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ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلاةنجل ًانوناق مزلم يلود كص عضول    
ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقب سملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتل

 ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو
 ةرشع ةيداحلا ةرودلا

 ، لوليأ١٨فينج  ٢٠٠٤ربمتبس / 
تقؤملا لامعألا لودج نم‘١’) ب (٥دنبلا   ∗ 

داوم جاردإ : ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا قيبطت
 نويثارابلا: ةيئايميك

داـمتعاو ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف نويثاراب ةيئايميكلا ةد            املا جاردإ 
 نويثارابلا نأشب رارقلا هيجوت ةقيثو عورشم
 ةنامألا نم ةركذم
 ةمدقم

ةتقؤملا تابيترتلا نأشب هرارق نم     ٨ةرقفلا يف نيضوفملا رمتؤم ررق       - ١ ضواـفتلا ةنجل تبت نأ      )١(   ،
ةرتفلا يف    ةيلودلا ةيموكحلا  لخدت يذلا خيراتلاو ةيقافتالا ىلع عيقوتلا باب هيف حتفي يذلا خيراتلا نيب            ، 

ةقبـسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا راطإ يف ةيفاضإ ةيئايميك داوم يأ جاردإ ةلأسم يف ،نايرسلا زيح هيف                 
ةيقافتالا نم٢٢ و٧ و٦ و٥داوملا ماكحأل ًاقبط ملع نع   . 

                                                           
∗ UNEP/FAO/PIC/INC.11/1. 

ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبس ملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطت ةيقافتا نأشب نيضوفملا رمتؤمل ةيماتخلا ةقيثولا )١(
 ، لوليأ١١ – ١٠ادنلوه ،مادرتور ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم رارقلا ،لوألا قفرملا (UNEP/FAO/PIC/CONF/5) ١٩٩٨ربمتبس /   ،١. 
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ةداملا نم    ٥ ةرقفلا نم ) أ(ةيعرفلا ةرقفلا صنت     - ٢  ٢٢    ت نأ ىلع  ثلاثلا قفرمل لتاليدعتلا حر   تق، 
توعىلإ   ٥نم داوملا يف هيلع صوصنملا ءارجإلل ًاقفو دم         ت ةرقفلاو   ٩  ةداملا نم    ٢   ٢ةرـقفلا صنتو     .٢١ 

فارطألا رمتؤمل    ٍعامتجا يف ةيقافتالا هذه تاليدعت دمتعت نأ ىلع       ٢١ةداملا نم    يأ صن ةنامألا غلبتو     ،   
رهـشأ ةتسب هدامتعا هيف حرتقيس يذلا عامتجالا دعوم لبق فارطألا ىلإ ةيقافتالا هذهل حر               تقم ليدعت 

 .لقألا ىلع
ىلع ةعبارلا ارود يف ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا       تعلطإ   - ٣ ءارجإلاـب نيراطخ   إ  

رظحل ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ميلاقأ نم نيميلقإ نم           ادرويئاهنلا يميظنتلا    نويثاراب ةيئايميكلا  ةداملا  وأ     
 ، يف ةنيبملا ريياعملا رابتعالا يف اهذخأ ىدلو         ةدشب اهدييقت ـ ق هنأ ىلإ   تصُل خ ،ةيقافتالليناثلا قفر   ملا  مت د   

،. قفرملا اذه تابلطتم ءافيتسا ضوافتلا ةنجل ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا تصوأ هيلع ءانبو  
، )٢(مـلع نـع ةقبـسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلل ةعضاخ نويثارابلا         ةدام  حبصت  نأب ةيلودلا ةيموكحلا    

هليحتو تارارق هيجوت ةقيثو عورشم روطتس ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا نأ ىلإ تراشأو              
ةيقافتالا نم٧ةداملل ًاقفو ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلإ   . 

تعضو   ،ةسماخلا ارود يفو   - ٤ عورشمل ةيئاهنلا ةغيصلا ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا  
هتلاحإ تررقو    ،تارارقلاهيجوت ةقيثو    ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف نويثارابلا جاردإب ةيصوتلاب        ًاعوفشم   

امب ةنجللا تالوادم زجومو ةيصوتلا صن      مض مت يو. ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلإ ملع نع ةقبسملا         
زجوـمو   ،ةيقافتالليناثلا قفرملا يف ةجردملا ريياعملا ىلإ ًادانتسا نويثارابلا جاردإل يقطنملا دنسلا كلذ يف                

،تاقيلعتلل لودجم    اهعم لماعتلا ةيفيكو   ةدراولا كلذو   ةركذملا هذهل لوألا قفرملا اهفصوب       خسنتسيو  )٣(.   
ةركذملا هذهل يناثلا قفرملامسرب تارارقلا هيجوت ةقيثو عورشم  .)٤( 

ًايلاح دجوي هنأ ىلإ ًاضيأ ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا تراشأ ةسماخلا ارود يفو      - ٥
ةنيعم ةروطخلا ةديدش تابيكرتل مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف لخدم وأ ديق           مـضيو نويثارابلا نم        

ةـلبا  قلا تازـيكرتلاو ،ةـيرابغ    لا قيحاـسملاو تالوصوريإلا   : يهو نويثارابلا تابيكرت عيمج لخدملا    
تابيبحلاو   ،بالحتسالل . ةـقلاع لاداو  ـ ملاتالوسبك ادعام   ةداملا هذه نم لالتبإلل ةلبا      قلا قيحاسملا و 

داوـملا ضارعتـسال ةـتقؤملا ةنجللا تماق    ،ةعساتلا ارود يف ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ررقم عم ًايشمتو      
نادلبلا ىلإ اهيف بلُط ثي  حب رارقلا هيجوت ةقيثو ةمدقم ليدعتب ةيئايميكلا      قـلعتي اـميف   دحاو درميدقت    

ةجردملا ةروطخلا ةديدش تابيكرتلا كلذ يف امب نويثارابلا لاكشأ عيمج ىلع قبطنت ةيلبقتسملا تادراولاب              
 .ةيقافتاللثلاثلا قفرملا يف 

ت عورشم ةغايص ةيلمع ضرعي يذلا      ٦/٧-ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ررقمل ًاقفوو        - ٦ هيجو  
ينمزلا راطإلا عم ًايشمتو      ،تارارقلا ةداملا نم    ٢ةرقفلا يف ددحملا      ىلع ةركذملا هذه ةنامألا تممع     ،  ٢١ 

راذآ١٥يف نيبقارملاو فارطألا عيمج   .٢٠٠٤سرام / 
                                                           

ةرقفلا UNEP/FAO/PIC/ICRC.4/18ةقيثولا رظنأ  )٢( ثلاثلا قفرملاو٦١،   . 
ارود يف ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا ريرقتل عبارلا قفرملا هفصوب ًايئزج خسنتسم ةركذملا هذهل لو ألا قفرملا نإ )٣(

 .(UNEP/FAO/PIC/ICRC.5/15)ةسماخلا 
ةقيثولل قفرملا اهفصوب ٢٠٠٣ربمسيد /لوألا نوناك يف ةرداصلا ةعبطلا ميمعت مت )٤(  ،UNEP/FAO/PIC/INC/ICRC.5/14. 
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 ةنجللا هذختت نأ حرتقملاءارجإلا 
وحنلا ىلع ملع نع    ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلل ًاعضاخ نويثارابلا لعجت نأ ةنجللا دوت دق             - ٧

نم   ٢ةرقفلا يف ددحملا     نأـشب تارارقلا هيجوت ةقيثو عورشم       دمتعتنأو ةتقؤملا تابيترتلا نأشب رارق      لا   
 .نويثارابلا
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 لوألا قفرملا

 نويثارابلا
،  ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا نإ

ظحالت ْذإ اهتلسرأ يتلا ةيئاهنلا ةيميظنتلا     تاءارجإلا ب تاراطخإ ةعبارلا ارود يف   تضرعتسا دق اأ        
ْذإو .نويثارابلا نأشب ةيبوروألا ةعامجلاو ايلارتسا     يناـثلا قـفرملا يف ةدراولا تابلطتملا اهرابتعا يف عضت              

ةـنيعم تاـفآ تاديبمو ةيئايميك داوم   ىلع  ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ      قيبطت  نأشب مادرتور ةيقافتال       
،دلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ دقفةيلو  ُل خصدق قفرملا كلذ تابلطتم نأ ىلإ ت  ،اهؤافيتسا مت 

ريشتْذإو ةرقفلا عم ًايشمت هنأ ىلإ   ةداملا نم ٦  نأ تررق دق تناك ةعبارلا ارود يفو ،ةيقافتالا نم ٥   
 نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلل عضخي نأ بجي نويثارابلا نأب ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل يصوت              

ْذإو .ملع ظحالت     نأ اـهيلع   ناك   هنأ (UNEP/FAO/PIC/ICRC.4/18)ةعبارلا ارود ريرقت    لثلاثلا قفرملا   ( 
ةداـملل ًاـقبط ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلإ هليحت نأو             ،رارق هيجوت ةقيثو  عورشم  عضت   نـم   ٧   

 ،ةيقافتالا
ريشت ْذإو ًاضيأ     يف ةددحملا ،ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤ ملا ةنجلل ةيليغشتلا تاءارجإلل ًاقبط هنأ ىلإ   
هيجوت قئاثو ةغايص ةيلمع نأشب ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل نع رداصلا             ٦/٧ررقملا   دقف  ،تارارقلا   

تابلطتمب هئافو دنع كلذك ةمهملا قيرف نأو    ،نويثارابلا نأشب رارق هيجوت ةقيثو غيصيل ةمهم قيرف تأشنأ          
ةداملا نم    ١ةرقفلل ًاقب   طو ةيليغشتلا تاءارجإلا   تارارـق هـيجوت ةقيثو عورشم روط دق ةيقافتالا نم           ٧   

نـم دـيزملا ذاختال ةسماخلا ارود يف ةنجللا ىلإ همدقو     (UNEP/FAO/PIC/ICRC.5/14)نويثارابلا نأشب   
،تاءارجإلا   هنأشب

ظحالت ْذإو يف ةددـحملا تامولعملا ىلإ دنتسا دق تارارقلا هيجوت ةقيثو عورشم نأ                لوألا قـفرملا    
ةداملا نم ١ةرقفلا هبلطتت ام وحن ىلع ةيقافتالل   ٧، ةيقافتالا نم   

ةوطخلا بجومب هنأ ىلإ      ريشت ذإو  ةـيئاهنلا قئاثولا نإف ،تارارقلا هيجوت قئاثو ةغايص ةيلمع نم           ٧   
نأ بجي ةيلو دلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تارود داقعنا لبق نيبقارملاو فارطألا عيمج ىلإ ةنامألا اهليحت يتلا             

اـهجاردإل ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا نم ةيصوتو ،رارق هيجوت ةقيثو عورشم ىلع لمتشت    
داوـملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا لخاد ترج يتلا تالوادملل زجومو ،ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ يف                

زجومو ،ةيقافتالل يناثلا قفرملا يف ةدراولا ريياعملا ىل         إ ًادانتساجاردإلل يقطنملا دنسلا كلذ يف امب ةيئايميكلا        
،  اهعم ا تلماعت يتلا ةيفيكلاو ،ةنامألا اهتقلت يتلا تاقيلعتلاب يلودج
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 :ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلع اهضرعل ةيلاتلا ةيصوتلادمتعت 
 نويثارابلا جاردإ: ٥/٢ –ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا ةيصوت 

 ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف

،  ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا نإ
ةرقفلا عم ًايشمت     يصوت ةداملا نم    ٦  نأ ةـيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلع هنأب ،ةيقافتالا نم  ٥   

 :ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلل ةعضاخ ةيلاتلا ةداملا لعجت

ةيئايميكلاةداملا ةرئادلجس يف اهمقر     
 ةيئايميكلا تاصلختسملا

 ةئفلا

 تافآ ديبم ٥٦-٣٨-٢ نويثارابلا

ةرقفلا عم ًايشمت     ليحت ةداملا نم    ٢  ةقيثو عورشم عم بنج ىلإ ًابنج ،ةيصوتلا هذه ،ةيقافتالا نم           ٧   
ءارجإلا يف نويثارابلا جاردإ  نأشبتبلل ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلإ ،نويثارابلا نأشب رارقلا هيجوت     

اأشب رارقلا هيجوت ةقيثو عورشم دامتعاو،ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا  . 
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 لوألالييذتلا 
ءارجإلل ) ٥٦-٣٨-٢ ()ليثيإلا نويثاراب(نويثارابلا ةدام عاضخإ ةرورضب ةيصوتلل يقطنملا دنسلا      

امل ةغايص قيرف ءاشنإو    ،ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا     هيجوت ةقيثو عورشم دادعإل تارودلا نيب          
 تارارقلا

 ،ةيبوروألا ةعامجلاو ايلارتسأ اهتمدق يتلا ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلاب تاراطخإل        ل اهضارعتسا ىدل ةنجللا  نإ  
تابثإ نم تنكمت ،فارطألا هذه اهتمدق يتلا ةيليمكتلا تامولعملاو ،ةدناسملا ةيقئاثولا تامولعملا بناج ىلإ             نأ     

ميـيقت   ىلإةـيبوروألا ةـعامجلا ءارجإ دنتسا دقو        . ةئيبلاو نا سنإلا ةحص ةيامح ةيغب تذختُأ تاءارجإلا كل      ت  
ريثأـتلاو يئيبلا كولسلاو يئيبلا ريصملاو  ،ةلغشملا تاهجلا ةمالس لايح لغاوش دوجو ىلإ صلخ يذلا رطاخملل    

تاـفآلا دـيبم تامادختسا رطاخم مييقت ىلإ        ايلارتسا ءارجإ دنتسا اميف ،ةفدهتسملا ريغ تانئاكلا ىلع لمتحملا          
مظنـللو ةلغـشملا تاـهجلل ةبسنلاب ةلوبقم ريغ رطاخم          دوجو  ىلإ صلخ يذلاو    ) ليثيإلا نويثاراب (نويثارابلل  

ءارـج نم  ةداملل داحلا يمسلا ريثأتلا    بةيسيئرلا لغاوشلا تلصتا نيتلاحلا اتلك يفو       . لحنلاو ةيئاملا ةيجولوكيالا  
 .يبصعلا زاهجلا يف زيريتسنيلوكلي تيسا ةدام طاشنةقاعإ 

تاـمييقتلا كلت نأو ،رطاخملا تامييقت ساسأ ىلع تذختا دق ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا نأ ةنجللا تتبثأو                
قرطب تدلوت دق تانايبلا نأ ةرفاوتملا قئاثولا         تحضوأو. ةيلمع تانايب ضارعتسا ىلإ تدنتسا     ،  ةخسار  ًايملع  

، لع ا فرتعم تاءارجإو ئدابمل ًاقفوتقثوو تيرجأ تانايبلا تاضارعتسا نأو  نأ تنيب امك ةماع ةروصب ًايم
يف ةدئاسلا فورظلا ةاعارم عم ةددحم ةيئايميك داومل رطاخملا تامييقت ىلإ تدنتسا ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا               

 .ةيبوروألا ةعامجلانادلب و ايلارتسأ
عـيمج  جاردإ رربـي ةـيافكلا هيف امب ًاضيرع ًاساسأ تمدق ةيئاهن            لا ةيميظنتلا تاءارجإلا نأ ةنجللا تجتنتساو     

تاـفآلا تادـيبم ةئف يف ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف             )ليثيإلا نويثاراب (نويثارابلا تابيكرت     ، 
يفو ةـيئايميكلا ةداملا هذه تامادختساو تايمك يف ريبك ضيفخت ىلإ تدأ دق تاءارجإلا كلت نأ تظحالو                 

تامادختـسا  ) ليثيإلا نويثاراب (نويثارابلل نأ ىلع ةلدأ دجوت ملو       . ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع ةعقاولا رطا     خملا
كلذك ةنجللا تذخأو . ةيعانص ةيئايميك  نابسحلا يف    نأ   ةـيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإل    ل تذختا يتلا  تارابتعالا    

نـم ةدراوـلا تامولعملا ساسأ ىلعو       . ربكأةيمهأ  ب مستت امنإو دودحم يقيبطت قاطن تاذ تسيل       اهساسأ ىلع   
نأ ىلإ  ةنجللاتصلخ  ةرفاوتملا ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجلل ةعبارلا ةرودلا يف ةنامألا            كانه     ةراـجت   

نويثارابلا ةدام يف ةيراج ةيلود  ).ليثيإلا نويثاراب( 
رابلل ةدوصقملا مادختسالا ةءاسإ نأشب لغاوشلا نأ ةنجللا تظحال       امك   ًاببـس نكت مل    ) ليثيإلا نويثاراب (نويثا   

 .ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا ذاختايف 
تاءارجإلاب تاراطخإلا نأ ىلإ ةنجللا تصلخو     دـق ةيبوروألا ةعامجلاو ايلارتسا بناج نم ةيئاهنلا ةيميظنتلا             

نويثاراـب  (نويثاراـبلا   تابيكرت عيمج عضخت نأب تصوأو      . ةيقافتالل يناثلا قفرملا يف ةدراولا ريياعملا     تفوتسا  
ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلل      ) ٥٦-٣٨-٢ةيئايميكلا تاصلختسملا   ةرئاد  لجس يف مقرلا    ) (ليثيإلا

 .تافآ ديبمك
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 نويثارابلا ةدامل يلخادلا حرتقملا نأشب ةدراولا تاقيلعتلا
 ةباجتسالا تاقيلعتلا قيلعتلا ةمدقم ةهجلا عرفلا

 تارصتخملا
 )Log P(متراغول ةفاضإل ةجاح ال : ٥ةحف ص ارسيوس 

 ةمئاقلا يف دوجوم هنأل ءاملا قيرفت لماعم/لونيتكالا
 ةقفاوملا

 :٦ةحفص  ارسيوس 
NOAEL : لضفألا نم (ظحالم ريغ راض ريثأت ىوتسم

 )هتظحالم نكمي ال: لوقلا
NOEL : ال : لوقلا لضفألا نم(ظحالم ريغ ريثأت ىوتسم

 )هتظحالم نكمي

 ةقفاوملا مدع

 ةداملا هذه نع تامولعملا نم ديزم : لوألا قفرملا
 ةيمسلا صاوخلا - ٢
 

نع اهلوانت متي يتلا تاعرجلا نأ دجو : ...٢١ةحفص  ارسيوس  ،
نم مغلم ٠،٠٧ – ٠،٠٥نيب اهتميق حوارتتو مفلا قيرط   

 مسجلا نزو نم مغك/نويثارابلا

 ةقفاوملا

ال يذلا ريثأتلا ى وتسمل ىندألا دحلا ديدحت مت: ٢١ةحفص  ارسيوس 
 (NOEL)هتظحالم نكمي 

 ةقفاوملا

مييقت /ناسنإلا ضرعت - ٣
 رطاخملا

 

رطسلا ٢٩ةحفص  ارسيوس لثمت : "يلاتلا وحنلا ىلع ليدعتلا دعب فاضت ةلدعملا اروصب ةلمجلا هذه ةفاضإ: ١، 
كالهتسال تاريدقت % ٤٠٠ةغلابلا ةميقلا 

هذ ه يف ةيباسحلا ةيلمعلا نكل) ةعجلا(ةريبلا 
 ، ريعشلا يف تافلخملا ىلإ تدنتسا ةلاحلا
ريصم نع تانايب دوجو مدعل كلذو 

 ".ريمختلا ةيلمع يف نويثارابلا
نارطسلا ٢٩ةحفص  ارسيوس  ةعرجلا نم % ١٤٠ىلإ رفص : ٢ و١، 

  (ARfD)ةيمسلا ةداح ةيعجرملا 
 ةقفاوملا
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 ةباجتسالا تاقيلعتلا قيلعتلا ةمدقم ةهجلا عرفلا
رطسلا ٢٨ةحفص  ايناملأ  ىوصقلا دودحلا ركذ درو : ١٣، 

مقر ةنجللا هيجوت بسح تعضو ا مك تافلخملل
2002/66/EC خرؤملا زومت١٦   ٢٠٠٢هيلوي / 

 ةقفاوملا

تاريثأتلاو يئيبلا لآملا  - ٤
 ةيئيبلا

 

نارطسلا ٣٤ةحفص  ارسيوس زيكرتلا لماعم حوارتي : "٢٩ و٢٨، 
 ١٤٠ و٩٢نيب لكك كامسألا ةجسنأ يف يجولويبلا 

 ١٤٠ – ٩٢نأ بلغألا ىلع حجريو ". مغك/مارغوركيم
يف زيكرتلا ىوتسم هنكل ،لماعملا لثمي ال مغك /مارغوركيم
هتميق حوارتتف يجولويبلا زيكرتلا لماعم امأ . كامسألا ةجسنأ

ةيكيرمألا ةلاكولاب ةصاخلا تانايبلا ةدعاق  (٤٦٢ و٦٣نيب 
 USEPA)ةئيبلا ةيامحل 

ترهظأ : "يلاتلا وحنلا ىلع ةرقفلا لدعت
 ىلع تيرجأ يجولويبلا مكارتلا نع ةسارد

تافلخم نأ فناعزلا ءاقرز سمشلا ةكمس 
ةعرسب اهلوانت متي ءاملا يف ةدوجوملا نويثارابلا 
ةريبك ةروصب ةداملا ضيأتتو ،كامسألا ةطساوب 
نأل فيعض لامتحا عم ،ًاعيرس زرفتو 

زيكرتلا لماعم نأ دجوو . ًايجولويب مكارتت
هباسح دعب لكك مسجلا ةجسنأل تباثلا 

مع فصن بسح دقو٤٣٠غلبي  ةجسنأ ر ، 
هنأ دجوو رهطتلا ةرتف ءانثأ لكك مسجلا 

موي٠،٧٦  ." 
 عجارملا - ٤قفرملا 

 EC/2002/66ةنجللا هيجوت ةفاضإل ةجاح ال : ٤٥ةحفص  ايناملأ 
 عجارملا ةمئاق يف دوجوم هنأل
 

 ةقفاوملا

 ةماع تاقيلعت
 كلذ ةظحالم تمت يلخادلا حرتقملا ىلع ةقفاوملا شيدالغنب 
 كلذ ةظحالم تمت يلخادلا حرتقملا ىلع ةقفاوملا ليزاربلا 
 كلذ ةظحالم تمت اينامور يف نويثارابلل يميظنتلا عضولا نع تامولعم ميدقت اينامور 
 كلذ ةظحالم تمت ىرخأ تاقيلعت دجوت ال نادوسلا 
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 يناثلا قفرملا
 ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا قيبطت

 ةدشب ةديقم وأ ةروظحم
 
 

 

 
 حرتقم

 رارق هيجوت ةقيثول يلخاد
 
 
 
 

 نويثارابلا
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ نأشب مادرتور ةيقافتال ةتقؤملا ةنامألا 
 ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم
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 ةمدقم
يلودلا راجتالا لاجم يف فارطألا نيب اميف ةينواعتلا دوهجلا لذبو ةيلوؤسملا كراشت عيجشت ىلإ مادرتور ةيقافتا فد  
اهمادختسا يف ةمهاسمللو ،ةلمتحملا رطاخملا نم ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ةيامحل كلذو ةنيعم ةرطخ ةيئايميك داومب 

ةيرطقلا تارارقلا عنص ةيلمع ديوزتبو ،اهصاوخ نع تامولعملا لدابت ريسيت قيرط نع ًاميلس ًايئيب ًاماد ختسا
ةيقافتالل ةتقؤملا ةنامألا ريفوت يف كرتشيو . فارطألا ىلع تاررقملا هذه عيزوتبو اارداصو اادراو نع تامولعمب
 .ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم لك
ةيميظنت تاءارجإ ةطساوب ةدشب تديق وأ ترظح يتلا كلت لمشت مادرتور ةيقافتال ةحشرملا )٥(ةيئايميكلا داوملاو  
نيفلتخم نيميلقإ يف)٦(رثكأ وأ نيفرط ىدل ةيرطق ةيميظنت ريبادت ىلإ دنتسي ةيقافتالا يف ةيئايميكلا ةداملا جاردإو .  
امبرو . ةدشب اهدييقت وأ اهرظح قيرط نع ةيئايميكلا ةداملاب ةطبترملا رطاخملا تلوانت يتلا فارطألا ىدل ةيرطق

فارطألا عيمج نأ ًانمض ينعي ال جاردإلا نإف كلذ عمو . رطاخملا هذه لثم مييقتلل/ةباقرلل ىرخأ قرط كانه تناك
ةيقافتا يف ةجردم ةيئايميك ةدام لكل ةبسنلابف . ةيئايميكلا ةداملا هذه ةدشب تديق وأ ترظح دق ةيقافتالا يف

هذه نم تادراولا يلع قفاوت ال وأ قفاوت تناك اذإ ام لوح ًارينتسم ًارارق ذختت نأ فارطألا ىلإ بَلطي ،مادرتور 
 .ًالبقتسم ةيئايميكلا ةداملا

وهو م لع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا كانه ناك نايرسلا زيح ةيقافتالا لوخد ىلع ةقباسلا ةرتفلا يفو
ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف ةيئايميكلا داوملا جاردإ دمتعي ةرتفلا هذه لالخو . ةيقافتالا تامازتلال ًاقفو ريسي

 .ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ةطساوب ملع نع
يف ةدوقعملا ]×××××[ارود يفو  ةقيثو ة يلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تدمتعا] ×××××[موي يف ] ×××××[، 

 .ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلل ةعضاخ ةداملا هذه تحبصأ ثيح نويثارابلل تارارق هيجوت
قلعتي درفنم ررقم ميدقت ىلإ نادلبلا ةوعد ،هذه تارارقلا هيجوت ةقيثو عيزوت عم متت نأ ةنجللا تررق امك 

يف ةجردملا ةروطخلا ةديدش تابيكرتلا كلذ يف ا مب نويثارابلا لاكشأ عيمج ىلع قبطني يذلا ةيلبقتسملا تادراولاب
مدقملا داريتسالا در يف ةحارصب اهؤافعإ متي مل ام)٧(ةيقافتالا نم ثلاثلا قفرملا  . 

