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

ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك 
 ةيلودلا
 ةرشع ةيداحلا ةرودلا

 ، لوليأ١٨فينج  ٢٠٠٤ربمتبس / 
 *تقؤملا لامعألا لودج نم‘ ٢’) ب (٥دنبلا 

داوم جاردإ : ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا ذيفنت
 ليثي ملايعابر صاصرلا وليثيإلا يعابر صاصرلا : ةيئايميك

ليثي ملايعابر صاصرلا و ليثيإلايعابر صاصرلا ني تيئايميكلا نيتداملا جاردإ
امأشبتارارقلا هيجوت ةقيثو عورشم دامتعاو    
 ةنامألا نم ةركذم
 ةمدقم
ةتقؤملا تابيترتلا نأشب هرارق نم٨ةرقفلا يف نيضوفملا رمتؤم ررق  - ١ ضوافتلا ةنجل تبت نأ )١(   
لخدت يذلا خيراتلاو ةيقافتالا ىلع عيقوتلا باب هيف حتفي يذلا خيراتلا نيب ةرتفلا يف ،ةيلودلا ةيم وكحلا

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

                                                           
* UNEP/FAO/INC.11/1. 
يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطت ةيقافتا نأشب ةيماتخلا ةقيثولا  )١(

 ، لوليأ١١ – ١٠ادنلوه ،مادرتور ،ةيلودلا ةراجتلا رارقلا ،لوألا قفرملا (UNEP/FAO/PIC/CONF/5) ١٩٩٨ربمتبس /   ،١. 
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ةداملا نم ٥ةرقفلا نم ) أ(ةيعرفلا ةرقفلا صنت  - ٢ ثلاثلا قفرملل تاليدعتلا حرتقت نأ ىلع ٢٢   
ىلإ ٥نم داوملا يف هيلع صوصنملا ءارجإلل ًاقفو دمتعتو ةيقافتالل  ةرقفلاو ٩  ةداملا نم ٢  صنتو ٢١   ،

ةداملا نم ٢ةرقفلا  ألا رمتؤمل عامتجا يف ةيقافتالا هذه تاليدعت دمتعت نأ ىلع٢١  ةنامألا غلبتو ،فارط  
ةتسب هدامتعا هيف حرتقيس يذلا عامتجالا دعوم لبق فارطألا ىلإ ،ةيقافتالا هذهل حرتقم ليدعت يأ صن 

 .لقألا ىلع رهشأ
، تعلطإ - ٣ ةعبارلا ارود يف ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا ءارجإلاب نيراطخإ ىلع  
نيتداملل ةدشب دييقتلا وأ رظحل ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ميلاقأ نم نيميلقإ نم نيدراو يئاهنلا يميظنتلا  
ذخأو،ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلاني تيئايميكلا قفرملاب ةدراولا ريياعملا رابتعالا يف ت   

 ، ت صوأ ،كلذ ىلع ءانبو. يناثلا قفرملا طورش ءافيتسا مت دق هنأ ىلإ ةنجللا تصلخوةيقافتالل يناثلا
حبصتنأب ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ،ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا تدام  صاصرلا  ا 

ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلل نيتعضاخليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر ةراشإلا عم )٢(   ،
ةنجل ىلإ اهليحتوتارارق هيجوت ةقيث و عورشم دعتسةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا نأ ىلإ   

ةيقافتالا نم٧ةداملل ًاقفو ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا   . 
عورشمل ةيئاهنلا ةغيصلا ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا تعضو ،ةسماخلا ارود يفو  - ٤
جاردإ نأشب ةيصوتلاب ةع وفشم ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلإ اهتلاحإ تررقو تارارقلا هيجوت ةقيثو
ليثيملا يعابرصاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف   انه مضيو.  
رربملا كلذ يف امب ،ةنجللا تالوادمل زجومو ةيصوتلا هذه صن )٣(ةركذملا هذهل لوألا قفرملا هفصوب  ،

يناثلا قفرملا يف ةجردملا ريياعملا ىلإ ًادانتسا ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلاجاردإل يقطنملا   
ًالودجمًازجومو ،ةيقافتالل اهعم لماعتلا ةيفيكو ةاقلتملا تاقيلعتلل  هيجوت ةقيثو عورشم خسنتسيو .  
ةركذملا هذهل)٤(يناثلا قفرملا اهفصوب تارارقلا  . 

يذلا٧/٦ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ررقمل ًاقفوو  - ٥ هيجوت قئاثو ةغايص ةيلمع ضرعي ،   
ةنامألا تماق ،ةتقؤملا تابيترتلا نأشب رارقلا نم ٢ةرقفلا يف ددحملا ينمزلا راطإلا عم ًايشمتو ،تارارقلا   

يف كلذو نيعقوملاو فارطألا عيمج ىلع ةركذملا هذه ميمعتب راذآ١٥   .٢٠٠٤سرام / 

ةنجللاهذختتنأ حرتقملا ءارجإلا   ، 
يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا عاضخإ ةلأسم يف تبت نأ يف ةنجللا بغرت دق  - ٦
ةرقفلا يف ددحملا وحنلا ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلل ليثيملا تابيترتلا نأشب رارقلا نم ٢   

يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا يتدام نأشب تارارقلا هيجوت ةقيثو عورشم دامتعاو ةتقؤملا 
 .ليثيملا

                                                           
ةرقفلا UNEP/FAO/PIC/ICRC.4/18رظنأ  )٢( عبارلا قفرملاو٦٨،   . 
ارود يف ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا ريرقتل ثلاثلا قفرملا نغ ةخسن ،ًايئزج ةركذملا هذهل لوألا قفرملا لكشي  )٣(

 .(UNEP/FAO/PIC/ICRC.5/15)ةسماخلا 
ةقيثولا قفرم يف تعزو ٢٠٠٣ربمسيد /لوألا نوناك يف ةرداصلا ةعبطلا )٤(  UNEP/FAO/PIC/ICRC.5/13. 
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 لوألا قفرملا
 ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا

،  ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا نإ
يتلا ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا تاراطخإ تضرعتسا دق تناك ةعبارلا ارود يف هنأ ظحالت اذإ  

اهرابتعا يف عضتو ليثيملا يعابر صاصرل او ليثيإلا يعابر صاصرلا نأشب ةيبوروألا ةعامجلاو ادنك اهتلسرأ
ةيئايميك داوم نأشب ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ نأشب مادرتور ةيقافتال يناثلا قفرملا يف ةدراولا تابلطتملا 
مت دق قفرملا كلذ تابلطتم نأ ىلإ تصلخ دق اأبو ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةنيعم ةرطخ تافآ تاديبمو 

،  ا ءافولا
ةرقفلا عم ًايشمت هنأ ىلإ ريشت ذإو ةداملا نم ٦  ًاعبت تررق دق تناك ةعبارلا ارود يفو ،ةيقافتالا نم ٥   

نأ بجي ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا نأب ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل يصوت نأ كلذل 
ةعبارلا ارود ريرقت نم عبارلا ق فرملا(ظحالت ذإو ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلل اعضخي 

(UNEP/FAO/PIC/ICRC.4/18 ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلإ اهليحت نأو رارق هيجوت ةقيثو عضت نأ اهيلع نأ  
،٧ةداملل ًاقبط  ةيقافتالا نم   

دحملا ،ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجلل ةيليغشتلا تاءارجإلل ًاقبط هنأًاضيأ ريشت ذإو ررقملا يف ةد  
INC-7/6 قيرف تأشنأ دقف ،تارارق هيجوت قئاثو ةغايص ةيلمع نأشب ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل نع رداصلا  

كلذك ةمهملا قيرف نأو ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا نأشب تارارق هيجوت ةقيثو غيصيل ةمهم 
ةرقفلل ًاقبطو ةيليغشتلا تاءارجإلا تابلطتمب هئافو دنع ةداملا نم ١  هيجوت ةقيثو عورشم روط دق ةيقافتالا نم ٧   

ىلإ اهمدقو (UNEP/FAO/PIC/ICRC.5/13)ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا نأشب تارارق   
،  هنأشب تاءارجإلا نم ديزملا ذاختإل ةسماخلا ارود يف ةنجللا

ا دق تارارقلا هيجوت ةقيثو عورشم نأبظحالت ذإو نم لوألا قفرملا يف ةددحملا تامولعملا ىلإ تدنتس  
ةداملا نم ١ةرقفلا هبلطتت ام وحن ىلع ةيقافتالا   ٧، ةيقافتالا نم   

ةوطخلا بجومب هنأ ىلإ ريشت ذإو يتلا ةيئاهنلا قئاثولا نإف ،تارارقلا هيجوت قئاثو ةغايص ةيلمع نم ٧   
لمتشت نأ بجي ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تارود دا قعنا لبق نيبقارملاو فارطألا عيمج ىلإ ةنامألا اهليحت

ةقفاوملا ءارجإ يف اهجاردإل ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا نم ةيصوتو ،رارق هيجوت ةقيثو عورشم ىلع 
دن سلا لمشيو ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا لخاد ترج يتلا تالوادملل زجومو ،ملع نع ةقبسملا

ةيفيكلاو ،ةنامألا اهتقلت يتلا تاقيلعتلاب يلودج زجومو ،ةيقافتالل يناثلا قفرملا يف ةدراولا ريياعملا جاردإل يقطنملا 
،  اهعم ا تلماعت يتلا

ةيلاتلا ةيصوتلا دِمتعت ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلعاهضرعل   : 
ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا ةيصوت صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا جاردإ : ٥/١ – 

 ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف ليثيملا يعابر
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،  ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا نإ
ةداملا نم ٦ةرقفلا عم ًايشمت ،يصوت  لعجت نأ ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلع هنأب ،ةيقافتالا نم ٥   

 :ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلل نيتعضاخ نيتيلاتلا نيتداملا

تاصلختسملا لجس يف اهمقر  ةيئايميكلا ةداملا مسا
 ةيئايميكلا

 ةئفلا

 ةيعانص ٧٨-٠٠-٢ ليثيإلا يعابر صاصرلا

 ةيعانص ٧٥-٧٤-١ ليثيملا يعابر صاصرلا

ةرقفلا عم ًايشمت ليحت ةداملا نم ٢،  بنج ،ةيصوتلا هذه ،ةيقافتالا نم٧  ةقيثو عورشم عم بنج ىلإ ًا  
يف تبلل ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلإ ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا نأشب رارقلا هيجوت 
دامتعاو ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا داردإ 

 .رارقلا هيجوت ةقيثو عورشم
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 لوألا لييذتلا
تاصلختسملا ةرئاد يف مقرلا (ليثيإلا يعابر صاصرلا يتدام عاضخا ةرورضب ةيصوتلل يقطنملا دنسلا 

ءارجإلل ) ٧٥-٧٤-١ةيئايميكلا تاصلختسملا ةرئاد يف مقرلا (ليثيملا يعابر صاصرلاو ) ٧٨-٠٠-٢ةيئايميكلا 
تارارقلا هيجوت ةقيثو عورشم عضول تارودلانيب اميف ةغايص قيرف ءاشنإو ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا  . 

ةيبوروألا ةعامجلا اهتمدق يتلا ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلاب تاراطخالا ضارعتسا دنع ةنجللا تنكمت 
نم تنكمت ،فارطألا هذه اهتمدق يتلا ةيليمكتلا تامولعملاو ،ةدناسملا ةيقئاثولا تامولعملا بناج ىلإ ادنكو 

ليثيإلا يعابر صاصرلا اتدام مدختستو ،ناسنإلا ةحص ةيامح ةيغب تذخِتُأ تاءارج إلا كلت نأ نم دكأتلا
قلطني مادختسالا اذهل ةجيتنو . طبخلل ةعنام لماوع اهفصوب نيلوزاغلل ةفاضم داومك ليثيملا يعابر صاصرلاو
ةدايزلا هذه نأب ناف رطلا فرتعا دقو. ةئيبلا يف صاصرلا تايوتسم عافترإ ىلإ يدؤي امم مداعلا ةرخبأ يف صاصرلا

 .ناسنإلا ينب مد يف صاصرلا دوجو يف مهسي يوق لماع يه
كلت نأو ،رطاخملا تامييقت ساسأ ىلع تذختأ دق ةيئاهنلا ةيميظنتلا ريبادتلا نأ ةنجللا تتبثأو 

امب ت زرفأ دق تانايبلا نأ ىلع ةرفاوتملا قئاثولا تللدو. ةيملعلا تانايبلل ضارعتسا ىلإ تدنتسا دق تامييقتلا
ئدابملا عم قفاوتي امب تقثوو تيرجأ دق تانايبلا ضارعتسا تايلمعو ،ًايملع ا فرتعملا قرطلا عم قفاوتي 

 . اهيلع قفتملا ةيملعلا تاءارجإلاو
ةددحم ةيئايميك داومل رطاخملا تامييقت ىلع تسسأت دق ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا نأ ىلع تللد امك 

 .ادنكو ةيبوروألا ةعامجلا لخاد ضرعتلا فورظ ةاعارم عم
جاردإ رربي ةيافكلا هيف امب ًاضيرع ًاساسأ تمدق ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا نأب ةنجللا تجتنتساو 
ةئفلا يف ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا يتدام 

ةيئايميكلا داوملا تايمك يف % ٩٨ةردق ضيفخت ىلإ تدأ دق تا ءارجإلا كلت نأب تظحالو. ةيعانصلا
هب سأب ال ضافخناب ضافخنالا اذه طابترا ىلع تاساردلا نم ديدعلا للدو . ةرِطخُملا فارطألا ىدل ةمدختسملا

ةجردب للق دق رِطخم فرط لك ىدل ناسنإلا ةحص ىلع رطخلا نوكي مث نمو مدلا يف صاصرلا تايوتسم يف 
 .ةريبك

ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلل تامادختسا يأ كانه نأ ىلإ تاراشإ رفاوتت مل و
ةددحم تسيل ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلل ةسسؤملا تارابتعالا نأ كلذك ةنجللا تعارو تافآلل تاديبمك 

تاءارجإ نادلبلا نم ري ثكلا ذختا دقو. ىرخأ نادلب ىدل مدختسي لازي ال صصرملا نيلوزاغلا نأ ثيح قيبطتلا
ءانثأ فارطألا اهتمدق يتلا تامولعملا ىلع ءانبو . ةيحصلا سجاوهلا ببسب صصرملا نيلوزاغلا مادختسا ليلقتل

ةمث نأ ىلإ ةنجللا تصلخ ىرخألا ةرفاوتملا تامولعملاو ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجلل ةعبارلا ةرودلا 
 .ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا يف نآلا ةيلود ةراجت

دمعتملا مادختسالا ةءاسإ نأشب سجاوهلا ىلإ نكترت ال ةيئاهنلا ةيميظنتلا ريبادتلا نأ ةنجللا تظحالو 
ةيميظنتلا تاءارجإلاب تاراطخالا نأ ىلإ ةنجللا تصلخو . ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابار صاصرلل
قلحملا يف ةدراولا ريياعملاو لوألا قحلملا يف ةدراولا تامولعملا تابلطتمب يفت ادنكو ةيبوروألا ةعامجلا نم ةيئاهنلا  
) ٧٨-٠٠-٢ةيئايميكلا تاصلختسملا ةرئاد يف مقرلا (ليثيإلا يعابر صاصرلا جاردإب يصويو . ةيقافتالل يناثلا

ةقفاوملل تقؤملا ءارج إلا يف) ٧٥-٧٤-١ةيئايميكلا تاصلختسملا ةرئاد يف مقرلا (ليثيملا يعابر صاصرلاو 
 .ةيعانص ةيئايميك داومك ملع نع ةقبسملا
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، : رارقلا هيجوت ةقيثول يلخادلا حرتقملا عورشم ىلع تاقيلعت رايأ١٥ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا  ٢٠٠٣ويام / 
  قيلعتلا ءزجلا دلبلا
صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا يئزج رار قلا هيجوت ةقيثول ديدجلا جذومنلا مضي نأ ماع قيلعت ايلارتسا

 .ءارقلل لضفأ نوكي كلذ نأل دحاو ءزج يف ليثيملا يعابر
 .يبرعلا صنلا ىلع قبطني ال قيلعتلا نم يناثلا ءزجلا

ريرحتلاب صاخ–ةقفاوملا تمت   . 

داوملل ةمي لسلا ةرادإلاب ينعملا تالاكولا نيب كرتشملا جمانربلا ةقيثو عضو حرتقي ماع قيلعت ايلارتسا
نم ًالدب يكبشلا عقوملا ىلع " ماع ،لئادبلا "٣-٣ءزجلا يف ةمدختسملاو ةيئايميكلا 

نم ديزم ىلإ جاتحت لمجلا نم ًاريثك كانه نأل ًارظن كلذو رارقلا هيجوت ةقيثوب اهجاردإ 
 ).هاندأ ةددحملا تاقيلعتلا رظنأ(حيضوتلاو حيقنتلا 

ةقيثو ريشت نآلاو . ماعلا ءزجلا فذح مت
متي لئادبلا نأ ىلإ حوضوب رارقلا هيجوت 
نيب كرتشملا جمانربلا ةقيثوب اهضارعتسإ 
داوملل ةميلسلا ةرادإلاب ينعملا تالاكولا 

 . ةيئايميكلا
. ًايئا هنم صلختلا مت دقف ،ليثيملا يعابر صاصرلا عينصت نهارلا تقولا يف يرجي ال ناونعلا ةعانصلا رئاود

ًاعابطنإ يطعي فذحلا مدع ثيح رارقلا هيجوت ةقيثو ن م هل ركذ يأ فذح حرتقن اذل
 .عنصيو مدختسي لازي ال هنأب

 ، ةنامألل ةمدقملا تاراطخإلا ىلإ ناونعلا عجري
 .هرييغت مدع بجيو

ةدحتملا تايالولا 
 ةيكيرمألا

ةداملا نـم ٢ةرقفلا ىلإ ةمدقملا ريشت  ةمدقملا ةرقفلا ىلإ ريشت نأ بجيو ١٠  ةداملا نـم ٣،   
٧. 

لك ىلإ ريشت ةمدقملا تحبصأو ليدعتلا مت 
 .١٠ و٧نيتداملا نم 

 .قبطني ال .يبرعلا صنلا ىلع قبطني ال تارصتخملا ارسيوس
،" ،"فذح : ريرحتلاب صاخ قيلعت تارصتخملا ايلارتسا  .ريرحتلاب صاخ .%٥٠يرظحلا زيكرتلا فيرعت نم

 ارسيوس
 ايلارتسا

داوملل ةميلسلا ةرادإلاب ينعملا تامظنملا نيب ك رتشملا جمانربلا "IOMCةفاضإ  تارصتخملا
 ".ةيئايميكلا

 .ريرحتلاب صاخ

ةعرج لقأو (LOAEL)هتظحالم نكمي راض ريثأت ىوتسم ىندأ نم لك ناكم رييغت  تارصتخملا ارسيوس  
 ).يدجبألا بيترتلل ةاعارم( (LDLO)ةتيمم 

 .ريرحتلاب صاخ
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هتظحالم نكميال راض ريثأت ىوتسم = NOAEL تارصتخملا ارسيوس   

NOEL = هتظحالم نكمي ال ريثأت ىوتسم 
 ةبسانم ودبت" ظوحلم ريغ"رييغت ال 

ريرحتلاب صاخ–ةقفاوملا تمت  .لوألا دومعلا تانوكم ىلإ" ةيبيكرتلا ةغيصلا"ةفاضإ  ١ءزجلا  ارسيوس  . 
ةدحتملا تايالولا 

 ةيكيرمألا
تراشأ تاساردلا نم ًاريثك نأ "ًايلاح ضا رمألا ةبقارمل ةدحتملا تايالولا زكرم ديفي ٢-٢ءزجلا 

 ١٠ىلع ديزت وأ يواست تناك اذإ مدلا يف صاصرلا تايوتسم نيب ةقالع دوجو ىلإ 
ىلع ةردقلا مدع ةصاخ ،ةحصلاب ةراض تاريثأتو ] لافطألل ةبسنلاب[رتليسيد /مارغيلليم
 .ةيكولسلا لكاشملاو ملعتلا

تايالولا نم ظحالملا روطتلا اذه عضو نكمي 
 .يكبشلا عقوملا ىلع ةدحتملا

ص رطاخملا مييقت٢-٢ءزجلا  ايلارتسا  ٨ ،
 ةيناثلا ةلمجلا

 ٣٠-٢٠دنع ثدحت يتلا ةسكاعملا ةيحصلا تاريثأتلا ةعيبط حيضوت يف رظنلا 
اذه ىلإ ةسكاعملا تاريثأتلا هذ ةصاخلا ليصافتلا ةفاضإ ثحب لثم ،رتليسيد /مارغوركيم

 .١قفرملا ىلإ وأ ءزجلا 

 .ةدوجوم ليصافتلا

نم دحلل ىرخأ ريبادت ٢-٣ءزجلا ايلارتسا  
 ضرعتلا

 ادنك

، ٤-٣ءزجلا صن نم ىلوألا ةرقفلا فاضت  ادنك ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاريثأتلا  
هنأ "ىلإ صلختو  ...." ١٩٧٣يف دعاوقلا ةيادب ترقأ دق ادنك نأ " ىلع صنت يتلاو
تاذ تاليدعتلاو (SOR/90-247) ني لوزاغلا ميظنت دعاوق يف تابلطتملا هذه فيصوت مت  
ءزجلا ىلإ "ةلصلا ادنك ضرعتلا نم دحلل ىرخأ ريبادت٢-٣،  يمتني اذه نأ ثيح    

ءزجلا اذه ىلإ اهتفاضإ نإف يلاتلابو صاصرلا ىلع ةرطيسلل ةيميظنتلا ريبادتلا خيرات ىلإ 
بسنأ نوكي٤-٣ءزجلا نم ًالدب   . 

دادعإ نأشب لمعلا ةقرو نأ ثيح –رييغت ال   
ريشت رارقلا هيجوت قئاثوو ةيلخادلا تاحرتقملا 

ميدقت وه ٢-٣ءزجلا نم ضرغلا نأ ىلإ   
 . ةيميظنتلا ريغ ريبادتلا نع تامولعم

لئادبلا٣-٣ءزجلا  ايلارتسا   
 ادنك

ينعت ةيكلملا ةيعمجلا تناك اذإ ام حيضوت ءاجرب "ةيكلملا ةيعمجلا"ىلوألا ةرقفلا   ،
 ".ادنكب ةيكلملا ةيعمجلا"

 .ريرحتلاب صاخ

لئادبلا٣-٣ءزجلا  ايلارتسا   
 ادنك

 "ةيرطعلا تانوبركورديهلا يف ةدايز"ىلوألا ةرقفلا 
 .ةدايزلا هذه ةميق جاردإ لضفألا نم نوكي دق

 

ةمدقملا ةيعجرملا قئاثولا نأ ثيح –رييغت ال   
 .تامولعملا هذه مدقت مل ادنك نم
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لئادبلا٣-٣ءزجلا  ايلارتسا   

 ماع
تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلاب ةصاخلا تامولعملا ضعب ليدعت لضفألا نم نوكي دق  
هيجوت ةقيثو ركذت ،ًالثمف . ءزجلا اذ ةدراولا ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلاب ينعملا

ًاملع ". ١٩٧٩يف ةدحتملا تايالولا يف هرظح مت دق يقلحلا ليثيملا لينيداتنب "نأ رارقلا 
ةدحتملا تايالولا يف قاوسألاب ًايلاح حورطم يقلحلا ليثي ملا لينيداتنب نأ ظحالن اننأب

 . نيتنجرألاو ايسورو ،ةدحتملا ةكلمملاو ،اسنرف يف همادختسإب حومسمو تدح امنيب
ىدعتي ال ثيحب كرحملا دوقولا يف (Mn)زينغنملا ىوتحم نم ادناليزوين  مارغيلليم٠,٢  رتل / 

لحب هتعجارم متيس يذلا رادقملا وهو-زينغنم  رظنأ.(٢٠٠٦لو  

pdf.24pec/24PEC/PEC/CAR/publications/au.gov.nicnas.www://http( 

تامولعملا نم ًاديزم مدقت ةيشاح ةفاضإ مت 
نأشب ةدحتملا تايالولا يف عضولا نع 

تايالولا قيلعت رظنأ . يقلحلا ليثيملا لينيداتنب
 .عوضوملا اذه نأشب ةدحتملا

نيرتبلا نم ةددحمةيمك"فيرعت حيضوت نقتي ال صنلا    نيليزلا ،نيوويلوتلا كلذكو " ( 
نم ىوتحملا اذهل قاطن ديدحت لضفألا نم نوكي دق . لكك نيلوزاغلا يف) ليثيإلا نيرتبو
نيرتب%٥-٣نمىلع ايلارتسا يف نيلوزاغلا يوتحي ،ًالثمف . نيرتبلا  . 

