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  ةيلوألا فرحألاو تارصتخملا
DDD   رولك يئانث - ١، ١ لينيف ورولك- ٤ (٢، ٢ -  ناثيالا)ةرركم( )     
DDE   ورولك يئانث – ١، ١ لينيف ورولك - ٤ (- ٢، ٢ -  نيثيالا)ةرركم(     
DDT   رولك يثالث - ١، ١، ١ لينيفورولك- ٤ (٢، ٢ -  ناثيالا )ةرركم( ١)    

  )ناثيالا ورولك يثالث لينيفلايئانث ورولك يئ انث(
EPA    ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا(ةيئيبلا ةيامحلا ةلاكو(  
ESM   ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا  
FAO    وافلا(ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم(  
GC    ولتلا ةفلتخم تاقبط يفزازتمالابتازاغلا لصف   ن 
ILO   ةيلودلا لمعلا ةمظنم  
IMO   ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا  
IOMC   تامظنملا نيب كرتشملا ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا جمانرب  
IPCS   ةيئايميكلا ةمالسلاب ينعملا يلودلا جمانربلا  
MS   لتكلل يفيطلا سايقملا  
NFPA    ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا(قئارحلا نم ةياقولل ةينطولا ةطبارلا(  
OECD   يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم  
PCB   رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث  
POP   تباث يوضع ثولم  
UNEP   ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  
WHO   ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم  

  سايقلا تادحو
Mg    نط وأ مغك١٠٠٠(مارغ اجيم  (  
mg   مارغيللم  
mg/kg   ةلتكلاثيح نم نويلملا يف ءازجأ يزاوت . دحاولا مارغوليكلل تامارغيللم  
ppm    نويلملا يفءزج  
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  ةمدقم  - ًالوأ 
  قاطنلا  -فلأ 

يئانث نم ةنوكملا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل تاهيجوت هذه ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا مدقت   - ١
هيلع ةيوتحملاوأ) يت. يد. يد ـلا(ناثيالا ورولك يثالث لينيف لايئانث ورولك  هب ةثولملا وأ   ًالمع  

مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم نع ةرداصلا ٧/١٣ و٦/٢٣ و٥/٢٦ و٤/١٧تاررقملاب   
ةيقافتال ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تاررقمو دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف 

متؤم نع رداصلا٥رارقلاو ؛ ٥/١٢ و٤/١١ و٣/٨ و٢/١٠ و١/٤لزاب  ةيقافتاب ينعملا نيضوفملا ر  
نيررقملاو ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل نع نيرداصلا ٧/٦ و٦/٥،   

ةتباث ةيوضع تاثولم نأشب يلود ءارجإ ذيفنتل ًانوناق مزلم كص عضو ب ةينعملاملوهكتسا ةيقافتال ةيلودلا 
ملوهكتسا ةيقافتا يررقموةنيعم  ملوهكتسا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم نعنيرداصلا ٢/٦ و ١/٢١   .  

ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا نم ءاب قفرملا اهلمشي يت . يد. يد ـلا ةدامو  - ٢
ريثكلا يف ايرالملا تالقان ةحفاكم يف اهتيمه ألًارظن هذه ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا عوضوم لكشتو ةتباثلا 

قفرملا يف ةتباث ةيوضع تاثولمك ةجردملا ىرخألا تافآلا تاديبم عيمج لمشتو ؛ةيرادملا نادلبلا نم 
ةميلسلا ةرادإلل ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا "ةنونعملا ةقيثولا يف لقتسم لكشب ملوهكتسا ةيقافتا نم فلأ 

، تايافنلل ًايئيب  لاو نيردلالا تافآلا تاديبمب ةثولم وأ ىلع ةيوتحم،نمنوكتت يتلا نيرد ليادلاو نيدرولك 
ورولك يسادسب وأ نيفاسكوتلا وأ سكيريملاو نيرتبلا رولك يسادسو رولكلا يعابسو نيردنالاو 

، " (ةيعانص ةيئايميك ةدامكنيرتبلا    ).أ٢٠٠٦ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
مه نييرخأ نيتدام ءوشن ىلإ ةيطمن ةروصب يت.يد. يد ـلا ةدام للحتيدؤي و  - ٣ يئانث - ١، ١ا    
لينيفلا ورولك- ٤ (٢، ٢ - ورولك ورولك يئانث - ١، ١ و)DDT(ناثيالا ) ةرركم) (   ٤( - ٢، ٢ 

  ةدام يف بئاوشك ناتداملا ناتاه رهظت ام ةداعو ). DDE(ناثيالا ) ةرركم) (لينيفلا -ورولك 
خل ةةيئايميكلاو ةيئايزيفلا اهصئاصخو ةيراجتلا يت . يد. يد ـلا  ىتح يت . يد. يد ـلا صئاصاشم

ةدام ىلع ةيوتحملا تايافنلا مظعم نإف كلذل ًاعبتو . هسفن يت. يد. يد ـلا نم ةئيبلا يف ًاتابث رثكأ اأ
اميف ف. DDE و يت. يد. يدـ لاب ةثولم نوكت نأ وأ يوتحت نأ لمتحيةثولملا وأ يت ا . يد. يد ـلا

غبني ًايئيب ةميلس ةقيرطب اهنم صلختلاو اقلعتي   نأكو تايافنلاهذه عم لماعتلا يرادإب نم تايمك لا  
  .يت. يد. يد ـلا ةدام ةيمكل ةلداعملاةيمكلا يه  DDEو يت. يد. يد ـلا

ةرادإلل ةماعلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا "ناونعب ةقيثو عم نارتقالاب ةقيثولا هذه مادختسا بجيو   - ٤
ةيهيجوتلا ئدابملا " ("ةتباث ةيوضع تاثولمب ةثولم وأ ىلع ةيوتحم وأ نم نوكتت تايافنل ًايئيب ةميلسلا
، ") (ةماعلا ةينقتلا ًاليصفت رثكأ تامولعم ةقيثولا هذه مدقتو ).  ب٢٠٠٦ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

ةثولم نوكت وأ اهيلع يوتحت وأ يت ا . يد. يد ـلاةدام نم نوكتت تايافن دوجو و ةعيبط نع
ا   .رادإو اهديدحت ضارغأل
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  تايافنلاو مادختسالاو جاتنإلاو فصولا  -ءاب 
  فصولا  - ١

ـلا ةدام ثادحتساب١٨٧٤ماع يف ةرم لوأل ارسيوس يف رلد يز ماق دقو  - ٥ يت . يد. يد  
) 3-29-50ةيئايميكلا تاصلختسملا لجس يف مقرلا ( عتو ةئيبلا يف يعيبط لكشب دجوت الو رلوم لو ب فر
ماع يف تافآلل ةديبملااهص اوخ ىلإ  ١٩٣٩.  

يد- ٤، ٤وأ ( p,p’-DDTةدام امأ   - ٦ اهل نول ال ةرولبتم ةدام نع ةرابع يهف ةيقنلا )يت. يد.    
و ةيوئم ةجرد١٠٨اهردق نابو ذ ةجردب ةيقوحسم هبش ةدام وأ ةيوئم ةجرد ٢٦٠اهردق نايلغ ة جرد   

ًارظنو؛ةيوضعلا تابيذملا نمريثك لايف نابوذلل ةلباق اهنكل هايملا يف ًابيرقت نابو ذلل ةلباق ريغ يهو   
ةينهدلا داوملل ا   يف زكرتتو ) (log Kow = 6.36 ٣٦، ٦ لوناتكوألانع ءاملا قيرفت لماعم ةميق (اذجنال

ةدام يهف كلذ ىلع ةوالعو . ًايئايحأ ًامخضتو) ةينهدلا ةجسنألا يف(ًايئايحأ ًامكارت رهظتو تايبوسرلا 
ةيوئم ةجرد٧٥ - ٧٢لاعتشالا ة جرد(لاعتشالل ةلباق  نم ةينقتلا يت . يد. يد ـلاةدام فلأتتو ).  

يف اهقالطإ مت ام اذإو ةلثامتم صئاصخ تاذ ةفلتخم تارموزيأ   ةدام بعوتست ةيضرألا عقاوملا  
للحتت الو ًايئام للحتت الو . حطسلا برقًايئوض دسكأتتو رخبتت دقو ةبرتلا يف ةوقب يت . يد. يد ـلا
مظعم يف ظوحلم لكشب ًانايحأ يئوضلا للحتلل ةلباق نوكت ءاوهلا يف اهقالط إ مت ام اذإو هايملا عاونأ 

. يد. يد ـلا ةدام تربتعا دقو. ًايئايميكو ًايئوض ةجتنملا ليسكورديهلاتايرذج عم لعافتلاو رشابملا 
ةراض نكت ملو تارشحلا نم ةعساو ةعوم   ةبسنلاب اهتيمس ةجردل ًارظن تافآلا ةدابإل ةيجذومن ةدام يت

ةعئاش لاىرخألا تافآلا تاديبمب اهتنراقم ىدل اميس الو تاتابنلاو كامسألا و تاييدثللةبسنلاب ًايبسن 
ةدامل يساسألا بيكرتلا هاندأ ١لكشلا يف رهظيو . صاصرلا خينرز لثم تقولا سفن يف مادختسالا  
  .يت. يد. يد ـلا

يدـلا ةدام بيكرت– ١لكشلا    يت. يد.  

