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

يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك 
 ةيلودلا ةراجتلا
 ةرشعةيدا حلا ةرودلا

 ،  ٢٠٠٤ربمتبس /لوليأ ١٨فينج
 *تقؤملا لامعألا لودج نم‘ ٣‘) ب (٥دنبلا 

داوملا جاردإ :ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا قيبطت
 لياتوسيركلاتسبسا : ةيئايميكلا

ةيئايميكلا لياتوسيركلاتسبسأ ةدام جاردإ   تارارقلا هيجوت ةقيثو عرشم دامتعاو 
 ةنامألا نم ةركذم
 ةمدقملا

ةيلاقتنالا تابيترتلا نأشب هرارق نم٨ةرقفلا يف ،نيضوفملا رمتؤم ررق  - ١ ضوافتلا ةنجل تبت نأ )١(   
نأشب ،ذافنلا زيح اهلوخد خيراتو ةيقا فتالا ىلع عيقوتلا باب حتف خيرات نيب ةرتفلا يف ،ةيلودلا ةيموكحلا

 ٦ و٥داوملا ماكحأل ًاقبط ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا تحت ةيفاضإ ةيئايميك داوم يأ جاردإ 
ةيقافتالا نم٢٢ و٧و  . 
دمتعتو ثلاثلا قفرملا ىلع تاليدعتلا حرتقت نأ ىلع ٢٢ةداملا نم ) أ (٥ةيعرفلا ةرقفلا صنتو  - ٢  
ىلإ ٥نم داوملا يف هيلع صوصنملا ءارج إلل ًاقفو ةرقفلاو ٩  ةداملا نم ٢  ىلع تاليدعتلا دمتعتو . ٢١ 

                                                      
* UNEP/FAO/PIC/INC.11/1. 
ةرطخ تافآ تاديبمو ةيئايميك دا وم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطت ةيقافتا نأشب نيضوفملا رمتؤمل يماتخلا نايبلا )١(
، اجتلا يف ةلوادتم ةنيعم لوليأ١١–١٠ادنلوه ،مادرتور ،ةيلودلا ةر رارقلا ،لوألا قفرملا (UNEP/FAO/PIC/CONF/5) ١٩٩٨ربمتبس /   ،١. 
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ةداملا نم ٢ةرقفلل ًاقفو ،ةيقافتالا  ليدعت يأ صن ةنامألا لسرتو ،فارطألا رمتؤمل عامتجا يأ يف ٢١   ،
عتلا دامتعا هيف حرتقي يذلا عامتجالا نم لقألا ىلع رهشأ٦لبق فارطألا ىلإ حرتقي   .ليد 

تاءارجإب تاراطخإ ةثالث ،ةثلاثلا ارود يف ،ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا تضرعتسا  - ٣
داومل ةدشب دييقتلا وأ رظحلاب يضقت ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإل ةعبات قطانم ثالث نم ةيئا ةيميظنت 

لوبيفمألا تسبسألاكشأ(تيلوميرتلاو تيلليفوثنألاو تيلونيتكألاو تيسومألا  نيءارجإب نيراطخإو )  
ةدامل ةدشب دييقتلا وأ رظحلاب نايضقي ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإل نيتعبات نيتقطنم نم نييئا نييميظنت 

، ) نيتنبرسلا تسبسأ لكش (لياتوسيركلا ةيقافتالا نم يناثلا قفرملا يف اهيلع صوصنملا ريياعملا ةاعارم عمو
ةنجللا تصوأ ،كلذل ًاعبتو . قفرملا كلذ يف اهيلع صوصنملا طورشلا ءافيتسا مت هنأ ىلإ ةنجللا تصلخ

تيلونيتكألاو تيسومألا عاضخإب ،ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا 
ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا ىلإلياتوسيركلاو تيلوميرتلاو تيلليفوثنألاو نأ ىلإ ةريش ، م)٢( 

ةنجل ىلإ اهلسرتو تارارق هيجوت ةقيثو عورشم اهل عضت فوس ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا 
ةيقافتالا نم٧ةداملل ًاقبط ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا  نم ةجردم تيلوديسوركلا ةدام نأ ىلإ ريشأو.    

 .ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف لبق
هيجوت عورشم ةغايص ،ةعبارلا ارود يف ،ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا تل مكأ - ٤
جاردإب ةيضاقلا ةيصوتلاو عورشملا )٣(ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلإ لسرت نأ تررقو ،تارارقلا  

تقؤملا ءارجإلا يف ةيئايميكلا  لياتوسيركلاو تيلوميرتلاو تيلليفوثنألاو تيلونيتكألاو تيسومألاداوم 
ملعنع ةقبسملا ةقفاوملل  . 
ةركذملا هذهل لوألا قفرملا يفدريو - ٥ جاردإل ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا ةيصوت صن   
لاكشأ عيمج جاردإ تارربمو تسبسألالاكش أ عيمج  ، يناثلا قفرملا يف ةدراولا ريياعملا ىلع ءانب تسبسألا  

 .ةيقافتالل
دوقعملا ،رشاعلا اهعامتجال ) ١٠/٣ –ةنجللا ررقم يف (ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ة نجل تررقو - ٦

ىلإ ١٧نم ةرتفلا يف  يناثلا نيرشت٢١  جاردإ ٢٠٠٣ربمفون /  تيلونيتكألاو تيسومألا داوم ، 
جا ردإ يف تبلا لجأتو. ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف ةيئايميكلاتيلوميرتلاو تيلليفوثنألاو 

 تسبسأبقلعتملا لصفلا فذ حب تارارقلا هيجوت ةقيثو عورشملد  ع،كلذل ًاعبتو. لياتوسيركلاةدام 
 تسبسألةلصفنم تارارق هيجوت ةقيثو ةروص يف لصفلا اذه ليكشت ديعأ دقو . لياتوسيركلا
قفرملا هفصوب قحلأو لياتوسيركلا ةركذملا هذيناثلا   . 
هيجوت قئاثو ةغايص ةيلمع ىلع صن يذلا ٧/٦ - ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ررقمل ًاقفوو - ٧  ،

ةداملا نم ٢ةرقفلا يف ددحملا ينمزلا راطإلا عم ًايشمتو ،تارارقلا  ىلع ةيلاحلا ةقيثولا ةنامألا تممع ٢١   ،
 .٢٠٠٤سرام /راذآ ١٥يف نيبقارملاو فارطألا عيمج 

                                                      
قفرملاUNEP/FAO/PIC/INC.9/6 (UNEP/FAO/PIC/ICRC.3/19رظنأ  )٢( ةرقفلا )،  ثلاثلا قفرملاو٧٠،   . 
)٣( (UNEP/FAO/PIC/ICRC.4/18) ناترقفلا  .٨١ و٧٨ 
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 ةنجللا هذختت نأ حرتقملا ءارجإلا
تسبسأ عاضخإ ررقت نأ ةنجللا دوت دق - ٨ ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلل لياتوسيركلا   

تارارقلا هيجوت ةقيثو عورشمو دامتعاو ةتقؤملا تابيترتلاب قلعتملا رارقلا نم٢ةرقفلا يف ددحملا وحنلا ىلع    
 .لياتوسيركلا تسبسأل
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 لوألا قفرملا
 تسبسألا

 ة،يئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللانإ 
ظحالت ْذإ ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلاب ةصاخلا تاراطخإلا ضارعتساب ةثلاثلا ارود يف تماق دق اأ  

قفرملا يف ةحضوملا تابلطتملا ةاعارم عم تسبسألانأشب ،ىليشو ،ةيبوروألا ةعامجلا ،ايلارتسا ةطساوب ةذختملا   
ةنيعم ةرطخ تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم صوصخب ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ نأشب مادرتور ةيقافتال يناثلا  

،  قفرملا اذه تابلطتمب ءافولا مت دق هنأ ىلإ تصُلخ دقو ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم
ريشتْذإو ةثلاثلا ارود يف تررق دق اأ ىلإ  ةرقفلل ًاقبطو ،  ةداملا نم ٦  ةيقافتالا نم٥  ىلإ ةيصوت مدقت نأ،    

عاضخإب ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ،  (يه تسبسألانم ةيفاضإ روص سمخ   تيلليفوثنألا ،تيلونيتكألا
ظحالت ْذإو ،ملع نع ةقبسملا ةتقؤملا ةقفاوملا ءارجإل) لياتوسيركلاو تيلوميرتلا ،تيسومألا ريرقت نم ثلاثلا قفرملا ( 
هتلاحإو تارارق هيجوت ةقيثو عورشم عضو اهيلع ناك هنأ ) UNEP/FAOlPIC/ICRC.3/19 ةثلاثلا ارود يف ةنجللا

،٧ةداملل ًاقبط كلذو ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلإ  ةيقافتالا نم   
ريشتْذإو يف ةحضوملاو ،ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجلل ةيليغشتلا تاءارجإلل ًاقبط هنأ ىلإ ًاضيأ    

ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ررقم لمع قيرف تلكش دق ،تارارقلا هيجوت قئاث و ةغايص ةيلمع نأشب ٧/٦ 
،نأشب تارارق هيجوت ةقيثو ةغايصل  قيرفلا اذه نأوتسبسألا ًاقبطو ةيليغشتلا تاءارجإلا تابلطتمب همازتلاب ،   

ةداملا نم ١ةرقفلل  نأشب تارارق هيجوت ةقيثو عورشم عضوب ماق ،ةيقافتالا نم ٧   تسبسألا 
(UNEP/FAO/PIC/ICRC.4/11)ىلإ اهلاحأو  ، لمعلا نم ديزمل ةعبارلا ارود يف ةنجللا   

ظحالتْذإو نم لوألا قفرملاب ةدراولا تامولعملا ىلع ًاساسأ دمتعا دق تارارقلا هيجوت ةقيثو عورشم نأ    
ةداملا نم ١ةرقفلاب درو امبسح كلذو ،ةيقافتالا   ٧، ةيقافتالا نم   

ريشتْذإو ةوطخلل ًاقبط هنأ ىلإ   ت قئاثو ةغايص ةيلمع نم٧  قئاثولا نمضتت نأ بجي هنإف ،تارارقلا هيجو  
 ، هيجوت ةقيث و عورشمةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تارود لبق نيبقارملاو فارطألا ىلإ ةنامألا نم ةلاحملا ةيئاهنلا

 ، ، ع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ نمض ةداملا جاردإب ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا نم ةيصوتوتارارق مل
ريياعملل ًاقبط جاردإلا اذهل يقطنملا ساسألا نمضتي ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا تالوادمب زجوم و

،  اهيلع ةباجإلا ةيفيكو ةنامألا اهتقلت يتلا تاظحالملاب يلودج زجومو ةيقافتالا نم يناثلا قفرملا يف ةدراولا
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ةيلاتلا ةيصوتلا دمتعتو  :ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل 

نمض تسبسألارو صنم روص سمخ جاردإ : ٤/١ –ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا ةيصوت  –ًالوأ   
 ملع نع ةقبسملا ةتقؤملا ةقفاوملا ءارجإ

 ،ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا نإ
ةرقفلا عم ًايشمت ىصوت ةداملا نم ٦  ةنجل موقت نأب ،ةيقافتالا نم٥  ب ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا  عاضخإ  

ةيلاتلا تسبسألاروص   :ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملاءارج إلل 
 ةئفلا ةيئايميكلا تاصلختسملا تامدخ ةرئاد يف) ماقرألا(مقرلا  ةيئايميكلا ةداملا

 ةيعانص ةدام ٤-٦٦-٧٧٥٣٦ تيلونيتكألا

 ةيعانص ةدام ٥-٦٧-٧٧٥٣٦ تيلليفوثنألا

 ةيعانص ةدام ٥-٧٣-١٢١٧٢ تيسومألا

 ةيعانص ةدام ٦-٦٨-٧٧٥٣٦ تيلوميرتلا

 ةيعانص ةدام ٠-٣٢-٥/١٣٢٢٠٧-٢٩-١٢٠٠١ لياتوسيركلا

ةقيثو لحم لحتس ةقيثولا هذه نأو تيلوديسوركلا ًاضيأ ىطغي تارارقلا هيجوت ةقيثو عورشم نأ ظحالتو  
،يئايميكلا ةداملا هذ ةصاخلاو ًايلاح ةدوجوملا تارارقلا هيجوت  ةنجللا ةطساوب اهرارقإ دعب ة

ةرقفلل ًاقبط ليحتو ةداملا نم ٢  هيجوت ةقيثو عورشم عم بنج ىلإ ًابنج ةيصوتلا هذه ،ةيقافتالا نم ٧   
جاردإ نأشب رارق رادصإ لجأ نم ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلإ تسبسألانأشب تارارقلا  نمض تسبسألا   

تارارقلا هيجوت ةقيثو عورشم رارقإ لجأ نموملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملاءارجإ   ،. 
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 لوألا لييذتلا
) لياتوسيركلاو لوبيفمألا ندعم روص (تسبسألاعاضخإ ةرورض ب ةصاخلا ةيصوتلل يقطنملا ساسألا
 ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملاءارج إلل
ىليشو ةيبوروألا ةعامجلا نم لك نم ةمدقملاو ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلاب ةصاخلا تاراطخإلا ضارعتساب  

لوبيفمألا ندعم نم تسبسألاروص ىطغت يتلاو ايلارتساو   ) ، تيلونيتكألا ،تيسومألا ،تيلوديسوركلا
ىطغت يتلاو ىليشو ةيبوروألا ةعامجلا نم لك نم ةمدقملا تاراطخإلا كلذكو ) تيلوميرتلا ،تيلليفوثنألا
ملا تامولعملاو ةمعادلا قئاثولا ثحببولياتوسيركلا تنكمت ،عامتجالا ءانثأ ةرطخملا فارطألا نم ةمدقملاو اهل ةلمك  

ةحصلا ةيامحل ةمزاللا ةيميظنتلا تاءارجإلا ذاختا مت دق هنأ نم ققحتلا نم ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا 
تناكو . ةلقتسم ةيملع ةنجل هب تماق رطاخملل مييقت ىلع ةيبوروألا ةعامجلا تاءارجإ تزكترا دقو. ةيرشبلا

نأ رابتعا نكمي ضرعتلل ةبتع دجوي ال هنأو رشبلل ةنطرسم ربتعت تسبسألاروص عيمج نأ ةنجللا هذه تاجاتنتسا   
ةيناطرس رطاخم لكشي ال اهتحتتسبسألا راثآلا ضارعتسا ساسأ ىلع ةيليشلا ةيميظنتلا تاءارجإلا ذاختا مت دقو .  
و ليغشتلا لامع ضرعت مييقتتسبسألل ةيحصلا ةنطرسملا تاريثأتلل تابتع دجوت ال هنأب ةصاخلا ةقيقحلا ، 
ا مايقلا مت يتلا ةيحصلا رطاخملا تامييقت وه ةيلارتسألا ةيميظنتلا تاءارجإلا يف ساسألا ناك دقو . تسبسألل

فورظو تسبسألاقاشنتسال نطرسملا ريثأتلا ىلع تزكر يتلاو تايالولا ىوتسم ىلعو يرطقلا ىوتسملا ىلع   
دلبلا اذضرعتلا  . 

