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  ملوهكتسا ةيقافتا
  نأشب

 ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا

  ةيوضعلا تاثولملا ضارعتسا ةنجل
  سداسلاعامتجالا 

  ٢٠١٠ ربوتكأ/لوألا نيرشت ١٥ - ١١، فينج
عألا لودج نم)ج (٦دنبلا    *تقؤملا لام 

 نافلسودنإلاراثآ : رطاخملا تازجوم عيراشم يف رظنلا
  رشبلا ةحص ىلع ةيبلسلا

  رشبلا ةحص ىلع ةيبلسلا نافلسودنإلا راثآ

  ةنامألا نم ةركذم

رطاخم زجوم ٥/٥ - م. ا. ل اهررقم بجومب ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ضارعتسا ةنجل تدمتعا  - ١  
ررقملا كلذ نم ٢ةرقفلا بجومب ةنجللا تررقو . )UNEP/POPS/POPRC.5/10/Add.2(نافلسودن إلا نأشب  
دعأيذلانافلسودن إلل صصخملا لماعلا قيرفلا وعدت نأ نأ رطاخملا زجوم   تامولعم يأ فشكتسي   

نافلسودنإلا راثآ نعىرخأ  ت يكل رطاخملا زجوم ،رمألامزل اذإ ،حقنينأو ،رشبلا ةحص ىلع ةيبلسلا   رظن  
  .سداسلا اهعامتجا يف ةنجللا هيف

ةغيصلاب ةمدقم تامولعملاو . ةوعدلا هذهل ةباجتسا ةمدقم تامولعم ةيلاحلا ةركذملا قفرم ىوتحي  - ٢
ًايمسر اهريرحت متي ملو ا  تدرو يتلا.  

  ةنجللا هذختت نأ لمتحي يذلا ءارجإلا
ذخألا عم ،ةمئالم اهارت دق تاليدعت يأبًاعوفشم ،رطاخملا زجوم حيقنت يف ةنجللا بغرت دق  - ٣  يف  
  .ةيلاحلا ةركذملا قفرم يف ةروكذملا تامولعملاب رابتعالا

                                                 
*  UNEP/POPS/POPRC.6/1/Rev.1. 
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  قفرم

  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم حارتقا  - ١
  رطاخمزجوم 

يف ةدايز يأ ثدحت ملو . تارفطلا ديلوتل ةيناكمإ يأ رهظي الو ناطرسلل ةدلوم ريغ ةدام نافلسودنإلا"
فنصيو . ناذرجلا وأ نارئفلا نم يأ يف ناطرسلاديلوتب ةقلعتملا تاس اردلا يف ماروألا روهظ رتاوت
رشبلا يف ناطرسلا ثودح يف ببستلا ىلعًاليلد رهظت ال ةدام هنأ ىلع نافلسودنإلا تفوأ دقو .  

 ، تارفطلا ديلوت ىلع ةردقلا رابتخاب ةصاخلا تانايبلا تاطارتشاب تارفطلا ديلوتب ةقلعتملا تاساردلا
يف وأ ةيربتخملا تارفطلا ديلوت تاسارد يفو . ةيدسجلا ايالخلا يف ةرفطملا راثآلا نأشب لاغشنا يأ دجوي الو

يرايعملا ليلحتلاو نارئفلا يف يوافميللامرولل ةيمامألا ةرفطلل يرايعملا ليلحتلا نم لك ناك ،يحلا مسجلا   
ا(يزوبيارسكويدلا يوونلا ضماحلا قيلختل  نييبلس لود) DNA) (ندلا    ".ا ريغ

تافآلا تاديبمل ةيلودلا لمعلا ةكبش نم حارتقا  - ٢  )PAN Int ( تاثولملا ىلع ءاضقلل ةيلودلا ةكبشلاو
  )IPEN(ةتباثلا ةيوضعلا 

ةقيثولا نم ٢٥: ص حقنت  UNEP/POPS/POPRC.5/10/Add.2يلاتلا وحنلا ىلع  :  
  ناسنإلا ةحص ىلع ةيبلسلا راثآلا
هب علطضا يذلا مييقتلا صلخ دقو . ةينيج ةيمس هل نوكت نأ نكمي نافلسودنإلا نأ ىلع ةمج دهاوش ةمث
نأ ديب . ناطرسلل ةدلوم ريغ ةدام نافلسودنإلا نأ ىلإ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ادنكو يبوروألا داحتالا