  جاتنإلا  - ٢
. هتكرح ةقالطو هتابثو هتيلاعفو ةلوقعملا هتفلك ىلإ يت. يد. يد ـلا ىلع ركبملا لابقإلا ىزعي  - ٧

ناك همادختسا ىلع رظحل ا ضرف لبق ةنس نيثالثلا ةرتف لالخوةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يفف 
يم٦١٣ ٠٠٠ةعومجم ام مدختس ي طبه ١٩٥٩ماع دعبو . ًايلحم يت. يد. يد ـلا نمًابيرقت مارغا ج   
اهردق براق ةورذ نم كلذو ريبك لكشب يت. يد. يد ـلا مادختسا ىوتسم يف مارغ اجي م٣٦ ٠٠٠ 

يم٥ ٥٠٠نع لقي ام ىلإ ةنسلا كلت    مادختسا يف طوبهلا ىزعيو . تانيعبسلا علطم يف مارغاج 
تافآلا تاديبمل ةيلاعف رثكأ لئادب ريوطتو،هل تارشحلا ةمواقم ةدايز ىلإ يت. يد. يد ـلا قلقلاو ؛   
ضرف يتلا دويقلا ديازتو؛ةئيبلا ىلع ةسكاعملا ةيبناجلا هتاريثأت ءازإ يمانتملا ماعلا ىلع ةموكحلا اهت   
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نم ةريبك تايمك ءارش متي ناك دقف يلحملا ىوتسملا ىلع هكالهتسا ىلإ ةفاضإلابو . همادختسا
هريدصت متيو ةدحتملا ممألاو ةيلودلا ةيمنتلل ةدحتملا تايالولا ةلاكو بناج نم يت. يد. يد ـلا  
تعفترا دقو ايرالملا ةحفاكمل ماع يف جاتنإلا عومجم نم ةئاملا يف ١٢نم يت . يد. يد ـلا تارداص،   

ىلإ ١٩٥٠ ماع يف ةئاملا يف ٦٧  براقت ةميق نم ًاظوحلم ًاطوبه تارداصلا تطبه كلذ عمو ١٩٦٩   
يم٣٢ ٠٠٠ ىلإ ١٩٧٠ماع يف مارغا ج  يم١٦ ٠٠٠  ،  (١٩٧٢ماع يف مارغا ج  ةيئيبلا ةيامحلا ةلاكو

١٩٧٥.(  
يئايميكةطيسوةدامك اهمادختسال يت . يد. يد ـلا ةدام تجتنأ امك  - ٨ ديبم جاتنإ يف ة  
ورولك يثالث - ٢، ٢، ٢(لوفوكيا د تافآلا لينيف ورولك - ٤ (- ١ ،١ -  ، ) ةرركم(  لونيثيالا
يف ماجح ألاو جاتنإلاتايلمع نع تامولعملا درتو ). 2-32-115 ةيئايميكلا تاصلختسملا لجس يف مقرلا
ًاقبط عقوملا ددحم قلغم ماظن يف ةطيسولا داوملا مادختساو جاتنإب تاراطخإلا جاردإل تقؤملا لودجلا  

تنرتنإلا ىلع ةدوجوملا ملوهكتسا ةيقافتال ءاب قفرملا نم ‘ ٣‘ةظحالملاو فلأ قفرملا نم ‘ ٣‘ةظحالملل 
  .www.pops.int/documents/registers/closedsys.htmناونعلا ىلع 

دري يذلا يت . يد. يد ـلا ةدام لجس يف يت. يد. يد ـلل يلاحلا مادختسالا نع تامولعم درتو  - ٩
تنرتنإلا ىلعملوهكتسا ةيقافتاعقوم ىلع تنرتنإلا ىلع هعقوم    www.pops.int/documents/registers/ddt.htm نكميو  

عقوملا ىلع ةدوجوملا ةينطولا ذي فنتلا ططخ يف يت. يد. يد ـلل قباسلا جاتنإلا نع تامولعملا نم ديزم ىلع روثعلا
www.pops.int/implementation/nips/submissions/default.htm.  

لوألا قفرملا رظنأ (هاندأ ةجردملا كلت يت . يد. يد ـلا تاجتنمل ةعئاشلا ءامسألا نيب نمو  - ١٠
ىلإو ا . يد. يد ـلا ةدامل ةيراجتلا ءامسألل ًاليصفت رثكأ ةمئاقل  عبارلا لصفلا نم لاد ء زجلاافدارمو يت
يف ةيراجتلا ءامسألا مادختسا ىدل اهذاختا يغبني يتلا ةيطوحتلا تاءارجإلاب ةقلعتملا تارابتعالل هاندأ  
  :رصحلا مئاوقب ةقلعتملا تايلمعلا

  ناتيرجأ  
  سكفونأ  
  نيتوكرآ  
  سكوتوزا  
  اربوس ناسوب  
  لومريديفوب  
  نيثونيفورولك  
  وليديد  
  لافويد  

  مادختسالا  - ٣
ًايراجت تمدختسا يتلا ةرولكملا ةيوضعلا تارشحلا تاديبم ىلوأ يه يت . يد. يد ـلا ةدامو  - ١١

ى محلاو ايرالملا ةحفاكمل ضوعبلل ةديبم ةدامك كلذو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ عساو قاطن ىلع
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) MICROMEDES TOMES Plus® System from Thomson(يست يستلا ةبابذ ةحفاكمل كلذكو ءارفصلا 
نطقلاو غبتلا كلذ يف امب،ليصاحملا يف تارشحلل ةديبم ةدامك تمدختسا امك  .  

ا . يد. يد ـلا ةدام رظح متو  - ١٢ اريثأتل ًارظن تانيعبسلا ءانثأ ةمدقتملا نادلبلا مظعم لبِق نم يت
ـلا ةدام لازت الو.ناسنإلا ةحصو ةئيبلا ىلع ةراضلا دوي ق قفوكلذ عم مويلا مدختست يت . يد. يد  
  .نادلبلا ضعب يف ةئبوألا ةحفاكملو ايرالملا لاقتنا عنمل ضارمألا تالقان ةحفاكمل

يد ـلا ةدام مدختست ،ةماعلا ةحصلا عاطق يفاهمادختسا ىلإ ةفاضإلابو  - ١٣ جاتنإ يف يت . يد.  
لودج "يف همجحو ةيئايميكلا داوملا جاتنإ ةيلمع نع تامولعم ىلع لوصحلا نكميو . لوفوكيد ديبم
ةظحالملل ًاقفو عقوملا ددحم قلغم ماظن يف طيسوك اهمادختساو ةيئايميكلا داوملا جاتنإ تاراطخإ جارد إ
عقوملا ىلع ،ملوهكتسا ةيقافتا نم ءاب قفرملا نم ‘ ٣‘ةظحالملاو فلأ قفرملا نم ‘ ٣‘

www.pops.int/documents/registers/closedsys.htm..  
لجس يف يت . يد. يد ـلا ةدامل ةيلاحلا تامادختسالا نع تامولعم ىلع لوصحلا نكميو  - ١٤

ديزملا ىلع لوصحلا نكميو . .www.pops.int/documents/registers/ddt.htmعقوملاب يت . يد. يد ـلا
عقوملاب ةينطولا ذيفنتلا ططخ يف يت . يد. يد ـلا ةدامل ةقباسلا تامادختسالا نع تامولعملا نم

www.pops.int/documents/implementation/nips/submissions/default.ht..  

  تايافنلا  - ٤
. يد. يد ـلا ةدام ىلع يوتحت يتلا وأ نم ةنوكملا ةمداقتملا تافآلا تاديبم تانوزخم دجوت  - ١٥

لاقتنا ةلحرمب ا   ، (اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا مظعم يف يت حوارتتو ). ٢٠٠١وافلا
ةبرتلا نم ةريبك تايمك دجوت كلذ ىلإ ةفاضإلابو نانطألا فالآ ىلإ نانطأ ةعضب نم تايمكلا 

ةثولملا ةغرافلا تايواحلا نم ريثكلاو ثولملا جاتنإلا قفارم بناج ىلإ ريبك لكشب ةثولملا تايبوسرلاو 
لماعتلا بجي ةريثك تالاح يفو . ةرطخ تايافن اهرابتعا يغبني يتلا ةلمعتسملا فيلغتلا داومنم اهريغو 

ىرخألا ةلمعتسملا فيلغتلا داومو ةغرافلا تايواحلاو ةثولملا جاتنإلا قفارمو ةثولملا تايبوسرلاو ةبرتلا عم  
ةمداقتملا تافآلا تاديبم ا  دارجلا ةرجه قطانم يف ةدوجوملا نادلبلا امأ . جلاعت يتلا ةقيرطلا سفنب

ـلا ةدام اهيف عن ص نم ةريبك تايمك اهيدل لاز ي الف يت. يد. يد ت يتلا نادلبلاو ةيعارزلا نادلبلاو
نمو دارجلا ةحفاكمل ةميدق ةيجيتارتسا تانوزخم نم ةيقبتملا يت . يد. يد ـلا ىلع ةيوتحملا تابكرملا
تانوزخم نع ةديدج تانايب ىلع لوصحلا نك ميو. قباسلا جاتنإلا نمو ةقباسلا ةيعارزلا تامادختسالا
راطإ يف ةدعملا ةينطولا ذيفنتلا ططخ نم يت . يد. يد ـلا ةدام ىلع ةيوتحملا ةمداقتملا تافآلا تاديبم

رظنأ (ةنرتقملا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا رصح مئاوقو ملوهكتسا ةيقافتا ا 
www.pops.int/documents/implementation/nips/submissions/default.htm.( نم ديزملا ريفوت متيسو  

عورشم قيرط نع يت . يد. يد ـلا ىلع ةيوتحملا ةمداقتملا تافآلا تاديبم تانوزخم نع تامولعملا
  .تافآلا تاديبم نم صلختلل ايقيرفأ تانوزخم

نم ددع يف ا . يد. يد ـلا نم ةنوكملا تايافنلا دجوتو  - ١٦  ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ يت
  :يلي ام اهيف امبةيئايزيف لا لاكشألا
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. يد. يد ـلل ةمداقتملا تانوزخملا  )أ( ةحلاص ريغ تحبصأ يتلا ةيلصألا ا افلغم يف يت
  ؛اهفيلغت عضو روهدتل وأ اهمادختسا مدع ةرتف زواجتل ًارظن لامعتسالل

