
 

 
281004 K0431109 

مدعو تاعامتجإلا ىلإ مهخسن ب احطصاب لضفتلا نيبودنملا نم ىجريو ةقيثولا هذه نم دودحم ددع دجوي تاقفنلا يف داصتقالا يعاودل
    .ةيفاضإ خسن بلط

 لزاب ةيقافتا  

BC 
 
UNEP/CHW.7/11/Add.2/Rev.1 

 
 
 

 
 
Distr.: General 
28 October 2004 
 
Arabic 
Original: English 

 

  
مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتايف فارطألا رمتؤم   

ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف  
  دودحلا
  عباسلا عامتجالا

،   ٢٠٠٤ ربوتكأ/لوألا نيرشت ٢٩ – ٢٥فينج
ودج نم٦دنبلا    *تقؤملا لامعألا ل 

فارطألا رمتؤم اهدمتعا يتلا تاررقملا ذيفنت نأشب ريرقت 
  سداسلا هعامتجا يف

  ةرطخلا تايافنلا نأشب لمعلا

  ةنامألا ةركذم
  ةميمض

ةرطخلا ةيصاخلا ءازإ ج  H11 ةرخأتم وأ ةينيسكتلا داوملا فيصوت : لزاب ةيقافتا يف
  ةنمزملا وأ لوعفملا
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  ةمدقملا  -  ًالوأ

ثلاثلا قحلملابقلعتي اميف لزاب ةيقافتا بجومب تايافنلا فينصت ريياعم شقانت ةقيثولا هذهو   - ١  
فادهألا نيب نمو . ةنمزملا وأ ةرخأتملا راثآلا تاذ ةينيسكتلا داوملا، H11ةرطخلا ةيصاخلاب صاخلا 

نم صلختلاو دود حلل رباعلا لقنلا ءانثأ ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ةيامح نامض لزاب ةيقافتال ةيسيئرلا
يتلا ةلمتحملا ةيبلسلا راثآلا نم مهتيامح يغبني ةئيبلاو ناكسلا نأ ينعي كلذ نإف ةماع ةفصبو . تايافنلا
نعمجنت لقنو ديلوت  ةلوانمو،  يف فارطألا نادلبلا نيب اهلقن يرجي يتلا تايافنلا نم صلختلاو ،   
ئاوقعم "ةرطخلا صئاصخلا"ثلاثلا قحلملا لمعي و. ةيقافتالا نماثلا نيقحلملا يف ةجردملا تايافنلا م  

) ةنمزملا وأ ةرخأتملا راثآلا تاذ ةيمسلا (H11ةرطخلا ةيصاخلاو . فدهلا اذه زاجنإ ىلإ ىعست عساتلاو
 ةراض ةيحص ًاراثآ ث دحت نأ نكمي يتلا تايافنلا تانوكم وأ تايافنلا نم ةياقولا نامض ىلإ ىعست

ناكسلاضرعتلةجيت ن كلو ًادج ضفخنملا  ةيبلس تاريثأت نم كلذ ىلع بترتي امب ،تايافنلل رمتسم هن  
ضرعتلا ةرتف يهتنت نأ دعب وأ،ضرعتلا ةرتف ءانثأ امإ ثدَحت نعةمجانلا رطاخملا نوكت امدنعو.   ةيافنلا    
ىلع فنصت ةيافنلا نإف ،مزاللا نم ربكأ لزاب ةيقافتال ًاعبت ةريطخ ا  ةعومجم اهيلع قبطني مث نمو ،أ  
ةيقافتااهضرفت يتلا طباوضلا لزاب   .  

نماثلا نيقحلملا ىل إ ًالوأ قاست ةراشإلا نإف لزاب ةيقافتا راطإ يف ةيافنلا ةيعضو ديدحت دنعو  - ٢
لزاب ةيقافتا بسح تفنصو لعفلاب تربتعا يتلا تايافنلانالمشين اقحلملا ناذهو. عساتلاو رهظتو .  
يذلا عساتلا قحلملا يف رهظت ةرطخلا ريغ تايافنلا و فلأ ةمئاقلا يف نماثلا قحلملا يف ةرطخلا تايافنلا
دي ىلع ةدلوتملا تايافنلا وأ تايافنلا نم ةعفد يأل ةبسنلاب يأ (ةصاخ ةلاح يأ يفو . ءاب ةمئاقلا مضي
عم ينعت ال ءاب وأ فلأ نيتمئاقلا نم يأ يف ةيافنلا دوجو نإف )ةصاخ ةفصب قفرم وأ تايافن دلوم  ،

 ىلع ةصاخ ةفصب ةيافنلا كلت فينصت ةداعإو ثلاثلا قحلملا ريياعم مدخ تسي مييقت ءارجإ عنم كلذ
. مييقتلا كلذ ساسأ ىرخألا صئاصخلا عم كلذك مدختس ت ثلاثلا قحلملل ةرطخلا صئاصخلا نأ امك
  .لزاب ةيقافتا ةطساوب اهمييقت قبسي مل ةيافن مييقتل ثلاثلا قحلملا يف ةجردملا

تاذ (ةينيسكتلا داوملا : "H11ةرطخلا ةيصاخلا فيرعتب ،ثلاثلا قحلملا ،لزاب ةيقافتا يضقتو   - ٣
  :يلاتلا وحنلا ىلع فرعت)" ةنمزملا وأ ةرخأتملا راثآلا

ىلع يوطنتو دلجلا نم اهذافن وأ اهعالتبا وأ اهقاشنتسا متي يتلا تايافنلا وأ داوملا "  
ناطرسلا يفببستل كلذ امبةنمزم وأ ةرخأتم راثآ   ".  

كلتةردق ىلع ةيافن وأ ةيئايميك ةدامل نمزملا وأ رخأتملا ريثأتلا دمتعيو نأ ىلع ةيافنلا وأ ةيئايميكلا ةداملا    
ةيئايميكلا ةداملا وأ ةيافنلل ضرعتلا ىلع كلذكو،رشبلا ىلع ةيمس راثآ اهل نوكت تَف.   نكمي رشبلا ض رع
، ك: تايافنلا ةرادإ نم ةلحرم يأ ءانثأ ثدحي نأ ، ونيزختلا صلختلاوةجلاعملاولقنلا نإف ،هيلع ءانبو.    
ىلع ةيبلسلا تاريثأتلاب ةصاخلا تانايبلا يه H11ةرطخلا ةيصاخلل فينصتلا ماظن ذيفنتل جرحلا نوك ُملا  

هذه ضرعتلا قرط نم يأب ةيافنلا يف ةيئايميكلا تانوكمللنوضرعتي يذلاسانلا ىلعو ةحصلا  هذهو .  
قرط لالخ نم ةيافنلل ةنوكملا ةيئايميكلا داوملا ةر دقو ةيمسلا راثآلا ىلع تاسارد لكش ذخأت تانايبلا
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قلعتي اميف تايافنلا فينصتل ماظن يأ نإف اذكهو . قاشنتسالا وأ دلجلا قيرط نع وأ مفلاب ضرعتلا
ًابنج مدختست ثيح ،تايافنلل يئايميكلا نيوكتلا فصت تانايب ىلإ جاتحي فوس H11ةرطخلا ةيصاخلاب   

