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 دادعإبةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلانأشب ًانوناق مزلم  يملاعكص 

  ةيناثلا ةرودلا
 ، نوناك ٢٨ - ٢٤نابايلا ،ابيش   ٢٠١١رياني /يناثلا 

  *تقؤملا لامعألا لودج نم ٣دنبلا 
 قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ

يف ةيلكلا قبئزلا ةيمك سايقل ةمدختسملا ةقستملا مظنلاب ةقلعتملا تامولعملا نع ريرقت  
 ناسنإلا مسج

 ةنامألا نم ةركذم

ىلإ ٧نم ةدوقعملا ىلوألا ةرودلا يف  - ١ ناريزح١١  ةنجل تبلط ٢٠١٠هينوي /  ةيموكحلا ضوافتلا ، 
مظنلا نع تامولعمب اهيفاوت نأ ةنامألا ىلإ قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإب ةينعملاةيلودلا   

ةيلكلا ةيمكلا سايقل ةمدختسملا ةقستملا يبيرجت ىوتسم نم ًاقالطنا ،ناسنإلا مسج يف قبئزلا نم   عم أدبي 
عيسوتنكميوةنجلل ةيناثلا ةرودلا  هقاطن  ضوافتلا ةيلمع نم ةيقبتملا ةرتفلا لالخ  ىلإ ةنجللا تراشأو .  

 .ةجاحلا دنع ةبولطملا تامولعملا اومدقيل ةلصلا يوذ ءاكرشلا وعدت نأ ةنامألا عسو يف نأ

، ًارارقإو - ٢ ةنجلل ىلوألا ةرودلا لالخ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نع ةرداصلا تانايبلاب ةنامألا نم  
اهدادعتسا نع ا  مجانلا ةيحصلا رطاخملا ةرادإل ينقتلا معدلاب تاموكحلا ديوزتلارعإو دقف ،قبئزلا نع ة  

بولطملا ريرقتلا ميدقتل يراجلا لمعلا ةدايقيلوتل ةمظنملا تعد  . 

هخاسنتسا مت دقو ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم هتدعأيذلا ريرقتلا ىلع ةركذملا هذه قفرم يوتحيو  - ٣  
نود ا   يمسرريرحت يأ مدق يتلا ةغيصلاب. 

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/1.  
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 قفرملا
يف ةيلكلا قبئزلا ةيمك سايقل ةمدختسملا ةقستملا مظنلاب ةقلعتملا تامولعملا نع ريرقت  

 ناسنإلا مسج

 ةمدقم

ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل نع رداص بلطل ةباجتسا ةركذملا هذه ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تدعأ  - ١
ميدقتب ىلوألا ا ةيلودلا   ةيمكلا سايقل ةمدختسملا ةقستملا ةدحوملا مظنلا نع تامولعم) ب(’’رود يف  

يبيرجت ىوتسم نم ًاقالطنا ،ناسنإلا مسج يف قبئزلا نم ةيلكلا ، عم أدبي  ةنجلل ةيناثلا ةرودلا نكميو  
 ‘‘.ضوافتلا ةيلمع نم ةيقبتملا ةرتفلا لالخ هقاطنعيسوت 

ريغ لكشلا)Hg0 وأ ندعملا(رصنعلا لكش : يه ةثالث لاكشأ يف ةئيبلا يف قبئزلا دجويو - ٢   
قبئزلا رولكوكيقبئزلا ديسكأ كلذ يف امب+Hg2  (يوضعلا قبئزلا تيربكوكي  يوضعلا لكشلاو )كي   ،
ةيلآ ىلعو هصاصتما ةيلباق ىلع قبئزلا هذختي يذلا لكشلا رثؤيو . )لوسوريمويثلاو قبئزلا ليثيم هلاثمو(
رمألا ةيايف ناسنإلا مسج يف ةيلكلا هتيمكىلع و ،هئاقبتساىلع و ،هعم يرشبلا مسجلا لماعت   . متيو
 ًاليصفت رثكأ فصو يلي اميفدري و. ةيويحلا تارشؤملا مادختساب مسجلا يف ام ةدامل ةيلكلا ةيمكلا سايق
 .اياضقلا هذهل