 .ددصلا اذ تامولعم دجوت ال

يملعلا ثحبلل ايلارتسأ ثلونموك ةمظنم ةساردب صاخلا عجرملا جاردإ ءاجرب    
 .يعانصلاو

 .عجرملا ةفاضإ مت

لئادبلا٣-٣ءزجلا  ايلارتسا داوملل ةميلسلا ةرادإلاب ينعملا تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا تامولعم ضعب ريثت   
قيقحتلا نم ديزملا ىلإ جاتحت يتلا تالؤاستلا نم ًاددع ءزجلا اذه يف ةدراولا ةيئايميكلا 

 .حيضوتلاو

نأشلا اذ ايلارتسا نم مدقملا قيلعتلا رظنأ 
 .هيلاع

 :صنلا نم يتآلا حضتي ال ،لاثملا ليبس ىلعف ماع 
نيرتبلا نمةددحمةيمك "فيرعت  • نيرتبو نيليزلا ،نيوويلوتلا كلذكو " ( 

 و ،لكك نيلوزاغلا يف) ليثيإلا

 

نم ةريبك ةدا يز جاتنإ ىلإ جاتحت ال دق يتلا صصرملا ريغ نيلوزاغلا جاتنإ قرط •  
 .ىرخألا ةيرطعلا تابكرملا وأ نيرتبلا

تاريثأت دجوت ال هنأ ءزجلا اذه يف ركذي صنلا نأ نيح يفف ،كلذ ىلع ةوالعو 
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هذه ةعيبط ركذي مل هنأ الإ ،نيلوزاغلا يف ) نيتكوألا تانسحم(تاجسكؤملل ةسكاعم 

كانه نأ ركذي يذلاو ادنك ٣-٣ءزجلا عم ًاضقانتم ودبيو ،تانسحملا  ةينقت تالكشم  
 .لوناثيإلاو لوناثيملا) نيتكوألا تانسحم(صوصخب اهيلع بلغتلا بجي 

امم ًائيس ًاقاذمو ةهيرك ةحئار ليتوبلا ليثيإ يثالث ليثيمل نأ ًاضيأ ايلارتسا ظحالت امك   
برشلل ةصصخملا هايملا رداصم ىلإ قلطنإو ثدح اذإ ةلكشم قلخ ىلإ يدؤي دق 

عوضومب ةصاخلا ةضراعلا ثداوحلا نم ددع نع غالبإلا مت دقو . ةدمعتم ريغ ةقيرطب
 .ليتوبلا ليثيإ يثالث ليثيمب هايملا ثولت

 

نيرتبلا نم ةضفخنملا تايوتسملا نأشب ًاقلق كانه نأ ايلارتسا ظحالت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب   
ىلع نيرتبلا نأشب ةيلارتسالا)NICNAS(ةمظنمب صاخلا رطاخملا مييقت رظنأ (  : 

htm.index21PEC/21PEC/PEC/CAR/publications/au.gov.nicnas.www://http  

 

ةدحتملا تايالولا 
 ةيكيرمألا

ةدحتملا تايالولا يف يقلحلا ليثيملا لينيداتنب رظح مت (ةريخألا ةرقفلاب ةريخألا ةلمجلا  ٣-٣ءزجلا 
مدع ةلاح يفو . اهفذح بجي يلاتلابو ،شيوشتلاب ئراقلل ةللضم نوكت دق) ١٩٧٨يف 
ةفاضإك يقلحلا ليثيملا لينيداتنب مادختسإ نأ نم مغرلا ىلع . اهحاضيإ بجي ،اهفذح

ىلع ًءانب مت دق رظحلا اذه نأ الإ ١٩٧٨يف ةدحتملا تايالولا يف هرظح مت دق دوقولل   ،
تاريثأت نم فواخم ىلع ًءانب سيلو ،زفحلا تالوحم ىلع ةلمتحملا تاريثأتلا نم فواخملا 

 .١٩٩٥يف رظحلا اذه ءاغلإ زي جُأ دقو. ةلمتحم ةيمس

قيلعت يف ةمدقملا ليصافتلاب ةيشاح ةفاضإ مت 
 .ةدحتملا تايالولا

تقولا يف كانه مدختسي ثيح ،ةدحتملا تايالولا يف روظحم ريغ يقلحلا ليثيملا لينيداتنب  ٣-٣ءزجلا  ايقيرفأ بونج
 . نهارلا
 .يلاحلا عضولا حيضوت ءاجرب

 .هيلاع قيلعتلا رظنأ

ةيعامتجالا تاريثأتلا ٤-٣ءزجلا  ايلارتسا  
 ةيداصتقالاو

راطإ يف تامولعملا هذه جئاتن ثحبت نأ نادلبلا ىلع نأ "هدافم هيبنت ةفاضإ يف رظنلا 
 ."اهنم لكب ةصاخلا فورظلا

 .هيبنتلا ةفاضإ مت
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ةيعامتجالا تاريثأتلا ٤-٣ءزجلا  ايلارتسا  

 ةيداصتقالاو
 ادنك

لثم ،يدنكلا رالودلا ينعت ءزجلا اذه يف رالو دلا ميق نأ حيضوت ىلع لمعلا بجي
 "١٩٨٣يف ةيدنكلا تارالودلاب "

 .ءزجلا اذه يف ةدراولا تانايبلا اهنم تجرختسُأ يتلا) عجارملا(عجرملا جاردإ ءاجرب 

 .حيضوتلا ةفاضإ مت
 

 .٤قفرملا يف ةدوجوم عجارملا 

ةدحتملا تايالولا 
 ةيكيرمألا

بسانملا نم نوكي دقو . ةقيش ءارجإلا ذاختإ دعب هتظحالم مت امب ةصاخلا تامولعملا ربتعت ٤-٣ءزجلا 
 .يكبشلا عقوملا ىلع تامولعملا هذه عضو

هيجوت ةقيثو يف رييغت يإ ءارجإ ىلإ ةجاح ال 
 .تارارقلا

ىلع راطخألاو رطاخملا ٤ءزجلا  ةعانصلا  
 ناسنإلا ةحص

ةمظنأ يف زفحلا ت الوحم ممسي هنأل ليثيإلا يعابر صاصرلا نم صلختلا نآلا يرجي
يلامجإ ىلإ فاضت يوضعلا ريغ صاصرلا قارتحإ جتاون نألو تارايسلا مداوع جارخإ 

ببسب ليثيإلا يعابر صاصرلا نم صلختلا يرجيو . صاصرلا نم رشبلا هلمحتي ام
 .ناكسلا ةماع ىلع كلذب ةقلعتملا رطاخملاو ةيمسلا هصئاصخ

اذ صاخلا ناونعلا لعج قيرط نع كلذ نكميو ،حوضوب قرافلا اذه راهظإ بجي 
يف ليثيإلا يعابر صاصرلا تانايب عضوو يوضعلا ريغ صاصرلا رطاخمو راطخأ ،ءزجلا 

 .تامولعملا نع ديزمل تاقفرملا

ةقيثول هيلع قفتملا جذومنلا عم اذه قستي ال 
مت هنإف ،كلذ ىلع ةوالع . رارقلا هيجوت

يوضعلا ريغ صاصرلا نيب قرافلا حيضوت 
يعابر صاصرلا /ليثيإلا يعابر صاصرلاو

 ٢-٢ءزجلا ،لثم ،ىرخأ عضاوم يف ليثيملا 
 . لوألا قفرملل يلالهتسإلا صنلاو

راطخألا فينصت١-٤ءزجلا  ايلارتسا عجارملا ةمئاقلEEC/67/548هيجوتلا ةفاضإ     .عجرملا ةفاضإ مت . 
ةدحتملا تايالولا 

 ةيكيرمألا
ةبقارمل ةدحتملا تايالولا زكارمب صاخلا م دلا يف صاصرلا ىوتسم جاردإ حرتقي ٢-٤ءزجلا 

مارغوركيم١٠غلابلاو ضارمألا   ).عجرملا عم(لافطألل ةبسنلاب رتليسيد / 
عقوملا ىلع تامولعملا هذه عضو نكمي 

 .ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل يكبشلا
ءزجلا ١قفرملا  ايلارتسا صئاصخلا ١   

ةيئايميكلا–ةيئايزيفلا    
 ليثيإلا يعابر صاصرلا

 .قبطني ال .يبرعلا صنلا ىلع قبطني ال

ءزجلا ١قفرملا  ايلارتسا صئاصخلا ١   
ةيئايميكلا–ةيئايزيفلا    

حوتفم بوك يف ليثيإلا يعابر صاصرلل ةبسنلاب ضيمولا ةطقن تناك اذإ ام حيضوت 
 .قلغم مأ

جمانربلاب ةصاخلا ةمالسلا ةقاطب ريشت ال 
عجرملا يهو ة يئايميكلا ةمالسلل يلودلا
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بوكلا ناك اذإ ام تامولعملا هذهل صاخلا  ليثيإلا يعابر صاصرلا

 .ًاقلغم مأ ًاحوتفم
يأب ةدوجوم ريغ تامولعملا هذه نأ امك 

 . رخآ ناكم
ءزجلا ١قفرملا  ايلارتسا  ٢-١-٢ 

 صاصتمإلا
يف صاصرلا تايوتسم نيب ةقالعلا نأب ديفت يتلا ةرابعلل عجرملا جاردإ . ةعبارلا ةرقفلا
ىنحنم لكش ذخأت ضرعتلا رداصم يفصاصرلا زيكرتو مدلا  . 

 .عجرملا ةفاضإ مت

ءزجلا ١قفرملا  ايلارتسا  ٢-١-٢ 
ةلمجلا ،ةيناثلا ةرقفلا ،صاصتمإلا 

 ىلوألا 

رفاوتلا ىدم ىلع ةدعملا قيرط نع اهصاصتمإ متي يتلا صاصرلا ةيمك دمتعت الأ 
للحتت يتلا ص اصرلا ةيمك ةطساوب بلاغلا يف اهديدحت متي يتلاو ؛صاصرلل يجولويبلا

 ؟ةدعملاب 

ةيكلملا ةيعمجلا تاشقانم ةرقفلا هذه زجوت 
ةيضق لوانتت ال ةقيثولا . ددصلا اذه يف ادنكل
يتلاو ةيلاتلا ةرقفلا امنيب . يجولويبلا رفاوتلا

ريشت ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تاشقانم زجوت 
يتلا لماوعلا نم يجولويبلا رفاوتلا نأ ىلإ 

 . رابتعإلا يف اهعضو بجي
ءزجلا ١قفرملا  ايلارتسا ليثمتلا ٢-١-٢   

 يئاذغلا
تاقتشم ىلإ لوحتت "ىلإ " ةلكلألا ةيثالث تاقتشم يف لوحتت"ليدعت . ىلوألا ةرقفلا
 "ةلكلألا ةيثالث

 .حيحصتلا مت

ءزجلا ١قفرملا  ارسيوس ليثمتلا ٢-١-٢   
 يئاذغلا

ًاداوم تسيل ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا.... ساسألا يف ةيمس ،   
 ").مومس"نم ًالدب " ةيمس داوم("ىلإ لوحتت اهنكلو 

ةيمس داوم ينعت فيرعتلا بسح مومس ةملك –قيلعتلا  تانئاكلا اهجتنت ) ةماس وأ( 
 .ةيحلا

 .حيحصتلا مت

ةدحتملا تايالولا 
 ةيكيرمألا

هنإف ماظعلا ىلإ هلو صو درجمب صاصرلا نأ ىلإ راشتنإلا نأشب تمت يتلا تاشقانملا ريشت ٢-١-٢ءزجلا 
 ٢٠غلبت ناسنإلل يمظعلا لكيهلا يف رمعلا فصن ةرتف (نينسلا تارشعل اهيف ىقبي 

ًاضرعت ًاببسم ماظعلا نم جرخي نأ نكمي رمعلا يف مدقتلا عمو كلذ دعب هنكلو )ةنس  ،
نأ نكمي ثيح ،لمحلا ءانثأ ةلكشم صوصخلا هجو ىلع ةطقنلا هذه ربتعتو . ًاريبك

هذ ةصاخ ةيفاضإ ةرقف ءزجلا اذه يف دجوت 
 .تامولعملا
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ميدقت مت . (ةديعب ةريثك تاونس ذنم مألا ماظع يف عمجتملا صاصرلل نينجلا ضرعتي
 ). عجرملا

ءزجلا ١قفرملا  ةعانصلا رئاود نيلوزاغلا مادختسال ىوتسم ىلعأ دنع ىتح )١لكش (ةيدنكلا تانايبلا نم  ٢-٢   ،
لقأ ) تارايسلا نم اهلك يتأت ال(ءاوهلا يف صاصرلا تازيكرت يلامجإ ناك ،صصرملا 

مارغوركيم,٦نم  ماع يف ٣م/  نأشب مهتصاخ لماشلا مييقتلا ىلإ ًادانتسإو . ١٩٧٥ 
ةمهاسم مدقي كلذ نإف ،مدلا يف صاصرلا تايوتسم يف ءاوهلا صاصر ةمهاسم 

ىلإ ٦,١نيب حوارتت تارايسلا نم صاصرلاب  مارغوركيم٣  نأ ثيحو . رتليسيد/ 
مارغوركيم١٥لوح تناك ادنكب مدلا يف صاصرلا تايوتسم  ماع يف رتليسيد / 

نم لقأ نوكت ةمهاسملا هذهل ةيوئملا ةبسنلا نإف اذل ١٩٧٥ تالاحلا أوسأ يف%٢٠،   . 
تايوتسم يف نيلوزاغلا تامهاسم نأ ٢-٢ءزجلا يف ركذي نأ أطخلا نم هنإف ،يلاتلابو   

 ).لافطألل (%٤٠-٣٠و) نيغلابلل (%٣٥-٣٠يه مدلاب صاصرلا 
ةدحتملا ةكلمملاب ةئيبلا ةرادإ نم دراولا بيقعتلا يف٢٤ص يف ءاج ام كلذ ززعيو هنأو .  

لالخ نيلوزاغلا يـف صاصرلا نم هب حومسملا ىوتسملا يف ضيفختلا نأ نيبت دق 
صاصرلا نم مسجلا هلمحي ام ضافخنإ يـف ةفيفط ةجردب مهاس دق ١٩٨٥ماـع   

 .لافطألل ةبسنلاب

ةيفاضإ تامولعم ٢-٢ ءزجلا يف دجوي  
ىلإ لصوتلل ادنك اهتعبتا يتلا ةقيرطلا حيضوتل 

 . اهجاتنتسإ

ةدحتملا تايالولا 
 ةيكيرمألا

مدلا يف صاصرلا زيكرت نيب طابترالا نأ ىلإ ريشت ةلدأ دجوت ال "لوقت يتلا ةرابعلا  ١-٢-٢ءزجلا 
ملا ةرابعلا عم ضقانتت اأ ودبت"ةريبك ةيحص ةيمهأ هل مدلا طغضو ءزجلا يف ةدوجو ، 
لقأ تاعرج دنع مدلا طغض يف عافترإ ثودح ظحالي هنأ ىلإ ريشت يتلاو ٣-٢-٢  

مارغوركيم٧نم   .رتليسيد/ 

 .ةرابعلا هذه فذح مت

ةدحتملا تايالولا 
 ةيكيرمألا 

نأ ىلع ١٩٩٣ماعل يداصتقالا لاا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم ريرقتب داهشتسالا مت  ١-٢-٢ءزجلا   
ةنطرسلا ىلع ةيفاك ريغ هتابكرمو صاصرلا ةردق ىلعةلدألا ريرقتلا يف درو دقو .  

 ، ةنِطرسُملا داوملاب صاخلاو ةيمسلاب ينعملا ينطولا ةدحتملا تايالولا جمانربل رشع يداحلا
تبلا دعب متي ملو . ناسنإلل ةنِطرسم داومك اهجاردإل هتابكرمو صاصرلا حيشرت مت هنأ

عقومل ا ىلع تامولعملا هذه عضو نكمي
 .ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل يكبشلا
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رمألا اذه يف ًايئا  . ضعبب ماق دق ةيمسلاب ينعملا ينطولا جمانربلا نأ ،نيح يف

ترهظأ دقو . ناسنإلا ىلع تيرجُأ يتلا تاساردلا جئاتن ىلع ًاقمع رثكألا تاليلحتلا
ءارج نم ءاعمألاو ةدعملا ناطرسو ،ةئرلا ناطرسب ةباصإلا رطاخم ديازت تاليلحتلا هذه 

 . صاصرلل ضرعتلا
ةدحتملا تايالولا 

 ةيكيرمألا
متي صاصرلا نأ ىلإ رشبلا ىلع ةيحصلا تاريثأتلاب ةصاخلا تاشقانملا ريشت نأ نكمي  ١-٢-٢ءزجلا 

تقو يف ماظعلا نم قلطني نأ نكمي صاصرلا اذه نأو ،ناسنإلل يمظعلا لكيهلاب هنيزخت 
 .نطابلا نم ضرعتلل ريبك ردصمك لمعيو قحال

 ٢-١-٢ءزجلا يف تامولعملا هذه ميدقت مت 
 .هالعأ ةدحتملا تايالولا نم قيلعتك

ءزجلا ١قفرملا  ارسيوس يزجوركيم,٠٠٧٧هتميق امب هديدحت مت ....  ٢-٢-٢  مارغوركيم,١٦ (مدرتل /  ةمظنم ريرقت نم ًايفرح ذوخأم صنلا اذه  )رتليسيد/ 
 .١٩٩٥ماعل ةيملاعلا ةحصلا 

ءزجلا ١قفرملا  ارسيوس ةملك فذح –" مدلا ايالخ نيوكت" ٣-٢-٢  تارك سيل رثأتي يذلا نأل كلذو "نيوكت"   ،
 .نيبولجوميهلاو مدلا جاتنإ نكلو ءارمحلا مدلا

 .حيحصتلا مت

ءزجلا ١قفرملا  ايلارتسا دم عتملا قاشنتسإلا نع ةمجانلاو ةحورشملا ةراضلا تاريثأتلا نوكت نأ نكمملا نم سيلأ ١-٦-٢-٢ 
قاشنتسإل ةجيتن ًاضيأ لب صاصرلا قاشنتسإل ةجيتن طقف ثدحت ال نيلوزاغلل 

ثدحي نأ نكمي "ةفاضإ حرتقي ؟نيلوزاغلا يف ةدوجوملا ةرياطتملا تانوبركورديهلا 
 "نيلوزاغلل دمعتملا قاشنتسإلا ءارج نم ًايوناث صاصرلاب ممستلا

جمانربلا ةقيثو نم ًايفرح ذوخأم ءزجلا اذه 
صاصرلا نأشب ةيئايميكلا ةمالس لل يلودلا
 .يوضعلا

ءزجلا ١قفرملا  ايلارتسا  .ءزجلا اذه ةفاضإ مت "ماع مييقتو تاييدثلا يف ةيمسلل زجوم"نع ءزج جاردإ ىجري   ٢ 
ءزجلا ١قفرملا  ايلارتسا  ١-٣ ، ةمدقملا  

 ىلوألا ةلمجلا ،ةعبارلا ةرقفلا
 .بولطملا حيضوتلا ميدقت مت .يليكلألا صاصرلا قارتحإ) جتاون(جتان ةعيبط حيضوت حرتقي 

ءزجلا ١قفرملا  ايلارتسا  ١-٣ ، ةمدقملا  
 ةيناثلا ةلمجلا ،ةعبارلا ةرقفلا

يليكلألا صاصرلا نم%٧٠"ناك اذإ ام حيضوت حرتقي  ريغ صاصر تاميسج "  
 .يوضع

 .بولطملا حيضوتلا ميدقت مت

ءزجلا ١قفرملا  ايلارتسا ةماعلا ضرعت٢-٣  ةحصلا ةمظنم نم ةاقتسم ءزجلا اذه يف ةدراولا تامولعملا تنا ك اذإ ام حيضوت  
 ،  .١٩٩٥ةيملاعلا

 .بولطملا حيضوتلا ميدقت مت
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ءزجلا ١قفرملا  ايلارتسا  ٣-٣ ، ءاذغلا  

 ةثلاثلا ةلمجلا ،ىلوألا ةرقفلا
نأب ) ١٩٧٧(ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تدافأ "لادبتسإ يف رظنلا ،حوضولا نم ديزمل 

قاطن نأب ) ١٩٧٧(ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تدافأ " ـب......" قاطنلا
 ". ....صاصرلا

 .بولطملا حيضوتلا ميدقت مت

ءزجلا ١قفرملا  ايلارتسا ءاوهلا٤-٣  تامولعملا هذه نأ تابثإ ......" ةيبوروألا ةعامجلاب ءاضعألا لودلا نم ديدعلا يف"  
 ،  .١٩٩٣يداصتقالا لاا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم نم ةاقتسم

 .بولطملا حيضوتلا ميدقت مت

ءزجلا ١قفرملا  ايلارتسا ءاوهلا٤-٣   .بولطملا حيضوتلا ميدقت مت .تاساردلا هذ ةصاخلا عجارملا حيضوت........" ةقالعلا ةريثك تاسارد تقثو"  
ءزجلا ١قفرملا  ايلارتسا ةرقفلا ،ءاوهلا ٤-٣   

 ىلوألا ةلمجلا ،ةسداسلا
مدلا يف صاصرلا تايوتسم طسوتم "لادب تسإ يف رظنلا حوضولا نم ديزمل
 "......ادنك ناكس مد يف صاصرلا تايوتسم طسوتم " ـب...." ناكسلل

 .بولطملا حيضوتلا ميدقت مت

ةدحتملا تايالولا 
 ةيكيرمألا

ءزجلا ١قفرملا  ىلإ هلوحتو ةيوضعلا تابكرملا نم صاصرلا قالطنإ نإف ،كلذ عمو "ءزجلا اذه ركذي  ٢-١-٤ 
ريغ ةرابعلا هذه ودبت ....." ًايجولويب ًارفاوتم نوكي يلاتلابو ،نابوذللةلباق ةروص 

ًارفاوتم ربتعي تابكرملا هذه يف روصحملا صاصرلا ىتح هنأل ،ام دح ىلإ ةحضاو 
 .٢-٣ءزجلا يف درو امك ،رشبلل ًايجولويب 

ريرقت نم ًايفرح ذوخأم لماكلاب ءزجلا اذه 
 .١٩٩٥ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم 

ءزجلا ١قفرملا  ارسيوس نم ربكأو ,١قوف تازيكرتلا ......  ٢-٣-٤  مارغيلليم٤٠  شيعت يتلا تانئاكلل ةبسنلاب رتل/   
نم ربكأو ٥,٢قوفو ةبذعلا هايملا يف  مارغيلليم٥٠٠  ةيرحبلا تانئاكلل ةبسنلابرتل/   . 

ريرقت صن نم لصألا قبط ةخسن هذه تناك ول ىتح ،يقطنم ريغ اذه ودبي : قيلعتلا
ءاملاب ةصاخ نوكت ام ًابلاغ ايلعلا ميقلا نأل ًارظنو ). ١٩٨٩(ةيملاعلا ةحصل ا ةمظنم
 .   ةيلاتلا ةلمجلا يف طقف سيلو ،انه كلذ حيضوت يقطنملا نم نوكي دق ،اذل ،رسعلا

ةمظنم ريرقت نم ذوخأملا يفرحلا صنلا وه اذه 
 .١٩٨٩ماعل ةيملاعلا ةحصلا 

ةدحتملا تايالولا 
 ةيكيرمألا

نادلبلا نم ًاريثك نأ "ىلإ ددصلا اذه يف ريشن نأ دون ،تامولعملا ثدحأ ريفوت ىدلو  ١-٤ءزجل  ا٣قفرملا 
اذه نم ىندألا مدلا يف صاصرلا تايوتسم نأ نهارلا تقولا يف دقتعت تامظنملاو 

 ". ًةراض ٍتاريثأت ببست نأ نكمي رادقملا

اذه ىلإ يمتني ال تاقيلعتلا نم عونلا اذه 
نوكي نأ هنم دص قلا نأ ثيح ،قفرملا

 .ةيلصألا تارارقلاو تاراطخإلل ًاصخلم
ىرخأ ريبادت عجارملا ٤قفرملا  ارسيوس  

 ضرعتلا نم دحلل
ةيئيبلا بناوجلا–صاصرلا : ٨٥ةيئيبلا ةحصلا ريياعم " ـل ةبسنلاب   .IPCS/WHO ،

سيلو ١٩٨٩ةيعجرملا ةنسلا نوكت نأ بجي   ،١٩٩٥. 
 .ريرحتلاب صاخ
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 يناثلا قفرملا

 ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلاقيبطت 
 ةدشب ةديقملا وأ ةروظحملا ةيئايميكلا داوملا

 
 
 
 
 

 عورشم
 يلخاد حرتقم

 رارق هيجوت ةقيثول
 
 
 
 

 ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا
 
 
 
 
 
 

 

 
نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطت نأشب مادرتور ةيقافتال ةتقؤملا ةنامألا 

يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع 
 ةيلودلا ةراجتلا
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 ةمدقم

ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب موقي فارطألا ةددعتم ةيئيب ةيقافتا يه مادرتور ةيقافتا 
يف دوهجلا لذبو نواعتلاو ةيلوؤسملا مساقت ىلع فارطألا عيجشتل ةيقافتالا فدو. اهل ةتقؤملا ةنامألا ةفيظو ريفوتب ًاعم  

يف ةمهاسملاو ةلمتحملا رارضألا نم ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ةيامح لجأ نم ةرطخلا ةيئايميكلا داوملا يف يلودلا راجتالا لاجم 
عنصل ةينطو ةيلمع ديدح تب كلذو اهصئاصخ نع تامولعملا لدابت ريسيت قيرط نع ،ًايئيب ًاميلس ةقيرطب اهمادختسا
 .فارطألا ىلع تارارقلا هذه رشنبو اهريدصتو اهداريتساب ةقلعتملا تارارقلا

تاءارجإ ىضتقمب ةدشب اهدييقت وأ اهرظح ىرج يتلا ةيئايميكلا داوملا مادرتور ةيقافتال ةحشرملا ةيئايميكلا داوملا لمشتو 
تاءارجإلا ىلع ةيقافتالا يف ةيئايميك ةدام يأ جاردإ دمتعيو .نيفلتخم نيميلقإ يف رثكأ وأ نيفرط ىدل ةينطو ةيميظنت  
ىرخأ لبس رفوتت دقو . ةدشب اهدييقتب وأ اهرظحب كلذو ا ةطبترملا راطخألا مييقت دعب فارطألا اهذختت يتلا ةيميظنتلا
يف فارطألا عيمج ىدل ة دشب ةديقم وأ ةروظحم ةداملا هذه نأ ينعي ال ةداملا جاردإ نأ ريغ. رطاخملا هذه ليلقت/ةحفاكمل
اذإ ام لوح ملع نع ًارارق ذختت نأ فارطألا نم بلطي ،مادرتور ةيقافتا يف ةلخاد ةيئايميك ةدام لكل ةبسنلابف . ةيقافتالا

 .ًالبقتسم ةنيعملا ةيئايميكلا ةداملا داريتسا ىلع قفاوت ال مأ قفاوتس تناك
عم ىشمتي يذلا ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا قبطي ذافن لا زيح مادرتور ةيقافتا لوخدل ةقباسلا ةرتفلا لالخو
جاردإ ىلع ةقفاوملا ةمهم ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلوتت ةرتفلا هذه لالخو . ةيقافتالا يف اهيلع صوصنملا تامازتلالا
 .ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف داوملا

يف ةدوقعملا XXXXارود يف ،ةيلودلا ةيموك حلا ضوافتلا ةنجل تدمتعا دقو  XXXX يف XXXX تارارق هيجوت ةقيثو  ،
تقوملا ءارجإلل ةعضاخ ةيئايميكلا ةداملا هذه هرثأ ىلع تحبصأ ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلانأشب   ،

 .ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل
ةداملا نم ٢ةرقفلل ًاقفو ] XXXX[يف ةنيعملا ةينطو لا تاطلسلا ىلإ هذه تارارقلا هيجوت ةقيثو تلسرأ دقو ةيقافتا نم ١٠   
 .مادرتور
 تارارقلا هيجوت ةقيثو نم ضرغلا

تقؤملا ءارجإلا يف جردت ةيئايميك ةدام يأل ةبسنلاب تارارق هيجوت ةقيثو ىلع ًالوأ ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل قفاوت 
نأشب رارق ذاختاب اهيلإ بلطب ةبوحصم فارطألا عيمج ىلإ تارارقلا هي جوت قئاثو لسرتو. ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل
 .ًالبقتسم ةيئايميكلا ةداملا داريتسا

داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا هذه فلأتتو . ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا لبق نم تارارقلا هيجوت ةقيثو دعتو
داوملا مييقتب موقتل ،ةيقافتالا نم ١٨ةداملل ًاقفو تئشنأ دقو ،تاموكحل ا نم نينيعم ءاربخ ةعومجم نم ةيئايميكلا  
رثكأ وأ نيفرط نم ةمدقملا تامولعملا تارارقلا هيجوت ةقيثو لثمتو . ةيقافتالا يف اهجاردإ ةيناكمإ ديدحتل ةحشرملا ةيئايميكلا
ردصم نوكت نأ ا داري الو . ةدشب اهدييقت وأ ةنيعملا ةيئايميكلا ةداملا رظح نأشب ةينطولا ةيميظنتلا تاءارجإلا معدت يتلا
 .اهدامتعا دعب اهحقنت وأ اهلمكتست ال ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل نأ امك ةيئايميكلا ةداملا نع ديحولا تامولعملا
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مل ىر خأ فارطأو ةدشب اهدييقت وأ ةنيعم ةيئايميك ةدام رظحب ةيميظنت تاءارجإ تذختا ىرخأ فارطأ كانه نوكت دقو
فيفختل ةليدبلا ريبادتلا نع تامولعملل وأ هذه راطخألا تامييقت ىلإ عوجرلا نكميو . ةدشب اهديقت وأ ةداملا كلت رظحت
 .ةيلودلا ةكبشلا ىلع مادرتور ةيقافتا عقومب فارطألا نم ةمدقملا راطخألا

يملعلا تامولعملا لدابتت نأ فارطألا عيطتست ،ةيقافتالا نم١٤ةداملل ًاقفوو  داوملاب ةقلعتملا ةينوناقلاو ةيداصتقالاو ةينقتلاو ة  
ىلإ تامولعملا هذه ميدقت نكميو ،ةمالسلاو ةيجولوكيإلا ةيمسلا نع تامولعملا كلذ يف امب ،ةيقافتالا اهلمشت يتلا ةيئايميكلا 

