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 دادعإبةينعملا  ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل

  قبئزلانأشب ًانوناق مزلم  يملاعكص 
  ةيناثلا ةرودلا

 ، نوناك ٢٨ - ٢٤نابايلا ،ابيش   ٢٠١١رياني /يناثلا 
تقؤملا لامعألا لودج نم٣دنبلا   *  

 قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ

نعريرقت مييقتل تارشؤملا   ةيناكسلا تاعوم راثآ   ا ديدحتو اهعبتتو ةحصلا ىلع قبئزلا  
اهلةضرعملا    
  ةنامألا ةركذم

نم ةدوقعملا ىلوألا ةرودلايف   - ١ ىلإ ٧  ناريزح١١  ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تبلط ٢٠١٠هينوي /   ،
رشؤملانعريرقت دادعإ ةنامألا ىلإ قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإب ةينعملا ةيلودلا  ةصاخلا تا  

ةحصلا ىلع قبئزلاراثآمييقتب  ع   ةضرعملا ةيناكسلا تاعوماهبتتو  ا ديدحتو اهل  عضو كلذ يف امب    ،
نأ ىلإ ةنجللا تراشأو . ةيبيرجتلا تاعورشملا راطإ يف هريوطت متي ،داشرإلاو ةيعوتللمادتسم جمانرب 

  .ةبولطملا تامولعملا ميدقت ىلإ ،ةجاحلا وعدت امبسح ،نيينعملا ءاكرشلا وعدت فوس ةنامألا
ةنجلل ىلوألا ةرودلا ءانثأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نع ةرداصلا تانايبلاب ةنامألا نمًارارقإو   - ٢  

نع ا  هدادعتساارعإب ، إل ينقتلا معدلاب تاموكحلاديوزتل ا   قبئزلا نع أشنت يتلا ةيحصلا رطاخملا ةراد
لمعلا ةدايق يلوتلةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تعد دقف    .بولطملا ريرقتلا ميدقتل يراجلا 

هخاسنتسا مت دق و،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم هتدعأيذلا ريرقتلا ىلع ةركذملا هذه  قفرم يوتحيو  - ٣  
  .يمسر ريرحت نودب هميدقتو

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/1.  
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  قفرملا

تارشؤملانعريرقت  ةيناكسلا تاعوم راثآمييقتل     ا ديدحتو اهعبتتو ةحصلا ىلع قبئزلا  
اهلةضرعملا    

  ةمدقم

ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تدعأ  - ١ يف ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل بلط ل ةباجتساةركذملا هذه  
ميدقتب يلوألا ا   تارشؤملا نعريرقت ) أ(’’رود ديدحتو اهعبتتو ةحصلا ىلع قبئزلا راثآم ييقتل   

ةضرعملا ةيناكسلا تاعوم اهلا و كلذ يف امب  يف هريوطت متي ،داشرإلاو ةيعوتللمادتسم جمانرب عض ،   
  .‘‘ةيبيرجتلا تاعورشملا راطإ

لاكشأ ةثالثيف ةئيبلا يف قبئزلا دجويو  - ٢ ديسكأ لثم (يوضع لاريغ لكش لا، ورصنعلالكش :  
، كو ،كيقبئزلا ). لاسورميثلاو، قبئزلا ليثيم هلاثمو(يوضع لالكش لا، و)كلذ ريغوكيقبئزلا ديرول

  .هب مسجلا ظافتحاو مسجلا لخاد هصاصتماةيلباق ىلع قبئزلا لكش رثؤيو 
تابكرمو قبئزلا ةيمس اهفدهتست يتلا ةيسيئرلاةزهجألاو  - ٣ ، :ي هه  ناتيلكلاو ،يبصعلا زاهجلا  
رثأتت دق يتلا ىرخألا ةزهجألانمو. يئاعولا يبلقلا زاهجلاو هب  سفنتلا زاهج  ةرودلاو يمضهلا زاهجلاو    
باجنإلا ةزهجأو ةعانملا زاهجوةيومدلا روطتلا ةلحرم يف ةيوضعلا ةمظنألا نأ ةماع ةفصب لوبقملا نمو.    
  .قبئزلل ةيمسلا راثآلل ةيساسح ةمظنألا رثكأ يه) ةنجألل يبصعلا زاهجلا لثم(
  يبصعلا زاهجلا

