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كص  دادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلانأشب ًانوناق مزلم  يملاع
  ةثلاثلاةرود لا
لوألا نيرشت٣١، يبورين يناثلا نيرشت٤ - ربوتكأ/    ٢٠١١ربمفون / 

  *تقؤملا لامعألا لودج نم ٣دنبلا 

  قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ

  قبئزلا كص يف ةحصلاب ةقلعتملا اياضقلا ةجلاعم
  ةنامألا ةركذم
ىلإ ٢٤نم نابايلاب ابيش يف ةدوقعملا ،ةيناثلا ة رودلايف   - ١ يناثلا نوناك٢٨  تبلط ٢٠١١رياني /   ،
 مدقت نأ ةنامألاىلإ قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتل ا ةنجل
يف ةظفاحلا ةيقبئزلا داوملا لامعتسا نع و قبئزلاب ةلصلا تاذ لئاسملل ةيحصلا بناوجلا نع تامولعم
ثلا انابإ ةنجللا اهيف رظنت يك ل ،تاحاقللا كلذ يف امب ،يبطلا ناديملا    .ةثلارود

لالخ اهولثمم اهاقلأ يتلا تانايبلا ءوض يف  و،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةربخبةنامألا نم ًارارقإ و  - ٢
يتلا ةيحصلا رطاخملا ريبدتب قلعتملا ينقتلا معدلاب تاموكحلا ديوزتل ةمظنملا دادعتساو ،ةنجلل ىلوألا ةرودلا  
، اهببس ي ا ىلإ ةمظنملا ةنامألاتعدقبئزلا عإ يفةمهاسمل  هذهل لوألا قفرملا يف دري و. ةبولطملا تامولعملا داد 
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل ًاريرقت ةركذملا ناسنإلل ةنأشب   د . عُملا تاحاقللا يف ةظفاح ةدامك قبئزلا مادختسا

ةظفاحلا داوملا ىلإ ةجاحلا نع تامولعم مدقي وهو ًايمسر هريرحت نود ةيلصألا هتغيصب ريرقتلا خسنتسا دقو  ،
قبئزلا مادختساب ةطبترملا ةيحصلا رطاخملاو ،تاحاقللا دادعإ اهبلطتي يتلا قبئزلا تايمكو ،تاحاقل لا يف
 يف ًايلاحةمدختسملا  لاسرمويثلاةدام ةيمك نأ نيبت ةلدأ دوجو مدع ىلإ ريرقتلا صلخيو . تاحاقللا يف

يف مدختس لاسرمويثلانأ ىلإ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ريشت و. يحص رطخ ليكشتل ةيفاك تاحاقللا لقح  ي
 ،مومسلا تاداضم(ا مزالبلا تاقتشم لمشت ىرخأ تاجتنم يف ةظفاح ةدامكيرشبلا بطلا 
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، داوم ، و)يعانملا نيلوبولغلاتارضح تسمو ةيدعم ضارمأ ةدعل يريرسلا يئايميكلا صيخشتلا
ةيعانملاةسياقملا فشاوك، وةيدلجلا ةيرابتخالاتاد اضملاكلذ يف امب ةداضملا ماسجألا تارضح تسمو   .

مدخ  تس لا تايلمع ضعبو ةيرطيبلا تاحاقللا يفًاضيأ لاسرمويثلايو   .ةينالديصلاعينصت  
تاموكحلا اهتمدق يتلا ريراقتلا نم تامولعم  ًاضيأةنامألا تقتسا ،ةركذملا هذه دادعإ ءانثأ و  - ٣
ىلع عالطالا نكميو ةركذ ملا هذهل يناثلا قفرملا يفريراقتلا هذه تزجوأ دقو . تامولعملل اهبلطل ةباجتسا

ملاىلعةلماكلا اهصوصن    )١(.ةنامألل يكبشلاعقو  

  ةيساسأ تامولعم  - ًالوأ
نأ ىلع٢٥/٥هررقم نم ثلاثلا مسقلا يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم قفتا   - ٤  يغبني ه، 
تاقالطإ نعةمجانلا ةيئيبلاو ةيحصلا رطاخملا جلاعت تاءارجإ يف رظنت نأ ةنجلل اهيف ببستي يتلا قبئزلا    
قبئزلا عم لماعتلل بسانمو ًالماش ًاجناسنإلا  اهعضو نابإ  .  
نع تامولعم مدقت قئاثو ادعأ نأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل قبس دقو   - ٥
، . قبئزلل ةيحصلا راثآلا ةنامألا تدعأكلذ ىلإ ةفاضإو تالوادم معدل عوضوملا اذه نع ةدع قئاث و 

ةيناثلا ا    :رود يف ةنجللا ىلإ ةمدقملا ةيلاتلا تاركذملا اهنيب نم ،ةنجللا
ةيناكسلا تاعوم ) أ(  ا ديدحتو اهعبتتو ةحصلا ىلع قبئزلا راثآ مييقتل تارشؤملا نع ريرقت
  ؛)UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/5(اهل ةضرعملا 
مسج يف ةيلكلا قبئزلا ةيمك سايقل ةم دختسملا ةقستملا مظنلاب ةقلعتملا تامولعملا نع ريرقت) ب(

  ؛)UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/6(ناسنإلا 
 قبئزلل ضرعتلا رطخل ةضرعملا ةيناكسلا تائفلا ديدحتل تاهيجوت ةقيثول يذيفنت زجوم ) ج(

)UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/19(.  

  )٢(قبئزلل ضرعتلل ةيحصلاراثآلا   - ًايناث
ضعبلا ىدل ًاضفخنم ضرعت لا ىوتسم نوكي دقو؛ق بئزلا نم ام ردق ىلإ رشبلا عيمج ضرعتي  - ٦
كلذ يف امب رخآلا ضعبلا ىدل ىلعأو ةدشو ثودح ددحت يتلا لماوعلا لمشتو . داحلا ضرعتلاتالاح ، 

قبئزلاو ،قبئزلارصنع كلذ يف امب (قبئزلل يئايميكلا لكشلا وقبئزلل ضرعتل ا نع ةمجانلاةيحصلا رارضألا   
م يوضعلا قبئزلاو،يوضعلا ريغ قبئزلا ليثيإو قبئزلا ليثيم ي  ت صخشلا رمعو ،ةعرجلاو )دام لث  ،

ضرعتلا ةدمو)هريغ نم ةيساسح رثكأ نينجلا ربتعي(اهغلب يتلا ومنلا ةلحرم وأ ضرعتملا  قيرطو،،   ة 
وأ قاشنتسالا( كمسلا كالهتسا لثم،ةيئاذغلا طامنأللنكميو ). ةسمالملا وأ علبلا  ةدح نم ديزت نأ  ، 

  .قبئزلابةثولم ىرخألا ةيرحبلا تالوكأملاو كامسألا نوكت امدنع ضرعتلا 

                                                      
)١(  www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/INC3/tabid/3469/Default.aspx and then 

click on “Submission”. 
ةقيثولا نم ةحصلا ىلع قبئزلا راثآ زجوت يتلا ٩-٦تارقفلا تفطتقا   )٢(  2008 WHO/UNEPثو يهو ةقي  

قبئزلا راطخأل ةضرعملا ةيناكسلا تاعوم   .ا ديدحتل ةيهيجوت
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قبئزلاب رثأتت يتلا ةيسيئرلا ةزهجألا يئاعولا يبلقلا زاهجلاو ىلُكلاو يبصعلا زاهجلا لكشي  - ٧  
ًامومع قَف. قبئزلا تابكرمو تومنلا روط يف ةيوضعلا ةزهجألا نأ ىلع يو يه ) ينينجلا يبصعلا زاهجلا لثم( 

يف هتايوتسم قوفت نينجلا غامد يف قبئزلا تايوتسم نأ ودبيو . قبئزلل ةماسلا تاريثأتلل ةيساسحرثكألا 
قلقلل ثعبم مهأ ومنلا روط يف ينينجلا يزكرملا يبصعلا زاهجلا ربتع   يلاحلا تقولا يف يو ،ريثكب مألا مد

