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ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتا 
ةنيعم تافآ تا ديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع
 ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ
  يناثلا عامتجالا

 ، طابش١٧ - ١٣فينج   ٢٠٠٦رياربف / 
لامعألا لودج نم)ج (٥دنبلا  تقؤملا   *  

: مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف ةيئايميكلا داوملا جاردإ
تسبسإل ةبسنلاب رارقلا هيجوت ةقيثو عورشم ثحب 

  ليتوسيركلا

  ليتوسيركلا تسبسإ رارق هيجوت ةقيثو عورشم ثحب

  ةنامألا ةركذم

لوألا اهعامتجا يف ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل تماق  - ١ تاءارجإلاب تاراطخإلا ضارعتساب  
كلذ يف امب ايلارتسأو يليشو ةيبوروألا ةعامجلا نم ةدراولا ليتوسيركلا تسبسإل ةيئاهنلا ةيميظنتلا 

قفرملا يف ةدراولا ةددحملا تاطارتشالا نم لك ةاعارم عمو ،كانه اهعجا رم ىلإ راشملا ةمعادلا قئاثولا
ءافولا مت دق قفرملا كلذ تاطارتشا نأ ىلإ ا تصُل خ،مادرتور ةيقافتايف يناثلا  عامتجالا ريرقت رظنأ ( 

نيترقفلا UNEP/FAO/RC/CRC.1/28ةقيثولا    .)٩٢ و٩١، 
يصوت نأ ىلع ةنجللا تقفاو هيلع ءانبو   - ٢ ليتوسيركلا تسبسإ جاردإ ةرورضب فارطألا رمتؤم  

قيرف ءاشنإ ىلع تقفاوو يقطنملا دنسلا ىلع كلذك ةنجللا تقفاوو . مادرتور ةيقافتالثلاثلا قفرملا يف 

                                                           
* UNEP/FAO/RC/CRC.2/1.  
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تقفتا مث . ةيئايميكلا ةداملا كلتب صاخلا رارقلا هيجوت ةقيثو عورشم رادصإل تارودلا نيب امل ةغايص
لماعلا قيرفلا لمعل ينمز لودج ىلع ةنجللا ةقيثو عورشم دادعإل ئشنُأ يذلا )١(تارودلا نيبامل    
ريرقتب ةينمزلا لوادجلاو ررقملاو ،يقطنملا دنسلا قفرُأ دقو . ليتوسيركلا تسبسإ نأشب رارق هيجوت

  .لوألا قفرملا مسرب ةنجلل لوألاعامتجالا 
 ،ةنجلل لوألا عامتجالا جئاتنب زجوم ىلع ةغايصلا قيرفىد  لترفاوت يتلا داوملا تلمتشا  - ٣

داوملل ةبسنلاب تارارقلا هيجوت قئاثوو ةيلخادلاتاحرتقملا دادعإ نأشب لمعلا ةقرو نم ةروصو   
يف ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجلل ةرفاوتملا ةمعادلا قئاثولاو ،ةدشب ةديقملا وأ ةروظحملا ةيئايميكلا  
  .لوألا اهعامتجا

عم رواشتلا لالخ نم ةغايصلا قيرفل ناكراشملا ناسيئرلا ماق اهيل ع قفتملا لمعلا ةطخل ًاقبطو  - ٤
ميمعت مت دقو . ةمعادلا قئاثولا ىلعو ةمدقملا تاراطخإلا ىلإ دنتسا تقؤم حرتقم ةقيثو دادعإب ةنامألا

ناسين١٥موي اهيلع تاقيلعتلا ءادبإل ةغايصلا قيرف ءاضعأ ىلع حرتقملاو لمعلا ةقرو عورشم  ليربأ / 
يف ةغايصلا قيرف ءاضعأ ىلع اهميمعت متو تدرو يتلا تاقيلعتلا ءوض يف قئاثولا ليدعت متو. ٢٠٠٥  

ناريزح٢٣موي لدعملا اهلكش    .٢٠٠٥هينوي / 
ءاضعأ ىلع رارقلا هيجوتل ةقيثولا عورشمو ليتوسيركلا تس بسإ نأشب لمعلا ةقرو ميمعت مت  - ٥
بآ٥موي ةنجلل لوألا عامتجالا ءانث أكلذو نيبقارملا ىلع و ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل سطسغأ / 

ةقيثولا اوضرعتسا دق م . ةنجللا ءاضعأ نم دودرلا يقلت مت دقو. ٢٠٠٥  أ نيبقارملا نم ًاددع نلعأ دقو
نيكراشملا نيسيئرلا ةطساوب رارقلا هيجوت ةقيثو عورشم ليدعت متو . ةحرتقم تارييغت يأ مهيدل سيلو
  .تدرو يتلا تاقيلعتلا ءوض يف ةغايصلا قيرفو
ىلع لمتشا امك تاقيلعتلل عيمجت ىلع لمتشا ةغايصلا قيرف لمع نع ةلاح ريرقت ميمعت مت   - ٦

لوألا نيرشت١٤موي ةغايصلا قيرف ءاضعأ ىلع ممع ةلدعملا رارقلا هيجوت ةقيثو عورشم  ربوتكأ / 
عورشم ىلع ةفيفط ةيريرحت تاليدعت لاخدإ مت ةدراولا تاقيلعتلا نم ةريخألا ةلوجلل ةجيتنو. ٢٠٠٥  

اهعم لماعتلا مت فيكو تدرو يتلا ةنجللا تاقيلعت عيمجب بضتقم زجوم دجويو . رارقلا هيجوت ةقيثو
  .UNEP/FAO/RC/CRC.2/INF/6ةقيثولا مسرب كلذو 

قيرف ىلإ مدق يذلا ليتوسيركلا تسبسإ نأشب رارقلا هيجوت ةقيثو عورشم صن قحلي   - ٧
ةركذملا هذ  ةغايصلا.  

                                                           
داوملا ضارعتسا ةنجلل لوألا عامتجالا هؤاشنأ يذلا ليتوسيركلا تسبسإ نأشب ةغايصلا قيرف ءاضعأ   )١(
، )نيكراشم نيسيئر (سوالف. أ ديسلاو دنريب. ك ديسلا امه ةيئايميكلا يناسحلا ديسلا نش ةسنآلاو ،ونالوب ةسنآلاو،   

ج ديسلاو اسكزبمإةسنآلاو رجاه ديسلاو ايلوسارج ديسلاو فيماوج ديسلاو ،هاوش ةسنآلاو يوس ديسلاو نسنجر و 
ةنامألاو غنماوب ديسلاوامليدون ةسنآلاو ابنشام ديسلاو فييدنوك  . 
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رفاوت : ليتوسيركلا تسبسإ نأشب ررقملا هيجوت ةقيثو عورشم ضارعتسا دنع ثحبلل اياضق
  ةمهم ةيفاضإ تامولعم
دادعإ نأشب لمعلا ةقرو عم ًايشمت ةغايصلا قيرف نإف ،رارقلا هيجوت ةقيثو عورشم دادعإ دنعو   - ٨
، وأ ةروظحم ةيئايميك داومل ةبسنلاب تاررقم ه ـيجوت قئاثو عورشمو ةتقؤم تاـحرتقم ةدشب ةديقم
ليتوسيركلا تس بسإ نأشب ةيئيبلا ةحصلا ريياعم ةقيثو نم تامولعم مادختساب ةغايصلا قـيرف ماق

(EHC 203) ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ا  رشن يتلا  (WHO) ماع يف  ١٩٩٨.  
نم تدرويت لا تاراطخإلا يف ليتوسيركلا تسبسإ مادختسا لئادب نعتامولعم تجردُأ   - ٩  
  .ةيفاضإ تامولعم مدقت ملو. يليشو ةيبوروألا ةعامجلاو ايلارتسأ

فايلألاب نطرستلا تايلآ لوح ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةطساوب ةيلمع ةسارد ةقلح تدقع   - ١٠
ًالصأ اهل ررقم ناك ةيلمعلا ةساردلا ةقلح نأ نم مغرلا ىلعو . ليتوسيركلا تسبسإ مييقتو
نم ةرتفلا ىتح تلجأت دقف ٢٠٠٥ربمتبس /لوليأ ىلإ ٨  يناثلا نيرشت١٢  ترفاوت ام اذإو . ربمفون/ 

تامولعملا كلت ريفوت لئاسو ثحب يف بغرت دق ا  دقو . إف ةنجلل ةيلمعلا ةيساردلا ةقلحلا كلت جئاتن
  .مادرتور ةيقافتال يكبشلا عقوملا ىلع عوبطم ميمعتب ةنامألا مايق ىلع كلذ لمع لئاسو لمتشت
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  قفرملا

قيبطت ةيلمع –مادرتور ةيقافتا  ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا   
  ةدشب ةديقملا وأ ةروظحملا ةيئايميكلا داوملا ىلع ملع نع ةقبسملا

  
  
 

  يلخاد حرتقم عورشم
  
  
 

  تسبسإلا ليتوسيرك
  
  
  
  
  
  
  

  

  
ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ نأشب مادرتور ةيقافتا ةنامأ 
ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم 

  ةيلودلا
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  ةمدقم
راجتالا لاجم يف دوهجلا لذبو نواعتلاو ةيلوؤسملا مساقت ىلع فارطألا عيجشتل مادرتور ةيقافتا فد  
ةمهاسملاو ةلمتحملا رارضألا نم ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ةيامح لجأ نم ةرطخلا ةيئايميكلا داوملا يف يلودلا 

ديدحتب كلذو اهصئاصخ نع تامولعملا لدابت ريس يت قيرط نع ،ًايئيب ًاميلس ةقيرطب اهمادختسا يف
. فارطألا ىلع تارارقلا هذه رشنبو اهريدصتو اهداريتساب ةقلعتملا تارارقلا عنصل ةينطو ةيلمع

ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم لك ةيقافتالل ةتقؤملا ةنامألا ريفوت يف كرتشيو 
  .ةعارزلاو ةيذغألل

اهدييقت وأ اهرظح ىرج يتلا ةيئايميكلا داوملا مادرتور ةيقافتال )١(ةحشرملا ةيئايميكلا داوملا لمشتو  
نيفلتخم نيميلقإ يف)٢(رثكأ وأ نيفرط ىدل ةينطو ةيميظنت تاءارجإ ىضتقمب ةدشب يأ جاردإ دمتعيو .  
ةطبترملا راطخألا مييقت دعب فارطألا اهذختت يتلا ةيميظنتلا تاءارجإلا ىلع ةيقافتالا يف ةيئايميك ةدام  

ةدشب اهدييقتب وأ اهرظحب كلذو ا  .جاردإ نأ ريغ . رطاخملا هذه ليلقت/ةحفاكمل ىرخأ لبس رفوتت دقو
ةدام لكل ةبسنلابف . ةيقافتالا يف فارطألا عيمج ىدل ةدشب ةديقم وأ ةروظحم ةداملا هذه نأ ينعي ال ةداملا

تناك اذإ ام لوح ملع نع ًارارق ذختت نأ فارط ألا نم بلطي ،مادرتور ةيقافتا يف ةلخاد ةيئايميك
  .ًالبقتسم ةنيعملا ةيئايميكلا ةداملا داريتسا ىلع قفاوت ال مأ قفاوتس

يف دوقعملا XXXXهعامتجا لالخ فارطألا رمتؤم تدمتعا دقو   XXXX يف XXXX هيجوت ةقيثو  ،
تقؤملا ءارجإلل ةعضاخ ةيئايميكلا ةداملا هذه هرثأ ىلع تحبصأ ،تسبسإلا ليتوسيرك نأشب تارارق  
  .ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل

نيتداملل ًاقفو ]XXX[يف ةنيعملا ةينطولا تاطلسلا ىلإ هذه تارارقلا هيجوت ةقيثو تلسرأ دقو   ١٠ و٧ 
  .مادرتور ةيقافتا نم

  تارارقلا هيجوت ةقيثو نم ضرغلا
تقؤملا ءارجإلا يف جردت ة يئايميك ةدام يأل ةبسنلاب تارارق هيجوت ةقيثو ىلع فارطألا رمتؤم قفاو
اهيلإ بلطب ةبوحصم فارطألا عيمج ىلإ تارارقلا هيجوت قئاثو لسرتو . ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل
  .ًالبقتسم ةيئايميكلا ةداملا داريتسا نأشب رارق ذاختاب

ة عومجم نم ةنجللا هذه فلأتتو. ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل لبق نم تارارقلا هيجوت ةقيثو دعتو
ةيئايميكلا داوملا مييقتب موقتل ،ةيقافتالا نم ١٨ةداملل ًاقفو تئشنأ دقو ،تاموكحلا نم نينيعم ءاربخ   

نيفرط نم ةمدقملا تامولعملا تارارقلا هيجوت ةقيثو لثمتو . ةيقافتالا يف اهجاردإ ةيناكمإ ديدحتل ةحشرملا
. ةدشب اهدييقت وأ ةنيعملا ةيئايميكلا ةداملا رظح نأشب ةينطولا ةيميظنتلا تاءارـجإلا معدت يتلا رثكأ وأ

                                                           
، " ةيئايميك ةدام"حلطصم ينعي "  )١( رضحتسم وأ طيلخ يف وأ ا  اذ دح يف تناك ءاوس ةيئايميك ةدام يأ
يح نئاكيأ ىلع يوتحت ال اهنكلو ةعيبطلا نم اهيلع لوصحلا مت وأ ةعونصم تناك ءاوسو : ةيلاتلا تائفلا لمشتو.  

 ".ةيعانصلا تابيكرتلاو) ةروطخلا ةديدش تافآلا تاديبم تابيكرت كلذ يف امب(تافآلا تاديبم 
اهيلع يرستو ةيقافتالا هذ " فرطلا"ينعي "  )٢(  ديقتلا تضترإ يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم وأ ةلود
 ".ةيقافتالا ماكحأ
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اهحقنت وأ اهثيدحت ي رجي ال امكو ةيئايميكلا ةداملا نع ديحولا تامولعملا ردصم نوكت نأ ا   داري الو
  .فارطألا رمتؤم نم اهدامتعا دعب

ةدشب اهدييقت وأ ةنيعم ةيئايميك ةدام رظحب ةيميظنت تاءارجإ تذختا ىرخأ فارطأ كانه نوكت دقو 
وأ هذه راطخألا تامييقت ىلإ عوجرلا نكميو . ةدشب اهديقت وأ ةداملا كلت رظحت مل ىرخأ فارطأو

ىلع مادرتور ةيقافتا عقومب فارطألا نم ةمدقملا راطخألا فيفختل ةليدبلا ريبادتلا نع تامولعملل 
  .(www.pic.int)ةيلودلا ةكبشلا 
نأ فارطألا عيطتست ،ةيقافتالا نم ١٤ةداملل ًاقفوو  ةيداصتقالاو ةينقتلاو ةيملعلا تامولعملا لدابتت  

ةيجولوكيإلا ةيمسلا نع تامولعملا كلذ يف امب ،ةيقافتالا اهلمشت يتلا ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا ةينوناقلاو 
عضوتو . ةنامألا قيرط نع وأ ةرشابم ىرخألا فارطألا ىلإ تامولعملا هذه ميدقت نكميو ،ةمالسلاو
ةيلودلا ةكبشلاب مادرتور ةيقافتا عقوم ىلع ةنامألا ىلإةمدقملا تامولعملا  .  

