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يجيتارتسالا جهنلا 
ةيلودلا ةرادإلل 

 ةيئايميكلا داوملل
 

يلودلا رمتؤملل ةيوضعلا حوتفملا  لماعلا قيرفلا
  ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا
  لوألاعامتجال ا

 ، يناثلا نيرشت١٨ - ١٥دارغلب  ٢٠١١ربم فون/ 
تقؤملا لامعألا لودج نم٦دنبلا   *  

  يحصلا عاطقلا ةيجيتارتسا

  يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف يحصلا عاطقلا ةكراشم زيزعتل ةحرتقملا ةيجيتارتسالا
  ةنامألانم ةركذم 

هرارقب ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا اعد - ١ ةرادإلل ةيحصلا بناوجلا نأشب ، ٢/٨ 
عم رواشتلاب ،موقت نأل ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا يجيتارتسالا جهنلا ةنامأ ةيئايميكلا داوملل ة ميلسلا
يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف يحصلا عاطقلا كارشإ زيزعتل ةيجيتارتسا ةرولبب ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم  

رمتؤمللةثلاثلاةرودلا ءانثأ هثحبل كلذو  أ وه ثحبلا اذهنوكيفوسو .   رمتؤملا اذه اهيف زكري ةرم لو  
 .ةددحم تاعاطق كارشإ اياضق ىلع

عضوكلذ ىلع ءانبو - ٢ ةقلعتملاو رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا جئاتن ةاعارم عم ةيجيتارتسا عورشم ،   
تسملا ةدئاملا ةشقانمو،٢/٨رارقلا ةصاخ ةفصبو ،ةحصلاب  داوملا ةرادإو ةئيبلاو ،ةماعلا ةحصلا نأشب ةري د 

ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ءانثأ دقذلا ةيئايميكلا  اناجالبوجيل يف تيرجأ ةرواشم لضفب ءاضتسا دقو )١(.ع ي  
طابش٥ و٤يموي  نزريإ نافيإ ديسلل ةكرتشملا ةسائرلا تحت دقعنا يذلا ٢٠١٠رياربف /  ) اينيفولس(، 

م يلام معدبو)مانيروس(موكيد زلوج ديسلاو  شم دريو)٢(.اينيفولسو ايناملأو ادنك تاموكح ن،  عور  
 .ةركذملا هذه قفرم يف ةيجيتارتسالا

                                                 
*  SAICM/OEWG.1/1/Rev.1.  
يذلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإو ةئيبلاو ،ةماعلا ةحصلا نأشب ةريدتسملا ةدئاملا ةشقانم زجوم ىلع عالطالا نكمي  )١(

  .)SAICM/ICCM.2/15(ةرودلا ريرقت يف رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا ءانثأ دقع 
دنالياتو ارسيوسو مانيروسو اينيفولسو امانابو اينيكو سوراليبو نيرحبلا ولثمم ةرواشملا كلت رضحو )٢(  ،

 Health Care Without’’رارضأ نودب ةيحصلا ةياعرلاو ،ةيبوروألا ةيضوفملا نم نيلثمم بناج ىلإ ةدحتملا اينارتت ةيروهمجو 
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لالخ تدقعنا يتلا يجيتارتسالا جهنلل ةيميلقإلا تاعامتجالا ءانثأ ةيجيتارتسالا ريوطت شقون  - ٣
 ، يجيتارتسالا جهنلل يكبشلا عقوملا ىلع لوأ عورشمريفوت لضفب كلذو رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا ذنم ةرتفلا  

دقو)٣(.٢٠١٠ربمفون /يناثلا نيرشت يف ةيجيتارتسالا عورشم نأشب تدرو يتلا تاقيلعتلا عيمج تبحر   ، 
ةيجيتارتساريوطتب يميلقإلا عامتجالا ءانثأو . اههاجتاو ةيجيتارتسالا كلت ىوتحم ةماع ةفصب تديأو،  

رايأ٣٠نم ةرتفلا لالخ امنب ةنيدم يف دقع يذلا ،يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ ةقطنمل ثلاثلا  ويام / 
زح٣ىتح  دامتعا مت٢٠١١ هينوي/ناري  ةيحصلا ةيجيتارتسالا ةددحم ةفصب ديؤي رارق)٤(   . 

ةيجيتارتسالا هذه ىلإ ةصتخملا يحصلا عاطقلا تاكبشهابتناةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تتفل  - ٤  ، 
يلحرمريرقت ردصو يمسر  ذيفنت نع  اذه  تسالا جهنلا  هيف رظنيجيتار  ةحصلا ةمظنمل يذيفنتلا سل    ا
يناثلا نوناك٢٣-١٨ (١٢٦ـلا هترود يف ةيملاعل ا نيتسلاو ةثلاثلاةيملاعلا ةحصلا ةيعمجو ) ٢٠١٠رياني /   
رايأ٢١-١٧( ضرملا ءبع تايعادت ىلع تاشقانملا ءانثأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تددشو ). ٢٠١١ويام / 

، ةيئايميكلا داوملل ىزع  ب ِهتلص ثيح نم يحصلا عاطقلاب ةددحملا تايلوؤسملاو راودألاو)٥(ي يذلا ةرادإلا  
 .يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت لالخ نم ةماعلا ةحصلا نيسحت صرفو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا

ةعباتلا تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا ىلإ ةددحم تاعاطق نم ةفاضإك ةيجيتارتسالا تغيص دقو - ٥  
ساللو.زرحملا مدقتلا مييقتو ذيفنت نأشب ًاعباس عرفلا اميسالو ،يجيتارتسالا جهنلل فادهأ ةتس ةيجيتارت  

امب ،يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف يحصلا عاطقلا كارشإ زيزعت ىلإ يمرت لمع تالاجم ىلع زكترت ةددحم 
ةيحصلا ةياعرلا عاضوأيف ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلاب يعولا قيمعتو مامتهالا ةراثتسا كلذ يف   

ةئيبلا عاطقو ةحصلا عاطق نم لكب ةقلعتملا تاءارجإلاكلتك ،ةذختملا ةكرتشملا تاءارجإلا ددع ةدايزو   
 .ميلاقألا نم ددعل ةيولوأ نالثمي نيذللا

دراوملا ىلإ لوصولا نأ ىنعمب يجيتارتسالا جهنلل تابيترت ىلع ةيجيتارتسالا ذيفنت دمتعي فوسو  - ٦
  تاءارجإلا ىشمتتو .يجيتارتسالا جهنلل ةيلاملا تارابتعالا يف جردي نأل جاتحي فوس ذيفنتلل ةيلاملا

ززعتو لب،عم ديعب دح ىلإ ةحرتقملا ةيجيتارتسالا لثم يجيتارتسالا جهنلا تايلآو ةيسسؤملا تابيترتلا ،   
 .يميلقإلاو ينطولا ذيفنتلاو قيسنتلا

                                                                                                                                                                
Harm‘‘ يلودلا سل  او يميكلا داوملاتاطبارل،    ملل يلودلا سل  ، رماو ،ةيئا ةئيبلا لجأ نم ءابطألل ةيلودلا ةيعمجلاو ،تاض

 .ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةيبطلا ةيملاعلا ةطبارلاو ةماعلا ةحصلا تاطبارل يملاعلا داحتالاو
)٣(  ،  ،)يبوروألا داحتالا نع ةباين (ايراغنهواينابلأ تاموكح نم ةيجيتارتسالا عورشم نأشب تاقيلعت تدرو
ةيحصلا ةياعرلاو ةيودألا ةدوجل ةيبوروألا ةيريدملاو ،ةيبوروألا ةيضوفملا نمو ،ارسيوسو اينيفولسو ،افودلوم ةيروهمجو  
 .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نمو
)٤(  SAICM/RM/LAC.3/3. 
، -سورب تينأ )٥( ملا ىلإ ةعجارلا ضارمألا ءبع نأشب ةلوه’’نورخآو نوتسوأ  : ةيئايميكلا داواو ةمولعملا قئاقحلا
ةحص ، ”Knowns and unknowns on burden of disease due to chemicals: a systematic review“ ،‘‘يمظن ضارعتسا

دل   مقرلا ١٠ا ،ةئيبلا   :ىلع حاتم وهو). ٢٠١١ (٩، 
www.ehjournal.net/content/10/1/9. Ten chemicals of major public health concern. 

www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chemicals_phc/en/index.html. 
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ةدوجوم ريغ تانايبلا نأ هدافم يأر ةيجيتارتسالاريوطت ةيلمع لاوط رركتيو  - ٧  ) ت ال ا  غ َّلبأ وأ
لدت ةجردب)ةلاعف ةروصب ديدحتلا لجأ نمو ،يحصلا عاطقلل ةيلاحلا ةكراشملا ىلع ةلماك ةروصب ،   

عاطقلا اذهل ةيوقلا ةكراشملا ةميق ىلع للدي امب ،ةذختملاتاءارجإلاحاجنو عونتل لضفأ ةروصب  نإف ،   
 كارشإنأشب ةلاح تاسارد ميدقت ىلإ ةوعدلا ةلأسم ثحبي نأ دوي دق ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا 

رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا ءانثأ كلذو،يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف يحصلا عاطقلا ريوطت متي فوسو .  
باحصأ ةددعتملا تاردابملا وأ ةصتخملا تامظنملا بناج نم يعوط ساسأ ىلع هذه ةلاحلا تاسارد 

فصت فوسو. رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا لكشو لكيه ةاعارمو قيسنتلا نامضل ةنامألا عم رواشتلاب ةحلصملا  
ًاحضاو ًاساسأ رفوتو ةحرتقملا ةيجيتارتسالا عم ىشمتت يتلا ةمئاقلا وأ ةديدجلا تاردابملا ةلاحلا تاسارد 

 .اهريثأت مييقتل

حوتفملا لماعلا قيرفلا بغري دق ،تارودلا نيب ةعقاولا ةيلاتلا ةرتفلل ريضحتلا ليبس ىلعو  - ٨
كارشإ قيرط ىلع مدقتلل تارشؤمو  ةددحم ةفدهتسم ماقرأ عضو بلط ثحبي نأ يف ًاضيأ ةيوضعلا
تارودلا نيب ةعقاولا ةمداقلا ةرتفلل لمع ةطخو،يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف يحصلا عاطقلا فوسو .  