 ١٠ و٧نيتداملا بـجومب كلذو ] ×××[موي ةنيعملا ةيرطقلا تاطلسلا ىلإ هذه تارارقلا هيجوت ةقيثو تغلبُأ دقو 
 .مادرتور ةيقافتا نم

                                                           
وأ ةعونـصم تناك ءاوسو ،رضحتسم وأ طيلخ يف وأ ااذ دح يف تناك ءاوس ةيئايميك ةدام يأ               " ةيئايميك ةدام "حلطصم ين   عي" )٥(

تاديبم تابيكرت كلذ يف امب     (تاـفآلا تاديبم   : ةيلاتلا تائفلا لمشتو  . يح نئاك يأ ىلع يوتحت ال اهنكلو ةعيبطلا نم اهيلع لوصحلا مت           
 ".ةيعانصلا تابيكرتلاو) ةروطخلا ةديدش تافآلا
 ".ةيقافتالا ماكحأ اهيلع يرستو ةيقافتالا هذ ديقتلا تضترا يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم وأ ةلود" فرطلا"ينعي " )٦(
هذه نم لالتبالل ةلباقلا قيحاسملاو تابيبحلا ،ةبلحتسملا تازيكرتلا ،ةيرابغلا قيحاسملا ،تالوصوريألا لمشتو–تابيكرتلا عيمج  )٧(   
 .ةقلعم داوم ا يتلا تالوسبكلا ادع ام ةداملا
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 تارارقلا هيجوت ةقيثو نم ضرغلا
متو ،ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف تجردأ ةيئايميك ةدام لكل ةبسنلاب تارارق هيجوت ةقيثو تدمتعا 

ةعوفشم فارطألا عيمج ىلإ تارارقلا هيجوت قئاثو لسرتو . ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل يدي ىلع اهدامتعا
 .ةداملا هذه نم ًالبقتسم اادراو يف تبلا اهنم بلطيو
تارارقلا هيجوت ةقيثو دادعإ(ICRC)ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤمل sا ةنجللا ىلوتت نع ةرابع يه ةنجللا هذهو .  

ةيئايميكلا داوملا مييقت يه اهتمهمو ةيقافتالا نم ١٨ةداملا بجومب تئشنأ ًايموكح نينيعملا ءاربخلا نم قيرف   
وأ نيْفرط بناج نم تمدُق يتلا تامولعملا تارارقلا هيجوت ةقيثو سكعتو . ةيقافتالا يفاهجاردإ ةيناكمإل ةحشرملا 

نأ وـه ةقيثولاب دوصقملا نإ . ةيئايميكلا ةداملل ديدشلا دييقتلاب وأ رظحب ةيرطقلا ةيميظنتلا تاءارجإلا معدل رثكأ
يدي ىلع اهدامتعا دعب حقنت ال و لمكتست ال يـهو ،ةيئايميكلا ةداملا نع تامولعملل دـيحولا ردصملا نوكت

 .ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل
فارطأو ةيئايميكلا ةداملل لماشلا دييقتلل وأ رظحلل ةيميظنت تاءارجإ تذختا ةيفاضإ فارطأ كانه نوكت دق 

فيف خت ريبادت نأشب تامولعملا وأ ،هذه رطاخملا تامييقت ىلع لوصحلا نكميو. ةدشب اهدييقت وأ اهرظحت مل ىرخأ
 .مادرتور ةيقافتال يكبشلا عقوملا ىلع فارطألا نم ةمدقملا ةليدبلا رطاخملا

ةقلعتملا ةينوناقلاو ةيداصتقالاو ةينقتلاو ةيملعلا تامولعملا لدابت ةيقافتالا نم ١٤ةداملا بجومب فارطألل نكميو   
ةمالسلا تامولعمو ةيئيبلاةيمسلاو ةيمسلا تامولعملا كلذ يف امب ،ةيقافتالا راطإ يف ةيئايميكلا داوملاب ميدقت نكميو .  

عضوت فوسف ةنامألا ىلإ مدقت يتلا تامولعملا امأ . ةنامألا قيرط نع ىرخألا فارطألا ىلإ ةرشابم تامولعملا هذه
 .مادرتور ةيقافتال يكبشلا عقوملا ىلع
 .ىرخأ رداصم نم رفاوتت نأ ةيئايميكلا ةداملاب ةقلعتملا تامولعملل نكمي

 ةيلوؤسملامدع نالعإ 
 ، ةيئايميكلا ةداملل حيحصلا ديدحتلا ريسيت لوألا ماقملا يف هب دصقي ةقيثولا هذه يف ةيراجتلا ءامسألا مادختسا نإ

نكمملا ريغ نم هنأ ثيحو . اهنيعب ةكرش يأ بناج نم ةقفاوم ريغ وأ ةقفاوم يأب ءاميإلا اهنم دوصقملا سيلو
وه ةروشنملاو مادختسالا ةعئاش ةيراجتلا ءامسألا نم طقف ًاددع نإف ً،اي لاح ةمدختسملا ةيراجتلا ءامسألا عيمج جاردإ
 .ةقيثولا هذه يف جردا دق يذلا

تارارقلا هيجوت ةقيثو دادعإ تقو ةحاتملا تانايبلل ًاقبط ةقيقد ةمدقملا تامولعملا نأ دقتعملا نم نأ مغرلا ىلعو 
يأ نع امايلوؤسم مدع نع نانلعي ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم نإف ،هذه  
انوكي نل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم نأ امك . اهنع جتنت دق جئاتن وأ وهس
دا ريتسا رظح وأ داريتسال ةجيتن عقي نأ نكمي عون يأ نم ررض يأ وأ فلت وأ نادقف وأ ررض يأ نع نيْلوؤسم
 .ةيئايميكلا ةداملا هذه

بناج نم ناك امهم يأر يأ نع بارعإلا ًانمض ينعت ال عوبطملا اذه يف ةداملا ميدقت يف ةمدختسملا تايمستلاو 
ميلقإ وأ دلب يأل ينوناقلا عضولاب قلعتي اميف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب وأ ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم 

اهدودح وأ اهموخت ديدحتب قلعتي اميف وأ ااطلس وأةقطنم وأ ةنيدم وأ  . 
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 قيثولا هذه يف ةمدختسملا تارصتخملا
 نم لقأ >
 ـل واسم وأ نم لقأ >
 نم ًاريثك لقأ >>
 نم رثكأ  <
 ـل واسم وأ نم رثكأ <
 نم ًاريثك رثكأ <<
µg مارغوركيم 
µm رتم وركيم 

  
AChE زارتسنيلوك ليتسأ 
ADI لوبقملا يمويلا لصحتملا 
ADP تافسوفلا يئانث نيسوسنيدأ 
a.i. طشنلا رصنعلا(ن .ع( 
AOEL ليغشتلا لامع ضرعتل لوبقملا ىوتسملا 
ARfD ةيعجرملا ةداحلا ةعرجلا 
ATP تافسوفلا يثالث نيسونيدأ 

  
b.p. نايلغلا ةطقن(غ .ن( 
bw مسجلا نزو(ج .و( 

  
oC  ةيوئم ةجرد(سوسيليس ةجرد( 
CA ةيئايميكلا داوملا ةطبار 
CAS ةيئايميكلا تاصلختسملا تامدخ ةرئاد 
CC بعكم رتميتنس 
CHE زارتسنيلوك 
CHO ينيصلا بنريلا ضيبم 
Cm رتميتنس 

  
d  مايأ(موي( 
DNA زوبيريسكويد يوونلا ضماحلا 
DT50 ةيئايميك ةدام للحتل مزاللا نمزلا فصن 
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 قيثولا هذه يف ةمدختسملا تارصتخملا
E.C. ةيبوروألا ةعامجلا 
EC50 رثؤملا ىطسولا زيكرتلا% (٥٠رثؤملا زيكر تلا( 
ED50  ىطسولا ةرثؤملا ةعرجلا% (٥٠ريثأتلا ةعرج( 
EEC ةيبوروألا ةيداصتقالا ةعامجلا 
EINECS ةيلاحلا ةيراجتلا داوملل ةيبوروألا ةمئاقلا 
EHC ةيئيبلا ةحصلا ريياعم 

  
FAO ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم 

  
g مارغ 
GEMS/food ةيذغألا ثولت مييقتو دصر جمانرب/يئيبلا دصرلل يملاعلا ماظنلا 

  
h ةعاس 
ha راتكه 

  
i.m.  لضعلا يف نقحلا(يلضع( 
i.p. ينوتيربلا ءاشغلا يف 
IARC ناطرسلا ثوحبل ةيلودلا ةلاكولا 
IC50  ،  %٥٠يرظحلا زيكرتلا
IESTI لجألا ريصق يئاذغلا لصحتملل يلودلا ريدقتلا 
ILO ةيلودلا لمعلا ةمظنم 
IPCS ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلا 
IPM تافآلل ةلماكتملا ةرادإلا 
ISO يسايقلا ديحوتلل ةيلودلا ةمظنملا 
IUPAC ةيقيبطتلاو ةتحبلا ءايميكلل يلودلا داحتالا 

  
JMPR ةيملاعلا ة حصلا ةمظنم/ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمل كرتشملا عامتجالا

ممألا ةمظنم ءاربخ قيرفل كرتشملا عامتجالا (تافآلا تاديبم تافلخم نأشب 
ءاربخلا قيرفو ،ةئيبلاو ةيذغألا يف تاديبم تافلخمب ينعملا ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا 

 تاديبملا تافلخم نأشب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل عباتلا
  

K  ١٠٠٠× (وليك( 
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 قيثولا هذه يف ةمدختسملا تارصتخملا
kg مارغوليك 
Koc ءاملا قيرفت لماعم/يوضع نوبرك 

  
l رتل 
LC50   ،  %٥٠تيمملا زيكرتلا
LD50  ،  %٥٠ةتيمملا ةعرجلا
LOAEL ظحالم راض ريثأت ىوتسم ىندأ 
LDLO ةتيمم ةعرج لقأ 
LOEL ريثأتلل ظحالم ىوتسم ىندأ 

  
m رتم 
mg مارغيلم 
ml رتيلليم 
MOE ضرعتلا شماه 
mPa لاكسبلليم 
MRL تافلخملل ىصقألا دحلا 
MTD اهلمحت نكمي يتلا ىوصقلا ةعرجلا 

  
ng مارغونان 
NOAEL ظحالم ريغ راض ريثأت ىوتسم 
NOEL ظحالم ريغ ريثأت ىوتسم 
NRA  ايلارتسأ(ةيرطيبلاو ةيعارزلا ةيئايميكلا داوملا ليجستل ةيرطقلا ةطلسلا( 
NTP تايمسلل ينطولا جمانربلا 

  
OECD ايف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنميداصتقالا لا   
OHS ناتينهملا ةمالسلاو ةحصلا 

  
PCM روطلا نيابت رهجم مادختسا 
POW  ءاملا-لوناتكوألا قيرفت لماعم   
PPE ةيصخشلا ةيئاقولا تادعملا 

  
RfD  ـل ةلثامم مفلا قيرط نع نمزملا ضرعتلا(ةيعجرملا ةعرجلا ADI( 
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 قيثولا هذه يف ةمدختسملا تارصتخملا
  

SMR ةدحوم قوفن ةبسن 
STEL لجألا ريصق ضرعتلا دح 
STMR فارشإلا تحت متت يتلا براجتلا يف تافلخملا طسوتم 

  
TER(s) ضرعتلا/ةيمسلا تالدعم 
TLV ىندألا دحلا ةميق 
TWA ًاينمز حجرم طسوتم 

  
UNEP ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 
USEPA ةئيبلا ةيامحل ةيكيرمألا ةلاكولا 
UV ةيجسفنبلا قوف 

  
WHO ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم 
wt نزولا 
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 ةدشب ةديقم وأ ةروظحم ةيئايميك ةدامل رارق هيجوت ةقيثو

 
 ةرشن: نويثارابلا

  
 )لوألا قفرملا رظنأ(تامادختسالاو فيرعتلا  - ١
 (ISO) )يسايقلا ديحوتلا ةمظنم(نويثاراب  عئاشلا مسالا
ءامسألاو / يئايميكلا مسالا
 تافدارتملاو ىرخألا

phosphorothioate) nitrophenyl-4(-0Diethyl -0,0 :IUPAC 
phosphorothioate) nitrophenyl-4(-0Diethyl -0,0 :CAS 

 ate):s(Synonym 
Synonym(s): , thiophos, ethyl paration 

 )ةيقيبطتلاو ةتحبلا ءايميكلل يلودلا داحتالا(
يف ) ماقرألا(مقرلا 

تامدخ ةرئاد 
تاصلختسملا 

 ةيئايميكلا 

٥٦-٣٨-٢ 

طشن رصنع- ٢٩،٢٠١٠،٠ دحوملا ماظنلا    
تافآ ديبمك رضحتسم جتنم-٣٨٠٨،١٠،٤٠ يكرمجلا زمرلا   
 ٢٠٠-٢٧١-٧: ةيبروألا ةعامجلا ىدل مقرلا ىرخأ ماقرأ
 C10H14NO5PS ةيئزجلا ةلداعملا
  ةيلكيهلا ةلداعملا

 
 
 
 

 تافآ ديبم ةئفلا
 تافآ ديبم ةيميظنتلا ةئفلا

مادختسالا 
ةئفلا يف ) تامادختسالا(
 ةيميظنتلا

يسيئر ببسل موركلا ةعارزو ،ةنتسبلاو ،ةعارزلا يف مدختسي دارقلل ديبم /يرشح ديبم
بنعلاو ،تايضمحلاو ،رضخلاو ،ةاونلا تاذ رامثلاو ةيحافتلا رامثلا ةياقو وه 

 .ميسربلاو
 ,Ethyl parathion 100 EC; Ethyl parathion 500 EC; Farmoz; pacol 4,5 (EO, 45 g/l ةيراجتلا ءامسألا 

aventis Optimagro); parathion E Insecticide; Novafos E Insecticide; Oléon Bladan 
(EC, 93 g/1, Bayer SA); Oléoparatior (EO, 45 g/1 Capiscol); Paretox 10 (WP, 
10%, Bourgeois); Rhodiatox liquide 10% (EC, 100 g/1, Flexagri); Tebing 
Parathion Insecticide; Ugécoil 10 (EC, 100 g/1, Sopcam-phyteurop); Ugécoil P 
(EC, 30 g/1, Sopcam-phyteurop). 

NO2 P 
O 

S O 

O 

CH3CH2 

CH3CH2 
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هذه امو . ةديدع ةيراجت تايمسم تحت عساو قاطن ىلع نويثارابلا عيزوت يرجيو
نأ ا دوصقملا سيلو. ةيراجتلا هتايمسمل ةيراشإ ةمئاق الإ ةمئاقلا .ةعنام ةعماج نوكت   

، (EO)بالحتسال لباق زكرمك : تارضحتسملا نم ديدعلا لخاد ةرفاوتم رضحتسملا عاونأ
رصنعلا زيكرت حوارتيو . للبلل لباق قوحسمك وأ (EO)) تيز يف ءام(بلحتسمكو 

نيب تارضحتسملا هذه يف (a.i)طشنلا  ىلإ ٣٠  ةروص يف ًاضيأ رفاوتيو . ١/ غ٥٠٠ 
 .ىرخأ ةطشن رصانع عم جئازم

تائف يف تامادختسا 
 ىرخأ

 ةيعانص ةيئايميك ةدامك همادختسا نع غلبي مل

 .Cheminova, Shenzhen Jiangshan ةعنصملا تاهجلا
سيلو . Parathionنويثاراب ةدام عنصت يتلا ةقباسلا وأ ةيلاحلا تاهجلاب ةيراشإ ةمئاق هذ هو
 .ةعنام ةعماج ةمئاقلا هذه نوكت نأ دوصقملا

 ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ يف جاردإلا بابسأ - ٢

ةيا ةيميظنت تاءارجإ ساسأ ى لع جردت يهو. تافآلل ديبمك ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ يف نويثارابلا ةدام جردت
 .ا ةيبوروألا ةعامجلاو ايلارتسأ ترطخأ يتلا نويثارابلا تامادختسا عيمج عنمل

تابيبحلاو ،بالحتسالل ةلباقلا تازكرملا ،يرابغلا قوحسملا ،تالوصوريألا (ةداملا هذه تارضحتسم عيمج تناك 
اهتفصب مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف ةجردم ) تالوسبك لكش يف تاقلعملا ءانثتساب) (للبلل ةلباقلا قيحاسملاو

ةمظنم نيب كرتشملا ءاربخلا قيرفل ثلاثلا عامتجالا نم ةيصوت ساسأ ىلع ةروطخلا ةديدش تافآ تاديبم تارضحتسم 
ةدا مك اهفينصت ببسب ذختا دق ءارجإلا كلذ ناكو. ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو/ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا
 .ةيمانلا نادلبلا ىدل ا مدختست يتلا فورظلا يف ناسنإلا ةحص ىلع اهريثأت ءازإ قلقلا ببسبو ،ةروطخلا ةديدش

ليصافتلا ىلع لوصحلل٢ق فرملا رظنأ( ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا ١-٢  ( 

 ايلارتسأ
ةبسنلاب ةوبعلا تانايب ىلع ةلصلا تاذ تاقفاوملاو تاجتنملا عيمج تاليجستو طشنلا نوكملا ىلع ةقفاوملا تيغلأ 

ناريزح١١نم ًارابتعإ نويثارابلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملل   ٣١نم ًارابتعا ةلمجلاب عيبلا فقوتي نأ ىلع . ١٩٩٩هينوي / 
ناريزح٣٠نم ًارابتعا يعاطقلاب عيبلاو ؛ ١٩٩٩ربمسيد /لوألا نوناك ىمظعلا تايوتسملا ضيفختو ٢٠٠٠هينوي /   
نم ًارابتعا تافلخملاب ناريزح٣٠   .٢٠٠١هينوي / 

 ).ةيئاملا ةيجولوكيإلا مظنلاو ليغشتلا لامع ضرعت ءازإ تريثأ يتلا قلقلا هجوأ(ةئيبلاو ناسنإلا ةحص  :ببسلا
 ةيبوروألا ةعامجلا

يناثلا نوناك٨لولحب يرورضلا نم ناك  ةيوتحملا تابنلا ةيامح تاجتنم صيخارت عيمج بحسب مايقلا ٢٠٠٢رياني /   
 .نويثاراب ىلع ىوتحت يتلا تاتابنلا ةيامح تاجتنمل تاصيخرت يأ ددجتت وأ حنمت مل ،خيراتلا كلذ ذنمو. نويثارابلا ىلع
 ).ةفدهتسملا ريغ تانئاكلاو ليغشتلاب نيمئاقلا ضرعت ءازإ قلقلا(ةئيبلاو ناسنإلا ةحص  :ببسلا
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ليصافتلا ىلع لوصحلل١قفرملا رظنأ ( رطاخملا مييقت ٢-٢  ( 

 ايلارتسأ
اهيلع ضارعتسا ءارجإل نويثارابلا ةدام (NRA)ةيرطيبلاو ةيعارزلا ةيئايميكلا داوملل ةيلارتسألا ةينطولا ةطلسلا ترات خا  

ةراضلا ااريثأت تالامتحاو نيينهملا ليغشتلا لامع ءازإ قلقلاو ،تاييدثلل ةيلاعلا اهتيمس ءازإ تيدبأ يتلا لغاوشلا ببسب 
 .ةيسيئرلا اياضقلل ليصفت هاندأ دريو. ةئيبلا ىلع

 ، بانعألاو ،ةاونلا تاذ ةهكافلاو ،ةيحافتلا ةهكافلاو حلاوملا يف اهمادختسال تلجس دق نويثارابلا ةدام تناكو
، . نيتاسبلا يف ةيسيئر ةروصب اهمادختسا عم ،ميسربلاو يعارملاو ،رضخلاو ةثعلا ةحفاكم ضارغأل اهمادختسا متو
نأ ثيح ). تابنلل ةلكآ ةريغص تارشح(سبرتلاو ميسربلا ثيغاربو ،قيق دلا قبو ،نملا لمقو ،ةيرشقلا تارشحلاو

ةحفاكملا نم ءزجك ةثعلا ةحفاكم وه ناك ضارعتسالا هيف يرجأ يذلا تقولا يف نويثارابلل يسيئرلا مادختسالا 
لدعم ناكو .مييقتلا لمع يف لخد مادختسالل جذومنلا اذه نإف ،ةيحافتلا ةهكافلا نيتاسب ضعب يف تافآلل ةلماكتملا  

لكل ًامارغيلم ٥٠وه شرلا  يزاوي ام يأ ،شرلا ةدام نم رتل ١٠٠  مارغيلم١٥٠٠ – ٧٥٠   ٧٥٠ – ٣٧٥(راتكه / 
رتل٣٠٠٠ – ١٥٠٠ىلإ لصت يتلا شرلل ةيلاعلا ماجحألل ةبسنلاب ) راتكهلل طشنلا رصنعلا نم مارغ  .راتكه/ 

 :(OHS)ةمالسلاو ةينهملا ةحصلا 
، حصلل رطاخملا مييقت مدختسا ةروشنملا تاعوبطملاو ،تاسايقب ةدوزملا لامعلا ضرع تاسارد ةمالسلاو ةينهملا ة

رطاخملا مييقت دجو دقو . نويثارابلا نومدختسي نيذلا لامعلا اهل ضرعتي يتلا ،رطاخملا مييقتو ،ضرعتلا تاؤبنت جذامنو
شرلاو ،ءاوهلا عفد ةوقب شرلا(ةيضرألا شرلا تايلمع ءانثأ لامعلا ىلع عقت يتلا ةحصلا ىلع رطاخملا نأ   

ىظحي مل ليصاحملا عيمج يف ةدئاسلا تاسرامملا مادختساب نويثارابلا تاجتنمل ) مكحتلا عارذب شرلاو ،ينوكسورهكلا
 .دييأتلاب