  .ةيئايميكلا ةروطخلا تانايب عم بنج ىلإ
فينصت نإف )٢٠٠٣لزاب ةيقافتا  (H12ةيجولوكيإلا ةيمسلا ةيصاخ يف ظحول امكو   - ٤  ،
لاقتنا ةبقارم ىلإ لزاب ةيقافتا فد . ةيميلقإلا وأ ةيلحملا فورظلا نع ًالقتسم نوكي نأ يغبني تايافنلا و
خ ربع دحوتت نأ يغبني مييقتلا ئدابم نأ امك،دودحلا ربع ةرطخلا تايافنلا كلذو ثلاثلا قحلملا صئاص  
فينصت لةبسنلاب ًابسانم ريغ نوكي نيعم عضومب صاخ ليلحت يأ ءارجإ نإ . ذيفنتلا ريسيت لجأ نم

ليلحتلاو ًايعوضوم ةددحملا عاضوألل تافينصتلا دانسإ ةجيتن نأل لزاب ةيقافتا يف H11ةرطخلا ةيصاخلا   
نوكي يذلا رمألا ،ةيافنلا سفنل ةفلتخم عقاوم يف فينصتلا تاددحم نع ةفلتخم نوكت دق يعوضوملا  
هذيفنت نكمي فينصت ماظن قلخل يرورض رمأ ضرعتلل رمتسملا ثحبلا نإ . لاوحألا لضفأ يف ًاكبرم

ساسأك ةيئايميكلا ا   انوكم وأ ةيافنلل ةيتاذلا ةرطخلا صاوخلا مادختسا أدبم ىلإ مضني نأ نكميو ًايلمع
  .فينصتلل

ه ةميلسةروصب ةيافنلا فينصت نإ  - ٥ ةرادإلا نامضل ةجرحلا ىلوألا ةوطخلا و  ةيافنلل ةميلسلا  
مِيلعميلسلا فينصتلاو . اهنم صلختلاو ذاختاب حمسيو ،ةمجانلا راطخألا نأشب ةيافنلاب طبترم درف لك ي  
نكمي الف ةميلس ةروصب تايافنلا فينصت متي مل امو . نيعملا رطخلاب عونلاب ةصاخ ةيئاقو ةمالس ريبادت

 هجوأ مهفو . ةمزاللا ةياقولا هجوأ اوفرعي نل ةرادإلا نع نيلوؤسملا كئلوأ نأل ةميلس ةروصب ارادإ
نادلبلا ىدل ةميلس ةروصب ا   رادإو دودحلا ربع تايافنلا لقن نامضل ًادج مهم رمأ ةيافنلا ةروطخ

  .اهل ةيقلتملا
. هفصوو يئايميكلا رطخلا مييقتل ةيلودلا تاقافتالا عم تايافنلل فينصتلا ماظن قيسنت يغبنيو  - ٦

عم قفتي نأ يغبني ةيافنلل ةضرعملا تائيبلاو سانلا ةيامحل لزاب ةيقافتا بجومب تايافنلا فينصت نأ يأ 
ًالك نأ ثيحب،تايقافتالا كلت ُملا نادلبلا نم  ىلع ةبترتملا راطخألا ب ةيارد ىلع نوكتةيقلتملاو ةلسر  
(GHS)ةوبعلا تاقاطب عضوو ف ينصتلل دحوملا يملاعلا ماظنلا نإ. ةيافنلا

اذه لثمل ًاراطإ يطعي  )١(
امك.رطاخملا ديدحت وأ فينصتللىلوألا ةوطخلا ثيح نم ديحوتلا  فينصتلل دحوملا يملاعلا ماظنلا نإ    

ةيئايميك جئازمو ةيئايميك داوم نع غالبإلاو تايافنلا فينصتل ميلس ساسأ وه ةوبعلا تاقاطب عضوو 
حم وأ جئازم ا(  معد هب دصقي يذلا ماظنلا وهو )اهلخاد لعافتتف رثكأ وأ ةدام نم فلأتت ليلاأب فرعت  ،
دحوملا يملاعلا ماظنلا راطإ يف ةنمزملا رطاخملا فينصت ضرغألو . ةينطو ةيئايميك ةمالس جمارب ريوطت

 ، فينصتل ل دحوملا يملاعلا ماظنلا امنيب. ةماع ةروصب ضرعتلاو ةيئايميكلا داوملا ةوقثحب متي ال فينصتلل
أل بهذي الو اي ال هتاذ  راطإ نإف ،اذل اهنع غالبإلاو رطخلا ديدحت نم رثكرادإ وأ رطاخملا مييقت لوانت  ،
تايافنلا فينصتلٍماظنل ساسأك همادختسا نكمي ةوبعلا تاقاطب عضوو فينصتلل دحوملا يملاعلا ماظنلا   .
نع اهرطاخم ديدحتو ةقستم ةروصب اهف ينصت نإف ،دودحلا ربع اهلقن يرجي يتلا تايافنلل ةبسنلاب امأ

                                                 
عجارملا تبث يف٢٠٠٣، UNرظنأ   )١(  . 
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كلذولزاب ةيقافتال ةيساسألا فادهألا معدت امنإ ةوبعلا تانايب عضو قيرط ةميلسلا ةرادإلا نامضل    
  .ةيافنلا هذهل

  فيراعتلاو قاطنلا  -ًا يناث

  لمعلا قاطن  -فلأ 
قحلملل ةرطخلا ةيصاخلا لمكأ ةروصب فرعت ريياعم جارختسا وه يلاحلا لمعلا قاطن نإ   - ٧
فينصتل ةيلمع ةادأ قلخو ) ةنمزملا وأ ةرخأتملا راثآلا تاذ ةينيسكتلا داوملا (H11ةينيسكتلا داوملا : ثلاثلا
تارشؤمك ةماع ةفصب ةلوبقملا سايقلا تامالع ىلع ريياعملا ينبنتو . ةنمزملا اهتيمس ثيح نم تايافنلا

بقع يوضعلا ماظنلا ميمست وأ ناطرسلا يف ببستلا لثم ،ةرخأتملا راثآلا تاذ وأ ةنمزملا ةروطخلل 
تقولا ضعب رورم دعب ثدحت يتلا ةراضلا ةيحصلا راثآلا وأ ىوتسملا ضفخنمو ةليوط ةرتفضرعتلا   

نأ نكمي تايافنلا مظعم فينصت نأ نم مغرلا ىلعو . ةينمز ةرتف يأب ضرعتلا فقوت دعب ضرعتلا ىلع
عساتلا وأ نماثلا قحلملا يف ةيافنلا عون دوجو نإف ،عساتلاو نماثلا نيقحلملل ةيعجرم تالاحل متي 

. اهنيعب ةلاح يف ثلاثلا قحلملا يف ةجردملا ةرطخلا صاوخلل ًاقبط مييقت ءارجإ نود لوحي ال لزاب ةيقافتال
نماثلا نيقحلملا يف ةجردم ةددحم تايافن مييقتل مدختست نأ نكمي H11ةرطخلا ةيصاخلا ريياعم نإف اذ هلو  

 ، وأ ،نيتمئاقلا نم يأ يف ةيافنلا عضول ةعقوتملا كلت نع ةفلتخم صئاصخ تاذنوكت  ألاعساتلا وأ  
لجأ نم سيل ريياعملل دوصقملا مادختسالاو . نيقحلملا نيذه يف ةجردملا ريغ تايافنلا مييقت ضارغأل
. ضرغلا اذهل ةبسنلاب ةماع ةفصب ةظهاب نوكت فيلاكتلا نأ ثيح ةدرفم ةروصب تايافنل ينيتورلا مييقتلا
  .عساتلاو نماثلا نيقحلملل ًايعجرم هدانسإب متي نأ هب دصقي ةيدارفإ تايافنل ينيتورلا فينصتلا امنإ