تايلمعلل تامولعم رفوتو ةيجيتارتسالل ةحرتقملا دصاقملا ىلع تارشؤملاو ةفدهتسملا ماقرألا هذه زكرت 
 .ةيسيئرلا ةيلودلا ةيموكحلا

يف ةيوضعلا حوتفملالماعلاق يرفلا بغري دق - ٩  : 

جهنلا ذيفنت يف يحصلا عاطقلا كارشإ زيزعت نأشب ةحرتقملا ةيجيتارتسالا ثحبي نأ   )أ (
جهنلل ةعباتلا تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالل ةلمكتك اهدامتعاب ةيصوتلا فد   يجيتارتسالا

  ؛رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا ءانثأ يجيتارتسالا
تاذ ةلاح تاسارد ثالث وأ ةلاح يتسارد عضو نأشب لمعلا ريسيت ةنامألا ىلإ بلطلا   )ب (

رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا ىلع اهضرعلةلص  يف يحصلا عاطقلا كارشإ تاريثأتل حضوأ مييقت ميدقت ةيغب كلذو  
 ؛نيكراشملا مالعإ لجألويجيتارتسالا جهنلا ذيفنت 

ةددحم ماقرأ عضو ىلع ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عم رواشتلاب لمعت نأ ةنامألا ىلإ بلطلا  )ج (  
يكل تارودلا نيب ةعقاولا ةيلاتلا ةرتفلل لمع ةطخو ةحرتقملا ةيجيتارتسالا ذيفنتل تارشؤمو ةفدهتسم 

رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا ءانثأْثحبت  . 
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  قفرملا

ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف يحصلا عاطقلا كارشإ زيزعتل ةحرتقملا ةيجيتارتسالا 
  ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا

  ةمدقملا
ىلإ يمري تاسايسلل يملاع راطإ وه ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا نإ - ١  

يف لثمتملاو ةمادتسملا ةيمنتلل ةيملاعلا ةمقلا ذيفنت ةطخ يف هيلع صوصنملا فدهلا قيقحتل دوهجلا هيجوت 
اريثأتلا نم ين د  ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع ةريبكلا ةراضلا تت قرطب ةيئايميكلا داوملا مادختساو جاتنإ

فادهأ قيقحتل يساسأ رمأ وه ةحلصملا باحصأو ةصتخملا تاعاطقلا عيمج كارشإ نإ .٢٠٢٠ لولحب  
 .يجيتارتسالا جهنلل ةعباتلا تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا

ضقلاامه رشبلا ةحصو يئايميكلا نامألا نإ - ٢ يسيئرلاناتي  قيقحت يف نات  ملاةيمنتلا  يف امب ،ةمادتس  
يتلا نادلبلا يف هيلع ةظفاحملاو ةشيعملا ىوتسمب عافترالاو ضرملا ىلع ءاضقلاو رقفلا ةفأش لاصئتساكلذ   

 ت يتلا ةيئايميكلا داوملا عيمج نع ةمجانلا تاريثأتلاب يحصلا عاطقلا ىنع  قح ْليو ،ةيمنتلا تايوتسم عيمجب رمت
، )نيدعتلاو ةعارزلاو ةعانصلاك(كلذ يف علاضلا ي داصتقالا عاطقلا نع رظنلا ضغب رشبلا ةحصب

يحصلا عاطقلل نكميو ). صلختلاو مادختسالاو ،جاتنإلا(ضرعتلا اهيف ثدحي يتلا ةيرمعلا ةلحرملاو 
مهسي نأهتطشنأ يف ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا بايغ لالخ نم كلذك ةينهملا لكاشملا قلخ يف ،   
 .ةماعلا ةحصلا لكاشمو

يجيتارتسالا جهنلا ةنامأ ىلإ ٢/٨هرارق يف ةيئايميكلا داوملا ةرا دإب ينعملا يلودلا رمتؤملا بلط - ٣  
زيزعتل ةيجيتارتسا ريوطتب ،ةحاتملا دراوملا دودح يفو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عم رواشتلا لالخ نم مايقلا 

ثحبي يتلا ىلوألا ةرملا ة يلاحلا ةيجيتارتسالا لثمتو. يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف يحصلا عاطقلا كارشإ
  .هفادهأ قيقحت ىلإ يمرتةددحم ةيعاطق ًاج هن رمتؤملا اهيف

 دهشملا دادعإ  - ًالوأ 
تايوتسمو ،يملاعلا داصتقالا يف ةريبك ةمهاسم ةيئايميكلا ةعانصلاو ةيئايميكلا داوملا مهست  - ٤
لصاوت فوس ةيئايميكلا داوملل ةي ملاعلا ةعانصلا نأ ىلإ نهارلا تقولا يف لئالدلا ريشتو. ةحصلاو ةشيعملا

ىدل اهجاتنإو ةيئايميكلا داوملل ديازتملا مادختسالا وحن هاجتالا رارمتسا عم ٢٠٣٠ماع ىتح ثيثحلا اهومن   
نم كلذ بحاصي امو ،ةيمانلا نادلبلا ةحصب قحلت يتلا ةيئايميكلا داوملا كلت تاريثأت عاستا تاناكمإ   
 .تاريثأتلا هذه لثم ثودح عنم يف ةمساح ةيمهأب يحصلا عاطقلل ززعملا كارشإلا عتمتيو. ناسنإلا

 رشبلا ةحص ىلع ةيئايميكلا داوملا تاريثأت  -فلأ 

تاونسلا لالخ ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا نيسحت قيرط ىلع زرحملا مدقتلا نم مغرلا ىلع  - ٥
. نادلبلا مظعمل قلق راثم لثمت ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ريغ ةرادإلل ةيحصلا راثآلا تئتف ام ،ةريخألا

يتلا ضارمألل يملاعلا ءبعلا نم ةئاملاب ٢٥ىلع ديزي ام نأ ىلإ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تاريدقت ريشتو   
اهئوشن يدافت نكمملا نم ةيئيب لماوع ىلإ ا هوز داوملل ضرعتلا اهنيب نم و ،ع نكمي ناسنإلا بيصت
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)٦(.ةيئايميكلا ن ةيحسم ةسارد تر  دقو ةيئايميكلا داوملا ىلإ ىزع ا ءبعل ًاريخأ تيرجأ ةيمُظ   ت يتلا ضارمأل
وأ يلامجإلا ءبعلا نم ةئاملاب ٨,٣نأ  وأ ةافو ةلاح نويلم ٤,٩  ةلدعملا رمعلا تاونس نم ةنس نويلم ٨٦   

يلامجإلا نم ةئاملاب٥,٧يأ (ةقاعإلا بسح  ايميك داومل ةميلسلا ريغ ةرادإللو يئيبلا ضرعتلا ىلإ ىزع)   ةيئ ت
ـب كتفت دوصقملا ريغ ممستلا ببسب توملا تالاح نأ امك)٧(.٢٠٠٤يف ةاقتنم  صخش ٣٥٥ ٠٠٠    

كلت ممستلا تايلمع طبترت ،تايفولا هذه    يثلث اهدحو دهشت يتلا ةيمانلا نادلبلا يف هنأو ،ةنس لك
 .تافآلا تاديبم كلذيف امب اهلامعتسا ةءاسإلو ةيمسلا ةيئايميكلا داوملل طرفملا ضرعتلاب ًايوق ًاطابترا 

ةيسيئرلا ةيمهألا تاذ ةيئايميكلا داوملا نأشب ًايلاح ةرفاوتملافراعملا تايمك نم مغرلا ىلعو  - ٦  
، ةيئايميكلا داوملا هذه اهلثمت يتلا ةيحصلا رطاخملا نإف )٨(ةحصلل متي مل ) صاصرلاو قبئزلا اهنيب نم( 

، . دعب اهيلع ءاضقلا وحن نأًالثمردقملا نمو صاصرلل مهضرعت ةجيتن ررضلاب نوباصي لف  ط٨٠٠ ٠٠٠ ، 
.ءاكذلا لدعم ضافخنا ىلإ يدؤي امم ،ماع لك ت ريراقتلا لازت الو ةلص تاذ ثداوح نع ماظتناب غ َّلب 
تاونسلا يف لمشتيهو ،ناكسلا بيصت ةلمتحم ةيلو د ةيحص تاريثأت ىلع يوطنت ةيئايميكلا داوملاب  ،

ريبكلا ممستلاو الوغنأ يف مويدوصلا ديموربب ممستلاو راوفيدتوك يف ةيمسلا تايافنلا قارغإ ،ةريخألا   ،
نمو ،لاغنسلا يف تايراطبلا ريودت ةداعإ تايلمع لالخ نم نييلحملا ناكسلا بناج نم صاصرلاب  
تاريثأتلا ديزت نأو ة أطولا ةديدش نوكت نأ ثداوحلا هذه لثمل نكميو. ايريجين يف بهذلل يفرحلا نيدعتلا
 .ةشهلا ةيحصلا ةياعرلا مظن تاذ ةيمانلا نادلبلا ىدل يحصلا عاطقلا يف ًاءوس ةئيسلا

 يحصلا عاطقلا نيوكت  -ءاب 

عمت - ٧  وهو . ا يف ةحصلاب ةطبترملا اياضقلا لوانتي يذلا داصتقالا نم ءزج يحصلا عاطقلا نإ
لمشيو،ريياعملا عضوو ،ةيحصلا تامدخلا ريفوت ميظنتو ،يجالعلاو يئاقولا بطلا نم ًالك لمشي كلذ    
تامظنم عاطقلا اذه لمشيو . اهعيزوت ىلع ةباقرلاو ريقاقعلا جاتنإو ةيئيبلاو ةينهملا ةحصلاو ،روهمجلا
 .ةيماظن ريغو ةيديلقتو ،ةيعوطو ،ةصاخو ،ةماع تانوكم تاذ

                                                 
، - سورب تينأ  )٦(  Preventing disease through healthy environments: towardsنالافروك سولراكو نوتسوأ

an estimate of the environmental burden of disease ’’يئيبلا ءبعلل ريدقت وحن: ةيحص تائيب لالخ نم ضارمألا عنم  
، ‘‘ضرملل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نكميو٢٠٠٦،    : ناونعلا ىلع هيلع عالطالا  

http://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?sesslan=1&codlan=1&codcol=15&codcch=680. 
وه’’نورخ آو نوتسوأ-سورب تينأ  )٧(  داوملا ببسب أشنت يتلا ضارمألا ءبع نأشب  ةلاو ةمولعملا قئاقحلا
لا ةحص‘‘ةيمظن ةيحسم ةسارد: ةيئايميكلا دل يب،   مقر ١٠ا ،ةئ ناونعلا ىلع اهيلع عالطإلا نكمي).٢٠١٠ (٩،    

10/1/9/content/net.ehjournal.www.  تاريدقت ىلع ةيئايميكلا داوملا ىلإ ىزعت يتلا ضرملا ءبع تاريدقت تلمتشا دقو
، ةداحلا ممستلا تايلمع يف ةلخادلاةيئايميكلا داو ملا: ةيتآلا رداصملا نم ةدوصقملا ريغ ممستلا تايلمع يف ةيئايميكلا داوملا و 
هسفن ناسنإلا ا؛ةدوصقملا ريغ ةينهملا  بيصي يتلا حورجلا يف ةلخادلا تافآلا تاديبمو تانطرسملاو ؛سوتسبسألاو ؛   
رودلا لخاد ءاوهلا تاثولم و ؛رودلا جراخ ءاوهلا تاثولمو ؛ةينهملا تاميسجلاو ؛ايميكويللا تاببسمو ؛ةينهملا ةيوئرلا
برشلا هايم يف خينرزلاو؛صاصرلاو ؛رشابملا ريغ غبتلا ناخدو ؛بلصلا دوقولا قرح نع ةجتانلا  . 
ةيئايميكلا داوملا نأشب تاءارجإلا ذاختا مزليو : ةيحص تائيب لالخ نم ضارمألا عنم ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم  )٨(