  ؛ةيزاغلا تويزلالثم تابيذمب ةففخملا ىوتسملا ةينقتلا ةلئاسلا يت . يد. يد ـلا ةدام  )ب(
؛ةدماخ داومب ةففخملاىوتسملا ةينقت ةبلصلا يت. يد. يد ـلا ةدام  )ج(    
داومو نيزختلا حاولأو ناردج لثم مدهلا تايافن  )د( ؛كلذ وحنو تاماعدلاوساسألا     
طئاسوو ةيصخشلا ةياقولا داومو ميطارخلاو شرلا تاخضمو فوفرلا لثم تادعم   )ه(

  ؛نيزختلا تاعدوتسمو لقنلا
  ؛زاغلا تاناوطساو تاجاجزلاو سايكألاو ليماربلا لثم فيلغتلا داوم  )و(
  ؛هايملاو ريراجملل بساورلاو تايبوسرلاو ةبرتلا  )ز(
  ؛طشنملانوبركلا لثم ةكلهتسملا ةجلاعملا طاسوأ   )ح(
  .تاناويحلا فالعأو ةيئاذغ داوم  )ط(

ملوهكتساو لزابيتيقافتا نم ةلصلا تاذ ماكحألا  -ًايناث     
  لزاب ةيقافتا  -فلأ 

ةيعرفلا ةرقفلا د روت. لزاب ةيقافتال ةعضاخلا تايافنلا عاونأ") ةيقافتالا قاطن ("١ةداملا ددحت   - ١٧
 ؛ةيقافتالل ًاقفو" ةرطخ ةيافن" "ام ةيافن "تناك اذإ ام ديدحتل نيتلحرم تاذ ةيلمع ةداملاهذه نم ) أ (١

") مكحتلا نيعتي يتلا تايافنلا تائف ا("ةيقافتالل لوألا قحلملا يف درت ةئف يأ ىلإ ةيافنلا يمتنت نأ ًالوأ 
لقألا ىلع ةيقافتالل ثلاثلاقحلملا يف ةجردملا صاوخلا ىدحإ ةيافنلا ىدل نوكي نأ ًايناثو ةمئاق ("  
  ").ةرطخلا صاوخلا

ـلا نم نوكتت دق يتلا تايافنلا ضعب لوألا قحلملاجرديو  - ١٨ وأ اهيلع يوتحت وأ يت . يد. يد  
يلي ام اهنيب نمو ا  ةثولم نوكت:  

Y4 ةيتابنلا ةينالديصل ا تارضحتسملاو ةيجولويبلا تاديبملا جاتنإ نع ةفلختملا تايافنلا
  اهمادختساو اهزيهجتو

Y18 ةيعانصلا صلختلا تايلمع نع ةمجانلا بساورلا  
Y45 ًالثم(قحلملا اذه يف اهيلإ راشملا داوملا فالخ ةيوضعلا تانيلجويهلا تابكر ملاY39, 

Y41, Y42, Y43, Y44(   
داوملا  "H11لثم ثل اثلا قحلملل ةرطخلا صاوخلا رهظت نأ لوألا قحلملا تايافنب ضرتفيو  - ١٩

ةلباقلا لئاوسلا " H3و" ةئيبلل ةماسلا داوملا "H12و)" ةنمزملا وأ ةرخأتملا راثآلا تاذ (ةينيسكوتلا
لاعتشالل ةلباقلاةبلصلا داوملا "H4.1 وأ" لاعتشالل ا " ةينطولا تارابتخالا"قيرط نع متي مل ام "   أ تابثإ

ةجردم ةنيعم ةرطخ ة يصاخ ديدحتلةديفم ةينطولا ت ارابتخالا نوكت دقو. صاوخلا هذه لثم رهظت ال
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ًايلاح متيو . ةمات ةروصبةرطخلا ةيصاخلا فيرعت هيف متي يذلا تقولا نيحي نأ ىلإ ثلاثلا قحلملا يف 
صاخ لكل هيجوتتاقرو عضو لزاب ةيقافتا راطإ يف ثلاثلاقحلملا يف ةجردملا ةرطخلا صاوخلا نم ةي   .  

ةرطخ تايافن ا "ةيقافتالا نم نماثلا قحلملا نم فلأ ةمئاقلا يف ةد راولا تايافنلا فصومتي   - ٢٠  أب
ةيقافتالا هذه نم١ةداملا نم ) أ (١ةرقفلل ًاقبط  لوحي ال نماثلا قحلملا يف ةيافن اهتيمست "نأب ًاملع "  

 ،لوألا قحلملا( "تايافنلا ىدحإ ةروطخ مدع تابثإل) ةرطخلا صاوخلا(ثلاثلا قحلملا مادختسا نود 
) أ (١ةرقفلا اهلمشت تايافن نوكت نل "يتلا تايافنلا عساتلا قحلملا نم ءاب ةمئاقلا جردتو ). ءاب ةرقفلا

مل ام ةيقافتالا هذه نم ١ةداملا نم  زربت اهلعجي يذلا ردقلاب لوألا قحلملا يف ةدراولا داوملا ىلع لمتشت  
ةدام ىلع صاخ هجوب عساتلا قحلملا تايافن تائف قبطنتو". ثلاثلا قحلملا يف ةدراولا صاوخلا  
  :يت. يد. يد ـلا

  
ةيئايحألا تاديبملا مادختساو بيكرتو جاتنإ نع ةئشانلا تايافنلا   ٤٠٣٠فلأ 

تافآلا تاديبم تايافن كلذ يف امب ،تابنلاب ةصاخلا ةينالديصلا تارضحتسملاو 
وأ )١(اهتيحالص تهتنا يتلا وأ تافصاوملل ةقباطملا ريغ شئاشحلا تاديبمو  
مادختسالا بسانت اليتلا ًالصأ مزتعملا   .  

نم تازاغلا فيظنتل يعانصلا ثولتلا ةحفاكم ةزهجأ نع ةمجانلا تايافنلا   ٤١٠٠فلأ 
  .ءاب ةمئاقلا يف ةددحملا تايافنلا ءانثتساب عناصملا

لوألا قحلملا يف ةجردملا داوملا ىلع ةيوتحملا ا   ٤١٣٠فلأ   ايواحو تايافنلا ةعومجم
  .ثلاثلا قحلملا يف ةددحملا ةرطخلا صئاصخلا راهظإليفكت تازيكرتب 

وأ تافصاوملل ةقباطم ريغ ةيئايميك داوم ىلع ةيوتحملا وأ نم ةبكرملا تايافنلا   ٤١٤٠فلأ 
رهظتو لوألا قحلملا يف ةددحملا تائفلل ةلباقم )٢(اهتيحالص تهتنايتلا   

  .ثلاثلا قحلملا يف ةدراولا ةرطخلا صئاصخلا
اذ لخدملا دنبلا ظحال (ءاب ةمئاقلا يف جردملا ريغ لمعتسملا طشنملا ن وبركلا  ٤١٦٠فلأ 

  ).٢٠٦٠ءاب ءاب ةمئاقلا يف ةلصلا 

  .ةماعلا ةيهيجوتلا ئدابملا نم فلأ يناثلا ءزجلا رظنأ تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحللو  - ٢١

  ملوهكتسا ةيقافتا  -ءاب 
ةداملا يف يت. يد. يد ـلا ملوهكتسا ةيقافتا لوانتت  - ٢٠ ةدوصقملا تاقالطإلا ضفخل ريبادت  ("٣ 

ءاب قفرملاو ") ةددحملا تاءافعإلا لجس ("٤ةداملاو ") اهيلع ءاضقلا وأ مادختسالاو جاتنإلا نم
  ").دييقتلا("

ةلوبقملا ضارغألا نيب ملوهكتسا ةيقافتا قرفت يت. يد .يد ـلا مادختساو جاتنإل ةبسنلابو  - ٢٢  ،
تاءافعإلاو ءاب قفرملا نم يناثلا ءزجلل ًاقبط ضارمألا تالقان ةحفاكم صخت يتلاو مادختسالاو جاتنإلل  
  .طيسو يأو لوفوكيدلا جاتنإ صخت يتلاو مادختسالاو جاتنإلل ةددحملا

                                                 
 .عنصملا اهددح يتلا لامعتسالا ةرتف نوضغ يف اهمادختسا مدع ينعت" اهتيحالص تهتنا"  )١(
 .هسفن حرشلا  )٢(
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  :يلاتلا وحنلا ىلع يت. يد. يد ـلل ةبسنلاب ةددحم ًاطورش ءاب قفرملا نم لوألا عرفلا عضيو  - ٢٣
 ددحملا ءافعإلا وأ لوبقملا ضرغلا طاشنلا ةيئايميكلا ةداملا مسا

  يت. يد. يد
رولكيارت -١،١،١(  – ٤-٢،٢ 
  ناثيإلا) لينيفورولك

تاصلختسملا لجس يف مقرلا 
 CAS No: 50-29-3ةيئايميكلا 

  :لوبقملا ضرغلا جاتنإ
ًاقفو ضارمألا تالقان ةحفاكم يف مادختسالل  
  قفرملا اذه نم يناثلا ءزجلل
  :ةددحملا تاءافعإلا

  لوفوكيادلا جاتنإ يف طيسو
 طيسو

  :لوبقملا ضرغلا مادختسا 
يناثلا ءزجلل ًاقفو ضارمألا تالقان ةحفاكم 

  قفرملا اذه نم
  :ةددحملا تاءافعإلا
  لوفوكيادلا جاتنإ

 طيسو

  :تاظحالم

تاثولم لكش يف دجوت ةيئايميك ةدام نم تايمك يأ قفرملا اذه يف ةجردم   ‘١‘   دع  ت ال
  ؛ةيقافتالا يف كلذ فالخ ددحي مل ام ،داوملاوتاجتنملا يف ةدمعتم ريغ ةرزن 

