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  ةقيثولا هذه يف ةمدختسملاةيلوألا فرحألاو تارصتخملا 
 ASE  تابيذملل لجعملا صالختسالا

 ASTM  داوملاو رابتخالل ةيكيرمألا ةيعمجلا

 AOAC  نييمسرلا نييعارزلا نييئاميكلا ةطبار

 BAT ةحاتملا تاينقتلا لضفأ

 BCD يطيسولا يدعاقلا كيكفتلا 

 BEP ةيئيبلا تاسرامملا لضفأ

 CD  ةزافحلا ةرولكلا ةلازإ

 CEN  سايقلا ديحوتل ةيبوروألا ةنجللا

 CFCs  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم

 CHD نيجورديهلاب يطيسولا رولكلا عزن

 CSIRO ) ايلارتسأ(ةيعانصلاو ةيملعلا ث وحبلل ثلونموكلا ةمظنم

يد.يدـ لا(ناثيإلا ) لونيفورولك-4( فعاضم-2,2-رولك يثالث-1,1,1  DDT  ) يت. 

 DE ريمدتلا ةيلاعف

 DRE ريمدتلاب ةلازإلا ةيلاعف

 ECD  ينورتكلإ فاشك

 EOX  نوتيسالا طقف ريثأصلختسم يوضع نيجولاه 

 EPA  )ةدحتملا تايالولا(ةئيبلا ةيامح ةلاكو 

 ESM ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا

 EU  يبوروألا داحتالا

 FAO ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملاممألا ةمظنم 

 ERTR  ةيداحتالا ةريدتسملا ةدئاملا

 GEMS  ةئيبلا دصرل يملاعلا ماظنلا

 GPCR ةيزاغلا ةلحرملل يئايميكلا ضفخلا

 HCB نيرتبلا ورولك يسادس

 IATA يوجلا لقنلل ةيلودلا ةطبارلا

 ICAo  يندملا ناريطلا ةمظنم

 IMO ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا

 IPA ليبوربوسيا لوحك

 ISO يسايقلا ديحوتلل ةيلودلا ةمظنملا

 LRMS  ةنابتسالا ضفخنم لتكلا فايطم

ةرارحلا ةجرد ضفخنم يرارحلازازتمإلا    LTTD 

 LWPS ةلئاسلا تايافنلل يلوألا نخسملا ماظن

 MSD  ةلئاسلا تايافنلل نيخستلا لبق ام ماظن

 NIP  ةينطولا ذيفنتلا ةطخ

 OCP  يوضعلا نيدرولكلا ديبم

 OECD يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم

 OEWG لزاب ةيقافتال عباتلا ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا
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 PAH  تاقلحلا ددعتم يرطعلا نوبركورديه

 PBB موربلا ددعتم لينيفلا يئانث

 PCB رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث

يئوضلا-يئايميكلا رولكلا عزن     PCD 
 PCDD رولكلا ددعتم نيسكويداراب ورتب يئانث

 PCDF رولكلا ددعتم نارويفورتب يئانث

 PCT رولكلا ددعتم لينيفلا يثالث

 Pd/C  نوبركلا ىلع مويدالاب

 POP ةتباث ةيوضع تاثولم

 QA  ةدوجلا نامض

 QC  ةدوجلا ةبقارم

 SCWO ءاملاب ةجرحلا قوف ةدسكألا

 SOP  ةيرايعملا ليغشتلا تاءارجإ

 t-BuOK  ديسكوتبلا يتلاث مويساتوب

 TEQ يمسلا ئفاكملا

 TRBP تاعفدلاب يرارحلا ضفخلا جلاعم

 UNECE ابوروأل ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل

 UNEP ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

 WHO  ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

  سايقلاتادحو 
ةلتكلا نم(ppt)نويليرتلا نم ءازجأ لداعت ،مارغوليك لكل ) تامارغونان(مارغونان    . ng/kg 

، ) تامارغوركيم(مارغوركيم  نويلبلا نم ءازجأ لداعتمارغوليك لكل  (ppb)ةلتكلا نم   . μg/kg 
ةلتكلا نم(ppm)نويلملا نم ءازجأ لداعت ،مارغوليك لكل ) تامارغيلليم(مارغيلليم   .  mg/kg 

 ng  مارغونان

نط وأ غك١٠٠٠(مارغاغيم   (  Mg 

 kg  مارغوليك

وأ مارغوليك ١ ٠٠٠(مارغاغيم  نط١   (  Mg 

و لاكساب وليك١٠١،٣فاجلا زاغلا ىلإ ريشي ،يداع بعكم رتم   Nm3   ك٢٧٣،١٥ 

 kW  تاو وليك

 kWh  ةعاس/تاو وليك

 MJ  لوجاغيم

١٠٦  million 

١٠٩  billion 

١٠١٢  trillion 

نويلملا نمءازجأ    ppm 

نويلبلا نمءازجأ    ppb 

تلا نمءازجأ  ppt  نويلير 
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  ةمدقملا  -ًالوأ
  قاطنلا  -فلأ

ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشبًاهيجوت ةماعلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا هذه مدقت  - ١  (ESM)  تايافنلل
ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن ا   ٥/٢٦ و٤/١٧تاررقمل اب المع كلذو، وكملا

تايافن لالقن يف مكحتلاب ةقلعتملا لزاب ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم نع ةرداصلا  ٨/١٦و ٧/١٣ و٦/٢٣و
، خلا ا نع ةرداصلا٥/١٢ و٤/١١و ٣/٨ و٢/١٠، ١/٤دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرط لماعلا قيرفل  

نيضوفملا رمتؤم نع رداصلا ٥رارقلاو ، (OEWG)لزاب ةيقافت الةيوضعلا حوتفم   ٧/٦ و٦/٥نيررقملاو  
عضوب ةينعملاو ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتال ةعباتلا ةيلودلا ةيموك حلا ضوافتلا ةنجلل

 ١/٢١-ملوهكتساةيقافتا  نيررقملاو، ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ضعبلةبسنلاب ًانوناق مزلم يلود كص 
 .ملوهكتسا ةيقافتايف نيضوفملا رمتؤم نع ني رداصلا ٢/٦ ملوهكتساةيقافتاو 

نم ةنلةيلاتلا تائفلا نم ةئف لك نأشب ةددحم ةينقت ةيهيجوت ئدابم تعضو  - ٢   وكملا تايافنل
  :ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم ا

رولكلا ةددعتم لينيفلا يئانث تابكرم  )أ(  (PCBs) تابكرم يهيجوتلا أدبملا اذه لمشيو  ،
رولكلا ةددعتم لينيفلا يثالث  (PCTs)ددعتم لينيفلا يئانث تابكرمو موربلا ة   (PBBs) ةيقافتال عضخت يتلا  ،
  ؛ملوهكتسا ةيقافتال ةعضاخ ةتباث ةيوضع تاثولم تسيل اهنكل لزاب

، : تافآلا تاديبم نم ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا  )ب( نيردليادلا ،نادرولكلا ،نيردلألا
؛نيفاسكوتلاو سكيريملا)١(،(HCBs)ن يرتبلا رولك يسادس ،رولكلا يعابس ،نيردنإلا    

  و ؛(DDT)ناثيإلا ) لونيفورولك-4(فعاضم -2،2-ورولك يثالث-1،1،1  )ج(
ددعتم نارويف ورتب يئانثو (PCDDs)رولكلا ددعتم نيسكويداراب ورتب يئانث تابكرم   )د(  

  .نيرتبلا ورولك يسادسو رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرمو (PCDFs)رولكلا 
ةقيثولا هذ اذه نم فدهلاو  - ٣  و هتاذبًامئاقًا ماعًاهيجوت نوكي نأ وه مدقملا هيجوتلا ام كلذك  

 .ةيعونلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا عم بنج ىلإ ًابنج همادختسا متي يكل" عماج"هيجوت هنأب فصوي دق 
  :يتآلا ةماعلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا هذه مدقت بابسألا هذهلو - ٤

وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن ةرادإ نأشب ماع هيجوت   )أ(  وكملا تايافنلا
  ؛ ةثولملا ا

ةرقفلا ٦ةداملا يف اهيلإ راشملا اياضقل ا ةجلاعمل لمع راطإ  )ب( ملوهكتسا ةيقافتا نم ٢،   
تايافنلاب ةقلعتملا ملوهكتسا ةيقافتا ماكحأ نأشب٢ءاب  ٢يعرفلا ءزجلا رظنأ (  ،.(  

                                                 
، دس رهظي  )١( ةيعانص ةيئايميك ةدامك هزكرم ديسجت لجأ نم كلذو ةمئاقلا يف تارم ثالث نيرتبلا رولك يسا

 .دصق ريغ نع جتني تباث يوضع ثولمو) تايرطفلل ديبم(تافآ ديبمو 
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ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن نم ًايئيب ميلسلا صلختلاب ةقلعتملا تار ابتعالا نمضتت - ٥  وكملا تايافنلا
يتلاو ةجلاعملا لبق ام تايلمع ةيهيجوتلا ئدابملا هذه يف اهتشقانم متت يتلاو ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ا  

ًاضيأ ةيهيجوتلا ئدا بملا مدقتو. صلختلا يف ةمدختسملا ةقيرطلا ديدحت دنع ةمهم نوكت نأ نكمملا نم
تايافنلا نم صلختلا تايلمع ءارج نم ةئيبلا ىلإ تاقالطإلا ىلع ءاضقلا وأ ضفخ نأشب ًاهيجوت 

 .اهتجلاعمو

ةحاتملا تاينقتلا لضفأ نأشب ملوهكتسا ةيقافتا يف هيجوت ميدقت مت دق هنأ ةظحالملا ردجتو  - ٦
(BAT) ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو  (BEP)مل اهقيبطت متي يتلاو تاثولملا قالطإو نيوكت نم دحلا وأ عن  

 ،ملوهكتسا ةيقافتال ميج قفرملاب ةجردملا ةيعانطصالا رداصملا نم دصقريغ نع ةجتنملا ةتباثلا ةيوضعلا 
تقؤم هيجوتو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ نأشب ةيهيجوت ئدابم "نيعورشم كانه نأب ًاضيأ ةظحالملا ردجتو 

ةداملاب ةلصلا تاذ ةيئيبلا تاسرامملا لضفأ نأشب ملوهكتسا ةيقافتا نم ميج قفرملاو٥  تاثولملا نأشب    
غرف ٢٠٠٦ربمفون /يناثلا نيرشت يفو". ةتباثلا ةيوضعلا ةحاتملا تاينقتلا لضفأب ينعملا ءاربخلا قيرف  

ةيهيجوتلا ئدابملا كلت نم ةيئاهنلا ةغيصلا عضو نمملوهكتسا ةيقافتا ىدلةيئيبلا تاسرامملا لضفأو    .
ماع يف ثلاثلا هعامتجا لالخ ةغيصلا هذ ملوهكتسا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم دمتعي نأ عقوتمل ا نمو

٢٠٠٧.  

  )٢(ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نع ةذبن  -ءاب 

تاثولملا ضعبل ةبسنلابو . يعانطصالصأ ىلإ ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا تايمك مظعم عجرت  - ٧
نع ًاضيأ ا اب ةجردملا كلت لثم ةتباثلا ةيوضعلا  ايمك ضعب أشنت ،ملوهكتسا ةيقافتا نم ميج قفرمل

 .ةيعيبط تايلمع

اهلاقتنا ةيناكمإ )يجولويبلا مكارتلاو تابثلا ،ةيمسلا(ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا صاوخ تناك  - ٨  ،
مظنلا نم لك يف ملاعلا ءاجرأ لك يف ناكمو نامز لك يف يلكلا اهدوجوو ،ةديعب تافاسم ىلإ 

كلذ ىلإ ريشُأ امكو كلذك. ملوهكتسا ةيقافتا ءاشنإل عفادلا يه ،ةيرشبلا تانئاكلاوةيجولوكيإلا   ،
يعرفلا ءزجلا ،فلأ ءزجلا يناثلا لصفلاب نإف ،هاندأ ٢،  وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن    وكملا تايافنلا

زاب ةيقافتال نماثلاو لوألا نيقحلملاب ةجردم تايافن يهةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا ا  .ل 

ةيوضع تاثولم نم ةن نم نيميلسلا ريغ صلختلا وأ ةجلاعملا يدؤت نأ نكمي  - ٩  وكملا تايافنلا
ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم تاقالطإ ىلإةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ا ضعب يدؤت نأ نكمي امك .  

 .ةتباث ةيوضع تاثولمل دمعتم ريغ قالطإو نوكت ىلإ صلختلاب ةصاخلا تايجولونكتلا

                                                 
وخ نأشب تامولعملا نم ديزملا ة  )٢(  دع ر  ةلاكولا لجس كلذ يف امب ،ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا صا داصم حيتت

ةمظنمل يلودلا جمانربلاو ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحل يملاعلا لمعلا جمانرب ،ضارمألاو ةيمسلا داوملاب ةينعملا 
 .")عجارملا تبث"هاندأ سماخلا قفرملا رظنأ ) (١٩٩٥(ةيئايميكلا ةمالسلا نأشب ةيملاعلا ةحصلا 
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 ملوهكتساو لزاب يتيقافتا يف ةلصلا تاذ ماكحألا  -ًايناث
تاثولملاب ةلص تاذ ىرخأ ةيلود كوكص كانه ،ملوهكتساو لزاب يتيقافتا ىلإ ةفاضإلاب  - ١٠

 .هاندأ لوألا قفرملاب كوكصلا هذه درتو. ةتباثلا ةيوضعلا

  لزاب ةيقافتا  -فلأ
  ةماع ماكحأ  -١

رايأ٥يف ذافنل ا زيح تلخد يتلا لزاب ةيقافتا طرتشت - ١١ يأ لقنب طقف حمس ١٩٩٢ويام /   ي هنأب  
تايافنلا هذه نم صلختلا ةيلمعو ا   اذ تايافنلا لقن ةيلمع تناك اذإ ام لاح يف دودحلا ربع تايافن

 .ًايئيب ةميلس ةقيرطب نامتت تايافنلا نم اهريغ وأ ةرطخلا

ا ١ةرقفلا يف  - ١٢ دام نم افنلا لزاب ةيقافتا فرع")فيراعت ("٢  ا تاي ، ت يرجي ءايشأ وأ داوم "أب
ينطولا نوناقلا ماكحأ ىلع ءانب اهنم صلختلا بولطم وأ اهنم صلختلا مزتع  يفو ". ي وأ اهنم صلختلا

ةداملا كلت نم،٤ةرقفلا  هنأب صلختلا فِرع   يفو ". ةيقافتالا هذهل عبارلا قحلملاب ةددحم ةيلمع يأ" ت
لسلا ةرادإلا ةيقافتالا فِّرع٨ةرقفلا  ا ، ت عيمج ذاختا "أب ىرخألا تايافنلا وأ ةرطخلا تايافنلل ًايئيب ةمي

ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا يمحت ةقيرطب ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ةرادإ نامضل ةيلمعلا تاوطخلا 
 ".تايافنلا هذه نع جتنت دق يتلا ةسكاعملا راثآلا نم

ةرقفلا ددحتو - ١٣ نم١  يتلا فارطألا موقت هلالخ نم يذلا ءارج إلا") ةماع تامازتلا ("٤ةداملا   
فارطألا غالبإب اهنم صلختلا ضرغب ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا داريتسا رظح يف اهقح سرامت 

ىلع ١ةرقفلا نم ) أ(ةرقفلا صنت . نأشلا اذه يف اهرارقب ىرخألا يف اهقح سرامت يتلا فارطألا غلبت " 
اهرارقب ىرخألا فارطألا ،اهنم صلختلا ضرغب ىرخألا تاياف نلا وأ ةرطخلا تايافنلا داريتسا رظح

ىلع ١ةرقفلا نم ) ب(ةرقفلا صنتو ". ١٣ةداملاب ًالمع  وأ ةرطخلا تايافنلا ريدصت فارطألا رظحت " 
رطخ   ت امدنع ،تايافنلا هذه داريتسا ترظح يتلا فارطألا ىلإ اهريدصتب حمست ال وأ ىرخألا تايافنلا

 )."أ(ةيعرفل ا ةرقفلاب ًالمع كلذب

ةيعرفلا تارقفلا نمضتتو - ١٤ ةقلعتملا لزاب ةيقافتال ةيسيئرلا ماكحألا  ٤ةداملا نم ) د(ىلإ ) أ(٢ 
ةراضلا تاريثأتلا نم ففخت يتلا تايافنلا نم صلختلا تاسراممو تايافنلا ةيندت ،ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاب 

  :ةئيبلا ىلعو ناسنإلا ةحص ىلع
  :ةيغب ةبسانملا ريبادتلا فرط لك ذختي"

دحلا ىلإ ةلخاد ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ديلوت ضفخ نامض   )أ(
  ؛ةيداصتقالاو ةيجولونكتلاو ةيعامتجالا بناوجلا ةاعارم عم ،ىندألا

تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ضارغأل ،صلختلل ةيفاك قفارم ةحاتإ نامض   )ب(
  ؛اهنم صلختلا ناكم ناك ًايأ ناكمإلا ردقهلخاد ةدوجوم نوكت ،ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا 

تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ةرادإ يف نوكرتشملا صاخشألا ذختي نأ نامض   )ج(
مجانلا ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا نم ثولتلا عنمل ةيرورضلا تاوطخلا هلخاد ىرخألا 
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اذإ اميف دح ىندأ ىلإ ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ىلع ثولتلا كلذ راثآ ضفخو ،ةرادإلا كلت نع  
  ؛ثولتلا اذه لثم لصح

ىلإ دودحلا ربع ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ةكرح ضفخ نامض   )د(
ةقيرطب ةكرحلا يرجت نأو ،تايافنلا هذهل ةلاعفلاو ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا عم قفتي امب ىندألا دحلا 

  ".ةكرحلا هذه نع مجنت دق يتلا ةراضلا راثآلا نم ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلل ةيامحلا رفوت

  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب ةلصلا تاذ ماكحألا  -٢
ةرقفلا نمضتت و. لزاب ةيقافتال ةعضاخلا تايافنلا عاونأ") ةيقافتالا قاطن("، ١ةداملا ددحت  - ١٥

تناك اذإ ام ديدحتل نيتوطخ نم ةيلمع لزاب ةيقافتا نم ١ةداملا نم ) أ(ةيعرفلا  ربتع " ةيافنلا"،  ةيا فن"ت
يف ةدراولا تائفلا نم ةئف يأ ىلإ ةيافنلا يمتنت نأ يغبني ،ىلوألا ةوطخلا . ةيقافتالل ةعضاخ" ةرطخ

ةيافنلا زيمتت نأ يغبني ،ةيناثلاو "). اهيف مكحتلا نيعتي يتلا تايافنلا تائف("ةيقافتالا نم لوألا قحلملا 
 ").ةرطخلا صاوخلا ةمئاق("ةيقافت الل ثلاثلا قحلملاب ةدراولا صاوخلا نم لقألا ىلع ةدحاو ةيصاخب

ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن الوألا قحلملا تايافن نم ةلثمأ  - ١٦    :وكملا
Y2 ةيلديصلا تارضحتسملا ريضحتو جاتنإ نع ةفلختملا تايافنلا 
Y3 ةيودألاو ريقاقعلاو ةيلديصلا تارضحتسملا نم تايافنلا 
Y4 تارضحتسملاو ةيجولويبلا تاديبملا مادختساو زيهجتو جاتنإ نع ةفلخ تملا تايافنلا

 ةيتابنلا ةيلديصلا
Y5 باشخألل ةيقاولا ةيئايميكلا داوملا مادختساو زيهجتو عنص نع ةفلختملا تايافنلا 
Y6 ةيوضعلا تابيذملا مادختساو زيهجتو جاتنإ نع ةفلختملا تايافنلا 
Y7 دينايسلا ىلع ةيوتحملا عيبطتلا تايلمعو ةيرارحلاةجلاعملا نع ةفلختملا تايافنلا   
Y8 ًالصأ هل ةدعملا لامعتسالل ةحلاصلا ريغ ةيندعملا تويزلا نم تايافنلا 
Y9 تانوبركورديهلاجئازمو ،هايملا/تويزلا نم تايافنلا  تابلحتسملا ،هايملا/ 

Y10 طباورلا تاذ لينيفلا تايئانثب ةثولملا وأ ىلع ةيوتحملا تابكرملاو داوملا نم تايافنلا  
ةددعتملا ةيموربلا طباورلا تاذ لينيفلا تايئانث وأ / و(PCBs)ةددعتملا ةيرولكلا 

(PBBs)   
Y11  للحتلاب ةجلاعم يأو ريطقتلاو ريركتلا نع ةمجانلا ةينارطقلا بساورلا نم تايافنلا

 يرارحلا
Y12 ألاو ،رابحألا مادختساو زيهجتو جاتنإ نع ةفلختملا تايافنلا ، ةنولملا داوملاو ،غابص

 شينرولاو كللا تاءالطو ،تاناهدلاو
Y13  ، تاندلملاو ،يثللاو ،تاجنيتارلا مادختساو زيهجتو جاتنإ نع ةفلختملا تايافنلا

 ةقصاللا داوملا/ءارغلاو
Y14  ةطشنأ نع وأ ريوطتلاو ثحبلا ةطشنأ نع ةمجانلا ةيئايميكلا داوملا نم تايافنلا

 ةئيبلا وأ/و ناسنإلا ىلع اهراثآ فرعت الو ،ةديدج وأ/و فينصتلا ةددحم ريغ ةيميلعت
Y16  داومو ةيفارغوتوفلا ةيئايميكلا داوملا مادختساو زيهجتو جاتنإ نع ةفلختملا تايافنلا

 اهمادختساو اهزيهجت نعو ةيفارغوتوفلا ةجلاعملا
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Y17 نئادللاو نداعملل ةيحطسلا ةجلاعملا نع ةجتانلا تايافنلا 
Y18 ةيعانصلا تايافنلا نم صلختلا تايلمع نع ةمجانلا بساورلا 
Y39 لونيفورولكلا كلذ يف امب لونيفلا تابكرم ؛لونيفلا 
Y40 ريثيإلا تابكرم 
Y41 ةنجلهملا ةيوضعلا تابيذملا 
Y42 ةنجلهملا تابيذملا ادع اميف ةيوضعلا تابيذملا 
Y43 ةددعتملا ةيرولكلاطباورلا يذ نيرتبلا يئانث ناروفلل ةلثامم ةدام يأ   
Y44  وف –نيسكويدلل ةلثامم ةدام يأ ةددعتملا ةيرولكلا طباورلا يذ نيرتبلا يئانث–     
Y45  قحلملا اذه يف اهيلإ راشملا داوملا ادع ةيوضعلا نيجولاهلا تابكرم) ، ، Y39 ،Y41ًالثم

Y42 ،Y43 ،Y44( 

ب يئانثو رولكلاةددعتم نيسكويداراب ورتب يئانث تابكرمنإ  - ١٧ ىلع ،رولكلا ددعتم نارويف ورت  
ظفح يف مدختست يتلا ،لونيفورولكلا تابكرم ةعانص ءانثأ دصقريغ نع نوكتت نأ نكمي ،لاثملا ليبس   

نكمي امك . تافآ تاديبمو ىرخأ ةيعانص ةيئايميك داوم ةعانص ءانثأ اذكو ،ءارغلاو ءالطلا ،باشخألا
ثبخلا يف رولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانثو رولكلا ةددعتم نيسكويداراب ورتب يئانث تابكرم دجاوتت نأ  

ديدعلا مادختسا متي وأ مادختسا مت . ةيعانصلا تايافنلا نم صلختلا تايلمع ءانثأ جتانلا رياطتملا دامرلاو
يئانث تابكرم مادختسا مت . ةيجولويب تافآ تاديبمك تافآلا تاديبم نم ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم
امك . نئادللاو ةقصاللا داوملا ،ءالطلا تافاضم يف يضاملا يف عساو ىدم ىلع رولكل اةددعتم لينيفلا

كلذ يف امب ،ةريثك عينصت تايلمع يف ةفاضم ةدامك وأ طيسو لماعك نيرتبلا ورولك يسادس مدختسُأ 
ةوالع . لونيفلا رولك يسامخو ةريخذلاو ةيرانلا فئاذقلاب ةصاخلا تاغبصلا ،يعانصلا طاطملا جاتنإ

نيرتبلا ورولك يسادسو رولكلا ةددعتم لينيفلا يئانث تابكرم نم ًالك نأ فراعتملا نم هنإف ،كلذ ىلع  
يئانثو رولكلا ددعتم نيسكويداراب ورتب يئانث تابكرم جتنت يتلا تايلمعلا سفن لالخ نم نوكتت 

 .رولكلا ددعتم نارويفورتب

ةدحاوب لوألا قحلملاب ةدراولا تايافنلا زيمتت نأ ضرتف - ١٨ ةرطخلا صاوخلا نم رثكأ وأ ي ةنمضتملا  
داوملا  "H12، )"ةنمزملا وأ ةرخأتملا راثآلا تاذ(ةينيسكتلا داوملا " H11نمضتت دق يتلاو ثلاثلا قحلمل ا يف

لالخ نم تبثت نأ عيطتست تناك اذإ الإ )"ةداحلا راثآلا تاذ(ةماسلا داوملا  "H6.1، "ةئيبلل ةماسلا  ،
ت ال ا" ةينطو تارابتخا" صاوخلا هذأ  ةيصاخ فيرعت يف ةديفم ةينطولا تارابتخالا نوكت دق و. زيمت

ةرطخ ةيصاخك اهفيرعت هيف متي يذلا تقولا يتأي ىتح ثلاثلا قحلملا يف ةجردملا صاو خلانم ةرطخ 
ثلاثلا قحلملاب ةصاخلا ةرطخلا صاوخلا عيمجل ةبسنلاب هيجوت تاقرو عضو ًايلاح يرجي . ًالماك ًافيرعت

 .لزاب ةيقافتال ًاقفو

ًاقبط ةرطخ تايافنك فنص "يتلا تايافنلا ةيقافتالا نم نماثلا قحلملل فلأ ةمئاقلا فصت  - ١٩ ت
ةرقفلا ١ةداملل  نود لوحي ال ثلاثلا قحلملا يف اهفينصت نأ نم "مغرلا ىلع "ةيقافتالا هذه نم ) أ (١، 

نم ءاب ةمئاقلا دروت و) ب ةرقفلا ١قحلملا (". ةرطخ تسيل ام ةيافن نأ تابثإل ثلاثلا قحلملا مادختسا
ةرقفلا ١ةداملا اهيطغت ال يتلا تايافنلا عساتلا قحلملا  يوتحت تناك اذإ الإ ةيقافتالا هذه نم ، )أ (١، 
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قحلملا يف ةدراولا تايافنلا صاوخ دحأب زيمتت اهلعجي يذلا ىدملا ىلإ لوألا قحلملا داوم دحأ ىلع 
ةيلاتلا نماثلا   :ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىلعقبطنت  

لينيفلا يئانثو رولكلا ددعتم لينيفلا يثالث ،رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم   )أ(
  موربلا ددعتم

 )٣(ةدرخلا وأ ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا عيمجتلا تايلمع نع ةمجانلا تايافنلا ١١٨٠فلأ 
، قلا يف ةجردملا ىرخألا تايراطبلاو مكارملا نم رصانع ىلع ةيوتحملا فلأ ةمئا

ةعشأ قيرط نع ةبكرملا بيبانألا جاجزو ،ةيقبئزلا تالصوملا تاذ حيتافملاو 
ددعتم لينيفلا يئانث تافثكمو طشنملا جاجزلا عاونأ نم هريغو دوثاكلا 

، (لوألا قفرملا يف ةجردملا رصانعلاب ةثولملا وأ : ةرولكلا قبئزلا ،مويمداكلا لثم
يأ بستكت اهلعجي يذلا ردقلاب ) ةرولكلا ددعتم لينيفلا يئانثو ،صاصرلا

ةلصلا اذ لخدملا دنبلا ظحال (ثلاثلا قفرملا يف ةدراولا صئاصخلا نم ةيصاخ 
 )٤()١١١٠ءاب ،ءاب ةمئاقلا يف 

يئانثب ةثولملا وأ ،نم فلأتت يتلا وأ ،ىلع ةيوتحملا تاجتنملاو داوملاو ،تايافنلا  ٣١٨٠فلأ 
نيلاثفنلا وأ ةرولكلا ةددعتم لونيف ري تلا تابكرم وأ ةرولكلا ددعتم لونيفلا

ةموربلا ةددعتم تابكرم يأ وأ ةموربلا ددعتم لونيفلا يئانث وأ ةرولكلا ددعتم 
غم٥٠غلبي ىوتسمب تابكرملا هذهل ةريظن   )٥(رثكأ وأ غك/ 

،   )ب( نادرولك ،نيردلأ كلذ يف امب ،تافآلا تاديبم نم ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا
  نيفاسكوتلاو سكيريام ،رولكلا يعابس ،نرتبلا رولك يسادس ،نيردنإ ،نيردليد ،يت.يد.يد

ةيئايحألا تاديبملا مادختساو بيكرتو جاتنإ نع ةئشانلا تايافنلا  ٤٠٣٠فلأ 
تاديبم تايافن كلذ يف امب ،تابنلاب ةصاخلا ةينالديصلا تارضحتسملاو 

تهت نا يتلا وأ تافصاوملل ةقباطملا ريغ شئاشحلا تاديبمو تافآلا
ًالصأ اهنم دوصقملا مادختسالا بسانت ال يتلا وأ)٦(اهتيحالص  . 

  رولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانثو رولكلا ددعتم نيسكويداراب ورتب يئانث تابكرم  )ج(
  :يلي امم يأب ةثولملا وأ نم ةبكرملا وأ ىلع ةيوتحملا تايافنلا ٤١١٠فلأ 

ةرولكلا ةددعتمناروف ورتب يئانث ةدامل ةسناجتم تابكرم يأ  •    
 ةرولكلا ةددعتم نيسكويد ورتب يئانث ةدامل ةسناجتم تابكرم يأ  •

                                                 
 .ةيئابرهكلا ةقاطلا ديلوت نع ةجتانلا ةدرخلا تاعيمجت لخدملا اذه نمضتي ال  )٣(
مغلم٥٠ىوتسم دنع رولكلا ددعتم ل ينيفلا يئانث تابكرم نوكت  )٤(  .رثكأ وأ مغلك/ 
غم٥٠ـلا ىوتسم ربتعي   )٥( يلود ًايلمع/    ا . تايافنلا عيمجل ةبسنلاب ًاىوتسم غك اذب نادلب تددح ،كلذ عمو

، (لقأ ةيميظنت تايوتسم  غم٢٠ًالثم  .ةنيعم تايافنل ةبسنلاب) غك/ 
عينصتلا ةهج ا  )٦(  تصوأ يتلا ةرتفلا لالخ مدختست مل اهانعم اهتيحالص تهتنا يتلا.  



13 

نأ ةيناكمإ اهيدل يتلا تايافنلا تائف وأ تايافنلا نم ًاددع نماثلا قحلملاب  فلأ ةمئاقلا نمضتت - ٢٠
  :كلذ يف امب ،ةتباث ةيوضع تاثولمب ةثولم وأ ىلع يوتحت

 ةلزاعلا ساحنلا كالسأ ديمرت نع ئشانلا دامرلا ١٠٩٠فلأ 
 ساحنلا رهاصم يف زاغلا ةيقنت ةزهجأ نع ةمجانلا تافلخملاو رابغلا ١١٠٠فلأ 
اهئاوتحا ةلاح يف ،ةيئايميكلا تاعانصلا تايلمع نع ةمجانلا سبجلا تايافن  ٢٠٤٠فلأ 

صئاصخلا رهظت اهلعجي يذلا ردقلاب لوألا قفرملا يف ةجردملا رصانعلا ىلع 
ةمئاقلا يف ةلصلا اذ لخدملا دنبلا ظحال (ثلاثلا قفرملا يف ةددحملا ةرطخلا 

 )٢٠٨٠ءاب ،ءاب 
يوتحملاو ،محفلا قرح قيرط نع ةقاطلا ديلوت تاطحم نم رياطتملا دامرلا  ٢٠٦٠فلأ 

صئاصخلا راهظإل يفكت تازيكرتب لوألا قفرملا يف ةجردملا داوملا ىلع 
ءاب ،ءاب ةمئاقلا يف ةلصلا اذ لخدملا ظحال(ثلاثلا قفرملا يف ةدراولا   

٢٠٥٠( 
 دوصقملا يلصألا اهلامعتسا عم بسانتت ال يتلا ةيندعملا تويزلا تايافن ٣٠٢٠فلأ 
 )ةرارحلل ةلقانلا(ةيرارحلا عناوملا تايافن  ٣٠٤٠فلأ 
 ٣٠٥٠فلأ 

 
رجشلا نبلو ،تاجنتارلا مادختساو بيكرتو جاتنإ نع ةمجانلا تايافنلا 

يف ةددحملا تايافنلا ءانثتساب ةقصاللا داوملا و غامصألاو تاندلملاو) سكتال(
 )٤٠٢٠ءاب ،ءاب ةمئاقلا يف ةلصلا اذ لخدملا دنبلا ظحال (ءاب ةمئاقلا 

لكش يف ةيرولكلا لونيفلا تابكرم كلذ يف امب هتابكرمو لونيفلا تايافن  ٣٠٧٠فلأ 
 .ةأمح وأ لئاوس

تاعانصلا نع ةمجانلا قي قدلا تارذو ةأمحلاو دامرلاو دولجلا رابغ تايافن ٣٠٩٠فلأ 
تاديبملا وأ ؤفاكتلا ةيسادس موركلا تابكرم ىلع اهئاوتحا ةلاح يف ةيدلجلا 

 )٣١٠٠ءاب ،ءاب ةمئاقلا يف ةلصلا اذ لخدملا دنبلا ظحال (ةيئايحألا 
ةبسانملا ريغ ةبكرملا دولجلا وأ دولجلا تايافن نم اهريغو ريشقتلا تايافن  ٣١٠٠فلأ 

وأ ؤفاكتلا ةيسادس موركلا تابكرم ىلع ةيوتحملا ةيدل جلا تاجتنملا عينصتل
 )٣٠٩٠ءاب ،ءا ب ةمئاقلا يف ةلصلا اذ لخدملا دنبلا ظحال(ةيئايحألا تاديبملا 

ةيسادس موركلا تابكرم ىلع ةيوتحملاو دولجلا ةراجت نع ةمجانلا تايافنلا  ٣١١٠فلأ 
ةلصلا اذ لخدملا دنبلا ظ حال(ةيدعملا داوملا وأ ةيئايحألا تاديبملا وأ ؤفاكتلا 

 )٣١١٠ءاب ،ءاب ةمئاقلا يف 
يلوطلا قيزمتلا ةجيتن فيفخلا كاكتحالا–ربولا  ٣١٢٠فلأ    
 ةنجلهملا ةيوضعلا تابيذملا تايافن ٣١٥٠فلأ 
ريغو ةنجلهملا ةيئاملا ريغ ريطقتلا تايلمع نع ةيقبتملا تافلخملا تايافن  ٣١٦٠فلأ 

 .ةيوضعلا تابيذملا ةداعتسا تايلمع نع ةجتانلا ةنجلهملا
ءانثتساب ةينالديصلا تاجتنملا مادختساو ريضحتو جاتنإ نع ةمجانلا تايافنلا  ٤٠١٠فلأ 

 .ءاب ةمئاقلا يف ةددحملا تايافنلا
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نع ةجتانلا تايافنلا يهو ،تايافن نم ا  ٤٠٢٠فلأ   قلعتي امو ةيبطلا ةياعرلا تايافن
بطلاو ،نانسألا بطو ،ضيرمتل ا لاجم يف تاسرامملاو ةيبطلا تاسرامملا

تايفشتسملا يف ةدلوملا تايافنلاو ،تاسرامم نم كلذ هباش ام وأ يرطيبلا 
وأ ،مهجالع وأ ىضرملا ىلع فشكلا تايلمع ءانثأ قفارم نم اهريغو 

 .ةيثحبلا عيراشملا
ةظفاحلا ةيئايميكلا داوملا مادختساو بيكرتو عينصت نع ةجتانلا تايافنلا  ٤٠٤٠فلأ 

 )٧(.باشخألل

غابصألاو رابحألا مادختساو بيكرتو جاتنإ نع ةمجانلا تايافنلا  ٤٠٧٠فلأ 
ةددحملا تايافنلا كلت ءانثتساب شينرولاو ،كللاب ءالطلا ةزهجأو تاءالطلاو 

 )٤٠١٠ءاب ،ءاب ةمئاقلا يف ةلصلا اذ لخدملا دنبلا ظحال (ءاب ةمئاقلا يف 
تازاغلا فيظنتل يعانصلا ثولتلا ةحف اكم ةزهجأ نع ةجتانلا تايافنلا ٤١٠٠فلأ 

 .ءاب ةمئاقلا يف ةددحملا تايافنلا ءانثتساب عناصملا نم ةثعبنملا
لوألا قفرملا يف ةجردملا داوملا ىلع ةيوتحملا ا  ٤١٣٠فلأ   ايواحو تايافنلا ةعومجم

 .ثلاثلا قفرملا يف ةددحملا ةرطخلا صئاصخلا راهظإل يفكت تازيكرتب
تافصاوملل ةقباطم ريغ ةيئايميك داوم ىلع ةيوتحملا وأ ،نم ةبكرملا تايافنلا ٤١٤٠فلأ   

رهظتو لوألا قفرملا يف ةددحملا تائفلل ةلباقم )٨(اهتيحالص تهتنا وأ  
 .ثلاثلا قفرملا يف ةدراولا ةرطخلا صئاصخلا

ريغ سيردتلا وأ ريوطتلاو ثحبلا ةطشنأ نع ةجتانلا ةيئايميكلا داوملا تايافن  ٤١٥٠فلأ 
 .ةئيبلا وأ/و ناسنإلا ةحص ىلع اهراثآ فرعت ال يتلاو ةديدجلا وأ/و ةددحملا

اذ لخدملا دنبلا ظحال (ءاب ةمئاقلا يف جردملا ريغ لمعتسملا طشنملا نوبركلا  ٤١٦٠فلأ 
 ).٢٠٦٠ءاب ،ءاب ةمئاقلا يف ةلصلا 

ةرقفلا ١ةداملا يف درو امك  - ٢١ وأ فرعت اهنكلو )أ(ةرقفلا اهلمشت ال يتلا تايافنلا "، )ب (١،   
ةرطخ تايافن ا  ًاضيأ ربتعت " أب ،روبعلا وأ داريتسالا وأ ريدصتلا فرطل يلحملا عيرشتلا بجومب ،ربتعت

 .لزاب ةيقافتال ةعضاخ

  ملوهكتسا ةيقافتا  -ءاب
 ةماع ماكحأ  -١

يتلا ملوهكتسا ةيقافتا ضرغ ىلع") فدهلا ("١ةداملا صنت  - ٢٢ رايأ١٧يف اهذافن ءدب   ويام / 
، ١٥أدبملا يف دراولا يطوحتلا جهنلا عضو عم : "٢٠٠٤ رابتعالا يف ةيمنتلاو ةئيبلا نأشب وير نالعإ نم  

 ."ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ةيامح وه ةيقافتالا هذه فده نإف

                                                 
 .باشخألا ظفح داومب ةجلاعملا باشخألا لخدملا اذه نمضتي ال  )٧(
عينصتلا ةهج ا" اهتيحالص تهتنا يتلا"  )٨(  تصوأ يتلا ةرتفلا لالخ مدختست مل اهانعم. 
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  :ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم نيتئف نيب ملوهكتسا ةيقافتا لضافت - ٢٣
اهمادختسا وأ اهجاتنإل ةبسنلاب بولطملاو ،دمع نع ةجتنملا ةتباث لا ةيوضعلا تاثولملا  )أ(

  :متي نأ
  وأ ؛فلأ قفرملا ماكحأل ًاقبط ةلازإلا  ‘١’
  ؛ءاب قفرملا ماكحأل ًاقبط دييقتلا  ‘٢’

ا   )ب( أشب فارطألا ذختت نأ بولطملاو ،دمع ريغ نع ةجتنملا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا
ىندأل اهل لصاوتملا ضفخلا فد الا رداصملا نع جتانلا يلكلا قالطإلا ضفخل ةجردم ريبادت  ، ةيعانطص

ًايئا  اهنم صلختلا ،نكمأ نإ ،و دح.  
ةرقفلا ")ذيفنتلا ططخ ("٧ةداملل ًاقبط  - ٢٤ يلي امب فرط لك موقي نأ ةيقافتالا بلطتت١،   ،:  

  ؛ةيقافتالا بجومب هتامازتلا ذيفنتل ةطخ عضو  )أ"(
نيتنس نوضغ يف فارطألا رمتؤم ىلإ هب ة صاخلا ذيفنتلا ةطخ ةلاحإ  )ب(

  ؛هيلإ ةبسنلاب ةيقافتالا هذه ذافن ءدب نم
هب ةصاخلا ذيفنتلا ةطخ ،ءاضتقالا بسح لامكتساو ضارعتسا   )ج(

  ."فارطألا رمتؤم رارق هددحي وحن ىلعو يرود ساسأ ىلع

  تايافنلاب ةلصلا تاذ ماكحألا  -٢
دروت ") اهيلع ءاضقلا وأ تالضفلاو تانوزخملا نم قالطإلا ضيفختل ريبادت ("٦ةداملا  - ٢٥

  :يلاتلاك تايافنلاب ةلصلا تاذ ماكحألا
يف ةجردم ةيئايميك داوم ،ىلع ةيوتحملا وأ نم ةنوكملا تانوزخملا رادت نأ نامض ةيغب   -١"

ةفلؤم تايافن ىلإ اهلوحت درجمب داوملاو تاجتنملا كلذ يف امب ،تايافنو ءاب قفرملا وأ فلأ قفرملا 
وحن ىلع ميج وأ ءاب وأ فلأ قفرملا يف ةجردم ةيئايميك ةدامب ةثولم وأ ،ىلع ةلمتشم وأ ،نم 

  :يلي امب فرط لك موقي ،ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا يمحي
  :ديدحتل ةمئالم تايجيتارتسإ عضو  )أ(

ةيئايميكلا داوملا ،ىلع يوتحت وأ ،نم نوكتت يتلا تانوزخملا   ‘١’
  ؛ءاب قفرملا وأ فلأ قفرملا يف امإ ةجردملا

ةلمتشملا وأ نم ةنوكملا تايافنلاو ،ةمدختسملا داوملاو تاجتنملا   ‘٢’
وأ فلأ تاقفرملا نم يأ يف ةجردم ةيئايميك ةدامب ةثولملا وأ ،ىلع 

  ؛ميج وأ ءاب
وأ ،نم نوكتت يتلا تانوزخملا ديدحت ىلع ،ًايلمع ناكمإلا ردقب ،لمعلا   )ب(

ساسأ ىلع ءاب وأ فلأ قفرمل ا يف امإ ةجردم ةيئايميك داوم ،ىلع لمتشت
  ؛)أ(ةيعرفلا ةرقفلاب اهيلإ راشملا تايجيتارتسإلا 
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،   )ج( ًايئيب ةميلسو ةؤفكو ةنومأم ةقيرطب ،ءاضتقالا بسح ،تانوزخملا ةرادإ
قفرملا وأ فلأ قفرملا يف امإ ةجردملا ةيئايميكلا داوملا نم تانوزخملا امأ 

يف دراو ددحم ءافعإ يأل ًاقفو اهمادختساب حامسلا نع فقوتلا دعب ،ءاب  
قفرملا يف هيلع صوصنم لوبقم ضرغل وأ ددحم ءافعإ يأ وأ فلأ قفرملا 

ةداملا نم ٢ةرقفلل ًاقفو اهريدصتب حومسملا تانوزخملا ءانثتساب ،ءاب   ٣ ،
ةيعرفلا ةرقفلل ًاقفو راد     ؛)د(تو تايافن ربتعت

داومو تاجتنم اهيف امب تايافنلا هذه نأ لفكت يتلا ةبسانملا ريبادتلا ذاختا  )د(  ،
تايافن ا    :روريص دنع

؛ًايئيب ةميلس ةروصب ا  ‘١’    زخو اهلقنو اهعمجو اهلوانت متي
هلوحت وأ يوضعلا ثولملا ىوتحم رمدت ةقيرطب اهنم صلختلا متي   ‘٢’

ةيوضعلا تاثولملا صئاصخ هيلع رهظت ال ثيحب ةمئاد ةروصب 
ريمدتلا لثمي ال امدنع ًا يئيب ةميلس ةقيرطب هنم صلختلا وأ ،ةتباثلا

ىوتحم نوكي امدنع وأ ًايئيب لضفملا رايخلا مئادلا ليوحتلا وأ 
ريياعملاو دعاوقلا ةاعارم عم ،ًاضفخنم تباثلا يوضعلا ثولملا 
ًالمع عضوت دق يتلا كلت اهيف امب ،ةيلودلا ةيهيجوتلا ئدابملاو 

حت يتلا ةلصلا تاذ ةيميلقإلاو ةيملاعلا مظنلاو٢ةرقفلاب  ةرادإ مك  
  ؛تايافنلا

ىلإ يدؤت دق يتلا صلختلا تايلمعل اهعاضخإب حمسي ال   ‘٣’
مادختسالا ةداعإ وأ حالصتسالا وأ ريودتلا ةداعإ وأ ةداعتسالا 

  و ؛ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملل ةليدبلا مادختسالا هجوأ وأ رشابملا
رابتعالا يف ذخؤت نأ نود ةيلودلا دودحلا ربع اهلقن متي ال   ‘٤’

