
130212 K1173912 

لزابةيقافتا     

BC 

UNEP/CHW.10/6/Add.3/Rev.1 

مـمألا  
  ةدحتملا

Distr.: General 
11 November 2011 

Arabic 
Original: English 

 

لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم 
  دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا
  رشاعلا عامتجالا

 ، لوألا نيرشت٢١ - ١٧ايبمولوك ،انيخاتراك  ٢٠١١ربوتكأ / 
تقؤملا لامعألا لودج نم‘١’) ب (٣دنبلا   * 

: ةينقتلاو ةيملعلا لئاسملا: ةيقافتالا ذيفنتب ةقلعتملا لئاسملا
  ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا

  ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا

  ةنامألا نم ةركذم

  ةفاضإ
يافنلل ًايئيب ميلسلاكرتشملازيهجتلا نأشب ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا    تنمسألا نئامق يف ةرطخلا تا 

ميلسلا كرتشملا زيهجتلا نأشب  ةيهيجوتلا ئدابملا ،رشاعلا هعامتجا لالخ ،فارطألا رمتؤم دمتعا
،تنمسألا نئامق يف ةرطخلا تايافنلل ًايئيب ةلدعملا ا  روصب ةقيثولا يف دراولا عورشملا ساسأ ىلع ،   

UNEP/CHW.10/6/Add.3 يتلا ادق تناك ،  ش ةموكحدعأ ئدابملل ةيئاهنلا ةخسنلا صن دريو . يلي 
ةقيثولا هذ  قفرملا يف ةينقتلا ةيهيجوتلا.  

                                                 
*  UNEP/CHW.10/1.  
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  قفرملا

نئامق يف ةرطخلا تايافنلل ًايئيب ميلسلا كرتشملا زيهجتلاب ةينعملا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا 
  تنمسألا

لوألا نيرشت٣١(ةحقنملا ةيئاهنلا ةخسنلا    )٢٠١١ربوتكأ / 



UNEP/CHW.10/6/Add.3/Rev.1 

3 

  تايوتحملانايب 
 

  ١٠...........................................................................................  ةمدقم -ًالوأ 
  ١٠....................................................................................قاطنلا  -فلأ 

  ١٠..................................................................تنمسألا عينصتل ماع ضرع  -ء اب
  ١٢............................................تنمسألا نئامق يف ةرطخلا تايافنلل كرتشملا زيهجتلا  -ميج 

  ١٦...................................................ةيلودلا تالصلاو لزاب ةيقافتا يف ةلصلا تاذ ماكحألا  -ًايناث 
  ١٦.................................................................لزاب ةيقافتال ةماعلا ماكحألا  -فلأ 
  ١٧.....................................................ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب ةماع تارابتعا  -ءاب 

  ١٧...........................................................................لزاب ةيقافتا  - ١
  ١٨......................................................................ملوهكتسا ةيقافتا  - ٢
يداصتقالاناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم  - ٣  .............................................١٨  

  ١٩..................................تنمسألا نئامق يف ًايئيب ميلسلا كرتشملا زيهجتلا نأشب ماعلا هيجوتلا ئدابم  -ًاثلاث 
  ١٩.............................كرتشملا زيهجتلل عضختس يتلا تايافنلا رايتخا ىدل ىعارت تارابتعا  -فلأ 
  ٢٠.............................كرتشملا زيهجتلل عضختس يتلا تايافنلا رايتخا ىدل ىعارت تارابتعا  -ءاب 

  ٢١................................تنمسألا نئامق يف كرتشملا زيهجتلل ةمئالملا ةرطخلا تايافنلا  - ١
  ٢٥..............تنمسألا نئامق يف عاجرتسالا ىلإ يدؤي ال اهنم صلختلا وأ تايافنلا عاجرتسا  - ٢
  ٢٨......................................................ةرطخلا ةيوضعلا داوملا ريمدت ةءافك  - ٣

  ٢٩..................................................................ةدوجلا ةبقارم/ةدوجلا نامض  -ميج 
  ٣١............................................................ةمالسلاو ةحصلاب ةقلعتملا بناوجلا  -لاد 

  ٣١.........................................................................رطاخملا ليلحت  - ١
  ٣١.................................................رطاخملاو عقاوملا ىلإ لوصولا يف مكحتلا  - ٢
ةيصخشلا ةياقولاتادعم  - ٣  ...............................................................٣٢  
  ٣٢..............................................................................بيردتلا  - ٤
  ٣٣.......................................................................يبطلا فارشإلا  - ٥
  ٣٣..............................................................ئراوطلا تالاحل يدصتلا  - ٦

  ٣٤........................................................ةحلصملا باحصأ كارشإو تالاصتالا  -ءاه 
  ٣٤.............................................................ًايئيب ميلسلا يلوألا زيهجتلاو تايافنلا لوبق -ًاعبار 

  ٣٤.....................................................................................ةمدقم  -فلأ 
  ٣٥..............................................................................تايافنلا لوبق  -ءاب 

  ٣٦.........................................................................يلوألا لوبقلا  - ١
  ٣٧.......................................................................عقوملا يف لوبقلا  - ٢
  ٣٩...................................................................ةقباطملا ريغ تايافنلا  - ٣
  ٤٠...............................................................ةأشنملا لخاد عبتتلا ماظن  - ٤

  ٤١....................................................................اهتلوانمو تايافنلا نيزخت  -ميج 
  ٤٢.....................................................................ميمصتلا تارابتعا  - ١
  ٤٣.....................................................................ليغشتلا تارابتعا  - ٢



UNEP/CHW.10/6/Add.3/Rev.1 

4 

  ٤٥.....................................................................تايافنلل يلوألا زيهجتلا  -لاد 
  ٤٥.....................................................................ميمصتلا تارابتعا  - ١
  ٤٥.....................................................................ليغشتلا تارابتعا  - ٢

  ٤٦....................................................ليغشتلا فقو/يلوألا زيهجتلا ةأشنم قالغإ  -ءاه 
  ٤٧......................................................................ىرخألا ةيئيبلا بناوجلا  -واو 

  ٤٧.............................................ةبرتألاو حئاورلاو ةرياطتملا ةيوضعلا تابكرملا  - ١
  ٤٧..............................................................ةيديدحلا نداعملاو ليماربلا  - ٢
  ٤٧............................................................................مداعلا ءاملا  - ٣

  ٤٨...............................................................تاثاعبنالا نع غالبإلاو دصرلا  -ياز 
  ٤٩..........................................................تايافنلل ًايئيب ميلسلا كرتشملا زيهجتلا  -ًاسماخ 

  ٤٩.....................................................................................ةمدقم  -فلأ 
  ٤٩...........................................................................ليغشتلا تابلطتم  -ءاب 

  ٤٩....................................................................ةيذغتلا ةطقن رايتخا  - ١
  ٥٢..............................................................ةنيمقلا ليغشت يف مكحتلا  - ٢

  ٥٢..............................................................................ةيئيبلا بناوجلا  -ميج 
  ٥٢....................................................................ءاوهلا يف تاثاعبنالا  - ١
  ٥٤..........................................................تارمملاو تنمسألا نئامق ةبرتأ  - ٢
  ٥٥.....................................................................ءاملا يف تاثاعبنالا  - ٣
  ٥٥....................................................................يئاهنلا جتنملا ةبقارم  - ٤

  ٥٧.....................................................................................دصرلا  -لاد 
  ٥٨..........................................................................ةيلمعلا دصر  - ١
  ٥٨......................................................................تاثاعبنالا دصر  - ٢
  ٦٠..........................................................................يئيبلا دصرلا  - ٣
  ٦٠......................................................................غالبإلا تابلطتم  - ٤

  ٦٢.....................................................................................عجارملا  -ًاسداس 

  تاقفرملا
جليه راك روتكد (تنمسألا نئامق يف ةيبيرجتلا قرحلا تايلمعو ءادألا نم ققحتلا جئاتنل عيمجت   :لوألا قفرملا

، ، نسنيتسيراك ةيصخش تالاصتا يناثلا نيرشت٦    ٦٧...............................)٢٠٠٩ربمفون / 
  ٧٤...................................................................ءاوهلا يف تاثاعبنالا رداصم  :يناثلا قفرملا
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 تاحلطصملا درسم
Aggregates ثبخلاو ةقوحسملا راجحألاو ىصحلاو لمرلا لثم دييشتلا يف ةمدختسم تاميسجداوم : ةعمجم داوم  

  .قوحسملا
Alkali bypass نيخستلاجربوةنيمقلا يف ةيذغتلا فرط نيب دجوت ةانق : يولق رمم نم ءزجبحس ىرجيو.   زاغلا    

رمملاكلذ لالخ نم ةنيمقلا نم جراخلا ءاملاو ءاوهلا ةطساوب ةعرسب هديربتو   ضامحألل طرفملا مكارتلابنجتل    
ةنيمقلا نممداعلازاغ رمم مساب ًاضيأ كلذ فرعيو . ماخلا داوملا ىلع تيربكلاو ديرولكلاو ةيولقلا  .  

Alternative fuels and raw materials (AFR) ركنلكلا جاتنإل تالخدم: ةليدبلا ماخلا داوملاو دوقولا  )ركنلكلا( 
و ةقاطلاب مهستيتلا تايافنلا يراجم نم ةدمتسملا   .ماخلا داوملا وأ/ 

Alternative fuels تنمسألا نئامق يف دوقوك مدختست عاجرتسالل ةلباق ةقاط ميق نمضتت تايافن : ليدبلا دوقولا
وأ ليدبلا يوناثلا دوقولا ىرخألا داوملا نمضتتو . محفلا لثم يديلقتلا يروفحألا دوقولا نم ءزج ناكم لحت
  .تايافنلا نم دمتسملا

Alternative raw materials لثم لامعتسالل ةلباق داوم ىلع يوتحت يتلا تايافنلا داوم : ةليدبلا ماخلا داوملا
لفطلاو نيطلا لثم ماخلا داوملا ناكم لحتل نئامقلا يف اهمادختسا نكمي يتلا ديدحلاو اينومألاو اكيل يسلاو مويسلكلا
  .ةليدبلا وأ ةيوناثلا ماخلا داوملا مساب ًاضيأ فرعتو. يريجلا رجحلاو

Best available techniques (BAT) ريثأتلاو تاثاعبنالا ضفخ يف ةيلاعف لئاسولا رثكأ : ةحاتملا تاينقتلا لضفأ
  .اهرسأب ةئيبلا ىلع

Bypass dust رمملاةبرتأ ةصاخلا رمملا مظن نم ةجراخلا ةبرتألا:   نيخستلانئامقب  يلوألا  سيلكتلاو  يلوألا    
داوم نم ةنوكملا ةبرتألا ىهو ،دوقولاب لمحملا يلوألانيخست لاو   .سيلكتلا ةلماكةنيمقلا ةيذغت  

Calcination هايملا ريغ ًايئايميك ةطبارتملا ةرياطتملا داوملا دقف وأ ةرارحلابةثحتسملاةلازإلا : سيلكتلا ةيلمع لثميو .  
يتلا ةيتانوبركلا نداعملا نم كلذ ريغو) مويسلاكلا تانوبرك(تسلاكلل يرارحلا لالحنالا تنمسألا ةعانص يف كلذ   

يلوألا ةجردلابCaOمويسلكلا ديسكأ يناث (ةيندعم تاديسكأ ردصت    .نوبركلا ديسكأ يناث ًادئا ز) 
Cement kiln dust (CKD) تنمسألا نئامقةبرتأ ةديدش داوملا:   نم ةلازملا ةمعانلاتابيبحلا تاذ ةبلصلا ،ةيولقلا    

نع ةرابع تنمسألا نئامق ةبرتأداوم مظعمو . ءاوهلا ثولت ةحفاكم ةزهجأ ةطساوب تنمسألا نئامقل مداعلا زاغلا  
نكميو . )ركنلكلا( ركنلكلا تابيبحوقارتحالا لحارم فلتخم نم ماخلا جيزملا كلذ يف امب ةلعافتم ريغ ماخ داوم 

لثم تنمسألا نئامق نم ةبرتأيأ ىلإ ةراشإلل حلطصملا مادختسا  يتآلاكلت  تارمملا مظن نمة   .  
Cement لالخ نم بلصتتونوكتت ةنيجع ،ءاملاب اهجزم ىدل ،لكشت تابيبحلا ةمعان ةيوضع ريغ داوم : تنمسألا  

هايملا تحت اهرارقتساو ابلصتلابقع ،ظفتحتو ،فيفجتلا تايلمعو تالعافت   وقب  .  
Clinkering  يرارحلايئايميكلا نيوكتلا: ركنلكلانوُكت افتلا كلتل ةصاخوركنلكلا نداعمل   اميف ثدحت يتلا تالع  

مساب ًاضيأ ةفورعملاو ،كلذ اهيف ثدحي يتلا نئامقلا يف ةقطنملا كلذكو ،ةيوئم ةجرد ١٣٠٠زواجتي  وأ رولبتلا   
  .قارتحالا
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Co-incineration plant  2000/76هيجوتلل ًاقفو يه : كرتشملاديمرتلا ةأشنم/ECناملربلا نع رداصلا سل    او  
ةتباث ةأشنم يأيبوروألا ةلقنتم وأ ،  مدختست يتلا داوملا نم تاجتنم جاتنإ وأ ةقاطلا ديلوت يسيئرلا اهفده نوكي   

اهنم صلختلا ضارغأل تايافنلل ةيرارح تاجلاعم اهيف يرجت وأ يفاضإ وأىداعدوقو لكش يف تايافن  ةلاح يفو .  
ديمرتلا ءارجإ ةقيرطب كرتشملا  يسيئرلا ضرغلا قلعتي ال  ةقاطلا ديلوت ةأشنملا نم  ةجلاعملا لب داوم تاجتنم جاتنإ وأ  

 ، ةأشنملانإفتايافنلل ةيرارحلا ربتعت    .ديمرت ةأشنم 

Co-processing  وأ /و ةقاطلا ديلوت ضارغأل عينصتلا تايلمع يف ةمئالم تايافن داوم مادختسا: كرتشملازيهجتلا
، عاجرتسا داوملا كلذ نعأشني امو  ضفخ نم     .لالحإلا لالخ نم ماخلا داوملا وأ/و يديلقتلا دوقولا مادختسا يف 

Destruction and removal efficiency (DRE) يوضع بكرم ةلازإو ريمدت يف ةءافكلا : ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك
  :يلاتلا وحنلا ىلع ،ًايضاير ،ةءافكلا هذه بسحتو. نيعم

DRE = [(Win – Wout stack)/Win] × 100  
لدعم يه Winنأ ثيح  نوكم نم ةلتكلاةيذغت  جم يف يسيئر رطخ يوضع    ن ئامقلا ىلإ لصوملا تايافنلا ىر 

قالطإ لبقمداعلاتاثاعبنا يف يسيئرلا رطخلا يوضعلا نوكملا سفن نم ةلتكلا تاثاعبنا لدع  مWout stackو  يف اه 
  .يوجلا فالغلا

Destruction efficiency (DE) ةيلمع لالخ نم هريمدت يرجي نيعم يوضع بكرم ةبسن سايق: ريمدتلا ةءافك  
يلاتلا وحنلا ىلع ،ًايضايرDEبسحتو . قارتحا   :  

DE = [(Win – Wout combustion chamber)/Win] × 100  
لدعم يه Winثيح  ةلتكلا ةيذغت    نئامقلا ىلإ لصوملا تايافنلا ىرجم يف يسيئر رطخ يوضع نوك مب 

وضعلا نوكملا سفن نم ةلتكلا تاثاعبنا لدعم يهWout combustion chamberو نئامقلا نم ةجراخلا يسيئرلا رطخلا ي  
ًاءزج DEلث متو). ةدعاصلا ءاوهلا ثولت لاكشأ عيمج ةحفاكم تادعم( ىلإ ةلخادلا ةيوضعلا داوملا نم ًاليئض   

نم ةثعبنملاولعفلاب اهريمدت متي يتلاو نئامقلا  يوجلا فالغلا ىلإةعفدلا   .  
Dry process ىلإ ماخلا داوملا لخدت ،ةفاجلا ةيلمعلا هذه يفو . تنمسألاجاتنإل ةيلمع ايجولونكت : ةفاجلا ةيلمعلا

ماخلا قوحسملا ىمسي معان قوحسم ىلإ اهليوحتلاهنحطدعب فاج لكش يف تنمسألا نئامق  ةيلمعلا كلهتستو .  
 نحطلاةيلمع لالخ ماخلا داوملا ىلإ ءاملا فاضي ثيح ةبطرلا ةيلمعلا همدختست امع لقت ةقاطلا  نم ةيمك ةفاجلا
  .طالملا نيوكتل

Emissions testing تازيكرتلا ديدحتل يئايميك ليلحت هبقعي ةلتكلا زاغ تانيعل يودي عيمجت : تاثاعبنالا رابتخا
  .ةثولملا

Heating (calorific) value  لماكلا قارتحالا نع جتنت يتلا ةدحولا بسحب ةرارحلا ةلتك : )يرارحلا(نيخستلا ةميق
يتلا ،دوقولا يف ةقاطلاميق يأ نع ريبعتلل ةيرار حلا ميقلا مدختستو ةنيعم ةدامل لكل لوجاجيملاب ةداع بسحت   
  .مارغوليك

Higher heating (calorific) value (HHV)  نكمي ةقاطلا نم ةيمك ىلعأ : ىلعألا) يرارحلا(نيخستلا ةميق
ىمسيو . قارتحالا لالخ مجانلا راخبلا فثكت دنع قلطت يتلا ةقاطلا كلذ يف امب دوقولا قارتحا نم اهيلع لوصحلا
  .ةرارحلل ةيلامجإلا ةميقلا ًاضيأ

Kiln line يأو ا ركنلكلاعنصي يذلا تنمسألا ةأشنم نم ءزجلا : ةنيمقلا طخ  اذ ةنيمقلا نم فلأتيو  ةزهجأ 
ديمرتلاو يلوألانيخستلل    .ركنلكلا دربمو يلوألا 
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Kiln ةنيمقلا ىلإ ريشي كلذ نأب ضارتفالا نكميو . ركنلكلاعينصتل تنمسألا ةأشنم يف نيخستلا زاهج : ةنيمقلا
كلذ ريغ ركذي مل ام ةراودلا  ،  

Lower heating (calorific) value (LHV)  ةرارحلا ًاصقان ايلعلا نيخستلا ةميق ):يرارحلا(نيخستلل ايندلا ةميقلا  
دوقولا نيجورديه قارتحال ةجيتن هايملا راخبنيوكتبةصاخلا ةنماكلا    .ةيفاصلا ةرارحلا ةميق ًاضيأ ىمستو.  

Precalciner  سيلكت هراطإ يف متي يلوأنيخست زاه جب ةداع طبتريةنيمقلا طخ ىلع زاهج : يلوألاسيلكتلا زاهج  
ًابيرقتلماك وأ يئزج ةيتانوبركلا نداعملل   يمقلالبق  لصفنم ةرارح ردصم مدختسي يذلاو ان   زاهج للقيو . اذ ة

يف دوقولا كالهتسا نميلوألاسيلكتلا  ةنيمقلا   ثيح ةنيمقلا تقو ريصقتحيتيو  ةمهم ءادأ ىلإ ةجاحلا وعدت ال ام   
  .لماكلا سيلكتلا

Preheater ا:يلوألا نيخستلا اذ ةفاجلا ةنيمقلا ىلإ لوصولا لبق ماخلا جيزملا نيخستل زاهج زاهج طبتريو .  
تازاغ يلوألا نيخستلا ةزهجأ مدختست و. يلوألا سيلكتلا ةنيمقب ،ةثيدحلا ةفاجلا نئامقلا يف ،ةداع يلوألا نيخستلا
  .ةرارحلل ردصمك ةنيمقلا نم ةنخاس مداع

Pre-processing و ةليدبلا دوقولا عاونأ دادعإ نيعتي:يلوألا زيهجتلا صئاصخب مستت ال يتلا ةليدبلا ماخلا داوملا وأ / 
تنمسألا ةأشنم يف لكشلا اذ  زيهجتلا وأ دادعإلا ةيلم عو. اهمادختسا لثم تايافنلا يراجم فلتخم نم ةدحوم

ريياعملاب ءافولا نامضلو تنمسألا جاتنإل ةيرادإلاو ةينقتلا تافصاوملل لثتمي تايافن ىرجم جاتنإل ةيرورض يلوألا 
  .ةيئيبلا

Pyroprocess system دوقولا قرح تادعمو دوقولاو دربملاو ةنيمقلا لمشتو:ةيرارحلا ةيلمعلا ماظن  .  
Raw mix/meal/feed ةعزوملاو ةنوحطملاو ةقوحسملا ماخلا داوملا :ةطيسولا ماخلا ةداملا/قيحاسملا/ماخلا جيزملا  

  .ةقدب ةطولخملاو
Recovery نودب نكمي ناك ىرخأ داوم ناكم لالحإلاب ًاديفم ًاضرغ تايافنلا اهيف ققحت ةيلمع يأ :عاجرتسالا  

داصتقالا يف وأ ةأشنملا يف ةمهملا كلتب ءافو لل اهدادعإ يرجي يتلا تايافنلا وأ ،ةنيعم ةمهم ءادأل مدختست نأ كلذ
  .ًاقاطن عسوألا

Rotary kiln بوطب ةوسكم ةفيفط ةروصب لئامو راود بلصلا نم بوبنأ نم نوكتت ةنيمق :ةراود ةنيمق  
وه يذلا يلوألا ةجردلاب لفسألا فرطلا نم ةلعشب نخستو يولعلا اهفرط نم ماخلا داوملاب ةنيمقلا دوزتو . يرارح

  ).ركنلكلا(جتنملا جورخ فرط تقولا سفن يف 
Trial burn ةلازإلاو ريمدتلا ةءافكل لاثتمالا نايبل ىرجي يذلا تاثاعبنالا رابتخا :يبيرجتلا قرحلا  (DRE) ريياعمو  

ليغشتلا دودح نييعتل ساسأك مدختسيو ،ثاعبنالل ةيميظنتلا ىوصقلا دودحلاو (DE)ريمدتلا ةءافك ةرادإ   ،
  .حومسملا ا

Vertical shaft kiln (VSK) متي ،ةأفدملا عون نم وأ يناوطسألا يسأرلا عونلا نم ةنيمق :يسأرلا دومعلا ةنيمق  
هذه ربتعتو . ماخلا داوملاو دوقولا نم يعون جيزم نم نوكتت ةرمتسم ةنحش وأ ةيمكب دوزتو لفسأ نم اهنيخست

دمتعت ا   نود لوحت يتلا ءادوسلا قيحاسملا ةيلمع ىلع أ ىلإ رظنلاب تنمسألا عينصت يف ةيلاب ةماع ةفصب ةنيمقلا
  .ةليدبلا دوقولا عاونأ مادختسا
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 تافدارتملاو تارصتخملا

ACGIH   نييموكحلا ةيعانصلا ةفاظنلا ءاربخل يكيرمألا رمتؤملا(http://www.acgih.org) 

ASTM  داوملاو رايتخالل ةيكيرمألا ةيعمجلا(http://www.astm.org/) 

BAT ةحاتملا تاينقتلا لضفأ 

BAT-AEL ةحاتملا تاينقتلا لضفأب طبترملا ثاعبنالا ىوتسم 

BEP ةيئيبلا تاسرامملا لضفأ 

BREF  ةحفاكملل يبوروألا بتكملا ةطساوب اهرشن بسح (ةحاتملا تاينقتلا لضفأ نع ةيعجرم ةقيثو
 )/http://eippcb.jrc.esثولتلا نأشب ةلماكتملا يفالتلاو 

CCME ةئيبلاب ينعملا يدن كلا ءارزولا سلجم(http://www.ccme.ca/) 

CEM تاثاعبنالل رمتسملا دصرلا مظن 

CEN  يسايقلا ديحوتلل ةيبوروألا ةنجللا(http://www.cen.eu/) 

CKD تنمسألا ةنيمق ةبرتأ 

CLM BREF  بسح (مويسينغملا ديسكأو ريجلاو تنمسألا عينصتل ةحاتملا تاينقتلا لضفأ نع ةيعجرملا ةقيثولا
 )/http://eippcb.jrc.esثولتلا نأشب ةلماكتملا يفالتلاو ةحفاكملل يبوروألا بتكملا ةطساوب اهرشن 

DE ريمدتلا ةءافك 

DRE ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك 

EA  زليوو ارتلجنإل ةئيبلا ةلاكو(http://www.environment-agency.gov.uk/) 

EIPPCB ثولتلا نأشب ةلماك تملا يفالتلاو ةحفاكملل يبوروألا بتكملا(http://eippcb.jrc.es/) 

EPA  ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو(http://www.epa.gov/) 

ESM ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا 

GTZ  يلودلا نواعتلل ةيناملألا ةلاكولا اهتيمست ديعأو ينقتلا نواعتلل ةيناملألا ةلاكولا
(http://www.giz.de/) 

ICP  ةثحتسم ةروصب ةطبارتملاامزالبلا 

IOELV ينهملا ضرعتلل ىوصقلا دودحلل ةيراشإلا ةميقلا 

IPPC  ثولتلا نأشب لماكتملا يفالتلاو ةحفاكملا 

I-TEQ ةيمسلل يلودلا لداعملا 

MSDS داوملا ةمالس تانايب قاروأ 

NIOSH  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةينهملا ةمالسلاو ةحصلل ينطولا دهعملا
(http://www.cdc.gov/niosh/) 

OECD  يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم(http://www.oecd.org/) 



UNEP/CHW.10/6/Add.3/Rev.1 

9 

OSHA  ةدحتملا تايالولا يف ةينهملا ةحصلاو ةمالسلا ةرادإ(http://www.osha.gov/) 

PAH تاقلحلا ددعتم يرطع نوبرك ورديه 

PCB رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث 

PCDD رولكلا ددعتم نيسكويد ارابورتب يئانث 

PCDF رولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانث 

PEL هب حومسملا ضرعتلا دح 

PIC لماكلا ريغ قارتحالا جتنم 

POHC يسيئرلا يوضعلا رطخلا نوكملا 

POP ةتباث ةيوضع تاثولم 

PPE ةيصخشلا ةياقولا تادعم 

QA ةدوجلا نامض 

QC ةدوجلا ةبقارم 

SBC لزاب ةيقافت ا ةنامأ(http://www.basel.int/) 

TEQ يمسلا لداعملا 

THC لماك نوبركورديه 

TLV ةبتعلا دح ةميق 

TOC ةلماكلا ةيوضعلا تابكرملا 

UNEP  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب(http://www.unep.org/) 

VOC ةرايطلا ةيوضعلا تابكرملا 

WAP تايافنلا ليلحت ةطخ 

WBCSD ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا يملاعلا لامعألا سلجم  (http://www.wbcsd.org/) 

XRF سكأ ةعشأ رولفت 
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  ةمدقم  -ًالوأ 
 قاطنلا  -فلأ 

زيهجتلاب ةصاخلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا هذهقفاوتت -١ تايافنلل ًايئيب ميلسلا كرتشملا     
ألا نئامق يف مادختسالل ةليدب ماخ داومو دوقوىلإاهليوحتل ةرطخلا   ٨/١٧ -ب ا  تاررقملاعم ،تنمس  

رداصلا١٠/٨ -ب ا و ٩/١٧ -ب ا و لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم نع ة   
نع رداصلا ٧/٩ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ررقمو ،دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا   

 .لزاب ةيقافتاب ينعملا ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا

ةقاطلا عاجرتسا ةمئالم ةقيرطب ةموكحملا تنمسألا نئامق يف تايافنلل كرت شملا زيهجتلا رفويو -٢
نم ريثكلل ًايئيب ميلس عاجرتسا رايخ رفوي امم تنمسألا جاتنإ هيف يرجي يذلا تقولا سفن يف ماخلا داوملاو 

، ايافنلا ةرادإ نم يتاذلا ءافتكالا ةدايز ىلإ نادلبلا هيف ىعست يذلا تقولا يفف. تايافنلا داوم ةرطخلا ت
ىنبلا هذه كلتمت ال وأ تايافنلا ةرادإل ةيساسألا ىنبلا نم ريثكلا كلتمت ال يتلا ،ةيمانلا نادلبلا يف ةصاخو 
ةيحانلا نم ًالضفم ًايلمع ًارايخ رفوي نأ نكمي ةمئالم ةروصب موكحملا كرتشملا زيهجتلا نإف ،قالطإلا ىلع 

يف تايافنلل كرتشملا زيهجتلا نإف ةماع ةفصبو . ديمرتلاو تايافنلا نفدل ةيفيلاكتلا ةيحانلا نم ًالاعفو ةيئيبلا
 .ةقاطلاو ماخلا داوملا ةرادإل ةمادتسا رثكأ ماظن يف ًاماه ًارصنع لكشي نأ نكمي دراوملا ةفيثك تايلمعلا

عاجرتسا ضارغأ يف ةليدبلا ماخلا داوملا وأ /و دوقولا عاونأ مادختسا نع ةرابع كرتشملا زيهجتلاو -٣
نع وأ دوقوك تايافنلا مادختسا ءانثأ داوملا جاتنإو ،يلوألا ديمرتلا نع كلذ فلتخيو . دراوملا وأ/ وةقاطلا
 .اهنم صلختلا ضارغأل ًايرارح تايافنلا اهيف جلاعت يتلا ةأشنملا

يف هفيرعت ىرج يذلا وحنلا ىلع ةرطخلا تايافنلا ىلإ ريشت ةيهيجوتلا ئدابملا هذه نأ نيح يفو  -٤
، رايتخا نأ ىلإ رظنلاب ةرطخلا ريغ تايافنلا ىلع ًاضيأ تاهيجوتلا هذه ضعب ىرست دق لزاب ةيقافتا  

يف ىدبتت يتلا ةرطخلا صاوخلا ريغ ىرخألا لماوعلا نم ريثكلاب رثأتي كرتشملا زيهجتلل حلصت يتلا تايافنلا 
ا  .تنمسألا جاتنإيف ركنلكلا نع ليدبك تايافنلا مادختسا ةيهيجوتلا ئدابملا يطغت الو . اذ تايافنلا

  تنمسألا عينصتل ماع ضرع  -ءاب 
لكشي وهو ،هايملاب هطلخ ىدل كسامتيو نوكتي يوضع ريغو يندعم ريغ معان قوحسم تنمسألا  -٥
نم قيقد طيلخ لاخدإو ،سيلكتلاو نيخستلا تنمسألا جاتنإ ةيلمع لمشتو . ةناسرخلا يف يسيئرلا نوكملا

ركنلكلا جاتنإ وأ‘‘قرحلاب’’ًاضيأ فرعتو (ةينيطلاو ةيريجلا داوملا  يذلا تنمسألا ركنلكلا كلذ جتنيو ).  
عينصتل بلهلل ةطبثم ةدام وه يذلا (سبجلا لثم ةفاضم داوم عم هنحطو هديربت كلذ دعب يرجي 

 ).تنمسألا

و ،مويسلكلا نوبرك يناث نم ةئاملا يف٦٧نم ةداع ركنلكلا فلأتيو  -٦ ديسكأ نم ةئاملا يف ٢٢   
ةئاملا يف ٥و نوكيلسلا و ديدحلا ديسكأ يناث نم ةئاملا يف٣و اينومألا ديسكأ يناث نم  نم ةئاملا يف ٣   

رجحلا لثم ًايعيبط ثدحت يتلا ةيريجلا بساورلا ريفوت نيعتيو ). ١٩٩٧ ،Taylor(ىرخألا تانوكملا 
ر فوتو. مويسلكلا ديسكأ يناث جاتنإل مويسلكلا تانوبرك نم ًاساسأ فلأتت يتلا ريشابطلاو طلملاو يريجلا
ةروصب تنمسألا جاتنإ ةيلمع يف ةمدختسملا ماخلا داوملا يوتحتو . ةيقبتملا تانوكملا ةداع طالملا وأ يمطلا
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 ، ماخلا داوملا اهنم جرختست يتلا ةيجولويجلا تانيوكتلا ىلع دمتعت تايمكب تانولاهلاو نداعملا ىلع ةيعيبط
محفلانإفكل ذك. نيجوريكلا لثم يوضع نوبرك ىلع داوملا ضعب يوتحت دق امك ىلع يوتحي دق   

اهنم جرختسا يتلا ةقطنملا ىلع ا   ازيكرت دمتعتو ،تانولاهو ةرزن داومو ،تيربكلا نم ةريبك تايمك
ماخلا داوملاو يلوألا دوقولا يف ةررتلا داوملا تازيكرت قاطنو ميق طسوتم ىلع عالطالا نكميو . محفلا

ينعملا يملاعلا لامعألا سلجمو ) ٢٠٠٣ (نورخآو Achternbosch، و)١٩٩٢ (Mantusيف ةيديلقتلا 
 ).٢٠٠٥(ةمادتسملا ةيمنتلاب 

أرلادومعلانئامق ءانثتسابو  -٧ ةيفارغجلا قطانملا ضعب يف مدختست تلازام يتلا يس  دنهلاو نيصلا ( 
، ) (ىلوألا ةجردلاب تاثولملا ةبقارمل يزكرملا سل ؛٢٠٠٧ا Höhne and Ellermann ،نإف )٢٠٠٨  ،

يف ماخلا داوملا نيخست ثدحي نأ نكمي ثيح ةراودلا نئامقلا يف ةيساسأ ةروصب قرحت تنمسألا ركنلك  
نمبيترتلكش  نيب  هبش ’’ و‘‘ةفاجلا هبش’’ و‘‘ةفاجلا’’تايلمعلا : تابيترتلا نم ةفلتخم طامنأ ةعبرأ  

وأ ‘‘ةبطرلا و ةئاملا يف٩٠وحن يتأي ،ةدحتملا تايالولاو ابوروأ يفو . ‘‘ةبطرلا’’  ملا يف٨٠  يلاوتلا ىلع ةئا  
ىلع ةلماكتملا ةباقرلل ةلماكتملا ةباقرلل يبوروألا بتكملا (ةفاجلا تايلمعلا نئامق نم تنمسألا جاتنإ نم 

 ، ، ؛٢٠٠٦اهيف مكحتلاو تاثولملا يفالت ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو ةيحان نمو ).٢٠٠٧   
متت تلاز امو ،ادنليزوينو ايلارتسأو قباسلا يتيفوس لا داحتالا يف ةبلاغلا يه ةبطرلا تايلمعلا لظت ىرخأ

 ).٢٠٠٥، نورخآو Watson(ايقيرفأو ةينيتاللا اكيرمأو دنهلاو ادنك يف ريبك ةجردب 

ةداع متي ماخلا داوملا نم نط ١،٧-١,٥صالختساف . دراوملا ةفيثك ةيلمع تنمسألا عينصت ةيلمعو -٨  
جتنملا ركنلكلا نم دحاولا نط جاتنإل  )Szabó عينصتلا بلطتي كلذ ىلع ةوالعو ). ٢٠٠٣، نورخآو

نئامق يف ةيوئم ةجرد ٢٠٠٠ىلع ديزت ةرارح تاجردب ةقاطلا نم ةريبك تايمك  لك جاتحيو . تنمسألا 
نم مارغوليك ١٣٠ و٦٠نيب حوارتي ام ةداع جتنملا تنمسألا نم نط  وحنو هلداعي ام وأ دوقولا طفن   ١٠٥ 

طسوتملا يف ءابرهكلاو دوقولل ةجتنملا ةقاطلا ةفلكت غلبتو ). ٢٠٠٧، Loréa(ءابرهكلا نم ةعاس تاووليك 
تنمسألا عينصت فيلاكت نم ةئاملا يف ٤٠ مكحتلاو تاثولملا يفالت ىلع ةلماكتملا ةباقرلل يبوروألا بتكملا ( 

 ،  ).٢٠١٠اهيف

 يف) ىرخأ تامولعم نمض ،تنمسألا عينصت نع ةلصفملا تامولعملا نم ديزم ىلع عالطالا نكميو -٩
، )٢٠٠٥، van Oss(و) أ١٩٩٩ (CEMBUREAUو) ١٩٩٣(ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو 

 ).٢٠١٠(اهيف مكحتلاو تاثولملا يفالت ىلع ةلماكتملا ةباقرلل يبوروألا بتكملاو 

رادقمب تنمسألا نم يملاعلا جاتنإلا ردق ٢٠٠٨ماع يفو  -١٠ وحنب نيصلا ماهسإ عم نط رايلم ٢،٩،   
حسملاو ؛٢٠١٠ ،نورخآو Da Hai(يملاعلا جاتنإلا فصن  ، يجولويجلا  ةدحتملا تايالولل  ٢٠٠٩ .(

ماع لولحب نط رايلم ٣،٤غلبيس تنمسألا نم يملاعلا كالهتسالا نأ ىلإ تاريدقتلا ريشتو   ٢٠٢٠ 
تاثولملا ةلتك تاثاعبناو ماخلا داوملاو ةقاطلا نم تاجايتحالا يف ةلباقم تادايز عم ) لوألا لكشلا(
)Degré ،٢٠٠٩.(  

عنصب ةلصتملا ةيئيبلا تاريثأتلا ثيح نم جاتنإلا ةيلمع يف ةلحرم مهأ ركنلكلا قرح لثميو  -١١
تاثاعبناو ءاوهلا يف تاثاعبنا ،ةيعونلا جاتنإلا تايلمع بسحب ،تنمسألا تائشنم ببستتو . تنمسألا
دق يتلا (CKD)تنمسألا ةنيمق ةبرتأ كلذ لمشيو . ضرألل تايافنلل لا ةداعإديغت  . جاتنإلا ةيلمع يف ريودت 
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اهل نوكي نأ ًاضيأ حئاورلاو ءاضوضلل نكميو . ةيداع ريغ تالاح يف هايملا يف تاثاعبنا ثدحت دق امك
 .ريثأت

يناثو (NOX)نيجورتينلا ديسكأ يناثو تاميسجلا يه ءاوهلا يف ثعبنت يتلا ةيسيئرلا تاثولملاو  -١٢  ،
، CO(نوبركلا تاديسكأ: ىرخألا تاثاعبنالا لمشتو). ٢٠١٠، EIPPCB ((SO2)تيربكلا ديسكأ 

CO2) رولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانثو رولكلا ددعتم نيسكويد ارابورتب يناثو  ،(PCCDs/PCDFs) 
ا(VOC)ةرايطلا ةيوضعلا تابكرملاو  ابكرمو نداعملاو نيجورديهلا ديرولكو ،   (HCl)  نيرولفورديهلاو

(HF) .دوقولا عاونأو ماخلا داوملا لثم ةنيابتم تارتماراب ىلع ءاو هلا يف تاثاعبنالا ةيمكو عون دمتعيو
 .ةيلمعلا عونو ةمدختسملا

يريجلا رجحلاو يروفحألا دوقولا (دراوملا صالختسا تاريثأتب تنمسألا عينصت طبتري امك  -١٣
ري غ دراوملا دافنتساو ،ةيعيبطلا رظانملا لامجو ،يجولويبلا عونتلاو ةئيبلا ةيعون ىلع) ىرخألا نداعملاو

 ).٢٠٠٢، Battelle(ةيفوجلا هايملا وأ يروفحألا دوقولا لثم ءطبب ددجتت يتلا وأ ةددجتملا 

  تنمسألا نئامق يف ةرطخلا تايافنلل كرتشملا زيهجتلا  - ميج
عينصتلا تايلمع يف تايافنلا مادختسا دراوملا ةفيثكلا تاعانصلا يف كرتشملا زيهجتلا ةيلمع لمشت  -١٤
. لالحإلا لالخ نم ماخلا داوملاو دوقولا عاونأ مادختسا نم دحلاو ،دراوملاو دوقولا عاجرتسا ضارغأل

ميق عاجرتسا رسيي تنمسألا نئامق يف ةرطخلا تايافنلل كرتشملا زيهجتلا نأف ،صوصخلا هجو ىلعو 
 .تنمسألا جاتنإ هيف يرجي يذلا تقولا سفن يف تايافنلا نم نداعملاو ةقاطلا

ىلع زكرت يتلا ةيعانصلا ةيجولوكيإلا ئدابم ىلع دمتعي ةمادتسملا ةيمنتلل موهفم كرتشملا زيهجتلاو -١٥  
؛ ٢٠٠٧ ،نورخآو Mutz(جتنملا ةايح ةرود لاوط ةيئيبلا لامحألا نم دحلا يف ةعانصلل لمتحملا رودلا 

Karstensen ،ىدحإ تايافن ليوحت يف ةيعانصلا ةيجولوكيإلا فادهأ مهأ نم دحاو لثمتيو ). أ٢٠٠٩
، (ىرخأ ةعانصل ماخ ة دام ىلإ تاعانصلا يفو ). ٢٠٠٠يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم

ةيفارشتسإو ًايباجيإ ًالاثم ربتعي ماخ داومو دوقو لكش يف تايافنلا مادختسا نإف ،تنمسألا ةعانص راطإ 
 .ريكفتلا

تناك يتلا دا وملا نع ةضاعتسالا يف لثمتي ًاديفم ًاضرغ تايافنلل كرتشملا زيهجتلا ةيلمع مدختو -١٦
راطإ يف كلذ لكشيو . ةيعيبطلا دراوملا ىلع ظافحلا مث نمو ،تنمسألا ةعانص يف ،كلذ الول ،مدختستس