  ةئيبلا يف قبئزلا لاكشأ

 رصنعلا

ب  - ٣ ةرارحلا نيزاوم راسكنا اهلاثم (رست ثداوحل ةجيتن قبئزلا رصنعل ضرعتلا نوكي نأ نكمي
ة) اهريغو مدلا طغض سيياقمو يوجلا طغضلا سيياقمو ةيئابرهكلا حيتافملاو . ينسلا تامغلملا ببسبو
قبئزلا رصنع ىلع يوتحت ةيديلقتلا ةيودألا ضعبو ةرشبلا حيتفت نوباصو تاميرك نأ فورعملا نمو  
مث نمو ؛ةمغلملا ةيلمع يف بهذلا تائيزج طاقتلال قبئزلا رصنع لمعتسيو . يوضعلا ريغ قبئزلا ىلعو

 ةينيدلا سوقطلا ضعب يف ًاضيأ قبئزلا لمعتسيو. قبئزلا ريخبتل مغلملا نخسي ودوفلا سوقطك ( 
 .)ومسيتيريبسإلاو ايريتناسلاو

يف ةلماك هبش ةروصب هنم صلختلا متيو ،مفلا قيرط نع هلوانت دنع قبئزلا صاصتما فعضيو  - ٤
 ًايوعمًاشرخت ببسي امم ،زاربلا ًافيفخ  متي هنأ ديب . دلجلا هتسمالم دنع قبئزلا نم ةليلق ةيمك صتمتو.  

قبئزلا رصنع راخب نم ةئاملا يف٨٠صاصتما  يو ،هق    عزو تشنت دنع نيتئرلا قيرط نع ةعيرس ةروصب
ةميشملاو خملاو مدلا زجاوحًارباع مسجلا ءاحنأ عيمج يف ةعرسب  . 

 ،(+Hg2) ةبجوم قبئز ةدراش ىلإ لوحتيل ةجسنألا ىلإ هذافن دعب قبئزلا رصنع دسكأتيو - ٥
زجتحت دقو ،ةيويحلا زجاوحلا روبع يف ةبوعص ةبجوملا ةدراشلا هجاوتو . ةماعلا ةرودلا ىلإ هتدوع رخؤي امم

 .ةيلكلاو خملا يف اميسال ،ةدع عيباسأل ةجسنألا يف
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رصنع نم ةيمك حرطت نأ نكميو . قبئزلا رصنع دسكأت ىوتسم ىلع حرطلا طمن فقوتيو - ٦
لاو قرعلاو باعللا يف هنمةريغص ةيمك حرطت دقو ،ريفزلا ربع قبئزلا  .ةيوارفصلا ةراصع 

 يوضعلا ريغ قبئزلا

قبئزلا رولكك،ةيوضعلا ريغ قبئزلا تابكرم تمدختسا - ٧  ، أوكي ،قبئزلا ديسك  ديدويو كي  
،قبئزلا ًارظن مدختست لازت ال وأ ،قبئزلا تالخوكي ميثارجلل ةلتاقو ةيميقعت صاوخ نم هب عتمتت امل    

ىلع ةوالع روطفلاو و لوبلل ةاهصاوخ،   ردملا  .ةلهسملا وأ/ 

حلملا عونو هلالحنا ةيلباقلًاقفو يوضعلا ريغ قبئزلا صاصتما ةبسن فلتختو - ٨ ةبسن ضفخنتو .  
، . ءاملا يف لالحنالا ةيلباق ضافخناب صاصتمالا ءاعمألا ةيولق ةجرد عافترا نيب ةلص دوجو نيبت دقو

