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 دادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلانأشب ًانوناق مزلم  يملاعكص 

  ةيناثلا ةرودلا
 ، نوناك٢٨ - ٢٤نابايلا ،ابيش يناثلا    ٢٠١١رياني / 

تقؤملا لامعألا لودج نم٣دنبلا   *  

  قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ

 تاجتنملا يف قبئزلا ميظنتل تارايخ

 ةنامألا نم ريرقت

ىلوألاةرودلايف  نأشب ًانوناق مزلم يلود كص دادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل  ل   
ىلإ٧نم ةدوقعملا ، قبئزلا نم ةنجللاتبلط، ٢٠١٠ هينوي/ناريزح ١١  ريرقت دادعإ ةنامألا   ايازم ثحبي   

تاجتنملا يف قبئزلا ميظنتل نيج  رظح ضرف ،لوألا: بويعو ؛ ًاينمز ةدودحم تاءانثتسادوجو عم مات  
ةمئاق دادعإ ،يناثلاو ةنكمم ةيهيجوت ئدابم ريرقتلا لمشي نأ ةنجللا تبلطو . ةروظحم ةنيعم تاجتنمب 
، تاجتنملا فينصت ةيفيك رابتعالا يف ذخأي نأو ،احومسملا  ًاينمزةدود حملاتامادختس الا ديدحتل
ةلمتحملا ةيئيبلاراثآلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اياضقلاو،  ريرقتلا اذه يبليو.   بلطلاكلذ   . 

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/1.  
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  تايوتحملا
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  ةمدقم
ىلوألا ايبلي   - ١  ةدوقعملارود يف ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل بلط ريرقتلا اذه ملوهكتس ا يف ، 

ىلإ ٧نم  ا دعت نأ٢٠١٠ هينوي/ناريزح ١١  قبئزلا ميظنتل نيج ثحبي ًاريرقت ةنامأل،   بويعو ايازم  
، : تاجتنملا يف ةمئاق دادعإ ،يناثلاو، ًاينمز ةدودحم تاءانثتسا عم مات رظح ضرفلوألا ةنيعم تاجتنمب  
 ًاينمزةدود حملاتامادختس الا ديدحتلةنكمم ةيهيجوت ئدابم ريرقتلا لمشي نأ ةنجللا تبلطو . ةروظحم

 ةلمتحملا ةيئيبلاراثآلاو، تاجتنملا فينصت ةيفيك رابتعالا يف ذخأي نأو ،احومسملا اياضقلاو ،   
  .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

وهو نيجهنلا نيذه لوأ راطإ يفو  - ٢ نلًاينمز ةدودحم تاءانثتسا عم مات رظح ضرف،  حمسي ،   
ةجردم نكتمل ام قبئزلا اهيلإ فاضم تاجتنم يأ ب يس يذلا قبئزلا كصل قفرم يف نأ نكمي و. دمتع 

ةمئاق ىلع يوتحيسقفرملا نأل ، ‘‘ةيبلسلا ةمئاقلا’’ج مساب جهنلا اذه ىلإ راشي  نل يتلا تاجتنملا ب 
  .قبئزلااهيلإ فاضي يتلا  تاجتنملا عيمج دييقت وأ رظحب لماشلامازتلال لة عضاخ نوكت

تاجتن ملاعيم جبحمسي س ،ةروظحم ةنيعمتاجتن مبةمئاق دادعإ وه و، يناثلا جهنلا راطإ يفو  - ٣
قبئزلا كصل قفرم يفدرتمل ام قبئزلا اهيلإ فاضملا  ةمئاقلا ’’ج مساب جهنلا اذه ىلإ راشي نأ نكمي و.  

يتلا قبئزلا اهيلإ فاضملا ةديحولاتاجتنملا نأل ، ‘‘ةيباجيإلا رظح فرطلاىلع طرتشيس  دييقت وأاه   اه 
  )١(.قفرملا يف ةجردملا كلت نوكتس ةدهاعملا بجومب
اذهنأ نيح يفو  - ٤ ريرقتلا   قايس يف نيجهنلا ثحبيس  قبئزلااهيلإ فاضملاتاجتن ملا  نإف  ديدعلا    

ىلع ًاضيأ قبطنتدق اهشقاني يتلا تارابتعالا نم  يتلا ةيعانصلا تايلمعلا عم لماعتلا يف ةعبتملا جهن لا 
اهيفمدختسي قبئزلا  اياضق ىلع ًاضيأ تارابتعالا ضعب قبطنتنأ نكمي ، كلذ ىلإ ةفاضإو.   نكمي ىرخأ   
ةيباجيإلا وأ ةيبلسلا مئاوقلا مادختسا لالخ نم قبئزلا كصراطإ يف اهلوانت قبئزلا تابكرم كلذ يف امب ،  

نوكت نأ نكمييتلا  تاثاعبن ارداصم و ،قبئزلا تادادمإ رداصمو، قبئزلا تايافنو، كصلاب ةلومشم 
  .يوجلا فالغلا يف قبئزلا
ةقيرطلا ثيح نم كلذ يف امب ، نيجهنلا نيب ةيساسألا تافالتخالا ضعب لوألا لصفلا شقانيو  - ٥

ينطولاو يلودلا نيديعصلا ىلعناقبطي دق يتلا ا يه ةماهةظحالم ةمثو.   ىوتسملا ىلع عبتملا جهنلا نأ    
نكمي يذلا جهنلا ديقي نأمزلي ال يلودلا  ىلع ةلثمأ مدقتسو. ينطولا ديعصلا ىلع فرطلا همدختسي نأ   

جهنلا مادختسا ا  فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا يفنيمت يتلا ةيفيكلا  .  
ةجاح كانه نوكت نأ نكميهنأب يناثلا لصفلا مّلسيو   - ٦  اهيلإ فاضملاتاجتنملا ضعبل ةرمتسم  

حمست نأ نكمي يتلا تاءافعإلا شقان تسو. ذافنلا زيح قبئزلا كص لوخد دعب ةيلاقتناةرتف لالخ قبئزلا 
قبئزلا اهيلإ فاضملاتاجتن ملاضعب ةعانص ةلصاومب  مادختسا وأراجتالا وأ ا  ةرتفلا هذه لالخاه    .

دعاوق نأ ظحاليو ةفلتخمًالاكشأ ذختت نأ نكمي تاءافعإلا  ًاريبكًاقراف ثدحتنأ  و  هب مستت ام  ىدم يف  
                                                      

ةيلودلا ةيراجتلا تاقافتالاب قلعتي اميف عئاش‘‘ةيباجيإلا ةمئاقلا’’ و ‘‘ةيبلسلا ةمئاقلا’’يترابع مادختسا   )١( رظن أ.  
ةيجراخلا ةراجتلا تامولعم ماظن ،ةيكيرمألا لودلا ةمظنم ًالثم  )Organization of American States, Foreign Trade 

Information System (SICE)( ىلع  .www.sice.oas.org/dictionary/SV_e.asp يكبشلا عقوملا، 
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كصلا بجومب ةرداصلا تاجتنملا ةمئاق ديدحتل ةنكمم ةيهيجوت ئدابم شقان تسو. لهاستوأ ةم ارص نم 
حومسملا ًاينمز ةدودحملا تامادختسالا ةيعامتجالا اياضقلاو ةلمتحملا ةيئيبلا راثآلا ةاعارمعم ا،    
  .ةيداصتقالاو
فينصت انكمي يتلا لبسلا ثلاثلا لصفلا ددحي و  - ٧  قبئزلا اهيلإ فاضملاتاجتن ملا  راطإ يف 
هنأظحاليو. نيجهنلا ىلع ةوالع  جهنلا ،  عم مات رظح ضرف يأ  (ضحملا يباجيإلا جهنلاو ضحملا يبلسلا 

تاجتنم رظح وأ ًاينمز ةدودحم تاءانثتسادوجو  ع نيب عمجي طيلخمادختسانكمي ، )ةنيعم   نمرصان  
عضو نكمي ًالثمف. نيجهنلا تايراطبلا لثم تاجتنملا نم ةعساو تائف ىلع يوتحتةيباجيإ ةمئاق    وأ 
ملا وأةيئابرهكلا حيتافملا وأ  سايقلا ةزهجأ اهيلإ فاضملا تاجتنملا نم ةريبك ةبسن دي قتوأ رظ ، حتتالحر
امنيب ،قبئزلا ةماهلا ريغ وأةضماغلا تامادختسالا لفغت  ريغ وأ  ريبك ريثأت اهل نوكي ال دق يتلا ةفورعملا    