، ةيمهألا تاذ   Preventing disease through healthy environments: action is needed on ٢٠١٠ةماعلا ىربكلا

chemicals of major public health concern, 2010. ناونعلا ىلع ةرفاوتم يهو:  
www.who.int/ipcs/features/10chemicals_en.pdf. 
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اقلا فيرعت نكميو - ٨ عيمجأب يحصلا عاطقلا يف ةلماعلا ىو كئلوأ  ًالوأ يمرت ةطشنأب نيلغتشملا    
نيينهملاو ،ديلوتلاو ضيرمتلا يينهمو ،ءابطألا لمشتف ةحصلاب ةطبترملا نهملا امأ )٩(.ةحصلاب ضوهنلا ىلإ  

ةحصلا يينهمو ةلدايصلاو ،نانسألا ءابطأو ،نييوناثلا بطلا يسراممو ،يليمكتلا بطلا يينهمو نييديلقتلا 
يعامتجالا لقحلا يف نيلماعلاو ،مالكلا بويع يجلاعمو نذألا ءابطأو ،ةماعلا ةفاظنلاو ةينهملاو ةيئيبلا  

ةيلحملا تاعمت   ضارمألا ملع تاربتخمو ةيبطلا تاربتخملا يينفو)رامضملا اذه يف لامعلا وأ(او نكميو . ، 
 ، ًالثم ،لكش يف ةيبطلا ةيانعلل ةيديلقتلا ةعانصلا جراخ يحصلا عاطقلا يف ةلماعلا ىوقلا دوجو ًاضيأ

 .نيثحابلاو تاعماجلا يف نيرضاحملا وأ ةصاخ تاكرش باسحل نيلماعلا ءابطألا

يف نيلماعلا حلاصم لثمت امك  ،يموكحلا ريغ عاطقلا نم ًامهم ًاءزج ةينهملا تاطبارلا لثمتو - ٩
نوينهملا عتمتيو . نييبطلا نييئاصخألاو نيماعلا نيسرامملاو ،تالباقلاو ،تاضرمملا لثم يحصلا عاطقلا
ةيمسلاب ةلصلا تاذ ثاحبألا نورج ثيح ًاضيأ مهم رودب سيردتلاب نومئاقلاو نوي ميداكألا  ي م أ

ةيبطلاةياعرلالاجم يف ًالبقتسم لمعتس يتلا ةلماعلا ىوقلا بيردت ىلإ ةفاضإلاب ةماعلاو ةينهملا ةحصلابو   . 

ريياعملا عضوو ،تاسايسلا ةغايص يف ًايسيئر ًارود نودؤيو ًايهيجوت ًارود ةحصلا ءارزو بعليو - ١٠  
يف ةينهملاو ةماعلا ةحصلا تالاكوو ةصصختملا تاسسؤملا دجوتو . ةماعلا ةحصلا ةيامحو تامدخلا ةيدأتل
ةيراشتسا ماهمو ريقاقعلاو ةيذغألاو ،تاربتخملا دصرو ،ثوحبلا اهنم فئاظوب موقتو ،نادلبلا نم ريثكلا  

 .ةينهملاو ةماعلا ةحصلا ةبقارم ىلع رطاخملا مييقت لمشتو ،ةيئايميكلا ةمالسلاب ةصاخ

. ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد ةحصلا لاجم يف ةدئارلا ةلاكولا يه ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو - ١١
 ، ةيلودلا لمعلا ةمظنم لمشت يهو ،ةحصلاب ةلصتم حلاصمو ماهمب ىرخأ ةديدع ةيلود تامظنم ضهنتو

يتلا ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،لمعلاب ةلصلا تاذ اياضقلاب ىنع يتلا  ت
يداصتقالاناديملايف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمو ،يئاذغلا نمألاب ينع ت ،  تيتلا ،  ةيحصلا مظنلا ءادأب ينع
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو؛ةيمنتلاو ةحصلاب ىنعي يذلا ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ىنعي يذلا ،   

و ةيمنتلاب ىنعي يذلا،ةلوفطلل ةدحتملا ممألا قودنصو ؛اهنيب طباورلابوةئيبلاو ةحصلاب  ةيناسنإلا اياضقلا ب 
ةحصلاب ةلصلا تاذ ةيئامنإلا ةدعاسملاب ىنعي يذلا،يلودلا كنبلاو ؛لافطألاب ةلصلا تاذ تسرد دقو .  
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تايلمع مكحت يتلا،ةيملاعلا ةحصلا ةيعمج كلذكو ةيئايميكلا داوملاب ةلصتم اياضق ،   
ةيونسلا اع ءانثأ يجيتارتسالا جهنلا  تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاب قلعتت تارارق تدمتعاو ،ارود نم دد  

 .٢٠١١يف ةيئايميكلا داوملاو ةمداقتملا تافآلا تاديبمبو 

 يئايميكلا نامألا يف يحصلا عاطقلا تايلوؤسمو راودأ  -ميج 

لا نامألا يف ةحصلا عاطق ا - ١٢  نكمي يئايميك علطضي يتلا ةيسيئرلا تايلوؤسملاو راودألا نإ
 :يلاتلا وحنلا ىلع اهصيخلت

يبطلا جالعلا ريفوت كلذ لمشيو ،ا   )أ (    ؛نيررضتمللرادإو ةيئايميكلا ئراوطلا عنم
تارارقلا يعناص مالعإو ةيئايميكلا رطاخملا نع ةيثحبلاو ةيريرسلا لئالدلا عيمجت   )ب (

؛ا  روهمجلاو 
                                                 

)٩(  ،  : ناونعلا ىلع حات م.WHO, World Health Statistics 2010 ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
www.who.int/whosis/whostat/2010/en/index.html. 
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ةيئايميكلا داوملا نأشب ذختت يتلا ريبادتلا نع عافدلل ىرخألا تاعاطقلا عم لمعلا   )ج (
 ؛ًانامأ رثكألا لئادبلاو

ناكسلا تائف ةيامح ىلع ةصاخ ةفصب ديدشتلا عم ةيئايميكلا داوملا ةنامأب يعولا ةدايز   )د (
 ؛نيضرعملا

دصرلا لمشت يتلا مييقتلاو دصرلا لالخ نم ةيئايميكلا داوملا ةرادإ تاسايس ريثأت مييقت   )ه(
؛ةيحصلاةباقرلاو يئايحألا   

ةلصلا تاذ لكاشملا لحل كلذو ةيلودلا تايلآلا يف ةكراشملاو فراعملا يف كراشتلا   )و (
 .ةيئايميكلا داوملاب

لثمي ،ممستلا تالاحو ئراوطلا تالاحب ةقلعتملا راودألا كلتك ،ركذلا ةفنآ راودألا ضعب يفو - ١٣  
دا وملا ةرادإ تابيترت تانوكم نم زوربلا ديدش ًانوكم ةحصلا عاطق بناج نم ةباجتسالاو دادعتسالا
يف ةحصلا عاطق رود وهل ةيواستم ةيمهأب عتمتت تناك نإو ًازورب لقألا راودألا نمو . ةينطولا ةيئايميكلا

ضرعتلا راثآ عم لماعتللو مهفل ًايلاح ةرفاوتملا فراعملا لامعتساو اهجالعو ضارمألا صيخشتو ،عنم 
دق ةيئايميكلا داوملل ضرعتلا جئا تن نأل ًارظن ةصاخ ةيمهأب كلذ عتمتيو. لضفأ ةروصب ةيئايميكلا داوملل

يف ةيئايميكلا داوملا ضعبل نمزملا ضرعتلا تالاح يف لاحلا وه املثم ،ةيروف ةروصب حطسلا ىلع رهظت ال 
 ، ةيئابو تاصوحف ءارجإ دعب نايحألا بلاغ يف طقف ددحتي نأ ببسم ٍرثأل هيف نكمي يذلا تقولا

مدختست دعت مل يتلا ىرخألا ةيئايميكلا داوملاو ةمداقتملا ت افآلا تاديبم لثمتو. ةيليلحت وأ ةيمسو ةيريرسو
لثمتي ًافحازو ًامئاد ًاديد  ةيلبقتسملا لايجألا ةئيبو ةحص ىلع رثؤي نأ نكمي يذلا ثولتلايف مييقت نإ .  

ةباقرلاو يئايحألا دصرلا كلذ يف امب ،مييقتلاو دصرلا قيرط نع عاضوألا هذه لثمل ةيحصلا راثآلا 
عاطق كراشيو . ةلبقملا لايجألا ةيامحو ةضرعملا ةيناكسلا تائفلا ةيامح يف ًامهم ًارود بعل ي،ةيحصلا
كانهو ،كلذ عم يفكت ال اهدحو فراعملاو. ةبرجتلاو ةظحالملا ىلع ةمئاقلا ثوحبلا يف ًاضيأ ةحصلا  

 لئادبلاو ةيئايميك لا داوملا نأشب ذختت يتلا ريبادتلا ةرصانم يف ىوقأ ًارود عاطقلا اذه بعلي نأل لاجم
اهل لاثتمالاو تاسايسلاو ريياعملاو ةينوناقلا كوكصلا ذيفنت اهنيب نمو،ًانامأ رثكألا  . 

ةبسنلاب ربكألا يئيبلا س جاهلا وه ةحصلا ىلع ةيئايميكلا داوملا نع مجني يذلا ريثأتلا نإ - ١٤
لع ينبملا عضولل ًارظنو)١٠(.ةمدقتملا ةيبوروألا نادلبلا مظعم ىدل ريهامجلل  ،ءابطألا هب عتمتي يذلا ةقثلا ى 

ةمساح ةيلوؤسم لمحتت ةحصلا عاطق ىدل لمعلا ةوق نإف ،يحصلا عمت   ا لامع ةيقبو تاضرمملاو
لل اهتفرعم عاستا ةرورضيف لثمتت فراعملا هذه ليصوتو ةيئايميكلا داوملا نع جتنت يتلا ةيحصلا تاريثأت  
 .ةقيقد ةروصب روهمجلا ىلإ

يف يرجت يتلا ةطشنألا نع أشنت يتلا ةيئايميكلا داوملل ةيبلسلا تاريثأتلا عم لم اعتلا ىلإ ةفاضإلابو - ١٥
 ةياعرلا عاطق يف ةيئايميكلا داوملل ًاريبك ًال ِمعتسم لثمي ةحصلا عاطق نإف ،ىرخأ ةيداصتقا تاعاطق

تايوي حلا تاديبم ىلع ةيئايميكلا داوملا هذه لمتشت نأ نكميو. ةيحصلا ةياعرلاقفارم ةرادإو ة يحصلا
لماوعو ،عقوملا لخاد تافآلا يف مكحتلا ىلإ ةيمارلا ىرخألا تافآلا تاديبمو تامقعملاو تارهطملاو 

                                                 
)١٠(  TNS Opinion & Social, Electromagnetic Fields، ىلع ةرفاوتم. ٢٠١٠ هينوي/ناريزح ،ةيبوروألا ةيضوفملا 
 .http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_347_en.pdf :ناونعلا
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، )ةينورتكلإلا تاودألاو تارتمومرتلا لثم(ةيبطلا تاودألا لخاد ةدوجوملا ةيئايميكلا داوملاو ،فيظنتلا 
تلد دقو . ايرالملا لثم ضارمألا تالماح يف مكحتلا يف لمعتست يتلا تافآلا تاديبمو ةينالديصلا داوملاو

رطاخمل ماعلا روهمجلا نم رثكأ نيضرعم نونوكي دق ةحصلا لاجم يف نيلماعلا نأ ىلع ةريخألا ثوحبلا 
ةحصلا عاطق يف نيلماعلا نأ نع ًالثم ريراقتلا تدافأ دقف . لمعلا ناكم يف مدختست يتلا ةيئايميكلا داوملا
نيضرعم نونوكي ثيحب ةيسيئرلا ةينهملا تائفلا عيمج نيب نم نيغلاب لا نيب وبرلا نم لدعم ىلعأ مهيدل
ةيسفنتلا م،ربكأ رطخل  زهجأل ةنمزم ضارمأ ثودح وهو عم هلماعت قيرط نع عاطقلا اذه نإ )١١(.   

