
 .كرويوين ةيالوب يميلقإلا ةيداصتقالا ةيمنتلا سلجم ميلاقأ ميلاقألا قفاوت
 regionalcouncils.ny.gov رظنا ،ميلقإ لك لخاد تاعطاقملاب ةمئاق ىلع عالطالل
لقألا ىلإ ناكسلاب اًظاظتكا رثكألا ميلاقألا نم بّترم ططخملا

ردقلا سفنب كرويوين ناكس عيمج ىلع يخانملا ريغتلا رثؤي ال
 ناكرأ مهأ دحأ لثمتي ،ببسلا اذهل .ةيالولا ىوتسم ىلع تاعمتجملا نيب فلتخت يتلا طغضلا تاببسمو ررضتلا ةيلباقو ءابعألا بسح مقافتي ديدهت وهف .

 راطخألل نيضرعملاو نيمورحملا ناكسلا ىلع عقي يذلا رثألا ديدحت يف ةلودلاب يدايرلا (خانملا نوناق) كرويوينب تاعمتجملا ةيامحو ةيخانملا ةدايقلا نوناق
.ىرخألا ةيميظنتلا تاءارجإلاو خانملا نوناق قيبطت يف هتاعارمو

 ،ةيالولا ربع ةيئيبلا ةلادعلا تاعومجمو ةيالولا تالاكول نيلثمم نم ةفلأتملا ،كرويوينب (CJWG) ةيخانملا ةلادعلاب ةينعملا لمعلا ةعومجم تلكشت دقو
 ىلإ يخيراتلا ةيالولا لاقتنا نم ةرشابملا اهتدافتسا نامضو ،ةيخانملا تاسايسلا تاردابم يف اهلافغإ متي ام اًبلاغ يتلا (DAC) اًظح لقألا تاعمتجملا ديدحتل

 .ةيداصتقالا صرفلا نمو ،فظنأ ءاوهو لقأ ثولتو ةئيبلا ىلع اًظافح رثكأو فظنأ ةقاط رداصم

 

 ةيالوب اًظح لقألا تاعمتجملا ريياعم ةدوسم
  كرويوين

 يف ةفنصملا ميلقإ لك لخاد دادعتلا قطانم ةبسن .1 لودجلا
 DAC تاعمتجم اهنأ ىلع ريياعملا ةدوسم

 دادعتلا قطانم ةبسن
 ةدوسم يف ةفنصملا

 اهنأ ىلع ريياعملا
  DAC تاعمتجم

 ميلقإلا

 كرويوين ةنيدم 45%
 دناليآ جنول 12%
 نوسده ديم 45%
 كرويوين برغ 32%
 سكيل رجنيف 35%
 نوجير لاتيباك 22%
 كرويوين طسو 36%
 ريت نريذاس 18%
 يلاف كوهوم 19%
 يرتنك ثرون 15%
  يلامجإلا 35%

؟اًظح لقألا تاعمتجملا فيرعت عضُو فيك
 يف دادعتلا قطانم نم ةئملاب 35 ديدحتل اًرشؤم CJWG  45 ةعومجم تمدختسا

 ةددحملا دادعتلا قطانم ةبسن 1 لودجلا ضرعيو .DAC تاعمتجم اهنأ ىلع كرويوين
 ،2 لودجلا) ريياعملا لمتشتو .ميلقإ لك لخاد ةدوجوملا DAC تاعمتجم اهنأ ىلع

 ،ةديدشلا ةرارحلا وأ تاناضيفلا لثم ،خانملاب ةقلعتم رطاخم ىلع (3 لودجلا
 دادسنالا ءادو ئراوطلا مسق تارايز لثم ،ةيحصلا رطاخملل ضرعتلا ةيلباقو

 ،ةيداصتقالا ةيعامتجالا لماوعلا نم ديدعلا كلذكو ،وبرلاو (COPD) نمزملا يوئرلا
.لخدلاو ةينثإلاو قرعلا كلذ يف امب

