
  

K1062890 301210  

EP ةدحتملا ممألا 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/4 

 

Distr.: General 
11 November 2010 

Arabic 
Original: English ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  

   
 

دادعإب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص

  ةيناثلا ةرودلا
 ، نوناك٢٨ - ٢٤نابايلا ،ابيش يناثلا    ٢٠١١رياني / 

تقؤملا لامعألا لودج نم٣دنبلا   *  

  قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ

ةفلكتلا ثيح نم تاثاعبنالا يف مكحتلا ريبادت ليلحتو هتاثاعبناو قبئزلا رداصم نع ةسارد 
  ةيلعافلاو

  ةنامألا نم ةركذم
نم  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجمبلط ،ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل لامعأل ًاليهست   - ١

هررقم نم ٢٩ةرقفلا يف ،جمانربلل يذيفنتلا نيمألا  ءارجإب ،ةينعملا نادلبلا عم رواشتلاب ،موقي نأ ٢٥/٥   ،
نم ،قبئزلا تاثاعبنال ةيلبقتسملاو ةيلاحلا تاهاجتالا نعو ،قبئزلا تاثاعبنا رداصم عاونأ فلتخم نع ةسارد 

ةيلعافلاو ةفلكتلا ثيح نم ،تاثاعبنالا يف مكحتلل ةليدبلا ريبادتلاو تايجولونكتلامييقتو ليلحت لجأ  .  
يمسر ريرحت يأ نوداهرادصإمت دقو . ةقيثولا هذه قفرم يف ةبولطملا ةساردلا درتو  - ٢ ضرعم يفو .  
ةنجلل ا نيكمت لجأ نم رداصملا نم اهريغو تاموكحلا نم تامولعم عيمجتب ةنامألا تماق ةساردلا دادعإ
  :ةيلاتلا تامولعملا ىلع ةساردلا لمتشتو. ةلصلا تاذ تانايبلا نم ةعساو ةفئاط يف رظنت نأ نم

قايس يف هدادعإ مت يذلا رصحلا ساسأ ىلع ،ءاوهلا يف قبئزلل ةيملاعلا تاثاعبنالا زجوم   )أ(  
كلذ يف امب ،٢٠٠٥ةنس نع مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانربو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب   

  ؛ةيخيراتلا ةيملاعلا تاثاعبنالل ةديدج تاريدقت
يتلا ثوحبلا ساسأ ىلع ،ةمئاقلا رصحلا لامعأو ةينطولا تاثاعبنالا رصح ريراقتل زجوم   )ب(  

  ؛٢٠٠٨ماع يف هالعأ هيلإ راشملا رصحلا رشن ذنم تمت 
                                                            

*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/1.  
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تاطحم : ةيلاتلا ةراتخملا تاعاطقلا يف تاثاعبنالا ىلع ةرطيسلل تارايخو ةينف تافصاوم  )ج(  
قرحو ،ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإو تنمسإلاجاتنإو ،محفلاب ةلماعلا ةيعانصلا لجارملاو ءابرهكلا ديلوت   ،

  ؛تايافنلا
يف مكحتلا تاينقت فلتخمل ةءافكلا يحاونو ةفلكتلا نع ةحاتملا تامولعملل صخلم   )د(  

  ؛تاثاعبنالا
  .ةراتخملا تاعاطقلل فيلاكتلا ةيلاعف تاباسحل ةلثمأ  )ه(  

تاثاعبنالل ا  - ٣    .اشقانم قايس يف ةساردلا هذه يف ةمدقملا تامولعملا يف رظنلا يف ةنجللا بغرت دقو
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  قفرملا

ةفلكتلا ثيح نم تاثاعبنالا يف مكحتلا ريبادت ليلحتو هتاثاعبناو قبئزلا رداصم نع ةسارد 
  ةيلعافلاو
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  مكحتلا ريبادت ليلحتو هتاثاعبناو قبئزلا رداصم نع ةسارد
  ةيلعافلاو ةفلكتلا ثيح نم تاثاعبنالا يف
سلجم ررقم نم٢٩ةرقفلا بجومب ةبولطملا ةساردلا ”    

  “٢٥/٥ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ 
  
  
  

  
  

  داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش
داوملاعرف ايميكلا    ةيئ 

  ارسيوس ،فينج
  ٢٠١٠ربمفون /يناثلا نيرشت
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  هيونت
نم ناك يأر يأ نع بارعإلا ىلع ريرقتلا اذه يف ةداملا ضرع ةقيرط الو ةم   ممألا بناج دختسملا تايمستلا يوطنت ال

اميف وأ ،ا   اطلسب وأ ،ةقطنم وأ ةنيدم وأ ميلقإ وأ دلب يأل ينوناقلا زكرملاب قلعتي اميف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب وأ ةدحتملا
ال ةقيثولا هذه يف اهنع برع. موختلا وأ دودحلا ميسرتب لصتي  ةدحتملا ممألا جمانرب ءارآ نع ةرورضلاب ر  م ءارآ يأو  بعت
  .ةئيبلل

ممألا جمانرب بناج نم ا   ىصوم وأ ةدمتعم ا  أ ديفي ام ىلع مسالاب نيع  نصمل تاجتنم وأ ةن  يعم تاكرش ركذ يوطني الو
ةساردلا هذه يف ةروكذملا ريغ ةلثامملا ةعيبطلا تاذ تاجتنملا نم اهريغ ل  ضْفت ا  مادختساب حمس  الو. أ وأ ةئيبلل ةدحتملا ي

  .نالعإلا وأ ةياعدلا ضارغأل ةيكلملاب ةيمحملا تاجتنملا نأشب روشنملا اذه يف ةدراولا تامولعملا
ةقيثولا هذه ىلإو ر  دصملا ىلإ ةبولطم ةراشإلا نكل ،هيف ةدراولا ةداملا ةعابط ةداعإ وأ روشنملا اذه نم سابتقالاب ح  مس ي. 

ةدحتملا ممألا جمانربل ةيئايميكلاداومل اعرف ىلإ ةعابطلا ةداعإ وأ سابتقالا ىلع يوتحي يذلا روشنملا نم ةخسن لاسرإ بجيو   
  .ةئيبلل
  :عقوملا ىلع ةقيثولا هذه نم ةينورتكلإلا ةخسنلا ىلع عالطالا نكمي
 http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/tabid/434/Default.aspx ،نم اهيلع لوصحلا نكمي وأ:  

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربةيئايميكلاداوملا عرف   ،  
UNEP Chemicals 

11-13, chemin des Anémones 
CH-1219 Châtelaine, Geneva 

Switzerland 

 1234 917 22 41+ :فتاهلا
 mercury@unep.org :ينورتكلإلا ديربلا
داوملا عرف ممألا جمانرب يف داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبع ةيئايميكلا   ش نم ءزج وه ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل  
  .ةئيبلل ةدحتملا

  
  

نوكراشملا با    تُكلا
صب ركشلاب ه  با جوتيو ةساردلا هذه يف كراش نم لكل هريدقت نع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب برعي  تُكلا ىلإ ةصاخ ةف

  :مازتلاو صالخإ نم هودبأ ام ىلع هاندأ نيروكذملا نييسيئرلا
  .ةئيبلا ثاحبأل يديوسلا دهعملا نم ،موبدنك نراكو ،ىتنوم نوج
  ءاوهلا ثاحبأل يجيورنلا دهعملا نم ،انيكاب ثيبازيلاو ،ثسدنس ريكو ،انيكاب فيزوج
  مييقتلاو دص رلل يلامشلا بطقلا جمانرب نم ،نوسليو نومياس
  .ادنلوب ،ءاوهلا ثاحبأل يجيورنلا دهعملا ،كويساناب نايمد
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  يذيفنت صخلم  - ١
  ةمدقم  -١-١

تاعاطق يف تاثاعبنالا يف مكحتلا تارايخو ،ءاوهلا يف قبئزلا تاثاعبنال زجوم ميدقت وه ريرقتلا اذه نم ضرغلا   - ١
اهتفلكتو ا  ًانوناق مِزل ايلمع معد وه هنم فدهلاو. ءافك ىدمو ،ةراتخم  م يملاع   كص دادعإ لجأ نم ةيراجلا ضوافتلا ت

  .قبئزلا نأشب

  تاثاعبنالا  -٢-١
ماع نع دعأ يذلا ءاوهلا يف قبئزلا تاثاعبنال لماشلا يملاعلا رصحلا ساسأ ىلع تاثاعبنالا نع ريرقتلا اذه موقي   - ٢

، او دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب (٢٠٠٥ ثيدحت ىلع ةساردلا هذه لمتشتو ). ٢٠٠٨مييقتل
ذنم ةروشنملا ريراقتلاو ةينطولا ريراقتلا يف اهنع تانايب م   . ٢٠٠٨دقملا قبئزلا تاثاعبنا نع تامولعملل ليلحتو رصحلا كلذل

تايلمع يف ةروشن ملا تانايبلل ًاقيسنت كلذ لمشيو ،تاثاعبنالل ةيملاعلا تاهاجتالل ًامييقت ريرقتلا ضرعي كلذ ىلإ ةفاضإو
ىلإ ١٩٩٠ةرتفلا نع ةقباسلا رصحلا  اهلامتكا ةدايزو٢٠٠٥   .  

ماعل ءاوهلا يف يرشبلا طاشنلا نع جتانلا قبئزلا نم ةيملاعلا تاثاعبنالا تر   - ٣  غلبي امب ٢٠٠٥دُقو ًايرتم ًانط١٩٢١    .
يذلا ،ةيعانصلا لجارملاو ءابرهكلا ديلو ت تاطحم يف يروفحألا دوقولا قارتحا يه تاثاعبنالا رداصم تائف نم ةئف مهأو

نط ٥٠٠وحنب مهسي  ملاعلا يف ءاوهلا يف تاثاعبنالا عومجم نم ةئاملا يف٢٦(  قبئزلا نم ًايفاضإ ًانط٣٨٠ىزعيو ).   يف  ٢٠(  
وحنب ق . ةيلرتملا ةئفدتلا يف يروفحألا دوقولا قارتحا ىلإ) ةئاملا   ١٧(ًان  ط٣٢٣يض قاطن ىلع يفرحلا بهذلا نيدعت مهسيو

يأ ،ًانط ١٩٠ (تنمسإلاجاتنإ ،ىرخألا ةماهلا تاعاطقلا نمو ). ةئاملا يف ةئاملا يف١٠  ةيديدحلا ريغ ةيندعملا تاعانصلاو )   ،
يأ ،ًانط ١٣٠) (بهذلا ادع اميف( ةئاملا يف٧  يأ ،نانطأ ١١٠(عساو قاطن ىلع بهذلا جاتنإو )    ١٥ىقبتو ). ةئاملا يف ٦ 
قبئزلا جاتنإو ،ةيولقلا رولكلا تاعانصو ،ىتوملا ثثج قارحإو ،تايافنلا ةرادإو ،بلصلاو ديدحلاجاتنإ ىلإ ىزعت ةئاملا يف  .  
ًايفارغج ةع   - ٤  زوم تاثاعبنا تايمك لكش يف ًاضيأ ةع  ) ًايكبش(زوم هالعأ ةروكذملا ةيملاعلا تاثاعبنالا تانايب درتو
نيب ام قبئزلل يناكملا عيزوتلا نع تامولعم ًاضيأ درتو .يوجلا فالغلل ةجذمنلا ضارغأ يف تالخدمك اهلامعتسا ضرغل  
قصتلملا قبئزلاو ،ؤفاكتلا يئانث قبئزلا تابّكرمو ،يزاغلا يل : يهو ،قبئزلا تابّكرم/قبئزلل ةيسيئرلا ةثالثلا عاونألا  وألا قبئزلا
  .تاميسجلاب

ةلسلس دادعإ لجأ نم ٢٠٠٥ و٢٠٠٠ و١٩٩٥ و١٩٩٠تاونسلل ةيملاعلا قبئزلا تانوزخم ليلحت ةداعإ تمت دقو   - ٥  
يف ةيملاعلا تاهاجتالل ًاليلحت حيتي امب ةنراقملل ةيلباق رثكأ نوكت قبئزلا تاثاعبنا نم ةيملاعلا تانوزخملل ةيخيرات تانايب 

 دمعتملا لامعتسالا”نم تاثاعبنالل ةديدج تاريدقت ىلع هذه ليلحتلا ةداعإ ةيلمع تلمتشاو . ءاوهلا يف قبئزلا تاثاعبنا
تناك ثيح ،تفلتخا ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبنا نأ ليلحتلا اذه نم ن . ٢٠٠٠ و١٩٩٥ و١٩٩٠تاونسلل “ قبئزلل  يبتيو

يف ًانط ١٩٦٧ ىلإ ًافيفط ًاصقن تصقن مث ١٩٩٠  يف ًانط ١٨١٤،   يف ١٩٢١، مث ٢٠٠٠يف ًانط  ١٨١٩ مث ١٩٩٥ 
نا يف ةريبك تارييغت روهظ نع ليلحتلا ةداعإ رِفس. ٢٠٠٥  تار . ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبت ملو  يغت ىلإ كلذ يف ببسلا عجريو

ىلإ ١٩٩٠ةرتفلا يف ايسآ يف تاثاعبنالا تداز دقف . ملاعلا قطانم نيب تاثاعبنالا تايمك يف ةريبك ةيمك تعجارتو ٢٠٠٥   ،
  .ةرتفلا سفن ءانثأ ابوروأو ةيلامشلا اكيرمأ يف تاثاعبنالا
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نأ ىلإ قبئزلا تاثاعبناب ةقلعتملا ثحبلا قاروأو قبئزلا نم ةينطولا تاثاعبنال ا تانوزخم ريراقت ضارعتسا صلخيو  - ٦
ةدحتملا ممألا جمانرب ةسارد يف ةغّلبملا تاثاعبنالا تاريدقت قاطن يف تالاحلا مظعم يف تناك ةديدجلا تاثاعبنالا تاريدقت 

  ).٢٠٠٨(مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب /ةئيبلل
مجح ساسأ ىلع تاعاطق ةعبرأ رايتخا مت ،ةساردلا هذه يف تاثاعبنالا يف مكحتلا تار ايخ فاشكتسالو  - ٧
اهقارحإ وأ اهتجلاعم متت يتلا تايافنلا وأ ماخلا داوملا وأ دوقولا نم ًا ساسأ عبني رداصملا هذه نم ثعبنملا قبئزلا نأو تاثاعبنالا

ةبسانم تاعاطقلا هذه نوكت يلاتلابو ،ام دح ىلإ ةلثام تم مكحتلا تارايخ لعجت صئاصخلا هذهو. ةيلاع ةرارح ةجرد يف
جاتنإو تنمسإلاجاتنإو ،ةيعانصلا لجارملاو ةقاطلا تاطحم يف محفلا قارتحا يه ةراتخملا تاعاطقلاو . ةكرتشم ةساردل  ،

تايافنلا قرحو)بهذلا كلذ يف امب(ةيديدحلا ريغ نداعملا  ةئاملا يف ٥١هرادقم امب اهعومجم يف تاعاطقلا هذه مهستو . ،   
  .٢٠٠٥ماع يف ءاوهلا يف ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبنا عومجم نم ًا بيرقت

  تاثاعبنالا يف مكحتلا تارايخ  -٣-١
  ةراتخملا ةعبرألا تاعاطقلا عيمج يف تاثاعبنالا يف مكحتلا نأشب ةماع تارابتعا  -١-٣-١

 ريغو قبئزلا نم ىوتحملا لمشت ،لماوعلا نم ددع ىلع ةراتخملا ةعبرألا تاعاطقلا نم قبئزلا تاثاعبنا مجح دمتعي  - ٨
ءاوهلا تاثولم يف مكحتلا تادعم دوجوو ،ر ينفلا نيوكتلاو ،ماخلا داوملاو دوقولل ةيبيكرتلا صئاصخلا نم كلذ د صملا قفرملل  
لخاد كلذكو ،ملاعلا قطانم فلتخم يفًا ريبكًا فالتخا لماوعلا هذه فلتختو. ةصاخ ةفصب قبئزلا يف مكحتلا تادعمو  
ةأشنم وأ ةطحمل ةبسانم مكحت تارايخ ديدحتلو . ًامومع قيبطتلل ةلباقلا مكحتلا تارايخ ديدحت بعصلا نم لعجي امم ،قطانملا
ةينطو وأ ةيميلقإ تايجيتارتسا عضول مزلي هنأ امك . أشنملا/ةطحملا هذهل ةينفلا ةلاحلاب ةيليصفت ةفرعم رفوت ىلإ رمألا جاتحي ةنيعم
  رابتعالا يف ةقطنملا يداصتقالا عضولا ذخؤي نأ قبئزلا تاثاعبنا ضيفختل

تاميسجلا ،لاثملا ليبس ىلع (ىرخألا ءاوهلا تاثولم تاثاعبنا ضفخل ةدوجوملا تادعملا وهو مهم لماع كانهو   - ٩
ريغو ،نيجورتينلا ديساكأو تيربكلا ديسكأيناثو    عبنا نمًاضيأ للقت نأ نكمي يتلا) ةيمسلا تاثولملا نم كلذ . قبئزلا تاثا 
ىلع كلذ فقوتيو ًاريبكًا توافت قبئزلا تاثاعبنا نم دحلا يف كرتشملا مكحتلا قيقحت ىوتسم توافتي نأ نكمي امك  ،
قبئزلا تاثاعبنا مييقت دنع ءاوس ،رابتعالا يف بناجلا اذه ذخؤي نأ بجيو . مكحتلا تادعم ليصافتو ةلخدملا داوملا صئاصخ
يف مكحتلل ةيلبقتسم تايجيتارتساو تاهويرانيس عضو يف وأ ،ةيفاضإ ريبادت ذاختا ىلإ ةجا حلا يف رظنلا دنع وأ ،ةيلاحلا
  .قبئزلا تاثاعبنا

مادختسا ةءافك ةدايزو ءادألا نيسحت ىلإ ةيمارلا ريبادتلا نأ وهو ةعبرألا تاعاطقلا ىلع قبطني رخآ ماع بناج ةمثو   - ١٠
ملاو دوقولا كالهتسا ضافخنا ىلإيدؤت فوس ةقاطلا رشابم ريغ لكشب قبئزلا تاثاعبنا ضفخ ىلإيلاتلابو ،ماخلا داو   .  

تافصاوملا كلذ يف امب ،تاثاعبنالا رداصمل يلاحلا عضولا ةفرعم قبئزلا تاثاعبنا يف مكحتلا فيلاكت ريدقت بلطتيو  - ١١  
تاثاعبنا يف مكحتلا نم ام ةجرد قيقحت متي ام ًا ريثكو. ءاوهلا ثولت يف مكحتلل ،اهل ططخملاو ،ةيلاحلا ةلاحلل ةيجولونكتلا
هذه ىفو . ءاوهلا ثولتب ةلص تاذ ريياعمب ءافولل ةيقبئز ريغ تاثولم يف مكحتلا ضرغب مّكحت تادعم مادختسا دنع قبئزلا
ةيفاضإ ةفلكتيأ نود قبئزلا تاثاعبنا ضفخ نم نيعم ىوتسم ققحتي ةلاحلا  .  
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محفلاب لمعتيتلا ةيعانصلا لجارملاو ةقاطلا ديلوت تاطحم  -٢-٣-١    
كلذكو . محفلا يف دامرلاو تيربكلا تايوتحم ضفخل ،محفلا لسغ لثم ،قارتحالا لبق ريبادت ءارجإ متي امًا ريثك  - ١٢
تاثاعبنا نم للقت قارتحالا لبق ام ريبادت نأ تبث دقو . ةيلمعلا هذه يف محفلا يف قبئزلا نم ةريغتم ةليئض ةبسن ةلازإ ىرجت

ملا يف٣٠لدعمب قبئزلا    .تاثاعبنالا ضيفخت ىلإ يدؤي قبئزلا ضفخنم محف مادختساب محفلا جزم نأ امك. ةئا 
ةدسكأ زيزعت لالخ نم قبئزلا ةلازإ نيسحت ىلع ةردقلاب ) موربلا ةصاخو(قارتحالا لبق تانيجولاهلا ةفاضإ زيمتتو   - ١٣

يف ةيميسجلا ةداملا يف مكحتلا ةءافك ةدايزيلاتلابو ،نخادملا زاغ يف قبئزلا تادعم ىفو ةقحاللا لحارملا   زاغ تيربك ةلاز إ 
  .نخادملا

نرتقميراجت قاطن ىلع طشنملا نوبركلا نقح مدختسي امدنعو  - ١٤ بسرملا لثم ،تاميسجلا يف مكحتلل زاهجب ًا  
جيسنلا حشرملا وأيكيتاتسورهكلا ضفخ ثدحي   ي نأ نكمي كلذ نإف تاضيفخت تظحول دقو  .قبئزلا تاثاعبنا يفًا ريبكًا ، 

ةئاملا يف٩٠نم رثكأ ىلإ لصت  نوبركلا نم ةيلاعف رثكأ يه ) موربلاب ةجلاعملا تانوبركلا لثم(ًا يئايميك ةجلاعملا تانوبركلاو.  
وتحت يتلا نخادملا تازاغ ةجلاعم يف ،جلاعملا ريغ طشنملايديلقتلا قبئزلا راخب نم ربكأ تايمك ىلعي   .  

ةينقتلا صئاصخلا نع ةلصفم تامولعم رفوت قبئزلا تاثاعبنا يف مكحتلا ةيلاعفو فيلاكتل لصفملا مييقتلا بلطتيو  - ١٥  
يف ةيناديملا تاقيبطتلا نم ةيرهوج تانايب رفوتتو . ةلمتحملا تافاضملا نعو جزملل محفلا رفاوت ىدم نع كلذكو رداصملل
  .ةدحتملا تايالولا

زاغ نم ثعبنملا قبئزلا ءاوهلا ثولت يف مكحتلا ةزهجأ ل  - ١٦  وأ رياطتملا دامرلا لثم تافلخم ىلإ نخادملا تا وحت دقو
ةلمتحملا تادايزلا ىلع لماكلا مكحتلا تامييقت لمتشت نأ يغبنيو. نخادملا زاغ نم تيربكلا زيكرت لسغ تادعم تابسرت  

حملا ةدايز كلذ يف امب ،تايافنلا نيوكت يف تارييغتيأل ةلمتحملا تاريثأتلا ببسب تافلخملا هذه ةرادإ فيلاكت يف نم ىوت  
  .قبئزلا

  تنمسإلاجاتنإ   -٣-٣-١
رجحلا لثم ماخلا داوملاو ،ةمدختسملا دوقولا عاونأ نم هريغو محفلا نع ئشان تنمسإلاجاتنإ نم ثعبنملا قبئزلا   - ١٧  

ةفاضملا داوملا نم كلذ ريغويريجلا ن كمملا نمو ،ماخلا داوملاو دوقولا عاونأ يف ةريبك ةجردب قبئزلا تازيكرت توافتتو. ، 
  .قبئزلا نم لقأ ىوتحم تاذ ماخلا داوملاو دوقولا نم عاونأ ىلإ لوحتلاب تاثاعبنالا يف ةريبك تاضيفخت قيقحت

ةعانص يف تنمسإلانئامق بارت ىلإ قبئزلا زازتما  دمتعيو  - ١٨ دامتعاتنمسإلا  ، ًا ريبكًا   عنصملا يف ليغشتلا فورظ ىلع
زاهج نم رابغلا ةلازإ قيرط نع ةيلمعلا نع جتانلا قبئزلا ةلازإ قيقحت نكميو .ةضفخنملا ةرارحلا تاجردب زازتمالا ززعتي ثيح  
ذلاتنمسإلانئامق بارت نألو . ةضفخنم مداعلا تازاغ ةرارح ةجرد تناك اذإ تاميسجلا يف مكحتلا ةلتك نم هتلازإ متي ي   

سأ مادختسا بلطتي دقف ،ةيلمعلا يف هريودت داعيتنمسإلاجاتنإ يف نخادملا تازاغ  ةيفاضإ ةوطخ طشنملا نوبركلا نقح بيلا  
  .اهريودت داعي ال اهعمج متي يتلا تائيزجلا تناك اذإ تاميسجلا ةلازإل

جاتنإ يف ءاوهلا تاثولم يف ةيئاهنلامكحتلا ةزهجأل ىرخأ ةياغ قيقحت نكمملا نمو   - ١٩ تايجولونكت ةطساوب تنمسإلا   
ةلمعتسملا ةزهجأللةلثامم مكحت لا ديلوت تاطحم يف  ةلازإ عقوت نكميو .محفلاب لمعت يتلا ءابرهك  اذإ قبئزلا نم ةريبك تايمك  

  .لوألا ماقملا يف ةيضمحلا تازاغلا ليلقت لجأ نم نخادملا زاغ نمتيربكلا ةلازإ تلخدُأ 
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  ةيديدحلا ريغ نداعملا جاتنإ  -٤-٣-١
ةجرختسملا نداعملا عون فالتخاب ةفلتخم لا كشأ تاذ ةياغلل ةدقعم ةيعانص ةيلمع ةيديدحلا ريغ نداعملا جاتنإ ربتعي  - ٢٠

ىلوألا ةوطخلاو . ًاريبكًا فالتخا قبئزلا نم ماخلا ىوتحم فلتخي نأ نكميو. ةمدختسملا ةيساسألا ةيلمعلا عونو ماخلا صئاصخو
زاغ ىلإ ماخلا يف تيربكلا لوحتيثيح ،صيمحتلا يه ةيلاع ةرارح تاجرد يف نداعملاو تاماخلا ةجلاعم يف  ديسك  أيناث 

زاغلا عم ماخلا يف قبئزيأ قالطإمتيو . تيربكلا ةيديدحلا ريغ نداعملل ةريبكلا رهاصملا زيهجت متي نايحألا نم ريثك ىفو .  
تيربكلا ديسكأيناث زاغو تاميسجلا تاثاعبنا طبضل ءاوهلا ثولت يف مكحتلل ةيلاع ةءافك تاذ ةزهجأب ةزهجأ نم   
يف تيربكلا ديسكأ يناث صاصتماب نخادملا تازاغ تاثاعبنا يف مكحتلا ققحتيو. تالوحملاو رهصلا نارفأو صيمحتلا  
  .رهصلا عناصم نمًا ءزج ةداعلا يف نوكت يتلا ،كيتيربكلا ضماح عناصم

ةئاملا يف٩٥ - ٩٠ يلاوح(ةصاخ قبئزلل ةيعونلا ةلازإلا قيقحت نكميو   - ٢١ كنيزرون نيديلوب ةينقت ماد ـختساب)  
(Boliden Norzink)ًالثم ليمولاكلا نم لولحم يف قبئزلا زتم    ي ثيح ضماح عنصم ةلحرم لبق  )ىقبئزلا ديرولكلا(، 

  .كيتيربكلا
تاودأ لضفأ نإف ،نارفألاو قيبانألاو نئامقلا لثم بهذلا جاتنإ ةعانص يف ىرخألا ةيرارحلا تادحولل ةبسنلابو   - ٢٢

ربكلاب عبشملا نوبركلا تاحشرم يه ةصاخ قبئزلا يفيعونلا مكحتلا تاثاعبنا يف لاعف ضافخنا تاءافك ققحت يتلا ،تي  
ةئاملا يف ٩٣ نيب حوارتت قبئزلا ةئاملا يف٩٩ نم ربكأ -   .  

  تايافنلا قرح  -٥-٣-١
ةيمهأ رثكألا يسيئرلا ريبدتلا نإف ،تايافنلا يف قبئزلا نع أشني تايافنلا قرح نم ءاوهلا يف ثعبنملا قبئزلا عيمج نأل  - ٢٣  

ىرجم نم قبئزلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملا زرف قيرط نع كلذ قيقحت نكميو . تايافنلا ةقرحم ىلإ قبئزلا تالخدم ليلقت وه
  .اهقرح لبق تايافنلا

نيسحت نكميو . تاثولملا فلتخم تاثاعبنا يف مكحتلل ةمدقتم ةزهجأب ةزهجم ةيلحملا وأ ةيدلبلا تايافنلا قراحم ثدحأو  - ٢٤
  .ةرارحلا ةجرد يف مكحتلا ةطساوب قبئزلا يف مكحتلل ةزهجألا هذه ضعب

امهيلك وأ زاغلا لسغ ةزهجأ وأ نوبركلا نقح قيرط نع قبئزلا يفيعونلا مكحتلا قيقحت نكميو  - ٢٥ ىدل دجوتو .  
  .تايافنلا قرح يف مكحت تايلمع ةدع نم طشنملا نوبركلا نقح فيلاكت نم ةلثمأ نع ريراقت ةيكيرمألا ةئيبلا ةيامح ةلاكو

  ةصالخلا  -٦-٣-١
يتلا تاعاطقلا نم لكل ةفلتخم نادلب يف مدختست ىهو ،قبئزلا تاثاعبنا ضفخل تايجولونكتلا نم ةعومجم دجوت   - ٢٦

، (ىرخألا ءاوهلا تاثولم ضفخل لعفلاب مدختست تايجولونكتلا نم ريثكو . ةساردلا هذه اهلوانتت لاثملا ليبس ىلع اهنم
رتينلا ديساكأ وأ تيربكلا ديسكأيناثوأ تاميسجلا    ).ةماس ىرخأ تاثولم وأ نيجو 

نإف ،كلذ عمو . ًاضيأ قبئزلا تاثاعبنا نم ضفخت نأ تاثاعبنالا هذه ضيفختل ةمدختسملا ةدوجوملا تادعملل نكميو  - ٢٧
دامتعا كلذوًاريبكًا توافت قبئزلا تاثاعبنا ضفخ ىوتسم توافتي نأ نكمملا نم ليصافتو تالخدملا داوم صئاصخ ىلع ًا ، 
ىلإ ةجاحلا يف رظنلا دنع وأ ةيلاحلا قبئزلا تاثاعبنا مييقت دنع ءاوس رابتعالا يف بناجلا اذه ذخؤي نأ بجيو . مكحتلا تادعم
  .قبئزلا تاثاعبنا يف مكحتلل ةيلبقتسملا تايجيتارتسالاو تاهويرانيسلا عضو ىفو ،ةيفاضإ ريبادت ذاختا
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داوملاو دوقولا كالهتسا ضافخنا ىلإ ةقاطلا مادختسا ةءافك ةدايزو ءادألا نيسحت ىلإ ةيمارلا ةماعلا ريبادتلا يدؤتو   - ٢٨
رشابم ريغ لكشب قبئزلا تاثاعبنا ضفخ ىلإ يلاتلابيدؤي امم ،ماخلا  .  

تافصاوملا كلذ يف امب ،تاثاعبنالا رداصمل يلاحلا عضولا ةفرعم قبئزلا تاثاعبنا يف مكحتلا فيلاكت ريدقت بلطتيو   - ٢٩
اهل ططخملاو اهنم ةيلاحلا ،ءاوهلا ثولتيف مكحتلا لئاسول ةيجولونكتلا  .  
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  ٦٦................................................................................................ةصالخلا   - ٦
  ٦٦................................................................................................تاثاعبنالا   -١-٦  
  ٦٦................................................................تاثاعبنالا طبض تارايخ   -٢-٦  
تاعاطقلا عيمج يف تاثاعبنالا طبض نأشب ةيساسألا تاجاتنتسالا  -١-٢-٦      

  ٦٧................................................................ةراتخملا ةعبرألا
  ٦٧................................ةيعانصلا لجارملاو محفلاب لمعت يتلا ءابرهكلا تاطحم   -٢-٢-٦    
  ٦٨................................................................يلاحلا جاتنإلا   -٣-٢-٦    
  ٦٨................................................................ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإ   -٤-٢-٦    
  ٦٩................................................................تايافنلا قرح   -٥-٢-٦    
  ٧٠................................................................................................عجارملا   - ٧
          

نايبتسالا ىلع دودرلا زجوم -لوألا قفرملا   ................................................................٧٤  
فالغلا يف قبئزلا تاثاعبنا ضفخ تايجيتارتسال ةيرطقلا تامييقتلا نأشب تاداشرإ -يناثلا قفرملا   

  ٧٧......................................................................................يوجلا 
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  ٧٨......................................................قبئزلا تاثاعبنا يف مكحتلل ةيفاضإ تاءارجإل تاهويرانيس  
  ٧٨...........................................................................................ةيفاضإ تامولعم   
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  تارصتخملا ةمئاق
AMAP Arctic Monitoring and Assessment Program مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب  
ASGM Artisanal Small scale Gold Mining ق   يض قاطن ىلع يفرحلا بهذلا نيدعت
BAT Best Available Techniques ةحاتملا تاينقتلا لضفأ  
BREF Best Available Techniques Reference Documents ةحاتملا تاينقتلا لضفأب ةيعجرم قئاثو  
By product 

emissions 

Emissions occurring from sources where mercury 

is a constituent in fuel or raw material used in the 

process. 

رداصم نم ةجتان تاثاعبنا : ةيوناثلا تاثاعبنالا
ةداملا وأ دوقولا تابّكرم دحأ قبئزلا اهيف نوكي 

  ةيلمعلا يف ةلمعتسملا ماخلا
CCC Clean Coal Centre of the IEA  ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا يف فيظنلا محفلا زكرم  
CO Carbon monoxide نوبركلا ديسكأ لوأ  
ESP Electrostatic Precipitator يتاتسورتكلإ بيسرت زاهج  
ESPREME Integrated Assessment of heavy metal releases in 

Europe. Research project funded by European 

Union, see reference list 

يف ةليقثلا نداعملا تاثاعبنال لماكتملا مييقتلا 
داحتالا نم ل   ومم ثاحبأ عورشم وهو ،ابوروأ

 ،   عجارملا ةمئاق رظنأيبوروألا
EU European Union يبوروألا داحتالا  
EU-27 The 27 member states of the European Union  داحتالا يف ءاضعألا نيرشعلاو عبسلا لودلا

  يبوروألا
FBC Fluidized Bed Combustion ةع    يمم ةدعاق ىلع قارتحا
FF Fabric Filter ةيجيسن ةافصم  
FGT Flue Gas Desulphurization نخادملا زاغ نم تيربكلا ةلازإ  
HEIMTSA Research project funded by European Union, see 

reference list.  

 ، يبوروألا داحتالا نم ل  رظن أومم ثاحبأ عورشم
  عجارملا ةمئاق

Hg
0 Elemental mercury يل   وألا قبئزلا

HgCl2 Mercuric Chloride قبئزلا ديرولك  
IEA International Energy Agency ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا  
INC Intergovernmental Negotiating Committee ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل  
 Emissions occurring from sources where mercury 

is intentionally used e.g. in products or as a part 

of an industrial process. 

ةجتانلا تاثاعبنالا  : دصق نع لامعتسالا تاثاعبنا   
ل   نأك ،دصق نع قبئزلا اهيف      معتسي رداصم نم  

  ةيعانص ةيلمع نم وأ تاجتنملا نم ًاءزج نوكي
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control, a 

EU directive 

تاهيجوت نم ،ث   ولتلل نالماكتملا ةبقارملاو عنملا
  يبوروألا داحتالا

LHV Lower heating value (also known as net calorific  ايندلا ةيرارحلا ةميقلا) ةميقلا مساب ًاضيأ فرعتو
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value, or net CV) ةيفاصلا ةيفيرولكلا(  
LRTAP Convention on Long-Range Transboundary Air 

Pollution. A convention on air pollution under 

the UN Economic Commission 

for Europe (UN ECE) 

وأ LRTAPةيقافتا   ،CLRTAP :نأشب ةي قافتا
 ، دودحلا ربع ىدملا ديعبلا ة  يويحلا تاث  ولملا لقن
ةنجل راطإ يف ءاوهلا ثولتب ةصاخ ةيقافتا يهو 

  ابوروأل ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا
NH3 Ammonia رداشنلا  
NOx Nitrogen Oxides نيجورتينلا ديساكأ  
PCC Pulverized Coal Combustion محفلا قوحسم قارتحا  
PM Particulate Matter تاميسج  
SCR Selective Catalytic Reduction يئاقتنا يزفح لازتخا  
SNCR Selective Non-Catalytic Reduction يئاقتنا يزفح ريغ لازتخا  
SO2 Sulphur Dioxide تيربكلا ديسكأ يناث  
VOC Volatile Organic Compounds ةرياطتم ةيوضع تابّكرم  
NETL National Energy Technology Laboratory ةقاطلل ينطولا ينقتلا ربتخملا  
EPRI Electric Power Research Institute ةيئابرهكلا ةقاطلا ثاحبأ دهعم  
POG Process Optimization Guidelines, see reference 

list. 

 ، ةمئاق رظن أتايلمعلا ميظعتب ةصاخ تاهيجوت
  عجارملا

O&M Operating and Maintenance  ةنايصلاو ليغشتلا  
GAO Government Accountability Office (USA)  ةدحتملا تايالولا (يموكحلا ةلءاسملا بتكم

  )ةيكيرمألا
PAC Powdered Activated Carbon طشن   م نوبرك قوحسم
NWH Megawatt hour (energy generation) ءابرهكلا ديلوت يف(ةعاس /تاواغيم(  
NWhe Megawatt hour electricity ةعاس/تاواغيم باسحب ءابرهكلا  
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  ةمدقم  - ٢
  ةيالولاو قاطنلاو ةيفلخلا  -١-٢

رارقلا نم٢٩ةرقفلا يف ةدراولا ةوعدلل ةباجتسا ةساردلا هذه تدعأ   - ١ ةرادإ سلجم نع رداصلا ،ًاثلاث - ٢٥/٥    
يئيبلاىدتنملا/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رازولا  ملاعلاي   تاثاعبنال ةببسملا رداصملا نم ةفلتخم ًاعاونأ ةساردلا هذه لوانتتو. ي 

ريبادتلاو تايجولونكتلا ةيلاعفو ةفلكت مييقتو ليلحت كلذ يف امب ،قبئزلا تاثاعبنال ةيلبقتسملاو ةيلاحلا تاهاجتالاو ،قبئزلا 
  .تاثاعبنالا يف مكحتلل ةليدبلا

ةحاتإ مث نمو ،ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل لمع ل يهست لجأ نم تامولعم ميدقت وه ةساردلا هذه نم ضرغلاو  - ٢
هسرادت ىرجي ًا نوناق مزلم كص يف اهنيمضت نكمي قبئزلا تاثاعبنا يف مكحتلل ريبادت عضوب ةلصلا تاذ ةيساسألا تامولعملا

  .ةنجللا يف
  :يه ةساردلل ةيسيئرلا فادهألاو  - ٣

تاهاجتالا نعو ةراتخم تاعاطقو نادلبل ةبسنلاب قب ئزلا تاثاعبنا نع ةديدجو ةلمكتسم تامولعم ميدقت  )أ(  
  ؛قبئزلا تاثاعبنا يف ةيلاحلا

نادلبلا يف ةماه تاعاطق يف قبئزلا تاثاعبنال ةيسيئرلا رداصملل ةينقتلا صئاصخلا نع ةماع ةرظن ميدقت   )ب(  
  ؛ةراتخملا

  .تاثاعبنالا يف مكحتلل ةفلتخملا تايجولونكتلا ةءافكو فيلاكت نع ةحاتملا تامولعملل زجوم ميدقت  )ج(  
ةقباسلا تاثاعبنالا ريراقت ساسأ ىلع تائفلا هذه تددحت دقو . تاثاعبنالا رداصم تائف ربكأ ىلع ةساردلا زكرتو  - ٤
نع تامولعم رفوت ىدم يف ًاضيأ رظنلا متو. ةروشنملا تافلؤملا نم ةحاتملا تامولعملاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهدعأ يتلا  

دقو . ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل تامولعملا هذه ةدئاف ىدمو ةليدبلا مكحتلا ريبادتو تايجولونكت ةيلاعفوفيلاكت 
؛محفلا ةقاطب لمعت يتلا ةيعانصلا لجارملاو ةقاطلا ديلوت تاطحم ا   أ ىلع ةيولوألا تاذ قبئزلا تاثاعبنا رداصم تدد ح

بهذلاو ساحنلاو كنزلاوصاصرلا اميس ال(ةيديدحلا ريغ نداعملا جاتنإو  جاتنإو ،تايافنلا قرحو )    .تنمسإلا، 
هذهل ةراتخملا تاعاطقلل ًا رصتخمًا فصوو ،ءاوهلا يف قبئزلا تاثاعبنا نع ةحاتملا فراعمللًا صخلم ريرقتلا اذه مدقيو  - ٥
فيلاكتلاو مكحتلا تار ايخو ،ءاوهلا يف هقالطإ ةيفيكو ناكمو قبئزلا اهيف لخدي يتلا تايلمعلا نع تامولعمو ،ةساردلا

  .ةطبترملا ا
ءارجإ نأشب يملاع قافتا ىلإ لصوتلل ةيراجلا تاشقانملا ديفت تامولعم مدقي نأ ريرقتلا نم دوصقملا نإف اذكهو  - ٦  
رثكأ مييقت ءارجإ يف بغرت يتلا نادلبلل تاداشرإ ريرقتلا اذ . ةراتخملا تاعاطقلا نم قبئزلا تاثاعبنا يف تاضيفخت  قفرمو
ا ًاليصفت   .ادلب يف مكحتلا تارايخل
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  تامولعملا رداصم  -٢-٢
ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبنا نأشب ٢٠٠٨يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل تدعأ يتلا ريراقتلا ىلإ ريرقتلا اذه دنتسي   - ٧  

كلذكو ،تامظنملاو نادلبلا نم ةمدقملا تامولعملاو ،ةليدبلا تارايخلاب قلعتي اميف ةءافكلاو فيلاكتلل ةيمكلا تاريدقتلاو 
  .فيلاكتلاو مكحتلا تارايخو تاثاعبنالا نع ةروشنملا تاباتكلا نم ةحاتملا ةثيدحلا تامولعملا

رصح ريرقت ؛يه ةساردلا هذه يف تمدختسا يتلاو ٢٠٠٨ماع يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل تدعأ يتلا ريراقتلاو   - ٨  
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب نواعتلاب هدادعإ مت  (UNEP/AMAP, 2008) ()١(٢٠٠٥ماع يف قبئزلل ةيملاعلا ثاعبنالا 

فادهألا نم لكب ةطبترملا دئاوفلاو ةلمتحملا فيلاكتلل ماعلا يعونلا مييقتلا”، و)مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانربو  
قيرفلل لوألا عامتجالا ريرقت نم١قفرملا يف اهيلع صوصنملا ةيجيتارتسالا  ةيوضعلا حوتفملا لماعلا  ءاقتسا متو . )٢(“ 

لثم يبوروألا داحتالا اهلومي يتلا ةيثحبلا عيراشملا جئاتنو ةروشنملا لامعألا نم مكحتلا تايجولونكت نع ةيفاضإ تامولعم  
ESPREME )ابوروأ يف ةليقثلا نداعملا تاقالطإل لماكتملا مييقتلا (وHEIMTSA .)د احتالا نم ةلومملا ثوحبلا عورشم

  ).يبوروألا
تامولعملا عمج ليهستلو . فيلاكتلاو مكحتلا تارايخو تاثاعبنالا نع تامولعم ميدقت نادلبلا ضعبنم بلُط دقو   - ٩

داحتالاو ،دنهلاو ،نيصلاو ،ليزاربلا يه ةساردلل ةراتخملا نادلبلا تناكو . Excelلسكإ ةقيرطب جذامنو تانايبتسا ميمعت مت 
او ،ايقيرفأ بونجويسورلا لايبوروألا داحتالا نادلبو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالول،  ةعباتملل تاعامتجا تدق . ٢٧ ـ   ع امك

تامولعملا عمج يف ا    .دعاسمل تاموكحلا ضعب عم
يف ةرشابم يبيرجتلا ريرقتلا عورشم لسرأو. ريرقتلا اذه دادعإ يف نيتعجارمب عالطضالا مت دقو  - ١٠ راذآ٤  سرام / 

كذملا نادلبلا ىلإ٢٠١٠ تلسرأو . ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عقوم ىلع ةعجارملل حوتفم لكشب هتحاتإ تمتو هالعأ ةرو 
تامولعملا اومدق نيذلا ةحلصملا باحصأ عيمج ىلإ ةعجارملل٢٠١٠ربمتبس /لوليأ ٢٩يف ةيئاهنلا ةدوسملا   .  

