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 دادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلانأشب ًانوناق مزلم  يملاعكص 

  ةثلاثلاةرود لا
لوألا نيرشت٣١، يبورين يناثلا نيرشت٤ - ربوتكأ/    ٢٠١١ربمفون / 

تقؤملا لامعألا لودج نم٣دنبلا   *  
 قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ

  زاغلاو طفنلا عاطق نم قبئزلا تاقالطإ

  ةنامألا ةركذم

 يف ،قبئزلا نأشبًا نوناق مزلم يملاع كص دادعإب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تبلط -١
ملا ةيناثلا ا  ىلإ ٢٤نم نابايلا يف ابيش يف ةدوقع رود يناثلا نوناك٢٨  ةنامألا نم٢٠١١رياني /  رومأ،  ًا  

نم قبئزلا تاقالطإب ةقلعتملا تامولعملا دادعإ اهنم ا عاطق  ورد يف ةنجللا اهيف رظنت يكل زاغلاو طفنلا  
  . ةثلاثلا

، ىلع ءانب ،ةنامألا تبلطو -٢ بلطلا اذه تاذ  ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةينعملا تاموكحلانم  
تامولعملا ةركذملا هذ . ةلصلا تاذتامولع ملاميدقت ةيعانصلا تائيهلاو ةلصلا   لوألا قفرملا صخليو

ةقلعتملا عجارملا يناثلا قفرملا يف درت . مومعلل ةحاتملا تامولعملاو ةمدقملا تامولعملا لمشت يتلا ةحاتملا
  .ةركذملا هذه دادعإ يف ةمدختسملا تامولعملا رداصمب
ديفتو . زاغلاو طفنلا اهيف امب ،يروفحألا دوقولا لاكشأ لج يف ثولمك قبئزلا دجويو -٣

طفنلا يف ةدوجوملا قبئزلا تايوتسم نأ ةركذملا هذه دادعإ لجأ نم ةنامألا اهتم   يقو اهتع  مج يتلا تامولعملا
عضوم تناك يتلا تاس اردلا ريشتو. اهلخادو ةيفارغجلا قطانملا نيب اميفًا دج ريبك لكشب ريغتت زاغلاو
ءزج نأ ىلإ ةركذملا هذه دادعإدنع مييقت تانيعلا ذخأ تاينقت قسانت مدع ىلإ ىزعي دق ريغتلا اذه نم ًا  
لاكشأ لك لثمي ال اذه نكل . ةيجولويجلا لكايهلا فالتخا ىلإًا ضيأ هنم رخآ ءزج ىزعي دقو. ليلحتلاو

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/1.  



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.3/5 

2 

طسوتمف ،مومعلا ىلعو . زاغلا وأ طفنلا نم دحاولا لقحلا لخاد ةمج تافالتخا دجوت نأ نكمي ذإ ريغتلا
ُلخو.ًادج ةعفترم اهنع غلبُأ يتلا ميقلا ضعب تناك نإوًا يبسن ةضفخنم قبئزلا تايوتسم تاساردلا تص  

نم ةئاملا يف ٥لثمت ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف زاغلاو طفنلا عاطق نم قبئزلا تاثاعبنا نأ ىلإ ةريخألا   
طفنلا عاطق تاثعبنا نأ ىلإو ،ةدحتملا تايالولا يف يرجحلا محفلا قارتحا نع ةمجانلا ةي نطولا تاثاعبنالا

ا عومجم نم ةئاملا يف٤نم لقأ لثمت ادنك يف زاغلاو  دقو . أشنملا يرشبلا قبئزلانم ةينطولا تاثاعبن ال 
يف ريبكلا ريغتلا نع مجني ضرفىلإربكأ ةجاح ق بئزلانم ىوت حملا  نملا ضعب يفطباوض   عاطق يف قطا  

تايوتسم اهيف نوكت يتلا قطانملاب ةنراقم ةعفترمقبئزلا تايوتسم نوكت ثيح زاغلاو طفنلا  . ىندأ قبئزلا 
مادختساوامهريركتو زاغلاو طفنلا جاتنإ عومجم نأًا يلاح ةحاتملا تانايبلا ديفتو يملاعلا ديعصلا ىلع امه  
محفلا قارتحااهزرفي يتلا كلت نم ريثكب لقأ تناك نإو ،قبئزلا نم ةريبك تاقالطإو تاثاعبنا زرفي دق   
  .يرجحلا

قبئزلا ةلازإ لعفلاب بلطتي تايواميكلا عينصت يف همادختسال فلعلاو يعيبطلا زاغلا جاتنإو  -٤
ةحصلاب قلعتت ضارغألو ،تاجتنملا ثولتو ةزفحملا داوملا ممستو لكآتلا عنم لمشت ةيلمع ضارغأل  
ل ةحاتم يهو زاغلاو طفنلازيهجتيف ةفلتخم ةب اقر تايجولونكت مدختستو. ةمالسلاو تاثاعبنا نم دحل   
ةنجللا ىلعنيعتي دقو . هتاقالطإو قبئزلا يف عاطقلا اذه نم قبئزلا دادرتسا ةمهاسم يفرظنت نأ    يلامجإ 
نادلبلا ضعب يف نيعتي هنأ ةحاتملا تامولعملا ديفتو. قبئزلاب دادمإلا  قبئزلا ىلع ةلمتشملا تايافنلاةلوانم  

يئيب ةيملس ةقيرطبةرطخ تايافنك ًالماش رمألا اذه ناكن إحضاولا ريغ نمهن كل .ًا  ةباقرلا تايلمعو .  
تايوتسم ىلع ةموكحلا اهضرفت يتلا دويقلا كلذ يف امب ،ةئيبلا يف اهفرص بحمسي يتلا داومل ا ىلعةيميظنتلا 

يلوألا لصفلا نم صلختسملاءاملا ليبق نم ،تايافنلا ةجلاعم  تدعاس ،تاثولملا  ،طفنلاو زاغلاو ءاملا نيب 
وأ ،عضو ىلع تاموكحلا ضعب لمعتو . ةيئاملا ةايحلاو هايملاو بساورلا يف قبئزلا تايوتسم نم دحلا يف

ضيأ تضرفو‘‘فرصلا نم ةيلاخ’’جمارب ،تعضو  دقو . عاطقلا دصرو غالبإلا طورش نم ديزملاًا ، 
ةباقر نأ ريغ .ًامومعثولتلا ضيفختو قبئزلا تاقال طإب ةقلعتملا فراعملا نيسحتب فارشإلا اذه حمسي  
تايافنلا جلاعت ثيح دادمإلا ةلسلس ىلإ د رتسملا قبئزلا نم ديزملا لوخد ىلإ يضفت دق قبئزلا تاثاعبنا
قبئزلاجارختسال قبئزلاب ةثولملا   .  
ةعفتر م ريغ طفنلاو يعيبطلا زاغلا يف قبئزلا تايوتسم نأ ةحاتملا تامولعملا نم ودبي اميفو -٥
نع مجني دق ًا،مومع مادختساوامهريركتو زاغلاو طفنلا جاتنإمجح   لا نم تاقالطإو تاثاعبناامه   قبئز 
يغبني ناك اذإ ام ثحب يف ةنجللا بغرت دق اذكهو . قبئزلا نم ةينطولا تاقالطإلا نم ةريبك ةصح لثمت
تاثاعبنا ىلع ةددحم ةباقر تايلمع ضرفب يصوت نأ وتوزيهجتو جاتنإنع ةمج انلا هتاقالطإو قبئزلا  عي ز 

نع جتانلا قبئزلا تاثاعبنا نم دحلا ىلإ ةيمارلا ةطشنألا عومجم نم ءزجك ،زاغلاو طفنلا مادختساو 
ةنجللادوت دقو. يرشبلا طاشنلا ةلأسملا هذه يف رظنلا دنع،  ةباقرلا ريبادت رفاوت ىد مبًا ملع ةطاحإلا ، 
ضعب اهقبطت يتلا طورشلا يطعت دق ،كلذ ىلع ةوالعو. زاغلاو طفنلا عاطق يف مادختسالل ةبسانملا  

ةيدجم ةباقر تارايخ دوجو ىلإ تاراشإ هتاقالطإو قبئزلا تاثاعبنا نم ةئيبلا ةيامحل لعفلاب تاموكحلا 
تاثاعبنالا ةرادإ ءازإ ةلمتحملا جهنلا يف رظنلا دنع ،ةنجللا دوت دقو. عاطقلا ىلإ ةبسنلاب ةلاعفو  

ةدوسم نم ةريخألا ةخسنلا مدقتو . تاسايسلا لاجم يفتارايخلا نم ةلماك ةلسلس ثحب ،تاقالطإلاو 
ةباقرلا ريبادت نأشب تارايخ UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3ةقيثولا يف ةدراولا يضوافتلا صنلا   ةلباقلا 
نأ يف ةنجللا تبغر ام اذإ زاغلاو طفنلا عاطق ىلع اهقيبطت نكمملاوتاقالطإلاو تاثاعبنالا ىلع قيبطتلل   

  . كلذب يصوت



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.3/5 

3 

  لوألا قفرملا

  زاغلاو طفنلا عاطق نم تاقالطإلاو تاثاعبنالا نع تامولعم

  ةيساسأ تامولعم
طفنلا جارختساو فاشكتساب لصتت ةطشنأ لمشي عاطق مومعلا ىلع وه زاغلاو طفنلا عاطق  -٦
طفنلا ريركترابتعانكميو . زاغلاو طفنلا جرختسيو . ةلص اذ نكل ًالصفنمًا عاطق وأ عاطقلا نمًا ءزج  
زاغلاو طفنلا عقاوملا ضعب جتنتو . ءاوس دح ىلع رحبلاو ربلا نم ،ملاعلا يف ةديدع عقاوم نم زاغلاو
ماع يف طفنلا جاتنإ ر . يعيبطلا زاغلا جاتنإ ىلع ىرخأ رصتقت اميف ،يعيبطلا  يلاوحب ٢٠٠٧دُقو  ٨٤ 
نويلم ٣٤يلاوح طفنلل ةرد صملا نادلبلا ةمظنم يف ءاضعألا لودلا اهنم جتنت ،مويلا يف ليمرب نويلم  

ليمرب نويلم٥٠يلاوح ةمظنملا يف ءاضعألا ريغ نادلبلا اهنم جتنتو ليمرب  زاغلا جاتنإ نم ربكألا ةصحلاو .  
يلاوحب ر   ماع يف بعكم رتم رايلم ٣,١٠٠دُق يذلا يعيبطلا ةيداحتالا ايسور يف لجست ٢٠٠٨   ،

  .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو
ةيليلحتلا تاساردلا ضعب ىرت ،امهريركتو امهجارختساو زاغلاو طفنلا فاشكتسا ىلع ةوالعو  -٧
ةيأ ىلعو . زاغلاو طفنلا عاطق تاثاعبنا يف مهاسي ةيئاهنلا تاجتنملا يف زاغلاو طفنلا قارتحا نأًا ضيأ
ر . هتاقالطإو قبئزلا تاثاعبنا نم ريبك عومجم امهكالهتساو زاغلاو طفنلا قارتحا نع جتني دق ،لاح دُقو
يلاوحب ٢٠٠٧ماع يف طفنلا كالهتس ا و ،اكيرمأ لامش يف ليمرب نويلم٢٥  نادلب يف ليمرب نويلم ١٧   
نادلبلا يف ليمرب نويلم ١٥و ،يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم يف ءاضعألا ريغ ايسآ  
نييالم ٨و ،يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم يف ءاضعألا ةيبوروألا ةيويسألا نادلبلا يف ليمرب  
ىطسولا اكيرمأ يف ليمرب نييالم ٦و ،يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم يف ءاضعألا  

و ،طسوألا قرشلا يف ليمرب نييالم٦و ،ةيبونجلاو ةيويسأوروألاو ةيبوروألا نادلبلا يف ليمرب نييالم ٥   
ايقيرفأ يف ليمرب نييالم٣و ،يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم يف ءاضعألا ريغ نأ ديفأو .  

