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 ةمدقملا  - ًالوأ 
ينبت يتلا نادلبلا ىلإ تاهيجوتلا ريفوت ةيسيئر ةروصب ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا هذه نم دصقي   -  ١

ةميلس ةروصب تايافنلا ةرادإل ا   تاءارجإل اهريوطت قايس يف ةءافكلاب مستي بولسأبو ًايئيب اردق
ةروصب نداعملا ريودت ةداعإ ةلصاوم عيجشتلو ،ةيندعملا تابكرملاو نداعملا ريودت ةداعإل تايجيتارتساو 

ليضفت لعجل يفكت ريداقمو لاكشأب ةيندعم تابكرمو نداعم ىلع تايافنلا ضعب لمتشتو . ًايئيب ةميلس
ريودتلا ةداعإ ليضفت متي ةلاحلا هذه يفو ،اهنم صلختلا نم لضفأ اهصالخت ساو اهريودت ةداعإ

  .صالختسالاو

  تازلفلا: ةيهيجوتلا ئدابملا قاطن  -فلأ 
تابكرملاو تازلفلا صالختساو ريودت ةداعإ ىلع ةيسيئر ةروصب ةيهيجوتلا ئدابملا هذه زكرت   -  ٢
ةباقرلل اهعاضخإ بجاولا تايافنللتائفك لزاب ةيقافتال لوألا قحلملا يف ةجردملا ةيزلفلا هذه لمشتو .  
خينرزلا (Sb)نوميتنألا : ةيلاتلا ةيزلفلا تابكرملاو تازلفلا تائفلا  ،(As) مويليربلا  ،(Be) مويمداكلا  ،

(Cd) صاصرلا  ،(Pb) قبئزلا  ،(Hg) موينليسلا  ،(Se) مويرولتلاو  ،(Te) مويلاثلاو  ،(T1) . كلذك لمشتو
او كنزلاو ساحنلا تابكرم هذهو . اذ تازلفلا ىلع يوتحت ال اهنكلو ،ؤفاكتلا يسادس موركلا

ةروصب وأ ،لوألا قحلملل ةيزلفلا تابكرملاو تازلفلا ا   أ ىلع اهيلإ راشي ةيزلفلا تابكرملاو تازلفلا
اذإ لزاب ةيقافتا بجومب اهيلع لمتشت يتلا داوملا ةباقرلل عضختو . لوألا قحلملا تازلفك ةطاسب رثكأ

يف ةدراولا ةرطخلا تايصاخلا نم يأ ىلع لمتشت مل ام ،تايافنلل ةيقافتالا فيرعت قاطن يف تعقو  
  .ةيقافتالل ثلاثلا قحلملا

تايافن يه لزاب ةيقافتال نماثلا قحلملا يف ةجردملا تازلفلل ةلماحلا ةرطخلا تايافنلا ةيبلغأ نأل   -  ٣
ىلع ةرشابم زكرت ال ةيهيجوتلا ئدابملا ه ذه نإف ،لوانتلا لهس مجح يف اهيلع ءاقبإللو ،ةيديدح ريغ

ةضفلاو بهذلاك ةنيمثلا نداعملا ىلع زكرت ال ا    .أ امكو ،بلصلاو ديدحلا لثم ،ةيديدحلا تازلفلا
ريودت ةداعإو ةداعتساب قلعتي اميف ةقيثولا هذه يف هتشقانم يرجت امم ريثكلا قبطني   -  ٤
ةيقافتال لوألا قحلملا يف ةجردم تناك ءاوس ةيد يدحلا ريغ ةعئاشلا نداعملا عيمج ىلع صالختسالاو
. Yةمئاقلا تازلف ىلإ وأ لوألا قحلملا ىلإ هجوي ًاصاخ ًامامتها نإف كلذ عمو . كلذك نكت مل وأ لزاب

ضعب وأ ةيزلف كئابسو ،تازلف يه صالختسالاو ريودتلا ةداعإل ةيسيئرلا داوملا نأ ىلإ راشي فوسو 
وأ ماخ داومك امإ ،يئايميكلا وأ يداملا اهلكش بسح ،ةيزلفلا تابك رملا دجوتو. ةيزلفلا تابكرملا
تايافنلا يرا(  نع ةعئاش ةروصب اهمادختسا داعي يتلا تابكرملا امأ ). ةهجوم داومك تسيلو ةطيسو
يف تازلفلا تامادختسا نع أشنت ا /جارختسالا وأ ريودتلا ةداعإ قيرط  إف صالختسالاب جاتنإلا
  .ثولتلا ةحفاكم نع ةفلختملا تاراكعلا وأ رابغلا لخاد ةيزلفلا جتاونلا نم وأ ،ةنفلغلا تايلمع
تايافنلا لمشت Y –ةمئاقلا يف ةلصلا تاذ ةلمتحملا تالخدملا نيب نمو   -  ٥  Y5 عينصت نم  

عم ة (باشخألل ةظفاحلا داوملا مادختساو بيكرتو   اشم ةيندعم تابيكرت وأ ساحنلا تانيصرخ لثم
ايافنو)حينرزلا داوملا تايافنو ،تادينايسلا ىلع ةيوتحملا عينصتلا تايلمعو ةيرارحلا ةجلاعملا نم Y7ت ،   

ةددحم ريغ نوكت يتلاو ميلعتلا وأ ريوطتلاو ثحبلا ةطشنأ نم ةجتانلاY14ةيئايميكلا  ال يتلاو ةديدج وأ / 
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و ناسنإلا ىلع ا  سلا ةجلاعملا نم ةجتانلاY17تايافنلاو ،ةئيبلا وأ /اريثأت فرعت نئادللاو تازلفلل ةيحط  
داومو ريوصتلا داوم مادختساو ريضحتو جاتنإ نم Y16تايافن نأ ظحال ). يئابرهكلا ءالطلا لثم(  
تايافنلا هذه لثمو . ةضف ىلع لمتشت ال داوملا تناك اذإ طقف ةيهيجوتلا ئدابملا هذه يف جردت ،ةجلاعملا

ةداع اهصالختسا يرجي يتلاو ،لزاب ةيقافتا ماكحأ تحت يوضنت ال يتلا يهو ةضفلا ىلع ًابلاغ لمتشت 
  .ةداعتسالا تايلمع مظعم نع فلتخت ةيئايميك تايلمعب ققحتت يتلا نكلو ةضفلا نم
سأب ال ةردق ىلع يوطنت يتلا داوملا ميظنت ىلإ ىعست لزاب ةيقافتا نإف ،ةماع ةفصبو ا   -  ٦
ىرخألا داوملا دعبتست يهو ،اهنم مي لسلا ريغ صلختلا مت اذإ ةراض ةيحص وأ ةيئيب تاريثأت ثادحإل

ىلع ةضفخنم ةردقب زيمتت يتلا ةجردملا تازلفلا لاكشأ ضعبو ةرطخلا تازلفلا نيب نم ةروطخ لقألا 
ةدرخ لخدت ال ًالثمف . راشتنالل لباق ريغ لكش يف يندعملا صاصرلا ةدرخ لثم ،ةيئيب تاريثأت ثادحإ
نم يأ اهيلع ترهظ اذإ لخدت يهف كنزلاو ساحنلا تاب كرم امأ ،ةيقافتالا ماكحأ نيب كنزلاو ساحنلا
  .كنزلل ةيوناثلا تاجتنملا ةشقانم هيف متي ًالاثم يلي اميف درونو. ثلاثلا قحلملا صئاصخ

  تايلمعلا: ةيهيجوتلا ئدابملا قاطن  -ءاب 
ر يودت ةداعإل ةرفاوتملا ةرادإلا تارايخ نع تامولعم ميدقت ةيهيجوتلا ئدابملا نم دوصقملا  -  ٧

اهيف رظنلا يغبني يتلا تاسرامملا كلذكو ةيزلفلا تابكرملاو تازلفلاو ةيديدحلا ريغ نداعملا صالختساو 
نأشب هيجوتلا ضعب ئدابملا هذه مدقتو . كلت ريودتلا ةداعإ ةيلمعب ةطبترملا ةراضلا ةيئيبلا تاريثأتلا يفالتل
  .تايلمعلا كلت نع جتنت دق يتلا تايافنلا نم يئاهنلا صلختلا

ريغ نداعملا ةشقانم يف ةيعانصلا تاحلطصملاو ةينقتلا تاحلطصملا نم ريثكلا مدختست   -  ٨
  . http://www.amm.com/ref/glossary.htm ىلع عالطالا ءاجرب درسملا ىلع عالطاللو . ةيديدحلا

، ءازجألا فلتخم نيب ةيهيجوتلا ئدابملا زيمتو   -  ٩ ةداعتسالا يهو الأ ،يعانصلا لكيهلا يف ةلخادلا
ىلع ةيوتحملا وأ ةيندعملا ءايشألا ذخأ ا . صالختسالاو ريودتلا ةداعإ  أ ىلع ةداعتسالا ىلإ رظنلا نكميو
كلذ ولتت مث . تايافنلا ىرجم نم اهذخأ وأ ،تايافنلا ىرجم ىلإ لصت نأ لبق ةيزلفلا عطقلاو نداعم
ةرشابم اهمادختسا نكمي ثيحب عطقلاو ءايشألا كلت دادعإ يف لثمتتو ريودتلا ةداعإ رهصلا ةداعإ لثم ( 
نم نداعملا صالختسا ةيلمع وهو ةماع ةروصب صالختسالا ريشيو . صالختسالا ىلإ لسرت وأ) رشابملا

عبل ةبسنلاب ٍةبطرلا تايلمعلاب نداعملا صالختسا وأ ًايرارح ًاصالختسا نوكت ام ةداع ا  أ ىلإ ،ا  ض ازلف
يف لكشم وأ هرهص داعم وأ ىق  ن م هريودت داعملا وأ صلختسملا ندعملا نوكي ثيحو ،تايلمعلاو نداعملا

ريودت ةداعإو ةداعتسا نأ ةظحالم يغبنيو . ًاركب ًاندعم ناك ول امك همادختسا نكمي لكش
ريودت ةداعإ نإف كلذ عمو. نادلبلا عيمج ىدل تايافنلا مظن يف ًامئاد ةجردم تسيل صالختسالاو  

ةرقفلا ١ةداملا (تايافنلا تافيرعت تحت لزاب ةرادإ ماظن ةلئاط تحت عقت ةرطخلا تايافنلا صالختساو   ،
  ).ءاب عرفلا ،عبارلا قحلملاو) أ (١ةيعرفلا 

لثمت نأ وأ فيلاكتلا ةظهاب نوكت نأ بجي ال لوألا قحلملا نداعم ريودت ةداعإ وأ ةداعتسا نإ   -  ١٠
ًاميلس ًابيردت نيبردم لامعلاو ةرادإلا دارفأ نوكي نأ يرورضلا نم ناك نإ و ،ًاينقت ةدقعم تايلمع
، . ةئيبلاو ناسنإلا ةحصب قحلت يتلا راطخألا عم لماعتلل نيزهجمو ةقيثولا هذه يف هتشقانم تقبس امكو
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قحلملا نداعم عيبو ،تافصاوملل ًاقبط اهزرفو اهمكارتو اهديدحت قيرط نع ةنكمم نوكت ةداعتسالا نإف 
ىلإ وأ بيوذتلا ةداعإ ةشرو ىلإ ةداعتسملا نداعملا لاسرإ نكميو . ةيملاعلا وأ ةيلحملا قاوسألا يف لوألا
ةيلوأ رهاصم لخاد صالختسالا ثدحيو . صالختسالا قفرم ىلإ وأ ريركتلا ةداعإ لمعم ىلإ وأ كبسملا
  .ةبطر تايلمعب نداعملل صالختسا تايلمع يف تالاحلا ضعب يف كلذك ثدحيو ،ةصتخم ةيوناث وأ

تاينب نم اهقفاري امب ةدقعم رهاصم لغشت وأ ينبت نأ عيطتست يتلا يه طقف ةليلق نادلبو   -  ١١
ةدمتعملا (رهاصملا وأ ،ةيلوألا رهاصملا ةصاخبو ريبكلا مجحلا تاداصتقا ىلع رهاصملا يوطنتو . ةيساسأ

ةداع لضفألا وه ربكألا نوكي ثيحب)تازلفلا ىلع نم برقلاب ةيلوألا رهاصمل ا دجوت ام ابلاغو. ، 
نداعملل نكميو . نداعملا صالختسال ًاصيصخ ةزهجم نوكتف ةيوناثلا رهاصملا امأ. تاماخلا دوجو نكامأ

رهصم لخاد اهصالختسا داعي نأو لسرت نأ اهاياقب ىلع وأ نداعملا ىلع لمتشت يتلا داوملاو ةيوناثلا 
لثمتو ،نامأب ةيوناثلا داوملا ضعب ةجلاعملو ةرادإل ةيفاضإ ةيئيب طباوض عضو مزلي دقو . يوناث وأ يلوأ

  .رهاصملا ضعب ىدل ةطيسولا داوملا نم ةديازتم ةبسن ةيوناثلا داوملا هذه
ًالثمف . ةيوناثلا جتاونلا نم ديدعلا بناج ىلإ ًايسيئر ًاجتان ةداع زرفي ةيوناثلا داوملا رهص نإ  -  ١٢

ةيوناثلا جتاونلا امأ . يقنلا ساحنلا جاتنإل لحارم ةثالث نم ةيلمع ساحنلل يجذومن رهص عنصم مدختسي
. ةنيمث نداعمو موينليسلاو ،لكينلا تافلسو ،ريدصقلاو ،صاصرلا كئابسو ،كنزلا ديسكأ يه نوكتف
ةدامك ثبخلا مادختسا نكمي دقو . خينرزلا ًاضيأ جتنت امك ،اهريركتل ىرخأ رهاصم ىلإ جاتحت يهو
ثولت تالاحلا عيمج يف اهنع جتني دق ساحنلا ثبخل تامادختسالا هذه ن أ الإ ،يلمرلا عفسلا يف وأ ءانب
جاتنإ نم ثبخلا ىلع لمتشي لزاب ةيقافتال عساتلا قحلملا يف T24ـب لخدملاو . صاصرلابو خينرزلاب  

ةتباث نوكت نأ ةطيرش ،ةيجحسلا تامادختسالاو تاءاشنإلا يف ةيسيئر ةروصب مدختسي يذلا ساحنلا 
ا  ةئاملا يف٢٠نم رثكأ (عفترم يديدح ىوتسم و ًايئايميك  DINلثم ةيعانص تافصاومل ًاقبط ةجلاعمو )  

لمتشيو . هتداعتسا نكمي عفترم يندعم ىوتحم ساحنلا ثبخ ضعب يف دجويو. DIN 8201 و4301
ساحنلا ةجلاعم تايلمع نم جتنت يتلا ثبخلا عاونأ ىلع لزاب ةيقافتال عساتلا قحلملا يف B1100لخدملا   

تازيكرتب مويمداكلا وأ صاصرلا وأ خينرزلا ىلع يوتحي الأ ةطيرش ،هيرركتو هتجلاعم ةلصاومل هجو ملا
  .ةرطخ

وأ نيسدنهملا ىلإ ةهجوم تسيلو نيمظنملاو نيريدملا ىلإ ةهجوم هذه ةيهيجوتلا ئدابملاو   -  ١٣
ريودت ةداعإب ةصاخلا ةين قتلا تافلؤملا ىلإ نوهجوي ءارقلا ءالؤهف. ايلعلا ةينقتلا تالهؤملا يوذ نيينفلا
ةداعتسا ءايميك نع ةريثك ليصافت مدقي كوت سنه فلؤملل لماش باتك كانه ًالثمف . نداعملا

بابسأل ةيراجت تسيل اهفصو دراولا تايلمعلا ضعب نأ نم مغرلا ىلع ،ةيديدحلا ريغ داوملا صالختساو 
ا زكرم ىدل لماشلا يعوسوملا دل. ةيداصتقا وأ ةينقت   )١(ةيبوروألا ةيضوفملل كرتشملا ثوحبلا نأ امك
  .ةيديدحلا ريغ داوملا صالختساو جاتنإل ةثيدحلا ةيسدنهلا لولحلا ليصافت دروي

                                                
نأ شب ةيعجرم ةقيثو: (IPPC)نيلماكتملا ثولتلا ةحفاكمو عنم (ةيبوروألا ةيضوفملل عباتلا كرتشملا ثوحبلا زكرم   )١(

  .http://www.jrc.org) ٢٠٠٠(ةيديدحلا ريغ نداعملا تاعانص يف ةرفاوتملا تاينقتلا لضفأ 
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اهمادختسا نكمي يتلا تايلمعلا نع تامولعم وأ ًاميمصت مدقي نأ صنلا اذ   -  ١٤  دوصقملا سيلو
ةيندعملاتابكرملا وأ نداعملا صالختسا وأ ريودتلا ةداعإ يتيلمعب مايقلل مدقي كلذ نم ًالدب هنكلو .  
، . اهقيبطت لوح ًاقيلعتو ،ةرفاوتملا تارايخلا ضعبل ًاضارعتساو ،ةيهيجوتلا ئدابملا ةداعتسالا تحرتقا اذإف

مايقلا ذئدنع بجي هنإف ةيندعملا تابكرملا وأ نداعملل ةبسنلاب صالختسالا ةصاخ ةفصب وأ ريودتلا ةداعإ 
لمع بناج ىلإ ،ةيلامسأرلا تارامثتسالا ةيامحل ةيميمصتو ةيسدنهو ةيقوس و ةيداصتقا ةيليضفت ةيلمعب
يف اهريودت ةداعإو ا . ةبقارملا تايجيتارتساو ةيئيبلا تاريثأتلاب ريدقتو مييقت  راجتالا متيو علس نداعملاف

  .رابتعالا يف اهعضو يغبني دعب اميف ةجردملا ةيديهمتلا تاوطخلا نإف كلذل ،يملاع قوس
ةيلحملا دعاوقلل ،تاهيجوت يطعت نأ وأ ،لحم لحت نأ ةيهيجوتلا ئدابملا هذ و  -  ١٥  دوصقملا نم سيل

ةئيبلا ةيامح ةطلس لثم ةيلحملا ةيميظنتلا ةزهجألا موقت نأ عقوتملا نمو . نداعملا تابكرم وأ نداعملاب ةصاخلا
قيرط نع ناك ءاو س ،صالختسالاو. ةلاح لك يف قبطنت نأ يغبني ةيميظنت طباوض عضوب ةصتخملا
امأ . مدقتلا ةديدش ةيميظنت ةيساسأ ةينب ىلإ جاتحي. ةبطر تايلمعب نداعملا صالختسا ملع وأ رهصلا

رثكأ ةيميظنت دعاوق ىلإ جاتحي هنإف ،تافصاوملل ًاقبط دادعإلاو زرفلاو عمجلا قيرط نع ريودتلا ةداعإ 
سيل ةيهيجوتلا ئدابملا هذه نأ امك . ةيمانلا نادلبلا ىدل ةصاخبو ،ةديدجلا تآشنملا بسانت ثيحب ةطاسب

ةيوناثلا ماخلا داوملا وأ ةيوناثلا دراوملاو تايافنلا نيب قرفلا هجوأ فاشكتسا ا  ةمظنم موقتو . دوصقملا
ا ١٩٩٧: ISO 14040اهسايقمب ةيلودلا ةيسايقلا ريياعملا  أب ماخلا داوملا فيرع  ي يذلا وأ ةيلوأ داوم "، 

يئا) طيسو(جتنم جاتنإل مدختست ةيون اث وأ ةيلوأ رداصم  اذه يف هيلإ عوجرلا يغبني امك " وأ
  )٢(.ددصلا

نداعملا لاكشأ عيمجل ةيفيرعت ةمئاق ماقم موقت نأ ًاضيأ ةيهيجوتلا ئدابملا هذ   -  ١٦  دوصقملا سيلو
، تالا صن ىلإ عوجرلا يغبنيو. لزاب ةيقافتا بجومب اهميظنت نكمي يتلا ةيندعملا تابكرملاو ةيقاف
ركَذ . ضرغلا اذه ءالجتسال ءاضعألا نادلبلا ىدل ةرداصلا ةدناسملا اهقئاثوو ،اهقحالمو  ن كلذك

ةيعرفلا ةرقفلا ٥ةداملا (لزاب ةيقافتال ةعباتلا ةرطخلا تايافنلا نيب قورفلاب ئراقلا  تايافنلاو )) أ (١، 
فلا ةرقفلا١ةداملا (ةيلحملا تاعيرشتلا بجومب ةرطخ ربتعت يتلا  نانوكي ال دق ام ))ب(ةيعر ،   أ ثيح  ،

  .ءيشلا سفن ًامئاد
نوكت نأ نكمي ةقيقد قيحاسم وأ ،ةقيقد تابيبح ةئيه يف يتأت يتلا نداعملا نإ : ريذحت •

  .ةريطخ
نم نأ ثيح . تافصاوملل ًاقبط داوملا عيبو ةداعتسا ةرورض ةيهيجوتلا ئدابملا هذه دكؤت  -  ١٧

عجشت يتلا ،ةفاظنلاب ةصاخ ًادودح ًابلاغ تافصاوملا لمشتو . ىرخأ ةقيرطب داوملا عابت نأ ليحتسملا
ةداملا نأ يأ ،أشنملا ىلع طقف قبطنت تافصاوملا ضعب نإف كلذ عمو . ةيئيبلا ةيامحلاو فظنألا جاتنإلا

  .فرتعم ةيلمع نع أشنت نأ يغبني ا

                                                
 ../http://www.iso.chرظنأ   )٢(
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لاو نيرتشملا ،نيب ا  -  ١٨  دمتعي دقو . نيعئابأشب ضوافتم وأ ،نم ةمدقم امإ تافصاوملا يتأتو
بتكم نم ةيلودلا تافصاوملا ىلع لوصحلا نكميو . ةروشنمو ًايلود ةدئاس تافصاوم ىلع امهالك

ةدرخلا ريودت تاعانص دهعم وأ www.bir.org، (BIR)يلودلا ريودتلا ةداعإ   ،(ISRI) ،www.isri.org.  
دقفت نأ نود تارمو تارم صلختست وأ اهريودت داعي وأ داعتست نأ داوملل نكمي  -  ١٩  
اهنيب زييمتلا نكمي ال اهريودت داعم نداعم وأ نداعم تناك ءاوس يئاهنلا اهلكش يف يهو . اهصئاصخ
  .ركبلا نداعملا نيبو

طباوض ىلإ جاتحت ةيعانص تايلمع يه داوملا صالختساو ريودتلا ةداعإو ةداعتسالا نإ   -  ٢٠
ىوتسم ىلإ ةداع جاتحت ) صنلا اذه يف هب ةفوصوملا وحنلا ىلع( ريودتلا ةداعإو ةداعت سالاف. ةيقيبطت
ام ًابلاغو ةيئادب رثكأ ةيلمع يه ةيلمعلا هذه نأ الإ . صالختسالا نع فلتخت طباوضلا نم ًادج فلتخم
  .لمعلا ناكم وأ ةئيبلا يف تاثولملا تيتشتل ًالامتحا لقأ نوكت

  تاعوضوملا: ةيهيجوتلا ئدابملا قاطن  -ميج 
ةعونتم لوصف يف ةعساولا تالا  -  ٢١    :ا نم ًاددع ةيهيجوتلا ئدابملا لمشتو

 ةيوناثلا لوألا قحلملا داوم مادختساو رداصم •
 صالختسالاو ةداعتسالا يتيلمعل تايافنلا داوم ةيحالص •
 ةداعتسالا وأ ريودتلا ةداعإل قفرم ءاشنإ •
 ًايئيب ميلسلا صالختسالا قفارم •
 ةيحصو ةيئيبتارابتعا  •
 ةعقوتملا ةيئيبلا تاريثأتلا مييقت •
 تايافنلا دلوت عنمو فظنألا جاتنإلا •
 اهيف مكحتلاو ةلمتحملا ةيئيبلا رطاخملا •
 نداعملا صالختسا قفارم لافقإ •
  تاحلطصملاب درسم •

  ةيوناثلا لوألا قحلملا نداعم مادختساو رداصم  -ًايناث 
، اعم نم داعتست نأ ةيوناثلا نداعملل نكمي  -  ٢٢ اياقبلاو ،زلفلل لماحلا دامرلا نم وأ ةدرخلا ند

لتكلاو ،ةبسرتملا تاراكعلا وأ قيحاسملا وأ رابغلا وأ ريشقتلا وأ طشكلا تايلمعو ةراسكلاو ثبخلاو 
ةدرخلا وأ عنصملا ،عقوملا : يه رداصم ةثالث نع ةبلاغ ةروصب ةدرخلا نداعم أشنتو. ةزافحلا داوملاو ةفاجلا

متي مل يتلا وأ ةككفم ءايشأ نم ةمداقتملا ةدرخلاو ) بيذشتلا اياقب وأ(عينصتلا ةدرخ وأ ،ةفلختملا 
  .اهنم صلختلا

نع ةرداصلا تايافنلا جتاون يه ةفلختملا ةدرخلا وأ ،عنصملا وأ عقوملا ةدرخ انه هنع لاقي امو   -  ٢٣
اياقب وأ ةرهصنملا نداعملا ن ع ةجتانلا اياقبلا وأ ةلفرد حاولأل اياقب تايافنلا هذه نوكت دق. نداعملا جاتنإ
نم ةعونتم ةفئاط كانهو . تاونقلا تاذ بلاوقلا وأ نداعملا بص بيبانأ لثم ،كبسم نم بيذشتلا
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هذه ىتح . ةيديدح ريغ داومل رهصم لخاد جتنت يتلا ةيندعملا تابكرملا وأ ةطيسولا ةيقنلا ريغ نداعملا
ةمدختسم داومو ةم  ةيلاتلا ةوطخلل ليوحتلا ةيلمع يفيَق ةطيسو داوم امنإو تايافن تسيل ام ًابلاغو .  

  .عقوملا جراخ وأ عقوملا سفن يف ثدحت صالختسالاو ريركتلا ةيلمع يف كلذ يلت يتلا ةوطخلا نوكت
، (ةطيسو تاجتنم جاتنإ نع عينصتلا تايلمع ةدرخ أشنتو   -  ٢٤ نابضقلا ،ةيندعملا عرذألا لثم

ليكشت وأ يلآلا زيهجتلا نم وأ ) ةيسأرلا ةدمعألاو عطقلاو ،حاولألاو كئابسلاو بيبانألا ،حئافصلا
، . ةيئاهنلا تاجتنملاو ةطيسولا تاجتنملا ميرختلاو ،بيقثتلا اياقب ،ةطارخلا اياقب لكش ةدرخلا ذختتو

نوكت ةدرخلا هذهو ). تافصاوملل ةعضاخلا ريغ(اهنع ىنغتسملا ءازجألا وأ صقلا اياقبو بضقلا اياقبو 
مل ا  عنصملا ىلإ ةعابملا ةداملا سفنك يأ ،نيوكتلا ةمولعمو ،لبق نم مدختستأ ىنعمب ةفيظن ةدام هذهو .  