  .ىرخأ رداصم نم ةيئايميكلا ةداملا نع تامولعم ًاضيأ رفوتت نأ نكميو

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

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

  .ةقيثولا هذه يف ةروشنملاو مادختسالا ةعئاشلا
ةقيقد ا  هيجوت ةقيثو دادعإ تقو ةرفاوتملا تانايبلل ًاقبط أ دقتعي ةمدقملا تامولعملا نأ نم مغرلا ىلع  

مدع نع نانلعي ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم نإف ،هذه تارارقلا 
م اهنع جتنت دق جئاتن يأ وأ وهس يأ نعاايلوؤسم جمانربو ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمو .  

داريتسال ةجيتن بترتي عون يأ نم لماحت وأ نادقف وأ ررض يأ نع نيلوؤسم ريغ ةئيب لل ةدحتملا ممألا
  .ةيئايميكلا ةداملا هذهل داريتسا رظح وأ

يأر يأ نع ريبعتلا ًانمض ناينعي الف عوضوملا اذه يف ةداملا ضرع ةقيرطو ةمدختسملا تايمستلا امأ 
قلعتي اميف ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب وأ ةعا رزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم بناج نم ناك امهم

وأ اهموخت ديدحتب قلعتي اميف وأ ،ا   اطلس وأ ةقطنم وأ ةنيدم وأ ،ميلقإ وأ ،دلب يأل ينوناقلا عضولاب
  .اهدودح



UNEP/FAO/RC/CRC.2/19  

7 

 
  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 <

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 ةيجولوكيإلا ةيمسلاو ،ةيمسلاب ةينعملا ةيملعلا ةنجللا –يبورو ألا داحتالا  

  ةيئيبلاو
D رابغ 

DNA زوبيريسكويد يوونلا ضماحلا 
E.C  ةيبوروألا ةعامجلا  

EC50  ٥٠رثؤملا زيكرتلا%  
ED50  ٥٠ريثأتلا ةعرج% 

E.E.C. ةيبوروألا ةيداصتقالا ةعامجلا  
EHC  ةيئيبلا ةحصلا ريياعم 
ERL تافلخملل يجراخلا دحلا 
FAO ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم 

g مارغ 
GL يداشرإلا ىوتسملا 
GR تابيبح  

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

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 

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  ةدحتملا تايالولا(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 يداصتقالا لالاو نواعتلا ةمظنم   ا يف ةيمنت

PCM روطلا نيابت رهجم مادختسا 
PHI داصحلا لبق ام ةرتف 
PIC ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا 
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  ةقيثولا هذه يف ةمدختسملا تارصتخملا
 )ةمئاقلا هذه يف ةجردم تسيل تافآلا تاديبمو ةيئايميكلا رصانعلا: ةظوحلم(

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

مارغيللم لمعتست ىرخألاتاقايسلا  )رتل/مارغييلم وأ مارغوليك/ 
RfD 

 )ADIـل ةلثامم (مفلا قيرط نع نمزملا ضرعتلا ةيعجرملا ةعرجلا 
SBC  

  لزاب ةيقافتا ةنامأ
SC 

  نابوذلل لباق زيكرت
SG 

  ءاملا يف نابوذلل ةلباق تابيبح
SL 

نابوذلل لباق زّكر م  
SMR 

 ةدحوم قوفن ةبسن
STEL 

لجألا ريصقضرعتلا دح   
TADI 

 لوبقملا ًايموي تقؤملا لصحتملا
TLV 

 ىندألا دحلا ةميق
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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  ليتوسيركلا تسبسإ
  ليتوسيركلا –) ١قفرملا رظنأ (تامادختسالاو فيرعتلا   -١

 
 ليتوسيركلا عئاشلا مسالا
 ليتوسيركلا تسبسإ يئايميكلا مسالا
تنبرسلاتسبسإلا، تسبسإلا تافدارتم/ىرخأ ءامسأ   ، ضيبألاتسبسإلايني   
ةرئاد يف ماقرأ /مقر

داوملا تاصلختسم 
  ةيئايميكلا

١٢٠٠١ – ٢٩ – ٥  

ةرئاد يف ىرخأ ماقرأ 
داوملا تاصلختسم 

  ةيئايميكلا

  4–21–1332: تسبسإلل ةيئايميكلا داوملا تاصلختسم ةرئاد يف ماعلا مقرلا
  0-32-132207 ةرئادلا هذه يف رخآ يفاضإ مقر

  دحوملا ماظنلا
  يكرمجلا يدوكلا مقرلا

  )تسبسإلا (2524.00

  6–00–013–650 -يبوروألا داحتالا ىدل مقرلا   :ىرخأ ماقرأ
  RTECS - GC2625000مقر 

  Mg3(Si2O5)(OH)4  يئزجلا رضحتسملا
    يلكيهلا رضحتسملا

  
  
  
 

  يعانص  ةئفلا
  ةيعانص  ةيراجتلا ءامسألا

لخاد مظنملا ةئفلا مادختسا 
  ميظنتلل ةعضاخلا ةئفلا

فيللا وه ليتوسيركلاو مويلا ًاعويش رثكألا يتسبسإلا  جاتنإلا نم ةئاملا يف ٩٤(   
تنمسألاو ،كاكتحالا داوم لثم تاجتنم ةئيه يف هعينصت متيو ) يملاعلا
، يتسبسإلا برستلل ةعناملا داوملاو تايشحلاو حئافصلاو ةيتنمسإلا بيبانألاو  ،

ةيئايميكلاةمالسلل يلودلا جمانربلا(تاجوسنملاو قاروألاو  ةعانصو ).١٩٩٨،    
لثمي ثيح يتسبس إلا فيلل قالطإلا ىلع مدختسم ربكأ يه يتسبسإلا تنمسألا

تامادختسالا عيمج نم ةئاملا يف٨٥  .  

Si

3/2 Mg

OH

OH

OH

HO
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، : ايلارتسأ غارفلا ةيلاع تاخضملا لاصنا ةعانص يف ليتوسيركلا مدختسي

تال اسغو سوتسيبسإلا تازافقو ،ةئعبتلا يف سوتسيبسألا تاجوسنم مدختستو
  .سوتسيبسإلا
ةيوتحملاو ةنايصلل رايغلا عطق )هاندأ رظنأ (ليتوسيركلاةيشغأ : يبوروألا داحتالا  ،

  .ليتوسيركلاىلع 
عاونأو ةيراجتلا ءامسألا 

  رضحتسملا
داوملا نم ةريبك ةفئاط عينصت يفتسبسإلامدختسي  يف رفاوتم وهو .  

  .تايشحلا جاتنإو كاكتحالا داوم عينصتل ةبلص تارضحتسم
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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 ليتوسيرك –ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ يف اهجاردإ بابسأ   - ٢

ةيئايميك ةدام هرابتعاب ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ يف ،)نيتنبريسلا تسبسإلاكشأ نم  (ليتوسيركلاةدام جردت   
بسح ةدشب تامادختسالا كلت دييقت وأ اهمادختسا رظحب ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا ساسأ ىلع تجردأ دقو . ةيعانص

  .ةيبوروألا ةعامجلاو يليش نم تاراطخإلا

ىلع لوصحلل ٢قفرملا رظنأ : (يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلا  ١-٢  )ليصافتلا 

  ايلارتسأ
نوناك ٣١نم ارابتعا ةداملا هذه ىلع ةيوتحملا علسلاو ليتوسيركلا تسبس إل ةديدجلا تامادختسالا عيمج ىلع رظح ضرف  
إلا جتاون لالحإ كلذ يف امب ايلارتسأ يف٢٠٠٣ربمسيد /لوألا رظحيو . ايرورض لالحإلا نوكي امدنع ليتوسيرك تسبس 

كانهو . ليتوسيرك تسبسإىلع يوتحت جتاون ةيأ مادختسا وأ بيكرت وأ عيب وأ نيزخت ةقطن م وأ ةيالو لك نيناوق ىضتقمب
ةددحم ةينمز ةرتفل لمعتو ،قاطنلا ثيح نم ةدودحم ا    .أ الإ كلذ نم ةليلقلا تاءانثتسالا ضعب

  ناسنإلا ةحص  :ببسلا
  يليش
  :ةدشب ديقم
  . تسبسإلانم عون يأ ىلع ةي وتحملا ءانبلا داوم مادختساو عيبو عيزوتو داريتساو جاتنإ

نم رخأ عون يأ وأ ليتوسيركلامادختساو عيبو عيزوتو داريتساو جاتنإ  وأ نوكم وأ دنب يأل اهنم جئازم وأ تسبسإلا   
  .)تيلوديسوركلا ةلاح يف تاءانثتسا دجوت ال. (ةنيعملا ةددحملا تاءانثتسالا ضعب عم ةروظحم اهلك ءانب ةدام لثمي ال جتنم
  ناسنإلاةحص   :ببسلا
  ةيبوروألا ةعامجلا

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

  ناسنإلا ةحص  :ببسلا

  رطاخملا مييقت  ٢-٢
  ايلارتسأ

اوراعشإللةينطولا ةطخلا ترجأ  ، ١٩٩٥يف ليتوسيركلا رطاخمل امييقت ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملاب قلعتي اميف مييقتل  
ةئيبلاو ةماعلا ةحصلاب ةصاخلاو ةينهملا رطاخملا مييقتب ةطخلا تماقو . ١٩٩٩رياربف /طابش يف يئاهنلا ريرقتلا ترشنو

داوملا نع ةضاعتسالا ةيناكمإل اميي قت ترجأ امك. ةيلارتسألاةعانصلا يف تاقيبطتلاو تامادختسالاب ةلصلا تاذ 
ةحصلا ىلع ةلمتحملا رطاخملا نم دحلاب ةصاخلا ةيعيرشتلا وأ /و ةيعوطلا تاءارجإلاو ،ىرخأ داومب ةيليتوسيركلا

ضرعتلا نأ ىلإ رطاخملا مييقت ةيلمع تصلخو . ليتوسيركلا تاجتنم داريتسا وأ عينصت نع ةئشانلاو ةمالسلاو
إلل ةديدشلا رطاخملابطبتري ليتوسيركلل يرشبلا مروو ةئرلاناطرسو ،تسبس  ٍٍٍٍٍٍةراهظلا  ةطسوتملا  كانه نأ ريغ .  

ىصقألا دحلا تاريثأت لامتحا لثم ليتوسيركلل ضرعتلا رطاخم تاريدقتب ةطيحملا ةضحادلا لماوعلا نم ريثكلا 
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تاريثأتو ةيخيراتل ا ضرعتلا تاريدقت ةقد مدعو ،فايلألا نم ىرخأ عاونأل ةكرتشم ةروصب ضرعتلا لامتحاو
  .غبتلا نيخدت
  يليش

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

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

ببسي ال يتلا ضرعتلا ىوتسم ةبتع ىلع فرعتلا نكمي ملو يتسبسإلاةئرلا فيلتو  ةنطرسم رطاخم يأ اتسبسإلا،   ود  .  

  ليتوسيركلا –ةيئايميكلا داوملا نأشب تقبط يتلا ةيئاقولا تاءارجإلا   - ٣
  
  ضرعتلا ليلقتل ةيميظنتلا ريبادتلا  ١-٣

إل ةديدجلاتامادختسالا عيمج رظحلالخ نم ةيئاقو ريبادت تذختا   ايلارتسأ يوتحت يتلا علسلاو ليتوسيركلا تسبس  
كانهو . ايرورض لالحإلا نوكي امدنع ليتوسيرك تسبسإلا تاجتنم لالحإ كلذ يف امب داوملا هذه ىلع

ةددحم ةينمز ةرتفل لمعتو قاطنلا ةدودحم ا   ليصافتلا نم ديزمل٢قفرملا رظنأ (أ الإ رظحلل ةليلق تاءانثتسا  .(  
ءانبلا داوم ةعانص يف لخدمكتسبسإلاعاونأ عيمج تامادختسا رظحل ةيئاقو ريبادت تذختا   يليش  .  

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

نملا عينصت يفتسبسإلامادختساب حرصي دق ): تيلوديسوركلا ءانثتساب (تسبسإلانم عون يأ  تاجت  
ًايداصتقا ًايدجم ًاليدب كانه سيل نأ تبثت نأ نكمي ةينعملا فارطألا نأ املاط ءانب داوم تسيل يتلا تانوكملاو 

  .ةداملا هذه نع ًاينقتو
  ةعامجلا
ىلع ةيوتحملا تاجتنملا رظح كلذكو ،همادختساو قاوسألا يف ليتوسيركلاحرط ميرحتب ةيئاقو ريبادت تذختا   ةيبوروألا  

لل ةبسنلاب دحاو ددحم ءانثتسا عم ،ًادمع تفيضأ دق تناك اذإفايلألاهذه  ةيشغألاب قلعتي اميف ليتوسيرك   
ليصافتلا نم ديزم ىلع عالطالل٢قفرملا رظنأ (ةيلاحلا ة يلرهكلا تآشنم يف ةمدختسملا  .(  
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  ضرعتلا ليلقتل ىرخأ ريبادت  ٢-٣

  ايلارتسأ
لمعلا نكامأ يف تسبسإلا ةبقارمو ةرادإ نأشب تاسرامملا ةنودم  ٢٠١٨: ةمالسلاو ةحصلل ةينطولا ةنجللا عقوم[ 
)٢٠٠٤[(  

يلاتلا ناونعلا ىلع ةيلودلا ةكبشلا ىلع ةمالسلاو ةحصلل ةينطولا ةنجللا عقوم نم ةحاتملا قئاثولا يف مدقملا هيجوتلا 
htm.asbest/NationalStandards/OHSLegalObligations/au.gov.nohsc.www://http  

إلا نم صلختلا ةمالسنأشب تاسرامملا ةنودم   )]١٩٨٨ (٢٠٠٢: ةمالسلاو ةحصلل ةينطولا ةنجللا عقوم[تسبس  
: ةمالسلاو ةحصلل ةينطولا ةنجللا عقوم[ءاوهلا هلمحي يذلا تسبس إلا رابغ ريدقتل ةيشغألا ةيفصت قرط نأشب هيجوت ةركذم

١٩٨٨ (٣٠٠٣[(  
  )]١٩٩٨ (٢٠٠٢: ةمالسلاو ةحصلل ةينطولا ةنجللا عقوم[تآشنملاو ينابملا يف تسبس إلا راطخأ ةبقارم ليلد

  ةيبوروألا ةعامجلا
ةلازإو تسبسإلاىلع ةيوتحملا تآشنملاو لكايهلاو نكاسملا مده نأشب هيجوت  . تسبسإلا ىلع ةيوتحملا داوملاو تسبسإلا 

سل (  EEC (OJ L 85, 28.3.1987, p.40(/87/217ا هيجوت ا هيجوتب لدع ام وحن ىلع  ,EEC (OJ L 377/91/692(سل ، 

31.12.1991, p.48 ( ءانبلا داوم نم صلختلا نأشب هيجوت) سل   ,ouncil Directive 91/689/EEC (OJ L 377ا هيجوت

31.12.1991, p.20((.  
ةيانعلا ءاليإ عم ةلماك ةيقاو سبالم مادختساو ،قاشنتسا ةزهجأ مادختساو ،ةداملا ليلبت قيرط نع ةما ع ةفصب رابغلا ةبقارم

  ).تيلوديسوركلا نأشب رارقلا هيجوت ةقيثو نم تامولعم(ةداملاب ةثولم سبالم يأ ةجلاعم ةلصاوم دنع 
 تسبسإلامادخت سا يف ةمالسلا "١٦٢مقر 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 يفتسبسإلل  .  