ىلع تزكترا يتلاو رطاخملا تامييقت ساسأ ىلع اهذاختا مت دق ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا نأ ةنجللا تتبثأ 
نأ اهدافم ًايملع ةفورعم قرطل ًاقبط اهطابنتسا مت دق تانايبلا هذه نأ ةقيثولا حضوتو . ةيملعلا تانايبلا ضارعتسا

تزكترا دق ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا نأو ةفورعمو ةددحم تاءارجإو ئدابمل ًاقبط اهقيثوتو اهحيقنت متي تانايبلا 
ةعامجلا نم لك يف ةدئاسلا فورظلا اهرابتعا يف عضت ةيئايميكلا ةداملاب ةصاخ رطاخملل ةددحم تامييقت ىلع 

 .ةدح ىلع لك ،ايلارتسأو ىليش ،ةيبوروألا
ندعم نم تسبسألاروص جاردإ ةيقحأ دكؤي ًاعساو ًاساسأ تمد ق ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا نأ ةنجللا تتبثأ  
ضافخنا ىلإ تدأ دق تاءارجإلا هذه نأو ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف لياتوسيركلاو لوبيفمألا  

ةرطخملا فارطألا نم فرط لك يف ةيرشبلا ةحصلا ىلع رطاخملا يفوتسبسألاتامادختساو تايمك يف حضاو    .
لاجم تاذ تسيل ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا يف ةنمضتملا تارابتعالا نأ ًاضيأ اهرابتعا يف ةنجللا ت عضو دقو

ايلارتسأو ىليش نم ةمدقملا تامولعملل ًاقبطو كلذ نم مغرلا ىلع هنأو عسوأ لاجم تاذ اهنكلو قيبطتلا يف دودحم 
 تسبسألايف ةيلودلا ةراجتلا نأ ظحالت : عامتجالاب نيرخآ ءاضعأ نم ةمدقملاو ةلصلا تاذ ىرخألا تامولعملاو
 .دارطاب ومنت لازت ال

 – تسبسألاروص دحأ نأو ةيئايميكلا داوملا هذه ىلع قبطني ال دمعتملا ئطاخلا مادختسالا نأ ةنجللا تظحال دقو 
ةيقافتالل ثلاثلا قفرملاب لعفلاب هجاردإ مت دق–تيلوديسوركلا   . 

ةعامجلا نم لك نم ةمدقملاو ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلاب ةصاخلا تار اطخإلا نأ ىلإ ةنجللا تصُلخ دقو
يناثلا قفرملا يف ةددحملا ريياعملاب يفت لوبيفمألا ندعم نم تسبسألاروصب قلعتي اميف ،ايلارتسأو ىليش ،ةيبوروألا   

صوصخب ىليشو ةيبوروألا ةع امجلا نم ةمدقملاو ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلاب ةصاخلا تاراطخإلا نأو ةيقافتالا نم
ريياعملا هذ ًاضيأ يفتلياتوسيركلا  . 
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 يناثلا قفرملا
 
 
 ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل ةتقؤملا ءارجإلا قيبطت
 ةدشب ةديقملا وأ ةروظحملا ةيئايميكلا داوملا
 
 
 

 تارارقلا هيجوت ةقيثو
 
 
 

 تسبسألا لياتوسيرك
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءا رجإ نأشب مادرتور ةيقافتا ةنامأ

 ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك
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 ةمدقم
يف يلودلا راجتالا لاجم يف دوهجلا لذبو نواعتلاو ةيلوؤسملا مساقت ىلع فارطألا عيجشتل مادرتور ةيقافتا فد  

ةقيرطب اهمادختسا يف ةمهاسملاو ةلمتحملا رارضألا نم ةئيبلاو ةيرشبل ا ةحصلا ةيامح لجأ نم ةرطخلا ةيئايميكلا داوملا
ةقلعتملا تارارقلا عنصل ةينطو ةيلمع ديدحتب كلذو اهصئاصخ نع تامولعملا لدابت ريسيت قيرط نع ،ًايئيب ًاميلس 

نم لك ةيقاف تالل ةتقؤملا ةنامألا ريفوت يف كرتشيو. فارطألا ىلع تارارقلا هذه رشنبو اهريدصتو اهداريتساب
 .ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

ىضتقمب ةدشب اهدييقت وأ اهرظح ىرج يتلا ةيئايميكلا داوملا مادرتور ةيقافتال )٤(ةحشرملا ةيئايميكلا داوملا لمشتو  
ةيقافتالا يف ةيئايميك ةدام يأ جاردإ دمتعيو. نيفلتخم نيميلقإ يف )٥(رثكأ وأ نيفرط ىدل ةينطو ةيميظنت تاءارجإ  

. ةدشب اهدييقتب وأ اهرظحب كلذو ا ةطبترملا راطخألا مييقت دعب فارطألا اهذختت يتلا ةيميظنتلا تاءارجإلا ىلع
ةديقم وأ ةروظحم ةداملا هذه نأ ينعي ال ةداملا جاردإ نأ ريغ . رطاخملا هذه ليلقت/ةحفاكمل ىرخأ لبس رفوتت دقو
فارطألا نم بلطي ،مادرتور ةيقافتا يف ةلخاد ةيئايميك ةدام لكل ةبسنلابف . ةيقافتالا يف فارطألا عيمج ىدل ةدشب
 .ًالبقتسم ةنيعملا ةيئايميكلا ةداملا داريتسا ىلع قفاوت ال مأ قفاوتس تناك اذإ ام لوح ملع نع ًارارق ذختت نأ

يذلا ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا قب طي ذافنلا زيح مادرتور ةيقافتا لوخدل ةقباسلا ةرتفلا لالخو
ةمهم ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلوتت ةرتفلا هذه لالخو . ةيقافتالا يف اهيلع صوصنملا تامازتلالا عم ىشمتي
 .ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف داوملا جاردإ ىلع ةقفاوملا

يف ةدوقعملا XXXXارود يف ،ةيلودل ا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تدمتعا دقو  XXXX يف XXXX هيجوت ةقيثو  ،
ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلل ةعضاخ ةيئايميكلا ةداملا هذه هرثأ ىلع تحبصأ تسبسألا لياتوسيركنأشب تارارق   ،

 .ملع نع ةقبسملا
ةيقافتا نم ١٠ و٧نيتدا ملل ًاقفو] XXX[يف ةنيعملا ةينطولا تاطلسلا ىلإ هذه تارارقلا هيجوت ةقيثو تلسرأ دقو   

 .مادرتور

 تارارقلا هيجوت ةقيثو نم ضرغلا
ءارجإلا يف جردت ةيئايميك ةدام يأل ةبسنلاب تارارق هيجوت ةقيثو ىلع ًالوأ ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل قفاوت 

ذاختاب اهيلإ بلطب ةبوحصم فارطألا عيمج ىلإ تارارقلا هيجوت قئاثو لسرتو. ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا  
 .ًالبقتسم ةيئايميكلا ةداملا داريتسا نأشب رارق
ةتقؤملا ةنجللا هذه فلأتتو . ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا لبق نم تارارقلا هيجوت ةقيثو دعتو

الا نم١٨ةداملل ًاقفو تئشنأ دقو ،تاموكحلا نم نينيعم ءاربخ ةعومجم نم ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال    ، ةيقافت
                                                      

ةعونصم تناك ءاوسو ،رضحتسم وأ طيلخ يف وأ ااذ دح يف تناك ءاوس ةيئايميك ةدام يأ " ةيئايميك ةدام"حلطصم ينعي " )٤(
تاديبم تابي كرت كلذ يف امب(تافآلا تاديبم : ةيلاتلا تائفلا لمشتو. يح نئاك يأ ىلع يوتحت ال اهنكلو ةعيبطلا نم اهيلع لوصحلا مت وأ
 ".ةيعانصلا تابيكرتلاو) ةروطخلا ةديدش تافآلا
 ".ةيقافتالا ماكحأ اهيلع يرستو ةيقافتالا هذ ديقتلا تضترإ يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم وأ ةلود" فرطلا"ينعي " )٥(
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تامولعملا تارارقلا هيجوت ةقيثو لثمتو . ةيقافتالا يف اهجاردإ ةيناكمإ ديدحتل ةحشرملا ةيئايميكلا داوملا مييقتب موقتل
اهدييقت وأ ةنيعملا ةيئايميكلا ةداملا رظح نأشب ةينطولا ةيميظنتلا تاءارجإلا معدت يتلا رثكأ وأ نيفرط نم ةمدقملا 

ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل نأ امكو ةيئايميكلا ةداملا نع ديحولا تامولعملا ردصم ن وكت نأ ا داري الو. ةدشب
 .اهدامتعا دعب اهحقنت وأ اهلمكتست ال ةيلودلا

فارطأو ةدشب اهدييقت وأ ةنيعم ةيئايميك ةدام رظحب ةيميظنت تاءارجإ تذختا ىرخأ فارطأ كانه نوكت دقو 
ريبادتلا نع تامولعملل وأ هذه راطخألا تامييقت ىلإ عوجرلا نك ميو. ةدشب اهديقت وأ ةداملا كلت رظحت مل ىرخأ
 .ةيلودلا ةكبشلا ىلع مادرتور ةيقافتا عقومب فارطألا نم ةمدقملا راطخألا فيفختل ةليدبلا

ةينوناقلاو ةيداصتقالاو ةينقتلاو ةيملعلا تامولعملا لدابتت نأ فارطألا عيطتست ،ةيقافتالا نم ١٤ةداملل ًاقفوو   
نكميو ،ةمالسلاو ةيجولوكيإلا ةيمسلا نع تامولعملا كلذ يف امب ،ةيقافتالا اهلمشت يتلا ةيئايميكلا داوملاب ةق لعتملا
عقوم ىلع ةنامألا ىلإ ةمدقملا تامولعملا عضوتو . ةنامألا قيرط نع وأ ةرشابم فارطألا ىلإ تامولعملا هذه ميدقت
 .ةيلودلا ةكبشلاب مادرتور ةيقافتا

 .ىرخأ رداصم نم ةيئايميكلا ةداملا نع تامولعم ًاضيأرفوتت نأ نكميو 

 ةيلوؤسم ءالخإ
. ةيئايميكلا ةداملل حيحصلا ديدحتلا ريسيت ىلوألا ةجردلاب ينعت ةقيثولا هذه يف ةيراجتلا ءامسألا مادختسا نإ

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

 .ةقيثولا هذه
هيجوت ةقيثو دادعإ تقو ةرفاوتملا تانايبلل ًاقبط ةقيقد اأ دقتعي ةمدقملا تامولعملا نأ نم مغرلا ىلع 

مدع نع نانلعي ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ة مظنم نإف ،هذه تارارقلا
اهنع جتنت دق جئاتن يأ وأ وهس يأ نعامهتيلوؤسم ممألا جمانربو ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمو .  
داريتسا رظح وأ داري تسال ةجيتن بترتي عون يأ نم لماحت وأ نادقف وأ ررض يأ نع نيلوؤسم ريغ ةئيبلل ةدحتملا

 .ةيئايميكلا ةداملا هذهل
امهم يأر يأ نع ريبعتلا ًانمض ناينعي الف عوضوملا اذه يف ةداملا ضرع ةقيرطو ةمدختسملا تايمستلا امأ 
ينوناقلا عضولاب قلعتي اميف ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب وأ ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم بناج نم ناك 

، اهدودح وأ اهموخت ديدحتب قلعتي اميف وأ ،ااطلس وأ ةقطنم وأ ةنيدم وأ ،ميلقإ وأدلب يأل  . 
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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 نمرثكأ  <

µg مارغوركيم 
µm رتم وركيم 
a.i. طشنلا رصنعلا 

ACGIH نييموكحلا ةيعانصلا ةحصلا يئاصخأل يكيرمألا رمتؤملا 
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 
CAF ةطوغضم تسبسأ فايلأ 

CC بعكم رتميتنس 
CCPR تافآلا تاديبم تافلخمب ةينعملا روتسدلا ةنجل 
CHO ينيصلا بنريلا ضيبم 

Cm رتميتنس 
CSTEE  ةيئيبلاو ةيجولوكيإلا ةيمسلاو ،ةيمسلاب ةينعملا ةيملعلا ةنجللا–يبوروألا داحتالا   

