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 دادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلانأشب ًانوناق مزلم  يملاعكص 

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

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

تايولقلاو رولكلا قفارمب ةيملاع ةيرصح ةمئاق الخمادختساب ةجتنملا  قبئزلااي    

 ةنامألا نم ةركذم

يف ،قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تبلط   - ١  
نم ةدوقعملا ،ىلوألا ا   ىلإ ٧رود ناريزح١١  ةيملاع ةيرصح ةمئاق دع ٢٠١٠هينوي /   ت نأ ةنامألا ىلإ  ،

ةعس نع تامولعم كلذ يف امب ،قبئزلا ايالخ مادختساب ةجتنملاتايولقلاو رولكلا قفارمب  قفارملا هذه  
ًادانتسا ،اهقالغإ وأ قفارملا هذه ليوحت ططخواهعقاومو ةيملاعلا قبئزلا ةكارش اهتعمج يتلا تامولعملا ىلإ    
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلا

عم رواشتلاب قفارملا كلتب ةمئاق عضوب يضاملا يف تايولقلاو رولكلا عاطق ةكارش تماق   - ٢
ةي ملاعلا قبئزلا ةكارشب ينعملا يراشتسالا قيرفلا نم ةيصوت ىلع ءانب ءاكرشلاو ةعانصلا رئاود
، . ٢٠٠٩ليربأ /ناسين يف دوقعملا لوألا هعامتجا يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا كلذ رثإ ىلعو
 ةيرصحلاةمئاق لانأشب ةحلصملا باحصأ نم تالخدم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  سمتلا
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 ىلع تنرتنإلا ىلع ةلمكتسملا ةيرصجلا ةمئاقلارفوتتو . تنرتنإلا ىلع هعقوم ربع كلذو
 /www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/PrioritiesforAction/ChloralkaliSector/Reports/tabid :ناونعلا

4495/language/en-US/Default.aspx. 

لامكتسا لصاوتياميفو   - ٣ تاموكحلا ىلإ بلط ةيرصحلا ةمئاقلا  تامولعم يأ ميدقت كلذك ، ي
ةدحتملا تايالولل ةعباتلا ةئيبلا ةيامح ةلاكو يهو ةكارشلا لا   ةردصتملا ةهجلا ىلإ تابيوصت وأ ةثيدح

  .mercury@unep.org: يلاتلا ينورتكلإلا ناونعلا ربع ،ةيكيرمألا
كانه ،اهيعمجت مت يتلاتانايبلل ًاقفوو   - ٤ يف قفرم ١٠٠  ًايلاح اهيدل ًادلب٤٤  ردق  ةعسلا نم    

رولكل لةيجاتنإ ةعس ًايلاح كانهو . قبئزلا ايالخ مادختساب ةجتنملا تايولقلاورولكلا نم ةيجاتنإلا 
وحنب ةنراقم ملاعلا قاطن ىلع ًايونس نط نييالم ٦،٥ءاهزب ردقت قبئزلا مادختساب ةجتنملا تايولقلاو   ٩ 

يف ًاقفرم ٢٠ كانهو. ٢٠٠٥ماع يف ًايونس نط نييالم  نادلب١٠  وأ صلختلاب ًايلاح موقت  ططخت    
يلم١،٩هعومجم ام نم صلختل ل جاتنإ ةعس نم ةنسلا يف نط نو  مادختساب ةجتنملا تايولقلاو رولكل ا 
يف ةلثمم ،ةيبوروألا تايولقلا ورولكلا ةعانص ت مزتلادقو . ةمداقلا سمخلا تاونسلا نوضغ يف قبئزلا
،ورويلا ًايعوط صلختت نأب رولك ايالخ مادختساب ةجتنملا  تايولقلاورولكلا جاتنإ تادحو عيمج نم  

يتلا ةيرص حلاةمئاق لايف ةلومشم تسيل ركذلا ةفنآلا تادهعتلا هذهو . ٢٠٢٠ماع لولحب قبئزلا 
ىلإ ٢٠١٠نم ةرتفلا يف ةددحم قفارمل ةبسنلاب هنم صلختلل ططخي ام ىوس نمضتت  ال يفو . ٢٠١٥ 

لوألا نوناك٣١ديدحت لامتحا ةعبرألا ةيقبتملا قبئزلا ايالخ قفارم شقانت ،ةدحتملا تايالولا  ربمسيد / 
ًايئا ٢٠١٨  ًادعوم ا تاعيرشتلاب ًانهر ،اهليوحت وأ عناصملاقالغإل   سرجنوكلااهنسي نأ ر ظتني يتل 

يفو .عناصملا هذه ليوحتل ةيداصتقالا ىودجلاب ًانهرو هيلع قفتم ينمز لودجل ًاقفو دنهلا  ةموكحلا نيب،   
رولكلا جاتنإ قفارم عيمج فاقيإ ٢٠١٢ماع لولحب متي نأ ررقملا نم ،ةيعانصلا رئاودلاو   تايولقلاو 

قبئزلا ايالخب ةجتنملاةيقبتملا  .  
ىلعءانبو  - ٥ وأ عناصملا ليغشت فقول حرتقملا خيراتلاو ،يبوروألا داحتالا يف يعوطلا دهعتلا    

 ، ةزهاج ططخ اهل يتلا ىرخألا قفارملاو عناصملا ليوحتل دنهلا ططخ وةدحتملا تايالولا يف اهليوحت
ًاعنصم ٥٥ ةيقبتملا عناصملا ددع نوكيس، ةيرصحلا ةمئاقلا يف درو امل ًاقفواهليوحت لوأ اهليغشت فقول   

وحن رولكلا جاتنإ نم اهتعس طسوتم غلبي ًادلب ٢٤يف عقت  ًايونس نط نويلم١،٧  ىلإ ةراشإلا ردجتو .  
يقبتملاةيجاتنإلا ةعسلا هذهنأ  ةغلابلاو لعفلاب هليغشت فقو مت ام ةعس نع لقت ة  نط نويلم ٢،٦  لالخ  

ىلإ ٢٠٠٥نم ةرتفلا  امك ٢٠١٠  ًافنآهيلإ ريشُأ   .  
يف رظنتو تايولقلاو رولكل اةعانص نع ةحاتملا تامولعملاب ًاملع طيحت نأ ةنج للا دوت دقو  - ٦

اهيف مدختس   ي يتلا تايلمعلا ةرادإ نأشب اهتشقانم ءانثأ اهليوحت وأ عناصملا ليغشت فقول ةددحملا ططخلا
يتلا تامولعملا عمجب قلعتملا ةكارشلا لا. قبئزلا  لهست دق ةيفاضإ تايصوتب مدقتت نأ ًاضيأ دوت دقو  

لبقتسملا يف ا    .الوادم
____________  