، ىرخألا ةزهجألا نيب نمو . ةيساسح رثكألا هنوكل زاهجلاو،يسفنتلا زاهجلاةرثأتملا يوعملا يدِعملا   ، 
ةعانملا زاهجو،يومدلا زاهجلاو يلسانتلا زاهجلاو،   .  
ةيساسح رثكألا ةيمسلا ةجيتنلا يه ) ومنلاروط يف ةصاخ (يبصعلا زاهجلا ىلع راثآلا نأ ودبي و  - ٨

ةيسيئرلا ةجيتنلا نيتيلكلاب قحاللا ررضلا لكشي امنيب ،قبئزلا ليثيمو قبئزل ا رصنعل ضرعتلا رثإةظحالملا 
مهماظن قيرط نع ًاساسأ قبئزلا ليثيم ىلإ سانلا ضرعتيو . يوضعلا ريغ قبئزلا تابكرمل ضرعتلادن ع

ةينغ ةئيب يف عورزملا زرألا لوانت ىلع ةوالع ،ىرخألا ةيرحبلا تانئاكلاو كمسلا لوانتب ةصاخ ،يئاذغلا 
ل سانلا ضرعتيدقو. قبئزلا ليثيمب ءانثأ طيحملا ءاوهلا قاشنتسا ربع يوضعلاريغ قبئزلا وأ قبئزل ا رصنع   

مغالملا نمو ،ةينهملامهتطشنأ ةسرامم  نانسألاوشحيف ةمدختسملا    .  
و ،قبئزلا ليثيإ ىلعلاسرمويثلايوتحي و  - ٩ تاجتنملاو تاحاقللا ضعب يف ةظفاح ةدامك م    دختس ي
. قبئزلا ليثيملًاموي نيسمخ وأ نيعبرأب ةنراقم مايأ ةتس يف يفصنلا هرمع قبئزلا ليثيإ غلبيو . )٣(ةيبطلا
ريغ قبئز ىلإ ةعرسب لوحتيو ،مسجلا يف مكار ،يوعملا زاهجلايف ماظتناب قبئزلا ليثيإ حرط يو  ي الو  

قبئزلا ليثيم وأ قبئزلا ليثيإ نم غامدللًاررض لقأةدام وهو ،يوضع  قبئزلا ليثيإ ةعيبط ىلإ رظنلاب و.  
قفرملا يف دراول ا(اهريرقت يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تصلخ دقف ، لاسرمويثلايف هنم ةدوجوملا تايمكلاو 

ةم  لاسرمويثلاتايمكل لمتحم يحص رطخ ىلإ ريشت ةلدأ دجوت ال ’’هنأ ىلإ ) لوألا  ال ، وًايلاحدختسملا
يبصعلا زاهجلا يف وأ ومنلا يف بويع يأ صوصخلا هجوىلع دجوت    ‘‘.بَّكرملا اذه مادختساو 

قبئزلل ةيحصلا راثآلارطاخم ريبدت  - ًاثلاث    
يهو ،قبئزلاب ةلصلا تاذ راطخألا نيب ًاجيزم ةئيبلاو ةحصلا ىلع قبئزلا راثآ رطاخم لكشت  - ١٠  

و ،اهلماكب ةقثوموًاديج ةفورعم   .قبئزلل ضرعتلا ىدمنيب  
، ل ًايعسو  - ١١ هل ضرعتلا صقني نأ يرورضلا نم هنإف ناسنإلا ةحص ىلع قبئزلا راثآ رطخ فيفخت

قيرط نع هتابّكرمو قبئزلل ضرعتلا نم دحلاو قبئزلل رشابملا ضرعتلا صرف نم دحلا قيرط ن  عًالثم
هيلع يوتحت يتلا تاجتنملا وأةيذغألا ةب اقرلا تاءارجإ نمةعومجم قبئزلا نأشب حرتقملا كصلا عضي دقو .  

ضفخ ىلإ تاءارجإلا هذ ه فدهتسو. ةئيبلا يف هتاقالطإو هتاثاعبناو قبئزلا مادختسا نمليلقتلا ىلإ ةيمارلا 
ةيرشبلا ةطشنألا نع ةمجانلاةئيبلا يف قبئزلا ةلومح  يئاذغلاماظنلا ربع يلاتلاب هل يرشبلا ضرعتلا ضفخ ، و 
ًالثم كلذ متيو ، ةراتخملا ةبقارملا تاءارجإل ًاقفوةيفاضإ ةيحص عفانم قيقحت نكميو . لئاسولا نم هريغو

  .ةحصلاب ةرضم ىرخأ تاثولملضرعتلا ضفخب 
                                                      

تاعانصلا لقح يف لاسرمويثلامدختسي   )٣( ، ةيبطلا   ةيرطيبلاو ةيرشبلا تاحاقللا اهنيب نم داومل ةظفاح ةدامك
ةدعل يريرسلا يئايميكلا صيخشتلا داومو )يعانملا نيلوبولغلا تارضحتسمو مومسلا تاداضم(ام زالبلا تاقتشمو  ،
ملا اهيف امبةداضملا ماسجألا تارضحتسمو ،ةيدعم ضارمأ ةيدلجلا ةيرابتخإلاتاداض  . ةيعانملا ةسياقملا فشاوكو.  

ةينالديصلا عينصتلا تايلمع ضعب يفًاضيأ لاسرمويثلامدختسيو   . 
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يس قبئزلا نم امًارادقم نأب رارقإلا يغبنيو  - ١٢ رصنع قبئزلا نأ امبو . ةئيبلا يف رارمتسابدجاوت  
تايمك قَلط . رخآ ءيش ىلإ هليوحت وأ هفالتإ نكمي الف ،يئايميك  ةجيتن قبئزلا نم ةريبكت وأ ثعبنتو  
ًايئامي اليلاتلاب و ،ةيرعتلاو تاباغلا قئارحو نيكاربلا ناروث لثم ةيعيبط ثادحأل  ضرعت نم صلختلا نك  

دق اهضفخ وأ ناسنإلا اهيف ببستي يتلا قبئزلا تاقالطإو تاثاعبنا نم صلختلا نأ ديب . قبئزللرشبلا 
، . نكمم ردق ىندأ ىلإةئيبلا يف هتايوتسم ضيفخت نالفكي  نأ قبئزلا كص ل يغبنيصوصخلا هجو ىلعو

، ألا نع ةمجانلا قبئزللضرعتلا رداصم مهأ ةيدجب جلاع ي   .ةماعلا ةحصلا فادهأ قيقحت ةيغبةيرشبلا ةطشن
إلا فد  - ١٣  ةعجان لئادب هل تدِج ضفخ ىلإ ةيمارلا تاءارج  و اذإ ،تاجتنملا يف قبئزلا مادختسا

، اعفو عيزوتلاو عينصتلا تالاجم يف ةينهملا ةطشنأل ا لالخ نم ةرشابم هل ناسنإلا ضرعتنم دحلا ىلإ ةل
امب روهمجلل ةداع ةحاتملا تاجتنملل ينهملا ريغ ضرعتلاو ،قبئزلا ىلع يوتحت يتلا تاجتنملا نم صلختلاو  ،
ةظفاح داوم ىلع يوتحت يتلا ةيودألا لامعتسا عضخي و. تايافن ىلإ تاجتنملا كلت لوّحت تقو كلذ يف
تاطلسلا اه تعضو(ةطباض ةمظنأل نويعلا تارطقو ا مزالبلا تاقتشمو تاحاقللا كلذ يف امب ،ةيقبئز
ةيحصلا ةيميظنتلا   ).اهقيوستل صيخرتلاو اهليجست لبق ةيبطلا داوملا ةدوجو ةعاجنو ةمالس ريدقتبةلكوملا  

ةعونتم تايلمع يف قبئزلا مدختس و  - ١٤ ضعب يرجتو . ينعملا ضرعتلل ةريبك تالامتحا ىلع يوطنتي
تآشنملا يف تايلمعلا  ًاقبط لادتل صرف دجوت ثيح ،ةيعانصلا م اشرإلعلا ةمالسو ةحص رب تاد  

