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 دادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلانأشب ًانوناق مزلم  يملاعكص 

  ةيناثلا ةرودلا
 ، وناك٢٨ - ٢٤نابايلا ،ابيش   ٢٠١١رياني /يناثلا ن 

تقؤملا لامعألا لودج نم٣دنبلا   *  

  قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ

كامسألاب ةقلعتملا ،يميلقإلا ىوتسملا ىلع وأ اهنيعب نادلب يف  - ةيلاحلا دصرلا دوهج
 ةيئاذغلا تادادمإلا يف ةيرحبلا تاييدثلاو

ةنامألا نمريرقت    

يف قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإب ةينعملا ةيلودلا ةيموك حلا ضوافتلا ةنجل تقفاو  - ١
نم ةرتفلا لالخ تدقع يتلا ،ىلوألا ا   ىلإ ٧رود ناريزح١١  تامولعملاب ةمئاق ىلع ٢٠١٠هينوي /   ،

ةقحاللا ا  الوادم معدل ةيناثلا ا   نيب نم ،ةنامألا ىلإ بلط دقو. رود يف ةنجللا ىلإ ةنامألا اهمدقتس يتلا
 ، يميلقإلا ىوتسملا ىلع وأ اهنيعب نادلب يف ،ةيلاحلا دصرلا دوهج نع ًاريرقت مدقت نأ ،ىرخأ رومأ
تارابتخالا قاطن نع تامولعم كلذ يف امب ،ةيئاذغلا تادادمإلا يف ةيرحبلا تاييدثلاو كامسألاب ةقلعتملا 

هايملا يف ةدوجوملا كلت وأ ةيرح بلا عاونألا تلمش دق تارابتخالا تناك اذإ امو ،يفارغجلا قاطنلا ًالثم(
تيرجأ له لثم (تارابتخالا رتاوت كلذكو ) رابتخالل تعضخ يتلا تانيعلاو عاونألا ددعو ،ةبذعلا
كلذ ىلع ريرقتلا اذه بيجيو ). ةيونس مأ ةيرهش تناك له ،ةرمتسم تناك مأ ةدحاو ةرمل تارابتخالا
  .بلطلا

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/1.  
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  تامولعملا رداصم  - ًالوأ 
خيراتب ةلاسر ربع ةنامألا تبلط ريرقتلا اذ لعم عمج ةيغبو  - ٢  زومت٦ةلص تاذ تامو هيلوي / 

تامولعملاب اهديوزت تاموكحلا ىلإ٢٠١٠  )١(تاضوافملل يكبشلا عقوملا ىلع ةاقلتملا دودرلا دجوتو.  
ىلع ًاضيأ ريرقتلا زكتريو . ريرقتلا اذه عضو دنع رابتعالا يف دودرلا هذه تذخأ دقو ،قبئزلا نأشب
  .ةنامألا ىلإ ًاقبسم ةمدقملا تامولعملاو داوملا

يف قبئزلا تايوتسمب ةقلعتملا تانايبلا نم ديدعلا نأ تنرتنإلا ىلع ثحبلا تايلمع رهظتو   - ٣
هذه نأ ديب . ةيموكح ريغ تامظنمو ةيميداكأ تاسسؤمو تاموكح بناج نم ترشن دق كامسألا

 تاساردلا هذهل ريبكلا ددعلا نإ . يماظن دصر جمانرب يأ قايس يف معألا بلاغلا يف عمجت مل تانايبلا
ةياغ يف ًارمأ هب علطضملا لمعلا نع لماشو قيقد زجوم ميدقت لعجي اهعونتو ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةرفوتملا 

  .ريرقتلا اذه يف رابتعالا نيعب تذخأ يتلا طقف يه ةمدقملا تامولعملا نإف كلذلو. ةبوعصلا
  ةيئاذغلا تادادمإلا يف ةيرحبلا تاييدثلاو كامسألاب ةقلعتملا دصرلا دوهج  -ًايناث 

تاموكحلا هذه تادافإل زجوم دريو . تامولعملا ميدقت بلطل ةموكح نورشع تباجتسا  - ٤
جردملا لودجلا يف ،ىلوألا ا ١١ اهتمدق يتلا ةلصلا تاذ تامولعملا كلذكو  رود يف ةنجللا ىلإ ةموكح  

ريرقتلا اذ  اميف عضولل ًةلماك ًةروص ةرورضلاب لودجلا يف ةدراولا تامو لعملا يطعت الو. قفرملا يف
ررحي ملو . طقف ةمدقملا تامولعملا رهظي لودجلا نأل ًارظن ةجردملا نادلبلا يف دصرلا دوهجب قلعتي
  .يمسر لكشب لودجلا
نادلب يف دصرلا دوهج نع ةمدقملا تامولعملا ليلحت دنع ،قعصي ءرملا نإف ،ةيلوأ ةظحالمكو   - ٥
ىوتسمو نيوكت دمتعيو . ةلوذبملا دصرلا دوهج يف ديدشلا نيابتلاب ،يميلقإلا ىوتسملا ىلع وأ اهنيعب

يف دمتعي كلذلو ،دصرلا جمارب ذيفنتل ةمزاللا ةيلاملاو ةيرشبلا دراوملا رفوت ىلع دصرلا تانايب ليصافت 
رهاظلا ناكسلا ضرعت ى وتسم نإف كلذ ىلإ ًةفاضإ. ةينعملا ةقطنملا وأ دلبلا روطت ىوتسم ىلع بلاغلا
ةيبطقلا ةقطنملا يف نادلبلل ًالثم - ةيفارغجلا صئاصخلا وأ ةينطولا كالهتسالا طامنأل ًةجيتن فورعملاو  
دصرلا جمارب ديقعتو روطت ىوتسمل ًاددحم ًالماع ودبي- يلامشلا  .  
و كامسألا دصر ةمظنأ يف تمدختسا يتلا ج  - ٦ ه تاييدثلا نلا ددعت ةمدقملا تامولعملا نيبتو
ةيذغألا ةمالس ج" ـب هفصو نكمي ام وه لوألا ،ناماظن ،ماع لكشب ،مدختسا دقو. ةيرحبلا "، 

وه يناثلاو ،داريتسالا وأ ريدصتلل ةصصخملا كامسألا وأ ةيراجتلا كامسألا ىلع دصرلا ماظن زكري ثيح 
اياضقلاب قيثو لكشب طبتري يذلا،"ةيئيبلا ةبقارملاج " ـب هفصو نكمي ام فيطب عتمتي هنكل ةيحصلا    
. نيجهنلا نم ةفيلوت تالاحلا ضعب يف تمدختساو. ثحبلا تالاجمو ةذوخأملا تانيعلا ثيح نم عسوأ
جه . دصرلا جمانرب نع ةلوؤسملا ةسسؤملا ىلع ريبك دح ىلإ جهنلا رايتخا دمتعي عبطلابو  نلا هذه رثؤتو

بطلا ا(دصرلا ةيجهنم ىلع   ًةفاضإ )قاوسألا نم ةذوخأملا تانيعلا لباقم ةيعيائيب نم ةذوخأملا تانيعلا  ،

                                                      
)١(  www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/INC2/tabid/3468/Default.aspx. 
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ال يذلا ةدروتسملا كامسألا دصر وه كلذل نايب حضوأو،يفارغجلا قاطنلا ىلإ هايملا ثولت حوضوب رهظي   
هج. ةينطولا   .نلا ةنراقم دنع رابتعالا يف ةلأسملا هذه عضو بجيو

  :ةيلاتلا ةتقؤملا تاظحالملا ءادبإ نكمي ةحاتملا تامولعملا ىلإ ًادانتساو  - ٧
معد نم اهعنم دق ةيلاملاو ةينقتلا ةردقلا مادعن انأ ىلإ ةيمانلا نادلبلا نم ددع راشأ   )أ(

؛يميلقإلاوينطولا نييوتسملا ىلع دصرلا دوهج    
ىلع ًارشؤم نوكت دق تامولعمب اهديوزت ةنامألا بلط ىلع ًايبسن ةليلقلا دودرلا نأ   )ب(

تاييدثلاو كامسألا يف قبئزلا تايوتسمب ةقلعتملا ةيميلقإلا وأ ةيرطقلا دصرلا د وهجل نادلبلا مظعم راقتفا
هذه نأ ديب . دوهجلا هذهل ةلماشو ةلماك ةروص دوجو مدع ىلع وأ ،ةيئاذغلا تادادمإلاب ةيرحبلا
  ؛تاموكحلا عم ةعباتملا نم ديزملا لالخ نم ديكأتلل ةجاحب نوكت دق تاجاتنتسالا

يتلا قبئزلل ةينطولا تامييقتلا نم دصرلا ةطشنأ أشنت ةيمانلا نادل بلا نم ليلقلا يف  )ج(
  ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربنم معدب ىرجت 

ًايراجت ًاطاشن كامسألا تارداص لثمت يتلا كلت ًاصوصخ ،ةيمانلا نادلبلا ضعب تذفن   )د(  
صخي اميف ،ةبقارملا نأ نادلبلا نم ليلقلا ركذو. ةردصملا كامسألا ةبقارمل دصر جمارب ،اهيف ًامهم  

كلت تابلطتمب ءافولا لالخ نم ةراجتلا نيمأت ىلإ يمرت ،ةمدقتملا نادلبلا قاوسأ ىلإ كامسألا تارداص 
 .قاوسألا

  :ةيلاتلا تاظحالملا ءادبإ نكميف دصر جمارب اهيف دجوت يتلا نادلبلا يف امأ  - ٨
نادلب يف ،ةرمتسملاو ةلماشل ا دصرلا جمارب نع تامولعم ةيمانلا نادلبلا نم ددع مدق  )أ(