،’’ةيلمع لزاب ةيقافتا  ةداعإ وأ اهحالصتساو اهريودت ةداعإ وأ )١(دراوملا عاجرتسا ىلإ يدؤت دق  
تائفلا تحت ‘‘ةليدبلا تامادختسالا وأ رشابملا اهمادختسا  R1) ’’ىرخأ لئاسو وأ دوقوك مادختس الا
قفرملا يف ءاب ءزجلا نم ) ‘‘ىرخألا ةيوضعلا ريغ داوملا حالصتسا/ريودت ةداعإ’’ (R5وأ /و) ‘‘ةقاطلا ديلوتل
 .ةيقافتالا نم عبارلا

ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نامضل فارطأ يه يتلا نادلبلا قتاع ىلع تامازتلا لزاب ةيقافتا عضتو  -١٧
تايافنلا ةرادإل ماظن نامضل يهيجوتلا أدبملا نإف ،ددصلا اذه يفو . تايافنلا نم اهريغو ةرطخلا تايافنلل

ىفالتل بجاولا مامتهالا ءاليإ كلذ يف امب تايافنلا ةرادإ تاسراممل لسلست يف لثمتي ةمادتسا رثكأ 
                                                 

ةيضقلا نأشب ٢٠٠٣رياربف /طاب ش١٣يف رداصلا ةيبوروألا ةمكحملا مكحل ًاقفو   )١(  C-458/00. 
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ريودتلا ةداعإ وأ مادختسالا ةداعإ نإف ،تايافنلا بنجت ىنستي ال امنيحو. مئاد عقوم يف اهبنجت وأ تايافنلا  
زيهجتلا نإف ،كلذ ىلع لاثمكو . عاجرتسالا مدع تايلمعل ةلضفم لئادب ربتعت تايافنلا عاجرتسا وأ

تايافنلا نفد نم لضفأ ةيئيبلا ةيحانلا نم ميلس دراوملا عاجرتسال ًارايخ رفوي تنمسألا نئامق يف كرتشملا 
 .ديمرتلاو

نئامق يف تايافنلا  نم ةفلتخم عاونأب ماخلا داوملاو يروفحألا دوقولا نع ةضاعتسالا حاجنب مت دقو -١٨
نرقلا تانيعبس ةيادب ذنم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو نابايلاو ابوروأو ادنكو ايلارتسأ يف تنمسألا 

)  CCME(ةيئيبلاب ينعملا يدنكلا ءارزولا سلجم ضرعتسا دقو ). ٢٠٠٦، GTZ/Holcim(يضاملا 
رتلجنإ يف ةئيبلا ةلاكوو)١٩٩٦(  Karstensenو) ٢٠٠١( ،نورخآو Twiggerو) أ١٩٩٩) (EA(زليوو ا ، 
لكش يف ةرطخلا ريغو ةرطخلا تايافنلا مادختسا نأشب ةفلتخم تاصاصتخا تاربخ نيرخآ نيب ) أ٢٠٠٧(
 .تنمسألا نئامق يف ماخ داوم وأ/و دوقو

كلهتست نأ تن مسألا ةعانص عسوب نإف ،ةفلتخملا تائشنملا نيب اهيف نيابتت ةسرامملا نأ نيح يفو -١٩
صئاصخ كالهتسالا اذه نيبيو . دوقولا ريغ ماخ داومو دوقو لكش يف تايافنلا نم ةريبك تايمك

عيمجت ةداعإو ،ةيساسألا ا   اديسكأ ىلإ ماخلا داوملل لماكلا ككفتلا نمضي امب ركنلكلا نئامق يف ةيلمعلا
مادختسال ةيساسألا ةيلمعل ا صئاصخ صيخلت يلي اميف نكميو. ركنلكلا نداعم يف تاديسكألا هذه
ةمئالملا ةيذغتلا طاقن قيرط نع ةنيمقلل يذغت يتلا ةرطخلا ريغو ةرطخلا تايافنلا  )EIPPCB ،٢٠١٠:( 

ةيوئم ةجرد ٢٠٠٠نم رقي ام ةغلابلا ىوصقلا ةرارحلا ةجرد   )أ (  ) ، يسيئرلا لاعشإلا ماظن
 ؛ةراودلا نئامقلا يف) ةلعشلا ةرارح ةجرد

نم ىلعأ ةرارح ةجرد يف يناوث ٨وحن ةغلابلا زاغلا ءاقب ةدم   )ب ( يف ةيوئم ةجرد ١٢٠٠   
 ؛ةراودلا نئامقلا

؛ةراودلا نئامقلا يف روكتلا ةقطنم يف ةيوئم ةجرد١٤٥٠ةغلابلا داوملا ةرارح تاجرد   )ج (   

 ؛ةراودلا نئامقلا يف يزاغلا فالغلا ةدسكأ  )د (

نع ةيناث٢نم رثكأ ةغلابلا يوناثلا قرحلا ماظن يف زاغلا ءاقب ةدم   )ه( ىلع ديزت ةرارح ةجرد د  
قفاوتي امب ىلعأ ةرارحلا تاجردو لوطأ ءاقبتسالا ددم نوكت ،صوصخلا هجو ىلعو ،ةيوئم ةجرد ٨٥٠  

 ؛كلذ عم

و ،يوناثلا لاعشإلا ماظن يف ةيوئم ةجرد٨٥٠غلبت ةبلصلا داوملا ةرارح تاجرد   )و ( وأ / 
 ؛سيلكتلا

ءاقبتسالا ددم يف ةرارحلا ت اجرد عافترال ةجيتن لامحألا تابلقتل ةدحوملا قرحلا فورظ  )ز (
 ؛ةيفاك ةروصب ةليوطلا

ةروصب ةليوطلا ءاقبتسالا ددم يف ةرارحلا تاجرد عافترال ةجيتن ةيوضعلا تاثولملا ريمدت   )ح (
 ؛ةيفاك

نيجورديهلا ديرولكو HFنيجورديه ورولفلا لثم ةيزاغلا تانوكملا صاصتما   )ط (  HCl يناثو  
؛ةيولقلا تالعافملا يفSO2تيربكلا ديسكأ    
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 ؛تابيبحلاب ةديقملا ةليقثلا نداعملا يف ءاقبتسالا ةردق عافترا  )ي (

ىلإ يدؤي هنأب فورعم قاطن ةرارح ةجرد يف مداعلا تازاغل ةريصقلا ءاقبتسالا ددم   )ك (
 ؛)PCDDs/PCDFs(رولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانثو رولكلا ددعتم نيسكويد ارابورتب يناث نيوكت 

دامرل لماكلا مادختسالا لالخ نم تقولا سفن يف ةقاطلا عاجرتساو داوملا ريودت ةداعإ   )ل (
 ؛ركنلكلا تانوكمو دوقولا

ركنلكلا ةفوفصم يف داوملل لماكلا مادختسالل ةجيتن جتنملاب ةصاخلا تايافنلا دلوتت ال   )م (
 ؛)رمملا ةبرتأ وأ تنمسألا نئامق ةبرتأ نم صلختت تنمسألا تائشنم ضعب نأ نم مغرلا ىلع(

ركنلكلا ةفوفصم يف ةرايطلا ةليقثلا نداعملليئايميكلا يندعملا جاردإلا  )ن (  . 

نم اهريغو ةرطخلا تايافنلا مادختسا لالخ نم رفاوتت يتلا ةلمتحملا ةديدعلا عفانملا نمضتتو  -٢٠
عاجرتسا : يلي ام ةقاطلا نم ىوتحملاو اهدراوم عاجرتسا قيرط نع تنمسألا عينصت تايلمع يف تايافنلا
ضفخو ،ةددجتملا ريغ ةيعيبطلا دراوملاو يروفحألا دوقولا ىل ع ظافحلا ،ةقاطلا نم تايافنلا ىوتحم

ةجلاعم يف ةرفاوتملا ايجولونكتلا مادختساو جاتنإلا فيلاكت ضفخو ،نوبركلا ديسكأ يناث تاثاعبنا 
ةيمنتلاب ينعملا يملاعلا لامعألا سلجم ؛ ٢٠٠٢، Battelle؛ ١٩٩٢، Mantusًالثم رظنأ (ةرطخلا تايافنلا 

 ).ب٢٠٠٧، Karstensen؛ ٢٠٠٥، ةمادتسملا

اهمدختست يتلا ةليدبلا دوقولا عاونأ يف ةقاطلا جاردإ يف اهريغ نم رثكأ ةرشابملا عفانملا لثمتتو  -٢١
ضفخنيو ). ٢٠٠٨، Price وMurray(يروفحألا دوقولا ىلع بلطلا ناكم لحت ثيح تنمسألا تائشنم 

ىلع بلطلا ةيمك دمتعتو . دراوملا نوص لالخ نم تاروفو ققحتتو يروفحألا دوقولا ىلع دامتعالا
دوقولا يف هايملا ىوتحمو ةيرارحلا ةميقلا اهنيب نم ىرخأ لماوع ىلع هلادبتسا متي يذلا يروفحألا دوقولا 

 .ليدبلا

نع لقت  )ةلتكلا بسحب(نوبركلا نم تايوتحم ىلع دوقولا لئادب يوطنت دق كلذ ىلع ةوالعو  -٢٢
) دوقولاو(ةرارحلا نم ةريبك تايمك ىلإ جاتحت ال يتلا ةلي دبلا ماخلا داوملا نأ امك ،يروفحألا دوقولا

ريغ رخآ ردصم نم ركنلكلا عنصل مزاللا (CaO)مويسلكلا ديسكأ نم ءزجب مهست دق عينصتلل   CaCO3   
)Van Oss ،تنمسألا عينصت يف تايافنلل كرتشملا زيهجتلا نم ىرخأ ةرشابم ةعفنم لثمتت اذلو ). ٢٠٠٥
تنمسألا ةنيمقل كرتشملا زيهجتلا جاردإ رفوي دقو . نوبركلا ديسكأ يناث تاثاعبنال لمتحملا ضفخلا يف

ةنراقملاب نوبركلا ديسكأ يناثل ةيلاتلا تاثاعبنالا ضفخ لامتحا تايافنلا ةرادإل ةلماش ةيجيتارتسا نمض 
، تلجنإ يف ةئيبلا ةلاكو(ةقاطلا عاجرتسا نود دقوم يف تايافنلا قارحإ هيف متي يذلا ويرانيسلاب  زليوو ار

 ).٢٠٠٩، CEMBUREAUو ؛ب١٩٩٩

ةيعيبطلا دراوملا لالغتسا ضفخ ىلإ ةيفاضإلا ماخلا داوملا ناكم لحتل ةليدبلا داوملا مادختسا يدؤيو  -٢٣
، (ةطشنألا هذهل ةيئيبلا راثآلاو  ، CEMBUREAUو ؛٢٠٠٥ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا يملاعلا لامعألا سلجم

٢٠٠٩.( 

زيهجتلل ةرفاوتملا نئامقلل ةيساسألا ةينبلا مادختسا نع ةئشانلا فيل اكتلا يف تاروفولا يدؤتو -٢٤
بنجت ىلإ كلذ نم ًالدب اهريودت ةداعإ وأ نكمم دح ىندأ ىلإ اهليلقت نكمي ال يتلا تايافنلل كرتشملا 
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؛ ٢٠٠٦، GTZ/Holcim(ضرغلا اذهل ماقت يتلا تايافنلا نفد وأ ديمرتلا قفارم يف رامثتسالا ىلإ ةجاحلا 
Murrayو Price ،دامرلا تافلخم جردت ،تايافنلل ةصصخملا ديمرتلا قفارم نم سكعلا ىلعو ). ٢٠٠٨

ثيحب ركنلكلا يف تنمسألا نئامق يف كرتشملا زيهجتلل عضخت يتلا ةرطخلا تايافنلا دراوم نم ئشانلا 
ةرادإلا نم ديزملا بلطتت ةيئا ال  تاجتنم ةيأ ىقبتت. 

نئامق يف ةرطخلا تايافنلل كرتشملا زيهجتلا ةيلمع نأ ةيمهألا نم ر دق ربكأ يستكت يتلا رومألا نمو -٢٥
تابلطتملا ةيبلت ىلع تقولا سفن يف لمعلا عم )٢(ةحاتملا تاينقتلا لضفأل ًاقفو الإ ىرجت ال تنمسألا  
تاثولملا نيوكت ليلقت وأ ىفالت نإف ،قايسلا اذه يفو . تاثاعبنالا طباوضو ةيلمعلاو تالخدملل ةددحملا
نأشب ملوهكتسا ةيقافتا نم ٥ةداملا عوضوم وه كلذ دعب اهقالطإو ةدوصقملا ريغ ةتباثلا ةيو ضعلا  
ًاتقؤم اهيجوتو ،ةحاتملا تاينقتلا لضفأ نأشب ًاهيجوت ةيقافتالا ةنامأ تردصأو . ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا
لثمتتو . ٣/٥ -س ا هرارق ىضتقمب ةيقافتالا يف فارطألا رمتؤم امهدمتعاو ،ةيئيبلا تاسرامملا لضفأ نأشب

ةيضوفملا نع ةرداصلا ةحاتملا تاينقتلا لضفأل ةيعجرملا قئاثولا يف ةصاخلا ةيمهألا تاذ ىرخألا رداصملا 
، EIPPCB(مويسينغملا ديسكأ يناثو ريجلاو تنمسألا عينصت نع تردص يتلا قئاثولا يهو ةيبوروألا 

تايافنلا ةجلاعم تاعانصو )٢٠١٠  ،)EIPPCB ،( دصرلل ةماعلا ئدابملا نعو) ٢٠٠٦EIPPCB ،
٢٠٠٣(.  

ذفنو ،ةيبوروألا ةيضوفملا هقيسنتب تماق يذلا تامولعملا لدابت جئاتن ةيعجرملا قئاثولا مدقتو  -٢٦
لودلا نيب اميف ) ثولتلل ةلماكتملا ةحفاكملاو يفالتلا نأشب هيجوت (EC/2008/1مقر هيجوت لاىضتقمب 

ًاهيجوت هذه رفوتو . ةيموكحلا ريغ ةيئيبلا تامظنملاو ةينعملا تاعانصلاو يبوروألا داحتالا يف ءاضعألا
ةلصلا تاذ تاثاعبنالا تايوتسمو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ نأشب يبوروألا داحتالا يف ءاضعألا لودلل 

 .عاطقلاب ةصاخ ةديفم ىرخأ تامولعم ريفوت ىلإ ةفاضإلاب

ةرطخلا تايافنلا ةرادإ ةطشنأ هقاطن يف ذفنتو ططخت مئالم يميظنتو ينوناق ينطو راطإ يأل يغبنيو -٢٧  
ىتحو ديلوتلا ةطقن نم ًاءدب تايلمعلا عيمج لالخ ةميلس ةروصب تايافنلا ةلوانم نمضي نأ ةنمآ ةروصب 

تاءارجإلاو ريياعملاو طباوضلا صحف ملوهكتساو لزاب يتيقافتا يف فارطألل يغبني امك . اهنم صلختلا
ةرادإلاب ةقلعتملا كلت كلذ يف امب امهراطإ يف م قافتالا عم قفاوتت نأ نامضل ةينطولا  امازتلا عمو نيتي
 .ةرطخلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا

لماكلاب يفوتست يتلا تنمسألا نئامق يف الإ ةرطخلا تايافنلل كرتشملا زيهجتلا ءارجإ مدع يغبنيو  -٢٨
ىلع قبطت نأ يرورضلا ن م نإف لاثملا ليبس ىلعف. ةيراسلا ةيلحملا دعاوقلا عبتتو ،حامسلا تاكارتشا

هيجوتلا تاكارتشا يبوروألا داحتالا يف تايافنلا نم اهريغو ةرطخلا تايافنلل كرتشملا زيهجتلا ةبقارم 
2000/76/EC) ٢٠١٤رياني /يناثلا نوناك يف هنع ضاعتسيس يتلا تايافنلا ديمرتب صاخلا هيجوتلا وهو 

ةعانصلا نم تاثاعبنالا نأشبEU/2010/75هيجوتلاب  قلعتملا يراطإلا هيجوتلا  (EC/2008/98هيجوتلا و)  
 ).تايافنلاب

                                                 
ةحاتملا تاينقتلا لضفأ تارايخ ا               )٢(  ،    (أ ىلع يسارلا دومعلا نئامق رابتعا مدع يغبني ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

قبتسـت ايجولونكتلا ةعيبط نأ امك ةيئيب طباوض يأ يسارلا دومعلا نئامق تائشنم نم ريثكلا ىدل رفاوتي الف                  ). ٢٠٠٧
ألابةقلعتملا ةثيدحلا طباوضلل لاعفلا مادختسالا   ).أ٢٠٠٦، Karstensen(تاثاعبنالا نم كلذ ريغو (ةبرت  



UNEP/CHW.10/6/Add.3/Rev.1 

16 

  ةيلودلا تالصلاو لزاب ةيقافتا يف ةلصلا تاذ ماكحألا  -ًايناث 
 لزاب ةيقافتال ةماعلا ماكحألا  -فلأ 

رايأ٥يف ذافنلا زيح تلخد يتلا لزاب ةيقافتا صنت  -٢٩ تارداص يأب حمسي ال هنأ ىلع ١٩٩٢ويام /   ،
نم ًاميلس ةرطخلا تايافنلاب قلعتي اميف صلختلاو لقنلا نوكي امدنع الإ ضراعلا رورملا وأ تادراو وأ 

 .ةيئيبلا ةيحانلا

ةرقفلا ف  -٣٠  ةداملا نم ١رعتو ا ) ‘فيراعتلا’ (٢  يتلا ءايشألا وأ داوملا ’أب تايافنلا لزاب ةيقافتا نم
. ‘ينطولا نوناقلا ماكحأل ًاقفو اهنم صلختلا نيعتي وأ اهنم صلختلا ىخوتي وأ اهنم صلختلا يرجي

ةرقفلا ف   ةداملا نم ٤رعتو هنأب صلختلا ٢  ةرقفلا فرعتو . ةيقافتالاب‘ عبارلا قفرملا يف ةددحم ةيلمع يأ’ 
ا ٨ أب تايافنلا نم اهريغ وأ ةرطخلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نامضل ةيلمعلا تاوطخلا عيمج ذاختا ’ 
دق يتلا ةسكاعملا راثآلا نم ةئيبلاو رشبلا ةحص يمحت ةقيرطب تايافنل ا نم اهريغ وأ ةرطخلا تايافنلا ةرادإ
 .‘تايافنلا هذه نع أشنت

ةداملا نم ١ةرقفلا ددحتو  -٣١ سرامت يتلا فارطألا هاضتقمب موقت يذلا ءارجإلا ) ‘ةماعلا تامازتلالا’ (٤ 
نم هتذختا امب ىرخ ألا فارطألا غالبإب تايافنلا نم اهريغ وأ ةرطخلا تايافنلا داريتسا رظح يف اهقح
وأ ةرطخلا تايافنلا داريتسا رظح يف اهقح سرامت يتلا فارطألا غلبت ’’: ىلع) أ (١ةرقفلا صنتو . رارق

ةرقفلا صنتو . ‘‘١٣ةداملاب ًالمع اهرارقب ىرخألا فارطألا ،اهنم صلختلا ضرغب ىرخألا تايافنلا 
ىلإ اهريدصتب حمست ال وأ ىرخألا تايا فنلا وأ ةرطخلا تايافنلا ريدصت فارطألا رظحت’: ىلع) ب( ١

 .‘هالعأ) أ(ةيعرفلا ةرقفلاب ًالمع كلذب رطخت امدنع ،تايافنلا هذه داريتسا ترظح يتلا فارطألا 

تاسرامم نأشب ةيقافتالا يف ةدراولا ةيسيئرلا ماكحألا ٤ةداملا نم ) د(ىلإ ) أ (٢تارقفلا ددحت  -٣٢  
ىلع ةسكاعملا تاريثأتلا نم ففخت يتلا صلختلاو تايافنلا نم دح ىندأ ىلإ ليلقتلاو ،ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا  

 :ةئيبلاو رشبلا ةحص

  :ةيغب ةبسانملا ريبادتلا فرط لك ذختي’’
عم ،ىندألا دحلا ىلإ اهلخاد ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ديلوت ضفخ نامض   ) أ(

 ؛ةيداصتقالاو ةيجولونكتلاو ةيعامتجالا بناوجلا ةاعارم

ةرطخلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ضارغأل ،صلختلل ةيفاك قفار  مرفوتنامض   ) ب(
 ؛اهنم صلختلا ناكم ناك ايأ ،ناكمإلا ردق هلخاد ةدوجوم نوكت ،ىرخألا تايافنلاو

ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ةرادإ يف نوكرتشملا صاخشألا ذختي نأ نامض   )ج(
، نم ثولتلا عنمل ةيرورضلا تاوطخلا اهلخاد  ةرادإلا كلت نع ةمجانلا ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا

  ؛ثولتلا كلذ لثم لصح اذإ اميف دح ىندأ ىلإ ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ىلع ثولتلا كلذ راثآ ضفخو
امب ىندألا دحلا ىلإ دودحلا ربع ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا لقن ضفخ نامض   )د(

ةيرشبلا ةحصلل ةيامحلا رفوت ةقيرطب لقنلا ىرجي نأو ،تايافنلا هذهل ةلاعفلاو ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا عم قفتي  
 ‘‘.لقنلا اذه نع مجنت دق يتلا ةراضلا راثآلا نم ةئيبلاو
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  ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب ةماع تارابتعا  - ءاب
حلا تقولا يف حضاو ماع فيرعت نود ضيرع يتاسايس موهفمدرجم يهًايئيب ةميلسلا ةرادإلا  -٣٣ . رضا 

يتيقافتا راطإ يف ةرطخلا تايافنلا ىلع اهقيبطت بسحب ،ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاب ةلصلا تاذ ماكحألا نأ ريغ 
يتلا (يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم يف يساسألا ءادألا رصانع نع ًالضف ملوهكتسو لزاب 

فوت،)ةيلاتلا ةثالثلا ةيعرفلا ماسقألا يف اهلوانت يرجي ديدعلا يف ةيراجلا دوهجلا ًاضيأ معدي ًايلود ًاهيجوت ر  
 .ةعانصلا تاعاطق نيبو نادلبلا نم

 لزاب ةيقافتا  - ١

ا  -٣٤ ةرقفلا ٢دام يف لزاب ةيقافتا فرعت تايافنلا وأ ةرطخلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ٨،   ،
ا  ةقيرطب ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ةرادإ نامضل ةيلمعلا تاوطخلا عيمج ذاختا’’أب ىرخألا  

 .‘‘تايافنلا هذه نع جتنت دق يتلا ةسكاعملا راثآلا نم ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا يمحت

ةرقفلا ٤ةداملا يف ةيقافتالا بلطتت و -٣٥ نامض ’’ةيغب ةبسانملا ريبادتلا فرط لك ذختي نأ ) ب (٢، 
نوكت ،ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافن لل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ضارغأل ،صلختلل ةيفاك قفارم ةحاتإ
بلطتت نيح يف ‘‘اهنم صلختلا ناكم ناك ًايأ ،ناكمإلا ردق هلخاد ةدوجوم ةرقفلا يف فرط لك يف،   
هلخاد ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ةرادإ يف نوكرتشملا صاخشألا ذختي نأ نامض ’’) ج( ٢
ضفخو ،ةرادإلا كلت نع مجانلا ىرخألا تايافنلاو ةرط خلا تايافنلا نم ثولتلا عنمل ةيرورضلا تاوطخلا
 .‘‘ثولتلا كلذ لثم لصح اذإ اميف دح ىندأ ىلإ ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ىلع ثولتلا كلذ راثآ

ةرقفلا ٤ةداملا يف ةيقاف تالا بلطتتو -٣٦ نأ٨،  يتلا ىرخألا تايافنلا وأ ةرطخلا تايافنلا رادت’’ ،   
يف ًايئيب ةميلس ةقيرطب ر   دص لوألا اهعامتجا يف فارطألا ررقتو . رخآ ناكم يأ وأ داريتسالا ةلودتس

فد. ‘‘ةيقافتالا هذهل ةعضاخلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا ئدابملا هذه و  
ةرطخلا تايافن لل يلوألا زيهجتلا قايسيف ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل ةقد رثكأ فيرعت ميدقت ىلإ ةينقتلا ةيهيجوتلا 

كلت تايافنلا يراتنمسألا نئامق يف  ةبسنلاب ةبسانملا صلختلاو ةجلاعملا قرط  . 

ماعل ةيراطإلا ةقيثولا يف تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب ةديدع ةيسيئر رصانع ترولب دقو  -٣٧
ةعضاخلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل ةينقت ةيهيجوت ئدابم دادعإ نأشب١٩٩٤ لزاب ةيقافتال  يصوت و . 

  :ةصاخ ةفصبو ،ةينقتلاو ةيسسؤملا ،ةينوناقلا) ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ريياعم(طورشلا نم ددع ءافيتسا ب
نامضلذافنإلابةصاخو ةيميظنت ةيساسأ ةينب   )أ( لاثتمالا     ؛ةيراسلا دعاوقلل 
ايجولو نكتلا نم فاك ىوتسم تاذ نوكت نأو ةصخرم قفارملاو عقاوملا نوكت نأ  )ب(

اهرابتعا يف ذخأت نأ ىلع ،ةحرتقملا ةروصلاب تايافنلا عم لماعتلا لجأ نم ثولتلا ةحفاكم لئاسوو 
  ؛ردصملا دلبلا يف ثولتلا ةحفاكم لئاسوو ايجولونكتلا ىوتسم ةصاخ ةفصب

ةرطخلا تايافنلا ةرادإ اهيف متيس يتلا قفارملاو عقاوملا يلغشم نم ،بسانتي امبسح ،بلط   )ج( ي
  ؛ةطشنألا هذه راثآ دصرب مايقلا

تايافنلا ةرادإ نأب تارشؤم دصرلا ةيلمع يطعت امدنع بسانملا ءارجإلا ذاختا متي نأ   )د(
  ؛ةلوبقم ريغ تاثاعبنا اهنع جتني ةرطخلا
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نأو رمألا اذ   )ه(  ةيارد ىلع ةرطخلا تايافنلا ةرادإ ةيلمع يف نوكرتشملا دارفألا نوكي نأ
ةيلمعلا هذجميف ًاي فاك ًابيردت نيبردم اونوكي  ةصاخلا تاردقلا لا. 

،١٩٩٩ماعل لزاب نالعإ بلطيو  -٣٨ ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب يذلا    يف فارطألا رمتؤم هدمتعا 
ةرادإلا قيقحتل ا فارطألا نمسماخلا هعامتجا يف  لزاب ةيقافتا  واعتو اهدوهج ززعتو فعاضت نأ  
ةرطخلا تايافنلا نم صلختلاو ةداعتسا ،ريودت ةداعإ ،ةين دت ،عنم لالخ نم كلذ يف امب ،ًايئيب ةميلسلا

 ، ةيجولونكتلا وةيعامتجالا لغاوشلا رابتعالا يف ذخألا عم ،لزاب ةيقافتال ةعضاخلا تايافنلا نم اهريغو
لزاب ةيقافتال ةعضاخلا ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا لاقتناضفخ ةلصاوم لالخ نمو ؛ةيداصتقالاو   

 .دودحلا ربع

نالعإ جرديو -٣٩ اهنم ،قايسلا اذه يف اهذيفنت يغبني يتلا ةطشنألا نم ًاددعلزاب   :  
؛ا  )أ(    ايمك ديدحتو ينطولا ىوتسملا ىلع ةجتنملا تايافنلا عاونأ ىلع فرعتلا
لثم ،اهتيمس ضفخو ةرطخلا تايافنلا ديلوت ةيندتل وأ عنمل تاسرامملا لضفأب صاخ ج   )ب( 

جاتنإلا ج   ؛فظنألاوأ قرط مادختسا  
ةفصبو ،تايافنلا ةرادإل ًايئيب ةميلس ا   )ج(  أ ىلع عقاومك ةصخرملا قفارملاو عقاوملا ريفوت

 .ةرطخلا تايافنلا ةصاخ

 ملوهكتسا ةيقافتا  - ٢

ًايئيب ةميلسلا قرطلا نإف ،ملوهكتسا ةيقافتا يف فرعم ريغ ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا حلطصم نأ نيح يف  -٤٠
 نم اهديدحت متي ،ا وكملا تايافنلا نم صلختلل  ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن

 .لزاب ةيقافتا يف ةبسانملا تائيهلا عم نواعتلاب فارطألا رمتؤم لبق

 يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم  - ٣

تايافنلل ًايئيب ةميلسل ا ةرادإلا نأشب ةيصوت يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم ترقأ -٤١
ًادونب يطغت قفارم ىلع ةقبطملاو ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاب ةصاخلا ةيهيجوتلا ئدابملل ةيسيئر ءادأ رصانع لثم   
، عاجرتسا نيزختلاو ةجلاعملا ،لقنلا ،عيمجتلا قبست يتلا ءادألا رصانع كلذ يف امب ،تايافنلا رصانع لاو 
، ل ةقحاللا ، ونيزختل ةيسيئرلا ءادألا رصانع صنت و .ةلصلا تاذ تافلخملانم صلختلا وةجلا عملاولقنلا
  :يلي ام قفرملا نمضتي نأ ىلع

  ؛(EMS)ةيئيبلا ةرادإلل قبطم ماظن   )أ(
  ؛نيتيئيبلاو نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلا ةيامحل ةيفاكلا ريبادتلا ذختي نأ  )ب(
،   )ج(   ؛غالبإلاو ليجستلاودصرلل فاو جمانرب قفرملا ىدل نوكي نأ
  ؛هدارفأل فاكو بسانم بيردت جمانرب قفرملا ىدل نوكي نأ  )د(
  ؛ئراوطلل ةيفاو ةطخ قفرملل نوكي نأ  )ه(
 .ةقحاللا ةيانعلاو قلغلل ةيفاو ةطخ قفرملا ىدل نوكي نأ  )و(
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  تنمسألا نئامق يف ًايئيب ميلسلا كرتشملا زيهجتلا نأشب ماعلا هيجوتلا  - ًاثلاث
زيهجتلاب ةصاخلا ئدابملا  -فلأ   تنمسألا عينصت يفكرتشملا  

امدنع ،يوطني ،تنمسألا عينصت يف ةرطخلا ريغو ةرطخلا تايافنلل كرتشملا زيهجتلا نأ هب ملسملا نم -٤٢  
ةيغبو .)٢٠٠٩؛ ب١٩٩٩، CEMBUREAU(قاطنلا ةعساو ةيئيب عفانم ىلع ،ًايئيب ةميلس ةقيرطب ذفني   
ةيولوألا دانسإ يف قافخإلا وأ ةثولملا تاثاعبنالا ةدايز ىلإ ءيدرلا طيطختلا اهيف يضفي يتلا فقاوملا بنجت 

يلودلا نواعتلل ةيناملألا ةلاكولا تعضو ،ةيئيبلا ةيحانلا نم ًاناسحتسا رثكألا تايافنلا ةرادإ تاسراممل 
(GTZ) دودحملا نواعملا ميسلوه قيرفو  (GmbH and Holcim Group Support Ltd)) GTZ/Holcim ،
تارابتعالل ًابضتقمو ًالماش ًازجوم ) ١لودجلا (ئدابملا هذه رفوتو . ةماعلا ئدابملا نم ةعومجم) ٢٠٠٦

 .ةحلصملا باحصأو كرتشملا زيهجتلا عورشم يططخمل ةهجوملا ةيسيئرلا

ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا يملاعلا لامعألا سل  -٤٣ و)WBCSD ،عضوو . ةلثامم ئدابم ًاضيأ) ٢٠٠٥
نئامق يف ةرطخلا تايافنلل كرتشملا زيهجتلاب ةصاخ ةم اع تابلطتم) أ٢٠٠٩أ، ٢٠٠٨(نيسنيتسراك 

ايقيرفأ بونج ةموكح يف ةحايسلاو ةئيبلا نوؤش ةرادإ ا   يف ) ٢٠٠٩(دمتعا ينيتور ساسأ ىلع تنمسألا
 ).٢لودجلا (تنمسألا جاتنإ يف كرتشملا زيهجتلا ذيفنتب صاخلا راطإلا 

  ١لودجلا 
 تنمسألا نئامق يف تايافنلا نم اهريغو ةرطخلاتايافنلل كرتشملا زيهجتلل ةماعلا ئدابملا 

 فصولا أدبملا
ةرادإ لسلستمارتحا يغبني   

 تايافنلا
يح تنمسألا نئامق يف تايافنللكرتشملازيهجتلا ءارجإ يغبني  – رفاوتت ال ا مث 

 عاجرتسالل ًايداصتقاو ًايئيب يوقأ قرط
ًايساسأ ًاءزج كرتشملازيهجتلا رابتعا يغبني  – يافنلا ةرادإنم   تا 
نم امهريغو ملوهكتساو لزاب يتيقافتال ًاقفو كرتشملازيهجتلا ءارجإ يغبني  –  

 ةلصلا تاذ ةيلودلا ةيئيبلا تاقافتالا
تاثاعبنا ثودح بنجت يغبني 
ىلع ةيبلس تاريثأتو ةيفاضإ 

 رشبلا ةحص

اهثاعبنا وأ رشبلا ةحصو ةئيبلا ىلع ثولتلل ةيبلسلا تاريثأتلا ىفالتيغبني  –  
 نكمم دح ىندأ يف

يف تايافنلل كرتشملازيهجتلا نم ءاوهلا يف تاثاعبنالا ديزت ال نأ يغبني  –  
ريغ تايافنلا نع ةرداصلا كلت نع ،ةيئاصحإلا ةيحانلا نم ،تنمسألا نئامق 

 كرتشملازيهجتلا يف ةنمضتملا 
تنمسألا ةيعون لظت نأ يغبني 

 رييغت نود
ناسرخلاو تنمسألاوركنلكلا(جتنملا مادختسا مدع يغبني  – نداعملل ةعولاب ك) ة 

 ةليقثلا
يتلا كلت لثم (ةئيبلا ىلع ةيبلس تاريثأت يأ يف جتنملا ببستي ال نأ يغبني  –

 )لسغلا تارابتخا لالخ نم ددحت
يضارتفالا رمعلا ةياحيتتنأ يغبني  –  يف عاجرتسالا ةيلمع جتنملا ةيعون   

تاكرشلا نوكت نأ يغبني 
زيهجتلا ةيلمعب علطضت يتلا 

لهؤمكرتشملا كلذلة    

 دعاوقلاو نيناوقلل لاثتمالا نامض –
 ةمالسلاو ةيئيبلا دعاوقلل لاثتمالل ةديج تالجسب عتمتت –
 ةمالسلاو ةحصلاو ةئيبلا ةيامحب ةمزتلم مظنو تايلمعو نيفظوم اهيدل –
 جاتنإلا ةيلمع يف تالخدملا يف مكحتلا ىلع ةرداق –
ططخل ا يف ةكراشملا ىرخألا فارطألاو روهمجلا عم ةديج تاقالع ميقت –

 تايافنلا ةرادإل ةيلودلاو ةينطولاو ةيلحملا
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 فصولا أدبملا
 كرتشملازيهجتلا ذيفنتل يغبني 

 ةيلحملا فورظلا يعاري نأ
 تاءارجإلاو دعاوقلا يف ةيرطقلا تاجايتحالاو تابلطتملا رهظت نأ يغبني –
 ةيسسؤملا تابيترتلا عضوو ةمزاللا تاردقلا ءانب ذيفنتلا حيتي نأ يغبني –
لكيه يف ىرخألا رييغتلا تايلمع عم كرتشملازيهجت لا قيبطت قفتي نأ يغبني –  

 ينعملا دلبلا يف تايافنلا ةرادإ

  )٢٠٠٦(، GTZ/Holcim: ردصملا
  ٢لودجلا 

 تنمسألا نئامق يف تايافنلا نم اهريغو ةرطخلا تايافنلل كرتشملا زيهجتلل ةماعلا تابلطتملا

ةيلحملا /ةينطولا تاقفاوملاو تاضيوفتلاو حيراصتلاو صيخارتلا عيمجو ةيئيبلا تاريثأتلل دمتعم مييقت )١(
 ةبولطملا

 ةلصلا تاذ ةيلحملاو ةينطولا دعاوقلا عيمجل لاثتمالا )٢(
 ةبسانم زيهجت تادعمو نزاخمو ةينقت ةيساسأ ةئيبو عقاوم )٣(
ةيفاكو ا )٤(  قوثوم هايمو ةقاط تادادمإ 
دصرلا عم بنج ىلإ ًابن ج اهتحفاكمو ءاوهلا يف ثولتلا تاثاعبنا ىفالتل ةحاتملا تاينقتلا لضفأ قيبطت )٥(

دصرلا لالخ نم اهنم ققحتلا متي يتلا (حيراصتلاو دعاوقلاب لاثتمالا نامضل تاثاعبنالل لصاوتملا 
 )ساسألا طخل مظتنملا

ةرارحلا تاجرد ضافخناو مداعلا زاغلا ديربت ةئي  )٦( ) ةيوئم ةجرد٢٠٠نم لقأ ثولت ةحفاكم زاهج يف )  
 نيسكويدلا نوكت عنمل ءاوهلا

عاجرتسال تايلآو غالبإ طوطخو ضومغلا نم ةيلاخ تايلوؤسمب حضاو ميظنتو ةراد إ لكيه )٧(
 تامولعملا

 نيلماعلل) حيحصتلاو ثداوحلا نم ةياقولا ريبادت(راطخألا نع غالبإلل ماظن  )٨(
 ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلاو تايافنلاب ةصاخلا لئاسملا ةرادإل ةرهمو نولهؤم نوفظوم )٩(

 مظتنملا بيردتلاو ةيفاك نامأو ئراوط تاءارجإو تادعم )١٠(
 صخرمو حرصم ةروصب اهتلوانمو اهلقنو ةرطخلا تايافنلا عمج تايلمع ا )١١(
 ةميلسو ةنومأم ةروصب اهتيذغتو اهنيزختو ةرطخلا تايافنلا لقن )١٢(
 ةيذغتلا يف مكحتلاو ةرطخلا تايافنلا لوبقل ةيفاك تاربتخم تادعمو قفارم رفاوت )١٣(
 تاثاعبنالاو تايافنلل ةيفاك تالجسب ظافتحالا )١٤(
 جاتنإلا ةدوج ةبقارمل ةيفاك ةينيتور مظن )١٥(
ةلصاوتملا تانيسحتلل جمانرب كلذ يف امب(EMS)ةيئيبلا ةرادإلل ماظن ذيفنت  )١٦(   
 اهنع غالبإلاو تاثاعبنالا دصرل) كلذ ريغ وأ ةموكحلا نم ةدمتعملا(ةلقتسملا ةعجارملا  )١٧(
الا تايلآو تاطلسلاو ةيلحملا تاعمت )١٨(   يواكشلاو تاميلعتلل ةباجتسا عم ةحلصملا باحصأ تاراوح
 مظتنم ساسأ ىلع لاثتمالاو ءادألا قيقدت ريراقت نع حيرصلا فشكلا )١٩(

  .)أ٢٠٠٩ (Karstensenو) ٢٠٠٩(ايقيرفأ بونج ةموكح يف ةحايسلاو ةئيبلا نوؤش ةرادإ نم فرصتب ةصلختسم : ردصملا

ىعارت نأيغبنيتارابتعا   -ءاب  جتلل عضختس يتلا تايافنلا رايتخا ىدل   كرتشملا زيه 
ةرطخلا تايافنلا نأ عينصتلا ةيلمع ةعيبطو تنمسألا تاجتنمل ةمراصلا ةدوجلا ةبقارم تايلمع ينعت  -٤٤

ينعملا يملاعلا لامعألا سلجم (كرتشملا زيهجتلا يف مادختسالل ةمئالملا طقف يه ةيانعب ةراتخملا ةرطخلا ريغو 
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 ، ةيضوفملا ا تملا تاينقتلا لضفأ لثمتتو). ٢٠٠٥ةمادتسملا ةيمنتلاب  ردصأ يتلا ةيعجرملا قئاثولا يف ةحا
ضفخ وأ /و بنجتل ةنيمقلا ىلإ ةلخادلا داوملا عيمج ةبقارمو رايتخا ةقد يف عاطقلا اذه نأشب ةيبوروألا

 ).٢٠١٠، EIPPCB(تاثاعبنالا 

نيوكتلا ةاعارم ،كرتشملا زيهجتلل ةرطخلا تايافنلا ىدحإ ةمءالم نأشب رارق ذاختا ىدل نيعتيو  -٤٥
ةايحلا ةرود ج . ةماعلا ةمالسلاو ةحصلا وأ ةئيبلاب رارضإلا رطاخمو تنمسألل يئايميكلا  مادختساب ىصويو

 .ةرفاوتملا عاجرتسالا تايلمع مييقتل ةرطخلا تايافنلل لماكلا عاجرتسالا يف

ةفاضم ةميق تنمسألا عينصت يف ةرطخلا تايافنلا مادختسال نوكي نأ ،ةيساسأ ةدعاقك ،يغبني  -٤٦
حيرصتلا تابلطتمو ةيراسلا دعاوقلا ءافيتسا عم يندعملا نيوكتلل داوملا ةميقو نيخستلا ةميق لثم ،ةي لمعلل

ةماع ةفصب بساني ال نداعملا نم ريبك ىوتحم ةنمضتملا تايافنلا نأ نم مغرلا ىلعو . تقولا سفن يف
تايافنلل قيقدلا نيو كتلا نإف ،تنمسألا تائشنم يف ليغشتلا صئاصخ ريغتمل ًارظنف ،كرتشملا زيهجتلا
 .تايافنلا نم نيعم ىرجم يأ ةلوانم ىلع ةأشنم لك ةردق ىلع دمتعي فوس ةلوبقملا

عاجرتسا ىلإ يدؤت ال صلختلل ةيلمع اهرابتعاب تنمسألا نئامق مادختسا يف رظنلا مدع يغبنيو  -٤٧
لثم : ةيئيب عفانم كانه تناك اذإ الإ) ةعجر نود ةرطخلا تايافنلا تانوكم ليوحت وأ ريمدتلا يأ(دراوملا 

نم لاعف رخآ رايخ يأ رفاوتي ال امدنع وأ ةلعشلا ديربت لالخ نم (NOx)نيجورتينلا ديسكأ ضفخ   
تاطارتشا عضو يغبنيو .يلحملا ىوتسملا ىلع صلختلل ةيئيبلا ةيحانلا نم ميلسو ةيفيلاكتلا ةيحانلا  
 .كلذل ًاقفو حيرصتلا

قيقد مييقت ءارجإ نيعتي ،ةرطخلا تايافنلا تان وكم ريمدتل تنمسألا نئامق مدختست امنيحو -٤٨
جتنملاب رارضإلا مدعو ،ةمراصلا ةمالسلاو ةحصلاو ةئيبلا ريياعمب مازتلالاو ،ةليدبلا صلختلا تاراسمل 

ةحاتملا تاينقتلا لضفأ ربتعت ،يئاهنلا جتنملل ةددشملا طورشلا اهيف رفاوتت ال يتلا نادلبلا يفو . يئاهنلا
، (ةيمهأ رثكأ ةيئيبل ا تاسرامملا لضفأو  ).٢٠٠٧ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

خلا تايافنلا يراجم جزمو طلخ نيعتي دق ،ةرطخلا تايافنلل نيابتملاعباطللًارظنو  -٤٩ ةرطخلا ريغو ةرط  
. تنمسألا نئامق يف مادختسالاب ةقلعتملا تافصاوملا يفوتست يتلا ةطيسولا داوملا نيب لثامتلا نامضل ةفلتخملا
ىلع لياحتلل ةرطخلا تانوكملا زيكرت ضفخ فد هنأ ريغ  ةرطخلا تايافنلا طلخ ةيلمع ءارجإ مدع نيعتي  
ريغ صلخت تايلمع قيبطت ىلإ يدؤي امب تايافنلا طلخ عنم ماع أدبمك يغبنيو . ةيميظنتلا تاطارتشالا

 )٣(.)٢٠٠٦، EIPPCB) (ًايئيب ةميلس ريغ(ةمادتسم 

 تنمسألا نئامق يف كرتشملا زيهجتلل ةمئالملا ةرطخلا تايافنلا  - ١
نأ ىلإ رظنلاب ،دجوي ال هنأ الإ كرتشملا زيهجتلا مئالت يتلا ةرطخلا تايافنلا نم ةضيرع ةفئاط كانه  -٥٠

ةأشنم يف اهمادختسا نكمي يتلا تايافنلا عون ىلع دحوم در ،عقوملاب قلعتت تنمسألا نئامق تاثاعبنا 
اهصئاصخو ،تايافنلا ةعيبط : لماوعلا هذه لمشتو. لماوعلانم ديدعلاب تايافنلا رايتخا رثأتيو . ةددحم

ةيذغتلا طاقنو ،دوقولاو ماخلا داوملا نوكتو ،ةنيمقلا تايلمعو ،تايافنلا ةرادإ تايلمع رفاوتو ،ةريطخلا 
ةيلامتحاو ،ةماعلا ةيئيبلا تاريثأتلاو ،ئشانلا ركنلكلا ةيعونو ،مداعلا زاغ فيظنت ةيلمعو ،تايافنلاب 

لوبقلاو ،يميظنتلا لاثتمالاو ،ةنيعم تايافن ةرادإ تارابتعاو ،اهقالطإو ةتباثلا ةيوضعلا تاثول ملا نيوكت
                                                 

 .EC/2008/98هيجوتلا يف ةدراولا ةرطخلا تايافنلا طلخ تابلطتم يرست ،يبوروألا داحتالا يف   )٣(
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، ٢٠٠٦، GTZ/Holcim؛ ٢٠٠٣، Van Oss and Padovani(يموكحلاو ماعلا  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ؛
 ).٢٠١٠، EIPPCB؛ ٢٠٠٧

ةحص ىلع ةلمتحملا تاريثأتلا مييقت يف همادختسال تايافنلا مييقتل ءارجإ عضي نأ لغشملل يغبنيو -٥١  
يتلا تاريغتملا لمشتو . تاجتنملاو تايلمعلاو ةأشنملا نم تاثاعبنالا ةيعونو ،روهمجلاو لامعلا ةمالسو
، : (يلي ام تاثولملا رايتخا ىدل رابتعالا يف اهذخأ يغبني ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا يملاعلا لامعألا سلجم

، حتملا ممألا جمانربو ؛٢٠٠٥  ):٢٠٠٧ةئيبلل ةد

 :ةنيمقلا ةيلمع  )أ (

تيربكلاو ) كلذ ريغو مويساتوبلاو مويدوصلا(يولقلا ىوتحملا يدؤي دق   ‘١’
ةنيمقلا ماظن يف مكارتلا ىلإ تابكرملا هذه نم ةطرفملا تالخدملاو : ديرولكلاو
نيعتي دق ،ةنيمقلا ةبرتأ وأ تنمسألا ركنلك يف اهصاصتما نكمي ال امثيحو . اهدسو
يلوألا سيلكتلاو يلوألا نيخستلا مظن نم ةدئازلا تابكرملا ةلازإل رممثادحتسا   .