نأشب تايصوت )172pl?R.convde/lex-cgi/ilolex/org.ilo.www://http( ١٧٢مقر ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةيصوت يوتحت   ،
مادختسا يف ةمالسلا ريبادتلاو لامعلاو لامعلا ةحصو لمعلا ةئيب ةبقارمو ةيئاقولا ريبادتلا نع ليصافت لمشتو تسبسإلا   ،
  .ةيميلعتلا

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

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

  ايلارتسأ
ةطخلا ريرقت يف ليتوسيركلا لئادب نأشب ةشقانم دجوتو . ايلارتسأ يف ليتوسيركلا تامادختسا مظعمل لئادب تثدحتسا

ب ةينعملاو ةيولوألا تاذ ةيلاحلا ةيئايميكلا داوملا نع ةيئايميكلا داوملاب قلعتي اميف مييقتلاوراعشإللةينطولا  تسبس إ 
: يلاتلا ناونعلا ىلع ريرقتلا اذه ىلع لوصحلا نكميو. ليتوسيركلا

asp.index9PEC/9PEC/PEC/CAR/publications/au.gov.nicnas.www://http  

  يليش
لادبتسا يد   فايلأبتسبسإلاا نم نأ تبث دقو تاذ داوم ىلع لصحت لازت الو ،يفيللا تنمسألا داوم عينصتل ىرخأ    

تضاعتسا دق يليش يف نكاسملل ةمزاللا حئافصلاو حاولألا نم ةيمك ربكأ جتنت يتلا ةكرشلا نأ ةقيقحلا يفو . ةلثامم ةيعون
زولويلوسلا لثم ىرخأ فايلأبتسبسإلا نع ىلع ةيوتحملاو تسبسإلا نم ةيلاخلا لمارفلا نإف لمارفلا ءازجأ ةلاح يفو.    
ل ةمدختسملا تايمكلا رظح وأ لادبتسا متي نأ ىلإ مدختست تلاز ام اهتناطبوتسبسألا ةدوجوملاتسبسإل   .  

  ةيبوروألا ةعامجلا
ديمارا–ب فايلأو نينزولوبلا لحك فايلأو ،سولويلوسلا فايلأ اهيلع فرعتلا مت يتلا لئادبلا نيب نم   .  

  ماع
ةمالسلل يلودلا جمانربلا نع ةرداصلا ةيئيبلا ةيحصلا ريياعملاب تسبسإلافايلأل لئا دبلا نأشب تاهيجوت رفوت  

  ).ةاقتنم ةبيكرت ةيوضع فايلأ (١٥١مقر ةيئايميكلا 
  ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاريثأتلا  ٤-٣
  .ةدئاسلا ةينطولا اهفورظ قايس يف تامولعملا هذه جئاتن يف رظنت نأ دلبلا ىلع نيعتي

  ايلارتسأ
. ٢٠٠١سرام /راذآ يف رظحلل ةيداصتقالا راثآلا نع ريرقت دادعإب افيلكت ةينهملا ةمالسلاو ةحصلل ةينطولا ةنجللا تردصأ

. تاونس سمخ نوضغ يف ايلارتسأ يف ليتوسيركلا تاجتنم مادختساو داريتسا ىلع يعيرشت رظح ضرفب ريرقتلا ىصوأو
هذهل ضرعتلل ةجيتن ةافولاو ضرملا تالاح نم دحلا لالخ نم ةري بك عفانم ليتوسيركلا ىلع رظحلل نوكي نأ عقوتملا نمو
عمت. لبقتسملا يف ةداملا  فوس فيلاكت كانه نوكتس هنأ ريغ . ا اهلمحتي يتلا فيلاكتلا نم دحلا ىلإ كلذ لوحتيسو

  .ليتوسيركلا تسبسإلئادب فيلاكت يف عقوتملا عافترالل ةجيتن ةيادبلا يف ةريغصلاو ةريبكلا لامعألا اهدبكتت 
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 يليش
  .ةيداصتقالا وأ ةيعامتجالا تاريثأتلل مييقت يأ ءارجإ متي مل
  ةيبوروألا ةعامجلا

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

نكمي هنأو ،ةيبوروألا ةعامجلا يف ءاضعألا لودلا ىدل عيضت لمع ةصرف ١٥٠٠وحن نأ ىلع ليتوسيركلل لئادبلا رفاوتو   
هتدح فخت نأ نكمي ريثأتلا نإف كلذ عمو. ةينعملا قطانملا يف ةيلحملا تاداصتقالا ىلع ام ًاعون ةديدش تاريثأت كانه نوكي نأ  
  .ىرخأ تاعاطق يف ةديدج لمع صرف قلخ قيرط نعو تاونس سمخ اهردق لاقتنا ةرتف تذفن اذإ

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

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

R45ناطرسلا ببست دق    
T:R48/23ةيمس ةحصلل ديدش فلت ثادحإ رطخ ىلع يوطنت :  

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

 ،  )٢٠٠١ةيكيرمألا ةدحتملا

  
  ضرعتلا دودح  ٢-٤
  .ضرعتلل ًايلود اهيلع قفتم دودح رفوتت ال
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  تامالعلا عضوو ةئبعتلا  ٣-٤

يف ةيئايميكلا ةداملا هذهٍٍٍٍٍٍٍفنصتةريطخلا علسلا لقن نأشب ءاربخلاب ةينعملا ةدحتملا ممألا ةنجل   :  
ةدحتملا ممألا ىدل٢٥٩٠مقر  ةئبعتلا ةعومجمو ةروطخلا ةئف    

عونتم ةرطخ داومو علس– ٩ةئفلا    ة 
ضيبألاتسبسإلا      :يرحبلا لقنلا مسا    

  ًاثلاث      :ةئبعتلا ةعومجم
ءاب ٩     :ئراوطلا ءارجإ ليلد  ٧  
  ١٦٨       :دادمإلل صاخ مقر
  ٩-٨-٣       :ةئبعتلا ةقيرط
 تسبسإلافايلأ رابغ قاشنتسا . لاعتشإلل ةلباق ريغ. ةنيابتم لاوطأ تاذ ةيندعم فايلأ: ماع
رابغ ديلوت ًامئاد عنمأ . تاقوألا عيمج يف هيدافت يغبني رابغلل ضرعتلا نإف مث نمو ،رضم
نع ًاوج ةلومحملا تسبسإلافايلأ زيكرت نم نمآ ىوتسم ىلع لوصحلا نكميو . تسبسإلا  

يغبني تسبس إيتلا تايواحلا وأ تابكرملاو فرغلاو ا . ديحوتلا وأ لاعفلا فيلغتلا قيرط
امبسح ةيئابرهكلا ةسنكملاب وأ ميط ارخلاب فظنتو. ىرخأ ةنحش يقلت لبق ةيانعب اهفيظنت
. رابغلاب ًالمحم حبصي نأ نم يوجلا فالغلا عنمي نأ هنأش نم اذهو ،حسملا نم ًالدب بسانتي

وأ /و كلتلا ىلع يوتحي يذلا تيلوميرتلا ىلعو كلتلا ىلع لمتشي نأ لخدملا اذهل نكميو
 .تيلونيتكألا

ةيرحبلا علسلل يلودلا زمرلا 
  (IMDG)ةرطخلا 

  .٩مسقلا وأ ةبترلا : UN :2590مقر 

 TEC (R) - 913 ئراوطلا ةلاح يف لقنلا ةقاطب
 

  ةيلوألا تافاعسإلا  ٤-٤
ةحيصنلا هذه تمدق . ةعابطلل ةقيثولا هذه لوثم تقو ةحيحصو ةميلس ةيلاتلا ةحيصنلا تناك: ةظوحلم

نطو ةيلوأ تافاعسإ تالوكوتورب يأ يغلت نأ ا  ةيدوصقملا سيلو طقف ةيمولعملل.  
نم 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

  تايافنلا ةرادإ  ٥-٤
تايافنلا تآمح نمتسبسإلاةداعتسا نكمي  تاوبع يف عضوت نأو للب تايافنلل نكميو.    ت نأ ةيرابغلا ةمكحم ( 

تايافن نفدم يف هب ىصوم ضرألا يف رمطلاو . صلختلاو لقنلا ءانثأ رابغلا نوكت يدافتل كلذو) نيترم ةفلغمو
مس١٥نع اهكمس لقي ال ةبرتب ًالوأ ىطغت نأ تايافنلل يغبنيو ،فارشإلل عضاخ  ةقطنمل يئاهنلا قالغإللو .  

اهقوف ةصارتملا ةبرتلا نم رتم نع لقت ال ةيئاقو ةقبط عضو يغبنيتسبسإلاىلع ىوتحت   .  
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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
نإف ،ةماع ةروصبو . ةيبوروألا ةعامجلاو يليش يهو: ةرطخُملا فارطألا جئاتن سكعت قفرملا اذه يفةمدقملا تامولعملا 

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

ةيلود تاضارعتسا كلذ يف امبليتوسيركلا تسبسإرظحت يتلا ةيئاهنلا ميظنتلا  غلبأ دق ايلارتسأنم مداقلا راطخإلاو . ،   
ناريزح يف ةرداصلا ،ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإل١٩ددعلا ةيرودلا يف ًالوأ  داقلا راطخإلا امأ٢٠٠٤هينوي /  نم م ، 

ناريزح يف ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإل١٥ددعلا ةيرودلا يف الوأ درو دقف يليش  راطخإلا ردصو ٢٠٠٢هينوي /   
ناريزح يف ةرداصلا ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإل١٣ددعلا ةيرودلا يف ةيبوروألا ةعامجلا نم مداقلا    .٢٠٠١هينوي / 

م اهرابتعابليتوسيركلاتسبس إةدام تجردأ  ةمالسلل يلودلا جمانربلل ةيئيبلا ةيحصلا ريياعملا نع ةقيثو عوضو  
ةيئيبلا ةيحصلا ريياعملا ،ىرخألا ةيعيبطلا ةيندعملا فايلألا وتسبسإلا(ةيئايميكلا  متو . ١٩٨٦ماع تردص ) ٥٣ 

ريياعملا ليتوسيركلاتسبس إ(ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلل ةيئيبلا ةيحصلا ريياعملا ةقيثوب ًاضيأ اهضارعتسا   ،
 ،   .١٩٩٨ماع تردص ) ٢٠٣ةيئيبلا ةيحصلا
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  ليتوسيركلا -تامولعملا نم ديزملا   -لوألا قفرملا 

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

  .ًايساقو ًايريرحو
ةيوئم ٥٧٠٠-٤٥٠  للحتلا ةرارح ةجرد  ٤-١ ةيوئم٨٥٠٥-٨٠٠> =     
    جامدنإلا ةرارح ةجرد  ٥-١
مارغ٢،٥٥  ةفاثكلا  ٦-١   ٣مس/ 
ةعرسباهتمجاهم لهست  ضامحألا ةمواقم  ٧-١ الويفمألاب اهتنراقم ىدل     
  ًادج ةديج  تايولقلل ةمواقملا  ٨-١
مارغوليك٣١٠ (٣١  دشلا ةمواقم  ٩-١   )٢مس/ 

 ةيمسلا صئاصخلا  ٢
ل ينيتنبرسلا لكشلا وهليتوسيركلا  ماع  ١-٢ ىرخألا ةفلتخملا لاكشألا امأ . تسبسأل 

تيلفوثنألا ،تيلونوتكألا ،تيزومألا ،تيلوديسوركلا  (تسبسألل
  .هيلوبيفما لاكشأ يهف) تيلومرتلاو
فايلأ عاونأ نأ ىلع ةيملعلا رئاودلا ءاضعأ نيب ءارآلا يف ماع قافتا كانهو  
ناطرسلل ةببسم تسبسإلا  ) ، داحتالل فطتقم ١٩٩٦ادنكل ةيكلملا ةيعمجلا  

 ، ةئرلا ناطرسو يتسبسإلانيتئرلا فيلت ببسي نأ نكميو ) ١٩٩٧يبوروألا  
  .هقاشنتسا دنع ةطسوتملا ةراهظلا مروو

ناسنإلل فورعم نطرسمك ليتوسيركلافنصيو  ةحصلا ثوحب زكرم ( 
، . )١٩٨٧، IARCةينطولا  يوئرلا فيلتلاب ةديازتم ًاراطخأ ضرعتلا لثميو

ةقيرطلل ًاعبت ةعرج يأ يـف ةـطسوتملا ةراهظلا مروو ةئرلا ناطرسو 
)IPCS ،نالمعي تسبسإلاو نيخدتلا نأ نع غيلبتلا مت دقو). ١٩٩٨  
  .ةئرلا يف ناطرس ثودحل ماعلا رطخلا نم ديزي امم ،ةبئادتم ةروصب

ةقشنتسملا تسبسإلافايلأ بسرت نإف ريبك دح ىلإ لكشلاو مجحل ل ًاعبت  صولخلاو بسرتلا  ٢-٢  
صلختلا قيرط نع فايلألاضعب لازت نأ نكميو ،ةئرلا حيسن يف ثدحي دق   

نيتئرلا يف ًاعباق اهريغ لظي امنيب ةريبكلا تامعلبلا وأ يولخلا طاخملا نم 
هنأ ىلع ةماع هيلإ رظني قاشنتسالل ضرعتلا نإف كلذلو . ةدتمم تارتفل

ـب تـقولا عـم فايلألامكرت نع ربعيو ،يمكارت   PCM ربيف  – 
فيل ًايمكارتفايلألاداشتحا يأ . رتليلم/ةنس   .رتليلم/ةنس/ 

 ليتوسيركلا تسبسإلنيضرعملا لامعلا تائر ىلع تيرجأ يتلا ليلاحتلا نإ 
يلوبوفمأ تسبسأ وهو تيلوميرتلا نم ربكأ ريداقمب ظافتحالا نأ ىلع لدت 

نم لقأ ةريغص بسنب يراجتلا ليتوسيركلاب ةداع طبترم  ليتوسيركلا 
ناسنإلا ةئر نم ليتوسيركلافايلأل ةعرس رثكألا ةلازإللو . هب ظفتحملا  
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عرسأ ليتوسيركنأ نيبت ناويحلا ىلع تاساردلا نم ةذوخأم جئاتن اهمعدت   
تيلديسوركلا ىلع لمتشت يتلا تالوبوفمألا نع نيتئرلا نم ةلازإ 

  ).١٩٩٨، IPCS(تيزومألاو 
دمتعت ا فايلألاةردق نإ   لمعلا ةقيرط  ٣-٢  أ ودبت ةنطرسم وأ ةيفيلت تاريثأت ثادحإ ىلع  

يجولويبلا تابثلا يأ (ماودلا ةرتفو دعبلا كلذ يف امب ةديرفلا اهصئاصخ ىلع 
. ةيئايميكلا ةيئايزيفلا صئاصخلا اهنيب نم ءايشأ ةدعل) ةفدهتسملا ةجسنألا يف

نأ ىلع لدت ةيبيرجتلاتاساردلا نم ةيقئاثو نئارق كانهو  رصقألا فايلألا   
نم ًايجولويب ًاطاشن لقأ نوكت رتميللموركيم ٥نم  نم لوطألا فايلألا   ٥ 

تناك اذإ ام نآلا ىتح دكؤملا ريغ نم هنإف كلذ عمو . رتميللموركيم
مهم يجولويب طاشن اهل ةريصقلافايلألا نم لازي ال هنأ كلذ ىلإ فاضي .  