ةقاطلا ىلإ ةيملاعلا تاجايتحالا نم ةئاملا يف٢٣براقي ام يبلي يعيبطلا زاغلا    .  
يف قبئزلا تاثاعبنا يف مهم مهاسمك همادختساو يروفحألا دوقولا جارختسا ةيلمع ترب  -٨  تعاو
تاقبطلا يف ًا ضيأ دجوي دقو ؛ةنيابتم تايمكب ةبسرتملا روخصلاو بساورلا يف قبئزلا رشتنيو. ةيملاعلا ةئيبلا
نأ دقتعيو . هزيكرت ديزيو هب ظفتحي نأ نكمي ثيح ،يروفحألا دوقولا ىلع اهضعب يوتحي يتلا ،ةقلغملا
ىلع هب قلاعلاو طفنلا يف ككفملا ،رياطتملا يلوألا قبئزلا نم ًا جيزم ماخلا طفنلا يف دوجوملا قبئزلا نوكي

 ، رمألا اذه لثميو . قبئزلا ديتيربك نم ةقلاع تائيزج ىلع امبر لمتشت ةرياطتم ريغ سانجأوءاوس دح
، . هنم تانيع ذخأو طفنلا لقن ىلإ ةبسنلابًا يدحت تانازخلاو بيبانألاب رئاسخ قحلي رياطتملا قبئزلا نألو
ىلإ ضرعتلا نأش نمو . هتلوانمو هنيزختو هتجلاعم دنع ةيئاقو ريبادت ذاختا يضتقي دق طفنلا يف هدوجو نإف
رياطتملا قبئزلا اًا مساح نوكي نأ ريركتلا ةيلمعو دادمإلا ةلسلس يف تيربكلا  فرصتي يتلا ةقيرطلا يف .

جتنتف قبئزلا عم لعافتت دق ا   إف ىرخأ ةيلعافت سانجأ وأ نيجورديهلا تيربك دج  و اذإ ،لاثملا ليبس ىلعو
نأ عقوتي يلاتلابو ،تانوبركورديهلاو ءاملا يف ككفتلاو رياطت لا فيعض قبئزلا ديتيربكو. قبئزلا ديتيربك
  .ةروطخ لقأ بلص لكش ىلع ظفتحي
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نكمم ناك نئلوًايلوأًا قبئز دوجوملا قبئزلا نوكي امًا بلاغ ،يعيبطلا زاغلا يفو -٩ تايمك دوجو ًا ، 
يتلا اهسفن يه يعيبطلا زاغلا يف قبئزلا اهحرطي يتلا لكاشملاو. ةيوضع تابكرم لكش يف هنم ةليئض  

جارختسا لالخ هتاقالطإو قبئزلا تاثاعبنا ثدحت نأ نكميو . هتلوانمو هنيزختو طفنلا لقن دنع اهحرطي
رداصم لمشتو ،يئاهنلا امهمادختساو امهلقنو امهنيزختو امهتجلاعمو امهريركت لالخو زاغلا وأ طفنلا 

غيرفتو ؛قورحملا زاغلاو ؛طفنلاو ز اغلاو ءاملا نيب يلوألا لصفلا نع جتانلا صلختسملا ءاملا قبئزلا
  .تازيهجتلا

قبئزلا عاونأبةقلعتملا ةيليلحتلا تاينقتلاو بيلاسألا نأل لمتكي مل قبئزلا كولسل يلاحلا مهفلاو  -١٠  
ةقباسلا تانايبلا ريسفت ةيلمع ب    .عصي ام ءاكذلا ةدودحم

ربمفون /يناثلا نيرشت يفةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هردصأ يذلا قبئزلل يملاعلا مييقتلا ركذو  -١١
دوعت ةئيبلا يف هتاقالطإو قبئزلا تاثاعبنا يف يروفحألا دوقولا ةمهاسم نأ نم مغرلا ىلع هنأ ٢٠٠٢  

تاقالطإلا نأ مييقتلا دافأو . ًاضيأ اهيف تمهاس ىرخأ قارتحا لاكشأ نإف محفلا قارتحا ىلإ ساسألاب
قارتحاو زاغلاو طفنلا قارتحا تامهاسم اهيف تر ةليلق نادلب يف زاغلاو طفنلا قارتحا نم تاثاعبنالاو  دُق  ،

محفلا قارتحا نم هتاثاعبناو قبئزلا تاقالطإ ةيمك نم ةئاملا يف١٤ و١١نيب تحوارت ،محفلا   .  
وأ ،بعكملا رتملا يف تامارغوركيم ١٠ىلإ يعيبطلا زاغلا يف قبئزلا تايوتسم ضيفخت بجيو  -١٢  

حبصي دقو . ىرخأ تازيهجتو ةيرارحلا تالدابملاب ررضلا قاحلإنود ةلوليحلل زيهجتلا لبق ،كلذ نم ىندأ 
رمألا اذه نع جتني ال نيح يفو : قاوسألل دادمإ ردصم ،صلختسم وأ يوناث جتنمك ،قبئزلا اذه

يف دج   و وأ ميلس ريغ لكشب قبئزلا مدختسا ام اذإ ةقحال تاقالطإ يف مهاسي دق هنإف ،ةئيبلا يف تاقالطإ
ريغ لكشب فرص  ميلست تاجتنم ماع يف .     در  لداعي ام ١٩٩٥تسا ،ادنلوه يفو نانطأ٦  قبئزلا نم )١(   

  در  نط٨٥تسا اميف ،يلرتملا زاغلا تايافن وأ لحو نم داحتالا لخادو . ةدروتسملا تايافنلا نم هنمًا  
ىلإ ٢٠نم ًا يونس درتسي يبوروألا نط٣٠    .يعيبطلا زاغلا نم قبئزلا نمًا  

، جمانرب تاودأ ةعومجم رقتو -١٣ قبئزلا تاقالطإ باسحو ديدحتب ةقلعتملا ةئيبلل ةدحتملا ممألا  
هتاقالطإو قبئزلا تاثاعبنا ةمهاسم نأب ،قبئزلا تاقالطإل تالجس ءاشنإ ىلع نادلبلا ةدعاسم ىلإ ةيمارلاو 

زكرت نأ ركذتو . امهمادختساو امهريركتو زاغلاو طفنلا جارختسا يف ةلثمتملا ةيئيبلا طئاسولا عيمج يف
ىلإ ءازجأ ٠,٠١٠نم حوارتي ماخلا طفنلا يف قب ئزلا ءزج٣٠  ةلثمأ ىلع عجارملا يوتحتو ،نويلملا يف ًا  

ةيطفن تاجتنم قارتحاب لصتملا نخادملا زاغ فيظنتو دوقولا لادبتساو ةباقرلا تازيهجت مادختسا نأشب 
يبطلا زاغلا يف قبئزلا زكرت نأ ،ةديدع تاسارد ديفت امكًا،ضيأ ركذتو. دوقولاك  ٠نم حوارتي يع  

بعكملا عبرتملا يف مارغوركيم٣٠٠ىلإ تامارغوركيم    .  
ةيسيئرلا هتاقالطإو قبئزلا تامادختسا ضيفختب قلعتملا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ليلد يف دريو  -١٤

قبئزلا نم ةريبك تاقالطإو تاثاعبنا ىلإ يدؤت نأ نكمي رومأ همادختساو هريركتو طفنلا جارختسا نأ 
لماوعلاو .ًاقبئز يوتحي لحوو يوناث جتنمك قبئزلا اهنع جتني نأ نكميو هايملاو يضارألاو ءاوهلا يف  

ضارغأل طفنلا قرحُأ امثيحو . قورحملا دوقولا ةيمكو دوقولا يف قبئزلا زكرت يه اهثحب يغبني يتلا ةيسيئرلا
 ، ديسكوأ يناث تاثاعبنا ضيفخت ىلإًا ساسأ ةيمارلا نخادملا زاغ فيظنت مظنل نكميًالثم ةقاطلا ديلوت  

                                                      
ةيرتم نانطأ ىلإ‘نط’ةملك ريشت   )١(  . 
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تاطحم نم قبئزلا تاثاعبنا ضيفختب هيبش وحن ىلع قبئزلا تاثاعبنا ًا ضيأ ضفخت نأ تارتنلاو تيربكلا
طفنلا يف قبئزلا تايوتسمل ةنراقم ىلإ دانتسالاب ،حضتي هنأب ليلدلا ديفيو . محفلا قارتحاب ةقاطلا ديلوت
نوكت نأ نكمي ريركتلا ةيلمع ءانثأ قبئزلا تاثاعبنا ن أ ،ةرركملا تاجتنملا ضعب يف هتايوتسم عم ماخلا

ريبادت يأ )٢٠٠٦هينوي /ناريزح(رشنلا خيرات نيح ىلإ ،كانه نكي مل هنأب ًا ضيأ ليلدلا ديفيو. ةريبك  ،
  . تاثاعبنالا هذهل يدصتلل ةددحم

جارختسا ل الخ ثدحت نأ نكمي ةيئيبلا طئاسولا عيمج وحن قبئزلا تاثاعبنا نأبًا ضيأ ليلدلا ديفيو -١٥
يعيبطلا زاغلا فظني نأ نكمي ،يرحبلا جارختسالا ةلاح يفو  .همادختساو هفيظنتو هريركتو يعيبطلا زاغلا
، . يلحم غيرفت ىلإ يضفي دق امم رحبلا يفًا ضيأ يعيبطلا زاغلا يف قبئزلا دوجو نع ةمجانلا لكاشملل ةجيتنو
يوناث جتنمك هقيوستو قبئزلا دادرتسا نكميو . همادختسا وأ هعيب لبق يعيبطلا زاغلا نم قبئزلا مظعم لازي
ضارغأل . ةرطخ تايافنك هتجلاعم وأ   دعُأ يملاعلا قبئزلا دادمإب قلعتم ريرقت يف ةدراولا تاريدقتلا ديفتو

ماع يف يبورين يف دق   ع يذلا ،قبئزلاب ينعملا ةيوضعلا حوتفملا صصخملا لماعلا قيرفلل يناثلا عامتجالا
تنم نأ)٢(،٢٠٠٨ ريغ تازلفلا جارختساو يعيبطلا زاغلا فيظنت نم ةدمتسملا ةيوناثلا قبئزلا تاج  

و نانطأ٤١٠نيب حوارتي ام يف ًا يلاح مهاست ةيديدحلا نط٥٨٠  نيح يف ،يملاعلا قبئزلا دادمإ يف ًا يونسًا  
و نط١١٠٠نيب حوارتي ام دادرتسا نكمي  نيذه نم تاعاطقلا كلت نم قبئزلا نم نط ١٤٠٠   

يوجلا فالغلا يف قبئزلا تاثاعبنا ضيفخت امهيلع بجو اذإ ةصاخنيعاطقلا  ، .  
ةرادإلا سل  -١٦  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هدعأ تاثاعبنالا نع ريرقت يف ةدراولا تاريدقتلا ديفتو

وحن يواست طفنلا قارتحا نم تاثاعبنالا نأب )٣(نيرشعلاو ةسماخلا هترود يف تاثاعبنا نم ةئاملا يف ١٠   
حوارتتو ،طفنلا أشنم بسحب توافتي ماخلا طفنلا عاونأ يف قبئزلا زكرت نأ دقتعيو . محفلا قارتحا

ىلإ ءازجأ ٠،٠١نم تايوتسملا  ماع يف ترشن تاريدقت بسحب نويلملا يف ءزج ٣٠  نمو ١٩٨٧   ٠،٠١ 
ماع يف ترش ءازجأ ٠،٥ىلإ   ن ةحقنم تاريدقت بسحب نويلملا يف  ٢٠٠٥.  