اتم ةينطولا ريراقتلا نأ امك١قفرملا يف ةمدقملا تامولعملل زجوم دريو   - ١١ ةدحتملا ممألا جمانرب عقوم ىلع ًا ضيأ ةح، 
  .تنرتنإلا ةكبش ىلع ةئيبلل

                                                            
  )١(  http://www.chem.unep.ch/mercury/Atmospheric_Emissions/Technical_background_report.pdf.  
  )٢(  http://www.chem.unep.ch/mercury/OEWG2/documents/e52)/English/OEWG_2_5_add_1.pdf. 
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  ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبنا  - ٣
 يلامجإك ،ىوجلا فالغلا يف أشنملا ةيرشبلا ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبنا نع ةماع ةرظن ميدقت وه لصفلا اذه نم ضرغلا  - ١٢

  .ةراتخملا ةيفارغجلا قطانملاو تاعاطقلا نمو ةيملاعلا تاثاعبنالل

  ءاوهلا يف أشنملا ةيرشبلا قبئزلا تاثاعبنا  -١-٣
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب كرتشم عورشم يف ٢٠٠٥ماعل أشنملا ةيرشبلا ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبنال رصح دِعُأ   - ١٣  

تاريدقتو ،ةينطولا ريراقتلا ىلإ تاثاعبنالل رصحلا اذه دنتسا دقو. ٢٠٠٨ماع يف ،مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانربو   
 ،رشابم ماع سايقم دوجو مدع ببسبو. ةلصلا تاذ تاثاعبنالا لماوعو طاشنلا تانايب ىلإًا دانتسا ىرخأ نادلبل تاثاعبنالا

مِدختس  ديعصلا ىلع تانايبلا مظعم جارختسا يف ةمدختسملا بيلاسألا سفن ساسألا يف ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبنا “ريدقت”ي  
  .ركذلا فلاسلا رصحلا ريرقت يف ىرخألا تامولعملاو تانايبلا رداصمو بيلاسأ نع ليصافت ىلع عالطالا نكميو. ينطولا

عاطق٢٠٠٥رصح لوانت دقو   - ١٤ تاثاعبنا ي  دمعتملا مادختسالاو‘دمعتملا ريغ مادختسالا’  مادختسا تاثاعبنا أشنتو .  
ريغ ًا يوناثًا جتنم’قبئزلا تاثاعبنا نوكت ثيح ،ةيعانصلا تاعاطقلاو ةقا طلا جاتنإ نمًا ساسأ ءاوهلا يف‘ دمعتملا ريغ’قبئزلا 

طبترم‘دمعتم ريغ ’تاثاعبنالا تاعاطق لمشتو . ماخلا داوملاو ،محفلا لثم ىروفحألا دوقولا عاونأ يف قبئزلا دوجوبًا  
روفحالا دوقولل تباثلا قارتحالا:‘ةدمعتملا و ،ةقاطلا تاطحم يفي  ، )٣(ةيلرتملا ةئفدتلا  بلصلا ديدحو رهزلا ديدح جاتنإو  ،

ىرخألا ةطشنألا ضعبو ،ريبك قاطن ىلع بهذلا جاتنإو ،قبئزلا جاتنإوتنمسإلاجاتنإو ،ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإو   ، .
مئاوق نمض ةداع درت ثيح ‘ةدمعتملا ريغ’تاعاطقلا رصح يف رولكلا تايولق ةعانص نم قبئزلا تاثاعبنا ًا ضيأ بستحت امك  

ةيخيرات بابسألو ،ةينطولا تاثاعبنالارصح  رصحلا مئاوق نم هرشن قبس ام عم قاستالايأ(  نادلبلا ضعب ريراقت نمضتتو ).  
، . ةدمعتملا تامادختسالا نم اهرابتعا نكمي يتلا تاعاطقلا نم اهريغو تايافنلا قرح ةينطولا تاثاعبنالا نع  يففكلذ عمو
داوملا قفدت ليلحت ىلعيوطنت قئارط مادختسابًا ساسأ دمعتملا مادختسالا رداصم نم تاثاعبنالا ردقت ملاعلا ءازجأ مظعم وأ   
  .)٢٠٠٨ ،مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب (ةلتكلا نزاوت تاريدقت ىلع

رحلا بهذلا نيدعت‘دمعتملا مادختسالا’تاعاطق لمشتو   - ١٥ تاثاعبنالاو ،قاطنلا قيضلا يف    ، ثثجلا قرح نع ةجتانلا
تاجتنملا ضعب مادختسا نم ةرشتنملا تاقالطإلاو ،بلصلل يوناثلا جاتنإلاو ،قبئزلا مغلم اهيف مدختسملا ةيعانصلا نانسألاو  
  ).قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا قرح كلذ يف امب(تايافنلا نم صلختلاو  )خلا ،حيباصملاو ،تايراطبلاو ،ةيبطلا تاودألا لثم(

ةئفدتلاو ةقاطلا ديلوت تاطحم يف محفلل تباثلا قارتحالا نأ ١لكشلا نم حضتيو   - ١٦ قارتحالا رداصمو ةيلرتملا   
متي فيفط نوكمك محفلا يف قبئزلا دجويو . ءاوهلا يف أشنملا ةيرشبلا قبئزلا تاثاعبنا رداصم تائف نم ةئف ربكأ وه ىرخألا
ضيأ ةرارحلا وأ ةقاطلا جاتنإل ىرخألايروفحألا دوقولا عاونأ قارتحا مهسيو. قارتحالا ةيلمع لالخ ءاوهلا يف هقالطإ يف ًا  

ريبك دحىلإمحفلا نم لقأ ردقب نكلو ،قبئزلا تاثاعبنا   .  
ريغ تازلفلا جاتنإو بلصلاو ديدحلل ىلوألا جاتنإلا يف اميس الو ،ةيعانصلا تاماخلا ةجلاعمو نيدعت نع جتنيو   - ١٧

. تاماخلا يف بئاوشك هدوجولو دوقولا قارتحال ةجيتنك قبئزلا قالطإ) كنزلاو صاصرلاو ساحنلا رهص ةصاخو(ةيديدحلا 
جاتنإو )ًايبسن طيسب ردصم اذهو(هسفن قبئزلا جاتنإو نيدعت ًا ضيأ نداعملا جاتنإ نع جتانلا قبئزلا جاتنإ رداصم نمو  ،

                                                            
ىرخأ نادلب يفو ؛ل زانملا يف وهطلاو ةئفدتلا يف) بلاغلا يف ةيعونلا ئدرلا(محفلا نم ةريبك تايمك لمعتست ،ةريثك نادلب يف   )٣(  

 .ةينكسلا تادحولا نم ةريبك دادعأ ةمدخل لجارملا مدختست
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بساور نم بهذلا جارختسال ةيعانصل ا تايلمعلا ضعب يفًا مدختسم وأ تاماخلا يفًا دوجوم قبئزلا نوكي ثيح بهذلا
مادختسا ريغصلا قاطنلا ىلعويفرحلا بهذلا نيدعت يف بهذلا جارختسال قبئزلا مادختسا ربتعيو. قورعلا   .ًادمعتمًا  

قبئزلا تاقالطإ نم ثلاثلا يسيئرلا ردصملا طبتريو  - ١٨ جاتنإب ‘ةدمعتملا ريغ’  جاتنإ يفف. تنمسإلا  قبئزلا أشني تنمسإلا   
يف ةكرتشم تايافن وأ دوقو يأ عم) لوألا ماقملا يف محفلا (تنمسإلانئامق نيخستل مدختسملا دوقولا يف هدوجو نم ث عبنملا  
ةفاضملا داوملاو ةيوناثلا ماخلا داوملا نم هريغويريجلا رجحلا يفو ،قارتحالا يف قبئزلا تاثاعبنا ًاريثك توافتت نأ نكمي اذكهو .  

ا ثيح نم ءاوستنمسإلاجاتنإ    .مجحلا وأ ردصمل، 
دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رصح ةمئاق يف دمعتملا مادختسالا تاعاطق لمشتو  - ١٩

رحلا بهذلا جاتنإ)٢٠٠٨(مييقتلاو  ذلا ،قيضلا قاطنلا ىلعويف  دؤيي  ءاملا يف فرصلاو ءاوهلا نم لك يف تاثاعبنا ىلإي    .
ريبك وه قاطنلا قيضلاويفرحلا بهذلا نيدعت ةطشنأب طبترملا هايملا يف فيرصتلا نإف ىرخألا تاعاطقلا مظعملًا فالخو   
تاثاعبنالا لمشتو . قاطنلا ىلحملا ىوتسملا ىلع ةريبك ةيئيب تاريثأت هنع جتنت دقو ،ربكأ وأ ءاوهلا يف تاثاعبنالا ردقب مجحلا

الا٢٠٠٨رصح مئاوق يف دمعتملا مادختسالل ىرخألا ةيريدقتلا  نم صلختلا تاثاعبنا نم اهريغو تايافنلا قرح نم تاثاعبن  
وشح تايلمع نم قبئزلا تاقالطإ ًا يلاح لمشت ال اهنكلو(ةيرشب ثثج قرح دعب نانسألا قبئز نم تاثاعبنالاو تايافنلا 

او)قبئزلا مغلمب نانسألا   .سايقلا ةزهجأو حيباصملاو تايراطبلا لثم تاجتنم يف قبئزلا مادختسا نم تاقالطإل، 
لكشلاو ١لودجلا يف درتو   - ٢٠ ماع يف ءاوهلا يف أشنملا ةيرشبلا ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبنا تاريدقت ١  فلتخم نم ٢٠٠٥   

  .تاعاطقلا
ماع يف ءاوهلا يف ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبنا يف ةيبسنلا ةمهاسملاو قبئزلا تاثاعبنا ١لودجلا ضرعيو   - ٢١ نم ٢٠٠٥   

اهعومجم يف ةسمخلا تاعاطقلا هذه لثمتو . ايلعلا ىلوألا ةسمخلا فوفصلا يف ةنيبم ىهو ،ةيلاحلا ةساردلل ةراتخملا تاعاطقلا
ةبسنب ءابرهكلا ديلوت تاطحم يف محفلا قارتحا مهسيو ،ةردقملا ةيملاعلا تاثاعبنالا نم ةئاملا يف ٥٠وحن  جاتنإو ةئاملا يف ٢٦   

ةبسنب قاطنلا عساو بهذلا جاتنإو ةئاملا يف ٧ة بسنب) بهذلا جاتنإ ءانثتساب(ةيديدحلا ريغ نداعملا  جاتنإو ةئاملا يف ٦   تنمسإلا 
ةبسنب عساو قاطن ىلع تايافنلا قرحو ةئاملا يف ١٠ةبسنب  ةئاملا يف٢  ةساردلا يف تاعاطقلا هذهل ةيولوألا تناك دقو .  

 ةيعضوم رداصم نم ريبك دح ىلإ فلأتت تاعاطق ا ألو ءاوهلا يف قبئزلل ةيملاعلا تاثاعبنالا يف ةيبسنلا اهتمهاسم ببسب ةيلاحلا
تاثاعبنالا يف مكحتلل ةلثامم تايجولونكت مادختساو بيكرت اهيف نوكي تايلمع وأ  قارتحالا ةرارح ةجرد عافتراب مستت
  .ًايلمعوًا مئالم

. ىرخألا تاريدقتلا وأ ةينطولا ريراقتلا يف ءاوس تاثاعبنالا تاريدقتب لصتي اميف نيقيلا مدع نم ريبك ردق دجويو  - ٢٢
وحنب ةيملاعلا تاريدقتلا يف نيقيلا مدع ةبسن ردقت ‘دمعتملا ريغ مادختسالا’تاعاطقل ةبسنلابف  قارتحا يف ةئاملا يف  ٢٥±  

ةيديدحلا نداعملا جاتنإ يف ةئاملا يف٣٠ ±و محفلا ةبسنلا لثمت  ال دق تاريدقتلا هذه نأ مغر ،تنمسإلاجاتنإو ةيديدحلا ريغ / 
تانايبلا ةيقوثومو ةحاتإ ىدم فالتخاب تاراقلاو نادلبلا نيب نيقيلا مدع هجوأ فلتختو . ةدح ىلع لك نادلبلا يدل ةيلعفلا
نم ىوتحملا لثم (ةبسانملا تاثاعبنالا لماوع قيبطتب حمست يتلا تامولعملا نع  ًالضف ،قبئزلا كالهتساو ةطشنأ نع ةيئاصحإلا
تايافنلا قرح نع ةمجانلا تاثاعبنالاو بهذلا جاتنإ لثم تاعاطقل ةبسنلابو . )مكحتلا تايجولونكتو ،دوقولا يف قبئزلا
جمانرب  ريرقت يف ةمدقملا ةروطتملا تاريدقتلا ىلإ رظنلا يغبنيو ؛ظوحلم لكشب ربكأ نيقيلا مدع نإف ،تايافنلا نم صلختلاو
ىلع )٢٠٠٨ (مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا تاريدقتلا لثمتو . ةلمتحملا ىوصقلا تاثاعبنالا اأ 

تاعاطق نم تاثاعبنالل ةيلوقعم تاريدقتلا رثكأ “ةظفاحملا” ريرقتلا كلذ يف ةضورعملا‘دمعتملا مادختسالا’   .  
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ماع يف ءاوهلا يف أشنملا ةيرشبلا ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبنا تاريدقت :١لودجلا  تاعاطقلا فلتخم نم٢٠٠٥  نم ةحقنم،    
ىلوألا ةسمخلا فوفصلا يف ةدراولا  تاعاطقلا). ٢٠٠٨(مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
  .ةفلتخملا تاعاطقلا نم اهريغ اهلفسأو ،ةساردلا هذهل ةراتخملا تاعاطقلا يه

  *٢٠٠٥يف تاثاعبنالا   عاطقلا
مجك١٠٠٠= نطلا    

ةيوئملا ةبسنلا 
يف ماهسإلل 

يف تاثاعب نالا
 ءاوهلا

 ٢٦ )٦٥٧-٣٣٩ (٤٩٨  ةيعانصلا لجارملاو ةقاطلا ديلوت تاطحم يف محفلا قارتحا
 ٧ )١٨٥-٨٠ (١٣٢ )صاصرلاو كنزلاو ساحنلا(ةيديدحلا ريغ تازلفلا 

 ٦ )١٥٦-٦٦ (١١١ ريبك قاطن ىلع بهذلا جاتنإ 
 ١٠ )٢٦٣-١١٤ (١٨٩   تنمسإلاجاتنإ 

 ٢ ٤٢  تايافنلا قرح
      
ةينكسلاةئفدتلا  ٢٠ )٥٠٦-٢٥٧ (٣٨٢ ىرخألا قارتحالا تايلمع/ 
قاطنلا قيضلاويفرحلا بهذلا جاتنإ   ١٧ ٣٢٣ 
 ٤ ٧٤ ىرخألا تايافنلا
 ٣ )٧٤-٣٥ (٦١  يوناثلا بلصلاو بلصلاو رهزلا ديدحلا

 ٢ )٦٤-٢٩ (٤٧ يولقلا رولكلا ةعانص
 ١ ٢٧ **)ثثجلا قارحإ(نانسألا مغلم 

 ١ ٢٦  ىرخأ رداصم
 ٠،٥ )١٢-٥ (٩  قبئزلا جاتنإ

عوم ١ ٩٢١  ا  

ريدقت :تاريدقتلا لضفأ لثمي  *   ظفحتم ريدقت وأ )نيقيلا مدع ةحسف(  جمانرب /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربرظن أ. )ىدمب طبتري ال(، 
نيقيلا مدع ةشقانمل)٢٠٠٨ (مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا  .  

  .نانسألا مغلم نم صلختلاو لامعتسالاو ةلوانملاو جاتنإلا نم ىرخألا تاثاعبنالا لمشت ال  **  
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تاعاطقلا فلتخم نم ٢٠٠٥ماع يف ءاوهلا يف أشنملا ةيرشبلا ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبنا ةبسن  - ١ لكشلا جمانرب نم ةحقنم ( 
  .)٢٠٠٨ ،مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا

ريرقت يف هفصو دري يذلا٢٠٠٥ماعل ءاوهلا يف أشنملا ةيرشبلا ةيملاعلا تاثاعبنالا رصح ناكو   - ٢٣ رثكأ وه ،)٢٠٠٨( ،   
ةروشنملا رصحلا مئاوقو رصحلا اذه تانايبل ةعجارم ةيلمع تيرجأ ٢٠١٠ماع ىفو . نآلا ىتح ًالومش يملاعلا رصحلا تايلمع  

ماعل ةبسنلابو ؛٢٠٠٠ و١٩٩٥ و١٩٩٠تاونسلل لبق نم  عومجم يف ةفيفطلا تارييغتلا ضعب ىلإ حيقنتلا اذه ىدأ ٢٠٠٥   
نع تامولعملا يف نسحتلل ةجيتنك دمعتملا مادختسالا تاعاطقب ًا ساسأ قلعتي اميف ءاوهلا يف قبئزلل ةيملاعلا تاثاعبنالا
لي اميف٢-٣ عرفلالوانتيو . ةلصلا تاذ تاعاطقلا يف قبئزلا كالهتسا ديزمب ةلأسملا هذه ي    .ليصفتلا نم 

ماع يف ءاوهلا يف قبئزلا تاثاعبنا ريدقت يلامجإ نيب نمو  - ٢٤ ذلا٢٠٠٥  ىلإ لصي ي  ًانط١٩٢١  قارتحا ةمهاسم غلبت    ،
نط ٥٠٠ يلاوح ةيعانصلا لجارملاو ةقاطلا تاطحم يفي روفحألا دوقولا ةئاملا يف٢٦(  ضارغأل ي روفحألا دوقولا قارتحاو)  

نط٣٨٠ةينكسلا ةئفدتلا  ةيملاعلا تاثاعبنالا نم ةئاملا يف٢٠(قبئزلا نم ةيف اضإًا   بطقلا جمانرب /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب()  
نوكي ام ًا بلاغ(محفلا نم ةريبك تايمك مدختست نادلبلا نم ريثك  يفو). )٢٠١٠ و٢٠٠٨ (مييقتلاو دصرلل يلامشلا
ةدوجلاءيدر ربكأ ددعل ةئفدتلا ريفوت يف لجارملا مدختس  يفو. ةيدرف ةفصب لزانملا يف خبطلاو ةئفدتلا ضارغأل)    ت ىرخأ نادلب
ةساردلا هذه نإف قبئزلا تاثاعبنا رداصم نم ماه ردصم ةينكسلا ةئفدتلا نأ نم مغرلا ىلعو . ةينكسلا تادحولا نم
لجارملاو ةقاطلا تاطحم يف اهنعًا دج ةفلتخم تاثاعبنالا يف مكحتلل ةبسانملا تارايخلا نأل ليصفتلا نم ديزمب اهلوانتت ال  
بسح ،ةئفدتلاو ي هطلا ضارغأل دوقوك ةقاطلل ىرخأ رداصم ىلإ لوحتلا لثم ةليدب طباوض يف رظنلاي غبنيو. ةيعانصلا
  .دراوملا رفاوتو ةيلحملا فورظلا

ديلوت تاطحم يف محفلا قارتحا 
 ةيعانصلا لجارملاو ةقاطلا

ةيديدحلا ريغتازلفلا        
 ريبكقاطن ىلع بهذلا جاتن إ

 تنمسإلاجاتنإ 
تايافنلا قرح

ىرخألا قارتحالا تايلمع/ةينكسلا ةئفدتلا

 قبئزلا جاتنإ

قاطنلا قيضلاويفرحلا بهذلا جاتنإ   

يوناثلا بلصلاو بلصلاو رهزلا ديدحلا

يولقلا رولكلا ةعانص

)ثثجلا قارحإ(نانسألا مغلم 
ىرخأتايافن 

ىرخأ
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بيرقت ةئاملا يف٧٠أشنيو   - ٢٥ ايسآ يف ،ةيديدحلا ريغ تاعانصلا نم قبئزلا تاثاعبنا يلامجإ نمًا   ديزمل  ٢-٢عرفلا رظن أ( 
تايلمعلا نم (ةيديدحلا ريغ ةيزلفلا تاعانصلا ةمهاسم ردقتو . )ةيفارغجلا قطانملا بسح تاثاعبنالا نأشب ليصافتلا نم
نط١٣٠وحنب ) قاطنلا ةعساولا وحن يتأي ثيح ٢٠٠٥ماع يف ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ءاوهلا يف قبئزلا تاثاعبنا  يلامجإ نمًا    ،

اثاعبنالا نم ةئاملا يف٥٠ ةئاملا يف٥ يلاوح(ةيبونجلا ايروك اهيلت ،نيصلا نم عاطقلا اذه نم ةيريدقتلا ت   يلاوحو)   يف ٥ ، 
ةيملاعلا تاثاعبنالا نم ةئاملا يف ٦عساو قاطن ىلع بهذلا جاتن إلثميو . ايلارتساوي ليش نم لك نم ةئاملا  ١١٠ يلاوح( 
كأ تناك نيصلا نأ ىلإ٢٠٠٥ماع يف تاريدقتلا ريشتو . )نانطأ اذه تاثاعبنا نم ةئاملا يف ٤٠ةبسنب ،تاثاعبنالل ردصم رب    
عاطقلا تاثاعبنا نم ةئاملا يف٧ و٥نيب امب مهست اهلكو ايسينودن إو ةدحتملا تايالولاو ايلارتسا اهيلت ،عاطقلا ىقلت دقو .  
قاطن ىلع بهذلا جاتنإ يف ق بئزلا مادختسا نعًا رخؤم تفقوت دق نيصلا نأ ىلإ ريشت تامولعم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
  .عساو

نط١٩٠ يلاوح أشنو  - ٢٦ ةئاملا يف١٠(ًا   يف ناسنإلا عنص نم رداصم نم ءاوهلا يف ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبنا  يلامجإ نم)  
ةعانص نم ٢٠٠٥ماع  عاطق نم ثعبنملا قبئزلا عومجم نم ةئاملا يف ٧٤ يلاوح يتأيو. تنمسإلا  ثيح ،ايسآ يف تنمسإلا   

عناصم نم ءاوهلا يف تاثاعبنالا عومجم نم ةئاملا يف ٤٥، يسيئرلا مهاسملاي هو ،نيصلا لثمت دنهلا اهيلت تنمسإلا   يف ٦(، 
نابايلاو )ةئاملا ةئاملا يف٥(،  ةئاملا يف٣( يلاتلا ربكألا مهاسملا ةدحتملا تايالولا ربتعتو. )  ةدحتملا ممألا جمانرب ( ،) 
  .))٢٠٠٨(مييقتلا و دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل

نم نادلبلا مظعم صلختتو . ريبك دح ىلإ ةدكؤم ريغف تايافنلا نم اهريغو لزانملا تايافن نم قبئزلا تاثاعبنا امأ  - ٢٧
ةعساو قفارم اهيدل سيل نادلبلا نم ريثكو . ءارعلا يف قرحلا قيرط نع وأ تايافنلا بلاقم يف تايافنلا نم ةريبك تايمك
متي  ال هنأ امإ عاطقلا اذه نع ةجتانلا تاثاعبنالا نإف كلذلو. ةبلصلا تايافنلا قرحل ةيلاع ةرارح تاجرد تاذ قاطنلا

تاثاعبنا ؛تاثاعبنالل ةماع ةئف تحت ةجردم نوكت ا   نع غلبت يتلا نادلبلا امأ . ىرخأأ وأ نايحألا نم ريثك يف اهنع غالبإلا
يف  ًالودو نابايلاو ةدحتملا تايالولا لمشتف قاطنلا ةريبكلا ةرطخلاو ةيبطلاو ةيدلبلا تايافنلا قرح قفارم نم تاثاعبنالا

اهيف غلابم ةروصب ةلثمم ودبت دق بابسألا هذهلو -ابوروأ  ىفو . تايافنلا عاطق رصح نم ءزجلا اذه تاثاعبنا يف ام دحىلإ  
ةنراقم نكمملا نمو . يملاعلا رصحلا يف ىرخألا تاعاطقلاو تايافنلاةئف نمض تايافنلا قرح نع غلبي دق ،ىرخأ نادلب 

بنج ،ةلتكلا نزاوت ج  نع تامولعملا عم بنج ىلإ ًا وأ داوملا قفدت ليلحت ساسأ ىلع ةبوسحملا تايافنلا عاطق تاثاعبنا
ًا قفوو. تاريدقتلا هذه رفوتت امثيح تايافنلا قرح نع اهنع غلبملا تاريدقتلا عم ،نادلبلا لخاد تايافنلا ةجلاعم تاسرامم
رظن أ (٢٠٠٥ماع يف دمعتملا مادختسالا تاعاطق نم تاثاعبنالل ةبسنلاب  (AMAP,2010) ًارخؤم ةحقنملا تاريدقتلا ثدحأل

نم برقي امب قاطنلا ةعساولا قفارملا يف ةبلصلا ةيدلبلا تايافنلا قرح ماهسإ ردقي )٣٠ةرقفلا  تاثاعبنا نم ةئاملا يف ٢،   
خأ ةئاملا يف٤عم (ءاوهلا يف ةيملاعلا قبئزلا  صيصخت يف ةقدلا مدع يحاون ةاعارم عمو . )“ىرخألا تايافنلا”ةئف راطإ يف ىر  

ذلا قبئزلا نم ةئاملا يف٢٠وحنب ابوروأو ةيلامشلا اكيرمأ نم لك مهست ،تايافنلا عاطق نم ةفلتخم قطانمل تاثاعبنالا  ي  
ةئاملا يف٤٥وحنب ايسآ مهست امنيب ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف قاطنلا عساولا تايافنلا قرحب ةرشابم طبتري   .  

يتامولعم لخد) ةكبشملا (ًايفارغج ةعزوملا تاثاعبنالا رصح مئاوق مدختستو  - ٢٨  فالغلا ةقبط ةجذمن ضارغأل  مك
ًا ضيأ جذامنلا بلطتت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو. ىوجلا ةيل وألا تاثاعبنالا ميسقتل ،تافصاوملا ةددحم تاثاعبنالا هذه نوكت نأ
رصتخ(ي زاغلا ىلوألا قبئزلا يه ،قبئزلا تابكرم/قبئزلا نم ةيسيئر عاونأ ةثالث نيب  ، Hg0)وأ Hg0ىلإ ًا ضيأ ت ىهو

ةيلكلا قبئزلا تاثاعبنا ًاعم هذه لكشتو ؛)Hg-P(تاميسجلاب قصتلملا قبئزلاو ) Hg2(ؤفاكتلا يئانث قبئزلا تابكرمو   
(HgT) .قبئزلا ريصم ديدحتل ةيرورض عاوتنالا نع تامولعملا ربتعت  يلاتلابو ،زيمم لاقتنا كولس قبئزلا نم ةفلتخملا عاونأللو

 ريرقت يف نخادملا تازاغ يف ةدلوتملا ةبلصلا تاميسجلا سادكأ تاعافتراو عاوتنالا نع تامولعم دجوتو. ثعبنملا
AMAP/UNEP (2008).  
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  ءاوهلا يف قبئزلل ةيملاعلا تاثاعبنالا يف تاهاجتالا  -٢-٣
يلامشلا بطقلا يف قبئزلا نع٢٠١٠ماع مييقت نم ءزجك   - ٢٩ مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب ىرجأ  ةداعإ  ، 

 Pacyna and Pacyna, 2002; Pacyna and) ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ و١٩٩٥ و ١٩٩٠ماوعألل يملاعلا قبئزلا رصح مئاوقل ليلحت 

Pacyna, 2005; Pacyna et al., 2006)رصح مئاوق نم ةلسلس دادعإل ةلواحم يف كلذو ةيلباق رثكأ نوكت ةيملاعلا تاثاعبنالا ،   
هذه ليلحتلا ةداعإ مدختستو . (AMAP, 2010) ءاوهلا يف ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبنا تاهاجتا ليلحتب حمستو ةيخيراتلا ةنراقملل
ن ادلبلا فلتخمل ةقباسلا رصحلا مئاوق ثيدحتو ،ةنيعم تاثاعبنا ريدقتلًا قاستا رثكأ تامولعم ةدعاقو ةماع ةيجهنم
، ١٥ ـلا تاونسلا ىدم ىلع رصحلا مئاوق دادعإ ةيلمع ءانثأ ةفرعم نم دجتسا ام عم ةقستم نوكتل تاعاطقلاو ةيضاملا  
ثيدح ترفوت يتلا تانايبلا مادختساب٢٠٠٥ماع رصحل حيقنتلا نم ًا ديزم نمضتت امك ، ي ميلقإلا كالهتسالا نعًا   قبئزلل
تاحيقنتلا ليصافت ىلع عالطالا نكميو . ‘دمعتملا مادختسالا’تاعاطقب ةلصت ملا تاثاعبنالا تاريدقتل ساسألا لكشت يتلاو

  .AMAP,2010ريرقت يف 
يلاوحب ىندأ ريدقت نع ةعجارملا ترفسأ٢٠٠٥ماعل ةبسنلابو   - ٣٠ يأ ،نانطأ ٥ ،  نط١٩٢١  نط١٩٢٦ عم ةنراقمًا   نم ًا  

ريثك‘ةدمعتملا ريغ’تاثاعبنالا  ريغتت ملو. )٢٠٠٨(ريرقت يف ةردقملا ءاوهلا يف ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبنا   تمدق يتلا كلت نعًا  
تاعاطق نم ةنيعم نادلبل تاثاعبنالا تاريدقتل فيفط حيقنت ثدح نكل ٢٠٠٨ريرقت يف  ةفاضإلابو . ‘دمعتملا مادختسالا’، 

تاونسلا عيمجل ‘ةدمعتملا ريغ’تاعاطقلا نم تاثاعبنالا حيقنت ىلإ  قايس يف تعض ، و)٢٠٠٥ و٢٠٠٠، ١٩٩٥، ١٩٩٠( 
تاونسلل قبئزلل ‘دمعتملا مادختسالا’نم تاثاعبنالا نع تاريدقت ليلحتلا ةداعإ ةيلمع  هذهو ٢٠٠٠ و١٩٩٥ و١٩٩٠   ،

  .‘ةيخيراتلا’رصحلا مئاوقل لبق نم ةرفوتم نكت مل ) تايولقلاو رولكلا ةعانص نم تاثاعبنالا ءانثتساب(
ثاعبنا نع ةحقنملا تاريدقتلا٢لكشلا ضرعيو   - ٣١ نم ٢٠٠٥، و٢٠٠٠، ١٩٩٥، ١٩٩٠يف ءاوهلا يف قبئزلا تا    

نم تاثاعبنالا نع ةمدقملا تانايبلا نأ ىلإ ةراشإلا مهملا نمو . ‘دمعتملا مادختسالا’ و‘ةدمعتملا ريغ تاثاعبنالا’ يعاطق
ةظفحتم تاريدقت لثمت‘دمعتملا مادختسالا’تاعاطق   .  
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يف أشنملا ةيرشبلا ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبنا عومدقتلا - ٢لكشلا   ءاوهلا ةحقنملا تاري  تاثاعبنالا’تاعاطق نم ) نانطألاب( 

تاثاعبنا و ‘ةيوناثلا ماوعأ يف‘ دمعتملا مادختسالا’   CSPو تايافنلا نم صلختلا) .(WD = ٢٠٠٥ و٢٠٠٠ و١٩٩٥و١٩٩٠ 
  ). AMAP,2010:ردصملا) (ةيواكلا ادوصلا جاتنإ= 
    

تاثاعبنال ةحقنملا تاريدقتلا ٢لكشلا يف رسيألا دومعلا ضرعيو   - ٣٢ ةنس لك يف‘ةيوناثلا تاجتنملا’  دومعلا ضرعيو .  
تاجتنملا ”تاثاعبنا تداز ،ةحقنملا تاريدقتلل ًا قفوو. ‘دمعتملا مادختسالا’تاعاطق نم ءاوهلا يف قبئزلا تاثاعبنا نميألا 

ىتح ١٩٩٠نم ءيشلا ضع ب“ ةيوناثلا عاطق تاثاعبنا نأ نيح يف ٢٠٠٥  سفن لالخ تضفخنا دق ‘دمعتملا مادختسالا’،   
عاطق رداصم ةفاضإ دنع هنإفًامومعو. نمزلا نم ةرتفلا يلامجإلا ىوتسملا ناك‘دمعتملا ريغ’ و‘دمعتملا مادختسالا’ ي،    

ىلإ١٩٩٠نم ةرتفلا يف ًا يبسنًا رقتسمي ملاعلا قاطنلا ىلع ءاوهلا يف قبئزلا تاثاعبنال   ٢٠٠٥.  
  ةيفارغجلا ةقطنملا بسح تاثاعبنالا  -١-٢-٣

دقف ١٩٩٠ماع ذنم ًا يبسنًا رقتسم لظ ءاوهلا يف قبئزلا نم ةيملاعلا تاثاعبنالل يلامجإلا ىوتسملا نأ نم مغرلا ىلع  - ٣٣  ،
ةيميلقإلا تاهاجتالا٣لكشلا صخليو . تاثاعبنالا هنم أشنتي ذلا ناكملا يف ريبكي ميلقإ لوحت كانه ناك تاثاعبنالا يف    
ةعم( تاونسل ‘دمعتملا مادختسالا’ و‘ةدمعتملا ريغ’تاعاطقلا نم ) ا نم نيبتيو . ٢٠٠٥ و٢٠٠٠ و١٩٩٥ و١٩٩٠ 

اكيرمأو ايقيرفأ يف ريثكب لقأ دح ىلإو ايسآ يف ريبك دح ىلإ تداز دق ءاوهلا يف أشنملا ةيرشبلا قبئزلا تاثاعبنا نأ لكشلا 
  .٢٠٠٥ و١٩٩٠نيب ام تضفخنا دق ةيلامشلا اكيرمأو ) ايسور(ايساروأو ،ابوروأ يف تاث اعبنالا نأ نيح يف ،ةيبونجلا

يف ةيويسآلا لودلا تمهاس ٢٠٠٨ريرقتل ًا قفوو  - ٣٤ يلاوحب٢٠٠٥،  ةيرشبلا ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبنا يف ةئاملا يف ٦٧    
مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب(ابوروأو ةيلامشلا اكيرمأ اهيلت ،ءاوهلا يف أشنملا 

غلبت يتلا اهتمهاسمب ،ايسور ىلإ رظن ). )٢٠٠٨( بيرقت ةئاملا يف٤يو اهيضارأ نأل ةجيتن لصفنم لكشب ،ةيملاعلا تاثاعبنالا يف ًا  
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ءاوهلا يف أشنملا ةيرشبلا قبئزلا تاثاعبنال ةحقنملا تاريدقتلا - .٣لكشلا  ماوعأ يف) نطلاب(   ٢٠٠٠ و١٩٩٥و ١٩٩٠ 

تاراقلا فلتخم نم٢٠٠٥و   .AMAP, 2010) :ردصملا (قطانملا/ 

يف قبئزلا تاثاعبنال ببسم ربكأ يه ،اهيف محفلاب لمعت يتلا ةقاطلا تاطحم نم ريبكلا ددعلاب ،نيصلا نأ ردقيو   - ٣٥
نع ةمجانلا تاثاعبنالا نم ءزج ىوس ةقاطلا تاطحم نم تاثاعبنالا تسيلو . ٢٠٠٥ماع يف ملاعلا ءا حنأ عيمج يف ءاوهلا

عم ًا طلتخم ةئيدر ةيعون نم محفلا قارتحا نع ةجتانلا تاثاعبنالا ةيمهأ اذه نع لقي الو. نيصلا يف قبئزلا قارتحا عومجم
نوكت نأ لمتحملا نمو . ةيفيرلا قطانملا يف ماعطلاي هطو ةئفدتلل ةريغصلا ةينكسلا تادحولا يف تايافنلا نم ةفلتخم عاونأ

  .)٣-٣-٢ عرفلا رظنأ (٢٠٠٥ماع ذنم تضفخنا دق نيصلا يف ةقاطلا عاطق نع ةجتانلا تاثاعبنالا 
نع ةلوؤسم ،ةدحتملا تايالولاو دنهلاو نيصلا يه ًاعم لود ثالث تناكو  - ٣٦ يلامجإ نم ةئاملا يف٥٧،  تاثاعبنالا   

نط١ ٠٩٧ (٢٠٠٥ماع يف ءاوهلا يف قبئزلا نم ةردقملا ة يملاعلا   ).ًانط ١ ٩٢١ لصأ نمًا  
ماع يف أشنملا ةيرشبلا ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبنا عيزوت ٤لكشلا نيبيو   - ٣٧ يفارغج اهعيزوت دعب٢٠٠٥  ةيجهنملل ًا قفوًا  

  .٢٠٠٨ ريرقت يف ةفوصوملا
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 ،مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربن م( ًايناكم ةعزوم قبئزلا تاثاعبنا - ٤لكشلا 
٢٠٠٨.(  

  تاثاعبنالا نأشب تامولعملا ةنراقم  -٣-٣
  ةيملاعلا تاثاعبنالا نع ةحاتملا تاساردلا نيب ةنراقم  -١-٣-٣

يلامشلا بطقلا جمانرب /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربيف أشنملا ةيرشبلا ةيملاعلا تاثاعبنالا رصح ةنراقم نكمملا نم   - ٣٨
رداصملا نم ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبناب ةصاخلا كلت لثم ىرخأ تاريدقت يف ةمدقملا رصحلا مئاوق عم  )٢٠٠٨ (مييقتلاو دصرلل
يف أ شنملاةيرشبلا ةيملاعلا تاثاعبنالا رصحلا كلذ ردقيو . Pirrone et al (2010))  (نورخآو نوريب اهمدق يتلا ةيعيبطلاو ةيرشبلا
نط٢٣٢٠ ـ بءاوهلا دانتساًايرتمًا   سفن نم ديدعلا كلذ يف امب ٢٠٠٦ - ٢٠٠٣تاونسلل نادلبلا فلتخم نم تانايب ىلإ ًا ،   ،

 مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربرصح تاريدقت عضو يف تمدختسا يتلا رداصملا 
رمأو ايسورو ابوروأل ةبسنلابو،)٢٠٠٥( بطقلا جمانرب /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربتاريدقت ىلإ ًا دانتسا ،ةيبونجلا اكي 
ًانط٢٣٢٠(ىلكلا رصحلا ربتعيو . مييقتلاو دصرلل يلامشلا ةدحتملا ممألا جمانرب  ريرقت يف ردقملاي ملاعلا رصحلا قاطن يف)  
وهو )٢٠٠٨( مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل نط٢٩٥٠ىلإ  ١٢٢١،  ًانط١٩٢١وه ريدقت لضفأ (ًا    ( ،
ةيدرفلا تاعاطقلا ضعبل تاريدقتلا كلذكو . )٢لودجلا رظن أ(   )٢٠١٠(نورخآو نوريب  ردق ،لاثملا ليبس ىلعو

نط٨١٠رادقمب تاثاعبنالا  نط٢٣٦، و)ًاعم ةينكسلا ةئفدتلاو ةقاطلا ديلوت تاطحم(محفلل تباثلا قارتحالل ًا   ًا  
اقمتنمسإلا جاتنإل نط٨٧٨وهو ،مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ريدقت عم ةنر،  ًا  
نط)٢٦٣-١١٤ (١٨٩و) ١١٦٣-٥٩٧( ريغ نداعملا جاتنإل ةبسنلاب ديج لكشب ماقرألا قفتت  ال كلذ عمو ،يلاوتلا ىلعًا  

نط٣١٠(ةيديدحلا  ًانط  ١٣٢وهو مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ريدقت عم ةنراقمًا  
يه ) ٢٠١٠(نيرخآو نوريب نم ةمدقملا تاريدقتلا نإف ،تايولقلاو رولكلا ةعانصل ةبسنلاب ،لثملابو ). ًانط) ١٨٥-٨٠(

ًانط١٦٣ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمع يف تضرع يتلا كلت نم ريثكب ىلعأ تاريدقت يهو  يلامشل ا بطقلا جمانرب/، 
يهو مييقتلاو دصرلل ًانط٦٤-٢٩(ًانط  ٤٧،  ةفصب نادلبلا نم ةمدقملا تاثاعبنالا تاريدقت يف تافالتخا ًا ضيأ كانهو. ) 
قبئزلا ىوتحم نإف ،لاثملا ليبس ىلعو . تاثاعبنالل ةفلتخم لماوع مادختسابًا يئزج اذه ريسفت تالاحلا ضعب يف نكميو. ةيدرف

  قبئزلا تاثاعبنا عومجم
 ةطيرخلا يف ةيلخ لكل مارج وليك
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يف محفلا يف قبئزلا ىوتحم نع ةفلتخم تاضارتفا أشنت ةبسانتم تازيكرت دوجو مدع ةلاح ىفو ةريبك ةجردب ريغتم محفلا يف  ،
  .رصحلا مئاوق فلتخم

ةراتخم تاعاطق نم ٢٠٠٥ماع يف ءاوهلا يف أشنملا ةيرشبلا ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبنا تاريدقت  - ٢لودجلا  عيماجم ةنراقم -   
  )نطلاب(ةيملاعلا رصحلا مئاوق 

 ةراتخملاتاعاطقلا 

ةدحتملا ممألا جمانرب 
يلامشلا بطقلا جمانرب /ةئيبلل

 مييقتلاو دصرلل
٢٠٠٨ 

 *)ةحقنم(

 نورخآو نوريب
)٢٠١٠(  

تربرهو ردنلياه 
)٢٠٠٨(  

 نطلاب نطلاب نطلاب 

  تباثلا قارتحالا
نم ٧٤٧اهنم  (٨١٠ )٦٥٧-٣٣٩ (٤٩٨  

عناصم يف محفلا قارتحا 
 )ةقاطلا

 

