
 

ملخص لرؤؤيیة منظمة ااأليیبن على ااتفاقيیة االزئبق االدووليیة   
االزئبق ماددةة لهھا أأهھھھتمامم عالمي   

ااألسماكك في جميیع مناططق االعالم ملوثة بالزئبق بمستويیاتت تهھددد صحة االبشر وواالبيیئة  •

ووكذلك يیمكن أأنن يیكونن ااألررزز ووسيیلة للتعرضض للزئبق .  

ططفالل .األمهھاتت ووااألبضر خرىى بصفة خاصة تااألسماكك االملوثة بالزئبق ووااألغذيیة ااأل •  

حواالي ثلثيین من االزئبق في االبيیئة مصدررهه االنشاططاتت االبشريیة  •  

االزئبق يیتحركك في االبيیئة وويینتقل لمسافاتت ططويیلة  •  

االى االبيیئة من مصاددرر متعددد تشمل ( االمنتجاتت االمحتويیة على االزئبق  االزئبق يیتسربب •

ووعمليیاتت تنقيیة االمعاددنن ووأأنشطة االتنجيیم االتصنيیع عمليیاتت ووووااألجهھزةة ٬، مناططق االصناعاتت 

ووحرقق االفحم وواافراانن ااألسمنت وواالنفايیاتت وواالمحاررقق وومحاررقق االجثث ووأأخرىى ...  

وواالتنفيیذ . بعاددااألهھھھداافف ووااأل  

هھھھدفف ااتفاقيیة االزئبق االعالميیة هھھھو حمايیة االصحة االبشريیة وواالحيیاةة االبريیة وواالمنظومة االبيیئيیة  •

في إإززاالة آآثارر االزئبق .  

.دووررةة االحيیاتيیة االكاملة للزئبق االووااسعة توااجهھ  يیجب أأنن يیكونن هھھھدفف ااألتفاقيیة أأبعادد •  

كاألططفالل وواالنساء في سن ذذااتت االحاجة  تفاقيیة يیجب أأنن تأخذ في ااألعتبارر االمجتمعاتتااال •

االحمل وواالسكانن ااألصليیيین ووسكانن االقطب االشمالي وواالجنوبي وواالجزرر وواالصيیادديین ووعمالل 

مناجم االذهھھھب وواالفقرااء ووآآخريین .  

عع بحيیث ملوثاتت من نفس االنو مستقبآل االيیهھابحيیث تنضم  آآ ااألتفاقيیة يیجب أأنن تعطي اابعادد •

ال تمس على حسابب ااتفاقيیة االزئبق .  

ااألتفاقيیة يیجب أأنن تلزمم كل ططرفف بتبنى خطة ووططنيیة ووإإقليیميیة تستهھدفف منع مصاددرر االزئبق  •

وواانبعاثاتهھ وومخلفاتهھ ووااألماكن االملوثة .  

وو ااء في إإصدااررهھھھا أأوو تنفيیذيیهھا يیة سوللجمعيیاتت ااألهھھھل فعالل ااألتفاقيیة يیجب اانن تكونن لهھا ددوورر •

تتيیح لهھا فرصة االمشارركة في االخطط ااألقليیميیة وواالوططنيیة .  

ااوو ة مرااقبة االزئبق سوااء في االبيیئة ااألتفاقيیة يیجب اانن يیكونن لهھا ددوورر في تقيیيیم فاعليی •

. ااألسماكك أأوو االبشر  

 



 

 

االمواارردد   

جميیع االزئبق منع االتنجيیم  وومنع مناجم االزئبق ووإإيیجادد ووسائل لتخزيین االزئبق االحالي وو •

خرىى .االمتولد من االمصاددرر سوااء في االصناعة ااوو االتجاررةة من االمصاددرر ااأل  

خاصة  اتت االتي تعتمد في ددخلهھا على أأنشطةفر مساعدةة اانتقاليیة للمجتمعااوتيیجب أأنن ت •

بالزئبق االى اانن يیتم منعهھ تمامآ .  

