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لقن يف مُّكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم 
  دودحلا ربع اهنم صُّلختلاو ةرطخلا تايافنلا

  رشاعلاعامتجالا 
 ، ألا نيرشت٢١-١٧ايبمولوك ،انيخاتراك  ٢٠١١ربوتكأ /لو 

  لامعألا لودج نم ‘١’) ب (٣دنبلا 
ةيملعلا لئاسملا  :ةيقافتالا ذيفنتب ةلصلا تاذ لئاسملا
  ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا: ةينقتلاو

  ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا
  ةنامألا نم ةركذم

 ةفاضإ

ن قبئزلا رص نع نم ةوكملا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا
قبئزلاب ةث    ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو

،فارطألا رمتؤم دمتعا   رشاعلا هعامتجا يف ةميلسلا ةرادإلا نأشب ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا  ، 
، قبئزلاب ةث  ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن  اهتغيصب وكملا تايافنلل ًايئيب  

،ا ةل  ريغص قيرف اه يتلا، UNEP/CHW.10/6/Add.2ةقيثول ا هنمضتت يذلا عورشملا ساسأ ىلع دعمل  دعأ  
قفرم يف ةيهيجوتلا ئدابملل ةيئاهنلا ةغيصلا صن دريو . نابايلا ةموكح ةدايقب تارودلا نيب اميف لماع
  .ةقيثولا هذه
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  قفرملا

رصانع نم ةن ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا  وكملا تايافنلل  
قبئزلاب ةثةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا  ولملا وأ قبئزلا ىلع    

  )٢٠١١ ربوتكأ/يناثلا نيرشت ٣١(ةحّقنملا  ةيئاهنلاةخسن لا
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ةث  -ءاط      ٧٤........................................................... ولملا عقاوملا جالع
ئراوطلا تالاحل يدصتلاو ةثعقاوملا ديدحت   -١        ٧٤..................... ولملا
  ٧٥........................................ ًايئيب ةميلسلاجالعلا ريبادت   -٢    
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  ٧٨.......................................................... ئراوطلل ةباجتسالا  -فاك  
  ٧٨...................................... ئراوطلل ةباجتسالا ةطخ-١      
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  ............................................................................. قفرملا  
  ٨٣................................................................... ايفارغويلبب    
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ةقيثولا هذه يف ةمدختسملا ةيل    وألا فرحألاو تارصتخملا
 ASGM  قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت

 ASTM  داوملاو تارابتخالل ةيكيرمألا ةيعمجلا

 AOX صاصتمالل ةلباقلا ةيوضعلا تاديلاهلا

 BAT ةحاتملا تاينقتلا لضفأ

ةئيبلا ءارزول يدنكلا سل ا CCME 

 CEN  يسايقلا ديحوتلل ةيبوروألا ةنجللا

 CETEM  نداعملا ايجولونكت زكرم

ةجمدملا ة   CFLs  يرولفلا حيباصملا

اشلا همساب فورعملاقبئزلا ليثيميداحأ   +CH3Hg+ or MeHg  قبئزلا ليثيمعئ ، 

 Cl رولكلا

 EMS  ةئيبلا ةرادإلا ماظن

 EN  يبوروألا رايعملا

 EPA ةئيبلا ةيامح ةلاكو

ةع   EPR سوملا نيجتنملا ةيلوؤسم

 ESM  ايئيب ةميلس ةرادإ

 FAO  ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم

 GMP يملاعلا قبئزلا عورشم

 HCl  كيرولكورديهلا ضمح

 HF كيرولفورديهلا ضمح

 Hg  قبئزلا

 HgCl2  قبئزلا ديرولك يئانث

 HgO قبئزلا ديسكأ

رْفَجن   HgS زلا ،قبئزلا ديتيربك

 HgSO4 قبئزلا تاتيربك

 HNO3  نيجورتينلا ضمح

 IAEA ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا

 IATA يلودلا يوجلا لقنلا داحتا

 ICAO يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم

 ILO  ةيلودلا لمعلا ةمظنم

هنمفيقثتلل تامولعملا لدابت ل لودلا نيب كرتشملازكر ملا    IMERC  دحلاو قبئزلا نأشب

 IMO ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا

 ISO  يسايقلا ديحوتلل ةيلودلا ةمظنملا

ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تادعملا صخي اميف ةن   J-Moss  يعملا ةيئايميكلا داوملا دوجو تامالع عضو

 JIS  ةينابايلا ةيعانصلا ريياعملاةطبار 

   JLT ضنلل يسايقلا رابتخالل ةينابايلا ريياعملا

 LCD ةلئاسلا تاروّلبلاب ةضراعلا حئارشلا
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ءوضلل ثعابلا يئانثلا ما   LED  مصلا

 MMSD نداعملاو نيدعتلل ةمادتسملا ةيمنتلا

 MSW ةيدلبلا ةبلصلا تايافنلا

 NEWMOA  ةيقرشلا ةيلامشلا تايالولا يف تايافنلا ةرادإ يلوؤسم ةطبار

 NGO ةيموكح ريغ ةمظنم

 NIP ةينطو ذيفنت ةطخ

 NIMD ‘‘اتاماينم’’ضرم ثاحبأل ينطولا دهعملا 

 NOx  نيجورتينلا ديسكأ

 OEWG ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا 

 OECD  يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم

 OSPAR  يسلطألا طيحملا يقرش لامش يف ةيرحبلا ةئيبلاةيامح ةنجل 

 QA/QC ةيعونلا ةبقارم/ةيعونلا نامض

ط  PAC  شنملا محفلا قوحسم

 PACE  ةيبوساحلا تادعملا نأشب لمعلا لجأ نم ةكارشلا

 PBB موربلا ددعتملا لينيفلا يئانث

 PBDE  موربلا ددعتملا لينيفلا يئانث ريثأ

 PCB  رولكلاددعتملا لينيفلا يئانث 

ةيميس   PM  ج ةدام

لّلحتلا ة  يصعلا ةيوضعلا تاث   POPs  ولملا

تاديرولك ةد - لينيفيلوبلا   PVC  )لينيفلا(دعتم نئادلا ديرولك

ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تا  دعملا يف ةن   RoHS  يعم ةرطخ داوم لامعتسا دييقت

 SAICM  ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا

 SBC  لزاب ةيقافتا ةنامأ

 SETAC  يئيبلا ءايميكلا ملعو يئيبلا مومسلا ملع ةيعمج

 SO2  تيربكلا ديسكأ يناث

ةد   SOP  حوملا ةيليغشتلا تاءارجإلا

 SPC  يتيربكلا يرميلوبلا تنمسإلا

 S/S  تيبثتلا/ديلصتلا

ة  TCLP  يمسلا صئاصخلا ضن تاءارجإ

يوضعلا نوبركلاعومجم  TOC  )يلكلا ( 

 TS  ينقتلا فيصوتلا

 UNECE  ابوروأل ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل

 UNEP  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

 UNIDO  )ودينويلا(ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم 

 VCM  رملبتملا ريغلينيفلا ديرولك 

ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تا   WEEE  دعملا تايافن

 WHO  ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
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  ةمدقم  - ًالوأ 

  قاطنلا  - فلأ 
ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب ةيهيجوت تاداشرإ ةيهيجوتلا ئدابملا هذه م   - ١  تايافنلل )ESM(دقت  

تاررقملاب ًالمع كلذو ،قبئزلاب ةث   ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن  وكملا
لقن يف مّكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم نع ةرداصل ا٧/١٠ب او  ٩/١٥ و٨/٣٣  

ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا نع رداصلا ٧/٧ررقملاو ،دودحلا ربع اهنم صّلختلاو ةرطخلا تايافنلا   
 .لزاب ةيقافتال عباتلا

ةداملا نم ١ةرقفلا يفو   - ٢ ا ) ‘‘فيراعتلا’’ (٢  أب تايافنلا ةيقافتالا ف  رعت ،لزاب ةيقافتا نم
ماكحأ ىلع ًءانب اهنم صّلختلا بولطم وأ اهنم صّلختلا مزتع وم’’  ي وأ اهنم صّلختلا يرجي ءايشأ وأ دا
ةيهيجوتلا ئدابملا هذ . ‘‘ينطولا نوناقلا  ىلع عالطالل ٢لودجلا رظنا (ةلومشم ةيلاتلا تايافنلاو  
  ):ةلثمألا نم ديزم

قبئزلا رصانع نم ةن لا: فلأ  )أ(    تايافن نم ة انع ًالثم(وكملا تايافن  درتسملا قبئزلا رص
اهرابتعاب ةن   يعم قبئزلا رصانع نم ةضئاف تانوزخمو ،قبئزلاب ةث  ولم تايافنو ،قبئزلا ىلع يوتحت

  ؛)تايافن
  ؛)قبئزلااهيلإ فاضم تاجتنم تايافن ًالثم (قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا  :ءاب  )ب(  
فاضملا تاجتنملا نم :١-ءاب  )ج(   دنع ةئيبلا يف لا قبئزلااهيلإ     قبئزلا ٍةلوهسب قِلطت يت
اهر   ة)تارتمومرتلا(قبئزلاب ةرارحلا ةجرد سيياقم ًالثم (سكت يرولفلا حيباصملا   ؛)، 
فاضملا تاجتنملا نم :٢-ءاب  )د(   ًالثم  (١-ءاب ةئفلا تايافن ريغ قبئزلااهيلإ  

  ؛)تايراطبلا
زلا ىلع ةيوتحملا ةدَّلصملا وأ ةت:٣-ءاب  )ه(    بثملا ديلصت وأ تيبثت نم    جتن  تايافنلا  ت يتلا قبئ

؛قبئزلا رصانع نم ةن    وكملا
قبئزلاب ةث   )ميج(  )و(    وأ ،نيدعتلا تايلمع نم ةدَّلوملا تافّلخملا ًالثم (ولملا تايافنلا

  ).تايافنلا ةجلاعم تايلمع وأ ،ةيعانصلا تايلمعلا
ةن   - ٣  ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم وكملا تايافنلا ىلع ةيهيجوتلا ئدابملا هذه زّكرتو

ةرطخلا تايافنلا تائف يف ةف  نصملا قبئزلاب ةث    .ولملا وأ قبئزلا
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  )١(قبئزلا نع ةحمل  - ءاب 
تاجتنم يف عساو قاطن ىلع ،لمعتس   - ٤  ي لازي ال ىرحألاب وأ ،قبئزلا لمعتس ةع ي  لثم ونتم

تال)مدلا طغض سيياقمو ،ةرارحلا سيياقم(ةيبطلا ةزهجألا   حرُملاو ةيئابرهكلا حيتافملاو  ، 
يوجلا طغضلا سيياقمو )تاليصوتلا( ، )تارتمورابلا(،  تايراطبلاو ،ةيرولفلا حيباصملا تاليص بو  ،

ةيرولكلا داوملا جاتنإل ةيعانصلا تادحولا لثميعانصلا جاتنإلايف كلذكو ،نانسألا تاوشحو    -
ةيليوحتلا ةعانصلاو ،دياهيد ليتيسألا جاتنإو (VCM) رملبتملا ريغلينيفلا ديرولك جاتنإو ،ةيولقلا   ،

اهيلإ فاضملا تاجتنملل داوملا جاتنإ وأ ةيقنت تايلمع نم ًايوناث ًاجتنم ًاضيأ قبئزلا نوكي دقو . قبئزلا 
زاغلاو طفنلا نيدعتو ةيديدحلا ريغ تا  نأ هب مَّلسملا نم . زِلفلا نيدعت تايلمع ًالثم اهنمو ،ماخلا   نكلو

ةيملاعلا ةرِطخلا تاثقبئزلا   ولملا نم   دع لعفب قبئزلا تاقالطإو تاثاعبنا ببس نوكي نأ نكميو . ي
ةيعيبط رداصم نم ًاضيأ ردصت نأ نكمي امك)أشنملا ةيرشب يأ(ناسنإلا  يف قبئزلا قَلط . ،   ي املاحو

ةبرتلاو )قبئزلا راخب(يوجلا فالغلا يف تابثب ًايصعتسم ّلظي هنإف ،ةئيبلا  روطلاو )ينويألاقبئزلا (،   ،
MeHg(قبئزلا ليثيم (يئاملا 

ةئيبلا يف دوجوملا قبئزلا ضعب نإو . )+CH3Hg)قبئزلا ليثيم يداحأ وأ  
يف رشبلا هعلتبي مث ،يئايحألا م   خضتلاو يئايحألا مكارتلا ببسب ةيئاذغلا ةلسلسلا ىلإ ةياهنلا يف لصي

فاطملا ةيا ًاضيأ  .  
ةث تايافنلا ةلوانم نإف ّمث نمو  -٥  ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن  وكملا  

ميلس ريغ وحن ىلع اهنم صّلختلا وأ اهلقن وأ تايافنلاهذهعمج وأ ،قبئزلاب  ب ،  رست ىلإ يدؤي نأ نكمي  
 كلذ ىلإ يدؤي نأ نكمي امك ،قبئزلا نم تاقالطإ    .تايافنلا نم صّلختلا تايجولونكت ضعبمادختسا

جيلخ يف قبئز ىلع يوتحت تايافن هايم فيرصت ىرج ثيح ،نابايلا يف اتامان يم ةلاح نإو  - ٦
، (اتامانيم  وحن ىلع قبئز ىلع يوتحت تايافن قارغإ ةلاحو )٢٠٠٢نابايلا يف ةئيبلا ةرازو نع ًالقن  ،

،  (١٩٩٨ماع يف ايدوبمك يف ينوناق ريغ  ضرم ثاحبأل ينطولا دهعملاو ؛ ٢٠٠٦نورخآو ادنوه
ةكرش ةلاحو )١٩٩٩، )NIMD(اتام انيم ايقيرفأ بونج يف ‘‘زلكيمك روث’’،  ، )١٩٨٩تخربمال ( 

هب ةث   ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا نم صّلختلا ةرادإ اهيف متت مل تالاح ىلع ةليلق ةلثمأ يه امنإ
  .ًايئيب ةميلس ةقيرطب

                                                           
ةحصلا ىلع هرطاخمو ،ةئيبلا يف هكولسو ،هرداصمو ةيئايميكلا هصاوخو قبئزلا نع تامولعملا نم ديزم كلانه  )١(  ،

  :)هاندأ دراولا يعجرملا تبثلا رظنا(رداصم ةدع نم حاتم ،هثيولتو ،ةيرشبلا 
 Japan Public Health Association 2001, Steffen 2007, WHO 2003, Spiegel: ةيئايميكلا صاوخلا نأـشب  •

2006, ILO 2000 and 2001, Oliveira 1998, Tajima 1970؛  
  ؛UNEP 2008a, The Zero Mercury Working Group 2009: أشنملا ةيرشبلا تاثاعبنالا رداصم نأشب  •
  ؛Japan Public Health Association 2001, Wood 1974: ةئيبلا يف كولسلا نأـشب  •
 Ozonoff 2006, Sanbom 2006, Sakamoto 2005, WHO 1990, Kanai: ةيرشبلا ةحصلا ىلع رطاخملا نأـشب  •

2003, Kerper 1992, Mottet 1985; Sakamoto 2004, Oikawa 1983, Richardson 2003, Richardson and 
Allan 1996, Gay 1979, Boom 2003, Hylander 2005, Bull 2006, WHO 1972, 1990, 1991, 2003, Japan 
Public Health Association 2001, Canadian Centre for Occupational Health and Safety 1998, Asano 

2000; UNEP and WHO 2008؛  
قبئزلاب ث  •   ,Ministry of the Environment, Japan 1997, 2002, Amin-Zaki 1978, Bakir 1973: ولتلا نأشب

Damluji 1972, UNEP 2002, Lambrecht 1989, Department of Environmental Affairs and Tourism 1997, 
2007, GroundWork 2005, The School of Natural Resources and Environment, University of Michigan 

2000, Butler 1997.  
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بق   -٧  نم ليلقتلا ا ترملا ًانوناق مِزلملا يملاعلا كصلا ماكحأ نأ عمو  دصق  ي قبئزلا نأشب لبقتسملا يف
تاجتنملا نم يجيردتلا ) ءاغلإلا(صّلختلا وحن يملاعلا هاجتالا مظاعت نإف ،قبئزلاب نيصاخلا بلطلاو ضرعلا 

تايمك ديلوت ىلإ ًابيرق يدؤي فوس قبئزلا اهيف لمعتس   ي يتلا ةيعانصلا تايلمعلاو قبئزلا اهيلإ فاضملا
نأ عّقوتملا نم نإف ،كلذ ىلإ ًةفاضإو . نهارلا ىوتسملا ىلع قبئزلا تادادمإ تّلظ اذإقبئزلا نم ةضئاف 

اهيلإفاضملا تاجتنملا ضعب لامعتسا يف ًادايدزا ةلبقملا تاونسلا دهشت ة،   يرولفلا حيباصملا لثم ،قبئزلا  
عمتجم نأشب ٍةيجيتارتسا نمض كلذو ،ةج  هوتملا حيباصملا نع ةضاعتسالل لمعتس  ةضيفخ تا ت يتلا

ةلئاسلا تاروّلبلاب يمقرلا ضرعلا حئارش يف يفلخلا ءوضلا تاينقت لامعتسا يف كلذكو ،نوبركلا 
(LCD) . ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن  وكملا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نامض نإف مث نمو

  .نادلبلا مظعم ىدل ةيمهألا ةمساح ةلأسم نوكي فوس قبئزلا ىلع
 ةيلودلا طباورلاو لزاب ةيقافتاب ةلصلا تاذ ماكحألا  - ًاي ناث

  لزاب ةيقافتا  - فلأ 
  ةماع ماكحأ  -  ١

تايافنلا ديلوت نع ةجتانلا ةئيسلا راثآلا نم ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ةيامح ىلإ لزاب ةيقافتا فد   - ٨ 
نم صّلختلاو دودحلا ربع اهلقن تاكرح نعو ا    .اهرادإو ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا

ةداملا نم ٤ةرقفلا يفو   - ٩ ا ٢  أب تايافنلا نم صّلختلا َةيلمع ُةيقافتالا ف  رعت لزاب ةيقافتا نم  
يف ةددحم ةيلمع ’’   ةيقافتالا هذهل عبارلاقفرملايأ دادرتسا ةيناكمإ ىلإ يدؤت تايلمع لمشتو ‘‘   ،
وأ ةرشابم تامادختسا يف ةيناث اهمادختسال اهحالصتساو اهصالختساو ،اهريودت ةداعإو ،دراوملا  

ةيناكمإلا هذه ىلإ يدؤت ال تايلمع كلذكو ")R"تايلمعلا (ةليدب    ").D"تايلمعلا (، 
ُةرقفلا ددحتو  -١٠ ةداملا نم ١  يتلا فارطألا نم يضتقت يتلا تاءارجإلا ) ‘‘ةماع تامازتلا’’ (٤ 

غِّلبت نأ اهنم صّلخ تلا ضرغب ىرخألا تايافنلا وأ ةرطخلا تايافنلا داريتسا رظح يف اهقح سرامت
ةرقفلا . اهرارقب ىرخألا فارطألا   رظح يف اهقح سرامت يتلا فارطألا غّلبت ’’: نأ ىلع) أ (١صنتف

ًالمع اهرارقب ىرخألا فارطألا ،اهنم صّلختلا ضرغب ىرخألا تايافنلا وأ ةرطخلا تايافنلا داريتسا 
ةرقفلا . ‘‘١٣ةداملاب    تايافنلا وأ ةرطخلا تايافنلا ريدصت فارطألا رظحت’’: نأ ىلع) ب (١صنتو  

كلذب رَطخ   ت امدنع ،تايافنلا هذه داريتسا ترظح يتلا فارطألا ىلإ اهريدصتب حمست ال وأ ىرخألا
  .‘‘)أ(ةيعرفلا ةرقفلاب ًالمع 

نم   -١١   تارقفلا درو ةصاخلا ةيسيئرلا ٤ةداملا نم ) ز (٢و ه - )أ (٢تو   ماكحألا ةيقافتالا نم  
، لسلا ةرادإلاب دح ىندأ ىلإ دودحلا ربع اهتكرح ضفخو ،دح ىندأ ىلإ تايافنلا ضفخ   يأ ،ًايئيب ةمي

ةيرشبلا ةحصلا ىلع ة   راضلا اهراثآ ةأطو نم فيفختلاب ةليفك تايافنلا نم صّلختلا يف قئارط ةسراممو
  :ةئيبلا ىلعو

  :ةيغب ةبسانملا ريبادتلا فرط لك ذختي’’  
عم ،ىندألا دحلا ىلإ هلخاد ىرخألا تايافنلاو ة رطخلا تايافنلا ديلوت ضفخ نامض  )أ(

  ؛ةيداصتقالاو ةيجولونكتلاو ةيعامتجالا بناوجلا ةاعارم
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ةرطخلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ضارغأل ،صّلختلل ةيفاك قفارم ةحاتإ نامض   )ب(
  ؛اهنم صّلختلا ناكم ناك ًايأ ،ناكمإلا ردق هلخاد ةدوجوم نوكت ،ىرخألا تايافنلاو

ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ةرادإ يف نوكرتشملا صاخشألا ذخ   )ج(  تي نأ نامض
مجانلا ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا نم ثولتلا عنمل ةيرورضلا تاوطخلا هلخاد 
دح ىندأ ىلإ ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ىلع ثولتلا كلذ راثآ ضفخو ،ةرادإلا كلت نع 

؛ثلتلا كلذ لثم لصح اذإ اميف و  
ىندألا دحلا ىلإ دودحلا ربع ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ةكرح ضفخ نامض   )د(

رفوت ةقيرطب ةكرحلا ىرجت نأو ،تايافنلا هذهل ةلاعفلاو ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا عم قفتي امب 
  ؛ةكرحلا هذه نع مجنت دق يتلا ةراضلا راثآلا نم ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلل ةيامحلا

يمتنت لود ةعومجم وأ ةلود ىلإ ىرخأ تايافن وأ ةرطخ تايافن ريدصتب حامس لا مدع  )ه(
ةيمانلا نادلبلا ىلإ اميس الو ،ًافارطأ نوكت يسايس وأ /و يداصتقا لماكت ةمظنم ىلإ

ىلإ هوعدي ببس هيدل ناك اذإ وأ ،تادراولا لك اهعيرشت بجومب ترظح يتلا 
طب راد  اهددحت يتلا ريياعملل ًاقبط ،ًايئيب ةميلس ةقير ت نل رظنلا ديق تايافنلا نأب داقتعالا

  ؛لوألا اهعامتجا يف فارطألا
ىلع هلمحي ببس هيدل ناك اذإ ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا داريتسا عنم   )ز(

ًايئيب ةميلس ةقيرطب راد    ‘‘.ت نل رظنلا ديق تايافنلا نأب داقتعالا
  قبئزلاب ةلصلا تاذ ماكحألا  -  ٢

ملا د  -١٢  لزاب ةيقافتا نم ١ةدا دحت درو . ةيقافتالا يف ةلومشملا تايافنلا عاونأ) ‘‘ةيقافتالا قاطن’’(  تو
ربتع ‘‘ةيافنلا’’تناك اذإ ام ريرقت يف نيتوطخ نم ةيئارجإ ةقيرط ) أ(ةيعرفلا ةرقفلا  ةرطخ ةيافن’’ ت‘‘ 

تائفلا ىدحإ ىلإ تايافنلا يمتنت نأ بجي ،ىلوألاةوطخلا: ةيقافتالا اهلمشت ةمئاق يف ةروكذملا    قفرملا 
اهيف مُّكحتلا ن’’(ةيقافتالا نم لوألا   ةيافنلا ز )‘‘يعتي يتلا تايافنلا تائف  يمتت نأ بجي ،ةيناثلا ةوطخلاو ؛

ةيقافتالا نم ثلاثلا قفرملاةمئاق يف ةدراولا صاوخلا نم لقألا ىلع ةدحاوب    ).‘‘ةرطخلا صاوخلا ةمئاق’’( 
ذملا تايافنلا نأ ضرتف  -١٣ نم ةدحاو نم رثكأ وأ ةدحاو اهيف رهظت لوألا قفرملايف ةروك ي  

ثلاثلاقفرملاةمئاق يف ةروكذملا ةرطخلا صئاصخلا  داوملا ’’ H6.1دنبلا داوم تايافنلا هذه لمشت دقو .  
ة  ة(ماسلا دنبلاو ‘‘)داحلا راثآلا تاذ  ،H11 ’’ ة دنبلاو ‘‘)ةنمزملا وأ ةرخأتملا راثآلا تاذ(ماسلا داوملا  ،

H12 ’’ةئيبلل ة  كلت اهيف رهظت ال ا ‘‘ماسلا داوملا  أ ةينطولا تارابتخالا لالخ نم ن  يبتي مل ام  ،
صاوخلا نم ةن ديدحتلةديفم ةينطولا تارابتخالا نوكت دقو . صاوخلا  يعم ةرطخ ة  يصاخ دوجو  

ثلاثلا قفرملاةمئاق يف ةدراولا  ًامات ًاديدحت ةرطخلا ةكلذو    قاروأ دادعإ مت دقو . يصاخلا ديدحت نيح ىلإ
ةيقافتالا ىضتقمب ،ةرطخلا صاوخلا ضعبنأشبةيداشرإ   .  

ةرطخ صاوخب ز قفرملايف ةدراولا فلأ ةمئاقلا فصتو   -١٤  يمتت يتلا تايافنلا ةيقافتالا نم نماثلا  
مادختسا نود لوحت ال نماثلا قفرملايف تايافنلا ةيمست نأ عم ؛ ١ةداملا نم ) أ (١ةرقفلا ىضتقمب   

ةرطخلاصاوخلا (ثلاثلا قفرملا  قفرملانم ) ب(ةرقفلا (ةرطخ تسيل ام ًةيافن نأ تابثإل كلذو )  
ءاب ةمئاقلا د ). لوألا  ةرقفلاب ةلومشم تايافن نوكت نل يتلا تايافنلا عساتلاقفرملانم  )B(دعتو ) أ( ١  
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نم داوم ىلع وتحت مل ام كلذو ،ةيقافتالا هذه نم ١ةداملا نم  ردقب لوألا قفرملا  ى   دبتت تايافن اهلعجي
صاوخ نم ة   ثلاثلاقفرملايصاخ اهيف  .  

ةرقفلا هيلع صنت امبسحو  -١٥ نإف ،لزاب ةيقافتا نم ١ةداملا نم ) ب (١  ال يتلا تايافنلا ’’ 
وأ داريتسالا وأ ريدصتلا فرطل يلحملا عيرشتلا بجومب ،ربتع ) أ(ةرقفلا اهلمشت   ت وأ ف  رع  ت اهنكلو

خ تايافن ا  ةيقافتالل ًاضيأ عضخت‘‘ةرِطأب ،روبعلا  .  
وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن ١-لودجلا يف درتو   -١٦  وكملا تايافنلا  

قبئزلاب ةث   ملا ةمئاق يفةروكذملاولملا لزاب ةيقافتا نم نماثلاو لوألانيقفر   .  
ع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن١- لودجلا  وكملا تايافنلا قبئزلاب ةث    ولملا وأ قبئزلا ىل
  لزاب ةيقافتا نم نماثلاو لوألانيقفر ملا يتمئاق يف ةروكذملا

قبئزلا ىلإ ةرشابم ةلاحإب ةلخد   م دونب
Y29 ا ان    :وكم نم يتلا تايافنلا

 قبئزلا تابّكرم ؛قبئزلا
A1010  تايافنلاو   ةيزلفلا تايافنلا داوملا نم يأ   نم  طيلخ  يأ  نم نوكتت يتلا     

  :ةيلاتلا
...  
  قبئزلا  -

...  
  ).B(ءاب ةمئاقلا يف ًاديدحت ةروكذملا تايافنلا ادع ام نكلو 

A1030 ةيلاتلا داوملا نم يأ ا  اث  ولم نم وأ ا  ان    :وكم نم يتلا تايافنلا
...  
  قبئزلا تابّكرم ؛قبئزلا  -

... 
A1180 وأ ةـينورتكلإلاو ةـيئابرهكلا عـيمجتلا     تايلمع نع ةمجانلا تايافنلا

ةجردملا ىرخألا تايراطبلاو مكارملا نم رصانع ىلع ةيوتحملا  )٢(ةدرخلا
، بـيبانألا جاجزو ،ةيقبئزلا تالصوملا تاذ حيتافملاو   فلأ ةمئاقلا يف

طشـنملا جاـجزلا عاوـنأ نم هريغو     دوثاكلا ةعشأ قيرط نع ةبكرملا
يف ةجردملا رصانعلاب  ةثولملا وأ ،ةرولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تافثكمو

ددـعتم   لينيفلا يئانثو ،صاصرلا ،قبئزلا ،مويمداكلا لثم(لوألا قفرملا 
صئاصـخلا نـم ةيـصاخ يأ بستكت اهلعجي يذلا ردقلاب      ) ةرولكلا
ةمئاقلا نم ١١١٠ءاب ةلصلا اذ ديقلا ظحال (ثلاثلا  قفرملا يف ةدراولا  
  )٣()ءاب

                                                           
  .ةيئابرهكلا ةردقلا ديلوت نم ةدرخلا تاعيمجت لخدملا اذه لمشي ال  )٢(
رولكلا د   )٣(  مغلم٥٠غلبت زّكرت ةجردب نوكت ) PCB(دعتملا لينيفلا يئانث ةدام تابّكرم   .رثكأ وأ مغك/ 
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قبئزلا ىلع ةيوتحم نوكت دق يتلا تايافنلاب ةلص تاذ ىرخأ تالخد هب هثم  ولم وأ   

A1170 يف ةدراولا تايراطبلا نم جئازملا ءانثتساب  ةفنصملا ريغ تايراطبلا تايافن
ةـيوتحملا ءاب ةمئاقلا يف ةددحملا   ريغ تايراطبلا تايافن. طقف ءاب ةمئاقلا
 ةرطخ تايافن اهلعجي يذلا ردقلاب لوألا قفرملا يف ةددحملا رصانعلا ىلع

A2030 ةمئاقلا يف ةددحملا تايافنلا كلت ءانثتساب  نكلو ةزافحلا لماوعلا تايافن
 ءاب

A2060           يوتحملا ،محفلا قرحب ةلماعلا ءابرهكلا ديلوت تاطحم نم رياطتملا دامرلا
يف ةجرد       صاوخ روهظل ةيفاك زّكرت تاجردب لوألا       قفرملام داوم ىلع  

ثلاثلا   قفرملاةمئاق يف ةدراو     ةلصلا وذ لخدملا ظحال     (  يB2050  جردملا  
ءاب ةمئاقلا يف  )B((  

A3170          لـثم  (ةـينهدلا ةنجلهُملا تانوبركورديهلا جاتنإ نم ةئشانلا تايافنلا
دـيرولك ،لـينيفلا دـيرولك ،ناـيثإلاورولك يئانث ،نايثمورولكلا          

 )نيرديه رولكيبإلا ،ليلألا ديرولك ،نيديلينيفلا
A4010         صـلا تاجتنملا لامعتساو ريضحتو جاتنإ نم ةفّلختملا تايافنلا ، ةينالدي

ءاب ةمئاقلا يف ةد   دحملا تايافنلا ادع ام نكلو
A4020 ا نع ةجتانلا تايافنلا يهو ،تايافن نم  قلعتي امو ةيريرسلا تايافنلا

، ،    ضيرمتلا لاجم يف تاسرامملاو ةيبطلا تاسرامملا نانـسألا بـطو
 يف ةدـلوملا تايافنلاو ،تاسرامم نم كلذ هباش ام وأ يرطيبلا بطلاو 

وأ ىضرملا ىلع فشكلا تايلمع ءانثأ قفارم نم اهريغ وأ تا           يفشتسملا
 ةيثحبلا عيراشملا وأ ،مهجالع

A4030           ةـيئايحألا تادـيبملا مادختساو بيكرتو جاتنإ نع ةئشانلا تايافنلا
تاديبم تايافن كلذ يف امب ،تابنلاب ةصاخلا ةينالديصلا تارضحتسملاو         

تهـتنا يتـلا وأ تاف      صاوملل ةقباطملا ريغ شئاشحلا تاديبمو تافآلا     
 ًالصأ اهنم دوصقملا مادختسالا بسانت ال يتلا وأ اهتيحالص

A4080      ةر  يف ةددـحملا تاـيافنلا ادع ام نكلو        (جفتملا ةعيبطلا تاذ تايافنلا
  ))B(ءاب ةمئاقلا 

A4160          ءاب ةمئاقلا يف جردملا ريغ كَلهتسملا ط  دنبلا ظحال   ()B(شنملا نوبركلا ي
B2060ملا ةلصلا وذ   )ءاب ةمئاقلا يف جرد 

  ةيلودلا طباورلا  -  ءاب
  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم  -  ١

هرارق يف )ةئيبلا جمانرب(ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم أشنأ   -١٧ ةنجل ،ًاثلاث ٢٥/٥،   
قبئزلا نأشب ًاينوناق مِزلميملاعكص دادعإ لجأ نم ةيلود ضوافت  يف اهلمع ةنجللا تأدب دقو .  

ماعلا علطم يف هلمكتست نأ عمزملا نمو ٢٠١٠هينوي /ناريزح اهن . ٢٠١٣،   مضتي يتلا ةيالولا لمتشتو
  :يلي ام اهنمو ماهم ةلمج كصلا

  ؛ًايئيب ميلس وحن ىلع هنيزخت ىلع ةردقلا زيزعتو قبئزلا تادادمإ ضفخ  )أ(  
  ؛تايلمعلاو تاجتنملا يف قبئزلا ىلع بلطلا ضفخ  )ب(  
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  ؛قبئزلا يف ةيلودلا ةراجتلاضفخ   )ج(  
  ؛يوجلا فالغلا يف قبئزلا تاثاعبنا ضفخ  )د(  
؛ةث  )ه(    ولملا عقاوملا ةجلاعمو قبئزلاب ةث  ولملا تايافنلل ي    دصتلا
  .ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملاو تاردقلا ءانبل تابيترت ديدحت  )و(  

قيسنتلا ىلإ دمعي نأ ةئيبلل ةدحتمل ا ممألا جمانربليذيفنتلا ريدملا ىلإ بلُط ،هسفن رارقلا يفو   -١٨
ةيملاعلا ةكارشلاو ةحلصملا باحصأو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو تاموكحلا عم ءاضتقالا بسح 

ةبعشل عباتلا ،ةيئايميكلا داوملا عرف م . تالاجم ةدع يف هزيزعتو يلاحلا لمعلا ةلصاوم يف ،قبئزلل  دقيو
ةئيبلل ةدحتملا ممألاجمانربيف داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا  ةمزاللا تامدخلا ةنامألا ىلإ    ،

لمع تايولوأ    عبس قبئزلا نأشب ةيملاعلا ُةكارشلا نآلا ذنم تد  وأ (دح دقو ،قبئزلا نأشب تاضوافملل
  )٤().ةكارشلل تالاجم

  مادرتور ةيقافتا  -  ٢
ملا تاءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتا نم ثلاثلا  -١٩   قفرملا ن  ملع نع ةق مضتي  بسملا ةقفاو

 ، هتمئاق يف ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةن  تابّكرم ’’يعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع
تابّكرمو ليكلايسكوليكلألاو ليكلألا قبئزلا تابّكرمو ةيوضعلا ريغ قبئزلا تابّكرم اهيف امب ،قبئزلا 

داوملا ةمئاق ثلاثلا . ‘‘ليرآ قبئز   ىلإ ،ملع نع ةق قفرملا درويو  بسملا ةقفاوملا ءارجإل ةعضاخلا ةيئايميكلا
لمشيو . ةيفاضإ تامولعم يأو ةلصلا تاذ تارارقلل ةيهيجوتلا قئاثولا نم كلذب نرتقي ام بناج

ةئيبلا وأ ةحصلاب ةصاخ بابسأل ة    .دشب اهدييقت وأ اهرظح ّمت يتلا ةيئايميكلا داوملا ثلاثلا قفرملا
  ةليقثلاتازلفلا لوكوتورب   -  ٣

دودحلا ربع ىدملا ديعبلا ءاوهلا ث ١٩٧٩ماع ةيقافتا لوكوتورب نم دوشنملا فدهلا   -٢٠  ولت نأشب  
كلذ يف امب ،يوجلا فالغلا يف ةليقثلا تازلفلا تاثاعبناب يباقرلا مّكحتلا وه ةليقثلا تازلفلاب صاخلا 

نأ ح دودحلا ربع ىدملا ديعبلا لاقتنالل ةضرع يه يتلا ،قبئزلا تاثاعبنا   جرملاو ،يوجلا فالغلا يف
ضفخ ىلع لمعلاب هيف فارطألا بَلاط . ةئيبلا يفو ةيرشبلا ةحصلا يف نأشلا ةريطخ راثآ اهل نوكي تو

ماع يف ا   ايوتسم نود ام ىلإ ةف  دهتسملا ةليقثلا تا  يماع نيب ليدب ماع يأ وأ  (١٩٩٠زلفلا تاثاعبنا
ملا تاينقتلا لضفأ قيبطتب كلذو)١٩٩٥ و١٩٨٥ ميق ىلع دودح ضرفو ،ةتباثلا رداصملا نأشب ةحات ، 

ةحاتملا تاينقتلا لضفأ قيبطت كلذكو ،ةن   يعملا ةديدجلا ةتباثلا رداصملا ضعب صوصخب تاثاعبنالا
ًايلاح ةدوجوملا ةن  دادعإب ًاضيأ فارطألا بَلاط . يعملا ةتباثلا رداصملا ضعب صوصخب ميقلا دودحو تو

ةلومشملا ةليقثلا تازلفلاتانوزخم نأشب درج مئاوق نوصو لوكوتوربلا نم عباسلا قفرملا درويو.    
اهيلع ق  بط  ت يكل قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايراطبلاو قبئزلا ىلع ةيوتحملا ةيئابرهكلا تاث  ولملا يف ًاديدحت

عضوو ،دح ىندأ ىلإ ليلقتلاو ،لادبتسالا جمارب لمشت يتلاو ،تاجتنملا ةرادإ نأشب ا  ىصوملا ريبادتلا 
  .مادختسالا ةرود ةداعإو ،ةيعوطلا تاقافتالاو ،ةيداصتقالا زفاوحلاو ،ةيفيرعتلا تاقاطبلا

                                                           
  :تامولعملا نم ديزم ىلع عالطالل  )٤(

www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/GlobalMercuryPartnership/tabid/1253/Default.aspx.  
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  ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا  -  ٤
، )SAICM(ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا لمتشي   -٢١ ةيساسأ صوصن ةثالث  

ةطخ يف ًاديدحت قبئزلاب ىنع . ةيملاع لمع ةطخو ،تاسايسلل ةعماج ةيجيتارتساو ،يبد نالعإ: يه يو
لاغشن اللةريثملا ىرخألا ةيئايميكلا داوملاو قبئزلا ’’: ١٤مقر لمعلا لاجم راطإ يف ةيملاعلا لمعلا 

ملاعلا دختس  ت وأ   جتن  تام ادختسالا تاذ ةيئايميكلا داوملاو ؛ةريبك تايمكب مت يتلا ةيئايميكلا داوملاو ؛ي
ةطشنأ ركذ عم ‘‘ينطولا ديعصلا ىلع مامتهالا ّلحم ىرخألا ةيئايميكلا داوملاو ؛راشتنالا ةعساولا  ،

ةيملعلا تامولعملا ةعجارمو ،لمعلا نم ديزم ىلإ ةجاحلاو ،رطاخملا نم ليلقتلاب ةيانعلا لجأ نم ةد  . دحم
نم يجيتارتسالا جهنلا فادهأ ذيفنت ءدب يف عارسإلل جمانرب عض  يتلا ةيل و دقو  وألا ةلحرملا معد لجأ  

ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو ًاومن نادلبلا لقأو ةيمانلا نادلبلا يف ةيذيفنتلا ةطشنألاو تاردقلا ءانب نم نّكمت 
ةلحرمب ا نادلبلاو ةيمانلا     .(UNEP 2006a)لاقتنا اداصتقا رمت يتلا

  ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب ةيداشرإ تاهيجوت  - ًاثلاث 
  ماعلا موهفملا  -  فلأ

ةماعلا تاسايسلا ىلإ ةبسنلاب لولدملا عساو(ESM)ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا موهفم   -٢٢ ماكحألا و.  
ط افنلاو قبئزلا رصانع نم نبت امبسح ،ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاب ةصاخلا  تاي وكتت يتلا تايافنلا ىلع ق

قبئزلاب ةث ملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا  ةلومشملا )ًامومع ةرطخلا تايافنلا ىلع ًاقاطن عسوأ وحن ىلعو(ول  ،
م )OECD(يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظن مل ةيسيئرلا ءادألا رصانعو ،لزاب ةيقافتاب دقت  ،
تاعاطقلا ضعب يفو نادلبلا فلتخم يف ةيراجلا ًايئ يب ةميلسلا ةرادإلاب ةينعملا دوهجلا معدي ًايلود ًاهيجوت
ة. ةيعانصلا دع تاهج ةياعرب لذب  ةيملاعلا ةكارشلا اهنمو ،ت يتلا ةيلودلا دوهجلا نأ هب هيونتلا ردجي اممو  

ضوافتلا ةنجل ةيلمع راطإ يف و، )ةئيبلا جمانرب(ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلا قبئزلا نأشب 
هذه نم ةدافتسالا مهملا نم ،تقولا اذه نوضغ يفو . لصاوتم وحن ىلع ريست ،ةيلودلا ةيموكحلا
  .تايافنلا هذهل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ذيفنتو زيزعت لجأ نم ةيهيجوتلا ئدابملا

  لزاب ةيقافتا  -  ١
ةرقفلا يف لزاب ُةيقافتا ف   -٢٣  ا ٨رعت دام نم وأ ةرطخلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا٢   ، 

ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ةرادإ نامضل ةيلمعلا تاوطخلا عيمج ذاختا ا ا  أب ىرخألا تايافنل
  .تايافنلا هذه نع جتنت دق يتلا ةسكاعملا راثآلا نم ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا يمحت ةقيرطب

انملا ريبادتلا فرط لك ذخ٤ةداملا نم ) ب (٢ةرقفلا يف ةيقافتالا بّلطتت   -٢٤  تي نأ ةيغب ةبس ، 
تايافنلاو ةرطخلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ضارغأل ،صّلختلل ةيفاك قفارم ةحاتإ نامض ’’
نـم بّلطتت نيح يف ؛ ‘‘اهنم صّلختلا ناكم ناك ًايأ ،ناكمإلا ردق هلخاد ةدوجوم نوكت ،ىرخألا

ةرطخلا تاياف نلا ةرادإ يف نوكرتشملا صاخشألا ذختي نأ نامض’’، )ج (٢ةرقفلا يف ،فرط لك 
ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا نم ث   ولتلا عنمل ةيرورضلا تاوطخلا هلخاد ىرخألا تايافنلاو
اذإ اميف دح ىندأ ىلإ ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ىلع ث   ولتلا كلذ راثآ ضفخو ،ةرادإلا كلت نع مجانلا

ث  .‘‘ولتلا كلذ لثم لصح
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ملا نم٨ةرقفلا يف ةيقافتالا بّلطتتو   -٢٥ هنأ ٤ةدا   تايافنلا ةرادإ طرتشي نأ فرط لك ىلع ’’، 
رخآ ناكم يأ وأ داريتسالا ةلود يف ًايئيب ةميلس ةقيرطب ر  دص  . تس يتلا ىرخألا تايافنلا وأ ةرطخلا

ةعضاخلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا لوألا اهعامتجا يف فارطألا ر   رقتو
ةميلسلا ةرادإلا نأشب ةقد رثكأ ًافيرعت م . ‘‘ةيقافتالا هذهل  دقت نأ ةيهيجوتلا ئدابملا هذه نم دصقلاو

امب ،قبئزلا ةث   ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ن  وكتت يتلا تايافنلا قايس يف ًايئيب
كلت تايافنلا يرا  ةبسنلاب ةبسانملا صلختلاو ةجلاعملا قرط كلذ يف. 

ةقيثولا يـف ليصفتب تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب ةيسيئر ئدابم ة   -٢٦  دع ضرع متو
ةعضاخلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل ةينقت ةيهيجوت ئداـبم دادعإ نأشب ١٩٩٤ماعل ةيهيجوتلا   
 ، ةينوناق طورشب يصوت يهو ). (SBC 1994) ١٩٩٤لزاب ةيقافتا ةنامأ روشنم (لزاب ةيقافتال

يلي ام اهنمو)ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ريياعم(ةينقتو ةيسسؤمو   ،:  
حئاولل لاثتمالا نامضل نيناوقلا ذافنإو يباقرلا ميظنتلل ةيتحتةينبدوجو   )أ(   ؛ةق   بطملا ةيميظنتلا    
فاو يرايعم ىوتسم تاذ نوكت نأو ةص   )ب(    خرم قفارملاو عقاوملا نوكت نأ بجي

ةقيرطلاب ةرطخلا تايافنلا عم لماعتلا لجأ نم ث   ولتلا ةحفاكم لئاسوو ايجولونكتلا ثيح نم ضرغلاب
دلبلا يف ث ةحفاكم لئاسوو ايجولونكتلا ىوتسم ًاصوصخ اهرابتعا يف ذخأت نأ ىلع ،ةحرتقملا  ولتلا  
  ؛ردصملا

اهيف يرجت يتلا قفارملاو عقاوملا يل   )ج(    غشم نم ،ًابسانم نوكي امبسح ،بلط  ي نأ بجي
  ؛ةطشنألا هذه راثآ دصرب مايقلا ةرطخلا تايافنلا ةرادإ

تايافنلا ةرادإ نأب تار   )د(    شؤم دصرلا ةيلمع يطعت امدنع بسانملا ءارجإلا ذاختا بجي
  ؛ةلوبقم ريغ ةجردب تايافن قالطنا اهنع جتني ةرطخلا

اذ   )ه(    ةيارد ىلع ةرطخلا تايافنلا ةرادإ ةيلمع يف نوكرتشملا دارفألا نوكي نأ بجي
ةيلمعلا هذ  ةصاخلا تاردقلا لاجم يف ًايفاك ًابيردت نيب    .ردم اونوكي نأو ،رمألا

ةميلسلا ةرادإلا نأشب ١٩٩٩ماعل لزاب نالعإ عوضوم يه ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نإ امك   -٢٧  
اهنمو ،قايسلا اذه يف ا  مايقلا يغبني يتلا ةطشنألا نم ديدعلا ىلع     :صني يذلا ،ًايئيب

اهنم ليلقتلاو ،لزاب ةيقافتال ةعضاخلا ىرخألا تايافنلاو ،ةرطخلا تايافنلا ديلوت عنم   )أ(  
قلقلا يعاود ةاعارم ىلع صر حلا عم كلذو ،اهنم صّلختلاو اهدادرتساو اهريودت ةداعإو دح ىندأ ىلإ
  ؛ةيداصتقالاو ةيجولونكتلاو ةيعامتجالا

ةرطخلا تايافنلا ديلوت عنم ةيغب فظنأ تايجولونكت مادختساو جيورت يف طاشنلا   )ب(  
  ؛دح ىندأ ىلإ اهنم ليلقتلا كلذكو لزاب ةيقافتال ةعضاخلا ىرخألا تايافنلاو

ةيقافتال ةعضاخلا ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا لقن ةكرح نم دحلا ةلصاوم  )ج(    ،
يف برقلاو يتاذلا ءافتكالا ئدابم ىلعو ،ةلاعفلا ةرادإلا ةرورض ىلع صرحلا عم ،دودحلا ربع ،لزاب 

  ؛ريودتلا ةداعإو دادرتسالا يف ةيولوألا تاذ تابّلطتملاو ،راوِجلا
  ؛هدصرو ينوناقلا ريغ راجتالا عنم  )د(  
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لقن كلذكو امهلجيورتلاو اهريوطتو ةينقتلاو ةيس سؤملا تاردقلا ءانب نيسحت  )ه(    ،
؛لاقتنا ةلحرمب ا    اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا حلاصل ةصاخبو ،ًايئيب ةميلسلا تايجولونكتلا

  ؛ايجولونكتلا لقنو بيردتلل ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلا زكارملا ريوطت ةلصاوم  )و(  
؛عمتلاو تامولعملا لدابت زيزعت  )ز(      ا تاعاطق عيمج يف ةيعوتلاو فيقثت
تامظنملاو ةيمومعلا تاطلسلاو نادلبلا نيب تايوتسملا لك ىلع ةكارشلاو نواعتلا   )ح(  

  ؛ةيعماجلا تاسسؤملاو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةعانصلا عاطقو ةيلودلا
فب ا  )ط(      .ةيلاعاليدعتو ةيقافتالا ذيفنت دصرلو ةيقافتالل لاثتمالل تايلآ ثادحتسا

تادعملا نأشب ةرطخلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ريياعمب ةصاخ تايصوت غوص مت دقو   -٢٨
ةعباتلا ةكارشلا يهو ،ةيبوساحلا تادعملا نأشب لمعلا لجأ نم ةكارشلا راطإ يف كلذو ةيبوساحلا 

  .)PACE(لزاب ةيقافتال 
  يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم  -  ٢

ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب ةيصوت يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم ت   -٢٩  رقأ
و ةًادونب مضت تايافنلل   ةميلسلا ةرادإلاب ةصاخلا ةيهيجوتلا ئدابملل ةيسيئر ءادأ رصانع اهنيب نم دع

قفارم ىلع ةق   ست يتلا ءادألا رصانع كلذ يف امب ،تايافنلادادرتسابطملاو ًايئيب لقنلاو عيمجتلا قب  
و ةجلاعملاو لقنلاو نيزختلا عبتتست يتلا ءادألا رصانع كلذكو؛نيزختلاو ةجلاعملاو نم صلختلا وأ / 

  :يه ةيسيئرلا ءادألا رصانعو، )(OECD 2004) ٢٠٠٤، ةمظنملا روشنم(ةبحاصملا تافّلخملا 
ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل ق   )أ(      ؛(EMS)بطم ماظن قفرملل نوكي نأ يغبني
  ؛نيتيئيبلاو نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلا ةيامحل ةيفاكلا ريبادتلا قفرملا ذختي نأ يغبني  )ب(  
  ؛غالبإلاو ليجستلاو دصرلل فاو جمانرب قفرملا ىدل نوكي نأ يغبني  )ج(  
  ؛هدارفأل فاكو بسانم بيردت جمانرب قفرملا ىدل نوكي نأ يغبني  )د(  
  ؛ئراوطلل ةيفاو ةطخ قفرملل نوكي نأ يغبني  )ه(  
  .ةقحاللا ةيانعلاو قالغإلل ةيفاو ةطخ قفرملا ىدل نوكي نأ يغبني  )و(  

 نواعتلا ةمظنم تايصوت ذيفنتل يهيجوتلا ليلدلا يف تامولعملا نم ديزم ىلع روثعلا نكميو  -٣٠
تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو  (OECD 2007).  