  يفارغجلا عيزوتلا: زاغلاو طفنلا عاطق يف هتاثاعبناوقبئزلا تاقالطإ   – ًالوأ
يف هتاقالطإو قبئزلا تاثاعبنا نع تامولعم ،ةنامألا بلط ىلع ءانب ،تاموكحلا نم ددع م  -١٧  دق

ىرخأ تامولعم ت )٤(.يكبشلا ةنامألا عقوم ىلع ةحاتم تامولعملا هذهو. زاغلاو طفنلا عاطق  دم  تساو  
ضرعتو . ةيموكحلا ريغ ةيئيبلا تامظنملاو ةيعانصلا تائيهلا ريراقت نمو ةماعلا تافلؤملا صحفت نم
نادلبلل يدجبألا بيترتلا بسحب ةمدقم ةددحم نادلبب ةقلعتملا تامولعملا  ًالوأ درتو. هاندأ تامولعملا
قفرملا يف درتو . زاغلاو طفنلا عاطق يف هتاثاعبناو قبئزلا تاقالطإ نع ةماع تامولعم اهيلت مث) ةيزيلكنإلاب(
  . هدادعإ يف ةمدختسملا تامولعملا رداصم ةمئاق ريرقتلا اذهل يناثلا

                                                      
)٢(  UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/6/Add.1. 
)٣(  UNEP/GC.25/INF/26/Add.1. 
)٤(   www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/INC3/tabid/3469/Default.aspx، طغضأ مث  

 .”Submissions“ةملك ىلع 
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  ايلارتسأ
تغلب ٢٠٠٦ماع يف ايلارتسأ يف قبئزلا تاثاعبنا نأب تاريدقتلا ديفت  -١٨ مارغوليك١٠١  نم ًا  

مارغوليك١٠١و طفنلا ريركت نم ةئاملا يف ٠،٧هدرفمب نيعاطقلا نيذه نم لك لثميو . هقارحإ نمًا    
مارغوليك٢٢٧١ةقاطلا تاطحم يف محفلا قارتحا نع جتنيو . ةيونسلا تاثاعبنالا عومجم وأ ةنسلا يف ًا  

تاثاعبنالا عومجم نم ةئاملا يف١٤,٨ يذلا ،بهذلا رهص وه ايلارتسأ يف قبئزلا تاثاعبنال ردصم ربكأو .  
مارغوليك٧٦٤٢هنع جتني  سلا قبئزلا تاثاعبنا عومجم نم ةئاملا يف٤٩,٧وأ ةنسلا يف ًا   مدقت ملو . ةيون 

  .ىرخأ طئاسو ىلإ تاقالطإلا نع تامولعم
  ادنك

ماع يف رداص ريرقت يف ،ادنك يف ةئيبلا ةمظنم تم  -١٩  ةسارد تنمضت ةلماش ةسارد ٢٠٠٧دق  ،
ةددعتمتاربتخميف ةرركتم ليلاحتو ةقيقد تانيع  عون٣٢يف ةسيقملا قبئزلا تازكرت تلوانتو .   عاونأ نم ًا  

طفنلا لمشي امب ،ادنك يف رركملا ماخلا طفنلا يف دوجوملا قبئزلا عومجم زكرت طسوتم ديدحتل طفنلا  
 ٢,٦ةبارق مجحلا بسحب قبئزلا نم طفنلا ىوتحم يلامجإ طسوتم غلب دقو . دروتسملا طفنلاو يدنكلا
ءزج٢,٦يواسي ام (طفنلا نم مارغوليك لك يف قبئزلا نم ًا مارغوركيم تدج ). نزولاب رايلملا يفًا    وو
اهطسوتم غلب يدنكلا طفنلا يف ةضفخنم تايوتسم مارغوركيم١,١  يف ًا ءزج١,١(مارغوليكلا يف ًا  
مارغوركيم١,٦و ادنك قرش نم جرختسملا طفنلا يف) رايلملا ءزج١,٦(مارغوليكلا يف ًا   يف ) رايلملا يفًا  

مارغوليكلا يف تامارغوركيم ٤,٥يواسي امب ةنراقم ،ادنك برغ يف جرختسملا طفنلا  يف ءازج  أ٤,٥( 
ىلإ تامارغوركيم ٠,١نم ماخلا طفنلا يف قبئزلا زكرت حوارتو . دروتسملا طفنلا يف) رايلملا  ٥٠ 

ءزج٥٠ – ٠,١(مارغوليكلا يف مارغوركيم  اهنع ةغّلبملا كلت نم ىندأ تايوتسملا نأ ظحولو )رايلملا يفًا    ،
ةساردلا هذ. تافلؤملا يف  ىوتحملاو قبئزلا زكرت نيب ةيوق طباور ةلومشملا تانايبلا ةعومجم يف ظحلت ملو  

ىصقألا دحلا نأب ادنك يف ةئيبلا ةمظنم تاريدقت تدافأو . طفنلا ةفاثكو قبئزلا زكرت نيب وأ ،يتيربكلا
نيب ٢٠٠٢ماع يف حوارتي ناك ادنك يف همادختسا وأ طفنلا زيهجت نم ةنكمملا قبئزلا تاثاعبنال   ١٩٧ 

مارغوليك٢٥٠و يأ زيهجتلا نم قبسأ ةلحرم يف ثدحت دق يتلا قبئزلا تاقالطإ باسح نود ةنسلا يفًا    
  . لقنلا وأ ةلوانملا وأ جارختسالا ءانثأ

جاتنإب قبسأ ةسارد تدافأ ،ادنك يف يعيبطلا زاغلا نم قبئزلا تاقالطإ عومجم باسح يفو  -٢٠
بعكم مدق رايلم فالآ ٥,٩ بعكم رتم رايلم فالآ٠,١٧يلاوح (  . ١٩٩٩ ماع يف يعيبطلا زاغلا نم)  

ىلإ بعكملا رتملا يف تامارغوركيم ٠،٠٢نم لقأ نم بيبانألا زاغ يف قبئزلا تايوتسم تحوارتو   ٠,١ 
مارغوركيم ٢,٣ةبارق رئبلا ةهوف زاغ يف ةلجسملا تايوتسملا ىلعأ تغلبو . بعكملا رتملا يف تامارغوركيم  

قبئزلا ىوتسم ا . بعكملا رتملا يف  لدعمب ،تازاغلا عيمج يف ضرتفملا أ ىلع ةميقلا هذه تمدختسا اذإو
يف يعيبطلا زاغلا جاتنإب طبترملا قبئزلا ةيمك نوكتسف ،ةنسلا يف بعكم رتم رايلم ١٦٧يواسي جاتنإ   

ًامارغوليك٢١٧دودح يف ادنك  قاستا رثكأ هنكل ىندأ ىوتسم مدخ.    تايوتسملا طسوتم عم ًا تسا اذإو
مارغوليك١٣,٦ةميقلا غلبتسف ةفوشكملا    . ةنسلا يفًا  

زاغلاو طفنلا عاطق نم قبئزلا تاقالطإ عومجم حوارتي نأ ردقي ،نيتساردلا نيتاه ىلإ دانتسالابو  -٢١
و تامارغوليك٢١٠نيب ادنك يف  مارغوليك٤٧٠    .ةنسلا يفًا  
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  ايتاورك
فلوم يف نزخت ا  -٢٢  تاقالطإ نم دمتسملا قبئزلا نم مارغوليك ٨٠٠أب ايتاورك ةموكح ديفت  

 .ًاضيأ ةفصلا كلتب ردصتو ةرطخ تايافنك ةيمكلا هذه رادتو. زاغلاو طفنلا عاطق

  يبوروألا داحتالا
لازي نأ بجي قبئزلا نأ ‘‘قبئزلا ضئافل نومأملا نيزختلاو قبئزلا تاقفدت’’ناونعب ريرقت يف ءاج  -٢٣  

امم ،ةط حملا يف تازلفلاب جازتمالا كلذ يف امب ،تادعملاب رارضأ قاحلإلًا بنجت زيهجتلا لبق يعيبطلا زاغلا نم
اهتيلاعف ليزيف ًا،ضيأ تازفحملا قبئزلا بيصي نأ نكميو. جيزملل فعضألا ةعيبطلل ةجيتن لكآتلا ىلإ يدؤي  

نمض تادعملا فينصت ىلإ يضفي دق ام وهو ،ةيذالوفلا بيبانألا ناردج ىلع بساور نيوكت ىلإ ةفاضإ 
جزل لحوك هدادرتساو يعيبطلا زاغلا نم لازملا قبئزلا سابتحا يرجي ةماع ةفصبو. ةرطخلا تايافنلا  
ةبارق لحولا نم درتسا ،ادنلوه يفو .ًاقبئز يوتحي نط١٤  نط١٨ و٢٠٠٢ماع يف قبئزلا نم ًا   ماع يف ًا  

ماع يف قبئزلا نم نانطأ ٧وحن ًا ضيأ ةيفصتلا نع جتنو. ٢٠٠٣ ماع يف نانطأ ٦ و٢٠٠٢  ديفتو . ٢٠٠٣ 
وحن دلوي نأ نكمي يبوروألا داحتالا يف زاغلا جاتنإ نأب تاريدقتلا نط٢٦    .ًايونس قبئزلا نمًا  
  ايناملأ

يوتحي نأ نكمي ايناملأ لامش يف ةيمربلا عئادولا نم يتأتملا يعيبطلا زاغلا نأب ايناملأ ةموكح ديفت  -٢٤
بعكملا رتملا يف مارغوركيم٤٥٠٠ىلإ لصت تايوتحمب ًا قبئز لالخ هجارختسا وأ قبئزلا قالطإ نكميو .  
جاتنإلاةيلمع نم ىتش لحارم طفنلا طيلخ رورم دعب ًا روف ىتأتي يزلف قبئزك قبئزلا تايمك ربكأ جتنتو.  
تازكرت يف ًا دوجوم قبئزلا نوكي نأ نكميو. طيلخلا يف هديربتو زاغلا قالطإل ةجيتن ،رفحلا ةلآ يف زاغلاو

ل نم قبئزلا لازي امًا ريثكو. عفملا نوبركلا تافصم يف هداجيإ نكميو ،جزللا لحولا وأ لحولا يف ةعونتم  
غيرفت قفرم يف تاح  تعم ٢٠٠٩ماع يفو . شرملاو لحولا زاغلا جاتنإ نم يزلفلا قبئزلا نم نانطأ ٩، ج  

  .ايناملأ لامش يف يعيبطلا
  ايسينودنإ

نم ًا قبئز يوتحت تايافن جاتنإ نكميو قبئزلا ةدام ايسينودنإ يف زاغلا تانازخ ضعب يوتحت -٢٥
فيرصت نع نولوؤسم نوجتنملاف ؛قبئزلا ةداعتسال قفارم ايسينودنإ يف دجوت الو. زاغلا لوقح تايلمع  

م مارغوليك٦٨٠يلاوح دلوي دحاولا زاغلا لقح نأب تاريدقتلا ديفتو . ايافن  ًا،يونس يعيبطلا قبئزلا نمًا  
مارغوليك٣٦ىلإ لصي ام اهنم  نوبركلا يف تامارغوليك ٠,١٢و ،ةلمعتسملا تازفحملا يف قبئزلا نمًا    

