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 دادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلانأشب ًانوناق مزلم  يملاعكص 

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

تقؤملا لامعألا لودج نم٣دنبلا   *  
قبئزلا نأشبًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ    

تابيترتلا نعتامولعم   نم يجيردتلا صلختلا راظتنا باهذاختا نكمي يتلا ةيلاقتنالا 
يتلا عينصتلا تايلمعو قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا  قبئزلااهيف مدختس ي 

 ةنامألا نم ةركذم

ًانوناق مزلم يملاع كصدادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تبلط   - ١ قبئزلا نأشب   يف،  
 ملا ،ةثلاثلاارود نم يبورين يف ةدوقع  ىلإ ،٢٠١١ربمفون /يناثلا نيرشت ٤ىلإ ربوتكأ /لوألا نيرشت ٣١   

ا ةنجللا نيكمتل تابيترتلا عضت نأ ةنامألا  تابيترتلا نع تامولعملا يف ةعبارلارود يف رظنلا نم  ةيلاقتنالا 
اهيلإ فاضملا تاجتنملانم يجيردتلا صلختلا راظتناب اهذاختانكمي  يتلا يتلا عينصتلا تايلمعو قبئزلا    
حرطيتلا راكفألا نع تامولعم كلذ يف امب ،قبئزلااهيف  مدختسي براجتلاو تاربخلاو ةثلاثلا ةرودلا يف ت   
الالالخ نم ةبستكملا ىرخألاةيئيبلا تاقافت  فارطألا ةددعتملا  امب،  داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب اهيف    
ةيقافتاو،نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا ةتباثلاةيوضعلا تاثولملانأشب  ملوهكتس   تاجتنملا عم لماعتلا يف    
الا اهيف لصاوتييتلا تايلمعلاو تارايخلا نع تامولعملاًاضيأ نمضتو. مادختس  لا ةيفيكلل  نم نكمي يت  

تابيترتلا كلت فارطألا رمتؤمريدي ا   بلطلا كلذل ةباجتسا ةركذملا هذه ةنامألا تدعأدقو . ةيلاقتنالا 
ةنجللانم مدقملا  .  

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/1. 
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  ةيساسأ تامولعم
ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تفلك دقو  - ٢ قبئزلا نأشب  ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإب ةينعملا 
هررقم بجومب ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم لبق نم  ًاماكحأ نمضتي كص دادعإ، ب٢٥/٥ 
تاجتنملا يف قبئزلا ىلع بلطلاليلقتل ءانثأ ةنجللا رظنت نأب ررقملا يضقيو. تايلمعلاو   يف ا ج    الوادم
تاعاطقتايصوصخ مئالت امبةنيعم   دوجوبحمسي   لاقتنا تارتف   ،  تاءارجإلل ذيفنتلحارمو   ةحرتقملا

ل كلذكوءاضتقالا بسح جاتنإ تايلمعو تاجتنمل يداصتقالاو ينقتلا رفاوتل،    .قبئزلا نم ةيلاخةليدب  
ليلقتل ةمزاللا ريبادتلايف رظنلاىدلو   - ٣ تايلمعلاو تاجتنملا يف قبئزلا ىلع بلطلا  ةنجللا ترظن   

ةثلاثلا ا   لوألا قفرملاUNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3رود يف تارايخ ةعب رأنمضت يذلا صنلا عورشم يف ) ، 
اهيفمدختسييتلا تايلمعل ل تارايخةثالث وقبئزل ا اهيلإ فاضملا تاجتنملل قبئزلا  قرطتنيح يفو.    ت 

تاجتنملا نم ةعومةرودلا يف تاشقانملا   نيعتي دق يتلا تايلمعلاو ةثلاثلا عضخت نأ    ، تقرطتو ةباقرلل
ىلإ ةددحملا ةجاحلاىلإ كلذك  ةتقؤمتابيترت  تاءافعإ وأ  لا نم  تاجتنم ىلعةباقر  ةنيعم  لصوتلا متي مل   ، 

ال قافتاىلإ ليلقتل بسنألاةيلآلا ىلإ     تابيترتلاىلإ  الوتايلمعلاو تاجتنملا يف قبئزلا ىلع بلطلا  
ملاةيلاقتنالا دقت ةنامألاىلإبلط دقف  ،تاشقانملا زيكرت ةدايز ةيغبو. ةنكم  تامولعم مي   تابيترتلا نع 
عو قبئزلا اهيلإفاضملاتاجتنملا نم صلختلا راظتناب ا هذاختا نكمي يتلا ةيلاقتنالا يتلا عينصتلا تايلم  
اهيفمدختسي قبئزلا   .  

نإف ةيلاحلا ةركذملا ضارغألو  - ٤  يذلا تقولا ىلإ كصلاذافن ءدب نم ةرتفلا ينعت ةتقؤملا ةرتفلا  
ا  ريبادتلا هذهو. ةيقافتالابجومب ريبادتلا عيمج ذافنإ نم فارطألا عيمج هيف نكمتت  روص يف دعب عضوت مل

دق كلذ عمو ةيئاهنلا فاقيإ ىلإ يدؤت،  . ىرخألا تايلمعلايف وأ تاجتنملا ع ينصتيف قبئزلا مادختسا  
قبئزلا مادختسا ىلعةباقرلا لثم ةددحمتاءارجإ ‘‘ ةيلاقتنالاتابيتر تلا ’’حلطصملمشيو  عينصت يف   

كلت عينصتنم تاقالطإلا ىلع ةباقرلاب ةصاخلا ريبادتلا و تايلمعلاو تاجتنملا يف همادختساو تاجتنملا  
اب اهيف حمسي نأ نكمي يتلاتايلمعلاو تاجتنملاديدحتل ةمزاللا تابيترتلاو ؛تايلمعلا   ؛قبئزلا مادختس 

تاطارتشالاو  ؛ةنيعم تاجتنم مادختسا وأ جاتنإ وأ داريتساب حامسلا اهبجومب نكمي يتلا تابيترتلاو
ريبادتلا هذهقيبطتل ةمزاللاةينطو لا كوكصلادامتعا ليبق نم ،ىرخألا  ىلإ ةفاضإ   تابيترتلا عضو  

فارطألا رمتؤماهعضينأ بجي  يتلا تاهيجوتلا وأ ةيسسؤملا ريبادت ةيلاقتنالا  تابيترتلاكلت يعارتو .  
كصلا ذافن ءدبدنعقبطت سيتلا ةباقرلا  لاو  صلافادهأ قيقحت وحن لاقتنالابفارطألل حمستس  يت   .ك 

ريبادتنمضت تنأ نكميو   .فارطألا رمتؤم اهررقي ريبادتو كصلا يف ةددحم  
الاتابيترتلاةشقانم هاندأ  درتو  - ٥ ملاةيلاقتن  ضرعيو :ةنكم  يناثلاو لوألاناعرفلا  نع تامولعم   

راطإ يف ةقبطملا ةيلاقتنالاتابيترتلا   عرفلا شقاني اميف ؛يلاوتلا ىلع ملوهكتسةيقافتاو لايرتنوم لوكوتورب  
عضوب ةصاخلا تارابتعالا ثلاثلا   .قبئزلا كصراطإ يف ةيلاقتنالا تابيترتلا  

  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربراطإ يف  ةيلاقتنالاتابيترتلا   - ًالوأ 
نوناك نم لوألا يف هذافن أدبو  ؛١٩٨٧ماع يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع عيقوتلا باب حت ُفو  - ٦
ًاددعهليدعتو هحيقنت ىرج، و١٩٨٩ رياني/يناثلا تارملا نم  دمتعا يذلا ،لوكوتوربلا عضو دقو.    
ًالوكوتوربهفصوب ًاعبات  ةيامحل انييف ةيقافتال    ، لجأ نم نوزوألا ةقبط ب كلذونوزوألا ةقبط ةيامح  ذاختا  
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الا ىلع نزاوتم لكشب ةباقرللةيئاقولاريبادت لا ةيلكلا تاثاعبن  ،وملل ةيملاعلا   نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا دا
 اهيلعءاضقلافد ةياهنلا يف  لا يفتعضود قو.   ، نقتلا تارابتعالا لوكوتورب   ةاعارم عمةيداصتقالاو ةي
اةيمانلا نادلبللةي ومنتلا تاجايتحالا اجايتحا ةيبلتو ىلع لوصحلاو ةيفاض إلاةيلا ملا دراوملا نم  
ةمئالملاتايجولونكتلا صصخم لكشبةباقرلاريبادت تعضو دقو .   ذيفنتلا لالخ نم   لجأ نميجيردتلا،   ، 
يئا يف ءاضقلل يعسلا نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا ىلعفاطملا ة  .  

داوملا كالهتساو جاتنإ ليلقت لالخ نم تاثاعبنالا ىلع ةباقرلا لايرتنوم  لوكوتوربضرفي   - ٧
يايف اهيلع ءاضقلاو ةباقرلل ةعضاخلا  ساسأتاونس يفاه كالهتساواه جاتنإ تانراقم ىل عءانب ،رمألا ة   

ديدحت عم ،ةنيعم ًاليلق لوطأ ةرتف  نم  يجيردتلا صلختلا ةرتفب ةنراقم جاتنإلانم يجيردتلا صلختلل  
، يهو ،لوكوتوربلل ةيرادإلا ةئيهلا موقتو . كالهتسالا ىلع تاحيقنت دامتعالالخ نم فارطألا عامتجا  
لا لوادجلا ثيدحتبلوكوتوربلا داوملا فلتخم نم ماتلا يجيردتلا صلختلاب ةصاخلا ىرخألا بناوجلا وةينمز  
لوكوتوربلا اهيطغي يتلا داوملل فارطألا عامتجا فاضأامك . ةباقرلل ةعضاخلا لالخ نم  ىرخأ داوم 
ريراقتلايففارطألا  عامتجارظنيو . لوكوتوربلا ىلع تاليدعت دامتعا ةقرفأ نم ةمدقملا    ةعباتلا مييقتلا 
ةناعتسالل ا ةينقتلا تارايخلا ناجلو لوكوتوربلل ت وأ تاحيقنت يأ دامتعا يف تبلايف  صنيو . تاليدع 
اهيلع صن يتلاةباقرلا ريبادتلت اءانثتسالا نم ددع ىلع لوكوتوربلا كلذ يف امب   تامادختسالا ب قلعتي ام، 

  .ةجرحلا تامادختسالاوةيرورضلا 
، عملا يجيردتلا صلختلا جهنل ًاعبتو  - ٨ جاتنإمظني نأ، فرط لكىلع بجي لوكوتوربلا يف هب لوم  ه 
ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نمهتارداصوهتادراو وه كالهتساو هيلع ةقبطملا دودحلل لثتمي يكل  ةرتف ءانثأ  ، 
هتصح ضعب لوحي نأ ةنيعم فورظ ىلع ءانب فرط يأل زوجيو. ةنيعم رخآ فرط ىل إجاتن إلا نم، 
لذبةنامألا رطخي نأ ةطيرش   .ك 
كلذك لوكوتوربلا نمضتي  - ٩ ريبادتلا هذه  لمشتو. فارطألا ريغ عم راجتالا ىلع ةباقر ريبادت 

، فالتخا عم فارطألا ريغ نم ةباقرلل ةعضاخلا داوملا داريتسا رظح ًاعبت رظح لك نايرس خيراوت  داوملل  
يأ ىلإ ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ريدصت فارطألا ىلع رظحي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب و. لوكوتوربلا اهيطغي يتلا
هذهرظحلا تايلمع نأ امك. فرط ريغ دلب و تادراولا ىلع  يأ ديقت تارداصلاىلع   دودحلا ربع لقن  
تاتابنلاو تادعملاو تاجتنملل ت نأ انم يتلا تايجولونكتلاو   أش داوم جاتنإرسي  ةنيعم  ةعضاخ  ، ةباقرلل  

نيسحت يف دعاستتادعملا هذه لثمتناك اذإ ام ءانثتساب  وأ ا    داعتسا وأ داوملا ءاوتحا وأاهريودت ةداعإ    
كلذ فالخ وأداوملا هذهل ل ئادب ريوطت ىلع عجشت وأ اهريمدت داوملا تاثاعبنا ليلقت يف مهاست تناك اذإ  
بناج نم هنع غلبمريغ كالهتسا يأ ثودح مدع ةلافك يف ريبادتلا هذه دعاستو . ةباقرلل ةعضاخلا  
فارطألا ريغنادلبيف ةجتنم ةبا قرلل ةعضاخ داومل فارطألا  .  

ةلاحلا نعةدام لوكوتوربلا  نمضتيو  - ١٠ ، ل ةصاخلا  ةدمريخأتبا هل حمست ثيحةيمانلا نادلبل رشع   
لاثتمالا نعتاونس كالهتسالاو جاتنإلا ىلع ةباقرلا ريبادتل   .  