دقاهنكل ،قبئزلابيملاعلا ثولت لاىلع  فارطألل تايدحت لكشت     .لاثتمالاو ذيفنتلايديعص ىلع  
يجبويعو ايازم ضعب  عبارلا لصفلا يفثح بت اريخأو  - ٨ تاجتنملا يف قبئزلا ميظنت ءاليإ عم    ،
  .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اياضقللو ةلمتحملا ةيئيبلا راثآلاعقول  رابتعالا

  ةلثمألاو فصولا: تارايخلا  - ًالوأ 
  ةيسيئرلا تامسلا  - فلأ

عابتا ج ىدل  - ٩ نلةيبلسلاةمئاق لا  قبئزلا كص بجومب حمسي،  اهيلإ فاضمتاجتنم يأ ب    
تاءافعإلالالخ نم ،حامسلا نكمي هنأ ديب. قبئزلا  اهيلإ فاضملاتاجتنملا ضعب مادختسا رارمتسا ، ب 
جهنلا اذهيف داتعم وهامك و. قبئزلا تاءافعإلا ةمئاقجردت، س    .كصللقفرم يف   

، ةيباجيإلا ةمئاقلا عابتا دنعو ج  - ١٠ جردي نل اهيلإ فاضملا تاجتنملا  ىوس ،ةداع قفرم يف، 
وأ رظحلةعضاخلا قبئزلا دييقت  . اهعيبو اهجاتنإو ةجردم ريغ تاجتنم يأ مادختسا رمتسي نأ نكميو.  
ًاضيأةيبلسلاةمئاق لا  يف جامكو تاءافعإلا لالخ نم،نكمي،   يف ةجردم نوكت نأ ًاضيأ نكمي يتلا،    
ب حامسلاكصلا قفرم قبئزلا اهيلإ فاضملاتاجتنملا ضعب مادختسا رارمتسا ،    .ةروظحملا 

ةرورضلاب مزليال و  - ١١ جهنلا قبئزلا كصيف عبتملا جهنلا يل مي نأ  ذيف نت يف درفنمفرط هعبتي يذلا  
كصلا بجومبهتامازتلا تاجتنم ةمئاق قفو  قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا مظنيكصلا ناك اذإ  ًالثمف.  

ةيباجيإلا ةمئاقلا ج (ةنيعم ةروظحم ( ،نكمي ، فرطلل لثتمي نأبغر اذإ  نوناق نس لالخ نم  هتامازتلال ، 
ةينطو ةحئالوأ ينطو  تاجتنملا عيمج نارظحي  كلذ نمًالدبو. قبئزلا اهيلإ فاضملا  كص ناك اذإ ،  

كلت ءانثتساب قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملاعيمج رظحي قبئزلا  ج (تاءافعإلا ب صاخلاقفرملا يف ةجرد ملا 
نكمي )ةيبلسلا ةمئاقلا لالخ نم ج هتامازتلاب يفي نأ ةدح ىلع فرط لكلكلذ نم مغرلا ىلع ،   
يأةيباجيإلا ةمئاقلا تاجتنملاىوس نارظحيو نايمسي الةحئال وأ نوناق نس ب ،  اهيلإ فاضملا  قبئزلا    

  تاءافعإلاعم قفاوتت تاءافعإ بةحئال لاوأ نوناقل احمس ي نأنكميو . فرطلا يضارأيف ةع نصملا
نأنكميو. قبئزلاكص تاءافعإ قفرم يف ةجردملا  يباجيإلامئاوقلاج حيتي     لثتمي نأ فرطلل روكذملا ة 

قبئزلا كص يفمدختسملاةيبلسلا ةمئاقلا جهنل  فرطلا نوكي نأ طرشب ،  ةقدب فرعتلا ىلع ًارداق درفنملا   
قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملاعيمج ىلع  نصملا تاجتنملا كلتميظنتىلع و هيضارأيف ةع    .  
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ةمئاقلا جنيب يسيئر قر افةمثو   - ١٢  ةيبلسلا ءبع لمحت ت يتلا ةهجلاوه ةيباجيإلا ةمئاقلا وج  
ةدعاقلا نوكتةيبلسلاةمئاق لا ج يفف. لمعلا يضارتفالا،  عيمج نأ يه ة  قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا  

ةديقم وأةروظحم نكمييلودلايدهاعتلا ديعصلا ىلع و.    ءافعإ ىلع لوصحلا ىلإىعس ي درفنمدلب ي أل ، 
و ءافعإللهتجاح نايبءبع لمحت ي نأ ، ذيفنتلا ىوتسم ىلع و. ءافعإلا ىلعلوصحلا ءبع   ينطولا

ةموكحلا نم هيلعلوصحلا ءبع  وءافعإلل هتجاحتابثإ ءبع درفل ا مدختسملا وأ عناصلا لمحتيس  
  .ةينطولا

ةدعاقلا نوكتةيباجيإلاةمئاق لاراطإ يف ج و  - ١٣ يه ةيضارتفالا ،  فاضم  تاجتنم يأ نوكت ال نأ 
قبئزلااهيلإ ةروظحم  وأ   مل ام ةديقم  رارق ذختي  . ةديقملا وأ ةروظحملا تاجتنملاب صاخلاقفر ملا يف اهجاردإب 
لمحتت يلودلا ديعصلا ىلعو ذافنلا زيح كصلا لوخد دعب،وأ ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل،    ،
فارطألا رمتؤملمحتي لك ىلع قافتالا ءبع ،  قفرملاىلإ نافاضي تاجتنملانم ةئف وأ جتنم   ىلع و.  

قلعتي اميف ةقبط نملا ةينوناقلا تابلطتملاب ءافولاءبع ةموكح لك لمحتت س ،ينطولاذيفنتلا ىوتسم 
لقتنيس ،امهيتلك نيتلاحلا يفو. ةديقملا وأ ةروظحملا تاجتنملاب ةموكحلا كلتةمئاق ىلإ جتنم ةفاضإ ب ءبع  

،ىلإ يعسلا  ةفاضإ روف ءافعإ ىلع لوصحلا ىلإ ،ةديقملا وأ ةروظحملا تاجتنملا ةمئاق ىلإ جتنميأ    فرطلا 
مدختسملا وأ نصعملاوأ ) يلودلا ىوتسملا ىلع( ة ، )ينطولا ديعصلا ىلع(  متي يتلا ةقيرطلل اشم ةقيرطب

ىلع لوصحلا ا  ةيبلسلا ةمئاقلا ج  راطإ يف تاءافعإلا.  

  فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالانم ةلثمأ   -ءاب 
 ديدحتلةي بلسلا وأ ةيباجيإلا مئاوقلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا نم ديدعلامدختس ت  - ١٤

تاقافتالا كلت بجومبمظنتيتلا تامادختسالا وأ تاجتنملا  وأداوملا  تاذ تاقافت الامظعم مدختس تو.  
ةيباجيإلا ةمئاقلا جبةلصلا   ةيئايميكلا داوملا.  

دد حت يهفدودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا امأ   - ١٥
ةعضاخلا ةرطخلا تايافنلا ةيوتحملا تاقفرملا نم ددع مادختسا  بةيباقر ريبادتنم ةيقافتالا هيلع صنت امل  

تايافنلا صئاصخو ، )لوألا قفرملا(ةرطخلا تايافنلا تائف تاقفرملا هذه ددحتو . ةيباجيإمئاوق ىلع 
ثلاثلاقفرملا(ةرطخلا  ةنةرطخ تايافن و ،)    ريغتايافنل ابةل صفنم ةمئاق اضيأ كانهو). نماثلا قفرملا (يعم

  )٢().عساتلا قفرملا(ةرط خلا
تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتل مادرتور ةيقافتا امأ   - ١٦
نوزو ألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملاب قلعتملا لايرتنوم لوكوتوربو ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةنيعم ةرطخ

                                                      
 Hackett, D. P., “An Assessment of the Basel Convention on the Control of Transboundaryرظن أ  )٢(

Movements of Hazardous Wastes and their Disposal”, American University Journal of International Law and 