و لفملا لحولا يف تامارغوليك٠,٠٥ع وأ ثوحبلا يفو تاربتخملايف درتسملا يعيبطلا قبئزلا مدختسيو .    
ةيواحلا تايافنلا نزختو . اهتجلاعمل ىرخأ نادلب ىلإ ةلمعتسملا تازفحملا لسرت نيح يف ،تايافنك جلاعي
نم ققحتو دصر جماربل عضختو ةصاخ ةينقت ةيهيجوت ئدابم قبطت اهل صخرم ةصاخ قفارم يف قبئزلل  
  . لاثتمالا
  جيورنلا

لقأ رحبلا يف ةقلطملا قبئزلا ةيمك عومجم يواسي ،زاغلاو طفنلل يرحبلا جارختسالا تايلمع يف  -٢٦
ًامارغوليك٢٠نم ليلقب  ًايونس  ةبارق نم ءاوهلا يف تاثاعبنالا تدادزا نيح يف   مارغوليك١٥،  ماع يف ًا  
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نم ليلقب لقأ ىلإ ٢٠٠٣ مارغوليك٢٠  ءاوهلا يف تاقالطإلل نايسيئرلا ناردصملاو . ٢٠٠٩م اع يفًا  
نيب يلوألا لصفلا نع صلختسملا ءاملا جتنيو . صلختسملا ءاملاو رفحلا تايلمع امه هايملا يف تاقالطإللو
امم ،ءاملا نم ًا يبسن ةيلاع تايمك ىلع طفنلا تانازخ يوتحت ،مدقألا طفنلا لوقح يفو. طفنلاو زاغلاو ءاملا
ءاملا نم قبئزلا جاتنإ ناك ذإ ًا،دج ضفخنمف قبئزلا زكرت امأ. صلختسملا ءاملا مجح ةدايز ىلإ يضفي  

يونس تامارغوليك٨زهاني صلختسملا  يف قبئزلا تايوتسم نم ققحتلا يرجيو . يضاملا دقعلا ىدم ىلعًا  
رفحلا تايلمع نم قبئزلا تاقالطإ يواستو. ةنسلا يف نيترم فشكلا تارابتخا ةطساوب صلختسملا ءاملا  
يونس تامارغوليك١٠نم لقأ ًا يلاح ةدام مادختسا ةجيتن ىضم اميف ىلعأ تاقالطإلا تناك دقو .ًا   

ةداملا كلت نع ةضاعتسالا بقع تضفخنا ةليقثلا تازلفلا تاقالطإ نكل ،رفحلا يف قبئزلاب ةينغلا تيرابلا 
زاغلا لاعشإ نع ءاوهلا يف تاث اعبنالا أشنتو. قبئزلا نم ضفخنملا ىوتحملا يذ تيرابلاو تينملا ةدامب
حمسي ال ةيرحبلا تايلمعلا يفو . تاكرحملا لزيد ىلع ةوالع بيلاودلا يف يعيبطلا زاغلا لامعتساو
مادختساب لزيدلاو يعيبطلا زاغلا نم ةيرحبلا تاثاعبنالا ددحتو . ةمالسلاب قلعتت بابسأل الإ لاعشإلاب
  . تاثاعبنالا لماوع

، . جيورنلا يف زاغلاو طفنلا عاطق لخاد ةيربلا قفارملا نم ددعًا ضيأ دجويو -٢٧ زاغلا زيهجت لالخو
، . جتنملا تافصاومب ديقتلا نامضل حيشرتلاب قبئزلا لازي موزللا دنع قبئزلل ةيواحلا تاح  شرملا ض  وعتو

يئيب ميلس وحن ىلع ةرطخ تايافنك ةلمعتسملا تاح  قبئزلا تاثاعبنا عومجم حوارتيو.ًاشرملا لوانت يرجيو   
يونس مارغوليك١,٥و مارغوليك نيب ةيئاهنلا زاغلا تاطحم نم تاثاعبنا نوكت ،طفنلا ريركت تاطحم يفو .ًا   
نم ةبيرقف تاقالطإلا امأ . تاثاعبنالا لماوع مادختساب بسحتف اهسايق نكمي ال ثيحب ةضفخنم قبئزلا
طفنلا رداصم ميقت امك ،قبئز لا نم ملتسملا ماخلا طفنلا ىوتحم يف مكحتت ريركتلا لماعم نأ امب ،رفصلا
  .قبئزلا تايوتسم عافترا ةجحب طفنلا مادختسا مدع ريركتلا لماعم رربت دقو. مادختسالا لبق ةديدجلا

  ايروك ةيروهمج
ماع يف ترش  -٢٨ ةساردلا تثحبو ،ايروك ةيروهمج يف نوبركلا تايوتسم نأشب ةسارد ٢٠٠٧ن  

نم رتللا يف تامارغوركيم ٠,٥٧١زهانت تابكر ملا دوقو تايوتسم تناكو. دوقولا يف نوبركلا ةيمك  
و لزيدلا نم رتللا يف تامارغوركيم٠,١٨٥و نيرتبلا ًامارغوركيم١,٢٣  لئاسلا نيرتبلا زاغ نم رتللا يف    .

ىلإ ٠,٠٧نم تابكرملا عاونأ نم عون لكل تاثاعبنالا تحوارتو  تابكرمل ةعاسلا يف مارغوركيم ٢,٥   
ىلإ ٠,١نمو ،نيرتبلا  ركيم١,٩  ىلإ ٠,٧نمو ،لزيدلا تابكرمل ةعاسلا يف مارغو   تامارغوركيم ٦,١   

مدلا يف قبئزلا تازكرتل  ًاليلحت ةساردلا تنمضتو. لئاسلا نيرتبلا زاغل ةلمعتسملا تابكرملل ةعاسلا يف
تايوتسملا تناكو . مهتماقإ ناكم ادع دارفألا نع تامولعم ةيأ مدقت ملو. ةماقإلا نكامأ بسحب يرشبلا

اهاصقأ ةفاسم دعب ىلع نيميقملا دارفألا ىدل رتللا يف تامارغوركيم ٤,٥٥زهانت  رتم٥٠  قرطلا نم ًا  
ىلع نيميقملا دارفألا ىدل رتللا يف تامارغوركيم ٣,٨٤تازكرتلا تغلب نيح يف ،تابكرملاب ةمحدزملا   

ماحدزالا طاقن نم رتم٣٠٠قوفت تافاسم دعب  صاخ زاهج تارايسلا يف ًا يلاح دجوي ال هنأ ظحولو.  
تقلطُأ ا   أ امب يلحملا ديعصلا ىلع قلق ردصم نوكت نأ نكمي تاثاعبنالا نأو ،قبئزلا تاثاعبنا ضيفختل

عوم . ةلكشم رشابملا ضرعتلا ريثي نأ نكمي ثيح يضرألا ىوتسملا ىلع  تاريدقت ةيأ بسحت ملو
  .ايروك ةيروهمج يفدوقولا مادختسا نم قبئزلا تاثاعبنا 
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  يسورلا داحتالا
ةيئيبلا ةبقارملل يسورلا داحتالا ةبعش نم لك يلامشلا بطقلا سل  -٢٩  اه  دعأ تامولعم ديفت

داحتالا يف ماخلا طفنلا يف قبئزلا تازكرت نأب ةيئيبلا ةيامحلل ةيكرمنادلا ةلاكولاو ةيرذلاو ةيجولونكتلاو 
ىلإ مارغوليكلا يف تامارغوركيم ٨نم حوارتت يسورلا  مارغوركيم٣٦٠  لجستو . مارغوليكلا يفًا  

لصي امب ايناركوأ يف تلج   س تايوتسملا ىلعأ نأ ريغ ،ةقطنملا نم ىرخأ ءاحنأ يف ةنراقملل ةلباق تايوتسم
مارغوركيم١١٥٠ىلإ  عيمج يف ماخلا طفنلا يف قبئزلا تازكرت طسوتم نأ ضرتفيو . مارغوليكلا يفًا  

كلا يف مارغوركيم٣٠٠يواسي ةيفارغجلا ةقطنملا هذه نادلب  نكمي ةضرتفملا ةميقلا هذه نأ ريغ . مارغولي 
ليلحت ريرقتلا يف حر . قبئزلاب ينغلا ماخلا طفنلا تاسايق ىلإ دنتست نأ حجري ذإ تالاحلا أوسأ لثمت نأ  تقاو

ةقد رثكأ تاريدقت ىلع لوصحلا فد  ىربكلا ةيسورلا طفنلا لوقح نم ةيطفن تانيع .  
مارغوركيم٧٠ و٠,١نم لقأ نيب تا يوتسملا حوارتت زاغلا لوقح ىلإ ةبسنلابو -٣٠ رتملا يف ًا  

مارغوركيم٦٢٣ و٦٥نم لقأ نيب فثكملا لئاسلا يف تايوتسملا حوارتت نيح يف ،بعكملا  يف ًا  
  . مارغوليكلا

لداعي زكرت ىوتسم طسوتم مدختسا طفنلا جارختسال ةجيتن أ  -٣١  بعملا قبئزلا عومجم ريدقت يفو
مارغوركيم١٨٠ لداعي امب يونسلا جاتنإلا عوم الا يف مارغوليكلا يفًا    ريدقت بناج ىلإ ،يسورلا داحت
لداعي ريدقت ىلإ صلخ امم ،طفنلا نم نط نويلم ٣٣٦ نط٦١  نأ حجري نيح يفو .ًايونس قبئزلا نمًا    

. ريخألا اهلآمو ةلازملا ةيمكلا فرعت الف ،ىلوألا لصفلا ةلحرم لالخ قبئزلا اذه نم ربكألا ردقلا لازي
نط٣٢زهانت ريركتلا ةيلمع لالخ طفنلا يف ةيقبتملا قبئزلا ةيمك نأب تاريد قتلا ديفتو تاريدقتلا ديفتو .ًا   

قبئزلا نم نانطأ٣,٤ةبارق يوتحي جتانلا دوقولا نأ  يف قلطملا قبئزلا عومجم تاريدقتب كلذ نراقيو .  
وحن هتيمك تغلب دقو ٢٠٠٢ماع يف محفلا قارتحا نم يوجلا فالغلا  نط١٤,٣     .ًا 

، ١,٤ يلاوح ىلع زاغلل فثكملا لئاسلا يوتحي ،يعيبطلا زاغلا يفو -٣٢ بعكملا رتملا يف مارغوركيم  
ًامارغوركيم٢٧٠ىلع زاغلل فثكملا لئاسلا يوتحيو  ىلع زاغلل فثكملا راقلا ريغ لئاسلاو مارغوليكلا يف    

ًامارغوركيم٤٧٠ مارغوليكلا يف  براقت قبئزلا نم ًا دج ةضفخنم تايوتسم كالهتسالا زاغ يوتحيو.  
بعكملا رتملا يف تامارغوركيم٠,٠٥ ةجتنملا زاغلل فثكملا لئاسلاو زاغلا ةيمك نأ تاريدقتلا ديفتو .  

