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يجيتارتسالا جهنلا 
ةيلودلا ةرادإلل 

 ةيئايميكلا داوملل
 

يلودلا رمتؤملل ةيوضعلا حوتفملا  لماعلا قيرفلا
  ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا
  لوألاعامتجال ا

 ، يناثلا نيرشت١٨ - ١٥دارغلب  ٢٠١١ربم فون/ 
  *تقؤملا لامعألا لودج نم) ج( ٥دنبلا 

يف ةئشانلاو ةديدجلا لئاسملا : يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت
  تاسايسلا لاجم

ءاب٢/٤ررقملا ذيفنت يف زرحملا مدقتلا نع ريرقت  لا يف صاصرلا نأشب    ءالط 

  ةنامألا نم ةركذم

ررقملا ذيفنت نع يلاتلا ريرقتلا ميدقت يف ةي ملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب كرتشا  - ١
ءاب٢/٤ يف صاصرلا نأشب   ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملا نع رداصلاءالطلا   .  

 ةيساسأ تامولعم  -  ًالوأ
كانه سيلو . لافطألا ةحص ىلع ةميدتسمو ةغيلب ةسكاعم تاريثأت صاصرلل ضرعتلا نع بترتت  - ٢
رضي هنإف ،لافطألا بيصت صاصرلل ربكألا تاريثأتلا نأ نيح يفو . صاصرلل ضرعتلا نم نومأم ىوتسم
  .هتاريثأتل صاخ هجو ىلع ةضرع لامعلا نأ امك ،نيغلابلاب

يف صاصرلا لامعتسا ىلع ًادويق نيرشعلا نرقلا لئاوأ يف نادلبلا نم ددع قبط نيح يف  - ٣  ءالطلا 
 تاءالطنأ رهظت ةروشنملا تاساردلاو ةيلا حلا رابتخالا دوهج نإف ،ةريخألا دوقعلا يف اهريغ ريثكو
يتلا تاءالطلا نمو. ءاوس دح ىلع ةمدقتملاو ةيمانلا نادلبلا يف عساو قاطن ىلع ةحاتم لظت صاصرلا  

بعلل سرادملاو لزانملا يف لمعتست يتلا تيزلا تاءالطصاصرلا نم ةيلاع تايوتسم ىلع يوتحت   
لقتلا تارهولافطألا تاثاثأو ،لافطألا  او . عساو قاطن ىلع ضرعتلا تالامتحا ىلع يوطني امم ،ةيدي 

دجوت امك ،ةياغلل ةليئض فيلاكت صاصرلا تاءالطنم صلختلل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا فيلاكتلاو   
ةلثامم فيلاكتو ءادأ صئاصخو ناولأب صاصرلا نم ةيلاختاءالط ودبي ام ديدشلا قلقلا ىلع ثعبي اممو .  

                                                 
*  SAICM/OEWG.1/1/Rev.1.  
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تاونسل صاصرلل ضرعتلا رارمتسا لامتحاو ةيداصتقالا ةيمنتلل ًاعبت صاصرل اتاءالطلامعتسا ديازت نم   
  .مدهلا وأ ءالطلا ةداعإ لامعأ ءانثأ هتلازإ وأ ءالطلا خسفت لظ يف ةديدع
هررقمب ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملا ديأ ٢٠٠٩ويام /رايأ يف  - ٤ اب٢/٤،  ةكارش ءاشنإ ء   ،

ءا   ةرقفلا ذيفنت يف ةماه ةمهاسم هفصوب ءالطلايف صاصرلا لامعتسال يجيردتلا إلل جيورتلل ةيملاع  ٥٧ 
داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يفو ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم ذيفنت ةطخ نم 

ةكارشلا ةي وضع ىلإ اومضني نأل نيمتهملا ةحلصملا باحصأ ،ررقملا تاذ يف ،رمتؤملا اعدو. ةيئايميكلا
ريوطت بوص تاربخ وأ ةينيع دراومب وأ ةيلاملا ةمهاسملاب ًامئالم ناك امثيح ،مهسفنأ اومزلي نألو ةيملاعلا  ،
يف لك ايلوتيل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلا جمانرب نم لكل ةوعدلا تهجوو . ةكارشلا ةطشنأ ذيفنتو
  .ةيملاعلا ةكارشلا ةنامأ ةمهم ،ةحاتملا هدراومو هتيالو لاجم
قيقحت يف مدقتلل ملاعم ةيلج ةروصب نيبت لامعأ ةطخ عضت نأ ةكارشلا نم رمتؤملا بلط كلذك   - ٥

يف صاصرلا لامعتسا ءا  ةيلاتلا تالاءالطلاإ  ا يف  ،:  
  ؛لئادبلاو ةئيبلاو رشبلا ةحص اهل ضرعتت يتلا ةيمسلاب يعولا ءاكذإ  )أ(
  ؛صاصرلل لمتحملا ضرعتلا ديدحت ىلع ةدعاسملاو هيجوتلا  )ب(
  ؛)ةئزجتلاو ةلمجلا راجت ،نيعنصملا(ةعانصلا ةدعاسم   )ج(
  ؛ضرعتلا نم ليلقتلل ةيئاقولا جماربلا  )د(
  .ةينطولا ةباقرلا رطأ عيجشت  )ه(

يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ ،زرحملا مدقتلا نع ًاريرقت عفرت نأل ةيملاعلا ةكارشلا تيعدو  - ٦  
  .ةثلاثلا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملا ىلإو ،لوألا هعامتجا

ءاب٢/٤ررقملا ذيفنت   - ًايناث    
يلودلا رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا باقعأ يف ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلا جمانرب نم لك عرش   - ٧

ىلع ءاضقلل ي ملاعلا فلاحتلا’’مساب فرعت تحبصأ ةيملاع ةكارش ءاشنإ يف ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإل 
صاصرلاتاءالط يف ،كلذ نازجني امهو اكراشو‘‘   ،:  

ةيئيبلا ةحصلاب نيمتهملا نيينهملاو ةئيبلا نوؤشو ةماعلا ةحصلا يلوؤسم هابتنا هيجوت   )أ(
بناج نمو ةفلتخملا نادلبلا يف ةرمتسملا ةطشنألا ديدحت يف ةدعاسملل ،صاصرلاب ممستلا يفالتبو لافطألل 

  ؛يملاعلا فلاحتلا لمع يف مهست نأ نكمي يتلاو تامظنملا
ىلإ ٢٦نم ةرتفلا يف فينج يف يملاعلا فلاحتلل يميظنتلا عامتجالا دقع   )ب(  ٢٨ 

، . ٢٠١٠ويام /رايأ رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا يف تضرع يتلا تايحالصلا عورشم نوكراشملا سرادتو
زيكرت تالاجم قفو صاصرلا ءالطنأشب لمعلا مظني نأ ةرورضب اوصوأو  ، - ةسمخ  ةيحصلا بناوجلا  

ةطشنألا رابتعالا نيعب ذخألا عم - ةعانصلا ةيعوتو حئاوللاو تاعيرشتلا ،لامعلا ةحص ،ةيئيبلا بناوجلا  
  ؛لبق نم رمتؤملا اهسرادت يتلا قئاثولا يف ةددحملا تاءارجإلاو
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حتلا لمع تابيترتو ةلماشلا تاياغلاو فدهلا كلذ يف امب ،يليغشتلا راطإلا ءا  )ج( فلا إ
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلا جمانرب نيب نواعتلا قاطن ددحي نيتمظنملا نيب كرتشم قافتاو ،يملاعلا 