Bajpayee et al) فالتإ زفحي هتابلقتسمو نافلسودنإلا نم ةتيمم ريغ تاعرجل ضرعتلا نأ دجو ) ٢٠٠٦
تارفطلاو(DNA)يزوبيارسكويدلا يوونلا ضماحلا  ةينيجلا ةيمسلا يف تابلقتسملا ةمهاسم نأ مغرو .  

ثودح ىلإ ةيدؤملا تاراسملا نأو ةحضاو ريغ تاييدثلا ايالخو الينوملاسلا ايريتكب يف مألا بكرملل 
اميف ةنيابتم تاراسم يه تاييدثلا ايالخب يزوبياريسكويدلا يوونلا ضماحلا فالتإو ايرتكبلا يف تارفطلا 

تايطوسلاو )١(،)٢٠٠٩، Li et al(ضيبألا ل منلاو ضرألا ناديد يف ترهظ ةينيجلا ةيمسلا نإف ،ودبي  
و ،روطشملاوAlexanrium minutum وKarenia mikimotoiو ،ةراودلا  ،Chaetoceros gracilis) Akcha et al ،

ةتبن روذج ةلسأو )٢(،)٢٠٠٨  Bidens laevis ةبطرلا يضارألا يف ةينايعلا  )Peres at al ٣()٢٠٠٨( ،
ايالخو )٤()٢٠١٠ Hashizme et al(دبكلا ايالخ نم ةقتشملا تالوحملاو   Hep G2) Li et al ٥(.)٢٠١٠( 

                                                 
)١(  Liu W, Zhu L-S, Wang J, Wang J-H, Xie H, Yan Song Y. 2009. Assessment of the genotoxicity of 

endosulfan in earthworm and white clover plants using the comet cssay. Arch Environ Contam Toxicol (2009) 
56:742–746  

)٢(  Akcha F, Arzul G, Rousseau S, Bardouil M. 2008. Comet assay in phytoplankton as biomarker of 
genotoxic effects of environmental pollution. Mar Environ Res. 2008 Jul;66(1):59-61  

)٣(  Pérez DJ, Menone ML, Camadro EL, Moreno VJ. 2008. Environ Pollut. 2008 Jun;153(3):695-8. 
Genotoxicity evaluation of the insecticide endosulfan in the wetland macrophyte Bidens laevis L  

)٤(  Hashizume T, Yoshitomi S, Asahi S, Uematsu R, Matsumura S, Chatani F, Oda H. 2010. Advantages 
of human hepatocyte-derived transformants expressing a series of human cytochrome P450 isoforms for 

genotoxicity examination. Tox Sci, online May 27, doi:10.1093/toxsci/kfq154  
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يدلا يوونلا ضماحلا فالتإ ثِح  ؛ةينايعلا تاتبنلاو ضيبألا ل منلاو ضرألا ناديد يف يزوبياريسكوتسا دقو
نم ةقتشملا تالوحتملاو Bidens laevisيف ةقيقدلا ةاونلا تثحتساو   Silva andصلخ دقو . دبكلا ايالخ 

Beauvai) ًاينيجًايمس ربتعي نافلسودنإلا نأ ىلإ) ٢٠١٠ ًادانتسا  صوحفلا يف ةينيجلا ةيمسلا دهاوش ىلإ    
تاسارد يف يزوبياريسكويدلا يوونلا ضماحلا فالتإو ةيغبصلا تافارحنالاو ،ةينيجلا ةرفطلاب ةصاخلا 

صوحفلا نأ نع ًامغر ةحوتفملا تايبدألا   )٦(.ةيبلس تناك ىرخألا 
نأ ىلإ ةثيدح تامولعم ريشتو . ءامصلا ددغلا لمع يف لالخإ ثودح لامتحا نأشِب ةبراضتم ءارآ تمدقو