ةداملا نم ٢ةرقفلا ضارغأل   ‘٢‘ مادختسالاو جاتنإلل ءافعإ ةظحالملا هذه ربتعت ال ٣   ،
لكش يف دجوت ةيئايميك ةدام نم تايمك يأو . ًاددحم ءافعإ وأ لوبقم ضرغل
مازتل الا ذافن ءدب خيرات لبق ةمدختسم تحبصأ نأ قبس وأ ةعونصم داومل تانوكم

 ، قفرملا اذه يف ةجردم دعت ال ،هخيرات نم وأ ،ةيئايميكلا ةداملا كلتل ةبسنلاب ةلصلا يذ
ًامدختسم لازي ال داوملا نم ًانيعم ًاعون نأب ةنامألا رطخَأ دق فرطلا نوكي نأ طرشب 

  ؛روهمجلا لوانتم يف تاراطخإلا هذه ةنامألا عضو. فرطلا كلذ ىدل

املا نم٢ةرقفلا ضارغأل   ‘٣‘ جاتنإلل ًاددحم ءافعإ ةظحالملا هذه ربتعت ال ٣ةد    ،
رشبلا ىلإ ةيئايميكلا ةداملا نم ةريبك تايمك لصت نأ رظتني ال هنأ امبو . مادختسالاو
راطخإ ىدل ،فرطلل ،عقوملا ددحم قلغم ماظن يف طيسو مادختس او جاتنإ ءانثأ ةئيبلاو
قفرملا اذه يف ةجردم ةيئاي ميك ةدام نم تايمك مادختساو جاتنإب حمسي نأ ،ةنامألا

 ، ىرخأ ةيئايميك داوم عينصت يف ًايئايميك لوحتي عقوملا ددحم قلغم ماظن يف طيسوك
ةرقفلا يف ةدراولا ريياعملا ذخأ عم ،رهظ   الا يف لاد قفرملا نم١ت ال داوم يهو   ، رابتع

ج اتنإ عومجم نع تامولعم راطخإلا اذه نمضتيو. ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا صئاصخ
قلعتت تامولعمو تامولعملا هذهل ًالوقعم ًاريدقت وأ ةيئايميكلا ةداملا هذه مادختس او

ةدمعتم ريغ ةرزن تاثولم يأ ةيمك كلذ يف امب عقوملا ددحم قلغملا ماظنلا ةيلمع ةعيبطب 
اذه نوكيو . يئاهنلا جتنملا يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملل ةيلوألا ةداملل ةلوحتم ريغو
هذه ةحاتإب ةنامألا موقتو . قفرملا اذه يف كلذ فالخ ددحي مل ام ًايراس ءارجإلا
ءافعإ مادختس الا وأ جاتنإلا اذه ربتعي الو. روهمجللو فارطألا رمتؤمل تاراطخإلا
، ١٠ةرتف دعب مادختس الاو جاتنإلا اذه فقوتيو. مادختسالا وأ جاتنإلل ًاددحم تاونس  
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رشعل ةرتفلا ددمت ةلاحلا هذه يفو ،ةنامألا ىلإ ًاديدج ًاراطخإ ينعملا فرطلا مدق اذإ الإ  
، الاو جاتنإلا ضارعتسادعب ،فارطألا رمتؤم ررقي مل ام ىرخأ تاونس  مادختس

  ؛راطخإلا ءارجإ راركت نكميو. كلذ فالخ

تلجس يتلا فارطألا ا   ‘٤‘  عتمتت نأ زوجي قفرملا اذه يف ةددحملا تاءافعإلا عيمج
  .٤ةداملل ًاقفو اهل تاءافعإ 

يت . يد. يد ـللةبسنلاب ةددحم ًادويق ") يت. يد. يد ـلا("ءاب قفرملا نم يناثلا عرفلا عضيو   - ٢٣
  :يلاتلا وحنلا ىلع

و جاتنإ ىهن  - ١" رطخت يتلا فارطألل ةبس نلاب الإ يت. يد. يد ـلا مادختساي
يت . يد. يد ـلل لجس اذه بجومب أشنيو ةداملا هذه مادختساوأ /و جاتنإ اهمازتعاب ةنامألا

  .يت.يد . يد ـلا لجسب ةنامألا ظفتحتو. روهمجلا عالطال ًاحاتم نوكيو
وأ /و جاتنإلا اذه يت. يد. يد ـلا مدختسي وأ/و جتني فرط لك رصقي  - ٢

نع ةرداصلا ةيهيجوتلا ئدابملاو تايصوتلل ًاقفو ضارمألا تالقان ةحفاكم ىلع مادختس الا
ةنومأم ةيلحم لئادب نكت مل اذإ كلذو يت . يد. يد ـلا مادختسانأشب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم 

ينعملا فرطلل ةحاتم ةفلكتلا ةلوقعمو ةلا    .عفو
جاتحي هنأ يت . يد. يد ـلا لجس يف جردم ريغ فرط ررق اذإ ام ةلاح يف  - ٣

نكمم تقو برقأ يف كلذب ةنامألا رطخي ،ضارمألا تالقان ةحفاكمل يت . يد. يد ـلا ىلإ
ةحصلا ةمظنم هتاذ تقولا يف رطخيو . يت .يد .يد ـلا لجس ةمئاق ىلإ لاحلا يف فاضي يك
  .ةيملاعلا

ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةنامألا يت . يد. يد ـلا مدختسي فرط لك دوزي  - ٤
هتلص ىدمو مادختس الا كلذ فورظو ةمدختسملا ةيمكلا نع تامولعمب ،تاونس ثالث لك
فارطألا رمتؤم هررقي لكش يف كلذو ضار مألا ةحفاكمب ةقلعتملا فرطلا كلذ ةيجيتارتسإب
  .ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عم رواشتلاب

ضيفخت فد   - ٥ يد. يد ـلا مادختسا . ، هيلع ءاضقلا رمألا ةيا  يفو ،يت
  :فارطألا رمتؤم عجشي

اهذفني لمع ةطخ عضو ىلع يت . يد. يد ـلا مدختسي فرط لك  )أ(
  :يلي ام ةطخلا هذه لمشتو. ٧ةدا ملا يف ةددحملا ذيفنتلا ةطخ نم ًاءزج اهفصوب

رصق ةلافكل تايلآلا نم اهريغو ةيميظنت تايلآ ثادحتس ا  ‘١‘
  ؛ضارمألا تالقان ةحفاكم ىلع يت. يد. يد ـلا مادختسا

ةمئالملا تايجيتارتسإلاو بيلاسألاو ةليدبلا تاجتنملا ريوطت ذيفنت   ‘٢‘
هذه ةيلا عف رارمتساةلافكل ةمواقملا ةرادإ تايجيتارتسإ اهيف امب 

  ؛لئادبلا
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يشفت تالاح ليلقتلو ةيحصلا ةياعرلا زيزعتل ريبادت ذاخت ا  ‘٣‘
  ؛ضارمألا

تاجتنمل ريوطتلاو ثحبلا ،ا   )ب(  اردق دودح يف ،ززعت نأ فارطألا ىلع
يتلا فارطألا اهعبتت تايجيتارتسإو قئارط عضت نأ ىلعو ةنمآ ةليدب ةيئايميك ريغو ةيئايميك 

نم فيفختلا فد يت. يد. يد ـلا مدختست  كلذو نادلبلا كلت لاوحأ عم بسانتت  ،
يف رظنلا دنع اهزيزعت بجاولا لماوعلا لمشتو . ضرملا نع جتانلا يداصتقالاو يرشبلا ءبعلا

هذه لثم نع ةجتانلا ةيئيبلا راثآلاو ناسنإلا ةحص ىلع رطاخملا ،لئادبلا تاعومجم وأ لئادبلا 
ةيرشبلا ةحصلا ىلع لقأ رطاخم يت . يد. يد ـلا ةدامل ةحلاصلا لئادبلا لكشتو. لئادبلا

ةينعملا فارطألا يف ةدئاسلا فورظلا ىلإ ًادانتسا ضارمألا ةحفاكمل ةبسانم نوكتو ةيئيبلاو 
  .دصرلا تانايبب ةمعدمو

، ا  - ٦ كلذ دعب تاونس ثالث لك لقألا ىلعو ،فارطألل رمتؤم لوأ نم ءادتب
مييقتب ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عم رواشتلاب ،فارطألا رمتؤم موقي . يد ـلا ىلإ ةجاحلا رارمتسا 
ةيداصتق الاو ةيئيبلاو ةينقتلاو ةيملعلا تامولعملا ساسأ ىلع ضارمألا تالقان ةحفاكمل يت. يد
  :كلذ يف امب ةرفاوتملا

  ؛٢ةرقفلا يف ةددحملا طورشلاو يت . يد. يد ـلا مادختساو جاتنإ  )أ(
  ؛يت. يد. يد ـلا لئادب ذيفنتو ةمءالمو رفاوتو  )ب(
ىلع دامتع الا ىلإ نمآلا لاقتنالا ىلع نادلبلا ةردق زيزعت يف زرحملا مدقتلاو  )ج(

  .لئادبلا هذه لثم
دعب يت . يد. يد ـلا لجس نم همسابطش ،تقو يأ يف ،فرط يأل   - ٧

  ".راطخإلا يف ددحملا خيراتلا نم ًاذفان باحسنالا حبصيو كلذب ةباتك ةنامألا راطخإ
يد ـلا لجس نأشب ىرخأ تامولعمدجوتو  - ٢٤ يكبشلا عقوملا ىلع يت . يد.  

www.pops.int/documents/registers/ddt/htm.  
ةماعلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا نم ءاب-ًايناث عرفلا رظنأ ،ةماعلا تامولعملا نم ديزملو   - ٢٥  .  