قبئزلاةايحةرود ةرادإ   -  ٣    
حلا ةرود ةرادإ موهفم م  -٣١  ةن ةايدقي  وكملا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا صوصخب ًاماه ًاروظنم  

قبئزلاب ةث  ًاراطإ ةايحلا ةرود ةرادإ رّفوتو. ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم  
ةيعامتجالا تارابتعالا بسحب ةمادتسالل ةيلباقلا ثيح نم تامدخلاو علسلا ءادأ ةرادإو ليلحتل 

ضفخ لجأ نم موهفملا اذه مادختساب ةيملاعلا لامعألا طاسوأ تذخأ دقو . ةيئيبلاو ةيداصتقالاو
ءادألا نيسحت لجأ نمو ،هايملاو داوملا يف ةينوبركلا ةمصبلاو ،لاثملا ليبس ىلع ،ا   اجتنم يف نوبركلا
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رثكأ ةميق ةلسلس نامضل كلذو ،تامدخو تاجتنم نم هضرعت ام يف يداصتقالاو يعامتجالا 
يئيبلا ءايميكلا ملعو يئيبلا مومسلا ملع ةيعمجو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربروشنم (ةمادتسا   UNEP 

حلا ةرود ةرادإ موهفم ق). SETAC ،2009و  ءادألا ليلحتب ةيانعلا يغبني ،قبئزلا ىلع ةايبطي امدنعو  
مادختساب تاجتنملا نم كلذ ريغ جاتنإ وأ ،قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا جاتنإ : ةيلاتلا لحارملا لالخ
  .تايافنلا نم صّلختلاو ؛اهلقنو تايافنلا عمجو ؛تاجتنملا لامعتسا ضارغأو ؛قبئزلا

قبئزلا ةبسن ضفخ ىلع لمعلا يف تايولوألا ديدحت مهملا نم ةايحلا ةرود ةرادإ قايس يفو  -٣٢  ،
صّلختلا دارملا تايافنلا يف قبئزلا ىوتحم ضفخ ىلإ ةيمارلا ةيعانصلا تايلمعلاو تاجتنمل ا يف مدختسملا

ةيعانصلا تايلمعلا راسم يف ةدَّلوملاتايافنلايفو اهنم  ، اهيلإ فاضملا تاجتنملا لامعتسا دنعو .   قبئزلا
ةئيبلا يف قبئزلا قالطإ مدع يف ةصاخلا ةيانعلا ي  قبئزلا رصانع نم ةن يافنلا نإف مث نمو. خوت يغبني  وكملا تا

ليلقتلا وأ اهنم قبئزلا دادرتسا لجأ نم اهتجلاعم يغبني قبئزلاب ةث   ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا وأ
يتيلمع ءارجإ دعب درتسملا قبئزلا نم صّلختلا يغبني مث . ًايئيب ميلس وحن ىلع دح ىندأ ىلإ هنم
صاخ يسدنه ميمصتب أشنم ةمامقلاو تايافنلا نفدل عقوم يف وأ مئادل ا نيزختلل ٍعقوم يف ديلصتلا/تيبثتلا

ال وأ دجوت ال يتلا تاجتنملل ل   خد  مك قبئزلا كلذ مادختسا ىلإ كلذ نم ًالدب ءوجللا وأ ؛ضرغلا اذ 
ت دق يتلا لاوحألا يف وأ ،قبئزلانم ةيلاخ لئادب اهل رفاوتت فاضملا تاجتنملا نع ةضاعتسالا اهيف قرغتس  
. ةيضرألا ةبرتلا نم قَلطملا قبئزلا رادقم ضفخ ىلع دعاسي نأ كلذ نأش نمو ؛ًاليوط ًاتقو قبئزلااه يلإ

ةث   ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا وأ قبئزلا رصانع نم ةن  وكملا تايافنلا نيزخت ًاضيأ زئاجلا نمو
وأ ةمزاللا قفارملا رفاوت نيح ىلإ يفاضإ وحن ىلع اهتجلاعم لجأ نم لاثملا ليبس ىلع كلذو ،قبئزلاب  

  ).١ -لكشلا رظنا(اهنم صّلختلل ىرخأ نادلب ىلإ اهريدصت ضرغل 
  ‘‘ةلحرم لك يف ةئيبلا يف قبئزلا قالطإ نم دح ىندأ ىلإ ليلقتلا’’
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
قبئزلاب ةث  *    .ولملا تايافنلا نفد راسم لمشي ال لكشلا اذه

سألا موهفملا١- لكشلا    قبئزلا ةرادإل يسا 

  دراوملا نم تالخدُملا
 ةيعيبطلا

 

 نيزختلا

 تايافن

 مادختسالا
 تايافن

 دادرتسالا

 ديلصتلا/تيبثتلا

وأ مئاد نيزخت قفرم 
ميمصت وذ رمطم    

  صاخ يسدنه

 )لقنلاو عمجلا(

 لقنلاو عمجلا(
 )جاتنإلا

 قبئزلاهيلإ فاض م جتنم

  ديلصت/تيبثت
 ةيافنلا

  قبئزلا
 صلختسملا

 

 نيزختلا
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صّلختلاو اهنيزختو اهلقنو اهعمجو تايافنلا رداصم لصف لمشت تايافنلا ةرادإ نإف مث نمو   -٣٣
تايافنلا عمج ام ةموكح ططخت امدنعو ). مئادلا نيزختلاو تيبثتلاو ديلصتلاو دادرتسالا ،ًالثم(اهنم 
أ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا وأ قبئزلا رصانع نم ةن  ططخت نأ نم اهل وكملا   دب الف ،قبئزلاب ةث  ولملا و

  .صّلختلاو نيزختلاك ،تايافنلا ةرادإ يف ةقحاللا ةوطخلل
  يباقرلا يميظنتلاو يعيرشتلا راطإلا  - ءاب 

يكل ةينطولا تاءارجإلاو ريياعملاو ةيباقرلا طباوضلا صيحمت لزاب ةيقافتا يف فارطألل يغبني   -٣٤
ا ىضتقمب ا  اهنم امازتلا ذيفنت نمضت   ربع تايافنلا ةكرحبصخي ام كلذ يف امب ،ًامات ًاذيفنت ةيقافتال  

قبئزلاب ةث    .ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاو دودحلا
ةيميظنت حئاولو دعاوق   -٣٥   نست يكل ةيحالصلا تاموكحلا حنمت نأ ةيذيفنتلا تاعيرشتلل يغبنيو
هذهل يغبني امك . تاكاهتنالا ىلع تابوقع رارقإو نيناوقلا ذافنإو شيتفتلاب موقت يكلو ،ةددحم

ةرطخلا ةيافنلا يه ام ًاضيأ ف  يف ج . رعت نأ ،ةرطخلا تايافنلاب ةصاخلا تاعيرشتلا  رد  ت نأ يغبنيو
قبئزلاب ةث  ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن  نأ نكميو. وكملا تايافنلا فيرعتلا  

نمضت يتلا ،ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ئدابمب د   يقتلا بّلطتت نأو ،ًايئيب ةميلسلا َةرادإلا   تاعيرشتلا ف  رعت
ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن   وكملا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ماكحأب نادلبلا لوبق

سلا صّلختلا كلذ يف امب ،قبئزلاب ةث  تان . تايافنلا هذه نم ًايئيب ميلولملا وأ قبئزلا  وكملا هاندأ ثحب تو
تاقافتالاو لزاب ةيقافتا تابلطتمب يفت نأ ا   أش نم يتلا يباقرلا ميظنتلل لمع راطإل ةد  دحملا ملاعملا وأ

  )٥(.ىرخألا ةيلودلا
  تايافنلل ةدِّلوملا فارطألاليجست   -  ١

اتلا ةباقرلا ريفوتل اهعاب  -٣٦  قبئزلا رصانع نم ةن تا مزاللا جوهنلا نم  وكملا تايافنلا ىلع ةم
قبئزلاب ةث   يباقر يميظنت لمع راطإ ءاشنإ ىلع لمتشي كانه ج ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو

وحنلا اذه نم لجسلا لمشي نأ يغبنيو . تايافنلا نم عونلا اذهل ةدِّلوملا فارطألا ليجست لجأ نم
تا (ةيعانصلا تاسسؤملاو ،ةقاطلا تا طحم لثم ،قاطنلا ةعساو تادّلوم  يولقلل ةيعانصلا تادحولا ًالثم
لينيفلا ديرولك جاتنإ قفارمو )ةيقبئزلا ايالخلا ايجولونكت مدختست يتلا ةيرولكلا " VCM "رملبتملا ريغ، 
تادايعو ،ةيبطلا تا )رهصلا تايلمع وأ ةيقبئزلا ةزاّفحلا داوملا مدختست يتلا  حصملاو ،تايفشتسملاو  ،
خلإ ،تايافنلا يعماجو ،ثوحبلا دهاعمو ،ةأ  لجس دوجو نأش نمو . ينسلا ةجلاعملاو نانسألا ءابط

اهماجحأو اهعاونأو تايافنلل ةيلصألا رداصملا حيضوتل ةيناكمإلا حيتي نأ تايافنلا تادّلوم ليجستل 
  ).ةلمعتسملا قبئزلااهيلإ فاضملا تاجتنملا ةيمك وأ (

صخشلا مسا : يهف تايافنلا نم عونلا اذهل ةدِّلوملا فارطألا نع ةمزاللا تامولعملا امأ  -٣٧
عمج ططخمو ،ةيافنلا فنصو ،ةدَّلوملا تايافنلا رادقمو ،لامعألا تآشنم عونو ،هناونعو لوؤسملا 

                                                           
ينطو عيرشت : ةيلاتلا قئاثولا يف لزاب ةيقافتال ةيباقرلا ةيميظنتلا رطُألا نأشب ىرخأ تاهيجوت ىلع روثعلا نكمي  )٥(
تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا لقن ةكرح يف مكحتلا نأشب كلذكو ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ةرادإ نأشب يجذو من

لزاب ةيقافتا(UNEP 1995)دودحلا ربع اهنم صلختلاو ىرخألا  لزاب ةيقافتاو(SBC 1995a)ذيفنتلا ليلد : ،  نأشب هيجوت :  
 .(SBC 1998)ةحفاكملا ماظن 
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يغبنيو . اهنم صّلختلا ةيفيك وأ تايافنلا يعماج ىلإ ًاريخأ تايافنلا هذه ميلست ةيفيكو ،تايافنلا
ماعلا عاطقلا يف ةينعملا ةهجلا ىلإ ماظتناب اهليحتو تامولعملا هذه ث يافنلا ديلوت تآشنمل  دحت نأ تا
ىلإ دنتست تايافنلا تانوزخم درجل جمارب دادعإ يغبني ،كلذ ىلإ ةفاضإو ). ةيلحملا وأ ةيزكرملا ةموكحلا(
  .اهنع غَّلبملا تايافنلا عاونأو ريداقم

يأ بانتجا يف اهيلع ضورفملا بجاولاب م وقت نأ تايافنلا ديلوت تآشنمل يغبني كلذكو  -٣٨
ىلإ اهميلست متي نأ وأ اهعمجب نيمئاقلا ىلإ تايافنلا ميلست متي نأ نيح ىلإ ةئيبلا يف قبئزلل ب   رست

ةرادإب ةصاخلا ةيلحملا وأ ةينطولا ةينوناقلا لمعلا رطأل ةمارصب لثتمت نأ اهل يغبنيو . اهنم صّلختلل قفرم
  .يحص وأ يئيب ررض نم عقي دق ام ضيوعت وأ حالصتساب ةمزلم نوكت نأو ،تايافنلا هذه

  ًايجيردت هنم صّلختلاو ةيعانصلا تايلمعلاو تاجتنملا يف قبئزلا ضفخ  -  ٢
رثكأ نم ضفخ نإ   -٣٩   دع  ي ًايجيردت هنم صّلختلاو ةيعانصلا تايلمعلاو تاجتنملا يف قبئزلا

إ نم   دحلا يف ةيلا    . ةئيبلا يف قبئزلا تاقالطعف قئارطلا
جمانرب قيبطت لجأ نم ًايباقر ًايميظنت وأ ًايعيرشت ٍلمع و  -٤٠   راطإ ذّفنتو عضت نأ فارطألل يغبني

حيحصلا ميظنتلا معدي لا . قبئزلا نم يجيردتلا صّلختلل  عف يباقر يميظنت لمع راطإ دوجو نإو
ةع ةيلوؤسمتامازتلال   سوملا نيجتنملا  )EPR()  يتلاو )٣- ءاه - ًاثلاثلصفلا يف اهتشقانم درت امبسح  ،

يف عب . ةحلصملا باحصأ نيب اميف ةكرتشملا تايلوؤسملا ىلع دمتعت ت ت يتلا جوهنلا نم دحاو لمتشيو
قبئزلا نم يجيردتلا صّلختلل جمانرب قيبطت لجأ نم يباقر يميظنت وأ يعيرشت لمع راطإ دوجو نيمأت 

ملا يف قبئزلا لامعتسا رظحل د  دحم   صخي اميف ادع ام (ةيعانصلا تايلمعلاو تاجتن يعطق دعوم رارقإ ىلع
، ). ًايلمع وأ ًاينقت ةيدجم تاءافعإ وأ لئادب اهلجأ نم رفاوتت ال يتلا تايلمعلاو تاجتنملا خيراتلا كلذ دعبو

نيجتنملا ةيلوؤسم ىضتقمب تايافنلا ةجلاعمو عمجل تاططخم رارقإ يغبني امك ،قبئزلا لامعتسا رظح يغبني 
ةع  دنتست،سوملا ةحلصملا باحصأ عيمج عم نواعتلاب كلذو ،ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا موهفم ىلإ  جهنلا اذهو .  

يتلا تايضتقملل لاثتمالا ىلع قبئزلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملاو قبئزلا يجتنمو يلمعتسم رابِك ع   جشي
. قبئزلا نم يجيردتلا صّلختلل جمانرب قيبطت يف ةرشابملا يعدتست نم نوكي دق ،ةن يعملا تالاحلا ضعب يفو
  .تايافنلا ريدصت ىلع ٍرظحب يجيردتلا صّلختلا جمانرب ليمكت ديفملا

يرادإلا هيجوتلا يجيردتلا صلختلا ىلع مئاقلا جاتنإلل لمع راطإ ىلع ةلثمألا نم دحاوو   -٤١
2002/95/EC يف ابوروأ سلجم نعو يبوروألا ناملربلا نع رداصلا يناثلا نوناك٢٧  نأشب ٢٠٠٣رياني /   

مساب ًاضيأ فورعم وهو ،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تادعملا يف ةن قت  يعملا ةرطخلا داوملا ضعب لامعتسا ديي
اهنمو ،داوملا نم ةفئاط لامعتسا د ،)"RoHS Directive"ةرطخلا داوملاب صاخلا هيجوتلا (  يقي يذلا  
قؤم تاءانثتساب حمس. ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تادعملا يف ،قبئزلا  داوملا هذه لامعتسا نأشب ةت ي نكلو

ةيدجم لئادب ًايلاح اهل رفاوتي ال تاجتنم ة   ىلع يوتحت يتلا حيباصملا عاونأ ضعب ًالثم (دع صوصخب
اهنم صّلختلا ىرج قبئزلا ىلع يوتحت يتلا ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تادعملا رثكأ نإف مث نمو ). قبئزلا
زومت١يف يرادإلا هيجوتلا نايرس ء دب ذنم يبوروألا داحتالا قاوسأ يف ًايجيردت   .٢٠٠٦هيلوي / 

ناملربلا نع رداصلا EC/2006/66يرادإلا هيجوتلا وه يبوروألا داحتالا نم رخآ لاثمو   -٤٢  
لوليأ٦يف ابوروأ سلجمو يبوروألا  ّلح يذلا ،ا ٢٠٠٦ربمتبس /   ايافنو مِكارملاو تايراطبلا نأشب  
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حي وهوEEC/91/157 يرادإلاهيجوتلا لحم  يف ةج ،   مدم تناكأ ءاوس ،تايراطبلا عاونأ لك قيوست رظ
ًانهر ،نزولا رادقم بسحب قبئزلا نم ةئاملا يف ٠،٠٠٠٥نم رثكأ ىلع يوتحت يتلا ،ال مأ ةزهجألا   

نآلا ىتح اهيف نوكي دق يتلا ،ةي (تاءانثتسالا ضعبب   رزلا ايالخلا تايراطب ىلع رظحلا اذه ق بط  ي ال ذإ
نزولا رادقم بسحب ةئاملا يف٢نع ديزي ال قبئزلا نم ىوتحم   .(  

مدع نامضل كلذو تاجتنملا يف قبئزلا لامعتسا ىلع ًاماع ًارظح جيورنلا تضرف امك   -٤٣
وأ داوملا عنص)٦(.هل لئادب اهيف دجوت يتلا لاوحألا يف تاجتنملا يف قبئزلا لامعتسا   رظح  ي تابو   
وأ اهعيب وأ اهريدصت وأ اهداريتسا كلذكو ،قبئز لا تابّكرم وأ قبئزلا ىلع يوتحت يتلا تارضحتسملا

تابّكرم وأ ًايعانص ةجلاعملا ةبلصلا قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا عنص ًاضيأ كلذكو ،اهلامعتسا 
تاجتنملا ددع نم لّلقي نأ كلذ نأش نمو . قاوسألا يف اهعيب وأ اهريدصت وأ اهداريتسا وأ ،قبئزلا

متي مل يتلا تاجتنملا نم تاثاعبنالا فيرصت نم ليلقتلا ىلإ ةفاضإ قاوسألا يف قبئزلااهيلإ فاضملا   ،
  .ةرطخلا تايافنلا نم اهرابتعاب وحن يأ ىلع اهنم صّلختلا

  دودحلا ربع تايافنلا لقنطورش   -  ٣
وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن ةيقافتاىضتقمب   -٤٤  وكملا تايافنلا   دع  ت ،لزاب  
ث   .ةرطخ تايافن قبئزلاب ةولملا
قبئزلا رصانع نم ةن   -٤٥  وكملا تايافنلا داريتسا رظحي ينطو عيرشت ةيقافتالا يف ٍفرط ىدل ناك اذإ

ًاقفو ةمزاللا تامولعملا نع ىرخألا فارطألا غلبأو ،قبئزلاب ةث ةيوتحملاتايافنلاو   ولملا وأ قبئزلا ىلع  
نإف ،ةيقافتالا نم٤ةداملا نم ) أ (١ةرقفلل  ىلإ تايافنلا كلت ريدصت اهنكمي ال ىرخألا فارطألا كلت    

  .فرطلا كلذ
عم ًاقاس ءاقبإبجي   -٤٦  تا دح ىندأ دنع دودحلا ربع ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا لقن  

نم ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا يمحي بولسأب كلذب مايقلا متي نأ بجيو ،ا   أشب ةعب  تملا ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا
 م تاكرحلا كلت ءايأ  ربع تايافنلا هذه لقنب حمس . رج نم ىتأتت دق يتلا ةراضلا راثآلا ن  ي الو

  :ةيلاتلا طورشلا بجومب ّالإ دودحلا
؛رطخلل ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ضتّمتاذإ   )أ(    رعت ال طورشب    
آ ناكم يأ يف وأ داريتسالا دلب يف ًايئيب ميلس وحن ىلع تارداصلا ةرادإتمت اذإ  )ب(     ؛رخ 

                                                           
يلي ام نأشب ةصاختاءافعإك لانه نأ ريغ  )٦(  :  

يف تان ) اهيلع صوصنم زيكرتلا دودح(دودحملا لامعتسالا   -  وكملا ضعبو ،تايراطبلاو ،فيلغتلاو ةئبعتلا يف
يبوروألا داحتالا نع ةرداصلا ةيميظنتلا حئاولل ًاقفو ،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تادعملا ضعب يفو تابكرملا 

  .جيورنلا يف ةذَّفنملا
٪ ٠،٠٠١نع قبئزلا تابّكرم وأ قبئزلا ىوتحم لقي ثيح ،ةبلصلا ةجَلاعملا تاجتنملاو تارضحتسملا /داوملا  -

 .نزولا رادقم بسحب
 .تاحاقللا يف ظفاح لماعك لاسوريميثلا ةدام  -

بطقال ةيميظنتلا حئاوللا  ثحبلاو ليلحتلا ضارغأل تاجتنملا لامعتسا ىلعت ىلع ق .   بط  ي رظحلا نأ ريغ
ثحبلاو ليلحتلا ضارغأل لمعتسحلا نيزاوم    .ت يتلا ةيقبئزلا ةرار
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نم صلختلل ةيرورضلا قفارملاو ةينقتلا تاردقلا ريدصتلا دلب ىدل نكي مل اذإ   )ج(  
؛ةلاةقيرطبةينعملا تايافنلا   عفو ًايئيب ةميلس    

تاعانص لجأ نم ماخ ةدام ا   )د(    أ رابتعا ىلع ةينعملا تايافنلا ىلإ جايتحا ةمث ناك اذإ
  ؛داريتسالا دلب يف دادرتسالا وأ ريودتلا ةداعإ

لبق نم ةر   )ه(    رقم ىرخأ ريياعمل ًاقفو متت ةينعملا دودحلا ربع لقنلا تاكرح تناك اذإ
  .فارطألا

خ تايافن لقنتاكرحيأ عضخت   -٤٧ راعشإ هيجوت ط رشل دودحلا ربع ىرخأ تايافنو ةرط 
ا ذإو ،داريتسالا دلبو ريدصتلا دلب(ةكرحلاب ةينعملا نادلبلا عيمج ىدل ةصتخملا تاطلسلا ىلإ بوتكم 

، ). روبعلا دلب ،ةلاحلا تضتقا ةيقافتالا يف ةبولطملا تامولعملاو تانالعإلا راعشإلا ن  مضتي نأ يغبنيو
داريتسالا ةلود ىدل ةلوبقم ةغلب بتك  تايافن لقن تاكرح يأب مايقلا لبق ،ًاضيأ مزليو . ي نأ بجيو

دروتسملا دلبلا نم ةق   ناك اذإو ،ردصملا دلبلاو بسم ةبوتكم ةقفاوم ميدقت ،ىرخأ تايافن يأو ةرطخ
ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا بولسأ د   دحي ٍدقع   دوجو تبثي ديكأت ىلإ ةفاضإ ،ًاضيأ روبعلا نادلب نم ،ًابسانم

مرب   تايافنلا نم صّلختلا قفرم كلامو رنيبي ،تايافنلل  دصملا ةرطخلا تايافنلا ريدصت فارطألا رظحتو .  
قافرإ ًاضيأ ةيقافتالا يضتقتو . تايافنلا كلت داريتسا عنمي داريتسالا دلب ناك اذإ ىرخألا تايافنلاو

ىلإ دودحلا ربع لقنلا ةكرح ءدب عضوم نم اهراسم ن   يبت ةكرح ةقيثو يف لقن ةيلاسرإ   يأ نع تامولعم
اثلا عامتجالا نع رداصلا٣/١ررقملا (لزاب ةيقافتا يف رظحلا ليدعت و. تايافنلا نم صّلختلا عضوم ثل  
،)ةيقافتالا يف فارطألا رمتؤمل هذيفنت لاح يف صّلختلا ضرغل ءاوس ةرطخلا تايافنلا ريدصت رظح يس ، 

نواعتلا ةمظنم يف ءاضعألا نادلبلا (عباسلا قفرملا يف ةلومشملا نادلبلا نم ،اهريودت ةداعإ ضرغل وأ اهنم 
عباسلا قفرملا يف ةلومشمل ا ريغ نادلبلا ىلإ) نياتشنتخيلو يبوروألا داحتالاو يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو
  . ةلثامم رظح لاكشأ نادلبلا ضعب دمتعيو). ةيمانلا نادلبلا يأ(

عضوو ،دودحلا ربع لقنلل ةعضاخلا ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا فيلغتو ةئبعت يغبنيو   -٤٨
ةيلودلا ريياعملاو دعاوقلل ًاقفو اهلقنو اهيلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا ابوروأل ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل(   

٢٠٠٧( (UNECE) 2007).  
لقن ةكرح نوكت نأب ةيقافتالا يف فرط روبع ةلود يأ وأ داريتسالا ةلود طر تشت امدنعو  -٤٩

اذه ةيبلت بجيف ،ىرخأ ةلافك تايافنلاوةرطخلا تايافنلا    يأ وأ دنس وأ نيمأتب ةاطغم ىرخألا  
  .طرشلا

تايافنلا نم اهريغ وأ ةرطخ تايافنل دودحلا ربع لق نلا مامتإل ةيناكمإ دوجو مدع لاح يف  -٥٠
تحنيتلا ىرخألا  تايافنلا ةداعإ نمضي نأ ريدصتلا دلب ىلع نإف ،ةينعملا نادلبلا ةقفاوم ا م  أشب  

نأشب ةليدب تابيترت ذاختا رّذعت ام اذإ اهنم صّلختلا لجأ نم ر   دصملا دلبلا هتفصب هيلإ ةدوصقملا
ًاموي ٩٠نوضغ يف كلذ متي نأ يغبنيو . ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا موهفم عم قفاوتت ةقيرطب اهنم صّلختلا  

قفتت ةينمز ةلهم    يأ نوضغ يف وأ ،ةر  دصملا ةلودلا ىلإ ةدروتسملا ةلودلا نم راعشإلا هيجوت خيرات نم
يف در اولا هفيرعت بسحب(ينوناقلا ريغ راجتالا ةلاح يف امأو . لقنلا ةيلمع يف ةلومشملا لودلا اهيلع
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ةداملا نم ١ةرقفلا  دلبلا هتفصب هيلإ ةدوصقملا تايافنلا ةدوع نمضي نأ ريدصتلا دلب ىلع نإف )٩   ،
قافتالا ماكحأل ًاقفو اهنم صّلختلا نمضي نأ وأ ،اهنم صّلختلا لجأ نم ر    .دصملا
حمسال   -٥١ نيب ىرخألا تايافنلا نم اهريغ وأ ةرطخ تايافنل دودحلا ربع لقن تايلمع يأبي   

 ، يميلقإ وأ فارطألا د  دعتم وأ يئانث بيترت دجوي مل ام ،اهيف ًافرط سيل دلبو ةيقافتالا يف فرط دلب
ةيقافتالا نم١١ةداملا هيضتقت امبسح   .  

داحتالا نم قبئزلا طئالخو تابكرم ضعبو ي   -٥٢  زلفلا قبئزلا ريدصت نأ هب هيونتلا ردجي اممو
 ١٥ذنم   No 1102/2008 (EC)) ةيبوروألا ةعامجلا(ةيميظن تلا ةحئاللا بجومب ًاروظحم تاب يبوروألا
قبئزلا ريدصت رظح نوناق نإف ،لثامم وحن ىلعو . (European Commission 2010) ٢٠١١سرام /راذآ

نم ًارابتعا قبئزلا رصانع نم ةدحتملا تايالولا تارداص رظحي فوس ٢٠٠٨ماع رداصلا  نوناك ١،   
خت يضتقي فوسو٢٠١٣رياني /يناثلا   . ليوطلا ىدملا ىلع قبئزلا نيز، 

  اهشيتفتو تايافنلا نم صّلختلا قفارمل مزاللا حيرصتلا  -  ٤
ةث   -٥٣  ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو ،قبئزلا رصانع نم ةن  وكملا تايافنلا نم صّلختلا يغبني

ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ةسرامملعضختقفارم يف ،قبئزلاب   .  
لوصح بّلطتت ،ةددحم تاعاطقب ةصاخ ةيميظنت حئاول وأ ،تاعيرشت نادل بلا مظعم ىدلو  -٥٤

يف ا   ايلمعب ءدبلا لجأ نم لمع نذإ وأ ةقفاوملا لاكشأ نم ام لكش ىلع تايافنلا نم صّلختلا قفارم
لا  ) تايلمعلا طورشو قفرملا ميمصت(ةددحملا َطورشلا لمعلا نوذأ وأ تاقفاوملا لمشت دقو . ا اذه

نذإلا وأ ةقفاوملا ةيحالص رارمتسا ىلع ًاصرح اتلا بجاولا  دةفاضإ يرورضلا نم نوكي دقو . يق
ةث   ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن  وكملا تايافنلاب ةصاخ ةددحم تابلطتم

ةيقافتا يف ةددحملا تابلطتملل لاثتمالاو ،ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا تابلطتمب ءافولا لجأ نم كلذو ،قبئزلاب 
ًالثم كلذ نمو (BAT)ةحاتملا تاينقتلا لضفأ نأشب ةيهيجوتلا ئدابملاو تايصوتلا ةاعارمو ،لزاب   ،

ةيئيبلا تاسرامملا لضفأ نأشب ةتقؤملا تاهيجوتلاو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ نأشب ةيهيجوتلا ئدابملا 
يبوروألا داحتالا نع ةرداصلا ،ةحات ملا تاينقتلا لضفأ نع ةيعجرملا قئاثولاو ملوهكتس ةيقافتاو

(BREFs)رولكلا تاجتنم عاطق نأشب ةيهيجوتلا ئدابملاو سل ) ادوصلا (- ،   ا نع ةرداصلا ،تايولقلا
ثيدحت يغبني امك ،ًايرود لمعلا نوذأو تاقفاوملا ةعجارم يغبنيو )٧(.رولكورويلاو نيرولكلل يملاعلا  
قيبطت لالخ نم ةيئيبلاو ةينهملا ةمالسلا نيسحت لجأ نم كلذ ةرورضلا تضتقا اذإ اهدهع  

ةديدج وأ ةن    .سحم تايجولونكت
شيتفت ةطبار وأ ةّلقتسم ةئيه بناج نم ًايرود تايافنلا نم صّلختلا قفارم شيتفتب مايقلا يغبني امك   -٥٥

حمسي نأ يغبني كلذكو . قفرملاب صاخلا نذإلا يف ةددحملا تابلطتملل لاثتمالا نم ققحتلا لجأ نم ةينقت
اذ   لاثتمالا مدع تبثي ليلد دوجو لاح يف ةيئانثتسا شيتفت تايلمعب مايقلابصوصخلارداصلا عيرشتلا  .  

                                                           
يكبشلا عقوملا يف ةعوم  )٧(   /http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/PrioritiesforAction :ا رظنا

ChloralkaliSector/Reports/tabid/4495/language/en-US/Default.aspx.  
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  درجلاو ديدحتلا  -  ميج
ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن   -٥٦  وكملا تايافنلا دّلوت يتلا رداصملا يه ام ديدحت مهملا نم

كلذكو ،قبئزلاب ةث  يكل درج مئاوق يف قبئزلا تازيكرتو تايافنلا تايمك ليجست ولملا وأ قبئزلا ىلع  
ةرادإو دح ىندأ ىلإ اهنم ليلقتلا وأ تايافنلا رودص عنمل ةلا   عف لمع تاءارجإ ذاختا عاطتسملاب نوكي

  .اهفيرصت
  ديدحتلا  -  ١

لكشلا ن   -٥٧  ماع يف لامعتسالا تاقيبطت بسحب يملاعلا ديعصلا ىلع قبئزلا لامعتسا ٢-يبي  
٢٠٠٧ . ، قاطنلا ريغصلاو يفرِحلا بهذلا نيدعت عاطق وه لامعتسالا اذه تاعاطق ربكأ نأ ظحال يو

رولكلا جاتنإو)PVC(ديرولك -لينيفيلوبلا/VCM( رملبتملا ريغلينيفلا ديرولك جاتنإ عاطق هيلي   ،- 
تاوشحو تايراطبلا لثم ةيكالهتسا تاجتنم يف ًاضيأ قبئزلا لمعتس. تايولِقلا) ادوصلا( نانسألا يو  

 ، ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا ةزهجألاو حيباصملاو سايقلا ةزهجأو ة  يف قبئزلا رادقم ناك نئلو مغلمملا
نيب ٢٠٠٧ماع يف قبئزلا لامعتسا رادقم حوارت دقو . لودلا بسحب توافتي هذه لامعتسالا تائف  

و نط٣  ٠٠٠ نط ٤  ٧٠٠    ).٢٠١٠نوسكام ( 
  

    
  
  
  
  

  
  

لامعتسا تاريدقت - ٢لكشلا  ماع يف ًايملاع قبئزلا    )٢٠١٠نوسكام  (٢٠٠٧ 
قبئزلا رصانع نم ةن ٢لودجلا يف دريو   -٥٨  وكملا تايافنلا ةلثمأو تائفو رداصمل صيخلت  

قبئزلاب ةث    .ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو
٥٩-   ،  ٢ و١رداصملا (ةيعانصلا رداصملا ضعب لمعتست ال ،نادلبلا ضعب يف هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

ام٧ و٤ و٣و قبئزلا اهيف لمعتس ،   لودجلا يف ةدراولا )ي يتلا جاتنإلا تايلمع صخي اميف ام ادع  ،٢ ،
ىلع قبئزلاب ةث   ولم وأ قبئزلا ىلع ةيوتحم تايافنو قبئزلا رصانع نم ةن  وكم تايافن دّلوت الو قبئزلا

فورظلا هذهو ؛ةيعامتجالاو ةي جولونكتلا دلبلا فورظ ىلع دمتعت ةيعانصلا تايلمعلا نأ كلذ. قالطإلا
ال مأ قبئزلا نم ةيلاخ ةيعانص تايلمع عاب  تا نكمي ناك اذإ ام ر    .رقت يتلا يه

 ةعونتم تالامعتسا
 تالصوو حيتافم

 ةءاضإلا
 سايقلا ةزهجأ

نانسألابط تالامعتسا   
 تايراطب

 )ادوصلا (تايولِقلا-رولكلا جاتنإ
 لينيفلا ديرولك جاتنإ

بهذلانيدعت  قاطنلا ريغصلا/يفرحلا  
 ىندألا دحلا ىصقألا دحلا

/طن
نة 
س

)
٢٠

٠٧
( 
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اهيلع ةلثمألاو ا  ٢-لودجلا     (UNEP 2002; 2005; 2006b; 2006c) ائفو تايافنلا رداصم
ءاب ؛قبئزلا رصانع نم ةن  :فلأ *  قبئزلاب ةث: ج ؛قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا: وكملا تايافنلا    ولملا تايافنلا

عاونأ ىلع ةلثمأ  *تائفلا ردصملا
 تاظحالم تايافنلا

 اهمادختساو ةقاطلا رداصم/دوقولا عاونأ جارختسا  -١
ةقاطلا ديلوت تاطحم يف محفلا قرح  -١-١

 ميج  ىربكلا

 ميج ىرخأ ضارغأ يف محفلا قرح -٢-١
٣-١-  ،   يندعملا تيزلا جارختسا

 ميج همادختساو ،هريركتو

٤-١-    ، يــعيبطلا زاــغلا جارختــسا
 ميج همادختساو ،هريركتو

يروفحألا دوقولا عاونأ جارختسا  -٥-١
 ميج اهمادختساو ،اهريركتو ،ىرخألا

قرحب ةقاطلاو ةرارحلا جاتنإ  -٦-١
 ميج )ةيئايحألا(ةيجولويبلا ةلتكلا 

نخادملا زاغ فيظنت ت افّلخم
داومو رياطتملا دامرلا (

تايافنلا هايمو تاميسُجلا 
 )ةأمحلاو

زاغ فيظنت تافّلخمو عاقلا دامر يف مكارتلا   •
 .نخادملا

يل   -٢  )ركبلا(وألا نداعملا جاتنإ
قبئزلا جارختسال ةيلوألا تايلمعلا  -١-٢

قبئزلا زاك  • رهصلا تافّلخم ميج هتجلاعمو   رل يرارحلا نيدعتلا

، (نداعملا جارختسا   -٢-٢ موينمولألا
 ، زينغنملا ،صاصرلا ،بهذلا ،ساحنلا

ةيديدحلا نداعملا ،كنزلا ،قبئزلا 
) ةيديدحلا ريغ نداعملا ،ةيلوألا
 ةيلوألا اهتجلاعمو

 ميج

تافلخم ،ماخلا تايافن 
تافّلخم ،جارختسالا تايلمع 

تافّل خم ،نخادملا زاغ فيظنت
 تايافنلا هايم ةجلاعم

  ؛ةيعانصلا ةجلاعملا  •
  ؛)ماخلا(زاكرلل ةيرارحلا ةجلاعملا   •
 جزملا ةيلمع  •

قبئزلا نم بئاوش ا  -٣  يتلا ىرخألا داوملاو نداعملا جاتنإ 
عاونأو ماخلا داوملل ةيرارحلا ةيعان صلا ةجلاعملا  • تنمسألا جاتنإ -١-٣

ًايعيبط قبئز بئاوش روهظ عمدوقولا   
 ًايعيبط قبئز بئاوش روهظ عم ماخلا داوملا قرح  • قرولاو بللا جاتنإ -٢-٣
ةيندعملا داوملا نارفأو ريجلا جاتنإ  -٣-٣

 نزولا ةفيفخ

 ميج
 ، ةيعانصلا تايلمعلا تافلخم

زاغ فيظنت تافّلخمو 
روهظ عم دوقولا عاونأو ماخلا داوملا سيلكت  • ةأمحلا ،نخادملا  

 ًايعيبط قبئز بئاوش

ةيعانصلا تايلمعلا يف قبئزللدصق نعمادختسالا   -٤   
) تايولِقلا(ادوصلا -رولكلا جاتنإ -١-٤

 ميج/فلأ قبئزلا ايجولونكت مادختساب
 ، قبئزلاب ةث  ولم ةبلص تايافن

تافلخم ،قبئزلا رصانع 
 ةبرتلا ،ةيعانصلا تايلمعلا

  ؛قبئز ةيلخ  •
 )يقيبنا ريطقت(قبئزلا جارختسا تادحو   •

تيانويثيدلاو تايلوحكلا جاتن إ -٢-٤
مويساتوبلا ديسكورديه لولحمو 

  ةواقنلا قئافلا
 ميج/فلأ

 ، قبئزلاب ةث  ولم ةبلص تايافن
تافلخم ،قبئزلا رصانع 

 ةبرتلا ،ةيعانصلا تايلمعلا

  ؛قبئز ةيلخ  •
 )يقيبنا ريطقت(قبئزلا جارختسا تادحو   •

لينيفلا ديرولك يداحأ جاتنإ  -٣-٤
 ةيقبئز ةزاّفح لماوعب ةيعانص تايلمع  • ةيعانص تايلمع تافلخم ميج/ءاب/فلأقبئزلا دير ولك يئانث مادختساب
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عاونأ ىلع ةلثمأ  *تائفلا ردصملا
 تاظحالم تايافنلا

 )HgCl2(زافح لماعك 
مادختــساب ديهدلاتــسألا جاــتنإ  -٤-٤

زاـّفح لـماعك قـبئزلا تاتيربك       
)HgSO4( 

 تاتيربكلا-قبئزلاب ةيعانص تايلمع  •  تايافن هايم ميج

ةيئايميكلا داوملا جاتنإ  -٥-٤
مادختساب ةينالديصلا تار ضحتسملاو
 ةزافح لماوعك قبئزلا تابّكرم

،  ميج ةيعانصلا تايلمعلا تافلخم
 ةيقبئز ةزافح لماوعب ةيعانص تايلمع  • تايافن هايم

ءزجلا يف اهيلإ راشملا تاجتنملا جاتنإ  -٦-٤
هاندأ٥ ،   ميج  .    ةيعانصلا تايلمعلا تافلخم

    تايافنلا هايم

 دصق نعقبئزلا اهيف مدختس ملا ةيكالهتسالا تاجتنملا  -٥
ةزهجأ نم اهريغو ةيرارحلا نيزاوملا  -١-٥

 قبئزلا ىلع يوتحت يتلا سايقلا
حيتافمو ،تاليصوتلاو ،حيتافملا  -٢-٥

يتلا ةينورتكلإلاو ةيبرهكلا ليحرتلا 
 قبئزلا ىلع يوتحت

 قبئز رصانع  • ءاب

قبئز ام -٣-٥  ءاب يتلا ةءاضإلا رداص 
  يراجتلا روطلا يف قبئز رصانع   •
 يروفسف قوحسم يف صتمم ؤفاكتلا يئانث قبئز  •

 ءاب قبئزلا ىلع يوتحت يتلا تايراطبلا -٤-٥

وأ لبق نم ةلمعتسم تاجتنم 
ةر   سكم وأ دهعلا ةميدق

 قبئز ديسكأ ،قبئز رصانع  •
ةس  ءاب تافآلا تاديبمو ةيويحلا تاديبملا -٥-٥  تاديبم (دكم تانوزخم

تايافن ،)دهعلا ةميدق تافآ  
قبئزلاب ةث   ولم هايمو ةبرت

 )قبئزلا ليثيإ ديرولك ،ًاساسأ(ةيقبئز تابكرم   •

ةس  ءاب تاناهدلا -٦-٥  تاناهد (دكم تانوزخم
ةبلص تايافن )دهعلا ةميدق  ،

ةجلاعم تافلخم ،قبئزلاب ةث   ولم
 تايافنلا هايم

ة  •  اشم ةيقبئز تابّكرمو ،قبئزلا لينيف تاتيسأ

تامادختـسالل ةينال   ديصـلا داوملا   -٧-٥
 ةيرطيبلاو ةيرشبلا

ةس  ءاب  دكم تانوزخم
، )دهعلا ةميدق تارضحتسم(
 ةيبط تايافن

  ؛لاسوريميث   •
  ؛قبئزلا ديرولك  •
  ؛قبئزلا لينيف تارتين  •
 .خلإ ؛موركوروكريم  •

تاـجتنملاو ليمجتلا تارضحتسم     -٨-٥
ةس  ءاب ةلصلا تاذ   دكم تانوزخم

  ؛قبئزلا ديدويأ  •
 خلإ ،اينومألاب جوزمم قبئز  •

تاـفلخم ،ةس     ميج/ءاب ةمغلمألاب نانسألا ةوشح  -٩-٥  دكم تانوزخم
 تايافنلا هايم ةجلاعم

ساحنلاو ةضفلاو قبئزلا نم ةطيلخ كئابس   •
 ريدصقلاو

وأ لبق نم ةلمعتسم تاجتنم  ءاب طغضلا تادادعو سيياقم  -١٠-٥
ةر   ركم وأ دهعلا ةميدق

 قبئز رصانع  •

 تاربتخملا ةزهجأو ةيئايميكلا داوملا  -١١-٥
 ميج/ءاب/فلأ

تاـفلخم ،ةس      دكم تانوزخم
تايافن ،تايافنلا هايم ةجلاعم    

 تاربتخم

  ؛قبئز رصانع  •
 خلإ ،قبئزلا ديرولك  •
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عاونأ ىلع ةلثمأ  *تائفلا ردصملا
 تاظحالم تايافنلا

ةددعتملا ةيطاطملا تارثامتملا جاتنإ   -١٢-٥
 ميج/ءاب نايثورويلا

ةــبيعم تاــجتنم تاــيافن 
ةلمعتسـم تاجتنم ،ةضئافو    

اةرود ةيهتنم وأ لبق نم ايح   

تاـبكرم ىـلع يوتحت ةيطاطم ةرثامتم تايافن          •
 .ةيقبئز

نم بهذلا /يبهذلا جنفسإلا جاتنإ  -١٣-٥
ةيفرحلا)ASGM(رداصم  تافلخم ،نخادم زاغ تافلخم     ميج   

 تايافنلا هايم ةجلاعم
  ؛بهذلل ةيرارح ةجلاعم  •
 ةيعانص تايلمع  •

سوقطلا يف قبئزلا ندعم مادختسا   -١٤-٥
ةجلاعم تافلخم ،ةبلص تايافن     ميج يبعشلا بطلاو ةينيدلا

 قبئز رصانع  • تايافنلا هايم

١٥-٥-      ، ةقرفتم تاجتنم يف تامادختسا
 ، قــبئزلا ندــعم تامادختــسا

 ميج/ءاب ىرخأ رداصمو
تاـفلخم ،ةس      دكم تانوزخم
تايافن ،تايافنلا هايم ةجلاعم    

 ةبلص

ءارـمحلا تحت ةعشألاب تالِصوم هبش تافشاك         •
؛قبئز ا   

  ؛ةيروتناكو ةيئابرهك تاعمش بيبانأ  •
 خلإ ،ةيميلعت تالامعتسا  •

 يوناثلا نداعملا جاتنإ  -٦
 قبئزلا دادرتسا -١-٦

 ميج/فلأ

  )؛ادوصلا (تايولقلا-رولكلا جاتنإ قفارم كيكفت  •
بـيبانأ يف ةلمعتسملا ةيقبئزلا نيزاوملا نم دادرتسا          •

  ؛يعيبطلا تازاغلا
نم اهريغو ةرارحلاو طغضلا سيياقم نم دادرتسا   •

 .تادعملا
  ةيديدحلا نداعملا دادرتسا  -٢-٦

 ميج اهريودت داعملا
  ؛تيتفت   •
 .قبئز ىلع يوتحت نداعم رهص  •

 ميج/فلأ تايافنلا نم بهذلا دادرتسا -٣-٦
  ؛قبئز رصانع  •
 ةيرارح ةجلاعم تايلمع  •

 ميج ىرخأ نداعم دادرتسا -٤-٦

ةداعإ تايلمع ءانثأ باكسنا 
تايلمعو ،ريودتلا 

تافلخم ،ا   افلخمو جارختسالا
ةجلاعم تافلخم ،نخادملا زاغ 

 تايافنلا هايم

ىلع اهنمض يوتحت -قبئزلا نم ىرخأ عاونأ   •  
 تابكرم/تاجتنم وأ داوم

 تايافنلا ديمرت  -٧
 ةبلصلا تايدلبلا تايافن ديمرت -١-٧
 ةرطخلا تايافنلا ديمرت -٢-٧
 ةيبطلا تايافنلا ديمرت -٣-٧
يرا -٤-٧   ا ةأمح ديمرت

،     ميج نخادملا زاغ فيظنت تافلخم
 تايافنلا هايم ةجلاعم تافلخم

اـ   اهيلإ  فاضم تاجتنم تا    يافن  •  ايلمعو قبئزلا
  ؛ةيعانصلا
مجحلا ةمخض داوم يف ةيعيبط قبئز بئاوش   •

 ؛نداعمو) خلإ ،قرو ،نئادلا(

فرصلاهايم ةجلاعمو ،تايافنلل يحصلا نفدلا/تايافنلا عضوت -٨   
تافلخملا مِدار /ةيحصلا رماطملا -١-٨ م

 ةبقارملل ةعضاخلا
نم ردق تحت ةرثانتملا تاعضوتلا  -٢-٨

 ةبقارملا
جاتنإلا تايافن نم صّلخت   -٣-٨

عضاخلا ريغ ةيلحملا يعانصلا 
 ةبقارملل

ةعضاخلا ريغ ةماعلا تايافنلا مدر   -٤-٨

 ميج

ةجلاعم تافلخم ،تايافن هايم 
ةبلص تايافن ،تايافنلا هايم 

قبئزلاب ةث   ولم

ا اهيلإ فاضم تاجتنم تايافن   • ايلمعو قبئزلا
  ؛ةيعانصلا
ةبئاس ةمخض داوم يف ةيعيبط قبئز بئاوش   •

 ؛نداعمو) خلإ ،ريدصق بلع ،نئادلا(
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عاونأ ىلع ةلثمأ  *تائفلا ردصملا
 تاظحالم تايافنلا

 ةبقارملل
 فرصلا هايم ماظن/ةجلاعم  -٥-٨

    ، تايافنلا هايم ةجلاعم تافلخم
 طالم

ةكلهتسم تاجتنم يف ًادصق لمعتسم قبئز   •
؛ةيعانصلا ا    ايلمع تايافنو

يف أشنملا يرشب ًارزن ًاث   •  ولم ًالماع هرابتعاب قبئز
 .ةبئاس داوم

رماطملاو ثثجلاقراحم  -٩   
،  ثثجلا قراحم  -١-٩ نخادملا زاغ فيظنت تافلخم

 تايافنلا هايم ةجلاعم تافلخم
 رماطملا  -٢-٩

 ميج
قبئزلاب ةثةبرت    ولم

 ةمغلمملا نانسألا تاوشح   •

فاضملا تاجتنملا نع ًاليصفت رثكأ تامولعم ةيلاتلا رداصملا يف حات -٦٠ تو ءامسألا (قبئزلا اهيلإ  
ةنتاجتنملاب ةصاخلا   اهيعناصويعملا  :(  

تايلمعلاو قبئزلا ىلع ةيوتحملا ةيسيئرلا تاجتنملا نع ريرقت : UNEP (2008c)  )أ(  
 ، وحتلا يف ةربخلاو اهلئادبو ةيعانصلا قبئزلا نم ةيلاخ تايلمعو تاجتنم ىلإ ل

http://www.chem.unep.ch/mercury/OEWG2/documents/g7)/English/OEWG_2_7.doc؛  
تاجتنملا نم قبئزلا لامعتسا نم ّ دحلا تارايخ ): ٢٠٠٨(ةيبوروألا ةيضوفملا   )ب(  

 ،ا يف ُلبق نم لوادتملا قبئزلا ريصمو تاقيبطتلاو   عمت
European Commission (2008): Options for reducing mercury use in products and applications, and the 

fate of mercury already circulating in society؛  
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/study_report2008.pdf   

ةيملاعلاةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربةكا رش  )ج(     ، قبئزلا نأشب  UNEP Global Mercury 
Partnership – Mercury-Containing Products Partnership Area  

http://www.chem.unep.ch/mercury/Sector-Specific-Information/Mercury-in-products.htm؛  
مادتسملا جاتنإلل ليوولزكرم   )د(    )٢٠٠٣( ،Lowell Center for Sustainable Production 

(2003): An Investigation of Alternatives to Mercury-Containing Products, 
http://www.chem.unep.ch/mercury/Sector-Specific-Information/Docs/lcspfinal.pdf؛  

هنم فيقثتلل تامولعملا لدابت ل لودلا نيب كرتشملا زكرملا  )ه(      )IMERC(دحلاو قبئزلا نأشب
The Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse (IMERC) Mercury-Added Products 

Database: http://www.newmoa.org/prevention/mercury/imerc/notification.  
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  درجلا مئاوق  -٢
اهصئاصخو ا  -٦١  ايمك ديدحتلو تايافنلا ىلع ف  دقو . رعتلل ةماهلا تاودألا نم درجلا مئاوق

  :يلي امل ةينطولا درجلا مئاوق مدختست
ةلوادتملا وأ ةجاهيلإ فاضملا تاجتنملا تايمكل ساسألا طخ عضول   )أ(     /تنملا قبئزلا

ديق يه يتلا وأ ةض   تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن لامعتسالاياقتملا  وكملا تايافنلاو ،ةيقبئزلا علسلاو  
؛قبئزلاب ةث    ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا

ةمالسلا بناوج ىلع شيتفتلا تايلمع يف ةدعاسملل تامولعم لجس عضو  )ب(    
  ؛ةيميظنتلا يحاونلاو

؛قبئزلاةايحةرود ةرادإل ططخ عضول ةمزاللا ةقيقدلا تامولعملا ىلع لوصحلل   )ج(      
  ؛ئراوطلا تالاحل يدصتلا ططخ دادعإ يف ةدعاسملل  )د(  
ا صّلختلاو قبئزلا ضفخ بوص زرحملا مدقتلا ع  )ه(      .هنم يجيردتلبتتل

وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن و  -٦٢  وكملا تايافنلا رداصم ىلع ف  رعتلا دعب
لجأ نم ةددحملا ةيعانصلا تايلمعلاب ةصاخلا تامولعملا مادختسا يغبني ،اهعاونأ ديدحتو قبئزلاب ةث   ولملا

ن هتنابتسا تّمت يتلا رداصملا نم تايافنلا ريداقم ريدقت يعم دلب يف تايافنلا عاونأ فلتخم ىلإ ةبسنلاب ا
خلإ ،ةنوأ(  يعم ةيلحم ةعامج عضوم وأ ةقطنم   ((UNEP 2005).  

