خطت الخىفيذ الىطىيت
بمىحب اجفاكيت اضخكهىلم
بشأن امللىثاث العضىيت الثابخت ()POPs
في
دولت لاماراث العزبيت املخحذة

لاصذار1.0
إبزيل 2015م

صفحت ( )1مً ()27

الفهزص
املحخىي
-1
-2
1-2
2-2
3-2
4-2
5-2
6-2
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7
2.6.8
7-2
8-2
9-2
-3
1-3
2-3
3-3
4-3
5-3
6-3
-4
1-4
2-4
3-4
4.3.1
4.3.2
4.3.3

الفهزص
امللذمت
ملحت عامت عً دولت لاماراث العزبيت املخحذة
حغزافيت دولت لاماراث
ضكان لاماراث
املىاخ
الاكخصاد
الصىاعت
أهم املشاريع البيئيت
اضتراجيجيت لاماراث للخىميت الخضزاء
مبادرة املباوي الخضزاء
مبادرة اضخذامت
مترو دبي
كطار الاجحاد
مذيىت مصذر
مجمع الشيخ دمحم بً راشذ للطاكت
الىكالت الذوليت للطاكت املخجذدة ( إيزيىا )
الخعاون الذولي
الخطىر الدشزيعي
رؤيت لاماراث
جلييم حالت امللىثاث العضىيت الثابخت
جلييم الكيماوياث بالجشء ألاول مً امللحم أ مً الاجفاكيت (مبيذاث امللىثاث العضىيت الثابخت):
 - 2-3جلييم الكيماوياث بالجشء الثاوي مً امللحم أ (ثىائي فيييل مخعذد الكلىر :(PCBs
جلييم الكيماوياث بالجشء الزابع و الخامظ مً امللحم أ ( )POP-PBDEsو الكيماوياث بالجشء
ألاول مً امللحم أ ()HBB
جلييم املىاد الكيميائيت بالجشء الثاوي مً امللحم ب ()D.D.T
جلييم املىاد الكيميائيت بالجشء الثالث مً امللحم ب ( )PFOS and its salts
جلييم الاهطالكاث مً لاهخاج غير امللصىد مً املىاد الكيميائيت )(PCDD/PCDFبامللحم ج
لاضتراجيجيت وخطت الخىفيذ
ضياضت الذولت
ألاولىياث
ألاوشطت ولاحزاءاث
اليشاط :1مبيذاث امللىثاث العضىيت الثابخت
اليشاط الثاوي :مزكباث ثىائي الفيييل مخعذد الكلىر PCBs
اليشاط  :3املىخجاث غير امللصىدة للملىثاث العضىيت الثابخت (الذايىكطيىاث والفيىراهاث)

صفحت ( )2مً ()27

الصفحت
4
5
5
6
6
6
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
12
15
17
17
18
19
19
20
20
26
26
27
28
28
28
29