لمعلا ءانثأ ةيئايميكلا داوملا مادختسا ةمالسب ةقلعتملا ةيقافتال ا لثم ،ةلصلا تاذ ةيلودلا تاقافتالا
ةيلودلا لمعلا ةمظنمل١٧٠ةيقافتال ا(   .( ، نيوكت تايلمع اهنمو قبئزلا مدختست يتلا ىرخألا تايلمعلا امأ

قاطنلا ةقيضلاوةيديلقتلابهذلا نيدعت مجانم يف بهذلا تامغلم  لا ىدل لصحي دقف  ضرعت اهيف نيلما ع، 
ةبقارم ةيأل ًابلاغ عضخت ال فورظ يف ديدش   .يضرع لكشب نيرخآ ضرعت ىلإ يدؤت دقو 

رطاخمب يعولا قيمعتل تامولعملا ريفوت قيرط نع ةماعلا ةحصلا ىلع قبئزلا رثأ ضيفخت نكمي و  - ١٥
هيلع ءاضقلاوهل ضرعتلا تالاحنم ليلقتلا لبس نع تامولعملا و ،قبئزلا   .ام 

 يو  - ١٦ ،دع  ةئيبلا يف قبئزلا تايوتسمل يئايحإلا دصرلا كلذ يف امب ،مييقتلاو دصرلل جمارب سيسأت
عبتتل ةيلآ رفوت دق يتلاو ،هل ضرعتلاضفخ يف حرتقملا قبئزلا كص حاجن ىدم ريدقت لئاسو نم ةدحاو   

  .ًامومع قبئزلل ضرعتلاضفخ يف لصاحلا مدقتلا 
عبتتو مييقت تارشؤم نع (UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/5)ن يريرقتلايف عوضوملا اذه جلوع دقو   - ١٧  

و ،هل ة ض رعملا تاعوم  نع تامولعملا نأشب  (UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/6)ا ديدحتو قبئزلل ةيحصلا راثآلا
 ، ام قبئزلا نم مسجلا ةلومح سايقل ةقستملا ةمظنألا  ضرعت لاح يفو . ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمدعأ نيذللا

دصر ىلع ل زلا ليثيملناسنإلا   ضَف  ي وهو ،رعشلا ليلحت ربع يرشبلا يئايحإلا دصرلاب ىصوي ،قبئ
يرشبلا ضرعتلا نع رشابم ريغ ًارشؤم لكشييذلا كامسألا يف قبئزلا تايوتسم  نم ردق ىلع يوطنيو  

نم مسجلا لمح ديدحتل ةليسولضف أ لوبلا تانيع ليلحت ربتعيو. رعشلا ليلحتهيلع يوطني امم ربكأ كشلا   
  .يوضعلا ريغ قبئزلاو قبئزلا رصنعل دمألا ليوطلا ضرعتلا نع ةمجانلا قبئزلا

  فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تايقافتالاو تادهاعملا يف ةيحصلا بناوجلا ةيطغت  -  ًاعبار
وأ دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتانمضت ت ال  - ١٨  ،

ةرطخ تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطت ب ةقلعتملامادرتور ةيقافتا 
وأ ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةنيعم ، نأشب ملوهكتسا ةيقافتا ،  صتخت ةددحم ًاداومةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا  
 ) ةئيبلاو(ناسنإلا ةحص ةيامح نإف ،كلذ نع  ًالدبو. ةيحصلا بناوجلاب هذه نم لكل ينمضل ا فدهلادعت
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ملوهكتساو مادرتور ي صنتو. كوكصلا  تيقافتا نم لك ناسنإلا ةحص ةيامح وه اهفده نأ ىلع ةحارص  
نأ ريغ ،اهفده نعةدام لزاب ةيقافتا لمشت الو . ةئيبلاو ىلع ةمزاع فارطألا نأ ىلع صنت اهتجابيد  
لاةيامح   .مراصلامكحتلا قيرط نع ةئيبلاو ةيرشبلا ةحص  

نأب اهفده يف غبتلا ةحفاكم نأشب ةيراطإلا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةيقافتا صنت ،لثامم وحن ىلعو   - ١٩
ةيئيبلاو ةيعامتجالاو ةيحصلا بقاوعلا نم ةمداقلاو ةرضاحلا لايجألا ةيامح’’ىلإ يمرت ةيقافتالا   

هناخد ىلإ ضرعتلاو غبتلا كالهتسال ةر    .‘‘...مدملا ةيداصتقالاو
ةحصب ةقلعتملا ماكحأل ا نم ليلقلا ّالإ كوكصلانمضتت ، ال تاجابيدلاو فادهألاءانثتساب و  - ٢٠

اهيلع بلطلاو اهفدهتست يتلا داوملاب دادمإلا ضفخل ةيباقر ريبادت كلذ نع ًالدب نمضتت و ،ناسنإلا
ناسنإلا ةحص ىلع اهراثآ رطاخم ضفخ و اهل ضرعتلا ضفخ ةيغب ،اهقالطإو     ).ةئيبلاو(مَث نم

ةحصلا ةيعمج تدمتعا ،ناسنإلا ةحص نيسحتل ةليسوك ملوهكتساو لزاب يتيقافتا ةيمهأب  ًارارقإو  - ٢١
، ءاقترالا نأشب  WHA50.13رارقلا ةيملاعلا  صاخًامامتهاتراعأو ةيئايميكلا داوملا ةمالسب تاثولمل ل ًا 

رارقلا تدمتعا امك ،ةتباثلا ةيوضعلا  WHA63.25  ةقيرطب ت ايافنلاةرادإ لالخ نم ةحصلا نيسحت نأشب
تافآلا تاديبمل ةميلس لاةراد إلا لالخ نمةحصلا نيسحت نأشب  WHA63.26رارقلاو ،ًايئيب ةميلسو ةنومأم 

، . ةيحالصلاةيهتنملا ىرخألا ةي ئايميكلا داوملاو ةيامح لجأ نم تاءارجإ ةيعمجلا ترقأ تارارقلا كلت يفو
ل اهمعد نع تبرعأو،ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلالالخ نم ةئيبلاو ناسنإلا ةحص  ةلصاوتملا ةطشنأل  

ملوهكتساو لزاب ي    .تيقافتا راطإ يف
اهرارق يف ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا ةيمهأب ةيملاعلا ةحصلا ةيعمج ترقأ كلذك   - ٢٢

WHA59.15 اهفادهأ نيب نم عضت يتلا ،ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ب قلعتملا
،  ،ةيئايميكلا داوملا اهلكشت يتلا رطاخملا ليلقت ةيسيئرلا لامعلا ةحص كلذ يف امب ،ناسنإلا ةحص ىلع

ا ةئيبلا ىلعو لودلا تَّثحو يجيتارتسالا جهنلاب ةيعمجلا تبحر ،رارقلا اذه يف و. ايح ةرود ةليط
حلا يف ةيئايميكلا ةمالسلل ةيحصلا بناوجلا ذخأت نأ ىلع ا  يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت دنعنابس ءاضعألا  

، ةيميلقإلاو ةينطولا دوهجلا يف كراشت نأ ىلعو ،ينطولا ىوتسملا ىلع يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتل ةيلودلاو  
ةحصلا عاطق نم قيسنتلل تاهج ب   ىنع صنت نأ ىلعو ىلإ ةيعمجلاتبلط و. ينطولا يجيتارتسالا جهنلابت 

معدلا مدق ي نأو، يجيتارتسالاجهنلل ةحصلا عاطق ذيفنت لهسي نأ ةي ملاعلا ةحصلا ةمظنمل ماعلا ريدملا
عم لمعلاب هذيفنتل ةرادإلاب ينعملا تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلاو ةيلودلا لمعلا ةمظنم يف ءاكرش لا 
  .ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا

  ةنجللااهيف رظنت دق يتلا لئاسملا  - ًاسماخ
بقترملا قبئزلا كص ماكحأفصتت نأ يغبني يتلا ةيلومشلا ىد ا م يف رظنلا ةنجللا دوت دق  - ٢٣ ةيغب  

ناسنإلا ةحص ةيامحو ةئيبلا يف قبئزلا تاقالطإو تاثاعبنا يفةاخوتملا تاضيفختلاقيقحت  ىلع ةوالع و.  
نم ديزملا ريفوت اهبلطتي دق ةيفاضإ ماكحأ ىلإ ةجاح كانه تناك اذإ اميف رظنلا ةنجللا دوت دق ،كلذ 

ريغ راثآ ةيأ نم طاتحت نأ ًاضيأةنجللا دوت دقو . رطاخملل ةضرع رثكألا ةيناكسلا تاعومجملل  ةيامحلا  
، ماكحأل ةدوصقم  علا ةحصلا ىلعًابلس رثؤيدق امم ةيبطلا داوملا ىلع لوصحلا دييقت لثم ،ةدهاعملا نع ةم ا 

دقو .دصقنود  رود يف مهلفحم لخاد ا ورظني نأ ةيملاعلا ةحصلا ةيعمج يف ءاضعألانم فارطألا دو ت 
ةحصلا ىلع قبئزلا ىلإ ضرعتلل يبلسلا رثألا ةهجاومل كصلا ذيفنت معدو ليهست يف ةم اعلا ةحصلا عاطق
فنلا زيح هلوخد دعب وأ قبئزلا كص نأشب ضوافتلا ءانثأ كلذوةماعلا  .ذا، 
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 لوألا قفرملا
  )ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمنم مدقم (ناسنإلا تاحاقلل ةظفاحلا داوملا يف قبئزلا 

  ةيساسأ تامولعم
دع   - ١ تحت ًاضيأفورعملا  (لاسرمويثلاي وأ لاسورمياثلا مسا  ليثيإ يناث مويدوص وأ قبئز لا تالوياث 
ًابَّك) تاورتبياثلا قبئز رًاداضمم لل  و ايريتكبلا ومن عنمل مدختسميثارج    تايرطفلا يو قبئزلا ليثيإ ىلع يوتحي

اهحتف قبس يتلا تاعرجلا ةددعتملا ريراوقلا لامعتسا دنع ةصاخونيزختلا ءانثأ تاحاقللا ضعب يف  ، .
ىلع ظافحلاو مومسلاو ةيوضعلا تانئاكلا ضعب لوعفم لاطبإل ءاوس تاحاقللا جاتنإ ءانثأ مدختس و ي
ذنم ىرخألا ةيبطلا داوملاو تاحاقللا ضعب ةعانص يف لاسرمويثلا مدختسيو. جاتنإلا ةلسلس ميقعت  

  .يضاملا نرقلاتاينيثالث 
  ؟ةظفاح داوم ىلإ تاحاقللا جاتحت اذامل

٢ -   ، ةيحلا تاحاقللا ءانثتساب ،تاعرجلا ةددعتملا تاحاقللا يف ةظفاح ةدام دوجو ربتع ًاطرش ي
يرابجإًايميظنت نادلبلا نم ديدعلا يفًا  نكمي يتلاتايرطفلاب ثولتلاو ايريتكبلا ومن ةظفاحلا داوملا حبكتو .    
تاعرجلا ةددعتملا ةروراقلا ةدالا قيرط نع اهلاخدإ  ال ةظفاح ةدام ىلإ ةجاحلا نأ مغرو . دسل رركتملا بقث
ي امًابلاغ جِتنُملا نإف ،تاعرجلا ةددعتملا ريراوقلا ىلع ّالإ قبطنت ةدحاو ةيلامجإ ةبيكرتعض  اذإ ،كلذبو .  

ريخألا هذه نإف ،ةديحو ةعرج تاذ ىرخأو تاعرجلا ةددعتم ريراوق يفجتنملارفاوت   ًاضيأيوتحتس ة  
  .ةظفاحلا ةداملا ىلع
نم تاعاس تس دعب ةظفاح داوم ىلع يوتحت ال يتلا تاحاقللا ريراوق نم صلختلا يغبني و  - ٣

ةصح ةيا   قبسأ امهيأنيصحتلادنع وأ اهحتف تقو نكمي هنأ ةبسانم ةظفاح ةدام دوجو ينعيو . ، 
ةيلاتلا نيصحتلاصصح يف اهلامعت سال اهحتف مت يتلا تاعرجلا ةددعتملا ريراوقلاب ظافتحالا ةسايسلا نايب ( 

 ، نم صقني ام وهو .)٢٠٠٠ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل ةماعلا . جماربلا فيلاكتنم للقي دقو ردهلا  
هنأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ردقت ،نادلبلا فلتخم يف نيصحتلا ةيلمع يف ةعبتملا ةفورعملا طامنألا ىلإ دانتسالاب و

رج نم٪٣٠ريفوت نكمي    ، ةددعتملا ريراوقلا ىلع ةسايسلا هذه قيبطت لالخ نم لقألا ىلع تاحاقللا تاع
  .ةظفاح داوم ىلع ةيوتحملاتاعرجلا 

تاحاقلل ةظفاحلا ةداملا يف قبئزلا نمًادج ةريغص ريداقم مادختسا    
زازكلاو قانخلا دض تاحاقل لاسرمويثلاىلع يوتحت يتلا تاحاقللا لمشت   - ٤ يكيدلا لاعسلاو  
و ،ءاب عونلا نم دبكلا باهتلا دضو)يثالثلا حاقللا( ) بلكلا ءاد(راعسلاو ،ءاب عونلا نم ةيفرتلا ة يلرتلا، 
ةيئاحسلاتاروكملا ضارمأو ازنولفنألاو ةظفاح ةدامك تاحاقللا هذه ىلإ لاسرمويثلافاضي ام ةداعو .    

ىلإ ٨نم (ةفلتخم زيكرت تاجردب  ةعرجلل مارغوركيام٥٠  زرب ةيرصح ةمئا قلا هذه تسيلو).    ت اهنكل
علاةحصللةغلابلا ةيمهألا تاذ تاحاقللا  نم ةرزن ةيمك ىلع تاحاقللا ضعب يوتحت دقو . ملاعلايف ةم ا 

ةعرجلل مارغوركيام٠،٥نم لقأ  (لاسرمويثلا  ،ليطعت لماعكجاتنإلا ةيلمع يف همادختسا مت ام اذإ )  
ةظفاح ةدامك يئاهنلاجتنملاىلإ هتفاضإ نود   .  
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عباتلا نيتكيرمألل يميلقإلا بتكملاو ةلوفطلل ةدحتملا ممألا ةمظنم (ةدحتملا ممألا ةمظنم ىلوت تو  - ٥
دادمإلا )صوصخلا هجو ىلع ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل ريراوق يف ًايلاح لاسرمويثلاىلع ةيوتحملا تاحاقللاب    
لافطألاب ًاكتف ضارم ألا رثكأ نم ةعبرأنم  يئاقولا ساسألاتاحاقللا هذه لكشتو . تاعرجلا ةددعتم

ع  ماه ءاد دضو ) ازنولفنألاو ءاب عونلا نمةيفرتلا ةيلرتلا ضرمو يكيدلا لاعسلاو زازكلاو قانخلا (ضرلاو
اهدحو ةلوفطلل ةدحتملا ممألا ةمظنم تماق ٢٠١٠ماعلا يفف ). ءاب عونلا نم دبكلا باهتلا(رخآ   ،

ارمألا كلت دض حاقل ةعرج نويلم٣٠٠قوفي  ام عيزوتب ةيدايتعالا نيصحتلا ةطشنأ لجأ نم ءاوس ،ض   
  .اياحسلا باهتلا ءابو وأ ازنولفنألاك ةيدعملا ضارمألا راشتنا تالاحليدصتلل وأ 
، و  - ٦ ُملا تاحاقللا يعا هيفدجوي يتلا يبوروألا داحتالا تانايب فشكت نص  نأ ةلطعم ربكأ نم نانثا  ،

عمج ءاضعأ اهلمعتسي يتلالاسرمويثلاةيمك عومجم  تاحاقللا يع   نص  يف نط عبر نم لقأ نييبوروألام ةي  
 ، قبئزلا نم نط٠،١٢٥لداعي ام يأ ةنسلا ءزج م .    دختس يتلا تاحاقللا يف ةيمكلا هذه نم ريبك يو

ةيمانلا نادلبلا ىلإ ر  دص تاحاقلل ةظفاحلا داوملا يف لخدت يتلا قبئزلا تايمك نأ لوقلا ةصالخو .ت  
  .ًايبسن ةريغص تايمك
  لاسرمويثلاة مالس
تابسانم ةدع يف تاحاقللا يفلاسرمويثلامادختساب ةلصلا تاذ ةيحصلا رطاخملا ضارعتسا مت   - ٧   .