  ؛امهنم لك تايلوؤسمو
تاءارجإلل جوريو ضرعتسيلو ةلماشلا اياضقلا يف رظنيل تقؤم يراشتسا قيرف ءاشنإ   )د(

ايريجين يتموكح يلثمم نم تقؤملا يرا شتسالا قيرفلا فلأتيو. ةكارشلا تاياغو فادهأ ذيفنت ىلإ ةيمارلا
سل : ةيلاتلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا نمو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو  ا ،لافطألا بطل ةيلودلا ةطبارلا
ةمظنم ،ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىلع ءاضقلل ةيلودلا ةكبشلا ،ةعابطلا رابحأو تاءالطلل يلودلا يكوأ  
  ؛يونيلإ ةعماج يف ةماعلا ةحصلل وغاكيش ةيلكو يتانسنس ةعماج نم ءاربخو ةيلودلا

يف امب ،ةكارشلا يف نيلمتحملا نييمسرلا نيمهاسملا ديدحتل ةرصانملاو ةيعوتلا لامعأب مايقلا   )ه(
يف تاشقانملا يف داومب ةمهاسملاو يجيتارتسالا جهنلل ةيميلقإلا تاعامتجالا يف ةيبناج تابسانم دقع كلذ 

ةرودلاو ايقيرفأ يف ةئيبلاو ةحصلا نأشب يناثلا كرتشملا يرازولا رمتؤملا ،اهنيب ن م ،ةلص تاذ تاعامتجا
  .ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل ةرشع ةعساتلا

ىلع ةيوتحملا تاءالطلل لافطألا ضرعت يفالت يف يملاعلا فلاحتلل لماشلا فدهلا بصنيو  - ٨  
ا ىلع ةيوتحملا صاصرلاتاءالطل ينهملا ضرعتلا ليلقتو صاصرلا ةيا    يف ءاضقلاو ىندألا هدح ىلإ صاصرل

  .تاءالطلاهذه اهلكشت يتلا رطاخملا ىلع فاطملا 
صاصرلاءالط’’فرعي   - ٩ هنأب ،يملاعلا فلاحتلا ضارغأل ‘‘  نم رثكأ وأ بكرم هيلإ فيضأ ءالط   

ءالط ،عيملتلا ءالط ،يفزخلا ءالطلا ،غبصلا ،كللا ءالط ،شينرولا عاونأ لمشيو ،صاصرلا تابكرم 
تابكرمب ةمئاق لمشيو صاصرلا  ءالطفيرعت حرشل يمالعإ قبطم دعأو . ةيطغتلا ءالطو نيطبتلا
  .صاصرلا ءالط يف ًامومع دجوت يتلا صاصرلا

  :يه ةددحملا يملاعلا فلاحتلا تاياغو  - ١٠
،   )أ( نيعنصملاو ،صاخلا عاطقلاو ،نييباقرلا نيلوؤسملاو ةيموكحلا تاطلسلا يعو ءاكذإ

 تاءالطلايف دوجوملا صاصرلا ةيمسب ةيحصلا ةياعرلا يمدقمو لامعلا تاباقنو ،لامعلا و ،نيكلهتسملاو
موًاينقت لضفأ لئادب دوجوو   ؛ةنومأ 

رطاخملا ىلع ءاضقلاو ليلقتلل ةياقولا ىلع ةمئاق ةمئالم جمارب ذيفنتو ميمصت زيفحت   )ب(
ب ةاطغملا تاجتنملاو صاصرلاتاءالطلامعتسا نع ةمجانلا  صرلاتاءالط    ؛صا 

 تاءالطقيوستو جاتنإ يف نورمتسي نيذلا نيدعملاو نيعنصملا ديدحت ىلع ةدعاسملا   )ج(
؛م    اجتنم نم صاصرلا داعبتسا ىلإ ةيمارلا تاءارجإلا عيجشت ةيغب صاصرلا ىلع يوتحت

ريدصتو داريتساو عينصتل دح عضول ةمئالملا ةينطولا ةيباقرلا رطألا ءاسرإل جيورتلا   )د(
ب ةاطغملا تاجتنملاو صاصرلاتاءالطلامعتساو عيبو  ؛صاصرلاتاءالط     

تاجتنمل ثلاث فرط نم يلودلا دامتعالل ًامئالم ناك امثيح ،عيجشتلا  )ه(  ءالطلا، 
؛صاصرلا ةفاضإ نودب ةيطغتلا ءالطوءالطلاىلع فرعتلا ىلع نيكلهتسملا ةدعاسمل ةديدجلا     
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لزانملا لخاد صاصرلل لمتحملا ضرعتلا ديدحت ىلع ةدعاسملا عيجشتو هيجوتلا ماستقا  )و(  
رابغ وأ صاصرلا ىلع يوتحي ءالطدجوي يتلا مهسرادمو لافطألل ةدعملا قفارملاو ،اهلوحو ا   ءالطلا 

ليلقتو صاصرلا ىلع يوتحملا ءالطلالمعتست وأ جتنت يتلا ةيعانصلا قفارملا يفو ،ضرعتلا اذه ليلقتو   
  .صاصرلل لامعلا ضرعت

ةحلصملا باحصأ دوهج زفحي نأو زكري نأ هنم دصق ةينواعت ةيعوط ةردابم و ه يملاعلا فلاحتلا  - ١١
يلوت يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلا جمانرب كراشيو . ةددحملا هتاياغو فلاحتلل لماشلا فدهلا قيقحت ىلع
  .هلمع جمانربو امهنم لك ةيالو قفو ةنامألا ةمهم

تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا ،تاموكحل ا يملاعلا فلاحتلا يف نومهاسملا لمشي دقو  - ١٢
عاطقلاو ةيمالعإلا تامظنملا ،تاعماجلا ،ةيريخلا تامظنملا ،ةيميلقإلا تائيهلا ،يندملا عمت   ا ،ةيموكحلا ريغ

هتاياغو يملاعلا فلاحتلل لماشلا فدهلا قيقحتب مازتلا نم هنودبي  امل ةينالع نومهاسملا ددحيو. صاخلا
ًايلام نومهاسيدقو. ةددحملا يملاعلا فلاحتلا ةطشنأ ذيفنتو ريوطتلًاينيع ةينقت ةربخ ميدقتب وأ/ و  حاتتو .  
  )١(.يملاعلا فلاحتلا لمع يف نيلمتحملا نيمهاسملل نايبتساو تامولعم يملاعلا فلاحتلل يكبشلا عقوملا ىلع

سم نيمهاسملا قتاع ىلع عقت ،يملاعلا فلاحتلل يليغشتلا راطإللًاقفو  - ١٣ مهتطشنأ ليومت ةيلوؤ  
فلاحتلل لماشلا فدهلا غولب ريسيتل نيلمتحملا نيحناملا ديدحت يف اودعاسي نأ مهنم رظتني امك ،م   ةصاخلا

فلاحتلا لمع يف ةمهاسملاب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلا جمانرب نم لك مزتليو . ةددحملا هتاياغو يملاعلا
امهلمع جماربلًاقفو يملاعلا ىلع ةوالع،  لماشلا ةنامألا معد ميدقت   .  