تادادمإلاب ةيرحبلا تاييدثلاو كامسألا يف قبئزلا تايوتسمب ةقلعتملا ،يميلقإلا ىوتسملا ىلع وأ اهنيعب 
بلاغلا يف ةعوم . ةريبك ةينمز تارتف لالخ تانايبلا تعمج ثيح ،ةيئاذغلا  ا تانايبلا تمدختساو

ةيرحبلا تاييدثلاوأ/و(كامسألا كالهتسا نم تاريذحت رادصإ معدل    ( ، يميلقإلا وأ يلحملا ىوتسملا ىلع
  ؛قبئزلل ضرعتلا نم رثأتلا ةعيرسلا ةيناكسلا تائفلا ةيامحل كلذو

جمانربلاك ًاقاطن عسوأ دصر جمانرب نم ًاءزج قبئزلا دصر ةطشنأ نوكت نأ نكمي   )ب(
؛ةليقثلاتازلفلابصاخلا     

،   )ج( غلبي ام ًاردانف ةيرهشلا تارابتخالا امأ ًايونس نايحألا مظعم يف تارابتخالا ىرجت
ديدحت متي ام ًاردانو . مامتهالل ًاريثم ًاددحم ًالاجم جلاعت يتلا دصرلا تايلمعب ًامومع طبترت يهو ،اهنع
  ؛ةيذغألا ةمالس ضارغأل ىرجت يتلا تارابتخالا رتاوت

جمانرب نم ةفيلوت ،اهلك نكت مل نإ ،تالاحلا مظعم يف يه دصرلا دوهج   )د(
ىلع وأ ةيفارغج ةقطنم ىلع صاخ لكشب زكرت ةدحاو ةرمل ىرجت تاساردو ةرمتسملا تارابتخالل 

  ؛ةددحم عاونأ



UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/7 

4 

ةرباعلا دوهجلاو ةينطولاو ةيميلقإلاو ةيلحملا دوهجلا نم ةفيلوت نادلبلل نوكت دق   )ه(
  ؛تاطلسلا نم ةعومجم اهيف كراشت يتلا دودحلل

ىدملا يف تالاحلا نم ريثكلا يف لظي هنكل ع اونألا فالتخاب تانيعلا ددع توافتي  )و(
ىلإ ١٠نيب  ؛ةنيع٢٠     

عونو ةلتكلاو لوطلاو رمعلا لثم ةيفاضإلا تانايبلا نم ةعومجم نع غلبأ كلذك   )ز(
  ؛ةنيع لكل سنجلا

جمانربلا لمشي ،دصرلل ًاماظن قبطت يتلاو تانايب نع تغلبأ يتلا ةيلحاسلا نادلبلا يف   )ح(
  ؛راحملاو ةيرحبلا تاييدثلاو كامسألا كلذ يف امب ،ةيرحبلا تانيعلا ًامئاد

تاريضحتلا ىلع ًاضيأ تارابتخالا زكرت ةيذغألا ةمالس ضارغأل دصرلا تالاح يفو   )ط(
  ؛كامسألاب ةقلعتملا

دوجو نع ًاضيأ دصرلا تاودأ نم ةلماش ةعومجم مدختست يتلا نادلبلا غلبت ام ًابلاغو   )ي(
  .تنرتنإلا ىلع مئاق تامولعملا عمجل لماش ماظن
  :ةيلاتلا تاظحالملا ءادبإ نكمي ،دصر جمانرب قبطت ال يتلا نادلبلا يفو  - ٩

امبر ا   )أ(  اكس نأ يف كشتو كامسألا ثولت ةيمهأ ةيمانلا نادلبلا نم ديدعلا كردي
ىلع ةحاتملا تامولعملا ةلقو دصرلا جمارب بايغ ببسبو مهماعط ربع تاثولملا هذهل اوضرعت نونوكي 

  ؛كلذ نم مغرلا
ىلع زكرت ةدحاو ةرمل ىرجت يتلا تاساردلا نأ نع ةيمانلا نادلبلا نم ديدعلا غلبأ   )ب(

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم معدب تاساردلا هذه ضعب يرجأ دقو . مامتهالل ةريثم ةددحم تالاجم
تاينينا مث ىلإ دوعت خيراوت ىلإ تاساردلا ضعب تراشأو. ةيملاعلا قبئزلا ةكارش فارشإ تحت
  ؛يضاملا نرقلا تاينيعستو

ىلع صاخ لكشب تزكر ةينيتاللا اكيرمأ يف ةدحاو ةيميلقإ ةردابم نع غلبأو   )ج(
 .ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا

  ةلصلا تاذ ىرخألا تاردابملا  - ًاثلاث  
ماع يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هارجأ يذلا )٢(قبئزلل يملاعلا مييقتلا لمتشي  - ١٠ ىلع  ٢٠٠٢ 

ةمدقملا تانايبلا نعو ةيرحبلا تاييدثلاو كامسألا اهماوق يتلا ماعطلا تابجو ربع ضرعتلا نع لصف 
                                                      

مألا جمانرب ةرادإ سل  )٢(  يف تدقع يتلا نيرشعلاو ةيناثلا هت رود يف ةئيبلل ةدحتملا مقبئزلل يملاعلا مييقتلا مدق
راثآ ثودح ىلع ةيفاك لئالد دوجوب ةرادإلا سلجم هيلإ صلخ ام مييقتلل ةيسيئرلا جئاتنلا تمعد دقو . ٢٠٠٣ماع 
. ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع قبئزلا رطاخم ضفخل يفاضإ يملاع ءارجإ ذاختا رربي امب هتابكرمو قبئزلل ةريبك ةيملاع ةراض

ديعصلا ىلع لجألا ةليوط ىرخأو ةيروف تاءارجإ ذاختا يف نكمي ام عرسأب عورشلا بجي هنأ ةرادإلا سلجم ررقو 
هتابكرمو قبئزلا تابرست فقو وأ ضفخ ا   أش نم ريبادت ربع ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ةيامحل يملاعلاو يميلقإلاو ينطولا

 .ةئيبلا ىلإ
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و كامسألا يف قبئزلا تازيكرتل ةلثمأ)٣(لودجلا يف درتو. كامسألا يف قبئزلا تازيكرتب ةقلعتملا يف راحملا وأ / 
ا ،٢٠٠٢ماع ىلإ دوعي تانايبلا هذه عمج خيرات نأ مغرو . تاموكحلا اهتمدق ملاعلاب قطانملا ىتش إف  

اهل ًاصخلم ريرقتلا اذ  لودجلا ددحيو . قفرملا نمضتي يتلا ةيرطقلا تامولعملا لمكت تامولعم مدقت
ركذيو عجارملاب ةمئاق نمضتي امك ،تانيعلا اهيف تذخأ يتلا ةنسلاو تدصر يتلا راحملاو كامسألا عاونأ 

نم رثكأ يف ثولتلا ىوتسمو يئاذغلا ىوتسملاو قبئزلا زيكرت ًاعضوم٣٠  ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ًايفارغج    
ريرقتلا اذ ال يتلا عضاوملا نم ديدعلا كلذ يف امب(  يتلا تاجايتحالا نيب نم ،ًاريخأو ). قفرملا اهلمشي

مييقتل ةجاحلا نع ريرقتلا فشكي ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ ا   ادافإ يف نادلبلا نم ددع اهنع ربع
ةيربلا تاناويحلاو كامسألا وحن (ةيحلا تانئاكلا كلذ يف امب ،طئاسولا ىتش يف قبئزلا تايوتسم دصرو 

يمكارتلا ضرعتلا راثآ كلذ يف امب ،ةيجولوكيإلا مظنلاو ناسنإلا ىلع قبئزلا راثآ مييقتو ) ناسنإلاو
  .قبئزلا لاكشأ فلتخمل

ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم نم لك ت دقع يئاذغلا روتسدلا ةئيه نم بلط ىلع ًاءانبو  - ١١
كالهتسا دئاوفو رطاخم نأشب ءاربخلا ىوتسم ىلع ةكرتشم تارواشم ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةعارزلاو 

ىلإ ٢٥نم ةرتفلا لالخ ،كامسألا  يناثلا نوناك٢٩  ةروشملا ميدقت لجأ نم امور يف ٢٠١٠رياني /   
يمانتملا ماعلا قلقلاب ًاعوفدم بلطلا ناكو. كامسألا كالهتسا دئاوفو رطاخم يف رظنلا ةيفيك نأشب ةيملعلا  
نأل ًارظن ةريخألا تاونسلا يف رثكأ قلقلا اذه حضتا دقو . كامسألا يف ةيئايميكلا تاثولملا دوجو نأشب
مولعلا تداق دقو . ديازتم لكشب حضتت تذخأ ماعطلا يف كامسألا لاخدإل ةددعتملا ةيئاذغلا دئاوفلا
ةيغب كلذو ،اهلوانتيس نمو اهلوانت نيعتي يتلا كامسألا ةيمك نع ةلئسأ حرط ىلإ لا اذه يف ةروطتملا ا 
تهجاوو . دح ىصقأ ىلإ ةيحصلا دئاوفلا ةدايزو دح ىندأ ىلإ ةيئايميكلا داوملل ضرعتلا رطاخم ليلقت
، تسملا ىلإ ةقيقد قراوف ىلع يوطنت ةدقعم لئاسر لاصيإ يف لثمتملا يدحتلا ةينطولا تاطلسلا نيكله

رئاسو كامسألا يف ةيئايميكلا تاثولملا هذهل ىوصقلا تايوتسملا ميظنتب قلعتت اياضق تهجاو امك 
  .ةمعطألا

ةيحصلا رطاخملا وأ دئاوفلا يفاص مييقتل راطإ ريفوت وه ءاربخلا ةراشتسا نم فدهلا ناكو   - ١٢
يمرتو . اهل ةعباتلا ةيناكسلا تائفلل حئاصن دادعإ ىلع تاموكحلا دعاسيس ام كامسألا كالهتسال