ثيح ،ميسربلاو يعارملا يف مادختسالل ةدئاسلا فورظلا لظ يف ةلوبقم ةمالسلاو ةينهملا ةحصلا ىلع رطاخملا نكت مل 
نوضرعتي نييناديملا لامعلا نأ ىلإ ةمالسلاو ةينهملا ةحصلا رطاخم مييقت صلخو . وجلا نم نويثارابلا شر متي ناك
ةصاخلا نويثارابلا تاجتنمل ةوبعلا تانايب نكت مل . اهيف نويثارابلا شر مت يتلا قطانملا ىلإ لوخدلا ةدوع دنع رطاخملل
مادختسالا مييقتل خيرات رفاوتي نكي ملو . ةيفاك مييقتلا تقو ةشوشرملا قطانملا ىلإ ىرخأ ةرم لوخدلا ةدوع دويقب
يرجي يتلا جتاونلاو نويثارابلا نإ . ةيجاجزلا ةبوصلا فورظ يف نويثارابلا تامادختساو ةئيفدلا تامادختسالاو ةيوديلا
يف نويث ارابلا جزم ناكو. لمعلا ناكم يف ةرطخلا داوملا مادختسا ةحفاكم حئاول اهلمشتو ةرطخ داوم يه اهضارعتسا

رطاخم دوجو ىلإ ةمالسلاو ةينهملا ةحصلا رطاخم مييقت راشأو . تقولا كلذ يف ةدئاس ةقيرط نم ًاءزج شرلا ةدام نازخ
تاجتنم عم ضوحلا يف جزملا هلثمي يذلا يفاضإلا رطخلا نأ امك . هدحو نويثارابلا مادختسا نع ةلوبقم ريغ
 .رخآلا وه لوبقم ريغ زارتسنيلوكيتنا
 يئيبلا ريثأتلا

ديدحت مت دقو . لحنلا كلذ يف امب ،ىرخألا تانئاكلاو ةبذعلا هايملا تايرشقل ةبسنلاب ةرطخ نويثارابلا ةدام نأ دجو
 .ةيئاملا ةيجولوكيإلا مظنلل ةبسنلاب ةروطخلا ةياغ يف ثوفنملا شرلا
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 ةيبوروألا ةعامجلا
زومت١٥يف رداصل ا ةيبوروألا ةعامجلا/٩١/٤١٤سلا هيجوت نم ) ٢ (٨ةداملا بجومبو  عضوب قلعتملا ١٩٩١هيلوي /   

لوألا قرملا يف اهجاردإ يغبني ناك اذإ ام ديدحتل نويثارابلا ةدام ضارعتسا مت دقف ،قوسلا يف تاتابنلا ةياقو جتاون 
 ).تاتابنلا ةياقو جتاون يف اهمادختسا نكمي يتلا ةطشنلا تانوكملا ةمئاق(هيجوتلا اذهل 

تاديبم ليجست مت ءاضعألا لودلا يفو . ليصاحملا نم ةعونتم ةفئاط يف مدختسي لاا عساو يرشح ديبم نويثارابلاو
ةيحافتلا ةهكافلاو ىرثمكلاو خوخلاو بنعلاو بوبحلاو حلاوملاو حافتلا ىلع اهشرل نويثارابلا ىلع ةلمتشملا تافآلا 

رطاخملا مييقت اهاعار يتلاتارابتعالا يف تلخد يتلاو ،يقرو شرلا/شرلا قرط قيرط نع ةاونلا تاذ ةهكافلاو امأ .  
ىلإ ٠،٢نيب تحوارت دقف رطاخملا مييقت اهثحب يتلا شرلا تالدعم  طشن رصنع غك٠،٣   .راتكه/ 

نأ نكمي ال نويثارابلا نأ ىلإ مييقتلا نم صولخلا مت دقف ،مادختسالل ةحرتقملا طورشلاو ةرفاوتملا تامولعملا ىلإ ًادانتساو 
دقو . ةيبوروألا ةعامجلا/٩١/٤١٤سلا هيجوت نم ) ب(و) أ) (١ (٥ةداـملا يف ةدراول ا ةمالسلا تابلطتمب يـفي

ريغ تانئاكلاو ليغشتلا لامع ضرعتب قلعتي اميف ةصاخ ةفصبو ،نويثارابلا نامأب قلعتي اميف قلقلا هجوأ مييقتلا ددح 
 .ةيسيئرلا اياضقلا ليصافت يلي اميف درونو. ةفدهتسملا
 ةمالسلاو ةحصلا
ةيجولوكيإ ةيمس براجت نم ةدمتسملا جئاتنلا نم ،ةحصلا ىلع نويثارابلا رطاخم نأشب ،ةيلاتلا جئاتنلا ىلإ لصوتل ا مت
رصنعلا اذهو . دلجلا عم ًايمس اهسمالت نوكيو اهعالتبا وأ اهقاشنتسا دنع ةياغلل ةيمس نوكت نويثارابلا ةدامف: اهيلع
ةليوط ةرتفل اهل ضرعتلل ةجيتنةحصلل ةديدش رارضأ ثودح رطخب كلذك رذني طشنلا تافآلا ديبمل جرحلا رثألاو .  
 .مسجلا يف زارتسنيلوكلا ةكرح عنم وه اذه يوضعلا يتافسوفلا
مييقتل مدختسا دق يناملألا جذومنلا نإف اذكهو . ةيداعلا فورظلا يف ليغشتلا لامع ضرعتل دصر تانايب رفاوتت مل
ةيجولوكيإلا ةيمسلا تانايبلا تناك Ethylparathion EC 500ناويثارابل يثا وه. يليثمت رضحتسمل ليغشتلا لامع ضرعت  ،

 ٠،٠٠٦وهو ليغشتلا لامع ضرعتل لوبقملا ىوتسملا دح مادختسا عم ،ةيسيئرلا تالاا نم ددع يف ةرفاوتم ريغ 
، /مارغيلم لامعل ةبسنلاب ةلوبق ملا ضرعتلا تايوتسم نأ دجو ،ةرفاوتملا تانايبلا ساسأ ىلع ددح يذلا,مسجلا نزوب غك
نإف ،ةيديلقتلا ةيقاولا ةيصخشلا تادعملا مادختسا عم ىتحو . ضرعتلا تاروصت عيمج يف اهزواجت مت دق ليغشتلا

نم شرلا : امهضرعتلا تاروصت نم نيروصت يف كلذك هزواجت مت دق نوكيس ليغشتلا لامع ضرعتل لوبقملا ىوتسملا 
 .ةعفترملا ليصاحملل يوديلا شرلاو ،رج تابرع
 يئيبلا ريثأتلا

 ٠،٣ – ٠،٢ةيعارزلا يضارألاو موركلا تاعارزو نيتاسبلا يف نويثارابلا مادختساب ةلجسملا تالاحلا ىلإ ًادانتساو 
. ةداملا هذهل نمزملا وأ داحلا ضرعتلا دعب ةيئام تايراقفال ىلع ةعقاو رطاخم ىلع فرعتلا ءانثأ) راتكه/طشن رصنع/غك
غلبت يتلا ةينيبلا ةلزاعلا قطانملا مادختسا دنع ةلوبقم ريغ نوكت رطاخملا نأ دجوو . نمزملا ضرعتلا دعب كامسألل ةبسنلابو
ةرواا ةيئاملا تاحطسملاو ةيعارزلا ليصاحملا نيب رتم١٥ و٥ اهديدحت مت ةلوبقم ريغ رطاخم دوجو ىلإ ةفاضإلاب كلذ .  
 .رويطللو لحنلل ةبسنلاب
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 ةيئايميكلا ةداملا هذهل ةبسنلاب تقبط يتلا ةيقاولا ريبادتلا -٣

 
 ضرعتلا ليلقتل ةيميظنتلا ريبادتلا ١-٣

نامأ نمضت ةقيرطب همادختسا نكمي نويثارابلا نأ نيبتي مل ايلارتسأ يف عئاشلا مادختسالا فورظ يفو :ايلارتسأ  
ةئيبلابرضم دوصقم ريغ ًارثأ ثدحي نأ نكمي همادختسا نأ امك. هتلوانم ءانثأ هل نيضرعملا صاخشألا نأ جاتنتسا متو .  
جتاون عيمج ليجست ءاغلإ مت كلذل ةجيتنو . رمتسملا مادختسالاب حمست ةقيرطب توافتت مل تاقفاوملاو ليجستلا فورظ
 .نويثارابلا
اهيضتقي يتلا نامألا بلطتم عيمجب يفي ال نويثارابلا نأ جتنتسا ،تيرجأ يتلا تامييقتلا نمو :ةيبوروألا ةعامجلا  

ريغ تانئاكلا ضرعتو ليغشتلا لامعل لوبقملا ضرعتلاب قلعتي اميف ةصاخ ةفصبو ،ةيبوروألا ةعامجلا /٩١/٤١٤هيجوتلا 
 .نويثارابلا جتاون عيمجل ةبسنلاب تاصيخرتلا عيمج تبحس كلذل ةجيتنو. ةفدهتسملا

ىلعو ةيرشبلا ةحص لا ىلع هب ةطبترملا رطاخملاو ضرعتلا ىلع ءاضقلا ىلإ نويثارابلا ةدام مادختسا رظح ىدأ دقو
كلذو ةيلاحلا تانوزخملا عم لماعتلل رطاخملا ةرادإ ةيجيتارتسا سفن ةيبوروألا ةعامجلاو ايلارتسأ تدمتعا دقو . ةئيبلا

 :يجيردت صلخت ةرتفب حامسلا قيرط نع
 ؛نيتنس ىلع ديزي ام لالخ مادختسالا نم يجيردتلا صلختلا مت: ايلارتسأ -
نع ديزت ال حامس ةرتف تحنم دق ةيبوروألا ةعامجلا يف ءاضعألا لودلا نوكت امبر - نم صلختلل ًارهش ١٨   
 .اهمادختساو قاوسألا يف اهحرط وأ اهنيزخت وأ ةيلاحلا تانوزخملا

هنيزختو جتنملا بحسب ةطبترملا رطاخملا ءوض يف ةيلاحلا تانوزخملا نم صلختلل ًارطخ لقألا رايخلا هنأ كلذ ربتعا دقو 
 .ىرخألا تاثولملا ةرادإ تاسرامم دامتعال فاك تقوب نيمدختسملل كلذك حمس دقو. هنم صلختلاو

 ضرعتلا ليلقتل ىرخأ ريبادت ٢-٣

 دجوي ال
 لئادبلا ٣-٣

عم بسانتم مادختسالا نأ نمضي نأ ةليدب تافآ تاديبم لادبتسا ثحب ىلع ام دلب مادقإ لبق يرورضلا نم 
ةمزاللا طباوضلاو ةليدبلا داوملا رطاخم مييقت زهتني نأ ،مادختسالل ةعقو تملا ةيلحملا فورظلا كلذكو ةينطولا تاجايتحالا

 .نمآلا مادختسالا نامضل كلذو
ةليدبلا تايجولونكتلا لمشت ةيئايميك ريغو ةيئايميك تايجيتارتسا ىلع لمتشت يتلا ةليدبلا قرطلا نم ددع كانهو 

تافآلا–ليصاحملا "ةبيكرتب طبترت يتلا ةرفاوتملا  تايجيتارتسا عيجشت ثحبت نأ نادلبلل يغبني . ثحبلل ةحورطملا"  
تافآلا تاديبم مادختسا ىلع ءاضقلل وأ ،نم ليلقتلل ةليسوك كلذو ،بسانتي امبسح ،تافآلل ةلماكتملا ةرادإلا 

 .ةرطخلا
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ةعارزلاو ةيذغ ألل ةدحتملا ممألا ةمظنم ىدل تافآلل ةلماكتملا ةرادإلل ةعباتلا لاصتالا طاقن ربع ةروشملا رفاوتت نأ نكمي
اهرفوت يتلا تالاحلا يف لئادبلا نأشب تامولعملا نم ديزملا ىلع عالطالا نكميو . ةيعارزلا ةيمنتلا وأ ثوحبلا تالاكوو

 .int.pic.wwwمادرتور ةيقافتاب ةصاخلا تنرتنإلا ةكبش ىلع تاموكحلا 
 ايلارتسأ
ةئيبلاو لامعلل لقأ رطاخم يف ببستلاب راطخإلا ميدقت تقوةيلاتلا لئادبلا ثحب مت ندل نم رطاخملا تافينصت مدقتو .  
ةلاعفلا تانوكملاب ةصاخ يه تافينصتلا هذهو . ةلصلا تاذ رطاخملا ثحبل ةدعاسم ةليسوك ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
 .تارضحتسملا نم رضحتسم طشنلا رصنعلا اهيف لخدي يتلا ةقيرطلا ىلع دمتعيف يقيقحلا رطخلا امأ. طقف

 ؛ (Carbary, Dimethoate, Fenthion)نويثنفلا ،تاثوميدلا ،ليربركلا : ةلدتعم ةروصب رطخ -
 .(Fenoxycarb, Malathion)نويثالاملا ،براكسكونيفلا : ةفيفخ ةروصب رطخ -
 ةيبوروألا ةعامجلا
 .نويثارابلا لئادب نأشب ةددحم تامولعم يأ ةيبوروألا ةعامجلا مدقت مل

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاريثأتلا ٤-٣
 ايلارتسأ
ناكو . ةيلارتسألا تايالولا ىدحإ يف ىرثمُكلا تاعارز يف تافآلل ةلماكتملا ةرادإلا يف ًامهم ًانوكم نويثارابلا لكشي
يجيردتلا صلختل ا ةرتف امأ. ريصقلا لجألا يف ةهكافلا هذه يعرازم ىلع ًامهم ًاريثأت ثدحي نأ ءارجإلا اذهل عقوتملا نم
 .لئادبلا ريوطتل يفاكلا تقولاب حمست نأو ريثأتلا اذه نم للقت نأ اأش نمف) ناماع(
 ةيبوروألا ةعامجلا

ةيداصتقالا–ةيعامتجالا تاريثأتلل ةيليصفت مييقت ةيلمع ءارجإب ةيبوروألا ةعامجلا مقت مل   . 
 .ةصاخلا ةيرطقلا اهفورظ قايس يف تامولعملا هذه جئاتن ثحبت نأ نادلبلل يغبنيو
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 ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع رطاخملاو راطخألا -٤
 رطاخملا فينصت ١-٤

طشنلا رصنعلا 
 ينقتلا

 )ةروطخلا ةياغ يف( أ ١
ع غم١٣: ٥٠م ج زرجلا يف مفلاب ةيمسلا ىلإ دنتسي فينصتلا نم ج .و غك/ن. 
نويثارابلا لئاسلا  )٢٠٠٠ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ( 

 سمالتلاب ةيمس مفلاب ةيمس
غم ١٣:م.ج ع غم١٣: ٥٠م ج جو غك/ن.   )٨(ج.و غك/ن. 

 تارضحتسم

 رطاخملا ةبتر (%)طشن رصنع  رطاخملا ةبتر (%)طشن رصنع 
 ٢٠ < لئاس

> ٨ 
> ١ 
> ٠،٥ 

Ia 

Ib 

II 

III 

> ٢٠ 
> ٢ 

 

Ib 

II 

 

ةحصلا ةمظنم 
جمانربلا /ةيملاعلا

يلودلا 
ةمالسلل 

 ةيئايحألا

 ٣٠ < بلص
> ٣ 
> ١ 

Ib 

II 

III 

> ٨٠ 
> ١٠ 
> ٣ 

 

Ib 

II 

III 

ثوحبلا زكرم 
ةيعارزلا 

 ةيلودلا

 .ناسنإلل ةنطرسملا هتافص ثيح نم رصنعلا فنصي مل: ٣ةعوما 
قحاللا همييقت–ةيلودلا ةيعارزلا ثوحبلا زكرم ( يزيلجنإ٦٩ةحفص ) ١٩٨٧ (٧ةفاضإلا :     

ةعامجلا 
 ةيبوروألا

، /٩٣/٧٢ةن جللا هيجوت بسح(ةطشنلا ةداملا فينصت  لوليأ١١ةيبوروألا ةعوما  ):١٩٩٣ربمتبس / 
T+  ةياغلل يمس 
N  ةئيبلا ىلع رطخ 

R27/28  هعالتبا دنع وأ دلجلا ةسمالم دنع ًادج يمس 
R50/53  ةبذعلا ةيئاملا ةئيبلل لجألا ةليوط ةراض تاريثأت ثدحي دقو ،ةيئاملا تانئاكلل ًادج يمس 

ةيامح ةلاكو 
ىدل ةئيبلا 

ت ايالولا
 ةدحتملا

 )١٩٨٥ب ح و ) (ةيمسلا يلاع(  ءاط ةئفلا
 )لمتحم يرشب نطرسم( ميج ةعوما

                                                           
، (JMPR)تاديبملا تافلخم نأشب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم /وافلا نيب كرتشملا عامتجالا: ةيدلجلا ةتيمملا ةعرجلا فينصت ردصم )٨(

 ).١-٢-٢عرفلا ،لوألا قفرملا (ةيبوروألا ةعامجلاو ايلارتسأ 
 ةتيمم ةعرج =م .ج
 مسجلا نزو =ج .و
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 ضرعتلا دودح ٢-٤

 ةيذغألا
ةمظنم /ةعارزلاو ةيذغأل ةدحتملا ممألا ةمظنم نيب كرتشملا تافآلا تاديبم تافلخمب ينعملا كرتشملا عامتجالا ىدل

غم٠،٠٠٥غلبي لوبقملا يمويلا لصحتملا ةيملاعلا ةحصلا  ةدامل ىلوألا ثالثلا ضارعتسالا تايلمع ءانثأ مسجلا نزو غك / 
لصحتملا ضفخنا ١٩٩٥ماع يف ريخألاو عبارلا ضارعتسالا يفو . ١٩٦٧ و١٩٦٥، ١٩٦٣ماوعألا يف نويثارابلا   ،

غم٠،٠٠٤ىلإ لوبقملا يمويلا  غم٠،٠١  ـب(ARFD)ةيعجرملا ةداحلا ةعرجلا ديدحت متو . ج.و غك/  ما ع يف ج.و غك/ 
١٩٩٥. 

تافلخم عيمج مييقت ةداعإب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم /ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم نيب كرتشملا عامتجالا ماق
نم تافلخملل ىوصقلا دودحلا نوكت نأب ىصوأو ) ٢٠٠١ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم /وافلا (٢٠٠٠ماع يف ةيذغألا 

غلابلا يليلحتلا فاشتكالا دح نيب حوارتت حافتلاو ةيتيزلا روذبلاو بوبحلا غم٠،٠٥  غم٧و ج.و غك/   .غك/ 
بحسب ٢٠٠٢ويام /رايأ ي ةدوقعملا نيثالثلاو ةعبارلا ارود يف تافآلا تاديبم تافلخمب ةينعملا روتسدلا ةنجل تصوأ  
 CCPR(ر وتسدلا ماظن يف عنصملا نم دييأتلا ىقلت دعت مل نويثارابلا ةدام نأ ثيح تافلخملا يف ىوصقلا دودحلا عيمج

ةرقفلا ٢٠٠٢  ٩٤ ALINORM03/24(. 
رطاـخملل ًاـمييقت   JMPRةيملاعلا ةحصلا ةمظنم /ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم نيب كرتشملا عامتجالا ىرجأ     

نأ تجتنتـسا ،تافلخملل ىوصق ًادودح روتسدلا ةنجل اأشب تحرتقا يتلا علسلل ةبسنلاب             . ٢٠٠٠ماع يف ةيوذغتلا    
نـكي مل تايحافتلاو ريعشلاب ةصاخلا تامادختسالا كلت ريغ تامادختسالا نم نويثارابلا تافلخم نم د               احلا لصحتملا 

) ١-٣عرفلا  (لوألا قفرملا يف ليصافتلا نم ديزملا ىلع عالطالا نكميو          . ريهامجلا ةحص ىلع ًاقلق لثمت نأ لمتحملا نم       
 .٢٠٠٠، JMPRكرتشملا عامتجالا ريرقتو 

 برشلا هايم
 .برشلا هايم يف نويثارابلل ًايهيجوت ًاءدبم ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ددحت مل

برشلا هايمل ةبسنلاب مارغلا نم١/μ/g ١٨دح ةيبوروألا ةعامجلا تحرتقا  رظنأ ،ليصافتلا نم ديزم ىلع عالطالل ( 
 ).٣-٣عرفلا ،لوألا قفرملا 

 ةوبعلا تاقاطب عضوو ةئبعتلا ٣-٤
يف ةيئايميكلا ةداملا هذه عضت ةرطخلاعلسلا لقن ءاربخل ةدحتملا ممألا ةنجل  : 
 ةماس ةدام ١-٦ :ةعبارلا ةبترلا

نوكي امدنع ممستلاب ًادج ًاديدش ًارطخ لثمت يتلا تابيكرتلاو داوملا : ١ةئبعتلا ةعومجم 
 %١٠٠ – ٤٠طشنلا رصنعلا يوتحم 

ىوتحم نوكي امدنع ًاداح ًايممست ًارطخ لثمت يتلا تابيكرتلاو داوملا: ٢ةئبعتلا ةعومجم   
 %٤٠ – ٤طشنلا رصنعلا 

 :ةئبعتلا ةئف

لصي امنيحو لقنلا ءانثأ ًاضفخنم ًايممست ًارطخ لثمت يتلا داوملا : ٣ةئبعتلا ةعومجم 
 ).لئاس% (٤ – ٠،٤ىلإ طشنلا رصنعلا ىوتحم 
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ةيرحبلا ةيلودلا ةنودملا 
 ةرطخلا علسلل

 ديدش يرحب ثولم
 .ةيفلع داوم وأ ةيذغأ ةبحص يف اهلقن متي ال

 .TEC (R)-61GT6-1NRPA Code: H4; F1; R2 لقنلا ئراوط ةقاطب

يغبني ،نويثارابلا تارضحتسمب ةقلعتملا ةبسانملا ةوبعلا تانايبو ةبسانملا زومرلا نأشب ةددحملا تاهيجوتلا نم ديزملل ةبسنلاب 
نع ةرداصلا تافآلا تاديبم ىلع ةوب علا تانايب عضول ةديجلا ةسرامملا نأشب ةيهيجوتلا ئدابملاىلع علطت نأ نادلبلل 

 .)١٩٩٥(ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم 

 ةيولوألا تافاعسإلا ٤-٤

تقو ةميلس تناك يتلاو ةرطخملا نادلبلاو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نم ةرفاوتملا تانايبلا ىلإ ةيلاتلا ةروشملا دنتست        : ةيشاح
ةيلوأ تافاعسإ تالوكوتورب يأ بُجت نأ ا دوصقملا سيلو طقف ةيمولع           ملل ةروشملا هذه مدقتو   . عوبطملا اذه رادصإ  

 .ةيرطق
يتـلاو يوضعلا رصنعلا نم ةعونصملا تاديبملا ىلع ًايجذومن قبطنت          ) ينويثارابلا داحلا ممستلا ضارعأ لثم    (تامالع نإ   

باـعللا راردإو ةيلضعلا تا     جنشتلاو ،نيعلا ةؤبؤب ضابقنا لمشتو زارتسنلوكلا طاشن عنم قيرط نع اهلوعفم راهظإل           
ردـصلا قيزتو سفنتلا ةبوعصو فعضلاو لاهسإلاو تاجنشتلاو عادصلاو ةخودلاو ءيقلاو نايثغلاو قرعلاو طرفملا              

 .توملاو سفنتلا فقوو ةدعملا تاجنشتو ةبوبيغلاو
سـبالملا ةلازإ يغبني    و. ثولتلا يدافتل كيتسالبلا وأ طاطملا نم تازافق اودتري نأ ةيولوألا تافاعسإلا يفظومل يغبني            