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

تاناويح ىلع تاريثأتلا   ٤-٢
  براجتلا

داعبأ لثم (ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا صئاصخلا ةيمهأ نأ ) ١٩٩٨ (IPCSجتنتسا 
يف يجولويبلا ا   ةبسنلاب ةئرلا ابثو فايلألل ةيحطسلا صئاصخلاو ،فيللا

حيضوتلا نم ديزملا ىلإ جاتحت ةضرمُّملاو ةيجولويبلا ا  جئاتنلا لدتو . اريثأتل
ةحص ىلع تاريثأتلاو ناويحلا ىلع تيرجأ يتلا تاساردلا نم ةدمتسملا 

دق ليتوسيركلانأب ديفت ) ١٩٨٧ (IARC تسبسإلانع ةجتانلا ناسنإلا   
يف يوئرلا ناطرسلا عا ونأو ةطسوتملا ةراهظلا مرو ضرم روهظ ىلإ ىدأ

ةداملا يطاعت بقع ةطسوتملا ةراهظلا مرو رهظو ،هقاشنتسا دعب نارئفلا 
ةراهظلا مرو ثادحإ ىلإ ليتوسيركلاىدأ دقو . يبنجلا فيوجتلا لخاد  

مرو رهظو ،يبنجلا فيوجتلا يف هيطاعت باقعأ يف بناريلا يف ةطسوتملا 
فيوجتلا يف هيطاعت بقع ذرجلاو نارئفلا يف ينوتيربلا ةطسوتملا ةراهظلا  
قيرط نع ليتوسيركلااهيف مدق يتلا براجتلا جئاتن تيطعأ دقو . يبنجلا  
فرعت ال جئاتنلا هذه مظعم نأل . ةمساح ريغ جئاتن بناريلاو نارئفلا ىلإ مفلا

تالوـبوفمألاب ًاثولم ليتوسيركلانوكي ،ىدم يأ ىلإو ،اذإ ام   )IARC 
ةطساوب فطتقم ١٩٩٧  CSTEE ،ةيحصلا ريياعملا رودص ذنمو ). ١٩٩٨
،  (٥٣ةيئيبلا  ىوس رجت مل )١٩٨٦ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلل  ،

تسبسأ يطاعت نم ةلمتحملا ةراضلا راثآلا اهيف تسرد ةليلق تاسارد 
ةيربتخملا تاناويحلا ىلعليتوسيركلا تاساردلا هذه عيمج تطعأ دقو .  
  .ةيبلس جئاتن
تاسارد نم ديدعلا يف ليتوسيركلافايلأل ةفل تخملا ةيبيرجتلا تانيعلا تلد  

نارئف يف ةنطرسمو ةيفيلت تاريثأت ببست ا   أ ةليوط تارتفل قاشنتسالا
فوجتلاو ةئرلا ناطرسو ،يولخلا فيلتلا : تاريثأتلا هذه لمشتو. براجتلا

 ,Wagner et al, 1984; Le Bouffant et al, 1987; Davis et al(يبنجلا 
1986; Davis et al, 1988, Bunn et al, 1993, all cited IPCS, 1998 .(

يف ماروألاو يوئرلا فيلتلا نيب ًاطابترا كانه نأ ودبي ،تالاحلا مظعم يفو 
يف نطرستلا ىلإو فيلتلا ىلإ ةيدؤملا تاريثأتلا نأ دجوو . نارئفلا تائر

لخاد ريطقتلا مادختساب ناويحلا ىلع تيرجأ يتلا دمألا ةليوط تاساردلا 
 (.e.g)) (ينوتيربلا ءاشغلاو يبنجلا فيوجتلا لخاد نقحلاو ةيئاوهلا ةبصقلا

(Lemaire, 1985, 1991; Lemaire et al, 1985, 1989; Bissonnette et al 
1989; Begin et al, 1987 and Sebastien et al, 1990, all cited IPCS, 
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1998.(  
تلا نيب تاقالعلا نأشب ةيفاكلا ثوحبلا ءارجإمتي مل ةباجتسالا /ةعرجلا/ضرع 

ةراهظلا مروو ةئرلا ناطرس يفو ليتوسيركلانع جتانلا يوئرلا فيلتلا يف   ،
جمانربلا (تاناويحلا ىلع لجألا ةليوط قاشنتسالا تاسارد يف ةطسوتملا 

 ،   ).١٩٩٨ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا
تيرجأ يتلا تاساردلا نإف (قاشنتسالا اهيف مدختسي مل يتلا براجتلا امأ 

قئالعلا ىلع تللد )ينوتيربلا ءاشغلاو يبنجلا فيوجتلا لخاد نقحلا ىلع  ،
مادختسا ةلاح يف ةطسوتملا ةراهظلا مرولل ةبسنلاب ةباجتسالا /ةعرجلا نيب

دق تاساردلا هذهل ةصلختسملا تانايبلا نإف كلذ عمو . ليتوسيركلافايلأ 
فايلألل نا سنإلا ضرعت رطاخمب ةصاخلا تامييقتلا ءارجإل ةبسانم نوكت ال
) ، ، ١٩٩٨هريغو نفوك كساف نورخآو سيفاد ١٩٨٨،  مهلكو ١٩٨٦،   

  ).١٩٩٨ IPCSةطساوب مهلاوقأ تفطتقا 
ًاحضاو ًاليلد مدقت ةرفاوتملا ةيجولوكيإلا ةيمسلا تانايبلا نإف ةماع ةفصبو 

ناطرسلا رطخو فيلتلا ببست نأ نكمي ليتوسيركلافايلأ نأ ىلع   
ىرخألا فايلألا وليتوسيركلاببسي يتل ا تايلآلا تناك نإو ،ناسنإلل  
ريغ تانايبلا نإف كلذ عمو . ًامات ًامهف ةموهفم ريغ تاناطرسلاو فيلتلا

ىلإ كلذ عجريو . ناسنإلل ةبسنلاب رطاخملا نع ةيمك تامييقت ميدقتل ةيفاك
كانهو ،قاشنتسالا تاسارد نم ةباجتسالا /ضرعتلا نع تانايبلا ةيافك مدع
رطاخملاب أبنتت يتلا ةيناويحلا تاساردلا تاـيساسحب قلعتت نيقي مدع هجوأ  

  ).١٩٩٨، IPCS(ةيناسنإلا 

  ناسنإلا ىلع تاريثأتلا  ٥-٢

تاسارد نم ديدعلا يف ناطرسلل ةببسملا تاريثأتلا نع غالبإلا متي مل 
  ).١٩٩٨، IPCS(مفلا قيرط نع تاناطرسلا 

روو ةئرلا ناطرسو نيتئرلا فيلت ببسي نأليتوسيركلل نكميو ةراهظلا م  
تاعومجم مظعم يفو ).١٩٩٨، IPCS(ةعرجلا ىلع دمتعت ةقيرطب ةطسوتملا   

ةلصلا تاذ ةافولل بلاغلا ببسلا ةئرلا ناكرس ناك ،نيضرعملا لامعلا 
عطاق ببسم ليتوسيركلاف ). ١٩٩٩، NICNAS(ليتوسيركلل ضرعتلاب 

روهم جلا اهل ضرعتي يتلا رطاخملا نأ ريغ. ناسنإلا يف ناطرسلاب ةباصإلل
اهل ضرعتي يتلا ةداملا ةعيبط ىلع دمتعت ةداملا هذه مادختسا ةلصاومب ةلصتملاو 

  .ضرعتلا اذه ةدمو ةريتوو ىوتسمو روهمجلا
ب ةلصلا تاذ ةئرلا ضارمأ لوأ وهتسبسإلاب نيتئرلا فيلت ناك  تسبسإلا  ١- ٥- ٢  تسبسإلا 

نيتئرلليراشتنالا يولخلا فيلتلا ضرمب فرعي وهو. اهيلع فرعتلا مت يتلا   .
نم للقي نيتئرلا ح . تسبسإلارابغل ضرعتلا نع جتني وهو   رَق  ت نإف ،اذكهو

نأو رهظي نأ ضرملا اذهل نكميو . سفنتلا ةبوعص كلذ نع جتنيو امهتنورم
ةداملل ضرعتلا ةيا  نم تاونس رورم دعب مدقتي.  

نم الويفمألا نم ةوق لقأ ليتوسيركلا نأ ىلإ ريشت يتلا لئالدلا ضعب كانهو 
، (تسبس إلا ببست ، ١٩٨٨نورخآو رينجاو نأ امك ). ١٩٩١كيلكب ؛

رطاخملا ةجرد يف رثؤي دق فايلألا مجح نأ ىلإ ريشت لئالد كانه 
)NICNAS ،١٩٩٩.(  

لل نيضرعملا لامعلا ىلع تيرجأ يتلاتاساردلاتلد دقو   يف ليتوسيرك 
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و أ ةباجتسالا/ضرعتلا ةقالع ىلع ،ةريبك ةروصب تلد ،ةفلتخم تاعاطق
نع جتانلا يتسبسإلاةئرلا فيلتل ةبسنلاب ريثأتلا /ضرعتلا نإو ليتوسيركلا   ،
عمو . ضرملا ةدشو ثودح يف تادايز اهنع جتن ضرعتلا تايوتسم دايدزا

نيقيلا مدع لثم لماوعل ةجيتن ةقالعلا هذه فيرعتل تابوعص كانه نإف كلذ 
نـع فقوتلا دعب ضرملا نوـَك   ضرعتلا ت رارمـتسا ةيناكمإ صيخشت يف

)IPCS ،١٩٩٨.(  

  ةئرلا ناطرس  ٢- ٥- ٢

نيب اميف رطاخملا تاريدقت يف توافت دوجو حضتا كلذ ىلإ ةفاضإلابو 
امدنع ،ةيلك ةحضاو تسيلف تاتوافتلا هذه بابسأ امأ . ةرفاوتملا تاساردلا

 فايلألاماجحأ تاعيزوتو ضرعتلا تاريدقت يف نيقيلا مدع هجوأب لصتت 
نوكتو . ةيئاصحإلا جذامنلاو ةعانصلا تاعاطقفلتخم يف ًاوج ةلومحملا 

نم لصت يتلا ةليوطلا ضرعتلا تالاح باقعأ يف ةعئاش ةي تسبسإلاتاريغتلا 
ىلإ ٥ فايلأ ةنس٢٠    ).١٩٩٨، IPCS(رتليلم / 
ةيلوألا ريراقتلا بقعأ دقو  )Gloyne, 1935; Lynch & Smith, 1935, both 

cited by IPCS, 1986( نأ ىلإ ريشت يتلا ُالصتم نوكي دق تسبسإلا،   
ةيلاتلا ةنس نيرشعلا لالخ ًابيرقت ةلاح ريرقت٦٠ةئرلا ناطرس ثودحب    .

سابتقا ١٩٥٥ (Dollهرـشن دق طابترالا اذهل يئابو ديكأت لوأ ناكو   
IPCS ةيعامج ةسارد ٣٠نم رثكأ تيرجأ تقولا كلذ ذنمو ). ١٩٨٦  

يف نييعانصلا ناكسلا نيب تسبسإلالاكشأ فلتخم نأشب ( نم ديدعلا  
ثيح نم ةريبك ةدايز ،عيمجلا ىلع سيلو ،ةيبلغألا ىلع رهظ دقو . نادلبلا

  ).١٩٨٦، IPCS(ةـئرلا ناطرس رطاخم 
ةدايزل فلاحتي رئاجسلا ناخدل ضرعتلاو تسبسإلل ضرعتلا نم ًالك نإ  

يف ةيعانصلا ةيلمعلا عون رثؤي دقو ). ١٩٨٦، IPCS(ةئرلا ناطرس رطخ 
نأ ىلإ ريشت يتلا تاساردلا ضعب دوجو عم ،ة ئرلا ناطرس ثودح رتاوت
يف ةلصلا تاذ تاتوافتلا نوكت دقف . جيسنلا لامع ىدل ربكأ نوكي رثألا
تاباحس لثم ،عاضوألا فلتخم يف تسبسإلل ةيئايزيفلا ةجلاعملاو ةلاحلا  

ةـفلتخملا ةيداملا داـعبألا تاذ تسبسإلافايلأ ىلع يوتحت يتلا رابغلا   
)IPCS ،١٩٨٦.(  
نأ ريغ . ةئرلا ناطرسل ةديازتملا رطاخملاب ليتوسيركلل ضرعتلا طبتريو
ةفصب ةعفترم نوكت ال ةئرلا ناطرسل ةبنسلاب ، ليتوسيركلل ةيبسنلا رطاخملا

جاتنإ لامع تاعومجم ضعب يفو . يتسبسإلاتنمسألا جاتنإ لامع ىدل ةماع 
رطاخم  وليتوسيركلانيب ةباجتسالا /ضرعتلا ةقالع امأ. يتسبسإلاتنمسألا 

نم ىلعأ ا   ىلإ ١٠أ ودبتف ةئرلا ناطرس جيسنلا لامع تاسارد يف ةرم ٣٠   
ةيبسنلا راطخألا ديزتو . نحطلاو نيدعتلا يتعنص يف لامعلا يف هيلع يه امع

يمكارتلا ضرعتلل ةبسنلاب تاجوسنملا عينصت عاطق ىدل ةئرلا ناطرسل 
ىلإ ١٠ةبسنب يريدقتلا  دعت يف رهظت يتلا كلت نع ةرم٣٠  . ليتوسياوكلا ني 

تحرتقا اذكهو ،ًاحضاو سيل رطاخملا يف نماكلا توافتلا اذه يف ببسلاو 
مجحلا بسح فايلألاعيزوت يف تاتوافتلا لمشت يتلا تايضرفلا نم ديدعلا   

)IPCS ،يف ةليوطلا ليتوسيركلا فايلآ تمدختسا دقف امومعو ).١٩٩٨  
، (ةئرلا م اروأ ةدايزب لوطألا فايلألا لصتت امك جيسنلا ةعانص وتيبو لود

ةطساوب فطتقمو ١٩٨٥  NICNAS ،١٩٩٩.(  
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ةنراقملاب ناطرسلاب ةباصإلا يف ليتوسيركلا ةوق ةشقانم ترج دقو 
كانه نأ ىلإ نيفلؤملا نم ديدعلا صلخ دقو . تاساردلا يف تالويفمالاب

 ، لثامتملا ضرعتلا ءوض يف ،ةوق لقأ ليتوسيركلا نأ نيبتل ةيفاك ةيئابو لئالد
نأب اوعفد نيرخآ نيفلؤم نأ ريغ . ةئرلا ناطرس ةراثتسا يف تالويفمألا نم

دجوت ال هنأو فايلألا عونب هنم رثكأ ةعانصلا عونب قلعتي رطاخملا يف نيابتلا 
ليتوسيركلل ضرعتلا نم ةئرلا ناطرس رطاخم ضافخنا ىلإ ريشت ةريبك نئارق 

) ، دقو ١٩٩٦يف نورخآو رنياتس ؛ ١٩٩٤ناجيردنالو نوسلكين دهشتسا  
  ).١٩٩٩، NICNASامهالكب 

،   ةطسوتملا ةراهظلا مرو  ٣- ٥- ٢ ةيراهظلا حطسألل يلوأ ثيبخ مرو وه نيتئرلا يف ةطسوتملا ةراهظلا مرو نإ
ينوتيربلا ءاشغلا يف ًاعويش لقأ ةفصبو يبنجلا فيوجتلا يف ةماع ةفصب رثؤتو 

جئازملاو عاونأل ل ينهملا ضرعتلا نيبو ةطسوتملا ةراهظلا مرو نيب طبرلا مت دقو
ىلع )تسبسإلاىلع يوتحملا كلتلا كلذ يف امب  (تسبسإلانم ةفلتخملا   ،

. تالاحلا عيمج يف اهيلع فرعتلا متي مل ةينهملا ضرعتلا تالاح نأ نم مغرلا
اماع٤٠ و٣٥نيب ام  (ليوطلا نومكلا نإف ةراهظلا مرو روهظل مزاللا )   
يف هقيثوت مت دقتسبسإلل ضرعتلا بقع ةطسوتملا تاعوبطملا نم ددع  دقو .  