يف تنمسألا ةنيمق ةبرتأ ريودت ةداعإ نم دحي دق يولقلا ىوتحملا عافترا نإف كلذك 
؛ا    اذ ةنيمقلا

  ؛ةيلمعلل ةمدقملا ةقاطلل يسيئرلا رتمارابلا): ةيرارحلا(نيخستلا ةميق   ‘٢’
ًاضيأ ديزيو ةءافكلاو ةيجاتنإلا يف رثؤي دق ةلماشلا ةبوطرلا ىوتحم : يئاملا ىوتحملا  ‘٣’

كلذ عم نارتقالاب تايافنلل يئاملا ىوتحملا يف رظنلا يغبنيو . ةقاطلا كالهتسا نم
  ؛ماخلا ةيذغتلا داوم وأ/و يديلقتلا دوقولاب صاخلا

ب لطتي دقو ،تنمسألل يئايميكلا نيوكتلا يف دامرلا ىوتحم رثأت: دامرلا ىوتحم  ‘٤’
  ؛ماخلا جيزملا نيوكت ليدعت

ةيفاك ءاقبتسا ةدم ريفوت نيعتي : تايافنلاب ةيذغتلا لدعمو مداعلا زاغ قفدت لدعم  ‘٥’
نحش يف طارفإلل ةجيتن لماكلا ريغ قارتحالا يفالتل ةيوضعلا داوملا ريمدتل 

  ؛تايافنلا
ةلاح ، و))CO(نوبركلا ديسكأ لوأ قالطإ ةريتوو ةدم لثم (ةيلمعلا رارقتسا   ‘٦’

  ؛سناجتلاو) ةنوحطم ،ةتتفم(ريضحتلاو ) ةبلص وأ ةلئاس(تايافنلا 
  :تاثاعبنالا  )ب (

دقو نوبركلا ديسكأ يناث تاثاعبناب ةطبترم ةيوضعلا تاثولملا : يوضعلا ىوتحملا  ‘١’
ريغ قارتحالا تاجتنم نم كلذ ريغو نوبركلا ديسكأ لوأل تاثاعبنا نع رفست 

يافنلا ةيذغت ةلاح يف(PICs)لماكلا  لالخ وأ ةمئالم ريغ طاقن قيرط نع تا  
  ؛ةرقتسم ريغ ليغشت فورظ

ةيميسج ةدام لكشتل ةيولقلا داوملا عم تاديرولكلا محتلت دق : ديرولكلا ىوتحم  ‘٢’
اينومألا عم تاديرولكلا محتلت ،تالاحلا ضعب يفو . اهيف مكحتلا بعصو ةمعان
نم ةيؤرلا ةحضاو ةلصفنم تامولب كلذ جتنيو. ةطيسولا ةيريجلا ةداملا يف ةدوجوملا  
  ؛اينومألا ديرولك نم لاع ىوتحم عم ةمعانلا تاميسجلا
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نم اهمظعم رورم ةليقثلا نداعملا مظعمل رياطتملا ريغ كولسلا جتني : نداعملا ىوتحم  ‘٣’
نداعملا ريودت ًايئزج داعي فوسو . ركنلكلا يف هجامدناو ةرشابم ةنيمقلا ماظن لالخ
ةطقن ىلإ لصوتلا متي نأ ىلإ فثكتلاو رخبتلا ةطساوب ًايلخاد ةدفاولا ةرياطتملا  
نم ام . مداعلا زاغ يف تبثيف رخآلا ءزجلا امأ ،نزاوتلا  ابكرمو قبئزلاو مويلاثلاو
ةجردب ا مويمداكلاو ،ةريبك ةجردب ةرايطلا داوملا  ابكرمو موينليسلاو صاصرلاو  
ءزج ىوس صتمت نأ ع يطتست ال دامرلا يف مكحتلا ةزهجأ نأ ةاعارم يغبنيو. لقأ

ا باشخألا بلطتت كلذك . ابكرمو ةليقثلا نداعملا نم تاميسجلاب طبترم ليئض
اميف ًاصاخ ًامامتها خينرزلاو موركلاو ةظفاح داوم ىلع يوتحملا ساحنلاب ةجلاعملا 

بسحب ،دجوي ،رياطتلا ديدش ندعم قبئزلاو . مداعلا زاغ فيظنت ماظن ةءافكب قلعتي
يف راخبلاو تاميسجلا اهلمحت يتلا لاكشألا نم لك يف ،مداع لا زاغ ةرارح ةجرد

  ؛)٢٠١٠، EIPPCB(ءاوهلا ثولت ةحفاكم تادعم 
ةنيمقلا ماكر نم وأ ةلصفنم مداع ماكر نم يولقلا رمملا مداع زاغ قالطإ نكمي   ‘٤’

مئالم رممب ةزه  نم لك يف ةرطخلا ءاوهلا تاثولم سفن دجوت . ا مظنلا يف ةيسيئرلا
نيعتي ،يولق رمم ماظن بيكرت يرجي امثيحو . يولقلا رمملاو يسيئرلا رمملا عقوم

امب رمملا مداع ىلع يوجلا فالعلا يف ثعبنملا مداعلل ةمئالملا ةحفاكملا ريفوت ًاضيأ 
، (يسيئرلا مداعلا عقومل صصخملا كلذ لثامي    ؛)٢٠٠٧ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

يناث قالطإ ىلإ تايافنلاو دوقولاو ماخلا داوملا يف تيربكلا ىوتحم عافترا يدؤي دق  ‘٥’  
  ؛تيربكلاديسكأ 

  :يئاهنلا جتنملاو تنمسألاو ركنلكلا ةيعون  )ج (
  ؛تنمسألا زيكرت تقو ريخأت ىلإ تافسوفلا تايوتسم عافترا يدؤي دق  ‘١’
؛ةوقلا ةئي  ‘٢’    و زيكرتلا تقو يف رثؤي فوس نيرولفلا تايوتسم عافترا
ةلماشلا ةيعونلا يف رثؤي دق ةيولقلا داوملاو تيربكلاو نيرو لكلا تايوتسم عافترا  ‘٣’

  ؛جتنملل
تالعافت يف ببستي دقو تنمسألا ةدوج موركلاو مويلاثلا نم ىوتحملا رضي نأ نكمي   ‘٤’

عقوم نم موركلا لسغ رشتني دقو . ةيساسحلاب نيباصملا نيلمعتسملا ىدل ةيساسحلل
) ٢٠٠٨، نورخآو Van der Sloot(ىرخألا نداعملا لسغ نم رثكأب ةناسرخلا 

يف هاوتحم نوكي نأ ىلإ موركلا ىلع نيطلاو لمرلاو يريجلا رجحلا ءاوتحا يدؤيو 
يجيورنلا ينطولا دهعملا ضرعتسا دقو . ريغتلا ديدشو هنم صانم ال ًارمأ تنمسألا

ةيساسحب ةقلعتملا تاساردلا نم ديدعلا ) ٢٠٠٣، نورخآو Kjuus(ةينهملا ةحصلل 
ءانب لامع نمضتت يتلا كلتةصاخو موركلا يسيئرلا ردصملا نأ دهعملا دجوو .  

تادعملاو ةنيمقلا يف يرارحلا بوطلاو ،ماخلا داوملا نم يتأي تنمسألا يف موركلل 
بسحب لماوعلا هذهل يبسنلا ماهسإلا نيابتي دقو . موركلا نحطب ةصاخلا ةبلصلا
ًانأش لقألا رداصملا ل مشتو. عينصتلا فورظو ماخلا داوملا يف موركلا نم ىوتحملا
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تنمسألا امي زجأأشنت دقو ). ٢٠١٠، EIPPCB(ليدبلاو يديلقتلا دوقولا نم ًالك   
ةيدلج تاباهتلا يف ببستي امم ةيلاع ةضومح ةجردب بطرلا تنمسألل ضرعتلا نع 
ةيدلجلا تاباهتلالا ريثي امم موركلا ءازإ يعانملا لعافتلابو ،جيهتلل ةريثم ةسمالم 

عم سمالت دجوي امثيحو . )٢٠٠٣، نورخآو Kjuus(ةيساسحلل ةريث ملا ةسمالملا
يف حرطت وأ تنمسألا ىلع ةيوتحملا تابكرملا وأ تنمسألا مدختسي ال دق ،دلجلا 

 يف ٠،٠٠٠٢نم رثكأ اهللب ىدل ،يوتحت تناك اذإ يبوروألا داحتالا يف قوسلا 
ردصملا نأل ًارظنو )٤(.تنمسألل يلامجإلا فاجلا نزولا نم باذملا موركلا نم ةئاملا  

تنمسألا يف موركلا تايوتسم ضفخ نإف ،ماخلا داوملا نم يتأي موركلل يسيئرلا 
ابوروأ يف ةيسيئرلا ةلزتخملا لماوعلاو . يئاهنلا جتنملا ىلإ لزتخم لماع ةفاضإ بلطتي

  ؛)٢٠١٠، EIPPCB(يريدصقلا تيربكلاو يديدحلا تيربكلا يه 
ةطيسولا عينصتلا داوم عيمج يف ةدوجوم ةليقثلا نداعملا : لسغلل ةلباقلا ةررتلا رصانعلا  ‘٥’

يتلا تازيكرتلا برتقت دق ،ةنيعم رابتخا فورظ لظ يف هنأ ريغ . اهريغو ةيديلقتلا
حومسملا تالدعملا نم ،موركلا ريغ ىرخأ نداعم ةناسرخ نم لسغلل ضرعتت ا 

  ).٢٠٠٦، Holcim/يلودلا نواعتلل ةيناملألا ةلاكولا(برشلا هايمل 
اهيف نداعملاو ةقاطلاو اهنيوكت ةميق فورعملا تايافنلاف . كرتشملا زيهجتلل تايافنلا لك حلصت الو -٥٢
ةحصلاب ةقلعتملا لغاوشلا ةجلاعم نيعتي كلذك . تنمسألا نئامق يف كرتشملا زيهجتلا بسانت يتلا يه
زيهجتلا قيبطت مدع يغبني و. تايافنلا ةرادإ لسلستل بجاولا مامتهالا ءاليإو ،ةأشنمب ةصاخلا ةمالسلاو

ةصاخلاو ةيحصلاو ةيئيبلا ريياعملا تابلطتمو ةسوململا ةقبسملا طورشلا عيمج ءافيتسا ةلاح يف الإ كرتشملا 
، (ةيليغشتلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةمالسلاب   ).٢٠٠٧ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

٥٣- ، ، أدبملا ثيح نم ،ًامامت حلصت يتلا ةرطخلا تايافنلا لمشت تنمسألا نئامق يف كرتشملا زيهجتلل  
ريركت نع جتانلا يضمحلا نارطقلاو ةيطفنلا تاباكسنالاو ليكلالا ضماح ةأمحو ،تا بعوتسملا عاق ةأمح

تويزو ،تايافنلل يلآلا ليغشتلا تويزو ،يرارحلا ريسكتلاب محفلا ةجلاعمو يعيبطلا زاغلا ةيقنتو ،طفنلا 
نيب ةلصافلاةأ ملاحو ةنسآلا تويزلاو حباكملا لئاوسو ،ةيكولورديهلا تايافنلا ةبلصلا داوملاو ،هايملاو تيزلا   
، تابلحتسملا وأ عينصتلا نم لعافتلا تافلخمو ةنكاسلا ناعيقلاو ،مألا لئاوسو ،ليسغلا لئاوسو  ،

، يعانطصالاطاطملاو ،نئادللاو ،ةيساسألا ةيوضعلا ةيئايميكلا داوملا مادختساو تادادمإو تارضحتسمو 
داوملاو ةيوضعلا تاديبملاو تاغبصلا عاونأو ،ةيوضعلا تاغبصلاو ،ناسنإلا عنص نم يتلا ةجس نألاو

ةيوتحملا تايافنلا نم كلذ ريغو نارطقلاو ،ةيفارغوتوفلا ةعانصلا نم تايافنلاو ،ربحلا تايافنو ةينالديصلا 
محشلا ةلازإ نم تايافنلاو ) موينوملألل يرارحلا يندعملا بيكرتلا (دونألاعينصت نع ةئشانلاو نوبركلا ىلع 

 ، ةيعيبطلا تاجتنملا نم موحشلا ةلازإو تاجوسنملا فيظنت نم تايافنلاو ،تالآلا ةنايصو ،نداعملا نم
 ).٢٠٠٦، Holcim/يلودلا نواعتلل ةيناملألا ةلاكولا(تاينورتكلإلا ةعانص نم عينصتلا تايافنو 

                                                 
يف يبوروألا سل EC/2003/53هيجوتلا   )٤(  او ناملربلا نع رداصلا ناريزح١٨  لدعو ٢٠٠٣هي نوي/  هيجوت ب، 

مقر نيرشعلاو ةسداسلا ةرملل سل  76/769ا/EEC تارضحتسملاو داوملا ضعب مادختسا قيوست دييقت تايلمعب قلعتملا  
 ).تنمسألاو تاليسكودتيا لوفيلسنونلاو لويفيلنيونلا(ةرطخلا 
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 :تنمسألا نئامق يفكرتشملا زيهجتلل ةيلاتلا تايافنلا عاضخإ مدع يغبنيو  -٥٤

  ؛ةيوونلا وأ ةعشملا تايافنلا  )أ (
 ؛)ةينورتكلإلا تايافنلا(ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تايافنلا   )ب (

 ؛ةلماكلا تايراطبلا  )ج (

 ؛ةيندعملا ضامحألا كلذ يف امب أدصلل ةببسملا تايافنلا  )د (

 ؛تارجفتملا  )ه(

 ؛دينايسلل ةلماحلا تايافنلا  )و (

 ؛سوتسبسألل ةيوتحملا تايافنلا  )ز (

 )٥(؛ةيدعملا ةيبطلا تايافنلا  )ح (

 ؛ةيجولويبلاو ةيئايميكلا رامدلا ةحلسأ  )ط (

 ؛هب ةثولملا وأ هيلع ةيوتحملا وأ قبئزلا نم ةنوكملا تايافنلا  )ي (

  .ةفنصملا ريغ تايدلبلا تايافن كلذ يف امب هب ؤبنتلا وأ اهنيوكت فورعملا ريغ تايافنلا  )ك (
 .ةيلحملا فورظلا بسحب ىرخأ تايافن داعبتسا ةفلتخملا قفارملل نكمي امك -٥٥

ةلمتحملا ةيبلسلا تاريثأتلاو ،ةمالسلاو ةحصلاب قلعتت لغاوشل تايافنلا هذ  -٥٦  ىصوي ال ،ةماع ةفصبو
 .تايافنلا ةرادإل لضفأ رايخ رفاوتي امدنعو،ءاوهلا يف تاثاعبنالاو ،ركنلكلا ةيعونو ،ةنيمقلا ليغشت ىلع 

نواعتلل ةيناملألا ةلاكولا يف هالعأ اهيلإ راشملا تايافنلاب قلعتت ىرخأ ليصافت ىلع عالطالا نكميو 
 .)٢٠٠٦( Holcim/ةيلودلا

دح ىندأ يف كلذ ءاقبإو هب ةثولملا وأ قبئزلا ىلع يوتحت يتلا تايافنلا نم تالخدملا بنجت يغبنيو  -٥٧
نم ءاوهلا يف قبئزلا تاثاعبنا ضفخ نمضي ال تايافنلا يف قبئزلا ةيمك نم دحلا نأل ًارظنو . نكمم
 .قبئزلا نم تاثاعبنالل ىصقأ ىوتسم عضو ًاضيأ نيعتي ،نئامقلا

 تنمسألا نئامق يف عاجرتسالاىلإ يدؤي ال اهنم صلختلا وأ تايافنلا عاجرتسا   - ٢

٥٨-  ، ةددحملا صئاصخلا يفوتست عاجرتسالل ةلباق ةقاط ةميق ةنمضتملا ةراتخملا تايافنلا يراجم تناك اذإ
نكمي كلذك . يديلقتلا دوقولا نم ءزج ناكملحتل تنمسألا نئامق يف ليدب دوقوك اهمادختسا نكمي 

ديدحلاو موينوملألاونوكيليسلاو مويسلكلا لثم ةديفم تانوكم ىلع ةيوتحملا تايافنلا يراجم مادختسا   
نم نيتعوم . ريجلاو لفطلاو نيطلا لثم ماخلا داوملا ناكم لحتل  ا يفوتست يتلا تايافنلا نوكت دقو
 .داوملاو ةقاطلا نم لك عاجرتسال زيهجتلل ةمئالم تابلطتملا

                                                 
لصفلا اميس الو تايافنلا ةراد إ نإف ،ةيحصلا ةياعرلا/مظنت يتلا) اهذافنإ وأ(دعاوقلا صقن نم مغرلا ىلعو   )٥(

ةحصلاب ةقلعتملا لغاوشلا ىلع ًادامتعا تايافنلا نم عونلا اذه قفارملا ضعب لوبق مدع يف بستت دق ،ردصملا دنع 
دقو . ىودعلل هببسم تايافنلا نم صلختلا تنمسألا نئامق يف ةيلمعلا فورظل بسانملا نم نوكي فوسو ،ةمالسلاو
 .كلذب ةمالسلاو ةينهملا ةحصلا نيناوق حمست يتلا نادلبلا يف تايافنلا هذهل كرتشملا زيهجتلا قيقحت نكمي
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در  -٥٩  ، ليدب يأ نود تنمسألل ةنيمق يف تايافنلا قرح رابتعا مدع يغبني ،كلذ نم سكعلا ىلعو
 )٦(.عاجرتسا ةيلمع هنأ ىلع ةعجر نود تايافنلا يف ةرطخلا داوملا ليوحت وأ ريمدتلا

نيعتي دق ،كلذ ىلإ يدؤ ت ال يتلا كلتو دراوملا عاجرتسا ىلإ ةيدؤملا تايلمعلا نيب قيرفتلا ةيغبو -٦٠
تحرط دقو . يناثلا لكشلا يف ةددحملا جاتنإلا ةيلمع يف تايافنلا ةمهاسم ىدم مييقتل ةددحم ريياعم عضو

يتلا ةقاطلا ةميق مييقتل تايافنلل ةضفخنملا وأ ةيلاعلا نيخستلا ةميق يف ،ًالثم ،رظنت يتلا جهنلا ضعب 
مويسلكلا تانوبركو مويسلكلا ديسكأو دامرلا لثم(ةداملل يئايميكلا نيوكتلاو ،اهيوتحت   CaCO3 يناثو  

موينملألا ديسكأ يناثو SiO2نوكيليسلا ديسكأ   ،Al2O3ديدحلا ديسكأ يناثو  ، Fe2O3 ديسكأ يناثو  ،
، Koppejan and Zeevalkink؛ ١٩٩٧، Zeevalkink(اهيف نداعملا ةميق مييقتل ) هايملا وأ/ وSO3 تيربكلا

هذه ىلع ًالاثم يناثلا لكشلا نمضتيو ). ٢٠٠٦، Holcim/يلودلا نواعتلل ةيناملألا ةلاكولا ؛٢٠٠٢
 .ةيهيجوتلا طوطخلا

ةيلاخلا تايافنلل كرتشملا زيهجتلا يف رظنلا مدع ،ةيلمعلا ضارغألا ةفاكل ،نيعتي هنأ نم مغرلا ىلع  -٦١
، ةليوطلا ءاقبتسالا ددمو ةرارحلا تاجرد عافترا نإف ،ةيندعملا ةميقلا وأ ةقاطلا نم  ةدسكألا فورظو

ةينطولا تاموكحلا بلط ىلع ءانب نئامقلا مادختسا نكمي ذإ . ًانكمم كلذ لعجت تنمسألا نئامق يف ةرفاوتملا
تاديبملا تانوزخم لثم تالكشملاب ةلفاحلا تايافنلا يراجم يف ةرطخلا داوملا ريمدت ضارغأ يف ،ةيلحملا وأ 

زيهجتلا قاطن جراخ عقي ًاطاشن لثمي كلذ نأ ريغ . اهيفةعجر ال ةقيرطب داوملا هذه ليوحت وأ ةمداقتملا 
تاطلسلا بناج نم ةكرتشم ةروصب هيلع قفتيو ةدح ىلع ةلاح لك ساسأ ىلع همييقت نيعتيو كرتشملا 

 .ءادألا ريياعمب ءافولا نايبل ةيبيرجت قرح تايلمع ءارجإ نيعتي دقو. نيلغشملاو ةمظنملا

ىلوألا ةجردلاب يه تنمسألا نئامق نأب ةظحالملا ردجتو -٦٢ تسيلو ،ركنلكلا ضارغأل جاتنإ تايلمع   
يف لمعلا ىلإ ليمت تنمسألا نئامق نإف ،لاثملا ليبس ىلعف . ةرطخلا داوملا ريمدتل ةيلاثم ليغشتلا فورظ عيمج
نمتايوتسمو ،ًاضافخنا لقأ مداعلا نيجسكوأ نم تايوتسم ًاعافترا رثكأ نوبركلا ديسكأ لوأ   نم  
ةجرد ةيوضعلا تايافنلل ةيرارحلا ةجلاعملا ةيلمع بلطتتو. ريمدتلا ةيلمع ءانثأليغشتلا ة نسح ديمرتلا نئامق  

ةيوضعلا تابكرملا نيب فاك جزمو فاك نيجسكوأ رفاوتو ةليوط ءاقبتسا ةدمو ،ةعفترم ةرارح 
اهلظيف يرجي ال تنمسألا نئامق يف فورظ أشنت دقو. نيجسكوألاو ةيفاك ةروصب تايافنلاةجلاعم     
ممألا جمانرب (تنمسألا نئامق مادختسال ةغلاب ةيمهأ نابستكي ناديجلا ليغشتلاو ميمصتلاف كلذ ىل عو.

 ، ةيفاك ةروصب تايافنلا ةجلاعم اهيف متي ال نئامقلا هذهيف عاضوأ أشنت دق الإو).٢٠٠٧ةئيبلل ةدحتملا  مل  
ةرفاوتملانيجسكوألا تايوتسم نوكت نأ وأ ةميلس ةروصب اهلاخدإ متي ديدش  ضافخنالاة    . 

                                                 
فلأ عبارلا قفرملا نم لك يف اهل ةمئاق درت تايلمع ىلإ ةراشإلل لزاب ةيقافتا يف ‘‘صلختلا’’ريبعت مدختسي   )٦(  
وأ رشابملا مادختسالا ةداعإ وأ اه حالصتسا وأ اهريودت ةداعإ وأ دراوملا عاجرتسا ةيلامتحا ىلإ يدؤت ال يتلا تايلمعلا(
يف ،طقف ريشي ال صلختلا نأ ريغ ). دراوملا عاجرتسا ىلإ يدؤت دق يتلا تايلمعلا(ءاب عبارلا قفرملاو ) ةليدب تامادختسال

لاكشأ نم لكش يأ ىلإ يدؤت ال يتلا تايلمعلا كلت ىلإ يأ فلأ عبارلا قفرملا يف ةددحملا تايلمعلا ىلإ نادلبلا ضعب 
وأ R1تايلمع يطغت دقو . عاجرتسالا  D10ةرطخلا دراوملا ريمدت عبارلا قفرملا يف  . 
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لوألالكشلا    
لوبقرارقةيلمع  نلا   ةرطخلا تاياف 

 

 
 



UNEP/CHW.10/6/Add.3/Rev.1 

28 

 يناثللكشلا 
 تايافنلا لوبق ططخم ىلع لاثم

 

 
 )٢٠٠٦(، Holcim/يلودلا نواعتلل ةيناملألا ةلاكولا: ردصملا

 ةرطخلا ةيوضعلا داوملا ريمدت ةءافك  - ٣

ةلقتسم ةروصب اهنم ققحتلاو ًاينهم ا هيلع فارشإلا متي يتلا ةيبيرجتلا قرحلا تايلمع ءارجإ يغبني -٦٣
ةروصب ،لغشملا نيبي نأ يغبنيو ). أ٢٠٠٨، Karstensen(ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا تايافن ريمدت نايبل 

تاطايتحا رفاوت عم ةمئالم ةباقرل عضخي ساسألا طخ ليغشت نأب ةصتخملا تاطلسلا عنقي لكشب ،ةقبسم 
ةقدب٢لودجلا يف ةدراولا طورشلا ةاعارم يغبنيو . ةئيبلاب ةراض ةلمتحم ةيداع ريغ تايلمع يأ دض  . 

ريمدتلا ةءافك وأ (DRE)قفرملا يف ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك ديدحتل يبيرجتلا قرحلا مدختسيو  -٦٤  (DE) 
لمشيو . ًايئيب ةميلسو اهيف ةعجر ال ةقيرطب ةءافكب ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ريمدت ىلع هتردق نم ققحتلل
ةصاخلا تالدعملا ديدحتل اهليلحتو اهتنياعمو تايافنلا داوم يف يسيئرلا يوضعلا رطخلا نوكمل ا رايتخا كلذ
رابتخا ،تارابتخالا نم ةلسلس نم ةداع يبيرجتلا قرحلا فلأتيو . اهنع ةئشانلا تاثاعبنالاو تالخدملاب
 .رابتخا لكل تالوج ثالث ةداع يرجتو. قفرملا يف ليغشتلا فورظ نم ةعومجم لكل

داوم نم ىصقألا دحلل ةبسنلاب ليغشتلل ىوصقلا دودحلا ديدحت يبيرجتلا قرحلا لالخ ى رجيو -٦٥
قيقحت يف ًايسكع رثؤت دق يتلا تارتمارابلاو ،ةنيمقلا جاتنإ لدعم نم ىصقألا دحلاو ةرطخلا تايافنلا 
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(DRE) وأ  (DE)  ةينيتورلا تايلمعلا لالخ ةنيبملا)Karstensen ،ىو صقلا دودحلا ددحتو). ب٢٠٠٩
 .يبيرجتلا قرحلا باقعأ يف تارتمارابلا هذهل حامسلل

ريمدتلا قيقحت يف تنمسألا نئامقل لمتحملا مادختسالا فاشكتسا نادلبلا نم ريثك يف ىرج دقو  -٦٦
ةددحملا قفرملا يف ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك ريشتو . (PCBs)رولكلا ةددعتم لينيفلا ةيئانث تابكرملل يرارحلا 

ريمدت يف ةيلاعفلاب مستت ليغشتلاو ميمصتلا ةنسح تنمسألا نئامق نأ ةيبيرجت قرح ت ايلمع نم ديدعلا نم
ةبسنب ريمدت ةءافك ريفوت تاهجلا نم ريثكلا بلطو . (PCBs)رولكلا ةددعتم لينيفلا ةيئانث تابكرملا 

رولكلا ةددعتم لينيفلا ةيئانثلا تابكرملاب قلعتي اميف ةئاملا يف ٩٩،٩٩٩٩ داوملا ةبقارم نوناق ىضتقمب لثم(   
تاينقتلا لضفأ رايعم هنأ ىلع رشؤمك همادختسا نكمي يذلا ) ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةماسلا

، (ةحاتملا   ).٢٠٠٧ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

ةحفاكم ةزهجأ وأ ىرجم يف زيكرتلا (ةلازإ وأ ) قرح(ريمدت ىلع هتردق نيبي نأ قفرملل يغبنيو  -٦٧
ةفدهتسملا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم ةئاملا يف٩٩،٩٩٩٩نع لقت ال ةبسنب ) ءاوهلا ثولت ىلع ةوالعو .  

نارويف ورتب يئانثو رولكلا ددعتم نيسكويد ارابورتب يناث تاثاعبنال ىوصقلا دودحلا ءافيتسا يغبني ،كلذ 
TEQ/Nm3 0.1 ngةغلابلا رولكلا ددعتم 

رابتخالا لظ يف )٧( نيعتي امك ).٢٠٠٧، لزاب ةيقافتا ةنامأ(   
 .تاثاعبنالل ىوصقلا دودحلل ةيلاحلا ميقلا ءافيتسا

٦٨-  ، فورظلا أوسأ لظ يف ،يبيرجتلا قرحلا تايلمعل ةيعونلا تامولعملا سفن رفوي ليدب ج  ةمثو
تايافنلا ةيذغت نود ساسألا طخ تاثاعبنال ةسارد كلذ بلطتيو ). ب٢٠٠٩ (Karstensenهتحرتقا 

تاثاعبناو ،ريمدتلاب ةقلعتملا ءادألا تانايب ىلع لوصحلل دحاو رابتخا كلذ دعب ىرجيو . ةنيمقلا يف ةرطخلا
ءافيتسا عم ةيداعلا ليغشتلا فورظ لظ يف نيرابتخالا الك يرجيو . تايافنلاب ةنيمقلا ديوزت ءانثأ تاثولملا
ددعتم نارويف ورتب يئانثو رولكلا ددعتم نيسكويد ارابورتب يئانثب ةصاخلا تاثاعبنالل ىوصقلا دودحلا  
ةيميظنتلا طورشلا نم كلذ ريغوTEQ/Nm3 ng ٠،٠١ ةغلابلا رولكلا نم ققحتلل جهنلا اذه نأ دقتعيو .  

نم ىوتسملا سفن نمضي ،ةيليغشت تاءارجإو ،تالخدملا ةبقارمو ،ةيفاك نام آتابيترتب ًانرتقم ءادألا 
). ٢٠٠٦، Holcim/يلودلا نواعتلل ةيناملألاةلاكولا (يبوروألا داحتالا يف ةيلاحلا ةدعاقلل يتلا ةيئيبلا ةيامحلا 

براكوبونيفلل ةئاملا يف ٩٩،٩٩٩٩٩٦٩غلبت ةلازإو ريمدت ةءافك نايبل جهنلا اذه مدختسا دقو   
مان تييف يف تنمسألا نئامق ىدحإ يف لينوربيفلل ةئاملا يف ٩٩،٩٩٩٩٨٣٢و  )Karstensen نورخآو، 

٢٠٠٦.( 

ةيهيجوتلا طوطخلا هذ٣قفرملا نمضتيو  -٦٩   قرحلا تايلمعو ءادألا نم ققحتلا جئاتنل عيمجت  
 .يبيرجتلا

 ةدوجلا ةبقارم/ةدوجلا نامض  - ميج

ةدوجلا ةبقارمو (QA)ةدوجلا نامضل لماش جمانرب قيبطت يغبني  -٧٠  (QC) . وه كلذ نم فدهلاو
مادختسا نم ةيسكع ةروصب رثأتت ال ةأشنملا تايلمع نأو ،ةيرايعملا صاوخلل جتنملا ءافيتسا نامض 

ةيرورض ةيلمع ةدوجلا نامضو . ةمالسلاو ةحصلا ىلع رطاخملا ضفخو ،ةئيبلا ةيامحو ،ةرطخلا تايافنلا

                                                 
ةئاملا يف ١١ىلإ تلدع ،فاجلا ساسألاب   )٧(  O2 ،101.3 kPa273.15 و K. 
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ًايئاصحإ ةحيحصو ًاينقت ةميلس تانايبلا هذه نع ةئشانلا تاررقملاو تانايبلا عيمج نوكت نأ نامضل 
 .ةمئالم ةروصب ةقثومو

ةنياعملاو دصرلا تانايب يفو تست نأ نامض يف ةدعاسملل ةدوجلا نامضل ةطخ دادعإ يغبنيو -٧١
نأ يغبنيو . تانايبلا ةدوج مييقتل ًاراطإ رفوت نأو ،لامتكالاو ماكحإلاو ةقدلل ةددحملا فادهألا ليلحتلاو
 :يلي ام نع ةلصفم تاميلعت عم قفرملا يف اهتلوانم ىرجت يتلا جتنملا داومو تايافنلا يراجم ةطخلا يطغت

  ؛تايلوؤسملاو ميظنتلا  )أ (
، جلا نامض فادهأ  )ب ( ةيليثمتلاو لامتكالاو ماكحإلاو ةقدلا نأشب تانايبلا سايقل ةدو

 ؛لثامتلاو
 ؛ةنياعملا تاءارجإ  )ج (
 ؛اهيلع ةظفاحملاو ةنيعلا ةلوانم  )د (
 ؛ةيليلحتلا تاءارجإلا  )ه(
؛ا) كلذ ريغو ،تاؤتنلاو راركتلاو تاغارفلا(ةدوجلا ةبقارم تاعجارم   )و (   ريتوو
 ؛اهتنايص وأ اهيلع شيتفتلاو تادعملا/تاودألا رابتخا  )ز (
؛ا/تاودألا ةرياعم تاءارجإ  )ح (   ريتوو تادعملا
 .غالبإلاو تبثتلاو ققحتلاو تانايبلا ضارعتسا  )ط (

اهتنايصو تاودألا ةعومجمو تادعملاو ةيساسألا ةينبلاو يفاكلا يربتخملا ميمصتلا ريفوت يغبنيو  -٧٢
ةيرود تارابتخا ءارجإ يف رظنلا يغبنيو. تيقوتلا ةنسح ةقيرطب ةبولطملا تاليلحتلا عيمج لامتكا نامضل  
 .هنيسحتو ءادألا مييقتل تاربتخملل

ىلإ ةنياعملا نورجي نيدلا نوفظوملا جاتحيو . ةنياعملا ءارجإ ىدل ةحصلاو ةمالسلا ةاعارم يغبنيو -٧٣
يغبنيو . ةيقاولا تادعملاو سبالملاو ةلوانملا تاءارجإ ىلإو ،تايافنلاب ةلصتملا راطخألا ةهجاوم ىلع بيردت
ةدوجلا نامضب ةصاخلا ةيراسلا تاءارجإلاب ةلماك ةيارد ىلع ةنياعملا ةطشنأ يف نوكراش ملا نوكي نأ
 .ةدوجلا ةبقارمو

ةحاتملا تاينقتلا لضفأ ) ٢٠١٠(ثولتلل ةلماكتملا ةحفاكملاو يفالتلل يبوروألا بتكملا ددحو  -٧٤
 :تنمسألا عينصت تايلمع يف تايافنلا ةدوج ةبقارمل

مدختست فوس تايافن يأ ليلحتلو تايافنلا صئاصخ نامضل ةدوجلا نامض مظن قيبطتل  )أ (  
، : لجأ نم تنمسأ ةنيمق يف دوقو وأ/و ماخ داومك ةيئايزيفلا ريياعملاو ،تقولا رورمب ةدوجلا ىلع ةظفاحملا

لثم ةيئايميكلا ريياعملاو ةيرارحلا ةميقلاو قرحلا ىلع ةردقلاو ،ةيلعافتلاو ،ةنوشخلاو ،تاثاعبنالا نوكت لثم 
؛كلذب لصتملا نداعملا ىوتحمو تافسوفلاو ةيولقلا داوملاو تيربكلاو رولكلانم يوتحملا   

داومك مدختست فوس يتلا تايافنلا نم ةيافن يأ يف ةلصلا تاذ تارتمارابلا ةيمك ةبقارمل   )ب (
، مويمداكلالثم ةلصلا تاذ نداعملاو رولكلا لثم تنمسألا ةنيمق يف دوقو وأ /و ماخ مويلاثلاو قبئزلاو  
 ؛تانولاهلا نم لماكلا ىوتحملاو تيربكلاو

 .تايافنلا نم ةعومجم لك ىلع ةدوجلا نامض مظن قيبطت  )ج (
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ةبقارم /ةدوجلا نامض تاءارجإ مادختسا نمضت ةريتوب ةيلخادلا ةعجارملا تايلمع ءارجإ يغبنيو -٧٥
وأ لقألا ىلع ًايونس ةثلاث فارطأ نم ةلقتسم تاعجارم ءارجإ يغبنيو. نومزتلي نيلماعلا نأو ،ةدوجلا ا  

تابلط عم ةرادإلل ةعجارملا ريراقت ميدقت يغبنيو . مدختسملا ةدوجلا ماظن ةيلاعف ديدحت رمألا بلطتي امبسح
 .ةظحالملا روصقلا بناوج حيحصتب

 ةمالسلاو ةحصلاب ةقلعتملا بناوجلا  - لاد

تايلمعلا بناوج عيمج يف اجردت نأو ةيعاولا تايولوألا نم ةمالسلاو ةحصلا نوكت نأ يغبني  -٧٦
، . ةرطخلا تايافنلا ةرادإ لالخ نيفظوملا نم ةددحملاو ةماعلا تاجايتحالا حوضوب ددحت نأ يغبنيو
 .ةيدرفلا تايلوؤسملاو راودألاو ،ةدايقلا لسلستو

اهمييقتو ةمالسلاو ةحصلا اهل ضرعتت يتلا رطاخملا ديدحتل ةمالسلاو ةحصلل جمانرب عضو يغبنيو  -٧٧
بسانتي نأ يغبنيو . ةرطخلا تايافنلا تايلمعب ةقلعتملا ئراوطلا تالاحل ةباجتسالا ريفوتو اهتحفاكمو
 .ةددحم تايلمعب ةلصتملا رطاخملاو راطخألا تاجردو عاونأ عم جمانربلا اذه مجحو ىوتحم

ليغشتلا تاءارجإو ةرطخلا تايافنلل ةنومأملا ةلوانملا نع ةيفاك تامولعمو قئاثو رفاوت يغبنيو  -٧٨
ةلماعلا ديلا نوكت نأ ،ةيفافشلاو حاتفنالا لالخ نم ،نمضت نأ قفرملا ةرادإل يغبنيو. ئراوطلا ريبادتو  
ةقبسم ةروصب نيلواقملاو نيلماعلا ديوزت يغبنيو . ةمالسلاو ةحصلا ريياعمو ريبادتب ةلماك ةيارد ىلع
 .مهفلا ةلهسلا ئراوطلاو ةمالسلا تاميلعتب

تايافنلاب قلعتي اميف ةمالسلا ةراد إ قيبطت ةحاتملا تاينقتلا لضفأ نمضتت ،يبوروألا داحتالا يفو -٧٩
ىلع دمتعملا جهنلا مادختسا كلذ لاثم . ديوزتلاو ةرطخلا تايافنلا داوم نيزختو ةلوانم ىلع ةرطخلا ا

اهتنياعمو اهتعجارمو اهتلوانم ىرجتس يتلا تايافنلا ميسوت يف اهعونو تايافنلا ردصمل ًاقفو رطاخملا 
، يفالتلل يبوروألا بتكملا(اهرابتخاو  ثولتلا عنمل ةلماكتملا ةحفاكملاو  ٢٠١٠.( 

 رطاخملا ليلحت  - ١

ىلع ةظفاحملل ا  -٨٠  أشب ةمئالملا طباوضلا عضوو ةلمتحملا ضرعتلا تالاحو رطاخملا ديدحت يغبني
يصويو . ةيصخشلا ةيقاولا تادعملا مادختسا بلطتت يتلا رطاخملا ديدحت يغبنيو. نيلماعلا ةمالسو ةحص
رطاخم ليلحتو ةمالسلا ليلحت ريراقتو لمعلا ةمالس ليلحتو لمعلا راطخأ ليلحت لثم مييقت تايلمع ءارجإب  
 .رطاخملاو ماهملاو لامعألا ليلحتو ةيلمعلا

 رطاخملاو عقاوملا ىلإ لوصولا يف مكحتلا  - ٢

 :ةيلضفألا بيترت بسحب يلي ام ةاعارم يغبني ،رطاخملل لامعلا ضرعت يف مكحتلا وأ يفالتل -٨١

، . رطاخملا لزع وأ ةلازإ لالخ نم لامعلا ضرعت يفالتل ةيسدنه طباوض  )أ ( لاثملا ليبس ىلعف
 ؛دعب نع ةلماعلا داوملا ةلوانم تادعم مادختسا وأ ةيوهتلا

لمعلا تاءارجإ ديدحتو رطاخملا قطانم ىلإ لامعلا لوصو ةرادإل ةيرادإلا طباوضلا   )ب (
 ؛اهعقاوم يف ةرطخلا تايافنلا ىلإ يمحملا ريغو هب حرصملا ريغ لوصولا عنمل نمألا ريبادت لثم. نمآلا

ءاضقلا نم ةيرادإلا وأ ةيسدنهلا طباوضلا نكمتت ال امدنع ةيصخشلا ةياقولا تادعم   )ج (
 .رطاخملا ىلع لماكلا
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ىوصقلا دودحلا ميق نم لقأ ضرعتلا اذه ءاقبإو نيلماعلا ضرعت نم دحلل طباوضلا هذه ممصتو  -٨٢
فرتعملا ضرعتلا تايوتسم ةاعارم يغبني طباوضلا هذه رفاو تت مل اذإف. ينطولا ديعصلا ىلع ينهملا ضرعتلل

ًايلود ا . 