  ؛ةلصلا تاذ ةيلودلا ةيهيجوتلا ئدابملاو ريياعملاو دعاوقلا
ةيئايميك داومب ةثولملا عقاوملا ديدحتل ةمئالم تايجيتارتسإ عضو ىلإ يعسلا   )ه(

، . ميج وأ ءاب وأ فلأ تاقفرملا يف ةجردم عقاوملا هذه حالصإب علطضا ذإو
  .ًايئيب ميلس وحن ىلع حالصإلا اذه مت

لزاب ةيقافتا بجومب ةأشنملا ةصتخملا تائيهلا عم ًاقيثو ًانواعت فارطألا رمتؤم نواعتي   - ٢
  :اهنم رومأ ةلمج لجأ نم دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب

روهظ مدع ةلافكل ةمزاللا مئادلا ليوحتلاو ريمدتلا تايوتسم ديدحت   )أ(
؛لاد قفرملا نم١ةرقف لا يف ددحملا قفو ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا صئاصخ    

؛هالعأ هيلإ راشملا ًايئيب ميلسلا صلختلا لكشت ا  )ب(    أ نوري يتلا قرطلا ديدحت
تاقفرملا يف ةجردملا ةيئايميكلا داوملا زيكرت تايوتسم ديدحت ىلع لمعلا   )ج(

ةيوضعلا تاثولملا نم ضفخنملا ىوتحملا ديدحت لجأ نم ميجو ءابو فلأ 
  ."‘٢’) د (١ةرقفلا يف هيلإ راشملا ةتباثلا 
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نأ تادراولاب ةقلعتملا ٣ةداملا نم ‘ ١’) أ (٢ةرقفلا رتشت  - ٢٦ نأ ةلافكل ريبادت فرط لك ذختي " 
امك ،ًايئيب ميلسلا صلختلا ضرغل الإ دروتست ال ءاب قفرملا وأ فلأ قفرملا يف ةجردم ةيئايميك ةدام يأ 

ةرقفلا ٣ةداملا بلط تت ،لثملابو". ٦ةداملا نم ) د (١ةرقفلا يف هيلع صوصنم وه  نأ "، ‘١’) ب(٢، 
ءافعإلا يرسي ،فلأ قفرملا يف ةجردم ةيئايميك ةدام ىلإ ةبسنلاب هنأ ةلافكل ريبادت فرط لك ذختي 
اهجاتنإ نم ضرغلا نوكي ،ءاب قفرملاب ةجردم ةيئايميك ةدام ىلإ وأ اهل مادختساو جاتنإ يأ ىلع ددحملا 

ملا هذه ردص  يف ةلصلا تاذ ماكحألا نم يأ نأ ةاعارم عم ،ةيئايميكلا ةدا ت ال ،ًالوبقم اهمادختساو
يف هيلع صوصنم وه امك ،ًايئيب ميلسلا صلختلا ضرغل الإ ،ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل ةيلودلا كوكصلا 

 ".٦ةداملا نم ) د (١ةرقفلا 

٢٧ -  نم يناثلا ءزجلا ددحي نيوكتل ةبسن لاب ةريبك ةيناكمإ اهل يتلا ةيعانصلا رداصملا تائف ميج قفرملا 
دق يتلا ردصملا تائف ثلاثلا ءزجلا ددحي . ةئيبلا ىلإ ميج قفرملاب ةجردم ةتباث ةيوضع تاثولم قالطإو
عبارلا ءزجلا ددحي . ميج قفرملاب ةجردم ةتباث ةيوضع تاثولم دمع ريغ نع اهنم قلطنت وأ اهيف نوكتت
  .ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تايجولونكتلا لضفأ نأشب ماع هيجوت

لزاب ةيقافتا عمقيسنتلاب اهتجلاعم نيعتيملوهكتسا ةيقافتا يف اياضق   -ًاثلاث    
  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم ضفخنملا ىوتحملا  -فلأ

ةرقفلا ٦ةداملا يف درو امك  - ٢٨ ةيقافتا يف فارط ألارمتؤم موقيس ،ملوهكتسا ةيقافتا نم ) ج (٢، 
زيكرت تايوتسم ديدحت ىلع لمعلا "لجأ نم لزاب ةيقافتاب ةبسان ملا تائيهلا عم قيثولا نواعتلاب ملوهكتسا

تاثولملا نم ضفخنملا ىوتحملا ديدحت لجأ نم ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةجردملا ةيئايميكلا داوملا 
ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن ". ‘٢’) د (١ةرقفلا يف هيلإ راشملا ةتباثلا ةيوضعلا   وكملا تايافنلا

ةداملل ًاقفو ،يغبني تاثولملا هذهل ضفخنملا ىوتحملا نم ربكأ ةثولملا وأ اه ايلع ةرقفلا ٦  ‘ ٢’) د (١، 
ةمئاد ةروصب هلوحت وأ ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىوتحم ريمدت اهلالخ نم متي ةقيرطب اهنم صلختلا متي نأ 

لثمي ال امدنع ًايئيب ةميلس ةقيرطب هنم صلختلا وأ ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا صئاصخ هيلع رهظي ال ثيحب  
 .ًايئيب لضفملا رايخلا مئادلا ليوحتلا وأ ريمدتلا

  :ةيلاتلاتارابتعالل ةاعارمو  - ٢٩
نم تانوزخملا كلذ يف امب ،ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم يلاعلا ىوتحملا نم صلختلا   )أ(

  ؛ةيولوألا هل نوكي نأ يغبني ،تايافنلا
  ؛ةجلاعملا تاردق رفاوت  )ب(
  و ؛ةينطولا تاعيرشتلا بسح ةيدحلا ميقلا نوكت نأ  )ج(
  ؛ةيليلحتلا قرطلا رفاوت  )د(
  .تانايبلاو ةفرعملا ىلإ راقتفالا  )ه(

ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم ضفخنملا ىوتحملل ةيلاتلا ةتقؤملا فيراعتلا مادختسايغبنيو  :  
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رولكلاةددعتم لينيفلا يئانث تابكرم  )أ( غم٥٠:     ؛)٩(غك/ 
رولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانثو رولكلا ةددعتم نيسكويداراب ورتب يئانث تابكرم  )ب(  

  و ؛)١٠(غك/يمس ئفاكم مارغوركيم] ١٥[
رولك يسادس ،يعابس رولك ،نيردنإ ،نيردليد ،يت .يد.يد ،نادرولك ،نيردلأ  )ج(

غم٥٠نيفاسكوتلاو سكيريم ،نرتبلا    .)١١(غك/ 

  يئاهنلا ليوحتلاو ريمدتلا تايوتسم  -ءاب
  :ةيلاتلا تارابتعالل ةاعارم - ٣٠

ريمدتلاب ةلازإلا ةيلاعفو (DE) )١٢(ريمدتلا ةيلاعف نم الك ربتعت  )أ(  (DRE)
يف ةلاد )١٣(  

نود ةجتنملا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نيوكت المشي ال ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم يساسألا ىوتحملا 
  ؛يئاهنلا ليوحتلا وأ ريمدتلا ءانثأ دمعت

ليوحتلاو ريمدتلا تايجولونكت مييقت يف ةدعاسملل ماه رايعم ريمدتلا ةيلاعف نإ   )ب(
  ؛مظتنم ساسأ ىلع ةصاخو نراقمو جتنم بولسأب اهسايق بعصلا نم نوكي دقو يئاهنلا

                                                 
 .ةيلودلا وأ ةينطولا سيياقملا وأ بيلاسألل ًاقفو ددحت رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم نم ةيمكلا  )٩(
ةيقافتا نم ٢ةرقفلا ،عبارلا ءزجلا ،ميج قفرملا يف اهيلإ راشم وه امك ةيمسلا تائفاكملا   )١٠( ادع ام ملوهكتسا  
 .حطسلا دحتم رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث
 .هذه ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم لكل ةيلودلا وأ ةينطولا ريياعملاو بيلاسألل ًاقفو ددحت  )١١(
تاثولملا نم يقبتملا ةلتك هنم ًاحورطم ،ةيافنلا يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىوتحم ةلتك ساسأ ىلع بوسحم   )١٢(
يأ ،ةيافنلا يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىوتحم ةلتك ىلع ًاموسقم ،ةبلصلا وأ ةلئاسلا ،ةيزاغلا اياقبلا يف ةتباثلا ةيوضعلا  

، -ةيافنلا يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىوتحم = (ريمدتلا ةيلاعف ،نأ  ةيزاغلا اياقبلا يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىوتحم  
ةيافنلا يفةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىوتحم)/ةبلصلاو ةلئاسلا  . 
تاثولملا نم يقبتملا ةلتك هنم ًاحورطم ،ةيافنلا يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىوتحم ةلتك ساسأ ىلع بوسحم   )١٣(
يأ ،ةيافنلا يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىوتحم ةلتك ىلع ًاموسقم )نخادملا تاثاعبنا(ةيزاغلا اياقبلا يف ةتباثلا ةيوضع لا  ،

اياقبلا يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىوتحم -ةيافنلا يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىوتحم = (ريمدتلاب ةلازإلا ةيلاعف ،نأ   
ةيافنلا يف ةتباثلا ةيوضعلاتاثولملا ىوتحم)/ةيزاغلا  . 
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  ؛طقف ءاوهلا ىلإ تاثاعبنالا رابتعالا يف ريمدتلاب ةلازإلا ةيلاعف ةميق عضت  )ج(
فورظلاو نومأملا ميمصتلل ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقت لا لضفأ ديدحت  )د(

بسح ايجولونكتلا نأشب فورظلا اميس الو ةعقوتملا ريمدتلا تاءافك كلذ يف امب ةيليغشتلا 
  ؛ايجولونكتلا

  ؛صلختلا قئارط عيمجل ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ ديدحت متي مل  )ه(
تاذ ةيلودلا ةيهيجوتلا ئدابملاو ريياعملاو دعاوقلاو ةينطولا تاعيرشتل ا رفاوت بجي  )و(

  و ؛ةلصلا
  .تانايبلاو ةفرعملا ىلإ راقتفالا  )ز(

ىلع ةزكترملاو ،مئادلا ليوحتلاو ريمدتلا تايوتسمب ةصاخلاو ةيلاتلا ةتقؤملا فيراعتلا قيبطت بجي 
  ):تايافنلا يراجم نم جرخلا ةجلاعم تايلمع ،لثم(ةقلطم تايوتسم 

  :ةيوجلاتاثاعبنالا   )أ(

ددعتم نارويف ورتب يئانث تابكرمو رولكلا ددعتم نيسكويداراب ورتب يئانث تابكرم 
  )١٤(؛Nm3/يمس ئفاكم رولكلا

ريياعملاو دعاوقلاو ةينطولا تاعيرشتلل ًاقبط ىرخألا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا عيمج 
ةلصلا تاذ ةينطولا تاعيرشتلل ةلثمأ ى لع لوصحلا نكمي ،ةيلودلا ةيهيجوتلا ئدابملاو
  .يناثلا قحلملا نم

ةيهيجوتلا ئدابملاو ريياعملاو دعاوقلاو ةينطولا تاعيرشتلل ًاقبط : ةيئاملا تاثاعبنالا  )ب(
  ؛يناثلا قحلملا نم ةلصلا تاذ ةينطولا تاعيرشتلل ةلثمأ ىلع لوصحلا نكمي ،ةيلودلا

ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملل ضفخنملا ىوتحملا ن م لقأ نوكت نأ يغبني: ةبلصلا اياقبلا  )ج(
نم ىلعأ PCDD/PCDFsنم ىوتحملا ناك اذإ كلذ عمو ىلعأب لصفلا اذه نم فلأ ءزجلاب ةددحملا   

  .ياز ،عبارلا ءزجلل ًاقفو ةبلصلا اياقبلا ةجلاعم بجي ،فلأ ءزجلا يف ددحملا دصقريغ نع جتنملا ىوتحملا 
تاينقتلا لضفأل ًاقبط يئاهنلا ليوحتلاو ريمدتلا تايجولونكت ليغشت متي نأ يغبني ،كلذ ىلع ةوالع  
  .ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا

                                                 
طقف ملوهكتسا ةيقافتا نم ٢ةرقفلا ،عبارلا ءزجلا ،ميج قفرملا يف اهيلإ راشم وه امك ةيمسلا تائفاكم   )١٤(  

ىلإ Nm3ريشت نيح يف رولكلا ددعتم نارويفورتب يئانث تابكرمو رولكلا ددعتم نيسكويداراب يئانث تابكرمل ةبسنلاب   
، اغلا و ،لاكساب وليك١٠١،٣فاجلا ز  ٢٧٣،١٥ )K( دنع ديحوتلا نيجسكأ١١،   ٪. 
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  ًايئيب ميلسلا صلختلا لكشت يتلا قرطلا  -ميج
صلختلا لكشت يتلا قرطلا ربتعت يتلا قرطلل ًاحرش هاندأ عبارلا لصفلا نم ياز ءزجلا نمضتي  - ٣١

م ةننم ًايئيب ميلسلا     .ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم ن اوكملا تايافنلا
  ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب هيجوت  -ًاعبار
  ةماع تارابتعا  -فلأ

يف حضاو ماع فيرعت نود تاسايسلل ةبسنلاب عساو موهفم تاذ ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ربتعت  - ٣٢
تايافن ىلع اهقيبطت متي امبسح ًايئيب ةمي لسلا ةرادإلاب ةلصتملا ماكحألا نإف ،كلذ عمو. يلاحلا تقولا

ةرطخلا تايافنلا ىلع ًالومش رثكأ ةروصبو (ةتباث ةيوضع تاثولمب ةثولم وأ ىلع يوتحت ،نم نوكتت 
يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمل ةيسيئرلا ءادألا رصانع كلذكو ملوهكتساو لزاب يتيقافتا لخاد ) ًامومع

معدي ًايلود ًاهجوت مدقت )ةقحاللا ةثالثلا ةيعرفلا ءازجألا يف اهتشقانم مت ((OECD)يداصتقالا ناديملا   ،
  .ةيعانصلا تاعاطقلا نيبو ةفلتخم نادلب يف ةمئاقلا ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا دوهج ًاضيأ

  لزاب ةيقافتا  -١
ا لزاب ةيقافتا فرعت  - ٣٣ ةرقفلا ٢دام يف تايافنلا وأ ةرطخلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ٨،   ،

ا ألا ةقيرطب ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ةرادإ نامضل ةيلمعلا تاوطخلا عيمج ذاختا "أب ىرخ
 ". تايافنلا هذه نع جتنت دق يتلا ةسكاعملا راثآلا نم ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا يمحت

ةرقفلا ٤ةداملا يف ةيقافتالا بلطتت  - ٣٤ نامض "ةيغب ةبسانملا ريبادتلا فرط لك ذختي نأ ) ب (٢، 
نوكت ،ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ضارغأل ،صلختلل ةيفاك قفارم ةحات إ
يف فرط لك نـم بلطتت نيح يف "اهنم صلختلا ناكم ناك ًايأ ،ناكمإلا ردق هلخاد ةدوجوم  ،

ىرخأل ا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ةرادإ يف نوكرتشملا صاخشألا ذختي نأ نامض) "ج (٢ةرقفلا 
 ، ةرادإلا كلت نع مجانلا ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا نم ثولتلا عنمل ةيرورضلا تاوطخلا هلخاد

 ".ثولتلا كلذ لثم لصح اذإ اميف دح ىندأ ىلإ ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ىلع ثولتلا كلذ راثآ ضفخو

ةرقفلا ٤ةداملا يف ةيقافتالا بلطتت و - ٣٥ هنأ ٨،  تايافنلا ةرا دإ طرتشي نأ فرط لك ىلع"، 
رخآ ناكم يأ وأ داريتسالا ةلود يف ًايئيب ةميلس ةقيرطب ر  دص  . تس يتلا ىرخألا تايافنلا وأ ةرطخلا

هذهل ةعضاخلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا لوألا اهعامتجا يف فارطألا ررقتو 
فيرعت ميدقتب ةددحملا ةيهيجوتلا ئدابملاو ةينقتلا ةيهيجو تلا ئدابملا هذه موقت نأ عمزملا نمو". ةيقافتالا

وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن طيحم يف ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل ةقد رثكأ   وكملا تايافنلا
كلت تايافنلا يراةثولملا ا  ةبسنلاب ةبسانملا صلختلاو ةجلاعملا قرط كلذ يف امب  ،. 

ماعل ةيراطإلاةقيثو لا يف تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب ةديدع ةيسيئر رصانع ضرع مت - ٣٦  
بم دادعإ نأشب١٩٩٤  )١٥(.لزاب ةيقافتال ةعضاخلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل ةينقت ةيهيجوت ئدا 

                                                 
)١٥(   ، ، ١٩٩٤لزاب ةيقافتا رظنأ سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
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ةرورضب ةيراطإلاةقيثو لايصوت ،تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا قيقحتل  - ٣٧ نم دد ع ءافيتسا 
  :ةصاخ ةفصبو ،ةينقتلاو ةيسسؤملا ،ةينوناقلا) ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ريياعم(طورشلا 

  ؛ةقبطملا نيناوقلل لاثتمالا ذافنإلاب ةصاخلا كلتو ةيميظنتلا ةيساسألا ةينبلا نمضتت نأ  )أ(
ايجولونكتلا نم فاك ىوتسم تاذ نوكت نأو ةصخرم قفارملاو عقاوملا نوكت نأ   )ب(

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

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

تايافنلا ةرادإ نأب تارشؤم دصرلا ةيلمع يطعت امدنع بسانملا ءارجإلا ذاختا متي نأ   )د(
  ؛ةلوبقم ريغ تاثاعبنا اهنع جتني ةرطخلا

رمألا اذ   )ه(  ةيارد ىلع ةرطخلا تايافنلا ةرادإ ةيلمع يف نوكرتشملا دارفألا نوكي نأ
ةيلمعلا هذخلا تاردقلا لاج يف ًايفاك ًابيردت نيبردم اونوكي نأو  ةصا.  

  ً،ايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب١٩٩٩ماعل لزاب نالعإل ًافده ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ربتعت امك  - ٣٨
فعاضت نأب فارطألا نالعإلا بلاطيو . لزاب ةيقافتا فارطأ رمتؤمل سماخلا عامتجالا يف دمتعُأ يذلاو

مب ،ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا قيقحتل ا  ، واعتو اهدوهج ززعتو ريودت ةداعإ ،ةيندت ،عنم لالخ نم كلذ يف ا
يف ذخألا عم ،لزاب ةيقافتال ةعضاخلا تايافنلا نم اهريغو ةرطخلا تايافنلا نم صلختلاو ةداعتسا 
تايافنلا تاكرح ضفخ ةلصاوم لالخ نمو ؛ةيداصتقالاو ةيجولونكتلا ،ةيعامتجالا لغاوشلا رابتعالا 

 .دودحلا ربع لزاب ةيقافتال ةعضاخلا ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا

اهنم ،قايسلا اذه يف اهذيفنت يغبني يتلا ةطشنألا نمًاددع كانه نأ ىلع نالعإلا صني - ٣٩  :  
؛ا  )أ(    ايمك ديدحتو ينطولا ىوتسملا ىلع ةجتنملا تايافنلا عاونأ ىلع فرعتلا
،   )ب( اهتيمس ضفخو ةرطخلا تايافنلا ديلوت ةيندتل وأ عنمل تاسرامملا لضفأب صاخ ج 

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

  .ةرطخلا تايافنلا ةصاخ
  ملوهكتسا ةيقافتا  -٢

ةميلسلا قرطلا نإف ،كلذ عمو . ملوهكتسا ةيقافتا يف فرعم ريغ ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا حلطصم - ٤٠
ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن انم صلختلل ًاي ئيب  اهديدحت متي وكملا تايافنلا  ،
 )١٦(.لزاب ةيقافتا يف ةبسانملا تائيهلا عم نواعتلاب فارطألا رمتؤم لبق نم

                                                 
عجارملا تبث نم سماخلا قفرملا يف دراولا٢٠٠٣ماعل بينويلا روشنم ىلإ عوجرلا فارطألا ىلع   )١٦(  . 
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  يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم  -٣
تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب ةيصوت يداصتقالا نادي ملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم ترقأ - ٤١

ىلع ةقبطملاو ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاب ةصاخلا ةيهيجوتلا ئدابملل ةيسيئر ءادأ رصانع اهنيب نم ًادونب مضت 
 ةوالع ،نيزختلاو ةجلاعملا ،لقنلا ،عيمجتلا قبست يتلا ءادألا رصانع كلذ يف امب ،تايافنلا ةداعتسا قفارم
 )١٧(.ةبحاصملا اياقبلا نم صلختلا وأ/و ةجلاعملا ،لقنلا ،نيزختلا عبتتست يتلا ءادألا رصانع ىلع

  :يه ةيسيئرلا ءادألا رصانعو - ٤٢
  ؛(EMS)ةيئيبلا ةرادإلل قبطم ماظن قفرملل نوكي نأ يغبني   )أ(
  ؛نيتيئيبلاو نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلا ةيامحل ةيفاكلا ريبادتلا قفرملا ذختي نأ يغبني  )ب(
  ؛غالبإلاو ليجستلا ،دصرلل فاو جمانرب قفرملا ىدل نوكي نأ يغبني  )ج(
  ؛هدارفأل فاكو بسانم بيردت جمانرب قفرملا ىدل نوكي نأ يغبني  )د(
  ؛ئراوطلل ةيفاو ةطخ قفرملل نوكي نأ يغبني  )ه(
  .ةقحاللا ةيانعلاو قلغلل ةيفاو ةطخ قفرملا ىدل نوكي نأ يغبني  )و(

  يسسؤملاو يعيرشتلاراطإلا   -ءاب
ةينطولا تاءارجإلاو ريياعملاو طباوضلا صحف ملوهكتساو لزاب يتيقافتا يف فارط ألليغبني  - ٤٣

فارطألا تامازتلاو تايقافتالا هذه عم ةقفاوتم ا   ةقلعتملا كلت ،كلذ يف امب اهلايحأ نمضت يكل  ،
 .ةتباث ةيوضع تاثولمب ةثولم وأ ىلع يوتحت ،نم نوكتت يتلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاب

تاطلسلا ،رصانعلا نم ريبك ددع ددحت يتلا تاعيرشتلا روص ضعب ًالعف نادلبلا ةيبلاغ ىدل  - ٤٤
نادلبلل  "ينطو يئيب عيرشت"يأ نمضتي نأ ةيلاثملا ةيحانلا نم يغبني . ةيئيبلا ةيامحلاب ةصاخلا قوقحلاو
 تاموكحلا حنمت نأ نكمي ةنكمملا تاعيرشتلا هذه لثم. ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا نم لك ةيامحل تابلطتم

ةبسنلاب تامارغ عقوت نأو ،ذافنإلاو شيتفتلاب موقت نأو ،نيناوقلاو دعاوقلا نست يكل ةطلسلا 
 .تافلاخملل

فرعت نأ ،ةرطخلا تايافنلاب ةقلعتملا تاعيرشتلا هذهل يغبني - ٤٥ نأ يغبني . ةرطخلا ةيافنلاًاضيأ  
ع تاثولم نم ةنجرد ت  نم ربكأ نوكت يتلاو  ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوض اوكملا تايافنلا

فلأ-ثلاثلا ءزجلا يف هيلإ راشملا اهنم ضفخنملا ىوتحملا  ةميلسلا ةرادإلا تاعيرشتلا فرعت نأ نكميو .   
ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ماكحأب نادلبلا لوبق نمضت يتلا ،ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ئدابمب ديقتلا جاتحتو ًايئيب  

ًايئيب ميلسلا صلختلا كلذ يف امب ،ةتباث ةيوضع تاثولمب ةثولم وأ ىلع يوتحت ،نم نوكتت يتلا تايافنلل 
هاندأ حورشم . ملوهكتسا ةيقافتا يفو ةيهيجوتلا ئدابملا هذه يف هحرش مت امك تايافنلا هذه نم

                                                 
تبث نم سماخلا قفرملا يف دراولا ١٩٩٤ماعل يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم روشنم رظنأ   )١٧(  
 .عجارملا
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تاقافتالاو ملوهكتساو لزاب يتيقافتاتابلطت مب يفت يميظنت لمع راطإل ةددحملا ملاعملا وأ تانوكملا  
 )١٨(.ىرخألا ةيلودلا

  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا مادختساو جاتنإ نم يجيردتلا صلختلا ديعاوم  -١
مادختساو جاتنإل ةبسنلاب يجيردتلا صلختلا ديعاوم نيب تاعيرشتلايف ةلص ةماقإ بجي - ٤٦  )١٩( 

تاثولملا نم صلختلاو ) داوملاو تاجتنملا يف ةدوجوملا كلذ يف امب(ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم ةدام 
ةن نم صلختلل ًاينمز ًادح كلذ نمضتي نأ بجي . ةيافن ىلإ اهلوحت درجمب ةتباثلا ةيوضعلا  وكملا تايافنلا

نم ةمخض تاسيدكت قلخ نود لوحت يكل ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ا  ،
 .اهنم يجيردتلا صلختلل حضاو دعوماهل سيل يتلا تاثولملا هذه 

دودحلا ربع تايافنلا ةكرحب ةصاخلاتاطارتشالا  -٢  )٢٠(  

املاط ،هيف تدلوت يذلا دلبلا يف ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا نم صلختلا متي نأ يغبني  - ٤٧
دودحلا ربع تايافنلا هذه تاكرحب حمس الو . ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا عم ةقفاوتم تناك ًاقفو  الإي

 :ةيلاتلا طورشلل

  ؛رطخلل ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ضرعت ال طورش تحت تمت اذإ  )أ(
  ؛رخآ ناكم يأ وأ داريتسالا دلب يف ًايئيب ةميلس ةروصب تارداصلا ةرادإ تمت اذإ  )ب(
نم صلختلل ةيرورضلا قفارملاو ةينقتلا تاردقلا ريدصتلا دلب ىدل نكي مل اذإ   )ج(

  ؛ةلاعفو ًايئيب ةميلس ةروصب ةينعملا تايافنلا

                                                 
ينطو عيرشت : ةيلاتلا قئاثولا يف لزاب ةيقافتال ةيميظنتلا رطُألا نأشب ىرخأ تاهيجوت ىلع روثعلا نكمي  )١٨(

تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب اذكو ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ةرادإ نأشب يجذومن 
، (دودحلا ربع اهنم صلختلاو ىرخألا  لزاب ةيقافتا)أ١٩٩٥ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ممألا ج مانرب(ذيفنتلا ليلد : ، 

 ، ، (ةحفاكملا ماظن نأشب هيجوت : لزاب ةيقافتاو) ب١٩٩٥ةئيبلل ةدحتملا بجي امك ). أ١٩٩٨ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
ممألا جمانرب  (ملوهكتساةيقافتا ذيفنتل ةينطو ططخ عضو نأشب هيجوتلا ىلإ عوجرلا ملوهكتسا ةيقافتا فارطأ ىلع 

 ، ، ا قفرملا رظنأ). ٢٠٠٥ةئيبلل ةدحتملا  .عجارملا تبثسماخل
ءاضقلا نأشب عجارم مدقي ملوهكتسا ةيقافتا نم ءاب قفرملاو يناثلاو لوألا نيأزجلا ،فلأ قفرملا نأ ظحال  )١٩(  ،
 .اهمادختساو اهجاتنإ دييقتو ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىلع
 .طقف لزاب ةيقافتا يف فارطألا ىلع اذه قبطني  )٢٠(
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ةداعإل تاعانص ىلإ ماخ ةدام ا   )د(  أ رابتعا ىلع لاؤسلا لحم ةيافنلا جاتحت امدنع
  وأ ؛داريتسالا دلب يف ةداعتسالاو ريودتلا

ةددحم ىرخأ ريياعمل ًاقفو متت لاؤسلا لحم دودحلا ربع تاكرحلا تناك اذإ ام لاح يف   )ه(
  .فارطألا لبق نم

راطخإل ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلل دودحلا ربع تاكرح يأ عضخت - ٤٨ بوتكم قبسم  
فارطألا رظحتس . روبعلا نادلبو دروتسملا دلبلا نم ةبوتكمةقبسم ةقفاومو اذكو ردصملا دلبلا نم 

امك . تايافنلا هذه داريتسا عنمي داريتسالا دلب ناك اذإ ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ريدصت
راطخإلا جذومن مادختساب دودحلا ربع ةحرتقم تاكرح يأب ةقلعتملا تامولعملا مدق ةيقافتالا بلطتت  ت نأ  

اهدنع نم أدبت يتلا ةطقنلا نم ا   ةصاخلا ةكرحلا ةقيثو اهعم اهيلع قفاوملا ةنحشلا نأو هيلع قفتملا
 .صلختلا ةطقن ىتح دودحلا ربع ةكرحلا

ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافن لا لقنو تامالعلا عضو ،فيلغت بجي ،كلذ ىلع ةوالع - ٤٩
 )٢١(.ةيلودلا ريياعملاو دعاوقلا عم قفتت ةقيرطب دودحلا ربع تاكرحل ةعضاخلا

يتلاو تايافنلا نم اهريغو ةرطخ تايافنل دودحلا ربع لقن مامتإ نم نكمتلا مدع لاح يف  - ٥٠
لحم تايافنلا ةدوع نمضيس ريدصتلا دلب نإف ،ةينعملا نادلبلا ةقفاوم تحن  ريدصتلا دلب ىلإ لاؤسلا م

ةداملا يف درو امك (عورشملا ريغ راجتالا ةلاح يفو . ةليدب تابيترت لمع نكمي ال ناك اذإ اهنم صلختلل
ةرقفلا ٩ متي وأ اهنم صلختلل ريدصتلا دلب ىلإ رظنلا ديق تايافنلا ةدوع ريدصتلا دلب نمضي )١،   ،

 .لزاب ةيقافتا ماكحأل ًاقفو اهنم صلختلا

يف فرط دلب نيب ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلل دودحلا ربع لقن يأب حومسم ريغ - ٥١  
ةيميلقإ وأ فارطألا ةددعتم ،ةيئانث تابيترت دوجو لاح يف الإ ةيقافتالاب ًافرط سيل دلبو لزاب ةيقافتا 

لزاب ةيقافتال١١ةداملل ًاقفو ءاضتقالا بسح   .  

٣-   ، ، وتايواحلا تافصاوم ةيوتحملا نيزختلا عقاومو ةبئاسلا تانحشلاب ةصاخلا تايواحلاوتادعملا  
  ةتباث ةيوضع تاثولم ىلع

ليبس ىلع (ملوهكتساو لزاب يتيقافتا يف ةددحملا تارقفلاو ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا تابلطتمب ءافولل  - ٥٢
ةرقفلا ٤ةداملا ،لاثملا  ةرقفلا ،ةسداسلا ةداملاو لزاب ةيقافتا نم ٧،  ملوهكتسا ةيقافتا نم١  لطتي دق)  ب ، 

نم عون لكل ةلوبقملا نيزختلا قطانمو تايواحلا عاونأ فصي ددحم عيرشت نسب فارطألا مايق رمألا 
ىلإ لقتنت نأ نكمي يتلا تايواحلا نأ نم دكأتلا فارطألا ىلع يغبني . )٢٢(ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا عاونأ

                                                 
ةدحتملا ممألا ةنجل ) (ةيجذومن نيناوق(ةرطخلا عئاضبلا لقن نأشب ةدحتملا ممألا تايصوت رظنأ ،ددصلا اذه يف   )٢١(

 ، رظنأ -أ ٢٠٠٣ابوروأل ةيداصتقالا  .ثدحألا خسنلا مادختسا يغبني وأ)) عجارملا ،سماخلا قفرملا 
ةقلعتملا (FAO)ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملا ىلإ عوجرلا فارطألل يغبني   )٢٢(  

، (تافآلا تاديبم تايافنو تافآلا تاديبم نيزختب  قفرملا رظنأ - ١٩٩٦ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم  
 ،  ).عجارملا تبثسماخلا
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ةمظنملا (IATA)يلودلا يوجلا ل قنلا داحتا لبق نم ةعوضوملا كلت لثم ةيلودلا ريياعملاب يفت رخآ دلب  ،
يسايقلا ديحوتلل ةيلودلا ةمظنملاو (IMO)ةيلودلا ةيرحبلا   (ISO).  

  )٢٣(ةمالسلاو ةحصلا  -٤
ةحص صوصخب عيرشت فارطألا ىدل نوكي نأ ملوهكتسا ةيقافتا الو لزاب ةيقافتا بلطت مل  - ٥٣

م لامعلا ةيامحل ،يعيرشت ج. لامعلا ةمالسو  ةيوضعلا تاثولملل لمتحملا ضرعتلا ن ذاختا يغبني ،اذل
ةميلس ةقيرطب تاجتنملا ىلع تامالعلا عضوب ةصاخلا تابلطتملا ماكحألا هذه نمضتت نأ بجي . ةتباثلا

  .ةبسانملا صلختلا قرط ديدحتو
لمعلا تاعيرشت يف ءاوس لامعلا ةمالسو ةحصب ةصاخ ةمئاق ماكحأ نادلبلا مظعم ىدل  - ٥٤

ةداعإ فارطألا ىلع يغبني . صصختم يئيب عيرشت وأ ةيرشبلا ةحصلل صصختم عيرشت يف وأ ةماعلا
نأو ةيفاو ةروصب اهل يدصتلا متي ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأ نم دكأتلل ةمئاقلا ا   اعيرشت صحف

ًايبسن مان لاجم لامعلا ةمالسو ةحص ربتعت . اهجامدإ مت دق ةيلودلا تاقافتالا يف ةلصلا تاذ بناوجلا
، ثكلا كانه دجويو تاعيرشتلا ةعجارمو طيطختلا يف ةدعاسملل تاعوبطملاو تاهيجوتلا نم ري
  .ددصلا اذه يف ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملاو تاسايسلا

ا ملوهكتسا ةيقافتا بلاطت  - ٥٥ ةرقفلا ")روهمجلا ةيعوتو فيقثتو مالعإلا ("١٠دام يف  ،)ه(١، 
نمضتت نأ بجي . نييرادإلاو نيينفلاونيبرملاو نييملعلاو نيلماعلا بيردت ريسيتو عيجشتب فارطألا 

يتلا تايافنلل نينمآلا نيزختلاو ةلوانملل ةبسنلاب ًاماكحأ ةمالسلاو ةحصلاب ةصاخلا ةينطولا تاعيرشتلا 
  .ةتباث ةيوضع تاثولمب ةثولم وأ ىلع يوتحت ،نم نوكتت

  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملل ةبسنلاب تانيعلا ذخأو ليلحتلل ةلوبقملا قرطلا تافصاوم  -٥
ديلوت نكمي . ةددعتم ضارغأل ةفلتخملا ليلحتلاو تانيعلا ذخأ قرط نم ريثكلا طابنتسا مت - ٥٦

ةيافنلل ةبسانم ليلحتلاو تانيعلا ذخأ قرط نوكت امدنع طقف ،ةديفملاو ا   دتع  ي يتلا تانايبلا
ةيهيجوت ئدابم وأ تاعيرشت ملوهكتساو لزاب يتيقافتا فارطأ عيمج ىدل نوكي نأ يغبني . ةمدختسملا

ةيوضعلا تاثولملا تايافنل ةبسنلاب ليلحتلاو تانيعلا ذخأل ةلوبقملا قرطلا ددحت تاسايسلاب ةصاخةيوق   
ةصاخلا ةفوفصملاو ا ا  ىلع ةحضوملا تاءارجإلا لوبق بجي . دلوتت يتلا ةروصلا كلذ يف امب ،ةتباثلا

ءاه ءزجلا رظنأ لي صفتلا نم ديزمل. ةميق تاذ ةغلبملا جئاتنلا نأ كلذ نمضي نأ يغبني. يلودلا ىوتسملا
  .لصفلا اذه نم

  ةرطخلا تايافنلا نم صلختلاو ةجلاعملا قفارم يف اهرفاوت بجي تاطارتشا  -٦
لكش ىلع تايافنلا نم صلختلاو ةجلاعملا قفارم لوصح بلطتت تاعيرشت نادلبلا مظعم ىدل  - ٥٧

لجأ نم ا ملا ددحت نأ نكمي. تايلمعلا هذه أدبتنأ لبق ةقفاوملا نم ام   اعارم بجاولا طورشلا تاقفاو
                                                 

ًالوأ-عبارلا ءزجلا ًاضيأ رظنأ   )٢٣(  . 
تايافنلل ةينطو درج مئاوق عضو نأشب ا يجهنملا هيجوتلا يف درجلا مئاوق نع ىرخأ تامولعم ىلع روثعلا نكمي  )٢٤(

تبث نم سماخلا قفرملا يف دراولا أ٢٠٠٠ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب روشنم رظنأ (لزاب ةيقافتا راطإ نمض ةرطخلا   
 ).عجارملا
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نم ةن ةصاخ ةددحم بلاطم ةفاضإ يرورضلا نم نوكي دق . ةقفاوملا نايرس رارمتسا  وكملا تايافنلاب
لاثتماللو ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا بلاطمب ءافولل  ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم ا

  .ملوهكتساو لزاب يتيقافتا تابلطتمل

  روهمجلاةكراشمل ةماع طورش   -٧
نم ريثك يفو ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب لزاب نالعإ يف ًايسيئر ًاءدبم ةيبعشلا ةكراشملا ربتعت  - ٥٨

،  -عبارلا ءزجلا يف اهيلإ راشملا وحنلا ىلع ةماعلا ةكراشملاو ىرخألا ةيلودلا تاقافتالا  دق هاندأ فاك
  .تاسايسلا وأ تاعيرشتلا يف اهلوانت متي

  ةثولملا عقاوملا  -٨
عقاوملاب درج ةمئاق عضو نم نكمت تاعيرشتلا يف ماكحأ ديدحت يرورضلا نم نوكي دق  - ٥٩

لا٦ةدا ملا(ًايئيب ةميلس ةروصب عقاوملا هذه جالعو ةثولملا  ملوهكتسا ةيقافتا نم)ه (١ةرقف ،   ،.(  

  ىرخأ ةيعيرشت طباوض  -٩
ةيوضع تاثولم نم ةن ةايح ةرو د ةرادإب ةصاخلا ىرخألا بناوجلل ةلثمأ نمضتت - ٦٠  وكملا تايافنلا

تاعيرشتلا لالخ نم ةبولطم نوكت نأ نكمي يتلاوةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ا  :  
  ؛تايافنلا لقنو عيمجت ،ةلوانم ،نيزختب ةقلعتملا عقاوملاب ةصاخ بلاطمو ماكحأ  )أ(
  :صيخارتلا بحسب ةصاخلا بلاطملا نمضتت  )ب(

،شيتفتلا   ‘١’   صيخرتلا بحس ةيلمع ءانثأو لبق
بحس ءانثأ ةئيبلاو عمت   ‘٢’  او لامعلا ةحص ةيامحل اهعابتإ بجي تاءارجإ

  و ،صيخرتلا
  ؛صيخرتلا بحس دعب امل عقوملاب ةصاخ بلاطم  ‘٣’

باكسنإلا تالاحل ةباجتسالاو ،ئراوطلا تالاحل ئراطلا طيطختلا نمضتي   )ج(
  :ثداوحلاو

  و ؛اهقيقحت بجاولا ريهطتلا دعب ام تازيكرتو ريهطتلا تاءارجإ  ‘١’
  و ؛لامعلا ةمالسو بيردتب ةصاخلا بلاطملا  ‘٢’

،   )د( اتايافنلانم دحلاو عنمل ططخ رادإو  .  
  اهتيندتو تايافنلا نوكت عنم  -ميج

ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن ا،  نم ةياقولا ربتعت - ٦١  وكملا تايافنلا
هذه لثمل ةلماشلا ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ةيلمع يف ةيمهأ رثكألاو ىلوألا تاوطخلا نم ،اه نم ّ دحلاو
ا . تايافنلا ةرقفلا ٤دام يف ةيغب ةبسانملا ريبادتلا ذختي نأ فرط لك لزاب ةيقافتا بلاطت ٢،  نامض "، 

 ".ىندألا دحلايف هلخاد ...  ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ديلوت ضفخ

جمارب نمجمانرب رصانع نمضتت  - ٦٢   :يلي ام اهنم دحلاوتايافنلا عنم   
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تناك اذإ ام ديدحتو دمع ريغ نع ةتباث ةيوضع تاثولم جتنت يتلا تايلمعلا ديدحت   )أ(
ةلباق ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تايجولونكتلا لضفأ نأشب ملوهكتسا ةيقافتال ةيهيجوتلا ئدابملا 

  ؛قيبطتلل
، ديدحت   )ب( نم نوكتت تايافن دلوتو ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا مدختست يتلا تايلمعلا

  :ةتباث ةيوضع تاثولمب ةثولم وأ ىلع يوتحت
ثيدحت كلذ يف امب ،ةيلمعلا ىلع تاليدعت لاخدإ ناك اذإ ام ديدحتل   ‘١’

  و ؛تايافنلا ديلوت نم ضفخي نأ نكمي ،مدقألا تادعملا
ىلع يوتحت ،نم نوكتت تايافن جاتنإب ةطبترملا ريغ ةليدبلا تايلمعلا ديدحتل  ‘٢’  

 ؛ةتباث ةيوضع تاثولمب ةثولملاوأ 

ةتباث ةيوضع تاثولمب ةثول ملاوأ ىلع يوتحت ،نم نوكتت يتلا داوملاو تاجتنملا ديدحت   )ج(
  و ؛ةتباث ةيوضع تاثولم ىلع ةلمتشملا ريغ لئادبلاو

  :ةدلوتملا تايافنلا مجحنم دحلا   )د(
تاباكسنإلا عنملو ةيلاعفلا ةدايزل تادعملل ةمظتنم ةنايص ءارج إلالخ نم   ‘١’

  ؛تابرستلاو
 ؛تابرستلاو تاباكسنإلل عيرسلاءاوتحالا ةطساوب   ‘٢’
، قيرط نع   ‘٣’ وأ نم نوكتت تايافن ىلع ةيوتحملا تادعملاو تايواحلا ريهطت

 و ؛ةتباث ةيوضع تاثولمب ةثولملاوأ ىلع يوتحت 
وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن تايافنلا لزع ةطساوب   ‘٤’  وكملا

ىرخأ داوم ثولت عنم لجأ نمةثولملا ا  . 
و تايافنلايدلومىلع نيعتي دقو  - ٦٣ تاديبم يبكرم ،لثم (ةقحاللا تا عانصلل نيمدختسملارابك  

يغبني . تايافنلا ةرادإل ططخ عضو، ةتباث ةيوضع تاثولم ىلع يوتحتيتلا داو ملاتاجتنم نم ) تافآلا
جلاع  دحاو ءزجكت نأ ىلع ،ةرطخلا تايافنلا لك ططخلا كلت يطغت نأ تاثولم نم ةن     وكملا تايافنلا

 .ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع ا

ددحملا ضفخنملا ىوتحملا نم ربكأ ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم ىوتحملا تاذ تايافنلا طلخ نإ  - ٦٤
ةيوضعلا تاثولملا نم ىوتحمب طيلخ ديلوت ضرغب طقف كلذو ىرخأ داومب ة تباثلا ةيوضعلا تاثولملل
دق ،كلذ عمو . ًايئيب ميلس ريغ ربتعي ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملل ددحملا ضفخنملا ىوتحملا نم لقأ ةتباثلا
  .ةيافنلا ةجلاعم لبق داوملا طلخ متي نأ ةجلاعملا تايلاعف لضفأ قيقحت لجأ نم يرورضلا نم نوكي
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درجلا مئاوقوديدحتلا  -لاد    
  ديدحتلا  -١

ةداملا نم ١ةرقفلا يف  - ٦٥ ملوهكتسا ةيقافتا بلطت٦   ،:  
وأ ءاب قفرملا وأ فلأ قفرملاب ةجردم ةيئايميك داوم نم نوكتت يتلا تانوزخملا ديدحت  )أ(  

  و ؛اهيلع يوتحت
تاياف نلاواهمادختسا يراجلا داوملاو تاجتنملا ديدحتل ةبسانملا تايجيتارتسإلا عضو   )ب(

ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن ا    .وكملا
ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن ارهظت  - ٦٦  داوم لكش ىلع وكملا تايافنلا  

تازاغ ةروص يف قلطنت نأ نكميو ) تابلحتسمو باوذ ساسأ تاذ ،ةيئام هبش ،ةيئام(ةلئاسو ةبلص 
ةيوجلا تاثولملا قوف زتمف تازاغ(   ).ت وأ ،تالوصوريأ وأ ،لئاس ذاذر ،ةيلع

ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن ادلوتت  - ٦٧  ةجيتنك ًابلاغ وكملا تايافنلا  
  :ًالثم ،ةيرشبلا ةطشنألل

  ؛دمع نع اهتعانص ءانثأ  )أ(
  ؛ىرخألا تايلمعلاو ةيعانصلا تايلمعلل ةيوناث تاجتنمك  )ب(
ءانثأ ثدحي دق يذلا برستلا وأ ثداوحلل ةجيتنك ةئيبلا وأ داوملا ثيولت لالخ نم   )ج(

  ؛لقنلا وأ ةلازإلا ،صيخرتلا بحس ،مادختسالا ،عيبلا ،جاتنإلا
،   )د( تايواحلا لثم داومو تاجتنم مادختساو ةلوانم ءانثأ داوملا ثيولت لالخ نم

سمالتلا ءارج نم تثولت يتلا .) خلإ ،يعانطصالا سفنتلا ةزهجأ(تادعملا تالاحلا ضعب يفو ةشمقألا 
  ؛تافآلا تاديبم تاجتنم نم جتنم عم

وأ ،تافصاوملا جراخ ةتباث ةيوضع تاثولمب ةثولملا داوملا وأ تاجتنملا حبصت امدنع   )ه(
  و ؛اهذبن مت وأ يلصألا مادختسالل ةحلاص ريغ نوكت

نوكت امدنع وأ ةتباثلا ةيوضعلا ت اثولملا تاجتنم عنم وأ رظح مت دق نوكي امدنع  )و(
اهبحس مت دق تاجتنملا هذخلا ليجستلا قئاثو  ةصا.  