ةدرخلا عينصت تايلمعل كلذك ةم. اهيلع لوصحلل ةداملا مدقم ىعسي نايحألا ضعبو ةميق  . يَق داوم يهو
  .اهرهص ةداعإب وأ ةدرخلا هذهل رشابملا مادختسالا ةداعإب ريودتلا ةداعإ متتو

هل مهمامتها ءاليإ يغبني يذلا ةدرخلا عون يه ةمداقتملاةدرخلاو  -  ٢٥ ءايشألا نع أشنت يهف .  
بلاغلا يفو . ةينورتكلإلا تادعملاو ةزهجألاو ،اهلجأ يهتنملا تارايسلاو ةمودهملا تايانبلا لثم ةمداقتملا
ت اودألا نومدختسي لامع ةطساوب وأ تاصقمب وأ صق ةلآب ءاوس مداقتملا مسجلا كيكفت مزلي ام
نورتشملا اهبلطي يتلا تافصاوملل ًاقبط اهزرفو اهدادعإو ةيديدحلا ريغ نداعملا ديدحت يغبنيو . ةيوديلا
لثم تاجتنملا ضعب جاتنإل ةدعملا ةدرخلا هذه نورتشملا مدختسيو . ريودتلا ةداعإ تايلمعل عابت ىتح

لاكشأ عقت نايحألا ضعب يفو . ةيندعملا تاقبطلا وأ تابيبحلاو ةيبرهكلا طباهملاو ةيديدحلا تاوارهلا
  .ةيرطقلا ةباقرلا ةلئاط تحت وأ) نماثلا قحلملا(لزاب ةيقافتا ةلئاط تحت هذه ةديدجلا ماخلا داوملا 

ةطارخلا اياقبو بيذشتلا تاصاصق اوجلاعي نأ ةمداقتملا ةدرخلا ةجلاعم ىلع نيمئاقلل نكميو   -  ٢٦
نكميو ،ةدرخلا يجلاعم ةطساوب ًاميلس ًادادعإ تدعأ اذإ ىرخألا لاكشألاو ،مضقلا اياقبو رفحلا اياقبو 

  .ًالثم رشابملا بيوذتلا ةداعإ قيرط نع جتاون جاتنإل ماخ داومك ًارشابم ًامادختسا اهمادختسا
تسيل اهريودت ةداعإ دارملاو ةجردتملا وأ ةفنصملا وأ ةعوم   -  ٢٧  ا ةيديدحلا ريغ نداعملا مظعمو

ةدراو تسيل ا   نم ةجتانلا ةيئاهنلا وأ ةطيسولا جتاونلل ريبكلا مجحلا نإ . نماثلا قحلملا يفأ ىنعمب ،ةريطخ
صاصرلاو ساحنلاو موينوملألا نم ةداعلا يف فلأتت ةيوناث دراوم نم ةدعملا ةيديدحلا ريغ ةدرخلا نداعم 

َق. كنزلاو موينوملألاو ،ةيندعملا ةدعاقلا يذ ساحنلا كئابسو  ةليسوك م ت ةيلاتلا ةشقانملا نإف كلذ عمو د
نماثلا قحلملا يف ةدراولا ا    .ابكرمو اهكئابسو نداعملل ةمداقتملا ةدرخلا رداصم ضعبل داشرإ

  نوميتنألا  - فلأ 
ةعانص يف ًامهم ناك نأو ةيمهأ لقأ فاضمك امنإو يقنلا هلكشب نوميتنألا مدختسي ال   -  ٢٨

ندعملا اذه لخديو ،ةيضمحلا تايراطبلا صاصر يف بيلصتلل وه نوميتنألل مادختسا مهأو. كئابسلا  
نوميتنألا مدختسيو . تاعباطلا فرحأ لثم ىرخألا كئابسلاو تاماحللا يف تامادختسا يف كلذك

تال   رمسألا ريدصقلا لثم ريدصقلا كئابس يفو ) يلبلا نامر(مُحملا يف كيبست رصنعك ةليلق تايمكب
يف تانوكمكو ،ةزفاح داومك ن وميتنألا تابكرم مدختستو. سبالملا قوف رهاوجلا بيكرت كئابسو
تابكرم مهأ وه نوميتنألا ديسكأ ثلاثو . تاناويحلا تايليفطل تاديبمكو ةيرانلا باعلألاو تيربكلا
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لافطألا سبالم يف مدختست ثيح لاعتشالل مواقم رضحتسمك ىلوألا ةجردلاب مدختسيو نوميتنألا 
يف لخدي يذلا نوميتنألل ةلمتحم ريغ رداصم اهلك يهو . تارايسلا دعاقم ةيطغأو تارئاطلاو بعللاو
  .ريودتلا ةداعإ ةيلمع

ىقبت نأ لمتحملا نم نإف ،نوميتنألا ىلع ةيوتحملا كئابسلل صالختسا ةيلمع ءارجإ دنعو   -  ٢٩
نوميتنألا ىلع ةلمتشم ةكيبس بيوذت مت اذإو . ةكيبسلل يدعاقلا ندعملا يف نوميتنألا نم ةليئض تايمك
نأ نود صاصرلاب كسمت نأ ربكأ ةجردب لمتحي ءاوهلا ثولت ةحفاكم ت ادعم نإف ،ًالثم صاصرلاو
ةجرد دنع نوميتنألا بوذيو ةيوئم ةجرد ٣٢٧ةرارح ةجرد دنع صاصرلا بوذيو . نوميتنألاب كسمت  

ةيوئم ةجرد٦٣٠  .  
لمعل نايحألا ضعب يف مدختسي نوميتنألا ديرولك يثالث لولحم نأ وه لمتحم ءانثتسا كانهو   -  ٣٠

دق تامادختسالا هذه نم يأو . باشخألا ةغابصلو دوسألا نوللاب كنزلا نيولتو ،زنورب ديدح ةكيبس
  .ةصاخ ةرادإ ىلإ جاتحت تناك نإو اهريودت ةداعإ ةيناكمإ يف كشي اياقب اهنع أشنت

ا  -  ٣١   .اذ دح يف نوميتنألا تايافن دجوت نأ ًامامت لمتحملا ريغ نمو

  خينرزلا  -ءاب 
فاضت هنم ةليلق ريداقم نأ الإ . ةيديدحلا ريغ نداعملا ةعانص يف يوناث جتانكخينرزلا دلوتي   -  ٣٢

ريداقمب فيضأ اذإو . اهتبالص ةدايزلو تالباكلا فيلغتلو تايراطبلا كئابش ةعانصل صاصرلا كئابسل
ةيصاصرلا ةدعاقلا تاذ كئابسلا صئاصخ نم نسحي خينرزلا نإف ةئاملا يف٣ىلإ لصت  مدختستو .  

ساحنلا كئابس نم ديدعلايف لقأ تايمك صاخلا جاجزلا نم عاونأ عينصت يف خينرزلا مدختسا دقو .  
ًارصنع لثمي وهو ،ًامامت ى  حن م هيف خينرزلا دجوي يذلا جاجزلا وهو ،ايند راهصنا ةطقن دنع رهصني يذلا

لباق خينرز دوجو ىلإ تامادختسالا هذه نم يأ يدؤت الو . تالصوملا فاصنأ ةجرد نم ًاليئض
  .ريودتلا ةداعإل

نوللا ىلإ ةلئام ديسكأ ةقبط هيلع أشنت ام ناعرس يندعملا خينرزلا نإ : ريذحت •
ديعت نأ لواحت الف ًايندعم ًاخينرز ةتحبلا ةفدصلاب تدجو اذإف . ضيبألا
لثم يهف رهظت يتلا ةقبطلا امأ . ريبخ نم هيجوت ىلع لوصحلا نودب هريودت
الإ ندعملا اذه بيوذت يغبني الو . ةيمسلا ةيلاع خينرزلا تابكرم نم ريثكلا
  .نيصتخم نيينف ةطساوب

وهف . تاينورتكلإلا ةعانص يف فئاظو ةدع مدخي ًادج ةريغص تايمكب خينرزلا مادختسا نإ  -  ٣٣
ىلإ امو رزيللا ةعشأ يفو ةلاقنلا فتاوهلا يف مدختسي يذلا (مويلاغلا ديخينرز تارك عينصت يف مدختسي 

ماعك لمعتسي امك)كلذ يذلا (H3As)نيخينرزلا زاغ عينصتلو ،نوكيلسلا قئاقر يف ةباشإ ل ،   ،
خينرزلا ندعم نإف كلذك . ءادألا ةقئاف ةلماكتملا تارادلاو ،ةقئافلا ةكيبشلا تايرعشلا لمعل مدختسي

تاكابشلاو ةدمعألا ززعيو ،ساحنلا كئابس ا   عتمتت يتلا دشلا ةوق ديزيو ،لكآتلل ةمواقملا ديزي
ةيصاصرلا ضمحلا تايراطبيف ةدوجوملا ا .   الوانم ىلإ جاتحت خينرزلا ىلع ةلمتشملا تايافنلا نإ امك
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يه ًايبسن ةضفخنم نايلغ ةجرد هل نأ امك ،ةيندعملا ضنلا تايلمع اهل ثدحت ثيح ةيانعلا ةقئاف ةلوانم 
ةيوئم ةجرد٦١٤  .  

جاجزلل تانولمكو باشخألل ةظفاح داومكو ،تافآلل تاديبمك خينرزلا تابكرم مدختست   -  ٣٤
ةروصبو ،يثالث ديسكأ ةروص يف خينرزلا مظعم كلهتسيو . تاناويحلا تاجالع يفو كيماريسلاو
رداصم حبصت نأ لمتحي ال ءايشألا هذهو . طغضلاب ةجلاعملا باشخألل ةظفاحلا داوملا عينصت يف ةيسيئر
  .اهريودت ةداعإ نكمي داومل

ايافن دجوت نأ ًامامت لمتحملا ريغ نمو  -  ٣٥   .اذ دح يف ةيقن خينرزلا تا

  مويليربلا  -ميج 
ىصقأ رادقمب (لكينلاو ساحنلا ىلإ فاضي وهو كئابسلا ةعانصل فاضمك مويليربلا مدختسي   -  ٣٦

، %) ٢وه  تارئاطلا طوبه تالجع يف يلبلا نامرو ةيئابرهكلا تالاصتالل تاكوربنزلا لمعل
لمح عرذأو يطَق عمو لورتبلا رابآ فاشكتسالو ،نئادللا بصل تاودأكو  نلا ماحللاو ، رفحلا تاد
تارئاطلاو ةيوونلا ةحلسألا يف كوبسملا ريغ مويليربلا مدختسيو . نامألا تاودأو ةيئابرهكلا لقاونلا

ةقيقدلا تاودألاو يتاذلا هيجوتلا مظنو ،ةينيسلا ةعشألا ذفاونو ،ةيوونلا تالعافملا عاعشإ سكاوعو 
ةرارح ةعولابك ةينورتكلإلا تادعملا ضعب يف(PaO)ايل رب يمسيو ديسكألا مدختسيو. ىرخألا امأ .  

مويليربلاو ساحنلا كئابس ةجلاعم دنع ةدلوتملا عينصتلا تايلمع ةدرخ يهف هنم ريودتلل ةحلاصلا رداصملا 
اذه نم تايمك لباقن نأ نكميو . يندعملا مويليربلا ىلع ةيوتحملا ةمداقتملا ةيركسعلا تادعملا تايمكو
لمتحملا ريغ نمو . ةئيبلا نع هلزع وأ هتداعتسا ذئدنع يغبنيو ةينورتكلإلا علسلا ريودت ةداعإ دنع ديسكألا
  .ندعملا اذه عم نولماعتي نيذلا نييئاصخألا ةطساوب الإ ،هتاذب مويليربلا ندعم دجن نأ ًامامت

لخاد وأ ًايقن ناك ءاوس ةريبك تايمكب وأ ريبك لكشب مويليربلاو : ريذحت •
يف ببستلا ةروطخ لمشيف ،رطخلا امأ . هلوانت يف ةروطخ لثمي ال كئابس

ةليئض تايمكب ايلربلا وأ مويليربلا نع جتني يذلا يمويليربلا بعشلا باهتلا 
نع ناسنإلا مسج لوخد ىلع ةرداق ءاوهلا اهلمحي تاميسج لكش يف ًادج 

نأ ةصصختملا قفارمللو نيصصختملا نيينقتلل الإ زوجي الو . قاشنتسالا قيرط
نكميو . ةداملا هذه قرح وأ بيوذت وأ نيخستب وأ يلآلا لوانتلا وأ رشنب موقت

يتلا لكشلا يف ندعملا اذه تايافن تافلخم وأ كئابسلا نم ةيفاك تايمك عيب 
ثدحت نأ نود تازافقلا ءادترا دعب يديألاب اهتلوانم نكميو . هب دجوت
  .ساحنلاب صاخلا ءزجلا كلذك رظنأ. لكاشم

ريغ نمو ،ربتخملا يف دوجولا ةردان )ايلارب(مويليربلا ديسكأ ءانثتساب مويليربلا تابكرم نإ   -  ٣٧  ،
ا عيمج يف ًادج ةليئض تازيكرتبو تايمكب دوجوم مويليربلا نوكيف كلذ عمو . اذب دجوت نأ لمتحملا

ىلإ جاتحي ه نإف) ةينورتكلإلا تادعملا نم ًادج ليلق ددع يف ةيلاع تازيكرتبو(ًابيرقت ةينورتكلإلا ةدرخلا 
دنعو . اهنم ةنيمثلا نداعملاو ساحنلا صالختسال ةداع اهريودت داعي ةدرخلا هذه لثم نأل ،مامتهالا

ذاختا ىلإ ةداع رمألا جاتحي ال ) %0.1 >(تادعملا ةدرخ يف دجوت يتلا ةداع ةضفخنملا مويليربلا تايوتسم 
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ةلسرملا ساحنلا ةدرخ ىرجم نم ًاءزج حب صت ةطيسولا هتابكرمو مويليربلا راثآ نأ امك. ةصاخ تاطايتحا
قاشنتسا رطخ لثمت دق هتباذإ نإف ،ةدرخلا يف ًاعافترا رثكأ مويليربلا ىوتحم نوكي امدنعو . ةداعتسالل
  .رطخلا اذه يف مكحتلل هتيقنتو ءاوهلا نم هطاقتلا يغبني ذئدنع ،ثبخلا يف ةدوجوملا ايلاربلا

  مويمداكلا  -لاد 
نآلا رظحيو ،مويمداكلا –لكينلا تايراطب يف ةيسيئر ةروصب نآلا مويمدا كلا ندعم مدختسيو  -  ٣٨  

ىلع ،ةيلامشلا ابوروأ نادلب يف تاتبثملا يفو غابصألا يفو لكآتلا عنمل ءالط ةدامك مويمداكلا مادختسا 
كلذك مويمداكلا مدختسيو . ىرخأ نادلب يف ضارغألا هذهل مدختسي لازي ال مويمداكلا نأ نم مغرلا

تالعافملا لخاد مكحتلا عرذأ يفو ةيوناثلا تالصوملا لثم ةينورتكلإلا تانوكملا رصانع نم رصنعك  
يراشتنإلا ثولتلل ًايسيئر ًاردصم لثمت تافسوفلا تاماخ نم ةجتانلا ةدمسألا نأ امك . ةيرذلا
تا فاضإل ًايسيئر ًاردصم ةيتافسوفلا ةدمسألا تناك ،لاثملا ليبس ىلع ايلارتسأ يفو. مويمداكلاب
يف ةريبك تاضيفخت ققحت نأ ةيلارتسألا ةدمسألا تاعانص تعاطتسا دقو . ةيعارزلا ةبرتلل مويمداكلا

يذلا روخصلا تافسوف نآلا مدختستو ،ةيضاملا ةرشعلا تاونسلا لالخ ةدمسألا يف مويمداكلا ىوتحم 
-http://www.cadmium)ةيلحملا تاعانصلا يف كلذو مويمداكلا نم لقأ تازيكرت ىلع يوتحي 

management.org.au) . ةئيبلا ةيامح ةلاكو تددح ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يفو(USEPA) ىصقأ ًادح  
مارغيللم١،٤وه مويمداكلا نم هب حومسملا زيكرتلل  ةئاملا يف١(ةدحولل ) نويلم لك نم ءزج(غك /    (

داعملا كنزلا تايافن ن م جتنت يتلا كنزلا نم ةليئضلا ريداقملا تاذ ةيذغتلا ةدمسأل يكنز ىوتحمك
  .(http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/recycle/fertiliz/index.htm)هريودت 

هذه نألو ، مويمداكلا –لكينلا تايراطب ىلإ مويمداكلا كالهتسا عابرأ ةثالث بهذت   -  ٣٩  
ةيهتنملا تايراطب لا هذه نم يتأي يوناثلا مويمداكلا مظعم نإف ،ريودتلا ةداعإل اهعمج لهسي تايراطبلا
مويمداكلا ضعب يتأي ثيح ،كنزلا جاتنإ ةيلمع يف يوناث جتانك كلذك مويمداكلا جتنيو . لجألا

يتلا نارفألا يف اهريودت داعملا ةنفلغملا بلصلا ةدرخ ةباذإ ءانثأ جتني يذلا نخادملا رابغ نم يوناثلا 
ةدقعم ةيلمع نخادملا رابغو تاير اطبلا نم مويمداكلا ةداعتسا ةيلمعو. يئابرهكلا سوقلا مدختست

تاراكع نم مويمداكلا صالختسا نكميو . طقف صصختم قفرم لخاد متت نأ يغبنيو ،ةريطخو
  . ةلمعتسملا هايملا ةجلاعم نم تاراكعلا هذه جتنتو. يئابرهكلا ءالطلا قفارم نم ثولتلا ةحفاكم

نع ًالثم هنخدأ وأ ًارابغ هنم ثدحت الف ًاصلاخ مويمداك تدجو اذإ: ريذحت •  ،
ندعم ةباذإب نيصصختمل ا نيينقتلل الإ حمسي الو ،هتباذإ وأ ًايلآ هتجلاعم قيرط
  .مويمداكلا
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  ؤفاكتلا يسادس موركلا تابكرم  - ءاه 
ةقئافلا كئابسلا نم ديدعلاو بلصلا يف مدختسيو ،كئابسلا ةعانص يف دعاسم لماع موركلا   -  ٤٠

، ةيطلبوكلاو ةيلكينلا ةدعاقلا تاذ ةفلتخملا ةيئابرهكلا ةمواقملا كئابسو ،ةينوملألا ةدعاقلا كئابسو  ،
تاطايتحا ذاختا يرورضلا نم سيلو . يبرهكلا ءالطلا يف مدختسي امك قيحاسملاو ،ةنشخلا تابيبحلاو
  .هكئابس وأ موركلا ندعم ةلوانم دنع ةصاخ

٤١  -   ، ةرثكب ةبولطم ةقئافلا كئابسلاو أدصلل لباقلا ريغ بلصلا عاونأ لثم موركلا كئابس نإ
أدصلل لباقلا ريغ بلصلا تانوكم نم نوكمك موركلا مظعم ريودت ةداعإ يرجتو . اهريودت ةداعإل

داعي يذلا وأ هتاذ دح يف دجوي يذلا موركلا نم ًادج ليلقلا الإ دجوي الو أدصلل لباق ريغ ًابلص دوعيل 
  .موركك هريودت

ةريطخ تابكرم يه(Cr6+ or Cr(VI))ؤفاكتلا يسادس موركلا تابكرمو   -  ٤٢ اذه دجويو .  
ليلاحملا هذه ضعب نإف كلذ عمو . ةيئايميك تافاضإب هتلازإ نكميو ،ءالطلا ليلاحم يف موركلا نم لكشلا

") اهلتق("مت اذإ يإ ءالطلا ليلاحم يف ؤفاكتلا يسادس موركلا مجح ليلقت مت اذإف . فطشلا ءامب لوزت ال
دوجو نم مغرلابو . ةلمعتسملا هايملا جالعل كلذ دعب أشنت يتلاةراكعلا نم هتداعتسا نكمي موركلا نإف 

فورظلا يفو ،ةباذج ةيداصتقا ةفلكتك ةبولطملا تازيكرتلاو جتنملا ءاقن قيقحت يف ةماع بعاصملا ضعب 
ةداعإب ىربكلا ءالطلا تالحم مظعم موقتو . هريودت داعي نأ نكمي ؤفاكتلا يسادس موركلا نإف ،ةيتاوملا
يئيب رايخ لضفأ نوكي أشنت ةريثك فقاوم كانه نإف كلذكو . ام دح ىلإ اهيدل فطشلا هايم ريودت

امإ (ًالوأ ًايئايميك هلازتخا نود ؤفاكتلا يسادس موركلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا ريودت ةداعإ وه اهيف يلمع 
). موركلا تايواميك عينصت قفرم يف ،ًايدامو ًايئايميك ةبسانم ةينعملا ةيافنلا تناك اذإ وأ ،ةيلمع لخاد

يف الإ ةدوجوم نوكت امدنع ًادج ةريغص تايمكب ةداع ؤفاكتلا يسادس موركلا تابكرم ديدحت متيو 
ًاريبك جلاعملا يبشخلا جتنملا يف ؤفاكتلا يسادس موركلا دوجو نوكي ثيح باشخألا ةجلاعم ةلاح 

نم نوكي ؤفاكت لا يسادس موركلا نإف ،بشخلا يف ةيعيبط لازتخالا رصانع نألو%) ٩٩،٩<(
  .ًادج ةليئض تايمكب ىتح هدوجو بعصلا

حلمكو ،ظفحلا ىلع ةرداق صئاصخ نم هيلع يوتحي امل ؤفاكتلا يسادس موركلا مدختسي   -  ٤٣
ب ( ؤفاكتلا يسادس لكشلا نإف ةغابدلا يف امأ . موركلا ندعمب يبرهكلا ءالطلا يف نابوذلل لباق شَك

ؤفاكتلا يسادس موركلا نوكي ال ،باشخألا ةجلاعم يفو . ةداعمدختسي يذلا وه ) KCr(SO4)2)موركلا 
لماعك موركلا لمعيو ). قالطإلا ىلع ظفحلا ةفيظوب ًالعف موقي موركلا ناك اذإ(ةظفاحلا ةداملا وه 

ؤفاكتلا يسادس موركلاو . ؤفاكتلا يسادس لكش يف ةميلس ةروصب ةتبثملا باشخألا يف دجويو ،يتيبثت
ةيسادس موركلا تابكرمو موركلا ضماح نع ًانيب ًافالتخا فلتخي جلاعملا بشخل ا يف ًايئايميك دقعملا
  .ةيلصألا ةجلاعملا يف ةمدختسملا ىرخألا ؤفاكتلا

هذه أشنتو . يبرهكلا ءالطلا قفارم نم ثولتلا ةحفاكم تاراكع نم موركلا صالختسا نكمي  -  ٤٤
الختسا ًاضيأ نكميو.ةلمعتسملا هايملا ةجلاعم نم تاراكعلا ةزافحلا داوملا نم ددع نم موركلا ص  
  .ةيندعملا ةربغألا نمو ةفلتخملا ةلمعتسملا
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  ساحنلا تابكرم  -واو 
ددحيو . ةيقافتالل عساتلا قحلملا يف جردنت يهف كلذلو ،ةريطخ ريغ ساحنلا تابكرم مظعم  -  ٤٥

ًاريثك ةبولطم ) زنوربلاو ديدحلا تاتيربك لثم(هكئابسو ساحنلا ندعمو . اهنم ًاليلق ًاددع نماثلا قحلملا
هاندأ٦٣ةرقفلا (كنزلا لثم هلثمو . صالختسالاو ريودتلا ةداعإو دادرتسالل رصنع ساحنلا نإف )   ،
  .يساسأ

. اهريودت ةداعإل نماثلا قحلملا يف ةجردملا ساحنلا تابكرم ىلع روثعلا لمتحملا ريغ نم  -  ٤٦
امأ . رهاصملا يف متت يتلا تايلمعلا يف لخدت ةيئايميك رصانعك وأ ةطيسو جتاونك اهنم ليلقلا دجويو
ةلاكألا شيمنتلا ليلاحم كلذ نم ىنثتستو . ةداع هصالختسا متي ثيح ،رهصملا رداغي الف اهنم ريثكلا

(etching solutions)ةيئابرهكلا تارادلا تاحول عينصت نم ساحنلا ىلع لمتشت يتلا ةداعتسا نكميو .  
ةيئايميكلا تالعافتلا موقتو . اهريودت ةداعإ لهسي مث نمو ،مادختسالا لهس ًالكش ذخأتل ليلاحملا هذه

ساحنلا ةداعتساب وأ ةفيظولا هذ  . يف نونوكي ءاربخ يديأ ىلع متي نأ نم ساحنلا ةداعتسال دب الو
  .ةلاكألا شيمنتلا ليلاحم ميدقتب نيمئاقلا مه نايحألا ضعب

وأ ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاعيمجتلل صاخ رابتعا ءاليإ يغبني : ريذحت •
ةيئابرهكلا ةدرخلا ديمرت نأ امكو . ةدرخ ىلع ةيوتحملا ةرطخلا تانوكملل

ةيئيب طباوض ىلإ جاتحيو ةريطخ ةرخبأ جتن  . ي تالباكلا ديمرتو ةينورتكلإلاو
يفتنت اهريشقت درجمبف . اهقرح مدعو ةيئابرهكلا كالسألا ريشقت يغبنيف
يلاع ًاساحن نوكت ا وت يتلا ةيئابرهكلا كالسألا نع ةروطخلا  أل ةباذإلا ىلإ هج
  .ًادج ةيعونلا

 (drosses)تارادكلاو دامرلاو ثبخلا عاونأ فلتخم نم كلذك ساحنلا صالختسا نكمي   -  ٤٧
تاراكعلا نم كلذكو رابغلاو (catalysts)ةزافحلا داوملاو   (sludges) هايملا ةجلاعم نم ثدحي امك  ، 

ةداعتسا اهرثكأو ًامادختسا عسوألا نداعملا دحأ وه ساحنلاو . يئابرهكلا ءالطلا قفارم يف ةلمعتسملا
زيمملا رهظملل ًارظن هتداعتسا لهسي هنأ اهنيب نم بابسأ ىلإ كلذ عجريو ،ًاصالختساو ريودت ةداعإو 

  .هكئابسو ندعملل
ساحنلاو . ةثيدح ثولت ةحفاكم تادعم ىلإ ساحنلا رهص جاتحي: ريذحت •

ببسب ،يغبني يذلا مويليربلا ىلع لمتشي دق ةي نورتكلإلا ةدرخلا نم لصحتملا
  .ثولتلا ةحفاكم تادعم ةطساوب هرسأ متي نأ ،ةحصلا ىلع هتروطخ

هنإف ،هتداعتسال ساحنلا ىلع ةيوتحملا ةينورتكلإلا ةدرخلا نحط مت اذإ : ريذحت •
ًارابغ قلطي نأ نكمي نحطلا نأ كلذ . هرسأو رابغلا يف مكحتلا يغبني ذئدنع
  .مويليربلا ىلع يوتحي
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  صاصرلا  -ياز 
ريثكلا ىدل هماخ نم ةينغ تاقبط دجوتو ةيضرألا ةرشقلا يف ناكم لك يف صاصرلا دجوي   -  ٤٨

نم ريثك يف هلوخد ىلإ ىدأ صاصرلا ليكشت ةلوهسو هنابوذ ةطقن ضافخنا نإف كلذكو . نادلبلا نم
تايراطب يف وه صاصرلل يسيئرلا مادختسالا نإف ،مويلا امأ . ىلوألا ةيخيراتلا روصعلا ذنم تامادختسالا
تارايسلا ددع دايدزاو دلب يأ داصتقا ومن عم دادزي صاصرلا كالهتسا نإف كلذل ةجيتنو .تارايسلا
  .اهيف

ةحصلا ىلع قلقلا ببسب صاصرلا مادختسا يف ريبك لوحت تانينامثلا فصتنم يف ثدح دقو   -  ٤٩
صقانتلا يف ذخآ مادختساوه تايراطبلا ريغ تاجتنم يف صاصرلا مادختساو. ةئيبلاو تايالولا يفف .  