 .ةيلودلا ةكبشلاب مادرتورةيقافتا عقوم ىلع ةنامألا ىلإ ةمدقملا تامولعملا عضوتو . ةنامألا قيرط نع وأ ةرشابم فارطألا
 .ىرخأ رداصم نم ةيئايميكلا ةداملا نع تامولعم ًاضيأ رفوتت نأ نكميو
 ةيلوؤسم ءالخإ
دوصقملا سيلو . ةيئايميكلا ةداملل حيحصلا ديدحتلا ريسيت ىلوألا ةجردلاب ينعت ةقيثولا هذه يف ةيراجتلا ءامسألا مادختسا نإ

م ريغ وأ ةقفاوم يأ ًانمض ينعت نأ ا  ةيراجتلا ءامسألا عيمج جاردإ نكمملا ريغ نم هنأ ثيح اهنيعب ةكرش يأ ىلع ةقفاو
 .ةقيثولا هذه يف ةروشنملاو مادختسالا ةعئاشلا ةيراجتلا ءامسألا نم طقف ددع مدختسا دقف ،ًايلاح ةلوادتملا

نإف ،هذه تارارقلا هيجوت ةقيثو دادعإ تقو ةرفاوتملا تانايبلل ًاقبط ةقيقد اأ دقتعي ةمدقملا تامولعملا نأ نم مغرلا ىلع 
جئاتن يأ وأ وهس يأ نع امهتيلوؤسم مدع نع نانلعي ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم  
نادق ف وأ ررض يأ نع نيلوؤسم ريغ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمو. اهنع جتنت دق
 .ةيئايميكلا ةداملا هذهل داريتسا رظح وأ داريتسال ةجيتن بترتي عون يأ نم لماحت وأ

بناج نم ناك امهم يأر يأ نع ريبعتلا ًانمض ناينعي الف عوضوملا اذه يف ةداملا ضرع ةقيرطو ةمدختسملا تايمستلا امأ 
وأ ،ميلقإ وأ ،دلب يأل ينوناقلا عضولاب قلعتي اميف ،ةئي بلل ةدحتملا ممألا جمانرب وأ ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم
 .اهدودح وأ اهموخت ديدحتب قلعتي اميف وأ ،ااطلس وأ ةقطنم وأ ةنيدم
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 ةقيثولا هذه يف ةمدختسملا تارصتخملا

 )ةمئاقلا هذه يف ةجردم تسيل تافآلا تاديبمو ةيئايميكلا رصانعلا: ةظوحلم(
 نم لقأ >
 ـل واسم وأ نم لقأ >

 نم ًاريثك لقأ >>
 نم رثكأ  <
 ـل واسم وأ نم رثكأ <

 نم ًاريثك رثكأ <<
µ  ١ ٠٠٠ ٠٠٠(+وركيم( 

µg مارغوركيم 
µm رتموركيم 
  

ARFD ةيعجرملا ةداحلا ةعرجلا 
a.i. طشنلا رصنعلا 

ADI لوبقملا يمويلا لصحتملا 
ADP تافسوفلا يئانث نيسوسيندأ 
ATP تافسوفلا يثالث نيسويندأ 

  
b.p. نايلغلا ةطقن 
bw مسجلا نزو 
  

oC  ةيوئم ةجرد(سوسيليس ةجرد( 
CA ةيئايميكلا داوملا ةطبار 

CAS ةيئايميكلا تاصلختسملا ةرئاد 
CC بعكم رتميتنس 

CHO ينيصلا بنريلا ضيبم 
CM رتميتنس 

CNS يزكرملا يبصعلا زاهجلا 
  
d  ١٠ ÷(ةرشع( 
D رابغ 
dl  يواست مجح ةدحو(رتليسد يأ رتل ٠،١  ًابعكم ارتل١٠٤   ( 

DNA زوبيريسكويد يوونلا ضماحلا 
  

EC ةيبوروألا ةعامجلا 
EC50  رثؤملا ىطسولا زيكرتلا% (٥٠رثؤملا زيكرتلا( 
EEC ةيبوروألا ةيداصتقالا ةعامجلا 
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 ةقيثولا هذه يف ةمدختسملا تارصتخملا
 )ةمئاقلا هذه يف ةجردم تسيل تافآلا تاديبمو ةيئايميكلا رصانعلا: ةظوحلم(

ED50  ىطسولا ةرثؤملا ةعرجلا% (٥٠ريثأتلا ةعرج( 
EHC ةيئيبلا ةحصلا ريياعم 

EINECS ًايلاح ةدوجوملا ةيئايميكلا داوملل ةيبوروألا ةمئاقلا 
  

FAO ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم 
  
g مارغ 
  
h ةعاس 

ha راتكه 
  

i.m. لضعلا يف نقحلا 
i.p. ينوتيربلا ءاشغلا يف 

IARC ناطرسلا ثوحبل ةيلودلا ةلاكولا 
IC50  ،  %٥٠يرظحلا زيكرتلا
ILO ةيلودلا لمعلا ةمظنم 

IPCS ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلا 
IOMC ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلاب ينعملا تالاكولا نيب كرتشملا جمانربلا 

IPM تافآلل ةلماكتملا ةرادإلا 
IUPAC ةيقيبطتلاو ةتحبلا ءايميكلل يلودلا داحتالا 

  
JMPR نأشب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم /ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمل كرتشملا عامتجالا

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

 تاديبملا تافلخم نأشب ةيملاعلا
  
K (x 1000) ١٠٠٠× (ول يك( 

kg مارغوليك 
Koc ءاملا قيرفت لماعم/يوضع نوبرك 
  
l رتل 

LC50  ،  ٥٠تيمملا زيكرتلا
LD50  ،  ٥٠ةتيمملا ةعرجلا
LDLO ةتيمم ةعرج لقأ 

LOAEL ظحالم راض ريثأت ىوتسم ىندأ 
LOEL ريثأتلل ظحالم ىوتسم ىندأ 



UNEP/FAO/PIC/INC.11/5 

20 

 ةقيثولا هذه يف ةمدختسملا تارصتخملا
 )ةمئاقلا هذه يف ةجردم تسيل تافآلا تاديبمو ةيئايميكلا رصانعلا: ةظوحلم(

  
m رتم 

mg مارغيللم 
m.p. نابوذلا ةطقن 

ml رتيلليم 
mPa لاكسبلليم 

MMT  زينغنملا لينوبرك يثالث لينيئيداتبنلا يقلح 
(methyl cyclopentadienyl manganese tricarbonyl) 

MRL تافلخملل ىصقألا دحلا 
MTBE  ليثيملا يثالث رتيا ليتوب(methyl tertiary butyl ether) 

MTD اهلمحت نكمي يتلا ىوصقلا ةعرجلا 
  
ng مارغونان 

NOAEL ظحالم ريغ راض ريثأت ىوتسم 
NOEL ظحالم ريغ ريثأت ىوتسم 

NTP تايمسلل ينطولا جمانربلا 
  

OECD ا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنميداصتقالا لا 
  

PbA ءاوهلا يف صاصرلا 

PbB مدلا يف صاصرلا 
PCM  روطلا نيابت رهجم مادختسا(phase contrast microscopy) 
ppm يبيرجت ءاذغ يف تافآ تاديبم زيكرتل ةبسنلاب طقف لمعتست(نويل ملا نم ءزج .

 )ىرخألا تالاحلا عيمج يف رتيل/مارغيللم وأ مارغوليك/مارغيللم لمعتستو
  

RfD  ـل ةلثامم مفلا قيرط نع نمزملا ضرعتلا(ةيعجرملا ةعرجلا ADI( 
RTECS ةيئايميكلا داوملل ةيمسلا راثآلا لجس 

  
SMR  ةدحومقوفن ةبسن 

STEL لجألا ريصق ضرعتلا دح 
  
T يرتم نط 

TEL ليثيإلا يعابر صاصرلا 
TML ليثيملا يعابر صاصرلا 
TLV ىندألا دحلا ةميق 

TWA ًاينمز حجرم طسوتم 
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 ةقيثولا هذه يف ةمدختسملا تارصتخملا
 )ةمئاقلا هذه يف ةجردم تسيل تافآلا تاديبمو ةيئايميكلا رصانعلا: ةظوحلم(

  
UNEP ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 

USEPA ةئيبلا ةيامحل ةيكيرمألا ةلاكولا 
UV ةيجسفنبلا قوف 

VOC رايط يوضع بكرم 
  

WHO ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم 
wt نزولا 
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 ةدشب ةديقم وأ ةروظحم ةيئايميك ةدامل ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا نأشب رارق هيجوت ةقيثو
 ةليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا
 

 )١قفرملا رظنأ (تامادختسالاو فيرعتلا  - ١
 
 ليثيملا يعابر صاصرلا ليثيإلا يعابر صاصرلا عئاشلا مسالا

ءامسألاو /يئايميكلا مسالا
 تافدارتملاو ىرخألا

 
 ةيبيكرتلا ةغيصلا

 -ليثيإلا يعابر صاصرلا ،نابملب 
 

 
 

 

 -ليثيملا يعابر صاصرلا ،نابملب 
 

 

يف ) ماقرألا(مقرلا 
تامدخ ةرئاد 
تاصلختسملا 

زوجي يتلا ةيئايميكلا 
 اهمادختسا

٧٥ - ٧٤ – ١ ٧٨ – ٠٠ – ٢ 

 دحومل ا ماظنلا
 يكرمجلا زمرلا

٣٨١١،١١ ٣٨١١،١١ 

 UN No: 1649 ىرخأ ماقرأ
 -٢٩٣١: مقر ةيبوروألا ةعامجلا كرامج

٩٥ -٠٠ 
EINECS No: 201-075-4 
RTECS No: TP4550000 

UN No: 1649 
 -٢٩٣١: مقر ةيبوروألا ةعامجلا كرامج

٩٥ -٠٠ 
EINECS No: 200-897-0 
RTECS No: TP4725000 

 ةيعانص ةئفلا
 يعانص اهيلع حلطصملا ةئفلا

مادختسالا 
ةئفلا يف ) تامادختسالا(
 اهيلع حلطصملا

فاضمك نيلوزاغلا يف ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا مدختسي 
حامسلاو نيتكوألا لدعم ةدايزل دوقولا عاونأ ىلإ فاضيو . كرحملا يف طبخلا ليلقتل
ام وأ ريجفتلا لبق ام ًاضيأ ىمسيو ،ط بخ وأ ةئيس تاريثأت نود ىلعألا طابضنالاب
 .قارتحالا لبق
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 ةيراجتلا ءامسألا
 رضحتسملا عاونأ

يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا نم ةيقنلا وأ ةيفاصلا ةجردلا عابت ام ًاردان 
طبخلا عنم تارضحتسم لثم جئازم يف ةيدايتعا رثكأ ةروصب نادجويو ،ليثيملا 

نيلوزاغ جاتنإل يجذومنلا رضحتسملا نوكتيو . صاصرلا ىلع يوتحملا نيلوزاغلاو
يئانث نم % ١٨ و(TEL)ليثيإلا يعابر صاصر نم % ٦٢وحن نم تارايسلا 

نم قنم (نيلثيإلا ديرولك يئانث نم % ١٨، و)صاصرلل قنم(نيليثيإلا ديمورب 
. تابثلا نسحمو ،لورتبلا بيذمو ،ةغبصك ىرخألا تانوكملا نم% ٢، و)صاصرلا

نم % ٦٢ – ٦١ىلع لمتشي ناريطلا نيلوزاغ جاتنإل يجذومن لا رضحتسملاو
، % ٣و ،نيلثيإلا ديمورب يئانث نم% ٣٦ – ٣٥و ليثيإلا يعابر صاصرلا ةغبص

ناريطلا تاكرحمل ءادأ لضفأ ىلع لوصحلا لجأ نمو . كلذ ريغ ىلإ ،عنامو ،بيذمو
 .نيليثيإلا ديمورب يئانث نم صاصرلا نم يقنملا نوكتي ،تاسابكلا تاذ

صاصرلا عم ليثيإلا يعابر صاصرلا جزمب رضحتسي تافاضملا نم رخآ عون ةمثو  
يعابر صاصرلا نم % ٧٥ – ١٠ىلـع لمتشت ةيدام جئازم جاتنإل ليثيملا يعابر 

 ليثيملا
تائفلا يف تامادختسا 

 ىرخألا
ةعوماو ادنك (ةغلبملا فارطألا بناج نم ىرخأ تامادختسا نع غلبي مل 

 ).ةيبوروألا
 .ليثيإ ةسسؤم ،لتكوأ ةسسؤم ةيساسألا ةعنصملا تاهجلا

نأ ةمئاقلا هذ دصقي الو ةقباسلاو ةيلاحلا ةيعانصلا تاهجلل ةيراشإ ةمئاق هذهو 
 .ةعنام ةعماج نوكت

 
 ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ يف جاردإلا بابسأ - ٢
نيغلبملا نيفرطلا بناج نم نيتيعانصنيتيئايميك نيتدامك ةدشب ليثيملا يعابر صاصرلاو ،ليثيإلا يعابر صاصرلا رظح مت  . 
 
ليصافتلا ىلع لوصحلل٢قفرملا رظنأ  (:ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا ١-٢  ( 
 ادنك

يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا زيكرت نم دحيو ،صصرملا نيلوزاغلا مادختسا يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلا ديقي 
. ةليقثلا لقنلا تابرعو براوقلاو ،عرازملا تادعم يف صصرملا نيلوزاغلا مادختسا نكميو. صصرملا نيلوزاغلا يف ليثيملا

غم٢٦نع تامادختسالا هذهل صصرملا نيلوزاغلا يف صاصرلا زيكرت ىوتسم ديزي الأ يغبنيو  ىوتحم ديزي الأ يغبنيو . ل/ 
غم٣٠نع يلعفلا صاصرلا  يأ يف مدختسملا ] صصرملا ريغ[نيلو زاغلل صاصرلل ىصقألا زيكرتلا امأ. تقو يأ يف ل/ 

غم٥وه ىرخألا ضارغألا نم ضرغ  تاقباسملا تابكرم امأ . تارئاطلا ىلع يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلا قبطني الو. رتل/ 
رياني /يناثلا نوناك نم لوألا نم ًارابتعا ًاضيأ ةافعم يهف) ديلجلا ىلع لاقتنإلا تابكرمو براوقلا ،تارايسلا(ءادألا ةيلاع 

تابكرم يف مدختسملا نيلوزاغلاو ناريطلا نيلوزاغ يف صاصرلا ىوتحم ىلع دويق دجوت ال هنأ ءافعإلا اذه ينعي . ٢٠٠٨
 .ءادألا ةيلاع تاقباسملا
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 ناسنإلا ةحص  :كلذ يف ببسلا
 ةيبوروألا ةعامجلا

ليثيإلا يعابر صاصرلا ز يكرت نم دحيو ،صاصرلا ىلع يوتحملا نيلوزاغلا مادختسا نم يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلا دحي
صاصرلا ىلع يوتحملا نيلوزاغلا حرط يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلا رظحيو . صصرملا نيلوزاغلا يف ليثيملا يعابر صاصرلاو
غم١٥٠نم رثكأ ىلع يوتحي ال يذلا صاصرلا ىلع يوتحملا نيلوزاغلا قيوست امأ . قاوسألا يف تابكرملل نم رتل / 
يناثلا نوناك نم لوألاىتح هب ًاحومسم لظيف صاصرلا رظحلا نأ نع غيلبتلا نكمملا نم نوكي نأ ةطيرش ٢٠٠٥رياني /   ،

ًاضيأ ءانثتسا كانهو . ةيحص وأ ةيئيب ةلماش عفانم ىلإ دؤي مل وأ ،ةيداصتقاو ةيعامتجا ةديدش لكاشم هنع جتنت فوس
غم١٥٠نم رثكأ ىلع يوتحي ال يذلا صصرملا نيلوزاغلا نم ةريغصلا تايمكلل ةبسنلاب  % ٠،٥وه ىصقأ دح ىتح ،رتل / 

نيلوزاغلا ىوتحم يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلا يطغي الو . تارايسلا عمج يبحمل ةميدقلا تارايسلل ةبسنلاب ،تاعيبملا عومجم نم
 .تارئاطلا يف مدختسملا
 ناسنإلا ةحص  :كلذ يف ببسلا

 
 رطاخملا مييقت ٢-٢
 ادنك
صاصرلل ةيمسلا صاوخلا ساسأ ىلع سيلو صاصرلا ةيمس ىلإ ًادانتسا ناسنإلا ةح ص ةيامحل يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلا ذختأ

، . ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر ةيهشلا نادقف صاصرلاب نمزملا هبشو نمزملا ممستلا ضارعأو تامالعلا نيب نمو
هجولا بوحش )صغملا(ةيدعملا تاصلقتلا ،كاسمإلا  إلا ،جيهتلا ،عادصلا)ايمينألا(،  ةيفرطلا باصعألا ضارمأو ،ءايع ، 

، ). مدقلا غسر ةطقنو ديلا غسر ةطقن لثم( بلقلل رارضأو ،ىلكلا فئاظول رارضأ ثدحت ،ةديدشلا ممستلا تالاح يفو
 .توملاو خملا ايالخ ضارمأو ،ءامغإو ،تاصلقتو ،يلقع رخأتو

طاشنلا : ةيكولسو ةيبصع تارييغت يفمدلا يف ًايبسن ةضفخنملا صاصرلا تايوتسم ببستت ،نسلا يثيدح لافطألا يفو 
صاصرلا يدؤيو . ىرخأ ضارعأ بناج ىلإ ماعلا رخأتلاو ،فوخلا ،هابتنإلا ةرتف رصق ،ميلعتلا ىلع ةردقلا ضافخنا ،طرفملا
 .ةفلتخملا ةيبصعلا تالصوملا قيلختل يساسألا ،زاتكدير نيديرتبورديهيد ىمسملا خملا ميزنأ طاشن عنم ىلإ ًاضيأ

مدلا يف صاصرلا تايوتسمل ثدحت نأ نكمي ةسكاعم ةيحص ًاراثآ نأ تاساردلا عقاو نم ادنك ثليه ةسس ؤم تددح دقو
مارغوركيم٣٠ – ٢٠ميقب   :ىلإ تراشأ تاساردلا هذه نأ كلذ ىلإ فاضي. رتليسيد/ 

نك ميو ،قاطنلا اذه يف حوارتت صاصر تايوتسم مهيدل نوكت نأ نكمي نييدنكلا لافطألا نم ةريبك ًادادعأ نأ •
نأ ىلإ ١٩٨٢ماـع وتنورت يف تيرجأ ةسارد ىلإ جئاتنلا ريشتو . رطخ ةلاح يف اونوكي نأ لافطألا نم % ١ 

ىلع ديزي مهيدل مدلا يف صاصرلا زيكرت نأ دجو تاونس ٤ –رفص نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا   ٣٠ 
مارغوركيم٢٠نم رثكأ مهنم % ١٢نأو رتليسيد /مارغوركيم  ؛رتليسيد/ 

. ندملا يف نيغلابلا ىدل مدلا يف دوجوملا صاصرلا نم% ٣٥ – ٣٠يف مهسيف نيلوزاغلا يف دوجو ملا صاصرلا امأ •
هذه تعضو دقو %. ٤٠– ٣٠نم حوارتت دقف نيلوزاغلا نم ةجتانلا لافطألا مد يف صاصرلا ةبسن امأ 

،  (صاصرلل نييمدآلا صاصتما رداصم فلتخم اهرابتعا يف تعضو نزاوت ةطخ ساسأ ىلع تاريدقتلا ءاملا ،ءاوهلا
 :ةيلاتلا تانايبلا قوسنو) رابغلاو ،ةيذغألا
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مارغيلم٠،٥٤وه ةيرضحلا قطانملا يف صاصرلا زيكرت طسوتم  - صاصرلا نأ ضرتفا دقو . بعكم رتل/ 
 ؛،ادنك يف ةئيبلا يف قلطي يذلا صاصرلا عيمج نم% ٨٠ ـب رثأتسي نيلوزاغلا يف دوجوملا
مارغيلم٨٥٠وه بارتلا و رابغلا يف صاصرلا زيكرت طسوتم نأ - اأ ضرتفي اهنم % ٧٠ – ٥٠(مارغ / 

 ؛)نيلوزاغلا يف دوجوملا صاصرلا نع ةئشان
غم١٣وه عفايلل يمويلا ءاذغلا يف طقاستملا صاصرلا رادقم نأ  -  ٧،١وه ةيمويلا لافطألا ةيذغأ يفو ،موي / 

 .)نيلوزاغلا يف دوجوملا صاصرلا نع ئشان هنأ ضرتفي اهنم% ٨٨(موي /مارغيلم
 ةيبوروألا ةعامجلا

صاصرلل ةيمسلا صاوخلا ساسأ ىلع سيل صاصرلا ةيمس ىلإ ًادانتسا رشبلا ةحص ةيامحل يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلا ذختأ 
، . ليثيملا يعابر صاصرلا وأ ليثيإلا يعابر ءاوهلا يف ثعبنملا صاصرلا قاشنتسا لالخ نم رشبلا ىدل رشابملا ضرعتلا متيو
ذنمو . هايملاو ةيذغألاو ،ةبرتلاو ،رابغلا اهنمو ىرخألا يرشبلا ضرعتلا طئاسو ىلإ صاصرلا لقن ىلع ًاضيأ لمعي يذلاو

عيمج نم ربكألا ءزجلاب رثأتسي تاكرحملا دوقو يف صاصرلل ليكلألا تافاضم قارتحا نأ فاشتكا مت ؛تانيعبسلا ةيادب 
رورملا ةكرحةفاثك ةدايز عم مدلا يف صاصرلا تايوتسم عفترتو. صاصرلا تاثاعبنا نأ حضتا ،تقولا سفن يفو .  

ةكرح ديازت عم ةميمح ةلص لالخ نم ةبرتلاو ءاوهلا لثم ةئيبلا بناوج فلتخم يف ةثيثح ةدايز دادزت صاصرلا تازيكرت 
 .تاكرحملا تاذ تابكرملا

 
 ةيئايميكلا ةداملا هذه نأشب تقبط يتلا ةيئاقولا ريبادتلا - ٣
 
دحللةيميظنتلا ريبادتلا ١-٣ ضرعتلا نم    
ليثيالا يعابر صاصرلا دييقت ريبدت وه ضرعتلا ليلقتل ذختأ يذلا ديحولا يميظنتلا ريبدتلا  ادنك

 ).صاصرلا ىلع يوتحملا(صصرملا نيلوزاغلا يف ليثيملا يعابر صاصرلاو 
ليثيالا يع ابر صاصرلا دييقت ريبدت وه ضرعتلا ليلقتل ذختأ يذلا ديحولا يميظنتلا ريبدتلا ةيبوروألا ةعامجلا

 ).صاصرلا ىلع يوتحملا(صصرملا نيلوزاغلا يف ليثيملا يعابر صاصرلاو 
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 ضرعتلا نم دحلل ىرخأ ريبادت ٢-٣
 ادنك

رادـقم ةينهملاو ةيئيبلا ةحصلا نأـشب ةيميلقإلا ةـيداحتالا ةيراشتسالا ةنجللا تصوأ ١٩٩٤ماع يف   ،١٠ 
يأ ،ةدح ىلع لك نيعفايلاو لافطألا ىدل مدلا يف صاصرلا تايوتسمل ين طولا" لخدتلا ىوتسم"هنأ ىلع رتليسيد /مارغيللم
 .هدنع لخدتلا نسحتسي يذلا ىوتسملا
 ةيبوروألا ةعامجلا

صاصرلا نع ناكسلل يجولويبلا صحفلا نأشب ًاهيجوت ةيبوروألا ةعامجلا تثدحتسا ١٩٧٧ماع يف   ،(77/312/EEC) 
اهيلع ةرطيسلاو صاصرلللوبقملا ريغ ضرعتلا رداصم ديدحت ىلإ يمري وهو ذخأ يرورضلا نم ناك ،وضع ةلود لك يفو .  

