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ذيفنت ضارعتسال يلودلا يموكحلا عامتجالا 
نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحل يملاعلا لمعلا جمانرب 

  ةيربلا ةطشنألا
  ةثلاثلا ةرودلا

 ،  ٢٠١٢رياني /يناثلا نوناك ٢٦ و٢٥الينام

يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنت ضارعتسال يلودلا يموكحلا عامتجالل ةثلاثلا ةرودلا ريرقت 
  ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحل
  ةمدقم
ةثلاثلا ةرودلا تدق   - ١ ةيامحل يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنت ضارعتسال يلودلا يموكحلا عامتجالل ع
خرؤملا ٢٦/٦ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم ررق مب ًالمع ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا ةئيبلا  ٢٤ 

، ٢٠١١رياربف /طابش ةثلاثلا ةرودلا ميظنت يف يضملا يذيفنتلا ريدملا ىلإ هبجومب ةرادإلا سلجم بلط يذلا  ،
ةكراشملا نوكت نأ نامضىلع لمعلا عم  قيقحتونكمم قاطن عسوأ ىلع  عيمج ثح ،ةياغ لا هذهل ًا، 

 ردقب ،ةيلام تامهاسم ميدقتو ،ةيلودلاةيموك حلا ةيضارعتسالا ةيلمعلايف ط اشنبةكراشملا ىلع تاموكحلا 
ةيطغتل ناكمإلا  ، عامتجالااذةطبترملا فيلاكتلا  .  

ش اسديإ قدنف يف يلودلا يموكحلا ضارعتسالا عامتجال ةثلاثلا ةرودلا تدق  - ٢   ال، - يرغناع دقو
 ، يناثلا نوناك٢٦و ٢٥ يموييف الينام ي دقينقت ءزج نمةرودلا ت فلأتو. ٢٠١٢ رياني/  مو ، ع

موي دق/يناثلا نوناك ٢٥  يناثلا نوناك٢٦ ع ،ىوتسملا عيفر ءزجو ،رياني   .رياني/ 
  ينقتلا ءزجلا :لوألا ءزجلا

  ينقتلا ءزجلا حاتتفا  - ًالوأ 
ةعاسلا يف ينقتلا ءزجلا حت   - ٣  يناثلا نوناك٢٥ءاع برألا موينم  ٢٥/١٠تفا ىلدأو . ٢٠١٢رياني / 
ةديسلاو ،ةئيبلل ةدحت ملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ةبئان ،دمحم ةنيمأ ةديسلا نم لك ةيحاتتفا تانايبب

ةرازوةليكو ،هت اتليوبيرازيلانأ  ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا  ا  اويد ةريدمو   .نيبلفلا ةموكحىدل ،  
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ىلع نيبلفلا بعشو ةموكح تركشو ،نيكراشملاب ا ريدملا ةبئان تبحرو   - ٤  ايب يف يذيفنتلا
يف نواعتلا نم ليوط خيرات امهعمجي نيبلفلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نإ تلاقو . عامتجالا ةفاضتسا
ةوقب رصانت تناك دقف ،رتموليك ٤٠ ٠٠٠وحن هلوط غلبي لحاس اهيدل نيبلفلا نأ امبو . ةيئيبلا اياضقلا  
 ةديعبًاطاوشأ تعطق دقو ،يملاعلا لمعلا جمانرب كلذ يف امب ،ةيرحبلاو ةيلحاسلا اياضقلاب ةقلعتملا جم اربلا

  .ينطولا ىوتسملا ىلع جمانربلا ذيفنت يف
نادلبلا عيمج م  - ٥  ةيمهأ اهل تاطيحملاف . اياضق ةشقانمل ةصرف حيتت ةيلاحلا ةرودلا نأ تفاضأو
دلتسيل يتلا نادلبلل ةبسنلاب ىتح ،ةيملاع اهتيمهأ اهل رومأ يف هب موقت يذلا ماهلا رودلل ًارظن ،لحا وس اهي 
ةيربلا ةطشنألا ريثأتل ًارظن كلذكو ،تاثولمل ل ىدملا ديعبلالاقتن الاو ،خانملا ريغت لثم ،ملاعلا قاطن ىلع
، و، ةسبايلاىلع ةيرشبلا ةطشنألا نإ تلاقو . ةيرحبلا ةئيبلا ىلع اهعيمج ضرفت ناكسلا ومنو رقفلا ديازت
ةيناثلا ةرودلا يف نيكراشملا نأ ىلإ تراشأ و. ةيرحبلاو ةيلحاسلا مظنلا ةمالس ىلع ًاديازتم ًاطغض
ماع نيجيب يف ةدوقعملا يلودلا يموكحلا ضارعتسالا عامتجال ىلعاوقفتا، ٢٠٠٦،  ةرورض  بصني نأ    

ةرتفلا لالخمامتهالا  علا لمعلا جمانرب ذيفنت ميمعت ىلع٢٠١١ - ٢٠٠٧  ةيمنتلل  ةينطولا تايلآلايف يملا  
لمعلا جمانرب ذيفنت ةلصاوم نأشبنيجيب نالعإ لالخ نم ،نوكراشملا ثح ،كلذ ىلع ةوالعو . ةنزيملاو  
تباثلا ريغو اهنم تباثلا ،ةثولملا تايذغملا رداصمليدصتلل ةيفاضإ دوهج لذب ةرورض ىلع ،يملاعلا   .

يميلقإ لمع تاقلح تمظ  فارتعالل تاسايسلا يعضاومامأ ةصرفلا ةحاتإل ة ن ،فادهألا هذه معدلو  
نم ددع ققح دقو ،ةشيعملا لبسو ينطولا يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ةيرحبلاو ةيلحاسلا دراوملا ةمهاسمب 

ًاقاطنعسوألاةينطو لاةيئامن إلارط ألانمض ةيرحبلاو ةيلحاسلا دراوملا ةرادإ جامدإ يف ًامدقت نادلبلا    .
ملاعلا قاطن ىلعةيراجلاةفلتخملا تاردابمل ل ضرعب اهتملك يذيفنتلا ريدملا ةبئان تمتتخاو ىلإ ةريشم    

  .لحاوسلاو تاطيحملل ةيجولوكيإلا مظنلا ةمالس نيسحتلمخز لاىلع ةظفاحملا ةيمهأ 
لا نأشب ريخألا يملاعلا رمتؤملا يف نيكراشملا نإ ا  - ٦  ةيربلا قطانملا نيب طباور ايب يف هت ةديسلا تلاقو
اوفرتعا تاطيحملاو ةصرف هرابتعاب ةلماكتملا ةيلحاسلا ةرادإل ليلاحلا جهنلا نيسحت ةرورض ىلإ ةجاحلاب  
مانربل ريخألا ريرقتلا ىلإهابتنالاتعرتساو . ةئيبلاب رارضإلا نود يداصتقالا ومنلا قيقحتل ةدحتملا ممألا ج  

قرزأ ملاع يفرضخألاداصتقالا ’’نونعملا ةئيبلل  يذلا ‘‘  ةيرحبلا ةئيبلا يف ءارضخلا تارامثتسالا نأ  يبن، 
اصملثم تاعاطق يف كلذ يف امب ،ةيعامتجاو ةيداصتقا عفانمب دوعتنأ نكمي ةيلحاسلاو  ةيبرتو كامسألا د ئ 

دعبو . نداعملا لالغتساو ،ةيلحاسلا ةحايسلاو ،ةيرحبلا ةددجتملا ةقاطلاو ،يرحبلا لقنلاو ،ةيئاملا ءايحألا
ميمعت ىلع بصنا دق يلودلا يموكحلا ضارعتسالا عامتجال ةيناثلا ةرودلا مام تها نأ ىلإ تراشأ نأ

جمانربلا رود ثحبت فوس ةيلاحلا ةرودلا نإ تلاق ،ةنزيملا و طيطختلل ةينطولاتايلآلا يف جمانربلا ذيفنت 
تاسايسلل يجيتارتسا ربنمك تملا ةيلحاسلا ةرادإلا قيرط نع،ينطولا ىوتسملا ىلع ذيفنتلا عيرستل  ةلماك  
ةيملاع تاكارش ةماقإو ،تاردقلا ءانب ةلصاوم بلطتتس ةيلمعلا هذه لثم نأ تفاضأو. ىرخأ تاردابمو  

تاعاطقلا ربع تامولعملالدابتو ،ليومتلاتايلآ ىلإ لوصولاو ،دصر للةطشنأو ،ةيميلقإو  يف تلاقو .  
نيبطبرللةيلحم تاءارجإ ذاختا وه مهملا نإ اهتملك ماتخ  لحارملا داعبأ   قاطن يف ةيئاهنلالحارملاو ةيلوأل ا   

  .عسوأ
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ىدلنيراشتسملا ريبك ،ادود ديرفلأ ديسلل ريدقت ةداهش تمدُق ،تانايبلا هذه دعبو  - ٧ ةئيبلا قفرم    
 قلعتملازيكرتلا لاجم لالخ نم ليومتلا ريفوت قيرط نع ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح يف هتمهاسمب ًافارتعا ،ةيملاعلا 