٦٨ -  ، وأ نم نوكتت يتلا داوملا وأ تاجتنملاب ةفرعم ةيافنلا ديدحت ةيلمع يف ةجرحلا بناوجلا بلطتت
، لا تافدارملاو ءامسألا ،ةعنصملا تاهجلا كلذ يف امب ،ةتباث ةيوضع تاثولمب ةثولم وأ ىلع يوتحت ةيراجت

مدختسملا مه نمو اهمادختسا مت فيك ،تعن  ةدراولا ردصملا تائف ةمئاق دعاست نأ يغبني. نوص ىتم  
ءاردملا ،دمع ريغ نع جتن ميج قحلملا يف   ت يتلا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب ةصاخلاو ملوهكتسا ةيقافتاب

نم ةن ىلع ف رعتلا يف ،روهمجلا ةماع ىلع ةوالع ،نييموكحلا نيمظنملاو نييعانصلا  وكملا تايافنلا
دصق ريغ نع ةجتنمةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم ا  .  
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  درجلا مئاوق  -٢
ضارغألو .ةينطو درج ةمئاق ملوهكتسا ةيقافتا راطإ يف ةينطولا ذيفنتلا ططخ نمضتت فوس - ٦٩  

كلذ لمشي فوسو . ًاديدحت رثكأ ةلماك درج ةمئاق ىلإ رمألاجاتحي دق ،تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا 
 .ًاليصفت رثكأ ًاهيجوت ةيلاتلا ةرقفلا نمضتتو. ةيراركت ةيلمع ةداع

دق . تايافنلا صاوخو تايمك ديدحتلو ىلع فرعتلل ةماهلا تاودألا نم درجلا مئاوق ربتعت - ٧٠
  :ةينطولا درجلا ةمئاق مدختست

، نوكتت تايافنو داوم ،تاجتنمل ساسألا طخ ةيمك عضول  )أ( نم وأ ىلع يوتحت وأ  
  ؛ةتباث ةيوضع تاثولمب ةثولم

ةمالسلا بناوج ىلع شيتفتلا تايلمع يف ةدعاسملل تامولعم لجس عضو   )ب(
  ؛ةيميظنتلا يحاونلاو

  ؛عقوملا رارقتسال ططخ عضول ةمزاللا ةقيقدلا تامولعملا ىلع لوصحلا  )ج(
  و ؛ئراوطلا تالاحل ةباجتسالا ططخ دادعإ يف ةدعاسملا  )د(
ةيئايميكلا داوملا هذه نم يجيردتلا صلختلاوضفخل ةبسنلاب زرحملا مدقتلا عبتتل  )ه(  .  

تازيكرت اهيف عفترت يتلا تايافنلا ديدحتل مامتهالا ءاليإ يغبني ،درجلا ةمئاق عضو ىدلو - ٧١  
 .ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا

 :نع تانايب ءاضتقالا بسح درجلا ةمئاق مضت نأ بجيو - ٧٢

  ؛دلبلا لخاد ةتباث ةيوضع تاثولم جاتنإ  )أ(
اهيلع يوتحت وأةتباث ةيوضع تاثولم نم نوكتت تاودأو تاجتنم ريدصت/داريتسا  )ب(  ؛ 

،   )ج(   ؛ةتباث ةيوضع تاثولمب ةثولم وأ ىلع يوتحتوأ نم نوكتت تايافن نم صلختلا
 .تايافنلا هذه ريدصت/داريتسا  )د(

عم ةينعملا ةطلسلا نم نواعت لاةتباثلا ةيوضعلا تاثولملل ةينطو درج ةمئاق عضو بلطتيو  - ٧٣
طاقنو تايافنلا نم صلختلا قفارمو كرامجلا يفظومو لقنلاب نيمئاقلاو ،نيمدختسملاو نيجتنملا 

لجألا ليوط مازتلا دوجو كلذك بلطتت و. ملوهكتسا ةيقافتا كلذكو لزاب ةيقافتال ةينطولا لاصتالا
ةميلس ةيرادإ ةيلمع ،ةتباثلا ةيوضعلا تاث ولملا يعنصمو يكلام نم نواعتلا ،ةينطولا تاموكحلا لبق نم

، . تامولعملا نيزختل نكيمم تانايب ةدعاق ماظنو روطتم ساسأ ىلع تامولعملا عمجل تالاحلا ضعب يف
مع غالبإلاب نيكلاملا مايق نامضل ةيموكح نيناوقل ةجاح كانه نوكت دق داوملا هذه نم زوح يف ام  
 .نييموكحلا نيشتفملا عم نواعتلاو

، نلا بجوتست يتلا ىلوألا ةيضقلا - ٧٤ تاعانصلا عاونأ يه درج ةمئاق عضو يف ءدبلا دنع رظ
رادقمب ًاساسحإ رمألا اذه مدقي نأ يغبني . ةتباث ةيوضع تاثولم مادختساب ةمئاق نوكت دق يتلا اهعقاومو
تناك اذإ. نيلمتحملا كالملاب ةيديهمت ةمئاق عضو يف دعاسي نأ نكميو درجلا ةمئاق يف لوذبملا دهجلا  
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ةكراشملا تاعانصلا نوكت نأ ًاضيأ بجي هنإف ،هيلإ تدروتسا وأ دلب يف تجتنُأ دق ةيوضعلا تاثولملا 
ةقيقد ماقرأ ىتح وأ تاريدقت ءاطعإ ىلع ةرداق تاكرشلا هذه نوكت دق . ةيلوألا تارواشملا نم ًاءزج

ةميق تاريدقتلا هذه نوكت نأ نكمملا نم. ةيلحملا تاقيبطتلا يف تمدختسا يتلا تاجتنملا هذه تايمكب  
هذه رفاوتت ال دق ،ظحلا ءوسل . درجلا ةمئاق ةطساوب اهلوانت مت يتلا ةيئايميكلا ةداملا ةيمك ديدحت دنع ًادج

 .نآلا دعب تالاحلا ضعبل تالجسلا

يلاتلاك يهو ،درج ةمئاق عضو دنعةيساسأ تاوطخ سمخ كانه - ٧٥  : 

رلا تاطبارلاو تاعانصلا عم رواشتلا– ١ةوطخلا  نييموكحلا نيفظوملا ىلع بجي : ةيسيئ 
وأ داوملا ،تاجتنملا نم ةمخض تايمكل اهكالتما حجر   ي يتلا تاعانصلا يف م  ارقأب ءاقتلالا

ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن ا  نيجتنملا عمو وكملا تايافنلا  ،
، . نيقباسلا نيعزوملاو ةريبكلا تاعانصلاو ةيبرهكلا ،ةيعارزلا ةيئايميكلا تاعانصلا نأل ارظن

اهكلمي يتلا ةيلامجإلا ةميقلا نم ةريبك ةيوئم ةبسن نع ةفرعم اهيدل وأ كلمت ام ًابلاغ ىرخألا 
ًالوأ م  نوفظوملا يقتلي نأ بجي امك . رواشم بجي اذل ،ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم دلبلا

  .ادعاسم بلطل ةيموكحلا ريغ تامظنملا عم نويموكحلا
درجلا ةمئاق نع نيلوؤسملا نييموكحلا نيفظوملا بيردت يغبني :نيفظوملا بيردت - ٢ةوطخلا   

بيردتلا رصانع نمضتت نأ يغبني . تايافنلاو داوملا ،تاجتنملاب ةصاخلا بناوجلا لك ىلع
ع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةنداوملا ،تاجتنملا ديدحت ةيسيئرلا   وأ اهيل وكملا تايافنلاو

ظافحلاو درجلا مئاوق عضول تاءارجإو ؛ةمالسلاو ةحصلا ؛تاشيتفتو تاعجارم ؛ ةثولملا ا
  .اهيلع

تاعجارم ةدع ذيفنت– ٣ةوطخلا  تارايز ةدعبنويموكحلا نوفظوملاموقي نأ نيعتي  :  بجي  . 
يموكحلا نيفظوملا لعجت ا. ضارغأ ةثالث قيقحتل تارايزلا هذه مدخت نأ  ني أ ،لوألا ضرغلا

ا . عقاولا ىلع ةيلعفلا فورظلابو درجلا ةمئاق عضو ةيلمعب ةيارد ىلع أ ،يناثلا ضرغلاو
جتنتس ا . ةعانصلا رئاود عم رواشتلا روص نم ىرخأ ةروصك لمعتس  أ ،ثلاثلا ضرغلاو

درجلا ةمئاق عضو دنع ةيئادتبا تانايبك اهمادختسا نكمي يتلا ةيرصحلا تامولعملا ضعب 
  .ةينطولا

تاثولملا نع غالبإلاب نيكلاملا مايق بلطتت يتلا نيناوقلا وأ تاسايسلا عضو – ٤ةوطخلا   
ةيوضعلا تاثولملا عبتتب ةصاخلا نيناوقلا وأ تاسايسلل عورشم عضو يغبني :ةتباثلا ةيوضعلا  
ىلإ نيناوقلا وأ تاسايسلا جاتحت نأ يغبني . درجلا ةمئاق عضو ضارغأل ةموكحلا غالبإو ةتباثلا
نم درجلا مئاوق ىلع تاليدعت لاخدإ لاح يف قحال غالبإ مث ددحم دعوم لولحب يلوأ غالبإ  
تامولعم غالبإلاب ةصاخلا تابلطتملا بلطت نأ يغبني . صلختلا ثدح ام اذإ وأ نيكلاملا لبق

  :كلذ يف امب ،درجلا ةمئاق يف زراب فنص لكل ةبسنلاب ةددحم
  ؛ةيافنلا وأ ةداملا ،جتنملا فصوو مسأ  )أ(
  ؛)زاغ ،ةأمح ،بلص ،لئاس(ةيئايزيفلا ةلا حلا  )ب(
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دج(ةدعملا وأ ةيواحلا نزو   )ج(    ؛)و نإ
  ؛ةتباث ةيوضع تاثولمب ةثولم وأ ىلع يوتحت ،نم نوكتت يتلا ةداملانزو   )د(
  ؛ةلثامتملا تادعملا ءازجأ وأ تايواحلا ددع  )ه(
  ؛ةيافنلا وأ ةداملا ،جتنملا يف ةتباثلا ةيوضعلا داوملا زيكرت  )و(
، (ةداملاب ةطبترملا ىرخألا رطاخملا   )ز( لاعتشالل ةلباق ،ةلاكأ ،قارتحالل ةلباق
  ؛.)خلا
  ؛عقوملا  )ح(
  ؛كلاملا نع تامولعم  )ط(
  ؛قاوسألا ،لسلسملا مقرلا ،ةيفيرعتلا تامالعلا ديدحت  )ي(
  و ؛درجلا ةمئاق اهلوخد خيرات  )ك(
دج(اهلآمو ةمئاقلا نم اهعفر خيرات   )ل(    ).و نإ

ةطخلا ذيفنت– ٥ةوطخلا  ةدعاق ءاشنإ بجي ،درجلا مئاوق غالبإب ةصاخلا تابلطتملا ذيفنت لبق :   
ثدحأل ةبكاوم ةموكحلل ةيزكرملا درجلا ةمئاق لظت نأ يغبني . ةينطو درج ةمئاقل تانايب
نيكلاملا تاموكحلا دعاست نأ نكمي . ةديدج تامولعم يأ لوصو درجمب كلذ متي نأو ليدعت
تامولعم ةحص نم دكأتلا يف يناديملا شيتفتلا دعاسي نأ يغبنيو . ةروشملاو تامولعملا ميدقتب
  ′)٢٤(.درجلا ةمئاق

تاثولملا قالطإ تالجس نأشب ٢٠٠٣ماع لوكوتورب نأ ةظحالم بجي ،كلذ ىلع ةوالع  - ٧٦  
رارقلا عنص يف ةيبعشلا ةكراشملا ،تامولعملا ىلإ لوصولا نأشب سوهرآ ةيقافتال (UNECE)اهلاقتناو   

ماعل ،ابوروأل ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجلل ةعباتلا ، ةيئيبلالئاسملا يف ةلادعلا ىلإ لوص ولاو
ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىلع قبطت١٩٩٨   .ت نأ نكمي يتلا درجلا مئاوقب قلعتت ًاماكحأ نمضت

 دصرلاو ليلحتلا ،تانيعلا ذخأ  -ءاه
ةرادإ ةيلمع يف ةيسيئرلا ءازجألا نم دص رلاو ليلحتلا ،تانيعلا ذخأب ةصاخلا تايلمعلا ربتعت - ٧٧

ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن ا  ةريبك ةيولوأ ذخأت نأ يغبنيو وكملا تايافنلا  
ليلحتلا ،تانيعلا ذخأ تايلمعب موقي نأ بجيو . ذيفنتلاو ةيمانلا نادلبلا يف تاردقلا ءانب صخي اميف
ةدمتعملاو ًايلود اهيلع قفتملا قرطلا مدختس فو ،نوبردم نوفظوم دصرلاو  ت نأو ناقتإب ةعوضوم ةطخل ًاق
هذه عضخت نأ بجي امك . جمانربلا ةرود رادم ىلع ةقيرطلا سفن مادختساب ذيفنتلا متي نأو ،ًايرطق
، . ةدوجلا ةبقارمو نامضل ةمراص ريبادتل تايلمعلا تانيعلا ذخأ ةيلمع يف ءاطخألا يدؤت نأ نكمي

وأ ىزغم تاذ ريغ تانايب ىلع لوصحلا ىلإ اهيلع قفتملا قرطلا نع فارحنا يأ وأ دصرلا وأ ليلحتلا 
                                                 

ةينطو درج مئاوق  عضو نأشب يجهنملا هيجوتلا يف درجلا مئاوق نع ىرخأ تامولعم ىلع روثعلا نكمي  )٢٤( ′
نم سماخلا قفرملا يف دراولا أ ٢٠٠٠ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب روشنم  رظنأ(لزاب ةيقافتا راطإ نمض  ةرطخلا تايافنلل
 ).عجارملا تبث
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جمانربلا مد  تانايب ىلع ىتح . ، تالوكوتوربلا ،بيردتلا نأ نم دكأتلا يلاتلاب فرط لك ىلع يغبني
يرجي كلت ريياعملا نأو ليلحتلاو دصرلا ،تانيعلا ذخأ قرطل ةبسنلاب ةدوجوم ةيلمعملا تاردقلاو 

 .اهذافنإ
ةيئايزيف لاكشأدوجول ًارظنو ،دصرلاو ليلحتلا ،تانيعلا ذخأل ةديدع بابسأ دوجول ًارظن  - ٧٨  

 ، تانيعلا ذخأل اهمادختسا نكمي يتلا ةفلتخملا قرطلا نم تائم دجوي هنإف ،تايافنلل ةريثك ةفلتخم
عمو . ةقيثولا هذه قاطنجراخ ربتعي ةيلعفلا قرطلا نم ليلق ددع ىتح ةشقانم نإ . ليلحتلاو دصرلا

 .ةيلاتلا ةثالثلا ءازجألا يف دصرلاو ليلحتلا ،تانيعلا ذخأل ةيسيئرلا طاقنلا ثحب متي ،كلذ
يتلا لسالسلا ىلع عالطالا نكمي ،ةديجلا تاربتخملا بيلاسأ نع تامولعم ىلع لوصحللو  - ٧٩

، يمنتلاو نواعتلا ةمظنم(يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم اهردصت  يداصتقالا ناديملا يف ة
جمانربلا نأشب هيجوتلا ةقيثو مادختسا نكمي امك ،ةماعلا ةيجهنملا تارابتعالا نأشب ) ةددعتم تاونس

نم ديزم ىلع لوصحلاو ) أ٢٠٠٤ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب (ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا دصرل يملاعلا 
ةئيبلا قفرم /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عورشم نمةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ليلحت نأشب تامولعملا 

 نم ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ليلحت تاردق نم تاجايتحالا نأشبةيملاعلا 
www.chem.unep.ch/pops/laboratory/default.htm. 

  )٢٥(تانيعلا ذخأ  -١
ضرغ لل اهمادختسا نكمي ةنيع ىلع لوصحلا وه تانيعلا ذخأل طاشن يأل ماعلا فدهلا - ٨٠

ةحرتقملاةجلاعملل ةمءالملا وأ ميظنتلا ريياعمل لاثتمالاو ،عقاوملا صاوخ ديدحت لثم فدهتسملا صلختلا وأ    
تانيعلا ذخأ يف عورشلا لبق فدهلا اذه ددحي نأ يغبنيو.نيحرتقملا ءافيتسال هنع ىنغ ال رمأ وهو .  

 .عبتتلا ةيناكمإو لقنلاو تادعملل ةبسنلاب ةدوجلا طورش
نم لك (تانيعلا ذخأ ةلمح ءدب لثم اهيلع قافتالاو تانيعلا ذخأ تاءارجإ د يدحت يغبني - ٨١

ام تاءارجإلا هذه رصانع لمشت نأ يغبنيو ). ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب ةقلعتملا بناوجلاو ،ةفوفصملا
 :يلي

،   )أ( تانيعلا ذخأ عورشم ةدمو ،تانيعلا ذخأ ةيلمع ةريتوو ،ذخؤتس يتلا تانيعلا ددع
ةدوجلا ةبقارم تانيع لثم ةدوجلا نامض تاءارجإ عضو كلذ يف امب (تانيعلا ذخأ ة قيرطل فصوو
  ؛)عاديإلا تاهج ةلسلسو

  ؛)يفارغجلا عقوملا فصو كلذ يف امب(تانيعلا ذخأ تقوو ،عقاوملا وأ ريياعملا رايتخا   )ب(
  ؛اهتقو ةدئاسلا فورظلاو ةنيعلا ذخأ يذلا صخشلا ديدحت  )ج(
  ؛اهميسوتو ةنيعلا صاوخل لماك فصو  )د(

                                                 
نم تانيعلا ذخأب صاخلا ينقتلا هيجوتلا عورشم  يف تانيعلا ذخأ نع ىرخأ تامولعم ىلع روثعلا نكمي  )٢٥(

، (اهئايحإو دراوملا ىلع ظافحلا نوناق يف دراولا ،تايافنلا  ، ٢٠٠٢ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو
نم سماخلا قفرملا رظنأ )Nordtest(تساتون ةقيرطو   ).عجارملا تبث، 

، (دصرلل ةماعلا ئدابملا نأشب ةيعجرملا ةقيثولا يف دصرلا نع ىرخأ تامولعم ىلع روثعلا نكمي () ةيبوروألا ةيضوفملا
، (ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملل يملاع دصر جمانربل هيجوتو ) ٢٠٠٣ قفرملا رظنأ ). أ٢٠٠٤ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

 .عجارملا تبث ،سماخلا
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  ؛)ليلحتلا لثم(نيزختلاو لقنلا ءانثأ تانيعلا ةمالس ىلع ةظفاحملا   )ه(
  ؛ليلحتلا ربتخمو ةنيعلا ذخأ نيب قيثولا نواعتلا  )و(
 .ةمئالم ةروصب تانيعلا ذخأ يفظوم بيردت  )ز(

دعاوقلل وأ دجوت امثيح ةيعونلا ةينطولا تاعيرشتلل تانيعلا ذخأ ةيلمع لثتمت نأ يغبنيو  - ٨٢
نمضتت نأ يغبنيو . نيلهؤم نيفظوم نييعت ،دعاوق اهل دجوت ال يتلا نادلبلاىلع يغبنيو . ةيلودلا
 :يلي ام تانيعلا ذخأ تاءارجإ

ليلحتل ةفوفصم لك نم تانيعلا ذخأ نأشب ةيرايعملا ليغشتلا تاءارجإ عضو   )أ(
  ؛كلذ دعب ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا

ةيكيرمألا ةيعمجلا اهتعضو يتلا كلت لثم ةخ سارلا تانيعلا ذخأ تاءارجإ قيبطت  )ب(
يملاعلا ماظنلاو ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكوو يبوروألا داحتالاو )ASTM (داوملاورايتخالل   ،

  ؛ةئيبلا دصرل
 .ةدوجلا ةبقارمو ةدوجلا نامضل تاءارجإ عضو  )ج(

نوكي نأ بجي كلذك و.تانيعلا ذخأ جمانربحاجن لجأ نم تاوطخلا هذه لك عابتإ يغبني  - ٨٣  ،
 .ًاقيقدو ًالماك قيثوتلا

ةبلصلا داوملا لمشت ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا دصرل ةداع ا  - ٨٤  انيع ذخؤت يتلا تافوفصملا عاونأ
 :تازاغلاو لئاوسلاو

  :لئاوسلا  ) أ(
  ؛ةمامقلا نفادمو تايافنلا ءاقلإ عقاوم نم ةحشرلا داوملا  ‘١‘
  ؛تاباكسنالا نم عمجت يتلا لئاوسلا  ‘٢‘
  ؛)ةيعانصلا تافلخملاو برشلا هايمو ةيحطسلا هايملا(هايملا   ‘٣‘
  ؛)لامعلا ةحص ةبقارم ةلاح يف ءامدلا(ةيجولويبلا لئاوسلا   ‘٤‘

  :ةبلصلا داوملا  ) ب(
وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن  تارضحتسملاو تاجتنملاو تانوزخملا  ‘١‘  وكملا

  ؛ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا ا
صلختلا وأ ةجلاعملا تايلمعو ةيعانصلا رداصملا نم ةبلصلا داوملا  ‘٢‘ دامرلا ( 

ةيطغألاو ،ىرخألا تافلخملاو ةنكاسلا ناعيقلاو أمحلاو عاقلا دامرو ،رياطتملا  
  ؛)كلذ ريغو

) فيفجتلا وأ فطشلا هايم تانيع(ىرخألا ةئبعتلا داوم وأ تادعملاو تايواحلا   ‘٣‘
جتلا هايم تانيع عمجيف ةمدختسملاةشمقألا وأ تاجوسنملا كلذ يف امب    ؛فيف 

  .تسوبمكلاو يحصلا فرصلا هايم ةأمحو ةراجحلا ةراسكو بساورلاو ةبرتلا  ‘٤‘
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  :تازاغلا  )ج(
 ).يلخادلا(ءاوهلا   ‘١‘

 :يلي ام رشبلاو ةئيبلا دصر جمارب راطإ يف ةيئايحأاللاو ةيئايحألا تافوفصملا نمضتت نأ نكمي - ٨٥

  ؛ةيذغألاو ةيتابنلا داوملا  )أ(
  ؛مألا مد وأ نبل  )ب(
  ).جلثلا امبرو ةفاجلا وأ ةللبملا تابيسرتلاو طيحملا(ءاوهلا   )ج(

 ليلحتلا  - ٢

قلعتي اميف غالبإلاو يمك مييقت عضوو ديدحتو لصفو ةيقنتو صالختسا ىلإ ليلحتلا ريشي  - ٨٦
ةلوبقمو ةيوزغم جئاتن ىلع لوصحللو . تامامتهالا ةفوفصم يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا تازيكرتب
ةفوفصملا نأشب ةدكؤملا تاربخلاو ) ناكملا(ةيرورضلا ةيساسألا ةينبلا ليلحتلا ربتخم ىدل نوكي نأ يغ بني

ًاقفو ربتخملا دامتعا ربتعيو ةيلودلا ةرياعملا تاسارد يف ةحجانلا ةكراشملا لثم (ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاو 
ريياعملا نم كلذريغوأ سايقلا ديحوتل ةيلودلا ةمظنملا ريياعمل  ًاماه ًابناج لقتسم زاهج ةطساوب  لمشتو .  

 :يلي ام ةيعونلا ةعيفر جئاتن ىلع لوصحلل ةيمازلإلا ريياعملا

  ؛ليلحتلا ةينقت تافصاوم ديدحت  )أ(
  ؛ليلحتلا تادعم ةنايص  )ب(
  ؛)ةيلخادلا قرطلا كلذ يف امب(ةمدختسملا قرطلا ع يمج ةمالس نم ققحتلا  )ج(
 .تاربتخملا يفظوم بيردت  )د(

ضعبل ةبسنلابو . ضرغلا اذهل زهجي ربتخم يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ليلحت ةداع يرجيو - ٨٧
 .صحفلا ضارغأل ناديملا يف اهمادختسا نكمي رابتخا تاعومجم رفاوتت ،عاضوألا

دقو . تاربتخملا يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ليلحتل ةبسنلاب ليلحتلل ةدحاو ةقيرط رفاوتت الو - ٨٨
ديحوتل ةيلودلا ةمظنملا ةطساوب ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ديدحتل تافوفصملا فلتخ ملل يلحت قرط تعضو
نييمسرلا نييعارزلا نييئاميكلا ةطبار وةئيبلا ةيامح ةلاكو يسايقلا ديحوتلل ةيبوروألا ةنجلل او سايقلا

قرطلا مظع مو. ثلاثلا قفرملا يف قرطلا هذه ىلع ةلثمأ درتو. داوملاو رابتخالل ةيكيرمألا ةيعمجلاو
 .اهدامتعا دعب ًاضيأ ةلوبقم ةيلخادلا قرطلا نوكتو ،قرطلا هذه نم تاعيونت نع ةرابع ةيلخادلا

يف اهدادعإو تانيعلا ةلوانم نأشب لوبقلا ريياعمو تاءارجإ ديدحت نيعتي ،كلذ ىلع ةوالعو  - ٨٩
 .سناجتلا لثم تاربتخملا

 :يلي ام ليلحتلا ديدحتل ةفلتخملا تاوطخلا لمشتو - ٩٠

، الا  )أ( ةلجعملا تابيذملاب صالختسالاو تيلهكوم زاهج ةطساوب لثم صالختس
  ؛كلذ ريغو لئاسلا ىلإ لئاسلاو
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الثمةيقنتلا  )ب( نولتلا ةفلتخم ةدمعأ يفزازتمإلاب لصفلاب ،  ليسيرولفلاب وأ  نأ يغبنيو .  
؛ةفوفصملابزازتمإلاب لصفلا ءاقبتسا رثأتي ال ىتح ةيفاك ةءافكب ةيقنتلا مسقت    

  ؛ليلاحتلا يف يفاكلا لصفلا رفويس امم ةيرعش ةيعوأ يف تازاغلا لصف ةطساوب لصفلا  )ج(
يئاقتنالا فاشكلا وأ ) ECD(تانورتكلإلا فشاك لثم ةبسانملا تافشاكلا ديدحت   )د(

  ؛)LRMS, HRMS(ةنابتسالا يلاع لتكلا فايطم وأ ةنابتسالا ضفخنم لتكلا فايطمب وأ ) MSD(لتكلل 
ممألا جمانرب روشنم رظنأ عالطالل (ةيلخاد ةدحوم ةيجهنمل ًاقفو يمكلا ديدحتلا   )ه(

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب روشنمو  أ٢٠٠٤ةئيبلل ةدحتملا    ؛)٢٠٠٦، 
 .ةيراسلا دعاوقلا وأ ةدعاقلل ًاقفو غالبإلا  )و(

  دصرلا  -٣
ا ) ب (٢ةرقفلا يف  - ٩١ قافتا بلطت")يلودلا نواعتلا ("١٠دام نم نأ فارطألا نم لزاب ةي ، 

ةيقافتا بلطتو ". ةئيبلا ىلعو ةيرشبلا ةحصلا ىلع ةرطخلا تايافنلا ةرادإ راثآ دصر يف نواعتت"
ةداملا نم ١ةرقفلا يف ملوهكتسا  و عيجشت فارطألا نم ،اهنم١١  قلعتملا بسانملا دصرلا ءارجإ وأ / 

ةرطخ ةيافن ةرادإ ةيلمع تناك اذإ امع ًار شؤم دصرلا جمانرب مدقي نأ بجيو. ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب
نع ةمجانلا ةيئيبلا ةيعونلا يف تارييغتلا نع فشكي نأ يغبني امك ،ا   صاخلا ميمصتلل ًاقبط لمعت ام

نم ةميلسلا عاونألا نأ نم دكأتلا يف دصرلا جمانرب نم ةمدقملا تايلمعلا مادختسا بجيو . ةيلمعلا هذه
ام ديدحتو رارضأ يأ ةجلاعمو فاشتكا يفو ،ةيلمعلا هذه ةطساوب ا متي يتلا يه ةرطخلا تايافنلا   رادإ

ليدب ةرادإ ج  ديدحت قفرملا وريدم عيطتسي ،دصرلا جمانرب ذيفنتبو . مادختسا بسانملا نم ناك اذإ
 ′ )٢٦(.اهجالعل ةبسانملا ريبادتلا ذاختاو تالكشملا

تلا تامالعلا عضوةئبعتلا ،عمجلا ،ةلوانملا  -واو  نيزختلاو لقنلا ،ةيفيرع، 

ة ديدشتاوطخ نيزختلاو لقنلاو ةيفيرعتلا تامالعلا عضوو فيلغتلاو عمجلاو ةلوانملا ربت عت - ٩٢
وأ نيزختلل دادعإلا ءانثأ ًالثم (قئارحلا وأ برست لاوأ تاباكسنالا ثودح راطخأ نأ كلذ ةيمهألا 

 .ىرخأ تاقوأ يفثدحت يتلا كلت قوفت وأ ةلداعم ) صلختلا

قئاثولا ىلع عالطالا ،دودحلا ربع اهتكرحو ةرطخلا تايافنلا لقن تايلمعل ةبسنلا ب يغبنيو - ٩٣
 :ةيعونلا تاطارتشالا ديدحتل ةيلاتلا

  ؛)١٩٩٥ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب (ذيفنتلا ليلد : لزاب ةيقافتا  )أ(
  ؛)٢٠٠٢ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا (ةيرحبلا ةرطخلا علسلل ةيلودلا ةنودملا   )ب(
  ؛ةرطخلا علسلا لقن نأشب ةينقتلا تاميلعتلا: يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم  )ج(

                                                 
ةيضوفملا (دصرلل ةماعلا ئدابملا نأشب ةيعجرملا ةقيثولا يف دصرلا نع ىرخأ تامولعم ىلع روثعلا نكمي   )٢٦(

 ، ، (ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملل يملاع دصر جمانربل هيجوتو ) ٢٠٠٣ةيبوروألا رظنأ ). أ٢٠٠٤ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
 ،   ′.عجارملا تبثسماخلا قفرملا
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نأشب ةدحتملا ممألا تايصوتو يوجلا لقنلل ةيلودلا ةطبارلا ىدل ةرطخلا علسلا دعاوق   )د(
 ).يلاقتربلا باتكلا(ةرطخلا علسلا لقنل ةيجذومنلا دعاوقلا 

ىلع لوصحلا نكمي ٦ - ١ةيلاتلا ءازجألل ةبسنلابو  - ٩٤ تايجولونكت "نم ةلصفم تامولعم ، 
يريدمل يبيردت ليلد " لزاب ةيقافتا بجومب ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا تايافن نأشب ةيقنتلاو ريمدتلا

لزاب ةيقافتا ةنامأ دادعإ نم ءابو فلأ نادل   ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب (ا ،ةرطخلا تايافنلا عورشم
٢٠٠٢.( 

ىوتسمب ةتباث ةيوضع تاثولمب ةثولم نوكت وأ ،ىلع يوتحت وأ نم فلأتت يتلا تايافنلا نإ  - ٩٥
رادت نأ بجي ،فلأ ثلاثلا ءزجلا يف هيلإ راشملا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملل ضفخنملا ىوتحملا نم ىلعأ 

ل كلذو ةرطخ تايافن ا  وأ ،اهل لامعلا ضرعت ىلإ يدؤت تابرست وأ تاباكسنا ثودح يفالت أكو
   .اهل يلحملا عمتا ضرعتيو ةئيبلا يف قلطت

  )٢٧(ةلوانملا  -١

٩٦ -  ، ةيوضع تاثولمب ةثولم وأ ىلع يوتحت وأ نم نوكتت تايافن ةلوانم دنع ةيسيئرلا لغاوشلا نإ
تاثولملاب ىرخألا تايافنلا يراجم ثيولتو ةئيبلا نمضراعلا قالطإلا ،يرشبلا ضرعتلا ىلإ دوعت ةتباث   

ثولت عنمل ىرخألا تايافنلا عاونأ نع ةلصفنم نوكت ثي حب تايافنلا هذه ةلوانم بجيو. ةتباثلا ةيوضعلا
يلي ام ضرغلا اذهل اتايافنلا يراجم   ىصوملا تاسرامملا لمشتو ىرخألا: 

ةجرد عافترا وأ أدص وأ بوقث وأ تابرست دوجو مدع نم دكأتلل تايواحلا شيتفت   )أ(
  ؛رمألا مزل اذإ ةيفيرعتلا تامالعلا عضو ةداعإو ةبسانم ةروصب اهتئبعت ةداعإو ةرارحلا

ةدايز ببسب نكمأ نإ ةيوئم ةجرد ٢٥نع لقت ةرارح ةجرد دنع تايافنلا ةلوانم   )ب(  
  ؛ةعفترملا ةرارحلا تاجرد يف رياطتلا

ةلئاسلا تايافنلا يوتحتس ا   )ج(  أو ةيفاك تاباكسنالا ءاوتحا ريبادت نوكت نأ نامض
ا   ؛اكسنا ةلاح يف

اهحتفلبقتايواحلا تحت ةصام ةيشاح  وأةيكيتسالب تاءاطغ عضو   )د( نك يمل اذإ .  
  ؛)Cepoxyجنتارلا تاءالط وأ ناثير  وأءالط (ةيحطس ةدامب هتيطغت تمت دق ءاوتحالا ةقطنم حطس 

بوبنأو ةيجعمت ةخضمب خضلا وأ غيرفتلا مامص عفرب ام إةلئاسلا تايافنلا ةلازإ   )ه(
  ؛ةيئايميكلا داوملل مواقم بسانم

                                                 
عنمو ةرطخلا داوملل ةنمآلا ةلوانملا نأشب ةيهيجوت ئدابم ىلع ةلثمأ عجارملا تبثنم سماخلا قفرملاب درت   )٢٧(  

يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمو ) ب١٩٩٩و أ١٩٩٩(ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةطساوب تدعُأ يتلا كلت نمضتت ،ثداوحلا 
 ).٢٠٠٣(يداصتقالا ناديملا 

 .ةديدع تاونس لالخ ةعطقتم وأ ةلصاوتم ةروصب تاعدوتسملا لمعت نأ لماكلا عمجلا بلطتي دق)٢٨(



37 

، ضم مادختسا  )و( ىرخأ ضارغأ ةيأل مدختست مل ،ليماربو بيبانأو ةصصختم تاخ
  ؛ةلئاسلا تايافنلا لقنل

  ؛ةصام وأ ةيقرو طوف وأ شامقلا نم عطقب تاباكسنا ةيأ ةلازإ  )ز(
  ؛نيسوريكلا لثم ةبيذم ةدامب تارم ثالث ةثولملا حوطسلا فطش  )ح(
ةكلهتسملا ةيقاولا شامقلا عط قو يثالثلا فطشلا نمةبي ذملاو ةصاملا داوملا عيمج ةلماعم  )ط(

ثيح ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب ةثولملا وأ ىلع يوتحت يتلا تايافنلا نم ا   أ ىلع ةيكيتسالبلا ةيطغألاو
  .ًامئالم كلذ نوكي

ةثولملا وأ ىلع يوتحت يتلا تايافنلا ةلوانمل ةحيحصلا قرطلا ىلع نيفظوملا بيردت نيعتي - ٩٧  
 .ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب

 عمجلا  -٢

يتلا تايافنلل ةميلسلا ةرادإلا نع ةلوؤسملا يه نوكت دق ةريبكلا تاعانصلا نأ نم مغرلا ىلع  - ٩٨
 ، ريثكلا نأ الإ ،اهديلوتب موقت وأ اهكلمت يتلا ،ةتباث ةيوضع تاثولمب ةثول ملاوأ ىلع يوتحت وأ نم نوكتت

وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن ملا تايافنلاهذهو . تايافنلا هذه لثم ًاضيأ كلتمت رغصألا تآشنملا نم  وك
وأ ةيلرتم تايواح نمضتت نأ نكمي ،ةريغص تآشنم لبق نم ةكولمملاو ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا ا  

 ، رولكلا ددعتم لينيفلا يئانثب ةيرولفلا ةءاضإلا تاروباص ،يراجت مجحب تافآ تاديبم تايواح
ورتب يئانثب ةثولمو لونيفلا رولك يسامخ نم نوكتملا ساسألا تاذ ةظفاحلا داوملا نم ةريغص تايواح  

ةيوضعلا تاثولملا نم ةريغص تايمك ،رولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانثو رولكلا ددعتم نيسكويداراب 
يف ةمدختسملا تافآلا تاديبم نم ةقبطب ةاطغم روذبو ،ةيثحبلا قفارملاو لماعملا يف " ةصلاخلا"ةتباثلا 

تاموكح تأشنأ ،ةرطخلا تايافنلا نم بعشتملا فينصتلا اذه عم لماعتل لو. ةيثحبلاو ةيعارزلا عقاوملا
وأ ًاناجم اهيكلام ةطساوب تايافنلا هذه نم ةريغصلا تايمكلا عاديإ نكمي ثيح تاعدوتسم ةريثك 

ةيراجت ةطحم يف أشن . ديهز مسر لباقم  ت دق وأ ،اهتعيبط يف ةتقؤم وأ ةمئاد تاعدوتسملا هذه نوكت دق
تاطحمو تايافنلا عمج تاعدوتسم ءاشنإ نكمي . لعفلاب ةدوجوملا ةرطخلا تايافنلا ليوحت تاطحم نم

  .مان دلب ىلإ مدقتم دلب اهمدقي نأ نكمي وأ ،نادلبلا نم ةعومجم لبق نم يميلقإ ساسأ ىلع اهليوحت
و تايافنلاعمج جمارب ليغشتو ءاشنإ دنعصرحلا يخوت يغبني  - ٩٩ ليوحت تاطحمو تاعدوتسم  

كلذوتايافنلا  :  
، ديدحتو جمانربلا نالع إل  )أ( لكل عمجلل ةصصخملا ةينمزلا تارتفلا وتاعدوتسملا عقاوم

نم ةن نيلمتحملا كالملا   ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ اةتباث ةيوضع تاثولموكملا تايافنلل   ؛ 
يتلاو ةلمتحملا تايافنلا لك عمج لمكتست يكل عمجلا جمارب ليغشتل فاك تقو حن مل  )ب(

، نوكتت    ′)٢٨(؛ةتباث ةيوضع تاثولمب ةثولم وأ ىلع يوتحتوأ نم
وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن لك ،ًايلمع نكمم وه ام ردقب ،ءاوتح ال  )ج(  وكملا تايافنلا

؛جمانربلا يفةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا ا    
                                                 

  ′.ةديدع تاونس لالخ ةعطقتم وأ ةلصاوتم ةروصب تاعدوتسملا لمعت نأ لماكلا عمجلا بلطتي دق  )٢٨(
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كلت تاي افنلا داومل ةبسنلاب تايافنلا يكلامل ةنمآ لقن داومو ةلوبقم تايواح ريفوتل  )د(
  ؛لقنلل ةنمآ اهلعج وأ اهفيلغت ةداعإ ىلإ جاتحت دق يتلا

  ؛فيلاكتلا ةضفخنمو ،ةطيسب عمج تايلآ ءاشنإل  )ه(
  ؛عدوتسملاب لامعلاو عدوتسملا ىلإ ةيافنلا نولصوي نيذلا ءالؤه نم لك نامأ نامضل  )و(
  ؛صلختلل ةدمتعم قرط مدختست تاعدوتسملا يف متت يتلا تايلمعلا نأ نم دكأتلل  )ز(
  و ؛ةقبطملا ةيعيرشتلا بلاطملاب يفت قفارملاو جمانربلا نأ نم دكأتلل  )ح(
ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن لصف نم دكأتلل  )ط(  وكملا تايافنلا  

ىرخألا تايافنلا يراجم نعا  .  
  ةئبعتلا  -٣

ريبدتكو اهلقن ليهستل ًاديج تايافنلا عيمج ةئبعت يغبني - ١٠٠ تابرستلاب ةصاخلا رطاخملا ليلقتل نامأ  
تلاو لقنلا ضارغألةئبعتلا: نيتئف تحت ةرطخلا تايافنلا فيلغت جردني. تاباكسنإلاو ضارغأل ةئبع   
  .نيزختلا

ًابلاغ لقنلا ضارغأل ةئبعتلا تايلمعةرطخلا عئاضبلا لقنل ةينطولا تاعيرشتلامظنت  - ١٠١ ةبسنلا و.  
جي ،لقنلا ضارغألةئبعتلا تافصاومل لقنلا داحتا نع ةرداصلا ةيعجرملا ةداملا ىلإ ئراقلا عجري نأ ب  
  .ةينطولا تاموكحلاو ابوروأل ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل ،ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ،يلودلا يوجلا

وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن  ةئبعتل ةبسنلاب ةماعلا دعاوقلا ضعبيلي اميفو  - ١٠٢  وكملا تايافنلا
  :ةثولملا وأ ا اهيلع ةيوتحملا

، ةلوبقمنوكت يتلا  ةئبعتلا  )أ( لقنلل ةبسنلاب ضارغأل لاوحألا بلغأ يف ةبسانم نوكت   ،
  ؛نيزختلا

ةنمآ بلاغلا يف نوكت جتنملل ةيلصألا تايواحلا لخاد ةدوجوملا تايافنلا كلت   )ب(
؛ةديج ةلاحبةئبعتلا تناك اذإ نيزختلل    

لثم ا تايافنلا كلت نيزخت ًادبأ يغبني ال  )ج(  عضوت نأ عمزملا نم نكي مل تايواح يف  
  ؛ةئطاخ ةروصب اهلخاد تايوتحملا ددحت اهيلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا تناك وأ تايافنلا هذه 

يجراخ فالغ لخاد اهعضو وأ ةنمآ ريغ ربتعت يتلاو ةدسافلا تايواحلا غارفإ بجي   )د(
ةديدج تايواح لخاد تايوتحملا عضو ب جي ،ةنمآلا ريغ تايواحلا غارفإ دنع). فعاضم فيلغت(ميلس 

ا . ةبسانم ةددجم وأ ايوتحم نيبت ةدد  ا وأ ةديدجلا تايواحلا عيمج ىلع ةيفيرعت تاقاطب عضو بجي
  ؛حوضوب

ربكأ تايواح يف اهعضوب ةدحاو ةعومجم يف ًاعم رغصألا تايواحلا ةئبعت نكمي  )ه(  
  و ؛ةبوطرلل ةصام ةدام ىلع يوتحت ةدمتعم وأ ةبسانم

بسانمةئبعت لثمت ال وأ لثمت دق ةتباث ةيوضع تاثولم ىلع ةيوتحملا ةلماعلا ريغ تادعملا  )و(  ة 
  .ةدح ىلع ةلاح لك ساسأ ىلع متي نأ يغبني ةمالسلا ديدحتو. نيزختلل
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  )٢٩(ةيفيرعتلا تاقاطبلاعضو   -٤

١٠٣ -  ، ةثولم وأ ىلع يوتحت وأ نم نوكتت يتلا داوملاو تاجتنملا ىلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضو
ةرادإل ماظن يأل ةيساسألا ةمالسلا ملاعم دحأو درجلا تايلمع حاجنل ًاماه ربتعي ةتباث ةيوضع تاثولمب 

مقر (ةيواحلا ديدحتل تايافنلا تايواح نم ةيواح لك ىلع ةيفيرعتلا ةقاطبلا عضو بجيو . تايافنلا
  .ةروطخلا ىوتسمو ةدوجوملا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاو، )ًالثم ،ةيوهلا

  لقنلا  -٥
ايئيب ةميلس ةروصب متي نأبجي - ١٠٤ لقن   ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن    وكملا تايافنلا

كلذو ،ا   ةروصب يئاهنلا اهلآمو اهلقن عبتت لجأ نمو ةضراعلا تاباكسنإلا يشاحتل ةثولملا وأ اهيلع
قئارحلا ،تاباكسنإلاب ةطبترملا ةيئيبلا راثآلا نم دحل ل ةئراط ططخ دادعإ ،لقنلا لبقنيعتيو . ةبسانم
لقنو ةئبعت ،فيرعتلقنلا ءانثأ بجي . لقنلا ةيلمع ءانثأ ثدحت نأ نكمي يتلا ىرخألا ئراوطلا تالاحو  
ةدحتملا ممألا ةيصوتل ًاقبط تايافنلا هذه باتكلا (ةيجذومنلا دعاوقلا : ةرطخلا عئاضبلا لقننأشب  
يلقان مهفصوب نيدمتعم و نيلهؤم تايافنلا هذه لقنب نومئاقلا صاخشألا نوكي نأ ىلع. )يلاقتربلا

 .ةرطخ تايافنو داوم

يف مكحتلا يرجيو ،نادلبلا مظعم يف ميظنتلل ةرطخلا تايافنلاو عئاضبلا لقن تايلمع عضختو  - ١٠٥
 .لزاب ةيقافتا قيرط نع ةصاخو دودحلا ربع تايافنلا لقن

وب ا - ١٠٦  تايافنلاو داوملل تالقان اهفص ادلب لخاد تايافنلا لقنت يتلا تاكرشلا دامتعا يغبنيو
  .نيلهؤم اهوفظوم نوكي نأو ةرطخلا

١٠٧ -  ، يلودلا يوجلا لقنلا داحتا نم ةرطخلا داوملل نمآلا لقنلا نأشب هيجوت ىلع لوصحلا نكمي
  .يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنمو ابوروأل ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل ،ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا

                                                 
ةيهيجوت ئدابم عضو مت . تايافنلل ديدحتلاو ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضول ةميلسلا ةيلمعلل ةيلود ريياعم عضو مت  )٢٩(

ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل ةطساوب اهديدحتو ةرطخلا داوملا ىلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضول ةبئاصلا ةليسولا نأشب 
تايلمع نع يبيردت بيتك "ًاضيأ رظنأ ) ٢٠٠١(يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو ن واعتلا ةمظنمو) ب٢٠٠٣(ابوروأل 

يعجرملا مقرلا ١٠لسلستلا مقر " ةمداقتملا تافآلا تاديبمل درجلا  ،X9899)  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ) ٢٠٠١واف
ءاب١٩٩٥(   ( ،  .عجارملا تبثسماخلا قفرملا يف
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  )٣٠(نيزختلا  -٦

ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن تايافنلا نيزخت ةنمآ ةقيرطب متي نأ بجي  - ١٠٨  وكملا تايافنلا
ىرخألا تايافنلاو داوملا نع ةديعب ةصصخم قطانم يف لضفيةثولملا وأ اهيلع ا قطانم ميمصت بجي . ، 

، ي. راسميأ ربع ةئيبلا ىلإ ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا قالطإ عنمت ثيحب نيزختلا  تارجح ممص  ت نأ يغبن
تايافنلا ةرادإ ،يئاشنإلا ميمصتلا تالاجم يف تاربخ يوذ نيفرتحم ةطساوب نيزختلا ينابم وأ قطانم 
اذه يف نيروهشم نيدهعتم نم عينصتلا ةقباس ةروص يف اهؤارش نكمي وأ نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلاو 

لا ا. 
، نل نمآلا نيزختلل ةيساسألا ئدابملا ضعبيلي اميفو  - ١٠٩ ةثولم وأ ىلع يوتحت وأ نم نوكتت تاياف

  :ةتباث ةيوضع تاثولمب
يف ةددعتم ضارغأل ةصصخم ينابم لخاد ةدوجوملا نيزختلا عقاوم نوكت نأ بجي   )أ(

  ؛مادختسالا ةليلق ةقطنم يف لصفنم مسق يف وأ ةقلغم ةصصخم ةرجح
لخاد ءارعلل ةصصخملا نيزختلا )٣١(تايواح وأ ينابم نيزخت بجي  )ب( ةطاحم ةقطنم  

  ؛ةقلغمو جايسب
هذه عاونأ نم عون لكل ةلصفنم نيزخت ينابم وأ تارجح ،قطانم مادختسا يغبني   )ج(

  ؛كرتشملا نيزختلاب ةددحم ةقفاوم ىلع لوصحلا مت اذإ الإ ،تايافنلا
وأ تايفشتسملا لثم ،ةساسحلا عقاوملا نم ًابيرق وأ يف تايافنلا هذه نيزخت بجي ال   )د(

ةيذغأ نزاخم ،ةيذغألا عينصت قفارم ،ةينكسلا قطانملا ،سرادملا ،ىرخألا ةيحصلا ة ياعرلا قفارم
نم ةساسح عقاوم لخاد وأ برقب عقت قفارم وأ ،ةيعارزلا تايلمعلا ،اهعينصت قفارم وأ تاناويحلا  
  ؛ةيئيبلا ةيحانلا

للقت فورظ تحت اهيلع ةظفاحملاو نيزختلا تايواح  وأينابم وأ فرغ عضو يغبني   )ه(
 ، عقاوم وةسكاعلا بناوجلاو حطسألا ،ةضفخنملا ةرارحلا تاجرد كلذ يف امب ،رياطتلا نم دح ىندأ ىلإ

 ، نيزختلا ينابمو فرغ عضو بجي ،ةراحلا ةيخانملا فورظلا يف ةصاخ ،نكمأ نإ . كلذ ريغوةللظم
ابتعالا يف ذخألا عم ةينوبرك تاحشرم لالخ نم ةجراخلا تازاغلل ةيو  ر عم بلاس طغض تحت

  :ةيلاتلا طورشلا
بسانم ةجراخلا تازاغلل ةينوبركلا تاحشرملا مادختساب عقوملا ةيو  ‘١’  ةنوكت دق 

نيذلا كلذكو ةرخبألل عقوملا اذه يف نيلماعلا ءالؤه ضرعت نم قلقلا لاح يف 
  ؛عقوملا راوجب نولمعيو نوميقي

                                                 
داوملا نيزخت ةمالس نأشب ينقت هيجوت : يف ةرطخلا داوملا نيزخت نأشب تامولعملا نم ديزم ىلع روثعلا نكمي  )٣٠(

، (ةرطخلا  ، - ١٩٩٣ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب سماخلا قفرملا رظنأ تاديبم نيزخت نع يداشرإ بيتك ) عجارملا تبث 
 ).١٩٩٦واف  (٣مقر ،تانوزخملا ةبقارمو تافآلا 

 .نيزختلا يف ًابلاغ نحشلا تايواح مدختست  )٣١(
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يتلا تازاغلا قالطناب طقف حمس  ‘٢’  ي ثيحب هتيو  متي و عقوملا تاحتف دس  
لغاوشلا نوكت امدنع ًابسانم نوكي دق ،يجراخلا ءاوهلا ىلإ ًاديج اهحيشرت 

  ؛ربكأ ةيئيبلا
نوكت نأو ةديج ةلاحب نيزختلل ةصصخملا تايواحلا وأ ينابملا نوكت نأ بجي   )و(

  ؛لزعلا داوم وأ صجلا ،ةفاجلا طئاوحلا ،ةيفيللا قئاقرلا ،باشخألا نم سيلو ،ةنيتملا نئادللا نم ةعونصم
ةطيحملا ضرألاو نيزختلل ةصصخملا تايواحلاو ينابملا حطسأل ليم لمع بجي ا   )ز(

  ؛عقوملا نع ًاديعب فيرصتلا نم نكمت ثيحب
وأ ةيناسرخ ،ةيتلفسإ ةدعاق قوف نيزختلل ةصصخملا تايواحلاو ينابملا عضو بجي   )ح(

ًالثم ،مم٦(ةنيتم كيتسالب حاولأ    ؛) 
حاولأ نم وأ ةناسرخلا نم ينابملا لخاد نيزخت لا عقوم ةيضرأ نوكت نأ بجي  )ط(

ةنيتم ةيكيتسالب ًالثم ،مم٦(    ؛نيتملا يسكوبإلارميلوب نم ةقبطب ةناسرخلا ةيطغت بجي ).  
  ؛قيرحلل راذنإ مظنب ةدوزم نيزختلا عقاوم نوكت نأ بجي  )ي(
 قيرحلا دامخإ مظنب ةدوزم ينابم لخاد ةدوجوملا نيزختلا عقاوم نوكت نأ يغبني  )ك(

طبض بجي هنإف ،هايم قيرحلا دامخإ يف ةمدختسملا ةداملا تناك اذإ ). هايم دلوت ال ًامظن نوكت نأ لضفي(
يراجم بوبنأ وأ يرا   ا بوبنأ ىلإ ةيضرألا فيرصت ماظن لصوي الأ بجيو نيزختلا ةفرغ ةيضرأ رادحنا

ضوح لثم ،هب صاخ عيمجت ماظن هل نوكي نأ بجي نكلو ةيحطسلا هايملا ىلإ ةرشابم لصت نأ وأ رطملا 
  ؛عيمجتلل

ةمواقم ،رادحنالا ةجودزم ةقطنم يف وأ ةزجاح ناوص يف ةلئاسلا تايافنلا عضو بجي   )ل(
ىلع ةلئاسلا ةيافنلا مجح نم ةئاملا يف ١٢٥لئاسلل ةزجاحلا ةقطنملا مجح نوكي نأ بجي . برستلل  
  ؛ةزجاحلا ةقطنملا يف ةنزخملا فانصألا هلغشتس يذلا غارفلا رابتعالا يف ذخألا عم ،لقألا

،   )م( ءالد وأ ليماربلا لثم ،ماكحإب ةدودسم تايواح يف ةثولملا ةبلصلا داوملا نيزخت بجي
نيزخت نكمي . ًاصيصخ ةأشنم تايواح وأ ناوص يف وأ) ةعبرم قيدانص(بلصلا نم تايافن تايواح 

 ، يفوتست تماد ام ،ضرغل ا اذهل صصخت ةيبقأ وأ نابموأ نحش تايواح يف ةبئاس ةمخضلا تايمكلا
  ؛ةقيثولا هذه اهحضوت امك نمألاو ةمالسلاب ةصاخلا بلاطملا

اهثيدحت بجيو نيزختلا عقومب ةدوجوملا تايافنلا كلتل ةلماك درج ةمئاق عضو بجي   )ن(
  ؛تايافن يأ نم صلختلا وأ لوخد لاح يف ةرمتسم ةفصب فقوم رخآ ىلع 

نيزختل ًاعقوم ناكملا اذه نأ ىلإ ري شت نيزختلا عقوم جراخ ةمالع عضو يغبني  )س(
  ؛تايافنلا

لامعأ ،ةيواحلا ةدام يف لكآتلا ،تابرستلا ىلع مظتنم شيتفتل عقوملا عضخي نأ بجي   )ع(
  .عقوملل ةماعلا ةلاحلاو قيرحلا دامخإو راذنإلا مظن ةيحالص ،بيرخت



42 

  ًايئيب ميلسلا صلختلا  -ياز
  ةجلاعملا لبق ام  -١

ةنمآلاو ىلثملا تايلمعلا اهبلطتت دق يتلاو ةجلاعملا لبق ام تايل مع ضعب ءزجلا اذه مدقي - ١١٠
امل ىرخأ تايلمع ًاضيأ دجوتو ٣ و٢نييلاتلا نييعرفلا نيئزجلا يف ةحورشملا صلختلا تايجولونكتل   

نييئزجلل ًاقفو صلختلا ليبق ةجلاعملا لبق ام تايلمع ذفنت ال نأ بجيو . اهقيبطت نكمي ةجلاعملا لبق
طقف ٣و ٢نييعرفلا  ام ةرتف ءانثأ تايافنلا نع ةلوزعملا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم صلختلا مت اذإ الإ  

تقو يف ةجلاعملا لبق لثم ،ةيافنلا وأ جتنملا نم طقف ءزج نوكي امدنع . ٢يعرفلا ءزجل ل ًاقفوقحال  
دعب هنم صلختلاو ه لصف يغبني ،ةتباث ةيوضع تاثولمب ةثولملاوأ ىلع يوتحت يتلا ةدر خلا تادعملا ىدحإ
بسح ،هاندأ٤-١ة يعرفلا ءازجألا يف دري امك كلذ لاحلا ىضتقم   .  

صاصتمالاوزازتمإلا  )أ(    
لبق متت ةقيرط زازتم إلاو. زازتمإلاو صاصتمالا يتيلمع نم لكل ماعلا حلطصملا وه" زازتمإلا" - ١١١

ةدام لصف زازتمإلانمضتي . تازاغلاو لئاوسلا نم داوملا عرتل ةبلص داوم مدختست ةجلاعملا تيز ،لئاس ( 
، (ىرخأ ةلحرم حطس ىلع اهعيمجتو ةلحرم نم ) زاغ ). كلذ ريغواكيليس ،تيلويز ،طشنم نوبرك

ةلحرملا قرتخت ثيح ىرخأ ةلحرم ىلإ ةلحرم نم ةدام لوحت اهتطساوب متي يتلا ةيلمعلا وه صاصتمالا 
  ).طشنم نوبرك ىلإ ةلئاسلا ةلحرملا نمةثولملا ةداملا لوحت ،لثم (ةيناثلا 
ةيئاملا تايافنلا نع اهلصفو تاثولملا زيكرتل صاصتمالاو زازتمإلايتيلمع مادختسا نكمي  - ١١٢  
ةيزاغلا يرا    .اهنم صلختلا لبق ةجلاعم ىلإ ةصتمملا ةداملا وأ ةزتمملا ةداملاو ،ةزكرملا ةداملا جاتحت دق. او

  ءاملا عزن  )ب(
ةيلمع مادختسا نكمي و. اهتجلاعملبق تايافنلا نم ًايئزج ءاملا عرتب موقت ةيلمع و ه ءاملا عزن - ١١٣

ءاملا لعافتي ،لاثملا ليبس ىلعف . ةيئاملا تايافنلابسانت ال يتلا صلختلا تايجولونكت يف ءاملا عزن 
ةجتانلا ةرخبألا ج اتحت دق ،ةثولملا ةداملا ةعيبطل ًاقفوو. مويدوصلا وأ ةرهصنملا حالمألا عم ةيراجفنا ةروصب

  .ةجلاعملا نم ديزمىلإو ةيقنت وأ فيثكت ىلإ 

  يلآلا زرفلا  )ج(
يراجم نم امجح ربكألا ماكرلا عرتل يلآلا زرفلا مادختسا نكمي ،ةجلاعملا لبق امل ةوطخك  - ١١٤

  .ةبلصلا تايافنلاو ةبرتألا نم الك بسانت ال يتلا تايجولونكتلل وأ تايافنلا

 جزملا  )د(

جزم نكل ةجلاعملا ةءافك ميظعت فد انملا نم نوكي دق - ١١٥  تايافنلا ةجلاعم لبق داوملا جزم بس
داوم عم ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملل ضفخنملا ىوتحملا نع ديزي ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم ىوتحم تايافن 
ىوتحملا نم ىندأ ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىوتحم هيف نوكي جيزم ديلوت ضرغل ةيرصح ةروصب ىرخأ 

  .ًايئيب ةميلس ةيلمع ربتعي ال ،تاثولملل ددحملا ضفخنملا
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  ءاملا نع تيزلا لصف  )ه(
تايافنلا بساني ال رخآلا ضعبلاو ،ةيئاملا تايافنلا بسانت ال ةجلاعملا تايجولونكت ضعب  - ١١٦

دق . ءاملا نع ةيتيزلا ةلحرملا لصفل ءاملا نع تيزلا لصف ةيلمع مادختسا لاوحألا هذه يف نكمي. ةيتيزلا
ةجلاعم ىلإ امهالك جاتحي دقو لصفلا دعب نيثولم ةيتيزلا ةلحرملاو ءاملا نملك نوكي  . 

  (P H)ينيجورديهلا سألا طبض   )و(
هذه يفو ينيجورديهلا سألا ميقل ددحم قاطن قوفةيلاعف رثكأ تايجولونكتلا ضعب نوكت  - ١١٧  

 ، تايوتسم يف مكحتلل بلاغلا يف نوبركلا ديسكأ يناث وأ ضامحألاوأ تايولقلا مدختست ،لاوحألا  
دعب امل ةوطخك ينيجورديهلا سألا طبض ىلإ ًاضيأ تايجولونكتلا ضعب جاتحت دقو . ينيجورديهلا سألا
 .ةجلاعملا

 مجحلا لازتخا  )ز(

. مجحلل ةنيعم دودح لخاد تايافنلا ةجلاعم ىلع طقف ةرداق تايجولونكتلا ضعب ربتعت - ١١٨
نم لقأ اهرطق ناك اذإ طقف ةتباث ةيوضع تاثولمب ةثول م ةبلص تايافن ةلوانم عيطتسي دق اهضعب ،ًالثمف

ملم٢٠٠ جاتحت . ددحم رطق ىلإ تايافنلا ءازجأ ضفخل تالاحلا هذه يف قيزمتلا مادختسا نكمي.  
نأ ةظحالملا ردجتو . يسيئرلا لعافملا ىلإ ةيافنلا خض لبق طالملا زيهجت ىلإ ىرخأ صلخت تايجولونكت
، ت امدنع ةثولم حبصت دق قفارملا تاثولمب ةثول ملاوأ ىلع يوتحت وأ نم نوكتت تايافن مجح ضفخب موق

ةيوتحملا ريغ تايافنلا يرا . ةتباث ةيوضع  قحاللا ثولتلا عنمل ةمزاللا تاطايتحالا ذاختا بجي يلاتلابو
  .ةتباث ةيوضع تاثولم ىلع

  تابيذملاب لسغلا  )ح(
لثم ةيئابرهكلا تادعملا نم ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا عرتل تابيذملاب لسغلا مادختسا نكمي  - ١١٩

يف ززمت داوم مدختستو ةثولملا ةبرتلا ةجلاعمل ايجولونكتلا هذه مدختست امك . تالوحملاو تافثكملا
  .ةجلاعملا لبق ام صاصتمإو زازتمإ تايلمع

  يرارحلا زازتمإلا  )ط(
طتلاب ًاضيأ فرعي يذلاو(LTTD)ةضفخنم ةرارح ةجرد دنع يرارحلا زازتم إلا - ١٢٠ يرارحلا ريا ، 

ةرارحلا مدختست ةقبسم ةيجالع ايجولونكت ربتعي ،ةبرتلا صيمحتو يرارحلا ريشقتلا ،ةرارحلا ضفخنم 
نم ) ةيطفنلا تانوبركورديهلا ًاعويش رثكألا(ةرياطتملا هبشو ةرياطتملا رصانعلاو تابكرملا لصفل ًايئايزيف 

ثولت ةلازإ يف تايلمعلا هذه مدختست ). رفحلا نع ةجتانلا ةبرتألا ًاعويش رثكألا(ةثولملا طاسوألا 
ىلع قباسلا يف يوتحت تناك يتلا ةكلاهلا تالوحملا بلع لثم ةيئابرهكلا تادعملل ةيماسملا ريغ حطسألا 

يتلا تايافنلل يرارحلا زازتمإلانع جتني دق . رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث ىلع ةيوتحم ةيذفانورهك عئاوم  
 ، ، يوتحتوأ نم نوكتت ةدمعتم ريغ ةتباث ةيوضع تاثولم نوكت ةتباث ةيوضع تاثولمب ةثولم وأ ىلع  

  .ةجلاعملا نم ديزم ىلإ اهرودب جاتحت دق يتلاو
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  يئاهنلا ليوحتلاو ريمدتلا قرط  -٢
عبارلاو فلأ عبارلا نيقحلملا يف تدرو امك ،ةيلاتلا صلختلا تايلمع مادختساب حامسلا يغبني  - ١٢١

امدنع تايافنلا يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىوتحمل يئاهنلا ليوحتلاو ريمدتلا ضرغب ،لزاب ةيقافتال ءاب 
ةيوضعلا تاثولملا صاوخ رهظت ال ةيقبتملا تاقالطإلاو تايافنلا نأ نمضت ةروصب اهمادختسا متي 

 :ةتباثلا
D9  ةيئايميكلا ةيئايزيفلا ةجلاعملا  

D10  ضرألا ىلع ديمرتلا  
R1   ةقاطلا ديلوتل ىرخأ لئاسو وأ) رشابملا ديمرتلا يف ادع(ًادوقو اهفصوب لامعتسالا  
R3 عم نكل تابيذمك لمعتست ال يتلا ةيوضعلا داوملا صالختسا/نارود ةداعإ  ،

  زاغ ىلإ تايافنلا ليوحت ىلع اهراصتقا
R4  ىلع اهراصتقا عم نكل ةيندعملا تابكرملاو نداعملا صالختسا/نارود ةداعإ  ،

  هاندأ) ك(يف اهفصو دراولا ةيوناث لاو ةيلوألا نيدعتلا ةطشنأ
دع ب بجي ةجلاعملا لبق ام ةلحرم ءانثأ ةيافنلا نع اهلصف متي يتلا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نإ - ١٢٢

ةيلمعلل ًاقفو اهنم صلختلا كلذ  D9 ةيلمعلاو  D10. 

يئاهنلا ليوحتلاو ريمدتلل يراجت ساسأ ىلع ةرفاوتملا تايلمعلا يعرفلا ءزجلا اذه حرشي  - ١٢٣
ةينطولا تاعيرشتلا نأ ةظحالملا ردجتو )٣٢(.تايافنلا يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىوتحمل ًايئيب ميلسلا  

 .تايلمعلا هذه ىلع قبطنت عوضوملاب ةلصلا ةقيثو

يعئابب قلعتي اميف ةيهيجوتلا ئدابملا هذه نمض ةمدقملا تامولعملا نأب داقتعالا نم مغرلابو  - ١٢٤
نم لصنتي ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نإف ،ةقيقد تامولعم يه ،يئاهنلا ل يوحتلاو ريمدتلا تايجولونكت
الف . بقاوع نم كلذ ىلع بترتي دق امو فذحلا وأ ةقدلا مدعل لمتحم بناج يأ نأشب ةيلوؤسم يأ

 ، وأ ىذأ يأ نع ًالوؤسم ربتعي ،ريرقتلا اذه دادعإ يف كراش درف يأ الو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
مهمهف ساسأ ىلع اوفرصت صاخشأ نع مجان هعون ناك امهم رمأ يأب لالخإ وأ ررض و أ نادقف
 .عوبطملا اذه يف ةدراولا تامولعملل

عبارلا قفرملا يف ةيلاتلاتايجولونكتلل ةيداصتقالا بناوجلا ىلع عالطالا نكمي - ١٢٥  . 

                                                 
يف ربتع ت يتلاو تايجولونكتلا نم اهريغو ايجولونكتلا هذه نأشب تامولعملا نم ديزم ىلع روثعلا نكمي  )٣٢(

ةيوضعلا تاثولملا ثولت ةلازإو ريمدتل ةزرابلا ةركتبملا تايجولونكتلا ضارعتسا يف رابتخالا ةلحرم يفو ةيداشرإلا ةلحرملا 
، (ةيمانلا نادلبلا يف اهمادختسال ةدعاولا تايجولونكتلا ديدحتو ةتباثلا  قفرملا يف ،ب ٢٠٠٤ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

 ).عجارملا تبث ،سماخلا
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  )٣٣(يولقلا نداعملا لازتخا  )أ(

ةداملا لعافتت . ةتتشم ةيزلف ةيولق ةدامب تايافنلاةجلاعم يولقلا ضفخلا نمضتي : ةيلمعلا فصو -١٢٦
هذه لمعت ،ًايجذومن . ةنجلهم ريغ تايافنو حلم جاتنإل ةنجلهملا تايافنلا يف رولكلا عم ةيزلفلا ةيولقلا

ةيوئم ةجرد١٨٠ و٦٠نيب حوارتت ةرارح تاجرد يفو يوجلا طغضلا لداعي طغض يف ةيلمعلا   .)٣٤( 
وأ ) رولكلا ددعتم لينيفلا يئانثب ةثولم تالوحم ،يأ(يلعفلا دوجولا يف ءاوس ةجلاعملا هذه ءارجإ نكمي 

ىلع . )٣٥(ةيلمعلا هذهل ةفلتخملا لاكشألا نم ديدعلا دجوي. لعافتلا ضوح يف ًاقباس ةثولم تناك ءايشأ
ط يسولا وه يزلفلا مويدوصلا نأ الإ مويساتوبلا جيزمو ،مويساتوبلا مادختسا مت دق هنأ نم مغرلا
مويدوصلل ةفلتخملا لاكشألاب ةصاخلا تاربخلا ىلع ةيقبتملا تامولعملا زكترت . ًاعويش رثكألا ضفخملا
 .يزلفلا

نع ديزت (DE)ريمدتلا ةءافك ميق نع غالبإلا متي مل : ةءافكلا -١٢٧ ةيلاعف وأ ةئاملا يف ٩٩،٩٩٩   
و نيردلألل ةبسنلاب ،ةئاملا يف٩٩،٩٩٩نع ديزت . (DRE)ريمدتلاب ةلازإلا  ورولك يسادسو نادرولكلل  

ريياعملاب يفت ا ). ٢٠٠٤نابايلاب ةئيبلا ةرازو (نيرتبلا   أ مويدوصلاب ضفخلا ةيلمع تتبثأ ،كلذ عمو
داحتالاو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،ايقيرفأ بونج ،نابايلا ،ادنك ،ايلارتسا نم لك يف ةيميظنتلا 

ءزج ٢نم لقأ ،يأ ،رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث ىلع ةيو تحملا تالوحملا تويز ةجلاعمل ةبسنلاب يبوروألا  
 )٣٦(.ةلئاسلاو ةبلصلا اياقبلا داوملا يف نويلملا يف

رولكلا ددعتم لينيفلا يئانثب ةثولم تويز عم مويدوصلاب ضفخلا مدختسُأ : تايافنلا عاونأ -١٢٨
نويلملا يف ءزج١٠٠٠٠ىتح تازيكرت ىلع يوتحت  ةرداق ةيلمعلا هذه نأ نيعئابلا ضعب ىعدا. )٣٧(   

 )٣٨(.اهعيمج تالوحملاو تافثكملا ةجلاعم ىلع
قباسلا يف ةثولم تناك يتلا عقوملا جراخ كلذ عم ءايشألا ةجلاعم ءارجإ نكمي :ةجلاعملا لبق ام -١٢٩  

نكميو . تابيذملاب رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم صالختسا دعب ،رولكلا ددعتم لينيفلا يئانثب
لمشت نأ بجيو )٣٩(.صقلا قيرط نع اهمجح ليلقت دعب لكك تالوحملاو تافثكملل ةجلاعملا ذيفنت  

 .يزلفلا مويدوصلا عم ةرجفتملا تالعافتلا بنجتل هايملا ةلازإ تايلمع ةجلاعملا لبق ام ةيلمع

                                                 
)٣٣(   ، ، ١٩٩٨ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم ةيفاضإ تامولعم رفاوتت ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ؛ب

 .عجارملا تبث ،سماخلا قفرملا رظنأ ،ب٢٠٠٤
)٣٤(   ، ةيعانصلا تايافنلا ةرادإل ةينابايلا ةسسؤملا ١٩٩٧يناسوهو اماييماك ،اكوستوأ يموزيرأ رظنأ  ،١٩٩٩. 
)٣٥(   ، عجارملا تبث ،سماخلا قفرملل١٩٨٩لوسريب رظنأ  ،. 
)٣٦(   ، ، ١٩٨٩لوسريب رظنأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو  .عجارملا تبث ،سماخلا قفرملايف ب ٢٠٠٤ 
)٣٧(   ،  .عجارملا تبث ،سماخلا قفرملا يف ب٢٠٠٤ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رظنأ
 .هسفن عجرملا  )٣٨(
 .هسفن عجرملا  )٣٩(
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ملاوتاثاعبنالا -١٣٠ نمضتت :تافلخ  هلاو نيجورتينلا يزاغ ءاوهلا يفتاثاعبنالا  عقوتيو ،نيجوردي  
ددعتم نيسكويد ورتب يئانث نأ ظحول هنأ ديب . )٤٠(ًايبسن ةليئض ةيوضعلا تابكرملا تاثاعبنا نوكت نأ

 ١٥٠ىلإ لصت ةضفخنم ةجردبو ةيولق فورظ تحت تالونيفورولكلا نم نوكتي نأ نكمي رولكلا 
، (ةيوئم ةجرد  لا ءانثأ ةجتنملا تابسرتلاوتافلخملا امأ). ٢٠٠٤ربيو   ، مويدوصلا ديرولك لمشتف ةيلمع

نوكتي ،ايجولونكتلا لاكشأ ضعب يفو )٤١(ءاملاو لينيفلا ةددعتم تابكرم ،مويدوصلا ديسكأ ورديه  
 )٤٢(.بلص لكش يف ًاضيأ

تيزلا نع ةيوناثلا تاجتنملا لصف نكمي ،لعافتلا دعب :ةجلاعملا دعب امو تاثاعبنالا ةبقارم -١٣١  
، . يزكرملا درطلاو حيشرتلا يتيلمع نم ةبكرم عومجم ةطساوب ةيناث ةرم جلاعملا تيزلا مادختسا نكميو

صلختلا نكميو ،تايافنلا رمط عقاوم يف هنم صلختلا وأ مويدوصلا ديرولك مادختسا ةداعإ نكمي امك 
 )٤٣(.رمطلا عقاوم يف بلصلا رميلوبلا نم

ب ةصاخلا ةيروفلا بلاطملا نوكت نأ عقوتي:ةقاطلا نم تاجايتحالا -١٣٢ ًارظن ًايبسن ةليلق ةقاطلا  
 .مويدوصلاب ضفخلا ةيلمعب ةطبترملا ةضفخنملا ليغشتلا ةرارح ةجردل

مويدوصلا نم ةريبك تايمك ىلإ ةيلمعلا هذه ليغشت جاتحي:داوملا نم تاجايتحالا -١٣٣  .)٤٤( 
ةتباثو ةلقنتم لاكشأ يف ةيلمعلا رفاوتت:لمحلل ةيلباقلا -١٣٤  .)٤٥( 

نأ نكمي:ةمالسلاو ةحصلا -١٣٥ ةلباقو ةفينع ةروصب تتشملا يزلفلا مويدوصلا لعافتي    راجفنالل 
نم ديدعلا عم يزلفلا مويدوصلا لعافتي نأ نكمي امك . نيلغشملا ىلع ةريبك ةروطخ ببسي امم ،ءاملا عم

دنع رجفنيو لاعتشالللباق زاغ وهو  -نيجورديهلا جاتنإل ىرخألا داوملا  هلابهطالتخا  ءاليإ بجي . ءاو 
ًايئا   نع ) تايلوحكلا لثم ،ةنيعم ىرخأ داومو(ءاملا داعبإل ةيلمعلا ليغشتو ميمصت دنع ةريبك ةيانع

، . مويدوصلا عم رخآ سمالت يأ نعو تايافنلا رامدل يضاملا يف ادنلوه ،لبزغلو يف قفرم ضرعت دقو
 .قئارحلا ببسبديدش 

قفارملا ربتعت :ةعسلا -١٣٦ ةجلاعم ىلع ةرداقةلقنتملا   تالوحملا تويز نم مويلا يف رتل١٥٠٠٠   .)٤٦( 
 

                                                 
)٤٠(   ، ، ١٩٨٠لوسريب رظنأ سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، ٢٠٠٤ة، ئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رظنأ  )٤١(  .عجارملا تبثسماخلا قفرملا يف ب
)٤٢(   ، ، ٢٠٠٠ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رظنأ  .عجارملا تبثسماخلا قفرملا يف ب
 .هسفن عجرملا  )٤٣(
، ٢٠٠٤ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رظنأ   )٤٤(  .عجارملا تبثسماخلا قفرملا يف ،ب
 .هسفن عجرملا  )٤٥(
 .هسفن عجرملا  )٤٦(
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تويز ةجلاعم يف ةمدختسملا مويدوصلاب ضفخلا ةيلمع رمدت ال دق :ىرخأ ةيلمع اياضق -١٣٧  
ةدوجوملا رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم لك لعفلاب رولكلا ددعتم لينيفلا يئانثب ةثولملا تالوحملا 

نأشب تامولعملا يف صقن كانه نأ ىلإ نيرشانلا ضعب راشأ دقو . لوحملل ةيماسملا ةيلخادلا ءازجألا
 )٤٧(.اياقبلا صاوخ ديدحت

ًاماع٢٠نم برقي امل يراجت ساسأ ىلع ةيلمعلا هذه مادختسا مت : يراجتلا عيزوتلا ةلاح -١٣٨  .  
 :عيبلا ذفانم نمضتت -١٣٩

  ؛Dr. bilger Umweltconsulting GmbH- www.bilgergmbh.de  )أ(
 ؛ Envio Germany GmbH & Co. KG www.envio-group.com  )ب(
  ؛www.kinectrics.comسكرتكينياك ةكرش   )ج(
 ؛Nippon Soda Co.;Ltd. (www.nippon-soda.co.jp)   )د(
  ؛www.powertechlabs.comكيترواب لماعم ةكرش  )ه(
  .www.sanexen.comةيئيبلا تامدخلل نيسكيناس ةكرش   )و(
 ؛Decoman srI, Italy – www.decoman.it  )ز(
  .Orion BV, Netherlands – www.orionun2315.nI/en/index.php  )ح(

 )٤٨(يدعاقلا يطيسولا كيكفتلا  )ب(

طيلخ دوجو يف تايافنلا ةجلاعم يدعاقلا يطيسولا كيكفتلا ةيلمع نمضتت :ةيلمعلا فصو -١٤٠  
نيخست دنع . صاخ زفحم لماعو يولق زلف ديسكورديه ،نيجورديهلل حنام تيز نم نوكتي فشاك

لعافتلا يلاع يرذ نيجورديه فشاكلا جتني ،ةيوئم ةجرد٣٠٠نم ربكأ ةرارح ةجردل طول خملا   .
 .تابكرملل ةيمسلا يطعت يتلا تانوكملا عرتيل ةيافنلا عم يرذلا نيجورديهلا لعافتي

نم ريمدتلا ةيلاعفل ميق ليجست مت :ةيلاعفلا -١٤١ ىلإ ٩٩,٩٩  ةبسنلاب ةئاملا يف٩٩٩٩,٩٩     
يسادسيت .يد.ي د ـلل ورتب يئانث تابكرم ،رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم ،نرتبلا ورولك ،   
نع ديزت ةجردب )٤٩(ريمدتلا ةيلاعف نإ رولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانثو رولكلا ددعتم نيسكويداراب  

نع ديزي امب ريمدتلاب ةلازإلا ةيلاعفو ةئاملا يف ٩٩،٩٩٩ ةبسنلاب اهنع غلبأ دق ةئاملا يف٩٩،٩٩٩٩    
داوملل ضفخ نأ لج ). ٢٠٠٤نابايلا ،ةئيبلا ةرازو (نيرتبلا ورولك يسادسو نادرولكلل   س امك

                                                 
، ٢٠٠٠ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رظنأ   )٤٧( سماخلا قفرملا يف ب  .عجارملا تبث 
،  - CMPS&Fنم تامولعملا نم ديزم دجوي   )٤٨(  Costner, Luscombe and؛ ١٩٩٧ايلارتسا يف ةئيبلا ةرازو

Simpson ،؛ ٢٠٠٤ةئيبلا ةيامحل ةيكرمنادلا ةلاكولا ؛ ١٩٩٨Rahuman et al ،٢٠٠٠ ، ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ؛
١٩٩٨ ، ، ٢٠٠١ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ؛ب  رظنأ.٢٠٠٢، Vijgenو ؛ب٢٠٠٤ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ؛

 ،  .عجارملا تبثسماخلا قفرملا
، ٢٠٠٤ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رظنأ   )٤٩( سماخلا قفرملا يف ب  .عجارملا تبث 
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غم٢نم لقأ ىلإ ةرولكملا ةيوضعلا   )٥٠(.قيقحتلل لباق غك/ 
تاثولملل ةبسنلاب قيبطتلل ًالباق يدعاقلا يطيسولا كيكفتلا نوكي نأ يغبني :تايافنلا عاونأ -١٤٢  

ىلعأب اهيلإ راشملا تايافنلا عاونأ ىلعةوالع ىرخألا ةتباثلا ةيوضعلا كيكفتلا نوكي نأ يغبني . )٥١( 
ةتبثم ميق عم ،ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب زيكرتلا ةيلاع تايافنلا ةجلاعم ىلع ًارداق يدعاقلا يطيسولا 

ةئاملا يف٣٠نم ربكأ رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث نم ىوتحم تاذ تايافنل   حلملا نوكت نأب دقتعاو. )٥٢( 
، . )٥٣(اهتجلاعم نكمي يتلا ةنجلهملا ةداملا زيكرت نم دحي نأ نكمي جلاعملا طيلخلا لخاد ًايلمع كلذ عمو

اهميقلت نكمي يتلا تايافنلا ةيمك نم دحلا ىلإ ةطاسبب يدؤي لعافملا لخاد حلملا مكارت نأ نوعئابلا راشأ 
ةدام ،ةبرت ةجلاعملل ةلباقلا تايافنلا تافوفصم نمضتت . اهلح رذعتي ةلكشم هذه نأ ودبي الو هيف
نأ تبث دق هنأ كلذك يدعاقلا يطيسولا كيكفتلا تاكرش ةعومجم يعدت . لئاوسو ةأمح ،ةبسرتم
 .تالوحملل ةيندعملا حطسألاو قرولا ،باشخألا يف رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم رمدت ةيلمعلا

ةرشابم ةبرتألا ةجلاعم متي دق:ةجلاعملا لبق ام -١٤٣ ءارجإ يرورضلا نم نوكي دق ،كلذ عمو .  
 :ةبرتلل ةجلاعملا لبق تايلمع نم ةفلتخم عاونأ

  وأ ؛اهمجح ليلقتل اهنحطو لخنلاب اهتلازإ ىلإ ةريبكلا تاميسجلا جاتحت دق  )أ(
 .ةبوطرلا ىوتحمو ينيجورديهلا سألا طبض رمألا بلطتي دق  )ب(

تاثولملا ةلازإل يدعاقلا يطيسولا كيكفتلا عم قفارتلاب يرارحلا زازتمإلاًاضيأ مدختسُأ  -١٤٤  
تانوبركيب عم ةبرتلا طلخ ةداعإ متي ،تالاحلا هذه يفو . اهتجلاعم لبق ةبرتألا نم ةتباثلا ةيوضعلا

يرارحلازازتمإلاةدحو ىلإ اهعفد لبق مويدوصلا  حتس)٥٤(.  طاسوألا نم اهريخبت ىلإ تايافنلا جات  
يف . )٥٥(قيزمتلاب مجحلا ليلقت دعب تافثكملا ةجلاعم نكمي. ةجلاعملا لبق ،ةبطرلا ةأمحلا كلذ يف امب ،ةيئاملا

لبق ريطقتلاب اهتلازإ يغبني هنإف ،تافآلا تاديبم عم ثدحي املثم ،ةرياطتم تابيذم دوجو لاح 
 )٥٦(.ةجلاعملا

                                                 
، ٢٠٠١ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رظنأ   )٥٠( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
)٥١(   ، ، ٢٠٠٢ Vijgen ب ٢٠٠٤ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رظنأ سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، ٢٠٠٢، Vijgenو رظنأ  )٥٢( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، - CMPS&Fرظنأ   )٥٣(  ٢٠٠٠، Rahumen, Pistone, Trifiro and Mierto؛ ١٩٩٧ايلارتسا يف ةئيبلا ةرازو

 ، ، ٢٠٠١ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، بلا ةرازو-CMPS&Fرظنأ   )٥٤( ، ١٩٩٧ايلارتسا يف ةئي سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، -CMPS&Fرظنأ   )٥٥( ، ١٩٩٧ايلارتسا يف ةئيبلا ةرازو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو  ٢٠٠١ ، سماخلا قفرملا يف  ،
 .عجارملا تبث
، -CMPS&Fرظنأ   )٥٦( ، ١٩٩٧ايلارتسا يف ةئيبلا ةرازو سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
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تافلخملاوتاثاعبنالا -١٤٥ نيوكت لامتحاو . ًايبسن ةفيفط ءاوهلا يف تاثاعبنالا نوكت نأ عقوتي:  
يدعاقلا كيكفتلا ءانثأ رولكلا ددعتم نيرتبلا يئانث ناروفو رولكلا ددعتم نيسكويد -ب-ورتبلا يئانث
نم هليكشت نكمي رولكلا ددعتم نيسكويد ارابورتب يئانث نأ ظحولو . ًايبسن ضفخنم يطيسولا
م ةرارحتاجرد دنعو ةيولق فورظ يف تالونيفورولكلا ىلإ لصت ةضفخن  ةيوئم ةجرد ١٥٠   ) ، ربيو

ةجردلاب ةيوتحملا ةأمحلا ،يطيسولا يدعاقلا كيكفتلا ءانثأ ةجتنملا ىرخألا تافلخملا نيب نمو ). ٢٠٠٤
ةينوبرك اياقبو ،نيجورديهلل ةزِرف  نأ ع ئابلا معزيو. م ةلمعتسم ريغ تويزو حلمو هايم ىلع ىلوألا

تايبدألا ىلإ نومدختسملا لاحي ،ليصافتلا نم ديزم ىلع عالطاللو . ةماس ريغو ةلماخ ةينوبركلا اياقبلا
 ..BCD Group Incةجمدنملا يطيسولا يدعاقلا كيكفتلا ةعومجم اهتجتنأ يتلا 

تيزلا عونل اعبت ةفلتخم قرطب ةيقبتملا ةأمحلا ةجلاعم زوجي : ةقحاللا ةجلاعملاو تاثاعبنالا ةبقارم -١٤٦
ةأمحلا نم صلختلا نكميف ٦مقر دوقولا تيز مادختسا مت دق ناك اذإف . نيجورديهلل زرفملا لمعتسملا  ،

ةأمحلا نم هتلازإ نكميف ،اريركت رثكأ تيز مادختسا مت دق ناك اذإو . تنمسألا نئامق يف دوقوك
،. يزكرملا درطلاب وأ لقثلاب لصفلا ةطساوب ةجلاعم ةلصاوم نكميو ذئدعب تيزلا مادختسا ةداعإ نكميو  

تايافنلا رمطل عقوم يف اهنم صلختلا وأ د   )٥٧(.يحم رصنعك اهمادختسا لجأ نم ةيقبتملا ةأمحلا
ةط   شنم طش ن م نوبرك دئاصمب ةدوزم يطيسولا يدعاقلا كيكفتلا تاطحم نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو

 .ةيزاغلا تاثاعبنالا يف ةرايطلا ةيوضعلا تانئاكلا قالطإ ةيندتل

ىلإ ارظن ايبسن ةضفخنم ةقاطلا نم تاجايتحالا نوكت نأ عقوتملا نم : ةقاطلا نم تاجايتحالا -١٤٧
يدعاقلايطيسولا كيكفتلل ةبحاصملا ةضفخنملا ليغشتلا ةرارح تاجرد  . 

 :داوملا نم تاجايتحالا -١٤٨

مقر دوقولا تيز لثم ،نيجورديهلل زِرف   )أ(  مقر راب ناس تويز وأ ٦م تيز  ،LW-104 
  ؛LW-110و LW-106و

لثم ،ديسكورديه وأ تانوبركيب وأ ،ةيولق ةيضرأ ةيزلف تانوبرك وأ يولق بكرم   )ب(
يف نمضتملا نجلهملا ثولملا زيكرت ىلع بولطملا يولقلا بكرملا ةيمك دمتعتو . ادوصلا تانوبركيب
نيب تايمكلا حوارتتو )٥٨(طيسولا ىلإ ةئاملا يف ١  ثولملا طيسولا نزو بسح ةئاملا يف٢٠    و ؛ 

 .نيجورديهلل زرفملا تيزلا مجح نم ةئاملا يف دحاو ىلإ لصي لجسم زفحم  )ج(

ةلوهسب ةحاتم ةيلمعلا هذتادعملانأ دقتعيو  -١٤٩  ةلصتملا  .)٥٩( 

 .ةتباثو لقنلل ةلباق ةيرايعم عناصم ءانب مت: لقنلا ةيناكمإ -١٥٠

                                                 
، ٢٠٠٤بينويلا رظنأ   )٥٧(  .عجارملا تبثسماخلا قفرملا يف ب
بينويلاو CMPS& F- Environment Australia, 1997رظنأ   )٥٨( عجارملا ،سماخلا قفرملا يف٢٠٠١،   . 
، Rahuman el al., 2000رظنأ   )٥٩( عبارلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
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هذه ليغشت ب ةلصتملا ةمالسلاو ةحصلا رطاخم نأب ةماع ةفصب نظي: ةمالسلاو ةحصلا -١٥١

، ككفتلل ةطحم نأ مغر )٦٠(ةضفخنم ايجولونكتلا ريغ تربتعا ايلارتسأب نروبلم يف يدعاقلا يطيسولا  
نيزخت ءاعو ليغشت نع جتن قيرحلا نأب نظيو . ١٩٩٥ماع يف بش قيرح باقعأ يف ليغشتلل ةلباق 

اعملا لثم ةبحاصملا ةقبسملا تاجلاعملا ضعبو)٦١(.نيجورتنلل باجح نودب تافثكملل ةقبسملا ةيولقلا ةجل  
نكمي هنأ مغر ةريبكراجفناو قيرح رطاخم اهل تابيذملا جارختساو  قيبطت لالخ نم اهضفخ ، 

 )٦٢(.ةمئالملا تاطايتحالا

، ٢ ٦٠٠ىلإ لصي ام زهجي نأ يدعاقلا يطيسولا كيكفتلا عيطتسي : ةعسلا -١٥٢ ةعفد لكل نولاج  
ي تاعفد عبرأ-نيتعفد ةجلاعم ىلع ةردق عم  )٦٣(.ايمو 

نم رولكلا عزن ىلع يوطني يدعاقلا يطيسولا كيكفتلا نأ ثيح : ىرخألا ةيلمعلا اياضقلا -١٥٣
نأ نكمملا نمو . ايندلا ةرولكملا عاونألا زكرت ةدايز نع ةجلاعملا ةيلمع رفست دقف ،تايافنلا تابكرم
رولكلا ددعتم تانيسكويدلا ةددعتم-ورتبلا يئانث تابكرم ةجلاعم يف لمتحم لاغشنا راثم كلذ نوكي  

تاسن ا نوكت ثيح ،رولكلا ددعتم نيرتبلا يئانث ناروفو  تاسن نم ةيمس رثكأ ايندلا ةجردب ىلعألا ا
هتيا. ادج ةريبك  يفو . ىتح لعافتلا رارمتسا ةلافكل مئالم وحن ىلع ةيلمعلا دصرت نأ مهملا نم كلذلو

تايافنلا نم ةيلاعلا تازكرتلا ةجلاعم عيطتسي ال يدعاقلايطيسولا كيكفتلا نأب لاقي ناك ،يضاملا   
ًارخؤم ليق هنأ ديب)٦٤(.حالمألا مكارت ببسب ًادج  ةلكشملا هذه ىلع بلغتلا مت هنأ   .)٦٥( 

ايلارتسأ يف نيتيراجت نيتيلمع يف يدعاقلا يطسولا كيكفتلا مدختسا : يراجتلا عيزوتلا ةلاح -١٥٤
ةفاضإلابو . نييضاملا نيدقعلا ىدم ىلع كيسكملا يف رخآ يراجت ماظن لمعيو. لمعت ةدحاو لازت الو

ايلارتسأ يف لجألا ةريصق عيراشم لجأ نم يدعاقلا يطيسولا كيكفتلا مظن تمدختسا ،كلذ ىلإ 
ـلاب ةثولملا ةبرتلا ةجلاعمل يدعاقلا يطيسولا كيكفتلا ةدحو نإ . ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو اينابسإو

PCDF+PCCDولملا تايافنلاو  .ةيكيشتلا ةيروهمجلا يف ءاشنإلا ديق يه ،تافآلا تاديبمب ةث 

 

                                                 
، Rahuman et al., 2000و CMPS& F- Environment Australia, 1997رظنأ   )٦٠( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، CMPS& F- Environment Australia, 1997رظنأ   )٦١( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
 .هسفن عجرملا  )٦٢(
ملا يفUNEP, 2004b وVijgen 2002رظنأ   )٦٣(   ،  .عجارملا تبثسماخلا قفر
، CMPS& F- Environment Australia, 1997رظنأ   )٦٤( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 

، Vijgen 2002رظنأ   )٦٥( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث، 
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كيكفتلا ةعومجم ايجولونكتلا هذه ةءارب كلمت :عيبلا ذفانم -١٥٥ يف ةمهاسملا يدعاقلا يطيسولا  
ةعوم . )www.bcdinternational.com(ةدحتملا تايالولاب وياهوأ ةيالوب يتانيسنيس ةنيدم   ا عيبتو

ايلارتسأ يف ةمئاق تاكرش صيخارتلا كلمت ،نهارلا تقولا يفو . ايجولونكتلا ليغشتل صيخارت
 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو كيسكملاو نابايلاو ةيكيشتلا ةيروهمجلاو

 (CHD)نيجورديهلا مادختساب رولكلل ةزافحلا ةلازإلا ةيلمع   )ج(

زفحم لماعبو نيجورديهلا زاغب تايافنلا ةجلاعم ةيلمعلا هذه نمضتت: ةيلمعلا فصو -١٥٦  
تايافنلا يف رولكلا عم نيجورديهلا لعافتيف . نيفارابلا تيز يف رشتنم) Pd/c) (نوبرك/مويدألاب(
، . ةنجلهم ريغ تايافنو ،ديارولكورديهلا جتنيل ةنجلهملا رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم ةلاح يفو

 ١٨٠نيب حوارتت ةرارح ةجردو يوج طغض دنع ةيلمعلا لمعتو . لينيفلا يئانثوه يسيئرلا جتانلاف 
ةيوئم ةجرد ٢٦٠و ةيوئم ةجرد  ) ، نورخآو امون ٢٠٠١نورخآو ياكاس نورخآو امونو ؛ ٢٠٠٢، 

٢٠٠٣.( 

يئانث تابكرمل ةبسنلاب ةئاملا يف ٩٩،٩٨ - ٩٩،٩٩٩٩اهتميق ريمدت ةءافك نع غلبأ : ةءافكلا -١٥٧  
ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم نم ىوتحملا ضفخ قيقحت ةيناكمإ نع غلبأ امك . رولكلا ددعتم لينيفلا

مغلم٠،٥نع لقي ام ىلإ رولكلا   .مغك/ 

نيح ،نيجورديهلا مادختساب رولكلل ةزافحلا ةلازإلا نكمي هنأ ًايلمع تبثأ دقو : تايافنلا عاونأ -١٥٨
ةددعتم ورتب يئانث تابكرم نأ امك . ةلمعتسملا تافثكملا نم رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم لازت
يئانث تابكرم يف بئاوشك ةدوجوملا رولكلا ددعتم نارويفلا ورتب يئانثو رولكلا ددعتم تانيسكويدلا  
اهنم رولكلا ةلازإ نكمي ،رولكلاةددعتم لينيفلا يف ةرولكملا تايافنلا نإ عيبملا تاهج ىدحإ تمعزو .  