D رابغ 
DNA زوبيريسكويد يوونلا ضماحلا 

E.C ةيبوروألا ةعامجلا 
EC50  ٥٠رثؤملا زيكرتلا% 
ED50  ٥٠ريثأتلا ةعرج% 

E.E.C. ةيبوروألا ةيداصتقالا ةعامجلا 
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 ةقيثولا هذه يف ةمدختسملا تارصتخملا
 )ةمئاقلا هذه يف ةجردم تسيل تافآلا تاديبمو ةيئايميكلا رصانعلا: ةظوحلم(

EHC ةيئيبلا ةحصلا ريياعم 
ERL تافلخملل يجراخلا دحلا 
FAO ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم 

g مارغ 
GL يداشرإلا ىوتسملا 
GR تابيبح 

h ةعاس 
ha راتكه 

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

IARC ناطرسلا ثوحبل ةيلودلا ةلاكولا 
IC50 يرظحلا زيكرتلا 
ILO ةيلودلا لمعلا ةمظنم 

IPCS ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلا 
IRPTC ةيمسلا ةلمتحم داوملل يلودلا لجسلا 
IUPAC ةيقيبطتلاو ةتحبلا ءايميكلل يلودلا داحتالا 

K  ١٠٠٠× (وليك( 
kg مارغوليك 

Koc ءاملا قيرفت لماعم/يوضع نوبرك 
l رتل 

LC50   ،  ٥٠تيمملا زيكرتلا
LD50  ،  ٥٠ةتيمملا ةعرجلا

LOAEL ظحالم راض ريثأت ىوتسم ىندأ 
LDLO ةتيمم ةعرج لقأ 

LOEL ريثأتلل ظحالم ىوتسم ىندأ 
m رتم 

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

m.p. راهصنالا ةطقن 
mPa لاكسبلليم 

MRL تافلخملل ىصقألا دحلا 
MTD اهلمحت نكمي يتلا ىوصقلا ةعرجلا 

NCI  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا(ناطرسلل يلودلا دهعملا( 
ng مارغونان 

NIOSH  ةدحتملاتايالولا(نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلل ينطولا دهعملا  ( 
NOAEL ظحالم ريغ راض ريثأت ىوتسم 

NOEL ظحالم ريغ ريثأت ىوتسم 
NOHSC  ايلارتسأ(نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلل ةينطولا ةنجللا( 

NTP تايمسلل ينطولا جمانربلا 
OECD ا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنميداصتقالا لا 

PCM روطلا نيابت رهجم مادختسا 
PHI داصحلا لبق ام ةرتف 
PIC ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا 

POW  ءاملا-لوناتكوألا قيرفت لماعم   
POP ةتباث ةيوضع تاثولم 
ppm  عيمج يفو يبيرجتلا ءاذغلا يف تافآلا ديبم زيكرتل طقف مدختسي (نويلملا نم ءزج

 )رتل/مارغييلم وأ مارغوليك/مارغيللم لمعتست ىرخألا تاقايسلا
RfD ـل ةلثامم(مفلا قيرط نع نمزملا ضر عتلا ةيعجرملا ةعرجلا ADI( 
SBC لزاب ةيقافتا ةنامأ 

SC نابوذلل لباق زيكرت 
SG ءاملا يف نابوذلل ةلباق تابيبح 
SL منابوذلل لباق زّكر 

SMR ةدحوم قوفن ةبسن 
STEL لجألا ريصق ضرعتلا دح 
TADI لوبقملا ًايموي تقؤملا لصحتملا 
TLV ىندألا دحلا ةميق 
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 ةقيثولا هذه يف ةمدختسملا تارصتخملا
 )ةمئاقلا هذه يف ةجردم تسيل تافآلا تاديبمو ةيئايميكلا رصانعلا: ةظوحلم(

TMDI  ًًايموي ىصقألا يرظنلا لصحتملا 
TMRL تافلخملا نم ىصقألا تقؤملا دحلا 
TWA ًاينمز حجرم طسوتم 

UNEP ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 
USEPA ةئيبلا ةيامحل ةيكيرمألا ةلاكولا 

UV ةيجسفنبلا قوف 
VOC رايط يوضع بكرم 

WHO ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم 
WP للبلل لباق قوحسم 

wt نزولا 
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 لياتوسيركلا –نيتنيبرسلا : تسبسألا
 لياتوسيركلا –) ١قفرملا رظنأ (تامادختسالاو فيرعتلا  -١

 لياتوسيركلا عئاشلا مسالا
 ةيندعملا نيتنبرسلا ةعومجم ىلإ يمتنتو ةعيبطلا يف ةئيمملا ةيفيللا مويسنغملا تاكيلس دجوت يئايميكلا مسالا
تافدارتم /ىرخأ ءامسأ

 ةر ئاد يف اهمقرو
، تسبسألا، تسبسألا ينيتنبرسلا ضيبألاتسبسألا    

داوملا تاصلختسم 
 ةيئايميكلا

١٢٠٠١ – ٢٩ – ٥ 

ةرئاد يف ىرخأ ماقرأ 
داوملا تاصلختسم 

 ةيئايميكلا

 4–21–1332: تسبسألل ةيئايميكلا داوملا تاصلختسم ةرئاد يف ماعلا مقرلا
 0-32-132207دحوملا ماظنلا 

 )تسبسألا (2524.00 دحوملا ماظنلا
  يكرمجلا يدوكلا مقرلا
 6–00–013–650 -يبوروألا داحتالا ىدل مقرلا  :ىرخأ ماقرأ

 RTECS - GC2625000مقر 
 يعانص ةئفلا
 ةيعانص ةيراجتلا ءامسألا

مظنملا ةئفلا مادختسا 
ةعضاخلا ةئفلا لخاد 

 ميظنتلل

فيللا وه لياتوسيركلاو مويلا ًاعويش رثكألا يتسبسألا  ملا يف٩٤(  جاتنإلا نم ةئا  
، يتسبسألاتنمسألاو ،كاكتحالا داوم لثم تاجتنم ةئيه يف هعينصت متيو ) يملاعلا

تاجوسنملاو قاروألاو ،برستلل ةعناملا داوملاو تايشحلاو حئافصلاو ةيتنمسإلا بيبانألاو 
)IPCS ،١٩٩٨.( 
و ةنايصلل رايغلا عطق)هاندأ رظنأ (لياتوسيركلاةيشغأ : يبوروألا داحتالا ىلع ةيوتحملا ، 
 .لياتوسيركلا

عاونأو ةيراجتلا ءامسألا 
 رضحتسملا

داوملا نم ةريبك ةفئاط عينصت يفتسبسألامدختسي  ةبلص تارضحتسم يف رفاوتم وهو .  
 .تايشحلا جاتنإو كاكتحالا داوم عينصتل

تائف يف تامادختسا 
 ىرخأ

 .تافآلل ةديبم ةيئايميك ةدامك همادختسا نع غلبي مل

 .ةعيبطلا يف هدجاوتل مجانملا نم هجارختسا متي ةيساسألا عينصتلا تاهج
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 لياتوسيرك –ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ يف اهجاردإ بابسأ  - ٢

ةدام هرابتعاب ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ يف )نيتنبريسلا تسبسأ لاكشأ نم (لياتوسيركلاةدام جردت   ،
كلت دييقت وأ اهمادختسا رظحب ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا س اسأ ىلع تجردأ دقو. ةيعانص ةيئايميك
 .ةيبوروألا ةعامجلاو يليش نم تاراطخإلا بسح ةدشب تامادختسالا

ليصافتلا ىلع لوصحلل٢قفرملا رظنأ : (يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلا ١-٢  ( 

 يليش
 :ةدشب ديقم
 . تسبسألانم عون يأ ىلع ة يوتحملا ءانبلا داوم مادختساو عيبو عيزوتو داريتساو جاتنإ

نم رخأ عون يأ وأ لياتوسيركلامادختساو عيبو عيزوتو داريتساو جاتنإ  وأ دنب يأل اهنم جئازم وأ تسبسألا   
ةلاح يف تاءانثتسا دجوت ال . (ةنيعملا ةددحملا تاءانثتسالا ضعب عم ةروظحم اهلك ءانب ةدام لثمي ال جتنم وأ نوكم
 .)تيلوديسوركلا
 ناسنإلا ةحص ىلع قلقلا  :ببسلا
 ةيبوروالا ةعامجلا

ًادمع ةفاضملا فايلألا هذه ىلع ةيوتحملا تاجتنملاو تسبسألالاكشأ عيمج مادختساو ،قاوسألا يف هحرط روظحم   
 .لياتوسيركلاةلاح يف دحاو دودحم ءانثتسا دوجو عم ةروظحم 

 ناسنإلا ةحص  :ببسلا
 رطاخملا مييقت ٢-٢
 يليش

ىدل ةعقوتملا ةيسكعلا ةنمزملا راثآلا نم ققحتلاو ةيفارغولبيبلا رداصملا نم ةعومجم ىلإ دنتس ا رطاخملل مييقت يرجا
مه رطخ ربكأل نيضرعملا كئلوأ نأ ىلإ ةساردلا تصلخ دقلو . يتسبسألاتنمسألا ةعانص يف نيضرعملا لامعلا 

ةفلتخم تامادختسالتسبسألافايلأ نولواني نيذلا لامعلا  نيذلا لامعلا كئلوأ ةصاخ ةفصب اذه ينعي يليش يفو .  
 .ءانبلا داوم عينصت نم فايلألل نوضرعتي
 ةيبوروألا ةعامجلا
ةراهظلا مروو ةئرلا ناطرس ببست نأ نكمي تسبسألالاكشأ عيمج نأ تبثأو . ةلقتسم رطاخم مييقت يرجأ  

بسي ال يتلا ضرعتلا ىوتسم ةبتع ىلع فرعتلا نكمي ملويتسبسألاةئرلا فيلتو ةطسوتملا  يأ اود تسبسألاب ،   
 .ةنطرسم رطاخم
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 لياتوسيركلا –ةيئايميكلا داوملا نأشب تقبط يتلا ةيئاقولا تاءارجإلا  - ٣
 
 ضرعتلا ليلقتل ةيميظنتلا ريبادتلا ١-٣
ءانبلا داوم ةعانص يف لخدمكتسبسألاعاونأ عيمج تامادختسا رظحل ةيئاقو ريبادت تذختا  يليش  . 

مرحم تسبسألاعاونأ عيمج  نكي مل ام ءانب داوم لثمي ال جتنم وأ نوكم وأ دنب يأل اهمادختسا  
 .ءانثتسا ىلع ًالصاح

عينصت يف تسبسألامادختساب حرصي دق ): تيلوديسوركلا ءانثتساب (تسبسألانم عون يأ   
ًاليدب كانه سيل نأ تبثت نأ نكمي ةينعملا فارطألا نأ املاط ءانب داوم تسيل يتلا تانوكملاو تاجتنملا 

 .ةداملا هذه نع ًاينقتو ًايداصتقا ًايدجم
 ةعامجلا
تاجتنملا رظح كلذكو ،همادختساو قاوسألا يف لياتوسيركلاحرط ميرحتب ةيئاقو ريبادت تذختا  ةيبوروألا  

 لياتوسيركلل ةبسنلاب دحاو ددحم ءانثتسا عم ،ًادمع تفيضأ دق تناك اذإ فايلألا هذه ىلع ةيوتحملا
نم ديزم ىلع عالطالل ٢قفرملا رظنأ (ةيلاحلا ةلرهكلا تآشنم يف ةمدخت سملا ةيشغألاب قلعتي اميف  
 ).ليصافتلا

 ضرعتلا ليلقتل ىرخأ ريبادت ٢-٣
 ةيبوروألا ةعامجلا

ةلازإو تسبسألاىلع ةيوتحملا تآشنملاو لكايهلاو نكاسملا مده نأشب هيجوت  ىلع ةيوتحملا داوملاو تسبسألا   
EEC (OJ L 85, 28.3.1987, p.40(/87/217سلا هيجوت . (تسبسألا ا هيجوتب لدع ام وحن ىلع سل ، 
)91/692/EEC (OJ L 377, 31.12.1991, p.48 ( ءانبلا داوم نم صلختلا نأشب هيجوت) ا هيجوتسلouncil 

Directive 91/689/EEC (OJ L 377, 31.12.1991, p.20((. 
عم ةلماك ةيقاو سبالم مادختساو ،قاشنتسا ةزهجأ مادخت ساو ،ةداملا ليلبت قيرط نع ةماع ةفصب رابغلا ةبقارم

نأشب رارقلا هيجوت ةقيثو نم تامولعم (ةداملاب ةثولم سبالم يأ ةجلاعم ةلصاوم دنع ةيانعلا ةيانعلا ءاليإ 
 ).تيلوديسوركلا

 تسبسألامادختسا يف ةمالسلا  "١٩٢مقر ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةيقافتاب كلذك تاهيجوت رفوتت 
(http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C162) لامعلا ضرعت نمضتت يتلا ةطشنألا عيمج ىلع قبطنت يتلاو  ،

مهلمع ءانثأ يفتسبسألل  . 
تايصوت )172pl?R.convde/lex-cgi/ilolex/org.ilo.www://http( ١٧٢مقر ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةيصوت يوتحت   ،

شتوتسبسألامادختسا يف ةمالسلا نأشب  لامعلا ةحصو لمعلا ةئيب ةبقارمو ةيئاقولا ريبادتلا نع ليصافت لم ، 
 .ةيميلعتلا ريبادتلاو لامعلاو

يسايقلا ديحوتلل ةيلودلا ةمظنملا ليلدب تاءاشنإلا عقاومب ضرعتلا ليلقت ريبادت نع ىرخأ ةددحم تامولعم رفوتو 
امملل ةيهيجوت ئدابم– تسبسألاب يوقملا تنمسألا تاجتنم "٧٣٣٧مقر   ".عقاوملاب ةيلمعلا تاسر 
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 لئادبلا ٣-٣