  .ةيملاعلا ةئيبلا قفرم يدلةيلودلا هايملاب 
  ةيميظنتلا لئاسملا  - ًايناث

  بتكملا ءاضعأ باختنا  -فلأ 
ةيكزتلاب مهؤامسأ ةيلاتلابتكملا ءاضعأ بختنا ،ينقتلا ءزجلل ةيحاتتفالا ةسلجلا يف  - ٨  :  

  )نيبلفلا (يجاب. ب. ج نومارديسلا   :سيئرلا
  )ةيكينيمودلا ةيروهمجلا(وديفشآ ايلاديإ ةديسلا   :سيئرلا باون

  )يسورلا داحتالا(افوكارتيت انايتا نةديسلا   
  )ايقيرفأ بونج(يزاهفادوبام سيوجير ةديسلا   
  )ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا(يفريم وج ديسلا   

  .ةررقمك لمعت نأ ىلع وديفشآ ةديسلا تقفاوو  - ٩
  لامعألا لودج رارقإ  -ءاب 

تقؤملا لامعألا لودج ىلإ ًادانتسا ينقتلا ءزجلل يلاتلا لامعألا لودج رقُأ  - ١٠  
(UNEP/GPA/IGR.3/1)غيصب ًايوفش ةلدعملاهت،   :  

  .ينقتلا ءزجلاحاتتفا   - ١
  :ةيميظنتلا لئاسملا  - ٢

  ؛بتكملا ءاضعأ باختنا  )أ(
  ؛لامعألا لودج رارقإ  )ب(
  .لمعلا ميظنت  )ج(

قطانملا نيبطباورلا نأشب يملاعلا رمتؤملا  - ٣ تاطيحملاو ةيربلا   .  
ىلع ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحل يملاعلا لمعلا جمانرب ذيف نتلضارعتسا   - ٤

  .ةينطولاو ةيميلقإلاو ةيلودلا ةدعصألا
  .يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنت ةلصاومب ةقلعتملا تاسايسلا لئاسم  - ٥
  .٢٠١٦ - ٢٠١٢ةرتفلل يملاعلا لمعلا جمانربل عباتلا قيسنتلا بتكم لمع جمانرب   - ٦
ىرخألئاسم  - ٧  .  
  .ينقتلا ءزجلا ماتتخا  - ٨

تقؤملا لامعألا لودج ىلإ ًادانتسا ىوتسملا عيفرلا ءزجلل يلاتلا لامعألا لودج رقُأو   - ١١
(UNEP/GPA/IGR.3/1)غيصب ًايوفش ةلدعملاهت،   :  
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  .ىوتسملا عيفرلا ءزجلا حاتتفا  - ١
  .يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنت ةلصاومب ةقلعتملا تاسايسلا لئاسم  - ٢
  .٢٠١٦ - ٢٠١٢ةرتفلل يملاعلا لمعلا جمانربل عباتلا قيسنتلا بتكم لمع جمانرب   - ٣
  .يرازولا نالعإلا دامتعا  - ٤
  .ةرودلا ريرقت دامتعا  - ٥
 .ةرودلا ماتتخا  - ٦

  لمعلا ميظنت  -ميج 
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم ةياعر تحت دقع  - ١٢  تا دقف،ت ةرودلا هذه نأل ًارظن ىلع قف  

ةرودلا لامعأ ىلع ةرادإلا سل  تاليدعتلا نم مزلي ام لاخدإ دعب،يلخادلا ماظنلا قبطي نأ  .  
١٣ -   ت نأ ىلع نولثمملا قفتا دقو يناثلا نوناك٢٥ءاعبرألا موي دقعي ،ينقت ءزج ىلإ ةرودلا م سق رياني / 

سيمخلا موي دقعي ،ىوتسملا عيفر ءزجو ٢٠١٢ يناثلا نوناك٢٦،  تاشقانملا رودتسو. ٢٠١٢ رياني/   يف 
ةعاسلا نم دقع   ةعاسلا ىلإ ٠٠/١٠ت ةماع تاسلج ةعاسلا نمو ٠٠/١٣  ةعاسلا ىلإ ٠٠/١٥،   ٠٠/١٨ 

  .ةريغصلا دوفولا تاجايتحا ةاعارم عم ،ةرورضلا هيضتقت امبسح ةلماع ةقرفأ أشنتسو. ًءاسم
  روضحلا  -لاد 

ا داحتالا:ةرودلا يف ةيلاتلا لودلا ولثمم كراش  - ١٤ نيتنجرألاو،يسورل  روداوكإو،  ايناملأو،   ، 
ادنلسيآو،ايسينودنإو والابو،  شيدالغنبو،ليزاربلاو ،  وساف انيكروبو،  يدنوروبو،  دنلياتو،  وغوتو،   ، 
رمقلا رزجو،رئازجلاو ،ولافوتو ةدحتملا اينارتت ةيروهمجو،  ةيكينيمودلا ةيروهمجلاو،  ةيروهمجو،   ،ايروك  
ايقيرفأ بونجو،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمجو ايجروجو،  رضخألا سأرلاو،  اوماسو،يوبابمزو ،   ، 
اكنال يرسو،ايسول تناسو ليشيسو،  نيصلاو،  قارعلاو،   ، عو ادانيرغو،اناغو ،نام   ،، ةيئاوتسالا اينيغو   

واسيب-اينيغو  وتاونافو،  نيبلفلاو،  يجيفو،  ايدوبمكو،مان تييفو ،  ادنكو،  ابوكو،  راوفيد توكو،   ، 
اينيكو،سابيريكو ،ايبمولوكو رقشغدمو،ايزيلامو ،  رصمو،  كيسكملاو،  فيدلمو،  ايناتيرومو،   ، 
قيبمازومو،سويشيرومو اسمنلاو،جيورنلاو ،  لابينو،  اوغاراكينو،  يتياهو،  دنهلاو،  ادنلوهو،  تايالولاو،    
نابايلاو،ةيكيرمألا ةدحتملا نميلاو،   .  

  .بقارم ةفصب نيطسلف نع لثمم ةرودلا يف كراشو  - ١٥
ةيلاتلا ةصصختملا تالاكولاو ةدحتملا ممألا تائيهلو تايقافتالا تانامأل نولثمم رضحو  - ١٦ ةرادإ :  

 ، ةماعلا ةنامألل عباتلا ةينوناقلا نوؤشلا بتكمو ،ةماعلا ةنامألل ةعباتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا
ةمظنمو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا ج مانربو ،ئداهلا طيحملا ةقطنمو ايسآل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةنجللاو

تانطوتسملل ةدحتملا ممألا جمانربو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ،ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا 
ةبطرلا يضارألا ةيقافتا ةنامأو ،عيراشملا تامدخل ةدحتملا ممألا بتكمو )ةدحتملا ممألا لئوم( ةيرشبلا   ،

  .ءاملا رويطل الئوم اهفصوب ةصاخو ةيلودلا ةيمهألا تاذ
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هايملل ةيقيرفألا ةمظنملا و ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرم: ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا نم ددعل نولثمم رضحو  - ١٧
  .يحصلا فرصلاو

رظنأ . (دارفألاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ددع اهيف لثم وأ ةرودلا رضحو  - ١٨
UNEP/GPA/IGR.3/INF/1.(  

نأشب يملاعلا رمتؤملا - ًاثلاث  تاطيحملاو ةيربلا قطانملا نيب طباورلا 
نوسطاو يدنيوةديسلاواليتول ليئافار ديسلا مدق   - ١٩ يملاعلا رمتؤملل ناكراشملا ناسيئرلا ،تيار -    

يف دوقعملا،تاطيحملاو ةيربلا قطانملا نيب طباورلا نأشب يموي يف ،الينام  يناثلا نوناك٢٤ و٢٣   رياني / 
ل ًازجوم،٢٠١٢   .)UNEP/GPA/IGR.3/INF/14رظنأ  (رمتؤملا عئاقو 

 .ةمدقملا تامولعملاب ًاملع نولثمملا طاحأو  - ٢٠
ةدعصألا ىلع ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحل يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنت لضارعتسا  -  ًاعبار

 ةينطولاو ةيميلقإلاو ةيلودلا
يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنت يف زرحملا مدقتلا نأشب ةنامأل ا ةركذم ىلإ هابتنالا ةنامألا لثمم تفل  - ٢١

ةرتفلا لالخ ةيلودلاو ةيميلقإلاو ،ةينطولا ةدعصألاىلع   ٢٠١١ - ٢٠٠٧ )UNEP/GPA/IGR.3/2(.  
ةفلكتلا نيلثمملا نم ددع زربأ ،ةلمعتسملا هايملا ةرادإ ىلإ ةراشإ يف و ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا ءانثأو  - ٢٢

 ةجلاعم تايجولونكت ريوطتل جوري نأ جمانربلا ىلع نإ مهدحأ لاقو. ةلمعتسملا هايملا ةجلاعمل ةعفترملا
يدصتلل ةفلكتلا ةضفخنم تارايخ ريوطت نأشب تاهيجوتلا ميدقت ىلإ رخآ لثمم اعدو . نمثلا ةصيخر
هذ اعلا يعولا ةدايز لجأل ةميلسلا ةرادإلا تاسرامم نأشب تامولعملاو ،ةلمعتسملا هايملابثولت لل  م
يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل م اهلا رودلا ىلع نيلثمملا دحأ ددش ،ةيرحبلا ةمامقلاب قلعتي اميفو. ةيضقلا
ةيلاملا دراوملا دشح لاجم يفو يسسؤملا معدلا تايلآريفوت ةيتاسايس تاردابم عضونم ًالدب هنأ فاضأو .    