قبئزلا لاكشأ دشأ وه قبئزلا ليثيمو. قبئزلا ليثيمليسيئرلا رَقتسملا يبصعلا زاهجلا د عيو  - ٤  
لوانت نم قبئزلا ليثيملضرعتلا ثدحيو . ةيمسو ًاعويش ةئيبلا يف ةدوجوملا  كامسألاو بذعلا ءاملا كامسأ 
زجاحلا روبعىلع قبئزلا ليثيم ةردقل ًارظنو . كامسألا ىلع ىذغتت يتلا تاناويحلا موحلو ةيرحبلا  
هلةضرعم نوكت ومنلا ةلحرم يف يتلا ةنجألا نإف ،يميشملا ةصاخ ةفصب  نأ ىلع تاساردلا تّلد دقو .  

 دهاشملا ةيمسلا ىوتسم نم ٪٢٠ ىلإ ١٠ نمحوارتي ةيمسلا نم ىوتسمل نوضرعتي نيذلا لافطألا 
نم يأةركبم نس يفكاردإلا يف روصق نم نوناعي دق نيغلابلا ىدل  ىلإ ٤ ،  نأ امك . تاون س٧ 

رثكألا ةيمسلا ةجيتنلايه يبصعلا زاهجلا ىلع ةعقاولا تاريثأتلا  ضرعتلا بقع تظحول يتلا ة روطخ 
يوضعلا ريغ قبئزلا امأ. قبئزلا رصنعل مدلا زجاح روبع ىلع ةدودحم ةردقهلف  ضرعتلا نإف مث نمو خملا/   
  .يزكرملا يبصعلا زاهجلا ىلع تاريثأتب ةطبترم نوكت ال ةيوضعلا ريغ قبئزلا تابكرمل
  ناتيلكلا
٥ -   رثكألا ةيمسلا ةجيتنلا نيتيلكلاب قحلت يتلارارض ألا دعت ريغ قبئزلا تابكرمل ضرع تلل ةروطخ 
نم يداع ريغ ردق قالطإ ىلإ يوضعلا ريغ قبئزلل ضرعتلا  يدؤي نأنكمي ،ةعرجلل ًاعبت و. يوضعلا
و ،لوبلا يفمدلاقالطإ و ،لوبلا يف نيتوربلا   .داحيولك لشف ثودح و ،لوبلا جاتنإ ضافخناىلإ  
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  يئاعولا يبلقلا زاهجلا
نيب ةقالع دوجو نيبت  - ٦ مدلا طغض عافتراو ،ةيبلقلا تامزألا تالاح دايدزا نيبوقبئزلا ليثيم    .
ريراقتلا ديفتو تادايز درجم ىلإ عجر يدق يئاعولا يبلقلا زاهجلا ىلع تاريثأتلل ةجيتن تايفولا دايدزا نأ ب 

مل ضرعتلايف ةريغص قبئزللوقبئزلا رصنع لديدشلا ضرعتلا نيب ةلص دوجو نيبتدقو . قبئزلا ليثي  ريغ   
بلقلاتاقد عراستو ،بلقلا تاقدماظتنا مدع و ،مدلا طغض عافترانيبو يوضعلا  كانه نأ ديب .  

سلا نأ ثيحو.يبلق يئاعو ضرم مييقت دنعرابتعالا يف اهذخأ نيعتي يتلا  رطخلالماوع نم ديدعلا  ةيم  
ربتعت ةيولُكلا راثآلاو ومنلا ةلحرم يف ةيبصعلا دق اهتعباتم نإف ة، روطخقبئزلا ةيمس تاريثأت رثكأ نم  
ةدئاف رثكأ نوكت قبئزلاراثآ دصرل  ةحصلا ىلع   .  

نم ديدعلا  نأ ديب. ةركذملا هذه قاطنىدعتي ةحصلا ىلع قبئزل ا راثآل ةلماك ةشقانم ءارجإ نإ  - ٧
قبئزلاراثآل لماش فصوىلع يوتحت ةيملا علا ةحصلا ةمظنم قئاثو ةحصلا ىلع  ئراقلا عجشن نحنو    ،

تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلل رداصملاكلت ىلإعوجرلا ىلع    :قئاثولا كلت نيب نمو.  
• JECFA. 2010. Seventy-second meeting. Rome, 16–25 February 2010. Summary and 

conclusions. Issued 16th March 2010 

• WHO and UNEP. 2008. Guidance for Identifying Populations at Risk from Mercury 
Exposure. Geneva, Switzerland. (1) 

• WHO. 2008. Mercury: Assessing the Environmental Burden of Disease at National and 
Local Levels. Environmental Burden of Disease Series, No. 16. WHO. Geneva, 
Switzerland.  