دعب قبئزلل ضرعتلا نأشب اهقلق نع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف تاهج ةدع تبرعأ ، ١٩٩٩ماع يفف 
ىلع يوتحت تاحاقلب نيصحتلا رادقملا نأ ىلإ ريشت باس ح ةقيرط ىلإ كلذ يف تدنتساو. لاسرمويثلا 

ع نيصحت لوادج يف قبئزلل يمكارتلا  ا ىصوملا قبئزلا ليثيم ةبتع ا، ىطختي دق ضرلا ىدحإ ددح يتلا
نأ ريغ .ةيكيرمألا ةموكحلا تالاكو قبئزلا ليثيم ال ،قبئزلا ليثيإ ىلع يوتحيلاسرمويثلا  نكل .  
لا ليثيمو ليثيإ نيبًاريثك فلتختةيئاودلا  تايكرحلا رمعب قبئزلا ليثيإ زيمتي ،صوصخلا هجو ىلعو . قبئز 

،  ٦(ريصق يفصن  ةقثلا دودح نم٪٩٥مايأ ىلإ ٣:  مايأ١٠  ىلإ ٤٠ةرتفب ةنراقم )   ًاموي٥٠  ليثيمل ةبسنلاب    
  .مسجلا يف مكارتيالو ءاعم ألا ربعماظتناب قبئزلا ليثيإ  جرخيو. قبئزلا

ةيملاعلا ةيراشتسالا ةنجللامو قت، ٢٠٠٠س طسغأ/بآ ذنمو  - ٨ ةعباتلا ،تاحاقللا ةينومأمب ةينعملا  
ةدا ملةيئاودلا تايكرحلا تاسارد نع ةرفوتملا تامولعملل يرود ضارعتساب ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل 

ةدالولا دنع ضفخنملا نزولا يوذ ع(ناسنإلا ىلع  لاسرمويثلا  تماقو ،ةدرقلا ىلعو ) ضرلا كلذ يف امب
ىدل ةيكولسلا ةيبصعلا تابارطضالاب لاسرمويثلاطابترا ةسارد يف ةيناويحلا جذامنلا ة يحالص مييقتب  
  :رشبلا

ةيملاعلا ةيراشتسالا ةنجلل ةم  •  دقملا تانايبلاو ءاربخلا تاراشتسا نيب تاحاقللا ةينومأمب ةينعملا ت
ةيئاودلا تايكرحلازجوم نأ  رمعلاف . قبئزلا ليثيمزجوم نع  ًاريثك فلتخي قبئزلا ليثيإل 

ليثيإل ضرعتلا لعجي ا )هالعأ رظنأ(قبئزلا ليثيم عم ةنراقملاب رصقأ قبئزلا ليثيإل يفصنلا  مم ،
ةعبرأ ةدم تاحاقللا ءاطعإ نيب لصفت امدنع مكارتلا عنميو ًايبسن ةدم رصقأ مدلا يف قبئزلا  
، و. لقألا ىلع عيباسأ الخب ،ءاعمألا ربعًايلعف قبئزلا ليثيإ جرخيكلذ ىلإ ةفاضإ ليثيم ف  
لك يف قبئزلا ليثيإ نم عيرسلا صلختلا اذه ديكأت مت دقو . مسجلا يف مكارتي يذلا قبئزلا

اهيف امب اهضارعتسا ىرج يتلاتاساردلا  يوذ عضرلا تالاح يف ترظن يتلا تاساردلا ، 
  .ةدالولا دنع ضفخنملا نزولا
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نيب تالص لايف ثحبت كا رمندلاو ايناطيرب نم ةلقتسم ةيئابو تاسارد عبرأ كانه •
ةدام ىلع يوتحت تاحاقلب نيصحتلاوةيكولسلا ةيبصعلا تابارطضالا  رتاوتو  لاسرمويثلا 

هجو ىلع راشي . عضرلا دنع تاحاقللا هذه ةمالس اهنميأ ضحدت ملو تابارطضالا هذه 
 ، ايناطيرب يف ماعلا بطلا يف ثاحبأل اتانايب ةدعاق يف ةدراولا تاليلحتلا نأ ىلإ صاخ

)GPRD( تانايب ةعومجمو ةلوفطلاو لمحلل دمألا ة ليوطلاةدهاشملا  تاسارد نع نوفآ، 
)ALSPAC(  وأ يبلسلا يبصعلا ومنلا تالصحم وأ ومنلا رخأت نيب تالص دوجو مدع نيبت
ىلع ةيوتحملا زازكلاو يكيدلا لاعسلاو قانخلا دض تاحاقللانيب و ةيكولسلا لكاشملا  
  .لاسرمويثلا

تاساردلا نم ةلسلس ًاضيأتاحاقللا ةينومأمب ةينعملا ةيملاعلا ةيرا شتسالا ةنجللا تضرعتسا •  
ةدحتملا تايالولا يف يبصعلا ومنلا تابارطضا ضافخنا ىلإ ريشتو رييا غو ريياغماق ا 

ينطولا جمانربلا يف لاسرمويثلاىلع ةيوتحملا تاحاقللا مادختسا نع فقو تلارثإ ةيكيرمألا   
يتلا تانايبلا ةحاتإ مدع اهنيب نم ،روصقلا هجوأ نم ًاددعةنجللا تدجو دقو . نيصحتلل  
، طورش ل حضاولا فيرعتلا صقنو ،ئراقلل ليلحتلا اهيلع ماق ةساردلا يف ةروكذملا تالاحلا

نأ ناضرتفي ن   يَفِّلؤملا نوكو ،ةق  بطملا ةيئاصحإلا قئارطلل ضيفتسملا ريغ وأ ضماغلا فصولاو
م ةيمس لداعت قبئزلا ليثيإ ةي مترذح دقو ةرورضلابهضارتفا نكمي رمأ وهو (قبئزلا ليثي س 
سردلا ديق ةيناكسلا تاعوم )ةدع ةريبخ تاهجهنم   ا نأ ضرتفت ةساردلا نوكو  ،

ة  زايحنالا ىحنم ةلمعتسملا رايتخالا قرط ىحنت نأ يف ديدش لامتحا دجوي ذإ (اشتم
إلا طامنأ تارييغت ريسفت يف لشفلاو)يئاصحإلا اهببس عجرُأ يتلا ضارم ألا نع غالب، 
يبصعلا ومنلا صوصخب ةروشنملا جئاتنلا يفوتس ت الو. ةساردلا تاونس ىدم ىلع تاحاقلل

ةيرورضلا ةيملعلا ريياعملا لاسرمويثلاىلع ةيوتحملا تاحاقللا ءاطعإ رثإ بلقلا ضرمو   
نافِّلؤملا ناذه اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسالا نأ ةنجللا تأر دقو  .ةيببس ةقالع ىلإ ةراشإلل
  .ةعنقم ريغ

ومنلا تاسارد نأ تاحاقللا ةينومأمب ةينعملا ةيملاعلا ةيراشتسالا ةنجللا ربتعت ،ساسألا اذه ىلعو   - ٩
نأشب قلقلا رربت الءاودلا ىلع مسجلا لوعفم تاساردو  تاحاقللا يفلاسرمويثلاةمالس   ريشت يلاتلاب و.  