  فيراعت  -ءاب 
داوملا H11: ةرطخلا ةيصاخلا فيرعتل كرتشم مهفققحت مهملا نم   - ٨ راثآلا تاذ  (ةينيسكتلا 
يساسألا فيرعتلاو اهقيقحت نكمي يت لا ريياعملا نأشب ءارآلا يف قافتا ققحت لبق) ةنمزملا وأ ةرخأتملا

يهH11ةرطخلا ةيصاخلل   :  
ىلع دلجلا ربع اهذافن وأ اهعالتبا وأ اهقاشنتسا يو طني دق يتلا تايافنلا وأ داوملا"  

  ".ناطرسلا يف ببستلا اهنيب نم ،ةنمزم ةرخأتم راثآ
نع ةمجانلا ةروطخلا يهو ،سانلا ىلع ةروطخلل مييقت ىلع فيرعتلا اذه يوطنيو لجألا ليوط ضرعتلا  

ضرعتلا نوكي نأ دعب نمزلا نم ام ةطقن دنع ثدحت يتلا ةراضلا ةيحصلا راثآلا وأ ،ىوتسملا ضفخنم 
نأامك. فقوت دق نكمي ةيافنلا وأ ةيئايميكلا ةداملل ضرعتلاب ةطبترم ةراض راثآ يأ ثودح يف رخأتلا    
نم ديدعلا ىلإ دتمي ثيحب لوطلا نم وأ ،نيعوبسأ وأ عوبسأ نع ديزي ال ثيحب رصقلا نم نوكي نأ  
، . نينسلا تارشع ىتح وأ تاونسلا ةبوعص رثكأ نوكي دق ةراضلا راثآلا روهظل ليوطلا نومكلا ةرتفف

نإ . ةراضلا ةيحصلا تاريثأتلا نيبو ةيئايميكلا ةداملل ضرعتلا نيب ةيببسلا ةلصلا تابثإل ،ةيملع ةلأسمك
ةلص كانه نأ املاطف كلذ عمو H11ةرطخلا ةيصاخلا فينصتب ةلص هل سيل راثآلا ثودح رخأت لوط   

ىلع ةزراب ةلثمأ يطعت ةنطرسلاةيصاخ نإ . ةيملع ةروصب ةتباثو ةراضلا راثآلا نيبو ضرعتلا نيب ةيببس  
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أ امك.كلذ ىوتسمو ،ةليوط ةرتف دعب امإ ًايجذومن ثدحت ةيئيب بابسأل ناطرسلاب ةباصإلا تالاح ن  
يف وأ،ضرعتلا تالاح نم ضفخنم دعب تالاحلا ضعب  تاونس   ىهتنا دق ضرعتلا نوكي نأدعب   .)٢(  

ددع مضي لزاب ةيقافتا بجومبH11ةرطخلا ةيصاخلا فيرعت نإ   - ٩ ماظنلا يف رطاخملا تائف نم ًا   
تائفلا كيتاه لمشتو . ةوبعلا تاقاطب عضوو فينصتلل دحوملا يملاعلا ةفدهتسم ةيوضع ةيم ُظن ةيمس

وأ ) ةرخأتملا راثآلا ؛٨-٣لصفلا فينصتلل دحوملا يملاعلا ماظنلا (ةدح او ةرمل ضرعتلا بقع ةددحم
ةرركتملا ضرعتلا ؛تارم دحوملا يملاعلا ماظنلا (ةنطرسلا ؛ )٩-٣لصفلا فينصتلل دحوملا يملاعلا ماظنلا ( 

لصفلا فينصتلل دحوملا يمل اعلا ماظنلا(يل سانتلا زاهجلاةيمس بناوج ضعبو ؛ )٦-٣لصفلا فينصتلل 
ل نكمي امك).٧-٣ ماظنلل ةعباتلا تائفلا هذه نم يأ تحت تايافنلل ةيئايميكلا تانوكملا فينصت  

ةرطخلا ةيصاخلاب قلعتي اميف فينصتلا يف رظنلل ًايئدبم ًاساسأ رفوت نأ نكمي فينصتلل دحوملا يملاعلا 
H11.  

  ةيئايميكلا ةيمسلا  - ١

نيضرعملا صاخشألا ىدل ةراض ةيحص تا ريثأت ببست ًاراثآ ثدحت نأ ةيئايميكلا داوملل نكمي  - ١٠
ةدحاو ةرمل ةداع ةيلاع ةعرجل ضرعت اهيف ثدحي يتلا ةلاحلا فصت ةداحلا ةيمسلاف . ةدع قرطب كلذو
ضرعتلا نم ًادج ريصق تقو ءاضقنادعب وأ ًاروف ةراض ةيحص ًاراثآ ثدحت ةداحلا ةيمسلا ثدحتو .  
هذه تحتو . ةيئايميكلا ةداملا ةيمس ةلازإ وأ زارفإلا ،فيكتلا ىلع مسجلا ةردق ةعرجلا زواجتت امدنع
توملا ىلإ ضرعتلا يدؤي دق وأ،ريطخ ررض ثدحي ةبتعلا هذه قوف امنيب. ررض ثدحي ال دق ةبتعلا   .

يتلا ،ةيدرفلا ةبتعلا تاعرج نم قاطن كانه دجوي نأدب ال ةيناكس ةعومجم يأ يف هنإ ،كلذ ىلإ فاضي   
داوملا ا . ممستلا ثداوحل ينأتملا مييقتلا وأ رابتخالا قيرط نع اهديدحت نكمي  لمعت يتلا ةقيرطلا نإ

وأ وضعلل ديدشلا ررضلا ىلع لمتشت ام ًابلاغ ممستلاة داح ةيئايميكلا داوملا ةلاح يفةيمسلا   زاهجلل 
هنع مجني ًاجرح ًايئايميك ًاراسم ةيئايميكلا ةداملا حستكت امنيح وأ)هفقوت ةببسم(يوضعلا  ةافولاا،  وأ    

تاديبمب ممستلاو ،نيجورديهلا دينايسو ،نوبركلا ديسكأ لوأ كلذ ةلثمأ لمشتو . ءاضعألل ررضلا
  .ةيوضعلا ةيتافسوفلا تافآلا

ىندألا ضرعتلا تالاح اهيف نوك ت يتلا ةلاحلا فصتف ةرخأتملا راثآلا تاذ وأ ةنمزملا ةيمسلا امأ  - ١١
نأ نكميو ،تقولا ضعب لالخ ثدحتف )يلوألا ضرعتلا تقو يف ةظوحلم ةراض ًاراثآ ببست ال يتلا(  
ضرعتلا يهتني نأ دعب وأ،ضرعتلا لالخ امإ ةراضلا راثآلا روطتت ضرعتلل ةراضلا راثآلا نم ريثكلاو .  
نوكي ال دق ةيئايميكلا داوملا نم ريثكلا نأ ريغ .ةعرجلا ىوتسمل ةنيعم ةبتع يطخت دعب طقف ثدحت نمزملا  

. ةضرعم ةعامج يأ لخاد ًاضيأ ثدحت ةباجتسالا يف تافالتخالا نأل ،ررضلا ثادحإل ةددحم تابتع اهل
ةدام نم ةيمويلا ةعرجلل ىصقألا دحلل ةنمزملا تاريثأتلا هعم أدبت يذلا يمسلا لوعفملا ةدش نع ربعيو 

) موي/مسجلا نزو/ةيئايميك ةدام تامارغيللملاب(ةيئايميك  ةعوم هنأب ردقت يتلا  ا ةطساوب اهلمحت نكمي  