 .ةزافحلا نيجورديهلاب رولكلا ةلازإ ةيلمعب اهتجلاعمنكمي تابيذم يف ةللحملا وأ ةلئاس ةلاح 

 PCDFs/PCCDو رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم جارختسا مزلي: ةجلاعملالبق ام  -١٥٩
نايلغلا ةطقن تاذ داوملا ةلازإ بجيو . ريخبتلا ةطساوب اهلزع وأ ،ةبرتلا نم تابيذملا ضعب مادختساب
 .ةجلاعملا لبق كلذو ريطقتلا قيرط نع تايلوحكلا وأ ءاملا لثم ةضفخنملا

لخاد متت ا : تافلخملاو تاثاعبنالا -١٦٠  أ كلذ رولكلا ةلازإ ةيلمع ءانثأ تاثاعبنا ةيأ ثدحت ال
ءاملا عم عمجي هنأل لعافتلا ةيلمع نم ديارولكورديهلا فيرصت متي الو ،نيجورديهلا نارودل قلغم ماظن 

لعافتلا دعب هلصف متي يذلا لينيفلا يئانث امأ. نارودلا ماظن لخاد كيرولكورديهلا ضمح هفصوب  
 .ةماس داوم ةيأ ىلع يوتحي الف ،ريطقتلا ةطساوب

ةطساوب تابيذملا نع ،يسيئرلا جتانلا ،لينيفلا يئانث لصفي : ةجلاعملادعب ام و تاثاعبنالا ةباقر -١٦١
لعافتلا ةيلمع يف لعافت لا يف ةبيذملا داوملاو ةزافحلا ةداملا مادختسا داعيو ،لعافتلا دعب ريطقتلاب لعافتلا
 .ةيلاتلا

ضافخنال ًارظن ًايبسن ةليئض ةقاطلا نم تاجايتحالا نوكت نأ عقوتي : ةقاطلا نم تاجايتحالا -١٦٢
 .(CHD)نيجورديهلاب رولكلل ةزافحلا ةلازإلا ةيلمعب ةطبترملا ليغشتلا ةرارح تاجرد 
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نم ددعلا سفن ةيلمعلا بلطتت: داوملا نم تاجايتحالا -١٦٣ ورديهلاتارذ  ةصاخلا كلتك نيج  
ةزفاحلا ةداملا نزو نم٠،٥نع ًالضف رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم يف رولكلاب   . 

ةتباث لاكشأ يف (CHD)نيجورد يهلا زاغب رولكلل ةزافحلا ةلازإلاةيلمع رفاوتت : لقنلا ةيناكمإ -١٦٤  
 .هتجلاعم ررقملا رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم مجح ىلع كلذ فقوتيو لقنلل ةلباقو

نامضل تانامضلاو طباوضلا نم يفكي ام نيجورديهلا مادختسا بلطتي : ةمالسلاو ةحصلا -١٦٥
ةرجفتملا نيجورديهلا–ءاوهلا جئازم نوكت مدع   . 

تابكرم نم نط ٢ةجلاعم ىلع ةرداق ةسسؤمل ةطخ عضو ،نابايلا يف ًايلاح يرجي : ةعسلا -١٦٦  
متيسو CHDةيلمع مادختساب ًايموي لينيفلا يئانث   .نيتنس نوضغ يف اهؤانب 

 ةددعتم لينيفلا يئانث تابكرم نم رولكلا ةلازإ نع ةريثك ريراقت كانه: ىرخأ ةيلمع اياضق -١٦٧
زفحملا لماعلا رهظي ًامومعو . نيجورديهلا مادختساب رولكلل ةزافحلا ةلازإلا ةيلمع مادختساب رولكلا
عفترت نأ نكميو . ىرخألا ةمعدملا ةيندعملاةزفاحلا لماوعلاب ًاسايق للحتلل لدعم ىلعأ ) نوبرك/مويدالاب(

لعافتلل ةبيذم ةدامك نيفارابلا تيز لمعتسي نيح ةيوئم ةجرد٢٦٠ىلإ لصتل لعافتلا ةرارح ةجرد   . 

تابكرم ىلع يوتحت يتلا تافثكملا ةجلاعمب نابايلا يف ةكرش تأدب : يراجتلا عيزوتلا ةلاح -١٦٨
ب ،اةددعتم لينيفلا يئانث  ةثولملا وأ رولكلا نيجورديهلاب رولكلل ةزافحلا ةلازإلا ةيلمع ةطحم مادختسا  

CHD ماع يف  .نابايلا يف نيتنس نوضغ يف ةيلمعلا هذهل ةيراجت ةطحم ليغشت متيسو. ٢٠٠٤ 

ةكرش CHDايجولونكتلا هذه عارتخا ةءارب كلمي : عيبلا ذفانم -١٦٩  Kansai Electric Power co. 
)Kansai Tech Co (.ةكرشب ًاقب اس ةفورعملا (Engineering Co-Kandenةكرشو 

)JP.co.eng.kanden.www://http.( 

ةجلاعمل ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا رظنأ ،تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلل :ةيفاضإ تامولعم -١٧٠  
نابايلا يف رولكلا ةددعتم لينيفلا يئانث تابكرم ةيعانصلا تايافنلا ةرادإل ةينابايلا ةسسؤملا(   ١٩٩٩.( 
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 )٦٦(تنمسألا نئامق يف كرتشملا ديمرتلا  )د(

ىلإ ٥٠اهلوط غلبي ةليوط ةناوطسا نم دوهعملا يف تنمسألا نئامق نوكتت : ةيلمعلا فصو -١٧١  ١٥٠ 
ىلإ ٣نم ليم ةجردب (يقفألا طخلا نع فيفط لكشب ةلئام ،ًارتم  ةئاملا يف٤  اهروحم لوح رودت )  

ةقيقدلا يف تارود٤ىلإ  ١لدعمب  انيمولألاو ،اكيلسلاو ،يريجلا رجحلا لثم ،ماخلا داوملاب ةيذغتلا متيو .  
لعج ىلع نارودلاو رادحنالا لمعيو . ةراودلا ةنيمقلا نم" درابلا"وأ يولعلا ءزجلا يف ،ديدحلا ديساكأو 

اهتيا تيو. ةنيمقلل" ةنخاسلا"ةياهنلا وأ يلفسلا ءزجلا بوص كرحتت ماخلا داوملا   يف ةنيمقلا لاعشإ م
ةيوئم ةجرد١٥٠٠-١٤٠٠ىلإ ةرارحلا ةجرد لصت ثيح ىلفسلا    . ، ةنيمقلا لخاد داوملا كرحت عمو

نداعملا ثبخ ليكشت لجأ نم ةيرارح ةجلاعمو فيفجت تالعافتب رمت ا   .إف

بسنلاب ةئاملا يف٩٩،٩٩٩٩٨نع ديزي امب ريمدتلاب ةلازإلا ةءافك نع غِلبُأ : ةءافكلا -١٧٢ يئانثل ة  
 .Ahling, 1979; Benestad, 1989; Lauber, 1987; Mantus, 1992)نادلب ةدع يف رولكلا ددعتم لينيفلا 

US EPA, 1986; Lauber, 1982; von Krogbeumker, 1994; Black, 1983) (Black, 1983). 

ددعتم لين يفلا يئانثب ايلمع تنمسألا قراحم تضرعتسا دقف ،افنآ ركذ امبسح: تايافنلا عاونأ -١٧٣
قراحمو . ىرخألا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملل ةبسنلاب لامعتسالا ةحلاص نوكت نأ بجي نكلو رولكلا
 )٦٧(.ةبلصلاو ةلئاسلا تايافنلا نم لك ةجلاعم ىلع ةرداق تنمسألا

  :ىلع ةقبسملا ةجلاعملا يوطنت نأ نكمي: ةقبسملا ةجلاعملا -١٧٤
  ؛ةبلصلا تايافنلل يرارحزازتمإ   )أ(
  .نحطلاو طلخلاو تيتفتلاو فيفجتلا لالخ نم ةلئاسلاو ةبلصلا تايافنلا ةسناجمو  )ب(

يداحأ ،نيجورتينلا ديساكأ ،اهنيب نم تابكرم لمشت دق تاثاعبنالا :تافلخملاو تاثاعبنالا -١٧٥  
ىرخألاتيربكلا ديساكأ يناثو ،تيربكلا ديساكأ ،نوبركلا ديسكأ ديرولكو ،ا    ابكرمو نداعمو  
،يرولف ،نيجورديهلا ددعتم نارويفلا ورتب يئانثو  رولكلا ددعتم نيسكويدارب ورتب يئانثو نيجورديهلا د

                                                 
 CMPS&F- Environment Australia 1997; Costner et al., 1998; Danish: يف ةيفاضإ تامولعم ىلع روثعلا نكمي  )٦٦(

Environmental Protection Agency, 2004; Karstensen, 2001; Rahuman et al., 2000; Stobiecki, et al., 2001 and UNEP, 

1998b. .ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ نأشب تامولعم ىلع لوصحل ا نكمي كلذ ىلإ ةفاضإلابو
قفرملا رظنأ . UNEP,2004cو European Commission, 2001نم ةرطخ تايافنل تنمسألا نئامق قالطإل ةبسنلاب 

 ،  .عجارملا تبثسماخلا
قفرملا يف UNEP, 2004cو Ranuman et al, 2000؛ CMPS&F- Environment Australia, 1997رظنأ   )٦٧(  

 ،  .عجارملا تبثسماخلا
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تابكرمو نيرتبلا ورولك تابكرم ،ةيقلحلا ةيتامورالا تانوبركورديهلا ،نيليز ،نيلاوت ،نيرتبلاو ،رولكلا 
نأ نكمي تنمسألا نئامق نأ ةظحالملاب ردجي هنأ ديب )٦٨(رولكلا ددعتم نيرتبلا يئانث تاثاعبنال بيجتست  
 ٠،١نم لقأ ءاوهلا يف رولكلا ددعتم نيرتبلا يئانث ناروفو رولكلا ددعتم نيسكويد -ب-ورتبلا يئانث نم
ماظن هزجتحي يذلا تنمسألا ةنيمق بارت تافلخملا لمشتو . )٦٩(بعكم رتمونان/يمس لداعم مارغونان
 .ءاوهلا ثولت ةبقارم

ةنيمق بارت ةلازإل ةجلاعم ىلإ زيهجتلا تازاغ جاتحت : ةجلاعملادعب ام و تاثاعبنالا ةبقارم -١٧٦
نيسكويد -ب-ورتبلا يئانث تابكرم ةيندت متي ثيحب ةرارحلا ىلع ةوالع ،ةيوضعلا تابكرملاو تنمسألا

ةيتاتسورتكلإ تابسرم مادختسا ةجلاعملا لمشتو . رولكلا ددعتم نيرتبلا يئانث ناروفو ،رولكلا ددعتم
ةطك تاحشرمو ةيفيل تاحشرمو  ورتبلا يئانث تازيكرت نأب غِل. )٧٠(شنم ةينوبر  نيسكويد -ب-بأ دقو

 ٢،٦ و٠،٤نيب حوارتي تنمسألا نئامق بارت يف رولكلا ددعتم نيرتبلا يئانث ناروفو ،رولكلا ددعتم 
ةنيمقلا ىلإ جرختسملا تنمسألا ةنيمق بارت عاجرإ يغبني ،هيلع ءانبو  )٧٢( )٧١(.مارغوليك/مارغيلليم

ممصم تايافنلا رمط عقاوم يف يقابلا نم صلختلا ىلإ رمألا جاتحي دق نيح يف ،نكمم دح ىصقأب 
 .ضرألا تحت ةنوكم ةينب وأ مجنم يف مئاد نيزخت وأ ،ضرغلا اذهل اصيصخ

ةيسامخلا ةقبسملا نيخستلا لحارم تاذ ةديدجلا نئامقلا مظن جاتحتو : ةقاطلا نم تاجايتحالا -١٧٧
امارغيلم جتنت يكل MJ ٣٢٠٠-٢٩٠٠ةطسوتم ام ىلإ قبسملا صيمحتلل نرفو ةي طورخم ةزارف يف  
 )٧٣(.نداعملا ثبخ نم ادحاو

رجحلا اهنيب نم داوملا نم ةريبك تايمك ىلإ تنمسألا عينصت جاتحي : داوملا نم تاجايتحالا -١٧٨
 )٧٤(.سبجلاو ديدحلا ديساكأو انيمولألاو ،اكيلسلاو ،يريجلا

لينيفلا يئانث تابكرم مجحل ًاعبت طقف ةتباث تاليكشت يف ةحاتم تنمسألا نئا مق: لقنلا ةيناكمإ -١٧٩
اهتجلاعم دارملا رولكلاةددعتم  . 

                                                 
رملاUNEP, 2004cرظنأ   )٦٨(  ، ،  .عجارملا تبثسماخلا قف
، UNEP, 2004cرظنأ   )٦٩( سماخلا قفرملا  .عجارملا تبث، 
، CMP&F- Environment Australia, 1997, Karstensen, 20001, UNEP 2004cرظنأ   )٧٠( سماخلا قفرملا يف  
 .عجارملا تبث
 .ًانيبم سيل يمسلا لداعملا  )٧١(
، UNEP 2004a  رظنأ  )٧٢( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
 .هسفن عجرملا  )٧٣(
، CMP&F- Environment Australia, 1997رظنأ   )٧٤( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
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اذإ ايبسن ةنمآ ا :ةمالسلاو ةحصلا -١٨٠  أ ىلع تنمسألا نئامق لخاد تايافنلا ةجلاعم رابتعا نكمي  
 )٧٥(.حيحصلا هجولا ىلع ةلغشمو ةممصم تناك ام

ةئاملا يف ٤٠نع ىصقأ دحك ديزت ال كراشم دوقوك ةدمرملا تنمسأل ا نئامق تايافن: ةعسلا -١٨١  
ةردقلا تاذ تنمسألا نئامق نأ ظحول هنأ ديب )٧٦(.ةرطخلا تايافنلا لكش يفةيرارحلا تاجايتحالا نم   

 )٧٧(.تايافنلا نم ةريبك تايمك لمتحملا يف جلاعت نأ نكمي ةعفترملا ةيجاتنإلا

امأ )٧٨(.ةراودلا نئامقلا يف تاليدعت ىلإ تنمسألا نئامق جاتحت دق: ىرخألا ةيلمعلا اياضقلا -١٨٢  
 :يهف دوقولاب ةنيمقلا ماظن دادمإل ةلمتحملا ةيذغتلا طاقن

  ؛ةراودلا ةنيمقلل يئاهنلا يجراخلا ذفنملا دنع يسيئرلا قرحلا زاهج  )أ (
لتكتل (ةرا ودلا ةنيمقلل يئاهنلا يلخادلا ذفنملا يف لاقتنالا ةفرغ دنع ةلئام ميقلت ةانق  )ب (

 ؛)دوقولا

 ؛ةعقارلا ةانقلا دنع ةيوناث قرح ةزهجأ  )ج (

 ؛قرحلا لبق امل زاهجب ةلصتملا قبسملا نيخستلا ةزهجأ  )د (

 ؛)دوقولا لتكتل(قرحلا /نيخستلا لبق ام زاهجل ةلئام ميقلت ةانق  )ه(

) دوقولا لتكتل(ةفاجلاو ةبطرلا ةليوطلا نئامقلا تالاح يف ةنيمقلا فصتنم يف مامص   ) و(
) ،  ).ج٢٠٠٤بينوي

ىلع روثعلا نكميو . ةدودحم نوكت نأ بجي كلذبو تنمسألا ةدوج ىلع ريثأت ناديرولكللو -١٨٣
تايافنلا يف رولكلا تايوتسم نإف اذلو ،تنمسألا عينصت يف ةمدختسملا ماخلا داوملا عيمج يف رولكلا 

جلاعت نأ تنمسألا نئامقل نكمي ،ةيفاك ةروصب اهجزم مت ام اذإ كلذ عمو . ةجرح نوكت دق ةرطخلا
 .رولكلا نم عفترملا ىوتسملا تاذ ةرطخلا تايافنلا

ةيبوروألا نادلبلا ضعبو ةدحتملا تايالولا يف ةيتنمسألا نئامقلا تناك : يراجلا عيزوتلا ةلاح -١٨٤
لاغشألا سلجم (ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب ةثولملا تايافنلا ةجلاعمل مدختست ةيمانلا نادلبلا نم ددعو 

 ،  ).تنمسألا تاعانص يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا قالطاو نوكت: ٢٠٠٤يملاعلا

                                                 
 .هسفن عجرملا  )٧٥(
، UNEP, 2004cرظنأ   )٧٦( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، UNEP, 1998bرظنأ   )٧٧( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، UNEP, 2004c وCMPS&F- Environment Australia, 1997رظنأ   )٧٨( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
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ةمئاقلا يف تنمسألا نئامق يف ةيلاحلا كرتشملا ديمرتلا تايلمع نم ددع ديدحت مت : عيبلا ذفانم -١٨٥
 )٧٩(.ملاعلا قاطن ىلع رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث ريمدت ةردقل ةيرصحلا

(GPCR) ةيزاغلا ةلحرملا يف يئايميكلا لازتخالا  )ه(
)٨٠(  

-يرارح ليلقت ىلع ةيزاغلا ةلحرملا يف يئايميكلا لازتخالا ةيلمع يوطنت: ةيلمعلا فصو -١٨٦
ةجرد ٨٥٠نم ىلعأ ةرارح تاجرد دنع ،نيجورديهلا لعافتي ذإ . ةيوضعلا تابكرملل يئايميك  
 .ىلوألا ةجردلاب نيجورديه ديرولكو ناثيملا زارفإل ةرولكملا ةيوضعلا تابكرملا عم ضفخنم طغضو

ىلإ ةبسنلاب ةئاملا يف٩٩،٩٩٩٩غلبت ةيريمدت ةءافك ثودح نع غلبأ : ةءافكلا -١٨٧     
ورتبلا يئانثو رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرمو نيرتب ورولك يسادسويت .يد .ي دـلا -ب- 

 )٨١(.رولكلا ددعتم نارويفورتب يئانث رولكلا ددعتم نيسكويد

جلاعت نأ ةيلمعلا رودقمب نوكي نأ يغبني ،افنآ ةروكذملا داو ملا ىلإ ةفاضإلاب: تايافنلا عاونأ -١٨٨
ةرداق ةيلمعلا هذهو )٨٢(.ةثولم وأ ىرخأ ةتباث ةيوضع تاثولم ،ىلع يوتحت وأ ،نم نوكتت تايافن ا  

، كلذ يف امب  )٨٣(.ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب زيكرتلا ةعفترم تايافن ةجلاعم ىلع ةيتيزلاو ةيئاملا لئاوسلا
 )٨٤(.تافثكملاو تالوحملاو ،بساورلاو

رييطتل ،ةيافنلا عونل اعبت ،ةيلاتلا ةقبسملا ةجلاعملا تادحو نم ةدحاو مدختست : ةقبسملا ةجلاعملا -١٨٩
 :ةيزاغلا ةلحرملا يف يئايميكلا لازتخالا لعافم يف ةجلاعملا لبق تايافنلا

كلت كلذ يف امب ،ةبئاسل ا دماوجلا لجأ نم يرارحلا دحلل ةعطقتملا ةجلاعملا زاهج  )أ(
  ؛ليمارب يف ةدوجوملا

                                                 
، UNEP, 1998bرظنأ   )٧٩( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
 .CMPS&F-Environment Australia, 1997; Costner et al., 1998 :يف ةيفاضإ تامولعم ىلع عالطالا نكمي  )٨٠(
؛ Kummling, Gray, Power and Woodland, 2001؛ CMPS&F- Environment Australia, 1997رظنأ   )٨١(

Rahuman et al., 2000 ؛UNEP, 2004b و؛Vijgen, 2002 ، سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، Vijgen, 2002؛ UNEP, 2004b؛ CMPS&F-Environment Australia, 1997رظنأ   )٨٢( سماخلا قفرملا يف تبث  
 .عجارملا
،  Vijgen 2002و UNEP, 2004bرظنأ   )٨٣(  .عجارملا تبثسماخلا قفرملا يف
قفرملا يف Vijgen 2002و؛ UNEP, 2004bUNEP, 2004؛ CMPS&F-Environment Australia, 1997رظنأ   )٨٤(  

 ،  .عجارملا تبثسماخلا
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نم ًاضيأ فيكم هنكلو ،ةثولملا بساورلاو ةبرتلا لجأ نم TORBEDديبروت لعافمو   )ب(  
  ؛لئاوسلا لجأ

  )٨٥(.لئاوسلا لجأ نم ةلئاسلا تايافنلل قبسم نخسم ماظن  )ج(

ةريبكلا تافثكملا لجأ نم ىرخأ ةقبسم ةجلاعم ةزهجأ ىلإ ةجاح كانه ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو -١٩٠  
ليلقت نم دب الف ةحلسملا ةناسرخلاو ماكرلا امأ ،اهفيرصتو ةريبكلا تافثكملا بيقثت متيو . ءانبلا ماكرو
 )٨٦(.عبرم رتم نم لقأ ىلإ اهمجح

ثعبنت نأ نكمي ،ناثيملاو نيجورديهلا ديرولك ىلإ ةفاضإلاب : تافلخملاو تاثاعبنالا -١٩١
هايمو لئاوس ةيلمعلا نع ةمجانلا تافلخملا لمشتو . نزولاةضفخنم تائيزج نم تانوبركورديه 

ثدحت ةيلمعلا هذه نأ ثيحو )٨٧(.ةبلصلا تايافنلا تالخدم نم ةبلص تافلخم دلوتتس امك. ةلمعتسم  
ددعتمتانيسكويدلا ةددعتم-ورتبلا يئانث نيوكت ةيناكمإ نإف ،ضفخم يوج طغض يف ناروفو رولكلا ة   

 )٨٨(.ةدودحم ربتعت رولكلا ددعتم نيرتبلا يئانث
ةرارحلاو هايملا ةلازإل لعافملا نم ةجراخلا تازاغلا لسغت : ةجلاعملادعب ام و تاثاعبنالا ةباقر -١٩٢

هتاميسجو ليسغلا تافلخم نم صلختلا ىلإ رمألا جاتحيسو )٨٩(.نوبركلا ديسكأ يناثو ضامحألاو  
افلخملا نوكت نأ يغبنيو)٩٠(.عقوملا نع اديعب ةقيقدلا ةبلص تايافن تالخدم نع ةمجانلا ةبلصلا ت  

 )٩١(.ةمامقلل نفادم يف اهنم صلختلل ةبسانم
نم تاجايتحالا مظعم ةيلمعلا ءانثأ جتنملا ناثيملا رفوي نأ نكمملا نم : ةقاطلا نم تاجايتحالا -١٩٣

نيب حوارتت ءابرهكلا نم تاجايتحالا نأ نع غلبأ دقو )٩٢(.دوقولا ةعاسلا يف تاووليك ٩٦  نطلل  

                                                 
 Vijgen؛ UNEP, 2004b؛ Kummling et al., 2001؛ CMPS&F- Environment Australia, 1997رظنأ   )٨٥(

2004 Vijgen 2004 ، سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، CMPS&F- Environment Australia, 1997رظنأ   )٨٦( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، Vijgen 2002؛ UNEP, 2004bرظنأ   )٨٧( سماخلا قفرملا يف  .عجارملاتبث  
، Ruhman et al., 2000و ؛CMPS&F Environment Australia 1997رظنأ   )٨٨( سماخلا قفرملا يف تبث  
 .عجارملا
 ,.Rahuman et alو ؛CMPS&F- Environment Australia, 1997؛ Kummlilng et al., 2001رظنأ   )٨٩(

2000 ، سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
سماخلا قفرملا يفVijgen, 2002 وRahuman et al., 2000رظنأ   )٩٠(  . 
، UNEP, 2004bرظنأ   )٩١( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
؛ UNEP, 2004b؛ Rahuman et al., 2000؛ CMPS&F- Environment Australia 1997رظنأ   )٩٢(
، Vijgen, 2002و سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
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ةيفاصلا ةيوضعلا تاثولملا نم نطلل ةعاسلا يف تاووليك ٩٠٠ءاهز ىلإ ةجلاعملا ةبرتلا نم دحاولا   
  )٩٣(.ةجلاعملا

ةلحرم لالخ لقألا ىلع ،نيجورديهلا نم تادادمإ ىلإ ةجاح كانه : داوملا نم تاجايتحالا -١٩٤
نم يفكي ام لكشي يكل ةيلم علا لالخ جتنملا ناثيملا مادختسا نكمي هنأ نع غلبأ دقو. لالهتسالا
قلعتت لكاشمب تيلتبا نيجورديهلا جاتنإ ةدحو نأ ديب )٩٤(.كلذ دعب ةيلمعلا ليغشتل نيجورديهلا  
يضمحلا ليسغلا لجأ نم ةيواك ةدام ةبولطملا ىرخألا داوملا نيب نمو)٩٥(.يضاملا يف ةيلوعملاب  .)٩٦( 

 )٩٧(.لقنلل ةلباقو ةتباث تاليكشت يف ةحاتم ةيلمعلا هذه: لقنلا ةيناكمإ -١٩٥

ةبسانم ةيامحو طباوض دوجو طغض تحت نيجورديهلا مادختسا بلطتي : ةمالسلاو ةحصلا -١٩٦
هنأ نيحلا ىتح ةبستكملا ليغشتلا ةربخ نيبتو )٩٨(.ةرجفتملا نيجورديهلاو ءاوهلا طئالخ نوكت مدع ةلافكل  
 )٩٩(.نامأب ةيلمعلاب عالطضالا نكمي

دق دمتعت:ةعسلا -١٩٧   :هاندأ نيبملا وحنلا ىلع ،ةقبسم ةجلاعم تادحو ثالث ةردق ىلع ةيلمعلا ةر 
دماوجلا نم نط ١٠٠ىتح لصت ةردق هل يرارحلا لازتخالل ةعطقتملا ةجلاعملا زاهج   )أ(  

لئاوسلا نم ةقيقدلا يف تارتلةعبرأىتح وأ ايرهش  ةفعاضمل يزاوتلاب هنم نيزاهج مادختسا نكميو .  
  ؛ةردقلا

مغر ،ايرهش بساورلاو تابرتلا نم نط ٥ ٠٠٠ىتح لصت ةردق هل ديبرو ت لعافم  )ب(  
  ؛ريوطتلا ةلحرم يف لازت ال ةقبسملا ةجلاعملا ةدحو نأ

  )١٠٠(.ةقيقدلا يف تارتل ةثالث غلبت ةردق هل ةلئاسلا تايافنلل قبسملا نخسملا ماظنلا  )ج(

                                                 
، CMPS&F- Environment Australia 1997رظنأ   )٩٣( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
؛ UNEP, 2004b؛ Rahuman et al., 2000؛ CMPS&F- Environment Australia 1997رظنأ   )٩٤(
، Vijgen, 2002و سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، CMPS&F- Environment Australia 1997رظنأ   )٩٥( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، UNEP, 2004bرظنأ   )٩٦(  .عجارملا تبثسماخلا قفرملا يف ؛
، Vijgen 2002و؛ UNEP, 2001رظنأ   )٩٧( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، CMPS&F- Environment Australia 1997رظنأ   )٩٨( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، UNEP, 2004bو CMPS&F- Environment Australia 1997رظنأ   )٩٩( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، Vijgen 2002و؛ UNEP, 2001رظنأ   )١٠٠( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
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يربكلا ليبق نم تاثولملا نأ نيبت:ىرخألا ةيلمعلا اياضقلا -١٩٨ يف ةجلاعملا طبثت تناك خينرزلاو ت  
 )١٠١(.ةمئاق لازت ال ةلكشملا هذه تناك نإ ام حضاولا ريغ نم هنأ مغر ،ركبألا ريوطتلا لحارم

. ايلارتسأو ادنك يف يراجتلا مجحلا نم ةيلمعلا هذهل تاطحم ليغشت مت: يراجتلا عيزوتلا ةلاح -١٩٩
يف ةطحم ليغشتب صيخرتلا مت ،اذه ىلإ ةفاضإلابو . تاونس سمخ نم رثكأل ايلارتسأ ةطحم ليغشت مت دقو
 )١٠٢(.ًارخؤم نابايلا

 ELI Eco Logicةديحولا دادمإلا ةكرش ايجولونكتلا هذه عارتخا ةءارب كلمي : عيبلا ذفانم -٢٠٠

International Inc )ca.ecologic.www ( . ايجولونكتلاليغشتل صيخارت ةكرشلا عيبتو. 

ةرطخلا تايافنلاديمرت  )و(  )١٠٣( 

مدختسي :ةيلمعلا فصو -٢٠١ ةرطخلا تايافنلا ديمرت  تاثولملا ةجلاعمل موكحملا بهللاب قارتح الا 
نيخست ىلع يوطنت يتلا ةجلاعملل ةدا ملا يف مدختست ةيلمع يهو ؛ةراودلا نئامقلا يف ةصاخو ةيوضعلا

وئم ةجرد٨٥٠نم ربكأ ةرارح ةجرد ىلإ  نم ربكأ رولكلا ىوتحم اهيف نوكي يتلا ةلاحلا يف وأ ،ةي  
ديزت ءاقب ةرتف عم ةيوئم ةجرد ١١٠٠ قراحم رفاوتتو مئالملا جزملا نمضت فورظ يف نيتيناث نع  

ةتباثلا نارفألاو ،ةراودلا ةنيمقلا قراحم لمشتو تاميمصتلا نم ددع يف ةصصخملا ةرطخلا تايافنلا 
الغلا مدختستو)طقف لئاوسلل( كرتشملا ديمرتلل ًاضيأ نزولا ةفيفخ ةعم ،   ا نئامقلاو ةءافكلا ةيلاعلا تاي

، (ةرطخلا تايافنلل  هذه مادختساب قلعتت ةيفاضإ تامولعم ىلع لوصحلل ٢٠٠٤رنورب ،رظنأ  ،
 ).تايجولونكتلا

ةجلاعمل ةبسنلاب ةئاملا يف ٩٩،٩٩٩٩نع ديزت ريمدتلاب ةلازإ ةءافك نع غلبأ : ةءافكلا -٢٠٢  تايافنلا 
ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن ا  ديزت ريمدت ةءافك نع غلبأ دقو . )١٠٤(.وكملا

                                                 
ا ،سماخلا قفرملا يف CMPS&F- Environment Australia, 1997رظنأ   )١٠١(  .عجارملا تبث 
 Vijgenو؛ UNEP, 2004b؛ Kummling et al, 2001؛ CMPS&F- Environment Australia, 1997رظنأ   )١٠٢(

2002 ، سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
)١٠٣(   ،  FRTR, 2002; Rahuman،٢٠٠٤ةئيبلا ةيامحل ةيكرمنادلا ةلاكولا نم ةيفاضإ تامولعم ىلع عالطالا نكمي

et al., 2000; UNEP, 1995c; UNEP, 1998; UNEP, 2001 And United States Army Corps of Engineers, 2003.. 
اميف ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تايجولونكتلا لضفأ نأشب تامولعم ىلع عالطالا نكمي ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو 

، . UNEP 2004cو European Commission, 2004يف ةرطخلا تايافنلا قراحمب قلعتي   .عجارملا تبثسماخلا قفرملا رظنأ
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب FRTR ،Rahuman el al., 2000رظنأ   )١٠٤( ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ب ١٩٩٨ 

٢٠٠١ ، سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
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نع ديزت ةلازإلاب ريمدتلا ةءافكو ٩٩،٩٩٩٩نع  ورولك يسادسو نادرولكلل ةبسنلاب ٩٩،٩٩٩   
ب حوارتت ريمدت ةءافك نع غلبأ اميف)٢٠٠٤نابايلا ،ةئيبلا ةرازو (نيرتبلا  ٪ ٩٩،٨٨ و٨٣،١٥ني ، 

 ).١٩٩٠ةئيبلا ةيامحل ةدحتملا تايالولا ةلاكو (رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرمل ةبسنلاب 
نإف ،افنآ ريشأ امبسح: تايافنلا عاونأ -٢٠٣ ةجلاعم ىلع ةرداق ةرطخلا تايافنلا ديمرت نكامأ  

ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن   ديمرتلا نكامأ ميمصت نكميو . اوكملا تايافنلا
 )١٠٥(.لئاس نيطو ،ةأمح ،دماوج ،لئاوس ،تازاغ يأ ،يدام لكش يأب وأ زيكرت يأب تايافنلا لبقتل

ةلازإو ،جزملا ،ميمصتلا لكش بسحب ،ةقبسملا ةجلاعملا تاجايتحا لمشت دق : ةقبسملا ةجلاعملا -٢٠٤
 )١٠٦(.تايافنلا تيتفتو ،زرفلاو ،ءاملا

، :تافلخملاو تاثاعبنالا -٢٠٥ نوبركلا ديسكأ يناثو ،نوبركلا ديسكأ لوأ تاثاعبنالا لمشت  
نيسكويد -ب-ورتبلا يئانث تابكرمو ،تاميسجو ،نيجورديهلا ديرولكو ،نيرتب ورولك يسادسو
نإ )١٠٧(.ءاملا راخبو رولكلا ددعتم لينيفلا يئانثو رولكلا ددعتم نيرتبلا يئانث ناروفو رولكلا ددعتم  
ةعفترم ةرارح تاجردل ةدعملاو ةممصملا ،اهنيب نمو ،يأ ةحاتملا تاينقتلا لضفأ مدختست يتلا ق راحملا

ددعتم نيرتبلا يئانث ناروفو رولكلا ددعتم نيسكويد -ب-ورتبلا يئانثل نوكت ةداعإ عنمل قفارمب ةدوزمو
صيلقت ىلع)طشنملا نوبركلا تابكرمب ًالثم(امهتلازإل ةصصخملا قفارملاو رولكلا  يئانث نم تاثاعبنالا ،   

دلا ةددعتمورتبلا هايملا يف اهفرصو رولكلا ددعتم نيرتبلا يئانث ناروفو رولكلا ددعتمتانيسكوي   )١٠٨( 
ليسغلا هايمو ،حالمأو ،رياطتملا دامرلاو ،عاقلا دامرPCED, PCDFتافلخملا لمشتو   . 

ةيلمعلا تازاغ جاتحت دق :ةقحاللا ةجلاعملاو تاثاعبنالا ةباقر -٢٠٦ ديرولك ةلازإل ةجلاعم ىلإ  
نكميو . اهتلازإو دصق ريغ نع ةجتنملا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نوكت عنمو تاميسجلاو نيجورديهلا

تازارفلاو ،ةيطورخملا تازارفلا كلذ يف امب ،ةقحاللا تاجلاعملا عاونأ نم ةفيلوت لالخ نم كلذ زاجنإ 
 ، ليلقتلاو ،ليسغلا ةزهجأو ،ةنكاسلا حيشرتلا تاقبطو ةيتاتسورتكلإلا تاحشرملاو ،ةددعتملا ةيطورخملا

نم صلختلا ىلإ رمألا جاتحي دقو )١٠٩(.نوبركلا صاصتماو ،عيرسلا ديربتلا ةمظنأو ،زافحلا يئاقتنالا  
 )١١٠(.ًاصيصخ ةزهجم تايافنلا رمط عقاوم يف ،امهصاوخ بسحب ،رياطتملا دامرلاو عاقلا دامر

تايافنلل ةيرولكلا ةميقلا ىلع دمتعت ةبولطملا قارتحالا دوقو ةيمك نأ : ةقاطلا نم تاجايتحالا -٢٠٧
 .اهتبيكرتو

                                                 
، UNEP, 1995cرظنأ   )١٠٥( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، UNEP,2004cو UNEP, 1998b؛ UNEP, 1995cرظنأ   )١٠٦( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
خلا قفرملا يفUNEP,2004c وUNEP, 1998b؛ UNEP, 1995cرظنأ   )١٠٧(   ،  .عجارملا تبثسما
، ٢٠٠١ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب   )١٠٨( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
)١٠٩(  UNEP, 2004c. 
، United States Army Corps of Engineers, 2003رظنأ   )١١٠( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
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ةبسانم ىرخأ ةدام وأ ريجو ديربتلل هايم داوملا نم تاجايتحالا لمشت : داوملا نم تاجايتحالا -٢٠٨
 .ةيضمحلا تازاغلا ةلازإل

ةتباثو ةلقنتمتادحو يف ةحاتم ةرطخلا تايافنلا ديمرت نكامأ : لقنلا ةيناكمإ -٢٠٩  .ءاوس دح ىلع 
ليغشتلا ةرارح تاجردب ةلصتملا كلت ةمالسلاو ةحصلا رطاخم لمشت : ةمالسلاو ةحصلا -٢١٠

 )١١١(.ةعفترملا
نط ١٠٠ ٠٠٠ و٣٠ ٠٠٠ نيب ام جلاعت نأ ةرطخلا تايافنلاديمرت نكامأل نكمي : ةعسلا -٢١١  

 )١١٢(.ًايونس
 .يلاحلا تقولا يف ركذي ام دجوي ال: ىرخألا ةيلمعلا اياضقلا -٢١٢
 )١١٣(.ةرطخلا تايافنلا قراحمب ةقلعتملا ةربخلا نم ليوط خيرات دجوي: يراجتلا عيزوتلا ةلاح -٢١٣
ةردقلل ةيرصحلا ةمئاقلا يف ةرطخلا تايافنلا قرحل ةمئاقلا قفارملا نم ددع ديدحت مت : عيبلا ذفانم -٢١٤

 )١١٤(.يملاعلا ديعصلا ىلع رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث ريمدت ىلع

ةيئوض -ةيئايميك ةقيرطب رولكلا ةلازإ  لعافت  )ز(  PCD  رولكلل ةزافحلا ةلازإلاوCD 
رولكلل ةزافحلا ةلازإلاو (PCD)ةيئوض  - ةيئايميك ةقيرطب رولكلا ةلازإ نإ: ةيلمعلا فصو -٢١٥  
(CD) ةيئايميك ةقيرطب رولكلا ةلازإ تالعافت نم لكل ةدحوملا بيلاسألا مدختست ايجولونكت يه  - 

، (رولكلل ةزافحلا ةلازإلاو ةيئوض  نورخآو يباناتاوو ٢٠٠٢نورخآو يباناتاو ةيلمع يفف ). ٢٠٠٣ 
ليبوربوزياو  (Naoh) مويدوصلا ديسكورديه عم رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم جزمت ،ريمدتلا
نازوأ ةدع ىلإ لوحكلا ليبورب وزيا يف رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث زيكرت لصي يكل (IPA) لوحكلا  
نيتيلمع مادختساب رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم نم رولكلا لازي ،كلذل ًاعبتو . ةيوئملا ةبسنلاب

ةيلمع لك لمعتو . رولكلل ةزافحلا ةلازإلاو ةيئوض -ةيئايميك ةقيرطب رولكلا ةلازإ ةيلمع يأ نيتلقتسم 
ةيوئم ةجرد٧٥ <(ةلدتعم ةرارح تاجرد دنع امهنم  يئانث نم رولكلا ةلازإ دعبو . يوج طغضو)  

كلذ نع جتني نأ نود ءاملاو نوتيسالاو ،مويدوصلا ديرولكو لينيفلا يئانث جتني ،رولكلا ددعتم لينيفلا 
 .كيرولكورديهلا زاغو نيجورديهلا لثم تازاغ

تابكرمل ةبسنلاب ةئاملا يف٩٩،٩٩٩٩ - ٩٩،٩٩نيب حوارتت ريمدت ةءافك قيقحت مت : ةءافكلا -٢١٦   
يئانثل ةبسنلاب ةئاملا يف ٩٩،٩٩٩٩٩٩ - ٩٩،٩٩٩٩اهردق ريمدت ةءافكو رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث   

نورخآو اميجات  ((PCCD/PCDFs)رولكلا ددعتم نارويفلا ورتب يئانث /رولكلا ددعتم نيسكويد اراب ورتب
نورخآو يباناتاو ٢٠٠٣  ،٢٠٠٣.( 

                                                 
 .هسفن عجرملا  )١١١(
، UNEP 2004cرظنأ   )١١٢( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، UNEP 2001رظنأ   )١١٣( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
اخلا قفرملا يفUNEP 1998رظنأ   )١١٤(   ،  .عجارملا تبثسم
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ةزافحلا ةلازإلاو ةيئوض –ةيئايميك ةقيرطب رولكلا ة لازإ يتيلمع نأ ًايلمع تبث: تايافنلا عاونأ -٢١٧  
ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم ىلع يوتحت يتلا تافثكملاو تالوحملا نع ةجتانلا تويزلا ناجلاعت رولكلل 

نارويفلا ورتب يئانثو رولكلا ددعتم نيسكويداراب ورتب يئانثب ةثولم نوكتو ةيلاع تازيكرتب رولكلا  
كلذك ىرخأ ةتباث ةيوضع تاثولم ىلع قبطنت نأ بجيو(PCCD/PCDFs)رولكلا ددعتم  ةبرتلا امأ . ، 

ايجولونكتلا هذ  يف ةدوجوملا رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم نإ . ةجلاعملل ةلباق ريغف ةأمحلاو
ةبيذملا داوملاب اهجارختسا نكميف ،تاماسملا ةريثك ىرخألا داوملاو باشخألاوةئبعتلا داومو بايثلا  . 

