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  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا

  ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاضارعتسا ةنجل 
  يناثلاعامتج الا

نيرشت ١٠ - ٦ ،فينج   ٢٠٠٦ربمفون /يناثلا 
تقؤملا لامعألا لودج نم)أ (٦دنبلا   * 

اهجاردإ ًاثيدح حرتقا يتلا ةيئايميكلا داوملا يف رظنلا 
  :ةيقافتالا نم ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف
لينيفلا يئانث موربلا ينامثريثالا   

لينيفلا يئانث موربلا ينامث ريثالاب صاخلا حارتقالا زجوم    

  ةنامألاةركذم 

هذهقفرم مدقي  -١ ارتقالل ةنامألا هتدعأ ازجوم ةركذملا   هلودو يبوروألا داحتالا نم مدقملا ح 
ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشبملوهكتسا ةيقافتا يف فارطألا ءاضعألا  يئانث موربلا ينامث ريثالاجارد إل   

ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ن أشب ملوهكتسا ةيقافتا نم ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف) يراجت جيزم(لينيفلا 
ةداملا نم ١ةرقفلل اقفو  ةيقافتالا نم٨  يف لماكلا حارتقالا دريو . ايمسر زجوملا اذه ريرحت متي ملو.  

  . UNEP/POPS/POPRC.2/INF/4ةقيثولا 
ةنجللا هذختت نأنكمييذلا ءارجإلا     

  :نأ يف ةنجللا بغرت دق  -٢
  ؛UNEP/POPS/POPRC.2/INF/4ةقيثولا يفو ةيلاحلا ة ركذملا يف ةمدقملا تامولعملا يف رظنت  )أ(  

                                                           
*  UNEP/POPS/POPRC.2/1.  
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لاد قفرملاو ٨ةداملا تاطارتشاب يفي حارتقالا نأ ىلإ ةنئمطم تناك نإ اميف تبت   )ب(    
  ؛ةيقافتالل

، ) ب(ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تاطارتشالاب يفي حارتقالا نأ تررق ام اذإ ،عضت   )ج(   افنآ
ةداملا نم ٦ةرقفلل اقفو رطاخم تان ايب زجوم عورشم دادعإ لجأ نم لمع ةطخ هيلع قفاوتو٨   ،.  
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  قفرملا

لينيفلا يئانث موربلا ينامث ريثالاجاردإ نأشب حارتقا  فلأ تاقفرملا يف ) يراجت جيزم( 
    ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتال ميجو ءابو 

  ةمدقم

يراجتلا لينيفلا يئانث موربلا ينامث ريثالا  -١  )c-octaBDE ( يئانث ريثاتابكرم نم جيزم نع ةرابع  
ا ةموربلا ددعتم لينيفلا ةجردلاب ةيقيلختلا ةموربملا تابكرملا هذه تمدختسا دقو . اسناجتمو ةديدع
نإف ،لينيفلا يئانث موربلا ينامث ريثالا تارموزيأىلإ ةفاضإلابو . بهلل طبثمك ىلوألا موربلا ينامث ريثالا   
ىرخأ تانوكم تاعومجم نم ا يراجتلا لينيفلا يئانث  أش اهل تايمك ىلع يوتحي يسامخ ريثالثم (   
لينيفلا يئانث موربلا يسادسريثاو لينيفلا يئانث موربلا دقو . ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا صئاصخ اهل)  

يئانث موربلا يسامخ ريثانأ ىلإ صاخ هجوب ارخؤم ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ضارعتسا ةنجل تصلخ   
نمو ،ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتال لاد قفرملا يف ةددحملا ريياعملا عيمجب يفي ل ينيفلا

  ).٢٠٠٥، ١/٣ -ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ضارعتسا ةنجل ررقملا(اتباث ايوضع اثولم هرابتعا يغبني مث 
لاد قفرملا نم ٢ و١نيترقفلا بجومب ةبولطملا تامولعملا ىلع بسحف فلملا اذه زكري   -٢  
  :ىلإ ىلوألا ةجردلاب دنتسيو ملوهكتسا ةيقافتال