يئاذغلا روتسدلا ةئيه ىلإو ةيذغألا ةمالسب ةينعملا ةينطولا تاطلسلا ىلإ تاهيجوت ميدقت ىلإ تاجرخملا 
لوانت دئاوف نع ًايلاح ةرفوتملا تانايبلا رابتعالا يف ذخألا عم ،رطاخملا ةرادإب قلعتملا مهلمع ديعص ىلع 

ةلسلسلاب ءاربخلا ىصوأ دقو . ٢٠١٠ماع نم قحال تقو يف لماكلا ريرقتلا رشن رظتنيو . كامسألا
ىلع نيعتيو ،ةساسحلا ةيناكسلا تائفلا يف ىندألا دحلا ىلإ رطاخملا نم ليلقتلل تاوطخلا نم ةيلاتلا 
لضفأ لكشب كامسألا كالهتسا دئاوفو رطاخم ةرادإو مييقت لجأ نم تاوطخلا هذه عابتا تاموكحلا 

اذ ) د(ةطقنلا طبترت ،طاقنلا كلت نمو . ةيلاعف رثكأ ةروصب اهينطاوم عم لصاوتلاو  قيثو لكشب
  :ريرقتلا

                                                      
ةحفص ٥  - ٤لودجلا   )٣(  ،٦٧. 
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نم ةعومجمو تانيتوربلاو ةقاطلل مهم يئاذغ ردصم وه كامسألا كالهتسا نأب رارقإلا   )أ(
  ؛بوعشلا نم ريثكلل ةيفاقثلا ديلاقتلا نم ءزج هنأ امك ،ةيرورضلا تايذغملا

ضارمأ نع ةجتانلا تايفولا ضفخ ديعص ىلع كامسألا كالهتسا دئاوف ىلع ديكأتلا   )ب(
مومعل ) كامسألا لوانت مدع ببسب بلقلا ضارمأ نع ةجتانلا تايفولا رطاخم تقولا تاذ يفو(بلقلا 

  ؛نيغلابلا ناكسلا
نم كامسألا كالهتسا نع ةجتانلا لسنلل يبصعلا ومنلاب ةقلعتملا دئاوفلا ىلع ديكأتلا   )ج(

ومنلا ىلع رطاخملاو ،تاعضرملا تاهمألاو لماوحلا ءاسنلا ًاص وصخ ،باجنإلا نس يف ءاسنلا بناج
  ؛كامسألا نكلهتسي ال يتاوللا ءاسنلا لسن اهل ضرعتي يتلا يبصعلا

،   )د( اهنيسحتو اهيلع ظافحلاو ةددحم تاثولمو تايذغم نع ةيلاحلا تانايبلا دعاوق ريوطت
، نيفلا ةيئانثلا تابكرملاو تانيسكويدلاو قبئزلا ليثيم ًاصوصخ تانيسكويدلاب ةهيبشلا رولكلا ةددعتملا لي
  ؛تاموكحلا هذه قطانمب ةكلهتسملا كامسألا يف

رطاخم ليلقت ىلإ يدؤت اهنع غالبإلاو رطاخملا ةرادإل تايجيتارتسا مييقتو عضو   )ه(
 .ىلعألا دحلا ىلإ هدئاوف ديزتو ىندألا دحلا ىلإ كامسألا لوانت

ماع يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربنم لك عضو دقو   - ١٣ ةقيثو ٢٠٠٨   
ةقيثو يمرتو )٤(.ضرعتلا رطاخمل ةضرعملا ةيناكسلا تائفلا ديدحت ةيغب قبئزلل ضرعتلا ريدقتل تاهيجوت  

قبئزلاب ثولتلل ينطولا ىوتسملا ىلع ةلمتحملا راثآلا صوصخب ةينعملا نادلبلا ةدعاسم ىلإ هذه تاهيجوتلا 
فد . ضرعتلا رطاخمل ةضرعم نوكت دق ةيعرف ةيناكس تائف وأ ةنيعم ةيناكس تائف ديدحت ةيغب و
قبئزلا ليث يملو ،يجولويبلا دصرلا لالخ نم قبئزلل ضرعتلا ريدقتل تاهيجوت ءاطعإ ىلإ ةقيثولا
 قبئزلا ةيمك نع ةماع ةحمل ةقيثولا يطعتو. ماعطلا يف كامسألا نم ةلوانتملا ريداقملا نع تانايب مادختساب

ةحمل ًاضيأ يطعت امك ،ةحاتملا ةيعجرملا تايوتسملا ىلإ ًةفاضإ ،ةيئيبلاو ةيحصلا راثآلاو ضرعتلا تاراسمو 
طاقنلا يف ضرعتلا اميس  الو ،ةددحملا ضرعتلا تاهويرانيس ضعب يف قبئزلل ضرعتلا تامييقت نع ةماع
. قبئزلل ضرعتلاب قلعتتتاسارد وأ ثوحب ءارجإل ةيعجرم ةادأك ةقيثولا مادختسا نكميو . ةنخاسلا

امنيب UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/19زمرلاب ةقيثو لكش يف تاهيجوتلا ةقيثول يذيفنتلا زجوملا دجويو   
  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/INF/3زمرلاب ةقيثو لكش يف ةقيثولل لماكلا صنلا دجوي 

كرتشملا ءا ربخلا قيرف بناج نم ًايلاح هب علطضملا لمعلا يه ةلص تاذ ىرخأ ةردابم ةمثو  - ١٤
ةروشملا مدقت ١٩٦٩ماع تأشنأ ةئيه وه قيرفلا اذهو . ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحل ةيملعلا بناوجلاب ينعملا  
فارشإ تحت ةئيهلا عقت ًايلاحو . ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحل ةيملعلا بناوجلا نأشب ةدحتملا ممألا ةموظنم ىلإ
ممألا جمانرب اهنم ،ةيرحبلا ةئيبلاب قلعتت ت ايلوؤسم اهل ةدحتملا ممألل ةعبات تامظنم عست نم كرتشم
  .ةئيبلل ةدحتملا

                                                      
)٤(  www.who.int/foodsafety/publications/chem/mercury/en/ . عقوملا ىلع ةقيثولا ىلع عالطالا ًاضيأ نكميو
 .قبئزلل يكبشلا
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هريصمو هتالوحتو هنم ةبرستملا تايمكلاو قبئزلا رداصمب ةقلعتملا فراعملا يف ةريبك ةوجف كانه   - ١٥
قبئزلا ةلأسم ةجلاعمل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربةطشنأ معد كرتشملا قيرفلا ضرع دقو . ةيئاملا ةئيبلا يف  

لانم   ا اذ  نع تامولعم ميدقتو عمج يف ةساردلا هذه ق اطن لثمتيو. قلعتت ةسارد ءارجإ لالخ
ةئيبلا ىلإ رداصملا هذه نم ةبرستملا قبئزلا تايمكو يرشبلا طاشنلا نع ةئشانلا كلتو ةيعيبطلا رداصملا 

يتلا قبئزلل ةيئايميكلا و ةيئايزيفلا لاكشألا نايبو ةنكمملا مكحتلا تارايخ نايب يف لثمتي امك ،ةيئاملا
قبئزلا لوانتو لاقتنا نايبو )ريصملاو لاقتنالا(ةيطيحملاو ةيئاملا قبئزلا تاراسمو ةئيبلا ىلإ ثعبنت   ،

كلذ ىلإ ًةفاضإ . ةيلاحلا ةلاحلا تاسارد كلذ يف امب ،ةيئاملا ةئيبلا يف ةيحلا تانئاكلا بناج نم هتابكرمو
رداصمو دصرلا لئاسو مييقت ،ًالثم (ًايلاح ةلوذبملا مييقتلاو دصرلا دوهج نع تامولعم ةساردلا مدقتس 

نوناك يف ةساردلا هذه رشن رظتنيو ). ةيرحبلا ةئيبلاب ةصاخلا قبئزلا لاقتنا جذامن عمجو دصرلا تانايب
  .٢٠١٠ربمسيد /لوألا

  ةنجلل ةنكمملا تارابتعالا  - ًاعبار 
١٦ -   ةيلمعب اهتلص يف رظنت نأو نآلا ىتح ةعوم ا تامولعملاب ًاملع طيحت نأ يف ةنجللا بغرت دق

تاموكحلا ا   .رفو يتلا تانايبلا دودح اهرابتعا يف ًةعضاو ،ضوافتلا
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  قفرملا
  تاموكحلا اهتمدق يتلا تامولعملل زجوم
تمدق يتلا تامولعملا طقف رهظت ان ةجردملا نادلبلا يف دصرلا دوهجب قلعتي اميف عضولل ةلماك ةروص ةرورضلاب لودجلا يف ةنمضملا تامولعملا مدقت ال  ةغرافلا تاراطإلا ريشتو . أل ًارظ
  .ةلوهسب ةحاتم ريغ تامولعملا هذه نأ وأ/و ةلأسملاب قلعتت تامولعم ركذت مل هنأ ىلإ لودجلا يف

  ةيفارغجلا ةيطغتلا  دصر جمانرب دوجو  دلبلا
هايملا يف /ةيرحبلا عاونألا

  ةبذعلا
ددع 

  تانيعلا

راركتلا 
ةرمل /ةرمتسم/ةيرهش/ةيونس(

  )ةدحاو
  ةيفاضإ تامولعم

    ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ةيناثلا ةرودلا ىلإ ةمدقملا تامولعملا 