  لزاب ةيقافتا عم نواعتلاب اهل يدصتلا بجي ملوهكتسا ةيقافتا راطإ يف اياضق  -ًاثلاث 
  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم ضفخنملا ىوتحملا  -فلأ 

يت . يد. يد ـللةبسنلاب ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم ضفخنملا ىوتحملل يئدبملا ديدحتلا غلبي   - ٢٦
مارغيلليم٥٠ ةماعلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا نم فلأ–ًاثلاث عرفلا رظنأ ،تامول عملا نم ديزملو. غلك/   .  

  مئادلا ليوحتلاو ريمدتلا تايوتسم  -ءاب 
نم ءاب –ثلاثلا عرفلا رظنأ ،مئادلا ليوحتلاو ريمدتلا تايوتسمل يئدبملا فيرعتلل ةبسنلاب   - ٢٧  

  .ةماعلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا
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ختلالكشت يتلا قرطلا  -ميج    ًايئيب ميلسلا صل 
ةماعلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا نم ياز-ًاعبار عرفلا رظنأ   - ٢٨  .  

  (ESM)ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب هيجوت   - ًاعبار 

  يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمو ملوهكتساو لزاب اتيقافتا: ةماع تارابتعا  -فلأ 
  لزاب ةيقافتا  - ١

ةيهيجوتلا ئدابملاو ةقيثولا هذه ةلكاش ىلع يتلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا رشنو دادعإ ربتعي   - ٢٩
عرفلا رظنأ ،تامولعملا نم ديزملو . ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاب ضوهنلل ةيساسألا لئاسولا دحأ ةماعلا ةينقتلا

ةماعلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا نم١ -فلأ ًاعبار يعرفلا   .  

  ملوهكتسا ةيقافتا  - ٢
قرط ديدحت متيس هيلع ءانبو . ملوهكتسا ةيقافتا يف فرعم ريغ" ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا"حلطصملا   - ٣٠

نم يت , يد. يد ـلاب ةثولم وأ ىلع يوتحت وأ نم نوكتت يتلا تايافنلا نم ًايئيب ةميلسلا صلختلا
  .لزاب ةيقافتا يف ةبسانملا تائيهلا عم نواعتلاب فارطألا رمتؤم بناج

ةيقافتال ةينطو ذيفنت ةطخ عضول تقؤم هيجوت رادصإ نأشب رواشتت نأ فارطألا ىلع يغبني و  - ٣١
،  (ملوهكتسا   ).٢٠٠٣ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

  يداصتقالا ناديملا يفةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم   - ٣
ةميلسلا ة رادإلاو يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمب قلعتت تامولعم ىلع لوصحلل  - ٣٢

فلأ -ًاعبار عرفلا رظنأ ،ًايئيب  ةماعلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا نم٣ –   .  
  ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا رطُألا  -ءاب 

ةينطولا تاءارجإلاو ريياعملاو طباوضلا صحف ملوهكتساو لزاب يتيقافتا يف فارطألا ىلع بجي   - ٣٣
فارطألا تامازتلاو نيتيقافتالا رياست ا  ةرادإلاب اهنم صتخي ام كلذ يف امب ،امهلايح أ نم دكأتلل  

  .يت. يد. يد ـلاب ةثولم وأ ىلع يوتحت وأ نم نوكتت تايافنل ًايئيب ةميلسلا
  :يتآلا. يت. يد. يد ـلا ىلع قبطي يميظنت راطإب ةصاخلا رصانعلا نمضتت نأ نكميو  - ٣٤

  ؛تاقالطإلل دودح ددحتو ًايميظنت ًاراطإ ئشنت ةيئيبلا ةيامحلل تاعيرشت  )أ(  
ىلعو ضارمألا تالقان ةحفاكم يف . يت. يد. يد ـلا مادختساو جاتنإ ىلع دويق  )ب(  

  ؛ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمب ةصاخلا ةيهيجوتلا ئدابملاو تايصوتلل ًاقبط طقف مدختسي نأ
  ؛يت. يد. يد ـلا) مادختسالل(ريدصتو داريتساو عيبو عينصت ىلع دويق وأ رظح ضرف   )ج(  
  ؛نزخملا وأ درجلا مئاوق يف جردملا. يت. يد. يد ـلل ةبسنلاب يجيردتلا صلختلل خيراوت  )د(  
  ؛ةرطخلا تايافنلاو داوملا لقنل طورش  )ه(  
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  ؛نيزختلا عقاومو ةمخضلا تايواحلاو تادعملاو تاوبعلل تافصاوم  )و(  
  ؛يت. يد. يد ـلل ةبسنلاب ةلوبقملا ةيليلحتلا قرطلل فيصوت  )ز(  
  ؛اهنم صلختلاو تايافنلا ةرادإ قفارمل طورش  )ح(  
ةحرتقملا ةيموكحلا حئاوللا ضارعتسا كلذكو ةماعلا راطخإ متي نأب ماع طرش   )ط(  

  ؛تاثاعبناللةينطولا تانايبلاو درجلا تامولعمو صيخارتلاو ةقفاوملا تاداهشو تاسايسلاو 
  ؛اهجالعو ةثولملا عقاوملا ديدحتل طورش  )ي(  
  ؛لامعلا ةمالسو ةحصل طورش  )ك(  
ةباجتسالاو درج مئاوق عضوو اهتيندتو تايافنلا عنمل ةنكمم ىرخأ ةيعيرشت طباوض   )ل(  

  .ئراوطلا تالاحل
صلختلل خيراوت ديدحت يلاتلابو . يت. يد. يد ـلا مادختساو جاتنإ ىلع دويق ضرف نوكيسو  - ٣٥

، نأ نم مغرلا ىلع نادلبلا مظعمل ةبسنلاب ًاحاحلإ رثكألا يعيرشتلا لغاشلا بلاغلا يف وه هنم يجيردتلا  
  .يت. يد. يد ـلا يطغت يتلا ةيعيرشتلا رطُألا لاكشأ ضعب لعفلاب اهمظعم ىدل

ةماعلا ةينقتلل ةيهيجوتلا ئدابملا نم ءاب–ًاعبار عرفلا رظنأ ،تامولعملا نم ديزملو   - ٣٦  .  
  تايافنلا ةيندتو عنم  -ميج 

. يد ـلا عضخي امنيب ،اهتيندتو تايافنلا نوكت عنم ملوهكتساو لزاب يتيقافتا نم لك ديؤت  - ٣٧
يرجيو . هنم لماكلا يجيردتلا صلختلل وأ مادختسالاو جاتنإلا يف دويقل ملوهكتسا ةيقافتا يف. يت. يد
ةحاتملا تاينقت لا لضفأب ينعملا ءاربخلا قيرف بناج نم اهتيندتو تايافنلا نوكت عنم ةيضق يف رظنلا

ًاضيأ رظنأ ،لا   ئدابملا عورشم ا اذه سفن يفو ،ملوهكتسا ةيقافتال عباتلا ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو
ةداملاب ةقلعتملا ةيئيبلا تاسرامملا لضفأ نأشب تقؤملا هيجوتلاو ةحاتملا تاينقتلا لضفأب ةصاخلا ةيهيجوتلا 

ثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا نم ميج قفرملاو٥ ،  (ةتباثلا ةيوضعلا تا  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
يف ةيهيجوتلا ئدابملل يئاهنلا صنلا ملوهكتسا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم دمتعي نأ عقوتيو ). ٢٠٠٤

  .٢٠٠٧ماع طساوأ 
يد ـلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا ةيندت يغبنيو– ٣٨ عنمل ردصملا لصفو لزعلا لالخ نم . يت. يد.  

 يت. يد. يد ـلاتايمك نأ رابتعال ا يف عضوي نأ يغبنيو. ىرخألا تايافنلا يراجمب اهثولتو اهطالتخا
  .هايملاو ةبرتلا نم ةريبك ءازجأ ثولت نأ نكمي تاعدوتسملا يف ةئيس ةروصب ةأبعملاو ةمداقتملا

ضفخنملا ىوتحملا نم ربكأ .يت. يد. يد ـلا نم ةيمك ىلع ةيوتحملا تايافنلا طلخ نأ امك  - ٣٩
ىوتحم ىلع يوتحي طيلخ ىلع لوصحلا ضرغب ةديحو ىرخأ ةدام عم ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملل دد حملا

ميلس ريغ لمع ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملل ددحملا ضفخنملا ىوتحملا نم لقأ ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم 
ىلعأ ىلإ لوصول ا لجأنم ًايرورض نوكي دق تايافنلا ةجلاعم لبق داوملا طلخ نإف ،كلذ عمو . ًايئيب
  .ةجلاعملا يف ةيلاعف
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هجو ىلع . يت. يد. يد ـلل نيديازتم مادختساو جاتنإ اهيدل يتلا فارطألا ىلع يغبنيو  - ٤٠
  :نكمأ املك ،ةيلاتلا تاءارجإلا ةاعارم صوصخلا

فد   )أ(    لوفوكيدلا تافآ تاديبم بيكرتو فيلوت ةيلمع ىلع تانيسحت لاخدإ
  ؛يت. يد. يد ـلا بئاوش ضفخ

؛تابرستلاوتاباكسنالاعنم متي ثيحب تادعملا ةنايص   )ب(      
تايافنلا جاتنإ ةيندت قرطو . يت. يد. يد ـلل ميلسلا مادختسالا ىلع بيردتلا  )ج(  

  ؛نيزختلاو لقنلاو ةلوانملاو مادختسالا ءانثأ
ىلع ةيوتحملا تادعملاو تايواحلا ريهطت نمضتت نأ نكمي تايافنلا ةرادإل ططخ عضو   )د(  

ىلإ ةفاضإ ةرطخلاو ةيمسلا تايافنلا عيمج ططخلا هذه يطغت نأ بجي ،ًايهيدبو . يت. يد. يد ـلا
؛دحاو ءزج ااهيلإ رظني نأ ىلع . يت. يد. يد ـلا كلذ يف امب ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا تايافن    أ ىلع