ناكسلا نم نويلم لكل اهليلحتل مدلا يف صاصرلا تانيع نم رثكأ وأ ةنيع٥٠  . 
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 ةيلود تاردابم
ىلع ،صاصرلل ضرعتلا ليلقتب مازتلالا ىلع ةيمنتلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا رمتؤم نع رداصلا ٢١نرقلا لامعأ لودج لمتشي   

ةمق ءانثأو ١٩٩٤ربمسيد يفو . نيلوزاغلا يف صاصرلاب قلعتت تاءارجإ ىلإ ًاديدحت وعدي ال اذه نأ نم مغرلا  ،
يوتحملا نيلوزاغلا نم يجيردتلا صلختلل ةيرطق لمع ططخ عضوب نادلبلا نم ددع نم لودلا ءاسؤر دهعت ،نيتيكيرمألا 

 .يبرغلا ةركلا فصن يف صاصرلا ىلع
تارايسلا ةعانصو ،ةيلودلا مظنلا قيسنت نأشب يطنلطألا ربع تارايسلا ةعانص رمتؤم ولثمم مدق ١٩٩٦ليربأ /ناسين يفو  ،

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةموكح ىلإ تارايسلل ةدحوم ريياعم صوصخب ةكرتشم ةيصوت نيتيكيرمألاو ابوروأ نم 
)" ةغزابلا قاوسألا لثم(ىرخألا نادلبلاب قلع تي لمتحملا نواعتلل لاجمك"هنأ ةعوما هذه تركذو . يبوروألا داحتالاو
 .يميظنتلا قيسنتلا لجأ نم ةيرورض ةوطخك صاصرلا نم يجيردتلا صلختلا ذيفنت يغبني

نادلبلا ةدعاسم ضرعو ،صصرملا نيلوزاغلا نم يملاعلا يجيردتلا صلختلا ىلإ يلودلا كنبلا اعد ١٩٩٦ويام /رايأ يفو  ،
نم ةلسلس يف ةماعلا ةردابملا هذه تسكعنا دقو . زفاوحلل رطأ قلخو يجيردتلا صلختلل ذيفنتلل ةنكمم لوادج ميمصت ىلع

قوسلا ريرحت تاسايسو راعسألاو بئارضلا تالاجم يف ةيرطقلا تاموكحلا نم ديدعلا معد لمشت ،ةيعونلا تاعورشملا 
 .صاصرلا نم يجيردتلا صلختلا ريسيتل

حتملا ممألا رمتؤم اعد١٩٩٦هينوي /ناريزح يفو نم صاصرلا ىلع ءاضقلا ىلإ ،يناثلا لئوملا ،ةيرشبلا تانطوتسملل ةد ، 
 .هلامعأ لودج يف فدهك نيلوزاغلا

 
 لئادبلا ٣-٣

 ، هتاجايتحال ديفم مادختسالا اذه نأ نمضي نأ ،صاصرلا نع ةضاعتسالل لئادب داجيإ يف دلب ثحبي نأ لبق يرورضلا نم
 .نامأب لئادبلا كلت مادختسال ةمزاللا طباوضلاو ةليدبلا داوملا رطاخم مييقتو. مادختسالل ةعقوتملا ةيلحملا فورظلا كلذكو
 ادنك
 :ةعمتجم وأ ةيدرف قرطب تاكرحملا لخاد طابضنالا تالدعم بساني ثيحب نيتكوألا دوقو بيضوت نكمي
تائ يزج ىلإ ةضفخنملا نيتكوألا نبوركورديه تائيزج ليوحتو ،يلورتبلا دوقولل ديدشلا ريركتلا ةدايز ‘١’

 ، حالصإلا قيرط نع ةيلاع نيتكوأ ميق تاذو ًايئايميك ةاشتم تناك نإو ،فلتخم لكش تاذ
ةبكامملاو (alkylation)ةلكلاو ) طسبأ تائيزج ىلإ بكرملا لصف(ريسكتلاو   (isomerization)؛ 

زم يف)ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا(يليكلألا صاصرلا تافاضم لادبتسا  ‘٢’ جي ، 
 و ،ىرخأ تافاضمب دوقولا

 .نيلوزاغلا نم ربكأ ةجردب ةيضرم طبخلل ةداضمو ةيثاعبنا صاوخ تاذ ةفلتخم دوقو عاونأ مادختسا ‘٣’



UNEP/FAO/PIC/INC.11/5 

28 

نم ةعومجمب لكاشملا نم ةعومجم لادبتسا يدافتل لئادبلا هذهل ةيئيبلاو ةيحصلا تاريثأتلا مييقت بجي هنأب فرتعُأ دقو 
، ملا ةيعمجلا تناكو. ىرخأ لكاشم زيناغنملا لينوبرك يثالث نم لك رابتعاب تصوأ دق يئاهنلا اهريرقت يف ادنكل ةيكل

(MMT)يقلحلا ليثيملا لينيداتنبو 
ليتوبلا ليثيا يثالث ليثيمو )١(  (MTBE)

تافاضم نم رثكأ ًايئيب نالوبقم ناليدب امأل )٢(  
مدختسملا لوناثيإلاو لوناثيملا ىلع نوناقلا ا ذه قبطنا دقو. نيلوزاغلا يف نيتكوألل تانسحمكو ،ةيليكلألا صاصرلا

ةيلمع ءارجإ يرورضلا نم ناك اذإو . اهيلع بلغتلا يغبني ةينقت تالكشم كانه تناك نأو ،جزملل رصانع وأ تافاضإك
ًارمأ ةيرطعلا تانوبركورديهلا مادختسا ربتعأ دقف ،ناتوكألل تانسحمك ريركتلا لماعم ةطساوب نيتيوق ةبكامم وأ حالصإ 

اهصحف بجي نيلوزاغلا يف نيرتبلل ةحصلا تاريثأتلا نأب ةيدنكلا ةيكلملا ةيعمجلا تصوأ دقف مث نمو . نيلوزاغلا يف ًالمتحم
 .هب حومسملا زيكرتلل ىوصقلا دودحلا ديدحت ةرورض عم
 ةيبوروألا ةعامجلا
 .لئادب نع تامولعم ةيبوروألا ةعامجلا مدقت مل
 ةيلودلا ىوتسملا ىلع

 نيلوزاغلا يف صاصرلل لئادبلا ضارعتساب تامظنملا نيب كرتشملا ةيئايميكلا داوملا ةرادإجمانرب موقي 
 
 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاريثأتلا ٤-٣
 
 .ةصاخلا ةيرطقلا اهفورظ قايس يف تامولعملا هذه جئاتن ثحبت نأ نادلبلل يغبني

 ادنك
حلل ةرم لوأل١٩٧٣ماع يف ةيميظنتلا دعاوقلا هذه ادنك تقبط  لغاوشل ةجيتنو . نيلوزاغلا يف صاصرلا تازيكرت نم د 

ضفخنا . ضرعتلاو صاصرلا ىوتحم ليلقت ةدايز ضرغبو ،رخآل تقو نم ةيميظنتلا دعاوقلا هذه ليدعت مت ،ةيئيبو ةيحص
 :يلاتلا لودجلل ًاقبط ةياهنلا يف صاصرلا زيكرت
زومت١نم ءادتبا  • ا صاصرلا زيكرتل ىصقألا دحلا ناك١٩٧٤هيلوي /  غم١٣وـه نيلوزاغلا يف يئدبمل ،  ل / 

 .صاصرلا نم لاخ نيلوزاغك
فيضأ يذلا نيلوزاغلا يف صاصرلل ىصقألا زيكرتلا ديدحت مت ١٩٧٦رياني /يناثلا نوناك نم لوألا نم ءادتباو •  ،

غم٧٧٠ ـل) صصرملا نيلوزاغلا(جاتنإلا ةيملع ءانثأ صاصرلا هيلإ  نيلوزاغلا ىلع دييقتلا اذه قبطني ملو . ل/ 
 .تارئاطلا يف مدختسملا

                                                           
رظحب ًانوناق يدنكلا ناملربلا ردصأ ١٩٩٧ماع يف  )١( ةسسؤم تنعط دقو MMTنيلوزاغلا فاضمل ] تايالولا نيب لقنلاو داريتسا[،   ،
ا ىلع ةيضق عفرب رظحلا يفMMT ـلل ةعنصملا ةهجلا يهو ،ليثيإ ةيقافتا ىلع ادنك تعقو امدنع ةنكمم ةيضقلا هذه تناك دقو . ةموكحل 

 .رظحلا بحس ىلع ةموكحلا تقفاو ،ةيوستكو. (NAFTA)ةيلامشلا اكيرمأ عم ةرحلا ةراجتلا 

ىلوألا ةيولوألا تاذ داوملا ةمئاق ىلعMTBEعضو كلذ التو  )٢( ةئيبلا ةيامح نوناق بجومب لماش مييقت يرجأ ببسلا اذهلو .  
ةئيبلا ىلع وأ ةئيبلا ىلع ًارطخ لثمت ال ادنك يف MTBEنم ةعقوتملا تازيكرتلا نأ ىلإ مييقتلا ريرقت صلخو . ةداملا هذه ةيمس ديدحتل ةيدنكلا  
 .هتحص وأ ناسنإلا ةايح ىلع وأ ،ناسنإلا ةايح اهيلع دمتعت يتلا
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يناثلا نوناك١نم ًارابتعا  • هيلإ فيضأ يذلا نيلوزاغلا يف صاصرلا زيكرتل ىصقألا دحلا لعج ١٩٨٧رياني /   ،
غم٢٩٠) صصرملا نيلوزاغلا( جاتنإلا ةيلمع ءانثأ صاصرلا  نيلوزاغلا ىلع دييقتلا اذه قبطني مل ىرخأ ةرمو . ل/ 

 .تارئاطلا يف مدختسملا
صصرملا نيلوزاغلا يف صاصرلا زيكرت طسوتم ددح ١٩٩٠ربمسيد /لوألا نوناكنم لوألا ذنمو  •  يف جتنملا، 

غم٢٦دنع ادنك  غم٣٠هردق ىصقأ زيكرت دحب ل /  ىلإ دروتسملاصصرملا نيلوزاغلا زيكرتل ىصقألا دحلا امأ . ل/   
غم٢٦ددحف ادنك  ةبسنلاب امأ . ةددحم تامادختسا ىلع صاصرلا ىلع يوتحملا نيلوزاغلا مادختسا رصتقيو. ل/ 

غم٥ ـب ىلع رصتقي نيلوزاغلا يف صاصرلا ىوتحم نإف ؛ىرخألا ضارغألا عيمجل قبطنت ال دويقلا هذهو . ل/ 
لوألا نوناك٣١ىتح كلذك قبطنت ال يهو . تارئاطلا يف مدختسملا نيلوزاغلا ىلع الو )٣(٢٠٠٢ربمسيد /   ،
ةمظنملا دعاوقلا يف تابلطتملا هذه ديدحت مت دقو . ءادألا ةيلاع تاقباسملا تابكرم يف مدختسملا نيلوزاغلا ىلع
ةقحاللا تاليدعتلاو(SOR/90-247) نيلوزاغلل  . 

غم٢٩٠ىلإ نيلوزاغلا يف صاصرلا ضيفخت فلكتي نأ عقوتملا نم ناك دقو  رياني /يناثلا نوناك نم لوألا نم ًارابتعا ل/ 
ةيلاتلا فيلاكتلا١٩٨٧  : 

،لا فيلاكتو ريركتلا لام سأر ةدايز •  و ؛زيهجتلا تابلطتم ةدايزل ةجيتن ليغشت
 .اهكيكفت وأ ،صاصرلا تافاضم عناصم كف وأ قالغإل ةجيتن ةمدخلا نم جارخإلا فيلاكت •

ىلإ رالود نويلم ١١٤نم فيلاكتلا هذه توافتت نأ عقوتملا نم ناكو  رالود نويلم ٤٥٢  يف ةيدنكلا تارالودلاب ( 
 .ةمدقملا تاضارتفالل ًاعبت) ١٩٨٣

صاصرلا ىلع بلطلا يف ًاضافخنا ثدحي نأ هل عقوتي صاصرلا ىلإ تافاضملا ىلع بلطلا ضافخنا نأ كلذ ىلإ فاضي  
وحنب صاصرلل تافاضملا عينصت رثأتسا ١٩٨١ماع يفو ). هريودت داعملا/يوناثلا صاصرلا لباقم(يلوألا رركملا  نم % ٦ 

بهذي يذلا يلوألا رركملا صاصرلا جاتنإ يدؤي ن أ عقوتملا نم ناكو. يدنكلا يلوألا رركملا صاصرلا جاتنإ يلامجإ
عينصتب ناموقي نيعنصم وأ عنصم قالغإ عقوتملا نم ناك هنإف مث نمو %. ١،٥هردق ضافخنإ نأ صاصرلل تافاضإك 

 .صاصرلا تافاضم
ناك صاصرلا تافاضم ةعانص يف لمعلا صرف نادقفف . ًاضيأ ةلامعلا عاطق ىلع ريثأت ثدحي نأ كلذك عقوتملا نم ناكو

لباقم ١٥٨(لورتبلا ريرـكت ةعانص يف تققحت يتلا لمعلا صرف نع ديزت نأ عقوتملا نم   ١٠٠.( 
غم١٩٠ددح قيبطت نع ةجتانلا عفانملل عقوتملا عيزوتلا امأ  جتني امم ،تارايسلا تاثاعبنإ يف صاصرلا ضفخ نم نوكتيف ل / 

ىلإ ١٩٨٧نم مداعلا ضافخنا وأ ت اثاعبنالا ضافخنا امأ. رشبلا ىدل صاصرلا زيكرت يف ضافخنا هنع   ـب ردقيف٢٠٠٦ 
نط٧١ ٨٠٠  .اذه عفانملا عيزوت يف ةيرشبلا ةحصلل ةيدقن ةميق ردقت ملو.  

قلعتت فيلاكتو لاملا سأرب قلعتت فيلاكت (SOR/90-247)نيلوزاغلل ةمظنملا دعاوقلا نع أشنت نأ عقوتملا فيلاكتلا نمو   
ريغ دوقولا مادختسا ١٩٨٧ذنم ةفيفخلا ةمدخلا تابكرمل ةمظنملا دعاوقلا ت لعج دقو. ريركتلا لماعم ىدل ليغشتلاب  
ىلع بلطلا زيكرت ىلإ ريبك دح ىلإ بلطملا اذه ىدأ دقو . ةفيفخلا ةمدخلا تابكرمل ًايرابجإ ًارمأ صاصرلا ىلع يوتحملا

                                                           
)٣( ، ىتح ةريخألا ةنوآلا يف ،ءادألا ةيلاع قابسلا تارايس ءافعأ ديدمت مت يناثلا نوناك١  حئاولل ةلدعملا ةمظنألا : عجرملا، ٢٠٠٨رياني / 

 .(SOR/2003-106)نيلوزاغلا 
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نأب ردقيو . بلطلا ديازت ةلصاوم ىل إ(SOR/90-247)نيلوزاغلا ميظنت دعاوق يدؤت نأ عقوتملا نمو . صصرملا ريغ نيلوزاغلا
رالود نويلم ٥٠٠وحن تقفنأ دق لورتبلا ريركت ةعانص  ثيدحت جمانرب لامكتسال ) ١٩٨٤ماع ةيدنكلا تارالودلاب ( 

ةهجاوملو . ةفيفخلا ةمدخلا تابكرمل ةمظنملا دعاوقلل ةجيتن صصرملا ريغ نيلوزاغلا ىلع بلطلا يف ةعقوتملا ةدايزلل بيجتسي
دودح يف ةيفاضإ فيلاكت دبكتت فوس طفنلا ريركت ةعانص نأ ردق دقف ،نيلوزاغلل ةمظنملا دعاوقلا نع ةجتانل ا ةدايزلا

رالود نويلم١٠٠ ريركتلا ثيدحت جمارب لامكتسا دعوم ميدقت نع ةجتان دئاوف تاعوفدم لثمي غلبملا اذه مظعم نأ نَظيو .  
 .ماوعأ ةثالثب وأ نيماعب

وحنب ريركتلا لماعم ىدل جاتنإلا فيلاكت ديزب فوس صاصرلا تافاضم ىلع ءاضقلا يف ع يرستلا نأب ةعانصلا تردقو
ربكأ ةدشب ديلوت تايلمع ليغشتو ىلعأ ةجردب لوناتكوألا جزم تانوكم مادختسال ةجيتن ًايونس رالود نويلم ١٢٠  

ءاقترالاو ثيدحتلا لامكتسا عم ةيفاضإلا ليغشتلا فيلاكت ضفخنت نأ عقوتملا نم نإف كلذ عمو . ريركتلا لماعم ىدل
ريركتلا تايلمع ثدحأ مادختساو ،عناصملا هذ . 

لوألا نوناك١بقع هنأ ردق دقو  وحن ىلإ نيلوزاغلا قارتحا نم صاصرلا تاثاعبنا ضفخنت فوس ١٩٩٠ربمسيد /   ،١٢ 
 .ةنسلا يف ًانط

فيلاكتلا ضعب دلوي نأ٢٠٠٢ىتح ءادألا ةيلاع قابسلا تابكرم ءافعإ ىلإ يمارلا ليدعتلل عقوتملا نمو  نيعئابلا نأ ثيح .  
ىلإ فيلاكتلا هذه لصت نأ ردقملا نمو . تالجسلاو رتافدلا كاسمإب ةطبترم ةنيعم فيلاكت نودبكتي فوسي نيدروتسملاو

ةنسلا يف رالود فلأ ١٢  ) ، لوصحلاب ةطبترم فيلاكت تابكرملا كالم دبكتي نأ دقتعملا نم ناكو ). ١٩٩٤يدنك رالود
دامتعاباطخ ىلع ًايلامجإ رالود ٨٠٠٠ ـب ةفلكتلا هذه تددحتو.    ) ، دعب اميف ليزأ دقو ). ١٩٩٤ةيدنكلا تارالودلاب
 .دامتعا باطخ ىلع لوصحلا طرش
نع ةجتان ةيلحم ةيداصتقا جئاتن ةعقوتملا عفانملا نمو . ةعانصلل عفانم دلوي نأ ءافعإلل عقوتملا نم نإف ،ىرخأ ةيحان نمو

وحن تدلو ١٩٩٦يف قابسلا تايلافتحا نأب ردق دقو . ادنك يف ةمهملا تاقابسلاتايلافتحا رارمتسا  رالود نويلم ٤٤    )
 ، فوس قابسلا عاطق نأ ردق ،ةرشابملا تاداريإلا هذه نمو. دوقوو ركاذت عيب لكش يف) ١٩٩٦ةيدنكلا تارالودلاب  

و نويلم٨٨نـيب هتميق حوارتت رشابم ريغ ًاـيداصتقا ًاطاشن دلوي  الم١١٠  ماعل ةيدنكلا تارالودلاب ةبوسحم (رالود نيي  
ةنس لك١٩٩٦ ةيميظنتلا ةيحانلا نع نيقيلا مدع ليزي نأ٢٠٠٢ىتح ينمزلا دحلا اذه ديدمتل عقوتملا نمو ).   ةفصبو .  

روص يف رالود نويلم٢،٥وحنب ديزت فوس تاقابسلا ءارجإب حيرصتلا ةزهجأ نع ةجتانلا ةيداصتقالا تاريثأتلا نإف ،ةيلك  ة  
لمع ةصرف٩٠و ةرشابم ريغ تاداريإك رالود نييالم ةسمخو. ةرشابم تاداريإ  . 

صاصرلا نم لاخ لوبقم نيلوزاغ ريوطتل تقولا نيلوزاغلا يجتنمل يطعت نأ عقوتيف ليدعتلا تابلط ميدقتل ينمزلا دحلا امأ 
 .قابسلا تابكرم يف همادختسال
 ةيبوروألا ةعامجلا
 .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاريثأتلل يليصفت مييقت ءارجإ متي مل
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 ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع راطخألاو رطاخملا - ٤
 
 راطخألا فينصت ١-٤
 

ةيعارزلا ثوحبلا زكرم 
 ةيلودلا

 )٣ةعوما (ناسنإلل ناطرسلل ببسمك هفينصت نكمي ال 

 )ةياغلل يمس+ (س 
ةئيبلاىلع ريطخ+ (ن   ( 

R61ةيرشبلا ةنجألاب ىذألا قحلي دق    
R26/27/28 هعالتبا مت اذإ دلجلا ةسمالم عم وأ ،هقاشنتسا مت اذإ ةياغلل يمس 

R33 ةيمكارتلا تاريثأتلل رطخ 
R50/53  ةئيبلا يف دمألا ليوط ًاسكاعم ًاريثأت ببسي دقو ،ةيئاملا تانئاكلل ةياغلل يمس

 ةيئاملا

 ةيبوروألا ةعامجلا
هيجوتلل ًاقبط (

67/548/EEC( 

R62 ةبوصخلاب رارضإلا ىلإ يدؤي يلامتحا رطخ 
 
 ضرعتلا دودح ٢ - ٤

مارغوركيم٢٠): ١٩٨٠ذنم (ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم اهددحت يتلا مدلا يف صاصرلا تايوتسم   رتليسيد/ 
 تانايبلا عضوو ةئبعتلا ٣-٤

 :يف ةيئايميكلا داوملا هذه فنصت ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةرطخلا علسلا لقن ءاربخ ةنجل 
 زمرلا) + يمس(س 

R :26/27/28-33 
رطخلاةبتر   
 ةئبعتلا ةعومجمو

يعابر صاصرلل ةبسنلاب 
 ليثيإلا

S  :13-26-36/37-45 
 ٦،١: ةدحتملا ممألا ىدل رطخلا ةبتر 

 ىلوألا: ةدحتملا ممألا ىدل فيلغتلا ةعومجم
 رطخلا ةبتر زمرلا) + يمس(س 

 ةئبعتلا ةعومجمو
61-26/27/28-33:  R  
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يعابر صاصرلل ةبسنلاب 
 ليثيملا

S  :53-45 
 ٦،١: ةدحتملا ممألا ىدل رطخلا ةبتر 

 ىلوألا: ةدحتملا ممألا ىدل فيلغتلا ةعومجم
علسلاب صاخلا زمرلا 

 ةيلودلا ةيرحبلا ةرطخلا
IMO ٦،١ 

 TEC (R)-157 ئراطلا لقنلا ةقاطب
 
 ةيلوألا تافاعسإلا ٤-٤
اهنم ضرغلا سيلو طقف ةيمولعملل ةحيصنلا هذه مدقتو . رشنلا تقو ةحاتملا تامولعملا ىلإ دنتست ةيلاتلا ةحيصنلا: ةظوحلم
 .ةيلوألا تافاعسإلاب ةصاخ ةينطو تالوكوتورب يأ بجت نأ

 ).بطلا ةسراممب هل صخرم صخش(بيبط ةراشتساب مق تالاحلا عيمج يف 
 .كلذب ريشأ اذإ يعانصلا قاشنتسالا. ةحارلا ،يقن ءاوه: قاشنتسالا
 .نوباصلاو ءاملاب ًاديج دلجلا لسغأ ،ةثولملا سبالملا لزأ: دلجلا
 ).ةلوهسب ًانكمم كلذ ناك اذإ ةقصاللا تاسدعلا لزأ مث(قئاقد ةدعل ءاملا نم ريبك ردقب امهلسغأ ًالوأ : نانيعلا
برشلل ءاملانم ًاريبك ًاردق مدق). يعولا يدقاف ريغ صاخشألل ةبسنلاب طقف(ؤيقتلا لواح ،مفلا ضمضم : ماعطلا داردزإ  . 

تاقاطب (ةيئايميكلا ةمالسلاب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلل يكبشلا عقوملا ىلإ عجرأ تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلل 
 html.icsc/pages/org.inchem.wwwىلع ) ةيئايميكلا ةيلودلا ةمالسلا

 

 تايافنلا ةرادإ ٥-٤
 .قبطني ال
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 تاقفرملا
 

 ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا نع تامولعملا نم ديزم ١قفرملا 
  ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا نأشب ليصافت ٢قفرملا 
 ةنيعملا ةيلحملا تاطلسلا نيوانع ٣قفرملا 
 عجارم ٤قفرملا 
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 لوألا قفرملل يلالهتسا صن
 .ةيبوروألا ةعامجلاو ادنك ،ةرطخملا فارطألا اهيلإ تلصوت يتلا تاصالخلا قفرملا اذه يف ةمدقملا تامولعملا سكعت

قئاثولا ىلإ تامولعملا هذه دنتستو . ًاعم تمدقو رطاخملاو راطخألا نأشب فارطألا هذه نم ةمدقملا تامولعملا عيمجت متو
 .ةيلود تاضارعتسا ىلع لمتشتو ،ةيئاهنلا ةيميظنتلا اهريبادت معدل تاراطخإلا يف عجارمك تمدختسا يتلا

لوألا نوناك خيراتب١٢ددعلا ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ةرشن يف ةرم لوأل ادنك نم راطخإلا غلبُأ  ، ٢٠٠٠ربمسيد / 
لوألا نوناك يف١٦ددعلا ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ةرشن يف ةيبوروألا ةعامجلا نم راطخإلاو   .٢٠٠٢ربمسيد / 

نم ةيراخبلا تاثاعبنإلا قيرط نع ىلوألا ةجردلاب ةئيبلا يف ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يع ابر صاصرلا قالطإ متي
تايلمع ءانثأ ةدوقفملا ريداقملاو ،دوقولا جيراهص يف وأ ) تاريتاريبراكلا(تانبركملا يف ىقبي يذلا قورحملا ريغ نيلوزاغلا 

نم ثعبنملا صاصرلا نوكي ،قارتحالا ةيلمعل ةجيتنف كلذ عمو . جاتنإلا ءانثأ وأ ،ةيضرعلا تاباكسنإلاو ،نيرتبلاب ءلملا
يوضع ريغ Pbلكش يف تابكرملا مداع   .يوضع ريغ صاصر ىلإ لوحتي وأ) حالمأ( 

ريغ صاصرلل ةراضلا تاريثأتلا ىلإ ًادانتسا صاصرلا ىلع يوتحملا نيلوزاغلا ىلع رظحلاو دويقلا تعضو ،كلذل ةجيتن 
صئاصخ ىلع زكرت قفرملا اذه يف ةدراولا تانايبلا نم ريثكلا نإف ،ةياغلا هذه لجألو . يليكلألا صاصرلا سيلو يوضعلا

 .ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا ىلع اهزيكرت نم رثكأ صاصرلا تاريثأتو
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 ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا نع تامولعملا نم ديزم – ١قفرملا 

ةيئايميكلا-ةيئايز يفلا صئاصخلا ١   
 ليثيملا يعابر صاصرلا ليثيإلا يعابر صاصرلا مسإلا ١-١
 Pb(C2H5)4 Pb(CH3)4 بيكرتلا ٢-١

ةحئار وذ ،نوللا ميدع جزل لئاس  ماوقلاو لكشلا ٣-١
ةيراجتلا هطيلاخم غبصت نأ نكمي . ةزيمم
 .قرزألاوأ ،يلاقتربلا ،رمحألا ناولألاب

ةحئ ار وذ ،نوللا ميدع جزل لئاس
 .ةزيمم

 ºC -27.5  ºC 136.8- نابوذلا ةطقن ٤-١
ةيوئم ةجرد ٢٠٠ نايلغلا ةطقن ٥-١  ٣٣,١دنع (ةيوئم ةجرد ١١٠ )للحتلا أدبي( 

 )لاكسابوليك
 ةيبسنلا ةفاثكلا ٦-١

 )١= ءاملا (
٠,٢ ٧,١ 

  kPa at 20  ºC 3.0 kPa at 20  ºC 0.027 راخبلا طغض ٧-١
 ºC 38  ºC (open cup)  77 ضيمولا ةطقن ٨-١
 راجفنإلا دودح ٩-١

يف مجحلل ةيوئملا ةبسنلا (
 )ءاوهلا

1.8  

 
 ةيمسلا صئاصخلا ٢
تابكرم لالخ نم وه صاصرلل ناسنإلا ضرعتل ةيسيئرلا رداصملا دحأ نإ  ماع ١-٢

مادختسإل ةرشابم ةجيتنك قارتحإلا ةيلمع نم ةثعبنملا ةيوضعلا ريغ صاصرلا 
تارايسلا مداع نم ثعبنملا صاصرلاو . نيلوزاغلل ةفاضإك يليكلألا صاصرلا

ديموربورولك لثم (ةيوضع ريغ تاميسج لكش ىلع ساسألا يف نوكي 
ةليئض تايمك عم )صاصرلا تاثاعبنإلا يلامجإ نم%١٠نم لقأ (،  ةروص يف )  

نإف اذل ). ١٩٨٦ربمتبس /لوليأ ،ادنكل ةيكلملا ةيعمجلا(يوضعلا صاصرلا ةرخبأ 
ةطبترملا ةيرشبلا ةحصلا ىلع رطاخملا ىلع زكرتي ةيمسلا صئاصخلا نأشب لدجلا 

 .ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلاو ،صاصرلل ضرعتلاب
تابكرمب ممستلا نأب ) ١٩٩١(ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلا غلبأ  ممستلا ضارعأ ١-١-٢

يبصعلا زا هجلا ىلع ةداح تاريثأت ىلإ ةيسيئر ةفصب يدؤي ةيوضعلا صاصرلا
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ءاوس ،صاصرلا نم ةيفاك ةيمك صاصتمإ ةجيتن ممستلا ثدحي دقو . يزكرملا
 .لقأ لدعمبو ةليوط تارتف ىلع وأ ةيلاع تالدعمب ةريصق ةرتف يف
بوحصملا ئقلا ،نايثغلا ،يبصعلا جيهتلاو قرألا : يه ممستلل ةلدتعملا رهاوظلاو

طغضلا عافترإ ،بلقلا ءطب ،ةيلضعلا تاصلقتلا ،ةدئازلا لعفلا دودر ،ةشعرب 
ضارعأ ىلإ ةروطخ رثكألا تالاحلا يدؤتو . مسجلا ةرارح ضافخنإو ،ينايرشلا

ةيجنشت تابونو ،طرفم يلضع طاشن ،ةسولهلا ،حنرتلا ،سوهلا ،لماكلا طبختلا 
 .ةافولا مث ةبوبيغب يهتنت دق يتلاو ،ةفينع

٢-١-٢  ، صاصتمالا
 ، زارفإلا ،راشتنالا
يف يئاذغلا ليثمتلا 

 ةيرشبلا تانئاكلا

نع يليكلألا صاصرلا تابكرمل دمعتملا وأ ضراعلا لوانتلا نإ : صاصتمإلا
ةرخبأ قاشنتسإ ربتعي امنيب . ًاريثك ثدحي ال هنكلو ،ثدحي نأ نكمي مفلا قيرط
ربتعيو . مسجلا لوخدل يسيئرلا كلسملا وه يليكلألا صاصرلا تابكرم