نإـف ،دـلجلاب سمالت ثدح اذإو       . ةداملا هذه صاصتما ةدايز عنمل نكمي ام عرسأب ةثولملا ةقصاللا تاسدعلاو ةثولملا           
ىلإ   ١٥ةدمل نينيعلا لسغ يغبنيو     . ءاملاو نوباصلاب اهلسغ يغبني اهتسمالم مت يتلا ةقطنملا        وأ راـج ءاـمب ةـقيقد       ٢٠   

ءاملا نم نيبوك وأ ًابوك هطعأف       تاصعرتب ًاباصم سيلو ًايعاو ةيحضلا ناك اذإ ةداملا ع        التبا ةلاح يفو  . يحلم لولحمب   ،
هثح لواحت الو مفلاب ءيش يأ هيطعت الف ،ًاصعرتم وأ هيلع ًايشغم ةيحضلا ناك اذإو               . ةيئايميكلا ةداملا زيكرت فيفختل   

كـلذ متي نأ لضفيو ،ةيانعب ةدعملا ليسغ قي      رط نع ةيوعم ةنقحب نكمم تقو عرسأب ةدعملا ءالخإ يغبنيو         . ؤيقتلا ىلع 
ءاـقبإلا مهملا نمو    . سفنتلا فقوت ثدحيف ،ًادج ةريبكلا تاعرجلا ةلاح يف امأ        . ةداملا عالتبا نم ةدحاو ةعاس لالخ     

 .ءيقلا وأ نايثغلا ثدح اذإ طفشلا عنم يغبنيو ًاحوتفم ءاوهلا ىرجم ىلع
كلذ ريغ وأ   ًايضرع(ممستلاب اوبيصأ نيذلا صاخشألل ةبسنلابو       تـحت مهعـضوو ىفشتسملا ىلإ ًاروف مهلقن يغبنيف         )  

وأ ضيرـملا ميدقت ىدل نويثارابلا ةوبع ةقاطب         راهظإو ،ًانكمم كلذ ناك املك ،ًاميلس ًابيردت بردم يبط قيرف فارشإ            
 .ةيبطلا ةيانعلا ىلإ رثأتملا صخشلا

ةـصاخلا   (ICSC)ةـيلودلا ةيئايميكلا ةمالسلا ت      اقاطب ىلع عالطإلا ءاجربف ،تابيذم نم ةرضحتسم ةداملا تناك اذإ           
نـع كلذو طشنلا رصنعلا ةيمس يف رثؤت نأ ةيراجتلا تارضحتسملا يف ةمدختسملا ةلماحلا تابيذملل نكميو                . تابيذملاب

 .دلجلا لالخ نم وأ ةيمضهلا ةانقلا نم صاصتمالا ىدم رييغت قيرط
ةفورعم ةيمس تاداضم يه ،مينوغوسكتلا لثم ةطشنملا نيسك        وأ تابكرمو نيسكوأ طشنملاو نيبورتألا نأ فورعملا نم       

يرـشبلا ممـستلا تالاـح نع هذه مومسلا تاداضم ةيلاعفو مادختساب ةصاخ قئاثو دجوتو               . نويثارابلاب ممستلل 
 .ةيملعلا تاعوبطملا يف ةدوجوملا

 .org.inchem.wwwيكبشلا عقوملا ىلع عالطالا نكمي تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل 
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 تايافنلا ةرادإ ٥-٤
نم صلختلا ىلإ جاتحت تانوزخم قلخ نع ضخمتت نأ دب ال ةيئايميك ةدام رظح ىلإ ةيمارلا ةيميظنتلا ريبادتلا نإ 

ةيهيج وتلا ئدابملا نإف ،ةمداقتملا تافآلا تاديبم نم تانوزخم قلخ يدافت نأشب تاهيجوت ىلع لوصحللو. تايافنلا
تاديبم تانوزخم مكارت عنم نأشب ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمل ةعباتلا ةيهيجوتلا ئدابملا : "ةرفاوتم ةيلاتلا

تانوزخملا يف مكحتلاو تافآلا تاديبم نيزخت بيتكو )١٩٩٥(ةمداقتملا تافآلا  ةرادإل ةيهيجوتلا ئدابملاو ) ١٩٩٦(، 
 )".١٩٩٩(ةمداقتملاو اهيف بوغرملا ريغ تافآلا تاديبم نم ةريغصلا تايمكلا 

ةرتفب حامسلاب ةيلاحلا تانوزخملا عم لماعتلل رطاخملا ةرادإ ةيجيتارتسا سفن ةيبوروألا ةعامجلاو ايلارتسأ تدمتعا 
ةيبوروألا ةعامجلا يف ءاضعألا لودلا يف ًارهش١٨و ايلارتسا يف ناتنس ةرتفلا كلت تناكو. اهنم يجيردت صلخت دقو .  

اهنيزختو تاجتنملا بحسب طبترملا رطخلا ءوض يف ةيلاحلا تانوزخملا نم صلختلل ةروطخ تارايخلا لقأ كلذ ربتعا 
 ).٢قفرملا رظنأ (ىرخأ تافآ ةرادإ تاسرامم ىلإ لاقتنالل نيلمعتسملل تقوب كلذك تحمس دقو . اهنم صلختلاو

ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا ماكحأل ًاقبط تايافنلا نم صلختلا يغبني تالاحلا عيمج يفو 
اهتحت ةيهيجوت ئدابم يأو )١٩٩٦(دودحلا ربع اهنم صلختلاو   ،) ، ةيميلقإ تاقافتا يأو ) ١٩٩٩٤لزاب ةيقافتا ةنامأ

 .ةلص تاذ ىرخأ
، نم وأ ،نادلبلا ىدل ًابلاغ ةرفاوتم تسيل تاعوبطملا يف ا ىصوملا ريمدتلا/صلختلا قرط نأ ةظحالم يغبنيو اهل ةبسا

ريمدتلا تايجولونكت مادختسال رابتعالا ءاليإ يغبنيو ،ةيلاعلا ةرارحلا ةجردب لمعت يتلا ديمرتلا ةزهجأ رفاوتت ال دق ًالثم 
نم صلختلل ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا يف ةنكمملا جهنلا نأشب تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلا نكميو . ةليدبلا
ةـيمانلا نادلبلا ىدل ةمداقتملا تافآلا تاديبم نم ةـبئاسلا تايمكلا  )١٩٩٦.( 

 تاقفرملا

 ةداملا هذه نع تامولعملا نم ديزم - ١قفرملا 
 ةيئاهنلا ةيميظنتلا ريبادتلا نأشب ليصافت - ٢قفرملا 
 ةنيعملا ةيرطقلا تاطلسلا نيوانع - ٣قفرملا 
 عجارملا - ٤قفرملا 



UNEP/FAO/PIC/INC.11/4 

26 

 
 ةداملا هذه نع تامولعملا نم ديزم ا قفرملا

 ١قفرملل يديهمت صن 
. ةيبوروألا ةعامجلاو ايلارتسأ: نارطخملا نافرطلا ا تلدأ يتلا تاصالخلا سكعت قفرملا اذه يف ةمدقملا تامولعملا

رطاخملا تامييقت امنيب ًاعم امهميدقتو امهعيمجت مت رطاخملا نأشب نافرطلا ناذه اهمدق يتلا تامولعملا نإف ةماع ةفصبو 
اهيلإ راشملا قئاثولا يف ةدراولا تامولعملاو . ةدح ىلع اهنم لك تمدقف فارطألا هذه ىدل ةدئاسلا فورظلاب ةصاخلا

يف ةرم لوأل درو دق ايلارتسأ نم راطخإلا ناكو . نويثارابلا رظحت يتلا ةيئاهنلا ةيميظنتلا ريبادتلا معدل تاراطخإلا يف
ألا نوناك يف ةرداصلا١٢مقر ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ةرشن  ةيبوروألا ةعامجلا نم راطخإلا امأ ٢٠٠٠ربمسيد /لو   ،

لوألا نوناك يف ةرداصلا١٤مقر ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ةرشن يف درو دقف   .٢٠٠٢ربمسيد / 
، ١٩٦٣ماوعألا يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم /ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم نيب كرتشملا عامتجالا ضرعتسا

نويثارابلا ةدام٢٠٠٠ و١٩٩٥، ١٩٦٧، ١٩٦٥ امك ١٩٩٥ماع يف مت دقف ةيمسلا تانايبل ضارعتسا رخآ امأ .    ،
كلت نع ًاريثك فلتخت كرتشملا عامتجالا اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلا تناكو . ٢٠٠٠ماع يف تافلخملا مييقت ديعأ 

تناك نإو ريرقتلا اذه يف ةجردم تسيل تامييقتلا ليصافت نإف كلذل ةجيتنو. ريرقتلا اذه يف ةدراولا تاجاتنتسالا  
 .ريرقتلا لامكتسا لجأ نم تجردأ دق ةداحلا ةيعجرملا ةعرجلاو لوبقملا يمويلا لصحتملا لثم ةلصلا تاذ جئاتنلا
ةمالسلل يلودلا جمانربلا /ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ا تماق يتلا لثم ةيلودلا تاضارعتسالا جئاتن يف رظنلا مت

ةحصلاو ةمالسللIPCS(ةيئايميكلا    ، ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلل عباتلا ثوحبلل يلودلا زكرملاو ) ١٩٩٢ 
يتلا تامولعملا نع ًاريثك فلتخت ال يهو . ةقيثولا هذه ةغايص ءانثأ اهيف رظنلا مت ثيح) ١٩٨٣(ةيعارزلا 

ةيمسلا تاراسمب ةقلعتملا اهجئاتن تناك يتلا ،تامييقتلا هذه ليصافت جاردإ متي ملو . ةرطخملا نادلبلا اهتمدق
 .٧-٢-٢عرفلا يف تجردأ دق ةداحلا 
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 نويثارابلا نع تامولعملا نم ديزم - ١قفرملا 

 
ةيئايميكلا–ةيئايزيفلا صئاصخلا  -١   
 نويثاراب: يسايقلا ديحوتلل ةيلودلا ةمظنملا مسإلا ١-١

  :ةيقيبطتلاو ةتحبلا ءايميكلل يلودلا داحتإلا
0,0-diethyl-0-(4-nitrophenyl) Phosphorothioate  

 ةيئايميكلا تاصلختسملا تامدخ ةرئاد
0,0-diethyl-0-(4-nitrophenyle) Phosphorothioate [56-38-2] 

 C10H14NO5PS بيكرتلا ٢-١
 يوضع يروفسوف بكرم يئايميكلا عونلا ٣-١
 لونيفلا ةحئارب تهاب رفصأ لئاس: تحبلا نويثارابلا سململاو نوللا ٤-١
ةيوئم ةجرد١٣٠قوف  للحتلا ةرارح ةجرد ٥-١   
 ٢٦٩٤,١ ) ٣مس/مارغ(ةفاثكلا  ٦-١
مارغيلليم١١: ءاملا يف نابوذلا ةيلباق ٧-١ ؛ةيوئم ةجرد ٢٠دنع رتل /  مارغيلليم ,٧±٤,١٢ 

 .ةيوئم ةجرد١±٢٥دنع
 .ةيوضعلا تابيذملا مظعم يف ًالماك ًانابوذ بوذي

٨-١ Log P) 1598 ) ءاملا قيرفت لماعم(log Kow = 3.15±0.27) 
 0.89mPa at 20°C راخبلا طغض  ٩-١
ةيوئم ةجرد١,٦ راهصنإلا ةطقن ١٠-١   
يوج طغض دنع ةيوئم ةجرد ١٥٠ نايلغلا ةطقن ١١-١ لاكسب٨٠    
طاسوألا يف أطبأو،ةيولقلا طاسوألا يف ًاعيرس أملحتت : ةأملحلا يئايميكلا لعافتلا ١٢-١

 .ةيضماحلا
   pH4: DT50= 272 d , 

   pH7: DT50= 247-356 d , depending on the buffer 
   pH9: DT50= 102-130 d (several tests) 

 راجفنإلل ةلباق ريغ. لاعتشالا ةديدش تسيل رارقتسالا ١٣-١
مارغ٣,٢٩١ يئيزجلا نزولا ١٤-١  ئزج/ 
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 ةيمسلا صاوخلا -٢
  ماع ١-٢
ميزنإ زارفإ عنمب نوكت ًايجولويب نويثارابلا ةدام لعافت ةقيرط نإ لعافتلا ةقيرط ١-١-٢  

تايا دنع ةيبصعلا تاضبنلا لاسرإ ةقاعإ متي ثيح . (ChE)زارتسنيلوكلا 
يولخلا جيسنلا ىلإ ةيبصعلا تاضبنلا لاسرإ متي ،راصتخاب . باصعألا

هقلطت يذلا نيلوكلا ليتسأ بكرم ةطساوب ) ةلضعلا ىلإ وأ ( يلاتلا 
). تالضعلا(ةلبقتسملا باصعألا زي فحتب موقي يذلاو ،ةلسرملا باصعألا

ميزنإ ةطساوب نيلوكلا ليتسأ بكرم لاحلا يف كلذ دعب للحتي 
ةيوضعلا ةيروفسوفلا تافآلا تاديبم موقت . (AchE)زارتسنيلوكليتسأ 

ليتسأ بكرم للحت مدع ىلإ يدؤي امم زارتسنيلوكليتسأ ميزنإ زارفإ ةقاعإب 
ببسب لطعتت يبصعلا زاهجلا ق يرط نع ةرطيسلا نإف كلذل ًاعبتو. نيلوكلا
قلعتت نويثارابلا ةيمس نإف ،قدأ ةروصبو . ةمئاد ةفصب ةراثتسم باصعأ

طشنملا يسيئرلا جتنملا ةطساوب زارتسنيلوكلا تاميزنإ زارفإ عنمب ًةرشابم 
 .نويسكأارابلا وهو ،نويثارابلل

تاديبمب ةصاخلا كل ت عم نويثارابلا نع ةمجانلا ممستلا ضارعأ هباشتت ممستلا ضارعأ ٢-١-٢
ميزنإ طاشن ةقاعإ لالخ نم لمعت يتلاو ةيوضعلا ةيروفسوفلا تافآلا 

ببصت ،ئقلا ،نايثغلا ،فعضلا ،يؤبؤبلا ضابقنإلا : لمشتو زارتسنيلوكلا
ةدايز ،راودلا ،سفنتلا يف ةبوعص ،ردصلا يف قيض ،عادصلا ،ةرازغب قرعلا 

، تلا ،يشملا ةبوعص ،تالضعلا صلقت ،باعللا زارفإ لاهسإلا ،تاجنش
فيلت ،نيعلا ةقدح ضابقنإ ،نطبلا تاصلقت ،سفنتلا يف ةجرشح 

 .توملاو سفنتلا فقوت ،ةبوبيغلا ،ءامغإلا ،تالضعلا
٣-١-٢  ، راشتنالا ،صاصتمإلا

يئاذغلا ليثمتلاو زارفإلا 
 تاييدثلا يف

 صاصتمإلا ىدمو لدعم
نارئفلا يف ) ةئا ملا يف٩٠نم رثكأ ( ةفاثكبو ةعرسب نويثارابلا صاصتمإ متي 

 .مفلا قيرط نع يطاعتلا دعب
يف دلجلا قيرط نع نويثارابلا صاصتمإب ةصاخلا تاساردلا ترهظأ دقو 
ةلوهسب صتمت ةداملا هذه نأ ةيرشبلا تانئاكلاو ةريبكلاو ةريغصلا نارئفلا 
قيبطتلا ناكم ،سنجلا ،عونلا بسح ريبك فالتخإب نكلو ضيأتتو 

 .دارفألاو
 زارفإلاو راشتنالا

ةعرسب هجارخإ متي هنإف ،ةماع ةفصبو . ةجسنألا يف نويثارابلا مكارتي ال
لالخ ةئاملا يف ٩٩نم رثكأ ،ةريبك  قيرط نع ةيساسأ ةفصبو ،ةعاس ٤٨   

ةئاملا يف ٩٤-٨٦( لوبلا   ٢يلاوح ( اياقبلا نم ًادج ليلق زيكرت دجوي ).  
دبكلا ،نيتئرلا ،نوه دلا لثم ةجسنألا يف ىقبت) ةاطعُملا ةعرجلا نم ةئاملا يف 

مفلا قيرط نع يطاعتلا نم ةعاس٤٨دعب كلذو خملاو   . 
 تاناويحلا يف يئاذغلا ليثمتلا

 ، ةلكلألا عزن ،تيربكلا عزن تايلمع لالخ نم يئاذغلا ليثمتلا متي
رصنعو ،تاييدثلا عاونأ لك يف ةدحاو ةيلمعلا هذهو . ةدسكألاو نارتقإلا
ةيمسلا نم ةجردلا سفن هل يذلاو نوي سكأارابلا ليثيإ وه يسيئرلا ضيألا
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 .يلصألا بكرملا لثم ةداحلا
 :ناسنإلاب ةصاخ تانايب

 يف ١٠يلاوح نأ رشبلا نم نيعوطتم ىلع تيرجُأ يتلا تاساردلا ترهظأ 
عم اهصاصتمإ متي ناسنإلا دلج ىلع قبطت يتلا نويثارابلا ةعرج نم ةئاملا 

 .ًابيرقت fold-5يلاوح ىلإ لصي دارفألا نيب قراف 
) نويسكأارابلا(نويسكأارابلا ليثيإ نإف ىرخألا تاييدثلا عاونأ يف امكو 

 .نويثارابلا لالحنإل يسيئرلا جتانلا وه
  ةيمسلا تاسارد ٢-٢
قيرط نع اهلوانت دنع ةداح ةيمس تاذ ةدام نويثارابلا : مفلا قيرط نع ةداحلا ةيمسلا ١-٢-٢

ىلإ٢نم ةتيمملا ةعرجلا ميق حوارتتو ،مفلا  غم٢٢   مسجلا نزو نم غك / 
 ، غم١٢نارئفلل ةبسنلاب  ١٠و ةريغصلا نارئفلل ةبسنلاب مسجلا نزو نم غك/ 

 .ريزانخلل ةبسنلاب مسجلا نزو نم غك/غم
مفلا قيرط نع يطاعتلل ناسنإلل ةبسنلاب ةيريدقتلا ةتيمملا ةعرجلا غلبت 

غم٤٣,١  .غك/ 
ةيمسلا ةديدش ةدام نويثارابلا ربتعي:دلجلا قيرط نع نع اهيطاعت دنع    

ىلإ ٧١نم ةتيمملا ةعرجلا ميق حوارتتو ،دلجلا قيرط  غم١٠٠  نم غك / 
 .نارئفلل ةبسنلاب مسجلا نزو

ةطسوتم ىلإ ةضفخنم ةيمس وذ تالوسبك ةئيه ىلع فلغملا نويثارابلا ربتعي 
 .دلجلا وأ مفلا قيرط نع هيطاعت دنع نارئفلل ةبسنلاب
لل ةيمس ةدام نويثارابلا:قاشنتسإلا تيمملا زيكرتلاو ،اهقاشنتسإ دنع ةياغ  
طقف فنألا قيرط نع ،تاعاس٤ةدمل ،لوسوريأ ( غم,٠٣) =   رتل / 
 .نارئفلا ثانإو روكذ نم لكل ةبسنلاب

دلجلا جي  :نويعلاو دلجلل ةفيفط ةجردب جيهم /جيهم ريغ نويثارابلا
ةجردب جيهم تالوسبك لكش ىلع هنم فلغملا جتنملاو . بنارألل ةبسنلاب

ةبسنلاب دلجلل ةفيعض ةيساسح ببسيو بنارألا دلجو نويعل ةف يفط
 .اينيغ ريزانخل
يتلا اينيغ ريزانخل ةبسنلاب دلجلل ةيساسح نويثارابلا ببسي ال :ةيساسحلا  
 .نامجنيلكو نوسنجام ةقيرطل ًاقبط براجتلا اهيلع تيرجُأ
 :ناسنإلاب ةصاخلا تانايبلا
ردلا نم ديدعلا نع غالبإلا مت:ايلارتسا ةيمسلاب ةصاخلا تاسا  
تاساردلا هذه يفو . نييمدآ نيعوطتم ىلع تيرجُأ لجألا ةريصق/ةداحلا

يتلاو مفلا قيرط نع اهلوانت متي يتلا نويثارابلا تاعرج نأ دجو ،ةركبملا 
ىلإ ,٠٥نيب اهتميق حوارتت  غم,٠٧  اهل نوكي ال دق مسجلا نزو نم غك / 

غم,١اهتميق غلبت يتل ا تاعرجلا نع جتني امنيب ،ةيضرم ضارعأ يأ غك / 
ةقاعإب ةصاخلا كلتل ةلثامم ضارعأو تامالع رثكأ وأ مسجلا نزو نم 
يفو امزالبلا يف تاضافخنا سايق ىلإ ةفاضإلاب ،زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن 

جتني مل ،ةثيدح تاسارد يفو . ةماع ةفصب مدلاب زارتسنيلوكلا ميزنإ ةطشنأ
غم,١ىلإ لصت ةعرجل مفلا قيرط نع يطاعتلا نع  مسجلا نزو نم غك / 
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ةقاعإ حوضوب رهظ نكلو ،ةيريرس تامالع يأ عوبسأ ١٤ىلإ لصت ةدمل   
ءارمحلا مدلا تاركب ةفيفط ةروصبو ،امزالبلاب زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن 

دحلا ديدحت مت ،تاساردلا هذهل ةجيتنو . دارفألا نيب ةحضاو قورف عم
زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن ةقاعإل ةب سنلاب ظحالملا ريغ ريثأتلا ىوتسمل ىندألا

ىلإ ,٠٥نم يلاوحب امزالبلاب  غم,١   .موي/مسجلا نزو نم غك/ 
نم ةعومجم ءاطعإ تاساردلا ىدحإ يف مت :ةيبوروألا ةعامجلا نيعوطتم ٥   

غم٣لدعمب ةيادبلا يف ،تالوسبك ةروص يف نويثارابلا   ٢٨ةدمل موي /درف/ 
غم٥,٤لدعمب مث ،ًاموي  لدعمب ًاريخأو ًاموي ٢٨ةدمل موي /درف/   ٦ 

ًاموي٤٣ةدمل موي /درف/غم غم٥,٤ و٣تاعرجلا رثؤت مل .   ىلع موي /درف/ 
تـببس امنيب . ءارمحلا مدلا تاركو امزالبلاب زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن

غم٦(ةعرج ىلعأ  ةئاملا يف١٥-١٠(ًافيفـط ًاضافخنا ) موي/درف/  يف )  
ةظحالم متي مل . ءارمحلا مدلا تاركو امزالبلا يف زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن
 .ةراض ةيريرس ضارعأ يأ

تاعوم تالوسبك لكش ىلع نويثارابلا ءاطعإ مت ،ةيناث ةسارد يفو 
تاعرجب روكذ ٥نم اهنم لك نوكتت  وأ٦، ٥,٤، ٣  غم٥,٧  موي /درف/ 

ًاموي٣٥ةدمل  امزالبلا يف زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن ىلع رثأ يأ رهظي مل .  
 ٦ةعرجلا دنعو . نيتضفخنملا نيتعرجلل ةبسنلاب ءارمحلا مدلا تاركو
ميزنإ طاشن يف ظوحلم ريغ نكلو ،ًافيفط ًاضافخنا كانه ناك موي /درف/غم
غم٥,٧(ةعرج ىصقأ يفو . امزالبلا يف زارتسنيلوكلا ضفخنإ )موي/درف/   ،

يف ،طسوتملا يف ةئاملا يف ١٥يلاوحب امزالبلا يف زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن   
ةئاملا يف٥٠ىلإ دارفألا ضعب يف ضافخنالا اذه لص و نيح رهظ امك .  