ةيمانلا نادلبلا يف ًاصوصخو ،ريداقملا هذه ريدقتل ةيرورضلا تانايبلا عمج ًادج بعصلا نمو   -٦٣
ناصقن ءا   رج نم كلذو ،لاقتنا ةلحرمب ا  يف ًاصوصخو ،تانايبلا ) مادعنا وأ(اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو

، مع اهيف نكمي ال يتلا تالاحلا يفو. قاطنلا ةريغصلا قفارملاب ةقلعتملا لاوحألا ةيلعف تاسايق ءارجإ ًايل
تانايبتسالا ساسأ ىلع ةمئاقلا ةيئاصقتسالا حوسملا ءارجإب تانايبلاعمجبمايقلا نكمي هنإف   .  

ةرطخلا تايافنلل ةينطو درج تايلمعب عالطضالل يجهنملا ليلدلا مادختسا اضيأ يغبنيو   -٦٤
تايافنلل درج مئاوق عمج لجأ نم  (SBC 2000)) ٢٠٠٠لزاب ةيقافتا ةنامأ (لزاب ةيقافتا راطإ نمض 

قبئزلا رصانع نم ةن   قبئزلاب ةثتايافنلاووكملا  ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا يجهنملا ليلدلا رب .    تخا دقو
زكرملا هّالوتي يذلا ،ةرطخلا تايافنلل ةينطولا درجلا مئاوق نأشب دئارلا عورشملا عم ًانرتقم ًاضيأ 

مادختسا نكمي يذلاو ،هيف ةنواعتملا تالاكولاو لزاب ةيقافتا ةنام أل عباتلا ايسآ يقرش بونجب يميلقإلا
  )٨(.يلمع عجرمك هنع رداصلا ريرقتلا

ا   -٦٥ ايمك ديدحتو قبئزلا تاقالطإ ىلع ف  نكمي (UNEP 2010a)رعتلا تاودأ ليلد نإف كلذك  
بطقنأ  صوصخلا اذه يف ديفم وحن ىلعي ةيفرعملا ا ءانب ىلع نادلبلا دعاسي تاودأ ليلد وهف.    دعاق  

يعن   ت وأ ر  دق  ت امك ،قبئزلا تاقالطإ رداصم اهيف د  دح  ت قبئزلاب ةصاخ درج ةمئاق عيمجت لالخ نم
ًايسايق ةد . نادلبلا يف تاقالطإلا كلت تايمك اهيف  حومو ةطيسب ةيجهنم ن  مضتي تاودأ ليلد وهو

                                                           
)٨(  www.bcrc-sea.org/?content=publication&cat=2.  
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نيديعصلا ىلع ةقس   تم قبئزلا نع درج مئاوق دادعإ يف عب تيميلقإلاو ينطولا ت(UNEP 2005) .ق  بُط دقو
  .(UNEP 2008c)نادلبلا نم ددع يف تاودألا ليلد 

حلا ةرود موهفمب ينعم جًاصرحو  -٦٦  عاب  تا ىلع يه ام ديدحت ًاضيأ يغبني ،ُلبق نم روكذملا ةاي   
ةئيبلا ىلإ ب  رستي ثيح تايافنلا يف دوجوملا قبئزلا اهلالخ نم قلط  . ي يتلا تاراسملا وأ تاونقلا

ًاقفو تايافنلا عاونأ تاجرد فينصت يغبني ،ةئيبلا يف قبئزلا قالطإ يف ةلمتحملا رطاخملا ىلإ رظنلابو  
ريبادتلا نع تامولعملا عمج يغبني مث نمو . اهل يدصتلا يف لمعلا تاءارجإ ذاختاب ةصاخلا تايولوألل

نم ريبك رادقم ىلع يوتحت يتلا قبئزلا تايافن عاونأو رداصمب قلعتي اميف ٍةصاخبو ،اهذاختا نكمي يتلا 
وأ ريبادتلا ليلحتب ةيانعلا نذإ بجيو . ةئيبلا يف قبئزلا قالطإ يف ةديدش رطاخم ىلع يوطنتو قبئزلا

ةيرادإلا فيلاكتلاو ،هثودح عنم دارملا ةئيبلا يف هقالطإ لمتحملا قبئزلا رادقم ىلإ ةبسنلاب اهمييقت 
ىلإ ل   يذلا يعامتجالا قافتالا صوتلا ةلوهس ىدمو ،قفارملاو تاينقتلا نم حاتم وه امو ،ةيعامتجالاو

  .رومألا نم كلذ ريغو ،ريبادتلا هذه ذيفنتب نرتقي
تاث ضعبيف   -٦٧  ولملا تالاقتناو تاقالطإل لجس مدختس  ي ،نادلبلا  )PRTR( عمج لجأ نم  

قفرم لك بسحب هلاقتناو تايافنلا يف د تانايبلا   حات . )Kuncova et al. 2007(دحملا قبئزلا ىوتحم نع تو
  )٩(.روهمجلل ًانلع لجسلا تانايب

دصرلاو ليلحتلاو تان  - لاد    يعلا ذخأ

لمع يف ةيمهألا ةمساحلا تان  -٦٨  ةي وكملا نم دصرلاو ليلحتلاو تانيعلا ذخأب ةصاخلا تايلمعلا ربتعت
قبئزلاب ةثنم نوكتت يتلا تايافنلا ةرادإ  ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نأ بجيو .  
و تانيعلا ذخأ تايلمعب موقي نأو ،ناقتإب ةعوضوم ةطخل ًاقفو ،نوب ردم نوفظوم دصرلاو ليلحتلا

ىلع اهسفن قئارطلا مادختساب ذيفنتلا متي نأو ،ًايرطق ةدمتعملاو ًايلود اهيلع قفتملا قئارطلا اهيف مدختس  ت
جمانربلاةرودرادم  . اهتبقارمو ةيعونلا نامض لجأ نم ةمراص ريبادتل تايلمعلا هذه عضخت نأ بجي امك.  

تاءارجإلا نع فارحنا يأ وأ دصرلا وأ ليلحتلا وأ تانيعلا ذخأ ةيلمع يف ءاطخألا يدؤت نأ نكمي ذإ 
ريغ تانايب ىلع لوصحلا ىلإ ًايسايق ةد ةيليغشتلا  حوملا تانايب ىلع ىتح وأ ةيدجم  فعض  جمانربلات يغبني و.  
ةدوجوم ةيربتخملا تاردقلاو تالوكوتوربلاو بيردتل ا نأ نم دكأتلا ،ًابسانم نوكي امبسح ،فرط لكل
 .اهذافنإ يرجي ةيسايقلا ريياعملا هذه نأو ليلحتلاو دصرلاو تانيعلا ذخأ قئارطل ةبسنلاب

ةيئايزيف لاكشأ دوجول ًارظنو ،دصرلاو ليلحتلا ،تانيعلا ذخأل ةديدع بابسأ دوجول ًارظن   -٦٩
ذخأل اهمادختسا نكمي يتلا ةحاتملا ةفلتخملا قئارطلا نم تائم كلانه نإف ،تايافنلل ةريثك ةفلتخم  
نإف ،ةقيثولا هذه قاطن جراخ ربتعي ًاديدحت قئارطلا هذه ةشقانم نأ عمو . ليلحتلاو دصرلاو تانيعلا

ةيلاتلا ةثالثلا ماسقألا يف ثحب   .ت دصرلاو ليلحتلاو تانيعلا ذخأل ةيسيئرلا طاقنلا

تاروشنملا لسالس ىلع عالطالا نكمي ،ةديجلا تاربتخملا بيلاسأ نع تامولعم ىلع لوصحللو   -٧٠
يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنماهردصت يتلا   ) ، يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم

                                                           
ث )PRTR(ةيكيشتلا ةيروهمجلا لجس نإف ،لاثملا ليبس ىلع   )٩( ولتلل لماكتملا لجسلا مساب ًاضيأ فورعملا يف حاتم (، 
يكبشلا عقوملا  (www.irz.cz)يميكلا تانايبلا عمجي امم ،تايافنلا يف ةلوقنملا قبئزلا تابّكرمو قبئزلا رصانع نع ةد ،   دحملا ةيئا
  .تايافنلا ةلوانم ةيفيك نع تانايب عمجي كلذكو ،تايافنلا يف لوقنملا قبئزلا رادقم يلامجإ نع ةحضاو ةروص مدقي
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، امأو ؛ )ةددعتم تاونس هيجوتلا ةقيثو نإفةماعلا ةيجهنملا تارابتعالا نأشب ةحصلا ةمظنم نع ةرداصلا  
ىلع يوتحت ،قبئزلل ض ديدحتنأشب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ةيملاعلا   رعتلا رطاخمب ةددهملا ناكسلا تائف  

  )١٠(.ددصلا اذه يف ةديفم تامولعم

تان  -  ١    يعلا ذخأ
ضرغلل اهمادختسا نكمي ةن   -٧١  يع ىلع لوصحلا وه تانيعلا ذخأل طاشن يأل ماعلا فدهلا

، ةحرتقملا ةجلاعملل ةمءالملا وأ ،يباقرلا ميظنتلا ريياعمل لاثتمالاو عقاوملا صئاصخ ديدحت ًالثم ،فدهتسملا  
تاننأيغبنيو . حرتقملا صلختلا وأ  يعلا ذخأ يف عورشلا لبق فدهلا اذه ددحي هنع ىنغ ال رمأ وهو .  

ع  .بتتلا ةيناكمإو لقنلاو تادعملل ةبسنلاب ةيعونلا ةدوج طورش ءافيتسال

يعملاتاءارجإلارارقإ يغبني   -٧٢ نم (تانيعلا ذخأ ةلمح ءدب لبق اهيلع قافتالاو تانيعلا ذخأل ةيرا  
قبئزلاب ةصاخلا ةددحملابناوجلاوةفوفصملا  ءاوس دح ىلع  تاءارجإلا هذه رصانع لمشت نأ يغبنيو ).  

 :يلي ام

،   )أ(   تانيعلا ذخأ عورشم ةدمو ،تان  يعلا ذخأ ةيلمع ةريتوو ،ذخؤتس يتلا تانيعلا ددع
تان (تانيعلا ذخأ ةقيرطل فصوو   يعلا تايواح ًالثم ،ةيعونلا نامض تاءارجإ عضو كلذ يف امب

عاديإلا تاهج ةلسلسو)١١(ةبسانملا   ؛) 
تان   )ب(      ؛)يفارغجلا عضوملا فصو كلذ يف امب(يعلا ذخأ تقوو عقاوملا وأ عضاوملا رايتخا
؛اهتقو ةدئاسلا فورظلاو ةن  )ج(    يعلا ذخأ يذلا صخشلا وه ن    م ديدحت
تان صو  )د(    ؛ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضو-يعلا صاوخل لماك ف    
  ؛)ليلحتلا لبق(نيزختلاو لقنلا ءانثأ تانيعلا ةمالس ىلع ةظفاحملا   )ه(  
؛ليلحتلا ربتخمو تان  )و(      يعلا ذخأب ةمئاقلا ةهجلا نيب قيثولا نواعتلا
 .تانيعلا ذخأ يفظومل بسانملا بيردتلا  )ز(  

ا ذخأ ةيلمعلثتمتنأ يغبنيو   -٧٣ دعاوقلل وأ دجوت امثيح ةد    دحملا ةينطولا تاعيرشتلل تانيعل
نيل. ةيلودلا ةيميظنتلا  تاءارجإ نمضتتو . هؤم نيفظوم نييعت ،دعاوق اهيف دجوت ال يتلا نادلبلل يغبنيو
 :يلي ام تانيعلا ذخأ

ليلحتل ةفوفصم لك نأشب تانيعلا ذخأ نأشب ةيرايعملا ليغشتلا تاءارجإ عضو   )أ(  
زلا تان ؛كلذ دعب قبئيع  

ةيلودلا ةمظنملا اهعضو يتلا تاءارجإلاك ،ةخسارلا تانيعلا ذخأ تاءارجإ قيبطت   )ب(  
يف ةئيبلا ةيامح ةلاكوو ،يبوروألا داحتالا و ،سيياقملا ديحوتل ةيبوروألا ةنجللاو ،سيياقملا ديحوتل
ةئيبلا دصرل يملاعلا ماظنلاو،ةدحتملا تايالولا تخالل ةيكيرمألا ةيعمجلاو،    ؛داوملاو تاراب 

                                                           
)١٠(  www.unep.org/hazardoussubstances/  

LinkClick.aspx?fileticket=DUJZp8XnXq8%3d&tabid=3593&language=en-US.  
هئالمزو ركراب عوبطم ىلإ عوجرلا ءاجر . اهمادختسا مدع يغبنيو ،قبئزلا ذافنل ةلباق نيليثإ يلوبلا تاجاجز  )١١(
 .ليصافتلا ىلع عالّطالل) ٢٠٠٥(
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 .ةيعونلا ةبقارمو ةيعونلا نامضل تاءارجإ عضو  )ج(  

نوكي نأ بجي ،كلذكو . تانيعلا ذخأ جمانرب حاجن لجأ نم تاوطخلا هذه لك عابتايغبني   -٧٤
 .ًاقيقدو ًالماك قيثوتلا

ةبلصلا داوملا لمشت قبئزلا دصرل ًةداع ا  -٧٥  ان  يع ذخؤ  لئاوسلاو ت يتلا داوملا نم تافوفصملا عاونأ  
 :تازاغلاو

  :لئاوسلا  )أ(  
  ؛ةمامقلا رماطمو تايافنلا ءاقلإ عقاوم نم ةحشارلا ةلئاسلا داوملا  ‘١’
؛تاباكسنالا نم عمج  ‘٢’    ت يتلا لئاوسلا
  ؛)ةيعانصلا تافّلخملاو برشلا هايمو ةيحطسلا هايملا(هايملا   ‘٣’
ةحص ةبقارم ةلا ح يف ةصاخبو ،رعشلاو لوبلاو ءامدلا(ةيجولويبلا داوملا   ‘٤’

  ؛)لامعلا
  :ةبلصلا داوملا  )ب(  

وأ هيلع ةيوتحملا وأ قبئزلا نم ةن   ‘١’  وكملا تارضحتسملاو تاجتنملاو تانوزخملا
؛هب ةث    ولملا

دامرلا (صّلختلا وأ ةجلاعملا تايلمعو ةيعانصلا رداصملا نم ةبلصلا داوملا   ‘٢’
ملاو ةنكاسلا ناعيقلاوةأمحلاو عاقلا دامرو ،رياطتملا   ، ىرخألا تافلخ
  ؛)كلذ ريغو بايثلاو

فطشلا هايم تان (فيلغتلاو ىرخألا ةئبعتلا داوم وأ تادعملاو تايواحلا   ‘٣’ يع
تان ) فيفجتلا وأ  يع عمج يف ةمدختسملا ةشمقألا وأ تاجوسنملا كلذ يف امب
  ؛فيفجتلا هايم

داوملاو يحصلا فرصلا هايم ةأمحو ةراجحلا ةراسكو بساورلاو ةبرتلا   ‘٤’
  ).تسوبمكلا(و ةدمسألاك ةللحتملا ةيوضعلا

  :تازاغلا  )ج(  
 ).يلخادلا(ءاوهلا   ‘١’

 ام ةئيبلاو رشبلا دصر جمارب راطإ يف ةيئايحأللاو ةيئايحألا داوملا تافوفصم نمضتت نأ نكميو  -٧٦
 :يلي

  ؛ةيذغألاو ةيتابنلا داوملا  )أ(  
  ؛مدلاو يدثلاب ةعاضرلا نبلو رفاظألاو لوبلا كلذكو يرشبلا رعشلا  )ب(  
جلثلا امبرو ةفاجلا وأ ةلّلبملا تاب(ءاوهلا   )ج(      ).سرتلاو طيحملا
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 ليلحتلا  -  ٢

ي   -٧٧ مكلا ريدقتلاو ديدحتلاو لصفلاو ةيقنتلاو صالختسالا تايلمع ىلإ ليلحتلا موهفم ريشي
يغبني ةل وبقمو ةيدجم جئاتن ىلع لوصحللو. تامامتهالا ةفوفصم يف قبئزلا تازيكرتب ةصاخلا غالبإلاو

ةيرورضلا ةيساسألا ةينبلا ليلحتلا ربتخمىدل نوكي نأ  ةفوفصملا نأشب ةتبثملا تاربخلاو ) ناكملا( 
رابتخا مظن يف تاربتخملا نيب اميف ةنراقم للتاسارد يف ةحجانلا ةكراشملا لثم (قبئزلا فانصأو 

  ).ةيجراخلا ةءافكلا
وسيآ (يسايقلا ديحوتلل ةيلودلا ةمظنملا ريياعمل ًاقفو ربتخملا دامتعا مهملا نم نإ امك   -٧٨

ىلع لوصحلل ةيمازلإلا ريياعملا لمشتو . لقتسم زاهج ةطساوب ريياعملا نم كلذ ريغ وأ) ١٧٠٢٥
 :يلي ام ةيعونلا ةيلاع جئاتن

  ؛ليلحتلا ةينقت تافصاوم ديدحت  )أ(  
  ؛ليلحتلا تادعم ةنايص  )ب(  
  ؛)ةيلخادلا قئارطلا كلذ يف امب(ةمدختسملا قئارطلا عيمج ةمالس نم ققحتلا   )ج(  
 .تاربتخملا يفظوم بيردت  )د(  

ضرغلا اذهل ز  -٧٩  رفاوتت ،ةن . هجم ربتخم يف قبئزلا ليلحت ةداع يرجيو  يعملا عاضوألا ضعبل ةبسنلابو
 .صوحفلا يف زرفلا ضارغأل ناديملا يف اهمادختسا نكمي رابتخا تاودأ

. ضرغلا اذهل ةحاتم طقف ةدحاو ةقيرط كلانه سيلف تاربتخملا يف قبئزلا ليلحتل ةبسنلاب امأو  -٨٠
ديحوتلل ةيلودلا ةمظنملا بناج نم قبئزلا ديدحت تافوفصم فلتخمل ليلحت قئارط ةدع تثدح   تسا دقو

يسايقلا ديحوتلل ةيبوروألا ةنجللاو )ISO(يسايقلا   )CEN( صخي اميف وأ قبئزلا ىوتحم يلامجإ ةفرعم،   
نم امهيدل امو نابايلاو )USEPA( ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكوبناج نم وأ ،هفانصأ ديدحت   

تايافنلا هايمو نخادملا زاغو تايافنلا يف قبئزلا ليلحت ىلع ةلثمأ٣لودجلا يف درتو . ةينطو قئارط   .
عومجم ىلإ ةبسنلاب لاحلا وه امكو . قئارطلا هذه نم تاعيونت نع ةرابع ةيلخادلا قئارطلا مظعمو
 . اهتيحالص نم ققحتملا بيلاسألا  ىلع ربتخملا مادختسا رصتقي نأ يغبني ،يئايميكلا ليلحتلا ةيلمع

يف اهدادعإو تانيعلا ةلوانم نأشب لوبقلا ريياعمو تاءارجإ ديدحت نيعتي ،كلذ ىلإ ةفاضإو   -٨١
 .سناجتلا تابثإ ًالثم كلذ نمو ،تاربتخملا

لحتلا ديدحت يف ةفلتخملاتاوطخلالمشتو   -٨٢  :يلي ام لي 

  ؛صالختسالا  )أ(  
  ؛ةيقنتلا  )ب(  
، ديدحتل  )ICP(فشك ةزهجأ لثم ةمئالملا ةزهجأ ديدحت   )ج(   ثحلاب ةنراقتملا امزالبلا

؛ةجمدملا ةمكحملا ةزهجألاو ؛يرذلا صاصتمالاب يفيطلا سايقلل(AAS)و    
  ؛مزلي امبسح غالبإلاو يمكلا ديدحتلا  )د(  
 .ةيراسلا يباقرلا ميظنتلا دعاوقل ًاقفو غالبإلا  )و(  
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  دصرلا  -  ٣
نأ فارطألا نم لزاب ةيقافتا بلطت )‘‘يلودلا نواعتلا’’ (١٠ةداملا نم ) ب (٢ةرقفلا يف   -٨٣  ،
م . ‘‘ةئيبلا ىلعو ةيرشبلا ةحصلا ىلع ةرطخلا تايافنلا ةرادإ راثآ دصر يف نواعتت’’ دقي نأ بجيو

تلا ةرادإ ةيلمع تناك اذإ ا  اهتفيظو يدؤت ام ةرطخ ةيافن يأ نأشب ف مع ًارشؤم دصرلا جمانرب رص
هذه نع ةمجانلا ةيئيبلا ةيعونلا يف تارييغتلا نع فشكي نأ يغبني امك ،ا صاخلاميمصتلل ًاقبط   

  .ةيلمعلا
ةحيحصلا عاونألا نأ نم دكأتلا يف دصرلا جمانرب نم ةمدقملا تايلمعلا مادختسا بجي امك   -٨٤

رارضأ يأ حالصإو فاشتكا يفو ،ةيلمعلا هذه ةطساوب ا إ متت يتلا يه ةرطخلا تايافنلا نم  راد
ليدب ةرادإ ج  وريدم عيطتسي ،دصرلا جمانرب ذيفنتبو . مادختسا بسانملا نم ناك اذإ ام ديدحتو

  .اهجالعل ةبسانملا ريبادتلا ذاختاو تالكشملا ديدحت قفارملا
. ًايراجت ةحاتملا لصاوتملا قبئزلا سايق مظن نم ًاددع كلانه نأ ددصلا اذه يف هركذ ردجي اممو  -٨٥

  .ةيلحملا وأ ةينطولا تاعيرشتلا ىضتقمب دصرلا اذه ىلإ ءوجللا مزاللا نم نوكي دقو
تايافنلا هايمونخادملا زاغو تايافنلا يف قبئزلل يئايميكلاليلحت لا  - ٣لودجلا     

  ةقيرطلا فدهلا
لّقنت ديدحت  ةيافنلا

 ةيافنلا يف قبئزلا
EN 12457-1 ىلإ  -ةيافنلا صئاصخ فيصوت : 4  ضنلا رابتخا -   

ةنجللا (ة أمحلاو ةيبيبُحلا تايافنلا داوم ضن لجأ نم لاثتمالا
  )أ٢٠٠٢يسايقلا ديحوتلل ةيبوروألا 

  EN 12920 : كولس ديدحتل ةيجهنم - ةيافنلا صئاصخ فيصوت  
ةددحم طورشب    ، (ضنلا يف ةيافنلا يسايقلا ديحوتلل ةيبوروألا ةنجللا

٢٠٠٦( 
  EN 13656 : تاجوملاب ةناعتسالاب لّثمت –ةيافنلا صئاصخ فيصوت  

نيجورتينلا ضمحو )HF(كيرولفورديهلا ضمحب ةقيقدلا   ،)HNO3( جيزمو  
يف رصانعلل قحاللا ديدحتلا لجأ نم )HCl(كيرولكورديهلا ضمح   

، (ةيافنلا    ) ب٢٠٠٢يسايقلا ديحوتلل ةيبوروألا ةنجللا
  EN 13657 :لجأ نم لّثمتلا –ةيافنل ا صئاصخ فيصوت ديدحت لا 

ةيافنلا يف رصانعلا نم نابوذلل لباقلا ةيئاملا ايجير ةوغرلا ءزجل قحاللا 
) ،  ) ج٢٠٠٢يسايقلا ديحوتلل ةيبوروألا ةنجللا

  TS 14405 : ضنلاب كولسلا رابتخا –ةيافنلا صئاصخ فيصوت   - 
 ،يسايقلا ديحوتلل ةيبوروألا ةنجللا(ىلعألا نم ريطقتلا قّفدت رابتخا 

٢٠٠٤( 
، US, EPA :TCLP 1311ةئيبلا ةيامحل ةدحتملا تايالولا ةلاكو ةقيرط   

ة  يمسلا صئاصخ     )١٩٩٢ US,EPA(ضن ءارجإ
تازّكرت ديدحت  

 ةيافنلا يف قبئزلا
EN 13370 : ةفاط -ةيافنلا صئاصخ فيصوت  شلا ليلحت ديدحت -   

، AOXص اصتمالل ةلباقلا ةيوضعلا تاديلاهلاو ،موينومألا ةيلصوملاو  ،
يوضعلا نوبركلا ةعومجمو ،لونيفلا ر    CN- ، وTOCشؤمو ،قبئزلاو

و ،ر  ،  (F- رحتلا لهسلا   )٢٠٠٣يسايقلا ديحوتلل ةيبوروألا ةنجللا
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  ةقيرطلا فدهلا
 EN 15309 : بيكرت ديدحت- ةبرتلاو ةيافنلا صئاصخ فيصوت  ة 

ديحوتلل ةيبوروألا ةنجللا (ةينيسلا ةعشألاب ضمولاب رصانعلا 
 )٢٠٠٧، يسايقلا

يف قبئزلا : US EPA 7471Bةئيبلل ةدحتملا تايالولا ةلاكو ةقيرط  
ةيوديلا درابلا راخبلاةينقتل(ةبلصلا هبش وأ ةبلصلا تايافنلا   ) (US 

EPA ،د٢٠٠٧(  
يف قبئزلا : US EPA 7473ةئيبلا ةيامحل ةدحتملا تايالولا ةلاكو ةقيرط  

سايقلاو جزملاو ،يرارحلا للحتلا ةطساوب ليلاحملاو ةبلصلا داوملا  ،
  ) ه٢٠٠٧، )US EPA((يرذلا صاصتمالل يفيطلا 

 

 

قبئزلا ؛ US EPA 7470Aةئيبلا ةيامحل ةدحتملا تايالولا ةلاكو ةقيرط 
، US EPA(درابلا راخبلا ةينقتل يلمعلا ليلدلا (ةلئاسلا تايافنلا يف 

١٩٩٤(  
EN 13211 : داصملا تاثاعبنا-ءاوهلا ةيعون ةيوديلا ةقيرطلا -ةتباثلا ر    

، (قبئزلا يلامجإ زّكرت ديدحتل  يسايقلا ديحوتلل ةيبوروألا ةنجللا
٢٠٠١(.  

دةقيرطلا هذه  * قبئزلا ىوتحم عومجم دحت قبئزلا يأ ( 
 )ينويألا قبئزلا + يرصنعلا/يندعملا

EN 14884 : ةتباثلا رداصملا تاثاعبنا –ءاوهلا ةيعون يلامجإ ديدحت –   
ةتمتؤملا سايقلا مظن ؛قبئزلا  ) ، يسايقلا ديحوتلل ةيبوروألا ةنجللا

٢٠٠٥(  
زاغ يف قبئزلا ليلحت ةقيرط : JIS K 0222ةينابايلا ةيعانصلا ريياعملا 

، (نخادملا    )١٩٩٧ةينابايلا ريياعملا ةطبار

 نخادملا زاغ

ديدحت : US EPA 0060ةئيبلا ةيامحل ةدحتملا تايالولا ةلاكو ةقيرط 
  )١٩٩٦، US, EPA(نخادمل ا تاثاعبنا يف نداعملا

شيتفتلل  
 قبئزلاب صاخلا

 ASTM D6784 - 02(2008)داوملاو تارابتخالل ةيكيرمألا ةيعمجلا 
ةدسكؤملاو يرصنعلا قبئزلا نأشب ةد   حوملا تارابتخالا ةقيرط
ةتباث رداصم نم ةدَّلوملا نخادملا زاغ يف قبئزلا يلامجإو يميسُجلاو 

، ASTM International) (ورديه ويراتنوأ ةقيرط(محفلا قرحب لمعت 
٢٠٠٨(  

 - هايملا ةيعون : ISO 5666 :1999سيياقملا ديحوتل ةيلودلا ةمظنملا 
  )ISO 1999(قبئزلا ديدحت 

 -هايملا ةيعون : ISO 16590 : 2000سيياقملا ديحوتل ةيلودلا ةمظنملا 
ا جزملا قيرط نع بيصختلا لمشت بيلاسأ–قبئزلا ديدحت  يمغلمل  

)ISO 2000(  

  تايافنلا هايم

-قبئزلا ديدحت : ISO 17852 :2006سيياقملا ديحوتل ةيلودلا ةمظنملا 
   (ISO 2006)يرذلا ضمولا فيط سايق مدختسي بولسأ
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  دح ىندأ ىلإ هضفخو تايافنلا ديلوت عنم  -  ءاه
أ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن  -٨٦  ةث وكملا تايافنلا ديلوت عنم ّنإ  ولملا و

هذهل ةلماشلا ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا راسم يف تاوطخلا مهأو لوأ امه دح ىندأ ىلإ هضفخو قبئزلاب 
ةبسانملا ريبادتلا ذخ ٢ةرقفلا يف ،لزاب ةيقافتا بلاطتو . تايافنلا  تي نأب فرط َّلك ،ةعبارلا ا  دام نم  

اذه م . ‘‘ىندألا دحلا ىلإ هلخادىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ديلوت ضفخ نامض ’’ةيغب   دقيو
  .ةماه تايافن رداصم نأشب تامولعم مسقلا

ةيعانصلا تايلمعلا يفدح ىندأ ىلإ هضفخو تايافنلا ديلوت عنم  -  ١    
قبئزلا ةيمك ببسب نكلو ؛قبئزلا اهيف لمعتس   -٨٧  ي ةيعانص ةجلاعم تايلمع ة  دع كلانه

مسقلا اذه نإف ،تايلمعلا كلت يف م   دح ىندأ ىلإ هضفخو تايافنلا ديلوت عنم ريبادت يف ثحبي دختسملا
لينيفلا ديرولك جاتنإو ،قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعتب طقف    جاتنإو رملبتملا ريغصخي اميف  ،

ةيواكلا ادوصلاو نيرولكلا   ).تايولقلا-رولكلا( 
  قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  )أ(

س  -٨٨ ايجولونكت زكرم قئارطو ؛ ينزولا سايقلاقئارط : قبئزلا اهيف لمعتي ال ةحاتم تاينقت كلانه
ة)CETEM(نداعملا  ، . يقبئزاللا قئارطلا نيب عمجلا ؛ ةمّظنم لئادب اهيف حات  ت ال يتلا تالاحلا يف امأو

قبئزلا نم ةيلاخلا تاينقتلا مادختسا بوص يضفت ةتقؤم لولح عاب  هذه لمشت نأ نكميو . تا يغبنيف
ةيطغأو ريطقتلا قيبانأًالثم اهنمو ،هلامعتسا ةرود ةداعإو قبئزلا زاجتحاب ةصاخ تايجولونك ت تاينقتلا  

ةقبئزلابةفيثكلا ةجلاعملا تايلمع بانتجاو ،قبئزلا طيشنت ةداعإو ،ةرخبألا  يلكلا ةماخلا ةمغلم لثم  ، .
  :ةيلاتلا عجارملا يف ليصافتلا ىلع عالّطالا نكميو

نيدعت يف نيلماعلا بيردتل يلمعلا ليلدلا : GMP (2006) )٢٠٠٦ (يملاعلا قبئزلا عورشم  )أ(  
  ؛اسمنلا ،انييف ،ودينويلا ،قاطنلا ريغصلاوّيفرحلا بهذلا 

www.cetem.gov.br/gmp/Documentos/total_training_manual.pdf؛  
نيدعتلا : MMSD Project (2002) )٢٠٠٢(نداعملاو نيدعتلل ةمادتسملا ةيمنتلا عورشم   )ب(  

  ؛ىرخأ تامظنمو ةدحتملا ممألا نع ةرداص ةمادتسملا ةيمنتلاو نيدعتلا نع قئاثو. قاطنلا ريغصلاو يفرحلا
  ،قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت لوح يملاعلا ىدتنملا ريرقت: UNEP (2010b)  )ج(  

http://www.unep.org/hazardoussubstances/GlobalForumonASGM /tabid/6005/Default.aspx؛  
 ،قبئزللةيملاعلا ةكارشلا تاروشن مو ريراقت: UNEP (2010b)  )د(  

http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/PrioritiesforAction/ArtisanalandSmall 

ScaleGoldMining/Reports/tabid/4489/language/en-US/Default.aspx؛  
ءاشنإل يلمع ليلد : US, EPA (2008) )٢٠٠٨(ةئيبلا ةيامحل ةدحتملا تايالولا ةلاكو   )ه(  

، م يف هلامعتسال قبئزلا عمجل ماظن   .http://www.epa.gov/oia//toxics/asgm.htmlبهذلا رجات
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ض و  -٨٩ رعتلا رطاخم ،نأشب ،ةطيحملا ةيلحملا تاعامجلاو مهرسُأو نيدعتلا ييفرح فيقثت يغبني
نيدعت لاجم يف قبئزلا لامعتسا اهفّلخي يتلا ةيئيبلا تاريثأتلاو ؛ةيحص راطخأ نم هب لصتي امو قبئزلل  

  .)ASGM(قاطنلا ريغصلاو يفرحلا ىوتسملا ىلع بهذلا 
عنم ىلإ ةيمارلا مظنلاو تاينقتلا ىلع بيردتلا ريفوت يغبني ،لئاسملا هذ   -٩٠  ةيعوتلا ةدايز دعبو

  .تايافنلا ديلوت
  رملبتملا ريغلينيفلا ديرولك جاتنإ   )ب(

ديرولك م )VCM( رملبتملا ريغليني فلا ديرولك جاتنإ يف  -٩١  دختس  ي ،نيليتيسألا ةيلمع لامعتساب  
زاّفحلا لماعلل ًان  ، . وكم هرابتعاب قبئزلا دح ىندأ ىلإ هضفخو تايافنلا ديلوت عنمل ةحاتم صرف دجوتو

) ب(و ؛ةيليوحتلا ةعانصلا يف قبئزلا نم ةيلاخ ةليدب قئارط) أ: (نيتيسيئر نيتئف يف جردنت يهو
ىلإ يمري وحن ىلع ةيئيبلا ةبقارملاو ةيعانصلا ةجلاعملا ةيلمع ءانثأ قبئزلا يف لماعتلا ةرادإ يف لضفأ بولسأ 

  .قبئزلا تاقالطإ زاجتحا
قبئزلا نم ةيلاخ تاينقتبرملبتملا ريغلينيفلا ديرولكل ةيليوحتلا ةعانصلاو   -٩٢ ديرولك عنص :   ي

نم ةعونتم ةعومجم لامعتسابرملبتملا ريغلينيفلا  ىلإ معألا يف دنتست يتلا ،قبئزلا نم ةيلاخلا قئارطلا    
نيليثإلل ةيديسكوألا ة    The Office of Technology)). ١٩٨٣تايجولونكتلا مييقت بتكم (رولكلا

Assessment 1983)  لازت الف ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةعئاش قبئزلا نم ةيلاخلا قئارطلا نأ نيح يفو
تيسألاب ةجلاعملا ةيلمع ةديدع نادلب يف مدختس يتلا عضاوملا يف ظوحلم ردقب ةفلكت لقأ ا ت  أل نيلي

ةرابج دوهج لذب يرجيو ). ٢٠١١نوسكام (نيليثيإلا نم صخرأ يرجحلا محفلا اهيف نوكي 
ماع علطم يف زجن . نيليتيسألا ةيلمعب صاخ قبئزلا نم لاخ زفاحريوطتل    ٢٠١٢ي نأ ررقملا نمو

، . يراجت قاطن ىلع قبئزلا نم لاخ زفاحل يلمع رابتخا يراجت قاطن ىلع رابتخالا اذه حجن لاح يفو
ىلإ لاقتنالا عقوت نكميو ،قبئزلا نم لاخ زفاح ريوطت زفاحلل ةر   نم لاخ جاتنإ وطملا ةكرشلا مزتعت

ةمداقلا ةليلقلا تاونسلا لالخ )VCM( رملبتملا ريغلينيفلا ديرولكل قبئزلا   )Jacobs and Johnson 

Matthey 2011(.  
قبئزلاب ةث دتلا لمشتو  -٩٣  ولملا تايافنلا ديلوت نم   عاب دحلا لجأ نم ةحرتقملا ريبا  يف لضفأ بولسأ تاب

تاذ ةزاّفح لماوع قيبطتو ريوطتو ؛تاقالطإلا زاجتحا ةيغب ةيئيبلا ةبقارملاو قبئزلا يف لماعتلا ةرادإ 
لا ديرولك رنم ةضفخنم تايوتسم  خبت عنم ىلإ يمارلا يجولونكتلا حالصإلاو ؛قبئزلا م   مستلا عنمو ؛قبئز

قبئزلا لامعتسا نم   دحلا ىلإ يمارلا ينوبركلا ب  ةيئيبلا ةبقارملا ريبادت امأو . سرتلا ريخأتو ؛ةزاّفحلا لماوعلاب
قبئزلا ةلازإ تاينقت يف ط : لمشتف قبئزلا تاقالطإ زاجتحا ىلإ ةيمارلا  شنملا نوبركلا ةطساوب زازتمالا

ءاوتحاو ؛هلامعتسا ةداعإو قبئزلا ريودت ةداعإو ؛لسغلاو ةوغرلا جاربأ ةطساوب هنم ةضومحلا ةلازإو 
تحملا ةر  ىلع ةيو خبتملا داوملا نم قبئزلا دادرتساو ؛قبئزلا ىلع ةيوتحملا تآمحلا عيمجتو ؛ةلئاسلا تالضفلا

عالّطاللو  .هريوطتو زفاحلا ريودت ةداعإ يف نيلماعلا ىدل قالطإلا يف مكحتلا تايلمع نيسحتو ؛قبئزلا
 Project Report on the Reduction of Mercury Use and ":ىلإ عوجرلا يغبني ،تامولعملا نم ديزملا ىلع

Emission in Carbide PVC Production (Ministry of Environmental Protection, China 2010)."  
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  تايولِقلا -  رولكلا جاتنإ  )ج(
يرجي ،قبئزلا نم ةيلاخ ةيعانص ةجلاعم تادح وب ةيقبئزلا ايالخلا لماعم لالحإ يرجي ثيح  -٩٤

قبئزلا تايافنو تاثاعبنا جاتنإ يف مدختس. قبئزلا تايافنو تاثاعبنا ىلع ءاضقلا ًاضيأ مدختس . تو يو
ادوصلا - رولكلا جاتنإ يف . ءاشغلا تاذ وأ باجحلا تاذ ةجلاعملا تايلمع قبئزلا نم يلاخلا) تايولقلا( 
ضافخنا لضفب نيعونلا نيذه يف ةفلكتلا ثيح نم ةيلا اشغلا ايجولونكتلا نأب ًاملع  عف رثكأ يه ةيئ

يرجي ةيقبئزلا ايالخلا ةيلمع نأ عمو ). ٢٠١١نوسكام (اهل ةمزاللا ةيئابرهكلا تالخدملا يلامجإ 
ءاهز ٢٠١٠ماع ىتح دجوي لازي ال ناك دقف ،ًايجيردت اهنم صلختلا  ةيلمع مدختست عنصم ١٠٠   

ًادلب ٤٤يف ،ةيقبئزلا ايالخلا  قبئزلا نأشب ةيملاعلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربةكارش روشنم (  ضفخ -    
، (ادوصلا -رولكلا جاتنإ عاطق يف قبئزلا جاتنإ تآشنم تناك ٢٠١٠ماع يفو ). ٢٠١٠تايولقلا  ،
يملاعلا ديعصلا ىلع جاتنإلا ةقاط نم ةئاملا يف١٠يلاوح لثمت ةيقبئزلا ايالخلاب ادوصلا - رولكلا يف ا مأو.  

ماع ذنم ةيقبئزلا ايالخلا ةيلمع لمعتس   هتبسن ام ناك ٢٠١٠ماع ةيادب يفو . ١٩٨٦ت دعت ملف ،نابايلا  ،
ةيقبئزلا ايالخلا ايجولونكت ىلإ دنتسي ةيبوروألا نيرولكلا جاتنإ ةقاط نم ةئاملا يف٣١ برعأ دقو .  
قالغإ وأ لادبتساب يعوطلا مهمازتلا نع نويبوروألا نيرولكلا وعناص ادوصلا -رولكلا لماعم لك 

،  (٢٠٢٠ماعلا لولحب ةيقبئزلا ايالخلا ىلع ةمئاقلا  ضفخنا ،ةدحتملا تايالولا يفو ). ٢٠١٠رولكوروي
ماع يف ًاقفرم ١٤نم ةيقبئزلا ايالخلا ةيلمع مادختسا  ماع يف قفارم ةسمخ ىلإ ١٩٩٦  دهعم  (٢٠٠٧ 

 ، ل). ٢٠٠٩نيرولكلا ا نم ة  يلامجإ غلب ،نيرولكلاب ينعملا يملاعلا س دمتسملا تامولعملل ًاقفوو
ماع يف ًانط ٤٣ ٢٩٣ابوروأ يف ادوصلا  - رولكلا جاتنإ تادحو نم ةيتأتملا ةبلصلا تايافنلا  ٢٠٠٩ .
غَّلبملا يلامجإلا نإف ،ياوغورو أو نيتنجرألاو ليزاربلاو ايسورو دنهلاو ةيلامشلا اكيرمأ تجردُأ ام اذإو
وه عاطقلا اذه نم ةدّلوملا تايافنلا مجح نم هنع ماع يف ًانط ٦٩ ٩٥٤  نع غَّلب )١٢(.٢٠٠٩   ي ملو  
  . ملاعلا لوح ىرخأ جاتنإ تادحو نم ةدَّلوملا تايافنلا ةيمك
رولكلا جاتنإ لماعم نم ةدَّلوملا قبئزلاب ةث  -٩٥  هبش ةأمحلا : ادوصلا -  ولملا تايافنلا لمشت دقو

، و ،ةيواكلا ةجلاعملاو جاجألاو ،هايملا نم ةبلصلا ةيزاغلا ةجلاعملا نم ط  شنملا نوبركلاو تيفارغلا
ةلمتحملا تاب . عيمجتلا رفح/تانازخ يف قبئزلاو ريطقتلا نم ةيتأتملا تافّلخملاو  رستلا دصر ىلإ ةفاضإو

مّكحتلاو قبئزلا تاثاعبنا ةبقارم نيسحتو قبئزلا ر   خبت ضفخ نإف ،ةديجلا ةنايصلاو ةرادإلا ريبادت ىلإو
لا دادرتساو ا  ةيواكلا ةجلاعملاو نخادملا زاغ ةجلاعم نم نوبركلاو تيفارغلاو تايافنلا هايم نم قبئز
عقوملا ىلإ عوجرلا يغبني ،تامولعملا نم ديزم ىلع عالطاللو . قبئزلا ضفخ ىلإ اهلك يدؤت نأ نكمي
  :نيتيلاتلا نيتقيثولا وأ ينورتكلإلا

ةيعجرملا ةقيثولا : European Commission (2001) )٢٠٠١(ةيبوروألا ةيضوفملا   )أ(  
هب مّكحتلاو ث  ةيليوحتلا ةعانصلا يف ةحاتملا تاينقتلا لضفأ نع ولتلا عنم نيب لماكتملا جمدلاب ةصاخلا  

  ؛]ًايلاح اهثيدحت يراجلا[ادوصلا - رولكلل
مويدوصلاو رولكلا جاتنإ عاطق- قبئزلا نأشب ةيملاعلا ةكارشلا  )ب(     :

http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/InterimActivities/Partnerships/Chloralkali 
Sector/tabid/3560/language/en-US/Default.aspx) . ٢٠نم رثكأ ىلع ينورتكلإلا عقوملا اذه يوتحي 

عاطقلا اذه نأشب يهيجوتأدبم  (  
                                                           

)١٢(  http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/chloralkali/WCC_Hg_reporting2009.pdf.  
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  قبئزلااهيلإ فاضملا تاجتنملا نأشب دح ىندأ ىلإ هضفخو تايافنلا ديلوت عنم   -  ٢
عنمل ناتماه ناتقيرط قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا رظحو قبئزلا نم ةيلاخلا لئادبلاب ذخألا   -٩٦

قبئزلا ىلع ةيوتحملاتايافنلا ديلوت يف قبئزلا ىوتحم د .    يقت ىوصق دودح عضو نإف ،يلاقتنا ريبدتكو
مل اذإ ،قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا ديلوت ضفخ ىلع دعاست نأ ا   أش نم ةقيرط ًاضيأ يه تاجتنملا

ًاليوط ًاتقو قرغتسي هنم يجيردتلا صّلختلا ناك اذإ وأ قبئزلا نم ةيلاخ لئادب دوجو حت نكميو .ي  
نم قبئزلا ةضّفخملا وأ قبئزلا نم ةيلاخلا لئادبلاب قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا نع ةضاعتسالا ليهست 

  .رضخألا ءارشلا بولسأ عابتا لالخ
نسحتسملا نم نإف ،لامعتسالا ديق قبئزلا اهيلإ  فاضملا تاجتنملا اهيف لازت ال يتلا لاوحألا يفو  -٩٧
لالخ نم قبئزلاب تايافنلا يراجم ث. قبئزلا مادختسا نأشب نمآ قلغم ماظن ءاشنإ    :ولت عنم يغبنيو

  ؛قبئزلا نم ةيلاخلا تاجتنمل  )أ(  
 ؛تاجتنملا يف قبئزلا ىوتحمل ىوصقدودح عضو   )ب(  

  .تايرتشملا  )ج(  
تايافنلا نم قبئزلا دادرتسا ًاضيأ يغبني مث ،قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا عمجو لصف يغبنيو   -٩٨

ةقيرطب هنم صّلختلا وأ )ركبلا(يلوألا قبئزلا لامعتسا نم ًالدب (جاتنإلا ضارغأل هلامعتسا  ةداعإو  ،
ةع مادختسا يغبنيو  ).٣-لكشلا رظنا(ًايئيب ةميلس   جاتنإ عيجشتل ةادأك  )EPR(سوملا نيجتنملا ةيلوؤسم

  .اهتيحالص ةيهتنملا تاجتنملا عمجو قبئزلا نم ليلق ىلع يوتحت وأ قبئزلا نم ةيلاخ تاجتنم

  
  
  
  
  
  
  
  

قبئزلا مادختسال قلغم ماظن - ٣لكشلا       

قبئزلا مادختسال قلغم ماظن-  ٣لكشلا      

ةيلاخلا لئادبلا ىلإ ل     وحتلا
  ةحاتم حبصت املاح قبئزلا نم

 عناصلا

  قبئزلا دادرتسا
نم هريغو 

 داوملا

 دروتسملا

صّلختلا قفرم ليغشتب ةمئاقلا ةهجلا

ر  ةعماجلا ةهجلا دصملا

  عئاب 
 ةئزجتلاب

 كلهتسملا

 ريودتلا ةداعإ قفرم

درتسملا قبئزلا 
 )ضئافلا(

 تاجتنملا

ةداعإ مسر 
 رعسلا يف ريودتلا

 تايافنلا
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  قبئزلا نم ةيلاخلا تاجتنملا  )أ(
ىلعو ةئيبلا ىلع هريثأتو ،ج   -٩٩  تنملا ةفلكت لثم لماوع ىلع تاجتنملا يف قبئزلا لادبتسا فّقوتي

ريبكلا جاتنإلا تاداصتقاو ،ةيموكحلا ةماعلاتاسايسلاو ،ايجولونكتلاو ،ةيرشبلا ةحصلا نآلا حات .   تو
يف قبئزلا نم ةيلاخلا لئادبلا نع ةيليصفت تامولعم دجوتو . قبئزلا نم ةيلاخلا لئادبلا نم ةريثك عاونأ
  :ةيلاتلا تاروشنملا

ةربخلاو ،اهلئادبو ،قبئزلا ىلع ةيوتحملا ةيسيئرلا تايلمعلاو تاجتنملا نع ريرقت   )أ(  
قبئزلا نم ةيلاخلا تايلمعلاو تاجتنملا ىلإ ل كملا    ؛(UNEP 2008b)وحتلا يف ةبست

قبئزلا ريصمو ،تاقيبطتلاو تاجتنملا يف قبئزلا لامعتسا ضفخ نأشب تارايخ   )ب(  
عمت   ، (ا يف ُلبق نم لوادتملا   ؛(European Commission 2008) )٢٠٠٨ةيبوروألا ةيضوفملا

يف ةئيبلا ةيامح ةرازو حلاصل ة ملا لئادبل ةيقيقحت ةسارد  )ج(    دع  م ،قبئزلا ىلع ةيوتحملا تاجتن
، (نيام ةيالو  ، )٢٠٠٣نورخآو ناغيلاغ ليوول ةعماج ،مادتسملا جاتنإلل ليوول زكرم ، ستيسوملاسام، 

٢٠٠٣ ،http://www.maine.gov/dep/mercury/lcspfinal.pdf.  
تاجتنملا يف قبئزلا ىوتحم د  )ب(    يقت ىوصق دودح عضو

فاضملا تاجتنملا يف قبئزلا ىوتحمل ةيدييقت دودح ءاسرإ يغبني  -١٠٠ نيح ىلإ كلذو ،قبئزلا اهيلإ  
ا يدؤي امم ،جاتنإلا ةلحرم يف مدختسملا قبئزلا نم ليلقتلا ىلإ يدؤت  أل ،ًايجيردت اهنم صّلختلا وأ اهرظح

رود لحارم لاوط ثعبني يذلا قبئزلا نمليلقتلاىلإ كلذك  جتنملا ةايح ة  عضو زاجنإ نكميو. اهلماكب   
ةينوناق تابّلطتم طارتشا لالخ نم قبئزلا ىوتحملىوصق دودح   ) ، ، ٢ءاب ،ثلاثلا مسقلا يف ةلثمألا رظنا

نأشب روهمجلا ىلع ةنلعم ةيرادإ ةطخ راطإ يف ةيعوط لمع تاءارجإ قيبطت لالخ نم وأ )ًاقحال دراولا  ،
 امبسحو . ةعانصلا عاطق بناج نم قبئزلا/ةئيبلا دحلا نأشب ةينوناق تابّلطتم ت  رقُأ دقف ،ًاقباس ركُذ

يبوروألا داحتالا يف ةيرولفلا حيباصملاو تايراطبلا صخي اميف ةدحو لك يف قبئزلا رادقم نم ىصقألا 
نابايلا يف امأو . ًالوأ روكذملا جتنملا نأشب ةيكيرمأ تايالو ةدع يف كلذكو ،نيجتنملا نيذه نم لك نأشب
عاطقل ةر ِظانملا ةيعانصلا ةطبارلا اهعضوب موقت ةيرولفلا حيباصملا يف قبئزلا ىوتحمل ىوصقلا دودحلا نإف

يف عب  ت ت ريياعم اهرابتعاب ليبقلا اذه نم ةيدييقت ًادودح ةينطولا ةموكحلا تدمتعا دقو ،ينعملا جاتنإلا
  .رضخألا ءارشلا بولسأل ًاقيبطت ةيرولفلا حيباصملا رايتخا

 م  -١٠١ تايجولونكتلا ريوطت ىلإ نوعناصلا دمع ،ةيرولفلا حيباصملا يف قبئزلا لامعتسا ن دحلا ةيغبو
نم م  لقبئزلا نم ةددحم رادقمب مازتلالا نامض لجأ  ةصاخلا نوكي يكل كلذو ،حابصم لك يف خدُملا  

حابصم لكل مزاللا ءادألل ًامئالم دوجوملا قبئزلا نم يرورضلا ىصقألارادقملا ى لع ةلثمألا لمشتو.  
، ةمغلملامعتسا حيباصملا يف قبئزلا نم ةقيقدلا ريداقملا نقح  قبئزلا نم ةطيلخ تايرُكو ،قبئزلا تاقلحو  

قبئزلا رصانع نقح نم ًالدب قبئزلا نم تالوسبكو ،قبئزلانم ةطيلخ   ) ،   ).٢٠١٠نابايلا ،ةئيبلا ةرازو
يازم ىلع قبئزلا ةمغلم نم ةددحم تاعرج لامعتسا يوطنينأنكميو   - ١٠٢ ةئيبلا ثيح نم ا  

اهريغو ةج ةايحةرود لحارم لاوط قبئزلا رصانع لامعتسا ىلع ةوالع ءادألاو   مدملا ةيرولفلا حيباصملا  
ىندأ ىلإ ليلقتلا ىلع صرحلا بولسألا اذه ةوق نطاوم نمو قبئزلا اهيلإ فاضملا حيباصملا عاونأ نم 

يبلا يف تاقالطإلا كلذكو ،نيكلهتسملاو لامعلا ض  عنصلا لحارم ءانثأ قبئزلا راخبل  - ةئرعت نم دح
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حيباصملا هذه رنيزختلاوديدمتلاو لقنلاو   سكتت امنيح ًاصوصخو ،صّلختلاو ريودتلا ةداعإو ةفاضإو .  
ةجمدملا ةيرولفلا حيباصملا جاتنإ نم نيعناصلا نّكمت ةّقدب تاعرجلا ديدحت يف ةقيرطلا هذه نإف ،كلذ ىلإ 

هسفن تقولا يف صرحلا عم )لقأ وأ نيمارغيليم(قبئزلا نم ًا دج ةضفخنم تاجرد ىلع يوتحت يتلا  ،
حابصملاةايحلوطو ةيلاعلا ةءافكلا كلذ يف امب ،ةماه ءادأ تابلطتمب ءافولا ىلع   .  