تايراطبلا ىلإ مدختسملا صاصرلا نم ةئاملا يف٨٨بهذي لاثمك ةيكيرمألا ةدحتملا  نط نويلم يلاوحو .  
ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا كالهتسا نم ةئاملا يف٦١لداعي ام ( ةلمعتسملا تايراطبلا نم هتداعتسا متت )  
غلبي يوناثلا صاصرلل يلكلا مادختسالاو. طقف ماع يف جتنأ يذلا صاصرلا نم ةئاملا يف ٧٦   ١٩٩٩ 
يف ةيضمحلا صاصرلا تايراطبلا نم داعتسملا غلب ١٩٩٩ماع يفو . ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىدل  ،

صاصرلل يملاعلا جاتنإلا نم ةئاملا يف١٨ةدحتملا تايالولا  ريودت ةداعإ ةلوهسو ةيمهأ حضوي اذهو .  
  .صاصرلا

نم ريودتلا ةداعإل هجوملا يوناثلا صاصرلل ةيسيئرلا رداصملا فلأتت ،يملاعلا ىوتسملا ىل عو  -  ٥٠
) ةيبتكملا تامزلتسملاو نفسلاو تارارجلاو تارايسلا يف ةمدختسملا( ةيضمحلا صاصرلا تايراطب 

قحلملا ،مخض ردصم وهو (ةعورتملا تالباكلا ةفلغأو ،رهاصملا نع رداصلا ثبخلاو رابغلا كلذكو 
ةداعإ يدافتك ،ةصاخ ةرادإ ىلإ جاتحي اهلاجآ ةيهتنملا تايراطبلا نم داعتسملا صاصرلاو ). عساتلا

 ٦/٢٢هررقم يفو . فوشكم ناكم يف اهقرحب وأ) لوعمب ةيراطبلا رسك قيرط نع(ًايودي كيكفتلا 
تايراطبل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل ةينقت ةيهيجوت ئدابم نأشب ًاررقم لزاب ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم دمتعا  
رمتؤم مدق دقو www.ilmc.orgعقوملا ىلع ىرخأ تامولعم ىلع عالطالا نكميو . ةيضمحلا صاصرلا  ،

عمجب ضوهنلا يف ةيمانلا نادلبلا ةدعاسم يف هتاربخ نع تاقرولا ضعب ةيمنتلاو ةراجتلل ةدحتملا ممألا 
رظنأ (ريودتلا ةداعإ ةد ايزو) يئيبلا وأ ينقتلا ءادألا ءاوس(رهصلا عناصمبو تايراطبلا 

org.unctad.www .( اهلاجآ ةيهتنملا تايراطبلا لخاد ةدوجوملا صاصرلا تاتيربك كلذك رهاصملا لبقتو
  .اهنم صاصرلا صالختسا لبق اهتلازإ يرورضلا نم حبصي ال ثيحب

هذه دعبت ريودتلا ةداعإ نأ وه رخآ ببسل ةمه م ةيضمحلا صاصرلا تايراطبلا ريودت ةداعإ نإ  -  ٥١
تايراطبلا يف دوجوملا صاصرلا نأ كلذو . يئاهنلا صلختلل ةهجوملا تايافنلا يراجم نع تايراطبلا

مل ام ةيفوجلا هايملا ىلإ هقيرط دجي نأ نكمي ةنطبم ريغ رمط نكامأ يف ةعوضوملا ةيصاصرلا ةيضمحلا 
 تايافنلا كلت اهيف رقتست يتلا ةصاخلا ةبرتلا يف تيو ةدقعم ةيئايميك تابيكرت يف لخدي بَث.  

يف ةلمعتسملا هايملا ةجلاعم نع ةجتانلا ثولتلا ةحفاكم تازاكر نم صاصرلا صالختسا نكمي   -  ٥٢
ةداعإ نأ ريغ . ريدصقلا تايافن نم صلختسي نأ كلذك صاصرلل نكميو. ءابرهكلاب ءالطلا قفارم
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، كت نأ نكمي ريدصقلاو/صاصرلا ريودت مويليربلاو ،تانيسكويدلا تاثاعبنإ ببسب ةروطخلا ةياغ يف نو
  .هتاذ صاصرلاو تانايسوزيألاو ،خينرزلاو

تاشاش يف مدختست يتلاك ةيطبهملا ةعشألا تامامص نم صاصرلا صالختسا نكميو   -  ٥٣
وأ جاجزلا صالختسال قفرملا ىلإ هلاسرإو مامصلا جاجز ريسكت نكميو . ةيصخشلا تارتويبمكلا
برتتلا رطخو ةيمسلا تاروفسوفلل ضرعتلا لثم راطخألا ضعب ةرادإ ةاعارم يغبني نكلو ،صاص رلا
. ةقفدتم ةدامك صاصرلل رهصم يف مدختسي نأ جاجزلل نكمي كلذ نم سكعلا ىلعو. اكليسلاب يوئرلا

نكمي ةيطبهملا ةعشألا تامامص نم صصرملا جاجزلا ةداعتساب موقي يذلا قفرملا نإف نيتلاحلا نم يأ يفو  
نأ نكمي ةقيقد تائيزج ىلإ جاجزلا ميش   مدع ةاعارم عم مامصلل ىرخألا تانوكملا نع هلصفي نأ

  .ليغشتلا لماع اهقشنتسي
اذه نأ نم مغرلا ىلع ،نئادللا ضعب يف صاصرلا تابكرم نم ةليئض تايمك مدختست   -  ٥٤

يرطيبلا بطلا يفةليلقلا تابكرملا ضعب مدختستو. ًايجيردت هنم صلختلا متي مادختسالا تاديسكأ امأ .  
ببسب كلذو روسجلا لثم ،ينابملل ةصصختم تاءالط يف اهمادختسا زوجيف تاموركلاو صاصرلا 

صاصرلا مدختسيو . تاءالطلا هذه لضفب روسجلا هذهل هبسكت يذلاو: تاحتلل ةزاتمملا اهتمواقم
يف ذخآ ضرغلا اذهل هماد ختسا نأ نم مغرلا ىلع ،طبخلل داضم لماعك دوقولا يف ليثيإلا يعابر
صاصرلل مادختسالا اذه نم صلخت دق ) ناكسلاب ًاباسح(ملاعلا مظعمو . صقانتلا

(http://www.ilmc.org/) . ديرولكب ةفلغملا كالسألا يف عساو قاطن ىلع صاصرلا مدختسي لازي الو
يجيردتلا صلختلا متي ال ةقيرطلا هذ %) ٥ - % ٢(لينيفيلوبلا   الو . نآلا ىتح هنمصاصرلا مادختساو

  .كالسألل ةلزاعلا داوملا وأ كالسألا قرح مت اذإ ثعبني هنكلو ريودتلا ةداعإ يف صاصرلا اذه لخدي
ناكم يف هتباذإ يغبني ال تايراطبلا نم ةصاخبو داعتسملا صاصرلاو : ريذحت •

ىلع يغبنيو . ضرغلا اذهل ًاصيصخ ةزهجم رهاصم لخاد نكلو فوشكم
. ةدمتعملا هجوألا ةعنقأك ةيصخش ةيامح تاودأ اودتري نأ ليغشتلا لامع

ال ىتح لمعلا موي ةيا   يف اومحتسي نأو مهسبالم اوريغي نأ ًاضيأ مهيلعو
  .مهلزانم ىلإ صاصرلا رابغ لقتني

ليغشتلل هتيلباق ةدايزل صاصرلا نم % ٣ىلإ لصي رادقم ىلع ديدحلا تايربك يوتحت نأ نكمي   -  ٥٥
قوفو . ةقيقد تايرك ةئيه ىلع تتشتي هنكلو ديدحلا تاتيربك يف ًابيرقت بوذي ال صاصرلاو. يلآلا

ءفاكم نم للقي ثيح ،ميحشت ةدامك مدختس   ي نأب هل حمست هراهصنا ةطقن ضافخنا نإف ،هلك كلذ
عماللا حطسلا نسحتيو تالآلا هل ضرعتت يذلا ير . جتنملاو تاودألا نيب كاكتحالا  بلا ضفخني اذكهو
يتلا وأ اهريودت داعملا ةصصرملا ديدحلا تاتيربك نم جاتنإلا مجح ثلث فلأتي ا بوروأ يفو. تاجتنملل
نرف تايلمع ءانثأو . يلآلا ليغشتلا يف ةلخادلا ةدرخلا عومجم فصن ةداعتساب دروُملا موقيو ،اهرهص ديعأ

 يف ليغشتلا لامع هذخأي يذلا ردقلا سفنب نيلغشملا بناج نم ةطيحلا ذخأ يغبني ،ديدحلا تاتيربك
نوكي صاصرلا زيكرت نأ ثيح ةمارص لقأ نوكت ةضورفملا دويقلا نأ نم مغرلا ىلع ،صاصرلا جاتنإ 
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لثم ىرخأ نداعم عم ) كئابسلا لمع(كيبست رصنعك كلذك صاصرلا مدختسيو . ريثكب لقأ
  .يلآلا ليغشتلا ريسيت لجأ نم كلذ نوكي ام ةداعو. موينوملألا

  قبئزلا  -ءاح 
. ةفرغلا ةرارح ةجرد دنع ًالئاس دجوي يذلا ديحولا ندعملا وهف ،ةعيبطلا بئارغ نم قبئزلاو  -  ٥٦

ءابرهكلل هليصوت ةيصاخ كلذكو ةدحوم ميقب ةرارحلاب هددمت ىلإ ةفاضإلاب ةديرفلا ةيصاخلا هذهل ةجيتنو 
يف هضعب مدختسيو . تاربتخملا تادعم اهنيب نم ةصاخ تامادختسا يف قبئزلا لخد ،ةبيط ةروصب

ايالخلا يف يبرهك لقانك وأ ةفاجلا ايالخلا تايراطب يف همادختسا امأ . ةيئايميكلا تاعونصملايفو ةءاضإلا 
يفو ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملا عينصت يف قبئزلا مظعم مدختسيو . هنم يجيردتلا صلختلا متيف ةيلورهكلا
تانويزفلتلاو ةينورتكل إلا بساوحلا يف ديدج مادختسا كلذ يف امب ،ةينورتكلإلاو ةيبرهكلا تامادختسالا
ةيلمع يف قبئزلا دجوي ام ًاردانو . تنسرولفلا ةءاضإ بيبانأ يف دجويو. ةحطسملا تاشاشلا تاذ
ميجنتلا لامع بناج نم مدختسي قبئزلا لازي الو . يديدح ريغ ندعم ريودت ةداعإ/دادرتسال ةيجذومن
ًايئيبةميلس تسيل ةسرامملا هذه نكلو ،هماخ نم بهذلا عيمجتل نييفرحلا نأ قبئزلا ليثيمل نكميو .  
. نآلا ىتح تفرع يتلا ةروطخلا ةيهانتم ةيمسلا تاديدهتلا دحأ وهو ،يئادبلا قبئزلا نم ةعيبطلا يف رفاوتي

  .قبئزلا تايافن ريودت لامع/نم صلختلا لامع ىلع ةديدش ةروطخ لثميو
ىطغ هتايواحل يغبنيو . ةحصلاب رضت قبئزلا نم ةدعاصتملا ةرخبألا: ريذحت •  ت نأ

ةقطنم يف قبئزلا ندعم اهيف لخدي يتلا تايلمعلا عيمج ذيفنت يغبنيو ،ماكحإب 
. لمعلا ناكم يف قبئزلا ةرخبأ مكارت عنمل قلغم ماظن لخاد وأ ،ةيوهتلا ةديج

قبئزلا نيخست ىلع لمتشت ةيلمعلا تناك اذإ ةيمهألا نم ريبك بناج ىلع اذهو 
ةحصلا ىلع ًامجح ربكأ كلذك راطخأ كانهو. ةفرغلا ةرارح ةجرد قوف ام ىلإ  
  .ةماعلا

تايمكب قبئزلا تابكرم مدختستو . وشحلا تايلمعل نانسألا بط تايلمع يف قبئزلا مدختسي  -  ٥٧
دجوتو . ايريتكبلل ةداضملا ةزاتمملا داوملاو ةيرانلا باعلألاو تارجفتملا يفو ،يرطيبلا بطلا يف ةليلق
) ليمولاك(قبئزلا ديرولكو ) نانسألا مغالم(قبئزلا كئابسك ر يودتلا ةداعإل ةهجوملا قبئزلا تابكرم
ةينالديصلا تارضحتسملا يف اهريودت داعي يتلا)قبئزلا ديرولك( يف ةعيبطلا يف دجوي رزن ندعم قبئزلاو . ، 

كنزلا رهاصم يف ةبَك  ر م دجوت يتلا ةيزاغلا تالاسغلا نم هصالختسا نكميو ةيندعملا تاماخلا ضعب
  .صاصرلاو ساحنلاو

ةداعإ نإف كلذ عمو . يئاوخلا ريطقتلا ةطساوب ةصاخ قفارم يف قبئزلا ندعم ريودت ةداعإ نكمي  -  ٥٨
لقألا ىلع نيرخآ ٢٠ةباصإو لامع ةثالث تومك يسآم تثدح دقو ،رطاخم ىلع يوطنت قبئزلا ريودت   

مهم ردصم يه ريودتلا ةداعإ ةيلمعو. تانيعستلا لئاوأ يف ايقيرفأ بونج يف قبئزلل ضرعتلا ببسب  
الو . ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةجتنملا ةيلحملا قبئزلا تايمك مظعم لثمت ْذإ قبئزلا ىلع لوصحلل

قبئزلل ًامهم ًاردصم ريودتلا ةداعإ لظت فوسو ،تايلمعلاو تاجتنملا يف ًاضيأ مدختسي قبئزلا لازي 
ثحبب لودلا ضعب موقت عمت بئزلا ريودت ةداعإ فقولو. يلوألا قبئزلا جاتنإ ةيندتل كلذو  ا لخاد ق
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ةداعتسالل لباقلا نمآلا نيزختلاو ضرألا قوف نيزختلاك لئاسوب هنم يجيردتلا صلختلل قرطلا ضعب 
نآلا يرجيو . مادختسالاو قيوستلاو جاتنإلل تاسايس عضو بناج ىلإ ،قيقدلا دصرلل عضاخلاو
هذه نأ الإ ةمدقتملا نادلبلا ىدل قب ئزلا تامادختسا نم ريثكلاو ريثكلا نم يجيردتلا صلختلا
  .قبئزلا تايافن ةجلاعمل ةداع ًادج ةدودحم ةردق اهيدل دجوت يتلا ةيمانلا نادلبلا ىدل ديازتت تامادختسالا

  موينليسلا  -ءاط 
دعاصملا نم ةفلختملا ةيورغلا داوملا (ساحنلا ريركت ةعانص لخاد موينليسلا تايافن دلوتتو   -  ٥٩

لمع عناصم يفو ،لكينلا رهاصم يفو ،زاغلا لساغم يفو (Anode Slimes)) تايراطبلل ةيبرهكلا  
لخاد صاصرلا لحم لحيل ةصاخبو ،كيبست لماعك موينليسلا مدختسيو . كلذ ىلإ امو كئابسلا

تاموقم يف كلذك ندعملا مدختسيو . ةكابسلا ضارغأل يلآلا ليغشتلا يف لخدت يتلا ديدحلا تاتيربك
(rectifiers) رايتلا لماعك ،نوكيلسلل هناكم كرتي أدب مادختسالا اذه نأ نم مغرلا ىلع ،يئابرهكلا  

اذه نم مغرلابو . خاسنتسالا تانيكام يفو عباطملا ربح تاناوطسا يف) كئابسلا لمع يأ(كيبست 
نيب نمو . جاجزلل نولمكو تانولملا يف ةيوضعلا تابكرملل ًاعيرس هناكم كرتي مادختسالا
لماعك ناسنإلا ينبل ةيئاذغلا تافاضإلا ضعب يفو ،ةيشاملل فالعألل هتفاضإ ة يسيئرلا تامادختسالا
بطلا يف موينليسلا تابكرم ضعب مدختستو . ةيساسألا تايذغملا نم موينليسلا نأل ،ةنطرسلل داضم
ىلإ ًادج ةليئض تايمك نم توافتت ريودتلا ةداعإل ةهجوملا هتابكرم وأ موينليسلا تايمكو . يرطيبلا

ركذتال تايمك  .  

  مويريلتلا  -ءاي 
مدختسي وهو . ساحنلا جاتنإ ةيلمعل يوناث جتنم وهو ةعيبطلا يف ًايبسن ردان رصنع مويريلتلاو  -  ٦٠

كئابسلا يف %)٠،١ىلإ لصي عسوألا مادختسالا (بلصلاو ديدحلا يف كئابسلا لمعل رصنعك   ،
جاجزلل نولمك ةنكلفلا يفو ةزافحلا ل ماوعلا يفو تاعقرفملا يف تازويفلا كالسأ يفو ،ةيبرهكلا ةيرارحلا

تابكرم لحت نأ نكميو . ةيئابرهكلا لقاونلا هابشأ يف ريبك ةجردب يقنلا مويريلتلا مدختسيو. كيماريسلاو
ريودتلا ةداعإل هجوت يتلا هتابكرم وأ مويريلتلا تايمك امأ . نيولت لماوعك هتاذ رصنعلا لحم مويريلتلا
  .ركذت ال يتلا تايمكلاو ًادج ةليئضلا نيب حوارتتف

  مويلاثلا  -فاك 
ةحصب اهراطخأ قحلت نأ عنمل ةمراصلا ةباقرلل عضختو ةيمسلا ةيلاع داوم هتابكرمو مويلاثلا   -  ٦١

ليوحت تاحول يف لخدت يتلا ةيقبئزلا كئابسلا عنصل لماعك ةدودحم تامادختسا مويلاثللو . ةئيبلاو رشبلا
عشُملا مويلاثلا نم ليئض رادقم مدختسيو . ةينقتلا ةيلاع ةينورتكلإلا ةزهجألا يفو تارئاطلا يف ءابرهكلا

  .ريودتلا ةداعإل ةهجوم هتابكرم وأ مويلاثلا ىلع روثعلا لمتحملا ريغ نمو. ةيبطلا صيخشتلا تاءارجإ يف
الف هتابكرم وأ مويلاثلا ندعم تلباق ،بابسألا نم ببس يأل ،اذإ : ريذحت •

  .ةصتخملا تاطلسلاب لصتا. ةعفترملا هتيمس ببسب هعم لماعتت
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. تافآلاو تارشحلل ديبمك مويلاثلا ديفلس مدختسيو ،نارئفلل مسك مويلاثلا ديفلس مدختسي  -  ٦٢
ةلباقم لامتحا دجوي الو . ةيبطلا صيخشتلا تاءارجإ يف ةعشُملا مويلاثلا تابكرم ضعب مدختستو
ةرارحلا تاذ ةقئاف لقاون رشن نآلا يرجت ،كلذ عمو . ريودتلا ةداعإ ةيلمعل ةهجوم هتابكرم وأ مويلاثلا
  .ليصوتلا ةقئاف ةينورتكلإلا تاجتنملا يف اهمادختسال مويلاثلا نم ةعونصملا ةدعاقلاو ةيلاعلا

  كنزلا تابكرم  -مال 
ةايحلا بولسأل يرورض كنزلاو . ريودتلا ةداعإ ةيلمع نم كنزلا جاتنإ ثلث جرختسي  -  ٦٣

ملاعلا يف عبارلا ندعملا ربتعي يأ ،ةعبارلا ةبترملا كنزلا لت حي هجاتنإ ةيمك ثيح نمف. ةحصللو ةيرصعلا
مدختسيو ،ندعمك كنزلا ةعومجم عابرأ ةثالث كلهتستو . ساحنلاو موينوملألاو ديدحلا الإ هقبسي الو

كئابسلا عنصل ندعمكو ) ةنفلغلل ندعم(لكآتلا نم بلصلاو ديدحلا ةيامحل ةوسكك ةيسيئر ةروصب 
لفريربكو زنوربلا ةعانصلو د امأ . م كنزكو ،ةيكنزلا ةدعاقلا تاذ ليكشتلا كئابس يفو ،ديدحلا تات

تايواميكلاو طاطملا تاعانص يف ةيسيئر ةروصبو ةيكنز تابكرم لكش يف مدختسيف يقبتملا عبرلا 
ميلسلا ومنلل يرورض رصنع كنزلاو . كنزلا ديسكأك ةيساسأ ةروصبو ةيعارزلا تاعانصلاو تاناهدلاو
مسج يف ةعيبطلا يف دجويو ديدحلا دعب ًاراشتنا رزن ندعم يناث وهو ،تابنلاو ناويحلا و ناسنإلا ىدل
  )٣(.ءاودك كنزلا ديسكأ مدختسيو. ناسنإلا

ةداعإ تايلمع نإف ،يكنزلا اهاوتحمو كنزلا ةدرخ عباط يف ةديدشلا تاتوافتلا ىلإ رظنلابو   -  ٦٤
تاتيربكك ةديدجلا ةفيظنلا ةدرخلا ريودت ةداعإف . ًاعساو ًاتوافت توافتت كنزلا ىلع ةيوتحملا ةدرخلا ريودت
يفو . طقف اهيبوذت ةداعإ ىلإ ةداع جاتحت ،ليكشتلا بلاوق تافلخمو ،لفردملا كنزلا تاصاصقو ديدحلا

وأ ديلاب ةيقابلا داوملا نع كنزلا لصف ىرجي ،ةجزتمملاو ةصوصقملا ةيديدحلا ريغ ةيندعملا ةدرخلا ةلاح 
نارفأ يف ىرخألا نداعملا ضعب نع لصفلا دنع ًايبسن ةضفخنم راهصنا ةطقن كنز للو. سيطانغم ةطساوب
  )٤(.قرعتلا

نم ًادج ةليلق تابكرمو . لزاب ةيقافتال نماثلا قحلملا يف ،ندعملا سيلو ،كنزلا تابكرم جردت  -  ٦٥
ةعئاش ةروصب هترادكو كنزلا دامر ريودت ةداعإ يرجيو)٥(.ةريطخلا يه كنزلا ريراقت الإ ردصت ملو.    

ثلاثلا قحلملا يف اهجاردإ زربت ةيصاخ راهظإل يفكت تارادك ىلع يوتحي صاصر دوجو نع ةليلق 
تايوتسمب ن . لزاب ةيقافتال  رت تارادكلا يف وأ دامرلا يف مويمداكلاو صاصرلا تايوتسم نإف كلذ عمو
تايملع يف ساحن لا نم ريبك ءزج مدختسي ثيح رزن لكش يف وأ ،ًامجح لقأ ةداع نوكت يتلا كنزلا
  .لزاب ةيقافتال ثلاثلا قحلملا يف اهجاردإ رربت تارادكو دامر جتنت يتلاو ةرمتسملا ةنفلغلا

                                                
 .ةيراجتلا هتروص يف ًادج ًايقن نوكي يذلاو ،كنزلا ديسكأ ةروص يف هبلغأ دجوي ةجتنملا كنزلا تابكرم نيب نم  )٣(
ةفاجلا ةرمنارفأب فرعت يتلاو (قرعتلا نارفأ   )٤( ىلع ندعم لكل راهصنالا طاقنل ًاعبت ةباذإلا قيرط نع نداعملا لصفت ) ا
 .(WAELZ)زلاو ةيلمعب هراود نئامق يف داعتست يبرهكلا سوقلا نرف رابغ نم داعتسملا كنزلا مظعمو . ةدح
ليلق وهو ةيركسعلا تا عقرفملا يف بكرملا اذه مدختسيو. ةرطخ ةدامك ليثيإلا يعابر كنزلا فصت عجارملا ضعب   )٥(
 .ريودتلا ةداعإ نع جتني الو. تاربتخملا يف مادختسالا
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نم نداعملا صالختسا ملع يف ةداع نامدختسي ناحلطصم امه " تارادكلا"و" دامرلا نإ"  -  ٦٦
ةقبطلا نكلو ا اذ دح يف ةدام يأ قرح نع سيل" دامر"أشني كنزلا رهص ةيلمع يف ًالثمف . تازلفلا 
نم ًافيظن ًاجيزم حبصي دامرلا نإف اهطشك متي امدنعو . ءاوهلا يف دسكأتت يتلا يه روهصملا كنزلل ايلعلا
تايمكلا يه تارادكلاو . ريودتلا ةداعإل ةحلاص ةدام نوكي مث نمو ،كنزلا زلفو كنزلا ديسكأ
ةداعتسالل هجوملا ندعملل زاتمم ردص م كلذك وهو ،كنزلا ةباذإل ءاعو نم ةفلختملا تايمكلاو ةطوشكملا
لماعلا وه موينوملألا ثيح ةرمتسملا ةنفلغلا تايلمع نم ةفلختملا تارادكلا امأ . مادختسالا ةداعإل وأ
ةطوشكملا تايمكلاو دامرلا نإف كلذ عمو . كنزلا ىلع يوتحت الف ،كئابسلا ةعانص يف لخادلا

ول ةريطخ تازيكرتب كنزلا ىلع ةداع يوتحت نخاسل ا سمغلاب ةنفلغلا تايلمع نم ةفلختملا تايمكلاو
  .ضوحلا عاق يف مدختسي صاصرلا ناك اذإ وأ ،يبرغلا ىلوألا ةجردلا كنز انه انمدختسا

ةعانص نم ءاوهلا ثولت ةحفاكم تايلمع نع فلختملا رابغلا وه كنزلل رخآ ردصم ةمث   -  ٦٧
تارايسلا عطق نارفألا هذه يف مدختسملا ذالوفلا نم ريبكلا ردقلا نوكتيو ،يبرهكلا سوقلاب بلصلا 

). ةنفلغملا(كنزلاب ةفلغم يهف ةثيدحلا تابكرملا يف ةمدختسملا ذالوفلا حئافص امأ . اهنيهكت مت يتلا ةقزمملا
وهو ،ءاوهلا ثولت ةحفاكم تادعمب هرسأ متيو يبرهكلا سوقلاب لمعي يذلا نرفلا لخاد كنزلا رخبتيو 

قيقدلا رابغلا اذه ةيسيئرلا ةيميظنتلا تاطلسلا فرعتو . ةصصختم عناصميف طقف ريودتلا ةداعإل حلاص 
تاذ ةدمسأ جاتنإل هريودت ةداعإ نكمي نكلو ،صاصرلا نمو مويمداكلا نم هاوتحم ببسب راض هنأ ىلع 

كنزلا ةدمسأ عيمج فصن وحن عنصي ،ًالثم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يفف . كنزلا نم ةقيقد تايذغم
بلصلا نارفأ نم تاثاعبنالا ةحفاكم رابغ ىلع لمتشت نأ نكمي يتلا ةريطخلا ةيعانصلا تايافنلا نم  