قبئزلا نم نانطأ١٠ و٢نيب ام يوتحت دق ًا يونس ناردج ىلع قبئزلا فثكتي ام ةداع ،زاغلا بيبانأ يفو .  
دج ةضفخنم تايوتسم هنع جتنيامم بيبانألا داوم عم بلاغلا يف كلذ دعب جزتميو ،بيبانألا قبئزلا نم ًا  

وأ ةحوتفم بيبانألا تناك اذإ ةئيبلا يف ثعبني وأ بيبانألا يف قبئزلا ثكمي دقو . بيبانألا رخآ يف
ًامارغوليك٦٥زاغلا لاعشإ ثعبي نأ حجريو . ةبوطعم يونس قبئزلا نم  زاغلا مادختسا نع جتني دق اميف ًا،   
  . قبئزلا نم ًادج ةضفخنم تاثاعبنا يعيبطلا

  ايقيرفأ بونج
نم نط نويلم ١٨,١وحن زهجت طفنلا ريركت لماعم نأب ايقيرفأ بونج ةموكح تاريدقت ديفت  -٣٣  

مارغوليك١٦٠ةبارق ثعبتو ًا يونس ماخلا طفنلا عيمج نم قبئزلا تاثاعبنا يلامجإب اذه نراقيو . قبئزلا نمًا  
نط٢٠يواسي يذلا تاعاطقلا  وحنب ر ةقاطلا تاطحم نأ ًا ملعًا     ٩,٧٥دقي ام قلطت محفلاب ةلغشملا
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تاثاعبنا لبقتسملا يف دادزت نأ ردقملا نم طفنلا كالهتسا تادايز ىلإ ًا دانتساو. ةيمكلا كلت نم نانطأ
  . ماخلا طفنلا نم قبئزلا
  دنليات

يف قبئز تايوتسم تل  -٣٤ ج س ،دنليات يف يعيبطلا زاغلا زيهجتل ةطحم يف قبئزلا لآم نع ةسارد يف
ىلإ بعكملا رتملا يف تامارغوركيم ١٠نم حوارتت يعيبطلا ز اغلا مارغوركيم٢٥  رث ًا    عو ،بعكملا رتملا يف

برستي ،زيهجتلا لالخو . لحولا يفو صلختسملا ءاملا يفو زاغلل فثكملا لئاسلا يفو زاغلا يف قبئزلا ىلع
يلوأ قبئز لكش يف هنم ءيش درتسيو لحولا ىلإ قبئزلا نم ةئاملا يف٦٥وحن  ةبسن ىلع رث .     يف ٢٨عو

رايلملا يف ءزج٨٠٠ و٥٠٠نيب حوارتت تازكرت (زاغلل فثكملا لئاسلا يف ةئاملا  ىلعو )  يف ةئاملا يف ٤،   
ءزج٣٠(صلختسملا ءاملا  رايلملا يف ءزج٨٠٠ -ًا   ىلعو )  جلاعملا يعيبطلا زاغلا يف ةئاملا يف٣،  هذه يفو .  

  .ةقيمع رابآ يف امهخضب امهفيرصت يرجي مث صلختسملا ءاملاو لحولا جلاعي ،ةيرحبلا ةطحملا
عاونألا ىلإ ةفاضإ بساورلاو را  -٣٥  ألا هايمو رحبلا هايم ليلحتب دنليات يف يئيبلا قبئزلا رب  تخاو

ذإ ،ةئيبلا يف دوجوملا قبئزلل ةديحولا رداصملا امهزيهجتو امهجاتنإو زاغلاو طفنلا جارختسا نكي ملو . ةيئاملا
ربتعي ،تاعاطقلا نع ةددحم تامولعم مدقت مل نيح يفو . ةيئيبلا طئاسولا يف تاعاطقلا نم ددع مهاسي
  . ةماعلا ةيئيبلا قبئزلا تايوتسم ثحبل ةديفم ةيلآ رابتخالا

و رتم١٠٠دعب ىلع تيرجأ تارابتخا يفو  -٣٦ و رتم٥٠٠  تل ٢٥٠٠  ج س ،لحاسلا نم رتم  
مارغونان٩٠ىلإ  (٢٠٠١ماع يف ةبراقتم تايوتسملا  مارغونان٨٠ىلإ  (٢٠٠٢ماع يفو ) رتللا يفًا   يف ًا  

مارغونان٨٨ىلإ  (٢٠٠٣ماع يفو ) رتللا  ١٠٠وهو يئيبلا رايعملا تايوتسملا هذه عيمج لثتمتو ). رتللا يفًا  
نم تايوتسملا تحوارت ،را . رتللا يف مارغونان  ىلإ تامارغوركيم ٠,٠٥ألا هايم يفو مارغوركيم ١,٥   

رتللا يف مارغوركيم٢وهو سركملا رايعمل ا نم ىندأ تناكف ،رتللا يف يف بساورلا تارابتخا ترهظأو .  
نم حوارتت تايوتسم ١٩٩٨ماع  ىلإ ٠,٠٠٥  نيح يف فاجلا نزولاب مارغوليكلا يف مارغليم ٢،١٣٥   

نم ١٩٩٩ماع يف تايوتسملا تحوارت  ىلإ ٠,٠٠٣  فاجلا نزولاب مارغوليكلا يف تامارغليم٠,٨٢٧    .
وتحا١٩٩٨ماع يفو  مارغليم رايعم نم ىلعأ تايوتسمب قبئزلا ةدام ةربتخملا تانيعلا نم ريغص ددع ى ، 

بساورلا ترهظأ ٢٠٠١ماع يفو . ادنليزوينو ايلارتسأ يف مدختسملا رايعملا وهو ،مارغوليكلا يف دحاو  ،
ىلإ ٠،١٠نم لقأ نم تحوارت تايوتسم ةربتخملا  لبو ،فاجلا نزولاب مارغوليكلا يف تامارغليم٠,٣٥  غ  

ماع يف تحوارت نيح يف ،فاجلا نزولاب مارغوليكلا يف تامارغليم ٠,٢٣ةلجسملا تايوتسملا طسوتم   
نم ٢٠٠٢ ىلإ ٠,٢١  يقرشلا لحاسلا دادتما ىلع ،فاجلا نزولاب مارغوليكلا يف تامارغليم٤,٩٦    .

ىندأ قبئزل ا نم تايوتسم ةربتخملا بساورلا عيمج توتحا ذإ ،ىندأ تايوتسملا تناك ،ىرخأ قطانم يفو
  .نادلبلا نم ددع يف ةيعونلاب ةقلعتملا ةيهيجوتلا ئدابملا هيلع صنت امم

ىلإ ٠,٠٠٣نم لقأ نم كامسألا يف قبئزلا تايوتسم تحوارتو  -٣٧ يف تامارغليم ٠,٠٦٣   
يف دنليات يف ةيمومعلا ةحصلا ةرازو ا    ٠,٥ددح يتلا تايوتسملا نود يهو ،بطرلا نزولاب مارغوليكلا

بطرلا نزولاب مارغوليكلايف تامارغليم يتلا تايوخرلاو يربمجلا تانيع يف قبئزلا تايوتسم تناكو .  
 ١٩٩٥ماع يف تيرجأ يتلا ةيرحبلا تارابتخالا يفو . يرايعملا ىوتسملا نود رابتخالل اهرودب تعضخ

يرايعملا ىوتسملا زواجتت تايوتسم تدج ىلإ تايوتسملا تعجارت ١٩٩٨ و١٩٩٦نيماعلا يف هنأ الإ . و  
تايوتسم ىلع توتحا ١٩٩٨ماع يف رحبلا نم تذخُأ يتلا جيسنلا تانيعو . يرايعملا ىوتسملا نود  
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ىلإ ٠,٠٢٣نم حوارتت قبئز  يف قبئزلا ىوتسم زواجتو ،بطرلا نزولاب مارغوليكلا يف مارغليم ١,٥٧   
ماع يفو . رشبلا ةحص ىلع رطخ دوجو ىلإ صُلخ جئاتنلا هذه ساسأ ىلعو. يرايعملا ىوتسملا اهنم نينثا

فشتكملا زكرتلا تايوتسمل ىصقألا دحلا اهيف غلب ذإ ،كامسألا جيسن يف لقأ تايوتسم تدج ٢٠٠١ و ،
غليم٠,٥١ةبسن   .بطرلا نزولاب مارغوليكلا يف تامار 

فادهأدنليات تددحو -٣٨ ،  ةرادإ نأشب ةيوقًا   فرصلا نم لاخ جمانرب ىلإ لوحتلا لمشت تايافنلا
ةيلاعف سايقل عسوم دصر جمانرب دجويو . زاغلاو طفنلا عاطق ولغشم اهمدختسي ةلماعم مظنو
امولعملا نم ديزملا ىلإ ةجاحلاب مّل. ةلازإلا تايجولونكت  ديدحتل كامسألا كالهتسا طامنأب ةقلعتملا ت سيو
  . ةقد رثكأًا ديدحت كامسألا ةجسنأ يف قبئزلل لوبقملا ىوتسملا

ةصنم طيحم يف تيرجأ يتلا ثولتلا تارابتخا تفشك ١٩٩٦ و١٩٩٣ و١٩٩٠ماوعألا يفو  -٣٩  ،
ا . مهم ثولت ثودح ىلع ةليلق لئالد دوجو ةيطفن اشم رحبلا هايم يف قبئزلا ىوتسم ناكو

لصو ذإ ،ةصنملا لوح زكرتلا يف ةيعقوم ةدايز تلجسف بساورلاب قلعتي اميف امأ ،ةيعيبطلا تايوتسملل 
رتم٥٠٠دودح يف ةيعيبطلا تايوتسملا ىلإ  دوجوملا قبئزلا تايوتسم يف فيفط عافترا ل .   ج س هنأ عمو

ةدحتملا ممألا ةمظنم رايعم ىلإ ىقرت ال ا   يف لثمتملا ةعارزلاو ةيذغألل إف ،تاصنملا طيحم يف كامسألا يف
بطرلا نزولاب مارغلا يف تامارغوركيم٠,٥ قبئزلاب ثولملا لحولا ديعأ ،تايافنلا نأشب ةيجيتارتساكو .  

يفو . فرصلا ةيلمع لبق ىرخأ تاثولمو قبئزلا ةلازإل صلختسملا ءاملا جلوع اميف ،ةكلهتسم تانازخ ىلإ
ثولتلا ءازإ قلقلا هجوأ ءاوتحا يغبني ،لحولا عم رابآلا يف صلختسملا ءاملا خض ةداعإًا ضيأ نكمي نيح  
  . عسوأ قاطن ىلع ةينقتلا هذه مادختسا لبق حطسلا ىلع وفطلا وأ لدابتملا
  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

مييقت٢٠٠١ربمتبس /لوليأ يف رداص ريرقت يف ،ةئيبلا ةيامحل ةدحتملا تايالولا ةلاكو ترجأ -٤٠ ًا ، 
فرصلا هايمو ةبلصلا تايافنلاو ءاوهلا يف تاثاعبنالا كلذ يفامب(قبئزلا تاقالطإل  جاتنإ نع ةمجانلا )  

مييقتلا نع تضخمت يتلا تاريدقتلا نأ ىلإ ريرقتلا ريشيو . امهقارحإو امهزيهجتو يعيبطلا زاغلاو طفنلا
ت نأشبةيقطنمتاريدقت ىلإ تدنتساو . ةنكمملا تايمكلا نع ،ةيلوأ اهنكل ،ةيبيرقت ةركف مدقت قبئزلا زكر  
يلامجإ لوانت نكمملا ريغ نم هنأ ريرقتلا ركذو . ةطشنألا وأ ةيجاتنإلاب ةقلعتملا تانايبلا ثدحأ ىلإ و
تانايبلا نم نقيتلا مدع ىلإ ًا يئزج كلذ ىزعيو ،ةيئاصحإلا ةيحانلا نم ماخلا طفنلا يف قبئزلا تازكرت
  .تاباتكلا يف اهنع غّلبملا تانايبلا نم ديدعلا ردصمل مكحملا قيثوتلا مدع ىلإًا ضيأو ةيليلحتلا