نأب لئاقلا ضارتفالا ًاززعم محرلا ىلع رثؤي  ال يذلا) ٢(لويدارتسالا نومره لمع يكاحي نافلسودنإلا 
ةغيص لالخ نم لمعي ) ٢٠٠٨، .Varayoud et al(راشتنالا عساو يجراخ نيجورتسا وه نافلسودنإلا 

مويسلاكلا تانويأ قفدت زيفحت ىلع ةردقلا هلو ةيماخنلا ةدغلا ايالخ يف افلأ نيجورتسالا لبقتسمل ةيئاشغ 
هنأ امك )٢٠٠٧ .Watson et al(نيتكالوربلا نومره زارفإ هنع جتني ام ) مال(عونلا نم تاونقلا قيرط نع   ،

نيتكالوربلا نارود تايوتسم نم ريغيو ). ٢٠٠٨ .Chatterjee et al(نور تسجوربلا لمعل داضم ًاضيأ
  )٧().٢٠١٠ Caride et al. (ديوريثلا زيفحت نومرهو ،ومنلا نومرهو ،نيرتيتوللا نومرهو

  )CropLife" (ليصاحملا ةايح"ةمظنم نم حارتقا   - ٣
  ةينيجلا ةيمسلا

ةصاخلا ةمراصلا ريياعملل لثتمت نأ MAIلثم تافآلا تاديبم ليجستب ةمئاقلا تاهجلا ىلع بجي   
تاديبم ةيمسب ةمتهم ،ىرخأ فارطأل زوحي امك . ةرفطلا ديلوت جلاعت يتلا ةيمازلإلا تاساردلاب عالطضالاب
نم مئالم وه امل لثتمت ال وأ لثتمت نأ فارطألا هذهل زوجي هنأ ريغ ،صوحفب علطضت نأ ،تافآلا ئدابملا " 
جيو"صوحفلا ءارجإل ةيهيجوتلا تاسرامملل "ةيبيرجتلا حئاوللا بجومب صوحفلا هذه ىرجت نأ زو ، 
  .اهبجومب ىرجت ًال وأ) GLPs" (ةديجلا ةيربتخملا

ةدلوم ريغ ةدام نافلسودنإلا نأ ةديجلا ةيربتخملا تاسرامملل ةيهيجوتلا ئدابملل ةلثتمملا تاساردلا نيبتو 
يوونلا ضماحلا حالصإل ةيليلحت ة رياعم ةباثمب يهو(ةريمخلا يف اهتسارد تمت امدنع ةرفطلل 

ةيمامألا ةرفطلل يرايعملا ليلحتلاو  ،)ءاوس دح ىلع ةيمامأ تارفطو تانيجلل ظفاحلا يزوبياريسكويدلا
يزوبياريسكويدلا يوونلا ضماحلا قيلخت لجأ نم ةيلوألا ناذرجلا دبك ايالخو ،نارئفلا يف يو افميللا مرولل

يف ةقيقدلا تايونلا وأ ،لود  نارئفلا ثانإو روكذ نم لك ا ريغ  )Cifone and Myhr, 1984aو ،Cifone 

Myhr 1984bو Jung et al 1983و Mellano and Milone 1984aو Mellano and Milone 1984b .(  
ةدلوم ةدام سيل نافلسودنإلا نأب ) US EPA(ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةيئيبلا ةيامح ةلاكو تضق دقو 

، ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو ،ناطرسلا وأ تارفطلل ةدلوم ةدامب سيل نافلسودنإلا(تارفطلل 

                                                                                                                                                                  
)٥(  Li D, Liu J, Li J. 2010. Genotoxic evaluation of the insecticide endosulfan based on the induced 

GADD153-GFP reporter gene expression. Environ Monit Assess. 2010 Jul 14. [Epub ahead of print].  
)٦(  Silva MH, Beauvais SL. 2010. Human health risk assessment of endosulfan. I: Toxicology and hazard 

identification. Regulatory Toxicology and Pharmacology 56 4–17.  
)٧(  Caride A, Lafuente A, Cabaleiro T. 2010. Endosulfan effects on pituitary hormone and both nitrosative 

and oxidative stress in pubertal male rats. Toxciol Letts [Epub May 12]  
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٢٠٠٢ .( ، تارفطلا ديلوت صحفب ةصاخلا تانايبلا تاطارتشاب ةمدقملا تارفطلا ديلوت تاسارد تفوأ دقو
يف تارفطلا ديلوت تاسارد يفو . ةيدسجلا ايالخلا يف رفطملا ريثأتلا نأشب لاغشنالا ريثي ام كانه سيلو
نارئفلا يف يو افميللا مرولل ةيمامألا ةرفطلل يرايعملا ليلحتلا نم لك ناك ،ةيحلا ايالخلا يف وأ تاربتخملا