ةمئاقلا نيصحتلا تاسرامم رييغت ىلإ وعدي ببس د جوي ال هنأبهيلإ تصلخ ام ىلإ ًادانتسا ةنجللا 
،لاسرمويثلاىلع ةيوتحملا تاحاقللاب  ةمالسلاب قلعتت عاودل رطاخم تابثإ متي مل ذإ    .اه 

اهنم ركذي ةةقومرم ةيراشتسا ناجل تلصوت و  - ١٠    :اشم تاجاتنتسا ىلإ ىرخأ
ةدامل ضرعتلا نأبةلئاقلا ةيضرفلا نإ ’’ .)٢٠٠١(بطلل يكيرمألا دهعملا  • نم لاسرمويثلا   

ةلحرم يف نيصحتلالودج لالخ ب ىصوملا ةلوفطلا  ت دقه  يبصعلا ومنلا يف تابارطضا  ببس 
  ‘‘.ةيبيرجت وأ ةيريرس ةلدأ ةيأ ىلإ دنتست ال

يأدجوت ال’’): ٢٠٠٣(لافطألا بطل ةيكيرمألا ةيميداكألا  • ةيملع تانايب   نيب طبرت  
ةظفاح ةدامك ملاسرمويثلا  دختسملا تاحاقللا يف   امب ،لافطألا ىدل ةيبصع تابارطضا يأ و 

  ‘‘.(Autism)ةيوتاذلا كلذ يف 
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تاعرج اهيف تببست رارضأ نع ةلدأ دجوت ال ’’ .)٢٠٠٣(ةيبطلا ةمالسلل ةيناطيربلا ةنجللا  •
ةطرفملا ةيساسحلا لعف دودر ءانثتساب ،تاحاقللا يف لاسرمويثلا ةيساسحلا لعف دودر لثم ( 
ضرمب ةباصإلاو ةطرفملا ةيساسحلا لعف دودر نيب ةلص يأل ةلدأ دجو ت الو). ةيدلجلا
  ‘‘.ةيوتاذلا

تاحاقللا ةمالس ةثيدحلا ةلدألا دكؤت ’’ .)٢٠٠٤(ةيبطلا تاجتنملا مييقتل ةيبوروألا ةلاكولا  •
  ‘‘.لاسرمويثلاىلع ةيوتحملا 

وأ  لاسرمويثلاىلع ةيوتحملا تاحاقللا عينصت دييقت نع ةمجانلا ةماعلا ةحصلا ىلع تاساكعن الا
  اهلامعتسا وأ اهعيزوت

قوفي ام ةيامحل ةلمعتسملا حاقللا لاكشأ رثكأ لاسرمويثلاىلع ةيوتحملا تاحاقللا دعت   - ١١ نويلم ٨٠   
داوم مادختسا لاسرمويثلانم ةيلاخ تاحاقل عنص بلطتي دقو . ةنس لك ةكاتفلا ضارمألا نم عيضر  

لونيفلاو لوناثيسكونيفلا يناث مدختس (ةليدب ةظفاح  ظفاحداومك موينوثيرتبلاديرولك وي ليلق ددع يف ة   
ةظفاحلا داوملا نم ةيلاخلا تاحاقللا نم ةديحو تاعرج مادختسا وأ ) اهل صخرملا ىرخألا تاحاقللا نم

  .ًايرصح
مادختس ا بًايلاحةبكرملا تاجتنملا ىلع هالعأ ةروكذملا تارييغتلا نم يأ لاخدإ نأ ريغ   - ١٢

فاوملا مزلتستسلاسرمويثلا تاهيجوت -ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم (ةيميظنتلا ةق   تاذ ةيميظنتلا تاعقوتلا نأشب  
وأ تاحاقللا نم لاسرمويثلافذحب ةلصلا  وأ هنم هضفخ  هنعةضاعتسالا  ةنامض دجوت الو ). ٢٠٠٤،  

م لماعكلاسرمويثلالادبتسا رثإ ةلِداعم ةيلاعفو ةمالسو ةدوجب حاقل ىلع لوصحلل   ةضاعتسالاوأ لطع  
هل صخرم دوجومجتنمنم ةظفاح ةدامك هفذح و أهنع  لمشي ديدج صيخرت بلط اذه مزلتسي دقف ،   

ةيريرس لبق امو ةيريرس تاساردو،عينصتلا تايلمع ةيحالص نم دكأتلل ةديدج تاسارد ءارجإ اذهو .  
ًاليوطًاتقو قرغتسيو فلكم رمأ ا عاطقناو حاقللا ةفلك عافترا ىلإ يدؤي دقو  حاقللاب يملاعلادادمإل    .تا 

نأش وه امك ةظفاحلا داوملا نم ةيلاخ ةديحو ةعرج تاذ ريراوق يف تاحاقللا ريفوت نكمي و  - ١٣
ةردق يف ةظوحلم ةدايز مزلتسي رايخلا اذه نأ ريغ . ةيعانصلا نادلبلايف ةمدختسملا تاحاقللا مظعم 
ةئبعتلا ىلع نيع  ًاليوطًاتقو قرغتسيو فلكمرمأ وه و. نصُملا تنإ نكمي ال دقو،  تاعرجلا نم يفكي ام جا  

يملاعلادادمإلا عاطقنا مدع نامضل ةديحولا نم ىلغأ ةعرجلا ةديحو ريراوق يف ةرفوتملا تاحاقللا نمثف .  
تاعرجلا ةددعتم ةروراق نم ذ  خؤ  ةديحولا ةعرجلا ريراوق بلطتت ،كلذ ىلإ ةفاضإ و. ت يتلا حاقللا ةعرج
عسوأ ةد   ، ربم تاحاسم بلغأ يف نهارلا تقولا يف هقيقحت نكمي ال ام وهو ،لقن لاتاردق ةدايز واهنيزختل

ىلع فعاضتت دق تاحاقللا نيزخت تاجايتحا نأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل ةيلاحلا تاريدقتلا ريشتو . نادلبلا
ةمظنم ىدل تاحاقللا مجح باسح ةادأ . (ةديحولا ةعرجلا تاذ ريراوقلا ىلع راصتقالا مت اذإ لقألا
كلت يف ديربتلا لسالس ثيدحت ىلع ًادويق ةيلحملا دراوملا ضرفتو). ٢٠١١سرام /راذآ ،ةيملاعلا ةحصلا  

  .ةمئاقلا ةمظنألانم ديدعلا فاعضإ ىلإ ةيفاضإلا ةنايصلا تابلطتم يدؤت دقو نادلبلا 
تاحاقللا يفلاسرمويثلامادختسا نم ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم فقوم     

احاقلل ةظفاح ةدامكلاسرمويثلامييقت ريشي   - ١٤  يف همادختساب ةطبترملا قبئزلا ةيمك نأىلإ ت  
  .قبئزلل ىرخأ رداصمب ةنراقم ةريغص ىقبت تاحاقللا
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يف ةظفاح ةدامك لاسرمويثلامادختساب قلعتت ةلدأ بثك نع ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تدصر دقو   - ١٥  
، ةلطعملا تاحاقللا ريراوق تاونس رشع نم رثكأ ىدم ىلع تاعرجلا ةددعتملا ةطساوب دصرل ا اذه ىرجو 

عباتلا لقتسملا يراشتسالا ءاربخلاقيرف   ًاددع نأ مغرو. تاحاقللاةينومأمب ةينعملا ةيملاعلا ةيراشتسالا ةنجلل  
رطخ ىلإ ريشت ةلدأ دجوت ال ،عضرلا نم ةفلتخم تاعومجم ىدل ليصفتب تسِر   د ةموعزملا رطاخملا نم

ةلمعتسملا لاسرمويثلاتايمكل لمتحم يحص  ةيأب بّكرملا اذه طبر متي مل ،صوصخلا هجو ىلعو  ،ًايلاح 
  .ومنلاب ةلص تاذ وأ ةيبصع بويع

ةيدايتعالا جماربلا يف تاعرجلا ةددعتملا حاقللا ريراوق مادختسا ب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم يصوتو  - ١٦
ستو ةبولطملا نيزختلا تاردق نم دحتو ةيلاعفلاو ةمالسلاب زاتمت انيصحتلل  أل نادلبلا نم ريثك يف دعا  

نم ةيلاخلا ةلطعملاتاحاقللا ريراوقب ديوزتلا ىنستي نأ حجرملا ريغ نم و. حاقللا ةفلكت ضيفخت ىلع  
بسانملا تقولا يفلاسرمويثلا تايلمع فيلاكتل ظوحلم عافترا يف ةليدبلا لاكشألا ببستت دقو .  