نأشب ةدام ًاضيأ لوكوتوربلا نمضتيو  - ١١ ددحتو ،لوكوتوربلايف ةباقرلا ريبادت ضارعتساو مييقت    
ةراشإلا  ردجتو. ءاضتقالا بسحءاربخ ةقرفأ  ءاشنإ كلذ يف امب ،اهضارعتسال ةيلآلاو ينمزلا راطإلا ةداملا

يأو ؛فارطألا عامتجاةطساوب لوكوتوربلا ليدعت يضتقت ةباقرلل ةديدج ريبادت يأ دامتعا نأ ىلإ   
ضرعي نأ بجيليبقلا اذه نم ليدعت حرتقم فارطألا ىلع   يذلا عامتجالا نم لقألا ىلع رهشأ ةتسلبق    
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قفاوتب قافتا ىلإ لصوتلل اه دهجىراصق لذبت نأ فارطألا ىلع بجيو . ليدعتلا هيف دمتعي نأ حرتقي
تب ةصاخلاتاحرتقملا يفءارآلا  اذإ نكلو ،لوكوتوربلاليدع   دوهجلاكلتحجنت مل   ىلع  ،ريخأأجل مكو ، 

توصملاوةرضاحلافارطألا تاوصأ يث لث ةيبلغأبتاحرتقملا كلت دمتعت نأ فارطألا   ةيبلغألث متيتلا ، ة 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  ةلماعلا ريغ فارطألا ةيبلغأو ةتوصملاو ةرضاحلا٥  كلتب    

توصملاوةرضاحلاةرقفلا    .ة 
ليدعت يأ  - ١٢ الو هيلع قيدصتلا بجيلوكوتوربلاىلع   . هيلع قدصت مل يتلا فارطألا ىلع يرسي  

أدبي لوكوتوربلل قفرمىلع ليدعت يأ نإف لباقملابو  ًايئاقلتهذافن  ةتس دعب  عيدولا را طخإ نم رهشأ ، 
لالخ هيلع ًةحارص تضرتعا يتلافارطألا ءانثتساب فارطألا عيمج ىلع هدامتعا ب را طخإ نم رهشأ ةتس 
لل ةبسنلابءانثتسا كانهو ؛عيدولا أ دبي ال يذلاو ،هسفن لوكوتوربلا ىلع ليدعتب قلعتي قفرم ىلع ليدعت 
  .لوكوتوربلا ىلع ليدعتلاذافن أدبي نأ دعب الإ  هذافن

نمو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ نم صلختلاب مازتلالا نإف ةراشإلا هيلإ تقبس امل ًاقفوو   - ١٣
ضيفختلا لاجم يفةنيعم ًافادهأفارطألا ققحت نأ يضتقي لايرتنوم لوكوتورب بجومب اهكالهتسا  راقم  ةن  

جاتنإل ساسألاطوطخ تايوتسمب كالهتساواه  نأ يضتقي هرودب اذهو. اه  تانايب فارطألا ىدل نوكت  
و ادصر  ىلع ةردقو ساسألاطخ نع ةيفاك   ادراوو اهجاتنإو اهكالهتسا غالبإلاو ةيونسلا ا ارداص

يفت ا   اأ نيبي يذلا ردقلاب اهنع ملا كالهتساو جاتنإ باسح ةقيرطدرتو. امازتلاب  يف ةباقرلل ةعضاخلا داو 
إب ةصاخلا طورشلا كلذك درت املثملوكوتوربلا صن تا دراولاوكالهتسالاو جاتنإلا نع غالب ال 
  .تارداصلاو

فارطألا ةيمانلا نادلبلامعدلينقتلاو يلاملا معدلا ىلإ ةجاحلاب لوكوتورب لا رقيو  - ١٤ فلكو ،   
كلذلةيلام ةيلآ ءاشنإبفارطألا عامتجا لوكوتوربلا  كلت فلأتتو .  ددعتملا قودنصلا نم ةيلآلا  فارطألا  

شنأيذلا ،لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل ًالضف ،عبارلا هعامتجا يف فارطألا عامتجاهأ  نع    نواعتلاهجوأ  
لافدهتسيو. يئانثلاو يميلقإلاو فارطألا ددعتملاىرخألا  بيترتلاهذه راطإ يف ليومت  ةدعاسم تا   

نم صلختلا بناوج عيمج كلذ يف امب ،لوكوتوربلا بجومب ا لاثتمالالجأ نم ةلهؤملا فارطألا    امازتلال
  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتساو جاتنإ

، لايرتنوم لوكوتوربرفوي   - ١٥ ماع هجوب ب ةداملا ساسأ ىلعةباقرلل ًاماظن،  جاتنإ  ىلع زيكرتلا 
نمًالدب ةيدرف داوم كالهتساو ىلع ةباقرلا   تنملا نمةيدرف عاونأ  هب ةصاخ ةيلام ةيلآلوكوتوربللو . تاج   

ًايوق ًازيكرتزكرت) ٥ةدامل اب ةلماعلا نادلبلا(ةنيعم فارطأ ةيمان نادلبل ةحاتم  ةجلاعم ىلع   لاثتمالا اياضق   
ًالماعتناكو ًايسيئر  نادلبلا ةدعاسم يف   ايف   ا ةيلمع هاجتامازتلاب ءافولا صني امك . داوملا نمصلختل  

كلذ يف امبةتقؤملا تابيترتلا نم ددع ىلعلوكوتوربلا  يف جيردتلا ،  ،  جاتنإلاضيفخت   ىلإ كالهتسالاو
ذيفنتلاليجأتبناج  ةبسنلاب  فارطألا نم٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلل    لوكوتوربلا زكريو.    ىلع 
ينطولا ديعصلا ىلع كالهتسالاو جاتنإلاضيفخت  م ساسأ ةنس نم ةيوئم ةبسنكًابوسحم  يضتقي و. ةنيع 

ديعصلا ىلع  ةنيعم تاونس يف ةمدختسملامئاوقلا يف ةجردملا داوملا ةيمك ةفرعم  نادلبلا نملوكوتوربل ا
اهنميضتقي، وينطولا كلذ دعب  تتنأ   مادختساواهجاتنإةقدب عب ا  تاضيفختلا دودح قيقحت نامضل اه  
جب موقت نأ فارطألا ىلعبجيو. ةنيعملا ةفدهتسملا ديدحتل ةبولطملاتامولعملا عم  نم يلوألا ساسألا طخ    

  .فيلاكت نم كلذ عبتتسي ام ع م،كالهتسالا تانايبنع غالبإلاو دصرلا ةلصاوم لجأ 
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ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتس ةيقافتا بجومبةتقؤملا تابيترتلا  -ًايناث     
رايأيفاهذافن أدبو ، ٢٠٠١ويام /رايأيف ملوهكتس ةيقافتا ىلع عيقوتلا باب حتف   - ١٦  ٢٠٠٤ويا م/ 

ماع يف اهليدعت متو بجومب ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ةمئاق  ىلإ ةديدجلا داوملانم ددع ةفاضإب  ٢٠٠٩ 
ةيقافتالا تعضو دقو. ةيقافتالا   .ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ةيامحل 

ءا ريبادت ةيقافتالا نمضتتو  - ١٧  إ وأ ليلقتل نع ةجتانلا تاقالطإلا  نع ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا جاتنإ   
دصق ريغنعاهجاتنإ نع كلذكو دصق  ةيقافتالايضق، تدصق نعةمدختسملا داوملل  ةبسنلابو.   ظحت نأب   ر 

لا ةيرادإلاو ةينوناقلاريبادتلا ذختتوأ /و فارطألا اهداريتساو  اهمادختساو اهجاتنإ ىلع ءاضقلل ةيرورض 
داريتسا مدع لفكت ريبادت فارطألاذختت نأب  ًاضيأيضق تو. اهريدصتو ضارغأل  الإةباقرلل ةعضاخلا  داوملا 
لجأ نم وأاهنم  ًايئيب ميلسلا صلختلا  ًَايئيب ميلسلا صلختلا ضارغأل الإردصت  الأو هب حومسم مادختسا 
فرط ىلإ وأ اهنم دلب ىلإ وأ هب حومسم مادختسا لجأ نم فرط ىلإ وأ هب حومسم مادختسا لجأ نم  

ةيقافتالا ماكحأ عم قفتت ةقيرطبةداملا لوانتب موقيس هنأدكأ فرط ريغ  فارطألا موقت نأب ًاضيأ يضقتو .  
ةيمييقتو ةيميظنت تاططخماهل يتلا  ةديدجلا ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملا وأ  ةديدجلا تافآلا تاديبملجأ نم  

فد اهميظنتب  تاثولملا صئاصخاهليتلا ةديدجلا داوملا مادختساو  جاتنإ عنم عم ،ةتباثلا ةيوضعلا  ةاعارم   
لثمييتلا ةيلاملا ةيلآلا نم ةيلاملا ةدعاسملاةيمانلا نادلبلل رفوتتو . ةيقافتالا يف اهيلع صوصنملا ريياعملا قفرم    

 ةيلاقتنالا ةرتفلا لالخ يسيئرلااايك ةيملاعلا ةئيبلا هبملسملا نمو.   امك  ةداملا يف   ىدم نأ ةيقافتالا نم ١٣   
س ةيقافتالا بجومب ا فارطألا ةيمانلا نادلبلا ذيفنت ةيلاعف  ىدمىلع فقوتيامازتلال لاعف  نادلبلا ذيفنت ةي  
فارطألاةمدقتملا ا  امازتلال قلعتي اميف     .ايجولونكتلا لقنو ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملاب 

سيئرنيتعومجم ةيقافتاللءاب قفرملا و فلأ قفرملادروي   - ١٨ ماكحألةعضاخلا داوملا نمنيت ي  ةباقرلا   
ةيقافتالابجومب لع،ءاضقلا ررقملا داوملافلأ ةمئاقلا نمضتتف .   قفرملا دروي امنيب،اهي  ءاب  داوملاب ةمئاق    
ا لاىل إجاتحت دق فارطألا نأب ًاكاردإو . اهدييقت ررقملا  ءاضقلا وأتاقالطإلا ليلقتب امازتلا ذيفنتل تقو
دوصقملاجاتنإلانم  اهيلع لمشت ةتقؤم تابيترتةيقافت الا تنمضت ،  نأ ف ارطألل زوجي ةددحم تاءافعإ 
اهيلع لوصحلللجست ىلإ ةفاضإلابو.ءابو فلأ نيقفرملا يف ةددحملا تاءافعإلا هذهدرتو .      ، دروي كلذ

جي يتلا‘‘ةلوبقملاضارغأل ا’’ءاب قفرملا  مدختست نأ زو  ماكحأل ًاقفوةصصخ ملا داوملااهيف     .قفرملاكلذ  
نوكي ثيحب ًاصيصخددحملاءافع إلاماظ نعضو   - ١٩ دودحم  ةدملا  تاءافعإلا عيمج ةدميهتنتثيحب ،     

مل ام ،تاونس سمخ دعب ديدمت بلطمدقي  اهل  دقي نأًاديدمت بلطي فرطلك ىلعو .   رارمتسال ًاريربت م  
فارطألا رمتؤم هيف رظني يكل ءافعإلا كلذ ىلإهتجاح نأفارطألا رمتؤمل زوجيو.    ةينمز ةرتف لًاديدمت حنمي  

تابلط يف رظنلا ىدل ،هرابتعا يف رمتؤملا عضينأ  وتاونس سمخ ىلإلصت  ةصاخلا فورظلا ،ديدمتلا   
لاقتنا ةلحرمب ااو ةيمانلا نادلبلل  بفارطألل حمسيو . اداصتقا رمت يتلا نادلبل نم  االيجست بحس
ىتموتقو يأ يف تاءافعإلا ام  إ يأل لجسم فرط كانه قبي مل  قسيءافع  ءاضعألاط  الو  زوجي   
  .كلذ دعب همادختسا

ب ةمئاقلوألا ءزجلا دروي. ءازجأ ةسمخ ىلإ فلأ قفرملا مسقنيو  - ٢٠  كلذل ةعضاخلا ةيئايميكلا داوملا 
كلت ضعبب ةلصتم ةنيعم تاءافعإ بناج ىلإ قفرملا مب قلعتتفيراعت ثلاثلا ءزجلادرويو ، داوملا  نيتعومج  

 ، ماكحأ ريخأت ىلإ يدؤت ةنيعم داومب ةصاخ ماكحأ سماخلاو عبارلاو يناث لا ءازجألادروت اميف داوملا نم
  .لوكوتوربلا بجومبةباقرلا 
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لينيفلا يئانث لا ريثألاو رولكلا يعابسو نيردليادلاو نادرولكلاو نيردلألاداوم تناك امدنع   - ٢١
رولكلايسادسلا نيرتبلاو موربلا يعابسلالينيفلا يئانث لا ريثألاو موربلا يسادسلا  ،سكريملاونيدنيل لاو  
ةنيعمتاءافعإل ةعضاخ اهتقو تناك لوألا ءزجلا يف ةجردم نكت ، مل ٢٠٠٩ويام /رايأ لولحب ،هنأ ديب.  