ةنمآلا ةرادإلا تاسرامم ىلع ليلدتل ليوق عضو يف نوكي ةيحصلا ةياعرلا عاضوأ يف يئايميكلا ضرعتلا 
 .ةودقلاب ةدايقلا ةصرف ىلوتي نأو ةيئايميكلا داوملل

 صرفلاو تايدحتلا  -ًايناث 
جهنلا ذيفنت يف يحصلا عاطقلا كارشإ ىوتسم يف رثؤت يتلا لماوعلا نم ريثكلا نأ ودبي  - ١٦

اياضقلا ةيكلم يف كراشتلاو ةلدابتملابساكملا كاردإو ،ةكرتشم ةغل دوجو مدع نم قث بنت يجيتارتسالا  
رثكأو ى لعأ ىوتسم نإف ،كارشإلا ىلع ةيباجيإلا ةلثمألا نم ريثكلا دوجو نممغرلا ىلعو . ةيولوألا تاذ

،  يجيتارتسالا جهنلا نأب معألا بلاغلا يف يحصلا عاطقلارعشي ام ًامئادو  نكمم رمأ كارشإلا نم ًاقاستا
 يف ةياغلل يوق ليثمت هل يئيبلا عاطقلا نأ ةقيقح كلذ ىلع للدت ام وحن ىلع تاسايسلل يئيب راطإ وه
تايدحتلا يلي اميف درون ،ةيجيتارتسالا هذهل قايسلا ريفوتلو . يجيتارتسالا جهنلل ةيسسؤملا تابيترتلا
 .ددصلا اذه يف يحصلا عاطقلا هجاوت يتلا ةيسيئرلا صرفلاو

 ةيئايميكلا داوملا اياضق يف كارشإلا نم يلاحلا ىوتسملا  -فلأ 

داوملل ةميلسلا ةرادإلا يف ةحصلا عاطق تامظنم نم ديازتم ددع ل كارشإدوجو نم مغرلا ىلع  - ١٧
نمو . كارشإلا اذهل ًاقاستا رثكأو ريثكب ىلعأ ىوتسم قيقحت نكمملانم و هيف بوغرملا نم نإف ،ةيئايميكلا
ةياعرلا عاطق رودو ،ةيبطلا تاودألا نم قبئزلا داعبتسا ىلإ ةوعدلا: كارشإلا ىلع ةحجانلا ةلثمألا نيب  
سرامملاو ،لافطألا ءابطأ كارشإو،ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةرادإب ضوهنلا يف ةيحصلا ، ني  نيماعلا  

ةيبلسلا راثآلا ةهجاومىلإ ةيمارلا تاردابملا يف ةحصلاب ةلصلا تاذ تاسسؤملاو تالباقلاو ،تاضرمملاو   
 .لافطألا ةحصب قحلت يتلاةيئيبلا لماوعلل ةلمتحملا 

ةيديلقت ةطشنأ لالخ نم ةيئايميكلا د اوملا اياضق يف ىلوألا ةجردلاب يحصلا عاطقلا كراشيو - ١٨
ءاوهلا ثولتو،برشلا هايم ةيعونو ،يئاذغلا نمألاب ةلصتملا كلتك ةيجمارب رظن.    ةوقبي الف كلذ عمو ىلإ    

ةصصختملا اهرُطُأ نايحألا بلاغ يف اهل ،ةيلودلا ةيئايميكلا داوملا لامعأ لودج نم ءزجك ةطشنألا هذه 
، . لمعلاب مايقلل جراخ دجوت ةيئايميكلا داوملا يف مكحتت يتلا تاعيرشتلا مظعم نأ كلذ ىلإ فاضي
داوملا ةرادإل ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا تاقافتالاو رطألا نم ديدعلا دقو . عاطقلا اذه صاصتخا   تَذِف ن
صرفلاو تابلطتملا بكاوي نأ عاطقلا ىلع بعصلا نم لعجي امم يئيزجت ساسأ ىلع ةيئايميكلا هنكمت يتلا  
،نم ةمهاسملا قلخو  ةيناكمإ   اهلهاجت وأةمهملا اياضقلا جاودزا   . 

                                                 
، آو ناكرام ايب  )١١(  Cleaning in healthcare facilities: reducing human health effects andنورخ

environmental impacts .٢٠٠٩ليربأ /ناسين. Health Care Research Collaborative .ناونعلا ىلع ةرفاوتملا:  
www.noharm.org/us_canada/reports/2009/apr/rep2009-04-20.php. 
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تاعومجملل دجوت ًالثمف . ةكراشملا قيمعت تاردقب ذوفنلا تاذ عاطقلا اذه ءازجأ ضعب عتمتت - ١٩
 .ريهامجلا مارتحاب ىظحتو ةريبك ةطلسب عتمتت ةزراب ةينهم تاطبار تاضرمملاو ءابطألاك ةينهملا

 كارشإلا ايازم  -ءاب 

فده قيقحت ىلع زكر ؤملا نإ - ٢٠  ي ةيقادصم وذ يلود ربنم وه ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمت
يتلا ةمادتسملا ةيمنتلا نأشب ةيملاعلا ةمقلا ذيفنت ةطخ يف ةدراولا ةيئايميكلا داوملا نأشب ٢٠٢٠ لثمت لازت ال  

إو،ةيئايميكلا داوملا اياضق دقعتو عاستا نإ. نادلبلا عيمجل ًايدحت تايوتسملا ىلع دوهجلا تتفت ةيناكم  
رمتؤملل لماكلا مادختسالا حلاصل ةوقب لمعت تاردقلا ءانبل ةددحملا ةجاحلاو ،ةيملاعلاو ةيميلقإلاو ةينطولا  

 .تاعاطقلا نيب كرتشملا ةحلصملا باحصأ عيمج نواعتل ةديرف ةينيكمت ةئيبك

ب دئازلا يعولا نواعتلا اذه لثمل ةلمتحملا ايازملالمشتو - ٢١ راوحلاو ،تاعاطقلا هجاوت يتلا اياضقلا  
 لوصولا نيسحت نأ امك  .ةكرتشم تاردقو تاءارجإريوطتو ،تامولعملاو تاربخلا يف كراشتلاو ،ن سحملا

ةماع ةفصب مامتها كانهو . هديضعتو نواعتلا عيجشتل يساسأ رمأ ةحاتملا ةيلاملا دراوملا ىلإ كرتشملا
، مل لصاوتلا قيقحت وأ/و قيثوتو نيسحتب كاردإ دوجو نامضل كلذو تاعاطقلا نيب كرتشملا نواعتلا اياز
ًاديفم كلذ نوكي نأ لمتحملا نمو.عسوأ قاطن ىلع معدو ةكراشمو ةلثمملا ريغ تاعاطقلل ةصاخ ةفصب    

يموكحلا ةحصلا عاطق لثمًابيرقتًالماك ًاليثمت  دوجو مدع نايحألا بلاغ يف كارشإلا نم دحي اممو .،   
ةيلاحلاتاردابملانم ديدعلا نأ امك . ريبادتلا ذاختال يعوط راطإك يجيتارتسالا جهنلل مهفلاو كاردإلا   
ةمهاسملاو ةينطولا ةيئامنإلا لامعألا لوادج يف ةيئايميكلا داوملا جاردإ ىلإ ةيمارلا كلتك يجيتارتسالا جهنل ل

بجوتي لازي ال ،يجيتارتس الا جهنلل عباتلا ةعيرسلا ةيادبلا جمانربو ةيئامنإلا ةيفلألا فادهأ قيقحت يف
 .كلذ نم مغرلا ىلع ةحصلا عاطقل ةبسنلاب ةريبكلا ةلمتحملا اهايازم قيقحتو لماكلاب اهلالغتسا

 يجيتارتسالا جهنلا تاسسؤم  -ميج 

يوقلايليثمتلا دوجولاثيح نم تاعاطقلا رثكأ وه تاموكحلاب ةلصلا يذ يئيبلا عاطقلا نإ  - ٢٢   
لاصتالا زكارم نم ةئاملاب ٨٥نم رثكأ نأ ىلإ تاريدقتلا ريشتو . يجيتارتسالا جهنلل يسسؤملا راطإلا يف  
تارمتؤملا تاضوافم يف نيكراشملا نأو ،ةئيبلا تارازو لخاد ةدوجوم يجيتارتسالا جهنلل ةعباتلا ةينطولا  
عاطقلا اذهىلإ ًاساسأ نومتني ةيميلقإلا تاعامتجالا يفو وملا ةلاعفلا ةينطولا قيسنتلا تابيترت نإ.  يف ةحض  

تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا نم٢٣ةرقفلا  عيمج ةكراشم نيكمت يف ةدئار ةيمهأ كلذ عم اهل ،   
يتلا تايلوؤسملاو راودألل ربكأ مهفت ىلع لوصحلا يفو ؛ةحصلا عاطق كلذ يف امب ،ةلصلا تاذ تاعاطقلا  

ةيبسنلا ةوقلا نطاوم لالغتسا يفو ،تاعاطقلا ا  م رود ريسيت يفو،علطضت نإ . ةينطولا لاصتالا زكار 
ربع طباور ءاشنإ تقاعأ دق نادلبلا ضعب ىدل ةحصلا عاطق يف ةمهملا تالاصتالا ديدحت بعاصم 

، . ةيعاطق نيع ىلوألا ةجردلاب ةيموكح يهو ،ةيسيئرلا ةحصلا عاطق تامظنم نم ددع كانه لازي الو  ت مل
 .يجيتارتسالا جهنلاب لاصتا ةطقن دعب

ةحصلاب ةلصلا تاذ يجيتارتسالاجهنلا تايولوأ  -لاد    

فيرعت قيسنتب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةنامأ تماق يجيتارتسالا جهنلا ريوطت نم ءزجكو  - ٢٣
ريسفتو ،ىلإ لوصولل تاردقلا نيسحت : ىلإ ةيمارلا ريبادتلا اهنيب نمو ،ةلصلا تاذ ةحصلا عاطق تايولوأ
يملعلا فراعملا تارغث ءلمو ،اهقيبطتو ةيملعلا تامولعملا مييقتل ةقسن م لئاسو مادختساو ريوطتو ؛ة
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تايولوأ ديدحتو ،رشبلا ةحص ىلع ةيئايميكلا داوملا راثآ ديدحتل لضفأ قرط ريوطتو ؛ةيئايميكلا رطاخملا 
 ، نادلبلا تاردق ءانبو ؛يجيتارتسالا جهنلا هزرح ،ةيئايميكلا داوملا ديدحتولمعلا  ي يذلا مدقتلا دصرلو  

لافطألا ةحص ىلإ ًاديدحت ٍةهجوم تايجيتارتسا ريوطتو ؛ةيئايميكلا ثداوحلاوممستلا تالاح عم لماعتلل   
نمض يه تايولوألا هذهو . ةيمسلا ةعفترملاو ةتباثلا ةيئايميكلا داوملل لئادبلا عيجشتو ؛لامعلاو
ةيا مح نأشب لمعلا تالاجم يف يجيتارتسالا جهنلل ةعباتلا ةيملاعلا لمعلا ةطخ اهيلع لمتشت يتلا تايولوألا
نامألاو ةحصلاو يئايميكلا نامألاو لافطألاو ،رشبلا ةحص نيينهملا ىدم يأ ىلإ فورعملا ريغ نمو )١٢(.   