هذه دنع ءارمحلا مدلا تارك يف زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن يف فيفط لطعت 
 .ةعرجلا

ال " ـلا ىوتسم نإف ،هالـعأ ةروكذملا تاـساردلل ًةجيتنو ،كلذ ىلعو
غم٥,٤وه ناسنإلل ةبسنلاب " ريثأت غم,٠٦لداعي امب موي /درف/  ن م غك/ 

ةبسنلاب رطاخملا مييقت يف ةميقلا هذه تمدختسُأ دقو . موي/مسجلا نزو
 ).٣عرفلا (ناسنإلل 

 (ARfD)ةداحلا ةيعجرملا ةعرجلا 
غم,٠٠٥يواست ةداح ةيعجرم ةعرج ديدحت مت  :ةيبوروألا ةعامجلا غك / 

تظحول يتلا ةداحلا ةيبصعلاو ةيمسلا تاريثأتلا ىلإ ًادانتسا ،مسجلا نزو نم 
 ).٦-٢-٢ةطقنلا رظنأ  (١٠٠يواسي نامأ لماعم عم ،نار ئفلا ىلع

JMPR ،)غم,٠١يواست ةداح ةيعجرم ةعرج ديدحت مت ): ١٩٩٥ غك / 
ظحالم ريغ راض ريثأت ىوتسمل  fold-10نامأ لماعم عم ،مسجلا نزو نم 

غم٥,٧هتميق  يلاوح لداعي امب )مفلا قيرط نع ةعرج ىصقأ(موي /   ،١, 
مدع ىلإ كلذ دنتسإ دقو . ناسنإلل ةبسنلاب موي/مسجلا نزو نم غك/غم
 .ءارمحلا مدلا تاركب زارتسنيلوكليتسأ ميزنإ طاشنل ةقاعإ دوجو
يواست ةداح ةيعجرم ةعرج ديدحت مت :ايلارتسا غم,٠١  نزو نم غك / 

ريغ ريثأت ىوتسم ىلع fold-10يواسي نامأ لماعم مادختساب مسجلا   
غم,١٢٥غلبي ظحالم  دقو . ناسنإلل ةبسنلاب مسجلا نزو نم غك/ 

تاركب زارتسنيلوكليتسأ ميزنإ طاشنل ةقاعإ دوجو مدع ىلإ كلذ دنتسإ 
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ًاموي ٣٥ادم ةسارد يف ءارمحلا مدلا  روكذ٥(  ةعرج ىصقأ دنع )   ،
 ، غم٥,٧ةربتخم  .موي/مسجلا نزو نم غك/ 

 مفلا قيرط نع لجألا ةريصق ةيمسلا ٢-٢-٢
 لجألا ةريصق تاسارد

ًاموي١٤(نارئفلا يف  ًاموي٢٨(ةريغصلا نارئفلاو )   يف ةقاعإلا تناك )   ،
 ، ةروطخ رثكألا راسملا وه ءارمحلا مدلا تاركب زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن

ريغ ريثأت ىوتسم ديدحت مت . ىوصقلا تاعرجلا دنع ةافولا ثودح عم
ًاموي١٤ةدمل ،مفلا قيرط نع (ظحالم  يف غ ك/غم١= نارئفلل ةبسنلاب )  

 .ءاذغلا
ةنمزملا-نود تاسارد    

ًاموي٩٠(نارئفلا ىلع تيرجُأ يتلا تاساردلا نم ددع يف  نارئفلا )   ،
ًاموي٩٠(ةريغصلا  ًاموي ٩٠(بالكلاو )   رهشأ٦ –  لطعت ظحول )   ،

يلإ ةفاضإلاب ءارمحلا مدلا تاركب زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن يف كلذك 
ظحول ةليوطلا تاساردلا يفو ،ا مزالبلاب زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن لطعت
تغلبأ يذلا ىندألا دحلا ناكو . خملا يف زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن يف لطعت

، (ظحالملا ريغ ريثأتلا ىوتسم : ايلارتسا هنع  ٦بالكلا ،مفلا قيرط نع
غم,٠٠٢٤) = رهشأ طاشن لطعت ىلإ ًادانتسإ ،موي /مسجلا نزو نم غك/ 
 .امزالبلاب زارتسنيلوكلا ميزنإ

دلجلا قيرطنع   
، (ظحالم ريغ ىوتسم لقأ  ًاموي٢١بنارألا غم,١) =   نزو نم غك / 

امزالبلا ،ءارمحلا مدلا تاركب زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن ةقاعإ متت (مسجلا 
غم٢ىوتسم دنع خملاو   ).موي/ 

 قاشنتسإلا
ًاموي ٢١ةدمل قاشنتسإلا نع ةسارد يف  تيرجُأ )طقف فنألا قيرط نع(   ،

غلبت يتلاو ةضفخنملا ةعرجلا دنع ريثأت يأ رهظي مل ،نارئفلا ىلع  ٢٥, 
ميزنإ طاشن يف ضافخنإ رهظ امنيب )ظحالم ريغ ريثأت ىوتسم (٣م/غم  ،

ةطسوتملا ةعرجلا دنع خملا وأ امزالبلا ،ءارمحلا مدلا تارك يف زارتسنيلوكلا 
غم,٩٢( غم٩,٣(ةيلاعلا ةعرجلا وأ ) ٣م/  ممست تامالع ترهظو ) ٣م/ 

، (ظحالملا ريغ ريثأتلا ىوتسمو . ةيلاعلا ةعرجلا دنع تايفوو ةيريرس نارئفلا
٣٠Xةعاس٧ غم,٠١) = موي/  ءاوهلا نم ٣م/  ميزنإ طاشن ةقاعإ ىلإ يدؤي ( 

 ).ءارمحلا مدلا تاركب زارتسنيلوكلا
يف امب (ةينيجلا ةيمسلا  ٣-٢-٢

 )ةقيرفطلا تادلوملا كلذ 
 .ةينيج ةيمس دوجو ىلإ ةلدألا مظعم رشت مل
يف تالوحت : ببسي ال هنأ نيبتو ةينيجلا داوملا عم نويثارابلا لعافتي ال

مدلا ايالخ يف ةيموسومورك ًارارضأ وأ ،ةيناويحلا وأ ةيريتكبلا ايالخلا 
وأ ةقاعإ وأ ،نارئفلل ةبسنلاب ةيموثرجلا ايالخلا وأ ناسنإلا وأ نارئفلل ةبسنلاب 

رهظي ال . زوبيريسكويد يووـنلا ضمـحلا حالصإ تاـيلمعل زفـح
ةبسنلاب ماظعلا عاخن تايون يف ةيرفطلا تادلوملا لايح طاشن ىأ نويثارابلا 

 ةدئاس ةتيمم داوم وأ نارئفلل
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لجألا ةليوط ةيمسلا  ٤-٢-٢
 ةنطرسلاو

،ةبسنلاب ،ماع هجوب لجألا ةليوط تاساردلل   ، ىوصقلا تاعرجلا دنع  
تابكرمل ضرع تلا نع ةمجانلا تاريثأتلا عم ةقستم ةيمسلا تاريثأتلا تناك

ضافخنإ ،تايفولا تالاح ةدايز يهو الأ ،زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن ةقاعإ 
تامالعو نيلوكلل ةزفحم تامالع ،مسجلا نزو يف ةدايزلا تالدعم يف 

هذه دنع .مدلا ايالخ دادعأ يف صقنو ةيفرط ةيبصع ضارمأ ،ةيريرس
يف ز ارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن ةقاعإب ةصاخ تامالع ترهظ ،تايوتسملا

 .خملاو امزالبلا ،ءارمحلا مدلا تارك
 :نارئفلل ةبسنلاب  

ظحالم ريغ ريثأت ىوتسم لقأ ناك -  ) ، ًارهش٢٤ءاذغلا يف غم,٠١)   غك / 
) امزالبلاب زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن يف ةقاعإ(موي /مسجلا نزو نم
 ؛)ايلارتسا(
ظحالم ريغ ريثأت ىوتسم لقأ ناك -  ) ، ًارهش٢٤ءاذغلا يف غك /غ م,١)  
مدلا تاركب زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن يف ةقاعإ (موي /مسجلا نزو نم
 ).ةيبوروألا ةعامجلا) (امزالبلا/ءارمحلا

 ١٢ةدمل ،ءاذغلل (ظحالم ريغ ريثأت ىوتسم لقأ ناك ،بالكلل ةبسنلاب 
غم,٠١) ًارهش ميزنإ طاشن يف ةقاعإ (موي /مسجلا نزو نم غك/ 

ةعامجلا ،ايلارتسا ) (امزالبلا/ءارمحلا مدلا تاركب زارتسنيلوكلا
 ).ةيبوروألا
ريثأت يأ نويثارابلا رهظي مل ،ةحاتملا تاساردلا فورظل ًاقبط : ةنطرسلا

 ).ناتنس ،نارئفلا(نطرسم 
 رثاكتلا رثاكتلا ىلع ريثأتلا ٥-٢-٢

نم ةعرجب اهتيذغت مت (نارئفلا نم نيليج يف رثاكتلا نأشب نيتسارد يف 
ىلإ ,٠٥نويثارابلا  لخاد بوبنأ ةطساوب موي /مسجلا نزو نم غك/غ م٣,٢ 

غم٢٠، ١٠، ٥، ١(نارئفلا ةيذغت مت ثيح ،ةثلاث ةسارد يفو ) ةدعملا غك / 
غم١ –ءاذغلا يف  غم,٠٥لداعت غك /  ) موي/مسجلا نزو نم غك/ 

ةبسنلاب ظحالملا ريغ ريثأتلا تايوتسم تحوارت دقو ،ءاذغلا عم نويثارابلاب 
ىلإ ,٠٥نيب نيوبألا ةيمسل  غم,٩  تحوارتو موي /مسجلا نزو نم غك/ 

ىلإ ,٦نم ةجتانلا لايجألا ىلع ريثأتلل ةبسنلاب تايوتسملا هذه  غم١  غك / 
 .موي/مسجلا نزو نم
 ومنلا ىلع ريثأتلا

 ,١نم تحوارت نويثارابلا نم تاعرج تيطعُأ نارئفلا نع نيتسارد يف 
غم٥,١ىلإ  تيطعُأ بنارألا نع ةساردو موي /مسجلا نزو نم غك/ 

ىلإ ,٠٣نم تحوارت نويثارابلا نم تاعرج  غم,٣  نزو نم غك / 
. تاهمألل ةممسملا تاعرجلا دنع طقف تاريثأتلا ترهظ ،موي/مسجلا

 ,٣نم تاهمألا ةيمسل ظحالملا ريغ ريثأتلا ىوتسم حوارت ،نارئفلل ةبسنلاب 
غم١ىلإ  غم٤بنارألل ةبسنلابو موي /مسجلا نزو نم غك/  نزو نم غك / 

 .موي/مسجلا
نوكت ىلع تاريثأت يأ نويثارابلل رهظت مل تاساردلا هذه فورظل ًاقب طو
 .خسملا
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ةيمسلا /ةيبصعلا ةيمسلا ٦-٢-٢
 ةرخأتملا ةيبصعلا

نع ةيدرف تاعرج نارئف ءاطعإ مت ،ةداحلا ةيبصعلا ةيمسلا نع ةسارد 
ىلإ ,٠٢٥نم حوارتت مفلا قيرط  غم١٠   .غك/ 

غم١٠دنع  تناك . ةيريرس ممست تامالعو تايفو كانه تناك غك/ 
ميزنإ طاشن يف ةداحلا ةقاعإلاب ةصاخلا كلتل ةلثامم ةيبصعلا تاريثأتلا 
طاشن يف ةحضاو ةقاعإ ببست يتلا تاعرجلا دنع تدهوشو زارتسنيلوكلا 

ءافشلا ةظحالم مت . خملاو ءارمحلا مدلا تارك ،امزالبلاب زارتسنيلوكلا ميزنإ
جالعلا دعب١٤م ويلا يف زارتسنيلوكلا تايوتسم نم يقيقحلا ناك .  

غم,٥ةساردلا هذهل ظحالملا ريغ ريثأتلا ىوتسم  ، /مسجلا نزو نم غك/  موي
ءارمحلا مدلا تارك ،امزالبلاب زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن ةقاعإ ساسأ ىلع 

غم٥,٢دنع ةداحلا ةيبصعلا تاريثأتلا ةظحالم متو ،خملاو  . رثكأو غك/ 
ةعرجلا ديدحتل ةيبوروأل ا ةعامجلا ةطساوب ةساردلا هذه تمدختسُأ
 . ةداحلا ةيعجرملا

يتلا تاساردلا يف ةرخأتم ةيبصع ةيمس تاريثأت ىلع ةلدأ يأ رهظت مل 
ًاعوبسأ١٣ىتح جاجدلا وأ نارئفلا ىلع تيرجُأ   . 

 :ناسنإلا نع تانايب
يدؤي نويثارابلل ةرركتم تارم وأ ةدحاو ةرمل ناسنإلا ضرعت نأ ودبي ال 

ةيناسفن ةيبصع تاريثأت ثودح ةيناكمإ نكلو ةرخأتم ةيبصع ضارمأ ىلإ  ،
 .ًةيلك اهنع يضاغتلا نكمي ال

ةيبصعلا ةيمسلا نع زجوم  ٧-٢-٢
 ماع مييقتو تاييدثلا يف

، (ةيسيئرلا ضرعتلا لئاسو لك يف ةعرسب نويثارابلا صتمي  مفلا قيرط نع
وأ عاونألا نيب /دارفألا نيب تافالتخإلا ضعب عم) قاشنتسإلاو دلجلا
ىلع نويثارابلا مكارتي ال . دلجلا ةسمالم ةلاح يف نيسنجلا نيب تافالتخإ
ًابلاغ نويثارابلا لحني . لوبلا قيرط نع ًابلاغ ،ةعرسب هزارفإ متيو ةجسنألا

 ).نويسكأارابلا(يسيئرلا للحتلا جتان نوكتي ثيح دبكلا يف 
 :ةيلاع ةداح ةيمس نويثارابلل

، غم٢٢-٢) =نارئفلل ةبسنلاب ،مفلا قيرط نع (%٥٠ةتيمملا ةعرجلا غك / 
 ).ةيبوروألا ةعامجلا ،ايلارتسا(مسجلا نزو نم 

، غم٢٢-٢)=نارئفلل ةبسنلاب ،مفلا قيرط نع (%٥٠ةتيمملا ةعرجلا غك / 
، (مسجلا نزو نم  تافآلا تاديبم تافلخمب ينعملا كرتشملا عامتجالا

JMPR ،١٩٩٥.( 
،  ١٣يلاوح =)نارئفلل ةبسنلاب ،مفلا قيرط نع (%٥٠ةتيمملا ةعرجلا

 ).١٩٩٢، IPCS(مسجلا نزو نم غك /غم
، نع ،تاعاس ٤ةدمل ،لوسوريأ ،قاشنتسإلا  (%٥٠تيمملا زيكرتلا  

غم,٠٣) = طقف فنألا قيرط  ).ةيبوروألا ةعامجلا ،ايلارتسا(رتل / 
، تاــعاس٤ةدمل ،قاشنتسإلا  (%٥٠تيمملا زيكرتلا رتل /غم,٠٣) =  

)JMPR ،ماع نم ةسارد ١٩٩٥  ،١٩٨٦.( 
،رتلا تاعاس٤ةدمل ،قاشنتسإلا  (%٥٠تيمملا زيك رتل /غم٩١-٢٤) =  
)JMPR ،ماع نم ةسارد ١٩٩٥  ،١٩٧٢.( 
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،  ).١٩٩٢ ،IPCS(تانايب دجوت ال ) = قاشنتسإلا (%٥٠تيمملا زيكرتلا
، -٧١) = نارئفلل ةبسنلاب ،دلجلا قيرط نع (%٥٠تيمملا زيكرتلا

 ).ةيبوروألا ةعامجلا ،ايلارتسا(مسجلا نزو نم غك /غم١٠٠
، غم٧٣) =نارئفلل ةبسنلاب ،دلجلا قيرط نع (%٥٠تيمملا زيكرتلا غك / 
 ).١٩٩٥، JMPR(مسجلا نزو نم 
، ، IPCS(تانايب دجوت ال ) = دلجلا قيرط نع (%٥٠تيمملا زيكرتلا

١٩٩٢.( 
، -٩١٠) =بنارألل ةبسنلاب ،دلجلا قيرط نع (%٥٠تيمملا زيكرتلا

غم١٤٠٠  ).١٩٩٥،JMPR(مسجلا نزو نم غك / 
ببسي ملو،بنارألا نويع وأ دلجل ًاديدش ًاجي نويثارابلا ببسي مل 

، (اينيغ ريزانخ دلجل ةيساسح  ، JMPRةيبوروألا ةعامجلا ،ايلارتسا
١٩٩٥.( 

ةقاعإ وه ) يوضعلا يروفسوفلا بكرملا(نويثارابلل يسيئرلا ماسلا ريثأتلا 
 .زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن
 لجألا ةريصق تاسارد

 ٦ةدمل ،بالكلل ةبسنلاب ،مفلا قيرط نع (ظحالم ريغ ريثأت ىوتسم لقأ 
غم,٠٠٢٤) = رهشأ زارتسنيلوكلا طاشن ةقاعإ (موي /مسجلا نزو نم غك/ 
 ).ايلارتسا) (امزالبلاب
 لجألا ةليوط تاسارد

 ١٢ةدمل ،بالكلل ةبسنلاب ،ءاذغلا يف (ظحالم ريغ ريثأت ىوتسم لقأ 
غم,٠١) = ًارهش ميزنإ طاشن ةقاعإ(موي /مسجلا نزو نم غك/   

 ).ةيبوروألا ةعامجلا/ايلارتسا) (امزالبلا/ءارمحلا مدلا تاركب زارتسنيلوكلا
ًارهش٢٤ةدمل ،نارئفلل ةبسنلاب ،ءاذغلا يف (ظحالم ريغ ريثأت ىوتسم لقأ    (

غم,٠١=  زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن ةقاعإ (موي /مسجلا نزو نم غك/ 
 ).ايلارتسا) (امزالبلاب
ظحالم ريغ ريثأت ىوتسم لقأ ًارهش٢٤ةدمل ،نارئفلل ةبسنلاب ،ءاذغلا يف (    (

غم,١=  زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن يف ةقاعإ (موي /مسجلا نزو نم غك/ 
 ).ةيبوروألا ةعامجلا) (امزالبلا/ءارمحلا مدلا تاركب
 ناسنإلل ةبسنلاب مفلا قيرط نع يطاعتلا تاسارد

غم,٠٥= ظحالم ريغ ريثأت ىوتسم لقأ   ميزـنإ  طاـشن ةـقاعإ  (غـك  /   
) اــمزالبلاب زارتــسنيلوكلا 

 )ايلارتسا(
غم ,٠٦=  موي /مسجلا نزو نم غك   / 
زارتـسنيلوكلا ميزنإ طاشن ةقاعإ     (

) اـمزالبلا /ءارـمحلا مدلا تاركب   
 ).ةيبوروألا ةعامجلا(

 ).ةيبوروألا ةعامجلا ،ايلارتسا(ةينيج ةيمس نويثارابلل نأ تبثي مل 
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رمتست يتلا ةيذغتلا تاسارد نم ديدع يف ،نطرسم نويثارابلا نأ تبثي مل 
 .نيتنس ةدمل

 :(ARfD)ةداحلا ةيعجرملا ةعرجلا 
غم,٠١= ةداحلا ةيعجرملا ةعرجلا : ايلارتسا عم (مسجلا نزو نم غك / 

يواسي ظحالم ريغ ريثأت ىوتسمل fold-10يواسي نامأ لماعم مادختسا   
غم,١٢٥ ليتسأ ميزنإ طاشن ةقاعإل ةبسنلاب موي /مسجلا نزو نم غك/ 

 ).ناسنإلا يف ءارمحلا مدلا تاركب زارتسنيلوك
ةداحلا ةيعجرملا ةعرجلا :ةيبوروألا ةعامجلا غم,٠٠٥=   نزو نم غك / 

ىلع تظحول يتلا ةداحلا ةيبصعلا ةيمسلا تاريثأتلا ىلإ ًادانتسا ،مسجلا 
 .١٠٠يواسي نامأ لماعم عم ،نارئفلا 

JMPR) ةداحلا ةيعجرملا ةعرجلا ):١٩٩٥ غم,٠١=   ن زو نم غك/ 
ظحالم ريغ راض ريثأت ىوتسمل fold-10يواسي نامأ لماعمب (مسجلا   ، =

غم,٠١ ةاطاعتم ةعرج ىلعأ دنع –ناسنإلل ،موي /مسجلا نزو نم غك/   
ليتسأ ميزنإ طاشنل ةقاعإ دوجو مدع ساسأ ىلع –مفلا قيرط نع   

 ).ءارمحلا مدلا تاركب زارتسنيلوك
 :(ADI)لوبقملا يمويلا لصحتملا 

غم,٠٠١= لوبقملا يمويلا لصحتمل ا ايلارتسأ  ،/مسجلا نزو نم غك/  ىلع موي  
غم,٠٥= ناسنإلل ةبسنلاب ظحالملا ريغ ريثأت ىوتسم ساسأ  نزو نم غك / 

لماعم مادختساو ) امزالبلاب زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن ةقاعإ(موي /مسجلا
 .ةيرشبلا تاعمجتلا نع اهنع غلبملا تاريغتلا ةاعارملfold-50 = نامأ 

غم,٠٠٦= لوبقملا يمويلا لصحتملا  ةيبوروألا ةعامجلا  ،/مسجلا نزو نم غك/  ىلع موي  
غم,٠٦= ناسنإلل ةبسنلاب ظحالم ريغ ريثأت ىوتسم ساسأ  نزو نم غك / 

، )امزالبلا/ءارمحلا مدلا تاركب زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن ةقاعإ(موي /مسجلا
 .fold-10يواسي نامأ لماعم مادختسا عم 

 JMPR ،غم,٠٠٤= لوبقملا يمويلا لصحتملا  ١٩٩٥ ،/مسجلا نزو نم غك/  ىلع موي  
غم,٤= ظحالم ريغ راض ريثأت ىوتسم ساسأ  يف مسجلا نزو نم غك / 

طاشن ةقاعإو نيعلا ةيكبش رومضل ةبسنلاب نارئفلا ىلع نيماع ادم ةسارد 
نامأ لماعم مادختسابو ربكألا تاعرجلا يف خملاب زارتسنيلوك ليتسأ ميزنإ 

 .fold-100يوا سي
يتلاو ،تاناويحلل ةبسنلاب لقألا ةظحالملا ريغ ةراضلا ريثأتلا تايوتسم 
ءارمحلا مدلا تاركب زارتسنيلوك ليتسأ ميزنإ طاشن ةقاعإ ىلع طقف زكترت 
ظحالم ريغ راض ريثأت ىوتسم رفاوت ببسب رابتعالا يف عضوت مل ،خملا وأ 

يف ءارمحلا مدلا تاركب ز ارتسنيلوك ليتسأ ميزنإ طاشن ةقاعإل ةبسنلاب
غم,١غلب يذلاو ناسنإلا   . موي/مسجلا نزو نم غك/ 

 رطاخملا مييقت/ناسنإلا ضرعت -٣
 ايلارتسا ءاذغلا ١-٣

كلذ عمو . اهضارعتسإل تافلخملا نأشب ةيلارتسأ ةيبيرجت تانايب مدقت مل
تافلخملل ىوصقلا دودحلا نم ددع عضو مت ،ةحاتملا تانايبلا مادختسابو 
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ىلإ ,٠٥نم تحوا رت غم١  مل ). ٢٠٠١هينوي /ناريزح يف تبحس(غك / 
 .نيكلهتسملاب ةصاخلا رطاخملا مييقت متي

 ةيبوروألا ةعامجلا  
 EC/2002/66مقر ةنجللا هيجوتب تافلخملل ىوصقلا دودحلا عضو مت 

زومت١٦خرؤملاو  ةيلاتلا تايوتسملا دنع٢٠٠٢هيلوي /   : 
غم,٠٥: ضيبلا ،نابلألا ،موحلل ةبسنلاب ديدحتلل ىندألا دحلا (غك / 

 .)LODيليلحتلا 
: لالغلا ،سطاطبلا ،ةيتيزلا بوبحلا ،بوبحلا ،تاورضخلا ،ةهكافلل ةبسنلاب

غم,٠٥  .(LOD)غك / 
غم,١: ةيبشعلا تاتابنلا ،ياشلا  .(LOD)غك / 

  JMPR 

مييقت لمعب JMPRةيعارزلا تافآلا تاديبمب ينعملا كرتشملا عامتجالا ماق   
كلذو نمزملا ضرعتلاو لجألا ريصق ضرعتلل ةبسنلاب ةيئاذغلا رط اخملا نع

تافآلا تاديبم تافلخمب ةينعملا روتسدلا ةنجل تصوأ دقو . ٢٠٠٠ماع يف 
لك بحسب ٢٠٠٢ويام /رايأ يف نيثالثلاو ةعبارلا ارود يف ةيعارزلا  ،

لبق ن فقوت ببسب ،تافل فقوت ببسب ،تافلخملل ىوصقلا دودحلا 
. (CCPR 2002 paragraph 94 ALINORM 03/24)روتسدلا ةنجلب نيعنصملا

دقف ،ةيئاذغلا رطاخملا نأشب ىرخأ تامولعم يأ دوجو مدعلو ،كلذ عمو 
لفسأب(JMPR report,2000)اذه رطاخملا مييقت جئاتن تجردُأ   . 