قلع تي اميف ماع هجوب ةماعلا روهمجو صاخ هجو ىلع لامعلا نيب اميف يعولا ةدايز  )ه(  
  .ةئيبللو مهل ررضلل ًاردصم نوكي نأ نكمي فيكو. يت. يد. يد ـلاب

ًاعبار عرفلاو ٦ةرقفلا رظنأ ،تامولعملا نم ديزملو   - ٤١ ةماعلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا نم ميج–   .  
  درجلا مئاوقو ةيوهلا ديدحت  -لاد 

  ةيوهلا ديدحت  - ١
  :ةيلاتلا نكامألاو روصلا يف ةداع هتايافنو يت. يد. يد ـلا أشني  - ٤٢

هجاتنإ اهيف يرجي يتلا عقاوملاو . يت. يد. يد ـلا جاتنإ نع ةجتانلا تافلخملا يف  )أ(  
  ؛هبيكرتو

  ؛ةعارزلاو ةحصلا يترازول ةعباتلا ةيموكحلا نزاخملا يف  )ب(  
  ؛ةيشاملاب ةصاخلا قفارملا نم اهريغو ةيشاملا رئاظحو عرازملا يف نيزختلا قفارم يف  )ج(  
قوستلا زكارمو تافآلا تاديبمو ةيودألا عيب ذفانمو ) ةيلحملا نزاخملا(لزانملا يف   )د(  

  ؛كلذ ىلإ امو ةينكسلا ينابملاو ةيرادإلا ينابملاو ةيعانصلا قفارملاو تايفشتسملاو
داومو ا   )ه(    اقحلمو مادختسالا تادعمو ةيقاولا سبالملا كلذ يف امب ةثولملا داوملا يف

  ؛ضوعبلا نم ةيقاولا تاكبشلاو ذفاونلاو طئاوحلاو تايضرألاو تايواحلاو ةغرافلا فيلغتلا
  ؛تايافنلا قفارمو تايافنلا نم صلختلا عقاوم يف  )و(  
  ؛تاباكسنانم ةثولملا هايملا يفو يحصلا فرصلا ةأمحو تايبوسرلاو ةبرتلا يف   )ز(  
شرلا داومو ت اناهدلا لثم. يت. يد. يد ـلا ىلع ةيوتحملا ةيراجتلا تاجتنملا يف  )ح(  

  ؛لزانملا يف ضوعبلا ةحفاكم يف ةمدختسملا نيخستلا تافلمو ةيلرتملا تارشحلا ةدابإ يف ةمدختسملا
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هجاتنإ اهيف مت وأ اهيف يرجي يتلا عقاوملا يفو لوفوكيدلا جاتنإ نع ةجتانلا تافلخملا يف   )ط(  
  .هبيكرتو

ةلئاس ةيافن ةعيبط ديدحت مهنكمي ال دق ةربخلا يوذ نيينفلا صاخشألا ىتح هنأ ةظحالم بجيو   - ٤٣
ةيجراخلا ا  نأ ةريبك ةجردب حجرملا نمو . امس وأ اهرهظم لالخ نم ةدعم نم ءزج وأ ةوبع وأ ةدام وأ

ةروصب هيلع ةلادلا ةيفيرعتلا تاقاطبلا ةمداقتملا . يت. يد. يد ـلا تايواح ىلع عضو دق نوكي ال
مادختساب ىرخأ تامولعم نم ةيلصألا تانوكملا ديدحت نم ةرهملا نوشتفملا نكمتي دقو . ةديج

جاتحتو . ةعنصملا ةهجلاب لاصتالا لالخ نم وأ ةفلتخملا تامظنملا نم ةرداصلا ةيداشرإلا تابيتكلا
ىلع ةيوتحملا وأ نم ةنوكتملا فانصألا وأ تاجتنملاب ةفرعم ىلإ ةيافنلا ةيوه ديدحت ةيلمعل ةجرحلا بناوجلا 

عينصتلا خيراوتو ةيراجتلا تافدارملاو ءامسألاو ةعنصملا تاهجلا كلذ يف امب . يت. يد. يد ـلاب ةثولملا وأ
  .اهمدختست يتلا تاعاطقلاو اهمادختسا يف عبتملا بولسألاو اهيف مدختستس يتلا تاقيبطتلاو

ءاب –ًالوأ عرفلا يف ةدراولا تايافنلا عاونأو مادختسالاو جاتنإلاب ةصاخلا تامولعملا نوكت دق   - ٤٤  
  .يت. يد. يد ـلا ةيوه ديدحت يف ةديفم ةقيثولا هذهنم 
لاد –ًاعبار عرفلا رظنأ ،تامولعملا نم ديزملو   - ٤٥ ةماعلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا نم١ –   .  

  درجلا مئاوق  - ٢
كلذ عجريو . يت. يد. يد ـلل ةلماك درج ةمئاق عيمجت ديعب دح ىلإ بعصلا نم نوكي دق  - ٤٦

اذه يفو . ةيرضحو ةيفير ةعساو قطانم يف ةداملا نيزختو مادختسا راشتنا ةعيبط ىلإ ةيساسأ ةروصب
ةدعاسم ميدقت نم ا   ايافنو تافآلا تاديبم نع ةلوؤسملا ةيلحملاو ةينطولا تاموكحلا نكمتت دق ،ددصلا

 يغبني اهدرج يرجي يتلا عقاوملا نمأ نأ رابتعالا يف عضوي نأ بجي ،ةلماك درج ةمئاق عضو دنعو. ةميق
نيمأت بجي هنإف ،ةلصفم درجلا ةمئاق تناك اذإف . هتاذ درجلا ءارجإ يف ةلوذبملا دوهجلا عم بسانتي نأ

نوزخملا ىلع ترج يتلا ةفورعملا تاعاطقتسالا وأ تافاضإلا طقف رهظي ثيحب هدرج يراجلا نوزخملا 
ًازجوم ًاضيأ درجلا ة مئاق مدقت نأ يغبني هيلع ءانبو. ىرخأ داومب هطالتخا وأ هثولت يشاحت متي ثيحب
، (درجلل عضاخلا . يت. يد. يد ـلل ةلمتحملا تاهجولا تائفل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رظنأ

٢٠٠١.(  
يأ ديدحت درجلا ةمئاقل ىرخألا تامادختسالا نيب نم نوكي دق ،يت . يد. يد ـلل ةبسنلابو  - ٤٧

تحبصأ . يت. يد. يد ـلاب ةثولملا وأ ىلعةيوتحملا وأ نم ةنوكتملا تايافنلاو فانصألاو تاجتنملا نم 
  .لامعتسالا ديق لازي ال اهنم يأو ةمداقتم

لاد -ًاعبار عرفلا رظنأ ،تامولعملا نم ديزملو   - ٤٨ ةماعلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا نم٢ -  امك .  
تافآلا تاديبم نيزخت نأشب ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم ليلد ىلإ عوجرلاب ًاضيأ حصني 

، (نوزخملا ةباقرو  ةمظنمل ةتقؤملا ةيهيجوتلا ئدابملاو ) ١٩٩٦ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم
ممألا ةمظنم (ةمداقتملا تافآلا تاديبم نم تانوزخملا مكارت عنم نأشب ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا 

 ،   ).١٩٩٥ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا
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دصرلاوليلحتلاو تانيعلا عمج  -ءاه     
ةماعلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا نم ءاه–ًاعبار عرفلا رظنأ ،ةماع تامولعم ىلع لوصحلل   - ٤٩  .  

  تانيعلا عمج  - ١
ةيكالهتسالا علسلا . يت. يد. يد ـلا ليلحتو تانيعلا عمجب ةصاخلا ةفوفصملا عاونأ نمضتت  - ٥٠

شارفلا تاكبشو ضوعبلا ةحفاكم يف ةمدختسملا نيخستلا تافلم لثم. يت. يد. يد ـلاب ةعبشملا  
 ، ةماعلا روهمج ضرعت ديدحتل لزانملا يف يلخادلا ءاوهلا كلذكو كلذ ىلإ امو ضوعبلا دض ةمدختسملا

  .لمعلا نكامأ دصر نم ضيقنلا ىلع كلذو
ءاه -ًاعبار عرفلا رظنأ ،تانيعلا عمج نع تامولعملا نم ديزملو   - ٥١ ةيهيجوتلا ئدابملا نم ١ -   

  .ةماعلا ةينقتلا
  ليلحتلا  - ٢

ءاه -ًاعبار عرفلا رظنأ ،ليلحتلا نأشب تامولعم ىلع لوصحلل   - ٥٢ ةيهيجوتلا ئدابملا نم ٢ -   
  .ةماعلا ةينقتلا

  دصرلا  - ٣
وأ ىلع يوتحت وأ نم نوكتت تايافن ةرادإب موقت يتلا قفارملا ىلع دصرلا جمارب ذفنت نأ يغبني   - ٥٣

ءاه -ًاعبار عرفلا رظنأ ،تامولعملا نم ديزملو . يت. يد. يد ـلاب ةثولم ةيهيجوتلا ئدابملا نم ٣ -   
  .ةماعلا ةينقتلا

  نيزختلاو لقنلاو ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضوو فيلغتلاو عيمجتلاو ةلوانملا  -واو 
ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضوو فيلغتلاو عيمجتلاو ةلوانملا نأشب ةماع تامولعم ىلع لوصحلل   - ٥٤

  .ةماعلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا نم ،اواو ًاعبار عرفلا نم نيترقف لوأرظنأ ،نيزختلاو لقنلاو 

  ةلوانملا  - ١
. يد ـلابةثولم وأ ىلع يوتحت وأ نم نوكتت تايافن ةلوانم دنع ةيسيئرلا لغاوشلا نيب نم   - ٥٥

