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  ةرادإ سلجم
  ممألا جمانرب
  ةئيبلل ةدحتملا
   

ةرادإلا سل  ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا ةرودلا/ 
  يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا

 ، طابش٢٢ - ٢٠يبورين  ٢٠١٢رياربف / 

 ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا هترود يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا سلجم لامعأ رضحم

  ةمدقم
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سل  - ١  يئيبلا ىدتنملا /ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا ةرودلا تدقع

ىلإ ٢٠نم ةرتفلا يف يبورين يف يملاعلا يرازولا  طابش٢٢  ا تدق. ٢٠١٢رياربف /   عرفلاب ًالمع ةرودل عو
ةرقفلاو ٢٦/١٧ةرادإلا سلجم ررقم نم لوألا  ةماعلا ةيعمجلا رارق نم ٥  ةطخ نأشب ٤٠/٢٤٣   

ةرادإلا سل٦ و٥نيتداملل ًاقفوو ،تارمتؤملا   يلخادلا ماظنلا نم  .  
  ةرودلا حاتتفا  - ًالوأ 

ا ةيئانثتسالا ةرودلا،مسارملل ًاسيئر لمع يذلا ةنامألا لثمم حتتفا  - ٢ ةعاسلا يف ةرشع ةيناثل  
نينثالا موي حابص ٣٥/١٠ طابش٢٠    .٢٠١٢رياربف / 
انيدل ’’ناونعب ةينيكلا سرادملا نم ددع نم لافطأ ةعومجم ءادأ نم ضرعب ةرودلا لامعأ تأدبو   - ٣
ماع ةيديوسلا ابأ ةقرف اهتبتك ةينغأ يهو ‘‘ملح ممألا جمانرب اهيف سسأت يتلا ةنسلا يهو ١٩٧٢،   ،
  .ةئيبلل ةدحتملا

يضارألا طيطختو ناكسإلا ةريزو ،اريلسوم اليسارغ ةديسلا نم لك ةيحاتتفا تانايبب ىلدأو   - ٤
يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم ةسيئرو ياوغوروأ يف ةئيبلاو
يك ناب ديسلا نع ةباينلاب ،ةئيبلل ةدحتمل ا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ةبئان ،دمحم ةنيمأ ةديسلاو ،ةباينلاب

ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ،سولك ناوج ديسلاو ؛ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا نوم 
ممألا بتكم ماع ريدم ،يديوز كروو يلاس ةديسلاو ؛ )ةدحتملا ممألا لئوم(ةيرشبلا تانطوتسملل 

نع ةباينلاب ،وغنوكلا يف ةئيبلاو تاباغلاو ةمادتسملا ةيمنتلا ريزو ،وبموج يرنه ديسلاو ؛يبورين يف ةدحتملا  
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ميكأ ديسلاو ؛ةرودلا روضح نم نكمتي مل يذلا وغنوكلا ةيروهمج سيئر ،وسيغن وساس سينيد ديسلا 
  .اينيك ةيروهمج سيئر ،يكابيك ياوم ديسلاو ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ،رنياتش
دوهج نم هولذب امل ةنامألاو يذيفنتلا ريدملل اهريدقت نع ا يسلا تبرعأو  - ٥  ايب يف اريلسوم ةد

اورهظأو ،خيراتلا يف رارقلا عنص تاظحل نم ةظحل يف ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةئيبلا نع ثدحتلل ميمصتو 
نكمملا نم هنأ عمت   ةمادتسا رثكأ لبقتسم ءانبو يئيبلا روهدتلافقوا تاعاطق عيمجو تاموكحلل   .

نيريدملا رودل اهريدقت نع تبرعأ ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل نيعبرألا ةيونسلا ىركذلا ةبسانمبو 
راهظإ يف مهاؤرو مهراكفأ تمهاس نيذلاو ،ةبسانملا هذه اورضح نيذلا جمانربلل نيقباسلا نييذيفنتلا 

  .نآلا اهيلع يتلا ةروصلاب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
نإ تلاقف ،ةجعزملا يئيبلا روهدتلا تالدعمو ملاعلا تاداصتقا هجاوت يتلا تايدحتلا ىلإ تلقتناو  - ٦  

فئاظو رفوتف ،ةيداصتقالا مظنلا ززعت نأ نكمي ةيعيبطلا دراوملا ةمادتسا ىلع موقت يتلا ةديدجلا ميهافملا 
ممألا جمانرب ىلإ علطتي ملاعلا نإ تلاق ،فقوملل ةحلملا ةلاحلا ىلع ديكأتلا دعبو. ومنلل ًاصرفو ةديدج  