ئاقلا تاسايسلاضارعتسايغبني ؛ةديدج  ةيبيرجتلا تاعورشملا ذيفنتل دراوملا صيصخت و ،اهتيلاعف ةدايزو ةم 
  .اهيلإ ةجاحلا دتشت امثيح

تمدق يتلا تامولعملاب ًاملع نولثمملاطاحأو  - ٢٣  . 
 يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنت ةلصاومب ةقلعتملا تاسايسلا لئاسم - ًاسماخ

جمانرب ذيفنتل تاسايسلا لاجم يف هيجوتلانأشب ةنامألا ةركذم ىلإ هابتنالا ةنامألا لثمم هجو   - ٢٤  
  .)UNEP/GPA/IGR.3/3( ٢٠١٦ - ٢٠١٢ةرتف لل يملاعلا لمعلا

ةنيعم تالاجم ىلع زكرت ةيملاع تاكارش ءاشنإ ىلع ديدشتلا مت ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا لالخو   - ٢٥
ةيرحبلا ةمامقلاو،ةلمعتسملا هايملاو ،تايذغملايهو  ،ثولتلا رداصم نم ييأت نع بارعإلامتو ،  ماع د  
ةدافتسالا رسيت نأ ا . تاكارشلا كلت فادهأل  أش نم تاكارشلا كلت نأب نيلثمملا دحأ حرصو
  .يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنت ىلع ربكأ رثأاهل نوكي سو دراوملا نم ىوصقلا

ةددحم تاديد و  - ٢٦  رذحو . ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةئيبلا اهل ضرعتتىلإ هابتنالا نيلثمملا نم ديدعلا هجو
ةينورتكلإلا تايافنلا ءاقلإو ةرطخلا داوملا لقن اهلثمي يتلا رطاخملا نم مهدحأ ةيمانلا نادلبلايف  ن إ لاقو.  
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و تايافنلا تارداص بقارت نأةمدقتملا نادلبلا ىلع يف ا   ثيح ،أشنملا رادإ وأ اهتجلاعم نم ققحتت نأ  
نادلبلا ةدعاسم نيرخآلا ةحلصملا با حصألو يملاعلا لمعلا جمانربل يغبنيو. كلذل ةيفاك تاردق رفاوتت
رخآ لثمم هجوو. تادراولا ةبقارمل تاوطخ ذاختاو ةميلسلا قرطلابتانوزخملا نم صلختل ا يف ةيمانلا  
ىلع ًاددشم ،ماغلألا اهببست يتلا تالكشملا ىلإ هابتنالا ةيرحبلا ةايحلاةيامح ةرورض  نأب ثلاث حرصو .   
عضوي نأ يغبني يذلا رطخلا اذه ةحفاكمل دوهجلا ةئبعت ىلإ اعدو  ،ثولتلا اهددهتي ةريغصلا ةيرزجلا لودلا

ربلاةطشنأ ةرادصيف  تالكشملا ةهجاوم يف هتموكح ىلإ ةروشملاو ةدعاسملا ميدقت ىلإ رخآ اعدو . جمان 
ديعص ىلع اهنم يناعيتلا  بناج ىلإ ،ةلمعتسملا هايملاو ةيرحبلا ةمامقلاةجلاع م ت   .ىرخألا اياضقلا 
، جمانربلا ىدلردصملا تائفل تايولوأ ملس عضو ةركفل مهمعد نع نيلثمملا نم ددع ب رعأو  - ٢٧
اهفرصو دراوملا ةئبعت هيجوتلًايعس ةيرحبلا ةمامقلا ىلعزيكرتلاب مهدحأ بحرو.   رطاخم نم رذحو ،   

امنيب ،اهريمدتو لئاوملل يداملا رييغتلا  لا جوهنلاو ةلماكتملا ةيلحاسلا ةرادإلا رخآ لثممديأ مظنلا ىلع ةمئاق  
ةيراجت ريغ طورشب ةيمانلا نادلبلل حنملاو ايجولونكتلا ريفوت ىلإ ةمدقتملا نادلبلا اعدو ةيجولوكيإلا  يك 
نكمي ام عرسأب تايافنلا نم ًايلاخ ملاعلاحبصي  ،ةلمعتسملا هايملاو ،تايذغملا نأب ثلاث لثمم حرصو.  

داشأو . ٢٠١٦ - ٢٠١٢ةرتفلا لالخ ةي ولوألاتاذ ردص ملاتائف نوكت نأ يغبني ةيرحبلا ةمامقلاو 
 ، نم نأ ىأرو ثولتلا ليلقت ىلإ ةجاحلاو دراوملا مادختسا ةءافك وحن هجوملا مامتهالاب نيلثمملا دحأ

ثولتلا ليلقت ضرغب ةمادتسملا ريغ جاتنإلاو كالهتسالا طامنأ ري يغت ىلإ ةجاحلاىلإ ةراشإلا يرورضلا 
تائف ةمئاق يف نفسلا كيكفت جاردإ يغبني هنأ رخآ ىأرو. ةيجولوكيإلا مظنلا دراوم مادختسا نيسحتو  

 ، ةيلاع ةجردب ثولتلا ببسيو ةيلحاسلا قطانملا لخاد متيًاطاشنهرابتعاب ردصملا  .  
ةدعاسمل يملاعلا لمعلا جمانربو هتموكح يف ةلاكو نيب ةمئاقلا ةكارشلا نيلثمملا دحأ فصوو   - ٢٨

مم اعد نيح يف،ىرخألا نادلبلا كلذ يف امب ،ةلصلا تاذ ةيلودلا تايقافتالل لاعفلا ذيفنتلا ىلإ رخآ لث   
ىلع نواعتلا ىلإ ثلاث لثمم اعدو . ةروباصلا هايمب ةصاخلا كلتو ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةئيبلاب ةقلعتملا كلت
ًالدب هنإ لاقو،ةكرتشم لولح ىلإ لصوتلل ةددعتم تايوتسم   ، روهمجلا يعو ةراثتسا درجم نم  كانه نإف 
فصوو . ثولتلل ةببسملا ةطشنألا نعسانلاب  ىأني ليدب ةايح بولسأ ريفوتو ،تاردقلا ءانب ىلإ ةجاح
لا ،ينطولا اهلمع جمانرب ذيفنتل هتموكح هب علطضت يذلا لمعلا لثمم  ا اذه يف ا  اربخ مساقت ضرعو  
  .ىرخأ نادلب يف حاجنب هراركت ضرغب

رشبلا ةحص ىلع راثآلاو هايملا ةيعون نيب ةماهلا ةلصلا ديك أت يرورضلا نم نإ نيلثمملا دحأ لاقو  - ٢٩
إلا مظنلا ىلع ةدمتعملا جهنلا ةيمهأحوضوب نيبي نأ جمانربلل يغبنيو. لضفأ ةروصب ةراد إلةيجولوكي ، 
املادراوملاو ةيلحاسلا قطانملا ، ،ةيئ  يملاعلا لمعلا جمانرب راطإ يف ةأشنملا تاكارشلا لالخ نم  اهنمو 
  .ةلمعتسملا هايملاو تايذغملاب ةقلعتملا تاكارشلا

ةرودلا دعب هلمع لصاويل ةيلاحلا ةرودلا لالخ بتكم ءاشنإ نأشب تاشقانملا ضعب ترادو  - ٣٠  
نيلثمملا دحأ بحرو . هيجوتلاب اهديوزتو تاكارشلا نم ةمظتنملا ريراقتلا يقلت يف رودب علطضيو
ًارذحم راشأ هنإ ّالإ،حارتقالاب ا ريفوت ةرورض ىلإ  تامهاسم نم وأ ةرفاوتملا دراوملا نم بتكملل ليومتل  

 ، فرص ىلإ كل ذيدؤي الأوةيعوط فوس بتكملا نإ رخآ لثمم لاقو . لمعلا جمانرب ذيفنتنع مامتهال ا 
اياضقلا ةجلاعم يف و ةيملاعلا تاعامتجالا نيبةلصافلا تارتفلا  يف زرحملا مدقتلا مييقت نم نادلبلا نكمي

  .اهروهظ روفةئشانلا 
ملا تامولعملابًاملع نولثمملا طاحأو  - ٣١  .ةمدق 
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  ٢٠١٦  - ٢٠١٢ةرتفلا لالخ يملاعلا لمعلا جمانرب قيسنت بتكم لمع جمانرب   - ًاسداس
  لمعلا جمانرب  - فلأ