                                                 
نماكلا ريخأتلا ريثأت ىلع ديج لاثم وه تسبسألاب نيلغتشملا ىدل ةئرلاناطرس ثودح نإ  )٢(  . 
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ةروصب لمعت يتلا ةيئايميكلا داوملل ةبسنلاب امأ . )٣(ةراض راثآ يأل اهدارفأ نم تاناعم نودب ةضرعملا
تابتع نودبيأ(ةقلطم  راثآ درفلل ثدحت نأ لامتحا كانه نوكي ةعرجلل ىوتسم يأ دنع هنإف  )٤ () 

ريثأت روطت لامتحاب ) يبتعلا ريغ(قلطملا يمسلا لوعفملا ةدش نع ربعيو . يئايميكلا ضرعتلاب قلعتت ةراض
عمو . موي/مسجلا نزو/غك/غم/رطاخملا وأ ،مظتنم ساسأ ىلع ةنيعم ةعرج ىقلتي صخش ىدل راض

تاريثأتلا ةدشب ةلص تاذ ريغ ريثأتلل ةثدحملا ةيبتعلا ريغو ةيبتعلا ةيمكلا تابيكرتلا نيب قرفلا نإف كلذ 
  .ةيئايميكلا داوملا اهثدحت دق يتلا ةراضلا

داوملا نأ كلذ . ةيلمعلا ةيحانلا نم بعص ةيبتعلا ريغو ةيبتعلا ةيمكلا تابيكرتلا نيب زييمتلا نإ  - ١٢
 ةقلطم ةروصب لمعت ا س تابتع ددحت مل يتلا ةيئايميكلا  اهل نوكي دق )ةيبتع ريغ(أ ودبت يتلاو ،اهتيم  ،

فينصت نإف مث نمو ،نآلا ىتح تارابتخالا اهتتبثأ يتلا تاعرجلا كلت نع لقت تاعرج دنع تابتع 
ا  ا . ًاتقؤم ًافينصت عقاولا يف نوكي دق" ةيبتع ريغ"أ ىلع ةيئايميك ةدام أ ربتعت تانطرسملا نم ريثكلاف

دق اهضعب نأ نم مغرلا ىلع )اندلا رارضإب لمعت يتلا كلت ةصاخبو(يبتع ريغ يمك بيكرتب لمعت  ادب ، 
نم عوضوم اذهو ). ريثأتلا ثادحإل ايند دودح(ريثأتلا ثادحإل ايند دودح وأ تابتع هل نأكو 

ةضفخنملا تاعرجلا ءارقتسا جذامن قيبطت تارايخ نأ عم ،يملعلا لدجلاو يراجلا ثحبلا تاعوضوم  
ًابيرقت لمشت اهنكلو ،ريثأتلا قيرط نع ةرفاوتملا تامولعملاب ءيضتست نأ نكمي ةيبيرجتلا تانايبلا ىلع 

ريظنلا ضارعتسالل ًاعوضخ ثوحبلا رثكأ نأ حضاولا ن مو. تاسايسلاب ةقلعتملا تارابتعالا ضعب ًامئاد
ىلع ةحورطملا تافينصتلل وأ ةديدجلا تافينصتلل ةبسانم ءدب ةطقن ربتعتةنيعم ةيئايميك ةدام نأشب   

  .ثحبلا طاسب
قيرط نع ثدحي نأ نكمي ةيمسلا ةيئايميكلا داوملل ضرعتلاف . رخآلا وه مهم رابتعا ضرعتلاو  - ١٣

شنتسا وأداردزالا نم يأب ضرعتلل نكميو . ةيئايميك ةدام عم يدلجلا سمالتلا وأ ةيئايميك ةدام قا 
ريغو ةيبتعلا ةنمزملا ةراضلا تاريثأتلا كلذ يف امب ،ةنمزم وأ ةداح ةراض تاريثأت ببسي نأ قرطلا هذه 

                                                 
اهيلع قلطي ةراض راثآ يأ دبكت نود اهولمحتي نأ نكمي نيضرعملا ناكسلا نأ ردقي يتلا ىمظعلا ةعرجلا نإ   )٣(
يمويلا لصحتملا ،لوبقملا يمويلا لصحتملا لثم تايمسم ةدع ةيئيبلا ةيامح ةلاك و ةطساوب هيلع قلطي وأ هلمحت نكمملا 

ةيئابولا تاساردلا وأ ةيناويحلا ةيمسلا ىلع ةداع ميقلا هذه عضوتو يعجرملا زيكرتلا وأ ةيعجرملا ةعرجلا ةيكيرمألا 
ىلع سايقلل لباقلا يئيبلا ريثأتلا ضعب ثدحت ةعرج لقأ وأ ،ةراض ًاراثآ ثدحت ال ةعرج ىلعأ امإ ددحت يتلا ةيرشبلا 

ينارهظ نيب ةفلتخملا ةيدرفلا تاباجتسالا ريسفتل ةمالسلا لماوع وأ نيقيلا مدع لماوع ةميقل ا هذه ىلع قبطتو. ةحصلا
نيقي مدع هجوأو ناسنإلا ىلإ تاربتخملا تاناويح نم تانايبلا ءارقتسا يف نيقيلا مدع هجوأو ،ضرعم يرشب عمجت 

رثكأ ةيداع ةروصب تناك نإو ٣غ لبت ثيحب ضافخنالا نم نوكت دق ةمالسلاو نيقيلا مدع لماوع نوكت دقو. ىرخأ  ،
نع ديزت نيقيلا هجوأ ثيح وأ فعض ةئام ىلإ ١٠نيب حوارتت  زواجتت ام ًاردانو ١٠٠٠  ةحصلا ةمظنم رظنأ ١٠٠٠،   ،

 ، عجارملا تبث يف٢٠٠١ةيملاعلا  .  
يف اهل نوكت دق ،تانطرسملا اهنيب نم ،ةراض ًاراثآ اهدنع ثدحت ةددحم تابتع اهل يتلا ةيئايميكلا داوملا نإ  )٤(  

ةياغلل ةضفخنم ةعرج تايوتسم دنع ثدحت ةبتعلا نأل وأ تاساردلا ةيافك مدعل امإ دعب اهديدحت متي مل تابتع عقاولا 
 .ةيرايعملا رابتخالا قرطب اهديدحت بعصي
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، ش ضرعتلا قرط رثكأ وه نوكي دق داردزالا نأ نم مغرلا ىلعو. ةيئايميكلا ةداملل ًاعبت ،ةيبتعلا ًاعوي
نأ نكمي داوملا ةلوانم نأ امك ،قاشنتسالاب ضرعتلا ببست نأ نكمي ةرياطتملا ةيئايميكلا داوملا نإف 

ةيئايميكلا داوملا نم ثدحي نأ نكمي ةرياطتملا ريغ داوملل قاشنتسالاب ضرعتلاو . ةيدلج تاضرعت ببست
  .ءاوهلا هلمحي ًارابغ لكشت نأ نكمي يتلا

مييقت يف ًامهم ًالماع نوكي نأ نكمي ةيئايميكلا داوملل يئايحألا رفاو تلا نإف ةياهنلا يفو  - ١٤
) ةدسكألا تالاح(حالمألا فلتخم نأل تازلفلل ةبسنلاب ةصاخ ةيمهأ كلذل نوكي نأ نكميو . اهرطاخم