اهعضو يتلا ينهملا ضرعتلل ةيهيجوتلا طوطخلا يف (TLV)ىوصقلا دودحلا ةميق ةلثمألا لمشتو  -٨٣  
يذلا ةيئايميكلا رطاخملل زجوملا ليلدلاو ؛(ACGIH)ةيعانصلا ةفاظنلل نييموكحلا ءاربخلل يكيرمألا رمتؤملا   

ةحصلاو ةمالسلا ةرادإو ؛)NIOSH (ةدحتملا تايالولا يف ةينهملا ةمالسلاو ةحصلل ينطولا دهعملا هعضو  
ينهملا ضرعتلل ىوصقلا دودحلل ةيراشإلا ميقلاو (PELs)ةدحتملا تايالولا يف ةينهملا  ةدحتملا تايالولا يف  

ينهملا ضرعتلل ىوصقلا ةيداشرإلا ميقلا ؛)OSHA(ةيكيرمألا   )IOELVs( داحتالا يف ءاضعألا لو دلا ىدل
 .ةلثامملا ىرخألا رداصملا وأ يبوروألا

حومسم ىوصق دودح اهنع رفاوتي ال يتلا ةحصلا ىلع راطخألاو ةرطخلا داوملاب قلعتي اميفو ا  -٨٤
ليلدك داوملا ةمالس تانايب قاروأو ةروشنملا تاساردلا مادختسا نيلغشملل يغبني ةيراس وأ ضرعتلل 

 .مئالملاةيامحلا ىوتسم ديدحتل 

 ةيصخشلا ةياقولا تادعم  - ٣

امثيح ةيصخشلا ةياقولا تادعمب تائشنملا ىدحإ يف راوزلاو نيلواقملاو نيلماعلا ديوزت يغبني  -٨٥
ضرعتلل ا ال  يغبنيو . حومسملا ىوصقلا دودحلل ضرعتلا نم دحلل ةيسدنهلا طباوضلا قرط ذيفنت نكمي
 .ةاخوتملا ماهملا ةدمو فورظ بسانت نأو لمتحم وأ لثامم رطخ يأ نم ةيامحلل تادعملا هذه رايتخا

رابتخاب : ةلماك ةيارد ىلع ةرطخلا تايافنلا تايلمع يف نيكراشملا نيلماعلا عيمج نوكي نأ يغبنيو -٨٦
بيردتلا تاءارجإو ،اهنم صلختلاو اهنم ثولتلا ةلازإو اهنيزختو اهظفحو ،اهمادختساو ةياقولا تادعم 

جمانربلا مييقتو ،لامعتسالا ءانثأ اهتبقارمو اهيلع شيتفتلاو اهعزن و اهقفاوتو تادعملا هذه بسانتو
 .تادعملا دودحو

 بيردتلا  - ٤

متي نأ يغبنيو . هتيلوؤسمو لمعلا ةعيبط هددحت ىوتسم ىتح ةلاعف ةروصب نيلماعلا بيردت يغبني -٨٧
رطاخمو ةرطخ د اومل مهضرعت نأ نكمي يتلا ةرطخلا تايافنلا تايلمع يف كارتشالاب مهل حامسلا لبق كلذ
ةدملاو يساردلا جهنملا ثيح نم اهقيثوتو ةيفاك ةروصب بيردتلا ةطشنأ دصر يغبنيو . ةحصلا وأ ةمالسلا
 .نيكراشملاو

يف ةدوجوملا رطاخملا نم كلذ ريغو ةحصلاو ةمالسلا ىلع رطاخملا بيردتلا يطغي نأ يغبنيو  -٨٨
رطاخملا نم نكمم دح ىندأ ىلإ ليلقتل ل لمعلا تاسراممو ،ةيصخشلا ةياقولا تادعم مادختساو قفرملا
فارشإلا رفاوت يغبنيو . عقوملا يف تادعملاو ةيسدنهلا طباوضلل نومأملا مادختسالاو راطخألا نع ةئشانلا
يغبني امك . رطاخملل ضرعتلا ةدايز ىلإ ريشت يتلا تارشؤملاو ضارعألا ىلع فرعتلا كلذ يف امب يبطلا
 .مئالم وحن ىلع ةرطخلا ئراوطلا تالاحل ةباجتسالا يف نيكراشملا كئلوأ بيردت
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 يبطلا فارشإلا  - ٥

يغبنيو . ةفيظولا يلوت لالخو لبق نيلماعلا ةحص دصرو مييقتل ةيبطلا ةباقرلل جمانرب ذيفنت يغبني -٨٩
 :يندأ دحك ةيلاتلا رصانعلا يف لاعف جمانرب يأ رظني نأ

كلذ يف امب ةمهملا هذه يلوتل لماعلا ةيحالص ىدم ديدحتل ةفيظولا يلوت لبق صحفلا  )أ (  
تالاح نأشب ساسألا طخ تانايب ريفوتو ةيصخشلا ةياقولا تادعم ءادترا ءانثأ لمعلا ىلع ةردقلا 

 ؛لبقتسملا يف ضرعتلا

لمعلا ةقيرط بسح ا (ةيبطلا ةبقارملا ضارغأل ةيرود تاصوحف   )ب (  ريتوو اهاوتحم ددحتي يتلا
شت دق يتلا ةيجولويبلا تاهاجتالا ديدحتلو)ضرعتلاو ةسكاعم ةيحص تاريثأت ىلع ةركبم لئالد ىلإ ري ، 
 ؛ةنمزم

 .ةئراطلا ريغ ةداحلا تالاحلا يفو ئراوطلا ءانثأ جالعلا لبس نأشب ماكحأ  )ج (

 ئراوطلا تالاحل يدصتلا  - ٦

تايلمع ءدب لبق روهمجلاو ةلماعلا ديلا ةيامحل ئراوطلا تالاحل تاءارجإو ططخ عضو يغبني  -٩٠
ةلوانمل ةمئالملا ريبادتلا رفاوت نمضت ئراوطلا تالاحل يدصتلل ة طخ عضو يغبنيو. ةرطخلا تايافنلا

يلي ام ةطخلا هذه لوانتت نأ يغبنيو . عقاوملا جراخ ةباجتسالا قيسنتو عقوملا يف ةلمتحملا ئراوطلا تالاح
 :ىندأ دحك

تالا حل ىدصتت يتلا ةيجراخلا تاهجلا عم قيسنتلاو ئراوطلا ةلاح ىلع قباسلا طيطختلا  )أ (
 ؛ئراوطلا

 ؛لاصتالا تاءارجإو بيردتلاو ،ةطلسلا طوطخو ،نيلماعلا راودأ  )ب (

 ؛اهيفالت تاءارجإو ئراوطلا تالاح ىلع فرعتلا  )ج (

 ؛ءوجللا نكامأو ةنمآلا تافاسملا  )د (

 ؛ةبقارملاو عقوملا نمأب ةقلعتملا تاءارجإلا  )ه(

 ؛ءالجإلا تاءارجإو تاراسم  )و (

ناكسلاو ،هيلإ لوصولا قرط و ،عقوملا سيراضتو ةرطخلا قطانملا رربت عقوملل طئارخ عضو  )ز (
 ؛ةلمتحم رطاخمل ةضرعملا تائيبلا وأ عقوملا جراخ

 ؛ثولتلا ةلازإ تاءارجإ  )ح (

 ؛ئراوطلا تالاح يف ةيلوألا تافاعسإلا تاءارجإو ةيبطلا ةجلاعملا  )ط (

 ؛قفرملا يف ئراوطلا تادعمو ةيصخشلا ةيامحلا  )ي (

 ؛اهل يدصتلاو ئراوطلا تالاحب راذنإلا تاءارجإ  )ك (

؛ةيلحملا تاطلسللغالبإلاو قيثوتلا  )ل (   
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 .ةعباتملا تاءارجإو يدصتلا تايلمعل تاليلحت  )م (

تابورشملاو ،ليغشتلا ةيتاذ سفنتلا ةزهجأو ،قيرحلا تايافط لثم ئراوطلا تادعم عضو يغبني  -٩١
ةرطخلا تايافنلا نيزخت نكامأ نم ةبيرق عقاوم يف نويعلا ليسغو مامحتسالا عقاومو ،فيرصتلا تادعمو 

 .اهزيهجتو

وأ بوقث اهيف ثدحت دق يتلا عاضوألا مادختساب ةرركتم ةروصب ةطخلا تاءارجإ ة برجت يغبنيو -٩٢
 .ةريغتملا وأ ةديدجلا تامولعملا وأ فورظلل ةباجتسا ًايرود اهضارعتساو ،ةلمتحملا عاضوألاو

قفرملا ميمصتب ئراوطلل يدصتلا لامعأب نيمئاقلاو ةيلحملا تاطلسلا فيرعتل تابيترتلا ذاختا يغبنيو  -٩٣
لمعي يتلا نكامألاو ،راطخأ نم ا صاوخو   طبتري امو قفرملا يف اهتلوانم ىرجي يتلا ةرطخلا تايافنلا

عم اهيلع قفتملا تابيترتلا فصو يغبنيو . ةلمتحملا ءالجإلا تاراسمو قفرملا لخادمو ،ةداع نولماعلا اهيف
 .ئراوطلا تالاحل يدصتلا ةطخ يف ئراوطلل يدصتلا قرفو تايفشتسملاو ،ةيلحملا تاطلسلا

 ةحلصملا باحصأ كارشإو تالاصتالا  - ءاه

قفارملا دحأ تايلمع نم نولمتحملا نوررضتملا م -٩٤  دقو . أ نوري نيذلا كئلوأ مه ةحلصملا باحصأ
ةيعمت   ا تامظنملاو ناريجلا مهنيب نمو يلودلا وأ ينطولا وأ يلحملا ديعصلا ىلع تاعومجم وأ ًادارفأ اونوكي

نيدروملاو نيلواقملاو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو مالعإلا لئاسوو ةيموكحلا تالاكو لاو تاباقنلاو نيلماعلاو
 .نيرمثتسملاو

تابيتكلا كلذ يف امب ةيمالعإلا رداصملا لالخ نم تامولعملا ريفوت يف ةماعلا تالاصتالا لثمتتو  -٩٥
يلحملا عمت ارفأب ةحلصملا باحصأ ةكراشم قلعتتو. نويزفيلتلاو ةعاذإلاو فحصلاو ةيكبشلا عقاوملاو  ا د

ةيراشتسالا ناجللاو ضورعلاو ةماعلا تاعامتجالا لالخ نم ،قفرملاب نيمتهملا دارفألا نم مهريغو 
 .ةأشنملل ةيداعلا تايلمعلا نم ًاءزج امهالك لكشي نأ يغبنيو. نيلماعلا عم لصاوتلاو

تاقاطنلا ك لذ لمشيو. ةحلصملا باحصأ عم لمعلا يف ةحضاو ًافادهأ قفارملل نوكي نأ يغبني -٩٦
رفوتو . نيبناجلل ةديفم جتاون ىلإ لصوتلل دادعتسالاو ةمزاللا دراوملاب مازتلالاو ،ةكراشملل ةيعقاولا ةينمزلا

، )٢٠٠٧(ةئيبلا سلجمو ) ٢٠٠٢(، نورخآو Hundو) ١٩٩٦(ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو 
 .ةحلصملا باحصأ كارشإو تالاصتالل ةطخ عضوو ميمصتب ةصاخلا ةروشملا ،ىرخأ رومأ نمض

تاريثأتلا نأشب ةماعلا لغاوشلا ةجلاعمل دادعتسا ىلع ةمظنملا تاطلسلاو نولغشملا نوكي نأ يغبنيو  -٩٧
. ةطشنألا هذه حيضوتل ةءافكلاب مستت لصاوتلل قرط عضو ىلع اولمعي نأو ،كرتشملا زيهجتلل ةلمتحملا
رسيت يتلا ةمزاللا تامولعملا عيمج ريفوت ةرط خلا تايافنلا مادختسال نوططخي نيذلا نيلغشملل يغبنيو

تاريثأتلا بنجتل ذفنتس يتلا ريبادتلا نايب عم تنمسألا نئامق يف تايافنلا مادختسا مهف ةحلصملا باحصأل 
 .ةسكاعملا

 ًايئيب ميلسلا يلوألا زيهجتلاو تايافنلا لوبق -  ًاعبار
 ةمدقم  -فلأ 

تايافنلل ًايبسن دحوم ىرجم جاتنإ ،تايافنلا ني ابت ىلإ رظنلاب ،يلوألا زيهجتلا ىلع نيعتي -٩٨
تنمسألا نئامق يفكرتشملازيهجتلا يف همادختسال  ةينقتلا طورشلل لثتمي نأ اذه تايافنلا ىر .    يغبنيو
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تاراطإلا وأ طفنلا لثم تالاحلا ضعب يفو )٨(.ةيئيبلا ريياعملا ءافيتسا نامضو تنمسألا عينصتل ةيرادإلاو  
ىلوأ زيهجت نودو‘‘ةمدقملا ةروصلاب ا’’تايافنلا مادختسا نكمي ،ةلمعتسملا   . 

نم ةرشابم ةروصب تعمج دق تناك ءاوس ةبسانملا تايافنلا داوم رايتخال مامتهالا ءاليإ يغبنيو  -٩٩
تايافنلا ىوس لوبق مدع نولغشملا نمضي نأ يغبنيو . ءاطسو لالخ نم وأ اهديلوت ةيلمع ىلع نيمئاق
ةبسانملا ريغ تايافنلا تانحش ضفرو ،اارطأ نم ةئشانلا ةرطخلا  قوثوم ف. 

ليبس ىلعف . تادادمإلا ةلسلس ةفاك يف نيكراشملا عيمج ةهارتل بجاولا رابتعالا ءاليإ يغبنيو -١٠٠
ثداوحلا بنجتل اهل صخرملاو ةضوفملاو ةلهؤملا لقنلا تاكرش ىوس مادختسا مدع بجي لاثملا 

اهنيزخت وأ اهطلخ ىرجي يتلا فيصوتلا ةئيدر وأ ميسوتلا ةئ يس تايافنلا لثامت مدع نع ةمجانلا ثادحألاو
 .ًاعم

ىلع اهديدحت نيعتيف ةددحملا ةلوانملا تابلطتم امأ . ةماع تارشؤم ىوس تايصوتلا هذه رفوت الو -١٠١
ةمالسو ةيحصلاو ةيئيبلا تاريثأتلاو ةفلتخملا تايافنلا يرا   ةيجولويبلاو ةيئايميكلا صاوخلا ساسأ

 .ةيلحملا دعاوقلاو حيرصتلا تابلطتمل لاثتمالاو نيلماعلا

 تايافنلا لوبق  -ءاب 

قفرملل حيرصتلا تابلطتم عم تايافنلا هذه قفاوتت نأ نامضل ةيرورض تايافنلاب ةقبسملا ةفرعملا  -١٠٢
ةرطخلا تايافنلا ريثأتو ،ةنيمقلا يف ليغشتلا تالكشم بنجت نإف ،لاثملا ليبس ىلعف . ةيلمعلاب رضت الو
ءارجإ بلطتي ،سيلاكلا وأ تيربكلاو رولكلا لثم ةرياطتملا رصانعلا مييقتب ةصاخلا تالخد ملا عومجم ىلع
ىلإ ًادانتسا قفرم لك يف تانوكملا هذهل ةددحم ل وبق ريياعم عضو يغبنيو. يلوألا لوبقلا لبق قيقد مييقت
ةيعونلا فورظلاو ةيلمعلاعون ةنيمقلل   . 

تالكشملاو ةعيبطو نيوكتب ةفرعم ىلع تالاحلا مظع  ميفنوكت ةرطخلا تايافنلل ةدلوملا تاهجلا  -١٠٣
نمو ، م   ةلصلا تاذ تامولعملا عيمج لوصو اونمضي نأيرورضلاةصاخلا تاثولملاب ةلصلا تاذ  ىلإ  

حاللا اوأ   .ةقرادإب نيينعملا كئل

يف لوبقلاو ) زرفلا وأ(يلوألا لوبقلا : نيتلحرم نم ةرطخلا ريغو ةرطخلا تايافنلا لوبق فلأتيو -١٠٤
ديدحت نم نيلغشملا نيكمتل تايافنلل ةيليثمت تانيعو تامولعملا ريفوت يلوألا لوبقلا ةيلمع لمشتو . عقوملا
لصت امدنع تاءارجإلاب ةيناثلا ةلحرملا قلعتتو . لوبقلاب ةصاخلا تابيترتلا عضو لبق اهتمءالم ىدم
 .اهيلع ةقفاوملا تقبس يتلا صاوخلا ديكأتل قفرملا ىلإ تايافنلا

ىدل اهنيوكت ديكأتو ،لوبقلا لبق تايافنلا تانيعل يفاكلا زرفلا ءارجإ يف قافخإلا يد ؤي دقو -١٠٥
مكارتو ةلثامتملا ريغ داوملل طلخو ميلس ريغ نيزخت ثدحي دقف . ةقحال تالكشم ىلإ ةأشنملا ىلإ اهلوصو
 .تايافنلل

                                                 
لغشم نم ةينقت تابلطتم لثمي هنأليلوألازيهجتلا ءارجإ يغبني   )٨( ةطيسولا داوملا رارقتساو سناجت نامضل ةنيمقلا ي   
 .تايافنلا لوبق تاءارجإ ىلع لياحتلا سيلو
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 يلوألا لوبقلا  - ١

تايافنلا يراجم نأ نحشلا ىل ع قبسملا زرفلا وأ يلوألا لوبقلا لوكوتورب نمضي نأ يغبني -١٠٦
اذهو . قفرملا ىلإ اهنحش ىلع قفاوي يتلا طقف يه ةميلسو ةمئالم قرطب اهتلوانم متي يتلا ةرطخلا
 :يلي امل يرورض لوكوتوربلا

 ؛ةمئالملا ريغ تايافنلا زرف لالخ نم يميظنتلا لاثتمالا نامض  )أ (
اهمادختسا نكمي يتلا ققحتلا تارتماراب ديدحتو تايافنلا نيوكتب ةقلعتملا ليصافتلا ديكأت  )ب (  

 ؛قفرملا ىلإ اهلوصو ىدل تايافنلا رابتخال
 ؛ىرخأ ةطشن لماوع عم لعافتت وأ اهزيهجت يف رثؤت دق تايافنلا يف داوم يأ ديدحت  )ج (
 .تايافنلا اهيلع يوطنت يتلا راطخألا قاطن ةقدب ددحت  )د (

كلذ يف امب تايافن لا تجتنأ يتلا ةيلمعلا ةعيبط نع تامولعم ىلع لصحي نأ لغشملل يغبني -١٠٧
، )ةفلتخملا تازيكرتلاو ةدوجوملا ةيئايميكلا داوملا(نيوكتلا : ىرخألا ةبولطملا فاصوألا لمشتو. اهنيابت

تايافنلا لكشو ةيمكو ا   ؛ )كلذ ريغ وأ ةأمح وأ ةلئاس وأ ةبلص(ةلصتملا رطاخملاو ةلوانملا تابلطتم
وأ تايافنلا يدلوم ةطساوب تامولعملا مدقت نأ ةيلاثملا ةيحانلا نم يغبنيو. اهظفحو ةنيعلا نيزخت تاينقتو  
 .ءاطسولا نم ةمدقملا تامولعملا نم ققحتلل ماظن ءاشنإ يف رظنلا

ينقت تايافنلا ةنيع ذخأي نأ يغبنيو . تايافنلل ةيليثمتلا تانيعلا ليلحتو ريفوتل مظن ةماقإ يغبنيو -١٠٨
نامضل ةضيفتسم قرطب ةدمتعملا تاربتخ ملا نم نوكي نأ لضفي ربتخم اهليلحتب موقي نأو ،صصختم
يغبنيو . عاديإلا ةلسلسب ةصاخ تاءارجإ عضو يف رظنلا يغبنيو. تالجس كاسمإو ةدوجلا ةبقارم/ةدوجلا

ررقملا زيهجتلاب قلعتي اميف تارابتخالا ءارجإو ةلماش ) حمالملا ديدحت(فينصت ةيلمع لغشملا يرجي نأ 
نم ءانثتسالاو . رابتخاو ةنياعم ءارجإ نود ةيافن يأ لوبق مدع يغبنيو. ةديدجلا تايافنلا نم ةيافن لكل

قاروأ اهيدل يتلا ةثولملا ريغو تافصاوملل ةقباطملا ريغ وأ ةمداقتملاو ةلمعتسملا ريغ تاجتنملا وه كلذ 
جتنملا تانايب قاروأ وأ(MSDS)داوملا ةمالس تانايب   . 

ظافتحالاو (WAP)تايافنلا ليلحت ةطخ دادعإ نيعتيو  -١٠٩ لوصحلل ةمدختسملا تاءارجإلا قيثوتل ا   
 (WAP)ةطخلا لوانتت نأ يغبنيو . لصفم يئايزيفو يئايميك ليلحت ءارجإلو ،تايافنلل ةيليثمت ةنيع ىلع
ةيليثمت ةنيع رابتخا نمضتت نأ يغبنيو )٩(.ةلثامتملا ريغو ةلمتحملا ةعشملا تايافنلا ديدحت يف ةمدختسملا ريبادتلا  
قفرملا يف مادختسالل ةيافنلا ةيحالص ىدم ديدحتل ا )يلوألا لوبقلا(  انوكم نم ققحتللو ). لوبقلا(، 

طلخلا وأ ةيافنلل يلوألا زيهجتلا دعب وأ لالخ ةذوخأملا تانيعلل رابتخالا نم ديزملا مادختسا يغبنيو 
ئشانلا ىر   .ا ةيعون نم ققحتلل

ىلع نيسرمتمو نيلهؤم نيفظوم ةطسا وب ىرجأ دق ينقتلا مييقتلا نأ نم دكأتلا نيلغشملل يغبنيو -١١٠
 .قفرملا تايناكمإب ةيارد

                                                 
   ‘‘ةرطخلا تايافنلا يف لثامتلا ديدحت ةقيرط’’ةنونعملا ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاك وةقيثو نمضتت   )٩(

(EPA-600/2-80-076) ،تايافنلا تائف فلتخمل يلثامتلاو يعونلا مييقتلا تاءارجإ. 
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لوبق ةلحرم يف ققحتلاو ةيعجرملا ةنراقملا ريفوتل قفرملا يف يلوألا لوبقلا تالجس ظفح يغبنيو  -١١١
اهثيدحتو ماظتناب ضرعتست نأو ،تقو لك يف رفاوتت نأو اهدانسإو تامولعملا ليجست يغبنيو . تايافنلا
 .تايافنلا ىرجم يف تارييغت يأ عم

 عقوملا يف لوبقلا  - ٢

ةرفاوتملا تامولعملا عم تايافنلا صئاصخ عقوملا يف رابتخالاو ققحتلا تايلمع دكؤت نأ نيعتي  -١١٢
 :يلي ام لوبقلا تاءارجإ لوانتت نأ يغبنيو. يلوألا لوبقلا ةلحرم نم

نامضل قبس ملا زجحلا ماظن لثم عقوملا ىلإ لصت يتلا اهيلع ةقفاوملا تقبس يتلا تايافنلا  )أ (
 ؛ةيفاك تاردق رفاوت

 ؛لقنلا ةكرح ىلع ةباقرلا  )ب (

 ؛ةنحشلا عم ةدراولا قئاثولا ةعجارم  )ج (

 ؛اهرابتخاو اهتنياعمو ةنحشلا ىلع شيتفتلا  )د (

 ؛تافالتخالا نع غالبإلا تاءارجإو تايافنلا ضفر  )ه(

 ؛تالجسلاب ظافتحالا  )و (

 .يلوألا لوبقلا تامولعمل يرودلا ضارعتسالا  )ز (

تايوتسمو نيوكتلاو ردصملا ددحت ةلصفم ةبوتكم تامولعم نود تاي افنلا لوبق مدع يغبني -١١٣
 .رطخلا

أشنت دق ،ةرياطتملا ةرطخلا تايافنلا وأ تاباكسنإلا ةلازإ لبق ئراوط ةمدخ قفارملا رفوت امثيح  -١١٤
هذه لثم يفو . لوبقلل وأ/و يلوألا لوبقلل ةددحملا تاءارجإلاب مازتلالا نع لغشملا اهيف زجعي عاضوأ

، ةصتخملا تاطلسلل روفلا ىلع كلذ غلبي نأ لغشملل يغبنيتالاحلا  . 

 لوصولا  )أ(

نيلماعلل يغبني ،نيلماعلا نم ةيفاك دادعأب عقوملا زيهجتو ،ةيفاك نيزخت ةعس رفاوت ةلاح يف  -١١٥
عيمج ةلوانم يغبنيو . ةرطخلا تايافنلا يقلت ةيلمع ىلع فارشإلا ةمئالم ةروصب نيبردملاو نيلهؤملا
ةددحملا تافصاوملل اهلاثتما نم يباجيإلا ققحتلا متي نأ ىلإ ةرطخو ةفورعم ريغ ادراولا تايافنلا   .أ ىلع ة

تايافنلا دلوم ناونعو مسا : لمشي مئالم فصو ةرطخلا تايافنلا ميلست بحاصي نأ يغبنيو -١١٦
ةيلباقلا لثم تايافنلا راطخأو ،نزولاو مجحلاو ،اهفصوو تايافنلا فينصتو ،لقانلا ناونعو مساو 

أدصلا ىلع االل   .ردق وأ ةيمسلاو ةيلعافتلاو لاعتش

ةرطخلا تايافنلا نايب كلذ يف امب اهيلع ةقفاوملاو ةنحشلل ةبحاصملا قئاثولا ضارعتسا يغبنيو  -١١٧
ىلع ةردقلا مدع ةلاح يفو . تايافنلا لوبق لبق تافالتخا ةيأ ةيوست يغبنيو. لاحلا ىضتقم بسح

إ ا   .رخآ قفرم ىلإ ،بلط ىلع ءانب ،وأ يلصألا دلوملا ىلداعإو تايافنلا ضفر ىرجي ،اهتيوست

عيمج نوكت نأ يغبنيو . ًايرصب تايافنلا تانحش ىلع شيتفتلا ،كلذ ىنستي امثيح ،يغبنيو -١١٨



UNEP/CHW.10/6/Add.3/Rev.1 

38 

نم دكأتلل اهتعجارمو ،ةرطخلا عئاضبلا لقن نأشب ةيراسلا دعاوقلل ًاقفو ةحضاو ةروصب ةمسوم تايواحلا 
تادادسو ماكحإلا ةنسح ةيطغأب ةزهجم نوكت نأ يغبنيو .ةبحاصملا تادنتسملا لباقم تايمكلا  
ةيواح يأ فينصت يغبنيو . أدص وأ بوقث وأ تابرست دوجو مدع نم دكأتلل اهدقفتو ةنمآ تامامصو

ةمئالملا ةروصلاب هعم لماعتلاو‘‘قباطم ريغ’’هنأ ىلع مسوم ريغ وأ أدص وأ رارضأب باصم ليمرب وأ   . 

طبترم مجحلا ديدحتل ا ا فاولا تانحشلا عيمج نزو يغبني -١١٩  قوثوم ةليدب مظن رفاوتت مل ام ةد
 .يعونلا لقثلا تانايب

 شيتفتلا  )ب(

دامتعالاب لوبقلا مدع يغبنيو . ةقيقد شيتفت ةيلمع دعب الإ قفرملا يف تايافنلا لوبق مدع يغبني -١٢٠
ءافيتسا نامضل يليلحت ديكأتو يئايزيف ققحت ةيلمع ءارجإ يغبنيو. ةدمتعملا ةبوتكملا تامولعملا ىلع طقف  
وأ زيهجتلل تناكأ ءاوس ،تايافنلا عيمج ةنياعم يغبنيو .ةيميظنتلا تابلطتملاو حيرصتلا تافصاومل تايافنلا  

ليلحت ةطخ يف نينيبملا لوكوتوربلاو ةريتولل ًاقفو رابتخالاو ققحتلا تايلمعل اهعاضخإو ،نيزختلا 
 .ةثولملا ريغ وأ تافصاوملل ةقباطملا ريغو ةمداقتملاو ةلمعتسملا ريغ تاجتنملا ءانثتساب تايافنلا

 :نم دكأتلل عقوملا يف رابتخالاو ققحتلا تايلمع ءارجإ يغبني -١٢١

 ؛تايافنلا فصوو ةيوه  )أ (

 ؛يلوألا لوبقلا تامولعم عم قباطتلا  )ب (

 .قفرملا حيرصتل لاثتمالا  )ج (

فوسو . لماكلا يئايميكلا ليلحتلا ىلإ طيسبلا يرصبلا مييقتلا نيب اميف شيتفتلا تاينقت نيابتتو -١٢٢
ةفورعملا تابوعصلاو ،اهنيابتو تايافنلل يئايزيفلاو يئايميكلا نيوكتلا ىلع ةمدختسملا تاءارجإلا دمتعت 

ضعب لثم (ةينعملا ةأشنملل ةيعونلا ةيساسحلاو نيعم أشنم نم يتلا وأ تايافنلا عاونأ ضعبب قلعتي اميف 
ةيليغشت تابوعص يف ببستت ا  تايافنلا ةدوج ةبقارمل تافصاوم بايغ وأ دو جوو) أ فورعملا داوملا
 ).أ٢٠٠٨، Karstensen(رومأ ةلمج نمض 

نم تايافنلا غيرفت ىرجي ثيح لابقتسالاو ةنياعملل ةددحم ةقطنم قفرملا ىدل نوكي نأ نيعتيو  -١٢٣
يغبنيو . تانيعلا ليلحتو ةنياعملا ةلصاومل ةتقؤم ةروصب اهنيزختو ،فاك ناكم رفاوت ةلاح يف تايواحلا
يف ةنياعملا ءارجإ ةيلاثملا ةيحانلا نم يغبنيو . لثامتلا مدعل ةلمتحملا راطخألا ةلازإل روفلا ىلع تايافنلا لصف

غيرفتلا نم ةعاس٢٤نوضغ  . اهجزم وأ اهطلخ وأ تايافنلا هذه لييست مدع ،ةرتفلا هذه لالخ يغبنيو.  
 .غيرفتلا ةيلمع لبق زيهجتلل اهلوبقو ةبئاسلا تايافنلا دقفت يغبنيو

نأ يغبنيو . ةيلودلا ريياعملل وأ ترفاوت اذإ ةيعونلا ةينطولا تاعيرشتلل ةنياعملا لثتمت نأ يغبنيو -١٢٤
يتلا نادلبلا كلت يف ةيلمعلا هذهل نيلهؤم نيفظوم نييعتو ،تاربتخم وفظوم ةنياعملا ةيلمع ىلع فرشي 

اهتفصو يتلا كلت لثم ديدحتلا ةنسح تاءارجإ ةنياعملا ةيلمع لمشت نأ يغبنيو. تاعيرشت اهيف رفاوتت ال  
يسايقلا ديحوتلل ةيبوروألا ةنجللاو (ASTM)داوملاو رايتخالل ةيكيرمألا ةيعمجلا   ،(CEN) ةيامح ةلاكوو  

تارربمو ةنحش لكل ةنياعملا ماظنل لجسب ظافتحالا يغبنيو . (EPA)ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا 
 .راتخملا يأرلا
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مل نإو نمضتي ةدوجلا ةبقارم /ةدوجلا نامضل يوق جمانرب هيدل ربتخم يف تانيعلا ليلحت يغبنيو -١٢٥
لالخ ليلحتلا ءارجإ يغبنيو . ةلقتسم مييقت تايلمعو بسانم لجسب ظافتحالا ،كلذ ىلع رصتقي
 .عقوملا يف ربتخملا دوجو ةرطخلا تايافنلا ةلاح كلذ بلطتيو. قفرملا تاءارجإ هبلطت يذلا ينمزلا قاطنلا

) راثآلا ليلحت(ةيسيئر ةيئايزيف ةيئايميك تارتماراب ضارغأل اهليلحتو تايافنلا ةرياعم ةد اع يغبنيو -١٢٦
دنتست نأ يغبنيو . تادنتسملا نم كلذ ريغ وأ بحاصملا نايبلا يف ددحملا تايافنلا نيوكت نم دكأتلل
. قيثولا ليثمتلا نامضل رابتخالا تانايبو ،تايافنلا جالع ةيفاك ةفرعم ىلإ ةراتخملا ةيسيئرلا تارتمارابلا
ددحت ،ا : يتلا كلتل مامتهالا ءاليإ ،تاريثأتلا تارتماراب رابتخا ىدل يغبنيو  حومسملا نع تايافنلا ددحت

مدع وأ ةلمتحملا ةيلعافتلا ىلع فرعتلا ،قفرملا يف ليغشتلا لوبقلل ىوصقلا دودحلا راطإ يف ةمءالملا ىدم 
رابتخا جئاتن نايب ةلاح يفو . نيزختلا وأ لقنلا لالخ تثدح نيوكتلا يف تارييغت يأ نايب ،لثامتلا

تايافنلا مييقت ةداعإ نكمي ،ةددحملا ىوصقلا حامسلا دودح جراخ عقي نيعم تايافنلا ىرجم نأ تاريثأتلا 
ةأشنملاو دلوملا نيب ًابايإو ًاباهذ رربم نود تايافنلا لقنلًابنجت اهلوبق لامتحال ةيلمع يعارت نأ يغبنيو .  
ًامئالم يفاضإلا رتمارابلا ليلحت ربتعيو ،زيهجتلاو نيزختلا نأشب قفرملا يف ةدئاسلا فورظلا مييقتلا ةداعإ  

 .(WAP)تايافنلا ليلحت ةطخ يف هل ديدحت دريو لغشملا بناج نم 

تايافنلا ىلع طلخلا تارابتخاو ،قارتحالا تارتماراب مييقت : شيتفتلا ططخم نمضتي نأ نكميو -١٢٧
لثم ،يلوألا نيوكتلا ضارغأل تايافنلا تالخدم زرفو ،ةزرابلا طاقنلا ةبقارمو ن يزختلا لبق ةلئاسلا

سكأ ةعشأب رولفتلا (ICP)ةطساوب   (XRF)تايافنلا عاونأ بسحب ؛ةمئالملا ىرخألا تاينقتلا وأ/ و  
 ).أ٢٠٠٨، Karstensen(قفرملا يف تايافنلا لوبق ريياعمو اهصاوخو 

ليلحتلا وأ شيتفتلا ةراشإ ةلاح يفو . لوبقلا دعب الإ نيزختلاةقطنم ىلإ تايافنلا لقن مدع يغبني  -١٢٨
تانحشلا نيزخت يغبني ،ةمسوملا ريغ وأ رارضأب ةباصملا ليماربلا كلذ يف امب ،لوبقلا ريياعم ءافيتسا مدع ىلإ 

 .ةمئالم ةروصب اهعم لماعتلاو ةقبطملا ريغ تايافنلا نيزختل ةصصخم رجح ةقطنم يف

عم ةذافن ريغ حطسأب ةدوزم ةرطخلا تايافنلا ةلوانم اهيف ىرجت يتلا قطانملا عيمج نوكت نأ يغبني -١٢٩  
تاباكسنإلل ةجيتن ةلثامتملا ريغ داوملا سمالت مدع نامضل مامتهالا ءاليإ يغبنيو . مكحم فرص ماظن
 .صاصتمالا لماوع رفاوت يغبنيو. ةنياعم ةطقن مدخي يذلا ضوحلا لثم ةنياعملا نع ةئشانلا

تايافنلا نأ نم ققحتلل ةمئالم ماكحأ عضو يغبني ،ةينطولا تاسرامملاو تا عيرشتلل ًاقفوو -١٣٠
 .ةيكيتسالبلا تاضمولا دصر تاودأ مادختسا لثم ةعشم تسيل ةاقلتملا

لوصولا خيراتب تايافنلا هذه ميسوت ،تايواح يف ةنزخملا ةرطخلا تايافنلا لوبق بقع يغبنيو  -١٣١
تايافنلا لوصول خيرات لوأ نايب يغبني ،ةلئاس تايافن تا يواحلا نمضتت امثيحو. ةيسيئرلا راطخألا ةئفو
لخاد عبتتلا ضارغأل ددحم يعجرم مقر يواح لك ءاطعإ يغبنيو . ةبئاسلا تايافنلا ةيواح ىلع ةبئاسلا
 .ةأشنملا

 ةقباطملا ريغ تايافنلا  - ٣

 كلذ يف امب تايافنلا ضفر نأشب ةضماغ ريغو ةحضاو ريياعم لغشملا ىدل نوكي نأ يغبني -١٣٢
نمضتي نأ يغبنيو . ةمسوملا ريغ وأ أدصلاو رارضأب ةباصملا ليماربلاو لوبقلا ريياعم يفوتست ال يتلا تايافنلا
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تايافنلا دلوم وأ ليمعلل ًاراطخإ ةقباطملا ريغ تايافنلا هذه نع غالبإلاو عبتتلا نأشب بوتكملا ءارجإلا 
 .ةصتخملا تاطلسلاو

يف امب قحاللا نيزختلا نأشب ةضماغ ريغو ةحضاو ةسايس ًاضيأ لغشملا ىدل نوكي نأ يغبنيو -١٣٣  
 :يلي ام ةسايسلا هذه ققحت نأ يغبنيو. ةضوفرملا تايافنلا نم صلختلاو ،نيزختلل ىصقألا مجحلا كلذ

 ؛ةضوفرملا تايافنلا اهضرفت يتلا راطخألا ديدحت  )أ (

تابيترت عضو نم نيكمتلل ةمزاللا تامولعملا عيمج عم ةضوفرملا تايافنلا ميسوت   )ب (
 ؛ةميلسلا لصفلاو نيزختلا

مايأ ةسمخ زواجتي ال ام نوضغ يف اهتلازإ متي نأ ىلإ ةضوفرملا تايافنلا نيزختو لصف   )ج (
 .ًانكمم نوكي امبسح لمع

متي مل ام تايافنلا دلوم ىلإ ةأشنملا ىدل لوبقلا ريياعم يفوتست ال يتلا تايافنلا ةداعإ يغبني  -١٣٤
 .ةصخرم ةليدب ةهج ىلإ ةضوفرملا تايافنلا نحشل دلوملا عم قافتا ىلإ لصوتلا

 ةأشنملا لخاد عبتتلا ماظن  - ٤

يلوألا لوبقلا ةلحرم نم ًاءدب تانوزخملا ةبقارمل ءارجإو تايافنلا عبتتل يلخاد ماظن عضو يغبني  -١٣٥
 :نم لغشملا نيكمتو تايافنلا زيهجت عبتت نامض ىلإ

 ؛تايافنلل طلخ بسنأ دادعإ  )أ (

 ؛ةعقوتملا ريغ وأ ةبولطملا ريغ تالعافتلا عنم  )ب (

 ؛اهضفخ وأ تاثاعبنالا يفالت امأ نامض  )ج (

 .تايافنلا تانوكم ةرادإ  )د (

تايافنلا عبتتي نأ )امهنم ةفيلوت وأ ًاينورتكلإ وأ ًايقرو نوكي نأ زوجي يذلا(عبتتلا ماظنل يغبنيو  -١٣٦  ،
نم تقو لك يف لغشملا نكمت نأ يغبنيو . عقوملا نم اهتلازإو اهزيهجتو اهنيزختو اهلوبق لحارم لالخ
يف تالجسب ظافتحالا يغبنيو . عقوملا اذه يف هيف تلظ يذلا تقولاو قفرملا يف ةنيعم ةيافن عقوم ديدحت
 .ئراوط ةلاح يأ يف اهيلإ لوصولا ةيناكمإ نامضل ةرطخلا تايافنلا اهنم تليزأ يتلا ةقطنملا

ريغ . تايافنلا داحأ عبتت نكمي نل ،ةجلاعملا ةيلمع وأ لئاسلا نيزختلا ىلإ تايافنلا لوخد درجمبو -١٣٧
قفرم ىلإ تلخد يتلا تانايبلا عاونأ نع ةيفاكلا فراعملا رفاوت نامضل تالجسب ظافتحالا نيعتي هنأ 

مكارت عبتت ،ةدفاولا تايافنلا عم لثامتلا مدع بنجتل ،يرورضلا نم نإف لاثملا ليبس ىلعف . نيعم نيزخت
 .اهنم نيطلا ةلازإ تايلمع نيب اميف ضاوحألا دحأ لخاد تافلخملا

راسم نع لجسب ظافتحالا ةمخضلا ةلئاسلا تايافنلا تانوزخم ةبقارم ةيلمع لمتشت نأ يغبني  -١٣٨
 .نيزختلا ةدمو عقوم ليجستل ةلصفنم ةروبصب ليماربلا يف تايافنلا ميسوت يغبنيو. ةيلمعلا
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لوبقلا ،لحارم لالخ عمجي لماك لجسب ظفتحي نأ ةأشنملا لخاد تايافنلا عبتت ماظنل يغبنيو  -١٣٩
عقوملا نم ةلازإلاو زيهجتلاو نيزختلاو لوبقلاويلوألا تايافنلا نيبت ةثدحم تالجسب ظافتحالا يغبنيو . ، 
ةبقارمو تايافنلا درجل ماظنك عبتتلا ماظن لمعي نأ يغبنيو . ةلسرملا كلتو عقوملا يف ةجلاعملاو ةملسملا
 :ىندأ دحك نمضتي نأو تانوزخملا

 ؛ددحم يعجرم مقر  )أ (

؛ءاطسولا نم ايافنلا دلوم نع ليصافت  )ب (  نيظفتحملاو تا 

 ؛عقوملا ىلإ لوصولا خيرات  )ج (

 ؛لوبقلاو ،يلوألا لوبقلا ليلحت جئاتن  )د (

 ؛اهمجحو ةيواحلا عون  )ه(

؛ا  )و (  ةلصتملا راطخألا ديدحت كلذ يف امب عقوملا يف ا  ظفتحملا تايافنلا ةيمكو ةعيبط 

 ًايدام تايافنلا هيف دجوت يذلا عقوملا نع ليصافت  )ز (

تايافنلا ضفر وأ لوبق نأشب تارارق يأ اوذختا نيذلانيفظوملا ديدحت  )ح (  . 