ةينطولا ااجايتحال ديفم ليدبلا اذه نأ نمضت نأ ةيضيوعت لئادب ميدقت ثحب لبق دلب يأل يرورضلا نم هنأ 
لجأ نم ةبولطملا ةرطيسلا لئاسوو ةليدبلا داوملا راطخأ مييقت ًاضيأ بجي امك . همادختسال ةعقوتملا ةيلحملا فورظلا
 .اهل نمآلا مادختسالا
 يليش

داوم ىلع لصحت لازت الو ،يفيللا تنمسألا داوم عينصتل ىرخأ فايلأب تسبسألالادبتسا يدا نم نأ تبث دقو   
يليش يف نكاسملل ةمزاللا حئافصلاو حاولألا نم ةيمك ربكأ جتنت يتلا ةكرشلا نأ ةقيقحلا يفو . ةلثامم ةيعون تاذ

سلا لثم ىرخأ فايلأبتسبسألاتلدبتسا دق   تسبسألانم ةيلاخلا لمارفلا نإف لمارفلا ءازجأ ةلاح يفو . زولويلو 
ل ةمدختسملا تايمكلا رظح وأ لادبتسا متي نأ ىلإ مدختست تلاز ام اهتناطبوتسبسألاىلع ةيوتحملاو   تسبسأل 

 .ةدوجوملا
 ةيبوروألا ةعامجلا
ديمارا–ب فايلأو نينزولوب لا لحك فايلأو ،سولويلوسلا فايلأ اهيلع فرعتلا مت يتلا لئادبلا نيب نم  . 
 ماع

ةمالسلل يلودلا جمانربلا نع ةرداصلا ةيئيبلا ةيحصلا ريياعملاب تسبسألافايلأل لئادبلا نأشب تاهيجوت رفوت   
 ).ةاقتنم ةبيكرت ةيوضع فايلأ (١٥١مقر ةيئايميكلا 

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاريثأتلا ٤-٣
 يليش

 .ةيداصتقالا وأ ةيعامتجالاتاريثأتلل مييقت يأ ءارجإ متي مل 
 ةيبوروألا ةعامجلا

يناثلا نوناك١ يف لياتوسيركلاىلع رظحلا قيبطت فوس  دق ءاضعألا لودلا نكلو ،ريدقت رثكأ ىلع ٢٠٠٥رياني /   
جتاون نع ةجتانلا ةيداصتقالا تاريثأتلا نع ةسارد ترهظأ دقو . ٢٨/٨/١٩٩٩نم ًارابتعا هذيفنت نم تنكمت 

يف ءاضعألا لودلا ىدل عيضت لمع ةصرف ١٥٠٠وحن نأ ىلع ليتوسيركلل لئادبلا رفاوت  وتسبسألاتنمسألا   
. ةينعملا قطانملا يف ةيلحملا تاداصتقالا ىلع ام ًاعون ةديدش تاريثأت كانه نوكي نأ نكمي هنأو ،ةيبوروألا ةعامجلا

لمع صرف قلخ قيرط نعو ت اونس سمخ اهردق لاقتنا ةرتف تذفن اذإ هتدح فخت نأ نكمي ريثأتلا نإف كلذ عمو
 .ىرخأ تاعاطق يف ةديدج



UNEP/FAO/PIC/INC.11/6 

18 

 
 لياتوسيركلا –ةئيبلا وأ /و رشبلا ةحص ىلع راطخألاو رطاخملا - ٤
 
 راطخألا فينصت ١– ٤

 )١٩٨٧ (IARC) ىلوألا ةعوما(ناسنإلل ةنطرسم  (IARC)ناطرسلا ثوحبل ةيلودلا ةلاكولا 
 ١ةئف . ةنطرسم ةيبوروألا ةعامجلا

R45ببست دق ناطرسلا    
T:R48/23ةيمس ةحصلل ديدش فلت ثادحإ رطخ ىلع يوطنت :  

 (E.C., 2001)قاشنتسالا قيرط نع ليوطلا ضرعتلاب 
هنأ ىلع لياتوسيركلافنصي  (NTP)فينصتلا  تايالولا " (فورعم يرشب نطرسم" 

 ،  )٢٠٠١ةيكيرمألا ةدحتملا

 
 ضرعتلا دودح ٢-٤
 .ضرعتلل ًايلود اهيلع قفتم دودح رفوتت ال
 تامالعلا عضوو ةئبعتلا ٣-٤
 :يف ةيئايميكلا ةداملا هذه فينصتب ةريطخلا علسلا لقن نأشب ءاربخلاب ةينعملا ةدحتملا ممألا ةنجل
ةدحتملا ممألا ىدل٢٥٩٠مقر  ةئبعتلا ةعومجمو ةروطخلا ةئف   

ةعونتم ةرطخ داومو علس– ٩ةئفلا    
ضيبألاتسبسألا   :يرحبلا لقنلا مسا   
 ًاثلاث   :ةئبعتلا ةعومجم
ءاب ٩   :ئراوطلا ءارجإ ليلد  ٧ 
 ١٦٨    :دادمإلل صاخ مقر
 ٩-٨-٣    :ةئبعتلا ةقيرط
فايلأ رابغ قاشنتسا . لاعتشإلل ةلباق ريغ. ةنيابتم لاوطأ تاذ ةيندعم فايلأ: ماع
تاقوألا عيمج يف هيدافت يغبني رابغلل ضرعتلا نإف مث نمو ،رضمتسبسألا ًامئاد عنمأ .  
 تسبسألافايلأ زيكرت نم نمآ ىوتسم ىلع لوصحلا نكميو . تسبسألا رابغ ديلوت
تايواحلا وأ تابكرملاو فرغلاو . ديحوتلا وأ لاعفلا فيلغتلا قيرط نع ًاوج ةلومحملا
وأ ميطارخلاب فظنتو . ىرخأ ةنحش يقلت لبق ةيانعب اهفيظنت يغبني تسبسأ ا يتلا
فالغلا عنمي نأ هنأش نم اذهو ،حسمل ا نم ًالدب بسانتي امبسح ةيئابرهكلا ةسنكملاب
ىلعو كلتلا ىلع لمتشي نأ لخدملا اذهل نكميو . رابغلاب ًالمحم حبصي نأ نم يوجلا
 .تيلونيتكألا وأ/و كلتلا ىلع يوتحي يذلا تيلوميرتلا

ةيرحبلا علسلل يلودلا زمرلا 
 (IMDG)ةرطخلا 

 .٩مسقلا وأ ةبترلا : UN :2590مقر 

 TEC (R) - 913 ئراوطلا ةلاح يف لقنلا ةقاطب
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 ةيلوألا تافاعسإلا ٤-٤
ةحيصنلا هذه تمدق . ةعابطلل ةقيثولا هذه لوثم تقو ةحيحصو ةميلس ةيلاتلا ةحيصنلا تناك: ةظوحلم
 .ةينطو ةيلوأ تافاعسإ تالوكوتورب يأ يغلت نأ ا دوصقملا سيلو طقف ةيمولعملل
ضرعتلا ىشاحت . سمالتلا عاونأ عيمج ىشاحتو. رابغلا تتشت عنمأ ،ضرعتلا ةلاح يف. ةداح ةيمس تاذ ريغ ةدام
 .بيبطلا ةروشم ىلع لصحت نأ لواح. يمس داضم اهل دجوي ال. لافطألاو نيقهارملا بناج نم
 تايافنلا ةرادإ ٥-٤

تايافنلا تآمح نمتسبسألاةداعتسا نكمي  ةمكحم (تاوبع يف عضوت نأو للبت نأ ةيرابغلا تايافنلل نكميو .  
نيترمةفلغمو تايافن نفدم يف هب ىصوم ضرألا يف رمطلاو . صلختلاو لقنلا ءانثأ رابغلا نوكت يدافتل كلذو)  

مس١٥نع اهكمس لقي ال ةبرتب ًالوأ ىطغت نأ تايافنلل يغبنيو ،فارشإلل عضاخ  ةقطنمل يئاهنلا قالغإللو .  
ملا ةبرتلا نم رتم نع لقت ال ةيئاقو ةقبط عضو يغبنيتسبسألاىلع ىوتحت   .اهقوف ةصارت 
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 تاقفرملا

 ةداملا نأشب تامولعملا نم ديزم ١قفرملا 
 يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلا نأشب ليصافت ٢قفرملا 
 ةينطولا ةنيعملا تاطلسلا نيوانع ٣قفرملا 
 عجارملا ٤قفرملا 

 لوألا قفرملل ةمدقملا
ةروصبو . ةيبوروألا ةعامجلاو يليش يهو: ةرطخُملا فارطألا جئاتن سكعت قفرملا اذه يف ةمدقملا تامولعملا

رطاخملا تامييقت امنيب ًاعم تمدقو تعمج دق رطاخملا نأشب فارطألا هذه اهتمدق يتلا تامولعملا نإف ،ةماع 
يف ةيعجرم تاذ قئاثو يف تامولعملا هذه درتو . ةدح ىلع لك مدقتف نادلبلا هذه يف ةدئاسلا عاضوألاب ةصاخلا

ةيلود تاضارعتسا كلذ يف امبتسبسألارظحت يتلا ةيئاهنلا ميظنتلا ريبادت معدل تاراطخإلا  مداقلا راطخإلاو . ، 
ناريزح يف ةرداصلا ،ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإل١٥ددعلا ةيرودلا يف ًالوأ غلبأ دق يليش نم   ٢٠٠٢هينوي / 

قفاوملا ءارجإل١٣ددعلا ةيرودلا يف ردص دق ةيبوروألا ةعامجلا نم مداقلا راطخإلا امأ  ملع نع ةقبسملا ة  
 .٢٠٠١هينوي /ناريزح يف ةرداصلا

ةمالسلل يلودلا جمانربلل ةيئيبلا ةيحصلا ريياعملا نع ةقيثو عوضوم اهرابتعاب لياتوسيركلاتسبسأ ةدام تجردأ   
ةيئيبلا ةيحصلا ريياعملا ،ىرخألا ةيعيبطلا ةيندعملا فايلألاو تسبسألا(ةيئايميكلا  متو . ١٩٨٦ماع تردص ) ٥٣ 

، لياتوسيركلاتسبسأ (ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلل ةيئيبلا ةيحصلا ريياعملا ةقيثوب ًاضيأ اهضا رعتسا
 ،  .١٩٩٨ماع تردص ) ٢٠٣ةيئيبلا ةيحصلا ريياعملا
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 لياتوسيركلا -تامولعملا نم ديزملا  -لوألا قفرملا 

 ةيئايميكلا ةيئايزيفلا صئاصخلا 
 لياتوسيركلا ةيوهلا ١-١
 Mg3(Si2O5)(OH) ةبيكرتلا ٢-١
ًانرم نوكي ام ةداعو . رمحأ وأ ،تهاب رضخم رفصأ ىلإ ضيبأ ةداع جيسنلاو نوللا ٣-١

 .ًايساقو ًايريرحو
 ٤٥٠ للحتلا ةرارح ةجرد ٤-١
  جامدنإلا ةرارح ةجرد ٥-١
مارغ٢،٥٥ ةفاثكلا ٦-١  ٣مس/ 
 ةعرسب اهتمجاهم لهست ضامحألا ةمواقم ٧-١
 ًادج ةديج تايولقلل ةمواقملا ٨-١
مارغوليك٣١٠ (٣١ دشلا ةمواقم ٩-١  )٢مس/ 
 ةيمسلا صئاصخلا ٢
ل ينيتنبرسلا لكشلا وه    لياتوسيركلا ماع ١-٢ ةـفلتخملا لاكشألا امأ    . تسبسأل 

،       (تسبسألل ىرخألا  تـيلونوتكألا ،تـيزومألا ،تيلوديـسوركلا
 .هيلوبيفما لاكشأ يهف) تيلومرتلاو تيلفوثنألا

عاوـنأ نأ ىلع ةيملعلا رئاودلا ءاضعأ نيب ءارآلا          يف ماع قافتا كانهو     
ناطرسلل ةببسم    تسبسألافايلأ    )      ،  ١٩٩٦ادـنكل ةـيكلملا ةيعمجلا

    ، نيتئرـلا فـيلت ببسي نأ نكميو      ) ١٩٩٧يبوروألا داحتالل فطتقم
هقاشنتسا دنع ةطسوتملا ةراهظلا مروو ةئرلا ناطرسويتسبسألا  . 

سنإلل فورعم نطرسمك   لياتوسيركلافنصيو   ثوـحب زـكرم    (نا   
ةدـيازتم ًاراـطخأ ضرـعتلا لثميو       ). ١٩٨٧،  IARCةينطولا ةحصلا   

يأ يــف ةـطسوتملا ةراهظلا مروو ةئرلا ناطرسو ،يوئرلا فيلتلاب          
نيخدـتلا نأ نع غيلبتلا مت دقو       ). ١٩٩٨،  IPCS(ةقيرطلل ًاعبت ةعرج    

ثودـحل ماعلا رطخلا نم ديزي امم ،ةبئادتم ةروصب نالمعي           تسبسألاو  
 .ةئرلا يف ناطرس

نإـف ريبك دح ىلإ لكشلاو مجحلل ًاعبتو      . (CSTEE)،  ١٩٩٨ماع يف    صولخلاو بسرتلا ٢-٢
نأ نكميو ،ةئرلا حيسن يف ثدحي دق ةقشنتسملا        تسبسألافايلأ بسرت     

تامعلبلا وأ يولخلا طاخملا نم صلختلا قيرط نع فايلألا ضعب لازت           
نإـف كلذـلو   . ةدتمم تارتفل نيتئرلا يف ًاعباق اهريغ لظي امنيب ةريبكلا    

مكرت نع ربعيو ،يمكارت هنأ ىلع ةماع هيلإ رظني قاشنتسالل ضرعتلا           
ربيف   PCM ـب تـقولا عـم فايلألا     ةنس –  داـشتحا يأ   . رـتليلم / 

 .رتليلم/ةنس/فيل ًايمكارت فايلألا
 تـسبسأل نيـضرعملا لاـمعلا تائر ىلع تيرجأ يتلا ليلاحتلا نإ           

فتحالا نأ ىلع لدت    لياتوسيركلا وـهو تيلوميرتلا نم ربكأ ريداقمب ظا        
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ةريغـص بسنب يراجتلا     لياتوسيركلاب ةداع طبترم يلوبوفمأ تسبسأ      
هب ظفتحملا  لياتوسيركلانم لقأ    فاـيلأل ةعرـس رـثكألا ةلازإللو       .  