   )٥٠٦-٢٥٧ (٣٨٢ ةيعانصلا لجارملاو ةقاطلا تاطحم يف محفلا قارتحا
    ىرخأ قارتحا عاونأ/ةينكسلا ةئفدتلا
 ٢٧٥ ٣١٠ )١٨٥-٨٠ (١٣٢  ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإ

  - )١٥٦-٦٦ (١١١ )صاصرلاو كنزلاو ساحنلا(ةيديدحلا ريغ نداعملا 
  -  قاطنلا عساو بهذلا جاتنإ

     تنمسإلاجاتنإ 
  ٢٣٦ )٢٦٣-١١٤ (١٨٩  تنمسإلاجاتنإ 
     تايافنلا قرح
  ٤٢ تايافنلا قرح
 ٧٤  ىرخأ تايافن

نم صلختلا  (١٨٧
  )تايافنلا

    ىرخأ ةيسيئر تاعاطق
  ٤٣ )٧٤-٣٥ (٦١  يوناثلا بلصلاو بلصلاو رهزلا ديدح
  ٤٠٠ ٣٢٣ قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا جاتنإ

  ١٦٣ )٦٤-٢٩ (٤٧ يولقلا ديرولكلا ةعانص
  ٢٣٢٠ )٢٩٥٠- ١٢٢١ (١٩٢١ **رصحلا يلامج

، ). (ةلص يذ ىدم دجوي  ال(يظفحت ريدقت وأ ) نيقي مدع ةرتف(ريدقت : تاريدقتلا لضفأ لثمت  *  UNEP/AMAP)) ٢٠٠٨(رظنأ
  .نيقيلا مدع هجوأب ةقلعتملا تاشقانملا ىلع عالطالل

  .هالعأ لودجلا يف ةجردم ريغ ىرخأ تاعاطق لمشي  **

نط٢٧٥ يلاوح نأ Hylander and Herbert (2008)تربرهو ردنالياه ردقيو   - ٣٩ ديعصلا ىلع تثعبنا دق قبئزلا نم ًا  
، ٢٠٠٥ماع يف ي ملاعلا كنزلا ديتيربك تاماخو صاصرلاو ساحنلل ةيلاع ةرارح تاجرد يف ةيديدحلا ريغ ةيزلفلا ةجلاعملا نم  
ىرخأ ةرمو . صاصرلاو ساحنلا رهاصمنيب ي واستلاب مسقمي قابلاو ،كنزلا رهاصم نم فصنلا ثاعبنا نم برقي ام عم
دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رصح ريرقت يف تاثاعبنالا ريدقت نم ىلعأ ريدقتلا اذه دجن
ةدحتملا ممألا جمانرب لمع يف ةقبطملا كلت نم ىلعأ تاثاعبنا لماوع مادختسا ىلإ كلذ ىزعي نأ نكميو . )٢٠٠٨(مييقتلا و
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رصحلا يف مدقملا لمعلا ضعب يف ةمدختسملا تاثاعبنالا لماوع نم لقأ اهنكلو(مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب /ةئيبلل  
نأ ىلإ ) ٢٠٠٨(تربرهو ردنالياهو ) ٢٠١٠(نيرخآو نوريب تامييقت ريشتو . )٢٠١٠(نورخآو نوريب هب ماق يذلا 

يف ةمدقملا كلت نم ربكأ نوكت دق ءاوهلا يف ةيملاعلا تاثاعبنالا يف صوصخلا هجو ىلع ةيديدحلا ريغ نداعملا عاطق ةمهاسم  
ًا عجار ،هنم ءزج يف ،اذه نوكي دقو. )٢٠٠٨(مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ريدقت
  .نيصلا لثم نادلب يف ةريغصلا رهصلا تايلمعب ةطبترملا تاثاعبنالا ىلإ

نيدعت نإف ،لاثملا ليبس ىلعف . ةلومشملا تاعاطقلا يف تافالتخالا ببسبًا ضيأ ةدقعم رصحلا مئاوق ةنراقم حبصتو  - ٤٠
اهنكلو )٢٠١٠(نيرخآو نوريب يف ةدراولا تاثاعبنالا تاعاطق يف لصفنم لكشب ًا فنصم سيل ريبك قاطن ىلع بهذلا  ،

ًانط٣٢(محفلا ةقبط قارتحا نم تاثاعبنالا لمشت  ًانط٢٤ ((VCM)ي داحألا لينيفلا ديرولك جاتنإو)   ريغ امهو)   ، 
رشب ريغ لوألا رب(مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رصح يف نيجردم  متو أشنملا يتعا  
  ).ردصملا اذه نع ةيفاو تامولعم دوجو مدع ببسب رخآلا داعبتسا

 ًاليصفت رثكأًا فصو )٢٠٠٨ (مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ريرقت نمضتيو  - ٤١
ريياعملا نع لضفأ تامولعم ىلإ ةيساسألا ةجاحلا ىلإ ريشت تانراقملا هذه لك نكلو ،هالعأ ةضورعملا تانراقملا ضعبل 

ةبسانملا تاثاعبنالا لماوعو قبئزلا يف محفلا ىوتحملثم ةيساسألا  تانايبلاو ) خلا ،ةيقيبطتلا تايجولونكتلا فلتخمل( 
نادلبلل ةبسنلابو . ةقبطملا مكحتلا ريبادت نع ًالضف ،نادلبلا فلتخم يف ةطشنألاو قبئزلا مادختساو كالهتسا نع ةيئاصحإلا
تانايب وأ ةدكؤم ةينطو ثوحب ىلإ راقتفا كانه لازي  ال ،اهيف قبئزلل ةريبك تاثاعبنا دوجو ىلإ ةيملاعلا رصحلا مئاوق ريشت يتلا
، إ تاثاعبنالا تاريدقتب طبترملا نيقيلا مدع ةلازإ يف ةبقع لكشي امم ،تاثاعبنالا تاريدقت نم ققحتلا ةيلمع معدل ةيئاصح
دق محفلاب لمعت يتلا تاطحملا عاطقب ةقلعتملا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ ًا رخؤم ةمدقملا ثوحبلا نأ نم مغرلا ىلع
، ةيامح ةرازو(ًا ريبكًا مدقت ترهظأ نيصلا يف ةئيبلا  ٢٠١٠.(  

لضفأ تامولعم ىلع لوصحلا فد  يلاتلا مسقلا يف ىرجتو  - ٤٢  ةيلاحلا ةساردلا راطإ يف لمعلا نم ريبك ردق ةشقانم
نادلب ةدع نم اهيلع لوصحلانكمييتلا ةلصلا تاذ تامولعملا نم كلذ  ريغو ،عونلا اذه نم  .  

ىلع دلب لك يف رصحلا مئاوق نيب ةنراقم  ٢-٣-٣   ةدح 
ةينطو رصحمئاوق نادلبلا نم ديدعلا تجتنأ ةريخألا تاونسلا  يف  - ٤٣ ريراقتلا هذه تحاتأو ،ءاوهلا يف قبئزلا تاثاعبن ال 

ةنراقم كلذ يف امب ،هاندأ ريراقتلا هذه ضعب ةشقانم ىرجتو . ةيلاحلا ةساردلا يف مادختسالل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل
عبنالا تاريدقت عم ا  مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ريرقت يف تمدق يتلا تاثاانايب

)٢٠٠٨(.  
  ايلارتسأ

 يلاوحب ءاوهلا يف أشنملا ةيرشبلا قبئزلا تاثاعبنا Nelson et al, (2009)نورخآو نوسلين ردق ،ايلارتسال ةبسنلاب   - ٤٤
نالا فصن نم لقأ ىهو٢٠٠٦ماع يف ًا نط ١٥ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربرصحةمئاق يف ةردقملا تاثاعب ،  بطقلا جمانرب / 

حلا يف ءاوس ،نانطأ٧،٦ يلاوحب مهسيي ذلا ،بهذلا جاتنإ ربتعيو. ٢٠٠٥ماعل مييقتلاو دصرلل يلامشلا  ينطولارص  وأ   
ربكأ يناث ةقاطلا ديلوت تاطحم يف محفل ا قارتحا ربتعيو. أشنملا ةيرشبلا ةيلارتسالا تاثاعبنالا يفًا يسيئرًا مهاسمي، ملاعلا
يلاوحب مهسيو ،ةينطولارصحلا مئاوق يف ردصم مئاوق نأ نيح يف ،نط ٢،٣   جمانرب /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربيف  رصحلا 
ىلإ برقأ تاثاعبنالا نأ ردقت مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا محفلا يف قبئزلل فلتخم ىوتحم مادختسال ةجيتن نانطأ٨،٨  ؛  

رخآو نوسلينرصحةمئاق يف دري ملو  ةينكسلا ةئفدتلا لجأل محفلا قارتحال ديدحت)٢٠٠٩(ني   ىرخألا ةيسيئرلا رداصملاو .  
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نط١،٩(تيسكوبلا نم انيمولألا جاتن إيه ايلارتسأ يف  رهص ادع (ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإ يف رهصلاو نيدعتلاو )  
ًانط٠،٨٩؛بهذلا  لقأ ،ىرخأ ةرم ،وهو )  ، /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربريدقت نم ،  مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب

يونس نانطأ٦ وهو نط٠،٥(كوكلا محف جاتنإ لثم ةطشنأ نم تاثاعبنالا تاريدقت امأ . تاعاطقلا هذهلًا   ةعانص و )  
ريجلاوتنمسإلاجاتنإ نم تاثاعبنالاو ) نط ٠،٣٤(ي ولقلا رولكلا نط٠،٣١(   يف ةدوجوملا كلت عم ةنراقملل ةلباقي هف)    

  .مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربيف  رصحلاةمئاق 

  ادنك
جاتنإو نانطألا نم  ٢غلبت محفلاب لمعت يتلا ةقاطلا ديلوت تاطحم نم تاثاعبنالا نأ ىلإ ي دنكلا ينطولا ريرقتلا ريشي  - ٤٥

ًانط١,٤ةيديدحلا ريغ تازلفلا  جاتنإو   نم برقي ام غلبت يتلا تاثاعبنالا عومجم لصأ نم ،نط ٠،٣ تنمسإلا،  نانطأ ٧،١   
ةينطولارصحلا ةمئاق ىلإ دنتست يتلا تانايبلا هذهو. ٢٠٠٧ماع يف  ماعل (NPRI)ةثولملا تاثاعبنالل    مت يتلا ميقلا لثامت ٢٠٠٧   

ماعل مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربيف  رصحلاةمئاق يف اهنع غالبإلا  يتلا ٢٠٠٥   ،
ةينطولارصحلا ةمئاق يف ةيدنكلا تاثاعبنالا تاريدقت عومجمو تانايب ىلإ ريبك دح ىلإ تدنتسا ماعل ةثولملا تاثاعبنالل   

ـب ردقتو٢٠٠٥ نانطأ ٨،٠   نانطأ)١٢،٠ - ٤،٠(  يلامشلا بطقل ا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تانايب ىفو.  
ـب٢٠٠٥ماع يف تايافنلا قرح نع ةجتانلا تاثاعبنالا تردق مييقتلاو دصرلل    ٠،٨ ، ةلتكلا قفدت ج  ساسأ ىلع نط  

ماع يف نط ١،١ىهو اهنع غلبملا ةميقلاب ةنراقم كلذو  ينطولارصحلا تانايب ريشتو. ٢٠٠٧  فيفط ضافخنا ىلإ ة   
نم تاثاعبنالا يف ةفيفط ةدايز ىلإ ريشت امك ،ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإو مح فلاب رادت يتلا ةقاطلا تاطحم نم تاثاعبنالل

ماع نيبتنمسإلاجاتنإ    .٢٠٠٧ و ٢٠٠٥ي  

  نيصلا
يف ةلص تاذ ىتش تاسارد ترشن دقف ،نيصلا يف ةينطولا تاثاعبنالا نع ةيليصفت تاريدقت دوجو مدع مغر   - ٤٦

نط٦٩٦ ـب نيصلا يف قبئزلا نم ردصملا ةيرشبلا تاثاعبنالا) ٢٠٠٦(نورخآو ) Wu( وو ردق دقو. ةريخألا ةنوآلا ًا  
نط٣٠٧+غلبي ك ـشلا نـم شماه عـ، م٢٠٠٣ ماع يف نط٧٩٤غلابلا ريدقتلاب كلذ ةنراقم نكميو .   قاطن يف (ًا  

ًانط١١١٣ - ٤٧٧  يل ردقيو. مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربريرقت يف دراولا )  
نط١٠٤،٢ - ٨٠،٧ ـب نيصلا يف كنزلل ىلوألا جاتنإلا نم قبئزلا تاثاعبنا) Li et al (2010)(نورخآو  ةرتفلل (ةنسلا يف ًا  

ماع ىتح هؤافيتساو محفلا قارتحا نع ) Streets et al) ٢٠٠٩((ن يرخآو ستيرتس ريرقت ثيدحت مت دقو. )٢٠٠٦-٢٠٠٢
اثاعبنال تاريدقت نع رفسأ امم٢٠٠٥  يلاوح تغلب ةعانصلاو ءابرهكلا ديلوت تاطحم يف محفلا قارتحا نع ةمجانلا قبئزلا ت، 
نط٢٩٥ يف ةئيبلا ةيامح ةرازول نيكب يف اوهغنيشت ةعماج ا . ٢٠٠٥ماع يف ًا    دعأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةسارد ىفو

رادصإلا ديقMEPC, 2010(نيصلا   ،( وأ ةفصب تردق يتلا ةقاطلا ديلوت تاطحم يف محفلا قارتحا نم قبئزلا تاثاعبنا ةيل،   
ـب٢٠٠٥ماع يف محفلاب لمعت  نط ١٠٨،٦   ريدقت ناك امنيب )١٩٥،٤ - ٦٥،٢= كش شماه(   ةدحتملا ممألا جمانرب ، 

وه عاطقلا اذهل )٢٠٠٨ (مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل ًانط٢٤٣-١٤٦ (١٩٥  ًاضيأ٢٠٠٥ماعل )     .
 ٢٢٥ـب ) ةعمتجم(ةعانصلاو ءابرهكلا ديلوت تاطحم يف محفلا قارتحا نع ةمجانلا تاثاعبنالا ) ٢٠٠٦(نور خآو وو ردقيو
عوممييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربريدقت لثامي  ام وهو(ًا نط  ا اذهل تردق ا )    أ امك
نط٢٩٠ ـب عساو قاطن ىلع ةيديدحلا ريغ نداعملا رهص نم تاثاعبنالا ةدحتملا ممألا جمانرب ريدقت نم ريثكب ىلعأ (ًا  
وهو مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل نط١٤٣ - ٧٧  جاتن إكلذ لمشيو (ةيديدحلا ريغ تازلفلا ةعانص نم ًا  
جاتنإ نمو )قاطنلا عساولا بهذلا نط٣٥ تنمسإلا،  يلامشلا بطقلا جمانرب /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربريدقت نم لقأ (ًا  
ًانط١١٠-٥٩قاطن يف  (مييقتلاو دصرلل نانطأ١٠نم برقي امب ةيلرتملا تايافنلا قرحو ))    .  
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  دنهلا
نم ءاوهلا يف قبئزلا تاثاعبنا تردُق (MATFR)هريصمو ءاوهلا يف قبئزلا لاقتنا ثاحبأ ةكارش ةطشنأب لصتي اميف   - ٤٧  ،

ماعل),Mukherjee et al) ٢٠٠٩((نيرخآو ي جرخوم ةطساوب دنهلا يف ةيعانصلا رداصملا ةردنل ًا رظنو. ٢٠٠٤ و٢٠٠٠ي  
ىلإو ،ةدحتملا تايالولابو يبوروألا داحتالاب ةصاخلا تاثاعبنالا لماوع ىلإ تاريدقتلا تدنتسا ،دلبلاب ةصاخلا تامولعملا  ،
نط٣٢١نم تاثاعبنالا تضفخنا ،ت اريدقتلا هذهلًا قفوو. دنهلا نم تدرو يتلا ةدودحملا تامولعملاو تايبدألا ماع يف ًا  

ىلإ ٢٠٠٠ نط٢٥٣  ةنراقم نكميو ،تايولقلاو رولكلا عناصم نم ةدشب تاثاعبنالا ضفخ ببسب كلذو ٢٠٠٤ماع يف ًا    ،
وهو مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربريدقت عم اذه  ماع يف ًا نط) ٢٥٢-١٠٨ (١٨٠ 

دنهلا يف ءاوهلا يف قبئزلا تاثاعبنال ردصم ربكأ نأ ) ٢٠٠٩(نورخآو ي جرخوم ردق دقو ،محفلل ريبك جتنم دنهلاو. ٢٠٠٥
يلاوح تغلب ةيمكب ،محفلاب رادت يتلا ةقاطلا ديلوت تاطحم ناك٢٠٠٤ماع  ًانط١٢١   ريدقتلا اذه نيب قرفلا ر .    سفيو

نط٨٧-٥٢ (٢٠٠٥ماع نع ) ٢٠٠٨(مييقتلاو دصرلل يلامشل ا بطقلا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربريدقتو  ىلإ )  
مجلم٠،٣٧٦(محفلا يف قبئزلل ىلعأ ةميق مدختسا دق نيرخآو ي جرخوم ريرقت نأب ريبك دح ةمدختسملا كلت نم ) مجك/ 
 )Kumari) ٢٠١٠((ي راموك تردق دقو. مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةسارد يف

ىلإ ٩٥نم ةيدنهلا ةيرارحلا ةقاطلا ديلوت تاطحم نم قبئزلا تاثاعبنا يف ةدايز  نط١١٢  عم ٢٠٠٨ و٢٠٠٦ي ماع نيبًا    ،
ماعل نط ٢٠٠ و٥٩نيب ام كش شماه  ، )٢٠٠٩(نيرخآو ي جرخوملًا قفوو. ٢٠٠٨  ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإ مهسأ  ،

نط١٥،٥رادقمب ،كنزلاو صاص رلاو ساحنلل ةفلتخم تاينقت مادختسا متي ثيح ، ٢٠٠٤يف ءاوهلا يف قبئزلا نم ًا   دنهلا يف  
ماعل ةردقملا نانطأ ٨ يلاوح نع ةدايز ىهو ام ةيديدحلا ريغ رهاصملا نم تاثاعبنالا ) ٢٠١٠(ي راموك تردقو. ٢٠٠٠ 

نط٢١،٧ و٧،٦نيب  ريدقت امأ ٢٠٠٧ماع يف ًا   ماعل مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب،   
نم وهف ٢٠٠٥ ىلإ ٣  نانطأ٥،٦  قفو ،ىهو ،دنهلا يفتنمسإلاةعانصل ةبسنلابو .   ربكأ يناث )٢٠٠٩(نيرخآو ي جرخوملًا    ،

ماع يف قبئزلا نم نانطأ ٤،٧وحنب اهنم دنهلا هقلطت ام ردقي ،ملاعلا يف تاثاعبنالل ثعاب  نم لقأ وهو ٢٠٠٤   ،١٤،٨- ٨ 
ريرقت ريدقتيف دراولاًا نط ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  عناصم ضعب دنهلا يف دجوتو . مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ 
 تنمسإلاجاتنإ يف ةقاطلا كالهتسا نأ ىلإ ) ٢٠٠٩(نورخآو ي جرخوم ريشيو. ةروطتملاوًا دج ةثيدحلا دنالتروب تنمسأ
اصملا نم يأ ناك اذإ ام فرعًادج عفترم  ي مل نكلو صلختلا متي ماع لكشبو . ليدب دوقوك تايافنلا مادختساب موقي عن، 
متيف ةيبطلا تايافنلا امأ . قلطلا ءاوهلا يف قرحلاو رمطلاب كلذو ،ةمامقلا بلاقم يف دنهلا يف ةبلصلا ةيدلبلا تايافنلا نم
  .ةلمتكم تسيل تامولعملا نكلو ،تايفشتسملا ضعب يف اهقرح
  ايروك ةيروهمج

عومجم نع (Kim et al 2010)) ٢٠١٠نورخآو ميك  (٢٠٠٧ماعل ايروك ةيروهمج يف تاثاعبنال  ارصحرفسأ   - ٤٨  
نط١٢،٨هرادقم ءاوهلا يف قبئزلا تاثاعبنال ي ريدقت ىلإ ٦،٥نيب  ام طسوتملا(ًا   ًانط٢٠،٢  تأشن ثيح )  ةئاملا يف ٥٤،٨،   
و تباثلا قارتحالا رداصم نم ةئاملا يف٤٥،٠و ةيعانصلا رداصملا نم ةكرحتم رداصم نم ةئاملا يف٠,٠٢  تاببسم تناكو .  

ةئاملا يف٢٦(ةيرارحلا ةقاطلا ديلوت تاطحم يه ةيسيئرلا تاثاعبنالا  يفاصمو)  ةئاملا يف٢٥(طفنلا  ،  نئامقو )   تنمسإلا، 
تايافنلا قرحو )ةئاملا يف ٢٠( ريرا (،   ةئاملا يف٢٠(ا هايم ةأمحو ةيبطلاو ةيعانصلاو ةيدلبلا جاتنإ نم تاثاعبن الا تناكو. ) 
مييقتو دصر جمانرب /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تاريدقت يف ةجردملا كلت نم ريثكب لقأو ةفيفط ةيديدحلا ريغ تازلفلا
  .يلامشلا بطقلا
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نط٣٢،٣غلبي ي ذلا ريدقتلا نم لقأ تناك) ٢٠١٠(نيرخآو ميك تاريد قت نأ نم مغرلا ىلعو  - ٤٩ -١٩،٤(ًا  
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تانايب يفايروك ةيروهمجل) ٤٥،٢ نأ نوفلؤملا ظحالي ،مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب / 

ماع ىلإ ٢٠٠٠ماع نم ةدحب تضفخنا دق تاثاعبنالا  ملو ؛مكحتلا ايجولونكت لاخدإب طبترا ضافخنالا اذه نأو ٢٠٠٧   ،
نيرخآو ميك ريدقت ناكو. ىنكسلا محفلا قارتحا نم تاثاعبنالا رادقم مهتسارد ددحت ةقاطلا تاطحم تاثاعبنال ) ٢٠١٠( 

تاريدقت ثلث وحن وهو ،نانطألا نم ٤،٥ -١،١وه   مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 
ًانط١١،٣ - ٦،٧غلابلا  تايافنلا قرح تاريدقت نأ الإ   نط١،٨(،  ةدحتملا ممألا جمانربريرقت تاريدقت يف اهنم ىلعأ )    

نط٠،٣ (مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل  .(  
، ) ٢٠١٠(نيرخآو ميك ةسارد تلمشو   - ٥٠ ايروك ةيروهمج يف ةفلتخم رداصم نم تاثاعبنالل قاطنلا عساو سايق جمانرب

ذلارصحلا ةقد يف ةريبك ةدايز ديزي ام وهو ،دلبلاب ةصاخ تاثاعبنا لماوع عضو حيتي امب  ).٢٠١٠(نورخآو مي ك هدروأي  
 ةزهجأ ايروك مدختستو. تايبدألا يف ترشن يتلا كلت نم ةماع ةفصب لقأ اهيلإ لصوتلا مت يتلا تاثاعبنالا لماوع تناكو
حئاول ايروك يف ا . ةيئيبلا ةرادإلا ةيحان نم ةديج تاسراممو ،ءاوهلا ثولت يف مكحتلل ةؤفك  لومعملا تاسرامملا نمو

قبئزلا يف مكحتلاب ةكرتشملا عفانملا ةدايز نع  ًالضف ،تاثاعبنالا رداصم يف مكحتلاو قبئزلا تايافنوقبئزلا تاجتنمل ةمظنم 
 ، ةءافك لقألاو ثيولتلا ةيلاعلا قفارملا قالغإو دوقولا نم ةفيظن عاونأ لامعتساو ةدوجوملا ثولتلا يف مكحتلا ةزهجأ يف

تاجتنملا يف قبئزلا مادختسا نم دحلل روهمجلاو تآشنملا باحصأ نيب يعولا ةدايزو ،ءاوهلا ثولتل ةمراص ةيميظنت حئاولو  
  ).٢٠١٠نورخآو ميك (
  ايقيرفأ بونج

بونج رداصم نم ءاوهلا يف قبئزلا تاثاعبنا )Masekoameng et al (2010)(نورخآو جنماوكيسام ردق   - ٥١ لالخ ايقيرف أ 
ةيونسلا تامولعملا نم جيزم مادختساب طاشن لك نم ءا وهلا يف قبئزلا تاثاعبنا تردُقو. ٢٠٠٦ - ٢٠٠٠ةينمزلا ةرتفلا 

ةدحتملا ممألا جمانرب تاودأ ةعومجم ىلإ ةدنتسملا تاثاعبنالا لماوعو ايقيرف أبونجب ةصاخلا تاثاعبنالا لماوعو طاشنلا نع 
وجلا فالغلا يف قبئزلا تاثاعبنا عومجم يف ةردقم ةدايز كانه تناكًامومعو. ةئيبلل  ٢٠٠٠ماع يف ًا ن ط٣٤ يلاوح نمي ، 

نط٥٠ىلإ  نط٣٨،٩ ـب قبئزلا تاثاعبنا يف مهاسم ربكأ محفلاب ةلماعلا ءابرهكلا ديلوت تاطحم تناكو. ٢٠٠٦ماع يف ًا   ًا  
ـبتنمسإلاجاتنإ ًا هيلي ماع يف نانطألا نم٣،٩   بونج يف تاثاعبنالل رصحلا اذه قفتيو. ٢٠٠٦   عم ًا قيثوًا قافتا ايقيرفأ 
تاعاطقلا لكل وأ تاثاعبنالا عوم /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تانايب  ءاوس ،مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب
  .ًابيرقت

ىوتحمو ةدح ىلع ةطحم لكب محفلا كالهتسا ىلإ تاباسحلا تدنتسا ،محفلاب ةلماعلا ءابرهكلا تاطحمل ةبسنلابو   - ٥٢
ةلازإلا يف ةضرتفملا اتاثاعبنالا يف مكحتلا ةزهجأ كلذكو ،محفلا يف قبئزلا  ءافكو  .  
دانتسا ةينطولارصحلا مئاوق   ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تاودأ ةعومجم ىلإًا  

جمانرب تاودأ ةعومجم مادختساب ،كلذ ليبس يف ا رصحمئاوق نادلبلا نم ديدعلا تعضو   - ٥٣  أ وأ ،قبئزلا تاثاعبنال  
بينويو ٢٠٠٥بينوي (ةئيبلل ةدحتملا ممألا  يمسر اهيلإ راشملارصحلا مئاوق عيمج تمدق دقو. )٢٠١٠،  ممألا جمانرب ىلإ ًا  

  .تنرتنإلا ةكبش ىلع جمانربلا عقوم ىلع ةحاتم ىهو ،ةئيبلل ةدحتملا
. امنبو كيسكملاو ةيكينيمودلا ةيروهمجلاو روداوكإوي ليش نم ىطسولاو ةيبونجلا اكيرمأ تاريدقت غالبإ متو  - ٥٤

يونس نانطأ٩ - ١،٧دودح يف ي ليش يف ءاوهلا يف أشنملا ةيرشبلا قبئزلا تاثاعبنا تردقو اذهو )٢٠٠٨، يليش ةموكح(ًا    ،
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نط١٢،٦ةغلابلا تاريدقتلا نم لقأ  دقو . )٢٠٠٨ (مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربيف ًا  
ضيأ دنتسملا ،امنب يف تاثاعبنالارصحرفسأ  قبئزلا تاثاعبنال تاريدقت نع ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تا ودأ ةعومجم ىلإًا  

يونس نانطأ٤،٨ - ٠،٢٤نم ءاوهلا يف  ، (ًا   ـب ةردقملا تاثاعبنالا عم ةنراقملاب )٢٠٠٩امنب ،ةئيبلل ةينطولا ةطلسلا  ،٠،٨ 
أشنملا ةيرشبلا قبئزلا تاثاعبنا ر وداوكإ تردقو. مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربيف نط 

نط١٦ - ٠،٩نم  ، ( ٢٠٠٥ماع يف ًا   تاريدقت عم ةنراقملاب )٢٠٠٨روداوكإ ،ةئيبلا ةرازو ةدحتملا ممألا  جمانرب، 
ـبمييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل نانطأ٦،٥   نط٥٠اهرادقم تاثاعبنا نع كيسكملا تغلبأو .   ماع يف ًا  

قت تناكو٢٠٠٤ كيسكملا نع  )٢٠٠٨(مييقتلا و دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربتاريد ، 
نط١٤،٧ نط١،١تغلب ءاوهلا يف قبئزلا تاثاعبنا نأ نع ةيكينيمودلا ةيروهمجلا تغلبأو . ةسوردملا رداصملا عيمج نمًا     

) ، دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ريدقتب ةنراقم) ٢٠١٠ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلاو ةحصلا ةرازو
، وهو مييقتلاو نط٠،٦٥٤   .  

جمانرب تاودأ ةعومجم مادختساب ءاوهلا يف قبئزلا تاثاعبنال ةينطو تاريدقت ةيويسآلا نادلبلا نم ديدعلا تجتنأو   - ٥٥
  :يلاتلا وحنلا ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا

نط١٤،٨-٠،٨ :ايدوبمك  - هذه يف حضاو ريغ ءاملاو ءاوهلا يف تاثاعبنالا نيب لصفلا نأ نم مغرلا ى لع(ًا  
ريدقت عم ةنراقم )ةلاحلا  ،)٢٠٠٨ (مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب، 

نانطأ٣،٣ -١،٤ (٢،٣وهو    ؛) 
ريدقت عم ةنراقم ،نانطأ ٥،٧-٢،١ :ناتسكاب  - دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 

وهو ،)٢٠٠٨ (مييقتلاو نانطأ٨،٣ -٣،٥ (٥،٩    ؛) 
نط٨٠،٧ :نيبلفلا  - نط٣٢اهنم  (ًا  نط٣٩،٥و ةيفوجلا ةيرارحلا ةقاطلا جاتنإ ىلإ ىزعتًا   ، )بهذلا جاتنإلًا  

 ١٤،٤ ـب )٢٠٠٨ (مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربريدقت عم ةنراقملاب 
ًانط٢٠،١-٨،٦(   ؛) 

ريدقت عم ةنراقملاب ،نانطأ ٧،١ - ١،٣ةيروسلا ةيبرعلا  ةيروهمجلا  - جمانرب /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 
وهو )٢٠٠٨ (مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا نط١،٠-٠،٤ (٠،٧    ؛) 

ريدقت عم ةنراقم ،نط ١،٨-٠،٢ :نميلا  - دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 
وهو ،)٢٠٠٨ (مييقتلاو   .نط) ٠،٥-٠،٢ (٠،٤ 

سيسأترصحلا مئاوق تردص ،ايقيرفأ ىفو  - ٥٦   :نع ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تاودأ ةعومجم ىلعًا  
ريدقت عم ةنراقم ،نط ٠،٥ :وساف انيكروب  - دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 

وهو ،)٢٠٠٨ (مييقتلاو نانطأ٣،٦ -١،٢ (٢،٤    ؛) 
نط١٥ :رقشغدم  - ريدقت عم ةنراقملاب )تايافنلا نم صلختلاب ريبك دح ىلإ لصتت(ًا   ةدحتملا ممألا جمانرب ، 

وهو ،)٢٠٠٨ (مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل نط١،٣-٠،٤ (٠،٩   (.  
ال هذه ةينطولارصحلا مئاوق نمًا ددع نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو  - ٥٧    تاريدقت عومجم عم ةرشابملا ةنراقملاو ،ةيل وأ لازت

ال دق)٢٠٠٨ (مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربريرقت يف تاثاعبنالا  ةمئالم ًا مئاد نوكت  
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ةدحتملا ممألا جمانرب اهلوانتي  ال يتلاو ،نيبلفلا ةلاح يف ةيفوجلا ةيرارحلا ةقاطلا جاتنإ لثم(اهلمشت يتلا رداصملا ببسب 
ريغ محفلا قارتحال ىرخأ رداصم نم تاثاعبنالا نإف ،لثملابو . )٢٠٠٨ (مييقتلاو دصرلل يلامشلا بطقلا جمانرب/ةئيبلل

 رصحمئا وق يفًا يمك ةبوسحم تسيل) وهطلاو ةيلرتملا ةئفدتلا ضارغأل محفلا مادختسا ،لاثملا ليبس ىلع(ةقاطلا ديلوت تاطحم 
اهنمضتت يتلارصحلا مئاوق عيمج يف ةريبك كوكشل ةضرع ىهو ،ةريثك ةينطو  .  

ةلمتكم ريغ وأ ةبئاغ ،ةيسيئرلا تاثاعبنالا نادلب كلذ يف امب ،نادلبلا مظعم نم ةينطولارصحلا مئاوق لازت الو  - ٥٨ ىفو .  
ةحاتملا ةيئاصحإلا تانايبلا ساسأ ىلع ةمئاقلا تاباسحلا حبصت مئاوقلا هذه بايغ ملاعلا ديعصلا ىلع ةعم(  لماوعو ) يا

تاثاعبنالل ةيمك تاريدقت جارختسال ديحولا ليبسلا يه ،تاسرامملاو ايجولونكتلاب ةقلعتملا تاضارتفالاو تاثاعبنالا 
تاريدقت يف غلبي نيقيلا مدع نم ءيش عم تاباسحلا هذه طبترتو. ةيملاعلا بطق لا جمانرب/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 
روفحألا دوقولل تباثلا قارتحالل ةئاملا يف٢٥ )٢٠٠٨ (مييقتلاو دصرلل يلامشلا تازلفلا جاتنإ تاعاطقل ةئاملا يف ٣٠وي    

ىلإ لصت دق ،ريثكب ىلعأ ةجرد نيقيلا مدع غلبي تايافنلا نم صلختلل ةبسنلابو . تنمسإلاو بلصلاو ديدحلاو ةيديدحلا ريغ
لماع  يف نيقيلا مدعل ةيلاعلا ةجردلا ىلإ ًا ساسأ كلذ عجريو ؛نيقيلا مدعل ريدقت طعي مل ،بهذلا جاتنإو قبئزلل ةبسنلابو. ٥م

ةفلتخم قطانمل ةيلامجإلا تاثاعبنالا تاريدقت يف نيقيلا مدع حوارت دقو . يفرحلا بهذلا جاتنإنع ةمجانلا تاثاعبنالا ريدقت 
وأو ةيلامشلا اكيرمأل ةبسنلاب ةئاملا يف٣٠ و٢٧نيب ًا ضيأ ملاعلا ةيقبل ةبسنلاب ةئاملا يف٥٠ و٤٠نيبو ،ايلارتسأو ابور   ملو .  

ةينطولا تاثاعبنالا رصحمئاوقل ةعفترملا ةحاتإلا نكلو ةساردلا هذه يف نيقيلا مدع نم تالاحلا هذهل ةعجارم يأ ثدحي   
) مسقلا اذه يف ركذ امك( مئاوق دادعإب حمست نأ ا يق تامولعم رفوت  عبناللرصحأش نم ةم . لبقتسملا يف ةيلاع ةقدب تاثا 
نأ ًا ضيأ ظحالي ،تاثاعبنالا لماوعو ةيملاعلا ةيئاصحإلا تانايبلا مادختساب لصتي اميف نيقيلا مدع تالاح ىلإ ةفاضإلابو

جمانرب ريرقت يف ةمدختسملا٢٠٠٥ساسألا ةنس ذنم تريغت نوكت دق تاثاعبنالا  يلامشلا بطقلا جمانرب /ةئيبلل ةدحتملا ممأل  
ضعب يف قبئزلا تاثاعبنا نم اداز دق ي عانصلا جاتنإلاو ةقاطلل دئازلا مادختسالا نوكي امبرو.  )٢٠٠٨(مييقتلا و دصرلل

ىلإ تدأ امبر قبئزلا تاثاعبنا ضفخل ةددحم ريبادت ذاختا وأ ءاوهلل ةثولملا تاثاعبنالا نم دحلا ريبادت نأ نيح يف ،قطانملا 
نم ةمدقملا تامولعملا ديفت ثيح ،نيصلا ةلاح كلذ ىلع ةلثمألا نمو . ىرخأ قطانمو تاعاطق يف قبئزلا تاثاعبنا ضيفخت

نط٣٥رادقمب تضفخنا محفلاب لمعت يتلا ةقاطلا تاطحم نم قبئزلا تاثاعبنا نأ ةساردلا هذهل نيصلا   ٢٠٠٥يماع نيب ًا  
سيئر لكشب٢٠٠٨و يناث زاغ تاثاعبنا ضفخ ريبادت ذاختاو عاطقلا اذه يف ةقاطلا ةءافك نيسحتل ةجيتني ،  ديسك أ 
  .تيربكلا
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  فيلاكتلاو ةءافكلاو ،تاثاعبنالا يف مكحتلا  - ٤
امو ةراتخم تاعاطق يف قبئزلا تاثاعبنا ضفخل ةحاتملا تايجولونكتلل ماع ضرعميدقت وه مسقلا اذه نم ضرغلا   - ٥٩  

فيلاكتو تاءافك نم ا  تاثولمو قبئزلا تاثاعبنا يف كرتشملا مكحتلاو ،طبتري ةلثمأو ةريصق ةماع ةشقانم نع  ًالضف ،ءاوهلا 
  .ةفلكتلا تاباسح تابلطتمل

ةيل  -١-٤    وألا تاثاعبنالا يف مكحتلا
هذه يف ةلومشملا ،ةيلاع ةرارح ةجرد يف يرجت يتلا ةيعانصلا تايلمعلا يف وأ قارتحالا ةيلمع يف قبئزلا لخدي   - ٦٠

قارتحالايف(تايافنلا يف وأ ،ةيلمعلا يف ةمدختسملا ماخلا دا وملا يف وأ ،دوقوللًا يوناثًا نوكم هتفصب ،ةساردلا ةجيتن ثعبنيو ؛ ) 
نوكت دق قبئزلا تاثاعبنا ضفخل ةيلمع رثكألا ةقيرطلا نأ نيح ىفو . قارتحالا دعب ءاوهلا يف قبئزلا اذه نم ريغتم ءزج كلذل
ريبادت دحأو . ًاماهًا رود ىرخأ تاوطخ بعلت نأ تالاحلا نم ديدعلا يف نكمي هنإف ،مداعلا يف مكحتلا ةزهجأ لالخ نم

 ضفخل رخآ ماع ج . قارتحالا ثودح لبق تايافنلا وأ ماخلا داوملاو دوقولا يف قبئزلا ةيمك ليلقت وه ةيلوألا مكحتلا  ةمثو
نم ةجتانلا تاثاع بنالا نم يلاتلابو ،ةمدختسملا ماخلا داوملا وأ دوقولا ةيمك نم للقي امم ليغشتلا ةءافك ةدايز وهو تاثاعبنالا
  .تاثولملا نم هريغو قبئزلا

ضفخ يف ةلاعف نوكت نأ نكمي يتلا ةماعلا تاسرامملا لضفأ نم اهرابتعا نكمي يتلا معألا ريبادتلا نم ددع كانهو   - ٦١
عنصم ليغ شتو ءاشنإل ةيلامجإلا فيلاكتلا عم ةنراقملاب اميس ، الًامومع ةضفخنم ةفلكتب ،عاونألا عيمج نم قبئزلا تاثاعبنا
، ( ةقاطلل ديلوت ةطحم وأ رادصإلا ديق٢٠١٠و ٢٠٠٦ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  ،:(  

-   ، . سانلا مه ةيعانصلا تايلمعلا ىلع فرشي نم نإ: نيلغشملاو نيفظوملا زيفحتو ميلعتلاو بيردتلا كلذل
ضفخل ةفلكتلا ثيح نم  ًادج ةلاعف ةليسو نوكي نأ نكمي نيلماعلل زّكرملاو بسانملا بيردتلا ريفوت نإف
  ؛ةراضلا داوملا تاثاعبنا

تاثاعبنا ىلع ظافحلاو تقولا سفن يف تاثولملا فلتخم ضفخ ىلع ةردقلا بلطتت  :مكحتلا ةيلمع ميظعت  -
  ؛مكحتلا ةيلمعبًا مراصًا مامتها ةضفخنم

تلا تادحولا ةءافك ىلع ظافحلل ةيرودو ةيفاك ةنايص دوجو نامض بجي:ةمظتنملا ةنايصلا  - تايلمعلل ةينق  
ٍلاع ىوتسم ىلع لمعتل ا  ؛ةطبترملا ثولتلا ضفخ مظن ليغشت ةيرارمتسا ىلعو ،ةيعانصلا  

نع تايلوؤسملا حوضوب ددحي يذلا ةيئيبلا ةرادإلا ماظن ربتعي :ةيئيبلا ةرادإلا ةيمهأب يليغشتلا يعولا  -  
هيف لخدتو ،يعولا يكذي وهف ةلوؤسملا ةرادإلل ةيرورضلا تاودألا نمةئيبلاب ةلصلا تاذ تايلمعلا   ،

  .ءاضتقالا بسح ،قيثوتلاو صحفلا مئاوقو ماهملاو تايلمعلا تاميلعتو ةيلمعلا ريبادتلاو فادهألا
٦٢ -   . ةفلتخملا ةينقتلا جهنلا نم ددع ذاختا نكمي ،قارتحالا ةيلمع دعب نخادملا تازاغ يف قبئزلا تاثاعبنا يف مكحتللو

تايجولونكت مادختسا دنع ءاوهلا تاثولم تاثاعبنا نم هريغو قبئزلا ىلع ةكرتشم ةرطي س ققحتت تالاحلا نم ريثك ىفو
مكحتلل ةددحم تايجولونكت ريوطت مت ءاوهلا يف قبئزلا تاثاعبنا يف  يفاضإلا مكحتلا لجألو. ءاوهلا يف تاثاعبنالا يف مكحتلا

  .قبئزلا دايطصال) ةيئايميك ريغ ةقيرطب وأًا يئايميك جَلاعملا(طشنملا نوبركلا لثم ،ةصام داوم ةفاضإ ىلع بلاغلا يف موقت 
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قيبطتلل ةلباقلا ةكرتشملا مكحتلا تايجولونكت نم ديدعلا نإف ،ةساردلا هذه يف ةراتخملا تاعاطقلل ةبسنلابو   - ٦٣
ال ا يلاتلابو ،ةلثامتم قبئزلل ةصصخملاو  نيب تاف التخالا ببسب هنإف ،كلذ عمو. عاطق لكل لصفنم لكشب انه مدقت إف

ىلإ ١-٥عورفلا شقانت ،عاطق لك لخاد يفو تاعاطقلا  ةنيعم تاعاطقب ةصاخ تامولعم٤-٥   .  