، IARC(ضرـعتلا ددم ديازت عم تالاحلا نم ةديازتم ةبسن تدهوش 
ال نيذلا لامعلا دادعأ نع ةريثك تاسارد ىلع فرعتلا متي مل و ).١٩٨٧

اهيلع بلغت يتلا وأ ليتوسيركلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملا ىوس نومدختسي 
تامولعملا ضعب رفاوتت هن أ ريغ. ءانبلا لثم تاقيبطتلا ضعب يف ةداملا هذه

ةدمتعملا اساسأ ةطسوتملا ةراهظلا مروب ةصاخلا تاليلحتلا نم ةلصلا تاذ 
عاونأ نم ناطيلخل امومع لامعلا ضرعتي ثيح تاقيبطتلا يف دادعألا ىلع 

ةراهظلا مرو رطاخم تاريدقت نأ عقاولاو ).١٩٩٨، IPCS(فايلألا   
ةردن لثم لماوعل ةجيتن ةي ئاقولا تاساردلا يف ديقعتلاب مستت ةطسوتملا

عجرمك ةمدختسملا دادعألا يف تايفولا تالدعم رفاوت مدعو ،دصرلا 
تاريدقتب قلعتي اميف نيقيلا مدع دوسيو . غالبإلاو صيخشتلا تالكشمو
تاباسحلا يف ةمدختسملا رطاخملا تاريدقت تدمتسا دقف . ليتوسيركلا رطاخم
ليتوسيركلل ايبسن ةع فترملا تايوتسملل ةقباسلا ضرعتلا تايلمع نم
)NICNAS ،تايوتسملا نع اريثك لقت ضرعتلل ةيلاحلا تايوتسملاف ) ١٩٩٩

نإف يأر ىلعو NICNASريرقت يف ةدراولا ةفلتخملا تاساردلا يف ةردقملا   
  .تاريدقتلا يف ةغلابم ىلع يوطني دق رطاخملا ءارقتسا

ةطسوتملا ةر اهظلا مرو يف ببستلا ىلع ةردقلا نأ ىلإ تاساردلا ضعب ريشتو
تالويفمالا يف هيلع وه امع ليتوسيركلا تالاح يف ةريبك ةجردب لقي 

، ). ١٩٨٦، IPCS) (تيلوديسدركلا ةصاخبو( كلذ نم سكعلا ىلعو
يف ةطسوتملا ةراهظلا مرول يسيئر ببس ليتوسيركلا نأ ىلإ نورخآ صلخ 

كيراكنهو ؛ ١٩٩٦تيارو ثيمس (تالويفمالا ةوق سفن اهلو ،ناسنإلا 
دهشتسا دقو ١٩٩٤  NICNAS يف امهيلكب ةلاكو تصلخو ). ١٩٩٩ 

دهشتسا ١٩٨٩ةئيبلا ةيامح ةلاكو (ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح   ،
NICNAS ةراهظلا مرو رطاخمل هترجأ يذلا يمكلا مييقتلا يف ) ١٩٩٩ يف

 يف كلذ ةيرصح ةروصب عضت مل ةيناويحلاو ةيئابولا نئارقلا نأ ىلإ ةطسوتملا
يغبني كلذ ىلعو تسبس إلا فايلأ عاونأ فلتخم نيب دصرلا اذه راطخأ
يف ببستلا يف ةلثامم ةوق رهظم اهرابتعاب تسبس إلا فايلأ عيمج ىلإ رظنلا
  .ناطرسلا
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ىدل ةطسوتملا ةراهظلا مرو ببسي يفيللا تيلوميرتلا نأ ىلع نئارق كانه 
يل تيلوميرت ىلع يوتحي دق يراجتلاليتوسيركلانأ ثيحو . ناسنإلا   ، يف

ةراهظلا مرو ثاثحتسا يف مهسي نأ نكمي ريخألا نأب ضارتفالا مت دقف 
ىلوألا ةجردلابليتوسيركلاىلإ نيضرعملا ناكسلا ضعب ىدل ةطسوتملا  امأ .  

ىوتحم ىلإ ةطسوتملا ةراهظلا مرو ضرم يف ةظحالملا تادايزلا وزع ىدم 
ريغ ).١٩٨٦، IPCS(دعب هب عطقلا متي ملف يفيللا تيلوميرتلا  نع غلبأ هنأ  

ليتوسيركلل ضرعتلل ةجيتن ةيناويحلا تاساردلا يف ةطسوتملا ةراهظلا مرو 
ليتوسيركلا –ناطرسلا ةحفاكمل يلودلا داحتالا لثم (ثولملا ريغ يبيرجتلا   

دهشتسا ١٩٧٤نورخآو رنجاو ) (ءاب  NICNAS و ؛١٩٩٩ipcs ١٩٩٨ .(
هب دهشتسا ١٩٩٢(نورخآو نجيب ركذ ،كلذ ىلع ةوالعو   ،NICNAS 

ميلقإ "يف عفترم كبيوك يف ةطسوتملا ةراهظلا مرو تالدعم نإ ) ١٩٨٩يف 
يف ريبكلا ضافخنالا نم مغرلا ىلع دروفتيت مجانم ميلقإ لثم " تسبسالا
  .لوألا ميلقإلا يف ليتوسيركلا لعفب تلوميرتلا ثولت

رطخ ديازتب ليتوسيركلل ضر عتلا طابترا ىلإ ريشت يتلا ةيئابولا لئالدلا طبترت  ىرخأ ةثيبخ ضارمأ  ٤- ٥- ٢
عوطقم ريغ ًاطابترا يبنجلا فيوجتلاو ةئرلا ريغ نكامأ يف ناطرسلا ثودح 

دحب ليتوسيركلل ةبسنلاب ةيضقلا هذه نأشب ةدودحم تامولعم كانهو . ا
ضرعتلا نيب طبارت دوجوب ةقيقد ريغ لئالدلا ضعب تدجو نإو ،هتاذ 

. ءاعمألاو يلكلاو ةيئاوهلا ةبصقلا تاناطرس نيبو) هلاكشأ عيمج (تسبسإلل
لامع ىلع تاسارد ةثالث يف ةدعملا تاناطرس نم ةريبك ةرثك تظحول دقو 

هذه عارت مل نكل ،كيبيك يف ليتوسيركلانع بيقنتلا لامعو نحاطملا   
تالاحو ةيئاذغلا تابجولا بناج نم طلخلا ثودح ناكمإ تاساردلا 

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

  .نولوقلا وأ ةدعملا ناطرس ةجيتن تايفولا
ىدل ةيمسلا زجوم   ٦-٢

  يلكلا مييقتلاوتاييدثلا 
تظحول امك ،تاناويحلا عاونأ نم ريثكلا ىدل نيتئرلا فيلت ظحول 

بقع كلذو نارئفلا يف ةيئاوهلا بعشلا و يبنجلا فيوجتلا تاناطرس
يف ةتباث تادايز ثدحت مل تاساردلا هذه يفو . ليتوسيركلاقاشنتسا 

نأب عنقم ليلد دجوي الو ،مسجلا نم ىرخأ نكامأ يف ماروألا ثودح 
تاناويحلا ىدل ًانطرسم نوكي علتبُملا تسبسإلا  )IPCS ،دقو ). ١٩٨٦
عيمج نأ ةينهم تاعومجمب ةصاخل ا ةيسيئر ةفصبو ةيئابولا تاساردلا تتبثأ

يراشتنإلا نيتئرلا فيلتب ةطبترم تسبسألافايلأ عاونأ  ةئرلا فيلت ( 
ةيئاوهلا بعشلا ناطرسو )يتسبسإلا ةثيبخلا ماروألاو )نيتئرلا ناطرس(،   ،

). ةطسوتملا ةراهظلا مرو(ينوتيربلا ءاشغلا وأ يبنجلا فيوجتلا يف ةيلوألا 
يف تاناطرسلا تسبسإلاببسيو  ريغ رمأ اذهو ،مسجلا نم ىرخأ نكامأ  

فيلت ببسب تايفولا ةبسن نم رئاجسلا نيخدت ديزيو . ًاديج ًاقيثوت قثوم
ل نيضرعملا صاخشألل نيتئرلا ناطرس ةدايزويتسبسإلانيتئرلا  . تسبسإل 

  ).١٩٨٦، IPCS(ةطسوتملا ةراهظلا مرو ىلع كلذ قبطني الو 
 رطاخملا مييقت/ناسنإلا ضرعت ٣
ةديج ةساردلتسبسإلاب ةبلصلا ةيذغألا ثولت ىدم عضخي مل  ةيذغألا  ١-٣ دقو .  

ةفيفخلا تابورشملا يفتسبسإلافايلأ تفشتكا  ىلإ لصي ام دجوو .  
فيل٦١٠×١٢   ).١٩٨٦، IPCS(ةفيفخلا تابورشملا يف رتل / 
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 ٥نم رثكأ  (فايلألاتايوتسم نوكت ،ةيئانلا ةيفيرلا نكامألا يفو   ءاوهلا  ٢-٣
فيل١نم لقأ ةداع ) تارتميلموركيم فيل٠،٠١نم لقأ (رتل /  يفو ) رتليلم/ 

نم لقأ حوارتت ا   ىلإ ١إف ندملا ءاوه فايلأ١٠  ىلإ ٠،٠٠١(رتـل /   ٠،٠١ 
تايوتسملا نإ . نايحألا ضعب يف كلذ نم ىلعأ وه ام ىلإو رتليلم/فيل

ا  أ دجو دق ةيعانصلا رداصملا نم برقلاب ةينكسلا قطانملا يف ًاوج ةلومحملا
ليلقب ىلعأ امبر وأ ،ةيندملا قطانملا يف ةدوجوملا ميقلا كلت قاطن يف بذبذتت 

يف ةداع رودتف رودلا لخاد ةينهملا ريغ تايوتسملا امأ . نايحألا ضعب يف
يف ظحالملا يسيئرلا فايلألاعون امأ . طيحملا ءاوهلا يف دوجوملا قاطنلا راطإ  

  ).١٩٩٨، ١٩٨٦، IPCS (ليتوسيركلاوهف ةماعلا ةئيبلا 
ةفصبو  (ليتوسيركلا تسبسإلضرعتلا راثآ نأشب ةحاتملا تانايبلا رصتقت   ءاملا   ٣-٣

ملا ناكسلا نع ةرفاوتملا كلت ىلع ةماعلا ةئيبلا يف)ةصاخ تازيكرتل نيضرع  
ةصاخ ةفصبو ،برشلا هايم يف ليتوسيركلاتسبس إنم ًايبسن ةيلاع   

تانايبلا هذه لمشتو .يتسبسإلاتنمسألا بيبانأ وأ نيتنبرسلا تابيسرت   
 ، اينروفيلاك ،اديرولف ،تكتكينوك يف ناكسلا نع ةيجولوكيإلا تاساردلا

تايالولا ،نطنشاو ،دنواس تيجوب يف ةيباقر ةلاح ةساردو . كيبيكو ،هاتوأ
جتنتسا تاساردلا هذه ساسأ ىلعو ). ١٩٨٩، IPCS(ةـيكيرمألا ةدحتملا 

نيب طابترا دوجو ىلع ةعنقم ةليلق لئالد كانه نأ تادادمإ يف تسبسإلا   
مهست الف ةثادح رثكألا تاساردلا امأ . ناطرسلا ثاثحتساو ةماعلا هايملا
، IPCS (ليتوسيركلل ضرعتلاب ةطبترملا ةيحصلا رطاخملل انمهف يف ةفاضإب

١٩٩٨.(  
دصرلا تايلمع تأدب امدنع لمعلا نكامأ يف ةياغلل ةيلاع تازيكرتلا تناك  ينهملا ضرعتلا  ٤-٣  

لامعأ اهيف تذفن يتلا نادلبلا يفف ). يضاملا نرقلا تانيثالث يف(ةر م لوأل
تلصاوو تقولا رورمب ةريبك ةجردب ًامومع تايوتسملا تضفخنا ،ةبقارملا  

ةريبك قورف دجوت ال ،كلذ نم سكعلا ىلعو ) ١٩٩٨، IPCS(اهضافخنا 
 ريغ ةيلخادلاو ةيجراخلا تائيبلا نم لك يف تاسايقلل ىلوألا جئاتنلا نيب

تانايبلا ىلإ ادانتساو . ةريخألا تانايبلاو) يضاملا نرقلا تاينيعبس(ةينهملا 
يف ضرعتلا ناك ،نابايلاو ابوروأو ةيلامشلا اكيرمأ نم اساسأ ةدمتسملا 
يضاملا نرقلا تانيثالث لئاوأ يف جاتنإلا تاعاطق مظعمب ةصاخلا لمعلا نكامأ 

نرقلا تانيعبس رخا وأ يف اريثك تايوتسملا تضفخناو. عافترالا ةديدش
يفو . مويلا ةدئاسلا ميقلا ىلإ تلصو نأ ىلإةدشب تضفخناو ،يضاملا 

يف فايلألا تازيكرت طسوتم زواجت ،كبيوك يف نحطلاو نيدعتلا تاعانص 
ةفيل٢٠نايحألا نم ريثك يف ءاوهلا  نيح يف يضاملا نرقلا تانيعبس يف رتلليم / 
نع نآلا امومع لقت ا  ةفيل١أ   .رتلليم/ 

: يه ليتوسيركلل ضرعتلا لامتحا اهنع جتني يتلا ةيلاحلا ةيسيئرلا ةطشنألاو
بيبانألا ةيكاكتحالا داوملا (تاجتنملا عينصت ) ب (؛نحطلاو نيدعتلا) أ(

ءانبلا ) ج( ؛تاجوسنملاو قرولاو تادادسلاوحئافصلا لقنو ةيتنمسألا 
ه يتلا– تسبسإلاةعانصو . صلختلاو لقنلا) د(؛مدهلاو حالصإلاو  ي  

وحنب رثأتست ذإ ليتوسيركلافايلأل مدختسم ربكأ ةرادجب  ةئاملا يف ٨٥   
  ).١٩٩٨، IPCS( .تامادختسالا عيمجل ةبسنلاب

ىلع ةيوتحملا جتاونلا نم صلختلاو بيكرتلاو عينصتلا ءانثأ فايلألاقلطنتو   
ضعب يف تاجتنملل يداعلا ءارتهإلا قيرط نع كلذكو تسبسإلا  ،
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 ثاعبنالًامهم ًاردصم ةشهلا تاجتنملا ة لوانم نوكت دقو. لاوحألا
  .ليتوسيركلا

مييقتل ١٩٩٨ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلا تايصوتو جئاتنو   
يتألا يهليتوسيركلا  :  

فيلتل ةديازتم رطاخم لثمي ليتوسيركلا تسبسإلضرعتلا   )أ(  
ةطسوتملا ةراهظلا مروو ةئرلا ناطرسو تسبسإلاب ةئرلا  
ىلإ لوصولا ةبتع ديدحت متي ملو . ةعرجلا عم بسانتت ةروصب

 .ةنطرسلا رطخ
يغبنيف ليتوسيركلل ةليدب داوم اهيف رفاوتت يتلا تالاحلا يف  )ب(

 .اهمادختسا يف رظني نأ
الو ةنيعم لغاوش تسبسإلاىلع ةيوتحملا جتاونلا ضعب ريثت   )ج(  

مادختساب ىصو  نأ ثيح فورظلا هذه يف ليتوسيركلاي  
هب ىصوم ريغ تالاحلا هذه يفليتوسيركلامادختسا    .