ةيسيئرلا ةبلصلا تايافنلا جتنتو . قبئزلا اهيف قلطي نأ نكمي يتلا زيهجتلا لحارم ريرقتلا ددحيو -٤١
نع ةجتانلا ةبلصلا تايافنلا عضو نكميو . ةنايصلاو جاتنإلا لالخ دّلوي اهضعب ناك نئلو ،رفحلا لالخ

فرصلا ةيلمع لبق دةيطايتحا ةرفح يف زاغلاو طفنلا زيهجت   مج  نيزختلا بقعو . ت دقو ،اهنيزخت لجأ نم
ةبرتلا ىلع فيفط لكشب حرطتو ةبلصلا داوملا ضعب ر  نم دب الو . سكت نأ نكمي ،ةيطايتحا ةرفح يف

نكمملا ريغ نم حبصي ،ثولتلا نم نيعم ىوتسم غولب متي نإ امو ،ةبرتلا تانوكمل مظتنم دصر ءارجإ 
. زاغلاو طفنلا زيهجت نع ةجتانلا ةبلصلا تايافنلا ةيراجتلا قفارملا ضعب لبقتسو. تايافنلا نم ديزملا حرط

اهمادختسا ةداعإ لبق بئاوشلا ةلازإل جلاعت ذإ ،رفحلا تايافن نم ةديازتم ةيمك عينصت وأ مادختسا داعيو 
ككسل ا ةيضرأ ءانبو ،تايافنلا نفدم ةيطغت يفًا ضيأ رفحلا تايافن مدختستو. ىرخأ رابآ رفح يف

، اهرجهو ىرخأ رابآ مدروفراصملا تيبثتو ،ةيديدحلا  .  
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ةهوف يفو . ءاملاو يعيبطلا زاغلاو ةينوبركورديهلا لئاوسلا نيب لصفي جارختسالا ةيلمع لالخو -٤٢
ىلع فقوتي ةلصفنملا راوطألا هلوخدو ،ءاوس دح ىلع قلاعلاو ككفملا قبئزلا دجوي نأ نكمي ،رئبلا 

يلوألا هيلكش امأ ،يئاملا روطلا لخدي نأ يغبني ينويأ قبئز يأو . ةيكرحو ةيئايميكو ةيئايزيف لماوع
ةلئاس ةينوبركورديه عطق ىلإ ام  فقوتي قلاع روط يف دوجوملا قبئزلا عيزوتو . سقي نأ يغبنيف يوضعلاو

قبئ زلا لازي نأ نكميو. مسدلا يف وأ ءاملا يف نابوذلل ةلباق ةقلاعلا ةداملا تناك اذإ امو ةيئزجلا مجح ىلع
فيظنتلا ةيلمع لالخ لازي لحوك زجتح  زجتحيسو . ي نأ وأ يئاملا روطلا يف ةعساولا تايئزجلاب قصتلملا

روطلا يف قبئزلا ميسقت ربتعيو . ةلئاسلا تانوبركورديهلا ببسب لصفلا ةيلمع لالخ يورغلا قبئزلا
يقيقح نزاوتغولبب حمست ال لصفلا زاهج يف ةريصقلا هثوكم ةرتف نألًا دقعمًا رمأ يزاغلا  .  

لقنلا ةيلمع لالخ ،طفنلا لثم ،لئاوس نم قبئزلا برستي الًا،مومعو -٤٣   . ، طفنلا جاتنإ ةيلمع يفو
هنع جتني لكآت ىلإ يدؤي امم ،بطرلا زاغلا عم اميسال ،ةيذالوفلا بيبانألا عم تالعافت ثدحت نأ نكمي 

بوبنألا حطس ىلع قبئزلاب ةينغ ةقبط ن    .وكت
٤٤- ، زاغلا وأ طفنلا نم قبئزلا ةلازإ يف ةفلتخم لحارم مهاست نأ نكميريركتلا ةيلمع لالخو يفف .  

قلاعلا قبئزلا ةلازإ ىلإ يدؤي دق امم ،نابوذلل ةلباقلا حالمألا ةلازإل ءاملاب طفنلا لسغي ،حلملا عازتنا ةلحرم 
ةرارح يف ةزج نملا ماخلا طفنلا ةقرفت تايلمع يف قبئزلا تايوتسم عجارتت ،ريطقتلا ةلحرم يفو. ينويإلاو
ح. ةعفترم ةيلمعل ماخلا طفنلا عضخي ال امثيحو . شرملا ماخلا طفنلا يف قلاعلا قبئزلا ديتيربك دجوي الو
ثكمت ام ةداع ةقلاعلا قبئزلا ديتيربك تايئزج نأل ًا دوجوم مومعلا ىلع قبئزلا ديتيربك نوكي ال حيشرتلا

. غيرفتلاب ريطقتلا ةيلمع دنع كوكلاو ليقثلا طفنلابقصتلتو ةيلوألا ريطقتلا ةيلمع دنع لفسألا مسقلا يف 
يف مومعلا ىلع قبئزلا دجويو ،رايلملا يف ًا ءزج ٥٠يلاوح غلبي يطفنلا كوكلا يف قبئزلا ىوتحم طسوتمو 

نم ةفيعض ةبسن ىلع ريركتلا لماعم فرص ءام يوتحي ًا،مومعو.قبئزلا دينيليس وأ قبئزلا ديتيربك لكش  
  . رايلملا يفًا ءزج ١يلاوح غلبت قبئزلا 

ديمجتلاب لصفلا يدؤي دقو . ةلاسإلاب وأ ديمجتلاب لصفلاب تاثولملا لازت زاغلا زيهجت ةيلمع يفو -٤٥
لئاس قبئز يأ دوجو نأل ،ةمالسلا تايلمع يف يرورض زاغلا نم قبئزلا ةلازإو . قبئزلا فثكت ىلإ
  .موينيمولألا نم ةعونصملا ةيرارحلا تالدابملا مجاهي دق زاغلا يف فثكم

زاغلاو طفنلا جاتنإ يعاطق يف قبئزلاب يئيب ثولت ثودح لامتحال ةيسيئرلا بابسألا دسجتتو  -٤٦
نأ نكميو . ةيئاوهلا تاثاعبنالا وأ ةبلصلا تايافنلا تاقفدت وأ فرصلا هايم يف تاقالطإلا يف امهزيهجتو
امهزيهجتو زاغلاو طفنلا جات نإ نع ةمجانلا فرصلا هايمو. اهخض داعي وأ ةئيبلا يف ةصلختسملا هايملا فرصت

  . ةيحطسلا هايملاو ةيفوجلا هايملا ةيامحل صيخارت جمارب لالخ نم مظنت ةدحتملا تايالولا يف
فاشكتسالا ةيلمع ءارج كيسكملا جيلخ يف ةقلطملا قبئزلا ةيمك تر ٢٠٠٤ماع يفو  -٤٧  دُق  

ةنسلا يف نانطأ٠,٨لداعي امب رحبلا يف رفحلاو  ءزج١زكرتل دح ىصقأ ىلإ ت اريدقتلا هذه تدنتساو.   ًا  
لكل ف   رصملا تيرابلا نأشب تانايب بناج ىلإ ،رفحلا لئاس يف مدختسملا تيرابلا يف قبئزلا نم رايلملا يف

يف دوجوملا قبئزلا نأشب ةيبيرقت تاريدقت ٢٠٠١ماعل ةئيبلا ةيامح ةلاكو ريرقت مدقو . روفحم رئب نم مدق  
تاريدقتلا ءاقيتسا قيرط نع ،ةدحتملا تايالولا يف امهريركتو زاغلاو طفنلا جاتنإ نع ةمجانلا فرصلا هايم 

ىلع اهقيبطتو فرصلا هايم يف قبئزلا تايوتسم نع ةروشنم تامولعم عومجم نم زّكرتلاب ةقلعتملا 
ماعب ةطيحملا ةرتفلل ةر   قبئزلا نم رايلملا يف ءزج ١يلاوحب ردقي ام دوجوبو . ١٩٩٩دقملا جاتنإلا تالدعم  
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ةبارق لخديس ،ءاملا نم رتل تانويليرت ٠,٥لك يف  مارغوليك٢٥٠  لعفب ًا يونس ةيئاملا ةئيبلا ىلإ قبئزلا نمًا  
لماعم فرص هايم يف قبئزلا ىوتحم ريدقت رثكأ بعصيو . ةدحتملا تايالولا يف زاغلاو طفنلا جاتنإ
ءزج١زواجتي ال ريدقت مادختساب هنأ الإ . ريركتلا ، ًا   رايلم ١,٥يلاوح جاتنإ عم قبئزلا نم رايلملا يف  

يلاوح دوجو ىلإ صلخ   مارغوليك٢٥٠ي ،ةنسلا يف ليمرب يف ريركتلا لماعم فرص هايم يف قبئزلا نم ًا  
  . ةنسلا

تالاعتشاو ةبراهلا تاثاعبنالاو دوقولل يئاهنلا قارتحالا نم ءاوهلا يف قبئزلا ثعبني نأ نكميو  -٤٨
هعيمجت نم ةفلك لقأ زاغلا لاعشإ رايخ نوكي امثيحو ،طفن لا عم كارتشاب جتني امدنع زاغلا لعشيو. زاغلا

يف رابآلا تاهوف نم زاغلا لاعشإ نأ ٢٠٠١ماعل ةئيبلا ةيامح ةلاكو ريرقت تاريدقت ديفتو . هلقنو  
ةنسلا يف تامارغوليك٧يلاوح غلبت ةيقبئز تاقالطإ ىلإ يدؤي ةدحتملا تايالولا  ريدقتلا اذه لمشي الو .  

نم ةثعبنملا ةبراهلا تازاغلا نأ تاريدقتلا ديفتو . ريركتلا لماعم يف لاعشإلا تايلمع نع جتان قبئز يأ
ةنسلا يف قبئزلا تاثاعبنا عومجم نم تامارغوليك١٠يلاوح يف مهاست رابآلا تاهوف    .  

مارغوليك١٨٥نم رثكأ قبئزلا تاثاعبنا زواجتت الأ لمتحي هزيهجتو هلقنو طفنلا جاتنإ لالخو  -٤٩  ًا، 
غلبي طفنلا يف زكرتلا طسوتم نأ ضارتفاب رايلملا يف ءازجأ١٠  تاقفدت يف قبئزلا دوجوب مّلسي نيح يفو .  
  .هتيمك ريدقت بعصي ،ريركتلا ةيلمع نع ةجتانلا ةبلصلا تايافنلا

يف ريبك نيابت دوجو ٢٠٠١ماعل ةئيبلا ةيامح ةلاكو ريرقت هنمضت تاسارد ءاصقتسا ظحالو  -٥٠  
ماخلاطفنلا لاكشأ يف قبئزلا تايوتسم يف زه ىرخأةسارد تصلخو .    ا ماخلا طفنلا ليلحت نأشب  

قالطنا٢٠٠٤ماع يف ةدحتملا تايالولا  ردصم١٧٠نم ًا ،  غلبي قبئزلا زكرتل طسوتم ىلإ ًا،   ٧,٣ 
مارغوليكلا يف تامارغوركيم٠,٥(فشكلا دح نود نم حوارتيو ،مارغوليكلا يف تامارغوركيم  ىلإ )  

رغوليكلا يف مارغوركيم٦٠٠ يونس زه. ما   ًا ا طفنلا يف دوجوملا قبئزلا عومجم نأ تاريدقتلا تدافأو
ا٥نم لقأ ناك ةدحتملا تايالولا لخاد  اذ ةرتفلا لالخ محفلا يف دوجوملا قبئزلا نم ةئاملا يف يفو .  