  تايرتشملا  )ج(
ةعباتم ةيغب قبئزلا نم ةيلاخلا تاجتنملا نأشب تايرتشم جمارب عضو ىلع عيجشتلا يغبني   - ١٠٣

ردق ىلع ةيوتحملا تاجتنملاو قبئزلا نم ةيلاخلا تاجتنملا لامعتسال جيورتلاو تايافنلا ديلوت عنم راسم  
ىلإ ءارشلا يف ةعبتملا تاسرامملا فد . قبئزلا نم لقأ  نم ةيلاخلا تاجتنملا ءارش ’’نأ يغبني امك
تاجتنملل لئادب ًايجولونكت وأ ًايلمع اهيف رفاوتت ال يتلا ةليلقلا تالاحلا يف ادع ام‘‘قبئزلا فاضملا ،   

وأ -قبئزلا اهيلإ    .‘‘دح ىندأ ىلإ قبئزلا ىوتحم اهيف ّلقي تاجتنم ءارش’’ 
قفارمو ةيموكحلا تاسسؤملاك ،قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا يلمعتسم رابك نإف كلذك   - ١٠٤

كلذو ،قبئزلا نم ةيلاخلا تاجتنملا ىلع بلطلا زفح يف ماه رودب اوموقي نأ مهنكمي ،ةيحصلا ةياعرلا 
ءارضخلا تايرتشملاب ىنعنتب  لجأ نم ةيلاملا زفاوحلا ىلإ ءوجللا نكمي ،تالاحلا ضعب يفو . ت جمارب ذيف
الثم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم ضعبلا م . ءارضخلا تايرتشملا جمارب قيبطت ىلع عيجشتلا  عد دقلو

  . قبئزلا نم ةيلاخ تارتمومرت ءارش
ةع  -  ٣    سوملا نيجتنملا ةيلوؤسم

١٠٥ -  ةع ي  سوملا نيجتنملا ةيلوؤسم موهفم ف  هنأب )EPR(رع هيف ع ’’   سوي ةيئيبلا ةماعلا ةسايسلا يف ج 
ةرود نم كالهتسالا دعب ام ةلحرم لمشي يكل تاج   جةايحتنملا نع نيجِتنملا ةيلوؤسم قاطن تنملا   .

ةئبعتلا تالاح يف ادع ام هدروتسموأ يراجتلا فنصلا كلا م)١٣(‘‘جتنملا’’ربتعيو  يف امأ ،فيلغتلاو    
ىل إةبسنلاب لاحلا وه امك ةحضاو ةروصب اددحم يراجتلا فنصلا كلام اهيف نوكي ال يتلا تالاحلا 

يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم روشنم (هج ِتنم) هدروتسمو(يراجتلا فنصلا عناص ربتعيس ،تاينورتكلإلا 
 ، ع). أ٢٠٠١يداصتقالا ناديملا سوملا نيجتنملا ةيلوؤسم جماربو تاجتنملا ةرادإ نع ةيلوؤسملا لقنت ة  

ةيا   اىتح م ايح دقتو ،تايدلبلا قاطن جراخو قوسلا يف ةرم لوأل ج  تنملا ضِرع  ي يذلا جِتنملا ىلإ  
مهل ىنستي يكل كلذو ،م   اجتنم ميماصت بلص يف ةيئيبلا تارابتعالا جمد لجأ نم نيجتنملل زفاوح

ا ىلع ب  جترتت يتلا ةيئيبلا فيلاكتلا جمد جمارب ذيفنت نكميو . تنملا ةفلكت بلص يف صّلختلاو ةجلاعمل
ةيعوط وأ اهيلع ض  وافتم وأ ةيمازلإ جو  عا  بتا لالخ نم ةع  نوكت نأ نكميو . سوملا نيجتنملا ةيلوؤسم
ةع      ). د)ب(، ٣، )واو(لصفلا رظنا (سوملا نيجتنملا ةيلوؤسم جمارب نم اءزج ةداعتسالاب عمجلا جمارب

فادهألا نم ًاددع قّقحت نأ نكمي اعبتو  - ١٠٦  إف ،ةع  ) ١: (سوملا نيجتنملا ةيلوؤسم جمارب ميمصتل ًا
ب ةيليغشتلا ءابعألا نم تالاحلا ضعب يفو ،ةيلاملا ءابعألا نم ةيلحملا ةموكحلا ىلع فيفختلا ترتت يتلا  ،
حلصت تا جتنم ميمصت ىلع تاكرشلا عيجشت) ٢(؛داوملا /تاجتنملا/تايافنلا نم صّلختلا ىلع

ةيمكلا ثيح نم (اهل ةمزاللا داوملا نم ليلقتلل كلذكو ،اهريودت ةداعإو اهمادختسا ةداعإل 
                                                           

ةنجللاهيجوت صني  )١٣( يبوروألا  ريوطتب ينهم وحن ىلع موقي ينوناق وأ يعيبط صخش يأ نأ ىلع ) EC/2000/98 (ة 
جِتنملا ةيلوؤسم ع    .سو دق نوكي اهداريتسا وأ اهعيب وأ اهتجلاعم وأ اهعينصت وأ تاجتنم
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؛ج ) ٣ (؛)ةروطخلاو  يف تاراكتبالل جيورتلا ) ٤(تنملا رعس بلص يف تايافنلا ةرادإ فيلاكت جمد
انعلا اهيف ى. ريودتلا ةداعإ ايجولونكت  دبتت يتلا قاوسألل ج  يف تاجتنملا ريثأتب ةي وري نأ هنأش نم اذهو

ةدع يف ةحاتم ةع . (OECD 2001a)ةئيبلا   سوملا نيجتنملا ةيلوؤسم تاططخمل ةيليصفت تافيصوت كلانهو
  )١٤(.)OECD(ةمظنملا نع ةرداص تاروشنم 

ةحلصملا باحصأ تايلوؤسم ىلع صنت ةيميظنت ارطأ ةيئيبلا تاطلسلا عضت نأ يغبنيو   - ١٠٧
نيجتنملا ةيلوؤسم جمارب تانوكمو ،تاجتنملا ةرادإو قبئزلا تايوتحمب ةقلعتملا ريياعملاو ،نيينعملا  

روهمجلاو ةينعملا فارطألا ةكراشم ع  جشت نأو ،ةع  ءادأ دصر نع ةلوؤسم نوكت نأ يغبني امك .سوملا  
ةع   ، (سوملا نيجتنملا ةيلوؤسم جمارب در  تسملا قبئزلا رادقمو ،ةع م ا تايافنلا رادقم ثيح نم ًالثم

نيزختلاو ريودتلا ةداعإو عمجلا تايلمع يف ةداكتلاو  لاخدإب تايصوت ميدقت نعو )بكتملا فيل  ،
يجتنم عيمج ىلع ةيلوؤسملا عقت نأ يغبنيو . ةرورضلا هيضتقت امبسح جماربلا هذه ىلع تارييغت

لباقم الب نيديفتسم دوجوب ح   مس  نم ) مايلوؤسم نومساقتي ال نيذلا نوجتنملا(ي ّالأو ةينعملا تاجتنملا
قاوسأ نم مهتصحو بسانتت ال ءابعأ لمحت ىلع نورخآ نوجتنم رطضيس الإو ،جماربلا هذه 

  .تاجتنملا
ةيرولفلا حيباصملا كلذ يف امب ،ة   - ١٠٨  يرولفلا حيباصملا   دع  ت ،لاثملا ليبس ىلع ،يبوروألا داحتالا يفو

ةيئابرهكلا تا يرادإلا هيجوتلا تابّلطتمل ةعضاخلا تاجتنملا نم ًاعون ،ةجمدملا   دعملا تايافنب صاخلا
تازيهجت ةرادإ نع ًالوؤسم جِتنملا نوكي نأ يرادإلا هيجوتلا اذه بّلطتيو . )WEEE(ةينورتكلإلاو 

اةرود لاوط كلذو ،قبئزلا اهنم تانوكم ىلع ىوتحت ةينورتك لإو ةيئابرهك ةلثمألا لمشتو . ايح
ا ةع  جمانربلاو ،يبوروألا داحتالا يف ،تايراطبلاب صاخل سوملا نيجتنملا ةيلوؤسم جمانرب ىلع ىرخألا

   )١٥(ايروك ةيروهمج يف تايراطبلاو ةيرولفلا حيباصملاب صاخلا
  نيزختلاو ،لقنلاو ،ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضوو ،فيلغتلاو ةئبعتلاو ،عمجلاو ،لصفلاو ،ةلوانملا  -  واو

١٠٩ -   وكملا تايافنلا ةلوانم نأشب عب ت ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن ت يتلا تاءارجإلا نإ
فو ،قبئزلاب ةث  ، اهفيلغتو اهتئبعتو ،اهعمجو ،اهلصولملا وأ قبئزلا ىلع اهيلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضوو  ،

ىرخألا ةرطخلا تايافنلا نأشب ةعب  . تملا تاءارجإلل ةلثامم ،اهنم صّلختلا متي امثير ،اهنيزختو ،اهلقنو
ةلوانم تاينقتو ةيزارتحا ريبادت بلطتت يتلا ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا صاوخل ا ضعب قبئزلل نأب ًاملع
تاينقت نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإو . عساو قاطن ىلع هزييمتل لباق وهف ،يرصنعلا هلكش يف امأو ؛ةيفاضإ

لعجت نأ ،اهرفاوت دنع ،نكمي روطتلا ىوتسم ةيلاعلا ةقيقدلاةيربتخملاو ةيناديملا سايقلا تادعمو   
  .ًايبسن ةرِشابم تاباكسنالاب ةصاخلاو دصرلاو شيتفتلا تاءارجإ

رصانع نم ةن   - ١١٠  وكملا تايافنلا ةلوانم نأشب ةد  دحم ةيهيجوت تاداشرإ مسقلا اذه يف م  دق تو
ىلإ عوجرلا نم تايافنلا يدِّلومل    دب ال   نكلو ،قبئزلاب ةث  ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا

د اتابلطتملا  يقتلا نمو ةيلحملاو ةينطولا م  تايافنلا لقن صوصخب امأو . اطلس بناج نم ةددحملا

                                                           
)١٤(  http://www.oecd.org/document/19/0,3746,en_2649_34281_35158227_1_1_1_1,00.html.  
  :يكبشلا عقوملا ىلع ةحاتم تامولعم  )١٥(

http://eng.me.go.kr/content.do?method=moveContent&menuCode=pol_rec_pol_rec_sys_responsibility.  
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ةددحملا تابلطتملا ريرقت لجأ نم ةيلاتلا قئاثولا ىلإ عوجرلا يغبنيف ،دودحلا ربع اهتكرحو ةرطخلا 
  :كلذب ةصاخلا

  ؛(SBC 1995a) )أ١٩٩٥، لزاب ةيقافتا ةنامأ(ذيفنتلا ليل د: لزاب ةيقافتا  )أ(  
  ؛(IMO 2002) )٢٠٠٢ةرطخلا علسلل ةيلودلا ةنودملا ،ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا   )ب(  
ةرطخلا علسلا لقن نأشب ةينقتلا تاميلعتلا )ICAO(يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم   )ج(    ،

  ؛(ICAO 2001)وجلا قيرط نع 
يلمع ليلد ،ةرطخلا علسلل ةيميظنتلا حئاوللا )IATA(يلودلا يوجلا لقنلا داحتا   )د(    ،  

(IATA 2007)؛  
،   )ه(   علسلا لقن نأشب ةدحتملا ممألا تايصوت ابوروأل ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل

  .(UNECE 2007)ةيجذومن دعاوق ،ةرطخلا 
  ةلوانملا  -  ١

ىلإ هابتنالا اوه   - ١١٠  جوي نأ قبئزلا رصانع نم ةن  وكملا تايافنلا ةلوانمب نوموقي نيذلا كئلوأل يغبني
ةئيبلا ىلإ ا  رستو قبئزلا رصانع ر  تايواح يف تايافنلا هذه عضوت نأ يغبني امك . خبت عنم ةيضق

ز يمم نوكت نأو ،لئاوسلاو تازاغلا ب  رست عنمل د  سلا ةمَكح رصانع ىلع يوتحت ا م  أ ن  يبت تامالعب ة
  .‘‘ةماس’’قبئز 
اهيلإ فاضملا تاجتنملا تايافن ةلوانم يف نامألا ىلع اوصرحي نأ نييئاهنلا نيلمعتسملل يغبنيو   - ١١٢

ةزهجأو ةيرولفلا حيباصملا ًالثم اهنمو ،وحن    يأ ىلع ررضلل اهض  رعت وأ اهت  تفت نود اولوحي نأو ،قبئزلا
تايافن ةلوانم يغبني كلذكو . اهريغو ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا ةزهجألاو) تاتسومرتلا (ةرارحلا تيبثت

يف اهفيرصت يغبني الو ،نامأب ،تافآلا تاديبمو تاناهدلا لثم ،قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا 
ال ام ك. اهيراجمو هايملا عيمجت تاكبش نم كلذ ريغ وأ راطمألا هايم يراجم وأ ضيحارملا وأ تاعولابلا

ىرخأ تايافن   ، . يأب طلتخت تايافنلا هذه كرت يغبني ًاضر  ع تب  رست وأ تايافنلا هذه تت  تفت ام اذإو
فيظنتلاب ةصاخلا تاءارجإلا عاب   هاندأ دراولا مال- ثلاثلا مسقلا رظنا (تا يغبنيف  .(  

ا مدعب اونع  - ١١٣  ي نأ قبئزلاب ةث  تايافنب اهطالتخ ولملا تايافنلا ةلوانمب نوموقي نمل يغبني كلذك
ةئيبلا ىلإ ا    .رست عنمل ةيواح يف تايافنلا هذه عضو يغبني لب ؛ىرخأ

تايافن نم قبئزلا فيرصت نم   )أ(     نانسألا تاوشحدحلا
ةجلاعم تايافن نم قبئزلا فيرصت نم   - ١١٤   ةدحتملا تايالولا ةلاكو يصوت نانسألادحلا ةيغب  ،

ب ةلوؤسم تاسرامم عاب  ةمغلملا ةرادإ تايجيتارتسا لمشتو )١٦(.ًايئيتاب ةئيبلا ةيامحل  )  يم  غلملا ج  زملا
ي   :يلي ام حيحص وحن ىلع) زلِفلا

تايافن فيرصت مدع يغبنيو . نوللا ةيدامر سايكأ يف ةمغلملا تايافن ضئاف حرط  )أ(  
؛ةيبتكملا ةمامقلا تايواح يف وأ ءارمح ةيبط سايكأ يف ًادبأ ةي    نسلا ةمغلملا

                                                           
)١٦(  www.epa.gov/hg/pdfs/dental-module.pdf.  
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تايافن عمجب مايقلل ةيلوؤسملاب مستت ريودت ةداعإ تامدخ تاسسؤم ر ايتخا يغبني  )ب(  
ةي   يذلا قبئزلا رادقم نم -نسلا ةمغلملا   دحلا لجأ نم نامأب ةمغلملا تايافن ةرادإ تامدخ ىّلوتت يكل  

  ؛ةئيبلا ىلإ عجري نأ نكمي
ئاملا يف٩٥غلبت ةبسن زاجتحا لجأ نم تادايعلا يف لصف زاهج بيكرت يغبني   )ج(   نم ة  

فيرصتلا تاعولاب يف ة  ينسلا تادايعلا نم حرط    ؛١٧ي يذلا قبئزلا
يف ة   )د(    ينسلا ةمغلملا ةيلمعل ةحيحصلا ةرادإلا نأشب نيلماعلا بيردتو فيقثت يغبني

  .تادايعلا
  لصفلا  -٢

لاب ةث  - ١١٥  ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن  قبئز وكملا تايافنلا عمجو لصف
تايافن اهرابتعاب اهفيرصت ّمت ام اذإ تايافنلا هذه نأل كلذو ،ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا يف نايسيئر نالماع 

مدرل ةجيتن ةئيبلا يف قلط ) MSW(ةبلص ةيدلب   ي دق قبئزلا نم اهاوتحم نإف ،لصف يأ نود نم طقف
ب نلا نع اهلصف عم تايافنلا عمج يغبنيو. اهديمرتو اهقرح وأ تايافنلا بستلا نود نم ىرخألا تاياف

يئايزيف ث  ولت وأ ت  ، . تفتب تايافنلا ديلوت نكامأ نم اهريغو لزانملا نم تايافنلا هذه عمجب ىصو يو
ةدَّلوملا تايافنلا رادقم نأل ،لصف وحن ىلع ىرخألا تاسسؤملاو سرادملاو تاموكحلاو تاكرشلا لثم 

  .نيابتت نيعاطقلا نم
نم ةن الا نيعب رظنلا يغبنيو  - ١١٦  وكملا تايافنلا ىلع عمجلا جمارب ذيفنت دنع ةيلاتلا دونبلا ىلإ رابتع

فاضملا تاجتنملا نم ًاصوصخو ،قبئزلاب ةث تايافنلاوقبئزلا رصانع   ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا اهيلإ  
  :قبئزلا

عم جلل ةصصخملا ةينمزلا تارتفلاو ،تاعدوتسملا عقاوم ديدحتو جمانربلا نع نالعإلا  )أ(  
نيلمتحملاتايافنلا يكلام لكل   ؛ 

  ؛تايافنلا هذه لك عمج لمكتسي يكل عمجلا جمانربل فاك تقو ةحاتإ  )ب(  
  ؛تايافنلا هذه لك عمج ،ًايلمع نكمم وه ام ردقب ،جمانربلا لومش  )ج(  
ىلإ جاتحت ليبقلا اذه نم تايافن   )د(     يأ يكلامل ةنمآ لقن داومو ةلوبقم تايواح ريفوت

  ؛لقنلل ةنمآ اهلعج وأ اهفيلغت ةداعإ
  ؛فيلاكتلا ةضفخنمو ،ةطيسب عمج تايلآ ءاشنإ  )ه(  
يف لامعلاو تاعدوتسملا ىلإ تايافنلا هذه نولصوي نيذلا كئلوأ لك نامأ نامض   )و(  

  ؛تاعدوتسملا
ةدمتعم قرطنومدختسي تاعدوتسملا يف تايلمعلاب نيمئاقلا نأ نم دّكأتلا   )ز(    

  ؛تايافنلا نم صّلختلل
                                                           

يف رداصلا يناملألا نوناقلا نم ءزج ًاضيأ اذه  )١٧( ناريزح١٧  يف هايملا تايافن فيرصت طورش نأشب ٢٠٠٤هينوي /   
ةحفصلا ًاضيأ رظنا) ((AbwV(هايملا  نم ١٠٦   

)http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/wastewater_ordinance.pdf. 
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  ؛اهقيبطت بجاولا ةيعيرشتلا تابلطتملا عيمج قفارملاو جمانربلا يفوتسي نأ ىلع صرحلا  )ح(  
  ىرخألا تايافنلا يراجم نم تايافنلا هذه لصف نم دّكأتلا  )ط(  

ىلع دعاسي نأ نكمي قبئزلا ىلع يوتحت يتلا تاجتنملا ىلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضو نإ امك   - ١١٧
، فاضملا تاجتنملا نم ًايئيب ميلسلا صّلختلا ىلع مث نموحيحص وحن ىلع اهنيب لصفلا نيمأت اهيلإ    

ةيا   اةرود يف قبئزلا ديفملاايح ةلحرم ءانثأ ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضول ماظن قيبطت نيجتنملل يغبنيو . ة 
قبئزلا ىلع يوتحت يتلا تاجتنملا ديدحتىلع ريودتلا ةداعإ /عمجلا جمارب يف دعاسي امم ،تاجتنملا عنص  
ةيميظنتلا حئاولل ًالثتمم ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضو نوكي نأ مزلي دقو )١٨(.ةصاخ ةلوانم ىلإ جاتحتو  

يف ةماس داوم دوجو نأشب ةفرعملا يف قحلا ىلع مئاقلا تامولعملا نع فشكلاب ةصاخلا ةينطولا 
ا د. اهصاوخ ديدحتو ةداملا كلت يه ام ديدحتو ،تاجتنملا  ةقاطبل دحت نأ مزاللا نم نوكي دق كلذك

مادختسالا ءانثأ ةيانعلاو حيحصلا مادختسالا طورش ةق  ةرادإب ةصاخ تاميلعت ًاضيأ لمشت دقو . صلملا
ةيا   دنع تاجتنملا يف ف  ارصتلا عنمو ريودتلا ةداعإ ىلع ع ايح ةرود  جشت تاداشرإ ن  مضتتو  ،

  .حيحص ريغ وحن ىلع داوملا نم صّلختلا
نأشب ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضول ماظن قيبطت نإو  - ١١٨ اهيلإفاضملا تاجتنملا’’  قبئزلا  نأ نكمي ‘‘   
ةيلاتلا)١٩(فادهألا قّقحي  :  

ةلوانم بّلطتي دقو قبئز ىلع يوتحي ج   )أ(    تنملا نأب ءارشلا عضوم يف نيكلهتسملا مالعإ
ةيا   ؛هلامعتساةايح ةروددنع ةصاخ    

نع اهداعبإ ىنستي يكل كلذو ،اهنم صّلختلا عضوم يف تاجتنملا يه ام ديدحت  )ب(    
ىلإ ةه   ؛اهريودت داعي يكل مث نمو ،ةقرحملا وأتايافنلا نفادمجوملا تايافنلا ىرجم    

تامولعم مهيدل نوكي يكل كلذو ،قبئز ىلع يوتحي ج   )ج(    تنملا نأب نيكلهتسملا مالعإ
  ؛ًانامأ رثكأ لئادب ىلع لوصحلا ىلإ مهيعس ىلإ يدؤت

  .ةماس ةدام دوجو نأشب تامولعملا نع فشكلا لالخ نم ةفرعملا يف قحلا ريفوت  )د(  
زمرلا ةعابطب كلذو قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا نايبت ىلإ نوعناصلا دمعي نأ نكميو   - ١١٩

لك  زمرلا اذه لمحت نأ مزاللا نم ،لاثملا ليبس ىلعو . اهيلع" Hg"قبئزلل يلودلا يئايميكلا 
اهيلإفاضملا تاجتنملا تايالولا يف قبئزلا   هيجوتلا صني ،الثم يبوروألا داحتالا يفو . ةيكيرمألا ةدحتملا 

                                                           
عقوملا يف ةحاتم ةيهيجوت ئدابمدجوت ،لاثملا ليبس ىلع  )١٨(  :  

www.newmoa.org/prevention/mercury/imerc/labelinginfo.cfm.  
  :يكبشلا عقوملا يف ةحاتم عبرألا طاقنلا نأشب ةيهيجوت ئدابم دجوت ،لاثملا ليبس ىلع  )١٩(

(NEWMOA 2004) http://www.newmoa.org/prevention/mercury/imerc/labelinginfo.cfm.  
ةقاطب علسلا اونمضي نأ نيدروتسملاو نيعناصلا ىلع بجي ،نابايلا يف رداصلا دراوملا مادختسال ةيلاعفل جيورتلا نوناق ىضتقمب 
تاجتنملا نم J-Moss (http://210.254.215.73/jeita_eps/200512jmoss/orange.jpg)زمرلا لمحت ةيفيرعت    يأ ىوتحا اذإ  ،

ف( ةيلرتملا ليسغلا تافايكملاو ،ةيصخشلا بيساوحلا  شنو ،فيووركيملا نارفأو ،ةيئابرهكلا تالا  ) سغلاو ،تاجالثلاو ،ةيئاوهلا تا
موربلا د ؤفاكتلا يسادس موركلا بكرم وأ مويداك وأ قبئز وأ صاصر ىلع   يئانث ريثأ وأ / و(PBB)دعتملا لينيفلا يئانث وأ

  .(PBDE)موربلا ددعتملا لينيفلا 
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  قبئز ىلع يوتحي
  فيظنتلا نأشب تامولعملا نم ديزم ىلع عالطالل 

  :يكبشلا عقوملا ةرايز ىجري ،نمآلا صّلختلاو
epa.gov/cfl 

كلا زمرلا عبط ىلع)EC/2006/66(يبوروألا  قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايراطبلا ىلع"Hg"يئايم ي  نإ امك .  
نأ نكمي ًايلود ا   رجاتملا حيباصملاب ةصاخلا فيلغتلاو ةئبعتلا تاقاطب ىلع هباشم يزمر راعش مادختسا

الل ج  قبئز ىلع يوتحي حابصملا نأ نوري  ةيفاضإ تامولعم جاردإ نكميو . يبي يذلا يملاعلا فارتع
  .زمرلل حيضوتلا نم ديزم ريفوت لجأ نم ةبسانملا ةيلحملا تاغللاب 

يعناصل ةينطولا ةطبارلا يف ) ‘‘حابصملا ةليصب’’(حيباصملا عرف دّكؤي ،ةدحتملا تايالولا يف   - ١٢٠
ىلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضو يف قفاوتم يلود وأ ينطو ج )NEMA(ةيئابرهكلا تادعملا   عاب  تا نأ  

عيزوتب ةصاخلا ةيداصتقالاو ةلاعفلا تاططخملا يف يساسأ ن   وكم وه امنإ قبئز ىلع ةيوتحملا حيباصملا
ناريزح١٨يفو  )٢٠(.ةقاطلا مادختسا ةءافك ىلع مئاقلا ةءاضإلا ةراجتلا ةئيه تردصأ ٢٠١٠هينوي /   ،
لمتشت نأ بجي ٢٠١٢رياني /يناثلا نوناك نم ًارابتعا هنأ بّلطتت ةدعاق ةدحتملا تايالولا يف ةيداحتالا  ،

ءوضلل ةثعابلا ةيئانثلا تاما )CFL(ةجمدملا ةيرولفلا حيباصملا فيلغتو ةئبعت   مصلا حيباصمو  ،)LED( ،
كلهتسملا ةدعاسمل كلذو ةديدج ةيفيرعت تاقاطب ،ةيديلقتلا ةجا  لضفأ رايتخا ىلع نيهولا حيباصملاو  

فاضملا حيباصملا . مهيدل ةءاضإلا تاجايتحا ةيبلتل ةءافك حيباصملا   فوس ،قبئزلا اهيلإ صخي اميفو
تامولعملا فشكت يتلا ةيلاتلا ةقاطبلا اهسفن حيباصملاو تاقاطبلا ن    )٢١(:مضتت

  
  

  
  

تاجتنملاب ةصاخلا ةفيرعتلا تاقاطبلا ىلع لاثم - ٤لكشلا    )ةيرولفلا حيباصملا( 

فاضملا تاجتنملا ر   - ١٢١  دص  تاجتنملا كلت حبصت ثيح ،ىرخأ نادلب ىلإ قبئزلا اهيلإ ت امدنعو
نأ نييلحملا ةحلصملا باحصأ نم مهريغو نيلمعتسملاو نيكلهتسملا عاطتسمب نوكي ال دق هنإف ،تايافن 

يغبني ،ةلاحلا هذ ه يفو. تاجتنملا كلت ىلع ةيبنجألا تاغللاب ةبوتكملا ةيفيرعتلا تاقاطبلااوءرقي 
ىلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضوب ةفّلكملا ةينطولا تائيهلا وأ نيعناصلا وأ نير   دصملا وأ نيدروتسملل

  .ةيلحم وأ/و ةبسانم ةغل اومدختسي نأ تاجتنملا
  عمجلا  -  ٣
قبئزلا رصانع نم ةن  )أ(    وكملا تايافنلا عمج

قبئزلا رصانع نم ن   - ١٢٢  ادوصلا - رولكلا جاتنإل قلغم قفرم نع ةرداصلا ًالثم(وكتت يتلا تايافنلا
دق يتلا راطخألا ثيح نمو مجحلا ثيح نم ةيقبئزلا تايافنلا نم اهريغ نع ًايطمن فلتخت )) تايولقلا(

                                                           
)٢٠(  www.nema.org/gov/env_conscious_design/lamps/upload/Labeling%20White%20Paper%20Final%2010%2004-2.pdf 

and http://www.nef.org.uk/energysaving/lowenergylighting.htm.  
)٢١(  http://www.ftc.gov/os/2010/06/100618lightbulbs.pdf, last visited on 29 May 2011. For information 

about recycling etc., see: http://www.epa.gov/cfl/cflrecycling.html.  
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هفيلغتو هتئبعت بجي بئاسلا هلكش يف يرصنعلا قبئزلا نإف مث نمو . اهتلوانم تئيسُأ ام اذإ ،اهحرطت
هنم صّلختلا وأ هنيزختل ةصنحش لبق ةبسانم تايواح يف ةيانعب    )٢٢(.صخملا قفارملا ىلإ ه

  قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا عمج  )ب(
ةيرولفلا حيباصملا لثم ،قبئز ىلع يوتحت يتلا تايافنلا عمجل تارايخ ةثالث كلانه   - ١٢٣

 نكميو(قبئز ىلع يوتحت يتلا ةيلرتملا ةينورتكلإلا ةزهجألاو ،ةرارحلا تاجرد سيياقمو تايراطبلاو 
ماسقألا يف تارايخلا هذه ثحب )تايراطبلا فانصأ يقاب عم قبئز ىلع يوتحت يتلا تايراطبلا عمج  تو ؛
  .ةيلاتلا ةثالثلا

  رباعلا تايافنلا ءاقلإ تاعدوتسم وأ تايافنلا عمج تاطحم  - أ 
اذهل ًاصيصخ ةم   - ١٢٤  مص  م ةيواح يف اهفيرصت يغبني يتلا طقف يه قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا

قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا طالتخا بانتجا لجأ نم ،تايافنلا عمجل عدوتسم وأ ةطحم يف ،ضرغ لا
تايافنلا وعماج قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا عمج ىّلوتي نأ يغبني امك . ىرخألا تايافنلا نم اهريغب

  .ةينعملا تاطلسلا وأ ةيلحملا تاموكحلا بناج نم كلذب مهل نوذأملا نم ًارصح
روهمجلل ةحاتم نوكت ،قبئز ىلع يوتحت يتلا تايافنلل تايواح وأ قيدانص ريفوت يغبني و  - ١٢٥

ةن . تايافنلا عمجل ةدوجوملا تاطحملا يف سانلا اهلمعتسي يكل  ولم تايواح ًارصح مدختس  ت نأ يغبنيو
ىلع ةيوتحمل ا تايراطبلاو ةرارحلا سيياقمو ةيرولفلا حيباصملا لثم ،قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلل ةمَّلعم
يزمرلا راعشلل ةلماح وأ /و هسفن نوللا نم اهلك ةصصخملا تايواحلا نوكت نأ يغبني امك. قبئز
ةيرولفلا حيباصملا ر . ةكراشملا ةدايز وأ روهمجلا ةيعوت ليهست ةيغب ،هسفن  سكت بانتجا يغبني كلذك

انصل ةبسانملا ميماصتلا اهنمو لب  ريفوتو تايافنلا قيد س ةدع لالخ نم كلذو ،ةرارحلا سيياقمو
نم ٍلكل ةفلتخم تايواح مادختسا ًاضيأ يغبنيو . تايافنلا عمج تاءارجإ نع ةبوتكم تامولعم

ةجمدملا ةيرولفلا حيباصملاو ةيبوبنألا حيباصملا تاليص نم ،ةجمدملا ةيرولفلا حيباصملا هذه صوصخبو . ب
 وأ ضراو علا حيباصملا عوقو نم دح ىندأ ىلإ ليلقتلا ىلع صرحلا مهملا  ع بيكرتب كلذو ،يضر

نم يعدتست ةريغص تاحتف تاذ قيدانص ريفوت نكمي ،كلذ نم ًالدبو . ةيقالزناو ةيرط ةبّالق تاحتف
اهر  سكت نود نم اهيف ةكلهتسملا مهحيباصم عضو يف ةيانعلا اوخ  رخآ رايخ لثمتيو . وتي نأ نيلمعتسملا

سملا مّلس  ةطحم يف نيصتخم لامع ىلإ ةيرولفلا حيباصملا كِلهت ي نأ يف دح ىصقأ ىلإ ريسكتلا نم ليلقتلل
، .قودنص يف اهعضول عيمجت ةعقبلا ةيو  ىلإ ًاروف ةردابملا يغبنيف ،ًالعف حيباصملا ر  سكت لاح يفو  

فيظنتلا تاءارجإ عاب    )٢٣(.تا لجأ نم كلذب نيلوؤسملا نيفظوملا مالعإ يغبنيو

                                                           
نيزختو ةلوانم يف نامألا ىلع صرحلا نأشب ةيليصفت ةيداشرإ تاهيجوت ةدحتملا تايالولا يف ةقاطلا ةرازو رفوت   )٢٢(

رصانع نم ةن   يلاتلا يكبشلا عقوملا يفقبئزلاوكملا تايافنلا  ،:  
http://mercurystorageeis.com/Elementalmercurystorage%20Interim%20Guidance%20(dated%202009-11-

13).pdf and: http://mercurystorageeis.com/Volume%201-Final%20Mercury%20Storage%20EIS.pdf  
ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو ،ةر ) CFL(ةجمدملا ةيرولفلا حيباصملا اياظش فيظنت   )٢٣(   ،)US EPA(سكتملا
 http://www.epa.gov/cfl/cflcleanup.html; Shedding Light on Mercury Risks from :: يكبشلا عقوملا رظنا

CFL Breakage, Mercury Policy Project, February 2008, see: http://mpp.cclearn.org/wp-
content/uploads/2008/08/final_shedding_light_all.pdf,,) ةيناملألا ةغللاب(German Environment Protection 

Agency, see: http.//umweltbundesamt.de/energie/licht/hgf.htm (in German)..  
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  عيبلا رجاتم وأ ةيمومعلا نكامألا يف تايافنلا عمج  - ب
تايراطبلاو ةرارحلا ميظنت ةزهجأو ةيرولفلا حيباصملا ًاصوصخو ،قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا   -١٢٦

وأ كلذل ًاصيصخ ةممصم تابكرم قيرط نع اهعمج نكمي ةرارحلا سيياقمو ُلبق نم ةلمعتسملا ةيقبئزلا 
تايدلبلا رود ًالثم اهنمو ،عيبلا رجاتم وأ ةيمومعلا نكامألا يفاهع مج ينابملا نم اهريغو ةماعلا تابتكملاو  

نكلو ،ةئزجتلاب عيبلا ذفانم نم اهريغو ىربكلا نزاخملاو ،ةينورتكلإلا ةزهجألا نيكاكدو ،ةيمومعلا 
عمجل ةلصفنم تايواح وأ قيدانص ميمصت يغبنيو . كلانه تايافنلا عمجل ةبسانم تايواح ريفوت ةطيرش
اهرأ نمو اهصئاصخ عم قفاوتي امب تايافنلا هذه  راصتقالا يغبني امك . سكت نم دح ىندأ ىلإ ليلقتلا لج

قبئز ىلع يوتحملا راخبلا ءاوتحال ةلباق نوكتو ضرغلا اذهل ًاصيصخ ةم   مصم تايواح مادختسا ىلع
ةيمومعلا تايافنلا عمج عضاوم يف ةر  عاطتسمب نوكي نأ يغبني كلذكو  )٢٤(.سكتملا حيباصملا نم رداصلا

ةرارحلا سيياقمو ةرارحلا تاجرد تات ا اوذخأي نأ نيكلهتسملا  بثمو ةيقبئزلا تايراطبلاو ةيرولفلا حيباصمل
اذه ةسراممب مهل نوذأم تايافن وعماج ىّلوتي نأ يغبنيو . ًاناجم اهنم صّلختلل نكامألا كلت ىلإ ةيقبئزلا

تايافنلا يعماج ًالثم(صاخلا عاطقلل نوعباتلا وأ تايدلبلل نوعباتلا تايافنلا وعماج ًالثم مهنمو ،لمعلا   
تاجتنملا هذه يجتنم بناج نمنييقوثوملا عمج تايواح وأ قيدانص يف تايافنلا )     عمج مهسفنأ مه
  .تايافنلا

١٢٧-    يأ عاديإ بانتجال كلذو ،قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا تايواح وأ قيدانص دصر ًاضيأ يغبنيو
اهعضوو تايواحلاو قيدانصلا هذه ىل ع ةيفيرعت تاقاطب قصل يغبني كلذكو. اهلخادىرخأ تايافن 

ديج ناكم يف اهتبقارم نكمي ثيح ،عيبلا رجاتمو سرادملاو ةيمومعلا ينابملا لثم ،ةفلتخملا ينابملا لخاد 
  .يمحمو ىّطغم ناكم يف الثم ىنبملا جراخ وأ ةيوهتلا

  تايافنلا يعماج ةطساوب لزانملا نم تايافنلا عمج  - ج
عمج تاططخم قيبطتنكمي   -١٢٨ مايقلاب مهل نوذأملا تايافنلا يعماج ةطساوب لزانملا نم تايافنلا  

ةينورتكلإلا تايافنلا لثم ،ةن  تايافنلا عمج يف ةءافكلا قيقحت نامض ةيغبو . يعم تايافن صوصخب ،كلذب
داجيإ وأ ةصاخ ةردابم ذاختا مزاللا نم نوكي فوس ،نييلحملا تايافنلا يعماج ةطساوب قبئز ىلع ةيوتحملا 

ددصلا اذه يف ةينوناقةيلآ فاضملا تاجتنملا يجتنم وأ تاموكحلل :     قبئزلا اهيلإ دب ال ،لاثملا ليبس ىلعو
  .نييلحم تايافن يعماج ةطساوب قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا عمجل تابيترت رّفوت نأ ةينعم ىرخأ تائيه وأ

 ةداعتسالاب عمجلا جمانرب  -د 

طخ ليوحت لجأ نم عضوت يتلا جماربلا نم ةع ىلإ ريشت نأ نكمي ةداعتسالا جمارب  - ١٢٩  ونتم ةلمج  
يف ،اهدادرتسا وأ اهديدجت وأ اهلامعتسا ةداعإ وأ اهريودت ةداعإ ضارغأل تايافنلا راسم نم تاجتنملا 

صاخلا عاطقلا اهم . تالاحلا ضعب  ًالثم (دقي ةيعوط تاردابم ةداعتسالا جمارب نوكت ام ًاريثكو
زجتلا راج  ةلمعتسملا تاجتنملا ةداعإل نيكلهتسملل ةصرفلا حيتي امب )تالاحلا ضعب يف ةئت وأ نيعناصلا  ،

ىرخألا ةد  ضرعي ةداعتسالا جمارب ضعبو . دحملا قفارملا ضعب يف وأ ءارشلا عضاوم دنع ،ُلبق نم
تاموكحلا هر   ، )ينانقلا تاعدوتسم ًالثم(يست وأ هريدت نأ نكمي اهضعبو ،نيكلهتسملا ىلع ةيلام زفاوح

ةداعإ وأ تافّلخملا نم صّلختلا ةطشنأل يئزج ليومت ميدقت ىلإ فدهي نأ ًاضيأ نكمي رخآلا اهضع بو
                                                           

  .Glenz, T. G., Brosseau, L.M., Hoffbeck, R.W. (2009)رظنا   )٢٤(
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يتلا ةيكالهتسالا تاجتنملا ىلع زّكرت ةداعتسالاب عمجلا جمارب نأب ًامومع لوقلا نكميو . اهريودت
عساو قاطن ىلع مدختس  ت) ، ئابرهكلا حيتافملاو تايراطبلا ًالثم اهنمو)٢٠٠٥ادنوه تات ،  بث  مو ةي

  .قبئزلااهيلإ فاضملا تاجتنملا نم كلذ ريغو ةيرولفلا حيباصملاو ) تاتسومريتلا(ةرارحلا تاجرد 
ريجأت مظن لالخ نم اهريودت ديعيو ةلمعتسملا ةيرولفلا حيباصملا جتنملا عمجي ةفلتخم ةقيرطبو   -١٣٠

تامدخلل نيشنأ يراكأ ةسسؤم ًالث م اهنمو ،نابايلا يف ةيراجتلا لامعألا تآشنمل ةيرولفلا حيباصملا
) ، ةلماكتملا ةءاضإلا تامدخل يشتاتيه ةسسؤمو )٢٠٠٩كِنوساناب  ،) ،   ).٢٠٠٦يشتاتيه

قبئزلاب ةث  )ج(    ولملا تايافنلا عمج
ثيحب ًامومع م   -١٣١  مص  ت اهديمرتو تايافنلا قرح تادحوو فرصلا يراجم تايافن ةجلاعم تادحو

ةيوتحم نوكت دق يتلا تافّلخملاو دامرلا تايافنو فرصلا يراجم ة أمح عمجل ةصاخ تادعم ىلع لمتشت
ىرخألا ةليقثلا نداعملا كلذكو ،قبئزلا نمةرزن ريداقم ىلع هذه يف قبئزلا تازّكرت تزواجت ام اذإو .  
  .اهريغ نع ةلصفنم تايافنلا هذه عمج يغبنيف ،ةرطخلا تايافنلا ريياعم تاجرد تايافنلا

  ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضوو فيلغتلاو ةئبعتلا  -  ٤
قبئزلاب ةث   -١٣٢  ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن  وكملا تايافنلا لقن صخي اميف

 ، تايافنلا ةجلاعم قفارم ىلإ ةيمومعلا تايافنلا عمج عضاوم وأ تايافنلا هذه دّلوت يتلا قفارملا ينابم نم
تايافنلا هذه فيلغتو ةئبعتيغبني  عضخت ام ًاريثكو . حيحص وحن ىلع اهيلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا قصلو 

بجومب ةبقارملل ،اهلقن لجأ نم ،اهيلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا قصلو تايافنلا فيلغتو ةئبعت تاءارجإ 
كلت ىلإ عوجرلا يغبنيو ؛ةرطخلا علسلا وأ رطاخملاب ةفوفحملا تايافنلا لقنب ةصاخلا ةينطولا تاعيرشتلا 

ىلإ عوجرلا يغبنيف ،تاميلعتلا نم يفكي ام وأ تاميلعت يأ كلانه نكي مل اذإو . ًالوأتاعيرشتلا 
ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو )IATA(يلودلا يوجلا لقنلا داحتا نع ةرداصلا ةيعجرملا تاعوبطملا   )IMO( ةنجلو  

نم نأشب ةيلود ةيسايق ريياعم تعض. )UNCE(ابوروأل ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا   تايافنلا ةلوا و دقو
حيحص وحن ىلع اهيلع ف    :ةديفملا ةيعجرملا داوملا ضعب يلي اميفو. رعتلاو
ًايملاع ق : UNECE (2003) ٢٠٠٣ابوروأل ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل   )أ(    سنملا ماظنلا

  ؛اهمسووةيئايميكلا داوملا فينصتل 
ماظنلا : OECD (2001b)  ب٢٠٠١يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم   )ب(  

ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ىلع رطاخملا تاذ ةيئايميكلا طئالخلاو داوملا فينصتل ق    .سنملا لماكتملا
  لقنلا  -  ٥

قبئزلاب ةث   -١٣٣  ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن  وكملا تايافنلا لقن بجي
اباكسنالا يشاحتلًايئيبةميلس ةقيرطب  وحن ىلع يئاهنلا اهلآمو اهلقن راسم ع    بتت لجأ نمو ةضراعلا ت

ةطبترملا ةيئيبلا راثآلا نم دح ىندأ ىلإ ليلقتلا لجأ نم ئراوط ططخ دادعإ ،لقنلا لبق نيعتيو . بسانم
ءانثأ بجي امك . لقنلا ةيلمع ءانثأ ثدحت دق يتلا ىرخألا ئراوطلا تالاحو قئارحلاو ،تاباكسنالاب
: ةرطخلا عئاضبلا لقن نأشب ةدحتملا ممألا تايصوتل’’ًاقبط تايافنلا هذه لقنو ةئبعت و فيرعت لقنلا

نيل . ‘‘)يلاقتربلا باتكلا(ةيجذومنلا دعاوقلا   هؤم تايافنلا هذه لقنب نومئاقلا صاخشألا نوكي نأ ىلع
ةرطخ تايافنو داوميلقانمهتفصب نيدمتعمو   .  
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تايافنلاو داوملل تالقان اهتفصب ا نلا لقنت يتلا تاكرشلا دامتعا يغبنيو  -١٣٤  ادلب لخاد تاياف
نيل  ةن . هؤم اهوفظوم نوكي نأ يغبنيو ،ةرطخلا  وكملا تايافنلا ةرادإب ىنع  ت نأ ةلقانلا تاكرشلل يغبني امك

قالطإ وأ اهر   سكت نود لوحت ةقيرطب قبئزلاب ةث  ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم
ان  ةبوطرلل اهضوكم  رعت وأ ةئيبلا يف ا .  
يوجلا لقنلا داحتا نم ةرطخلا داوملل نمآلا لقنلا نأشب ةيداشرإ تاهيجوت ىلع لوصحلانكمي   -١٣٥  

 ، ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو )IATA(يلودلا  ،(IMO) ابوروأل ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجلو  ،)UNECE( 
  .(ICAO)يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنمو 

  نيزختلا  -  ٦
  اهعمج راظتنا يف تايافنلل ةدِّلوملا فارطألا بناج نم قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا نيزخت  )أ(

ةيوتحملا تايافنلا نيزخت ينعي اهعمج راظتنا يف تايافنلا هذه نيزختب تايافنلل ةدِّلوملا تاهجلا مايق   -١٣٦
صّلختلا ضرغل تايافنلا عمج متي نأ لبق ت ايافنلل دّلوملا فرطلا تآشنم يف ًاتقؤم ًانيزخت قبئزلا ىلع
نم اهريغ نع ًاديعب اهؤاقبإ يغبني امك ،ًانمآ ًانيزخت قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا نيزخت يغبنيو . اهنم

جمارب ىلع نيمئاقلا ةطساوب اهطاقتلا وأ تايافنلا عيمجت قفارم وأ تاطحم ىلإ اهبلج نيح ىلإ تايافنلا 
لامعألا هذلل نيدقاعتملا وأ عمجلا  ةرتفل اهنيزخت تايافنلل نودِّلوملا فارطألا ىلوتي نأ يغبني مث نمو . مايق

وحن ىلع اهنم صّلختلل لاح يأ يف ل   سر  ت مث ،ةينطولا ريياعملا هب حمست امبسح ،نمزلا نم ةدودحم
  .ًايلمع نكمم تقو برقأ يف بسانم

نم اهريغو ةيرولفلا حيباصملا ًاصوصخ و ،قبئز ىلع ةيوتحملا ةيلرتملا تايافنلا نإف كلذك  -١٣٧
دعب ًاتقؤم اهنيزخت يغبني ،قبئزلا ىلع ةيوتحملا ةرارحلا سيياقمو ،قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايراطبلاو ،حيباصملا 
يتلا قيدانصلا وأ ةديدجلا تاج   تنملا تاوبع مادختساب لاثملا ليبس ىلعو ،ةبسانم ةقيرطب اهفيلغتو اهتئبعت

لك نيزخت يغبنيو ًامامت اهفيظنت يغبني ،اهتلوانم ءانثأ يف رسك .ةيافنلا لكش مئالت  ت ةيقبئز ةزهجأ   يأو  
اهيف ف   )٢٥(.رصتلا ةرادإ ريبادت ةلصاوم لجأ نم اهعمج نيح ىلإ يجراخ ناكم يف فيظنتلا داوم

ا ةيلصألا ايواح يف اهؤاقبإ يغبني ،تافآلا تاديبمو تاناهدلاك ،قبئز ىلع يوتحت يتلا ةلئاسلا تايافنلاو  
عم قبئز ىلع يوتحت تايافن ىلع ةقلغملا تاوبعلاو تايواحلا عضو يغبني الو . ماكحإب اهتيطغأ قالغإو

وأ عدوتسم ليبق نم فاج ناكم يف اهنيزختو اهيلع ةيفيرعت تاقاطب قصل يغبني لب ؛تايافنلا نم اهريغ 
ًةداع سانلا هيلإ ددرتي ال رخآ يناكم ز يح     .يأ

مزاللا نم نوكي فوس ،هالعأ نيتدراولا نيترقفلا يف ةروكذملا ةيداشرإلا تاهيجوتل ا ىلإ ًةفاضإ  -١٣٨
نيزختل اوططخي نأ ،سرادملاو ةيراجتلا لامعألا تآشنمو تاموكحلاك ،داوملا هذه يلمعتسم رابكل ًاضيأ 