ا(يزوبيارسكويدلا يوونلا ضماحلا قيلختل يرايعملا ليلحتلاو  نييبلس لود) ندلا  ، US EPA" (.ا ريغ
٢٠١٠(.  

تاديبم تافلخم نأشب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةعارزلاو ةي ذغألا ةمظنم نيب كرتشملا ءاربخلا عامتجا ريشيو
ةيمسلا نأشب ةيرايعملا تاليلحتلا نم ضيرعلا قاطنلا يف ليلد يأ كانه نكي مل هنأ ىلإ ) JMPR(تافآلا 

مظعم يف ةينيج ةيمس نع ،ءاوس دحىلع يحلا مسجلا يفو تاربتخملا يف ،ةينيجلا ةيرايعملا تاليلحتلا    
)MacGregor ،لودجلا ،١٩٩٨  ١(.  

ةطساوب ا ًادانتسا) EU 2001 وEU 1999(يبوروألا داحتالا صلخ دقو   مايقلا مت تاسارد نم تانايب ىلإ  
نأب لوقلا نكمي (تارفطلل ةدلوم ةدام سيل نافلسودنإلا نأ ىلإ حوضوب ةددحم تافصاوم تاذ ةينقت داوم 

نع ًامغرو. ةيدسجلا ايالخلل ةبسنلاب ةيحلا ايالخلا يفو تاربتخملا يف تارفطلل ةدلوم ةدام سيل نافلسودنإلا  
ةطساوب ةيحلا ايالخلا يف تيرجأ يتلا تاساردلا يف اهيلع لوصحلا مت يتلا ةيباجيإلا جئاتنلا ضعب نإف كلذ 

ةسارد يف معزلا اذه ديكأت نكمي ملو ). ةفطنلا تارزب يف ةصاخبو تارفطلل دلوتب ديفت ةيموثرج ايالخ
ةيرثاكتلا تاملعملا ىلع راثآ يأ ةظحالم متت مل ثيح ًارخؤم اهمييقت مت يتلا ةيروطتلا ةيبصعلا ةيمسلا  ،
يرهاظلا لكشلاو ةيكرحلاو ددعلا-ينملا جاتنإ( ، Anderson and Facey(تاعرجلا نم ىوتسم يأ دنع )  

٢٠٠٧.(  
ةلاكولاو ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكوو يبوروألا داحتالا لثم ةيميظنتلا تالاكولا مظعم لواحتو  
ةمظنمو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم نيب ةكرتشملا ءاربخلا تاعامتجاو ) PMRA(تافآلا ةر ادإل ةيميظنتلا

و ةيعامجلا تانايبلاجامدإ) JMPR(ةيملاعلا ةحصلا   يتلاو اهيلع تنبنا يتلا سسألاو ةيئاهنلاةلص حملا ميدقت 
هنإف ،ا بلا هذه ليلحت متي امدنعو. ةيلعفلا رطاخملا سكعت  اببسم طابنتسال نافلسودنإلا نع ةيعامجلا تاناي
  .نافلسودنإلل ضرعتلا نم تارفطلا ديلوتل ةلصأتم رطاخم يأ دجوت ال هنأ ىلإ صلخن نأ انل نكمي
  )١٩٩٨، روغيرغكام(نافلسودنإلل ةينيجلا ةيمسلل ةيرايعملا تاليلحتلا جئاتن : ١لودجل ا