ضارمألا مهأ ةمواقمل لو قعم رعسب تاحاقلريفوت ىلع ةردقلا نم كلذب دحتو ،ةيميظنتلا ةقفاوملاو عينصتلا 
  .تاجتنملا هذه ىلإ ةجاحلااهيف دتشت يتلا نكامألا يف ةكاتفلا 
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  يناثلا قفرملا
وكحلا نم ةم  امب ،ةيودألا يف ةيقبئزلا ةظفاحلا داوملا مادختسا نعتام دقملا تامولعملا تاصخلم  

  تاحاقللا اهيف
يف ةيقبئزلا ةظفاحلا داوملا مادختسا لوح تاموكحلا اهتمدق يتلا تامولعملا تاصخلم يلي اميف   - ١
  .يراجلا لامعتسالا ىلع زيكرتلا عم ،ةيودألا

  ادنك
 تائفةثالث ىلإ مسقنت ادنك يف اهلامعت سا ىلع قفاوملا تاحاقللا نأىلإ ادنك ةموكح ريشت   - ٢
  :ةيسيئر

م : لاسرمويثلا ىلع ةيوتحملا ريغ تاحاقللا  )أ( دختس  ةلحرم ةيأ يف لاسرمويثلاي مل يتلا يهو  
  ؛اهعينصت ةيلمع نم

مارغوركيام ١,٠نم لقأ (لاسرمويثلا نم ةرزن تايمك ىلع ةيوتحملا تاحاقللا   )ب(  
م ): ةعرجلل دختس نثألاسرمويثلاي ؛ةظفاح ةدامك يئاهنلاجتنملاىلإ هتفاضإ نود جاتنإلا ءا      

ةظفاح ةدامكلاسرمويثلاىلع ةيوتحملا تاحاقللا   )ج( ةددعتم ريراوق يف ةداع رفوتت يهو :  
ىرخألا ةريطخلا ىودعلا لماوعب ثولتلا بانتجاللاسرمويثلافاضي ثيح ،تاعرجلا  ةيمك حوارتت و.  

غيلم٠،٥رادقمب ةعرج لك يف قبئزلا  مارغوركيام٥٠ىلإ  ٢ن م مار   .  
ًاماهًارود ةظفاحلا داوملا بعلت  - ٣ امنيب ،تاعرجلا ةددعتملا ريراوقلا يف ةصاخ ،تاحاقللا ةمالس يف    
 ًانمث ىلغأ ةديحولا ةعرجلا ريراوق  نأ ريغ. مومعلا ىلع ةظفاح داوم ىلإ ةديحولا ةعرجلا ريراوق جاتحت ال
جمارب يف لامعتسالل ةبسانم نوكت ال دقو ريثكب لانيصحتلا  . ازنولفنألادض نيصحتلا لثم قاطنلا ةعساو  
ةيلاحلا لئادبلا نأو ةصاخ ،ثاحبألا هذه لثم معد مهملا نمو لاسرم ويثلل لئادب نع ثحبلا لصاوتيو

  .لاسرمويثلانم ةيلاعف لقأ اهنكل ةرفوتم لوناثيسكونيفلاك 
حت تاجتنم ةيأ لافطألل مو  - ٤  ضعب ءانثتساب لاسرمويثلاىلع يوت دقي نأ نكمي ال ،ادنك يف  ،
ا دض تاحاقلل تاعرجلا ةددعتملاتارضحتسملا جمانرب لالخ ءاب عون لانم دبكلا باهتلاو ازنولفن أل 
يدايتعالا ةلوفطلانيصحت نم ةيلاخ تاحاقل نأ امك ،  ل ةداضملاسرمويثلا  نم دبكلا باهتلاو ازنولفن أل 
  .ةريخألا ماوعألا يف ةرفوتم تحبصأ ءاب عون
هنأب انيصحتلل ةيدنكلا ةينطولا ةيراشتسالا ةنجللا ديعتو  - ٥  ايصوت ديكأت  :  

ىلع ةيوتحملا تاجتنملا مادختسا بانتجا رربي ةمالسلاب قلعتم ببس دجوي ال   )أ(
لماوحلا ءاسنلا كلذ يف امب ،ًالاسرمويثلا  نس ربكألا دارفألاو لافطألا ىدل لامعتسالا عناوم ضعب نأ ديب .  

لعفلا دودر ةصاخو لاسرمويثلاىلع ةيوتحملا تاجتنملا مادختسا نود لوحت دق   نيصحتلاتايلمع لالخ ، 
  ؛ةقباسلا

نم لاسرمويثلاةلازإ يف لثمتملا لج ألا ليوطلا فدهلا قيقحت وحن لمعلا رمتسي  )ب(  
 لبسلا دحأ كلذ نأل ،ةمقعم تاعرجلا ةددعتملا ريراوقلاءاقب نمضت ةنمآ لئادب دوجو ةطيرش ،تاحاقللا 

  .ةئيبلا يفقبئزل ل ماعلا ضرعتلاضفخل ةنكمملا 
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  ايتاورك
ىلع تقفاو ةيبطلا تاجتنملاو ةيودألل ةيتاوركلا ةلاكولا نأ ايتاورك ةموكح ديفت  - ٦  لاسرمويثلا 
تاجردو تاحاقللا عاونأب قلعتت ليصافت اهريرقت يف درت و. تاحاقللاو ةيودألا ضعب يف ةظفاح ةدامك
  .اهيلع ةقفاوملا تمت يتلا زيكرتلا
  نابايلا
عفانم هل نأو تاحاقللا يف ةظفاح ةدامك مدختسلاسرمويثلانأ نابايلا ةموكح ديفت   - ٧ دقو .  ي
ةيمك ضفخل دوهجلا لذب ىلع ةينالديصلا تاكرشلا تبأد لئادبلا مادختسا ةدايزو ةل لاسرمويثلا   معتسملا  
ًايرورضلاسرمويثلالامعتسا ىقبيسو . ةعرجلا ةديحولاريراوق لاو لاوحألا ضعب يف  ةئبوألا راشتنا لثم،   .  
ماع يف نابايلا يف ةع لاسرمويثلاةيمك ت غلب  - ٨  نصملا تاحاقللا يف ةل  معتسملا قبئزلاو يلاوح ٢٠٠٩   

مارغ١٢٧ لداعي ام يأ (ًا  مارغ٦٣  قبئزلا نمًا  تاحاقللا عاونأب قلعتت ليصافت ًاضيأريرقتلا مدق يو).    
  .اهيلع ةقفاوملا تمت يتلا زيكرتلا تاجردو
  جيورنلا
مادختساب حمست ا   - ٩  حلا مغر تاحاقللا يفلاسرمويثلاأ جيورنلا ةموكح ديفت عينصتل يلكلا رظ   
ةجرد زواجتت يتلا هتابّكرم وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا تارضح تسملاو داوملا لامعتساو عيبو ريدصتو داريتساو
اهيف هزيكرت ةلئاقلا ةركفلا ىلإ ءافعإلا اذه دنتسيو . ٢٠٠٨ماع ذنم كلذو ،نزولا نم ةئاملا يف  ٠،٠٠١ 
ىلإ لاسرمويثلافاضيو . ةنيعم لاوحأ يف زئاج رمأ تاعرجلا ةددعتملا تاحاقللا تايواح لامعتسا نأب  
لا ىلإ فاضي الو ايريتكبلاو تايرطفلاباهثولت عنمل تاعرجلا ةددعتملاريراوق لا امك ،ةعرجلا ةديحولا ريراوق   
جمانرب تاحاقل يف مدختس تحملا ةظفاحلا داوملا نأ  ماع ذنم ةلوفطلا ةلحرم يف  نيصحتلات مل قبئزلا ىلع ةيو