يغ بنيف ،ةيلصأ تاوبع وأ قيدانص رفاوت مدع لاح يفو. قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا نم ىربك تايمك
قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا نيزختل ًاصيصخ ةم   ). ةيرولفلا حيباصملل تايواح ًالثم(مصم تايواح ءارش

 ، قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا نيزختب ةصاخلا قيدانصلاو تايواحلا ىلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا قصل يغبني امك
فاج ناكم يف ا  هذه نيزختل ةفرغ وأ لصف نم يناكم زيح صيصختب ىصويو. زخو اهخيرأت يغبنيو

                                                           
ةيكيتسالبلا سايك ألا لثم ،اهرفاوت عئاشلا تايواحلا نم ًاريثك نأل كلذو يجراخ ناكم يف داوملا نيزخت يغبني  )٢٥(

  ).٢٠٠٨ (Maine DEP)(نيام يف ةئيبلا ةيامح ةرادإ رظنا ،يقبئزلا راخبلاب ذافنلل ةلباق 
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ةيملاعلا ةئيبلا قفرم اه .تايافنلا  دعأ ةيداشرإ تاهيجوت ةمثو  )GEF( نع ةدَّلوملا ةيقبئزلا تايافنلا نأشب  
نم ريثك ىلع اهقيبطت نكمي دق ،صوصخلا اذه يف ةيليصفت حئاصن م )٢٦(.ةيحصلا ةياعرلا قفارم  دقتو  
  .ةيقبئز ةزهجأ تايافن اهنع دّلوتت يتلا ةيراجتلا قفارملا

وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن   )ب(  ةثوكملا تايافنلا نيزخت  قبئزلاب ولملا    
  اهنم صّلختلا تايلمع راظتنا يف

قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن   -١٣٩  وكملا تايافنلا نيزخت ةلأسم مسقلا اذه لمشي
عب ،قبئزلاب ةث  . ١٤٨ةرقفلا يف ديدحتلا هجو ىلع دري امبسح ،اهنم صّلختلا لبقو اهعمج د ولملا وأ

ةيسايقلا ريياعملا كلذ يف امب ،ةرطخلا تايافنلا نيزختب ةصاخلا ةينقتلا تابّلطتملا ىلإ لاثتمالا مَث نم يغبنيو 
داوم انتجاب ةيانعلا يغبنيو. ةيلودلا ةيميظنتلا حئاوللا كلذكو ،ةينطولا ةيميظنتلا حئاوللاو   يأ ث  ولت ب

تايافنلا هذ  ىرخأ.  
  نيزختلا قفارمب ةصاخلا ةيليغشتلاو ةينقتلا تارابتعالا  -  أ

يف قفارملا هذه ىنب   -١٤٠  ت ّالأ يغبني هنإف ،اهميمصتو نيزختلا قفارم عقاوم ديدحت عوضوم ىلإ ةبسنلاب
راجحألا يضارأو لزالزلاو ةي فوجلا هايملاو ةبطرلا يضارألاو ةيضيفلا لوهسلا قطانم لثم ،ةساسح عضاوم

مدختس ةيوجلا لاوحألا تاذ قطانملا وأ ،ةرقتسملا ريغ يضارألاو) تساراكلا(ةيريجلا   ت يتلا وأ ةيتاؤملا ريغ  
ض  رعتو قبئزلا قالطإ لامتحا يف ةديدش رطاخم يأ بانتجال كلذو ،قفاوتم ريغ وحن ىلع يضارألا اهيف

لعف دودر ثودح مدع نمضي وحن ىلع نيزختلا ةحاسم م يمصت يغبني امك. هريثأتل ةئيبلاو رشبلا
. قبئزلل ةمواقم داومب نيزختلا قفارم تايضرأ ةيطغت يغبني كلذك. قبئزلا ءارج نم ةيئايزيف وأ ةيئايميك

ةبلاس تائيب يف نوكت نأو ،قئارحلا دامخإ مظنو قئارحلا نم راذنإ مظنب نيزختلا قفارم زيهجت يغبنيو 
قفارم يف ةرارحلا ةجرد ىلع ظافحلا يغبنيو . قفارملا ينابم جراخ ىلإ قبئزلا ثاعبنا بانتجال ،طغضلا

دنع ةتباث ةرارحلا ةجرد نوكت نأ ل   ضف  ةجرد ٢١يو ،ًايلمع ةنكمم ةجرد ىندأ ىلإ ةضفخنم نيزختلا  
وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن . ةيوئم  ةث وكملا تايافنلا نيزخت ةحاسم نإ امك  ولملا

ريذحت تاراشإب ةد   ;FAO 1985; United States EPA 1997b)وزمو حوضوب ةمّلعم نوكت نأ يغبني قبئزلاب

SBC 2006; United States Department of Energy 2009).  
ًامئاد قفارملا هذه لافقإ ىلع صرحلا يغبني هنإف ،نيزختلا قفارم ليغشت ىلإ ةبسنلاب امأو   -١٤١

نم ةن . هب نوذأملا ريغ لوخدلا وأ ةقرسلا بانتجال  وكملا تايافنلا نيزخت قفارم لوخد دييقت يغبني مَث نمو
م هلعجب ،قبئزلاب ةث  ىلع نيبر ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع  دملا نيلماعلا ىلع ًاروصق

داوملا هذه ةلوانم ةيفيكو قبئزلاب ةصاخلا ةد   دحملا راطخألا زييمت كلذ يف امب ،ضرغلا اذ  فاو وحن
قبئزلا رصانع نم ةن . تايافنلاو  وكملا تايافنلا عاونأ لكب ةصاخلا نيزختلا ينابم مادختسا مدعب ىصو يو
ةلئاسلا داوملاو تايافنلا نم ىرخأ عاونأ نيزختل ،قبئزلاب ةثأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو  يغبنيو . ولملا و

                                                           
 ةيحصلاةياعرلا قفارم نم اهلقنو تقؤملا يلحرملا اهنيزختو قبئزلا تايافن فيظنت نأشب ةيداشرإ تاهيجوت   )٢٦(

Guidance on the Clean Up, Temporary or Intermediate Storage, and Transport of Mercury Waste 
from Healthcare Facilities. 

http://www.gefmedwaste.org/downloads/Guidance%20on%20Cleanup%20Storage%20and%20Tran
sport%20of%20Mercury%20from%20Health%20Care%20July%202010.pdf.  
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هدهع ثيدحت ىلع صرحلا عم ،نيزختلا عقوم لخاد هيلع ظافحلاو تايافنلا هذهل لماك درج لجس ءاشنإ 
قطانمل ةمظتنم شيتفت تايلمع ءارجإ يغبني امك . اهنم صّلختلا وأ تايافنلا ةفاضإ خيراوت بسحب
عالطضالا يغبنيو . اهيف روهدتلا وأ تاباكسنالا وأ رارضألا ىلع ًاصوصخ زيكرتلا عم ،نيزختلا

عيمج يف ةينعملا تاطلسلا هيبنت ىلع ًاضيأ صرحلا عم نكلو ،ةعرسب ث   ولتلا ةلازإو مات فيظنت تايلمعب
، (تالاحلا  ، ١٩٨٥وافلا  FAO 1985; United States EPA) )ب١٩٩٧ةيكيرمألا ةئيبلا ةيامح ةلاكو ؛

1997b).  
لجأ نم عقاوملا هذ   -١٤٢  ةصاخ ةددحم تاءارجإ عضو يغبنيف ،قفارملا هذه ةمالس صخي اميف امأو

حملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن  وكملا تايافنلا نيزخت نأشب ةد  ىلع ةيوت دحملا ةمالسلا تابلطتم ذيفنت
قبئزلاب ةث  ىلع لمتشت نأ ل . ولملا وأ قبئزلا  ضف  يو ،ًايلمع اهقيبطتل ةلباق ئراوط ةطخ زيهجت يغبني امك

نم كلذ ريغ وأ يضر   ع باكسنا ثداح عوقو ةلاح يف ًاروف اهذيفنت ىلإ راص  ي يكل ،ةد  دعتم تاءارجإ
ثودح لاح يفو . ةئيبلاو ةيرشبلا ةايحلا ةيامحل يه امنإ ددصلا اذه يف ىوصقلا ةيمهألاو. ئراوطلا

ةمالسلا تاءارجإ ىلع تاليدعت لاخدإب نذأي نأ هنكمي لوؤسم صخش كلانه نوكي نأ يغبني ،ئراوط 
اوف  رصتي نأب ،ئراوطلا يفظومل لا  ريفوت ىلع صرحلا يغبني مَث نمو . ا ةحاتإل كلذو ،ةرورضلا دنع

، ا بتكم(اهلوخد لبسو عقاوملاب ةصاخ ةينمأ ريبادت  ةيقافتا ةنامأ ؛ ١٩٩٧نيبلفلا ةيروهمج ،ةيئيبلا ةرادإل
 ، ، ٢٠٠٦لزاب  ,Environmental Management Bureau) )٢٠٠٩ةدحتملا تايالولا يف ةقاطلا ةرازو ؛

Republic of the Philippines 1997; SBC 2006; U.S. Department of Energy 2009).  
ةن  - ب  قبئزلا رصانع نموكملا تايافنلاب ةصاخلا تارابتعالا    

قبئزلا رصانع نم ةن  - ١٤٣  وكملا تايافنلل ًارصح مدختس  . ت يكل تايواحلا عيمج ميمصت يغبني
يوتحت تناك داوم ) ١: (ةيلاتلا تابلطتملاب تايواحلا هذه يفت نأ يغبنيو   يأ نم ررض   يأ دوجو مدع
ررض ) ٢(؛قب ئزلا عم ئيس لعافت تاذ داوملا كلت نوكت نأ يغبني الو ،ًاقباس اهيلع   يأ ثودح مدع

؛ديدش لكآت ) ٣(؛ةيوينبلا ةيحانلا نم ةيواحلا ةمالسل    تايواحلا نوكت نأ يغبني ) ٤(يأ دوجو مدع
ءالطب ةد   ذالوفلا وأ نوبركلا يه قبئزلا تايواحل ةبسانملا ةداملاو . لكآتلا نم اهيمحي ٍقاو) ناهد(وزم

 ٍقاو ءالط دوجو مزلي الو. ةطيحملا ةرارحلا تاجردب قبئزلا عم لعافتي ال يذلا أدصلل لباقلا ريغ
ةيانعلا يغبني نكلو . ةيواحلا لخاد ءام دجوي الو ةواقنلا تابّلطتمب يفي قبئزلا ماد ام يلخادلا حطسلل

ةيذالوفلاو ةينوبركلا حوطسلا لكل ) ينورتكلإلا نيطبتلاو يسكوبإلا ناهدلا ًالثم(يقاولا ءالطلاب 
رثأتلل ًاضجي ال وحن ىلع ةيجراخلا  نم دح ىندأ ىلإ لّلقي وحن ىلع ءالطلا متي نأ بجيو . رعم ذالوفلا لع
يف امب ،ةيواح لك ىلع ةيفيرعت تاقاطب قصل يغبنيو . ناهدلا يف قّقشتلا وأ راشقنالا وأ روثبلا دّلوت

ا نقح خيراتو ،يلامجإلا نزولاو ،ةيواحلا مقرو ،يلصألا أشنملاو ،نيد  يف قبئزل روملا ءامسأ نيودت كلذ
لكآتلا تانايب ن   ، (مضتت ةقاطبو ،ةيواحلا  United States) )٢٠٠٩ةدحتملا تايالولا يف ةقاطلا ةرازو

Department of Energy 2009) . لاثتما ىدم ةيفيرعتلا ةقاطبلا يف ن يب  ي نأ يغبني ،كلذ ىلإ ةفاضإو
ةد   ضلا رارقتسا ،كب(دحملا ةينقتلا تابلطتملل ةيواحلا  رّثأتلا لكش ،تامدصلا ةمواقم ،طغ سلا ماكحإ

ةرارحلل ض    ).رعتلا دنع
تالجع ىلع ىلعألا ىلإ ًةمئاق قبئزلا رصانع نم ةن   - ١٤٤  وكملا تايافنلا تايواح نيزخت يغبني

ةقرفأ رورمل يفكي امب ًاعساو نيزختلا ةحاسم يف . ًامامت اهئلم نود نم ،ةريغص   رمملا نوكي نأ يغبنيو
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نيولتو يسكوبإ ناهدب ةيضرألا ءالط يغبني امك . ئراوطلا تادعمو ،ليمحتلا تالآو ،شيتفتلا
مدع نامضل ماظتناب ًارارم اهئالطو ةيضرألا شيتفت يغبنيو .قبئزلا تاريطق ءاقتناب حامسلل ءوضلا  
بيبانأ وأ راجم ةيأ نزخملا ةيضرأ للختت الأ يغبنيو . ءالطلا ةمالسو ةيضرألا يف تاقّقشت دوجو
فارطألا تاذ بايسنالا ةحوتفملا تاعولابلاو ةلئاملا تايضرألا مدختست ن أ نكمي نكلو ،فرص

تاعولابلا ةيطغأ تحت قبئزلا سابحنا يدافتل ة  تاباكسنالا عيمجت ىلع ةدعاسمللو،رودُملا دنعو .  
ةلوهسب قبئزلا راخب صتمت ال داوم ءاقتنا يغبني ،ناردجلا اهنم داش   ريفوت مهملا نمو. ت يتلا داوملا رايتخا

، (ةعّقوتم ريغ ثداوح عوقو لاح يف قالطإلا عنمل ةيفاضإ تاكبش  ةدحتملا تايالولا يف ةقاطلا ةرازو
رولكلل يملاعلا سل ٢٠٠٩   U.S. Department of Energy 2009; World Chlorine Council) )٢٠٠٤ا ؛

2004).  
قن نوكت نأ يغبني ،قبئزلا رصانع نم ةن  - ١٤٥  ةيغب ،ناكمإلا ردقب ةي وكملا تايافنلا نيزخت دنعو

ربكأ قبئزلا نم ىوتحملا نوكي نأب ىصو . اهتلاح روهدت وأ تايواحلا يف يئايميك لعافت يأ بانتجا يو
نزولا نم ةئاملا يف٩٩،٩نم    . ، هاندأ١ياز ،ثلاثلا مسقلا رظنا ،ةيقنتلا تاينقت ىلع عالّطالل  ،.  

قبئزلاب ةث  -ج     ولملا تايافنلاب ةصاخلا تارابتعالا
. برستلل ةمواقم ،ةيضرألا ةلئام ةزجاح ةحاسم يف وأ ٍناوص يف ةلئاسلا تايافنلا عضو بجي  - ١٤٦

ىلع ،لقألا ىلع ةلئاسلا ةيافنلا مجح نم ةئاملا يف ١٢٥لئاسلل ةزجاحلا ةحاسملا مجح نوكي نأ بجي   
  .ةزجاحلا ةحاسملا يف ةنزخملا فانصألا هلغشتس يذلا غارفلا رابتعالا يف ذخؤي نأ

لثم ،ماكحإب ةدودسم ةيذالوف تايافن تايواح يف ةثولملا ةبلصلا تايافنلا نيزخت بجي   - ١٤٧
  .قبئزلا راخب اهنم قلطني الو ،ضرغلا اذهل ًاصيصخ ةأشنم تايواح يف وأ ،بلعلا وأ ليماربلا

  تايافنلا نم ًايئيب ميلسلا صّلختلا  - ياز
وه امبسح ،تايافنلا نم صّلختلاب ةصاخلا ةيلاتلا تايلمعلاب عالطضالاب حامسلا يغبني   - ١٤٨

عبارلانيقفرملا يف هيلع صوصنم ةميلسلا ةرادإلا ضرغل كلذو ،لزاب ةيقافتا نم ءاب  -  عبارلاو فلأ -   
قبئزلاب ةث  ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن    )٢٧( :وكملا تايافنلل ًايئيب

R4  ؛ةيندعملا تابّكرملاو نداعملا دادرتسا/نارود ةداعإ  
R5 ؛ةيوضع ريغ ىرخأ داوم دادرتسا/نارود ةداعإ  
R8  ؛ةزفاحلا لماوعلا نم تانوكملا دادرتسا  

R12  ةمّقرملا تايلمعلا ىلإ ةلاحإلل )٢٨(تايافنلا لدابت  R4 وأ  R5 وأ  R8 وأ  R13؛  
R13   ةمّقرملا تايلمعلا ءارجإ ضرغب داوملا عيمجتR4 وأ  R5 وأ  R8 وأ  R12؛  
D5  م   ؛ًاصيصخ ةمصم رفح
D9  ؛ةيئايميكلا ةيئايزيفلا ةجلاعملا  

                                                           
تايافنلا نم صّلختلا تايلمعراظتنا يف نيزختلا نع تامولعم ىلع عالطالل   )٢٧( ًاثلاثمسقلا رظنا) D15 وR13ناتيلمعلا (   ،- 
  .٦-واو
دنب جاردإ بسانملا نم نكي مل ام ،ةجلاعملا لبق ام تايلمع لمشي هنأب تايافنلا لدابت موهفم ر   )٢٨(  سف ي)R (رخآ.  
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D12  ؛مئادلا نيزختلا  
D13  تايلمعلا ىلإ ةلاحإلا لبق  )٢٩(جزملا وأ طلخلاD5 وأ  D9 وأ  D12وأ   D14 وأ  D15؛  
D14   تايلمعلا نم يأ ىلإ ةلاحإلا لبق فيلغتلاو ةئبعتلا ةداعإD5 وأ  D9 وأ  D12 وأ  

D13 وأ  D15؛  
D15  تايلمعلا ىلإ ةلاح إلا راظتنا يف نيزختلاD5 وأ  D9 وأ  D12 وأ  D13 وأ  D14.  

اهيف تمدختسا امثيح ضرألا تحت قفارم يف مدرلاب حمس   - ١٤٩  ي نأ نكمي ،كلذ ىلع ةوالعو
ايناملأ يفو . )٣٠(تايافنلل ةيلكيهلا تازيمملا نم ةدافتسالاب نيدعتلا عاطق يف ةمالسلا ضارغأل تايافنلا
ضرألا تحت تايافنلا نزخنوناقل  ًاقفو ةيلمعلا هذه مظنت ،الثم  )see http://www.bmu.de/3239( 
 ةبقارمو صيخرت تاءارجإل عضختو ،مدرلاب قلعتملا يبوروألا هيجوتلا قباطت اطورش نمضتي يذلا

  . ةصاخ
مسقلا يف اهفصو دري امك ةجلاعم ةيلمعب اهيف علطض   - ١٥٠  ، ثلاثلا(ي يتلا ةلاحلاو ياز مث ) ١، 

ىلإ قبئزلا ل   سر نيتيلمعلا ةلحرم ي(D5) وأ  (D12) مسقلا يف ةفوصوملا تايلمعلا كلت نإف  ،)٣ ، ياز  ،
نيتيلمعلا يتئف يف جردنت نأ ا ) ١  ، . (D9) و(D13)أش نم ىرخأ ةهج نمو اهيف علطض ي يتلا ةلاحلا

، ثلاثلا(مسقلا يف اهفصو دري امك ةجلاعم ةيلمعب  ياز إ تايافنلا ل)ًالثم تيبثتلا) (٢،   سر  ت مث ىل ، 
ةيلمعلا ةئف يف اضيأ جردنت نأ ا (R)ةيلمعلا ةلحرم   أش نم  ،)R( . عيمج يف كلذك لاحلا نوكي ال دقو

   .نادلبلا
  دادرتسالا تايلمع  -  ١

لبق ام ) ١: (ةجلاعم تايلمع عبرأ ىلع ًامومع لمتشي ةبلصلا تايافنلا نم قبئزلا دادرتسا  - ١٥١
، ) ٤(؛يرارحلا في فختلا) ٣(؛ةيرارحلا ةجلاعملا ) ٢(؛ةجلاعملا  . ٥- لكشلا يف نيبم وه امك ةيقنتلا

قفرملا يف م   دختس  ي نأ يغبني ،قبئزلا دادرتسا تايلمع نم قبئزلا تاثاعبنا نم دح ىندأ ىلإ ليلقتلا ةيغبو
يف قبئزلا راخب ب . قلغم ماظن  رست عنم لجأ نم فَّفخم طغض تحت اهلماكب ةيلمعلا ىرج  ت نأ يغبنيو

، ت(تايلمعلا ةقطنم  ربع ر ). ١٩٩٨لِنا رم  ي ةيلمعلا يف مدختسملا حورطملا ءاوهلا نم ريغصلا رادقملاو
  .ةئيبلا يف هحرط لبق قبئزلا صتمي ينوبرك حطس ىلعو ةيميسُجلا يفاصملا نم ةلسلس

اهيلإفاضملا تادعملا نم قبئزلا تايافن: قبئزلا دادرتسا ىلع ةلثمألا نمو  - ١٥٢ قلط    ت يتلا قبئزلا  
ةيلاع زيكرت ةجردب قبئزلاب ةثلا ةلوهسب  ولملا تايافنلاو ؛اهر  ىلوألا لمشتو . سكت دنع ةئيبلا يف قبئز

طغض سيياقمو ،ةرارحلا سيياقم (قبئزلا ىلع ةيوتحملا سايقلا ةزهجأو ،قبئزلا ىلع ةيوتحملا حيباصملا 
هايم ةجلاعم ةأمح ةينا ثلا لمشتو. ةيقبئزلا تالصولاو حيتافملاو)) رتيموناملا(زاغلا طغض سيياقمو ،مدلا 

ةيديدحلا ريغ نداعملا رِهاصم يف ةبطرلا زاغلا تالا  رايعم د . سغ نم تايافنلا د ح ،ةدحتملا تايالولا يفو
قبئزلا نم يلامجإلا ىوتحملا تاذ ةيافنلا نإ ثيح ؛قبئزلا دادرتسا ةيلمعل ةعضاخلا تايافنلا نأشب صاخ 

مغلم٢٦٠نع دئازلا  : رظنا(يضرألا صّلختلا دويق ىلع ًءانب دادرتسالل ع ضخت هل يواسملا وأ مغك/ 
  ).CFR 268.40 40: ةدحتملا تايالولا يف ةيداحتالا ةيميظنتلا حئاوللا ةنودم

                                                           
  .لصفلا وأ فييكتلا وأ تيتفتلا وأ فيفجتلا وأ قحسلا وأ زرفلا لثم ،ةجلاعملا لبق ام تايلمع لمشت ةلثمألا  )٢٩(
سيل يرصنعلا قبئزلا نم ةنوكملا تايافنلا تيبثت نع مجانلا قبئزلا ديتيربك مدر يف ةلثمتملا ةيلمعلا هذه زاجنإ   )٣٠(
ايناملأ يف ىوسًايلاح انكمم  .  
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ةيندعملا تابكرملاو نداعملا صالختسا /ريودت ةداعإ ةيلمع نأشب ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملاو  - ١٥٣
)R4( زكرت لزاب ةيقافتا نم ًايئيب ةميلس ةقيرطب نداعملا صالختساو ريودت ةداعإ ىلع ًاساسأ  

تايافنلل تائف اهرابتعاب لزاب ةيقافتال لوألا قفرملايف ةجردملا قبئزلا كلذ يف امب ةيندعملا تابكرملاو   
ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ن . ةباقرلل عضخت يتلا  وكتت يتلا تايافنلا ريودت ةداعإل نكمملا نمف
تققح يتلا ةصاخلا قفارملا يف يساسألا يرصنعلا قبئزلا ًاصوصخو ،قبئزلاب ةث لملا وأ قبئزلا ىلع و
ةداعإ يف ةبسانملا تاءارجإلا مادختسا بجي هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت . قبئزلا ريودت ةداعإب ايجولونكت ًامدقت
يف هريودت داعملا قبئزلا عاب. ةئيبلا يف قبئزلا تاثاعبنا يأ عنمل ريودتلا  علسلا قوس ي دق ،ةفاضإلاب  
هب حومسملا مادختسالا ةجرد نداعملا ةداعتسا ر . اهمادختسا ةداعإ نكمي ثيح ،ةيلودلا  رقت ام ةداعو
  .حبرم وحن ىلع اهدادرتسا نكمي ناك اذإ امل يراجت مييقتو
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
ةبلصلا تايافنلا نم قبئزلا دادرتسا راسم - ٥لكشلا   ) ،   )٢٠٠٧ةدودحملا ناسهوك اروفون ةكرش

بيسرتلا وأ ،ةيئايميكلا ةدسكألا ةطساوب تايافنلا هايم نم قبئزلا دادرتسا ةداع متيو   - ١٥٤
غيرفتلا ببسب تايافنلا هايم يف دوجوم قبئزلاو . ةقحاللا ةجلاعملا تايلمعو زازتمالا وأ ،يئايميكلا
تايلمعل ا نم اهريغ وأ ،نانسألا تاوشحو ةرارحلا نيزاوم نم قبئزلا رصانعل دمعتملا وأ يضرعلا
نم تايافنلا هايم يف قبئزلا ىلع روثعلا نكمي امك . قبئزلا تابكرم وأ قبئزلا مدختست يتلا ةيعانصلا
تايافنلا نم صلختلا متي ثيح قارغإلا عقاوم /رماطم نم حاشترالاو ءاوهلا ثولت ةبقارم ةزهجأ
هايم يف قبئزلا نوكي نأ يغبني الو . اهضارغإ وأ ةيقبئزلا ةرارحلا نيزاوم لثم قبئزلا ىلع ةيوتحملا

ىلإ هليوحتل يليثيملا لوحكلا يف قبئزلا جزم   ي ثيح ةيئاملا ةئيبلا يف اهقالطإ متي يتلا يحصلا فرصلا
ءاذغلا ةلسلس يف ًايئايحأ م    .خضتيو ًايئايحأ مكارتي يذلا قبئزلا ليثيم

 R12ةيلمع راطإ يف جرد نت) قبئزلا دادرتسا (R4ةيلمعلا لبق ةقبسملا ةجلاعملا لبق ام ةلحرمو   - ١٥٥
  .R4ةيلمعلا تحت جردنت زازتمالاو بيسرتلا /ةيئايميكلا ةدسكألاو ،ةيقنتلاو ،صيمحتلاو

Hg waste

Hg lamps

Hg batteries

Hg(0) added products

Crush or cut of lamps
Separation of each parts

Separation of only Hg batteries
Removal of any impurities

Extraction of precipitation/
Liquid and solid separation

Pretreatment Thermal treatment Refinement

Condenser/
distillation

Distillation

Evaporation process

Recyclable components

Reusable components

Residues

Recycle

Reuse

Residues

Hg

Stabilization/
solidification

Permanent storage / specially engineered landfill

Air separation of mercury-
phosphor powder and tubes

Vacuum-sealed 
roasting process

Other Hg waste (ash, slag, etc)

Sewage sludge Dewatering

Stowage

Sc
ra

p 
la

m
ps

 ةيقبئز حيباصم

يرا   ا ةأمح

 ةيقبئز تايراطب
قبئزلا اهيلإ فاضم تاجتنم 

)0(  
ىرخأ ةيقبئزتايافن   )خلإ ،ثبخ ،دامر( 

دادرتسالل ةلباق تان   وكم
اهمادختسا ةداعإل ةلباق تان   وكم

 تافلخم

 ريودت ةداعإ
 مادختسا ةداعإ

 تافّلخم ديلصت/تبثت

  صيمحتلا ةيلمع 
 غيرفتلا ةمكحملا

روفسوف قوحسمل يئاوهلا لصفلا 
 تامامصلاقبئزلا 

، وأ ةقوحسم حيباصم    ةتتفم
 اهئازجألصفو 

 هايملا حزن 
  طقف ةيقبئزلا تايراطبلا لصف 

 بئاوش يأ ةلازإ
  /ةحشارلا بساورلا صالختسا

 ةبلصلا داوملاو لئاوسلا لصف

 ريطقت/فيثكت ريخبت ةيلمع

 ريطقت

ًاصيصخ ممصم/مئاد نيزخت   بك نزخ م 

 قبئز

ةق   ةيقنتلا ةيرارحلا ةجلاعملا قبئزلا ةيافن بسملا ةجلاعملا
ردة

 خ
بيح

صا
م
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ةق ةجلاعملا   )أ(  تايلمع ىلإ ةلاحإلل تايافنلا ليدبت(بسملا  )R4 لبق ام ةلحرم وأ  R13(  
ةجلاعملل قبئزلاب ةث  - ١٥٦  هذه جلاعت ،ةيرارحلا ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا عاضخإ لبق  

ريغ ىرخأ داوم ةلازإ ةق   بسملا ةجلاعملا تايلمع لمشتو ؛ةيرارحلا ةجلاعملا ةءافك ةدايز لجأ نم تايافنلا
. بئاوشلا ةلازإو ةأمحلا نم هايملا حزنو يئاوهلا لصفلاو قحسلا قيرط نع قبئزلا ىلع ةيوتحملا داوملا

ع ىلع ةلثمألل صيخلت يلاتلا٤لودجلا يف دريو    .ةجلاعملا لبق ام تايلم 
ةق ةجلاعملا تايلمع ىلع ةلثمأ   - ٤لودجلا     تايافنلا عاونأ بسحبسملا

 ةجلاعملا لبق ام ةلحرم ةيافنلا عون
  يكيناكيملا قحسلا ةيرولفلا حيباصملا

اهنيب لصفتو حيباصملا قحست ةلآ يف قبئز ىلع ةيوتحملا حيباصملا تايافن ةجلاعم يغبني 
. روفسفلاو قبئزلا نم طيلخ قوحسمو ،ةيسأرلا تاوسنلقلاو ،جاجزلا: تائف ثالث يف
ةلبرغلاو قحسلل ةقلغم ةيلآ ةرجح يف حيباصملا ماقلإب كلذ زجن يو . ، كلذ مامتإ دنعو

اهنيب اميف ث  ةلازإ يغبنيو . ولتلا ةيناكمإ عنمل ةيئاهنلا جتاونلا ًايكيتاموتوأ ةرجحلا ليزت
ةعانصلا يف اهمادخت سا ةداعإل اهلاسرإو جاجزلا عطقو جاجزلاو ةيسأرلا تاوسنلقلا
ةيسأرلا تاوسنلقلا نم ةيندعملا سيبابدلاو ريماسملا ةلازإ يغبني نكلو . ةيليوحتلا
زئاجلا نمو . ًاريثك نوكي دق اهيف قبئزلا ىوتحم نأل لصفنم وحن ىلع اهتجلاعمو
قبئزلا لصفل يفاضإ وحن ىلع هتجلاعم وأ يروفسفلا -يقبئزلا قوحسملا نم صّلختلا  

، ش(روفسفلا نع    ).٢٠٠٧ةدودحملا ناسهوك اروفون ةكر
نم ةريبك ريداقم قوحسملا قبئزلا ىلع ةيوتحملا حيباصملا جاجز يف ىقبي نأ نكمي 
هلاسرإ لبق قبئزلا ةلازإل ىرخأ قرطب وأ ًايرارح هتجلاعم مث نم يغبنيو ،قبئزلا 

،(هدادرتسال   يف هرهص ةداعإل جاجزلا اذه لسرُأ اذإو. هنم صلختلا وأ) ٢٠٠٥غناي
ث  ولتلاب مّكحت تاينقتب ةد  وزم ةباذإلا ةدحو نوكت نأ يغبنيف ،هدادرتسا راسم ءانثأ

قَلطملا قبئزلا زاجتحال ًاديدحت ةه   ط(جوم يئاوهلا   ).شنملا نوبركلا نقح تاينقت لثم
وأ ةيقبئز ةرخبأ    يأ قالطإ عنمل ءادألا يلاع ءاوهلا غيرفتل مداعلا ماظنلا نوكي نأ يغبني

اهلماكب ةيلمعلا ءانثأيقبئز رابغ نم قبئزلاو يرولفلا قوحسملا ةلازإ يغبني امك .  
ءاملاو زازتهالا ةطساوب ةيزازتها رف  ح لخاد ةت  يرولفلا قوحسملا امأو . تفملا حيباصملا

 ، نيتلحرم يف ب  سرملا ،ةقيقرلا ةيجاجزلا تاميسُجلاو قبئزلا كلذ يف امب ،فوطشملا
هلك داع  -www.dela)فطشلا ةيلمع ةرود ربع ا تف ،جلاعملا ءاملا كلذكو

recycling.com).  
  يئاوهلا لصفلا 

ةيرولفلا حيباصملل ةيموينمولألا ةيسأرلا تاوسنلقلا عطق  ةيرئادلاو ةميقتسملا بيبانألا (ت
جم  ءاوهلا بوبه لفسألا نم قّفدتيو . ةينيجورديه ةقراح دِقاوم ةطساوب) دلا ةمكحُملاو

جاجزلا نم -قبئزلا قوحسم ةلازإل ةعّطقملا ةيرولفلا حيباصملا ربع   صتمملا روفسوفلا
) ، يقبئزلا قوحسملا عمج). ٢٠٠٥غناي  عطق قحس -ي مث  تو ،ب  سر  م يف يروفسوفلا  

يقبئزلا قوحسملا ةلازإ متتو ،ديسألاب فطش  نم -تو جاجزلا   صتمملا يروفسوفلا
يطنغم لصف  تو ةيسأرلا تاوسنلقلا قحس  موينمولأ ىلإ ًايس ت ،كلذ ىلإ ًةفاضإو جاجزلا

رتشريلوس -وكيإ وكليبوك ةكرش(اهمادختسا ةرود ةداعإ لجأ نم نئادلو ديدحو 
 ، ، ٢٠٠١ةدودحملا يكاغوأ  ،٢٠٠٤( 
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 ةجلاعملا لبق ام ةلحرم ةيافنلا عون
ىلع ةيوتحملا ةيراطبلا 

 قبئز
  بئاوشلا ةلازإ

وحن ىلع قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايراطبلا عمج   ت ،قبئزلا مادختسا ةرود ةداعإ ةيغب
واح يف ن  زخ  هذه تعم . ريودتلا ةداعإو ةجلاعملا لبق ةمئالم تايتو لصفنم  ج اذإ امأو

ةيئابرهكلا تادعملا تايافن عم وأ ىرخألا تايراطبلا عاونأ نم اهريغ عم 
، . تايراطبلا عاونأ نم اهريغ نع اهلصف يغبنيف ،ةينورتكلإلاو صيمحتلاب ةجلاعملا لبقو
ل ةيوتحملا تايراطبلا عم ةطلتخملا بئاوشلا ةلازإ يغبني ضف  يو ،اهيف ة  صتمملاو قبئز ىلع  
زرفلا ىلإ ءوجللا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإو . ةيكيناكيم ةيلمع ةطساوب كلذ نوكي نأ

صيمحتلا ةيلمع ةيلاعف ةدايزل يرورض قبئز ىلع ةيوتحملا تايراطبلا مجحل يكيناكيملا 
) ،  ).٢٠٠٧ةدودحملا ناسهوك ارومون ةكرش

يرا    هايملا حزن ا ةأمح
ن  ءاملا نم ةجردلا يلاع مضتت   ىوتحم يرا  ةئاملا يف٩٥نم رثكأ (ا ةأمح نإف كلذلو ).  

ىلإ اهمجح لصيل اهنم هايملا حزن ىلإ جاتحت فالتإلل ةص   صخملاو قبئزلاب ةث  ولملا ةأمحلا
و ةئاملا يف٢٠نيب حوارتت ةبسن  ةيرارح ةجلاعم٣٥    يأ لبق ةبلصلا داوملا نم ةئاملا يف   .

صيمحت ةيلمع يف يرا هايملا حزن دعبو  ا ةأمح ةجلاعم يغبني ناسهوك ارومون ةكرش (، 
 ، ، ٢٠٠٧ةدودحملا ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو  ).أ١٩٩٧، 

ىلع ةيوتحملا تايافنلا 
 قبئزلا رصانع

  صالختسالا
اهعمج يغبني ،تارتمورابلاو ةرارحلا سيياقم لثم ،قبئزلا رصانع ىلع ةيوتحملا تايافنلا 

رنم سكتت نأ نود صالختسا يغبني ،قبئزلا رصانع ىلع ةيوتحملا تايافنلا عمج دعبو .  
ضّفخم طغض تحت هتيقنتل رّطق   .ي مث ،يرصنعلا قبئزلا

ىلع ةيوتحملا تايافنلا 
 قفرملاقبئزلا 

 ةزهجألاب

  كيكفتلا
ةقحلم نوكت ،ةيئابرهكلا تالِحرُملاو حيتافملا لثم ،قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا 

ريسكت نود نم ةزهجألا نم تايافنلا هذه ةلازإ يغبني ،كلذلو . ةيئابرهكلا ةزهجألاب
  .يجراخلا جاجزلا
ةلئاسلا تاروّلبلاب ةضراعلا حئارشلا ايجولونكت مدختست يتلا تانويزفلتلاو بساوحلاو  
)LCD( ةفاحلا بناج ىلإ عقي ام ةداع ،ةءاضإلل رثكأ وأ ريغص حابصم ىلع يوتحت  
ما نايحألا ضعب يف ةديدجلا تايجولونكتلا مدختست امنيبو . ةشاشلل ةيجراخلا  مصلا
تاذ تاشاشلا مظعم يوتحت ،حيباصملا هذه ىلإ ةبسنلاب )LED( ءوضلل ثعابلا يئانثلا  
قبئزلا زاخب ىلع يوتحت ةيرولف حيباصم ىلعةلئاسلا تاروّلبلاب ةضراعلا حئارشلا   .
قُلطتف ،ةيكيناكيملا ةجلاعملاو ةلوانملا لالخ بلاغلا يف ةيقبئزلا حيباصملا هذه رسكنتو  
ةيكيناكيم ةيلمعل اهعاضخإ مدعو رذحلا عم ديلاب اهتلازإ يغبني اذكهو . قبئزلا زاخب

ةرادإل مزاللا ثولتلا ةبقارم زاهجب ةدوزم قيزمتلا تازيهجت تناك اذإ الإ قيزمتلا لثم 
ةجلاعم قفارم يف ا مك ،كلذب مايقلا اهل احومسمو ةصخرم تناكو ،تايلمعلا هذه لثم
نم 7.3مسقلا رظنا تامولعملا نم ديزملا ىلع عالطاللو . قبئزلا نم ةكارشلا  لجأ  
راطإ يف ةيبوساحلا تادعملا نأشب لمعلا نأشب ةيفاضإ تامولعم حاتتو . لزاب ةيقافتا 

ريرقتلا رظنا . (ةلئاسلا تاروّلبلاب ةضراعلا حئارشللةيفلخلا ءاوضألا يف قبئزلا دوجو 
دراوم لمع جمانربب قلعتملا يثحبلا  :ينورتكلإلا طبارلا ىلع تايافنلا 

http://www.wrap.org.uk/recycling_industry/publications/flat_panel_display.html(   
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قبئزلا تابّكرمو قبئزلاصالختسا/ريودت ةداعإ  )ب(    
  ةرارحلاب ةجلاعملا  -  أ

نم كلذ ريغ وأ ةث   - ١٥٧  ولملا ةبرتلاو يرا  ا ةأمح لثم ،قبئزلاب ةث  ولملا وأ قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا
راخب عيمجت ايجولونكتب ةد   وزم نوكت نأ يغبني ،ةرارحلاب جلاعت يتلا ،ةث  ولم عقاوم نم ةحورطملا تايافنلا

، ١٩٩٨، ITRC(ةأمحلا تايافن نم قبئزلا دادرتسا لجأ نم ق بئزلا   ).٢٠٠٦نيدنآ غناشت ؛
يرارحلا لدابتلا رشابم ريغ وأ رشابم وحن ىلع اهيف مدختس و  - ١٥٨  ي ةيلمع وه يرارحلا زازتنالا

ص داوم ةفوفصم نع اهلصفو اهرييطتل يفكي امب ةيلاع ةرارح ةجرد ىلإ ةث  ةبل ولملا ةيوضعلا داوملا نيخستل
اهر  مدت امإو اهعمجت امإ مث نمو ةث  ريغ يرارحلا زازتنالا رايخب ىصوي ،هتابّكرمو قبئزلا ةلاح يفو . ولم

لقان طيسوك لماخ زاغ وأ قارتحالا زاغ وأ ءاوهلا مدختس . قبئزلا عيمجت ةينقت عم رشابملا  ي امك
ةر  خبتملا تان  مظ. وكملل يرارحلا زازتنالا نو رخآ ىلإ روط نم تاثايزيف لصفتايلمع  يه   . ولملا لقنت ةيئ

ان  امه ،نايسيئرنوكم يرارحلا زازتنالا ماظنلو ةرخبألا قالطإب ةجلاعملا ماظنو ظِفّاللا زازتنالا زاهج :  
  )٣١(.ةيزاغلا

ةيرارحلا ةجلاعملاو ،ةرا   - ١٥٩  ودلا نارفألا يف ريطقتلا ًاصوصخو ،ةديدع ريخبت تايلمع كلانهو
  .يغارفلا فاجلا طلخلاو ةيغارفلا

لاثملا ليبس ىلع اهنمو ،تايافنلا نم قبئزلا ةلازإل ةرا   - ١٦٠  ودلا نارفألا يف ريطقتلا ةينقت مدختس ت
ةينوبركلا تازاّفحلا وأ ،يعيبطلا زاغلا ةكرح نم طالِملا طئالخ وأ ةيندعملا ةيعانصلا طالِملا طئالخ 

ا ةطساوب ةث  قبئزلا نم ةيلاخلا تاجتنملا ريودت ةداعإو ،ر ولملا ةبرتلا وأ ةيلفسلا ايالخلا وأ ةطشانلا  خبتل
تانوبركورديهلاو تاث ). تيالويزلاو ةيزلفلا ريغ نداعملاو ديدحلاو جاجزلا ًالثم(  ولملا ةلازإ متتو
  .ةجلاعملا ةيلمع يف تيربكلاو

نرفلا لخاد تاعرجلاب مّكحت ماظن لالخ نم   - ١٦١   يعمق مِّقل  م نم يواستلاب تايافنلا  خضت
راا  ةلباقو ةسالسب ةقّفدتم را . ودل  ودلا ريطقتلا نرف يف ةجلاعملا ىلإ جاتحت يتلا تايافنلا نوكت نأ يغبنيو
ىلإ لصت ةرارح تاجردب ةرا . لقنلل  ودلا ريطقتلا ةناوطسا يف تايافنلا جلاع ةيوئم ةجرد٨٠٠تو   .

را  ودلا نرفلا يف يواستلاب ك رح خستب تايافنلا يف قبئزلا ر. تو  ديزت ةرارح تاجردب ةيافنلا ني خبتيف
ةيوئم ةجرد٣٥٦ىلع  هنكلو ،تال .    خدُملا داوم ىلع را  ودلا نرفلا يف تايافنلا ثوكم تقو فّقوتيو

ةعاس١،٥ و٠،٥نيب حوارتي  اذإو . نامأب ماظنلا لمع ريس نامضل ضفخنم طغض تحت ةجلاعملا متتو.  
يف لماخ وج ثادحإل نيجورتينلا فاض   ةجرد ةدايز لجأ نم را ي ،ةرورضلا تضتقا  ودلا نرفلا

قبئزلا اهيف فّثكتي ،راحلا زاغلاب رابغ ةافصم ربع زاغ يتفاطش ىلإ مِداعلا ءاوه راخب قّفدتيو . نامألا

                                                           
لمعملا حلاصل ت ئشنُأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا ةجلاعم لجأ نم عساولا قاطنلا ىلع يرارح زازتنا ةدحو لوأ  )٣١(

لوألا نيرشت يف ا. ايناملأ ،ولسو يف) CFM(زتيف درتكرام يئايميكلا   نيسحتلا روط كلذ لمشو ١٩٩٣ربوتكأ /لمعلا أدبو  ،
يلاوح حاجنب اهيف جلو . لوألا  بآ نيب ةرتفلا لالخ ،قبئزلاب ةث٥٠ ٠٠٠ع دقو  ولملا ةبلصلا تايافنلا نم نط  ١٩٩٣سطسغأ / 
رولكلا جاتنإ ةدحو يف ث.١٩٩٦هينوي /ناريزحو  ولتلا ةلازإل يرارح زازتنا تادحو ًاضيأ تمدخ  تساو دان يتسوأ يف ادوصلا -   

ييبيات يف ةبلصلا داوملا يف ث   ، (ولتلا ةلازإل كلذكو ةيكيشتلا ةيروهمجلا يف مِبال   ).٢٠٠٦نيدنآ غناشت
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فيظنتلا لجأ نم طشانلا نوبركلاب ةيفصت ماظن يف مِداعلا زاغ مّقل . تانوبركورديهلاو ءاملاو  ي مث
  )٣٢(.يئاهنلا

روفسوفلاو قبئزلا قوحسم لثم ،ةجلاعملا لبق ام يل يف تايافنلا نإفكلذك   -١٦٢  وألا اهريضحت ةلحرم  
يرا   ا ةأمحو ،ةفّظنملاو قبئز ىلع ةيوتحملا تايراطبلاو ،قوحسملا حيباصملا جاجزو ،ةيرولفلا حيباصملا يف

صيمحتلل قفارم يف اهتجلاعم نكمي اهلك ،ةل بر  ةز/غملا ةبرتلاو ،هايملا ةحورتملا  عيمجت ايجولونكتب هجم ،ريطقتلا  
يف امب ،ةرا . تايافنلا نم قبئزلا دادرتسا لجأ نم قبئزلا راخب  يطلا نداعملا نأ ىلإ ةراشإلا يغبني هنأ ريغ

لّلحتلا ةاهيف امب (ةيوضعلا داوملاو قبئزلا كلذ   يصعلا ةيوضعلا تاث  نم هريغو صيمحتلا ءانثأ ثع )ولملا تب ت ،
رياطتم دامرو يناخد زاغ ىلإ تايافنلا تالخدهذه نإف مث نمو . ةجلاعملا تاينقت  م نم ل وح  . ت داوملا

، (نخادملا زاغ ةجلاعم ةزهجأب قفارملا ديوزت يغبني كلذلو  هاندأ١ءاح ،ثلاثلا مسقلا رظنا  .(  
ةق(ةجلاعملا لبق ام ةيلمع ءارجإ نكمي امك   -١٦٣  يوتحت يتلا ةأمحلل ةيفاضإلا ةجلاعملاو ) بسملا ةجلاعملا

حيتي امم نايلغلا ةرارح ةجرد ضفخ . ةيغارف ةفاج ةطّالخ يف قبئز ىلع  ي يغارف وج يف ةيلمعلا ءارجإو
وجلا يف ةرارحلا ةجرد ىوتسمل ًاعبتو . ةجلاعملا ةيلمع ءانثأ يف ليغشتلا نامأو ةقاطلا مادختسا ةءافك ةدايز
ةق ختسا نكمي ،ةجلاعملا ةدحو ليغشت ءانثأ يف اهيلإ لصوتلا متي يتلا يغارفلا  بسملا ةجلاعملل ةطّالخلا ماد
يوتحت يتلا ةأمحلا ةجلاعم ع . ةأمحلل ةيفاضإلاو  رست ةيغارف ةطّالخ يف نيتلحرم ىلع ةجلاعملا نأ تبث دقو
ءزج ربكأ ر . تانوبركورديهلاو هايملا نم ةيلاع تاجرد عم قبئز ىلع  خبتي ،ةيلمعلا نم ىلوألا ةلحرملا يفو
ةرارح ةجردب ةجلاعملا ءانثأ ةيناثلا ةلحرملا يف قبئزلل ي مث. تانوبركورديهلاو هايملا نم  مكلا ر  خبتلا يرجي  
ةيلمعلا لالخ هتلازإ نكميو ،تانوبركورديهلاو هايملا نع ًالصفنم قبئزلا فّثك. ىوصق ةدحو كلانهو . يف

ي امم ،يرارحلا تيزلاب رشابم ريغ وحن ىلع ى  مح  ي ،جودزم يئاوه فالغب ةم  حيت مصم ةيغارف ةجلاعم
ةجَلاعملا داوملا تال  خد  عذجب ةرارحلل ةءافك رثكأ عيزوت قيقحت نكمي امك . م يف ةرارحلل ًائفاكتم ًاعيزوت

ط. راح يناوطسأ شنملا نوبركل ةافصمو فيثكت ةدحو يف ةيغارفلا ةطّالخلا نم يناخدلا زاغلا فّظن يو .
تاعف   د ىلع ةطّالخلا ل غش تو(www.dela-recycling.com).  

