ةلاح يفو. ، 

ءاضعألا اهلودنم رثكأ وأ ةدحاو نوكت  يف تبلا ءاضعألا اهلودو ةمظنملا ىلوتت ،ةيقافتالا هذه يف ًافرط   
مهنم لك ةيلوؤسم لودلاو ةمظنملل قحيال تالاحلا هذه يفو . ةيقافتالا بجومب امامازتلاب ءافولا نع ا  

ا نع ةئشانلاقوقحلا ةسرامماهيف ءاضعألا  دحاو تقو يفةيقافتال   .  
ةمظنم يأ نلع   - ٣ ةيقافتالا ىلعاهقيدصت كص يف يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإت وأ اهلوبق وأ   ةقفاوملا  
وأاهيلع ةيقافتالا هذه اهمظنت يتلا لئاسملاب اهصاصتخا ىدماهيلإ مامضنالا   ةمظنملا هذه رطخ .  تو  ًاضيأ 
فارطألا هرودب رِطخي يذلا،عيدولا دعت يأب،    .اهصاصتخا قاطن ىلع أرطي ةلص يذ لي 
وأ اهلوبق وأ اهقيدصت كوكص يف يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا تامظنملاو لودلا جرد   - ٤[ اهتقفاومت 

اهيلع صوصنملا تامازتلالا ذيفنتب اهل حمست يتلا ىرخألا ريبادتلا وأ تاعيرشتلا د   دحي ًانالعإ اهمامضنا وأ
الا هذه نم١٤ - ٣داوملا يف    )٢٧(.]ةيقافت 

                                                      
ريغتت ،ةدحتملا ممألا يف عيقوتلل هحتف لبق طقف دحاو موي ةدمل ةيقافتالا ىلع ع يقوتلا باب حتفي نأ ررقت اذإ  )٢٦(

ىلإ -- نم ’’ةرابع   .‘‘موي’’ةملك ىلإ ‘‘ -- 
يناثلا نيرشت١موي ةرقفلا هذه يف ينوناقلا قيرفلا رظني مل   )٢٧(  .٢٠١١ربمفون / 
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ليدعت يأ نأ همامضنا وأهتقفاومو أ هلوبق وأ هقيدصت كص يف نلعي نأ فرط يأل زوجي  - ٥[  يف  
الإ فرطلا اذهل ةبسنلاب هذافن أدبي ال] ×قفرمل ا[ وأ هلوبق وأ هقيدصت كص عاديإ دعب  همامضنا وأ هتقفاوم   
  )٢٨(.ليدعتلا كلذب قلعتملا

  )٢٩(ذافنلا ءدب  - ٣٢
نم ] نيسمخلا] [نيثالثلا[كصلا عاديإ خيراتل يلاتلا نيعستلا مويلا يف ةيقافتالا ه ذه ذافن أدبي  - ١

مامضنالا وأةقفاوملاوأ لوبقلا وأ قيدصتلا كوكص   .  
هذه ىلع ق   - ٢  دصت يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم وأ ةلود يأل ةبسنلاب ةيقافتالا ذافن أدبي

نت وأاهيلع قفاوتوأ اهلبقت وأ ةيقافتالا  كوكص نم ] نيسمخلا] [نيثالثلا[كصلا عاديإ دعب اهيلإ مض  
ةمظنملا وأ ةلودلا هذه عاديإ خيراتل يلاتلا نيعستلا مويلا يف مامضنالا وأ ةقفاوملاوأ لوبقلا وأ قيدصتلا   

  .اهمامضنا وأ اهلوبق وأ اهرارقإ وأ اهقيدصت كص ةيميلقإلا
كص يأ بسحي ال ،٢ و١نيترقفلا ضارغأل   - ٣ يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم ي  أهعدوت 
  .ةمظنملا كلت يف ءاضعألا لودلا اهتعدوأ يتلا كوكصلل ًايفاضإ ًاكص
طرشب ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا ىلع ةيقافتالا هذه بجومب ةينوناقلا تامازتلالا عيمج قبطنت   - ٤[

ةدعاسم م  ةريبكدقيو ئشنأ دق هتاذب مئاقلا فارطألا ددعتملا قودنصلا نوكي نأ  [.  
  )٣٠(تاظفحتلا  - ٣٣

  .ةيقافتالا هذه ىلع] تاظفحت] [ظفحت يأ[ءادبإ زوجي ال 
  )٣١(باحسنالا  - ٣٤

ةنس ] [تاونس ثالث[يضم [دعب تقو يأ يف ةيقافتالا نم بحسني نأ فرط يأل زوجي   - ١
ذافن]ءدب خيراتنم ] ةدحاو ةيقافتالا  ولا ىلإ يطخ راطخإ هيجوتب كلذو ،فرطلا كلذل ةبسنلاب    .عيد 
راطخإ عيدولا مُّلست خيرات ىلع ةدحاو ةنس ءاضقنا دع ب ًاذفان ليبقلا اذه نم باحسنا يأ نوكي  - ٢
  .باحسنالا راطخإ يف ددحتي امبسح قحال خيرات يف وأ باحسنالا

  عيدولا  - ٣٥
  .ةيقافتالا هذهل عيدولا وه ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا

                                                      
يناثلا نيرشت١موي ةرقفلا هذه يف ينوناقلا قيرفلا رظني مل   )٢٨(  .٢٠١١ ربمفون/ 
يناثلا نيرشت١موي ةرقفلا هذه يف ينوناقلا قيرفلا رظني مل   )٢٩(  .٢٠١١ربمفون / 
يناثلا نيرشت١موي ةرقفلا هذه يف ينوناقلا قيرفلا رظني مل   )٣٠(  .٢٠١١ربمفون / 
يناثلا نيرشت١موي ةرقفلا هذه يف ينوناقلا قيرفلا رظني مل   )٣١(  .٢٠١١ربمفون / 
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  صوصنلا ةيجح  - ٣٦
ةينيصلاو ةيسورلاو ةيزيلكنإلاو ةينابسإلا هصوصن ىواستت يذلا ،ةي قافتالا هذه لصأ عدوي

  .ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىدل ،ةيجحلا يف ةيسنرفلاو ةيبرعلاو

ةيقافتالا هذه ىلع عيقوتلاب ،ًانوناق كلذ يف نوضوفملا ،هاندأ نوعقوملا ماقكلذل ًاتابثإو  .  

يف ترر  رشع ةثالثو نيفلأماع نم ___ مويلا _____ يف _________ ح.‘‘  
___________  