خطت الخىفيذ الىطىيت بمىحب اجفاكيت اضخكهىلم
بشأن امللىثاث العضىيت الثابخت ( )POPsفي دولت لاماراث العزبيت املخحذة
 -1امللذمت:
بن اجفاكُت اؾخىهىلم للملىزاث اللظىٍت الثابخت جخلامل مم كضص مً املىاص هُمُاثُت وطلً
لخؼىعتها كلى الصحت اللامت بشيل زاص والبِئت بشيل كام وطلً بؿبب ؾمُتها الشضًضة كلى
إلاوؿان والحُىان والىباجاث وألاهـمت البُئُت بال جمُحز ،وكض ؾمُذ بالضاثمت ألنها جبلى لللىص
ػىٍلت بضون ؤن جخفىً جدذ الـغوف البُئُت الؿاثضة ألامغ الظي ًظاكف مً خضة مشاولها
ً
ً
وٍخؼلب جضزال كاملُا للخلامل مم هظه املشيلت البُئُت الفغٍضة مً هىكها وٍمىً بةًجاػ جىطُذ
زؼىعة هظه امللىزاث اللظىٍت كلى الىدى تآلح::
 هي مغهباث كظىٍت جدخىي كلى طعاث اليلىع.
 لها زاصُت هُمُاثُت وفحزًاثُت فغٍضة ججللها جلاوم الخفىً والخدلل جدذ الـغوف البُئُت
اللاصًت " جخؼلب صعحاث خغاعة ؤهثر مً  1200صعحت مئىٍت".
 لها اللابلُت كلى الاهخلاٌ مً مصاصع بػالكها وبهخاحها بلى مؿافاث بلُضة وجضزل بلى ول
ألاهـمت البُئُت في ألاعض وجدؿبب في حشىَشها.
 لها كابلُت مىسفظت للظوبان في املاء وكابلُت كالُت للظوبان في املىاص الضهىُت.
 لها كابلُت كالُت للتراهم في ألاوسجت الضهىُت في الياثىاث الحُت وجيخلل كبر الؿالؾل
الغظاثُت وجتراهم بشيل كاٌ كبر الؼمً.
 لها ؾمُت خاصة كلى إلاوؿان وألاهـمت البُئُت والياثىاث الحُت ومً ؤمثلت هظه ألاطغاع
الدؿبب في كضة ؤهىاق مً الؿغػاهاث وجللُل الخصىبت وحشىٍه ألاكظاء الخىاؾلُت وجللُل
مؿخىٍاث الظواء كىض البشغ ،واطؼغاباث كصبُت ،وزلل في هـام املىاكت وػٍاصة في
خؿاؾُت البشغة ججاه بلع ألامغاض ،وبصابت ألاحىت والصغاع بلضة ؤمغاض ملغوفت لضي
ألاػباء املخسصصحن ،ولها زاصُت الاهخلاٌ مً ألامهاث بلى ألاػفاٌ كبر الغطاكت الؼبُلُت،
وكض جم الخإهض مً هظه ألامغاض مىظ ؤهثر مً زالزت كلىص.
وحاءث هظه الاجفاكُت هىدُجت ػبُلُت لخىصُاث كمت ألاعض اللاملُت ألاولى في عٍى صي حاهحرو كام
1992م خُث شضصث ألاحىضة  21كلى مبضؤ الخىمُت املؿخضامت واؾخسضام ؤفظل املماعؾاث
والخلىُاث املمىىت ،ومً هظا املبضؤ وان مً الظغوعي كلى صوٌ اللالم الخىصل بلى كاهىن ًلؼمها
بالؿُؼغة كلى هظه املىاص كبر إلاصاعة الؿلُمت لها ،والىفاًاث املحخىٍت كلحها ومىم بهخاحها
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وبػالكها بلى البِئت ما ؤمىً طلً ؤو الخللُل بلى الحض ألاصوى املمىً جدلُله ومىم اؾترحاق ؤو
جضوٍغ املىاص املحـىعة بغغض بكاصة اؾخسضامها ،واؾخسضام الخلىُاث واملىاص البضًلت ألاكل
زؼىعة في املؿخلبل بهضف جسلُص البِئت مً ؤزؼاع هظه املىاص.
وجلؿم امللىزاث اللظىٍت الضاثمت بلى زالر مجمىكاث في زالر مالخم:
ُ
امللحم ؤ  :والظي ًظم املبُضاث اللظىٍت بما فحها مبُض الـ صي صي ح )DDT( :والظي ؤفغص له حؼء
مً امللحم وطلً لىثرة اؾخسضامه في بلع مً صوٌ اللالم للؿُؼغة كلى هاكالث
ألامغاض.
امللحم ب  :وٍظم الفُىىالث الثىاثُت كضًضة اليلىع ( )PCBsوالتي جىحض في مىاص الخبرًض والتزًِذ
في مىلضاث ومىثفاث الؼاكت.
امللحم ج  :وَشمل الضاًىهؿِىاث والفُىعاهاث.
ومىظ الىصف الثاو :مً حؿلُىاث اللغن املاض ي بضؤث صوٌ اللالم بللض ؾلؿلت مً الاحخماكاث
ؤؾفغث كً ؿهىع الاجفاكُت بلى خحز الىحىص في  23ماًى 2001م ،خُث فخذ باب الاهظمام بلى
الاجفاكُت ،ووكلذ كلحها صولت إلاماعاث في ؤوٌ ًىم ومً زم صاصكذ كلحها في ً 11ىلُى 2002م
ً
بؿهاعا مجها بااللتزام بيافت بىىص الاجفاكُت ،ومً ؤهم بىىصها هى بكضاص زؼت الخىفُظ الىػىُت
ومىافاة ألاماهت بها .وٍخؼلب طلً مىافاة ألاماهت اللامت لالجفاكُت بما ًخىفغ لضي الضولت مً
مللىماث كً هظه املىاص في املالخم الثالر ؾىاء واهذ همُاث مؿخسضمت ؤو مسؼوهاث كاثمت ؤو
بلاًا مهملت وهظلً مصاصع بػالكها بلى البِئت ومللىماث كً املىاكم امللىزت ببلاًاها بن وحضث
ً
وفُما بطا واهذ جلىم بخصيُلها ؤو جصضًغها ؤو اؾخحراصها ؤو جلىم بخضوٍغها التزاما ببىىص
الاجفاكُت.
 -2ملحت عامت عً دولت لاماراث العزبيت املخحذة:
 - 1.2حغزافيت الذولت:
جخمخم صولت إلاماعاث اللغبُت املخدضة بضؾخىع اجداصي جم الخىكُم كلُه في  2صٌؿمبر 1971م ،وجلم
في كلب الخلُج اللغب ،:وجدضها مً الشماٌ والشماٌ الغغب :مُاه الخلُج اللغب ،:ومً الغغب
صولت كؼغ واململىت اللغبُت الؿلىصًت ،ومً الجىىب ؾلؼىت كمان واململىت اللغبُت الؿلىصًت،
ومً الشغق بدغ كمان وؾلؼىت كمان .وجمخض ؾىاخلها املؼلت كلى الجؼء الجىىب :مً الخلُج
ً
ً
ً
اللغب :مؿافت  644هُلىمترا مً كاكضة شبه حؼٍغة كؼغ غغبا ،وختى عؤؽ مؿىضم شغكا ،وجىدشغ
كلحها بماعاث :ؤبىؿبي وصب :والشاعكت وعجمان وؤم اللُىًٍ وعؤؽ الخُمت ،بِىما ًمخض ؾاخل
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إلاماعة الؿابلت وهي الفجحرة وؾاخل بماعة الشاعكت في املىؼلت الشغكُت كلى ؾاخـل بدـغ كمـان
ً
بؼىٌ  90هُلـىمترا .وحشـغل الضولت بظلً املىؼلت الىاكلـت بحن ز ـؼ :ػ ـ ـ ـ ـىٌ ° ` 35 - ° 57 ` 10
 51وزؼ :كغض . ° 22 ` 35 - ° 26 ` 25
وجبلغ مؿاخت الضولت  71023.6هُلىمتر مغبم ،وهي جدخل املغجبت الثالثت بحن صوٌ مجلـ الخلاون
مً خُث املؿاخت بلض اململىت اللغبُت الؿلىصًت وؾلؼىت كمان.
 - 2.2ضكان لاماراث:
ً
جـهغ الترهُبت الؿياهُت لضولت إلاماعاث اللغبُت املخدضة ،وفلا آلزغ حلضاص ؾياو :للضولت كام
2005م ،ؤن الغالبُت اللـمى مً ؾيان صولت إلاماعاث اللغبُت املخدضة جلم في الفئت اللمغٍت ما
ً
بحن  25و  60كاما وحشيل  ، %62.7وهى ما ٌشحر الى ؤن مجخمم صولت إلاماعاث اللغبُت املخدضة هى
مجخمم كامل .
وكض وان لهظه الؼٍاصة الؿياهُت الىبحرة وما صاخبها مً ػٍاصة في الؼلب كلى املىاعص والخضماث ،وفي
ملضمتها الؼاكت واملُاه والىلل واؾخسضام ألاعاض ي والخىىق البُىلىجي ،جإزحراث بُئُت ،مباشغة وغحر
مباشغة ،جمثل ؤهمها في اعجفاق مؿخىٍاث الاهبلازاث الغاػٍت وجفاكم خالت الىضعة املاثُت وػٍاصة
ملضالث جىلُض الىفاًاث.
 - 3.2املىاخ:
مىار صولت إلاماعاث اللغبُت املخدضة مضاعي حاف لظا جسظم الضولت لبلع الخإزحراث اللاصمت مً
املحُؽ الهىضي كبر بدغ كمان ،وؤكلى صعحاث الحغاعة جصل بلى  47صعحت مئىٍت حسجل في فصل
الصُف في خحن ٌسجل مخىؾؽ املضي الحغاعي الؿىىي للصُف بحن  40-35صعحت مئىٍت ؤما
فصل الشخاء فهى ؤكصغ وٍمخض مً صٌؿمبر ختى فبراًغ ،وجىسفع فُه صعحاث الحغاعة ال ؾُما في
املىاػم الضازلُت.
 - 4.2الاكخصاد:
ٌلخبر الىفؽ املصضع الغثِس ي إلًغاصاث صولت إلاماعاث بؿُؼغجه كلى الهُيل الاكخصاصي الىػني.
ً
ً
وحلخبر بًغاصاث الضولت الىاججت كً جصضًغ الىفؽ الخام مىعصا عثِؿُا ملىاعصها املالُت ،وجللب
ً ً
صوعا باعػا في جىفُظ مشاعَم الخىمُت الاكخصاصًت ومخؼلباتها .وكض هجحذ صولت إلاماعاث مً زالٌ
ً
جىؿُف اللاثضاث الىفؼُت املخدللت ،في جىىَم مصاصع الضزل اللىم :والخللُل جضعٍجُا مً
هُمىت اللؼاق الىفؼ :كلى الاكخصاص الىػني.
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وكض ؤصي اؾخمغاع اعجفاق ؤؾلاع الىفؽ بلى حلؼٍؼ إلاًغاصاث الحيىمُت ،ما ؾاكض كلى جدفحز
الاؾدثماع وحؿغَم وجحرة الىمى لللؼاكاث الاكخصاصًت ألازغي مثل الؼاكت املخجضصة والؼاكت
الىىوٍت لألغغاض الؿلمُت.
وفي هفـ الىكذ عسخذ الضولت مياهتها همغهؼ مدىعي للخجاعة والؿُاخت والاؾدثماع ،وكلُه
جخمخم الضولت باكخصاص كىي ًضكمه مىار اؾدثماعي مثالي وؾُاؾاث اؾدثماعٍت مىاجُت ،وهُاول
ً
ً
كاهىهُت ماؾؿُت جظاهي ؤفظل امللاًحر اللاملُت ،مما زلم مىازا حاطبا لالؾدثماعاث ألاحىبُت،
وكؼػ بالخالي اكخصاصها اللىي .
ومً امللغوف ؤن جإزحراث الخغحر في ألاوطاق الاكخصاصًت طاث جإزحر مباشغ كلى البِئت ؾىاء وان
ً
ً
هظا الخإزحر ؾلبا ؤو بًجابا ،فف :خحن ؤن ػٍاصة الىاجج املحلي إلاحمالي للضولت جمىجها مً جسصُص
اؾدثماعاث مىاؾبت للؼاكاث إلاؾيان والخضماث الاحخماكُت وطمان هىكُت خُاة ؤفظل مً
خُث الصحت والخللُم والبِئت املىاؾبت والبيُت الخدخُت ،فةن بعجفاق مؿخىي صزل الفغص ًاصي بلى
ػٍاصة ملضالث الاؾتهالن التي كض جلىص بلى جفاكم خضة الظغىغ التي جخلغض لها البِئت واملىاعص
الؼبُلُت.
ً ً
خلم اكخصاص صولت إلاماعاث اللغبُت املخدضة همىا هبحرا زالٌ الللىص املاطُت في هثحر مً املجاالث
الاكخصاصًت مما مىً الضولت مً بىاء كاكضة ضخمت ومخؼىعة مً البيُت الخدخُت التي هي ؤؾاؽ
املشاعَم إلاهخاحُت .وهىدُجت ػبُلُت لهظا الىمى جم بوشاء اللضًض مً الصىاكاث ،وجم الخىؾم في
كاكضة الخضماث الخللُمُت والاحخماكُت والصحُت والثلافُت وإلاصاعٍت وامللغفُت وإلاؾياهُت
وشبياث الىلل وزضماث الىلل الجىي والبدغي.
 - 5.2الصىاعت:
حلخبر الصىاكت مً ؤهم اللؼاكاث الاكخصاصًت التي حلخمض كلحها صولت إلاماعاث اللغبُت املخدضة في
ً
ؾُاؾتها الغامُت بلى جىىَم مصاصع الضزل اللىم ،:هـغا لضوعها الحُىي في حلؼٍؼ الاؾخلغاع
والخلضم الاكخصاصي مً زالٌ بًجاص مصضع صاثم ومخجضص للضزل اللىم :وجىمُت املىاعص البشغٍت،
وجىفحر مؼٍض مً فغص اللمل ،بطافت بلى صوعها في جضكُم اللاكضة إلاهخاحُت.
وكض شهض اللؼاق الصىاعي جؼىعاث ملحىؿت زالٌ الؿىىاث املاطُت ،وبشيل كام حؿعى الضولت
بلى زلم كؼاق صىاعي كاصع كلى املؿاهمت في الىاجج املحلي إلاحمالي كً ػغٍم جىحُه الاؾدثماعاث
املحلُت وألاحىبُت بلى هظا اللؼاق ،وزاصت الصىاكاث التي ًمىً ؤن جدل مىخجاتها مدل املىخجاث
املؿخىعصة ،باإلطافت بلى حشجُم الاؾدثماع ألاحىبي مً زالٌ جىفحر البِئت املىاؾبت إلهخاج صىاعي
مخىىق ًظاف بلى الاهجاػاث الىبحرة التي جدللذ في مجاٌ الصىاكاث البتر وهُماوٍت.
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وكض ؤؾهمذ الىـم والدشغَلاث والبيُت الخدُت والخضماث الضاكمت لدشجُم إلاهخاج الصىاعي بلى
ً
ػٍاصة كضص امليشأث الصىاكُت وكضص اللاملحن بها .فىفلا لخلغٍغ الخؼىعاث الاكخصاصًت الصاصع
كً وػاعة الاكخصاص ،ػاص كضص امليشأث الصىاكُت مً  3294ميشإة كام 2005م بلى  4960ميشإة
في كام 2010م ،في خحن بػصاص كضص اللاملحن في اللؼاق الصىاعي مً  246ؤلف كامل بلى  382ؤلف
كامل زالٌ هفـ الفترة.
 - 6.2أهم املشاريع البيئت :
 - 1.6.2إضتراجيجيت لاماراث للخىميت الخضزاء:
ؤػلم صاخب الؿمى الشُش دمحم بً عاشض آٌ مىخىم هاثب عثِـ الضولت ،عثِـ مجلـ الىػعاء
خاهم صب ( :عكاه هللا ) في شهغ ًىاًغ 2012م " بؾتراجُجُت إلاماعاث للخىمُت الخظغاء " جدذ شلاع
" اكخصاص ؤزظغ لخىمُت مؿخضامت " ،لخدبنى الضولت مً زاللها ههج " الاكخصاص ألازظغ" وإخض
مؿاعاث الخىمُت املؿخضامت ،وتهضف إلاؾتراجُجُت بلى بىاء " اكخصاص ًدافف كلى البِئت  ،وبِئت
جضكم همى الاكخصاص " وطلً مً زالٌ الترهحز كلى:
 حلؼٍؼ الخىافؿُت الاكخصاصًت وصكم الابخياع وحظب الاؾدثماعاث.
 حظب الاؾدثماعاث وزلم فغص كمل للمىاػىحن.
 جسفُع تآلزاع الؿلبُت كلى البِئت.
 جدلُم حىصة خُاة كالُت مؿخضامت.
 جدلُم هفاءة اؾخسضام املىاعص الؼبُلُت والاكخصاصًت.
 حلؼٍؼ ألامً الىػني في مجاٌ الؼاكت واملُاه.
ً
 حلؼٍؼ ؾملت الضولت كاملُا والحفاؾ كلى املغهؼ اللُاصي في ؤؾىاق الؼاكت اللاملُت.
 - 2.6.2مبادرة املباوي الخضزاء :
اكخمض مجلـ الىػعاء ملاًحر اللماعة الخظغاء والبىاء املؿخضام في كام 2010م ،لُخم جؼبُلها في
حمُم ؤعحاء الضولت ،وجم البضء بخؼبُم املغخلت ألاولى مً هظه امللاًحر كلى امليشأث الحيىمُت مً
كبل وػاعة ألاشغاٌ اللامت مىظ كام 2011م ،وتهضف امللاًحر التي ؾِخم جؼبُلها بلى حلل املباو:
مخؼابلت مم املخؼلباث البُئُت ،كً ػغٍم الاهخمام بازخُاع املىكم ،وهىكُت املىاص املؿخسضمت في
البىاء ،وهفاءة اؾخسضام الؼاكت واملُاه ،وهىكُت البِئت الضازلُت وبصاعة الىفاًاث ،وَؿتهضف
جؼبُم مشغوق املباو :الخظغاء ختى كام 2030م زفع هدى  %30مً الاهبلازاث الىغبىهُت.
 - 3.6.2مبادرة اضخذامت :
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هي مباصعة ؤػللها مجلـ ؤبىؿبي للخسؼُؽ اللمغاو :كام 2008م ،لخدىٍل ؤبىؿبي بلى همىطج
ملضًىت اللاصمت املؿخضامت ،وحلمل مباصعة اؾخضامت كلى صكم عئٍت ؤبىؿبي  2030لظمان ججؿُض
املماعؾاث املؿخضامت في الثلافت ،وجدخىي املباصعة كلى ؤعبلت عواثؼ وهي البُئُت ،والاكخصاصًت،
والاحخماكُت والثلافُت ،وطلً للحفاؾ كلى الهىٍت اللمغاهُت والثلافُت إلماعة ؤبىؿبي وبزغائها،
بطافت بلى جىفحر مؿخىي كاٌ مً حىصة الحُاة لجمُم ؾيانها .وحلض مباصعة اؾخضامت البرهامج
ألاوٌ مً هىكه في مىؼلت الشغق ألاوؾؽ وشماٌ ؤفغٍلُا ًإزظ زلافت البلض بلحن الاكخباع.
 - 4.6.2مترو دبي:
ٌلخبر مشغوق مترو صب :صضًم للبِئت خُث ٌلمل بالؼاكت الىهغباثُت وَؿاهم بًجابُا في زفع
الؼلب كلى اؾخسضام املغهباث ،ألامغ الظي ؾُللل مً وؿبت الظىطاء والخلىر الىاحم مً
كىاصم الؿُاعاث .جم افخخاح وحشغُل مترو صب :في الخاؾم مً ؾبخمبر 2009م .وٍجغي اللمل
خالُا كلى بوشاء جىؾلت لِشمل مؼاع آٌ مىخىم الضولي ومضًىت ؤهؿبى  .2020وكىض الاهتهاء مً
مشغوق مترو صب :ؾُيىن بحمالي ػىٌ زؼىغ املترو  134هُلىمترا حشمل  77مدؼت مجها 9
ً
مدؼاث جدذ ألاعض .وكض شهض كضص الغواب همىا مؼغصا.
 - 5.6.2كطارالاجحاد:
جم جإؾِـ شغهت الاجداص لللؼاعاث في كام 2009م لخلىم بخؼىٍغ وبوشاء وحشغُل شبىت الؿىً
الحضًضًت لىلل الغواب والبظاجم لضولت إلاماعاث اللغبُت املخدضة ،وؾِخم بوشاء شبىت ؾىً
ً
الحضًض كلى مغاخل بهضف عبؽ ؤهم املغاهؼ الؿىىُت والصىاكُت في الضولت ،والتي ؾدشيل حؼءا
ً
ُ
مهما مً شبىت الؿىً الحضًضًت املؼمم بوشائها لضوٌ مجلـ الخلاون الخلُجي .حغؼ :شبىت
الاجداص لللؼاعاث شبىت هبحرة جمخض بؼىٌ ًؼٍض كلى  1200هُلىمتر كبر وافت بماعاث الضولت ،مً
ً
ً
خضوصها غغبا مم اململىت اللغبُت الؿلىصًت بلى خضوصها شغكا مم ؾلؼىت ُكمان ،خُث ؾخلمل
ً
الشبىت كلى عبؽ املىاػم بضءا مً الغىٍفاث بلى ؤبىؿبي وصب :وإلاماعاث الشمالُت مم هلاغ اجصاٌ
ؤؾاؾُت بُجها ،همضًىت اللحن ومضًىت ػاًض .وكىض الاهتهاء مً إلاوشاء ؾخمخلً صولت إلاماعاث شبىت
وػىُت شاملت جخظمً مدؼاث الشحً ،ومغاهؼ جىػَم ومساػن جلم باللغب مً مغاهؼ الىلل
الغثِؿُت ومؿخىصكاث ومغافم للخسؼًٍ كبر وافت ؤهداء إلاماعاث اللغبُت املخدضة ،بما في طلً
املصفذ ،مُىاء زلُفت ،املىؼلت الحغة بجبل كلي ،مُىاء الفجحرة ومُىاء صلغ .هما ؾخمخض شبىت
الاجداص لللؼاعاث لخخصل مم شبىت صوٌ مجلـ الخلاون  -كىض بهجاػها -والتي ؾخغؼ :صوٌ
مجلـ الخلاون الخلُجي.
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 - 6.6.2مذيىت مصذر:
حلخبر مضًىت مصضع ؤوٌ مضًىت زالُت مً الىغبىن والىفاًاث في اللالم ،هما ؤنها ؤوٌ مضًىت واملت
حلمل بالؼاكت الشمؿُت ،لظا فهي مً ؤهثر مضن اللالم اؾخضامت ،وجبلغ مؿاختها  6هُلىمتر مغبم
ً
جلغٍبا وكلى بلض  17ولم مً وؾؽ مضًىت ؤبىؿبي ،وحشيل مىصت الؾخلغاض ػاكت املؿخلبل
املخجضصة والخلىُاث الىـُفت ،وبحغاء البدىر كلحها ،وجؼىٍغها وازخباعها وجؼبُلها وحؿىٍلها.
ً
وحلخبر املضًىت مجخملا جخم فُه باؾخمغاع ؤخضر وآزغ مشاعَم البدىر والخؼىٍغ في مجاالث
الؼاكت املخجضصة والخلىُاث الىـُفت ،وججغي فُه املشاعَم الخجغٍبُت وازخباعاث الخىىىلىحُا
وبىاء بلع ؤخضر املباو :وؤهثرها اؾخضامت كلى مؿخىي اللالم ،وبظلً جىفغ مضًىت " مصضع "
بِئت زصبت جلهم املاؾؿاث اللاملت في هظا اللؼاق إلاؾتراجُجي والحُىي ،وجدثها كلى إلابخياع
ً
والىمى ،وحؿخظُف ؾىىٍا اللمت اللاملُت لؼاكت املؿخلبل وطلً مىظ كام 2008م.
 - 7.6.2مجمع الشيخ دمحم بً راشذ للطاكت الشمطيت:
يهضف املجمم لضكم اؾتراجُجُت جىىَم مصاصع الؼاكت وجللُل اهبلازاث الىغبىن وجدىٍل ألاعاض ي
الصحغاوٍت بلى بِئت طاث مىاعص ػبُلُت وحلؼٍؼ اؾخضامت املىاعص مً زالٌ اؾخسضام املىاعص
املخجضصة في جىلُض الىهغباء باإلطافت بلى املؿاهمت في جؼىٍغ جلىُاث في جىلُض الىهغباء مً زالٌ
الؼاكت الشمؿُت وجؼىٍغ الخبراث إلاماعاجُت في مجاٌ الؼاكت املخجضصة والشمؿُت.
 - 8.6.2الىكالت الذوليت للطاكت املخجذدة ( إيزيىا ):
ف ــي ك ــام 2009م ج ــم ازخُ ــاع مضًى ــت ؤب ــىؿبي كاص ــمت صول ــت إلام ــاعاث اللغبُ ــت املخد ــضة همل ــغ ماك ــذ
للىوال ــت الضولُ ــت للؼاك ــت املخج ــضصة ( بًغٍى ــا ) ،وف ــي ببغٍ ــل 2011م ج ــم إلاحم ــاق كل ــى ازخُ ــاع ؤب ــىؿبي
لخيــىن ملــغ الىوالــت الــضاثم ،ممــا ًجللهــا املضًىــت ألاولــى فــي الشــغق ألاوؾــؽ التــي حؿخظــُف مىـمــت
خيىمُ ــت صولُ ــت همل ــغ عثِس ـ ي له ــا .والىوال ــت ج ــضكم بل ــضان الل ــالم لالهخل ــاٌ بل ــى الؼاك ــت املؿ ــخضامت،
ً
وحلخب ــر الىوال ــت مص ــضعا لخىىىلىحُ ــا الؼاك ــت املخج ــضصة ،مث ــل  :الؼاك ــت الحُىٍ ــت ،الؼاك ــت الحغاعٍ ــت
ألاعط ــُت ،الؼاك ــت املاثُ ــت ،املحُؼ ــاث ،الؼاك ــت الشمؿ ــُت وػاك ــت الغٍ ــاح ،وته ــضف لخص ــبذ الل ــىة
الضافلــت الغثِؿــُت فــي حلؼٍــؼ الاهخلــاٌ هدــى اؾــخسضام الؼاكــت املخجــضصة كلــى هؼــاق كــالمي بصــفتها
الص ــىث الل ــالمي للؼاك ــاث املخج ــضصة ،وجل ــضم بًغٍى ــا املش ــىعة وال ــضكم لي ــل م ــً ال ــضوٌ الص ــىاكُت
والىامُت ملؿاكضتهم كلى جدؿحن ألاػغ الخىـُمُـت وبىـاء اللـضعاث ،باإلطـافت بلـى طلـً حلمـل الىوالـت
كلــى جِؿــحر الىصــىٌ بلــى حمُــم املللىمــاث طاث الصــلت بمــا فــي طلــً البُاهــاث املىزىكــت كــً الؼاكــت
املخج ــضصة وؤفظ ــل املماعؾ ــاث وتآللُ ــاث املالُ ــت الفلال ــت ،وجظ ــم الىوال ــت ف ــي كظ ــىٍتها  139صول ــت ،
ً
فظال كً كُام  35صولت بالبضء بةحغاءاث ػلب اللظىٍت.
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 - 7.2الخعاون الذولي:
خغصــذ الضولــت كلــى املشــاعهت الفلالــت فــي خماًــت البِئــت ،وكــض ججلــى هــظا الحــغص كلــى مشــاعهتها فــي
اللل ــاءاث إلاكلُمُ ــت والضولُ ــت طاث اللالك ــت بالبِئ ــت ،واللالك ــاث الىزُل ــت الت ــي جمخلىه ــا الضول ــت م ــم
املىـم ـ ــاث إلاكلُمُ ـ ــت والضولُ ـ ــت طاث الص ـ ــلت مث ـ ــل  :املىـم ـ ــت إلاكلُمُ ـ ــت لحماً ـ ــت البِئ ـ ــت البدغٍ ـ ــت
) ، (ROPMEومجل ـــ ال ــىػعاء املؿ ــاولحن ك ــً ش ــاون البِئ ــت ب ــضوٌ مجل ـــ الخل ــاون ل ــضوٌ الخل ــُج
اللغبُ ــت ،ومجل ـــ الـ ـىػعاء الل ــغب املؿ ــاولحن ك ــً ش ــاون البِئ ــت ،وبغه ــامج ألام ــم املخد ــضة للبِئ ــت
) ، (UNEPوالىوال ـ ــت الضولُ ـ ــت للؼاك ـ ــت املخج ـ ــضصة ) ، (IRENAومىـم ـ ــت ألاغظً ـ ــت والؼعاك ـ ــت )، (FAO
واملغهؼ اللغب :لضعاؾاث ألاعاض ي الجافت واللاخلت ،واملغهؼ الـضولي للؼعاكـت امللحُـت ،واملغهـؼ الـضولي
للبدىر الؼعاكُت في املىاػم الجافت ،وغحرها.
هم ــا ؤن صول ــت الام ــاعاث اللغبُ ــت املخد ــضة كظ ــى فاك ــل ف ــي واف ــت الاجفاكُ ــاث إلاكلُمُ ــت طاث الص ــلت،
وجدغص كلـى جىفُـظ التزاماتهـا ججـاه الاجفاكُـاث وامللاهـضاث املىكلـت كلـى املؿـخىي اللغبـ :وإلاكلُمـي
والضولي ،و جخابم وػاعة البِئت واملُـاه الاجفاكُـاث الخاصـت بؿـالمت البِئـت الؾـُما املىبثلـت كـً بغهـامج
ألامــم املخدــضة للبِئــت ( ، )UNEPهــظلً حشــاعن حهــاث ؤزــغي بالضولــت بمخابلــت الاجفاكُــاث الضولُــت
طاث الاهخمــام املشــترن ،خُــث حشــاعن الهُئــت الاجداصًــت للمىاصــالث البرًــت والبدغٍــت باالجفاكُــاث
الخاصــت بدماًــت البِئــت البدغٍــت مــً الخلـىر ،همــا جــىفغ هــظه الالتزامــاث والبــرامج الضولُــت مللىمــاث
فىُــت حؿــاكض كلــى ججىــب ألازؼــاع املحخملــت  ،واجســاط إلاح ـغاءاث الالػمــت إلصاعتهــا بالشــيل املؼلــىب،
باإلط ـ ــافت بل ـ ــى ال ـ ــضكم الفن ـ ــي وامل ـ ــالي لخىفُ ـ ــظ ب ـ ـغامج لغف ـ ــم املل ـ ــضعاث الىػىُ ـ ــت ،وم ـ ــً الاجفاكُ ـ ــاث
والالتزاماث الضولُت طاث اللالكت ما ًلي:
 اجفاكُت فُِىا لحماًت ػبلت ألاوػون.
 بغوجىوـ ــىٌ مىهترًـ ــاٌ بشـ ــإن املـ ــىاص املؿـ ــخجزفت لؼبلـ ــت ألاوػون وحلضًالجـ ــه (حلـ ــضًل لىـ ــضن للـ ــام
1990م ،حل ــضًل وىبجهــاحً لل ــام 1992م  ،حل ــضًل مىهترً ــاٌ لل ــام 1997م وحل ــضًل بى ــحن لل ــام
1999م).
 اجفاكُت الاججاع الضولي بإهىاق الحُىاهاث والىباجاث املهضصة باالهلغاض.
 اجفاكُــت بــاػٌ الخاصــت بــالخدىم بىلــل الىفاًــاث الخؼــغة والــخسلص مجهــا كبــر الحــضوص الضولُــت:
خُـ ــث اهظـ ــمذ الضولـ ــت بلـ ــى الاجفاكُـ ــت خ ـ ــحن بكغاعهـ ــا ؾـ ــىت 1990م ،وكامـ ــذ الضولـ ــت بةصـ ــضاع
جص ــيُف للىفاً ــاث الخؼ ــغة  ،هم ــا كام ــذ الضول ــت بةص ــضاع اللضً ــض م ــً الدش ــغَلاث الت ــي جمى ــم
اؾخحراص الىفاًاث الخؼغة ؤو ختى الؿماح بمغوعها كبر ؤعاطحها.
 اجفاكُت ألامم املخدضة إلاػاعٍت بشإن حغحر املىار وبغجىوىٌ هُىجى.
 اجفاكُت الامم املخدضة مليافدت الخصحغ .
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 اجفاكُت الخىىق البُىلىجي.
 اجفاكُت اؾخىهىلم بشإن املىاص اللظىٍت الثابخت غحر اللابلت للخدلل (.)POPs
 اجفاكُ ـ ــت عوج ـ ــغصام الخاص ـ ــت ب ـ ــةحغاءاث املىافل ـ ــت املؿ ـ ــبلت ك ـ ــً كل ـ ــم خ ـ ــىٌ امل ـ ــىاص الىُمُاثُ ـ ــت
ومبُــضاث تآلفــاث فــي الخجــاعة اللاملُــت (،)PICخُــث اهظــمذ الضولــت بلــى الاجفاكُــت خــحن بكغاعهــا
ؾىت 2002م.
 اجفاكُ ــت املحافـ ــت كل ــى الحُ ــاة الفؼغٍ ــت ومىاػجه ــا الؼبُلُ ــت ف ــي صوٌ مجل ـــ الخل ــاون ل ــضوٌ
الخلُج اللغبُت.
 اجفاكُت ألاعاض ي الغػبت طاث ألاهمُت اللاملُت (عامؿاع)
 الاجفاكُت الضولُت ملىم الخلىر مً الؿفً (ماعبىٌ .)78/73
 الـ ــىهج إلاؾ ـ ــتراجُجي ل ـ ــةصاعة الضولُ ـ ــت للم ـ ــىاص الىُمُاثُـ ــت ( :)SAICMوال ـ ــظي اكخم ـ ــض ف ـ ــي فبراً ـ ــغ
2006م بضب :وؾمي "بكالن صب.":
 اجفاكُــت اليىٍــذ إلاكلُمُــت للخلــاون وخماًــت البِئــت البدغٍــت مــً الخلــىر والبروجىوــىالث الخابلــت
لها.
ً
وكـ ــض بـ ــغػ الاهخمـ ــام بةوشـ ــاء الجملُـ ــاث الخؼىكُـ ــت غحـ ــر الحيىمُـ ــت امللىُـ ــت بالبِئـ ــت حلُـ ــا فـ ــي كلـ ــض
الدؿــلُيُاث كلــى وح ــه الخصــىص ،خُــث جــم بوشــاء كــضص م ــً الجملُــاث مث ــل  :حملُــت ؤص ــضكاء
البِئ ــت ف ــي ك ــام 1990م ،ومجمىك ــت إلام ــاعاث للبِئ ــت البدغٍ ــت ف ــي ك ــام 1996م ،وحملُ ــت إلام ــاعاث
للحُاة الفؼغٍت في كام 2000م.
 - 8.2الخطىر الدشزيعي:
ً
ً
ش ــهضث صول ــت إلام ــاعاث اللغبُ ــت املخد ــضة اهخمام ــا ملحىؿ ــا بالدش ــغَلاث البُئُ ــت .و فُم ــا ًل ــي ؤه ــم
الدشغَلاث الاجداصًت التي صضعث ،ووان لها ؤزغ بالغ في حلؼٍؼ مؿحرة اللمل البُئي في الضولت:
 .1اللاهىن الاجداصي عكم ( )41لؿىت 1992م في شإن مبُضاث تآلفاث الؼعاكُت:
وبىاء كلى اللاهىن جم بصضاع اللغاعاث الىػاعٍت تآلجُت :
 كغاع وػاعي عكم ( )97لؿىت 1993م بالالثدت الخىفُظًت لللـاهىن الاجدـاصي عكـم ( )41لؿـىت
1992م في شإن مبُضاث تآلفاث الؼعاكُت.
 ك ـ ـغاع وػاعي عكـ ــم ( )257لؿـ ــىت 2003م بخلـ ــضًل بلـ ــع ؤخيـ ــام الل ـ ـغاع الـ ــىػاعي عكـ ــم ()97
لؿــىت 1993م الخــاص بالالثدــت الخىفُظًــت لللــاهىن الاجدــاصي عكــم ( )41لؿــىت 1992م فــي
شإن مبُضاث تآلفاث الؼعاكُت.
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 ك ـغاع وػاعي عك ــم ( )235لؿ ــىت 2004م بخل ــضًل الل ـغاع ال ــىػاعي عك ــم ( )257لؿ ــىت 2003م
الخــاص بالالثدــت الخىفُظًــت لللــاهىن إلاجدــاصي عكــم ( )41لؿــىت 1992م فــي شــإن مبُــضاث
تآلفاث الؼعاكُت.
 كـغاع وػاعي عكــم (  )475لؿــىت 2007م بشـإن الالثدــت الخىفُظًــت للــاهىن ( هـــام ) املبُــضاث
لضوٌ مجلـ الخلاون لضوٌ الخلُج اللغبُت.
 كغاع مجلـ الىػعاء عكم ( )27لؿىت 2012م في شـإن جىــُم جـضاوٌ مبُـضاث ميافدـت آفـاث
الصحت اللامت.
 .2اللاهىن الاجداصي عكم ( )24لؿىت 1999م في شإن خماًت البِئت وجىمُتها:
ٌلخبــر ؤوٌ كــاهىن اجدــاصي بُئــي مخيامــل .ويهــضف بصــىعة ؤؾاؾــُت بلــى خماًــت البِئــت والحفــاؾ
كلـى هىكُتهـا وجىاػنهـا الؼبُعـي ،وميافدـت الخلــىر بإشـياله املخخلفـت وججىـب ؤًـت ؤطـغاع ؤو آزــاع
ؾلبُت فىعٍت ؤو بلُضة املضي هدُجت لخؼؽ وبغامج الخىمُت .وٍظم اللاهىن:
 الب ــاب ألاوٌ :الخىمُ ــت والبِئ ــت ،وَش ــمل كل ــى  :الخ ــإزحر البُئ ــي للميش ــأث  ،البِئ ــت والخىمُ ــت
املؿخضامت ،الغصض البُئي ،زؼؽ الؼىاعت ملىاحهت اليىاعر البُئُت.
 الب ـاب الث ــاو ::خماً ــت البِئ ــت املاثُ ــت ،وَش ــمل كل ــى :هؼ ــاق الحماً ــت البُئُ ــت ،خماً ــت البِئ ــت
البدغٍت.
 الباب الثالث :خماًت التربت.
 الباب الغابم :خماًت الهىاء مً الخلىر.
هم ــا ص ــضع كـ ـغاع مجل ـــ ال ــىػعاء عك ــم ( )12لؿ ــىت 2006م ف ــي شـ ـإن هـ ــام خماً ــت اله ــىاء م ــً
الخل ــىر ،وال ــظي ج ــم م ــً زالل ــه وط ــم ط ــىابؽ واش ــتراػاث للخللُ ــل م ــً ملىز ــاث اله ــىاء م ــً
مسخل ــف املص ــاصع الثابخ ــت واملخدغه ــت .وك ــض خ ــضص الح ــضوص اللص ــىي لالهبلاز ــاث م ــً املص ــاصع
الثابخ ـت و مص ــاصع خ ــغق الىك ــىص الهُ ــضعوهغبىو :الثابخ ــت ومد ــاعق الىفاً ــاث الص ــلبت والىفاً ــاث
الؼبُـ ــت والخؼـ ــغة و الضاًىهؿـ ــحن والفُـ ــىعان و الظىطـ ــاء و ؤمـ ــاهً اللمـ ــل و ملىزـ ــاث الهـ ــىاء
الخاعجي.
 الباب الخامـ :جضاوٌ املىاص والىفاًاث الخؼغة والىفاًاث الؼبُت.
 الباب الؿاصؽ  :املحمُاث الؼبُلُت.
 البـاب الؿـابم :املؿـاولُت والخلــىٍع كـً ألاطـغاع البُئُـت ،وَشــمل كلـى  :ؾـلؼاث الظــبؽ
اللظاج ،:املؿاولُت والخلىٍع كً ألاطغاع البُئُت.
 الباب الثامً :الللىباث.
 الباب الخاؾم :ؤخيام زخامُت.
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 .3اللــاهىن الاجدــاصي عكــم ( )23لؿــىت 1999م بشــإن اؾــخغالٌ وخماًــت وجىمُــت الثــرواث املاثُــت
الحُت:
يهــضف بش ــيل ؤؾاى ـ ي بلــى خماًــت وجىمُ ــت الث ــرواث املاثُــت الحُ ــت ف ــي الضولــت م ــً ز ــالٌ جىـ ــُم
كملُ ــت الص ــُض والاش ــتراػاث الىاح ــب اجباكه ــا لحماً ــت وجىمُ ــت الث ــروة الؿ ــمىُت ف ــي الضول ــت،
وبحغاءاث جضاوٌ وجصيُم وحؿىٍم ألاؾمان وألاخُاء املاثُت.
 .4املغؾ ــىم بل ــاهىن الاجد ــاصي عك ــم ( )6لؿ ــىت 2009م ف ــي ش ــإن الاؾ ــخلماالث الؿ ــلمُت للؼاك ــت
الىىوٍت:
ٌلخبــر هــظا املغؾــىم بلــاهىن ؤخــض اللىاصــغ ألاؾاؾــُت للبيُــت الخدخُــت اللاهىهُــت الالػمــت ،وفلــا
مللاًحر الىوالت الضولُت للؼاكت الظعٍت وةػاع إلهجاح كؼاق الؼاكت الىىوٍت الؿلمُت .
وجبنــى املغؾــىم بلــاهىن اللىاصــغ الجىهغٍــت الــىاعصة فــي وزُلــت الؿُاؾــت اللامــت لضولــت إلامــاعاث
اللغبُــت املخدــضة فــي جلُــُم بمياهُــت جؼــىٍغ بغهــامج للؼاكــت الىىوٍــت الؿــلمُت فــي الضولــت التــي جــم
إلاكــالن كجه ــا ووشــغها ف ــي ببغٍ ــل 2008م خُــث ًدـ ــغ الل ــاهىن جؼ ــىٍغ ؤو بوش ــاء ؤو حش ــغُل ؤي
ميشــأث إلكــاصة ملالجــت الىكــىص املؿــتهلً ؤو جسصــِب الُىعاهُــىم طــمً خــضوص صولــت إلامــاعاث
اللغبُت املخدضة .
وجخمثل اللىاصغ الغثِؿُت لللاهىن في تآلح::
 -1اوشــاء الهُئــت الاجداصًــت للغكابــت الىىوٍــت وهــي هُئــت عكابُــت وجىـُمُــت مؿــخللت جمامــا حلمــل
كلى جىـُم اللؼاق الىىوي في الضولت لألغغاض الؿلمُت فلؽ وجدلُـم ألامـان الىـىوي وألامـً
الىىوي والىكاًت مً إلاشلاكاث .
 -2بكضاص هـام مدىم لترزُص اللاملحن في اللؼاق الىىوي ومغاكبت املىاص الىىوٍت .
 - 3ججــغٍم وفــغض كلىبــاث كاؾــُت مضهُــت وحؼاثُــت كلــى مسالفــت ؤخيــام اللــاهىن بمــا فــي طلــً
ؾغكت املىاص الىىوٍت ؤو املخاحغة بها ؤو الىلل ؤو الاؾخسضام غحر املصغح به لخلً املىاص.
 .5اللــاهىن الاجدــاصي عكــم ( )11لؿــىت 2002م بشــإن جىـــُم ومغاكبــت الاججــاع الــضولي بالحُىاهــاث
والىباجاث املهضصة باالهلغاض:
ًخظ ـ ــمً الل ـ ــاهىن ألاؾ ـ ـــ والظ ـ ــىابؽ املخللل ـ ــت بمسخل ـ ــف كملُ ـ ــاث الاجج ـ ــاع ال ـ ــضولي ب ـ ــإهىاق
الىباج ــاث والحُىاه ــاث امله ــضصة ب ــاالهلغاض املش ــمىلت باجفاكُ ــت الاجج ــاع ال ــضولي به ــظه ألاه ــىاق،
والظىابؽ وإلاحغاءاث التي ًيبغي الالتزام بها زالٌ كملُاث الاججاع.
باإلطافت بلى طلً ؤصضع مجلـ الىػعاء املىكغ مجمىكت مً اللغاعاث ،ومً ؤهمها:
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ك ـغاع مجل ـــ الــىػعاء عك ــم ( )23لؿــىت 2001م بشــإن خماً ــت م ــىاوا وؾــىاخل الضولــت وبدغه ــا
إلاكلُمـي مـً خـىاصر الخلـىر البدـغي بـالىفؽ ملىـم الؿـفً ألاحىبُـت املتهالىـت مـً الاكتـراب مـً
البدغ إلاكلُمي للضولت.
ك ـغاع مجل ـــ ال ــىػعاء عك ــم ( )29لؿ ــىت 2006م ف ــي ش ــإن خـ ــغ اؾ ــخسضام الؿ ــفً والىخ ــضاث
البدغٍت همؿخىصكاث كاثمت في هلل ؤو جسؼًٍ ماصة الىفؽ ؤو ؤي مً مشخلاتها.
كغاع مجلـ الـىػعاء عكـم ( )39لؿـىت 2006م بشـإن خــغ اؾـخحراص وجصـضًغ واؾـخسضام ؤلـىاح
ألاؾبؿخىؽ في الضولت.
كغاع مجلـ الىػعاء عكم ( )20لؿىت 2008م بشإن جىـُم ؤوشؼت الىؿـاعاث واملحـاحغ وهلـل
مىخجاتها.