اب قلعتي اميفتاءافعإلةلجسم فارطأ يأ كانه  رولكلا يعابسو  نيردليدلاو نادرولكلاو نيردلأل 
رولكلايسادسلا نيرتبلاو سكريملا وأ  بو  ت تطقسيلاتلا    .ةيراسىرخألا تاءافعإلا  تيقب. تاءافعإلاكل  

تابكرم نم صلختلل يئاهنلا دعوملاهرابتعاب  ٢٠٢٥ماع فلأ قفرملا نم يناثلا  ءزجلاددحي   - ٢٢  يئانث 
نم تايمك ىلع ةيوتحملا ىرخألا  ةيعوألاو ،تافثكملاو ،تالوحملا لثم(تادعملا يف رولكلا ددعت ملالينيفلا 

نم كلذ ضارعتساب ًانهر، )ةلئاسلا داوملا ىلع فلأ قفرملا نم عبارلا ءزجلاصنيو . فارطألا رمتؤم لبق   
ريثإلا ىلعةيوتحملا داوملل ًايئيب ميلسلا ريودتلا ةداعإل ءافعإ نثلا رثيإلاو موربلايسادسلا لينيفلا يئانثلا   ي ئا 
موربلايعابسلا لينيفلا سفنىلعسماخلا ءزجلا صني اميف ،   وتحملا داوملل ءافعإلا  يئانثلا رثيإلا ىلع ةي  
موربلا يعابرلالينيفلا خلا لينيفلا يئانثلاريثإلا و  موربلايسام  يرود ضارعتسا ىلإ  نيءافعإلا الكعضخي  و؛ 

و فارطألا رمتؤمبناجنم  ًادعوم فارطألا رمتؤم ددحي مل ام ،٢٠٣٠يف اهنم صلختلا دعوم يهتني    
  .كلذل برقأ

يفو اهرارمتسال ةجاحلاب ميلست دجوييتل ا داوملابةمئاق ءاب  قفرملادرو ي  - ٢٣ رصتقت رضاحلا تقولا،   
ورولك٤ (فعاضم ٢،٢و -ورولك يثالث ١،١،١(يت . يد. يد ـلا ىلع لينيف  ضم احو ناثيإلا ) 
يناتكورولفريبلاكينوفلسلا يناتكورولفريبلالينوفلسلا ديرولفو هحالمأ و  كلذل تلجسيتلا فارطأللو .    
إللًاقفوو ،ةلوبقملاضارغأل ل اهمدختستوداوملا هذه جتن ت نأ قفرملا يف ددحملا وحنلا ىلعةددحملاتاءا فع    .

يت  .يد  .يد ـلا ىلإ ةجاحلا رارمتسا مييقتب ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عم رواشتلاب ،فارطألا رمتؤمموقيسو 
كلذو ضارمألا تالقان ةحفاكمل لقألاىلع تاونس ثالث لك،  ىلع ًءانب ،  ةينقتل او ةيملعلا تامولعملا 
ةحاتملاةيداصتقالاو ةيئيبلاو ضارعتسابو،  داوم للو هحالمأو يناتكورولفريبلا كينوفلسلا ضماح ىلإ ةجاحلا  

كلذ دعب تاونس عبرأ لكو٢٠١٥ماع زواجتي  ال دعوم يف ةرم لوألىرخألا ةلصلا تاذ   ،.  
ةينبم ةباقرلل ريبادت ،ماع هجوب ،ملوهكتسةيقافتا قبطت و  - ٢٤ ختو،ةداملا ىلع  ةدودحم تاءا فعإل عض 

فرطلا نم ءافعإلا ةطخ يضتقت الو. ةنيعم تامادختسا ىلع زكرتةينمزلا ةدملا  ة يليصفتتامولعم ميدقت  
ديدمت يفًابغار نكي مل ام نيعم ءافعإ   نيعتي ناك املو . تاونس سمخىلإ ةدتمملا  ةيلوألا هترتف دعب ام ىلإ 
ةكردم نوكت نأ فارطألا ىلع ا   ةنيعملا داومللاجايتحال ،  تقو  عالطضالا نم دب  ال ناكقيدصتلا

ولا بنجتت ىتح اهنيحيف تاءافعإلللجست نأ نامض ليلوأ لمعب  . ةيقافتالل لاثتمالا مدعةلاح يف عو ق 
ب ةصاخلاةيلآلاف   ، يتلا تاءافعإلاءاهتنابن اجىلإ تاءافعإلا ديدمت امنإ ،اهل لجسم فرط يأ دجوي   ال 

ةعضاخلا داوملا ىلع دامتعالا ليلقت ىلإةجاحلا نأشب ةيوق ةلاسريه  سفن يفو ةباقرلل   تقولا ةحاتإ تقولا  
كانه ،ةددحملاتاءافع إلاىلإ  ةفاضإلابو. لئادبلا دامتعال  ةباقرلل ةعضاخلا داوملا مادختسال ًاضيأصن  
ميلست دجوي يتلا ةلوبقملاضارغأل ل ألا ليوطلا مادختسالا نم عون ىلإ جاتحت نأ حجرملا نمهنأب  يف و. لج 
دح ىندأ ىلإليلقتلاىلع زيكرتلا بصن ي تالاحلا هذه   .ةئيبلايف تاقالط إلا نم دحلاو مادختسالا نم  
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لا لبق ةلمتحملاةيلاقتنالا تابيترتلا  - ًاثلاث نم ماتلا يجيردتلا صلخت  اهيلإ فاضملاتاجتنملا  قبئزلا   
يتلا عينصتلا تايلمعو   قبئزلااهيف مدختس ي 

ًاددعتاموكحلا تحرتقا  - ٢٥ ل قرطلا نم  . تايلمعلايف و تاجتنملا يف قبئزلا ىلع بلطلاليلقت  
ًاضيأ كانه ،ةحرتقملا جهنلا نيب تافالتخادجوت اميفو ةرادإلا سلجم ررق مل ًاقفوو. قافتالاتالاجم ضعب   

ىلع اهمزع تاموكحلا تدكأ ٢٥/٥ تايلمعلاو تاجتنملا يف قبئزلا ىلع بلطلاليلقت،  نع ًالضفو .  
، نأ ملسملا نم كلذ حامسلل تامادختسالا ضعبل ةبسنلاب ةيلاق تنا ةرتف دوجو يضتقتس ةجاحلا 

. قبئزلااهيف مدختس ييتلا عينصتلا  تايلمعو قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا مادختسالتقؤ ملا رارمتسالاب
نيتيحانلا نم ةيدلئادب لارفاوت ىلع  ةيلاقتنالا ةرتفلاةدم فقوتتسو  ةيجولونكتلاو ةيداصتقال اا.  

ريبادت ةرادإل  تابيترت يف رظنت نأىلإ تاموكحلا جاتحت ، سةيلاقتنا ةرتفىلإ ةجاحلا لظ يف و  - ٢٦
نيب ام ةرتفلا لالخ قبئزلا اهيف مدختس ييتلا عينصتلا تايلمعو قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا ىلع ةباقرلا 

عيمجهيف نكمتت يذلاتقولاو قبئزلا كص ذافن ءدب  ةباقرلاريبادت عيمج ذيفنتنم فا رطألا   دريو.  هالعأ    
  .ةيلاقتنالا تابيترتلا نم نافلتخم ناعون ملوهكتسةيقافتاو لايرتنوم لوكوتورب ب نيقلعتملا نيعرفلا يف

تاجتنملا ع ينص تيف قبئزلا مادختسا نيب قيرفتلا ةلأسملا هذه يف رظنلاىدل ديفملا نم نوكي  دق  - ٢٧
قبئزلا ىلعةيوتحملا نأ نيح يف هن ألكلذك و؛اهسفن تاجتنملا مادختساو   اهيلع ةباقرلا داري يتلاةدا ملا  يه  

ةيوتحم ةريثك تاجتنمدجوت طقف ةدحاو ةدام  عساو قاطن ىلع ةرشتنم تاجتنملاهذهو . قبئزلا ىلع   
 ب،ةراجتلا يف ةيرحب لقتنتو ةياغلل هذه نم ريثكو. نادلبلا نم دودحم ددع يف الإ عنصت ال اأ نم مغرلا  
تسيل اهرودبقبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتن ملا يئا’’تاجتنم    تانوكم يه لب ،‘‘مادختسا تاجتنمل  
ةلسلس يف ًايبسن ركبم تقو يف تاجتنملا ةجلاعم نإف ،يلاتلابو. ىرخأ نم ًاريثك لهسأ نوكيس تادادمإلا  

ةباقرلا نإف يلاتلابو. يئاهنلا مادختسالا ةلحرميف اهتجلاعم  قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتن ملاع ينصتىلع  
ىلع ةباقرلاب ةصاخلا ريبادتلا ىلإ فاضي نأ نكمي   .تاجتنملا هذه 

قبئزلا اهيلإ فاضملاتاجتنملانم ةعومجم نع تامولعم ريفوت مت نأ قبس   - ٢٨ تايلمعلاو  يتلا   
ىدمنعتامولعم كلذكو قبئزلا اهيف مدختس ي لئادب رفاوت  اهل   نيتقيثولاديدحتلا هجو ىلع رظنأ  ( 

UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/11و (UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/7/Add.1 . كلذ يف امب ،ةليلق نادلب كانهو
،در ج تايلمعب تعلطضا يتلا نادلبلا رفوتت قبئزلا تاقالطإل قاطنلماك نع تامولعملا لكاهيدل     
قبئزلااهيلإ فاضملا تاجتنملا اهدودح لخاد ةرفوتملا  ستاوةفرعملا يف صقنلا اذهف .  هذه راشتنا قاطنعا    

لئادبدجوتو. ًابعص ًارمأاهميظنت نم لعج يستاجتنملا  نم ريثكلل ةيويح   قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا  
لئادبلا هذه ةمءالم ىدمل ًادودحم نوكي دق يعولا  نأ ديب. قبئزلااهيف مدختس ييتلا تايلمعلاو 

ةنيعمتاقيبطت وأ تامادختسال  .  
يف ذافنلا أدبي يلاحلا كصلاعورشم يف قبئزلا كص ذافن ءدب ب ةصاخلاماكح ألا راطإ يفو   - ٢٩ مويلا  

دعب نيعستلا نيسمخلاوأ (نيثالثلا كصلا عاديإ خيرات  وأ   ، يأ ،  فارطألاهراتخت امب ًانهررخآ ددع  ( 
يأل ةبسنلاب،قبئزلاكص بجومب تامازتلا أشنت  ال هنأ ديب. مامضنالا وأ ةقفاوملا وأ لوبقلا وأ قيدصتلل   

ذل كصلا ذافنأدبيىتح ،ةدح ىلع دلب  دلبلاكل  هقيدصت دعب  كصلا ىلع  ىلع عيقوتلا باب نأ امبو .  
تايقافتالا نم ةبرجتلا ىلعءانبو ، ٢٠١٣ماع يف حتف يكصلا  اذه ذافن أدبي نأ حجرملا ريغ نم ىرخألا   ،

ماع وأ ٢٠١٦ماع رخاوأ لبق كص لا  ٢٠١٧.  
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نكمي ذإ . ةلاعفلا قرطلانم ددع بكصلا ذافن ءدب لبق حاتملا تقو لا نم ةدافتسالانكمي   - ٣٠
اهيف مدختس ييتلا  تايلمعلاو قبئزلااهيلإ فاضملا تاجتنمل اب اهفراعم ةدايز يف هنم ديفتست نأتاموكحلل 

باحصأ عيجشت يف هلالغتسا ًاضيأ  اهنكميو. هلئادب تارايخ فاشكتسايف و اهيضارأ لخاديف قبئزلا 
دادعتسالا ىلعتاجتنملا هذه تاعانص   ًاضيأ نكميو. قبئزلا نم ةيلاخلا تاجتنملا ىلع بلطلا ةدايزل 

تقولااذه نم ةدافتسالا يفو ثوحبلا يف   لل لئادبداجيإلريوطتلا   تايلمعلاو قبئز لا اهيلإ فاضملا تاجتنم 
ةيدقبئزلا اهيف مدختس ييتلا     .ا لئادبلا ىلإ ًايلاح رقتفت يتلا
نمزلا رورمب ةيجيردت ةباقرضرف يرورضلا نم نوكيس هنأ بماعلا قافتالا ءوض ىلع   - ٣١ ىلع  

لاءدبل ةقباسلاةرتف لا نم ةدافتسالانكمي ،تاجتنملا يف قبئزلا  مادختسا ءافعإططخم ذيفنت يفذافن   لثامم تا   
يف ددحت نأ نكمي قبئزل لحومسملا تامادختسالا ا ف. ملوهكتسةيقافتا راطإ يف هب لومعملا ططخملل 

لجست نأ فارطألا ىلإبلطي نأ  نكميو. قفرم يف امبر ،قبئزلا كص نكميو،قيدصتلا تقو تاءافعإلل    
هذهديدمت تاءافعإلا   مييقتب فارطألا رمتؤمموقي نأ دعب    نمةمدقملا  ةمعادلا قئاثولاب ةعوفشملا تابلطلا 
لل ديدمتلا بلط ناك اذإ ام وهكلذل ةيسيئرلا تارابتعالا نمو. ةنامألا ىلإ فارطألا هيلإ فاض ملاجتنم  
نم مدقي قبئزلا نم مأجتنملا عينصتهيف مت يذلا فرطلا   مدختسا يذلا فرطلا  هيف  جتنملا   ىلإ رظنلابو.  