 ، زلفلا ةروطخ يف رثؤت نأ نكمي يتلا ىرخألا صاوخلاو نابوذلا ةيلباق نم ةفلتخم تاجرد هل نوكي زلفل
يف مدختسملا وحنلا ىلع (ةيقنلا ةيئايميكلا داوملل ةبسنلاب امأ . ةيئيبلا ةيكرحلا يف كلذك رثؤت نأ نكميو
تامولعملا مادختسا نكميو ،ةمدختسملا يه ةيندعملا حالمألا يأ ةفرعم نكميف )ةراجتلا وأ ةعانصلا  ،

فينصتلا ضارغأل حلملا اذ  تازلفلا نمًاريثك نإ. ةصاخلا يتلا  يرصنع ةروص يف  نوكت دق ةيزلف وأ ة  
نم ةبكرم جئازم تايافنلا نوكت ام ًابلاغو ). ةلاحلا هذه يف ظوحلم ءانثتسا قبئزلاو(ًايبسن ةراض ريغ 

ريغ نوكي دق ةيافنلا يف ةصاخ ةفصب يزلفلا حلملاو ةدسكألا ةلاح نإف كلذ عمو ،ةيئايميكلا داوملا 
اهرثكأو ةرفاوتملا تامولعملا لضفأ ىلإ دنتس ت نأ ىلإ رطاخملا ديدحت جاتحي تالاحلا هذه يفو. فورعم

  .عوضوملاب ةلص
  تايافنلا فينصت يف ةيئايميكلا ةيمسلا تامولعم مادختسا  - ٢

امه ةيئايميكلا داوملا يف نيتيتاذنيتصاخ مييقت نإ  - ١٥ يف نامدختست ةيمسلا ةدشو ةوطخلا ةدش    
يف ةماع مدختسي رطاخملا ديدحت وأ رطاخمل ا مييقتف. تايافنلا وأ ةيئايميكلا داوملا فينصتلماظن قلخ 

تايافنلا فينصت يف لاحلا اذكهو رطاخملا فينصتب ًاقيثو ًالاصتا لصتيو ةيئايميكلا داوملا رطاخم ةرادإ  
  .لزاب ةيقافتا بجومب

داوملا اهببست نأ نكمي يتلا ةراضلا وأ ةيبلسلا تاريثأتل ل يعون ديدحت وه رطاخملا ديدحت نإ  - ١٦
ةرطخ نوكت نأ نكمي ًالثم ةدام يأ نإف . ةرطخلا داوملا فاصم يف اهعضت نأ نكمي يتلاو ةيئايميكلا

ةيئيب ةيمس ةيصاخ وأ ،يوضع ماظن وأ نيعم وضعل ةيمسلاو ،ةنطرسلا ىلع ا  داوملل نكميو . ردق ببسب
دق ةيئا يميكلا ةداملا هلثمت يذلا رطخلاو ،ًانمزم ًاضرعت ضرعم صخش ىلع راض ريثأت نم رثكأ جتنت نأ

  .صاخ ضرعت راسملةبسنلاب ًايعون نوكي 
ةعرج رادقم نع تامولعم يطعي يمك مييقت وه ةعرجلل ةباجتسالا مييقتو ةيمسلا ةدشو   - ١٧

علبلا قيرط نع ثد حي دقاهل ضرعتلا وأ تاعرجلا يطاعتو . يمسلا رثألا ثادحإل طرشك ةيئايميك
كلا داوملا ضعبو.يدلجلا صاصتمالاوأ قاشنتسالاو  فالتخاب فلتخي لوعفم ةدش اهل نوكت دق ةيئايمي  

ريغت (ًاديدش ًاعافترا رهظت ام ةداع ةنيعم ةطقن دنع اهلوعفم أدبي يتلا ةيئايميكلا داوملاو . ضرعتلا تارتف
يتلا ةعرجلا ديدحتب حمست يتلا تاعرجلا نم قيض قاطن ربع ةيمسلا ةباجتسالا يف ) رادحنالا يف ًاداح
ةيبتعلا ريغ ةيئايميكلا داوملل ةبسنلابو . ةيئايميكلا داوملل ةراضلا تاريثأتلا نم دارفألا مظعم اهدنع يناعي
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نيعم ةعرج ىوتسمب اهلوعفم ن(  ضرتفي ةباجتسالا /ةعرجلا ىنحنم نإف *)ري ال يتلا ةيئايميكلا داوملا يأ
ةعرجلا راسم عم عطاقتيو،)تباث رادحنا(ًاتابث رثكأو ةدح لقأ نوكي نأ  رفصلا ةطقن دنعةباجتسالا/    .

نأ  و،ماظنلا يف نوكت نأ بجي ةيئايميك ةدام يأ نأ ددحي رطاخملا مييقت نإف ،فينصت ماظن قلخ دنعو
كلتةعرجلل ةباجتسالا مييقت ددحي ةيعونلا ةئفلا   ماظنلا لخاد اهلتحت يتلا  ميج وأ ءاب ،فلأ ةئفلا لثم ( 
  .اهفينصت داري ةيئايميك ةدام لكل) كلذ ريغ ىلإ

تانايبلا رفاوتت  - ١٨  ،ةروشنملا تاعوبطملا يف عساو قاطن ىلع ةنمزملا ةيمسلاو ةنطرسلاب ةصاخلا 
جرح مييقت ءارجإ لجأ نم ةنيعم ةيئايميك داوم نأشب ةيسيئر تاسارد عمجب رداصملا نم ددع ماقو 

 رفاوتتو. تاناويحلا ىلع تارابتخالا ساسأ ىلع تانايبلا مظعم تعضو دقو )٥(.ةجتانلا رطاخملل
نأ ةظحالم ردجتو ةيئايميكلا داوملا نم ليلق ددعل ةبسنلاب تاعامجلا يف ةيضرملا رهاظملا نعتاسارد   

ريبكًاتوافت كانه ةرطخلا ةيصاخلل ثالثلا ضرعتلا تاراسم ربع ثدحت يتلا ةيمسلا تانايب رفاوت يف ًا   
H11 .ةبسنلاب ةيئايميكلا داوملا عالتبا قيرط نع ةنطرسلا وأ ةيمسلا نع تانايبلا رفاوت نم مغرلا ىلعو  

قاشنتسالاب ضرعتلا نع ةمجانلا رطاخملا نع تانايبلا نإف ،مامتهالا تاذ ةيئايميكلا داوملا نم ديدعلل 
 هتانايبف ،يدلجلا صاصتمالا قيرط ىلع ضرعتلا امأ. ةيئايميكلا داوملا نم ريثكب لقأ ددعل ةبسنلاب رفاوتم
ةبسنلابةرفاوتم ةيئايميكلا داوملا نم طقف ةنفحل   ضرعتلا تاراسم نيب ةيمسلا تانايب ءارقتسا نإ.  
بعص رمأ ةفلتخملا نم الإ رهظت ال ةراض تاريثأت كانه نوكت نايحألا ضعب يفو ةقيقد ةروصب مامتإلا   

  .نيعم ضرعت قيرط لالخ
يق مادختسا قيرط نع)٦(تايافنلا ىلع رطاخملا فينصت مظن قيبطت نكمي  - ١٩ لكل ايندلا عطقلا م  

ةيئايميكلا داوملا فالتخاب فلتخت ةروطخلا ةجرد نأ ثيح ،ماظنلا يف ةفلتخملا فانصألا نم ةدحاو  
ايندلا ةميقلا زواجتت يتلا H11ةرطخلا ةيصاخلا ماظن بجومب اهصحف يرجي يتلا تايافنلاو . اهفانصأو  
نمزملا ضرعتلا نم ىوتسم ىلعأ نإ.ةيمسلا ةيئايميكلا داوملل قيرط نع تايافنلا تانوكمو تايافنلل    