  يحلا مسجلا جراخ

   رابتخالا نم ضرغلا  ةياهنلا ةطقن
ةرثؤم ةعرج لقأ (ةعرجلا 

) ةرثؤم ةعرج ىلعأ وأ
طيشنتلا مادعنا دنع (
  )يجراخلا يضيألا

  عجرملا  ةجيتنلا

  ةيلضافتلا ةيمسلا
اتاوذ M45 وH17ناتلالسلا   

ناتيمتنملا رياغملا ينيجلا بيكرتلا 
  B. subtillis ةيليسابلا ايريتكبلل

٢٠٠٠ 
  صرقلا/مغوركيم

مادعنا دنع (ةبلاس 
يضيألا طيشنتلا 

  )يجراخلا
  )١٩٧٨وساريش (

  ةيسكعلا ةرفطلا

 ,TA100, TA155تالالسلا
TA1537, TA1538, TA98 

الينوملا ـــسلا ايريتكبل ةيمتنملا
S typhimurium نانيتوربلاو  ،

WP2 وuvrA لخاد نادوجوملا  
  E. coliايكيرشإلا اي ريتكب

مغوركيم٥٠٠٠   لم/ 

مادعنا دنع (ةبلاس 
 يضيألا طيشنتلا

دنعو يجراخلا 
  )هرفوت

  )١٩٧٨وساريش (
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  يحلا مسجلا جراخ

ةريمخلا عونل ةيمتنملا D4ةلالسلا   ينيجلا لوحتلا  
S. cerevisiae  مغوركيم٥٠٠٠   لم/ 

مادعنا دنع (ةبلاس 
يضيألا طيشنتلا 
دنعو يجراخلا 

  )هرفوت

نوليمو وناليم (
  )أ١٩٨٤

  ةيراطشنإلا ةريمخلا   ةيمامألا ةرفطلا
S. pombe  مغوركيم٥٠٠   لم/ 

مادعنا دنع (ةبلاس 
يضيألا طيشنتلا 
دنعو يجراخلا 

  )هرفوت

نوليمو وناليم (
  )ب١٩٨٤

ضماحلل مظنملا ريغ قيلختلا 
  يزوبياريسكويدلا يوونلا

روكذ يف ةيلوألا ةيدبكلا ايالخلا 
مغوركيم٥١ F344نارئفلا ةلالس    لم/ 

مادعنا دنع (ةبلاس 
يضيألا طيشنتلا 

  )يجراخلا

ريامو نوفيس (
  )أ١٩٨٤

  ةينيجلا ةرفطلا
ايالخ يف يوافميللامرولا   

L5178Y ةدقعلا عضوم ،نارئفلاب  
  ةيليذلا

مغوركيم٧٥   لم/ 

مادعنا دنع (ةبلاس 
يضيألا طيشنتلا 
دنعو يجراخلا 

  )هرفوت

ريامو نوفيس (
  )ب١٩٨٤

يموسومركلافارحنالا ةيرشبلاةيوافميللاايالخلا     مغوركيم٢٠٠      لم/ 

مادعنا دنع (ةبلاس 
يضيألا طيشنتلا 

دنعو ي جراخلا
  )هرفوت

يلليبو ثيوكسأ (
١٩٨٩(  

يموسومركلافارحنالا ةيرشبلاةيوافميللاايالخلا     مغوركيم٢٠٠    نوليمو ونافوريب (  ةبلاس   لم/ 
١٩٨٦(  

  يحلا مسجلا لخاد

  رابتخالا نم ضرغلا  ةياهنلا ةطقن
ةرثؤم ةعرج لقأ (ةعرجلا 

) ةرثؤم ةعرج ىلعأ وأ
طيشنتلا مادعنا دنع (
  )يجراخلا يضيألا

  عجرملا  ةجيتنلا

يسيطانغملا يوونلا نينرلاب ريوصتلا   تاـَّيونلا نيوكت
  نارئفلا يف مظعلا عاخن ايالخل

مغلم٥ نزو نم مغك / 
نع ةدحاو ةرم ،مسجلا 

  مفلا قيرط
نورخآو غنج (  ةبلاس 

١٩٨٣(  

يسيطانغملا يوونلا نينرلاب ريوصتلا   تاـَّيونلا نيوكت
  نارئفلا يف مظعلا عاخن ايالخل