  نآلا ىتح اياضقلاو زرحملا مدقتلا  - ًاثلاث
يملاعلا فلاحتلا تاياغ يف مهست يتلا ةيراجلا ةطشنأللًازجوم ةيلاحلا ةركذملاب قحلملا نمضتي  - ١٤   .

يراشتسالا قيرفلا لبق نم اهقيسنتو اهعضو يرجي يتلا ةسمخلا لمعلا تالاجم نع ةطشنألا هذه قثبنتو 
ةقستم لامعأ ةطخل ةيئاهنلا ةغايصلل لمعلا تايولوأ بترت ىلع يراشتسالا قيرفلا لمعيو . تقؤملا

ل يملاعلا ءا   تاءالطإلا قيقحت يف مدقت نم زرحي امل ةحضاو ملاعم نايب ىلعو ،يملاعلا فلاحتلل ةيلومشو
ةيمارلا دوهجلا ةيولوألا تاذ ىرخألا ةطشنألا نيب نمو . ةيناثلا هترود يف رمتؤملا هب بلاط امبسح صاصرلا
يف يملاعلا فلاحتلل عامتجا دقعو ،اهعيسوتو نييسيئرلا نيمهاسملا ةدعاقل ةيمسر سسأ ءاسرإ ىلإ  

ًانهر٢٠١٢رياربف /طابش ةيئاهنلا اهتغيص يف لامعألا ةطخ هيف دعت ،دراوملا رفاوتب،   .  
ةثولملا ريغ تابكرملاو دوقول ا لاجم يف ةئيبلا جمانرب ةكارش قايس يف ةبستكملا تاربخلا تناك  - ١٥

دقو . هلامعأ ةطخ ةغايص ىلع رثؤت لظتسو يملاعلا فلاحتلل ةيئدبملا ةطشنألا يف صاخ هجو ىلع ةديفم
ادع ام نادلبلا عيمج يف ن يرتبلا نم صاصرلا ةلازإ ،ةكارشلا ةقالطنا ذنم تاونس رشعلا لالخ ،تققحت
زكرمو ،ةيملاع فادهأو ،تالمحب مايقلاو ةحضاو ت اياغ ءاسرإ ةيمهأ حاجنلا اذه رهظأو. ةليلق ةنفح

ىلع ةمئاق ةيعون ةيلحم ج   و ،ةضيرع معدو ليومت ةدعاقو ،زرحملا مدقتلا دصرل تامولعملا لدابتل دياحم
  .ةطشنألا رثأ سايقل ةيفاو لئاسوو ،ةيميلقإلا تايصوتلا بناج ىلإ بلطلا

                                                 
)١(  www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Lead_Cadmium/docs/GAELP/GAELP_Becoming_a_contributor.doc.  
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عيمج لمش يدعاق حسم ٢٠١١سرام /راذآ يف ،ىرجأ  - ١٦  ، ، يجيتارتسالا جهنلل قيسنتلا تاهج
فد   ، لافطألا بطل ةيلودلا ةطبارلا لثم ،ةنواعتملا تاكبشلاو زكارملاو ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم يلوؤسم

ةدعاق ريفوتو ةدوجوملا ةيعجرملا داوملا عمجو ،صاصرلا تاءالطب قلعتي اميف ةيملاعلا عاضوألل مهفلا زيزعت  
صاصرلاتاءالطىلع ءاضقلا يف زرحملا مدقتلا دصرل  ًادلب٢٦مدقو .   باحصأ عجشي نيح يف ؛تامولعم    

  .نايبتسالل ةباجتسالا ىلع دعب اوبيجتسي مل نيذلا ةحلصملا
  يملاعلا فلاحتلل لماشلا فدهلا غولب

١٧ -   ، ةددحملا هتاياغو يملاعلا فلاحتلل لماشلا فدهلا غولب يف ةمساحلا لماوعلا نإف ،رضاحلا تقولا يف
امب ،يملاعلا فلاحتلا معدل دراوملا رفاوتو يميلقإلاو ينطولا نييوتسملا ىلع طارخنالاب لوألا ماق ملا يف طبترت

  .هتطشنأ ذيفنت كلذ يف
  تاموكحلا عم طارخنالا  -١

ةفاك ىلع يملاعلا فلاحتلا لمع يف طاشنب كراشت لظتو ةيموكحلا ريغ تامظنملا تناك نيح يف   - ١٨
كراشم نمًاديزم نإف ،تايوتسملا يرهوج رمأ ا   نم ةبستكملا ةربخلا ىلإ ًادانتساو. امازتلاو تاموكحلا ة  

ةرادإلا تايلوؤسم نولوتي نمم نويموكحلا نولوؤسملا ناك امبرلف ،نآلا ىتح يملاعلا فلاحتلل جيورتلا 
  :ةيئايميكلا داوملل ةينطولا

يب ،اهجاتنإ يرجي يتلا صاصرلاتاءالطنع ةيفاضإ تامولعم ىلإ نوجاتحي   )أ( اهع  
؛صاصرلل ينهملا ضرعتلاو لافطألا ضرعت يف مهاست نأ لمتحي تاقيبطتل م    ادلب يف اهلامعتساو

ىلع صاصرلا تاءالطلامعتسا نع مجانلا رطخلا نع ةيفاضإ تامولعم ىلإ نوجاتحي   )ب(  
؛فيلاكت نم ا  طبتري امو ينطولا ديعصلا ىلع ضارمألا ءابعأ يف اهتمهاسم وأ ينطولا ىوتسملا  

  ؛تايولوألا ساسأ ىلع مهمامتها اهيلع نوزكري ةسفانم ىرخأ تايلوؤسم نولمحتي  )ج(
  ؛تاردابملا هذهل يفاضإ ماع معد وأ/و يسايس معد ىلإ نوجاتحي  )د(
ءا نوهجاوي  )ه(  إل لمتحملا يبلسلا رثألا نأشب لغاشم تارايخ ىلع ،صاصرلا تاءالط   

صاصرلاءالطلاعيبت وأ عن صت يتلا ةينطولا ةيراجتلا تاسسؤملا وأ نيكلهتسملا  .  
يرجي ،صاصرلا اهلكشي يتلا ةلمتحملا راطخألاب ينطولا يعولا ءاكذإ ىلإ ةيمارلا دوهجلا راطإ يف   - ١٩

ىلع ءاضقلا ىلع يئدبم زيكرت عم ،صاصرلاب ممستلا نم ةياقولا نأشب يلود لمع مويل حرتقم دادعإ 
لضفب مويلا اذه ىلع ءاوضألا طلستسو ،صاصرلاءالطلا يتلا يعولا ءاكذإل ةحجانلا ةينطولا ةطشنألا    
. ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ايلارتسأ نم لك يف صاصرلاب ممستلا نم ةياقولا لمع نم ءزج لكشت

يف اهطارخناو ا   صاخلا ينطولا اهلمع موي ةيمستب ةيمتهملا نادلبلا ديدحت ةيسيئرلا ةطشنألا لمشتسو
يف ةدحتملا تايالولا يف صاصرلاب ممستلا نم ةياقولل ينطولا ع وبسألل طيطختلا ةطشنأ نم ملعتلا

مءالتل ًاصيصخ اهفييكت نكمي داومو تاودأ يملاعلا فلاحتلل يكبشلا عقوملا لالخ نم حاتتسو. ٢٠١١  
  .ىرخأ نادلب يف صاصرلاب ممستلا نم ةياقولل ةينطولا مايألا ذيفنت