Policy vol. 5 (1990) تاحفصلا ىلع حاتم ٣٢٣-٢٩١،  ؛ http://www.auilr.org/pdf/5/5-2-5.pdf يكبشلا عقوملا، 
Jaffe, D, “The International Effort to Control the Transboundary Movement of Hazardous Waste: The Basel 

and Bamako Conventions” ILSA Journal of International and Comparative Law نيتحفصلا ،يناثلا دل ١٢٣، ا 
حاتم١٣٣و ىلع ة،   .http://heinonline.org/HOL/Welcome يكبشلا عقوملا 
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نوزوألا ةقبط ةيامحلانييف ةيقافتاب قحلملا مئاوقلا ج  ،   داوملا ديدحتل ةيباجيإلاامهالك نامدختسيف  
ايتلا ةيئايميكلا  ةيباجيإ ةمئاق ىلعمادرتور ةيقافتا يوتحتو . المشي ءارجإل ةعضاخلا ةيئايميكلا داوملا ب 

، ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا هيلع صنت يذلا درت تاقف رم ةدع ىلع لايرتنوم لوكوتورب يوتحي نيح يف 
يجيردتلا صلختلا لوادجل ةعضاخلانوزوألل ةدفنتسملا داوملا ب مئاوق اهيف لك و. لوكوتوربلا يف ةدراولا 

داوم مضت تاعومجمىلإ  لوكوتوربلا بجومبمسقم قفرم  خت ،ةن   ينمز لودجل اهنم ةعومجم لك عض يعم
ىلوألا ةعوم يفةيرولف ةيرولكلا نوبر كلا تابكرمدجوت  ًالثمف. ا هلًاصيصخعضو نيعم  قفرملا يف ا  

يتلافلأ ةداملا يف دراولايجيردتلا صلختلا لودجل عض خت ،  فلأ٢   .  
دقف ةلماش تسيل تاقافتالا هذه نم لك يف ةيباجيإلامئاوقلا ىلع ةيوتحملا تاقفرملا نأل و  - ١٧  

تقولا رورم عم تاقفرملا ىلإ ىرخأ داوم ةفاضإ فارطألاتعقوت حم سيلايرتنوم لوكوتورب ف.  
ب ةيباجيإلامئاوقلا ىلع ةيوتحملا هتاقفرم ليدعتب هفارطأل فارطألا تفاضأ دق و. نيثلثلاةيبلغأ بتيوصت لا 

ققحي نأ مادرتور ةيقافتا بلطت ، تلباقملا يفو. ةباقرلل ةعضاخ ةديدج داوم تارم ةدع لوكوتوربلاىلإ 
لبق ءارآلا قفاوت اهفارطأ أ ةيئايميك داوماوفيضي نأ مهل زوجي نأ  ةيقافتالاىلإةيرشح تاديبم و   دعب و.  
لوألا هعامتجا يف داوملا نم ديدعلا فارطألا رمتؤمفاضأ نأ ىلإ نيحلا كلذ ذنم لصوتلا هل نستي مل ،  

، داوم يأ ةفاض إل مزاللاءارآلا قفاوت  ةديدع تاونس ىدم ىلع ةلصاوتملا دوهجلا نم مغرلا ىلع ىرخأ
  .كلذب مايقلل فارطألا ةيبلاغ لبق نم

عضخت يتلا داوملا ديدحتل ةيباجيإلا مئاوقلا مدختست يتلا تاقافتالا نم ةلثمأ وه قبس ام و  - ١٨
تاقافتالااهيلع صنت يتلاة يباقرلا ريبادتلل لاثم يه ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا و.  
عونلااذهنم  قافتال رخآ ةمدختسملاو  ًادمع ةجتنملا داوملا ديدحتلةيباجي إلا مئاوقلامدختس ج ت يهف.  
عضخت يتلا ًادمع دصق ريغ نعةجتنملاداوملا ديدحت لو، )ءاب قفرملا(دييقت لاو) فلأ قفرملا (ةلازإلل  يتلا    
وأ ضفخلل اهقالطإ عضخي يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا دحأ جردي نأ ام هنأ ريغ). ميج قفرملا(ءاغل إلا   
ةيبلس ةمئاقةفيظو يدؤي قبطنملاقفرملا نإف  ،ءاب وأ فلأ قفرملا  ةجردملاةداملا تامادختسا عيمج نأل ،  

، وأ رظحت    .قفرملايف ةدراولا تاءافعإلا ةمئاق يف رهظت يتلا كلت ءانثتساب ديقت
مئاوقلافارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا مظعم جمدختسيو   - ١٩ ةيباجيإلا  ليلقلا مدختسيو ؛  

ةيبلسلا مئاوقلااهنم رحبلا ثولت عنم لوكوتورب يف ةيبلسلامئاوقلاجهنل لاثم ىلع روثعلا نكمي و.     
رحبلا يف ديمرتلا وأ تارئاطلاو نفسلا نم قارغإلا نع مجانلا طسوتملاضيبألا ، ءاضقلاو    يذلا هيلع

ىرخألا داوملا وأ تايافنلا قارغإنأ ةركف ىلإ دنتسي  نم تائف سمخ ءانثتساب ، أدبملا ثيح نمروظحم  
ديدحتلا هجو ىلعةنيبمداوملا  يلصألا لوكوتوربلا ناكو.   لحي نأ قارغإلا لوكوتورب نم دصق يذلا ( 

أدبملا ثيح نمهبحومسم قارغإلا نأ ةركف ىلع زكتري ) هلحم يف اهلوانت مت يتلا تاءانثتسالا ضعب عم ،  
يعس،ًامامت يلصألا صنلا قطنم سكعدقو . تاقفرملا ةئيبلا ةيامح نيسحت ىلإًا  لوكوتورب دم تعاو )٣(. 

هنكل١٩٩٥ماع يف قارغإلا  دعبذافنلا زيح لخدي مل ،   .  
                                                      

)٣(  Scovazzi, Tullio, “Implementation of environmental legal regimes at regional level: The case of the 

Mediterranean Sea”, in The Future of International Environmental Law, David Leary and Balakrishna 

Pisupati, eds., (Tokyo, Japan, United Nations University Press, 2010). 
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  تاءافعإلا  - ًايناث
حامسلل تاءافعإلا لامعتسالصفلا اذه شقاني   - ٢٠ اهيلإ فاضملا تاجتنملا ضعب عينصت رارمتسا ب 

مادختسا وأاهعيب وأ قبئزلا ذافنلا زيح قبئزلا كص لوخد نيب ةيلاقتنالا ةرتفلا لالخ اه  يذلاتقولاو    
تاجتنملا هذههيف دوعت نل ًاحومسم  بلطتي س قبئزلاكص فادهأ قيقحت ن أل ةماه تاءافعإلاو.  ا 
، ضعبل تاءافعإ اهلالخ حاتت ةيلاقتن اةرتف حجر ألا ىلع ام عرظنلا ضغب قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا
كصلا ناك نإ يباجيإلامأ ةيبلسلا مئاوقلا جهنبذخأي س  ةحاتإ  ىلع بترتتنأ نكمي  ،كلذ ىلع ةوالعو. ة 

يتلا ةقيرطلاو اهميمصتوتاءافعإلا  راثآلاو ةلمتحملا ةيئيبلا ةيلاعف لا ىلع ةريبك تاساكعناا لمع ت 
  .قبئزلا كص راطإ يف تاجتنملانأشب ماكحأ ي ألةيداصتقالاو ةيعامتجالا 

  تاءافعإلا تارايخ  - فلأ
ةيبلسلا مئاوقلايف ج   - ٢١ نوكتس)تامادختسا يأب هيفحمسي  ال يذلا(  اهيلإ فاضملا تاجتنملا  ، 

قفرملا يف ةجردملا قبئزلا الا نم تاءانثتسالايه نوكتس كلذبو ،ةافعملا تاجتنملا يه  ماعلا مازتل  
مئاوقلاراطإ يف جامأ . قبئزلا اهيلإ فاضم تاجتنم يأبحمسي  الابةدهاعملا ىضتقمب  ةيباجيإلا   نكمي ف 

يتلا تاجتنملا تائف وأ تاجتنملامئاوق لك لم تشت نأ كلت ضعب وأ ةدهاع ملا ىضتقمبةلومشم نوكت س 
هنأ ‘‘تايراطبلا’’لثم تاجتنملا تائف نم ةئف جاردإ ينعيس  ًالثمف. تاءافعإىلع مئاوقلا  حمسي نل  يأب  