 .يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت ططخ يف ةحصلا عاطقب ةلصلا تاذاهريغو تايولوألا هذه يف رظنلا متي 

 ةحصلا عاطق ريوطتو حالصإ  -ءاه 

نمو ،يعاطقلا حالصإلا لجأ نم ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلاب ًايوق ًامازتلا ةحصلا تارازو مزتلت - ٢٤  
ةاواسملا مدع بناوجو ،رقفلا ةفأش لاصئتسا ىلع اهزيكرتبكلذو ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا قيقحت لجأ   

لاعفلا درلا داجيإ ةرورضل ديازتملا كاردإلا ةصاخ ةفصبو ،يحصلا نمألا نإ. ةحصلاب ةلصلا تاذ ىرخألا  
ةحقنملا ةيلودلا مظنلا ذيفنتل دوهجلا هيلع ينبنت يذلا ساسألا لكش ةيلودلا تاديدهتلا ىلع   ت ةماعلا ةحصلل

يجيتارتسالا جهنلل ةبسنلاب ةيمهأ وذ ًانوناق مِزل. ةحصلل  هذه لماعتت الو . م يلود كص يه مظنلا هذهو
يكلا ثداوحلا عم ًاضيأ لماعتت امنإو ةئشانلاو ةيلاحلا ضارمألا يشفت تالاحعمطقف مظنلا  ةرباعلا ةيئايم  

ذيفنت راط إيف ةحصلا تارازو بناج نم تاردقلا ءانب ةطشنأ نم ددع ذاختا يرجيو . ةينطولا دودحلل
نيسحتو ،ةباجتسالاو راذنإلاو ،ئراوطلا تالاحل دادعتسالا نيسحت كلذ يف امب ،ةحقنملا مظنلا هذه 

يف شيتفتلا تايلمع قيسنت نيسحتو ؛ةيربتخملا تاردقلا  ؛ةنيعملا ةيضرألارباع ملاو ئناوملاو ،تاراطملا 
لاصتالاو رطاخملا مييقتو ،ةئبوألا ىلعةباقرللةينطولا تاردقلاب ضوهنلاو  نأ ةطشنألا هذه نأش نمو .  

داوملل ةميلسلا ةرادإلا يف ةك ِراشملا ىرخألا تاعاطقلاو ةحصلا عاطق نيب قيسنتلا زيزعت تايناكمإ رفوت
 .ةيئايميكلا

  ةئيبلاو ةحصلاب ةينعملا ةيميلقإلا تاردابملا  -واو 
ةيئيبلا راثآلا عم ةكرتشم ةروصب لماعتلابلعفلاب نآلا ةمزتلم ةئيبلاو ةحصلا تارازو نم ريثكلاو  - ٢٥  

ديدحت كلذ يف امب ةئيبلاو ةحصلا تارازو نيب نواعتلا فيثكت ىلإ ةيمارلا تاءارجإلا نإ. ةحصلا ىلع  
ةطشنألا ىلع قافتالاو ةحصلاو ةئيبلاب ةينعملا ةينطو لا لمعلا ططخ ذيفنتو ،ةكرتشملا ةيولوألا تالاجم

ًاددع ًايلدابت ةمعادتملا ةددحملا    مِس   .ةئيبلاو ةحصلاب ةينعملا ةيميلقإلا تاردابملا نمت يتلا ةمسلا لثمت

رمتؤملا ءانثأ٢٠٠٨يف دمتعا يذلا ،ايقيرفأ يف ةئيبلاو ةحصلاب ينعملا ليفربيل نالعإ ناك  - ٢٦ لوألا    
زيفحت ةيلمعل يسايسلا مازتلالا ديدجتل ًازفاح ايقيرفأ يف ةئيبلاو ةحصلا نأشب تارازولا نيب كرتشملا 

قدحملا ةيئيبلا تاديدهتلا ليلقتلةيرورضلاةيرامثتسالاو ةيسسؤملا تاريغتلاو ،تاسايسلا  يف امأ .ةحصلاب ة   
ىلإ ةيمارلا ةكرحلا ميمص يه ةئيبلاو ةحصلاب ةينعملا ةيميلقإلا تاردابملا تناك املاط ف،نيتكيرمألاو ابوروأ  
، ايسآ قرش بونج يفو . لافطألا ةحص ىلع ةيئيبلا لماوعلل ةيبلسلا راثآلا ةجلاعم تزكر اهقرشو
ةقلعتملا تانايبلاو تامولعملا مساقت ىلع ةئيبلاو ةحصلاب ةينعملا ةلصلا تاذ ةيميلق إلا ةيرازولا تايلمعلا

                                                 
لافطألا )٦-٢ةطشنألا (رشبلا ةحص ةيامح نأشب لمعلا تالاجم ،يجيتارتسالا جهنلل ةي ملاعلا لمعلا ةطخ  )١٢(  ،

 ).٢١-١١ةطشنألا (نيينهملا نامألاو ةحصلاو ) ١٠-٧ةطشنألا (يئايميكلا نامألاو 
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و ةينقتلا فراعملاب ضوهنلاو،ةيئايميكلا داوملا تاريثأتب نيسحتل كلذو ،ءاضعألا نادلبلا نيب تاراهملاب   
ا ، .رادإو ةيئايميكلا داوملا رطاخم مييقت ةحصلاو ةئيبلاب ينعملا سماخلا يرازولا رمتؤملا ءانثأو ءارزولا دمتعا   

، ازتلا ىلع ًاددجم اودكأو)١٣(ةحصلاو ةئيبلا نأشب امراب نالعإ نولثمملاو نويبوروألا يدصتلاب مهم  
ىلإةديدج تايولوأب عفدلاو ةحصلاو ةئيبلاب ةقلعتملا ةيسيئرلا تايدحتلل بجوتي لازي الو . ةمدقملا  
 .ةئيبلاو ةحصلاب ةينعملا ةيميلقإلا تاردابملاو يجيتارتسالا جهنلا نيب طباورلل لماكلا لالغتسالا

 ةحصلا عاطق يف تاردقلا  -ياز 

، زيزعت ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم رصانت - ٢٧ ملاعلا يف ةيحصلا مظنلا ةصاخ ةفصبةباجتساك كلذو    
عاطقب نيلماعلا ددع يف ةنمزملا صقنلا تالاح نإ . ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةحصلا لاجم يف فاحجإلا رهاظمل

ىلع تسيل ةيئايميكلا داوملا ةرادإ لاجم يف لمعلل ةمزاللا تاردقلا نأ ينعي نادلبلا نم ريثكلا ىدل ةحصلا 
نأ يحصلا عاطقلا جراخ ةدوجوملا ىرخألا تاعاطقلاو تارازولل نكمي ينطولا ىوتسملا ى لعو. ماري ام

 ةقلعتملاو ةفرعملا تايلوؤسملاو راودألل ًاقبط ةحصلا عاطق تاردق زيزعت ىلإ ةوعدلا يف مهم رودب علطضت  
ةيئايميكلا داوملانامأب يلوت ثيح نم،يحصلا عاطقلا يف تاردقلا ءانب تاجايتحال نكميو.   هراودأ    
هذه لثم يلوتل ةمزاللا تاراهملا نأ ًابلاغ ضرتفملا نمو . مييقتلا نم ديزملل عضخت نأ هل ةددحملا هتيلوؤسمو
،ةدوجوم راودألا لعفلاب نآلا كلذ ريغ ىلإ ريشت لئالدلا تناك نإو  تاضرمملا نأ نم مغرلا ىلع ًالثمف .  
لاصتا ةطقن لوأو ،ةحصلا يينهم نم ةعومجم ربكأ نلثمي ام ًابلاغو ل ب  ةديحولا لاصتالا ةطقن نُكي  

ةحصلا يف ًايماظن ًابيردت نيقلتي مل تاضرمملا مظعم نإف ،ةحصلا عاطق عم دارفألا نم ديدعلل ةبسنلاب 
يف ةيبطلا ةنهملل روهمجلا اهيلوي يتلا ةقثلا نإ )١٤(.ةيئيبلا وأ ةينهملا دق هتحصب ةقلعتملا ةلئسألا نع ةباج إلا 
ًاضيأضراعتت عم   سرادملا نم ريثكل لةيساردلا جهان ملايف كلذ يف امب ةيئيبلا ةحصلا لاجم يف بيردتلا ةلق  
دوجو مدعو ًاديج قثوملا رمألا وهو مومسلاب ةقلعتم ةيساسأ مالعإ زكارم دوجو مدع ن أ امك. ةيبطلا
ةحصلا عاطق ةردق نأ ىلع لئالدلا نمًاديزم لثميقطانملا نم ريثكلا يف ة يليلحت تاربتخم ةرادإل ةبسنلاب    
 .زيزعتلا ىلإ جاتحت ةيئايميكلا داوملا

 ةيجيتارتسالا يمارمو فادهأ  - ًاثلاث
عاطق كارشإ زيزعتل هيلع قفتم يلود يموكح ج  - ٢٨  ريفوت وه ةيجيتارتسالل يسيئرلا فدهلا

نكمي كلذبو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا يف ةحصلا  تست نأ تالامتحا ةدايز داوملا ج تنتو مدخ
ةئيبلاو رشبلا ةحص ىلع عقت يتلا ةريبكلا ةيبلسلا راثآلا ةيندت ىلإ يدؤت قرطب٢٠٢٠لولحب ةيئايميكلا   . 

٢٩ - ، تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالل ةددحم ةيعاطق ةلمكتك ةيجيتارتسالا هذه ىلإ رظن ةصاخبو يو  
ىنع  زرحملا مدقتلا مييقتو ذيفنتلابي يذلا عباسلا عرفلا  :ةددحم فادهأ ةتس ةيجيتارتسالا هذهلو.  