هيلإ فاضملاتاجتنملاقاطن عاستا  رارمتساو قبئزلا ا  لماكلا ىدملا نع ةفرعملا صقنو اهمادختسا  
فارطألا عيمج ةبغرو ،نادلبلانم ريثك يف اهمادختسال  مالايف  ،  لاثت  كصلا بجومب ا  بلطلا نإف امازتلال

ألا نممخضددع مايق ىلإ يدؤي دق ءافعإلا ىلع لوصحلاب جتنملا هيف مدختسي يذلا فرطلا ىلإ   فارط 
قيدصتلا تقوتاءافعإ تابلط ميدقتب مدقت يتلا فارطألل ةبسنلاب دراوملانم راثآ هيلع بترتت س اذهو.    
فيلاكت ىلإ فيضيس يلاتلاب وهو تابلطلا كلت زيهجت  اهيلع نيعتيس يتلا ةنامألل ةبسنلابو تابلطلا هذه
  .كصلا ذيفنت

ريصق ءافعإصيصخت وهوقبئزل ا اهيلإ فاضملا تاجتنملل ةبسنلاب هعابتا نكميرخ آ كاتهو ج  - ٣٢   
نم ىلوألا ةليلقلا تاونسلالالختايلمعلاو تاجتنملا عيمجل لجألا  ةيلآ اذهنوكيسو . ةيقافتالا   ةطيسب  

يتلا تايلمعلاو تاجتنملا ةفرعمل ىرخأ ةصرف فارطأللحيت ت ةيرادإلا ةيحانلا نم ةجاحاهل  اهيلإ ةرمتسم   
اهئاقب نامض عم ةلاحيف  قلعتي اميف ةيقافتالا ماكحأل لاثتما  نكميو.قيدصتلا تقو نم ًءادتباتاجتن ملاب     

ةقيرطل ل ةلثامم ةقيرطبو(ءوض ىلع  فارطألا بلط ىلع ءانب ،ةدودحمو ةددحمةينمز ةرتفل ،ءافعإلا ديدمت 
ملوهكتس ةيقافتابجومب تاديدمتلايف ةعبتملا  ةبلاطلا فارطألا نمتامولعملا مييقت)   اهتجاح ريربتل   ىلإ  

فارطألا رمتؤم تبي نأنكميو. ءافعإلا تاءافعإلا تاديدمتيف    هيرجيوأ ةنامألا هيرجت ليلحت ىلع ءانب    
نأنكميو. يعرف قيرف يهتنت نأ ،تاونس سمخ امبر ىوصق ةدمل تاءافعإلا حن مت  ا ،  دعت ملامدنع دم  

لاعفو ةءافكتاذةيلآ هذه نوكت نأ نكميو . تاءافعإلا كلتب ةلجسمفارطأ كانه  ةفلكتلا ثيح نم ة ي 
دعب ةعقاولاةرتفلا يف ًاصوصخ، وتاءافعإلا ةيلمع ةرادإل ءدب   نأ حجري يذلا تقولا يف ةرشابم ذافنلا   

لاسرإ ديفملا نم نأىؤر اذإو . نادلبلا نم ريبك ددع نم تاءافعإتابلط هيف مدقت  ةراشإلل ةيوق ةلاسر  
،تقؤملا عباطلا ىلإ تاءافعإلل نوكتنأ نكمي   ءافعإلا ةرتف  يف فارطألا رمتؤم رظني نأو ، ًايبسن ةريصقتا  

نأ عساوقاطنىلع ةيلوأ تاءافعإ  بحامسلانأش نمو . ةيناثلا هتروديف تاءافعإلا تابلط  للقي  بلطلا  تا  
تقو فارطألابناج نم ألا لوخدبنجتو، قيدصتلا   اهيلع تاف اذإ لاثتمامدع ةلاح يف فارط   ميدقت  
ةنامألاىلع ةيرادإلا ءابعألا فيفختو تاءافعإلل تابلط لوألاةرتفلا يف   ذيفنتلا نمةي   .  
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تايلمعلاو تاجتنملا يف قبئزلا مادختسال رخآ ج   - ٣٣ نيب عمجلانكمي ،ةيلاقتنالا ةرتفلالالخ و  ه 
زيكرتلا وه ،هركذ قباسلا جهنلا نيبو دح ىندأ ىلإ ليلقتلا ىلع  عقاولاريثأتلانم   نم ةئيبلا ىلع   ءارج  
مادختساو قبئزلا ىلعةيوتحملا تاجتنملا عينصت عضو ىلع جهنلا زكري نأ نكميو. تايلمعلايف قبئزلا     

ملا تاجتنملايف قبئزلا نم دحلا نأشب تاهيجوتقيبطتو  تاينقتلا لضفأ مادختساو  قبئزلااهيلإ فاض  
تاقالطإلا ليلقتل عينصتلا يف ةحاتملا ةئيبلاىلإ  نكمم دح ىندأ ىلإ  ا ىلإرظنلابو.   نم ًايبسن ريغصلاددعل    

 ، نم ةريبك ةيملاع عفانم قيقحت ىلإ جهنلا اذهيدؤي دق عينصت عقاوم اهيدل يتلا نادلبلا يتلا تاءارجإلا  
نادلبلا نمًايبسن دودحم ددع اهذختي مجلانكميو.   نأشب تاهيجوت قيبطت نيبو  ًاضيأجهنلا اذه نيب ع  
يدؤت الأنامضل قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنل لًايئيب ةميلسلا ةرادإلا تاجتنملا  ثيولت ىلإ ا   ايحالص ةيهتنملا   
تالاحلا عيمج يف،نوكتس ةيرادإلا دعاوقلا هذه لثم لعلو. ريطخ يئيب ةبولطم ،  ةرادإل ةيقافتا بجومب   

ًايلعف ةلوادتمو اهرمع ةياتاجتنم   يف.  
عضو نكمي ج ًاريخأ  - ٣٤ اذهو . لايرتنوم لوكوتورب راطإ يفعبتملا جهنل ل لثامم ةيلاقتنالا ةرتفلل، 

يف قبئزلا مادختسا نم ليلقت لل ةيلوأ فادهأىلع صنلا نأشب تاضوافملا ءانثأ فارطألا قفتت نأ يضتقيس 
نأ نكميو. ةددحم تايلمعو تاجتنم ىلع امإ فادهألا كلت ىلإ اهلولحب لوصولا نيعتي يتلا خيراوتلا ددحت  

ساسأ ىلعوأ) ةددحم تاونس يف يأ(ةقلطملا ماقرألا ساسأ  كصلا ذافن ءدب دعب تاونسلا نم ددحم ددع    
نايرس ءدب وأ هذه ضارعتسا متي نأ نيعتيسو. ينعملا فرطلا ىلعكصلا   ةطساوبفادهألا  متؤم  ر  

،  يفو. يرودساسأ ىلع فارطألا  ىلإ ةروشملا مدقت ةيعرف تائيه كانه لايرتنوم لوكوتورب ةلاح
خيراوتلا ديدحت يف هتدعاسملىرخألا لئاسملا نأشبو لئادبلا رفاوت ىدم نأشب فارطألا  عامتجا  
اهعبتتسي يتلا جئاتنلا نمو. ةفدهتسملا ءوشنوه جهنلا اذه  ةجاح   ىلعةيرودتاحيقن تءارجإ ىلإ   كصلا    

زاربإل هتاقفرمىلعو  ةديدجتايلمع وأ تاجتنم جاردإلو ةحقنملا ةفدهتسملا خيراوتلا  جرد ي نأنكميو .  
ًاديدحت ةصصخمةيلمع قبئزلا كصيف  ليدعت ةيلمع قيبطت موزل ةنجللا ررقت نأ نكمي وأ ضرغلا اذهل   
، يفو. ةلماك نإفةريخألا ةلاحلا يلع قفتي يتلا صنلاىلع تاليدعتلا   لك نم بلطتت دق فارطألا رمتؤماه    

فرطلا كلذ ىلع ةذفان حبصت نألبقاهيلع قدصي نأ فرط  ءارجإ  ًاضيأفرط لك نم بلطيسو .  
نم هيضارأىلعمدختسملا قبئزلا ةيمكل ليلحت  ديدحت لجأ   نأ نم اهدعب نكمتي مث هل ةبسنلاب ساسألا طخ   

 نأ ىلإ ةراشإلا ردجت و. كصل لهلاثتما تابثإ لجأ نم هيضارأىلع مدختسملا قبئزلا  ةيمكًايونس م يقي
معد بلطتيدقتاليلحتلا هذه لثم ءارجإ  يلامًا    .ًا 

عيمجيوطنتو  - ٣٥ هالعأ ةنيبملا جهنلا   رداق فارطألا رمتؤمنوكي نأ ةرورض ىلع  ىلعًا  ذاختا   
ةميلسةيعامتجاو ةيداصتقاو ةينقتتامولعم ىلع ءانب تارارقلا  ريفوت نكميو.   لالخ نم تامو لعملا هذه 

اهعضي ةتقؤمتابيترت رمتؤم  ريرقت  ميدقتو تامولعملا ليلحتو عمجبفلك تةمئاد ةيعرف ةئيه وأ فارطألا   
  .فارطألا رمتؤم ىلإاهنع 
،  لاوطو  - ٣٦ ىلإًاضيأ ةجاح كانه نوكتسةيلاقتنالا ةرتفلا تادادمإ  قبئزلا نم  وه ام عينصتل   

عضو نيعتيسو. قبئزلا مدختستيتلا تايلمعلاو قب ئزلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملانم هب حومسم  ةلافكل ريبادت  
ىلإ ا ح ومسملاضارغأل ل هجوملا قبئزلا ليوحت مدع نع ًالضفو. ىرخأ تامادختسا ، كلذ  كانهماد ام ف 
قيوستوعينصت ، ةيوتحملا تاجتنملل   قبئزلا ىلع تالاح نم و تاقالطإلانم  دحلل ةجاحكانه نوكت دق  
ةطساوبةيهيجوتلائداب ملاعضوو روهمجلا  ةيعوت لالخ نم كلذ يف امب ،ضرعتلا ةرادإل ،فارطألا رمتؤم    
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ةلئاسلاتايافنلايراجم  تايافنلا يراجم نم قبئزلا دادرتسا و،  اياضق ةجلاع مل يدصتلا، وهنيزختو ةلئاسلا 
قبئزلل ضرعتلل ةجيتنأشنت يتلاةماعلا ةحصلا  ملاةعانص يف قبئزلا مادختسا دصرنوكيس و.   يف و تاجتن 

ىدممييقتل ًايرورض قبئزلا مدختست يتلا تايلمعلا ةدهاعملا ةيلاعف  زومر مادختسا يف رظنلا ًاضيأ نكميو .  
فارطألا ريغو فارطألا نيبو فارطألا نيب ةراجتلاب ةطبترملا تالاحلا يفةنيعم ةيكرمج ىلإ رظنلابو .  

اهمادختساو زومرلا هذهصيصخت هقرغتسي يذلا تقولا  لايغبني  ةمظن م عم تاضوافملا ءدب يف ريكبت 
  .ددصلا كلذ يف ةيملاعلا كرامجلا

  ةنجللةنكمملا تارابتعالا   -  ًاعبار
قبئزلا كص يف اهجاردإ نيعتي يتلا ريبادتلا يف رظنلا راطإ يفو  - ٣٧ اهيلإ فاضملا تاجتنملا ىلع ةباقرلل  

اهيفمدختسييتلا تايلمعلاو قبئزلا  ت دق ،قبئزلا  ةنجللا دو  ةركذملا يف ةدراولاةلمتحملا جهنلا يف رظنت نأ    
ةفلكت ليبق نم لماوع ،ج .ةيلاحلا  لك لوانت دنع اهرابتعا يف عضت نأ ةنجللا دوت دق كلذب مايقلا ىدلو  

 ، كصلا ماكحأل لاثتمالا ىلع فرط لك ةردق ىلع هريثأت ،هذيفنتل ةمزاللا ةيبسنلا ةعرسلا ،جهنلا ذيفنت
طخألا ىلعةلمتحملا هراثأو نم اهبكاوي امو ،تارابتعالا هذه دعبو. ةئيبلا ىلعو ةيرشبلا ةحصلا ىلع را   

عورشمل ةشقانملا ديق ىرخألا ماكحألاو تايلمعلاو تاجتنملا ىلع قيبطتلا ةبجاولا ةباقرلا ريبادت يف رظن 
عق اوملاو تايافنلاو نيزختلاو ةراجتلاو تادادمإلاب ةقلعتملا ماكحألا صوصخلا هجو ىلعو(قبئزلا كص 

بسانم ج ًادحاو مدختست نأ ةنجللا دوت دقف) ةثولملا  راكتبال اهنم ةعومجم وأ ةلمتحملا جهنلا هذه نم  
 .ةيلاقتنالا ريبادتلل