جمانرب قيسنت بتكمل حرتقملا لمعلا جمانرب نأشب ةنامألا ةركذم ىلإ هابتنالاةنامألا لثمم ىعرتسا   - ٣٢  
  .)UNEP/GPA/IGR.3/4( ٢٠١٦ - ٢٠١٢ةر تفلل يملاعلا لمعلا

٣٣ -  ، تايذغملا ةرادإ ىلع زيكرتلل هدييأت ًايدبم نيلثمملا دحأ لاق كلذ تبقعأ يتلا تاشقانملا لالخو  
نإ ةلمعتسملاهايملا ةرادإو ةيرحبلا ةمامقلاو  ًاديداهريمدتو ةيرحبلا لئاوملل يداملا رييغتلا ،   رخآ لثمي  

هيجوتلا نم ربكأ ًاردق رفوي نأ يملاعلا لمعلا جمانربل يغبني ،كلذ ىلع ةوالعو. لجاعلا مامتهالا قحتسي  
ةحضاو تاياغو فادهأ عضوب قلعتي اميف اميس   ال،ةينطولا اهلمع جمارب ذيفنت يف نادلبلا ةدعاسمل
مظنلا تامدخ نيمثت موهفمل هدييأت نع برعأو . ههيجوتو جمانربلا ميمصت يف ةحلصملا باحصأ كارشإو
لالخ نم لضفأ ةروصب ققحتي فوس نيمثتلا تايجهنم عضو نأ تقولا سفن يف ركذو ،ةيجولوكيإلا  

 ،   .ةمئالملا تاراهملا يوذ نمءاربخلا عم ةكارش
ةثالثلا ةيولوألا تالاجمب ةصاخلاةطشنألاىلع تاليدعتلا ضعب ءارجإ رخآ لثمم حرتقاو   - ٣٤ ثحو ،   

نإ ثلاث لثمم لاقو . بتكملاو قيسنتلا بتكم نيب لمعلا عيزوت ةءافك نامض يف صرحلا بناج مازتلا ىلع
ةيولوألا تاذ تالا   جمانرب نم ا عيمج ذيفنت يف صاخلا عاطقلا رود ىلإ ةحارص ةراشإلا يرورضلا نم

ةمءاوم رثكألا تاسرامملا قيبطت ىلع صاخلا عاطقلا عيجشتل زفاوح عضو لالخ نم كلذ يف امب ،لمعلا  
  .ةئيبلل

نأ ريغ . اهمادختسال فادهأ عضوب صاخلا حارتقالا نيلثمملا دحأ ديأ ،تايذغملاب قلعتي اميفو  - ٣٥
نأشلا اذنع اوبرعأ نيرخآ نيلثمم   وأ فادهألا عضو ا مهفوخت  اذ نادلبلا ىلوتت نأ ةرورض ىلإ نيريشم  

،ةيميلقإ تابيترت وأ ةمزلم تايلآ لالخ نم عضوت نأ ىضتقملل ًاقفو ًالدب،  يف كلذ متي نأ نم   را طإ 
  .جمانربلا

ةمدقتملا نادلبلا نيلثمملا دحأ دشانو .ةيسيئرلا لغاوشلا نم اهرابتعاب دراوملا رفاوت ةلأسم تريثأو  - ٣٦  
صاخلا عاطقلا رخآدشانو. ةيمانلا نادلبلل تايافنلا ةجلاعملتايجولونكتو ةيلام تادعاسم ريفوت  ىلإ    

اطإ يفةئيبلل ةراضلا ريغ تايجولونكتلا يف رامثتسالا  هقلقنع ثلاث لثمم برعأو . رضخألا داصتقالا ر، 
يلاملا فشقتلا ىلع ثحو ،لمعلا جمانرب ذيفنتل ةيلاملاراثآلا ءازإ ةدحتملا ممألا جمانرب دوهجب بحرو .   

ةقباسلا الةئيبلل    .الدعم دنع فيظوتلا تايوتسمب ظافتحال

  يرازولا نالعإلا عورشم  - ءاب
  .يرازولا نالعإلا عورشم نمضتت يتلا عامتجالا ةفرغ ةقرو ىلإ هابتنالاةنامألا لثمم ىعرتسا   - ٣٧
ةغايص قيرف ءاشنإ ىلع نولثمملا قفتا ،ةماعلا ةسلجلا يف نالعإلا عورشمل ةيلوأ تاشقانم بقعو   - ٣٨

ىوتسملا عيفرلا ءزجلاىلإ هميدقتونالعإلا عورشمل ةيئاهنلا ةغيصلا عضول نيبلفلا لثمم ةسائرب  هيف رظنيل   .  
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  ىرخأ لئاسم  - ًاعباس
  .ىرخأ لئاسم يأ شقانت مل  - ٣٩

  ينقتلا ءزجلا ماتتخا  - ًانماث 
  .٥٠/١٧ ةعاسلا يف ينقتلا ءزجلا ماتتخا نلعأ  - ٤٠

  ىوتسملا عيفرلا ءزجلا: يناثلا ءزجلا

  ىوتسملا عيفرلا ءزجلا حاتتفا  - ًالوأ 
حِت  - ٤١  ةعاسلا يف ىوتسملا عيفرلا ءزجلا تفا سيمخلا موي نم ١٠/١٠   .٢٠١٢رياني /يناثلا نوناك ٢٦ 

لا نم لكةيحاتتفا تانايبب ىلدأ دقو يذيفنتلا ريدملا ةبئان ،دمحم ةنيمأ ةديس  ، ل  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
اب.ب .ج نومار ديسلاو نينب ديسلا نع ةباين كلذو ،نيبلفلايفةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا  ريزوي ج  و ي 
  .نيبلفلا سيئر ،ثلاثلا ونيوكأ وغناوجوك نويميس

نيبلفلا بعشو ةموكح ىلإ ركشلا تهجوو ،نيلثمملاب ا   - ٤٢  ايب يف يذيفنتلا ريدملا ةبئان تبحرو
تايالولاو ديوسلاو ،جيورنلاو ،ادنلوهو ،ايلاطيإ تاموكحل اهريدقت نع تبرعأو . ةوافح نم هودبأ امل

ريسيت لجأ نم كلذ يف امب ،يلام معد نمهتمدقامل ةيكيرمألا ةدحتملا  ةيمانلا نادلبلا يلثمم روضح    
يملاعلا لمعلا جمانرباهققح يتلا بساكملا زيزعت ىلإ يمرت ةرودلا هذه نإ تلاقو. تاعامتجالل ىتح    
مسرو مويلا ا وحنقيرطلا،  يف لثمتملا كرتشملا فدهلا ةاعارم عم لبقتسمل  مادتسملا ومنلاريسيتوةئيبلا ةيامح     .
نع ضخمتيذلا يلودلا يموكحلا عامتجاللةقباسلا تارود لا ءانثأ زِجنُأ يذلا مدقتلا تزجوأو زيكرتلا    

لالخ نم كلذو ،ينطولا ديعصلا ىلع جمانربلا ذيفنت ةريتوب عارسإلل ةيعامجلا دوهجلا ةلصاومىلع يلاحلا   
جئاتنلا ىلع مئاق جبةلماكتملا ةيلحاسلا ةرادإلا   مادختسا.  

مظنلا ةيامح ىلإ ةيمارلا تاردابملا نم ديدعل ا قالطإ نم مغرلا ىلعو هنإ ةلئاق تعباتو  - ٤٣
 ، ضعب نم يناع تلازت  الةيجولوكيإلا مظنلا نإف يملاعلا ىوتسملا ىلع ةيرحبلاو ةيلحاسلا ةيجولوكيإلا

ةيرحبلا ةمامقلاو ةلمعتسملا هايملاوتايذغملا فيرصتلثم لماوعلا  ةيميهافم جو ضومزلتسي رمألا نأو .    ع
ميلستلاو ،ًالثم رضخألا داصتقالاو يجولوكيإلا ماظنلا ةرادإ نيب طباورلافا شكتسا قيرط نع ،ةديدج  

نم قاطنلا عساو لامعألل ًالودج نأو ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا عم قفارتي ةئيبلا ةيعون نيسحت نأب 
، بلط تي ليبقلا اذه صاخلا عاطقلاو ،تاموكحلا نيب عمجي ،ةحلصملا باحصأ ددعتم ج  دامتعا
ىرخأ تاهجو يندملا عمتاو  نأ ا تاكارشلا هذه نإ ةلئاق تعبات و. او ،ةيميداكألا تاسسؤمل  أش نم
ةئيبلا قفرم نم معدب ،ةيبيرجت تاعورشم ةماقإو ايجولونكتلا لقن يفو ،تاسرامملا لضفأ لدابت يف دعاست  
لل ٍبتكمل حرتقملا ءاشنإلانأ ىلإ تراشأو. يملاعلا لمعلا جمانربو ةيملاعلا فلك ينييميلقإلا نيلثم م 