 - 9.2رؤيت لاماراث :2021
فــي شــهغ فبراً ــغ 2010م ؤكلــً صــاخب الؿ ــمى الشــُش دمحم ب ــً عاشــض آٌ مىخــىم هاث ــب عثــِـ الضول ــت
عثــِـ مجلـــ الــىػعاء (عكــاه هللا) ،الــضوعة الثاهُــت مــً بؾــتراجُجُت الحيىمــت الاجداصًــت التــي حغؼــ:
الؿ ــىىاث  2013-2011ف ــي بػ ــاع جدلُ ــم عئٍ ــت الام ــاعاث  ،2021وؤػل ــم ؾ ــمىه ألاحى ــضة الىػىُ ــت"
ً
لضولت إلامـاعاث وصـىال لغئٍـت إلامـاعاث  2021وحشـمل اللؼاكـاث الخللُمُـت والصـحُت والاكخصـاصًت
والش ــغػُت وف ــي مج ــاٌ إلاؾ ــيان والبيُ ــت الخدخُ ــت والخ ــضماث الحيىمُ ــت .وحش ــمل ألاحى ـضة :مجخم ــم
مــخالخم مدــافف كلــى هىٍخــه ،مجخمــم آمــً وكظــاء كــاصٌ ،اكخصــاص ملغفــي جىافس ـ ي ،هـــام حللُمــي
عفُم املؿخىي ،هـام صحي بملاًحر كاملُت ،بِئت مؿخضامت وبيُت جدخُت مخياملت.
وجمخ ــاػ املاش ـغاث الىػىُ ــت بيىنهــا بلُ ــضة امل ــضي وجل ــِـ الىخــاثج الغثِؿ ـت ألصاء ألاولىٍــاث الىػىُ ــت.
هما حلمل في ملـمها كلى ملاعهـت مغجبـت صولـت إلامـاعاث فـي املاشـغاث الضولُـت بـضوٌ اللـالم املخخلفـت.
وجدـى هظه املاشغاث بمخابلت صوعٍت مً كبل اللُـاصة فـي الضولـت بهـضف طـمان جدلُـم مؿـتهضفاتها
بدل ــىٌ ك ــام 2021م .وحش ــمل املاش ـغاث الىػىُ ــت الخاص ــت بإحى ــضة (بِئ ــت مؿ ــخضامت وبيُ ــت جدخُ ــت
مخياملت) كلى ماشغًٍ ؤؾاؾُحن هم:
 -1وؿ ــبت ح ــىصة اله ــىاء  :وه ــى كب ــاعة ك ــً ماش ــغ ً ــىم :لبُ ــان م ــضي ح ــىصة اله ــىاء فه ــى ٌلؼ ــ:
مللىم ــاث ك ــً م ــضي ص ــفاء ؤو جل ــىر اله ــىاء املح ــُؽ وم ــا ك ــض ٌؿ ــببه م ــً تآلز ــاع الص ــحُت
الؿ ــلبُت الت ــي ك ــض ٌل ــاو :مجه ــا إلاوؿ ــان ز ــالٌ الؿ ــاكاث ؤو ألاً ــام الللُل ــت بل ــض اؾخيش ــاق
اله ــىاء املل ــىرً .ل ــاؽ ماش ــغ هىكُ ــت اله ــىاء مللىز ــاث اله ــىاء الغثِؿ ـت ألاعبل ــت :ز ــاو :ؤهؿ ــُض
الىُتروححن ،ؤوٌ ؤهؿُض الىغبىن ،زاو :ؤهؿُض الىبرًذ ،ألاوػون.
صفحت ( )14مً ()27