  :يبوروألا داحتالا نع رداصلا رطاخملا مييقت ريرقت): ٢٠٠٣(ةيبوروألا ةيضوفملا   )أ(  
European Union Risk Assessment Report: Diphenyl ether, octabromo derivative (CAS No: 32536-
52-0, EINECS No: 251-087-9). Risk assessment. Office for Official Publications of the European 
Communities, 2003. (http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/);  

ينامث ريثالانع زجوم ريرقتو رطاخم تانايب زجوم ): ٢٠٠٥(ةيبوروألا ةيضوفملا   )ب(    
 Risk profile and summary report for octaBDE :لينيفلا يئانث موربلا
)(http://www.unece.org/env/popsxg/docs/2005/EU%20octaBDE.pdf).  
ةيوضعلا تاثولملا صئاصخ امهلو (لينيفلا يئانث موربلا يسادسو يسامخ ي ريثانأ ثيح   -٣
نع ةلصلا ةقيثو تامولعم تمدُق دقف ،يراجتلا لينيفلا يئانث موربلا ينامثريثالايف ناثدحي ) ةتباثلا نيذه    
  .امئالم كلذ ناك امثيح اضيأ نيبكرملا
راشم وه امبسح ،تامولعملا نم ديزمل ردصمك عجارملا نم اهريغو تاضارعتسالا هذه لمعت   -٤

ةتباثلا ةيوضعلا ةثولملا ةيئايميكلا ةداملا هذه نأشب ،ملوهكتسا ةيقافتال لاد قفرملا نم ٣ةرقفلا يف هيلإ   
  .ةحشرملا
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ميكلا ةداملاديدحت  -١   ةيئاي 
يراجتلا لينيفلا يئانث موربلا ينامثريثالاصخي حارتقالا اذه   -٥ جتنملا يف ةديدع تانوكم كانهو .  
ينامث ريثالابكرمو . تانوكملا ىدارفل امييقت بلطتي يراجتلا جتنملل مييقت يأ نإف كلذلو ،يراجتلا  
نم دوهعملا يف فلأتي بكرم جيزم نع ةرابع يراجت لكشب ضورعملا لينيفلا يئانث موربلا نم ارابتعا ( 

يبوروألا داحتالا يف ءاضعألا لودلا لخاد٢٠٠١ يئانث موربلا يسامخ ريثالا تارموزيانم % ٠،٥ ≤)    
لينيفلا يئانث موربلا يسادسريثالا تارموزيانم % ١٢ ≤و ،لينيفلا  ريثا تارموزيانم  % ٤٥ ≤ و 

و ،لينيفلا يئانث موربلا ينامثريثالا تارموزيانم % ٣٣ ≤و لينيفلا يئانث موربلا يعابس نم % ١٠ ≤ 
عاستريثالا تارموزيا و لينيفلا يئانث موربلاي  لينيفلا يئانث موربلا يرشعريثالانم  % ٠،٧ ≤  دقو .  
  .كلذ نع افلتخم يبوروألا داحتالا يف ءاضعأ ريغ نادلب نم تاجتنملا وأ مدقألا تاجتنملا ليكشت نوكي

موربلا ينامث ريثالاعابي   -٦ موربلا ينامث ريثالا ريموزيامقر تحت ةينقت ةبترك يراجتلا لينيفلا يئانث    
  .ةيئايميكلا تاصلختسملا ةرئاد لجس يف لينيفلا يئانث

  ليجستلا ماقرأو ءامسألا  ١-١
  ءايميكلل يلودلا داحتالا ىدل مسالا
موربلا ينامث قتشم ،لينيفلا يئانث ريثا  :ةيقيبطتلاو ةتحبلا ربلا ينامثريثالا(  يئانث مو  

  )لينيفلا
يئانث موربلا ينامث ديسكأ ،لينيفلا جودزم موربلا ينامث ديسكأ   :تافدارتملا

فعاضم ‘ ١و١و ،نرتبلاو نرتبلا يسكونف موربلا ينامث ،لينيفلا
موربلا ينامث قتشمو-ينيجيسكوأ  ،  