. يد ـلا جاتنإ ءانثأ ةئيبلا ىلإ ةبوغرم ريغ تاقالطإل ضراعلا قالطإلاو رشبلل ضرعت ثودح. يت. يد
لكشب تايافنلا هذه ةلوانم يغبنيو . يت. يد. يد ـلاب ىرخألا تايافنلا يراجم ثولتو. يت. يد
يف ةيلاتلا تاسرامملاب يصويو . ىرخألا تايافنلا يراجم ثولت عنمل ىرخألا تايافنلا عاونأ نع لصفنم
  :ددصلا اذه

أدصلاو ب وقثلاو تابرستلا نع فشكلل ىرخألا فيلغتلا داومو تايواحلا صحف  )أ(
ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضوو فيلغتلا ةداعإو ) ةيئايميكلا تالعافتلا نع ةجتانلا(ةيلاعلا ةرارحلا تاجردو 

  ؛رمألا مزلتسا اذإ ةبسانم ةروصب
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كلذو ،نكمأ نإ ،ةيوئم ةجرد ٢٥نم لقأ ةرارح ةجرد دنع تايافنلا ةلوانم   )ب(  
  ؛لاعتشالل ةيلباقلا كلذكو ىلعألاةرارحلا تاجرد دنع رياطتلا يف ةدايز ثودح ةيناكمإل 

ةلئاسلا تايافنلا ءاوتحال ةيفاكو ةديج ةلاحب تاباكسنالاءاوتحا ريبادت نأ نم دكأتلا   )ج(  
دئاز ةيلامجإلا ةيمكلل ةيفاك نوكت نأ ىنعمب ،ا   ؛ةئاملا يف١٠اكسنا لاح يف    

حطس نا ك اذإ اهحتف لبق تايواحلا لفسأ ةصام تايشح وأ ةينئادل تاعمشم عضو  )د(
  ؛)يسكوبأ وأ ناتيروي وأ ءالط(ةمعان حطس ةدامب يلطم ريغ ءاوتحالا ةقطنم 

تاخضملا مادختساب خضلاب وأ فرصلا ةدادس عفرب امإ ةلئاسلا تايافنلا ةلازإ   )ه(
  ؛ةيئايميكلا داوملل ةمواقم ةبسانم بيبانأو ةيجعمتلا

لقنل ىرخأ ضارغأ يأ يف مدختست ال ةصصخم ليماربو بيبانأو تاخضم مادختسا   )و(
  ؛ةلئاسلا تايافنلا

  ؛ةصاملا داوملا وأ ةيقرولا فشانملا وأ ةشمقألا مادختساب تاباكسنا يأ ريهطت  )ز(
تافلخم عيمج ةلازإل نيسوريكلا لثم ةبيذم ةدامب ةثولملا حطسألل يثالثلا فطشلا   )ح(

  ؛يت. يد. يد ـلا
ةيقاولا سبالملاو يثالثلا فطشلا ةيل مع نع ةمجانلا تابيذملاو ةصاملا داوملا لك ةجلاعم  )ط(

ةثولم وأ ىلع يوتحت وأ نم نوكتت تايافن ا    يت. يد. يد ـلابأ رابتعا ىلع ةينئادللا تاعمشملاو ةكلاهلا
  .ًابسانم كلذ ناك ىتم

  .ةرطخلا تايافنلا ةلوانمل ةحيحصلا قرطلا ىلع نيفظوملا بيردت يغبني امك  - ٥٦

  عيمجتلا  - ٢
نأ يت . يد. يد ـلا نم درجلل ةعضاخلا ةينطولا تايمكلا يلامجإ نم ريبك ءزجل نكميو  - ٥٧

ةيراجتلا تايواحلا لثم (لزانملاو لامعألا ي ـكلامو ةريغصلا عرازملل ةريغصلا تايمكلا يف رصحني
يكلام ىلع بعصيو ). ةليلقلا تانوزخملاو ةصلاخلا جتاونلل ةريغصلا تاوبعلاو يت. يد. يد ـلل
نيلجسم اونوكي نأ يميظنتلا عضولا جاتحي دق ًالثمف . داوملا هذه نم صلختلا ةريغصلا تايمكلا

تايلمع دجوت ال ًالثم (عمجلا ةيلمع طبحت وأ عنمت دق ةيتسجوللا تارابتعالا نأ امك تايافن يدلومك 
ةينكسلا قطانملا نم اهرواجي ام وأ ةيفيرلا عقاوملا يف ةحاتم وأ ا  ام ك) حومسم ةيعانصلا تايافنلل عمج

رظنت نأ ةيلحملاو ةيدلبلاو ةينطولا تاموكحلا ىلع بجي اذل . ةعناملا لماوعلا نم نوكت نأ نكمي ةفلكتلا نأ
كلام لك رطضي ال ثيحب ةريغصلا تايمكلا كلتل ةيرضحلاو ةيفيرلا قطانملا يف عيمجت تاطحم ءاشنإ يف 

  .ةيدرف ةروصب صلختلاو لقنلا تابيترت لمع ىلإ ةريغصلا تايمكلا هذه يكلام نم
ةثولم وأ ىلع يوتحت وأ نم نوكتت تايافن عيمجت نزاخم يفو عيمجتلا ةيلمع يف دكأتلا بجيو   - ٥٨

تايافنلا عيمج نع لصفنم لكشب اهنيزختو اهتلوانم متي تايافنلا هذه نأ نم يت . يد. يد ـلاب
  .ىرخألا
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نم نوكتت يتلا تايافنلل ل جألا ةليوط نيزخت قفارم ىلإ عيمجتلا نزاخم لوحتت الأ متحملا نمو  - ٥٩
  .يت. يد. يد ـلاب ةثولم وأ ىلع يوتحت وأ

واو -ًاعبار عرفلا رظنأ ،تامولعملا نم ديزملو   - ٦٠ ةماعلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا نم٢ -   .  

 فيلغتلا  - ٣

ة ديج ةروصبيت . يد. يد ـلاب ةثولملا وأ ىلع يوتحملا وأ نم ةنوكتملا تايافنلا فيلغت يغبني  - ٦١
  :اهلقن وأ اهنيزخت لبق

يأ وأ تادادس لا ةجودزم بلص ليمارب يف ةلئاسلا تايافنلا عضو بجي ثيح  )أ(
  ؛ةدمتعم ىرخأ تايواح

ًالثم (ةنيعم ةيعون تاذ تايواحلا نوكت نأ لقنلا مكحت يتلا حئاوللا ددحت نأ يغبنيو   )ب(
يسكوبألا ةدامب لخادلا نم يلطم١٦رايع بلص  تايواحلا يفت نأ ب جي ،كلذ ىلع ءانبو).  

  ؛قحال تقو يف لقنلا اذه متي نأ نكمي هنأ ةاعارم عم لقنلا طورشب لقنلا يف ةمدختسملا
ةطساوب رخآل ناكم نم اهلقنل ةيندعم تايشح ىلع تادعملاو ليماربلا عضو نكميو   )ج(

بق تايشحلا عم تادعملاو ليماربلاطبر بجيو. اهنيزختلو شانوألا   .اهكيرحت ل 
رتل٢٠٠ةعس ةيندعم ليمارب يف تافآلا تاديبم نم ةمخضلا تايمكلا ديروت متي ةداعو   - ٦٢ دقو .  

عمزملا نم ناك اذإ فيلغتلا ةداعإل ةديج قفارم كلتمت ال يتلا نادلبلل ةبسنلاب ةلكشم رمألا اذه لكشي 
نيعرازملا و أ يعارزلا داشرإلا لاجم يف وأ تاتابنلا ةيامح يف نيلماعلا ةطساوب يت. يد. يد ـلا مادختسا
تاوبعلا نم ريبك ددع رمألا بلطتي رغصأ تاوبع ىلإ ةمخضلا ليماربلا تايوتحم ليوحتلو . راغصلا
عقاوم يف بلاغلا يف ءايشألا هذه رفاوتت الو . كلذ ىلإ امو ةيفيرعت تاقاطبو ةخضمو ةريغصلا ةغرافلا
، . ةيفاك تايمكب رفاوتت ال وأ فيلغتلا ةداعإ نودب يت . يد. يد ـلا ىقبينأ نك ميكلذ ىلع ءانبو
  .نيمدختسملا وأ نيلوانملا ىلع رطخ نوكت ةيلاجترا ريبادت ينبت متي وأ مادختسا

ثدحي ثيح لامتحالا ةليلق تايواح يف يت . يد. يد ـلا ديروت تاقوألا ضعب يف نكميو  - ٦٣
اهلقن كلذ دع ب نكمي ال هنإف بيرست اهنم ثدحي وأ ليماربلا نم لكآت ثدحي نأ درجمف. بيرست اهنم

ا سايكألا ىلع لثملاب كلذ قبطنيو . ايوتحم مادختسا يف ام دح ىلإ ربكأ ةبوعص ىلإ كلذ يدؤي ثيح
هنإف ةيواحلا تادنتسم يف ةيواحلا ةيعون فيصوت متي مل اذإو . ىرخألا ةبيعملا فيلغتلا لئاسوو ةقزمملا
  .اهتيعون لباقم ةيوستك اهراعسأ ضيفخت نيرتشملل نكمي

ضارغأل تافآلا تاديبم تايواح مادختسا مدع نم دكأتلل ةيفاك تاطايتحا ذاختا يغب نيو  - ٦٤
  .تاناويحلا كالهتسال وأ يمدآلا كالهتسالل ةصصخملا هايملا وأ ةيذغألا نيزخت يف ةصاخ ىرخأ

واو -ًاعبار عرفلا رظنأ ،تامولعملا نم ديزملو   - ٦٥ ةماعلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا نم٣ -   .  
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  ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضو  - ٤
ةيريذحت ةقاطبب ةحضاو ةروصب يت . يد. يد ـلا ىلع ةيوتحملا تايواحلا عيمج مسو يغبني  - ٦٦