يتلا ةقاطلا ةداعتسا قفارم نم دامرك ،كلذكو ديدحلا تاتيربك كباسم نمو ،يبرهكلا سوقلاب ةلماعلا 
،. تاراطإلا قرحت يتلا ةدمسأ ىلإ كنزلا تايافن ليوحت ميظنتب ةيكيرمألا ةئيبلا ةيامح ةلاكو موقتو  

مدختستو )ًايونس ركآ لكل لاطرألا نم ليلق ةداع(عرازملا يف ًادج ةليئض ريداقم اهمظعم يف مدختست   ،
ةدمسألا يف ةرطخلا نداعملل ًادح حئاوللا عضتو . ةهكافلا راجشأو سطاطبلاو ةرذلا لثم ليصاحم ديمستل
تتبث يتلا ةديجلا عينصتلا تا سرامم ىلإ دنتست ريياعم ديدحت قيرط نع كلذو اهريودت داعملا ةيكنزلا

  .ةبرتلا يف ةدوجوملا ةيعيبطلا تايوتسملا ساسأ ىلع تانيسكويدلل رايعم عضوبو ،اهتيحالص

  صالختسالاو ةداعتسالل نداعملا تايافن ةمءالم ىدم  -ًاثلاث 
ىلع يوتحت داوم يه صالختسالاو ةداعتسالل هجوت يتلا ةماع ةفصب نداعملا تايافن نوكت   -  ٦٨

داومب اهجزمو . نيلكشلا نيذه يف لعفلاب تلزتخا دق نوكت وأ ،ةيندعم تابكرم ىلع وأ ةيقننداعم 
متت مل اذإ يتلاو وأ ،راعسألا يف ًاعافترا رثكأ ةيقنتلا ةيلمع لعجت يتلا بئاوشلا لخد   ي نأ نكمي ىرخأ

وأ ندعملل يئاهنلا مادختسالا يف وأ ةدوصقملا جاتنإلا تايلمعل ةيسكع ًاراثآ ثدحت نأ نكميف ،اهتلازإ 
نداعملاو داوملا عينصتل كلذ عم تازلفلا نم نداعملا صالختسا تايلمع ضعب مضتو . يندعملا بكرملل
يتلا (electrolysis)ةلرهكلا يه جئازملا نم ًايقن ًاندعم جتنت يتلا لصفلا تايلمع ةلثمأ نمو . ةجوزمملا  
ةصاخ ةفصب قبطنت يتلاو (رياطتلا /ديعصتلا/ريخبتلاو ؛كنزلاو ساحنلا ةلاح يف ةصاخ ةفصب مدختست

  ).صاصرلا ىلع قبطنت يتلا ةصاخبو(تارادكلا لصفو ؛ )قبئزلاو مويمداكلا ىلع
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مادختسالا ىلإ ندعملا دوعيس ناك اذإ امل يراجت مييقت ةطساوب ةداع ندعملا ةداعتسا ددحتت   -  ٦٩
رداصملا نم جتنملا ندعملا امأ . ةيلوألا رداصملا نم هنورتشيف ندعملا كلذ ومدختسم امإ. ةحبرم ةروصب
صالختسالاو ريودتلا ةداعإ تناك اذإ ام ددحت يتلا لماوعلاو . قاوسألا سفن يف سفانتي نأ هيلعف ةيوناثلا

  )٦(:ىلع لمتشتف ءانعلا قحتست ةيلمع
ا •  داعتسا دارملا نداعملل يئدبملا ءاقنلا
 صالختسالاو ريودتلا يتيلمع تاجتنمل قوسلا •
 ندعملل ةيدقنلا ةميقلا •
 لقنلاو عمجلا ةفلكت •
 همادختسا نكمي ندعم ىلإ ليوحتلاو زرفلا ةفلكت •
 ةداملاب ةطبترملا ةيئيبلا ةياقولا هجوأو يفاضإلا وأ صاخلا لماعلا ةفلكت •
 ةداملاب ةطبترم ةيفاضإ ةيئيب حئاول يأل لاثتمالا ةفلكت •
 ريودتلا ةداعإ ثودح لباقم عفدت ال يتلا يئاهنلا صلختلا ةفلكت •
  صالختسالاو ريودتلا ةداعإ لامكتسا دعب ةفلختم ةدام يأ نم صلختلا ةفلكت •

لجألا ليوط رفاوتلاو يلوألا جاتنإلاب ةنراقم ةقاطلا كالهتسا ضافخنا ىرخألا ةددحملا لماوعلا نمو 
 يتلاو ةنيعم ةردق تاذ ةددحملا ريودتلا ةداعإ قفارم يف رامثتسالا رارقب ةطبترملا ،ريودتلا ةداعإ رداصمل
  .ةيسفانتلا ةردقلا ىلع ةظفاحملل اهمادختسا يغبني

عمت   -  ٧٠  ا بناج نم اهصالختساو اهريودت داعيو عساو قاطن ىلع ةيديدحلا ريغ نداعملا داعتست  
لودجلا يطعيو )٧(.يملاعلا ةيديدحلا ريغ نداعملا ضعب ةداعتسا قاطن نع ةماع ةركف١  رهاصملل نكميو .  
ةيجذومنلا تاثاعبنالا ىلع عالطالا نكميو ،ةفيظن ةقيرطب رد لتلل ةيسيئر رداصم نوكت نأ  ت مل ام ثو

يكبشلا ناونعلا ىلع يداصتقالا ناديملا يف نواعتلاو ةيمنتلا ةمظنمل عبات دلب يف رهاصملا نم 
http://www.ec.gc.ca/pdb/npri/npri_home_e.cfm.  

حتملا تايالولا صخت١لودجلا يف ةدراولا تانايبلا ضعب   -  ٧١ ًارظن كلذو اهدحو ةيكيرمألا ةد  
نإف كلذ عمو . ةحاتم تانايب ثدحأ يهف ةميدق تانايبلا نأ نم مغرلا ىلعو. اهنع تانايبلا رفاوتل

ةميق نع ةركف يطعي ام وهو ةيديدحلا ريغ نداعملل ةبسنلاب ةماع ةفصب ةعفترم ريودتلا ةداعإ تالدعم 
لودجلا يف ًاضيأ ةجردم يهف عساتلا قحلملا نداعم نم ل يلقو يملاعلا جاتنإلا ماقرأ امأ. ريودتلا ةداعإ

  ) ٨(.عوضوملل ةحيحصلا داعبألا نايبل كلذو
                                                

،  (ةيديدحلا ريغ نداعملا ريودت ةداعإ، M. C. Campbellرظنأ   )٦( اوتأ ،ةئيبلاو نداعملل يلودلا سل ١٩٩٦ا.( 
يف داليملا لبق٤٥٠٠ةنس (يزنوربلا رصعلا ىلإ عجري رصع يف داوملا هذه ريودت ديعأ   )٧( طسوألا قرشلا  تناك ا )   أل
  .فقوملا اذه ريغتي ملو. اهنع ءانغتسالا نكمي ال ةيلاع ةميق تاذ
،  (ةيديدحلا ريغ نداعملا ريودت ةداعإ، M. C. Campbellنم ةذوخأم تانايبلا   )٨( اوتأ ،ةئيبلاو نداعملل يلودلا سل ا

١٩٩٦( ،http://www.icmm.com/html/pubs_intro.php; H. Alter ،"لزاب ةيقافتاو يعانصلا ريودتلا ةداعإ) " ةداعإو دراوملا ةنايص
، دل ريودتلا نم تاحفصلا ١٩ ا ىلإ ٢٩،  حسملاو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا مجانم بتكم نم ًاماقرأ سبتقت يتلا )١٩٩٧، ٥٣   ،

 ، نطنشاو ،يموكحلا ةعابطلا بتكم ،ةيكي رمألا ةراجتلا ةرازو (نداعملل يونسلا باتكلاةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل يجولويجلا
 ،  ).٢٠٠٠ةمصاعلا
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يتلا نداعملا مظعم نأ اهنم . بابسأ ةدعل رذحلا ضعبب ريودتلا ةداعإ تالدعم ىلإ رظنلا يغبني  -  ٧٢
ةداعإ تالدعم نراقتو). ةمداقتم ةدرخ نم تءاج(دوقع ذنم وأ تاونس ذنم تجتنأ دق اهريودت ديعأ   

دق ةمداقتملا دونبلا هيلع تناك امع ًاعافترا رثكأ نوكي نأ نكمي يذلا يلاحلا كالهتسالاب ًابلاغ ريودتلا 
ةيوئم ةبسنك ريودتلا ةداعإ نإف ،ندعملا جاتنإ دادزا املك ةيباسحلا ةيحانلا نمو . رمألا ئداب يف تعنص
ةداعإ لدعم نأ ةقيقحلا يفو . هريودت داعملا ندعملا مجح دادزا ول ىتح ضفخنت نأ نكمي جاتنإلا نم

نمو ،ندعملا ةايح ةيا   بقع مادختسا نم يتآلا ندعملا مجح عومجم نم بسحي نأ بجي ريودتلا
ال يذلا ندعملاو ريودتلا ةداعإل رفاوتملا ندعملا نيب يه ةنراقملا هذهو . ةقيقح اهريودت داعي يتلا نداعملا

ةطاسبب وأ يداملا اهلكش ببسب اهريودت ةداعإ ةبوعص (ةدع بابسأل ةجيتن ةلفقملا ةرئادلا سفن يف ريسي 
  ).ضرألا يف تايافنلا رمطل عقوم يف اهنم صلختلل

يتلا اهاياقبو ةيديدحلا ريغ نداعملل عساو قاطن ىلع ريودتلا ةداعإ ىلع ةليلق دويق دجوتو   -  ٧٣
ةبكرملا تازلفلا وأ ديسكألا نم ندعم لل بكرم لكش يف ًابلاغ نوكت ندعملل ةلماح اياقب(ةداع ثدحت 

ثبخلا نوَك    ).ت يتلا
ةيلمع لعجت يكل ةميق تاذ ةداملا نوكت نأو ةداملا نم ةيفاك ةيمك كانه نوكت نأ دب ال   -  ٧٤

ةفلكتو ةديدج ةدامب لالحإلا ةفلكت نابسحلا يف كلذ ذخأي نأ يغبنيو . ىودج اذ ًارمأ ةداعتسالا
نم وأ لوطأ ةينمز تارتف ربع ربكأ تايمك ةمكارم يد دقو. داوملا تايافن نم صلختلا  ا نم نوكي  
وه يندعملا ىوتحملا ناك اذإ ةصاخبو ،ًامهم ًالماع لثمت نأ لقنلا فيلاكتل نكميو . عسوأ ةيفارغج قطانم

عوم  تناك اذإ ام ىلإ ةراشإلل ًايفاك طيسب فيلاكت ليلحت ءارجإ دعي بلاغلا يفف . ا نم ةليلق ةبسن
تايمك نإف ،ةيهيجوتلا ئدابملا هذه اهلوانتت يتلا نداعملل ةبسنلابو . ةيلمع ىودج تاذ ةداعتسالاةيلمع 

فالآ نم توافتت نأ نكميو ،ندعم ىلإ ندعم نم ًاريبك ًاتوافت توافتت ةيندعملا تابكرملاو نداعملا 
  .ملاعلا ىوتسم ىلع ًايونس طقف تامارغوليكلا تائم ىلإ نانطألا

نم نوكي ةداعتسالا تايلمعل اهلوخدل ةيندعملا تابكرملاو نداعملا ةمءالم ىدم ديدحتلو  -  ٧٥  
. صالختسالا قفرم وأ ةداملا ريودت ةداعإب مئاقلا يأ ،ةداملل يئاهنلا مدختسملا عم رواشتلا يرورضلا

ريغو ةلوبقملا تانوكملاو يداملا لكشلاو ةيمكلل ةبسنلاب تافصاوملاو دويقلا ديدحت يرورضلا نمو 
تايوتسملا ديدحتب بلاغلا يف موقت ريركتلا لما . ةدوجلا نامض تابلطتمو ،ةلوبقملا ع م نأ ةقيقحلا يفو

رخآلا وه ) ةيداصتقالا ةمءالملا(توافتي رعسلاو ،اهلوبق لبق ةبولطم ةيندعم ةيافنب ةطبترملا بئاوشلل ايلعلا 
  :ًالثمف. بئاوشلا تايوتسمل ًاقبط

حوا ن ذخأب لكينلا ريركت لمعم موقي دق • ر تو نوكمك ساحنلا ىلع ةيوتحملا لكينلا تاياف
 .كنزلا ىلع ةمراص ًادويق عضت اهنكلو ،ساحنلا نم ىوتحملل ًاقبط رعسلا

كنزلا نم كلذكو لكينلا نم ةليلق ةيوئم ةبسن ا  •  ساحن ةيافن ساحنلل رهصم لبقي دق
يف قبئز لل ىصقألا زيكرتلا ىلع ةددشم تافصاوم عضي دق هنكلو صاصرلاو ريدصقلاو
 .مويدوصلاو موركلاو ثومسبلاو مويليربلاو ةداملا هذه
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لكينلاو ديدحلا نيب عمَجت يتلا داوملا تايافن أدصلل لباقلا ريغ بلصلا عناصم لبقت دق  •
 .ًافورعم بيكرتلا نوكي امثيح موركلاو

تابكرم ىلإ اهليوحت ىلإ تادينايسلاو تاديلاهلا لثم نداعملا لاكشأ ضعب جاتحت دق  •
 .رهصملا يف اهلوبق لبق ديسكورديهلا لثمىرخأ 

لمتحم ريغ عضو اذهو ،طقف نداعملا تابكرم ضعب وأ (طقف نداعم ىلع لمتشت يتلا داوملا امأ   -  ٧٦
صالختسالاو ةداعتسالل ةبسانم رثكألا يه نوكت العف لازتخالل ةلباقلا وأ)ثودحلا حضوتو . ، 
وأ (ديدحتب مايقلا ًامئاد نسحتسملا نمو . اهيف مكحتلا يغبني يتلا تاثولملا ًاليصفت نيرتشملا تافصاوم
ريودتلا ةداعإ ةيلمعل ا) دادعإ  جيزم نوكي ًالثمف . حومسم ةدرخلا نم جئازمو ةديحو كئابسو نداعم
  .ديدحلا تاتيربك كبسمل ًابسانم كنزلا ةدرخو ساحنلا نم

ضعب تفاضأ ًالثمف . ةءافكب اهجلاعت نأو جئازملا لبقت نأل تايلمعلا ضعب تممص دقو  -  ٧٧
داومك ةعوبطملا تارادلا تاحول مادختسا اهنكمي ثيح ةصصختم ثولت ةحفاكم مظن ساحنلا رهاصم 

  .ىرخأ داومو ساحنلا ةداعتساو ةنيمث نداعم ةداعتسال ةطيسو
ةيلمعل ةمهملا ةدرخلا يهو ) prompt scrap(عينصتلا تايلمع ةدرخ كلذك تافصاوملا لوانتتو   -  ٧٨

  .عينصتلا تايلمع ةدرخ عيبب موقي نأ ديري عنصملا ناك اذإ فظنألا جاتنإلا ةبقارم
نم ةكابسلا ةدرخ فلأتت ًالثمف . ام دح ىلإ ماخ جئازم نم نداعملا ضعب ةداعتسا نكميو  -  ٧٩

ةصاخ كباسم ىلإ اهعيب نكمي ثيح ) ريدصقلا نم(صاصرلا ضعب نمو ديدحلا تاتيربكو ساحنلا 
ًاصاصر جتنت ا باسم امأ. ديدحلا تاتيربكل  أل دويق يأ نودب ةكابسلا ةدرخ لبقتف ،ةيوناثلا ساحنلا ك
  .صاصرلا ىلع ةيوتحم ةيوناث تاجتنم وأ

ريغ نداعملا تاعانص جراخ دجوت ام ًاردان ) نداعملا تابكرمو(نداعملا نم ةبكرملا جئازملا نإ   -  ٨٠
سفنب اهلصفو اهتلماعم متيو . رهصلاوريركتلا تايلمعل ةجيتن جئازملا هذه نوكتتو . ةيلوألا ةيديدحلا

لباق ندعم نم رثكأ ىلع موينوملألا ءانثتساب ةيديدحلا ريغ نداعملا تاماخ لمشت (تايلمعلا هذه 
يف ميقلتلل ًاداوم دادرتسالا ةيلمع تافلخم حبصت ثيحب ةلسلستم تاوطخ يف اهتجلاعم متيو ،دادرتسالل 

  ).تايلمعلا نم ةيلاتلا ةوطخلا
ءالطلا ةيلمع يف ةلمعتسملا هايملا تاراكع نم ةيديدحلا ريغ نداعملا نم ديدعلا ةداعت سا يرجت  -  ٨١

صالختسا كلذ دعب متي ثيح ،يندعملا اهاوتحم ىلع ًادامتعا اهعيب نكمي تاراكعلا هذهو . ءابرهكلاب
  .نداعملا كلت

لبق ءالطلا تا فلخمو فطشلا ضاوحأ ةجلاعمب ًايئيب ميلسلا يئابرهكلا ءالطلا قفارم موقتو  -  ٨٢
ساحنلا لثم (اهنم صلختملا داوملا هذه يف ةدوجوملا نداعملا تابكرم نم ةليلقلا ريداقملاو . اهنم صلختلا

طسبأو . قرط ةدعب ةففخملا اهليلاحم نم اهتلازإ نكمي) لكينلا وأ مويمداكلاو كنزلاو صاصرلاو موركلاو
طبترت ثيح ندعملا تاديسكورديه بيسر تل) ةيواك ةدام ةفاضإ يأ(اهتيولق ةدايز يه قرطلا هذه 

ةقبسم ةنيعم تاطايتحا ذاختا مت اذإ ةميقلا دادزتو يندعملا ا  رظنأ عالطالا نم ديزملو . زرب اهتيمهأ
http://www.namf.org.  
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ةريثك ةيندعم تايافن يه اهريغ وأ ندعملا تاديسكورديهل ةلمعتسملا هايملا ةجلاعم تاراكع نإ   -  ٨٣
ا ) تاماخ وأ (ةيديدح ريغ ىرخأ مدقتيو ). يندعملا اهاوتحم يأ(زر ىلع دمتعت اهتميق نأ ثيح

  .http://www.namf.orgرظنأ عالطالا نم ديزملو تافصاومب نورتشملا 
نم ًايرارح نداعملا صالختسا تايلمع نع ةجتانلا ىرخألا اياقبلاو ثابخألا ضعب عتمتت   -  ٨٤

ًاعفترم يندعملا ا(ةيقوس ةميقب تازلف لا  تازلفلا نم نداعملا صالختسا قفارمل ةبسنلاب ) زر نوكي ثيح
هيدل نوكتت ) كبسم يأ وأ(ةنسح ةقيرطب رادم رهصلل لمعم يأ نإف كلذ عمو . ةرارحلاب ىرخألا

ةميق نداعم يأ تايافنك دقفت ال ا  تاراكعلا و أ تارابغلا ضعب نأ امك. أ يأ نزرلا ةضفخنم ثابخأ
ةداعتسا يه ةروص لضفأو . ةيلاع ةينزر ميق تاذ ةرورضلاب نوكت ءاوهلا يف ثولتلا ةحفاكم نع ةجتانلا

نوينفلاو . بئاوشلا مكارت يف كلذ ببستي الأ ةطيرش رهصملا سفن لخاد تارابغلاو تاراكعلا هذه
ةحفاكم تاراكعو تار ابغ ةلوانمب موقي نم لضفأ مه ةربخلا تاذ قفارملاو ةديج ةروصب نوبردملا
  .ًارطخ اهنم ريثك نوكي يتلا ثولتلا
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  نداعملا ةداعتساو جاتنإ قاطن: ١لودجلا 
كالهتسالا نم ةيوئم ةبسنك اهريودت ةداعإ يرجي يتلا١٩٨٩تانايب ،ةاقتنم نداعمل ةبسنلاب ماعلا يف نانطألا فالآب (  (  

نم ةيوئم ةبسنك اهريودت داعم  اهريودت داعم  ١٩٩٩جاتنإ   ندعملا مسأ  
  جاتنإلا

  تاظحالم

ةدحتملا تايالولا   يبرغلا ملاعلا  
  ةيكيرمألا

ةدحتملا تايالولا   يبرغلا ملاعلا
  ةيكيرمألا

ةدحتملا تايالولا   يبرغلا ملاعلا
  ةيكيرمألا

  

  طقف ماخلا نم جاتنإلا  )١٩٨٩ (٤٩      ٢٠  ٠،٥  ١٢٢  نوميتنألا
  طقف ماخلا نم جاتنإلا          ٥،١  ٦،٢  مويليربلا
ريودت ةداعإ دايدزاب هريودت داعملا مجح دايدزا   ١٠      ١٩  ١،٢  ١٩،١  مويمداكلا

  تايراطبلا
كئابس ،أدصلل لباق ريغ بلص ةروص يف ةداعتسا   )١٩٨٩ (٢١    ١١٨      ١٤ ٠٠٠  موركلا

  ماخلا نم جاتنإو ةيديدح
  ددحملا ريودتلا ةداعإل ةهجوم اياقب  )١٩٨٩ (٢٢    ٠،٣      ٣١،٢  تلابوكلا
    ٣١  ٣٤  ١ ٢٥٧  ٥ ٥٨٢  ٢ ١٣٢  ١١ ٥٨٢  ساحنلا
تايراطب ريودت ةداعإ عافترا عم ةداعتسالا عافترا   ٧٦  ٦٠  ١ ٠٩٧  ٢ ٩٥٣  ١ ٤٤٧  ٤ ٩٤٤  صاصرلا

  ةيضمحلا صاصرلا
  قبئزلا ىلع بلطلا ضافخنا    ٦٢        ٣  قبئزلا
  أدصي ال بلصك ةعفترم ةداعتسا  ٣٣    ٧١      ١ ٠٥٠  لكينلا
              ٠،١٥  موينليسلا
              ٠،٠١  مويريلتلا
    ٣٠    ١٦  ١٧  ١٦  ٢٦٩  ريدصقلا
نارفأ نم رفاوتملا رابغلا مادختساب ةداعتسالا مجح دادزي   ٢٥<   ٣٠  ١٤٠  ٥٥٥  ٣٧١  ٥ ٨٣١  كنزلا

  يبرهكلا سوقلا
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  نداعملل صالختسا وأ ريودت ةداعإ قفرم ءاشنإ  - ًاعبار 
ةجردلا ب سح فينصتلاو نزخو زرفو عمجل ةداعتسا قفرم ءاشنإ ةيفيك لصفلا اذه فصي  -  ٨٥

ةضفخنم ا ). تافصاوملل ًاقبط(ةيديدحلا ريغ نداعملا عيبو فيلغتلاو   أب تاقفرملا هذه فصو نكميو
ةدقعمو ةريبك تادعم ىلإ جاتحت ا  رهاصملا ىلإ اهعيبل نداعملا جيردتو زرفو يقلت وه اهفدهو . أو ةينقتلا

ةينبلا نم أزجتي ال ءزج ةدرخلا عيب نكامأ وأ قفارملا هذهو . ريركتلا لماعمل وأ ةباذإلا ةداعإ عناصمل وأ
ةجلاعمل ًايجذومن ًاعنصم يلاتلا مسرلا يف دجنو  )٩(.ةيديدحلا ريغ نداعملل ةيملاعلا ريودتلا ةداعإل ةيساسألا

ا   .داعتسا لبق نداعملا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نيزختلل ةفيقسو ) فارصو نازيم هب دجويو(نداعملا يقلتل ناكم نم ةداع قفرملا نوكتي   -  ٨٦
ىلإ ةيندعملا عطقلا عيطقتل مزلت يهو عطقلل تاودأب فينصتلا ةفيقس دوزتو . نحشلل أفرمو زرفلل ناكمو

كلذ لاثم (نداعملا نم ةلصفنم ةفلتخم عاونأ ىلإ ةبكرملا عطقلا عيطقتلو ،تافصاوملا هبلطتت يذلا مجحلا 

                                                
ادعم ىلإ ةداع نييندعملا نيذه ريودت ةداعإ جاتحتو . بلصلاو ديدحلا ريودت ةداعإ نم أزجتي ال ًاءزج ربتعت نكامألا هذه  )٩(
 .اهرمع يهتنملا تابكرملل يلوط قيزمت تالآ تاقفرملا ضعب ىدل دجوتو. تالابلا لمع تالآو تاصقملا لثم ربكأ

 
نداعملا ةداعتسال يجذومن قفرمل يحيضوت مسر – ١لكشلا   )ةدرخلا ةحاس( 

نداعملل نيزخت ةفيقس 
 –ةيديدحلا ريغ 

ًاقبط ةزورفملا 
  تافصاوملل

زرفلل لمع ناكم 
 ، عطقلا ،يوديلا

تالاب لمعو صقلا 
ريغ ةدرخلا 

 ةزورفملا

 ةيرابجإ ةراد

ةيجراخ ةحاس 
ةدرخلا يف لمعلل 

 ةليقثلا ةيديدحلا

ةحاس   نيزختلا
تاحاسم 

 نيزختلا

ةيلبط   نازيملا
تايرتشم  )ةيرايتخأ(

 ةيدقن

 ةرادإلا/لابقتسالا

عافترا–طيحم رادج    /لخدملا  نامألل راونأو كالسأب دوزم نارتم ه 
  جورخ
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ديدحلا نم أدصلل لباقلا ريغبلصلا ةلازإ وأ ،يزنورب مامص نم يساحن بوبنأ ةلازإ دجوت نأ نكميو ).  
  .ةدرخلا تالباكلاو كالسألا لبقي قفرملا ناك اذإ ةريبك تاصقمو كالسألا ريشقتل تالآ قفرملا يف

دعبيو ةلابزلاو ءاوهلا هلمحي يذلا رابغلا نم للقت ةقيرطب ًاروسم هلماكب قفرملا نوكي نأ يغبني   -  ٨٧
  .ةميق تاذ ةدرخلا نأ ثيح: صوصللا هنع

قفرملا ىلإ ةدرخلا ميلستل لوخدلاب تا  -  ٨٨ بَك  . رْملاو دارفألل حمسي نأ ةدرخلا يقلت ناكمل يغبني
  .نزخلا ةقطنم ىلإ ةيديدحلا ريغ ةدرخلا لقنو. عئابلل ًاروف عفدلا نكميو ةداملا نزو متي ثيح

يأ نم ضرألا ة يامحل كلذو ةميتك ةيضرأ ىلع نيزختلل ةدعملا ةحاسملا نوكت نأ يغبني  -  ٨٩
ةيوجلا لاوحألا نم نزخملا تايوتحم ةيامحل ةفيقس ءانب بجيو ،ةئيبلا ةيامح مث نمو ،ةدرخلا عم سمالت 

ةيلاخ تايواح ًالثم (ىرخأ تايواح وأ تايباخب نزخلا ةقطنم ديوزت يغبني كلذل . ةرورضلا دنع ةئيسلا
رغ ةدرخلا عابت ام ةداعو)ىوقملا قرولا نم قيدانصو ةفيظنو ةريغص عطق ةئيه ىلع ةيديدحلا،  امأ .  