  تاصلختسملا ةرئاد لجس يف مقرلا 
  ٠-٥٢-٣٢٥٣٦  :ةيئايميكلا

  ةيبوروألاةيرصحلا ةمئاقلا يف مقرلا 
  ٩-٠٨٧-٢٥١  :ةمئاقلا ةيئايميكلا داوملل
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  بيكرتلا  ٢-١
ةيئيزجلاةلداعملا   :C12H2Br8O  
  ٨٠١،٣٨  :يئيزجلا نزولا
  ةيئايميكلا ةبيكرتلا

  

  

  

  

  تابثلا  -٢
هلو ةيوضعلا تابيذملا نم جيزم يف ةعرسب ايئوض للحتي لينيفلا يئانث موربلا ينامث ريثالانأ نيبت   -٧  
ةنقيتم ريغ ةجيتنلا هذهل ةيئيبلا ةيمهألا نأ الإ ،تاعاس ٥ وحن غلبت فيصنت ةرتف  ) ، ةيبوروألا ةيضوفملا

صتمنأب أبنتي ،اذه بناج ىلإو ). ٢٠٠٣ لينيفلا يئانث موربلا ينامث ريثالا ي ، يف ةدشب  ةبرتلاو تايبوسرلا  
لا ءوضل ضرعتي يذلا وه لينيفلا يئانث موربلاريثانم طقف اءزج نأ ينعي ام وهو  نوكت مث نمو ،سمش  

يئانث موربلا ينامث ريثالل يئاملا للحتلا نع ةحاتم تامولعم دجوت الو. يئوضلا للحتلا ىلع ةردقلا هل  
ةئيبلا يف لينيفلا يئانث موربلا ينامثريثالل ةماه ةيلمع نوكت نأ عقوتملا ريغ نم نكلو ،لينيفلا  .  
ربلا ينامثريثالانإف ،يوضعلا للحتلاب قلعتي اميفو   -٨ يف ةلوهسب ايوضع للحتي ال لينيفلا يئانث مو  

اموي٢٩ىدم ىلع للحت يأ دهاشي مل (ةيرايعملا تارابتخالا  عم يليثمتلا سايقلاب (عقوتملا نم سيلو )  
ىرخألا لينيفلا يئانث موربلاريثاتابكرم  ، . ةيئاوهاللا فورظلا يف ةعرسب للحتي نأ)   كلذ نع امغرو

يئانث موربلا يعاستو يرشع ي ريثا(ىرخأ اعافترا رثكأ ةجردب ةموربم تاسناجتم نأ نيبت دقف 
ادج ةئيطب ةعرسب نكي نإو ،ريرا ) لينيفلا   Gerecke etنورخآو كيريج (ا ةأمح يف ايئاوه ال للحتت

al ،يئانث موربلا ينامث ريثالل ةيمهألا ليلق ايئاوهو ايئايحأ اللحت ةمث نأ نيبي ليلدلا نأ ودبيو). ٢٠٠٥  
  .لينيفلا
نأ نكمي لينيفلا يئانث موربلا ددعتم ريثالاللحت نأ ركذلاب ريدجلا نمو   -٩ تاجتنم نع رفسي   
نأ ) ٢٠٠٥ (Ahn et alنورخآو نآ نيبي ،لاثملا ليبس ىلعو . ةمورب لقأ تاسناجتم ربتعت ةيوناث

تويز ىلع ت  ىلإ يس امخ نم اددع لغي ةنيعم يندعم ذاذرو بساور/بثملا لينيفلا يئانث موربلا يرشع
لالخ نم ،لينيفلا يئانث موربلا ريثايثالث  ةطيسو ةوطخك لينيفلا يئانث موربلا ينامثريثالا  ريثي دقو .  