يف ةحلصملا باحصأ نيب اميف ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلاب قمعأ مامتها ةيمنت   )أ (
تامولعملا مك ةدايزب ةصاخبو ،ةيئاقو ريبادت ذاختا ىلع م،ةحصلا عاطق  اردق ءانبو اذه ىلع عزوت يتلا   
هتيعونوعاطقلا هتيمهأوا  ادإ يف ةيرشبلا ةحصلا بناوج نأشبا    ؛ةيئايميكلا داوملا ةر 

                                                 
 .www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/78608/E93618.pdf :ناونعلا ىلع رفاوتم  )١٣(
 Incorporating environmental health into paediatric medical and nursing“، نورخآو يدركام كريإ اليل  )١٤(

education”, Environmental Health Perspectives, vol. 112, No. 17 (2004), pp. 1755–1760. 
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اهتيمهأو اهتيعونو ةرفاوتملا تامولعملا مك نيسحت يف ةحصلا عاطقل طشنلا كارشإلا   )ب (
 ؛رطاخملا مييقت قيرط نع كلذ يف امب ،رشبلا ةحص ىلع ةيئايميكلا داوملا تاريثأت نأشب

داوملا ةرادإ يف هب ةطونملا تايلوؤسملاو راودألاب ضوهنلل ةحصلا عاطق تاردق زيزعت   )ج (
 ؛ةيئايميكلا

ريبادتلا ددع ةدايزو ،ىرخألا تاعاطقلا عم قيسنتلاو لاصتالاو رواشتلا نيسحت  )د (  
 ؛ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيرطقلا تايوتسملا ىلع ةكرتشملا

دراومو لاومألاو تامظنملا كلذ يف امب ،ًايلاح ةحاتملا دراوملل لاعفلا مادختسالا نامض   )ه(
 ؛ةرورضلاتعد امثيح ةيفاض إلا ريثأتلا

، ريبادتلاذاختاو ةدايقلاو قيسنتلا زيز عت  )و ( ةيلودلا تالاكولا بناج نم ةقسانتملا اهنيب نم و 
فراصمو فارطألا ةددعتملا ليومتلا تالاكوو ،ةصتخملا تايقافتالا تانامأو ،ةدحتملا ممألا تالاكو 

 .يجيتارتسالا جهنلل ةحصلا عاطق ذيفنتب قلعتي اميف ةيميلقإلا ةيمنتلا

 ةيداهلائدابملا   - ًاعبار 
تارابتعالاو ئدابملا درتو - ٣٠  .يلاتلا لكشلا لخاد ةيجيتارتسا عورشم ريوطت يفةيداهلا  

حلطصم لمعتسيو - ٣١ عولضلاو ةيكلملاو ،ةكراشملا ىوتسم ىنعم لمحيل‘‘كارشإ’’  رظنلا نكميو .  
ةكراشملا ىلإ يساسألا كاردإلا نم اهربع تاعامجلا وأ دارفألا لقتنت ةيلاوتمك حلطصملا اذه يلإ 

ةيسسؤملاو ةينهملاو ةيصخشلاتاءارجإلاو نكمي تاعاطقلا ددعتملا كارشإلا نم ىوتسم ىلعأ نأ امك.    
يجيتارتسالا جهنلا يف نيرخآلا ةحلصملا باحصأ عمتارارق عنصكو كرتشم ريبدتك هفصو ةفصبو .  
تسملا اذه لثم نع ًابلاغ قثبنت نأ ةكرتشملا لمعلا ططخو تافلاحتلاو تاكارشلل نكمي،ةماع نم ىو  
 .كارشإلا

  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
 

 يحصلا عاطقلا ةيجيتارتسا ريوطت مكحت يتلا ةيداهلا ئدابملا
داوملا مادختسا ىلع وأ رشبلا ةحص ىلع تاريثأت يأ ىفالت لةمساح ةيمهأ ةيئاقولا ريبادتل لو: ةياقولا •

 .ًالبقتسم ةيئايميكلا
ملاو مادختسالا:نيهاربلا ىلإ دانتسالا • نيهاربلاو ةئيبلاو ةحصلا نيب طابترالا هجوأل يملعلا مهفلا يف ةمهاس  

يسيئرتاءارجإلاىلع    رمأ ةيئاقولا  . 
ريثأتلاو ةمئاقلا تايلمعلاو تامازتلالاو تاسايسلا نم ةدافإلل ةجاح كانهو :ضقانتلا مدعو تابثلا •  

 .اهيلع
 .ةفلتخم تاردقو تاروظنمو تاربخو ًاماهم ةحلصملا باحصأ تامظنم ىدل نوكت نأ مهملا نم: عونتلا •
ةلودلا اهري • س تاردقو ،تاربخ مرتحت نأ ةيجيتارتسالل يغبني : ت يتلاو ةلودلا نم عبنت يتلا ئدابملا

ِهناكسو ْذّف ن  .م دلب لك تايولوأو
 :كسامتلا • رمأ لمعلل مساقتم راطإ يف ةحلصملا باحصأ نيب ًامود قثوألا نواعتلاو ةمهاسملا ىلع عيجشتلا  

 .يساسأ
لثم بناوجلا ضعب نأشب ةلثامتمو قيدصتلل ةلباق ةحضاو تانايب رفاوت ًادج يرورضلا نم :سايقلا ةيلباق •  

 .تاسايسلا تالخدم عفانمو فيلاكت
دق يتلاو دعب لغتست مل يتلا تاردقلاو رزآتلا بناوج لالغتساو فاشكتسا ةرورض :رزآتلا بناوج •  

 .تاعاطقللو ةحلصملا باحصأل ةمساقتملا لامعألا لوادج يف ةدوجوم نوكت
، :ةاواسملا • نسلا يف نيمدقتملاو ،لافطألاو ،ءاسنلاك ،ةضرعُملا تاعوم  ا ةيامحو ةكراشم نيمأت يغبني  

ًايداصتقاو ًايعامتجا ةمورحملا تاعوم   .او نييلصألا ناكسلاو
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نيب نم سيلف ،رشبلا ةحص ةيامحب يضقت ماكحأ ىلع لمتشي يجيتارتسالا جهنلا نأل ًارظن  - ٣٢
لادارفإ ةيجيتارتسالا هذه ضارغأ  ا اذه يف ةيفاضإ ريبادت كلت ىلع زيكرتلا وه اهفده امنإو ،   تاءارجإلا 
مهف ىلإ ةيجيتارتسالا دنتست ،ضرغلا اذهل ًا قيقحتو. ةحصلا عاطق ةكراشمو طارخنا ققحت يتلا ةطشنألاو

ةجردب نيلثمملا وأ نيلثمملا ريغ ةحلصملا باحصأ ديدحتو ،ةحصلا عاطقل ةيسيئرلا تايلوؤسملاو راودألا 
ةحصلا عاطق ىدل ةيعيبطلا ةوقلا نماكم ةدايزلبسداجيإو ،ةيفاك ريغ  جهنلا ايازمل كرتشم مهف ةرولبو ،   

 .يجيتارتسالا

 ةطشنألا  -ًاسماخ 
ةتس لوح اهعيمجت مت دقو . ةيجيتارتسالا فادهأ قيقحتل ةلمتحملا ةطشنألل فصو يلي اميف دري - ٣٣

يهتاعوضوم جهنلل ةعباتلا لاصتالا زكارم نيكمت و؛ةحصلا عاطق تاكبش ءانب و؛يعولا ةدايز :  
 تاءارجإلا ةدايزو ؛ةيمنتلاو ينهملا بيردتلا زيزعتو؛ةيحصلا ةياعرلل ةيحص عاضوأ قلخ و؛يجيتارتسالا 

 .تاعاطقلا نيب ةكرتشملا

  يعولا ةدايز  -فلأ 
 ةحصلا عاطقل يعونلا فينصتلا  - ١

دوعت يتلا ةلمتحملا ايازملابو يجيتارتسالا جهنلاب يعولا ةدايزل تاءارجإلانم ديزملا بمايقلا مزلي  - ٣٤  
نإف ،نيلمتحملا نيكراشملل ةعونتملا ةعيبطلل ًارظنو. يجيتارتسالا جهنلا عم هكارشإ نم ةحصلا عاطق ىلع  

دعاسي نأ ِهنأش نم ةحصلا عاطق لخاد ةحلصملا باحصأل يعونلا فينصتلا فيصوت نم ديزمب مايقلا 
ةجردب نوعتمتي نيذل ا كئلوأفادهتسا نكميف . نيقلتملا فلتخم مئالت ثيحب ةيمالعإلا جتاونلا ليصفت ىلع
. مهكارشإ ىلع ةيلاع تاردق مهيدل نيذلا كئلوأ تايولوأ ديدحتو يجيتارتسالا جهنلاب يعولا نم ةفيفط

يعولا ةدايز يف ةيولوألا تاذ تاعوم   ةحصلا تارازو ةيلاحلا ةيجيتارتسالا ريوطت نع ئشانلا ا لمشتو
نكمي نيذلا ةينهملا ةحصلا وفظومو ءابطألاو ،تالباقلاو ،تاضرمملاك ًاصقان ًاليثمت ةلثمملا ةينهملا تائفلاو 

 .يجيتارتسالا جهنلل نيمهم ًةاعد اونوكي نأ

 ةيمالعإلا جتاونلا قاطن  - ٢

جراخ ةلوهسب تاعاطقلا ةددعتم ةقسنم تاءارجإل راطإك يجيتارتسالا جهنلا ةعيبط  - ٣٥  م هْف  ت ال
صرف وايازمو جذامن ىلع زكرت نأ ةيمالعإلا جتاونلل نكميو . ةديشرلا ةيلودلا ةرادإلا عاضوأ قاطن
ضقلا ىلعو،يجيتارتسالا جهنلا يف كارشإلا   ، ءالطلا يف دوجوملا صاصرلاك ةمهملا ةددحملا ةينقتلا ايا

رطاخملاو ،ةماعلا ةحصلل قلقلا نم ٍردق ربكأ ببست يتلا ةيئايميكلا داوملاو ،سايقلا ةزهجأ يف قبئزلاو 
، تاءارجإللةعضاخلا ةيئايميكلا داوملاو ،ةينهملا  لافطألل ةيئيبلا ةحصلاو ةيلودلا لك ةيمهأ ىلع ديدشتلا عم  

يحصلا عاطقلا تامدخ يقلتمل ةبسنلابةيضق  . 