تايواحلا مجح نوكي ثيح اهكيرحتو اهلمح يغبني ثيح زرفلا ةقطنم يف وأ انه ةءولمملا تايواحلا 
تايلمعو ةلوانملاو نزخلاب ةقلعتملا تايصوتلا امأ ). ةيمامأ ليمحت تانيكام(يلآلا وأ يوديلا لقنلاب حمسي 

قرش لامشل ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحب ةصاخلا ةيقافتالا يف اهيل ع عالطالا نكميف قرطلاو رورملاو لقنلا
ةرفاوتملا تاينقتلا لضفأب ةقلعتملا ٩٨/١راحبلا يف ثولتلا عنمل سيرابو ولسأ اتنجل ةيصوت ،يطنلطألا   

صاصرلا ،ساحنلا ،كنزلا لامعأ (ةيديدحلا ريغ ةيلوألا نداعملا ةعانصل ةبسنلاب ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو 
  ).http//www.ospar.orgرظنأ ) (لكينلاو

دضانمب ةقطنملا دوزتو . دهمم ىشمم اذ ،لثملاب ًاروسم نوكي نأ يغبنيف زرفلا ناكم امأ  -  ٩٠
يف عضوتو زرفتو ) تافصاوملل ًاقبط(ةرورضلا دنع عطقتف ةيديدحلا ريغ نداعملا عطق امأ . تايواحو
نيبردم دارفأ يديأ ىلع زرفلا متي نأ يغبنيو . ةريخألا لقنلا تايواح يه نوكت نأ نكمي تايواح

فلتخم وأ ) ديدحلا تاتيربكو ساحنلا(ساحنلا كئابس ًالثم تاجردلا فلتخم نيب زييمتلا مهنكمي 
  .نكمم رعس ىلعأ ىلع لوصحللو تافصاوملاب ءافولل يرورض اذهو. أدصلل لباقلا ريغ بلصلا تاجرد

ةزورفملا ةدرخلا ةلماح اهكرحتو تايرو للا ليمحت يف ةدعاسملا وه نحشلا ضوح نم ضرغلاو  -  ٩١
ليماربلا ءَلم . رهاصملا ىلإ  ت ةلاحلا هذه يفو ،دودحلا روبع ىلع رهاصملا ىلإ نحشلا يوطني ام ًابلاغو
نسحتسيو . نحشلا تايواح لخاد عضوتو ىوقملا قرولا نم ةعونصملا ةريبكلا قيدانصلا وأ ةريغصلا

  .كرامج راسمسب ةناعتسالا ةلاحلا هذه يف
. ةرطخلا علسلا لقنب ةصاخلاو ةدحتملا ممألل ةيجذومنلا حئاولل فيلغتلا قرط لثتمت نأ يغبني  -  ٩٢

لوصحلل  http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev13/13nature_e.html for assistanceرظنأ 
  .ةمزاللا ةدعاسملا ىلع

ىلإ عوجرلا ءاجرب تافصاوملا ةصاخبو زرفلاب قلعتي اميف ةدعاسم ىلع لوصحللو   -  ٩٣
http://www.bir.org/ or www.isri.org.  
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ريياعملاب مازتلالا ىدمل ًاعبت يراجتلا مييقتلاب ةداع تاعورشملا نم عونلا اذه حاجن ددحتي   -  ٩٤
ةلاحلا هذه يف نومدقي راجتلاو ةرسامسلا (قوسلا ىلإ ذافنلاو تافصاوملاو لكشلاب ةصاخلا ةيلودلا 

تادراولا ىلع رثؤي يذلا رمألا نداعملل ةيملاعلا قوسلا رعس ىلع حاجنلا دمتعيو ). ةميظع ةدعاسم
  .اهيف عفديس ام رادقمو

ةيقبتم داوم يأ نم صلختلا ةفلكت يداصتقالا حاجنلا يف رثؤت يتلا ىرخألا لماوعلا نيب نم   -  ٩٥
  .لقنلاو عمجلا ةفلكتو ةدرخلا دلاوت عقوم نم

لمع قيرط نع ماخلا هداوم ىلع ) ةدرخلا دلاوت عقوم(هالعأ فوصوملا ةداعتسالا قفرم لصحيو   -  ٩٦
نداعملا مدختست يتلا عينصتلا تاهج وأ عينصتلا امهف ندعملل نايسيئرلا ناردصملا امأ . ءارشلل ةسرامم

تاريتايدارلا ،امأ ). ةلمعتسملا رايغلا عطق راجت(تارايسلا كيكفت عناصم بناج ىلإ ةيديدحلا ريغ 
رايتلا تاذ ةيبرهكلا تادلوملاو تاروتوملاو (transmission cases)تارايسلا يف ةوقلا لقن بلعو ةمداقتملا   

نكمي ةرفاوتم ةريثك تاعوبطم كانهو . ةيديدحلا ريغ نداعملاب ةينغ رداصم لثمتف كلذ هباش امو ددرتملا
  )١٠(.اهيلع عالطالا ليغشتلاب نيمئاقلل

قوس وأ  Metal Bulletin (www.metalbulletin.co.uk)يف ةي ملاعلا راعسألا ىلع عالطالا نكمي  -  ٩٧
  .(http://www.amm.com)ةيكيرمألا نداعملا 

  نداعملا صالختسال قفرم ءاشنإ  -ًاسماخ 
. ىربك ةيلمع لثمي نأ نكمي) يوناث وأ يلوأ(صالختسالا وأ بيوذتلا ةداعإل قفرم ءاشنإ نإ   -  ٩٨

نيبردم دارفأو ةيداصتقاو ةيسدنه تاليلحتو ةسدنهو طي طختو ةضيفتسم ثوحب ىلإ جاتحي امهنم يأف
نأ نكمي ءاشنإلاو طيطختلا هقرغتسي يذلا تقولا نأ امك . كلذ نم رثكأ ىلإو لب ةريبك تارامثتساو
لوخد دعب قوسلا يف بلطلل تاعقوت لمع يغبني مث نمو . رثكأ وأ نامزلا نم ًادقع ،ًاليوط نوكي
نيعونلا طسبأ يه بيوذتلا ةداعإ قفارمف . ةريبك ةيلام رطاخم ىلع كلذ يوطنيو. ليغشتلا ةلحرم قفرملا

ةطيسو داومك ةدرخلا تاحاس نم ةدرتسم نداعم ًابلاغ مدختست ا  قفارم امأ . أل عنصملا نم
ندعملا لصفل تايلمع ةدعب رمت ةطيسولا ةداملا نأ ثيح نم ةيلوألا ماخلا رهاصمب هبشأ يهف صالختسالا 

يف كلذو نداعملا صالختساب موقي يجذومن ةجلاعم عنصم يلي اميف درونو . اهيف بوغرملا) نداعملا(
ماظن يأ ىلإ ةماع ةروصب ريشي ثيح ٢لكشلا يف " رتلف: "حلطصم ةظحالم ءاجرب. (٢لكشلا   

  .)ءاوهلل ثولت ةحفاكم بسانم
ةينقتو ةيسدنه تاراهم ىلإ ًايئيب ةميلس ةروصب صالختسالل قف رم ليغشتو ميمصت جاتحي  -  ٩٩

. يفاكلا لاملا هيدل سيل وأ ًاددرتم نوكي نمل ةيلمعلا هذه تسيلو. ةنايصلا نم لاع ىوتسم ىلإو ،ةمدقتم
ينورتكلإلا ناونعلا ىلع تايجولونكتلا لضفأ نع ًارخؤم ردص صخلم ىلع عالطالا نكميو 

                                                
، Nijkerkةربخ تيب (، A.A Nijkerkـل ريودتلا ةداعإ تاينقت بيتك ،ًالثم   )١٠( ياهال ةدحتملا تايالولا يف عزوي (، 
 ).٢٠٠٠، )كرويوين ،ةيكيرمألا نداعملا قوس ةطساوب ادنكو ةيكيرمألا
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http://www.jrc.org.اجلاو ريثي ال اممو . ًابلاغ ًادقعمو قاطنلا عساو نوكي ايجولونكتلا هذه نم ريبكلا بن 
تاكرش ةطساوب اهيلغشت يرجيو ةكولمم نوكت نداعملا صالختسا قفارمو رهاصملا مظعم نأ ،ةشهدلا 
يتلا بيوذتلا ةداعإ لماعم وأ ريركتلا لماعم وأ ةيوناثلا رهاصملا نم ضيقنلا ىلع كلذو ةيسيئر ةيملاع 

  .ةيلحم تاكرش نوكت نأ نكمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ةيرود ا  - ١٠٠  يه ةيديدحلا ريغ نداعملاف : أب ةيديدحلا ريغ نداعملا ىلع يملاعلا بلطلاو راعسألا مستت
لمع. علس  تو ىنب  لمعت )راعسألاو(بلطلا ضافخنا تقو يفو . ت رهاصملا نأل ةيرود تسيلف ةردقلا امأ  ،

ضفخني ةيوناثلا رداصملا ىلع ) رعسلاو(بلطلا نإف بلطلا ضفخني ام نيح امأ. اهتقاط نود رهاصملا
داوملا نم ةليلق ةيمك رهاصملا مدختست ام ًابلاغ ريودتلا ةداعإ ةعانصل ةبسنلاب هنأ ظحلا نسحلو . كلذك
راعسألا تناك ) ٢٠٠٣(ريرقتلا اذه ريرحت تقو يفو . ريودتلا ةداعإل ةلباق نداعم لكش يف ةطيسولا
ةقلعتملاو ةينقتلاو ةيداصتقالا لماوعلا هذهو . ةلماش ةروصب ًايبسن ةضفخنم ةيديدحلا ريغ نداعملل ةيملاعلا
  .ةديدج صالختسا قفارم دييشتل ةبسنلاب ةيلاملا رطاخملا نم ةليلق تسيل ةجرد قلخت قوسلاب

صال ختسالل ةينقت لئادب تازلفلا نم نداعملا جارختسا ةعانص مدقت تالاحلا نم ليلقلا يفو  - ١٠١
، . اهنيعب ةطيسو داومو نداعمل يرارحلا ساحنلاو لكينلا رهاصم ىدل لساغملا اياقب لسغ نكمي ًالثمف

ةددحم ةضومح ةجردو ةرارحلا نم ةيلاع ةجرد دنع مويدوصلا تيفلس لولحمب اهشرو اهبناوج سييلتو 
امك ،ةبكرم ةدام هلعجو موينيليسلا بيوذتل دح دعبأ ىلإ مهم رصنع مويدوصلا تيفلسو ،حيشرتلا عنمل  

 
ةباذإ ةداعإ قفرمل يحيضوت مسر-  ٢لكشلا      

  ةحورم  سوداق
  مداعلا

ةباذإ نرف   ليكشت ةقطنم  رتلف
  نداعم

داوملا دادعإ ةقطنم 
  نرفلا ىلإ ةلخادلا

بتاكملا 
  ةيرادإلا
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نم ًابكرم لكشي مويدوصلا تيفلس لولحم ىلإ ةباذملاو ةداملا يف دوجوملا رحلا يندعملا موينيليسلا لك نأ 
تافلسونيليسلا بك ر هنايلغ يرجيف ديضنلا لولحملا امأ . م نابوذلل لباقلا مويدوصلاو موينيلسلا تيفلس

لخاد موينيلسلا يف نابوذلا ةيلباق دح غولب دنع و. لولحملا زيكرت نم ديزيف راخبك هايملا رخبي يكل
كلذ دعب هريركت متي دوسأ ًاطالم ًانوكم ،بسرتلا يف دوسألا موينيلسلا أدبي ،مويدوصلا تيفلس لولحم 

  . يراجت موينيلسك عابي يذلا موينيلسلا بكرم جاتنإل

  ًايئيب ةميلسلا صالختسالا قفارم  -ًاسداس 
ءدبلا كلذ دعب نكمي ،ىلوأ ةيولوأك تايافنلا ةيمنتو تايافنلا ث ودح يدافت صرف رابتعا دعب  - ١٠٢

نم ةعساو ةعومجم ديدحت ىلع ًالوأ كلذ لمتشي نأ يغبنيو . صالختسالاو دادرتسالا نيب ةلضافملا يف
  .اهل ليلحتلا نم ديزمب مايقلل ةيبذاج اهرثكأ ديدحتل تارايخلا كلت ليلحتب مايقلا مث ،ةنكمملا تارايخلا

هذه ةمءالم ىدم امأ . ةرفاوتملا صالختسالاو ةداعتسالا تايجولونكت نم ةعساو ةفئاط كانهو  - ١٠٣
قبطت تايجولونكتلا ضعبف . هبيكرت ىلعو ندعملل يداملا لكشلا ىلع دمتعتف قيبطتلل تايجولونكتلا

. لمعتسملا ءاملا يفو ءاملا يف ةبئاذلا تايافنلا ىلع اهضعبو بلصلا لكشلا تاذ نداعملا تايافن ىلع
. نداعملا فلتخم ىلع قيبطتلل اهتيلباقو ةداعتسالا قرط ةعومجم ىلإ ريشي ًازجوم هاندأ لودجلا يف درونو

ةلماش وأ ةددحم تارايخ مدقت نأ ا  دوصقملا سيلو ةيراشإ لودجلا اذه يف ةدراولا تامولعملا.  
  قيبطتلل اهتيلباقو داوملا ةداعتسا قرطل جاردإ: ٢لودجلا 

  Sb As  Be  Cd  Cr  Cu  Pb  Hg  Se  Te  Tl  Zn  ةداعتسالا ةقيرط
يف تايافنلا نم 

  بلص لكش
                        

 ü  ü    ü    ü ü   ü ü ü ü  ضنلا
  ü  ü ü ü         ü        ريشقتلا
  ü        ü ü ü ü       ü  رهصلا

  ü    ü      ü  ü        ü    )يرارحلا(ريخبتلا 
يف تايافنلا نم 

  باذم لكش
                        

  ü  ü    ü ü ü ü ü       ü  صاصمدإلا
              ü            تنمسألاب ءالطلا
  ü    ü ü ü ü         ü    بيسرتلا
             ü ü          زيكرتلا
  ü    ü ü ü       ü        تابيذملا صالختسا

Sb =  ؛نوميتنألاAs =  ؛حينرزلاBe =  ؛مويليربلاCd =  ؛مويمداكلاCr =  ؛موركلاCu =  ؛ساـحنلا
Pb =  ؛صاصرلاHg =  ؛قبئزلاSe =  ؛موينليسلاTe = ؛موي ريلتلاTl =  ؛موينليثلاZn = كنزلا. 
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اذهو . ًايئيب ةميلس ةروصب متت نأ صالختسالا وأ دادرتسالل ةيلمع يأل ةيساسألا بناوجلا نم  - ١٠٤
ةروصب تايافنلا نم اهريغو ةرطخلا تايافنلا ةرادإ نامضل ةيلمعلا تاوطخلا عيمج ذاختا ىلع يوطني 

  .تايافنلا هذه لثم نع جتنت دق يتلا ةسكاعملا راثآلا نم ةئيبلاو رشبلا ةحص يمحت
. ةحصلاو ةئيبلا ةياقو نامضل لاعف ةرادإ ماظنب ةدوزم صالختسالا قفارم نوكت نأ يغبني  - ١٠٥

دلوت نأو يوجلا فالغلا يف (SO2)تيربكلا ديسكأ يناث لثم (ةراض تازاغ ثبت نأ قفارملا هذهل نكميو   
ريثكلا ريدتو . ةرطخ نوكت نأ نكمي ةبلص تايافن جاتنإل ةلئاسلا تايافنلاو نداعملا ىلع يوتحملا رابغلا
ماظنل يغبنيو . ةيئاقو ةروصب اياقبلاو ةلئاسلا تايافنلاو تاثاعبنإلا هذه ملاعلا ءاحنأ عيمج يف قفارملا نم

ةئيبلاو ناسنإلا ةحص يقت ةروصب ةرطخلا تايافنلا ةرادإ نامضل ةيلمعلا تاوطخلا عيمج ذختي نأ ةرادإلا 
  )١١(.تايافنلا هذه لثم نع مجنت دق يتلا ةراضلاراثآلا نم 

لغ  - ١٠٦    :شُملا نأ يف لثمتت ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ماظن رصانع ضعبو
 .ريودتلا ةداعإب ًالغتشم نوكي نأ يغبني •
 .ةصتخم ةيلحم ةطلس نم صيخرتو ةلماك ةفرعمب لغشي نأ يغبني •
ةيراسلا ةيرطقلاو ةيلحملا دعاوقلاو حئاوللا عيمجل ًالماك ًالاثتما ًالثتمم نوكي نأ يغبني  •

 ).ةيرطقلاو ةينطولا تاموكحلا اهتعضو دق نوكت يتلا(غالبإلا تابلطتمو 
 .ةميلس لمع تالجسب ظفتحي نأ يغبني •
 .دوقع ىلإ ًادانتسا تالماعملا يرجي نأ يغبني •
رايتلا ىلإ دوعي ةيلمعلا تاجتنم نم لقألا ىلع ًادحاو ًاجتنم نأ نمضي نأ يغبني  •

 .يسيئرلا يداصتقالا
داوملا ريودت ةداعإل ةيفاك ةمدختسملا ثولتلاو ايجولونكتلا طباوض نأ نمضي نأ يغبني  •

ةيراسلا ةيلحملا نيناوقلاو حئاوللاب يفت ا   .أو حاجنب ةطيسولا
ىوتحملاو ةجردلاو لكشلا ثيح نم تافصاوملاب يفت يتلا ةطيسولا داوملا يقتني نأ يغبني  •

 .عئابلاو يرتشملا نيب هيلع قفتملا وحنلا ىلع يندعملا
ةبسانملا تادعملا ليغشتل ةيئيبلاو ةينقتلا ةبسانملا ةيرورضلا ةربخلا هيدل نوكت نأ يغبني  •

نيبردمو نيرداق قفرملا يف نيلماعلا نأ نامضو ةدوصقملا فادهألا قيقحتل اهتنايصو 
 .ًايفاك ًابيردت

ببستت الو ةئيبلاب قحلت يتلا رئ اسخلا ةيندتل ةممصم ةروصب داوملا نزخيو لواني نأ هيلع •
 .ةرطخ تايافن ءوشن يف

ىلإ جئاتنلا غلبي نأو قفرملا نم تاثولملا تاثاعبنا دصرل جمانرب هيدل نوكي نأ يغبني  •
 .بولطملا وحنلا ىلع ةيموكحلا ةيساسألا ةينبلا ةزهجأ

                                                
ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا "، H. Alter و٢/١٣لزاب ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم ررقم رظنأ ،هذه ةرادإلا مظن فصولو   )١١(
دل ريودتلا ةداعإو ظفحلاو دراوملا(، "لزاب ةيقافتا راطإ يف اهريودت داعملا ةرطخلا تايافنلل ةحفصلا ٢٩، ا  ،١٣٠ – ١١١ ،

٢٠٠٠.( 



UNEP/CHW.7/8/Add.3 

32 

وأ رشبلا ةحص ىلع ةريبك ًاراطخأ قلخت ال ةروصب.ليوحتلا ةيلمع اياقب ريدي نأ هيلع •  
 .ةئيبلا

تاءارجإلا ذختي نأو ثداوحلا تالاح يف ئراوطلل ةباجتسا ةطخ هدنع نوكي نأ يغبني  •
 .ةيضرع تاقالطنا وأ يضرع باكسنإ ثودح ةلاح يف ةبسانملا

، ١٤٠٠٠رايعملا ًاقبط وأ ًايلخاد ءاوس رمتسملا نيسحتلل جمانرب هيدل نوكي نأ يغبني  •
ةيانعلا جمانربو  )١٢( ،(EMAS)ةيبوروألا ةيضوفم لل ةعباتلا ةيئيبلا ةرادإلا ةعجارم ةطخ

 .رخآ هب فرتعم جمانربو) ®Responsible Care(ةلوؤسملا 
ةطلسلا اهيدل ةيموكح ةيسسؤم ةيساسأ ةينب لخاد صالختسالا تايلمع يرجي نأ بجي  •

 .حئاوللا ذافنإو ريودتلا ةداعإ نع ةجتانلا ةيئيبلا تاريثأتلا ميظنت ىلع تاردقلاو
. ًايئيب ميلس ةرادإ ماظنل ًاعبت قثوت نأو تايافنلل ةيئايميكلاو ةيداملا صاوخلا يف رظنلا يغبني  - ١٠٧

تتشتلل ةلباق لاكشأ يف ةدوجوملا نداعملا نأ ،صنلا اذه نم عضاوم ةدع يف انحضو وأ قبس امك ًالثمف 
يف ةدوجوملاو ،ةلئاسلا ندا عملا نأ امك. ةحصلا ىلع ًارطخو ًايئيب ًارطخ ًابلاغ لثمت ،قيحاسملاو رابغلا لثم

ةحصلا ىلع رطخ يأ ىلع داكلاب يوطنت ال عرذألا وأ ةدمعألاو حاولألاو حئافصلا لثم ةيئا  لاكشأ .
. هيف دجوت يذلا لكشلا نع رظنلا فرصب ةرطخ نوكت قبئزلاو مويلاثلا لثم ةليلقلا نداعملا ضعبو
  .ةرادإلا قرطو حئاول ضعب ديدحتب تارابتعالا هذه موقتو

ًاعبت رخآ ىلإ دلب نمو ةيلمع ىلإ ةيلمع نم ليغشتلل ةيساسألا ةينبلل ةينوناقلا تابلطتملا توافتت   - ١٠٨
موقي ،تالاحلا ضعب يفو . ةيرطقلا وأ/و ةيلحملا فورظلل ًاعبت صالختسالا ةيلمع ديقعتو ةعيبطو ىوتسمل

ًاعبات ةيرادإ ريياعمب مازتلالا رايتخاب–ةصتخملا هتطلس وأ / و–قفرم  رخآ دلبل  ةرادإلا هاجت ج .    رشن دقو
يلودلا سلجملل يكبشلا عقوملا يف هيلع عالطالا نكميو دودحلا ربع لقنلا تايلمعل ةصاخبو ًايئيب ةميلسلا 

  )١٣(.نداعملاو نيدعتلل
تامامح ذخأ لامعلا نم بلطتي ثيحب لمعلا ناكم رايعم ديدمت متيف ،صاصرلل ةبسنلاب امأ   - ١٠٩

. لامعلا لزانم ىلإ صاصرلا رابغ لقن ىشاحت متي كلذبو. لمعلا مهكرت لبق مهسبالم رييغتو ةعيرس
عقوملا .Incصاصرلا ةرادإل يلودلا زكرملا رظنأ كلذ نأشب تاهيجوتلا نم ديزملا ىلع لوصحللو   ،

  .www.ilmc.orgيكبشلا 
ةحص ىلع ةلمتحملا راطخألاب ةصاخلا تارشؤملل ًاق بط ثولتلا ةحفاكم تاياغ رايتخا بجي  - ١١٠

ةئيبلا ىلعوناسنإلا تاعيرشت نم ةاقتسم صاصرلاب ةصاخلا ةلثمألا ضعب هاندأ ٣لودج يف دري .    
دلب وأ قفرم يأب ةصاخلا دودحلا ديدحت لودجلا اذه يف متي نأ عمزملا نم سيل (ةفلتخم ةيرطق نيناوقو 

  ).تاقوألا ضعب يف اهديدحت مت يتلا دودحلا ةيهام نع ةلثمأ وأ ةماع ةرظن مدقي هنكلو

                                                
)١٢(  http://europa.eu.int/comm/environment/emas/.  
)١٣(   ، ةداعإل ةلباقلا ةرطخلا ةنيعملا داوملل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل يلمع ج مأتو ذيفنت"ايجولونكتلاو ةئيبلل ةيملاعلا ةسسؤملا  ني

، (لمعلا ةقرو " ريودتلا اواتأ ،ةئيبلاو نداعملل يلودلا سل رظنأ ). ٢٠٠١اhttp://www.icmm.com/html/library_publicat.php?rcd=32. 



UNEP/CHW.7/8/Add.3 

33 

صاصرلا رهاصم دحأل ةبسنلاب ثولتلا ةحفاكم تاياغ نع ةلثمأ-٣لودج     
ةمدختسملا ةزهجألاو صاصرلل ةبسنلاب ةيجذومنلا ثولتلا ةحفاكم تاياغ  صاصرلا تاثاعبنإ

 )ةئيبلا ةيامحل ةيكيرمألا ةلاكولا(
مارغيلليم١٠نم لقأ : هب صخرملا سادكألا نم تافيرصتلا   ٣م/ 

مارغيلليم١نم لقأ : ًايجذومن ققحتملا   ٣م/ 
سايكألا تي: مدختسملا زاهجلا ب م مادختسإ اهيلي ةم ودم 

مارغوركيم٥,١نم لقأ : ةماعلا ةسايسلا تاياغ طيحملا ءاوهلا لالخ طسوتملا يف ٣م/  ًاموي٩٠     
تاثاعبنإلا نم دحللو ةرثعب ملا داوملا تايافن عمجل عنصملا يف ةمدختسملا ةزهجألا
  ءاوهلا ةيقنت ةزهجأ ،رتالفلا ،ةبجاحلا رئاتسلا ،ةيئابرهكلا سناكملا : ةدراشلا

مارغوركيم١٥٠: ةيسايقلا ميقلا لمعلا ناكم ءاوه غلبت ةرتف لالخ ٣م/  تاعاس٨     
يف ةبسانملا سبالملاو ةيقاولا يعانطصإلا سفنتلا ةزهجأ : ةيصخشلا ةيامحلا ةزهجأ
ةميقلا هذه اهيف تاثاعبنإلا زواجتت يتلاقطانملا   

  ةيحصلاو ةيئيبلا تارابتعالا - ًاعباس
 اياقبلاو تايافنلا  - فلأ

١١١ -   ،  ةداعإةداعتسإلا عقاوم يف اياقبلاو ةلئاسلا تالضفلا ،تاثاعبنإلا عيمج لآمو ةيوه ديدحت بجي
. ناسنإلا ةحص ىلعو ةئيبلا ىلع ةطشنألا هذهل ةلمتحملا راثآلا يف رظنلا دنع كلذو صالختسإلاو ريودتلا

ةداعإو ةداعتسإلا عقاوم نع ةمجانلا ةيحصلاو ةيئيبلا راثآلا نوكت امنيب هنإف ،صنلا اذه يف ًافنآ درو امكو 
 ، ربكأ نوكت رهاصملا لثم صالختسإلا قفارم دحأ نم ةلمتحملا راثآلا نأ الإ ،ام دح ىلإ ةليلق ريودتلا

اسإب موقي قفرملا اذه ناك ءاوس عيمجل . داعتسإ مت داوم نم وأ نداعملا تاماخ نم ندعملا صالخت
راثآلا ربتعت . لعفلاب ةمئاق اياقبلاو ءاملا ،ءاوهلل ةرادإو ةحفاكم لئاسو رهصلاو ريودتلا ةداعإ تايلمع
نوكي نأ بجي ،كلذ عمو . ةطسوتم عناصملاو كباسملا لثم ،رشابملا رهصلا ةداعإ قفارم دحأ نم ةلمتحملا
ةداعتسم وأ رْكِب نداعمل رهصلا ناك ءاوس ةحفاكملل ةبسانم لئاسو ًاضيأ قفارملاهذهل  .  