نوكت ام ةداع لينيفلا ةيئانث ةمورب ىندألا ةي ريثالاتابكرملا هذه نأ ثيح ،ةيفاضإ ةيئيب لغاوش كلذ 
  .ايئايحأ امكارت رثكأو ةيمس رثكأ

O 
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Br 
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H 

Br 

Br 

Br 
H 



UNEP/POPS/POPRC.2/12 

6 

  يئايحألا مكارتلا  -٣
لوناتكوألا قيرفت ئفاكم ةميق ديدحتمت  -١٠ ةيضوفملا  (٦،٢٩ءاهز هنأب يراجتلا جتنملا اذهل ءاملا / 

 ، سناجتم مكارتي نأ عقوتملا نم ،ءاملا /لوناتكوألا قيرفتل ئفاكملا اذه ىلإ ادانتساو). ٢٠٠٣ةيبوروألا
ايئايحأ لينيفلا يئانث موربلا ينامثريثالا نأ نيبت ةيلمعلاجئاتنلا نأ ديب .   نث موربلا ينامثريثالا  لينيفلا يئا ـ 

دق يذلاو ريبكلا همجح ىلإ كلذ عجري امبرو )٩،٥< يئايحألا مكارتلا لماعم (ايئايحأ مكارتي ال   ،
  .ةيوضعلا تانئاكلا يف ايالخلا ناردج روبع نود لوحي

ينامث ريثالايف ةدوجوملا ىرخألا ةموربملا لينيفلا يئانث تابكرم نأ نيبت دقف ،كلذ نع امغرو   -١١  
  :الثمف ،ىلعأ يئايحأ مكارت لماعم اهل يراجتلا لينيفلا يئانث موربلا

ىلإ ةبسنلاب ١٧٧٠٠ – ١١٧٠٠  - لينيفلا يئانث موربلا يسامخ ريثا  ةيضوفملا ( 
 ،   ؛)٢٠٠٣ةيبوروألا

ىتح - ىلإ ةبسنلاب ٥٦٠٠  لينيفلا يئانث موربلا يسادس ريثا   ) ،   ).٢٠٠٣ةيبوروألا ةيضوفملا
مكارتلا ريياعمب يفي يئايحأ مكارت لماعم اهل ةمورب ىندألا لينيفلا يئانث تابكرم نإ ف اذكهو  -١٢

يف طقف ةدوجوم تسيل ا . مات لكشب  يراجتلا لينيفلا يئانث موربلا ينامث ريثالاأ ثيحو يسامخ ي ريثا( 
لحتل ةجيتن اضيأ رهظت دقا) يراجتلا جتنملا نم% ١٢ىتح لينيفلا يئانث موربلا يسادسو  تابكرم ل  

ايئايحأ مكارتم لينيفلا يئانث موربلا ينامثريثالارابتعا نكمملا نمف ،ةمورب ىلعألا لينيفلا يئانث   .  
، (يبوروألا داحتالا نع رداصلا رطاخملا مييقت ريرقت غلبي   -١٣ مت هنأ ) ٢٠٠٣ةيبوروألا ةيضوفملا

موربلا نم تايوتحمب ةموربملا لينيفلا يئانث ريثاتابكرم فاشتكا   ريثالانم ءاوس دح ىلع ىلعأو لقأ  
ةيحانلا نمو . ةحراجلا رويطلا ضيب اميس ال ،ةيحلا تانئاكلا تانيع ضعب يف لينيفلا يئانث موربلا ينامث

نم رمت نأ لمتحي ال ةريبك تائيزج ا   أ ثيح ،مكارتت نأ ةمورب ىلعألا تاسناجتملل يغبني ال ،ةيرظنلا
 رهظألمع نم ) ٢٠٠٥ (Sellstrom et alنورخآو مورتسليس هب ماق ام نأ ديب . ايالخلا ناردج لالخ

دجوو . ةيربلا روقصلا يف) لينيفلا يئانث موربلا يرشعو يعابس يريثا(داوملا هذهل اظوحلم امكارت 
يئانث موربلا ينامث ريثالاتاسناجتم نم ديدعلا نم امكارت ) ٢٠٠٥ (Verreault et alنورخآو تلوريف   