• WHO and UNEP. 2002. Global Mercury Assessment.  

• WHO. 2003. Elemental Mercury and Inorganic Mercury Compounds: Human Health 
Aspects. Concise International Chemical Assessment Document 50. Geneva, 
Switzerland.  

رطاخمل ةصاخ ةفصبةضرعملا ناكسلاتائف لمش تو  - ٨ ، قبئزل ا   ىضرملاو نيعفايلا نم ناكسلا
 ةيجولويزيفلاتاردقلا يوذ وأ /، ويثارو دادعتسا مهيدل نمو ،ةريقف ةيئاذغ ةيمح ىلع نوشيعي نمو
كامسألل مهكالهتسال ةجيتنةيفاضإرطاخم ىلإ ناكسلا ضرعتي دقو . ةدودحملا تاييدثلاو عقاوقلا و   
 ،ًايئيب ةرطخلا نكامألا يفضرعتل  اعاونأفلتخم ىلع ةوالع ؛ينهملا طسولا يف ضرعتلا ةجيتن و ؛ةيرحبلا

  .نيكلهتسملا ضرعتو
  ةيساسحلا
ةجيتن قبئزلل ضرعتلا لايح ةصاخ ةيساسح لافطألاو ةدالولا يثيدحو ،ةنجألا ىدل  :لافطألا  - ٩

نأ ن  .ومنلا ةلحرم يف لازيال يذلا يبصعلا مهزاهج ةيساسحل   رثؤت ال يتلا قبئزلا تايوتسميبت دقو  
اهل نوكي دق لماوحلا وأ نيغلابلا ىلع يتأتملا  قبئزلا ليثيمىوتسم ف. لافطألا ىدل ةرمتسم ةراض راثآ 

ىلإ ٪٥٠ةبسنب ًاعافترا رثكأ نوكي دق كامسألا كالهتسا نع  مد يف هاوتسم نع نينجلا مد يف  ٪١٠٠ 
                                                      

 ةقيثولا يف ةيهيجوتلا ةقيثولا هذهل يذيفنت زجوم ىلع علّطت نأ ةنجلل نكمي: ةنامألا نم ةظحالم )١(

UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/19. 
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تاثيدح تاهمألا ىلع بجي يلاتلابو. ةميشملاربع طشنلا لاقتنالل ةجيتن مألا  لماوحلاو ةدالولا  
نكمي يتاللا تاديسلاو ًامامتها نرعي نأنلمحي نأ  ًاصاخ  نع مجنت دقيتلا راطخألل   . قبئزلا ليثيم  
جمحرلا لخاد ضرعتلا تالاح ىلإ ةفاضإلابو دخلا ضرعتي نأ نكمي ةعاضرل ةجيتن راطخألا هذهل  ، 
ثولملامألا بيلح ىتح رمتسي يبصعلا زاهجلا ومننأثيحو .   نس  ؛ةقهارملا    رثكأ لفطلا رابتعا نكمي 
دعب ىتح قبئزلل ضرعتلا لايح ةيساسح تاونسبةدالولا   .  

يبصعلا زاهجلاو ،نيتيلُكلاو ،دبكلاىضرم دعي :دوجولا ةقباس ضارمألا  - ١٠ نيتئرلاو ،   ًارثأت رثكأ 
  .ناكسلا يقابب ةنراقمقبئزلل ةيمسلا راثآلاب 

ةنيعمةيئاذغداوم يف صقن نم نوناعي نيذلا صاخشألا نوكي دق  :يئاذغلا ماظنلا  - ١١  اهلاثم ( 
قبئزلا لايحةيساسح رثكأ، ةيذغتلا ءوس نم نوناعي نيذلا كئلوأو ،)مونيليسلاو كنزلا  .  