ةيوضعلا صاصرلا تابكرم لوخدل ًالاعف ًاكلسم دلجلا قيرط نع صاصتمإلا 
) ،  ).١٩٩١ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلا
ادنكل ةيكلملا ةيعمجلل ًاقبط مسج صاصتمإ نإف )١٩٨٦ربمتبس /لوليأ(   ،
لافطألا ىدل دادعتسإلا نوكيف . ةريثك لماوع ىلع دمتعي صاصرلل ناسنإلا
امك . ةدعملا قيرط نع ةصاخ ،نيغلابلا ىدل هنم ربكأ ظافتحإلاو صاصتمإلل
. سنجلا فالتخإل ًاقبط صاصرلا صاصتمإ فلتخي نأ نكمي هنأ ىلع ةلدأ دجوت

ةيمس ىدمو صاصتمإ يف ًارود نابعلي ءاذغلاو ومنلا ةلاح نم الك نإف ،ًامومعو 
 .صاصرلا

ًاقبط هنأ ىلإ ) ١٩٩٥(ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تراشأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو 
نإف ،مسجلا لئاوس يف نابوذلل ةيلباقلاو ،ميسجلا مجح ،ةيئايميكلا ةيصاخلل 

ةقشنتسملا صاصرلا تابكرم نم%٥٠يلاوح  اهصاصتمإ نكمي  عالتبإ متيو .  
يفو . يسفنتلا راسملا نم ةيطاخملا ةيفصتلا لالخ نم ةقشنتسملا قئاقدلا ضعب

راسملا نم صاصرلا صاصتمإ رثأتي ،ةيرشبلا تانئاكلاو براجتلا تاناويح 
ةلاحبو ،اهلوانت مت يتلا ةداملل ةيئايميكلا –ةيئايزيفلا ةعيبطلاب يوعملا يدعملا   

صاصتمإ متيف رشبلا نم نيغلابلل ةبسنلاب امأ . كلهتسملا ءاذغلا عونو ،ومنلا
فورظ يف ربكأ ةبسنلا هذه نوكتو ؛هلوانت متي يذلا صاصرلا نم ًابيرقت %١٠  

لافطألاو لافطألل ةبسنلاب ءاذغلا نم صتمملا صاصرلا ةيمك غلبت امنيب . مايصلا
نم صاصرلا صاصتمإ تالدعم نأ نم مغرلا ىلع %٥٠يلاوح راغصلا   ،

. يجولويبلا رفاوتلا بسح لقأ نوكت نأ نكمي ءالطلا تارذو بارتلا/رابغلا
وا موينيلسلا ،تافسوفلا ،مويسلاكلا نم اهاوتحم يف ةريقفلا ةيذغألل نكميو 

ديدحلا نم لك رثؤي امك . صاصرلا صاصتمإ يف ةدايز ىلإ يدؤت نأ كنزلا
 .صاصرلا صاصتمإ ىلع لاد نيماتيفو
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لخاد زيكرتلا ةجردل سايقك (PbB)مدلا يف صاصرلا تايوتسم مدختست   
صاصر نيب ةقالعلا ذخأت . صاصرلا نم) ًايلخاد(ةصتمملا تاعرجللو مسجلا 

، (ىنحنم لكش ضرعتلا رداصم يف صاصرلا زيكرتو مدلا  ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
١٩٩٥ .( 

نم نوكم ينالديص يكرح طمنل ًاقبط ناسنإلا يف صاصرلا رشتني : راشتنالا
جمانربلا (هصاصتمإ درجمب ماظتنإب مسجلا يف صاصرلا رشتنيال . ماسقأ ةثالث

 ، يف عيرس صاصتمإ كانه نوكي ةيادبلا يف ). ١٩٩١ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا
، (ماظعلا يف أطبأ راشتنإ ةداعإ هعبتتسي ،ةيشغألا يفو مدلا  ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

مسق ماظعلا لثمت ا منيب ،طشنلا عيمجتلا مسق ةيشغألاو مدلا لثمي). ١٩٩٥
متت امك . دبكلا يفو ةيلكلل ةيبوبنألا ةراهظلا يف صاصرلا رشتنيو. نيزختلا
ماظعلا يوتحتو . رعشلاو نانسألا ،ماظعلا يف بيسرتلا لالخ نم راشتنإلل ةداعإ

يف مسجلا صاصر نم %٩٥يلاوح نيزخت متيو رثكأ صاصر ىلع ةليوطلا   
نيبولجوميهلا ىلإ رشتنملا صاصرلا نم ربكألا ءزجلا هجتي امك. يمظعلا لكيهلا  

 ١٦يلاوحب امزالبلا نع اهيف صاصرلا زيكرت ديزي يتلاو ،ءارمحلا مدلا تارك يف 
، (ةرم   )١٩٩١ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلا

مسقلا اذه نإف ،ماظعلا يف صاصرلل ًايبسن ةليوطلا رمعلا فصن ةرودل ةجيتنو 
دعب كلذو ةليوط تارتفلو ىرخألا ماسق ألل نطابلا نم صاصرلل ردصمك لمعي

، (ضرعتلا فقوت  صاصرلا اذه لقتني نأ نكمي ). ١٩٩٥ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
نم نينجلا ىلإ مألا نم ةلوهسب صاصرلا لقتني امك . لمحلا ءانثأ ماظعلا نم

ريبك دح ىلإ يرسلا لبحلا مد يف صاصرلا تايوتسم نوكت (ةميشملا لالخ 
لماحلا مألا ضرعت نإف ،اذل ). مألا مد يف صاصرلا تايوتسم نم ًادج ةبيرق

نيب كرتشملا جمانربلا (اهلافطأ ىلع رثؤي نأ نكمي ،اهتلوفط يف ىتح ،صاصرلل 
 ،  ). ١٩٩٨ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلاب ينعملا تالاكولا

نم صاصرلا نم صلختلا نأ ) ١٩٧٧(ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ترقأ : زارفإلا
ًابيرقت%٧٦يلاوح (لوبلا قيرط نع ةيساسأ ةفصب متي مسجلا لالخ نمو )  

ةطساوب ) %٨(يقابلا زارفإ متي امنيب ). %١٦يلاوح (يوعملا يدعملا راسملا 
الإ اهنع فرعي ال يتلاو ) رعشلا طوقس ،دلجلا رشقت ،قرعلا(ةعونتم كلاسم 

 :يلي امك مويلا يف دقفلا تايمك نوكتو. ريسيلا ررتلا
رغوركيم٣٨: لوبلا •  ما 
مارغوركيم٨: يوعملا يدعملا راسملا •   
مارغوركيم٤: ىرخأ تاراسم ،قرعلا ،رفاظألا ،رعشلا •   
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صئاصخو رمعلاب تاراسملا هذه نم يأ لالخ نم زرفت يتلا ةيمكلا رثأتت 
، (عونلا ىلع كلذك دمتعتو ضرعتلا   ).١٩٩٥ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

ةلكلألا ةيثالث تاقتشم ىلإ يليكلألا صاصرلا تابكرم لوحتت : يئاذغلا ليثمتلا
ليثيإلا يعابر صاصرلا نم لك ربتعيو . دبكلا يف ةلكلألا لح لالخ نم

ىلإ نالوحتي امهنكلو ،ساسألا يف نيتماس ريغ نيتدام ليثيملا يعابر صاصرلاو 
ىلإ ساسألا يف ليثيإلا يعابر صاصرلا لوحتي ،ةيادب . ىرخأ صاصر تابكرم
يوضع ريغ صاصرىلإ ًايئزجو ،ليثيإلا يثالث صاصر كلذ دعب ضفخنيو .  
ةدع دعب هنأ ىتح . مسجلا ءاضعأ يف ليثيإلا يثالث صاصرلا زيكرت ءطبب نكلو
اذه يف ليثيملا يعابر صاصرلا كولس هباشتي . ريبك ضافخنإ دجوي ال ،مايأ
صاصرلا ربتعي ،بلاغلا يف . ًأريبك ًااشت ليثيإلا يعابر صاصرلا عم ددصلا

ةلكلألا ةيثالث ةماس ةروص ىلإ لوحتي هنأل ةيمسلا يف ًاريثك لقأ ليثيملا يعابر 
ليصافت صالختسإ مت . ليثيإلا يعابر صاصرلا يف ثدحي امم ريثكب أطبأ لدعمب

ددحت ملو تاناويحلا ىلع تمت تاسارد نم يليكلألا صاصرلل يئاذغلا ليثمتلا 
، (ناسنإلل ةبسنلاب دعب   ).١٩٧٧ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

  ةيمسلا ٢-٢
ةيحصلا تاريثأتلا  ١-٢-٢

تانئاكلا ىلع 
نع ةمجانلا ةيرشبلا 

 صاصرلل ضرعتلا

ةدئاف يأ الب ةيمسلا ةديدش ةيئايميك ةدام ربتعي صاصرلا نأ تباثلا نم 
ةميلسلا ةرادإلاب ينعملا تالاكولا نيب كرتشملا جمانربلا (ةفورعم ةيجولويسف 
 ، ءاضعأ نم ديدعلا ىلع بلسلاب صاصرلا رثؤي ). ١٩٩٨ةيئايميكلا داوملل

رثكألا ودبت ةروطتم ةيبصع تاريثأتو ةيولخ نود تاريغت عم ،مسجلا ةزهجأو 
، (ًاريثأت  هتاريثأت دمتعتو ). ١٩٩٣يداصتقإلا لاا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم

رخآلا ضعبلاو )ةلالسلا وأ درفلا دادعتسإ لثم(ينيج اهضعب ،لماوع ةدع ىلع   ،
يعامتجإلا عضولا ،ومنلا ةلاح(ىلع يداصتقإلا–  رخآلا ضعبلا دمتعي امنيب )   ،
نمزو ةيمك ىلعو ) يوضع ريغ وأ يوضع(صاصرلل ةيئايميكلا ةروصلا ىلع

 ).١٩٨٦ربمتبس /لوليأ ،ادنكل ةيكلملا ةيعمجلا(ضرعتلا 
نود ىوتسملا ىلع تاريثأتلا نأب ) ١٩٩٥(ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تدافأو 

اأو اهتظحالم مت دق ،مسجلا فئاظو لمجم ىل ع تاريثأتلا ىلع ةوالع ،يولخلا
ثدحتو . ةافولاو لكشلا يف تاريغت جاتنإ ىلإ تاميزنإلا طاشن عنم نم حوارتت

يف ناسنإلا نإف ةماع ةفصبو ،تاعرجلا نم عساو قاطن لالخ نم تاريغتلا هذه 
 .غلابلا نم تاريغتلا هذهل ًاضرعت رثكأ نوكي ومنلا ةلحرم
دق هنأ ،ةصاخ ؛ةيئايميكويبلا تايلمعلا نم ريثكلا ىلع ت اريثأت صاصرلل نأ نيبت

نيغلابلا نم لك يف عساو ىدم ىلع مدلا نيوكت ىلع هتاريثأت ةسارد مت 
مدلا تارك يف يلوألا نيرفرفلا لصم تايوتسم ةدايز ظحالتو . لافطألاو

لوبلا يف لاد ينيمألا يركسلا ضماحلاو يزاربلا نيرفرفلا زارفإ ةدايزو ءارمحلا 
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ةهامإ عزن ميزنإ طاشن عنم ظحالت امك .مدلا يف صاصرلا زيكرت ةدايز دنع
تايوتسملا دنع زاتكدر نيرتبويبورديهيد ميزنإو لاد ينيمألا يركسلا ضماحلا 

نيوكت يف ضافخنإ ىلإ مدلا جاتنإ زاهج ىلع صاصرلا تاريثأت تدأ دقو . لقألا
صاصرلل تازيكرت دنع ا يمينألاب لافطألا ةباصإ ظحالت يلاتلابو ،نيبولغوميهلا

ئزجوركيم٩٢,١نم ربكأ مدلا يف  مارغوركيم٤٠(رتل /   ).رتليسيد/ 
رثكأ لافطألا ربتعي ،كولسلاو يئاذغلا ليثمتلا ،باصعألاب ةصاخ بابسألو 

ىرخأو ةلماش ةيئابو تاسارد ءارجإ مت . نيغلابلا نم صاصرلا تاريثأتل ًاضرعت
يف دوجوملا صاصرلل ضرعتلا ر ثؤي ىدم يأ ىلإ مييقتل يلبقتسم روظنم تاذ
نأ نيبت دقو . يزكرملا يبصعلا زاهجلل ةيجولويسفلا فئاظولا ىلع ةئيبلا
 .لافطألا ىدل ةيبصعلا ةيكولسلا فئاظولا فاعضإب ةقالع صاصرلل

فئاظولا فاعضإ ىلإ يدؤي ةليوط ةرتفل صاصرلل لامعلا ضرعت نأ دجو 
ةينامسجورهكلا تباوثلا نأ نيبت دقو . ةيبصعلا ةيكولسلاو ةيجولوكيسلا
 . يزكرملا يبصعلا زاهجلا يف صاصرلل ةيريرسلا نود تاريثأتلل ةديفم تارشؤم

لجألا ليوط ضرعتلل ةجيتن ثدحت ةيفرطلا ةيبصعلا ضارمألا نأ فورعملا نمو 
ةعرس يف رخأت ظحالت دقو . لمعلا ناكم يف صاصرلا نم ةيلاع تايوتسمل
هذه نأ دجو دقو . لقألا ضرعتلا تايوتسم دنع تاعافدنإلا ليصوت يف بصعلا

ىلع كلذ دمتعيو ،ضرعتلا فقوت دعب بلاغلا يف ىشالتت نأ نكمي تاريثأتلا 
 .ضرعتلا ةرتف ىلعو رمعلا

يبصعلا زاهجلا لالخ نم ثدحيو رشابم ريغ بلقلا ىلع صاصرلا ريثأت ربتعيو 
نم ةعمجت ملا ةلدألا ريشتو. بلقلا ةلضع ىلع رشابم ريثأت هل سيلو ؛يدارإاللا

ًادج فيعض طابترإ ىلإ ةيناكسلا تاعمجتلا يف نيغلابلا ىلع تمت يتلا تاساردلا 
. يددمتلا مدلا طغضو يضابقنإلا مدلا طغض نيبو مدلا يف صاصرلا زيكرت نيب

نكمي ال هنإف ،ةلصلا تاذ طلخلا لماوع روهظب ةصاخلا تابوعصلا ةاعارم عم 
 .تاساردلا هذه نم ةيببس ةقالع ديدحت

ضمحلا ةدايزب مستي ،ىندأ ًايولك ًايبوبنأ ًاررض ببسي صاصرلا نأ فورعملا نم 
ركسلاو تافسوفلل ةيبسن ةدايز عم مدلا يف تافسوفلا صقنو ،لوبلا يف ينيمألا 
ةيطيخلا تابيبحلا يف تاريغت ،تايون ىلع ةيوتحم ماسجأب ةبوحصم لوبلا يف 

روهظ ظحالت دقو . ايندلا ةيبوبنألا ةيراهظلا ايالخلا مخضتو مزالبوتيسلاب
ةلباق ماع هجوب يهو ،ًايبسن ةريصق تارتفل ضرعتلا دعب ةيبوبنألا تاريثأتلا 
ىلإ يدؤت يتلا ،يلالخلا فيلتلاو بلصتلاب ةصاخلا تاريغتلا نأ نيح يف ،يشالتلل 
نمزم ضرعت ىلإ جاتحتو ،لمتحم يولكلا لشفلاو ىلكلا فئاظو يف ضافخنإ 

ضارمألاب ةباصإلا رطخ دايدزإ ظحالت امك . صاصرلا نم ةيلاع تايوتسمل
ئزجوركيم٣نم ربكأ مدلا يف صاصر ىوتسم دنع لامعلا ىدل ةيولكلا  رتل / 
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مارغوركيم٦٠يلاوح ( نيب ًارخؤم ةيولكلا تاريثأتلا تدهوش دقو ). رتليسيد/ 
 .فئاظولل ةيساسح رثكأ تارشؤم سايق دنع ةماعلا ةيناكسلا تاعمجتلا
لكش ىلع ةرصاق روكذلل ةبسنلاب رثاكتلا ىل ع صاصرلا تاريثأت ربتعت
يف ةيبلسلا جئاتنلا ضعب تبسن دقف ،ثانإلا يف امنيب . اهدادعأو ةيونملا تاناويحلا
، . صاصرلا ىلإ لمحلا اهلك سيلو ،ةيئابولا تاساردلا ضعب ترهظأ دقو

ومنب ةصاخلا تارشؤملا ضعب نيبو ةركبملا عضولا تالاحو ةعرجلا نيب ًاطابترإ 
ئزجوركيم,٧٢غلبت مدلا صاصرل تايوتسم دنع نينجلا جضنو   ١٥(رتل / 

، (رثكأ وأ ) رتليسيد/مارغوركيم يداصتقإلا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم
١٩٩٣.( 

ةديدعلا ةيوضعلا ريغ صاصرلا تابكرمو صاصرلا ةنطرس ىلع ةلدألا ربتعت 
، إلا لاا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم(ةيفاك ريغ ناسنإلل  يف ). ١٩٩٣يداصتق

مارغيلليم ٥٠٠تغلب ةيئاذغ تايوتسم دنع ةيولك ماروأ تدهوش ،نارئفلا   
 ٨٠اهتميق مدلا صاصرل تايوتسم لداعت يتلاو ،غك /صاصر
 ٢٠٠اهتميق ةيئاذغ تايوتسم دنع ماروأ يأ دهاشت مل . رتليسيد/مارغوركيم
، (لقأ وأ غك /صاصر مارغيلليم  ).١٩٩٥ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

تاريثأت يأ صاصرلل رهظي مل ١٩٩٥ماعل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ريرقتل ًاقبط   ،
 .يعانملا زاهجلا ىلع وأ تالضعلا ،دلجلا ىلع ةراض

ضرعتلا نيب ةقالعلا  ٢-٢-٢
 ةعرجلاو

يف صاصرلل يلكلا زيكرتلا وه ةصتمملا ةعرجلل ًامادختسإ رثكألا ليدبلا نإ 
 .مدلا

يف صاصرلا ىوتسم نيب ةقالعلا نأب ) ١٩٩٥(ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تدافأو 
ميق نم عساو قاطن ىلع ىنحنم لكش ذخأت صاصرلا نم لصحتملاو مدلا 

ديدحت مت دقف ،ًالفط ١٧ىلع تيرجُأ ةسارد ىلإ ًادانتسإ . مدلا يف صاصرلا  
 ـب ءاذغلا نـم صاصرلا نم لصحتملاو مدلا يف صاصرلا ىوتسم نيب ةقالعلا

ئزجورـكيم,٠٠٧٧ مارغوركيم,١٦(رتل /  صاصر مارغوركيم لكل ) رتليسيد/ 
 ,٤٨يواسي مدلا يف صاصرلا نم طسوتم ىوتسمل دحاولا مويلا يف لصحتم 

مارغوركيم١٠(رتل /ئزجوركيم  .ًابيرقت) رتليسيد/ 
ضرعتلاو مدلا يف صاصرلا ىوتسم نيب ةقالعلاب ةصاخلا تاساردلا مظعم قبطنت 

 ، اميفو . رابغلا/ةبرتلا وأ ءاملا ،ءاذغلاءاوهلا لثم ،دحاو يئيب ردصم ىلع صاصرلل
نم لصحتملاو مدلا يف صاصرلل طسوتملا ىوتسملا نيب ةقالعلا نع زجوم يلي 

 :ةدح ىلع لك ةيئيبلا طاسوألا نم صاصرلا
 أنوغلابلا ألافطألا طسولا

ئزجوركيم ,٠٩ )ب(ءاوهلا  
لكل رتل /صاصر

ئزجوركيم ,٠٧٩  
مارغوركيم لكل رتل /صاصر
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 ٣م/صاـصر مارـغوركيم
مارغوركيم ٩٢,١(
 )رتليسيد/صاصر

 ٦٤,١ (ج٣م/صاصر
 )رتليسيد/صاصر مارغوركيم

ئزجوركيم ,٠٠٣  ءاملا  
مارغوركيم لكل رتل /صاصر
مارغوركيم ,٠٦(رتل /صاصر  
 )رتليسيد/صاصر

ئزجوركيم ,٠١ )ب(ءاذغلا  
لكل رتل /صاصر
موي /صاـصر مارـغوركيم
مارغوركيم ,١٦(  
 )رتليسيد/صاصر

ئزجوركيم  ,٠٠٣ - ,٠٠٢
مارغوركيم لكل رتل /صاصر
 ٠٦ - ,٠٤(موي /صاصر
 )رتليسيد/صاصر مارغوركيم

ئزجوركيم ,٠٩ )ب(رابغلا  
 ١٠٠٠لكل رتل /صاصر
مارغ /صاصر مارـغوركيم
مارغوركيم ٨,١(  
 )رتليسيد/صاصر

 

ئزجوركيم ,١١ )ب(ةبرتلا  
 ١٠٠٠لكل رتل /صاصر
مارغ /صاصر مارـغوركيم
مارغوركيم ٢,٢(  
 )رتليسيد/صاصر

 

ذخأت تاقالعلا نأ حيضوتل طقف ةيحيضوتلا ضارغألل تانايبلا هذه تمدُق )أ(
متي نل ثيح ،عساو ىدم ىلع ةيهيجوت ئدابم ربتعتو ةعيبطلا يف ىنحنم لكش 

 .ىلعأ وأ لقأ ضرعت تايوتسم دنع اهقيبطت
ىلإ ,١٤٤نيب حوارتت ميق ىلع لوصحلا مت )ب( صاصر ئزجوركيم,٢٤  وأ رتل / 

رغوركيم٥-٣ ةمهاسملا ىلإ رظنلا دنع  ٣م/مارغوركيم لكل رتليسيد/صاصر ما 
 .ةبرتلا/رابغلا ىلع بيسرتلا لالخ نم ةرشابملا ريغ
ىنحنم لكش ىلع ةقالع اأب مدلا يف صاصرلاو ءاوهلا نيب ةقالعلا فصوت )ج(

مارغوركيم,٠٨ و,٠٢نيب لويم تاذ  ءاوهلا نم٣م/  ًاريغتم ليملا اذه ربتعيو .  
حوارتي يذلاو ،ةماعلا ةئيبلا يف ةـيرشبلا تانئاكلاب صاخلا ليملا نم لقأ هنكلو  

مارغوركيم٩,١ و٦,١نيب   .٣م/ 
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ةعرجلا نيب ةقالعلا  ٣-٢-٢

 ريثأتلاو
كرتشملا جمانربلا (نيغلابلا ىلع ةيمسلا تاريثأتلا 

داوملل ةميلسلا ةرادإلاب ينعملا تالاكولا نيب 
 ،  )١٩٩٨ةيئايميكلا

 مدلا يف صاصرلا ىوتسم

يريرسلا يغامدلا لالتعإلا : يبصعلا زاهجلا
 حيرصلا

١٠٠-
 رتليسيد/مارغوركيم١٢٠

 ١٠٠-٤٠ يلالخلا ةيلكلا باهتلإو رومضلا: ةيلكلا
 رتليسيد/مارغوركيم

 ٦٠-٤٠ صغملا: يوعملا يدعملا
 رتليسيد/مارغوركيم

مارغوركيم٥٠ ايمينألا  رتليسيد/ 
، : يلسانتلا زاهجلا ةيونملا تاناويحلا فعض

 ةيصخلا رومض
٥٠-٤٠ 

 رتليسيد/مارغوركيم
ىلع ةردقلا /ءاكذلا لصاح رُثأت: يبصعلا زاهجلا
 يسحلا زاهجلا زجع ،ملعتلا

مارغوركيم٤٠  رتليسيد/ 

مارغوركيم٧نم لقأ  طغضلا عافترإ: ةيومدلا ةيعوألاو بلقلا   /
 رتليسيد

 ٣٠-٣ )تاميزنإلاب ةصاخ تاريغت(يئايميكويب 
 رتليسيد/مارغوركيم

 
جمانربلا (لافطألا ىلع ةيمسلا تاريثأتل ا

ةميلسلا ةرادإلاب ينعملا تالاكولا نيب كرتشملا 
 ،  )١٩٩٨ةيئايميكلا داوملل

 مدلا يف صاصرلا ىوتسم

 ١٢٠-٨٠ يلالخلا ةيلكلا باهتلإو رومضلا: ةيلكلا
 رتليسيد/مارغوركيم

يريرسلا يغامدلا لالتعإلا : يبصعلا زاهجلا
 حيرصلا

١٠٠-٨٠ 
 رتليسيد/مارغوركيم

 ١٠٠-٦٠ صغملا: يوعملا يدعملا
 رتليسيد/مارغوركيم

 ٤٠-٢٠ ايمينألا
 رتليسيد/مارغوركيم



UNEP/FAO/PIC/INC.11/5 

43 

 ١٠نم لقأ  )تاميزنإلاب(ةصاخ تاريغت : يئايميكويب
 رتليسيد/مارغوركيم

ةردقلا /ءاكذلا لصحتم ضافخنإ: يبصعلا زاهجلا
 ملعتلا ىلع

 ١٠نم لقأ 
  رتليسيد/مارغوركيم

يف ةيم سلل زجوم ٤-٢-٢
 ماع مييقتو تاييدثلا

ةقيرطب تاييدثلا ،كلذ يف امب ،تاناويحلل ةبسنلاب صاصرلا ةيمس ةسارد مت 
تاناويحلا عيمج يف )١٩٩٥(ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ضارعتسإل ًاقبط . ةفثكم  ،

ريغ نم ةيسيئرلا تاييدثلا كلذ يف امب ،تاساردلا اهيلع تيرجأ يتلا ةيلمعملا 
، رلا نأ نيبت ،ناسنإلا ةديدع ةزهجأو ءاضعأ ىلع ةراض تاريثات ببسي صاص

يلسانتلا ،يئاعولا يبلقلا ،ةيولكلا ،باصعألا ،مدلا جاتنإ ةزهجأ كلذ يف امب 
نطرسم صاصرلا نأ نيبت امك ،ماظعلا ىلع صاصرلا رثؤي امك . يعانملاو
 .ةريغصلا نارئفلاو نارئفلل ةبسنلاب

ةداحلا ةيمسلا  ٥-٢-٢
 يليكلألا صاصرلل

 

مت ةلاح يف . ثودحلا ردان مفلا قيرط نع يطاعتلا نع مجانلا داحلا ممستلا ربتعي مفلا قيرط نع ١-٥-٢-٢
تناك ،مفلا قيرط نع ةريبك ةيمكب صلاخلا ليثيإلا يعابر صاصرلا لوانت اهيف 

ىفوت دقو . ةمجمجلا لخاد طغضلا ةدايزب ةقلعتم ةيلوألا ضارعألاو تامالعلا
وأب ةعاس٣٦دعب ضيرملا  ، (ةيوئر اميد   ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلا

١٩٩١.( 
ةيماظن تاباجتسإو يولعلا يسفنتلا راسملا جيو ،سطعلا قاشنتسإلا ببسي  قاشنتسإلا ٢-٥-٢-٢

ةطبترملا ،قيضلا تالاح ،باصعألا ةراثإ ،ءايعألا ،قرألا : ةديدش ىلإ ةطسوتم
، ةيجنشت ةيلضع تاصلقت ،لعفلا دودر ةدايز ،ةشعرب بلقلا تاقد ءطب  ،
رثكأ نمضتتو . مسجلا ةرارح ضافخنإو ،يئاعولا مدلا طغض ضافخنإ
نكميو . هجولا تاصعرتو ،ةسولهلا عم لماكلا لالتخإلا ةروطخ تاباجتسإلا

ىلإ يضفت دق ةفينع ةيجنشت تابونو ةينونج تابون ىلإ ضارعألا هذه روطتت نأ 
، لا ةمالسلل يلودلا جمانربلا(ةافولاو ةبوبيغلا   ).١٩٩١ةيئايميك