هذهل معدلا ميدقت رسي   ي نأ هنأش نم تارودلا نيب ةعقاولا ةرتفلا ءانثأ جمانربلا ذيفنت ىلع فارشإلاب
، . دوهجلا يلاملا لالتخالا كلذ يف امب ،نيقيلا مدع نم ًاريبك ًاردق ملاعلا هجاوي امنيب هنأ تدكأ ،ماتخلا يفو
لا ةيامح نأناهذألا نع بيغي الأ بجي ةيمهأ لقت  ال صقانتلا يف ةذخآلا عاونألاو ةشهلا ةيجولوكيإلا مظن 
  .ةشهلا تاداصتقالا ةيامح نع
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ءانثأ ترج يتلا ةرمثملاو ةقيقدلاتاشقانملاب ي جابديسلا هاقلأ يذلا هنايب يف نيبلفلا سيئر داشأو   - ٤٤  
ةطشنلا ةكراشملا نأ فاضأو . ينقتلا ءزجلا ءانثأوتاطيحملاو ةيربلا قطانملا نيب طباورلا نأشب يملاعلا رمتؤملا 

يندملا عمت   ا دارفأو تاسايسلا عانصو ،ءاملعلا كلذ يف امب ،تاعاطقلا نم ةريبك ةعومجم يلثمم نم
لولح نع ضخمت دق ءارآلا لدابت نأو. يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنت حاجنإيف  ًايويح ًالماعتناك  ةيراكتبا  

ًاضيأ ةدعاو جوو ،ةيرحبلاو ةيلحاسلا اياضقلل ةددعتم  نيمثتو ،ةيميلقإلا راحبلا ةرادإ كلذ يف امب نع  ،
يلحاسلاةيجولوكيإلا مظنلا تامدخ يرحبلاوة  ةصاخ ةيمهأ ىلع يوطنت تاروطتلا هذه لثم نأو . ة 
، ريناج يد وير يف هداقعنا ررقملا ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤمل ريضحتلل ةبسنلاب ليزاربلا ،و

ةغايص يف هب علطضت ًاماه ًارود ةدحتملا ممألا تالاكوو ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل نأو . ٢٠١٢هينوي /ناريزح يف
لاوةيلوألاةرادإلا لحارم نيب طبري لامعأ لودج  ةيلحاسلا قطانملا ةرادإو طيطختل راطإ عضو، وةيئاهن   

دمتعي ،ةنورم رثكأ فقوم ذاختا يرورضلا نم  نأو. ةهجوملاتاسايسلا  وةيجولوكيإلا مظنلا ىلع موقي
ىوتسملا ىلع كلذ يف امب ،ةكارشلا ىلع ربكأ ةروصبو ةقباسلا ةيعاطقلا تاميسقتلا ىلع لقأ ةجردب 

جاب ديسلاراشأ ،ماتخلا يفو. يميلقإلا س يذلا يرازولا نالعإلا نأ ىلإي  دسجي ةرودلا هذه هنع ضخمتت  
، اعلا لمعلا جمانرب ئدابمو تامازتلا ةئيبلا ةيامحل ةيرورضلا ريبادتلا ذاختا ىلع ميمصتلا نع ربعيويمل  
  .ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا

  يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنت ةلصاومب ةقلعتملا تاسايسلا لئاسم  -ًايناث 
ًايتاسايسًانايب يذيفنتلا ريدملا ةبئان تقلأو  - ٤٥ تاموكحلا فلكي يملاعلا لمعلا جمانرب نإ هيف تلاق    
يلود يموكح ضارعتسا لالخ نم هذيفنت ىلع فارشإلابًاديدحت يراجلا ضارعتسالا رارغ ىلع  لالخ    
موقت نأتاموكحلل نكمي هنأ ريغ. ةيلاحلا ةرودلا تارودلا نيب اميف ةئشانلا اياضقلا ةشقانمب  لالخ    
ةطشنألا هذهنأ ىلإ رظنلاب، ةررقملا تاعامتجالا نيب لصفت يتلا تارتفلا مهاست  ز يف  قيسنت ةداي   
جمانربلا بجومب ااهذختت يتلا تاءارجإلا  ايلوؤسمب عالطضالل نادلبلا تاموكحلا نأ نم مغرلا ىلعو.    

ًاريبكًادهجتلذب    ، جمانربلا ذيفنت ةيلمع يف ل ناح دق تقولانكل  دوهج لذب لالخ نم هراثآنايب ت   
رت ناكو.ةكرتشملا فادهألا قيقحتل نيددعتملا ةحلصملا باحصأ بناج نم ةزكرم تايولوألا بي ت 

و ةيرحبلا ةمامقلاو تايذغملا ةرادإ لمعلا جمانرب ددح دقو ،فادهألا كلت قيقحتلًايرورض هايملا ف يرصت 
ًاصاخًامامتها قحتست تالاجم اهرابتعاب ةلمعتسملا ةيرحبلا ةئيبلا روهدت يف اهتمهاسم ىلإ رظنلاب    
تالاجم ألاو ،ةيلحاسلاو نأشب جماربلاو تاردابملا فلتخم موقتو . ةحلصملا باحصأ حلاصم اهدنع يقتلت 
كلت ميعدت يغبنيو ،دارطإب يملاعلا لمعلا جمانرب اهيلإ اعد يتلا ج وهنلا قيبطتب ةيلحاسلا ةقطنملا ةرادإ
  .ةسوملم جئاتن قيقحتل دوهجلا

ألا اهابتنالاةنامألا لثمم ىعرتسا ،يتاسايسلا نايبلا بقعو   - ٤٦  دعأ يتلا ةركذملا ىلإ نأشب ةنام  
لاجم يفهيجوتلا سايسلا  يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنتل تا    .)UNEP/GPA/IGR.3/3( ٢٠١٦  - ٢٠١٢ةرتفل ل 

مهركش نع نيلثمملا نم ثدحت نم عيمج برعأ ،كلذ دعب ترج يتلا تاشقانملا لالخو   - ٤٧
 لماكلا مهدييأت نع نيلثمملا نم ريثكلا برعأو. ةفايضلامرك نم هايدبأ امل اهبعشو نيبلفلا ةموكحل 

رداص ملاىلع ةمداقلا سمخلا تاونسلل لمعلا جمانرب يف دراولا زيكرتلاب اوبحرو يملاعلا لمعلا جمانربل 
ىلإ تالثمملا ىدحإ تراشأو ،ةلمعتسملا هايملاو ةيرحبلا ةمامقلاو تايذغملا يهو ثولتلل ةيسيئرلا ةثالثلا 



UNEP/GPA/IGR.3/6 

10 

صتقالا خانملا لالخ اهدلبةبرجتسكعي زيكرتلا نأ  ىلع دراوملا زيكرت نيعتي ثيح ،دئاسلا بعصلا يدا   
رطخلالكشت يتلا تاثولملا كلت ربكألا  ةيلحاسلا دراوملا ىلع   .  

فراعملا رشنو ،لمعلا جمانرب تايولوأ زيزعتل تاكارشلا ةماقإ ىلع زيكرتلل ريدقتلا نع برع ُأو  - ٤٨
صاخلا عاطقلا كلذ يف امب نييسيئرلا ةحلصملا باحصأ ةكراشم ةرورض ىلإ ريشأو. تاردقلا ءانبو  

جمانربلل لاعفلا ذيفنتلا نامضل يندملا عمت  نيلثمملا دحأىأرو. او يرورضلا ريغ نم نأ  جمانربلا ددحي نأ    
ادهألا هذه لظت نأو تافلخملا نم دحلل ةددحمًافادهأ هذه دد حت نأ لضفألا نم نأو ،ةمزلم ريغ ف 
  .ةيميلقإلا تاقافتالا لالخ نم ينطولا ىوتسملا ىلع فادهألا

جمانربلا ذيفنت ةلصاومل بتكم ءاشنإب صاخلا حارتقالل ريدقتلا نع نيلثمملا نم ددع برعأو   - ٤٩
 تامولعملاةيلآ مادختسا ىلإ نيلثمملا دحأ اعدو . تارودلا نيب تارتفلالالخ هذيفنت ىلع فارشإلاو 

لالخ ةدافتسملا سوردلا نايبو تاسرا مملا لضفأ لدابتو ةيسيئرلا هيجوتلا قئاثو رشن يف جمانربلاب ةصاخلا
  .جمانربلا ذيفنت

م  - ٥٠ داصتقالا ج ،ادلب يف زرحملا مدقتلا ىلع ةلثمأ نيلثمملا نم ديدعلا مدقو  عضو كلذ يف امب  
ينطولا طيطختلا يف ثولتلا نم ةياقولا جاردإو،يلحاسلا ثولتلا ةجلاعمل رضخألا نيلثمملا دحأ ىعرتساو .  
يازم ىلإهابتنالا تاثولملاريودتةداع إ يف رضخألا داصتقالا ا  لثمم ثدحتو . تافلخملا ديلوت ضفخيف ، و 
ولولونوه مازتلاًاديؤم رخآ تاوطخ ذاختا ىلإ اعدو ،  نئادللا نم ةيرحبلا ةمامقلا ةلكشم ةجلاعملةيفاضإ   ، 
ليوحتاهنمو تايافنلا كلت  و دراوم ىلإ  فادهأعضو  اهنم دحلل   .  