 لجألا ريصق لصحتملا
نم (IESTI)لجألا ريصق يئاذغلا لصحتملل يلودلا ريدقتلا باسح مت   

مت يتلاو ) اهعينصت يف ةلخادلا تانوكملاو(ةيئاذغلا علسلل ةبسنلاب نوي ثارابلا
فارشإلا تحت متت يتلا براجتلا يف تافلخملل ىوصقلا دودحلا ميق ريدقت 

حوارتو . كالهتسالا نأشب تانايب اهنع ترفاوت يتلاو علسلا هذهل ةبسنلاب
نم %٤٠٠ىلإ رفص نم لجألا ريصق يئاذغلا لصحتملل يلودلا ريدقتلا   

ةميقلا هذه لثمتو . ةماعلا تاعمجتلل ةبسنلاب ةداحلا ةيعجرملا ةعرجلا
ثيح،ريعشلا يف تافلخملا ىلإ دنتسملا رشابملا باسحلا جئاتن )%٤٠٠(  ،

ريدقتلا حوارتيو .رمختلا تايلمع ءانثأ نويثارابلا لآم نع تانايب رفاوتت ال
نم%١٤٠ىلإ رفص نم لجألا ريصق يئاذغلا لصحتملل يلودلا  ةعرجلا    

لجألا ريصق لصحتملا ةميقلا هذه لثمتو .لافطألل ةبسنلاب ةداحلا ةيعجرملا
ربكألا ءزجلا نأب عامتجالا غالبإ مت دقو .حافتلا يف تافلخملا نم ردقُملا

لكشي نأ نكمي )غ٦٧٩(لافطألا ةطساوب حافتلا كالهتسا نم   ،
حافتلا نم ًالدب ) حافتلا ريصع كلذ يف امب(حافتلا نم يلكلا كالهتسالا 

 .طقف
نم نويثارابلا تافلخم نم ةداحلا تالصحتملا نأ ىلإ (JMPR)صُلخ دقو   

يف لكشت ال ،حافتلاو ريعشلاب ةصاخلا كلت ريغ ىرخألا تامادختسالا 
 .ةماعلا ةحصلا ىلع رطخ يأ بلاغلا
 نمزملا لصحتملا
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لجأ نم تايصوت ةرتفلا هذهل ةبسنلاب نويثارابلا ضارعتسإ نع جتن 
طسوتمو تافلخملل ىوصقلا دودحلل ةحقنمو ةديدج م يق ديدحت

ماخلا علسلل ةبسنلاب فارشإلا تحت متت يتلا براجتلا يف تافلخملا 
علس ١٠ ـل ةبسنلاب كالهتسإلا نأشب تانايب ترفاوت دقو. ةعنصملاو  
لثمت . يئاذغلا لصحتملا باسح يف تانايبلا هذه مادختسا مت دقو ةيئاذغ
ةيئاذغلا سمخلا قطانملا اهتمدق يتلاو ًايلود ة ررقملا ةيمويلا تالصحتملا
ىلإ ةدنتسملاو ةيذغألا / يئيبلا دصرلل يملاعلا ماظنلل ةعباتلا ةيميلقإلا

فارشإلا تحت متت يتلا براجتلا يف تافلخملا طسوتمل ةيريدقتلا ميقلا 
ىلإ ٧نـم  لوبقملا يمويلا لصحتملا نم%٢٠   . 

نمزملا لصحتملا نأ ىلإ (JMPR)صلخ دقو  نم نويثارابلا تافلخم نم  
ةحصلا ىلع رطخ يأ بلاغلا يف لثمت ال ،اهيف رظنلا مت يتلا تامادختسالا 

 .ةماعلا
 قبطني ال ءاوهلا ٢-٣

ةدوع اهيف نوكي يتلا تاقوألا يف ،ًةداع نويثارابلا تابكرم مدختست 
ةرتف غلبت ،يرورض ريغ ةزيجو ةرتفب شرلا دعب ليصاحملا ىلإ لوخدلا 

موي١نم لقأ ءاوهلا يف طشنلا نوكمل ل رمعلا فصن  . 
كرحتم ريغ نويثارابلا نأ ةيناديملا تاساردلا تنيب : ةيبوروألا ةعامجلا ءاملا ٣-٣

يعارزلا مادختسالل ًاقبط هنإف كلذ ىلعو ،ةبرتلا يف مس ١٠نم قمعأل 
ىلعو . برشلا هايم ثولتب ةصاخ رطاخمل لامتحإ دجوي ال ،يداعلا
 %١٠نم رثكأ لكشي الأ بجي برشلا هايم ق يرط نع ضرعتلا نأ ساسأ

رتل ٢لداعي كالهتسا طسوتم ضارتفإ عم ،لوبقملا يمويلا لصحتملا نم   
حرتقملا دحلا نإف ،غك ٦٠همسج نزو صخشل ءاملا نم    =١٨ 

 .رتل/مارغوركيم
ىلإ ةينهملا رطاخملا مييقت دنتسإ دقف ،ةلوبقملا تاسرامملا عم ًايشمتو  ينهملا ضرعتلا ٤-٣

ةطشنألا رابتعالا يف ذخُأ ،دعب اميفو . لامعلا ضرعتو ةرطخلا صئاصخلا
تافآلا تاديبم مادختسا يف ةنمضتملا مادختسالاو ليمحتلا ،جزملاب ةصاخلا 

 .ةيعارزلا
 ايلارتسأ

تاساردلا نم نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلاب صاخلا رطاخملا مييقت دافتسإ 
نمو ددصلا اذه يف ةروشن ملا داوملا نمو ،لامعلا ضرعت سايقب ةينعملا

صاخلا لامعلا ضرعتل يؤبنتلا جذومنلا (ضرعتلل يؤبنتلا جذومنلا 
نومدختسي نيذلا لامعلا ىلع رطاخملا مييقتل )POEM-ةدحتملا ةكلمملاب  
 .نويثارابلا

ةاونلا تاذ ةهكافلا : ةيتآلا ليصاحملا يف ايلارتسا يف نويثارابلا مدختسيو
 ، تابنو يعارملاو تاورضخلا ،موركلا عرازم حلاوملا ،ةيحافتلا ةهكافلاو

 . ةصفصفلا
 % ,٠٥يوق شر لئاس لمع دنع نويثارابلل زيكرت ىصقأ ناك دقو 

ةيلقحلا ليصاحملل% ,٠٨٨و ةيناتسبلا ليصاحملل  . 
ةياقولا تادعم نم ىصقألا دحلل لامعلا لامعتسإ ضارتفإ ىلع كلذو 
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 ).ءاملل ةمواقملا تاجوسنملاو تالورفألا ،تازافقلا لثم( (PPE)ةيصخشلا 
 
 لامعلل ةبسنلاب ةيحصلا رطاخملا مييقت

مادختسا مت ،ضرعتلا تانايب نم لامعلل ةبسنلاب ةيحصلا رطاخملا مييقت دنع 
يف نويثارابلل قارتخإ لدعمو غك ٦٠يواسي لماعلل مسج نزو طسوتم   

 .%١٠دلجلا 
 باسح مت دقو. (MOE)ضرعتلا شماه باسح ىلإ رطاخملا مييقت دنتسإ 

ةاهاضم قيرط نع ايلارتسا يف مادختسالا طامنأب صاخلا ضرعتلا شماه 
غم,٠٥= ظحالم ريغ ريثأت ىوتسم  ساقملا لامعلا ضرعتب موي /ج.و غك/ 

ًالوبقم رثكأ وأ٥٠يواسي ضرعت شماه ربتعيو . يؤبنتلا وأ/و مت دقو .  
ساسأ ىلع ناسنإلل ةبسنلاب هديدحت مت ظحالم ريغ ريثأت ىوتسم رايتخإ 

ةحصلا رطاخم مييقتل ،ءارمحلا مدلا تاركب زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن ةق اعإ
 ).١-٢-٢عرفلا رظنأ (نويثارابلل نيتينهملا ةمالسلاو 

 يضرألا مادختسالا مييقت
يف امب ،ةساقملا ضرعتلا تانايب نم لامعلل ةبسنلاب ةيحصلا رطاخملا مييقت مت 

دقو . ةيجذومن ىرخأتانايبو ةيلارتسألا نيتاسبلا يف تمت ةسارد كلذ 
نم ىصقألا دحلا كلذ يف امب ،ةرطيسلا ريبادت نم ددع رابتعالا يف عضو 

 .ةقلغم نئابكو ةقلغم جزم مظن ،ةيصخشلا ةياقولا تادعم
ةجرحلا تامادختسالا نم : ةيحافتلا ةهكافلاو ةاونلا تاذ ةهكافلا
. ةيحافتلا ةهكافلاو ةاونلا تاذ ةهكافلا يف يضرألا مادختسالا ،نويثارابلل

لوبقم ريغ نويثارابلل بوسحملا ضرعتلا شماه ناك ،ةيلارتسأ ةسارد يف 
لامعأب نوموقي نيذلا لامعلل ةبسنلاب كلذو . ٢يواسي وأ نم لقأ دنع 

تادعملاو يلاعلا طغضلا تاذ ءاوهلا عفد تادعم نومدختسيو ةبكرم 
جئا تن تراشأ دقو. ءاوهلا ةفيكم ريغو ةفيكم نئابك عم ةيكيتاتسورهكلا

ةصاخلا ةعوما نم لامع ةعبس لك نيب نم ًادحاو نأ يجولويبلا دصرلا 
نويثارابلاب صاخلا (BEI)يجولويبلا ضرعتلا سايقم ىطختي نويثارابلاب   

ةيعانصلا ةحصلا ءاربخل يكيرمألا رمتؤملا ةطساوب هديدحت مت يذلاو 
 . (ACGIH)نييموكحلا 

ًاقبط ةلوبقم ريغ تاضرعت ةي جذومنلاو ةساقملا ضرعتلا تانايب ترهظأ دقو
دقو . ةيحافتلا ةهكافلاو ةاونلا تاذ ةهكافلا يف ةدئاسلا مادختسالا فورظل

لامعلا ضرعت ريثأتب ةصاخلا تانايبلا يف ًاظوحلم ًاضقانت كانه ناك 
يؤبنتلا ضرعتلا نأ نيبت دقو . لماكلا ضرعتلا نع ليمحتلا/جزملاب نيمئاقلا
. ًادج ةليلق تايمكو ةليلق تايمكب شرلا ةلاح يف ًالوبقم ربتعي مدختسملل

نكمي يذلا مادختسالا وه ام ديدحتل تانايبلا نم ًاديزم رمألا بلطتيو 
 .ةقلغملا نئابكلا عم ةقلغملا ليمحتلا/جزملا مظن عم ًانمآ هرابتعإ
ىرخألا ليصاحملا عم نويثارابلا مادختسا مييقت نم نيبت : ىرخألا ليصاحملا

رمألا جاتحيو . يضرألا شرلا ءانثأ رطاخملا نم لوبقمريغ ىوتسم كانه نأ 
مظن عم ًانمآ ربتعي يذلا مادختسالا وه ام ديدحتل تانايبلا نم ديزم ىلإ 

 .ةقلغملا نئابكلاو ةقلغملا ليمحتلا/جزملا



UNEP/FAO/PIC/INC.11/4 

39 

يوجلا مادختسالا–مييقت  نأ ،ةدودحملا ةساقملا ضرعتلا تانايب ترهظأ :  
ليصاحملا يف نويثارابلل يوجلا ماد ختسالا ءانثأ رطاخملاو لامعلا ضرعت
نم ديزم ىلإ رمألا جاتحي ،كلذ نم مغرلا ىلعو . ةلوبقم ربتعت ،ةيلقحلا
 .يوجلا ليمحتلا ةقرفأل ةبسنلاب ًالوبقم ربتعي ضرعتلا نأ نيبت يتلا تانايبلا
ةراشإلاب دارفأ مايق ربتعي : يوجلا مادختسالا ءانثأ نيدجاوتملا ضرعت
دارفألا ءالؤه ناك اذإ الإ ،لوبقم ريغ يوجلا مادخت سالا ءانثأ مالعألاب
 .ةيفاضإ ةيامح لئاسو نومدختسي
ةدوعل تقؤم ىندأ دحب يصوُأ تامادختسالا عيمج يف : لوخدلا ةدوع مييقت

ًاموي١٤هرادقم لوخدلا   . 
 زجوم

يضرألا شرلا ءانثأ لامعلل ةبسنلاب ةيحصلا رطاخملا نأ رطاخملا مييقت رهظأ 
) ، يف نويثارابلا تاجتنمل ) مكحتلا عارذبو يكيتاتسورتكلإلاءاوهلا عفدب
ةحصلا رطاخم تناكو . ةموعدم ريغ ليصاحملا لك يف ةدئاسلا تاسرامملا

يعارملاب ةصاخلا تامادختسالا مييقت دنع ةلوبقم ريغ نيتينهملا ةمالسلاو 
رطاخم مييقت صلخ دقو . وجلا نم نويثارابلا شر دنع صفصفلا تابنو
دنع رطاخملا ىلإ نوضرعتي لوقحلا لامع نأ ىلإ نيتينهملا ةم السلاو ةحصلا

 .نويثارابلاب ةشوشرم قطانمل لوخدلا ةدوع
 ةيبوروألا ةعامجلا

مادختساو ليمحت ،جزم دنع لامعلا ضرعتل ةساقم تاسارد رفاوتت مل 
ةبسنلاب ضرعتلا ريدقتل يناملألا جذومنلا مادختسا مت ،اذلو ،نويثارابلا 

 .ةحرتقملا تامادختسالل
 )AOEL(ليغشتلا لامع ضرعتل لوبقملا ىوتسملا

غم,٠٦هتميق ظحالم ريغ ريثأت ىوتسم مادختسا مت  هديدحت مت ،ج .و غك/ 
باسحل )١-٢-٢عرفلا رظنأ (رشبلا نم نيعوطتم ىلع تاسارد يف   ،

 fold-2,5نامأ لماعم مادختسا عم ،ليغشتلا لامع ضرعتل لوبقملا ىوتسملا 
مادختسا يرورضلا نم ناك دقف ،كلذ عمو ). عاونألا نيب تافالتخإ عم(

ريغ ريثأتلا ىوتسم نأ ةقيقح رابتعالا يف ذخألا عم fold-10نامأ لماعم   ،
ةيمسلل داح راسم ىلع زكتري اذه ظحالملا ميزنإ طاشن ةقاعإ ( 
اهيف تناك تاقوأ يف تيرجُأ دق تاساردلا هذه نأو ) زارتسنيلوكلا
. ديعب دح ىلإ ةيئادب ،زارتسنيلوكلا ميزنإ طاشن ديدحتل ةيليلحتلا قرطلا

 ,٠٠٦= ليغشتلا لامع ضرعتل لوبقملا ىوتسملا نإف ،ساسألا اذه ىلعو 
 . موي/ج.و غك/غم
 ليغشتلا لامع ضرعتب ةصاخلا رطاخملا مييقت

ةداملل ليغشتلا لامع ضرعت نع ةئشانلا ةيزاهجلا تاريثأتلا رطاخم ريدقت مت 
ليثإ ربتعيو . EC500نويثارابلا ليثإ ماد ختساو جزم لامعأ ءانثأ ةطشنلا

نم ددع يف مدختسي ،راشتنإلا عساو تافآ ديبم EC500نويثارابلا   
 ، ةيلقحلا ليصاحملا ،ةهكافلا راجشأ ،تاورضخلا كلذ يف امب ،ليصاحملا

ليصاحملا تاشاشر ةطساوب مدختسيو . ةنيزلا تاتابنو ةيمحملا ليصاحملا
راجشأ تاشاشرو ةيوديلا تاشاشرلا وأ ةلومحملا تاشاشرلا ،ةيلقحلا 
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 .ءاوهلا عفدب لمعت يتلا ةهكافلا
مادختساب ااسح مت يتلاو ليغشتلا لامع ضرعتب ةصاخلا تاريدقتلا نإ 
ةدعاق نم ةمدقملاو ،براجتلا قيرط نع اهديدحت مت ةنيعم تاضرعت 
تادعم مادختسا مدع ةلاح يف هنأ ترهظأ ،ةيناملألا ةلماشلا تانايبلا 

متيس ليغشتلا لامع ضرعتل لوبقملا ىوتسملا نإف ،ةيصخشلا ةيامحلا  
دلجلا صاصتمإ لدعم ناك ءاوس ،ضرعتلا تاهويرانيس لك يف هزواجت 

وأ %٢٠ضرتفملا   ١٠%. 
زواجت رمتسيسف ،ةيديلقتلا ةيصخشلا ةيامحلا تادعم ءادترإ ةلاح يف 

ت اهويرانيس نم نيهويرانيس يف ليغشتلا لامع ضرعتل لوبقملا ىوتسملا
عارذ تاشاشرو ،رجلا تابرعب شرلاب ةصاخلا تامادختسالا : ضرعتلا
 .ةعفترملا ليصاحملا يف مكحتلا

رطاخملاو فاك ريغ باسحلا نع جتانلا نامألا شماه ربتعي ،كلذلو 
دعاوق ىلإ دنتسملا رطاخملا مييقت جئاتن ترهظأ دقو . ةلوبقم ريغ كلذك
مييقت ىلإ لاقتنإلا ىلإ ةجا حلا ،ليغشتلا لامع ضرعتب ؤبنتلل ةلماش تانايب

ميقلا نم ًالدب ،ضرعتلل ةيلعفلا تاسايقلا ىلع زكتري ثلاث عون نم رطاخم 
 .ضرعتلا اذهل ةيريدقتلا

رارقلاب قلعتت ةيبط تانايب  ٥-٣
 يميظنتلا

 ، نويثارابلل ةيساسح رثكألا عاونألا نمض ةيرشبلا تانئاكلا عضو نكمي
يواسي ريغت لماعم نأ ظحالت دقو. دارفألا نيب ةظوحلم تاريغت عم  60-

foldةيرشبلا تانئاكلا يف نويثارابلا ضيأ نع لوؤسملا ميزنإلا طاشن يف   .
 ٤٣,١ناسنإلل مفلا قيرط نع ةاطاعتملا نويثارابلا نم ةتيمملا ةعرجلا غلبت 

 ).١-٢-٢عرفلا (غك /غم

 ةيئيبلا تاريثأتلاو يئيبلا لآملا -٤
  لآملا ١-٤
نمزلا فصن ميق ديق مت ،ةبرتلا للحت نع ةسارد يف : يجولويبلا للحتلا ةبرتلا ١-١-٤

ةيلمعملا للحتلا تاسارد ترهظأ امنيب ،ًاموي ٥٨يلاوحب ةداملا للحتل مزاللا   
ىلع ًاموي ١٧٠ىلإ ١٥٠نم حوارتت ةداملا للحتل مزاللا نمزلا فصنل ًاميق   

ىلع تاس اردلا هذه ءارجإ مت دقو. ةساردلل ىلوألا ًاموي نيرشعلا ساسأ
ةيوئم ةجرد ٢٥-٢٢نم حوارتت ةرارح تاجرد يف ةبرتلا نم عاونأ ةثالث   

، )%٤٣(نوبركلا ديسكأ يناث ىلإ ةيساسأ ةفصب للحتلا ثدح دقو 
نم %١,٤٩غلبي ىصقأ دحب (ةبرتلا يف صالختسإلل ةلباق ريغ تافلخمو   

و ةناضحلا نم ًاموي٩٢دعب ةيئادتبالا ةعرجلا  دعب %٦,٣٦  ًاموي٣٦٦    (
نم %٩,٢(ةيوناثلا للـحتلا جتاون ضعب و  ٤- ،  %٦,١لونـيفورتين
نم %١,٢و نويسكأاراب  0,0-bis) يفو ). تافسوف ليثإ) لونيفورتين-٤

غك,٣٥، ١,١غلبت مادختسا تالدعمب ةيناديم تاسارد  ناك ،راتكه / 
نم حوارتت ةداملا للحتل مزاللا نمزلا فصنل ميق ديدحت مت . عرسأ للحتلا
بط ًاموي٣٢-٣ تالدعمب نويثارابلا للحتي . ةرارحلا ةجردو ةبرتلا عونل ًاق 

مزاللا نمزلا فصنل ةيناديملا ةميقلا (ةتباثلا داوملا نم ربتعي الو ةطسوتم 
رهشأ٣نم لقأ ةداملا للحتل  ةبرتلا يف نويثارابلا للحت ثحب متي مل ).  

 .ةمقعملا



UNEP/FAO/PIC/INC.11/4 

41 

للحتلاب ةنراقم ةيفاضإ صئاصخ يأ نويثارابلل يئوضلا للحتلا رِهظي مل   
ًاموي٧٣يلاوحب ةداملا للحتل مزاللا نمزلا فصن ديدحت مت دقو . يجولويبلا  . 

يف عضوي مل هنأل ًارظن ،ةيئاوه ال فورظ يف نويثارابلا للحت ةسارد متي مل   
فصنب ةصاخلا ميقلا نأ ساسأ ىلع ةيئاوه ال فورظل ضرعتلا رابتعالا 

 .ةضفخنم ةداملا للحتل مزاللا نمزلا
ريغ وأ ةفيفط ةجردب ةكرحتم ةدامك نويثارابلا فينصت نكمي : ةيكرحلا  

مت ةبرتلا نم ةفلتخم عاونأ ةعبرأ يف صاصمدإلا نع براجت يفو . ةكرحتم
ىلإ ١٧٠٠نم ءاملا قيرفت لماعم ميق ديدحت  رتميسيد١١٠٠  دنع غك /٣ 
ضنلا نع تاسارد يفو . %١,٢ - ,١غلبي يوضعلا نوبركلا نم ىوتحم 

 ,٢٣:ةحشترملا داوملا نم ةليلق تايمك كانه تناك ،ةبرتلا دومعل ةبسنلاب
دعب % ,٢٨ - ضن متو ةناضحلا نم ًاموي ١٣٥  نيموي يف مم٢٠٠  يفو .  
مل ،كلذ ىلع ةوالع . نويثارابلل ضن يأ نيبتي مل ،ةيناديم ضن تاسارد
 .تاساردلا هذه يف للحتلا جتاونل ةيضن صاوخ يأ كانه نكت

ةئيطب ةئيبلا يف نويثارابلا ةأملح نوكت نأ عقوتي:ةأملحلا ءاملا ٢-١-٤ ةرارح ةجرد دنع . 
و ةيوئم ةجرد٢٥  pH 7 حوارتت رمع فصن تارتف يف ةفيفخ ةأملح ثدحت  
ًاموي٣٥٦-٢٤٧نم  نم ةأملحلاب ةصاخلا رمعلا فصن ةرتف حوارتتو .  