  ءاوهلا تاثولمو قبئزلا يف كرتشملا مكحتلا  -٢-٤
تادعم نم ةعونتم ةعومجم اهثيدحت مت يتلا عناصملا نم ديدعلاو ةثيدحلا ةيعانصلا تايلمعلاو قارتحالا عناصم كلتمت   - ٦٤

دحاو عون وه اهل ي سيئرلا فدهلا نإف ،تاثولملا ضفخ تايجولونكت نم ديدعلل ةبسنلابو. )٣لودجلا (ثولت لا يف مكحتلا
لاثملا ليبس ىلعف . نخادملا تازاغ نم ىرخأ تاثولم ةلازإ يفًا ضيأ مهست دق ايجولونكتلا سفن نكلو ،ءاوهلا تاثولم نم
يف مكحتلا يف بطرلا ليسغلل ةبسنلاب كلذك رمألاو يضمحلازاغلا يف مكحتلا يه ةيوناث ةفيظو  يجيسنلا حشرملا يدؤي  ،
. ةديدع تاثولم يف بوغرملا مكحتلا قيقحتلًا عم لمعت ةفلتخم مكحت مظن ىلإ نايحألا نم ريثك يف ةجاح كانهو. تاميسجلا
تاثولملا تاثاعبنا ضفخ ىلإ فد ًا مومعو  تاميسجلا لثم يتلا كلت يه اهبصن متي يتلا ثولتلا يف مكحتلا تادعم نإف
،يناثو) ةيميسجلا داوملا( تيربكلا ديسكأ . قبئزلا تاثاعبنا ىلع ةتوافتم تاجردبًا ضيأ رثؤت دقو ،نيجورتينلا ديساكأو  

ضفخ تايجولونكت نم ةكرتشم ةدافتساك لعفلاب ققحتت يتلا تايوتسملا زواجتت قبئزلا يف تاضيفخت ىلإ لوصوللو 
كانه ًاعويش رثكألا ءاوهلا تاثولم   .ديدحتلا هجو ىلع قبئزلا ضفخل ةيفاضإ ريبادت ىلإ ةجاح، 

ءاوهلا تاثولم يف مكحتلل ةعئاشلا تايجولونكتلا ضعب :٣لودجلا  تاثولم تاثاعبنا رصحليلد نم ماع لكشب ةذوخأم (   
  .)EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, 2007(ءاوهلا 

 يف مكحتلا تايجولونكت
 فصولا ءاوهلا ثولت

  ةيجيسنلا تاحشرملا
(FF) 

، )ةيسيكلا(ةمكحم ةفرغ ىلع بّكرت ،تاميسجلا زجتحت مامكأ وأ سايكأ لكش يف ةيماسم هبش ةدام نم نوكتت 
زاغلا يف مكحتلا مظن يف ةيناث ةلحرمك ةيجيسنلا تاحشرملا مدختستو . ماسقألا نم ددع ىلإ ةمسقم يهو

 ).تيربكلا ديسكأ يناث زاغ يف مكحتلا لثم(يضمحلا 

تابـــــــسرملا 
 (ESP) ةيكيتاتسورهكلا

فلأتت يهو . نخادملا تازاغ نم ةجتانلا تاميسجلا ةلازإل يكيتاتسورهكلا بذجلا أدبم مدختست يتلا تابسرملا
اهلالخ نم متي )ةقيقر ةيندعم نابضق وأ كالسأ) (تادورتكلإلا(ةيئابرهكلا غيرفتلا باطقأ نم فوفص نم   ،

 .ةنوحشملا تاميسجلا عمجت ةيندعم تاحول نم ةيزاوتم فوفص نم ةعومجم نيب دتمت، ويلاعلا دهجلا مادختسا

) تيربكلا ديسكأ يناثو ،كيرولفورديهلا ضمحو ،كيرولكورديهلا ضمح: لثم(ةيضمحلا تازاغلا ةلازإب موقت  بطرلا لسغلا ةزهجأ
لئاسلاوزاغلا نيب ةيلاع ةسمالم ريفوتل ممصم لعافت جرب يف نخادملا تازاغ لسغب كلذو ىلوألا ةلحرملا يف .  

ضعبو كيرولفورديهلا ضمحو كيرولكورديهلا ضمح ةلازإو ،هايملاب شرلا قيرط نع تازاغلا ديربت متي 
ىرخأ ةيولق ةدام وأ مويسلاكلا ديسكورديه مدختسي ةيناثلا ةلحرملا ىفو . ةليقثلا نداعملا ضعبو تاميسجلا
غلبت يريجلا رجحلا /ريجلاب بطرلا لسغلابو. يقبتملا كيرولكورديهلا ضمحو تيربكلا ديسكأ يناث ةلازإل ةبسانم

ةئاملا يف٩٠نم رثكأ تيربكلا ديسكأ يناث زاغ ضفخ ةءافك  بطرلا لسغلا مدختس .    ي نايحألا ضعب ىفو
تاميسجلا ةلازإ وه يسيئر فد  . ءاحنأ عيمج يف نخادملا زاغ نم تيربكلا زيكرت ةلازإ ةمظنأ بلغأ مدختستو

 .يريجلا رجحلاب بطرلا لسغلا ةزهجأ ملاعلا

هبــش لسـغلا ةزـهجأ   
صاصتما ةزهجأ  /فاجلا
  )شرلاب فيفجتلا/(ذاذرلا

متيو . ةقيقدلا تارطقلا نم ذاذرك لمعتست) مويسلاكلا ديسكورديه ةداع(ةفشاك ةيولق ةينيط ةدام مدختست 
؛ديحتتو تارطقلا هذه حطس ىلع ةيئاملا ةلحرملا يف  )تيربكلا ديسكأ يناث زاغ لثم(ةيضمحلا تازاغلا صاصتما 

. يجيسنلا حشرملا وأ يكيتاتسورهكلا بسرملا يف عمجتي فاج جتنم ليكشتل زاغلا نخادم ةرارحب نيطلا ففجيو
ةئاملا يف٩٠نم رثكأ ىلإ تيربكلا ديسكأ يناث ضفخ ةءافك لصتو   . 
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قيقد قوحسم لكش ىلع ) مويسلاكلا تانوبركيب وأ مويدوصلا ديسكورديه لثم(يولق فشاك نقح نمضتت   فاجلا نقحلا ةزهجأ
عمج. ةيضمحلا تازاغلا دييحتو ةلازإل فاجو    .يجيسن حشرم يف هدييحت متي يذلا جتنملا ي ام ةداعو

ريـغ يئاقتنالا لازتخالا    
   (SNCR) يزفحلا

يئاــقتنالا لازــتخالاو 
  . (SCR) يزفحلا

وأ اينومألا نقح  متي يزفحلا ريغ يئاقتنالا لازتخالا يف. نخادملا تازاغ يف نيجورتينلا ديساكأ ضفخ ىلإ فدهي
ةنوقحملا ةفاضملا داوملا عم ةيئاقتنالا تالعافتلا ىلإ يزفحلا يئاقتنالا لازتخالا دنتسيو . نرفلا نم برقلاب ايرويلا

. ًاضيأ ايرويلاو) لولحم ىفو ةيزاغلا(اينومألا بلاغلا يف يه ةمدختسملا ةفاضملا داوملاو . زافح لماع دوجو يف
 يف ٥٠ىلإ لصي (ًا دودحم يزفحلا ريغ لازتخالا ماظنب نيجورتينلا ديساكأ تاثاعبنا ضفخ نوكي نأ نكميو
يزفحلا ماظنلاب ةئاملا يف٩٥ و٧٠نيب ام ريصي هنكلو ) ةئاملا  .  

مادختــساب  زازــتمالا
مـحف  /طشنملا نوبركلا 

  طشنملا تينغيللا كوكلا

نيسكويدلاو ةرياطتملا ةيوضعلا تابكرملاوقبئزلا يف مكحتلل ةفلتخم تاينقت ةدع ريوطت مت ةمظنألا هذهل نكميو .  
  .تيربكلا ديسكأ يناث زاغو كيرولكورديهلا ضمح ةلازإ يف ام دح ىلإ ةلاعف نوكت نأًا ضيأ

  

نم ةيميسجلا ةداملا ضفخ ىلإ ،لوألا ماقملا يف ،ةيكيتاتسورهكلا بيسرتلا ةزهجأو ةيجيسنلا تاحشرملا فد   - ٦٥ و
. تاميسجلا يف زتمملا قبئزلا ةلازإب ىوجلا فالغلا يف قبئزلا تاثاعبنا ضفخ ام دح ىلإًا ضيأ اهنكمي نكلو ،نخادملا تازاغ

ىلعو اهيلع قبئزلا زتم   ي دق يتلا مجحلا ةريغصلا تائيزجلا نم صلختلا ىلع تاحشرملا ةردق ىلع قبئزلا ةلازإ ةءافك دمتعتو
قبئزلا زازتمال عقاوم ةباثمب نوكتو تاحشرملا ىلع تطقيتلا نخادملا زاغ رايت يف تانوكملا دوجو  تلا نوكت دق  .  

تيربكلا ديسكأ يناثزاغ ةلازإل ةممصملا ةمظنألاو   - ٦٦ ىمست يتلاو ،نخادملا تازاغ نم ) ةيضمحلا تازاغلا نم هريغو( 
ةزهجأو فاجلا هبش لسغلا ةزهجأو بطرلا لسغلا ةزهجأ يه ،نخادملا نم تيربكلا تازاغ ةلاز إةزهجأ مساب ًا ضيأ
تيربكلا ديسكأيناثزاغ لعافت ىلإ اهعيمج دنتستو . فاجلا نقحلاو شرلاب صاصتمالا ةبلص ةدامك فاضم ي ولق طيسو عم  
تاثاعبنا نم ًا ضيأ نخادملا تازاغ نم تيربكلا ةلازإ تايلمع للقت دقو. داوملا كلت حالمأ نيوكتل ءاملا يف لولحم وأ قلعم وأ
ةلازإل ةيساسأ ةفصب ةممصم ىرخأ ةبطر ةزهجأ دجوتو . ىرخأ نداعم تاثاعبناو قبئزلا تاثاعبناو ،ةيميسجلا ةداملا
تيربكلا ديسكأيناثزاغ لثم ءاملا يف نابوذلل ةلباقلا تازاغلا تاثاعبنا نم ًا ضيأ للقت اهنكلو ،تاميسجلا  .  

دقو ،نيجورتينلا ديساكأ تاثاعبنا ضفخ ىلإ يزفحلا يئاقتنالا لازتخالاو يزفحلا ريغ يئاقتنالا لازتخالا فدهيو  - ٦٧  
ؤفاكتلا ةيئانث لاكشأ ىلإيلوألا قبئزلا ةدسكأ زيزعت قيرط نع قبئزلا ةلازإ ىلع يباجيإ ريثأت امهل نوكي  .  

ثولت يف مكحتلل بكرملا ماظنلا ةردقب ًا ساسأ قارتحالا رداصم نم قبئزلا تاثاعبنا يف كرتشملا مكحتلا ددحتيو  - ٦٨
نكميو ،لئاسلا روطلا وأ بلصلا روطلا ىلإ ي زاغلا روطلا نم قبئزلا زازتما ىلع) زاغلا لسغ ةزهجأ وأ تاحشرملا(ءاوهلا 

(+Hg2)ةدسكؤم ةروص يف محفلا قارتحا نم قبئزلا قلطنيو . زاغلا قفدت نع هلصف ذئدنع وأ وأ ةيقبئز ةيميسج وأ  (Hg0)ةيل  
)Hgp( .هقلطت ةليئض تايمكب محفلا يف قبئزلا دجويو دسكأتي دق ذئدنعو يلوأ قبئزك مداعلا زاغ يف قارتحالا ةيلمع ا  ،
هتلازإ نكمي يلاتلابو ،ةبلصلاو ةلئاسلا داوملا يف ةلوهسب ةدسكؤملا عاونألا هذه صاصتما متيو . نخادملا زاغ دربي امدنع
دمتعيو . يميسجلا قبئزلا ةرفط مساب ةبلصلا حوطسلا ىلع هزازتما متيي ذلا قبئزلا فرعيو. نخادملا زاغ نم رثكأ ةءافكب
فورظ ىلع هرودب دمتعي ي ذلا ،نخادملا زاغ نيوكت ىلعًا ضيأ دمتعي هنكلو ،ةرارحلا ةجرد ىلع ةدسكؤملا عاونألا ليكشت
نأ كلذ ،ةمهملا تاملعملا دحأل  ًالاثم محفلا يف رولكلا دوجو دعيو. خلا تافاضملا دوجوو دوقولا نيوكتو قارتحالا
زيكرت ةداع جتنت محفلا يف رولكلا نمةيلاعلا تازيكرتلا ةءافك رثكأ  ةدسكأو نخادملا تازاغ يف رولكلا عاونأ نم ىلعأًا  
نأ ًا ضيأ نكمي يتلا تاملعملا نم ددع ةطساوب قبئزلا عاوتنا ديدحت ةلاحي أ يف متيو. ؤفاكتلاي ئانث لكش ىلإ ىلوألا قبئزلل
ًا يبسن لهسلا نمو ،ىنيموتيبلا محفلا قارتحا نم نخادملا تازاغ يفًا راشتنا رثكأ دسكؤملا قبئزلا نوكيو. ًادج ةريغتم نوكت
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ريجلا رجحلاب بطرلا لسغلا ةزهجأ لثم ،تيربكلا ديسكأيناث زاغ يف مكحتلا ةزهجأ مادختساب هطاقتلا لهسلا نمو . ي 
ًا راشتنا رثكألا ،ىلوألا قبئزلا طاقتلا بعصلا نمو. ةدوجوملاي ميسجلا مكحتلا ةزهجأ يفًا ضيأي ميسجلا قبئزلا طاقتلاًا يبسن

  .ثولتلا يف مكحتلل ةدوجوملا ةزهجألا ةطساوب ،ىنيموتيبلا هبشو تينغيللا محفلا قارتحا نع ةجتانلا نخادملا تازاغ يف
 يبوروألا بتكملا لامعأ يف ،ةراتخملا تاعاطقلاب ةلصلا تاذ تاينقتلا نع تامولعملا نم ديزم ىلع عالطالا نكميو  - ٦٩

ثولتلل نيلماكتملا ةبقارملاو عنملاب ةصاخلا  )IPPC) ( ةحاتملا تاينقتلا لضفأل ةيعجرم قئاثو(BREF)عقوملا ىلع  ، :
http://eippcb.jrc.es/reference، عقوملا ىلع ةئيبلا ةيامحل ةيكيرمألا ةلاكولا لامعأ يفو  http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ 

  ./http://www.epa.gov/ttn/catcعقوملا ىلع فيظنلا ءاوهلا ايجولونكت زكرم ىفو 

  قبئزلا يف مكحتلا ميظعتل ةفلتخم مّكحت تاينقت نيب عمجلا  -٣-٤
ريبادت نم جيزم وأ ةفلتخملا ريبادتلا نم ددع ماد ختساب قارتحالا رداصم نم قبئزلا تاثاعبنا يف مكحتلا قيقحت نكمي  - ٧٠

ءاوهلا ثولت يف مكحتلا تايجولونكتل فصو ٢-٤عرفلا يف دجويو . مكحتلا تاثولم لوألا ماقملا يف فدهتست  يتلا( 
سماخلا لصفلا يف دجوي امك)ام دح ىلإ قبئزلا تاثاعبنا نمًا ضيأ للقت اهنكلو ىرخأ  ةحاتملا ةزهجألا نم ةلثمأل فصو ، 
تايجيتارتسا عضو ىدل رظنلا ي غبني كلذك. عاطق لكب ةلصلا تاذ ةيعرفلا ماسقألا قايس يف ،قبئزلا يف مكحتلل ةصصخملا
. قبئزلا يف مكحتلل ةصصخملا تايجولونكتلاو ءاوهلا ثولت يف مكحتلا تايجولونكت نيب عمجت تافيلوت يف قبئزلا يف مكحتلل
داوملا تاثاعبنا نم دحلا لثم ،ىرخأ تايولوأ ىلع ًا ضيأ ءاوهلا ثولت يف مكحتلا ةزهجأ رايتخا دمتعي لاحلا ةعيبطبو
ةلباق نوكت ام ًةداع يتلا ةفلتخملا مكحتلا تاينقت نم جيزم حارتقا بعصلا نمف يلاتلابو ،تيربكلا ديسكأ يناث وأ ةيميسجلا  
ريياعملاو . ءاوهلا ثولت يفًا قاطن عسوألا مكحتلل مئاقلا عضولاب ةفرعم نود نم قبئزلا تاثاعبنا يف لثمألا مكحتلل مادختسالل

تازاغ صئاصخو تاثاعبنالا ردصمل ةيجولونكتلا تافصاوملا يه ةلمتحملا مكحتلا لئادبرايتخا ىلع رثؤت يتلا ىرخألا   
  .)قبئزلا عاونأو ىرخألا تانوكملا: لاثملا ليبس ىلع(نخادملا 

مكحتلا نع ةرفوتملا تامولعملا نم نآلا ىتح ةساردلا هذه يف ةراتخ ملا ةعبرألا تاعاطقلا نع تامولعملا مظعم ىتأتو  - ٧١
ةدحتملا تايالولا يف تيرجأ يتلا ثوحبلا ىلع ًا ساسأ موقت ىهو ،محفلاب لمعت يتلا ةقاطلا ديلوت تاطحم يف قبئزلا يف

يف اهتسارد ترج يتلا ةقاطلا تاطحمب ةلصلا تاذ فورظلا بسحبو ،عاطقلا اذهل ةبسنلابو. )١-٥ عرفلارظن أ(ةيكيرمألا   
هلامكتسا عم امبر ،طشنملا نوبركلا نقح مادختساب قبئزلا تاثاعبنا يف مهم ضفخ ققحتي نأ نكمي ،ةدحتملا تايالولا 

لعفلاب قبئزلا للقي طشنملا نوبركلا نقح نإف ،لاثملا ليبس ىلعو . ةيجيسنلا تاحشرملا لثم تاميسجلا ةلازإل ةيفاضإ ةزهجأب
ئاملا يف٩٠ةبسنب  ةدحتملا تايالولا يف لجارملا نم ٣٠نم برقي ام يف ة    (GAO, 2009; NESCAUM, 2010).)نأ نكميو  )٤

جلاعم نوكي دق وأًاجلاعم طشنملا نوبركلا نوكي ال امك ،رولكلا وأ موربلا لثم تانيجولاهلا لامعتساباميس  ، الًايئايميكًا ،   
دلا ةبسن نم ةيئايميكلا ةجلاعملا ديزتو. ًارخؤم ثدحي دؤي امم نخادملا تازاغ يف(+Hg2) سكؤملا قبئز ءادأ يف تانيسحت ىلإ ي   

ةفصب اذه قدصيو  (Weem, 2010). قبئزلا ةلازإل ةيكيتاتسورهكلا تابسرملا ءادأو نخادملا نم تيربكلا تازاغ ةلازإةمظنأ 
جلاعملا طشنملا نوبركلا نقح راب تخاو ريوطت لصاوتيو. ةجردلا يضفخنم ىنيموتيبلا هبشو تينغيللا محفلا عاونأ ىلع ةصاخ
يراجت رفوتم نآلا وهوًايئايميك   .ةدحتملا تايالولا يفًا ضيأًا ، 

                                                            
طشنملا نو ـبركلا نقحب لـمعت يتلا مـكحتلا لـئاسو نـ م١٥٥فيظنلا ءاو ـهلا تاـكرش دـهعم ةـمئاق مـضت  )٤(  

يثكو٢٠١٠ه ـينوي/نارـيزح ىتح ادــنكو ةدــحتملا تايالولا  يف اهقيبطت مت   لــعفلاب مدـختسي اـــهنم رــ، 
http://www.icac.com/files/members/Commercial_Hg_Bookings_060410.pdf.  
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ساسأ طشنملا نوبركلا نقح مدخ  - ٧٢  لثم (ءاوهلا ثولت يف مكحتلل ةمئاقلا تادعملا عم ءابرهكلا ديلوت تاطحم يف ًا تسيو
نيجورتينلا ديساكأيف مكحتلاو ،تيربكلا ةلازإو ،يكيتاتسورهكلا بيسرتلا ةزهجأ نم ديزم ىلإ ةجاح كانه نوكت دقو . ) 

تابسرمب ةزه محفلا قارتحاةقاطب لمعت يتلا ءابرهكلا تاطحم يف طشنملا نوبركلا نقح ةءافكل ةساردلاو صحفلا  ا 
يف ر شابملا مكحتلا ةزهجأ نم اهريغو طشنملا نوبركلا نقح ةزهجأ نأ نيح ىفو. لاثملا ليبس ىلع طقف ةيكيتاتسورهك
بولطملا نم سيلف ،ءاوهلا ثولت يف مكحتلا ةزهجأ نم اهريغ عم بنج ىلإ ًا بنج ديج لكشب لمعت نأ اهنكمي قبئزلا
ةزهجأ نم فدهتسملا ناك املو ،كلذ عمو . قبئزلا يف مكحتلا نيسحتل تاثاعبنالا طبضل ةمدقتم ةزهجأ لامعتسا ةرورضلاب
لثم (تاميسجلا تاثاعبنا يف مكحتلا ةزهجأ نإف ،تاميسج ىلإ زتمملا قبئزل ا ةيمك ةدايز وه ةصاخ ةفصب قبئزلا يف مكحتلا
ةيلبقتسم تاعقوت عضول يرورضلا نم نإف اذكهو. ًايساسأًا بلطتم حبصت) ةيجيسنلا تاحشرملاو ةيكيتاتسورهكلا تابسرملا  ،
ينقتلاعضولا نم لك مييقت ،تاثاعبنالا نم دحلل ةينطو تايجيتارتساو قبئزلا تاثاعبنال ةينطو يلاحلا  مكحتلل هل ططخملاو    
يف تاميسجلا تاثاعبنا يف مكحتلا ةزهجأ ىوس اهيف دجوي  ال يتلا قطانملا يف امأ. ىلوأ ةوطخك ءاوهلا تاثولم ثاعبنا يف
. ةدِسكؤم وأ ةصام داومل رشابملا مادختسالا يف رظنلا نكميف ،ءاوهلا تاثولم يف ةيفاضإ مكحت تادعمل طيطخت دجوي الو ءاوهلا
  .)قبئزلا نم ىوتحملا يف لقأ دوقو عم(دوقولا جزم وأ محفلا ليسغ لثم قارتحالا لبق ام  ريبادت يف رظنلا ىلإ رمألا جاتحي دقو

  قبئزلا يف مكحتلا يف ةءافكلاو ةفلكتلا  -٤-٤
يف امب ،تاثاعبنالا رداصمل يلاحلا عضولا ةفرعم قبئزلا تاثاعبنا يف مكحتلا فيلاكت ريدقت بلطتي  - ٧٣ تافصاوملا كلذ  

ضرغل اهقيبطت  راج وأ اهقيبطت مت دق طباوضلا تناك اذإف. اهل ططخملاو ةيلاحلا ،ءاوهلا ثولت يف مكحتلل ةيجولونكتلا
ريياعمب ءافولل ) نيجورتينلا ديساكأو تيربكلا ديساكأو ةيميسجلا داوملا ،لاثملا ليبس ىلع(ةيقبئزلا ريغ تاثولملا يف مكحتلا 

رفص قبئزلا نم ةجتانلا تاثاعبنالا ضفخ ةفلكت ربتعهلا ثولتب ةلص تاذ  يهف قبئزلا يف مكحتلل ةيقيقحلا ةفلكتلا امأ . ًات ،ءاو
ديدحتلاب قبئزلا تاثاعبنا ضفخل ذختتيتلا ريبادتلا ةفلكت طقف يف ةمدقملا فيلاكتلاب ةقلعتملا تامولعملا عيمج مييقت يغبنيو.    
إفًاريخأو. قايسلا اذه يف ريرقتلا اذه ذلا قبئزلا يف مكحتلا ىوتسم ىلع ،عبطلابًاضيأ دمتعت قبئزلا ةحفاكم فيلاكت ن،   ي، 
  .هقيقحت متي

ساسألا يف موقت قبئزلا يف مكحتلا فيلاكت نع ةماع تامولعم درت ،ةددحم تاعاطقل ةصصخملا ةيلاتلا عورفلا يفو   - ٧٤
  .ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأ يف تاسارد ىلع

نم ىلعأ مئاق عنصم يف تاثولملا يف مكحتلا تايجولونكت ثيدحتل ةمزاللا تاليدعتلا فيلا كت نوكت امًا بلاغو  - ٧٥
تابلطتملاو ،ةميدقلا تاطحملا ةءافك ضافخنا لثم لماوع ىلإ اذه عجريو . ديدج عنصم ميمصت يف ةلثامم ريبادت لاخدإ فيلاكت

دق كلذك . اهيلت يتلا جاتنإلا ضافخنا ةرتفو بيكرتلاةرتف يف تاداريإلا ةراسخو ،ةديدجلا ريبادتلا ميمصتو ناكمب ةصاخلا 
ليغشتلا رمعلا نأ ىلإ رظنلاب ،ىلعأيونسلا رامثتسالا تاقفن نوكت رمعلا نم رصقأ نوكي دق هزيهجت ةداعإ دعب عنصملل ي   
ليدعتلا فيلا كت نأ وهًا مومع ضرتفملاو. ةيرامثتسالا فيلاكتلا سفن لباقم لقأ تاونس ينعي امم ،ديدجلا عنصملل عقوتملا
، يثيدحتلا نخادملا زاغ نم تيربكلا ةلازإ لثم ةفلكت رثكألا تايجولونكتلل  ، فيضت يئاقتنالا يزفحلا لازتخالاو  يف ٣٠ 

لقأ نوكت ةيادبلا ذنم تاميسجلا يف مكحتلا تايجولونكت ةئي   فيلاكت نأ نيح يف ،لاملا سأرل ةيونسلا فيلاكتلا ىلإ ةئاملا
  .ريثكب كلذ نم

لودجلاو ٤لودجلا يف مكحتلا تآشنم نم ةفلتخم تافيلوت نع مجانلا قبئزلا تاثاعبنا ضفخ نع تانايب دِر تو  - ٧٦  ٥ 
 دحاو مقر لوادجلا ضعب يف رهظيو. ةساردلا هذه يف ةلومشملا ةعبرألا تاعاطقلا نم عاطق لك نع ةيلاتلا لوصفلا يفو
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ىلإ رظنلا ةرورض ىلإ ريشي عقاولا ناك نإو ،ضفخلا ةءافكل ماع ريدقت لضفأك تايجولونكتلا نم ةفيلوت لكل ةلازإلا ةءافكل 
أ يف ةلازإلا نألًاقاطن اهرابتعاب ةلازإلا ةءافك فورظو محفلا ةيعون لثم ،لماوعلا نم ديدعلا ىلع دمتعت ةنيعم ةطحم ي،   
  .خلا ،قارتحالا

ضفخل ةيوئم ةبسنك اهنع رّ ا اذه يف قبئزلا يف مكحتلا ةزهجأ ةيلاعف نأ ظحالن نأًا ضيأ مهملا نمو  - ٧٧ بع م ريرقتل
امجإلا طاشنلا مجح لثم ةيفاضإ لماوع ىلع فقوتي نيعم قفرم نع ةجتانلا تاثاعبنالايلامجإ ناك نإو ،قبئزلا تاثاعبنا  يل 

  .)تايافنلاو تاماخلاو محفلا لثم(ةيذغتلا داوم وأ تالخدملا يف قبئزلا ىوتسمو 
ةزهجأو تاودألاو اهل ةمزاللا ةيتحتلا ةينبلاو تادعملا ءارش ةفلكت ةداعلا يف ) لاملا سأر(رامثتسالا ةفلكت سكعتو   - ٧٨

  .ةيسدنهلا باعتألا نع ًالضف ،بئارضلاو بيكرتلاو نحشلا كلذ ىلإ ةفاضإلاب لمشتو. مكحتلا
صانعلليرودلا لادبتسالاو ،ةنايصلاو ،ةقاطلاو ،ةلامعلا فيلاكت ةنايصلاو ليغشتلا فيلاكت لمشتو  - ٧٩ فيلاكتو ،ر  

عيب قيرط نع ًا يئزج اذه نع ضيوعتلا نكميو. زازتمالل ةلمعتسملا داوملا تالخدمل ةريغتملا ةفلكتلا نع ًالضف ،مكحتلا
بطرلا ليسغلا ةزهجأ نم سبجلاويريجلا رجحلا لثم ،ثولتلا ضفخ تايلمع نم ةنيعم ةيوناث تاجتنم نوكت ام ةداعو .  

نم فلتخت نأ ،ام دح ىلإ ،نكميو ،دلب لك فورظب ةددحم ،ةقاطلاو ةلامعلا فيلاكت لثم ،ةنايصلاو ليغشتلا فيلاكت ضعب 
نأ نكميو ،ابوروأ وأ ةدحتملا تايالولا ريراقت يف ةدراولا فيلاكتلا ىلإ ًا ساسأ ريرقتلا اذه يف فيلاكتلا دنتستو. رخآ ىلإ دلب

يلامجإلايلحملا جتانلا بسح ليدعتلا لالخ نم ربكأ ةقدب دلب لكب ةصاخلا فيلاكتلا بسحت ةيئارشلا ةوقلا ئفاكمو درفلل    .
ةيلكلا فيلاكتلا نم ريغص ءزج ىوس فيلاكتلا هذه لثمت  ال ،قبئزلاب ةصاخلا ةلازإلا تايجولونكتل ةبسنلاب هنإف كلذ عمو
تاثاعبنالل ةيما زلإلا ةبقارملا فيلاكت نوكت ،تالاحلا ضعب ىفو. ًايرورض ليدعتلا اذه لثم نوكي ال دقو ،ةنايصلاو ليغشتلل
  .ةنايصلاو ليغشتلا فيلاكت يف ةلومشم

 ٣٠ -دودح يف وه ةفلكتلا تانايب يف نيقيلا مدع قاطن نأ ) ٢٠٠٥(ةيكريمألا ةئيبلا ةيامح ةلاكو ريرقت ديفيو   - ٨٠
ةئاملا يف٨٠+ ىلإ كلذك . ذيفنتلل ةركبملا ةلحرملا يف هيلع تناك امع تايجولونكتلا فيلاكت لقت تقولا رورمب هنأ داتعملاو.  
ًا قيثوًا طابترا ةطبترم فيلاكتلا نوكت مجم ةيداشرتسا فيلاكتك ةداعلا يف ضرع  ريراقتلا نم ةعومجم نم ةع ت كلذل ،عقوملاب
  .انيقي لقأ ىرخأ عناصمل ةبسنلاب ءارقتسالا لعجي ام وهو ،ةفلتخم ماجحأب عناصم فيلاكت نع

ثحبلا عورشملا يف هؤارجإمت مكحتلا فيلاكتل مييقت ىلإًا دانتساو  - ٨١ يبوروألاي    ESPREME تانايب ةدعاق عضو مت  ،
لوادجلا يف ضرع. مكحتلل ةفلتخم تارايخ ةءافكو )٥(فيلاكت نع يونس ةبوسحملا فيلاكتلا٦ و٥ و٤ تو نم جيزمل ًا  
محفلا قارحإ تاعاطق يف قبئزلا تاثاعبنا ضفخ يف اهتيلاعفو ،طاشن لكل ةبسنلاب تاثولملا ضفخل ةراتخملا تايجولونكتلا  
نيرخآو انيساب ريرقت يف ترشن امك تايافنلا قرحو تنمسإلاو ةيديدحلا ريغ تازلفلاو سماخلا لصفلا يف دريو ). ٢٠١٠( 
  .ةيفاضإ مكحت تارايخل ةشقانم ريرقتلا اذه نم

                                                            
ةيرامثتسالا فيلاكتلا تاريدقت تعض  )٥(   مصخ رعس عم ،ةنس ١٥هتدم ايجولونكتلل يضارتفا رمع ساسأ ىلع ةيلامسأرلا /و  يف ٤ 

 .ةئاملا
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،  نم(محفلا قارتحا يف ةلازإلا تايلمع ةءافكو تاثاعبنالا يف مكحتلا فيلاكت للاثم  - ٤لودجلا  نيرخآو انيساب
٢٠١٠(.  

ةعاس طاواغيم/رالودلاب(ةيونسلا فيلاكتلا  راعسأب ) ءابرهك( 
 )ب(٢٠٠٨

يريدقتلا ضفخلا   تاثاعبنالا يف مكحتلا ايجولونكت
فيلاكت لا  )ةئاملا يف(قبئزلل 

 ةيرامثتسالا
ليغشتلا فيلاكت 

 )أ(ةيلامجإلا فيلاكتلا ةنايصلاو

 ١،٤ ٠،٩ ٠،٥ ٦٣>  ESPفاجلا يكيتاتسورهكلا بسرملا 

 ١،٩ ١،٥ ٠،٥ ٩٣>  (FF)يجيسنلا حشرملا 
  +يجيسنلا حشرملا 

 ٥،٧ ٣،٠ ٢،٧ ٩٨>  ةصام داوم نقح+ فاجلا وأ بطرلا ليسغلا 

ليسغلا + فاجلا يكيتاتسورهكلا بسرملا 
 ٥،١ ٢،٤ ٢،٧ ٩٨>  ةصام داوم نقح+ فاجلا وأ بطرلا

رالود٢٠ـب ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت عقوت نكمي   -أ  حلا ةيئابرهكلا ةدسكألا لثم ةئشانلا تايجولونكتلل ةعاسطاواغيم/  ةرود وأ ةزاف  
  .ةلماكتملا زيوغتلا

  .ةئاملا يف ٥٠ ± لودجلا يف فيلاكتلا تاريدقت ةقد غلبت  -ب 

 ،نيرخآو انيساب نم (تنمسإلاجاتنإو ةيديدحلا ريغ تازلفلل ةءافكلاو تاثاعبنالا يف مكحتلا فيلاك تلةلثمأ   - ٥لودجلا 
٢٠١٠(.  

  )أ(ةيونسلا فيلاكتلا
يعونلا طاشنلا رشؤم  عاطقلا  )يعونلا طاشنلا رشؤم/٢٠٠٨يكيرمأ رالود (

(SAI) 
مكحتلا ايجولونكت 

  تاثاعبنالا يف
قبئزلا 

  رمحألا
فيلاكتلا  )ةئاملا يف(

 ةيرامثتسالا
ليغشتلا فيلاكت 

  ةنايصلاو
يلامجإ 

 فيلاكتلا 

/يرتم نط   ىلوأ صاصر
بسرملا 

يكيتاتسورهكلا 
 ESPفاجلا 

٠،١ ٠،٠٤ ٠،١ ٥ 

يل/يرتم نط ىل ١،٢ ١،١ ٠،١ ١٠ FFيجيسنلا حشرملا   وأ صاصر   وألا صاصرلا

ىل/يرتم نط   وأ صاصر

  طشنملا نوبركلا نقح
  +يجيسن حشرم + 

تيربكلا زيكرت ةلازإ 
  نخادملا زاغ نم

٣،٨ ١،٣ ٢،٥ ٩٠ 

ىل/يرتم نط   وأ كنز
بسرملا 

يكيتاتس ورهكلا
 فاجلا 

ىل ٠،٢ ٠،٠٦ ٠،١ ٥  وألا كنزلا

ىل/يرتم نط  ٥،٦ ١،١ ٤،٥ ١٠ يجيسنلا حشرملا   وأ كنز
ىل/يرتم نط  ١٥،٦ ١٣،٨ ١،٨ ٥ يجيسنلا حشرملا   وأ ساحن

ىل ىل/يرتم نط وألا ساحنلا تاحشرملا ثدحأ   وأ ساحن
 ٢٩،٥ ٢٥،٧ ٣،٩ ١٠  ةيجيسنلا 

  يلوأصاصر /يرتم نط  يلوألاصاصرلا 
بسرملا 

يكيتاتس ورهكلا
 ESPفاجلا 

٠،٢ ٠،٠٦ ٠،١ ٥ 
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  )أ(ةيونسلا فيلاكتلا
يعونلا طاشنلا رشؤم  عاطقلا  )يعونلا طاشنلا رشؤم/٢٠٠٨يكيرمأ رالود (

(SAI) 
مكحتلا ايجولونكت 

  تاثاعبنالا يف
قبئزلا 

  رمحألا
فيلاكتلا  )ةئاملا يف(

 ةيرامثتسالا
ليغشتلا فيلاكت 

  ةنايصلاو
يلامجإ 

 فيلاكتلا 
 ٧،٩ ١،١ ٦،٨ ١٠ FFيجيسنلا حشرملا   يلوأصاصر /يرتم نط

  يلوأصاصر /يرتم نط

  طشنملا نوبركلا نقح
  +يجيسن حشرم + 

تيربكلا زيكرت ةلازإ 
 نخادملا زاغ نم

٣،٨  ١،٣  ٢،٥  ٩٠  

  يلوأكنز /يرتم نط
بسرملا 

يكيتاتسورهكلا 
 فاجلا

 يلوألاكنزلا  ٠،٢ ٠,٠٦ ٠،١ ٥

 ٥،٦ ١,١ ٤،٥ ١٠ يجيسنلا حشرملا  يلوأ كنز/يرتم نط
 ١٥,٦ ١٣,٨ ١،٨ ٥ يجيسنلا حشرملا  يلوأساحن /يرتم نط

تاحشرملا ثدحأ   يلوأساحن /يرتم نط يلوألاساحنلا 
 ٢٩,٥ ٢٥,٧ ٣,٩ ١٠ ةيجيسنلا

  يوناث صاصر/يرتم نط
بسرملا 

يكيتاتسورهكلا 
  فاجلا

 يوناثلا صاصرلا  ٠،٢  ٠،٠٦  ٠،١  ٥

  ٧،٩  ١،١  ٦،٨  ١٠ يجيسنلا حشرملا  يوناث صاصر/يرتم نط

  يوناث كنز/يرتم نط
بسرملا 

يكيتاتسورهكلا 
  فاجلا

  يوناثلا كنزلا  ٠،٦  ٠،٠٦  ٠،١  ٥

  ١،٥  ١،٤  ٠،١  ١٠ يجيسنلا حشرملا  يوناث كنز/يرتم نط

  يوناث ساحن/يرتم نط
بسرملا 

يكيتاتسورهكلا 
  فاجلا

  يوناثلاساحنلا   ٢٦،٨  ١٥،٩  ١٠،٩  ٥

  ٥٠،٦  ٤٤،٠  ٦،٦  ١٠  يجيسنلا حشرملا  يوناث ساحن/يرتم نط
 ٠،٤ ٠،٢ ٠،٢ ٥ يجيسنلا حشرملا   تنمسأ/يرتم نط

يجيسنلا حشرملا   تنمسأ/يرتم نط
ن  ٠،٨ ٠،٤ ٠،٤ ٩٨ سحملا

  تنمسإلا جاتنإ

  تنمسأ/يرتم نط
زيكرتل ةبطرلا ةلازإلا 
زاغ نم تيربكلا 

 نخادملا
١،٨ ٠،٥ ١،٤ ٩٠ 

ةئاملا يف٥٠ ±دودح يف لودجلا يف فيلاكتلا تاريدقت ةقد غلبت   - أ  .  
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  .)٢٠١٠نيرخآو انيساب  نم(تايافنلا قرح ةلازإ ةءافكو تاثاعبنالا يف مكحتلا فيلاكتل لاثم   - ٦لودجلا 

راعسأب )تايافن يرتم نط/رالودلاب( ةيونسلا فيلاكتلا  
 قبئزلا ضفخ  تاثاعبنالا يف مكحتلا ايجولونكت )أ(٢٠٠٨

فيلاكت   )ةئاملا يف(
  رامثتسالا

ليغشتلا فيلاكت 
  ةيلامجإلا فيلاكتلا  ةنايصلاو

يف ةءاـفكلا طـسوتم      -ةيولق تافاضم عم  بطرلا ليسغلا     
  تاثاعبنالا يف مكحتلا 

٠،٢ ٠،١ ٠،١ ٢٠ 

ةءافكلا طسوتم -تايافنلا لصف     ١،٢ ٠،٦ ٠،٦ ٦٠ 
 ٨،٨ ٧،٠ ١،٨ ٧٠  فاجلا يكيتاتسورهكلا بسرملا
 ٤،٨ ٢،٥ ٢،٣ ٩٩  يجيسن حشرم + ريجلاب طشنم نوبرك + يكي تاتسورهك بسرم
 ٤،١ ١،٨ ٢،٣ ٩٠  بطر يكيتاتسورهك بسرم + نيتلحرم ىلع  زاغلا ليسغ

 ٦،٢ ٤،٠ ٢،٢ ٨٠  يجيسن حشرم + طشنملا نوبركلا نقح 
بـسرم  + شرلاـب ليسـغ     + طشـنملا نوـبركلا نقح      

   يكيتاتسورهك
١١،٤ ٦،٢ ٥،٣ ٩٥ 

  يريجلا نبللاب شرلاب ليسغ + طشنملا نوبركلا نقح 
  يجيسن حشرم + ةيواك ادوص + 

١٢،٧ ٧،١ ٥،٨ ٩٩ 

ةئاملا يف٥٠ ±دودح يف لودجلا يف فيلاكتلا تاريدقت ةقد غلبت   - أ  .  
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  ةراتخملا تاعاطقلا فيصوت  - ٥
عم ،ءاو هلا يف قبئزلا تاثاعبنا نع ةينقتلا تامولعملاو فاصوألل زجوم ضرع ميدقت وه لصفلا اذه نم ضرغلا  - ٨٢

ضيأ ضرع. ةطبترملا فيلاكتلاو ةراتخملا تاعاطقلا يف قبئزلا تاثاعبنا يف مكحتلل ةحاتملا تارايخلا ىلع زيكرتلا ا ةلثمأ ًا تو
  .ةيدرف قفارمل فيلاكتلا تاريدقتل
تاداشرإ نع  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةقيثو يف محفلاب لمعت يتلا ةقاطلا تاطحم نع ًاليصفت رثكأ تامولعم دجوتو

  .)UNEP 2010دادعإلا ديق (تايلمعلا نيسحتل 
  ةيعانصلا لجارملاو ةقاطلا ديلوت تاطحم يف محفلا قارتحا  - ١ - ٥

ةماع ةفصب عمت  - ٨٣  محفلا قارتحا قيقحت نكميو . او ةعانصلل ءابرهكلاو ةرارحلا ريفوت وه محفلا قارتحا نم ضرغلا
  .ةفلتخم تايجولونكت ةدع مادختساب

  محفلا قارتحا نم تاثاعبنالاو قبئزلا أشنم  -١-١-٥
قيرط نع يوجلا فالغلا لخدتو قارتحالا ءانثأ قلط ًا دج ةليئض تايمكب محفلا يف يعيبط لكشب قبئزلا دجوي  - ٨٤ ت

ىلإ ٠،١نم قاطن يف نوكت ام ةداعو ،ةيفارغجلا قطانملا نيب محفلا يف قبئزلا تازيكرت فلتختو . نخادملا تازاغ ءزج٠،٣    
ىلإ لصت ميق سايق مت دقو ًاضيأ قاطنلا اذه جراخ تايوتسم دجوت نأ نكمي نكل ،نويلملا نم ةطساوب نويلملا يف ١،   
نم رثكأل يملاعلا محفلا ةدوجل ًا رصحًا رخؤم ةيكريمألا يجولويجلا حسملا ةرئاد ترشن دقو. تينغيللا محفل ةدمتعم تاربتخم

 :ينورتكلإلا عقوملا ىلع حاتم(. قبئزلا ىوتحم ليلحت تاملعملا ىدحإ تناكو ،ملاعلا ءاحنأ عيمج نم محف ةنيع ١٥٠٠
http://pubs.usgs.gov/of/2010/1196(.  