قبئزلااهيلإ فاضمتايراطب  نأ نكمي مئاوقلا نأ الإ   لثم  (تايراطبلانم نيعم عونل ءافعإ نمضتت ، 
عاونأ وأ فانصأ عيمج ىلع قبطنت ، ةماع تاءافعإلا هذهنوكت نأ نكميو ). ةيصرقلات ايراطبلا

، تاجتنملا   جاردإيف تارايخلا دحأ لثمتيو . ًاديدحت رثكأ نوكت نأ نكمي وأمئاوقلا يف ةجردملا
مئاوقلا يفتاءافعإلا ةروكذملا تاجتنملا بناج ىلإ  نم لوألا ءزجلا يف ةمدختسملا كلتل ةلثامم ةقيرطب،    
  .ملوهكتسا ةيقافتال فلأ قفرملا

ثدح  - ٢٢  ًاقراف تاءافعإلل ةيلعفلا دعاوقلات نأ نكميو ًاريبك  وأ رظحلا لهاستوأ ةم ارص ىدم يف    
ىلع قبئزلا كص يف ضورفملا دييقتلا ةنجل بغرت دق يتلا لئاسملا نمو. قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا   
ام اهيف رظنلا يف فارطألا رمتؤم وأ ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا تاءافعإلا نوكت نأ يغبني ناك نإ   

بلطىلع ءانبفرطل لةحاتم  يغبني ناك نإام و ؛ه  بلطي يذلا فرطلا مدقي نأ  نأ نيبي ًاريربت ءافعإلا   
ةيلمع يأ كانه نوكي نأ يغبني ناك نإامو ؛ يرورض ءافعإلا وأ  تاءافعإلايف رظنلل ةقفاو ملاب ةصاخ 
، حنم كلذكرمألا ناك اذإواه ةهجلا يه امف  رارقلاذختتنأ يغبني يتلا  ،  يغبني يتلا ةدملا يه امو ؛تا   
  .تاءافعإلا نم لك اهيف رمتسي نأ

ديدمت ةيناكمإبقلعتي اميف ةلئسألا نم عاونألا هذه حرط  ًاضيأ نكميو  - ٢٣ . اهديدجت وأ تاءافعإلا 
، ًاينمزةدودحم تاءافعإلا نوكت نأ نكمي و ةمارصب ، ةدودحم ةصرفةحاتإ وأ  ،ةصرفةحاتإ مدع عم  
ًايئاقلت اهمجحصلقتي نأ تاءافعإلا نم عونلا اذه مدختست يتلا ةيبلسلاةمئاق لا نأش نمو. ديدجتلل   
، ال  ثيحب تقولا رورم عم فاطملا ةياىقبت  يأ يف كلذيدؤيو. تاءافعإ،  ىلع مات رظح ىلإ    

 ، ةقفاوم ىلإةجاحلانود قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا ؤم  قفرملا نم تاءافعإلا ةلازإ ىلع فارطألا رمت  
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مئاوقلا جةلاح يفو . تاجتنملاب صاخلا رظح ىلإ ةياهنلا يف تاءافعإلا نم عونلا اذه يدؤي، ةيباجيإلا   
  .قفرملا يف ةجردملا تاجتنملل لماش

نأ نكمي ًاينمز ةدودحملاةمراصلا تاءافع إلا نأ نيح يفو  - ٢٤ ا  ةميق ةيحصوةيئيب دئاوف ب يتؤت  إف
تايدحت ىلإ ًاضيأ يدؤتنأ نكمي  يتلا نادلبلا يفةريبك ةيعامتجاوةيداصتق ا  رفوي  مادختساو عينصت اهيف    
قبئزلا اهيلإ فاضملاتاجتنملا  ًاماهًاردصممئاوقلا يف ةجردملا   لخدلاوةلامعلل    هذه اهيف نوكت يتلاوأ ،  

نمام رخآ بناجلةيرورض تاجتن ملا بناوج  هافرلا   رطلاىدل  ةفصب لاحلا وه كلذ نوكي دق و. ف 
اذإ ةصاخ تاجتنملل ةفلكتلا ةروسيملئادب رفوت ت مل  نكمي تالاحلا هذه لثم يفو. مئاوقلا يف ةجردملا   ،
ةدودحم تاءافعإب حامسلا يدؤي نأ رثكأ طورش عم ًاينمز   ريبك ريسيت ىلإديدمتلا وأ ديدجتل ل الهاست 
  .قبئزلا نم ةيلاخلا لئادبلا ىلإ لوحتلا ةيلمعل

ام يهو اهيفرظنل ا يغبنيىرخأ ةلأسم ةمثو   - ٢٥ بجومب ةيعرف ةئيه ءاشنإ يغبني ناك نإ  كص  
ضرغل قبئزلا ىلع قبئزلا كص يوت حينأ نكميو . تاءافعإلا نأشبفارطألا رمتؤم ىلإ ةروشملا ميدقت  

نأ نكمي وأ ،ةئيهلا هذه ءاشنإبمكح  فارطألا رمتؤم لوخي  كصلا لوخد دع ب ةئيهلا هذه ءاشنإةيحالص  
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا تأشنأ ، لاثملا ليبس ىلعف. ذافنلا زيح
رومأةلمجب، فلك يذلا يداصتقالا اهنيب نم  ةلصلا تاذ ةيداصتقالاو ةينقتلا تامولعملا ميدقت ،  
الللوكوتوربلا بجومب ةحاتملا تاءافعإلل حيشرتلامييقت لالخ نم كلذ يف امب ، تاسايسلاب  تامادختس 

 .ةجرحلا تامادختسالاوةيساسألا 

  حومسملا تامادختسالا ديدحتل ةيهيجوت ئدابم ا  -ءاب 
عنصب حمست نل ًاماكحأ قبئزلا كص نمضتي نأ يغبني ناك اذإ ام ثحبت نأ ةنجللا دوت دق   - ٢٦

ضتت نأ يغبني ناك اذإ امو ،ا  تاءافعإ ماكحألا هذه نم راجتالا وأ قبئزلا اهيلإ فاضم تاجتنم
تاجتنملا يف قبئزلا مادختسا ءاغلإ وأ ضيفخت ىلإ لاقتنالا رسيت دق يتلا ا  حومسملا تامادختسالل .

تاجتنملل تاءافعإ ةحاتإ يغبني ناك اذإ ام ًاضيأ فارطألا رمتؤم ثحبي دق ،كصلا ذافن ءدب دعبو 
إلا ةمئاقلا ج  ذختيس كصلا ناك اذإ امع رظنلا فرصبو . ةيباجيكصلا مدختسا اذإ ،ًاثيدح ةجردملا

وأ ةيباجيإلا ةمئاقلا ج   فارطألارمتؤمدوي دقف ،ةيبلسلا ةصاخلا تاءافعإلا هذه دعاوق ليدعت ًاضيأ    
ةحاتملاو ا   ةريغتملا فورظلا ءوضيفحومسملا تامادختسالاب  .  

تاءافعإ يأ نييعت فرط لك عيطتسي ًالثمف: ةصصخم ةقيرطبلئاسملا هذه لثم ثحب نكميو   - ٢٧  
نكمي ،لباقملا يفو . اهليجست درجمب اهمادختسا ًايئاقلت هقح نم حبصي كلذ دعبو ةحاتم نوكت نأ يغبني

تامادختسالاب ةصاخلا تاءافعإلا هذه ديدحتل ةيهيجوت ئدابم فارطألا رمتؤم وأ ةنجللا عضت نأ 
فارطألل اهتحاتإ يغبني يتلاو ا  اهرابتعا يف عضتو عقوتت ن أ ةيهيجوتلا ئدابملا هذهل نكميو. حومسملا

. قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا دييقت وأ رظح تايلمعل ةلمتحملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيئيبلا راثآلا
وأ ًايئيب ةلضفمو ةرسيم لئادب ةحاتإ ىدمو نيعم مادختسا ىلإ ةجاحلا ىدم نع ًاليلحت نمضتت دقو 

ةلحرمب ا تالاحب قلعتي اميف ةصاخ لئادبلا هذه عضو ىرجي  اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا  
  .لاقتنا
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ماع يف ًاريرقت يبوروألا لامشلا نادلبل يرازولا سل   - ٢٨  ةيلمع ةمئاق ضرعي ٢٠٠٧ا ردصأ دقو  
 ديفتدقو ) ٤(.قبئزلا اهيف مدختسي يتلا تايلمعلاو قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا لادبتسا تايولوأب
ةددحملاو حومسملا تامادختسالا ديدحتل ةيهيجوتلا ئدابملا عضو ا لريرقتلا اذه يف ةمدختس ملا ةيجهنملا
  :ريرقتلا لمشيو. ةدملا