تاررقملا يف ،هل معدلاو صاصرلاب ممستلا نم ةياقولل يلودلا لمعلا مويب مامتهالا ىدبتيو  - ٢٠  
ةرتفلا يف يبورين يف دقع يذلا يجيتارتسالا جهنلا نأشب عبارلا يقيرفألا يميلقإلا عامتجالا نع ةرداصلا 
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ىلإ ٤نم  ناسين٨  نأشب يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأل ثلاثلا يميلقإلا عامتجالاو ؛ ٢٠١١ليربأ / 
ةرتفلا يف امنب ةنيدم يف دقع يذلا ،يجيتارتسالا جهنلا رايأ٣١  ناريزح٣ىلإ ويام /  يفو ؛ ٢٠١١ هينوي/ 

يذلا ،يجيتارتسالا جهنلا نأشب ابوروأ قرشو طسول عبارلا يميلقإلا عامتجالا يف تراد يتلا تاشقانملا 
ىلإ ٢٧نم ةرتفلا يف ،ادنلوب ،زدول يف دقع  ناريزح٢٩  ىلإ يمسر بلط ميدقت نوكيسو . ٢٠١١ هينوي/ 

ممستلا نم ةياقولل يلود لمع موي ربوتكأ /لوألا نيرشت رهش يف موي ديدحتب ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا
ًانايب ،صاصرلاءالطلاىلع ءاضقلا ىلع صاخ هجوب زيكرتلا عم ،صاصرلاب  ًايلمع  يسايسلا معدلا ىلع    

يملاعلا ءا    .إلا ذيفنتل
  صاخلا عاطقلا مازتلا  - ٢

لا سل  - ٢١  فلاحتلا يف ةعانصلا ةكراشم عيجشت ةعابطلا رابحأو تاءالطلل يلودا ةنامأ لصاوت  
ةماعلا ةحصلا تامامتها ىدمو ةعيبطل كرتشم مهفت ةلافك يف نآلا ىتح دوهجلا تبصنا دقو . يملاعلا
صاصرلاتاءالطب طيحت يتلا ةئيبلاو عم ةطبارتم تالاحلا نم ريثك يف ،ةيعوتلل سل .    ا ةطشنأ تزجنأو

ةماه ةمس ،صوصخلا هجو ىلع دنهلاو نيصلاو ايسآ يف ةطشنألا هذه تناكو . ةيموكحلاريغ تامظنملا 
يذلاو ةيونسلا هتاعامتجا رخآ يف ،ديدج نم سل . ٢٠١١ و٢٠١٠يماع يف زجنأ يذلا لمعلل   ا دكأو

ًاددشم ،يملاعلا فلاحتلاب همازتلا٢٠١١يف مادرتسم َايف دقع  يموكح طارخنا ريوطت ىلإ ةجاحلا ىلع ،   
  .هل ربكأ معدو هلمع يف عسوأ

  يلاملا معدلا  - ٣
 ،ةيليغشتلا فيلاكتلا ةيطغتل ةيلام دراوم ىلإ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلا جمانرب نم لك جاتحي  - ٢٢

نيتمظنملا الكل فيظوت تاونس٠،٨ ًايلاح(نيفظوملا فيلاكت اهيف امب  داوم ،ةيدقاعتلا تاقافتالا ب)   
رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ةكراشم معدل ةصاخو تاعامتجالا فيل اكتو ،ةيعوتلاو تالاصتالا

يملاعلا فلاحتلا تاعامتجا يف لاقتنا ةلحرمب ا  وحن ةغلابلا ةيلاملا ةمهاسملاب ةنامألا بحرتو . اداصتقا
يليغشت عامتجا دقع ىلع تقفنأ يتلا ،ةدحتملا تايالولا ةموكح اهتمدق يتلا يكيرمأ رالود ١٧٥ ٠٠٠  

طابش يف دقعيس يملاعلا فلاحتلل عامتجاو٢٠١٠ويام /رايأ يف يملاعلا فلاحتلل يلالهتسا رياربف /، 
٢٠١٢ . ، ايناملأ نم لك تاموكحل ركشلا نع ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلا جمانرب نم لك برعيو

  .يملاعلا فلاحتلل ةيلالهتسالا ءدبلا ةلحرم لالخ ةيليغشتلا فيلاكتلا يف مهتمهاسم ىلع ديوسلاو جيورنلا
ةطشنأ اتذفن )٢(ناتنثا اهنم يملاعلا فلاحتلا لمع يف مهست ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ريثكلا  - ٢٣  

ءدبلا جمانرب نم معدب لابينو نوريماكلا نم لك يف اهرابتخاو اهئاصقتساو تاءالطلابيعولا ءاكذإل   
ةادانملا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىلع ءاض قلل ةيلودلا ةكبشلا تلصاوو. يجيتارتسالا جهنلل عباتلا عيرسلا
ةطشنألا هذهل نكميو . يميلقإ قايس يف ينطولا ذيفنتلاب يعولا قلخ ىلع زكرت يتلا ةطشنألل عسوأ معدب

داوملا ةيجيتارتسا نم معدلاب بحريو . رابكلا نيحناملا نم ،هل ةسام ةجاح ةمث يفاضإ معد ريفوت يفديفت نأ 
صاصرلاتاءالطىلع ءاضقلا يف ةيملاعلا ة ئيبلا قفرمل ةيئايميكلا  .  

                                                 
يف ةيمنتلالجأ نم ميلعتلاو ثوحبلازكرمو ،لابين يف يئيبلاو ينوناقلا ريوطتلاو ليلحتلا ثوحب ةيعمج   )٢(   
  .نوريماكلا
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تامهاسملا نم لصاوتمو يفاضإ معد ريفوت يرورضلا نم ،تاحاجنلا هذه نم مغرلا ىلعو   - ٢٤
يف صاصرلل يملاعلا ءا   ىلإ ًادانتساو. ءالطلاإلا قيقحت ديرأ اذإ يملاعلا فلاحتلا معدل ةيلاملاو ةينيعلا  

هنأ ردقي ًاعضاوت رثكأ ةيميلقإ زيكرت ةطشنأ نم عسوتلاو ةلثاممةكارش تاردابم نم ةبستكملا تاربخلا   ،
ًايونس يكيرمأ رالود نويلم١،٥ءاهز مزلي  يميلقإلاو ينطولا نييوتسملا ىلع ذيفنتلل  ةربخلا رهظتو )٣(.   