كلاسملا يف يئاستحالا طاشنلا ديازتو )ددجلاد يلاوملاب قلعتي اميف(بيلحلا ىلإ ةزكترم ةيمح عابتا و  ،
رثكأ ع . يوضعلا ريغ قبئزلا صاصتما ىلع ةردقلا ديازت نيبو ،ةيمضهلا  ضرلا نإف تامسلا هذه ببسبو
يوضعلا ريغ قبئزلا صاصتما ديازت رطخل نيغلابلا نمًاضرعت ريغ قبئزلا صاصتما ةبسن نإ لاقيو .  
ةئاملا يف٢٠ ىلإ لصت مفلا قيرط نع لوانتملا يوضعلا صاصتماب قلعتي اميف ةيفاو تاسارد رجت ملو .  

قبئزلا رولك صاصتما ةبسن نأ ىلع لدت براجتلا نكل ،ق  نع كيشنتلا قيرط نع يوضعلا ريغ قبئزلا  
غلبت ق   بالكلا ىدل ةئاملا يف٤٠شنتلا قيرط دلجلا قيرط نع يوضعلا ريغ قبئزلا صاصتما نكميو .  

تاساردلا هنًاقفو  يبت امل ةرشبلا حيتفت نوباصو ميرك عاونأ فلتخم ىلع تيرجأ يتلا  قبئزلل نكمي الو .  
 رمع فصن نأب دافيو. نيتيلكلا يف مكارتي لب ،ةميشملا زجاح وأ خملاو مدلا زجاح ربعي نأ يوضعلا ريغ

ىلإ ٢٠نم حوارتي مدلا يف ) يدراشلا(يوضعلا ريغ قبئزلا  ًاموي٦٦  جتانلا يدراشلا قبئزلا حرطيو .  
ًاضيأ رهظي دق نكل ،زاربلاو لوبلا قيرط نع يوضعلا ريغ قبئزلا حالمأنع مألا بيلح يف   . 

 يوضعلا قبئزلا

ضرعتلا تالاح لمشتو . قبئزلا ليثيم لكش يف ةيسيئر ةروصب يوضعلا قبئزلل ضرعتلا متي - ٩
ضرعتلا ثدحيو. ةيلديصلا داوملا نم اهريغو) تاحاقلل ةظفاح ةدام(لوس وريمويثلا ةدام قبئزلل ةطيسبلا  
 .ةيسيئر ةروصب ةيرحبلا تالوكأملاو كامسألا لوانتب قبئزلا ليثيمل

مفلا قيرط نع هلوانت دنع قبئزلا ليثيم نم ةئاملا يف٩٥صاصتما متيو  - ١٠ قبئزلا ليثيم ربعيو .  
يف ةدسكألل قبئزلا ليثيم ضرعتيو . ايالخلا لخاد ىلإ ذافنلا هنكميو امك ،ةميشملاو خملاو مدلا زجاوح

ضعب ليوحت متيو . قبئزلا مكارت ىلإ يدؤي امم ،ديدج نم خملاو مدلا زجاح روبع هل ىنستي ال يكخملا 
 يف ًايبسن ليوط رمع فصن قبئزلا ليثيملو. مسجلا جراخ حرطي يوضع ريغ قبئز ىلإ قبئزلا ليثيم نم

ىلإ ٤٤نم حوارتي هنأ ىلإ تاريدقتلا ريشتو ،يرشبلا مسجلا  ًاموي٨٠  زاربلا يف قبئ زلا ليثيم حرطيو.  
لوبلا يفهتيمك ثلث حرطت امك ،ةيسيئر ةروصب رعشلاو يف ريثكب لقأ ةجردب هنم ضعب حرطي دقو .  
 .مألا بيلح
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 قبئزلل ضرعتلل ةيويحلا تارشؤملا