 :نع ريراقت عفرل دمتعملا ماظنلل تاميلعتلا رادصإ يغبني -١٤٠

 ؛ةمئالم تادحوب تقو يأ يف عقوملا يف ةدوجوملا تايافنلا ةيمك عومجم  )أ (

 ؛عقوملا يف اهزيهجت متي نأ ىلإ ةنزخملا تايافنلا تايمك ليصافت  )ب (

راظتنا يف يأ طقف نيزختلا ضارغأل عقوملا يف ةدو جوملا تايافنلا تايمك ليصافت  )ج (
 ؛لقنلا

 ؛راطخألا فينصت بسحب تايافنلا تايمك ليصافت  )د (

 ؛عقوملا ططخمل ةبسنلاب تايافنلا هيف دجوت يذلا عقوملا ىلإ ةراشإ  )ه(

؛هب حومسملا عوم  )و (   ا لباقم عقوملا يف ةرفاوتملا ةيمكلا ةنراقم

 .حومسملا ىوصقلا دودحلا لباقم عقوملا ايف تايافنلا هتضق يذلا تقولا ةنراقم   )ز (

 اهتلوانمو تايافنلا نيزخت  -ميج 

نزاخملا ىلإ اهلقنل تاءارجإو ًامظن لغشملا ىدل نوكي نأ يغبني ،تايافنلا ةيحالص يف تبلا دعب  -١٤١
 .نامأب ةمئالملا

 :يلي ام ةأشنملا يف تايافنلا نيزختب ةصاخلا تارابتعالا نمضتت نأ يغبني -١٤٢

 ؛نيزختلا قطانم عقوم  )أ (

 ؛نيزختلا ةقطنم يف ةيساسألا ةينبلا  )ب (

 ؛تايواحلا نم كلذ ريغو ضاوحألاو ليماربلاو تانازخلا فورظ  )ج (
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 ؛تانوزخملا ةبقارم  )د (

 ؛لصفنملا نيز  )ه(

 ؛عقوملا  )و(

 .قئارحلا ر  )ز(

نع (BREF)ةعجرملا ةقيثولا يف تايافنلا نيزخت نع ةدمتعم تامولعم ىلع عالطالا ًاضيأ نيعتي  -١٤٣  
 ).٢٠٠٦، EIPPCB(تايافنلا ةجلاعم تاعانصل ةبسنلاب ةحاتملا ت اينقتلا لضفأ

  ميمصتلا تارابتعا  - ١

نمضتي دقو . ةضراعلا تاباكسنإلا ةلوانمب حمسي امب نيزختلاو لمعلا قطانم ممصت نأ يغبني -١٤٤
 :كلذ

نيزختلا قطانمل نوكي نأ ،ةبرتلا يف حاشترالا وأ راشتنالا نم تاباكسنإلا عنمل نيعتي   )أ (
ةمواقمو ةنزخملا تايافنلا داوم ىلإ ذافنلل ةلباق ريغ نوكت نأو ،ةيفاك ةروصب اهقالغإو ،ةيفاك ًادودح  
 ؛كلذ

يف اهنم صلختلل اهنيزختو ةمئالم ةيواح يف اهعضوو تاباكسنإلا ةفاك عمج يغبني   )ب (
 ؛ةنيمقلا

 ؛طلخلا نم ةلثامتملا ريغ تايافنلا عنم ،باكسنإلا ثودح ةلاح يف يغبني  )ج (
. تامامصلاب اهقالغإب حمسي عضو يف تانازخلا نيب تالصولا عيمج نوكت نأ يغبني  )د (

 ؛رخآ ضوح وأ ةطاحم ةقطنم لثم ةموكحم فرص ةكبش وحن دئازلا قفدتلا بيبانأ هيجوت يغبنيو
 ؛ًانكمم كلذ نوكي امثيح برستلا نم ةيلاخ تابيكرت وأ تادعم بيكرت يغبني  )ه(
 ؛ةمئالملا ةيحيحصتلا تاءارجإلا ذاختاو تابرستلا دصرل ريبادت ريفوت يغبني  )و (
. هايملا يراجم وأ راطمألا هايم فراصم ىلإ لوخدلا نم ةثولملا تايافنلا نايرج عنم بجي  )ز (

 ؛ةنيمقلا يف فيرصتلل هنيزختو نايرجلا نم عون يأ عمج يغبنيو
 .ةيداعلا ريغ فورظلل ةيفاك راذنإ ةزهجأ ريفوت يغبني  )ح (

رفاوت يغبنيو . نيزختلا ةرتف لاوط تايافنلا ةيعون ىلع ةظفاحملا نزاخملا ميمصت مئالي نأ يغبنيو -١٤٥
عوقو ةلاح يف دعاصتلا عنمل ةليسوكو ةلثامتملا ريغ تايافنلا نع ةئشانلا ثداوحلا يفالتل ةلصفنملا نزاخملا 

 .رطاخملل لماكلا مييقتلا ىلع ةنيعم ةأشنم يف ةفلتخملا نيزختلا تابلطتم دمتعت فوسو. ثداح

ىلعأ ضرفت يتلا تايافنلا صاوخ نيزختلا ةقطنم صئاصخ سك عت نأ قفرملا لخاد يف يغبني -١٤٦
ريغ عباطلا رابتعالا يف نيزختلا ريياعم ذخأت نأ ًاضيأ يغبني ،ةماع ةفصبو ،اهلوبق نكمي يتلا رطاخملا  
نم ريثك يفف . نيقي مدع تالاحو ةيفاضإ رطاخم ريثي كلذ نأ ىلإ رظنلاب اهنيوكتو تايافنلل فورعملا

ةصاخلا كلت نم ىلعأ تايافنلل نيزختلا مظنل تافصاوم قيبطت هذه نيقيلا مدع ةلاح ينعت ،تالاحلا 
 .فيصوتلا ةنسح ماخلا داوملاب
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سمشلا ءوضو ةرارحلا نم ةيمحمو ءاطغ تحت تايواح يف ةظوفحملا تايافنلا نيزخت يغبني  -١٤٧
 .ةيئيبلا فورظلا هذه لثمب رثأتت ال تايافنلا هذه نأ فورعملا نم نكي مل ام ةرشابملا راطمألاو

 تايافنلا مكارت عنمي لكشب ميمصتلا نوكي نأ ،تايواح يف ةظوفحملا تايافنلل ةبسنلاب يغبنيو -١٤٨
وأ جزملا يف رظنلا يغبني ،ةلئاسلا تايافنلل ةبسنلابو . نيزختلل هب حومسملا ينمزلا قاطنلا زواجتي امب ةرطخلا
تاعورشملا تايوتحم نيب سناجتلا قيقحت يرورضلا نم نوكي دقو . ةبلصلا داوملا بسرت عنمل جرلا
ىلإ تايافنلا صاوخ بس حب ،تاعدوتسملا ضعب جاتحت دقو. ةيكيلورديه وأ ةيكيناكيم جاجترا تاودأب
 .لزع وأ نيخست

تامامصلاو بيبانألاو تانازخلا لثم تادعملا ميمصتو داوملا رايتخاو ،دييشتلا نوكي نأ يغبني  -١٤٩
تايافنلا صاوخلًامئالم تادادسلاو فيظنتلل رايخ ريفوتو ةيفاك ةروصب أدصلل ةداضم نوكت نأ يغبنيو .  
 .ةنياعملاو

لمعلا ءانثأ ضرعتلا نأشب ةيراسلا ةيهيجوتلا طوطخلا بسحبةيوهتلا نم فاك ردق ريفوت يغبني -١٥٠   .
ثاعبنا ىلإ يدؤت دق يتلا ةحوتفم نكامأ يف ةنزخملا تايافنلل ةيرود دصر تايلمع ءارجإ يف رظنلا يغبنيو 

 .ةرياطتم ةيوضع تابكرم

قئار حلا ةحفاكم ةرادإ لثم ةيلحملا تاطلسلا هيلع قفاوت قئارحلا نم ةياقولل ماظن ةماقإ يغبني -١٥١
ةيشامقلا رتالفلا نع ًالضف تايافنلا نيزخت قطانم يف قئارحلا دصرل ةيلآلا مظنلا مادختسا يغبنيو . ةيلحملا

ةددحملا رطاخملا قطانم نم كلذ ريغو ةبقارملاو ءابرهكلا فرغو(ESP)يكيتاتسورتكلإ بسرملاو  نكميو .  
قالطإل نيزختلا نكامأ يف تاياف نلا حطس ةرارح تاجردل يكيتاموتوألاو رمتسملا سايقلا مادختسا
 .ةرارحلا تاجرد يف نيابتلا نايبل ةيتوصلا تاراذنإلا

لاعتشالل ةلباقلا ةلئاسلا تايافنلا نيزخت ىدل قئارحلادامخإل ةيلآلامظنلا مادختسا يغبنيو  -١٥٢ يفو .  
رطاخملل ةضرعملاىرخألا قطانملا ضعب يف ا يازم نوبركلا ديسكأ يناثو يواغرلاب ةحفاكملا مظن رفوتو.  
، . لاعتشالل ةلباقلا لئاوسلل ةبسنلاب لثم فورظلا دصرلا ةزهجأب ةدوزملا هايملا تاكبش ةداع مدختستو

بسح  .ةفاجلا قيحاسملا مظن مادختسا يغبني وأيواغرلا وأ هايملا مادختسا رايخ عم هايملا ميطارخو 
عقوملايفراطخألا ةعيبط بسحو لاحلا ىضتقم   . 

 ليغشتلا تارابتعا  - ٢

. عقوملا يف اهنيزختو اهتلوانمو تايافنلا غيرفت نأشب ةبوتكملا تاميلعتلاو تاءارجإلا ريفوت يغبني -١٥٣
 .ةيرود ةروصب لاثتمالا ةعجارم يغبنيو. ًايئايميك ةلثامتملا ريغ تايافنلا نيب لصفلا نامض يغبنيو

سفن يف ةرطخلا تايافنلا نيزخت ،ةيفاضإ لقنو ةلوانم تايلمع ىلإ ةجاحلا بنجتل نيعتيو -١٥٤  
 .اهميلستل تمدختسا يتلا) ليماربلا(تايواحلا 

نأ يغبنيو . قفرملا لخاد ةنيعم ةرطخ تايافنل ةلماحلا تابكرملل ةددحم تاراسم ديدحت يغبني -١٥٥
لغشملل يغبنيو . ةئيبلاو روهمجلاو نيلماعلا ةمالسو ةحص ىلع رطاخملا نم عقوملا يف لقنلا تايلمع للقت
 .ةلصلا تاذ دعاوقلل لاثتمالا ةاعارم عم ضرغلل تابكرملا ةبسانم نمضي نأ
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تاباكسنإلا ببستت ال ىتح (اهلثامتل ًاقفو اهلصفو ةميلس ةروصب تانحشلا عيمج ديدحت بجيو  -١٥٦
يغبنيو . لقنلا ءانثأ كرحتلا وأ قالزنالا عنمل ةنومضمو) ةيئايميكلا ةمالسلاب قلعتت راطخأ يف ةلمتحملا
ةددحملا ةعسلا زواجت مدعو اهل ةددحملا ضارغألا يف تادعملا ما دختسا ىلع مهبيردتو نيلماعلا هيجوت
 .تادعملا نم كلذ ريغو تابكرملاو تايواحلل

تانوزخملاو ،نيزختلا عقاوم يف ةرطخلا تايافنلا ةعيبط نيبت ةمئالم تامالع عضو يغبني  -١٥٧
 .تانازخلاو

نأو ،خيفنتلاو ب رستلا مدعو ،شودخلا نم ةيلاخو ةديج ةلاح يف تايواحلاب ظافتحالا يغبني -١٥٨
ةدحاو شيتفت ةيلمعل تايواحلا نيزخت قطانم عضخت نأ يغبنيو . لامعتسالا مدع تالاح يف ةقلغم نوكت
 .ًايعوبسأ لقألا ىلع

بناج نم ةقطنملا دقف تدعب ذفنتو ةأشنملا ةرادإ نم صيخرتب ةنايصلا تايلمع متت نأ يغبني  -١٥٩
مايقلل بيردتو ةصاخ تاميلعتو تاءارجإ ر فاوت يغبنيو. ةمزاللا تاطايتحالا ذاختا دعبو فرشم
 :لثم ةينيتور تايلمعب

 ؛ةمالسلا لئاسو مادختساو ةميلسلا طبرلا تاسرامم كلذ يف امب تاعافترا ىلع لمعلا  )أ (

وأ دامرلاو ةرجفتملا طئالخلاو ءاوهلا ةيعون رطاخم اهيف رفاوتت يتلا قطانملا ىلإ لوخدلا دييقت   )ب (
 ؛راطخألا نم كلذ ريغ

ةيلمع ءانثأ ةيئابرهكلا تادعملا عم ةضراعلا تالعافتلا عنمل ةيئابرهكلا رد اصملا قالغإ  )ج (
 ؛اهتنايص

داوم ىلع يوتحت دق يتلا قطانملا يف ) كلذ ريغو عطقلاو ماحللا (‘‘ةنخاسلا لاغشألا’’  )د (
 .لاغتشالل ةلباق

يلي ام ا -١٦٠   :اعارم يغبني يتلا ةمالسلا ريبادت لمشت

 ؛نيزختلا قطانم يف لاعتشالل ةلباقلاةموكحملا ريغ داوملا عضو بنجت بجي   )أ (

ةدحوم تاداشرإ عضو يغبني ،اهيف مكحتلا وأ اهبنجت نكمي ال رطاخم دجوت امنيح   )ب (
 ؛تامولعم تاطفايو ةمالسلل

لمعلا ةقطنم لخاد ئراوطلا تالاح يف نويعلا ليسغو مامحتسالل نكامأ ريفوت يغبني   )ج (
ىلإ ةلمتحملا ةجاحلل مامتهالا ءاليإ يغبنيو .ةرطخ تايافنل ضرعتلا بقع رشابملا ئراطلا مادختسالل  

ررضت ةيلامتحاو لوصولا تافاسم ىلع ًادامتعا ئراوطلا تالاح يف مامحتسالل ةددعتم عقاوم دوجو 
 ؛دحاو تقو يف درف نم رثكأ

 ؛ئراوطلا تالاح ىلإ نيلماعلا عيمج هيبنتل ةيفاك راذنإ لئاسو ريفوت يغبني  )د (

قيرح ثودح ةلاح يف روفلا ىلع لاصتالا نكمي ىت ح عقوملا يف لاصتا تادعم عضو  )ه(
 .ةيلحملا قئارحلا ةحفاكم ةرادإو ةبقارملا ةفرغب

 .ةيكتيتسا ريغ ةمئالم ةزهجأ رفاوتو ضرألاب ةيئابرهكلا تادعملا طبر يغبني  )و (
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 تايافنلل يلوألا زيهجتلا  -لاد 

، ءادألا وأ جتنملا ةيعونو ،ةنيمقلل يداعلا ليغشتلاب رارضإلا مدع ةيغب  -١٦١ عقوملا يف يداعلا يئيبلا
نيوكتو ،لثامتم تاميسج مجحبو ةسناجتم تنمسألا نئامق يف ةمدختسملا تايافنلا نوكت نأ نيعتي 

ةريبك ةجردب ةدحوم تاقفدت ،لثمألا ليغشتلا قيقحتل ،نئامقلا جاتحتو . تباث يرارح ىوتحمو يئايميك
الإ تايافنلا عاونأ ضعبل ةبسنلاب كلذ ق يقحت نكمي الو. ةيمكلاو ةيعونلا ثيح نم تايافنلا داوم نم
 .يلوألا زيهجتلل ةيلمعب

متيو تايافنلا عون بسحب طلخلا وأ نحطلاو تيتفتلاو فيفجتلا يلوألا زيهجتلا ةيلمع لمشتو  -١٦٢
 .تنمسألا ةأشنم لخاد وأ جراخ دجوي دق ضرغلا اذهل صصخم قفرم يف ةداع كلذ

فلتخم طلخب ةداع لئاسلا تايافنلا دوقو دع  -١٦٣ لثم ءايميكو ةبسانم ةيرارح ميقب تاجتنملا يو
قطانملا ةلازإ لثم ةيرورضل ا طقف يه ةطيسبلا ةيلوألا ةجلاعملاو. لمعتسملا طفنلا وأ ةفورصملا تابوذملا
هايملاو بساورلاوىلفسلا تايلمع نوكت دق ،تابلحتسملا /تويزلا عينصت لثم تالاحلا ضعب يفو.  
ةبلصلا تايافنلا زيهجت ىدم دمتعيو . ةفاضملا داوملاو ةيندعملا تاثولملا ةلازإل ةيرورض يئايميكلا زيهجتلا
 .يخوتملا يعونلا مادختسالا ىلع تايرك ىلإ ليوحتلا وأ قحسلاو زرفلا لثم

 ميمصتلا تارابتعا  - ١

١٦٤-  ، ةيمويلا تايلمعلا عقاوم ىلإ لوصولا نامضل ةيانعب قفرملا ميمصت ططخم يف رظنلا يغبني
 .تادعملاو ةأشنملا ةنايصو ئراوطلا تالاح يف جورخلا تاراسمو

تادعملاو تائشنملا ميمصت ىلع ا -١٦٥  تاليدعت ةيأ قيثوت يغبنيو. فرتعملا ريياعملا قيبطت نيعتيو. 

ىلإ ليلقتلاو تادعملا ةمالس نامضل تايلمعلا يف ةمالسلاو ةحصلل مييقت تايلمع ءارجإ يغبنيو  -١٦٦
مادختسا يغبنيو . ةئيبلاب رارضإلا وأ رطخلل تائشنملا وأ ناكسلا ضيرعت رطاخم نم نكمم دح ىندأ
موقي ال نأ يغبنيو . ميمصتلا ةيلمع لحارم نم ةلحرم لك يف راطخألا وأ رطاخملا مييقتل ةمئالم تاءارجإ

نيلهؤمو نيصتخم نيفظوم ىوس ليغشتلاو راطخألاب ةقلعتملا تاساردلا هذ . 

 ليغشتلا تارابتعا  - ٢

كولس نم نسحت نأ نكمي تايافنلا نيب سناجتلا قيقحتو جزملا تايلمع نأ نم مغرلا ىلع -١٦٧  
ةفصوملا ريضحتلا تايلمعل ًاقفو اهذيفنت يغبنيو رطاخم ىلع يوطنت دق ا   .إف ،قارتحالاو ةيذغتلا

 :يلي ام لمشت دقو قاطنلا ةعساو طلخلاو يلوألا زيهجتلا ةيلمع يف ةمدختسملا تاينقتلاو -١٦٨

لثم ،تالخدملا تابلطتم ءافيتسال اهنيب سناجتلا قيقحتو ةلئاسلا تايافنلا طلخ  )أ (  
 :يرارحلا ىوتحملا وأ/و نيوكتلاو ةجوزللا

 ؛لاعتشالل ةلباقلا ةلئاسلا تايافنلاو ةأبعملا تايافنلا عيطقتو قحسو تيتفت  )ب (

ةلآ وأ فاطخ مادختساب لثامم قلغم ناكم وأ نيزختلا عقوم يف تايافنلا طلخ   )ج (
 .ىرخأ
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تالكشم ىلع يوطنت دق يتلا لامحألا ديدحت ىلع ًارداق ) شنولا(ةعفارلا لغشم نوكي نأ يغبني  -١٦٩
قلعتت تالكشم يف ببستت دق وأ اهطلخ نكمي ال يتلا ةتتفملا دونبلاو تالاب يف ةأبعملا تايافنلا لثم 

عم ) لاحلا ىضتقم بسح(ةرشابم اهطلخ وأ اهعيطقت وأ تايافنلا هذه ةلازإ نكميو . ةيذغتلاو ليمحتلاب
 .ىرخألا تايافنلا

ديدحتلا نم نيكمتلاو لمعلا طيحم ةئيهتل ةفاظنلاو قسنملا بيترتلل ةماعلا دعاوقلا قيبطت يغبن يو -١٧٠
 :يه كلذ يف ةيسيئرلا رصانعلاو. ةلمتحملا ليغشتلا تالكشمل قبسملا

هيلع يوطنت امل ًاقفو اهنيزختو اهعقاوم ديدحتو ةاقلتملا تايافنلا ةيوه ىلع فرعتلل مظن   )أ (
 ؛رطاخم نم

 ؛ليغشتلا تادعم نم ةبرتألا تاثاعبنا يفالت  )ب (

 ؛مداعلا ءاملل ةلاعفلا ةرادإلا  )ج (

 .ةلاعفلا ةيئاقولا ةنايصلا  )د (

 ليغشتلا فقو/يلوألا زيهجتلا ةأشنم قالغإ  -ءاه 

فقوتي ةرتفلا هذه لالخو . ةيداعلا هتايلمعل قفرملا فقو دعب ةرشابم يتأت يتلا ةرتفلا وه قالغإلا -١٧١
نم صلختلاو عقوملا يف ةيقبتم تايافن يأ زيهجتو نيزخت لمك تسيو ،ةرطخلا تايافنلا لوبق نع قفرملا

مادختسالا ىلإ وأ ةيلصألا هتلاح ىلإ ،عاطتسملا ردق عقوملا ةداعإو ،اهريهطت وأ ةبرتلاو لكايهلاو تادعملا 
نم ىلوألا لحارملا لالخ قفرملا ليغشت فقول طيطختلا تايلمع ءارجإ يغبنيو . يضارألل ىخوتملا
ةطخ نوكت نأ بلطتي ةيادبلا ذنم قفرملا ميمصت يف ليغشتلا فقو طورش جاردإف .لماشلا عورشملا  
 .قفرملا ليغشت يهتني امدنع ةميلسلا قالغإلا تابلطتمل ةقباطم عقوملا ريوطت

ةجاحلا رارمتسا نم نكمم دح ىندأ ىلإ للقت ةقيرطب قفرملا قالغإ نيلغشملا نم بلطي نأ يغبنيو  -١٧٢
ددحت قالغإ ةطخ دادعإ ،كلذ نامضل ،نيعتيو . ةئيبلا ىلإ ةريطخ تاثولم يأ برست عنمو ةنايصلا ىلإ
 :كلذ يف امب ةلماك وأ ةيئزج ةروصب قفرملا قالغإل ةمزاللا تاوطخلا

 ؛ةلازملا تايافنلا ةلوانمل تاءارجإ  )أ (

 ؛صلختلا وأ/و ريهطتلل تاءارجإ  )ب (

عمج تايلمعب مايق لل تاءارجإ كلذ يف امب رفحلاو ريمدتلاو ريهطتلا ةيلاعف ديكأتل تاءارجإ  )ج (
 ؛اهليلحتو تانيعلا

ةلصلا تاذ ةمالسلاب ةصاخلاو ةيحصلا لغاوشلا عيمج جلاعت ةمالسلاو ةحصلل ةطخ   )د (
 ؛قالغإلا ةطشنأب

 .قالغإلا ةطشنأب ةرثأتملا قطانملا ىلإ صيخرت نود لوصولا عنمل نمألل ماظن  )ه(

ةظهاب قالغإلا تابلطتم بيترت يف قافخإلا وأ هتايلمعل قفارملا دحأ فقو نود ةلوليحلل و -١٧٣
ةميلس ةروصب قالغإلا تايلمع ءارجإل ةمزاللا ةيلاملا دراوملا مهيدل نأ تابثإ نيلغشملا نم بلطي ،ةفلكتلا 

 .ةئيبلاو رشبلا ةحص نم ًالك يمحت ةقيرطبو
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١٧٤-  ، ةيئيب تاريثأت نم كلذب طبتري امو ليغشتلا فقو تالكشم نم نكمم دح ىندأ ىلإ ليلقتلا ةيغبو
ءارجإل جمانرب عضو ،ةلمتحم تالكشم ىلع اهيف فرعتلا مت يتلا ةمئاقلا تائشنملل ةبس نلاب يصوي

بنجت ميمصتلا يف تانيسحتلا هذه نمضت نأ يغبنيو ). ٢٠٠٦، EIPPCB(ميمصتلا ىلع تانيسحت 
 ءاوتحا لئاسو ريفوت نيلغشملا ىلع نيعتي ،اهلالحإ نستي مل اذإف. ضرألا تحت ةماقملا بيبانألاو تانازخلا
لثم بيبانألاو ضاوحألا فيظنتو فرصل ءارجإ ريفوت يغبني امك . دصرلل بسانم جمانرب عضو وأ ةيوناث
 .رومأ ةلمج نمض اهكيكفت

  ىرخألا ةيئيبلا بناوجلا  -واو 
 ةبرتألاو حئاورلاو ةرياطتملا ةيوضعلا تابكرملا  - ١

ةجلاعملا تايافنلا عاونأ ىلع تايافنلل يلوألا زيهجتلا ةيلمع نم ءاوهلا يف تاثاعبنالا دمتعت فوس  -١٧٥
ليغشتلا حيراصتل ًاقفو اهنع غالبإلاو تاثاعبنالا دصر تايلمعب مايقلا يغبنيو . ةمدختسملا تايلمعلاو
 .ةيراسلا دعاوقلاو

ءاضوضلل ةداضم ريبادت ءارجإ يف رظنلاو ،مزاللا وحنلا ىلع صاصتمالا تاينقت عضو يغبنيو  -١٧٦
تايجولونكت نمضتت نأ يغبني نيح يف ةيشامقلا رتالفلا قيرط ن ع ةبرتألا ضفخ ةداع يرجيو. حئاورلاو

تاجلاعملاو ،ينوبركلا صاصتمالا ريفوت ،رمألا مزل اذإ ،ةرياطتملا ةيوضعلا تابكرملا تاثاعبنا ةحفاكم 
 .رومأ ةلمج نمض ةيجولويبلا وأ ةيرارحلا

وأ يفالتل ةيلاتلا تاين قتلا قيبطتل ةحاتملا تايجولونكتلا لضفأ مدختسي ،يبوروألا داحتالا يفو -١٧٧
هرسأب تايافنلا ةجلاعم عاطق يف(VOC)ةرياطتملا ةيوضعلا تابكرملاو حئاورلاو ةبرتألا تاثاعبنا ةحفاكم    :

ةأشنم ىلإ ةلصو عم قلغم ماظن مادختساو ،رفحلاو ضاوحألاو ،ةاطغملا ريغ تانازخلا مادختسا دييقت 
برستلا دصر تاءارجإو ،ا ةروصب صاصتمالا تادعم ليغشتو ةبسانملا صاصتمالا  وصو ةميلس  
ةصاخلا وأ /و ةيئاقولا تاينقتلا نم ةبسانم ةفيلوت مادختساب ءاوهلا يف تاثاعبنالا نم دحلاو اهحالصإو

 ).٢٠٠٦، EIPPCB(صاصتمالاب 

 ةيديدحلا نداعملاو ليماربلا  - ٢
ةيسيطانغملا لصفلا تا ودأ ةطساوب ةلازملا ةيديدحلا نداعملاو ةغرافلا ليماربلا نم صلختلا يغبني -١٧٨

داوم ىلإ اهلوحت تاثولم يأ ىلع يوتحت ال يتلا ةدرخلا نداعملا ريودت ةداعإ نكميو . ًايئيب ةميلس ةقيرطب
ىلإ ةديج ةلاح يف يتلا ةغرافلا تايافنلا ليمارب ةداعإ نكميو . ذالوفلا عينصت يف اهمادختسال ةرطخ
 .اهريودت ةداعإ وأ ليماربلا ليسغل اهل صخرملا تاهجلا

 مداعلا ءاملا  - ٣

امع ديزت تاثولملل تازيكرت يأ نع ةيحطسلا هايملا يف مداعلا ءاملا فرص رفسي ال نأ يغبني  -١٧٩
يئيبلا طيحملا هايم ةدوج ريياعم ،ريياعملا هذه دوجو مدع يف وأ ،يلحملا يئيبلا طيحملا هايم ةيعون ريياعم هددحت 

فرصلا رداصم ذخأ عم ،باعيتسالا تاردقو ةاقلتملا هايملا مادختسا رثؤي نأ يغبنيو . فرتعملا ىرخألا ا
 .تايافنلا فرص ةيعونو ةلوبقملا ثولتلا لامحأ يف ،رابتعالا يف ةاقلتملا هايملا يف ىرخألا

ةجلاعملا تابلطتم ةصاخلاو ةماعلا مداعلا ءاملا ةجلاعم مظن يف فرصلا تايلمع يفوتست نأ يغبنيو  -١٨٠
، . يحصلا فرصلا هايم ةجلاعم ماظنل دصرلاو ةيلوألا ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب ،لخدتت ال نأ يغبنيو
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نأ وأ مهتمالسو لا معلا ةحص ىلع رطاخم يأ يف ببستت نأ وأ ةجلاعملاو عمجلا مظن نوصو ليغشت يف
مداعلا ءاملا ةجلاعم تايلمع نم تافلخملا صئاصخبًارارضأ ققحت  . 

ةرادإ ىلع ةيلاتلا تاينقتلا قيبطتل ةحاتملا تاي جولونكتلا لضفأ مدختست ،يبوروألا داحتالا يفو -١٨١
تايافنلا رورم بنجتو ،هايملا ثولتو ،هايملا مادختسا نم دحلا : هرسأب تايافنلا ةجلاعم عاطق يف مداعلا ءاملا

ةماقإو ،هايملا عمج مظن لزعو ،كلذ ريغو ليماربلا ليسغو ،تاباكسنإلا عمجو ،ةجلاعملا ةأشنملا مظن ىلإ 
، يناسرخ ةدعاق جلاعملا مداعلا ءاملا مادختسا ةداعإ نم ىصقألا دحلا قيقحتو ،ةجلاعملا قطانم عيمج يف ة

ءاملا عاونأ نم عون لكل ةمئالملا ةجلاعملا ةينقتب مايقلاو ،تايافنلا ةرادإ مظنل ةيموي شيتفت تايلمع ءارجإو 
تاينقتلا نم ةمئالم ةفيلوت ق يبطت لالخ نم فرصلا تايلمع لبق هايملا ثاعبنال ةيفاك ميق قيقحتو ،مداعلا
)EIPPCB ،٢٠٠٦.( 

 تاثاعبنالا نع غالبإلاو دصرلا  -ياز 

ةيلاعف مييقت يف اهمادختسا نكمي تامولعم ءاوهلا ةيعونو تاثاعبنالا دصر جمانرب رفوي  -١٨٢
تانايب نم يفكي ام عمج نامضل ةيجهنم طيطخت ةيلمع ذيفنتب ىصويو . ةلصلا تاذ ةرادإلا تايجيتارتسا
يف ءاوهلا ةيعون دصر جمانرب رظني نأ يغبنيو . ةيرورضلا ريغ تانايبلا عمج بنجتو ةاخوتملا ضارغألل
 .هنم ةبيرقلا قطانملا يفو قفرملا لخاد ةيسيئرلا تاثولملل ةيساسألا تايوتسملا مييقتل ساسألا طخ دصر

، دإ فارشإو ةيفاك دراومب دصرلل جمانرب ذيفنتو عضو ،مداعلا ءاملا فرص ىدل يغبنيو -١٨٣ يرا
 .ةددحملا دصرلا فادهأ قيقحتل هايملا ةيعونو مداعلا ءاملا نأشب

نأو ،ةيلمعلا نم ةينعملا تاثولملا ىلع ًارشؤم دصرلل ةراتخملا تارتمارابلا نوكت نأ يغبنيو  -١٨٤
ةيلودلاو ةينطولا قرطلا دصرلا جمارب قبطت نأ يغبنيو . لاثتمالا طورش ىضتقمب ةمظنم تارتماراب نمضتت
يسايقلا ديحوتلل ةيلودلا ةمظنملا ا عمجب ةصاخلا  ردصأ يتلا كلت لثم اهليلحتو تانيعلا  (ISO) ةنجللاو  

ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكوو (CEN)يسايقلا ديحوتلل ةيبوروألا   (EPA) . ةنياعملا ءارجإ يغبنيو
ءارجإ رودلا اذهل نيدمت عملا وأ مهل حرصملا كئلوأل يغبنيو. نيبردم صاخشأ ةطساوب اهيلع فارشإلا وأ
نأ نامضل ةدوجلا ةبقارمو ةدوجلا نامضب ةصاخلا ليلحتلاو ةنياعملا ططخ قيثوتو قيبطت يغبنيو . ليلحتلا
قلعتت قئاثو دصرلا ريراقت نمضتت نأ يغبنيو . تانايبلل ىخوتملا مادختسالل ةيفاك تانايبلا ةيعون نوكت
 .ةدوجلا ةبقارمو ةدوجلا نامضب

ةيعجرملا ةقيثولا يف دصرلا ئدابم نأشب ةديفملا تامولعملا نم ديزم ىلع عالطإلا نكميو  -١٨٥
ىضتقمب ىرج يذلا تامولعملا لدابت جئاتن مدقت يتلا دصرلل ةماعلا ئدابملاب ةقلعتملا ةيبوروألا ةيضوفملل 

سل   ةينعملا تاعانصلاو يبوروألا داحتالا يف ءاضعألا لودلا نيب EC/2008/1ا هيجوت  )EIPPCB ،
جئاتن نع غالبإلل ةديجلا تاسرامملا ةيهيجوتلا طوطخلا هذه نم ٤-٤-٤مسقلا نمضتيو ). ٢٠٠٣  

 .دصرلا
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 تايافنلل ًايئيب ميلسلا كرتشملا زيهجتلا  - ًاسماخ

 ةمدقم  -فلأ 

دوقولاب تنمسألا ةنيمق ةيذغت ) ةيفاضإ تاثاعبنا نود كرتشملا زيهجتلا(لثمألا ءادألا قيقحتل يغبني  -١٨٦
تايافنلا ةيعون ةبقارمل ةمئالم مظن عم ةيفاك بسنبو ،ةمئالملا ةيذغتلا طاقن لالخ نم ةليدبلا ماخلا داوملاو 

 .تاثاعبنالاو

نواعتلل ةيناملألا ةلاكولا (جاتنإلا ةيلمع لالخ ةيلاتلا صئاصخلا كرتشملا زيهجتلا ةيلمعلو  -١٨٧
 ): ٢٠٠٦، Holcim/يلودلا

نم ةرياطتملا تانوكملا صاصتما يف ًايباجيإ فثكملا طلخلاو ةيولقلا فورظلا رثؤت   )أ (
ديسكأ يناث لثم تانوكملا تاثاعبنا ضفخ يف هذه ةيلخادلا زاغلا فيظنت ةيلمع رفستو . زاغلا ةلحرم

نيجورديهلا ديرولكو (SO2)تيربكلا   ،(HCl)و قبئزلا ءانثتساب ةليقثلا نداعملا مظعمو ؛مويلاثلاومويمداكلا    

يئايميكلا محالتلا ةيوئم ةجرد ١٤٠٠ةرارح ةجرد دنع ركنلكلا تالعافت حيتت   )ب (  
 ؛ركنلكلا يف ةبرتألا جاردإو نداعملل

عاجرتسا ةءافك نم ديزي ةرارحلا ةيلاع تايافن داومب يسيئرلا دوقولل رشابملا لالحإلا   )ج (
 .‘‘ةقاط ىلإ تايافنلا ليوحتل’’ىرخألا تايجولونكتلاب ةنراقملاب ةقاطلا 