ةيلحاسلا هايملا روهدتو ةبذعلا هايملا ةجلاعم يف م نورخآ نولثمم راثأو  - ٥١  ادلب هجاوت اياضق  
لثمم مهنيب نم،مهنم ددع اعدو. ةيرحبلاو ةبذعلا هايملا رداصم ةرادإب ضوهنلا ىلإ ةيلحاسلا ريغ نادلبل لن و 
نأشب يملاعلا رمتؤملا هب ىصوأ يذلا وحنلا ىلع ،عبنملا دنع راثأو . تاطيحملاوةيربلا قطانملا نيب طباورلا  
شانلا يلحاسلا ثولتلا عم لماعتلا ىلع ايلثمم نم ديدعلا  اردق ةيافك مدع ةلأسم ةيمانلا نادلبلا نع ئ   

لاءاقلإويئاوشعلا ينارمعلا عسوتلا  تاكارشلا لالخ نم دوهجلا فتاكت ىلإ اوعدو ،ةماسلا تا يافن 
ًايئيبوًايداصتقا ةميلس لولح داجيإل نواعتلاو فراصم كارشإب نيلثمملا دحأ ىصوأ ،ةياغلا هذهلًاقيقحت و.    
هو. ضارعتسالاب ينعملا يلودلا يموكحلا عامتجالل ةمداقلا تارودلا يف ةيميلقإلا ةيمنتلا نورخآ ون ىلإ  

يف جمانربلا بجومب لعفلاب ا   وقلتي يتلا ةدعاسملل مهريدقت نع اوبرعأو ،ةيعوتلاو بيردتلا ىلإ ةجاحلا
لا    .ا كلذ

نيلثمملا نم ددع ىعرتساو  - ٥٢  ، راطإ يف لضفأ ةروصب اهتيطغت يف نوبغري ىرخأ تالاجم ىلإ هابتنالا  
ةلكشم لثمت يتلا رشبلا ةحص ىلع تاريثأتلاو هايملا ةيعون نيب ةلصلا لثم ،جمانربلا ةفاك يف ةفلكمو ةماه   
ملا ريغءاقلإلاو ،ملاعلا ءاحنأ ةرطخلا تايافنلاو ةيئايميكلا داومللعورش  يف امب ،  ةيوونلا تايافنلا كلذ  
لثم رداصم نع ئشانلا دودحلا ربع ثولتلاو ،ثولتلل ىرخأ رداصم لثمت يتلا ةينورتكلإلا تافلخملاو  

قيرط نع ةيرحبلا هايملا ىلإةيزاغلا ةبيرغلا عاونألا لوخدو نيدعتلا  و يحصلا فرصلاتاكبش  رداصم  
  .ةبذعلا هايملا

ملا تامولعملابًاملع نولثمملا طاحأو  - ٥٣  .ةمدق 
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  ٢٠١٦ -  ٢٠١٢ةرتفلل يملاعلا لمعلا جمانربل عباتلا قيسنتلا بتكم لمع جمانرب   -ًاثلاث 
جمانربل عباتلا يملاعلا لمعلا جمانرب قيسنت بتكمل حرتقملا لمعلا جمانرب ل ًافصوةنامألا لثمم مدق   - ٥٤

  .(UNEP/GPA/IGR.3/4) ٢٠١٦ - ٢٠١٢ةرتفلا نع ةئيبلل ةدحتملا ممألا 
، يرازولانالع إلايف ديج وحن ىلع تجلوع دق ةقيثولا كلت يف ةماهلا رصانعلا نأ نولثمملا ر رقو  - ٥٥

جماربلا ميمصت  يف يملاعلا لمعلا جمانرب قيسنت بتكمل ةهجوم ةقيثو ةباثمب نوكيس نالعإلا نأو
  .ةطشنألاو

  يرازولا نالعإلا دامتعا  - ًاعبار 
  .يرازولا نالعإلا عورشم ينقتلا ءزجلا لالخ أشنملا ةغايصلا قيرف سيئر ضرع  - ٥٦
، ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحل يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنتمعدل الينام نالعإ دريو   - ٥٧

ريرقتلا اذه قفرم يف ،عامتجالا اهدمتعا يتلا ةغيصلاب  .  

ةرودلا ريرقتدامتعا  -ًاسماخ     
موقي نأ ىلع ةرودلا ءانثأ ممع يذلا ريرقتلا ع ورشم ساسأ ىلع ريرقتلا اذه نولثمملا دمتعا  - ٥٨

  .ةنامألا ةدعاسمبو سيئرلا عم رواشتلاب ،ةيئاهنلا هتغيص يف هعضوب ررقملا
  ةرودلا ماتتخا -ًاسداس 

ةعاسلا يف ةرودلا ماتتخا نلعأ ةداتعملا ةلما   - ٥٩  ، ٠٠/١٩ا تارابع لدابت بقعو سيمخلا ءاسم  
يناثلا نوناك٢٦  .٢٠١٢رياني / 
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  قفرملا

  ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحل يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنت معدل الينام نالعإ

، ٦٥ ولّثمم ،نحن ةيلود ةيلام تاسسؤم يلثمم نم م  يقلا معدلا لضفبو ،ةيبوروألا ةيضوفملاو ةموكح  
ةحلصملا باحصأ نم اهريغو ،ةيموكح ريغ تامظنمو ،صاخلا عاطقلاو ،ةيميلقإو ةيلود تامظنمو 

، مهتقفاومبو ،ةيسيئرلا تاعوم    او
نم الينام يف انعمتجا دقو ىلإ ٢٥  يناثلا نوناك٢٦  عامتجالل ةثلاثلا ةرودلا يف ٢٠١٢رياني /   

،   ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحل يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنت ضارعتسال يلودلا يموكحلا
رق  راحبلا ىلع نودمتعي سانلا نأبن ذإو   ، مهئاقب ىلع ظافحلل اهدراوم ىلعو لحاوسلاو  

مهتشيعم بابسأو يئاذغلا مهنمأ ىلع نولصحي ملاعلا ناكس نم ةريبك ةبسن نأو ،مههافرو مهتحصو 
ةيلحاسلا قطانملا نم تايراحملاو كامسألا دياصم لثم ،ةيرحبلا دراوملاو ةيلحاسلا ةئيبلا نم ةيداصتقالا 

، جاتنإلا ةريفولا     باصملاو
ن ذإو لودلاو ةضفخنملا ةيلحاسلا قطانملا اميس ال ،ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا نأب رق  

تاذ ةيعيبطلا ثراوكلاو ،رحبلا حطس تايوتسم عافترا نم ررضتلل ةضرعم ،ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا 
، ةيربلا ةطشنألا نع مجانلا تاطيحملا ض    محتو ،خانملاب ةلصلا

ةجيتن ةيملاعلا ةئيبلا لخدت يتلا روفسوفلاو نيجورتينلا لثم تايذغملا يف ة ريبكلا تادايزلابرقن ذإو 
نيجأت كلذ يف امب ،تايذغملا طرف نع جتنت يتلا ةيئيبلا لكاشملا ةحادف ىلإ ريشن ذإو ،يرشبلا طاشنلل 

لويبلا عونتلابو ،ةيجولوكيإلا مظ  يجو نلاب رارضأ نم هقحلت امو ،نيجسكألا دافنتساو ةيلحاسلا هايملا
،   لحاوسلا هايم ةيعونبو

ةيسيئرلا تاديدهتلا نأ ةقيقحو ،لحاوسلا ىلع ةيرضحلا قطانملا يف عيرسلا عسوتلا ظحالن ذإو  
،   ةسبايلا ىلع ةيرشبلا ةطشنألا نع جتنت يجولويبلا اهعونتو اهتيجاتنإو ةيرحبلا ةئيبلاو ،ةحصلل

تويزلاو ،ةليقثلا نداعملاو ،ةتباثلا ةيو ضعلا تاثولملاو ،ةلمعتسملا هايملاو فرصلا هايم نأكردن ذإو 
اهفيرصت متي يتلا وأ را ) تانوبركورديهلا(  ألا اهلمحت يتلا ءاوس ،ةيرحبلا ةمامقلاو ،بساورلاو تايذغملاو

ةيجولوكيإلا مظ   نلابو ،ههافرو ناسنإلا ةحصب ةديدش ًارارضأ ثدحت ،ةيلحاسلا قطانملا يف ةرشابم
،هرفوت امو ةيرحبلاو ةيلحاسلا    تامدخو ءاذغ نم

كرد   لباقي ال اهريثأت نأو اهقاطن يف يملاع عباط تاذ ةلكشم لكشت ةيرحبلا ةمامقلا نأ ن ذإو
ةحصو ،يداصتقالا ومنلاو ،ةيرحبلاو ةيلحاسلا عاونألاو لئاوملا رشابم لكشب دد   ا أو ،يفاكلا ريدقتلاب

مامقلا نم ًاريبك ًاردق نأو ،عمت  لاقتنال نأو ؛ةيرب ةطشنأ نم أشني ةيرحبلا ة ا ميقو ،ناسنإلا ةمالسو
،   نفسلا نتم ىلع ةيراجلا ةطشنألل امك ،ةئيبلا ىلع ةميسج راثآ فصاوعلا لعفب مقافتملا ماطحلاو ةمامقلا