ةدحتملا ممألا رمتؤم داقعنا ةصرف مانتغا ةيويحلا رومألا نمو ،هيجوتلاو داشرإلا لجأ نم ةئيبلل ةدحتملا 
ةركتبمو ةديدج لبس داجيإو دوهجلا ةفعاضمل ،ليزاربلا ،وريناج يد وير يف ةمادتسملا ةيمنتلل مداقلا 

امهو ،رمتؤملل نييسيئرلا نيعوضوملا لوح ةماه تاش قانم ترج هنأ تفاضأو. ةديازتملا تايدحتلا ةهجاومل
يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةدايقب تداشأو ،ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلاو ،رضخألا داصتقالا 

نيلا  ، . ا نيذه تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ببسب ةئيبلا هجاوت يتلا تايدحتلا ىلع ءوضلا تطلسو
يف تايدحتلا هذه لثم لهاجت مدع يغبني هنإ ةلئاق ،ا اهلذبي يتلا دوهجلاو   ةطبترملا لكاشملا ةهجاومل اهدلب

ةرادإلا سل. رمتؤملا قبست يتلا تاشقانملا  مامأ ةريخألا ةصرفلا يه ىدتنملا /ةيلاحلا ةرودلا نأل ًارظنو
تلا ىلع نيكراشملا عيمج ثحت ا  نع دحاو توصب ثدح إف ،هجئاتنو رمتؤملا ىلع ريثأتلل ةئيبلا ءارزو

  .قايسلا اذه يف ةيئيبلا ةمكوحللو ةمادتسملا ةيمنتلل ىوقأ يسسؤم راطإ داجيإ ةرورض
ممألا رمتؤم يف ةمادتسملا ةيمنتلا جمانرب زيزعت ةيمهأ ىلع ءوضلا ،هنايب يف ،ماعلا نيمألا طلسو   - ٧
، ألا ةيونسلا ىركذلل يلاحلا فطعنملا ةيمهأو ،ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل نيعبر
هافرل ةيرورض ا . مداقلا ةمقلا رمتؤمو  أل هتيالو ةرتف تايولوأ دحأ ةمادتسملا ةيمنتلا ربتعي هنأ فاضأو
ىلع ديدشتلا عمو . مادتسم قيرط ىلع بكوكلا عضول ةصرف حيتي رمتؤملا نإ لاقو ،ملاعلا ناكس

، ةئيبلا ءارزو بلاط ،ةعقوتملا تايدحتلا  ملعلا اهماوق رمتؤملا ىلإ ةيليوحتو ةيلمعو ةحضاو ةلاسر لقنب
  .عيمجلا هيلإ علطتي يذلا لبقتسملا قيقحتل ةئيرج لولحب مدقتلاو ،ةمداقلا لايجألا تاجايتحاو
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم لك عضوب ةصاخلا تاررقملا ىلإ ،هنايب يف ،سولك ديسلا راشأو   - ٨
يتيالو نأبو ،ةيئيبلا تايدحتلا نم ريثكلا هجاوت ايقيرفأ نأب ًافارتعا يبورين يف ةدحتملا ممألا لئومو  
نواعتلا نكي مل ،ةراقلا هذه يف عيرسلا يرضحلا عسوتلا ءوض ىلعو . ةقيثو ةروصب ناتكباشتم نيتمظنملا
لقنتلاو نوبركلا ةضفخنملا ءانبلا تاسرامم ليبق نم تالاجم يف نآلا هيلع وه امم ىوقأ نيتمظنملا نيب  ،
خانملا ريغت لاجم يف ةديدع تاونس ىدم ىلع نواعتلا نع ةلثمأب ًاضيأ دهشتساو . ماعلا لقنلاو ،يرضحلا