كئلوأل ثدحتH11ةرطخلا ةيصاخلل ةثالثلا ضرعتلا تاراسم  نيذلا  ةيافنلا عم رشابم سمالت مهل ثدحي    
صلختلا وأ ريودتلا ةداعإو لقنلاو نيزختلا ءانثأ ا  فينصت ديحوت هنأش نم جهنلا اذهو . انوكمو

رخأتملا ريثأتلاتاذ وأ ةنمزملا (H11ةيمسل ةبسنلاب تايافنلا  ، /ةعرجلاو ةروطخلا مييقتب)   ةباجتسالا
ةيئايميكلا تايافنلا تانوكم يف ةنماكلا ةيتاذلا ةروطخلا ىلع ينبني تايافنلل قستم فينصتب حمسيو 

  ).ةثالثلا ضرعتلا تاراسم نم لك وأ يأ قيرط نع(

                                                 
*  Non-threshold) مجرتملا(. ةعرجلا مجح نع رظنلا ضغب ًالوعفم ثدحت يتلا يأ) ةيبتعلا ريغ( 
لماكتملا رطاخملا تامولعم ماظن هذه لمشتو  )٥(  IRIS تانايب ةدعاقو  USEPA ،IARC ةحصلا ةمظنمو  ،

يف ءاربخلا يأرو تارابتخالا تانايب مادختسا معدي فينصتلل دحوملا يملاعلا ماظنلا نم ٤-٢-٣-١مسقلاو ةيملاعلا   
 .ةبسانم ةيعون تاذ تناك املك ةيئايميكلا داوملا فينصت

جتنت ال تايافنلا نأ ثيحو . يمس ريغ اهضعبو يمس اهضعب ةديدع ةيئايميك داوم نم جئازم يه تايافنلاو  )٦(
دلوتت يتلا تايافنلل تقولا رورم عم وأ اهيلت يتلا ةعفدلا نم فلتخي نأ نكمي اهنيوكت نإف ،نيعم جتنم ةفصاوم نع ًادمع 

 .ماودلا ىلع
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ةيملع ةميلس تانايب بايغ يفف ،ةنمزملا ةيحصلا تاريثأتلل ةبسنلابو  - ٢٠   ، ماظنلا يطعيجئازملا نأشب  
يملاعلا ماظنلا لودج ًالثم رظنأ (فينصتلا لجأ نم جئازملا ثحب دنع عطق ميق فينصتلل دحوملا يملاعلا 

ميق مادختسا نع تامولعم كلذك فينصتلل دحوملا يملاعلا ماظنلا مدقيو ). ٣-٩-٣فينصتلل دحوملا 
رهظت ةيئايميك داوم ىلع ةيوتحملا جئازملل دحوملا ي ملاعلا ماظنلا يف ةسينجلا تايوتسملا نم لقألا عطقلا

ةماع ةفصب هب ىصوملا عطقلا ىوتسم نع لقت امدنع ا   ماظنلا نم ٢-٣-٣-١عرفلا رظنأ (روطخ  
  ).فينصتلل دحوملا يملاعلا

ءاربخلا مييقت ىلع دامتعالا نإف ،ةنطرسلاو ةنمزملا ةيمسلا تانايب ريسفتو مييقت دقعت ىلإ رظنلاب   - ٢١
امدنع مدختست نأ تامييقتلا هذه لثمل يغبنيو هب حومسم رمأ ةنيعم ةيئايميك ةدام نأشب تانايبلا عيم جل

ميقت نأو ،تانايبلا عيمج لامتكاو ةيعون ةيلومش رثكأ ةروصب ثحبت نأ اهعسوبف. ةرفاوتم نوكت  
يفاضإلا رطاخملا مييقت وأ ،ةبتعلا نود ربتعت يتلا ميقلا مييقتو،تانايبلا نيماضم ضرعتلا تايوتسمل ة  
لماشلا مييقتلا اذه فينصتلل دحوملا يملاعلا ماظنلا طرتشيو . ةيبتعلا ريغ ةيئايميكلا داوملل ةفلتخملا

فينصتلل دحوملا يملاعلا ماظنلا نم٢-٩-٣عرفلا ًالثم ،رظنأ (تانايبلل   .(  
يمك ماظن وهH11ةرطخلا ةيصاخلا فينصت ماظن نإ   - ٢٢ تازيكرت تناك اذإ ةيافن يأل ةبسنلابف.    

فينصتو مييقت عاطتسملا يف نوكيف ،ةرفاوتم ةنمزملا ةيمسلا تانايبو ،ةفورعم ةيافنلا يف ةرطخلا تانوكملا  
ةرطخ ا   ةرطخلا ةيصاخلاب قلعتي اميف )ةفنصم ريغ وأ(أ ىلع لزاب ةيقافتا بجومب ةيافنلا  ،H11 ءانبو  ،

اعلا ماظنلا تافينصت عم هقفاوت نم مغرلا ىلعف،هيلع اهرهظت يتلا ةرطخلا تايافنلل فينصتلل دحوملا يمل  
طقف فينصتلل دحوملا يملاعلا ماظنلا ىلع دمتعي ال هنإف،تايافنلا تايافنلا فينصت نأل بسانم اذهو .  

قلطت لزاب ةيقافتا بجومب ةرطخ ا   ةيقافتال عباتلا فينصتلاو ةرطخلا تايافنلا ةرادإ تامازتلاأ ىلع  ،
يملاعلا ماظنلل يساسألا وأ يدعاقلا فينصتلا زواجتي هنإف مث نمو ،رطاخملا ةرادإل ديدحت وه لزاب 

فينصتلل دحوملا يملاعلا ماظنلا نم١-٦-٢-١-١عرفلا يف دراولا وحنلا ىلع فينصتلل دحوملا   .  
٢٣ -  تامييقتلاو . ةيئايميكلا داوملل يعونلا فينصتلاب طقف فينصتلل دحوملا يملاعلا ماظنلا ىنعي

مييقت يتلا ةينطولا جماربلا وأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ا وأ ةيلودلا  موقت يتلا كلتك ةينطولا ةدش ةقدب   
 ُملا تايواميكللH11ةرطخلا ةيصاخلا مييقت يف مدختس ت دق ةنطرسلا فينصتلا عم قفتي امب ،ةيافنلل ةنوك  

  .تايافنلل ةنوكملا ةيئايميكلا داوملل فينصتلل دحوملا يملاعلا ماظنلل يعونلا
ةيئيبلا فورظلا تاذ نادلبلا ىدل مدختست ةيلودلا فينصتلا مظن نإف لبق نم ظحول امكو   - ٢٤

يجولونكتلا مدقتلا تايوتسمو،ةفلتخملا ىلإ ريشت يتلا ناكملاو نمزلا نع ةلصفنم ريياعم اذه بلطتي و.  
ةيتاذلا صئاصخلا و ةيئايميكلا داوملا ىلإ فينصتلا ريياعم دنتستو. ضرعت وأ برست ثدح اذإ رطخلا ةدش
  .نيعم عقومب ةصاخلا فورظلا اهرابتعا يف عضت ال يتلاو ةيافنلل

ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب ةينعملا ملوهكتسا ةيقافتابH11ةرطخلا ةيصاخلا ةقالع   -ميج     
قلعتي اميف تاءارجإلاو دوهجلا نم ددعب مايقلا فارطألا ىلع ملوهكتسا ةيقافتا طرتشت   - ٢٥

ىلع ةيقافتالا اهبترت يتلا تامازتلالا لمشتو . ةيقافتالا اهددحت يتلا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا تايواميكب
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اهنم صلختلا وأ ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم تايافنلا ةرادإ متت ثيحب ةبسانملا ريبادتلا ذاختا فارطألا 
جلاعت ثيحب ةبسانم ريبادت ذختت نأ فارطألا ىلع بجوتي ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو. ًايئيب ميلس بولسأب  

ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىوتحمل هيف ةعجر ال يذلا ليوحتلاب وأ ريمدتلاب ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا تايافن 
 ةيوضعلا تاثولملل ةنوكملا ةيئايميكلا داوملا صئاصخ نم صئاصخ يأ ةيافنلا رهظ ت ال ثيحب ةيافنلا يف

يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىوتحم ناك وأ ،ًايئيب لضفملا رايخلا يه ةجلاعملا كلت نكت مل ام ،ةتباثلا  
ملوهكتسا ةيقافتا نم٦ةداملا نم ‘ ٢’) د (١ةرقفلا يف لصفملا وحنلا ىلع ًاضفخ نم ةيافنلا  .  