  **يدنوروب

  .دصر جمانرب دجوي ال
. ١٩٩٤ماع ةدحاو ةرمل ةسارد تيرجأ 

عنمي ةينقتلاو ةيلاملا لئاسولا ىلإ راقتفالا 
  دصرلا ةطشنأب عالطضالا نم دلبلا

ة ريحب(ةيلحم 
  )١٩٩٤(ةدحاو ةرمل     ةبذعلا هايملا يف عاونألا  )اقيناجنت

  :ردصملا
، . ر ،اياغيدنس يإ ربوك . هارتسليد ،تخربور . هغريبنيوك
قبئزلاو مويمداكلاو صاصرلاو ديدحلاو زينغنملاو كنزلا ، )١٩٩٤(
وريافنا لاتوت يس . يدنوروب ،افيناجنت ةريحب كامسأ يف خينرزلاو

١١٥- ١٠٣، ١٤٤، ١٩٩٤  

  .دصر جمانرب دجوي ال  **ايدوبمك
  .٢٠٠٦ماع ةدحاو ةرمل ةسارد تيرجأ 

  هنب مونب
  بير مايس
  ليفكون اهيس

هايملا عاونأو ةيرحبلا عاونألا 
  ةبذعلا

نم ةنيع ٨٩  
كامسألا 

ةمعطألاو 
  ةيرحبلا 

  )٢٠٠٦(ةدحاو ةرمل 

  :ردصملا
نفيذوس يات ،غنك فيس ،وبماس نوراس ،وتوماكاس يشينم 

ةرادإ ةلأسم عم -ايدوبمك يف ةيلاحلا قبئزلا تا يوتسم، )٢٠٠٦(  
ايسآ ةقطنم يف قبئزلاب ثولتلاب ةقلعتملا ةيلاحلا ةلأسملا :يف تايافنلا  

 ، يناثلا نيرشت٢٩-٢٨ئداهلا طيحملاو ةعاق ٢٠٠٦ربمفون /   ،
ضارمأل ينطولا دهعملا ،اتامانيم ضارمأ تاظوفحم ،تارمتؤملا 

-٩١نم تاحفصلا ،نابايلا ،و توماموك ،اتامانيم ةنيدم ،اتامانيم
  ).طبار دجوي (١٠٤
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  ةيفارغجلا ةيطغتلا  دصر جمانرب دوجو  دلبلا
هايملا يف /ةيرحبلا عاونألا

  ةبذعلا
ددع 

  تانيعلا

راركتلا 
ةرمل /ةرمتسم/ةيرهش/ةيونس(

  )ةدحاو
  ةيفاضإ تامولعم

  **ادنك

  .دصر جمانرب دجوي
دصر جمارب نم ريثكلا ادنك يف دجوت 

تانايبلاو . ةيرحبلا تاييدثلاو كامسألا
دصر جمانرب نم ةذوخأم انه ةمدقملا 

  يدنكلا لامشلا يف تاثولملا
  

ىوتسملا ىلع 
، (يلارد يفلا نوكوي

ةيلامشلا يضارألا 
 ، ، ةيبرغلا توفانون
لامش -كيفانون   
 ، كبيوك

 -  توفايستانون
  )روداربال لامش

  :ةبذعلا هايملا يف عاونألا
كامسأ ،يبطقلا راشلا كمس 
كمس ،ةريحبلا يف ةتورتلا 

لمشت ةيفاضإ كامسأو ،طوبربلا 
ًةباجتسا ،ىرخأ ًاعاونأ 

  .ةيلحملا لغاوشلل
  :ةيرحبلا عاونألا

 ، رجاهملا يبطقلا راشلا كمس
، حملا ةمقفلا اغوليبلا ناتيح ،ةقل

روملا رويط ضيب ،يبطقلا بدلا 
راملفلا رويطو راقنملا ةظيلغلا 

  .ةيلامشلا

 ٢٠-١٠نيب 
  عون لك نم

نم ١٠  
ناتيح 

  اغوليبلا
بد ٢٠  

  يبطق
ةضيب ١٥  

لك ضيب نم 
لك نم عون 

  ةرمعتسم

ىلإ ًةفاضإ ،ًايونس 
ىرجت يتلا تاساردلا 

  .ةدحاو ةرمل

نم تانيع ١٠(ةبذعلا هاي ملا يف قبئزلا ةبقارمو درج ةكبش  
دحاو عونو ةسرتفملا عاونألا نم نيعون لك نم ةنسلا /كامسألا
ادنك يف ةريحب١٧يف بش اع  .(  

ةكبشلل يزاوم ،ةيربلا ةايحلاو كامسألا دصرل جمانرب موقي 
لثم ةتباثلا رداصملا نم برقلاب ةبش اعلا كامسألا عمجب ،ةروكذملا
-٢٠٠٨نم ةرتفلا لالخ ةيئابرهكلا ةقاطلا  تاطحمو رهاصملا

نم تانيع تعمج ٢٠٠٨ماع يفو . ٢٠١٠ ميلاقألا يف ةريحب ٤٣   
تذخأ ٢٠٠٩ماع يفو ،كبيوك ،ا بوتينام ،اتربلأ: ةيلاتلا ةيدنكلا  

تانيعلا ذخأ ةقطنم قاطن عستاو ةيفاضإ ةريحب ٦٨نم تانيع   
رمتسأ ٢٠١٠ماع يفو . ايتوكس افون ميلقإ لخاد تاريحب لمشيل  

ادنك يف ةريحب١٧يف تانيعلا ذخأ   .  
تاسارد ءارجإ ،يضاملا نرقلا نم تانيعستلا رخاوأ ذنم ،لصاوتو 
ليثيمل يجولويبلا مخضتلا سايقل تانيع يف ةيئاذغلا تاكبشلل 

) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(تانيعلا ذخأل ةلوج ثدحأ يفو . قبئزلا
نولف نيلف يف تاريحب ٥نم تانيع تذخأ  تاريحب ٥و) ابوتينام(   
كيجوكميجيك هرتتم يف تاريحب ٦و) اتربلا(نوماباو ةقطنم يف   

ةيتابنلا قلاوعلا يف قبئزلا تايوتسم سايقل ) ايتوكس افون(ينطولا 
نم ايلعلا تاسرتفملاو ةبشاعلا كامسألاو تايراقفاللاو ةيناويحلاو 

  .كامسألا
دصرلا جمارب نع تامولعملا نم ديزملا ىلع انه عالطإلا نكميو 

  .ةيدنكلا ميلاقألا ىدارف يف
  



UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/7 

10 

  ةيفارغجلا ةيطغتلا  دصر جمانرب دوجو  دلبلا
هايملا يف /ةيرحبلا عاونألا

  ةبذعلا
ددع 

  تانيعلا

راركتلا 
ةرمل /ةرمتسم/ةيرهش/ةيونس(

  )ةدحاو
  ةيفاضإ تامولعم

تامولعم ةنجلل ىلوألا ةرودلل ةمدقملا ادنك ةدافإ تنمضت كلذك 
يلي امك ا    :ايب دصرلا دوهجب ةلص تاذ

دئاوفلاو ناسنإلا ةحص ىلع كامسألا يف قبئزلا رطاخم مييقت   •
  ).طبار دجوي(كامسألا كالهتسال ةيحصلا 

كامسألا يف قبئزلا رطاخم ةرادإل ةيلاحلا ةيجيتارتسالا ثيدحت   •
  ).طبار دجوي(ةئزجتلاب عا بت يتلا
). طبار دجوي(ةيدنكلا ةيبطقلا ةقطنملا يف تاثولملا مييقت ريرقت   •

  .٢٠١١ربمتبس /لوليأ يف ةثلاثلا ةخسنلا رشن رظتنيو

  **نيصلا

. يماظن دصر يف عورشلا متي مل
نم طقف تيرجأ ةلصلا تاذ ثوحبلا 

ثحبلا دهاعم نم ليلق ددع بناج 
  .يملعلا

  

مييقتلا نم ديزمل ةجاح يف دصرلا تانايبةيلاعفو ةقد          .  

ةيروهمج 
            .تانايب رفوتت ال. دصر جمانرب دجوي ال  **وغنوكلا

  **اكيراتسوك
  . دصر جمانرب دجوي

ةعارزلا ةطشنأ نم تانيع ليلحت متي 
  .كامسألا ديصو ةيئاملا

تاجتنملا عضخت 
ةردصملاو ةدروتسملا 

ةكلهتسملا كلتو 
ةباقرلل ًايلحم 

ةمالس ة بقارم(
  )ةيذغألا

  

      www.senasa.go.cr 
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  ةيفارغجلا ةيطغتلا  دصر جمانرب دوجو  دلبلا
هايملا يف /ةيرحبلا عاونألا

  ةبذعلا
ددع 

  تانيعلا

راركتلا 
ةرمل /ةرمتسم/ةيرهش/ةيونس(

  )ةدحاو
  ةيفاضإ تامولعم

دصرلا جمانرب (دصر جمانرب دجوي   **اينوتسإ
  )ينطولا يئيبلا

 ٣ -قيطلبلا رحب 
ةيرحب قطانم 

 ١٦ -ةحوتفم 
يئام مسج 

  .يلحاس

كمس : ةحوتفملا راحبلا قطانم
  يقيطلبلا ةغنرلا
  شريبلا كمس: ةيلحاسلا هايملا

ةنيع ٢٠  
لقألا ىلع 

كامسألا نم 
نم ةذ وخأملا
  .دئاصملا

راحبلا قطانم يف ًايونس 
  ةحوتفملا

نم  ٤ - ٣يف ًايونس 
ةيلحاسلا هايملا قطانم 

تاونس٦نم ةرود (  .(  

يكبشلا عقوملا ىلع تامولعملا نم ديزملا ىلع عالطإلا نكمي 
  .)طبا ردجوي(يئيبلا دصرلل ينطولا جمانربلل 