  ؛امهيف رظنلا يراجلاقبئزلا تاجتنمل ةيلمع لئادب كانه تناك اذإ ام ريرقت   )أ(  
ثالثل ا تائفلاو. ًايئيب ةميلس لئادب رفاوت بسح ،تائف ثالث ىلإ تاجتنملا ميسقت  )ب(  

  :يه
  ؛ةزهاج لئادب اهل دجوت تاجتنم  ‘١’
لوطأ ةرتف بلطتت دق اهنكلو اهريوطت ىرجي وأ لئادب اهل حاتت تاجتنم   ‘٢’

  ؛ةينقت وأ ةيعامتجا وأ ةيسسؤم تايدحت ةجيتن اهنم يجيردتلا صلختلل
وأ قبئزلا نع ةضاعتسالل ةبسنلاب ةريبك تايدحت ىلع يوطنت تاجتنم   ‘٣’

مدعو ،ةيداصتقاو ةيعامتجا لماوع كلذ يف امب ،هن م يجيردتلا صلختلا
  ؛ةيلمع لئادب دوجو

ةلاح يف ،وأ اهنم صلختلا دارملا تاجتنملا نم ةئف لكل ةيعقاو ةينمز تارتف قيبطت   )ج(
، إلا ةمئاقلا ةلاح يفو ،ًاينمز ةددحملا تاءافعإلا نم ًالدب ةحوتفملا تاءافعإلا ثحب ،ةيبلسلا ةمئاقلا ةيباجي
  .ةمئاقلا نم جتنملا فذح يغبني ناك اذإ ام ثحب

  قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا فينصت  - ًاثلاث
يف اهجاردإل قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا فينصت اهبجومب نكمي يتلا ريياعملا مسقلا اذه ددحي   - ٢٩
ةيباجيإلاو ةيبلسلا مئاوقلا ج  .ريبدتلا عونو ؛هعون وأ هتفيظو وأ جت نملا مادختسا ريياعملا هذه لمشت دقو

قبئزلا ةيمك وأ ؛جتنملا نم صلختلل تاموكحلا اهيطعت يتلا ةيولوألاو ؛جتنملا هل عضخي دق يذلا يباقرلا 
اهمادختسا نكمي تالاحلا مظعم يفو ؛رخآلا اهنم يأ دعبتسي ال ريياعملا هذهو . جتنملا اهيلع ىوتحي يتلا
  .ضعبلا اهضعبب ةنرتقم

  هعون وأ هتفيظو وأ جتنملا مادختسا  - فلأ
ًاقفو عونلا وأ يفيظولا مادختسالا بسح ةفنصملاو قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا ثحب متيس   - ٣٠

نانسألا تابيكرت وأ ةءاضإلا تاجتنم لثم ،ا  ج . موقت يتلا تامادختسالا وأ فئاظولل راطإ يفو
اهيلإ فاضملا تاجتنملا ىلع لماشلا رظحلا نم ةاف عم تاجتنم تاجتنملا هذه ربتعتس ،ةيبلسلا ةمئاقلا
كص بجومب ةديقم وأ ةروظحم تاجتنم تاجتنملا هذه ربتعتس ،ةيباجيإلا ةمئاقلا ج . قبئزلا  راطإ يفو

                                                      
)٤(  Nordic Council of Ministers, “Mercury substitution priority working list: an input to 

global considerations on mercury management (May 2007), حاتم يكبشلا عقوملا ىلعة    :
www.basel.int/techmatters/mercury/comments/240707hsweden-2.pdf.  
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دق تاءافعإ يأ ديدحتل ةيباجيإ ةمئاق يف هعون وأ هتفيظو وأ جتنملا مادختسا جاردإ ًاضيأ نكميو . قبئزلا
  .ةحاتم نوكت

نوكي نأ يغبني ناك اذإ ام وه ةقيرطلا هذ سلاو  - ٣١  تاجتنملا فينصتل ةبسنلاب يسيئرلا لاؤ
اهيلإ فاضملا سايقلا ةزهجأ نم ةماعلا ةئفلا لمشت ،لاثملا ليبس ىلعو ًاددحم وأ ًاماع قفرملا يف جاردإلا 

ةريثك ةز هجأو زاغلا قفدت سيياقمو ،تارتمورابلاو ،مدلا طغض سايق ةزهجأ لثم ةددحم تائف قبئزلا
تائف قبئزلا اهيلإ فاضملا ةيئابرهكلا تالوحملاو تالصوملاو حيتافملا نم ةماعلا ةئفلا لمشتو . ىرخأ

ةعشألاب فشكلا يف تالصوملا هابشأو ،تارايسلا يف ةيئاوهلا سايكألا ليغشت ةزهجأ لثم ةريثك ةددحم 
  .رفحلا تالآ يف باطقألا ةددعتملا حيتافملاو ،ءارمحلا تحت

تاجتنملا نم ةعساو ةفئاط نأ ةيبلسلا ةمئاقلا جهنب ذخأي كص يف ةماع ةئف مادختسا ين عيو  - ٣٢
تاءافعإلا لعجيس ًاديدحت رثكأ تائف مادختسا نأ نيح يف ،ءافعإلل ةلهؤم نوكتس قبئزلا اهيلإ فاضملا 

دحملا تاجتنملا تائف مادختسا ينعيس ،ةيباجيإلا ةمئاقلا ج. ربكأ ةجردب ةدودحم  نأ ةياغلل ةد راطإ يفو
تاجتنم قفرملا نمضتي مل ام قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا نم ةليئض ةبسن طقف يطغيس قبئزلا كص 

ةصاخلا جاردإلا تايلمع زواجت وأ يدافت ًايبسن لهسلا نم نوكي دق تالاحلا ضعب يفو . ةجردم ةريثك
  . ةجردملا ةئفلل ًالثامم ودبي ال ىتح قبئزلا هيلإ فاضملا جتنملا فصو حيقنت قيرط نع ًادج

ةروصب جاردإلا تايلمع هيف متت يذلا ةيباجيإلا ةمئاقلا ج   - ٣٣  نإف ،كلذ نم سكعلا ىلعو
تايلمعب صاخلا قفرملا نإف ،لاثملا ليبس ىلعو . ةيبلسلا ةمئاقلا تافص ضعب لمحي نأ نكمي ةعسوم

وأ ‘‘تايراطبلا’’لثم ةيباجيإلا جاردإلا  نم ةلماك تائف لمشيس ‘‘قبئزلاىلع ةيوتحملا حيباصملا ’’   
نأ عقاولاو . تائفلا كلت نمض لخدت ةديدج تاجتنم كلذ يف امب ،قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا

، -تاجتنملا نم ةماع تائف سمخ ىلع يوتحت يتلا ةيباجيإلا ةمئاقلا  ةيئابرهكلا حيتافملاو ،تايراطبلا  
تالو  او ةءاضإلا ةزهجأو ،نانسألا تابيكرتوحرملا وحن لمشت نأ نكمي -سايقل ،  نم ةئاملا يف ٨٠   
هنإف ،ام ًاعون ًالماش نوكيس جهنلا اذه نأل ًارظنو . قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا يف قبئزلا مادختسا

اهيلإ فاضم تاجتنم ةفاضإل ليدعتلاب ًاصاخ ًءارجإ قبئزلا كص نمضتي نأ ىلإ ةجاحلا للقي نأ نكمي 
ةيجيتارتسا ةروصب ةراتخم ةضيرع تائف مدختسي يذلا ةيباجيالا ةمئاقلا ج نإف اذهلو. قفرملا ىلإ قبئزلا  

دق تامادختسا ميظنتو ديدحت ىلإ ةجاح نود ،ةيولوألا تاذ تامادختسالا مهأ ىلع زكري نأ نكمي 
تامادختسالا لثم اهيلع ةرطيسلابعصي دق يتلا و ،قبئزلاب يملاعلا ثولتلا يف ةريبك ةجردب مهست ال  ،

  .ةيديلقتلا وأةينيدلا 

  يميظنتلا جهنلا  -ءاب 
ءارجإلا عونل ًاقفو قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا ًاضيأ فنصي نأ قبئزلا كص ل نكميو  - ٣٤