 تاءالطىلع ءاضقلا ةلأسم نأ ةثولملا ريغ تابكرملاو دوقولا لجأ نم ةكارشلا قايس يف ةبستكملا 
يجيتارتسالا جهنلا فده يف ميظع وحن ىلع مهسي قيقحتلل لباق فده ٢٠١٨ماع ل ولحب صاصرلا  

تاريثأتلا دح ىندأ ىلإ للقت قئارطب ٢٠٢٠ماع لولحب ،ةيئايميك داوم لامعتساو جاتنإ يف لثمتملا   ،
  .ةئيبلاو رشبلا ةحص ىلع ةريبكلا ةسكاعملا

لص تاذ ةيليصفت تامولعمOEWG.1/INF/4ةقيثولا نمضتت   - ٢٥ يف زرحملا مدقتلا نع يلاحلا ريرقتلاب ة  
ءاب٢/٤ررقملا ذيفنت  يف صاصرلا نأشب     .ءالطلا 

  حرتقملا ءارجإلا  -  ًاعبار
مدقتلل يمسرلا ضارعتسالل ةماه ةصرف ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا حيتت   - ٢٦

فادهألا كلذ يف امب هلمعل ةحرتقملا لامعألا ةطخ ىلع ةقفاومللو يملاعلا فلاحتلاب قلعتي اميف زرحملا  
ريغ تامظنملا ،تاموكحلا مهيف امب ،ةحلصملا باحصأ لبق نم تامهاسملاو مازتلالا نم ديزمو . ملاعملاو

ام اذإ يويح رمأ ،ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو ،صاخلا عاطقلاو يندملا عمت   ا كلذ يف امب ،ةيموكحلا
تو صاصرلاتاءالطىلع ءاضقلا لامعأ ءدب ديرأ  لماشلا فدهلا قيقحت نيكمتل اهنم ءاهتن الاو اهزيزع 

  .ةددحملا هتاياغو يملاعلا فلاحتلل
يف رظنلا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بغري امبرل ،نآلا ىتح مدقت نم ققحت ام ىلإ رظنلاب   - ٢٧
ءاكذ إو. يملاعلا فلاحتلا لمع يف تاموكحلا بناج نم ةصاخ ،ربكأ ةكراشم عيجشتل ةددحم قئارط
يف ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا  قيرفلا بغري دقو ؛طارخنالا ةيلمع يف ماه رصنع ينطولا ىوتسملا ىلع يعولا

نم ةياقولل يلود لمع موي يمسي نأ ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا نم بلطلا ةردابم معدي نأ ،ددصلا اذه 
لوألا نيرشت نمًارابتعا صاصرلاب ممستلا   .٢٠١٣ربوتكأ / 

لماشلا هفده غولب يف مدقت نم ققحت ام دصر يملاعلا فلاحتلا حاجنل ةيويحلا روم ألا نمو  - ٢٨
ًامئالم ناك امثيحو ،صاصرلاتاءالطرابتخاب كلذ يف امب ،ةددحملا هتاياغو  صاصرلا تايوتسم سايقب    ،

تاعامتجالا يف ،صاصرلا تاءالطىلع ءاضقلا قيقحت بوص زرحملا مدقتلا ضارعتسا نأش نمو . مدلا يف  
ءانبو يسايسلا معدلا نم يلاتلاب ززعي امم ةيضقلا هذ   يعولا نم قمعي نأ يجيتارتسالا جهنلل ةيميلقإلا

  .ماع هجوب ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلاب قلعتي اميف تاردقلا
يجيتارتسالا جهنلل ةيميلقإلا تاعامتجالا نم ديدعلا يف تاشقانم نم راد ام ءوض ىلعو  - ٢٩  

ةينيتاللا اكيرمأل ثلاثلا يميلقإلا عامتجالاو عبارلا يقيرفألا يميلقإلا عامتجالا نع ةرداصل ا تاررقملاو
ينعملا يلودلا رمتؤملا يصوي نأ يف رظنلا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بغري دقف ،يبيراكلا رحبلاو 

يلي ام رارغ ىلعةثلاثلاهترود يف ررقم دامتعاب ةيئايميكلا داوملا ةرادإب   :  

                                                 
ةنامألل مزاللا يلاملا معدلاوًايتاذ لومملاو ينيعلا لمعلا لمشت ال تاريدقتلا هذه  )٣(  .  
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  ،ةيئايميكلاداوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا نإ 
ىلع ءاضقلل يملاعلا فلاحتلا ءاشنإب بحري  - ١ جمانرب بناج نم صاصرلا ءالط   

  )٤(؛نآلا ىتح هزرحأ يذلا مدقتلا نع ريرقتلاو ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا

فدهلا غولبل لمعلا نم ديزم مزلي هنأب فرتعي  - ٢ ةطخ نم ٥٧ةرقفلا يف ددحملا    
يف صاصرلا ءا )٥(ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم ذيفنت ىرخأ رداصم يفو تاءالطلا إل  

دصرلا دوهج زيزعتو ،صاصرلل لافطألا ضرعت يفالتل صوصخلا هجو ىلعو ،رشبلا ضرعتل 
  ؛صاصرلاب ممستلا ةجلاعمو ةبقارملاو

ا تامظنم ،تاموكحلا عيمجعجشي  - ٣ ةمهاسملا ىلع صاخلا عاطقلاو يندملا عمت   
امثيح ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا ميدقتو هلمع زيكرت تالاجم ةفاك يف يملاعلا فلاحتلا لمع يف 

  ؛نكمأ
مهأبفرتعي  - ٤ لعفت نأ ا ي   بيهيو يملاعلا فلاحتلا لمع يف تاموكحلا طارخنا ة

  ؛تاءارجإلا ةيلاعف ةدايزليعولا ءاكذإ داوم ميمعتو دادعإب كلذ يف امب ،كلذ 
يلود لمع موي ةيمستب يضاقلا يلودلا فلاحتلاحرتق  ملمعدلا نع برعي  - ٥  

عجشيو تاءالطلايف صاصرلا ىلع ءاضقلا ىلع يئدبم زيكرتب ،صاصرلاب ممستلا نم ةياقولل   ،
تاذ ةطشنأ ميظنت ىلع ميلاقألا عيمج يف يندملا عمت   ا تامظنمو ةعانصلاو ،تاموكحلا عيمج

  ؛يملاعلا فلاحتلا عم نواعتلاب ةلص
صرفلا فشكتستو روطت نأ ةيموكحلا ريغ تامظنملاو تاموكحلا نم بلطي  - ٦  

ةدعاسمل ،اهيف ةكراشملاو ،ةينطو وأ ةيعرف ةيميلقإ ،ةيميلقإ ،ةيملاع جمارب وأ تاعورشم دادعإل 
  ؛تاءالطلايف صاصرلا ىلع ءاضقلا نأشب ةطشنألا قاطن عيسوت وأ 

،  بلطي  - ٧ تاموكحلا مهيف امب ،يجيتارتسالا جهنلا يف ةحلصملا باحصأ نم
، و عاطقلاو يندملا عمت وةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا  ا تامظنمو ةيموكحلا ريغ تامظنملا

جهنلا ذيفنت ةطخ يف  تاءالطلايف صاصرلا ىلع ءاضقلا لامعأل ةيولوألا دانسإ ،صاخلا 
عم نواعتللو ،لاقتنا ةلحرمب ا و ةيمانلا نادلبلا يف ةصاخ ،يجيتارتسالا  اداصتقا رمت يتلا نادلبلا
معد لجأ نم نيكمتلا دراومو ةروشملا ءادسإو تامولعملا ةحاتإل نيرخآو يملاعلا فلاحتلا  
  :يلي ام لثم كلذو ،يملاعلا فلاحتلا لمع ةطخ يف مهاست يتلا ةطشنألا

  ؛ةحصلا ىلع صاصرلل ضرعتلا تاريثأتب يعولا ءاكذإ  )أ(
، عت  )ب( صاصرلاب ممستلا ةرادإ ىلع يحصلا عاطقلا تاردق زيز

  ؛تالخدتلا ةيلاعف ةدايزو ةجلاعملل ةيهيجوت ئدابم عضوب كلذ يف امب

                                                 
  .SAICM/OEWG.1/9 ةقيثولا  )٤(
)٥(   ، بآ٢٦ايقيرفأ بونج ،غربسناهوج ،ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم ريرقت لوليأ٤  - سطسغأ/  ربمتبس / 