عونتلا عايض اهيف امب ،ةيلحاسلا ةقطنملا يف ةيدام تارييغتب ةددهم ةيرحبلا ةئيبلا نأ ًاضيأ كردن ذإو  
، ظنلاو يرحبلا يجولويبلا ةيلحاسلا ةقطنملا ىلع أرطت يتلا ةيداملا تارييغتلا لعفب ةيرحبلا ةيجولوكيإلا م

تاذ لئاوملا ريمدت لمشت يتلا ةيداصتقالا ةيعامتجالا طوغضلاو ،يضارألا مادختسال ئيسلا طيطختلاو 
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ا ةيجولوكيإلا مظ  نلا تامدخو علس كلذكو ،ةيجولوكيإلا مظ  يتل نلا ةحص ىلع ظافحلل ةيويحلا ةيمهألا
 ، فورغنملاو ،تاواتلدلاو ،ةيلحاسلا دملا تاحطسمو ،ةيناجرملا بع  شلا لثم ،ةيجولوكيإ مظ  ن اهمدقت

، را    ألا باصمو ،ةيرحبلا باشعألا ضاوحأو
ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظ كردن ذإو  نلا نيب عمجت يتلا طباورلاو ةنماكلا ةميقلا كلذك  

دوهجلا راطإ يف ةيلحاسلا قطانملاو هايملا تاع حلاو ،ناسنإلا هافرو ةبذعلا هايملاو م ةلماكتم ةرادإ ىلإ ةجا
ماظنلا تامدخل ةيداصتقالا ةميقلا جاردإ كلذ يف امب ،ةيربلا ةطشنألل ةلاعف ةمادتسم ةرادإ قيقحت ىلإ ةيمارلا 

،   طيطختلا تايلمع يف يجولوكيإلا
مِّلس   يئامنإلا طيطختلا يف ةيئيبلا لغاوشلا جامدإل ة لاعف ةادأ لثمي يملاعلا لمعلا جمانرب نأبن ذإو

قيقحت يف ريبك ردقب مهاسي ،كلذب هنأو ،ينطولاو يميلقإلا نييوتسملا ىلع ةيئامنإلا تايجيتارتسالاو 
،   ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا كلذ يف امب ،ًايلود اهيلع قفتملا ةيئامنإلا فادهألا

 ا يلاجم يف تاردقلا ىلإ راقتفالابرقن ذإو ميلعتلاو ثحبلا جامدإ ىلإ ةجاحلابو ،ايجولونكتلاو ملعل  
ةمزاللا ةقاطلا ءانبل تاودأ اهرابتعاب ،ةيمانلا نادلبلا يف اميس ال ،ةيراشتسالا ةيداشرإلا تامدخلاو 

،   ةيرحبلا ةئيبلا ىلع رثؤت يتلا ةيربلا ةطشنألل يدصتلا ةردق ىلع ظافحلل
مِّلس   عراستملا روهدتلل يدصتلا يف ةمئاقلا لمعلا جماربو ةيميل قإلا راحبلا تايقافتا ةيمهأبن ذإو

تاءارجإ يف ةينعملا نادلبلا كارشإ اهنيب نم ،تاءارجإ ةلمج ذاختاب ،ةيلحاسلا هقطانمو  ملاعلا تاطيحمل
،   ةيلحاسلا قطانملل ةلماكتملا ةرادإلا لالخ نمو ،ةيربلا ةطشنألاو رداصملا نأشب ةددحمو ةلماش

ةيلاملا تاسسؤملاو ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو ،ةيميلقإلا راحبلا جماربل ةمهملا تامهاس ملابًاضيأ رقن ذإو 
،   يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنت يف ةيلودلا

  ةرتفلا لالخ يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنت يف تازاجنإ نم ققحت امب كلذك رقن ذإو 
تلا يملاعلا لمعلا جمانرب قيسنت بتكم ةمهاسم ةصاخبو٢٠١١ - ٢٠٠٧ ةيجولوكيإلا مظ ،   نلا عرفل عبا

،   ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل ةيئيبلا تاسايسلا ذيفنت ةبعشب ةيرحبلاو ةبذعلا هايملل
مِّلس ذإو تاديدهتلا ديدحتل دصرلا نيسحت ىلإ ةجاحلاو ةيلحاسلا هايملا ةيعونب ضوهنلا ةيمهأب  ن

دادعإل ةمظتنملا ةيلمعلا هيلع عجشت يذلا يلحملاو ينطولاو يميلقإلا ىوتسملا ىلع ةيرحبلا ةئيبلاب ةقدحملا 
،-ةيعامتجالا بناوجلا كلذ يف امب ،ةيرحبلا ةئيبلا ةلاح مييقتو ،ةيملاعلا ريراقتلا  ةيداصتقالا    

ه مّلسن ذإو  رقأ يذلا ولولونوه د  هعت ةيمهأ ىلع يلاتلاب ددشنو ،ةمامقلل ًابلقم تسيل راحبلا نأب
،حلاب ينعملا سماخلا رمتؤملا   ولولونوه ةيجيتارتساو ،يرحبلا ماط

رق  ريوطتو ةيسسؤمو ةيرشب تاردق ءانب يف نادلبلا ضعب هتزرحأ يذلا ريبكلا مدقتلاب ًاضيأ ن ذإو  
لجأ نم ةماعلا ةحلصملا يمحي ميلس يميظنت راطإ يف ةيقوس كوكصو ةيئيب تاسايسو ،ةيعيرشت رطُأ 

،حبلا دراوملاو كامسألا دئاصمل ةمادتسملا ةرادإلا   ةيلحاسلا ةئيبلاو ةير
د ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ةرادإ ىلع ةيمانلا نادلبلا ةردق زيزعتو معد ىلإ ةجاحلا ىلع دشن ذإو  

،   تاردقلا ءانبو ايجولونكتلا معدل ةيجيتارتسالا يلاب ةطخ راطإ يف ةمادتسم ةقيرطب ةيلحاسلاو
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ةماعلا تاكارشلا ةيمهأ كلذ يف امب ،نيد دعتملا ةحلصملا باحصأ تاكارشل ماهلا ماهسإلابًافارتعاو 
ةيموكحلا تامازتلالا ذيفنتو يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنتل ةدحتملا ممألا تالاكو تاكارشو ةصاخلاو 

،   ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا قيقحت نأشب لمعلا ةلصاومل ةيلودلا
نم فيفختلا يف يجولوي بلا عونتلاو ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ةيمهأ ىلعددشن ذإو 

ماظنلا نادقف يف مهست يتلا ةنماكلا لماوعلا ةهجاومو ديدحت قيرط نع هعم فيكتلاو خانملا ريغت راثآ 
،   ةيرحبلاو ةيلحاسلا قطانملل ةمادتسملا ةرادإلا نيسحتو ،هريمدتو يلحاسلاو يرحبلا يجولوكيإلا

رادإ سلجم ررقم ىلإو٢٠٠٩ماع ودانام نالعإ ىلإ ريشن ذإو    ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ة  
يرحبلا يجولوكيإلا ماظنلا نادقف ةجلاعمل ىرخألا ةيملاعلا تاردابملاو تاطيحملا نأشب ١١/٦ -إ.د  

دراوملل مادتسملا مادختسالاو ،ةرادإلاو ،لجألا ليوطلا ظفحلا قيقحت ىلإ ةجاحلاو ،هريمدتو يلحاسلاو 
نمألا قيقحتو خانملا هاجت ةبالصلا ةدايز اهنيب نم رومأ ةل مج لجأ نم ةيلحاسلا لئاوملاو ةيرحبلا ةيحلا

،   رقفلا ضيفختو يملاعلا يئاذغلا
  نم ةرتفلا يف وريناج يد وير يف هدقع ررقملا مداقلا ةمادتسملا ةيمنتلا رمتؤم ةيمهأل ًاكاردإو 

ىلإ ٢٠ ناريزح٢٢    .٢٠١٢هينوي / 
ىلع ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا ةئيبلا ة يامحل يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنتبمازتلالا دكؤن   - ١

 ، تاطيحملل ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم ةلاعفو ةنرم ةادأك ةينطولاو ةيميلقإلاو ةيلودلا ةدعصألا
  ؛ههافرو ناسنإلا ةحص لجأ نمو ،رزجلاو ،لحاوسلاو

تاذ ةلم اكتملا ةيلحاسلا ةرادإلا راطإ يف مئاوتملاو رمتسملاو لماشلا لمعلابمازتلالا ررقن   - ٢
  ؛ةيميلقإلاو ةينطولا تايولوألاب ةلصلا

ةددحملا تايولوألا ىلع زيكرتلا عم يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنت ةلصاومل انسفنأ سركن   - ٣
ليجعتلل ةيعوطو ةيفاك ةيلام دراوم صيصختو ةيفاضإ دوهج لذب ىلإ وعدنو ، ٢٠١٦ - ٢٠١٢ةرتفلل 