ىلإ رولكلا ةددعتم لينيفلا يئانث تابكرمب ةثولملا ةيئابرهكلا تادعملا جاتحت: ةجلاعملالبق ا م -٢١٨  
نإف ،تادعملا نم رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم ةلازإ دعبف . ةجلاعملا لبق ام لاكشأ نم لكش

زعلا قاروأو ،ةفتلملا لسالسلا)ةيجراخلا ةفلغألا(قيدانصلا لثم ةثولملا داوملا   ، ، اهلصفو اهكيكفت متي ،ل
لسغلل ينوبركورديه لماع مادختساب داوملا هذه نم رولكلا ةددعتم لينيفلا يئانث تابكرم جرختستو  
متيو ،ريطقتلا زاهج مادختساب ةبيذملا ةداملاو رولكلا ةددعتم لينيفلا يئانث تابكرم لزعتو ،ناكيدلا لثم  
وملاو رولكلاةددعتم لينيفلا يئانث تابكرم ريمدت ةقيرطلاب رولكلا ةلازإ يتيلمع ةطساوب ة    رطقملا ةبيذملا دا

. لسغلا ضارغأل ةبيذملا ةداملا مادختسا داعيو يلاوتلا ىلع رولكلل ةزفحملا ةلازإلاو ةيئوضلا -ةيئايميكلا 
 .ءاملاو ةأمحلاو ةبرتلل ةقبسملا ةجلاعملاب مايقلا يرورضلا نم سيلو

نإو . ًايبسن ةليلق ءاوهلا يف تاثاعبنالا نوكت نأ عقوتملانم : ةلمتحملا تافلخملاو تاثاعبنالا -٢١٩
رولكلا ددعتمتانيسكويدلا ددعتمورتب يئانث نوكت ةيناكمإ  ءانثأ رولكلا ددعتم نارويفلاورتب يئانث / 

ةيحانلا نم ةنكمم ربتعت ال رولكلل ةزفحملا ةلازإلاو ةيئوضلا  -ةيئايميكلا ةقيرطلاب رولكلا ةلازإ يتيلمع 
يباناتاو (لمعتسم زفحم لماع ىلعو بلصلا مويدوصلا ديرولك ىلع تافلخملا لمتشتو . ةيرظنلا

نورخآو يباناتاو ٢٠٠٢نورخآو   ،٢٠٠٣.( 
لولحملا نع لوحكلا ليبورب وزيا لصفب ريطقتلا زاهج موقي:ةجلاعملادعب ام  -٢٢٠ ةداعإ نكميو .  

. رولكلا ددعتم لينيفلا يئانثل ةبيذم ةدامك تارم ةدعل لوحكلا ليبورب وزيالا نم ةريبك ءازجأ ريودت
ءاملا نوتيسألامويدوصلا ديرولك ،لينيفلا يئانث لمشتف هذه تايلمعلا نع ةدلوتملا تايافنلا امأ   ،

عقاوم يف هرمطب هنم صلختلاو لولحملا نم مويدوصلا ديرولك ةلازإمتيو لوحكلا ليبورب وزيا تافلخمو   
ةداعإ نكميو هنع مويدوصلا ديرولك ةلازإ لجأ نم ءاملاب لمعتسمل ا زفحلا لماع لسغيو. تايافنلا رمط
 .رولكلل ةزافحلا ةلازإلا ةيلمعل تارم ةدع همادختسا

 (KJ g ٣ةيئوض  -ةيئايميك ةقيرطب رولكلا ةلازإ ةيلمع بلطتت : ةقاطلا نم تاجايتحالا -٢٢١
ةقاطلا نم تاجايتحالا نو كت نأ عقوتيو. قبئزلا حيباصمل) رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث نم نزولاب

ةيوئم ةجرد٧٥(ليغشتلا ةرارح تاجرد ضافخنا ببسب كلذو ًايبسن ةضفخنم  ةلازإ يتيلمعب ةنرتقملا )  
يباناتاو ٢٠٠٢نورخآو يباناتاو (رولكلل ةزفحتملا ةلازإلاو ةيئوضلا  -ةيئايميكلا ةقيرطلاب رولكلا   ،

 ).٢٠٠٣نورخآو 
 :داوملا نم تاجايتحالا -٢٢٢

؛لوحكلا ليبورب وزيا ؛نيجورديهلل ةحناملاداوملا  )أ(    
مويدوصلا ديسكأ ورديه □مويدوصلا ديسكأ ورديه : ةيولقلا داوملا  )ب( ديرولك / 
  ؛١،٣= مويدوصلا 
مغك٢: ةزافحلا ةداملا  )ج( نيجورديهلا ةحنام ةداملا نم مجحلا بسحب٣م/   . 

يكاساواك يف ةتباث ةطحم ء اشنإ متو. لقنلل ةلباق ةيجذومن تاطحم رفاوت بجي: لقنلا ةيلباق -٢٢٣
 .نابايلاب
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، : ةمالسلاو ةحصلا -٢٢٤ ةيلمعلا هذه ليغشتب ةطبترملا ةمالسلاو ةحصلا ىلع رطاخملا ربتعت ،ًامومع
 ).٢٠٠٣نورخآو يكاساسو ؛ ٢٠٠٣نورخآو يناباتاو ؛ ٢٠٠٢نورخآو يباناتاو  (ةضفخنم

ةردقب CD وPCDايجولونكت رفاوتت : ةعسلا -٢٢٥ ًايموي تويزلا نم مغك٥٠  ةدحو لكل  نكميو .  
نط٢نم لقأ ًالثم (قفرملا مجح ببسب ةنورملاب ةعسلا مستت نأ   ).مقرلا اذه ىلإ لصت دق وأ ًايموي/ 

ةيئوض –ةيئايميك ةقيرطب رولكلا ةلازإ اتيلمع ربتعت : ةصاخ عاضوأ ؛ىرخأ ةيلمع اياضق -٢٢٦  
هذه يبلتو . يفاصلا رولكلا ددعتم لينيفلا يئانثل صاخ هجوب نيتبسانم رولكلل ةزافحلا ةلازإلاو

تايافن يف رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم (نابايلا يف ةمراصلا تاثاعبنالا ريياعم ايجولونكتلا 
مغم٠،٥< تويزلا   ).مغلك/ 

) PCD(ةيئوض  -ةيئايميك قيرطب رولكلا ةلازإ ايجولونكت ليغشت مت : يراجتلا عيزوتلا ةلاح -٢٢٧
ةيضاملا نيتنسلا ةرتفل ،نابايلاب يكاساواك يف )PCCD (رولكلل ةزافحلا ةلازإلا ايجولونكتو يباناتاو ( 

نورخآو يباناتاو ٢٠٠٢نورخآو   ،٢٠٠٣.( 
ابيشوت ةكرش ،ا : عيبلا ذفانم -٢٢٨  ةقلعتملا قوقحلا عيمجو ايجولونكتلا هذه عارتخا ةءارب كلمت

Toshiba Corporation (http://www.toshiba.co.JP/efort/market/peb/index_jhtm) ابيشوت ةكرش موقتو  
 .ايجولونكتلا ليغشتل صيخارتلا عيبب

ةجلاعمل ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا رظنأ تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلل : ةيفاضإ تامولعم -٢٢٩
نابايلا يف رولكلا ةددعتم لينيفلا يئانث تابكرم  ) ، ؛ ١٩٩٩ةيعانصلا تايافنلا ةرادإل ةينابايلا ةسسؤملا

نورخآو امون و؛ ٢٠٠٣نورخآو يكاساس ؛ ٢٠٠٣نورخآو يباناتاو ؛ ٢٠٠٢نورخآو يباناتاو 
  .٢٠٠٣نورخآو امون ؛ ٢٠٠٢

  )١١٥(امزالبلا سوق  )ح(

ن ع ديزت ةرارح تاجرد دنع امزالبلا سوق TMنو كسالب ةيلمع مدختست: ةيلمعلا فصو -٢٣٠
ةعفترملا ةرارحلاب تايافنلا للحت لجأ نم ريثكب ةيوئم ةجرد٣ ٠٠٠ ىلإ ابنج ،تايافنلا نقح متيو.    

ىلإ تابكرملا للحت يف ةعفترملا ةرارحلا ةجرد ببستتو . ةرشابم امزالبلا سوق يف ،نوجرألا عم بنج
ةيلوألا ا  ارذو ا  رفسي عيرس ديربت هبقعيو ،لعافتلا ةفرغ يف دربأ ةقطنم يف ةيناث ذاختالا ثدحيو . انويأ

 )١١٦(.ةطيسب تائيزج نيوكت نع
يئانث نم ةئاملا يف ٦٠ىلع يوتحت تويز مادختساب ةيدضنملا تارابتخال ا تققح: ةءافكلا -٢٣١  

ةئاملا يف٩٩،٩٩٩٩٩٩ و٩٩،٩٩٩٩نيب حوارتت ريمدتلاب ةلازإ تاءافك رولكلا ددعتم لينيفلا   .)١١٧( 
ةطحم ميمصت ارخؤم مت ،رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تويز ىلإ ةفاضإلاب : تايافنلا عاونأ -٢٣٢

متي يتلا تايافنلا عاونأ نوكت نأ بجيو )١١٨(تافآلا تاديبم تايافن ةجلاعمل ايلارتسأ يف نوكسالب  
                                                 

 ;CMPS&F- Environment Australia 1997; Costner et al., 1998يف ةيف اضإ تامولعم ىلع روثعلا نكمي  )١١٥(

Rahuman et al., 2000; Ray 2001, UNEP, 2000b, 2001+UNEP 2004b . ،  .عجارملا تبثسماخلا قفرملا رظنأ
، CMPS&F- Environment Australia 1997رظنأ   )١١٦( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، Rahuman et al.,2000 and UNEP, 2004bرظنأ   )١١٧( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، UNEP, 2004bرظنأ   )١١٨( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
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نكمي الو . اهخض نكمي ةقيقد ةأمح لكش يف تناك نإ دماوجلا وأ تازاغلا وأ لئاوسلا نم اهتجلاعم
ىلإ ٣٠نم كمسأ ةأمح وأ ادج ةجزل لئاوس ةجلاعم  ةقبسم ةجلاعم نودب كرحملا تيز نزو نم٤٠    .

 )١١٩(.ةقبسملا ةجلاعملا نم ام لكشب عالطضالا متي مل ام ىرخألا ةبلصلا تايافنلا ةجلاعم نكمي الو
نم دماوج ةجلاعم نكميو . لئاوسلا مظعمل ةبسنلاب ةبولطم ريغ ةقبسملا ةجلاعملا: ةقبسملا ةجلاعملا -٢٣٣

جارختسالا وأ يرارحلا زازتمإلامادختساب ةقبسم ةجلاعم تالوحملاو تافثكملاو ةثولملا تابرتلا ليبق   
 )١٢٠(.تابيذملاب

نوبركلا ديسكأ يناثو نوجرألا نم نوكتت تازاغ تاثاعبنالا لمشت : تافلخملاو تاثاعبنالا -٢٣٤
، . ءاملا راخبو مويدوصلا ديرولك لثم ،ةيوضعلا ريغ مويدوصلا حالمأ نم ايئام الولحم تافلخملا لمشتو
عم ليغشتلا ةدضنم ىوتسم ىلع تارابتخا تنيبو . مويدوصلا ديرولفو ،مويدوصلا تانوبركيبو
يف رولكلا ددعتم نيسكويد -ب-ورتبلا يئانث نم تايوتسم دوجو رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم
ايلارتسأ يف نوكسالب ةطحم يفو )١٢١(.نويليرتلا نم ءازجأ دودح يف ةفرصنم تازاغو ليسغلا ءام  
تايافنلا يف رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم ىوتسم ناك ،تا يافنلا نم عاونأ ةجلاعم يف مدختست

نويليرتلا نم ءزج٢دحل لثتمي ةفرصملا ةلئاسلا  تافلخملا يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا تازكرت امأ  )١٢٢(. 
 )١٢٣(.ةفورعم ريغف ةبلصلا

نع نهارلا تقو لا يف ةحاتم ةليلق تامولعم دجوت: ةقحاللا ةجلاعملاو تاثاعبنالا ةباقر -٢٣٥
 )١٢٤(.ةقحاللا ةجلاعملا نم تاجايتحالا

ا : ةقاطلا تاجايتحا -٢٣٦ ىلإ تاووليك ١٥٠وق نوكسالب ةدحو جاتحت  ٣ ٠٠٠ - ١ ٠٠٠ 
 )١٢٥(.تايافنلا نم نط لكل ةعاسلا يف ءابرهكلا نم تاووليك

نم تاجا يتحالا نع نهارلا تقولا يف ةحاتم ةليلق تامولعم دجوت: داوملا نم تاجايتحالا -٢٣٧
هايمو ةيواكلا هايملاو ،نيجسكألا زاغو ،نوجرألا زاغ ىلإ جاتحت ةيلمعلا هذه نأ ظحول هنأ ديب . داوملا
 )١٢٦(.ديربتلا

                                                 
، UNEP, 2004bو CMPS&F- Environment Australia 1997رظنأ   )١١٩( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
 .هسفن عجرملا  )١٢٠(
، ;Rahuman et al., 2000 CMPS&F- Environment Australia 1997رظنأ   )١٢١( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، UNEP, 2004bرظنأ   )١٢٢( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
 .هسفن عجرملا  )١٢٣(
، CMPS&F- Environment Australia 1997رظنأ   )١٢٤( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، CMPS&F- Environment Australia 1997 and UNEP, 2004bرظنأ   )١٢٥( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، UNEP, 2004bرظنأ   )١٢٦( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
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 )١٢٧(.ةتباث تادحوو لقنلل ةلباق تادحو يف ةحاتم نوكسالب: لقنلا ةيناكمإ -٢٣٨
يافنلا نم ضفخنم نوزخم اهل نوكسالب ةيلمع نأ ثيح:ةمالسلاو ةحصلا -٢٣٩ رطخ كانه نإف ،تا  

تقولا يف دجويو )١٢٨(.ةيلمعلا لشف باقعأ يف ايئزج ةجلاعملا تايافنلا قالطإل بحاصم ضفخنم  
 .ةمالسلاو ةحصلا نأشب ةحاتم ةليلق ةيفاضإ تامولعم نهارلا

نم جلاعت نأ تاووليك ١٥٠ةوقب نوكسالب ةدحو عيطتست : ةعسلا -٢٤٠ ىلإ ١  نم نانطأ ٣   
 .ًايموي تايافنلا

لثم (نداعملل ةلثامملا تابكرملا وأ نداعملا نأب ةظحالملا ردجت  :ىرخألا ةيلمعلا اياضقلا -٢٤١
. تافلخملا نم صلختلل ةئيبلاب لكاشم ثودح يف ببستت وأ ةزافحلا داوملا عم لخادتت دق) خينرزلا

ئداهلا طيحملا رزج نم ردصتيتلاو تاديبملا تايافن يف ةدوجوملاتاخينرزلا نإف لاثملا ليبس ىلعف  وأ    
بستTMنوكسالب ةيلمع مادختساب ايلارتسا يف اهنم صلختلا متي   .عورشملا اذهل ةصاخ ةلكشم يف تب 

يتطحم ليغشت ىلع يدعاقلا يطيسولا كيكفتلا ايجولونكت لمعت : يراجتلا عيزوتلا ةلاح -٢٤٢
؛ةتباثلا ةيو ضعلا تاثولملاو رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرمل نابزرب يف امهادحإ: ايلارتسأ يف امزالب

تايجولونكت لغشت امك تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا ةينوبركلا تابكرملا ةجلاعمل نروبلم يف ىرخألاو 
ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاو رولكلا ةددعتم لينيفلا يئانث تابكرمل ةأشنم يدعاقلا يطيسولا كيكفتلا  
ةكرش تماق دقو . ةثولملا دماوجلا ةجلاعمل يرارح صاصمدإ زاهج ًاضيأ اهيدلو ىوتسملا ةضفخنملا

ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم نم ةفلؤملا تايافنلا ةجلاعمل نوكسالب ةطحم زيهجتب ةيئايميكلا يشيبوستيم 
 .ةثولم وأ اهيلع يوتحت وأ رولكلا ا

ابفنران يف SRL Plasma, Pty Ltdةكرش يه نوكسالب ةيلمعل عيبلا ذفانم نإ : عيبلا ذفانم -٢٤٣  ،
كرتشتو (CSIRO)ةيعانصلا ةيملعلا ثوحبلل ثلونموكلا ةمظنمو ) www.srLplasma.com.au(ايلارتساب   

 ).CSIRO(و نوكسالبلا ايجولونكتل ثالثلا عارتخالا تاءارب كالتماب ةثالثلا تاهجلا هذه

 (T-BuOk)مويساتوبلا ديسكاتويب يعابر ةقي رط  )ط(

، :ةيلمعلا فصو -٢٤٤ ةلزاعلا تويزلا يف رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم نم رولكلا لازي  
عم مويساتوبلا ديسكاتويب يعابر لعافتي ثيح . (T-BuOk)مويساتوبلا ديسكاتويب يعابر عم لعافتلاب 

نأ داتعملا نمو . رولكلا نم ةيلاخ تايافنو حالمأ جتنيو رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم يف رولكلا
ةيوئم ةجرد ٢٤٠ و٢٠٠نيب حوارتت ةرارح تاجردبو نيعم يوج طغض دنع ةيلمعلا لغشت  ونووأ ( 

 ،  ).١٩٩٧نورخآو

يئانث تابكرمل ةبسنلاب ةئاملا يف ٩٩،٩٨ - ٩٩،٩٩٩٩اهردق ريمدت ةءافك نع غلبأ : ةءافكلا -٢٤٥  
نع لقي ام ىلإ رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم ضفخ نأ غلبأ امك. رولكلا ددعتم لينيفلا  ٠،٥ 

 .هقيقحت نكمي مغك/مغم

                                                 
، UNEP, 2004b و,CMPS&F- Environment Australia 1997رظنأ   )١٢٧( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
 .هسفن عجرملا  )١٢٨(
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ةثولم ةيندعم تويز مويساتوبلا ديسكاتويب يعابر ىدل هنأ ًايلمع تبث دقل : تايافنلا عاونأ -٢٤٦
نكمي تاب يذملا يف ةللحملا وأ ةلئاس ةلاح يف ةرولكملا تايافنلا نأ عيبلا تاهج ىدحإ تعدا امك. ةليلق
 .مويساتوبلا ديسكاتويب يعابر ةقيرطب اهتجلاعم

مويساتوبلا ديسكورديه جتنيل ءاملا عم مويساتوبلا ديسكاتويب يعابر لعافتي : ةجلاعملالبق ام  -٢٤٧
لينيفلا يئانث تابكرمب ةثولملا ةيندعملا تويزلا يف ءاملا نم ريبك ردق دوجو لاح يفو . لوناثويبلا يعابرو
يس ،رولكلاةددعتم يف رولكلا عم هلعافت نم ربكأ ةلوهسب ءاملا عم مويساتوبلا ديسكاتويب يعابر لعافت  
 .لعافتلا تايلمع لبق تويزلا نم ءاملا ةلازإ بجي كلذلو رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث

نوكتل ليئض لامتحا ةمثو . لعافتلا ةيلمع ءانثأ تاثاعبنا ةيأ ثدحت ال: تافلخملاو تاثاعبنالا -٢٤٨
تاجتنملا نم PCDFsرولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانث  PCCDرولكلا ددعتم نيسكويد ار اب ورتب يئانث  

ثاعبنا ىلإ يدؤي امم ،رولكلا ةلازإل ًادج عيرسلا لدعملا ببسب كلذو لعافتلا ءانثأ ةئشانلا ةيبناجلا 
، (ةعرسب رولكلا  نورخآو يماجيكات ٢٠٠٢نورخآو يماجيكات  ،٢٠٠٣.( 

دعب ءاملاب لسغلاب تويزلا نع ةيبناجلا تاجتنملا لصف نكمي : ةقحاللا ةجلاعملاو تاثاعبنالا ةباقر -٢٤٩
 .دوقوك اهنم تاثولملا تليزأ يتلا تويزلا مادختسا ةداعإ نكميو. لعافتلا

كلذو ًايبسن ةضفخنم ةقاطلا نم تاجايتحالا نوكت نأ عقوتملا نم : ةقاطلا نم تاجايتحالا -٢٥٠
 .مويساتوبلا ديسكاتويب يعابر ةيلمعب ةنرتقملا ةضفخنملا ليغشتلا ةرارح تاجرد ببسب

ةيندعملا تويزلا يف رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث نم ىوتحملا نوكي نيح : داوملا نم تاجايتحالا -٢٥١
يلاوح غلبتس ةمزاللا مويساتوبلا ديسكاتويب يعابر ةيمك نإف ،نويلملا نم ءزج ٢٠٠نم لقأ   يف ٠،٥ 

 .ةثولملا تويزلا نزو بسحب ةئاملا
لقنلاةيناكمإ -٢٥٢ مجح ىلع كلذ فقوتيو لقنلل ةلباق ىرخأو ةتباث لاكشأ يف ةيلمعلا رفاوتت :  

 .اهتجلاعم ررقملا ةثولملا تويزلا
، : ةمالسلاو ةحصلا -٢٥٣ ايجولونكتلا هذه ليغشتب ةنرتقملا ةمالسلاو ةحصلا رطاخم ربتعت ،ًامومع

 .ةضفخنم
دختساب ةثولملا تويزلا نم رتل٣٦ ٠٠٠ةجلاعم نع غلبأ : ةعسلا -٢٥٤ يف ايجولونكتلا هذه ما  

 .نابايلا
ةريصق ةرتف يف ةثولملا تويزلا نم ةريبك ةيمك ةجلاعم نكمملا نم : ىرخأ ةيلمع اياضق -٢٥٥

 .ةرمتسم ةروصب اهليغشت نكمي هنأ ثيح ،ايجولونكتلا هذه مادختساب
ةط حم مادختساب ةثولملا ةيندعملا تويزلا ةجلاعمب نابايلا يف ةكرش موقت: يراجتلا عيزوتلا ةلاح -٢٥٦

 .٢٠٠٤ماع ذنم رارمتساب لمعت 
 Karsai EleCTRIC Powerةـكرش اـيجولونكتلا هذـه عارتخا ةءارـب كلمي : عيبلا ذفانم -٢٥٧

 .)engineering-Kanden) JP.co.eng-kanden.wwwةكرشو 
ةجلاعمل ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابمل ا رظنأ تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلل: ةيفاضإ تامولعم -٢٥٨

، (نابايلا يف رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث    ).١٩٩٩ةيعانصلا تايافنلا ةرادإل ةينابايلا ةسسؤملا
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  )١٢٩(ةجرحلا نود ءاملا ةدسكأو) SCWO(ةجرحلا قوف ءاملا ةدسكأ   )ي(

يف تايافنلا ة جلاعم ىلع ةجرحلا نودو ةجرحلا قوف ءاملا ةدسكأ ةيلمع لمعت: ةيلمعلا فصو -٢٥٩
، (دِسكؤم رصنع مادختساب قلغم ماظن لخاد  تيرتنلاو ،نيجورديهلا ديسكأ قوفو ،نيجسكألا لثم

ةجرد ٣٧٤(ءاملل ةجرحلا ةطقنلا نم ىلعأ طغضو ةرارح تاجرد دنع ءاملا يف ) هرخآ ىلإ ،تارتنلاو  
و ةيوئم ةجرد٣٧٠(ةجرحلا نود فورظلا يفو ) ٢١٨يوج طغضو ةيوئم  وج طغض٢٦٢  يفو ). ي 

ديسكأ يناث جاتنإل دسكأتتو ةريبك ةجردب ءاملا يف نابوذلل ةلباق ةيوضعلا داوملا حبصت ،فورظلا هذه 
 .ةيوضعلا ريغ حالمألا وأ ضامحألاو ،ءاملاو ،نوبركلا

نع ديزت ريمدتلاب ةلازإلا ةءافكو ةئاملا يف ٩٩،٩٩٩نع ديزت ريمدت ةءافك نع غلبأ : ةءافكلا -٢٦٠  
ب ةئاملا يف٩٩،٩٩٩٩ ةجرحلا قوف ءاملا ةدسكأل نيرتبلا ورولك يسادسو نادرولكللو نيردلألل ةبسنلا  

) ، ةءافكو ةئاملا يف ٩٩،٩٩٩ ٩٩٩نع ديزت ريمدت تاءافك نع غلبأ امك ) ٢٠٠٤نابايلا ،ةئيبلا ةرازو
ةجرحلا نود ءاملا ةدسكأل ةئاملا يف ٩٩،٩٩٩ ٩٩٩٩نع ديزت ريمدتلاب ةلازإ   ) ، نابايلا ،ةئيبلا ةرازو

 يف ٩٩،٩٩٩٩ ٩٩٩ىلإ لصت ةجردب ريمدتلاب ةلازإلا ةءافك دوجو نع ًايلمع تبثأ امك ). ٢٠٠٤
ليغشتلا ةدضنم تارابتخا يف(PCCDs)رولكلا ددعتم نيسكايد اراب ورتبلا يئانثل ةبسنلاب ةئاملا   .)١٣٠( 

عيمج ىل ع) ةجرحلا نود ءاملا ةدسكأو(ةيلمعلا هذه قيبطت نكمي هنأ دقتعي : تايافنلا عاونأ -٢٦١
عاونأ لمشتو )١٩٩٩ةيعانصلا تايافنلا ةرادإل ةينابايلا ةسسؤملا . ()١٣١(ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا  ،

لقت يتلا راطقألا تاذ دماوجلاو ،تابيذملاو ،تويزلاو ،ةيئاملا تايافنلا اهيلع اهقيبطت نكمي يتلا تايافنلا 
نوركيميليم٢٠٠نع  ةئاملا يف٢٠نع لقي امب دودحم تايافنلل يوضعلا ىوتحملاو .    .)١٣٢( 

يوضعلا ىوتحملا ليلقت لجأ نم ةجلاعملا لبق ةزكرملا تايافنلا فيفخت نيعتي دق : ةجلاعملالبق ام  -٢٦٢
تايافنلا زيكرت فيفختل موزل ال ،ةجرحلا نود ءاملا ةدسكأ ةلاح يفو ،ةئاملا يف٢٠نم لقأ ىلإ  ام اذإو .  

نوركيميلم٢٠٠نم لقأ ىلإ اهرطق ليلق ت نيعتيف ،ةدوجوم ةبلص تايافن ةمث ناك  . 
ىوتسم ىلع رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم ريمدت ءانثأ نيبت : تافلخملاو تاثاعبنالا -٢٦٣

نم ةيلاع تازيكرت نيوكت ىلع ةردقلا اهيدل ) SCWO(ةجرحلا قوف ءاملا ةدسكأ ايجولونكت نأ ،ربتخملا 
ددعتم لينيفلا يئانث ليلحت ءانثأ ) ةيوئملا بسنلا ىوتسم يف) (PCDF(رولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانث 

                                                 
 ;Costner et al., 1998; Rahuman et al., 2000; UNEP, 2001: يف ةيفاضإ تامولعم ىلع عالطالا نكمي  )١٢٩(

UNEP, 2004b CMPS&F- Environment Australia 1997  ،  .عجارملا تبثسماخلا قفرملا رظنأ
،  Rahuman et al, 2000 Vijgen 2002 وCMPS&F-Environment Australia, 1997رظنأ   )١٣٠( سماخلا قفرملا يف
 .عجارملا تبث
، UNEP 2004bرظنأ   )١٣١( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، Rahuman et al, 2000 Vijgen 2002 وCMPS&F-Environment Australia, 1997رظنأ   )١٣٢( سماخلا قفرملا يف  
 .عجارملا تبث
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، (يلمعلا ليغشتلا ةرارح تاجرد دنع ىتح رولكلا  يوتحت ال تاثاعبنالا نع غلبأ دقو ). ٢٠٠٤ربيو
تافلخم نأو ،تيربكلا ديسكأ وأ نيجورديهلا ديرولك لثم ةيضمح تازاغو نيجورتينلا تازاغ ىلع 

ةيوضع تابكرم وأ ةيوضع ريغ حالمأ ىلع يوتحت ةيافنلا تناك اذإ دماوجلاو ءاملا نم نوكتت ةيلمعلا 
ةلمتحملا تازكرتلا نأشب ةدودحم تامولعم نع غلبأ دقو  )١٣٣(.روفسفلا وأ تيربكلا وأ نيجولاهلا عم
نم تافلخملاو تاثاعبنالا عمج نكمي ثيحب ًاضيأ ةممصم ةيلمعلاو  )١٣٤(.ةرمدملا ريغ ةيئايميكلا داوملل
 )١٣٥(.رمألا جاتحا نإ اهتجلاعم ةداعإ لجأ

نأشب نهارلا تقولا يف ةحاتم ةددحم تامولعم دجوت ال : ةجلاعملادعب ام و تاثاعبنالا ةباقر -٢٦٤
 .ةقحاللا ةجلاعملا نم تاجايتحالا

عمجلا ببسب ايبسن ةعفترم ةقاطلا نم تاجايتحالا نوكت نأ عقوتي : ةقاطلا نم تاجايتحالا -٢٦٥
نم عفترم ىوتحم كانه نأ املاط هنأب معزي هنأ ديب . عفترملا طغضلاو ةرارح تاجرد نيب

تاجرد ىلإ ةيذغتلا نيخستل ةقاطلا نم لخدم ىلإ ةجاح كانه نوكت نلف ةيذغتلا يف تانوبركورديهلا 
 )١٣٦(.جرحلا ةقئاف ةرارح

ة مواقم ىلع ةرداق داوم نم ةيلمعلا يف لعافتلا ءاعو نوكتي نأ بجي: داوملا نم تاجايتحالا -٢٦٦
ةرارحلا تاجرد دنع اداح داوملا لكآت نوكي نأ نكميو  )١٣٧(.ةنجلهملا تانويألا هببست يذلا لكآتلا

كئابس مادختسا حارتقا مت ،يضاملا يفو . ةجرحلا نود ءاملا ةدسكأ يفو ةيلمعلا يف ةمدختسملا طغضلاو
م. ةلكشملا هذه ةجلاعمل مويناتيتلا نم نم ةلكشملا هذه ىلع اوبلغت أ نهارلا تقولا يف ةعابلا معزيو  

 )١٣٨(.ةمدقتم ةيسدنه تاميمصتو داوم مادختسا لالخ
لقن نكمي هنأب نظي نكلو ،تباث لكش يف نهارلا تقولا يف ةيلمعلا مدختست : لقنلا ةيناكمإ -٢٦٧

 )١٣٩(.ةجرحلا نود ءاملاب ةدسكألا تادحوو ةجرحلا قوف ءاملاب ةدسكألا تادحو
 ةيلمعلا هذه يف ةمدختسملا ةعفترملا طغضلاو ةرارحلا تاجرد بلطتت: ةمالسلاو ةحصلا -٢٦٨

 )١٤٠(.ةصاخ ةمالس تاطايتحا

                                                 
، CMPS&F-Environment Australia, 1997رظنأ   )١٣٣( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، UNEP, 2004bو CMPS&F-Environment Australia, 1997رظنأ   )١٣٤( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، UNEP 2004bرظ نأ  )١٣٥( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، Rahuman et alرظنأ   )١٣٦( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، Vijgen 2002رظنأ   )١٣٧( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
 .هسفن عجرملا  )١٣٨(
، Vijgen 2004 وUNEP, 2004bرظنأ   )١٣٩( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
، CMPS&F-Environment Australia, 1997رظنأ   )١٤٠( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
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يف مغك ٥٠٠نهارلا تقولا يف جلاعت نأ ةيلمعلل يلمعلا نايبلا تادحو عيطتست : ةعسلا -٢٦٩  
ةعاسلا يف مغك٢ ٧٠٠ةجلاعمل قاطنلا ةلماك تادحو ممصتس نيح يف ،ةعاسلا   .)١٤١( 

كرحملا حبكو لكآتلاو ةيلوعملا لكاش ملةركبملا تاميمصتلا تضرعت : ىرخألا ةيلمعلا اياضقلا -٢٧٠
مادختسا لالخ نم لكاشملا هذه اوجلاع م عيبلا تاهج لوقيو . يئابرهكلا  أ نهارلا تقولا يف
 )١٤٢(.لكآتلل ةمواقم داومو ةصاخ لعافم تاميمصت

. نابايلا يف ارخؤم ليغشتلا يف قاطنلا ةلماك ةيراجت ةطحم تأدب: يراجتلا عيزوتلا ةلاح -٢٧١
يف اهمادختساو ةجرحلا قوف هايملاب ةدسكألا ةيلمعل لماك ريوطت ىلع ةقفاوملا تمت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو 

 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل ةيئايميكلا ةحلسألا جمانرب

 :ةمدخلا هذه رفوت يتلا تاكرشلا نيب نم: عيبلا ذفانم -٢٧٢
  ؛www.fosterwheeler.com( Foster Wheeler Development Corporation(  )أ(
  ؛General Atomics (www.ga.com)  )ب(
  .) www.mhi.co.JPMitsubishi Heavy Industries LTD(  )ج(

  نيدعتلاو ةرارحلا ةطساوب نداعملا جاتنإ  )ك(
نداعملاو ديدحلا عاجرتسال اصيصخ ةممصم هاندأ اهفصو دري يتلا تايلمعلا : ةيلمعلا فصو -٢٧٣

داوملا نم كلذكو نداعملا زئاكر نم لكينلاو صاصرلاو كنزلاو ساحنلاو موينمولألالثم ةيديدحلا ريغ   
عب يف مدختستايلمعلا هذه نكلو). تايافنلاو ةطيسولا داوملا(ةيوناثلا ةيلوألا   ت ،اهتعيبطل ارظن ض ، 

ةرقفلا رظن أ(ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةحلاصلا تايافنلا هيوتحت ام ريمدتل يراجت ساسأ ىلع تالاحلا 
نأشب ةيبوروألا ةيعجرملا قئاثولا يف تايلمعلا هذه نم ضعبلل ماع فصو ىلع روثعلا نكميو ). ٢٧٥

 :)١٤٤( ،)١٤٣(ةحاتملا تاينقتلا لضفأ
ةتباث ةيوضع تاثولم نم ة يديدحلا تايافنلا هيوتحتام ريمدتب ةلصلا تاذ تايلمعلا   )أ(

ألاوأعفسلا نارفأ عاونأ ضعب مدختست  يف اهعيمج تايلمعلا هذه متتو . رماانارفأ وأ ةمئاقلا نارف  
ىلإ ١٢٠٠(ةعفترم ةرارح تاذ ةعجرم فورظ  ةيوئم ةجرد١٤٥٠  ةيلاعلا ةرارحلا تاجرد ر ).    مدتو

رولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانثو (PCDDs)رولكلا ددعتم نيسكويدا راب ورتب يئانث ةعجرملا فورظلاو  
(PCDFs)ديدج نم عيمجتلا ىشاحتتو تايافنلا يف نيدوجوملا عفسلا نارفأ ت ايلمع مدختستو.  

تالخدملا نم ُملا رصانعلانم ةليئض تايمك و كوكلا محف ةمئاقلا نارفألاو   دحلل ىرخألا ةعجر
 دوقوك مدختس الو. بصلا ديدح يف ةيديدحلا  ي زاغلا اذه ه  نأل ةيلمعلا زاغل ةرشابم تاثاعبنا دجوت  

، . يفاضإ رما  ديدحلا ىلع ةيوتحملا داوملاب رما ا نارفأ مدختست يتلا ةيلمعلا يفو  ا ةددعتملا نارفألا ألم ت

                                                 
قفرملا يف UNEP 2004b  وVijen 2002رظنأ   )١٤١(   ،  .عجارملا تبثسماخلا
 .هسفن عجرملا  )١٤٢(
)١٤٣(   ،  .عجارملا تبث نم سماخلا قفرملا يف ،أ٢٠٠١ةيبوروألا ةيضوفملا
)١٤٤(   ،  .عجارملا تبث نم سماخلا قفرملا يف ،ب٢٠٠١ةيبوروألا ةيضوفملا

147  
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ةوط خلا يفو). DRI(رشابملا عاجرإلاب بلص ديدح ىلإ ديدحلا ديسك أ ةداعتسا ةرشابم متتو. محفلابو
؛بصلا ديدح جاتنإل يئابرهك يسوق نرف يف عجرتسملا ديدحلا رهص    ي ،ةيناثلا
ريغتايافنلا هيوتحت ام ريمدتب ةلصلا تاذ تايلمعلا لثمتت  )ب( ديدحلا  تاثولم نم ة ي 

تايلمعو ةراودلا نئامقلل ستلاف ةيلمع يفةتباث ةيوضع  نارفألا مدختست يتلا ضاوحألا يف رهصلا   
ةيوئم ةرارح ةجرد ١٢٠٠ىلإ لصت ةيعاجرإ تايلمع يه تايلمعلا هذهو . ةيقفألاو ةيدومعلا  

يئانثو (PCDDs)رولكلا ددعتم نيسكويداراب ورتب يئانث ريمدت ىلإ يدؤي امم عيرسلا ديربتلا مدختستو   
شاحتيو(PCDFs)رولكلا ددعتم نارويف ورتب  ديدج نم عيمجتلاى  رابغ عضخي ستلاف ةيلمع يفو  . 

حيشرتلا ةنزلو ةأمحلاوذالوفلا يوتحملا  عجرة   م رصنع عم رهصلاو ريوكتلا ىلإ كنزلا ىلع كنزلا رخبتيو .  
حبصيل دسكأتي مث ةيوئم ةجرد ١٢٠٠اهردق ةرارح يف  تادحو نم ةدحو يف عمج " ستلاف ديسكأ"  ي

، ضاوحألانارفأ تايلمع يفو . حيشرتلا ةيدومعلا ةرا رح ساحنلا ىلع ةيوتحملا بئاوشلا رهص متي 
هتابكرمو كنزلا جاتنإ يف ناحشرملا رابغ مدختس. ةيوئم ةجرد ١٢٠٠نع لقت  ال نارفأ ةيلمع يفو . يو

رهص ضوح يف نداعملا زئاكرو صاصرلا ىلع ةيوتحملا بئاوشلا نحش رارمتساب متي  ةيقفألا ضاوحألا
. ةيوئم ةجرد ١ ٢٠٠و ١٠٠٠نيب امهيف ةرارحلا ةجرد حوارتت عاجرتسا ةقطنمو دسكأت ةقطنم يذ 

ةئاملا يف١٠قوفي تيربكلا ديسك أ يئاثل زيكرت(ةيلمعلا نع مجانلا زاغلا مدختسيو  ضمح جاتنإ )  
متي نأ دعب ةيلمعلا نع مجانلا رابغلا عينصت داع . رابغلا ةلازإو ديربتلا دعب تيربكلا يو   .مويمداكلا ضن

ريمدتلاب ةلازإلا ةيلاعف نعو (DE)ريمدتلا ةءافك ميق  نع تانايب رفاوتت ال: ةءافكلا   -٢٧٤  (DRE).  
ةيلاتلا تايافنلا ةجلاعمب فصولاب٢٧٣ةرقفلا اهتلوانت يتلا تايلمعلا صتخت  :تايافنلا عاونأ  -٢٧٥  :  

زاغ نع ةمجانلا تآمحلا وأ ةربغألا لثم ذالوفلاو ديدحلا عنص تايلمع نم بئاوشلا   )أ(
يئانثو (PCDDs)رولكلا ددعتم نيسكويداراب ورتب يئانثب ةثولم نوكت دق يتلا ملطلا مشق وأ ةجلاعملا   

  ؛(PCDFs)رولكلا ددعتم نارويف ورتب 
يذلا رابغلاو ،ةيذالوفلا لاغشألا نع مجانلاو كنزلا ىلع يوتحي يذلا حيشرتلا رابغ   )ب(

ض ىلع ةيوتحملا نلا بئاوشو ،رهاصملا نم هريغو ساحنلا رهاصم يف تازاغلا فيظنت مظن هدلوت  
ددعتم نيسكويداراب ورتب يئانثب ةثولم نوكت دق يتلا ةيديدحلا ريغ نداعملا جاتنإ نع ةمجانلاو صاصرلا 

رولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانثو (PCDDs)رولكلا   (PCDFs).  
أل ةيديلقتلا ةيلمعلاب اهعينصت داع: ةجلاعملا لبق ام  -٢٧٦  نارف ي يتلاو ديدحلا ىلع يوتحت يتلا داوملا

متت ") Oxycup"نرف (ةمئاقلا نارفألا ةيلمعل ةبسنلابو . لتكت عنصم يف ةيولوأ ةجلاعم بلطتت عفسلا
ىلإ ءاملاو طبار رصنع اهيف فاض . ديدحلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا ةبلوق  ي ةرداب ةيلمع يه ةيلمعلا هذهو

ةبلص حبصتل فَّفج  تو بلاوق لكش ىلع طغض  ةجلاعم رمألا بلطتي ال ةم اع ةروصبو. ت يتلا قئاقدلا
ىلإ ةبلصلا قئاقدلا جاتحت دق ةصاخلا تالاحلا ضعب يف ه   نأ مغر ،رما  ا ةددعتملا نارفألا ةيلمعل ةيلوأ

بلطتت الو . ةناوطسا يف بلاوقلا نيوكتو ءاملا ةفاضإ ىلع ىوس ةيلمعلا هذهلمتشت ال و. ةبلوقلا
  .ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب ةثولملا داوملل ةصاخ ةيلوأ ةجلاعم ةداع ةيديدحلا ريغ نداعملا

ورتب يئانث ن : تافّلخملاو تاثاعبنالا  -٢٧٧  وكتي دق ةيديدحلا ريغ نداعملاو ديدحلا جاتنإ ىدل
رولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانثو (PCDDs)رولكلا ددعتم نيسكويداراب   (PCDFs) وأ ةيلمعلا لخاد  

لثم ةحاتملا تاينقتلا لضفأ قيبطت عنمي نأ يغبني ،كلذ عمو. نخادملا زاغ ةجلاعم ماظن يف ةقحال ةلحرم  
لقألا ىلع اهنم   ةرقفلا يف ةدراولا تايلمعلا مدختس . دحي وأ تاثاعبنالا هذه  ريمدتل هالعأ ٢٧٣ت امدنعو  

ةقحاللا ةجلاعمللو تاثاعبنالا ةبقارمل ةبسانم تاينقت يخوت يغبني ،ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ت ايوتحم
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هاندأ٢٧٨ ةرقفلا رظنأ( ورتب يئانث تاثاعبنا نوكت نأ يغبني تاينقتلا هذه مدختست امدنعو ).  
رولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانثو (PCDDs)رولكلا ددعتم نيسكويداراب   (PCDFs)  هذه نع ةمجانلا

يف ثبخلا مدختسي ام ًاريثكو. يداع بعكم رتم/يمسلا ئفاكملامارغونان  ٠،١ىوتسم نود ةيلمعلا   
عنصم يف ةيلوألا ةجلاعملا نم رهظت دق تاثاعبنالا ّنإف ،ةيديدحلا نداعملل ةبسنلاب ا . ءانبلا ضارغأ  مأ
رابغلا عفر مظن نم بئاوشلا مدختس . رهصلا نارفأ نم ةثعبنملا ةيبناجلا تازاغلا نم كلذكو لتكتلا تو
نرفلا نم ثعبنملا يبناجلا زا غلارابغ ةلازإ ةماود ةطساوب متتو . ةيديدحلا ريغ نداعملا ةعانص يف اساسأ

رما   ةصتمم ةدام ةفاضإب هفيظنتو هدامخإ متي و قحاللا قارتحالاب ةجلاعمىلإ زاغلا اذه عضخي مث ا ددعتملا
يسيك ح  لبق هدامخإ متي مث قحال قارتحا ىلإ رهصلا نرف نم ثعبنملا يبناجلا زاغلا عضخي امك . شرمو

ةكرتشملا صاصتمالا ةلحرم ذيفنتل كلذو رمانرفلا نم ثعبنملا يبناجلا زاغلاب هجزم   ةبسنلابو . ا ددعتملا
هايم ةجلاعم نع ةمجانلا ةأمحلا ىلعو حيشرتلا رابغ ىلع بئاوشلا لمتشت ،ةيديدحلا ريغ نداعملل 

  .تايافنلا
 نيتادأ عيرسلا ديربتلاو ةرارحلا يف مكحتلا نوكي ام اريثك: ةقحاللا ةجلاعملاو تاثاعبنالا ةبقارم  -٢٧٨

رولكلا ددعتم نيسكويداراب ورتب يئانث ن   وكت نم   ددعتم نارويف ورتب يئانثو (PCDDs)دحلل نيتبسانم  
ًاساسأ ن. (PCDFs)رولكلا   نداعملا نم وكتي يذلا رابغلا عفرل ةجلاعملا تايلمعلا تازاغ بلطتتو  

نداعملا عانص يفو. ةيتيربكلا داوملا رهص نع تيربكلا ديسكأ يناث نم كلذكو نداعملا ديساكأو  
ةطساوب لكتلا عناصم نم ةثعبنملا تازاغلا جلاع   بت ،ةيديدحلا ينوكسورهك سرم زاغ نم كلذ دعب جلا   عتل

ةيبناجلا تازاغلا رابغ عفر متيو . ةيفاضإ ةيسيك تاحشرم اهعبتت يتلا صاصتمالا تاينقت لثم ،نخادملا
مث ةماود ةطساوب رما ةددعتملا نارفألا نم ةثعبنملا متيو قحاللا قارتحالاب ةجلاعم ىلإ زاغلا اذه عضخي  ا

يسيك ح  ىلإ رهصلا نرف نم ثعبنملا يبناجلا زاغلا عضخي امك . شرمو ةصتمم ةدام ةفاضإب هفيظنتو هدامخإ
لجأ نم كلذو رما   ا ددعتملا نرفلا نم ثعبنملا يبناجلا زاغلاب هجزم لبق هدامخإ متي مث قحال قارتحا

لمشت ،ةيديدحلا ريغ نداعملا جاتنإ يفو . يسيك حشرم عضوو ةصتمم ةدام ةفاضإ ربع ةجلاعملا ديزم
ةينوكسورهكلا تاب ،فايلألا تاحشرم مادختسا اهنم رومألا نم ةلمج ةبسانملا ةجلاعملا تاينقت  سرملا وأ  

طوأ    .شنملا نوبركلا تاذ صاصتمالا تاينقت وأ تيربكلا ضمح عناصم وأ ،لساغملا
ةقاطلانم تاجايتحالا  -٢٧٩ نم ريبك ردق ىلإ ة يديدحلا ريغ نداعملاو ديدحلا جاتنإ تايلمع جاتحت:  

تايافنلا يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ةجلاعم جاتحت الو . ةفلتخملا نداعملا نيب ةريبك تافالتخا عم ةقاطلا
  .ةيفاضإ ةقاط ىلإ تايلمعلا هذه اهزرفت يتلا

اوملا مدختس: داوملا نم تاجايتحالا  -٢٨٠ كلذكو ) ةيوناثلا داوملا وأ رئاكرلا وأ تاماخلا(ةيلوألا د ت
كوكلامحفو محفلا(ةعجرملا داوملاو ) سلكلاو لمرلا لثم(ةفاضملا داوملا  يف ) زاغلاو لورتبلا(دوقولاو )  

نيسكويداراب ورتب يئانثل ديدج نم عيمجتلا يشاحت لجأ نم ةرارحلا يف مّكحتلا جاتحيو . نداعملا جاتنإ
رولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانثو (PCDDs)رول كلا ددعتم  (PCDFs)ديربتلل ةيفاضإ هايم ىلإ  .  