ايالخلا ةصاخو تايراطبلاو تارتمومرتلا اهنم لئاسم ةجلاعمب ةيغارفلا ةيرارحلا ةجلاعملا حمستو   - ١٦٤
بيبانألاو يرولفلا رابغلاو تاموقملاو ةيئابرهكلا تالوحملاو ةم   غلمملا نانسألا تاوشحو ةير  زلا

ةزفاحلا داوملاو نيدعتلا اياقبو لحولاو ةبرتلاو ر  امومع ةيلمعلا لم شتو. سكملا جاجزلاو ةكلهتسملا
  :ةيلاتلا لحارملا

قبئزلا ريخبتل نحش ةيلمع يف وأ صاخ را   )أ(    ود نرف يف تالخدِملا داوم نيخست
ةجرد ٦٥٠ و٣٤٠نيب حوارتت ةرارح تاجرد يف كلذب مايقلا طورش لثمتتو . تايافنلا يف دوجوملا  

  ؛تاربيليملا ضعب غلبت طوغضوةيوئم 
نيب حوارتت ةرارح تاجرد يف راخبلا ىلع يوتحملا ق بئزللةيلوألا ةيرارحلا ةجلاعملا   )ب(  

ةجرد ١٠٠٠ و٨٠٠ نكمي ثيحةيوئم  ؛ةيوضعلا تانوكملا رمدت نأ الثم،     
 ؛هديربتو راخبلا ىلع يوتحملا قبئزلا عمج  )ج(  

  .يفاصلا لئاسلا قبئزلا ديلوتل ريطقتلا  )د(
                                                           

)٣٢(  www.dela-recycling.com.  
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ارفلا ةيرارحلا ةجلاعملا ةيا  - ١٦٥  امإف قبئزلا نم ةيلاخ ةرورضلاب نوكت ةيغ دنع ىقبت يتلا تالضفلاو
   .)٣٣(اانوكم بسحب كلذو اهنم صلختلا متي وأ اهريودت داعي

  ةيئايميكلا ةدسكألا -ب 
ريمدت لجأ نم ةيوضعلا قبئزلا تابكرمو يرصنعلا قبئزلل ةيئايميكلا ةدسكألا ةيلمعب علطض   - ١٦٦ ي

قبئز حالمأ لّكشتانئاكلا  ي يكل قبئزلا ليوحتو ةيوتحملا ةلئاسلا تايافنلا ةجلاعمل ةلاعف ةيلمع يهو .  
قبئزلاب ةث  ىلع ةيوتحملا ةيئاملا تايافنلا صوصخب ةديفم ةيئايميكلا ةدسكألا تايلمعو . ولملا وأ قبئز ىلع

هتافّلخمو ينيطلا طالِملا لثم ،قبئزلاب ةث  هذه يف مدختس . ولملا وأ قبئز  ت يتلا ةفشاكلا لماوعلا لمشتو
نيرولكلا ديسكُأ يناثو ينيجورديهلا ديسكوريبلاو نوزوألاو مويدوصلا تيرولك وبيه تايلمعلا

ىلع وأ لصاوتم وحن ىلع ةيئايميكلا ةدسكألا ةيلمع ءارجإ زئاجلا نمو ). زاغلا(رحلا نيرولكلاو 
ةيئابرهك ة  ةيلمع لالخ ةيديلاهلا قبئزلا تابّكرم لصف . يقفد تالعافم وأ طلخ تانازخ يف تاعفد تو

يضمحلا ض دسكألا  نلا ًالثم اهنمو ،ةقحاللا ةجلاعملا لجأ نم لسر  تو جلاع  تو ،تايافنلا ةفوفصم نع ة
، (بيسرتلاو ) يديسألا(   .(USEPA 2007 a) )أ٢٠٠٧ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو

  يئايميكلا بيسرتلا  -ج 
باذُملا تاث  - ١٦٧  ولملا ليوحتل ةيئايميك داوم بيسرتلا يف مدختس نابوذلل ةلباق ريغ ةبلص ةدام ىلإ ة ت

لكش ىلع ةفدهتسملا ةث ). ّلحلل(  ولملا ةداملا نوكت دق ،داوم ة  دعل كرتشملا بيسرتلا ةيلمع ءانثأ يفو
قَّلعم وأ يئارِغ وأ باذ يتلا داوملا نم ىرخأ فانصأ يف . م  صتم  ت اهنكلو ،ب  سرتت ال ةباذُملا تاث  ولملاو

 نم لاز ملا داوملا امأو. بسرتت  ت وأ ،ةب  سرتم ىرخأ فانصأ عم ةك  بشم حبصتف ةقّلعملا وأ ةيئارِغلا ةث  ول
ةفيلوت هايملا نم قبئزلا ةلازإ تايلمع لمشت نأ نكميو . فيدنتلا وأ ريثختلا لثم ،ةجلاعم تايلمع لالخ
لاز . كرتشملا بيسرتلاو يداحألا بيسرتلا يتيلمع نيب عمجت  ةبت مث  ةب/سرملا ةبلصلا داوملا  ة سرملا دع عم  
نع ًاليصفت رثكأ تامولعم ىلع روثعلا نكميو . ةيفصتلا وأ قيورتلا ةطساوب يلئاسلا روطلا نم داوم
، ’’: يف كلذ  Treatment Technologies for“ءاملاو تايافنلاو ةبرتلا يف قبئزلا ةجلاعم ايجولونكت

Mercury in Soil, Waste, and Water ةلاكو ، : ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح،  ةجلاعملا تايجولونكت
  .(USEPA 2007d) ‘‘)د٢٠٠٧(

  زازتمالاب ةجلاعملا  - د
طباورلا لثم ،ةعونتم ةيئايميك ىوق لالخ نم حطسلا ىلع ًايفاط قبئزلا يقب زازتمالا داوم   - ١٦٨ ت

ةحاسملاب زازتمالا ةقاط رثأتتو . ةيبذاجتلا سلافرِد ناف ىوقو ةيئانثلا ةيبطقلا تالعافتلاو ةينيجورديهلا
ةيحطسلا ءايميكلاو  ، يماسَملا مجحلا ع  يدومع لكش يف ًةداع زازتمالا داومدجوتو. زوتو ،ةيحطسلا   .

دومعلا لالخ نم ةلئاسلا تايافنلا   رمت ثيح قبئزلا تابّكرم وأ قبئزلا   زتم وأ دومعلا ديدجت يغبنيو . يو
، يبلا ةيامح ةلاكو(زازتمالا عقاوم ئلتمت امنيح ديدج طيسوب هليدبت   )ب٢٠٠٧ةدحتملا تايالولا يف ةئ

(USEPA 2007d).  

                                                           
)٣٣(  www.gmr-leiphzig.de/gbverfahren.htm.  



UNEP/CHW.10/6/Add.2/Rev.1 

60 

ةينوبرك ةدام وه ط . تيلويزلاو نوبركلا زازتمالا داوم ىلع ةلثمألا لمشتو  - ١٦٩  شنملا نوبركلاو
ةرشق (يبشخ ساسأ ًايطمن اهل نوكي نأ نكميو . ةطبارتملا ريغ ةقيقدلا تاوجفلا نم ريثك اهيف نوكي

يمحف ساسأ وأ يتيز ساسأ وأ)بشخلا ةراشن وأ دنهلا ةزوج  ، . ، اهلكش ىلع ًءانب ،اهفينصت نكميو
يبيب  ح طشنم نوبرك وأ   يقوحسم ط  حيتي امم ،ًايراجت ةحاتم ةريثك تاجتنم كلانهو . شنم نوبرك ىلإ

نداعملا نم هريغو ،قبئزلا . داوملا هذه نم ٍلكب ةصاخلا ةيعونلا تامسلا ءاقتنا   ةل يقثلا) تازلفلا(زتميو
ط  ، (شنملا نوبركلا ،ةيوضعلا داوملاو نيتاكيليس نداعم يهف تيلويزلا داوم امأو ). ٢٠٠٥لاسناب

، . ًايعانطصا اهجاتنإ ًاضيأ نكميو ،ةعيبطلا يف ةدوجوم ًاصوصخ نيتيلوليتبونيلكلاو ةيتيلويزلا داوملاو
، (ينويأ لد ابت يف زازتمالا ةيلآ لثمتت ثيح ،ةيندعملا تانويألا هاجت ةيوق ةفلُأ تاذ نورخآو يكنيوشت

يدِرا(ينويألا لدابتلا تاجنيتار نأ تبث  ).٢٠٠٤  ، ) شلا ةيئاملا ةرخبألا نم قبئزلا ةلازإ يف ةديفم
ينويألا لدابتلا تاقيبطت ًةداع جلاعتو . µg/L ١٠ و١نيب حوارتت قبئزلل زّكرت تاجرد يف ًاصوصخو 

ةدام قيلعت ةيلمعلا لمشتو . تايافنلا هايم يف دجوت يتلا ،قبئزلا تاديرولك لثم ،ةيقبئزلا حالمألا
تانويألا هيف لداب   ةقّلعملا ةيندعملا ) دراوشلا(ت لولحم يف ،يندعم امإو يعانطصا جنيتار امإ يه ،ةطيسو

هذه نأ عم ،ةيوق ةيضمح تابيذمب هديدجتل ينوينألا لدابتلا جنيتار ديلوت ةداعإ نكميو . ةطيسولا ةداملاب
جنيتارلا نم ةلوهسب فّظنأل ةبعص ةيلمعلا  ت الو ةيلاع ةجردب ةن يؤ  كلذلو . م نوكت ال قبئزلا حالمأ ن

جنيتارلا اذه نم صّلختلا نم   نمو ،ن . دب ال هنإف  يأتت ال ةيوضعلا قبئزلا تابّكرم نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإ
ةيديلقتلا ينويألا لدابتلا ةقيرط مادختساب ةلوهسب لاز  مدخ. ت الف مث  نإف يئاقتنا جنيتار تسا ام اذإو  

صاخ قفرم يف ةرطخلا ةيافنلا نم صّلختلا يغبنيو ،ساكعنالل ةلباق ريغ ًةداع نوكت زازتمالا ةيلمع 
، (اهدادرتسا ىلإ يدؤي ال امب تايافنلا نم صّلختلاب    ).٢٠١٠ادومآ

(ينويآ لدابت جنيتار وه يبالختسالا جنيتارلا   - ١٧٠ يفيظو رميلوب هرابتعاب ر) يدراش  طقتلي وُط  ،
اهلصفيو)ةيزلِفلا(ةيندعملا تانويألا فلتخم كلذ يف امب ،ليلاحملا نم تانويألا ًايئاقتنا  نع ةرابع وهو . ، 

بِلختست ةيفيظو ةعومجم عم ،داعبألا   يثالث ك  تانويألا جِمدت - بشم ليكشت يذ يرميلوب ساسأ  
اهيلت ،داوملا هذه عيشأ يه نيريتس يلوبلا ةدام نإف ،يرميلوبلا ساسألا ةدام ىلإ ةبسنلابو. ةيندعملا
تايافنلا هايم ةجلاعمل ةيبالختسالا تاجنيتارلا مدختس . يسكوبإلا جنيتارلاو نيكيلونيفلا نئادللا تو

وأ يدييحتلا بب يسرتةيلمع دعب ةيقابلا ةليقثلا تازلفلا نم اهريغو اهنم قبئزلا ةلازإ لجأ نم ةيقبطلا 
يندعملا ينويألا زّكرتلا اهيف ضفخنملا تايافنلا هايم نم زازتمالاب ة يندعملا تانويألا عمجل وأ ،ريثختلا
هايم نم ةيلاعفب قبئزلا ةلازإ ىلع قبئزلا ةيزازتما ةقيرطب يبالختسالا جنيتارلا دعاسي نأ نكميو . ًايبسن

، (تايافنلا    ).٢٠٠٠لرايشت
قبئزلاريطقت  -  ه   ةيقنتلا -  

ةبقاعتم ريطقت لحارم لالخ نم ع لا ةيقنت ًاقحال يرجت ،ةجلاعملا دعب  - ١٧١ م ةيامح ةلاكو (ا قبئز
 ، ةواقنلا ةجرد يلاعلا قبئزلا جاتنإ متيو . (United States EPA 2000) )٢٠٠٠ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا

  )٣٢(.ةيريطقت ةلحرم لك يف ةيلاع ءاقن ةجردغولبب حمسي امم ،ةريثك لحارم ىلع ريطقتلاب 

  قبئزلارصانع دادرتسا ىلإ يدؤت ال تايلمع   -  ٢
ةث   -١٧٢  ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن  وكملا تايافنلا نم صّلختلا لبق

مسقلا رظنا (تايافنلا نم صّلختلا قفارمب ةصاخلا لوبقلا ريياعم يفوتسي وحن ىلع اهتجلاعم يغبني ،قبئزلاب 
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 ، لبق قبئزلا رصانع نم ةن ). هاندأ) ب(٢ياز ،ثلاثلا  وكملا تايافنلا تيبثت وأ ديلصت يغبني نكلو
ةيميظنتلا حئاوللاو نيناوقلل ًاقفو تايافنلا هذه نم صّلختلا ةيلمعب عالطضالا يغبنيو . اهنم صّلختلا
ةيلمعلا راطإ يف جردنت )D12( و)D5(يتي لمعل ةقباسلا ةجلاعملا تايلمع نأب ًاملع. ةينطولا  )D9(.  

  ةيئايميكلا -  ةيئايزيفلا ةجلاعملا  )أ(
  ديلصتلاو تيبثتلا  -  أ

تايافنلل رطخلا عباطلا ر   - ١٧٣  نم (يغت دق ةيئايميك تالعافت تيبثتلا تايلمع لمشت   دحلاب
تايافنلا تان  وكم يف ة يم  ىوس ر تايلمع امأو ). سلا ةجرد ضفخب ًانايحأو ،اهكارح  يغت الف ديلصتلا
صاوخلا رييغت نود نم ) ةبلص داوم ىلإ لئاوسلا ًالثم(ةفاضم داوم مادختساب ةيافنلل ةيئايزيفلا ةلاحلا 

، (تايافنلل ةيئايميكلا    .(European Commission 2003) )٢٠٠٣ةيبوروألا ةيضوفملا
تيبثتلاو ديلصتلا تايلمع ق   - ١٧٤ بط تو")S/S(" ، لاثملا ليبس ىلع نم ةن ،   وكملا تايافنلا ىلع

لئاوسلاو دامرلاو ةأمحلاو ةبرتلا لثم ،قبئزلاب ةث   )S/S(تايلمعلا هذهو . ولملا تايافنلاو قبئزلا رصانع
دق ةيئايميك تالعافت ضيرحتب وأ ،ةت   بثملا ةلتكلاب اهطبرب طيحملا طسولا يف تاث  ولملا كارح نم   دحت

اهلاقتناو اهكارح نم اطتلا ةيلباق وأ لُّلحتلا ةيلباق ضّفخت   تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو (دحي امم ،ري
 ،   .(United States EPA 2007b) )ب٢٠٠٧ةدحتملا

فرصلا يراجم ةأمح لثم ،ةعونتم تايافن ةجلاعم يف ًةداع )S/S(تايلمع مدختست امك   - ١٧٥  
قبئزلاب ةث  ولملا ةبرتلاو قبئزلاب ةث   ال تايافنلا هذه نم قبئزلا نأب ًاملع. ولملا لئاوسلاو قِراحملا دامرو

ةيافنلا نفد   ت امدنع   ضنلل ًالباق نوكي هنكلو ،يرارحلا زازتمالا ةيلمع وأ   ضنلا ُلماوع ةلوهسب هلاطت
نداعم عاونأ ىلإ ةبسنلاب ةلاحلا يه امك ،نمزلا نم ةليوط ةرتفل ةمامق ر   مطم يف ظفح  تو ةت  بثملا

نأ نكمي ةمامقلا رمطم يف ةت زلا نأ امك. ىرخأ ةيوضع تابّكرمو  بثملا وأ ةدّلصملا تايافنلا يف قبئ
  ةمامقلا ر(ضني  مطم يف لئاوسلا ربع ةت  وأ ةيفوجلا هايملا ىلإ يرسي وأ )بثملا ةيافنلا نم لقتنيو ّلحني يأ  ،

ةيعيبطلا ةيئيبلا فورظلا بسحب يوجلا فالغلا يف ر    .خبتي نأو ،ةبيرقلا ةيحطسلا هايملا
لخاد اهجمد وأ ةث )S/S(ديلصتلا /تيبثتلا تايلمع لمتشت امك  - ١٧٦  ولملا داوملل يئايزيفلا طبرلا  

ةت   نم )ديلصتلا(بثم ةلتك   دحلا لجأ نم تاث  ولملاو ت  بثملا لماعلا نيب ةيئايميك تالعافت ضيرحت وأ  ،
فيلغت لجأ نم ديلصتلا مدختس ). تيبثتلا(يلاقتنالا اهكارح  ةل(يو  ا ا وأ ةيافنلا) سبك اعيتس

يف ةدوجوم قبئزلا رصانع ريغ ة   رحلا لئاوسلا نوكت امنيح ،ةبلص ةدام لّكشت ثيحب ،صاصتمالاب
وهف يئزجلا فيلغتلا امأ . يّلكلا فيلغتلاو يئزجلا فيلغتلا: نيتقيرطب تايافنلا فيلغت نكميو. ةيافنلا
ب لغتلا امأو. ديلصتلا ثودح لبق ةفِّلغملا ةداملا عم ةيافنلا جزم ةيلمع ص ةيلمع ىلإ ريشيف يلكلا في

يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو (ةبلص ةجمدم ةلتك لخاد اهجمدي امم ،اهلوح نمو ةيافنلا ةلتك قوف نم ةفِّلغملا ةداملا 
 ،   .(United States EPA 2007b) )ب٢٠٠٧ةدحتملا تايالولا

، وأ ةبرتلا طلخ ىلع لمتشت ديلصتلا ةيلمع نأب ةماع ةرابعب لوقلا نكميو   - ١٧٧ طباور عم ةيافنلا
وأ ،يتافسوف وأ يديتيربك طباور وأ )SPC(يتيربكلا يرميلوبلا تنمسإلا وأ دنالتروب تنمسإ لثم   ،

ةنيجع وأ ينيط طالِم نيوكتل ،ةينيكوليسيلوب تابّكرم وأ ،ةيريتسيلوب تاجنيتار وأ ،يتنمسإ نوتأ رابغ 



UNEP/CHW.10/6/Add.2/Rev.1 

62 

قولا اهل حات  بلص لكش ىلإ ل ي يتلا ،ةلئاسلا هبش طئالخلا نم كلذ ريغ وأ  ةيامح ةلاكو (وحتت يكل ت
 ،   .(United States EPA 2007b) )ب٢٠٠٧ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا

قبئزلا رصانع نم ةن   - ١٧٨  وكملا تايافنلا ىلع امهقيبطت نكمي نايسيئر نايئايميك ناج  كلانهو
قبئزلاب ةث   ، (ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو   ):٢٠٠٩ناميغاه

  ؛قبئزلا ديتيربك ىلإ يئايميكلا ليوحتلا  )أ(  
  ).ةمئالم نداعم عم ةبلص ةكيبس ليكشت(يمغلملا جزملا   )ب(  

ليوحتلا ل   - ١٧٩  دعم ناك اذإ رطاخملا نم   قبئزلل ةيوئملا ةبسنلا (دحلا نم ةيفاك ةجرد قيقحت نكمي
قبئزلا ة ًايواسم وأ ةئاملا يف ةئام نم ًابيرق يقبئزلا ديتيربكلا ىلإ) لعافتملا  يرياطت ةجرد نإف ّالإو ؛اهل  

تامغلملا ةلاح يه امك ،ةيلاع لظت    ، (ضنلل هتيلباقو   ).١٩٩٩سوتام
يقبئزديتيربكلكش ىلع تيبثتلا     

راب (رْفجنِزلا لكش يف يه ةعيبطلا يف قبئزلا رهاوظ عيشأ نأل   - ١٨٠  هنم قتش ")HgS"نيس  ي يذلا  ،
مهأ نإف ج)يزِلفلا(يندعملا قبئزلا  يرصنعلا قبئزلا ليوحت ةداعإ وه ديجلا قيقحتلل عضخ ،   

قبئزلا رصانع نم ةن . رفجنِزلا لثم ةيعيبطلا هتلاح ًادج براقي ام ىلإ) يساسألا(  وكملا تايافنلا طَلخ تو
). HgSيأ (قبئزلا ديتيربك ليكشتل تيربك ىلع ةيوتحملا داوملا نم كلذ ريغ عم وأ تيربكلا رصانع عم 

نافلتخم ناعون اذه قبئزلا ديتيربكنع جتني نأ نكميو افلأ -قبئزلا ديتيربك :   : نافلتخم) رفجنزلا( 
اتيب - قبئزلا ديتيربك  رابنيس-اتيم (  ةيلباقب مس ) يناقلا رمحألا نوللا وذ(افلأ -قبئزلا ديتيربكو).   تي

قبئزلا ديتيربك ى  ). نوللا دوسألا (اتيب-مسملا يقنلا هعونب ًةنراقم ًاليلق ىندأ ةجردب ءاملا يف لالحنا
نيب حوارتت هتفاثك ةجرد قوحسم وه )HgS(رفجنزلاو    .٣مس/ غ٣ و٢،٥ 

ضعبل ةطيحم طورشب تيربكلاو قبئزلا طلخب ج )HgS(قبئزلا ديتيربك نإف ،ًامومعو   - ١٨١  تنملا  
، عم طيشنت ةقاط ريفوت مزلي ،لعافتلا ةيلمع ةرشابملو). ًايناث(قبئزلا ديتيربك جاتنإ نيح ىلإ تقولا  ةن ي

فّثكملاةطيلخلاجزمب امبر كلذو  تاجردو ةيصَقلا قّفدتلا ةعرس تالدعم نإف ةد .    دعتم لماوع نيب نمو
ةيتاؤم نوكت ةيلمعلا تقو ةلاطإ نأ نيح يف ،افلأ رابنيسلا جاتنإ روط معدت ةيلمعلا ءانثأ ةرارحلا 

ىلإ يدؤي نأ نكميف ني جسكوألا دوجو عم طِرفملا نحّطلا تقو لوط امأو. اتيب رابنيسلا نيوكتل
نابوذ ةيلباق هل )HgO(قبئزلا ديسكأ نألو ). ًايناث(قبئزلا ديسكُأ جاتنإ  ةيلباق نم ةجرد ىلعأ ) لالحنا( 

لالخ نم وأ ةلماخ ةطيحم ةيوج طورشب نحطلاب هنيوكت بانتجا يغبني هنإف )HgS(قبئزلا ديتيربك   ،
دِراط تيربكلاو قبئزلا نيب لعافتلا نألو ). مويدوصلا ديتيربك ًالثم(ةدسكألل ةداضم ةدام ةفاضإ 

. ةطيسبو ةيوق ةيلمعلا هذه نأب ًاملع. ةيلمعلا ريس نامأ يف ًاضيأ مهسي لماخلا طيحملا وجلا نإف ،ةرارحلل
  رقتسمو ،را  ريغو ،ًايئايميك يلعافت ريغو ) تباث(يط ريغو ءاملا يف نابوذلل لباق ريغ قبئزلا ديتيربكو

ّالإ ض   تابّلطتمل ةعضاخ هتلوانم نإف ةقيقر ةيقوحسم ةدام هرابتعابو . ةزّكرملا ضامحأللرعتلل عضاخ
ةد   يدؤت تيبثتلاب ةصاخلا ةيلمعلا هذهو ). رابغلا قالطإ رطاخم بانتجال لاثملا ليبس ىلع كلذو(دحم

ةبسنب نزولا يفو ةئاملا يف ٣٠٠ةبسنب مجحلا يف ةدايز ىلإ  راقم يئيزجلا نزولا نم ةئاملا يف١٦  ةن  
  .يرصنعلا قبئزلاب
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ليكشتل تيربكلاب قبئزلا رصانع نم ةن   - ١٨٢  وكملا تايافنلل ريبكلا قاطنلا ىلع تيبثتلا ةيلمع نإو
ماع ذنم ةحاتم تحبصأ )HgS(قبئزلا ديتيربك  وج يف راد . ٢٠١٠   ت ةيغارف ةطّالخ يف ةيلمعلا يرجتو

، طيحم لماخ يغارف رييست نامأوةيلمعلابديجلا مّكحتلا نمضي   نوبرك ةافصمو رابغلا ةافصم عنمتو . اه 
ةجلاعملا ةدحو نم تاثاعبنالا قالطنا ط  تايمك بسنب تيربكلاو قبئزلا نيب لعافتلا يرجيو . شنم

نود . ةواقنلا يف ةئفاكتم ةيسايق   ضن ميقب رمحألا قبئزلا ديتيربك نم يئاهنلا جتنملا ن   ٠،٠٠٢وكتيو
ةيحانلا نم رقتسم يئاهنلا جتنملا نأ امك . )4ىل  إEN12457/1بسحب تارابتخا (مغك /Hgمغلم 

ةيوئم ةجرد٣٥٠ىتح ةيرارحلا ةيكيمانيدلا  ال هنأ يأ ،ليغشتلا نامأ يغارفلا طلخلا ةيلمع نمضتو .  
نايلغلا ةجرد ةطقن ضيفخت لالخ نم ةقاطلا ىلع بلطلا ضفخنيو ،ةيلمعلا ريس ءانثأ ب  . رست دجوي

يبوروألا سل فنلا لوبق ريياعم ءافيتسا مت دقلو  ا ر  رقمب المع ضنلا رابتخا ءارجإ اهيف امب تايا
2003/33/EC يف خرؤملا لوألا نوناك١٩  تايافنلا لوبق تاءارجإو ريياعم عضي يذلا ٢٠٠٢ربمسيد /   

يبوروألا هيجوتلا نم ١٦ةداملا بجومب رماطملا يف   1999/31/EC ديتيربكب نيقلعتملا ،يناثلا هقفرمبو  ،
  .  ضرألا تحت قفرم يف قبئزلا ديتيربك فرصي نأ يغبني ،ىرحألابو. قبئزلا

  يتيربكلا ريميلوبلا ديلصت/تيبثت
يف ةيزم تاذ تيربكلا تيبثت ةيلمعل ةل (SPSS)يتيربكلا ريميلوبلا تيبثت ةيلمع   - ١٨٣  دعم ةقيرط يه  

يماتخلا جتنملا نأل قبئزلا راخب    (سناجتم ضن لامتحا ضيفخت يحطس ةحاسموذو) صارتلا . ةليئض ة 
فّلغ . قبئزلا) ًايناث(ديتيربك نيوكتل تيربكلا عم قبئزلا لعافتي ةيلمعلا هذه نمضو   ي ًاضيأ نمازتلابو

نيوكتلا يداحُأ يماتخلا ج   يف ٩٥~مادختسا ىلع ةيلمعلا دمتعتو . تنملا نوكي مث نمو ،قبئزلا ديتيربك
لوب نم ةئاملا يف٥و يرصنعلا تيربكلا نم نزولا بسحب ةئاملا ى   مسملا عونلا نم ،ةل  دعم ةيوضع تارمي

وأ ) نيسوريف(نيداتنبولكيسيد نوكي نأ نكمي يذلا ؛ (SPC)يتيربكلا يرميلوبلا تنمسإلا ًاضيأ 
يلاوحب ر . نيداتنبولكيسلا تاريموفيل  دق  ةجرد ١٣٥ت ًايبسن ةيلاع ةرارح ةجردب ةيلمعلاب مايقلا نيعتيو  
ةيلمعلا راسم ءانثأ قبئزلا قالطنا ىلإ مثنمو ،رياطتلا ضعب ىلإ يدؤت دق ،ةيوئم   . ، لاح   يأ ىلعو

يف نابوذلل لباقلا ) ًايناث(قبئزلا ديسكُأ لّكشت عنم لجأ نم لماخ طيحم وج ريفوت ةيلمعلا بّلطتت 
قبئزلا ديتيربك ىلع لوصحلا متي (SPC)يتيربكلا يرميلوبلا تنمسإلا ةلاح يفو . ءاملا  ،)HgS( -اتيب .
  .افلأ- )HgS(قبئزلا ديتيربك جتني تيرديهانون ديفلو س مويدوص ةفاضإبو

ًايبسن ةيلاع )Hg(قبئز ةلومح ةبسن قيقحت نكميو   - ١٨٤ ةئاملا يف٧٠~(  ال هنأل ةيلمعلا هذه ةطساوب )  
، . اهتجلاعمو اهديدحت مزاللا ةفوفصملا يف يئايميك لعافت دجوي ذيفنتلا ةطيسبو ةمكح  م ةيلمعلاو
تارودل مواقم وهو ،ةئيبلا ببسب لكآتلل ةيلاع ةمواقمب مس ابوذلل ًادج لباق جتنملاو  تيو ،ءاملا يف ن

ثودح عّقوتملا نم ،ةيلمعلا ءانثأو ةيلاع ةيكيناكيم ةوق هلو ،ديمجتلا -نابوذلا  ، نادقف  رياطتلا نم  
مّكحت ريبادت ريفوت ًاضيأ يرورضلا نمو . قفارملا يف ةبسانم ةيسدنه مّكحت ريبادت ريفوت مزاللا نم كلذلو
ةجتانلا ةيافنلا ةدام مجح نإف ،كلذ ىلإ ًةفاضإو . راجفنالاو لاعتشالا تالامتحا بانتجال ةيسدنه
  .)٣٤(ريبك ردقب دادزي

                                                           
: يكبشلا عقوملا ىلع قبئزلل نمآلا عاديإلا عورشم رظنا تامولعملا نم ديزم ىلع عالطالل  )٣٤(

http://www.mersade.eu.  
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ي ) تابث(رارقتسا نع ريراقت تغلبأ دقو   - ١٨٥ ضنلا كولسلا يف ةقّقحم ةجرد ىندأ هرابتعاب ج  تنملا
ينيجورديهلا مقرلا ثيح نم ٢ةميقب   )pH( عم لم٠،٠٠١  ، . رتل/مغ  ام ًاعون يطخ هاجتا ةلاح يفو

غلبي دح ىصقأ ىلإ ةي   مغلم٠،١~ضنلا ةميقلا لصت كانهو ،ينيجورديهلا مقرلا ثيح نم ١٢ةميقب رتل /   
مغلم٤٥ و٠،٠٠٥نيب حوارتي رخآ لاثم  . ينيجورديهلا مقرلا ثيح نم ةفلتخم ميق ىلإ ةبسنلاب رتل/ 

مقرلا ىلع دامتعالا سيلف ريخألا لاثملا يف ي كولسلا يف عساولا ىدملا اذه يف ببسلا امأو  ضنلا  
يرصنعلا قبئزلا رادقم ر  يماتخلا جغِص لب ،ينيجورديهلا  تنملا يف ًادوجوم لظي يذلا حضوأ دقو .  

ةيلمعلاب مّكحتلا ن  سحت عم تدادزا ج  نم ةيقبئز تاثاعبنا ثودح نع غَّلب . تنملا ةيعون نأب رِمثتسملا  ي ملو
  ).٢٠١٠، BiPRO(جتنملا 

 يم    غلملا جزملا
لكينلاو ساحنلا لثم ،ىرخأ داوم يف هديلصتو قبئزلا ّلح ةيلمع وه قبئزلل يمغلملا جزملا   - ١٨٦

رياطتلل لباق ريغ بلص ج  نم يعرف قس . تنم ىلإ يدؤي امب ،ريدصقلاو كنزلاو  ن يه ةينقتلا هذهو
لملا جزملا اذه يف ناتماع ناتيلمع مدختس. ديلصتلا تايجولونكت تايافنلا يف دوجوملا قبئزلل يمغتو :
قيقد ) يدعاق(ساسأ ندعم جزم ىلع لمتشتف ةيئاملا ةيلمعلا امأ . يئاملا ريغ لالحإلاو يئاملا لالحإلا

ساسألا ندعملا لزتخيف ؛ةلولحم قبئز حالمأ ىلع يوتحت ةيافن هايم يف ،ساحنلا وأ كنزلا لثم ،ميسقتلا 
ةيندعم ةكيبس لّكشيل ندعملا يف ّلحني ،يرصنع قبئز ىلإ ) سوروكريملاو كيروكريملا ةيقبئزلا حالمألا

ًايمغلم ًاجيزم ىمس  ةيندعم قيحاسم حزم ىلع لمتشتف ةيئاملا ريغ ةيلمعلا امأو . ت ساسألا ةيقبئز ةبلص
دَّلصم ي  يئاملا لالحإلا ةيلمع ق . مغلم جيزم ليكشتل ،ةيرصنعلا ةيقبئزلا ةيافنلا يف ميسقتلا ةقيقد بط تو

ىلع ّالإ ق ىلع  بط  ت ال ةيئاملا ريغ ةيلمعلا نأ نيح يف ،ءاوس دح ىلع قبئزلا رصانعو قبئزلا حالمأ
ضنلا وأ رياطتلل ةضر. قبئزلا رصانع  جزملا نإف كلذلو . ع جتانلا يمغلملا جيزملا يف قبئزلا نأ ريغ

فيلغتلا ايجولونكتب ًانرتقم مدختس   ةل(ي يمغلملا  ، يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو) (سبكلا ةدحتملا تايالولا  
  .(United States EPA 2007b) )ب٢٠٠٧

  يضمحلاصالختسالاو ةبرتلا لسغ   - ب
قبئزلاب ةث  - ١٨٧  ولملا تاب  يف ةيئام ةيلمع يهو . سرتلاو ةبرتلل ةيجراخ ةجلاعم ةيلمع وه ةبرتلا لسغ

ئايميكلا لصفلاو ةيئايزيفلا تاميسجلا لصف نيب عمجت ةفيلوت اهيف مدختس   نم ًاساسأ يئاملا يت اهساسأ
ةبرتلا يف ث  ىلإ ليمت تاث . ولتلا ضفخ لجأ  ولملا مظعم نأب لئاقلا موهفملا ىلإ ةيلمعلا هذه دنتستو

ربكأ يه يتلا تاميسجلاب طالتخالا ىلإ ال ) يمطلاو لاصلصلا(ةبرتلا تاميسج قدأب طالتخالا 
سجلا لصفل ةيئايزيف قئارط عاب). ىصحلاو لمرلا(ًامجح   نم ًايبسن ةفيظنلا ةريبكلا تامي تا نكميو

تايلمع لالخ نم ربكألا تاميسجلاب ةقلعتم نوكت ةقيقدلا تاميسجلا هذه نأل ،ةقيقدلا تاميسجلا 
قاصتلالاو(ةيئايزيف    نم ةقيقدلا تاميسجلاب قصاللا ث ). صارتلا  ولتلا زّكرت ةيلمعلا هذه نإف مث نمو

ةيجراخ ةيجولونكت ةيلمع ًاضيأ وه ضامحألا صالختسا نإ امك . يفاضإ وحن ىلع اهتجلاعم لجأ
صالختسال تيربكلا ضمح وأ كيرولكورديهلا ضمح لثم ،ةصِلختس   م ةيئايميك ةدام اهيف مدختس ت

ضمحلا يف اهّلح ةطساوب ةبلص ةفوفصم نم تاث   . ولملا ضنلا لولحم نم   درتس  ت ةيزلِفلا تاث  ولملاو
رثكأ تامولعم ىلع روثعلا نكميو . يئاملا روطلا يف يئابرهكلا ليلحتلا لثم تاينقت مادختساب يضمحلا
، ’’: ةيلاتلا ةقيثولا يف ًاليصفت  Treatmentءاملاو تايافنلاو ةبرتلا يف قبئزلا ةجلاعم ايجولونكت

Technologies for Mercury in Soil, Waste, and Water ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو  ،
  .‘‘(United States EPA 2007b) )ب٢٠٠٧(
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  صاخ يسدنه ميمصتب ةأشنملا تايافنلا رماطم  )ب(
١٨٨-   ، قبئزلاب ةث  ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا زرف  ت ،تايافنلل ديلصتلا وأ تيبثتلا يتيلمع بقع

تلا حئاوللا يف ةد  ةيميظن دحملاو ،صاخ يسدنه ميمصتب ةأشنملا تايافنلا رِماطم يف اهلوبق ريياعم يفوتست يتلا
تايالولا ضعب تد . ةصصخملا رِماطملا كلت يف اهنم صلختلا متي دق ثيح ،ةيلحملا وأ ةينطولا  دح دقو

قبئزلاب ةثولملا وأ قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا رمط نأشب لوبق ر  يف تاعيرشتلا ىضتقمبو . مَط ريياعم ةيئاضقلا
 ، ٍدحيتميق ىلع يوتحت يتلا تايافنلا نإفيبوروألا داحتالا   يضن يف لثمتت  مغلم٠،٢   مغك /مغلم ٢و مغك / 

لداعت بلصلا ىلإ لئاسلا ةبسن بسحب ةفاجلا ةداملا نم  10 L/kg يتلا اهدحو يه رِماطم يف اهلوبق نكمي ، 
تايافنلا ةجلاعمب ةصاخلا تاعيرشتلا ىضتقمبو . يلاوتلا ىلع ،ةرطخلا تايافنلا رِماطم يفو ةرطخلا ريغ تايافنلا
اهتجلاعم نكمي يتلا طقف يه ضفخنملا يقبئزلا زّكرتلا تاذ تايافنلا نإف ،ةدحتملا تاي الولا يف ةيقبئزلا
 ٠،٠٢٥نع ّلقي رادقمب ةجَلاعملا ةيقبئزلا تايافنلا ضن نوكي نأ بجيو . ةصصخملا رماطملا يف اهرمطو
ةيمسلا صئاصخلا  (رتل/مغلم   بق) TCLPضن تاءارجإ بسحب رابتخالاب  رِماطملا يف اهنم صّلختلل لت يكل  

  ٠،٠٠٥نع دئازلا يقبئزلا زّكرتلا تاذ ةجَلاعملا تايافنلا نإف ،ةينابايلا تاعيرشتلا ىضتقمبو . ةصصخملا
مقر : ضنلا رابتخا ةقيرط(ل /مغلم   رداصلا ١٣مقر راعشإلا  ((JLT-13) ١٣ضنلا رابتخال ينابايلا رايعملا  
ةرازو (نابايلا يف صاخلا يسدنهلا ميمصتلا تاذ ةم امقلا رِماطم يف اهنم صّلختلا يغبني) ةئيبلا ةرازو نع

 ، ىلع يوتحت ةن ). ب٢٠٠٧نابايلا ،ةئيبلا  يعم تايافن نم صّلختلا نادلبلا ضعب يف رظح  ي ،كلذ ىلإ ةفاضإو
ةمامقلا رِماطم يف قبئزلاب ةث    .ولم وأ قبئز

ميلس ماظن نع ةرابع وه صاخ يسدنه ميمصتب أشنملا تايافنلا ر   - ١٨٩  نم صّلختلل ًايئيب مطم نإو
ةطيحملا ةئيبلا نعو ضعب نع اهضعب ل   زع  تو ةبلصلا تايافنلا هيف فّلغ  ت عقوم هنإ امك ،ةبلصلا تايافنلا

ةمالسو ةحص ةيامح نامضل مّكحتلاو ةبقارملل رمطلا تايلمع بناوج عيمج عضخت نأ يغبنيو . ًاضيأ
ةنامأ (ةئيبلا ىلع ظافحلا نيمأتل كلذ كو ،تايافنلا رمطمب ةطيحملا ةقطنملا يف لمعيو شيعي نم لك

 ،   .(SBC 1995b) )ب١٩٩٥لزاب ةيقافتا
طرشب ،ًايئيب ًاميلس نوكيل تايافنلا ر   - ١٩٠  مطم ةسدنه نكمي ،ةد  دحم ةينمز ةرتفلو ،أدبملا ثيح نم

ءافيتسا يغبنيو ،ةءافك تاذ ةرادإو ةحيحص ةيئاقو ريبادت هل رفاوتتو ًابسانم هعقوم نوكي نأ  
 ، اهدصرو تايافنلا نفد تايلمعو ،هئاشنإو هميمصتو عقوملا رايتخا   صخي اميف ةد  دحم تاطارتشا
ث  ولتو ب  رستلا تالاح عنم لجأ نم كلذو ،صاخ يسدنه ميمصتب ةأشنملا تايافنلا رِماطمل ةمزاللا

هميمصتو عقوملا رايتخا تايلمع ىلعيواستلاب ةباقرلاو مّكحتلا تاءارجإ قيبطت يغبنيو . ةئيبلا  
، (قالغإلا دعب ةقحاللا ةيانعلاو هقالغإ كلذكو ،هدصرو هليغشتو هئاشنإو  لزاب ةيقافتا ةنامأ

يت لا تايافنلا تازّكرتو عاونأب ةصاخلا تافصاوملا ةمزاللا نوذألا لمشت نأ يغبني امك). ب١٩٩٥
ام ةلحرمو قالغإلاو ،عقوملا نمأو ،دصرلاو ،زاغلا ب   رستو ضنلا حاشترا ةبقارم مظنو ،اهلوبق نكمي

  .قالغإلا دعب
ةلاسُغ ذافن نم ةيفوجلا هايملا دراوم ةيامحل ةمزاللا ريبادتلا ذاختا ىلإ صاخ مامتها ءاليإ يغبنيو   - ١٩١

ةبرتلا ىلإ   زجاح نيب عمجلاب ،ةيحطسلا هايملاو ةيفوجلا ه ايملاو ةبرتلا ةيامح قيقحت يغبنيو. ضنلا
يجولويج زجاح نيب عمجلابو ،ةيليغشتلا ةلحرملا ءانثأ يلفس يئاقو لزاع نيطبت ماظنو يجولويج 

عمجو يراجم ماظن ءاشنإ يغبنيو . قالغإلا دعب ام ةلحرمو قالغإلا ءانثأ يولع يئاقو نيطبت ماظنو
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حمسي ،تايافنلا رمطم لخاد ضنلا ةلاس   لبق ةجلاعملا لجأ نم حطسلا ىلإ غل   ضنلا ةلاسُغ   خضب
دعب امو ليغشتلا لحارم دصرل تاءارجإ ءاسرإ يغبني ،كلذ ىلع ةوالعو . ةيئاملا ةكبشلا ىلإ فيرصتلا

مث نمو عقوملا يف ةئيبلا ىلع ةلمتحم ةراض راثآ يأ ديدحتنكمي ثيحب ،تايافنلا رمطم عقو يف قالغإلا   
ىلع يئاقولا هنيطبتو رمطملا ريوطت بولسأ رايتخا متي نأ يغبنيو . ةبسانملا ةيحيحصتلا ريبادتلا ذاختا

عورشملاب ةصاخلالماوعلانم اهريغو ايجولويجلا لماوعو عقوملا فورظ ءوض  قيبطت يغبني امك .  
 ، صاخ يسدنه ميمصتب أشنملا تايافنلا رمطم بناوج فلتخم ىلع ةبسانم ةينقتويج ةيسدنه ئدابم

فرصلا يراجم ىن تاردحنملاوزجاوحلا ءا شنإ ًالثم اهنمو  بو تا  رمملاو   بَكملا ايالخو يدنكلا سل (  ا
نمض ةمامقلا ر ). )CCME 2006( ٢٠٠٦، ةئيبلا ءارزول  مطم نوكي نأ نكمي ،لاثملا ليبس ىلعو

هايم قّفدت عنم ةمزاللا تازيهجتلاب ًاد   وزمو ،لئاوسلا ب  رست نم ًاعنم دسلا ةمكحم ةيتنمسإ ةناسرخ
فيرصتل ماظنو فقسبىطغمولخادلا ىلإ راطمألا  راطمألا هايم   ، ،ةئيبلا ةرازو) (٦-لكشلا (  نابايلا  

يتلا ،يراجملل لزاعلا نيطبتلاو ضنلا ةلاسُغ ب ). أ٢٠٠٧  رستب مّكحتلا مظن نم ددع قيثوت مت دقو
رمط عقاوم نأشب لزاب ة يقافتا يف ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا نأب ًاملع. ةنيابتم فورظ يف اهتيلاعف تتبث

ءاوتحالا مظن نأشب ىرخألا جوهنلا ضعب ليصفتب ح   ضوت صاخ يسدنه ميمصتب ةأشنملا تايافنلا
، (كلذل ةبسانم فورظلا تناك اذإ رابتعالا نيعب اهيف رظنلا نكمي يتلا ةيسدنهلا  لزاب ةيقافتا ةنامأ

  .(SBC 1995b) )ب١٩٩٥
  
  
  
  
  
  

  

  

صاخلا يسدنهلا ميمصتلا تاذ تايافنلا رمط عقاوم ٦-لكشلا   )أ٢٠٠٧نابايلا ،ةئيبلا ةرازو ( 
رظنا ،صاخلا يسدنهلا ميمصتلا تاذ تايافنلا رماطم نع تامولعملا نم ديزم ىلع عالّطالل   -١٩٢

صاخلا يسدنهلا ميمصتلا تاذ تايافنلا رمط عقاوم نأشب لزاب ةيقافت ا يف ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا
، ) (D5ةيلمعلا (   .(SBC 1995b) )ب١٩٩٥لزاب ةيقافتا ةنامأ

  )ضرألا حطس تحت قفارم(مئادلا نيزختلا   )ج(
،يلمع بقع  -١٩٣ قبئزلاب ةث  ولملا وأ قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا زرف  يتلا )٣٥(ت ،تيبثتلا وأ ديلصتلا يت  

تايواح يف ،ًابسانم كلذ ناك اذإ ،مئادلا اهنيزخت متي دق ،مئادلا نيزختلا نأشب اهلوبق ريياعم يفوتست 
ضرألا حطس تحت نيزختلا قفارم ًالثم اهنمو ،ة    .صصخم قطانم يف ةصاخ

                                                           
ةنتايافنلا لمشت   )٣٥(  ديلصتلا وأ تيبثتلا دعب قبئزلا رصانع نموكملا  .  

 ةيجراخ ةطيحم لصف قفارم

 ةيفوجلا هايملا ةبقارم تادعم

 راطمألا هايم قّفدت نم ةيقاو ريبادت

 ةيلخاد لصف قفارم ةيضرألا تاقالزنالا نم ةيقاو ريبادت

 ةحول

 ةيطغت عقوملا ةطاحإ

 ةحوتفم ةرفح



UNEP/CHW.10/6/Add.2/Rev.1  

67 

ايجولونكت لمشتو ،نيدعتلاو مجانملا ةسدنه ىلإ دنتستف ضرألا تحت نيزختلا ايجولو نكت امأ  -١٩٤
دمعأب ةد  نسم عالضألا ةيعاب  . )٣٦(ةر ةيكبش ةيمجنم تارجح ءاشنإو مجانملا قطانم رفح نأشب ةيجهنمو

صيصخت ي امدنع ،ةدَّلصملاو ةتبثملا تايافنلل مئادلا نيزختلا ضارغأل ةروجهملا مجانملا مادختسا نكميو   مت
  .ديدحتلا هجو ىلع ضارغألا هذهل مجانملا كلت

حطس تحت ةعشملا تايافنلا نم صّلختلا يف ةبستكملا ةربخلا قيبطت نكمي ،كلذ ىلإ ةفاضإو   -١٩٥
ضرألا حطس تحت قبئزلاب ةث  رفح نأ نيح يفو . ولملا وأ قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا نيزخت ىلع ضرألا

ةيندملا ةسدنهلا ايجولونكت وأ يمجنملا نيدعتلا ايجولونكت ريياعم عابتاب ضرألا حطس تحت قيمع عدوتسم  
 ، ةحاتم ةيناكمإ   دع ًادي  اهيلإ لوصولا حاتملا عضاوملاب يقم نوكي كلذ نإف برقلاب وأ حطسلا تحت ًالثم ( 

عألابو ،ةريبك ةيفوج ةيئام تاقّفدت نود نمو ًايبسن ة)ئطاشلا نم  رقتسملا ةيرخصلا تادحولابو قام ، 
رثكأ حبصي هنإف م ١ ٠٠٠نم ًاروغ رثكأ قمع ىلع رفحلا امأو . م١ ٠٠٠و م٢٥٠نيب حوارتت يتلا 

، (ًادج ةفلكتلا ظهاب مث نمو ًاينقت ةبوعص   World Nuclear Association) )٢٠١٠ةيملاعلا ةيوونلا ةطبارلا

2010).  
ةيوتحملا تايافنلل مئادلا نيزختلا نع ةيليصفتلا تامولعملا نم ديزم ىلع ةيلاتلا تاروشنملا يوتحتو   -١٩٦

قبئزلاب ةث    :ولملا وأ قبئز ىلع
 Safety Assessment for Acceptance of Waste in Underground ):٢٠٠٣(ةيبوروألا ةيضوفملا   )أ(  

Storage -Appendix A to Council Decision of 19 December 2002 establishing criteria and procedures for the 

acceptance of waste at landfills pursuant to Article 16 of and Annex II to Directive 1999/31/EC : http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0027:0049:EN:PDF؛  
 Requirements for Facilities and Acceptance Criteria for the Disposal): ٢٠١٠ ()BiPRO(وربيب   )ب(  

of Metallic Mercury, http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/bipro_study20100416.pdf؛  
 Geological  Disposal of): ٢٠٠٩) (IAEA(ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا   )ج(  

Radioactive Waste: Technological Implications for Retrievability http://www-pub.iaea.org/ MTCD/ 

publications/PDF/Pub1378_web.pdf؛  
 ,Storage and Disposal Options): ٢٠١٠) (WNA(ةيملاعلا ةيوونلا ةطبارلا   )د(  

http://www.world-nuclear.org/info/inf04ap2.html؛  
 Options analysis and): ٢٠١٠(قبئزلا نيزختل يبيراكلاو ةينيتاللا اكيرمأ عورشم   )ه(  

feasibility study for the long-term storage of mercury in Latin America and the Caribbean, 

http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/InterimActivities/Partnerships/SupplyandStor

age/LACMercuryStorageProject/tabid/3554/language/en-US/Default.aspx؛  
قبئزلا نيزختل ئداهلا طيحملا –ايسآ عورشم   )و(    )٢٠١٠ :(Options analysis and 

feasibility study for the long-term storage of mercury in Asia, http://www.unep.org/ 

hazardoussubstances/Mercury/InterimActivities/Partnerships/SupplyandStorage/AsiaPacificMerc

uryStorageProject/tabid/3552/language/en-US/Default.aspx؛  

                                                           
ضرألا تحت ةرطخلا تايافنلا نيزخت نأشب ةعساو ةربخ دجوتًالثم ايناملأ يف  )٣٦(  ،.  
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ًايجولورديهويج ةلوزعملا حلملا مجانم يف ضرألا حطس تحت عقت قفارم يف مئادلا نيزختلا و  -١٩٧
تارتفل يويحلا طيحملا نع ةرطخلا تايافنلا لصف تارايخ دحأ وه ةبلص ةيرخص تاليكشت يفو 

ةلصلا ةقيثولا ةينطولا تاعيرشتلل اقفو عقوملاب صاخلا رطخلا مييقتب مايقلا يغبنيو . نمزلا نم ةيجولويج
ابوروأ سلجم ررقم قفرم نم فلأ لييذتلا يف ةدراولا ماكحألا لثم ،رمألا اذ  2003/33/EC خرؤملا  

لوألا نوناك١٩ رمط عقاوم يف تايافن لوبق نأشب تاءارجإو ريياعم ددحي يذلا ٢٠٠٢ربمسيد /   
يرادإلا هيجوتلا نم ١٦ةداملل اعبت ةمامقل ا  1999/31/EC نيزخت قفرم لكل ةبسنلاب ،هل يناثلا قفرملاو  
 .همادختسال ططخم ضرألا تحت

دعبتست ةقيرطب تايافنلانم صلختلا يغبني   - ١٩٨ تايافنلا نيب بوصتسم ريغ لعافت يأ ) أ( 
 ، د . ةرطخلا داوملا لاقتناو قالطنا) ب(نيزختلا طئاوح ةناطبو تايافنلا نيب وأ ةفلتخملا دحت نأ يغبنيو

نم ةفيلوت ةطساوب لزعلا ريفوت متيو . ًامومع اهداعبتسا يغبني يتلا تايافنلا عاونأ ليغشتلا نوذأ
نوص ىلع لمعلاب مازتلا يأ ر )نيطلاو حلملاو رخصلا(ةيعيبطلاو ةيسدنهلا زجاوحلا  رم  ي نأ يغبني الو  ،

ةئبعت نم هب طبتري ام عم ،زجاوحلا د . لبقتسملا لايجأ ىلإ قفرملا  دعت موهفمب ًاحالطصا كلذ نع ر بع يو
هذه رّفوت ثيحب ،ةيجولويجلا ةئيبلاو ،صاخ يسدنه ميمصتب أشنملا عدوتسملاو ،تايافنلا فيلغتو 

ةئيبلاو رشبلا ىلإ هلوصوو قبئزلا نم رادقم يأ ب   ، BiPRO(رست نود لوحت زجاوح اهلك لماوعلا
، ٢٠٠٣ةيبوروألا ة عامجلا ؛٢٠١٠ ، ٢٠٠٩ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا ؛ ةيملاعلا ةيوونلا ةطبارلا ؛
٢٠١٠( (BiPRO 2010; European Community 2003; IAEA 2009; World Nuclear Association 

2010).  
نيزختلا ناكمو ءاوتحالا تاميسقتو عقوملا ميمصت ططخم لثم ،ةن   - ١٩٩  يعملا لماوعلا نإ امك

رّثؤت يتلا ،نيزختلا ناكم قمعو مد رشو  رلاو مَكحُملا د  سلا ةقيرطو قالغإلا ةيجيتارتساو لوخدلا طو
نيعب اهيلإ رظنلا نم    دب ال ،ةيجولويجلا ةئيبلاو هب   فحي يذلا نضاحلا رخصلا يف قبئزلا كولس يف