دنع ًاموي ١٠٢-١٠٠  pH 9 ىلإ دنع ًاموي ١٣٣   pH 5. 
ةصاخلا رمعلا فصن تارتفل ميق ىلع لوصحلا مت: يئوضلا للحتلا    

يف مكحتلل ًاقبط ًاموي ٤,٤، ٣٠، ٢٠٣غلبت نويثارابلل يئوضلا للحتلاب   
 %1)نوتيسألاب اهتيساسح ةدايز مت تانيعو ةساسح ريغ تانيعل مالظلا 

v/v)يلاوتلا ىلع عقوتيو . ةيفاص هايم ىلع تاساردلا هذه ءارجإ مت دقو. ، 
 .ةركعلا هايملا يف ركذي رود يأ يئوضلا للحتلل نوكي الأ

نيبيو . للحتلا ةلهس داوملا نم نويثارابلا رابتعإ نكمي: يجولويبلا للحتلا  
يف ًابيرقت موي ٢= نويثارابلل رمع فصن ةرتف لوأ نأ يئاوهلا يئاملا للحتلا   

موي٢,٥= ةيلك رمع فصن ةرتف عم يئاملا روطلا  هذه ىلع لوصحلا مت .  
ةريحب وأ ةانق نم تذخُأ ةيعيبط هايم ىلع بوسرلا /ءاملا تاسارد نم جئاتنلا

) %٣نم لقأ (ًالمهم نوبركلا ديسكأ يناث ىلإ لوحتلا ناك . ةريغص
، يف %٧٠ و١٣نيب حوارتت ةبسرتملا ةداملا يف ةدوجوملا ةيمكلا تناكو 

تاساردلا ىدحإ يف صالختسإلل ةلباقلا ريغ تافلخملا ةيمك تلصو نيح 
 .%٦٠ىلإ 

ثيح ز ةبسرتملا ةداملا ةطساوب ةلوهسب صتمي نويثارابلا نأ نيبت :ةيكرحلا    
يلاوح ةبسرتملا ةداملا ىلإ صتمي ،مادختسالا نم دحاو موي لالخ يف هنأ 

ىلع اهرارمتسإ وأ ةيقابلا ةيمكلا للحت عم ةيئايميكلا ةداملا نم %٧٠  
 .صاصمدإ تباث ديدحت متي مل ،كلذلو. ةيئاملا ةروصلا

= نويثارابلا راخب طغض . رياطتلا ةفيعض ةدامك نويثارابلا فنصي: رياطتلا ءاوهلا ٣-١-٤
٢٩,١x٣-١٠ Pa ةرارح ةجرد دنع تباث غلبي نيح يف ،ةيوئم ةجرد ٢٥   

عقوتي ال ،يرنه نوناق تباث ىلإ ًادانتسإ  .Pa.m3/mol 0.0302يرنه نوناق 
 .نويثارابلل رياطت ثدحي نأ

 ٦٠يلاوح نويثارابلا رمع فصن غلب ةيربتخم ةب رجت يف: يئوضلا ليلحتلا  
ةرارح ةجردب متعم ناكم يف موي ١١٠٠يلاوحو ةضرعملا ةنيعلا يف ًاموي   
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ةيوئم ةجرد٣٠  . 

دجاوت عقوتي ال ،ءاوهلا يف يئوضلا للحتلاو رياطتلا جئاتن ىلإ ًادانتسإ   
 .ءاوهلا يف ةريبك تايمكب نويثارابلا

نأ سمشلا ةكمس ىلع تيرجُأ،يجولويبلا مكارتلا نع ةسارد ترهظ أ يجولويبلا زيكرتلا ٤-١-٤
. كامسألا ةطساوب ةعرسب اهلوانت متي ءاملا يف ةدوجوملا نويثارابلا تافلخم

مكارتت نأل فيعض لامتحإ عم ،ًاعيرس زرفتو ةريبك ةروصب ةداملا ضيأتت 
-٩٢نم كامسألا ةجسنأ يف يجولويبلا زيكرتلا لماعم حوارتي . ًايجولويب

مارغوركيم١٤٠ نويثارابلل يجولويب مكارت متي نأ عقوتي ال ،كلذلو . غك/ 
 .كامسألا يف

 ٥٨(ةبرتلا يف ةداملا للحتل مزالـلا نمزلا فصنب ةصاخلا ميقلا ىلإ ًادانتسإ  رارمتسإلا ٥-١-٤
موي٢,٥(ءاملا يفو ) ًاموي ال هنإف ،يلاتلابو ،ةتباث ريغ ةدام نويثارابلا ربتعي )   ،
ةئيبلا نم ءزج يأ يف نويثارابلل مكارت يأ ثودحعقوتي  . 

ريغ تانئاكلا ىلع ريثأتلا  ٢-٤
 ةفدهتسملا

 

 :تاييدثلا ةيضرألا تايرقفلا ١-٢-٤
، غم٤,٢) = مفلا قيرط نع ،نارئفلا (%٥٠ةتيمملا ةعرجلا  .ج.و غك/ 

 :رويطلا
، غم٧,٢) = لجحلا نامس ،ةداح (%٥٠ةتيمملا ةعرجلا  .ج.و غك/ 

،مم زيكرت لقأ ،  (%٥٠تي عاونأ٤ءاذغلا يف غم٣٣٦-٧٦) =    .غك/ 
) = يربلا طبلا ،رثاكتلا ىلع يمس ريثأت(ظحالملا ريغ ريثأتلا وذ زيكرتلا 

غم٨٥,٢  .ج.و غك/ 
 :كامسألا ةيئاملا عاونألا ٢-٢-٤

 كامسألل ةبسنلاب ةديدش ةداح ةيمستاذ ةدام نويثارابلا ربتعي 
، ، (%٥٠تيمملا زيكرتلا ةعاس٩٦ةيبهذلا ةكمسلا غم,٦٩-,٥٨) =   .رتل/ 
، ، (%٥٠تيمملا زيكرتلا ةعاس٩٦يحزقلا طقرملا نوملسلا   = (٥,١-١ 

 .رتل/غم
 .ةنمزملا ةيمسلل ةبسنلاب ةيمسلا ةديدش ةدامك نويثارابلا فينصت نكمي

، (ظحالملا ريغ ريثأتلا وذ زيكرتلا   ,٧٢) = ًاموي٢٨دهبشلا هونملا كمس
 .رتل/مارغوركيم
 :تايرشقلا
 .تاينفدلل ةبسنلاب ةديدش ةداح ةيمس تاذ ةدام نويثارابلا ربتعي

، ،  (%٥٠تيمملا زيكرتلا ةعاس٤٨اينفد مارغوركيم٥,٢) =    .رتل/ 
 .ةنمزملا ةيمسلل ةبسنلاب ةيمسلا ةديدش ةدامك نويثارابلا فينصت نكمي

، (ظحالملا ريغ ريثأتلا وذ زيكرتلا  ًاموي٢١اينفد   = (٥١ - ,١, 
 .رتل/مارغوركيم



UNEP/FAO/PIC/INC.11/4 

43 

 :بلاحطلا
 .ةديدش ةداح ةيمس تاذ ةدامك نويثارابلا فينصت مت

، ،  (%٥٠رثؤملا زيكرتلا ةعاس٤٨بلاحط غم,٥) =    .رتل/ 
نم هريغو لسعلا لحن  ٣-٢-٤

 تاحنا
 :لحنلا
 .لحنلل ةبسنلاب ةياغلل ةيمس ةدامك نويثارابلا فينصت مت

، مارغوركيم,٠٦٦) = سمالتلا قيرط نع (%٥٠ةتيمملا ةعرجلا  ؛ةلحن/ 
،جلا مارغوركيم,١) = مفلا قيرط نع (%٥٠ةتيمملا ةعر  .ةلحن/ 

 .ضرألا دودل ةبسنلاب ةيمسلا ةطسوتم ةدامك نويثارابلا فينصت نكمي ضرألا دود ٤-٢-٤
، ًاموي ١٤ - %٥٠تيمملا زيكرتلا غم٦٥=    ؛غك/ 

ًاموي ١٤ –ظحالملا ريغ ريثأتلا وذ زيكرتلا  غم٣٢=    .غك/ 
يف ةقيقدلا تانئاكلا  ٥-٢-٤

 ةبرتلا
 :نيجورتينلا ىلإ لوحتلا

غك٢٠ىتح ةميق وذ ريثأت دجوي ال  لمرلا ةبرتل ةبسنلاب راتكه /ن.ع. 
غك٥,٢ىتحو ،يلفطلا نيرغلاو ينيرغلا  لملا ةبرتل ةبسنلاب راتكه /ن.ع. 

 .يلمرلا نيرغلاو يلفطلا
 :نوبركلا ىلإ لوحتلا

غك٢٠ىتح ةي ال  :نوبركلا ىلي ال لمرل ا تاذ ةبرتلا يف راتكه/ن.ع. 
غك٥,٢ىتحو ،يلفطلا نيرغلا تاذ ةبرتلاو ينيرغلا   ةبرتلا يف راتكه /ن.ع. 

 .يلمرلا نيرغلا تاذ ةبرتلاو يلفطلا لمرلا تاذ
 .ةيمك تانايب دجوت ال ةيضرألا تاتابنلا ٦-٢-٤

 رطاخملا مييقت/يئيبلا ضرعتلا - ٥
 تاييدثلا ةيضرألا تايرقفلا ١-٥

ةقيرطب رشابم شر ثدحي هنإف ،ةرور ا تادعملاب ةداع شرلا متي امدنع 
 ، ةيبارجلا تاناويحلا لثم ،ًامجح ربكأ ةفدهتسم ريغ تانئاكل ةضراع
تاناويحلا هذه كرحتت نأ عقوتي هنأل ًارظن لامتحإلا ديعب كلذ ربتعيو 
تاييدثلا امنيب ،شرلا تايلمع اهيف يرجت يتلا ةقطنملا نم ام ةفاسم 

اهضرعت لمتحملا ريغ نم نوكي يلا تلابو ،ةاطغم نوكت ًامجح رغصألا
 .ةداملل

نأ رهظأو أوسألا ةلاحلل مييقت لمع مت ،ةيادبلا يف :ةيبوروألا ةعامجلا    
باشعأ %١٠٠تاييدثلا لوانتت (رطخ يف نوكت نأ نكمي تاييدثلا   

نإف ةيلمعلا فورظلل ًاقبطو ،كلذ عمو ). ةجلاعملا قطانملا يف ،ةريصق
يف تافآلل ديبمك نويثارابلا مادختسا ءا رج نم تاييدثلا ىلع رطاخملا
 .لقأ اأ ودبي ،ةيلقحلا ليصاحملاو نيتاسبلا ،بنعلا

 رويطلا  
ع مارغ٧٥٠ةعرجب اهشر مت ةهكافل ةبسنلاب : ايلارتسا مت ،راتكه /ن. 

غم١٠= ةهكافلا ىلع نويثارابلا تافلخم زيكرت باسح  ريشيو . غك/ 
ةيمسلا تانايب عقاو نم كلذ و رويطلا ىلع فيفط رطخ ىلإ زيكرتلا اذه
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 ).١-٢-٤عرفلا (اهضارعتسإ مت يتلا 
نويثارابلا مادختساب ةصاخلا رطاخملا مييقت لمع مت : ةيبوروألا ةعامجلا  

ةعمزملا تامادختسالا رابتعالا يف ذخألا عم ،ةيبوروألا ةعامجلا يف 
رابتعالا يف ذخؤي نأ نكميو . صيخارتلا ىلع لوصحلل ا رطخُملاو
ىلإ ,٢نم حوارتت مادختسا ت الدعم ع غك,٣  ةلاح يف راتكه /ن. 
، . نيتاسبلاو موركلا عرازم يفو ةيعارزلا يضارألا باسحلا ضارغألو

، غلبت يتلاو %٥٠ةتيمملا ةعرجلا ميق نإف غم٤,٢  ةبسنلاب ج .و غك/ 
غم٧,٢و تاييدثلل ميقك اهمادختسا مت دق ،رويطلل ةبسنلاب ج .و غك/ 
 .ةداحلا ةيمسلل ةيعجرم

ةيعارلا رويطلاو تاييدثلل (TER)ضرعتلا /ةيمسلا بسن باسح مت    
هذه نوكت نأ بجي . ًايبسن ةريبكلاو ةطسوتملاو ةريغصلا ماجحألا تاذو

 .ةيبوروألا ةعامجلا اهتعضو يتلاو) ١٠(ةيدحلا ةميقلا نم ربكأ بسنلا 
، ٢٤ - ,٦نم ضرعتلا /ةيمسلا بسن حوارتت ،ةريغصلا رويطلل ةبسنلاب

 ٤,٣ - ,٠٨غلبت بسنلا هذه نإف ةريغصلا ةيعارلا رويطلل ةب سنلابو
 .٢٢ - ,٥٣بسنلا هذه غلبت ةريبكلا ةيعارلا رويطلل ةبسنلابو 

 :ايلارتسأ ةيئاملا عاونألا ٢-٥
لقأ دنعو ،مس ١٥قمعب هايم ردصم ىلع ةرشابم نويثارابلا شر نإ   

ع غك,٣٧٥لدعم  يط عي لدعملا اذه نأ دجو باسحلابو ،راتكه/ن. 
زيكرتلا اذه نأ ثيحو . ١-رتل. مارغوركيم٢٥٠غلبي ءاملا يف ًازيكرت 

، ادع اميف ،ةربتخملا ةيئاملا تانئاكلا عيمجل %٥٠رثؤملا زيكرتلا نم ربكأ  
 .ىرخألا ةيئاملا تانئاكلا ىلع لمتحم رطخ كانهف اذل ،بلاحطلا

ةلكآلا /ةيعارلا ىرخألا ةيئاملا عاونألاو تاينفدلا ىلع تاريثأتلا نوكت  
لصي ءاملا يف زيكرت عم ،ةريطخ ًابلاغ ،رشابملا دئازلا شرلا نم تارشحلل 

،٦٥ىلإ  رثؤملا زيكرتلا فعض لدعم لقأ نم اينفدلل ةبسنلاب %٥٠   
ال ،دعب اميف ةدئاس نوكتس يتلا مادختسالا طامنأ نأ ثيح . مادختسا
يو جلا مادختسالا نوكي نا نكمي ،ًارشابم ًادئاز ًاشر ببست نأ عقوتي

نإف ،تاطايتحإلا لك عم ىتح هنإف ،كلذ ىلع ةوالع . طمنلا كاذ وه
نكمي ،شرلا عافدنإ نم ةريبكلا تايرشقلاو ةيئاملا تايرقفلا ىلع رطخلا 

نإف ،عيرسلا للحتلا نم مغرلا ىلعو . ةلوبقم ريغ ةروصب ريبك هرابتعإ
تالدعم دنع ةساسحلا تانئاكلا ىلع ةلمتحم ةنمزم تاريثأت كانه 

ع مارغ٥٠٠نم ربكأ ماد ختسا  .راتكه/ن. 
 :ةيبوروألا ةعامجلا  

ةعامجلا يف نويثارابلا مادختساب ةصاخلا رطاخملا مييقت لمع مت 
غك ,٢غلبت مادختسا تالدعم رابتعالا يف ذخألا عم ،ةيبوروألا   

ع غك,٣و ةيعارزلا يضارألل راتكه/ن.ع موركلا عرازمل راتكه /ن. 
 ٥ةلزاع قطانم مادختساب ضرعتلا تايوتسم باسح مت . نيتاسبلاو
نيتاسبلاو موركلا عرازمل ًارتم١٥و ةيعارزلا يضارألل راتمأ مت .  

لك يف ةيساسح رثكألا عاونألا صخت يتلا ةيمسلا تانايب مادختسا 
 .يئاذغ ىوتسم
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بلاحطلاو تاينفدلا ،كامسألل ةبسنلاب ضرعتلا /ةيمسلا بسن باسح مت  

. نمزملا ضرعتلا دنع تاينفدلاو كامسألل ةبسنلابو داحلا ضرعتلا دنع
ميقلا نم ربكأ بسنلا هذه نوكت نأ بجي تاينفدلاو كامسألل ةبسنلاب 

و داحلا ضرعتلل١٠٠(ةيدحلا  نمزملا ضرعتلل١٠  ةعامجلا اهتعضو يتلا )  
 .١٠يواست بلاحطلل ةبسنلاب ةيدحلا ةميقلا . ةيبوروألا

نم ةريبك تايوتسم ىلإ اي نفدلل ةنمزملاو ةداحلا تاساردلا جئاتن ريشت  
لجألا ةليوطو ةداحلا ضرعتلا /ةيمسلا بسنل ةجتانلا ميقلا ربتعت. ةيمسلا

نم لقأو ١٠٠نم لقأ اهعيمجو ،ًادج ةضفخنم  يلاوتلا ىلع١٠  ريشت .  
كامسألل ةبسنلاب نويثارابلل ةداحلا ةيمسلا ميقت يتلا تاساردلا جئاتن 

ميق عيمج نإ . ةداحلا ةيمسلا نم طسوتم ىوتسم ىلإ ءارضخلا بلاحطللو
، ١٠٠نم ربكأ تانئاكلاب ةصاخلاو ةجتانلا ةداحلا ضرعتلا /ةيمسلا بسن

جئاتن نإف ،كلذ عمو . ةليلق اهعقوت نكمي يتلا رطاخملا نإف اذلو
ىلإ ريشت كامسألل ةبسنلاب نويثارابلل ةنمزملا ةيمسلا ميقت يتلا تاساردلا 

نم ةركبملا ةلحرملا تاس ارد(ةيمسلا نم ،ام دح ىلإ ،ىلعأ ىوتسم 
ةليوط ضرعتلا /ةيمسلا بسنب ةصاخلا ميقلاب كلذ ديكأت مت دقو).رمعلا

لقأ نوكت ) ةيناتسبلا تامادختسالا(ًارطخ تالاحلا رثكا يف يتلاو لجألا 
 :يلاتلا لودجلا يف جئاتنلا زاجيإ مت. ١٠نم 
ميق 
 ةيدح

 /ةيمسلا ةبسن
 ضرعتلا

سافة 
امل

 )م(

مادختسالا لدعم  لوصحملا نئاكلا ينمزلا قاطنلا
راتكه /ن.ع غك
 ا ماد

 ٥ س٩٦ كامسأ ةيعارز ليصاحم ,٢ ١٤٥٠ ١٠٠
 ١٥ س٩٦ كامسأ مورك عرازم ,٣ ٧٢٥ ١٠٠
 ١٥ س٩٦ كامسأ نيتاسب ,٣ ٢٣٢ ١٠٠
 ٥ س٤٨ اينفد ةيعارز ليصاحم ,٢ ٣,٦ ١٠٠
 ١٥ س٤٨ اينفد مورك عرازم , ٣ ١,٣ ١٠٠
 ١٥ س٤٨ اينفد نيتاسب ,٣ ١ ١٠٠

 ٥ س٩٦ بلاحط ةيعارز ليصاحم ,٢ ١٢٥٠ ١٠
 ١٥ س٩٦ بلاحط مورك عرازم ,٣ ٦٢٥ ١٠
 ١٥ س٩٦ بلاحط نيتاسب ,٣ ٢٠٠ ١٠
 ٥ ي٢١ كامسأ ةيعارز ليصاحم ,٢ ٨,١ ١٠
 ١٥ ي٢١ كامسأ مورك عرازم ,٣ ,٩ ١٠
 ١٥ ي٢١ كامسأ نيتاسب ,٣ ,٣ ١٠
 ٥ ي٢١ اينفد ةيعارز ليصاحم ,٢ ٤,١ ١٠
 ١٥ ي٢١ اينفد مورك عرازم ,٣ ,٧ ١٠

  

 ١٥ ي٢١ اينفد نيتاسب ,٣ ,٢ ١٠
ىلع دوجوم وهو شرلا ثدح اذإ رطخلل ًاضرعم لحنلا نوكي : ايلارتسا لسعلا لحن ٣-٥

ع مارغ٣٧٥وهو ،لدعم لقأ دنع ىتحو . ليصاحملا نإف ،راتكه /ن. 
ع مارغوركيم٢٥,٢(ةردقملا ةعرجلا  زيكرتلا ًاريثك زواجتت ) ةلحن/ن. 

، سمالتلل %٥٠رثؤملا مارغوركيم,١٣١(=   عافدنإ ربتعي امك ). ةلحن/ 
 .ًابلاغ ،لحنلل ًايمس يناتسبلا مادختسالا نم شرلا

فرعي يذلاو ،رطخلا ةمسقلا جتان ىلإ ًادانتسإ :ةيبوروألا ةعامجلا    
، ب هنإف%٥٠ةتيمملا ةعرجلا ةميقو مادختسالا لدعم نيب ةبسنلاب ةبسنلا ، 

ةنمآ ربتعت٥٠ةيدحلا ةميقلا نم لقأ ةميق يأ ،ةيبوروألا ةعامجلل    .
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 ١-راتكه مارغ٣٠٠٠نم ربكأ نويثارابلل ةددحملا ةرطخلا ةمسقلا جتاونو 
 .لحنلل ةبسنلاب ةياغلل ريطخ نويثارابلا ربتعي ،اذلو). ١-ةلحن مارغوركيم/(

ميق مادختسا لدعمل ًاقبط:ايلارتسا ضرألا دود ٤-٥ ع مارغ٧٥٠هت    ـلا نإف ،راتكه/ن. 
غلبت نويثاراب تافلخم ىلع يوتحتس ةبرتلا نم ةيولعلا مس ٥  ١,١ 
ةفاثكو ،ليصاحملا نم ءاطغ دوجو مدع ضارتفإ عم (ةبرتلا نم غك /غم

غك١٣٠٠يواست ةبرتلا  رشابملا مادختسالاو٣م/  زيكرت نأ ثيحو ).، 
زيكرتلا نم ًاريثك لقأ ،ر شابملا مادختسالل ةجيتن ةبرتلا يف تافآلا تاديبم

، ضرألا دودب صاخلا %٥٠رثؤملا ريغ نم هنإف )ةبرتلا نم غك/غم٦٥(   ،
 .يناتسبلا شرلل ةجيتن ضرألا دود ىلع تاريثأت كانه نوكت نأ عقوتملا

، :ةيبوروألا ةعامجلا   نويثارابلل ةيداعلا مادختسالا تالدعم ىلإ ًادانتسإ  
 - ,١٣نم حوارتت ةبرتلا نم يولعل ا ءزجلا يف تازيكرت اهنع جتني يتلاو
ع غم,٢ يأل ةببسم ريغ ربتعت تازيكرتلا هذه نإف ،ةبرتلا نم غك /ن. 
 .ضرألا دود ىلع رطاخم

ةرود ىلع تاريثأت نويثارابلل يداعلا يعارزلا مادختسالا ببسي ال  ةبرتلا يف ةقيقدلا تانئاكلا ٥-٥
 .ةبرتلا يف نيجورتينلاو نوبركلا نوكت

ماع مييقت –زجوم  ٦-٥  
 رطاخملل

يف نويثارابلا مادختسال رطاخم تامييقت لمعب نارطخملا نافرطلا ماق 
طامنأ يف ديحولا قرفلا ناك دقو . مادلب يف ةدئاسلا فورظلا

مل يذلاو ،ايلارتسا يف نويثارابلل يوجلا شرلا مادختسا وه ،مادختسالا 
نأ ةظحالم ب جي. ةيبوروألا ةعامجلا يف ةعمزملا تامادختسالا نم نكي

 ، ا ىصوملا مادختسالا تالدعم ىلع اهؤارجإ مت دق رطاخملا تامييقت
نم مغرلا ىلعو . ةيبوروألا ةعامجلا نم ىلعأ ايلارتسا يف تناك يتلاو

نارطخملا نافرطلا لصوت دقف ،ةيعارزلا تاسرامملا يف تافالتخإلا هذه 
 .ةيئيبلا رطاخملا نأشب ةلثامم تاجاتنتسإ ىلإ

ةيجولوكيألا مظنلا ىلع ةلوبقم ريغ رطاخم كانه نأ ىلإ ايلارت سا تصلخ  
 .لحنلاو ،ةريبكلا تايرشقلاو كامسألل ةبسنلاب ةصاخ ،ةيئاملا

روصقلا هجوأ نم ددع دوجو نم مغرلا ىلعو ،ةيبوروألا ةعامجلا يفو   
لامكتسإ نود تلاح يتلاو نويثارابلا نع ةمدقملا تانايبلا ةعومجم يف 

 :ىلإ ريشت لعفلاب ةرفاوتملا تانايبلا نأ حضاولا نم ناكدقف ،مييقتلا 
ىلع ريبك داح رطخ دجوي ،تامادختسالا عيمجل ةبسنلاب  •  

،  لحنلاو رويطلا
وأ٥ةلوزعم قطانم عم (تامادختسالا عيمجل ةبسنلاب  •  ١٥ 

، )ًارتم تاينفدلا ىلع نيريبك نمزمو داح رطخ دجوي  ،
 .كامسألا ىلع نمزم رطخ ًاضيأ دجوي امك
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 اهنع غلبملا ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا نع ليصافت - ٢قفرملا 

 
 ايلارتسا: دلبلا مسا

ةلاعفلا ) خيراوتلا(خيراتلا  ١
 ذيفنتلا زيح ءارجإلا لوخدل

ناريزح١١نم ًارابتعإ نويثارابلا ليجست ءاغلإ مت   .١٩٩٩هينوي / 
 :ةيلاتلا تاتيقوتلا بسح ،نويثارابلا مادختسإ ءاغلإ مت
لوألا نوناك٣١لولحب فقوتلا : ةلمجلاب عيبلا  .١٩٩٩ربمسيد / 
ناريزح٣٠لولحب فقوتلا : ةئزجتلاب عيبلا  .٢٠٠٠هينوي / 
ناريزح٣٠نم ًارابتعإ بحست : تافلخملل ىوصقلا دودحلا هينوي / 

٢٠٠١. 
ةيرطيبلاو ةيعار زلا ةيئايميكلا داوملا ليجستل ةيرطقلا ةطلسلا سلجم رارق ةيميظنتلا ةقيثولا ىلإ ةلاحإلا 

(NRA) مقر ءارجإلا ٧٢٥  خرؤملا ٢٩-٩٩،  ناريزح١١،  هينوي / 
١٩٩٩. 