حراوج نم نينثا نم ةيئيبلا تانيعلا نم ديدعلا يف ) ءاوس دح ىلع ةمورب ىندألاو ىلعألا(لينيفلا 
 ريثاتابكرم نم برض نع ) ٢٠٠٦ (De Wit et alن ورخآو تيف ود غلبأو ،ايلعلا يلامشلا بطقلا
نم الثامم اكولس عقوت . يلامشلا بطقلا يف لينيفلا يئانث موربلا يسامخ   ريثالاي نأ نكمملا نمف كلذلو
 ,Tomy et al. 2004(ىرخأ تاسارد تركذ دقف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو . لينيفلا يئانث موربلا ينامث

Stapleton et al. 2004( تابكرمل يئايحألا لوحتلا نأ عزن لالخ نم لينيفلا يئانث موربلا ينامث ريثالا    
نم كلذ ىلع بترتي امو ،عقوتم وه امم ىلعأ يئايحأ مكارت تارشؤم ىلإ يضفي نأ نكمي ةموربلا  

  .يئايحألا ميخضتلا رطاخم بقاوع
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ريابو ) ١٩٩٧ (Scheringerرغنيريش هحرتقي يذلا يريشأتلا جهنلا مادختساب ،لمتحملا نمو   -١٤
ةسارد ةطساوب ةداملل ةنماكلا صئاصخلا مييقت نكمي هنأب حرتقي يذلاو ) (٢٠٠٠ (Beyer et alنورخآو 

نوكي نأ )رثكأ تانايب اهنع دجوت ةلثامم داوم صئاصخ يئايحأ لينيفلا يئانث موربلا ينامث ريثالا،   
  .مكارتلا

  ىدملا ديعب يئيبلا لاقتنالا ةيناكمإ  -٤
، (يبوروألا داحتالا نع رداصلا رطاخملا مييقت ريرقت يف غلبُأ   -١٥ نأ ) ٢٠٠٣ةيبوروألا ةيضوفملا

غلبي لينيفلا يئانث موربلا ينامث ريثالاراخب طغض  ةرارح ةجرد دنع لاكساب ٦‾ ١٠ × ٦،٥٩  ةيوئم٢١    .
راخبلا طغض ليميو ،ضفخنم راخب طغض اهلمكأب ةعومجمك اهل ةموربملا لينيفلا يئانث ريثاتابكرمو   

يوجلافيصنتلا ةرتفريدقت مت ،ريرقتلا سفن يفو . ةموربلا ةدايز عم صقانتلا ىلإ تابكرمل ة  ينامث ريثالا   
ه ،اموي٧٦هنأب لينيفلا يئانث موربلا    .نكمم ىدملا ديعب ةداملا هذه لاقتنا نأ ينعي ام و 

ةيوئم٢٥ةرارح ةجرد دنع (يرنه نوناق تباثو راخبلا طغضو ءاملا يف نابوذلا ةيلباق : ١لودجلا  ةبسنلاب )  
تباث يوضع ثولم هنأ ىلع ايلاح لجسملاو يراجتلا لينيفلا يئانث موربلا ينامثريثالاىلإ     

ءا ملا يف نابوذلا ةيلباق  ةداملا
  رتل/غم

يرنه نوناق تباث   لاكساب ،راخبلا طغض
  ئيزج/³م

يئانث موربلا ينامث ريثالا  
  *يراجتلا لينيفلا

١٠،٦  ٦‾ ١٠ × ٦،٥٩  ٠،٠٠٥  

ثولملا نم ىندألا دحلا 
  تباثلا يوضعلا

يد.يد (٠،٠٠١٢ يد.يد (-١٠× ٢،٥  ) يت.   . 
  )يت

  )نيردنإ (٠،٠٤

ثولملا نم ىصقألا دحلا 
  تباثلا يوضعلا

  )نيفاسكوت (٣٧٢٦  )نيفاسكوت (٢٧  )نيفاسكوت( ٣

نم يناثلا ىصقألا دحلا 
  تباثلا يوضعلا ثولملا

  )رولكلا يعابس (٢٦٧  )رولكلا يعابس (٠،٠٤  )نيردليد (٠،٥

  يبوروألا داحتالا نع رداصلا رطاخملا مييقت ريرقت* 
نه نوناق تباثو راخبلا طغضو ءاملا يف نابوذلا ةيلباق١لودجلا نيبي   -١٦  ريثالاىلإ ةبسنلاب ير  

ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملل ىندألا دحلاو ىصقألا دحلا عم ةنراقملاب يراجتلا لينيفلا يئانث موربلا ينامث 
رطخ كانه ناك نإ ام ديدحتل ةيسي ئر ةيصاخ وهو ،يرنه نوناق تباثو. نهارلا تقولا يف ةلجسملا
صوصنملا قاطنلا دودح يف ،ىدملا ديعبيئيبلا لاقتنالا ىرخألا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملل ةبسنلاب هيلع    
نكميف ،لينيفلا يئانث موربلا ينامث ريثالاةايح فصن عم ةقيقحلا هذه تذخأ ام اذإو . ريبك دح ىلإ  
ىدملا ديعب يئيب لاقتناب موقي نأ امامت لمتحملا نمنأب جاتنتسالا  .  

هتاذ لينيفلا يئانث موربلا ينامثريثالا ىلإ ةبسنلاب ةيئان عقاوم نم ةحاتم دصر تانايب دجوت ال  -١٧   .
بطقلا يف ةيحلا تانئاكلا يف يسأ لكشب لينيفلا يئانث ةموربلا ددعتم ريثالاتازيكرت تداز ،امومعو   

، (ةمورب ىندألا تاسناجتملا نأ ودبيو . نييضاملا نيدقعلا رادم ىلع يلامشلا موربلا يسامخ ريثالاالثم  
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لا يسادسريثاو لينيفلا يئانث ةضرع لينيفلا يئانث موربلا ينامث ريثالايف ةدوجوملا ) لينيفلا يئانث مورب   
قاطن ىلع دجوت ا   تايبوسرلا يف عساوأ ثيح ،وجلا لالخ نم امبر ،ىدملا ديعب يئيبلا لاقتنالل  

، (ةيئان قطانم يف ةيحلا تانئاكلاو    ).٢٠٠٤ةيدنكلا ةئيبلا ةئيه
يئانث موربلا يرشعو يعابس ي ريثانأ ايلمع تبث ،ىر خألا ةموربملا تاسناجتملل ةبسنلابو  -١٨

). ٢٠٠٥، .Wang et al(يلامشلا بطقلا نم ايلعلا قطانملا يف اوج ةلوقنملا تائيزجلا يف ناثدحي لينيفلا 
يناغودو ايناو ا   علطضا يتلا ةيجذامنلا ةساردلا تصلخوWania and Dugani) مت امبسح ٢٠٠٣  ،

لينيفلا يئانث موربلا يرشع ريثانوكي نأ لمتحملا نم نأ ىلإ ) ٢٠٠٤ةيبور وألا ةيضوفملا يف اهضارعتسا  
صتم ابيرقت يرصح لكشب ي ديعب لاقتنالا كولس ايلمع مكحي نأ نكمي ام وهو ةيوجلا تائيزجلا يف   

دوجو ى. ةداملل ىدملا  زع  يف بلاحطلا يف لينيفلا يئانث موربلا يرشع ريثا ي ناك دقف ،كلذ بناج ىلإو  
ىدملا ديعب تائيزجلا لاقتنا ىلإ ،ةيبطقلا قطانملا يف تاييدثلاو رويطلا يفو ،جيورنلا يف ايبسن ةيئان قطانم 

) ،   ).٢٠٠٤ةيبوروألا ةيضوفملا
دوجوم اهضعب (ةمورب ىلعألاو ىندألا تاسناجتملا ىلإ ةبسنلاب ةحاتملا تانايبلا نإف ،ازاجيإو   -١٩

لينيفلا يئانث موربلا ينامثريثالايف اضيأ  نأ ودبيو . ىدملا ديعبلا يئيبلا لاقتنالا ىلع ةردق اهل نأ نيبت)  
نوناق تباث نأ ثيح ،جاتنتسالا اذه دكؤي لينيفلا يئانث موربلا ينامث ريثالل ةيئايميكلا صئاصخلا ليلحت  
، . ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملل ةبسنلاب هب ملسم وه امل ادج لثامم يرنه عقوت نكميكلذلو  ريثالانوكي نأ  
  .ىدملا ديعب يئيب لاقتنال ةضرع لينيفلا يئانث موربلا ينامث

