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 دادعإب ةينعملاةيلودلا 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

بهذلا نيدعتب ةقلعتملاو دلب لك يف اهذيفنت يراجلا وأ ةلمتكملا عيراشملاب ةي رصح ةمئاق
 ةفصلاءاف ضإو ةينقتلا ةدعاسملاو يعولا ةدايز كلذ يف امب ،قاطنلا ريغصلاو يفرحلا
 ةيلاملا ةدعاسملا عيراشمواهيلع  ةيمسرلا

 ةنامألا نم ةركذم

ب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلتبلط  - ١ يف ،قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ  
ةدوقعملا ،ىلوألا ا   ىلإ ٧نم ةرتفلا يف رود ناريزح١١  ةيرصح ةمئاق دع ٢٠١٠هينوي /   ت نأ ةنامألا ىلإ  ،

يف امب ،قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعتب ةقلعتملاو دلب لك يف اهذيفنت يراجلا وأ ة لمتكملا عيراشملاب
يمسرلاةفصلاءاف ضإو ةينقتلا ةدعاسملاو يعولا ةدايز كلذ ةيلاملا ةدعاسملا عيراشمواهيلع ة   .  
ة حاتملا تامولعملاب اهديوزت تاموكحلا عيمج ىلإ ةنامألا تبلط ،ةنجلل ىلوألا ةرودلا بقعو  - ٢
قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعتب ةقلعتملا عيراشملا نعاهيدل اهيضارأ لخاد اهذيفنت يراجلا ءاوس    

يفرحلا بهذلا نيدعت يف ةكارشلا لاجم ىلإ تبلطو ،يئامنإلا نواعتلاب ةصاخلا اهجماربب ةموعدملا وأ 
  .ةبولطملا تامولعملا ريفوت ةئيبللةدحتملا ممألا جمانربب ةيملاعلا قبئزلا ةكارش راطإ يف قاطنلا ريغصلاو 
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ةيرصح ةمئاق ،قالطنإ ةطقنك ،ةكارشلا لاجم ءاسؤر مدختسا ،بلطلا كلذل ةباجتساو  - ٣  
تارمتؤملا ربع تامولعملا نم ًاديزم ًاضيأ اوبلطو . ٢٠٠٩سطسغأ /بآ يف تعضو ءاكرشلا عيراشمب
ريغصلا نيدعتلاو يلحملا عمت ابم ليبق نم نييسيئرلا ءاكرشلا ىلإ ةرشابملا تابلطلاو ،دعب نع  ا ةرد

ريفوت لو. ‘‘داصتقالاو نداعملا’’نأشب ةشقانملل ينورتكلإلا ىدتنملا لالخ نم تامولعم بلطو قاطنلا 
 ، ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عضوعيراشملا نع تامولعم ميدقتل نادلبلل ةليدب لئاسو  ةيرصحلا ةمئاقلا 

، انربلا عقوم ىلع روهمجلا لوانتم يف فاضتساو ،تامولعملا لامكتسال بلط اهقفرأو تنرتنإلا ىلع جم
 ٢٧نينث الا موي يف قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت نأشب ةينورتكلإ ةشقانم ًاضيأ جمانربلا
ةيئايميكلا داوملا تامولعم لدابت ةكبش لالخ نم٢٠١٠ربمتبس /لوليأ  .  

: ناونعلا ىلع ةمئاقلا رفوتتو ةدراولا تاماهسإلا ءوض ىلع ةيرصحلا ةمئاقلا لامكتسا مت دقو  - ٤
www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/tabid/434/language/en-US/Default.aspx.  

ًاثيدح تلمكأةاقتنم عيراشمو اهذيفنت يراجلا عيرا شملا ةيرصحلا ةمئاقلا زربتو  - ٥ نيدعت لاجم يف   
ثالثلا قطانملا عيمج يف قاطنلاريغصلاو يفرحلا بهذلا يف فثكم لكشب قبئزلا اهيف مدختس    ي يتلا  

، (نيدعتلا  ايقيرفأو،ئداهلا طيحملا ةقطنمو ايسآويبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ ةمئاقلا زربتو ).  
ةطبترملا ةدقعملا ةيلاملاو ةينوناقلاو ةينقتلا لئاسملاب ةقلعتملا ةطشنألا نم ةضيرع ةعومجم ًايلا حةيرصحلا 

ىلإ ايلوغنم يف ةلص تاذ تاعيرشت ةغايص نيب حوارتت قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعتب 
ريياعم عضو ىلإو ةينيتاللا اكيرمأ يف قبئزلا عمج تايجولونكتل ةيناديملاتارابتخالا  بهذلاب فرعي امل  

. قاطنلا ريغصلاو يفرحلا نيدعتلا مجانم نم‘‘ ةلداع ةقيرطب جرختسملاو ةلداعلا ةراجتلل عضاخلا’’
لا صحلا ةمئاقلا لمكتستسو  رفوتتس يتلا ةلصلا تاذ عيراشملا نع ةيفاضإلا تامولعملل ًاعبت ةير
  .ةكارشلا
، اب ،تامولعملا نم ديزملا ميدقت ىلإ نادلبلا ىعدتو  - ٦ ةيرورض اهارت دق تابيوصت يأ ىلإ ةفاضإل
ىلإ تامولعملا هذه ميدقت يغبنيو . نكمي ام لمكأو ثدحأ ىلع ةيرصحلا ةمئاقلا هذه ءاقب نامضل

دراوملا نع عافدلا سلجمو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،ةكارشلا لا   نيكراشملا ءاسؤرلا
  .mercury@unep.orgينو رتكلإلا يديربلا ناونعلا ربع ةيعيبطلا

بهذلا نيدعت لاجم يف ًايلاح اهذيفنت يراجلا ةطشنألا مجحب ًاملع طيحت نأ ةنجللا دوت دقو   - ٧
لضفأ يف رظنت نأو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربب ةيملاعلا قبئزلا ةكارش راطإ يف قاطنلا ريغصلاو يفرحلا 

  .ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ نأشب تاضوافملا يف ةطشنألا هذه زاربإل ةليسو
____________  