ةيانعب ا  - ١١٢  ىلع اهكرت مدع بجي ثيح . رادإ بجاولا نم نإف ،ةرطخ ةبلصلا اياقبلا تناك اذإ
دجوت . ةنطبم تايافن نفادم يف ةديج ةقيرطب ةرطخلا اياقبلا هذه نم صلختلا بجي. ةحوتفم ماوكأ ةئيه
صاخلا بيردتلا ليلد يف ةصاخ ةفصب رظنأ . نأشلا اذه يف هيجوتلل تاعوبطملا نم ةريبك ةعومجم
ًاضيأ رظنأ  )١٤(ةيمانلا نادلبلل صاخ هجوب هرادصإ مت يذلا ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربب

http://www.unepie.org/دحتملا تايالولا نيناوقو عقوملا ىلع ةحاتملا ،ةيكيرمألا ة  
http://www.gpoaccess.gov/ecfr/ ةرطخلا تايافنلا نفادم نأشب نيناوقلا ةنودم نم ٤٠ناونعلا (   

نون يعرفلا ءزجلا٢٦٤ءزجلا ،ةيداحتإلا   ،.()١٥( 
                                                

ةفاظنلاو ةبلصلا تايافنلل ةيلودلا ةطبارلاو يئيبلا بيردتلاو ميلعتلا ةدحو ،ةئيب لل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا ةئيبلاو ةعانصلا جمانرب  )١٤(
، (بيردت ليلد : ةرطخلا ةيعانصلا تايافنلا نفد ،ةماعلا  ).١٩٩٣سيراب ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا ةئيبلاو ةعانصلا جمانرب
)١٥(  http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text-idx?=ecfr&sid=efb7ed359ccab9aa376c2f6231 

caaf4e&rgn=div5&view=text&node=40:23.0.1.1.5&idno=40 
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  عيمجتلا مظن  - ءاب
لقن ،عيمجت نم ريودتلا ةداعإ لبق ام تاوطخب ةصاخلا ةينقتلا بنا وجلا عيمج بصت نأ بجي  - ١١٣

ةيداصتقإلا زفاوحلا ديدحت عم تايلوؤسملاو ةلعافلا فارطألا ديدحت ىلع رداق تاسايسلل راطإ يف نيزختو 
  : ىلإ راطإلا اذه جاتحي. ليوطلا ىدملا ىلع قيبطتلل اهتيلباق نامضل

 .تايافنلا ديلوت ضفخ  -  ١١٤
 .ًايداصتقإو ًايئيب ةقيدصلا تايافنلا ةداعتسإ تايلمع ميظعت  -  ١١٥
 .نداعملل ةيلحملا رداصملا ىلإ لوصولا زيزعت  -  ١١٦
 .ًايداصتقإ ةلاعفو ًايئيب ةميلس ريودتلا ةداعإ تايلمع لعجت يتلا لئاسولا ميدقت  -  ١١٧
  :عيمجتلا مظنل ةماهلا تابلطتملا ضعبيلي اميف و  -  ١١٨
١١٩  -   ، يساسأ لخ د . جماربلا عيمج ذيفنت لجأ نم ةيوازلا رجح يه نيكلهتسملا ةكراشم ربتعتمكو

زكارم عقت نيأو اهريودت ةداعإ نكمي نداعملا تايافن نم يأ نع نيكلهتسملا مالعإ بجي ،يلاتلابو 
تايافنلا هذ  ةصاخلا عيمجتلا. 

 .ًايئيب ةميلسلا ريغ تاهجولا عيمج رظح بجي  -  ١٢٠
تايافنل تقؤملا نيزختلاو عيمجتلاب اهمايق لجأ نم عيمجتلا زكار مل صيخرتلا حنم بجي  -  ١٢١

نكمي . ةيلاحلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا عم قفتت ةبسانم نيزخت نكامأ اهيدل نأ نم دكأتلا عم ،نداعملا
بجي ىرخأ تاوطخ لالخ نمو عيرشتلا لالخ نم دلب لكب ةقلعتملا صئاصخلا نم ىندألا دحلا ديدحت 

م ا  هذهل لاثمو ،ةيئيبلا ةيامحلا هذه لثم ذيفنت ىلع ،رمألا مزل اذإ ،رابجإلاو عيجشتلا لجأ ن مايقلا
دروم ا . نيزختلا نكامأل ةمظتنملا تاشيتفتلا ،تاوطخلا  أ ىلع صيخرتلا ةيلمع ىلإ رظنلا بجي
 .عيمجتلا ةكبش نع ةطيرخ رشنل ةمدختسملا تامولعملل

اذإ ةحاتملا تاينقتلا لضفأ ينبت اهيلع بجي امك ،ةبولطمل ا صيخارتلا ىلع رهاصملا لوصح بجي  -  ١٢٢
و ا  ةيلاع تايوتسم قيقحت لجأ نم ةيليغشتلا ا /ايلمع ليدعت بجي وأ ،ءاشنإلا روط يف تناك  اسرامم وأ

تاثاعبنإلل ةرمتسم ةحفاكمب ىصو. ةيئيبلا ةيامحلا نم   .ي امك
نأل ًارظن ةنزاوملاب ةصاخلا دويقلل لحك تا داحتإلا نم ةعومجم نيب دراوملا مساقت ثحب نكمي  -  ١٢٣

ىعدتسإ اذإ ،نيناوقلا نم ةعومجم ذيفنت نكمي . تايلمعلا فيلاكت ضفخ ىلإ يدؤت تابيترتلا هذه لثم
 .تاداحتإلا هذه ميظنتل رمألا

ةددحملا تاجاحلا قيقحت لجأ نم ملاعلا ءاجرأ يف عيمجتلا مظن ذيفنتل ةديدع جذامن ريوطت مت   - ١٢٤
نأ ودبيو ،كلذ ىلإ امو ةيلحملا بئارضلا ،ةحاتملا لقنلا ةكبش ،دلبلا مجح رابتعإلا يف ذخألا عم نادلبلل  ،

ليلق ددع دوجو نم مغرلا ىلع جِتنملا ةيلوؤسمب صاخلا أدبملا ىلع زكتري عيرشت عضولًايملاع ًاهاجتإ كانه 
عيرشتلا اذه لثم ًايلاح اهيف قبط    .ي ملاعلا لوح نادلبلا نم

  نيزختلاو لقنلا  - ميج
نيناوقل ًاقبط اهنم ا بجي  - ١٢٥  داعتسإ متي يتلا جتاونلا لاوحألا ضعب يفو ،تايافنلا لقن متي نأ  

رظنأ (ةرطخلا علسلا لقن نأشب ةدحتملا ممألل ةيجذومنلا دعاوقلا صخلت . ةلصلا تاذ لقنلا
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html.nature_e13/13rev/unrec/publi/danger/trans/org.unece.www://http (  ؛لقنلا ةيلمعل ًاديج ًاقيبطت
  .ةلثامم ريياعم وأ نيناوق نادلبلا مظعمل نوكيس

نيزختو فيلغت ةرورض وهو ،لزاب ةيقافتإل ًاقبط مازتلإ كانه ،ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا لجأ نم   - ١٢٦
نيزختلا قفرم ديوزت بجي . ضرغلا اذهل ةديج ةقيرطب  ممصم قفرم يف ةبسانم ةقيرطب تايافنلا

راشتنإلا نود لوحتيتلا تاطايتحإلاب  قارتحإلاو برستلا)ًالثم حايرلا ةطساوب(  ريياعملا عابتإ بجي . ، 
يف ) هتابكرم(ه اياقب وأ ندعملا ناك اذإ لكاشم أشنت دق ،نداعملا ةلاح يف. ةرطخلا داوملا نيزختب ةصاخلا

ةيامحلا هحنمت ال ةقيرطب ًاسدكم نوكي نأو قوحسم لكش ىلع نوكي نأ لثم راشتنإلا ةلهس ةروص 
ريغ ةيامح كانه تناك اذإ . ضرألا ىلإو عقوملا جراخ ةداملا لاقتنإ ىلإ يدؤي امم ،حايرلا نم ةيفاكلا

ضنلل ةضرع نوكت دق ةداملا هذه نإ ف ،للبلاب ةداملا هذه تاسيدكت ةباصإ هعبتتسي امم ،رطملا دض ةيفاك
بجي ،ببسلا اذهل . ةيفوجلا هايملا ىلإ برستي وأ ةيحطسلا هايملا ىلإ لقتني نأ حشرملا لئاسلل نكمي يلاتلابو

اذه فصر نكمي لاوحألا ضعب يف هنإ لب ،لئاوسلا ذافنب حمسي ال عينم حطس نيزختلا ةقطنمل نوكي نأ 
  .حطسلا

رثكأحاشترالانوكي دق   - ١٢٧ نم ثبخلا وأ ةرادكلا لثم نداعملاب ةلم    حُملا اياقبلل ةبسنلاب ًالامتحإ  
ا يأ اهنع بترتي نأ نود ضرألا ىلع ىقبت نأ ندعملا نم ةريبكلا عطقلل نكمي ،ًابلاغ . اذ نداعملا

  .لكاشم
نأ بجي . ةحضاوو ةديج ةقيرطب ىرخألا نيزختلا تايواحو ليماربلا عيمج مسو متي نأ بجي  - ١٢٨

ال . اهحالصإو ةبوقثملا وأ ةلكآتملا ىرخألا تايواحلا وأ ليماربلا نع ثحبلا ىلع لامعلا بيردت متي
ةنزخملا داوملا يدؤت نأ لامتحإ كانه ناك اذإ . فرظ يأ تحت ءارعلا يف تايواحلا هذه لثم كرت بجي
ةفوصرملا ةقطنمل ا ديوزت بجي هنإف ،لئاس نع ةرابع ةنزخملا ةداملا تناك وأ ،نيزختلا تايواح لكآت ىلإ
  .ريراجمو فرص لئاسوو ،فيرصتلل ةقيض يراجمب

  ئراوطلل ةباجتسالا  - لاد
كلذ يف امب ،ثداوحلا وأ ئراوطلا تالاحل ةباجتسإلل لامعلا بيردتو لمع ةطخ عضو بجي   - ١٢٩

هجراخ وأ قفرملا عقوم يف ئراوطلا ةلاح عقت نأ نكمي . ةيصخشلا ةيامحلا تادعمل ميلسلا مادختسإلا
تاقالطإ وأ ثداوح كانه تناك اذإ امو ةيلمعلل قباسلا خيراتلا رابتعإلا يف عضوي نأ بجي . لقنلا ءانثأ
نع جورخلا حيحصتو باكسنإلا جالع ربتع . يضاملا يف تعقو دق ةرطيسلا جراخ ةئيبلا ىلإ تايافنلل ي
  .ئراوطلل ةباجتسإلا ةيلمع ءازجأ نم ًاءزج دعاوقلا

نأ بجي . عقوملاب ًافلس ةددحم طاقن يف ئراوطلا تادعم ريفوتو ديدحتب ةطخلا موقت نأ بجي  - ١٣٠
هجولا تاعانق ،ةصاخلا سبالملاك ةيصخشلا ةيامحلا تادعم ،قيرح تايافط تادعملا هذه نمض نوكي 
تايلمعلا تايضتقم بسح ،فيرجتلا تاودأو تاباكسنإلل ةصاملا داوملا ،يعانطصإلا سفنتلا ةزهجأو 

  .عقوملا لخاد داوملاو
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هعوقو لاح يف ثداحلل ةيئيب رارضأ يأل ًايروف ًاضفخ ةباجتسإلا ةطخ نمضتت نأ بجي- ١٣١ امك .  
ةلوانمب ةصاخلا تابلطتملاب عقوملا دوز . بهأتلا نامضل ةطخلل ةيبيردت براجتب مايقلا بجي  ي نأ بجي
  .تايافنلا

ليومتل ةيفاكلا تاد امتعإلا نامضلىرخأ تارايخ يأ وأ نيمأت لمعب مايقلا رمألا بلطتي دق  - ١٣٢
ام ًابلاغ . هجراخ وأ عقوملا لخاد ءاوس ثداح عوقو لاح يف تايلوؤسملاب ءافولل وأ ريهطتلا تايلمع

ةيلمعلا عونل بسانملا نيمأتلا ةميقو عون نأشب ةروشملا ءادسإ ىلع ةرداق ةيلحملا ةيميظنتلا ةلاكولا نوكت 
  .اهتجلاعم يرجي يتلا داوملا ةعيبطلو

هصالختسإ وأ هريودت ةداعإ ،هتداعتسإ متي يذلا ندعملا عون لكشي نل ،تالاحلا مظعم يف  - ١٣٣  
ةطساوب ) تابكرملا(اياقبلا ضعبل ضن ثدحي . ةلوهسب راشتنإلل ةلباق ةروص يف ناك اذإ الإ ًاريبك ًارطخ
  .ةمئالم ةروصب هترادإ بجي مث نمو ،ًائيطب ناك نإو ،راطمألا هايم

ريغ نداعملا ةجلاعم عقاوم يف ثدحت يتلا باكسنإلا تالاح مظعم جالع ةلوهسب نكمي  - ١٣٤  
. لامتحإلا ديعب رمأ ءاملا يف تاباكسنإلا هذه نابوذ نأل كلذو فوراج وأ ةسنكم مادختساب ةيديدحلا
  .لولحلا لضفأ وه اهعنم نإف يلاتلابو ةروطخ رثكأ لكاشم ءاملا يف نابوذلل ةلباقلا تاباكسنإلا لكشت

عابتإ بجي هنإف ،راشتنإلل ةلباق وأ ةيمسةبكسنملا ةدا ملا تناك اذإ: ريذحت •  
امه فوراجلاو ةسنكملا لظت دق . ةمالسلاو ةحصلاب ةصاخلا ةمئالملا تاءارجإلا

ةيامحلا ةزهجأو سبالملا ءادترإ لامعلا ىلع بجي نكلو نيتبسانملا نيتليسولا 
وأ داوملا ةمال س تانايب تاقاطب يف ةدراولا تاميلعتلا عيمج عابتإ بجي. ةبسانملا
 .ةلثامملا قئاثولا

  ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا  - ءاه
هالعأ ًاسداس لصفلا رظنأ (ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل ماظنب ةصاخلا رصانعلا ضعب ميدقت لعفلاب مت   - ١٣٥ 
ءزجلا اذه مدقي . لزاب ةيقافتإ تاعوبطم تاميلعتل ًاقبط كلذو) ًايئيب ميلسلا صالختسإلا قفارمب صاخلا
 .ةدعاسملل ةيفاضإ دراوم نأشب تاهاجتإ

جمانربل عباتلا ةيئيبلا ايجولونكتلل يلودلا زكرملا نم مدقملا لمعلا ةشقانم يف ئراقلا بغري دق   - ١٣٦
ةروشملا مدقي هنأ الإ ،ةيدلبلا ةبلصلا تايافنلا ىلإ هجوم هنأ نم مغرلا ىلع يذلاو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا 

  )١٦(.ًايئيب ةميلسلا تاسرامملا نأشب

                                                
نأشب يلود عجرم ،ةيلودلا ةيمنتلل درافراه دهعمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا ةيئيبلا ايجولونكتلل يلودلا زكرملا  )١٦(  

، /اكاسوأ ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا ةيئيبلا ايجولونكتلل يلودلا زكرملا(ةيدلبلا ةبلصلا تايافنلا ةرادإل ًايئيب ةميلسلا تايجولونكتلا  اغيش
١٩٩٦.( 
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  ةيئيبلا ةرادإلا مظن  - واو
ذيفنت نأشب هيجوت ميدقت مت امك ،ةيئيبلا ةرادإلا مظن رصانع ددحت يتلا ةيلودلا ريياعملا عضو مت  - ١٣٧ 

ةعجارم ماظن كلذكو ISO 14000ةلسلس ىلإ عوجرلا صوصخلا هجو ىلع متي نأ بجي . رصانعلا هذه  
  . (EMAS)ةيبوروألا ةيضوفملل عباتلا ةيئيبلا ةرادإلا 

متيس نداعملا ةداعتسإ قفرم نأب تانامض ميدقت ىلع ةيئبلا ةرادإلل ماظن ذيفنت دعاسي نأ نكمي   - ٣٨١
لكايهلا نم ةطبارتم ةعومجم مدقت يتلا ةادألا وه ةيئيبلا ةرادإلا ماظن ربتع . ًايئيب ةميلس ةقيرطب هليغشت ي
ةمئاقلا ةكرشلا نأ نمضت يتلا دراوملاو تايلمعلا ،تاءارجإلا ،تاسرامملا ،تايلوؤسملا ،ةيميظنتلا  

ةيئيبلا ا    .اسايسل مظتنملا ذيفنتلا ققحت ماظنلا اذه قيبطتب
اذه رصانع نأ ثيح ،تايلمعلا وأ تامظنملا نم عون يأ ىلع ةيئيبلا ةرادإلا ماظن قيبطت نكمي   - ١٣٩

  :ةيئيبلا ةرادإلا ماظنلةيسيئرلا رصانعلا نمضتت . قيبطتلل اهتيلباق ثيح نم ةيلومشلاب مستت ماظنلا
اهئدابمو اهاياون نأشب ةمظنملا نم نايب نع ةرابع نوكت ام ًابلاغ يتلاو ةيئيبلا تاسايسلا  •

فادهألاو تاياغلا ديدحت لجأ نمو لمعلا لجأ نم ًاراطإ مدقيو ،لماكلا اهئادأل ًاقبط 
 .ةيئيبلا

 .ةيئيبلا فادهألاو تاياغلاب حضاو نايب •

وأ لعفلاب ةمئاقلا ةطشنألا ءارج نم أشنت يتلا ةزرابلا ةيئيبلا رار ضألا ديدحت لجأ نم ءارجإ •
 .مايقلا ططخملا ا

اهفادهأو ا •  ديدحت جماربلا هذه نمضتتو . اياغ قيقحت نم ةمظنملا نكمت يتلا جماربلا
 .اهذيفنت لئاسوو جماربلا هذه ذيفنت هلالخ متي ينمز لودجو نيفظوملا تايلوؤسم

 .تابلطتملا ةفاكب مهتيارد نم دكأتلا اذكو نيفظوملابيردت نم دكأتلل جمارب  •

 .قئاثولا ةبقارمو ةيجراخو ةيلخاد تالاصتإ لئاسو ،ليغشتلا ةبقارم لجأ نم تاءارجإ •

 .ئراوطلل ةباجتسإلاو بهأتلا لجأ نم تاءارجإ •

 .ةددحملا فادهألا عم ءادألا قفتي مل اذإ بسانملا ءارجإلا ذاختإو ءادألا دصرل تاءارجإ •

عم قفتي عقوملا ليغشت نأو ةميلس ةروصب هذيفنت متي ماظنلا نأ نم دكأتلل ةعجارملل جمانرب •  
 .ةقبطملا دعاوقلاو نيناوقلا عيمج

 .ةيئيبلا ةرادإلا ماظنل يرود يرادإ ضارعتسإ •

نمضيو ةيئيبلا ةرادإلل ًايماظن ًاج   - ١٤٠  مدقي هنأ وه ةيئيبلا ةرادإلل ماظن ذيفنتل ةيسيئرلا ايازملا نم
  .اهل يدصتلاو ةئيبلا ىلع رثؤت نأ نكمي يتلا اياضقلا ديدحت
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قفرملا لمع ءا  - ١٤١  دوجو بجي امك . إ وأ قالغإل ةطخ ةيئيبلا ةرادإلا ماظن نمضتي نأ بجي امك
نم دكأتلا لاح يف ةميلس ةقيرطب متيس قلغلا نأ نامضل يلاملا نيمأتلاو ةبرتلاو تاءاشنإلا جالعل ةطخ 

ءا     .لمعلاإ وأ قلغلا ةرورض
صالختسإلا قفارمل ةبسنلاب ا   - ١٤٢  اعارم بجي يتلا ةماهلا لماوعلا نم ةبرتلاو ينابملا جالع ربتع ي

لوادتت يتلا ريودتلا ةداعإو ةداعتسإلا قفارمل ةبسنلاب ًاضيأ ةماه تايلمعلا هذه نوكت دقو . رهصلا ةداعإو
ةيضمحلا–ةيصاصرلا تايراطبلا لثم تاب اكسنإ اهنع أشني نأ نكمي ًافانصأ وأ راشتنإلل ةلباق ًاداوم   .
  .ةبرتلا ثولت يشاحتل ةلوانملاو نيزختلا قطانم فصر وأ لزع ةيمهأ لماوعلا هذه نيبت

  ةعقوتملا ةيئيبلا رارضألا مييقت  - ًانماث
ا   - ١٤٣  ازلف نم نداعملا صالختسإ تايلمع ىلع بلاغلا يف ديدحتلا هجو ىلع لصفلا اذه قبطني

ربتع. ًايرارح قفرم نع ةلوؤسملا ةصتخملا تاطلسلاو نيلغشملل ةديفم لصفلا اذه يف ةدراولا تامولعملا ت  
ًالبقتسم هل ططخ  كلت صالختسإلا قفارم نع ةمجانلا ةيئيبيلا رارضألا نوكت نأ عقوت . ي قفرم وأ مئاق ي

نم ديفتسي نأ نكمي امك. ريودتلا ةداعإ وأ ةداعتسإلا قفارم اهببست يتلا رارضألا نم ريثكب ربكأ  
 .رهصلا ةداعإ قفارمو نارفألا ومظنمو ولغشم ةيلاتلا تاشقانملا

١٤٤ -   ، صالختسإلا تايلمعل طيطختلا دنع ةينعملا ةيميظنتلا تالاكولا عم رواشتلا يرورضلا نم
لامعأ نمضتت نأ نكمي ،ةحرتقملا ةيلمعلا ةعيبطل ًاقبطو . ةيرورضلا تاقفاوملا ىلع لوصحلا متي نأو
ئش وأ ةيئيبلا رارضألاب نايب رادصإ وأ ةمئاقلا ةيلمعلاب صاخلا صيخرتلا ىلع تاليدعت ءار جإ طيطختلا

ةيلمعلاب مايقلا ءارج نم ةلمتحملا ةيئيبلا رارضألل ةيمسر ةفصب مييقتلاو ديدحتلا متي نأ ىلع ،ليبقلا اذه نم 
  .ةحرتقملا

مييقتو ديدحت مييقتلا نمضتي نأ ب جي. مييقتلا تابلطتم ديدحتب ةيميظنتلا ةطلسلا موقت ،ةداع  - ١٤٥
، . قفرملا ليغشتو ءاشنإ ءارج نم ةعقوتملا ةيئيبلا رارضألا عقوملا رايتخإ اياضق مييقتلا يعاري نأ بجي
  .قفرملا ةرادإو ةينقتلا تارايخلا

نداعملا صالختسإ تايلمعل يئيبلا مييقتلا يف ا  - ١٤٦    :اعارم بجاولا ةيسيئرلا اياضقلا نمضتت
دق ثداوح عوقو نكمملا نم ناك اذإ امو ) تايافن ًابلاغ(ةطيسولا داوملا ن يزختو لقن •

 .ةرطخ تايافن قالطإ اهنع مجني

صالختسإلا تايلمعل ةجيتنك ةبلصلا اياقبلاو ةلئاسلا تالضفلا ،تاثاعبنإلل جاتنإ يأ  •
ا  .رادإل لثمألا بولسألاو

ىلع صحف تايلمع ءارج إ لثم ،ةبلصلا اياقبلاو ةلئاسلا تالضفلا ،تاثاعبنإلا دصر •
 .ثولتلا ةحفاكم تادعمو عقوملل نمآلاو ميلسلا ليغشتلا

عم لاثتمإلا ةيلمعب ةصاخلا ةلماكلا فادهألاو تاياغلا لمشيل يمسر دصر جمانرب دادعإ بجي   - ١٤٧
  .يئيبلا نسحتلاب ئبنت تارشؤم
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ليلحتوتانيع ذخأةطخ ذيفنت بجي   - ١٤٨ اهئافو نم دكأتلل ة دراولا ةطيسولا داوملا رابتخإ بجي.  
نم ةمدقملا ةداهشلا وأ ةيلمعلاب ةصاخلا ةفرعملا تناك اذإ ،عقوملا ) تايلمع(ةيلمعب ةصاخلا تافصاوملاب 

ةيرود ةفصب ةبلصلا اياقبلاو ةلئاسلا تالضفلا ،تاثاعبنإلا ةنياعم بجي . ةيفاك ريغ داوملا هذه ديلوت ناكم
  .ثولتلا ةحفاكم تادعملو ةيلمعلل نمآلاو ميلسلا ليغشتلا نامضل اذكو نيناوقلل لاثتمإلا نامضل

ليغشتب ةصاخلا ةديجلا ةيلودلا تاسرامملا عقوملا ءادأب ةصاخلا تالجسلا بكاوت نأ بجي   - ١٤٩
ءاطخألا عوقو عنمي تانايصلا ءارجإو ليغشتلا تالجس ضارعتسإ نإ . ًاديقعت رثكألاو ةروطتملا عقاوملا

  .ةبوغرملاريغ ةيئيبلا تاقالطإلاو ةميسجلا 
مايقلل يجراخ ليلحت لمعم مادختسإب موقي نأ ،ةمساح ةروصبو ،قفرملا ىلإ بلط   - ١٥٠  ي نأ بجي

تالوكوتورب لمعب ًاضيأ دعاست نأ تامظنملا هذه لثمل نكميو . ةدوجلا ةبقارمو نامض ،ليلحتلا لامعأب
  .ةنياعملل

  فظنألا جاتنإلاو تايافنلا عنم  - ًاعسات
تايافنلا عنمو فظنألا جاتنإلاب ةقلعتملاو ةلصلا تاذ ةماهلا تاعوضوملا لصف لا اذه لوانتي ال  - ١٥١

ىتح هميمصت نم ةيادب جتنملا لحارم لك لالخ ماخلا صالختسإ قيرط نع نداعملا مادختسإو جاتنإ دنع 
صالختسإلاو ريودتلا ةداعإ ،ةداعتسإلاب ةصاخلا تايلمعلا ىلع لصفلا اذه رصتقي امنإو ؛رمعلا ةيا  .