ةلاد تاذ ةَفصَقلا جتاونلا لمشت تامادختسالا هذهو 
، . ةيلاعلا ضرعتلا ةدع بابسأل ًاصاخ ًاقلق ءانبلا داوم ريثتو

 ، ريبادت ذاختاوةريبك نوكت دييشتلا ةعانص يف لمعلا ةوق  
ًارطخ لثمي دق يعضوملا ءانبلا داوم يفو . ةبعص نوكت ةباقرلا
. مدهو ةنايصو ،تاريغت نورجي نيذلا كئلوأل ةبسنلاب
ىلع لمتشت يتلا عقوملا يف ةدوجوملا ] داوملا] [نداعملا[
  .ضرعتلا تالاح قلخو روهدتلا لامتحا

طباوضلا كلذ يف امب ةباقرلا ريبادت مدختست نأ يغبني   )د(
اهيف نوكي يتلا تالاحلا يف ،لمعلا تاسراممو ةيسدنهلا 

ثودحلانكمم ليتوسيركلل ينهملا ضرعتلا تانايبلا ريشتو .  
نأ ىلإ ةقبطم ةباقرلا تايجولونكت ثيح تاعانصلا نم 
نع ةماع ةفصب لقت تايوتسمل ضرعتلا ىلع ةباقرلا ةدئاف 

فايلأ٠،٥ نأ ةيقاولا ةيصخشلا تادعملل نكميو . رتليلم/ 
ريبادت نوكت امنيح يدرفلا ضرعتلا ربكأ ةجردب للقت 

ةيفاكريغ لمعلا تاسراممو ةيسدنهلا ةباقرلا  .  
رئاجسلا ناخدو تسبسإلل ضرعتلا نأ ىلع دهاوشلا تلد  )ه(  

امأ . ةريبك ةروصب ةئرلا ناطرس رطخ ةدايزل نالعافتي
رطخ نم اوللقي نأ نكميف تسبسإلل نوضرعملا كئلوأ  

يدافت قيرط نع ةريبك ةجردب ةئرلا ناطرسل ضرعتلا 
  .نيخدتلا

نيرخآلا نيمدختسملاو لامعلا ضرعت نأ ةيبوروألا ةعامجلا راطخإ يف ءاج  
ةيحانلا نم هيف مكحتلا ةياغلل بعصي تسبسإلاىلع ةيوتحملا تاجتنملل   

ساسأ ىلع ةيلاحلا ةيدحلا ةميقلا ريثكب زواجتي دقو ،رمألا عقاو يف ةينفلا 
هيف مكحتملاو نمآلا ينهملا مادختسالا نأب فارتعالا مت دقو . عطقتم
م ديدعلا يف هنم ققحتلا نكمي التسبسإلل عقاوم لثم لمعلا عاضوأ ن  
 ٠،٢٥فورظ تحت لمعلا نإ ًالثم . تايافنلا ةلازإ وأ حالصإلاو ،ءانبلا
ناطرسلا ثودحب طبتري ) ضرعتلل ةيدحلا ةميقلا ىوتسم دنع(رتليلم /فيل
ىلإ ةيلمعلا هتايح لصت ليتوسيركب طبترملا هب طبترملا رطخلا اذهو ،ًاماع ٣٥   
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ةئاملا يف ٠،٧٧ىلإ لصي  و ةئرلا تاناطرس نم ةئاملا يف٠،٦٣(   يف ٠،١٤ 
يلاوتلا ىلعليتوسيركةطساوب ةثحتسملا ةطسوتملا ةراهظلا مرو نم ةئاملا    (

امهمدق نيتللا نيتساردلا ءوض يف رومألا هذه ل ـك ىلإ رظنلا دنع كلذو
Dollو Peto) ةيراشتن إةروصب ًامدختسم تسبس إلاناك ثيح ). ١٩٨٥

اذه مادختسا دييقت ررقت كلذل هل نمآلا زيكرتلا ةبتع ديدحت نكمي ملو  
ةدشبتسبسإلا نم لكشلا  .  

نوكت تسبسإلل ةماع ةفصب ضرعتلا تالاح ىلعأ نأ يليش راطخإ يف ءاج  
وأ تسبسإلاىلع ةلمتشملا داوملا عينصت ءانثأ ءاوس ،نيلماعلا ناكسلا نيب   

لامعلا كئلوأ ةصاخ ةفصب اذه ينعي يليش يفف . مدهلا وأ بيكرتلا ءانثأ
لمارفلا تاناطب ةلاح يفو . ءانبلا داوم ةعانص نم فايلألل نوضرعتي نيذلا

نولواني نيذلا لامعلا نإف تسبسإلاىلع يوتحت يتلا اهنم ءازجألا وأ   ،
، تسبسإلا عفترم رطخل نوضرعملا مهدحو نونوكي ال عينصتلا ةيلمع ءانثأ  
نوخ فني نيذلا لمارفلا حالصإ تاشرو لخاد نويكيناكيملا هل ضرعتي لب
اذه ىلع ةيحص طباوض عضو ةياغلل بعصلا نمو . لكآتلا نع جتانلا رابغلا
ةينعملا تاشرولا نوكت ،ةريثك تالاح يفو . هتعيبطب اذكه هنأل طاشنلا

  .رطاخملا يف مكحتلل ةينهم ةحص لئاسو اهيدل سيلو ةريغص
حجرألا ىلع ثدحي لامعلا ضرعت نأ ىلإ ايلارتسأ يف رطاخملا مييقت راشأو 

ةيشغألاو تاجتنملاو زيهجتو عينصت ءانثأ ماخلا ليتوسيركلا ةلوانم لالخ  
فلتخم نم ءاوهلا دصر تانايب ليلحت ىرجو . اهنم صلختلاو ةيكاكتحالا

تارايسلا قيوست نيب ام جسمو ،ةيلارتسألا ةعانصلا كلذ يف امب رداصملا 
ايلارتسأ برغ يف ةمدخلا ءانثأ تاشاراجلا دصرو )NICNASهارجأ (  ،
ةكر اشملا تاعانصلاو تاشارجلا لمع تاقلح يف ةيلودلا ضرعتلا تانايبو

ريشتو . اهلالحإو ليتوسيركلا تسبسإةيشغأو تاجتنم نم صلختلا يف 
تاونسلا لالخ تناك تانيعلا نأ ىلإ تاساردلا هذه نم ةدمتسملا جئاتنلا 

ةفيل١نم لقأ ةيضاملا رشعلا  هفصو يذلا ينطولا ضرعتلا رايعم (رتليلم / 
NOHSCمييقتلا ءارجإ تقو ليتوسيركلل ءاوهلا دصر تانايب تراشأو ).  

 ١٩٩٢نيب ام ةرتفلا لالخ ةيلارتسألا ةيكاكتحالا تاجتنملا تاعانص يف 
نأ ىلإ ١٩٩٧و غلابلا ةيصخشلا تانيعلا نم ةئاملا يف٨٠  نم اهلكو  (١٦١ ة 
ةفيل١نم لقأ ناك ) فايلألا  ٠،٥نم رثكأ ناتنيع تناكو ،رتليلم / 
) ١٩٩٦ و١٩٩١نيب (ءاوهلا دصر تانايبل ىرجأ ليلحت رهظأو . رتليلم/ةفيل

 يف ٦٠وحن نأ طوغضملا ليتوسيرك تسبس إلا نم ةيفيللا حئافصلا ةعانص يف
ةفيل٠،١نم لقأ ) فايلألا نم اهلكو(ةيصخشلا تانيعلا نم ةئاملا  رتليلم / 

ةفيل٠،٥نم ربكأ ةدحاو ةنيع تناكو  ق يوست دعب ام حسم نيبو. رتليلم/ 
لالخ ىلعأ ناك ليتوسيركلل ضرعتلا نأ NICNASهارجأ يذلا تارايسلا   

دصرلل ةجيتن ىلعأ تناكو . ةلمرفلا ةناطب عطقو ةلمرفلا ةمقل نحط
ةفيل٠،١٦اهيلع لوصحلا مت يصخشلا  . لمارفلا مقل عطق لالخ رتليلم/ 

ضرعتلا رايعم نم NOHSCتداز ،ةحصلا اهل ضرعتت يتلا راطخألل ًارظنو   
ةفيل٠،١ىلإ ليتو سيركلل   .(TWA)رتليلم / 

سبالم نولوادتي نيذلا ليتوسيرك تسبسإلالامع رسأ دارفأ ضرعتي دق   ينهملا هبش ضرعتلا  ٥-٣  
نم ةعفترم تازيكرتل –ماعلا روهمجلا دارفأ ،تالاحلا ضعب يفو ،لمعلا   

طالبويتسبسإلاتنمسألا جتاون ًالثم (ةيلرتملا تامادختسالا ءانثأ ءانبلا داوم    
هذه ةلوانم ءانثأ تسيق دقف ًاوج ةلومحملا ةعفترملا تايوتسملا امأ )تايضرألا  ،
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  ).١٩٨٦، IPCS) (اهـيكلام ةطساوب اهديدجتو لزانملا دييشت ًالثم(داوملا 
نم ةلوهسب قلطنت ال تسبسإلافايلأ نأ يليش راطخإ يف ءا جو  تسبسإلا 

يذلا صاخش ألا نإـف كلذ عمو. دييشتلا حئافص يفو ،يتنمسإ نانك يف
ةعرسلا ةيلاع تاودأ اومدختسيو حئافصلا هذه نوبذشي وأ نوعطقي 

رياطتملا رابغلا ءارج نم رطخلل نوضرعتيف ) تارفنصلا وأ ةراودلا ريشانملا(
  . تسبسإلافايلأ نم 

فايلألا تازيكرت تناك ١٩٨٦لبق تيرجأ يتلا تاحوسملا ىلإ ادانتساو   روهمجلا ضرعت  ٦-٣  ،
) ، اسمنلا يف ساقملا يلخادلا ءاوهلا يف ) لوطلا ثيح نم µm ٥<فايلألا

 ٠،٠٠٠١نيب حوارتت ةدحتملا تايالولاو ايقيرفأ بونجو ايناملأو ادنكو 
ةفيل٠،٠١وحنو  نع لقت تانيعلا مظعم يف تايوتسملا تناك ثيح رتليلم / 

ةفيل٠،٠٠١ ينابملا يف فايلألا تازيكرت تناكو ). ١٩٩٨، IPCS(رتليلم / 
نمض تيتفتلا لهس تسبس إلا ىلع ةيوتحم داومب ةعونصملا كلت ىتح ةماعلا
  .فيكملا ءاوهلا يفل تسيق يتلا كلت قاطن

ىلع ةيوتحملا داوملا نم صلختلاو بيكرتلاو عينصتلا ءانثأ فايلألاتالفنإ متي   
ناطرس يف تادايز ظحالت مل ،اهضارعتسا مت يتلا تاساردلا يفو . تسبسإلا
ناكسلا ىلع تيرجأ ةدودحم ةعبرأ ةيجول وكيإ ةيئابو تاسارد يف ةئرلا
يف امب  (ليتوسيركلل ةيعانطصالا وأ ةيعيبطلا رداصملا نم برقلاب نيدوجوملا

كيبيك يف نحاطملاوليتوسيركلامجانم كلذ   ) (IPCS ،متي ملو ).١٩٨٦  
تالاصتالا يف ةافو تالاح وأ ضارمأ ثودحب ةصاخلا تانايبلا ديدحت 

يف لومحملا ليتوسيركلل نيضرعملا ناكسلا يف وأ ليتوسيركلا لامعل ةيرسألا  
رداصلا ٥٣ريرقتلا رشن ذنم تغلبأ يتلا ثولتلا رداصم نم برقلاب ءاوهلا   

تاساردلا نم ديزم ىلع فرعتلا متي ملو . ١٩٨٦يف ةئيبلا ةحص زكرم نع 
  ).١٩٩٨، IPCS(برشلا هايم يف ليتوسيركلل نيضرعملا ناكسلل ةريخألا 

 ، ام ةداع روهمجلل ةبسنلاب ضرعتلا تالاح ن أل ارظن هنإفةماع ةفصبو
ةئيبلا يف صاخشألا اهل ضرعتي يتلا كلت نم ًارتاوت لقأو ،ريثكب لقأ نوكت 
ضرعتلل ةجيتن روهمجلا يف عقوتملا ةئرلا ناطرس ثودح نإف ،ةيعانصلا 

لامعلا ىدل يريدقتلا هريظن نم لقأ نوكيليتوسيركلل  .  
ىلع عقاولا رطخلا مييقت دنع (IPCS)ةيئايمي كلا ةمالسلل يلخادلا جمانربلا نإ  
ةراهظلا مرو رطاخم نأ ىلإ صلخ دق تسبسألل ضرعتلا نم روهمجلا  

ًاضفخنم ناك امبرو ،ًايمك هديدحت نكمي ال ةئرلا ناطرسو ةطسوتملا 
لصي يـ تسبسإلانيتئرلا فـيلت رطخ نأو "اهفاشتكا نكمي ال ةروـصب 

  ).١٩٨٦، IPCS" (رفص ىـلإ ًالعف
نوكت دق تارايسلاب ةصاخلا تاقيبطتلا نأ ايلارتسأ يف رطاخملا مييقت ر كذو
نم ةبسن عيب متي دقف . ليتوسيركلا رابغل روهمجلا ضرعتل اريبك ًاردصم

ةرشابم ةروصب ليتوسيركلا ىلع ةيوتحملا ةيئاهنلا تامادختسالا تاجتنم 
تاعانص يفو. يتاذلا كاكتحالا ةيشغأو تاجتنم ةصاخو روهمجلل  تالآلا 

متي ال وأ ةيتاذلا ةياقولا تادعم نم ريثكلا ءادترا متي ال دق ةيلرتملا ةيكيناكيملا 
ةحفص وأ لمارفلا ةمقل وأ دانس لادبتسا ىدل قالطإلا ىلع اهنم يأ ءادترا 

تايمك ديلوت نوكي ،ةريخألا ةلاحلا هذه يفو . تانيكاملا ةيشح وأ ضباقلا
ةفوفصم يف ازجتحم ليتوسيركل ا نوكي ثيح الامتحا لقأ رابغلا نم ةريبك
جردي نأ ىلإ ليمي ضباقلا تاليدبت نع ئشانلا رابغلا نإف كلذك . ةيشحألا
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ىلع ضباقلا تاليدبت لالحإ تايلمع مظعم يوتحت الو . ةرايسلا ليوحت يف
ضرعت ةراودلا مقلو لمارفلا دانس رييغت دنع ثدحي دق هنأ الإ ،ليتوسيرك 

رابغلا ةلازإ يف مدختسي ال طوغضملا ءاوهلا نإ ف ،ةيراجتلا تايلمعلا يفو. ريبك
تايوتسم نم ليلقتلا ىلإ ةيلرتملا لامعألا تاسرامم نسحت ىدأو دئازلا 

ببستت دق ةيلرتملا ةيكيناكيملا لامعألا نأ ريغ . ردصملا اذه نم ينهملا ضرعتلا
، NICNAS(اهمقلو لمارفلا تادانس رييغت لالخ ريبكلا عطقتملا ضرعتلا يف 

١٩٩٩.(  
رورملا ةكرح تاعطاقت يف ليتوسيركلا رابغ ديلوت نإف ىرخأ ةيحان نمو 
ةفورعملا رداصملا نم ربتعي لمارفلل ةمدختسملا تارايسلا ةطساوب ةمحدزملا 

دهشتسا يتلا ا ١٩٩٠يرفيج (تاسارد تدجوو . روهمجلا ضرعتل  
NICNAS ،نيعطاقت يف ليتوسيركلا فايلأ تايوتسم نأشب ) ١٩٩٩
ةرايس٢٠٠٠و حن(نيمحدزم  تسبس إلا تايوتسم نأ ندنل يف) ةعاسلا يف/ 

ةفيل٣١٠×٦،٢ و٤١٠×٥،٥نيب حوارتت    .رتليلم/ 
  .هيلاع" ينهملا هبش"و" ينهملا"نيأزجلا يف تامولعملا ًاضيأ رظنأ 

 تاريثأتلاو يئيبلا لآملا ٤
دقو . ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيتنبرسلا نم ةنوكملا ةفوشكملا تاقبطلا دجوتو    

تايلمعلا قيرط نع تاحت ليتوسيركلاكلذ يف امب ةيندعملا رصانعلل ث دح  
هايملا ةرود رصانع دحأ حبصت يكل لقنت ثيح ضرألا ةرشق يرتعت يتلا 

تسيق هتازيكرتو ليتوسيركلادوجوو . ةبرتلا ةيبذاجو تايبوسرلا رصانعو  
ةطشنألا نم لك مهستو .ةرشقلا نمض ىرخألا تادحولاو ءاوهلاو ءاملا يف  

  ).١٩٩٨، IPCS(هرشنو ءابه ىلإ فايلألا ليوحت يف ةيرشبلاو ةيعيبطل ا
حطسلا دنع للحتت هل ةطبترملا نيتنبرسلا نداعموليتوسيركلانإ  جتني اذهو .  