 يف ةرطخلا داوملا دصر نع تامولعم ىلع انه عالطإلا نكميو
  .وترات ةعماجب ينوتسإلا يرحبلا دهعملا هارجأ يذلا ةيرحبلا كامسألا
تايلمع ةداعلا يف يه ةيلودلا عيراشملا نم ديدعلا ذيفنت يرجيو  

رحب يف ةرطخلا داوملا ىلع زيكرتلا (لثم ةدحاو ةرمل ىرجت درج 
  )طبار دجوي) (قيطلبلا

  **نوباغلا

  .دصر جمانرب دجوي ال
مايقلا عنمي ةمئالملا ةينقتلا لكايهلا مادعنا 

ةيوق كوكش دجوت . دصرلا ةطشنأب
ًارظن كامسألا رداصم ثولت لوح 

ةمامقلا نفادم نم ريبك ددع دوجول 
  .ةيئاملا ماسجألا نم برقلاب

          

يف ةرفوتملا كامسألا   .دصر جمانرب دجوي  **ايراغنه
  قاوسألا

هايملا عاونأو ةيرحبلا عاونألا 
    ةرمتسم    ةبذعلا

مغك٨: كامسألا نم يونسلا كالهتسالا          .دصر جمانرب دجوي ال  **رقشغدم كامسألا ديص ةرازو (صخشلل / 
  .ةبذعلا هايملاو راحبلا يف كامسألا ديصل ةمهمتايلمع دجوت . )٢٠٠٩

            .دصر جمانرب دجوي ال  **يلام

  **سويشيروم

. ةلودلاب صاخ يماظن دصر جمانرب دجوي ال
ماع ةدحاو ةرمل ةيئاصقتسا ةسارد ت يرجأ

ةعارزلاو ةعانصلا ةرازو بناج نم ٢٠٠٨  
  ).قبئزلا ةكارش جمانرب فارشإ تحت(

ةنيع٤٦       )٢٠٠٨(ةدحاو ةرمل    
ًاصوصخ ،كامسألا ريدصت يف ةكراشملا ةصاخلا تاكرشلا يرجت 

. ةنحش لك يف قبئزلل ًاليلحت يبوروألا داحتالا قاوسأ ىلإ ،ةنوتلا
  .ةيلحاسلا هايملا يف قبئزلل ًاليلحت كامسألا دئاصم ةرازو يرجتو
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  ةيفارغجلا ةيطغتلا  دصر جمانرب دوجو  دلبلا
هايملا يف /ةيرحبلا عاونألا

  ةبذعلا
ددع 

  تانيعلا

راركتلا 
ةرمل /ةرمتسم/ةيرهش/ةيونس(

  )ةدحاو
  ةيفاضإ تامولعم

ةلماك ةسارد 
ليلحت لمشت ماعطلل 
قبئزلا ليثيمو قبئزلا 
تاريضحت فلتخم يف 

  كامسألا

هايملا عاونأو ةيرحبلا عاونألا 
  ةبذعلا

نم تانيع 
تاريضحت 

كا مسألا
عباصأ (

 ، كامسألا
كامسألا 

ة، بلعملا
كامسألا 

 ، ةجزاطلا
يف كامسألا 

  )طئالخلا

تاونس سمخ لك يرجت 
ةيونس عبر تامييقت 
قيرط نع ضرعتلل 
تافلخملل ماعطلا 

رصانعلاو ةيئايميكلا 
  ةثولملا

تبلطو . ةدحاو ةرمل تاساردلا نم ديدعلا تيرجُأ كلذ ىلإًةفاضإ 
تافلخم ةيمك ديدحتل ًاريرقت ةيذغألا ة مالسل ةيدنليزوينلا ةئيهلا

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(ةراتخم ةدروتسم كامسأ يف يلكلا قبئزلا 
  :اهنم ةراتخم ةيميداكأ قاروأ ةمثو

ماعطلا قيرط نع ناسنإلا ضرعت - ٢٠٠٩نورخآو تياو   
ءارضخلا ةعقوقلا وذ رحبلا حلب كالهتسا لالخ نم ةليقثلا تازلفلل  
،Pema canaliculus Gmelin 1791)عونلا ( رزجلا جيلخ نم   
  ادنليزوين لامش

رصانعلا ىلع ةجلاعملا فورظ ريثأت - ٢٠٠٨نورخآو تيكب   
كامسألا نم عاونأ ةتس نم ةذوخأملا كامسألا خراطب يف ةفيفطلا 

  ةيراجتلا ةيدنليزوينلا
قبئزلا ليثيمو يلكلا قبئزلا تايوتسم -  ٢٠٠٣نورخآو فول  يف  

  ةيدنليزوينلا ةيراجتلا ةيرحبلا كامسألا عاونأ ضعب
  

ةمالس ةئيه . دصر جمانرب دجوي  **ادنليزوين
  )طبار دجوي(ةيدنليزوينلا ةيذغألا 

دصر جمانرب 
 - ةليقثلا نداعملا 

ةقطنملا نم عاونأ 
ةصاخلا ةيداصتقالا 

  ادنليزوينب
  
  
  

عون ٨٥ ةيفنعزلا كامسألا -   
تايرشقلا ،راحملا ،ةيرحبلا 

  ةبذعلا هايملا كامسأو

نم ةنيع ٦٠  
    ًايونس  عون لك
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  ةيفارغجلا ةيطغتلا  دصر جمانرب دوجو  دلبلا
هايملا يف /ةيرحبلا عاونألا

  ةبذعلا
ددع 

  تانيعلا

راركتلا 
ةرمل /ةرمتسم/ةيرهش/ةيونس(

  )ةدحاو
  ةيفاضإ تامولعم

  .دصر جمانرب دجوي
ةمعطأل او ةيذغتلا ثوحبل ينطولا دهعملا

  )طبار دجوي(ةيرحبلا 

 ، ينطولا زنريب رحب
رحب ،جيورنلا رحب 
عرازم ،لامشلا 

قطانملا يف كامسألا 
عستلا ةيلحاسلا 

  تاريحبلا ،جيورنلاب

، : ةيرحبلا عاونألا دقلا كمس
 ، يرمقسالا كمس ،ةغنرلا كمس

 ، ةيمهأ رثكألا عاونألا (نوملاسلا
يف ةيداصتقالا ةيحانلا نم 

حلب )ةيجيورنلا تارداصلا  ،
عرازملا يف نوملاسلا ،رحبلا 

 ،   ةيكمسلا
  :ةبذعلا هايملا عاونأ

ضيبألا كمسلا ،ةتورتلا كمس 
  خرفلا ،فهلا كمس ،يبوروألا

  

تانيعلا ذخأ راركت 
عاونألا ىلع دمتعي 

ةلاح يف ادع ام ًايونس (
  )خرفلا كمس

  اسويم ةريحب دصر 
ربكأ ،اسويم ةريحب 

جيورنلا يف ةريحب 
مك٣٦٢(  ٢(  

  :ةبذعلا هايملا عاونأ
، ضيبألا كمسلا ةتورتلا كمس  

  خرفلا ،فهلا كمس ،يبوروألا

ًاليلحت ٢٠  
لكل ًايدرف 

  عون

ةلاح يف ادع ام ًايونس 
ماع ذنم ،خرفلا كمس 

ذنم تانايبلا  (٢٠٠٣
  )يضاملا نرقلا تاينيعبس

، : ةيرحبلا عاونألا    يجيورنلا لحاسلا دقلا كمس
  ١٩٨٠ماع ذنم ًايونس     رحبلا حلب ،ةحطلفلا كامسألا

  **جيورنلا

تاكبش يف اهنع غلبأ ةيجيو رن تانايب
يلامشلا بطقلل ةمادتسملا ةظحالملا 

  )طبار دجوي(

 - يلامشلا بطقلا
ناجو درافلاس 

  نيام

 ، ةيرحبلا ةيئاذغلا تاكبشلا
اهضيبو ،ةيرحبلا رويطلا 

  يرشبلا كالهتسالل
    

مييقتل ةلقتسم ةيئاصقتسا تاساردو قبئزلا دصرل ةفثكم دوهج 
ةيجيورنلا تاطلسلا ا ئزلا تايوتسم  رجأ هراثآو هتاهاجتاو قب
  .ثوحبلا دهاعمو

يتلا ةقطنملا لماك يف عونلا بقعتت ةيساسأ تاسارد تيرجأو 
عيبرلا يف ضيبي يذلا ةغنرلا كمس تلمشو ،ماعلا لالخ اهيف عزوتي 
اميف ةيراج تاساردلا هذه لازت الو ،يدنالنيرغلا توبلهلا كمسو 

  .ماحفلا كمسو يرمقسألا كمس صخي
 يف ٢٠١٠ماع يف خرفلا كمسل ةدحاو ةرمل ةسارد تيرجأو 

. جيورنلا لامش يف نيتريحبو جيورنلا بونجب تاريحب ثالث
  . تاريحبلا هذه عيمج يف ةيلحم قبئز تالخدم دجوت  الو

ةرمل تيرجأ يتلا تاساردلا نم ديدعلا   **امنب
  ةدحاو

ئداهلا طيحملا بونج 
يف ىرخأ لودو 

  يبيراكلا ةقطنم
، ١٩٨٧(ةدحاو ةرمل     امنب جيلخ نم عاونألا فلتخم 

١٩٩٦، ١٩٩٥(  

  :ردصملا
هيإ ناوج ذاتسالاو ،يإ سيرافلا سيول . د اهارجأ يتلا لامعألا

  يراتود وينوطنا ذاتسالاو ،كويد وكساف ذاتسالاو ،سويسالاب 
هايملا عاونأو ةيرحبلا عاونألل هؤارجإ عمزملا ةيذغألا ةمالس دصر 

  .ةبذعلا
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  ةيفارغجلا ةيطغتلا  دصر جمانرب دوجو  دلبلا
هايملا يف /ةيرحبلا عاونألا