واليؿبت املؿتهضفت لهظا املاشغ في 2021م هي ()%90
 -2وؿ ــبت الىفاً ــاث امللالج ــت م ــً بحم ــالي الىفاً ــاث املىخج ــت :املاش ــغ ًل ــِـ وؿ ــبت الىفاً ــاث
البلضًــت الص ــلبت امللالج ــت مــً بحم ــالي الىفاً ــاث البلضًــت الص ــلبت املىخج ــت فــي الضولــت وطلــً
باؾ ــخسضام ػ ــغق امللالج ــت املخخلف ــت (ج ــضوٍغ ،خ ــغق ،جدىٍ ــل الىفاً ــاث بل ــى ػاك ــت ،ملالج ــت
هُمُاثُ ــت ،بك ــاصة اؾ ــخسضام) م ــا ك ــضا الؼم ــغ وبم ــا ًخىاف ــم م ــم مىهجُ ــت مىـم ــت الخل ــاون
الاكخصاصي والخىمُت.
واليؿبت املؿتهضفت لهظا املاشغ في 2021م هي ()%75
ً ً
وهمـا جللـب اؾـتراجُجُاث الحيىمـت الاجداصًـت صوعا مهمـا فـي بلهـام وجدفحـز اللـاملحن فـي املجـاٌ البُئـي
بالضولــت كلــى وطــم املبــاصعاث والخؼــؽ واملشــاعَم الغامُــت بلــى جدلُــم ألاهــضاف إلاؾــتراجُجُت ،فــةن
عئٍــت إلامــاعاث  2021ؾــخيىن اللامــل ألابــغػ فــي جؼــىٍغ حهــىص خماًــت البِئــت بضولــت إلامــاعاث والاعجلــاء
باملياهت املغمىكت للضولت كلى الصلُضًً إلاكلُمي والضولي.
 -3جلييم امللىثاث العضىيت الثابخت في دولت لاماراث:
 - 1.3جلييييم الكيماوييياث بييالجشء ألاول مييً امللحييم أ مييً الاجفاكيييت (مبيييذاث امللىثيياث العضييىيت
الثابخت):
همــا جــم طهــغه فــي زؼــت الخىفُــظ الىػىُــت كــام 2008م ،فــان املبُــضاث املضعحــت فــي امللحــم ألاوٌ مــً
الاجفاكُ ــت ك ــض ج ــم خـ ــغ حمُ ــم اؾ ــخسضاماتها ف ــي صول ــت إلام ــاعاث اللغبُ ــت املخد ــضة بمىح ــب اللـ ـغاع
الـ ـ ــىػاعي عكـ ـ ــم ( )11لؿـ ـ ــىت 1991م بشـ ـ ــإن املبُـ ـ ــضاث املحــ ـ ــىعة ؤو امللُـ ـ ــض اؾـ ـ ــخحراصها ؤو جـ ـ ــضاولها
ملخاػغها الصحُت والبُئُت وال جىحض مجها مخبلُاث في الضولت ،و هي :
 Aldrin Chlordane Dieldrin Endrin Heptachlor Hexachlorobenzene Mirex Toxapheneصفحت ( )15مً ()27