 ليغشتلا تابلطتم  -ءاب 

ةنيمقلا ماظن يف ةيانعب ةيذغتلا طاقن رايتخا ةلوؤسملاو ةنومأملا كرتشملا زي هجتلا تايلمع بلطتت -١٨٨
 .اهماجحأو تايافنلا داومل ةيعونلا صئاصخلا نأشب ةلماش ةيليغشت ةبقارم نع ًالضف

  ةيذغتلا ةطقن رايتخا  - ١

صئاصخلا كلذ يف امب تايافنلل ةلصلا تاذ صئاصخلل ًاقفو ةيفاك ةيذغت طاقن رايتخا يغبني  -١٨٩
عئاشلا نمو ،ةفلتخم ةيذغت طاقن مادختسا نكميو ). ثلاثلالكشلا رظنأ (ةيمسلاو ةيئايميكلاو ةيئايزيفل ا
 :قيرط نع تايافنلا لاخدإ معألا

 ؛ةراودلا ةنيمقلا نم جورخلا فرط دنع يسيئرلا دقوملا  )أ (
دوقولل ةبسنلاب (ةراودلا ةنيمقلا يف لوخدلا فرط دنع ليوحتلا ةفرغ يف ةيذغت طقسم   )ب (

 ؛)لتكتملا
 ؛دعاصلا رمملا ىلإ ةيوناثلا دقاوملا  )ج (
 ؛سيلكتلا ةلآ ىلإ يلوألا سيلكتلا دقاوم  )د (
عم(يلوألا سيلكتلا ىلإ ةيذغت طقسم   )ه (   ؛)ا دوقولل
عم(ةفاجلاو ةبطرلا ةليوطلا نئامقلا ةلاح يف ةنيمقلا طسو يف مامص   )و (   ).ا دوقولل
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  ثلاثلا لكشلا
تايافنلاب ةيطمنةيذغتطاقن     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تايافنلا لاخدإ نكميو . ةنيمقلا نم نخاسلا فرطلا يف ةلئاسلا تايافنلا نقح ةداع ىرجيو -١٩٠
يفو ،ةليوطلا نئامقلل ةبسنلاب ةنيمقلا طسو يف هذه دجوتو . عقاوملا ضعب يف سيلكتلا ةقطنم ىلإ ةبلصلا
  .يلوألا سيلكتلا/يلوألا نيخستلا نئامق يف ةرارحلا ديدش مسقلا يف ةيذغتلا قفرم

دادمإلا قيرط نع ةنيمقلا ماظن يف ةليدب ماخ داومك ةمدختسملا ةبلصلا تايافنلا ةيذغت يرجيو  -١٩١
ةيديلقتلا ماخلا داوملل ا  ةيوتحملا داوملا ةيذغت يغبني هنأ ريغ . متت يتلا ةقيرطلا سفنب ماخلا قوحسملاب يداعلا

يف ةرارحلا ةعفترم قطان ملا يف) تابوذملا لثم(ةضفخنم ةرارح تاجرد دنع اهرييطت نكمي تانوكم ىلع 
دادمإلا قيرط نع ةرياطتم ةيوضع تانوكم ىلع يوتحت يتلا تايافنلا ةيذغت مدع يغبنيو . ةنيمقلا ماظن

نأ ةيفاك ةيربتخم تارابتخا وأ ةنيمقلا يف موكحم رابتخا تايلمع رهظت مل ام ةيداعلا ماخلا قيحاسملاب 
 .ةنخدملا يف ةبوغرملا ريغ تاثاعبنالا بنجت عسولاب

تايافنلا ضعب يف دجوت يتلا قارتحالل ةلباقلا ةماسلا تابكرملل ريمدت ةيلمع ءارجإ نيعتيو  -١٩٢
يغبنيو . ةيفاك ءاقبتسا ةدمو ةمئالم ةرارح تاجرد لالخ نم كلذو ةنجلهملا ةيوضعلا داوملا لثم ةرطخلا

وأ ةيسيئرلا دقاوملا لالخ نم ةرطخلا تايافنلا ةيذغت ًامومع يلوألا سيلكتلاو يلوألا نيخستلا نئامق يف  
ثيح يسيئرلا دقوملا لالخ نم اهتيذغت متي يتلا تايافنلا نم اهريغو ةرطخلا تايافنلا للحتتو . ةيوناثلا

ةجرد ١٨٠٠نم رثكأ غلبت لعشم ةرارح ةجرد يف ةدسكألا فورظ لظ يف ،ًامئاد ةمئالم فورظلا   
وأ يلوأ نيخست زاهج وأ يوناث دقوم ىلإ اهتيذغت متي يتلا تايافنلا امأ). عبارلالكشلا رظنأ (ةيوئم   

ةقطنم يف ةرارحلا تاجرد غلبت نأ عقوتملا نم ناك نإو لقأ ةرارح تاجردل ضرعتت فوسف يلوأ سيلكت 

 



UNEP/CHW.10/6/Add.3/Rev.1 

51 

ةيوئم ةجرد ١٠٠٠نم رثكأ يلوألا سيلكتلا يف قرحلا   ) ، يغبنيو ). ٢٠٠٧ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
ةقيرطب ،قارتحالا ءاوهل ريخألا نقحلا دعب ةيلمعلا نع ئشانلا زاغلا ةدايز حيتت ةقيرطب ةنيمقلا ليغشت  

نيتيناث ةرتفل ةيوئم ةجرد ٨٥٠ةرارح ةجرد ىلإ ةسكاعملا فورظلا دشأ لظ يف ىتح ،ةسناجتمو ةموكحم   
داوملا نم ةئاملا يف ١نم رثكأ ىوتحمب ،ةرطخلا تايافنلا ةلاح يفو ). EC/2000/76هيجوتلا عجرملا (  
ىلإ ةرارحلا ةجرد عفر يغبني )رولكلاب اهنع ًاربعم(ةن جلهملا ةيوضعلا نيتيناث ةرتفل ةيوئم ةجرد ١١٠٠،   
نم صلختلا بلطتي ةدحتملا تايالولا يف TSCAةماسلا داوملا ةحفاكم نوناق راطإ يفو . لقألا ىلع  

نيتيناث ةدمل ءاقبتسا ةرتف عم ةيوئم ةجرد ١٢٠٠غلبت ةرارح ةجرد رولكلا ددعتملا لونيفلا   يف ٣دنع ( 
  ).ةنخدملا زاغ يف دئازلا نيجسكوألا نم ةئاملا

  عبارلا لكشلا
تنمسألا عينصت لالخءاقبتسالاةدمو ةرارحلا تاجرد     

 ةدملاو ةرارحلا تاجرد صئاصخلا

دقوملا يف ةرارحلا ةجرد 
ةنيمقلا يف ) ١(يسيئرلا 

 )٢(ةراودلا 

ةيوئم ةجرد ١٤٥٠< ) داوم( 
ةيوئم ةجرد ١٨٠٠< ةجرد ( 
ةلعشلاةرارح  ( 

دقوملا يف ءاقبتسالا ةدم 
 يسيئرلا

ةرارح ةجرد دنع ةيناث ١٥-١٢<  
ةيوئم ةجرد١٢٠٠<    

ةرارح ةجرد دنع يناوث ٦-٥<   
ةيوئم ةجرد١٨٠٠<    

ةنيمق يف ةرارحلا ةجرد 
 )٣(سيلكتلا 

ةيوئم ةجرد ٨٥٠<   )داوملا( 
ةيوئم ةجرد ١٠٠٠< ةجرد ( 
 )ةلعشلا ةرارح

ةنيمق يف ءاقبتسالا ةدم 
 سيلكتلا

ةرارح ةجرد دنع ناوث ٦-٢<  
ةيوئم ةجرد٨٠٠<   

  ):٢٠١٠، EIPPCB(ةنيمقلا يف ةرطخلا تايافنلا ةيذغتل ةبسنلاب يلي ام ءارجإ يغبني  -١٩٣
ءاقبتسالا ةدمو ةرارحلا ةجرد ثيح نم ةنيمقلا ىلإ ةمئالملا ةيذغتلا طاقن مادختسا   )أ (

 ؛اهليغشتو ةنيمقلا ميمصت بسحب
ةقطنم لبق اهرييطت نكمي ةيوضع تانوكم ىلع يوتحت يت لا تايافنلا داوم ةيذغت  )ب (

 ؛ةنيمقلا ماظن يف ةيفاك ةروصب ةرارحلا ةعفترملا قطانملا ىلإ سيلكتلا
ةموكحم ةقيرطب ،ةيلمعلا نع ئشانلا زاغلا ةرارح ةجرد نم ديزت ةقيرطب ليغشتلا   )ج (

ناث ةدمل ةيوئم ةجرد٨٥٠ىلإ ،ةسكاعملا فورظلا دشأ يف ىتحو لب ةسناجتمو   ؛نيتي 
ةرطخ تايافنب ةنيمقلا ةيذغت ةلاح يف ةيوئم ةجرد ١١٠٠ىلإ ةرارحلا ةجرد ةدايز   )د (  

؛رولكلاب اهنع ربعملا ةنجلهملا ةيوضعلا داوملا نم ةئاملا يف١ىلع ديزي ىوتحمب    
 ؛ةلصاوتمو ةرمتسم ةروصب تايافنلا ةيذغت  )ه(
ءاقبتسالا د دمو ةرارحلا تاجردب ظافتحالا مدع ةلاح يف تايافنلا ةيذغت فقو  )و (

ىوصقلا دودحلل ةميق يأ زواجت ةلاح يفو ) ًالثم قالغإلا وأ ءدبلا دنع(اهيلإ لوصولا رذعتي وأ ةمئالملا 
  ).تاثاعبنالل
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  ةنيمقلا ليغشت يف مكحتلا  - ٢

ماظن يف ةديجلا ةيليغشتلا ةبقارملل ةماعلا ئدابملا تايافنلا مادختسا ىلع ًاضيأ قبطي نأ يغبنيو  -١٩٤
تارتماراب عيمج سايق يغبني صوصخلا هجو ىلعو . ةيديلقتلا ماخلا داوملاو دوقولا مدختسي يذلا ةنيمقلا
بيردتلا ىلع لوصحلا ةنيمقلا يلغشمل يغبنيو . ةرمتسم ةروصب اهمييقتو اهليجستو ةلصلا تاذ ةيلمعلا
تاثاعبنالا و ةمالسلاو ةحصلا بناوج كلذ يف امب ةرطخلا تايافنلا مادختساب ةقلعتملا طورشلا ىلع مئالملا
 .ةيئيبلا

فصت ةبوتكم لمع تاميلعت رفاوت ،ةنيمقلا ليغشت يف عاطقنا ثودح ةلاح يف نيعتيو  -١٩٥
 ، ليغشتلا رارقتسا فورظ نم ىندألا دحلا نامضل ةرطخلا تايافنلاب ةيذغتلا لصفب ةقلعتملا ةيجيتارتسالا

 .ةنيمقلا لغشمل ةفورعم تاميلعتلا هذه نوكت نأو

نيوكت ليدعت يغبنيو . ركنلكلا صئاصخ يف ريثأتلا ىلإ تايافنلا يفنداعملا ىوتحم يدؤي دق  -١٩٦
ىوصقلا دودحلا ديدحت يغبنيو . ةنيعملا ةيئايميكلا طاقنلا ةعومجمب مازتلالل ساسألا اذه ىلع ماخلا جيزملا
مدع يغبنيو . ليغشتلا طاقن ةعومجمب ةقدب مازتلالاو ةيولقلا داوملاو تيربكلاو رولكلا نم تالخدملل
ةمئالم لولح ديدحت مت اذإ الإ تابكرملا هدهل ءارثإ تارود بنجتل تارملل تابيكرت ءارجإ يف ر ظنلا
 .ةئشانلا ةبرتألا تارمم ةرادإل

ةيوضعلا تاثولملا تاثاعبنا يف مكحتلا ضارغأل ةيلمعلاو قارتحالل رارقتسالا قيقحتل مهملا نم  -١٩٧
، ممألا جمانرب(يلي ام نامض دصق نود نوكتت يتلا ةتباثلا  ةئيبلل ةدحتملا  ٢٠٠٧:( 

 ؛)يروفحألاو ليدبلا(دوقولا صئاصخ يف قاستالا   )أ (
 ؛داوملاب ةلمحملا ةيمكلا لاخدإ ةريتو وأ دوقولاب ةيذغتلا لدعم يف قاستالا  )ب (
 ؛ديجلا قارتحالا قيقحتل دئازلا نيجسكوألا نم فاك ردق ريفوت  )ج (
تايوتسملا اهزواجت مدعو مداعلا تازاغ يف نوبركلا ديسكأ يناث تازيكرت دصر   )د (

 .قارحإلا فورظ ىندت يف ببستي امم ًافلس ةددحملا

  ةيئيبلا بناوجلا  -ميج 
 ءاوهلا يف تاثاعبنالا  - ١

) تاميسجلا(ةبرتألا ببست ،تنمسألل ةأشنم يف مدختست مل وأ تايافنلا تمدختسا ءاوس  -١٩٨
تيربكلا ديسكأ يناثو (NOx)نيجورتنلا ديسكأ تاثاعبناو   (SO2) قلقلا نم ردق ربكأ . اهتجلاعم نيعتيو 

نيسكويد ارابورتب يئانثو (VOC)ةرياطتملا ةيوضعلا تابكرملا يه اهرظن نيعتي يتلا ىرخألا تاثاعبنالاو   
رولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانثو(PCDDs)رولكلا ددعتم   ،(PCDFs)نيجورديهلا ديرولكو  ، (HCl)  لوأو

نوبركلا ديسكأ يناثو(CO)نوبركلا ديسكأ    (CO2)،رولفو اينومألاو (HF)نيجورديهلا دي    (NH3) 
نداعملاو تاقلحلا ةددعتم ةيرطعلا ةينوبركورديهلا داوملاو نيلسكألاو نيرتبلا ليثيإو نيولوتلاو نيرتبلاو 

ا  نيرتبورولكلا ًاضيأ فورظلا ضعب يف تاثاعبنالا نمضتت دقو ). ٢٠١٠، EIPPCB(ابكرمو ةليقثلا
لضفأو تاثاعبنالا هذه رداصم ٤قفرملا نمضتيو ). ٢٠٠٧، SBC(رولكلا ددعتم لينيفلا يئانثو   

يناثلا قفرملا يف)يبوروألا داحتالا يف ددحملا وحنلا ىلع(اهضيفخت وأ اهعنمل ةحاتملا تاينقتلا   . 
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دودحلل ةرطخلا تايافنلل كرتشملا زيهجتلا تايلمعب موقت يتلا تنمسألا نئامق لثتمت نأ يغبني  -١٩٩
ورتب يئانثلتاثاعبنالىوصقلا  رولكلا ددعتم نيسكويد   ٠،١ ةغلابلا رولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانث/ 
لثم ،ةلصلا تاذ ةينطولا تاعيرشتلا قبطت ،ىرخألا تاثولملل ةبسنلابو)١٠(.I-TEQ/Nm3مارغونان   : 

مقر يلاعلاموسرملا : يليش  )أ ( يف رداصلا ٤٥  راذآ٥   )١١(؛٢٠٠٧سرام / 

صلاEC/2000/76مقر هيجوتلا : يبوروألا داحتالا  )ب ( سل    او يبوروألا ناملربلا نع ردا
لوألا نوناك٤يف يبوروألا  يناثلا نوناك يف هنع ضاعتسيس يذلا)١٢(٢٠٠٠ربمسيد /   ٢٠١٤رياني / 

 )١٣(؛EU/2010/75ةيصوتلاب 

، : ايقيرفأ بونج  )ج ( ةرطخلاو ةماعلا تايافنلل ةيرارحلا ةجلاعملاب ةينعملا ةينطولا ةسايسلا
 )١٤(؛٢٠٠٩هيلوي /زو مت٢٤يف ةيموكحلا ةيمسرلا ةديرجلا 

ءزجلا ٤٠ناونعلا : ةيلارديفلا دعاوقلا ةنودم: ةدحتملا تايالولا  )د ( يعرفلا ٦٣   EEE 
 )١٥(‘‘ةرطخلا تايافنلا قرح تايلمعل ةجيتن ءاوهلا يف ةرطخلا تاثولملل ةينطولا تاثاعبنالا ريياعم’’

ءاه يعرفلا ءزجلا ٦٠ءزجلاو  عينصت ةعانص نم ءاوهلا يف ةر طخلا تاثولملل ةينطولا تاثاعبنالا ريياعم’’، 
 )١٦(.‘‘دنالتروبتنمسأ تائشنم ءادأب ةصاخلا ريياعملاو ،دنالتروب تنمسأ 

فقوت ةرتفل ادودحلا ديدحت يف رظنت نأ ةصتخملا تاطلسلل يغبنيو -٢٠٠  حومسملا ىوصقلا   
سايقلاةزهجأ وأ ةيقنتلا ةزهجأ يف لشف وأ ،تابارطضا وأ ةينقتلا ةيحانلا نم اهنم صانم ال نكمي يتلا    
 .ةددحملا ىوصقلا دودحلا ميق ءاوهلا يف تاثاعبنالا زواجتت نأ اهلالخ

بتكملا مدقيو ،مكحتلا تايجولونكت ) ب٢٠٠٨ (Karstensenو) ٢٠٠٣ (Greerفصيو  -٢٠١
ةحاتملا تايجولونكتلا لضفأ .)٢٠١٠ ((EIPPCB)ثولتلا نأشب ةلماكتملا ةحفاكملاو عنملل يبوروألا   

ةيبوروألا ةيضوفملل ةيعجرملا ةقيثولا نمضتتو يبوروألا داحتالا يف ا تاثاعبنالا تايوتسمو   ةلصتملا
طئاسولا نيب اميف تاريثأتلاو قيبطتلاو فصولا لثم ةحاتملا تاينقتلاو ريبادتلا نأشب تامولعم 

لضفأ ربتعت يتلا تاينقتلا نأشب ءادألا تانايب لضفأو ةديفم تامولعم رفوتو . كلذ ريغو تايداصتقالاو
 .ةحاتملا تايجولونكتلا

                                                 
ةرقفلا نم عبارلا ءزجلا ميج قفرملا ىف هيلا راشملا ىمسلا لداعملا  )١٠( لزاب ةيقافتإ نم٢ ،  ىف بوسحملا زيكرتلا .  

ةئاملا يف ١١غلابلا ةيداعلا فورظلا   O2 ،101.3 kPa273.15 و K 

  .Normaid?Navegar/cl.leychile.www://http=265301عقوملا ىلع ةينابسإلا ةغللاب ةحاتم   )١١(
  .http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0076:EN:NOTنم رفاوتت   )١٢(
  .http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:EN:PDFنم رفوتت   )١٣(
  .http://us-cdn.creamermedia.co.za/assets/articles/attachments/22665_not_777.pdfنم رفوتت   )١٤(
  .http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&rgn=div6&view=text&node=40:11.0.1.1.1.1&idno=40نم رفاوتت   )١٥(
تلدع وا تديش ىتلا تنمسألا نئامق عيمج ىف تيربكلا ديسكا ىناثو نيجورتينلا ديسكا ىناثل ىوصقلا دودحلا   )١٦(
ناريزح١٦د عب اهدييشت ديعأ وأ   :يلاتلا عقوملا ىلع حاتم. ٢٠٠٨هينوي / 

pdf.21102-2010/pdf/09-09-2010-FR/pkg/fdsys/gov.gpo.www://http   
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هيجوتو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ نأشب هيجوتلا نم ديزملا ملوهكتسا ةيقافتا ةنامأ تردصأو  -٢٠٢
ةيوضعلا تاثولملا نيوكت نم دح ىندأ ىلإ ليلقتلا وأ يفالتل ةحاتملا ةيئيبلا تاسرامملا لضفأ نأشب تقؤم 

 ، ، (كلذ دعب اهقالطإو ةرطخلا تايافنلل يلوألا زيهجتلا نم ةدوصقملا ريغ ةتباثلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
تاثاعبنا نم ىوتسم قيقحتل ةيفاك ربتعت يتلا ةيسيئرلا ريبادتلا ةيهيجوتلا طوطخلا تفصوو ). ٢٠٠٧

رولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانثو (PCDDs)رولكلا ددعتم نيسكويد ارابورتب يئانث   (PCDFs)نع لقي    
0.1 ng I-TEQ/Nm3ملا تازاغ يف هذه يدؤت ال امثيحو ،ةمئاقلاو ةديدجلا تائشنملل ةبسنلاب نخاد  

لجأ نم اهبيكرت ةداعإ متي يتلا ةيوناثلا ريبادتلا ىلإ راشي ng I-TEQ/Nm3 ٠،١نم لقأ ءادأ ىلإ تارايخلا   ،
ن يف ًاضيأ يدؤت دق ا  سف أ الإ دصق نود نوكتت يتلا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا فالخب تاثولملا يف مكحتلا

ممألا جمانرب (ملوهكتسا ةيقافتا نم ميج قفرملا يف ةجردملا ةيئايميكلا داوملا تاثاعبنا ضفخ ىلإ تقولا 
 ،  ).٢٠٠٧ةئيبلل ةدحتملا

 تارمملاو تنمسألا نئامق ةبرتأ  - ٢

نئامق ةبرتأ ا  -٢٠٣  أ ىلع اعم مسوت نئامقلا طخ نم ةمعان ةبرتأ تنمسألا تائشنم عيمج ردصت
ىلع لمتشت ا بتيو. (CKD)تنمسألا   أ الإ دحاو ةنيمق طخ نم تقولا رورمب ىتح ةبرتألا هذه نيوكت نيا

نم ةتتفم تابيبح ىتحو لب ركنلكلا تابيبحو ،قرحلا نم ةفلتخم لحارم يف ماخلا جيزملل ةلثمم تاميسج 
ةزهجأ نم ا /و يرارحلا بوطلا  طبتري امو ةنيمقلا بوبنأل لصفنملا ءالطلا وأ)Van Oss ،٢٠٠٥ .(
ةيولقلا داوملل طرفملا مكارتلا بنجتل اهبيكرت متي يتلا ةيولقلا تارمملا مظن نم ًاضيأ ةبرتألا رثانتت و
ةيذغت داوم نم ،نئامقلا ةبرتأ نم سكعلا ىلع ،نوكتت تارمملا ةبرتأ نأ الإ ،تيربكلا وأ /و ديرولكلاو
 .ةلماك ةروصب ةسلكملا نئامقلا

عينصت عاطق يف ةيلمعلا تايافنل ةحاتملا تايجولونكتلالضفأ نإف ،يبوروألا داحتالا يفو  -٢٠٤  
 ، مادختسا وأ نكمي امثيح ةيلمعلا يف ةعم يةماع ةفصب تنمسألا  ا تاميسجلا داوم مادختسا ةداعإ يف لثمت

 ).٢٠١٠، EIPPCB(كلذ ىنستي امثيح ىرخأ ةيراجت تاجتنم يف ةبرتألا هذه 

ىلإ ا مقلا ةبرتأ مظعم ريودت داعي ،صلختلا ةيلمع بنجتلو -٢٠٥  داعإو ةرشابم ةروصب تارمملاو نئا
نئامقلا ةبرتأ ضوعت ،ركنلكلا عينصت تايلمع يفو . تنمسألا يف ركنلكلا نحط ةادأ وأ تنمسألا نئامق
مادختسا بنجت مث نمو . ةيعيبطلا روخصلا تانوكمو يريجلا رجحلا لثم ماخ داوم ىلإ ةجاحلا نع ًايئزج
نم ةبرتألا ضعب ةلازإ ،رخآل نآ نم ،نيعتي دقو . اهزيهجتو اهصالختسا نع ةئشانلا تاثاعبنالاو ةقاطلا
. ركنلكلا ةيعونب رضت دق يتلا تيربكلا تابكرمو ديرولكلاو ةيولقلا داوملا تازيكرت ةدايزل ةجيتن ماظنلا
 اهعمج نايحألا نم ريثك يف ىرجيو ماظنلا نم ةيلمعلا يف اهريودت ةداعإ ىنستي ال يتلا ةبرتألا ةلازإ ىرجتو
 .عقوملا يف هديحو رفح وأ ماوكأ يف

عاونأ فلتخم يف اهعاجرتسا نكمي دق جاتنإلا ةيلمع ىلإ ةمئالملا نئامقلا ةبرتأ داعت ال امثيحو  -٢٠٦
 ، مداعلا ءاملا ةجلاعمو تايضرألا تاساسأ تيبثتو ،ةيعارزلا ةبرتلا ءارثإ كلذ يف امب ةيراجتلا تامادختسالا

، (تايدلبلا تاعولاب داومو رف حلا ةيطغأ ميعدتو تايافنلا ةجلاعمو ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو
نئامق ةبرتأل ةيئايزيفلاو ةيئايميكلا صئاصخلا ىلع ىلوألا ةجردلاب تامادختسالا هذه دمتعتو ). ٢٠١١

 .تنمسألا
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 طمنو ،ماخلا ةيذغتلا داوم يف تنمسألا نئامق ةبرتأ صئاصخ ددحت يتلا ةيسيئرلا لماوعلا لثمتتو -٢٠٧
ةجردب رثأتت نأ نكمي نئامقلا ةبرتأ صئاصخ نأل ًارظنو . دوقولا عونو ةبرتألا عمج مظنو ،ةنيمقلا ليغشت

ةيئايميكلا صئاصخلا مييقت نم دبال ،تنمسألا ةنيمق يف ةمدختسملا داوملاو ليغشتلاو ميمصتلاب ةريبك 
، ةيامح ةلاكو (ةدح ىلع ةأشنم لك ساسأ ىلع نئامقلا ةبرتأل ةيئايزيفلاو  ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا

 .ةرركتم تارابتخا ءارجإب يصوي ،نئامقلا ةبرتأ يف ريغتلا ةجرد ديدحت متي نأ ىلإو) ٢٠١١

دق )ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاو ةليقثلا نداعملا لثم( قلقلل ةريثملا تاثولملا ىوتسم ىلع ًادامتعاو -٢٠٨  ،
صلختلاو ةلوانملل ةصاخ ريبادت اهيلع ىرست ةرطخ تايافن تالاحلا ضعب يف تايافنلا هذه نوكت 

) ، طسوتم نأ ىلإ ) ب٢٠٠٦ (Karstensenاهدعأ ةسارد ريشتو ). ٢٠٠٧ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
ددعتم نارويف ورتب يئانثو رولكلا ددعتم نيسكويد اراب ورتب يئانث نم ng I-TEQ/kg ٦،٧هردق زيكرت   

هردق ىصقأ زيكرتو ،تنمسألا نئامق ةبرتأ يف رولكلا  ٩٦ ng I-TEQ/kg . نأ ةساردلا هذه سفن نيبتو
يئانثو رولكلا ددعتم نيسكويد ارابورتب يئانث نم تايوتسم ىلع يوطنت تنمسألا ةعانص نم تايافنلا 
تازيكرتلا نم لقأو مألا نبلو دبزلاو كامسألا لثم ةيذغألا يف اهمجح سفنب رولكلا ددعتم نارويف ورتب 

غلابلا ا  ١٠٠ة حومسملا ىوصقلا ng TEQ/kg يضارألا يف ةمدختسملا يحصلا فرصلا تابيسرت يف  
 .ةيعارزلا

تارمملا ةبرتأ ليلحت نيعتي ،ةيفوجلا هايملا ثولت يفالتو ،ةئيبلاو ةماعلا ةحصلا ةيامح نامض ةيغبو  -٢٠٩
، ليمكت ماخ داوم وأ دوقوك ةرطخلا تايافنلا مدختست يتلا قفارملا نم ةرثانتملا تنمسألا نئامق ةبرتأو ةي
يغبنيو . ضرألا يف اهنم صلختلا يرجيس ناك اذإ ةيوضعلاو ةيندعملا ضاضنلا ةيعون تارتماراب ديدحتل

تاطلسلا هبلطت دق يذلا يراجلا رابتخالا ىلإ ةفاضإلاب ةموكحم رابتخا تايلمع لالخ ليلحتلا يرجي نأ 
 .ةموكحم ةيلمع ءاوهلا يف ةبرتألا قالطإ نوكي نأ يغبنيو. ةيلحملا ةمظنملا

  ءاملا يف تاثاعبنالا  - ٣
الو طقف ةدرابلاو ةيحطسلا ةيراجلا هايملا ىلع ،ًامومع ،ةمداعلا هايملا فرص تالاح رصتقت  -٢١٠

ةيقنتلا ةزهجأ مادختسا نإف ،كلذ عمو ). ٢٠١٠، EIPPCB(هايملا ثولت يف ريبك ماهسإ يأ يف ببستت 
نم نيجورتينلا ديسكأ يناث تاثاعبنا نم دح لل ةحاتملا تاينقتلا لضفأ لثمييبوروألا داحتالا يف ةبطرلا 

يلوألا سيلكتلا /يلوألا نيخستلا تايلمع وأ/و ةنيمقلا يف قارتحالا نع ةئشانلا ةمداعلا تازاغلا
)EIPPCB ،٢٠١٠ .( ، ةمداعلا هايملا فرص نأشب EC/2000/76هيجوتلا تاطارتشا قبطت قايسلا اذه يفو  
تايافنلا نم اهريغو ةرطخلا تايافنلل كرتشملا زيهجتلاب موقت يت لا نئامقلا ىلع ةمداعلا تازاغلا ليسغ نم
 .هايملا ىلإ ءاوهلا نم تاثولملا لاقتنا نم دحلل كلذو يبوروألا داحتالا يف

  يئاهنلا جتنملا ةبقارم  - ٤
تافصاوم اهبلطتت ةمظتنم ةبقارم تاءارجإل تنمسألاو ركنلكلا لثم ةيئاهنلا تاجتنملا عضخت  -٢١١

 .ةدوجلا نأشب ةيراسلا ةيلودلا وأ ةينطولا ريياعملا يف اهيلع صوصنملاةيداعلا ةدوجلا 
ينعيو . هجاتنإ ىرجي يذلا تنمسألا ةيعون نم كرتشملا زيهجتلا ريغي ال نأ يغبني ،ماع أدبمكو -٢١٢

ثودح مدع يغبنيو . ةليقثلا نداعملل ةعولابك ةناسرخلا وأ تنمسألا وأ ركنلكلا مادختسا مدع كلذ
يغبني كلذل . ًالثم طالملا وأ ةناسرخلا ىلع ليسغلا تارابتخا نم نيبتي امبسح ةئيبلا ىلع ةيبلس تاريثأت

يضارتفالا رمعلا ةيا  يف عاجرتسالا تنمسألا ةيعون حيتت نأ. 
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ماظن يف ةرارحلا ةجرد اهيف عفترت ةقطنم ىلإ ىذغت يتلا داوملا يف ةيوضعلا تاثولملا ضرعتتو -٢١٣  
ةيوضعلا ريغ تانوكملامسقتني ح يف لماكلاهبش ريمدتلل نئامقلا  تنمسألا ةميق ةبرتأو ركنلكلا نيب    .

تاجتنم يف ةيندعملا تازيكرتلا نم ريغت دق ركنلكلا قرح ةيلمع يف تايافنلا مادختسا نإف كلذ ىلعو 
يف ةفلتخملا رصانعلا زيكرت دادزي دق ،دوقولاو ماخلا داوملا نم تالخدملا عومجم ىلع ًادامتعاو ،تنمسألا 

تتبثأ ةلوطملا تاساردلا نأ ريغ ). ٢٠١٠، EIPPCB(تايافنلل كرتشملا زيهجتلل ةجيتن ضفخني وأ ج تنملا
نأ الإ ،يئاصحإ ساسأ ىلع فيفط ريثأت وه ركنلكلا يف ةليقثلا نداعملا نم ىوتحملا ىلع تايافنلا ريثأت نأ 

ةيناملألا ةلاكولا (كنزلا تايو تسم ةدايز ىلإ يدؤي امم تاراطإلل يلامجإلا مادختسالا وه ديحولا ءانثتسالا
 ).٢٠٠٦، Holcim/يلودلا نواعتلل

نداعملا كولس نإف ،طالملا وأ ةناسرخلا نيوكتل ىرخأ ةعمجم داوم عم طلخي تنمسألا نأل ًارظنو  -٢١٤
جاتنإلا ةيلمع يف ةمدختسملا تايافنلل ةلصلا تاذ ةيئيبلا تاريثأتلا مييقت يف مهملا وه هذه ءانبلا داوم نمض 

دق ةلماشلا تارابتخالا نأو ،ةضفخنم طالملاو ةناسرخلا نم نداعملا تاثاعبنا نأ تاساردلا تتبثأو 
ةدعملا ةناسرخلا نإف ،كلذ ىلع ةوالعو  .يتنمسألا بوطلا ةفوفصم يف ةدشب جردنت نداعملا نأ تدكأ
ةصاخلا تاساردلا تتبثأو . نداعملا قالطإل يدصتلا نم ديزي امم ةعفترم راشتنا ةمواقم رفوت ةفاجلا
 يف ًالثم ةفصوملا كلت نع ةظوحلم ةجردب لقي ةفيطشلا يف نداعملا تازيكرت نأ طالملاو ةناسرخلاب
ىلإ ىدؤي ال ًايئزج ةفرطتملاو ةفلتخملا فورظلا يف نيزختلا نإف ،كلذ ىلع ةوالعو . ةينطولا تاعيرشتلا

لا داوم قحس متي امدنعًاضيأ يرسي امم ةئيبلا يف ةلص تاذتاقالطإ يأ  تارابتخا لبق اهنحط وأ ةنيع  
 ).٢٠١٠، EIPPCB(ليسغلا 

ةيئيبلا تاريثأتلا مييقتل تيرجأ يتلا لسغلا تاساردل ةيسيئرلا جئاتنلا نإف مدقت امل ًارظنو  -٢١٥
 ):٢٠٠٦، Holcim/يلودلا نواعتلل ةيناملألا ةلاكولا: (يلي اميف لثمتت ةناسرخلا يف ةنمضتملا ةليقثلا نداعملل

مادختسالا ةرتف (ةفلآتملا ةناسرخلا نم ةررتلا رصانعلا عمج نم تلس غ يتلا تايمكلا نأ  )أ (
 ؛ةيساسح ليلحتلا قرط رثكأل ىوصقلا دصرلا دودح نم برتقت وأ لقت) ريودتلا ةداعإو

عاونأ فلتخم نيب اميف ةررتلا رصانعلا لسغ ةيلمع يف ةريبك قورف يأ ظحالت مل   )ب (
؛ادبلا ماخلا داوملاو دوقولاب تجتنأ يتلا تنمسألا   ود وأ ةلي

 ؛ةلثامتم تنمسألا عاونأ فلتخمب تيرجأ يتلا ةناسرخلا لسغ تايلمع تناك  )ج (

يف ،مويرابلاو موينوملألاو موركلا لثم رصانعلا ضعبل تلسغ يتلا تازيكرتلا يتأت   )د (
تناكو ،برشلا هايمب ةصاخلا ريياعملا يف ةدراولا ىوصقلا دودحلا نم ةبيرق ،ةنيعم تارابتخا فورظ 

ةناسرخلا نم اهلسغ ىرجي دقو ءاملا يف نابوذلل ةلباق تنمسألا يف ؤفاكتلا ةيسادس مو ركلا تابكرم
ةدودحم ةناسرخلاو تنمسألا يف موركلا تالخدم نوكت نأ يغبني اذلو ،ىرخألا نداعملا نع ديزي ىوتسمب 

 ؛عاطتسملا ردق

لثم ،ةيراسلا ىوصقلا دودحلا ميق نأ ةيناديملا تاساردلاو ةيربتخملا تارابتخالا تتبثأ  )ه(  
يف ًالثم ،ساسم نود ةناسرخلا لكيه لظ املاط اهزواجت متي ال برشلا هايم وأ ةيفوجلا هايملا تافصاوم 

 ؛مادختسالا ةرتف وأ ةيسيئرلا تامادختسالا
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مونيدبيلوملا وأ ينوميتنألاو مويدناثلاو موركلاو خينرزلا لثم نداعملا ضعبل نوكي دق   )و (
، (تيتفتلا وأ قحسلل ةناسرخلا وأ طالملا لكيه ضرعت ي امدنع ةصاخو ريغتم لسغ كولس لاثملا ليبس ىلع
 ؛)تايافنلا نفد يف وأ قرطلا تاساسأ عضو يف ةفلتخملا داوملا مادختسا لثم ريودتلا ةداعإ لحارم يف

نم اهلسغ متي يتلا تايمكلا نيب اميف ةقواستمو ةطيسب تالص دوجو مدعل ًارظنو   )ز (
إلا ا  يف ةررتلا رصانعلا ىوتحم مادختسا نكمي ال ،تنمسألا يف وأ ةناسرخلا يف ةيلامج ازيكرتو ةررتلا رصانعلا

 .ًايئيب ًارايعم هرابتعاب تنمسألا

لسغ ةيلمع صئاصخ ىلع ةداع ةناسرخلاو تنمسألل ةيئيبلا ةيعونلا مييقت تايلمع دمتعتو  -٢١٦
نواعتلل ةيناملألا ةلاكولا (ضرعتل ا تاهويرانيس فلتخم يف رظنلا نيعتيو. ةبرتلاو هايملا يف ةليقثلا نداعملا
 ):٢٠٠٦، Holcim/يلودلا

 تامادختسالا(ةرشابم ةروصب ةيفوجلا هايملا سمالت يتلا ةناسرخلا لكايه ضرعت   )أ (
 ؛)‘ةيسيئرلا’

وأ ) ةيناسرخلا بيبانألا(عيزوتلا تاكبش يف برشلا هايمل ةناسرخلا وأ طالملا ضرعت   )ب (
 ؛)‘مادختسالا ةرتف’ تاقيبطت) (ةيناسرخلا تانازخلا(نيزختلا تاكبش 

ةيعيمجتلا داوملا يف اهريودت ةداعإ وأ اهميطحت متي يتلا ةناسرخلا ماكر مادختسا ةداعإ   )ج (
 ؛)‘اهمادختسا داعملا’ وأ ‘ةيوناثلا’ تامادختسالا(كلذ ريغو دودسلا ءلمو ،قرطلا تاساسأو ،ةديدجلا 

ةيا’تاقيبطت (ماطحلا نفادم يف ةناسرخلا مده تافلخم ءاقلإ   )د ( ةايحلا  ‘(. 