__________  
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 دادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلانأشب ًانوناق مزلم  يملاعكص 

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

تقؤملا لامعألا لودج نم٣دنبلا   *  
قبئزلا نأشبًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ    

تابيترتلا نعتامولعم   نم يجيردتلا صلختلا راظتنا باهذاختا نكمي يتلا ةيلاقتنالا 
يتلا عينصتلا تايلمعو قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا  قبئزلااهيف مدختس ي 

 ةنامألا نم ةركذم

ًانوناق مزلم يملاع كصدادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تبلط   - ١ قبئزلا نأشب   يف،  
 ملا ،ةثلاثلاارود نم يبورين يف ةدوقع  ىلإ ،٢٠١١ربمفون /يناثلا نيرشت ٤ىلإ ربوتكأ /لوألا نيرشت ٣١   

ا ةنجللا نيكمتل تابيترتلا عضت نأ ةنامألا  تابيترتلا نع تامولعملا يف ةعبارلارود يف رظنلا نم  ةيلاقتنالا 
اهيلإ فاضملا تاجتنملانم يجيردتلا صلختلا راظتناب اهذاختانكمي  يتلا يتلا عينصتلا تايلمعو قبئزلا    
حرطيتلا راكفألا نع تامولعم كلذ يف امب ،قبئزلااهيف  مدختسي براجتلاو تاربخلاو ةثلاثلا ةرودلا يف ت   
الالالخ نم ةبستكملا ىرخألاةيئيبلا تاقافت  فارطألا ةددعتملا  امب،  داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب اهيف    
ةيقافتاو،نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا ةتباثلاةيوضعلا تاثولملانأشب  ملوهكتس   تاجتنملا عم لماعتلا يف    
الا اهيف لصاوتييتلا تايلمعلاو تارايخلا نع تامولعملاًاضيأ نمضتو. مادختس  لا ةيفيكلل  نم نكمي يت  

تابيترتلا كلت فارطألا رمتؤمريدي ا   بلطلا كلذل ةباجتسا ةركذملا هذه ةنامألا تدعأدقو . ةيلاقتنالا 
ةنجللانم مدقملا  .  

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/1. 
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  ةيساسأ تامولعم
ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تفلك دقو  - ٢ قبئزلا نأشب  ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإب ةينعملا 
هررقم بجومب ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم لبق نم  ًاماكحأ نمضتي كص دادعإ، ب٢٥/٥ 
تاجتنملا يف قبئزلا ىلع بلطلاليلقتل ءانثأ ةنجللا رظنت نأب ررقملا يضقيو. تايلمعلاو   يف ا ج    الوادم
تاعاطقتايصوصخ مئالت امبةنيعم   دوجوبحمسي   لاقتنا تارتف   ،  تاءارجإلل ذيفنتلحارمو   ةحرتقملا

ل كلذكوءاضتقالا بسح جاتنإ تايلمعو تاجتنمل يداصتقالاو ينقتلا رفاوتل،    .قبئزلا نم ةيلاخةليدب  
ليلقتل ةمزاللا ريبادتلايف رظنلاىدلو   - ٣ تايلمعلاو تاجتنملا يف قبئزلا ىلع بلطلا  ةنجللا ترظن   

ةثلاثلا ا   لوألا قفرملاUNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3رود يف تارايخ ةعب رأنمضت يذلا صنلا عورشم يف ) ، 
اهيفمدختسييتلا تايلمعل ل تارايخةثالث وقبئزل ا اهيلإ فاضملا تاجتنملل قبئزلا  قرطتنيح يفو.    ت 

تاجتنملا نم ةعومةرودلا يف تاشقانملا   نيعتي دق يتلا تايلمعلاو ةثلاثلا عضخت نأ    ، تقرطتو ةباقرلل
ىلإ ةددحملا ةجاحلاىلإ كلذك  ةتقؤمتابيترت  تاءافعإ وأ  لا نم  تاجتنم ىلعةباقر  ةنيعم  لصوتلا متي مل   ، 

ال قافتاىلإ ليلقتل بسنألاةيلآلا ىلإ     تابيترتلاىلإ  الوتايلمعلاو تاجتنملا يف قبئزلا ىلع بلطلا  
ملاةيلاقتنالا دقت ةنامألاىلإبلط دقف  ،تاشقانملا زيكرت ةدايز ةيغبو. ةنكم  تامولعم مي   تابيترتلا نع 
عو قبئزلا اهيلإفاضملاتاجتنملا نم صلختلا راظتناب ا هذاختا نكمي يتلا ةيلاقتنالا يتلا عينصتلا تايلم  
اهيفمدختسي قبئزلا   .  

نإف ةيلاحلا ةركذملا ضارغألو  - ٤  يذلا تقولا ىلإ كصلاذافن ءدب نم ةرتفلا ينعت ةتقؤملا ةرتفلا  
ا  ريبادتلا هذهو. ةيقافتالابجومب ريبادتلا عيمج ذافنإ نم فارطألا عيمج هيف نكمتت  روص يف دعب عضوت مل

دق كلذ عمو ةيئاهنلا فاقيإ ىلإ يدؤت،  . ىرخألا تايلمعلايف وأ تاجتنملا ع ينصتيف قبئزلا مادختسا  
قبئزلا مادختسا ىلعةباقرلا لثم ةددحمتاءارجإ ‘‘ ةيلاقتنالاتابيتر تلا ’’حلطصملمشيو  عينصت يف   

كلت عينصتنم تاقالطإلا ىلع ةباقرلاب ةصاخلا ريبادتلا و تايلمعلاو تاجتنملا يف همادختساو تاجتنملا  
اب اهيف حمسي نأ نكمي يتلاتايلمعلاو تاجتنملاديدحتل ةمزاللا تابيترتلاو ؛تايلمعلا   ؛قبئزلا مادختس 

تاطارتشالاو  ؛ةنيعم تاجتنم مادختسا وأ جاتنإ وأ داريتساب حامسلا اهبجومب نكمي يتلا تابيترتلاو
ريبادتلا هذهقيبطتل ةمزاللاةينطو لا كوكصلادامتعا ليبق نم ،ىرخألا  ىلإ ةفاضإ   تابيترتلا عضو  

فارطألا رمتؤماهعضينأ بجي  يتلا تاهيجوتلا وأ ةيسسؤملا ريبادت ةيلاقتنالا  تابيترتلاكلت يعارتو .  
كصلا ذافن ءدبدنعقبطت سيتلا ةباقرلا  لاو  صلافادهأ قيقحت وحن لاقتنالابفارطألل حمستس  يت   .ك 

ريبادتنمضت تنأ نكميو   .فارطألا رمتؤم اهررقي ريبادتو كصلا يف ةددحم  
الاتابيترتلاةشقانم هاندأ  درتو  - ٥ ملاةيلاقتن  ضرعيو :ةنكم  يناثلاو لوألاناعرفلا  نع تامولعم   

راطإ يف ةقبطملا ةيلاقتنالاتابيترتلا   عرفلا شقاني اميف ؛يلاوتلا ىلع ملوهكتسةيقافتاو لايرتنوم لوكوتورب  
عضوب ةصاخلا تارابتعالا ثلاثلا   .قبئزلا كصراطإ يف ةيلاقتنالا تابيترتلا  

  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربراطإ يف  ةيلاقتنالاتابيترتلا   - ًالوأ 
نوناك نم لوألا يف هذافن أدبو  ؛١٩٨٧ماع يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع عيقوتلا باب حت ُفو  - ٦
ًاددعهليدعتو هحيقنت ىرج، و١٩٨٩ رياني/يناثلا تارملا نم  دمتعا يذلا ،لوكوتوربلا عضو دقو.    
ًالوكوتوربهفصوب ًاعبات  ةيامحل انييف ةيقافتال    ، لجأ نم نوزوألا ةقبط ب كلذونوزوألا ةقبط ةيامح  ذاختا  
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الا ىلع نزاوتم لكشب ةباقرللةيئاقولاريبادت لا ةيلكلا تاثاعبن  ،وملل ةيملاعلا   نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا دا
 اهيلعءاضقلافد ةياهنلا يف  لا يفتعضود قو.   ، نقتلا تارابتعالا لوكوتورب   ةاعارم عمةيداصتقالاو ةي
اةيمانلا نادلبللةي ومنتلا تاجايتحالا اجايتحا ةيبلتو ىلع لوصحلاو ةيفاض إلاةيلا ملا دراوملا نم  
ةمئالملاتايجولونكتلا صصخم لكشبةباقرلاريبادت تعضو دقو .   ذيفنتلا لالخ نم   لجأ نميجيردتلا،   ، 
يئا يف ءاضقلل يعسلا نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا ىلعفاطملا ة  .  

داوملا كالهتساو جاتنإ ليلقت لالخ نم تاثاعبنالا ىلع ةباقرلا لايرتنوم  لوكوتوربضرفي   - ٧
يايف اهيلع ءاضقلاو ةباقرلل ةعضاخلا  ساسأتاونس يفاه كالهتساواه جاتنإ تانراقم ىل عءانب ،رمألا ة   

ديدحت عم ،ةنيعم ًاليلق لوطأ ةرتف  نم  يجيردتلا صلختلا ةرتفب ةنراقم جاتنإلانم يجيردتلا صلختلل  
، يهو ،لوكوتوربلل ةيرادإلا ةئيهلا موقتو . كالهتسالا ىلع تاحيقنت دامتعالالخ نم فارطألا عامتجا  
لا لوادجلا ثيدحتبلوكوتوربلا داوملا فلتخم نم ماتلا يجيردتلا صلختلاب ةصاخلا ىرخألا بناوجلا وةينمز  
لوكوتوربلا اهيطغي يتلا داوملل فارطألا عامتجا فاضأامك . ةباقرلل ةعضاخلا لالخ نم  ىرخأ داوم 
ريراقتلايففارطألا  عامتجارظنيو . لوكوتوربلا ىلع تاليدعت دامتعا ةقرفأ نم ةمدقملا    ةعباتلا مييقتلا 
ةناعتسالل ا ةينقتلا تارايخلا ناجلو لوكوتوربلل ت وأ تاحيقنت يأ دامتعا يف تبلايف  صنيو . تاليدع 
اهيلع صن يتلاةباقرلا ريبادتلت اءانثتسالا نم ددع ىلع لوكوتوربلا كلذ يف امب   تامادختسالا ب قلعتي ام، 

  .ةجرحلا تامادختسالاوةيرورضلا 
، عملا يجيردتلا صلختلا جهنل ًاعبتو  - ٨ جاتنإمظني نأ، فرط لكىلع بجي لوكوتوربلا يف هب لوم  ه 
ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نمهتارداصوهتادراو وه كالهتساو هيلع ةقبطملا دودحلل لثتمي يكل  ةرتف ءانثأ  ، 
هتصح ضعب لوحي نأ ةنيعم فورظ ىلع ءانب فرط يأل زوجيو. ةنيعم رخآ فرط ىل إجاتن إلا نم، 
لذبةنامألا رطخي نأ ةطيرش   .ك 
كلذك لوكوتوربلا نمضتي  - ٩ ريبادتلا هذه  لمشتو. فارطألا ريغ عم راجتالا ىلع ةباقر ريبادت 

، فالتخا عم فارطألا ريغ نم ةباقرلل ةعضاخلا داوملا داريتسا رظح ًاعبت رظح لك نايرس خيراوت  داوملل  
يأ ىلإ ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ريدصت فارطألا ىلع رظحي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب و. لوكوتوربلا اهيطغي يتلا
هذهرظحلا تايلمع نأ امك. فرط ريغ دلب و تادراولا ىلع  يأ ديقت تارداصلاىلع   دودحلا ربع لقن  
تاتابنلاو تادعملاو تاجتنملل ت نأ انم يتلا تايجولونكتلاو   أش داوم جاتنإرسي  ةنيعم  ةعضاخ  ، ةباقرلل  

نيسحت يف دعاستتادعملا هذه لثمتناك اذإ ام ءانثتساب  وأ ا    داعتسا وأ داوملا ءاوتحا وأاهريودت ةداعإ    
كلذ فالخ وأداوملا هذهل ل ئادب ريوطت ىلع عجشت وأ اهريمدت داوملا تاثاعبنا ليلقت يف مهاست تناك اذإ  
بناج نم هنع غلبمريغ كالهتسا يأ ثودح مدع ةلافك يف ريبادتلا هذه دعاستو . ةباقرلل ةعضاخلا  
فارطألا ريغنادلبيف ةجتنم ةبا قرلل ةعضاخ داومل فارطألا  .  

ةلاحلا نعةدام لوكوتوربلا  نمضتيو  - ١٠ ، ل ةصاخلا  ةدمريخأتبا هل حمست ثيحةيمانلا نادلبل رشع   
لاثتمالا نعتاونس كالهتسالاو جاتنإلا ىلع ةباقرلا ريبادتل   .  