  ةبذعلا
ددع 

  تانيعلا

راركتلا 
ةرمل /ةرمتسم/ةيرهش/ةيونس(

  )ةدحاو
  ةيفاضإ تامولعم

  . دصر جمانرب دجوي
ةئيه (كامسألا دئاصمل ةينطولا ةئيهلا 

تاجتنم دامتعاو ةرادإ نع ةلو ؤسم
قاوسأ ىلإ اهريدصتل اهدئاصمو كامسألا 

  )يبوروألا داحتالا

  .اهليلحتل ئداهلا طيحملا بونج ةنجل ىلإ تانيعلا لسرت      ةنوتلا: ةيرحبلا عاونألا  

اينيغ اوباب 
  **ةديدجلا

  ةينطولا دصرلا ةطخ

تاعجارم تيرجأ 
عيمج تفدهتسا 

صخرملا تاكرشلا 
رصحني يتلا اهل 
هايملا يف اهلمع 

  دلبلا اذه لخاد

  ةيرحبلا عاونألا

نع ديزي ام 
مغ ٢٠٠  

نم ةذوخأم 
  تانيع سمخ 

رابتخالا ىرجي (ًايونس 
تارم ثالث ىلإ نيترم 

  )ةنسلا يف
  

  **وريب

يف ةبقارملاو دصرلل لئاسو يأ ذفنت مل 
  . دلبلااذه 

رداصملا ةبقارمل ينطولا جمانربلا ميقيو 
 ، ةيولوألا تاذ قطانملا يف قبئزلا ةيئاملا

اهيف يرجت يتلا قطانملا يف ًاصوصخ 
ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت ةطشنأ 

  .قاطنلا
  ٢٠٠٦ماع وريب يف قبئزلا مييقت : ردصملا

ود ردام ابيوكرأ 
    سويد 

نايبورلا 
كامسألاو 

ةيمهألا تاذ  
  ةيراجتلا

 ؛٢٠٠٩(ةدحاو ةرمل 
٢٠١٠(  

ةصاخلاو ةماعلا ةيلودلاو ةينطولا تاسسؤملا نم ددع ىرجأ 
ةلأسملا هذ  قلعتت تاسارد.  

ينقتلا قيرفلا نم ءزج وهو ،قبئزلاب ينعملا لماعلا قيرفلا طرخني 
هذه ميظنتو عمج يف ،ةئيبلا ةرازو يف ةيئايميكلا داوملاب ينعملا 

  .تامولعملا

دصر جمانرب دجويال  **ايسول تناس  .          

يف ةيلحاسلا تاعمت   ا يف ثولتلاب ينعملا رمتسملا عورشملا أشنأ
يبيراكلا رحبلا ةقطنم يف تاردقلا ريوطتل يبيراكلا رحبلا ةقطنم 
عمجو ةيلحاسلا ةئيبلا يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا دصرب قلعتي اميف 

ةقطنم يف ةي رحبلا رداصملا يف تاثولملا هذه عيزوت نع تانايبلا
  ًاقاطن عسوألا يبيراكلا رحبلا
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  ةيفارغجلا ةيطغتلا  دصر جمانرب دوجو  دلبلا
هايملا يف /ةيرحبلا عاونألا

  ةبذعلا
ددع 

  تانيعلا

راركتلا 
ةرمل /ةرمتسم/ةيرهش/ةيونس(

  )ةدحاو
  ةيفاضإ تامولعم

  **ديوسلا
  .دصرلل جمارب دجوت

نكل ةليقثلا تازلفلليونس دصر دجوي   
  .تاييدثلل مظتنم دصر دجوي ال

ىلع قيطلبلا رحب 
  ينطولاىوتسملا 

  تاريحبلا

هايملا عاونأو ةيرحبلا عاونألا 
  :ةبذعلا

حلب ،توملغلا كمس ضيب 
 ، خرفلا كمس ،قرزألا رحبلا

  ةغنرلا ،دقلا كمس

توافتي 
ىلع ًادامتعا 

  عونلا
  ًايونس 

نوسلنادهيإ ترينغب سإ،  وي ،نوسكيرأ وي ،دنلبزأ لإ ،غربن يإ    ،
  .٢٠١٠ -دنلغه يب ،رغريب 

يف تاثولملا دصرل ينطولا يديوسلا جمانربلا نأشب تاظحالم 
 ، ةيديوسلا ةلاكولا ىلإ ريرقت . ٢٠١٠ةيرحبلا ةيحلا تانئاكلا

ةحفص ١٥٦ة، ئيبلا ةيامحل   )طبار دجوي( 

ةدحتملا تايالولا 
  **ةيكيرمألا

  

  دصرلا جمارب نم ديدعلا دجوت
ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو 

  )طبار دجوي(
ةيئايميكلا تافلخملل ةينطو ةسارد -  

ةدحاو ةرمل (تاريحبلا كامسأ ةجسنأ يف 
  )٢٠٠٩ماع 

يقتلا- ةيئاملا يرا    او را  ألل ينطولا مي
  )٢٠١١ماع جئاتنلا ردصت ،نيتنس ةدمل (
لحاوسلل ينطولا مييقتلا -    
تاريحبلا كامسأ دصر جمانرب -  

دجوي ) (٢٠٠٦-١٩٨٠(ىمظعلا 
  )طبار
عباتلا ريوطتلاو ثوحبلا بتكم -  

  ةئيبلا ةيامح ةلاكول 

نييوتسملا ىلع 
  يئالولاو يداحتالا 

  
تاريحبلا 

ةيئاملا تاعدو تسملاو
يرا   او را  ألاو

هايملاو ةينطولا ةيئاملا 
ةيلحاسلا ةيرحبلا 

ىمظعلا تاريحبلاو 
طسو تاعفترمو 
  يسلطألا طيحملا 

عاونأو ةيرحبلا كامسألا عاونأ 
    راحملا عاونأو ةبذعلا هايملا

ةرمتسم تاسارد 
ةددحم ةيثحب تاساردو 

  ةدحاو ةرمل ىرجت
  

ةدعل رمتست تاسارد 
داعم عير اشمو تاونس

  اهذيفنت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نمو . تايالولا ىوتسم ىلع دصرلاو ثحبلل ةفثكم دوهج لذبت
تيلبق نيتلاكوو ةيالو٤٧ جتسا دحاو يدنك ميلقإوني  ةساردل تب ا 

) لاؤس لكل نيبيجتسملا بسن ىلإ بسنلا ريشت(ةثيدح ةيئاصقتسا 
ثولت دصرل ةرمتسم جمارب اهنم ةئاملا يف ٩٤هتبسن ام ىدل ناك   

، ١٤دصرلاب ةصاخلا ليجستلا ةرتف طسوتم غلبيو . كامسألا ًاماع  
سابلا كمس تاهجلا هذه نم ةئاملا يف ٦٠هتبسن ام مدختسي ثيح   

كمسلا ةئاملا يف ٣٧هتبسن ام مدختسيو ،يليلد عونك مفلا ريبكلا   
كامسأ عاونأ ةيقابلا ةئاملا يف ٣٣  ـلا ةبسن مدختست امنيب ظحاجلا  
  .ةتورتلا
دصرل ةينطو ةردابم ) طبار دجوي( (MercNet)ت نيكريم لثمتو

تاسايسلا عضوب ةلصلا ةقيثو ةينطو ةكبش ءاشنإ ىلإ يمرت قبئزلا 
تانئاكلاو هايملاو ضرألاو يوجلا فالغلا يف قبئزلا سايقب موقت 

. ةيلحاسلا ةيجولوكيإلا ةمظنألاو ةبذعلا هايملاو ةيربلا يف ةيحلا
امب ،تن يكريم دصر ةمئاق ءاشنإ ًاثيدح زرحملا مدقتلا مظعم لمشيو

تانايب تاعوم   تنرتنإلا ىلع ةيقوف تانايب ةدعاق كلذ يف
  .ادنكو ةدحتملا تايالولا نم قبئزلا
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  ةيفارغجلا ةيطغتلا  دصر جمانرب دوجو  دلبلا
هايملا يف /ةيرحبلا عاونألا

  ةبذعلا
ددع 

  تانيعلا

راركتلا 
ةرمل /ةرمتسم/ةيرهش/ةيونس(

  )ةدحاو
  ةيفاضإ تامولعم

  ةدحتملا تايالولا يف يجولويجلا حسملا
هايملا ةيعون مييقتل ينطولا جمانربلا -  
  ةئيبلا ةيامح ةلاكو عم نواعتلاب

ةبذعلا هايملا يراجم 
نم ديدعلاو 

، (تايالو لا تاريحب
را أ(  

      ةيئاذغلا تاكبشلا

  ةدحتملا تايالولاب يجولويجلا حسملا
يجولويبلا دصرلل ينطولا جمانربلا -  

كامسألا ةرئاد عم نواعتلاب تاثولملل 
  ةدحتملا تايالولاب ةيربلا ةايحلاو

نرقلا تاينيتس ذنم       دالبلا ءاحنأ عيمج يف
  يضاملا

تاطيحمل اةساردل ةينطولا ةرادإل ا
  يوجلا فالغلاو 

ةيلحاسلا قطانملا 
  ىمظعلا تاريحبلاو

 ، رحبلا حلب ،ةيحلا تانئاكلا
      نيفالدلاو كامسألا

تايالولاب ريقاقعلاو ةيذغألا ةرادإ 
        ةيراجتلا كامسألا  )طبار دجوي(ةدحتملا 

ةيلحملا طقلا كامسأ   شيتفتلاو ةيذغألا ةمالس ةرئاد 
او طقلا كامسأ  ةدروتسملاو   اجتنم