تاـساردلا نم ةذوخأم جئاتن اهمعدت ناسنإلا ةئر نم          لياتوسيركلا  
ـ لازإ عرسأ  لياتوسيركنأ نيبت ناويحلا ىلع      ـ لا نـم   ة  نـع نيتئر    

، IPCS(تـيزومألاو تيلديـسوركلا ىلع لمتشت يتلا تالوبوفمألا         
١٩٩٨.( 

اـأ ودـبت ةنطرسم وأ ةيفيلت تاريثأت ثادحإ ىلع فايلألا ةردق نإ              لمعلا ةقيرط ٣-٢
يأ (ماودـلا ةرـتفو دعبلا كلذ يف امب ةديرفلا اهصئاصخ ىلع دمتعت             

اهـنيب نـم ءاي   ـ شأ ةدـعل  ) ةفدهتسملا ةجسنألا يف يجولويبلا تابثلا    
تاـساردلا نـم ةيقئاثو نئارق كانهو   . ةيئايميكلا ةيئايزيفلا صئاصخلا  

لقأ نوكت رتميللموركيم    ٥نم رصقألا فايلألا نأ ىلع لدت ةيبراجتلا          
رتميللموركيم ٥نم لوطألا فايلألا نم ًايجولويب ًاطاشن        كـلذ عمو   .  

طاشن اهل   ةريصقلا فايلألا تناك اذإ ام نآلا ىتح دكؤملا ريغ نم هنإف            
ةرتفلا لوط دكؤملا ريغ نم لازي ال هنأ كلذ ىلإ فاضي           . مهم يجولويب 

ىلإ يدؤت ةقباس تاريثأت ثدحي يكل ةئرلا يف لظي نأ فيللا جاتحي يتلا             
 ).١٩٩٨، IPCS(ماروألا ءوشن 

تاناويح ىلع تاريثأتلا    ٤-٢
 براجتلا

لثم (ةي  ئايميكلاو ةيئايزيفلا صئاصخلا ةيمهأ نأ    ) ١٩٩٨ (IPCSجتنتسا  
ةئرلا يف يجولويبلا اابثو فايلألل ةيحطسلا صئاصخلاو ،فيللا داعبأ         

. حيـضوتلا نم ديزملا ىلإ جاتحت ةضرمُّملاو ةيجولويبلا ااريثأتل ةبسنلاب         
ناوـيحلا ىـلع تـيرجأ يتلا تاساردلا نم ةدمتسملا جئاتنلا لدتو            

) ١٩٨٧ (IARC تسبسألانع ةجتانلا ناسنإلا ةحص ىلع تاريثأتلاو       
ةطسوتملا ةراهظلا مرو ضرم روهظ ىلإ ىدأ دق         لياتوسيركلانأب ديفت     

ةراهظلا مرو رهظو ،هقاشنتسا دعب نارئفلا يف يوئرلا ناطرسلا عاونأو          
ىدأ دـقو   . يبنـجلا فـيوجتلا لـخاد ةداملا يطاعت بقع ةطسوتملا         

باقعأ يف بناريلا يف ةطسوتملا ةراهظلا مرو ثادحإ ىلإ          لياتوسيركلا  
يف ينوـتيربلا ةطسوتملا ةراهظلا مرو رهظو ،يبنجلا فيوجتلا         يف هيطاعت   

جئاـتن تيطعأ دقو    . يبنجلا فيوجتلا يف هيطاعت بقع ذرجلاو نارئفلا      
نارـئفلا ىلإ مـفلا قـيرط نع         لياتوسيركلااهيف مدق يتلا براجتلا       

،         . ةمساح ريغ جئاتن بناريلاو    اذإ اـم فرعت ال جئاتنلا هذه مظعم نأل
تالوــبوفمألاب ًاـثولم      لياتوسيركلانوكي ،ىدم يأ ىلإو       )IARC 

ةطساوب فطتقم    ١٩٩٧  CSTEE  ،ريياـعملا رودـص ذنمو     ). ١٩٩٨
،      (٥٣ةيئيبلا ةيحصلا    ، مل  )١٩٨٦ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلل

يطاعت نم ةلمتحملا ةراضلا راثآلا اهيف تسرد ةليلق تاسارد ىوس رجت           
ةيربتخملا تاناويحلا ىلع   لياتوسيركلاتسبسأ   هذه عيمج تطعأ دقو    .  

 .ةيبلس جئاتن تاساردلا
نـم دـيدعلا يف     لياتوسيركلافايلأل ةفلتخملا ةيبيرجتلا تانيعلا تلد        

ةنطرسمو ةيفيلت تاريثأت ببست اأ ةليوط تارتفل قاشنتسالا تاسارد         
ناطرسو ،يولخلا فيلتلا   : تاريثأتلا هذه لمشتو  . براجتلا نارئف يف  

 ;Wagner et al, 1984; Le Bouffant et al, 1987(يبنجلا فوجتلاو ةئ رلا
Davis et al, 1986; Davis et al, 1988, Bunn et al, 1993, all cited 
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IPCS, 1998 .(  فـيلتلا نيب ًاطابترا كانه نأ ودبي ،تالاحلا مظعم يفو
 ىلإ ةـيدؤملا تاريثأـتلا نأ دجوو      . نارئفلا تائر يف ماروألاو يوئرلا    

ىـلع تـيرجأ يتلا دمألا ةليوط تاساردلا يف نطرستلا ىلإو فيلتلا            
فيوجتلا لخاد نقحلاو ةيئاوهلا ةبصقلا لخاد ريطقتلا مادختساب ناويحلا         

 ,Lemaire, 1985, 1991; Lemaire et al) (.e.g)) (ينوتيربلا ءاشغلاو يبنجلا
1985, 1989; Bissonnette et al 1989; Begin et al, 1987 and Sebastien 

et al, 1990, all cited IPCS, 1998.( 
نيــب تاــقالعلا نأــشب ةــيفاكلا ثوــحبلا ءارــجإ  متــي مل  
، لياتوسيركلانع جتانلا يوئرلا فيلتلا يف ةباجتسالا       /ةعرجلا/ضرعتلا

قاـشنتسالا تاـسارد يف ةطسوتملا ةراهظلا مروو ةئرلا ناطرس يفو           
،    يلودلا جمانربلا   (تاناويحلا ىلع لجألا ةليوط      ةـيئايميكلا ةمالـسلل

١٩٩٨.( 
يتـلا تاـساردلا نإف     (قاشنتسالا اهيف مدختسي مل يتلا براجتلا امأ        

تـللد   )ينوتيربلا ءاشغلاو يبنجلا فيوجتلا لخاد نقحلا ىلع تيرجأ         ،
يف ةطسوتملا ةراهظلا مرولل ةبسنلاب ةباجتسالا      /ةعرجلا نيب قئالعلا ىلع   

ةصلختسملا تانايبلا نإف   كلذ عمو   . لياتوسيركلافايلأ مادختسا ةلاح    
رطاخمب ةصاخلا تامييقتلا ءارجإل ةبسانم نوكت ال دق تاساردلا هذهل          

،    (فايلألل ناسنإلا ضرعت     ،  ١٩٩٨هريـغو نفوك كـساف  ،١٩٨٨ ،
ةطـساوب مهلاوـقأ تـفطتقا مهلكو         ١٩٨٦نورخآو سيفاد     IPCS 

١٩٩٨.( 
ًالي ـ لد مدـقت ةرفاوتملا ةيجولوكيإلا ةيمسلا تانايبلا نإف ةماع ةفصبو         

رـطخو فيلتلا ببست نأ نكمي       لياتوسيركلافايلأ نأ ىلع ًاحضاو       
 لياتوـسيركلا ببـسي يتـلا تايلآلا تناك نإو ،ناسنإلل ناطرسلا          

عـمو  . ًامات ًامهف ةموهفم ريغ تاناطرسلاو فيلتلا ىرخألا فايلألاو       
ةبسنلاب رطاخملا نع ةيمك تامييقت ميدقتل ةيفاك ريغ تانايبلا نإف كلذ           

ةباجتسالا /ضرعتلا نع تانايبلا ةيافك مدع ىلإ كلذ عجري       و. ناسنإلل
تاـيساسحب قلعتت نيقي مدع هجوأ كانهو ،قاشنتسالا تاسارد نم         

 ).١٩٩٨، IPCS(ةيناسنإلا رطاخملاب أبنتت يتلا ةيناويحلا تاساردلا 
تاـسارد  نم ديدعلا يف ناطرسلل ةببسملا تاريثأتلا نع غالبإلا متي مل            ناسنإلا ىلع تاريثأتلا ٥-٢

 ).١٩٩٨، IPCS(مفلا قيرط نع تاناطرسلا 
مروو ةـئرلا ناطرـسو نيتئرلا فيلت ببسي نأ          لياتوسيركلل نكميو   

 ).١٩٩٨، IPCS(ةعرجلا ىلع دمتعت ةقيرطب ةطسوتملا ةراهظلا 
ةلـصلا تاذ ةـئرلا ضارـمأ لوأ وه          تسبسألاب نيتئرلا فيلت ناك    تسبسألاب نيتئرلا فيلت ١-٥-٢  

مت يتلا  تسبسألاب اهيلع فرعتلا    يوـلخلا فيلتلا ضرمب فرعي وهو      .  
،  . تسبسألارابغل ضرعتلا نع جتني وهو      . نيتئرلل يراشتنالا  اذـكهو

. سفنـتلا ةبوعص كلذ نع جتنيو امهتنورم نم للقي نيتئرلا حرَقت نإف           
ةـيا نـم تاونس رورم دعب مدقتي نأو رهظي نأ ضرملا اذهل نكميو              

 .ةداملل ضرعتلا



UNEP/FAO/PIC/INC.11/6 

24 

 يف  لياتوسيركلل نيضرعملا لامعلا ىلع تيرجأ يتلا ت      انايبلا تلد دقو  
وأ ةباجتسالا  /ضرعتلا ةقالع ىلع ،ةريبك ةروصب تلد ،ةفلتخم تاعاطق       

نع جتانلا    يتسبسألاةئرلا فيلتل ةبسنلاب ريثأتلا     /ضرعتلا ، لياتوسيركلا 
ةدـشو ثودـح يف تادايز اهنع جتن ضرعتلا تايوتسم دايدزا نإو            

ةـجيتن ةـقالعلا هذه فيرعتل تابوعص       كانه نإف كلذ عمو     . ضرملا
ضرملا نوـَكت رارمـتسا ةيناكمإ صيخشت يف نيقيلا مدع لثم لماوعل          

 ).١٩٩٨، IPCS(ضرعتلا نـع فقوتلا دعب 
نيب اميف رطاخملا تاريدقت يف توافت دوجو حضتا كلذ ىلإ ةفاضإلابو            ةئرلا ناطرس ٢-٥-٢

،   ف تاتوافتلا هذه بابسأ امأ    . ةرفاوتملا تاساردلا  ةيلك ةحضاو تسيل
ماجحأ تاعيزوتو ضرعتلا تاريدقت يف نيقيلا مدع هجوأب لصتت امدنع          

. ةيئاصحإلا جذامنلاو ةعانصلا تاعاطق فلتخم يف ًاوج ةلومحملا فايلألا        
ةـليوطلا ضرعتلا تالاح باقعأ يف ةعئاش ةي   تسبسألاتاريغتلا نوكتو   

ىلإ ٥نم لصت يتلا  فايلأ ةنس٢٠   ).١٩٩٨، IPCS(رتليلم / 
 Gloyne, 1935; Lynch & Smith, 1935, both cited(ةيلوألا ريراقتلا امأ 

by IPCS, 1986( نأ ىلإ ريشت يتلا ثودحب ُالصتم نوكي دق تسبسألا،   
ةنـس نيرـشعلا لالخ ًابيرقت ةلاح ريرقت         ٦٠اهالت دقف ةئرلا ناطرس       

 ١٩٥٥ (Dollهرـشن دق طابترالا اذهل يئابو ديكأت لوأ ناكو        . ةيلاتلا
ةسارد  ٣٠نم رثكأ تيرجأ تقولا كلذ ذنمو       ). ١٩٨٦ IPCSسابتقا    
يف نييعانـصلا ناكـسلا نيب       تسبسألالاكشأ فلتخم نأشب    (ةيعامج    

ةدايز ،عيمجلا ىلع سيلو ،ةيبلغألا ىلع رهظ دقو        . نادلبلا نم ديدعلا  
 ).١٩٨٦، IPCS(ةـئرلا ناطرس رطاخم ثيح نم ةريبك 

رعتلاو تسبسألل ضرعتلا نم ًالك نإ     فلاـحتي رئاجـسلا ناخدل ض       
ةـيلمعلا عون رثؤي دقو     ). ١٩٨٦،  IPCS(ةئرلا ناطرس رطخ ةدايزل     

تاـساردلا ضعب دوجو عم ،ةئرلا ناطرس ثودح رتاوت يف ةيعانصلا           
نوـكت دـقف    . جيسنلا لامع ىدل ربكأ نوكي رثألا نأ ىلإ ريشت يتلا         

فلتخم يف   تسبسألل ةيئايزيفلا ةجلاعملاو ةلاحلا يف ةلصلا تاذ تاتوافتلا       
تاذ  تسبسألافايلأ ىلع يوتحت يتلا رابغلا تاباحس لثم ،عاضوألا           

 ).١٩٨٦، IPCS(ةـفلتخملا ةيداملا داـعبألا 
نوـكت ال ةئرلا ناطرسل ،ةيبسنلا رطاخملا نإف         لياتوسيركلل ةبسنلابو   ،

ضـعب يفو   . يتسبسألاتنمسألا جاتنإ لامع ىدل ةماع ةفصب ةعفترم        
ةــقالع اــمأ . يتــسبسألاتــن مسألا جاــتنإ لاــمع تاــعومجم
اـأ ودبتف ةئرلا ناطرس رطاخمو       لياتوسيركلانيب ةباجتسالا   /ضرعتلا  

ىلإ   ١٠نم ىلعأ    يف هيلع يه امع جيسنلا لامع تاسارد يف ةرم          ٣٠   
ناطرـسل ةيبسنلا راطخألا ديزتو     . نحطلاو نيدعتلا يتعنص يف لامعلا    

يريدقتلا يمكا رتلا ضرعتلل ةبسنلاب تاجوسنملا عينصت عاطق ىدل ةئرلا
ىلإ   ١٠ةبسنب   ليتوـسياوكلا نيدعت يف رهظت يتلا كلت نع ةرم         ٣٠    .