ىلع ةيجيورنلا قوسلا يف ةحورطملا ةيونسلا ازنولفنألادض تاحاقللا يوتحت الو . ١٩٩٧ دقف لاسرمويثلا   ،
زلل ىرخألا تالامعتسالا عيمج ميرحت متو ،هنم ولخت تاحاقل ريوطت ىلع نيع  ةدامك قبئ نصُملا عيجشت مت

  .جيورنلا يف ةظفاح
لِمع   - ١٠  ةلالس دض (Pandemrix) سكيرمدنابتاعرجلا ددعتملا ازنولفن ألل داضملاحاقللا تسا  

فلأ عون نم ةديدجلا ازنولفنألا  )H1N1( ، يف ءابولا راشتنا لالخ قاطنلا ةعساونيصحتةلمح يف   ٢٠٠٩-
صخش نويلم٢،٢تلمش  ٢٠١٠ مارغ٥،٥ةلمعتس ملا قبئزلا ةيمك عومجم غلبو.   فاضيو . تا 

جاتنإلا ةيلمع نم ةركبم ةلحرم يف ،تاحاقللا نم ليلق ددع ىلإلاسرمويثلا لكشب هريداقم ضفختو ،   
وحن ىلع قبئزلا زيكرت ةجرد ضفخنت ،ةظفاح ةدامك لاسرمويثلا  لامعتسا دنعو. ةجلاعملا لالخ ظوحلم

هورظحلا ريبادتاهددحت يتل ا ةميقلا نم لقأىلإ ريبك  نزولا نم ةئاملاب٠،٠٠١ي ،   .  
ىلع ةيوتحملا تاعرجلا ةددعتملا تاحاقللا لمعتس   - ١١ ضارغألل يدايتعا لكشب لاسرمويثلاتو  

غلب دقف ،ةلمجلا راجت لبق نم ةعابملا تاعرجلا ددع ىلإ ًادانتساو. ناعطقلاتاناويح ىلع ةصاخ ،ةيرطيبلا   
براقي ام ٢٠١٠ماع يف ةير طيبلا تاحاقللا لك يف ةلمعتسملا قبئزلا ةيمك عومجم مارغ٤٠   .  

قبئزلا مدخ   - ١٢  اذه نكل ،نويعلا تارطق نم نيعون يف ةيبط ةظفاح ةدامك ًاقباسجيورنلا يف تسا  
ماع يف ًايجيردت يغلأ لامعتسالا تسا مت امدنع٢٠٠٣  ديارولكنوكلرتبلابلاسرمويثلانع ضيع ،   .  
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  ناتسكيجاط
يوضع حلم وهو ،تالويثرملا لمعتست دالبلاب ةيبطلا تآشنملا نأ ناتسكيجاط ةموكحتغلبأ   - ١٣  

نامضل ًايلاحةظفاح ةدامك ،قبئزل ا حالمأ نم تاحاقللاتابث،   .  
  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

وهو ،ةنهارلا هتلاح ولاسرمويثلاةمالس نع تامولعم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تمدق   - ١٤  
نم اهل صخرملا تاحاقللا ضعب يف لمعتس  ةيودألاوةيذغأللةيكيرمألا ةئيهلا ي  .  

ماع ذنم ةعنصملا تاحاقللا عيمج م ازنولفنألاتاحاقل ءانثتساب و  - ١٥  دَق ا ٢٠٠١، ت ىصوملاو  
ةديحو تابيكرت لكش ىلع تاونس تس نع مهرامعأ لقت نيذلا لافطألل ةدحتملا تايالولا يف ًايدايتعا  

ظفاح ةدامكلاسرمويثلاىلع يوتحت الو ةعرجلا  نم ةرزن تايمك ضعب ىلع اهضعب يوتحي دقو . ة 
عينصتلا ةيلمع ءانثأ مدختسملالاسرمويثلا داعبتسا وأ ضفخ  ًاضيأمت ،لافطألا تاحاقل رارغ ىلع و.  

تاحاقل يف لاسرمويثلاىلإ ضرعتلا  ةدامك لاسرمويثلالامعتسا لجس دقف كلذبو . نيغلابلاو نيقهارملا   
  .يضاملا دقعلا لالخ ًاديدش ًاضافخنااهل صخرملا تاحاقللا يف ةظفاح 

يف ءاوس اهقيوست رمتسي يتلا ازنولفنألاسوريفل ةداضملا ةلطعملا تاحاقللا وه ءانثتسالا ىقبي و  - ١٦  ،
هيلع يوتحت تاعرجلا ةددعتم وألاسرمويثلانم ةيلاخ ةعرجلا ةديحو تابيكرت  ةنجللا يصوت الو .  

ةيلاخلا تاحاقللا ليضفتب اهنم ةياقولاو ضارمألا ةبقارم زكار مل ةعباتلا ،ميعطتلا تاسراممنأشب ةيراشتسالا 
حاقل نم ةعرج نويلم ١٦٠لصأ نم هنأ ركذلاب ردجيو . ةيناكس تاعومجميأل  لاسرمويثلانم   

ملاازنولفنألا اهل تصخر ةيمسو  ملا لالخ تعإ  ز ناك ٢٠١١ و٢٠١٠ مسووو ةيودألاو ةيذغألا ةراد  ،
نويلم ٩٠براقي ام كانه  تايالولا ربتعتو . لاسرمويثلاىلع يوتحت تاعرجلا ةددعتم ريراوق يف  ةعرج 

تالاح يف مساح رمأ تاعرجلا ةددعتم ريراوق يف ةبكرملا ازنولفنألاتاحاقل رفوت نأ ةدحتملا  ءابو راشتنا  
 ىلع ةيوتحم تاعرجلا ةددعتم ريراوق يف ةبكرملا تاحاقللا نأ دقتعت يهف ،كلذ ىلع ةوالعو. ازنولفنألا
ةظفاح ةدامك لاسرمويثلا ًاماهًانوكملازت ال   جمارب يف   اهتفلكت ةلق ببسب ةيمانلا نادلبلا يف نيصحتلا   

  .اهنيزخت تابلطتمو
فرعتت ملو  - ١٧ حرتقا دقو . لاسرمويثلاةيلاعف يواست ةظفاح ةدام ةيأ ىلع ةيودألاو ةيذغألا ةئيه  

يف عساو قاطن ىلع ةظفاح ةدامك هلامعتسا قبس ي مل هنأ ريغ ،لوناثيسكونيفلا يناثب هلادبتسا ضعبلا
يف ةظفاح ةدامك هدحو هب ءافتكالا دنع هتيلاعف تبثت ملو ،ةدحتملا تايالولا يف اهل صخرملا تاحاقللا 

  .تاحاقللا ضعب
تامييقتو تاسارد نع تامولعم ًاضيأةدحتملا تايالو لا تمدق دقو  - ١٨ مامتهالاب ةريدج  

للا يفلاسرمويثلالامعتسال  يكرح م   قبئزلا ليثيمب ةنراقم قبئزلا ليثيإ ةي  وةيقت تاساردو ،تاحاق مس
رخآ نع تامولعم مدقت امك ةيوتاذلا ضرم ولاسرمويثلانيب طباور لا نع تاساردو ةرداصلا تارارق لا، 
  .ةدحتملا تايالولا مكاحم نع
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ىلع ةيوتحملا اهل صخرملا تاحاقللا نأ ىلإ ةدحتملا تايالولاصلختو   - ١٩ ةظفاح ةدامك لاسرمويثلا   
يف اهلامعتساب حر  هنأو ةيراجلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا طورشلابجومب ةلاعفو ةنومأم تاحاقل يه   صي

 .ةدحتملا تايالولا
__________  