ؤمــا باليؿــبت للمبُــضاث التــي جــم بصعاحهــا الخلــا فــي امللحــم ألاوٌ كــام2009 :م و 2011م فــةن الضولــت
كــض خـــغث هــظه املبُــضاث فــي كــام 1991م بمىحــب الل ـغاع الــىػاعي عكــم ( )11لؿــىت 1991م بشــإن
املبُضاث املحـىعة ؤو امللُض اؾخحراصها ؤو جضاولها ملخاػغها الصحُت والبُئُت ،وهي:
 Alpha hexachlorocyclohexane Chlordecone Beta hexachlorocyclohexaneهمـا جـم خــغ اؾـخحراص وجصـضًغ واؾـخسضام و جصـيُم مـاصة ( )Endosulfanبمىحـب اللـغاع الــىػاعي
عكــم ( )5لؿــىت 2001م بشــإن خـــغ اؾــخحراص و جــضاوٌ بلــع املبُــضاث الظــاعة بالصــحت والبِئــت ،و
مــاصة ( )Lindaneبمىحــب الل ـغاع الــىػاعي عكــم ( )554لؿــىت 2009م فــي شــإن املبُــضاث املحـــىعة و
امللُــضة الاؾ ــخسضام بضول ــت إلامــاعاث اللغبُ ـت املخد ــضة  .ؤمــا م ــاصة ( )Pentachlorobenzeneفلــض ج ــم
خـ ــغ حمُ ــم اؾ ــخسضاماتها بمىح ــب اللـ ـغاع ال ــىػاعي عك ــم ( )771لؿ ــىت 2014م ف ــي ش ــإن املبُ ــضاث
املحـــىعة و امللُــضة الاؾــخسضام بضولــت الامــاعاث اللغبُــت املخدــضة ،و خُــث ان هــظه املــاصة حؿــخسضم
في صىاكت املبُضاث و ًمىً اللثىع كلى كلحهـا هشـاثبت فـي اللضًـض مـً مبُـضاث الحشـاجا ومبُـضاث
تآلفـ ــاث ومبُـ ــضاث الفؼغٍـ ــاث فاهـ ــه لـ ــم ًـ ــخم اؾـ ــخحراص هـ ــظه املـ ــاصة للضولـ ــت خُـ ــث ال ٌؿـ ــمذ ًخصـ ــيُم
املبُــضاث فـي صولــت إلامــاعاث بىـ ًـاء كلــى كـغاع مجلـــ الــىػعاء عكــم ( )7/47لؿــىت 1999م بلــضم الؿــماح
بخصيُم املبُضاث في ول مىاػم الضولت بما فحها املىاػم الحغة.
وجلىم صولت الامـاعاث اللغبُـت املخدـضة مـً زـالٌ وػاعة البِئـت واملُـاه بدىــُم جـضاوٌ املبُـضاث بجمُـم
ؤهىاكها في الضولت وطلً وفم تآلح::
ً
 جدضًث الدشـغَلاث صوعٍـا بىـاء كلـى املؿـخجضاث و الضعاؾـاث اللاملُـت والاجفاكُـاث الضولُـتبهظا املجاٌ.
 حسجُل املبُضاث في الضولت كبل الؿماح باؾخحراصها و جضاولها في الضولت . جد ــضًث ك ــىاثم املبُ ــضاث املحـ ــىعة وامللُ ــضة الاؾ ــخسضام بش ــيل صوعي بى ــاء كل ــى جىص ــُاثاملىـماث اللاملُت طاث الصلت.
 الغكابت كلى املؼاعكحن و مياجب امليافدت للخإهض مً الاؾخسضام الؿلُم للمبُضاث. بح ـغاءاث ص ــاعمت كل ـى كملُ ــاث الخس ــؼًٍ و الىل ــل وال ــخسلص م ــً املبُ ــضاث وف ــم الل ـغاعاثالخىـُمُت الخاصت بظلً.
 ؤزظ كُىاث مً الخظغواث والفىاهه للخدلُـل املخبـري للخدلـم مـً ؤي بلاًـا مـً املبُـضاثغحر املسجلت و املحـىعة ؤو بلاًا املبُضاث املسجلت فىق املؿخىٍاث املؿمىح بها.

صفحت ( )16مً ()27

 - 2.3جلييم الكيماوياث بالجشء الثاوي مً امللحم أ (ثىائي فيييل مخعذد الكلىر :(PCBs
حلخبــر مغهبــاث زىــاج :الفُيُــل مخلــضص اليلــىع ) (PCBsمــً امللىزــاث اللظــىٍت الثابخــت الخؼــغة كلــى
ً
صــحت إلاوؿــان والبِئــت والتــي ًؼبــم كلحهــا خـ ـغا كلــى الصــلُض اللــالمي وفلــا الجفاكُــت اؾــخىههىلم
الخاصـ ــت بامللىزـ ــاث اللظ ـ ـىٍت الثابخـ ــت ،وحؿـ ــخسضم هـ ــظه ألاهـ ــىاق مـ ــً املغهبـ ــاث فـ ــي مدـ ــىالث جىلُـ ــض
ً
الىهغبــاء ،واهؼالكــا مــً خــغص الضولــت كلــى جىفُــظ التزاماتهــا ججــاه هــظه الاجفاكُــت وخماًــت البِئــت مــً
ؤزؼاعه ــا فل ــض ج ــم خـ ــغ امل ــاصة بمىح ــب اللـ ـغاع ال ــىػاعي عك ــم ( )193لؿ ــىت 2004م بش ــإن خـ ــغ
اؾــخحراص وجــضاوٌ بلــع املبُــضاث الظــاعة بالصــحت والبِئــت وكــض جــم الخإهــض مــً هُئــاث الىهغبــاء فــي
الضولت كضم وحىص ؤهىاق املحىالث و املىلضاث التي حلمل ب ـ (.)PCBs
هم ــا جص ــىف الىفاً ــاث املحخىٍ ــت كل ــى ( )PCBsم ــً الىفاً ــاث الخؼ ــغة بمىح ــب هـ ــام ج ــضاوٌ امل ــىاص
الخؼ ــغة و الىفاً ــاث الخؼـ ــغة والىفاً ــاث الؼبُ ــت الصـ ــاصع بلـ ـغاع مجل ـــ الـ ــىػعاء عك ــم ( )37لؿـ ــىت
2001م ف ــي ش ــإن ؤهـم ــت الالثد ــت الخىفُظً ــت للل ــاهىن الاجد ــاصي عك ــم ( )24لؿ ــىت 1999م ف ــي ش ــإن
خماًت البِئت و جىمُتهـا .و ًدــغ كلـى حمُـم امليشـأث الصـىاكُت جصـغٍف ؤو بللـاء املـىاص امللىزـت غحـر
اللابلت للخدلل في البِئت البدغٍت ومجها ( )PCBsبىـاء كلـى هــام خماًـت البِئـت البدغٍـت الصـاصع بلـغاع
مجلـــ الــىػعاء عكــم ( )37لؿــىت 2001م فــي شــإن ؤهـمــت الالثدــت الخىفُظًــت لللــاهىن الاجدــاصي عكــم
( )24لؿىت 1999م في شإن خماًت البِئت و جىمُتها.
هم ــا خ ــضص ك ـغاع مجل ـــ ال ــىػعاء عك ــم ( )12لؿ ــىت 2006م ف ــي ش ــإن هـــام خماً ــت اله ــىاء م ــً الخل ــىر
(هجــؼء مــً ؤهـمــت الالثدــت الخىفُظًــت لللــاهىن الاجدــاصي عكــم ( )24لؿــىت 1999م فــي شــإن خماًــت
البِئت و جىمُتها) الحضوص اللصىي املؿمىح بها مللىزاث الهىاء صازل امـاهً اللمـل ل ـ ( )PCBsملـضعة
ب ( .) 0.5 ppm mg/m3