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

تايرقفلاو كامسألاو)تارشحلا و تابوركيملا كلذ يف امب(ةبرتلا  ريشتو . ، 
يف تاريغت اهل ثدحي ) رقبلاو منغلا(ةيعارلا تاناويحلا نأ ىلإ تانايبلا ضعب 

ةيضرأ تاحطسم قوف ومنت يتلا شئاشحلا اهلوانت دعب مدلا ءايميك 
  .ةينيتنبرس
قطانم يف ليتوسيركلا تايافن نم ربكألا بنا جلا نم صلختلا متي نأ عقوتيو
نم ليتوسيركلا فايلأ لصت نأ عقوت ةلوقعم ةروصب نكميو . يمرلا

لمارفلا يلب لالخ دلوتملا رابغلل ةجيتن هايملا مظن ىلإ ةيئاهنلا تامادختسالا 
نأ عقوتي الو . ةنمآ ريغ يمر قطانم يف اهنم صلختلل ةجيتن لقأ ةجردبو
ضعب ثودح لامتحا نم مغرلا ىلع ةيئاملا مظنلا يف ليتوسيركلا للحتي  

  ).١٩٩٩، NICNAS(ةيضمحلا فورظلا لظ يف للحتلا 
يف ليتوسيرك تسيسالا تاريثات نع ةرفوتملا تانايبلايف صقن ةمثو ةئيبلا    
رويطلاو تابنلا ىلع ةنمزم و أةداح ةيمس تاريثأت ليت وسيرك تسيسإلل ناك
 (NICNAS 1999) ناويحلاو

يئيبلاضرعتلا ٥  راطخألا مييقت/ 
تاررقملا معدل مدختسملا رطاخملا مييقتب ةلص تاذ تسيل ةيئيبلا تاريثأتلا نإ     

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

  
 ايلارتسأ: دلبلا مسا

لوخدل ةيلعفلا خيراوتلا   ١
  نايرسلا زيح تاءارجإلا

مسقلا يف (NOHSC)ةينهملا ةمالسلاو ةحصلل ةينطولا ةنجللا تنلعأ   ٣٨ 
اليدعت ١٩٨٥ماعل ةينهملا ةمالسلاو ةحصلل ةينطولا ةنجللا نوناق نم   

لمعلا نكامأ يف ةرطخلا داوملا ةبقارمل ةينطولا ةيجذومنلا دعاوقلل٢دعوملل    
]NOHSC :داوملا ةبقارمل ةينطولا ةيجذومنلا دعاوقلاو)] ١٩٩٤ (١٠٠٥  

يضقت يتلاو )] ١٩٩٥ (١٠١١: NOHSC[ناطرسلل ةببسملا ةجردملا 
تسبس إلاو تيليفوتنالاو تيلونيتكالاو ليتوسيركلا مادختسا رظحب
ناريزح١٨يف ةيمسرلا ةديرجلا يف نالعإلا رشن دقو . تيلوميرت هينوي / 

لوألا نوناك٣١يف دعاوقلا هذه ذيفنت أدبو . ٢٠٠٣   .٢٠٠٣ربمسيد / 
ةقيثولا ىلإ ةراشإلا    

  ةيميظنتلا 
، ١٩٨٥ماعل ةينهملا ةمالسلاو ةحصلل ةينطولا ةنجللا نوناق  – ثلونموكلا

) ةينطو ريياعم) (ثلونموكلا يف لمعلا طورش(ةينهملا ةمالسلاو ةحصلاو 
مقر ٢٠٠٣و) مقر (٢٠٠٣يف ةلدعملا دعاوقلا  نوناق راطإ يف ٢٨٦،   

  .١٩٩١ماعل ) ثلونموكلا يف لمعلا طورش(ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا 
 يف ٢٠٠٤ماعل ) ماع(ةرطخلا داوملا ةحئال  – ةيسيئرلا ةيلارتسألا يضارألا

  .٢٠٠٤ماعل ةرطخلا داوملا نوناق راطإ 
تسبس إلا(ةينهملا ةمالسلاو ةحصلل ةلدعملا دعاوقلا  – زليو ثواس وين
ماعل ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا نوناق راطإ يف ٢٠٠٣ماعل ) ليتوسيركلا  

٢٠٠٠.  
ىضتقمب ) ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا(لمعلا ةحص دعاوق  – ةيلامشلا قطانملا
  .لمعلا ةحص نوناق

 ٢٠٠٣ماعل ) ٤مقر (ةينهملا ةمالسلاو ةحصلل ةلدعملا ةحئاللا  – دنالنيوك
  .١٩٩٥ماعل لمعلا نكامأ يف ةمالسلاو ةحصلا نوناق راطإ يف 

 ١٩٩٥ماعل ةينهمل ا ةهافرلاو ةمالسلاو ةحصلا دعاوق – ايلارتسأ بونج
راطإ يف ٢٠٠٤ماعل ) تسبسإلا(ةهافرلاو ةمالسلاو ةحصلا نيابت دعاوقو   

  .١٩٨٦ماعل ةينهملا ةهافرلاو ةمالسلاو ةحصلا نوناق 
راطإ يف ١٩٩٨ماعل لمعلا نكامأ يف ةمالسلاو ةحصلا دعاوق  – اينامسات  

  .١٩٩٥ماعل لمعلا نكامأ يف ةمالسلاو ةحصلا نوناق 
 يف ٢٠٠٣ماعل ) تسبسإلا(ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا دعا وق – ايروتكيف

  .١٩٨٥ماعل ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا نوناق راطإ 
راطإ يف ١٩٩٦ماعل ةينهملا ةحصلاو ةمالسلا دعاوق  – ايلارتسأ برغ  

  .١٩٨٤ماعل ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا نوناق 
 ٢٠٠٣ماعل ) ةروظحملا تادراولا(كرامجلل ةلدعملا دعاوقلا  – كرامجلا
مقر ٢٠٠٣و) ١٠مقر (  ٣٢١.  

نع ةبضتقم ليصافت   ٢
  ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا

ةيوتحملا علسلاو ليتوسيرك تسبس إل ةديدجلا تامادختسالا عيمج رظح
نوناك ٣١نم ارابتعا ايلارتسأ يف ليتوسيرك تسبسأ ىلع   

إلا تاجتنم لالحإ كلذ يف امب٢٠٠٣ربمسيد /لوألا ليتوسيرك تسبس  
تايالولا عيمج يف ينوناقلا ريغ نم حبصأو . ايرورض لالحإلا نوكي امدنع

ىلع يوتحت تاجتنم يأ مادختسا وأ بيكرت وأ عيب وأ نيزخت قطانملاو 
الإ رظحلا اذهل ةيليمكتلا تاءانثتسالا ضعب كانهو . ليتوسيرك تسبسإ

يهو ةدودحم ةينمز ةرتفل لمعتو قاطنلا ةدودحم ا أ:  
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عبشملا راخبلاب ةجلاعملا ليتوسيركلا فايلأ نم تايشاحلا مادختسا يف  -
ةرطخلا علسلا نم ا ىلع ةفنصم داومب وأ نيخستلا غلابلا وأ أ .

عم طوغضملا تسبس إلا فايلأ تايشاح مادختسا يرجي امثيحو
نيرولكلا ةمدخ يف ةمدختسملا داوملا ىلع ءافعإلا يرسي نيرولكلا 

وئم ةجرد٤٥-غلبت ميمصت ةيلمع فورظ عم لئاسلا   ١٥٠٠و ةي 
لوألا نوناك٣١ىتح ءافعإلا . يرايعملا يوجلا طغضلا نم ربمسيد / 

ىتح نيروكلا عم مادختساللو ٢٠٠٤ لوألا نوناك٣١  ربمسيد / 
٢٠٠٦.  

روف لونيفلا جنتارلا عم تسبس إلا نم جيزم ىلع ةيوتحملا تاجتنملا -
شير يف مدختسملا دياهدلامروف نيلسيرك جنتارلا عم وأ دياهدلام 

تادادسلا وأ ةراودلا تاراصعلا  وأ ةراودلا ةيئاوهلا تاخضملا حوارم
برست عنم يف ةمدختسملاو مم ١٥٠اهرطق غلبت يتلا ةهجاولا ةقشنملا   

مادختساب ءابرهكلا ديلوت تاطحم يف ةدربملا هايملا تاخضم نم هايملا 
لوألا نوناك٣١ىتح ءافعإلا . يروفحألا دوقولا  .٢٠٠٧ربمسيد / 

ةيتيلورتكلإلا تاطحملا يف ةيتيلورتكلإلا ايالخلا يف مادختسالل حئافص  -
يولقلا–رولكلا عينصتل ةيلاحلا  نوناك ٣١ىتح ءافعإلا .    

 .٢٠٠٦ربمسيد /لوألا
اهنم تانوكمو ةيليتوسيرك ءازجأ مادختسال ةيلارتسألا عافدلا ةمظنمل 
ليدب دجوي ال امثيحو اهماهمل ةيرورض ا   أ ةيلارتسألا عافدلا ةمظنم ىرت

ليصفتلاب ءافعإلا اذه ميظنتب موقتس ةيليتوسيرك ريغ ةدام نم فورعم  
نوناك ٣١ىتح ءافعإلا . ةمالسلا ليهأت نع ضيوعتلا ةنجل  
  .٢٠٠٧ربمسيد /لوألا

  ةيرشبلا ةحصلا  ءارجإلا ذاختا تاغوسم  ٣
لاكشأ عيمج تلاز ال مث نمو ليتوسيرك تسبس إل ابيرقت ناسنإلاضرعت  
  .نيكلهتسملاو لامعلا ةحص ىلع رطاخملا ليلقت

    ثلاثلا قفرملا يف جاردإلا ساسأ  ٤
طابش يف يئاهنلا ريرقتلا رشنو ليتوسيركلا رطاخمل مييقتيرجأ  رطاخملا مييقت  ١-٤ رياربف / 

ةحصلا اهل ضرعتت يتلاو ةيئيبلاو ةينهملا رطاخملا مييقت ىرج دقو . ١٩٩٩
. ةيلارتسألا ةعانصلا يف ليتوسيركلا تاقيبطتو تامادختساب ةطبترملا ةماعلا

تاءارجإلاو ،ليتوسيركلا ناكم داوم لالحإ ةيناكمإ مييقت ىرج امك 
ةحصلا ىلع ةلمتحملا رطاخملا نم دحلل تذختا يتلا ةيعيرشتلاو ةيعوطلا 

مييقت صلخو . ليتوسيركلا تاجتنم داريتساو عينصت نع ةئشانلا ةمالسلاو
ةطرفملا رط اخملاب طبتري ليتوسيركلل ناسنإلا ضرعت نأ ىلإ رطاخملا
  .ةطسوتملا ةراهظلا مروو ةئرلا ناطرسو تسبسإلل

ضرعتت يتلا ةلوبقملا ريغ رطاخملا ىلإ ادانتسا ةيميظنتلا تاءارجإلا تذختا   ةمدختسملا ريياعملا  ٢-٤
ىلإ ليتوسيرك تسبس إلا رطاخم مييقت ةيلمع تصلخو. رشبلا ةحص اهل

راهظلا مروو يتسابسألا ةئرلا ناطرس يف ببستت ا ناسنإلا يف ةطسوتملا ة أ
ةراهظلا مرو ةحفاكم جمانرب ركذيو . ةعرجلاب قلعتت ةقيرطب ناويحلاو

ةراهظلا مروب تاباصإلا ىلعأ مضت ايلارتسأ نأ ايلارتسأ يف ةطسوتملا 
ناطرسب ةباصإلا رطاخم نأ ىلإ تاريدقتلا تراشأو . ملاعلا يف ةطسوتملا
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غلبت ةرفاوتملا ةيئاقولا تانايب لا لضفأ ىلإ ادانتسا ةايحلا ةرتف لالخ ةئرلا
لكل ناطرسلاب ةيفاضإ ةباصإ ١١٧٣ لدعمل نوضرعتي لماع ١٠٠ ٠٠٠   

ةفيل١غلبي يموي طسوتم  تانايبلل ءارقتسا ريشيو . ليتوسيركلا نم رتليلم/ 
 ١٠٠ ٠٠٠لكل (ةايحلا ةرتف لالخ رطاخم تاريدقت ىلإ ضرعتلل ةضفخملا 

نم لكل ضرعتلل١٧ و٨٦غلبت ) ناكسلا نم ةفيل٠،١ و٠،٥   رتليلم / 
دهشتسا ا ١٩٩٥ NOHSC(يلاوتلا ىلع   NICNAS ١٩٩٩ يف.(  

ميلاقألاو لودلاب ةقالعلا   
  ىرخألا 

يف ةدئاسلا كلتل ليتوسيركلل ةلثامم ضرعت تاهويرانيس ىلع روثعلا نكمي 
تسبس إل ضرعتلا ةلازإ لالخ نم نكمي دقو. ىرخأ نادلب يف ايلارتسأ

ةراهظلا مروو يتسبس إلا يوئرلا ناطرسلا تالاح نم دحلا ليتوسيرك
  .لبقتسملا يف ناكسلاو لامعلا يف ةطسوتملا

. ليتوسيركلل لئادب داجيإ ةيناكمإل امييقت رطاخملا مييقت ةيلمع ترجأ  لئادب  ٥
يف ليتوسيركلا تامادختسا مظعمل لئادب ثادحتسا مت دق هنأ تدجوو 