ًاقارتحإو ،ةكح دلجلل اهتسمالم دنع يليكلألا صاصرلا تابكرم ببست  دلجلا ضرعت ٣-٥-٢-٢
نودب ضيرملا لظي ،ةريبك ةفاثكب اهيف دلجلا ضرعت ةلاح يف . ًاضراع ًارارمحإو

جمانربلا (ًادج ريبك نوكي لوبلا يف صاصرلا زارفإ نأ نم مغرلا ىلع ضارعأ 
، ا ةمالسلل يلودلا  ).١٩٩١ةيئايميكل

،  نيعلا ةسمالم ٤-٥-٢-٢ ةكح يوضعلا صاصرلا تابكرم ببست ،نيعلا ةيشغأل اهتسمالم دنع
، (ًاضراع ًارارمحإو ًاقارتحإو   )١٩٩١ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلا

 



UNEP/FAO/PIC/INC.11/5 

44 

 
ةنمزملا ةيمسلا  ٦-٢-٢

 يليكلألا صاصرلل
 

. صاصرلل ًاينهم ضرعتت يتلا ةيناكسلا تاعمجتلا يف ةنمزم روص يأ ظحالت مل قاشنتسالا ١-٦-٢-٢
رارضأ ىلإ بائتكإلل جالعك صصرملا نيلوزاغلل يهيفرتلا قاشنتسإلا يدؤي 

ةافولاو ،ةريطخ ةيغامد ضارمأ ،ةطرفم ةيرتو تاساكعنإ ،ةشعرلا : ةيبصع
) ،  ).١٩٩١ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلا

صاصرلا ببست  ٧-٢-٢
 ةافولا يف يليكلألا

) يغامدلا لالتعإلا(خملا ىلع ةرشابملا رارضألا نم ةافولا يف ببستلا ربت عي
 ، ةيغامدلا اميدوألاو ،ةقيقدلا ةيومدلا تاريعشلا فئاظو يف لالتخإ ًانمضتم

ةريخأ ةمالعك ةيوئرلا اميدوألا ترهظ ،ةلاح يف . يغامدلا ضيألا عم لخادتلاو
 )١٩٩١ة، يئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلا. (ةافولا لبق

يعابر صاصر تانايب  ٨-٢-٢
ةلصلا تاذ ليثيإلا 

 تاناويحلاب

مارغيلليم١١: مفلا قيرط نع ةريغصلا نارئفلل ةماس ةعرج لقأ  غك/ 
، مفلا قيرط نع نارئفلل٥٠ةتيمملا ةعرجلا مارغيلليم٢,١:    غك/ 

 ، قاشنتسإلاب نارئفلل٥٠تيمملا زيكرتلا مارغيلليم٨٥٠:    ٣م/ 

مارغيلليم٥٤٧: بالكلل دلجلا قيرط نع ةتيمم ةعرج لقأ  غك/ 
) ،  )١٩٩١ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلا

صاصر تانايب  ٩-٢-٢
تاذ ليثيملا يعابر 

 تاناويحلاب ةلصلا

مارغيلليم١١٢: نارئفلل مفلا قيرط نع ةماس ةعرج لقأ  غك/ 
 ، نارئفلل مفلا قيرط نع٥٠ةتيمملا ةعرجلا مارغيلليم١٠٥:    غك/ 

نارئفلل قاشنتسإلاب٥٠، تيمملا زيكرتلا مارغيلليم٨٨٧٠:    ٣م/ 
مارغيلليم٢٤: بنارألل مفلا قيرط نع ةتيمم ةعرج لقأ  غك/ 
مارغيلليم٣٣٩١: بنارألل دلجلا قيرط نع ةتيمم ةعرج لقأ  غك/ 
) ،  )١٩٩١ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلا

 



UNEP/FAO/PIC/INC.11/5 

45 

 
 رطاخملا مييقتو/ناسنإلا ضرعت ٣
ةرثكب صاصرلا رشتني ثيح . صاصرلل ةلمتحملا ضرعتلا رداصم نم ريثكلا دجوي ةمدقم ١-٣

ةمظنم (ًايعيبط هنوكت ىلإ ةفاضإلاب ،يملاعلا يجولوكيألا ماظنلا ءاجرأ لك يف 
 ، . عساو قاطن ىلع عينصتلا يف صاصرلا مادختسإ متيو). ١٩٩٥ةيملاعلا ةحصلا

يفو تاي راطبلا يفو ،ةكابسلا يفو ،تاءالطلا يف همادختسإ ،ةلثمألا ضعب نمو
، . فيلغتلا صاصرلل ةنمضتملا ةيعانصلا تايلمعلا لالخ ةئيبلا ىلإ قلطني هنأ امك
. صاصرلا ىلع يوتحت تاجتنم ريودت ةداعإ وأ جاتنإو ،رهصلاو ،نيدعتلا لثم
 .ةيسيئرلا ضرعتلا رداصم دحأ نيلوزاغلل ةفاضإك صاصرلا مادختسإ ربتعيو
ةحصلاو ةيمسلا روظنم نم ةي مهأ رثكألاو صاصرلل ةصاخلا تامادختسالا نإ

تاعمجتلا نيب اميفو لب ،نادلبلا نيب اميف ًاريبك ًافالتخإ فلتخت نأ نكمي ةماعلا 
وه سيل صصرملا نيلوزاغلا نأ حضاولا نمو . نادلبلا هذه لخاد ةيناكسلا

تالاكولا نيب كرتشملا جمانربلا (نادلبلا نم ريثكلا يف ديحولا ضرعتلا ردصم 
، ا ةرادإلاب ينعملا ، ). ١٩٩٨ةيئايميكلا داوملل ةميلسل ةددحم قطانم يف هنأ ثيح

ىوتسم ىلع ،ةئيبلل صاصرلا نم ةريبك تايمكب ةتباثلا رداصملا مهاست دق 
بلاغلا ردصملا وه نيلوزاغلا يف دوجوملا يليكلألا صاصرلا قارتحإ ربتعي ،ملاعلا 

، (ةئيبلا ماسقأ لك يف ديازتملا صاصرلل   ).١٩٩٥ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
وهف . ةديدع بناوج يف ًادرفتم نيلوزاغلا تافاضم نم صاصرلل ضرعتلا ربتعي

اهريثأت نوكي يتلاو ،ةيعانصلا رداصملا نم ةيفارغجلا ةيحانلا نم ًاراشتنإ رثكأ 
صاصرلا ةيمك يف صصرملا نيلوزاغلا مادختسإ مهاسيو . ةيلحملا اهقطانمب ًادودحم
قفارملل ةبسنلاب ًاضيأ يقيقح اذهو (ةي سفنتلا هتروص يف ءاوهلا يف لومحملا
نوكي ،رابغلاو ةبرتلا ثيولتل ىرخألا رداصملا نم ريثكلل ًافالخو ). ةيعانصلا

لظت ،ًادج ةقيقد تاميسج ةروص يف نيلوزاغلا قارتحإ نم ثعبنملا صاصرلا 
لمحت اأ امك ،نيتئرلا ىلإ قمعب اهقاشنتسإ متيو لوطأ تارتفل ءاوهلا يف ةقلعم 

ربكأ ًاثوَلم ًازيكرت كرتشملا جمانربلا (ربكألا تاميسجلا نم ) مكلا روظنم نم( 
 ، نوكتيو ). ١٩٩٨ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلاب ينعملا تامظنملا نيب

 ,٠١٥يلاوحب اهمجح ردقي تاميسج نم تارايسلا مداعل يلوألا صاصرلا 
. داعبألا سفن اهل نوبركلا نم تاميسجل ةبحاصم نوكت نأ نكميو ،رتموركيم
هذه ربكت امدنعو . ىرخألا تاميسجلا عم ةريبك ةعرسب تاميسجلا هذه دحتتو

ىلإ ,١نم يلاوح ىلإ اهداعبأ لصتو تاميسجلا  نع فقوتت اإف ،رتموركيم ١   
ىلإ ٧نيب حوارتي وجلا يف قلعت نمز اهل حبصيو ومنلا  ًاموي ٢٤  نواعتلا ةمظنم ( 

 ،  ).١٩٩٣يداصتقإلا لاا يف ةيمنتلاو
دعب نيلوزاغلا يف دوجوملا صاصرلا نم %٧٠نم رثكأ ةئيبلا ىلإ لخدي ام ًابلاغو   

مداعلا جارخإ ماظن يفو قفارملا ةبلع تيز يف يقابلا سبحي امنيب ،ًةرشابم هقارتحإ 
، (تارايسلا يف  يليكلألا صاصرلا قرتحي ). ١٩٧٧ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
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نوكت ،كلذ ىلعو . كرحملا ةناوطسأيف لماكلاب ةرايسلا نيلوزاغ يف فاضملا 
عم ،صاصرلا ديموربورولك ةروص يف ساسألا يف تارايسلا صاصر تاثاعبنإ 

تاثاعبنإلا يلامجإ نم%١٠نم لقأ (ةريغص تايمك  صاصر ةرخبأ ةروص يف )  
، (يوضع  ةيكلملا ةيعمجلا ؛ ١٩٩٣يداصتقإلا لاا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم

 ).١٩٨٦ربمتبس /لوليأ ،ادنكل
ةددحم ةتباث رداصم بايغ يف هنأ )٤()١٩٩٥(ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تررق  ةماعلا ضرعت ٢-٣  ،

ناك اذإ امو رورملا ةفاثك ىلإ عجرت طيحملا ءاوهلا يف تازيكرتلا نإف ،صاصرلل 
صاصرلا ةلازإ وأ ضفخ نإ . نيلوزاغلا يف ةفاضإك مدختسي لازي ال صاصرلا
ةميقب ضافخنإ ىلإ ىدأ دعاوق تنس يتلا نادلب لا كلت يف نيلوزاغلا يف دوجوملا
 .صاصرلا نم طيحملا ءاوهلا تازيكرت يف فاعضأ ةينامث

رابغلاو رئاجسلا ناخد دوجوب ينابملا لخاد ءاوهلا يف صاصرلا تايوتسم رثأتت 
غلبت ،نيردصملا نيذه نودب . صاصرلا تاءالطب ةيلطملا حطسألا نم دعاصتملا
يف ةدوجوملا كلت نم %٦٠يلاوح ينابملا لخا د ءاوهلا يف صاصرلا تايوتسم  
 .يجراخلا ءاوهلا

 ، ءاذغلا لالخ نم صاصرلل يمويلا ضرعتلا يلامجإ نوكي ،نيغلابلا مظعمل ةبسنلاب
مألا نبل وأ يعانصلا نبللا نإف ،روهش ٥رمع ىتح راغصلل ةبسنلاب . ءاوهلاو ءاملا  

يفاضإ ردصم كانهف ،لافط ألل ةبسنلاب امأ. صاصرلل ةيسيئرلا رداصملا يه ءاملاو
ةيئايميكلا ةروصلا ىلع صاصتمإلا دمتعيو . ةبرتألاو رابغلا وه ضرعتلل

دادزي نأ نكميو ). يجولويبلا رفاوتلا(ميسجلا مجح ،ةبرتلا عون ،صاصرلل 
تاودأ ،ةيبعشلا ةيودألا لثم ةيطمن ريغ رداصم نم صاصرلا نم لصحتملا 

تاسرامملا اذكو عمتا ثولت مه اسي نأ نكميو. تاياوهلا ةطشنأو ليمجتلا
 .صاصرلل ضرعتلا ىلع لمعلا نكامأ يف ةعبتملا

يسيئرلا ردصملا وه ) ىرخألا تابورشملاو برشلا هايم كلذ يف امب(ءاذغلا ربتعي 
لافطألاو راغصلا نم لك ىقلتي نأ نكمي . ناكسلا ةماع نيب صاصرلل ضرعتلل
ثيح نم ةمعطألا رثكأ فلتختو .رابغلاو ةبرتلا نم صاصرلا نم ًافاضم ًازيكرت  
مدختسي يتلا تاوبعلا مدختست لازت ال يتلا قطانملا يفف . رخآل دلب نم ضرعتلا
كلذو . ةريبك ةجردب ىلعأ اهيف صاصرلا تايوتسم نوكت ،اهماحل يف صاصرلا

قيرط نع صاصرلا نم ريبك لصحتم كانه نوكي دقو ةشيعملا بيلاسأل ًاعبت 
ةصاخلا ةيفزخلا يناوألا نم صاصرلا ضنل ةجيتنو ة يلوحكلا تابورشملا نم مفلا
 .ةضفخنملا ةرارحلا تاجرد دنع وهطلاب

 ٥نم لقأ صاصرلا نم تايوتسم ىلع برشلا هايم رداصم مظعم يوتحتو 
فورعم هنأل ًارظنو ،كلذ عمو . ةجلاعملا ةطحم نم اهجورخ دنع رتل/مارغوركيم

نم %٤٠نم برقي اـم نإف ،صاصرلل بيذم ءاملا نأ  ىدعتت دق تانيعلا  

                                                           
 .١٩٩٥ماعل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ريرقت نم لماكلاب سبتقم ءزجلا اذه  )٤(
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مارغوركيم١٠٠ بيبانأو ،صاصرلا ماحل مادختسإ متي ثيح لزانملا يف رتل / 
 .ةيساحنلا تاماعدلا وأ صاصرلا

صاخلا طمنلا ىلعو ميسجلا مجح ىلع نيتئرلا نم صاصرلا صاصتما دمتعي 
، ,٥نم لقأ (ةريغصلا تاميسجلا بسرتتو . ةئرلا لخاد بيسرتلاب رتموركيم  
. %٩٠يلاوح صاصتمإ تالدعمب نيتئرلا يف قمعب طيحملا ءاوهلاب ةدوجوملاو ) رطق

رهظتف ،ليغشتلا عقاوم يف دجاوتت دق يتلا كلت لثم ،ربكألا تاميسجلا امنيب 
هذه صاصتمإ دمتعيو . يولعلا يئاوهلا كلسملا يف ربكأ بيسرت تالدعم
ي دعملا كلسملا ىلإ ميسجلا لوحتو نيتئرلا يف اابوذ نم لك ىلع تاميسجلا
 .يوعملا

ريغ دلج لالخ نم ناسنإلا دلج ةطساوب يوضعلا ريغ صاصرلا صاصتمإ ربتعي 
 .لاب يذ ريغ طوشكم

. ةدشب ريغتم هنأ وه ةفلتخملا ءاذغلا فانصأ يف صاصرلا زيكرتل فصو لضفأ نإ ءاذغلا ٣-٣
مئاق وه املثم ءاذغلا نم ةددحم عاونأ لخاد ًاريبك فالتخإلا ودبي ،ةقيقحلا يفو 

) ١٩٧٧(ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ريراقت تدافأ دقو . ةفلتخملا ءاذغلا تائف نيب
مارغيلليم٥,١ىلإ رفص نم حوارتي صاصرلا قاطن نأب  ىلإ ,٢نم ،لباوتلل غك /   

مارغيلليم٥,٢  ,٣٧ىلإ رفص نم ،ةيرحبلا تالوكأملاو كامسألل غك / 
مارغيلليم٣٩,١ىلإ رفص نم ،ضيبلاو موحلل غك /مارغيلليم نمو ،بو بحلل غك/ 

مارغيلليم٣,١ىلإ رفص   .تاورضخلل غك/ 
ةهكافلا نإف ،ةلوهسب ةبرتلا نم صاصرلا صتمت ال تاتابنلا نأ نم مغرلا ىلعو 
نا نكمي نداعملا رهص عناصم تاثاعبنإل ةضرعم قطانم يف ومنت يتلا رضخلاو 

صاصرلا دوجو ) ١٩٧٢(نيريك ددح دقو . ثولتلا نم ريبك ردق ىلع نوكت
نأ دجوو نداعملا رهص عناصم نم برقلاب نيميقملا نييورقلا ءاذغ لمجم يف  

-٦٧٠نم حوارتي ءاذغلا عم مفلا قيرط نع ًايموي هلوانت متي يذلا صاصرلا 
مارغوركيم ٢٦٤٠  ) ،  ).١٩٧٧ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

ةمظنم (ةئيبلا يف صاصرلا راشتنإل ًايسيئر ًاراسم لكشي نأ طيحملا ءاوهلل نكمي  ءاوهلا ٤-٣
، صلا : ءاوهلا يف صاصرلا قلطت يتلا تايلمعلا نيب نمو). ١٩٩٥ةيملاعلا ةح

ءالطلا عفسو تايراطبلا ةعانص ،نيلوزاغلا قارتحإ ،ديمرتلا ،رهصلاو نيدعتلا 
صاصرلل ًاردصم ةبرتألا نوكت نأ نكمي ،كلذ ىلع ةوالع . هريشقت وأ لمرلاب
يف صاصرلا نيب طابترإل ا نم نيبت امبسح ،يلحملا ىوتسملا ىلعءاوهلا هلمحي يذلا
بسرتملا صاصرلا لمح ةداعإ ربتعي ال ،بلاغلا يفو . ةبرتألا يف صاصرلاو رابغلا

نم دحت ريبكلا مجحلا تاذ تاميسجلا نأل ،ءاوهلل ًاماه ًاصلاخ ًاردصم رابغلا يف 
 ).١٩٨٦ربمتبس /لوليأ ،ادنكل ةيكلملا ةيعمجلا(راشتنإلا 

مارغوركيم٥-٦,٧x١٠ن م ءاوهلا يف صاصرلا تازيكرت حوارتت قطانملا يف ٣م/   
مارغوركيم١٠نم رثكأ ىلإ ةيبونجلا ةيبطقلا ةراقلا لثم ةديعبلا  نم برقلاب ٣م/   

، (صاصرلا رهص عناصم  ىلعأ نأ دجو دقو ). ١٩٩٥ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
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ةيناكسلا ةفاثكلا تاذ زكارملا يف ةدوجوم طيحملا ءاوهلا يف صاصرلل تازيكرت 
املكو . طيحملا ءاوهلا يف صاصرلا زيكرت داز املك ةنيدملا تربك املكف. ةريبكلا

طسوتم ليجست مت . زيكرتلا ضفخنإ املك ،ةنيدملا زكرم نع ًاديعب انكرحت
مارغوركيم١,١هتميق ةيرضحلا تاطحملا يف زيكرتلل  يف ةميقلا تغلبو ؛ ٣م/ 

مارغوركيم,٢١) ةنيدملا نم برقلاب(ةيرضحلا ريغ تاطحملا  تاطحم يفو ؛ ٣م/ 
مارغوركيم,١٠ةميقلا تغلب ام دح ىلإ دعبأ  ةديعبلا قطانملل ةبسنلابو ٣م/   

مارغوركيم,٠٢ةميقلا هذه تغلب  تاذ عراوشلا يف دوجوملا ءاوهلا يوتحي . ٣م/ 
تاذ عراوشلاب دوجوملا ءاوهلا نم رثكأ صاصر ىلع ةيلاعلا ةيرورملا ةفاثكلا 

ةيفيرلا قطانملاب طيحملا ءاوهلانم ريثكب رثكأو ،ةضفخنملا ةيرورملا ةفاثكلا  . 
 ,٥نم لقأ ةيرضحلا ريغ عقاوملا يطعت ،ةروصلا هذهل حضاو جذومن دجوي 

نم ةيرضحلا عقاوملا يف ةميقلا هذه حوارتت امنيب ٣م/مارغوركيم  ،١٠-٥ 
تاعاس لالخ ةعيرسلا قرطلا ىلع تايوتسملا ىلعأ تلجس . ٣م/مارغوركيم

مارغوركيم٢٥-١٤تغلبو ،ةورذلا  ،  (٣م/   ).١٩٧٧ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم نادلبل يرضحلا ءاوهلا يف صاصرلا تازيكرت تحوارت 
ىتح ,٥نم تانيعبسلا يف ةفلتخملا يداصتقإلا لاا  مارغوركيم١٠  ندملا يف ٣م/   

ءاوهلا يف صاصرلا تايوتسم تحوارت . ةيلاعلا ةيرورملا ةفاثكلا تاذ ةيلخادلا
نم ) ١٩٩٣ماع ام موي يف (ةيلامشلا اكيرمأب ندمو ةيبوروأ ندم يف ة لجسملا

ىلإ ,٢ مارغوركيم,٨  نم تحوارت ةيفيرلا قطانملا يفو ٣م/  ىلإ ,٠٥،   ٣, 
،  (٣م/مارغوركيم  ).١٩٩٣يداصتقإلا لاا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم

تايوتس ملا نأ) ١٩٩٣(يداصتقإلا لاا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم تدافأو 
يف ةيضاملا ةليلقلا دوقعلا لالخ ةدشب تضفخنإ دق ءاوهلا يف صاصرلل ةطسوتملا 

تمت يتلا تاضيفختلا ىلإ ةريبك ةجردب ضافخنإلا اذه ىزعيو ). ١لكش (ادنك 
نم صاصرلا تاثاعبنإ نأ ىلإ رظنلاب ،نيلوزاغلا يف صاصرلا مادختسإ ىلع 

تاثاعبنإ نأ ةظحالم ب جي). ٢لكش (ًايبسن ةتباث تلظ ىرخألا رداصملا 
ىلإ ًارظن ،تانينامثلا لالخ ام دح ىلإ ةتباث تلظ صاصرلا ةعانص نم صاصرلا 
ةيلحملاو ةيلارديفلا ةرطيسلا ريبادت عضو مت امدنع تثدح تاضافخنإلا مظعم نأ 

ةدع ىلإ ١٩٧٨ماع ذنم ءاوهلا يف صاصرلا ضافخنإ ىزعيو . ١٩٧٨ماع لبق   ،
جاتنإو نيلوزاغلا قارتحإ نع جتانلا صاصرلا تاثاع بنإ ضافخنإ اهنيب نم بابسأ
 .تيلوكينلا

دنع نييدنكلا ناكسلل مدلا يف صاصرلا تايوتسم طسوتم كلذك ضفخنإ دقو 
 ٦يلاوح ىلإ ) ًالثم ،لافطألل(ضرعتلا نم رطخلل ىصقألا دحلا 

غلبي يذلا رطخلا ىوتسم نم لقأ ١٩٨٨يف رتليسيد /مارغوركيم  ،١٠ 
نيب يوق طابترإ دوجو نم مغرلا ىلعو ). ٣لكش (رتليسيد /مارغوركيم

دقف ،ءاوهلا يف صاصرلا تايوتسمو لافطألل ةبسنلاب مدلا يف صاصرلا تايوتسم 
يعوطلا هجوتلا لثم ىرخأ لماوع ىلإ ًاضيأ ىزعي نأ نكمي ضافخنإلا نأ دجو 
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اهماحل يف صاصرلا مدختسي يتلا ةيذغألا تابلعم نم صلختلل ةعانص وحن 
 .ينابملا لخاد تاءالطلا يف صاصرلا مادختسإ يف ضافخنإلاو

لودلا نم ديدعلا يف هنأ يداصتقإلا لاا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم تركذ 
تانيعبسلا يف مدلل ليلاحت ءارجإ مت ثيح ،ةيبوروألا ةعامجلاب ءاضعألا 
ىلع دويقلل ةجيتن ءاوهلاب صاصرلا زيكرت يف تاضافخنإلا نأ نيبت ،تانينامثلاو 
ليبس ىلعف ،مدلا يف صاصرلا تايوتسم يف صقنلا رسفت صصرملا نيلوزاغلا 

 :لاثملا
حئارشل مدلا يف صاصرلا تايوتسم طسوتم ةدشب ضفخنإ ،اكيجلب يفو -   

نم بابسأ ىلإ ضافخنإلا عجريو . تانينامثلا لالخ ناكسلا نم ةفلتخم
 .نيلوزاغلا يف صاصرلا نم هب حومسملا ىوتسملا يف ضيفختلا اهنيب

نم مدلا يف صاصرلا تايوتسم طسوتم ضفخنإ ،ادنلنف يف -   ١١ 
مارغوركيم٨,٢ىلإ رتليسيد /مارغوركيم  ١٩٧٥نم ةرتفلا يف رتليسيد / 

مدلا يف صاصرلا ىوتسم طسوتم ضفخنإ ،يكنسله يفف . ١٩٩٢ىلإ 
ىلإ ٦,٤نم لافطألل ةبسنلاب  مارغوركيم٣  نم ةرتفلا يف رتليسيد / 

ىلإ ١٩٨٣ نم صاصرلا تاثاعبنإ تضفخنإ ،ةرتفلا سفن يفو ؛ ١٩٨٨ 
يكنسله يف%٧٥رادقمب تارايسلا مداع   . 

يف صاصرلا تايوتسم طسوتم نأ ىلإ ةفلتخم تاسارد تراشأ ،ايناملأ يف -   
دقتعيو . ١٩٧٥ماع ذنم ضفخنإ نيغلابلاو سرادملا لافطأل ةبسنلاب مدلا 

، هلا يف صاصرلا ىوتسم ضافخنال ةجيتن تناك تاضافخنإلا هذه نأ ءاو
 .نيلوزاغلا يف صاصرلا نم صلختلا ىلإ ىزعي يذلاو

لافطألل ةبسنلاب مدلا يف صاصرلا تايوتسم طسوتم ضفخنإ ،ديوسلا يف -   
ةيفير وأ ةيرضح تائيب يف وأ رهصلا عناصم نم برقلاب نوشيعي نيذلا 

نم لقأ ىلإ ١٩٧٨ماع ذنم  مارغوركيم٥  . ١٩٨٨ماع يف رتليسيد / 
يف ناكسلا ةماع ىدل مدلا يف صاصرلا تايو تسم طسوتم ضفخنإ امك

مارغوركيم٦نم لقأ ىلإ ملهكوتس  دقو . ١٩٨٤ماع لولحب رتليسيد / 
دحأ نيلوزاغلا يف صاصرلا نم هب حومسملا ىوتسملا ضفخ ربتعُأ 

 .مدلا يف صاصرلا تايوتسم ضافخنإ يف تمهاس يتلا ةماهلا لماوعلا
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  ١لكش  
 

 

 
،: ردصملا  ١٩٩٣ يداصتقإلا لاا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم

 
 

 ٢لكش 
 

 

 
، : ردصملا  ١٩٩٣يداصتقإلا لاا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم

 ٣م/مارغوركيم(يسدن هلا طسولاب ءاوهلا يف صاصرلا زيكرتل ةيدنكلا تاهاجتالا

 ١٩٩٠ - ١٩٧٥نم ةرتفلا يف 

 ١٩٨٧ - ١٩٧٨ةرتفلا يف ) نطلاب(ادنك يف تاعاطقلا بسح ةردقملا صاصرلا تاثاعبنا 

 نيلوزاغلا قارتحإ

 تيلوكينلا جاتنإ
 زيرفتلاو نيدعتلا ىرخأ رداصم

كنزلا–صاصرلا جاتنإ    
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، : ردصملا  ١٩٩٣يداصتقإلا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم

 
فخنإ ،ةدحتملا ةكلمملا يف-   مدلا يف صاصرلا تايوتسم طسوتم كلذك ض   

طساوأ لالخ روكذلاو ثانإلا نيغلابلاو لافطألل ةبسنلاب ةدشب 
 ٢٥غلبي يذلاو رطخلا ىوتسم نم ريثكب لقأ طسوتمل ،تانينامثلا 

نأ ودبي ،ةدحتملا ةكلمملاب ةئيبلا ةرادإل ًاقبطو . رتليسيد/مارغوركيم
ماع لالخ نيلوزا غلا يف صاصرلا نم هب حومسملا ىوتسملا ضفخ

نم مسجلا هلمحي ام ضافخنإ يف ةفيفط ةجردب مهاس دق ١٩٨٥  
 .لافطألل ةبسنلاب صاصرلا

ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلاب ينعملا تالاكولا نيب كرتشملا جمانربلل ًاقبط 
نيلوزاغلا يف صاصرلا مادختسإ نيب ةقالعلا ةريثك تاسارد تقثو )١٩٩٨(  ،
هلمحي يذلا صاصرلا تازيكرت ربتعتو ،ةماع ةفصب . ءاوهلا يف صاصرلا زيكرتو

كيسكملا ،ايراغنه لثم ةفلتخم نادلب يف ،ةيرضحلا قطانملا يف ىلعأ ءاوهلا 
رورملا ةفاثك عم ًايوق ًايطخ ًاطابترإ كانه نأ دجو ،كلذ ىلع ةوالع . دنالياتو
ًامومع . دنهلا يف وأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ءاوس ،ةيرضحلا قطانملا لخاد

عبتت ىلع ةرداق نيلوزاغلا يف صاصرلا ىوتحم نم تصلق يتلا لودلا ربتعت 
 .يرضحلا ءاوهلا يف صاصرلا زيكرت يف كلذل ةلباقملا تاضافخنإلا

داوملل ةميلسلا ةرادإلاب ينعملا تالاكولا نيب كرتشملا جمانربلا دافأ دقو 
مهيدل يتيسوكيس كم يف ديلاوملا عبر نم رثكأ نأب) ١٩٩٨(ةيئايميكلا 

 ٣لكش 
 )رتليسيد/مارغوركيم(ادنكب لافطألل ةبسنلاب مدلا يف صاصرلا طسوتم 
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. يبصعلا ومنلاب رارضإلل يفكت ةجردب ةيلاع مدلا يف صاصرلا نم تايوتسم
ىلإ ٣٠٠٠٠نيب ام يناعي ،كوكناب يف امنيب  عبرأ دقف رطخ نم لفط ٧٠٠٠٠   

دقو . صاصرلا نم ةيلاع تايوتسمل ةجيتن ءاكذلا لصاح طاقن نم رثكأ وأ طاقن
هنم فاعضأ ةثالثب ربكأ ةنيدمل ا طسو يف تسبادوب لافطأ ىدل مدلا صاصر غلب

ةبسن نأ دجو ،ملاعلا ءاجرأ لك نم ةحاتملا تانايبلل ليلحت يفو . يحاوضلا يف
مارغوركيم١٠نع صاصرلا زيكرت اهيف ديزي يتلا لافطألا  ريثكب ربكأ رتليسيد / 

لافطأ يف ةبسن ىلعأ تغلب . ةيرضحلا ريغ قطانملا يف اهنم ةيرضحلا قطانملا يف
ًاماع١٢نم لقأ مهرمع (ةيرضحلا ريغ قطانملا  رادقملا نم ىلعأ ةئاملا يف ١٩)    

ةئاملا يف٥٥زواجت لقأ ةبسن تغلب ،ةيرضحلا قطانملل ةبسنلاب . يسايقلا  . 