اذـكهو ،ًاحـضاو سيل رطاخملا يف نماكلا توافتلا اذه يف ببسلاو            
فايلألا عيزوت يف تاتوافتلا لمشت يتلا تايضرفلا نم ديدعلا تحرتقا          

 ).١٩٩٨، IPCS(مجحلا بسح 
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حطـسألل يلوأ ثـيبخ مرو وه نيتئرلا يف ةطسوتملا ةراه           ظلا مرو نإ   ةطسوتملا ةراهظلا مرو ٣-٥-٢
يف ًاعويش لقأ ةفصبو يبنجلا فيوجتلا يف ةماع ةفصب رثؤتو ،ةيراهظلا           
ضرعتلا نيبو ةطسوتملا ةراهظلا مرو نيب طبرلا مت دقو ينوتيربلا ءاشغلا           

كـلتلا كـلذ يف اـمب     (تسبسألانم ةفلتخملا جئازملاو عاونألل ينهملا  
مل ةينهملا ضرعتلا تالاح نأ نم مغرلا ىلع         )تسبسألاىلع يوتحملا     ،

روهظل مزاللا ليوطلا نومكلا نإف     . تالاحلا عيمج يف اهيلع فرعتلا متي     
ددـع يف هقيثوت مت دق       تسبسألل ضرعتلا بقع ةطسوتملا ةراهظلا مرو       

ددم ديازت عم تالاحلا نم ةديازتم ةبسن تدهوش دقو         . تاعوبطملا نم 
ةردقلا نأ ىلإ ةرفاوتملا تامولعملا ريشتو  ).١٩٨٧، IARC(ضرـعتلا 

ةـلاح يف ةريبـك ةجردب لقي ةطسوتملا ةراهظلا مرو يف ببستلا ىلع             
تالوبوفمألا يف هيلع وه امع       لياتوسيركلا ) تيلوديسوركلا ةصاخبو ( 
)IPCS ،١٩٨٦.( 

ةطـسوتملا ةراهظلا مرو ببسي يفيللا تيلوميرتلا نأ ىلع نئارق كانه           
ىـلع يوـتحي دـق يراجتلا        لياتوسيركلا نأ ثيحو . ناسنإلا ىدل   

يف مهـسي نأ نـكمي ريـخألا نأب ضارتفالا مت دقف ،يفيل تيلوميرت              
ىلإ نيـضرعملا ناكـسلا ضعب ىدل ةطسوتملا ةراهظلا مرو ثاثحتسا           

ىلوألا ةجردلاب  لياتوسيركلا يف ةـظحالملا تاداـيزلا وزع ىدم امأ        .  
عطقلا متي ملف يفيللا تيلوميرتلا ىوتحم ىلإ ةطسوتملا ةراهظلا مرو ضرم 

 ).١٩٨٦، IPCS(دعب هب 
ديازتب ليتوسيركلل ضرعتلا طابترا ىلإ ريشت يتلا ةيئابولا لئالدلا طبترت           ىرخأ ةثيبخ ضارمأ ٤-٥-٢

ًاـطابترا يبنجلا فيوجتلاو ةئرلا ريغ نكامأ يف ناطرسلا ثودح رطخ           
ةبـسنلاب ةيضقلا هذه نأشب ةدودحم تامولعم كانهو        . ا عوطقم ريغ  

دوـجوب ةقيقد ريغ لئالدلا ضعب تدجو نإو ،هتاذ دحب ليتوسيركلل           
ةبـصقلا تاناطرس نيبو    ) هلاكشأ عيمج  (تسبسألل ضرعتلا نيب طبارت   

تاناطرـس نـم ةريبك ةرثك تظحول دقو        . ءاعمألاو يلكلاو ةيئاوهلا  
نـع بـيقنتلا لاـمعو نحاطملا لامع ىلع تاسارد ةثالث يف ةدعملا      

كل ،كيبيك يف   لياتوسيركلا ثودح  ناكمإ تاساردلا هذه يعارت مل ن        
لـماوع وأ ةباـصإلا تالاـحو ةيئاذغلا تابجولا بناج نم طلخلا            

لامعلا نم ةريبك ةعومجم ةساردبو ). ١٩٩٨،  IPCS(ىرخألا ةروطخلا   
ةـجيتن تايفولا ةبسن ةدايز تبثي ليلد رفوتي مل ليتوسيركل نيضرعملا           

 .نولوقلا وأ ةدعملا ناطرس
ىد ـ ل ةيمـسلا زجوم    ٦-٢

 يلكلا مييقتلا تاييدثلا
تـظحول امك ،تاناويحلا عاونأ نم ريثكلا ىدل نيتئرلا فيلت ظحول           
بـقع كلذو نارئفلا يف ةيئاوهلا بعشلاو يبنجلا فيوجتلا تاناطرس          

يف ةتباث تادايز ثدحت مل تاساردلا هذه يفو        . لياتوسيركلاقاشنتسا  
نأب عنقم   ليلد دجوي الو ،مسجلا نم ىرخأ نكامأ يف ماروألا ثودح           

تاناويحلا ىدل ًانطرسم نوكي علتبُملا       تسبسألا  )IPCS  ،دقو ). ١٩٨٦
نأ ةـينهم تاعومجمب ةصاخلا ةيسيئر ةفصبو ةيئابولا تاساردلا تتبثأ       

يراشتنإلا نيتئرلا فيلتب ةطبترم      تسبسألافايلأ عاونأ عيمج     فـيلت  ( 
ةيئاوهلا بعشلا ناطرسو     )يتسبسألاةئرلا   ألاو )نيتئرلا ناطرس (،  مارو ، 

ةراـهظلا مرو  (ينوـتيربلا ءاشغلا وأ يبنجلا فيوجتلا يف ةيلوألا ةثيبخلا        
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، تسبسألاببسيو ). ةطسوتملا مسجلا نم ىرخأ نكامأ يف تاناطرسلا  
ةبـسن نـم رئاجسلا نيخدت ديزيو       . ًاديج ًاقيثوت قثوم ريغ رمأ اذهو     

نيتئرـلا ناطرـس ةداـيزو       يتـسبسألا نيتئرلا فيلت ببسب تايفولا       
ةراـهظلا مرو ىلع كلذ قبطني الو      . تسبسألل نيضرعملا صاخشألل  

 ).١٩٨٦، IPCS(ةطسوتملا 
 رطاخملا مييقت/ناسنإلا ضرعت ٣
ةديج ةساردل  تسبسألاب ةبلصلا ةيذغألا ثولت ىدم عضخي مل       ةيذغألا ١-٣ دـقو  .  

ةفيفخلا تابورشملا يف   تسبسألافايلأ تفشتكا    ىلإ لصي ام دجوو    .  
فيل٦١٠×١٢  ).١٩٨٦، IPCS(ةفيفخلا تاب ورشملا يف رتل/ 

 ٥نـم رـثكأ     (فايلألا تايوتسم نوكت ،ةيئانلا ةيفيرلا نكامألا يفو         ءاوهلا ٢-٣
فـيل  ١نـم لقأ ةداع     ) تارتميلموركيم  ٠،٠١نـم لـقأ     (رـتل   / 
ىلإ   ١نـم لـقأ حوارـتت اـإف ندملا ءاوه يفو            ) رتليلم/فيل  ١٠ 
ىلإ   ٠،٠٠١(رتـل  /فايلأ فيل ٠،٠١  نـم ىل   عأ وه ام ىلإو رتليلم    / 

ةينكسلا قطانملا يف ًاوج ةلومحملا تايوتسملا نإ       . نايحألا ضعب يف كلذ   
ميقلا كلت قاطن يف بذبذتت اأ دجو دق ةيعانصلا رداصملا نم برقلاب            

اـمأ  . نايحألا ضعب يف ليلقب ىلعأ امبر وأ ،ةيندملا قطانملا يف ةدوجوملا          
دوجوملا قاطنلا  راطإ يف ةداع رودتف رودلا لخاد ةينهملا ريغ تايوتسملا          

وهف ةماعلا ةئيبلا يف ظحالملا يسيئرلا فايلألا عون امأ         . طيحملا ءاوهلا يف  
 ).١٩٩٨، ١٩٨٦، IPCS (لياتوسيركلا

 لياتوـسيركلا  تـسبسأل ضرعتلا راثآ نأشب ةحاتملا تانايبلا رصتقت        ءاملا  ٣-٣
نيضرعملا ناكسلا نع ةرفاوتملا كلت ىلع ةماعلا ةئيبلا يف ةصاخ ةفصبو           (
،      لياتوسيركلاتسبسأ نم ًايبسن ةيلاع تازيكرت      ل برـشلا هاـيم يف  

. يتـسبسألا تـنمسألا بيبانأ وأ نيتنبرسلا تابيسرت ةصاخ ةفصبو         
يف ناكـسلا نـع ةـيجولوكيإلا تاـساردلا تانايبلا هذه لمشتو            

ةـلاح ةـساردو    . كيبيكو ،هاتوأ ،اينروفيلاك ،اديرولف ،تكتكينوك    
    ، ةــيكيرمألا ةدحتملا تايالولا     نطنشاو ،دـنواس تيجوب يف ةيباقر  

)IPCS  ،لئالد كانه نأ جتنتسا تاساردلا هذه ساسأ ىلعو        ). ١٩٨٩
ةـماعلا هايملا تادادمإ يف     تسبسألانيب طابترا دوجو ىلع ةعنقم ةليلق         

ةفاـضإب مهست الف ةثادح رثكألا تاساردلا امأ        . ناطرسلا ثاثحتساو 
، IPCS (لياتوـسير كلل ضرعتلاب ةطبترملا ةيحصلا رطاخملل انمهف يف       

١٩٩٨.( 
 لياتوسيركلل ضرعتلا لامتحا اهنع جتني يتلا ةيلاحلا ةيسيئرلا ةطشنألاو         ينهملا ضرعتلا ٤-٣

،   ) أ: (يه ةـيكاكتحالا داوملا   (تاجتنملا عينصت   ) ب(نحطلاو نيدعتلا
 – تسبسألاةعانصو  . اهنم صلختلاو حئافصلا لقنو ةيتنمسألا بيبانألا     

وـحنب رثأتست ذإ     لياتوسيركلافايلأل مدخت   سم ربكأ ةرادجب يه يتلا      
تامادختسالا عيمجل ةبسنلاب ةئاملا يف٨٥  . 

ةـيوتحملا جتاونلا نم صلختلاو بيكرتلاو عينصتلا ءانثأ فايلألا قلطنتو      
يف تاـجتنملل يداـعلا ءارتهإلا قيرط نع كلذكو          تسبسألاىلع    ،

 ًاـمهم ًاردـصم ةـشهلا تاجتنملا ةلوانم نوكت دقو         . لاوحألا ضعب 
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 .لياتوسيركلاثاعبنإل 
ميـيقتل   ١٩٩٨ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلا تايصوتو جئاتنو         

يتألا يهلياتوسيركلا  : 
ةـئرلا فـيلتل ةدـيازتم رطاخم لثمي         لياتوسيركلا تسبسألضرعتلا    

عم بسانتت ةروصب ةطسوتملا ةراهظلا مروو ةئرلا ناطرسو         تسبسألاب  
ةنطرسلا رطخ ىلإلوصولا ةبتع ديدحت متي ملو. ةعرجلا  . 

يف رظني نأ يغبنيف ليتوسيركلل ةليدب داوم اهيف رفاوتت يتلا تالاحلا يف            
 .اهمادختسا
الو ةـنيعم لغاوـش      تسبسألاىلع ةيوتحملا جتاونلا ضعب ريثت      )  ج(  

مادختـسا نأ ثيح فورظلا هذه يف        لياتوسيركلامادختساب ىصوي     
هب ىصوم ريغ تالاحلا هذه يف      لياتوسيركلا تامادختـسالا  هذـهو .    