ةيرطيبلاو ةيعارزلا ةيئايميكلا داوملا ليجستل ةيرطقلا ةطلسلا ضارعتسإ 
تاضارعتسإ ةلسلس ٢٠٠٠رياربف /طابش ،لوألا ءزجلا ،نويثارابلل  ،

NRA مقر لا ةيئايميكلا داوملا ليجستل ةيرطقلا ةطلسلا00.2  ةيعارز ،
 .ةيرطيبلاو

نع ةزجوم ليصافت  ٢
 ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا

تاجتنملا ةفاك ليجستب ةصاخلا تاقفاوملاو ،ةيراسلا تاضيوفتلا ءاغلإ 
ىلع ةيوتحملا تاجتنملا ىلع تامالعلا عضوب ةصاخلا تاقفاوملاو 

 .نويثارابلا
ةلوبقم ريغ رطاخمو ،نيتينهملا ة مالسلاو ةحصلا ىلع ةلوبقم ريغ رطاخم ءارجإلا اذه تاغوسم ٣

 .ةئيبلا ىلع
قفرملا يف جاردإلا ساسأ  ٤

 ثلاثلا 
مئاقلا جمانربلل ًاقبط نويثارابلا ضارعتسإ بقع رارقلا ذاختإ مت 
ليجستل ةيرطقلا ةيلارتسألا ةطلسلل عباتلا ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال 

طورشب ءافولا يف لش فلا تبثأ يذلاو ةيرطيبلاو ةيعارزلا ةيئايميكلا داوملا
(NRA) تاجتنمل رمتسملا مادختسالا رضي الأ طرتشت يتلاو نويثارابل ا، 

 .ةئيبلا وأ رشبلا نم ًايأ اهمادختساب ةصاخلا تايصوتلل ًاقبط
لامعلا ضرعي نويثارابلل رمتسملا مادختسالا نأ ىلإ ضارعتسالا صلخ  رطاخملا مييقت ١-٤

 .ةلوبقم ريغ ةريبك رطاخمل ةيربلا ةايحلاو
 .ةماعلا ةحصلا ىلعو نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلا ىلع ،ةئيبلا ىلع رطاخم ةمدختسملا ريياعملا  ٢-٤
ميلاقألاو لودلاب كلذ طابترإ  

 ىرخألا 
ءارجإل ًافده لعفلاب حبصأ نويثارابلا نأ ثيح ،طابترإلا نم ىندألا دحلا 

 .ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا
لامعلا ىلع رطاخملا ليلقتل راطخإلا ميدقت دنع ،ةيلات لا لئادبلا ثحب مت لئادبلا ٥

ةليسوك ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمب ةصاخلا رطخلا تافينصت ميدقت مت . ةئيبلاو
ةصاخ تافينصتلا هذه . ةلصلا تاذ رطاخملا ثحب دنع ةدعاسم
 .بيكرتلا ىلع يلعفلا رطخلا دمتعيو. ةيراسلا تاضيوفتلاب
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، : ةروطخلا ةطسوتم داوم ةليلق داوم ؛نويثنيف ،تيوثيمياد ليرابراك
هذه نم يأ رابتعإ دنع حرتقيو . نويثالام ،باركيسكونيف: ةروطخلا

جتنملا اذه يعنصم نم ةروشملا بلطت نأ ،لئادبك ةيئايميكلا داوملا 
 .ةيلحملا فورظللو عمزملا مادختسإلل هتمءالم ىدم صوصخب

 .يميظنتلا ءارجإلل ًاقبط ةيلاحلا تانوزخملا نم صلختلا تايافنلا ةرادإ  ٦
 :يلارتسألا فينصتلا ىرخأ لئاسم ٧

ةمالسلاو ةحصلل ةيلارتسألا ةيرطقلا ةنجللا ةمئاق يف نويثارابلا جاردإ مت 
 .ةنيعم ةرطخ داومب ةصاخلاو نيتينهملا

ةلودجلل ةيلارتسألا ريياعملا "نم ) ةرطخ مومس (٧لودجلاب جردم وهو 
 ". مومسلاو ةيودألل ةدحوملا
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 ةيبوروألا ةعامجلا: دلبلا مسا

ةلاعفلا ) خيراوتلا(خيراتلا ١
 ذيفنتلا زيح ءارجإلا لوخدل

يف ةنجللا اهتعضو يتلا ريبادتلا نايرس أدبي نأ يرورضلا نم ناك 
يف رداصلا EC/2001/520مقر اهررقم  لولحب ٩/٧/٢٠٠١   

رثكألا ىلع٨/١/٢٠٠٢  . 
يف رداصلا EC/2001/520ةن جللا رارق ةيميظنتلا ةقيثولا ىلإ ةلاحإلا  مدعب قلعتي يذلاو ٩/٧/٢٠٠١   

مقر سلا هيجوتل ١قفرملا يفنويثارابلا جاردإ   91/414/EEC بحسو  
ةديرجلا (ةلاعفلا ةداملا هذه ىلع ةيوتحملا تابنلا ةياقو تاجتنمل صيخارتلا 

يف ةرداصلا L187ةيبوروألا ةعامجلل ةيمسرلا   ).٤٧، ص١٠/٧/٢٠٠١ 
ن ع ةزجوم ليصافت ٢

 ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا
سلا هيجوتل ١قفرملا يف طشن نوكمك جردم ريغ نويثارابلا   

91/414/EEC . مادختسإ وأ قاوسألا يف هحرط مرحم وهف كلذ عمو
ةحونمملا صيخارتلا امأ . نويثارابلا ىلع ةيوتحملا تابنلا ةياقو تاجتنم
اهبحس متحملا نم ناك دق ف نويثارابلا ىلع ةيوتحملا تابنلا ةياقو تاجتنمل

يأ ،يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلا خيرات نم روهش ٦ادم ةرتف لالخ   
يأ ديدجت وأ حنم متي مل ،خيراتلا كلذ ذنمو . ٨/١/٢٠٠٢لولحب 

 .نويثارابلا ىلع يوتحت يتلا تابنلا ةياقو تاجتنمل صيخارت
ةداملا بجومب نويثارابلا ضارعتسا بقع ءارجإلا اذه ءاج ءارجإلا اذه تاغوسم ٣ هيجوتل ) ٢(٨ 

يف رداصلا EEC/91/414سلا  زومت١٥  حرطب قلعتملا ١٩٩١هيلوي /   
ةنجللا تأدب ،هيجوتلا اذهل ًاقبطو . قاوسألا يف تابنلا ةياقو تاجتنم
دقو . قوسلاب ةرفاوتملا ةلاعفلا داوملا يف جردتملا ثحبلل لمع جمانرب

يتلا داوملا ةمئاق يف ةجردملا نيعستلا ةلاعفلا داوملا دحأ نويثارابلا ناك  
ةيسيئرلا ةهجلا تمدق دقو . لمعلا جمانرب نم ىلوألا ةلحرملا اهيطغت

لخاد ةنجللاو ءاضعألا لودلا ةطساوب هضارعتسا مت ،ًافلم ةرطخملا 
ضارعتسالا اذه نم ءاهتنالا مت دقو . تابنلا ةحصب ةينعملا ةمئادلا ةنجللا

طابش٧يف  ه ىلع ردصو٢٠٠١رياربف /  ةنجلل ضارعتسا ريرقت ةئي  
 .نويثارابلا نأشب

نأ حضوت مل ةمدقملا تامولعملا نأ دجو ،تمت يتلا تامييقتلا نمو 
) ب) (٢(٥ةداملاو ) ب(و) أ) (١(٥ةداملا يف ةدراولا ةمالسلا تابلطتم 

قلعتي اميف ةصاخ ،ا ءافولا مت دق EEC/91/414سلا هيجوت نم   ،
 . ةفدهتسملا ريغ تانئاكلاو ليغشتلا لامع ضرعتب

قفرملا يف جاردإلا ساسأ  ٤
 ثلاثلا

ةبسنلاب ةلوبقم رطاخم لثمت ةموعزملا تامادختسالا نم ًايأ نأ رابتعا متي مل 
 .ةئيبلاو ليغشتلا لامع ضرعتل

لوبقم ريغ ًايلاع ًارطخ لكشي نويثارابلا مادختسا رارمتسا نأ ىلإ صلخ  رطاخملا مييقت ١-٤
ةئيبلاىلعو ناسنإلا ةحص ىلع  . 

ةماعلا ةحصلاو ،ينهملا مادختسالل ةبسنلاب ضرعتلا راثآ /ضرعتلا بسن ةمدختسملا ريياعملا ٢-٤
 .ةئيبلاو

ميلاقألاو لودلاب كلذ طابترإ  
 ىرخألا

ةطبترملا ةريبكلا رطاخملا ببسب ،ةيمانلا نادلبلل ةصاخ ةفصب مهملا نم 
ةمراصلا ةديجلا ةيعارزلا تاسرامملا عابتإ عم ىتح ،نويثارابلا شرب 

(GAP)ةيقاولا تادعملا مادختساو  . 
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 .لئادب يأ حارتقإ متي مل لئادبلا ٥

،  تايافنلا ةرادإ ٦ صلختلل ةدودحم حامس ةرتف ءاطعإب ءاضعألا لودلل حامسلا مت
ًاقبط ،ةيلاحلا تانوزخملا مادختساو قاوسألا يف حرطلا ،نيزختلا 

هذه تيطعُأ دقو .EEC/91/414سلا هيجوت نم ) ٦(٤ةداملا ماكحأل 
ررقم رارقإ خيرات نم ىصقأ دحب ًارهش ١٨نع ديزت ال ثيحب ةلهملا   

يف رداصلا EC/2001/520ةنجللا  لولحب يأ   (٩/٧/٢٠٠١ 
٨/١/٢٠٠٣.( 

  ىرخأ لئاسم ٧
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 ةنيعملا ةيرطقلا تاطلسلا نيوانع - ٣قفرملا 

 ايلارتسا
Phone       +61 2 6272 5391 

 
Fax+          +61 2 6272 5697 
Telex          --- 

 
 

e-mail          andre.mayne@affa.gov.au 
 
 
 
 
 

Phone          +61 2 6274 1841 
Fax              +61 2 6274 2060 

 
 

e-mail           peter.burnet@ea.gov.au 
 
 

P 
 

Senior Manager 
Agricultural and Veterinary Chemicals 
Product Integrity, Plant and Animal Health 
Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, Australia 
GPO Box 858 
Canberra Act 2601 
Australia 
Mr. Andre MAYNE 

 
C 
Assistant Secretary 
Environment Quality Division 
Environment Australia 
GPO Box 787 
CANBERRA ACT 2601 
Mr. Peter Burnet   

 ةيبوروألا ةعامجلا
 
Phone            +322 299 4860 
Fax                +322 295 6117 
Telex 
e-mail            Klaus.Berend@cec.eu.int 

 

CP 
Administrator 
European Commission 
DG Environment 
Rue de la Loi, 200 
B-1049, Brussels – Belgium 
Mr. Klaus BEREND 
 

 

C       Industrial chemicals 
CP     Pesticides and industrial chemicals 
P       Pesticides 
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 عجارملا - ٤قفرملا 
 ةيميظنتلا تاءارجإلا
 ايلارتسا

ءارجإلا ٧٢٥مقر ةيرطيبلاو ةيعارزلا ةيئايميكلا داوملا ليجستل ةيرطقلا ةطلسلا سلجم رارق  • رداصلا ٢٩-٩٩،   
ناريزح١١يف   .١٩٩٩هينوي / 

، ءزجلا ،نويثارابلا نأشب ةيرطيبلاو ةيعارزلا ةيئايميكلا داوملا ليجستل ةيرطقلا ةطلسلا ضارعتسا  • لوألا
ـلا تاضارعتسا ةلسلس٢٠٠٠رياربف /طابش  ، NRA ةيئايميكلا داوملا ليجستل ةيرطقلا ةطلسلا 00.2 مقر  ،

 :يكبشلا عقوملا ىلع حاتم ،ةيرطيبلاو ةيعارزلا

shtml.parathio/chemrev/au.gov.apvma.www ] ـلانأ ظحال NRA  تةيلارتسالا ةطلسلا مسإب نآلا فرع
 .](APVMA) ةيرطيبلا ةيودألاو ةيعارزلا تافآلا تاديبمل

 ةيبوروألا ةعامجلا
نويثارابلا جاردإ مدعب قلعتملاو٩/٧/٢٠٠١خرؤملا  EC/2001/520 ةنجللا ررقم • ةنجللا هيجوتل١قفرملا يف      

91/414/EEC ةلاعفلا ةداملا هذه ىلع يوتحت يتلا تابنلا ةيامح تاجتنم صيخارت بحسو ةيمسرلا ةديرجلا ( 
 : يكبشلا عقوملا ىلع حاتم). ٤٧، ص ١٠/٧/٢٠٠١يف ةرداصلا  L187 ةيبوروألا ةعامجلل

pdf.00470048en18720010710 187/1 2001/1/dat/oj/ne/pri/lex-eur/int.eu.europa://http. 

 ىرخأ قئاثو
ايلارتسا(SUSDP) مومسلاو ريقاقعلل ةدحوملا لوادجلا ريياعم    ،. 

نويثارابلا جاردإ مدعب قلعتملا ةيبوروألا ةنجللا ررقم معدل هحيقنت مت –) نويثارابلا(ةطشنلا ةداملل ضارعتسإ ريرقت   
ةداملا هذه ىلع يوتحت يتلا تابنلا ةياقو تاجتنم صيخارت بحسو  EEC/91/414 هيجوتل ل١قفرملا يف ةطشن ةدامك 

 ).٢٠٠١(نيكلهتسملا ةـيامحل ةماعلا ةحصلا هـيجوت ،ةيبوروألا ةنجللا ،ةطشنلا 
، تاعامتجا ECCO نويثارابلا نأشب لماكلا ريرقتلا  ، ، ريرقتلا تايوتحم لودج ( ٢٠٠٠ريظنلا ضارعتسإلا

ص ىلإ ١ص نم(سابتقإلاو   ٤٨.(( 
ررقملاو ريرقتلا ىلع يوتحي يذلاو ،ةساردلا نم ١ءزجلا(ةيبوروألا ةعامجلا ،نويثارابلا ضارعتسإ نأشب ةسارد   

 ).حرتقملا
ماقرأ سلا تاهيجوت تاقفرمل لدعملاو٢٠٠٢هيلوي /زومت١٦يف رداصلا  EC/2002/66ةنجللا هيجوت    76l895/EEC ،

86/362/EEC، 86/363/EEC 90/642و/EEC،  تافآلا تاديبم تافلخمل ىوصقلا تايوتسملا تيبثتب قلعتي اميف
 ، يتابن لصأ نم ةنيعم تاجتنمو يناويح لصأ نم ةعنصملا ةيذغألاو ،لالغلا ،تاورضخلاو ةهكافلا ىلعو يف ةيعارزلا

يف ةرداصلا  L192 ةيبوروألا ةعامجلل ةيمسرلا ةديرجلا(يلاوتلا ىلع ،تاورضخلاو ةهكافلا كلذ يف امب 
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dat/oj/en/pri/lex-eur/int.eu.europa://http/2002/1 192/1 :يكبشلا عقوملا ىلع حاتم). ٤٧، ص٢٠/٧/٢٠٠٢

pdf.00470053en19220020720. 
، /ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم  –ةيذغألا يف تافآلا تاديبم تافلخم . ١٩٦٥ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

ةيذغألا يف تافآلا تاديبم ةيمس مييقت-١٩٦٥ ةينعملا ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم ةنجلل كرتشملا عامتجالا .  
، بم تافلخمب ةينعملا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ءاربخ ةنجلو ةعارزلا يف تافآلا تاديبمب راذآ٢٢-١٥امور ،تافآلا تادي سرام / 

حاتم وهو ( PL/1965/10/1 WHO/Food Add./27.65 مقر ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم عامتجإ ريرقت. ١٩٦٥
 ).htm.34pr065v/jmpmono/jmpr/umentsdoc/org.inchem.www://http :يكبشلا عقوملا ىلع

، /ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم –ةيذغألا يف تافآلا تاديبم تافلخم . ١٩٦٧ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
ةيذغألا يف تافآلا تاديبم ضعب تافلخم مييقت-١٩٦٧ عباتلا لماعلا ءاربخلا قيرفل كرتشملا عامتجالا . تاساردلا.  

، حتملا ممألا ةمظنمل ةيعارزلا تافآلا تاديبم تافلخم نأشب ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ءاربخ ةنجلو ةعارزلاو ةيذغألل ةد
 ، لوألا نوناك١١-٤امور  FAO/PL:1967/M/11/1WHO/Food/Add./68.30.(FAO/WHO,1968).١٩٦٧ربمسيد / 

 ).htm.29pr067v/jmpmono/jmpr/documents/org.inchem.www://http :يكبشلا عقوملا ىلع حاتم(
، /ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم –ةيذغألا يف تافآلا تاديبم تافلخم . ١٩٦٩ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

ةيذغألا يف تافآلا تاديبم ضعب تافلخم مييقت-١٩٦٩ عباتلا لماعلا ءاربخلا قيرفل كرتشملا عامتجالا . تاساردلا.  
 ، ةيعارزلا تافآلا تاديبم تافلخم حصلا ةمظنم ءاربخحصلا ةمظنم ءاربخ ةنجلو ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمل

 ، لوألا نوناك١٥-٨امور   FAO/PL:1969/M/17/1WHO/FOOD/ADD./70.38.(FAO/WHO,1968) ١٩٦٩ ربمسيد/ 
 )htm.24pr069v/jmpmono/jmpr/documents/org.inchem.www://http :يكبشلا عقوملا ىلع حاتم(

، /ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم –ةيذغألا يف تافآلا تاديبم تافلخم . ١٩٩٥ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
نويثارابلا -١٩٩٥ ةيمسلا ١٩٩٥ماع تامييقت نم يناثلا ءزجلا : ةيذغألا يف تافآلا تاديبم تافلخم(   )ةيئيبلا&  

 ).htm.13pr095v/jmpmono/jmpr/documents/org.inchem.www://httpيكبشلا عقوملا ىلع حاتم (
) ١٥٣ص) (١٩٨٣ (٣٠:ءزـجلا. نويثارابلا تامييقتو تاصخلم – (IARC) ناطرسلا ثوحبل ةيلودلا ةلاكولا

 :يكبشلا عقوملا ىلع ةحاتم).(٣ةعومجم:٦٩ص) (١٩٨٧ (٧قحلم:يلاتلا مييقتلاو

html.thionpara/30vol/iarc/documents/org.inchem.www://http.( 
، /ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم –ةيذغألا يف تافآلا تاديبم تافلخم . ٢٠٠١ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

ماع ريرقت -٢٠٠٠  ٢٠٠٠  
ةحاتم ) ٢٠٠١امور  (١٦٣مقر تابنلا ةياقوو جاتنإ نأشب ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم ةقرو
 :يكبشلا عقوملا ىلع

htm.Default/Pesticid/AGPP/AGP/AGRICULT/FAOINFO/WAICENT/org.fao.www://http. 
ويام /رايأ ،ةنجلل نيثالثلاو ةعبارلا ةرودلا ريرقت. ٢٠٠٢ةيعارزلا تافآلا تاديبم تافلخمب ةينعملا روتسدلا ةن جل

٢٠٠٢ )03/24Alinorm ( .يكبشلا عقوملا ىلع حاتم: pdf.e24 03Al/03alinorm/codex/org.fao.ftp://ftp. 
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سلل يلودلا جمانربلل٧٤مقر ةمالسلاو ةحصلا هيجوت . )١٩٩٢(نويثارابلا نأشب ةمالسلاو ةحصلا هيجوت  ةمال  
  htm.74hsg/hsg/hsg/documents/org.inchem.www://http :يكبشلا عقوملا ىلع حاتم. IPCSةيئايميكلا 

Tomlin, Clive 2000 . ا )ةرشع ةيناثلا ةخسنلا(يملاع زجوم ك تافآلا تاديبم ليلديناطيربلا سل  ، ، ليصاحملا ةياقول
 .ةدحتملا ةكلمملا

 ، ةيهيجوت ئدابمو ،راطخألا بسح ،ةيعارزلا تافآلا تاديبمل هب ىصوملا فينصتلا .٢٠٠٠ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم  
 .فينج ،ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلا ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم. WHO/PCS/01.5. 01 – 2000 فينصتلل

 ةيعجرملا قئاثولاو ة لصلا تاذ ةيهيجوتلا ئدابملا
 .١٩٩٦دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتإ 

 ، تاديبم لاجم يف لمعلا دنع ةيصخشلا ةياقولل ةيهيجوت ئدابم .١٩٩٠ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم  
ممألا ةمظنم . ةيئاوتسإلا نادلبلاب ةيعارزلا تافآلا
 .امور ،ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا

 ، ةديجلا تامالعلا عضو تاسرامم نأشب ةحقنم ةيهيجوت ئدابم . ١٩٩٥ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم
ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم . تافآلا تاديبم ىلع

،  .امور ةعارزلاو
 ، نم ةمداقتملا تانوزخملا مكارت عنم نأشب ةيهيجوت ئدابم . ١٩٩٥ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم

ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم . تافآلا تاديبم
 .امور ،ةعارزلاو

 ، نم ةدئازلا تايمكلا نم صلختلا نأشب ةينقت ةيهيجوت ئدابم . ١٩٩٦ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم
ةمظنم . ةيمانلا نادلبلا ىدل ةمداقتملا تافآلا تاديبم
 .امور ،ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا

 ، ممألا ةمظنم . تانوزخملا ةبقارمو تافآلا تاديبم نيزخت ليلد. ١٩٩٦ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم
 . امور ،ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا

__________ 