غلم١٠ نزو نم مغك /م 
نع ةدحاو ةرم ،مسجلا 

  مفلا قيرط
  )١٩٨٨رلوم (  ةبلاس 

ناذرجلا يف مظعلا عاخن ايالخ   يموسوموركلا فارحنالا
  ءاقهملا

مغلم٥٥ سمخ مغك / 
اتادو ثيشكد (  ةبلاس   مفلا قيرط نع تارم

١٩٧٨(  

  ةيرسيوسلا نارئفلا روكذ  ةدئاسلا ةتيمملا ةرفطلا
مغلم١٦،٦ نم مغك / 

س مخ ،مسجلا نزو
  نوتيربلا لخاد تارم

نورخآو يدناب (  ةعطاق ريغ ةجيتن
١٩٩٠(  

ةلالسلا نم ءاقهملا نارئفلا روكذ   ةدئاسلا ةتيمملا ةرفطلا  
Balb/c  

مغلم٠،٦٤ نم مغك / 
ةرم ،مسجلا نزو 

نوتيربلا لخاد ةدحاو 
لخاد تارم سمخو 

  نوتيربلا

رنبهو اسواكنوزد (  ةبلاس 
١٩٩١(  

  نارئفلا  نمايحلل يرهاظلا لكشلا
مغلم١٦،٦ نم مغك / 

سمخ ،مسجلا نزو 
  نوتيربلا لخاد تارم

نورخآو يدناب (  ةبجوم
١٩٩٠(  

  نارئفلل يحلا مسجلا  نمايحلل يرهاظلا لكشلا
مغلم٣ نزو نم مغك / 

نوثالثو سمخ ،مسجلا 
  نوتيربلا لخاد ةرم

اهنيسو ناخ (  ةبجوم
١٩٩٦(  
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  ءامصلا ددغلا فئاظو لالتخا
، ًالثمف ،ةيميظنتلا تالاكولا نم ريثكلا زيكرت عضوم ءامصلا ددغلا فئاظو لالتخا تاببسم تناك

ددغلا فئاظو لالتخا تاببسم زرف جمانرب "ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو تثدحتسا 
ةايحلا وأ رشبلا يف ريثأت ةنيعم ةيئايميك داومل نوكي نأ نكمملا نم ناك نإ ام ديدحتل )EDSP(" ءامصلا  

مدختسيو ". يعيبط لكشب ثدحي يذلا نيجورتسالا نومره"ةطساوب ثدحي يذلا ريثأتلل لثامم ةيشحولا 
ًاج  نيتلحرم نمزرفلا جمانرب . صحفلا نع ةرابع ةيناثلا ةلحرملاو ،زرفلا نع ةرابع ىلوألا ةلحرملا:  

ًاديبم٥٨نم ةعومجم نيب نم نافلسودنإلاو  زرفلا جمانربل ةيلوألا ةمئاقلا يف تافآلل  ًادرMAIتمدقو .     
موقت ،ةئيبلا ةيامح ةلاكو نع ةرداص صحف رماوأ ىلع " ىرخأ ةلصلا ةقيثو ةيملع تامولعم"، ًالماش

  . اهضارعتساب رضاحلا تقولا يف ةلاكولا
لبق نم لعفلاب اهتجلاعم يرجي زرفلا جمانرب يف لاغشنالل ةريثملا ةياهنلا طاقن نم ريثكلا نأ ركذلاب ردجيو  
سفن مييقت ىلع ةيروطتلا ةيمسلاو لايجألا ددعتملا رثاكتلا ةسارد لمعت ًالثم ،ةمئاقلا ةيداشرإلا تاساردلا  ،

، ميفو ،محرلا يف(اهرمع لحارم ىتش يف ةضرعملا تاناويحلا يف ءامصلا ددغلا ايالخ ةجسنأ  ةدالولا دعب ا
لالتخا تاببسمل ةققحم زرف صوحف نم ةعومجم تانايب دوجو نودب ىتحف ،كلذلو ). غولبلا ةلحرم يفو

ًاردق كانه نإف)تاصوحف ةيناثلا ةلحرملاو زرف تايلمع ىلوألا ةلحرملا(ءامصلا ددغلا فئاظو  ًابيط،  نم    
لعفلاب ا ا نأشب تاناويحلل صوحف نم ةعومجم ةلصلا ةقيثو ةيمومس تانايب  عالطضالا مت نافلسودنإل