ًاـقلق ءانبلا داوم ريثتو  . ةيلاعلا ضرعتلا ةلاد تاذ ةَفصَقلا جتاونلا لمشت   
ذاختإو ،ةريبك نوكت دييشتلا ةعانص يف لمعلا ةوق ،ةدع بابسأل ًاصاخ           

ًارـطخ لـثمي دق يعضوملا ءانبلا داوم يفو         . ةبعص نوكت ةباقرلا ريبادت   
] داوملا] [نداعملا. [مدهو ةنايصو ،تاريغت نورجي نيذلا كئلوأل ةبسنلاب      

تالاـح قلخو روهدتلا لامتحا ىلع لمتشت يتلا عقوملا يف ةدوجوملا           
 .ضرعتلا
ةيـسدنهلا طباوـضلا كلذ يف امب ةباقرلا ريبادت مدختست نأ يغبني        )  د(

ينـهملا ضرـعتلا اـهيف نوـكي يتلا تالاحلا يف ،لمعلا تاسراممو             
ثـيح تاعان   ـ صلا نم تانايبلا ريشتو   . ثودحلا نكمم ليتوسيركلل  

تايوتسمل ضرعتلا ىلع ةباقرلا ةدئاف نأ ىلإ ةقبطم ةباقرلا تايجولونكت          
فايلأ ٠،٥نع ةماع ةفصب لقت      ةيـصخشلا تادعملل نكميو    . رتليلم/ 

ةباقرلا ريبادت نوكت امنيح يدرفلا ضرعتلا ربكأ ةجردب للقت نأ ةيقاولا           
 .ةيفاك ريغ لمعلا تاسراممو ةيسدنهلا
رئاجـسلا ناـخدو     تسبسألل ضرعتلا نأ  ىلع دهاوشلا تلد    )  ه(  

نوضرعملا كئلوأ امأ   . ةريبك ةروصب ةئرلا ناطرس رطخ ةدايزل نالعافتي      
ةـجردب ةئرلا ناطرسل ضرعتلا رطخ نم اوللقي نأ نكميف           تسبسألل  

 .نيخدتلا يدافت قيرط نع ةريبك
نيمدختـسملاو لاـمعلا ضرعت نأ ةيبوروألا ةعامجلا راطخإ يف ءاج           

ىلع ةيوتحملا    تاجتنملل نيرخآلا  هـيف مكحتلا ةياغلل بعصي      تسبسألا   
ةيلاحلا ةيدحلا ةميقلا ريثكب زواجتي دقو ،رمألا عقاو يف ةينفلا ةيحانلا نم            

نـمآلا ينـهملا مادختسالا نأب فارتعالا مت دقو         . عطقتم ساسأ ىلع  
عاـضوأ نم ديدعلا يف هنم ققحتلا نكمي ال          تسبسألل هيف مكحتملاو    

لـمعلا نإ ًالثم    . تايافنلا ةلازإ وأ حالصإلاو ،ء    انبلا عقاوم لثم لمعلا   
فيل ٠،٢٥فورظ تحت    ) ضرعتلل ةيدحلا ةميقلا ىوتسم دنع    (رتليلم  / 

ىلإ ةـيلمعلا هتايح لصت      لياتوسيركب طبترملا ناطرسلا ثودحب طبتري      
ىلإ لصي هب طبترملا رطخلا اذهو ،ًاماع         ٣٥ ةئاملا يف    ٠،٧٧   يف  ٠،٦٣( 

ةطـسوتملا ةراهظلا مرو نم ةئاملا يف        ٠,١٤و ةئرلا تاناطرس نم ةئاملا      
يلاوتلا ىلع  لياتوسيركةطساوب ةثحتسملا    لـك ىلإ رظنلا دنع كلذو      )  
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). ١٩٨٥ (Peto و Dollامهمدق نيتللا نيتساردلا ءوض يف رومألا هذه        
ةبتع ديدحت نكمي ملو ةيراشتنا ةروصب ًامدختسم        تسبسألاناك ثيح     

ةدشبتسبسألاماد ختسا دييقت ررقت كلذل هل نمآلا زيكرتلا  . 
 تسبسألل ةماع ةفصب ضرعتلا تالاح ىلعأ نأ يليش راطخإ يف ءاج          

ىـلع ةلمتـشملا داوملا عينصت ءانثأ ءاوس ،نيلماعلا ناكسلا نيب نوكت            
مدهلا وأ بيكرتلا ءانثأ وأ     تسبسألا ةصاخ ةفصب اذه ينعي يليش يفف      .  

يفو . ءاـنبلا داوـم ةعانص نم فايلألل نوضرعتي نيذلا لامعلا كئلوأ          
نإف  تسبسألاىلع يوتحت يتلا اهنم ءازجألا وأ لمارفلا تاناطب ةلاح            ،

نوـنوكي ال عينـصتلا ةـيلمع ءانثأ         تسبسألانولواني نيذلا لامعلا      
لـخاد نويكيناـكيملا هل ضرعتي لب ،عفترم رطخل نوضرعملا مهدحو           

نمو . لكآتلا نع جتانلا رابغلا نوخفني نيذلا لمارفلا حالصإ تاشرو        
اذـكه هـنأل طاـشنلا اذه ىلع ةيحص طباوض عضو ةياغ            لل بعصلا 

اهيدل سيلو ةريغص ةينعملا تاشرولا نوكت ،ةريثك تالاح يفو        . هتعيبطب
 .رطاخملا يف مكحتلل ةينهم ةحص لئاسو

،     تسبسألالامع رسأ دارفأ ضرعتي دق       ينهملا هبش ضرعتلا ٥-٣ لمعلا سبالم نولوادتي نيذلا  
داوم نم ةعفترم تازيكرتل     –ماعلا ر   وهمجلا دارفأ ،تالاحلا ضعب يفو      
طالبو  يتسبسألاتنمسألا جتاون ًالثم    (ةيلرتملا تامادختسالا ءانثأ ءانبلا       

ةلوانم ءانثأ تسيق دقف ًاوج ةلومحملا ةعفترملا تايوتسملا امأ )تايضرألا  ،
، IPCS) (اهــيكلام ةطساوب اهديدجتو لزانملا دييشت ًالثم      (داوملا هذه   

١٩٨٦.( 
نـم ةلوهـسب قـلطنت ال        تسبسألافايلأ نأ يليش راط     خإ يف ءادو    

دييشتلا حئافص يفو ،يتنمسإ نانك يف      تسبسألا نإــف كـلذ عمو     .  
اوــمدختسيو حئافصلا هذه نوبذشي وأ نوـعطقي يذلا صاخشألا         

نوـضرعتيف  ) تارفنـصلا وأ ةراودلا ريشانملا    (ةعرسلا ةـيلاع تاودأ    
 .تسبسألافايلأ نم رياطتملا رابغلا ءارج نم رطخلل 

ةيوتحملا داوملا نم صلختلاو بيكرتلاو عينصتلا ءانثأ فايلألا تالفنإ متي           روهمجلا ضرعت ٦-٣
 .تسبسألاىلع 

ةئرلا ناطرس يف تادايز ظحالت مل ،اهضارعتسا مت يتلا تاساردلا يفو           
ناكـسلا ىـلع تيرجأ ةدودحم ةعبرأ ةيجولوكيإ ةيئابو تاسارد يف           

 لياتوـسيرك لل ةيعانطصالا وأ ةيعيبطل   ا رداصملا نم برقلاب نيدوجوملا    
كـيبيك يف نحاـطملاو     لياتوـسيركلا مجانم كلذ يف امب     (  ) (IPCS ،

١٩٨٦.( 
اـم ةداع روهمجلل ةبسنلاب ضرعتلا تالاح نأ ثيحف ،ةماع ةفصبو           
يف صاخـشألا اهل ضرعتي يتلا كلت نم ًارتاوت لقأو ،ريثكب لقأ نوكت             

ةـجيتن روهمجلا يف عقوت     ملا ةئرلا ناطرس ثودح نإف ،ةيعانصلا ةئيبلا      
لامعلا ىدل يريدقتلا هريظن نم لقأ نوكيلياتوسيركلل ضرعتلل  . 

عقاولا رطخلا مييقت دنع     (IPCS)ةيئايميكلا ةمالسلل يلخادلا جمانربلا نإ        
مرو رطاـخم نأ ىلإ صـلخ دق         تسبسألل ضرعتلا نم روهمجلا ىلع      

         ، ناـك اـمبرو    ًايمك هديدحت نكمي ال ةئرلا ناطرسو ةطسوتملا ةراهظلا
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نيتئرـلا فــيلت رطخ نأو      "اهفاشتكا نكمي ال ةروـصب ًاضفخنم      
 ).١٩٨٦، IPCS" (رفص ىـلإ ًالعف لصي يـتسبسألا

 .هيلاع" ينهملا هبش"و" ينهملا"نيأزجلا يف تامولعملا ًاضيأ رظنأ 
 تاريثأتلاو يئيبلا لآملا ٤
. ملاـعلا ءا  حنأ عيمج يف نيتنبرسلا نم ةنوكملا ةفوشكملا تاقبطلا دجوتو          

قيرط نع تاحت    لياتوسيركلاكلذ يف امب ةيندعملا رصانعلل ثدح دقو          
رصانع دحأ حبصت يكل لقنت ثيح ضرألا ةرشق يرتعت يتلا تايلمعلا           

 لياتوـسيركلا دوجوو  . ةبرتلا ةيبذاجو تايبوسرلا رصانعو هايملا ةرود     
ةرشقلا نمض ىرخألا تادحولاو ءاوهلاو ءاملا يف تسيقهتازيكرتو  . 
حطـسلا دـنع للحتت هل ةطبترملا نيتنبرسلا نداعمو         لياتوسيركلا نإ   .

ةعونم ةعومجم ثدحتسيو ةبرتلا ةضومح يف ةقيمع تاريغت جتني اذهو          
نع سايقلل ةلباق تاريثأت هل حبصي دق اذهو        . ةئيبلا يف ةررتلا نداعملا نم    

، )تارـشحلا و تابوركيملا كلذ يف امب      (ةبرتلا يف ءايحألاو تابنلا ومن      
ةـيعارلا تاناويحلا نأ ىلإ تانايبلا ضعب ريشتو        . تايرقفلاو كامس ألاو
شئاـشحلا اهلوانت دعب مدلا ءايميك يف تاريغت اهل ثدحي          ) رقبلاو منغلا (
 .ةينيتنبرس ةيضرأ تاحطسم قوف ومنت يتلا

 راطخألا مييقت/يئيبلا ضرعتلا ٥
معدـل   مدختسملا رطاخملا مييقتب ةلص تاذ تسيل ةيئيبلا تاريثأتلا نإ            

 .ةيميظنتلا تاررقملا
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اهنع غلبملا ةيئاهنلا ةيميظنتلا ريبادتلا نأشب ليصافت – ٢قفرملا   لياتوسيركلا - 

 
 يليش: دلبلا مسا

لوخدل ةيلعفلا خيراوتلا  ١
 نايرسلا زيح تاءارجإلا

دعب نايرسلا زيح لخد دق ٦٥٦مقر يلاعلا موسرملا  يف هرشن نم ١٨٠   
زومت١٢خيراتب ةيمسرلا ةديرجلا   .٢٠٠١هيلوي / 

ةقيثولا ىلإ ةراشإلا  
 ةيميظنتلا 

يف رداصلا ٦٥٦مقر يلاعلا موسرملا  لوليأ١٢  ةديرجلا ٢٠٠٠ربمتبس /   ،
 ، يناثلا نوناك١٣ةيمسرلا  .٢٠٠١رياني / 

نع ةبضتقم ليصافت  ٢
 ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا

ةدام يأ و تيلوديسوركلا مادختساو عيبو عيزوت ،داريتسا ،جاتنإ رظح
 .هيلع يوتحم جتنم وأ

يأ ىلع ةيوتحملا ءانبلا داوم مادختساو عيبو عيزوت ،داريتسا ،جاتنإ ،رظحي 
 .تسبسألانم عون 

تيلونيتكألاو لياتوسيركلامادختساو عيبو عيزوتو داريتسا ،جاتنإ رظحي   
وأ تسبسألانم رخأ عون يأو تيلوميرتلاو تيليفوثنألاو تيزومألاو   

ضعب عم ءانب داوم ىلع يوتحي ال جتان وأ رصنع وأ د نب يأل هنم جيزم
 .ةنيعملا ةددحملا تاءانثتسالا

 ةيرشبلا ةحصلا ءارجإلا ذاختا تاغوسم ٣
ىلع ةيوتحملا ةداملا عينصت ءانثأ لامعلا نيب تسبسألل ضرعتلا ليلقتل  
مدهلا وأ بيكرتلا ءانثأ وأتسبسألا  . 