االطلب   
لتخلص من جميیع االمركباتت وو ل آلبد من ااستعمالل ووسائل محدددةة االزمن أأوو محدووددةة  •

االمصاددرر االتي تحتوىى أأوو تستعمل االزئبق .  

البد من تشجيیع االبحث ووإإيیجادد ووسائل بديیلة غيیر سامة لتحل محل جميیع ااألنشطة االتي  •

قتصادد دوولل االناميیة وواالدوولل ذذااتت ااألاالتستخدمم االزئبق مع ااألخذ في ااألعتبارر حاجاتت 

نتقالي .ااأل  

االتجاررةة   
ةة االدووليیة للزئبق وومركباتهھ تجارراالإإيیجادد ررقابة على  •  

تفاقيیة تحرمم تجاررةة االزئبق إإال أأنهھا ال يینبغي اانن تحتويي عتبارر اانن ااألااألخذ في ااأل •

على لغة تعاررضض قانونن االتجاررةة االعالمي .  

ااألنبعاثث االجويي   

وسائل وواالطرقق االبيیئيیة  لمحطاتت االقوىى االتي تحتويي على حرقق االفحم االيیجب إإيیجادد أأحسن  •

تت ااألحترااقق ااألخرىى االتي تولد االزئبق في االجو ووإإيیجادد جدوولل ٬، اافراانن ااألسمنت ووعمليیا

ززمني للتخلص منهھا ااوو أأستعمالل بداائل أأخرىى .  

  االمخلفاتت وواالماكن االملوثة
ماكن االملوثة للزئبق مع إإيیجادد ووسائل لتعويیض يینبغي إإيیجادد ططرقق للتعرفف ووعالجج ااأل  •

.االعمالل وواالمجتمعاتت لذلك   

االملوثث في ددفع هھھھذهه االنفقاتت ووكذلك  بإشترااكك بيیئة يیكونن تكاليیف إإززاالة االزئبق ووتنظيیف اال •

.ططراافف االمشتركة وواالقطاعع االخاصص ااأل  

ززيیاددةة االوعي   



ااألتفاقيیة يیجب أأنن توفر معلوماتت للمجتمع ووززيیاددةة االوعي وواالتعليیم للنساء ووااألططفالل  •

وواالعمالل ووعمالل مناجم االذهھھھب وواالفقرااء وواالهھيیئاتت االمهھمشة ووأأيیضآ توفرهھھھذهه االخدماتت 

ماكن االساحليیة وواالصيیادديین وواالذيین نن ااألصليیيین وواالقطبيین وواالجزرر ووااألللعمالل  وواالسكا

غذيیة موجودد بهھا االزئبق .يیعتمدوونن على أأ  

يینبغي أأنن يیتاحح للمجتمعاتت جميیع االمعلوماتت االخاصة بالزئبق وومصاددررهه وواالبداائل  •

االمتوفرةة لدىى االحكوماتت وواالقطاعع االخاصص .  

ززيیاددةة االوعي وواالمساعدااتت االفنيیة وواالماليیة   

دوولل االناميیة وواالدوولل ذذااتت اء مادديي ذذوو مصاددرر جديیدةة ووكافيیة لكي تقومم االإإنشاء ووع •

ااألنتقالي بأددااء تعهھدااتهھا تجاهه هھھھذهه ااألتفاقيیة من غيیر اانن تؤثر على  ااألقتصادد

براامجهھا لمكافحة االفقر .  

إإيیجادد ووسائل لزيیاددةة االقدررةة ووتباددلل االخبرااتت . •  

ااإللتزاامم   

تقارريیر ذذااتت شفافيیة تامة لكي يیتم ووإإصداارر تفاقيیة يینبغي اانن يیكونن هھھھناكك آآليیاتت لمتابعة ااأل •

ااأللتزاامم بهھذهه ااألتفاقيیة بيین االدوولل .  

 

 