ةيقافتال ةعباتلا ةتباث ةيوضع تاثولم ىلع ةيوتحملا ةيئايميكلا داوملا نم يأب ثولتلا نإ   - ٢٦
لزاب ةيقافتاب ةرطخلا ةيصاخلا بجومب ةريطخ ا اهفينصت نكمي تايافن ببست نأ نكمي ملوهكتسا  أ ىلع  

H11) ىلع ةيوتحملا تايافنلا نم ريثكلاو ). ثلاثلا قحلملا يف ةدراو ىرخأ صئاصخ بجومب ًايلامتحاو
لزاب ةيقافتا بجومب ةرطخ تايافن ا   نم ريثكلاو ). نماثلا قحلملا(أ ىلع ةجردم ةيئايميكلا داوملا هذه

نم ديدعلا ةطساوب ةنطرسم ا  م،ةتباث ةيوضع تاثولم ىلع ةلمتشملا ةيئايميكلا داوملا  أ ىلع ةفنص
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ،ناطرسلا ثوحبل ةيلودلا ةلاكولا لثم ةفلتخملا ةيرطقلاو ةيلودلا مييقتلا تامظنم 

ةحص ىلع رطاخم لثمت يتل ا ةيئاي ميكلا داوملا هذه نم اهريغ امنيب اهريغو ةيكيرمألا ةئيبلا ةيامح ةلاكوو
  .ضفخنم ىوتسم ىلعو ليوطلا ىدملا يف اهل ضرعتلل ةجيتن ناسنإلا

ةيوضع تاثولم ىلع ةيوتحم تايافن يه يتلا تايافن لاةرشابم فرعت ال ملوهكتسا ةيقافتا نإ   - ٢٧
ةداملا نم ١ةرقفلا صنت ةيقافتالا يف فارطألا تامازتلا ديدحت دنع كلذ عم و. ةتباث يلي ام ىلع٦   :  

ةجردم ةيئايميك داوم ،ىلع ةيوتحملا وأ ،نم ةنوكملا تانوزخملا رادت نأ نامض ةيغب   - ١"
تايافن ىلإ اهلوحت درجمب داوملاو تاجتنملا اهيف امب ،تايافنو ءاب قفرملا وأ فلأ قفرملا يف امإ 

ىلع ميج وأ ءاب وأ فلأ قفرملا يف ةجردم ةيئايميك ةدامب ةثولم وأ ،ىلع ةلمتشم وأ ،نم ةفلؤم 
  ]ةفاضإ ىلع ديدشتلا[...]" [: يلي ام فرط لك موقي ،ةيئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا يمحي وحن

ديزم يأ ميدقتب ةصرفلا هل حتت مل اذكهو هعامتجا دعب دقعي مل ملوهكتسا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم نإ 
نيب ةقالعلا نإف ،هيلع ءانبو . ةتباث ةيوضع تاثولم ىلع ةيوتحملا تايافنلل فيرعتلا نأشب تاهيجوتلا نم
سيل H11نم ىندألا ردقلا فيرعت ًالثمف . لماكلاب اهفيرعت متي مل ملوهكتسا ةيقافتاو لزاب ةيقافتا  

ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملانم ضفخنملا ىوتحملا"ملوهكتسا ةيقافتا يف حلطصملا سفن وه ةرورضلاب    "
اتعوم  نوكي هفيرعت درجمب اهنم ريثكلاو نيتيقافتالا نم لك يف ةف لتخم فئاظو اهل ميقلا نم نا ناتاهو

ةتباث ةيوضع تاثولم ىلع ةيوتحملا ةيئايميكلا داوملا ضعب نأ كلذ ىلإ فاضي  )٧(ةفلتخم دعاوق هل
                                                 

قافتا اهيف رظنت مل يتلا تايافنلا فينصت يفH11ميق مدختست   )٧( ىلع ةلاح لك ساسأ ىلع وأ لبق نم لزاب ةي  
ىوتحملا "حلطصم مدختسي فوسو . لزاب ةيقافتا بجومب ةرطخ تايافنك اهفينصت نم تايافنلا جارخإل ةدح

صلختلاو ا " ضفخنملا  رادإ نكمي يتلا ةتباث ةيوضع تاثولم ىلع ةيوتحملا تايافنلا فيرعتل ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم
ريغ ًايئيب ةميلس قرطب اهنم ةدعاق اهل H11ةيصاخلا تايوتسم نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو ". يئاهنلا ليوحتلا وأ ريمدتلا"   

وأ ةجلاعملا ثودحو . يجولونكت ساسأ اهل ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم" ضفخملا ىوتحملا"تايوتسمل ناك امبرو . ةيحص
 .ىرخأ ةدعاق كانه ناك امبر وأ قيقدلا يليلحتلا سايقلا
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طقف تايافنلا مييقت نكميو . ناسنإلا ىلع اهنم ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع ربكأ رطاخم لثمت دق) ت.د.د(
ىلإ عوجرلاب لزاب ةيقافتا بجومب ةرطخ تايافنك ) فينصتلا نم اهجارخإل وأ(فينصتلا لجأ نم 

قلعتي اميف مييقت ساسأ ىلع طقف سيلو ،ثلاثلا قفرملا يف ةدراولا ةرطخلا صئاصخلل ةلماكلا ةعوم  ا
 .H11ةرطخلا ةيصاخلاب 

مييقتلاةيجيتارتسا  -ًاثلاث     

م ةيافنلا فينصت دنتسي ،مدقت اميفهحرشدرو امك   - ٢٨ يقابط ج    ىلإ ةرطخلا اهصئاصخ ثيح ن
  :ةيلاتلا تاوطخلا مضي

نيقحلملا يأ ةرطخلا ريغو ةرطخلا تايافنلا مئاوق ساسأ ىلع مئاقلا يلوألا مييقتلا  )أ(  
  ؛لزاب ةيقافتال عساتلاو نماثلا

يأ (ةيافنلا يف دوجوملا ةرطخلا ةيئايميكلا ةداملا نم ىوتحملا ساسأ ىلع مئاقلا مييقتلاو   )ب(
  .ثلاثلا قحلملا ريياعمو) اهلمكأب ةيافنلا يف لماكلا زيكرتلا

تناك اذإ ام ديدحت يف  H11داوملا صاوخ مادختسا يف ةعبتملا ةيجيتارتسالا نم ىلوألا ةوطخلا لثمتتو 
قحلملا نم فلأ ةمئاقلا يف امإ رهظتو لزاب ةيقافتال ًاقفو لعفلاب اهمييقت مت دق ةيافنلل ةرطخلا صئاصخلا 