نييوتسملا ىلع ناتمظنملا هترجأ يذلا ليلحتلا مادختسا عم ،رضخألا داصتقالا نأشب كرتشملا لمعلاو 
. ديازتم يلود فارتعا ىلع لوصحلاو ،يرضحلا طيطختلاو ،ةئيبلا نأشب رارقلا عنص يف يلحملاو ينطولا
ندملا لعجب  الأيناكسلا سدكتلاو ةريقفلا ءايحألا راشتنا نع جتانلا يئيبلا روهدتلل يدصتلا نكمي  الو
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ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب أنه نأ دعبو . ةمادتسملا ةيمنتلل ثالثلا زئاكرلا ىلإ ًادانتسا لضفأ ةروصب لمعت
  .ةئيبلا ةيامح يف ةيوق ةيملاع ةدايق رهظأ هنإ لاق ،نيعبرألا ةيونسلا هاركذ يف
ممألا بتكم ةفاضتسا ىلع اينيك ةيروهمج بعشو سيئر ا   - ٩  ايب يف يديوز ةديسلا تركشو

نم حضتي امك ،ةيخس ةروصب ةدحتملا ممألا لئومو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يرقمو يبورين يف ةدحتملا 
نيمأتل ةماعلا ةيعمجلا يف اينيك لثمم هب موقي يذلا مساحلا رودلاو ،رفوت ملا نمألاو ،بتاكملل عئارلا عقوملا
ضوهنلا ىلع اهميمصت نع تبرعأ ،هروطتو بتكملا ءاشنإ ىلإ تراشأ نأ دعبو . بتكملل ةيفاك دراوم
، . ًاثيدح ئشنأ يذلا ماعلا ريدملا بصنم لغش نم لوأ اهرابتعاب اهتيالوب ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا ءوض ىلعو

ام هل ةدحتملا ممألا لئومو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب دراومل مظنملاو سراحلا هرابتعاب بتكملا رود حبصأ 
يف لثمتت ءاضعألا لودلا بناج نم ةعورشم تاعقوت كانه نكلو ،ىضم تقو يأ نم رثكأ هرربي 

ا ألا هعضو يذلا جمانربلل ًاقبطو. ةيجاودزالا ىلع ءاضقلاو ،ةءافكلا قيقحت ةرورض إ تلاق ،ماعلا نيم
ا  ددح يتلا تالاجملل ةيولوألا ءاطعإو ،لضفأ لكشب تامدخلا مادختساو ،بتكملا لمع طيسبتب دهعتت

زيزعت وأ يروف حالصإ ىلإ جاتحت ا  ةلصاوم ىلإ بتكملا ىعسيسو . أ ىلع تاعجارملاو تاضارعتسالا
عم لصاوتلاو ،اينيك ةموكحب هلاصتا زيزعتو ،اينيك يف ةدحتملا ممألا ةطشنأل ةكرتشم ةلظمك لمعلا 

  .ةراقلا قاطن ىلعو اينيك يف ةدحتملا ممألا لمعب قلعتي اميف روهمجلا
ةديسلاو اتاينيك وموج ديسلا ،نيزرابلا نيينيكلا نيميعزلاب هنايب يف وسيغن وساس ديسلا داشأو   - ١٠

بلاو جمانربلل ًامعد امهلامعأو ام  لئاهلا مدقتلاب ًاضيأ فرتعاو . ةئيدايقو امهتيؤر ىلع ياثام يراغناو
، ١٩٧٢ماع يف هئاشنإ ذنم جمانربلا هققح يذلا  تاردقلا ءانب لاجم يف ءاضعألا لودلل همعد ةصاخو  ،

ةديدجلا اياضقلا نم ريثكلا لوح شاقنلا يف ةمهاسملاو ،عيرشتلاو طيطختلاو ،ةيئيبلا ةرادإلل رطأ دادعإو 
  .ةئشانلاو

تدمتعا ةيقيرفألا لودلا نأ ىلإ راشأف ،ةمادتسملا ةيمنتلل مداقلا ةدحتملا م مألا رمتؤم ىلإ لقتناو  - ١١
يف ابابأ سيدأ يف ةدوقعملا ،يقيرفألا داحتالا تاموكحو لود ءاسؤر رمتؤ مل ةرشع ةنماثلا ةيداعلا ةرودلا يف
ألا داصتقالا ايقيرفأ ديؤتو ،رمتؤملا يف هنلعتس ًاكرتشم ًافقوم٢٠١٢رياني /يناثلا نوناك هرابتعاب رضخ ، 
ًاضيأ ايقيرفأ فرتعتو . رقفلا براحيو ،ةقئال فئاظو رفويو ،يداصتقالا عونتلل ًاصرف حيتي ةيمنتلل ًاليبس
. ةمادتسملا ةيمنتلل ثالثلا زئاكرلا نيب نزاوتملا لماكتلا عيجشتو ،ةيملاعلا ةيئيبلا ةمكوحلا زيزعت ىلإ ةجاحلاب