و

 - 3.3جلي ي يييم الكيماوي ي ي ياث بالج ي ي ي يشء الزابي ي ي يع و الخ ي ي ي يامظ م ي ي ي يً امللح ي ي ي ي ي ي يم أ ()POP-PBDEs
الكيماوياث بالجشء ألاول مً امللحم أ (:)HBB
خـ ــغث الضول ــت الىُماوٍ ــاث ال ــىاعصة ف ــي الج ــؼء الغاب ــم والخ ــامـ م ــً امللح ــم ؤ بمىح ــب ك ــضص م ــً
الل ـغاعاث الخىـُمُ ــت خُــث ج ــم خـ ــغ ( )HBBو ( ،)PBDEsومجه ــا الل ـغاع ال ــىػاعي عك ــم ( )193لؿ ــىت
2004م بش ــإن خـ ــغ اؾ ــخحراص وج ــضاوٌ بل ــع املبُ ــضاث الظ ــاعة بالص ــحت والبِئ ــت ،خُ ــث ج ــم خـ ــغ
حمُم اؾخسضاماتها و اؾخحراصها و جصضًغها و جصيُلها في الضولت.
 - 4.3جلييم املىاد الكيميائيت بالجشء الثاوي مً امللحم ب (:)D.D.T
صفحت ( )17مً ()27

ٌلـض مبُــض ( )D.D.Tمــً املبُـضاث اليلىعٍــت اللظــىٍت وال ًخـضاوٌ هــظا الىــىق مـً املبُــضاث فــي الضولــت،
خُ ــث ج ــم خـ ــغ حمُ ــم اؾ ــخسضاماجه و اؾ ــخحراصه وجص ــضًغه و جص ــيُله ف ــي الضول ــت بمىح ــب اللـ ـغاع
الـىػاعي عكـم ( )56لؿــىت 1984م فـي شـإن خـــغ اؾـخسضام وجـضاوٌ واؾــخحراص بلـع ؤهـىاق املبُــضاث،
و اللغاع الـىػاعي عكـم ( )11لؿـىت 1991م بشـإن املبُـضاث املحــىعة ؤو امللُـض اؾـخحراصها ؤو جـضاولها
ملخاػغها الصحُت والبُئُت .
وكــض هــص هـــام خماً ــت البِئ ــت البدغٍ ــت الص ــاصع بل ـغاع مجل ـــ ال ــىػعاء عك ــم ( )37لؿــىت 2001م ف ــي
شإن ؤهـمت الالثدت الخىفُظًـت لللـاهىن الاجدـاصي عكـم ( )24لؿـىت 1999م فـي شـإن خماًـت البِئـت و
جىمُتهــا ،كل ــى خـ ــغ جصــغٍف ؤو بلل ــاء امل ــىاص امللىز ــت غحــر اللابل ــت للخدل ــل ف ــي البِئ ــت البدغٍ ــت و مجه ــا
(.)D.D.T
 - 5.3جلييم املىاد الكيميائيت بالجشء الثالث مً امللحم ب ( :)PFOS and its Salts
خـ ــغث الضول ــت الىُماوٍ ــاث ال ــىاعصة ف ــي الج ــؼء الثال ــث م ــً امللح ــم ب بمىح ــب ك ــضص م ــً الل ـغاعاث
الخىـُمُــت خُــث جــم خـــغ ( ، )PFOS and its saltsوــان آزغهــا الل ـغاع الــىػاعي الصــاصع كــام
2015م.
 - 6.3جلي يييم الاهطالك يياث م ييً لاهخ يياج غي ييرامللص ييىد م ييً امل ييىاد الكيميائي ييت )(PCDD/PCDF
بامللحم ج:
الضاًىهؿـ ــِىاث مجمىكـ ــت مـ ــً املـ ــىاص اللظـ ــىٍت املخلـ ــضصة اليلـ ــىعة و ًخلـ ــغض إلاوؿـ ــان ملؿـ ــخىٍاث
مسخلفــت مــً الضاًىهؿــِىاث كــً ػغٍــم وؾــاثؽ ألاغظًــت امللىزــت خُــث ًمثــل هــظا الخلــغض ؤهثــر مــً
 % 90مً مجمىق ؤشياٌ الخلغض ألازغي والهىاء ،وؤماهً اللمل و غحرها.
ال جصىم الضاًىهؿِىاث بشيل ملصىص كـاصة ،لىجهـا جدشـيل همـاصة زاهىٍـت غحـر مغغـىب بهـا ،ؤو مـاصة
ً
ملىز ــت ،ف ــي خ ــاالث هثح ــرة ،مجه ــا ،كملُ ــاث الاخت ـراق وزصىص ــا خغاث ــم الغاب ــاث ،جىلُ ــض الؼاك ــت م ــً
الفدم ؤو الضًؼٌ ،صىاكت بلع الىُماوٍاث واملبُضاث ،مداعق هفاًاث البلضًت والىفاًاث الؼبُت.
جخؼل ــب اجفاكُ ــت اؾ ــخىهىلم للملىز ــاث اللظ ــىٍت الثابخ ــت ) (POPsم ــً ال ــضوٌ ألاػـ ـغاف بل ــى زف ــع
مجمــىق بػالكاتهــا مــً ) (PCDD/PCDFبهــضف مىاصــلت زفظــها بلــى ؤصوــى خــض ،و خُثمــا وــان طلــً
ً
ممىىا  ،اللظاء كلحها بصىعة نهاثُت.
ومـً هــظا املىؼلــم ،كامــذ صولــت إلامــاعاث اللغبُــت املخدــضة بدىـــُم هــظه إلاػالكــاث مــً زــالٌ ؤهـمــت
الالثدت الخىفُظًت لللاهىن الاجداصي عكم ( )24لؿىت 1999م في شإن خماًت البِئـت وجىمُتهـا ،خُـث
ه ــص كـ ـغاع مجل ـــ ال ــىػعاء عك ــم ( )12لؿ ــىت 2006م ف ــي ش ــإن هـ ــام خماً ــت اله ــىاء م ــً الخل ــىر ؤال
جخج ــاوػ ملىز ــاث اله ــىاء املىبلث ــت م ــً املح ــاعق الخاص ــت بالىفاً ــاث الص ــلبت ك ــً الح ــضوص اللص ــىي
املؿمىح بها ( الضاًىهؿحن و الفُىعاًً) ) ( 0.1 ng TEQ/m3
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ؤم ــا باليؿ ــبت ملح ــاعق الىفاً ــاث الخؼ ــغة فه ــي زاط ـلت لألخي ــام والش ــغوغ ال ــىاعصة ف ــي ك ـغاع مجل ـــ
ا
الـىػعاء عكــم ( )12لؿــىت 2006م فــي شــإن هـــام خماًــت الهـىاء مــً الخلــىر ،كلــى ؤال جلــل صعحــت خـغاعة
ا
الاختراق في املحغكت كً (  ) 1200صعحت مئىٍت وؤال ججاوػ ملىزاث الهىاء املىبلثت كجهـا (الضاًىهؿـحن
و الفُىعاًً) الحضوص اللصىي املؿمىح بها )( 0.1 ng TEQ/m3
هما جم الؿماح للجهاث املىلضة للىفاًاث الؼبُت ؤن جيش ئ مداعق زاصت بها للخسلص مـً هفاًاتهـا
ا
الؼبُـت وطلـً بتـرزُص مـً الؿـلؼت املخخصـت بيـل بمـاعة مـً بمـاعاث الضولـت كلـى ؤال ججـاوػ ملىزـاث
الهـىاء املىبلثـت كـً املحغكـت(الضاًىهؿـحن و الفُـىعاًً) الحـضوص اللصـىي املؿـمىح بهـا (0.1 ng
) TEQ/m3وف ــم كـ ـغاع مجل ـــ ال ــىػعاء عك ــم ( )12لؿ ــىت 2006م ف ــي ش ــإن هـ ــام خماً ــت اله ــىاء م ــً
الخلىر.
هم ــا ج ــم جىـ ــُم كم ــل امليش ـأث الص ــىاكُت و بزظ ــاكها ألكم ــاٌ املغاكب ــت واللُاؾ ــاث ألي اهبل ــار ؤو
حؿــغب للملىزــاث الغاػٍــت ؤو الصــلبت ؤو ألابســغة بلــى بِئــت الهــىاء املحــُؽ مــً كبــل الؿــلؼت املخخصــت
بي ــل بم ــاعة م ــً بم ــاعاث الضول ــت  ،و وض ــو خ ــضوص كص ــىي املؿ ــمىح به ــا مللىز ــاث اله ــىاء املىبلث ــت م ــً
املصـاصع الثابخـت (الضاًىهؿـحن و الفُـىعاًً) ) ( 1 ng TEQ/m3وفـم كـغاع مجلــ الـىػعاء عكـم ()12
لؿىت 2006م في شإن هـام خماًت الهىاء مً الخلىر.
ُ
وجلــؼم الضولــت امليشــأث الصــىاكُت بــةحغاء عصــض صوعي لالهبلازــاث للخإهــض مــً كــضم ججاوػهــا للحــضوص
اللصىي املؿمىح بها مللىزاث الهىاء  ،فلض صضع اللـغاع الـىػاعي عكـم ( )137لؿـىت 2012م فـي شـإن
الخؼ ــىغ الاعش ــاصًت لخىـ ــُم ؤوش ــؼت امليش ــأث اللامل ــت ف ــي مج ــاٌ ص ــىاكت إلاؾ ــمىذ  ،وال ــظي ؤل ــؼم
امليشأث بةحغاء الغصض الضوعي املىـم ول ؾخت ؤشهغ للخلغف كلى جغاهحز الضاًىهؿِىاث.
همــا جــم بصــضاع ك ـغاع مجلـــ الــىػعاء عكــم ( )37لؿــىت 2013م فــي شــإن بلؼامُــت اؾــخسضام «الــضًؼٌ
ألازظ ــغ» الص ــضًم للبِئ ــت ف ــي حمُ ــم ؤهد ــاء إلام ــاعاث .وطل ــً للح ــض م ــً اهبلاز ــاث ك ــىاصم الؿ ــُاعاث
الظاعة و مجها ). (PCDD/PCDF
هم ــا هـ ــم ك ـغاع مجل ـــ ال ــىػعاء عك ــم ( )12لؿ ــىت 2006م ف ــي ش ــإن هـ ــام خماً ــت اله ــىاء م ــً الخل ــىر
الاهبلازاث الصاصعة مً كىاصم مغهباث الىلل وفلا للمىاصـفاث اللُاؾـُت فـي الضولـت ،خُـث ؤلؼمـذ
الالثدــت بلــضم ججــاوػ اهبلازــاث كــىاصم املغهبــاث والؿــُاعاث الحــضوص اللصــىي املؿــمىح بهــا والــىاعصة
ف ــي املىاص ــفاث الخالُ ــت وم ــا ٌؿ ــخجض كلحه ــا م ــً حل ــضًالث ،كل ــى اكخباعه ــا ملىز ــاث ه ــىاء مىبلث ــت م ــً
مصاصع الاختراق الضازلي التي حؿخسضم الىكىص الهُضعوهغبىو::
 .1للمغهبـ ــاث والؿـ ــُاعاث الجضًـ ــضة واملؿـ ــخلملت التـ ــي حؿـ ــخسضم وكـ ــىص الجـ ــاػولحن (البجـ ــزًً)،
جؼبــم املىاصــفت اللُاؾــُت للضول ــت (م ق/ؤ.ق.م) عكــم ( )47/1985ؤو املىاصــفت الؿــاعٍت ف ــي
خُىه ؤيهما وان ؤشض (ؤصوى)
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 .2للمغهب ــاث والؿ ــُاعاث الت ــي حؿ ــخسضم وك ــىص ال ــضًؼٌ والت ــي ًؼٍ ــض وػنه ــا ألاك ـ ى كل ــى 3500
هجـ ــم ،جؼب ـ ــم املىاص ـ ــفت اللُاؾـ ــُت للضول ـ ــت (م ق/ؤ.ق.م) عك ـ ــم ( )144/1993ؤو املىاص ـ ــفت
الؿاعٍت في خُىه ؤيهما وان ؤشض (ؤصوى) .
 .3للمغهبــاث والؿــُاعاث التــي حؿــخسضم وكــىص الــضًؼٌ مــا كــضا الــىاعصة فــي البىــض عكــم ( ،)2جؼبــم
املىاصفت اللُاؾُت للضولت (م ق/ؤ.ق.م) عكم ( )1040/2001ؤو املىاصفت الؿاعٍت فـي خُىـه
ؤيهما وان ؤشض (ؤصوى).
جلــىم صول ــت إلام ــاعاث اللغبُ ــت املخد ــضة بدش ــضًض الغكابــت كل ــى جج ــاعة ألاغظً ــت و ه ــظلً كل ــى م ــضزالث
بهخاج ألاغظًت مً ؤكالف و ؤصوٍت و مبُضاث وؤؾمضة.
ُ
ا
خُــث ج ــم بوش ــاء هـ ــام عك ــاب :مخيام ــل ًظ ــمً ؾ ــالمت الغ ــظاء املؿ ــخىعص ،املص ــىم ،واملخ ــضاوٌ ،خُ ــث
جؼ ــىع ه ــظا الىـ ــام بش ــيل مؿ ــخمغ م ــً ز ــالٌ جبن ــي وجىفُ ــظ ب ـغامج ومب ــاصعاث جغاع ــي ص ــحت وؾ ـالمت
املؿــتهلً ،و حلمــل الضولــت بالخيؿــُم مــم الجهــاث الاكلُمُــت والضولُــت امللىُــت بالصــحت كلــى جدــضًث
بؾ ــتراجُجُاتها املخللل ــت بظ ــمان ؾ ـالمت ألاغظً ــت ،وطل ــً كب ــر الاؾ ــخفاصة م ــً زبراته ــا لخبن ــي ؤفظ ــل
املماعؾاث الضولُت في هظا املجاٌ.
همــا جــم بصــضاع اللضًــض مــً اللــىاهحن والدشــغَلاث املىـمــت لؿــالمت الغظاثُــت طــمً الت ـزام الضولــت
بلظــىٍتها فــي مىـمــت الخجــاعة اللاملُــت والاجفاكُـاث الضولُــت ،مثــل اجفاكُــت الصــحت الىباجُــت ،همــا جــم
بصضاع كضص مـً املىاصـفاث اللُاؾـُت واللـىاثذ الفىُـت الىػىُـت املؿـدىضة بلـى املىاصـفاث اللُاؾـُت
الضولُت همىاصفاث هُئت صؾخىع ألاغظًت (.)Codex
ومً اللغاعاث الخىـُمُت التي جم اصضاعها بهظا الشـإن اللـغاع الـىػاعي عكـم ( )194لؿـىت 2010م فـي
شــإن الحــضوص اللصــىي املؿــمىح بهــا مــً امللــاصن الثلُلــت و ألافالجىهؿــحن والضاًىهؿــحن فــي ألاكــالف
الحُىاهُ ــت و ال ــظي ً ــىص كل ــى ك ــضم جج ــاوػ مل ــضالث الضاًىهؿ ــحن ف ــي ألاك ــالف الحُىاهُ ــت الح ــضوص
اللصىي املؿمىح بها في الجضوٌ ؤصهاه:
Maximum content relative
to a feeding stuff with a
moisture content of 12%
0.75 ng/ kg
1.0 ng/kg
1.0 ng/kg
0.75 ng/ kg