يف ةلمتحملا ةنضاحلا روخصلا امأو . نيزختلا ماظنو تايافنلا صاوخ نع لصفنم وحن ىلع رابتعالا
تاليكشتو ةيحلملا روخصلا يهف قبئزلاب ةث   ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلل مئادلا نيزختلا

ًالثم ،ةيبوسرلا روخصلا كلذ يف امب ،ةل (ةبلصلا روخصلا   وحتملاو ةيتينارغلا ًالثم ،ةيناكربلا روخصلا
، روألا ةعامجلا ؛٢٠١٠، BiPRO). (يلمرلا رجحلاو يريجلا رجحلا ةيلودلا ةلاكولا ؛ ٢٠٠٣ةيبو

 ، ، ٢٠٠٩ةيرذلا ةقاطلل  ;BiPRO 2010; European Community 2003) )٢٠١٠ةيملاعلا ةيوونلا ةطبارلا ؛

IAEA 2009; World Nuclear Association 2010).  
نم ضرألا تحت مجانم يف مئاد نيزخت عقوم رايتخا دنع رابتعالا يف يلي ام ذخؤي نأ يغبني   - ٢٠٠

قبئزلاب ةثلا لجأ    :ولملا وأ قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا نم صلخت
ًامامت ةلوصفم نيزختلا يف ةمدختسملا قافنألا وأ ةعساولا فوهكلا نوكت نأ يغبني   )أ(  

  ؛نيدعتلل اهحتف ةداعإ زوجي يتلا قطانملاو ةطشنلا نيدعتلا قطانم نع
نم ريثكب ىندأ ةيجو لويج تانيوكت يف ةعقاو قافنألاو فوهكلا نوكت نأ يغبني  )ب(  

نع ةميتك ةيريج وأ ةيرخص تاقبط ةطساوب امامت ةلوزعم تانيوكت يف وأ ةحاتملا ةيفوجلا هايملا قطانم 
  ؛هايملاب ةلمحملا قطانملا



UNEP/CHW.10/6/Add.2/Rev.1  

69 

ةياغلل ةرقتسم ةيجولويج تانيوكت يف ةعقاو قافنألاو فوهكلا نوكت نأ يغبني   )ج(  
  .لزالزلل ةضرعم قطانم يف سيلو

رّثأتت دق هلوح نم ةقطنم لكو ،تايافنلا نم صّلختلا مجنم نإف ،ماتلا ءاوتحالا نامض ةيغبو  -٢٠١  
ةبلص روخصب هتطاحإ يغبني )ًايئايميكويج وأ ًايكيناكيمويج ًالثم(صّلختلا تايلمعب  ةقطنم ى (،   مس  ي امب

رظ نا(مئالم قمعبو ةمئالم صاوخ تاذو ،سناجتلاو ةكامسلا نم ةيفاك ةجرد تاذ ) ةلزاعلا روخصلا
نم ليوطلا ىدملا ىلع رطخلا مييقت نّكمي نأ يغبني ،ددصلا اذه يف يساسألا أدبملا ثيح نمو ). ٧لكشلا 

عقاولا صّلختلا قفرمب ةصاخلا ليغشتلا دعب ام ةلحرم كلذكو ليغشتلاو دييشتلا لحارم نأ ىلع ناهربلا 
ةبسانم جذامن مادخت سا بجي مث نمو. يويحلا طيحملا يف روهدت يأ ىلإ يدؤت نل ضرألا حطس تحت

مَكحملا د(ةينقتلا زجاوحلا لك مييقتو ليلحتل   سلا ريبادت ،مد  روخصلا كولسو )رلا ،ةيافنلا لكش ًالثم  ،
  .هعمجأب ماظنلا يف ةلمتحملا ثادحألا لسلست قسنو ،يرخصلا ءاطغلا تاليكشتو ،ةطيحملاو ةنضاحلا

  
  
  
  
  
  
  
  

نم ًةلماجم م() يطيطختلا(لماكلا ءاوتحالا موهفم   - ٧لكشلا     )GRS: دقم

روصق نطاوم دوجو يرخصلا ليكشتلا ةسارد نم ن   -٢٠٢  سناجتلا ثيح نم ًالثم (يبت اذإ
ريغ وأ ةدقتفملا زجاوحلا صاوخ نع ضيوعتلل زجاوحلا د )ةكامسلاو  دعتم ماظن ءاشنإ ىلإ ءوجللا نكمي  ،

د دعتملا ماظنلا ن  نم دحاو نم عونلا اذه نم زجاوحلا وكتي دق ،ًامومعو ،ةنِضاحلا روخصلا يف ةيفاكلا  
اهنم ة   دع نم وأ ةيفاضإلا زجاوحلا تان  لكشلاو ٥لودجلا رظنا (وكم ىلع دعاست نأ نكمي يتلا ) ٨ 

يويحلا طيحملا نع ةيافنلل مئادلا لزعلا     .يأ ،ةيئاهنلا ةياغلا قيقحت
ماظن ىلإ ةجاحلا نم دّكأتلل ) هالعأ درو ام رظنا(ليوطلا ىدملا ىلع نامألل مييقت ءارجإ يغبنيو   -٢٠٣
ماظنلا لمع ةيعضوو ،تايافنلا نم صّلختلا ةموظنم نمض زجاوحلا د  ةقبط نإف ،لاثملا ليبس ىلعو . دعتم

ةلا ) ‘ةرتاسلا ةبلصلا ةقبطلا’(تايافنلا نم صّلختلا مجنم قوف نم ةيجولويجلا تاليكشتلا   عف نوكت دق
  :ةفلتخم قئارطب

اهصاوخ رةيلفسلا ةقبطلا ةيامحب   )أ(      وأ/و؛رضت نم ةنضاحلا ةيرخصلا
نم صّلختلا مجنم نم قلط   )ب(  ت دق يتلا تاث  ولملا ءاوتحال ةيفاضإ زاجتحا تاردق ريفوت

ةن    .يعم فورظ يف تايافنلا

 ةنضاح روخص

 هايم عمجتسم ةقبط

 ةذوفن ريغ ةرتاس ةبلص ةقبط

 ةلزاع ةقطنم

 ةطيحم ةيرخص

 تايافنلا نم صلختلا مجنم

  :اهرابتعا بجي يتلا بناوجلا ضعب
  دادتمالا  •
  ةكامسلا  •
  سناجتلا  •
  قمعلا  •
  عافترالا  •
 ةيفوجلا هايملا  •
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هلمع ةيعضو ىلع ةلثمأو ةد  -٥لودجلا   دعتملا زجاوحلا ماظنل ةلمتحملا تان    وكملا
زجاوحلا تان   لمعلا ةيعضو ىلع ةلثمأ وكم

اهنم صّلختلا دارملا تاث تايافنلا ىوتحم   ولملا رادقم يلامجإ ضفخ

نابوذلل ةلباقلا تاث تايافنلا تافصاوم   ولملا ليلقت لجأ نم تايافنلا ةجلاعم

 زجاوحلا ةيلاعف لامتكا نيح ىلإ ةدودحم ةيلاقتنا ةينمز ةرتف صيصخت تايافنلا بلع

مد  طورش ريفوتل وأ/و يكيناكيمويجلا رارقتسالا نيسحتل مجنملا نم ةيلاخلا عضاوملا مدر رلا ريبادت  
 ةصاخ ةيكيناكيمويج

مّكحملا د  ىواهم يغبني سلا ريبادت   دس رّفوي نأ زجاوحلا كبترت ثيح اهسفن صاوخلا مجنملا ) تاحتف( 
 مجنملا ىلإ لوخدلا لبسب ةيعيبطلا

تاث  ةنضاحلا روخصلا   )ةيلاثملا ةلاحلا(ولملل ماتلا ءاوتحالا

صاوخو ةيفاك ةكامسب لاصلص ةقبط ًالثم )يجولويج(يفاضإ يعيبط زجاح  ةرتاسلا ةبلصلا ةقبطلا  ،
 ةمئالم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لماكلا ماظنلا نمض يميمصتلا هططخمو زجاوحلا ددعتملا ماظنلل ةيسيئرلا تانوكملا  - ٨لكشلا 
  )GRS: نم ةلماجم مدقم( )ططخملا(

ريياعملا عيمج كلذ يف امب ،ضرألا حطس تحت تايافن لا نم صّلختلا موهفم نإف ،ًامومعو  -٢٠٤
تايافنلاب ةصاخلا ريياعملل ًاقفو هميمصت يغبني ،كلذ ريغو ،يئاهنلا يميمصتلا ططخملاو تابّلطتملاو 
عوضوملاب ةلصلا تاذ ةيميظنتلا حئاوللا رابتعالا يف عض   وت نأ ىلع ؛اهنم صّلختلا عقومب ةصاخلا ريياعملاو

ل ةق(  ، بطملا ًالثم ةركف ميدقتلو . (e.g., European Community 2003) )٢٠٠٣ةيبوروألا ةعامجلا ىد
، ٦لودجلا يف دري ،ةنضاحلا روخصلا عاونأ فلتخم ةكامسو قمع نع ةيبيرقت  ةفلتخملا داعبألل دادعت  

  .ةيلاحلا ططخلاو تاربخلا ىلإ ًادانتسا

 ةرتاسلا ةبلصلا ةقبطلا

ىواهملا  دس 

رابآلا تاحتف  دس 

ضنة
احلا

ور 
صخ

ال
 

يرا ا دس 

بل   مدر علاو تايافنلا
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صلا تام-٦لودجلا   وقمل ةيدومعلا ةكامسلل ةيطمنلا ميقلا صّلختل ل لمتحملاقمع لاو ةنِضاحلا روخ  
، (تايافنلا نم    )٢٠٠٥نيرخآو تِلفدنورغ نع ًالقن

  ةيضرألا ةينبلا 
  لئادبلا  ةنضاحلا روخصلا

ةيرخصلا ةلتكلا ةكامس 
  ةنضاحلا

  لمتحملا صّلختلا قمع

  م٨٠٠   <م١ ٠٠٠ىتح   ةيحلم ةبق  يرخص حلم
  م١ ١٠٠- ٦٥٠  ًابيرقت م١٠٠  يقابط حلم  يرخص حلم
  م٥٠٠- ٤٠٠  م٤٠٠ىتح     ينيط رجح/نيط

  م١ ٠٠٠- ٥٠٠  ًابيرقت م١٠٠    ينيط ءاطغ تحت روخص

  اهنم صّلختلاو تايافنلل ةيرارحلا ةجلاعملا ءانثأ قبئزلا تاقالطإ ضفخ  -  ءاح
  تايافنلل ةيرارحلا ةجلاعملا ةلحرم ءانثأ قبئزلا تاقالطإ ضفخ  -  ١

حيباصملاو ةرارحلا سيياقمو تايراطبلا يف ًالثم ،ةي دلبلا تايافنلا يف ًايقاب قبئزلا نوكي دق  - ٢٠٥
ضفخ ىلإ ضعب نع اهضعب ةلصفنم تايافنلا هذه عمج يدؤيو . ةيقبئزلا ةيئابرهكلا حيتافملا وأ ةيرولفلا

ىلإ لصت عمج تالدعم قيقحت نكمي ال نكلو )MSW(ةيدلبلا ةبلصلا تايافنلا يف ةيلامجإلا ةلومحلا   ،
سرامملا يف ةئاملا يف١٠٠ ةث . ةيلمعلا ة   ولملا وأ قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا قرح نكمي ،كلذل ًاعبتو

قارتحا زاغ ىلإ ،هنايلغ ةطقن ضافخنا ببسب ،همظعم وأ ةيافنلا يف قبئزلا لك ل   وحتي ثيح ،قبئزلاب
قرح ةدحو نمض قارتحالا زاغ يف قبئزلا مظعم نوكيو . عاقلا دامر يف قبئزلا نم ليئض ردق لظيو
ؤفاكتلا يئانث قبئز ىلإ ل ايافنلا  وحتي يرصنعلا قبئزلا اذه رثكأ نكلو ،يرصنع قبئز لكش ىلع ت

رياطتم دامر ىلإ هنم ءزج ل  يئانثلا قبئزلا نأ ضرتف . وحتي امك ،قرحلا ةدحو ربع هرورم دعب يو
ةيلاعفب ليزت نأ اهنكمي نخادملا زاغ ةجلاعمل ةزهجأ رايتخا يغبني مث نمو ؛قبئزلا ديرولك وه ؤفاكتلا 

وأ قبئز ىلع يوتحت نأ لمتح . ًاضيأ قبئزلا رصانعو قبئزلا ديرولك  ي يتلا ةيافنلا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإو
نأ يغبني ال ،ةيحصلا ةياعرلا قفارم نم ةحورطملا زرفلا ةئ   يسلا تايافنلا لثم ،قبئزلاب ةث  ولم نوكت

يناخدلا زاغلا ةجلاعم ةزهجأب ز   هجم ريغ قرحِم يف قرح يارآ(ت ، نورخآو ديدحت يغبنيو ). ١٩٩٧ 
ةجلاعملا تايافنلا هايمو جَلاعملا نخادملا زاغ ىوتسم دصر يغبني امك ،قبئزلل قفدتلاو ثاعبنالا ريياعم 

يف ًاضيأ تاسرامملا هذه قيبطت يغبنيو . دح ىندأ دنع ةئيبلا يف قبئزلا تاقالطإ ءاقبإ نامضل كلذو
دلا قفارم لثم ،ىرخألا ةيرارحلا ةجلاعملا تادحو   .سلا ةمَكحُملا ةيغارفلا صيمحت

يتلا تاينقتلا يهف تايافنلا قرح ةيلمع نم ءاوهلا ىلإ قبئزلا تاقالطإ عنمل ةيسيئرلا تاينقتلا امأ   -٢٠٦
ةيضوفملا (ةيلاتلا تاينقتلا ًالثم اهنمو ؛نكمأ اذإ ،هب مّكحتت وأ ،تايافنلا راخب يف قبئزلا لوخد عنمت 

 ،   ):٢٠٠٦ةيبوروألا
فاضملا تاجتنملل ةلا   )أ(    وحن ىلع عمجلا ًالثم ،تايافنلا راخب نم قبئزلا اهيلإ عفلا ةلازإلا

تاوشحو تايراطبلا نم ةن   نأ لبق ) ةيوشح لصاوف مادختساب(نانسألا ) تامغلم(يعم عاونأل لصفنم
تايافنلا هايم وأ ىرخأ تايافن عم تايافنلا هذهجزمت   ؛ 
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  ؛قبئزلا زرف ةرورضب تايافنلا يجتنم غالبإ  )ب(  
ةث /و ديدحت  )ج(    ولم وأ قبئز ىلع ةيوتحم نوكت نأ لمتح  ي يتلا تايافنلا مالتسا دييقت وأ

  ؛قبئزلاب
هذه ماقلإب يباقرلا مّكحتلا ةرورض -عونلا اذه نم تايافن مّلستب ملعلا لاح يف   )د(    

ىلع ةجلاعملا ماظ ن ةردق فعضي يذلا طرفملا ليمحتلا بانتجا لجأ نم ةجلاعملا تادحو يف تايافنلا
ث   .ولتلا ضفخ

زاغ ةجلاعم لمشتف تايافنلا راخب نم ءاوهلا يف قبئزلا تاقالطإ عنمل ةيوناثلا تاينقتلا امأو   -٢٠٧
 (EC/2000/76)تايافنلا قرح نأشب يرادإلا هيجوتلا يف ريياعم يبوروألا داحتالا عضو دقو . نخادملا
) ، تاثاعبنالل ةي (European Community 2001) )٢٠٠١ةيبوروألا ةيضوفملا  دحلا ميقلا ًالثم كلذ نمو  ،

مغلم٠،٠٣دودحب نخادملا تازاغ فيظنت تادحو نم تايافنلا هايم فيرصت يف  قبئزلا صوصخب ل / 
زمرلاب اهنع ر   دودحب ةيئاوهلا تاثاعبناللو )Hg(بعملا هتابّكرمو مغلم٠،٠٥،  ًايطسو ةقيقد ٣٠لالخ ، ٣م/   

مغلم٠،١و زمرلاب ًاضيأ اهنع رمث لالخ ٍدحك ٣م/    بعملا ،هتابّكرمو قبئزلل ًايطسو تاعاس ينا
)Hg( . نإ امك

يئاوهلا ث   ولتلا نأشب ابوروأل ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل ةيقافتا راطإ نمض ةليقثلا تا  زلفلا لوكوتورب
 ، ةمزلم ةيدودحلا ربع ىدملا ديعب  قبئزلا ثاعبنا نأشب ًاينوناقدح ًاميق اهرابتعاب رادقمب   مغلم٠،٠٥  يف  ٣م/ 

مغلم٠،٠٨رادقمبو ،ةرطخلا تايافنلا قرح  ةيدلبلا تايافنلا قرح يف٣م/   .  
ةبسن تناك اذإف . قرحلا ةدام يف يرولكلا ىوتحملا ىلع قبئزلا ضفخ ةيلمع عون ءاقتنا دمتعيو  -٢٠٨

، أف رثكأ نوكي فوس ماخلا يناخدلا زاغلا يف قبئزلا نإف ،ةيلاع رولكلا نم ىوتحملا دسكؤم لكش يف رثك
نوكي ،ةرطخلاو ةيدلبلا تايافنلاب ةصاخلا قارحإلا تادحو يفو . ةبطر فطش ةزهجأ يف هعاديإ نكميو

نأ نامضل كلذو ،ةداتعملا ليغشتلا تالاح يف ،ةيفاك ةجردب ًايلاع ةيداعلا تايافنلا يف رولكلا نم ىوتحملا 
دسكؤم لكش يف رثكألا يف ًادوجوم)Hg(قبئزلا نوكي  ديرولك يئانث لثم ،ةرا و.    يطلا قبئزلا تابّكرم امأ

فطشلا زاهج اهحرطي يتلا لئاوسلا يف لحتت، ف)HgCl2(قبئزلا   . نتو ،نخادملا زاغ ديربت دنع فّثك
ةجلاعملا ةيلمع لالخ هتلازإل ةليسو رّفوت ًاديدحت)Hg(قبئزلا ةلازإ لجأ نم ةفشاك داوم ةفاضإو  يغبنيو .  

، اثاعبنا نأ ىلإ ةراشإلا يساسأ يرصنع لكش يف رثكألا يف نوكت ،يرا  ا ةأمح قارحإ ءانثأ يف ،قبئزلا ت
ًاعبتو . ةرطخلا وأ ةيدلبلا تايافنلا يف هضافخنا نم رثكأب ةيافنلا يف رولكلا نم ىوتحملا ضافخنا ببسب
هليوحتب هتل ازإ نكمي قبئزلارصنع نأب ًاملع . تاثاعبنالا هذه زاجتحا ىلإ صاخ هابتنا هيجوت يغبني ،كلذل

ةقبط ىلع ةرشابم هبيسرت وأ ةفاّطشلا يف هبيسرت مث ةدِسكؤم داوم ةفاضإب كلذ متيو ؛دسكؤم قبئز ىلإ 
تيالويزلا وأ ،ريمحتلا نرف ةكوك وأ ،تيربكلاب ى  وقملا ط  تا . شنملا نوبركلا نم  زلفلا ةلازإ قيقحت نكميو

تت ثيح ،فيدنتلا ةينقتب ةبط  رلا فط  فدن لماوع ريثأتب ديسكورديهلا تا شلا مظن نم ةليقثلا  زلف لّكش
ةدةلرهكداوم (  دعتم ةبّكرم ةيوقت داوم فاض . )FeCl3(ديدحلا ديرولكو )    ت ،قبئزلا ةلازإ صخي اميفو

يرت يتيربكلا لوحكلاو)Na2S(نوبركلاو مويدوصلا تافلوس بّكرم ًالثم (تاديتيربكو   ،-
  ).ناتبكريم

قّفدت ماظن يف ط ف نخادملا زاغ يف قبئزلا امأو  - ٢٠٩  شنم نوبرك فشاوكب زازتمالاب هتلازإ نكمي
زاغلا قّفدت يف ط  شنملا نوبركلا نَقح  ي ثيح ،بح  يزاغلا قفدلا نم نوبركلا ىّفص . سلاب  ي مث

ديسكأ يتدامل كلذكو قبئزلل ةيلاع زازتما ةءافكب ط . ةيسيك يفاصم مادختساب  شنملا نوبركلا مس  تيو
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نم ةفلتخملا عاونأللو . )PCDD/PCDF(دتينيرولكيلوبلا سناروفورتبيدلا /ةرولكلاددعتملا نيلينفلا يئانث 
ةفلتخم صاصتما تاءافك ط  تاميسُجل ةيعونلا ةعيبطلا ىلإ ىزع . شنملا نوبركلا  ي كلذ نأب دقتع يو

، (ةيليوحتلا ةعانصلا ةيلمعب رّثأتت ىرخألا يه يتلاو ،نوبركلا  يفاصملاو ). ٢٠٠٦ةيبوروألا ةيضوفملا
ة   ٥و مم١،٢٥نيب حوارتت ةيقر ةكوك - HFC(يبيبُحلا ريمختلا نارفأ ةكوكل ةقبطلا ةنكاسلا ةحشارلا

نم تايوتحملا تافّلخم ًاصوصخو ،تاثاعبنالاب ةطبترملا نخادملا زاغ تان ) مم  وكم مظعم بيسرت يف ةلا  عف
ليقثلا تا  كلذ يف امب (ة زلفلاو تيربكلا تاديسكأو كيرولفورديهلا ضمحو كيرولكورديهلا ضمح

فشكلا)قبئزلا   دح نود يه ةجردب ًانايحأو  )HFCs(ريمختلا نرف ةكوكل بيسرتلا لوعفم دنتسيو . ، 
زاغ ةجلاعمل ةزهجأب ةد . ةيحيشرتلا ةيفصتلاو زازتمالا تايلآ ىلإ ًاساسأ  وزم قراحملا نوكت ،ًامومعو

تيربكلا ديسكأ يئانثو )NOx(نيجورتينلا ديسكأ قالطإ مدعل كلذو ،نخادملا   )SO2( داوملاو  ،
دئاوفلا نمض نم كلذو ،يميسُجلا قبئزلاو قبئزلا راخب زجتحت نأ نكمي ةزهجألا هذهو ؛ (PM)ةيميسُجلا 

ط . ةيفاضإلا مدختس )PAC(شنملا نوبركلا قوحسم نقح نأ امك  ت يتلا ةم  دقتملا تايجولونكتلا ىدحإ وه  
قبئزلا ديلصتو تيبثت نكميو . محفلا قرح ةقاطب ةلماعلا ةجلاعملا تادحو وأ قِراحملا يف قبئزلا ةلازإل

هنم صّلختلا لجأ نم كلذو ،ط   ، (شنملا نوبركلاب زازتنالاب صَلختسملا ) أ(، ٢ياز ،ثلاثلا مسقلا رظنا
  ).هالعأ

نم ًاديزم ةيلاتلا قئاثولا ًاضيأ م   -٢١٠  دقت ،تايافنلا قِراحم نم قبئزلا تاثاعبنا ضفخ لجأ نمو
  :ةينقتلا تامولعملا

 EC/2000/76يبوروألا داحتالا نع رداصلا يرادإلا هيجوتلا ًالثم ،ةينطولا تاعيرشتلا   )أ(  
  ؛Waste Incinerationنأشب 

 ,UNEP (2002) :Global Mercury Assessment )٢٠٠٢(ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب   )ب(  
http://www.unep.org/hazardoussubstances/LinkClick.aspx?fileticket=Kpl4mFj7AJU%3d&tabid=

3593&language=en-US؛  
 European Commission (2006) :Integrated Pollution )٢٠٠٦(ةيبوروألا ةيضوفملا   )ج(  

Prevention and Control Reference Document on the Best Available Techniques for Waste 
Incineration, http://eippcb.jrc.es/reference/wi.html؛  

 UNEP (2010c) :Study on mercury sources and )ج٢٠١٠ (ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  )د(  
emissions and analysis of cost and effectiveness of control measures “UNEP Paragraph 29 study” 

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/4), 
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/INC2/INC2MeetingDocuments/tabid/3

484/language/en-US/Default.aspx؛  
 UNECE( :UNECE Heavy Metals(ابوروأل ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل   )ه(  

Protocol under LRTAP Convention.  
نم  -٢١١   تايافنلا هايم ةجلاعم دب ال ،نخادملا زاغ ةجلاعمل ةقيرطك بطر فطش زاهج مادختسا دنعو  

  .بطرلا فطشلا زاهج نم حورطملا
  تايافنلا رمط عقاوم نم قبئزلا تاقالطإ ضفخ  -  ٢

هنم   -٢١٢   دب ال ًارمأ قبئزلاب ةث  ولملا وأ قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا رمط ىلإ ءوجللا نوكي امدنع
بلا ىلإ قبئزلا قالطإ تاونق نم عاونأ ةثالث كلانه نإف)D1ةيلمعلا ( تايافنلا رمط عقاوم نم ةئي ، 
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رِماطملا زاغو  ، لثمتتو . ضنلا ةلاسُغو ،تايافنلا رمط عقاومل يليغشتلا حطسلا نم تاقالطإلا ؛ةيحصلا
، (ناثيملا سِفانمو يليغشتلا حطسلا يف قبئزلا تاثاعبنا عقاوم مهأ    ).١٩٩٩سياربو غريبدنيل

٢١٣-    ضنلا ةلاسُغ لالخ نم قبئزلا تاقالطإ نأ ركذ ةنراقملاب ًابيرقت ىندألا يو   دحلا يف نوكت
، (تايافنلا رمط عقاوم زاغ لالخ نم تاقالطإلاب  ، ٢٠٠٩نورخآو هسناي نورخآو يشاهاكات ؛

٢٠٠٤ ، نورخآو غريبدنيل ةلاس ). ٢٠٠١،   غلا هذه ةجلاعمب هتلازإ نكمي   ضن ةلاسُغ ىلإ ل  وحملا قبئزلاو
صوصخب ةعب   تملا اهسفن ةجلاعملا يهو ،ة  تايافنلا قِراحمل بطرلا فطيضنلا  . شلا زاهج نم تايافنلا هايم

ىلع ةيوتحملا تايافنلا ب   رست عنم لالخ نم تايافنلا رمط عقاوم نم قبئزلا تاقالطإ ضفخ نكمي امك
عقاوملا هذه يف قئارح ثودح نم ةياقولاب كلذكو رمطلا عقاوم يف قبئزلاب ةث    .ولملا وأ قبئزلا

نم ةرشابملا قبئزلا تاقالطإ ضفخ لجأ نم تايافنلا رِماطم ةيطغت ىل ع ًايموي صرحلا يغبنيو  -٢١٤
رِماطملا يف ًاثيدح فاض   ، (ت يتلا تايافنلا عوقو تالامتحا نم ةياقولا كلذكو )١٩٩٩سياربو غريبدنيل  ،

قئارح ةلاح يف يضرألا ةبرتلا ءاطغل يروفلا قيبطتلا صخي اميفو . تايافنلا رمط عقاوم يف قئارحلا
ضارغأل كلذ يف ةمدختسملا تالآلا ريفوت يغبني كلذكو ،يضرألا ءاطغلا داوم نزخ يغبني رِماطملا  ،

  ).قشلا فوراجو ةبّالقلا ةنحاشلا ًالثم(قئارحلا دامخإ 
يئانثو قبئزلا ةرخبأ زاجتحا لجأ نم تايافنلا رِماطم تازاغ زاجتحال ماظن بيكرت يغبني امك   -٢١٥

  .يوجلا فالغلا ىلإ تازاغلا قالطنا عنم ةيغب ،قبئزلا ليثيم
ةث  -  ءاط    ولملا عقاوملا جالع

ةجيتن رثكألا يف كلذو ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف عساو قاطن ىلع قبئزلاب ةث   -٢١٦  ولملا عقاوملا رشتنت
. قبئزلااهيلإ فاضملا تاجتنملل ةيليوحتلا ةعانصلاو رولكلا جاتنإو نيدعتلا اهلوأ نمو ،ةيعانصلا ةطشنألل 

ث قاطنلا ريغصلاو ّيفرحلا بهذلا نيدعتل ةجيتن وه عقاوملا كلت يف ولتلا رثكأو  )ASGM( مادختساب  
يف ةيسدنهلا ةيباقرلا طباوضلاو يباقرلا ميظنتلل عضاخ نآلا وه وأ رثكألا يف فّقوتي دق طاشن وهو ؛قبئزلا 

نإ امك . هسفن يفرحلا لكشلابو ىربك عقاوم يف يمانلا ملاعلا يف ًايراج لازي ال هنكلو ،ةمدقتملا نادلبلا
قاطن ىلع ةتتشتملا قطانملا تاذ عقاوملا وأ ،ةريبكلا مجانملا تافّلخمو قبئزلاب ةث   ولملا ةبرتلا تاذ عقاوملا
ةيخيرات تايلمعل ةجيتن يه ،رصانعلا نم كلذ ريغو هايملا تاراسم ربع لقتنا يذلا ث   ولتلاب ةباصملا عساو

ص. ءاوس دح ىلع ةيلاحو تايلمعل ةحاتملا ةدجتسملاو ة  )أ( :خلي مسقلا اذهو  رقتسملا جالعلا تاينقت
ديدج ث) ب(و ؛فيظنتلا    .ولم عقوم فاشتكا دنع ئراوطلا تالاحل ةبسانملا يدصتلا تاءارجإ

ئراوطلا تالاحل يدصتلاو ةث  -١    ولملا عقاوملا ديدحت
رشبلا ةحصلا اهراطخأب د  -٢١٧ د يتلا قبئزلاب ةث  لالخ نم كلذو ،ةئيبلا وأ ةي ولملا عقاوملا ديدحت نكمي

  :يلي ام
؛ا  )أ(    ةنرتقملا ث    ولتلا رداصمو عقاوملا فورظل ةيرصبلا ةبقارملا
تمدختسا ا   )ب(    أ مولعملا تايلمعلا نم اهريغو ةيليوحتلا ةعانصلا تايلمعل ةيرصبلا ةبقارملا

؛ةصاخ ةفصب ةرطخ تاثىلإ تدأ وأ     ولم
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ةظحالملا ةراضلا راثآلاديدحت  )ج(   اهببس نأ ضرتف    ي يتلا تاناويحلا وأ تاتابنلا وأ رشبلا يف  
  ؛ينعملا عقوملا نم برقلا وه

؛ث) pHروطلا ًالثم (ةيئايزيفلا جئاتنلا   )د(      ولت تايوتسم ىلع ّلدت يتلا ةيليلحتلا وأ
اهيف هبتشملا تاقالطإلا نع تاطلسلا ىلإ يلحملا عمت  )ه(      .ا نم ةمدقملا ريراقتلا

ىلإ لصي نأ نكمي قبئزلا نأ ثيح نم ،ةث قاوملا  -٢١٨  ولملا عقاوملا نم اهريغل ة  اشم قبئزلاب ةث  ولملا ع
، . لبسلا نم ةعونتم ةفئاطب تالِبقتسم رطخلا يراخبلا هروط ببسب كلذو ةصاخ ةفصب يلاكشإ قبئزلاو

عبت ة  يأ (هلكشل ًا يمسلا تاجرد فالتخاو ،تاناويحلا ىلع اهتظحالم نكمي يتلا راثآلا ىوتسم ضافخناو
ةيناديملا تاودألا نيب عمجت ةفيلوت مادختساب فشكلا لهس ًاضيأ قبئزلاو ). قبئزلا ليثيم وأ قبئزلا رصنع
  .يربتخملا ليلحتلاو

ىندأ ىلإ ليلقتلا لجأ نم ناكمإلا ردقب ًاديعب تالِبقتسملا نع ث   -٢١٩  ولتلا لزع يه ىلوألا ةيولوألا
ث ولتلل ض  باصم عقوم عو. رعتلا دايدزا نم دح   يأل ة  اشم قبئزلاب ةث  ولملا عقاوملا نإف ،وحنلا اذه ىل

لاقتنالل ةلباقلا ة  ماسلا ةث    .ولملا لماوعلا نم رخآ عون يأب
تاهيجوتلا نم ًارفاو ًاردق كلانه نإف ،ًايبسن ًاريغصو ةينكس ةقطنم ينعملا عقوملا ناك اذإو   - ٢٢٠

تم ،ئراوطلا تالاحل ي   US(ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو ىدل ًاحا دصتلا نأشب ةيداشرإلا

EPA( قبئزلل يدصتلل يداشرإلا بيتكلا نونعملا اهروشنم يف  )Mercury Response Guidebook( ،
ةينكسلا قطانملا يف قاطنلا ةطسوتملاو ةريغصلا نيب حوارتت يتلا تاباكسنالل يدصتلا دصقب    دعُأ يذلا

(United States EPA 2001).  
نادلبلا يف يماظنلا ريغ قبئزلا مادختسا نع ةجتانلا ًاقاطن ربكأ يه يتلا عقاوملا صخي اميف امأو   -٢٢١

يف درت يدصتلا نأشب تايصوت كلانهف ،لباقملا يف )قاطنلا ريغصلاو ّيفرحلا بهذلا نيدعت ًالثم(ةيمانلا   ،
نيدعت يف نيلماعلا ةطشنأ نع ةقَلطملا قبئزلا تاثاعبنال يحصلاو يئيبلا مييقتلاب ةصاخل ا تالوكوتوربلا

  ).(GMP 2004) ٢٠٠٤ ،قبئزلا نأشب ةيملاعلا ةكارشلا(ريغصلا قاطنلا ىلع بهذلا 
  ًايئيب ةميلسلا جالعلا ريبادت  -  ٢

نم ةعونتم ةفئاط ىلع قبئزلاب ةث ملا عقاوملل) ماتلا فيظنتلا تايلمع(جالعلا ريبادت دمتعت   -٢٢٢  ول
لمتحملا يحصلاو يئيبلا ريثأتلاو عقوملا ن  تايجولونكت نم ةيلوأ ةعومجم رايتخا ىدلو . يعت يتلا لماوعلا

لماوعلا نمضتت ،اهنم ةفيلوت وأ تايجولونكتلا وأ تاينقتلا ىدحإ ءاقتنا مث اهزرف لجأ نم ةجلاعملا 
  :يلي ام رايتخالا اذه يف ةلومشملا

  :ةيئيبلا لماوعلا  )أ(
  ؛تايلمعلا ءانثأ قلطملا قبئزلا رادقم  ‘١’  
؛ث  ‘٢’      ولتلا أشنم
؛ث  ‘٣’      ولملا عقوملا يف ةيئايميكلا قبئزلا ةلاح
اهعضاومو اهماجحأو قبئزلاب ث   ‘٤’    ولتلا نم ةجرحلا عق    ؛)ًاجالع بّلطتت يتلا(بلا ددع
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  ؛ةبرتلا صئاصخ كلذ يف امب ،قبئزلا اهنع مجني يتلا نيدعتلا تايلمع صاوخ  ‘٥’  
  ؛ةلمتحملا قبئزلا ةلثيم  ‘٦’  
ث   ‘٧’   ولتلا طئاسو نم قَلطملا لمتحملا قبئزلا   تاب(ضن    ؛)سرتلاو ةبرتلا ًالثم
قبئزلا ث  ‘٨’    رداصمل ىزع -ولتلا ةيفلخ  ي ال امم يميلقإلا ي  وجلا قبئزلا ب  عضاوم يف سرت

  ؛ةنيعم
  ؛ةيئاملا ةموظنملا يف لقتنملا قبئزلا كارح  ‘٩’  
تابوس/ةبرتلا ،هايملا: ةيداحتالا/تايالولا يف/ةيلحملا ماتلا فيظنتلا ريياعم  ‘١٠’    ءاوهلارلا  ،.  

لِبقتسملا ط  )ب(    سولا
  ؛لكألل ةحلاصلا تاتابنلاو ،تّايرقفّاللاو ،ةيئاملا تاناويحلاو تاتابنلل يئايحألا رفاوتلا  ‘١’  
ض-ةلِبقتسملا طاسوألا يف قبئزلا تازّكرت  ‘٢’     .رعتلا نايبتل ،ةيتابنلاو ةيناويحلاو ةيرشبلا

ةدشل ًاعبتو . ةبسانملا جالعلا تاينقتل لمكأ ليلحتب ءدبلا نكمي ،لماوعلا هذه مييقت متي امنيحو  -٢٢٣
نم ،ةلِبقتسملا طاسوألاو ،ةدوجوملا ىرخألا تاث   ولملاو ،اهعونو اهاوتسمو اهمجحو قبئزلاب ث  ولتلا ةلاح

 يف قبئزلاب ث نستي نأ حجرألا  ولتلا ة  يمس ضفخ نم نّكمت تاينقت ة  دع اهيف مدختس  ت جالع ةطخ عضو ى
 Mercury“: روشنملا يف ًاليصفت رثكأ جالع تاينقت دجوتو. ةءافكو ةيلاعفب همجحو هدوجوو عقوملا

Contaminated Sites: A Review of Remedial Solutions” (Hinton 2001) and “Treatment 

Technologies for Mercury in Soil, Waste, and Water” ،USEPA 2007b)(.)نع تامولعم حات  )٣٧ تو
يئايميك عنصم ةقطنمو (Minamata City Hall 2000)نابايلا ،اتامانيم جيلخ صوصخب جالع تالاح   ،

 North Atlantic Treaty Organization Committee on the Challenges of)ايناملأ ،زتيف ديرستكرام يف 

Modern Society 1998).  
  ةمالسلاو ةحصلا  -  ءاي

ءانثأ مهيدل نيلماعلا صاخشألا لك ةمالسو ةحص ةيامح اونمضي نأ لمعلا باحصأل يغبني   -٢٢٤
ةدمتعم ةصيلوب ىضتقمب ،هيلع ظفاحيو نيمأت ىلع لصحي نأ لمع بحاص لكل يغبنيو . لمعلاب مهمايق

) ضيوعتلا(ةيلوؤسملا لاح يف نيمأتلا ةيطغت نم فاك ىوتس م رّفوت اهل نوذأم نيمأت ةكرش نع ةرداص
. هب مهمايق ءانثأ يفو مهلمع نع ةئشان نوكتو نيلماعلا ىلع عقت يتلا ةباصإلا وأ يندبلا ضرملا نأشب

نم ةن   وكملا تايافنلا ةلوانمب موقت يتلا قفارملا عيمج يف ةزهاج ةمالسلاو ةحصلا ططخ نوكت نأ يغبنيو
امو قفرملا يف عيمجلا ةيامح نامضل كلذو ،قبئزلاب ةث او قبئزلا رصانع  ولملا وأ قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنل
ةحصلا نأشب ل . هلوح  هؤم ينهم ريبخ كلذب موقيف ،قفرم لكل وحنلا اذه نم ةطخ دادعإ يغبنيو
  .قبئزلاب ةنرتقملا ةيحصلا رطاخملل يدصتلا ةرادإ يف ةربخ هيدل ةمالسلاو

                                                           
ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكوب ةصاخلا ةيكبشلا عقاوملا ىلع ةيفاضإ تامولعم حات   )٣٧( ت)US EPA(ًالثم اهنمو  ،:  

Mercury Treatment Technologies (http://www.clu-in.org/contaminantfocus/default.focus/sec/ Mercury/ 
cat/Treatment_Technologies/) and Policies and Guidance (http://www.epa.gov/superfund/policy/guidance.htm). 
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تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن امعلا ةيامح نإ  -٢٢٥  وكملا تايافنلل يدصتلا ماهمب نوموقي نيذلا ل
ةيلاتلا لبسلاب اهقيقحت نكمي ،ماعلا روهمجلا ةيامح كلذكو ،قبئزلاب ةث    :ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا

  ؛ةلمتحملا تايافنلا رداصم لك نع روهمجلا دارفأو لامعلا داعبإ  )أ(  
؛نكمم دح ىندأ ىلإ ضتل تايافنلا ةبقارم  )ب(      رعتلا لامتحا ليلق
  .ةيصخشلا ةياقولا تادعم مادختسا نامض لالخ نم لامعلا ةيامح  )ج(  

برشلا هايم يف قبئزلا تازّكرت نأشب ةددحم ةيداشرإ ًاميق ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تعضو دقو   -٢٢٦
مغلم٠،٠٠٦يهو : طيحملا ءاوهلاو ىلع )يوضعاللا قبئزلا راخب (٣م/μع١و) يوضع ال قبئز (رتل/   ،

، ٢٠٠٦ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم (يلاوتلا  ابوروأل يميلقإلا ةمظنملا بتكم تاموكحلا عجش ) ٢٠٠٠،  تو
ةطشنأ اهيف ىرجت يتلا عقاوملا نم برقلاب ةصاخبو ،ةيرشبلا ةحصلا ةيامح ةيغب هايملاو ءاوهلا دصر ىلع 

حملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةن  قبئزلاب ةثوكملا تايافنلا ةرادإ  ضعب ت . ولملا وأ قبئز ىلع ةيوت  رقأ دقو
لمعلا ةئيب يف قبئزلا دوجو يف ا   مغلم٠،٠٢٥ًالثم (ًاحومسم تايوتسم نادلبلا نم ٣م/   )Hg( قبئزلل  

مغلم٠،٠١و ،قبئزلا ديتيربك ادع ام ،يوضعاللا نم ٣م/   )Hg( ؛نابايلا يف ،يقبئزلا ليكلألا تابّكرمل  
يف ا الطضالا يغبني مث نمو  حومسملا قبئزلا تايوتسم عم قفاوتي وحن ىلع تايافنلا ةرادإ تايلمعب ع

ليلقتلا ىنستي ثيحب ل  غش  ت نأو ةم  مصم نوكت نأ يغبني تايلمعلا كلت اهيف ذَّفن  ت يتلا قفارملاو ،لمعلا ةئيب
  .ةئيبلا يف قبئزلا تاقالطإ نم ًاينقت نكمم دح ىندأ ىلإ

كلذ . قبئزلااهيلإ فاضملا تاجتنملا ةلوانم اهيف يرجت يتلا عقاوملا ىلإ صاخ هابتنا هيجوت يغبنيو   -٢٢٧
ب اهيلإ فاضملا تاجتنملا نم ةثعبنملا تايافنلا يراجم لخاد قبئزلا تاقالطإ نأ  بست نأ نكمي قبئزلا

ةددعتم عضاوم يف ةئيبلا يف ض  رعتلا ىدم عيسوت يف مهستو ةيحص قلق يعاود ريثت ض  امك . رعت تالاح
ىرُذِب قبئزلا راخبل ليوحتلا تاطحم يف لامعلاو تانحاشلا وقئاسو تايافنلا وعماج ض مي  رعتي نأ نك
ةهجاو ’’ةقطنم يف تايافنلا ةرادإ يف نيلماعلا نإف كلذك . تايافنلا هذه ةلوانمب مهمايق دنع ةزيجو
تايافنلا رمط عقاوم يف‘‘لمعلا تايافنلا اهيف-    بك  نفد ت يتلا ةطشانلا ةقطنملا يهو  تو جمد  تو رشن تو  – 
يف بيقنتلا يف طشني يذلا يمسرلا ريغ تايافنلا عاطق امأو . ًاراركتو ًارارم قبئزلا راخبل اوضرعتي نأ نكمي

نمزم وحن ىلع ًاض  نمو . رعم نوكي نأ نكمي ،اهصالختسال ةلباقلا ءايشألا نع ُاثحب تايافنلا رِماطم
 لّلحت نم دَّلوملا ناثيملا زاغل ةيوهتلاو سيفنتلا طاقن اهل ض رعتلاو قبئزلا تاقالطإل ةيفاضإلا رداصملا

  .ةيوضعلا تايافنلا
اهيف ،داوملا دادرتسا تايلمع ىرج   - ٢٢٨  ت ثيح ةصاخبو ،تايافنلا نم صّلختلا قفارم نإف كلذك

ثولتلل ض   تايلمع: رطاخملا ةجرد ةيلاعلا ةيسيئرلا ةطشنألا لمشتو. رعتلا رطاخم نم ةيلاع ةجرد ًاضيأ
سيياقم لثم ،قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا نم قبئزلا رصانع صالختساو ،ةيرولفلا حيباصملا قحس 

تايلمعو ،قبئزلاب ةث   ولملا وأ قبئز ىلع ةيوتحملا ًايرارح ةجلاعملا تايافنلاو ،تارتمورابلاو ةرارحلا
  .قبئزلا رصانع ديلصت/تيبثت

، نيلماعلا بيردتل جمارب ريفوت يغبني مث نمو  -٢٢٩ ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا يف لاعفلا بولسألا ىلع  
  .تايافنلا ةرادإ ءانثأ ةئراطلا ةباصإلا ثداوحو قبئزلل ضرعتلا نم نيلماعلا ةمالس نامضل كلذكو
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  :يلي ام ،نولماعلا هيلإ جاتحي يذلا يساسألا ةفرعملا ىوتسم لمشيو  -٢٣٠
ةث يافنلاو قبئزلا رصانع نم ةنوكملا تايافنلا فيرعت  )أ(    ولملا وأ قبئز ىلع ةيوتحملا تا

  ؛ةيبلسلا هراثآو قبئزلاب ةصاخلا ةيئايميكلا بناوجلاو ،قبئزلاب
  ؛ىرخألا تايافنلا نم تايافنلا هذه لزع ةيفيك  )ب(  
  ؛قبئزلا دض ةحصلا ةيامحو ةينهملا ةمالسلا  )ج(  
، نيعلاو مسجلا يطغت يتلا ةيامحلا لثم ،ةيصخشلا ةيامحلا تادعم مادختسا  )د(   هجولاو  

  ؛يسفنتلا زاهجلا ةيامحو تازافقلاو
تايواحلا ميمصت يف قفاوتلاو ،ميلسلا نيزختلا تابلطتمو ةيفيرعتلا تامالعلا عضو   )ه(  

  ؛ةقلغملا تايواحلاب ةصاخلا تابلطتملاو ،خيرأتلا تابلطتمو
ىلع ةيوت حملا تايافنلاو يرصنعلا قبئزلا نم نوكتت يتلا تايافنلا عم ًاينقت لماعتلا ةيفيك  )و(  

 ، ةرارحلا سيياقم لثم قبئزلا ىلع يوتحت يتلا ةمدختسملا تاجتنملا ًاصوصخو ،قبئزلاب ةثولملا وأ قبئز
  .قفرملا يف ةحاتملا تادعملا مادختساب كلذو ،خلا ،يوجلا طغضلا سيياقمو

  ؛دح ىندأ ىلإ ضرعتلا نم ليلقتلا لجأل ةيسدنهلا ةيباقرلا ريبادتلا مادختسا ضارغأ  )ز(  
  .تايافنلا يف دوجوملا قبئزلا ًاضرع بكسنا اذإ ئراوطلا ةلاح يف ةباجتسالا ةيفيك  )ح(  

ىلع ًاصرح ،ةيلوؤسملا نأشب لمعلا باحصأل نيمأتو لامعلل نيمأت رفوتي نأ مهملا نمو   -٢٣١
  .قفرملا يف لامعلا ىلع عقت يتلا تاباصإلا وأ ثداوحلل لضفأ وحن ىلع دادعتسالا

٢٣٢-  ، ةيعوتلا تاودأ ةعومجم عابتاب ىصو كلذ ىلإ ةفاضإو ي )Awareness Raising Package (
(UNEP 2008d)نيلماعلا بيردت يف   .ةيلحملا تاغللا ىلإ بيردتلا داوم لك ةمجرت بجيو.  