ًامارغوركيم٢٢٠لداعت ةبسنب طسوتم ىلعأ ىلع ايسآ نم طفنلا ىوتحا ،دروتسملا طفنلا نم تانيع   يف  
لداعي امب ،قبئزلا تايوتسمل طسوتم فعضأ ل . مارغوليكلا ج يف ،مارغوليكلا يف تامارغوركيم ٠,٨سو  

قطانم نم دروتسملا طفنلا يف قبئزلا تايوتسم طسوتم حوارت اميف ،طسوألا قرشلا نم دروتسملا طفنلا 
ًامارغوركيم١,٣نيب ) ةيلامشلا اكيرمأو ةيبونجلا اكيرمأو ابوروأو ايقيرفأ(ىرخأ  تامارغوركيم ٨,٧ و   

  . مارغوليكلا يف
ماع يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو ا  -٥١  تاجتنملا يف قبئزلا تايوتسم نأ ٢٠٠٢زجنأ ةسارد تفشكو  

يف ءازجأ ٠,٠٠١يلاوح دوقولا تويزو  ةفيفخلا ةرطقملا لئاوسلا يف هتايوتسم غلبت ذإ ،ةنيابتم ةرركملا  
ازجأ٠,٠٠٥نم لقأ لزيدلاو نيرتبلا يفو ،نويلملا  ءازجأ ٠,٠٥٠يلاوح يطفنلا كوكلا يفو ،نويلملا يف ء    

لاح يف هنأ ىلإ ةدحتملا تايالولا يف طفنلا جاتنإ يف مدختس . نويلملا يف  ي ةلتكلا نزاوت نأشب جذومن راشأو
ةبارق غلبيس هنإف ،نويلملا يف ءازجأ ٠,٠١٠يلاوح قبئزلا ىوتسم غلب  طفنلا عومجم يف مارغوليك ٨٥٠٠   

ريركتلا لماعم تاجتنم يف مارغوليك٧٠٠٠يلاوحو ماخلا  بيرقت ةئاملا يف١٥نأ رابتعابو .   تاجتنم نم ًا  
مارغوليك ٦٠٠٠ثاعبنا نإف ،قارتحالل ةهجوم نكت مل ) ميحشتلا تويزو تلفسألا(ريركتلا لماعم   

زاغلا يف قبئزلا ىوتسم نوكي ام ةداعو . ١٩٩٩ماع يف ريركتلا لماعم تاجتنم قارتحا هببس ناك 
فشك يدح نم لقأ ىوتسم دنع ناك ميقلا باسحو.ًاضفخنم عيزوتلل هجوملا يعيبطلا   :٠,٠٢ 
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مارغوليكلا يف تامارغوركيم٠,٢و مارغوليكلا يف تامارغوركيم نم يطعي نيدحلا نيذه مادختساو .  
ىلإ تامارغوليك ١٠ يلاوح ماع يف يعيبطلا زاغلا قارتحا ىلإ دانتسالاب ،تاثاعبنالا نم مارغوليك١٠٠    

نط١١يلاوح دوقولا تيز قارتحا قلطي نأ حجريو . ١٩٩٩ يف قبئزلا غلبي ذإ ،ةنسلا يف قبئزلا نم ًا  
يلاوح تيزلا ةراطق يفو ،نانطأ ٠,٤٦يلاوح نيرتبلا  يلاوح يصعتسملا تيزلا يفو ،نانطأ ٠,٢١   ٠,١٦ 

نانطأ٠,١٠يلاوح تارئاطلا نيسوريك وأ دوقو يفو ،نانطأ  اهطاقتلا نكمي يت لا ةبسنلا ةحضاو تسيلو.  
  .نخادملا زاغ يفقبئزلا اذه نم 

هتاقالطإو قبئزلا تامادختسا نأشب ةدحتملا تايالولا يف ًا قحال تزجنأ ةسارد تاريدقت ديفتو -٥٢
و يصعتسملا تيزلا نم نولاغ تارايلم٧يلاوح مدختسا هنأ  يف تيزلا ةراطق نم نولاغ تارايلم ٦,١   

لزانملاو قفارملا جراخو قفارملا مادختسانيب مادختسالا عزوتو ،ةدحتملا تايالولا نأ تاريدقتلا تدافأو .  
و يصعتسملا تيزلا يف نويلملا يف ءازجأ٠,٠٠٤غلب طفنلا يف قبئزلا ىوتحم  تيزلا ةراطق يف٠,٠٠١    .

قلعتي اميف ةنسلا يف نانطأ ٠,٤تبراق قارتحالا ةجيتن ءاوهلا يف قبئزلا تاقالطإ نأ تاريدقتلا تدافأو   
و ،قفارملامادختساب ىلإ ٥  و ،قفارملا جراخ مادختسالاب قلعتي اميف ةنسلا يف نانطأ٧,٧  نط٢,٨  ىلإ ًا  

يلرتملا مادختسالاب قلعتي اميف ةنسلا يف نانطأ٣,٢ ةبلصلا تايافنلا يف تاقالطإلا نم ردق ربكأ ل .    جسيو
ا تدافأو.ًاعويش رثكأ ءاوهلا ثولت ةبقارم تايلمع نوكت ثيح قفارملا عاطق يف لقأ قلطُأ هنأ تاريدقتل  

نم لقأو قفارملا عاطق يف ةنسلا يف نانطأ ٠,٥٥نم  جراخ تامادختسا يف ةنسلا يف نانطأ ٠,١٣   
قبئزلا تاثاعبنا نع ةدودحم تانايب تحيتأو .ًادج ةليئض ةيلرتملا تاقالطإلا ةبسن نأ نيح يف ،قفارملا  

  . ةدحتملا تايالولا يف طفنلا ريركت يف هتاقالطإو
تاثاعبنالا تانايبل يسيئرلا ردصملا تاثاعبنالاب قلعتملا ةئيبلا ةيامح ةلاكول ينطولا لجسلا لثميو  -٥٣

ةيموكحلا ةيئيبلا تالاكولا نم ةمدقملا تاثاعبنالا تانايب نمضتيو . ةدحتملا تايالولا ىلإ ةبسنلاب ءاوهلا يف
اهع بلا ةيامح ةلاكو لمكتو. يلحملا ديعصلا ىلعو ةليبقلاو ةيالولا ديعص ىلع  مجت تانايبب تانايبلا هذه ةئي

ةيداحتا تالاكو نمو تاي   مسلا قالطإ لجس نم تانايببو اهذيفنتو ةيميظنتلا اهحئاول عضو لالخ
تاريدقتلا مظعمو . تانايبلا ةيعون نيسحت ةيغب مئاد ضارعتسال عضخي تاثاعبنالل ينطولا لجسلاو. ىرخأ
ينطولا مييقتلا دادعإ يف تمدخ ٢٠٠٥ماع ىلإ دوعت ةيو جلا قبئزلا تاثاعبناب ةقلعتملا ةيلاحلا ةينطولا  تساو  ،

تاي٢٠٠٥ماعل   مسلاب قلعتملا نانطأ ٠,١نم لقأ قبئزلا تاثاعبنا نأشب لجسلا اذه تاريدقت لمشتو .    
ةجيتن ةنسلا يف ني   نط يلاوحو ةيئابرهكلا ةقاطلا ديلوت تادحول دوقوك ةبرتلا مادختسا ةجيتن ةنسلا يف

ةيامح ةلاكوو . ةيسؤملاو ةيراجتلاو ةيعانصلا طاسوألا يف ةئفدتلا ةزهجأو لجارملل دوقوك ةبرتلا مادختسا
امب ،تاثولملا تاثاعبناب قلعتت عاطقلا نم ةديدج تامولعم ةمداق رهشأ ةدع دادتما ىلع عمجتس ةئيبلا 

  .طفنلا ريركت عاطق نمًا قالطنا يوجلا فالغلا يف ،قبئزلا اهيف
  زاغلاو طفنلا يف قبئزلا تايوتسم نع ىرخأ تامولعم

ماع يف لامشلا رحب يف تلج  -٥٤ نيب تحوارت زاغلا يف قبئزلا نم تايوتسم ١٩٩٥س  ١٥٠ و٥٠ 
تايوتسم تلج ًامارغوركيم  س نيح يف ،ةيدنلوهلا ةيناملألا طسولا طوطخ نم برقلاب بعكملا رتملا يف  

و طفنلا يف مارغوليكلا يف تامارغوركيم١٠تغلب ريثكب ىندأ  يم٥  يف بعكملا رتملا يف تامارغورك  
يفو . ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملل ةعباتلا هايملا لخاد ىطسولا لامشلا رحب لوقح

رحبلاو لامشلا رحبل ةيلامشلا هايملا يف لوقح نم ةذوخأملا هايملاو زاغلل فثكملا لئاسلاو طفنلا تانيع 
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نم مارغوليكلا يف دحاو مارغوركيم نود ًا ضيأ تايوتسملا تناك ،ةدحتملا ةكلمملل ةعباتلا يدنلريألا
دقف ،لامشلا رحب بونج يف تايوتسملا عافترا مغرو . زاغلا نم بعكملا رتملا يف دحاو مارغوركيمو طفنلا

تاطيحملا يف ةلجسملا ةلوقعملا تايوتسملا دودح يف جاتنإلا قفارمب ةطيحملا هايملا يف قبئزلا تايوتسم تناك 
ءاملا نم رتللا يف تامارغوركيم٠,٠٠٥تغل بو  .  

ًامارغوليك٢٢٠جارختساب تاريدقتلا تدافأ ،ايسآ قرش يف يعيبطلا زاغلا زيهجتل ةطحم يفو  -٥٥   
ًامارغوركيم٧٠قبئزلا نم يوتحي ماخلا زاغلا نأ ًا ملع ،جاتنإلا ميق ىلإ دانتسالابًا يونس قبئزلا نم رتملا يف    
زهاني ام تيربكلا ةداعتساو ضماحلا زاغلا ةلازإ ىدل قبئزلا نم لازيو. بعكملا ًامارغوليك٢٢  ةنسلا يف    .