ةيويحلا طئاسولا فلتخم يف قبئزلا ةيمك سايقب ناسنإلا مسج يف قبئزلا نم ةيلكلا ةيمكلا ر  - ١١  دق ت
رعشلا وبيلحلا ولوبلا ويرسلا لبحلا جيسن ويرسلا لبحلا يف دوجو ملا مدلاو مدلاك(ةيرشبلا 

زيمتتو . ضرعتلل ةيويحلا تارشؤملا مسا طئاسولا كلت يف يرجت يتلا تاسايقلا ىلع قلطيو. )رفاظألاو
قلعتي اميفو . مدلا ءانثتساب ،حورج ثادحإ نود اهيلع لوصحلا ةيناكمإبو اهنيزخت ةلوهسب طئاسولا هذه
لاثمو (ةحصلا ىلع تاريثأتلا نيبو اه نيب تاقالع دوجو نم ققحتلا مت ،ةيويحلا تارشؤملا هذه ضعبب
فلتخم يف دوجوملا قبئزلا داعيو . )ءاكذلا ىوتسم صقن نيبو رعشلا يف قبئزلا دوجو نيب ةقالعلا كلذ
حلا تارشؤملاليلحت رفوي ال ،يلاتلابو. ليلاحتلا ءارجإ لبق رصنعك هتلاح ىلإ ةيويحلا طئاسولا يأ ةيوي  

يوضع وأ يوضع ريغ وأًارصنع ناك ءاوس(هل ضرعتلا دنع قبئزلل يئايميكلا لكشلا نع تامولعم   ( .
يئيبلا لكشلا نع ةلدألا ضعب رفوي ،هاندأ دراولل ًاقفو ،ةيويحلا طئاسولا ضعب يف قبئزلا دوجو نأ ريغ  
 .هل ضرعتلا دنع قبئزلل

  مدلا

يلاحلا تقولا يف وأًارخؤم هل ضرعت ثودح ىلإ مدلا يف قبئزلا دوجو ريشي - ١٢ ةقالع ةمثو .  
قبئزلا ليثيم صتميو . مدلا يف قبئزلا زيكرت ةجرد نيبو قبئزلا ليثيمب ةثولملا كامسألا لوانت نيب ةرشابم

ىلإ ٤نم حوارتي ام رورم دعب مدلا يف هل ةبسن ىلعأ ىلإ لصيو ،ةيمضهلا ةانقلا يف ةلوهسب   ١٤ ، ةعاس  
ىلإ ٢٠نم حوارتت ةرتف يف ىرخألا مس جلا ةجسنأ ىلإ لقتني مث ةعاس٣٠  قبئزلا رصنع زيكرت غلبيو .  
ايبسن ةريصق ةينمز ةرتف لالخًاضيأ مدلا يف ىصقألا هاوتسم يوضعلا ريغ قبئزلاو ةحصلا ةمظنم ربتعتو .  

ىلإ ٥نم حوارتي هلمكأب مسجلا يف قبئزلل يعيبطلا زيكرتلا طسوتم نأ ةيملاعلا  مارغوركيم١٠   .رتل/ 

 لوبلا

يوضعلا ريغ قبئزلل وأ قبئزلا رصنع ةرخبألًاثيدح ضرعتلا سايقل ةطيسو لضفأ لوبلا دعي - ١٣   .
يف قبئزلا دوجو نإف ،ءيطب وحن ىلع هحرط متيو نيتيلكلا يف مكارتي دق يوضعلا ريغ قبئزلا نأ امبو 

يضاملا يف وأ رضاحلا تقولا يف هل ضرعتلا ىلعًارشؤم نوكي دق لوبلا لوبلا يف قبئز لا دوجو ربتعيو.  
نيتيلكلا يف قبئزلا ىوتسمل لضفأًارشؤم   . ، قبئزلا اهنمو ،ةحورطملا تايافنلا زيكرت فلتخي دقو

نينيتايركلا تادحوب اهنع ر   ًاليلد لوبلا يف قبئزلا دوجو لكشيو. بعيو ،لوبلا فيفخت ةجرد فالتخاب
قبئزلا رصنع ةرخبأل ةعفترمو ةطسوتم ةجردب ضرعتلا ىلعًاديج  ًايعيبط لوبلا يف قبئزلا ىوتسم ربتعيو.  