 يجيتارتسالا جهنلا يفةحصلاب ةينعملا ةيمالعإلا ةباوبلا   - ٣

تامولعم ىلع لوصحلا رِس ا يفةحصلل ةيمالعإ ةباوب دوجول نكمي   - ٣٦ ي ي نأ يجيتارتسالا جهنل
طباور رفو ت نأ ةباوبلا هذهل نكميو. ةنامألا ىدل تامولعملا لدابت ةطشنأ نم ءزجك ةديفم ةطشنأو
ةحصلاو ةيئايميكلا داوملا اياضق لاجم يف ةلماعلايعولا ةدايزب ةينعملا ةينطولا تامظنملاو تالمحلل نإ .  
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ةحصلا ةمظنمل عباتلا يملاعلا ةحصلا دصرمب اهطبرو ‘‘SAICM healthمكياس ةحصب ’’ةباوبلا هذه ةيمست   
عجشي نأ نكمي )١٥(ةيملاعلا لضفأ مهف ىلإ يدؤي نأو يجيتارتسالا جه نلاب ،قاطنلاعساولا فارتعالا ىلع  

 .ةيئايميكلا داوملا اياضق لوانتل ربنمكهل 

 دئارجلا  - ٤

ةيئورقمرثكألا دئارجلا نم ةدافتساللو - ٣٧ وحن دوهجلا هيجوت نكمي ،ةحصلا عاطقب ًاديدحت ىنعت يتلا    
سالا جهنلايفةحصلا عاطق اياضق نأشب ةريظن ةعجارم ةعجارملا تالاقملا ددع ةدايز  كلذويجيتارت   يف  

دئارجلا كلذ يف امب ،ةلصلا تاذ دئارجلا نم كلذ ريغو تايمسلا ملعو ةيبطلاو ،ةيحصلا ةياعرلا لاجم 
 .ةينهملا تائيهلل ةعباتلا

  ةحصلا عاطق يف تاكبشلا ءانب  -ءاب 
 ليلدلا  - ١

ةطقن نييعت ىلإ ى  - ٣٨ عد ا عاطق يف لاصتا يتطقنوأت نأ ةصتخم ةمظنمو ةموكح لكل يغبني ةحصل  
ةدافتساللو . ةيئايميكلا داوملا اياضق لاجم يف ةلماعلا تانايكلاو سانلا نيب عاطقلا ربع طباورلا نيتمتل

يغبني ،عاطقلا اذه تايولوأ يف ةعيلضلا ةيلاعلاو ةيميلقإلا بتاكملاو نادلبلل ةيلاحلا ةكبشلا نم ةلماكلا 
تالاصتا ةكبش لمع نم نيكمتلل ةلصلا ت اذ لاصتالا تامولعم ةحاتإ ىلإ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةوعد
نأ ءارجإلا اذه نأش نمو .يجيتارتسالا جهنلا ىدل ةحصلا تامولعم ةباوبب اهطبرو ةعرسب اهؤاشنإ متي  
جاردإ نإ . يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ ةقطنم تاعامتجا ءانثأ تمِدُق يتلا تابلطلا عم ًاقستم يتأي
نأ هنأش نم ةكبشلا وأ ليلدلا يف ةيئيبلا ةحصلاو ةماعلا ةحصلاب ةينعملا ًاي لاح ةمئاقلا زكارملاو تاسسؤملا
 .يميلقإلاو يرطقلا نيديعصلا ىلع ةينقتلا تاردقلا زيزعت ىلع دعاسي

ةددحملاتامامتهالاتاذ تاكبشلا   - ٢   

امتهالا تاذ اياضقلانأشب ةشقانملا تاكبشو ربانمو ،ةيلعافتلا ةيكبشلا عقاوملا ءاشنإ يغبني - ٣٩ م  
نيب تاسرامملا لضفأو ميلعتلا لدابتو تامولعملا قفدت ةدايزو ،ةحصلا عاطق كارشإ زيزعتل كلذو ددحملا 

تاساردو ةاقتسملا سوردلل نكميو . نيرخآلا ةحلصملا باحصأو نييميداكألاو ،ةحصلا عاطق يف نيينهملا
ةحجانلا براجتلاو تالخدتلا نأشبةلاحلا  نأ ةماعلا ةحصل لىربكلا ةيمهألا تاذ تايواميكلا لاجم يف  

ةقيرطلا هذ  مساقت ةدايز عم ةحلصملا باحصأ بناج نم ا . ت  رادإو تاكبشلا ريوطت ةلصاوم يغبنيو
يلودلا ىوتسملا ىلع اهيلإ لوصولا ريسيتو ا  تيو. روص لقص ءادتهالا ةشقانملا تاعومجم ءاقتنا يف ى خو

، رطاخملا مييقت لثمعاطقلا اذه لخاد ةيسيئرلا تايلوؤسملاو راودألاب نم ةدافتسالل دوهجلا لذب نكميو .  
لثم تالاجم يف ،ًانكمم كلذ ناك املك اهمادختساو اهجيورت نامضل تاكبشلاو ةمئاقلا ةشقانملا تاعومجم 

تاكبشلا هذه ءاشنإ درجمبو.رطاخملا مييقتل ةيهيجوتلا ئدابملاو ثداوحلاو مومسلا يقوت نكمي ،   
ةمساحلا ةيمهألا تاذو ةساسحلا ةيفرطلا تاياهنلا نأشبلئالدلاميظنتو ريوطتل اهمادختسا  نأو ،   نوكت 

نأشب دوهجلا معدل ةيلاحلا لئالدلاريوطت ةلصاومل ةليسو  ةيئاقولاتاءارجإلا   . 

                                                 
)١٥(  http://apps.who.int/ghodata. 
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  يجيتارتسالا جهنلل ةعباتلا لاصتالا زكارم نيكمت  -ميج 
 يجيتارتسالا جهنلل ةعباتلا لاصتالا زكارم رود  - ١

ءالمزلا عم كارتشالل يجيتارتسالا جهنلل ةعباتلا لاصتالا زكار ململاعملا ةحضاو ةي الو ءاطعإ يغبني - ٤٠
ةلصلا تاذ يجيتارتسالا جهنلا ربانمىلإةلمكتسم ةيحص تامولعم ميدقت يف ةحصلا عاطق يف  نمو ،   

امنيحو  .ةئيبلاو ةحصلل ةبسنلاب ةلدابتملا ةيمهألا تاذ اياضقلا زاربإو ،ةيميلقإلا تاعامتجالا اهتلثمأ
تاعامتجالا يف ةكراشملا نم يجيتارتسالا جهنلل ةعباتلا ةنيعملا لاصتالازكارمنكمتت  ال عيجشت نكميف ،   
 .ةكراشملا ىلع يحصلا عاطقلاك ىرخألا تاعاطقلا ىدل ةنيعملا لاصتالا زكارم

 يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت ططخ دصر  - ٢

ةحصلاب ةلصلا تاذ ةيسيئرلا ةطشن ألا ذيفنتل ةيماظن رثكأو حضوأ مهف ىلع لوصحلا نكمي - ٤١
ةيلاحلا يجيتارتسالا ج هنلا ذيفنت ططخ ضارعتسا قيرط نع ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف اهنع ربعُـملاو
لمعلا اذه لثم طبر دوهجل نكميو . ةحصلا عاطق ريوطتل طيطختلا تاودأ عم بنج ىلإ ًابنج ةيلبقتسملاو
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نواعت تايجيتارتسا لاثم ،يرطقلا ىوتسملا ىلع ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تارداب مب

ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم بناج نم ةكرتشم ةروصب اهيلع قافتالا مت يتلاو تايولوألا تحضوأ يتلا 
ةيجيتارتسالا لامعألا لوادج نيب قثوأ تاطابترا زرفت نأ،ةينطولا تاموكحلاو هذه لثم نأش نمو .  

ا ةرادإ بناوج نكمت نأ ج ه ربكأ ةلوهسب اهيلع فرعتلا نم ةحصلا عاطقب ةلصلا تاذ ةيئايميكلا داومل نلا
بجاولا ،ةيئيبلا ضارمألا ءابعأ كلذ يف امب ،ةيحص اياضقو ةددحم ةيئايميك داوم نأشب تامولعم ميدقتو  
ةلصلا تاذ ةيملاعلا لمعلا ةطخ رصانع ذيفنت ةلاح نأشب تامولعملا عيمجت نكميو . نابسحلا يف اهعضو
 .تقولا رورم عم ةطخلا ثيدحت نم نيكمتلل كلذو ةحصلاب

 ةحصلاب ةلص تاذ ىوتسملا ةيلاع ةيعالطإ تاقلح  - ٣

ىلع نيلوؤسملا رابكو نييسايسلل ةحصلا نأشب ىوتسملا ةيلاع ةيعالطإ تاقلح دقع بجي  - ٤٢
تاعام تجالا يف ةيعالطإلاتاقلحلا هذه لثم جاردإ نكميو . ةيلودلاو ةيميلقإلاو ،ةينطولا تايوتسملا
يجيتارتسالا جهنلا نأشبةيميلقإلا مدقت نأ نكميو   نأو ةلمكتسمو ةحضاو ةروشم تارارقلا عا   ن  مدقتصل

تاعاطقلا نيب راوحلا عيجشتل كلذو ،ةلصلا تاذ فيلاكتلاو ضرملاءبع ىلع لئالد  تاسايسلا زاربإلو  
 ةفيضتسملانادلبلا عيجشت نكميو . ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا يف ةحصلا بناوجب ةقلعتملا

رابكو ةحصلا ريزو مضت يتلا تاقلحلا هذه لثم ميظنت يف ةدايرلا رود أوبتت نأ ةيميلقإلا تاعامتجالل 
 .مهدلب يف ةحصلا ةرازو يلثمم

  ةيحصلا ةياعرلا عاضوأ  -لاد 
  ةيحصلا ةياعرلا يف ةلماعلا ىوقلا يعوو مامتها دشح  - ١

ةيئايميكلا داوملل ةكلهتسم ىربك ةعانص يه ةيحصلا ةياعرلا ةعانص نإ - ٤٣ داوم اهنيب نم يتلا  
هتمهم لثمتت عاطق يأ نإف مث نمو . اهيلع بترتت ةئيبلاو ةحصلا ىلع ةريطخ ًاراثآ نأ فورعم ةيئايميك
يف ةلخادلا ةيئايميكلا داوملا رثؤتو . ضرملا ءبع يف ةمهاسملا لماوعلا نم نوكي دق رشبلا ةحص ةيامح يف
. تاجتنملا كلتل ةيرمعلا ةرودلا لاوط رشبلا ةحص ىلع ةيحصلا ةياعرلا عاطق اهمدختسي يتلا تاجتنملا

لماعلاو ،ىضرملا ةض ر داوملل نوضرعتي نيذلا ةيحصلا ةياعرلا لاجم يف ن وعُملا ةيناكسلا تائفلا نيب نمو
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قفارم يف لا معلاو ،ةيحصلا ةياعرلا تاجتنمعينصت يف نولمعي نيذلا عناصملا لامعو ،ًايموي ةيئايميكلا 
نم صلختلا عقاوم وأ عينصتلا عناصم نم برقلاب نون طقي نيذلا ناكسلاو تايافنلا نم صلختلا
نأ نكمي ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا بيعو لاو ةيحصلا ةياعرلا لامع مامتها ةئبعت نإ. تايافنلا

ىلإ يدؤي ةيمومع رثكأ ةروص بو ةيئايميكلا داوملا ةرادإيف كارشإلاب يعولا نم ربكأ ردق ىلإ يدؤي 
طبترملا ةحصلا لالتعال ىرخألا لاكشألاو ةيئايميكلا داوملاب ةلصلا تاذ ةينهملا ضارمألا ءبع ضيفخت 

 .ةيحصلا ةياعرلا تائيب لخاد لمعلاب

  ةيحصلا ةياعرلا عاضوأل ةيئايميكلا داوملا تاسايس  - ٢
ىلع كلذو ةيحصلا ةياعرلا عاضوأ مدخت يتلا ةيئايميكلا داوملا تاسايسل راطإ ءاشنإ يغبني - ٤٤  

. تاسرامملا لضفأ ساسأ مادختسا نع ريرقت عضو يف ءدبلا ةعبتملا جهنلا نيب نم نوكي دقو تانوكملا  
ةئيبلا ةحص ىلع اةياعرلاعاضوأ يف ةمدختسملا تاجتنملل ةيئايميكلا   اريثأتو اهنم صلختلاو ةيحصلا   .