  محفلا قارتحا تايجولونكت  -٢-١-٥
يف مدختس عيمج يف محفلا قارتحال ةدئاسلا ايجولونكتلا محفلا قوحسم قارتحا ربتعي  - ٨٥  ت ام ةداعو ،ملاعلا ءاحنأ  

ةئاملا يف ٤٠ىلإ لصت ةءافكب ،ةيديلقتلا راخبلا ايجولونكتل لوألا ليجلا يه ايجولونكتلا هذه تناك امبرو . ةريبكلا تادحولا  
 ٤٧ ىلإلصت ةءافكب ةجرحلا قوف راخبلا ايجولونكت نم يناثلا ليجلا وأ ؛ (LHV)نيخستلل ىندألا ةميقلا ساسأ ىلع ةبوسحم 

نأ مغر )IGCC(ةطلتخملا ةلماكتملا زيوغتلا ةرود ايجولونكت قيرط نع ةلثامم ةءافك قيقحت نكمملا نمو . (LHV) ةئاملا يف  ،
نوبركلا نيزختو طاقتلا يف ةصاخلا اًا، رخؤم الإ أدبي مل محفلا قارتحا ىلع اهقيبطت  ىلع قارتحالا  مدختسيو. زيمل ةجيتن

 بيرقت ةئاملا يف٤٤ىلإ لصت ةءافكبو ةريبكلا تادحولا يف نآلا مدختسي ناك نإو ،لقأ ةجردب ) FBC(ةع يمم ةدعاق . (LHV)ًا  
 ، يمم ةدعاق ىلع قارتحالاو محفلا قوحسم قارتحا نم لك بلطتيو كلذ ىلإ امو هنحط لالخ نم محفلل ةقبسم ةجلاعم ةع

مدختست يتلا ،تايجولونكتلا كلت يفتاثاعبن الا يف مكحتلا مظن نأ امك. بسانم مجحب محفلا نم روسك قيقحت لجأ نم  
نم رثكأل مجحلا ةريغصلا لجارملا يف داّقولاب ةيذغتلا مظن تمدختسا دقو . ًايداصتقا ةيدجمو ةعئاش ،ربكألا تادحولا يف ًةداع
لوصو دييقت ببسبًا يبسن ةرقتسم ريغو ةلاعف ريغ مظنلا هذه نكل. قارتحالاو محفلا لتكب ةيذغتلا مدختست يهو ،نرق  

لاعتشالا داومىلإنيجسكألا  قارتحالا لبق زاغ ىلإ محفلا ليوحتب ةطلتخملا ةلماكتملا زيوغتلا ةرود ايجولونكت موقتو .  
  .نمثلا ةيلاغلا يوناثلا ضيفختلا ةزهجأ مادختسا نود تاثاعبنالا ضافخنا ققحت كلذبو
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محفلا زكرم (ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تادحولا نم فالآلا كانهو ،ةروطتم ايجولونكت محفلا قوحسم قارتحا ربتعيو   - ٨٦
نم ةعساو ةعونتم ةعومجم قارتحا يف محفلا قوحسم قارتحا ايجولونكت مادختسا نكميو . )ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولاب فيظنلا

، مئاد تسيل ا محفلا    .ًاعفترم اهيف دامرلا ىوتحم نوكي يتلا عاونألل ةمئالمًا أ نم مغرلا ىلع
يف دجويو   - ٨٧ يهيمم ةدعاق ىلع قارتحالا  يمت يتلا ةلماخلا داوملا نم ةقبط ةع  نخاسلا ءاوهلا نقح قيرط نع ع ت وأ ج

اذه ثدح . ةبلصلا داوملاو زاغلا طلخل تاماود ثدحت كلذل ةجيتنو. لفسأ نم شرجلا وأ يماسم حول لالخًا قبسم يو
تاثولم تاثاعبنا ققحتتو . ةرارحلل ًالقنو ةلاعف ةيئايميك تالعاف، تًاريبكًا هبش لئاوسلا مادتحا وأ ناروف هبشي يذلا ،لعفلا
ًا يبسن ةضفخنملا ءاوهلا يريجلا رجحلا ةفاضإو ءاوهلل يجيردتلا لاخدإلا قيرط نع ةع يمم ةدعاق ىلع قارتحالا نم بلاغلا يف

ةيوئم ةجرد٩٥٠ و٧٥٠يلاوح نيب ةضفخنم ةرارح تاجرد يف قارتحالاو  لع قارتحالا بسانيو.   ىلع ةع يمم ةدعاق ى
تاثولمل ىدملا ديعبلا لاقتنالا مييقتو دصر جمانرب (ةدوجلا ةتوافتملا دوقولا عاونأو دامرلاب ةينغلا محفلا عاونأ صوصخلا هجو 

ةيبوروألا ةعامجلا نع رداصلا هيجوتلاو ٢٠٠٩ ابوروأ يف ءاوهلا قفد وه ايجولونكتلا هذه بيع نإف ،كلذ عمو . ٢٠٠٦ 
نم جتانلا سبجلا اهيف مدختسي يتلا ةقيرطلاب تيربكلا ةلازإ ةيلمع جتاون مادختسا ىلع ةردقلا مدع ببسب ريبكلا تايافنلا  

  .محفلا قوحسم قارتحا ةيلمع يف نخادملا زاغ لسغ
٨٨ -  ،  ةرارح وأ ةيئابرهك ةقاط ىلإ دوقولا يف ةنزتخملا ةيئايميكلا ةقاطلا ليوحتب ةقاطلا ديلوت تاطحم يف قارتحالا موقيو

ءابرهكلا ديلوت تاطحم يف هنأ نيح يف ،ةثعبنملا ةقاطلا مادختسا يف ةءافك رثكأ ةطلتخملا ةقاطلا تاطحم ربتعتو . امهيلك وأ
ةقاطلا نم ةئاملا يف ٧٠ةبسن ىلإ لصت دقو ،ةعفترم ةئيبلا ىلإ ةقاطلا يلامجإ رئاسخ نوكت دق ميقلتلا مدختست يتلا مدقألا   

طب .ةيعونلا ةينقتلاو دوقولا عونبسحب ،دوقولا يف ةيئايميكلا   ةءافكلا ةيلاعلا ةثيدحلا ءابرهكلا ديلوت ةطحم يف رئاسخلا نكل  
دوقولا يف ةدوجوملا ةيئايميكلا ةقاطلا فصن نم برقي امىلإ ربكأ لصيف ءابرهكلاو ةرارحلل ةطلتخملا ةقاطلا تاطحم يف امأ .  

نييئاهنلا نيكلهتسملا ىلإدوقولا يف ةقاطلا نم ءزج  وأ ةينكسلا ةئفدتلل وأ ةيعانصلا تايلمعلل (ةرارح وأ ءابرهك ةروص يف امإ  
ة ةريبكلا قارتحالا تاطحمل ةحاتملا تايجو لونكتلا لضفأ نع يبوروألا داحتالل ةيعجرملا ةقيثولا عضتو. )اشم تامادختسال

ةئاملا يف ٩٠ - ٧٠غلبت ةءافكب  محفلا قرحل ةقاطلاو ةرارحلا ديلوتلًا رايعم  )LHV(.  
  محفلا قارتحا يف مكحتلا ريبادت  -٣-١-٥

ةضفخنملا محفلا عاونأ رايتخا ،لاثملا ليبس ىلع ،اهنم قرطب ،دوقولا يف قبئزلا ةيمك ضيفخت مكحتلا  ريبادت لوأ نم  - ٨٩
رداصمب وأ يع يبطلا زاغلاب محفلا لادبتسا لثم(دوقولا لادبتسا ططخو ،محفلل ةقبسملا ةجلاعملاو ،اهتعيبطب قبئزلا نم ىوتحملا 

ةبولطملا دوقولا ةيمك نم للقي امم ،ليغشتلا ةءافك ةدايز وهو تاثاعبنالا ضفخل رخآ ماع ج . )ةددجتملا ةقاطلا  كانهو
ريبادت كانه قارتحالا ةوطخ دعب قبئزلا تاثاعبنا يف مكحتللو . تاثولملا نم اهريغو قبئزلا نم ةجتانلا تاثاعبنالا نم يلاتلابو
  .تارايخلا هذهل زجوم ضرع هاندأ دريو. ةصاخ قبئزلاب ثولتلل ريبادتو ءاوهلا ثولت يف مكحتلل ةنكمم ةفلتخم ةينقت
  محفلل ةقبسملا ةجلاعملا

نم قبئزلا تاثاعبنا يف ًا ضيأ محفلا لخاد يف قبئزلا ءايميك رثؤت ،قبئزلا نم محفلا ىوتحمو ةيعون ىلإ ةفاضإلاب  - ٩٠
يه محفلا نم ةيسيئرلا تاقبطلاو . ًادج ةفلتخم صئاصخ ةفلتخم ةيفارغج قطانم نم محفلل نوكي دقو. محفلا قارتحا
نم ةبسن ىلعأ ىلع تياسارثنالا محف يوتحيو . تينغيللا محفو ،ينيموتيبلا نود محفلاو ،ينيموتيبلا محفلاو تياسارثنألا
دجوتو.امهنم ةبسن ىندأ هيف نإف تينغيللا امأ ،ةقاطلل ةميق ىلعأو ينوبركلا ىوتحملا ةليدب تايمست  يذلا محفلا ىمسي ذإ :  
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ذلا محفلا امأ“دوسألا وأ يرجحلا محفلا”مساب نوبركلا نم ىوتحم ىلعأ ىلع يوتحي  ىمسيف ىوتحم ىندأ ىلع يوتحي ي   
  )٦(.“ينبلا محفلا”

محفلا ةجلاعم تايجولونكت رشن قيرط نع ةقاطلا ديلوت تاطحم نم قبئزلا تاثاعبنا يف ضافخنا قيقحت نكمملا نمو   - ٩١
ةقيرطلاب محفلا لسغ قبئزلا ةلازإو ةطحملا ةءافك قايس يف ةربتعملا محفلا ةجلاعم تايجولونكت لمشتو . قارتحالا لبق
  .محفلا تافاضمو ،محفلا طلخو ،قبئزلا ىوتحم ةجلاعمب محفلا ءارثإو ،ةيديلقتلا

ضعب عم قبئزلا يف ًا يبسن ةيلاع ضفخ تالدعم اهنع جتني دق محفلا ةجلاعم/لسغ تايلمع نأ نم مغرلا ىلعو  - ٩٢
محفلا عاونأ عيمج يف قبئزلا ضيفخت لئاسو نم ا  قوثوم ةليسوك اهمادختسال ةيفاك تسيل ا  كلذك . إف ،محفلا عاونأ

ضيأ للقي ينيموتبلا محفلاعاونأ يف تيربكلا ضفخ يف يسيئرلا فدهلا قيقحتل ليسغلا نإف ةنراقم قبئزلا زيكرت نم ًا  
ديتيربكلا ةلازإ ةءافكو محفلا يف تاديتيربكلا يف قبئزلا ةبسنل ًا قفو ةلازإلا ةءافك فلتختو. ضرألا لخاد يف تازيكرتلاب
سولس يفو)Kolker et al, 2006(نورخآو  ركلوك(  ، )Sloss, 2008(( . لثم ،محفلا فيظنت تايلمع نم فدهلا نإف كلذك

ةعفنم وه قبئزلل ضفخ يأ نإف يلاتلابو ،تيربكلا ةلازإ وه ،ةيئايميكلا جهنلاو ريصاعألا ج   و يئاقتنالا ليتكتلاو د ب زلا ميوعت
ىلإ ةئاملا يف ١٠نيب تايلمعلا هذه يف قبئزلا ضيفخت حوارتيو . ةبحاصم هردق طسوتمب ،ةئاملا يف ٧٠  ساسأ ىلع ةئاملا يف ٣٠   
  .(Sloss, 2008)ة قاطلا ئفاكم
  ليغشتلا تاءارجإ نيسحت

جاتنإلا فيلاكت ضفخ فد(ىوق ةطحم ةءافك نيسحت يوطني دق   - ٩٣  ةيمارلا ريبادتلا نم ددع ىلع ) لاثملا ليبس ىلع
دوقولا لامعتسا يف داصتقالاىلإ  قبئزلا تاثاعبنا ةيمك ضفخنت ،كلذل ةجيتنو)محفلا(   ًامومع ةقبطملا ريبادتلا رثكأ نمو. ، 

نيسحتو ،داصتقالا ةزهجأ نيسحتو ،ءاوهلل قبسملا نيخستلا ةزهجأ نيسحتو ،ةديدج قراحم بيكرت : محفلا قرح قفارم ىلع
دحلاو ،زاغلا بناج يف ةرارحلا لاقتنا حوطس ىلع بساورلا نم دحلاو ،ةريصقلا ليغشتلا تارود ليلقتو ،قارتحالا ريبادت 

، امب ،ةطحملا ءادأ ىلع ريبك رثأ ةنايصلاو ليغشتلا تاسراممل نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلا بو. تانيبروتلا ثيدحتو ءاوهلا حاشترا نم
يف عيرسلا ساكترالل ًا ضرعت لقأ نوكت ةنايصلاو ليغشتلا ةديجلا ةطحملا نأ كلذ. ليغشتلا ةفلكتو ةيقوثوملاو ةءافكلا كلذ يف
قبئزلا تاثاعبنا يفو محفلا مادختسا يف اذ دح يف رثؤت ةنايصلاو ليغشتلا تاسرامم نإف يلاتلابو ،ةرارحلا لدعم كلذل . ا
،. ةطحملل يمويلا ليغشتلا يفًا رمتسمًا رابتعا ةنايصلاو ليغشتلا تاسرامم ىقلت نأ يغبني قارتحا تاطحم نإف  كلذ عمو
يلاح ىوصقلا ا ال محفلا قوحسم  ًابيرقت ةئاملا يف٤٠نع ًا ءافك ديزت الو  قيرط نع الإ تانيسحتلا نم ديزملا ققحتي ،   
  .ةجرحلا قوف ةديدج لجارم ىلإ ثيدحتلا

                                                            
ئاق ،يلودلا ديعصلا ىلع ةفلتخم فينصت مظ  )٦(    نم محفلا ىلع أرطت يتلا ر ن لمعتست  يغتلا ةجرد ساسأ ىلع لوألا ماقملا يف ةم

، . محفتلا ةيلمع اهيلع قلطيو ،ديسارثنإلا محف ىلإ يثخلا محفلا ةلحرم ينيموتيبلا هبش محفلاو تينغللا لثم ،ةدوجلا ةضفخنملا محفلا عاونأو
، ىلإ برقأ تهاب اهلكشو ،ريسكتلا يف لهسأو ةبالص لقأ ةداعلا يف يه  نوبركلا ىوتحم ضافخناو ةبوطرلا ةبسن عافترا ا  امس نمو ،نيطلا

يوتحتو ،عمال دوسأ نولب بلاغلا يف ز . ةقاطلا ىوتحم ضافخنا مث نمو  يمتتو ،ًاكسامتو ةبالص دشأ بلاغلا يف يه ةجرد ىلعألا عاونألاو
نم ىوتحم ىلعأ وهف يلاتلابو ،ديسارثنإلا محف وه تاجردل ا ىلعأو. ربكأ ةقاط جتنتو ،ةبوطرلا نم لقأ ةبسنو نوبركلا نم ىلعأ ةبسن ىلع
وأ دوسألا محفلاو ،ايندلا فانصألا ىلع ينبلا محفلا مسا قلطي ،ىرخألا تايمستلا نمو . ةبوطرلا نم ىوتحم لقأو ةقاطلاو نوبركلا
 .ىلعألا فانصألا ىلع بلصلا
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  محفلا قارتحا قفارم يف قبئزلا يف كرتشملا مكحتلا
قفارم يف عساو قاطن ىلع ،ثلاثلا لصفلا يف اهفصو قبس يتلا ،ةددعتم تاثولم يف مكحتلا تايجولونكت مدختست   - ٩٤

ف نع تانايب عيمجتب)Sloss (2008)(سولس ماق دقو . محفلا قارتحا ةدئافلا ج    و ةمئاقلا مكحتلا تايجولونكت ةيلاع
ىدم نأ لودجلا نم نيبتيو . ٧لودجلا يف ةصخلم يهو ،محفلا قارتحا قفارم يف قبئزلا طاقتلا ىلع ةردقلا يف ةكرتشملا 

ريبك نوكي دق مكحتلا تادعم نم ةعوم قبئزلا طاقتلا يف حوارتلا  يأ دمتعت طاقتلالا ةجرد نأوًادجًا ةبسنلاب ىلع ًا ض، 
ةعفنملاو قبئزلا طاقتلا مييقت متي نأ بجي ،اذكهو . )تينغيللا محف وأ ينيموتيبلا هبش محفلا وأ ينيموتيبلا محفلا(محفلا ةيعون 

دوقولا ةيعون نع تامولعم نمضتي نأو ،ةدح ىلع ةطحم لك ساسأ ىلع ءاوهلا ثولت يف مكحتلا تادعم نم ةكرتشملا 
  .ءاوهلا ثولت يف مكحتلا ةزهجأ بيكرت لوح ةددحم ليصافتو نخادملا زاغ نيوكتو

األلاثم  - ٧لودجلا  ةقاطلا ديلوت تاطحم يف محفلا يف قبئزلا طاقتلا يف ) ةئاملا يف( ءافكو ءاوهلا ثولت يف مكحتلا ةزهج
  )٢٠٠٨(سولس نم ةلدعم ، محفلاب لمعت يتلا 

ىنيموتيبلاهبش محفلا *ىنيموتيبلا محفلا ةيميسجلا ةداملا يف مكحتلا ةزهجأ  *تينغيللا محف * 
درابلا بناجلا -يكيتاتسورهكلا بسرملا    ٢-٠ ١٨-٠ ٦٣-٠ 

نخاسلا بناجلا -يكيتاتسورهكلا بسرملا     ٢٧-٠ ٤٨-٠ -□ 
 - ٦٧-٥٣ ٩٣-٨٤  ةيجيسنلا تاحشرملا 

     تيربكلا ديسكأ يناثو ةيميسجلا ةداملا يف مكحتلا 
درابلا بناجلا-يكيتاتسورهك بسرم  ٥٦-٢١ ٥٨-٠ ٧٤-٦٤ بطرلا نخادملا زاغ تيربك ةلازإ+ 

نخاسلا بناجلا-يكيتاتسورهك بسرم   - ٤٢-٠ ٥٤-٦ بطرلا نخادملا زاغ تيربك ةلازإ+ 
 لقأ  ًادج عفترم  ليسغ+ ةيجيسن تاحشرم 
   ٨٩-٦٢  بطرلا نخادملا زاغ تيربك ةلازإ+ ةيجيسن تاحشرم 

     
تيربكلا ديسكأ يناثو ةيميسجلاةداملاو نيجورتينلا ديساكأ يف مكحتلا ةزهجأ      
 ٩٦-٠ ٤٧-٠ ٩٩-٩٤  ةيجيسن تاحشرم+ شرلاب ففجم + يئاقتنا يزفح لازتخا

  . ةدحتملا تايالولا يف قفارم يف تيرجأ يتلا براجتلا نم ةدودحم ةعومجم ىلإ تاقاطنلا دنتست  *  
  .تانايب دجوت ال  □  

امب ،محفلا قارتحا نم قبئزلا تاثاعبنا يف مكحتلل تايجولونكت ريوطتل ةدحتملا تايالولا يف ةريبك دوهج تلذبو   - ٩٥
ةصاملا داوملا عونو محفلا عون ىلع ًا دامتعا قبئزلا طبضل مكحتلا ةزهجأ ةءافكل قاطنلا ةلماك ةعساو تارابتخا كلذ يف
، ملا ممألا جمانرب ةقرو دوهجلا هذه جئاتن صخلتو. ليغشتلا فورظو ةرارحلا ةجردو ةفاضملا داوملاو ديق  (٢٠١٠ةئيبلل ةدحت
امك ،تآشنملا تارشع يف لعفلاب ةمدختسم قبئزلا يف مكحتلل ةزهجألا هذه نأ ظحاليو . )٢٠٠٨(سولسو ) دادعإلا
  .٣-٤ عرفلا يف كلذ ىلإ راشي

 - ٦٨ قاطن يف ةءافك ىلإ ءاوهلا ثولت ةحفاكم يف قبئزلا ةلازإ ةزهجأ لمع صحفل ةريخألا ةلثمألا ضعب ريشتو  - ٩٦
يف ةيلاع ةءافك عم نمازتلاب قبئزل اةلازإ يف ةءافك ىلعأ قيقحت عم ،ايروك يف ةيرارحلا ةقاطلا ديلوت تاطحم يف ةئاملا يف  ٩١

يكيتاتسورهكلا بسرملا ويئاقتنالا يزفحلا لازتخالا: ةيسيئر ةفصب(ءاوهلا ثولت نم دحلا  و ،درابلا بناجلا- ،  ةلازإل ا 
، ميك ) (نخادملا زاغ تيربكل ةبطرلا ،  ؛٢٠١٠نورخآو   .)٢٠٠٩ىنيسادوبو
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  محفلا قارتحا تاءاشنإ يف ةصاخ ةفصب قبئزلا يف مكحتلا
يف مكحت ةزهجأ مادختسا نكمي ،ءاوهلا ثولت يف مكحتلل ىرخألا تايجولونكتلا نم ةكرتشملا عفانملا ىلإ ةفاضإلاب   - ٩٧

  .ةدحتملا تايالولا يف يراجت ىوتسم ىلع عساو قاطن ىلع لعفلاب مدختست يهو ،ةصاخ ةفصب قبئزلا
داوم ىلع قبئزلا زازتما ىلع تايجولونكتلا هذه موقت ام ًا بلاغ ،ةصاخ قبئزلا يف مكحتلا تايجولونكت ميمصت دنعو  - ٩٨

محفلا عاونأ عم ًا حاجن لقأ ةجلاعملا ريغ ةيلصألا ةصاملا داوملا تناكو. زازتمالا ةردق زيزعتل طشنملا نوبركلا لثم ةصام
، . نخادملا تازاغ يف اهطاقتلا ةبوعص نم ديزي اهيف يلوألا قبئزلا نم ةيلاع ةبسن دوجو نأل ،ةجردلا ضفخنملا كلذ عمو
يئايميكاهتجَلاعم تمت ةصام داوم نآلا رفوتت هنإف هذه موقتو . لاثملا ليبس ىلع ،نيرولكلاو موربلا لثم تانيجولاهلا عمًا  
ا يف ةبوعص رثكألايلوألا قبئزلا ليوحتب داوملا د(ؤفاكتلا يئانث لكش ىلإ طاقتلال   ، ) سكؤم طاقتلالا يف ةلوهس رثكأ نوكي
  .محفلا عاونأ عيمج يف قبئزلا لازتخا نم ةيلاع ةجرد ققحت يلاتلابو

ذنم قبئزلا يف مكحتلا لجأ نم محفلاب لمعت يتلا لجارملا نخادم تازاغ يف ةصام داوم نق   - ٩٩  ح قيبطت ايناملأ يف متو
، (يضامل ا نرقلا تاينيعست ةلماك ةيراجت مظن ةدع يف ةدحتملا تايالولا يف ايجولونكتلا هذه تضر )٢٠٠٠غنلريو  ع امك  ،
موكسنو )٢٠٠٩(واغ ( ةيميسجلا ةداملا يف مكحتلا زاهج يف عبنملا دنع ةصام داوم ةفاضإ نكمملا نمو . )٢٠١٠(، 
ةزهجألا دعب ةصاملا داوملا نقح متي ثيح ،ةليدب ت ايجولونكت دجوتو. رياطتملا دامرلا ءزج يف قبئزلا عمج متيو ،دوجوملا
قبئزلا طاقتلال  تاميسجلا يف ةيفاضإ مكحت ةدحو دوجو ةجاحلا يضتقت ةلاحلا هذه يفو ،ةيميسجلا ةداملا يف مكحتلل دوجوملا

لا ةليكشتلاو.)(TOXECONTMةماسلا تاثاعبنالا يف مكحتلا  ةيلمع ةليكشت لثم(ةصاملا ةداملا ىلع ىوتحملا  تضر    ع يتلا ةثلاث
يكيتاتسورهكلا بسرملل ىطسولا لوقحلا يف ةصاملا داوملا نقح اهيف متي يتلا TOXECON IITMيه ةصام داوم نقحل   ،

ةقاطلا ثوحب دهعم اهعارتخا ةءارب كلمي يتلا (TOXECONTM]ةماسلا تاثاعبنالا يف مكحتلا ةقيرط مضتو . دوجوملا  ،
ديزت ةبسنب قبئزلا تاثاعبنا ضيفخت ىلع ا ) يجيسن حشرم(تاميسجلا يف مكحتلل ةيوناث ةدحو ،ةيئابرهكلا   ردق ترهظأ

ةئاملا يف٩٠ىلع  ةقيرطلا هذه مستتو ،قبئزلا يف مكحتلا ةوطخ لبق رياطتملا دامرلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا عمج متي اذكهو .  
طشنملا نوبركلا ىلع يوتحي يذلا ريثكب رغصألا دامرلا ءزج عمج متيو. ةيقيوستلا ةيلباقلاوًا قاطن عسوألا مادختسالاب  
  .ةيلاتلا ةوطخلا يف قبئزلاو

١٠٠-  ، ؛ ٢٠٠٣نورخآو شيلفاب (يلي ام قبئزلا طاقتلاب قلعتي اميف  ةصام داوم يأ ءادأ ىلع رثؤت يتلا لماوعلا نيب نمو
  :٢٠١٠موكسنو ؛ ٢٠٠٦نورخآو افاتسافيرسو 

 ةصاملا ةداملل ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا صئاصخلا −

 ةصاملا ةداملا عيزوتو نقح لدعم −

− ضمح: لاثملا ليبس ىلع(نيجولاهلا عاونأ تازيكرتو ةرارحلا ةجرد لثم نخادملا تازاغ تاملع م 
 تيربكلا ديسكأ ثلاث زيكرتو) نيجولاهلا موربو كيرولكورديهلا

  ةمئاقلا ءاوهلا ثولت يف مكحتلا ةليكشت −
تايلمعلا نيسحت تاداشرإ ليلد ةقيثو يف ةزجوملا براجتلا مظعم ءارجإ مت دقو  -١٠١ ديق (ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ( 

ضعب  يلي اميفو. مئاقلا ةيميسجلا ةداملا يف مكحتلا زاهج يف عبنملا دنع ةصاملا داوملا نقحب) ٢٠٠٨(سولسو )) دادعإلا
  :ةيسيئرلا تاجاتنتسالا
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لضفأ ىلإ تالاحلا ضعب يف لصوتلا مت دق ن اك نإو ،ةفاضملا ةصاملا داوملا ةيمك ةدايز عم قبئزلا طاقتلا ديزي −
ىودج تاذ ريغ ةفاضإ يأاهدعبحبصت ةطقن دنع تايمكلا   . 

ةيوئم ةجرد١٥٠>(ىندألا ةرارحلا تاجرد ققحت  − نم ىلعأ ةيمك طاقتلا يكيتاتسورهكلا بسرملا لخدم يف )  
 .قبئزلا

دوجو دنع ًا مومع لضفملا بولسألا وهو ،جلاعملا ريغ طشنملا نوبركلا مادختساب مكحتلا ةءافك فقوتت −
ةءافك قيقحت نكميو . نخادملا تازاغ يف دسكؤملا قبئزلا نيوكت ىلع ،محفلا يف ديرولكلل ةعفترم تازيكرت
ىوتحملا اذ ةبترلا ضفخنملا محفلا مدختست يتلا تاطحملا يف ةصاخ ،نيجولاهلاب جلاعملا نوبركلا ةطساوب ىلعأ  
  .نيرولكلا نم ضفخنملا

كلذكو ( قبئزلا نأ قبئزلا يف مكحتلا لجأ نم طشنملا نوبركلا نقح يف اهديدحت مت يتلا ةيبلسلا بناوجلا نمو  -١٠٢
دامرلا نم نمآلا صلختلا لامتحا نم للقي امم ،رياطتملا دامرلا نم ًا ءزج نوكي نأ ىلإ يهتني فوس )فاضملا طشنملا نوبركلا
ةفاضإو تاميسجلا ةلازإل ناث زاهج عضو نكمي ،اذه بنجتلو . تنمسإلاةعانص  وأ ءانبلا يف ،لاثملا ليبس ىلع ،همادختسا وأ

هالعأ ةروكذملاTOXECONTMمومسلا ةلازإ ةقيرط يف امك ،تاميسجلا يف مكحتلل داتعملا زاهجلا دعب طشنملا نوبركلا   .  
تايوتسم دنع قارتحالا لبق ةفاضم ةدامك نخادملا تازاغ يف قبئزلا ةدسكأ زيزعتل موربلا تافاضم رابتخا متو   -١٠٣

ءزج٢٥لداعت  ىلع ةئاملا يف ٩٧-٩٢نم قبئزلا تاثاعبنا يف ضفخ ةمظتنم ةروصب ظحول دقو . محفلا يف نويلملا نمًا    
زاغ نم تيربكلا زيكرت ةلازإو يئاقتنا يزفح لازتخا تادعمب ةزهجمو طاواغيم ٦٠٠ةوقب يوناث ينيموتيب محف قرح ةدحو   

، (نخادملا  نم ضفخنملا ىوتحملا يذ محفلا قرحل ةدحو ١٤يف ةلثامم براجت تيرجأ ك لذك. )٢٠٠٩نيتسوفو ينير  
زاغ يف قبئزلا نم ةئاملا يف٩٠نم رثكأ ةدسكأ جئاتنلا نيبتو ،رولكلا  ىلإ  ٢٥لداعي امب محفلا ىلإ موربلا ةفاضإ دنع نخادملا   

محفلا يف نويلملا يف ءزج ٣٠٠  ) ، امل تافاضإك ،موربلا ًا صوصخو ،تانيجولاهلا مادختساب نكميو. )٢٠٠٨نورخآو غناشت
ةنيعم تالاح يف ةئاملا يف٨٠ىلع ديزت ةبسنب قبئزلا تاثاعبنا ضفخ قارتحالا لبق  ، )٢٠١٠(ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب (.  

  ).دادعإلا ديق

  محفلا قارتحاب لمعت يتلا ةقاطلا تاطحم يف مكحتلا تايجولونكت ةءافكو فيلاكت  -٤-١-٥
محفللةقبسملا ةجلاعملا    

يف ةقاطلا جتانو ءادألا ةدايز ىلإ فد ) ليسغلاو فيفجتلاو قحسلا لثم(تاءارجإ محفلل ةقبسملا ةجلاعملا لمشت   -١٠٤ 
جزم وأ ةيئايميك فشاوك ةفاضإ ًا ضيأ متت نايحألا ضعب يفو. ةراضلا داوملا نم تاثاعبنالا ضفخ ىلإ وأ قارتحالا ةيلمع
هنكميو ،تيربكلاو دامرلا نم محفلا تايوتحم ضيفختل ءارجإ لوألا ماقملا يف وه محفلا لسغو. لضفأ ءادأ قيقحتل محفلل  
يف مكحتلا لجأ نم محفلل ةقبسملا ةجلاعملل ةرشابملا فيلاكتلا ديدحت بعصلا نمف يلاتلابو ،قبئزلا تايوتحم ضفخي نأ ًا ضيأ
قبئزلا نم ضفخنم ىوتحم تاذ دوقولا وأمحفلا نم ىرخأ عاونأب هطلخ يأ(محفلا طلخ فيلاكت دمتعتو . ًارصح قبئزلا   (
، ( قوسلا يف هيلع بلطلاو طلخلا دوقو رفاوت ىلع   ).٢٠٠٥ةئيبلا ةيامح ةلاكو
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  ليغشتلا تاءارجإ نيسحت
ضفخ ىلإ ،يلاتلاب ،يدؤت نأ نكميو ،ةيقوثوملاو ءادألا نيسحت يفةقاطلا تاطحم ليغشتو ميمصت يف تارييغتلا ديفت   -١٠٥  

  .فيلاكتلا ضافخنا وأ فيلاكتلا هذه نع ةيفاك ةدوج تاذ تانايب ىلإ لوصولا نكمي ملو. ةنايصلاو ليغشتلا فيلاكت
  محفلا قارتحا تآشنم يف قبئزلا يف كرتشملا مكحتلا

ةيلودلا ةلاكولاب فيظنلا محفلا زكرم ىدل كلذب ةطبترملا فيلاكتلاو مكحتلا تايجولونكتل لماش ضارعتسا رفوتي   -١٠٦
، (ةقاطلل    .)٢٠٠٨سولس
فلتختو . قبئزلا تاثاعبنا يف مكحتلا فيلاكت ريدقت دنع ةماهلا بناوجلا نم ةقاطلا ةطحم يف ةمئاقلا فورظلا ربتعتو  -١٠٧

ًان ًا فالتخاقبئزلا ةلازإ فيلاكت  مكحتلل ةثيدح ةزهجأب ةزهجم ةقاطلل تاطحم لمشت ةمئاقلا فورظلا تناك اذإ ام بسح يب
ليغشت ميظعت يدؤي نأ نكمملا نمو . ةطاسبلا ةياغ يف تاثاعبنالا يف مكحتلل ةبكرملا ةزهجألاتناك وأ ءاوهلا ثولت يف 

  .ةحاتم تسيل فيلاكتلل ةماعلا تاريدقتلا نكلو ،قبئزلا تاثاعبنا ضيفخت ىلإ تاثاعبنالا يف مكحتلل ةمئاقلا تآشنملا
كلذ يف امب (محفلاب ءاوهلا ثولت يف مكحتلا فيل اكت ريدقتل )CUECost( ًاليلد ةيكيرمألا ةئيبلا ةيامح ةلاكو تعضو دقو  -١٠٨

زاغ ةلازإل ةفلتخم ايجولونكت ةرشع يتنثا بيكرت فيلاكت ريدقتل ليلدلا اذه مادختسا نكميو . ةقاطلا تاطحم يف) قبئزلا يف مكحتلا
أ يناثونيجورتينلا ديساكأو تيربكلا ديسكأ يناث  ًالماكتمًا ماظن اهفصوب وأةلصفنم تانوكم اهفصوب امإ ،قبئزلاو نوبركلا ديسك  
  .http://www.epa.gov/nrmrl/pubs/600r09131/600r09131.html ءاوهلا ثولت يف مكحتلل

ةدعاق تعض ESPREME)  (يبوروألا يثحبلا عورشملا يف هذيفنت مت يذلا مكحتلا فيلاكت مييقت ىلإًا دانتساو  -١٠٩ و ،
، . ةفلتخم مكحت تارايخ ةءافكو فيلاكتل تانايب ةددعتم تاثولم ضفخل ةراتخم تايجولونكتل ةيونسلا فيلاكتلا دجن كلذك

يف ةروشنم ،محفلا قارتحا نع جتانلا قبئزلا تاثاعبنا نم دحلا يف تايجولونكتلا كلت ةءافكو ،طاشنلا بسح ةلصفم 
 ، ةنايصلاو ليغشتلا فيلاكتوةيونسلاةيلامسأرلا فيلاكتلا يأ  ()٧(ةيونسلا فيلاكتلا عومجم حوارتيو. ٢٠١٠نيرخآو انيساب   

كيرمأ رالود١،٣نيب ) ةيونسلا ءابرهكلا نم ةعاسطاواغيم/ي  ةلازإ ةءافكب يكيتاتسورهك بسرم زاهج بيصنتل ٢٠٠٨/   
يكيرمأ رالود٥ - ٢-٥و ،قبئزلا نم ةئاملا يف ٦٣ نم رثكأ رثكأ زاهج بيصنتل ٢٠٠٨/ءابرهكلا نم ةعا سطاواغيم/   
ردقت قبئزلا ةلازإ يف ةءافك عم ) زاغلا لسغ زاهج يف ليسغلا يف تيربكلاو تاميسجلا ةلازإ(ءاوهلا ثولت يف مكحتلل ًا مدقت
  .ىرخأ قطانم ىلإ ليوحتلل ةلباق نوكت ال امبرو ،ةيبوروألا فورظلا جئاتنلا هذه لثمتو. ةئاملا يف ٩٣ نم رثكأب

ةحاتملا ةينقتلا نم ىوتسم لضفأ تاذ ثولتلا ضيفخت تادعمل ةيلامسأرلا ةفلكتلا لثمتو  -١١٠ + تاميسجلا يف مكحتلا ( 
نم ةئاملا يف٥نم لقأ ) نخادملا زاغ تيربك ةلازإ نم (محفلا قارتحاب لمعت يتلا ةيبرهكلا ةقاطلا ةطحمل ةيلامجإلا فيلاكتلا   
ةئاملا يف٣،٥-٣نم ىوتسم يف ةمهاسملا نوكت ،ةطحملا ةفلكت يف محفلا ةفل كت تلخدأ ام اذإو. )دوقولا فيلاكت نود   .
 ًارالود ٦٠ وهو ،ةديدج محف ةطحميف جاتن إلاةفلكتل ) ٢٠٠٦(كور ريدقت نع ذوخأم  ريدقتلا اذه ساسأو
غلبت يتلا دوقولا ةفلكت كلذ يف امب طاواغيم/ًايكيرمأ رالود١٤،١٠،  عم طاواغيم/  غلبت ةحاتملا تاينقتلا لض فأل ةيلامجإ ةفلكت، 

رالود٢،٢٨   .طاواغيم/ 

                                                            
ا ايجولونكتلل ةايح ةرود ضارتفاب ةيلامسأرلا فيلاكتلا بسحت  )٧(   دم مصخ رعس عم ،ةنس ٢٠  ةئاملا يف٤   .  
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  ةصاخ ةفصب محفلا قارتحا يف قبئزلا يف مكحتلا
ةيديلقتلا ءاوهلا تاثولم يف مكحتلا تايجولونكت ذيفنت تاريثأت نم محفلا قارتحا نم قبئزلا تاثاعبنا ضفخ يتأي   -١١١

جولونكتو)نيجورتينلا ديساكأو تيربكلا ديسكأ يناثو تاميسجلا( ةلثمأ نم دافتسيو . ةليقثلا نداعملا ةلازإل ةصاخ تاي، 
ةدحتملا تايالولا يف ةيموكحلا ةلءاسملابتكم ريراقت يف ةدراو ،ةدحتملا تايالولا يف ةقاطلا ديلوت تاطحم نم اهنع غ َّلبم  
ةيقرشلا ةيلامشلا تايالولل فيظنلا ءاوهلا ةيعمج ريرقتو)٢٠٠٩(  ، NESCAUM (2010)قاطن يف يرجي قبئز لا يف مكحتلا ن أ
ةجاح كانه نوكت دق نكلو ،نوبركلا نقح مادختساب ًا يبسن ةضفخنم ةفلكتب ءابرهكلا ديلوت تاطحم نم ديدعلا يف يراجت
ةيديلقتلا لئاسولاب ءاوهلا ثولت يف مكحتلا اهيف نوكي تآشنمل ةلثمأ ًا ضيأ كانهو. تالاحلا ضعب يف ةليدب مكحت ريبادت ىلإ

ةئاملا يف٩٠نم رثكأ ىلإ لصي قبئزلا يف مكحت ىوتسم ىلإ لوصولل ًا يفاك اذه ىلإ لصت نأ لجارملا عاونأ ضعبل نكمي امك .  
تادعمو ) ةصاملا داوملاو(نوبركلا نقح مظن بيكرتو ءارش فيلاكت امأ . ةيفاضإ مكحت ةزهجأ نود قبئزلا ةلازإ يف ىوتسملا

ىلإ رالود نويلم١،٢قاطن يف عقتف دصرلا  . ءابرهكلا ديلوتل ةطحم لكل) ٢٠٠٨ةنس راعسأب ( يكيرمأ ر الود نويلم ٦،٢  
تيربكلا ديسكأ يناث  وأ تاميسجلا ةدام يف مكحتلل ءاوهلا ثولت يف مكحتلا ةمظنأ نم ىرخألا عاونألا نم ريثكب لقأ اذهو
يناث زاغ يف مكحتلل بطر لا ليسغلل) بيكرتلاو ءارشلا (ةيرامثتسالا ةفلكتلاطسوتم نإف ،ةنراقملابو . نيجورتينلا ديساكأ وأ

يكيرمأ رالود نويلم ٨٦نم رثكأ غلبت تيربكلا ديسكأ  يتلا ةقاطلا تاطحمل  ةبسنلابو. لجرم لكل) ٢٠٠٨ةنس راعسأب ( 
ىلإ١٢،٧نم ةيرامثتسالا ةفلكتلا تناك ،ةصاملا داوملا نقح ةمظنأ ىلإ ةفاضإلاب ةيجيسنلا تاحشرملا يف رمثتست    ٢٤،٥ 

بتكم (هتلازإ تمت يذلا قبئزلل ةيلعفلا تايمكلا ةساردلا هذه يف درت ملو . )٢٠٠٨ةنس راعسأب (يكيرمأ رالود نويلم 
، ةلءاسملا ةيموكحلا تانايب نمضتي ) ٢٠١٠ (ةيقرشلا ةيلامشلا تايالولل فيظنلا ءاوهلا ةيعمج ريرقت نإف ،كلذ عمو. )٢٠٠٩ 
  .ةدحتملا تايالولا يف محفلاب لمعت يتلا ءابرهكلا تاطحم نم ددع نم قبئزلا يف مكحتلا ةيلاعف نع

ترهظأ ،ةدحتملا تايالولاب ةقاطلا ةرازو اهاعرت يتلا )NETL(ةينطولا ةقاطلا ايجولونكت ربتخم ثوحب ةطشنأل ًا قفوو  -١١٢  
ةلما شلا بيكرتلا فيلاكت يف تاضيفخت قيقحت ةيناكمإ عم بنج ىلإًا بنجًا ريبكًا نسحت قبئزلا ةلازإل ةصاملا داوملا نقح فيلاكت
قبئزلا يف مكحتلا ةفلكت نأ ىلإ ٢٠٠٧ماع يف ردص يذلا ةقاطلا ةرازول يداصتقالا ليلحتلا ريشيو . ةيليغشتلا فيلاكتلاو  

داوم لامعتسا دنع ةصاملا داوملا نقح لدعم ضافخنال ةجيتن ةيلصألا تاريدقتلا عم ةنراقملاب يرذج لكشب ضفخنت نأ نكمي 
ةجلاعملا ةصاملا داوملل ىلعألا فيلاكتلا ضوعيامب ىتح ،ةءافك رثكأ ةجَلاعم ةصام  يف ٩٠ةلازإ ةفلكت نأ ىلإ ليلحتلا راشأو .  