تاثاعبنا نع تايافنلا مادختسا رفسي ال نأ اهدصرو تايافنلل قيقدلا رايتخالا ةيلمع لفكتو  -٢١٧
نداعملا زيكرت هيف زواجتي يتلا تالاحلا يف هنأ ريغ ). ٢٠١٠، EIPPCB(ةئيبلاب راض مجح يأ نم ةيندعم 

يغبنيتايافننودب عنصت يتلا تنمسألا عاونأ يف يداعلا قاطنلا ةليقثلا  ىلع ليسغ تارابتخا ءارجإ ،   
 ).٢٠٠٦، Holcim/يلودلا نواعتلل ةيناملألا ةلاكولا(ةناسرخلا وأ /و طالملا

فلتخم قيبطت ‘‘عقاولا’’يف طالملاو ةناسرخلا ضرعت تاهويرانيسب قلعتي اميف يغبنيو  -٢١٨  ،
ةرادإ د عاوق نأشب ةدحوملا رابتخالا تاءارجإ رفاوتت نيح يفو. مييقتلا تاءارجإو لسغلا تارابتخا

دنتست لاثتمالا رابتخال ةدحومو ةسناجتم تاءارجإ ىلإ ةجاح كانه لظت ،برشلا هايم ريياعمو تايافنلا 
هذه ءارجإب دمتعمو لقتسم ربتخم موقي نأب ىصويو. هالعأ اهيلإراشملا ضرعتلا تاهويرانيس ىلإ   

 .لقألا ىلع ًايونس تارابتخالا

 دصرلا  -لاد 

طورشلل لاثتمالا نم ققحتلا نم تاطلسلا نيكمتل تاثاعب نالا دصر تايلمع ءارجإ يغبني -٢١٩
قالطنا يفالت مث نمو ةيلمعلا ةبقارمو ةرادإ يف نيلغشملا ةدعاسملو ،ليغشتلا دعاوقو حيراصت يف ةدراولا 

ةدوجلا طورش عضوو ديدحت ةيلوؤسم ةصتخملا تاطلسلا قتاع ىلع عقتو . يوجلا فالغلا يف تاثاعبنالا
نم يلي ام ربتعي ،لاثتمالا مييقت تايلمع مادختسا ضارغألو . تاطايتحالا نم ةفئاطيف رظنلاو ةمئالملا 
 ):٢٠٠٣، EIPPCB(ةديجلا تاسرامملا 

 ؛سايقلل ةيرايعملا قرطلا  )أ (
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 ؛ةدمتعملا لئاسولا  )ب (

 ؛نيلماعلا دامتعا  )ج (

 .ةدمتعملا تاربتخملا  )د (

ا ةرادإ مظن مادختسا مئالملا نم نوكي دق ،يتاذلا دصرلا ةطشنأل ةبسنلابو -٢٢٠ ف ا رتعملا ةدوجل
 ).٢٠٠٣، EIPPCB(يمسرلا صاخلا دامتعالا نم ًالدب يجراخ دمتعم ربتخم ةطساوب يرودلا قيقدتلاو 

ةرداصلا ةيعجرملا ةقيثولا يف دصرلا ئدابم نع ةديفملا تامولعملا نم ديزم ىلع عالطالا نكمي  -٢٢١
 ).٢٠٠٣، EIPPCB(دصرلل ةماعلا ئدابملا نأشب ةيبوروألا ةيضوفملا نع 

 ةيلمعلا دصر  - ١

ةدحتملا ممألا جمانرب (ةيلاتلا تارتمارابلل ةرمتسم تاسايق ءارجإ ةنيمقلا تايلمع ةبقارمل ىصوي  -٢٢٢
 ،  ):٢٠١٠، EIPPCB؛ ٢٠٠٧ةئيبلل

 ؛طغضلا  )أ (

 ؛ةرارحلا ةجرد  )ب (

 ؛نيجسكوألا  )ج (

 ؛نيجورتينلا ديسكأ يناث  )د (

 ؛نوبركلا ديسكأ لوأ  )ه(

ةعفترم تيربكلا ديسكأ تازكرم نوكت امدنع تيربكلا ديسكأ يناث  )و ( تاينقت نم ( 
ديسكأ يناثو نيجورتينلا ديسكأ يناث عم نوبركلا ديسكأ لوأ نم لثمألا ىوتسملا قيقحت ريوطتلا 

 ).تيربكلا

تنمسألا عينصت عاطق يف ةحاتملا تايجولونكتلا لضفأ ةصالخ لثمتت ،يبوروألا داحتالا يفو  -٢٢٣
، EIPPCB(لثم مظتنم ساسأ ىلع تاثاعبنالاو ةي لمعلا تارتمارابل مييقتو دصر تايلمع ءارجإ يف هلمكأب

٢٠١٠:( 

،   ) أ( ةرارحلا ةجرد لثم ةيلمعلا رارقتسا نيبي امب ةيلمعلا تارتمارابل ةرمتسملا تاسايقلا
مادختسا ىدل (NH3)اينومألا تاثاعبناو ،مداعلا زاغ قفدت لدعمو طغضلاو نوبركلا ديسكأ يناثو   

 ؛(SNCR)ةراتخم ةيزيفحت ريغ لازتخا تاودأ 

ةيذغتو ،ماخلا داوملل سناجتملا خينرزلا لثم ةجرحلا يلمعلا تارتماراب تيبثتو دصر   ) ب(
 .نوبركلا ديسكأ يناث ةدايزو ةداتعملا ةعرجلاو دوقولا

 تاثاعبنالا دصر  - ٢

تايجولونكتلا لضفأ نم ةرمتسملا تاسايقلا ربتعت ،تاثاعبنالل قيقد يمك ريدقت عضول نيعتي  -٢٢٤
، : (ةيلاتلا تارتمارابلل ةحاتملا  ):٢٠٠٧ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
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 ؛مداعلا زاغ قفدت لدعم  )أ (

 ؛ةبوطرلا  )ب (

 ؛ةرارحلا ةجرد  )ج (

 ؛)ةيميسج ةدام( ةبرتألا  )د (

 ؛نيجسكوألا  )ه(

 ؛نيجورتينلا ديسكأ  )و (

 ؛تيربكلا ديسكأ  )ز (

 .نوبركلا ديسكأ لوأ  )ح (

ن م لغشملا دكأتي نأ يغبنيو. (TOC)ةيلكلا ةيوضعلا تابكرملا سايق ةلصاومب ًاضيأ ىصويو  -٢٢٥
عضو يغبنيو . (CEMS)تاثاعبنالل رمتسملا دصرلا مظنب قلعتي اميف ليغشتلاو ةنايصلاو ةميلسلا ةنياعملا 

رمتسم ساسأ ىلع(CEMS)ءادأ دصرو مييقتل ةدوجلا نامضل جمانرب   . 

داوملل ةبسنلاب لقألا ىلع ًايونس ةدحاو ةرم ساسأ ىلع يرود دصر ءارجإ بسانملا نمو  -٢٢٦
 :ةيلاتلا

؛اCd ،Tl ،As ،Sb ،Pb ،Cr ،Co ،Cu ،Mn ،Ni ،(V ،(Hgنداعملا   )أ (  ابكرمو   

 ؛)HCl(نيجورديهلا ديرولك   )ب (

 ؛)HF(نيجورديهلا ديرولف   )ج (

 ؛)NH3(اينومألا   )د (

رولكلا ددعتمنيسكويدار ابورتب يئانثو  )ه( رولكلا ددعتم ديرو لفلا ديسكأ يئانث/ 
)PCDDs/PCDFs.( 

يف ) ٢٠١٠ (EIPPCBيبوروألا بتكملا ه ركذ امل ًاقفو ةحاتملا تايجولونكتلا لضفأ لثمتتو -٢٢٧
 :لثم يرود ساسأ ىلع تاثاعبنالاو ةيلمعلا تارتمارابل سايقلاو دصرلا تايلمع ءارجإ

يناثو تيربكلا ديسكأو نيجورتينلا ديسكأو ةبرتألا تاثاعبنال ةرمتسملا تاسايقلا   )أ (
 ؛نوبركلا ديسكأ

ديرولفلا ديسكأ يئانث /رولكلا ددعتمنيسكويد ارابورتب يئانثل ةيرودلا تاسايقلا   )ب (
 ؛نداعملا تاثاعبناو رولكلا ددعتم

تابكرملاو نوبركلا ديرولفو نيجورديهلا ديرولكل ةرمتسملا ةيرودلا تاسايقلا   )ج (
 .ةيلكلا ةيوضعلا
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نئامق يف ةرطخلا ريغو ةرطخلا تايافنلل كرتشملا زيهجتلل ةبسنلاب هنإف ،كلذ ىلع ةوالعو  -٢٢٨
هيجوتلا تابلطتم ىرست ،يبوروألا داحتالا يف تنمسألا  2000/76/EC)  هيجوتلا ناكم لحيس يذلا

2010/75/EU نم ًارابتعا يناثلا نوناك٧   ).٢٠١٤رياني / 

ددعتم نيسكويد ارابورتب يئانث ةنياعمو رمتسم ةروصب قبئزلاو اينومألا دصرو سايق نكمي امك  -٢٢٩
ةرمتسم ةروصب )PCBs(ر ولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرمو رولكلا ددعتم نيرولفلا يئانث/رولكلا  

ىلإ ١نم ليلحتلل  ًاموي ٣٠   )EIPPCB ،٢٠١٠.( 

ءادألا تافصاومو تاثاعبنالل ىوصقلا دودحلل لاثتمالا نايبل ءادألا تارابتخا ءارجإ ىرجيو  -٢٣٠
 .ةيداع فورظ لظ يف ةنيمقلا لمع ءانثأ رمتسملا دصرلا مظنب ةصاخلا

، (ةصاخ ليغشت فورظ لظ يف يلي ام تاسايق بلطت دقو  -٢٣١ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
 ):٢٠١٠، EIPPCB؛ ٢٠٠٧

 ؛(BTX)نيليسكالاو نيولوتلاو نيرتبلا   )أ (

 ؛تاقلحلا ةددعتم ةيرطعلا تانوبركورديهلا  )ب (

رولكلا ددعتم لونيفلا تابكرمو نيرتب ورولكلا لثم (ىرخألا ةيوضعلا تاثولملا   )ج (
(PCBs)حملا تاسناجتملا كلذ يف امب نيلاثفان ورولكوىوتسملا ةدد  اهريغو   .( 

نود ليوحتلاو ريمدتلا ضارغأل تنمسألا نئامق يف ةرطخلا تايافنلا نم صلختلا ةلاح يفو -٢٣٢  
جما نرب ()DRE(ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك ديدحت يغبني ،تايافنلا يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىوتحمل ةعجر 

 ، ىلإعوجرلا ىجريو ،)٢٠٠٧ةئيبلل ةدحتملا ممألا تلا ةيهيجوتلا طوطخلا  ةرادإلل ةثدحملا ةماعلا ةينق  
ةنامأ  ((POPs)ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب ةثولملا وأ ،ىلع يوتحتو نم فلأتت يتلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا 

 ،  ).٢٠٠٧لزاب ةيقافتا

 يئيبلا دصرلا  - ٣

ج مانرب ذيفنت ةأشنملا نع ةئشانلا ةيئيبلا تاريثأتلا نأشب اهرربي ام اهل يتلا لغاوشلا بلطتت دق -٢٣٣
تايولوأ نم ةيولوأك ةيوضعلا تاثولملا تايوتسم جمانربلا اذه ميقي نأ يغبنيو . ةطيحملا ةئيبلا ءاوه دصرل
بيسرتلل يضرأ ىوتسم ىصقأ كلذ يف امب حايرلا بوبه عقاوم تابيترتلا نمضتت نأ يغبنيو . ةئيبلا ةبقارم
لاخ عقوم يف ةطيحملا ةئيبلل ةنياعملا ةيل مع ةرتفل ةيوجلا داصرألل ةطحم ريفوت يغبنيو. نخادملا تاثاعبنا نم
 .ىرخألا لكايهلا وأ ينابملا بناج نم ةريبكلا تالخدتلا نم

 غالبإلا تابلطتم  - ٤

جئاتنو ةلصلا تاذ تامولعملاو جئاتنلا ضرعو صيخلت دصرلا جئاتن نع غالبإلا ةيلمع لمشت  -٢٣٤
ةينعملا تاهجلاو ريراقتلا تابلطت ا م: ةاعارم ىلإ ةديجلا تاسرامملا دنتستو. ةلاعف ةقيرطب لاثتمالا

بناوجلاو ةديجلا غالبإلا تاسراممو ريراقتلا قاطنو ريراقتلا تائفو ريراقتلا دادعإب ةقلعتملا تايلوؤسملاو 
 ).٢٠٠٣، EIPPCB(ةدوجلا تارابتعاو غالبإلل ةينوناقلا 
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 ):٢٠٠٣، EIPPCB(يلاتلا وحنلا ىلع دصرلا ريراقت فينصت نكمي  -٢٣٥

دصرلا نم ءزجك لثم (ةداع اهدادعإب نولغشملا موقي يتلا ةيساسألا وأ ةيل حملا ريراقتلا  )أ (
، . حيرصت يأ تابلطتم يفوتست نأ ًابسانم نوكي امثيح يغبنيو) يتاذلا ًالثم ،ريراقتلا هذه قلعتت دقو
 ؛ةيلحملا ةينعملا تاهجلل وأ روفلا ىلع هنع غالبإلا نيعتيو ةريصق ةرتف يطغي ثدح وأ ،ةيدرف ةأشنمب

هذهو . ةصتخملا تاطلسلا ةداع اهدادعإ ىلوتت يتلا ةيجيتارتسالا وأ ةينطولا ريراقتلا  )ب (
ةينعملا تاهجلا وأ تاهاجتالا نايبل لوطأ تارتفو تائشنملا نم ديدعلاب ةداع قلعتت ةزجوم ريراقت ةداع 

 ؛ةينطولا
م دختست ةديدج تاينقت نمضتت وأ ًايبسن ةدقعم ريراقت يه يتلا ةصصختملا ريراقتلا  )ج (

تاحوسم وأ ةدياحملا تاكبشلاو دعب نع سايقلا لثم (ةينيتورلا دصرلا قرط لامكتسال رخآل نآ نم 
 ).بيسرتلا

 ):٢٠٠٣، EIPPCB(يلي ام دصرلا تامولعم غالبإل ةديجلا تاسرامملا نمضتتو  -٢٣٦
لثميو . قئاقحلاو ةيساسألا تاسايقلا ىلع لوصحلا لمشت يتلا تانايبلا عمج ةيلمع  )أ (

غلبت يتلا ةيفيكلا نايب ا (ةينمزلا لوادجلا : تانايبلا عمجل ةديجلا تاسرامملا نم ةيلاتلا دونبلاب مامتهالا
تانايبلا عاونأ يه امو تانايبلا هذه اهل غلبتس يتلا تاهجلاو اهغيلبتب موقت يتلا تاهجلاو تانايبلا 

انايبلا طورش ليصافتو؛تانايبلا عمجل ةيرايعملا لاكشألا مادختساو؛ )ةلوبقملا ليجست يف ةمدختسملا (ت  
دويقلاو نيقيلا مدع تالاحو ؛)تاريدقتلا وأ تاباسحلاو تاسايقلا ىلع دمتعت تانايبلا ميق تناك اذإ ام  

يليغشتلا قايسلا ليصافتو ؛)ةحاتمل تانيعلا ددعو ،دصرلل ىوصقلا دودحلا ليصافت(تانايبلا يف   
ةيئيبلافورظلا وأ/و ةيلمعلاب ةصاخلا ةدئاسلا تايلمعلا ليصافت(  (. 

دونبلا ةاعارم ربتعتو . تامولعم ىلإ اهليوحتو تانايبلا ميظنت كلذ يف امب تانايبلا ةرادإ  )ب (
تايجمربلاو تانايبلا زيهجتو ؛تانايبلا دعاوقو تاليوحتلا: تانايبلا ةرادإ يف ةديجلا تاسرامملا نم ةيلاتلا  
 .ةفشرألاو تاءاصحإلاو

حلاصو حضاو لكش يف نيلمعتسمل ل تامولعملا ميلست لمشي يذلا جئاتنلا ضرع  )ج (
: ريرقتلا عون بسحب دصرلا جئاتن ضرع يف ةديجلا تاسرامملا نم ةيلاتلا دونبلا ةاعارم ربتعتو. لامعتسالل

تانراقملاو تاهاجتالاو ضورعلا جمانربو؛)عقوملاو تيقوتلا تابلطتمو عاضوألا طمن(ريرقتلا قاطن   ؛ 
مدع تالاحب اهتنراقم ىدل ةماه ربتعت يتلا تارييغتلا وأ تازواجتلا نع ليصافت(تاءاصحإلا ةيمهأو   

يلحرملا ءادألاو ؛)ةيلمعلا تارتماراب يفو تاسايقلا يف نيقيلا ةيجيتارتسالا جئاتنلاو ؛)ةيلحرملا ريراقتلا(   
، )كلذ ريغو تايجولونكتلاو ةطشنألاو ،تاسايسلا فلتخمل لاثتمالا تايوتسم نع ليصافتلا(

ريراقتلا عيزوتو؛)روهمجلل(ةينقتلا ريغ تاصخلملاو   . 
نكمي يكل ) نيقيلا مدع تالاح يف ىتح(ةقدو ةلوهسب دصرلا ريراقت رفاوتت نأ نيعتي  -٢٣٧

ريراقتلا ىلع لوصحلا ريسيتب ةقلعتملا ةديجلا ةسرامملا قيقحت نكميو . رارقلا عنص تايلمع يف اهمادختسا
ةيلاتلا دونبلا ةاعارم لالخ نم ا  ةءافكلاو؛ققحتلا تايلمعو ةدوجلا فادهأ :دوجو ئراوطلا تابيترتو؛   ؛ 

تانايبلا فييزتو تانايبلاب ظافتحالاو؛نالعإلا مظنو  .) EIPPCB ،٢٠٠٣( 

نع ةيعجرملا ةقيثولا يف دصرلا ئدابم نع ةديفملا تامولعملا نم ديزم ىلع عالطالا نكميو  -٢٣٨
ةيبوروألا ةيضوفملا ا    ).٢٠٠٣، EIPPCB(دعأ يتلا دصرلل ةماعلا ئدابملا
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http://china.lbl.gov/publications/use-alternative-fuels-cement-manufacture-analysis-fuel-characteristics-and-feasibility- 
Mutz ،D. ،Andres ،C. ،Hengevoss ،D. و Morf ،L .تاعانصلا يف تايافنلا داومل يلوألا زيهجتلا . ٢٠٠٧
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زـكرم  . ةـيروظنملا ةيجولونكتلا تاساردلا دهعم . EUR 20769 ENريرقت . ةيملاعلا تنمسألا ةعانص يف نوبركلا ديسكأ
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  .ةئيبلا ةلاكو: لوتسيرب. P4-087/TR/1ةيلودلا 
رفاوـتي  . تنمسألا نئامق ةبرتأ نأشب سرجنوكلل نم مدقم ريرقت       . ١٩٩٣ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلا       كو
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http://epa.gov/wastes/nonhaz/industrial/special/ckd/cement2.htm [Accessed 3 March 2009] 
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ريمدـتلاو صلخ   تلا: ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب قلعتت ةيديدحت اياضق     . ١٩٩٩. ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب   
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قيرف . تنمسألا نئامق يف ةرطخلا تايافنلا قرح: ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا نم ميج قفرملاو ٥
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب: فينج. ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقتلا لضفأب ينعملا ءاربخلا

ةراـجتلا تاءاصـحإل ةدحتملا ممألا تانايب ةدعاق        . ٢٠٠٨). UNSD(ةدحتملا ممألاب ءاصحإلا ةبعشلا     
  )UN Comtrade(ةيعلسلا 

Van der Sloot ،H.A. van Zomeren ،A. ،Stenger ،R. ،Schneider ،M. ،Spanka ،G. Stoltenberg-

Hansson ،E. و Dath ،P .ثوحب زكرم . يذيفنت صخلم. تنمسألا ىلع ةدمتعملا تاجتنملل ةيئيبلا ريياعملا. ٢٠٠٨
  :نم رفاوتي. ECN-E--08-011مقر زكرملا ريرقت . ادنلوه يف ةقاطلا
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، . ةيئيبلا   .126-93 (1) 7ةيعانصلا ةيجولوكيإلا ةيرود
Watson ،C. ،Newman ،J. ،Upton ،S. و Hackmann ،P .ةمادتسملا ةيمنتلا نأشب ةريدتسم ةدئام. ٢٠٠٥ :

. SG/SD/RT(2005)1؟يرارـحلا سابتحالا زاغ تاثاعبنا ضفخ يف دودحلل ةرباعلا تاقافتالا دعاست نأ نكمي له               
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دوـقولا مادختساو رايتخا نأشب ةيهيجوت طوطخ    . ٢٠٠٥. ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا يملاعلا لامعألا سلجم     
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Zeevalkink  ،J.A .ءاضـقلاو تايافنلا نيمثت نيب يمكلا قيرفتلل ةقاطلاو داوملل ةلمتحملا ةقيرطلا           . ١٩٩٧

ةـصاخلا ةـيلمعلاو ثوحبلا ديدجتو ،ةيئيبلا مولعلا دهعم   TNO-MEP - R 96/502ريرقت . تنمسألا ةعانص يف اهيلع  
  .TNO: مودليبا. ةقاطلاب
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  لوألا قفرملا

راك روتكد (تنمسألا نئامق يف ةيبيرجتلا قرحلا تايلمعو ءادألا نم ققحتلا جئاتنل عيمجت 
،ةلاسرن، سنيتسيراك جليه ةيصخش يناثلا نيرشت٦     )٢٠٠٩ربمفون / 

  ةمدقم
لالخ ةيوضع ةيئايميك داوم دوجو نم ققحتلل تنمسألا نئامق نم تاثاعبنالا تارا بتخا تناك  - ١

يف تايافنلا قرح ةسرامم يف ةرم لوأ رظن امدنع يضاملا نرقلا تانيعبس ذنم ىرجت ةرطخلا داوملا قرح 
هذه نم ًاضعب ) ١٩٨٩ (Benestadو) ١٩٧٩ (Ahlingو) ١٩٨٧ (Lauberفصيو . تنمسألا نئامق
ةردق تدكأ يتلا تارابتخالا يهو ،جيورنلاو ديوسلاو ةدحتملا تايالولا نئامق يف ةركبمل ا تارابتخالا
ريمدتلا ةءافك سايق مت لاثملا ليبس ىلعف . ةمدقملا تايافنلا يف يوضعلا نوكملا ديربت ىلع تنمسألا نئامق

ديرولك عبارو نيليثيملا ديرولك لثم ةيئايميكلا داوملاب قلعتي اميف DREةلازإلاو  ورولكلا ثلاثو ،نوبركلا  
نع ديزي امو ةئاملا يف ٩٩،٩٩٥دنع رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرمو ناثيإلا ورولك ثلاثو ،نيرتب   

  .كلذ
امدنعو محفلا لثم يديلقتلا دوقولا قرح ىرج امدنع ةلماش تاثاعبنا تاسارد تيرجأو   - ٢

نيعونلا تامادختسا نيب ةريبك قورفدوجومدع ىلإ تاساردلا هذه تصلخو ،ةرطخلا تايافنلا تلخدأ    
ةظوحلم ةدايز دوجو مدع ’’) ١٩٨٥( نورخآو Branscomeظحال لاثملا ليبس ىلعف . دوقولا نم

تصلخو . ‘‘)محفلا لباقم(تايافنلا دوقو قرح ىرج امدنع ةظحالملا ثاعبنالا تالدعم يف ًايئاصحإ 
 Lauberو) ١٩٨٥(، نورخآو Branscome(ةج يتنلا هذه ىلإ نيسكويدلا تاثاعبنا نع ةركبملا تاساردلا
  .))١٩٩٠ (Gargو) ١٩٨٧(

  يضاملا نرقلا تانيعبس يف تيرجأ يتلا يبيرجتلا قرحلا تايلمع نع جئاتن  -فلأ 
سنارجل نام ةأشنم يف تارابتخالا نم ةلسلس يضاملا نرقلا تان يعبس فصتنم يف تيرجأ  - ٣
نئامق يذغت تناك يتلا ةيرولكلا تايافنلا يراجم فلتخمل ثدح يذلا ريمدتلا سايقل ادنك يف تنمسألل  
تابكرملل ةددحملا DREةلازإلاو ريمدتلا ةءافك تناكو . ةبطرلا ةيلمعلا مدختست يتلا اهيدل تنمسألا  

ةئاملا يف٩٩،٩٨٦نم ىلعأ ةرولكملا  نأ ىلإ رظنلاب ةيعانطصا ةروصب ةضفخنم ةميقلا هذه نأ يؤرو .  
  .ةرولكملا تابكرملا نم تائيرجلا ضفخنم نزوب ةثولم تناك نيطلا يف ماخلا ةداملل ةمدختسملا هايملا
ديوسلا يف تنمسألل اكيف اروتس ةأشنم يف تارابتخالا نم ةلسلس تيرجأ ١٩٧٨ماع يفو   - ٤  ،

تايافنلا يراجم فلتخم ريمدت يف ةبطرلا ةيلمعلل ةمدختسملا ا   ةصاخلا تنمسألا ةنيمق ةءافك مييقتل
زاغ يف دجو دق مروفورولكلانأ نم مغر لا ىلعو. ةرولكملا تابكرملا نم بكرم يأ دص ري، مل ةنيمقلا 
ةءافكو نيلثيملا ديرولكل ةبسنلاب ةئاملا يف ٩٩،٩٩٥ةبسنب ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك ديدحت ىرجو . ةرولكملا  

نيليثيإلا رولك ثلاثل ةبسنلاب ةئاملا يف٩٩،٩٩٨نع ديزت ةلازإو ريمدت   .  
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  يضاملا نرقلا تانينامث يف تيرجأ يتلا يبيرجتلا قرحلا تايلمعنم جئاتن   -ءاب 
لوصحلا نكمي هنأ تابثإ يضاملا نرقلا تانينامث يف تيرجأ يتلا يبيرجتلا قرحلا تايلمع تلصاو   - ٥

نئامق يف قرحي يذلا ةرطخلا تايافنلا دوقو يف ةيوضعلا تانوكملل ةيلاع ةلازإو ريمدت ةءافك ىلع 
مدختست ىرخأو ةبطرلا ةيلمعلا مدختست تنمسأ ةنيمقل يبيرجتلا قرحلا تايلمع جئ اتن ترهظأو. تنمسألا
ةرطخلا تانوكملا تناكو . ةلازإلاو ريمدتلا ةءافكل اهيلع لوصحلا متي يتلا ةيداعلا ميقلا ةفاجلا ةيلمعلا

لاث-١،١،٢نيليثيملا ديرولك يه يبيرجتلا قرحلا تايلمعل تريتخا يتلا ةيسيئرلا ةيوضعلا  -ورولكلا ث 
ثيا ورولفلا ثلاث١،٢،٢ وتيكلا ليثيا ليثيمو(Freon 113)نا   ثيا رولكلا ثلاث– ١،١،١ ن  . نيدلوتلاو نا 

 ٩٩،٩٩نم ىلعأ تناك ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك تالدعم ةيبلاغ نإف ،هاندأ لودجلا يف هصيخلت دري امكو 
ربتخملا ثولتب قلعتت تالكشم نمةئاملا  يف ٩٩،٩٩نع لقت يتلا ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك تأشنو . ةئاملا يف  

  .POHCsيسيئرلا يوضعلا رطخلا نوكملل ميلسلا ريغ رايتخالا وأ 
  ةفاجلاو ةبطرلا تايلمعلل ةمدختسملا تنمسألا نئامق يف ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك طسوتم: ١لودجل ا

 ةفاجلا ةيلمعلا نئامق ةبطرلا ةيلمعلا نئامق يسيئرلا يوضعلا رطخلا نوكملا
ةئاملا يف٩٩،٩٨٣ نيليثيملا ديرولك ةئاملا يف٩٩،٩٦     

ةئاملا يف٩٩،٩٩٩نم ربكأ  )١١٣-نويرف  (ناثيا ورولفلا ثلاث ةئاملا يف٩٩،٩٩٩     

ةئاملا يف٩٩،٩٨٨ نوتيكلا ليثأ ليثيم ةئاملا يف٩٩،٩٩٨     

ةئاملا يف٩٩،٩٩٥ ١،١،١-ناثيا ورولكلا ثلاث  ةئاملا يف٩٩،٩٩٩نم رثكأ      

ةئاملا يف٩٩،٩٦١ نيولوتلا ةئاملا يف٩٩،٩٩٥     

  يضاملا نرقلا تانيعست يف تيرجأ يتلا يبيرجتلا قرحلا تايلمع جئاتن  -ميج 
تابكرملا رايتخا ىلع يضاملا نرقلا تانيعست يف تيرجأ يتلا يبيرجتلا قرحلا تايلمع تزكر   - ٦
جئاتن لكش يف ةدلوتملا وأ تاثولم ك ةداع ةرفاوتم نوكت ال يتلا ةيسيئرلا ةيوضعلا ةرطخلا تانوكملا لثم

يديلقتلا دوقولاب قرحلا نمPICsلماك ريغ قارتحا  ىلع لوصحلا يف رايعملا اذه مادختسا رفسأو .   
  .ةقد رثكأ ةلازإو ريمدت ةءافك تالدعم
عم ةفاجلا ةيلمعلا مدختست تنمسأ ةنيمق يف DREsةلازإلاو ريمدتلا ةءافك رابتخا يف ىرجو   - ٧ ةادأ  
ةرطخلا تانوكملا نم امهرابتعاب نيرتبلا ديرولك ثلاثو نوبركلا ديرولك عبار رابتخا ىلوأ نيخست  ،
رثكأ ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك تالدعم تناك ،ةنيمقلا يف قرحلا ةقطنمل اهتيذغت ىدلو. ةيسيئرلا ةيوضعلا  

و نوبركلا ديرولك عبارل ةبسنلاب ةئاملا يف٩٩،٩٩٩نم  اثل ةبسنلاب ةئاملا يف٩٩،٩٩٥   .نيرتبلا ديرولك ثل 
ةيذغت تمت امدنع ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك تالدعم ديدحت ًاضيأ ىرج ،ماظنلل ىوصقلا دودحلا نييعت ةيغبو 

ىلإ ةفاضإلاب ةنيمقلا نم ) دربملافرطلا يف يأ (ةنيمقلا لخدمل ةيسيئرلا ةيوضعلا ةرطخلا تانوكملا هذه 
نم ىلعأو نوبركلا ديرولك عبارل ةئاملا يف ٩٩،٩٩٩نم ىلعأ ةلصتملا تالدعملا تناكو . تاراطإلا  

نوبركلا ديرولك ثلاثل ةئاملا يف٩٩،٩٩٦  .  
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تنمسأ ةكرشل ةكولمم تنمسأ ةنيمق يف تيرجأ يتلا ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك تارابتخا تدكأ دقو  - ٨  
رطخ نوكمك تيربكلا ديرولف يسادس ربتخا دقو. هالعأ اهيلإ راشملا جئاتنلا ةدحتملا تايالولا يف  
نإف ،كلذ ىلع ةوالعو . ةفرصنملا تازاغلا يف هسايق ةلوهسو يرارحلا هرارقتسا ببسب يسيئر يوضع

لماكلا ريغ قارتحالا جتنم تالخدتو ‘‘ثولتلا’’تالكشم   PICبكرملا اذه تامادختسا عم ةدعبتسم   .
  .٩٩،٩٩٩٨نع ديزت ةلازإو ريمدت ةءافك تالدعم ىلع لوصحلا ىرجو 

ةنيمق لخدم يف تلخدأ تاديبمب ةثولم ةبرتل يرابتخا قرح ةيلمع تيرجأ ،١٩٩٩ماع يفو   - ٩  
ىلع ديزت ةلازإو ريمدت ةءافك يرابتخالاقرحلا جئاتن تتبثأو . ايبمولوك يف ةفاج ةيلمع مدختست  

ةلخدملا تاديبملا عيمجل ةبسنلاب ةئاملا يف٩٩،٩٩٩٩  .  
  ًارخؤم تيرجأ يبيرجت قرح تايلمع نم جئاتن  -لاد 

تارشح ديبم تانوكم نم نينثا نينوكمب يرابتخا قرح ةيلمع ٢٠٠٣ماع مان تييف يف ير جأ  - ١٠  
يسيئرلا دقوملا لالخ نم ةعاسلا يف نط٢لدعمب امهلاخدإ ىرج ةيحالصلا نييهتنم ةرولكم  تناكو .  

ةئاملا يف٩٩،٩٩٩٩٩نم رثكأ غلبت ةلخدملا تاديبملل ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك   .  
ترمد تنمسألا ةنيمق نأ ٢٠٠٦ماع اكنال يرس يف مايأ ةثالث قرغتسا يراب تخا قرح رهظأو  - ١١  

يأ يف كلذ ببستي نأ نود ةيئيبلا ةيحانلا نم ةميلسو اهيف ةعجر ال ةقيرطب رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث 
ديدجنوكت يسادس وأ رولكلا ددعتم ناروف ورتب يئانثو رولكلا ددعتم نيسكابدباب ورتب يئانث ل  

ةيذغتلل لدعم ىلعأ دنع ةئاملا يف ٩٩،٩٩٩٩نم لضفأ ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك تناكو . نيرتبورولك  
  .رولكلا ددعتم لينيفلا يئانثب

ةنيمق يف ةتباث ةيوضع تاثولمب ةثولم ةبرتل مايأ ةسمخ تقرغتسا يرابتخا قرح ةيلمع تيرجأو   - ١٢
تاديبم فلتخم نم ًايبسن ةضفخنم تايوتسمب ةثولم ةبرتلا تناكو. ٢٠٠٧ماع اليورتف يف تنمسألل   

مارغيلم ٥٥١هردق ىصقأ دح ىتح (نيردنالاو نيردل يدو نيردلالا اهلوأ ناك ،ةرولكملا تافآلا  
دليدلل ةضفخنملا تايوتسملاسفنسايقلا رهظأو ). مارغوليكلل نم لقأ(ةفرصنملا تازاغلا يف ني ر   ٠،٠١٩ 

µg/Nm3 ( نط٢ لاخدإ متيامدنع اهسفن يه يتلا ،ةثولم ةبرت يأ لاخدإ متي ال امدنع ةبرتلا نم ةعاس / 
غلبي ام ىلع ةيوتحملاةثولملا  نيردليد مارغليم٥٥٢  ريمدتلا ةءافك نأب ضارتفالا كلذل نكميو مارغوليكل / 

يف حجرألا ىلع ىلعأ يه لخدم زيكرت ىلعأب تققحت يتلا ةئاملا يف ٩٩،٩٩٩٤ةغلابلا ةساقملا ةلازإلاو   
  .عقاولا

ورتب يئانث تاسايق نم سايق٢٠٠٠نم رثكأل ًامييقت ًارخؤم تدعأ ةسار د تيرجأو  - ١٣   
مظعم نأ ىلإ تراشأو PCDD/PCDF)(رولكلا ددعتم ناروف ورتب يئانثو رولكلا ددعتم نيستايدباب   ،

نأ نكمي ) ةيوضعلا ةرطخلا تايافنلا كلذكو(تايافنلل كرتشملا زيهجتلاب موقت يتلا ةثيدحلا تنمسألا نئامق 
  .ng PCDD/PCDF I-TEQ/m3 ٠،٠١ غلبي تاثاعبنا ىوتسم ققحت

  زجوم  -ءاه 
ن م لقأبتنمسألا نئامق يف ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك جئاتن ترهظأ يتلا ةقباسلا تانايبل ا تجتن  - ١٤

ةئاملا يف ٩٩،٩٩ . امهيلك وأ ةميلس ريغ ةقيرطب تممص تارابتخا وأ ةمداقتم رداصم نم حجرألاىلع  
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، ىلوألا تاونسلا يفف يئيبلا اهئادأ مييقت يف ةمدختسملا ليلحتلاو ةنياعملا تاينقتو ،موهفملا اذه ريوطت نم  
ريياعملا يفوتست ال ةراتخملا POHCsةيسيئرلا ةيوضعلا ةرطخلا تانوكملا تناك ةديدع تالاح تثدح   

تناك ةقباسلا ت ارابتخالا نم ريثكلا هجاوت تناك يتلا ةيسيئرلا ةلكشملا نإف ،لاثملا ليبس ىلعف. ةمزاللا
عاونألا نم تناك ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك مييقتل ةراتخملا ةيسيئرلا ةيوضعلا ةرطخلا تاثولملا نأب قلعتت 

ىوس مدختست ال يتلا تنمسألا نئامق نم ة فرصنملا تاثاعبنالا يف ةرزن تايوتسمب ةداع دجوت يتلا ةيوضعلا
لماكلا ريغ قارتحالا تاجتنم نأ نيح يفو. يروفحألا دوقولا  PICs ةيهانتم تايوتسم نم ثعبنت  

ةيسيئرلا ةيوضعلا ةرطخلا تانوكملا ريمدت سايق يف ةريبك ةجردب كلذ مغر لخدتت ا   إف ،ضافخنالا
POHCs . تناك اذإ ميلس وحن ىلع ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك سايق نكمي ال هنأ ةعرسب نوسرامملا ملعت دقو

تاجتنم نم عونب ةقيثو ةروصبقلعتت وأ ًايئايميك ةلثامتم ريغ رابتخالا يف ةمدختسملا تاثولملا هذه   
تارابتخالا جئاتن ةجلاعم ًامئاد يغبني ،ببسلا اذهلو . ماخلا داوملا نم ةداع ثعبنت لماكلا ريغ قارتحالا

  .صرحب) ١٩٩٩لبق يأ (ةلازإلاو ريمدتلا ةءافكل يلوألا 
، تاينقت وأ رابتخالا لالخ ةيليغشت لماوع نأ ريغ  - ١٥ تالاحلا ضعب يف ،تمهسأ ليلحتلاو ةنياعملا  
ىلوألا تارابتخالا يف الإ ثدحت مل تالكشم ةداع هذه تناكو . ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك جئاتن ضافخنا يف
قرحلا ربتعيو . رضاحلا تقولا يف اهبنجت نكميو ،ايجولونكتلا هذه ريوطت لحارم لالخ تيرجأ يتلا

نأ الإ ةميلسو اهيف ةعجر ال ةقيرطب تايافنلا ريمدت ىلع ا ءادأ نايبل ةديج ةقيرط يبيرجتلا   ردقو نئامقلا
  .ةغلاب ةيمهأ نايستكي اهفورظو ةبرجتلا ميمصت

  تنمسألا نئامق مييقت ىلع يبيرجتلا قرحلا دعاوقل ىلوألا تاقيبطتلا  -واو 
نم ديدعلاو ةدحت ملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو ترجأ ،يضاملا نرقلا تانيعبس لئاوأ ذنم  - ١٦

نئامق مادختسا ىودج نع تاسارد ةيديوسلاو ةيجيورنلاو ةيدنكلا تالاكولا  ،ةيموكحلا تالاكولا
تانوبرك ورديهلا نم ةضيرع ةفئاط تايافنلا هذه تنمضت دقو . ةرطخلا تايافنلا ريمدت يف تنمسألا
تنمسألا نئامق تارابتخ الا هذه يف تمدختسا دقو. تايافنلا تويزو ةيرطعلا تابكرملاو ةرولكملا
ةبطرلا تايلمعلل   .ريجلا نئامقو ةيندعملا طئالخلا نئامقو ةفاجلاو 

: ةيلاتلا ةيعرفلا تابكرملاب قلعتي اميف ءادألا نع تانايب تنمسألا نئامق نع ةحاتملا ريراقتلا رفوتو  - ١٧
ارو)ناثيملا ديرولك(ناثيملاورولك يئانثو ) مروفورولك(ناثيملا ورولك ثلاث   -٢،١و نوبركلا ديرولك عب، 

ناثيالا ورولك ثلاث-١،١،١و ناثيالا ورولك يناث ثيا ورولك ثلاثو؛  نيلثيالا ورولك عبارو ؛نيلي   
ثيا ورولك ثلاث-٢,١,١و ثيالا ورولك عبارو؛نيلي  و رولكلا ثلاث-٢,١,١و نيلي  ورولف ثلاث -٢,٢,١   

نيرتبلاو نيرتبلا ورولكو؛)١١٣نويرفا (ناثيا  نيلسكالاو؛  و نيدلوتو  ورتب ثلاث-٥,٣,١  ليثيمو ليثيملا    
يتوب وزيالا ليثيمو؛نوتيللا ليثيا نوتيكلال  ورديهلاو سكونيفلا ضامحأو نوبركلا نيرولف سداسو ؛   

ةرولكملا تايرطعلاو؛ةرولكملا تيكسافيلالاو ةرولكملا تانوبرك لا تابكرمو؛    ، رولكلا ةددعتم لينيفيب
تافآتاديبمو ا ةيوضعلا تاثولملا    .ةتباثل 
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  يضاملا نرقلا تانينامثو تانيعبس نم ةراتخم تابكرمل ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك تالدعمل زجوم: ٢لودجلا 
وأ ةيسيئرلا ةيوضعلا ةرطخلا تانوكملا  عقوملا

تايافنلاتانوكم   
 ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك

 ٩٩،٩٩٠< ةرولكملا كيتافيلألا
ملاةيرطعلاتابكرملا   ٩٩،٩٨٩< ةرولك 

 )ادنك(سنارول ناس تنمسأ 

 ٩٩،٩٨٦< رولكلا ةددعتم لينيفيبلا تابكرم
 ٩٩،٩٩٥< نيليثيملا ديرولك
 ٩٩،٩٩٩٨< لينيثيالا ورولك ثلاث
ةيلكلاةرولكملا تانوبرك ورديهلا   >٩٩،٩٨٨ 

ةددعتم ةرولكملا لونيفلا تابكرم 
 رولكلا

>٩٩،٩٩٩٩٨ 

 ٩٩،٩٩٩٩٩< ةرولكملا لونيفلا تابكرم
سكونيفلاضامحأ   >٩٩،٩٩٩٩٨ 

 )ديوسلا(اكيف اروتس 

 ٩٩،٩٩٩٨٩< ١١٣نويرف 
 ٩٩،٩٩٩٩٩< رولكلا ةددعتم لينيفيبلا تابكرم )جيورنلا(كيفيرب 

 ٩٩،٩٩٧-٣،٢٩٢ نيليثيملا ديرولك
 ٩٩،٩٦-٩٢،١٧١ ناثيم ورولك ثلاث

 )وكير وتروب(ناوخ ناس تنمسأ 

 ٩٩،٩٩٦-٩١،٠٤٣ نوبركلا ديرولك عبار
 ٩٩،٩٩< نيلثيملا ديرولك

ناثيالا ورولك ثلاث-١،١،١   ٩٩،٩٩ 
نيرتبلا ليثيم ثلاث-٥،٣،١   >٩٩،٩٥ 

 )زلبور سول(دنلتروب 

 ٩٩،٩٩< نيلسكالا
 ٩٩،٩٩٨-٩٩،٩٥٦ نيليثيملا ديرولك

 ٩٩،٩٩٩< ١١٣نويرف 
 ٩٩،٩٩٧-٩٩،٩٧٨ نوتيكلا ليثيا ليثيم

الا ورولك ثلاث-١،١،١  ٩٩،٩٩٩-٩٩،٩٩١ ناثي 

 )جندلواب(ةماعلا دن التروب

 ٩٩،٩٨٨-٩٩،٩٤٠ نيولوتلا
 ٩٩،٩٩-٩٩،٩٠ نيليثيملا ديرولك

 ٩٩،٩٩٩ ١١٣نويرف 
 ٩٩،٩٩٩-٩٩،٩٩٧ نرتيكلا ليثيا ليثيم

ناثيالا ورولك ثلاث-١،١،١   >٩٩،٩٩٩ 

 )يبسيلجوا(راتس نول تاعانص 

 ٩٩،٩٩٨-٩٩،٩٨٦ نيولوتلا
  )يبسيلجوا(تيوكرام تنمسأ  ٩٩،٩٢-٩٩،٨٥ نيليثيملا ديرولك
 ٩٩،٩٦ نوتيكا ليثيا ليثيم