  تارشؤملا ةدوسم :ةيئيبلا ءابعألاو يخانملا ريغتلا رطاخم .2 لودجلا

 ةيئيبلا ءابعألاو يخانملا ريغتلا رطاخم
  قلعتي اميف تآشنملاو يضارألا تامادختسا
يخيراتلا زييمتلا وأ تارامثتسالا بحسب

ةلمتحملا يخانملا ريغتلا رطاخم  ثولتلل لمتحملا ضرعتلا تالاح

 ةكرحو تابكرملا رورم ةكرح ةفاثك ةديدشلا ةرارحلل ضرعتلا تاعقوت ةجلاعملا قطانم نم برقلا
 تالفاحلاو لزيدلا تانحاش رورم

 ةرثأتملا قطانملاو ةيلحاسلا قطانملا يف تاناضيفلا ةمظنملا ةرادإلا ططخ عقاوم نم برقلا
 (ةعقوتملا) رزجلاو دملاب

 (PM2.5) ةيئيزجلا داوملا

 نيزنبلا زيكرت (ةعقوتملا) ةيلخادلا قطانملا يف تاناضيفلا ىربكلا تيزلا نيزخت تآشنم نم برقلا
 يحصلا فرصلا هايم فيرصت   يتابنلا ءاطغلا ةبسن ضافخنا ةقاطلا ديلوت قفارم نم برقلا

 ةيعارزلا ضرألا ةلماعلا تايافنلا تابكم نم برقلا
/ةلجاعلا ةياعرلا نكامأ وأ تايفشتسملا ىلإ ةدايقلا نمز ةيدلبلل ةعباتلا تايافنلا قرح نارفأ نم برقلا

  ةجرحلا
 ةيندعملا ةدرخلا ةجلاعم نكامأ نم برقلا

 نيدعتلا/عينصتلا/ةعانصلا يف يضارألا مادختسا
 ةرغاشلا نكاسملا ةبسن
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 وأ رطاخملا وأ ءابعألا نم ةلصلا يذ ردقلا ىلع ًءانب ةجردلا دادعت ةقطنم لك حنمت
 لك تارشؤمل ةيوئملا بترلا عمجُت ،صاخ لكشبو .ةيساسحلا وأ ررضتلا ةيلباق

 يخانملا ريغتلا رطاخمل“ يبسنلا ىوتسملا سيقت ةميق ىلع لوصحلل دادعت ةقطنم
 رطاخملل ضرعتلا ةيلباقو ةيناكسلا صئاصخلا“ ىلإ ةفاضإلاب ”ةيئيبلا ءابعألاو

 ىلإ ةبسنلاب ىلعألا تاجردلا تاذ قطانملا .ىرخألا قطانملل ةبسنلاب ”ةيحصلا
 مت (ةيالولا يقاب وأ كرويوين ةنيدم) اهميلقإ (ب) وأ ؛ةيالولاب ىرخألا قطانملا (أ)

.DAC تاعمتجم اهنأ ىلع اهديدحت

 تاعمتجم ربتعت دادعتلا قطانم نم ةئملاب 35 لوأ نإف ،ةعمجملا ةجردلا هذه ىلع ًءانبو
DAC. تايمحم يضارألا نم ةئملاب 5 لقألا ىلع اهب ةقطنم 19 نإف ،كلذل ةفاضإلابو 

 اهرابتعاب اًيئاقلت اهنيمضت مت ،ةيدنه لئابقل ةكولمم وأ اًيلارديف اهب فرتعم
.تارشؤملا كلتل ةيوئملا بترلا نع رظنلا ضغب – DAC تاعمتجم

 DAC تاعمتجم نإف ،هالعأ ةروكذملا ةيفارغجلا DAC ريياعم ىلإ ةفاضإلابو
  نم لقأ وأ ةئملاب 60 يواسي يونس لخد يلامجإ نع غلبت يتلا رسألا نمضتت