رالود ١٠ ٠٠٠نم لقأ ىلإ رالود  ٣٠ ٠٠٠يلاوح نيب تحوارت طشنملا نوبركلا نقح ةطساوب قبئزلا تاثاعبنا نم ةئاملا   
ىلإ ٢٢ ٠٠٠لداعي ام (دحاولا لطرلل  يناديملا رابتخالا عقاوم نم هتلازإ تمت ي ذلا قبئزلا نم) مجك/رالود ٦٦ ٠٠٠ 

ًا يئايميك جلاعملا طشنملا نوبركلا ةقاطلا ةرازو عقاوم تارابتخا تمدختسا دقو. )٢٠٠٨، يليف(ةقاطلا ةرازول ةعباتلا 
أي يسيئرلا قافنإلا نإفًايبسن ةضفخنم قبئزلا يف مكحتلا ماظنل ةيلامسأرلا ةفلكتلا نأ نم مغرلا ىلعو. )موربلاب( ةفلكت نم يت ، 

ا ًامومعو.اذ ةصاملا داوملا نقحلل تالدعم موربلاب جلَاعُملا نوبركلا حيتي   لقأ ) نخادملا تازاغ قفدت/ةصاملا داوملا ةلتك(، 
جلاعملا نوبركلا نأ نم مغرلا ىلع هنإف ،اذكهو . قبئزلا ةلازإ نم ىوتسملا سفن قيقحتل جلاعملا ريغ نوبركلا نم ريثكب

  .قبئزلا ةلازإ ةفلكت يف ريبك ضيفختب حمسيًا يئايميك جلاعملا نوبركلا مادختسا نإف ،جلاعملا ريغ نم ةفلكت رثكأًا يئايميك
امك ،ةيسدنهلا تاقيبطتلا يف ءاوهلا ثولت يف مكحتلا ةزهجأ نم طقتلملا رياطتملا دامرلا مادختسا ةداعإ نكمملا نمو   -١١٣

نمو ) سبجلاو(رياطتملا دامرلا ةيعون ىلع طشنملا نوبركلا لثم ةصاملا د اوملا ةفاضإ رثؤت نأ نكميو. ةيداصتقا ةميق هل نأ
عيبت يتلا تاطحملل ةبسنلاب دئاعلا يف ةلمتحملا ةراسخلاب قبئزلا يف مكحتلا فيلاكت رثأتت كلذلو ،اهعيب اذه عنمي نأ لمتحملا 

ةيقرشلا ةيلامشلا تايالولل فيظنلا ءاوهلا ة يعمج نع ريرقتًا رخؤم ردص دقو. حبرم لكشب مادختسالا ةداعإل رياطتملا دامرلا
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، قبئزلا ةلازإ فيلاكت يف ةئاملا يف ٣٠٠ - ١٧٠اهردق ةدايز ثودح ةيناكم إىلإ ريشت يتلا  ةقاطلا ةرازو تارابتخا صخلي  
دامرلا تادئاع يف ةراسخلا هذه رابتعالا يف تعض   ، (و اذإ ، ٢٠٠٦ةقاطلا ةرازو ، عمو. )٢٠١٠فيظنلا ءاوهلا ةيعمجو ؛ كلذ  

هعم عقوت   ي يذلا رمألا ،ةناسرخلل ةدعاسم ةصام داوم ريوطت لكش يف يجولونكت مدقت ىلإ يداصتقالا رثألا اذه ىدأ دقف
ةفلكتلا هذه نع ضوعت نأ فاطملا ةيا  يف.  
محف لا قرحت (طاواغيم ٣٦٠ةدحو يف طشنملا نوبركلا نقحل ةيلامسأرلا فيلاكتلا ةيكيرم ألا ةقاطلا ةرازو تردقو  -١١٤

شرلاب فف ) ةيلاع ةيولقو ضفخنم رولكو ضفخنم تيربك عم  تاحشرم ىلإ ةفاضإلاب )SDA(ا زازتمالا زاهجب ةزهجم  ،
، (ةيجيسن  ةيلامسأرلا تابلطتملا اهفصوب ةددحم (ةدحولا هذهل ةيلامسأرلا ةفلكتلا  ردقتو). ٢٠٠٦ةدحتملا تايالولل ةقاطلا ةرازو

رالود٣،٦ ـب )ةيلامجإلا تارالودبطاواغيم/رالود ٠،٠٣( طاووليك/  ةنايصلاو ليغشتلا فيلاكت عومجم  ردقو. )٢٠١٠  
ةنسلا يف رالود ٦٠٠ ٠٠٠غلبمب لاثملا اذهل  رالود٠،٢١(  تارالودب طاواغيم/  ةلازإ قيقحتل )٢٠١٠  نم ةئاملا يف  ٩٠، 

، صلختلا فيلاكت ةميق وأ  ةيوناثلا تاثاعبنالا راثآيه طشنملا نوبركلا نقحل ةيفاضإلا ةفلكتلا تناكو . قبئزلا ةفاضإ اهنم
هذهل ةيوناثلا تاثاعبنالا رثأ ردقو . )رياطتملا دامرلاب طشنملا نوبركلا ثولت ببسب(دامرلا عيب نم ةققحملا ريغ تاداريإلا ىلإ 

غلبمبطاواغيم ٣٦٠ةوقب ةدحولا  كيرمأ رالود١ ٤٣٠ ٠٠٠     .ةنس/ي 
رلا فيلاكتلل ةيفاضإ ةلثمأ٤لودجلا ضرعيو   -١١٥ ثولت يف مكحتلا ايجولونكت نم ةفلتخم تاليكشتل ةيليغشتلاو ةيلامسأ  

  .ءاوهلا
ةقاطلل ةيضارتفا ةطحم يف ةصاخ ةفصب قبئزلا تاثاعبنا يف مكحتلل ةيعون ةزهجأ ةفاضإ فيلاكت ٨لودجلا يف درتو   -١١٦  

ةلازإ ةئاملا   يف٨٠( ،)٢٠٠٨(سولس يف  دراولا وحنلا ىلع ةفلكتلا تاريدقت رهظتو. ةدوجوملا تادعملا نم راتخم ليكشت عم
ربتخم ريرقت ىلإ دنتستو)قبئزلل ءاوهلا ةيعمج ريرقت يف روشنملا ،طشنملا نوبركلا نقح فيلاكت نع ةينطولا ةقاطلا ايجولونكت  ، 
يف ةينادي ملا تارابتخالا جمارب ىلإ ةينطولا ةقاطلا ايجولونكت ربتخم فيلاكت تدنتسا دقو. ةيقرشلا ةيلامشلا تايالولل فيظنلا
ايجولونكتل  ةبسنلابو. قبئزلا يف مكحتلا ىوتسمو ليكشتلاو محفلا عاونأ فلتخمل ةدع تاهويرانيس عضوو ةيناثلا هتلحرم

و ةئاملا يف٥٠ةبسنب مكحتلل تاهويرانيس تاليلحتلا تنمضت ،ةصاملا داوملا  و ةئاملا يف٧٠  ينيموتيبلا هبش محفلل ةئاملا يف ٩٠   
تاهويرانيس ليلحتلا لمش  (CaBr2) لثم ،ةفاضملا داوملاو ةزافحلا داوملا(ةدسكألا تايجولونكتل ةبس نلابو ؛تينغيللا محفو

تينغيللا محفو ينيموتيبلا هبش محفلل ةئاملا يف ٧٣ةبسنب قبئزلا ضفخل  نوكت  ام ةداعو). ٢٠١٠فيظنلا ءاوهلا ةيعمج ( 
داوملا نوكت نيح يف ،ةصاملا داوملا تايجولونكت عم لاحل ا وه امك ةيئايميكلا فيلاكتلاب ةعوفدم موربلا ةفاضإ فيلاكت
ليهأتلا ةداعإو ةيلامسأرلا فيلاكتلا/ةيرامثتسالا فيلاكتلاب ةداعلا يف ةديقم ةزافحلا  ) ،   .)٢٠١٠فيظنلا ءاوهلا ةيعمج

ةيضارتفا ةيباسح تايلمع ىلع ةلثمأ ميدقت نكمي٨لودجلا يف ةدراولا تانايبلا ىلإ ًا دانتساو  -١١٧ ةقاطلل ةطحمل ةبسنلابف  .، 
نوبركلا نقح ايجولونكت لاخدإ نإف ،طقف يكيتاتسورهك بيسرت زاهج نم ةنوكم ةليكشت ا طاواغيم ٢٢٠ةوقب  و 

ليزت نأ ا  طشنملا  مارج١٨٠أش نم ةئاملا يف٩٠(ًا   يوتحي  يذلا كلهتسملا تينغيللا محفلا نم دحاولا نطلل قبئزلا نم)  
نم نويلملا يف ءزج٠،٢ىلع  اهردق ةفلكتب قبئزلا    ٥٠٠ ةوقب ةقاط ةطحمل ةبسنلابو. طاواغيم/رالود ١،٢٠ - ٠،١٣ 

يكيتاتسورهك بسرم نم نوكم يجولونكت ليكشت ا طاواغيم   + ، اهعسوب ،نخادملا زاغ نم تيربكلا زيكرت ةلازإ زاهج
مارج٧٣ةلازإ موربلا ةفاضإ قيرط نع  ةئاملا يف٧٣(ًا   رالود٠,٠٨اهردق ةفلكتب قبئزلا نم )   نم دحاو نطل طاواغيم/   

ةلازإ وأ قبئزلا نم نويلملا يف ءزج ٠،١ىلع ىوتحي ينيموتيبلا هبش محفلا  مارج١٤٦  محف نم دحاولا نطلل قبئزلا نم ًا  
قبئزلا نم نويلملا يف ءزج٠،٢ىلع ىوتحي يذلا تينغيللا   .  



UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/4 

51 

ةزهجأ تاليكشت فلتخم يف قبئزلا ةلازإ ةءافكو ، ةنايصلا فيلاكتو ةيليغشتلاو ةيلامسأرلا فيلاكتلل ةلثمأ - ٨لودجلا 
   ESCAUM , (2010) وSloss,/Curs,2007 )٢٠٠٨(نم تانايب ىلإ لودجلا تانايب دنتست . قبئزلا تاثاعبناب ةصاخلا مكحتلا

  ةدوجوملا تادعملا تاليكشت
  تينغيللا محف= ١
ينيموتيبلا ةبش محفلا=٢   

تاليكشـــت 
  ةديدج تادعم

  ةيلامسأرلا ةفلكتلا
رالود ٢٠١٠راعسأب(  
 ةعاس/طاواغيم/يكيرمأ

 )ءابرهك

  ةنايصلاو ليغشتلا ةفلكت
رالود ٢٠١٠ راعسأب(  
 ةعاس/طاواغيم/يكيرمأ

 )ءابرهك

ةل ازإلا ةءافك
/ ةيوئملا ةبسنلاب(

) ةطحملا ةقاط
  )طاواغيم(

  
  ردصملا

 –يكيتاتـسورهك بسرم    
 دراب

نوبركلا نقح  +
 طشنملا

0.15 4.06  80 / Sloss, 2008 

 -يكيتاتــسورهك بـسرم 
تيربكلا زيكرت ةلازإ   +دراب  

 نخادملا زاغ نم

نوبركلا نقح  +
 طشنملا

0.15 4.06 80 / Sloss, 2008 

حـشرم   +فاـجلا ليسغلا 
 يجيسن

نوبركلا نقح  +
 طشنملا

0.02 0.32 80 / Sloss, 2008 

نوبركلا نقح  + ١يكيتاتسورهكلا بسرم
 طشنملا

0.04 0.09-1.16 90/220 NESCAUM, 

2010 
نوبركلا نقح  + 2يكيتاتسورهك بسرم

  طشنملا
 ,NESCAUM 140و  90/240 0.14-1.06 0.06-0.07

2010 
ةلازإ +يكيتاتسورهك بسرم 

زاـغ نـم تيربكلا زيكرت      
  ١بطر– نخادملا

طشنم نوبرك  +
 موربلاب

0.01 )٨(
0.07  73/500 NESCAUM, 

2010 

ةلازإ +يكيتاتسورهك بسرم 
نـم تيربكلا زيكرتل ةبطر     

 2نخادملا زاغ

طشنم نوبرك  +
 موربلاب

0.01  0.07
 

73/500 NESCAUM, 

2010 

ةلازإ +يكيتاتسورهك بسرم 
نـم تيربكلا زيكرتل ةبطر     

 1نخادملا زاغ

  Pdةزافح ةدام +
 

 ,NESCAUM 73/500 ةحاتم ريغ 0.02

2010 
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  ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإ  -٢-٥
جاتنإ متيو . بهذلاو صاصرلاو ساحنلاو كنزلا جاتنإ ،لاثملا ليبس ىلع ،ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإ لمشي  -١١٨

اهنلا ج    .يئتنملا جارختسال تايلمع يف تاوطخ ةدع يف اهتجلاعم يرجت مث ،مجانملا تاماخ نم ةيديدحلا ريغ تازلفلا

                                                            
ايجولونكت نع ٢٩ةرقفلا بجومب ةبولطملا ةساردلل ءاربخلا تانايب ساسأ ىلع ةبوسحم ةنايصلاو ليغشتلا ةفلكت   )٨(    KNX يهو  ،
ًايونس رالود نويلم١،٦  .  
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  ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإ نم تاثاعبنالاو قبئزلا أشنم  -١-٢-٥
ريغ تازلفلا تاماخ يف قبئزلا ىوتحم ىلع يسيئر لكشب ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإ نم قبئزلا تاثاعبنا فقوتت   -١١٩

ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإيف ةمدختسملا مكحتلا ايجولونكت نع ًالضف ،ةيعانصلا ايجولونكتلا عونو ةمدختسملا ةيديدحلا   .
كنزلا رصانع لحم قبئزلا لحي دق تاماخلا هذه يفو . ديتيربكلا تاماخ نم ديدعلا يف بئاوش ةئيه ىلع قبئزلا دجويو
. خينرزلاو صاصرلاو تومزبلاو مويمداكلاو ساحنلاو وأ يل وأ قبئز لكشب ةيندعملا تاماخلا ضعب يف قبئزلا دجوي امك
جاتنإ فادهتسال يفكي امب بساورلا هذه نم ضعب يف ةيلاع قبئزلا تايوتحم تناك دقو ). طئالخ(ى رخأ نداعم عم ةكيبس
قبئزلا نم مجلم١٢٣ ـب كنزلا يف قبئزلا ىوتحمل يملاعلا طسوتملا ردقو. ىبناج جتنمك قبئزلا امم  ،كنزلا ماخ نم مجك/ 

كنزلا جاتنإ ءانثأ قبئزلا نم نط ٦٠٠عيمجت ىلإ يدؤي  ، خآو نامجاه(  هيف عِجارملاو٢٠١٠نور قبئزلا مظعم دجويو . )، 
لالخ ةيئيبلا فورظلاو كنزلا زيكرت جئاتن ىدحإ قبئزلا تائيزج  ربتعتو. ةمخضلا ديتيربكلا تابيسرت يف ساحنلاب طبترملا
فلتخت به ذلا ماخ يف قبئزلا ةيمك نأ نم مغرلا ىلع بهذلا تابيسرتبًا طبترم قبئزلا دجوي ةداعلا يفو. تابيسرتلا ليكشت
نم لقأ نم ًاعساوًا فالتخا مجلم٠،١،  مجلم١٠٠نم رثكأ ىلإ مجك /  ، (مجك /  هيف عِجارملاو٢٠١٠نورخآو نامجاه  ،(.  

ماخلا يف ى  -١٢٠  ةعفترم تايلمع تمدختسا اذإو . ريبك دح ىلإ وتحملا قبئزلا ريصم ةمدختسملا ةيعانصلا ايجولونكتلا ددحتو
تمدختسا اذإ امأ ،زاغلا روط ىلإ قبئزلا قالطإ متي ،ماخلل ىلوألا ةجلاعملا يف ) ديبلتلاو صيمحتلا يف يأ(ةرارحلا ةجرد 

  ).٥لكشلا (لئاسلا روطلا يف قبئزلا لظيف يبرهكلا ليلحتلا تايلمع 
ن كمي يذلا زاغلا رايت رخبتملا قبئزلا عبتيو. ةدسكألا ةجيتن قبئزلا مظعم رخبتي نأ ةعفترملا ةرارحلا تايلمع يف ردقيو  -١٢١

، امإ هنع جتني امم ،زاغلا لسغ ةزهجأ  وأ ةبطرلاو ةفاجلا ةيكيتاتسورهكلا تابسرملاو تاميسجلا تاحشرم ةطساوب هفيظنت
كيتيربكلا ضمح جتني  امًا بلاغو. )ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تاودأ ةعومجم(قبئزلا ىلع ةيوتحم ةأمح  وأ ةفاج ةبلص تايافن

نع  ًالضف ،تيربكلا قالطإ متيو. تيربكلاب تاماخلا مظعم ىنغ ببسب ةيديدحلا ريغنداعملا عناصم يف بحاصم جاتنك 
 ىلإ كيتيربكلا زاغ رايت ىلع ىوتحملا قبئزلا ريرمت متيو ،دبلتلا /صيمحتلا ةوطخ يف ةيلوألا ةدسكألا لالخ زاكرلا نم ،قبئزلا

ضمح يف قبئزلا ىوتحم نوكي نأ نامضل صاخ لكشب قبئزلا ةلازإل تاينقت بيصنت متي دقو . كيتيربكلا ضماح عنصم
ةيفاك ةجردب ةضفخنم ةبسنب ج  عبتي فوس دبلتلا وأ صيمحتلا ةيلمع نم قبئزلا نم ىقبت ام نأ عقوتيو . تنملا كيتيربكلا

  .بيسرتلا وأ ريودتلا ةداعإ ىلإ تالضفلا
لعيوتحي قبئز اهنع جتني ،يئابرهكلا ليلحتلا ةيلمع نم ءزجك حيشرتلا ةيلمعو  -١٢٢ تالضفو لئاسلا حيشرت جتان ى  

ةيقنتلا ةيلمع نم ىرخأ ةجلاعم ةلحرم ىلإبساورلايقبتملا قبئزلا نم ءازجأ عبتت دقو . ةبلص تانايب ةيأ نم ققحتلا متي ملو .  
  .)ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تاودأ ةعومجم(يئابرهكلا ليلحتلا ةوطخ نم قبئزلا تاثاعبنا نع 

ردصم ،أدبملا ثيح نم ،نوكت دق ةيوناث داوم رهصلاةيلمع لمشت نأ نكميو  -١٢٣ ةيذغت يف قبئزلا  ديعصت متيو. قبئزللًا  
  .زاغلا رايت يف لخديو رهصملا

  .ةيمهأ لقأ ةئفدتلا تايلمع يف مدختسملا دوقولا نم قبئزلا تاثاعبنا ربتعتو  -١٢٤
يدحلا ريغ نداعملليلوألا جاتنإلل ةيسيئرلا تاوطخلا ةظحالم نكميو  -١٢٥ يف تاوطخلا هذه نمض قبئزلا تاقفدتو ةيد  

  .٥لكشلا 
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  ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإ يف ةلمعتسملا تايجولونكتلا  -٢-٢-٥
إلل مدختست يتلا تاينقتلا نم ديدعلا كانه  -١٢٦ ةيديدحلا ريغ نداعملليلوألا جاتن ةجلاعم ةيلمع نيب زييمتلا نكميو .  

ةيرارحلا ةيجرولاتيملا تايلمعلاوًامادختسا رثكألا) يئابرهكلا ليلحتلا(تازلفلا صالختسال لئاوسلاب تاماخلا   ،.  
، ًا يرارح ةيندعملا تازكرملاو تاماخلاو نداعملا ةجلاعمب ةيرارحلا ةيجرولاتيملا تايلمعلا موقتو  -١٢٧ نداعملا صالختسال

ةيلمعلا اهيف ىرجت يتلا ةرارحلا ةجردىلع ظافحلل ةقاط تالخدم بلطتت ةيرارحلا ةيجرولاتيملا تايلمعلا مظعم نإف يلاتلابو   .
  .يروفحألا دوقولا قارتحا قيرط نع ةقاطلا ريفوت متي ام ةداعو

داعملا داوملا وأ تازكرملا  وأ تاماخلا نم نداعملا صالختسال ءايميكلا مدختست ،لئاوسلاب ةجلاعملا ةيلمع يفو  -١٢٨
  .اياقبلا وأ اهريودت

ًاعم تايجولونكتلا نم تاعومجم وأ ةفلتخم تايجولونكت مادختسا نكميو  -١٢٩ يبملا تاوطخلا يف . ٥لكشلا يف ةن  
ةقيثولا عورشم ىلإ عوجرلا ىجري ،ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإل تايجولونكتلا فلتخمل لصفم فصو ىلع عالطاللو 

  ./http://eippcb.jrc.ec.europa.eu: عقوملا ىلع ،ةيديدحلا ريغ ةيندعملا تاعانصلا نأشب ةيبوروألا ةعامجلل ةيعجرملا

  

يه رهصلاو ديبلتلا /صيمحتلا. تاوطخلا نمض قبئزلا راسمو ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإل ةيسيئرلا تاوطخلا :٥لكشلا 
  .لوألا ماقملا يفءاوهلا يف قبئزلا ثاعبنا لمتحي ثيح ةعفترم ةرارح ةجرد يف متت تايلمع 

  ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإ يف مكحتلا ريبادت  -٣-٢-٥
ةيديدحلا ريغ تازلفلا تاماخ يوتحت امًا بلاغ  -١٣٠ قبئزلا ىلع ) بهذلاو صاصرلاو تيريبلاو كنزلاو ساحنلا لثم( 

جاتنإ قفارم يف  عبارلا لصفلا يف اهفصو دري يتلا تاثولملا يف لماشلا ينقتلا مكحتلا تايجولونكت مدختستو. ةفيفط تايمكب
ةتوافتم تاجردب نخادملا تازاغ يف قبئزلا طاقتلا ءاوهلا ثولت يف مكحتلا ةزهجأل نكمي امك.ةيديدحلا ريغ تازلفلا   .

ةفصب قبئزلا ةلازإل ةيعون تايجولونكت ريوطت مت ،ءاوهلا ثولت يف مكحتلا تايجولونكت نم ةكرتشملا عفانملا ىلإ ةفاضإلابو 
يف مكحتلا تايجولونكت ريوطت ىلإ عفادلا ءارو تاحومط كانه تناكو . ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإ يف اهمادختسال ةصاخ

جاتنإو نيدعتلا  ديبلتلاو صيمحتلا رهصلا ليكشتلاو ليوحتلا
 تازكرملا

يف ةدوجوملا داوملا  ةيوناث داوم
 دوقولا

ليلحتلاو ةيقنتلاو ضيبتلا 
 يئابرهكلا

 زاغلا فيظنت

 ةلئاسلا اياقبلا

 رابغلا فيظنت زاغلا فيظنت
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ثيولت نم قبئزلا عنم كلذكو ءاوهلا يف تاثاعبنالا ضفخ ىهو ؛ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإ قفارم  يف اهمادختسال قبئزلا
لا صيمحت دعب ج  كيتيربكلا ضماح ىلعيوتحت يتلا تازلفتني نأ نكمي يذلا ،كيتيربكلا ضماح نم قبئزلا ضعب ةلازإ متتو .  

موينيليسلا عم ) لاثملا ليبس ىلع ،ءاوهلا ثولت يف مكحتلا تاحشرم تادحو وأ زاغلا ليسغ يف(فيثكتلا ربع نخادملا زاغ 
  .تاماخلا يف لعفلاب ةدوجوملا تاتيربكلا وأ

، (نيصلا يف لئاوسلاب ةجلاع ملا ةقيرطب كنزلل رهصم يف تاسايقلا ترهظأو  -١٣١ ةلازإ ةءافك ) ٢٠١٠نورخآو غناو
يتلا قبئزلا ةلازإ ةءافك ريرقتلا نيبيو . صيمحتلا نرف نم ةيزاغلا تايافنلا جلاعت يتلا ءاوهلا ثولت يف مكحتلا ةزهجأب قبئزلا

رايعم فارحنا±ةيوئملا ةبسنلاب ضفخلا ةميقل طسوتم لكش يف ةوطخ لكل تسيق  ، لجرم دعبو. ي  يرارحلا تايافنلا  
بطرلا ليسغلل ًا زاهج لمشت يتلا نخادملا زاغ فيظنت ةيلمعب زاغلا رمي ،يكيتاتسورهكلا بسرملاو ةزارفلا ةمودملاو
تغلب قبئزلا ةلازإ يف ةءافك هذه نخادملا زاغ فيظنت تادعم تتبثأو. هريودت داعملا ففخملا كيتيربكلا ضمح مادختساب  

ئاملا يف٠،٥ ± ١٧،٤يلاوح  ±  ٣٠،٣لازأ يذلا ،ءاملا راخب ةلازإل يتاتسور تكلالا ببضتلا ليزم يه ةيلاتلا ةوطخلاو. ة 
قبئزلا نم ةئاملا يف١٠،٩ ةئاملا يف٣،٥ ± ٨٧،٩قبئزلا  ةلازإ يف قبئزلا عاجرتسا جرب ةءافك تناكو.   جرب مدختسيو .  

لازأ دقو . كيتيربكلا ضماح عنصم لبق زاغلا نم قبئزلا ليزت يتلا Boliden Norzinkكنزرون نديلوب ةيلمع اذه عاجرتسالا 
هيلإ لخادلا زاغلا نم قبئزلا نم ةئاملا يف٠,٦ ± ٩٧،٤هسفن ضماحلا عنصم   .  

ةلازإ ةءافك نأ ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإ نم قبئزلا تاثاعبنال امهرصح يف ) ٢٠٠٨(تربرهو ردنالياه ضرتفيو   -١٣٢
نع ةئاملا يف٩٩-٩٥نيب تناك قبئزلا  صاصرلا  وأ ساحنلل ةيرارحلا ةيجرولاتيملا رهصم يف كيتيربكلا ضماحل عنصم دوجو د 

كيتيربكلا ضمح ج  وأ /و ةيكيتاتسورهكلا تابسرملا تناك اذإو. تنم ثيولت نم قبئزلا عنم مت هنأ ضارتفا ىلعو ،كنزلا وأ
نم ةئاملا يف ٨٠ةلازإ يه تاضارتفالا نوكت ،اهدحو ةدوجوم زاغلا ليسغ تادعم  تابسرملا تناك ام اذإ قبئزلا  

ةءافك لقأ تناك ام اذإ ةئاملا يف٤٠و ،ةءافكلاب مستت تالاسغلاو ملو ةمودعم وأ ةدودحم تيربكلا ةلازإ ةزهجأ تناك اذإو .  
ةئاملا يف١٠ةضرتفملا قبئزلا ةلازإ نوكت ،ةصاخ قبئزلا ةلازإ يف مكحتلل ةزهجأ دجوت   .  

تايلمعلاو . ةيديدحلا ريغ تازلفلا ةعانص يف نخادملا تازاغ نم ةصاخ ةفصب قبئزلا ةلازإل ةفلتخم بيلاسأ ةدع رفوتتو  -١٣٣
تايلمع لمشت حيشرتلا وأ زاغلا ليسغ وأ بيسرتلاب هتلازإ نكمي بلص يئايميك بكرم ىلإ قبئزلا ليوحت ا  يتلا  متي
ربكلا تابكرم لكش يف قبئزلا بيسرت متي ثيحBolkem مكلوبو Outokumpu وبمكوتوأ كنزرون نديلوب ةيلمعو ،ةبلصلا تاتي ، 

Boliden Norzink قبئز ديرولك لكش يف قبئزلا ب  ةجلاعملل (موينيليسلا وأ نوبركلا تاحشرم ةليدبلا قرطلا لمشتو . يسري ثيح
إ تامولعمدجوتو. )٢٠١٠ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تاودأ ةعومجم(موينيليسلا ليسغ ةزهجأ وأ ) زيكرتلا ةضفخنملا ةيفاض  
  .http://www.sulphuric-acid.com/techmanual/GasCleaning/gcl_hg.htm :عقوملا ىلع ةحاتم

ًا قفوو  -١٣٤ يف ةمدختسم قبئزلا ةلازإل ةصصخم تايجولونكت ةعومجم دجوت ،نايبتسالا ىلع دودرلا يف ةم دقملا تامولعملل
يسيكلا حشرملا ةطساوب ةيميسجلا ةداملا يف مكحتلا تامادختسا ىلإ ةفاضإلاب ،ةدحتملا تايالولا يف بهذلل يعانصلا جاتنإلا 

زاغلا لسغ ةزهجأ ةطساوب تيربكلا ديسكأ يناث زاغ يف مكحتلا تادعمو ،عناصملا مظعم يف يكيتاتسورهكلا بيسرتلا وأ 
ةعمجم ةبيكرت يف ،قبئزلا فثكم قبئزلا يف مكحتلل ةصصخملا ةزهجألا لمشتو . ىرخأ عناصم يف ،لاثملا ليبس ىلع ،بطرلا

ةئاملا يف٩٩،٦ - ٩٣غلبت ةلازإ ةءافك يطعي امم ،نوبركلا زازتما تاحشرم نم ةفلتخم عاونأ عم  ةزهجأ بيصنت متي امك .  
يف ةيلاع ةءافك ققحت يتلا ،تيرولكوبيهلا وأ يقبئزلا ديرولكلا نقحل زاغلا لسغ ةزهجأ  لثم ،عناصملا ضعب يف زاغلا لسغ
  .قبئزلا ةلازإ
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ةئيبلا ةيامح ةرادإ تماق ،بهذلل يعانصلا جاتنإلاب قلعتياميفو  -١٣٥  ادافين يف قبئزلا يف مكحتلا جمانرب ذيفنتب ادافين يف  
بهذلا جاتنإ  تآشنم يأ(ةنيمثلا نداعملا تايلمع نم ءاوهلا يف تاثاعبنالا يف تاضيفخت قيقحت لجأ نم  ٢٠٠٦ يف
مكحتلل ةلاعف ةيعون ةزهجأ لعفلاب اهيدل ةدحتملا تايالولا يف بهذل ل يعانصلا جاتنإلا قفارم نمًا ددع نأ مغرو). ةضفلاو

 ، بلطتي ادافين جمانربنإفةصاخ ةفصب قبئزلا يف دوجو   يف  مكحتلل ةحاتملا تايجولونكتلا لضفأ مادختسال تآشنم 
ادافين ةيالو يف ةيرارح تايلمع يأ مدختست يتلا مجانملا عيمج يف ةضفلاو بهذلا جاتنإ قفارم يف ءاوهلا يف قبئزلا تاثاعبنا 

يئايميكلا صالختسالا ةزهجأو ءابرهكلاب لمعت يتلا نارفألا  وأ نئامقلاو ميقعتلا ةزهجأو صيمحتلا تادعمو نارفألا لثم(
  ).خلا ،قيبانألاو

يعانصلا جاتنإلا نم قبئزلا تاثاعبنال ةينطو حئاول عضوب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا موقت ،كلذ ىلع ةوالعو   -١٣٦
بنج ،لماكلاب٢٠١٠ليربأ /ناسين ٢٨يف اهيف يأرلا ءادبإل  روهمجلل ةضورعملا حئاوللا تذفن اذإو. بهذلل عم بنج ىلإ ًا  

 يف ٩٤ةبسنب ةينطولا ةعانصلا هذه نم قبئزلا تاثاعبنال ةدحتملا تايالولا تاريدقت ضفخنت فوسف ،قبئزلل ادافين جمانرب 
نم رثكأو ١٩٩٩م اع تاثاعبنا تايوتسم نعًا بيرقت ةئاملا  ،٩٦ ، تاثاعبنالل ةطبضنملا ريغ تايوتسملا تالامتحا نم ةئاملا يف  

ريغ فورظلا عم ةنراقملاب ةئاملا يف ٩٤ةبسنب ) صيمحتلا لثم(ماخلل ةقبسملا ةجلاعملا تايلمع نم قبئزلا تاثاعبنا ضفخنتو   
لاوحأ عم ةنراقملاب ةئاملا يف ٦٤و اهيف مكحتملا نئامقلا كلذ يف امب ،بهذلا جاتنإل ةقحال لا تاوطخلا نمو. ٢٠٠٧ 

، ـب ردقي ضيفخت عقوت لاثملا ليبس ىلع رهصلاو قيبانألاو وحنبو ،اهيف مكحتملا ريغ فورظلا عم ةنراقم ةئاملا يف٩٩-٩٨ ي   
  .٢٠٠٧يف فورظلا عم ةنراقملاب ةئاملا يف  ٩٠

عمو . ةيديدحلا ريغ تازلفلا ةعانص يف قبئزلا ةلازإل ةفلتخملا تارايخلا نم ديدعلا كانه نأ ىلإ صلخن نأ نكميو  -١٣٧
داكي هنإف ،ظوحلم لكشب ةفلتخم صئاصخ اهنم لك بساورل نأو ،ةيديدحلا ريغ تازلفلا تاماخ عونتل ًا رظن هنإف ،كلذ
  ).٢٠٠٦ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب (. كلذ ىلإ امو ،فيلاكتلاو ىودجلاب قلعتي اميف ميمعتلا ليحتسملا نم نوكي

  ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإ يف ةمدختسملا مكحتلا تايجولونكت ةءافكو فيلاكت  -٤-٢-٥
تاثاعبناو تاميسجلا يف مكحتلل ةءافكلا ةيلاع ءاوهلا ثولت يف مكحت ةزهجأ ةيديدحلا ريغ ةريبكلا رهاصملا مدختست   -١٣٨

، ًا بلاغو. تالوحملاو رهصلا نارفأو صيمحتلا نارفأ نم ةجتانلا تيربكلا ديسكأ يناث زاغ يزاغ لكش يف قبئزلا ثعبني ام
ققحتيو . رصنعلا اذه ةلازإ يف ةيلاعفلا ةياغ يف نوكت ال ةيكيتاتسورهكلا تابسرملاو ةيجيسنلا تاحشرملا نإف يلاتلابو

يف نوكت يتلا ،كيتيربكلا ضماح عناصم يف تيربكلا ديسكأ يناث صاصتما قيرط نع نخادملا تازاغ تاثاعبنا يف مكحتلا 
قبئزلا ةلازإو بطرلا تازاغلا ليسغ ةزهجأو فاج يكيتاتسورهك بسرم نيب جزملا ربتعيو . رهصلا عناصم نمًا ءزج ةداعلا

تاثاعبنالا ةيمك دمتعتو . (EC, 2001a)يبوروألا داحتالا يف ةحاتملا تايجولونكتلا لضفأ بطر يكيتاتسورهك بسرمو 
  .ماخلا يف قبئزلا ىوتحم ىلع ةيقبتملا

كنزرون - نديلوب ةيلمع نأ ،ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإب ةصاخلا ،قبئزلا ةلازإ تايجولونكت نع ريراقتلا ديفتو  -١٣٩  
ريرقت ( .زاغلا ليسغ ةزهجأ ليغشتل ةمزاللا ةقاطلل ةفلكتلا ضعب نم مغرلا ىلع ،ةيليغشتلاو ةيلامسأرلا فيلاكتلا يف لقألا يه

 ، نع تانايب دجوت  الو. )اهريودت داعملا) ةيديدحلا ريغ (تازلفلا جاتنإ  (٣-٥عرفلا ، ٢٠٠٦ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
كنزرون- نديلوب ةيلمعب قلعتت فيلاكت ريغ ريثأت هل كيتيربكلا ضماح عنصم سفن نإف ٣-٢-٥عرفلا يف ظحول امكو .    ،
  .ًاضيأ زاغلا نم قبئزلا ةلازإ يف دمعتم
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رشؤمك ،نداعملا جاتنإ نم نط لكل ةددعتم تاثولم ضفخل ةراتخم تا يجولونكتلًا يونس ةبوسحملا فيلاكتلا تناكو  -١٤٠
ابوروأ يف ةليقثلا نداعملا تاثاعبنال لماكتملا مييقتلا عورشم تاليلحت نمض قبئزلا تاثاعبنا ضفخ يف ا   ءافكو ،ددحم طاشنل

(http://espreme.ier.uni-stuttgart.de) .يتلا (قبئزلا ةلازإ يف ةضفخنملا ةر دقلا تاذ تاثاعبنالا يف مكحتلا تآشنم ربتعتو
ىلإ ٥نيب حوارتت  لاثملا ليبس ىلع ،ةيكيتاتسورهك تابسرم لامعتساب ةئاملا يف١٠  غلبت ثيح ،ام دح ىلإ ةف ِّلكم ريغ)  

رالود٠،٢ و٠،١نيب حوارتي ام ةيونسلا ةيلامجإلا ةفلكتلا  ةيجيسنلا تاحشرملا امأ . ٢٠٠٨راعسأب جتنملا ندعملا نم نط / 
رثكأ نوكت داكتف قبئزلا تاثاعبنا ضفخ يف ةلثامملا تايناكمإلاتاذ ةيكيتاتسورهكلا تابسرملا نم ةليلق ةجردب ةفلكت   

 وألا صاصرلا نم لك جاتنإل ةبسنلاب ساحنلا جاتنإ عاطقل ةبسنلاب كلذ نم ربكأ نوكي قرفلا اذه نكل . يلوألا كنزلاو يل
 نيب ام ىلإ ةيونسلا ةيلامجإلا ةفلكتلا لصت ذإ ،يلوألا رالود٣٠،٠ و١٥،٠    .جتنملا ساحنلا نم نط لكلًا  

 ةيكيتاتسورهك تابسرم ةليكشت عم مدختسملا طشنملا نوبركلا نقح لثم ،قبئزلاب ةصاخلا تاءارجإلا يدؤتو  -١٤١
 سلا ةفلكتلا ةدايز ىلإيلوألا كنزلا جاتنإ يف نخادملا زاغ نم تيربكلا زيكرت ةلازإ ةزهجأو ةيجيسن تاحشرمو ةيلامجإلا ةيون  

تاحشرملا وأ ،نخادملا زاغ نم تيربكلا زيكرت ةلازإ ةزهجأ عم ةيكيتاتسورهكلا تابسرملا مادختساب ةنراقم ثلثلا يلاوحب 
، (نخادملا زاغ نم تيربكلا زيكرت ةلازإ ةزهجأ عم ةيجيسنلا    ).٢٠١٠نورخآو انيساب

ةجيتن ةدحتملا تايالولا نم بهذلا جاتنإ نم قبئزلا تا ثاعبنا ضفخ ةءافكو فيلاكت نع ةيليصفت تامولعم رفوتتو  -١٤٢
جاتنإلا ةءافكو فيلاكت مييقت رفسأ دقو . قبئزلل ةحرتقم ةحئال عضوب ةصاخلا ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو ةيلمعل
ساوب ةئاملا يف٩٩،٧ ةبسنب تاثاعبنالا يف تاضيفختل تاريدقت نع ادافين ةيالو يف بهذلل يعانصلا يف امب مكحتلا ةزهجأ ةط  
بيكرتلا فيلاكت تناكو . ليمولاكلاب زاغلا ليسغل كنزرون نديلوب زاهجو ةيميسجلا ةداملا يف مكحتلاو زاغلا ديربت كلذ

ـب ليغشتلا فيلاكت تردقو ،رالود نويلم٣,٥يلاوح  ةلماعلا مكحتلا ةزهجأل ةبسنلاب ًا يونس يكيرمأ رالود ٦٦٠ ٠٠٠  
، . تاونس ١٠يلاوح نم لعفلاب  نارفألاو قيبانألاو نئامقلا لثم ،بهذلا جاتنإ ةعانص يف ىرخأ ةيرارح تادحول ةبسنلابو

ىلإ ٩٣ وحن غلبيًا ضفخ ققحت يتلا ،تيربكلاب ةعبشملا نوبركلا تاحشرم يه مكحتلا ةزهجأ لضفأ نإف ةئاملا يف٩٩  امك .  
ةقيقدلا يف بعكم مدق٢٥٠٠يمجح قفدت لدع مب(قفارملا دحأ يف نوبركلا صاصتما ماظن بيكرت فيلاكت ريدقت ناك    (

يكيرمأ رالود ١٠ ٠٠٠وحن نوبركلا زازتما زاهج لمعل ةيونسلا ةيريدقتلا فيلاكتلا غلبتو . يكيرمأ رالود ١٨٤ ٠٠٠ وحن  
ـب نوبركلا لادبتسا ةفلكت ردقتوًايونس ًايونس رالود٥٤ ٠٠٠ ،  ةئيبلا ةيامح ةرادإ عقوم ىلع ليصافتلا نم ديزملا رفوتيو .  
  .http://ndep.nv.gov/baqp/hg/clearinghouse.html: تنرتنإلا ىلع ادافين يف

  تنمسإلاجاتنإ   -٣-٥
  تنمسإلاجاتنإ نم تاثاعبنالاو قبئزلا أشنم   -١-٣-٥

ماخلا داوملا يف يعيبط لكشب قبئزلا دجوي  -١٤٣ ًالثميريجلا رجحلا(  دوقولا يف كلذكو تنمسإلاجاتنإ يف ةمدختسملا ) ،   ،
  .تنمسإلانئامق ماظن يف قبئزلا لوخد ىل  إيدؤي امم ،ةيلمعلا يف مدختسملا

لرملاو ،يريجلا رجحلا لثم تنمسإلاجاتنإل ةيعيبطلا ماخلا داوملا جارختسا متيو   -١٤٤ حفصلا لفطلاو)يريجلا نيطلا(  وأ ي،   
متي نأ لبق )قحسلاو بحسلاو بيقنتلاو ريجفتلاو روخصلا يف رفحلا لثم(رجاحملاو نيدعتلا تايلمع نم رجاحملا نيط   ،

  .ةموكحم بسنب ماخلا داوملا طلخب ًايئايميك ةسناجتم اهلعجو ةرصعم وأ ةنحطم يف اهقحس
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ًايرارح هتجلاعم متتو نر فلا يف دادعإلا ةيلمعو جارختسالا نم جتانلا) نيطلا وأ فاجلا قوحسملا(ماخلا عضويو   -١٤٥
قبسملا نيخستلاو فيفجتلا )١(ةيرارحلا ةجلاعملا لمشتو . )نداعملا ثبخ(ركنلكلا جاتنإل  دعبو . ديبلتلا )٣(صيمحتلا ) ٢( 

سبجلا عم نحط    .تنمسإلاعنصل  (CaSO4) ي ،ركنلكلا ديربت متي نأ
وأ ،نرفلا ثبخ طلخ نكمملا نم هنإف )عاقلا دامر وأ رياطتملا دامرلا(ةقاطلا تاطحم دامر صئاصخ ببسبو   -١٤٦  ،

دقو . تنمسإلاعم ) يتافسوفلا سبجلاو تيريبلا دامرو اكيليسلا رابغو ةيقرولا ةأمحلاو ديدحلا ثبخ(ةيلمعلل ىرخألا اياقبلا 
قبئزلا ىلع مدختسملا رياطتملا دامرلا يوتحي مجلم٠،٨ - ٠،٠٠٢<(  ، ) مجك/   نكلو ،) ٢٠١٠نيرخآو ىنوزنر ـل ًاقفو
  .قيرطلا اذه نع ةئيبلا لخدي قبئزلا نم مك ريدقت بعصلا نم

قبئزلا نإف)ةفاجلاو ةبطرلا نرفلا تايلمع (تنمسإلانرف عونو تايلمعلا عاونأ نع رظنلا ضغبو   -١٤٧ لخدي ،  نرفلا يف  
نمو . قبئزلا نم ىوتحملا ةتوافتملا دوقولا عاونأ عم ًاضيأو ،ىرخأ ىلإ ةقطنم نم قبئزلا ىوتحم فلتخي ثيح ،ماخلا داوملا عم

عم نرفلا قبئزلا كرتي ثيح نرفلا يف ) نداعملا ثبخ(ركنلكلا عينصت ةيلمع يف قبئزلا نم يسيئرلا جتانلا ثدحي نأ عقوتملا 
  .مداعلا زاغو رابغلا

يف مكحتلا تادعم هطقتلت وأ ءاوهلا يف ثعبني   اليذلا قبئزلا نم ًادج ةريغص تايمك ىقبتت نأ نكمملا نمو  -١٤٨
جتنم يف وأ تنمسإلاةنيمق بارت يف تاثاعبنالا  ئاهنلاتنمسإلا  نأ عقوت . ي   ي ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تاودأ ةعوم  ًاقفوو

نيب امتنمسإلايف قبئزلا ىوتحم نوكي  مارج٠،١ - ٠،٠٢   ميقلل ًاطسوتم  )٢٠١٠(نورخآو  ىنوزنر مدقيو ،تنمسأ نط/ 
وه ادنكو ةدحتملا تايالولل تاسارد نم نم نطلل قبئزلا نم مارج ٠،٠١٤  ايناملألوتنمسإلا  نطلل قبئزلا نم مارج ٠،٠٦ ،   

اهضعب ةيدرفلا ميقلا نم تاقاطن عم تنمسإلانم دحاولا  ، ال،  ركذ  تاودأ ةعومجم قاطن نم ريثكب ىلعأ ميق ىلإ ي داكي  
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

فيثك تايلمع لمشيتنمسإلاجاتنإ نإ ثيحو   -١٤٩ نم ًامهم ًاءزج لثمي دوقولا كالهتسا نإف ،ةقاطلل مادختسالا ة   
قوحسم نم ةصاخو ركنلكلا عينصت ةيلمعل ةمزاللا ةرارحلا ديلوتل دوقولا نم ةفلتخم عاونأ مدختس . جاتنإلا فيلاكت تو

جي نكل ،يعيبطلا زاغلاو ليقثلا دوقولا تيزويطفنلا كوكلا محفو) تينغيللاو دوسألا محفلا(محفلا  عاونأ مادختسا ىر  
تايافنلا تابيذم مدختست امك ،ر  طاطملاو ةقزمملا ةيدلبلا ةمامقلا لثم ،ةفلكت لقألا تايافنلاو دوقولا نم ًاضيأ ىرخأ  سكملا

، ( تنمسإلاجاتنإ نم قبئزلا تاثاعبنا يف مهست نأ نكمي هذهو ،عساو قاطن ىلع  ةقيثول ًاقفوو . )٢٠١٠نورخآو انيساب
IPPC) ةيليوحتلا تنمسإلاتاعانص يف ةحاتملا تاينقتلا لضفأ نأشب ) ةرطيسلاو ثولتلا عنمل ةلماكتملا ةيقافتالا ةعامجلا ( 

 ، ةعانص يف عئاشلا دوقولا كالهتسا ناك )٢٠١٠ةيبوروألا ماع يف ةيبوروألا تنمسإلا،  يطفنلا كوكلا محف وه ٢٠٠٦   
ةئاملا يف٣٩ةبسنب ( ةئاملا يف١٩ةبسنب (محفلاو )   ةئاملا يف١٦(محفلاو يطفنلا كوكلا محف ن م طيلخ وأ)   اهنكلو )   ،

ةئاملا يف٣(توزاملا ًاضيأ مدختست  ةئاملا يف٥(بلصلا دوقولا نم ىرخأ عاونأو تينغيللاو )   ةئاملا يف١(زاغلاو )   ًالضف )   ،
ةئاملا يف١٨(تايافنلا نم دوقولا نم ةفلتخم عاونأ نع   يف ٦٣(محفلا نإف ،نايبت سالا ىلع ةدحتملا تايالولا دودرل ًاقفوو. ) 

ةئاملا يف٢١ (يطفنلا كوكلا محفو) ةئاملا فلتخم نم دوقولا نم ةليدب عاونأ امهيلت ،ربكأ تايمكب مدختسملا دوقولا امه )  
ةئاملا يف١٢(عاونألا  ةئاملا يف٣(يعيبطلا زاغلاو )   ىرخألايروفحألا دوقولا عاونأ نم ةفيفط تامادختساو ،)  ليزاربلا يفو .  