تاكنلف يف ليتوسير كلا لادبتسا ىرج لاثملا ليبس ىلعف. ايلارتسأ
ةيطغت قئاقرو ريساوملاو بيبانألاو ةيتنمسألا حئافصلاو ةيديدحلا ككسلا 

تدأو . لمارفلا صارقا ةناطبو فايلألا لزعو تاجوسنملاو حطسألا
ةيتسبس إلا ةيكاكتحالا تاجتنملل لئادب ىلع روثعلل ىلإ ةيلودلا ثوحبلا

 ءادأ ريياعم ىلع يوطنت ا إ لاقي يتلا ةليدبلا داوملا نم ددع ثادحتسا ىلإ
  ).١٩٩٩، NICNAS(اهيلع ديزت وأ ليتوسيركلل ةلداعم 

تسبس إلا ءازجأنم صلختلا نأ ىلإ رطاخملا مييقت ةيلمع تصلخ   تايافنلا ةرادإ  ٦
ارمأ دعي تايدلبلل ةدحوملا تايافنلا مدر نكامأ يف ةلمعتسملا ليتوسيرك 

نكامأ نم تسبسالا تايافن عيمج عمجب ةيصوت تردص هنأ ريغ. الوبقم  
تايافنلا نم صلختلل نيدمتعملا نيلواقملا قيرط نع اهنم صلختلاو لمعلا 

  .ةرطخلا
ةينطولا ةنجلل عباتلا ةرطخلا داوملا تامولعم ماظن يف ليتوسيركلا جردي   ىرخأ رومأ  ٧

ةئفلا نم ناطرسلل ةببسم ةدام : يلاتلا فيصوتلاب ةينهملا ةمالسلاو ةحصلل
، (Care. Cat. 1; R49)قاشنتسالل ةجيتن ناطرسل ا يف ببستت دق: ١
لالخ نم ليوطلا ضرعتلل ةجيتن ةحصلاب ميسجلا رارضألا ر طخ ةماس
  . (T; R48/23)قاشنتسالا

دعب رتليلم ةفيل ٠،١ىلا ليتوسيركلل ضرعتلا ريياعم ةنجللا تلدع دقو ن أ 
رتميلم ةفيل ١تناك   (TWA) 
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 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   .٢٠٠١ريا ني/ 

نع ةبضتقم ليصافت   ٢
  ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلا

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

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

تيلونيتكألاو ليتوسيركلامادختساو عي بو عيزوتو داريتسا ،جاتنإ رظحي  
وأ تسبسإلانم رخأ عون يأو تيلوميرتلاو تيليفوثنألاو تيزومألاو   

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

  ةيرشبلا ةحصلا  ءارجإلا ذاختا تاغوسم  ٣
علا نيبتسبسإلل ضرعتلا ليلقتل ىلع ةيوتحملا ةداملا عينصت ءانثأ لام  
مدهلا وأ بيكرتلا ءانثأ وأتسبسإلا  .  

قفرملا يف جاردإلا ساسأ   ٤
  ثلاثلا

  

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

ةددعتم تامادختسا يفتسبسإلافايلأ نولواني نيذلا مه   .  
فايلألل 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 

ئافص يف وأ يتنمسإ نانك يف لعفلاب لخادلاتسبسإلانم ناكسلا  ح  
نم ةلوهسب ثعبنت ال تسبسإلافايلأ نأب ملعلا عم ،ءانبلا يف ةمدختسم   

هايملا كالهتسا نم لاب تاذ ةفورعم رطاخم يأ كلذك كانه سيلو . نانكلا
  .ةيتسبسإةيتنمسإ بيبانأ لخاد يرجت يتلا 

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

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

عينصتلا تايلمع ءانثأ تسبسإلانولواني نيذلا كئلوأ ىلع رطخلا رصتقي   
تاشرو لخاد نويكيناكيمل ا كلذكو ةيلاع رطاخمل نوضرعتي ثيح
ةظحالم يغبني . تاحتلا نع جتانلا رابغلا نوخفني نيذلا لمارفلا حالصإ

ببسب ًادج اهذيفنت بعصي طاشنلا اذه ىلع ةيحصلا طباوضلا نأ 
ةعلاضلا تاشرولا ىدل نوكي ال تالاحلا نم ريثكلا يفو . ةصاخلا اهتعيبط
  .رطاخملا هذه ةحفاكمل ةينهملا ةحصلا لئاسو ةريغصلاو
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  .لامعلل ةبسنلاب لوبقم ريغ رطخ  ةمدختسملا ريياعملا  ٢-٤
لكشل ًاعبت ةتوافتم تاجردب ةحصلا ىلع ةريطخ تسبسإلاعاونأ عيمج   

فنصو )قاشنتسالا نع مجني رطخلا نأ نيبت دقف(ضرعتلا   تسبسإلا، 
ةيمس رثكألا وه قرزألاتسبسإلا( مجحو )  زيكرتو فايلألا،   فايلألا، 
). تاريثأتلا هذه نم يوقي غبتلا نيخدت(ىرخألا لما وعلا عم اهلعافتو

عينصت ءانثأ ءاوس لامعلل ثدحت ايلعلا ضرعتلا تالاح نإف ةماع ةفصبو 
مدهلا وأ بيكرتلا ءانثأ وأتسبسإلاىلع ةيوتحملا داوملا   .  

ميلاقألاو لودلاب ةقالعلا   
  ىرخألا 

اك امهم ةماع ةفصبتسبسإلاتادراو يميظنتلا ءارجإلا رظحي  دلب ن  
يف الإ يليش ىلإ تسبسإلاريدصت دلب يأل زوجي الف كلذلو . أشنملا  

صيخرتلا يغبنيو ءانبلا داومل تالخدملاو داوملا ينثتست ،ةددحم تالاح ا 
  .ةيحص ةطلس نم ةحارص

لادبتسا يد   لئادب  ٥  داوملا عينصت يف ىرخأ فايلأب تسبسإلاا نم نأ تبث  
. ةلثامم ةيعون تاذ جتاون ىلع تقولا سفنيف لوصحلاو . ةيفيللا ةيتنمسألا

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

ةيلاخلاو تسبسإلاىلع ةيوتحملا لمارفلا ءازجأو لمارفلا ءازجأ ةلاح يفو   
ا تسبسإلانم  اناطبو لمارفلا لادبتسا متي نأ ىلإ مادختسالا يف لظتسف  

ا تسبسإلاىلع ةيوتحملا  اناطبو رظحلا رشن تقو ةدوجوملا ةي تسبسإلا 
  .اهلادبتسا يغبني ثيح

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

فينصتلا عم)٥٩٤مقر يلاعلا موسر ملا(ل ـمعلا نكامأ يف ةيساسألا  ، :
ناسنإلل نطرسم هنأ تبثأ دق١–فلأ   .  

لمعلا نكامأ يف ةيحصلاو ةيئيبلا طورشلاب ةقلعتملا ةيليشلا حئاولل ًاقبطو 
فايلأل ضرعتلل ةيدحلا ةميقلا نإف )٥٩٤مقر يلاعلا موسرملا (  ،
يه لامعلل ةبسنلاب ليتوسيركلا فيل١،٦  ةطساوب ددحتت ٣مس/   
ىلإ ٤٠٠نم لصت ريبكت ةوق يذ ينيابت بوك سوركيم ةنيع يف ٤٥٠   ،

نم رثكأ ىلإ اهيف فايلألاددع لصي ،فيل ءاشغ نم ةذوخأم   ٥ 
ديزي ام وأ يواسي ام اهرطق ىلإ يبسنلا اهلوط لصيو ًالوط تارتموركيم 

  .١:٣ىلع 
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 ةيبوروألا ةعامجلا: دلبلا مسأ

لوخدل ةيلعفلا خيراوتلا   ١
  ذافنلا زيح تاءارجإلا

تيلوديسوركلا نأشب١٩٨٣ماع يف ةرم لوأل يميظنت ريبدت ذختا  عبتو .  
لاكشأ عيمج لمشيل ًاديور ًاديور يميظنتلا ءارجإلا اذه قاطن د   م نأ كلذ

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

نم لوألا هاصقأ دعوم يف يرورضلا ينطولا عيرشتلا ذيفنت ىلإ ةيبوروألا 
  .٢٠٠٥رياني /يناثلا نوناك

ةقيثولا ىلإ ةراشإلا   
  ةيميظنتلا

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

خرؤـملا EEC/٧٦/٧٦٩هـيجوتلل لوألا قفرملا ةسداسلا ةرملل ينقتلا   
٢٧/٧/١٩٧٦) OJ L 262 of 27.9.1976, p.24 .( ةيميظنتلا تاءارجإلاو

خرؤملا ةيبوروألا ةعامجلا /٨٣/٤٧٨تاهيجوتلا : 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.(  
نع ةبضتقم ليصافت   ٢

ةيميظنتلا تاءارجإلا 
  ةيئاهنلا

فايلأ مادختساو قاوسألا يف حرطلا رظ  ةيوتحملا تاجتنملاو ليتوسيركلاح  
ةدمعتم ةروصب ةفاضملافايلألاهذه ىلع   .  

ءاضعألا لودلا هب حمست دق ليتوسيركلامادختساو ق اوسألا يف حرطلا نإ  
ىلإ لصي نأ ىلإ يلاحلا يلرهكلا للحتلا تآشنمب ةصاخلا ةيشغألا ةمدخل ةبسنلاب 

نم ةيلاخ ةبسانم لئادبب ذخألا متي نأ ىلإ وأ ،يجاتنإلا هرمع ةيا  تسبسإلا .
لوأل ا لبق ليتوسيركلل بينجتلا اذه ضارعتسا متي فوسو. ًالوأ يتأي امهيأ
  .٢٠٠٨رياني /يناثلا نوناك نم

يف تعضو يتلا تسبسإلافايلأ ىلع ةيوتحملا تاجتنملا مادختسا نإ   
هـيجوتلا ذيفنت خيرات لبق ةمدخلا يف ةدوجوملا وأ /و لعفلاب لامعتسالا

رمتسي فوس ةينعملا وضعلا ةلودلا بناج نم ةيبوروألا ةعامجلا /١٩٩٩/٧٧
يجاتنإلا اهرمع ةياأ اهنم صلختلا متي ىتح هب صيخرتلا  عمو . ىلإ لصت و

لخاد رظحت نأ ةحصلا ةيامح بابسأل اهنكمي ءاضعألا لودلا نإف كلذ 
ىلإ لصت وأ اهنم صلختلا متي نأ لبق تاجتنملا هذه لثم مادختسا اهميلاقأ 

يجاتنإلا اهرمع ةيا .  
و ،ةئرلا ناطرستسبسإلا(ةيحصلا تاريثأتلا عنم   ءارجإلا ذاختا تاغوسم  ٣ ) ةطسوتملا ةراهظلا مر، 

  .ماعلا روهمجلاو لامعلل ةبسنلاب
  



UNEP/FAO/RC/CRC.2/19 

36 

    ثلاثلا قفرملا يف جاردإلا ساسأ  ٤
ةئيبلاو ةيجولوكيإلا ةيمسلاو ةيمسلا نأشب ةيملعلا ةنجللا ا   رطاخملا مييقت  ١-٤  رجأ ةسارد تجتنتسا

)CSTEE (لاكشأ عيمج نإ ةلمتحملا لئادبلا عم تسبسإلل ةنراقم نم ببسمتسبسإلا  ة  
  ).١٩٩٨، CSTEE(لئادبلا نم ربكأ ًارطخ لثمت نأ لمتحملا نمو ناسنإلل ناطرسلل 

تاذ ةمدختسملا ريياعملا   ٢-٤
قطانملاو لودلاب ةلصلا 

  ىرخألا

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

لازي ال تسبسإلامادختسا ثيح ،ةيمانلا نادلبلا ىدل ةصاخ ةفصب ،ءانبلا   
يمحي نأ هنأش نم تسبسإلامادختسا ىلع رظح ضرف نأو . ديازتلا يف ذخآ  

  .ماعلا روهمجلاو لامعلا ةحص
نأشب CSTEEهترجأ يذلا رطاخملا مييقت نإ   لئادبلا  ٥ لئادبلاو ليتوسيركلاتسبس إ   

ةئرلا ناطرس ثاثحتسا نم ًالك نأ اهدافم ةجيتن ىلإ ص لخي ةحشرملا
نأ لمتحملا ريغ نم نإف كلذل ىرخألا راثآلاو نيتئرلا فيلتو يبنجلا فيوجتلاو  

فايلأ وأ PVAفايلأ ةليدبلا زولوليسلا فايلأ لثمت   P-aramid  وأ ًالثامم ًارطخ
فيلت ث اثحتساو ةنطرسلاب قلعتي اميفو. ليتوسيركلاتسبس إنم ربكأ ًارطخ 

  ).١٩٩٨، CSTEE.(لـقأ هـنأ ىلع هيلإ رظني رطخلا نإف ؛يتسبسإلانيتئرلا 
سل   تايافنلا ةرادإ  ٦   ,OJ L 85, 28.3.1987(ةيبوروألا ةعامجلا /٨٧/٢١٧ا هيجوت بجومبو

p.40( سل  ا هيجوت بجومب لد  ع ام وحن ىلع ةيبوروألا ةعامجلا /٩١/٦٩٢، 
)OJ L 377, 31.12.1991, p.48 (تآشنملاو لكايهلاو لزانملا مده نأ شب

ةلازإو تسبسإلاىلع ةيوتحملا  داوملا وأ اهنم هيلع ةيوتحملا داوملا وأ تسبسإلا   
فايلأ قالطإ ىلع يوطنت يتلاو تسبسإلاىلع ةيوتحملا  رابغلا وأ تسبسإلا   

  .ًاريبك ًايئيب ًاثولت ببست الأ بجيف
ذل ،ةرطخ تايافن ا  نم ءادتبإ نيعتي فوسف كل أ ىلع ءانبلا داوم تفنص دقو

تامازتلالا عم ىشمتي امب اهنم صلختلا ٢٠٠٢رياني /يناثلا نوناك نم لوألا  
سلـ    ,OJ L 377(ةـيبوروألا ةـعامجلا /٩١/٦٨٩ا هيجوت اهعضو يتلا

31.12.1991, p.20 .( زيزعتل ريبادت ذاختا يف رظنت ةنجللا نأ كلذ ىلإ فاضي
داوم يف ةدوجوملا ةرطخلا تايافنلا نيب قيرفتلا لجأ نم يئاقتنالا مدهلا ةسرامم 

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

p.25( سل  ا هيجوت هلدع ام وحن ىلع ةـيبوروألا ةـعامجلا /٩١/٣٨٢، 
)OJ L 206, 29.7.1991, p.16 (ةعامجلا ىدل يدحلا ضرعتلا م يق نإف

فايلأ٠،٦ًايلاح وه لامعلل ةبسنلاب ةيبوروألا  . ليتوسيركلل ةبسنلاب رتليلم/ 
سل : لامعلل ةيدحلا ضرعتلا ميق امأ  ا مامأ ثحبلا ديق حرتقملا لازي الف

ةيبوروألا ةعامجلا تحرتقا ٢٠٠١ماع يف : يبوروألا ناملربلاو  )OJ C 304 E 

30/10/2001, p.175 ( ىلإ ةضفخم ةدحاو ةيدح ةميقب دودحلا هذه لادبتسا
فيل٠،١   .تسبسإلالاكشأ عيمجل ةبسنلاب رتليلم / 
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