ءارج نم ةزيكرت ديزيو ،يوجلا صاصرلا بسرت دعب ءاملا ثولتي نأ نكمي  ءاملا ٥-٣
ةيملاعلا ةحصلا ةم ظنم ريرقتل ًاقبط هنإف ،كلذ عمو. صصرملا دوقولا قارتحإ
ماع هجوب لقأ ربتعي ءاملا لالخ نم صاصرلل ناسنإلا ضرعت نإف )١٩٧٧(  ،
يف صاصرلا زيكرت حوارت دقو . ءاذغلاو ءاوهلا لالخ نم ضرعتلاب هتنراقم دنع

ماع يف ددحت امبسح ،ةيكيرمأ ةنيدم ١٠٠ربكأ ةيبلاغ يف هايملا رداصم   ١٩٦٢ ،
مارغوركيم٦٢ىلإ ليئض ردق نم  دصرلا راشأ دقف ١٩٦٢ماع ذنمو . رتل/   ،

ةحصلا ةرئاد ةطساوب عضو يذلا دحلا نأ ىلإ ةيكيرمألا هايملا رداصمل رمتسملا 
مارغوركيم٥٠غلبي يذلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب ةماعلا  متي مل رتل / 

نيب نم طقف ةنيع ٤١توتحإ دقف ،ىرخأ ةسارد يفو . هزواجت ةنيع ٢٥٩٥   
مارغوركيم٥٠نـم رثكأ ىلع روبنصلا هايمل  ىلع اهنم %٢٥توتحإو ،رتل /   

 .سايقلل ةلباق صاصرلا نم ةيمك
ةطساوب ةيفوجلاو ةيحطسلا هايملا نم لك يف صاصرلا تايوتسم ضارعتسإ مت 

ةيحطسلا هايملا نأ لجس يذلا ). ١٩٧٣(يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل لماعلا قيرفلا
يم,١نم لقأ ىلع بلاغلا يف يوتحت ةيعيبطلا  تازيكرتلا نوكتو . رتل/مارغورك 

مارغوركيم١دودح يف ةثولملا ريغ قطانملا يف  يف هايملا ليلحت مت دقو . لقأ وأ رتل/ 
زيكرت طسوتم حوارت ،يينيريب -يديم ةقطنم يف هنأ دجوو اسنرفب راألا ضعب

ىلإ ٧,٦نم باذملا صاصرلا  مارغوركيم٤,١٠   .رتل/ 
نم ًاماه ًاردصم رابغلا ربتعي )١٩٩٥(ةيملاعلا ةح صلا ةمظنم ريرقتل ًاقبطو رابغلا ٦-٣  ،

نم ديدعلا نم حضتإ امكو ،راغصلا لافطألل ةصاخ ،صاصرلل ضرعتلا رداصم 
تايوتسمو لافطألا مد يف صاصرلا تازيكت نيب طابترإ دجوي ،تاساردلا 

 .رابغلا يف صاصرلا
جراخ دوج وملا رابغلاو ةبرتلا يف صاصرلا تايوتسمل ةيسيئرلا تافاضإلا يتأت

نم )صصرملا نيلوزاغلا ًاساسأ(يروفحألا دوقولا قارتحإ ءارج نم ينابملا   ،
ىلع ةيوتحملا تاءالطلا ريشقتو ةلازإ نمو رهصلا عناصم لثم ةتباثلا رداصملا 
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تايالولاب قيرطلا رابغ يف صاصرلل ةيجذومنلا تايوتسملا حوارتتو . صاصرلا
مارغيلليم١٣٠٠-٨٠٠نم ةيكيرمألا ةدحتملا  -١٠٠ىلإ ةيفيرلا قطانملا يف غك / 

مارغيلليم٥٠٠٠  .ةيرضحلا قطانملا يف غك/ 
قطانملاو لزانملا نيب ةريبك ةروصب يلرتملا رابغلا يف صاصرلا تازيكرت فلتختو 

ةدحتملا ةكلمملا يف تازيكرتلا هذه طسوتم غلب دقو . ملاعلا يف ةفلتخملا
لليم٢٥٠٠-٣٠٠يلاوح ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو  دق نكلو ،غك /مارغي 

ىلإ ١٠٠٠٠نم ةيدارفإلا تانيعلا ضعب يف ةميقلا هذه حوارتت   ٣٠٠٠٠ 
 .غك/مارغيلليم

يف ةبرتلا ىلإ صاصرلا يتأي )١٩٩٥(ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ريرقتل ًاقبطو  ةبرتلا ٧-٣  ،
ربتعتو . ةيعيبطلا ةيجولويجلا رداصملا نم ةيسيئر ةفصب ةديعبلاو ةيفيرلا قطانملا

صاصر مارغيلليم٣٠-١يلاوحل ًاردصم ةيعيبطلا رداصمل ا هذه يف نكلو ،غك / 
تازيكرتلا نإف ،صاصرلاب ةعبشم روخص نم يتأت ةبرتألا تناك اذإ ام لاح 

 .غك/تامارغيلليم فالآ ةدع ىلإ تائم ةدع نم حوارتت نأ نكمي ةيعيبطلا
تايالو لا يفف. ًاريبك ًافالتخإ ةيرضحلا ةبرتلا يف صاصرلا تازيكرت فلتختو

نيب تازيكرت ندملا يف ةماعلا قئادحلا نع ةسارد تلجس ،ةيكيرمألا ةدحتملا 
ىلإ ٢٠٠ مارغيلليم٣٣٠٠   ١٠٩٦٠ىتح تازيكرت تلجس امك . غك/ 

ىتحو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب ةيرضحلا قئادحلا ةبرتأ يف غك /مارغيلليم
مارغيلليم١٤١٠٠ تازيكرتلا هذه زواجتت نأ نكميو . ةدحتملا ةكلمملاب غك/ 
مارغيلليم٢٠٠٠٠ . صاصرلا ةجلاعمو جارختسإب ةصاخلا تايلمعلا لوح غك/ 

تانيع تلجس ،صاصرلا ىلع ةزكترملا تاءالطلا اهيف مدختست يتلا قطانملا يف 
 ٢٠٠٠٠غلبي ًاريبك ًارادقم ينابملا تاساسأ نم برقلاب تذخُأ يتلا ةبرتلا 

 .غك/مارغيلليم
امدنع ةيلاع قرطلا نم برقلاب ةبرتألا يف صاصرلا تازيكرت ربتعت ،ةماع ةفصبو 

عم ةيسأ ةقالعل ًاقبط تازيكرتلا هذه لقتو . ةيلاع قيرطلا يف رورملا ةفاثك نوكت
 .قيرطلا نع اهدعبن يتلا ةفاسملا
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 ةيئيبلا تاريثأتلاو يئيبلا لآملا ٤
راشتنإلاو لاقتنإلا  ١-٤

 طئاسولا نيب
 

رداصم نم صاصرلا راشتنإو لاقتنإ متي ،ةلتكلا نزوب ةقلعتملا ةيحان لا نم وجلا يف بيسرتلا ١-١-٤
. ءاوهلا ةطساوب ةيسيئر ةفصب ،ةكرحتملاو ةتباثلا ءاوس ،ةيسيئرلا ثاعبنإلا

، . ردصملا نم برقلاب وجلا ىلإ دعاصلا صاصرلا مظعم بسرتيو كلذ عمو
ًادج ةديعب قطانم ثولتو عساو قاطن ىلع رشتنت هنم %٢٠يلاوح نإف  لثم  

صاصرلا تاميسج لاقتنإب صاخلا ىدملا دمتعيو . دنالنيرجب ةيديلجلا تاقبطلا
 ٢نع اهرطق ديزي يتلا تاميسجلاف ،ميسجلا مجح ىلع ةديعب تافاسمل 

 ٢٠نيب ام نأ نع غلبُأدقف . ثاعبنإلا ردصم نم برقلاب بسرتت رتموركيم
قاطن يف ةقلاع لظت تارايسلا نع ةرداصلا تاثاعبنإلا نم %٦٠و ًارتم ٢٥   
صاصرلا تازيكرت يف ظوحلملا ضافخنإلل ةجيتن هنإف ،كلذ عمو . قيرطلا نم

نإف ،صصرملا نيلوزاغلا مادختسإ يف ضافخنإلا ذنم دنالنيرجب ديلجلا بلق يف 
يف صاصرلا تايوتسم يف مهاست نأ نكمي تارايسلا تاثاعبنإ نأ حضاولا نم 

تافاسمل صاصرلا تاميس ج لاقتنإ ًاضيأ ظحالت. ردصملا نع ًاديعب ءاوهلا
 . ةديعب

نم ةيئيبلا ماسقألاو حطسألا ىلإ لقتنيو وجلا نم كرحتي نأ صاصرلل نكمي 
نم ةيمهأ رثكأ بطرلا بيسرتلا نأ ودبيو . فاجلا وأ بطرلا بيسرتلا لالخ

يفارغجلا عقوملل ًاقبطو . يوجلا صاصرلا لاقتنإل ةبسنلاب فاجلا بيسرتلا
يوجلا صاصرلا نم %٧٠ و٤٠نيب ام نإف ،ة قطنملا يف تاثاعبنإلا ىوتسمو  
تابيسرتلا هذه نوكت تالاحلا مظعم يفو . بطرلا بيسرتلا لالخ نم لقتنت

يف ةيوضع داومب ةطبترم لظت وأ بساورلاو ةبرتألا يف بسرتتو نابوذلا ةفيعض 
ىلإ حنجي لب ةلوهسب صاصرلا لقتني ال ،بابسألا هذه لكلو . ماسقألا هذه
نيب ةبسنلا باسح مت دقو . بسرتي ثيح ةيجولوكيألا مظنلا هذه يف مكارتلا

 ٩٩,١ و٦٣,١يه ةجيتنلا تناكو فاجلا بيسرتلا ىلإ بطرلا بيسرتلا 
لثمي امنيب ،بيترتلا ىلع ،ادنك لامشو طسوو بونج يف عقاومل ٥٠,٢و  

ديعب هبش عقوم يف صاصرلا بيسرت يلامجإ نم %٨٠يلاوح بطرلا بيسرتلا   
 .ةيكيرمألاةدحتملا تايالولا يف 

يف يوجلا صاصرلاب ةصاخلا تازيكرتلا نأشب تاضارتفإلا نم ديدعلا عضوب 
يلاوح بسرت متي هنإف ،سململاو حطسلا ةحاسم ،حايرلا ةعرس لثم ،ملاعلا 

نط٤١٠٠٠٠ ةئيبلا ةيامح ةلاكو تاباسحب )فاجو بطر نيب كرتشم(ةنس /   ،
 ).١٩٨٦(ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب 
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ءاملا ىلإ لاقتنالا ٢-١-٤  
 ةبرتلاو

ءاملا يف صاصرلا بسرتي امدنع )١٩٩٥(ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ريرقتل ًاقبط   ،
نيب ةعرسب أزجتي هنإف ،ةبرتلا نم هجورخ لالخ نم وأ ءاوهلا نم ءاوس 
ءاملل يحلملا ىوتحملا ىلع كلذ دمتعيو ،ةيئاملا ةروصلاو ةيبوسرلا ةروصلا 

ةجرد دنع ،لاثملا ليبس ىلعف . ةيوضع بيكرت لماوع دوجو ىلإ ةفاضإلاب
غلبت نابوذلل صاصرلل ةيلكلا ةيلباقلا نإف ٤,٥نم ربكأ ةضوـمح   ٣٠ 

مارغوركيم٥٠٠و رسعلا ءاملا يف رتل/مارغوركيم ةفاضإلاب . رسيلا ءاملا يف رتل/ 
نابوذ نم دحت نأ نكمي تانوبركلاو تاتيربكلا تانويأ دوجو نإف ،كلذ ىلإ 

 . صاصرلا
صاصر ةروص يف دجاوتي نأ نكمي ءاملا يف لومحملا صاص رلا نأ دجو دقو

وأ ةيئاملا ةروصلا يف ةقلعم امإ نوكت ،ةللحتم ريغ ةيورغ تاميسج وأ باذم 
نيب ةبسنلا حوارتتو . ىرخألا ةقلعملا ماسجألا ىلع تاقبط ةروص ىلع ةلومحم

 ١:٤نم ةباذملا ةروصلا يف صاصرلا ىلإ ةقلعملا ماسجألا يف دوجوملا صاصرلا 
ةيرضحلا دراوملا يف١:٢٧ىلإ ةيفيرلا قطانملا يف   . 

) ةينيفلفلاو ةيلابدلا ضامحألا(ةيعيبطلا ةيوضعلا تابكرملا نم لكل نكمي 
لخلا يعابر نيمأ يئانث نيليثيإ ضمح ،لثم (ةيعانطصإلا كلت ىلإ ةفاضإلاب 

هايملا يف دوجوملا صاصرلا بيكرت يف لخدت نأ ) لخلا يثالث وليرتن ضمحو
ديزي نأ نكمي ءاملا يف ةيبالختسسإلا تابكرملا هذه لثم دوجو نإ . ةيحطسلا

فاعضأ ١٠نم ) صاصرلا ديتيربك ،لثم(ةلئاسلا صاصرلا تابكرم ةبسن نم   
ال نكلو ةضومحلا ةجرد سفن اهل هايم يف ةدوجوملا كلت نم ًافعض ٦٠ىلإ   

 .ةينيفلف تابكرم ىلع يوتحت
فاجلاو بطرلا بيسرتلا ةبسن ىلع ًاساسأ ةبرتألا يف صاصرلا مكارت دمتعي  
صاصرلل يجولويبلا رفاوتلا اذكو ةبرتلا لخاد صاصرلا لاقتنإ دمتعي . وجلا نم

يندعملا بيكرتلا ،ةضومحلا ةجرد كلذ يف امب ،ةريثك لماوع ىلع ةبرتلا نم 
صاصرلا تايمك مظعم نأ رابتعإ ىلع ،ةيوضعلا ةداملا عونو ةيمكو ،ةبرتلل 

قمعب ةبرتلا نم ةيولع ةقبط يف ةروصحم نوكت مس٥  ةيمكلا نم كلذ دحيو .  
نيبت دقو . اهصتمت يكل تاتابنلل ةحاتم نوكت وأ ءاملا ىلإ حشترت نأ نكمي يتلا

ىلإ لوحتت نأ اهنكمي ةبرتلا يف دوجوملا صاصرلا يلامجإ نم طقف % ,٢نأ   
ةيوضعلا تابكرملا نم صاصرلا لوحت نإف ،كلذ عمو . زازتهإلا ةطساوب لئاس
ةريبك ةروصب دمتعت ًايجولويب ةرفاوتم نوكت يلاتلابو ،نابوذلل ةلباق ةروص ىلإ  

ىلإ ٤(ةبرتلا ةضومحل يداعلا قاطنلا يفو . ةضومحلا ةجرد ىلع نإف )٦   ،
صاصرلا نوكي يلاتلابو نابوذلل ةيلباق رثكأ حبصت ةيوضعلا صاصرلا تابكرم 

 .ءاملاىلإ حشتري وأ تابنلا ةطساوب صتمي يكل ًارفاوت رثكأ 
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  يئيبلا لوحتلا ٢-٤
نإف ،ةئيبلا ىلإ هقالطنإ درجمب هنأ )١٩٩٥(ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تدافأ  يئايحأاللا لوحتلا ١-٢-٤  ،

ميسج نم وأ رخآ عون ىلإ يوضع ريغ عون نم لوحتي نأ هنكمي صاصرلا 
ريغ نوكي هنإف ،رصنع هنإل ًارظنو . رخآ مجح وذ ميسج ىلإ نيعم مجح وذ
نوكت تارايسلا مداع يف صاصرلا ىلع ةيوتحملا تاميسجلا ،ًالثمف . ءانفلل لباق
. موينومألا تاديلاه عم ةجودزم حالمأ وأ صاصر تاديلاه ةروص يف ًةداع

نع ديزي ام لوحتي ،ةعاس ٢٤لالخ يفو  ىلع ةيوتحملا تاميسجلا نم %٧٥   
 .صاصرلا تاتيربكو تانوبرك ىلإ صاصرلا

صاصرلا لوحت ةظحالم مت دق هنأ )١٩٩٥(ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ت دروأ يئايحألا لوحتلا ٢-٢-٤  ،
يف ةصاخ ،ةيئاملا ةمظنألا يف (TML)ليثيملا يعابر صاصر ىلإ يوضعلا ريغ   

& ثيمسو ) ١٩٧٥. (لآو جنوو ةطساوب تنلعُأ ةيلمعلا هذه نأو بساورلا
ليثيملا تابكرمل يجولويب لوحت لجسي مل هنإف ،كلذ عمو ). ١٩٧٦(ربوه 

يف ) ١٩٨١. (هريغو رجنيسير ةطساوب يوضعلا ريغ صاصرلل ةبسنلاب
فرع ةديدع ةيريتكب عاونأ مادختسإب ةريثك فورظ تحت تيرجُأ تاسارد 

نوفلؤملا ءالؤه دجو دقو . ىرخأ ةليقث تازلفو قبئزلا ةلكلأب موقت اأ اهنع
ليثيملا نيمالابوك دوجو يف صاصرلل ةبسنلاب ليثيملا تابكرمل ًايئايميك ًالوحت  

دوجو ىلع دمتعي ال لوحتلا اذه نأو موينوملألا وأ ديتيربكلا تانويأو 
ليثيملا تابكرم ىلإ يبوركيملا لوحتلا تبثت يتلا ةلدألا ضارعتسإ مت . ايريتكيبلا

& ريجيب ةطساوب ةيئاملا ةمظنألا يغ ةفلتخملا صاصرلا تابكرمل ةبسنلاب 
ليثيملا يعابر صاصرلا ناك اذإ ام حضاولا ريغ نمو ). ١٩٨٤(فيلينريج 

 .يئايحألا لوحتلا لالخ نم وأ ًايئايحأال جتني نوكتملا
  ةيجولوكيألا ةيمسلا ٣-٤
ىلع ةيمسلا  ١-٣-٤

 ةقيقدلا تانئاكلا
ريغ صاصرلا تابكرم نإف )١٩٨٩(ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ريرقتل ًاقبط   ،

تابكرم نم ةقيقدلا تانئاكلل ةبسنلاب لقأ ةيمس تاذ ةماع ةفصب ربتعت ةيوضعلا 
نم ًايمس ةلكلألا يعابر صاصرلا حبصيو . ةلكلألا ةيعابرو ةيثالث صاصرلا

رثؤت يتلاو ةيمهأ لماوعلا رثكأ نم . ةلكلألا يثالث ينويأ صاصر ىلإ هللحت لالخ
رفاوت ىلع رثؤت يتلاو ،ةرحلا ةينويألا تازيكرتلا صاصرلل ةيئاملا ةيمسلا ىلع 

ةدشب يوضعلا ريغ صاصرلا حالمأ ةيمس دمتعتو .تانئاكلل ةبسنلاب صاصرلا  
يهو ،ةحولملاو ،ةضومحلا ةجرد ،ءاملا رسع ةجرد لثم ةيئيبلا فورظلا ىلع 

. ةيمسلاب ةصاخلا تاساردلا مظعم يف مامتهإلا نم اهظح لنت مل يتلا ةقيقحلا
هذه نأو لامتحإلا ىلع ةرداق تانئاكلا نم عاونأ دوجو ىلع ةلدأ دجوي 

ىرخأ عاونأيف ومنت ةردقلا  . 
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ىلع ةيمسلا  ٢-٣-٤
 ةيئاملا تانئاكلا

تاتابنلا ىلع رثؤي ال صاصرلا نأ )١٩٨٩(ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تدروأ   ،
 .ةماعلا ةئيبلا يف ةدوجوملا هتايوتسم دنع ةيرحبلا

حالمأ ةروص يف نوكي امدنع ةيئاملا تايرقفاللل ةبسنلاب ةيمسلا داح صاصرلاو 
نم ربـكأو ,١نم ىلع أ تازيكرت دنـعو ةطيسب مارغيلليم٤٠  ةبسنلاب رتل / 

نم ربكأو ٥,٢قوـفو ،ةبذعلا هايملا يف شيعت يتلا تانئاكلل   ٥٠٠ 
تازيكرتلا حوارتت ،ااذ عاونأللو . ةيرحبلا تانئاكلل ةبسنلاب رتل/مارغيلليم

، ضرعت ةرتفل ٥٠ةتيمملا نيب كامسألل ةبسنلاب ةعاس ٩٦  مارغيلليم٢٧ و١  رتل / 
نيب تازيكتلا هذه حوارتتو ،رسيلا ءاملا يف مارغيلليم٥٤٠ و٤٤٠  ءاملا يف رتل / 

نيبتو . ةيرابتعإ ًاميق رسعلا ءاملا يف تازيكرتلل ةعفترملا ميقلا ربتعتو. رسعلا
دجاوتت صاصرلا يلامجإ نم ةليلق ةبسن نأ صاصرلل ةبسنلاب ةرفاوتملا تاسايقلا 

، حالمأ ربتعتو . رسعلا ءاملا يف ةلئاس ةروص يف ءاملا يف نابوذلا ةفيعض صاصرلا
عجريو ،تانئاكلل ةبسنلاب صاصرلا رفاوت نم ىرخألا حالمألا دوجو للقيو 

تارابتخإ جئاتن عم لماعتلا دنع رذحلا يخوت بجي . لاطهتلا ةرهاظ ىلإ كلذ
 .للحتملا صاصرلا صخي سايقلا ناك اذإ الإ صاصرلاب ةصاخلا ةيمسلا

نم صاصرلا هاجت ةيساسح رثكأ اهضعب نوك ي ةيئاملا تايرقفاللا تاعمجت يف
ثولتلا ءارج نم ًايبلس رثأتت نأ تاعمجتلا هذه ةينبل نكميو ىرخألا 

رثكأ نوكت ةثولملا قطانملا يف ةدوجوملا تايرقفاللا نإف كلذ ىلعو . صاصرلاب
قوعتو . ةثولملا ريغ قطانملا يف ةدوجوملا كلت نم صاصرلا ثولتل ًالمحت
فيكتلا نم ةيئاملا تايرقفالل ىرخألا عاونألا ضعب ةيل اعلا صاصرلا تازيكرت
 .نيجسكألا ةلقب ةصاخلا فورظلا عم
. اهضيب وأ ةريبكلا كامـسألا نم صاصرلاب ًارثأت رثكأ ةريغـصلا كامسألاو
، : صاصرلا نم ممستلل ةطسوتملا ضارعألا نمضتتو يرقفلا دومعلا هوشت
لوبقملا ىصقألا دحلا ديدحت مت د قو. ةيليذلا ةقطنملا يف دوسألا نوللا راشتنإو

يف شيعت ةيئاملا عاونألا نم ديدعلل يوضعلا ريغ صاصرلل (MATC)ةيمسلل   
ىلإ ,٠٤نم جئاتنلا تحوارتو ةفلتخم فورظ  مارغيلليم,١٩٨  دمتعتو . رتل/ 

يف ىرخألا تانويألا دوجو ىلع ةريبك ةجردب صاصرلل ةداحلا ةيمسلا 
ًايساسأ ًاطرش ةيمسلا تارابتخإ يف لل حتملا صاصرلا سايق ربتعيو ،لئاسلا
كامسألل ةيمس رثكأ ةيوضعلا صاصرلا تابكرمو . ةيعقاو جئاتن ىلع لوصحلل
 .ةيوضعلا ريغ صاصرلا حالمأ نم

صاصر تازيكرتل ساسح لبجلا عدافضو عدافضلا ضيب نأ ىلع ةلدأ دجوت 
مارغيلليم١نم لقأ ةيرابتعإ ميق تاذ  رتل /مارغيللي م,٠٤و ةدكارلا هايملا يف رتل/ 

. ضيبلا سقف رخأتو ومنلا فقوت كلذك ظحولو ؛ةيراجلا هايملا ةمظنأ يف
 ٥نم لقأ تازيكرت دنع ةريبك تاريثأت لجست مل ،ةغلابلا عدافضلل ةبسنلابو 
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ءاذغلا يف صاصرلا لوانت دنع هنأ الإ ،ةيئاملا لئاوسلا يف رتل /مارغيلليم
مارغيلليم١٠غلبت تازيكرتب  تاريثأتلا ضعب رهظت ءاذغلا نم غك / 

 .ةيئايميكويبلا
ىلع ةيمسلا  ٣-٣-٤

 ةيضرألا تانئاكلا
يوضعلا ريغ صاصرلا ليم نإف )١٩٨٩(ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ريرقتل ًاقبط   ،

 ، ةفلتخملا ةبلاسلا تانويألا عم نابوذلل ةلباق ريغ تابكرمو حالمأ نيوكتل
ةبسنلاب هرفاوت ن م ةدشب ناللقي ةبرتألاب ديدشلا صاصرلا قلعت نع ًالضف
تاتابنلا لالخ صاصرلا لاقتنإ ربتعيو . روذجلا لالخ نم ةيضرألا تاتابنلل