، يطفنلا كوكلا محف نميهي ليدبلا دوقولا نم ىرخأ عاونأو يتابنلا محفلا دوقو ًاضيأ مدختس  ي نكلو ،دوقولا عاونأ نيب نم  
  .نايبتسالا ىلع دودرلل ًاقفو

جاتنإ نم ثعبنملا قبئزلا أشنم نوكي نأ نكميو  -١٥٠ ةمدختسملا دوقولا عاونأ نمو ماخلا داوملا يف بئاوش وهتنمسإلا    .
ماخلا داوملا وأ دوقولا نم عونل ماع دحاو طمن دجوي الو ،نادلبلا نيبو عناصملا نيب تاثاعبنالا يف ةيبسنلا ةمها سملا فلتختو
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نع ) ٢٠٠٩(ةيكيرم ألا ةئيبلا ةيامح ةلاكول ةسارد نم نيبتيو. تنمسإلانرف يف قبئزلا تالخدم يف مظعألا ردقلاب مهسي 
نارفأ نم ةئاملا يف ٥٥وحنل ةبسنلاب هنأ ،دنالتروب تنمسأ ةعانص نم ةرطخل ا ءاوهلا تاثولمل ةينطولا تاثاعبنالا ريياعم  تنمسإلا 
نم رثكأ يريجلا رجحلا ريغ نم قبئزلا لثمي ،ةدحتملا تايالولا يف نرفلا نم قبئزلا تاثاعبنا نم ةئاملا يف ٥٠  نم ةجتانلا يأ ( 
، . )ىرخأ دوقو عاونأ نم وأ ىرخأ ماخ داوم نيب ةريبك ةجردب ةريغتم تناك قبئزلا لوصأ نأ ىلإ كلذ عم ،ةراشإلا ردجتو
تالخدم يف ربكألا مهاسملا ناك تالاحلا مظعم يف هنأ جييل يد ةعماج ا . ةساردلا عوضوم نارفألا  رجأ ةسارد جتنتستو

دوقولا عاونأ سيلو ،ةيعيبطلا ماخلا داوملا وه ابوروأ يف تنمسإلانارفأ ماظن يف يلامجإلا قبئزلا  ، آو ىنوزنر(    ).٢٠١٠نورخ

  تنمسإلاجاتنإ يف مكحتلا ريبادت   -٢-٣-٥
١٥١-   يتلا داوملا يف مكحتلاو قيقدلا رايتخالا يفتنمسإلاجاتنإ يف قبئزلا تاثاعبنا ضفخل ةيل وألا ريبادتلا لثمتت لخدت    

، (نرفلا  يلاتلابو،)٢٠١٠ةيبوروألا ةعامجلا حملا تاذ ماخلا داوملاو دوقولا رايتخا وه مهملا نإف  . قبئزلا نم ةضفخنملا تايوت 
يف مكحتلا وأ دوقولا ةيمك ضيفخت لجأ نم لاثملا ليبس ىلع ،عنصملا ليغشت ةءافك نامض وهو رخآ يلوأ ريبدت ةمثو  
. ماظنلا لالخ قبئزلا قفدت يف مكحتلا تاناكمإ نم ةدافتسالل ةيلمعلا يف ةفلتخم لحارم يف زاغلا قفدتو ةرارحلا تاجرد

نئامق ةردق زيزعتب حمست ليغشت فورظو ةلماكتم ةيلمع تايلآ تنمسإلاجاتنإ يف دجويو  قبئزلا طاقتلا ىلع تنمسإلا   
، (ءاوهلا يف هتاثاعبنا ضفخو  ،  ؛٢٠١٠روينس   ).٢٠١٠نورخآو ىنوزنرو

تازاغ لاريرمت قيرط نع فاجلا نرفلا ةموظنم لخاد تاميسجلا ىلع قبئزلا زازتما زيزعت نكمي لاثملا ليبس ىلعو   -١٥٢
فيفجتلالخ نمقبسملا نيخستلا نرف نم ةجرا خلا امإ ماخلا ةنوحاط نوكت نأ نكميو . ماخلا ةنوحاط يف ماخلا داوملا نحط/ 

ةلصتم ماخلاةنوحاطنوكت امدنعف . )فاقيإلا عضو يف(ةلصفنم وأ ) ليغشتلا عضو يف(ةلصتم  زاهج نم تازاغلا رمت،    
ةلصفنم ةنوحاطلا نوكت امدنعو . )٦لكشلا (تاميسجلا يف مكحتلا ز اهج ىلإباهذلا لبق ةنوحاطلا ربع قبسملا نيخستلا 

  .اهديربت دعب تاميسجلا يف مكحتلا زاهج ىلإ ةرشابم بهذتو ماخلا ةنوحاط مداعلا تازاغ زواجتت
نوكت امدنع زاغلاو ةبلصلا داوملا نيب لاصتالا تقو ةدايزو رابغلل يلاعلا ليمحتلا حيتيو  -١٥٣ ما ةلصتم ماخلاةنوحاط  زازت  

، (تاميسجلا يف  مكحتلا زاهج لبق ةبلصلا داوملا ىلع قبئزلا نم ديزم ةيعمج عورشم صُلخيو . )٢٠١٠نورخآو ىنوزنر
تاثاعبنالا سادكأ تانايب ضارعتساو عمج نمضتيذلا دنالتروب تنمسأ ىلع يوتحت قبسملا صيمحتلا /نيخستلا نارفأ نأ ىلإ  
ةلصفنم ماخلا ةنوحاطنوكت امدنع ءاو هلا يف قبئزلا تاثاعبنا نم ريثكب ربكأ ردق  ) ، اذه عجريو )٢٠٠٩نورخآو ربيارش  ،
ماخلاةنوحاط يف ًاثيدح ةنوحطملا تائيزجلا زازتما ىلع ةردقلا مادعنا ىلإ ًامظتنمًاءزج ماخلا ةنوحاط فاقيإ ربتعيو.   نم    

  .تنمسإلاعناصم تايلمع 
سن ةضفخنم ةرارح ةجرد يف ر فثكيو  -١٥٤  ةيوئم ةجرد١٥٠-١٢٠ (ًايبياطتملا قبئزلا يف ماخلا داوملا تائيزج ىلع )  

،  (تنمسإلانرف ماظن  ةجردب نخادملا تازاغ ةرارح ضافخنا عمو . )٢٠١٠ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تاودأ ةعومجم
 يذلا رابغلا ريودت ةداعإ عئاشلا نمو. تاميسجلا عيمجت زاهج يف تاميسجلا عم تائيزجلا ىلع زتمملا قبئزلا عمج متي ،ةيفاك

نرف رابغ ىمسي ام ًابلاغ(تاميسجلا يف مكحتلا زاهج يف هعمج متي  ، (جاتنإلا ةيلمع يف ىرخأ ةرم ) تنمسإلا  روينس
٢٠١٠.(  
نرف رابغل يرودلا ريهطتلا ةقيرطو  -١٥٥ قبئزلا ةلازإب ءاوهلا يف قبئزلا تاثاعبنا ضيفخت قرط ىدحإ يه )CKD( تنمسإلا   

يتلا رابغلا ةيمك ىلع،ًايئزج ،ءارجإلا اذه ةءافك دمتعتو. ماظنلا نم تائيزج ىلع زتمملا ماظنلا نم اهتلازإ متي  ةجرد ىلعو ،   
، (ءاوهلا ثولت يف مكحتلا زاهج يف ةبلاغلا ةرارحلا    ).٢٠١٠نورخآو ىنوزنر
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اج ةيلمع يف قبسملا نيخستلا نارفأ تاذتنمسإلانئامق يف نداعملا تاراسم  :٦لكشلا  ،(ةف   ، ٢٠١٠ ةيبوروألا ةعامجلا

 .)اهيف عجارملاو

مدقت يتلا نادلبلا نع تامولعم ىلع عالطالل لوألا قفرملا رظنأ(نادلبلا نم ةمدقملا تامولعملا نم حضتيو   -١٥٦  
عناصم يف ًاعويش ءاوهلا ثولت يف مكحتلا تادعم رثكأ نأ) تامولعملا ه نادلبلا كلت يفتنمسإلا  هجأ نم ةفلتخم عاونأي  ةز  
ةمدقملا تامولعمللًاقفوو. تاميسجلا يف مكحتلا وأ يكيتاتسورهكلا بسرملا لثم تاميسجلا يف مكحتلا ةزهجأ نإف،    
ةعئاشلا ةزهجألايه يجيسنلا حشرملا/يسيكلا حشرملا ةدحتملا ةكلمملاو ادنلسيآو صربقو ليزاربلا يف  (تنمسإلاعناصم يف   
ئاقتنالا لازتخالا ةزهجأ مادختسا نعًاضيأ تادافإ كانهو. )ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو يزفحلا ريغي  عناصملا نم ددع يف   
زاغلا ليسغلا ةزهجأب عناصملا ضعب زيهجت مت،ًاضيأ ةدحتملا تايالولا يفو. ةدحتملا تايالولا يف ىرخأو ةدحتملا ةكلمملا يف  ي 
تيربكلا ديسكأيناث زاغ ةلازإل فاجلا وأ بطرلا مكحت ةزهجأ بيكرت ىلع لدي ام ةمدقملا تا مولعملا يف كانه سيلو.  
إلل عنصميأ يف ةصاخ قبئزلاب  ًايلاح موقي دحاو تنمسإنرف نع ةدحتملا تايالولا تغلبأ ثيح ،دحاو ءانثتسا عم ،تنمس  
  .ةصاخ قبئزلا يف مكحتلل طشنملا نوبركلا نقح ماظن ليغشتب

تابسرملا وأ ةيجيسنلا تاحشرملا لثم تنمسإلاعناصم يف ثولتلا ضفخ ايجولونكت مادختسا عيشيو   -١٥٧  ،
لكشب ،نكمملا نمو. تنمسإلانئامق نم ديدحتلا هجو ىلع قبئزلا ةلازإ ةءافك نع ةردان تامولعملا نكلو ،ةيكيتاتسورهكلا   

نارفأ يف قبئزلا ةلازإ ةءافك نوكت نأ عقوت ،ماع ملا ةلثامملا ةزهجألاب قبئزلا ةلازإ ةءافكل ةتنمسإلا   اشم وأ ىلعأ ةمدختس  
ءابرهكلا ديلوت تاطحم يفًالثم نرف رابغ ريهطت لاعف وحن ىلع يرجي ماد ام ،  هنم صلختلاوتنمسإلا   .  

نيرخآو ىنوزنرلًاقفوو  -١٥٨ يتلا تاثاعبنالا ةلازإ تاينقت لمشت)٢٠١٠(   ةعانص يف اهرابتخا مت ،  ىلع زازتمالا تنمسإلا   
تاطحم ىلع همادختسا نم ًاديقعت رثكأ وه طشنملا نوبركلا نقحو. طشنملا نوبركلا نقحو (Polvitec) طشنملا كوكلا محف  
محفلاب لمعتيتلا ةقاطلا ديلوت اهرابتعاب ةيجيسنلا تاحشرملا نم هعمج متي يذلا رابغلا ريودت ةداعإ متت نأ عئاشلا نم نألو.    

  
  ماخ داوم
      
  ةيوناث ماخ داوم
  
  يداع دوقو
    
  يوناث دوقو
  
  ةيندعم تافاضإ

    
 ةيوناث ةيندعم تافاضإ

 تنمسإ

 ركنتلك

نخادم زاغ 
 فيظن

عم تاجرخملا راسم 
ليوحتلا تالماعم 

ةينعملاةليقثلا نداعملل   
يف ةليقثلا نداعملا عيزوت 

 ةيلمعلا
لامحأ عم تالخدملا راسم  

 ةليقث ةيندعم

 قحسو فيفجت حيشرت

 راود نرف

 رييجت

 قبسم نيخست
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هيف بوغرملا نم سيلف،تنمسإلاعنصم يف ماخلا داوملا زيهجت ماظن نم أزجتي   الًاءزج ذلا طشنملا نوبركلا نقح  هنأش نم ي   
نرف نم عمجتملا رابغلا يف يهتني نأ  ٢٠٠نم لقأ ىلإ ،ماظنلا اذه ةرارح ةجرد يف ةيانعب مكحتلا يرورضلا نمو . تنمسإلا 

يف وأ ةيجيسنلا تاحشرملا يف طشنملا نوبركلا قئارح رطاخم نم ليلقتلاو قبئزلا زازتما نسح نامض لجأ نم ،ةيوئم ةجرد 
ىرخألا ريبادتلا تلشف اذإ،تارايخلا دحأو. ةبلصلا داوملا ةجلاعمماظن  زاهجو طشنملا نوبركلا نقح زاهج بيصنت وه  ، 

نرف حشرم ىرجم ةيا   سيئرلاتنمسإلايف رابغلا ةلازإل يفاضإ   .)٢٠١٠نورخآو ىنوزنر  (ي 

  تنمسإلاجاتنإ يف قبئزلا يف مكحتلا تاينقت ةءافكو فيلاكت   -٣-٣-٥
نوكت دقف ،ساسألا طخ تاضارتفا يه قبئزلا تاثاعبنا يف مكحتلا فيلاكت ريدقت دنع ةماهلا بناوجلا نم  -١٥٩  

تادعمب ةزهجم تنمسأ عناصم نع ةرابع يه ساسألا طخ عاضوأ تناك اذإ ًادج ةريبك قبئزلا ةلازإ فيلاكت يف تافالتخالا  
ةطاسبلا ةياغ يف تاثاعبنالايف مكحت ةزهجأ بيكرت اهيف مت هنأ وأ ءاوهلا ثولت يف مكحتلل ةثيدح نوكت نأ عقوت نكميو .  
يلوألا قبئزلا ةبسن عافترا ببسب قبئزلا ةلازإ يف ةءافكلا ةضفخنم ،ةيكيتاتسورهكلا تاحشرملا لثم،مكحتلا تادعم ضعب   

  .تازاغلا يف
ةددعتملا تاثولملا يف مكحتلل ةراتخم تايجولونكتلًايونس ةبوسحملا فيلاكتلا هاندأ درتو  -١٦٠ جاتنإ نم   نم نط ١   تنمسإلا 

  .قبئزلا تاثاعبنا ضفخ يف اهتيلاعفو
ةحاتملا تايجولونكتلا لضفأل ةيعجرملا قئاثولا نم ةحاتملا تامولعملا ىلإًادانتساو  -١٦١ نايب عم  ()٩(ةيونسلا فيلاكتلا نع  

مويسينغملا ديسكأو ريجلاو تنمسإلاجاتنإ يف ) ساوقأ نيب ةيرامثتسالا ةفلكتلا ، عامجلا(  تايجولونكتل )٢٠١٠ةيبوروألا ة  ،
نم )١٠(نط لكل ةفلكتلا غلبت ،ةددعتملا تاثولملا ضيفختل ةراتخم وحن طسوتملا يف تنمسإلا   يكيرمأ رالود) ٠،٣٤ (٠،٥٦ 
و ،ةيكيتاتسورهكلا تابسرملا مادختسال٢٠١٠ راعسأب تاحشرملل ٢٠١٠راعسأب يكيرمأ رالود ) ٠،٣٢ (٠،٦٩،   
طسوتمب ةفلكت ىلإ ىدؤي نأ هدحو بطرلا وأ فاجلا زاغلا ليسغ ةزهجأ لاخدإ نأش نمو. ةيجيسنلا  ١،١٢ (١،٩٤ (
يلاوتلا ىلع٢٠١٠راعسأب يكيرمأ رالود ) ٠،٨١ (٢،٦٣و ةئاملا يف٩٠ىلإ لصت (ةلازإلا يف ىلعأ ةءافك قيقحت نكميو . ،    (
يكيرمأ رالود ) ١،١٣ (٢،٦٣نم طسو تملا يف غلبت ةفلكتب زاغلا ليسغ ةزهجأو ةيجيسنلا تاحشرملا نيب عمجلا مت اذإ
  .٢٠١٠ راعسأب

يف قبئزلا يف مكحتلل  طشنملا نوبركلا نقح ةزهجأ بيصنت ةفلكتل ليلحتب ةيكيرمألا ةئيبلا ةيامح ةلاكو تماقو  -١٦٢
لقصلا تاناكمإ تاذ ةيجيسنلا تاحشرملا ليلحتلا اذه لمشوتنمسإلانئامق  نرف رابغ مظعم ريودت ةداعإ ىرجتو . ، 

نرفلا ىلإ ىرخأ ةرمتنمسإلا يفاضإ نوبرك دوجو يسيئرلا حشرملاب رورملا لبق طشنملا نوبركلا نقح نع جتني نأ نكميو .  
ةيانعب ةيلمعلا يف مكحتلا متي مل ام نرفلا ىلإ ريودتلا ةداعإل حلاص ريغ هلعجي اممتنمسإلاةنيمق بارت يف  تردق دقو . ، 

يتلا فيلاكتلا مادختسابتنمسإلاجاتن إ تادحو يف صاخ لكشب قبئزلا يف مكحتلا فيلاكت ًالصأ تعضو  قفارملا لجارمل    
ىلإ ١،٨١نم ةيلامسأرلا ةفلكتلا لماوع تحوارتو . ةيئابرهكلا رالود٣،٠٠  وه طسوتملاو ،ركنلكلا نم نط/   ٢،٤١ 
نم ًايونس ةميقلاب ةبوسحملا فيلاكتلا عومجم حوارتو. نط/رالود ىلإ٠،٩٦  رالود١،١٣   وه طسوتملاو ركنلكلا نم نط/   ،

رالود١،٤١ يف نط نويلم ١،٢غلبت جاتنإ ةقاطب قبسملا صيمحتلا /نيخستلا نرفل ةيلامسأرلا ةفلكتلا غلبتو. ركنلكلا نم نط/   

                                                            
ا   )٩(   مصخ رعس عم ًاماع ٢٠دم ايجولونكتلل ةايح ةرود ضارتفاب ةئاملا يف٤   .  
ًايموي ركنيلكلا نم نط٣ ٠٠٠ةردقب تنمس إعنصم ةقاط   )١٠(    .  
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ةيونسلا ةفلكتلاو ،رالود نويلم ٢،٩ةنسلا  ًايونس رالود نويلم١،٢٥  ةفلكت عافترال ًةجيتنو ). ٢٠٠٥راعسأب  ( 
لسغ ةزهجأ بيصنت مدع ةئيبلا ةيامحل ةدحتملا تايالولا ةلاكو عقوتت ،طشنملا نوبركلا نقح عم ةنراقملاب زاغلا ليسغ  زاهج
ىرخألا تاثولملا يف مكحتللًاضيأ زاغلا لسغ ىلإ ةجاحلا دنع الإ قبئزلا يف مكحتلل زاغلا ةئيبلا ةيامح ةلاكو  ردقتو.  
قيقحت هنكمي طشنملا نوبركلا نقح نأ ًاضيأ ةيكيرمألا ةئاملا يف ٩٠  ةلاكو  (تنمسإلاعناصم يف قبئزلا تاثاعبنا ضيفخت يف  

  .)٢٠١٠ ،ةئيبلا ةيامح

  تايافنلا قرح  -٤-٥
  تايافنلا قرح نع ةمجانلا تاثاعبنالاو قبئزلا أشنم  -١-٤-٥

، يلامجإ ىلع ةيسيئرلا تاريثأتلا فقوتت  -١٦٣ تايافنلا يف قبئزلا ىوتحم ىلع تايافنلا قرح نم ءاوهلا يف قبئزلا تاثاعبنا  
ةقرحملا عونو ،تايافنلا قرح ىلع ةقرحملا ةردقو ) نيجسكُألا ةيمك يف مكحتلا عم قرح وأ ،طرفم ءاوه عم زرف نود قرح( 
عنصملا عم قفتت يتلا ةلازإلا ةجردو،)ًالثم ةرارحلا عاجرتسا نمضتت تناك اذإ ام(لمعت ا  يتلا ةقيرطلاو ءارجإ مهأو .  
ا يف قبئزلا تاثاعبنا يف مكحتلليساسأ وأ ،تايافنلل ةقبسملا ةجلاعملا وأ تايافنلا يراجم يف قبئزلا لوخد بنجتوه ءاوهل    
يف قبئزلا دجوي نأ نكمملا نمو . ةقرحملا يف تايافنلا لاخدإ لبق قبئزلا ىلع ةيوتحملا داوملا ةلازإو لصف لثم ةقبسملا ةجلاعملا
ةيلرتملا تاجتنملا يف قبئزلا ةيمك ىلع ساسألا يف اذه فقو تيو ،ةفلتخم نادلب يف عونتلا ةديدش تازيكرتب ةيلرتملا تايافنلا

داعلا ىر  تايافنلليا يف تاجتنملا نم صلختلا متي ناك اذإ ام وأ قبئزلا عمجل مظن دوجوو تاجتنملا تاعومجم لمشتو .  
وتحتيتلا ةعئاشلا تنسرولفلا ةءاضإلا رداصمو ةرارحلا سايق ةزهجأو تايراطبلا قبئزلا ىلعي  يف مكحتلا طبتري اذكهو .  
ًاقيثوًاطابترا تايافنلا قرح يف قبئزلا يف قبئزلا ةلكشمب  يتلا.خلا ،ةيبطلا ةزهجألاو ةيلرتملا تاجتنملا   هتني دق،  ىلإ اهنم ءزج ي   

نمآلا صلختلاو قبئزلا عمجل ةلاعف مظن لاخدإ وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملا نع ةضاعتسالا نإف مث نمو ،تايافنلا ىرجم 
تايافنلا قرح نم قبئزلا تاثاعبنا بنجتل ةليدب ريبادت يه امنإهنم  .  

  تايافنلا قرح تايجولونكت  -٢-٤-٥
ًءارجإ سيل،عرفلا اذه هيلع زكري ام وهو ،عساو قاطن ىلع تايافنلا قرح نأ ظحالي  -١٦٤ ًاعئاش  نادلبلا نم ريثك يف    .

قبئزلا تاثاعبنا ءوشن ىلإ يدؤي ،تايافنلا ةجلاعمل ةط بضنم مظن دوجو مدع وأ ،تايافنلا ةرادإ نم ىرخأ لاكشأ دوجوو
ال انه ةمدقملا تامولعملا نإفيلاتلابو ،طبضنملا ريغ تايافنلا قرح وأ ةمامقلا بلاقم نم يزاغلا غيرفتلا قيرط نع لصتت   
ًاءزج عساو قاطن ىلع تايافنلا قرح اهيف نوكييتلا نادلبلاب الإ   .تايافنلا ةرادإ ماظن نم أزجتي  ال 

ةقرحملا يفف . ةبلصلا ةيدلبلا تايافنلا قرح يف ةمدختسملا نارفألل ةفلتخملا تاينقتلاو ميماصتلا نم ديدعلا كانهو  -١٦٥
تايافنلا لاخدإ متي ،ةيطمنلا ًاديج تايافنلا طلخو،ةقرحملا ربع تايافنلاب كرحتت ةلقان ةكيبشت ىلع اهعضوو قرحلا ةفرغ ىلإ    
يتفرغ ىلع قراحملا ميماصت نم ديدعلايوتحيو. لاعفلا قارتحالا نامضل نخاسلا ءاوهلا عم  ، قارتحا خض.   ىلإ ءاوهلا  ي ثيح

لماكلا ريغ قارتحالا تاجتنم رمتو )يلوألا ءاوهلا(تايافنلا لالخ نم ةيلوألا ةفرغلا  تابكرملاو نوبركلا ديسكأ لوأ (، 
يوناثلاءاوهلا(يفاضإ ءاوه خض متي ثيح ةيناثلا قارتحالا ةفرغ ىلإ ) ةيوضعلا   .قارتحالا لمتكيو)  

دارملا تايافنلا لكشو ةيمك ىلع دمتعت ،ةبلصلا ةيدلبلا تايافنلا قرح ايجولونكت نم ةيسيئر تائف ثالث كانهو   -١٦٦
ىلع قرحلا تادحوو ،ةيرايعم تادحو نم ةنوكملا قرحلا تادحوو ،يعمجلا قرحلا تادحو يه تائفلا هذهو . اهقرح

 أ نود ةبلصلا ةيدلبلا تايافنلا قرحتادحو يفف . ةعيمم ةدعاق  ةريبكلا ءازجألا ةلازإ ىوس ةقبسم ةجلاعم يت يعمجلا قرحلا  
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ال امبًادج قرحلا تادحو امأ . طوغضملا زاغلا تاناوطسا لثم ،ةرطخلا داوملا ةلازإو ةيذغتلا ماظن لالخ نم اهرورمب حمسي  
قرحت ا يهف ةيرايعملا  أ الإ يعمجلا قرحلا تادحول ةلثامم ًاقبسم اهتجلاعم متت مليتلا تايافنلا  رغصأ نوكت ام ةداع اهنكل ،   

نم اهتعس حوارتتو ،ًامجح ىلإ ٤  ًانط١٣٠  ًايموي تايافنلا نم    . تايافنلا قرح متي ةع يمم ةدعاق ىلع قرحلا تادحو يفو
دامرلا وأ لمرلا،لاثملا ليبس ىلع(ةلماخ ةدام نم ةدعاق يف  يمم،عيزوت ةحول وأ ةلقان ةكيبشت ىلع)   قرحلو . ءاوهلاب ةع 

. بسانم مجح يف اهلعج لجأ نم) ًالثم اهقيزمت(تايافنلا ةجلاعم بجي ،ةعيمم ةدعاق ىلع قرحلا يف ةبلصلا ةيدلبلا تايافنلا 
) ،   .EC, 2006a)ةيبوروألا ةعامجلا

يتلا،ةرطخلا تايافنلا قرح متي ام ةداعو  -١٦٧ قبئزلا ىوتحم نم ةيلاع ةبسن ا   نوكي دق ايجولونكت تاذ قراحم يف امإ ،   
وأ ةلقان تاكيبشت وأ تاناوطسا تاذ ًا نارفأ ةصاخلا ايجولونكتلا تاذ قراحملا لمشتو. ةراودلا نئامقلا نم عون يف وأ ةصاخ
تايافنلا جلاعت ىرخأ تايجولونكت جاردإ نكمي ،كلذك. ًادج ايجولونكتلا ةضفخنم عاونأ نم توصلل ةمتاك تاعافل  
ةعوم هذه يف ةرطخلا يئابرهكلا سوقلا جيجزتو،ةجرحلا قوف ءاملا ةدسكأ لثم( ا ةرورضلاب تسيل ا ) (   أ نم مغرلا ىلع

تايجولونكت ا  يعمجلا قرحلا نارفأو تنمسإلاعناصم يف ةرطخلا تايافنلا قرحت نادلبلا ضعب يفو . )“قارحإ”أب ةفنصم  
اذهل ةبسانملا ةيدلبلا تايافنلا قراحم يف وأ ةرطخلا تايافنلا قراحم يف ةيبطلا تايافنلا قرحت نادلبلا ضعب يفو. نزولا ةفيفخلا  

، (ضرغلا    ).٢٠٠٥ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
  تايافنلا قرح يف مكحتلا ريبادت  -٣-٤-٥

،تايافنلا يف قبئزلا نم أشني تايافنلا قرح نم ءاوهلا يف ثعبنملا قبئزلا عيمج نأ امب  -١٦٨ وألا ريبادتلا مهأ نإف يه ة يل 
لبق تايافنلا ىرجم نم قبئزلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملا زرف قيرط نع كلذ قيقحت نكميو . ةقرحملا ىلإ قبئزلا تالخدم ضفخ
  .اهقرح

ةرخبأ زازتما ةطساوب مكحتلا ةيحان نم مكحتلا تادعم ةءافك زيزعت نكمملا نم نوكي دق ،تايافنلا قرح يفو  -١٦٩  
تاميسجلا ةلحرم قبئز ةلازإ مث ،تازتمملا نم اهريغ وأيضمحلا زاغلا نم ةزتممةدام ىلع قارتحالا ةفرغ نم قبئزلا    .

ىلإ مكحتلا زاهج لخدم يف نخادملا زاغ ةرارح ةجرد ضفخ ديفملا نم ،قبئزلا ىلع ةيلاعلا ةرطيسلا قيقحتلو ةجرد ١٧٥   
جيزم ةيدلبلا تايافنلا قرح مظن ثدحأ مِدختس. )لقأ وأ(ةيوئم   داوملا نقح بيبانأو زاغلا ديربت نم ًا ت معألا بلاغلا يفو

ةيضمحلا تازاغلا يف مكحتلل ةيلآ ريفوتو ةرارحلا ضفخل تاميسجلا ةلازإ زاهج يف رورملا لبق شرلاب فيفجتلا مظن وأ ةصاملا 
)،   ).٢٠٠٦ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

زواجتت ةرارح تاجرد يف قرحلا فورظ لظ يفو  -١٧٠ ُأ ىوتحمو ةيوئم ةجرد٨٥٠  ةئاملا يف ١٠-٨نم نيجسك    
ه قبئزلا نم ةدئاسلا عاونألا نوكت،ًامجح قبئزلا تاديرولك ي  ، (يلوألا قبئزلاو ) يناثلاو لوألا(  . )٢٠٠٢نورخآو نزليف
ذلا داتعملا نخادملا زاغ يف ةيرارحلا اكيمانيدلاب بوسحملا ،قبئزلليئايميكلا نزاوتلا نم نيبتيو وتحيي  ضمح ىلع ي   
،يناث زاغو كيرولكورديهلا تيربكلا ديسكأ سيئرلا ج    نيب يتنملا نأ وه ةيوئم ةجرد٧٠٠ و٣٠٠  يف ،قبئزلا ديرولك يناث   

٧٠٠قوف هنأ نيح  وألا قبئزلا نوكي ةيوئم ةجرد تادعم فلتخم ةءافكل زجوم ٩لودجلا يف دريو . نميهملا عونلا وه يل   
يغبنيو ،قبئزلل ةصصخم ريغ هذه مكحتلا ريبادتو . )٢٠٠٢ ،نورخآو نزليف(. قراحملا يف قبئزلا ةلازإ يف نخادملا زاغ فيظنت
تاثاعبنالا يف مكحتلل ةماعلا تايجولونكتلا نم ةلثمأرصحم اهرابتعا قبئزلا ديرولك يناث ةبسن  نأ ضرتفي ريدقتلا ضرغلو.  
نيب ام يه يلوألا قبئزلا ىلإ وأ تيربكلاب ةب  م“ةصاخلا) تازتمملا(وأ ةصاملا داوملا ”نوكت دقو . ٨٠/٢٠ و٧٠/٣٠  رش
  .تاميسجلا ىلع قبئزلا زازتما نم ديزت يتلا ،طشنملا نوبركلا تابكرم ىلع ةمئاق تازتمم وأ تيربكلا تابكرم
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  )ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تاودأ ةعومجم(تايافنلا قراحمل نخادملا تازاغ فيظنت مظن يف قبئزلا ةلازإ ةءافك : ٩لودجلا 

تاجرد 
 ةرارحلا

 ىل وألا قبئزلا
Hg(0) 

ديرولك 
 **يلامجإلا HgCl2قبئزلا 

  تادعملا
 ةيوئم ةبسن ةيوئم ةبسن ةيوئم ةبسن ةيوئم

 عجرملا

 Velzen et al 2002 ٨-٠ ٤-٠ ١٠-٠ ١٨٠ ةيكيتاتسورهك تابسرم

 Velzen et al 2002 ٦٥-٥٥ ١٠-٠ ٨٠-٧٠ ٧٠-٦٥ بطرلا لسغلا ةزهجأ

 Velzen et al 2002 ٨٢-٧٦ ٣٠-٢٠ ٩٥-٩٠  فييكت لماع عم بطرلا لسغلا ةزهجأ

تاحـشرم  + ذاذرلاب صاصتما ةزهجأ  
 )يريجلا رجحلا( ةيجيسن

٥٢-٤٤ ٣٥-٣٠ ٦٠-٥٠ ١٣٠ Velzen et al 2002 

تاحـشرم  + ذاذرلاب صاصتما ةزهجأ  
 )*ةفاضم ةصاخ صاصتما داوم( ةيجيسن

 ٩٤-٨٧ ٩٠-٨٠ ٩٥-٩٠ Velzen et al 2002 

+ ةـسوبحم تاـعاقفب صاصتما ةزهجأ     
صاصـتما داوـم    (ةيجيسن تاحش   رم
 )*ةفاضم ةصاخ

٩٤-٨٧ ٩٠-٨٠ ٩٥-٩٠ ١٣٠ Velzen et al 2002 

ةيجيسن تاحشرم  +  ةراود ةعيمم ةدعاق  
 *)ةفاضم ةصاخ صاصتما داوم(

٩٨-٨٧ ٩٥-٨٠ ٩٩-٩٠ ١٣٠ Velzen et al 2002 

تاحـشرم وأ ةيكيتاتسورهك تابسرم     
 نوبركلاب نقح+ ةيجيسن

   -٩٠>٥٠ Pirrone et al 2001 

تاحـشرم وأ ةيكيتاتسورهك تابسرم     
 لاقص بطر لسغ زاهج+ ةيجيسن

   ٨٥ Pirrone et al 2001 

*   ، بشم صاصتما ةزهجأ نوكت دق ةصاخلا صاصتمالا ةزهجأ طشنم نوبرك ىلع صاصتما ةزهجأ وأ تيربكلا تابكرم وأ تيربكلاب ةع
  .تاميسجلا ىلع قبئزلا زازتما نم ديزي

ال نايحألا ضعب يف،لودجلايف نيبم وه امكو   -١٧١ ًا دج ةضفخنم ةءافك الإ ةطيسبلا ةيكيتاتسورهكلا تابسرملل نوكي  
ضمحلا زاغلا ةلازإليريجلا رجحلا مادختساب ذاذرلاب صاصتمالا ةزهجأ وأ بطرلا لسغلا ةزهجأ امأ. قبئزلا ةلازإل غلبتف ي   

نم ا   و ةئاملا يف٦٥-٥٥ءافك يلاوتلا ىلع ةئاملا يف٥٢-٤٤  ةئاملا يف٩٠نم رثكأل ةيلاع ةلازإ ةءافك ىلع لوصح للو.    ، 
  .نايحألا نم ريثك يف طشنملا نوبركلاو ،ةصاخ زازتما داوم/ةصاخ ةصام داوم ةفاضإ مزلي هنإف

ىلإ ٢٠نم قبئزل اثاعبنا ةدايز يف ضفخ نع ) ٢٠٠٢(نيرخآو اكواكات ريرقت ديفيو   -١٧٢ مادختسا دنع ةئاملا يف ٣٠   
ةرارحلا ةجرد ديزتو . يجيسن حشرمب زهجم ةبلصلا ةيدلبلا تايافنلا قرح زاهجل يبيرجت قاطن يف طشنملا نوبركلا نقح

   .يلوألا قبئزلا ةلازإ ةبسن نم نخادملا تازاغل ةضفخملا
ديدعلا بيصنت متو ،ةيضمحلا تازاغلاو نيسكويدلا تازاغل ةمراص ةيميظنت تابلطتم قبطت ،ايروك ةيروهمج يفو  -١٧٣  

ةلازإ طسوتم غلبيو . تاليكشتلا نم ةعونتم تاعومجم يف ةيدلبلا تايافنلا قراحم يف ءاوهلا ثولت يف مكحتلا ةزهجأ نم
ةئاملا يف ٨٥ يلاوح قبئزلا ةءافك نوكت ثيح طشنملا نوبركلا نقحب ًا ضيأ قفارملا ضعب موقتو. )٢٠١٠ ،نورخآو ميك( 
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ةئاملا يف ٩٢-٥٠تغلب ةلازإ ةءافك تسيق ق رحلاب ةيعانصلا تايافنلا نم صلختلا يفو. ىلعأ قبئزلا ةلازإ عم ةلازإ لقأ ( 
ةيدع ُملاو ةرطخلا ةيبطلا تايافنلا قرحل ةبسنلابو. )بطرلا عونلا عم اهالعأو فاجلا عونلا نم ءاوهلا ثولت ةحفاكم ةزهجأ

ةئاملا يف٨٩ يلاوح ةلازإلا ةءافك تناك دم يف قبئزلا ىوتحم ىلع دمتعت ةلازإلا ةءافك تناك نإو،    .تايافنلا تالخ 
ةصاخ تادعم دوجو تايافنلا قرح تاطحم يف ًا دج عئاشلا نم نأ جاتنتسالا نكمي نايبتسالا ىلع دودرلا نمو  -١٧٤

ًا يرصح قبئزلاب ةصاخلا ةروكذملا تايجولونكتلاو. ءاوهلا ثولت يف مكحتلل ةكرتشملا ةزهجألا ىلإ ةفاضإلابًا يرصح قبئزلاب
  .عاونألا فلتخم نم زاغلا لسغ ةزهجأ وأ طشنملا نوبركلابنقحلا ،لاثملا ليبس ىلع ،يه 

  تايافنلا قرح يف مكحتلا تايجولونكت ةءافكو فيلاكت  -٤-٤-٥
لضفأ قيقحت لجأ نم نوبركلا نم ةدعاق ىلع فشاوكلا مادختسا زازتمالاب قبئزلا ةلازإل ًا مومع بولطملا نإ  -١٧٥

ةيضوفملا ) (لصاوتم ريغ تانيع ذخأ ةلاح يف بعكم رتم/مجم/٠،٠٥<(هرادقم تاثاعبنالا نم ىوتسمل ةحاتملا تاينقتلا 
تايافنلا تارايت ضعبو ا . تايافنلا يف قبئزلا عيزوتو تايوتسم ىلع ضفخلل قيقدلا ءادألا دمتعيو. )أ٢٠٠٦ ،ةيبوروألا

  .تايافنلل ةقبسم ةيفاضإ ةجلاعم بلطتي اممًا دج ريغتم قبئزلا نم ىوتحم
. ةيساسألا لاوحألاب ةصاخلا تاضارتفالا قبئزلا تاثاعبنا يف مكحتلا فيلاكت ريدقت دنع ةماهلا بناوجلا نمو  -١٧٦

ثولت يف مكحتلل ةثيدح تادعمب ةزهجم عناصم يه ةيساسألا لاوحألا نوكت نيحًا ريبكًا فالتخاقبئزلا ةلازإ فيلاكت فلتختو   
ةطاسبلا ةياغيف تاثاعبنالا يف مكحتلل ةبوصنملا تادعملا تناك اذإ اهنع ءاوهلا  .  