مزلي ناك اذإ ًايرورض جهنلا اذه لثم نوكي دقو . تاجتنملا هل عضختس يذلا يباقرلا وأ يميظنتلا
جردت ،لاثملا ليبس ىلع ،ملوهكتسا ةيقافتا يف ف. ةفلتخم دعاوقل تاجتنملا نم ةفلتخم تاعومجم عاضخإ

يتلا وأ اهدييقت ررقملا تاثولملا كلت نع فلتخم قفرم يف اهنم صلختلا ررقملا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا 
وأ ءاضقلا وه فدهلا ناك ءاوس-ةليدبلا ةيميظنتلا فادهألا نإف اذهلو . ةفلتخم تابلطتمل عضخت    
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فينصتل ساسأك حلصت -دييقتلا  ددحت ريياعم ملوهكتسا ةيقافتا نمضتت نيح يفو . تاقفرملا يف داوملا 
مت دق اهدييقت ررقملا داوملا نإف ،هيلع ءاضقلا نم ًالدب هدييقتل نيعم يوضع ثولم جاردإ يغبني ىتم 

يد  ـلا ةدام لثم(ةنيعم تالاح يف ةماعلا ةحصلا ةيامح لجأ نم اهمادختساب حمسي لكشب اهجاردإ 
ايرالملاةحفاكمل يت يد ىلع يوطنت ةلأسم ةداملا مادختسا ةلصاوم نأ فارطألا ضعب ىري امدنعو )  

  ).يناتكوأورولفريبلاكينوفلسلا ضمح لثم (نيقي مدع ىلعو ةريبك ةيداصتقا ةيمهأ 
. اهنم صلختلا تاططخمل ًاقبط نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمجت متي ،لايرتنوم لوكوتورب يفو  - ٣٥

ساسأ ىلع قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا فينصت ءارجإ نكميو حمسي ال يذلا تيقوتلا  هدعب  
ةيداصتقالاو ةيعامتجالا عفانملاو ،ًانمأ رثكأ لئادبل عقوتملا وأ يلاحلا رفاوتلا ثحب قيرط نع اهمادختساب 

  .تاجتنملا هذه نأشب ئطب وأ عيرس ءارجإ ذاختا فيلاكتو ،ةلمتحملا

تايولوألا ديدحتتاءارجإ  -ميج     
تاجتنملا يأ ريرقت قيرط نع قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا فينصت ًاضيأ تاموكحلا عيطتست   - ٣٦

ام ةلأسمب ةلصلا قيثو جهنلا اذه نوكي نأ لمتحملا نمو . قبئزلا كص يف مامتهالا ةيولوأ اهؤاطعإ يغبني
رفاوت ىدمب ةلص ًاضيأ هل نوكت دقو . ةيباجيإ ةمئاق ىلإ تاجتنم ةئف وأ نيعم جتنم ةفاضإ يغبني ناك اذإ

ءاوس دح ىلع ةيباجيإلاو ةيبلسلا ةمئاقلا يج  راطإ يف تاءافعإلا.  
ىلع ًءانب ةيولوألا ساسأ ىلع ءارجإ ذاختا ةرورض تاموكحلا ثحبت دق ،ىلوألا ةلاحلا يفو   - ٣٧

ا ىدمو ،تاجتنملا ةعومجم وأ جتنملا هببسي يذلا ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ديد  طابتر وأ ثيولتلا ىدم
. اهنم صلختلا وأ اهمادختسا وأ قبئز اهيلإ فاضم تاجتنم ةعومجم وأ جتنم جاتنإب قبئزلا ةلكشم

نكمي قبئز لااهيلإ فاضم تاجتنم ةعومجم وأ تاجتنمل ةيولوألا ءاطعإ نأشب تارارق ذاختا نإف كلذك 
ةيسسؤم زجاوح كانه ت ناك اذإ امو ،ةيلمع لئادب رفاوت يأ ،هالعأ ةددحملا لماوعلا ثحب دنع رثأتي نأ

صاخلا ءارجإلا ذاختا دنع قبئزلا هيلإ فاضملا جتنملا ةيولوأ ديدحتل ةينقت وأ ةيعامتجا وأ ةيداصتقا وأ 
  .ةيولوألا ديدحتب

  قبئزلا ىوتحم تايوتسم - لاد
تحت فينصتلل رخآ ًاساسأ قبئزلا هيلإ فاضملا جتنملا يف ةدوجوملا قبئزلا ةيمك رفوت نأ نكمي  - ٣٨
يج ًاعم ةيباجيإلا ةمئاقلاو ةيبلسلا ةمئاقلا ًاساسأ رفوي  ال دق ام جتنم يف قبئزلا ىوتسم نأ مغرو.  

ًالماع نوكي دق هنأ الإ ،قبئزلا كصب تاقفرملا يف جاردإلا تايلمع فينصتل ًاديفم تابتع عضو ل ًايساسأ 
ةمئاقلا ج رولفلا حيباصملا تجردأ اذإ ًالثمف. مئاوقلا يف ةددحم داوم جاردإ قابطنال  يف ةجمدملا ةي

. جاردإلا ةيلمع نم ءزجك ،حابصم لكل قبئزلا نم مغلم) س(هردق ةبتع ىوتسم عضو نكمي ةيباجيإلا 
ال دق وأ ،جاردإلا ةيلمع نم ةبتعلا ىوتسم نم لقأ قبئز ةيمك ىلع ةيوتحملا حيباصملا ىنثتست دقو 

نأ ثيح ةيبلسلا ةمئاقلا جهنل ةب سنلاب لاحلا كلذكو. قحال تقو ىتح جاردإلا ةيلمع اهلمشت
تاجتنملا ىلع ةيراسلا ةباقرلا ريبادتل عضخت  ال دق قبئزلا نم لقأ تايوتسم ىلع ةيوتحملا تاجتنملا
  .قبئزلا اهيلإ فاضملا ىرخألا
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  ئواسملاو ايازملا - ًاعبار
يجهنب ةلصل ا تاذ ئواسملاو ايازملا مييقت دنع نابسحلا يف تارابتعالا نم ديدعلا عضو نكمي  - ٣٩

نمو . قبئزلا كص راطإ يف قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا ةلأسم عم لماعتلل ةيباجيإلاو ةيبلسلا نيتمئاقلا
  :تارابتعالا هذه نيب

قلعتي اميف نيجهنلا نم لك يف ةلمتحملا فعضلاو ةوقلا طاقن يه ام : ةيئيبلا ةيلاعفلا  )أ(
  ؟قبئزلا كصلةيحصلاو ةيئيبلا فادهألا قيقحت يف امهتمهاسمب 

نيجهنلا نم لكل ةلمتحملا دئاوفلاو فيلاكتلا يه ام : ةيداصتقالاو ةيعامتجالا راثآلا  )ب(
ةحصو فيظوتلا ىلع ةيبلسلاو ةيباجيإلا راثآلا يأ (ةيداصتقالا ةيمنتلاو يعامتجالا هافرلا ثيح نم 

ثوحبلاو ،تاكرش لا بساكمو ،ةيبيرضلا تاداريإلاو) لافطألاو تاهمألا ةحص اميس الو(ناسنإلا 
خلا)ًانمأ رثكألا لئادبلاب امهنم قلعتي ام كلذ يف امب(ريوطتلاو    ؟)، 

نادلبلا ىدارف اههجاوت دق يتلا ةينقتلاو ةيسسؤملاو ةينوناقلا تايدحتلا يه ام :ذيفنتلا  )ج(  
  .هل لاثتمالا وأ نيجهنلا دحأ ذيفنت دنع

ضوافتلا ةنجلل ةنيعم تابوعص نيجهنلا نم يأ ببسي نأ نكمي له : ةدهاعملا ةغايص  )د(
؟قبئزلا كص دونب ةغايصدنع ةيلودلا ةيموكحلا   

  ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تارابتعالاو ةيئيبلا ةيلاعفلا  -فل أ
ةيبلسلا ةمئاقلا ج   - ٤٠  نأ يف ةيباجيإلا ةمئاقلاو ةيبلسلا ةمئاقلا يج  نيب يساسألا قرفلا لثمتي