كيم٥نع لقي امدنع   .نينيتايركلا نم غ/مارغور 

 رعشلا

ًايويحًارشؤم رعشلا يف قبئزلا دوجو دعي - ١٤ ًازاتمم  قبئزلا ليثيمل ضرعتلا ىلع  ىلإ قبئزلا دوعي الو .  
ًاديجًارشؤم رفوي رعشلا نإف يلاتلابو ،رعشلا يف هصاصتما دعب ةيومدلا ةرودلا ألا ليوط  ضرعتلل لج  
ةيلماكتو ةطيسب ةن . قبئزلا ليثيمل  يع لكشي هنأل تاساردلا نم ديدعلا يف ةلضفملا ةطساولا رعشلا دعيو
رعشلا يف قبئزلا ليثيم جمدنيو . لجألا ليوطلا ضرعتلا طسوتم ريدقت اهلالخ نم نكمي ةحراج ريغو
نع فشكلا رعشلا حيتيو . مدلا يف قبئزلا تايوتسم عم ةرشابم ةقالع رعشلا يف هاوتسملو ،هنيوكت ءانثأ
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ومني رعشلا نألًارظن ضرعتلا ةرتف ديدحت هلالخ نم نكميو ،قبئزلل ىوصقلا زيكرتلا لحارم رادقمب   
قبئزلا رصنعو يوضعلا ريغ قبئزلا نم ركذلاب ةريدج تايمك يأ حرطت الو. رهش لك دحاو رتميتنس  
ًايويحًارشؤم رعشلا لعجي امم ،سأرلا رعش يف ضرعتلا نع فشكلل مئالم ريغ   وأ يوضعلا ريغ قبئزل ل 
قبئزلا ليثيم ةدام نم كامسألا يلكآ رعش يف دوجوملا قبئزلا نم ةئاملا يف٨٠يتأيو . قبئزلا رصنع دقو .  
رعشلا عون نأ ذإ (ةينثإلا ةئفلاو هتجلاعمو رعشلا ةغابصو نسلاك لماو عب قبئزلل رعشلا صاصتما رثأتي
ًايعيبط نويلملا نم ءزج٢ و١نيب حوارتي يذلا قبئزلا ىوتسم دعيو . )ةينثإلا فالتخاب فلتخي ىدل    

ءازجأ ١٠ىلإ لصي دق قبئزلا ىوتسم نأ نيح يف ،قبئزلاب ةثولملا كامسألا نولكأي ال نيذلا صاخشألا   
 . كامسألا كلت يلكآ ىدل رثكأ وأ نويلملا يف

  يرسلا لبحلا جيسنو مد

رفوي يرسلا لبحلا مد يف قبئزلا زيكرت نأ ن - ١٥  يف قبئزلا ليثيمل لافطألا ضرعتل لضفأ ًارشؤم يبت  
امدنع يرسلا لبحلا مد نم تانيع عمج لهسيو . مألا رعش يف هتايوتسمب ةنراقم ةدالولا لبق ام ةرتف
يبط طسو يف ةدالولايرجت ةقيثو ةقالع دوجو نيبتي ،يرسلا لبحلا جيسنل فاجلا نزولاب ةنراقملا دنعو.    
زيكرت نأ عقاولا يف ن . يرسلا لبحلا مد يف هزيكرتو يرسلا لبحلا جيسن يف قبئزلا زيكرت نيب  يبت دقو
يبصعلاروصقلا عاونأل ًارشؤم لكشي يرسلا لبحلا نم فاجلا نزولا يف قبئزلا نع ةمجانلا ةيسفنلا ة   
رشؤمب ةنراقم ةدوجلا نم ردقلا سفن هلوةعباسلا نس يف قبئزلا ليثيم لبحلا مد يف قبئزلا زيكرت ،   
 .يرسلا