تايوتحم تاليصفتلا نمضتت نأ بجيو . لسلسم مقرو ةيواحلا نع تاليصفت يطعت ةقاطببو ةروطخلاب
طشنلا نوكملا مساو يراجتلا مسالاو ةيافنلا عونو) نزولاو ةعسلل قيقد باسح(ةيواحلا  كلذ يف امب ( 

ةداعإ خيراتو اهعبتت ةيلمع ةحاتإل يلصألا أشنملا عقوم مساو ةيلصألا ةعنصملا ةهجلا مساو ) ةيوئملا هتبسن
لك لمحت نأ يغبنيو . فيلغتلا ةداعإ ةيلمع ءانثأ لوؤسملا صخشلاب صاخلا فتاهلا مقرو مساو فيلغتلا

ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمل يبيردتلا ليلدلا يف ددحملا و حنلا ىلع ةيوهلا ديدحتل تاقاطب ةديدج ةوبع
، (ةمداقتملا تافآلا تاديبم ىلع درجلا ءارجإ نأشب ةعارزلاو  ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم

  .ةيرحب تاثولمك ةفنصملا داوملل ةبسنلاب ةلصفنمو ةيفاضإ ةيفيرعت تاقاطب دوجو طرتشيو). ٢٠٠١
واو -ًاعبار عرفلا رظنأ ،تامول عملا نم ديزملو  - ٦٧ ةماعلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا نم٤ -   .  

  لقنلا  - ٥
ًاعبار -عرفلا رظنأ ،ددصلا اذه يف تامولعم ىلع لوصحلل   - ٦٨ واو -  ئدابملا نم ٥ -   

  .ةماعلا ةينقتلا ةيهيجوتلا

  نيزختلا  - ٦
نيزختلل ةيهيجوت ئدابم تعضو وأ نيزختلل حئاول تدمتعا نادلبلا نم ريثكلا نأ نيح يف  - ٦٩  

قلعتت تاهيجوت وأ ةددحم نيزخت حئاول كلتمت ال تلاز ال ةيبلغألا نأ الإ ،ةرطخلا تايافنلاو داوملاب قلعتت 
ةصاخلا كلتل ةلثامم نوكت نأ بجي نيزختلا تاءارجإ نأ رابتعا نكمي كلذ عمو . يت. يد. يد ـلاب
، أ نم مغرلا ىلعو. ةرطخلا تايافنلاو داوملاب رخآل دلب نم ام دح ىلإ فلتخت ا  ىصوملا تاسرامملا ن
  .تايافنلا هذهل نمآلا نيزختلل ةكرتشملا رصانعلا نم ريثكلا كانه نإف

واو -ًاعبار عرفلا رظنأ ،تامولعملا نم ديزملو   - ٧٠ ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا نم٦ -  ةماعلا   .  

  ًايئيب ميلسلا صلختلا  -ياز 

  ةقبسملا ةجلاعملا  - ١
ياز -ًاعبار عرفلا رظنأ ،نأشلا اذه يف تامولعم ىلع لوصحلل   - ٧١ ةيهيجوتلا ئدابملا نم ١ -   

  .ةماعلا ةينقتلا

  مئادلا ليوحتلاو ريمدتلا قرط  - ٢
ياز -ًاعبار عرفلا رظنأ ،نأشلا اذه يف تامولعم  ىلع لوصحلل  - ٧٢ ةيهيجوتلا ئدابملا نم ٢ -   

  .ةماعلا ةينقتلا
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  ًايئيب لضفملا رايخلا امه مئادلا ليوحتلا وأ ريمدتلا نوكي ال امدنع ةمدختسملا ىرخألا صلختلا قرط  - ٣
ياز -ًاعبار عرفلا رظنأ ،نأشلا اذه يف تامولعم ىلع لوصحلل   - ٧٣ ةيهيجوتلا ئدابملا نم ٣ -   

  .ةماعلا ةينقتلا

  ًاضفخنم ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم ىوتحملا نوكي امدنع ةمدختسملا ىرخألا صلختلا قرط  - ٤
ياز -ًاعبار عرفلا رظنأ ،نأشلا اذه يف تامولعم ىلع لوصحلل   - ٧٤ ةيهيجوتلا ئدابملا نم ٤ -   

  .ةماعلا ةينقتلا

  ةثولملا عقاوملا جالع  -ءاح 
ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا نم ءاح -ًاعبار عرفلا رظنأ ،نأشلا اذه يف تامولعم ىلع لوصحلل   - ٧٥  

  .ةماعلا
  ةمالسلاو ةحصلا  -ءاط 

ًاعبار عرفلا ،ًارطخ لقألاو رثكألا فقاوملا نيب قيرفتلا نع كلذ يف امب ،تامولعملا نم ديزملل   - ٧٦
ةماعلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا نم ءاط–  .  

  ًارطخ رثكألا فقاوملا  - ١
ءاط -ًاعبار عرفلا رظنأ ،ًارطخ رثكألا فقاوملا نأشب تامولعم ىلع لوصحلل   - ٧٧ نم ١ -   

ةبسنلاب رثكأ ر ـطاخم اهنع مجني نأ لمتحملا فقاوملا لمشت نأ نكميو. ةماعلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا
  .ضارمألا تالقان ةحفاكمل ةدمتعملا تامادختسالاو ةحصلا تاعاطق ًاديدحت يت. يد. يد ـلل

  ًارطخ لقألا فقاوملا  - ٢
ءاط -ًاعبار عرف لا رظنأ ،ًارطخ لقألا فقاوملا نأشب تامولعم ىلع لوصحلل  - ٧٨ ئدابملا نم ٢ -   

  :يتآلا يت. يد. يد ـلاب ةصاخلاو ًارطخ لقألا فقاوملا لمشت نأ نكميو. ةماعلا ةينقتلا ةيهيجوتلا
نيخستلا تافلم لثم يت . يد. يد ـلا ىلع يوتحت ةيكالهتسا علسل ضرعتلا  )أ(  

  ؛يت. يد. يد ـلاب ةعبشملا شارفلا تاكبشو ضوعبلا ةحفاكم يف ةمدختسملا
كلذ يف امب يت . يد. يد ـلا مادختسا وأ ةلوانم وأ جاتنإ اهيف يرجي يتلا عقاوملا  )ب(

  .لوفوكيدلا عقاوم

  ئراوطلا تالاحل ةباجتسالا  -ءاي 
عقاوم يف يت . يد. يد ـلل ةبسنلاب ئراوطلا تالاحل ةباجتسالل ططخ كانه نوكت نأ بجي  - ٧٩

عرفلا يف ئراوطلا تالاحل ةباجتسالا ططخ نأشب تام ولعملا نم ديزم دريو صلختلاو لقنلاو نيزختلا
ةماعلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا نم ءاي–ًاعبار   .  
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  ةيبعشلا ةكراشملا  -فاك 
. ةماعلا ةكراشمل ةحوتفم ةيلمع ملوهكتساو لزاب يتيقافتا يف فارطألا ىدل نوكي نأ بجي  - ٨٠

ملا نم فاك-ًاعبار عرفلا رظنأ ،تامولعملا نم ديزملو   .ةماعلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئداب 
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  لوألا قفرملا
 يت. يد. يد ـلل ةيراجتلا ءامسألاو تافدارملا

 

ةيئايميكلا ةداملا  )١(ةيراجتلا ءامسألاوتافدارملا ضعب  

DDT 

CAS-No: 50-29-3 

Aerosol DDT, Aerosol DL, Agritan, Anofex, Antrix, Arkotine, Azotox, benzene,1,1’-(2,2,2-
trichloroethylidene)bis(4-chloro-alpha, alpha-bis(p-chlorophenyl)-beta,beta,beta-
trichlorethane, Bercema-Aero-Super, Bercema-Spritz-Aktiv, Bercema-Bekusal, Bosan 
Supra, Bovidermol, chlorophenothan, chlorophenothanes, chloro phenothan, 
chlorophenothane, chlorophenotoxum, Citox, Clofenotane, Cyklodyn, p,p’-DDT, Dedelo, 
Deoval, Detox, Detoxan, Dibovan, Dibovin, dichlorodiphenyltrichloroethane, p,p’- 
dichlorodiphenyltrichloroethane, 4,4’-dichlorodiphenyltrichloroethane, Dicophane, 
Didigam, Didimac, Diphenyltrichloroethane, Dodat, Duaryl, Dykol, Dynocid, Dynol, 
Estonate, Gamadyn, Genitox, Gesafid, Gesapon, Gesarex, Gesarol, Guesapon, Guesarol, 
Gyron, Havero-extra, Hildit, Holus, Hylotox 59, Ipsotox, Ipsotox Special, Ivoran, Ixodex, 
Kopsol, Lidykol, Meryl N, Micro DDT 75, Mutoxin, Nera-emulze, Nerafum, Neracaine 
(Nerakain), Neratidine (Neratidin), Neocid, OMS 16, Parachlorocidum, Pararyl, 
Pentachlorin, Pentalidol, Pentech, Pilusan, Ppzeidan, p,p´-
dichlordiphenyltrichlormethylmethane, R50, Rukseam, Santobane, Solomitol, Tech DDT, 
Trichlorobis(4-chlorophenyl)ethane, 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane, 1,1,1-
trichloro-2,2-di(4-chlorophenyl) ethane, 1,1’-(2,2,2-trichloroethylidene)bis(4-
chlorobenzene), 1,1-bis-(p-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethane, 2,2-bis(p-chlorophenyl)-
1,1,1-trichloroethane, 4,4’-dicholorodiphenyltrichloroethane, Tridynol Zeidane, Zerdane 

 

                                                 
 .ةلماش ةيراجتلا ءامسألا ةمئاق نوكت نأ عمزملا ريغ نم  )١(
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