وأ تاجتنملا ىلع طقف ةيباجيإلا ةمئاقلا ج ا اهيلإ فاضملا تاجتنملا عيمج لمشي  زكري نيح يف قبئزل
ةيبلسلا ةمئاقلا ج دعيو . اهنم صلختلا ضرغب ةجردملا تاجتنملا تائف  ج’’فيرعتلا ثيح نمًا 
يأ جلاعي وهو ،قبئزلا اهيلإ فاضم تاجتنم يأب حامسلا مدع يه ةيساسألا هتدعاق نأل ‘‘ًالماش  
، هيلإ فاضم ةديدج تاجتنم يف لثمتملا قبئزلا كص فادهأ دحأو ىشامتي وهو ةيئاقلت ةروصب قبئزلا ا
قبئزلا اهيلإ فاضم تاجتنم يأ مادختساب حمسي  ال هنأل ًارظن قبئزلا تامادختسا عيمج نم صلختلا
  .هيف ةجردملا تاءافعإلا ةرتف ءاضقنا دعب

فدهلا عم ًاقاستا رثكأ نوكي دقف ةيباجيإلا ةمئاقلا ج   - ٤١  قبئزلا كص ضفخي نأ يف لثمتملا امأ
ب حمسي هنأل ًارظن ،نكمأ اذإاهنم صلختلاو ،ةداملا هذه مادختسا نم تامادختسا رثك أل ةيولوألا ءاطعإ 
نوكي نأ نكميو . تامادختسالا لك يف مكحتلا ىلإ يمري ال هنكل ،اهنم صلختلا امبرو ،ًالاكشإ قبئزلا

صخلا هجو ىلع ًاديفم ةيباجيإلا ةمئاقلا ج نوكت  ال دق يتلا قبئزلا تاقيبطت ضعب دوجو ةلاح يف صو
ثولتلا يف ةريبك ةروصب مهاست  ال دق ةطيسب تامادختسا كانه نوكت امدنع وأ ،دلبلا لخاد ةفورعم
فرطلا نإف ةيباجيإلا ةمئاقلا ج . ةلاعف ةروصب اهميظنت بعصلا نم نوكي دقو ،قبئزلاب  بجومبو

يتلاو قبئزلا اهيلإ فاضملا ةفورعملا ريغ وأ ةديدجلا تاجتنملا مظني مل اذإ ةدهاعملا هاجت هتادهعتب لخي  ال
  .قفرملا يف ةجردملا تاجتنملا نيب نم تسيل يه
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نم ج   - ٤٢  لك بجومب اهمادختسا يدافت وأ اهمادختسا لمتحملا قبئزلا ةيمك ىلإ رظنلا نكميو
ةيلاعفلا ديدحتل سايقم ا  نكمي ةيبلسلا ةمئاقلا ج ملا اذه مادختسابو. أ ىلع نيجهنلا  نأ حضتي سايق

تاجتنملا ددع ىلع دمتعيف ةيباجيإلا ةمئاقلا ج   امأ ،تاجتنملا يف قبئزلا لك نم صلختلا ىلإ يدؤي نأ
مادختسا يدؤي نأ نكمي لاثملا ليبس ىلعف . اهتعيبطو ةجردملا تاجتنملا تائف وأ قبئزلا اهيلإ فاضملا
قبئزلا نم ةئاملا يف٨٠ءاهز نم صلختلا ىلإ هالعأ ةددحملا قاطنل ا ةعساولا سمخلا تاجتنملا تائف   .

ىدم ىلع دمتعتس نيجهنلا نم ج   فارطألا حاجنلك بجومب ققحتتس يتلا ةيلعفلا تاضيفختلا نكل  
ابءافولا يف  اهمادختساو تاءافعإلا رفوت ىلع دمتعتسف ريصقلا ىدملا ىلع امأادهعت  ،.  

ىلع قبئزلا كص يف تاجتنملاب ةقلعتملا ماكحألا ذيفنتب ةطبترملا عفانملاو فيلاكتلا مظعم دمتعتو   - ٤٣
ًةجيتنو . رخآل دلب نم ريبك دح ىلإ ةتوافتم نوكتس كلذلو ،ةدح ىلع دلب لكب ةصاخلا عاضوألا
قيقد لكشباهسايق بعصلا نم نوكيس كلذل ، - تاءافعإلا رفوت ىدم نإف عقاولا يفو.   اهقاطن ةعسو  
وحن ىلع ةدملا ةددحم تناك اذإ ام ًاصوصخو ،اهيلع لوصحلا تاءارجإو ،اهل ةمدختس ملا فارطألا ددعو
راثآلاو ةيئيبلا ةيلاعفلا ىلع ربكأ ريثأت اهل نوكي امبر لماوع يه - ربكأ ةروصب ةحوتفم وأ مراص  
دق مك حلا ناك اذإ امب ًةنراقم قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملاب قلعتم مكح يأل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

ةيباجيإلا وأ ةيبلسلا ةمئاقلا ج  مدختسا.  
لاخدإ ريظن تالدب ءاطعإ يف رظنلا يف ةنجللا بغرت دقف ،مدختسملا جهنلا نع رظنلا ضغبو   - ٤٤

نم ربكأتايمك ىلع ةيوتحملا ةيلاحلا تاجتنملل لئادب ةباثمب نوكت قبئزلا اهيلإ فاضم ةديدج تاجتنم   
دئاوفلاو فيلاكتلا يف ًاريبك ًاقرف لكشيس ًانمأ رثكأ لئادبو ةليدب ت اجتنم فيلاكتو رفوت نإ. قبئزلا
  .قبئزلا كص يف تاجتنملاب ةقلعتملا ماكحألا اهذيفنت دنع فارطألل ةبسنلاب ةيلكلا

  ذيفنتلا  - ءاب
٤٥ -   نس نإف ينطولا نوناقلا بجومب يميظنت ج  وه ةيبلسلا ةمئاقلا ج  نوكيس هذيفنتو ه نأل ًارظن

ةئزجتلا راجتو نيعزوملاو نيجتنملا فاتكأ ىلع ءبعلا عضو هنأش نم نأل ةينطولا تاموكحلا ى لع لهسأ
هذ هلتاءافعإ ىلع لوصحلا بلطو قبئزلا تامادختسا ديدحتب قلعتي اميف ةموكحلا نم ًالدب 

مي ظنتلا ىلع ةيلحملا هتاردق ةوق ىلع دمتعتف جهنلا اذه لثم ذافنإ ىلع دلبلا ةردق امأ. تامادختسالا
  .ذافنإلاو

٤٦ - نو ةيبلسلا ةمئاقلا ج   رِقُأ اذإو ىدارف نم بلطتت دق هتيلومش نإف يلودلا ىوتسملا ىلع ذف  
دصرو ميظنتو درجل ةجاح يف نوكتس فارطألا هذه نأل لاثتمالا راهظإل ةريبك دوهج لذب فارطألا  

رظحلا ناك اذإ ام تابثإ ام فرط ىلع بعصلا نم نوكي دقو . تاجتنملا يف قبئزلا تامادختسا عيمج
 دق فرطلا اذه نأل ًارظن ةحجان ةروصب ذف ن دق قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا عيمج ىلع هضرف يذلا

،  ال دق هنأ امك ،رظحلا ذافنإ ىلع ةردقلا كلتمي ال تامادختسالا ضعب دوجوب ملع ىلع نوكي
نكمي تايدحتلا هذه لثم نكل . ةينيدلا وأ ةيديلقتلا وأ ةيفاقثلا ةيمهألا تاذ تامادختسالا اميس الو

اهتعيبطو اهادمو اهرفوت ىلع ًادامتعا ،تاءافعإلا مادختسا لالخ نم اهت  نم نوكيس هنأ ديب. اجم  



UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/13 

14 

بلط يف بغرت يتلا قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا عيمج ًامدقم ددحت نأ فارطألل ةبسنلاب يرورضلا 
اتاءافعإ ىلع لوصحلا    .أشب

نأل ًارظن ةيباجيإلا ةمئاقلا ج عبتا ام اذإ ًةبوعص لقأ نوكت دق هذه ةدهاعملا ذيفنت لئاسم نكل   - ٤٧ 
لوخد دعب ،فارطألا رمتؤم وأ  ةنجللاكلذ ىلع قفاوت امدنع طقف ةلماش نوكتس ةيباجيإلا ةمئاقلا 