١٧٧-   ةيونسلا فيلاكتلا باسح مت ، ESPREMEعورشم يف يبوروألا داحتالا نم لومملا لمعلا ساسأ ىلعو  
تاثاعبنا يف كرتشملا مكحتلا يف ا ءافكو ةيدلبلا تايافنلا نم نط لكل ةددعتم تاثولم ضيفختل ةراتخم تايجولونكتل
ناكم يف ةلص تاذ ريغ نوكت دقف يلاتلابو ،ةيبوروألا فورظلا عم لما عتلا ساسأ ىلع تامولعملا تدمتسا دقو. قبئزلا
فيلاكتلا تردق ،)يجيسن حشرمو يكيتاتسورهك بسرم(ةيساسألا تاميسجلا تاثاعبنا يف مكحتلل ةبسنلابو . رخآ  
تايافنلا نم نط لكل رالود٠،١٨ ـب ةيلامجإلا ةيونسلا ةزهجأب تاميسجلا يف مكحتلا تاعوم .    زاغلا لسغ ةبسنلابو

، ىلإ ٤دودح يف ةيونسلا فيلاكتلا ردقت  طشنملا نوبركلا نقحو ةنسحملا ةيكيتاتسورهكلا تابسرملاو رالود١٢  نط لكل ًا  
ىلوألا ةلاحلا يف ةئاملا يف١٠ و٥نيب ةلثمألا هذه يف قبئزلا يف كرتشملا مكحتلا حوارتيو . تايافنلا نم نيبو ،   يف ٩٩ و٨٠ 
  .يناثلا لاثملا يف ةئاملا

ةيبطلا تايافنلا قرح يف تاثاعبنالا يف مكحتلا تاينقت فيلاكت طسوتم ) ٢٠٠٦ (نورخآو كيديشتسيف ردقيو  -١٧٨
 ٢٥ وحن لداعي امب) يجيسنلا حشرملاًا ريخأو طشنملا نوبركلاو ريجلا نقح هيلي ،يكيتاتسورهكلا بسرملابًا قبسم رابغلا ةلازإ(
هقرح متييتلا تايافنلا نم نط لكلًا رالود   .ًايونس ا 

هذه ةرادإ بعصلا نم نإف ،ةمدقتملا نادلبلا يف ةطسوتم رمطلاب ةلصتملاو ،ةيلاع قرحلاب ةلصتملا فيلاكتلا نإ ثيحو   -١٧٩
ًاومن لقألا نادلبلا يفًايداصتقا تازيهجتلا نوكت دق قبئزلا نم ةيلاخ لئادبب ةضاعتسالا صرف نإف ،ةيلاعلا ةفلكتلا ىلإًا رظنو.    
فألا رايخلايه   ).٢٠٠٨ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب (لض  

ريرقت ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تمدق،تانايبتسالا ىلع دودرلا يفو  -١٨٠ ةدحول  طشنملا نوبركلا نقح فيلاكتبًا  
نط٧٣٠غلبت ةقاطب ةيدلبلا تايافنلا قرحل ةريبك ةيطمن  ود١٥٠ ٠٠٠غلبت ةيونس ةيلامسأر ةفلكتب  ،ًايموي تايافنلا نمًا   رال  

رالود ٩١ ٠٠٠غلبت ةيونس ليغشت فيلاكتو  لئاوأ يف حئاوللا عضو ءانثأ تعض ،)١٩٨٧راعسأب (   و تاريدقت ىهو  
رالود٠،٧بيرقتلا هجو ىلع لداعت ماقرألا هذهو . تاينيعستلا ماع٢٠ىدم ىلع ةيونسلا فيلاكتلا (ًا بيرقت ةنس/نط/  ًا  
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راعسأب ،ةئاملا يف ٤مصخو  ذلا،يجيسنلا حشرملا/شرلا ففجم ماظن فيلاكت لمشت ال فيلاكتلا هذهو). ٢٠١٠  فيضي ي   
و ةيلامسأرلا ةفلكتلا ىلإ٦١٠ ×رالود ١٢هردق ًا غلبم رالود٣،٦   x

تاءارجإلا كلت نكت مل اذإ ةيونسلا ةفلكتلا ىلإ ٦١٠  
   .قبئزلا ريغ ىرخألا تاثولملا يف مكحتلل لعفلاب ةقبطم

فيلاكتلا نأ ةيكيرم ألا ةئيبلا ةيامح ةلاكو تدافأ ،ةيدعُملاو ةيبطلا تايافنلاو تايفشتسملا تايافن قراحمل ةبسنلابو  -١٨١
ىلإ ٣ ٨٠٠ وحن غلبت طشنملا نوبركلا نقح ماظنل ةيلامسأرلا نقح ماظن ةعوم . رالود ١٢ ٠٠٠   ةيونسلا فيلاكتلا حوارتتو
رالود٥ ٤٠٠ وحن نم طشنملا نوبركلا رالود٥٦ ٣٠٠ىلإ ةنس /  ناتبوسحم ةيونسلا فيلاكتلاو ةيلامسأرل ا فيلاكتلاو. ةنس/ 
ماع راعسأب يكيرمألا رالودلاب قرح ةدحو ىلع بكرملا طشنملا نوبركلا نقح ماظنل ةيلامسأرلا فيلاكتلا ردقتو . ٢٠٠٧ 
ىلإ رالود٥ ٦٠٠ وحن نيب حوارتي امب ةيعانصلا وأ ةيراجتلا ةبلصلا تايافنلا ةيونسلا فيلاكتلا حوارتتو . رالود ١٥٦ ٠٠٠  
ل رالود٢ ٩٠٠ يلاوح نم طشنملا نوبركلا نقح ماظن رالود نويلم٣،٢ىلإ ةنس /  نقح ماظنل فيلاكتلا هذهو . ةنس/ 

نم لكو . تنمسإلانئامق يف ةبلصلا ةيعانصلا تايافنلا قرح لمشت ةيعانصلا تايافنلا قرح ىلع ةقبطملا طشنملا نوبركلا 
  .٢٠٠٨را عسأب ةبوسحم ةيونسلا فيلاكتلاو ةيلامسأرلا فيلاكتلا

ءزجك تدعأ ةفلتخم قئاثو يف هالعأ ةروكذملا ةلثمألا يف فيلاكتلا لصأ نع ةيفاضإ تامولعم ىلع عالطالا نكميو   -١٨٢
جمانرب ىلإ ةدحتملا تايالولا نم ةمدقملا تامولعملا رظن أ(تايافنلا قرح عاطقل ةدحتملا تايالولا يف نيناوقلا عضو ةيلمع نم 

  .)ةئيبلل ةدحتملا ممألا
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  ةصالخلا  - ٦
ىدمو ،ةراتخم تاعاطق يف ةبقارملا تارايخو ،ءاوهلا يف قبئزلا تاثاعبنال زجوم ميدقت وه ريرقتلا اذه نم ضرغلا   -١٨٣

اهتفلكتو ا  نوناق مِزلفدهلاو. ءافك  م يملاع   كص دادعإ لجأ نم ةيراجلا ضوافتلا تايلمع معد وه هنم قبئزلا نأشبًا   .  
يف ةراتخملا تاعاطقلل ةينقتلا صئاصخلا نع تامولعملا عمج ضرغل تانايبتسا عيزوتو ع ضو ىلع ةساردلا تلمتشاو  -١٨٤

كلتل لبقتسملا يف ريوطتلا ططخ نع كلذكو تاثاعبنالا طباوضو تاثاعبنالا نع ةيراج تامولعمو ،نادلبلا فلتخم 
ثيدحتو تاثاعبنالا يف مّكحتلل ةلمتحملا جه . تاعاطقلا    .تاثاعبنالا رصح مئاوقنلا فصو ىلع ةساردلا زّكرتو

  تاثاعبنالا  -١-٦
جاتنإو ،ةيعانصلا لجارملاو ةقاطلا ديلوت لماعم يف محفلا قارتحا يهو ،ةراتخملا تاعاطقلا نم قبئزلا تاثاعبنا لّثمت  -١٨٥  

ةبسن ،تايافنلا قرحو ،ةيديدحلا ريغ نداعملا جاتنإو تنمسإلا ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبنا عومجم نم ةئاملا يف٥١،  يف ءاوهلا يف    
  .٢٠٠٥ماع 
تاثاعبنالا تاريدقت نأ قبئزلا تاثاعبنا نع ثحبلا قاروأو ةثيدحلا ةينطولا قبئزلا تانوزخم ريراقتل ضارعتسا ديفيو   -١٨٦

بطقلا جمانرب /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةسارد يف اهنع غّلبُملا تاثاعبنالا ميق قاطن يف لظت تالاحلا مظعم يف ةديدجلا
  ).٢٠٠٨(مييقتلاو دصرلل يل امشلا

مييقت نم ن   -١٨٧  ةيملاعلا تاثاعبنالا نأ رصحلاةيطغتل ًانيسحتو تانايبلل ًاقيسنت لمش ملاعلا يف تاثاعبنالا تاهاجت اليبتيو  
يف ًانط ١٩٦٧ وحنتناك  ىلإ ًاليلق تضفخنا مث ١٩٩٠  يف ًانط ١٨١٤،  يف ًانط ١٨١٩، مث ١٩٩٥  غلبو٢٠٠٠  ت ، 
يف ًانط ١٩٢١  ٢٠٠٥.  
يف حضاو ل   -١٨٨  وحت دوجو ظ  حالي هنأ ّالإ ،ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبنا عومجم يف ريبك ر  يغت نع مييقتلا اذه رفسي ملو

ىلإ ١٩٩٠نم ةرتفلا يف ايسآ يف تاثاعبنالا تداز ذإ ،قطانملا نيب اميف تاثاعبنالا  يف تاثاعبنالا تصقانت امنيب ٢٠٠٥   ،
  .ةرتفلا سفن ءانثأ ابوروأو ةيلامشلا اكيرمأ

مدعو قفرم لكب صتخت ةيليصفت تامولعم دوجو مدع ًاعيمج ةيملاعلا تاثاعبنالا تاريدقت تانايب ةقد نم   -١٨٩   دحيو
  .نادلبلا نم ريثك يف دصرلل ةبسانم ةيليثمت تانايب دوجو

  تاثاعبنالا طبض تارايخ  -٢-٦
صئاصخلاو ،قبئزلا ىوتحم اهنم ،لماوعلا نم دد ع ىلع ةراتخملا ةعبرألا تاعاطقلا نم قبئزلا تاثاعبنا فقوتت  -١٩٠

يف مّكحتلل ةدوجوملا تادعملاو قبئزلا تاثاعبنا اهنع جتني يتلا قفارملل ينقتلا راطإلاو ،ماخلا داوملاو دوقولل ىرخألا ةيبيكرتلا 
ءاوهلا يف تاث   ةلازإو ةيجيسنلا يفاص ملا وأ يتاتسورتكلإلا بيسرتلا ةزهجأ لامعتساب تاميسجلا ةلازإ لثم(ولملا تاثاعبنا

امك ،ملاعلا يف قطانملا فلتخم يف ًان . قبئزلاب ةصاخلا طباوضلاو) ليسغلا ةزهجأ يف تيربكلا  يب ًافالتخا لماوعلا هذه فلتختو
ماع لكشب ةم  دختسملا ةبقارملا تارايخ ىلع ف  طبض تارايخ ديدحتلو . رعتلا بعصلا نم لعجي امم ،قطانملا لخاد يف فلتخت

عنصملا وأ قفرملل ةنهارلا ةينقتلا ةلاحلاب ةفرعم ىلإ رمألا جاتحي ،نيف قبئزلا  يعم عنصم وأ قفرم عضو جاتحي كلذك .  
  .رابتعالا يف اهذخأو ةقطنملل ةيداصتقالا ةلاحلا ةفرعم ىلإ قبئزلا نم تاثاعبنالا ليلقتل ةينطو وأ ةيميلقإ تايجيتارتسا
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  ةراتخملا ةعبرألا تاعاطقلا عيمج يف تاثاعبنالا طبض نأشب ةيساسألا تاجاتنتسالا  -١-٢-٦
يتلا تاعاطقلا نم عاطق لك يف ،نادلبلا فلتخم يف ةلمعتسم يهو ،قبئزلا تاثاعبنا ضفخ تاينقت نم ةفئاط دجوت   -١٩١

ءاوهلل ىرخأ تاث . ةساردلا هذه اهيلع زّكرت  يناثو تاميسجلا لثم (ولم ليلقت لجأ نم دوجوم تاينقتلا هذه نم ريثكو
ةماسلا تاثيسكأ    .)ولملا نم كلذ ريغ وأ نيجورتينلا تاديسكأو تيربكلا د

ىوتسم نأ ّالإ . قبئزلا ضفخ ىلع ًاضيأ لمعت نأ تاثاعبنالا كلت ضفخ لجأ نم ةدوجوملا تادعملل نكميو  -١٩٢
ذخأ بجاو لا نمو. طباوضلا كلت ليصافتو تالخدملا داوم صئاصخ بسحب ،ًاريبك ًافالتخا فلتخت قبئزلا تاثاعبنا ضفخ

عضو يف وأ ،ةيفاضإ ريبادت ىلإ ةجاحلا يف رظنلا قايس يف وأ ،ةنهارلا قبئزلا تاثاعبنا مييقت دنع ًءاوس رابتعالا يف بناجلا اذه 
  .قبئزلا تاثاعبنا يف مّكحتلا نأشب لبقتسملل تايجيتارتساو تاهويرانيس

دايزو ءادألا نيسحت ىلإ فد  -١٩٣  دوقولا كالهتسا صقن ىلإ ي يتلا ةماعلا ريبادتلا نأش نمو  دؤت نأ ةقاطلا ةءافك ة
  .قبئزلا تاثاعبنا ضفخ ىلع رشابم ريغ ًاريثأت رّثؤت مث نمو ،ماخلا داوملاو

فصو كلذ يف امب ،تاثاعبنالا رداصمل ةنهارلا ةلاحلا ةفرعم يغبني قبئزلا تاثاعبنا نم   -١٩٤   دحلا فيلاكت ريدقت لجأ نمو
ءاوهلا ثو ةنهارلا طباوضلل يجولونكت    .ولت يف مّكحتلل ةططخملا

ةيعانصلالجارملاو محفلاب لمعت يتلا ءابرهكلا تاطحم  -٢-٢-٦    
ةبسنب قبئزلا تاثاعبنا ضفخ ىلإ ي ) محفلا طلخو محفلا لسغ لثم(قارتحالا لبق ذختت يتلا ريبادتلل نكمي   -١٩٥  دؤت نأ

ةبسنلا هذه غلبتو ،ةئاملا يف ٧٠ىلإ لصت  ملا يف ةئاملا يف٣٠    .طسوت 
ةدسكأ يف عارسإلا قيرط نع قبئزلا ةلازإ نيسحت ىلإ ) نيموربلا ةصاخو(قارتحالا لبق تافّظنم ةفاضإ يدؤتو   -١٩٦

يف مُّكحتلا ةيلمع يف قبئزلا ةلازإ ةءافك نم ديزي امم ) يئاقتنا يزفح لازتخا دوجو يف ةصاخ(لاسملا زاغلا يف قبئزلا 
  .لاسملا زاغلا نم تيربكلا ةلازإ تادعم ةءافك نيسحتو ةيلاتلا لحارملا يف تاميسجلا

بيسرتلا ةزهجأ لثم ،تاميسجلا يف مُّكحتلا تادعم عم يراجت قاطن ىلع ط   -١٩٧  شنملا نوبركلا نقح ل  معتس  ي نيحو
قبئزلا تاثاعبنا يف ريبك ضفخ ىلإ ييسنلا يفاصملا وأ يتاتسورتكلإلا  تالدعم تققحت دقو . دؤي نأ نكمي كلذ نإف ،ةيج

ةئاملا يف٩٠نم رثكأ ىلإ لصت ضفخ  ) نيموربلاب جَلاعملا نوبركلا لثم(ًايئايميك ةجَلاعملا نوبركلا تابّكرم نأ تبث دقو .  
ربكأ تايمك ىلع يوتحت يتلا ةلئاسلا تازاغلا ةجلاعم يف ،جَلاعملا ريغ يداعلا ط   شنملا نوبركلا لامعتسا نم ةءافك رثكأ يه

يل   .وألا قبئزلا راخب نم
نع ةيليصفت تامولعم ىلإ رمألا جاتحي قبئزلا تاثاعبنا طباوض ةءافكو ةفلكتل ةيليصفت تاريدقت عضو لجأ نمو  -١٩٨  

تامولعم دجوتو . ةلمتحملاىرخ ألاتافاضإل او طلخللمحفلا رفاوت ىدم نع كلذكو تاثاعبنالا رداصمل ةينقتلا صئاصخلا 
  .ةدحتملا تايالولا يف ةيناديملا تاقيبطتلا نم ةحاتم ةرّفوتم

وأ رياطتملا دامرلا لثم تالضف ىلإ لاسملا زاغلا نم قبئزلا ل   -١٩٩  وحت ىلإ ءاوهلا ث  ولت يف مُّكحتلا ةزهجأ ي  دؤت دقو
تادايزلا ىلع طباوضلل ةيلكلا ةفلكتلا تاريدقت لمتشت نأ يغبنيو . نخادملا زاغ نم تيربكلا ةلازإ ةزهجأ نم بيبص
ةدايز كلذ يف امب ،تافّلخملا نيوكت يف تار ةرادإ نع ةجتانلا ةفلكتلا يف ةلمتحملا  يغتلل ةلمتحملا تاريثأتلا ببسب تافّلخملا كلت  
  .قبئزلا نم ىوتحملا
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  يلاحلا جاتنإلا  ٣-٢-٦
نم هريغو ريجلا لثم ماخلا داوملاو ،ةلمعتسملا دوقولا عاونأ رئاسو محفلا نع تنمسإلاجاتنإ نم قبئزلا تاثاعبنا أشنت   -٢٠٠  

تاثاعبنالا يف ريبك ضفخ قيقحت نكميو ،ماخلا داوملاو دوقولا عاونأ يف ًاريبك ًافالتخا قبئزلا تازيكرتفلتختو . ةفاضملا داوملا  
قبئزلا نم ضفخنم ىوتحم تاذ ماخلا داوملاو دوقولا نم عاونأ ىلإ ل    .وحتلاب

يف ةدعاصتملا تازاغلا نم لازملا ،نارفألا يف جتانلا يتنمسإلارابغلا ناك املو   -٢٠١ ةجرد ىلإ هريودت داعي ،تنمسإلاجاتنإ    
ال ط  ةلاح يف ًايلاح ةلمعتسملا تاميسجلا نم  شنملا نوبركلا ةفاضإ نإف ،ةيلمعلا يف ةريبك   دحلا ةزهجأب ةرشابم اهطبر بجي

  .ةرارحلا ةجرد ىلع ةلماكلا ةرطيسلا مدع
رابغلا يف قبئزلا زازتمافقوتيو   -٢٠٢ يف نارفألا نم دعاصتملا يتنمسإلا  لاوحألا ىلع ةريبك ةجرد ىلإ تنمسإلاجاتنإ    

نع ةيلمعلا نم قبئزلا ةلازإ قيقحت نكميو . زازتمالاةدايز ىلع ةضفخنملا ةرارحلا تاجرد دعاست ثيح ،عنصملا يف ةيليغشتلا 
  .ةضفخنم مداعلا تازاغ ةرارح ةجرد تناك اذإ تاميسجلا يف مُّكحتلا تادعم نم رابغلا ةلازإ قيرط

جاتنإ ةيلمع ةيا حت نكميو  -٢٠٣  ة تنمسإلايف قبئزلا تاثاعبنا ىلع ةرطيسلا قيق اشم مُّكحت تايجولونكت لامعتساب  
لاخدإب قبئزلا ةلازإ يف ةديج جئاتن ىلع لوصحلا نكميو ،محفلاب لمعت يتلا ءابرهكلا ديلوت تاطحمب ةلمعتسملا تاينقتلل 

يف ط . ًاساسأ ةيضمحلا تازاغلا ضفخ لجأ نم نخادملا زاغ نم تيربكلا ةلازإ ةيلمع  شنملا نوبركلاب نقحلا مِدخ  تسا اذإو
ةع تمل اذإ ،تاميسجلا ةلازإل ةيفاضإ ةوطخ ىلإو ةيانعب ةرارحلا طبض ىلإ جاتحي رمألا نإف ،قبئزلا ةلازإ  م ا تاميسجلا نك

  .ريودت ةداعإ ةيلمع يف لخدت

ةيديدحلا ريغتازلفلاجاتنإ   ٤-٢-٦    
دارملا نداعملا فالتخاب ةيعانصلا ا تازلفلاجاتنإ ةيلمع   -٢٠٤  ان  وكم فلتخت ديقعتلا ةغلاب ةيعانص ةيلمع يه ةيديدحلا ريغ  

ةلمعتسملا ةيساسألا تايلمعلاو ،م  ًافالتخا ماخلا يف قبئزلا ىوتحم فلتخي نأ نكميو . دختسملا ماخلا صئاصخو ،اهصالختسا
  .ًاريبك

تيربكلا اهيف ل داعملا جاتنإ يف ماخلا عينصت ةيلمع يفو  -٢٠٥  وحتي يتلا صيمحتلا يه تاوطخلا لوأ نإف ،ةيديموريبلا ن
  .زاغلا عم رياطتيس ماخلا يف دوجوم قبئز يأو. تيربكلا ديسكأ يناث زاغ ىلإ ماخلا

ةزهجأب ةيديدحلا ريغ ةريبكلا رهاصملا د   -٢٠٦  تاث م يف مكحتللوزت ام ةداعو  يف مّكحتلل ةيلاع ةءافك تاذ ءاوهل اول
تاليسجلا  يف بلغألا ىلع قبئزلا ثعبنيو . وحملاو رهصلا نارفأو صيمحتلا ةزهجأ نم تيربكلا ديسكأ يناث تاثاعبناو تام

مّكحتلا قيقحت نكميو . رصنعلا كلذ ةلازإ يف ةيلاع ةءافكب لمعت ال يتاتسورتكلإلا بيسرتلا ةزهجأ نإف مث نمو يزاغ لكش
نم ًاءزج ةداع لّكشت يتلا ،تيربكلا ضمح لماعم يف تيربكلا ديسكأ يناث ب اعيتسا قيرط نع نخادملا يف زاغلا تاثاعبنا يف
  .رهصلا عناصم

ىلإ ٩٠نم (صاخ هجوب قبئزلا ةلازإ نم ديزملا قيقحت نكميو   -٢٠٧ ةئاملا يف٩٥    ( ، كنزرون نديلوب ةينقت ،ًالثم ،لامعتساب
ليمولاكلا نم لولحم يف قبئزلا زازتما يرجيثيح    .تيربكلا ضمح عنصم ىلإ هلوخد لبق) قبئزلا ديرولك( 
لضفأ نإف ،نارفألاو تاضا لجارملالثم بهذلا جاتنإ ةعانص يف ىرخألا ةيرارحلا تادحولل ةبسنلابو   -٢٠٨  ضخلاو  

لصت قبئزلا تاثاعبنا ضفخ يف ةءافك قّقحت ا   أ ثيح ،تيربكلاب ةع  بشملا نوبركلا تاح  شرم يه قبئزلاب ةصاخلا طباوضلا
ربكأ- ٩٣وحن ىلإ  نم  ةئاملا يف٩٩    .  
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  تايافنلا قرح  ٥-٢-٦
يل   -٢٠٩ وأ ءارجإ مهأ نإف تايافنلا يف دوجوملا قبئزلا نع ئشان تايافنلا قرح نم ءاوهلا ىلإ ثعبنملا قبئزلا عيمج نأ امب

قبئزلا ىلع يوتحت يتلا تاجتنملا زرف قيرط نع كلذ قيقحت نكميو . قارحإلا زاهج تالخدم يف قبئزلا ىوتحم ضفخ وه
  .قرحلا لبق تافّلخملا ىرجم نم

تاث  -٢١٠  ولملا فلتخمل تاثاعبنالل ةمدقتم طباوضب ةد  ضعب ليدعت نكميو . وزم ةثيدحلا ةيدلبلا تايافنلا قراحم مظعمو
  .ًالثم ةرارحلا يف مّكحتلا قيرط نع ،قبئزلا تاثاعبنا نم صالخلل ةزهجألا هذه

اتلك مادختسا وأ ليسغلا وأ نوبركلاب نقحلا قيرط نع ديدحتلا هج و ىلع قبئزلا تايافن يف مّكحتلا قيقحت نكميو  -٢١١
تايلمع ةدع نم ط . نيتقيرطلا  شنملا نوبركلاب نقحلا ةفلكتل ةلثمأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو ىلإ غَّلب تو
  .تايافنلا قرح يف مكحتلل
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قبئزلا جمانرب ةيئايميكلاداوملا عرف ،ةئيبلل   ،http://www.chem.unep.ch/mercury/Toolkit/default.htm.  
ًايمك اهريدقتو قبئزلا تاثاعبنا ديدحتل تاودأ ةعومجم       ٢٠١٠) UNEP(ةئ  يبلل ةدحتملا ممألا جمانرب    ةدحتملا ممألا جمانرب   .  

قـــــبئزلا جماـــــنرب ةـــــيئايميكلاداوـــــملا عرـــــف ،ةـــــئيبلل    ، 

http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/MercuryPublications/GuidanceTrainingMaterialToolkits/

MercuryToolkit/tabid/4566/language/en-US/Default.aspx  
     ، يوجلا فالغلا يف قبئزلل ةيملاعلا تاثاعبنالا مييقت نع يل      ٢٠٠٨ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  وأ ينقت ريرقت بـطقلا جمانرب  .  

ةــئيبلل ةدــحتملا مــمألا جماــنربب  ةــيئايميكلاداوــملا عرــف /ميــيقتلاو دــصرلل يلامشــلا     .
)(http://www.chem.unep.ch/mercury/Atmospheric_Emissions/Technical_background_report.pdf) 
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     ، عفاـنملاو ةـلمتحملا ةفلكتلل ماعلا يمكلا مييقتلا نأشب ةيئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ريرقت          ٢٠٠٨ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  
تجا ريرقت يف   ١قفرملا يف اهيلع صوصنملا ةيجيتارتسالا فادهألا نم فده لكب ةلصتملا            حوتفملا لماعلا قيرفلا عام     

،   ةــيئايميكلاداوــملا عرــف ،ةيوضــعلا   ةــئيبلل ةدــحتملا مــمألا جماــنرب يف  . CBA report-UNEP

pdf.1_add_5_2_OEWG/nglishE)/52e/documents/2OEWG/mercury/ch.unep.chem.www://http 
يوجلا فالغلا يف قبئزلل يملاعلا مييقتلا  ٢٠٠٨،  ةيئايميكلاداوملا  عرف ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب       تاـثاعبنالاو رداصـملا   :  

فينج ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرببةيئايميكلاداوملا عرف . لاقتنالاو    
 (http://www.chem.unep.ch/mercury/Atmospheric_Emissions/UNEP%20SUMMARY%20REPORT%20-

%20final%20for%20WEB%20Dec%202008.pdf) 

عإلا ديق)UNEP(ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  قبئزلا تاثاعبنا ليلقتل تايلمعلا لضفأ نأشب تاداشرإ ةقيثو ): ٢٠١٠(داد ، 
نوناك ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربب ةيئايميكلاداوملا عرف ىلإ ريرقت . ءابرهكلا ديلوت ةطحم يف محفلا قارتحا نم  
  ٢٠١رياني /يناثلا

http://hqweb.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/PrioritiesforAction/Coalcombustion/ProcessOptimizationGuidan
ceDocument/tabid/4873/language/en-US/Default.aspx 
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  نايبتسالا ىلع دودرلا زجوم لوألا قفرملا
  

نم لك نم ةيمسر دودر تم  ، : دق ايقيرفأ بونج ،ايكرت ،ادنلوب ،سودابرب ،ليزاربلا ،ادنلسيآ ،ايلارتسا ،يبوروألا داحتالا
ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،دنهلا ،اسمنلا)زليوو ارتلجنإ (ةدحتملا ةكلمملا ،ايناوتيل ،ادنك ،صربق ،نيصلا ،ليشيس ،ايسور  ،.  
نم ةيفاضإلا تامولعملا ضعبو ةم . دودرلا نيب ةيطغتلاو ليصافتلا تتوافتو  دقملا تانايبلل صيخلت يلاتلا لودجلا يف دريو
روطتلا ىلإ ريشت تامولعم ًاضيأ لودلا ضعب تم. دودرلا  وأ /و تاردقلا صخي اميف عاطق لك يف لبقتسملا يف تادقو
  .قبئزلاو تاثولملا يف مكحتلاب قلعتي اميف ةلبقملا تاططخملاو ةيجولونكتلا تاروطتلا
  محفلا قارتحا

A =  ، ةع  ،  = Iمجم تامولعم   )تاميسج(ةيميسج ةدام  = PMةدرفم ىوق تاطحم نع تامولعم
  محفلاب لمعت يتلا ةيعانصلا لجارملاو ةيئابرهكلا ىوقلا تاطحم نم تاثاعبنالا رداصم

ةم   دقملا دودرلل صخلم

نع تامولعم  
ةدحولا وأ ةطحملا 

 )ددعلا(

عون  ةقاطلا
 لجرملا

يف قبئزلا  محفلا كالهتسا
 محفلا

تايجولونكت 
مكحتلا 

 ةدوجوملا

 قبئزلا تاثاعبنا مكحتلا ةءافك

     A A A   A  ٧<  ليزاربلا 

 A       ٥١ ادنك

   A   A A A A ٦ ٢٤٢ نيصلا

  A A A  A A (PM) ٣٩٦  دنهلا

     A   A   A ٥٨ ايناوتيل

               ٢٩٦ ادنلوب

 I I I I I I I ١٢٠ ايسور

 I             ١٦ ةدحتملا ةكلمملا 

ةدحتملا تايالولا 
 )ءابرهكلا قفارم(

ةدحو١٢٨٢    
ةطحم٥٢٢   

I I I   I I I 

ةدحتملا تايالولا 
ةزهجأ /لجارملا(
 )ةئفدتلا

ةدحو٥٩٦    
ًاعنصم٢٩٤   

I I I I I I (PM) I 
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  ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإ
A =  ،   ةدرفم عناصم نع تامولعم = Iةعمجم تامولعم

  ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإ رداصمل فصو
ةم   دقملا دودرلل صخلم

عناصملا تانايب   
 )ددعلا(

تانايب 
 تايلمعلا

كالهتسا 
ةليسو /دوقولا
 مكحتلا

ىوتحم 
يف قبئزلا 

 دوقولا

جاتنإ 
 تازلفلا 

تايجولونكت 
مكحتلا 

 ةدوجوملا

ةءافك 
 مكحتلا

تاثاعبنا 
 قبئزلا

تاكرش١٠<  ليزاربلا   A A    A       

 A       12 ادنك

       A A   A 8200 نيصلا

 I )تاميسج (I I I I I I 1 ادنلسيآ

               54+17 ادنلوب

 A               ايسور

 I             12 ةدحتملا ةكلمملا 

 I     I I I I 28 ةدحتملا تايالولا 

  تنمسإلاجاتنإ 
A =  ،   ةدرفم عناصم نع تامولعم = Iةعمجم تامولعم

  تنمسإلاجاتنإ رداصم فاصوأ 
ةم   دقملا دودرلل صخلم

تانايب  
عناصملا 

 )ددعلا(

جاتنإ 
 تنمسإلا

كالهتسا 
 دوقولا

يف قبئزلا 
داوملا /دوقولا

ةيل   وألا

كالهتسا 
 ماخلا داوملا

تايجولونكت 
مكحتلا 

 ةدوجوملا

ةءافك 
 مكحتلا

تاثاعبنا 
 قبئزلا

       I I   I 1 سودابرب

     A A   A A 70 ليزاربلا

 A       17 ادنك

           A A   نيصلا

 I I   I I   I 2 صربق

 I )تاميسج( I I I I I I 1 ادنلسيآ

               53 ادنلوب

 A               ايسور

    )تاميسج( I     I I I 11 ايقيرفأ بونج

 I I     I   I 12 ةدحتملا ةكلمملا 

 I A A A I   I 184 ةدحتملا تايالولا 
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  تايافنلا قرح
A =  ،   ةدرفم تادحو نع تامولعم = Iةعمجم تامولعم

  تايافنلا قرح رداصم فاصوأ
 نايبتسالا ىلع دودرلا صخلم

تادحولاتانايب     
عون + ددعلا (
 )تايافنلا

ةيمك 
تايافنلا 

 ةقرتحملا

عاونأ 
 تايافنلا

قبئز 
 تايافنلا

تايجولونكت 
مكحتلا 

 ةدوجوملا 

ةءافك 
 مكحتلا

تاثاعبنا 
 قبئزلا

 I I   I   I 2 ايلارتسا

     A A   A (IW, HZ) 22 ليزاربلا

 A       ادنك

           A   نيصلا

 I I   I   I 1 ادنلسيآ

 I I I I I I (ME) 1 ادنليزوين

             1 ادنلوب

 I I   I I (PM) I 1 ايكرت

 I       I   33 ةدحتملا ةكلمملا

 I   I   I   (HZ) 96 ةدحتملا تايالولا

ةدحو١٦٧ ةدحتملا تايالولا   )HO( 

  ًاعنصم
A I A A   I 

 I I   I   I (ME) 57 ةدحتملا تايالولا

PM = تاميسج  
IW =  ، ،  = MEةيعانص تايافن ،  = HZةيبط تايافن   ةيلرتم تايافن = HOةرطخ تايافن
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فالغلا يف قبئزلا تاثاعبنا ضفخ  تايجيتارتسال ةيرطقلا تامييقتلا نأشب تاداشرإ: يناثلا قفرملا
  يوجلا

  
ةينطو تايجيتارتسا عضو نأشب ةماع تاداشرإ قفرملا اذه م          مكحتلا تايجولونكتل ل     إل ،رمألا جاتحيو  . دقي  صفم مييقت ءارج

يف درـيو  . ةينطولا تاعيرشتلل ةيلبقتسملا ططخلاو داصتقالاو ةيعانصلا تاعاطقلاب ةيلحم ةفرعم ،قبئزلا تاثاعبنا ليلقتل ةليدبلا           
يبايسنا ططخم لكش يف ،ينطولا مييقتلل حرتقم ءارجإل ماع فصو٧لكشلا   .  
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  ءاوهلا يف قبئزلا تاثاعبنا يف مكحتلل ةينطو ةيجيتارتسا عضو ءارجإلينايب فصو  - ٧لكشلا 
    

يذلا نايبتسالا يف ،تاهويرانيسلا دادعإل ةوطخب ةوطخ ءارجإلا اذه يف ةبولطملا تالخدملا تامولعمل يليصفت فصو دريو 
اميف هصيخلت نكميو ) ةكبشلا ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عقوم ىلع هيلع عالطالا نكمي(ةساردلا هذه لجأ نم دعُأ 

  :يلي
  ساسألا طخ تانايب دادعإ

لثم (ةقاطلاو ةعانصلل ةيعامتجالا ثعاوبلا يف تارييغتلاو قبئزلا تاثاعبنال يلاحلا عضولا مييقت وه ةوطخلا هذه نم ضرغلا 
قبئزلا تاثاعبنال رصح دادعإو ةنهارلا ةيجولونكتلا ةلاحلل فصو وه مييقتلا ساسأو). تاعيرشتلاو يداصتقالا ومنلا  
جاتنإلاو ،ةقاطلا (طاشنلا تانايب نم ريدقتلا وأ سايقلا ىلإ امإ قبئزلا تاثاعبنا رصح دنتسي نأ نكميو . ةراتخملا تاعاطقلل

 تالخدملا تانايب

 عاطقلل ةينقتلا تافصاوملا

 تانيسحتلاو ةلكيهلا ةداعإو ومنلا تاطاقسإ

يف مكحتلا لجأ نم اهل ططخملاو ةيلاحلا تا ءارجإلا
 قبئزلا ىلع ةرطيسلاو ءاوهلا ثولت

تاهويرانيس-ةيفاضإ ةماع ريبادت     
حومطلا نم ةفلتخم تايوتسمل   

تاهويرانيس-قبئزلاب ةصاخ ريبادت     
 حومطلا نم ةفلتخم تايوتسمل

مييقت ،مكحتلا ريبادتل ةيلحملا ةفلكتلا ،ةيداصتقا تانايب 
 يعامتجايداصتقا 

 جئاتنلا

 قبئزلا تاثاعبنا كلذ يف امب ،ينطولا ساسألا طخ ويرانيس

  كلذ يف امب ينطولا ويرانيسلا تاؤبنت
عاطق لك فيلاكتو قبئزلا تاثاعبنا   

ط 
ت خ

يانا
ب

اس
ألس

ا
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ستق

ط امل
خلط
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يف قبئزلا تايوتحمب ةفرعملا حيتتو . نيجهنلا نم جيزم ساسأ ىلع وأ ،تاثاعبنالا لماوعو) ماخلا داوملا كالهتساو ،يعانصلا
هذه مادختسا نكميو ،ةقاطلا جاتنإ ةيلمع وأ ةيعانصلا ةيلمعلا يف قبئزلا تالخدم عومجم مييقت ماخلا داو ملاو دوقولا
  .تاثاعبنالا مييقت يف ،تاثاعبنالا يف مكحتلل يلاحلا عضولاو ةيجولونكتلا ةلاحلا ةفرعمب ةصاخلا تامولعملا عم ،تامولعملا
ةمئاقلا ةيلودلا وأ ةينطولا تاعيرشتلا ذيفنتو ،ةيعامتجالا ثعاوبلا يف ةعقوت ملا تارييغتلا مييقت ًاضيأ ةوطخلا هذه يف لخديو

قبئزلا تاثاعبناو يعانصلا طاشنلا رييغت ا  قبئزلا نم ةيلاحلا تاثاعبنالل رصح نع ةوطخلا هذه رفستو . أش نم يتلا ةعقوتملا وأ
نا ضفخل ةد    .قبئزلا تاثاعبدحم تاوطخ ذختت مل اذإ ةلاحلا هذه رييغت ةيفيكل مييقتو

  قبئزلا تاثاعبنا يف مكحتلل ةيفاضإ تاءارجإل تاهويرانيس
. اهضفخو قبئزلا تاثاعبنا يف مكحتلل قيبطتلل ةلباق تايجيتارتسا عضو ىلع لمعلا وه ةوطخلا هذه يف يسيئرلا رصنعلا
يأ ،ساسألا طخ تانايب مييقت ن م ةاقتسملا ةينقتلا صئاصخلاو تامولعملا ىلإ مكحتلا ةيجيتارتسا رايتخا دنتسي نأ يغبنيو
تايوتسمل تاهويرانيس عضو نكميو . نهارلا عضولاب قلعتي اميف ًايداصتقاو ًاينقت اهذيفنت نكمملا ريبادتلا رايتخا ىلع ةردقلا

يفو . حومطلا نم ةفلتخم تايوتسم ىلع تاينقتلاو تادعملا ثيدحت نم ةفلتخم تايوتسم وأ مكحتلا ريبادت ذيفنت نم ةفلتخم
ًاريبك ًافالتخا ،ةيرامثتسالا فيلاكتلا ام دح ىلإو ،ليغشتلا فيلاكت فلتخت فوسو . ذيفنتلا فيلاكت مييقت بجي ةياهنلا

ءارجإ بولطملا نمف كلذل . ةيلحملا لماوعلا نم اهريغو ةيكالهتسالا داوملاو تامدخلا دوجو ىدمو يداصتقالا عضولا بسح
  .يرطق ساسأ ىلع مييقتلا

  ةيفاضإ تامولعم
تامولعم نع ةساردلا هذه لجأ نم ةع مك  زوملا تانايبتسالا نم ةاقلتملا تامولعملا رفست مل ،ريرقتلا نم قباس ءزج يف درو ا
ءارجإلا هبشت تاءارجإ لامعتساب هب ةصاخ تاسارد ءارجإب نادلبلا نم ددع ماق دقو . ةيملاع تاهويرانيس دادعإل ةيفاك

ا اهنم ديفتسي نأ نكميو هالعأ ح  ةيلمعلا نم ءزجك تدعُأ يتلا قئاثولا يف ةضيفتسم تامولعم دجوتو . نورخآلضوملا
نيدعت كلذ ىلع ةلثمألا نمو . ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف تاعاطقلا فلتخم يف قبئزلا تاثاعبنا يف مكحتلل ةيعيرشتلا
ةفلكت نم اي امو قبئزلا تاثاعبنا يف مكحتلا تالامتحال مييقت دعُأ ثيح ،عساو قاطن ىلع بهذلا  صيخلت دريو . لصت
تايالولا نم ةم . ريرقتلا اذه يف سماخلا لصفلا يف ةيلمعلا هذهل  دقملا ريراقتلا يف تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلا نكميو
د ر لمتشيو. عجارملا يف اهيلإ ةراشإلا درتو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ ،ةيديدحلا ريغ تازلفلا جاتنإ نأشب ةدحتملا
  .ىرخألا ةراتخملا تاعاطقلا نع ةيليصفت تامولعم ىلع ًاضيأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

عرف ىلإ ةم   ريرقت ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربب ةيئايميكلاداوملا دقملا ىرخألا ةلثمألا نمو قارتحا نم قبئزلا تاثاعبنا ضفخ ” 
داوملا عرفو نيصلا يف ةئيبلا ةيامح ةرازو نم فيلكتب ،نيصلا ،ني جيب ،اوه جنس ةعماج هتدعأ يذلا“ ةقاطلا عاطق يف محفلا
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربب ةيئايميكلا يف درتو ). ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عقوم ىلع ًاضيأ حاتم)) (٢٠١٠(دادعإلا ديق ( 
ثولت يف مكحتلا تآشنم يف قبئزلا يف كرتشملا مكحتلاو ،قبئزلا تاثاعبناو ،محفلا عاطق نع ةيساسأ تامولعم ريرقتلا اذه  
  .عيضاوملا هذهل ةشقانم درت امك. مكحتلا نأشب تاهويرانيسو ،ءاوهلا

_____________  