UNEP/CHW.10/6/Add.3/Rev.1 

72 

وأ ةيسيئرلا ةيوضعلا ةرطخلا تانوكملا  عقوملا
تايافنلاتانوكم   

 ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك

ورولك ثلاث -١،١،١  ٩٩،٧٢-٩٩،٦٠ ناثيالا 
 ٩٩،٩٧-٩٩،٩٥ نيولوتلا

  ٩٩،٩٩٩٥-٩٩،٩٩٤٧ نيليثيملا ديرولك
  ٩٩،٩٩٩٧-٩٩،٩٩٩٢ نوتيكلا ليثيا ليثيم

ناثيالا ورولك ثلاث-١،١،١   ٩٩،٩٩٨٢-٩٩،٩٩٥٥  
  ٩٩،٩٩٩٩-٩٩،٩٩٧ نيلثيالا ورولك ثلاث
  ٩٩،٩٩٩٩-٩٩،٩٩٧ نيلثيالا ورولك عبار

 ميل ليوكور

  ٩٩،٩٩٨-٩٩،٩٩٥ نيولوتلا
ناثيالا ورولك ثلاث-١،١،١   ٩٩،٩٨-٩٩،٨٨  

  ٩٩،٩٩٤-٩٩،٨ نيلثيالا ورولك ثلاث
  ٩٨،٥-٨٢،٥ نيرتبلا
  ٩٩،٩٨٩-٩٩،٨٧ نيلثيالا ورولك عبار
  ٩٩،٩٠-٩٩،٧ نيولوتلا
  ٩٩،٤-٩٩،٣ نيرتب ورولكلا
  ٩٩،٩٨-٩٩،٩٣ نوتيكلا ليثيا ليثيم

 لوألا عقوملا

  ٩٩،٩٩٨-٩٩،٩٨٨ ١١٣نورف 
٩٩،٩٩٩٩٨<-٩٩،٩٩٩٩٦< نيلثيملا ديرولك

ناثيالا ورولك يناث-٢،١   ٩٩،٩٩٩٣< -٩٩،٩١  
ناثيالا ورولك ثلاث-١،١،١    ٩٩،٩٩٩٩ -٩٩،٩٩٩٨ 

  ٩٩،٩٩٥ -٩٩،٨  نوبركلا ديرولك عبار
نيلثيالاورولك ثلاث    ٩٩،٩٩٩٣ -٩٩،٩٩٦ 
 ٩٩،٩٣ – ٩٩،٧٥ نيرتبلا
 ٩٩،٩٩٩٨ -٩٩،٩٩٨  نيلثيالا ورولك عبار
 ٩٩،٩٩٩٨ -٩٩،٩٩٧ نيولوتلا

 ٩٩،٩٧-٩٩،٩٢  نيرتب ورولك
 ٩٩،٩٩٩٩٩٢< - ٩٩،٩٩٦ نوتيكلا ليثيا ليثيم

 يناثلا عقوملا

  ٩٩،٩٩٩٩٨-٩٩،٩٩٩٩١ ١١٣نو يرف
 ٩٩،٩٩٩-٩٩،٩٩٢ نوتيكلا ليثيا ليثيم
  ٩٩،٩٩٩-٩٩،٩٩٥ نوتيكلا ليتوبوزيا ليثيم
  ٩٩،٩٩٩-٩٩،٩٩٥ نيلثيالا ورولك عبار

 تيلوس اديرولف ةكرش

  ٩٩،٩٩٩-٩٩،٩٩٨ نولوتلا
  )١٩٨٦(ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو : ردصملا
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تابكرم نأشب تابيوصت نمضتت ال ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك تاباسح نأب ةظحالملا ردجتو   - ١٨
  .ساسألا طخ تارابتخا لالخ ةسكاعملا رابتخالا

ةماع ةفصب ةريبك ةماع لغاوش ىلع يوطنت ةلأسم لماكلا ريغ قارتحالا جتنم نيوكتلقيو  - ١٩   .
قارتحا نع جتانلا لماكلا ريغ قارتحالا جتنم يف ةفيفط تادايز ترهظأ نئامقلا تارابتخا ضعبف 

نأترهظأ محفلاب ةلماعلا قفارملا ىلع تيرجأ يتلا تارابتخالا نأ ريغ. تايافنلا ريغ قارتحالا تاجتنم   
 ٢٣نم لقأ (ةرزن تايمك سايق مت دق هنأ نم مغرلا ىلعو . مظنلا هذه يف ًابيرقت اهنم صانم ال لماكلا

ناس يف رولكلا ددعتم نيرولفلا ورتب يئانثو ،رولكلا ددعتم نيسكويد ورت بلا يئانث نم) نويليرتلانم ءزج 
نأونئامقلا ىدحإ فقوت ءانثأناوه  صلخي ،اكيف اروتس يف ةرزن تايمك تدجو امبر ه،  زجوملا ريرقتلا  

تايافنلا جاتنإ نم لماك ريغ قارتحا تاجتنم يه تايمكلا هذه نأ تبثي ملهنأ ىلإةئيبلا ةيامح ةلاكول   .  
نكمي تنمسألا ةنيمق يف قارتحالا فرط يف ةلئاسلا ةيوضعلا ةيئايميكلا داوملا ةيذغت ةلاح يفو  - ٢٠  ،

ةيلاع ةرارح تاجردل ضرعتتس أا كاردإةلوهسب  . تنمسألا ركنلك جاتنإ ةيلمع نم ةليوط ءاقبةد مو 
ضرعتت فوس ا  بلاغلا يفإف كلذلو نم ةيلمع نم ةفيلوت لعفب لماكلا ريمدتلل   يرارحلا لالحنالا   

  .ةدسكألاو
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  يناثلاقفرملا 

  ءاوهلا يف تاثاعبنالا رداصم

  ةيميسجلا ةداملا  - فلأ 
ركنلكلا عنصو ،سيلكتلاو نيخستلاو فيفجتلا (ةيرارح ةجلاعم تنمسألا جاتنإ ةيلمع نمضتت   - ١
ءاوهلاب داوملا لقن ةيلمعلا هذه نمضتت امك . ةنخاسلا تازاغلاب رشابملا سمالتلا لالخ نم داوملل) ديربتلاو
ةيانيعتيو. اهلصفو داوملا فينصتو ،طوغضملا  هذه يف يلمعلا  هلا لصفتا  . ةقوحسملاداوملاو زاغلاو ءاو ، 

، عقوملا/ةنيمقلا -ةبرتألا تاثاعبنا ثودح ىلإ لصفلا لامتكا مدع يدؤيو  ماخلا نحطل يسيئرلا  عقومو 
 ، ةطقنو تنمسألا نحط عقاوموركنلكلا ديربت داوملاليوحت  ءاوهلا جراخم نم ةبرتألا ليزت يتلا   .  

تايلمعلا نع ةئشانلا ةبرتألا تاثاعبنال ةحاتمل ا تاينقتلا لضفأ لثمتت ،يبوروألا داحتالا يفو  - ٢
تاثاعبنا ضفخ يف ،ةنيمقلا يف يسيئرلا نحطلاو ديربتلاو قرحلا تايلمع نع جتنت يتلا كلت ريغ ةيبارتلا 

لضفأ  (mg/Nm3 ١٠ نم لقأ ىلإ) ةنايصلا ةرادإ ماظن ةاعارم عم(ةيبارتلا تايلمعلا نم ةهجوملا ةبرت ألا
طسوتملا هرابتعاب ) BAT-AELةحاتملا تاينقتلا لضفأ وأ ةلصلا تاذ تاثاعبنالا ىو تسمل ةحاتملا تاينقتلا

ةيلمعمادختساب) ةعاس فصن نع لقت ال ةدمل عقوملا يف سايقلا(ةنياعملا ةرتف لالخ  مداعلا زاغ فيظنت    
يف قر حلا تايلمع نع ةمجانلا ةبرتألا تاثاعبنال ةحاتملا تاينقتلا لضفأ لثمتتو. رتلف ةطساوب فاجلا
يف قرحلا تايلمع نع ةمجانلا نخادملا تازاغ نم ) ةيميسجلا ةداملا(ةبرتألا تاثاعبنا ضفخ يف نئامقل ا

نم لقأBAT-AELغلبتو . رتلف ةطساوب ةفاجلا مداعلا تازاغ فيظنتةيلمع مادختساب نئامقلا    ٢٠-١٠ 
mg/Nm3يمويلا طسوتملا ةميق هرابتعاب ققحتي ،ًايئيب ةميلسلا تادعملا وأ يشامقلا رتلفلا مادختسا ىدلو.    

  ).٢٠١٠، EIPPCB(ىندألا ىوتسملا 
  تيربكلا ديسكأ  -ءاب 

لالخ دوقولا يف ةنمضتملا تيربكلا رصانع وأ تاتيربكلا ةدسكأ نع تيربكلا ديسكأ أشني  - ٣  
نوكت د ق ماخلا داوملا يف ةنمضتملا تيربكلا رصانع وأ تيربكلا نإف ،كلذ ىلع ةوالعو. قارتحالا

اث ىلإ تدسكأت وأ‘‘تصمحت’’ دجوي يذلا ةنيمقلا ماظن نم قطانملا يف تيربكلا ديسكأ ين ا  
ىلإ ٣٠٠دودح يف داوملا ةرارح ةجردو ،فاك نيجسكوأ  ةيوئم ةجرد٦٠٠  ليوحت نكمي امك .  

لازتخالا فورظ لالخ نم تيربكلا ديسكأ يناث ىلإ ماخلا جيزملا يف تاتيربكلا ةنيمقلا ماظن يفةيعضوملا   . 
فيفختلا مث نمو جتنملا يف نوبركلا ديسكأ يناثل رشابملا صاصتمالا فورظ تنمسألل يولقلا عباطلا رفويو 

  .مداعلا ىرجم يف تيربكلا ديسكأ يناث تاثاعبنا ةيمك نم
لقي يتلاو ماخلا داوملا يف ةرياطتملا تيربكلا تابكرم ىوتحم ىلع تاثاعبنالا قاطن دمتعيو   - ٤
ىلإ نايحألا ضعب يف لصتوmg/Nm3 ٣٠٠ نع اهمظعم   ٣٠٠٠ mg/Nm3.  
ءاقبإ يف تيربكلا ديسكأ يناث تاثاعبنال ةحاتملا تاينقتلا لضفأ لثمتت ،يبوروألا داحتالا يفو   - ٥

ةنيمقلا يف قرحلا تايلمع نع ةئشانلا نخادملا تازاغ نم ا   اثاعبنا ضفخ وأ ةضفخنم ةداملا هذه تاثاعبنا
اوىلوألانيخستلا تايلمع وأ /و تاينقتلا ىدحإ مادختسا لالخ نمىلوألاسيلكتل   ةفاضإ : ةيلاتلا ريبادتلا/ 
  )٢٠١٠، EIPPCB. (ةبطرلا تازاغلا لسغ ةادأ وأ صاصتمالا داوم
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تيربكلا ديسكأ يناثل  اةلصتملا ثاعبنالا تايوتسمل ةحاتملا تاينقتلا لضفأ يلي اميفو  - ٦  
)EIPPCB ،٢٠١٠:(  

لضفأ راطإ يف ةلصتملا ثا عبنالا ىوتسم ةدحولا  رتمارابلا
 )أ()يمويلاطسوتملا ةميق ( ةحاتملا تاينقتلا

SOxلكش يف اهنع ربعملا يناث  ديسكأ    
 SO2تيربكلا 

Mg/Nm3 <٤٠٠>  - ٥٠ 

  ماخلا داوملا يف تيربكلا ىوتحم رابتعالا يف قاطنلا ذخأي   )أ(

  نيجورتينلا ديسكأ  -ميج 
وأ يرارحلا نيوكتلا ربتعي ،تنمسألا نئامق يبف عبرأل انيجورتينلا ديسكأ نيوكت تايلآ نيب نم  - ٧  
نيجورتينلا ةدسكأ نع أشني يرارحلا نيجورتينلا ديسكأف . ةيمهأ رثكألا نيجورتينلا ديسكأل يدوقولا
ةنيمق يف قرحلا ةقطنم لوح وأ دنع ةلعشلا يف كلذ ثدحيو . ةعفترم ةرارح ةجرد دنع ءاوهلا يف يئيزجلا
نع ديزت ةرارح ةجرد دنع تنمسألا ةيوئم ةجرد١ ٧٠٠   .  
ةرارح ةجرد يأ يف دوقولا يف نيجورتينلا ةدسكأ نع يدوقولا نيجورتينلا ديسكأ أشنيو   - ٨
عقاوم ضعبو سيلكتلا ةادأ يف قارتحالا ةرارح ةجرد ضافخنال ًارظنو . تنمسألا ةيلمع يف رفاوتت قارتحا

 ، وقولا نيجورتينلا ديسكأزواجتييليمكتلا دوقولا قارتحا نيجورتينلا ديسكأ نايحألا نم ريثك يف يد  
  .عقاوملا هذه يف يرارحلا
ةيتنمسألا ماخلا داوملا نيخست ةطساوب ربتخملا يف الإ لخدملا نيجورتينلا ديسكأ ديلوت نيبيملو   - ٩  

نيجسكألا دوجو يف ةيوئم ةجرد٨٠٠ و٣٠٠نيب حوارتي ام ىلإ نيجورتينلا ىلع ةيوتحملا  نأ ودبيو .  
ديسكأ ةليصح نم ديزي ةليوطلا ةفاجلا وأ ةبطرلا نئامقلا يف ثدحي يذلا كلذ لثم ءيطب لا نيخستلا

ماخلا داوملا نخست امدنع لخدملا نيجورتينلا ديسكأ ةليصح ضفخنتو . ةنيعم ماخةدام يأ يف نيجورتينلا 
سيلكتلا وأ يلوألانيخستلا ماظن يف ةعرسب  طساوب يروفلا نيجورتينلا ديسكأ دلوتيويلوألا  لعافت ة  

كلذمهسي الو نوبرك ورديهلا ةلعش يف نيجورتينلا رصانع عم دوقولا نم ةقتشملا ةيساسألا داوملا ضعب   
  .لماخلا نيجورتينلا ديسكأ ديلوت يف ليئض ردقب الإ

ىلإ ٣٠٠) حبك نود(تاثاعبنالا قاطن غلبيو   - ١٠  ٢٠٠٠ mg/Nm3.  
ضفخ يف نيجورتينلا ديسكأ تاثاعبنال ةحات ملا تاينقتلا لضفأ لثمتي ،يبوروألا داحتالا يفو  - ١١

ةيلاتلا تاينقتلا /ريبادتلا مادختساب ةنيمقلا يف قرحلا تايلمعل ةنخدملا تازاغ نم ةداملا هذه تاثاعبنا
  ):٢٠١٠، EIPPCB(ةفيلوت يف وأ ةيداحأ ةروصب 

، نيجورتينلا ديسكأ دقاوم ضفخو ،ةلعشلا ديربت لثم ةيسيئرلا تاينقتلا/ريبادتلا  )أ(  
، )ندعمملا ركنلكلا(ماخلا داوملل قرحلا ةردق نيسحتل ةيندعم داوم ةفاضإو ،ةنيمقلا طسو يف قرحلاو 

  ؛لثمألا دحلا ىلإ ةيلمعلاب لوصولاو
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سيلكتلا عم ةفيلوت يف ) تايافنلا دوقو وأ يديلقتلا دوقولا(ًاضيأ قارتحالا ةيلمع عضو   )ب(  
؛دوقولل لثمألا جيزملا مادختساوىلوألا    

  ؛(SNCR)يزيفحتلا ريغ يئاقتنالا لازتخالا   )ج(  

يف ةيلمعلا ريوطتو مئالم زيفحت لماعل عضخي يذلا (SCR)يزيفحتلا يئاقتنالا لازتخالا   )د(    
  .تنمسألا ةعانص

ةحاتملا تاينقتلا لضفأ بسح نيجورتينلا ديسكأل ةلصلا تاذ تاثاعبنالا تايوتسم يلي اميفو   - ١٣
)EIPPCB ،٢٠١٠:(  

لضفأ بسح ةلصلا تاذ تاثاعبنالا يوتسم  ةدحولا ةنيمقلا عون
 )يمويلا طسوتملا ةميق(ةحاتملا تاينقتلا 

 )ب (٤٥٠-٢٠٠> Mg/Nm3 ىلوألانيخستلا نئامق 

 )أ (٨٠٠-٤٠٠ Mg/Nm3 ةليوطلاو لوبيللا ةراودلا نئامقلا

ألابايسناوةيلوألا تايوتسملا بسح   )أ(   .اينوم 

ناك ثيح mg/Nm3 ٥٠٠ ةحاتملا تاينقتلا لضفأ يف ةلصلا تاذ تاثاعبنالا ىوتسم غلبي  )ب(  
رثؤي نأ نكميو . mg/Nm3 ١٠٠٠ نم ربكأ ةسيئرلا تاينقتلا/ريبادتلا دعب نيجورتينلا ديسكأ ىوتسم
ىلع قرحلا ىلع  ماخلا داوملا ةيناكمإو ،تايافنلا كلذ يف امب دوقولا جيزم صاوخو ةنيمقلا ماظن ميمصت
روكذملاقاطنلا يف تاثاعبنالاهذه  نوكت نأ ىلع ةردقلا  ٣٥٠نع لقت يتلا تايوتسملا ققحتتو .  

mg/Nm3ةيتاوم فورظ اهدوست يتلا نئامقلا يف الإ mg/Nm3 ٢٠٠ةضفخنملا ةميقلا نع غلبي ملو .    
  ).قرحلا لهس جيزملا مادختساب(ثالثلا تائشنملا هذهل يرهش طسوتم اهرابتعاب 

  نوبركلا ديسكأ  -لاد 
نع ئشانلا ينوبركلا دوقولللماكلا ريغ قارتحالا تاجتنم نم جتنم نع ةرابع نوبركلا ديسكأ   - ١٣  

 قرحلاعقوم يف دوقولاو نيجسكوألا طلخ ةيافك مدعو ،قرحلا عقوم يف نيجسكوألا ةيافك مدع 
لبق نوبركلا ديسكأ لاعتشا ةرارح ةجرد نود ام ىلإ قارتحالا تاجتنمل عيرسلا ديربتلا ىلإ ةفاضإلاب 

ماظن يف قرحلاعقاوم نم عقوم يأ يف دصق نود نوبركلا ديسكأ لكشتي نأ نكميو . ةلماكلا هتدسكأ  
  .بجي امم لقأب لمعتسملا كلذو ًايئزج قرتحملا دوقولا ةداع نوبركلا ديسكأ ثاعبنا لثميو ةنيمقلا

راسم يف نيجسكألا صقان قرحلامادختسال ةجيتن هنأ ريغ   - ١٤ سيلكتلا ةادأ وأ ديعصتلا   
حتللةيجيتارتسإك يف نايحألا ضعب يف نوبركلا ديسكأ دلوتي نأ نكمي ،نيجورتينلا ديسكأ يناث يف مك  
فورصملانخادملا زاغ يف رهظي دقو ةيرارحلا ةيلمعلا هنيوكت بقع كلذ دعب هتدسكأ متي مل اذإ   .  

ةداملا جيزم يف يريجلا رصنعلا سيلكتو ينوبركلا دوقولا قارتحا نع نوبركلا ديسكأ يناث أشنيو   - ١٥
ةثعبنملا نوبركلا ديسكأ يناث تايمك عومجم نيب نمو . تنمسألا عينصتل ةتباثو ةيمتح ةجيتنوه و ،ماخلا

ةيلمع نم يقابلاأشني نيح يف ماخلا داوملا نم اهفصن وحن أشني ،تنمسألل ةنيمق نم  وحن ثعبنيو . قرحلا 
نم نط لكل نوبركلا ديسكأ يناث نم نط ةيرارحلا ةيحانلا نم ةءافك رثكألا مظنلا ققحتو. جتنملا ركنلكلا   
  .ةيرارحلا ةيحانلا نم ةءافك لقألا مظنلا نم ًاليلق ربكأ ردق ثعبني نيح يف ةفيفط ةروصب لقت تاثاعبنا
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  ةيوضعلا تاثاعبنالا  - ءاه 
اهرود ىلإ رظنلاب ةيمهأ تنمسألا نئامق نم VOCةرياطتملا ةيوضعلا تابكرملا تاثاعبنا يستكت   - ١٦  
تابكرملا هذه ضعب ديدحتويوجلا فالغ لا نوزوأ نيوكت يف ا  ءاوهلل ةرطخ تاثولمأ ىلع دلوتتو .  

ةجيتن ) اهنم ًايعرف ًاءزج ةرياطتملا ةيوضعلا تابكرملا ربتعت يتلا ((THCs)ةيلكلا تانوبرك ورديهلا تاثاعبنا 
  .ماخلا داوملا جيزم يف ةدوجوملا راقلاو طفنلا تانوكم ققشتو رخبل

ةيوضعلا تانوكملا زيكرت ةيبلقتو ماخلا داوملا رايتخا نيابت بةيوضعلا تاثاعبنالا ت ايناكمإ نيابتتو  - ١٧
ةجيتن لكشتت نأ نكمي PICsةلماكلا ريغ ةيوضعلا قارتحالا تاجتنم ن إفكلذك . ماخلا داوملا رداصم يف  
  .يرارحلا زيهجتلا ماظن لخاد قارتحالا عقاوم نم عقوم يأ دنع لماكلا ريغ قارتحالل

لقي يتلاو ةرياطتملا ةيوضعلا تابكرملا نم ماخلا داوملا ىوتحم ىلع تاثاعبنالا قاطن دمتع يو  - ١٨
ىلإ ًانايحأ لصتو mg/Nm3 ٥٠نع اهمظعم   ٥٠٠ mg/Nm3.  

يف ةيلكلا ةيوضعلا تابكرملا نم تاثاعبنالل ةحاتملا تاينقتلا لضفأ لثمتت ،يبوروألا داحتالا يفو   - ١٩
نئامقلا يف قرحلا تايلمع يف نخادملا تازاغ نع ةئشانلاتابكرملا هذه تاثاعبنا ءاقبإ ةضفخنم ،   
ةيوضعلا تابكرملا ىوتحم اهيف عفتري يتلا ماخلا داوملا ةيذغت بنجت : ةيلاتلا تاينقتلا/ريبادتلا مادختساب

ماخلاداوملاب ةيذغتلاراسم قيرط نع ةنيمقلا ماظن يف ةرياطتملا  قفارم ىلع نيعتي ،كلذ ىلع ةوالعو  . 
تابلطتم يفوتست نأ يبوروألا داحتالا يف ةدوجوملا تايافنلا نم اهريغو ةرطخلا تايافنلل كرتشملازيهجت لا  

سل     .EC/2000/76ا هيجوت
  ةيضمحلا تازاغلا  -واو 

تيربكلا ديسكأ ثلاث ىلإ تيربكلا ديسكأ يناث ليوحتل ةمزاللا ةدسكألا لماوع عيمج دجوت   - ٢٠
وفحألا دوقولاقرحتاجتنم يف  ضمح وأ /و تيربكلا ديسكأ ثلاث ذاذر تاثاعبنا نإف اذلو. ير 

تنمسألا تائشنم نع ةئشان نوكت دق(H2SO4)كيتيربكلا  كلت يف كيتيربكلا ضمح ذاذر ديزي دق امك .  
  .‘‘بحس ةروسامب ةبطرلا ةيقنتلا ةزهجأ’’مدختست يتلا تائشنملا 

تاثاعبنا نإف ،ةيندعم ةدامك فيضأ وأ ماخلا داوملا يف ةيعيبط ةروصب ًادوجوم نيرولفلا ناك اذإو  - ٢١  
حبصت تنمسألا ةنيمق ماظن نم HFنيجوردي هلاديرولف    .المتحم ارمأ 

تنمسألا نئامق يف نيجورديهلا ديرولفنوكت ةيفيك ةلماك ةروصبمهف ت الو  - ٢٢   . ،  رفاوتتكلذ عمو
ماظن يف رولكلا تالخدم نع ةلصفنم نوكت دق نيجورديهلا ديرولف تاثاعبنا نأ ىلع ةدودحم نئارق  
تاثاعبنالا ثدحت دقو . ةيولقلا نداعملاو مويسلكلا نم رولكلا برق ىلإ عجري امبر كلذ نأ ثيح ،ةنيمقلا

  .لخادلارولكلا صاصتما ىلع ركنلكلا ةردق تالخدملا تزواجت اذإ 
PC/نئامقلا مظن : نيجورديهلا ديرولك تاثاعبنا قاطن  - ٢٣

نم لقأ )١٧(  ١٠ mg/Nm3مقلا نئا ، 
  .mg/Nm3 ٨٠ىتح ةبطرلا 

                                                 
)١٧(  SP  =و ،ةقلعملا داوملل ىلوألا نيخستلا ةنيمق PC  =ىلوألا سيلكتلا ةنيمق.  
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لقأ نيجورديهلا ديرولك تاثاعبنا ءاقبإ يف ةحاتملا تاينقتلا لضفأ لثمتت ،يبوروألا داحتالا يفو   - ٢٤
طسوتملا ةميق اهفصوب ) ةحاتملا تاينقتلا لضفأ يف ةلصلا تاذ تاثاعبنالا تايوتسم (mg/Nm3 ١٠نم 

مادختساب ) لقألا ىلع ةعاس فصن ةدمل عقوملا يف تاسايقلا(ةنياعملا ةرتف لالخ طسوتملا وأ يمويلا 
ىوت حملا تاذدوقولا عاونأو ماخلا داوملا مادختسا : ةعمتجموأ ةيدرف ةروصب ةيلاتلا ةيسيئرلا تاينقتلا /ريبادتلا
وأ /و ماخ داومك مدختست فوس تايافن يأ يف رولكلا ىوتحم ةيمك نم دحلا وأ/و رولكلا نم ضفخنملا
  ).٢٠١٠، EIPPCB(تنمس ألل ةنيمق يف دوقو

نم لقأ نيجورديهلا ديرولف تاثاعبنا ءاقبإ يف لثمتت ةحاتملا تاينقتلا لضفأ نإف كلذك   - ٢٥
١ mg/Nm3) نيجورديهلا ديرولفك اهنع ربعملا ) ةحاتملا تاينقتلا لضفأ يف ةلصلا تاذ تاثاعبنالا ىوتسم
فصن ةدمل عقوملا يف تاسايقلا (ةنياعملا ةر تف لالخ طسوتملا وأ ةيمويلا ةميقلا طسوتم ساسأ ىلع بوسحملا

داوملا مادختسا : ةعمتجمو أ ةدرفنم ةروصب ةيلاتلا ةيسيئرلاتاينقتلا /ريبادتلا مادختساب) لقألا ىلع ةعاس
تايافن يإ يف نيرولفلا ىوتحم ةيمك نم دحلا وأ /و نيرولفلا نمىوتحملا  ةضفخنملادوقولا عاونأو ماخلا 

  ).٢٠١٠، EIPPCB(تنمسألل ةنيمق يف دوقو وأ /وماخ داومك مدختست فوس 
  اينومألا  -ياز 

نع أشنت تنمسألل ةنيمق تازاغ نم مداعلا زاغ يف NH3اينومألا نم ةررتلا تايمكلا نأ حجرألا   - ٢٦  
نم اينومألا تاثاعبنا يستكتو . ماخلا داوملاو يروفحألا دوقولا يف نيجورتينلا تابكرمل ةيرارحلا ةجلاعملا
نإف ،كلذ ىلع ةوالعو .يميلقإلا رابغلا يف اهتمهاسم لامتحا ىلإ رظنلاب ةغلاب ةيمهأ تنمسألا نئامق  

نيجورديهلا ديرولك وأ تيربكلا ديسكأو اينومألا نيب عقوملاجراخ ثدحت يوجلا فالغلا يف تالعافتلا   
سو اينومألاتيربك جتنييذلا  . ةموعنلا ةيهانتم تاميسج لكش يف اينومألا ديرولك وأ اينومألا تافل 

مساب فرعت ةنسحتسم ريغ ةبيرغ داوملكش يف لعافتلا اذه تاجتنم ظحالتو  ناخدلا دومع ’’ 
حيحص ريغ ًارهظم لصفنملا ناخدلا دومع يطعي دق، عقوملا ظحالم ناكمىلع ًادامتعاو . ‘‘لصفنملا  

ةروصب ةموكحملا ةيميسجلا ةداملاتاثاعبنال  ةنيمقلاعقوم نم ةميلس ريغ   .  
ىلإ ١نم لقأ تاثاعبنالا قاطن غ لبي  - ٢٧  ١٥ mg/Nm3 ىلإ لصت تاءانثتسا عم ةدعاقك  
٤٠  mg/Nm3.  

  نيرتبلا  -ءاح 
 ىلوألانيخستلا ةنيمق يف ًايئزج هصيمحت يرجيو ةليدبلاو ةيديلقتلا ماخلا داوملا يف نيرتبلا دجوي دق   - ٢٨

  .داوملل
ىلإ١نم ةداع تاثاعبنالا قاطن غلبيو   - ٢٩   ٢ mg/Nm3ىتحو رثكأ وأ ٣    mg/Nm3 تالاح يف  

  .ةردان
  ةليقثلا نداعملا  -ءاط 

تازاغلا ةبرتأ نأل ًارظنو . تنمسألا نئامق تالخدم داوم عيمج يف راشتنالا ةعساو ةليقثلا نداعملا  - ٣٠
يوتحت ا ) تادعملا نم رابغلا ةلازإ دعب ةبرتألا يأ (ةفيظنلا  إف ،تالخدملا داوم نم طيسب ءزج نع ةرابع
فثكتتو رخبتت ةرياطتملاو ةرياطتملا هبش ةليقثلا نداعملا نإف ،كلذ ىلع ةوالعو . ةليقث نداعم ىلع ًاضيأ
  .ةمعانلا ةبرتألا نم ريغصلا ءزجلا ىلع) بلاغلاب(
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٣١ -   ، تاثاعبنالا عيمج لظتو ،دصرلل ىوصقلا دودحلا نود ةليقثلا نداعملا تاثاعبنا مظعم لظتو
ةماع ةروصب ةدمتعملا ىوصقلا دودحلا ميقنملقأ ةنمآ ةروصب ،قبئزلا ءانثتساب  زواجتت نأ نكميو .  

  .داوملاب ةطرفملا تالخدملا ةلاح يف mg/Nm3 ٠،٠٥قبئزلا تاثاعبنا 
نم دح ىندأ ىلإ ليلقتلا يف نداعملا تاثاعبنال ةحاتملا تاينقتلا لضفأ لثمتت ،يبوروألا داحتالا يفو   - ٣٢

تاينقتلا /ريبادتلا مادختساب نئامقلا يف قرحلا تايلمع نع ةمجانلا نخادملا تازاغ نم نداعملا تاثاعبنا
  ):٢٠١٠، EIPPCB (ةعمتجموأ ةدرفنم ةروصب ةيلاتلا 

نداعملا ىوتحم نم دحلاو ةلصلا تاذ نداعملا نم ىوتحملا اهيف ضفخني يتلا داوملا رايتخا   )أ(  
  ؛قبئزلا ًاصوصخو داوملا يف ةلصلا تاذ

  ؛ةمدختسملا تايافنلا داوم صئاصخ نامضل ةدوجلا نامض ماظن مادختسا  )ب(  
  .ةلاعفلا ةبرتألا ةلازإ تاينقت/ريبادت مادختسا  )ج(  

  :)٢٠١٠، EIPPCB(ةحاتملا تاينقتلا لضفأ يف ةلصلا تاذ تاثاعبنالا تايوتسم يلي اميفو   - ٣٣
لضفأ يف ةلصلا تاذ تاثاعبنالا تايوتسم  ةدحولا  نداعملا

  )ةنياعملا ةرتف لالخ طسوتملا(ةحاتملا تاينقتلا 
 )لقألا ىلع ةعاس فصن ةدمل عقوملا تاسايق(

 )ب (٠،٠٥> Mg/Nm3 قبئزلا
 )أ (٠،٠٥> Mg/Nm3 مويلاثلا + مويمداكلا
 +موركلا+صاصرلا+خينرزلا+نوميتنألا
 مويدانافلا+لكينلا+ساحنلا+نوبركلا

 )أ (٠،٥> 

  )٢٠١٠، EIPPCB(ةضفخنم تايوتسم نع غلبأ   )أ(
ميقلا نأشب ي رحتلا ةلصاوم نيعتيو). ٢٠١٠،EIPPCB(ةضفخنم تايو تسم نع غلبأ  )ب(

لا جاتحتوmg/Nm3 ٠،٠٣نع ديزت يتلا  ريبادت يف رظنلا ىلإmg/Nm3 ٠،٠٥نم ةبيرقلا مي ق  تاينقت / 
  ).٢٠١٠ (تاثولمللةلماكتملا ةحفاكملاو ةياقولل يبوروألا بتكملا يف ةدراولا كلت لثم ةيفاضإ 

  رولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانثو رولكلا ددعتم نيسكويد ارابورتب يئانث  -ءاي 
ةيديلقتلا ماخلا داوملا يف ةدوجوم نوكت دق ةمدقتملا امهفالسأو تانارويفلاو تانيسكويدلا   - ٣٤

دراومللىلوألانيخستلا ةنيمق يف ًايئزج اهعيمجت يرجيو ةليدبلاو ) ًاردان( تالخدم يأ ببستت دقو .  
ورتب يئانثو PCDDرولكلا ددعتم نيسكويد ارابورتب يناث نيوكت يف ةي وضع ةدام دوجو يف رولكلل  

نيخستلا تايلمع يف PCDFرولكلا ددعتم نارويف  ةطساوب PCDF وPCDD نوكتتنأ نكميو ). قرحلا(   
نيخستلا ةنيمق دعب وأ يف ‘‘ديدج نم عيمجتلا ةيلآ’’ لاح يف ءاوهلا ثولت ةحفاكم زاهج يفو  ،يلوألا 
ةجرد ٤٥٠ و٢٠٠نيب حوارتت ةرارح ةجرد يف ةيفاك تايمكب تانوبرك ورديهلا فالس أو رولكلا رفاوت  
  .ةيوئم

ةيمانلاو ةمدقتملا نادلبلا يف تنمسألا نئامق نم PCDF وPCDDتاثاعبنال لماش ءاصقتسا ددحيو   - ٣٥  
  ).ب٢٠٠٦ (Karstensenهدعأ ريرقت يف 
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نم لكل تاسايق CEMBUREAUهارجأ ءاصقتسا نمضتيو   - ٣٦  PCDDو PCDF نم نئامق ١١٠   
ةيبوروأ نادلب١٠يف تنمسأ  ا عيمج ةاعارم عم زيكرتلا طسوتمناكو.   ةعوم    ا هذه يف ةدراولا تانايبل

وهتانايبلا نم   ٠،٠١٦ ng I-TEQ/m3 . ٠،٠٠١نم لقأ غلبي تازيكرت ىلعأو ىندأ نيب قاطنلا ناكو 
مج حيحصت ىرجوng I-TEQ/m3 ٠،١٦٣ىلإ  نيعملا فورظللًاقفو تاسايقلا عي  ، (ة   ، ٢٧٣kفاج زاغ

اينومألا ديسكأ يناث ةئاملا يف١٠ وkPa ١٠١،٣و  .(  
طسوتم ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف تنمسأ نئامق ريدت يتلا Holcimتنمسأ ةكرش نم ريرقت يطعيو   - ٣٧  ،

رادقمب ٢٠٠٢ و٢٠٠١يماعل  PCDD/PCDFةميق   ٠،٠٤١ ng TEQ/Nm3) ةنيمق٧١    ٠،٠٣٠و)  
ng TEQ/Nm3) ةنيمق٨٢ ، . يلاوتلا ىلع)   ةمظنم يف ءاضعأ نادلب نم ١٢٠ ناكتاسايقلا هذه نمو  

ايندلا ميقلا تناكو ng TEQ/m3 ٠،٠٣٠٧هردق ةميق طسوتمب يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا   ،
نئامق عست تناك نيح يف يلاوتلا ىلع ng TEQ/Nm3 ٠،٢٩٢ وng TEQ/Nm3 ٠،٠٠٠١غلبت ىوصقلاو   

ةمظنم يف ءاضعأ ريغ نادلب نم ًاسايق ٢٩نم ةطسوتملا ةميقلا تغلبو . ng TEQ/Nm3 ٠,٠١نم ىلعأ   
ةساقملا ىوصقلاو ايندلا ميقلا تناكو ng TEQ/Nm3 ٠،٠١٤٦يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا   ،

نم لقأ ةيسيئر تاسايق دوجو ددجيو ،يلاوتلا ىلع ٠،٠٧و ٠،٠٠٠٢غلبت    .ng TEQ/Nm3 ٠،١و 
اهمدق يتلا PCDD/PCDFتانايب نيبت و  - ٣٨  Karstensen) هنأ) ب٢٠٠٦:  

عيمج ققحتنأ نكمي   )أ(    يف ng TEQ/Nm3 ٠،١غلبي تاثاعبنا ىوتسم تنمسألا نئامق  
  ؛ةيسيئر ريبادت قيبطت ةلاح

وأ ةنيمقلا لخدم يف يسيئرلا دقوملل ةمدقملا تايافنلل كرتشملازيهجتلا نأ ودبي ال   )ب(    
؛ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا تاثاعبنا نم ريغي وأ ززعيىلوألاسيلكتلا ةنيمق     

ةيمانلا نادلبلا يف يلوألاسيلكتلاو  يلوألانيخستل اتنمسأ نئامق نم تانايبلا نيبت   )ج(    
  .ng TEQ/Nm3 ٠،١نم ريثكب لقأ تاثاعبنا تايوتسم 

 PCDD/PCDFتابكرم تا ثاعبنا بنجت يف ةحاتملا تاينقتلا لضفأ لثمتت ،يبوروألا داحتالا يفو  - ٣٩
مادختساب ةضفخنم نئامقلا يف قرحلا تايلمع يف لحارملا تازاغ نم تابكرملا هذه تاثاعبنا ءاقبإ وأ 

  ):٢٠١٠، EIPPCB (ةعمتجموأ هدرف مةروصب ةيلاتلا تاينقتلا /ريبادتلا
ت ابكرملاو ساحنلاو رولكلا يأ ةقدب) ماخلا داوملا(نئامقلا تالخدم ةبقارمو رايتخا   )أ(  

  ؛ةرياطتملا ةيوضعلا
  ؛ساحنلاو رولكلا يأ ةقدب) دوقولا عاونأ(نئامقلا تالخدم ةبقارمو رايتخا   )ب(  
  ؛كلذ بنجت وأ ةرولكم ةيوضع داوم يوتحت يتلا تايافنلا مادختسا نم دحلا  )ج(  
قرحلا يف ) رولكلا لثم(تانولاهلا نم عفترملا ىوتحملا تاذ دوقولا عاونأ ةيذغت بنجت   )د(  

  ؛يوناثلا
عم ةيوئم ةجرد ٢٠٠نع لقي ىوتسم ىلإ ةنيمقلا يف مداعلا تازاغل عيرسلا دير   )ه(    

تاجرد اهيف حوارتت يتلا قطانملا يف نيجسكألا نم ىوتحملاو نخادملا تازاغل ايندلا ءاقبلا ةدمنم ليلقتلا   
؛ةيوئم ةجرد٤٥٠ و٣٠٠نيب ةرارحلا     
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  .قالغإلا وأ/و ءدبلا لثم تايلمعل تايافنلا ةيذغت فقو  )و(  
 ng ٠،١ – ٠،٠٥نم لقأ ةحاتملا تاينقتلا لضفأ يف ةلصلا تاذ تاثاعبنال ا تايوتسم غلبتو  - ٤٠

PCDD/F I-TEQ/Nm3 ةنياعملا ةرتف لالخ طسوتملا كلذ رابتعاب تاعاس٨-٦(،   ) (EIPPCB ،٢٠١٠.(  
  رولكلا ددعتم لينيفلا يئانثو نيرتب ورولك يسادس  - فاك 

نيرتب ورولك يسادس نكي مل  - ٤١  (HCB) رولكلا ددعتم لينيفلا يئانثو  (PCB) دصر عضوم  مظنم 
. نيرتب ورولك يسادسل تاثاعبنا تيرجأ يتلا تاسايقلا مظعم دصرت ملو. نآلا ىتح تنمسألا تائشنم يف

يف تيرجأ ًاسايق ٤٠ةيلمع نإف ،رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تاثاعبناب قلعتي اميف امأ  ايناملأ يف ةنيمق ١٣   
هردق ىصقأ زيكرت نع تفشك ٢٠٠١يف   ٠,٤ μg PCB /Nm3 يف ةداملا هذهل تاثاعبنا يأ دصرت ملو  ،

تيرجأ يتلا٤٠ةغلابلا تاسايقلا نم ةعست  تاديبمل كرتشملا زيهجتلا تايلمع ترهظأ مان تييف نمو .  
ل تاثاعبناو،ng TEQ/m3 ٠،٠٠١غلبت نيرتب ورولك يسادس لثم نيسكويدلل تاثاعبنا تافآلا  يئانث  

  .ng/m3 ٣١ةغلابلا دصرلا دودح نم لقأ رولكلا ددعتم لينيفلا 
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو )٢٠٠٦ (GTZ/Holcim، و)٢٠١٠ (EIPPCBردصملا    )٢٠٠٣ (Greer، و)ب٢٠٠٦ (Karstensenو) ٢٠٠٧(، 

_______________  