ألل ةميلس ةئيبو ةيتاوم فورظ ةئي  مدختست نأ نم فواخم كانهو ،رضخألا ومنلا حيتت لامع مزليو
ةيمانلا نادلبلا هاجت ا  . امازتلا نع عجارتلل ةعيرذك نيتيلاحلا ةيداصتقالاو ةيلاملا نيتمزألا ةمدقتملا نادلبلا

ءا نبلا راوحلل ةدعتسم ةراقلا لازت الو ،ققحتت ال دوعوب ىهتنا دقو مداقلا رمتؤملا ىرت نأ ايقيرفأ ديرت الو
  .ةلوؤسم تارارق ىلإو ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلل ىرخأ تامظنمو قطانم عم

ةبسانمب ةرودلا اورضح نيذلا نيقباسلا نييذيفنتلا نيريدملاب هنايب يف يذيفنتلا ريدملا بحرو   - ١٢
نيعب رألا تاونسلا نم ةدافتسالل ةصرف حيتت ةيلاحلا ةرودلا نإ لاقو. جمانربلل نيعبرألا ةيونسلا ىركذلا
هيدل سيل جمانربلا نأ فاضأو . ةمساحو ةديفم جئاتن نامضو ،ةمادتسملا ةيمنتلا رمتؤمل دادعإلاو ،ةيضاملا
ضراعم ةماقإب ةبسانملا هذ  الو تقولا  لفتحا هنكلو ،ةيونسلا هاركذب ةمخض تالافتحا ةماقإل دراوملا
ةيملاع تايصخشو ءامعز نمايادهك تمدُق يتلاو رقملا يف ةدوجوملا راجشألل ليلد عضوو روصلل لاقو .  

نإف ،ةمادتسملا ةيمنتلل نيرشعلا تاونسلاو جمانربلا خيرات نم ةيضاملا نيعبرألا تاونسلا ىلإ انرظن اذإ هنإ 
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ةلاحلا نم قلقلل وعدت يتلا بابسألا نم ريثكلا ًاضيأ كانهو ،ا   ءرملا رخفي يتلا تازاجنإلا نم ريثكلا كانه
لالخ هل اهمعد ىلعو ،دوقع ةعبرأ لاوط جمانربلا ةفاضتسا ىلع اينيك ةموك ح ركشو. ملاعلل ةنهارلا

ضعب اهقيبطت لالخ نم رضخأ داصتقا ىلإ لاقتنالا معد قيرط نع نيرخآ ماهلإ ىلعو ،ةبعصلا تارتفلا 
  .ايقيرفأ يف ةأرج رثكألا تاسايسلا

ملاعملا دحأ ا   - ١٣  ىركذلا فداصت اهفصوب ،ةماهلا أب ةيلاحلا ةرودلا هنايب يف يكابيك ديسلا فصوو
ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم داقعنا لبق ةئيبلا ءارزول يملاع عمجت رخآ اهرابتعابو ،جمانربلل نيعبرألا ةيونسلا 

دعبو . رمتؤملا هنع ضخمتيس ام ريرقتو ،ءارآلا يف قفاوت قيقحتل ةديرف ةصرف حيتي ام وهو ،ةمادتسملا
ساكتناب ددهيو لب ،ةريثك نادلب يف ةيمنتلا تارايخ نم دحي لازي  اليئيبلا روهدتلا نأ نم ريذحتلا 

دوهجلا فيثكتب يكابيك ديسلا بلاط ،ةمادتسملا ةيمنتلاو رقفلا ىلع ءاضقلا يف تققحت يتلا بساكملا 
، . ةئيبلانوص قيقحتل  لبقتسملا يف ةيمنتلا هيجوتل ةينطو ةيولوأ هرابتعاب رضخألا ومنلا اينيك تنبت دقو

نيسحتو ،رقفلا ىلع ءاضقلاو ،ةل يقحتو  جعملاو ةيداصتقالا ةيمنتلا عيجشتو ،خانملا ةهجاوم يف دومصلا ق
ةيئيبلا ةمكوحلا لاجم يف تاحالصإو ةيوق تاسسؤم بلطتت ءارضخلا ةيمنتلا نأ ريغ . يعامتجالا هافرلا
ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جما نرب ليوحت ديؤي ًاكرتشم ًافقوم يقيرفألا داحتالا دمتعا ،ببسلا اذهلو. ةيلودلا
ىلع ةوالعو . يقيرفألا فقوملا معدب ىدتنملا/ةرادإلا سلجم بلاطو ،يبورين يف اهرقم ةصصختم ةلاكو