ةنيع ١٥٠٠  
ةجسنأ نم 

كمس حئارش 
  طقلا

يرجأ يفاشكتسا ثحب 
ةسارد ،ةدحاو ةرمل 

عمج تايلمع . ةيساسأ
  ةيرهش

ةدحتملا تايالولا 
  **ةيكيرمألا
  )عبتي(

 ، ةدحتملا تايالولاب ةيلخادلا ةرازو
  تاهرتتملل ةينطولا ةرادإلا

برغلا يف ةيوجلا تاثولملا مييقت عورشم 
  )طبار دجوي(يكيرمألا 

هايملا تاريحب /عقاوم
 ٨يف ةبذعلا 

هرتتم يف تادحو 
ةدحتملا تايالولا 

  يبرغلا 

  :ةبذعلا هايملا عاونأ
ةتورت نم (دينوملاسلا كامسأ 

بولستسيو ةتورت ىلإ ةريحبلا 
ةتورتو كورب ةتورتو تورثتك 

  )رطملا سوق
  

ةكمس ١٥  
  ةريحب لكل

-٢٠٠٢(ةدحاو ةرمل 
٢٠٠٧(  
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  ةيفارغجلا ةيطغتلا  دصر جمانرب دوجو  دلبلا
هايملا يف /ةيرحبلا عاونألا

  ةبذعلا
ددع 

  تانيعلا

راركتلا 
ةرمل /ةرمتسم/ةيرهش/ةيونس(

  )ةدحاو
  ةيفاضإ تامولعم

 ، ةدحتملا تايالولاب ةيلخادلا ةرازو
  تاهرتتملل ةينطولا ةرادإلا

  )طبار دجوي) (نيم(ينطولا ايداكأ هرتتم 

يف ةبذع ةريحب ١١  
ةدحاو ةرمل   ليركيبلاو سابلا   ينطولا ايداكأ هرتتم 

)٢٠٠٥(    

  

 ، ةدحتملا تايالولاب ةيلخادلا ةرازو
  تاهرتتملل ةينطولا ةرادإلا

تاهرتتملا ةرئادل ةعبات ىرخأ تادحو 
  ةينطولا 

  

يف امب ،تاهرتتملا 
لوح كلذ 
  ىمظعلاتاريحبلا 

  :ةبذعلا هايملا عاونأ
لثم ةسِرتفملاو ةس   رتفملا كامسألا

  كيبلا كمسو خرفلا كمس

ىلإ ١٥  ٢٥ 
لكل ةكمس 

  ةريحب

تاونس ثالث نم ةرود 
نم تانيعلا ذخأل 

  ةراتخم تاهرتتم
  

ةنجلل ىلوألا ةرودلاىلإةمدقملا تامولعملا     
ةنجللا ىلإ ا  تانايبلا دعاوق ًاصوصخ ،ليزاربلاب تانايبلا دعاوق فلتخم يف ةلجسم ،ةيئاملا ماسجألا ىلإ قبئزلا تابرست نع تاساردلا نم ديدعلا دوجو نع ،ىلوألا ا دافإ نمض ،تامولعم ليزاربلا تمدق  رود يف  

لجستو ،ايجولونكتلاو مولعلا ةرازوو يجولونكتلاو يملعلا روطتلل ينطولا سل     .ةروشنملا ةيملعلاو ةينقتلا قاروألاتاساردلا هذه اب ةصاخلا
نوزامألا ةقطنمب ةيئطاشلا تاعمت  دلبلا اذ. ا يف عيراشملا نم ديدعلا ريوطت ًايلاح يرجي ،كلذ ىلإ ًةفاضإ  ءارجإ نع غلبأ دقو . قطانملا لك يف ةيئاملا ماسجألا يف قبئزلا تاثاعبنا ىلع لمتشت تاساردب مايقلا يرجيو

  .نوزامألا ةقطنم يف ًاصوصخ ،ةدحاو ةرمل تاساردلا نم ديدعلا
  :كامسألا دصر دوهجب ةلص تاذ اهفصوب ةيلاتلا تاساردلا تددحو

 ، دل). ةيلاغتربلا ةغللاب (ةمدقتم تاسارد ،ةجرحلا قطانملل ليلحت ،ةيئاملا ةيجولوكيإلا ةمظنألا يف قبئزلاب ثولتلا، ٢٠٠٨ملامو ادريسال مقر ٢٢ ا ةحفص ٦٣-٢٢؛ ٦٣   ١٢  
 ، تاوجفلاو تازاجنإلا- ٢٠٠٥-١٩٩٠نم ةرتفلا لالخ نوزامألا ةقطنم يف قبئزلاب ثولتلاب ةقلعتملا تاساردلل ماع ضرع ، ٢٠٠٩نورخآو س نوكاه  ٢٣، )ةيلاغتربلا ةغللاب(سنايليزارب ايميكويج : عجرملا.  

)٤٨-٢٩) ١.  
 ، يت مإ ،زموغ وتنب ر، ٢٠٠٤وهلأو ارييف  يلودلا دحوملا لسلستملا مقرلالاناتناب اباربما/ وتنميفلوفنيزيد يإ ازيوكسيب ود نتولوب . ضوح يف تانوزلحلاو بساورلا يف قبئزلاب ثولتلا ةغللا ب (٥٨؛ 1981-1517: ، 

ةحفص٢٠، )ةيلاغتربلا  .  

  ليزاربلا

  

ةعست : نوزامألا
ضوح يف نكام أ

توافتت ورغين وير 
دهج ثيح نم 

ةلثمملا ةبذعلا هايملا عاونأ 
عاونألا : ةيئاذغلا ةكبشلل

ةتراقلاو ةيمرلاو ةبشاعلا 
  ةكماسلاو

ةنيع ٩٥١  
  ةدحاو ةرمل   ةيكمس 

يف قبئزلل يجولويبلا مخضتلا ). ٢٠٠٤(نورخآو ازوبراب يس هيإ 
 ، ثولتلا تاظوفحم ليزاربلا ،ورغين وير ،ةيرادملا ءادوسلا هايملا

دل مومسلاو يئيبلا مقر ٤٥، ا لا٢،    .٢٤٦-٢٣٥نم تاحفص ، 
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  ةيفارغجلا ةيطغتلا  دصر جمانرب دوجو  دلبلا
هايملا يف /ةيرحبلا عاونألا

  ةبذعلا
ددع 

  تانيعلا

راركتلا 
ةرمل /ةرمتسم/ةيرهش/ةيونس(

  )ةدحاو
  ةيفاضإ تامولعم

نيجورديهلا 
قبئزلا تازيكرتو 

يوضعلا نوبركلاو 
  باذملا

دصرلا دوهجب ةقلعتملا تامولعملا ضعب ،ىلوألا ا٢٠٠٩هيلوي /زومت يف ةعوضوملا قبئزلا رطاخم ةرادإل ةينطولا ةطخلا مدقت  رود يف ةنجلل يليش اهتملس يتلاو  ،:  
  .اغنل بصم يف بساورلاو كامسألا يف قبئزلاب ثولتلا نع يملع ريرقت لامكإ ىلع ريرقتلا ميدقت تقو يف نويسبسنوك ةعماج فكعت

  ) طبار دجوي(ةيجولوكيإلا ةيمهألا تاذ قطانملا يف قبئزلاب ثولتلا راثآل ةسارد هيإ يف يب يب ةسسؤم معدت 

  يليش

  رطقلا ىوتسم ىلع  يليش ةعماجب ةماعلا ةحصلا ةسردم 

كاجلا كمس (يلحملا كالهتسالل 
كمس ،يرمقسألا ،يليشلا 
 ، يليشلا رحبلا حلب يلزانلا

، (ريدصتللو ) ةنوتلا نوملاسلا
 ، ينوغاتابلا ننسملا كمسلا

يلزانلا ،فيس وبأ ةكمس 
  )يبونجلا

٤٦    

يف قبئزلا ىوتحم ). ٢٠٠٧(تروف اينوتناو اردناس ،زتروك 
داوملا . ةلوانتملا ريداقملل ةيريدقتلا تايوتسملاو ةيليشلا كامسألا

دل   مقر ٢٤ا ،اهيف تاثولملاو ةمعطألل ةفاضملا حفصلا٩،  تا ، 
ىلإ ٩٥٥نم   ٩٥٩.  

  ايبمولوك

روطتل ًةجيتن قبئزلاب ثولتلا تايوتسم تسرد ثيح رافيلوب ةرادإ بونج تاعقنتسملا يفو اناجوم ةقطنم يف ًاصوصخ ،انيلادغم ر   ضوح يف لضفأ لكشب فورعم ةبذعلا هايملا كامسأ يف ةليقثلا تازلفلا زيكرت نإ
ةيئايميكورتبلا تاعانصلاو بهذلانيدعت اهيف امب ةددعتملا ةيعانصلا ةطشنألا هذه ريثأتو تاريحبلاو را تازلفلا برست نع ةجتانلا لكاشملا نع دلبلا اذه يف ليلقلا الإ فرعي ال نكل .    ىلع تازلفلاألا ىلإ ةليقثلا  
  .ناسنإلا ةحصو ةيجولوكيإلا مظنلا روهدتو ةيكمسلا دراوملا
  :ردصملا

دل )انايبمولوك اكيجولويب اتكآ(. ايبمولوك يف ةبذعلا هايملا كامسأ يف ىرخألا ةليقثلا تازلفلاو قبئزلا زيكرتب ةقلعتملا ةيلاحلا فراعملا ةلاح). ٢٠٠٦(نويل -زرافلا ودراكيرو زيغيردور-اريسنام رييفاخ مقر ١١، ا  ،
تاحفصلا ١ نع ةرفوتملا تامولعملل ًاصخلم مدقي امك ،ايبمولوك يف ةبذعلا هايملا كامسأ يف قبئزلا زيكرت ًاصوصخ ،ةليقثلا تا زلفلا نع ًايلاح ةرفوتملا تامولعملاو تافلؤملا نع ةماع ةحمل ريرقتلا اذه مدقي. ٢٣-٣، 
 :يه ةبذعلا هايملا كامسأ نم ةينامث
  