  ؛٢٠١٦ - ٢٠١٢ةرتفلل يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنتب 
  تايجيتارتسا وأ تاهيجوت عضول اندوهج ةفعاضمو طاشنب ةكراشملا ررقن   - ٤

عم تايذغملا مادختسا ةءافك نيسحتلجأ نم تايذغملل مادتسملا مادختسالا نأشب تاسايس وأ   
راثآلا نم فيفختللو ،نيعرازملا مهيف نمب ،ةحلصملا باحصأ عيمجل ةيداصتقا عفانم نم كلذ بحاصي  ام

؛رمألا مزل اذإ٢٠١٦ - ٢٠١٢ ةرتفلل ةينطو ططخو فادهأ ذيفنتو عضو قيرط نع ةيبلسلاةيئيبلا     
زكري نأ ٢٠١٦ - ٢٠١٢ةرتفلا يف يملاعلا لمعلا جمانرب قيسنت بتكمل يغبني هنأ ررقن   - ٥  

 ، تائف اهفصوب ةلمعتسملا هايملاو ةمامقلاوتايذغملا ىلع هلمع ةبسنلاب ةيولوألا تاذ ثالثلا رداصملا،   
بتكم نم بلطنو ؛نيددعتملا ةحلصملا باحصأل ةيملاعلا تاكارشلا مادختسا عم ،يملاعلا لمعلا جمانرب ل
  .ةيجيتارتسالا تاهجوتلا هذه ساسأ ىلع هتطشنأ ةطخ عضي نأ قيسنتلا

ةيميلقإلا تاكارشلاو تايذغملا ةرادإ نأشب ةيملاعلا ةكارشلا ريوطت ةلصاوم معد ررقن   )أ(
كلذكو ،ا صملا باحصأل ةينطولاو  تقفاو يتلا تامييقتلا ءارجإ كلذ يف امب اهتطشنأةطبترملا ةحل  ،
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يررقمل ةيراشتسالا تامدخلاو داشرإلا تامدخ مادختساب تاسرامملا لضفأ مساقتو ،ةكارشلا اهيلع 
  ؛نيعرازملاو تاسايسلا

تار دابمو ةيراكتبا لولح داجيإل نيينعملا ةحلصملا باحصأ عيمج عم لمعلاكلذك ررقن   )ب(
، ةمامقلاةلكشمل  تاردقلا ءانب نع ةينقتلا تامولعملاو ،تاسرامملا لضفأ مساقت كلذ يف امب ،ةيرحبلا  

ةيعمت   اهضيفختو ةيرحبلا ةمامقلاعنمل قوسلا ىلع ةمئاقلاو  ةيداصتقالاواو ةيسايسلاو ةينوناقلا لئاسولاو  
ا،  ؛ةيرحبلاةمامقلانأشب ةيملاع ةكارش ءاشنإب يصونو رادإو    
تامولعملا مساقتو ةلمعتسملا هايملا نأشب ةيملاعلا ةكارشلا ريوطت ةلصاوم معد ررقن   )ج(

كلذ يف امب ،ةلمعتسملا هايملا ةرادإل ةحلصملا باحصأ نيب اميف تاسرامملا لضفأو ةدافتسملا سوردلاو 
، فختو ،يجولويبلا عونتلاو ةئيبلا ىلع ةسكاعم ةروصب رثؤت ال يتلا ةميلسلا تايجولونكتلا دراوملا ضي

ريودتلا ةداعإو مادختسالا ةداعإ ج  ريغتو ،ناسنإلا ةحصو ،يحصلا فرصلاو ،ةئيبلا ةيامح ضارغألو  
 ، هايملا ةرادإ يف ةديدجلا تارامثتسالا عجشنو قسنملا لمعلا زيزعت لجأ نم تايذغملا دئاوفو خانملا

  ؛فادهألا هذه ققحت يتلا ةلمعتسملا
قيرط نع اتلدلا ةرادإ زيزعتل ةصنمك ةيملاعلا لمعلا ةط خ مادختسا ثحبًاضيأ ررقن   - ٦

لبقتسملا يف تاواتلدلل ةيلود ةنس نع نالعإلاب حارتقا دييأتو ،اتلدلا نيب امو اتلدلا نواعت تاططخم  
  ؛بيرقلا

، ررقن   - ٧ تاطيحملاب ةقلعتملا اياضقلا ةجلاعمل ةدعصألا ةفاك ىلع قيسنتلاو نواعتلا نيسحت
، تاعمجتسمورزجلاو ،لحاوسلاو هايملا  جه    ن لثم ةلماكتملا ةرادإلا مادختسا قيرط نع ،ا  ةطبترملا  

نيسحتل ةركتبم لولح عضوو ةحلصملا باحصأ كارشإ قيرط نع كلذ يف امب ‘‘بعشلا ىتح دودحلا’’  ،
  ؛ةددحملا لكاشملا لح وأ

كلذ يف امب ةيرحبلا ةئيبلا ةلاح نع يملاعلا مييقتلاو غالبإلل ةيداعلا ةيلمعلاب بحرن  - ٨  ،
نيسحت لجأ نم ةيرحبلاةئيبلا ةلاحل مظتنملا يملعلا مييقتلا زيزعتل ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا بناوجلا   

  ؛ةينطولاو ةيميلقإلاو ةيملاعلا ةدعصألا ىلع تاسايسلا ريرقتل يملعلا ساسألا
لاوةمئاقلا ةيميلقإلا راحبلا لمعططخو  تايقافتاذيفنت عيجشتو زيزعت ررقن   - ٩ تابيترت ، 

ةيغب ،ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح لجأ نم ةلصلا تاذ ىرخألا ةيميلقإلاو ةيملاعلا جماربلاو تاقافتالاو 
  ؛يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنت ةلصاوم

ممألا تالاكو نيب ةكرتشملا ةقرفألاو ،اهجماربو اهقيدانصو ةدحتملا ممألا تالاكو وعدن  - ١٠  
قيرفلا (ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد ةيلحاسلا قطانملاو تاطيحملا اياضق نأشب قيسنتلا ةيلآ لثم ،ةدحتملا 

 ممأللعباتلا هايملاب ينعملا قيرفلا (هايملا دراومب ةينعملا قيسنتلا ةيلآو ) ةدحتملا ممألل عباتلا تاطيحملاب ينعملا
لمعلا جمانرب لماكت زيزعتل فار طألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالاو ةيئامنإلا ةدحتملا ممألا ةعومجمو) ةدحتملا

؛ا  ايالو عم ىشمتي امب اهجماربو اهططخو ا    اسايس يف يملاعلا
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ةيملاعلا ةئيبلا قفرمًاضيأ وعدن  - ١١ يف انءاكرشو ىرخألا ةيميلقإلاو ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملاو    
رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا اميس الو ،نادلبلا معدل ةرفاضتم دوهج لذبل ،ةحناملا نادلبلاو ةيمنتلا  

؛تاردقلا ءانبو ينقتلاو يلاملا معدلا لالخ نم يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنت يف ،لاقتنا ةلحرمب ا    اداصتقا
ممألا جمانرب اهلذبي يتلا دوهجللانريدقت نع برعن  - ١٢ ةدحتملا  ةئيبلل   قيسنت بتكم معد يف  

،لا جمانرب ذيفنت عيرستو يملاعلا لمعلا جمانرب ةينازيملا جراخ نم ةيفاضإ دراوم يأب بحرنو يملاعلا لمع  
ةئيبللةدحتملا ممألا جمانرب لمع معدل مدقت ؛لا   ا اذه يف    

ىلإ يسايسلا نالعإلا اذه ةلاحإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطن  - ١٣  
ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤملو يملاعلا يرازو لا يئيبلا ىدتنملا/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم

ةيامحل يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنت ضارعتسال ثلاثلا يلودلا يموكحلا عامتجالا نم ةمهاسمك ةمادتسملا 
  ؛ةمادتسملا ةيمنتلا نأشب تالوادملا يف ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا ةئيبلا

ألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ىلإًاضيأ بلطن  - ١٤ يموكحلا عامتجالا دقع ةئيبلل ةدحتملا مم  
ماع يف ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحل يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنت ضارعتسال عبارلا يلودلا 

جمانرب ةرادإ سلجم معد ىلع لوصحلل يعسلاو ،ةصتخملا تاسسؤملاو تامظنملا عم نواعتلاب ٢٠١٦  ،
  ؛عامتجالا ميظنت يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةئيبلل ةدحتملا ممألا

ةينفلا تاهيجوتلا ،يملاعلا لمعلا جمانرب قيسنت بتكمل تاموكحلا رفوت ن أررقن  - ١٥  
تارودلا نيب ام ةرتف لالخ ،ةجاحلا اهيلإ تعد ام ىتم ،ةيتاسايسلاو   ؛٢٠١٦ - ٢٠١٢ 

دلل مهتفاضتسال نيبلفلا بعشو ةموكحل انريدقتو اننانتما نعبرعن  - ١٦ عامتجالل ةثلاثلا ةرو  
  .ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحل يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنت ضارعتسال يلودلا يموكحلا

يناثلا نوناك٢٦يف الينام    .٢٠١٢رياني / 
____________  