ليثيم نم صلختلا ىلع دارفألا نيب اميف تاردقلا نيابتل نوكي دق  :ناكسلا تاردق نيابت  - ١٢
، نم قبئزلا مسجلا تالامتحا ىلع رثأ قبئزلاب رثأتل ليثارولا دادعتسالاو  اهببسي يتلا ضارمألاب ةباصإلا ، 
  .قبئزلا
  ضرعتلا

ةيرحبلا تاييدثلاوعقاوقلاو كمسلا كالهتسا  - ١٣ تاعوم ضعب ضرعتت  :  ليثيمل  ةيناكسلاا
ألاعاونأوةيمك ل ةجيتن ربكأ ةجردب قبئزلا ناكملا و، اهكلهتست يتلا ةيرحبلا تاييدثلا وعقاوقلاو كامس 
ودايص نوك، يلاثملا ليبس ىلع ف.كامسألا كلت هنم تديص يذلا نيذلا ةرانصلاب ديصلا ةاوهو فافكلا  

ب ةنراقمًاضرعت رثكأقبئزلاب ةثولم ةيئام تاحطسم نم د يصملاكمسلا ًابلاغ نوكلهتسي  . ناكسلا ةماع 
مسألا عاونأيكلهتسم ىلع ًاضيأ كلذ يرسيو     .)رحبلا فايسو شرقلا كمس لثم(ةر معملا ةسرتفملا كا

ل ضرعتلا ثدحي دق:كلهتسملا ضرعت  - ١٤ وأ قبئزلا رصنع   تامغلم نم يوضعلا ريغقبئزلا  
و ؛ةينثإلاو ةيديلقتلا ريقاقعلا ضعبوةرشبلا حيتفت نوباصو تاميرك مادختسانم و ،نانسألا ضعب نم  
  .ةينيدلا سوقطلاو ةيفاقثلا تاسرامملا

حب ضرعتلا عاونألمشت :ةنهملا مكحب ضرعتلا  - ١٥ رولكلا  عينصتتايلمع قلقلا ريثت يتلا ةنه ملا مك 
و بهذلا جارختساوةيحلملا ليلاحملا نم ةيواكلا ادوصلاو ًايفِرحهتجلاعم،  لقني دق و. نانسألابط ، و 

لع وأ ملةريبك ةجردب نوضرعملا لامعلا   ايث قيرط نع م    .مهداسجأ ىالئاع دارفأ ىلإ قبئزل
ح بهذلاجارختسا عقاوم قطانملا هذهلمشت دق  :ًايئيب ةرطخلا قطانملا يفضرعتلا عاونأ   - ١٦ ًايفر  

و ،تايافنلا نم صلختلا عقاوم لمشت امك،)زاكرلا نع بهذلا لصف يف قبئزلا مدختسي ثيح( عقاوم  
  .ةيعانصلا تاثاعبنالا
راثآلا:ةيبيرجتلا تاساردلا ةيحصلا     

زاهجلا  ومن يف روصق ىلإ يدؤي ةدالولا لبق قبئزلا ليثيمل ضرعتلا نأ قئاثولا نم ديدعلا نيبت  - ١٧
نيب ةقالع دوجو نمًاضيأ ققحتلا مت دقو .يبصعلا نيبو يبصعلا ومنلا روصق   رعش يف قبئز لا دوجو 
ل يضرملا ءبعلا مييقتل ةيجهنمتعضوو. تاهمألا رعش يف قبئز لا ىوتسم سايقبيبصعلا ومنل ا روصق 
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 WHO. 2008. Mercury: Assessing the Environmental Burden ofرظنأ . (لمحلا نس يفء اسنلا

Disease at National and Local Levels. Environmental Burden of Disease Series, No. 16.(  
رطخ ىلع يوطنت الو ، ركذت حورج يأ ثدحت ال اأب رعشلاتانيع ذخأ ةيلمع مست تو  - ١٨

،ا لقنب ركذي يبط فارشإ ىلإ جاتحت الوضارمأل تو.   مل ضرعتلا ىلع ًازاتمم ًارشؤم رعشلا تانيعدع ليثي  
نأ ثيح،قبئزلا يوضعلا ريغ قبئزلاو قبئزلا رصنع   ي ال رعش يف ةريبك تايمكب ناز    وحن يتأي و. سأرلارف