  .نيلقتسملا ءاملعلا ىلع ةوالع ةيميظنتلا تائيهلا ةطساوب اهمييقتو
يف ةروشنملا (ةحاتملا تانايبلا عيمج يف رظنلاب ) ٢٠٠٨، Plunkett(تيكنولب هب ماق ةلدألا ةحاجرل مييقت يفو 

ريغ ةيمومسلا تانايبو ،ةروشنملا ةيرشبلا تا نايبلاو ،يحلا مسجلا يف تاساردلاو ةيربتخملا تاساردلا تانايب
يف نافلسودنإلا ةيلاعف نأ ىلع ليلدتلا مت )تافآلا تاديبمل ليجست ةيلمع نم ءزجك ةمدقملا ةروشنملا  ،
نيب حوارتي امب لقي ام ةيلاعفلا غلبت ثيح ًادج ةضفخنم ةحاتملا ةيربتخملا تاساردلا نع ةرم 106 و105،   
رشبلا ماعط يف دوجوملا يتابنلا نيجورتسالا نعو لب يعيبطلكشب ثدحت يتلا تانومرهلا ىلإ ةفاضإلابو .  

نافلسودنإلا نأ تباث لكشب تنيب يحلا مسجلا يف تيرجأ يتلا ةيداشرإلا ةيمومسلا تاسارد نإف ،كلذ 
ىلع ةدودحم تناك ةظحالملا راثآلا نأو ،رمعلا لاوط هل ضرعتلا دعب ىتح ،ءامصلا ددغلا ةزهجأل ماس ريغ 

  .يرشبلا ضرعتلا تالاح عم ةنراقملاب ةيعقاو ريغ اهيف ضرعتلا فورظ تناك تالاح
ةدامك ريياعملاب يفي ال نافلسودنإلا نأ ىلإ ) ٢٠٠١، EU و١٩٩٩، EU(يبوروألا داحتالا صلخ دقو 

و أ ةيرثاكتلا مظنلاو ،ءامصلا ددغلا ىلع راثآ يأ ىلع روثعلا متي مل: ءامصلا ددغلا فئاظو لالتخال ةببسم
ةحضاو ةيمس ببست تاعرج دنع يحلا مسجلا يف تاساردلا يفًايسنج ةئيهملا مظنلا   . ، كلذ ىلع ةوالعو

ءامصلا ددغلا فئاظو لالتخال ةببسم ةدامك نافلسودنإلل لماك مييقتب عالطضالا نكمي ال هنأب ديفأ دقف 
  .اهتحص نم ققحتلاو عيمجلا نم ةلوبقم صحف تاءارجإ ءاشنإ متي نأ ىلإ

ةيلارتسألاةيرطيبلاةيودألاو تافآلا تاديبم ةطلس "تد جو دقو نافلسودنإلل يمومسلا اهمييقت يف "  
)APVMA ،هل ًارطخ لثمت ال ءامصلا ددغلا فئاظول لالتخا ثادحإ ىلع نافلسودنإلا ةردق نأ) ٢٠٠٣  
  .ةمئاقلا ةيحصلا ريياعملاو ةرادإلا طباوض بجومب رشبلا ةحص ىلع هنأش
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ةيمس زجومفًاماتخو ًاديج فورعمو ددحم نافلسودنإلا،  ليلدلا نإف ،ةحاتملا تانايبلا عيمج يف رظنلا دعبو .  
ًاببسمًابكرم سيل نافلسودنإلا نأ نيبي حجرملا ةلصلا ةقيثو تازيكرت دنع ءامصلا ددغلا فئاظو لالتخال    
  .ًايئيب

ثحب نمو دوهج نم صصخملا لماعلا قيرفلا هلذبي ام ىلإ ريدقتلا نيعبMAIرظنتو  ًاذخآ  تاقيلعتلا ،   
  .ملعلا ىلإ دنتسمو نقتمو يعوضوم رطاخم زجوم ةغايص دنع هرابتعا يف ةمدقملا
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