  بيلحلا

عاضرإلا ةرتف لالخ سيلو ،لمحلا ةرتف لالخ ةصتمملا قبئزلا ةيمكلًارشؤم مألا بيلح ربتعي - ١٦   .
ةيساسأ ةطساو بيلحلا و. مألا رعش وأ عيضرلا رعش يف دوجوملا قبئزلا زيكرتب طابترا يأهل سيلو    دعي

يف لالحنالا ةلهسلا داوملا نم تسيل قبئزلا عاونأ مظعم نكل . نوهدلا يف لالحنالا ةلهسلا داوملا حرطل
ةلاحلا ،رمعلا (مألاب ةطبترملا لماوعلا نم ددع ىلع بيلحلا يف حورطملا قبئزلا عون فقوتيو ،نوهدلا 

 . )نوهدلا نم بيلحلا ىوتحم ،بيلحلا ديلوت ةرتف ،ةنيعلا ذخأ تقو ،ةيندبلا ةلتكلا رشؤم ،ةيوذغتلا

 رفاظألا

يف قبئزلا نم ةيلكلا ةيمكلا سايقل ًاضيأ نيمدقلاو نيديلا رفاظأ يف قبئزلا تايوتسم تمدختسا - ١٧  
ددحت مل قبئزلل يجراخلا ضرعتلاو نيمدقلاو نيديلا رفاظأ يف قبئزلا تايوتسم نيب ةقالعلا نكل . مسجلا
 .دعب

 ناسنإلا مسج يف قبئزلا نم ةيلكلا ةيمكلا سايقل قستملا ماظنلا

ىلع لوصحلا نأ ثيح ،قبئزلا ليثيم زيكرت ةبسن سايقل ةلضفملا ةليسولا رعشلا تانيع دعت  - ١٨
 ًافارشإ يعدتسي الو ،ضارمألا لاقتناب رطخ يأ لكشي الو ،حورجب ببستلا نود متي رعشلا تانيع
ناك نإو ،رعشلا تانيع ىلع لوصحلا نود لوحت يتلا ةيف اقثلا زجاوحلا نم ريثكلا دجوي ال امك. ًايبط
يغبني ىرخأ لماوع ةمثو . ةينيتاللا اكيرمأو ايقيرفأ قطانم نم ضعب يف ةيرحس وأ ةيفارخ ةمس رعشلل
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 ، ريصقلا رعشلا يوذ نم وأ علصلا نم نوناعي صاخشأ نم تانيعلا ذخأ اهنيب نم ،رابتعالا يف اهذخأ
ىوتحم نم يعانطصالا ديعجتلا تارضحتسم للقت (رعشلا تارضحتسم نم ةنيعم عاونأ مادختسا وأ 

ليبقلا اذه نم تاسارد رجت ملو . )هتدايز ىلإ قبئزلا ىلع يوتحملا نوباصلا يدؤي دقو ،قبئزلا نم رعشلا
تايوتسم نع ةليلق تانايب ىوس رفوتت ال نايحألا بلاغ يفو ،ةريثك نادلب يف ناكسلا ىوتسم ىلع 

ًاضرعت رثكألا تاعومهتسا نع وأ قبئزلا  رطخللا يف كامسألا كال زكرتي نأ ديفملا نم نوكي دقو .  
ىوتسم ريدقت فد   ، قبئزلا ليثيمل ضرعتلا ةريثك ا  أ دقتعي يتلا ناكسلا تاعومجم ىلع تانيعلا ذخأ