يف مهاست يلاتلابو ةياهنلا يف اهنم صلختلا ررقملا تايافنلا ةيندت ىلع ًافنآ ةروكذملا تايلمعلا لم عت
  .فظنألا جاتنإلا قيقحت

ةداعتسإ لالخ نم اهتيندتو تايافنلا عنمب تايافنلا ةرادإل لوبقملا لسلستلا أدبي ،ةماع ةفصب   - ١٥٢
ا ريودتلا ةداعإ ،ةداعتسإلا تايلمع يدؤت نأ يعيبطلا نم. ايافن نم يئاهنلا صلختلاو اهتجلاعم ،ةداملا  

بصن رمألا كلذ نولغشملا عضي نأ بجي . اهجاتنإ دئاع ميظعت لجأ نم تايافنلا عنم ىلإ صالختسإلاو
ىرخألا تايافنلاو ةبلصلا اياقبلا ةيندت لجأ نم م  تايافنلا ةيندت نإ . ايلمع ةعجارمب اوموقي نأو مهنيعأ

ناك ءاوس ،تاقوألا لك يف ةيداصتقإ ريغو ةنكمم ريغ ةيلمع ربتعت ةيديدحلا ريغ نداع ملا جاتنإ نع ةمجانلا
ةدرخلا تايافن نإ ؛لضفألا يئيبلا رارقلا وه ًامئاد ربتع . يوناث وأ يلوأ جاتنإلا  ي ال كلذب مايقلا نأ امك
لك ةجلاعم ب جي يلاتلابو ،طيلاخم لكش يف لاوحألا بلغأ يف نوكت ،يساسألا ماخلا لثم دلوتت يتلا

ا " ةديدج"نداعم جاتنإل تاوطخلا نم ةلسلس قيرط نع طيلاخملا هذه تانوكم نم نوكم  داعإل وأ
صاخلا لخدملا يه ةجلاعملا تاوطخ ىدحإ نع ةمجانلا اياقبلا نوكتو . ةيراجتلا قوسلا ىلإ ىرخأ ةرم
  .ةيلاتلا ةوطخلاب

ةيئاقوو ةلماكتم ،ةرمتسم ةيجيتارتسإ ق يبطت ينعي يذلا حلطصملا وه" فظنألا جاتنإلا"نإ   - ١٥٣
هذه نمضتتو . ةئيبلاو ناسنإلا ىلع رطاخملا نم دحلل تايلمعلاو كالهتسإلا ،تاجتنملا ىلع

وأ عنم لجأ نم جاتنإلا ةيلمع ىلع تارييغت لاخدإ يف رظنلاب ينعملا موهفملا ةصاخ ةفصب ةيجيتارتسإلا 
قيبطت وه لثمألا لحلا نوكي دق امنيبف : تارايخلا نم ددع لالخ نم كلذ متي. تايافنلا ديلوت ةيندت

جاتحي دق هنإ الإ ،ا   ابكرمو نداعملا نم تايافن ديلوت ًةيلك عنمت وأ ةوقب للقت ةديدج قرط وأ تاينقت
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تارييغتلا هذه ضعب ذيفنت قرغتسي دق وأ ريصقلا ىدملا ىلع تارييغتلا ضعب ذيفنت ىلإ طقف رمألا 
ةقيرطب ةأشنملا تايلمعلا كلتل ىتح ،ليصافتلا قدأل ةيفاك ةيانع ءاليإ ن إف ،كلذ عمو. ةديدع تاونس
يدؤي دق : تايافنلا ةيندت ةيلمع نم ززعت ًايبسن ةطيسب ريبادت ذاختإ ىلإ بلاغلا يف يدؤي نأ نكمي ،ةديج

، اهتيعون نيسحت وأ نداعملل ةلماحلا تايافنلا ةيمك ليلقت ىلإ ةيليغشتلا فورظلا ىلع تارييغت لاخدإ
ةلباق ريغ تايافنلا هذه نوكت نيح يف ،ةداعتسإلل ةلباق اهلعجي نأ نكمي تايافنلا يراجم لصف نأ امك 

  .ةطولخم تناك اذإ ةداعتسإلل
عينصتلا عقاوم ميلعت متي امدنع صالختسإلاو ةداعتسإلا ،ريودتلا ةداعإ تايلمع زيزعت متي   - ١٥٤

ةداعتسإلل ةلباقلا تايافنلا نم ٍيأ ىجتنم دحأ ين إ. تافصاوملاب ةطيسولا داوملل نيرخآلا نيجتنملاو  ع اذ
تايافنلا هذه نم ةدافتسإلا نإف ،يرتشُملا اهعضي يتلا ةصاخلا تافصاوملاب مازتلإلاب صالختسإلا وأ 

ةنيعم تايعونل لضفألا رايخلا يه لاوحألا لك يف نوكت ال ريودتلا ةداعإ نإف ،كلذ عمو . ربكأ نوكت
دق امنيب ،تالاحلا لك يف لضفألا وه نوكي ةرطخلا تايافنلا دلوت عنم نأل ك لذو تايافنلا يراجم نم
نأب يحوت ةروصلا نإف ،ددصلا اذه يفو . تالاحلا ضعب يف ريودتلا ةداعإ نم لضفأ نيزختلا نوكي

لثم ةماسلا نداعملا مادختسإو جاتنإ نم صلختلل تاهبجلا نم ديدعلا ىلع ةيملاع دوهج ىلإ ةجاح كانه 
، ةدلوتملا تايافنلا يف ضيفخت ىلإ عبطلاب اذه يدؤيسو ،قبئزلاو صاصرلا ،مويمداكلا ،مويليربلا خينرزلا  

كئابس ،تايراطبلا نم ةماسلا نداعملا هذه ةلازإ يف دوهجلا هذه رظنت فوس . ةماسلا رصانعلا هذه نع
مساحلا لاؤسلا ىلع حلتو دوعتس اهنكلو ،كلذ ىلإ امو تاءالطلا ،تارتمورابلا ،تارتمومرتلا ،ماحللا  

اهءافعإ كلذ نم ًالدب بجي هنأ مأ لاح يأب نداعملا هذه لثم ريودت ةداعإ يرورضلا نم ناك اذإ امع 
ةداعإل ةيتحت ةينب ءاشنإ نم ًالدب هنإف ،اذل . اهريودت ةداعإ نع ءانغتسإلا يلاتلابو تامادختسإلا عيمج نم
ريغ لئادب مادختسإو قبئزلا تامادختسإ عيمج رظ حب ةطاسبب موقت نأ نادلبلل نكمي ،ًالثم قبئزلا ريودت
  .ةيقبئز

ممألا جمانربل ينفلا ريرقتلا لثم ،فظنألا جاتنإلاب ةينعملا تاعوبطملا ىلإ عوجرلا ئراقلا ىلع   - ١٥٥
عقوملا رظنأ ،ةيعانصلا تايافنلاو تاثاعبنإلل ضفخلاو ةعجارملا ليلد : ٧مقر ةلسلسلا ،ةئيبلل ةدحتملا 

http://www.unido.org/doc/331372.htmls عقوملا وأ  http://www.emcentre.com/unepweb/ .  امك
: فظنألا جاتنإلاب ةصاخلا ىرخألا عقاوملاب طباور لزاب ةيقافتإل يكبشلا عقوملل دجوي

http://www.basel.int/links.htm.   

  اهتحفاكمو ةلمتحملا ةيئيبلاراطخألا   - ًارشاع
  اهتحفاكمو راطخألا  - فلأ

لاحملا نم . اهتحفاكمو ةلمتحملا ةيئيبلا راطخألا نع طقف ةلثمأ لصفلا اذه يطعي نأ عمزملانم   - ١٥٦ 
ثيح ،لمعلا ناكم ىلع وأ يجولوكيألا ماظنلا ىلع ا   ابكرمو نداعملا نع ةلمتحملا تاريثأتلا لك جاردإ

زاجيإ لاحملا نم هنأ امك . رطاخملل مييقت ىلإ جاتحي وأ/و عقوملاب ًاددحم نوكي تاريثاتلا هذه نم ديدعلا نأ
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ربتع . تاعانصلا لك يف اهمادختسإ متي يتلا ةحفاكملا تاينقت عيمج  ي ةحفاكملل ةنيعم ةينقت رايتخإ نإ
  .ةقبطُملا نيناوقلل ًاقبط هذاختإ متي ًايداصتقإو ًايسدنه ًارارق

هذه نأ ثيح . ةلئاسلا تالضفلا وأ تاثاعبنإلا دودح نأشب ددحم هيجوت ءاطعإ نكمي ال  - ١٥٧
يف يلحملا عمت   ا ةدشني يذلا ةيامحلا ىوتسمل ًاقبطو ةيلحملا فورظلل ًاقبط رخآل دلب نم فلتخت دودحلا

  .دلب لك
ت الضفلا ،تاثاعبنإلا ،تاجتنملا ،ةطيسولا داوملا بيكرت نع ةفرعملا ضعب عقوملا يلغشم ىدل  - ١٥٨

ضرعتلا ءارج نم رطاخملا ديدحتل ةيادب ةطقن كلذ ربتع. مهعقومب ةصاخلا ةبلصلا اياقبلاو ةلئاسلا ربتع . يو ت
وأ اهقاشنتسإ نكمملا نم ناك اذإ طقف ،سانلا ىلع رطخ ةبلصلا اياقبلاو ةلئاسلا تالضفلا ،تاثاعبنإلا 

ىلع ًارطخ ربتع . دلجلا لالخ نم اهصاصتمإ وأ اهعلب  ت ا  ىدعتت تايوتسمب اهفيرصت دنع ةئيبلا أامك
ةحفاكملل يساسألا ضرغلا نإ . تابنلاو ناويحلل ةبسنلاب ًايجولويب اهرفاوت لاح يفو ةيميظنتلا دودحلا

نداعملا روص عيمج دع . ةئيبلاب ًايجولويب اهرفاوت عنم اذكو ناسنإلاب ءايشألا هذه لاصتإ عنم وه  ت ال
يجولويبلا رفاوتلل ةلباق ا  لكشت نأ يرورضلا نم سيل هنإف ،كلذك اهضعب ناك نإو ىتح ابكرمو  ،

  .ةيميظنتلا دودحلا لخاد تناك اذإ ًارطخ
ةداعتسإلا تايلمع ربتع   - ١٥٩ لامتحإ تاذ ) رهصلا ةداعإ ادع اميف(انه ةحورشملا ) ريودتلا ةداعإ(ت

امنيب . ةيكيناكيمو ةطيسب ماع هجوب تايلمعلا هذه نأ ثيح. ةئيبلا ىلإ تاقالطإ ريدصتل ةبسنلاب فيعض
داوم فيرصتل ةبسنلاب ربكألا لامتحإلا تاذ تايلمعلا نم رهصلا ةداعإ لقأ ىدم ىلإو صالختسإلا دع  ي

امك ،ثولتلا ةحفاكم تادعمب رهصلا ةداعإو صالختسإلا قفارم ديوزت بجي ،ببسلا اذهلو . ةرطخ
  .بسانم ةيئيب ةرادإ ماظنل ًاقبط اهليغشت متي نأو ًاديج اهتنايص بجي

. ام ةيافن فصو دنع زيكرتلا نم ردق ىصقأبو ،يساسألا دوجولا مادختسإ متي ،ماع هجوب  - ١٦٠
  .ررضلا مظعمل ًاببس نوكي نأل وأ ةروطخ رثكألا لامتحإلا وذ ساسألا وه اذه نوكي ال دق ،كلذ عمو

ديدعلل ةيميظنت دودحك ،هاندأ٤لودج يف نداعملا ةيمسب ةصاخلا تامولعملا درت   - ١٦١ نادلبلا نم    .
نوكي ال ةيجولويبلا ةباجتسإلاب طبترملا يئايميكلا بيكرتلا نإف ،كلذ عمو ،ةلثما درجم دودحلا هذه ربتع  ت

نكمي الو ةلثمأ درجم ٤لودج يف ةلثمأك ةدراولا تانايبلا لثم ،ةيدرفلا تانايبلا ميق ربتعت . ًاقيقد ًةداع  
رفاوتلا وأ ضرعتلا اهرابتعإ يف ذخأت ال ا بلا عيمج يف قفارملا لكل ةقلطم ًاميق اهرابتعإ  أ ثيح ،نادل
  .يجولويبلا

صالختسإلا رهاصم دصر بجي يلاتلابو . نيسكويدلل تاثاعبنإ نع رهاصملا ضعب تغلبأ  - ١٦٢
تاثولملا نأشب ملهكوتسا ةيقافتإل ميج قفرملا دروي . نارويفلاو نيسكويدلا نم لك تاثاعبنإل ةبسنلاب

ىلإ تانارويفلاو تانيسكويدلا قالطإو نيوكت يف ةيناكمإلا تاذ ردصملا تائف نيب نم ،ةتباثلا ةيوضعلا 
  :ةئيبلا

 .ساحنلل يوناثلا جاتنإلا •

 .بلصلاو ديدحلا ةعانص يف ديبلتلا تادحو •
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 .موينوملألل يوناثلا جاتنإلا •

 .كنزلل يوناثلا جاتنإلا •

نيب ،هالعأب درت مل يتلاو ،ا نم نداعملا صالختسإ ةعانص يف ةيرارحلا تايلمعلا ميج قفرملا دروي  ازلف  
ةتباث ةيوضع تاثولمل دمعتم ريغ قالطإو نوكت ىلإ كلذك يدؤت نأ اهنكمي يتلاردصملاتائف  لوانتت .  

ئدابم دادعإب ًايلاح موقتو ةفلتخم رداصم نم نارويفلاو نيسكويدلا تاثاعبنإ لعفلاب ملهكوتسا ةيقافتإ 
  .تاثاعبنإلا هذه لثم نأشب ةيهيجوت

رهاصم نم ةثعبنملا تاقالطإلا نع مجنت يتلا ةيحصلا تاريثأتلاب ةصاخلا تامولعملا نم ديزمل  - ١٦٣  
يوناثلاو يلوألا كنزلا يفاصمو رهاصم نم ةثعبنملا تاقالطإلا كلذكو يوناثلاو يلوألا ساحنلا يفاصمو 

. html.CuZn_e/public/eng/ccebl/ca.gc.ec.www://httpعقوملا رظنأ ،تانيسكويدلا كلذ يف امب ،ادنك يف 
عقوملا وهو تانيسكويدلا ةحفاكم نأشب تاهيجوتلا ضعب دروي ثيح ،ديفم رخآ ردصم كانهو 

http://www.jrc.org/ .  نكمي يتلا تالاحلا ضعبو تانايبلا هذه رداصم يعجرملا تبثلا دروي امك
  .ةيفاضإ تامولعم ىلع اهيف لوصحلا

نداعملا نع ةمجانلا لمعلا ناكم اهل ضرعتي نأ نكمي يتلا راطخألا وأ ةيئيبلا راطخألا دمتعت   - ١٦٤
ةينويألاو ةيئيزجلا ةلاحلا ىلع ا   امبسحو ،لاثملا ليبس ىلعف . ندعم لكب ةصاخلا) عاونألا(ابكرم ضعبو

ددعو موركلا ربتع  رضخألا موركلا ديسكأ ثلاث لثم ،هتابكرم نم ي ،ًافنآ هيلإ ةراشإلا مت  Cr2O3 ًاداوم  
، ٦+موركلا ؤفاكت نوكي امدنع هنأ الإ  . ٣+انه موركلا ؤفاكتو . ةرطخ ريغ ةيمسلا ديدش نوكي هنإف  

لوألا قفرملاب جردم وهف اذل ،ةدشبو ًالاكأ نوكي نأ هنكمي ةنيعم ةيئايزيفو ةيئيزجةروص يفو نطرسم 
هذه ثبخ نأ الإ . ةرطخ اهديساكأ ربتعت ةنيعم نداعم كانه نأ وهو ،رخآ لاثم كانهو. لزاب ةيقافتإل

ةفوفصم لخاد ًاديقم ندعملا ديسكأ لعجي نداعملا هذه ديساكأ ىلع يوتحي نأ نكمي يذلاو ،نداعملا 
  .ًارفوت لقأ ةرطخلا ةداملا لعجت ،تاكيلسلا ةبكرم ةيئيزج

ةمسقملا ا ثكلا لثم اهلثم نداعملا نإف ،كلذ عمو  - ١٦٥  روص يف ةرطخ بلاغلا يف نوكت داوملا نم ري
ةلهس نوكت ءاملا يف نابوذلل ةلباقلا تابكرملا نأ امك ). لاعتشإلا ةيتاذ نوكت نأ نكمي ،ًالثمف(ةيئاهنلا 

 . ةرطخ نوكت نأل ًالامتحإ رثكأ نوكت يلاتلابو ،ًايجولويب اهرفاوت ثيح نم
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تحملا راطخألا تارشؤمل ةلثمأ-٤لودج    ةلم 
ةيامحلا لجأ نم ةيهيجوت ئدابم–ةيئيبلا راثآلا   ناتينهملا ةمالسلاو ةحصلا  

 لمعلا ناكم ءاوه ةيمسلا تايافنلا نفادم ةبرتلا هايملا 
 ١برشلا هايم تابكرملا وأ نداعملا

 )رتل/مارغيلليم(
 ٢يجولوكيألا ماظنلا ةيامح
 )رتل/مارغيلليم(

 (TCLP ٤ضنلا ٣ةيئيب ٣ةينكس
  )رتل/مارغيلليم(

مارغيلليم٥٠ةتيمملا ةعرجلا( غك /، 
 ٥)مسجلا نزو نم

TWA)
  ٧)٣م/مارغيلليم(٦

  ,٥ ٧٠٠٠ ةمظنم ريغ - - - ,٠٠٥ نوميتنألا
  ,٢ ٧٦٣ ٥  ٥,٣٠ ٤٣  ,٠٥ ,٠١ خينرزلا
 ,٠٠٢ - ةمظنم ريغ - - - - مويليربلا
 ,٠١ ٢٢٥ ١  ١٠ - ,٥ ٦  ٨,١ - ,٢  ,٠٠٣ مويمداكلا

  ,٠٥  (Na2Cr2O7) ٥٠ )يلامجإ (٥ ٣٠٠-٢٠٠ ٢٤٠ ,٠٠٢  ,٠٥ )ؤفاكتلا يسادس(موركلا 
 ,٢ (CuSO4) ٣٠٠ ةمظنم ريغ ٢٠٠ – ٣٠ ١١٣ ,٠٠٤ - ,٠٠٢ ٢ ساحنلا
 ,١٥ (TDLo) ٤٥٠ ٥ ٨٠٠-١٥٠ ٣٠٧ ,٠٠٧ - ,٠٠١  ,٠١ صاصرلا
 ,٠٥ (HgCl2) ١  ,٢ ٢ ٥  ,٠٠٠٠١ ,٠٠١ قبئزلا
 ,٢ ٦٧٠٠ ١ - - ,٠٠١  ,٠١ موينيليسلا
  ,١ ٨٣ ةمظنم ريغ - - - - مويرويلليتلا
  )دلجلا (,١ (LDLo) ٦ ةمظنم ريغ - -  - - مويلاثلا
 ١٠ - ١ ٣٠٠٠ ةمظنم ريغ ٣٥٠-١٠٠ ٤٣٠ ,٠٣ - كنزلا

  ).١٩٩٦(ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم   -١
زول يدنكلا سل. ةبذعلا هايملاب ةيئاملا ةايحلا ةيامح لجأ نم هايملا ةيعونب ةصاخلا ةيدنكلا ةيهيجوتلا ئدابملا  -٢ ١٩٩٥(ةئيبلا ءار ا.(  
  ).١٩٩٤(ةئيبلاو ينارمعلا طيطختلا . ناكسإلا ةرازوو عاعشإلا نم ةيامحلاو ةيجراخلا ةمالسلا ،ةيئايميكلا داوملاب صاخ هيجوت ،ادنلوه يف ةيئيبلا ةدوجلا تاياغ ٣
  .١٠٠= زيكرتلل فيفخت لما ع عم ،ةئيبلا ةيامحل ةيكيرمألا ةلاكولل ًاقبط ضنلا ةيلمعل ةيمسلا ةيصاخلاب ةصاخلا ميقلا -٤
، )١٩٩٢(سيول  -٥ ةتيمملا ةعرجلا مفلا قيرط نع٥٠،    .ةيدارفإلا تابكرملاب ةصاخلا ةيمسلا فلتخت ام ًابلاغ: طقف ةيداشرإ ميق.  
٦-  TWAسألا يف لمع مايأ ةسمخل يداع لمع موي يف تاعاس نامث لالخ هباسح دنع  ًاوج ةلومحملا تازيكرتلل ًاينمز حجرم طسوتم   .عوب 
  ).١٩٩٤(نييموكحلا ةيعانصلا ةحصلا ءاملعل يكيرمألا رمتؤملا  -٧
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لودجل ةيريسفتتاظحالم   ٤  
ةليوط تارتفل ضرعتلا وأ رركتملا ضرعتلا دعب ثدحي يمس ريثأت:ةنمزملا ةيمسلا تاريثأتلا ثدحت دق .  
  .ضرعتلا فقوت دعب تاقوألا ضعب يف ةنمزملا
نع ةيرطقلا ميقلا فلتخت دق:برشلا هايم ميقلا   ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمبةصاخلا  عقوملا رظنأ .  

html.mcl/safewater/gov.epa.www://http ةدحتملا تايالولاب برشلا هايم ريياعم ىلع عالطإلل  
  .ةيكيرمألا
ةيمسلا تانايب ديدحت دعب متي مل:يجولوكيألا ماظنلا ةيامح تابكرمو نداعملل ةبسنلاب ةيجولوكيألا    

اذ . نداعملا  ةلصلا تاذ ةيهيجوتلا اهئدابم دعب يداصتقإلا لا  ا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم قلطت مل
ءانفلل ةلباق ريغ يهف يلاتلابو ،رصانع ا. عوضوملا  ةميقلا هذه دوجو نإ . أل ةئيبلا يف ةتباث نداعملا ربتعت

صاخلا ببسلا ىلإ عجري ) ةيلودلا تايدتنملا يف ةددحم ريغ ةميقلا هذه لازتال (ساحنلل ةضفخنملا 
ميقلا ربتعت ). ًايجولويب ًارفاوتم ساحنلا نوكي نأ بجي(تافآلل تاديبمك ساحنلا تابكرم مادختسإب 

ري اعم ةئيبلا ةيامحل ةيكيرمألا ةلاكولا قبطت. ملاعلا ىوتسم ىلع لقألا يهو ةبذعلا هايملاب ةصاخ ةيدنكلا
ةرسع لماعمب كلذ دعب اهحيحصت متي يتلاو ،ربكأ ميق ىلإ لصتو ةيجولوكيألا ةيمسلل ةبسنلاب ةفلتخم 

 ٦,١٩ و٤,١نيب نوكتل ةريبك ةقيرطب ةميقلا هذه فلتخت ،لاثملا ليبس ىلع ،ساحنلل ةبسنلاب . ءاملا
غلبت يتلاو ٣لودجب ةدراولا ميقلاب ةنراقملاب ،رتل /مارغوركيم رغوركيم٤ – ٢  ساحنلا ميق نإ . رتل/ما 

نيندعملا الكل ةبسنلاب ىنعم اهل سيل ميقلا هذهو ؛امهنم لكل ةباوذلا حالمألا ضعبب ةصاخ كنزلاو 
ام    .اذ

يف يهو ،يضاملا يف اهجالع متو تثولت قطانمب ةصاخ لودجلا يف ةدراولا ةيناملألا ميقلا ربتعت : ةيناكس
فلتخت نأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب ةصاخلا ميقلل نكمي و. ملاعلا ىوتسم ىلع ًاعانقإ رثكألا حجرألا

ةطساوب ةبرتألل نمزملا علبلا ىلع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب ةصاخلا ميقلا زكترت . ميقلا هذه نع ًاريثك
  .لافطألا
  .ةينكسلاب ةصاخلا كلت لثم تاقيلعتلا سفن: ةيئيب
، ةيمسلا ةيصاخلا ديدحت ةيلمع يف : تايافنلا نفادم ةئيبلا ةيامحل ةيكيرمألا ةلاكولا بسح ضنلا ةيلمعل
ىلع ةراتخملا نداعملاب ةصاخلا ميقلا زكترت . حشرملا لئاسلا ليلحتو ةيقئاقد ةروص يف ةيافنلا عزن متي

فيفخت لماع مادختسإ عم ) ثولملل ىوصقلا دودحلا(ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب برشلا هايم ريياعم 
رادقمب هفيفخت مت دق حشرملا لئاسلا نأ ىلع زكترت ندعملا تازيكرت نأ اذه ينع يو. ١٠٠يواسي زيكرتلل 

للحتلا نم جتنت يتلا ةيوضعلا ضامحألا ةطساوب يعيبطلا ضنلا ءارجإلا اذه لثمي نأ ررقملا نمو . ١٠٠
 لماع باسح مت.تايافنلا نفادم دحأ يف ةجوزمملا ةيعانصلاو ةيلرتملا تايافنلل ثدحي يذلا يئاوهاللا

حشرملا لئاسلا ءاطبإو فيفختل بوساحلاب ديلقت تايلمع لالخ نم ١٠٠غلابلاو يقاولا زيكرتلا فيفخت   
ةيلمعلا هذهل ةيلمعملا ةقيرطلا ليصافت ىلع لوصحلا نكمي . هايملا رداصم ىلإ لقتنتل ضرألا يف يرجت امدنع

  .htm.846sw/hazwaste/epaoswer/gov.epa.www://httpنم 
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 ، ، : ٥٠ةتيمملا ةعرجلا ةيمس داوملل ةداحلا ةيمسلا ةنراقمو ديدحتل ًادحوم ًاسايقم ٥٠ةتيمملا ةعرجلا ربتعت  
، . ةيئايميكلا فصن لتقت يتلا ةعرجلا يه ٥٠ةتيمملا ةعرجلاو ينعت LD(ةربتخملا تاناويحلا نم ) %٥٠(   

، . ةريغص نارئف وأ نارئف تاناويحلا هذه نوكت ةداع). ةتيمم ةعرج ةتيمملا ةعرجلا ميق ريسفت متي نأ بجي
ديدش رذحب٥٠   . ، مويمداكلا نأ يأ ،خينرزلاب ةصاخلا كلت نم لقأ مويمداكلل ٥٠ةتيمملا ةعرجلا ربتعت  

نكميو نمز لاو زيكرتلا ،ضرعتلا مضت لماوعلا نم ةعومجم نع ةرابع ةعرجلاو. خينرزلا نم ةيمس رثكأ
نكلو ةيمسلا ةديدش ةدام نم لامعلا ىلع ةروطخ رثكأ نوكت نأ ةريبك ةعرجب ةيمسلا ةطسوتم ةدامل 

  . ةريغص ةعرجب
ينهملا ضرعتلاب ةصاخ ميقلا هذه :لمعلا ناكم ءاوه يف ،مويلا يف لمع تاعاس نامث لالخ )نمزملا(   ،

ةنسلا يف لمع موي٢٥٠  .  
ايبلا ةلوهسب رفاوتت ال ةداع:ماع قفارم يف اهيقالن ام ًابلاغ يتلا نداعملا تابكرمب ةصاخلا ةيداشرإلا تان  
ساحنلا حلمو . (CuSO4)ساحنلا تاتيربكل ةاطعم تانايب ةطقن كانه ،ًالثمف . صالختسإلا وأ ةداعتسإلا

اهصالختسإ وأ ا  ، . داعتسإ نكمي ساحنلل ةلماح اياقب يأ لثمي الو ءاملا يف نابوذلا ديدش اذه كلذ عمو
 ، ةتيمملا ةعرجلا ديدحتل ةلوهسب اهرابتخإ نكمي هنإف ،ءاملا يف نابوذلل ةلباق ةدام ا  نأ ظحال . ٥٠ألو

ملاعلا يف ةبرتلا نم ريثك نإف ،كلذ عمو . ةبرتلا ريهطتو ةيجولوكيألا ةيمسلاب ةصاخ كنزلل ةجردملا ميقلا
يعارزلاجاتنإلا ةدايزل اهيلإ كنزلا ةفاضإ بجيو كنزلا يف ريبك زجع اهيدل ميقلا ،كنزلل ةبسنلاب .  