قفرملا يف جاردإلا ساسأ  ٤
 ثلاثلا

 

 يتسبسألانيتئرلا فيلتل ةيلحملا تالاحلا ليلحتو ةيبنجألا تاباتكلا ريشت  رطاخملا مييقت ١-٤
رطاخملا نم ردق ربكأل نيضرعملا لامعلا نأ ىلإ ةطسوتملا ةراهظلا مروو 

ةددعتم تامادختسا يفتسبسألافايلأ نولواني نيذلا مه   . 
فايل ألل نوضرعتي نيذلا لامعلا كئلوأ ةصاخ ةفصب يليش يف ينعي اذهو
 .ءانبلا داوم عينصت نم

ددهتي ًارطخ كانه نأ ىلع لدت ةيئابو قباوس يأ فورعملا ريغ نم 
حئافص يف وأ يتنمسإ نانك يف لعفلاب لخادلا تسبسألانم ناكسلا   

نم ةلوهسب ثعبنت ال تسبسألافايلأ نأب ملعلا عم ،ءانبلا يف ةمدختسم   
كالهتسا نم ل اب تاذ ةفورعم رطاخم يأ كلذك كانه سيلو. نانكلا
 .ةيتسبسأ ةيتنمسإ بيبانأ لخاد يرجت يتلا هايملا

حئافصلا هذه نولغشي وأ نوعطقي نيذلا صاخشألا نإف كلذ عمو 
) ةرفنصلا لئاسو ةراودلا ريشانملا(ةعرسلا ةيلاع تاودأ مادختساب 

ةرياطتملاتسبسألافايلأ ىلع يوتحملا رابغلا قاشنتسا رطخل نوضرعتي   . 
الف تسبسألاىلع يوتحت يتلا ءازجألا وأ لمارفلا تاناطب ةلاح يفو   ،

عينصتلا تايلمع ءانثأ تسبسألانولواني نيذلا كئلوأ ىلع رطخلا رصتقي   
تاشرو لخاد نويكيناكيملا كلذكو ةيلاع رطاخمل نوضرعتي ثيح 
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ةظحالم يغبني . تاحتلا نع جتانلا رابغلا نوخفني نيذلا لمارفلا حالصإ
ببسب ًادج اهذيفنت بعصي طاشنلا ا ذه ىلع ةيحصلا طباوضلا نأ

ةعلاضلا تاشرولا ىدل نوكي ال تالاحلا نم ريثكلا يفو . ةصاخلا اهتعيبط
 .رطاخملا هذه ةحفاكمل ةينهملا ةحصلا لئاسو ةريغصلاو

 .لامعلل ةبسنلاب لوبقم ريغ رطخ ةمدختسملا ريياعملا ٢-٤
ًاعبت ةتوافتم تاجردب ةحصلا ىلع ةريطختسبسألاعاونأ عيمج  لكشل    

فنصو )قاشنتسالا نع مجني رطخلا نأ نيبت دقف(ضرعتلا   تسبسألا، 
ةيمس رثكألا وه قرزألاتسبسألا( فايلألا زيكرتو ،فايلألا مجحو )   ،

). تاريثأتلا هذه نم يوقي غبتلا نيخدت(ىرخألا لماوعلا عم اهلعافتو 
عينصت ءانثأ ءاوس لامعلل ثدحت ايلعلا ضرعتلا تالاح نإف ةماع ةفصبو 

مدهلا وأ بيكرتلا ءانثأ وأتسبسألاىلع ةيوتحملا داوملا   . 
ميلاقألاو لودلاب ةقالعلا  

 ىرخألا 
دلب ناك امهم ةماع ةفصب تسبسألاتادراو يميظنتلا ءارجإلا رظحي   

يف الإ يليش ىلإ تسبسألاريدصت دلب يأل زوجي الف كلذلو . أشنملا  
ا صيخرتلا يغبنيو ءانب لا داومل تالخدملاو داوملا ينثتست ،ةددحم تالاح
 .ةيحص ةطلس نم ةحارص

داوملا عينصت يف ىرخأ فايلأب تسبسألالادبتسا يدا نم نأ تبث  لئادب ٥  
. ةلثامم ةيعون تاذ جتاون ىلع تقولا سفن يف لوصحلاو. ةيفيللا ةيتنمسألا

ءانبل حئافصلاو حاولألا نم ةيمك ربكأل ةجتنملا ةكرشلا نأ ةقيقحلا يفو 
تلدبتسا دق يليش يف نكاسملا زولوليسلا لثم ىرخأ فايلأبتسبسألا   . 

ةيلاخلاو تسبسألاىلع ةيوتحملا لمارفلا ءازجأو لمارفلا ءازجأ ةلاح يفو   
لمارفلا لادبتسا متي نأ ىلإ مادختسالا يف لظتسف ااناطبو تسبسألانم   

ااناطبو تسبسألاىلع ةيوتحملا  رظحلا رشن تقو ةدوجوملا ةي تسبسألا 
 .اهلادبتسا يغبني ثيح

  تايافنلا ةرادإ ٦
ةيحصلاو ةيئيبلا فورظلا نأشب يليش حئاول يف ةجردم لياتوسيركلاةدام  ىرخأ رومأ ٧  

فينصتلا عم)٥٩٤مقر يلاعلا موسرملا (لمعلا نكامأ يف ةيساسألا   ، :
ناسنإلل نطرسم هنأ تبثأ دق١–فلأ   . 

لمعلا نكامأ يف ةيحصلاو ةي ئيبلا طورشلاب ةقلعتملا ةيليشلا حئاولل ًاقبطو
فايلأل ضرعتلل ةيدحلا ةميقلا نإف )٥٩٤مقر يلاعلا موسرملا (  ،
يه لامعلل ةبسنلاب لياتوسيركلا فيل١،٦  ةطساوب ددحتت ٣مس/   

ىلإ ٤٠٠نم لصت ريبكت ةوق يذ ينيابت بوكسوركيم  ةنيع يف ٤٥٠   ،
 ٥نم رثكأ ىلإ اهيف فايلألا ددع لصي ،فيل ءاشغ نم ةذوخأم 

ديزي ام وأ يواسي ام اهرطق ىلإ يبسنلا اهلوط لصيو ًالوط تارتمو ركيم
 .١:٣ىلع 
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لوخدـل ةيلعفلا خيراوتلا     ١
 ذافنلا زيح تاءارجإلا

تيلوديسوركلا نأشب  ١٩٨٣ماع يف ةرم لوأل يميظنت ريبدت ذختا         عبتو .  
لاكشأ عيمج لمشيل ًاديور     ًاديور يميظنتلا ءارجإلا اذه قاطن دم نأ كلذ         

-٨-٢٦يــف نايرسلا زـيح يميظنت ءارجإ رخآ لخدو          . تسبسألا
١٩٩٩) OJ L 207 of 6.8 1999, p. 18 .( يف ءاضعألا لودلا ترطضا دقو

هاـصقأ دـعوم يف يرورضلا ينطولا عيرشتلا ذيفنت ىلإ ةيبوروألا ةعامجلا            
 .٢٠٠٥رياني /يناثلا نوناك نم لوألا

ةــقيثو لا ىلإ ةراــشإلا 
 ةيميظنتلا 

ةديرجلا  (١٩٩٩-٧-٢٦يف رداصلا يبوروألا داحتالا     /١٩٩٩/٧٧هيجوتلا  
مدقتلا عم يشمتلل ) L207 of 6.8.99, p.18 (OJ)ةيبوروألا ةعامجلل ةيمسرلا 

خرؤــملا   EEC/٧٦/٧٦٩هـيجوتلل لوألا قفرملا ةسداسلا ةرملل ينقتلا         
٢٧/٧/١٩٧٦) OJ L 262 of 27.9.1976, p.24 .(ةـيميظنتلا تاءارج  إلاو

خرؤـملا ةـيبوروألا ةـعامجلا      /٨٣/٤٧٨تاـهيجوتلا   : يهف ىرخألا 
١٩/٩/١٩٨٣) OJ L 263 of 24.9.1983, p.33( ،٨٥/٦١٠/EEC خرؤملا  
٢٠/١٢/١٩٨٥) OJ L 375 of 31.12.1985, p.1( ،٩١/٦٥٩/EEC خرؤملا  
٣/١٢/١٩٩١) OJ L 363 of 31.12.91, p.36.( 

نــع ةبــضتقم ليــصافت  ٢
ةــيميظنتلا تاء ارــجإلا
 ةيئاهنلا

ةيوتحملا تاجتنملاو   لياتوسيركلافايلأ مادختساو قاوسألا يف حرطلا رظح         
 .ةدمعتم ةروصب ةفاضملا فايلألا هذه ىلع

لودـلا هـب حمـست دق        لياتوسيركلامادختساو قاوسألا يف حرطلا نإ        
 ىلإ يلاحلا يلرهكلا للحتلا تآشنمب ةصاخلا ةيشغألا ةمدخل ةبسنلاب ءاضعألا         

ةيلاخ ةبسانم لئادبب ذخألا متي نأ ىلإ وأ ،يجاتنإلا هرمع ةيا ىلإ لصي نأ      
بـينجتلا اذـه ضارعتسا متي فوسو       . ًالوأ يتأي امهيأ  . تسبسألانم  

 .٢٠٠٨رياني /يناثلا نوناك نم لوألا لبق ليتوسيركلل
يف تعـضو يتـلا      تـسبسألا فايلأ ىلع ةيوتحملا تاجتنملا مادختسا نإ         

هــيجوتلا ذـيفنت خيرات لبق ةمدخلا يف ةدوجوملا وأ        /و ل عفلاب لامعتسالا 
فوـس ةـينعملا وضعلا ةلودلا بناج نم ةيبوروألا ةعامجلا          /١٩٩٩/٧٧

اـهرمع ةـيا ىلإ لـصت وأ اهنم صلختلا متي ىتح هب صيخرتلا رمتسي               
نأ ةحصلا ةيامح بابسأل اهنكمي ءاضعألا لودلا نإف كلذ عمو          . يجاتنإلا

اهنم صلختلا متي نأ لبق تاجتنملا هذه لثم مادخت         سا اهميلاقأ لخاد رظحت   
 .يجاتنإلا اهرمع ةيا ىلإ لصت وأ

ةطسوتملا ةراهظلا مرو ،ةئرلا ناطرس     تسبسألا(ةيحصلا تاريثأتلا عنم     ءارجإلا ذاختا تاغوسم ٣  ، (
 .ماعلا روهمجلاو لامعلل ةبسنلاب
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قــفرملا يف جاردإلا ساــسأ  ٤
 ثلاثلا

 

ةـئيبلاو ةيجولوكيإلا ةيمسلاو ةيمسلا نأشب ةيملعلا ةنجللا ارجأ ةسارد تجتن           تسا رطاخملا مييقت ١-٤
)CSTEE (  لاكـشأ عيمج نإ ةلمتحملا لئادبلا عم         تسبسألل ةنراقم نم  تـسبسألا  

، CSTEE(لئادـبلا نم ربكأ ًارطخ لثمت نأ لمتحملا نمو ناسنإلل ناطرسلل ةببسم             
١٩٩٨.( 

تاذ ةمدختـسملا ريياعملا     ٢-٤
قطاـنملاو لودـل    اب ةلصلا 

 ىرخألا

ةـيبوروألا ةعامجلا اهتناع يتلا لكاشملاب ةهيبش ةيحص لكاشم ثدحت دق           
داوم وأ  /و ةيعانصلا تآشنملا يف ةداملا هذه اهيف مدختست يتلا لودلا نادلبب          

لازي ال   تسبسألامادختسا ثيح ،ةيمانلا نادلبلا ىدل ةصاخ ةفصب ،ءانبلا           
نأ هنأـش نم     تسبسألامادختس  ا ىلع رظح ضرف نأو    . ديازتلا يف ذخآ    

 .ماعلا روهمجلاو لامعلا ةحص يمحي
تـسبسأ نأـشب      CSTEEهترجأ يذلا رطاخملا مييقت نإ       لئادبلا ٥  لياتوـسيركلا  

ناطرـس ثاثحتسا نم ًالك نأ اهدافم ةجيتن ىلإ صلخي ةحشرملا لئادبلاو            
 ريـغ نم نإف كلذل ىرخألا راثآلاو نيتئرلا فيلتو يبنجلا فيوجتلاو ةئرلا           

فاـيلأ وأ     PVAفايلأ ةليدبلا زولوليسلا فايلأ لثمت نأ لمتحملا          P-aramid 
قـلعتي اـميفو    . لياتوـسيركلا تسبسأ نم ربكأ ًارطخ وأ ًالثامم ًارطخ        

ىـلع هيلإ رظني رطخلا نإف ؛       يتسبسألانيتئرلا فيلت ثاثحتساو ةنطرسلاب     
 ).١٩٩٨، CSTEE.(لـقأ هـنأ

 تايافنلا ةرادإ ٦  ,OJ L 85, 28.3.1987(ةيبوروألا ةعامجلا /٨٧/٢١٧سل ا هيجوت بجومبو

p.40(           ع ام وحن ىلعا هـيجوت بجومب لدسـل ةـعامجلا  /٩١/٦٩٢، 
لـكايهلاو لزاـنملا مده نأشب   ) OJ L 377, 31.12.1991, p.48(ةيبوروألا 

ةلازإو   تسبسألاىلع ةيوتحملا تآشنملاو     هـيلع ةيوتحملا داوملا وأ      تسبسألا   
فاـيلأ قالـطإ ىلع يوطنت يتلاو        تسبسألاىلع ةيوتحمل   ا داوملا وأ اهنم     

ًاريبك ًايئيب ًاثولت ببست الأ بجيف رابغلا وأتسبسألا  . 
ءادتبإ نيعتي فوسف كلذل ،ةرطخ تايافن اأ ىلع ءانبلا داوم تفنص دقو            

عـم ىـشمتي امب اهنم صلختلا        ٢٠٠٢رياني  /يناثلا نوناك نم لوألا نم      
سلـا   هيجوت اهعضو يتلا تامازتلالا    ةـيبوروألا ةـعامجلا  /٩١/٦٨٩ 

)OJ L 377, 31.12.1991, p.20 .( ذاختا يف رظنت ةنجللا نأ كلذ ىلإ فاضي
ةرـطخلا تايافنلا نيب قيرفتلا لجأ نم يئاقتنالا مدهلا ةسرامم زيزعتل ريبادت            

 .اهنم نمآلا صلختلا نامضو ءانبلا داوم يف ةدوجوملا
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 ىرخأ رومأ ٧  ,OJ L 263, 24.9.1983(ةيبوروألا ةعامجلا /٨٣/٤٧٧سل ا هيجوتل ًاقبطو

p.25(        ا هيجوت هلدع ام وحن ىلعسل ةـيبوروألا ةـعامجلا  /٩١/٣٨٢، 
)OJ L 206, 29.7.1991, p.16 (   ةـعامجلا ىدـل يدحلا ضرعتلا ميق نإف

فاـيلأ  ٠،٦ًاـيلاح وـه لامعلل ةبسنلاب ةيبوروألا         ةبـسنلاب رـتليلم    / 
ثحبلا ديق حرتقملا لازي الف     : لامعلل ةيدحلا ضرعتل  ا ميق امأ  . لياتوسيركلل

ةيبوروألا ةعامجلا تحرتقا    ٢٠٠١ماع يف   : يبوروألا ناملربلاو سلا مامأ     
)OJ C 304 E 30/10/2001, p.175 (   ةـيدح ةـميقب دودحلا هذه لادبتسا

فيل٠،١ىلإ ةضفخم ةدحاو   .تسبسألالاكشأ عيمجل ةبسنلاب رتليلم / 
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