Carassius auratus, Oreochromis spp., Piractus brachypomus, Prochilodus magdalenae, Astyanaxfasciatus, Colossoma bid ens, Gambusia affinis and Grundulus bogotensis 
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  ةيفارغجلا ةيطغتلا  دصر جمانرب دوجو  دلبلا
هايملا يف /ةيرحبلا عاونألا

  ةبذعلا
ددع 

  تانيعلا

راركتلا 
ةرمل /ةرمتسم/ةيرهش/ةيونس(

  )ةدحاو
  ةيفاضإ تامولعم

  كيشتلا ةيروهمج

تيرجأ ًاثيدحو . دصر جمانرب دجوي
ةيحصلا رطاخملا مييقتل تاسارد ةدع 

قطانملا نم ةبذعلا هايملا كامسأل 
  .ةدوصرملا

نم ديدعلا 
اهنم ،نكامألا 

ىلع يفزربوأ ر 
نم برقلاب بل ألا

سيفوتارين عنصم 
  ةيئايميكلا داوملل

  :ةبذعلا هايملا عاونأ
 ٢٠٠٤، ٢٠٠٣(ًايونس     نوللا ةينبلا ةنورتلاو بوشلا

  )٢٠٠٧و

  :رداصملا
ليث يمو قبئزلا تازيكرت). ٢٠٠٨(نورخآو افوكيزورك . ك

ةيسيئرلا را   ألا نم ةداطصملا كامسألل ةيلضعلا ةجسنألا يف قبئزلا
دل وأ مإ يب. تيف اتكآ(. كيشتلا ةيروهمج يف حفصلا٧٧، ا تا ، 

  .)٦٤٣-٦٣٧نم 
يف قبئزلا ليث يمو قبئزلا). ٢٠٠٨(نورخآو افوكيزورك . ك
كيشت . بلإ رهنل ةيسيئرلا دفاورلا يف بوشلل ةيلضعلا ةجسنألا
دل سنيس دووف. ج مقر ٢٦، ا نم تاحفصلا ١،   ،٧٠-٦٥.  

ةبذعلا هايملا كامسأو ةيرحبلا كامسألا يف قبئزلا تازيكرت نع ريراقت دوجو ىلإ٢٠٠٨ سطسغأ/بآ يفتردصأ يتلا قب ئزلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملاو قبئزلا تاثاعبنال ةينطولا درجلا مئاوق ريشت  روداوكإلا   .  
  .ةليئض اناغ يف ةيئيبلا قطانملا ىتش يف قبئزلا تايوتسم نع ةرفوتملا تامولعملا
  .ةئيبلا ةيامح ةلاكو هتردصأ يذلا قبئزلا مييقت يف ةلصلا تاذ تامولعملا ىلع عالطالا نكميو

  

يسامود ةقطنم 
وسوغوب نم ملك ٥(

ىلإ قيرطلا ىلع 
ةقطنملا يف ايتسيرب 

نيدعت )ةيبرغلا  ،
قاطنلا ريغصلا بهذلا 

  .)يسمالاغ(قطانم يف 

كمس ،يطلبلا ،نيطلا كمس 
  )٢٠٠١(ةدحاو ةرمل     طقلا

  :رداصملا
تاسارد ءارجإ -  يناثلا ءزجلا). ٢٠٠١(نورخآو كرامو توباب   

، صقتسا ودينويلا ،ةلماشلا تاجاتنتسالاو ةيرهنلا مظنلا ىلع ةيئا
)US/GHA/99/128( -  ثولتلا ضفخو مييقت يف ةدعاسملا

ىلوألا ةلحرملا-اناغ يف بهذلا نيدعت نع ئشانلا قبئزلاب    اناغ   . 

اوكند قطانم   
  )٢٠٠٢(ةدحاو ةرمل       اوكراتو 

  :رداصملا
هرعشو هلوبو ناسنإلا مد يف قبئزلا). ٢٠٠٢(هاب هيإ . دو وداميدأ هيإ هيإ  

اناغ برغ بونج يف وناتو اربوكنأ ر  ضوح نم كامسألاو هرفاظأو .
، دل مومسلاو يئيبلا ثولتلا ةرشن مقر ٦٨ ا نم تاحفصلا ٣،   ،٣٣٩-

٣٤٦.  
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  ةيفارغجلا ةيطغتلا  دصر جمانرب دوجو  دلبلا
هايملا يف /ةيرحبلا عاونألا

  ةبذعلا
ددع 

  تانيعلا

راركتلا 
ةرمل /ةرمتسم/ةيرهش/ةيونس(

  )ةدحاو
  ةيفاضإ تامولعم

تايلآ الو قبئزلل ينطو مييقت دجوي ال   نانبل
          مييقت وأ دصر

ينانبللا لحاسلا يف كامسألا عاونأ ضعب يف تايوتسملا ةفرعم نكمي 
دوعي عيضاوملا هذه مظعم نأ الإ ةيملعلا عيضاوملا نم ددع نم 

كلذ لبق وأ١٩٨٥ماع ىلإ هخيرات   .  

ةكبش ةيذغألل ةينابسإلا ةلاكولا قسنت   اينابسأ 
  ينطولا ىوتسملا ىلع هيبنتلل 

يف ةيناكملا ةيطغتلا 
تاساردلا 

ال تاروشنملاو 
ةقطنملا لمشت 

  لماكلاب ةيفارغجلا 

      

كامسألا كالهتسا نيب فورعملا طبرلا ديؤت ةحاتملا تاساردلا 
ىلع اينابسأ ىلع جاتنتسالا اذه قبطنيو . قبئزلا ليثيمل ضرعتلاو

تالدعم تاذ نادلبلا ةعومجم نيب نم ا   وك صوصخلا هجو
  .درف لكل كامسألل ىلعألا كالهتسالا

كلذ يف امب دصرلا تاسارد نم ديدعلا   ايكرت
  كامسألا تانيع

  كروتاتأ دس ةريحب
  ريسيب ةريحب
يسآ ر   

، ٢٠٠٠(ةدحاو ةرمل     
٢٠٠٨، ٢٠٠٥(  

  :رداصملا
ةنجلل لوألا عامتجالا ىلإ ايكرت نم مدقملا ريرقتلا يف تدرو امك 

  :ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا
Karadede H., Ünlü E., Concentrations of some heavy 
metals in water, sediment and fish 
species from the Atatürk Dam Lake (Euphrates), 
Turkey, Chemosphere 41 (2000) 1371-1376 

 
Altindag A., Yigit S., Assessment of heavy metal 
concentrations in the food web of Lake 
Beysehir, Turkey, Chemosphere 60 (2005) 552-556. 

 
Genç E., Sangun M.K., Dural M., Can M.F., 
Altunhan C., Element concentrations in the 
swimbladder parasite Anguillicola crassus 
(nematoda) and its host the European eel, Anguilla 

anguilla from Asi River (Hatay-Turkey), 41 (1-3) 

(2008) 59-65  
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  ةيفارغجلا ةيطغتلا  دصر جمانرب دوجو  دلبلا
هايملا يف /ةيرحبلا عاونألا

  ةبذعلا
ددع 

  تانيعلا

راركتلا 
ةرمل /ةرمتسم/ةيرهش/ةيونس(

  )ةدحاو
  ةيفاضإ تامولعم

ةيروهمج (اليرتف 
  )ةيرافيلوبلا

ةينابسألاو ةيزيلكنإلا نيتغللاب ا(تاس اردلا نم ديدعلا دجوت    ):اصالخ رفوتت
•  ، ةيبيرجتلا انايوغ ةعماج نم يريرحتلا قودنصلاةيرافيلوبلا اليرتف ةيروهمج. رافيلوب ةيالو. راثآلاو بابسألا: يروغ دس نم كامسألا لوانت قيرط نع قبئزلل ضرعتلاوداريت زيدومريب ويراد لييافر  ، .

ةيالو"زادروأ وتروب" اليرتف ،رافيلوب ،   ).٢٠١٠(ةيرافيلوبلا ةيروهمج  
 
اليورتف)TP106(ينويوك رهنل ىلعألا ضوحلا يف قبئزلاب ثولتلاو قاطنلا ريغصلا بهذلا نيدعت  • بساورلاو را: ،   ةصالخ ،ءايميكلاو ةيئيبلا مومسلا ملع ةيعمج ألا هايمو ةيئاملا ةيحلا تانئاكلل مييقت  ،

مأب ةيعمجلاهذه هتردصأ باتك   ، يناثلا نيرشت٢٠-١٦اديرولف ،ابمات ،تارمتؤملل ابمات زكرم يف دقع يذلا نيرشعلاو عساتلا يونسلا اهعامتجا يف ةيلامشلا اكير  .٢٠٠٨ربمفون / 
اليورتف ،رافيلوب ةيالو ،ىلعألا ينويوك ر •  ايلعلا ينويوك يب هيإ رآ ضوح يف ةيئاملا ةيجولوكيإلا مظنلل ةيضرألا ءايميكلا  ،٢٠٠٨. 
 ،اوغارأ ،ايسنلاف ةريحب يف كامسألا ءاشحأو دبكو ةجسنأو بساورلاو هايملا يف ةليقثلا تازلفلا زيكرت •
)Ministerio del Poder Popular para el Ambiente- Dirección General de Calidad Ambiental - Laboratorio Dirección Estadal Ambiental. Estado Aragua. 2001(  
اليورتف ،ينويوك ر(بهذلا نيدعت ةقطنم يف كامسألاو ةيحطسلا هايملا يف ق بئزلاب ثولتلا •  ضوح.(  

__________  