رطخلل ةضرع رثكألا تاعوم  عق اوملا يف ّنأتب رظنلا رمألا اذه يعدتسيو. ا فوفص يف ضارمألا راشتنا
نم ًاضيأدب الو . تانيعلااهنم عمجت مل يتلا قطانملل ةبسنلاب جئاتنلا ءارقتسا ةيفيكو اهتسارد دارملا   

ًايئيب ةرطخلا قطانملا نم برقلاوةيشاعإلاكامس ألا ديصةطشن أل رابتعالا يف ذخألا يف قورفلاو ،   ،
ىوتسمب ةقلعتملا تانايبلا ن وكت دقو. ةقطنملا ءاحنأ عيمج يف ةلصلا تاذ ضرعتلا تايلمعيف و كولسلا

ةيرورض ريغ اهنكل ،ةماعلا ةحصلاب قلعتت ىرخأ ضارغأل ةديفم روكذلاو لافطألا ىدل قبئزلا زيكرت 
تناك اذإو . محرلا لخاد قبئزلا ليثيمل نينجلا ضرعت نع مجانلا ءاكذلا ىوتسمل لمتحملا روهدتلا ريدقتل

ذئدنعنكمي ،ةدودحمةحاتملا دراوملا  تانيع عمج   ريدقت فد    باجنإلا نس يف ءاسنلا نم قبئزلا
ءاكذلا ىوتسم يف روصق نم ةينعملا ةيناكسلا ةعوم  عابتا يرورضلا نمو . ا لافطأ ةاناعم تالامتحا

جئاتنلا ريسفت يف ءاطخأ ثودحلًايدافت اهليلحتو تانيعلا عمجل ةعوضوملا تالوكوتوربلا  . 

نع ةمجانلا مسجلا يف قبئزلا نم ةيلكلا ةي مكلا ديدحتل ةقيرط لضفألوبلا تانيع رب تعتو - ١٩
ةقوثوم ةقيرط لوبلا يف قبئزلا سايق دعيو . ةليوط ةرتفل يوضعلا ريغ قبئزلاو قبئزلا رصنعل ضرعتلا

مهماسجأ يف قبئزلا ىوتسم عافترا نم نوناعي يذلا دارفألا ىلع ةعرسب ف  وهو . رعتلا حيتتو ةطيسبو
قبئزلا نأل ًارظن ،قبئزلا رصنعل وأ يوضعلا ريغ قبئزلل ضرعتلا نع فشكلل ةمءالم رثكأ رشؤم  
ةروصب مدلا تانيع ةدئاف ىلجتتو . لوبلا يف دوجوملا قبئزلا نم ةريغص ةبسن الإ لكشي ال يوضعلا

دعت ال اهنكل ،ةريصق ةرتف لالخ هذه قبئزلا لاكشأ نم ةعفترم تايوتسمل ضرعتلا تالاح يف ةيسيئر 
ل ةيلكلا ةيمكلل اقوثومًارشؤم  .ةليوط تارتفل قبئزلل ضرعتلا نع ةمجانلا مسجلا يف قبئزل 

 ةلمتحملا ةيبيرجتلا تاساردلا

ةقيثولا يف درو امل ًاقفو - ٢٠  UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/5 دعي ،ةحصلا ىلع قبئزلا راثآب ةقلعتملا  
ةئيبلا يف ةدوجوملا قبئزلا لاكشأ نمًاراشتنا رثكألاو ةيمس رثكألا لكشلا قبئزلا ليثيم صحف ربتعيو .  