تائيبو تايفشتسملا لخاد تاسرامملا لضفأ نع ةلاح تاسارد ىلع ريرقتلا اذه لمتشي نأ نكميو 
ىرخألاةيحصلا ةياعرلا ديدحت لجأل ةاقتنملا تامادختسالل ًانامأ رثكأ لئادب اهيف تثدحتسا يتلا    
ةلمتحملا تاءارجإلا اذه ددحي نأ نكميو . ةرطخلا ةيئايميكلا داوملا مادختسا نم ةحصلا عاطق للقي يكل 
هذه لثم لخاد ًان امأ رثكأ لئادب ثادحتسال تارارقلا عنص يف نوكراشي دق نيذلا كئلوأ ريرقتلا
ةحلصملا باحصأو ليغشتلا لامعو ،نودروملاو ،مظنلا وريدمو ،نوؤانبلاو ،نوططخملا مهيف امب ،تائيبلا  

ةيلحملا تاعمت   .او نييجراخلاو نييلخادلا ىضرملا نولثمي نيذلا

  ةيمنتلاو ينهملا بيردتلا زيزعت  -ءاه 
 ةيئيبلا ةحصلا ىلع بيردتلا  - ١

ةفص بو ،ةيئيبلا ةحصلا لاجم يف ريوطتلاو ينهملا بيردتلل ةجرد ىصقأ ىلإ زيزعتلا بجوتي لازي ال - ٤٥
رع ةدشب نيضرعملا ناكسلاو ،ًانس ربكألا صاخشألاو ،لافطألا ل مشت ،ةددحم ةضم تائفل ةصاخ

ءابطأل ةيلاحلا بيردتلا جهانمل يرطق لا ىوتسملا ىلع لماكلا مادختسالا يغبنيو. نييلصألا ناكسلاو
هذه قاطن عيسوت نكميو . لافطألل ةيئيبلا ةحصلا يف ةيسيئرلا بناوجلا يطغت يتلا جهانملا يهو لافطألا

جهانم نم ءزجك كلذو ةحصلاو ةيئايميكلا داوملا نأشب سيردتلا جهانم يف مادختسالل اهريخست وأ داوملا 
جرختلا دعبو جرختلا لبق بالطلل ضيرمتلاو يبطلا بيردتلا ريوطتلا نم ديزملا قلخ لجأ نم كلذو  
سرادم بناج نم رابتعالا ءاليإ يغبنيو . ةيئيبلا ةحصلا لاجم يف نيلهؤملا ضيرمتلا يينهمو ةيبطلا رداوكلل

ديكأتلا عم ةيئيبلا ةحصلا يف تاصصختلا وأ تالامزلاوسرادملا هذه لخاد نيميقملا ءابطألا ىلإ بطلا   
 .ةيريهامجلاو ةيئيبلا ةحصلاو مومسلا ملع ىلع

  ةينهملا تاطبارلا نيب طبرلل ةدئار تاعورشم  - ٢
ةيحان نم ضيرمتلا تاطبارو ةيبطلا ةينهملا تاطبارلا نيب طبرلل ةدئار تاعورشم ءدب نكمي   - ٤٦

يف اهكارشإ زيزعتل كلذو تاسسؤملاو ليلحتلا تاعامج وأ ةيسيئرلا ةيميداكألا ةيئيبلا ةحصلا تاعامجو 
 .ىرخأ ةيحان نم ةيئايميكلا داوملا ةرادإ اياضق
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تاعاطقلا بناج نم ةكرتشملاتاءارجإلاةدايز   - واو    
  ةبعشتم ةيضقك ةيحصلا ةياقولا  - ١
  فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا  )أ(

نكميف ناسنإلا ةحص ةيامح ىلإ يمرت فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا عيمج نأ ىلإ ًارظنو  - ٤٧
هذه عمو يجيتارتسالا جهنلا عم ةحصلا عاطق لمشت يتلا ةبعشتملا تاءارجإلاقيسنتو ةلصاوم   

؛يربتخملا ليلحتلا لاجم يف ةينطولا تاردقلا زيزعت لثم تاردقلا ءانب تاردابم نإ . ةيجيتارتسالا
، ا رباعملاو ئناوملا يف شيتفتلا تايلمع قيسنت ةدايزو ،ةباجتسالاوراذنإلاو ،ئراوطلل دادعتسالاو  ةيضرأل

ةينعملا ةيلودلا كوكصلا نم ديدعلا بجومب تاقيبطت اهل لاصتالاو رطاخملا مييقتو ،ةيئابولا ةبقارملا نيسحتو  
 ، ةحقنملا ةيلودلا ةحصلا مظناهنيب نموةيئايميكلا داوملاب زارفإل يجيتارتسالا جهنلا مادختسا نكميو .  

رامضملا اذه يف هدصرو ن  ذهلثمل نكميو. سحملا نواعتلا ام ةصاخبو ،دراوملاو ذوفنلا نم ديزي نأ جهنلا ا  
ةبقارملا ةطشن ألل نوكت نأ نكميو. ةريبك تارامثتسا ىلإ جاتحت يتلا تاردقلا ءانب تاعورشمب قلعتي

عاطقلا كارشإو ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا كوكصلا نم ددعل ةبسنلاب ةميق ،ًالثم ،يئايحألا دصرلاو 
 .ًاديدحت يحصلا

  اهتبقارمو تايمسلل ظُقيتلا  )ب(
ىلإ يمري يمظن جهنل نا تايمسلا ةبقارمو تايمسلل ظ ُقيتلا نإ - ٤٨  فيرعت لااشتم ناحلطصم امه

ةيئايميكلا داوملل ةراضلا راثآلا نمةياقولاو ريبك دح ىلإ دنتسيو ،  براجتلا نم دصرلا تامولعم عمج ىلإ   
امولعم عمجل لثامم طشن ج. ةيرشبلا  ةراضلا تاريثأتلا نعقيوستلا دعب ام ت وهو ينالديصلا ظقيتلاو  
. ريقاقعلل  ،تارازولا نيب تاقالعلا ىلعو لاعفلا قيسنتلا ىلع ةحجانلا يمسلا ظقيتلا جهن دمتعتو
ةصرفلا ريفوتو ىرخأ تاهج بناج ىلإ ،ةيمسلا تامالعتسالا زكارمو ةيحصلا ةياعرلا تاسسؤمو  
ن يف ةحلصملا باحصأ نم هريغو ةحصلا عاطق كارشإل ةميلسلا ةرادإلل هيف ج ورت يذلا تقولا سف
 .ةيئايميكلا داوملل

  ةيئيبلا تايلمعلاو ةيميلقإلا ةحصلا  - ٢
ةحصلا عاطق كارشإ زيفحتل ةصرفلا حيتت ةيئيبلا ةيرازولا تايلمعلاو ةيميلقإلا ةحصلا زيزعت نإ  - ٤٩
ىلإ هابتنالا نم ديزملا باذتجا ىلع ةردقلاب ةيلاحلا تاردابملا نم ديدعلا عتمتيو . ةيئايميكلا داوملا اياضق يف
ريفف . يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت ع ،لاثملا ليبس ىلع ،ايقيرفأ ا تَف أ ىلع ًارخؤم ةيئايميكلا داوملا ةرادإ  
هذه لثم نيب طباورلا نأ امك . ليفربيل نالعإ ذيفنتل ةكرتشملا رشعلا ةئيبلاو ةحصلا تايولوأ ىدحإ
 .ةيلاحلا ةيجيتارتسالا نم ًاءزج هتفصب ًايمسر ًاعباط ذختي نأ بجي يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتو تايلمعلا

  ذيفنتلا قرط  -ًاسداس 
، ُأ - ٥٠ ةفصبو تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالل عاطقلا ةددحم ةلمكتك ةيلاحلا ةيجيتارتسالا تربتع

. هريوطت يرجيعاطقلا ددحم لامكتسا لوأ وهو ،زرحملا مدقتلا مييقتو ذيفنت نأشب عباسلا عرفلا ةصاخ 
جهنلاب ةصاخلا تابيترتلل يلكلا ذيفنتلا ىلع هذيفنت دمتعي ،تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا نم ءزجكو  
عم ةيميلقإلا تايلمعلاو ،يرطقلا قيسنتلا ىلع لمتشت يتلا ةيسسؤملا تابيترتلا اميس الو ،يجيتارتسالا



SAICM/OEWG.1/15 

18 

ىوتسملا ىلع اهءارجإ ةنامألا رسي   ةددحم ةيلام دراوم صيصخت نأ امك . يلودلات ةيرود ضارعتسا ةيلمع
 .ِهحاجنل ةبسنلاب ًامساح ًارمأ نوكيس ةحصلا عاطق ةيجيتارتسا ذيفنتل

ةدايزلو ،ىرخألا تاعاطقلا عم قيسنتلاو ،تالاصتالاو ،تارواشملا نيسحت فده قيقحتلو  - ٥١
نم نوكي،ةيلودلاو ةيميلقإلاو ،ةيرطقلا تايوتسملا ىلع ةكرتشملا تاءارجإلا ددع مازتلا ذاختا يرورضلا    
. يجيتارتسالا جهنلا يف تاعاطقلا ةددعتملا ةكراشملا ىوتسم سايقل ةفدهتسملا ماقرألاو تارشؤملاب تباث

اذإ ربكأ ةجردب ًاحجر   م حبصي فوس تاعاطقلا نيب ةكرتشملا ريبادتلا ددع يف ةدايز ثادحإ نأ امك
ططخلل كرتشملا ريوطتلا نيكمتل كلذو ةلصلا تاذ ةي سسؤملا تاقافتالا يف تاعاطقلا ددعتملا ليثمتلا رفاوت
يف زرحملا مدقتلا ضارعتسا يرجي فوسو . اهمييقتو تايلآلا ضارعتساو ،ليومتلا نأشب ةكرتشملا ةشقانملاو
ريوطت ًاضيأ يرجي فوسو . تارودلا نيب ةعقاولا ةمداقلا ةرتفلا لالخ دقعتس يتلا ةيميلقإلا تاعامتجالا

وؤسم زِرب   .ةرتفلا كلت ءانثأ نيسيئرلا ةحلصملا باحصأ تايلت لمع ةطخ

_____________  