بيوصتلاوA.03.II.Aعيبملا مقر ،ةدحتملا ممألا عوبطم ( ٢٠٠٢ رقلا ،لوألالصفلا)   قفرملا٢را    ،.  
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نم اهاوتحم رابتخال ةينطولا قوسلا يف  تاءالطلاةنياعم   )ج(
  ؛يميلقإ وأ/و ينطو ساسأ ىلع ةيرودلا ةنياعملا كلذ يف امب ،صاصرلا

دا دعإ نم نيعنصملا نيكمت  )د( ، اءالط صاصرلا تاغبص داعبتسال م
ةيدجم ريبادت لالخ نم ىرخألا صاصرلا تابكرمو صاصرلا فيفجت لماوع 

  ؛ًايداصتقا
صاصرلا ىلع ةيوتحملا  تاءالطلابنيكلهتسملا يعو ءاكذإ   )ه(

  ؛ةنومأملا لئادبلا ىلع نيكلهتسملا بلط قلخو اهرطاخمو
دامتعال ةلقتسم و ةيعوط جمارب ءاشنإل نيعنصملا عم لمعلا  )و(
ديدحت نم نيكلهتسملا نيكمتل ،ثلاث فرط نم ءالطلاميسوتو  يف  تاءالطلا 

  ؛صاصرلا ةفاضإ نودب قوسلا
صاصرلا تاريثأتل ةيريرسلا تاساردلاو يئايحإلا دصرلا ءارجإ   )ز(

  ؛ةسداسلا نس نود لافطألا ةصاخ ،ناسنإلا ةحص ىلع
ةيوتحملا ةقيتعلا  تاءالطلانم ثرألا ةجلاعمل تاءارجإلا ذاختا   )ح(

  ؛صاصرلا ىلع
،   )ط( عينصت ،داريتسا رظحل ةينطولا حئاوللاو نيناوقلا نس عيجشت

نأ لمتحي تاقيبطت يف ةصاخ ،صاصرلا ىلع ةيوتحملا  تاءالطلالامعتساو عيب 
ليجست نيسحتو ،ينهملا ضرعتلا يفو صاصرلل لافطألا ضرعت يف مهاست 

ةيفاو ذافنإ تايلآ ءاشنإو ،صاصرلا تافاضإ ىلع ةيوتحملا تاجتنملا ميسوتو 
  ؛ةبسانمو

ةحصلا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب وعدي نأ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا دوي دق  - ٣٠  
يملاعلا فلاحتلا ةنامأ امهفصوب،ةيملاعلا ناك امثيح ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا تاشقانم ةاعارم عم و ، 
،خ دادعإ لامكإل، ًامئالم كلذلمشيو يملاعلا فلاحتلل لمع ةط فادهأ  ، ًا  ةددحم ةحضاو ملاعم و 

مدقتلا ضارعتسال ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإ ب ينعملايلودلا رمتؤملل ةحرتقم تاءارجإ بناج ىلإ تارشؤمو 
صاصرلاتاءالطىلع ءاضقلا فده قيقحت يف زرحملا  ةدحتملا ممألا جمانرب وعدي نأ كلذك دوي دقو .   

يلودلا رمتؤملا ديوزت ،يملاعلا فلاحتلا ةنامأ امهفصوبةيملاعلا ةحصلا ةمظ نمو ةئيبلل داوملا ةرادإ ب ينعملا 
ءاب٢/٤رارقلا ماكحأب ًالمع ،زرحملا مدقتلا نع ريرقتب ةثلاثلا هترود يف ةيئايميكلا   .  
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  قفرملا
  تاءالطلايف صاصرلا ىلع ءاضقلل يملاعلا فلاحتلا لمع يف مهست يتلا ةطشنألا زجوم 

لمعلا زيكرت تالاجم  تاءالطلايف صاصرلا ىلع ءاضقلل يملاعلا فلاحتلل يليغشتلا راطإلا ددحي   - ١
هتاياغو يملاعلا فلاحتلل لماشلا فدهلا قيقحت يف مدقت زارحإ يف اهنم لك مهسي يتلاو ،ةيلاتلا ةسمخلا 

  :ةددحملا
  ؛ةيئيبلا بناوجلا  )أ(
  ؛ةيحصلا بناوجلا  )ب(
  ؛لامعلا ةحص  )ج(
  ؛حئاوللاو تاعيرشتلا  )د(
  .ةعانصلا ةيعوت  )ه(

  .اهيف نيمهاسملا ددحيو لاجم لك يف ةيئدبملا ةطشنألا يلاحلا زجوملا درسي  - ٢
  ةيئيبلا بناوجلا  - فلأ

صاصرلاءالطنأشب يدعاقلا حسملا   - ٣ تاهج ىلع يدعاق حسم ٢٠١١سرام /راذآ يف عزو:    
ةحصلا ةمظنمب ةطبترملا تاكبشلاو ةيئايميكلا داوملل ةي لودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا تاكبشو قيسنت
نم نكمم ددع ربكأ نم تامولعم صالختسا ىلإ حسملا فدهو . ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرببو ةيملاعلا

ةباقرلاو ةياقولل ةلص تاذ تاءارجإ ةيأو صاصرلاتاءالطلامعتسا نع نادلبلا  تامولعم تدرو دقو .  
ًادلب٢٦نم  تسو نآلا ىتح  صاصرلا تاءالطب ةقلعتملا ةطشنألا ةلاح نع ةيئدبم ةروص لامكإل مدختس   

يملاعلا فلاحتلل لماشلا فدهلا غولب يف زرحملا مدقتلا دصرل مدختست ةدعاق نيوكتل ملاعلا ءاجرأ ةفاك يف 
  .ةددحملا هتاياغو
تاعيرشتل ا ديدحتل تايبدألل ثحب ىرجأ: تامولعملاو داوملا رداصمل تامولعملا لدابت زكرم  - ٤

حسملا لالخ نم ةعم . تاءالطلاةنياعم نع ةدوجوملا تانايبلاو   ا تامولعملا ىلإ تامولعملا هذه مضتسو
فلاحتلل يكبشلا عقوملا ىلع حاتي تامولعملاو داوملا رداصم نع تامولعملا لدابتل زكرم نيوكتل يدعاقلا 

عضو يف ةدعاسملل نوجاتحي نمم تا سايسلا يعناص مالعإ ،ىرخأ رومأ ةلمج نمض ،ضرغب كلذو يملاعلا
ًارخؤم ا. صاصرلا ةلازإو زرف جماربل ططخ  يملاعلا ةحصلا ةمظنمرشن ةيمالعإ ةقيثو لثمتو ليلحت نع ة   

ًاجذومن)٦(ءالطلايف صاصرلا  تامولعملا لدابت زكرم يف حاتتس يتلا قئاثولا عونل   .  
صاصرلاءالطفيرعت   - ٥ ةرفاوتملا فراعملا ىلإ ًادانتسا:   يف ةمدختسملا صاصرلا تابكرم نع  
عضو ،تابكرملا هذه ىلع يوتحت يتلا يحطسلا لقصلا داومو ةيطغتلا ءالط عاونأو صاصرلا تاءالط  
يف تاسايسلا يعناص فدهتسا ،فيرعتلا نع يمالعإ قبطم ىلع ةوالع ،صاصرلا تاءالطل فيرعت  

يمسرلا ريغ عاطقلا يفءالطلايعناصو ةيمانلا نادلبلا   .  