نأشب ةدام ًاضيأ لوكوتوربلا نمضتيو  - ١١ ددحتو ،لوكوتوربلايف ةباقرلا ريبادت ضارعتساو مييقت    
ةراشإلا  ردجتو. ءاضتقالا بسحءاربخ ةقرفأ  ءاشنإ كلذ يف امب ،اهضارعتسال ةيلآلاو ينمزلا راطإلا ةداملا

يأو ؛فارطألا عامتجاةطساوب لوكوتوربلا ليدعت يضتقت ةباقرلل ةديدج ريبادت يأ دامتعا نأ ىلإ   
ضرعي نأ بجيليبقلا اذه نم ليدعت حرتقم فارطألا ىلع   يذلا عامتجالا نم لقألا ىلع رهشأ ةتسلبق    
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قفاوتب قافتا ىلإ لصوتلل اه دهجىراصق لذبت نأ فارطألا ىلع بجيو . ليدعتلا هيف دمتعي نأ حرتقي
تب ةصاخلاتاحرتقملا يفءارآلا  اذإ نكلو ،لوكوتوربلاليدع   دوهجلاكلتحجنت مل   ىلع  ،ريخأأجل مكو ، 

توصملاوةرضاحلافارطألا تاوصأ يث لث ةيبلغأبتاحرتقملا كلت دمتعت نأ فارطألا   ةيبلغألث متيتلا ، ة 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  ةلماعلا ريغ فارطألا ةيبلغأو ةتوصملاو ةرضاحلا٥  كلتب    

توصملاوةرضاحلاةرقفلا    .ة 
ليدعت يأ  - ١٢ الو هيلع قيدصتلا بجيلوكوتوربلاىلع   . هيلع قدصت مل يتلا فارطألا ىلع يرسي  

أدبي لوكوتوربلل قفرمىلع ليدعت يأ نإف لباقملابو  ًايئاقلتهذافن  ةتس دعب  عيدولا را طخإ نم رهشأ ، 
لالخ هيلع ًةحارص تضرتعا يتلافارطألا ءانثتساب فارطألا عيمج ىلع هدامتعا ب را طخإ نم رهشأ ةتس 
لل ةبسنلابءانثتسا كانهو ؛عيدولا أ دبي ال يذلاو ،هسفن لوكوتوربلا ىلع ليدعتب قلعتي قفرم ىلع ليدعت 
  .لوكوتوربلا ىلع ليدعتلاذافن أدبي نأ دعب الإ  هذافن

نمو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ نم صلختلاب مازتلالا نإف ةراشإلا هيلإ تقبس امل ًاقفوو   - ١٣
ضيفختلا لاجم يفةنيعم ًافادهأفارطألا ققحت نأ يضتقي لايرتنوم لوكوتورب بجومب اهكالهتسا  راقم  ةن  

جاتنإل ساسألاطوطخ تايوتسمب كالهتساواه  نأ يضتقي هرودب اذهو. اه  تانايب فارطألا ىدل نوكت  
و ادصر  ىلع ةردقو ساسألاطخ نع ةيفاك   ادراوو اهجاتنإو اهكالهتسا غالبإلاو ةيونسلا ا ارداص

يفت ا   اأ نيبي يذلا ردقلاب اهنع ملا كالهتساو جاتنإ باسح ةقيرطدرتو. امازتلاب  يف ةباقرلل ةعضاخلا داو 
إب ةصاخلا طورشلا كلذك درت املثملوكوتوربلا صن تا دراولاوكالهتسالاو جاتنإلا نع غالب ال 
  .تارداصلاو

فارطألا ةيمانلا نادلبلامعدلينقتلاو يلاملا معدلا ىلإ ةجاحلاب لوكوتورب لا رقيو  - ١٤ فلكو ،   
كلذلةيلام ةيلآ ءاشنإبفارطألا عامتجا لوكوتوربلا  كلت فلأتتو .  ددعتملا قودنصلا نم ةيلآلا  فارطألا  

شنأيذلا ،لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل ًالضف ،عبارلا هعامتجا يف فارطألا عامتجاهأ  نع    نواعتلاهجوأ  
لافدهتسيو. يئانثلاو يميلقإلاو فارطألا ددعتملاىرخألا  بيترتلاهذه راطإ يف ليومت  ةدعاسم تا   

نم صلختلا بناوج عيمج كلذ يف امب ،لوكوتوربلا بجومب ا لاثتمالالجأ نم ةلهؤملا فارطألا    امازتلال
  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتساو جاتنإ

، لايرتنوم لوكوتوربرفوي   - ١٥ ماع هجوب ب ةداملا ساسأ ىلعةباقرلل ًاماظن،  جاتنإ  ىلع زيكرتلا 
نمًالدب ةيدرف داوم كالهتساو ىلع ةباقرلا   تنملا نمةيدرف عاونأ  هب ةصاخ ةيلام ةيلآلوكوتوربللو . تاج   

ًايوق ًازيكرتزكرت) ٥ةدامل اب ةلماعلا نادلبلا(ةنيعم فارطأ ةيمان نادلبل ةحاتم  ةجلاعم ىلع   لاثتمالا اياضق   
ًالماعتناكو ًايسيئر  نادلبلا ةدعاسم يف   ايف   ا ةيلمع هاجتامازتلاب ءافولا صني امك . داوملا نمصلختل  

كلذ يف امبةتقؤملا تابيترتلا نم ددع ىلعلوكوتوربلا  يف جيردتلا ،  ،  جاتنإلاضيفخت   ىلإ كالهتسالاو
ذيفنتلاليجأتبناج  ةبسنلاب  فارطألا نم٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلل    لوكوتوربلا زكريو.    ىلع 
ينطولا ديعصلا ىلع كالهتسالاو جاتنإلاضيفخت  م ساسأ ةنس نم ةيوئم ةبسنكًابوسحم  يضتقي و. ةنيع 

ديعصلا ىلع  ةنيعم تاونس يف ةمدختسملامئاوقلا يف ةجردملا داوملا ةيمك ةفرعم  نادلبلا نملوكوتوربل ا
اهنميضتقي، وينطولا كلذ دعب  تتنأ   مادختساواهجاتنإةقدب عب ا  تاضيفختلا دودح قيقحت نامضل اه  
جب موقت نأ فارطألا ىلعبجيو. ةنيعملا ةفدهتسملا ديدحتل ةبولطملاتامولعملا عم  نم يلوألا ساسألا طخ    

  .فيلاكت نم كلذ عبتتسي ام ع م،كالهتسالا تانايبنع غالبإلاو دصرلا ةلصاوم لجأ 
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ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتس ةيقافتا بجومبةتقؤملا تابيترتلا  -ًايناث     
رايأيفاهذافن أدبو ، ٢٠٠١ويام /رايأيف ملوهكتس ةيقافتا ىلع عيقوتلا باب حتف   - ١٦  ٢٠٠٤ويا م/ 

ماع يف اهليدعت متو بجومب ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ةمئاق  ىلإ ةديدجلا داوملانم ددع ةفاضإب  ٢٠٠٩ 
ةيقافتالا تعضو دقو. ةيقافتالا   .ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ةيامحل 

ءا ريبادت ةيقافتالا نمضتتو  - ١٧  إ وأ ليلقتل نع ةجتانلا تاقالطإلا  نع ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا جاتنإ   
دصق ريغنعاهجاتنإ نع كلذكو دصق  ةيقافتالايضق، تدصق نعةمدختسملا داوملل  ةبسنلابو.   ظحت نأب   ر 

لا ةيرادإلاو ةينوناقلاريبادتلا ذختتوأ /و فارطألا اهداريتساو  اهمادختساو اهجاتنإ ىلع ءاضقلل ةيرورض 
داريتسا مدع لفكت ريبادت فارطألاذختت نأب  ًاضيأيضق تو. اهريدصتو ضارغأل  الإةباقرلل ةعضاخلا  داوملا 
لجأ نم وأاهنم  ًايئيب ميلسلا صلختلا  ًَايئيب ميلسلا صلختلا ضارغأل الإردصت  الأو هب حومسم مادختسا 
فرط ىلإ وأ اهنم دلب ىلإ وأ هب حومسم مادختسا لجأ نم فرط ىلإ وأ هب حومسم مادختسا لجأ نم  

ةيقافتالا ماكحأ عم قفتت ةقيرطبةداملا لوانتب موقيس هنأدكأ فرط ريغ  فارطألا موقت نأب ًاضيأ يضقتو .  
ةيمييقتو ةيميظنت تاططخماهل يتلا  ةديدجلا ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملا وأ  ةديدجلا تافآلا تاديبملجأ نم  

فد اهميظنتب  تاثولملا صئاصخاهليتلا ةديدجلا داوملا مادختساو  جاتنإ عنم عم ،ةتباثلا ةيوضعلا  ةاعارم   
لثمييتلا ةيلاملا ةيلآلا نم ةيلاملا ةدعاسملاةيمانلا نادلبلل رفوتتو . ةيقافتالا يف اهيلع صوصنملا ريياعملا قفرم    

 ةيلاقتنالا ةرتفلا لالخ يسيئرلااايك ةيملاعلا ةئيبلا هبملسملا نمو.   امك  ةداملا يف   ىدم نأ ةيقافتالا نم ١٣   
س ةيقافتالا بجومب ا فارطألا ةيمانلا نادلبلا ذيفنت ةيلاعف  ىدمىلع فقوتيامازتلال لاعف  نادلبلا ذيفنت ةي  
فارطألاةمدقتملا ا  امازتلال قلعتي اميف     .ايجولونكتلا لقنو ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملاب 

سيئرنيتعومجم ةيقافتاللءاب قفرملا و فلأ قفرملادروي   - ١٨ ماكحألةعضاخلا داوملا نمنيت ي  ةباقرلا   
ةيقافتالابجومب لع،ءاضقلا ررقملا داوملافلأ ةمئاقلا نمضتتف .   قفرملا دروي امنيب،اهي  ءاب  داوملاب ةمئاق    
ا لاىل إجاتحت دق فارطألا نأب ًاكاردإو . اهدييقت ررقملا  ءاضقلا وأتاقالطإلا ليلقتب امازتلا ذيفنتل تقو
دوصقملاجاتنإلانم  اهيلع لمشت ةتقؤم تابيترتةيقافت الا تنمضت ،  نأ ف ارطألل زوجي ةددحم تاءافعإ 
اهيلع لوصحلللجست ىلإ ةفاضإلابو.ءابو فلأ نيقفرملا يف ةددحملا تاءافعإلا هذهدرتو .      ، دروي كلذ

جي يتلا‘‘ةلوبقملاضارغأل ا’’ءاب قفرملا  مدختست نأ زو  ماكحأل ًاقفوةصصخ ملا داوملااهيف     .قفرملاكلذ  
نوكي ثيحب ًاصيصخددحملاءافع إلاماظ نعضو   - ١٩ دودحم  ةدملا  تاءافعإلا عيمج ةدميهتنتثيحب ،     

مل ام ،تاونس سمخ دعب ديدمت بلطمدقي  اهل  دقي نأًاديدمت بلطي فرطلك ىلعو .   رارمتسال ًاريربت م  
فارطألا رمتؤم هيف رظني يكل ءافعإلا كلذ ىلإهتجاح نأفارطألا رمتؤمل زوجيو.    ةينمز ةرتف لًاديدمت حنمي  

تابلط يف رظنلا ىدل ،هرابتعا يف رمتؤملا عضينأ  وتاونس سمخ ىلإلصت  ةصاخلا فورظلا ،ديدمتلا   
لاقتنا ةلحرمب ااو ةيمانلا نادلبلل  بفارطألل حمسيو . اداصتقا رمت يتلا نادلبل نم  االيجست بحس
ىتموتقو يأ يف تاءافعإلا ام  إ يأل لجسم فرط كانه قبي مل  قسيءافع  ءاضعألاط  الو  زوجي   
  .كلذ دعب همادختسا

ب ةمئاقلوألا ءزجلا دروي. ءازجأ ةسمخ ىلإ فلأ قفرملا مسقنيو  - ٢٠  كلذل ةعضاخلا ةيئايميكلا داوملا 
كلت ضعبب ةلصتم ةنيعم تاءافعإ بناج ىلإ قفرملا مب قلعتتفيراعت ثلاثلا ءزجلادرويو ، داوملا  نيتعومج  

 ، ماكحأ ريخأت ىلإ يدؤت ةنيعم داومب ةصاخ ماكحأ سماخلاو عبارلاو يناث لا ءازجألادروت اميف داوملا نم
  .لوكوتوربلا بجومبةباقرلا 
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لينيفلا يئانث لا ريثألاو رولكلا يعابسو نيردليادلاو نادرولكلاو نيردلألاداوم تناك امدنع   - ٢١
رولكلايسادسلا نيرتبلاو موربلا يعابسلالينيفلا يئانث لا ريثألاو موربلا يسادسلا  ،سكريملاونيدنيل لاو  
ةنيعمتاءافعإل ةعضاخ اهتقو تناك لوألا ءزجلا يف ةجردم نكت ، مل ٢٠٠٩ويام /رايأ لولحب ،هنأ ديب.  