  ةراضلا راثآلا  -٥
داكت ال اراثآ يراجتلا لينيفلا يئانث موربلا ينامث ريثالاجتنم نأشب ةحاتملا ةيمسلا تانايب حضوت   -٢٠  

ىدملا ةليوط ةساردو كامسألا نعىدملا ةريصق ةسارد (ةيئاملا ةيوضعلا تانئاكلا ىلع ركذت  ثوغرب  نع 
ةيبوسرلا ةيوضعلا تانئاكلاو )Daphnia magnaريبكلا ءاملا   ،)Lumbriculus variegatus ( تانئاكلاو

ضرألا ناديدو تاتابنلا نم عاونأةثالث (ةبرتلل ةيوضعلا   Eisenia fetida) ( ، ةيبوروألا ةيضوفملا
عاونأ يف يوناث ممست رطخ ددحي يبوروألا داحتالا نع رداصلا رطاخملا مييقت ريرقت نأ ديب). ٢٠٠٣  
جتنم يف لينيفلا يئانث موربلا يسادس ريثانوكم نم ) ضرألا ناديد لوانت لالخ نم(ىرخأ  ينامث ريثالا   

  )رميلوبلا تاقيبطت مادختسا نم(يراجتلا لينيفلا يئانث موربلا 
، (يبوروألا داحتالا نع رداصلا رطاخملا مييقت ريرقت ضرعتسي   -٢١ ) ٢٠٠٣ةيبوروألا ةيضوفملا

نع ةحاتملا ةيمسلاتاساردلا  لينيفلا يئانث موربلا ينامثريثالا   ريثأتلاىوتسم ددحتي ،ريرقتلا اذه يفو .  
لينيفلا يئانث موربلا ينامث ريثالاجتنم نأشب تاييدثلا يف ةحاتملا ةيمسلا تانايب نم ظحالملا ريغ راضلا   

ةسارد يف ايموي مسجلا نزو نم غك/غم ٢هنأب يراجتلا  بنارألايف ومنلانع   ريغ زيكرت طابنتسا متو .  
 ٦،٧غلبي تانايبلا هذه مادختساب يبوروألا داحتالا نع رداصلا رطاخملا مييقت ريرقت يف هب أبنتم ظحالم 

ةيذغأغك/غم هنأ ىلع يبوروألا داحتالا لخاد يراجتلا لينيفلا يئانث موربلا ينامث ريثالافنص دقو .    
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ريغ لافطألل اررض ببسي دق "رطاخملا تارابع مادختسا عم ،رشبلا ةحص ىلع  هريثأتلةجيتن " يمس"
  ".لمتحم ةبوصخلا فعض رطخ"و " نيدولوملا

تاجتنم يف ةمورب لقألا لينيفلا يئانث ريثاتابكرم دوجو ريثيو   -٢٢ لينيفلا يئانث موربلا ينامث ريثالا   
اضيأقلقلايراجتلا  نم  نم نأ ثيح رشبلا ةحص رظن ةيحان   ىلع ىلعأ ةردق اهل نوكي نأ لمتحملا   

 Birnbaum andلاكساتسو موبنريب ، )١٩٩٤(ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ت ماق دقو. ةراض راثآ ثادحإ

Staskal) تابكرمب ةصاخلا ةيمسلاتانايب ضارعتساب ،ادج ارخؤم و) ٢٠٠٤ يئانث موربلا ينامث ريثالا   
  .ةماع ةفصب لينيفلا

لا يئانث موربلا ينامثريثالانأ ى لع اليلد ركذلا ةفنآلا تامييقتلاو تاساردلا عيمج رفوت  -٢٣ لينيف  
ةموربم نرتبلا يئانث -ب-تانيسكويد نيوكت لامتحانإف كلذك . اراض اراثآ ببسي يراجتلا  