                                                 
  .www.who.int/entity/ipcs/assessment/public_health/lead_paint.pdf :يلاتلا ناونعلا ىلع ةحاتم  )٦(
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ةنياعمب قلعتي اميف ةيلاتلا لامعألا تزجنأ :ءالطلاةني اعم  - ٦ مادختساب جئاتنلا مساقت متيسو ءالطلا   
  :هالعأ روكذملا تامولعملا لدابت زكرم

تايوتسم نع قاطنلا ةريغص ةسارد ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو يرجت   )أ(
،ًايلاح عابت يتلا تاءالطلايف صاصرلا  نادلبلا فلتخم يف ًايعس يتانسنس ةعماج يف ءاربخ لالخ نم  ىلإ    

مادختسا مدع ةلاح يف ءالطلايف صاصرلا زيكرت ديدحت  نولم وأ غبصك ءالطلا  ). ًادمع فيضأ( 
 ًايلاح عابت يتلا تاءالطلايف ةدوجوملا تايوتسملل ةقد رثكأ ةروص ىلإ لصوتلا ىلع ةساردلا دعاستسو 

نينوكم ماهملا لمشتسو . لبقتسملا يف يملاعلا فلاحتلا ةطشنأ تايولوأ بيترت ميعدتو ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف
رابتخاو ءالطلاتانيع عيمجتو ديدحت : نييسيئر ةعمءالطلا   ا تانيعلا يف صاصرلا ىوتسم ديدحتل نمو .  

  ؛٢٠١١ماع نم ريخألا عبرلا يف ةساردلا أدبت نأ عقوتملا 
عيمجت ،ناتسخازاك يف اهرقم ة يموكح ريغ ةمظنم يهو ،رضخلا ءاسنلا ةمظنم تبظاو  )ب(

يف ليلحت ءارجإل ةديدج تاءالط لل هعون نم ليلحت لوأ ربتعي اميف صاصرلا نم اهاوتحمل٢٠١١   تاءالط 
  ؛دالبلا يف ةديدجلا

ةيراجتلا ءالطلاعاونأ يف صاصرلا تايوتسم ءاصقتسال ايريجين يف ةطشنأ دادعإ يرجي   )ج(  
ليلحتلو ًاثيدح تحرط يتلاو ةديدجلا ًارظن ،قوسلا يف ةلوادتملا تابرعلاتاءالط  حطس ميعنت نأل    
ًاراسم لثمي لظي صاصرلاتاءالطب اهتفرخزو تابكرملا ًايسيئر  ؛صاصرلل ينهملا ضرعتلل     

 ًامييقت ،ةيموكح ريغ ةمظنم وهو ،نوريماكلا يف يئامنإلا ميلعتلاو ثوحبلا زكرم يرجي  )د(
عم نواعتلاب ،عيرسلا ءدبلا جمانربل عورشم راطإ يف ةد روتسملاو ةيلحملا تاءالطلايف صاصرلا زيكرتل 

ثوحب ةيعمج موقت ،لابين يفو . ةيلودلايكوأ ةمظنم يه ،ةدحتملا تايالولا يف اهرقم ةيموكح ريغ ةمظنم 
لمشي عيرسلا ءدبلا جمانربل عورشم ذيفنتب ،ةيموكح ريغ ةمظنم يهو ،يئيبلاو ينوناقلا ليلحتلاو ريوطتلا 

  .ةدروتسملاو ةيلحملا تاءالطلايف صاصرل ا تايوتسم قيثوت
  ةيحصلا بناوجلا  - ءاب

ةيلاتلا لامعألا ذيفنت يرجي:ةرصانملاو يعولا ءاكذإ  - ٧  :  
ىلع لوصحلا ريسيتو ةرصانملاو يعولا ءاكذإ لامعأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم لصاوت   )أ(

ةماعلا ةحصللريبك لاغشنا ردصم لكشت يتلا ةيئايميكلا داوملا نأشب هيجوتلاو تاودألا ةرشع عوبطمو .  
هجوي)٧(ةماعلا ةحصلل يسيئر مامتها تاذ ةيئايميك داوم صاصرلل ضرعتلا نم ةياقولا ةيمهأ ىلإ هابتنالا    .

تاءارجإلا ىلع ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم يف ءاضعألا لودلا فدهتسي ،بحاصم يمالعإ بيتك ددشيو 
داوملا نع ةمجانلا ضارمألا ءابعأ نع لوه ن أ امك. صاصرلاب ممستلا يفالتل اهذاختا نكمي يتلا  او مولعملا
تاريدقت درويو ٢٠٠٤ يف ًارخؤم ردص نارقألا ضارعتسال عوبطم )٨(،يجهنم ضارعتسا: ةيئايميكلا  

  ؛صاصرلا اهيف امب ،اهنيعب ةيئايميك داومل ضرعتلا نع أشنت يتلا ضارمألا ءابعأل

                                                 
  .www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chemicals_phc/en/index.html :يلاتلا ناونعلا ىلع حاتم  )٧(
  .www.ehjournal.net/content/10/1/9 :يلاتلا ناونعلا ىلع حاتم  )٨(
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نيينهملا فيقثتو مالعإ ىلإ )٩(صاصرلاب لافطألا ممست نع ديدج عوبطم فدهي  )ب(  
لامعأل ةيويحلا ةيمهألاو ةريطخلا هبقاوعو ،صاصرلاب ممستللو صاصرلل لافطألا ضرعت نأشب نييحصلا 

ةمظنم ا . يلوألا ىوتسملا ىلع ةياقولا  رشن نيبردملا بيردت ةمزر راطإ يف صاصرلا نع جذومن حاتيو
لافطألل ةيئيبلا ةحصلاب ينعملايحصلا عاطقلا نم ءزجلا ةدئافل ةيملاعلا ةحصلا كرتشم عوبطم يوتحيو .  
لامعألل ةيسيئر لئاسر )١٠(،لافطألا ةحصل ةيحصلا تائيبلا نع ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلا جمانرب نيب  

ءابآلاو نيملعملا ،نييحصلا نيينهملا ،تاسايسلا يعناص ،ةيلحملا تاعمت  عوبطم نمضتيو . ا فدهتست يتلا
ًاضرع)١١(لافطألل ةيئيبلا ةحصلا تادحو نع ًاماع  نم ةياقولا فدهتست يتلا ةلصلا تاذ تامدخلل    
  ؛صاصرلا نع ةئشانلا كلت اهيف امب ،ةئيبلاب ةطبترملا ضارمألا

مع ىلعًاسيسأت  )ج( ةيوضعلا تاثولملا ىلع ءاضقلل تايمسلا ةطبارو ةيلودلا ةكبشلا ل   
ةيلحملا تاغللاب ةرصانملا داوم رادصإو يعولا ءاك ذإ ىلع ةيموكحلا ريغ تامظنملا ضعب تلمع ،ةتباثلا

تاريثأتلا نع ماقرألاو عئاقولاو ةلمتحملا تاريثأتلا ،ضرعتلا تاراسم ىلإ هابتنالا هيجوتل ةيزيلكنإلابو 
تاذ ةطشنأ ذيفنت يرجيو . ةنومأملا ةلوانملاو ةرادإلاو ضرعتلا نم ةياقولا ىلإ ليبسلاو صاصرلل ةيحصلا