اب قلعتي اميفتاءافعإلةلجسم فارطأ يأ كانه  رولكلا يعابسو  نيردليدلاو نادرولكلاو نيردلأل 
رولكلايسادسلا نيرتبلاو سكريملا وأ  بو  ت تطقسيلاتلا    .ةيراسىرخألا تاءافعإلا  تيقب. تاءافعإلاكل  

تابكرم نم صلختلل يئاهنلا دعوملاهرابتعاب  ٢٠٢٥ماع فلأ قفرملا نم يناثلا  ءزجلاددحي   - ٢٢  يئانث 
نم تايمك ىلع ةيوتحملا ىرخألا  ةيعوألاو ،تافثكملاو ،تالوحملا لثم(تادعملا يف رولكلا ددعت ملالينيفلا 

نم كلذ ضارعتساب ًانهر، )ةلئاسلا داوملا ىلع فلأ قفرملا نم عبارلا ءزجلاصنيو . فارطألا رمتؤم لبق   
ريثإلا ىلعةيوتحملا داوملل ًايئيب ميلسلا ريودتلا ةداعإل ءافعإ نثلا رثيإلاو موربلايسادسلا لينيفلا يئانثلا   ي ئا 
موربلايعابسلا لينيفلا سفنىلعسماخلا ءزجلا صني اميف ،   وتحملا داوملل ءافعإلا  يئانثلا رثيإلا ىلع ةي  
موربلا يعابرلالينيفلا خلا لينيفلا يئانثلاريثإلا و  موربلايسام  يرود ضارعتسا ىلإ  نيءافعإلا الكعضخي  و؛ 

و فارطألا رمتؤمبناجنم  ًادعوم فارطألا رمتؤم ددحي مل ام ،٢٠٣٠يف اهنم صلختلا دعوم يهتني    
  .كلذل برقأ

يفو اهرارمتسال ةجاحلاب ميلست دجوييتل ا داوملابةمئاق ءاب  قفرملادرو ي  - ٢٣ رصتقت رضاحلا تقولا،   
ورولك٤ (فعاضم ٢،٢و -ورولك يثالث ١،١،١(يت . يد. يد ـلا ىلع لينيف  ضم احو ناثيإلا ) 
يناتكورولفريبلاكينوفلسلا يناتكورولفريبلالينوفلسلا ديرولفو هحالمأ و  كلذل تلجسيتلا فارطأللو .    
إللًاقفوو ،ةلوبقملاضارغأل ل اهمدختستوداوملا هذه جتن ت نأ قفرملا يف ددحملا وحنلا ىلعةددحملاتاءا فع    .

يت  .يد  .يد ـلا ىلإ ةجاحلا رارمتسا مييقتب ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عم رواشتلاب ،فارطألا رمتؤمموقيسو 
كلذو ضارمألا تالقان ةحفاكمل لقألاىلع تاونس ثالث لك،  ىلع ًءانب ،  ةينقتل او ةيملعلا تامولعملا 
ةحاتملاةيداصتقالاو ةيئيبلاو ضارعتسابو،  داوم للو هحالمأو يناتكورولفريبلا كينوفلسلا ضماح ىلإ ةجاحلا  

كلذ دعب تاونس عبرأ لكو٢٠١٥ماع زواجتي  ال دعوم يف ةرم لوألىرخألا ةلصلا تاذ   ،.  
ةينبم ةباقرلل ريبادت ،ماع هجوب ،ملوهكتسةيقافتا قبطت و  - ٢٤ ختو،ةداملا ىلع  ةدودحم تاءا فعإل عض 

فرطلا نم ءافعإلا ةطخ يضتقت الو. ةنيعم تامادختسا ىلع زكرتةينمزلا ةدملا  ة يليصفتتامولعم ميدقت  
ديدمت يفًابغار نكي مل ام نيعم ءافعإ   نيعتي ناك املو . تاونس سمخىلإ ةدتمملا  ةيلوألا هترتف دعب ام ىلإ 
ةكردم نوكت نأ فارطألا ىلع ا   ةنيعملا داومللاجايتحال ،  تقو  عالطضالا نم دب  ال ناكقيدصتلا

ولا بنجتت ىتح اهنيحيف تاءافعإلللجست نأ نامض ليلوأ لمعب  . ةيقافتالل لاثتمالا مدعةلاح يف عو ق 
ب ةصاخلاةيلآلاف   ، يتلا تاءافعإلاءاهتنابن اجىلإ تاءافعإلا ديدمت امنإ ،اهل لجسم فرط يأ دجوي   ال 

ةعضاخلا داوملا ىلع دامتعالا ليلقت ىلإةجاحلا نأشب ةيوق ةلاسريه  سفن يفو ةباقرلل   تقولا ةحاتإ تقولا  
كانه ،ةددحملاتاءافع إلاىلإ  ةفاضإلابو. لئادبلا دامتعال  ةباقرلل ةعضاخلا داوملا مادختسال ًاضيأصن  
ميلست دجوي يتلا ةلوبقملاضارغأل ل ألا ليوطلا مادختسالا نم عون ىلإ جاتحت نأ حجرملا نمهنأب  يف و. لج 
دح ىندأ ىلإليلقتلاىلع زيكرتلا بصن ي تالاحلا هذه   .ةئيبلايف تاقالط إلا نم دحلاو مادختسالا نم  
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لا لبق ةلمتحملاةيلاقتنالا تابيترتلا  - ًاثلاث نم ماتلا يجيردتلا صلخت  اهيلإ فاضملاتاجتنملا  قبئزلا   
يتلا عينصتلا تايلمعو   قبئزلااهيف مدختس ي 

ًاددعتاموكحلا تحرتقا  - ٢٥ ل قرطلا نم  . تايلمعلايف و تاجتنملا يف قبئزلا ىلع بلطلاليلقت  
ًاضيأ كانه ،ةحرتقملا جهنلا نيب تافالتخادجوت اميفو ةرادإلا سلجم ررق مل ًاقفوو. قافتالاتالاجم ضعب   

ىلع اهمزع تاموكحلا تدكأ ٢٥/٥ تايلمعلاو تاجتنملا يف قبئزلا ىلع بلطلاليلقت،  نع ًالضفو .  
، نأ ملسملا نم كلذ حامسلل تامادختسالا ضعبل ةبسنلاب ةيلاق تنا ةرتف دوجو يضتقتس ةجاحلا 

. قبئزلااهيف مدختس ييتلا عينصتلا  تايلمعو قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا مادختسالتقؤ ملا رارمتسالاب
نيتيحانلا نم ةيدلئادب لارفاوت ىلع  ةيلاقتنالا ةرتفلاةدم فقوتتسو  ةيجولونكتلاو ةيداصتقال اا.  

ريبادت ةرادإل  تابيترت يف رظنت نأىلإ تاموكحلا جاتحت ، سةيلاقتنا ةرتفىلإ ةجاحلا لظ يف و  - ٢٦
نيب ام ةرتفلا لالخ قبئزلا اهيف مدختس ييتلا عينصتلا تايلمعو قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا ىلع ةباقرلا 

عيمجهيف نكمتت يذلاتقولاو قبئزلا كص ذافن ءدب  ةباقرلاريبادت عيمج ذيفنتنم فا رطألا   دريو.  هالعأ    
  .ةيلاقتنالا تابيترتلا نم نافلتخم ناعون ملوهكتسةيقافتاو لايرتنوم لوكوتورب ب نيقلعتملا نيعرفلا يف

تاجتنملا ع ينص تيف قبئزلا مادختسا نيب قيرفتلا ةلأسملا هذه يف رظنلاىدل ديفملا نم نوكي  دق  - ٢٧
قبئزلا ىلعةيوتحملا نأ نيح يف هن ألكلذك و؛اهسفن تاجتنملا مادختساو   اهيلع ةباقرلا داري يتلاةدا ملا  يه  

ةيوتحم ةريثك تاجتنمدجوت طقف ةدحاو ةدام  عساو قاطن ىلع ةرشتنم تاجتنملاهذهو . قبئزلا ىلع   
 ب،ةراجتلا يف ةيرحب لقتنتو ةياغلل هذه نم ريثكو. نادلبلا نم دودحم ددع يف الإ عنصت ال اأ نم مغرلا  
تسيل اهرودبقبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتن ملا يئا’’تاجتنم    تانوكم يه لب ،‘‘مادختسا تاجتنمل  
ةلسلس يف ًايبسن ركبم تقو يف تاجتنملا ةجلاعم نإف ،يلاتلابو. ىرخأ نم ًاريثك لهسأ نوكيس تادادمإلا  

ةباقرلا نإف يلاتلابو. يئاهنلا مادختسالا ةلحرميف اهتجلاعم  قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتن ملاع ينصتىلع  
ىلع ةباقرلاب ةصاخلا ريبادتلا ىلإ فاضي نأ نكمي   .تاجتنملا هذه 

قبئزلا اهيلإ فاضملاتاجتنملانم ةعومجم نع تامولعم ريفوت مت نأ قبس   - ٢٨ تايلمعلاو  يتلا   
ىدمنعتامولعم كلذكو قبئزلا اهيف مدختس ي لئادب رفاوت  اهل   نيتقيثولاديدحتلا هجو ىلع رظنأ  ( 

UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/11و (UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/7/Add.1 . كلذ يف امب ،ةليلق نادلب كانهو
،در ج تايلمعب تعلطضا يتلا نادلبلا رفوتت قبئزلا تاقالطإل قاطنلماك نع تامولعملا لكاهيدل     
قبئزلااهيلإ فاضملا تاجتنملا اهدودح لخاد ةرفوتملا  ستاوةفرعملا يف صقنلا اذهف .  هذه راشتنا قاطنعا    

لئادبدجوتو. ًابعص ًارمأاهميظنت نم لعج يستاجتنملا  نم ريثكلل ةيويح   قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا  
لئادبلا هذه ةمءالم ىدمل ًادودحم نوكي دق يعولا  نأ ديب. قبئزلااهيف مدختس ييتلا تايلمعلاو 

ةنيعمتاقيبطت وأ تامادختسال  .  
يف ذافنلا أدبي يلاحلا كصلاعورشم يف قبئزلا كص ذافن ءدب ب ةصاخلاماكح ألا راطإ يفو   - ٢٩ مويلا  

دعب نيعستلا نيسمخلاوأ (نيثالثلا كصلا عاديإ خيرات  وأ   ، يأ ،  فارطألاهراتخت امب ًانهررخآ ددع  ( 
يأل ةبسنلاب،قبئزلاكص بجومب تامازتلا أشنت  ال هنأ ديب. مامضنالا وأ ةقفاوملا وأ لوبقلا وأ قيدصتلل   

ذل كصلا ذافنأدبيىتح ،ةدح ىلع دلب  دلبلاكل  هقيدصت دعب  كصلا ىلع  ىلع عيقوتلا باب نأ امبو .  
تايقافتالا نم ةبرجتلا ىلعءانبو ، ٢٠١٣ماع يف حتف يكصلا  اذه ذافن أدبي نأ حجرملا ريغ نم ىرخألا   ،

ماع وأ ٢٠١٦ماع رخاوأ لبق كص لا  ٢٠١٧.  
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نكمي ذإ . ةلاعفلا قرطلانم ددع بكصلا ذافن ءدب لبق حاتملا تقو لا نم ةدافتسالانكمي   - ٣٠
اهيف مدختس ييتلا  تايلمعلاو قبئزلااهيلإ فاضملا تاجتنمل اب اهفراعم ةدايز يف هنم ديفتست نأتاموكحلل 

باحصأ عيجشت يف هلالغتسا ًاضيأ  اهنكميو. هلئادب تارايخ فاشكتسايف و اهيضارأ لخاديف قبئزلا 
دادعتسالا ىلعتاجتنملا هذه تاعانص   ًاضيأ نكميو. قبئزلا نم ةيلاخلا تاجتنملا ىلع بلطلا ةدايزل 

تقولااذه نم ةدافتسالا يفو ثوحبلا يف   لل لئادبداجيإلريوطتلا   تايلمعلاو قبئز لا اهيلإ فاضملا تاجتنم 
ةيدقبئزلا اهيف مدختس ييتلا     .ا لئادبلا ىلإ ًايلاح رقتفت يتلا
نمزلا رورمب ةيجيردت ةباقرضرف يرورضلا نم نوكيس هنأ بماعلا قافتالا ءوض ىلع   - ٣١ ىلع  

لاءدبل ةقباسلاةرتف لا نم ةدافتسالانكمي ،تاجتنملا يف قبئزلا  مادختسا ءافعإططخم ذيفنت يفذافن   لثامم تا   
يف ددحت نأ نكمي قبئزل لحومسملا تامادختسالا ا ف. ملوهكتسةيقافتا راطإ يف هب لومعملا ططخملل 

لجست نأ فارطألا ىلإبلطي نأ  نكميو. قفرم يف امبر ،قبئزلا كص نكميو،قيدصتلا تقو تاءافعإلل    
هذهديدمت تاءافعإلا   مييقتب فارطألا رمتؤمموقي نأ دعب    نمةمدقملا  ةمعادلا قئاثولاب ةعوفشملا تابلطلا 
لل ديدمتلا بلط ناك اذإ ام وهكلذل ةيسيئرلا تارابتعالا نمو. ةنامألا ىلإ فارطألا هيلإ فاض ملاجتنم  
نم مدقي قبئزلا نم مأجتنملا عينصتهيف مت يذلا فرطلا   مدختسا يذلا فرطلا  هيف  جتنملا   ىلإ رظنلابو.  