قبئزلا نم ٪٨٠   .قبئزلا ليثيم نم كمسلا يلكآ رعش يف دوجوملا 
ًايبسن لهس)رعشلا(تانيع عمج ن أنم مغرلا ىلع و  - ١٩ نع ةليئض تامولعم الإ رفاوتت ال    ،

نم ةريبك تايمككلهتست يتلا نادلبلا ناكسىدل رعشلا يف قبئز لا ىوتسم كامسألا   تيرجأ دقو.  
قبئزلا ىوتسملتاساردلا مظعم  نم ةبرقم ىلع شيعتةيناكس تاعومجم ىلع رعشلايف   فورعم ردصم    

بهذلا مجانملثم (قبئزلل  يف   ةددحمةيناكسةعوم  جمىلعوأ ) ةرِحلا  WHOرظنأ) (فافكلا يدايصك ( 

2008.(  
 يف ءاسنلاو لماوحلا نم رعشلاتانيع ليلحتو عمج ىلع زكرت نأ ةيبيرجتلا تاساردلل يغبني   - ٢٠

ألالكشت يتلا ةيناكسلا تاعوما فوفص يفلمحلا نس  عقاوقلاو كامس  ًاءزج ةيرحبلا تاييدثلاو   
رعشلا تانيع عمج فدهيو. اهئاذغ نم ًايسيئر مييقت ءارجإ ىلإ   - ةروطخ رثكألا ةيمسلا جئاتنلل 

ىدل كاردإلا تاردق صقن مييقت كلذكو  ةساردفصتو. عضرلا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم    )٢٠٠٨ (
ةبسنلاب يلحملا وأ ينطولا ىوتسملا ىلع ضرملا ءبع مييقت يف جئاتنلا هذه مادختسا ةيفيك رثألا اذهل  
قطانملا تاذ ةيرزجلا نادلبلاو ممألا يف دحاولا درفلل كامسألا كالهتسا تايوتسم ىلعأ لجست و .يمسلا
ملاعلا يف عقاوقلاو كامسألا كالهتسا نم درفللبيصن ىلعأ لجسيو . ةيلحاسلا  ١٧٠(فيدلم رزج يف  

 ٩١(اد نلسيآكامسألا نم عفترملا كالهتسالا تا ذ ىرخألا قطانملا وأ لودلا نيب نمو). درفللًامارغوليك 
النيرغو)درفلل ًامارغوليك درفلل ًامارغوليك٨٤(دن ،  نابايلاو )  درفلل ًامارغوليك٦٩(،  شيسو)   ٦٥(ل ي، 
لاغتربلاو )درفلل ًامارغوليك درفلل ًامارغوليك٦٠(،  ايزيلامو )  درفلل ًامارغوليك٥٦(،  ةيبونجلا ايروكو )   ،
وليك٥١( كامسألا نم درفلاكالهتسا  غلبيكلذب ًةنراقمو ). درفلل ًامارغ   ١٤ ، ارسيوس يف ًامارغوليك  
ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ًامارغوليك٢٠و ًامارغوليك٢٠و،   ةدحتملا ةكلمملا يف  ًامارغوليك ١٩، و   

ناكسلا ىدل رعشلايف دوجوملا قبئز لاتايوتسم يستكتو  )٢(.ايلارتسأيف  كامسألا يكلهتسم نم   
ناتيحلا ك(ةيرحبلا تاييدثلاو ) ءارفصلا فناعزلا تاذ ةنوتلاو رحبلا فايسو شرقلا كمس(ةسرتفملا 

ةصاخ ةيمهأ)ةمقفلاو  .  
ماهلانمو   - ٢١ ت نأ ةياغلل جئاتن ممع  مييقت ىلع نيمئاقلل ىنستي يك تاعوبطم يف تاساردلا هذه  

تامولعملاهذه مادختسارطاخملا مييقت ييئاصخأ دعاست ةحصلاب ةطبترملا رطاخملا  لثمألا وحنلا ىلع    .
نع ةمجان ةيحص رطاخمل مهضرعت لمتحي نيذلا دارفألايبطلا مييقتلا ىلإ لاحي نأ يغبني و قبئزلا ىوتسم  
هيلع صني املًاقفوتاساردلا ءارجإ ةرورض ىلإ ةياهنلا يف راشي و .مهيدل ردقملا . يكنيسلهنالعإ   