). لزابل ةعباتلا ريغ ةرطخلا تايافنلا(عساتلا قحلملا نم ءاب ةمئاقلا وأ ) ةرطخلا لزاب تايافن(نماثلا 
ريغ وأ ) فلأ ةمئاقلا(ةرطخ امإ اهفصوب يضارتفا فينصت ىلع لدي نيتمئاقلا نم يأ يف اهروهظف 

لا نم ةنيعم ةعومجم يأل ةبسنلاب يأ–كلذ عم ةنيعم ةلاح يأ يفو ). ءاب ةمئاقلا(ةرطخ  وأ تايافن  
يتمئاق نم يأ يف ةيافن دوجو نإف–دلوم قفرم وأ زاهج نع ةدلوتملا تايافنلا  عساتلاو نماثلا نيقحلملا    

  )٨(.فينصتلا اذه ساسأ ىلع فينصتلا ةداعإو ثلاثلا قحلملا ريياعم مادختساب مييقت ءارجإ عنمي ال
ةوطخلل ًاقفو مييقت ءارجإ متيفنيتمئاقلا نيتاه نم يأ يف ةيافنلا رهظت مل نإو   - ٢٩  يرجيو. ٢ 

ةيئايميكلا داوملل لماكلا زيكرتلا ىلإ ًادانتسا ) ةنمزملا وأ ةرخأتملا راثآلا تاذ(ةيمسلا ةروطخلل مييق تلا
فينصتلل دحوملا يملاعلا ماظنلا ىضتقمب ةفنصملاوةيافنلا يف ةدوجوملا ةينعملا ىلع يوتحت يتلا تايافنلاف .  
دحوملا يملاعلا ماظنلا ةطساوب اهفينصت نكمي يتلا ةيئايميكلا داوملا زيك رت نم ىندألا دحلا نم رثكأ
ـل ةعبات ةيمس ةيافن نوكت )٩(،فينصتلل  H11ةلأسمكو . لزاب ةيقافتا بجومب ةرطخ نوكت كلذب و

داوم بجومب فينصتلل لوألا لييذتلا لودج مادختسا يف يلاتلا بولسألا عابتا يغبني ،ةيلمع  H11:  
  ؛يبلس ريثأت اهل نوكي نأ لمتحي يتلا ةيافنلل ةيئايميكلا تانوكملا ديدحت  )أ(

                                                 
" لزابل ةعبات ريغ ةرطخ"اهرابتعاب ةيافن فينصت ةداعإل ثلاثلا قفرملا ريياعم مادختسا مت اذإ هنأ ضرتفملا نم   )٨(

ثلاثلا قحلملاب يف ةدراولا١٣ـلا ةرطخلا صئاصخلا عيمجل ةرطخلا ريغ ريياعملا يبلت نأ ةيافنلا ىلعف   . 

دحوملا ماظنلا يف ميسرتلل قالطالا ميق مادختسا نكمي لزاب ةيقافتا راطإ يف ايندلا تايوتسملا ديدحت متي ىتح  )٩(  ،
 .فينصتلل
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لاد–فلأ   (H11ةرطخلا داوملا ةئف ديدحت   )ب( ًابلس رثؤت دق يتلا تانوكملا نم لكل )  
مييقت مت دق نكي مل اذإف . ةيئايميكلا ةيمسلا تانايبل ءاربخلا تامييقتوفينصتلل يملاعلا ماظنلا مادختساب 

دحوملا ماظنلا عرف عم قفاوتي امب ةحاتملا تانايبلا لضفأ ىلإ دنتسي نأ فينصتلا ىل عف ،قباسلا يف ينف
ًايملاع دحوملا ماظنلا عرفو ٤-٢-٣-١ًايملاع  ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ٣-٣-١،    ؛٢٠٠١، 

ام اذإف . )١٠(ابلس رثؤت دق يتلا تانوكملا نم لكل ةيافنلا يف يلكلا زيكرتلا ديدحت  )ج(
داوملا نم اهفصوب ةيافنلا فنصت ًاددحم ىوتسمةيافن يأ يف ةيئايميكلا تانو كملل زيكرتلا زواجت  ،H11.  

فينصت نكمأ نإف . ًايبلس ًاريثأت رثؤي دق دحاو نوكم نم رثكأ ىلع ةريثك تايافن يوتحت دقو  - ٣٠
داوملا دوجو لثم ،ةيافنلا تانوكم نم نوكم يأ ىلإ ًادانتسا H11داوملا نم اهرابتعاب تايافنلا   

فنصت ذئدنع ،ىندألا دحلا ىوتسمل نويلم لكل ءزج ١٠٠نع ديزت ةجردب فلأ ةئفلا نم ةيئايميكل ا  
ةرطخلاH11داوم صئاصخ كلتمت اهرابتعاب ةيافنلا  نم ىلعأ زيكرتب ةيدرف تانوكم دجوت مل نإو .  

ةددحم تان ايب تدجو ام اذإ هنأ ديب. H11داوم نم اهرابتعاب ةيافنلا فنصت ال ذئدنع ىندألا ىوتسملا 
يتلاو ،ةدوجوملا ةيئايميكلا داوملا نم رثكأ وأ نيتدام نيب ةلاعفلا وأ ةرزآتملا لعافتلا تالاح نيبت ةقوثومو  

ةيافنلا فينصت بجي ذئدنعف ،ةيلاحلا تايوتسملا ىلع ةحصلا دنع ةيبلس تاريثأت ببست ةقاط ىلع يوطنت 
اظنلا نم٤-٤-٣-٩-٣عرفلا رظنأ  (H11داوملا نم اهفصوب    ).ًايملاع دحوملا م 

وه امك ةديدج رابتخا تانايب قلخل ةثلاث ةوطخ دجوت ال ،H11داوملا ذيفنتب قلعتي اميفو   - ٣١  
تانايب وأ ةنمزملا ةيمسلا تانايب ديلوت ةبوعصو تاقفن ىلإ كلذ ىزعيو ،H11داوملا ريياعم تحت عضولا   

تسابH11ةرطخلا ةيصاخلل ديدحت ءارجإ بجيف . ةنطرسلا تاببسم لضفأل ءاربخلا تامييقت مادخ  
ىلإ ،ديعبلا ىدملا ىلع يدؤت دق ةنيعم ةيئايميك ةدام نأشب ةنمزملا ةيمسلا تانايب ىلإ ةحاتملا تانايبلا 

  .تانايبلا هذه لثم ريوطت عيجشت وأ معد
  

                                                 
ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملا عم قفاوتت ةقيرطب ةيافنلل يئايميكلا ليلحتلا ءارجإ بجي    )١٠(
نواعتلا ةمظنم تاعو بطم رظنأ. تانايبلل لدابتملا لوبقلا نع ةلص تاذ قئاثوو ةديج ةيربتخم ةسراممب يداصتقالا

 .١٩٩٨يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو 
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  لييذتلا

  تامولعملل ةيفاضإلا رداصملاو ةيفارغولبيبلا تامولعملا
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 تامولعملل ةيفاضإ رداصم

 
The United States Environmental Protection Agency IRIS chemical toxicity database is at: 
http://www.epa.gov/iris/ 
 
WHO Drinking Water Guidelines assess the hazards of many chemicals. These are available at: 
http://www.who.int/docstore/water_sanitation_health/GDWQ/Updating/draftguidel/2003gdwq8.pdf 
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the United States Environmental Protection Agency (also known as “SW-846”) is available at: 
http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/test/main.htm 
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