ةروكذملا بابسألا ىلإ رظنلاب ،قبئزلا ليثيم زيكرت تايوتسم سايقل ةلضفملا ةقيرطلا رعشلا تانيع 
 .هالعأ

تانيعلا ا  - ٢١  تامولعمرفوتت، ال )رعشلا(عمجت يتلا ةيبسنلا ةلوهسلا نم مغرلا ىلعو ةريثك  نع    
ةيملعلا تاروشنملا يف كا مسألل عفترملا كالهتسالا تاذ نادلبلا ناكس ىدل رعشلا يف قبئزلا تايوتسم
ةيناكس تاعومجم ىلع رعشلا يف قبئزلا ىوتسم تلوانت يتلا تاساردلا نم ريثكلا تزكرت دقو . ةماعلا

ةعومجم ىلع وأ ) ةيفرحلا بهذلا مجانم كلذ لاثمو(قبئزلل فورعم ردصم نم ةبرقم ىلع شيعت 
 .)فافكلا ودايص اهلاثمو(ناكسلا نم ةراتخم 
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يف ءاسنلاو لماوحلا ءاسنلا نم رعشلا تانيع عمج ىلع ةيبيرجتلا تاسا ردلا زكرت نأ يغبنيو - ٢٢
ءاسنلا ىلع زيكرتلا ببسو . كامسألا نم ةريبك تايمك اهيف كلهتست يتلا نادلبلا يف باجنإلا نس

دوجوو يبصعلا ومنلا روصق تالاح نيب ةرشابم ةقالع كانه نأ وه باجنإلا نس يف ءاسنلاو لماوحلا 
روصق نع ةمجانلا ضارمألا تاعبت ريدقتل ةيجهنم عضو مت ،كلذ ىلع ةوالعو . تاهمألا رعش يف قبئزلا

ةحصلا ةمظنم رظن أ(باجنإلا نس يف ءاسنلا رعش يف قبئزلا ىوتسم ىلإ دانتسالاب يبصعلا زاهجلا ومن 
 Mercury: Assessing the Environmental Burden of Disease at National and Local .2008. ةيملاعلا

Levels Environmental Burden of Disease Series, No. 16( . تاساردلا جئاتن ممعت نأ يرورضلا نمو
ىلع اهيف ةدراولا تامولعملا مادختسا ةحصلاب ةطبترملا رطاخملا مييقت ىلع نيمئاقلل ىنستي يك ةيبيرجتلا 

 .لثمألا وحنلا

نيكراشم نم ةيجولويبلا تاني علا عمجت نأ ةيبيرجت تاسارد يأب مايقلا دنع يرورضلا نمو - ٢٣
شملل دب ال ،يكنيسله نالعإلًاقفوو. ةساردلا يف ةكراشملا يف نيبغارو نيرينتسم تاسارد يف نيكر ا 

نم دبالف ،نيرصاقلل ةبسنلاب امأ ،ةرينتسمو ةحيرص ةروصب اهيف ةكراشملا ىلع اوقفاوي نأ يبطلا ثحبلا 
ىلع ةظفاحملاو ةيرس ةروصب ةيصخشلا تامولعملا ةلم اعم نم دب الو. مهرمأ ءايلوأ ةقفاوم ىلع لوصحلا
ىلإ ةيمارلا م . اهتيرس  اسارد يف نيكراشملل اولفكي نأ تاساردلا ةرادإ ىلع نيمئاقلاو ءاملعلا ىلعو

ةيصخش تامولعم نع يضرعلا حاصفإلا نع ةمجانلا ةرربملا ريغ رارضألا نم ةمئالم ةيامح ضرعتلا مييقت 
 .ةماه

 ةيفاضإ تامولعم

ممألا تامظنم نم اهريغو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نع ةرداص قئاثو ىلإ ةركذملا هذه دنت ست - ٢٤
نم قئاثولا كلت يف درو ام عيمج ىلع يوتحت نأ ةركذملا هذهل نكمي الو . قبئزلا نأشب ةدحتملا
تامولعم ىلع لوصحلل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم قئاثو نم ددع ىلإ ئراقلا ه . تامولعم  جوي يلاتلابو
يوتحت يذلا قبئزلا ليلحتو ) لوبلاو رفاظألاو رعشلا اهلاثمو(ةيجولويبلا تانيعلا عمج نع ةضافتسا ر ثكأ
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