يفو ؛ةئيبلاو ةماعلا ةحصلا ريوطت زكرم لبق نمو ،لابين يف ةيلحم ةيموكح ريغ تا مظنم بناج نم ةلص
راطإ يف شيدالغنبو اكنال يرسو لابين نم لك يفو ؛ةيجولوكي إلا تايافنلا فالتئا لبق نم نيبلفلا
  ؛ايسآ بونج يف تايمسلا ةطبار ةردابم

صاصرلا تايوتسم سايق نع ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نع رداص ديدج عوبطم فدهي   )د(
ةلازإو زرف جماربل ططخ دادعإ يف ةدعاسم ىلإ نوجاتحي نمم تاسايسلا يعناص مالعإ ىلإ )١٢(مدلا يف  
  .صاصرلا

ةحفاكم زكارمو ةئيبلا ةيامح ةلاكو دوقت :صاصرلاب ممستلا نم ةياقولل يلودلا لمعلا موي  - ٨  
ممستلا نم ةياقولل يلود لمع موي ةيمست حارتقال ةردابم ،ةدحتملا تايالولا يف اهنم ةياقولاو ضارمألا  
ةصاخلا ةينطولا اهلمع مايأ ةيمستب ةمتهملا نادلبلا ديدحت لمعلا اذهل ةيسيئرلا ةطشنألا نمو ا، . صاصرلاب
صاصرلاب ممستلا نم ةياقولا عوبسأل طيطختلا ةطشنأ يف ًالثم ،اهكارشإب ةمتهملا نادلبلا عم طارخنالاو  ،
نادلب يف ةينطولا لمعلا مايأ ريسيت يف ديفت نأ نكمي يتلا داوملا ءاقتناو ٢٠١١ يف ةدحتملا تايالولا يف  ،
  .ىرخأ
نع ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملا دادعإ يرجي :صاصرلاب ممستلا ةجلاعمو صيخشت  - ٩  
عضو ىلع ءاضعألا لودلا ةيهيجوتلا ئدابملا هذه دعاستسو . صاصرلاب ممستلا ةجلاعمو صيخشت
 ،لافطألا طاسوأ يف ةصاخ ،هنم دحلا وأ صاصرلل ضرعتلا نم ةياقولل ةيولوأ تاذ لامعأو تاسايس
امك . صاصرلاب ممستلا ةرادإو صيخشت نأشب لئالدلا ىلإ ةزكترم ةينطو تالوكوتورب دادعإلو
  .هيلع لوصحلاو قايرتلا صيخرت نأشب ءاضعألا لودلا يف تارارقلا يعناص مالعإ ىلع دعاستس

                                                 
  .www.who.int/ceh/publications/hehc_booklet/en/index.html :يلاتلا ناونعلا ىلع حاتم  )٩(
  .www.who.int/ceh/publications/units/en/index.html :يلاتلا ناونعلا ىلع حاتم  )١٠(
  .www.who.int/ceh/publications/units/en/index.html :يلاتلا ناونعلا ىلع حاتم  )١١(
  .www.who.int/entity/ipcs/assessment/public_health/lead_blood.pdf :يلاتلا ناونعلا ىلع حاتم  )١٢(
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تماق ٢٠١٠ يف :صاصرلا نم تقؤملا لوبقملا يعوبسألا لوانتملل يملعلا ريدقتلا  - ١٠  ،
ةينعملاو ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةدحت ملا ممألل ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم نيب ةكرتشملا ءاربخلا ةنجل
ساسأ ىلع ددح يذلاو صاصرلا نم تقؤملا لوبقملا يعوبس ألا لوانتملا بحسب ،ةيذغألا تافاضإب

ةسكاعملا تاريثأتلل ةبتع دجوت ال هنأ ىلإ تصلخو ،عوبسألا يف مسجلا نزول مغلك /مارغوركيم ٢٥
  .صاصرلل ةيسيئرلا

  لامعلا ةحص  - ميج
ةعماج عم ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىلع ءاضقلل ةيلودلا ةكبشلا لمعت : لمع ةطخ دادعإو ءدب  - ١١

لعلامعلا تاباقنل يلودلا داحتالاو وغاكيش يف يونيليا ىلإ يمرت ةطشنأل لمع ةطخ عورشم عضو ى ، 
يف يملاعلا فلاحتلا عامتجا يف اهدامتعا لامتحال لمعلا ةطخ عفرتسو . يملاعلا فلاحتلا تاياغ قيقحت

٢٠١٢.  
  حئاوللاو تاعيرشتلا  - لاد

ةيلاحلا ةيباقرلا تاسرامملا نأشب تاجاتنتسالاب نايب دادعإ ىهتنا :ةيلاحلا ةيباقرلا تاسرامملا  - ١٢  
قيبطت يف ةيسيئرلا تاياغلا ةقيثو ةدوسمل ةيئاهنلا ةغيصلا عضو يرجي امك ،صاصرلا تاءالطىلع ءاضق لل  

صاصرلاتاءالطنأشب تاعيرشتلا ذافنإو   .  
تلمع ،صاصرلا ةنياعم لمع ىلع ًاسيسأت: صاصرلاب ةصاخلا حئاوللا نيسحت ةرصانم  - ١٣  

، يف نيسحتلا ةرصانم يف طاشنب ةيموكحلا ريغ تامظنملا  ليزاربلا نم لك يف صاصرلاب ةصاخلا حئاوللا
  .دنلياتو اكنال يرس ،ايقيرفأ بونج ،نيبلفلا ،ايريجين ،لابين ،دنهلا

  ةعانصلا ةيعوت - ءاه
ةعابطلا رابحأوتاءالطلل يلودلا سلجملل يراشتسالا لماعلا قيرفلا  - ١٤ يلودلا سل :    ا أشنأ

ًاقيرف ةعابطلا رابحأوتاءالطلل ًايراشتسا  مزلأو . ةعانصلا ينعت يتلا ةيعوتلا دوهج ىلع زيكرتلا ريفوت ل 
ًايمسر هسفن سل يملاعلا فلاحتلا لمع معدبا ةعانص سلجم عم ةيعوت ةطشنأ ةيلوألا دوهجلا تلمشو .  

ايسآ قرش بونجو بونجو طسو ءاحنأ ةفاك يف نيعنصملا لثمي يذلا ايسآ يفءالطلا زاجنإ ررقملا نمو .  
ةيموكحلا ريغ تامظنملا عم نواعتلاب سل . نيصلاو دنهلا نم لك يف تاطبارلل ةعباتم ضورع  ا بحريو
  .ةعانصلا ةيعوتل صرف داجيإل يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ يفو ايقيرفأ يف تاموكحلا يلثممو

نم لك يف ةيموكح ريغ تامظنم تطرخنا :ةيموكحلا ريغ تامظنم بناج نم ةعانصلا ةيعوت  - ١٥  
تاطبار تاءالطلاعينصت تاكرش نم نيكراشم عم اكنال  يرسو نيبلفلا ،لابين راجت ،ةيلحملا  تاءالطلا، 
لامعو ةئزجتلا يعئابو ءالطلا ةيعوط تامازتلاو ةرمتسم راوح تاناكمإ نامضل مهتطشنأ ءانثأ ءالطلا،   

صاصرلا لامعتسال يجيردتلا ءا    .إلاب
_____________  