هيلإ فاضملاتاجتنملاقاطن عاستا  رارمتساو قبئزلا ا  لماكلا ىدملا نع ةفرعملا صقنو اهمادختسا  
فارطألا عيمج ةبغرو ،نادلبلانم ريثك يف اهمادختسال  مالايف  ،  لاثت  كصلا بجومب ا  بلطلا نإف امازتلال

ألا نممخضددع مايق ىلإ يدؤي دق ءافعإلا ىلع لوصحلاب جتنملا هيف مدختسي يذلا فرطلا ىلإ   فارط 
قيدصتلا تقوتاءافعإ تابلط ميدقتب مدقت يتلا فارطألل ةبسنلاب دراوملانم راثآ هيلع بترتت س اذهو.    
فيلاكت ىلإ فيضيس يلاتلاب وهو تابلطلا كلت زيهجت  اهيلع نيعتيس يتلا ةنامألل ةبسنلابو تابلطلا هذه
  .كصلا ذيفنت

ريصق ءافعإصيصخت وهوقبئزل ا اهيلإ فاضملا تاجتنملل ةبسنلاب هعابتا نكميرخ آ كاتهو ج  - ٣٢   
نم ىلوألا ةليلقلا تاونسلالالختايلمعلاو تاجتنملا عيمجل لجألا  ةيلآ اذهنوكيسو . ةيقافتالا   ةطيسب  

يتلا تايلمعلاو تاجتنملا ةفرعمل ىرخأ ةصرف فارطأللحيت ت ةيرادإلا ةيحانلا نم ةجاحاهل  اهيلإ ةرمتسم   
اهئاقب نامض عم ةلاحيف  قلعتي اميف ةيقافتالا ماكحأل لاثتما  نكميو.قيدصتلا تقو نم ًءادتباتاجتن ملاب     

ةقيرطل ل ةلثامم ةقيرطبو(ءوض ىلع  فارطألا بلط ىلع ءانب ،ةدودحمو ةددحمةينمز ةرتفل ،ءافعإلا ديدمت 
ملوهكتس ةيقافتابجومب تاديدمتلايف ةعبتملا  ةبلاطلا فارطألا نمتامولعملا مييقت)   اهتجاح ريربتل   ىلإ  

فارطألا رمتؤم تبي نأنكميو. ءافعإلا تاءافعإلا تاديدمتيف    هيرجيوأ ةنامألا هيرجت ليلحت ىلع ءانب    
نأنكميو. يعرف قيرف يهتنت نأ ،تاونس سمخ امبر ىوصق ةدمل تاءافعإلا حن مت  ا ،  دعت ملامدنع دم  

لاعفو ةءافكتاذةيلآ هذه نوكت نأ نكميو . تاءافعإلا كلتب ةلجسمفارطأ كانه  ةفلكتلا ثيح نم ة ي 
دعب ةعقاولاةرتفلا يف ًاصوصخ، وتاءافعإلا ةيلمع ةرادإل ءدب   نأ حجري يذلا تقولا يف ةرشابم ذافنلا   

لاسرإ ديفملا نم نأىؤر اذإو . نادلبلا نم ريبك ددع نم تاءافعإتابلط هيف مدقت  ةراشإلل ةيوق ةلاسر  
،تقؤملا عباطلا ىلإ تاءافعإلل نوكتنأ نكمي   ءافعإلا ةرتف  يف فارطألا رمتؤم رظني نأو ، ًايبسن ةريصقتا  

نأ عساوقاطنىلع ةيلوأ تاءافعإ  بحامسلانأش نمو . ةيناثلا هتروديف تاءافعإلا تابلط  للقي  بلطلا  تا  
تقو فارطألابناج نم ألا لوخدبنجتو، قيدصتلا   اهيلع تاف اذإ لاثتمامدع ةلاح يف فارط   ميدقت  
ةنامألاىلع ةيرادإلا ءابعألا فيفختو تاءافعإلل تابلط لوألاةرتفلا يف   ذيفنتلا نمةي   .  
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تايلمعلاو تاجتنملا يف قبئزلا مادختسال رخآ ج   - ٣٣ نيب عمجلانكمي ،ةيلاقتنالا ةرتفلالالخ و  ه 
زيكرتلا وه ،هركذ قباسلا جهنلا نيبو دح ىندأ ىلإ ليلقتلا ىلع  عقاولاريثأتلانم   نم ةئيبلا ىلع   ءارج  
مادختساو قبئزلا ىلعةيوتحملا تاجتنملا عينصت عضو ىلع جهنلا زكري نأ نكميو. تايلمعلايف قبئزلا     

ملا تاجتنملايف قبئزلا نم دحلا نأشب تاهيجوتقيبطتو  تاينقتلا لضفأ مادختساو  قبئزلااهيلإ فاض  
تاقالطإلا ليلقتل عينصتلا يف ةحاتملا ةئيبلاىلإ  نكمم دح ىندأ ىلإ  ا ىلإرظنلابو.   نم ًايبسن ريغصلاددعل    

 ، نم ةريبك ةيملاع عفانم قيقحت ىلإ جهنلا اذهيدؤي دق عينصت عقاوم اهيدل يتلا نادلبلا يتلا تاءارجإلا  
نادلبلا نمًايبسن دودحم ددع اهذختي مجلانكميو.   نأشب تاهيجوت قيبطت نيبو  ًاضيأجهنلا اذه نيب ع  
يدؤت الأنامضل قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنل لًايئيب ةميلسلا ةرادإلا تاجتنملا  ثيولت ىلإ ا   ايحالص ةيهتنملا   
تالاحلا عيمج يف،نوكتس ةيرادإلا دعاوقلا هذه لثم لعلو. ريطخ يئيب ةبولطم ،  ةرادإل ةيقافتا بجومب   

ًايلعف ةلوادتمو اهرمع ةياتاجتنم   يف.  
عضو نكمي ج ًاريخأ  - ٣٤ اذهو . لايرتنوم لوكوتورب راطإ يفعبتملا جهنل ل لثامم ةيلاقتنالا ةرتفلل، 

يف قبئزلا مادختسا نم ليلقت لل ةيلوأ فادهأىلع صنلا نأشب تاضوافملا ءانثأ فارطألا قفتت نأ يضتقيس 
نأ نكميو. ةددحم تايلمعو تاجتنم ىلع امإ فادهألا كلت ىلإ اهلولحب لوصولا نيعتي يتلا خيراوتلا ددحت  

ساسأ ىلعوأ) ةددحم تاونس يف يأ(ةقلطملا ماقرألا ساسأ  كصلا ذافن ءدب دعب تاونسلا نم ددحم ددع    
نايرس ءدب وأ هذه ضارعتسا متي نأ نيعتيسو. ينعملا فرطلا ىلعكصلا   ةطساوبفادهألا  متؤم  ر  

،  يفو. يرودساسأ ىلع فارطألا  ىلإ ةروشملا مدقت ةيعرف تائيه كانه لايرتنوم لوكوتورب ةلاح
خيراوتلا ديدحت يف هتدعاسملىرخألا لئاسملا نأشبو لئادبلا رفاوت ىدم نأشب فارطألا  عامتجا  
اهعبتتسي يتلا جئاتنلا نمو. ةفدهتسملا ءوشنوه جهنلا اذه  ةجاح   ىلعةيرودتاحيقن تءارجإ ىلإ   كصلا    

زاربإل هتاقفرمىلعو  ةديدجتايلمع وأ تاجتنم جاردإلو ةحقنملا ةفدهتسملا خيراوتلا  جرد ي نأنكميو .  
ًاديدحت ةصصخمةيلمع قبئزلا كصيف  ليدعت ةيلمع قيبطت موزل ةنجللا ررقت نأ نكمي وأ ضرغلا اذهل   
، يفو. ةلماك نإفةريخألا ةلاحلا يلع قفتي يتلا صنلاىلع تاليدعتلا   لك نم بلطتت دق فارطألا رمتؤماه    

فرطلا كلذ ىلع ةذفان حبصت نألبقاهيلع قدصي نأ فرط  ءارجإ  ًاضيأفرط لك نم بلطيسو .  
نم هيضارأىلعمدختسملا قبئزلا ةيمكل ليلحت  ديدحت لجأ   نأ نم اهدعب نكمتي مث هل ةبسنلاب ساسألا طخ   

 نأ ىلإ ةراشإلا ردجت و. كصل لهلاثتما تابثإ لجأ نم هيضارأىلع مدختسملا قبئزلا  ةيمكًايونس م يقي
معد بلطتيدقتاليلحتلا هذه لثم ءارجإ  يلامًا    .ًا 

عيمجيوطنتو  - ٣٥ هالعأ ةنيبملا جهنلا   رداق فارطألا رمتؤمنوكي نأ ةرورض ىلع  ىلعًا  ذاختا   
ةميلسةيعامتجاو ةيداصتقاو ةينقتتامولعم ىلع ءانب تارارقلا  ريفوت نكميو.   لالخ نم تامو لعملا هذه 

اهعضي ةتقؤمتابيترت رمتؤم  ريرقت  ميدقتو تامولعملا ليلحتو عمجبفلك تةمئاد ةيعرف ةئيه وأ فارطألا   
  .فارطألا رمتؤم ىلإاهنع 
،  لاوطو  - ٣٦ ىلإًاضيأ ةجاح كانه نوكتسةيلاقتنالا ةرتفلا تادادمإ  قبئزلا نم  وه ام عينصتل   

عضو نيعتيسو. قبئزلا مدختستيتلا تايلمعلاو قب ئزلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملانم هب حومسم  ةلافكل ريبادت  
ىلإ ا ح ومسملاضارغأل ل هجوملا قبئزلا ليوحت مدع نع ًالضفو. ىرخأ تامادختسا ، كلذ  كانهماد ام ف 
قيوستوعينصت ، ةيوتحملا تاجتنملل   قبئزلا ىلع تالاح نم و تاقالطإلانم  دحلل ةجاحكانه نوكت دق  
ةطساوبةيهيجوتلائداب ملاعضوو روهمجلا  ةيعوت لالخ نم كلذ يف امب ،ضرعتلا ةرادإل ،فارطألا رمتؤم    
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ةلئاسلاتايافنلايراجم  تايافنلا يراجم نم قبئزلا دادرتسا و،  اياضق ةجلاع مل يدصتلا، وهنيزختو ةلئاسلا 
قبئزلل ضرعتلل ةجيتنأشنت يتلاةماعلا ةحصلا  ملاةعانص يف قبئزلا مادختسا دصرنوكيس و.   يف و تاجتن 

ىدممييقتل ًايرورض قبئزلا مدختست يتلا تايلمعلا ةدهاعملا ةيلاعف  زومر مادختسا يف رظنلا ًاضيأ نكميو .  
فارطألا ريغو فارطألا نيبو فارطألا نيب ةراجتلاب ةطبترملا تالاحلا يفةنيعم ةيكرمج ىلإ رظنلابو .  

اهمادختساو زومرلا هذهصيصخت هقرغتسي يذلا تقولا  لايغبني  ةمظن م عم تاضوافملا ءدب يف ريكبت 
  .ددصلا كلذ يف ةيملاعلا كرامجلا

  ةنجللةنكمملا تارابتعالا   -  ًاعبار
قبئزلا كص يف اهجاردإ نيعتي يتلا ريبادتلا يف رظنلا راطإ يفو  - ٣٧ اهيلإ فاضملا تاجتنملا ىلع ةباقرلل  

اهيفمدختسييتلا تايلمعلاو قبئزلا  ت دق ،قبئزلا  ةنجللا دو  ةركذملا يف ةدراولاةلمتحملا جهنلا يف رظنت نأ    
ةفلكت ليبق نم لماوع ،ج .ةيلاحلا  لك لوانت دنع اهرابتعا يف عضت نأ ةنجللا دوت دق كلذب مايقلا ىدلو  

 ، كصلا ماكحأل لاثتمالا ىلع فرط لك ةردق ىلع هريثأت ،هذيفنتل ةمزاللا ةيبسنلا ةعرسلا ،جهنلا ذيفنت
طخألا ىلعةلمتحملا هراثأو نم اهبكاوي امو ،تارابتعالا هذه دعبو. ةئيبلا ىلعو ةيرشبلا ةحصلا ىلع را   

عورشمل ةشقانملا ديق ىرخألا ماكحألاو تايلمعلاو تاجتنملا ىلع قيبطتلا ةبجاولا ةباقرلا ريبادت يف رظن 
عق اوملاو تايافنلاو نيزختلاو ةراجتلاو تادادمإلاب ةقلعتملا ماكحألا صوصخلا هجو ىلعو(قبئزلا كص 

بسانم ج ًادحاو مدختست نأ ةنجللا دوت دقف) ةثولملا  راكتبال اهنم ةعومجم وأ ةلمتحملا جهنلا هذه نم  
 .ةيلاقتنالا ريبادتلل

__________  