داوم ىلع يوطنت يتلا ةرارحلا ةعفترملا تايلمعلا وأ قارتحالا تايلمع ءانثأ نيرتبلا يئانث تاناروفو 
ا ينامثريثالاىلع يوتحت  ربتعي ،يراجتلا لينيفلا يئانث موربل  لاغشنالل رخآ ةاعدم  ،  ةيضوفملا(  ةيبوروألا

٢٠٠٣.(  

  قلقلايعاود نايب   -٦
ءاضعألا هلودو يبوروألا داحتالا نم مدقملا حارتقالا يوتحي  -٢٤ يلاتلاقلقلايعاود نايب ىلع    :  

لأتي يراجتلا لينيفلا يئانث موربلا ينامثريثالانوك نإ "  يئانث ريثالاتابكرم نم ديدعلا نم ف    
تاثولملا صاوخ مييقت لعجي موربلا ةددعتم لينيفلا ةيئانث تاسناجتملاو موربلا ددعتم لينيفلا 

ينامث ريثالانأ ب جاتنتسالانكمي هنأ ديب . دحاولا بكرملا ةلاح يف وه امم بعصأ ةتباثلا ةيوضعلا  
ىدملا ديعب يئيبلا لاقتنالا ىلع ةردقلاو ،تابث لا ريياعمب يفي يراجتلا لينيفلا يئانث موربلا

ريياعمب قلعتي اميف عطاق لكشب احضاو سيل عضولاو . ةراض راثآ يف ببستلا ىلع ةردقلاو
يئايحإلا مكارتلا نأشب صحفلا  انوكم ةعومجم ىلع لقألا ىلع يوتحي يراجتلا جتنملا نكلو 

ا  ريياعم عيمج يفوتستأ ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ضارعتسا ةنجلل تبث يسامخ ريثا (صحفلا   
سناجتم وهو ،لينيفلا يئانث موربلا يسادس ريثاىلع يوتحي هنأ امك ). لينيفلا يئانث موربلا  
ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاصاوخ هل رخآ  .  

تابكرم نأ نع امغر هنأ يف قلقللرخآ بناج لثمتيو  ، ريثالا  ةتباث ةمورب ىلعألا لينيفلا يئانث  
فورظلا ضعب يف للحتت نأ نكمي اةمث نإف   يئانث ريثالاتاسناجتم ديدحت مت دقف . أ ىلع ليلد  

للحتلا تاجتنم نيب نم ا  نوكت دق تاجتنملا ضعب نأ ثيحو . أ ىلع ةمورب ىندألا لينيفلا
ريثي نأ نكمي هنأش هل بيكرت يأ نإف ،يلصألا بكرملا نم ةيمس رثكأو ايئايحأ امكارت رثكأ 

  .قلقلا
يئانث تاناروفو ةموربم نرتبلا يئانث -ب-تانيسكويد نيوكت لامتحا ةيفاضإلا رطاخملانمو   

ةجلاعم داوم ىلع يوطنت يتلا ةرارحلا ةعفترملا تايلمعلا وأ قارتحالا تايلمع ءانثأ نيرتبلا 
بهلل طبثملا يراجتلا لينيفلا يئانث موربلا ينامثريثالاب  .  
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امثريثالامادختساو قيوست رظح مت دقو  نم نكلو ،يبوروألا داحتالا يف لينيفلا يئانث موربلا ين  
نكمي هنأ ثيحو . نادلبلا نم ريثكلا يف بهلل طبثمك مدختسيو جتني لازي ال هنأ ضرتفملا
دلبل نكمي ال هنإف ،اهرداصم نع اديعب لقتنت نأ هتاسناجتمو لينيفلا يئانث موربلا ينامث ريثالل  

ينامث ريثالاصئاص خلارظنو . هببست يذلا ثولتلا لطبت نأ نادلبلا نم تاعومجم وأ دحاو  
يف رارمتسالا لامتحاب ةلصتملا رطاخملاو ةراضلا ةتباثلا ةيوضعلا ةثولملا لينيفلا يئانث موربلا 

 ."ثولتلا اذه ىلع ءاضقلل يلود ءارجإ ذاختا رربي ام ةمث نإف ،همادختساوهجاتنإ و

____________ 