الا بقعت ىلإ ةرورضلاب جاتحت نل فارطألا نأ ةيباجيإلا ةمئاقلا ج. ذافنلا زيح كصلا  تامادختس ينعيو
فاضملا تاجتنملا ضفخب قلعتي اميف تايولوأ عضو كلذ نم ًالدب اهنكمي لب ،ةفورعملا ريغ وأ ةضماغلا 
ردق ربكأ اهنع جتني دق يتلا لئاسملا ىلع وأ ًةيمهأ رثكألا لكاشملا ىلع زيكرتلا لالخ نم قبئزلا اهيلإ 

ةقرو يف نيبم وه امكو . ًةيلوقعم فيلاكتلا رثكأب ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيحصلاو ةيئيبلا دئاوفلا نم
نم يجيردتلا صلختلل تايولوألاب ةمئاق مادختساو عضو نإف يبوروألا لامشلا نادلب ءارزو سلجم 
ىلع زيكرتلا ىلع فارطألا دعاسي نأ هنأش نم ا   امادختسا نمو قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا

  )٥(.اهتفلكتب ةنراقمةلاعف ةرو صب قبئزلا تايمك ضيفخت مث نمو ةيسيئرلا لكاشملا
ىلإ فيفختلا هنأش نم رح لكشب تاءافعإلا رفوت نإف ةيبلسلا ةمئاقلا ج   - ٤٨  يف لاحلا وه امكو
ىلوألا ةرتفلا لالخ  فارطألا لهاك ىلع ةعقاولا لاثتمالاو ذيفنتلا ءابعأ نمو نيقيلا مدع نم ريبك دح
رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ًاصوصخ ذافنلا زيح قبئزلا كص لوخد دعب طسوتملا ىدملا ىلعو  ،

مب ا  نم نكمتتس ا تاموكحلا ةقث زيزعت يف ةمهاسملا لالخ نمو . لاقتنا ةلحراداصتقا  مازتلالا أب
ةيباجيإ ةمئاق ىلع ةقفاوملاب ةنجلل حمسي نأ تاءافعإلا مادختسال نكمي ،ةدهاعملا بجومب ا   ادهعتب

تامادختسالا نم دودحم ددع نم ًالدب تاجتنملل قاطنلا ةعساو تائ ف نم نوكتت ام ًاعون ةلماش
يتلا ةلصلا تاذ ةوقلا طاقن ضعب ىلع لمتشي نأ نكمي جهنلا اذه نإف هالعأ نيبم وه امكو . ةددحملا

امهيف فعضلا طاقن ضعب هسفن تقولا يف ىدافتي نأو ةيباجيإلاو ةيبلسلا نيتمئاقلا اج  ا عتمتي.  

  قبئزلا كص عضو  - ميج
اميف ةيباجيإلا ةمئاقلا ج حجرألا ىلع يرورضلا نم   - ٤٩  هيف مدختسا قبئزلاب صاخ كص رارقإ
، هيف تجردأ و قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا صخي جردت نأ ىلع ةليلق ةددحم تاجتنم ةيلوأ ةروصب

لباقملاب كلذ  ينعيو. ذافنلا زيح كصلا لوخد دعب بسانملا قفرملا يف تقولارورم عم ةيفاضإ تاجتنم 
تاجتنم مييقتو حيشرتل ،كصلا يف ن   مض  ت ،تايلآو تاءارجإ رارقإو عضو ىلإ جاتحتس ةنجللا نأ

ةيفاضإ تاجتنم جاردإل فارطألا رمتؤم اهعبتي يتلا تاءارجإلا ىلإ ةفاضإلاب ،قبئزلا اهيلإ فاضم ىرخأ 
ةنجللا تقولًاكلهتسمو ًابعص تايلآلاو تاءارجإلا هذه عضو نوكي دقو. )٦(كصلا يف ىلإ فاضيو .  

                                                      
)٥(  Nordic Council of Ministers, Mercury substitution priority working list: An input to 

global considerations on mercury management (May 2007), يكبشلا عقوملا ىلع ةحات م: 
www.basel.int/techmatters/mercury/comments/240707hsweden-2.pdf..  

ةرقفلاو ٨ةداملا ىلإ عوجرلا ىجري تايلآلاو تاءارجإلا هذه لثمل ةلثمأ ىلع عالطالل   )٦( ةداملا نم ٦،   ١٩ 
ملا نم٤ةرقفلاو  نم داوملاو ،ملوهكتسا ةيقافتا نم ٢٢ةدا   ىلإ ٥  ةداملاو ٧  ةرقفلاو ٩  ةداملا نم ٦،  ةرقفلاو ١٨  نم ٥   

مادرتور ةيقافتا نم٢٢ةداملا   .  
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جاردإ يف ةريبك تايدحت تهجاو ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا ىرخألا تايقافتالا يف فارطألا نأ كلذ 
  .ذافنلا زيح اهلوخد دعب تايقافتالا هذه قاطن نمض ةيفاضإ داوم

جهنلا رابتعالا نيعب ةنجللا تذخأ اذإ تايلآلاو تاءارجإلا هذهل ةجاح كانه نوكت ال دقو  - ٥٠  
ًالدب قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا نم ةعساو تائف ىلع يوتحت ةيباجيإ ةمئاق نم نوكتي يذلا طلتخملا 

نأ ةيبلسلا ةمئاقلا جهنل نكمي كلذك . قيض قاطن يف ةددحملا تاجتنملا ىدارف ىلع ةيوتحملا ةمئاقلا نم
  .تايلآلاو تاءارجإلا هذه لثم قيبطت نع ينغي

ال دق ةغايصلاب قلعتت تابوعص ةنجلل ببسي دق ةيباجيإلا ةمئاقلا جادختسا نأ ديب  - ٥١  نوكت  م
ةيبلسلا ةمئاقلا ج  كصلا يف ا . يف ةدوجوم  راش  ي يتلا ةقيرطلا وه نوكي دق تابوعصلا هذه دحأو

قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملل ا  نوكتس ةيبلسلا ةمئاقلا ج . حومسملا تامادختسالا ىلإ  بجومبو
تاءافعإ اهفصوب قفرملا يف ةجردملا تامادختسالا طقف يه االا  نكمي هيلعو . حومسملا تامادختس
لاب قلعتم ام ٍمكح يف- ددحي نأ كصلل يلودلاةراجت  ليبس ىلع ،قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا يف ة   
ا يف ةجردملا تامادختسالا ىلإ ةراشإلا درجمب ا- لاثملا  حومسملا تامادختسالا عيمج يف امأ . قفرمل 

 ، ةدهاعملاب ةلومشملا ريغ تامادختسالا ىلإ ريشي نأ دبال مكحلا كلذ لثم نإف ةيباجيإلا ةمئاقلا ةلاح
ءافعإلا ةيلمع ربع ا  حومسملا تامادختسالا ىلإ ًةفاضإ.  

فاضملا تاجتنملا نم ةديدج عاونأ لاخدإ صوصخب ةغايصلاب قلعتم رخآ ٍدحت أشني نأ نكميو   - ٥٢
نم ةديدج عاونأ ريوطتب حمسي نأ بجي قبئزلا كص نأ ىلإ فارطألا صلخت دقو . قبئزلا اهيلإ
اهمادختساوةرجاتمل ااو قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا نأ يرورضلا نم سيلف ةيبلسلا ةمئاقلا ج .    امأ
ًاجر دم نكي مل ام قبئزلا هيلإ فاضم جتنم يأ مادختساب حمسي ال جهنلا اذه نأل مكحلا اذه نمضتي

ةديدجلا تاجتنملاب قلعتي ًامكح ةيباجيإلا ةمئاقلا ج . ءافعإ لكش يف  بلطتي كلذ نم ضيقنلا ىلعو
نأ نكميو . هبًاح ومسمًاجتنم ربتعي ةجردملا تاجتنملا تائف وأ تاجتنملا نمض دراو ريغ جتنم يأ نأل 

تس ةنجللا نإف كلذلو ،ام ًاعون ًابعص‘‘ةديدجلا’’تاجتنملا فيرعت نوكي  هذه ةساردل ةجاح يف نوك  
قبئزلا كص يف ةيباجيإلا ةمئاقلا ج  يأراطإ يف ةنجللا بغرت دقو . دامتعا تراتخا اذإ ةيانعب ةلأسملا 

ةليدب تاجتنم مادختساو ريوطت معدي مكح عضو يرورضلا نم ناك اذإ اميف رظنت نأ نيجهنلا نم 
تايمك ىلع ةيوتحملا تاجتنملا لحم لحت نأ ا  قبئزلا نم ربكأأش نم ةديدج  .  

_____________  