Products intended for animal
feed
Feed materials of plant origin
Additives
Premixtures
Compound feeding stuffs
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Undesirable Substances

)Dioxins: sum of (PCDDs
)and (PCDFs

1.25 ng/kg

Feed materials of plant origin

1.5 ng/kg

Additives

1.5 ng/kg

Premixtures

1.5 ng/kg

Compound feeding stuffs

Sum of Dioxins and dioxinlike (PCBs) :
)Sum of (PCDDs), (PCDFs
)and (PCBs

هم ــا جل ــىم الضول ــت بخىثُ ــف الغكاب ــت كل ــى ألاغظً ــت للخإه ــض م ــً زلىه ــا م ــً م ــاصة الضًىهؿ ــحن بإز ــظ
ً
كُىاث كشىاثُت و احغاء املؿـىخاث كلـى املىخجـاث الغظاثُـت وألاكـالف وفلـا للـىـم املخبلـت ،للخإهـض
مــً زلىهــا مــً مــاصة الضًىهؿــحن ؤو لفدــص مغهبــاث ال ـ PCBsفحهــا للخإهــض مــً ؤن ملــضالتها ال جؼٍــض
كً الحضوص املؿمىح بها.
ً
واؾ ــخمغاعا للجه ــىص الت ــي ب ــظلتها الضول ــت ف ــي ك ــام 2008م  ،ج ــم جلُ ــُم الاهؼالك ــاث م ــً إلاهخ ــاج غح ــر
امللصــىص مــً املــىاص الىُماوٍــت (الضاًىهؿــِىاث والفُىعاه ـاث) بشــيل مؿــخمغ وللؼاكــاث مسخلفــت ،
ففـ ـ ــ :كـ ـ ــام 2013م جـ ـ ــم جلُـ ـ ــُم الاهؼالكـ ـ ــاث م ـ ـ ـً إلاهخـ ـ ــاج غحـ ـ ــر امللصـ ـ ــىص مـ ـ ــً املـ ـ ــىاص الىُماوٍـ ـ ــت
(الضاًىهؿِىاث والفُىعاهاث) وجم الترهحز كلى خغق الىفاًاث وبهخاج املىاص امللضهُت والتـي جمثلـذ فـي
بهخـ ــاج إلاؾ ـ ــمىذ وكؼـ ــاق بهخ ـ ــاج الؼاكـ ــت والخضفئ ـ ــت وٍىضـ ــو الج ـ ــضوٌ ؤصهـ ــاه هخ ـ ــاثج صعاؾـ ــت همُ ـ ــاث
اهبلاز ــاث الضاًىهؿ ــِىاث والفُىعاه ـاث لللؼاك ــاث الخالُ ــت ،هم ــا وجل ــىم صول ــت إلام ــاعاث باؾ ــخىماٌ
جلُُم اهؼالكاث الضاًىهؿِىاث والفُىعاهاث لدشمل حمُـم اللؼاكـاث واجسـاط إلاحـغاءاث املىاؾـبت
للح ــض مجه ــا لب ــااي املص ــاصع ألاؾاؾ ــُت للمجمىك ــاث ال ــىاعصة ف ــي الج ــضوٌ ؤصه ــاه و ؾ ــِخم جد ــضًثها بل ــض
الاهتهاء مً الخلُُم.
املجمىعاث
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1-10

املصادر ألاضاضيت للمجمىعاث
خغق الىفاًاث
بهخاج امللاصن الحضًضًت و غحر-الحضًضًت
بهخاج الؼاكت و الخضفئت
بهخاج املىاص امللضهُت
الىلل
كملُاث الاختراق الغحر مخدىم بها
بهخاج و اؾخلماٌ الىُمُاثُاث و البظاجم املؿتهلىت
مخفغكاث
جصغٍف/مؼمغ الىفاًاث
جدضًض الىلاغ الؿازىت املمىىت
لاحمالي

الاهبعاثاث الطىىيت (غزام مكافئ ضمي/عام)
جزبت مىخجاث بلايا
ماء
هىاء
3.485 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 3.852
0.000 0.000 0.000 0.000 1.200
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000
3.485 0.000 0.000 0.000 5.052
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8.537

احمالي الاهبعاثاث

 حزق الىفاياث :
شــملذ صعاؾــت الحــغق الىفاًــاث الخؼ ـغة والىفاًــاث الؼبُــت فلــؽ همــا هــى مىضــو بالجــضوٌ ؤصهــاه
خُث ان الاهىاق الازغي مً الىفاًاث حلالج بؼغق ؤزغي:
لاهخاج
الطىىي

طزق الاهبعاثاث املحخملت ()µg TEQ/t

فئاث املصادر

بلايا
هىاء
حزق الىفاياث الخطزة :
احتراق مزاكب و مخحكم
به  ،جحكم حيذ بخلىث
الهىاء
حزق الىفاياث الطبيت:
احتراق مخحكم به و مً
الىىع املخلطع  ،جحكم
حيذ بخلىث الهىاء

ماء

جزبت

مىخجاث

رماد
مخطايز

10

NA

NA

450

525

NA

NA

920

رماد
مترضب

ND

طً/عام

الاهبعاثاث الطىىيت
g
TEQ/
a

g
TEQ/a

g
TEQ/a

g
TEQ/a

g
TEQ/a

g
TEQ/a

هىاء

ماء

جزبت

مىخجاث

رماد
مخطايز

رماد
مترضب

13

0.000

0.006

3,782

1.985

3.479

 إهخاج الطاكت و الخذفئت:
شـ ــملذ الضاعؾـ ــت هُئـ ــاث الىهغبـ ــاء واملـ ــاء الاجداصًـ ــت واملحلُـ ــت والتـ ــي حؿـ ــخسضم الـ ــضًؼٌ والغـ ــاػ
الؼبُعي.
فئاث املصادر

طزق الاهبعاثاث املحخملت ()µg TEQ/t

هىاء
غاليت بالىكىد
الثليل
غاليت بالىكىد
الخفيف /
الغاسالطبيعي

ماء

لاهخاج الطىىي

طً/عام

جزبت

مىخجاث

بلايا

2.5

NA

NA

ND

1125650.739

0.5

NA

NA

ND

2075179.48
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الاهبعاثاث الطىىيت
g
TEQ/a

g
TEQ/a

g
TEQ/a

g
TEQ/a

g
TEQ/a

هىاء

ماء

جزبت

مىخجاث

بلايا

2.814
1.038

0.000

 إهخاج املىاد املعذهيت:
ش ــملذ الضعاؾ ــت مص ــاوم إلاؾ ــمىذ ف ــي الضول ــت خُ ــث ً ــخم اؾ ــخسضام جلىُ ــت ألاف ـغان الجاف ــت م ــم
الدسخحن املؿبم .
فئاث املصادر

طزق الاهبعاثاث املحخملت ()µg TEQ/t

هىاء
أفزاهاث رطبت ،درحت
حزارة مزشحاث
الكتروضخاجيت /
مزشحاث وطيجيت
أصغزمً  200درحت
مئىيت وحميع أهىاع
ألافزان الجافت مع
حسخين مطبم  /جكليظ
مطبم أصغزمً 200
درحت مئىيت