  ئراوطلل ةباجتسالا  - فاك
  ئراوطلل ةباجتسالا ةطخ  -  ١

نيزختلاو مادختسالاو جاتنإلا تالاجم يف قبئزلاب ةصاخلا ئراوطلل ةباجتسالل ططخ زيهجت يغبني   -٢٣٣
نأ نكمي اهل يدصتلاو ئراوطلل ةباجتسالا ططخ نأ نيح يفو . تايافنلا نم صّلختلا قفارم يفو ،لقنلاو

يتلا ةيسيئرلا رصانعلا نإف ،عقوم لك يف ةيعامتجالاو ةيداملا فورظلاو تايافنلا ةرادإ ةلحرمل ًاقفو نيابتت 
ططخل ةمظانلا تاعيرشتلاو ،ةلمتحملا راطخألا ديدحت: لمشت ئراوطلل ةباجتسا ةطخ يأ اهنم نوكتت  

 ، فيفختلا ريبادت كلذ يف امب ،ئراوطلا تالاح يف اهذاختا بجاولا لمعلا تاءارجإو ،ئراوطلل ةباجتسالا
ةطرشلاو قئارحلا ةحفاكم قرِف يأ (تالاصتالا يف ةفدهتسملا تاهجلاو ،نيلماعلا بيردت ططخو 

روا  قئارطو ،ئراوطلا تالاح يف ةعب )اهريغو ،ةيلحملا تاموكحلاو ،ةا ةيلحملا تاعامجلاو  تملا قئارطلاو  ،
  .اهليغشتب ةصاخلا تاددرتلاو ئراوطلل ةباجتسالا تادعم رابتخا

يغبنيو . عقوملا يف تايرحتلا ءارجإ ىلإ ةردابملا يف يه ىلوألا ةوطخلا نإف ةئراط ةلاح عقت امدنعو  -٢٣٤
، ىخوتي نأ كلذب فلكملا صخشلل  ناكملا نيمأتو ،حيرلا هاجتا سكع ىلع ناكملا نم بارتقالا يف رذحلا

، . ةروطخلا ديدحتو ةيهيبنتلا تاحوللا عضو تالاحلا هذه يف ةريبكلا ةميقلا تاذ تامولعملا رداصم نمو
لوادجو ،ةيداملا ةمالسلا تانايب فئاحصو ،نحشلا قئاثوو ،تايواحلا ىلع ةيفيرعتلا تامالعلا قصلو 
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يغبني مث . ثدحلا حرسم يف دوجوملا رومألا هذه يف ةفرعملا بحاص صخشلاو ،تارايسلا تايوه فيرعت
ةيغبو . ةنكمملا ةيروفلا تاءارجإلاو ،تادعملاو ةيرشبلا دراوملا رفاوتو ،ناكملا ءالخإ ةرورض ىدم ريدقت
لزع يغبني و ،يروف يئاقو ريبدتك ،ئراوطلل ريدصتلا ةئيهل ءادن هيجوت يغبني ،روهمجلا ةمالس نامض

تاهاجتالا عيمج يف ًارتم٥٠نع لقت ال ةفاسم دعب ىلع حاشترالا وأ باكسنالا ةقطنم  ةلاح يفو .  
هايملا مادختسا يغبني ال نكلو ،طيحملا قيرحلا عونل ةمئالم دامخإ لماوع مادختسا يغبني ،قيرح بوشن 

 Emergency: ةيلاتلا ةيعجرملا داوملا ىلع عالطالا ديفملا نم ،تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحللو. كاذنيح

Response Guidebook ، ةرازوو ،ادنك يف لقنلا ةئيهو ،ةدحتملا تايالولا يف تالصاوملاو لقنلا ةرازو
  .(2008 (SCT)كيسكملا يف لقنلاو تالاصتالا 

  قبئزلا رصانع باكسنا نأشب ةصاخ تارابتعا  -  ٢
ت دنع ًايضر  -٢٣٥  فاضملا تاجتنملا ر ع قبئزلا رصانع باكسنا تالاح ثدحت  ودبيو ،قبئزلا اهيلإ سك

يف عساو قاطن ىلع مدختس   ت يتلا ،قبئز ىلع ةيوتحملا ةيجاجزلا ةرارحلا سيياقم تالاحلا هذه مظعم نأ
راسكنالا ةلهس ا  غ، ٣و غ٠،٥لاوح غلبي يجاجز ةرارح سايقم لك يف قبئزلا نأ عمو . أ عم ،ملاعلا

اهفيظنت يغبنيو ،ةرطخ قبئزلا تاباكسنا رابتعا يغبني هنإف ،ة ريطخ ةيحص لكاشم ىلإ ةداع يدؤي الو
ىلإ ًاروف ةردابملا يغبنيف ،قبئز باكسنا ثداح عوقو دعب مالآل ام صخش ض . رذحب ًامامت  رعت ام اذإو
  .ةيئيبلا ةحصلا تاطلس وأ/و بيبطب لاصتالا

وفن  -٢٣٦   ماس  م تاذ ريغ ةعق  ر ىلعو ةريغص باكسنالا ةعق  ع ب تناك اذإو مش  م تايضرأك ،ةذ
يمر نكميو ةذوفنش ىلع وأ ،بلصلا بشخلا وأ مويلونيللا   ًاديعب هماسم يذ ئ ةريصح وأ ةداجسك ( 

ًايصخش باكسنالا فيظنت نكميف)ةريغص ال ةداجس ىلع وأ ،ةريبك باكسنالا ةعقب تناك اذإ امأ . ، 
دقف ،عود تاديجنتوأ ،اهنع يّلختلا نكمي   ص وأ قوق  ش تاوجف يف وأ ءاعدتسا يرورضلا نم نوكي ، 

يف دجوي امم رثكأ قبئزلا نم رادقم ىلع لمتشت يتلا ةريبكلا قبئزلا تاباكسنا امأو . ينهم صخش
لكش . ةيلحملا ةيئيبلا ةحصلا تاطلس ىلإ اهنع غالبإلا يغبنيف ةيطمنلا ةيلرتملا تاجتنملا   يأ دوجو لاح يفو
لاصتالا يغبنيف ‘‘ًاريبك’’هرابتعاب باكسنالا في نصت يغبني ناك اذإ اميف نيقيلا مادعنا لاكشأ نم  ،
بوصتسملا نم نوكي دق ،ةنيعم فورظ يفو . ةمالسلا ىلع صرحلا باب نم ةيلحملا ةيئيبلا ةحصلا تاطلسب

مجح نع رظنلا فرصب ،ءاوهلا دصرل وأ ينهملا فيظنتلل نيل   هؤم نيفظوم نم ةدعاسملا ىلع لوصحلا
، لا ةئيبلا ةئيه روشنم(باكسنالا    ).٢٠٠٢ةيدنك

ىلع يوطنت لزانملا يفو ةيراجتلا ةطشنألا ءانثأ يف يساسألا يرصنعلا قبئزلا باكسنا نكلو   -٢٣٧
تاباكسنالا هذه نإف كلذ ىلإ ةفاضإو . ةرطخلا قبئزلا ةرخبأل ماعلا روهمجلاو لامعلا ضرعت تالامتحا

كابترالا ريثت ا  ةصاخلا فيظنتلا تاءارجإ ىلع عالط الا نكميو. إ امك ،اهفيظنت ثيح نم ةفلكتلا ةظهاب
  .)US, EPA 2007c(ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو روشنم يف ةريغصلا قبئزلا تاباكسناب 

مييقت قبئزلا نم باكسنا يأل ةبسانملا ةباجتسالا عون وه ام ديدحتل ةمساح ةيمهأب مستي امم   -٢٣٨
ةينهم ةدعاسم سامتلا يغبنيو . ةحاتم فيظنتلل ةمزاللا تاربخلاو دراوملا تناك اذإ امو ،هراشتناو همجح
  :ةيلاتلا تالاحلا يف

ماعط ةقعلم ٢نم رثكأ نوكت نأ نكمي قبئزلا ةيمك   )أ(   رتليّليم٣٠٠(  غالبإلا يغبنيو )  
  ؛ةعباتملاو فارشإلا لجأ نم تاطلسلل ةريبكلا تاباكسنالا نع
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هادم ناك نأ وأ ًانايع دهو سنالا نكي مل اذإ: ةددحم ريغ باكسنالا ةقطنم  )ب(    ش دق باك
يتلاو اهنع فشكلا بعصي يتلا قبئزلا نم ةريغص تايمك كانه نوكت نأ نكمي ،هديدحت بعصلا نم 

  ؛فيظنتلل ادوهج بلطتت
لثم حوطسلا : ةيماسم هبشو ةذوفن ةيماسم حطسأ ىلع يوتحت باكسنالا ةعقب ةحاسم  )ج(  

  ؛اليحتسم ارمأ ةيلمعلا ةيحانلا نم هفيظنت لعجتو بوكسملاقبئزلا صاصتما اهيف نكمي طالبلاو داجسلا 
ةرخبأو قبئزلا : ىرخأ ةانق وأ ،ةيوهتلا ماظن ةحورم نم برقلاب ثدحي باكسنالا  )د(  

متي نأ نود ىرخأ قطانم ثولت يكلو باكسنالا عقوم نع ًاديعب ةعرسب كرحتت نأ نكمي قبئزلا 
  .ةلوهسب اهفاشتكا

ًالثم ءاملا(بكسنملا قبئزلا ةلازإ يداف ت ناكمإلا ردق يغبنيو -٢٣٩   ريبك دح ىلإ فعاضي هنأل ) شرب
، (رخبتلا لدعم  رولكلل يملاعلا سل ٢٠٠٤ا( (World Chlorine Council 2004).  

  ةكراشملاو ةيعوتلا  - مال
 ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا بولسأ ذيفنت يف ةيساسأ ًاراودأ ةيريهامجلا ةكراشملاو ةيعوتلا يدؤت  -٢٤٠

قبئزلاب ةث  ةيريهامجلا ةكراشملاو . ولملا وأ قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةنوكملا تايافنلل
نمو . ىرخألا ةيلودلا تاقافتالا نم ريثكلاو ،ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب لزاب نالعإ يف يساسأ أدبم

ل ةصرف ةحلصملا باحصأ تائف عيمجلو روهمجلل حات  تاعيرشتلا عضو يف ةكراشمل ت نأ يرورضلا
  .قبئزلا ةجلاعمب لصتي اميف ،تارارقلا عنص تايلمع نم كلذ ريغ يفو ،جماربلاو ةماعلا تاسايسلاو

سوهرآ ةيقافتا نم ٩ و٨ و٧ و٦داوملا طرتشت   - ٢٤١ تامولعملا ىلع لوصحلا نأشب ) ١٩٩٨( 
عاونأب عالطضالا ،ةيئيبلا لئاسمل ا يف ةلادعلا ىلإ لوصولا لبسو رارقلا عنص يف ةيريهامجلا ةكراشملاو

ططخلا عضوو ،ةيعون ةيموكح ةطشنأ يف ةيريهامجلا ةكراشملاب ةصاخلا ةطشنألا نم امامت ةددحم 
ءاضقلا ىلإ روهمجلا لوصو لبس ريسيت ىلإ وعدتو ،تاعيرشتلا عضوو ،جماربلاو ةماعلا تاسايسلاو 

  .ةئيبلاب قلعتي اميف
نم ،اهمادختسا ةرود ةداعإو قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا عمج لثم ةطشنأب مايقلا لهتسم يفو  - ٢٤٢  

ىلع ةيوتحم تايافن مهتطشنأ نع دلوتت نيذلا نيكلهتسملا نم نواعتلا سامتلا ىلع صرحلا يرورضلا 
ىلع ةيوتحملا تايافنلا ريودت ةداعإو عمج يف حاجنلا حاتفم يه ةيعوتلا ةلصاوم نإف مث نمو . قبئز
ىلع ةيوتحملا تايافنلا ريودت ةداعإو عمج مظن ميمصت يف ةكراشملا ىلع روهمجل ا عيجشت نإ امك. قبئز

اهببست نأ لمتحملا لكاشملا نع تامولعملا ةينعملا ةقطنملا يف نيميقملا نم نيكراشملل رّفوي امم ،قبئز 
  .نيكلهتسملا ىدل يعولا ةدايز ىلع دعاسي نأ هنأش نم ،تايافنلا هذهل ًايئيب ةميلسلا ريغ ةرادإلا

ةيلحملا تاعمتجملل ةهجوملا روهمجلا ىدل ةيساسحلا ةراثتساو ةيعوتلا تالمح نإف كلذك   - ٢٤٣
ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا لاجم يف روهمجلا ةكراشمل جيورتلا يف ةماعلا رصانعلا نم ًامومع نينطاوملاو 

يعولا ةدايز ةيغبو . قبئزلاب ةثولملا وأ قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصانع نم ةنوكملا تايافنلل
لاكشأ فلتخم ةرشابم ىلإ ردابت نأ ،ةيلحملا تاموكحلا لثم ،ةينعملا تاطلسلل دب ال ،نينطاوملا ىدل 
عقت يتلا ةراضلا راثآلا ءرد يف ةيدجب مامتهالا نينطاوملل ىنستي يكل ةيساسحلا ةراثتساو ةيعوتلا تالمح 

، . ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ىلع ةيلحملا تاعمت كلذ ىلإ ةفاضإو  ا يف ةمئاقلا تايعمجلا كارشإ مهملا نم
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تاعمت   ا كلت يف ةحلصملا باحصأ نم مهريغو اهيف نيميقملاب ةقيثو ةقالع اهل نأل ،تالمحلا هذه يف
، (ةيلحملا    .(Honda 2005) )٢٠٠٥ادنوه
لوح روحمتي وحن ىلع ةيريهامجلا ةكراشملاو روهمجلا ةيعوتل جمارب دادعإ ًامومع يغبنيو   - ٢٤٤

ينطولا ديعصلا ىلع تايافنلا ةرادإ نم ةن  جمارب ىلع ةلثمأ ٧لودجلا مدقيو . يعمتا/يلحملا/يعم ةلاح  
، : رصانع ةعبرأ دجوتو. ةيريهامجلا ةكراشملاو ةيريهامجلا ةيعوتلا يئيبلا فيقثتلا جماربو ،تاروشنملا

يف ةلوهسب اهيلإ لوصولا نونطاوملا عيطتسي يتلاو ،رطاخملا نع غيلبتلاو ،ةماعلا تاقالعلا ةطشنأو 
، (ةماعلا نكامألا    ).٢٠٠٥ادنوه

  ةيريهامجلا ةكراشملاو ةيريهامجلا ةيعوتلا جمارب  - ٧لود جلا
 ةعقوتملا جئاتنلا تايوتحملا 

 تاروشنملا

•  ، تالجم ،تارشن ،تاسا  رك ،تابيتك
تاغلب ،خلإ ،ةيكبش عقاوم ،تاقصلم 
طيسب حيضوت ميدقتل ،ةفلتخم تاجهلو 

 قبئزلاب ةصاخلا لئاسملل
نم صّلختلا ةيفيك نع ةيداشرإ تابيتك  •

 تايافنلا

 ةفرعملا رداصم  •
نأ سانلل نكمي فيك حيضوت  •

تاجتنملا ةلوانم يف اوفرصتي 
قبئزلا اهيلإ فاضملا 

 تايافنلا نم اوصلختيو

 يئيبلا فيقثتلا جمارب

 ةيعوط ةيسارد تاقلح •
 ةيعمتجم تاءاقل •
 ىرخأ ةيحص لمع تاقلح عم طباور •
 ةداعتسالا جمارب حيضوتل يلمع نايب •
 ةيملع تاسارد •
 اهريغوقفارملا ىلإ تالوج  •
 ينورتكلإلا مُّلعتلا •

 فراعملا ىوتسم عفر •
 ةكرتشملا اياضقلا يف كراشتلا •
لوح ةشقانملل صرفلا ةحاتإ  •

 رشابم وحن ىلع ةيئيبلا اياضقلا

 ةطشنألا

 ةداعتسالا جمارب  •
 قبئزلا نم ةيلاخلا تاجتنملا نأشب تالمح •
 تايافنلا نم دح ىندأ ىلإ ليلقتلا تالمح •
 ةيعمتجم تاءاقل  •
 ةيلرتمتارايز  •

نيب اميف ةيئيب ةطشنأ ذيفنت  •
 ءاكرشلا عيمج

نأشب نينطاوملل تادشانم  •
 ةئيبلا
 تالاصتالا قيثوت •

 رطاخملا نع غيلبتلا

 ةماعلا ةشيعملا تائيب يف قبئزلل ضرعتلا •
قبئزلل ض •   رعتلا نم نمآلا ىوتسملا
قبئزلاب ث •   ولتلا تايوتسم
اهلاقتناو تاث  •   (PRTR)ولملا تاقالطإ لجس
كامسألا كالهتسا نأشب ةروشم تامدخ •  

تايمك نوكلهتسي نيذلا ناكسلل طقف (
 )كامسأل نم ةريبك

 زرألا كالهتسا نأشب ةروشم تامدخ •
تاجتنملا نم قبئزلا تاباكسنال يدصتلا  •

 قبئزلااهيلإ فاضملا 

تايوتسمل حيحصلا مهفلا  •
ض  رعتلا يف رطاخملاو ةمالسلا

 ةبسانملا فورظلا يف ،قبئزلل
لعفلار يف طارفإلا بانتجا •  د 
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يمة   -٢٤٥  سو ،قبئزلا صاوخ نع ةيساسأ فراعم تاروشنملا م  دقت ،يئيبلا فيقثتلا جمارب راطإ يفو
حورطملا قبئزلل ض   رعتلاو ،ةئيبلاب ةلصلا تاذ اياضقلاو ،ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ىلع ةيبلسلا راثآلاو ،قبئزلا

تايافنلا ةرادإ ةيفيك نع كلذكو ،تايافنلا نم ةيلحملا تاجهللاو تاغللا ىلإ تاروشنملا ةمج رت يغبنيو.  
  .نيفدهتسملا ناكسلا ىلإ ةءافكب تامولعملا لاصيإ نامضل ،ةينعملا

قبئزلا رصانع نم ةن   -٢٤٦  وكملا تايافنلا نأشب يئيبلا فيقثتلل جمانرب تان  وكم نع ةذبن يلي اميفو
قبئزلاب ةث   ، (ولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلاو   :(Honda 2005) )٢٠٠٥ادنوه

  ؛ةيئيبلا تايدحتلاو ةئيبلا نأشب ةيساسحلاو ةيعوتلا  )أ(  
  ؛ةيئيبلا تايدحتلاو ةئيبلا مهفو ةفرعم  )ب(  
  ؛اهيلع ظافحلا وأ ةئيبلا ةيعون نيسحت ىلإ ةيمارلا عفاودلاو ةئيبلا نأشب قلقلا فقاوم  )ج(  
؛اهتيوست ىلع ةدعاسملاو ةيئيبلا تايدحتلاديدحتتاراهم   )د(      
  .ةيئيبلا تايدحتلا ةيوست ىلإ يدؤت يتلا ةطشنألا يف ةكراشملا  )ه(  

، (ةيريهامجلا ةكراشملا جمارب يف ءاكرشلا نع ةزيجو ةمئاق يلي اميفو   -٢٤٧   ):٢٠٠٥ادنوه
  ؛ةيئيبلا اياضقلا حلاصل نولمعي نيذلا تاموكحلا يف نوفظوملاو نولوؤسملا  )أ(  
ميمعتو كاردإلا ةعرسل ةريبك تاناكمإ مهيدلو ،ةيئيبلا لكاشملاب نومتهملا صاخشألا   )ب(  

  :نيرخآلا نع تامولعملا
  ؛تاعماجلاو دهاعملا ةبلطو سرادملا يف ذيمالتلاو لافطألا  ‘١’    
  ؛تاعماجلا ةذتاسأ ًانايحأو ،ىطسولاو ةيئادتبالا سرادملا يف نومّلعملا   ‘٢’    
؛ةيلحملا تاعامجلاو تاعمت  ‘٣’        ا نم ءاسنلاو لاجرلا
مئالم يفاقث ىوتسم مهيدل ن  ‘٤’        .مم نودعاقتملا صاخشألا
يعمتلا صاخشألا  )ج(      :ا وأ يلحملا ديعصلا ىلع ةيئيبلا نيدايملا يف نولمعي نيذ
  ؛ةيموكحلا ريغ تامظنملا  ‘١’    
  ؛ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا  ‘٢’    

؛يلحملا ديعصلا ىلع اهريودت ةداعإو تايافنلا عمج يف نولماعلاو نوجتنملا   ‘٣’
  ؛تايافنلا ةلوانمب نوموقي نيذلا تايافنلا نم صّلختلا قفارم وكلامو

؛ةث  )د(    ولم عقاوم يف نونكسي اوناك نيذلا صاخشألا
  ؛ةيلحملا تامظنملا  )ه(
  ؛ندملا يف نوميقملا  )و(
  .تاسسؤملا  )ز(

ىندأ دنع ،اهنم صّلختلاو اهلقنو تايافنلا عمج تايلمع نم قبئزلا تاقالطإ ءاقبإ نامض ةيغبو   -٢٤٨
). ةجلاعملا يفو ريودتلا ةداعإ يف نيلماعلاو نيلقانلا ًالثم(ةينعملا فارطألا ىدل يعولا ةدايز مهملا نم ،دح 

تامولعملا م : لالخ نم كلذ قيقحت نكميو  دقت نأ نكمي يتلا ،ةيساردلا تاقلحلا لثم ،يعولا ءاكذإ ةطشنأ
عيزوتو دادعإ كلذكو ؛تامولعملا لدابتل ةحاتملا صرفلا نعو ةيميظنتلا حئاوللاو مظنلا نم دِجتسي امع 

ةيلودلا ةكبشلا ربع تامولعملا ميمعتو ؛تاروشنملا   ).تنرتنإلا( 



UNEP/CHW.10/6/Add.2/Rev.1  

83 

  قفرملا
  ايفارغويلبب

Amuda, O.S., Alade, A.O., Hung, Y.T., Wang, L.K. (2010): Wastewater Treatment Process. In: Wang, 
L.K., Hung, Y.T., Shammas, N.K. (eds.) Handbook of Industrial and Hazardous Wastes Treatment, 
Volume 2. CRC Press, New York, USA, 926. 

Amin-Zaki, L., Maheed, M. A., Clarkson, T.W., Greenwood, M.R. (1978): Methylmercury Poisoning in 
Iraqi Children: Clinical Observations over Two Years, British Medical Journal, 11, 613-616, 
http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1603391&blobtype=pdf. 

Arai, Norio et. al. (ed.) (1997): Products of Incineration and Their Control Technology [in Japanese].  

Asano, S., Eto, K., Kurisaki, E., Gunji, H., Hiraiwa, K., Sato, M., Sato, H., Hasuike, M., Hagiwara, N., 
Wakasa, H. (2000): Acute Inorganic Mercury Vapour Inhalation Poisoning, Pathology International, 50, 
169-174. 

ASTM International (2008): ASTM D6784 - 02(2008) Standard Test Method for Elemental, Oxidized, 
Particle-Bound and Total Mercury in Flue Gas Generated from Coal-Fired Stationary Sources (Ontario 
Hydro Method). 

Bakir, F., Damluji, SF., Amin-Zaki, L., Murtadha, M., Khalidi, A., al-Rawi, NY., Tikriti, S., Dahahir, HI., 
Clarkson, TW., Smith, JC., Doherty, RA. (1973): Methylmercury Poisoning in Iraq, Science, 181, 230-
241. 

Bansal, R.C., Goyal, M. (2005): Activated Carbon Adsorption of Mercury. In: Activated Cardon 
Adsorption. CRC Press, New York, 326-334. 

BiPRO (2010): Requirements for Facilities and Acceptance Criteria for the Disposal of Metallic Mercury, 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/bipro_study20100416.pdf. 

Boom, G. V., Richardson, M. K., Trip, L. J. (2003): Waste Mercury in Dentistry: The Need for 
Management, http://www.ifeh.org/magazine/ifeh-magazine-2003_v5_n2.pdf. 

Bull, S. (2006): Inorganic Mercury/Elemental Mercury, 
http://www.hpa.org.uk/chemicals/compendium/Mercury/PDF/mercury_general_information.pdf. 

Butler, M. (1997): Lessons from Thor Chemicals: the Links between Health, Safety and Environmental 
Protection. In: The Bottom Line: Industry and the Environment in South Africa. L. Bethlehem, Goldblatt, 
M. Cape Town, South Africa, University of Cape Town Press. 194-213. 

Canadian Centre for Occupational Health and Safety (1998): Health Effects of Mercury, 
http://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/chem_profiles/mercury/health_mercury.html 

CCME (2006): National Guidelines for Hazardous Waste Landfills, 
http://www.ccme.ca/assets/pdf/pn_1365_e.pdf. 

Chang, T. C. and J. H. Yen (2006): On-site mercury-contaminated soils remediation by using thermal 
desorption technology, Journal of Hazardous Materials, 128(2-3), 208-217. 

Chiarle, S., Ratto, M. (2000): Mercury Removal from Water by Ion Exchange Resins Adsorption, Water 
Research, 34, 2971-2978. 

Chlorine Institute (2009): Chlor-Alkali Industry 2008 Mercury Use and Emissions in the United States 
(Twelfth Annual Report), http://www.epa.gov/reg5oair/mercury/12thcl2report.pdf. 

Chojnacki, A., Chojnacka, K, Hoffmann, J., Gorecki, H. (2004): The application of natural zeolites for 
mercury removal: from laboratory tests to industrial scale, Minerals Engineering, 17, 933-937. 

Damluji, S. F., Tikriti, S. (1972): Mercury Poisoning from Wheat, British Medical Journal, 25, 804.  

Department of Environmental Affairs and Tourism, South African Government (1997): Report of the First 
Phase. Pretoria, South Africa. 

Department of Environmental Affairs and Tourism, South African Government (2007): Thor Chemicals, 
http://www.environment.gov.za/. 

Environment Canada (2002): Cleaning Up Small Mercury Spills, 
http://www.ec.gc.ca/MERCURY/EN/cu.cfm. 



UNEP/CHW.10/6/Add.2/Rev.1 

84 

Environmental Management Bureau, Republic of the Philippines (1997): DENR Administrative Order 
No. 38, Chemical Control Order for Mercury and Mercury Compounds, 
http://www.emb.gov.ph/chemicals/DAO%2097-38.pdf. 

Euro Chlor (2010): EURO CHLOR KEY FACTS ABOUT CHLORINE, 
http://eurochlor.clients.cwndesign.co.uk/upload/documents/document566.pdf.  

European Commission (2001): Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) - Reference 
Document on Best Available Techniques in the Chlor-Alkali Manufacturing industry - 
ftp://ftp.jrc.es/pub/eippcb/doc/cak_bref_1201.pdf. [currently being updated]  

European Commission (2003): Commission Decision of 3 May 2000 replacing Decision 94/3/EC 
establishing a list of wastes pursuant to Article 1(a) of Council Directive 75/442/EEC on waste and 
Council Decision 94/904/EC establishing a list of hazardous waste pursuant to Article 1(4) of Counc il 
Directive 91/689/EEC on hazardous waste, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:226:0003:0024:EN:PDF 

European Commission (2006): Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on the 
Best Available Techniques for Waste Incineration, http://eippcb.jrc.es/reference/wi.html.  

European Commission (2010): Regulation (EC) No 1102/2008 of the European Parliament and of the 
Council of 22 October 2008 on the banning of exports of metallic mercury and certain mercury 
compounds and mixtures and the safe storage of metallic mercury, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:304:0075:0079:EN:PDF. 

European Commission (2008): Options for reducing mercury use in products and applications and the fate 
of mercury already circulating in society. 

European Committee for Standardization (2001): EN 13211: Air quality - Stationary source emissions - 
Manual method of determination of the concentration of total mercury. 

European Committee for Standardization (2002a): EN 12457-1 to 4: Characterization of waste - Leaching 
- Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges. 

European Committee for Standardization (2002b): EN 13656: Characterization of waste - Microwave 
assisted digestion with hydrofluoric (HF), nitric (HNO3) and hydrochloric (HCl) acid mixture for 
subsequent determination of elements in waste. 

European Committee for Standardization (2002c): EN 13657: Characterization of waste - Digestion for 
subsequent determination of aqua regia soluble portion of elements in waste. 

European Committee for Standardization (2003): EN 13370: Characterization of waste - Analysis of eluates 
- Determination of Ammonium, AOX, conductivity, Hg, phenol index, TOC, easy liberatable CN-, F-. 

European Committee for Standardization (2004): TS 14405: Characterization of waste - Leaching 
behaviour test - Up-flow percolation test. 

European Committee for Standardization (2005): EN 14884: Air quality - Stationary source emissions - 
Determination of total mercury: Automated measuring systems. 

European Committee for Standardization (2006): EN 12920: Characterization of waste - Methodology for 
the determination of the leaching behaviour of waste under specified conditions. 

European Committee for Standardization (2007): EN 15309: Characterization of waste and soil - 
Determination of elemental composition by X-ray fluorescence. 

European Community (2001): Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 
December 2000 on the Incineration of Waste, 
http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/Document_Centre/OP_Resources/Incinerat
ion_Directive_2000_76.pdf. 

European Community (2003): Safety Assessment for Acceptance of Waste in Underground Storage, 
Appendix A to Council Decision of 19 December 2002 establishing criteria and procedures for the 
acceptance of waste at landfills pursuant to Article 16 of and Annex II to Directive 1999/31/EC: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0027:0049:EN:PDF. 

FAO (1985): Guidelines for the Packaging and Storage of Pesticides, 
http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/Code/Download/pacstor.doc. 

Gay, D.D., Cox, R.D., Reinhardt, J.W. (1979): Chewing Releases Mercury from Fillings, Lancet, 1, 985-
986. 



UNEP/CHW.10/6/Add.2/Rev.1  

85 

Galligan, G, Morose, G., Giordani, J. (2003): An Investigation of Alternatives to Mercury Containing 
Products, Prepared for the Maine Department of Environmental Protection (Lowell Center for 
Sustainable Production, University of Lowell, MA), http://www.maine.gov/dep/mercury/lcspfinal.pdf. 

Glenz, T. G., Brosseau, L.M., Hoffbeck, R.W. (2009): Preventing Mercury Vapor Release from Broken 
Fluorescent Lamps during Shipping, J. Air and Waste Management Association, 59, 266-272. 

GMP (2004): Protocols for Environmental and Health Assessment of Mercury Released by Artisanal and 
Small -Scale Gold Miners, GEF/UNDP/UNIDO, Vienna, Austria, 
http://www.undp.org/gef/documents/iw/practitioner/Protocols_for_Environmental_Health_Assess_of_Me
rcury-Released%20by-Artisanal-Small-Scale-Gold-Miners-1.pdf.  

GMP (2006): Manual for Training Artisanal and Small-Scale Gold Miners, UNIDO, Vienna, Austria, 
www.cetem.gov.br/gmp/Documentos/total_training_manual.pdf. 

GroundWork (2005): Advising and Monitoring the Clean-up and Disposal of Mercury Waste in Kwazulu-
Natal, South Africa, 
http://www.zeromercury.org/projects/Proposal_EEB_Thor_Chemicals_Final_revised_new_WebVs.pdf. 

Grundfelt, B., Jones, C., Wiborgh, M., Kreusch, J., Appel, D.(2005): Bedeutung des 
Mehrbarrierenkonzeptes für ein Endlager für radioaktive Abfälle – Abschlussbericht. Kemakta Konsult 
AB, Bericht, Kemakta AR 2005-28, Stockholm, (Report in German. Translation of title: Importance of 
the multi-barrier concept for the final disposal of radioactive waste). 
http://www.bfs.de/de/endlager/publika/AG_3_Konzeptgrund_Mehrbarrierenkonzept1.pdf . 

Hagemann, S. (2009): Technologies for the stabilization of elemental mercury and mercury-containing 
wastes. Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS). GRS Report 252.  

Hinton, J., Veiga, M. (2001): Mercury Contaminated Sites: A Review of Remedial Solutions, NIMD 
Forum 2001 - Mercury Research: Today and Tomorrow, Minamata City, Japan, National Institute for 
Minamata Disease, Ministry of the Environment, Japan, 73-84, 
http://www.facome.uqam.ca/pdf/Minamata_Forum_2001.PDF. 

Hitachi. (2006): Corporate Social Responsibility Report, 
http://www.hitachi.com/csr/csr_images/csr2006.pdf. 

Honda, S. (2005): Study on the Environmentally Sound Management of Hazardous Wastes and Other 
Wastes in the Asia, Tsinghua University, Beijing, P.R.China, Postdoctoral Dissertation. 

Honda, S., Sakamoto, M., Sambo, S., Kung, S., Sotheavun, T. (2006): Current Mercury Level in 
Cambodia - with Issue on Waste Management -, NIMD Forum 2006 II - Current Issues on Mercury 
Pollution in the Asia-Pacific Region, Minamata City, Japan, NIMD, 91-102, 
http://www.nimd.go.jp/english/kenkyu/nimd_forum/nimd_forum_2006_II.pdf#page=98. 

Hylander, L.D., Meili, M. (2005): The Rise and Fall of Mercury: Converting a Resource to Refuse after 
500 Years of Mining and Pollution, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 35, 1-36. 

IAEA (2009): Geological Disposal of Radioactive Waste: Technological Implications for Retrievability: 
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1378_web.pdf. 

IATA (2007): Dangerous Goods Regulations Manual. 

ICAO (2001): The Safe Transport of Dangerous Goods by Air, Annex 18 to the Convention on 
International Civil Aviation. 

ILO (2000): Mercurous Chloride, 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/_icsc09/icsc0984.htm. 

ILO (2001): Mercuric Oxide, International Occupational Safety and Health Information Centre, 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/_icsc09/icsc0981.htm. 

IMO (2002): International Maritime Dangerous Goods Code, 
http://www.imo.org/Safety/mainframe.asp?topic_id=158. 

ITRC (1998): Technical Guidelines for On-site Thermal Desorption of Solid Media and Low Level 
Mixed Waste Contaminated with Mercury and/or Hazardous Chlorinated Organics, The Interstate 
Technology and Regulatory Cooperation Work Group - Low Temperature Thermal Desorption Work 
Team: 68. 

Jang, M., Hong, S. M., Park, J. K. (2005): Characterization and Recovery of Mercury from Spent 
Fluorescent Lamps, Waste Management, 25, 5-14.  



UNEP/CHW.10/6/Add.2/Rev.1 

86 

Jacobs and Johnson Matthey (2011): Mercury Free VCM Catalyst, presented at VCM Catalyst 
Workshop, Beijing, September 19, 2011. 

Japan Standards Association (1997): JIS K 0222: Analysis Method for Mercury in Flue Gas.  

Japan Public Health Association (2001): Preventive Measures against Environmental Mercury Pollution 
and Its Health Effects, Japan Public Health Association, Tokyo, Japan, 
http://www.nimd.go.jp/english/kenkyu/docs/manual.pdf 

Kanai, Y., Endou, H. (2003): Functional Properties of Multispecific Amino Acid Transporters and Their 
Implications to Transpoter-Mediated Toxicity, the Journal of Toxicological Sciences, 28, 
http://www.jstage.jst.go.jp/article/jts/28/1/1/_pdf. 

Kerper, L.E., Ballatori, N., Clarkson, T.W. (1992): Methylmercury Transport Across the Blood-Brain 
Barrier by an Amino Acid Carrier, American Journal of Physiology - Regulatory, Integrative and 
Comparative Physiology, 262, 761-765. 

Kobelco Eco-Solutions Co. Ltd. (2001): Recycling System for Fluorescent Lamps [in Japanese], GIHO-
Kobelco Eco-Solutions Co., Ltd., 45. 

Kuncova, H., Petrlik, J. and Stavkova, M. (2007): Chlorine Production – a Large Source of Mercury 
Releases (The Czech Republic Case Study), Arnika - Toxics and Waste Programme, Prague, 
http://english.arnika.org/files/documents/Mercury_CZ.pdf. 

Lambrecht, B. (1989): Zulus Get Exported Poison - US Mercury Waste Pollutes Drinking Water in S. 
Africa. St Louis Post-Dispatch. 26. 

Lowell Center for Sustainable Production (2003): An Investigation of Alternatives to Mercury Containing 
Products, http://www.chem.unep.ch/mercury/Sector-Specific-Information/Docs/lcspfinal.pdf. 

Lindberg, S.E. and Price, J. L (1999): Airborne Emissions of Mercury from Municipal Landfill 
Operations: A Short-Term Measurement Study in Florida, Journal of the Air & Waste Management 
Association, 49, 520-532. 

Lindberg, S. E, Wallschlägerb, D., Prestbob, E. M., Bloomb, N. S., Pricec, J. and Reinhart, D. (2001): 
Methylated mercury species in municipal waste landfill gas sampled in Florida, USA, Atmospheric 
Environment, 35 (23), 4011-4015. 

Maine DEP (2008): Maine Compact Fluorescent Lamp Study, 
http://www.maine.gov/dep/rwm/homeowner/cflreport.htm 

Maxson, P. (2010): Personal communication for the update of the UNEP 2005 mercury trade report.  

Maxson, P. (2011) Personal communication. 

Mattus, C. H. (1999): Measurements of mercury released from amalgams and sulfide compounds. Oak 
Ridge National Laboratory. ORNL/TM 13728 https://www.etde.org/etdeweb//servlets/purl/5899-
ysqvR6/webviewable/5899.pdf?type=download.  

Minamata City Hall (2000): Minamata Disease - History and Message -. Minamata Disease Museum. 
Minamata City, Japan. 

Ministry of Environmental Protection, China (2010): Project Report on the Reduction of Mercury Use 
and Emission in Carbide PVC Production, 
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/InterimActivities/Partnerships/ChloralkaliSector/t
abid/3560/language/en-US/Default.aspx 

Ministry of the Environment, Japan (1997): Our Intensive Efforts to Overcome the Tragic History of 
Minamata Disease. 

Ministry of the Environment, Japan (2002): Minamata Disease - The History and Measures, 
http://www.env.go.jp/en/chemi/hs/minamata2002/index.html. 

Ministry of the Environment, Japan (2007a): Guidebook for Waste Management - Case Study of 
Promoting 3Rs in Japan -. JICA Seminar on Waste Management in Japan. Yokohama International 
Center. 

Ministry of the Environment, Japan (2007b): Waste Disposal and Recycling Measures, 
http://www.env.go.jp/en/recycle/manage/waste.html. 

Ministry of the Environment, Japan (2010): Lessons from Minamata Disease and Mercury Management 
in Japan, http://www.env.go.jp/chemi/tmms/pr-m/mat01/en_full.pdf 



UNEP/CHW.10/6/Add.2/Rev.1  

87 

MMSD Project (2002): Artisanal and Small-Scale Mining, Documents on Mining and Sustainable 
Development from United Nations and Other Organisations.  

Mottet, N.K., Shaw, C.M., Burbacher, T.M. (1985): Health Risks from Increases in Methylmercury 
Exposure, Environmental Health Perspectives, 63, 133-140, 
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1568483. 

NEWMOA (2004): Mercury-Added Product Fact Sheet, 
http://www.newmoa.org/prevention/mercury/imerc/FactSheets/factsheet_ranges.cfm. 

North Atlantic Treaty Organization Committee on the Challenges of Modern Society (NATO/CCMS) 
(1998): NATO/CCMS Pilot Study Evaluation of Demonstrated and Emerging Technologies for the 
Treatment and Clean Up of Contaminated Land and Groundwater PHASE II FINAL REPORT 
APPENDIX IV — PROJECT SUMMARIES Number 219, 
http://www.epa.gov/tio/download/partner/append-4.pdf. 

NIMD (1999): Mission Report – Investigation into Suspected Mercury Contamination at Sihanoukville, 
Cambodia. NIMD. Minamata City, Japan, 
http://www.nimd.go.jp/english/kenkyu/nimd_forum/nimd_forum_1999.pdf#page=134 

Nomura Kohsan Co. Ltd. (2007): Treatment of Mercury-containing Wastes at Itomuka Plant of 
Nomurakohsan Co., Ltd. Tokyo, Japan. 

OECD (2001a): Extended Producer Responsibility - A Guidance Manual for Governments. 

OECD (2001b): Harmonised Integrated Classification System for Human Health and Environmental. 
Hazards of Chemical Substances and Mixtures. 

OECD (2004): Recommendation of the Council on the Environmentally Sound Management of Waste, 
http://webdomino1.oecd.org/horizontal/oecdacts.nsf/linkto/C(2004)100. 

OECD (2007): Guidance Manual on Environmentally Sound Management of Waste, 
http://www.oecd.org/dataoecd/23/31/39559085.pdf. 

Ogaki, Y., Yamada, Y., Nomura, M. (2004): Recycling Technology of JFE Group for Recycle Oriented 
Society [in Japanese], JFE GIHO, 6, 37-43, http://www.jfe-steel.co.jp/research/giho/006/pdf/006-07.pdf. 

Oikawa, K., Saito, H., Kifune, I., Ohshina, T., Fujii, M., Takizawa, Y. (1983): Respiratory Tract Retention 
of Inhaled Air Pollutants, Report 1: Mercury Absorption by Inhaling Through the Nose and Expiring 
Through the Mouth at Various Concentrations, Chemosphere, 11, 943-951. 

Oliveira, R.B., Gomes-Leal, W., do-Nascimento, J.L.M., Picanço-Diniz, C.W. (1998): Methylmercury 
Intoxication and Histochemical Demonstration of NADPH-Diaphorase Activity in the Striate Cortex of 
Adult Cats, Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 31, 1157-1161. 

Ozonoff, D.M. (2006): Methylmercury, http://www.ijc.org/rel/pdf/health_effects_spring2006.pdf. 

PACE Working Group (2011): Environmentally Sound Management (ESM) Criteria Recommendations. 

Panasonic (2009): Akari Ansin Service, http://panasonic-electric-
works.net/csr/environment/communication/event2009/panel/a14.html. 

Parker, J. L, Bloom, N.S. (2005): Preservation and storage techniques for low-level mercury speciation, 
Science of the Total Environment, 337, 253-263. 

Richardson, G.M., Allan, M. (1996): A Monte Carlo Assessment of Mercury Exposure and Risks from 
Dental Amalgam, Human and Ecological Risk Assessment, 2, 709-761. 

Richardson, G.M. (2003): Inhalation of Mercury-Contaminated Particulate Matter by Dentists: An 
Overlooked Occupational Risk, Human and Ecological Risk Assessment, 9, 1519-1531. 

Sakamoto, M., Kubota, M., Liu, X., Murata, K., Nakai, K., Satoh, H. (2004): Maternal and Fetal Mercury 
and n-3 Polyunsaturated Fatty Acid as a Risk and Benefit of Fish Consumption to Fetus, Environmental 
Science and Technology, 38, 3860-3863. 

Sakamoto, M. Murata, K., Nakai, K., Satoh, H. (2005): Difference in Methylmercury Exposure to Fetus 
and Breast-Feeding Offspring, Korean Journal of Environmental Health, 31, 179-186. 

Sanborn, J.R., Brodberg, R.K. (2006): Evaluation of Bioaccumulation Factors and Translators for 
Methylmercury, http://www.oehha.ca.gov/fish/special_reports/pdf/BAF020907.pdf. 



UNEP/CHW.10/6/Add.2/Rev.1 

88 

SBC (1992): Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and 
Their Disposal, http://www.basel.int/text/17Jun2010-conv-e.doc. 

SBC (1994): Guidance Document on the Preparation of Technical Guidelines for the Environmentally 
Sound Management of Wastes Subject to the Basel Convention, 
http://www.basel.int/meetings/sbc/workdoc/framewk.doc. 

SBC (1995a): Manual for the Implementation of the Basel Convention, 
http://www.basel.int/meetings/sbc/workdoc/manual.doc. 

SBC (1995b): Basel Convention Technical Guidelines on Specially Engineered Landfill (D5), 
http://www.basel.int/meetings/sbc/workdoc/old%20docs/tech-d5.pdf. 

SBC (1998): Guide to the Control System, http://www.basel.int/pub/instruct.doc. 

SBC (1999): Report of the Fifth Meeting of the Conference of the Parties to the Basel Convention, 
http://www.basel.int/meetings/cop/cop5/cop5reportfinal.pdf. 

SBC (2000): Methodological Guide for the Undertaking of National Inventories of Hazardous Wastes 
within the Framework of the Basel Convention, 
http://www.basel.int/meetings/sbc/workdoc/techdocs.html. 

SBC (2006): Updated General Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of 
Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with Persistent Organic Pollutants (POPs), 
http://www.basel.int/pub/techguid/tg-POPs.doc. 

Spiegel, S., Veiga, M. (2006): Interventions to Reduce Mercury Pollution in Artisanal Gold Mining Sites 
- lessons from the UNDP/GEF/UNIDO Global Mercury Project, NIMD Forum 2006 II, Minamata City, 
Ministry of the Environment, Japan, 1-18, 
http://www.nimd.go.jp/english/kenkyu/nimd_forum/nimd_forum_2006_II.pdf#page=8. 

Steffen, A., Douglas, T., Amyot, M., Ariya, P., Aspo, K., Berg, T., Bottenheim, J., Brooks, S., Cobbe tt, F., 
Dastoor, A., Dommergue., A., Ebinghaus, R., Ferrari, D., Gardfeldt, K., Goodsite, M E., Lean, D., 
Poulain, A., Scherz, C., Skov, H., Sommar, J., Temme, C. (2007): A Synthesis of Atmospheric Mercury 
Depletion Event Chemistry Linking Atmosphere, Snow and Water, Atmospheric Chemistry and Physics 
Discussions, 7, 10837-10931. 

Tajima, S. (1970): Studies on the Formation of Methylmercury Compounds. 1. Preparation of 
Monomercurated Acetaldehyde XHgCH2CHO and Formation of Methylmercury Compounds from 
Monomercurated Acetaldehyde [in Japanese], Kumamoto Igakkai Zasshi, 44, 873-886. 

Takahashi, Nakamura, Mizoiri, Shoji. (2004): Mercury Behaviour in Chuo Bohatei Sotogawa Landfill [in 
Japanese], Annual Report of the Tokyo Metropolitan Research Institute for Environmental Protection 
2004, 165-171. 

Tanel, B., Reyes-Osorno, B., Tansel, I.N. (1998): Comparative Analysis of Fluorescent Lamp Recycling 
and Disposal Options, Journal of Solid Waste Technology and Management, 25, 82-88. 

The Office of Technology Assessment (1983): Case Examples of Process Modification - Appendix 5A. 
In: Technologies and Management Strategies for Hazardous Waste Control. The Office of Technology 
Assessment. Darby, USA, Diane Publishing. 213-217. 

The School of  Natural Resources and Environment, University of Michigan (2000): Environmental 
Justice Case Study - Thor Chemicals and Mercury Exposure in Cato-Ridge, Kwazulu-Natal, South 
Africa, http://www.umich.edu/~snre492/Jones/thorchem.htm. 

The Zero Mercury Working Group, Mercury Policy Project, Global Alliance for Incinerator Alternatives, 
Ban Toxics! (2009): Mercury Rising: Reducing Global Emissions from Burning Mercury-Added 
Products, http://www.zeromercury.org/International_developments/FINAL_MercuryRising_Feb2009.pdf. 

UNECE (2003): Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), 
http://live.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev00/00files_e.html. 

UNECE (2007): UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (Model Regulations), 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev15/15files_e.html. 

UNEP (1995): Model National Legislation on the Management of Hazardous Wastes and Other Wastes as 
well as on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Other Wastes and their 
Disposal, http://www.basel.int/pub/modlegis.pdf. 



UNEP/CHW.10/6/Add.2/Rev.1  

89 

UNEP (2002): Global Mercury Assessment, UNEP, Geneva, Switzerland, 
http://www.unep.org/hazardoussubstances/LinkClick.aspx?fileticket=Kpl4mFj7AJU%3d&tabid=3593&l
anguage=en-US 

UNEP (2005): Toolkit for Identification and Quantification of Mercury Releases, 
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/MercuryPublications/GuidanceTrainingMaterialTool
kits/MercuryToolkit/tabid/4566/language/en-US/Default.aspx. 

UNEP (2006a): Strategic Approach to International Chemicals Management, 
http://www.chem.unep.ch/saicm/saicm%20texts/SAICM_publication_ENG.pdf. 

UNEP (2006b): Guide for Reducing Major Uses and Releases of Mercury, 
http://www.chem.unep.ch/mercury/Sector%20Guide%202006.pdf. 

UNEP (2006c): Summary of Supply, Trade and Demand Information on Mercury, UNEP Chemicals, 
Geneva, Switzerland, http://www.chem.unep.ch/mercury/HgSupplyTradeDemandJM.pdf. 

UNEP (2008a): Global Atmospheric Mercury Assessment: Sources, Emissions and Transport, 

http://www.unep.org/hazardoussubstances/LinkClick.aspx?fileticket=Y0PHPmrXSuc%3d&tabid=3593&
language=en-US. 

UNEP (2008b): Report on the Major Mercury Containing Products and Processes, Their Substitutes and 
Experience in Switching to Mercury Free Products and Processes, 
http://www.chem.unep.ch/mercury/OEWG2/documents/g7)/English/OEWG_2_7.doc. 

UNEP (2008c): Summary Report on UNEP Mercury Inventory Activities, 
http://www.chem.unep.ch/mercury/OEWG2/documents/y25_14)/English/OEWG_2_INF14.doc.  

UNEP (2008d): Awareness Raising Package, 
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/MercuryPublications/ReportsPublications/Awareness
RaisingPackage/tabid/4022/language/en-US/Default.aspx. 

UNEP (2010a): Toolkit for Identification and Quantification of Mercury 
Releases,http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/MercuryPublications/GuidanceTrainingMat
erialToolkits/MercuryToolkit/tabid/4566/language/en-US/Default.aspx. 

UNEP (2010b): Global ASGM Forum Report, 
http://www.unep.org/hazardoussubstances/GlobalForumonASGM/tabid/6005/Default.aspx. 

UNEP (2010c): Study on mercury sources and emissions and analysis of cost and effectiveness of control 
measures “UNEP Paragraph 29 study” (UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/4), 
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/INC2/INC2MeetingDocuments/tabid/3
484/language/en-US/Default.aspx. 

UNEP (2011): Global Mercury Partnership Reports and Publications, 
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/PrioritiesforAction/ArtisanalandSmallScaleGoldMini
ng/Reports/tabid/4489/language/en-US/Default.aspx. 

UNEP and WHO (2008): Identifying Populations at Risk, 
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/MercuryPublications/GuidanceTrainingmaterialToolk
its/GuidanceforIdentifyingPopulationsatRisk/tabid/3616/language/en-US/Default.aspx.  

UNEP and SETAC (2009): Life Cycle Management, 
http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx1208xPA-LifeCycleApproach-Howbusinessusesit.pdf. 

US Department of Energy (2009): US Department of Energy Interim Guidance on Packaging, 
Transportation, Receipt, Management, and Long-Term Storage of Elemental Mercury, 
http://www.mercurystorageeis.com/Elementalmercurystorage%20Interim%20Guidance%20(dated%2020
09-11-13).pdf. 

US Department of Transportation, Transport Canada, and the Secretariat of Communications and 
Transportation of Mexico (SCT) (2008): Emergency Response Guidebook, 
http://www.phmsa.dot.gov/hazmat/library/erg. 

US EPA (1992): US EPA Method 1311: TCLP, Toxicity Characteristic Leaching Procedure. 

US EPA (1994): US EPA Method 7470 A: Mercury in Liquid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). 

US EPA (1996): US EPA Method 0060: Determination of Metals in Stack Emissions.  



UNEP/CHW.10/6/Add.2/Rev.1 

90 

US EPA (1997a): Locating and Estimating Air Emissions from Sources of Mercury and Mercury 
Compounds, http://www.epa.gov/ttn/chief/le/mercury.pdf. 

US EPA (1997b): Sensitive Environments and the Siting of Hazardous Waste Management Facilities, 
http://www.epa.gov/osw/hazard/tsd/permit/site/sites.pdf. 

US EPA (2000): Section 2 - Treatment and Disposal Options, Proceedings and Summary Report - 
Workshop on Mercury in Products, Processes, Waste and the Environment: Eliminating, Reducing and 
Managing Risks from Non-Combustion Sources, 
http://www.epa.gov/nrmrl/pubs/625r00014/625r00014.pdf. 

US EPA (2001): Mercury Response Guidebook (for Emergency Responders), 
http://www.epa.gov/mercury/spills/index.htm. 

US EPA (2007a): Mercury Treatment Technologies, http://www.clu-
in.org/contaminantfocus/default.focus/sec/Mercury/cat/Treatment_Technologies. 

US EPA (2007b): Treatment Technologies for Mercury in Soil, Waste and Water, 
http://www.epa.gov/tio/download/remed/542r07003.pdf. 

US EPA (2007c): Spills, Disposal and Site Clean-up, http://www.epa.gov/mercury/spills/index.htm. 

US EPA (2007d): US EPA Method 7471B: Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor 
Technique). 

US EPA (2007e): US EPA Method 7473: Mercury in Solids and Solutions by Thermal Decomposition, 
Amalgamation, and Atomic Absorption Spectrophotometry. 

US EPA (2008): Manual for the Construction of a Mercury Collection System for Use in Gold Shops, 
http://www.epa.gov/oia//toxics/asgm.html. 

World Chlorine Council (2004): Code of Practice, Mercury Housekeeping, Environmental Protection 
11, 5th Edition, http://www.chem.unep.ch/mercury/Sector-Specific-
Information/Docs/ENV%20Prot%2011%20Edition%205.pdf  

WHO (1972): WHO Food Additives Series, No.4: Evaluation of Mercury, Lead, Cadmium and the Food 
Additives Amaranth, Diethylpyrocarbonate, and Octyl Gallate, 
http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v004je07.htm. 

WHO (1990): Environmental Health Criteria 101, Methylmercury, 
http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc101.htm. 

WHO (1991): Environmental Health Criteria 118, Inorganic Mercury, 
http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc118.htm. 

WHO (2003): Elemental Mercury and Inorganic Mercury Compounds: Human Health Aspects, 
http://www.who.int/ipcs/publications/cicad/en/cicad50.pdf. 

WHO (2006): Guidelines for drinking-water quality, third edition, incorporating first and second 
addenda, http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3rev/en/. 

WHO Regional Office for Europe (2000): Air Quality Guidelines-Second Edition, 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/123079/AQG2ndEd_6_9Mercury.PDF. 

Wood, J.M. (1974): Biological Cycles for Toxic Elements in the Environment, Science, 15, 1043-1048.  

World Nuclear Association (2010): Storage and Disposal Options, http://www.world-
nuclear.org/info/inf04ap2.html. 

Yanase R., Hirato, O., Matsufuji, Y. (2009): Behaviour of Mercury from Used Batteries in Landfills over 
20 Years, Journal of the Japan Society of Material Cycles and Waste Management, 20 (1), 12-23. 

____________ 