  .ةتباثو ةريبك تازيهجت يه نداعملا رهاصم: لمحلل ةيلباقلا  -٢٨١
مت اذإ ةنمآ اهرابتعا نكمي ةيرارحلا تايلمعلا نمض تايافنلا ةجلاعم : ةمالسلاو ةحصلا  -٢٨٢

  .بسانملا هجولا ىلع اهليغشتو اهميمصت
٢٨٣-   نط ١٠٠ ٠٠٠قوفت ةيذغت ماخ ةعس تاذ رهاصم يه هالعأ ةدراولا نداعملا رهاصم : ةعسلا  

ماخ ىلإ ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب ةثولملا تايافنلا ةفاضإ لاجم يف ةيلاحلا براجتلا يوطنتو . ةنسلا يف
  .فاشكتسا ّلحم يهو ةدراو ربكأ تايمك ةجلاعم ىلع ةردقلا نكل ريثكب لقأ تايمك ىلع ةيذغتلا
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  .دجوت ال: ىرخأ ةيلمع اياضق  -٢٨٤
ىلع ةيوتحملا داوملا نم بصلا ديدح جاتنإ تاونس ذنم ايناملأ تدهش :يراجتلا عيزوتلا ةلاح  -٢٨٥  

معت يهف ةمئاقلا نارفألا ا. )www.dk-duisburg.de(عفسلا نارفأ ةطساوب ديدحلا    ٢٠٠٣ةنس ذنم ل مأ
)www.thyssenkrupp.com( . ماع ذنم مدختس  ت رما  ربمسكل يف٢٠٠٣ا نارفأ ةيلمع تئتف امو غ  
)www.paulwurth.com( ايلاطيإ يفو  )www.lucchini.it( . ةتباث يهف ةراودلا نئامقلل ستلاف ةيلمع ا  مأ
ابوروأ يف ىتش عقاوم يف ةحاتملا تاينقتلا لضفأب ةلومشمو  )www.bus-steel.com( . ايناملأ يف مدختس تو

ع كلذكو)www.na-ag.com(ةيدومعلا ضاوحألا يف رهصلا ةيلمع  ةيقفألا ضاوحألا يف رهصلا ةيلم  
)www.berzelius.de(.  

ةلماعلا عناصملا نم لوألا ضرغلا ّنأل ضرغلا اذهل ةس : عيبلا ذفانم  -٢٨٦  ركم عناصمل ةعاب دجوي ال
ةتباثلا ةيوضعلا تايافنلا نم تايافنلا تايوتحم ريمدت سيل تايلمعلا هذ .  

  تازاغ ىلإ تايافنلا ليوحت  )ل(
١٤٧(يه ةيلمعلا: ةيلمعلا فصو  -٢٨٧

ايجولونكت )١٤٥ اهفده ةجلاعملا لبق امو ةجلاعملا ةلحرمل زيوغت  
ىلإ ١٣٠٠(ةيلاع ةرارح ةطساوب نوبركورديهلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا ةداعتسا  ةيوئم ةجرد٢٠٠٠    (

ًابيرقت راب٢٥(عفترم طغضو  ةعجرم فورظيف يقنلا نيجسكألاو راخبلا مادختسابو)    )
١٤٦

متيو . )١٤٦
لوأو نيجورديهلا لثم ةريغص ةيزاغ تاءابه يف مئاد لكشب  تايافنلابنوبركورديهلا تاءابه عيمج جمد 

أ يناثو ناثيملاونوبركلا ديسكأ نم ) ةئاملا يف ١نم لقأ (ةليئض تايمك جاتنإ متيو . نوبركلا ديسك 
نابوربلاو )C2H6(ناث يإلا لثم ةلسلسلا ةريصقلا تانوبركورديهلا  ) C3H8 ( ناتوبلاو)C4H10 ( ريغو

لينيفلا يئانث تابكرم  كلذ يف امبةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ريمدت ايلعف متي امك . تابكرملا نم كلذ
تامادختسالا ةددعتم ةيلمع يف كلذ نع مجانلا زاغلا ل . تايافنلا يف دوجوملا رولكلا ددعتم  وحي مث

  .ةدوجلا يلاعلا لوناثيملا جاتنإ لجأنم يعانطصالا زاغلا ةيقنتل 
نع ديزت (DE)ريمدتلا ةءافكل ميق نع غالبإلا درو : ةءافكلا  -٢٨٨ يئانثل ةبسنلاب ةئاملا يف ٩٩،٩٧٤   

رولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانثو (PCDDs)رولكلا ددعتم نيسكويداراب ورتب   (PCDFs).)١٤٧(  

يأ ،لاكشألا ةفلتخملا ةيوضعلا تايافنلا نم ةعونت م ةفئاطل ةبسانم ةيلمعلا: تايافنلا عاونأ  -٢٨٩
ةجلاعم نكميو . ةثولملا وأ ة اتباث ةيوضع تاثولم ىلع ةيوتحملا ةينيطلاو ةيأمحلاو ةلئاسلاو ةبلصلا

 ٥٠٠دودح يف ةيافن (رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرمب ةثولملا وأ ةيوتحملا تايافنلا 

                                                 
)١٤٥(  B. Buttker et al., 2005 نم سماخلا قفرملا يف   .عجارملا تبث 
يه تازوغملا عاونأ ةثالثلغشت  )١٤٦( قفدتلا زوغمو BGLثبخلا ةلازإ زوغمو ،طوغضملا حطسلا يذ زوغملا :    ،
 .فرجنملا
 (PCDDs)رولكلا ددعتم نيسكويداراب ورتب يئانثل ضفخنم زيكرت ىلع اساسأ دمتعت اهنع غلبأ يتلا ميقلا   )١٤٧(

لداعي ام يأ (PCDFs)رولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانثو  يف يداع بعكم رتم /يمسلا ئفاكملا مارغونا ن٣٤،٠٨ 
ةجلا  نيسكويداراب ورتب يئانثل ضفخنم زيكرت غلبي امدنع ٩٩،٩٩١٣٤دودح يف ميقلا هذه نوكتو . عملا تايافنلا  

رولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانثو (PCDDs)رولكلا ددعتم   (PCDFs) يمسلا ئفاكملا مارغونان٥٠،٠٠٠ بعكم رتم / 
  .B. Buttker et al., 2006رظن أ. يداع



73 

ددعتم نارويف ورتب يئانثو (PCDDs)رولكلا ددعتم نيسكويداراب و رتب يئانثبو )مارغوليك/مارغيليم  
يمسلا ئفاكملا مارغونان٥٠ ٠٠٠دودح ىلإ  ((PCDFs)رولكلا  لصت نأ نكميو ). يداع بعكم رتم/ 

ةئاملا يف نازوأ ٦ىلإ ةرطخلا تايافنلا يف رولكلا تايوتسم  ةئاملا يف نازوأ ١٠و) لئاوسلل ةبسنلاب(   
  ).ةبلصلا تايافنلل ةبسنلاب(

لصت يتلا ةبلصلا تايافنلل ةبسنلاب بولطم رمأ مجحلا ضيفخت ): أ(ةوطخلا : ةجلاعملا لبق ام  -٢٩٠
رتميلم١٤٠×٨٠ىلإ اهماجحأ  ةوطخلا ىلإ ماجحألا هذه زواجتت ال يتلا ةبلصلا تاي افنلا عضختو.  

تايافنلا عضخت ،ريوكتلا دعبو. تايافنلا هذه نم ةيديدحلا ريغو ةيديدحلا نداعملا عزن متيو). ب(  
 هايملانع ةبلصلا تاثولملا لصف متي ،ةيأمحلاو ةينيجعلاو ةلئاسلا تايافنلا ةلاح يفو ). ب(ةوطخلل 

ةفاثكلا لاصفناو ب  لقأ ءاملا نم ىوتحم ىلإ لوصولل اقبسم ىّفصملا تيزلا حيشرت متيو . سرتلا ةطساوب
ةئاملا يف١نم  يف اهخض متي يتلا ةينيطلا تاجتنملل ةبسنلاب هايملا نم تايوتحملل دودح كانه تسيلو.    

ازاغ دّلوي ) تازاغلا درطو فيفجتلا كلذ يف امب(تايافنلا زيوغت ): ب(ةوطخلا . فرجنملا قفدتلا زوغم
  .زيهجتلانم ديزم ىلإ جاتحي اماخ 

نيجورتينلاو  تيربكلاتابّكرم داعبتسا تازاغلا زيهجت قفارم يف متي : تافّلخملاو تاثاعبنالا  -٢٩١
ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا راثآ عضخت اريخأو .قالغإلا مكحمطغض ماظن يف و تاثاعبنا نود نم  
يمسلا ئفاكملا مارغونان٠،٠٠٣٤( قفدتلا زوغم يف ريمدتلا ىلإ ماخلا زاغلا يف )١٤٨()يداع بعكم رتم/   

ةيوئم ةجرد٢٠٠٠لصت ةرارح يفو فرجنملا  تابكرم دوجو نع ةيليلحتل ا لئاسولا فشكت ملو.  
نارويف ورتب يئانثو (PCDDs)رولكلا ددعتم نيسكويداراب ورتب يئانثو رولكلا ةددعتم لينيفلا يئانث   

(PCDFs)رولكلا ددعتم  صجلاو ثبخلاو هايملا يف الو لوناثيملا نم جتن  ي ام يف ثبخلا يوتحي دقو .  
إل لباق كلذب وهو ؛ةليقث ةيندعم تابكرم ىلع ج  امبو .لزع ةدام الثم حبصي يكل عينصتلا ةداعجزملا  

لينيفلا يئانث تابكرم ن فورظ يف متت زاغ ىلإ تايافنلا ليوحت ةيلمع ّنأ  وكت لامتحا ّنإف ،ةعجرم  
رولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانثو (PCDDs)رولكلا ددعتم نيسكويداراب ورتب يئانثو رولكلا ةددعتم   

(PCDFs)دودحم تيربكلا ةلازإ عنصم : يتآلاك تابكرملا هذه نم تاثاعبنالا نع غالبإلا متيو.  
يمسلا ئفاكملا مارغونان٠،٠٠٠٦ ئفاكملا مارغونان ٠،٠٠٢٩ةيالغلا عنصمو ،يداع بعكم رتم /   

  .)١٤٩(يداع بعكم رتم/يمسلا
زاغلا نم تازاغلا نم هريغو نوبركلا ديسك أ يناث ةلازإ متت :ةجلاعملا دعب امو تاثاعبنالا ةبقارم  -٢٩٢

. رفصلا نود ةرارح ةجرد يف) لوناثيملا(ةصتمملا ةيوضعلا داوملا مادختساب ةلصفنم ءازجأ يف كلذو ماخلا 
  .ةدوجلا يلاع اراخب ةيلمعلا هذه زرفتو ؛ةيالغلا عنصم يف لاعتشالل ةلباقلا تازاغلا قرح متيو

ىلع لقألا ىلع يوتحي تازاغلا نم جيزمب ةيافنلا ةجلاعم متي :ةقاطلا نم تاجايتحالا  -٢٩٣ انزو ١٥   
يف ةيفاضإ ةقاط رمألا بلطتي الو . ةيلمعلا ءارجإل ةرقتسم فورظ نامض لجأ نم محفلا نم ةئاملا يف
  .راخب وأ ءابرهك لكش

                                                 
نم سماخلا قفرملا يف B. Buttker et. al., 2006رظن أ  )١٤٨(   .عجارملا تبث 
 .هسفن عجرملا  )١٤٩(
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ايجولونكتل ةبسنلاب ) نيجسكأ وأ راخب(زيوغت رصنع ىلإ ةجاح ةمث  :داوملا نم تاجايتحالا  -٢٩٤
ىلع ريثأتلل ) سلكلا(تانوبركلا مويسل اكداوملا نم ىرخألا تاجايتح الا لمشتو. ةمدختسملا زيوغتلا
  .ةأمحلا ةجازل

  .ةتباث قاسنأ لكش ىلع الإ زيوغتلا ايجولونكت رفاوتت ال :لمحلل ةيلباقلا  -٢٩٥
نأ نود قلغم يرئاد ماظن لخاد ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ايلعف ةيلمعلا رم  :ةمالسلاو ةحصلا  -٢٩٦  دت

طباوض طوغضملا نيجورديهلا مادختسا بلطتيو . ةئيبلا ىلع وأ ناسنإلا ةحص ىلع كلذ رثؤي
راجفنالل لباقلا نيجورديهلاو ءاوهلا جيزم ن  ةيلمعلا براجتلا ديفتو . وكت عنم نامضل ةبسانم تانامضو

نامأب اهؤارجإ نكمي ةيلمعلا ّنأب نآلا ىلإ١٩٩٢ماع ذنم ةدافتسملا   .  
وحنو ةبلصلا تايافنلا نم نط ٣٠٠ ٠٠٠وحن ة جلاعم نكمي :ةعسلا  -٢٩٧ تايافنلا نم ٦٠ ٠٠٠   

  .ةنس ّلك ةلئاسلا
نزخ تاردق رمألا بّلطتي ،اهتلوانم متت يتلا ةريبكلا تايمكلل ارظن : ىرخأ ةيلمع اياضق  -٢٩٨

  .ايئيب ةقباطتمو ةبسانم
تايافنلا زيوغت١٩٩٢ماع ذنم ايناملأ يف متي : يراجتلا عيزوتلا ةلاح  -٢٩٩ كلذو يراجت قاطن ىلع    

نوضغ يف تمت دقو . Sekundärrohstoff-Verwertungszentrum Schwarze Pumpe (SVZ)عنصم يف 
تايافنلا نم نط نويلم٢،٥نم ديزأ ةجلاعم ةيضاملا تاونس رشعلا   .  

ةكرش ظفتحت :عيبلا ذفانم  -٣٠٠  Sustec Holding  فرجنملا قفدتلا زوغمايجولونكت عارتخا ةءاربب .
ةكرش ا. ايجولونكتلا هذه ليغشت صيخارت ةكرشلا هذه عيبتو  ،  Sustec Schwarze Pumpe Inc مأ يهف
زوغم ايجولونكت ليغشت صيخارت عيبت ، Envirotherm Inc (www.svz-gmbh.de/) ةكرش عم كارتشالاب
  .ثبخلا

  ةيئيبلا ةيحانلا نمًالضفم ًارايخ يئاهنلا ل يوحتلا وأ ريمدتلا لثمي ال نيح ىرخألا صلختلا قئارط  -٣
٣٠١-   ، ةبسنلاب وةيئيبلا ةيحانلا نم الضفم ارايخ اهيف يئاهنلا لوحتلا وأ ريمدتلا لثمي ال يتلا ةلاحلا يف

هيلإ راشملا ضفخنملا ةتباثلا تاثولملا ىوتحم نم ىلعأ ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم ىوتحم تاذ تايافنل 
افنآًاثلاثءزجلا نم فلأ يعرفلا ءز جلا يف لئاسوب تايافنلا كلت نم صلختلاب حمسي نأ دلبلل زوجي ،  

، . ىرخأ  .٢ياز عبارلا مسقلا يف اهيلإ راشم
قئارط يف رظنلا زوجي يتلا ،ا   -٣٠٢  ةثولم وأ ،ةتباث ةيوضع تاثولم ىلع يوتحت يتلا تايافنلا لمشت

  :يلي ام ،اهنم صلختلل ىرخأ
قارتحالا تاطحم نم اهريغو ةيئابرهكلا ةقاطلا تاطحم نم تايافن  )أ( كلت ادع اميف ( 

موينمولألاو بلصلاو ديدحلا تاعانص ةطساوب ةدلوم تايافنو ؛ )هاندأ) د(ةيعرفلا ةرقفلا يف ةروكذملا 
هذه لمشتو . ةيديدحلا ريغ ةيرارحلا ةيندعملا تاعانصلا نم اهريغو ،ساحنلاو كنزلاو صاصرلاو
زاغ بارتو ،تايالغلا بارتو ،رياطتملا دامرلا و ،يحلملا تبخلاو ،ثبخلاو ،عاقلا دامر تايافنلا

 ، ءادوسلا ةرادكلاو ،زاغلا ةجلاعم نم ةبلصلا تايافنلاو ،بارتلاو تاميسجلا نم كلذ ريغو ،نخادملا
  ؛ةطاشكلاو ةرادكلاو ،ءادوسلا ةرادكلاو يحلملا ثبخلا ةجلاعم نم تايافنلاو

تايلمع نع ةجتانلا اهفالخو نوبر كلا ىلإ ةدنتسملا رهصلل ةدماصلا داوملاو تاناطبلاو  )ب(
  ؛ةيندعملا تاعانصلا
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  :ةيلاتلا مدهلاو دييشتلا تايلمع تايافنو  )ج(
لصفنم رسك وأ ،فزخلاو ،ديمرقلاو ،بوطلاو ،حلسملا تنمسألا نم طئالخ   ‘١’

  ؛اهنم
نم ةجرختسملا ةبرتلا كلذ يف امب ،راجحألاو ةبرتلا نم ةيوضع ريغ ءازجأ   ‘٢’

  ؛ةثولم عقاوم
ءانثتساب ،رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث ىلع ةيوتحملا مدهلاو دييشتلا تاياف ن  ‘٣’

  ؛رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث ىلع يوتحت يتلا تادعملا
ةفلختملا ةبلصلا تايافنلا كلذ يف امب ،ةرارحلاب اهلالحنا وأ تايافنلا قرح نم تايافنو   )د(

  ؛تايالغلا بارتو ،رياطتملادامرلاو ،ثبخلاو ،عاقلا دامرو ،تازاغلا ةجلاعم نع 
هريغو رياطتملا دامرلا كلذ يف امب جيجزتلا تايلمع نم تايافنو ةججزملا تايافنلاو   )ه(

  ؛ةججزملا ريغ ةبلصلا ةلحرملا تايافن و نخادملا زاغ ةجلاعم تايافن نم
ةتباثلا ةيو ضعلا تاثولملا ىوتحم ريمدت نأ ىلإ نئمطت نأ ينعملا دلبلا يف ةصتخملا ةطلسلل يغبني  -٣٠٣

لثمي ال ،ةحاتملا تاينقتلا لضفأ وأ ةيئيبلا تاسرامملا لضفأل اقفو نايدؤي نيذللا يئا   لكشب هليوحت وأ
 .ةيئيبلا ةيحانلا نم الضفم ارايخ

ًالضفمًارايخ يئاهنلا ليوحتلا وأ ريمدتلا لثمي ال نيح ،ىرخألا صلختلا قئارط لمشت  -٣٠٤ نم    
 .هاندأ ةفوصوملا قئارطلا ،ةيئيبلا ةيحانلا

١٤٨(صاخلا يسدنهلا ميمصتلا تاذ تايافنلا رمط عقاوم  )أ(

١٥٠(  
تاثولملا ىوتحم لوخد ةيناكمإ نم دحلا ىلإ يدؤت ةقيرطب تايافنلا رمط عقاوم ةماقإ بجي   -٣٠٥

. ةبسانملا ديمجتلا ةيلمع ًالثم ةجلاعملالبق ام تايلمع ةطساوب كلذ ققحتي دقو . ةئيبلا ىلإ ةتباثلا ةيوضعلا
، ةقلعتملاطورشل لصاخلا يسدنهلا ميمصتلا تاذ تايافنلا رمط عقاوم لثمتت نأ بجيو  فييكتلا ،عقوملاب  

ريصقلا روظنملا يف ةئيبلل ديد   يأ ةهجاومل ذختت يتلا ةياقولاو عنملا ريبادتو قالغإلاو مكحتلا ،ةرادإلا
برست ببسب ةيفوجلا هايملا ثولت عن مل ةذختملا ريبادتلاب قلعتي اميف اميس الو ،لجألا ليوط كلذو
زجاح نيب عمجلاب ةيحطسلا هايملاو ةيفوجلا هايملاو ةبرتلا ةيامح قيقحت بجيو . ةبرتلا ىلإ تاحيشرتلا

يولع ةناطب ماظنو يجولويج زجاح نيب عمجلابو ةيليغشتلا ةلحرملا ءانثأ يلفس ةناطب ماظنو يجولويج 
ةباقرلا قيبطتو ناثيملا زاغ جاتنإ ضفخل ريبادت ذاختا بجي امك . قالغإلا دعب ام ةلحرمو قالغإلا ءانثأ

ساسأ ىلع تايافنلا لوبقل دحوم ءارجإ لاخدإ بجي كلذ ىلإ ةفاضإلابو . رمطلا عقاوم تازاغ ىلع
ةيدح ميق عضو ،صاخ هجوب كلذ يف امب تايافنلا رمط عقاوم يف ةلوبقملا تايافنلل فينصتلا تاءارجإ 

عقاومل قالغإلا دعب امو ليغشتلا لحارم ءانثأ ةباقرلل تاءارجإ عضو يغبني كلذ ىلع ةوالعو. ةدحوم  ،
ام ذاختاو ،رمطلا عقاوم نع مجنت نأ لمتحي ةيبلس ةيئيب تاريثأت ةيأ ديدحت لجأ نم كلذو تايافنلا رمط 

                                                 
 ,Technical Guidelines on Specially Engineered Landfill (D5):يف تامولعملا نم ديزم ىلع روثعلا نكمي  )١٥٠(

UNEP, 1995dسماخلا قفرملا يف يبوروألا هيجوتلا لثم عوضوملاب ةلصلا قيثو ينطولا عيرشتلاو . عجارملا تبث، ، 
1999/31/EC. 
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يغبنيو . تايافنلا رمط عقاوم نأشب صيخارتلاب صاخ ددحم ءارجإ لاخدإ بجيو. تاءارجإ نم بساني
ةبقارم مظنو ،ا ت نأ  ازيكرتو ةلوبقملا تايافنلا عاونأ صوصخب تافصاوم ليغشتلا حيراصت نمضت
 .قالغإلا دعب امو قالغإلاو ،عقوملا نمأو ،دصرلاو ،تازاغلاو حيشرتلا

صلختلل ةبسانم تسيل ،ا   -٣٠٦  ةثولم وأ ،ةتباث ةيوضع تاثولم ىلع يوتحت يتلا ةيلاتلا تايافنلا
  :اصيصخ ةممصملا تايافنلا رمط عقاوم يف اهنم

  ؛ةرح لئاوس ىلع يوتحت يتلا داوملاو لئاوسلا  )أ(
  ؛يئايحألا للحتلل ةلباقلا ةيوضعلا تايافنلا  )ب(
  ؛ةلثامم ةقيرطب مجحلا يف ةضفخم وأ ةقزمم وأ ةمطحم نكت مل ام ةغرافلا تايواحلاو  )ج(
داوملاو يتاذلاقارتح الل ةلباقلا داوملاو ،باهتلالا ةعيرسلا دماوجلاو ،تارجفتملا  )د(  ،

  .ةيوضعلا تاديسكوريبلاو ،ةدِسكؤملا داوملاو ،ءاملا عم ةلعافتملا

  ضرألا تحتتانيوكتو مجانم يف مئادلا نيزختلا   )ب(
ًايجولورديهويج ةلوزعملا ةيضرألا تحت حلملا مجانم يف ةدوجوم قفارم يف مئادلا نيزختلا   -٣٠٧

ةيجولويج تارتفل يويحلا طيحملا نع ةرطخلا تايافنلا ل صف تارايخ دحأ ةبلصلا راجحألاو تاينوكتو
لثم ،رمألا اذ صاخ نمأ مييقتب مايقلا يغبنيو . نمزلا نم  ةلصلا ةقيثولا ةينطولا تاعيرشتلل اقفو عقوملاب

ابوروأ سلجم ررقمقفرم نم فلأ لييذتلا يف ةدراولا ماكحألا   2003/33/EC خرؤملا نوناك ١٩   
ريياعم ددحي يذلا ٢٠٠٢ربمسيد /لوألا اعبت ةمامقلا رمط عقاوم يف تايافن لوبق نأشب تاءارجإو  

ضرألا تحت مزتعم نيزخت قفرم لكل ةبسنلاب ،هل يناثلا قفرملاوEC/1999/31 هيجوتلا نم ١٦ةداملل   . 
وأ ةفلتخملا تايافنلا نيب بوصتسم ريغ لعافت يأ دعبتست ةقيرطب تايافنلا نم صلختلا يغبني   -٣٠٨

، ايافنلا نيب . ًايلآو ًايئايميك ةنمآ تايواح يف نيزختلا اهنيب نم رومأ لالخ نمكلذو نيزختلا ةناطبو ت
ةبهتلم وأ ةرجفتم وأ ةماس تازاغ اهنم ثعبنت وأ ةيزاغ وأ ةلئاس نوكت يتلا تايافنلا نيزخت يغبني الو 

اهداعبتسا يغبني يتل ا تايافنلا عاونأ ليغشتلا حيراصت ددحت نأ يغبنيو. ضرألا تحت مجانم يف ةيدعم وأ
 .ةماع ةفصب

لجأ نم ضرألا تحت مجانم يف مئاد نزخم رايتخا دنع رابتعالا يف يلي ام ذخؤي نأ يغبني   -٣٠٩
ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن انم صلختلا     :وكملا تايافنلا

قطانم نع نيزختلا يف ةمدختسملا قافنألا وأ ةعساولا فوهكلا لصفت نأ يغبني  )أ(  
  ؛نيدعتلل اهحتف ةداعإ زوجي يتلا قطانملاو ةطشنلا نيدعتلا

نم ريثكب ىندأ ةيجولويج تانيوكت يف ةدوجوم قافنألاو فوهكلا نوكت نأ يغبني   )ب(
نع ةميتك ةيلفط وأ ةيرخص تاقبط ةطساوب امامت ةلوزعم تانيوكت يف وأ ةحاتملا ةيفوجلا هايملا قطانم 

؛هايملابةلمحملا قطانملا    
ةياغلل ةرقتسم ةيجولويج تانيوكت يف ةدوجوم قافنألاو فوهكلا نوكت نأ يغبني   )ج(

  .لزالزلل ةضرعم قطانم يف سيلو
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  ًاضفخنم ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ىوتحم نوكي امدنع ىرخألا صلختلا قئارط  -٤
ىلع يوتحت يتلا تاي افنلا نم صلختلا زوجي ،افنآ ةفوصوملا صلختلا قئارط ىلإ ةفاضإلاب  -٣١٠

أ تازيكرتب ،ا  لقةثولم وأ ،ةتباث ةيوضع تاثولم ، ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم ضفخنملا ىوتحملا نم  
ئدابملا كلذ يف امب ،ةلصلا ةقيثولا ةيلودلا ةيهيجوتلا ئدابملاو ريياعملاو دعاوقلاو ،ةينطولا تاعيرشتلل اقفو 

ةقيثولا ةينطولا تاعيرشتلا نم جذامن درتو. لزاب ةيقافتا بجومب ةعوضوملا ةددحملا ةينقتلا ةيهيجوتلا  
ةيهيجوتلا ئدابملا هذيناثلا قفرملا يف عوضوملاب ةلصلا  .  

  ةثولملا عقاوملا جالع  -ءاح
١٤٩(ةثولملا عقاوملا ديدحت  -١

١٥٠)١٥١  

يف ةت باث ةيوضع تاثولم قالطإ ىلإ صاخ هجوب ةئيسلا نيزختلا بيلاسأو ةلوانملا يدؤتدق  -٣١١
ةيوضعلا تاثولملا نم ةيلاع تايوتسمب عقوملا ثولت نع رفسي امم ،ةيئايميكلا داوملا هذه نيزخت عقاوم 

لغاوشلا ةجلاعم يف ىلوألا ةوطخلا وه عقاوملا هذه ديدحتو . ةميسج ةيحص لغاوش قلخت دق يتلا ةتباثلا
 .ةلمتحملا

لمشي يلحرم ج -٣١٢  مادختساب عقاوملا هذه ديدحت نكمي:  
يف ةلومشملا عقاوملا لثم ،احت  )أ(  هبتشملا عقاوملا ديد:  

  ؛ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا عينصت تاهج  ‘١’
’٢‘   ،   ؛يعاجترا وحن ىلع اهتئبعتو تالوحملا ةئبعتوتافآلا تاديبم نيوكت
ديدحتو تافآلا تاديبم مادختسا لثم ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا مادختسا   ‘٣’

  ؛تالوحملا عقاوم
وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن نم صلختلا   ‘٤’  وكملا تايافنلا

  ؛ةثولملا ا
  ؛هيف هبتشملا عقوملاب ةقلعتملا ةيخيراتلاو ةنهارلا تامولعملا ضارعتسا  )ب(
صئاصخ فصوو ةث   )ج(  ولملا داوملا دوجو مدع وأ دوجو ديكأتل ةيلوأ تارابتخا جمانرب

  ؛هيف ه بتشملا عقوملا يف ةيداملا فورظلا
تامولعم يأ عمجو عقوملا ثولت ةعيبط ديدحت ةدايزل ةيليصفت تارابتخا جمانرب   )د(

  .ةبولطم ةيفاضإ

                                                 
 ٨مقر يعجرم ليلد : ةبرتلا ثولت مييقت يف ةثولملا عقاوملا ديدحت نع تامولعملا نم ديزملا ىلع روثعلا نكمي  )١٥١(
ةئيبلا نوؤشل يدنكلا ءارزولا سلجم (ادنك يف ةثولملا عقاوملا ةرادإ نع هيجوت ةقيثوو ) ٢٠٠٠ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم (

١٩٩٧ ( ،  .عجارملا تبثسماخلا قفرملا رظنأ
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١٥١(ًايئيب ميلسلا جالعلا  -٢

١٥٢(  

٣١٣-  ، رطاخملا مييقت تاينقت مدختست يتلا تاموكحلا اهتعضو يتلا ،ثولملا عقوملا ريياعم مدختست
، ميو. عقاوملا جالع يف ةماع فادهأك بساورلاو ،ةبرتلا لجأ نم اهتمءاوم وأ ةلصفنم ريياعم عضو نك
ةينكسلاو ةيراجتلاو )ةمارص لقألا ريياعملا(ةيعانصلا تابرتلا نيب زييمتلا يرجي ام اريثكو . ةيفوجلا هايملاو  ،

ينامل ألا يداحتالا رارقلا يف ريياعملا هذهل ةلثمأ ىلع عالطالا نكميو). ةمارص رثكألا ريياعملا(ةيعارزلاو 
ةيئيبلا ةدوجلل ةيهيجوتلا ئدابملاو ،يرسيوسلا ةبرتلا ءبع رارقو ،ةثولملا عقاومل او ةبرتلا ةيامحل

١٥٢(.ةيدنكلا

١٥٣(  

١٥٣(ةمالسلاو ةحصلا  -ءاط

١٥٤(  

ةبترم (ةيئايميكلا راطخألا نم روهمجلا دارفأو لامعلا ةيامحل ةيسيئر قرط ةثالث ،ًامومع كانه  -٣١٤
 ):ةيلضفألا بسح

  ؛ثولتلل ةلمتحملا رداصملا عيمج نع روهمجلا دارفأو لامعلا داعبإ  )أ(
  ؛نكمم دح ىندأ ىلإ ضرعتلا لامتحا ليلقتل تاثولملا ةبقارم  )ب(
 .ةيصخشلا ةياقولا تادعم مادختسا نامض لالخ نم لامعلا ةيامح  )ج(

، )ب١٩٩٩و أ١٩٩٩(ةيلودلا لمعلا ةمظنم نم ةمالسلاو ةحصلا نع تامولعملا رفاوتتو  -٣١٥
ةعباتلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإل ةلماكتملا ةيرطقلا جماربلا نمو ) ١٩٩٩ و١٩٩٥(ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو 

ةكلمملا يف ةمالسلاو ةحصلاب ةقلعتملا هيجوتلا ةركذمو ) خيرات نودب(ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربل ل
ةنونعملا HS (G) 66مقر ةدحتملا  درتو ". ةثولملا ضرألاحالصتسا لالخ ماعلا روهمجل او لامعلا ةيامح" 

 .٢٠٠١ ةئيبلل ةدحتملا ممألاجمانرب يف يلمعلا ذيفنتلا ىلع ةلثمأ 
تاثولم نم ةن لوانتت يتلا قفارملا عيمج يف ةمالسلاو ةحصلا ططخ قيبطت يغبني  -٣١٦  وكملا تايافنلا

مح ةلافكلةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع ا عضو يغبنيو . هلوح وأ قفرملا يف دارفألا عيمج ةيا، 
ةرادإب ةربخ مهل نمم ةمالسلاو ةحصلا يفظوم بيردت ةطساوب ددحم قفرمل ةمالسلاو ةحصلا ةطخ 

 .قفرملا يفةيعون ةتباث ةيوضع تاثولمب ةلصتملا ةيحصلا رطاخملا 

                                                 
ةيوضع تاثولمب ةثولملا عقاوملا جالعل نهارلا تقولا يف ةمدختسملا قئارطلا نع تامولعم ىلع عالطالا نكمي   )١٥٢(
 FRTR (2002),United States Environmental Protection Agency (1993 and: اهنيب نم رداصملا نم ةفئاط يف ةتباث

2000) and Vijgen (2002). 
، ٢٠٠٢ةئيبلا نوؤشل يدنكلا ءارزولا سلجم رظنأ   )١٥٣( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
 1999a and): ةيلودلا لمعلا ةمظنم نم ةمالسلاو ةحصلا نع تامولعملا نم ديزملا ىلع اضيأ عالطالا نكمي  )١٥٤(

1999b) ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم  )١٩٩٩ - ١٩٩٥ (IPCS INCEM) .خيرات دجوي ال ( ، تبث سماخلا قفرملا رظنأ
 .عجارملا
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لمعلا ريياعم يفوتستو ر كذلا ةفنآلا ئدابملل ةمالسلاو ةحصلا ططخ عيمج لثتمت نأ يغبني -٣١٧
، نم ةفلتخم تايوتسم ىلع ةمالسلاو ةحصلا جمارب مظعم يوطنتو . ةينطولاو ةيلحملا دامتعال ةمالسلا

ةيامحلا ىوتسم رظاني نأ يغبنيو . اهيوتحي يتلا ةثولملا داوملا ةعيبطو دوصقملا عقوملا ىلعرط خلاتايوتسم 
ةلاح لك مييقتو ،رطاخملا ىوتسم ديدحتيغبن يو. اهل نوضرعتي يتلا رطاخملا ىوتسم لامعلل ةرفوملا  
ةلاح : ةيلاتلا تارقفلا امهلوانتت: رطاخملل نيتلاح ةمثو. ةمالسلاو ةحصلاب نيلغتشم نيينهم ةطساوب
  .ةضفخنملا رطاخملاةلاح و ؛ةعفترملا رطاخملا

  ةعفترملا رطاخملا تالاح  -١
وأ ،ةتباث ةيوضع تاثولم ىلع نو لمعي نيذلا كئلوأ صوصخلا هجو ىلع رطاخملل ضرعتي -٣١٨

وأ ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم ةعفترم تازيكرت اهيف دجوت يتلا تالاحلا يف اميس ال ،اهنم برقلاب 
ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن انم ةعفترم ماجحأ   امثيح وأ وكملا تايافنلا  ،

ضرعتلا لامتحال ريبك رطخ كانه نوكي دقو .اهل  روهمجلاو لامعلا ضرعت ىلإ ن اتلاحلا ناتاه يدؤت 
ريفوت يغبني كلذ ىلع ةوالعو . روهمجلا ضرعت نم دح ىندأ ىلإ ليلقتلل صاخ دهج لذب يغبنيو. ماعلا
ضرعتلا تالاح يف ذختتيتلا ريبادتلاو ،ةلمتحملا رطاخملل روهمجلا كاردإ نامضل هيجوتلا  . 

لامعلل يغبنيو ؛عفترملا زيكرتلا وأ عفترملا مجحلل يمك وأ يلود ديدحت يأ دجوي الو  -٣١٩
،  اودتهي نأ لمعلاباحصأو  لامعلا يلثممو ،ةمالسلاو ةحصلاب نيلغتشملا نيينهملا نم تالخدمو ةروشمب

  :يلي ام ةلمتحملا ةعفترملا رطاخملا تالاح لمشت نأ نكميو. ةيموكحلا تاطلسلاو ،ةيملعلا تايبدألاو
  ؛ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا مادختساو ةلوانموجاتنإ عقاوم   )أ(
تاثولم نم ةن ةيئايميكلا داوملا نم ةريبكلا ماجحألا نيزختو تانوزخملا عقاوم   )ب(  وكملا

  ؛ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع ا
ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن نم صلختلاو ةجلاعم يف ةمدختسملا قفارملا   )ج(  وكملا تايافنلا

  ؛ةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ا
وأ حطسلا ىلع ةعقاولا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم عفترم زيكرتب ةثولملا عقاوملا   )د(

  .هنم برقلاب
ةيلاتلا رصانعلا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب قلعتي اميف ةمالسلاو ةحصلا طيطخت نمضتي نأ يغبنيو  -٣٢٠

 :دح ىندأك
  ؛عقوم لك يف اهعضوو ،ةمالسلاو ةحصلل ةبوتكم ةطخ عضو  )أ(
ةمالسلاو ةحصلا ةطخ ةءارق ،عقوملا لوخدب مهل حرصيس نيذلا لامعلل يغبني   )ب(

؛مهبناج نم اهمهفو ا    ءارق ديكأتل عيقوتلاو
نأ يغبني هنأ الإ عقوملا يف راطخألا عيمج نمضتتل ةمالسلاو ةحصلا ةطخ عضوت دق   )ج(

  ؛ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ةهجاوم تاءارجإ ليصافت ةصاخ ةروصب نمضتي ًالصف وأ ًاءزجمضت 
ةمدخلا ريفوتل ًايرورض كلذ نوكي امدنع الإ عقوملا يف لامعلا دجاوتي الأ يغبني   )د(

  ؛ةنزخملا داوملا ىلع وأ اهيلع شيتفتلا وأ تادعملل
 تالاجم يف مئالملا بيردتلا ىلع عقوملا ىلإ نولخدي نيذلا لامعلا لصحي نأ نيعتي  )ه(

  ؛ةيجولويبلاو ةيئايزيفلاو ةيئايميكلا راطخألاب ةلصلا تاذ ليغشتلاو ةمالسلاو ةحصلا
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  ؛ًايونس ةمالسلاو ةحصلا تالاجم يف بيردتلا يرجي نأ يغبني  )و(
  ؛ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا دوجو دصرل ءاوهلل ينيتورلا دصرلا تايلمع ءارجإ يغبني  )ز(
ةمئالم ةياقو ةزهجأ ءادترا عقوملا نولخدي نيذلا لامعلل يغبني ًامئالم نوكي امثيحو  )ح(  

تازافقو هجولل يقاوو ،سأرلل ءاطغب تالورف أيأ (هلمكأب مسجلا ذافن ريغ شامق يطغي نأو سفنتلل 
  ؛هلمكأب مسجلا يطغتل ةلدب وأ ةبقرب ءاذحو

 يتلا قطانملا عيمج يف صاخشألا ريهطتل داومو تاباكسنالا ةلازإل تادعم عضو يغبني  )ط(
  ؛ةتباث ةيوضع تاثولم ىلع يوتحت

تاثولملا نم داوم عقاوم ىلإ ةداع نولخدي نأ عقوتي وأ نولخدي نيذلا لامعلل يغبني   )ي(
داوملا هذ  ؛يساسألا يبطلا صحفلا كلذ يف امب يبط صحفل عوضخلا،لمعلا وأ ةتباثلا ةيوضعلا    

ةروصب عقوتي امثيح وأ حو تفم ماظن يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ةلوانم يرجت امثيح  )ك(
نم دحلل ةقطنم ءاشنإ يغبني ،ةتباث ةيوضع تاثولمب ثولتلل لامعلل ةيقاولا سبالملا ضرعت ةلوقعم 

؛ةيقاولا م    ادعم ةلازإو لامعلا ريهطت نكمي ثيح تاثولملا
لقألا ىلع ًايونس ةدحاو ةرم لمعلا تاءارجإو ةمالسلاو ةحصلا ةطخ ةعجارم يغبني   )ل(

 ؛عقوملا يف ةمالسلاو ةحصلا تاءارجإ زيزعتل رمألا ىضتقا اذإ اهليدعتو

  ةضفخنملا رطاخملا تالاح  -٢
نم كلذ ديدحت يغبنيو ضفخنملا زيكرتلا وأ ضفخنملا مجحلا تالاحل فيرعت ًاضيأ دجوي الو  -٣٢١

. عقوملاةددحملا رطاخملل تاسايق ءارجإب وأ ةيموكحلا ةيهيجوتلا ئدابملاب ثولتلا تايوتسم ةنراقم لالخ 
 :يلي ام ةضفخنملا رطاخملا تالاح لمشت دقو

تازيكرتب وأ ةليئض تايمكب ةتباث ةيوضع تاثولمب ةثولملا وأ ىلع يوتحت يتلا عقاوملا   )أ(
  ؛ةضفخنم

  ؛ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم ةريغص تايمك نمضتت يتلا ةبرهكملا نيزختلا فرغ  )ب(
نكمي ال امثيح وأ ةتباثلا ةيوضعلا تاثولمل ا نم ةضفخنم تازيكرتب ةثولملا عقاوملا  )ج(

 .ةرشابم ةروصب سانلا سمالي نأ ثولتلل

ىندأ ىلإ ليلقتلل ةمالسلاو ةحصلا ريبادت ضعب ذاختا يغبني ،رطاخملا ضافخنا نم مغرلا ىلعو  -٣٢٢
ت اثولملا اوسمالي دق نيذلا دارفألل ةمالسلاو ةحصلا ىلع بيردتلا ريفوت كلذ يف امب ضرعتلا نم دح

 .ةتباثلا ةيوضعلا
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١٥٤(ئراوطلل ةباجتسالا  -ءاي 

١٥٥( 

وأ ،جاتنإلا يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا عيمج نأشب ئراوطلل ةباجتسالل ططخ عضو يغبني  -٣٢٣
ةباجتسا يأل ةيسيئرلا رصانعلا نمضتتو . اهنم صلختلا عقاوم يف وأ لقنلا وأ ،نيزختلا وأ ،مادختسالا
  :ئراوطلل

  ؛ةباصإلا ثداوحو رطاخملاو ةروطخلا رداصم عيمج ديدحت  )أ(
ةباجتسالا ططخ مكحت يتلا ةلصلا ةقيثولا ةينطولاو ةيلحملا تاعيرشتلا ديدحت   )ب(

  ؛ئراوطلل
  ؛ةلمتحملا ةباجتسالاو ةعقوتملا ئراوطلا تالاحل طيطختلا  )ج(
  ؛عقوملايف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا عيمجل ةثدحمو ةلماك ةيرصح ةمئاقب ظافتحالا   )د(
ةاكاحملاب ةباجتسالا نيرامت كلذ يف امب ،ةباجتسالا ةطشنأ ىلع دارفألا بيردت   )ه(

  ؛ةيلوألا تافاعسإلاو
ةكرش تامدخ ىلع ءاقبإلا وأ باكسنالل ةلقنتم ةباجتسا تاردقب ظافتحالاو  )و(  

  ؛باكسنالل ةباجتسالا يف ةصصختم
ئراوطلل ىرخألا ةيموكحلا ةباجتسالا تالاكوو ةطرشلاو ئفاطملا تامدخ راطخإ   )ز(

  ؛لقنلا تاراسمو ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا عقومب
رحلا حبك تاكبش لثم رثألا فيفختل ريبادتعضو  )ح( ، ئا  باكسنالا ءاوتحا تادعمو ،ق

  ؛قيرح رتاوسو ،قيرحلاو باكسنالاب راذنإ ةزهجأو ،قيرحلا ءافطإ هايم ءاوتحاو
جراخم نيبت تامالع كلذ يف امب ئراوطلا تالاح يف لاصتا تاكبش بيكرت   )ط(

  ؛ةباجتسالا تاميلعتو ،راذنإلا ةزهجأ عقاومو ،فتاهلا ماقرأو ،ئراوطلا
، تادعم تاعومجم ةنايصو بيكرت   )ي( ةصام داوم ىلع يوتحت ئراوطلل ةباجتسالل

  ؛ةيلوألا تافاعسإلا مزاولو ،ةلومحم قيرح ءافطإ ةزهجأو ،ةيصخش ةيامح تادعمو
بسحب ،ةيملاعلاو ةينطولاو ةيميلقإلاو ةيلحملا ةباجتسالا ططخ عم ق فرملا ططخ لماكت  )ك(

  ؛ءاضتقالا
  .ئراوطلل ةباجتسالا ةطخ ضارعتساو ماظتناب ئراوطلل ةباجتسالا ةزهجأ رابتخا  )ل(