0.05

ماء

ND

جزبت

NA

مىخجاث

ND

بلايا

ND

لاهخاج
الطىىي

طً/عام

24000000

الاهبعاثاث الطىىيت
g
TEQ/a

g
TEQ/a

g
TEQ/a

g
TEQ/a

g
TEQ/a

هىاء

ماء

جزبت

مىخجاث

بلايا

1.200

 -4لاضتراجيجيت و خطت الخىفيذ:
 - 1.4ضياضت الذولت:
حلمــل خيىمــت صولــت إلامــاعاث كلــى طــمان اؾــخمغاعٍت الخىمُــت املؿــخضامت وحؿــعى بلــى خماًــت البِئــت
وجدلُــم الخــىاػن بــحن الخىمُــت الاكخصــاصًت والاحخماكُــت لــظا حؿــعى ألاحىــضة الىػىُــت لغئٍــت إلامــاعاث
 )www.vision2021.ae( 2021لخدلُــم بِئــت مؿــخضامت مــً خُــث حــىصة الهــىاء ،واملحافـــت كلــى
املىاعص املاثُت ،وػٍاصة الاكخماص كلى الؼاكت الىـُفت وجؼبُم الخىمُت الخظغاء.
بن الغاً ــت املغح ــىة م ــً زؼ ــت الخىفُ ــظ الىػىُ ــت ه ــظه ه ــى الخللُ ــل ؤو الح ــض م ــً مس ــاػغ امللىز ــاث
اللظىٍت الثابخت بهضف خماًت البِئت والصحت اللامت مً زؼغ هظه امللىزاث ،في وافـت املغاخـل مـً
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إلاهخ ــاج بل ــى الىل ــل والخ ــضاوٌ وم ــً ز ــم ال ــخسلص تآلم ــً بط ــافت بل ــى اؾ ــخسضام الب ــضاثل ألاهث ــر ؤماه ــا
ً
ً
والىصىٌ بلى جىىىلىحُا هـُفت صحُا وبُئُا.
حلــض صولــت إلامــاعاث اللغبُــت املخدــضة ػغفــا فــي اجفاكُــت اؾــخىههىلم واللضًــض مــً الاجفاكُــاث البُئُــت
ألاز ــغي (اهـ ــغ  ،)7-2وحلخب ــر إلام ــاعاث ؤن بجفاكُ ــت اؾ ــخىههىلم ؤصاة مهم ــت ف ــي كملُ ــت اجس ــاط ج ــضابحر
لللظ ــاء ؤو الح ــض م ــً بػ ــالق امللىز ــاث اللظ ــىٍت الثابخ ــت ف ــي البِئ ــت وملتزم ــت التزام ــا و ــامال بالخىفُ ــظ
الفلاٌ.
وهــظا ًبــحن خــغص الضولــت وكؼمهــا كلــى مىاصــلت اللمــل مــً ؤحــل املؿــاهمت فــي خماًــت البِئــت املحلُــت
واللاملُــت وص ــحت إلاوؿ ــان والتزامهــا ب ــظلً بدُ ــث ً ــخم اللظ ــاء كل ــى حمُ ــم الاؾ ــخسضاماث املخبلُ ــت
وامللىز ــاث اللظ ــىٍت الثابخ ــت ،وحلؼٍ ــؼ حش ــغَلاتها ،وزاص ــت ؤن صول ــت إلام ــاعاث ل ــم جؼل ــب ؤي ه ــىق م ــً
إلاكفاءاث ختى تآلن.
ًخؼلـ ــب طلـ ــً مـ ــً الضولـ ــت اجسـ ــاط مؼٍـ ــض مـ ــً إلاح ـ ـغاءاث لخىفُـ ــظ الالتزامـ ــاث الخىـُمُـ ــت والـ ــخسلص
الخضعٍجي مً امللىزاث اللظىٍت الثابخت .وبىاء كلى الخدلُل الىاعص ؤكاله ؾدشمل هظه الجهىص في:
 الخؼ ــىٍغ والخدلـ ــم والضعاؾـ ــت الؾـ ــخسضام امللىزـ ــاث اللظـ ــىٍت الثابخـ ــت والخدلـ ــم مـ ــً الامخثـ ــاٌ
اللاهىو.:
 جسؼُؽ وبحغاء املؿـىخاث للؿـُؼغة كلـى وحـىص ؤو كـضم الحــغ واللُـىص اللاثمـت مـً امللىزـاث
اللظىٍت الثابخت.
 بحـ ـغاء الغكاب ــت بش ــإن الاؾ ــخسضاماث املحـ ــىعة م ــً امللىز ــاث اللظ ــىٍت الثابخ ــت ،واملماعؾ ــاث
الالػمــت للــخسلص تآلمــً مــً امللىزــاث اللظــىٍت الثابخــت التــي جدخــىي كلــى مــىاص مــً كبــل الجهــاث
املؿخسضمت.
 الخيؿ ــُم م ــم مسخل ــف مش ــاعَم البد ــىر املخللل ــت بلظ ــاًا امللىز ــاث اللظ ــىٍت الثابخ ــت ألاولُ ــت
والجضًضة.
بن الخؼت الخىفُظًت الىػىُت ؾدخظمً الخضابحر الالػمت للحض مً املخاػغ التي ًىاحهها الؿيان
مً الخلغض للمىاص الىُمُاثُت الخؼغة ،وبن جىفُظ الخؼت ؾِشمل الخلاون مم حهاث خيىمُت
ؤزغي ،باإلطافت بلى اللؼاق الصىاعي ،وألاوؾاغ الللمُت والبُئُت.
ولخمىحن واجساط بحغاءاث فلالت لحماًت صحت إلاوؿان والبِئت مً امللىزاث اللظىٍت الثابخت،
واملصاصع طاث الصلت و مً ؤحل جدلُم ألاهضاف امليشىصة فةهه مً الظغوعي جىفُظ الخضابحر كلى
ؤؾاؽ البُاهاث املخىفغة .ولظا فمً املهم اللمل بالخىاػي مم ول حهىص جدؿحن امللغفت والخضابحر
امللمىؾت لخسفُع اهبلازاث امللىزاث اللظىٍت الثابخت.
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وبن صولت إلاماعاث جضكم ؤي مباصعة لخؼىٍغ بػاع كالمي ؤو بغهامج لىـم املللىماث بشإن املىاص
الىُمُاثُت وزاصت فُما ًخللم بامللىزاث اللظىٍت الثابخت.
وهجؼء مً جلُُم الفلالُت ،ؾخىاصل صولت إلاماعاث صكمها لللمل الضولي بشإن عصض امللىزاث
اللظىٍت الثابخت.
 - 2.4ألاولىياث:
 -1جؼ ــىٍغ الدش ــغَلاث الخاص ــت ب ــةصاعة م ــىاص ال ـ ـ  POPsوطل ــً ك ــً ػغٍ ــم جؼ ــىٍغ الدش ــغَلاث
الخاص ــت باملبُ ــضاث املمىىك ــت وامللُ ــضة ،باإلط ــافت بل ــى وط ــم ؾُاؾ ــاث وحش ــغَلاث وهـ ــم
ملؼم ـ ــت لليش ـ ــاػاث الاكخصـ ـ ــاصًت والخضمُ ـ ــت املحخم ـ ــل بػالكه ـ ــا ملغهب ـ ــاث الضاًىهؿ ـ ــِىاث
والفُىعاهاث مً ؤحل جإمحن ججهحزاث الػمت لخفع هظه الاػالكاث.
 -2جؼــىٍغ البيُــت الخدُ ــت الالػمــت إلصاعة م ــىاص ال ـ  POPsوطلــً م ــً زــالٌ الخيؿ ـُم مــم املغاه ــؼ
إلاكلُمُ ـ ــت إلح ـ ـغاء الخدالُ ـ ــل املخللل ـ ــت بترهح ـ ــز الضاًىهؿ ـ ــِىاث والفُىعاه ـ ـاث ف ـ ــي ألاوؾ ـ ــاغ
البُئُت.
 -3الخيؿُم مم الجاملاث واللؼاكاث البدثُت بالضولت مً ؤحـل اللُـام بالضعاؾـاث والبدـىر
الللمُت املخلللت باآلح::
 بضاثل ال ـ . POPs
 الخدغي كً املىاػم امللىزت وبكاصة جإهُلها.
 املؿ ـ ــاكضة ف ـ ــي جؼ ـ ــىٍغ ح ـ ــغص بػالكـ ـ ــاث الضاًىهؿ ـ ــِىاث والفُىعاهـ ـ ـاث باالكخمـ ـ ــاص كلـ ـ ــى
الخدالُل.
 -4إلاصاعة الؿلُمت ملىاص الـ  ، POPsوطلً مً زالٌ جؼبُم ؤفظل املماعؾـاث البُئُـت وؤفظـل
الخلىُاث املخاخت في امليشأث.
 -5كمـل البـرامج الخضعٍبُـت الالػمـت للخدؿـحن والـخدىم بمـىاص ال ـ  ، POPsخُـث ؾـِخم جـضعٍب
م ــىؿف :الجم ــاعن خ ــىٌ الاجج ــاع غح ــر املش ــغوق والخد ــغي ك ــً جغهح ــز الـ ـ  ، POPsباإلط ــافت
للم ـ ــل صوعاث جضعٍبُ ـ ــت جسصص ـ ــُت خ ـ ــىٌ ؤفظ ـ ــل املماعؾ ـ ــاث البُئُ ـ ــت وؤفظ ـ ــل الخلىُ ـ ــاث
املخاخــت ،باإلطــافت بلــى جــىفحر الخــضعٍب والــضكم الفنــي الــالػم لبىــاء وــاصع ماهــل ومــضعب خــىٌ
الضاًىهؿِىاث والفُىعاهاث.
 -6كمـ ــل ب ـ ـغامج الخىكُـ ــت الالػمـ ــت لخدؿـ ــحن الـ ــىعي بسؼـ ــىعة مـ ــىاص ال ـ ـ  ، POPsللمؿـ ــخسضمحن
والجمهىع وؤصحاب اليشاػاث باإلطافت بلى إلاكالم.
 - 3.4ألاوشطت ولاحزاءاث:
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اليشاط  :1مبيذاث امللىثاث العضىيت الثابخت:
بن الهضف الغثِس ي مً هظا اليشاغ هى جدلُم إلاصاعة الؿلُمت لهظه امللىزاث ،وطلً مً زالٌ:
 -1إلاحـغاء البُئــي :الاؾــخمغاع فــي جؼبُــم الىـــام الخــاص باملبُــضاث املســجلت فــي الضولــت لظــمان
جــضاولها وفلــا للدشــغَلاث الصــاصعة فــي هــظا املجــاٌ ،وكمــل مســو ملىاكــم مسخــاعة للخإهــض مــً
زلىهــا مــً هــظه امللىزــاث والتــي كــض اؾــخسضمذ ؾــابلا ،وفــي خالــت وحــىص مىاكــم ملىزــت ًــخم
كمل زؼت لخىـُف وبكاصة جإهُل هظه املىاكم.
 -2إلاحـ ـغاء الاحخم ــاعي :وطل ــً ك ــً ػغٍ ــم ػٍ ــاصة ال ــىعي ب ــحن ؤفـ ـغاص املجخم ــم واملـ ـؼاعكحن بخىػَ ــم
املؼىٍاث وجىفُظ البرامج إلاكالمُت الخثلُفُت .
 -3إلاح ـغاء الصــحي :الاؾــخمغاع فــي بغهــامج فدــص مخبلُــاث املبُــضاث فــي ألاغظًــت املؿــخىعصة فــي
الضولت للخإهض مً زلىها مً امللىزاث اللظىٍت الثابخت والحفاؾ كلى صحت إلاوؿان.
 -4إلاح ـغاء الدشــغَعي :جدــضًث الدشــغَلاث الخاصــت للمبُــضاث امللُــضة واملحـــىعة فــي الضولــت
بشيل ؾىىي وفلا للمؿخجضاث اللاملُت.
واملضة الؼمىُت املحضصة إلهجاػ اليشاغ هى  10ؾىىاث .
اليشاط  :2مزكباث ثىائي الفيييل مخعذد الكلىر (:)PCBs
بن الهــضف الغثِسـ ي مــً هــظا اليشــاغ هــى اللظــاء الجهــاج :كلــى هــظا الىــىق مــً امللىزــاث وهــغا لحـــغ
الضولــت ملغهبــاث زىــاج :الفُيُــل مخلــضص اليلــىع ( )PCBsفؿــِخم بح ـغاء جؼــىٍغ الدشــغَلاث للملــضاث
املحخىٍـ ــت كلـ ــى  PCBsوطـ ــمان الـ ــخسلص الؿـ ــلُم وتآلمـ ــً مجهـ ــا ،وؾدؿـ ــخغغق املـ ــضة الؼمىُـ ــت إلهجـ ــاػ
اليشاغ  3ؾىىاث.
اليشاط  :3املىخجاث غيرامللصىدة للمىاد العضىيت الثابخت (الذايىكطيىاث والفيىراهاث):
بن الهــضف الغثِسـ ي مــً هــظا اليشــاغ هــى جللُــل اهبلازــاث مغهبــاث الضاًىهؿــِىاث والفُىعاهـاث بلــى
ألاوؾاغ البُئُت املخخلفت ،وطلً مً زالٌ:
 .1إلاحـ ـغاء البُئ ــي :اؾ ــخىماٌ كملُ ــت عص ــض الاػالك ــاث م ــً ألام ــاهً املحخم ــل جلى ه ــا ،ووط ــم
بغهامج الؾخسضام ؤفظل املماعؾاث البُئُت وؤفظل الخلىُاث املخاخت (.)BAT،BEP
 .2إلاحـغاء الصــحي :الاؾــخمغاع فــي بغهــامج فدــص مخبلُــاث الضاًىهؿــحن فــي ألاغظًــت املؿــخىعصة
في الضولت للخإهض مً زلىها مً مخبلُاث الضاًىهؿحن والحفاؾ كلى صحت إلاوؿان.
 .3إلاحـ ـغاء الاحخم ــاعي :وطل ــً ك ــً ػغٍ ــم ػٍ ــاصة ال ــىعي ب ــحن ؤفـ ـغاص املجخم ــم والل ــاملحن بخىػَ ــم
املؼىٍاث وجىفُظ البرامج إلاكالمُت الخثلُفُت .
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 .4إلاحـ ـ ـغاء الدش ـ ــغَعي :ؤك ـ ــضث الضول ـ ــت ك ـ ــضص م ـ ــً الدش ـ ــغَلاث الىػىُ ـ ــت الخاص ـ ــت بامللىز ـ ــاث
اللظـىٍت الثابخــت مخىافلـت مــم مخؼلبـاث الاجفاكُــت  ،وؾـِخم جدضًــض هلـاغ اللــىة والظــلف
وجدضًض الثغغاث لخؼىٍغها ،وؾِخم بهجاػ اليشاغ زالٌ  10ؾىىاث .
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