زاغلل فثكملا لئاس نم لازي نيح يف ،ةنسلا يف ةيفاضإ تامارغوليك ٣فيفجتلا تايلمع لالخ لازتو   
ةنسلا يفًامارغوليك ٤٥ ًامارغوليك١٥٠ىلإ لصت ةيمك عابملا زاغلا يوتحي دقو .   ةنسلا يف    .  
تغلب ثيح ايناملأ لامش يعيبطلا زاغلا يف قبئزلا نم ةعفترم تايوتسم دوجوب ريراقتل ا دحأ دافأو -٥٦

ةدحتملا تايالولاو ايقيرفأ يف ريثكب ىندأ تايوتسم لجست نيح يف ،بعكملا رتملا يف مارغوركيم٥٠٠٠   .
ءزج٣٠(عافترالا ةغلاب تايوتسم توتحا ماخلا طفنلا تانيع ضعب نأب هتاذ ريرقتلا دافأو  نويلملايفًا    ( ،

نويلملا يف ءازجأ٠,٠١٠نود ميقلا مظعم تناك نيح يف  تناك ريركتلا لماعم تاجتنم يفو .  
نيب تحوارتو ،لئاسلا نيرتبلا زاغ يف رايلملا يف ءازجأ ١٠نود تايوتسملا  رايلملا يف ءازجأ ٣,٢ و٠،٢٢   

نيبو ،لزيدلا يف رايلملا يف ءازجأ ٣ و٠,٤نيبو ،نيرتبلا يف  و ءازجأ ٣  ءزج٦٠  ، ًا   اتفانلا يف رايلملا يف
ءزج٢٥٠تغلبو  زاغلاو طفنلا يف قبئزلا تايوتسم نأ ريرقتلا اذه نيبيو . يطفنلا كوكلا يف رايلملا يفًا  

  .ةضفخنم
ةدايزل ةجيتن ديازتت نوبركورديهلا تانازخ يف قبئزلا تايوتسم نأب ىرخأ ةسارد تدافأو  -٥٧

نأب مّل . ىندأ ةرارح ةجرد يف زاغلا ةجلاعم ةدايزلو ةرارح رثكألاو قمعألا تانازخلا مادختسا  سو
ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلا اياضق ىلع ربكأ ردقب د د قبئزلا نأ ظحولو . شو ،ةلكشم ريثت قبئزلا تايوتسم

نم رتموليك دعب ىلع ةضفخنم ةرارح ةجرد يف ندعمت امثيح اميسال ،ةعونتم ةيجولويج تائيب يف دوجوم 
لماك وأ يئامرحو يلوحتو يناكرب أشنم تاذ روخصلا يوتحت نأ حجري ،دي دحتلا هجو ىلعو. حطسلا
ًا مومع ةنرتقملا ةيجولويجلا لكايهلا ةفرعم ةدايز لضفب مويلا نكمملا نم تابو. قبئزلا نم ىلعأ تايوتسم
ت انيوكتلا نم برقلا ىلإ دانتسالاب ىضم امم ربكأ ةقدب قبئزلا تايوتسمب ؤبنتلا قبئزلا تايوتسم عافتراب
نأ نكميو . ىرخأ تارابتعاو ةيميلقإلا تاهاجتالاو تانازخلا يف نوبركلا ديسكوأ يناث ىوتحمو ةيناكربلا
  . ةجلاعملا ءانثأ ةمزاللا طباوضلا رارقإ ىلعو رابآلا تارابتخال طيطختلا ىلع كلذ دعاسي

طباوضلاو ةبقار ملا تايجولونكت كلذ يف امب ،زاغلاو طفنلا عاطق يف قبئزلل يدصتلا ريبادت  –ًا يناث
  ةيميلقإلاو ةينطولا

٥٨-  ، فاجلا زاغلاو بطرلا زاغلا ةجلاعمل ةلاعف تايلمع يهو ،قبئزلل ةلازإ تايلمع تثدحتسا
ل . فيعض) فثكملا لئاسلاب صاصتمالا تادعم لاقثإ وأ (يرعشفثكت رطخ ىلع يوطنتو  ضف  ت دقو

دح ىندأ ىلإ ضيفختلا ىلإ ًا يعس ةيذغتلازاغ نم ةلازإلا لثم ،جارختسالا ةطقن نم برقلاب قبئزلا ةلازإ 
بنجتل ًا يبسنًا يقن تالاحلا كلت يف نوكي نأ بجي ماخلا طفنلا نأ ريغ. ةضراعلا تاقالطإلا لامتحا نم
ةمئاق مظن نع ةرابع ةتباثلا ةدعاقلا تاذ صاصتمالا تادعمو . ةبلص ةدامب ةلازإلا تادعم باطعإ رطخ
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ةجاحلا للقت نأ مث نم نكميو ا  ةطحملا يلغشم بناج نم هابتنالا ىلإاذب تادعم عينصت ةداعإبو .  
عئاش قبئزلا ةلازإل ةصصخم مظن مادختساو . ةئيبلا يف قبئزلا تاقالطإ بنجت نكمي ةلمعتسملا صاصتمالا
لابقإلا فعضي نيح يف ،ةيئايميكلا داوملل ةيلوألا داوملا جاتنإ قفارم يفو زاغلا زيهجت قفارم يف ربكأ ردقب  
ةيطغتب مستت يتلا ،قبئزلا ةلازإل ةصام دعاوق ةحاتملا مظنلا لمشتو . دوقولا جاتنإ قفارم يف اهبيكرت ىلع
نوكي نأ نكميو . ةصاملا ةدعاقلا يف تباثلا قبئزلا نوكم سابتحابو ةيلعافت تانوكمب ةيتحتلا ةقبطلا
دقو . لئاوسلا وأ بطرلا زاغلا ةجلاعمل ةيديتيربك مظن مادختسا نيعتي دق هنكل ،زاغلا ةجلاعمل ًالاعف تيربكلا

ديسكوأ وأ نوبركلا ىلع عوضوملا يذالوفلا ديتيربكلاو ،ديدويلاب ع   بشملا نوبركلا مادختسا نوكي
ةضفلا وأموينمولألا  ،، جردهملاو يذالوفلا ديتيربكلا وأ امب ،قبئزلل ةيواحلا لئاوسلا ةجلاعمل ةديفم بيلاسأ  ، 

  .لاعفوحن ىلع يوضعلا قبئزلا ةلازإ لمشي 
تادحو لثم (صاصتما تادحو مادختساب يعيبطلا زاغلا تاقفدت نم قبئزلا ةلازإ ًا ضيأ نكميو -٥٩

HgSIV( تاجتنم يهو ل ةيجراخلا ةهجلا ىلع ةضف يوتحتةيئيزج ةيلخنم،  ةيلخنملا ةزرخلا وأةبيبحل  
ئاقلا فيفجتلا تادحوب ةنرتقم وأ ا. ةيئيزجلا  لوصحلل ةم اذب ةمئاق تادحوك امإ اهمادختسا نكميو

ميق نم قبئزلا تايوتسم ضيفخت نكمي ،ةبكرملا تادحولا ضعب يفو . قبئزلا نم لاخ فاج زاغ ىلع
مارغوركيم٥٠ و٢٥نيب حوارتت  فشكلا دح نود تايوتسم ىلإ ةيذغتلا زاغ يف بعكملا رتملا يف ًا  

بعكملا رتملا يف تامارغوركيم٠,٠١(   . جتانلا زاغلا يف)  
يدصتلا فد نملا نادلبلا ضعب تضرفو -٦٠  زاغلاو طفنلا عاطق ىلع ةيميظنت طباوض ةجت
تاكرشلا مزلت ذإ ،قبئزلا فرص ميظنتو دييقتب ةريثك تاموكح موقتو . هتاقالطإو قبئزلا تاثاعبنال
فرصلا د . ةيراجتلا قاوسألا يف ةعابملا تاجتنملا يفو ةجتانلا تايافنلا تاقفدت عيمج يف قبئزلا باسحب  يقيو
طرتشيو . ةيئايميكلا ةجلاعملاو ةيفصتلا لثم بيلاسأب هايملا ةجلاعم يعدتسي دقو ،صلختسملا ءاملل يرحبلا

جارختسالا اهيف امب ةريثك تاعاطق يف زاغلاو طفنلا نم قبئزلا ةلازإل ةبقارملا تايجولونكت مادختسا 
تبو لكآتلاب ةلصتملا لغاوشلا ىلإ يدصتلا فد  ، ةحصل ابو تازفحملا ميمسمادختسالاو زيهجتلاو

  .ةمالسلاو
٦١-  ، جاتنإلا عقاوم يف هقرح وأ زاغلا لاعشإل ةصاخ ةقفاوم ىلع لوصحلا نم دب ال ،جيورنلا يفو

ىدأ ميظنتلاو دصرلا جمارب دامتعا نأب ٢٠٠٣ماع يف ادنك تدافأو . ةيليغشتلا ةمالسلل مزاللا زاغلا ادع  
ةئاملا يف٧٠ةبسنب تاثاعبنالا ضيفخت ىلإ  امم ،زاغلا لاعشإ نم دحلل قفارم تئ شنأ ،نادلبلا ضعب يفو.  

ريدصتلا ضارغأل يعيبطلا زاغلا لييست ريبادت جماربلا كلت تلمشو ،قبئزلا تاثاعبنا يف تاضيفخت ىلإ ىدأ 
ليغشتل قلطي وأ لعشيس ناك يذلا زاغلا قفارملا ضعب مدختست ايريجين يفو . عقوملا يف زاغلا مادختسا وأ

هذه نإ ليقو . تارايسلل دوقوك همادختسا نكمي زاغ جاتنإو ةدمسألاوتنمسإلا جاتنإلو ةصنملا تازيهجت 
امب ،تاثاعبنالل ةيفاضإ طباوض بايغ يف ىتح قبئزلا تاثاعبنا يف ماع ضيفخت ىلإ يضفت نأ نكمي ةطشنألا 

قبئز يوتحت دق ىرخأ دوقو رداصم مدختستس تناك ا زاغلا خض تاكرشلا ديعت تالاحلا ضعب يفو .ًاأ  
ًالدب رابآلايف يعيبطلا رسيي نأ نكمي هنإف ،ةيفاضإ فيلاكتب نرتقم ءارجإلا اذه نأ مغرو . هقالطإ نم  
  .رابآلا يف طغضلا ةدايزب طفنلا جاتنإ
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تاقالطإ نم دح ىندأ ىلإ ليلقتلل ةريثك ةيميظنت طباوض دنلياتو ايسينودنإ نم لك يف دجوتو  -٦٢
ةئيبلا يف قبئزلا تايوتسم زواجت مدع لفكت يتل ا لاثتمالاو ققحتلا تايلآ لمشت يهو. ةئيبلا يف قبئزلا
  . ةددحملا ريياعملا

ةبلصلا تايافنلل تالامعتسا نم هب حمسي ام ىلع ةضورفم طباوض ةدحتملا تايالولا يف دجوتو  -٦٣
ىرخأ داومبو قبئزلاب ممستلا ىوتسم ىلع ساسألاب طباوضلا هذه موقتو ،زاغلاو طفنلا عاطقل ةلئاسلاو 

  .ةئيبلا ىلع رثؤت نأ نكميو قلقلا ريثت
ةرادإ نأب ةيعاطقلا تايدتنملا دحأ يف نولقتسم نوراشتسم ٢٠٠٨ماع يف اهمدق ةسارد يصوتو  -٦٤  

رطخلا نأب ةساردلا ديفتو . ةلصفم رطخ تامييقت ىلع موقت نأ يغبني زاغلاو طفنلا زيهجت قفارم يف قبئزلا
سمخ (لئاوسلا ةلاح يف رايلملا يف ءازجأ ةسمخ نود قبئزلا تايوتسم تناك ام اذإ ًا فيعض ربتعي
مدع نامضل قبئزلا يلامجإ دصر ىلع زيكرتلاب يصوتو )تازاغلا ةلاح يف بعكملا رتملا يف تامارغوركيم  ،
حوارتت امدنعو . ةيلمعلا يف ةفورعملا ةنخاسلا طاقنلاب صوصخلا هجو ىلع مامتهالابو ،تادايز ثودح
ملا يف ءزج١٠٠و ءازجأ ةسمخ نيب قبئزلا تايوتسم عون ديدحت مزاللا نم نوكي دق ،لئاوسلا يف رايل  
ةيامح ريبادت قيبطت يغبني يل ٧٥نع ديزي ام نأ نيبت اذإو . اهيف دوجوملا قبئزلا  وأ قبئز قبئزلا كلذ نم  
. ليصفتلاو رتاوتلا نم ديزمب تايوتسملا دصر يغبني امك يدلجلا صاصتمالاو قاشنتسالا يدافتل لامعلا

قبئزلا تازكرت اهيف قوفت يتلا ةروطخلا ةديدش رداصملا ىلإ ةبسنلابو ديدحت نيعتي ،رايلملا يف ءزج ١٠٠   
 .تالاحلا هذه يف بعصأ ةئيبلا ةيامح ربتعتو. ةمراص طباوض ضرفو رتاوتم دصرب مايقلاو ليصفتلاب عونلا
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