                                                      
  .ةدحتملا ممألل ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم :ردصملا  )٢(
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 ةيصخشلا تامولعملاةلماعم نم دب الو . ةرينتسمةقفاوم ىلع اهيف نوكراشملا قفاوي نأ نم دب  الو
  .ةيرسلا راطإ يف اهظفحو
  ةمدقم: ةيعوتلاجما رب

يتلا ةيلحملا تاعمتجم للو تالكشملل ميلسلا مهفلا ىلع لاصتالاو ةيعوتلاجمارب حاجن دنتسي   - ٢٢
ةددحم ةئف ىلإ ةهجوم ةحضاو ةلاسر و ،ةددحم يمارمو فادهأ جماربلا هذهلو. جماربلا كلت اهيف ذفنت
دراوملا نم اهريغو ةيرشبلا دراوملا ةطساوب اهقيقحت نكمي و اهل طيطختلا متةيجيتا رتسااهل  و،ةفدهتسم
ةدع لئاسو مادختساب تقولا رورم عمززعتيو لاعفلا لاصتالا رركتيو. ةحاتملا ىرخألا  عباط هل و، 
ريبادتلا عفانم ىلع زكريو،ةجراد تاريبعت تاذ ةحضاو ةطيسب ةغل مدختسيو ،هابتنالا بذجيو يهيفرت   
ةكراشملا ىلع عجشيو راوحلل ًاصرف كلذك لاصتالارفويو. ريصقلا لجألا يف ةذختملا  .  

نم دبالف ،نيتفدهتسملا ةعوم ‘‘ةدروتسم’’لاصتالا داوم تناك اذإ و  - ٢٣  او ةقطنملا جراخ نم  
ةيلحملا تاعمت ىلع بعصيدقو . اهتيلوبقم نامضل ةفدهتسم ةعومجم ىلع اهرابتخا  ا ضعب ج مهف  
وأ،نيعم ةينيد وأ ةيفاقث بابسأل هلبقتت ال  مادختسا ب ًالوأ ءدبلا قيرط نع دراوملا صقن ةجلاعم نكميو.  
ربتعت يتلا تالاحلا يف  ةفلك رثكألاق ئارطلا مادختسا، واهتيلاعف رابتخاوةصيخرو ةطيسب لاصتا ق ئارط
  .ةمئالم ريغ ةيلوألا قرطلا اهيف

لاصتالاوفيقثتلا تاهيجوتىلع عالطالا نكميو   - ٢٤ ئدابملا يف ةيمسلا داوملل ضرعتلا ب ةقلعتملا  
ةطشنأ : مومسللضرعتلا تالاح عنم نأشب ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جما نربلانع ةرداصلا ةيهيجوتلا 

 WHO 2004 IPCS Guidelines on the Prevention of Toxic Exposures: Education) ةيعوتلاو فيقثتلا

and Awareness-raising Activities) .ةيهيجوت ئدابم درتو  ةقلعتملا لاصتالا ةطشنأنأشب ةيفاضإ  
: نونعملا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نع رداصلا روشنملا يفقبئزلا رطاخ مب
 UNEP WHO 2008: Guidance for) قبئزلل ضرعتلا رطاخمل نيضرعملا ناكسلا ديدحتل تاهيجوت

Identifying Populations at Risk from Mercury Exposure).  
  ةيبيرجت تاسارد: ةيعوتلاجمارب 

ءاشنإ ةدئاف ىدم م   - ٢٥  لاصتالا دراومل عيقت نأ ةيبيرجت ةساردل ًايئدبم نكمي  قبئزلا نأشبمجم   .
يبيرجتلاامعيوتحيو  ذه  ت نكمي يتلا ًايلاح ةرفاوتملا داوملا ىلعا  ىلإ ،ةيلحملا ف ورظلا يشامتل اهفيك 

ةساردلا ةقرفأ راتخت دقو  .يمسلاضرعتلا تالاح يف  لصاوتلا ةيفيك نعةرفاوتملا تاهيجوتلا بناج 
ةيناكسلا تاعوم ةغللا (ةكرتشملا صئاصخلا تاذ   رطخللةضرعملاا لثامتو درو مةفلتخملا قطانملا يف )  

  .تاربخلا لدابتو براجتلا ءارجإلنيعم لصاوت 
  ـــــــــــ