 ، ةيمسلا ضافخنإ ىلإ ةريشم ،ةيلاع ربتعت ًاينمز حجرملا طسوتملاو٥٠ةتيمملا ةعرجلاب ةصاخلا كنزلا ربتعي .  
  .ةبرتلاو ناويحلا ،ناسنإلل ةبسنلاب ًايساسأ ًارصنع

نأ بجي امع عساو يملاع قافتإ كلذك دجوي الو نيسكويدلا دودح نأشبتانايبدجوت ال  هيلع نوكت    
نيسكويدلا تازيكرتل ةبسنلاب ةفلتخم ًادودح نادلبلا نم ريثك تددح ،لاثملا ليبس ىلعو . تانايبلا هذه
، : ناسنإلا يف ، ,٠٠٦ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ادنكو ادنلوهو ١٠  نم ،ايناملأو ٤   ١٠ – ١ 

مارغلا نم١٢- ١٠= مارغوكيبلا (مسجلا نزو نم غك /مارغوكيب  .(  

 دصرلا  - ءاب
. اهتحفاكم ىلإ جاتحت ةيئيب رطاخم كانه تناك اذإ ام ديدحت يف ًاماه ًاءزج دصرلا ةيلمع ربتعت  - ١٦٦

ةفصب . ةئيبلا ىلع بلسلاب رثؤت الو ةماعلا وأ لامعلا ىلع ًارطخ لكشت ال ةيلمعلا نأ دصرلا دكؤي
ةصاخ تانايبو ةيملع تانا يب ىلإ ًادانتسإ ةئيبلاو سانلا ةمالس ريرقت بجي لوألا ماقملا يفو ،ةيساسأ
. اهتبقارم بولطملا سايقلا تامالع نم يأ ديدحت كلذ يلي نأ بجي مث. ةلوبقم ضرعت دودحو ةيمسلاب
كانه ناك اذإ ام ديدحتلو . ةررقملا دودحلاب لاثتمإلا ىدم طقف دصرلا ددحي. دصرلا كلذ دعب أدبي مث
  .ةيئيبلا رطاخملل مييقت ءارجإ بجي ،ًايئيب ًارطخ

كانه نوكي تاقوألا ضعب يفو . ريودتلا ةداعإو ةداعتسإلا تايلمع دصر ًايبسن روسيملا نم  - ١٦٧
ًاديقعت رثكأ وهو ًايويح ًارمأ صالختسإلا قفارم دصر ربتعي . طقف طيحملا رابغلا تايوتسم دصرل ةجاح
  .ًاديقعت رثكأ هتايلمعو هتادعم نأل
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رفاوت مدع لاح يف يتلاو ،ةيجولويبلا ةيحانلا نم ناسنإلا ةحصل ةيرورض ربتعت يتلا نداعملا ىتح  - ١٦٨  
ربكألا تاعرجلا دنع ةماس نوكت ا  هذهل ًاديج ًالاثم ساحنلا ربتعيو . إف ،ناسنإلا تومي اهنم ردق لقأ

دمتعت ندعملا اهلكشي يتلا رطاخملا نإف ،كلذ نم مغرلا ىلع هنأ ،اننيعأ بصن عضن نأ بجي . نداعملا
ةميلسلا ةرادإلا عضت . ضرعتلا ةعيبط ىلع كلذكو هعون ،هتروص ،ندعملا ةيمك لثم ،ةريثك لماوع ىلع
تالمعلا ميظنتب مايقلا يرورضلا نم سيل ،حضاو لاثمكو . نابسحلا يف لماوعلا هذه لك نداعملل ًايئيب

نأ نكمي ال يلاتلابو ةبلص ةروص يف نوكت ا   أل ،دوقنلاك ماع مادختسإ يف ورويلا لثم ،ةديدجلا ةيندعملا
اهلالخ نم متي يتلا تايلمعلا رابتخإ يف تاموكحلا بغرت دق . يجولويبلا رفاوتلل ةلباق ةروص ىلإ لوحتت

يف بص   تو ،ةرخبأ ديلوت ىلإ يدؤي امم ،اهرهص متي هنأل كلذو ،ةميدقلا ةيندعملا ا  المع صالختسإ
ا تايلمع لالخ نم ا    .يبرهكلا ليلحتلداعتسإ متيو ضماح يف اهتباذإ متي مث ًامجح ربكأ لاكشأ

جمانربلا اذه نمضتي نأ بجيو . يمسر دصر جمانرب دادعإ بجي ،تالاحلا هذه نم يأ يفو  - ١٦٩
مه نم جمانربلا ددحي نأ بجي امك . يئيبلا نسحتلا تارشؤمو لاثتمإلاب ةصاخلا فادهألاو تاياغلا

نامضو ةبقارم ،ةنياعملا ططخ ،ةمدختسملا ةيليلحتلا قرطلا ،دصرلا ةيلمع يف نوكراشيس نيذلا ءاربخلا 
  .ةدوجلا

ركبملا لشفلا نع فشكلا نكمي . دصرلا جمانرب ءازجأ نم ًاءزج عنصملا ليغشت لجس ربتعي  - ١٧٠
  .ليغشتلا لجس نم ةيئيبلا ةحفاكملا تادحو نم يأل

  نداعملا صالختسإ قفارم قالغإ  - رشع يداح
ةداعتسإب ةصاخلا كلت كلذ يف امب ،ةيعان صلا ةجلاعملا تايلمع نم ةيلمع يأل ةماهلا بناوجلا نم  - ١٧١ 

لاح يف ةئيبلا وأ ناسنإلا ةحص ددهي ال ليغشتلا ءانثأ ثدحي نأ نكمي ثولت يأ نأ نم دكأتلا ،نداعملا 
ءارجإب يضارألاو تايلمعلا هذهل نيعقوتملا نيرتشملا موقيس . ًالبقتسم همادختسإ وأ عقوملا اذه كلمت
دكأتلل ةيفوجلا هايملاو ةبرتلا ليلحتو ةنياعم كلذ يف امب ،ةرركتم ةروصب ة بجاولا ةداجلا ةيئيبلا تاعجارملا
  .ًالبقتسم ررضلا عنم ىلإ يدؤت ةميلس ةقيرطب هترادإ مت وأ ثدحي مل ثولتلا نأ نم ةيمسر ةقيرطب

نوكي يلاتلابو ،ةيفوجلا هايملاو ضرألا ثولت نع ًالوؤسم ثولتلا ردصم لظيس ،ةماع ةفصب   - ١٧٢
ضرألل ثولت ثودحب حمس متحملا نم   ي مل هنأ نم دكأتلا متي نأ نداعملا صالختسإو ةداعتسإ تايلمع يف

  .ًالبقتسم ررضلا عنم ىلإ يدؤت ةميلس ةقيرطب هترادإ مت وأ ةيفوجلا هايملاو
يف رمتسي ام ًابلاغ ثولتلا اذه نإف ،ةبرتلل ثولت ثودحب حم   - ١٧٣  س اذإ ،ا  ابكرمو نداعملا ةلاح يف

ريغ ا يو ةبرتلا  ابكرمو نداعملا نأل ًارظن ،راشتنإلاو ضنلا تايلمع لالخ نم ءطبب هزيكرت طقف صقانت
ةلاح يف تناك اذإ الإ ةئيبلا يف كرحتلل ةلباق نداعملا نكت ال ،ةداع . ةيوضعلا تابكرملا لثم ءانفلل ةضرعم

زتم  ةبرتقم ةبرتلا تاميسج ىلإ ت نداعملا لظت ةماع ةفصبو ،ًايئايزيف كرحتت ةبرتلا تناك اذإ وأ ةيضماح  
  .قالطنإلل ةلباق اهدنع نوكت نأ نكمي يتلا ةطقنلا نم

بجي ،ا   - ١٧٤  ابكرمو نداعملا عم لماعتت يتلا تايلمعلا صيخارت ءاغلإ وأ قالغإلا ةيلمع نم ءزجكو
اذإ ه ريهطت متي نأو ةيفوجلا هايملاو ضرألل ثولت يأ ديدحت متي هنأ نم دكأتلل لقتسم يمسر مييقت دوجو
ةبسانم ةيفوجلا هايملاو ضرألا نأ نامض وه كلذ نم فدهلا نوكي نأ بجي ،ًامومع . ةرورضلا تعدتسإ
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ًايئايميك اهتيتفت نكمي الو رصانع ا(ىنفت ال نداعملا . يلبقتسملا مادختسإلل ريثكلا نإف ،كلذ عمو ). أل
ا تاقوألا ضعب يف نداعملا لمحتت . اذ ةبرتلل ةلثامم تابكرم ىلإ لوحتتو ،ةبرتلا يف ندعمتي اهنم

ىرخأ نايحأ يفو ،ةبرتلا يف ةندعمتملا نداعملا نم ريثك نأل ًارظنو . ةيضماحلا تائيبلا يف ضنلا تايلمع
ءارجإ دعب عقوأ نوكي عقوملا ثولت ىلع مكحلا نإف ،ًايجولويب ةرفاوتم ريغ ربتعت ،نداعملل ىرخا روص 

عقوملا اذ  رطاخم يأ لكشت ال ًابلاغ ا تناك اذإ . صاخ رطاخم مييقت  إف ،كرحتلل ةلباق ريغ نداعملا
  .مامتهإلا ةرئاد جراخ يهف يلاتلابو

١٧٥ -   ، ةيساسح تامادختسإلا لقأ ةيعانصلا ضارغألا يف ضرألل يلبقتسملا مادختسإلا ربتعي ،ةداع
تاثولم نم ًايبسن ةيلاع تازيكرت دوجو ديدحت يدؤي نل ،ضرألل يعانصلا مادختسإلا ةلاح يف ًابلاغو  

عمت  تامادختسإلا ربتعت . ا وأ لامعلا ةحص ىلع بلسلاب ريثأتلا ىلإ ،رابغ دوجو مدع عم ،نداعملا
ربكأ نوكي ةبرتألل يضرعلا علبلا نوكي ثيح ،ةيساسح رثكأ ةينكسلا ضارغألا لثم ضرألل ىرخألا 

لماوعلا نم ًاضيأ ربتعت تابنل ا ةايح ىلع ةلمتحملا تاريثأتلا نأ امك ،نيضرعملا لافطألل ةبسنلاب ةصاخ
لحأ نم ا . مادختسإلا دييقتل ةلمتحملا  ابكرمو نداعمب تثولت ضرأ مسقت ةداعإل لامتحإ كانه ناك اذإ

ثولتلا نأ نم دكأتلل ةصاخ ةيانع بلطتي رمألا نإف ،ةيساسح رثكأ ضارغأ يف اهمادختسإب حيرصتلا 
  .ًامئاق سيل

ام ةدام ةيافن نم صلختلا متي وأ ةبرتلل ثولت ثدحي امثيح  - ١٧٦ هنإف )ًالثم عقوملاب عدوتسم يف(   ،
لبقتسملا يف ةديج ةقيرطب ا  عضو بجي . رادإ متيس ةداملا هذه نأ نمضت ةرادإ ةطخ ذيفنتو دادعإ بجي

قرط وإ تاءارجإ ذيفنت بجي . كلذ رمألا ىضتقإ اذإ ةرتف لوطأل ةطخلاب مازتلإلا نمضت يتلا تابيترتلا
صلختلا قفارمو عقاوم وأ ةداعتسإلا عقاوم نم يأل لبقتسملا يكلام وأ يلغشم نأ نم دكأتلل غالبإلل  

ةبولطملا ةرادإلا ةطشنأب مايقلا نولصاويس م  بلاطملا نم نوكي دق . أو ثولتلا اياضقب مهمالعإ متيس
  .ليغشتلا ءدبب صاخلا حيرصتلا مهحنم لبق قلغلا دعب امل ططخ دوجو نيلغشملل ةبسنلاب ةحلملا

رمألا بلطتي . صيخرتلا ءاغلإ ةيلمعل لضفأ ذيفنت لجأ نم ًامساح ًارمأ ديجلا يلاملا ريبدتلا ربتعي  - ١٧٧
قلغلا ةيلمع فيلاكت حبصت الأ نامضلو ةيلمعلا قلغل ةيفاك تادامتعإ رفاوت نامضل ةيلام ةيلآ دوجو 

خم زرب. لخدلا رداصم صقانت امدنع ،ةيلاتلا تاونسلا يف ًائبع  فيلاكتلا قلغلا تاصص ت نأ بجي امك
يف حوضوب مهاست نأ نكمي قلغلاب ةطبترملا فيلاكتلا نأ ثيح ًاماه ًارمأ اذه ربتعيو . قلغلا ةيلمعل ةيلعفلا
ريثكب زواجتت نأ نكمي ،ةذاشلا تالاحلا ضعب يف . ةيئاهنلا ةجيتنلا يف يلاتلابو عورشملل ةيلكلا فيلاكتلا
  .عورشملا رمع لالخ ققحتت ةيلام بساكم يأ صيخرتلا ءاغلإب ةقلعتملا ةئراطلا فيلاكتلا

يف ةلمتحملا فيلاكتلا مهفت نم اهنكمي يذلا عضولا يف تاكرشلا قلغل طيطختلا ةيلمع عضت   - ١٧٨
طيطختلاب ةصاخلا ةيميهافملا ةلحرملا يف يلاملا ريبدتلاب لالهتسإلا نكمي . عورشملا رمع نم ركبم تقو
، . فيلاكتلاب ؤبنتلا بعصلا نم هنأل ًارظن ةقدلا نع ةديعب نوكت دق اهنكلو قالغإلا ةيلمعل كلذ عمو

صيخرتلا ءاغلإب ةصاخلا تالا   ا ىلع زيكرتلا يف تاكرشلا دعاسي فيلاكتلل يلوأ ريدقت لمعب مايقلا نإف
نم تايولوألا ديدحت نم رمألا اذه نِّك . ةوجرملا جئاتنلا قيقحت يف كوكشلا ربكأ اهلوح موحت يتلاو ميو

فيلاكتلا ديدحت يلاتلابو ،لضفأ ةقيرطب ةدوشنملا جئاتنلا ديدحتل ىرخأ ثاحبأو لامعأب مايقلا لجأ 
 .ةيلمعلا رمع لاوط
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  لوألا قفرملا
  درسملا

Ash وأ محفلا قرح لثم ةرارحلا تازلفلا نم نداعملا صالختسا تايلمع نم ةفلختملا داوملا ) أ(  - دامر
لوصحلل اهريودت ةداعإ نكمي يتلا خلا ... ةيساحنلا كالسألا ،ةيبرهكلا ت ارادلا تاحول ،ةيريوصتلا مالفألا ديمرت

  .يديدح ريغ يندعم ىوتحم ىلع
هذه طشك دنعو . ياوهلا لعفب تدسكأت يتلاو كنزلاو صاصرلاك باذم ندعمل ايلعلا ةقبطلا   )ب(

  .ريودتلا ةداعإل ةديج ةدام نوكي مث نمو ،ديسكألاو ندعملا نم اجيزم دامرلا نوكي ،ةقبطلا
Cake نيب ام حوارتت ةبسن ىلع لمتشت ،كلذب ةهيبش ةادأ وأ رتلفلا ةرصعم نم اهؤام فج تاراكع  - ةفاج ةلتك

  .ةفاج دماوج) م/م% (٣٥و% ٢٥
Cleaner Production ىلعو تاجتنملا ىلع قبطت ،ةيئاقوو ةلماكتمو ةرمتسم ةيجيتارتسا  - فظنألا جاتنإلا

  .ةئيبلاو رشبلا ينب ىلع رطاخملا ليلقتل ليومتلا تايلمعو كالهتسالا
DAF زيكرتلا فيفخت لماع - ت.ع  

Dross روهصم ندعم حطس ىلع لكشتت وأ وفطت ةيندعم تاديسكأ - ةرادك.  
Drossing ندعم حطس ىلع لكشتت يتلاو خلا تاديسكأ نم نوكتت يتلا بئاوشلا ةلازإ ةيلمع  - بئاوشلا ةلازإ

  .ةليوط يديأ تاذ طشك تاودأب ندعملاحطس نم ةداع ةرادكلا طشكتو ،روهصم 
Dust ًامعان ًاقوحسم نوكت ،ةيقيحاسملا تازلفلا نم نداعملا صالختسا يفو ،ةدام نم ةقيقد تائيزج  - رابغلا

رتميللم٠،٠٠٠١نم لقأ ئزجلا رطق فصن تائيزج نم فلأتي ةقئاف ةروصب   .  
Ecosystem قيقدلا ءاقبإلاب طقف هيلع ظافحلا نكميو ةقي قد سيياقمب ددحتي يئيب يعيبط ماظن - يجولوكيا ماظن

  .ءاقبلا هيلع ظفحت يتلا دودحلا يف سيياقملا هذه ىلع
Gate ندعملاو ،ءلملا بوبنأ كلذ يف امب بصلا بلاق ءلم اهقيرط نع متي تاونق ةموظنم - بصلا تاونق ةموظنم

  .اهلخاد بلصتي يذلا
Home scrap ةبلص تاقبط وأ ناهدلا لمشت الو عقوملا لخاد ةدلوتملا ةدرخلا داوملا - عقوملا لخاد ةدلوتم ةدرخ.  

Non-dispersible ًالثم بلص ندعمك يلاحلا هلكش يف كرحتم ريغو تباث - تتشتلل ةلباق ريغ.  
Plant scrap: - عقوملا لخاد ةدلوتم ةدرخ رظنأ.  

Powder ةقيقد ةيبيبح ةلاح يف ةفاج ةدام يإ ،ةليئض تائيزج عمجت نم فلأتت ةدام - قوحسم.  
Prompt scrap عينصتلاو ليوحتلا تايلمع نع جتنت يتلا ةدرخلا يهو - عينصتلا تايلمع ةدرخ.  
Reclamation ةجلاعم نأ الإ ،ةيرارحلا ةجلاعملاب ةداع متتو ا  - صالختسا  ازلف نم نداعملا صالختسا ةيلمع

وأ هتيقنت متت صلختسملا وأ داعتسملا ندعملا ثيح ،تايلمعلاو نداعملا ضعب ةلاح يف هايملاب متت نداعملا صالختسا 
ركبلا نداعملا ا  مدختست يتلا ةقيرطلا سفنب همادختسا نكمي لكش ىلإ هريركت وأ هتباذإ ةداعإ.  

Recovery وأ ،تايافنلا يرجم ىلإ اهلوصو لبق ةيندعم عطقو ندعملا ىلع لمتشت وأ ةيندعم دونب ذخأ  - ةداعتسالا
  .تايافنلا ىرجم نم اهداعبتسا
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Recovery operation هيلإ ةهجوملا ضرغلل حلصت دعت مل يتلا داوملا ليوحت اهيف متي ةيلمع يهو  - ةداعتسالا ةيلمع
اهمادختساب حمسي لكش يف لظت ثيحب داوملا صالختسا ا  نكمي يتلا وأ ،مادختسالل ةلباق ةلاح ىلإ ،ًالصأ.  

Recycling ةباذإلا ةداعإب )ةرشابم اهمادختسا زوجي ثيحب ةداعتسملا ع طقلاو دونبلا دادعإ) أ( – ريودتلا ةداعإ
 .صالختسالا ةيلمع ىلإ اهلاسرإب وأ) ةرشابملا
نم داوملا نم اهريغ وأ تاجتنملا ةداعتسا ا   )ب(  متت يتلا ،ليوحتلاو لصفلاو عمجلا اهيف امب ةطشنألا ةلسلس

نع ةقاطلا وأ ةرارحلا جاتنإل دوقولا ريغ ةديدج تاجتنم عينصتل كلذو ماخ داوم لكش يف ةبلصلا تايافنلا ىرجم 
  .لاعتشالا قيرط

Residue رخآ ئش نم فلختم ئش يأ - تافلخم.  
Runaround scrap - نداعملا عينصت ،طشكلاو ،ةلفردلا ،قثبلا ،بصلا قرط نع عقوملا لخاد ةدلوتم ةدرخ داوم /

ةدرخلا داوم تسيل اهنكلو ،ةبلص تاقبط وأ ءالط ىلع يوتحت ال يتلاو بيذشتلاو ،عطقلا و ،غمتلاو ليكشتلا  
ةرشابم اهميقلت متي يتلاو ىرخألا ةيلآلا تايلمعلاو ) millingراودلا عيطقتلا (صيرفتلا ،بقثلا ،ةطارخلا نع ةجتانلا 

  .ةيلمعلا يف ىرخأ ةرم
Scaling عنام ري غ وجلا يف نيخستلا ءانثأ يندعملا حطسلا يشغي يذلا دسكأتلا جتان - ديسكأ ةرشق نوكت

  .دسكأتلل
Skimming بئاوشلا ةلازإ رظنأ - طشكلا.  

Slag داوملا نيب تالعافت ةطساوب لكشت جتاون ماحتلا وأ ،ةنحش تانوكم ماحتلال ةجيتن ةنوكتملا ةداملا  - ثبخلا
  )ةرباصلا(ةرسعلا 
Sludge  ةراكعلا–ةزاكرلا وأ ةيعيبط تايملعل ةجيتن ه ايملا عاونأ فلتخم نع ةلصفنملا ةبسارلا ةمكارتملا دماوجلا -  

  .ةيعانطصا
Smelter ةيندعملا تاماخلا ةباذإ اهلخاد متي ةاشنم وأ ناكم - رهصملا.  

Sprue بلاقلا لخاد بلصتت يتلا ةيندعملا ةداملاو ،بلاقلا ءلم اهقيرط نع متي ةيسأر ةانق - بصلا ةانق.  
Sublimation ةلئاسلا ةلاحلاب رورملا نود زاغىلإ ةرارحلا قيرط نع ةبلص ةدام ليوحت  - ديعصتلا.  

Sweat furnace مساب ًاضيأ فرعيو  - قرعتلا نرفDry hearth furnaces وأ ةفاجلا ةرم(،   نارفأ موقتو ) ا نرف
  .ةدح ىلع ندعم لك نابوذ ةطقنل ًاعبت اهتباذإ قيرط نع داوملا لصفب قرعتلا

TCLP - ةيمسلا صاوخلا ضن ءارجإ  
TWA -  ءاوهلا يف لومحملا زيكرتلل ًاينمز –حجرملا طسوتملا.  

Volatilization وأ ةرارحلا ةجرد ةدايزل ًاعبت ةداع ريخبتلا لدعم ةدايز عم ةلئاس ةلاح نم ةدام ريخبت  - داوملا ريخبت
  .طغضلا ضفخ

Waste ماكحأ بجومب اهنم صلختلا بولطم وأ اهنم صلختلا دصقي وأ اهنم صلختلا متي ءايشأ وأ داوم  - ةيافنلا
  .ينطو نوناق
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  يناثلا قفرملا
  عجارملا تبثو عجارملا
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  ثلاثلا قفرملا
  ةديفم ىرخأ عجارم

  :نداعملا نأشبةماع تامولعم ىلع لوصحللو 
نداعملاو نيدعتلل يلودلا سل   ▪ ا(ICMM) ،  

3rd Floor, 19 Stratford Place, London W1C 1BQ, United Kingdom, Phone +44 20 7290 
4920, E-mail info@icmm.com; web site http://www.icmm.com 

يكبشلا عقوملا –ندا عملل ةيلارتسألا ةسسؤملا  ▪  amf/au.com.amf.www://http  

  :نداعملا لقصب ةقلعتم تامولعم ىلع لوصحللو
  )يونس عوبطم(نداعملا لقص ليلد   ▪
نداعملا لقص دهعم ا   ▪  نيرهش لك ردصي عوبطم(موقي يتلا تايلمعلا( ،  

Exeter House, 48 Holloway Head, Birmingham B1 INQ, UK  
(e-mail <ukfinishing@dial.pipex.com>) 

  ، )يرهش عوبطم(حطسألا لقصو ءالطلا   ▪
AESF/NAMF/MFSA, Government Relations Office, 2600 Virginia Ave, NW, Suite 408,  
Washington, DC 20037 Fax 202/965-4037 

  :ةددحم نداعم نأشب تامولعم ىلع لوصحلل
نداعملا صالختسا ،نيدعتلا ،نداعملا نع ىرغصلا ةيملعلا ةقلحلا : مويريلتلاو ،موينليسلا ،جينرزلا ،نوميتنألا  ▪

نداعملا فاشكتساو ا    )٢٠٠٠. (ازلف نم
ةسدنهلا ةرادإ ،ودارولك ةيالو ةعماج ،يناثلا يلودلا رمتؤملل ٩٥رضحملا نيدعتلا تايافنو اياقب : موينليسلا  ▪  

  .ةيندملا

  :ةينهملا ةمالسلاو ةحصلاب قلعتت تامولعم ىلع لوصحلل
▪   ، ةينهملا ةحصلا ىلع ةيئايميكلا رطاخملا نأشب ةيهيجوت ئدابم ،نيينهملا ةحصلاو ةمالسلل ينطولا دهعملا

  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةموكح ةعبطم

  :نداعملا تابكرمو نداعملل ةيئيبلا تاريثأتلا نأشب تامولعم ىلع لوصحلل
  http://www.epa.gov: ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل ةعباتلا ةئيبلا ةيامح ةلاكو  ▪

  :ناسنإلا ةحص ىلع نداعملا تابكرمو نداعملا تاريثأتلا نأشب تامولعم ىلع لوصحلل
  http://www.who.int: ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم  ▪

  :فظنألا جاتنإلا نأشب تامولعم ىلع لوصحلل
رهشأ ةثالث لكردصت(فظنألا جاتنإلا ةديرج   ▪  ( ،  

Elsevier Science Ltd, PO Box 800, Oxford OX5 1DX, UK Fax +44 1865 853333  
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  عبارلا قفرملا

  ةيكبشلا عقاوملا
http://www.amm.com/ref/glossary.htm. The American Metal Market - Glossary for 
technical terms and terms of art. 
 
http://www.jrc.org/. European Commission Joint Research Centre. 
 
http://www.bir.org/. Bureau for International Recycling. 
 
www.isri.org. Institute of Scrap Recycling Industries. 
 
www.ilmc.org.  
 
www.unctad.org. UN Transport of Dangerous Goods Code. 
 
http://www.pacificraremetals.com/.  
 
http://www.namf.org/.  
 
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity.  
 
www.ilzsg.org. International Lead Zinc Study Group. 
 
http://www.chromium-asoc.com 
 
http://www.un.org/Pubs/whatsnew/e99rtd.htm. Packaging methods conforming to 
UNCTG. 
 
www.metalbulletin.co.uk. The Metal Bulletin. 
 
http://www.amm.com/. The American Metal Market. 
 
http://www.jrc.org.  
 
http://www.icmm.com/. International Council on Mining and Metals. 
 
http://www.unepie.org/. UNEP Industry and Environment Programme. 
 
http://www.unep.or.jp/ietc/. UNEP International Environment Technology Centre. 
 
http://www.iso.ch/. International Organization for Standardization. 
 
http://europa.eu.int/comm/environment/emas/. European Commission Eco Management 
and Audit Scheme. 
 
http://www.unido.org/doc/331372.htmls or http://www.emcentre.com/unepweb/. UNEP 
Technical Report series No.7. 
 
http://www.ec.gc.ca/cceb1/eng/public/CuZn_e.html.  
 
http://www.epa.gov/safewater/mcl.html. United States of America Environment 
Protection Agency drinking water standards. 
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http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/test/sw846.htm. The laboratory method for 
TCLP. 
 
http://www.amf.com.au/amf. Australian Mineral Foundation. 
 
http://www.epa.gov. United States of America Environment Protection Agency. 
 
http://www.who.int. WHO. 
 
www.eippcb.jrc.es. European Centre for Best Available Technology. 
 
http://www.basel.int/links.htm Basel Convention links page giving several sites for 
cleaner production. 

_________ 