                                                 
ىرخأ ةيهيجوت ئدابم يف ئراوطلل ةباجتسالا ططخ نأشب ةيهيجوتلا ئدابملا نم ديزملا ىلع عالطالا نكمي   )١٥٥(

ثداوحلا نم ةياقولا نأشب يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمل ةيهيجوتلا ئدابملا لثم ،ةيلود تامظنم اهتعضو 
وأ ةيميلقإ وأ ةينطو تالاكو وأ تاموكح اهتعضو يتلاو )٢٠٠٣(ةيناثلا ة عبطلا ،اهتهجاومو اهل بهأتلاو ،ةيئايميكلا  ،

 ).ئفاطملا ةرادإو ئراوطلا تالاح يف قيسنتلاو يندملا عافدلا تالاكو لثم(ةيلحم 
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لمشت تاصصختلا ةددعتم قرف عم كرتشم لكشب ئراوطلل ةباجتسالا ططخ دادعإ يغبني  -٣٢٤
لامعلا يلثمم ىلع ةوالع ،ةينقتلاو ةيئايميكلا نوؤشلاو ،ةيبطلا نو ؤشلاو ،ئراوطلل ةباجتسالا يفظوم
ناكمإلا ردقب ،رثأتت نأ لمتحي يتلا ةيلحملا تاعمت. ةرادإلاو    .ا يلثمم كارشإ يغبنيو

  ةيريهامجلا ةكراشملا  -فاك
نم ريثكل او ايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب لزاب نالعإ يف ايساسأ أدبم ةيريهامجلا ةكراشملا ربتعت -٣٢٥

ةحلصملا باحصأ تاعامج لكلو روهمجلل حاتي نأ يرورضلا نمو . ىرخألا ةيلودلا تاقافتالا
 ، جماربلا طيطختو ،ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب ةلصتملا تاسايسلا عضو يف ةكراشملل ةصرف نيرخآلا

تاثولملاب ةلصتملا ةيلحملا اياضقلا نأشب تارارقلا عنصو ،تانايبلاو قئاثولا ضارعتساو ،تاعيرشتلا عضوو  
فيقثتو ،تامولعملا لدابت زيزعت ىلع لزاب نالعإ نم ) ح(و) ز (٦ناترقفلا صنتو . ةتباثلا ةيوضعلا

تامظنملاو ةماعلا تاطلسلاو نادلبلا نيب ةكارشلاو نواعتلاو ،عمت   ا تاعاطق عيمج يعو ةراثتساو
 .ةيميداكألا تاسسؤملاو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةعانصلاو ةيلودلا

زيزعت ىلإ ،هتاردق دودح يف فرط لك ملوهكتسا ةيقافتا نم ١٠ةداملا نم ) د (١ةرقفلا وعدت  -٣٢٦  
عضو يفو ،ةيئيبلاو ةيحصلا اهراثآو ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ةجلاعم يف ةيريهامجلا ةكراشملا ريسيتو 

 .ةيقافتالا هذه ذيفنت نأشبينطولا ديعصلا ىلع تالخدم ميدقت صرف كلذ يف امب ،ةيفاولا تاباجتسالا 

سوهرآ ةيقافتا نم ٩ و٨ و٧ و٦داوملا طرتشت  -٣٢٧ ةكراشملاو تامولعملا ىلع لوصحلا نأشب  
نم امامت ةددحم عاونأب عالطضالا ةيئيبلا لئاسملا يف ةلادعلا ىلإ لوصولا لبسو رارقلا عنص يف ةيريهامجلا 

، ةيعون ةيموكح ةطشنأ يف ةيريهامجلا ةكراشملا نأشب ةطشنألا جماربلاو تاسايسلاو ططخلا عضوو  ،
 .ةئيبلاب قلعتي اميف ءاضقلا ىلإ روهمجلا لوصو لبس ريسيت ىلإ وعدتو ،تاعيرشتلا عضوو

ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ةيميظنتلا حئاوللاو ريياعملا عضو يف روهمجلا ةكراشم ربتعت و -٣٢٨
مئاقلا رييغت وأ ةديدج تاسايس وأ ةيميظنت حئ اول عضول ططخت ةموكح يأل يغبنيو. ةيرورض ةلأسم
نأ ينعي اذهو . ةعامج يأ وأ صخش يأ نم تاقيلعتلا ءاقتسال ةحوتفم ةيلمع اهيدل نوكي نأ اهنم

ةوعد هيجوت وأ ،تنرتنإلا وأ ،ةمظتنملا مالعإلا طئاسو ذفانم لالخ نم تاقيلعت ميدقتل ةماع ةوعد هجوت 
مه ةرشابم ةوعد هيجوت دنع رابتعالا يف اوذخؤي نأ يغبنينيذلا تاعامجلاو دارفألاو. ةرشابم  :  

  ؛مهمامتها نع اوبرعأ نيذلا نينطاوملا ىدارف  )أ(
  ؛ةيلحملا ةيئيبلا تاعامجلا كلذ يف امب ،ةيلحملا اياضقلاب ةينعملا ةيلحملا نينطاوملا تاعامج  )ب(
؛اميلعت لقأمه نمو لافطألاو ءاسنلا لثم ،ررضلل اضرعت رثكألا سانلا تاعامج  )ج(    
  ؛ةيملاعلا وأ ةينطولا وأ ةيميلقإلا دعصلا ىلع ةمظنملا ةيئيبلا تاعامجلا  )د(
  ؛ةيلمعلا يف ةحلصملا باحصأ نملامعألا لاجر طاسوأو تاعانصلا ىدارف   )ه(
  ؛لامعألا لاجرتاداحتا   )و(
؛ا  )ز(    اداحتاو لامعلا تاباقن
  ؛ةينهملا تاداحتالا  )ح(
  .ىرخألا ةموكحلا تايوتسم  )ط(



83 

يف رظنلا لبق تاعامجلا راشتست دقف . لحارم ةدع نم ةيريهامجلا ةكراشملا ةيلمع نوكتت دق -٣٢٩
بلطت دقو . تاسايس ةقيثو لك ةدوسم دادعإ دعبو تاسايسلا عضو ةيلمع لالخو ،جمارب وأ رييغت يأ
 .تنرتنإلا ةكبش ىلع عقوم لالخ نم وأ ةباتك وأ ايصخش تاقيلعتلا

ةيوضعلا تاثولملا ةرادإل ططخ عضو نأشب يريهامجلا رواشتلل لاثم ىلع عال طالا نكميو -٣٣٠
 ، لاعفلا رواشتلا لالخ نم تالكشملا لح نأشب ةلاح ةسارد "ةيلارتسألا ةيئيبلا ةرادإ ةقيثو يف ةتباثلا

يندملا عمت   A Case Study of Problem Solving Through Effective Community"، "ا ىوتسم ىلع

Consultation".)١٥٥

١٥٦(  

                                                 
، ٢٠٠٠ثارتلاو ةئيبلا نوؤشب ةينعملا ةيلارتسألا ةرادإلا رظنأ   )١٥٦( سماخلا قفرملا يف  .عجارملا تبث 
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  لوألا قفرملا

  ةيلودلا كوكصلا

تايافنب قلعتت ماكحأ ىلع يوتحت ىرخأ ةيلود كوكص دجوت ،لزابو ملوهكتسا يتيقافتا ىلإ ةفاضإلاب 
  :لمشت ،ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا

ماع ةيقافتال ١٩٩٨ماع لوكوتورب   )أ( ربع ءاوهلل ىدملا ديعبلا ثولتلا نأشب ١٩٧٢   
  ؛ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب دودحلا

ماعل سوهرآ ةيقافتال اهلقنو تاثولملا قالطإ لجس نأشب ٢٠٠٣ماع لوكوتورب   )ب(  
لبسو رارقلا عنص يف ةماعلا ةكراشملاو ،تامولعملا ىلع لوصحلا لبس نأشب ١٩٩٨  

  ؛ةيئيبلا لئاسملا يف ةلادعلا ىلإ لوصولا
داريتسا رظحل ١٩٩٤ماعل وكاماب ةيقافتا   )ج( اهتكرح ةبقارمو ايقيرفأ ىلإ ةرطخلا تايافنلا  

  ؛ايقيرفأ لخاد دودحلا ربع
ةيرزجلا نادلبلا ىدتنم ىلإ ةعشملاو ةرطخلا تايافنلا داريتسا رظح نأشب يناغياو ةيقافتا   )د(

ا  ئداهلا طيحملا بونج ميلقإيفرادإو دودحلا ربع ةرطخلا تايافنلا ةكرح ةبقارمو  .  
ررقملا  (٢٠٠١ماعل يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواع تلا ةمظنم سلجم ررقم  )ه(

C(2001)107/FINAL يف مكحتلا صوصخب ةهجوملا تايافنلا لقن  تايلمع ىلإ  
  .دودحلا ربع عاجرتسالا
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  يناثلا قفرملا

  عوضوملاب ةلصلا ةقيثولا ةينطولا تاعيرشتلا جذامن
ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن ةرادإب ةلص تم ماكحأ ىلع يوتحت يتلا ةينطولا تاعيرشتلا جذامن نيب نم  وكملا تايافنلا

هاندأ ةزجوملا تاعيرشتلاةثولملا وأ اهيلع ةيوتحملا وأ ا  ،.  
  رصتخم فصو  عيرشتلا  دلبلا
ددعتم لينيفلا يئانثل ةمراص ةيدح ميق ىلع ىوتحي  •  ةبرتلا ةيامح نوناق  اسمنلا

رولكلا ددعتم نيسكويد -ب-ورتبلا يئانثو رولكلا
 PCDD/Fرولكلا ددعتم نارويف ورتبلا ي ئانثو
  . دامسك ةمدختسملا

مقر ABNT/NBRةيميظن تلا ةحئاللا  ليزاربلا   ،
٨٣٧١/١٩٩٧  

تابكرمل ةيوتحملا داوملا ةلوانمل تاءارجإ ىلع صنت  •
  اهنيزختو اهلقنو رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث

مقر ) ولواب واس ةيالو( CETESBرارقلا   ليزاربلا
٠٠٧/١٩٩٧  

ورتب يئانث نم تاثاعبنالا دودح ىلع صن ي •
يئانثو (PCDDs)رولكلا ددعتم نيسكويداراب   

نع ةمجانلا (PCDFs)رولكلا ددعتم نارويف ورتب   
نع ديزت يتلا ةعسلا تاذ ةيبطلا تايافنلا قراحم 

مارغوليك٢٠٠   موي/ 
مقر CONAMAرارقلا   ليزاربلا ةجلاعم  نأشب يئيبلا صيخرتلل تاءارجإىلع صني  •  ٢٦٤/١٩٩٩، 

  تنمسإلا نارفأ يف تايافنلا
مقر CONAMAرارقلا   ليزاربلا تابكرم نم تانوزخملل درج عضو ىلع صني  •  ٣١٣/٢٠٠٢، 

  ةيعانصلا تايافنلا نمو رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث
مقر CONAMAرارقلا   ليزاربلا مظن ليغشت نأشب ريياعمو تاءارجإ ىلع صني  •  ٣١٦/٢٠٠٢، 

تاثاعبنالا دودح ىلعو ،ةر ارحلاب تايافنلا ةجلاعم
رولكلا ددعتم نيسكويداراب ورتب يئانث نم 

(PCDDs) رولكلا ددعتم نارويف ورتب يئانثو  
(PCDFs)  

مقر CONAMAرارقلا   ليزاربلا نع ةلوؤسملا تآشنملل يئيبلا صيخرتلا  ىلع صني •  ٣٣٤/٢٠٠٣، 
  تارشحلا تاديبم مزر يقلت

مقر ) ولوابواس ةيالو ( CETESBرارقلا   ليزاربلا
٢٦/٢٠٠٣  

ورتب يئانث نم تاثاعبنالا دودح ىلع صني  •
يئانثو (PCDDs)رولكلا ددعتم نيسكويداراب   
ةرداصلا (PCDFs)رولكلا ددعتم نارويف ورتب   

اضيأ هايملا جلاعت يتلاتنمسألانارفأ نع     
مقر CONAMAرارقلا   ليزاربلا اميف ا مسملا ىوصقلا تايوتسملا ىلع صني •  ٣٥٧/٢٠٠٥،   حو

ةلئاسلا تاثولملا يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب قلعتي 
  هايملا يف ةبوكسملا
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  رصتخم فصو  عيرشتلا  دلبلا
يئانثل ةلقنتملا ةجلاعملل ةيميظنتلا ةحئاللا   ادنك

  هريمدتو رولكلا ددعتم لينيفلا
قالطإ لجأ نم ثاعبنا ريياعم ىلع يوتحت  •

يئانث تابكرمب ةثولملا دماوجلاو لئاوسلاو تازاغلا 
نيسكويد -ب-ورتبلا يئانثو رولكلا ددعتم لينيفلا

  .رولكلا ددعتم نارويف ورتبلا يئانثو رولكلا ددعتم
مقر ) ةيبوروألا ةيضوفملا(ةحئاللا   ةيبوروألا ةعامجلا

يبوروألا ناملربلا نع ةرداصلا 850/2004  
ةخرؤملا سل   ناسين٢٩او ليربأ /  

ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ٢٠٠٤  
مقر هيجوتلا ليدعتو  79/117/EEC ،

مقر سل   ا ةحئالب ةحقنملا
ةخرؤملا ١١٩٥/٢٠٠٦ زومت١٨  هيلوي / 
ةحئاللاب عبارلا قفرملل ةل ٢٠٠٦  دعملاو  

  ٨٥٠/٢٠٠٤مقر 

ةرادإ نأشب ماكحأ ىلع٧ةداملا يوتحت  • تايافنلا    
اهيلع ةيوتحملا وأ ةتباث ةيوضع تاثولم نم ةن   وكملا

  .ةثولملا وأ ا

مقر هيجوتلا  ةيبوروألا ةعامجلا  76/59/EC ةخرؤملا  ١٦ 
نم صلختلا نأشب ١٩٩٦ربمتبس /لوليأ  

رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم 
  رولكلا ددعتم لينيفلا يثالث تابكرمو

يئانث تابكرم نم صلختلاب قلعتي اميف يوتحي  •
لينيفلا يثالث تابكرمو رولكلا ددعتم لينيفلا 

ثولتلا ةلازإ اهنيب نم رومأ ىلع رولكلا ددعتم 
لينيفلا يئانث تابكرمو تادعملا نم صلختلا وأ /و
  .اهيف رولكلا ددعتم

نع رداصلا EEC/86/280مقر هيجوتلا   ةيبوروألا ةعامجلا  
خرؤملاو سل  ناريزح١٢ا  ١٩٨٦هينوي / 

ةجردم ةنيعم ةرطخ داوم تافيرصت نأشب 
مقر هيجوتلا قفرم نم ىلوألا ةمئاقلا يف 

76/464/EECلا هيجوتلاو نع رداص  
مقر سل  88/347ا/EEC ١٦ يف 

يناثلا قفرملل لدعملا ١٩٨٨هينوي /ناريزح  
نأشب  EEC/86/280مقر هيجوتلا نم 

ةصاخلا ةدوجلا فادهأو ةيدحلا ميقلا 
يف ةجردم ةنيعم ةرطخ داوم تافيرصتب 
مقر هيجوتلا قفرم نم ىلوألا ةمئاقلا 

76/464/EEC 

تاثاعبن الل ةيدح ميق ىلع يناثلا قفرملا يوتحي •
نيردنألاو نيردليادلاو نيردلألا فيرصتل ةبسنلاب 
نيرتبلا ورولك يسادسب ةثولملا تايافنلا هايمو 

  .جاتنإلا ءانثأ ةجتانلا

نع رداصلا EC/2000/76مقر هيجوتلا   ةيبوروألا ةعامجلا  
خرؤملا سل    ٤ا نعو يبوروألا ناملربلا

ديمرت نأشب ٢٠٠٠ربمسيد /لوألا نوناك  
  .تايافنلا

تاثاعبنالل ةيدحلا ميقلا ىلع عبارلا قفرملا يوتحي  •
يئانثب ةثولملا تايافنلا هايم تافيرصت نأشب 

ورتبلا يئانثو رولكلا ددعتم نيسكويد -ب-ورتبلا
 .مداعلا تازاغ ليسغ ةجيتن رولكلا ددعتم نارويف

تاثاعبنال ةيدح ميق ىلع سماخلا قفرملا يوتحي  •
نيسكويد -ب-ورتبلا يئانث تابكرم نأشب ءاوهلا

  رولكلا ددعتم نارويف ورتبلا يئانثو رولكلا ددعتم
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  رصتخم فصو  عيرشتلا  دلبلا
مقر سل   ةيبوروألا ةعامجلا  ا نع رداصلا هيجوتلا

2003/33/EC خرؤملا لوألا نوناك١٩    /
تاءارجإو ريياعمل ئشنملا ٢٠٠٢ربمسيد   

رمط عقاوم يف تايافنلا لوبق لجأ نم 
هيجوتلا نم ١٦ةداملل ًاقفو تايافنلا   

1999/31/ECيناثلا هقفرمو  .  

ريياعم ىلع قفرملا نم ٢-٢-١-٢ةرقفلا يوتحت  •  
ةلماخلا تايافنلاب ةصاخلا تايافنلا رمط عقاومل 

  .رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث ىلع ةيوتحملا

نأشب (107/1989)ةلودلا سلجم رارق   ادنلنف  
ددعتم لينيفلا يثالثو يئانث مادختسا دييقت 

  رولكلا

رولكلا ددعتم لينيفلا يئان ثل ةيدح ميق ىلع يوتحي •
  رولكلا ددعتم لينيفلا يثالثو

نأشب (101/1997)ةلودلا سلجم رارق   ادنلنف  
  ةلمعتسملا تويزلا ةرادإ

رولكلا ددعتم لينيفلا يئانثل ةيدح ميق ىلع يوتحي  •
  ديمرتلل ةهجوملا ةلمعتسملا اهديلوت داعملا تويزلا يف

نأشب(711/1998)ةلودلا سلجم رارق   ادنلنف   
يئانثب ةصاخلا مزاوللا لامعتسا ةءاسإ 
تايافن ةجلاعمو رولكلا ددعتم لينيفلا 

  رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث

لينيفلا يئانث تابكرمل ةيدح ميق ىلع يوتحي  •
  رولكلا ددعتم

نأشب (1129/2001)ةلودلا سلجم موسرم   ادنلنف  
رثكألا ةرطخلا تايافنلاو تايافنلا ةمئاق 

  ًاعويش

لينيفلا يئانث تابكرمل ةيدح ميق ىلع يوتحي •  
  رولكلا ددعتم

ةبرتلا ةيامح نأشب يداحتالا نوناقلا   ايناملأ
  ةثولملا عقاوملاو

ةثولملا عقاوملا نأشب لمع تايوتسم ىلع يوتحي  •
نيرتبلا ورولك يسادسو . ت.د.دلاو نيردلألاب

ددعتم نيسكويد -ب-ورتبلا يئانث تابكرمو
ددعتم ن ارويف ورتبلا يئانث تابكرمو رولكلا
  .رولكلا

قفارمو تايافنلا رمط عقاوم نأشب نوناق   ايناملأ
  لجألا ليوط نيزختلا

ددعتم لينيفلا يئانث نأشب دودح ىلع يوتحي  •
عرز ةداعإل تاقبطك ةمدختسملا ةبرتلا يف رولكلا 

 .تايافنلا رمط عقاوم
هافرلاب ىذألا قحلت دق يتلا تايافنلا رمط رظح  •

وأ ةرمعم ةيمس داوم نم هيوتحت ام ببسب ماعلا 
  يئايحألامكارت لل ةلباق ةيمس داوم

يئانثب ةثولملا تايافنلا مادختسال دودح ىلع يوتحي  •  ضرألا تحت تايافنلا نيزخت نوناق  ايناملأ
  .نيزختلل داومك رولكلا ددعتم لينيفلا

يرا  ايناملأ  ةثولملا يرا  •  ا ةأمح نوناق  ا ةأمح مادختسال دودح ىلع يوتحي
-ب-ورتبلا يئانثو رولكلا ددعتم لينيفلايئانثب 

نارويف ورتبلا يئانثو رولكلا ددعتم نيسكويد 
  . دامسك رولكلا ددعتم
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  رصتخم فصو  عيرشتلا  دلبلا
ةيبشخلا تايافنلا ريودت ةداعإل دودح ىلع يوتحي  •  ةيبشخلا تايافنلا نوناق   ايناملأ

  .رولكلا ددعتم لينيفلا يئانثب ةثولملا
ةثولملا تويزلا ريودت ةداعإل دو دح ىلع يوتحي •  تويزلا تايافن نوناق  ايناملأ

  .رولكلا ددعتم لينيفلا يئانثب
ةداضملا ةصاخلا تاءارجإلاب قلعتملا نوناقلا   نابايلا

  تانيسكويدلل
ةيئيبلا ريياعملل لمتحملا يمويلا لصحتملا ىلع يوتحي  •

) تايبوسرلا يف امب(هايملا ةدوج ،طيحملا ءاوهلل 
، ل ةبسنلاب تاثاعبنالا ريياعمو ،ةبرتلاو تازاغل

ب ورتب يئانثب قلعتي اميف رابغلاو دامرلا ،قفاودلا 
نارويفلا ورتب يئانث ،رولكلا ددعتم نيسكويد –  

دحتم رولكلا ددعتم لينيفلا يئانثو ،رولكلا ددعتم 
  .ىوتسملا

ةداضملا ةصاخلا تاءارجإلاب قلعتملا نوناقلا   نابايلا
  .رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تايافنل

ةثولملا نداعملاو نئادللا ةجلاعمل رييا عم ىلع يوتحي •
  .رولكلا ددعتم لينيفلا يئانثب

ةداضملا ةصاخلا تاءارجإلاب قلعتملا نوناقلا   نابايلا
  .ةبرتلا ثولتل

يتلا ةرطخلا تايافنلا ةجلاعمل ريياعم ىلع يوتحي  •
يئانث ،رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث ىلع يوتحت 

،- ب -ورتب  رولكلا ددعتم نيسكويد ورتب يئانث    
رولكلا ددعتم لينيفلا يئانثو رولكلا ددعتم نارويف 

  .ىوتسملا دحتم
يوتحت يتلا ةرطخلا تايافنلل ريياعم ىلع يوتحي  •  ماعلا فيظنتلاو تايافنلا ةرادإ نوناق  نابايلا

 -ورتب يئانث ،رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث ىلع
نارويف ورتب يئانث ،رولكلا ددعتم نيسكويد -ب  

دحتم رولكلا ددعتم لينيفلا يئانثو رولكلا ددع تم
  .ىوتسملا

ىلع ةيوتحملا قفاودلا تاثاعبنال ريياعم ىلع يوتحي  •  هايملا ثولت ةباقر نوناق  نابايلا
  .رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث

ريمدتلا ةءافكو تاثاعبنالا ريياعم ىلع يوتحي  •  NOM-098-2004رايعملا   كيسكملا
  تايافنلا قراحمل

يئانث ةلوانمب قلعتت ةيميظنت حئاول ىلع يوتحي  •  NOM-133-2001رايعملا   كيسكملا
  .درجلا مئاوق ءاغلإل جمانربو رولكلا ددعتم لينيفلا

تاجتنملا ةحئال نم ٣ و٢نالصفلا   جيورنلا  
نم ةباقرلل عضخي امب ناينعملا ،ةيجيورنلا 
تاجتنملاو داوملا نم جيزملاو ةرطخلا داوملا 

  ةرطخ دا وم ىلع ةيوتحملا

لينيفلا يئانث تابكرم جاتنإ ىلع ارظح ن  •  مضتي
ددعتم لينيفلا يثالث تابكرمو رولكلا ددعتم 
يف امب ،داوملا هذه ىلع ةيوتحملا تاجتنملاو رولكلا 
ددعتم لينيفلا يئانث ىلع ةيوتحملا تاعساوملا كلذ 

  رولكلا
ةجلاعمل ةيجيورنلا ةحئاللا نم ١٤لصفلا   جيورنلا  

ةدئابلا لزعلا ذفاونب ينعملا ت ايافنلاددعتم 
ددعتملينيفلا يئانث ىلع يوتحت يتلا   
  رولكلا

اوعمجي يكل نيجتنملا ىلع تاطارتشا ددحي  •
لينيفلا يئانث ىلع يوتحت يتلا لزعلا ذفاون اولوانيو 

  رولكلا ددعتم
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  رصتخم فصو  عيرشتلا  دلبلا
ثولتلا نأشب جيورنلا ةحئال نم ٢لصفلا   جيورنلا  

ةث    ولملا عقاوملا ريهطتب ينعملا
ةحلاصو ةرهاط ا  •  ود ةبرتلا ربتع  ت اميق د  دحي

  ةساسحلا قطانملا يف لامعتسالل
ةثولملا عقاوملا نأشب لمع تايوتسم ىلع يوتحي  •  ةبرتلا ءبعب قلعتي نوناق  ارسيوس

يئانث تابكرمو رولكلا ددعتم لينيفلا يئانثب 
ورتبلا يئانثو رولكلا ددعتم نيسكويد -ب-ورتبلا
  .رولكلا ددعتم نارويف

 US EPA 40ةينطولا ثاعبنالا تايوتسم   ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

CFR 63 Subpart EEE تاثولم نأشب  
قرح ةزهجأ نع ةجتانلا ةرطخلا ءاوهلا 

  ةرطخلا تايافنلا

تابكرم قالطإ نأشب تايوتسم ىلع يوتحت  •
ناروفو رولكلا ددعتم نيسكويد -ب-ورتبلا يئانث
  .ةيئاوهلا تاثاعبنالا يف رولكلا ددعتم نيرتبلا يئانث

 CFR 40ةلماشلا ةجلاعملا تايوتسم   ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

ةرطخلا تايافنلا نأشب268.48    
لبق ةرطخلا تايافنلا ةجلاعمل تايوتسم ىلع يوتحت  •

لبق ةيئاملا تايافنلا ةجلاعمو ربلا يف اهنم صلختلا 
ام ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا عيمج يطغتو . اهقالطإ

  .سكرتملاادع 
يئانث تابكرم قرح نأشب ةدمتعملاريياعملا   ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا  

   CFR 761.70 40رولكلا ددعتم لينيفلا 
قرح دنع تاثاعبنالا نأشب ريياعم ىلع يوتحي  •

  رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم 
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  ثلاثلا قفرملا
تاثولملاصاوخديدحتل ةراتخم ةيليلحت قئارط  ةتباثلا ةيوضعلا    

  نيردلالا  - ١
(a) AOAC Official Method 970.52 Organochlorine and Organophosphorous Pesticide Residue 

Method. General Multiresidue Method. 2005 AOAC International 

(b) AOAC Official Method 955.22 Organochlorine and Organophosphorous Pesticide Residue Method 

(c) EPA Method 8081A: Organochlorine Pesticides by Gas Chromatography (and ECD)  

 

(d) ISO 6468 (1996) Water quality -- Determination of certain organochlorine insecticides, 
polychlorinated biphenyls and chlorobenzenes -- Gas chromatographic method after liquid-liquid 
extraction 

(e) ISO 10382 (2002): Soil quality -- Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated 
biphenyls -- Gas-chromatographic method with electron capture detection 

 يت. يد. يد ـلا  - ٢
(a) AOAC Official Method 970.52 Organochlorine and Organophosphorous Pesticide 

Residue Method. General Multiresidue Method. 2005 AOAC International 
(b) AOAC Official Method 955.22 Organochlorine and Organophosphorous Pesticide 

Residue Method 
(c) EPA Method 4042: Soil screening for DDT by immunoassay, EPA analytical 

chemistry guidance SW-846 
(d) EPA Method 8081A: Organochlorine Pesticides by Gas Chromatography (and ECD) 

(e) ISO 6468 (1996) Water quality – Determination of certain organochlorine insecticides, 
polychlorinated biphenyls and chlorobenzenes – Gas chromatographic method after liquid-liquid 
extraction 

(f) ISO 10382 (2002): Soil quality -- Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated 
biphenyls -- Gas-chromatographic method with electron capture detection 

 نيرتبلا رولك يسادس  - ٣
(a) AOAC Official Method 970.52 Organochlorine and Organophosphorous Pesticide 

Residue Method. General Multiresidue Method. 2005 AOAC International 
(b) AOAC Official Method 955.22 Organochlorine and Organophosphorous Pesticide 

Residue Method 
(c) EPA Method 8081A: Organochlorine Pesticides by Gas Chromatography (and ECD) 
(d) ISO 6468 (1996) Water quality – Determination of certain organochlorine 

insecticides, polychlorinated biphenyls and chlorobenzenes – Gas chromatographic 
method after liquid-liquid extraction 

 

(e) ISO 10382 (2002): Soil quality -- Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated 
biphenyls -- Gas-chromatographic method with electron capture detection 

 رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث تابكرم  - ٤
(a) DIN 38414-20 (1996): German standard methods for the examination of water, waste water and 

sludge - Sludge and sediments (group S) - Part 20: Determination of 6 polychlorinated biphenyls 
(PCB) (P 20)  

(b) EN 1948 (draft 2004) Stationary source emissions – determination of the mass concentration of 
PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs. Part 1 Sampling, Part 2: Extraction and clean-up of 
PCDDs/PCDFs, Part 3: Identification and quantification of PCDDs/PCDFs 
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(c) EN 12766-1 (2000): Petroleum products and used oils – Determination of PCBs and related 
products – Part 1: Separation and determination of selected PCB congeners by gas chromatography 
(GC) using an electron capture detector (ECD)  

(d) EN 12766-2 (2001): Petroleum products and used oils - Determination of PCBs and related 
products - Part 2: Calculation of polychlorinated biphenyl (PCB) content 

(e) EN 61619 (2004): Insulating liquids - Contamination by polychlorinated biphenyls (PCBs) - 
Method of determination by capillary column gas chromatography 

(f) ISO 6468 (1996) Water quality -- Determination of certain organochlorine insecticides, 
polychlorinated biphenyls and chlorobenzenes -- Gas chromatographic method after liquid-liquid 
extraction 

(g) ISO 10382 (2002): Soil quality -- Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated 
biphenyls -- Gas-chromatographic method with electron capture detection 

(h) JIS K 0093 (2002): Testing method for polychlorobiphenyl in industrial water and wastewater 

(i) Methods for Examining Standards of General Wastes under Special Control and Industrial Waste 
under Special Control, Notice 192 of the Japan Ministry of Welfare and Labour, 3 July 1992  

(j) NEN 7374 (2004): Leaching characteristics – Column test for the determination of the leaching of 
PAH, PCB, OCP and EOX, phenol and cresoles from granular materials - Solid earthy and stony 
materials 

(k) NVN 7350 (1997): Leaching characteristics of solid earthy and stony building and waste materials - 
Leaching tests - Determination of the leaching of PAH, PCB and EOX from granular materials with 
the cascade test 

(l) NVN 7376 (2004): Leaching characteristics – determination of the leaching of PAH, PCB, OCP 
and EOX, phenol and cresoles from building and monolithic waste materials with diffusion test – 
Solid earthy and stony materials 

(m) United States Environmental Protection Agency (US EPA) Method 1668, Revision A: Chlorinated 
Biphenyl Congeners in Water, Soil, Sediment, and Tissue by HRGC/HRMS, United States Office 
of Water, EPA No. EPA-821-R-00-002, Environmental Protection Agency (4303), December 1999 

(n) United States Environmental Protection Agency (US EPA) Method 4020: Screening for 
polychlorinated biphenyls by immunoassay (www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/test/pdfs/4020.pdf) 

(o) United States Environmental Protection Agency (US EPA) Method 8080: Organochlorine 
Pesticides and PCBs  

(p) United States Environmental Protection Agency (US EPA) Method 8082: Polychlorinated 
biphenyls (PCBs) by gas chromatography (www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/test/pdfs/8082.pdf) 

(q) United States Environmental Protection Agency (US EPA) Method 8275A: Semivolatile organic 
compounds (PAHs and PCBs) in soils/sludges and solid wastes using thermal extraction/gas 
chromatography/mass spectrometry (TE/GC/MS), US-EPA analytical chemistry guidance SW-846 

(r) Norm NBR N° 13882:1997: Electrical Insulating Liquids - Determination of PCB 
contents 

(s) Norwegian Institute for Water Research method no. H 3-2: Determination of 
organochlorine compounds in sediments, water and biological material by gas 
chromatography 

(t) NVN 7350 (1997): Leaching characteristics of solid earthy and stony building and 
waste materials – Leaching tests – Determination of the leaching of PAH, PCB and 
EOX from granular materials with the cascade test 

(u) United States Environmental Protection Agency (US EPA) Method 9079: Screening 
test method for polychlorinated biphenyls in transformer oil 
(www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/test/pdfs/9079.pdf) 

 رولكلا ددعتم نارويفرتب يئانث تابكرمو رولكلا ددعتم نيسكويد اراب ورتب يئانث تابكرم  - ٥
(a) EN 1948 (draft 2006): Stationary source emissions – determination of the mass concentration of 

PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs. Part 1 Sampling, Part 2: Extraction and clean-up of 
PCDDs/PCDFs, Part 4: Sampling and analysis of dioxin-like PCBs 
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(b) EN 1948 (1997): Stationary source emissions – determination of the mass concentration of 
PCDDs/PCDFs. Part 1 Sampling, Part 2: Extraction and clean-up, Part 3: Identification and 
quantification 

(c) ISO 18073 (2004): Water quality -- Determination of tetra- to octa-chlorinated dioxins and furans -- 
Method using isotope dilution HRGC/HRMS  

(d) JIS K 0311 (1999): Method for determination of tetra- through octa-chlorodibenzo-p-dioxins, tetra- 
through octa-chlorodibenzofurans and coplanar polychlorobiphenyls in stationary source emissions 

(e) JIS K 0312 (1999): Method for determination of tetra- through octa-chlorodibenzo-p-dioxins, tetra- 
through octa-chlorodibenzofurans and coplanar polychlorobiphenyls in industrial water and waste 
water 

(f) Methods for Examining Standards of General Wastes under Special Control and Industrial Waste 
under Special Control (Notice 192 of the Japan Ministry of Welfare and Labour, July 3, 1992)  

(g) United States Environmental Protection Agency (US EPA) Method 1613: Tetra-through Octa-
Chlorinated Dioxins and Furans by Isotope Dilution HRGC/HRMS, October 1994, 
(www.epa.gov/waterscience/methods/1613.pdf) 

(h) United States Environmental Protection Agency (US EPA) Method 0023A: Sampling Method for 
Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins and Polychlorinated Dibenzofuran Emissions from Stationary 
Sources. Revision 1 December 1996 (www.epa.gov/SW-846/pdfs/0023a.pdf) 

(i) EPS (1990): A Method for t he Analysis of Polychlorinated Dibenzo-para-Dioxins 
(PCDDs), Polychlorinated Dibenzofurans (PCDFs) and Polychlorinated Biphenyls 
(PCBs) in Samples from the Incineration of PCB Waste. Reference Method 1/RM/2 
and Reference Method 1/RM/3 (revised) May 1990 

(j) ISO 18073 (2004): Water quality – Determination of tetra- to octa-chlorinated 
dioxins and furans – Method using isotope dilution HRGC/HRMS  

 

( (k) United States Environmental Protection Agency (US EPA) Method T09: Determination of 
polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) in ambient air using high-resolution mass 
spectrometry (HRGC/HRMS) 

(l) United States Environmental Protection Agency (US EPA) Method 8280A: The analysis of 
polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans by high resolution gas 
chromatography/low resolution mass spectrometry (HRGC/LRMS) (US-EPA analytical chemistry 
guidance SW-846) 

(m) United States Environmental Protection Agency (US EPA) Method 8290: Polychlorinated 
dibenzodioxins (PCDDs) and polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) by high-resolution gas 
chromatography/high resolution mass spectrometry (HRGC/HRMS) (US-EPA analytical chemistry 
guidance SW-846) 

 ةيبيبحلا داوملاو ةبلصلا تايافنلا  - ٦

Nordtest: Method NT ENVIR 004; Solid Waste, Particulate Materials: Sampling, ISSN 1238-4445, 1996 
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  عبارلا قفرملا

  يئاهنلاليوحتلاو ريمدتلا قئارطل ةيداصتقالا بناوجلا 

، ١لودجلا يف ةدراولا تامولعملا نأ ةظح المردجت  هاندأ ىلإ فد    ىلإ دنتست ةعساو عجارم ريفوت
ئدابملا هذه يف تشقون يتلا يئاهنلا لوحتلاو ريمدتلا قئارط فلتخمل ةحاتملا فيلاكتلا تاريدقت 

  .ةيهيجوتلا
 تاقوألاو ،تانايبلا حش لثم تانايبلا يف رثؤت ةدع لماوع نأ كلذ ،ةيليثمت تامولعملا هذه تسيلو

 ، تالمعلا فرص تالدعم فالتخاو ،تالمعلا فالتخاو ،تانايبلا ريدقت اهيف مت يتلا ةفلتخملا ةينمزلا
ايجولونكتلا مادختساو ةينعملا تايافنلا ةيمك كلذكو داوملاو ةلامعلاو ءابرهكلل ةيلحملا فيلاكتلاو 

  ).تقولا رورمبايجولونكتلا فيلاكت ضفخن ت نأ ةيرظنلا ةيحانلا نم ،بجيو(
لينيفلا يئانث تابكرم ريمدت تاردقل درج ةيلمع : يلاتلا ريرقتلا يف تامولعملا نم ديزملا ريفوت متيسو
  .بيرقلا لبقتسملا يفيناثلا ريرقتلا ردص ينأ عقوتيو . ةيناث ةيضق ،ملاعلا قاطن ىلع رولكلا ددعتم

  يئاهنلا ليوحتلاو ريمدتلا قئارط فيلاكتل تاريدقت: ١لودجلا 
  ردصملا  فيلاكتلا تاريدقت  يئاهنلا ليوحتلاو ريمدتلا قئارط
  :تالوحملا تويز  ‘١‘  )١(يولقلا نداعملا لازتخا

رالود٠،١٥    / ، ، /هينج/١٠٠٠-٥٠٠رتل  ٤نط
، /ةيدنك تارالود رالود ٠،٩٠نولاغلا  
  ؛مغلك/يدنك

  عيبلا ذفانم

  :ةلمعتسملا تويزلا  ‘٢‘  
يدنك رالود٠،٦٠     مغلك/ 

  
   ب٢٠٠٤بينوي 

يدعاقلا يطيسولا كيكفتل ا
(BCD)  

  ؛صيخارتلا موسر توافت  ‘١‘
تادئاعلا يلامجإ نم١٠ - ٪ ٥: ليغشتلا بئارض  ‘٢‘  ٪ /

  تاعيبملا
لئاسلا لعافم نولاغ ٢٥٠٠(لاملا سأر فيلاكت   ‘٣‘  

رالود ٨٠٠ ٠٠٠) ةدعاقلا زفحملا نويلم ١،٤ –   
  رالود

رالود ٧٢٨: ليغشتلا فيلاكت  ‘٤‘ رالود ١٧٧٢ –   
  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا زيكرت ىلع كلذفقوتي 

ماع يف تجرختسا 
عقوملا نم ٢٠٠٤  

ـب صاخلا يكبشلا 
BCD Group Inc 

مادختساب رو لكلل ةزافحلا ةلازإلا
  (CHD)نيجورديهلا 

    تانايب رفاوتت ال

تانايبرفاوتت ال  تنمسألا نئامق يف كرتشملا ديمرتلا      
ةلحرملا يف يئايميكلا لازتخالا 

  )٢(ةيزاغلا
ىلإ ٤٠٠٠  ‘١‘ يلارتسأ رالود٦٠٠٠  دماوجل نط / 

  ةيرولكلا ةيوضعلا تافآلا تاديبم
ىلإ ٤٠٠٠  ‘٢‘ يلارتسأ رالود٨٠٠٠  تابكرمل نط / 

 CMPS -ايلارتسأ ةئيبلا 
&F ،١٩٩٧ ،  
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  ردصملا  فيلاكتلا تاريدقت  يئاهنلا ليوحتلاو ريمدتلا قئارط
تاديبم لئاوسو رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث 

  ةيرولكلا ةيوضعلا تافآلا
ىلإ ٦٠٠٠  ‘٣‘ يلارتسأ رالود١١٠٠٠  نط / 

  رولكلا ددعتم لينيفلا يئانثب ةثولملا تافثكملل
ةرطخلا تايافنلاديمرت هاندأ٢لودجلا رظنأ          

رولكلا ةلازإ ةينقت نيب عمجلا ماظن 
ةيئوضلا -ةيئايميكلا ةقيرطلاب
  رولكلل ةزافحلا ةلازإلاو

  :بلطلا دنع رفاوتت
  ؛صيخارتلا موسر  ‘١‘
  .ةيليغشتلا فيلاكتلا وأ بئارضلا  ‘٢‘

  

وليك١٥٠ ()٢(لام سأر ةفلك  امزالبلا سوق نوكسالب ةدحولتاو  ؛ ) 
 ةبيكرتلا ىلع كلذ فقوتيو يلارتسأ رالود نويلم
يلارتسأ رالود ٣٠٠٠نم لقأ : ليغشتلا فيلاكت يف امب ( 
  )ةلامعلا ةفلك كلذ
يلارتسأ رالود٢٠٠٠-١٥٠٠  - حوارتتو . نط/ 

  :لثم لماوع ىلع ةدمتعم فيلاكتلا
نزولا ،ةيئيزجلا ةبيكرتلا  –تايافنلا ميقلت   ‘١‘

  ؛زيكرتلاو
  ؛ءابرهكلا فيلاكت  ‘٢‘
  نيجسكألاو نوغرألا فيلاكت  ‘٣‘
  ؛عقوملا بسح ةددحم اياضقو يفارغجلا عقوملا  ‘٤‘
  ؛ةيواكلا داوملا فيلاكت  ‘٥‘
  .ةبولطملا تاثاعبنالا دودح  ‘٦‘

CMPS & F- ةئيبلا
 ، ،١٩٩٧ايلارتسأ  

Rahuman et al 2000 
  ب٢٠٠٤بينوي 

ديسكاتويب يعابر ةق يرط
  مويساتوبلا

    تانايب رفاوتت ال

ةدسكأو ةجرحلا قوف ءاملا ةدسكأ 
  ةجرحلا نود ءاملا

رالود ١٢٠: فيلاكتلا رالود١٤٠ –   CMPS -ايلارتسأ ةئيبلا   )٣(فاجلا نط/ 
&F ،١٩٩٧ ،  

نم صلختلا وأ /و ةقبسملا ةجلاعملاب ةطبترملا ةلمتحملا فيلاكتلا لمشت تاريدقتلا هذه تناك اذإ ام حضاولا ريغ نم  - ١
  .تافلخملا

  .ةبلصلا تايافنلل ةقبسملا ةجلاعملاب ةطبترملا فيلاكتلا نمضتي هالعأ دراولا ناك اذإ ام حضاولا ريغ نم  - ٢
تاريدقتلا هذه تناك اذإ ام حضاولا ريغ نمو . ةقبسملا تاجلاعملا ضعب ءارجإ نع غالبإلا مت دق هنأ ضارتفا  - ٣

  .تافلخم ةيأ نم صلختلاب ةطبترملا فيلاكتلا وأ لاملا سأر فيلاكت نمضتت
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ةنسلا يف نط٧٠ ٠٠٠جلاعت ةقرحمل (ةرطخلا تايافنلا ديمرت : ٢لودجلا   (  

    )*ورويلا نييالمب(ةيرامثتسا فيلاكت 
  )ب(١٩٩٩  )أ(٢٠٠٤

  ٦،٥  ٣  ءانبلا ةدم
  ٢٠  ١٠  ةيئابرهك لاغشأ
  ١٢،٥  ٦  ةيتحتلا ىنبلاب قلعتت لاغشأ
  ٣٢،٥  ١٦  تالآلا عطق
  ٢٧،٥  ١٤  ىرخأ رصانع
  ٦  ٣  ةقفاوملا/طيطختلا
  ١٠٥  ٥٢  ةلماكلا ةيرامثتسالا فيلاكتلا

  )ورويلا نييالمب(ةيليغشت فيلاكت 
  ٠،٥  ٠،٣  ميظنتلاو ةرادإلا
  ١٠،٥  ٥  لاملا سأر ليومت فيلاكت
  ٤  ٤  ةنايصلا

  ٢،٥  ١،٣  ليغشتلا ةقاط/دراوم
  ٠،٥  ٠،٣  ىرخأ رومأ
  ٥،٥  ٣  نوفظوملا
  ١،٥  ٠،٨  تايافنلا نم صلختلا
  ٢٥  ١٤،٧  ةلماكلا ةيليغشتلا فيلاكتلا

  ٣٥٠  ٣٠٠-٢٠٠  )تادئاع نود(دحاولا نطلل ديمرتلا فيلاكت 

وروي ١ ٥٠٠ و٥٠نيب حوارتت ابوروأ لخاد ةرطخلا تايافنلا قراحمل ةباوبلا موسر نأ نع غلبأ  : ردصملا( 
  ).٢٠٠٤ةيبوروألا ةيضوفملا 

  :تاظحالم
ىلوألا ةناخلا يف ةدراولا ماقرألاردصم  )أ(   .ةيبوروألا ةيضوفملا:  
ةرطخلا ةيدلبلا تايافنلا ديمرتل ةددحملا فيلاكتلل ةطسوتملا ميقلا ،ةيناثلا ةناخلا يف ةدراولا ماقرألا ردصم   )ب(
)١٩٩٩ (VDI 3460 :٢٠٠٢سرام /راذآ ،ايناملأ ،تايافنلل ةيرارحلا ةجلاعملاو تاثاعبنالا ةبقارم.  
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