 لخدلا جماربل عطاق لكشب ةلهؤم رخآ وحن ىلع نوكت وأ ،ةيالولا يف لخدلا طسوتم
 يف رسألا كلت عقت نأ نكمي.(ةيلزنملا ةقاطلا تادعاسم جمانرب ،لثم) ضفخنملا
 ةقاطلا تالاجم يف تارامثتسالا عيجشت فدهب طقف نَّمضُتو ةيالولا يف ناكم يأ
 رسألا هاندأ 4 لودجلا حضوي .كرويوين ةيالوب ةقاطلا كالهتسا ةءافكو ةفيظنلا
 ،ةيفارغجلا ريياعملا تاذ DAC تاعمتجم جراخ ،ضفخنملا لخدلا تاذ ةيفاضإلا

.ضفخنملا لخدلا تاذ رسألا ريياعم لالخ نم ةفاضملا

  ةرايزب مق
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 رطاخملل ضرعتلا ةيلباقو ةيناكسلا صئاصخلا .3  لودجلا
  تارشؤملا ةدوسم :ةيحصلا

 ةيناكسلا صئاصخلا
 رطاخملل ضرعتلا ةيلباقو

  ةيحصلا
 لخدلا

 ةقطنملا لخد طيسو ةميق نم %80 نم لقأ ةبسن

 يلاريديفلا رقفلا طخ نم %100 نم لقأ  ةبسن

  سويرولاكبلا ةجرد ىلع نيلصاحلا ريغ ةبسن

 ةلاطبلا لدعم

  ديحو دلاو اهاعري يتلا رسألا ةبسن

  ةينثإلاو قرعلا
   ينابسإ وأ ينيتال لصأ نم ناكسلا ةبسن

 نييقيرفإلا نييكيرمألا وأ دوسلا ةبسن

 نييويسآلا ةبسن

 نييلصألا ناكسلا وأ نييلصألا نييكيرمألا ةبسن

 ةيزيلجنإلل ةدودحملا ةداجإلا

  ةيخيراتلا ةيزييمتلا تاسرامملا ةجرد

ةيحصلا  جئاتنلاو ةيساسحلا تالاح
 وبرلا ببسب ئراوطلا مسق تارايز

 COPD ببسب ئراوطلا مسق تارايز

 ةيبلق ةبونب ةباصإلا ةجيتن ىفشتسملا يف زاجتحالا
 ((MI) بلقلا ةلضع ءاشتحا)

 ةركبملا تايفولا

 ةدالولا دنع نزولا ةلق

  يحص نيمأت مهيدل سيل نم ةبسن

  ةقاعإ نم نوناعي نم ةبسن

  رثكأف اًماع 65 رمعلا نم نيغلابلا ةبسن

   لضفأ نكاسم ىلإ لاقتنالا ةيلباق
نكاسملا يف لاصتالا لئاسوو

  نورجأتسم اهلغشي يتلا لزانملا ةبسن

   (راجيإلا فيلاكت) ناكسإلا فيلاكت ءبع

 فيلاكتلا ءبع/ةقاطلا رقف

  ةعنصملا لزانملا

 1960 لبق ةينبملا لزانملا

 تنرتنإ مهيدل سيل نم ةبسن

 باسح فدهب DAC تاعمتجم ريياعم يف ةنمضتملا رسألا ددع ةدايز :4 لودجلا
ميلقإلا بسح ،ةفيظنلا ةقاطلاو ةقاطلا كالهتسا ةءافك تالاجم يف تارامثتسالا

  نم %60 نع اًلدب يلارديفلا رقفلا ىوتسم نم %200 مادختساب ةردقم*
اًليلق ربكأ ةيلعفلا ماقرألا نوكت دق ؛ةيالولا يف لخدلا طسوتم

 ةفيظنلا ةقاطلا تالاجم يف تارامثتسالا عبتتل ريياعملا ةدوسم يف ةنمضم رسألل ةردقملا ةبسنلا
ةقاطلا كالهتسا ةءافكو