. قاروألا حطسأ ىلع وأ روذجلا يف ًاروصحم صاصرلا لظي ثيح ،ًادودحم
صاصرلا ةيمسب ةصاخلا ةيبيرجتلا تاساردلا مظعم ترهظأ دقف كلذل ةجيتنو 

تامالعو ومنلاو ،يئوضلا ليثمتلا ىلع ةسوملم ةيمس تاريثأت ثادحإل هنأ  
 ١٠٠نم حوارتت صاصرلل ةيلاع تازيكرت دوجو بجي هنإف ىرخألا سايقلا 

مارغيلليم١٠٠٠ىلإ  يتلا تاتابنلا ىلع طقف رثؤي صاصرلا نإف ،اذلو . رتل/ 
 . صاصرلا نم ةيلاع ةيئيب تازيكرت تاذ عقاوم يف شيعت
. رثاكتلاب رارضإلا ىلإ صاصرلاب ةثولم تايرطفو ايريتكبل ناديدلا لوانت يدؤي

ال ثيح ،ةيداع ريغ ةجردب صاصرلا مواقي بشخلا لمق نأ ظحالت دقو 
حالمأ ىلع ةيوتحم باشعأ اياقب وأ ةبرتل ضرعت اذإ تاريثأت يأ هيلع رهظت 

يتلا تاقريلا ىلع رهظ امنيب . رابتخإلا ضرغب ًايجراخ اهتفاضإ مت صاصر
بلاغلا يف يهتنت ةيمسلل ضارعأ صاصر حالمأ ىلع يوتحي ءاذغ ىلع شيعت 

 .رثاكتلاو ومنلا بيصت رارضأب
للحت ءانثأ تايرقفاللا اهل ضرعتت يتلا رطاخملا مك ديدحتل ةرفاوتملا تامولعملاو 

 . ًادج ةليلق صاصرلاب ةثولملا اياقبلا
مارغيلليم٦٠٠(ةيلاع ةيئاذغ تاعرج دنع رويطلل ةيمس صاصرلا حالمأو  غك / 

جاجدلا ىلع لاوحألا بلغأ يف براجتلا عيمج تيرجأ دقو ). رثكأ وأ
رمع نم صاصرلل نامسلا رئاط ضرعت يدؤيو . ىرخألا ةنجادلا رويطلاو

دنع كلذو ضيبلا جاتنإ ىلع تاريثأت ثودح ىلإ جوازتلا رمع ىتح سقفلا 
مارغيلليم١٠غلبت ءاذغلا قيرط نع صاصرلل تايوتسم  نم مغرلا ىلعو . غك/ 

هذه بلغأ نأ الإ ،ةيلاع تاعرج دنع ةع ونتم تاريثأت نع غالبإلا مت هنأ
حالمأل ةيساسألا تاريثأتلا نمف . ءاذغلا كالهتسإ ىلع روصحم تاريثأتلا
ماعطلا نع ماتلا فقوتلا ىلإ روطتت يتلاو ةيهشلا فعضو لاهسإلا : صاصرلا

ىلع صاصرلا تاريثأت مييقتل ةيبيرجت ةلدأ دوجو مدعل ًارظنو . نزولا يف دقفو
هذهل ةبسنلاب ةنراقم ةيساسح ضارتفإ بجي اذل ،ىرخ ألا رويطلا عاونأ
يئيبلا ضرعتلا ءارج نم ةراض تاريثأت ثودح لامتحإ نإف ،كلذلو . عاونألا
 .ًافيعض ربتعي صاصرلل
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قوحسم ةئيه ىلع هلوانت مت اذإ الإ رويطلل ةبسنلاب ماس ريغ يندعملا صاصرلا 
نقحت امدنع رويطلل ةبسنلاب ةيلاع ةيمس وذ صاصرلاو . ًادج ةيلاع تاعرجبو

ةقلط نم ةدحاو ةيلب عالتبإ ءارج نم توملل ضرعتت دق رويطلا ضعبو ؛هب 
دمتعت ثيح ،ةفلتخملا رويطلا عاونأ نيب ممستلل ةيساسحلا فلتختو . صاصر
اهئاشحأ لخاد لمحت دقو ةيربلا يف شيعت رويطلا نأل ًارظنو . ءاذغلا ىلع

ةقلط ٢٠(صاصرلا تاقلط نم ةريبك ًادادعأ  هذه نإف اذل )ًابيرغ ًامقر سيل   ،
ضرعتت ،لوقحلا يفو راألا فافض ىلع شيعت يتلا كلت ةصاخ ،عاونألا 

 .نكامألا هذه يف صاصرلا تاقلط نم ةريبك دادعأ مكارتل ًارظن ريبك رطخل
ببستو . يوضعلا صاصرلا تابكرم تاريثأت نأشب ةليلق تامولعم دجوت
اهيطاعت دنع روزرزلا رئاط ىلع ت اريثأت ةلكلألا ةيثالث صاصرلا تابكرم

مارغيلليم,٢غلبت تاعرج  مارغيلليم٢غلبت يتلا تاعرجلل ةبسنلابو ،موي /   / ، موي
 . ةمساح ةقيرطب ةتيمم اأ تبث دقف

نأشب تاجاتنتسإ صالختسإ دنع اهيلإ عوجرلا نكمي ًادج ةليلق ريراقت دجوت 
نارئفلا ىلع تاريثأت ترهظ دقو. ةيلمعملا ريغ تاييدثلا ىلع صاصرلا تاريثأت  
 .لماعملا نارئف نم اهتليثمب ةصاخلا كلتل ةلثامم ةيربلا

 
 رطاخملا مييقتو/يئيبلا ضرعتلا ٥
ةطساوب ةمدختسملا رطاخملا تامييقتب ةلص تاذ ريغ ةيئيبلا تاريثأتلا نإ   

 .ةيميظنتلا ااءارجإ معدل ةرطخملا فارطألا
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 اهنع غلبملا ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا نع ليصافت - ٢قفرملا 

 
 ادنك :دلبلا مسا

 
) خيراوتلا(خيراتلا  ١

لوخدل ةلاعفلا 
 ذافنلا زيح ءارجإلا

ناسين٢٦  / ،  ١٩٩٠ليربأ

ةقيثولا ىلإ ةلاحإلا  
 ةيميظنتلا

ًاضيأ ىعدت (نيلوزاغلا يف روفسوفلاو صاصرلا تازيكرت صوصخب دعاوق 
 ).نيلوزاغلل ةمظنملا دعاوقلا

نع ةزجو م ليصافت ٢
ةيميظنتلا ريبادتلا 

 ةيئاهنلا

يف ا حومسملا صاصرلاو روفسوفلا زيكرت نيلوزاغلل ةمظنملا دعاوقلا مظنت 
 ، اهيلإ ةدراولا وأ ادنك يف ةعنصملا ةصصرملا ريغو ةصصرملا دوقولا عاونأ

يدروتسمو يجتنم ىلع دعاوقلا قبطت . لعفلاب ةعابملا وأ عيبلل ةضورعملاو
صصرملا نيلوزاغلل صاصرلا زيكرتل ىوصقلا دودحلا دعاوقلا د دحتو. نيلوزاغلا
قبطت ال . ةليقثلا تانحاشلا وأ براوقلا ،عرازملا تادعم يف همادختسإ ررقملا
، ١٩٩٤يف دعاوقلا هذه ىلع تاليدعت لاخدإ مت . تارئاطلا ىلع دعاوقلا

ءادألا ةيلاع تاقباسملا تابكرم ءانثتسإل٢٠٠٣ و١٩٩٨، ١٩٩٧  ررقت دقو.  
، /يناثلا نوناك١ىتح ءانثتسإلا دم ريخألا ليدعتلا يف   . ٢٠٠٨رياني

اذه تاغوسم  ٣
 ءارجإلا

 ناسنإلا ةحص

يف جاردإلا ساسأ  ٤
 ثلاثلا قفرملا

 

نأ نكمي ةراض ةيحص ًاراثآ نأ تاساردلا عقاو نم ادنك ثليه ةسسؤم تددح  رطاخملا مييقت ١-٤
 ٣٠-٢٠نم حوارتت مي ق غولب دنع مدلا يف صاصرلا تايوتسمل ثدحت
 :نأىلإ تراشأ تاساردلا هذه نإف ،كلذ ىلع ةوالعو. رتليسيد/مارغوركيم

مهيدل نوكي نأ نكمي نييدنكلا لافطألا نم ةريبك ًادادعأ  •
نأ نكمي يلاتلابو لدعملا اذه براقت صاصر تايوتسم 

ماع وتنروت يف تيرجُأ ةسارد جئاتن ريشتو . رطخ يف اونوكي
نأ ىلإ ١٩٨٢ نم %١  نم مهرامعأ حوارتت نيذلا لافطألا  

ديزي مهمد يف صاصرلا زيكرت نأ دجو ،تاونس ٤-رفص  
مارغوركيم٣٠ىلع  رثكأ نوكي مهنم %١٢نأو رتليسيد /   
مارغوركيم٢٠نم   و ؛رتليسيد/ 

نم %٣٥-٣٠يلاوحب نيلوزاغلا يف دوجوملا صاصرلا مهسي  •  
ةبسنل اب امأ. ندملا يف نيغلابلا ىدل مدلا يف دوجوملا صاصرلا

ىلإ ٣٠نم حوارتت ةبسنلا هذه نإف لافطألل   ٤٠%. 
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 .ناسنإلا ةحص ىلع ةلوبقم ريغ راطخأ ةمدختسملا ريياعملا ٢-٤
لودلاب كلذ طابترإ  

 ىرخألا ميلاقألاو
 .نأشلا اذه يف تامولعم مدقت مل

ت ايلمع ميمصت ةداعإب امإ نيلوزاغلا يف ناتكوألا ةبسن ىلع ةظفاحملا نكمي لئادبلا ٥
 .ناتكوألا ةيوقتل ةليدب لماوع وأ ريركتلا

 .نأشلا اذه يف تامولعم مدقت مل تايافنلا ةرادإ ٦
  ىرخأ لئاسم ٧
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 ةيبوروألا ةعامجلا :دلبلا مسا

 
) خيراوتلا(خيراتلا ١

لوخدل ةلاعفلا 
 ذافنلا زيح ءارجإلا

يناثلا نوناك١ ناك ىذلاو ،يميظنت ءارجإ رخآل ةبسنلاب٢٠٠٠رياني /  ريخألا ،   
دوقولا مادختسإب ةصاخلا دويقلا ديدمت لصاوت يتلا تاءارجإلا نم ةلسلس نمض 

 .صصرملا يلورتبلا
ةقيثولا ىلإ ةلاحإلا  

 ةيميظنتلا
خرؤملاو يبوروألا ناملربلاب صاخلا EC/98/70سلا هيجوت  نيرشت ١٢   

لدعُملاو لزيدلاو يلورتبلا دوقولا ةيعونب قلعتملاو١٩٩٨ربوتكأ/لوألا هيجوتل    
 EEC/93/12سلا 

نع ةزجوم ليصافت  ٢
ةيميظنتلا ريبادتلا 

 ةيئاهنلا

يناثلا نوناك١لولحب  يلورتبلا تارايسلا دوقو حرط رظح مت ٢٠٠٠رياني /   ،
ةلصاومب ءاضعألا لودلل حامسلا نكمملا نمف ،كلذ عمو . قاوسألاب صصرملا

لليم١٥٠نم لقأ (صصرملا يلورتبلا دوقولا حرطب حامسلا  يف ) رتل/مارغي 
يناثلا نوناك١ىتح مادلب دودح لخاد قاوسألا  ام ميدقت عم ٢٠٠٥رياني /   ،

نل هنأ وأ ةريطخ ةيداصتقإ -ةيعامتجإ لكاشم ىلإ يدؤي رظحلا اذه نأب ديفي
حامسلا ءاضعألا لودلل ًاضيأ نكمي .ةريبك ةيحص وأ ةيئيب دئاوف ىلإ يدؤي
صاصر زيكرت ىلع يوتحت صصرملا يلورتبلا دوقولا نم ةريغص تايمك ءانثتسإب  

صاصر مارغ,١٥نع ديزي ال  ةاوهل ،تاعيبملا يلامجإ نم % ,٥ىصقأ دحبو رتل /   
يف صاصرلا ىوتحم يميظنتلا ءارجإلا اذه يطغي ال . ةميدقلا تارايسلا عمج

 ).سبكملا كرحم تاذ(تارئاطلاب صاخلا يلورتبلا دوقولا 
 :ةلصلا تاذ ىرخألا ةيميظنتلا تاءارجإلا

خرؤملا EEC/78/611سلا هيجوت  ناريزح٢٩  سلا هيجوت ١٩٧٨هينوي /   ،
85/210/EEC خرؤملا راذآ٢٠  سلا هيجوت ١٩٨٥سرام /   ،87/416/EEC 

زومت٢١خرؤملا   ١٩٨٧هيلوي / 
اذه تاغوسم  ٣

 ءارجإلا
 ناسنإلا ةحص

يف جاردإلا ساسأ  ٤
 ثلاثلا قفرملا

 

قرطلا ىدحإ مدلا يف صاصرلا ىوتسم ديدحتل تانيعلا ذخأ ةيلمع ربتعت رطاخملا مييقت ١-٤  
. صاصرلل ضرعتلا ءارج نم ناسنإلا ىلع رطاخملا مييقت يف ةمدختسملاو ةعئاشلا

سلا هيجوت ةيبوروألا ةعامجلا ترقأ ١٩٧٧ماع يفف   ،77/312/EEC خرؤملا  
راذآ٢٩ صاصرلل ةبسنلاب ناكسلل يجولويبلا صحفلا نأشب١٩٧٧سرام /    .

وأ ةنيع ٥٠ليلحتب مايقلا ررقملا نم ناك ،ءاضعألا لودلا نم ةلود لك يفو   
ماع يفو . ناكسلا نم نويلم لكل مدلا يف صاصرلا تايوتسم ةفرعمل رثكأ

خرؤملا EEC/82/884سلا هيجوت (١٩٨٢ لوألا نوناك٣  مت ) ١٩٨٢ربمسيد / 
مارغوركيم٢دنع طيحملا ءاوهلا يف صاصرلا ىوتسمل ةيدح ةميق عضو   ٣م/ 

 .ًايونس ًاطسوتم هرابتعإب
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 ، تانينامثلاو تانيعبسلا يف مدلا ليلحتب تماق يتلا ءاضعألا لودلا نم ديدعلا يف
ىلع تعضو يتلا دويقلل ةجيتن ءاوهلا يف صاصرلا زيكرت يف ضافخنإلا نأ نيبت 

 . مدلا يف صاصرلا تايوتسم يف صقنلا نع لوؤسملا وه صصرملا دوقولا
 .ناسنإلا ةحص ىلع ةلوبقم ريغ راطخأ  ةمدختسملا ريياعملا ٢-٤
لودلاب كلذ طابترا  

 ىرخألا ميلاقألاو
لامعلا ةيامح . ةداملا اهيف مدختست يتلا لودلا لك يف ةماع ةيحص لكاشم
 .ةماع سانلاو

 .نأشلا اذه يف تامولعم مدقت مل لئادبلا ٥
 .نأشلا اذه يف تامولعم مدقت مل تايافنلا ةرادإ ٦
 .نأشلا اذه يف تامولعم مدقت مل ىرخأ لئاسم ٧
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 ةنيعملا ةيرطقلا تاطلسلا نيوانع - ٣قفرملا 

 ادنك
Chief Chemicals Control 
Environment Canada 
Place Vincent Massey, 12th floor 
351 St. Joseph Boulevard 
Hull, Quebec  K1A 0H3 
Bernard Madé 

 

Phone +819 994-3648 
Fax +819 994-0007 
Telex 
e-mail bernard.made@ec.gc.ca   

 
 ةيبوروألا ةعامجلا

CP 
DG Environment 
European Commission 
Rue de la Loi 200 
B-1049 Brussels 
Belgium 
Klaus Berend   

 

Phone +322 299 48 60 
Fax +322 296 85 58 
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e-mail klaus.berend@cec.eu.int  

 

 
C: ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملا 

CP: ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملاو تاديبملا 
P: تافآ تاديبم 



UNEP/FAO/PIC/INC.11/5 

65 

 
 عجارملا - ٤قفرملا 

 
 ةيميظنتلا ريبادتلا

 
 ادنك
 
بجومب (SOR/90-247) نيلوزاغلا ميظنت دعاوق دلا يناثلا ءزجلا ،ةيمسرلا ةيدنكلا ةديرجلا ،يدنكلا ةئيبلا ةيامح نوناق   ،

مقر ١٢٤ رايأ٩، ١٠،   .١٩٩٠ويام / 
html.247/68969-90-SOR/15.31-C/en/ca.gc.justice.laws://http 

 
، (SOR/2003-106)نيلوزاغلل ةمظنملا دعاوقلل ةلدعملا ةمظنملا دعاوقلا  يدنكلا ةئيبلا ةيامح نوناق بجومب ةديرجلا ١٩٩٩   ،

مقر ١٣٧دلا ،يناثلا ءزجلا ،ةيمسرلا ةيدنكلا  ناسين٩، ٨،   .٢٠٠٣ليربأ / 
pdf.2_r13708-2g/regs/documents/ceparegistry/ca.gc.ec.www://http 
 
 ةيبوروألا ةعامجلا

خيراتب سلاو يبوروألا ناملربلا نع رداصلا EC/98/70سلا هيجوت  لوألا نيرشت١٣  ةيعونب قلعتملاو ١٩٩٨ربوتكأ /   
 L350 ofةيبوروألا ةعامجلل ةيمسرلا ةديرجلا  (EEC\93/12سلا هيجوتل لدعملاو لزيدلاو يلورتبلا دوقولاو لورتبلا 

28\12/1998, p.58.( 
html.en35019981228l_/1998/archive/en/lex-eur/int.eu.europa://http 

 
 :ةلص تاذ ىرخأ ةيميظنت ريبادت

 
خيراتب EEC/78/611سلا هيجوت  ناريزح٢٩  مب ةقلعتملا ءاضعألا لودلا نيناوق بيرقت نأشب١٩٧٨هينوي /  ىوتح  

 ).L197 of 22/07/1978, p. 19ةيبوروألا ةعامجلل ةيمسرلا ةديرجلا (نيرتبلا يف صاصرلا 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31978L0611

&model=guichett 
 

خيراتب EEC/85/210سلا هيجوت  راذآ٢٠  أشب١٩٨٥سرام /  صاصرلا ىوتحمب ةقلعتملا ءاضعألا لودلا نيناوق بيرقت ن  
 ).L096 of 03/04/1985, p. 25ةيبوروألا ةعامجلل ةيمسرلا ةديرجلا (نيرتبلا يف 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31985L0210

&model=guichett 
 

خيراتب EEC/87/416سلا هيجوت  زومت٢١  هيجوتلل لدعملا ١٩٨٧هيلوي /   85/210/EEC لودلا نيناوق بيرقت نأشب  
خيراتب L225ةيبوروألا ةعامجلل ةيمسرلا ةديرجلا (نيرتبلا يف صاصرلا ىوتحمب قلعتي اميف ءاضعألا   ١٣/٨/١٩٨٧ ،

 ).٣٣ةحفصلا 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31987L0416

&model=guichett 
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 ضرعتلا ليلقتل ىرخأ ريبادت
 
 ادنك

 –صاصرلا لاخدإ تايجيتارتساو تايوتسمو مدلا يف صاصرلا نم ضفخنملا ىوتسملا تاريثأت ىلع لئالدلل لامكتسا 
ربمتبس /لوليأ ،ادنك ثليه ةمظنم ،ةينهملاو ةيئيبلا ةحصلا نأشب ةيلحملا ةيلارديفلا ةنجللا. لماعلا قيرفلل يئاهنلا ريرقتلا

١٩٩٤. 
 
 ةيلود تاردابم
ةميلسلا ةرادإلاب ينعملا تالاكولا نيب كرتشملا جمانربلا . صاصرلا ىلع يوتحملا نيلوزاغلا مادختسا ليلقتل ةيملاع صرف
 .١٩٩٨ربمتبس /لوليأ ةيئايميكلا داوملل

htm.toc/adle/pdf/pops/ch.unep.chem.www://http 
 
 .UNEP/OECD 1999. نادلبلا فلتخم ىدل تاسايسلا ج صحف: نيلوزاغلا يف صاصرلا نم صلختلا

pdf.36/29/1937036/dataoecd/org.oecd.www://http 
 
، . نيتكيرمألا لمع ةطخل ةمق لوألا نوناك١١ – ٩اديرولف ،يمايم ،نيتكيرمألل ىلوألا ةمقلا  .١٩٩٤ربمسيد / 

htm.miamiplan/org.americas-itsumm.www://http 
 
 ١٩٩٥يلودلا كنبلا . يراجلا لمعلا نع ريرقت: يئيبلا مدقتلا دصر
 

 .١٩٩٦يلودلا كنبلا ). ٤ (٧يلودلا كنبلل ةيئيبلا ةرشنلا ،نيلوزاغلا ةلازإل ةيعادلا بابسألا 
 
 لئادبلا

 ادنك
Hotz ،Marcu ،C.Bنيلوزاغلا يف صاصرلا لئادب ةئيبلا يف صاصرلاب ةينعملا ادنك ةنجلل ةيكلملا ةي عمجلا ،ينقت مييقت: ، 

١٩٨٦. 
 
ةئيبلا يف صاصرلاب ةينعملا ادنك ةنجلل ةيكلملا ةيعمجلا ،يئاهنلا ريرقتلا ،ميظنتلاو مولعلا : ةيدنكلا ةئيبلا يف صاصرلا
 .١٩٨٦ربمتبس /لوليأ

 
 ماع
، ا جمانرب ،صاصرلا ىلع يوتحملا نيلوزاغلا مادختسا ليلقتل ةيملاع صرف تامظنملا نيب كرتشملا تايواميكلل ةميلسلا ةرادإل
 .١٩٩٨ربمتبس /لوليأ

htm.toc/lead/pdf/pops/ch.unep.chem.www://http 
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 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاريثأتلا
 ادنك

ريثأتلل يليلحت زجومفيظنلا ءاوهلا نوناق بجومب حرتقم ليدعت ،صاصرلا ىلع يوتحملا نيلوزاغلل ةمظنملا دعاوقلا تا ، 
 ، ،صاصرلا ىلع ءاضقلل ةباقرلا تارايخل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا طابش١٨ لوألا ءزجلا ،ادنكل ةيمسرلا ةديرجلا رياربف / 

١٩٨٤. 
 

بجومب (SOR/90-247)نيلوزاغلل ةمظنم دعاوق    ، ،ةيدنكلا ةئيبلا ةيامح نوناق ةيمسرلا ةديرجلا مظنلا تاريثأتل يليلحت نايب  
، مقر ١٢٤دل  ايناثلا ءزجلا ،ادنكل رايأ٩، ١٠،   .١٩٩٠ويام / 

 
بجومب (SOR/94-355) نيلوزاغلل ةمظنملا دعاوقلا ليدعت ،يدنكلا ةئيبلا ةيامح نوناق  مظنلا تاريثأت ليلحت نايب ةديرجلا ،   
دلا يناثلا ءزجلا ،ادنكل ةيمسرلا ناريزح١، ١١مقر  ،١٢٨،   .١٩٩٤هينوي / 

 
بجومب (SOR/97-147)نيلوزاغلا مظنل ةلدعملا دعاوقلا  ، يدنكلا ةئيبلا ةيامح نوناق  ةعوضوملا مظنلا ريثأت ليلحت نايب  ،

 ، مقر ١٣١دلا يناثلا ءزجلا ،ادنكل ةيمسرلا ةديرجلا ناسين٢، ٧،   .١٩٩٧ليربأ / 
 

بجومب (SOR/98-217)نيلوزاغلا مادختسا دعاوقل ةلدعملا مظنلا   ، ا تاريثأت ليلحت نايبيدنكلا ةئيبلا ةيامح نوناق  ،  مظنل
، دلا يناثلا ءزجلا ،ادنكل ةيمسرلا ةديرجلا مقر ١٣٢  ناسين١٥، ٨،   .١٩٩٨ليربأ / 

 
 ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع رطاخملاو راطخألا

 
خيراتب EEC/67/548سلا هيجوت  ناريزح٢٧  ةقلعتملا ةيرادإلا ماكحألاو مظنلاو ،نيناوقلا بيرقت نأشب ١٩٦٧هينوي /   

، الع عضوو فـيلغتو فينصتب خيراتب ١٩٦ةحفص ةيمسرلا ةديرجلا (ةرطخلا داوملا ىلع ةوبعلا تام  ١٦/٨/١٩٦٧ ،
 ).١ةحفصلا 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=31967L0548&

model=guichett 
 

خيراتب EEC/98/98ةنجللا هيجوت  لوألا نوناك١٥  سلا هيجوتل ينقتلا مدقتلا عم فيكتلا ١٩٩٨ربمسيد /   67/548/EEC 
داوملا ىلع ةوبعلا تامالع عضوو ةئبعتلاو فينصتلاب ةقلعتملا ةينوناقلا ماكحألاو ةمظنملا دعاوقلاو نيناوقلا بيرقت نأشب 

ةحفص ٣٠/١٢/١٩٩٨خيراتب ةيمسرلا ةديرجلا (ةرطخلا   ،١.( 
html.en35519981230l_/1998/hivearc/en/lex-eur/int.eu.europa.www://http 

 
 )لوألا قفرملا(يئيبلا ضرعتلاو يرشبلا ضرعتلا ،ةيمسلا صاوخلا 

نيب كرتشملا ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا جمانرب . صاصرلا ىلع يوتحملا نيلوزاغلا مادختسا ليلقتل ةيملاع صرف
 .١٩٩٨ربمتبس /لوليأ تامظنملا

htm.toc/lead/pdf/pops/ch.unep.chem.www://http 
 

 .١٩٩١ IPCS. صاصر ،يوضع): ٣٠٢ PIM(مومسلا نع تامولعم ةسارد 
htm.organlea/chemical/pims/documents/org.inchem.www://http 
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 .١٩٧٧ IPCS/WHO. صاصرلا: ٣مقر ةيئيبلا ةحصلا ريياعم 
htm.003ehc/ehc/ehc/documents/org.inchem.www://http 

 
 .١٩٨٩ IPCS/WHO. يوضعلا ريغ صاصرلا: ١٦٥ةيئي بلا ةحصلا ريياعم

htm.165ehc/ehc/ehc/documents/org.inchem.www://http 
 

ةيئيبلا بناوجلا–صاصرلا : ٨٥ةيئيبلا ةحصلا ريياعم    .IPCS/WHO ١٩٨٩. 
htm.85ehc/ehc/ehc/documents/org.inchem.www://http 

 
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ءاربخ ةنجل . ناسنإلا ةيذغت يف ةررتلا رصانعلا: ٥٣٢مقر ة يملاعلا ةحصلا ةمظنمل ةينقتلا ريراقتلا ةلسلس

١٩٧٣. 
 
، : ةيدنكلا ةئيبلا يف صاصرلا ةئيبلا يف صاصرلا نأشب ةيدنكلا ةنجلل ةيكلملا ةيعمجلا ،يئاهنلا ريرقتلا ،ميظنتلاو ملعلا
 .١٩٨٦ربمتبس /لوليأ

 
Beijer K & Jernelöv A) تابوركيملا نم ليثيملاب صاصرلا ةجلاعم) ١٩٨٤ :Grandjean P ed . ةيجولويبلا تاريثأتلا

 .Boca Raton, Florida, CRC Press, pp13-19. ةيوضعلا صاصرلا تابكرملل
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