ةرادإلا سل  يمسرلا توصلا حبصيل يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملاب ءاقترالل يعسلا ىدتنملا /يغبني ،كلذ
يئيبلا ليومتلاو ةيملاعلا ةيئيبلا تاسايسلا ريرقت نيب لصو ةقلحو ةيئيبلا ةمادتسالا نع ربعي يذلا يملاعلا  ،
  .يملاعلا

  لمعلا ميظنت  - ًايناث
  لامعألا لودج رارقإ  - فلأ

سل  - ١٤  ، /ا رقأ طابش٢٠نينثالا موي حابص ةدوقعملا ىلوألا ةماعلا هتسلج يف ،ىدتنملا رياربف / 
ساسأ ىلع كلذو ،ةرودلل يلاتلا لامعألا لودج٢٠١٢ تقؤملا لامعألا لودج ،   

)UNEP/GCSS.XII/1(:  
  .ةرودلا حاتتفا  - ١
  :لمعلا ميظنت  - ٢

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

  .نيلثمملا ضيوفت قئاثو  - ٣
  .ةيمنتلاو ةئيبلا: ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةئشانلا اياضقلا  - ٤
  .ىرخألا لئاسملا  - ٥
  .ريرقتلا دامتعا  - ٦
 .ةرودلا ماتتخا  - ٧
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  بتكملا ءاضعأ باختنا  -ءاب 
يناثلا نوناك١يف ةرادإلا سلجم يف وضعك ايراغنه ةيالو ةرتف تهتنا   - ١٥ لثمم نأ امبو . ٢٠١٢رياني / 

بتكملا يف ةيقرشلا ابوروأ لود ةعومجم دعقم نإف ،ةرادإلا سلجم سيئر بئان بصنم لغشي ناك ايراغنه 
سل. خيراتلا كلذنم ًارابتع ا ًارغاش حبصأ  ةيحاتتفالا ةسلجلا يف ىدتنملا /ا بختنا دقف ،كلذل ًاعبتو

طابش٢٠يف ةدوقعملا ،ةيئانثتسالا ةرودلل  ىليبروب ولزال ديسلا ٢٠١٢رياربف /  ، ) اينامور(،  سيئرلل ًابئان
يلخادلا هماظن نم١٩ و١٨نيتداملا ماكحأب ًالمع   .  

سلجملل نيرشعلاو ةسداسلا ةرودلا يف امذنمو ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو  - ١٦  اختنا رغش ،ىدتنملا / 
اديساتارب انايل ةديسلاو بتكملا ةسيئر )اينابسأ(وريفير راليوغأ ازور ةديسلا ابصنم  ةبئان )ايسينودنإ(،   ،

سومار وكيرديرف ديسلا ىرخأ لودو ةيبرغلا ابوروأ لود ةعومجم تحشر كلذل ًاعبتو .بتكملا ةسيئر  
اناد ديسلا ئداهلا طيحملاو ايسآ لود ةعومجم تحشرو بتكملل ًاسيئر ) اينابسأ(سامرآ يد 

  .اديساتارب ةديسلاو وريفير ةديسلا نم لك يترتف لامكإل سيئرلل ًابئان) ايسينودنإ(اموسوكاتراك  .أ
داقعنا ىتح ةفصلا هذ   - ١٧  نولمعيسو ،ةيكزتلاب بتكملا يف ءاضعأ ةثالثلا نيحشرملا باختنا متو

  .٢٠١٣ماع يف ىدتنملا /سلجملل نيرشعلاو ةعباسلا ةيداعلا ةرودلا
ممألا رمتؤم داقعنا لبق ةماهلا ةيلوؤسملا هذ   - ١٨  هفيلكتب فرشتي هنإ لوبقلا باطخ يف سيئرلا لاقو

فاضأو . ةمداق دوقعل ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا لوح شاقنلا راسم ددحيس يذلا ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا
ثحو ،هجئاتن ىلعو رمتؤملا يف تاشقانملا ىلع ريثأتلل ةديرف ةصرف حيتت ةيراجلا ةيريضحتلا ةيلمع لا نأ
وررقم لظي نأ نامضب همازتلا دكأو . ددصلا اذه يف دوهجلا قيمعتل ةيلاحلا ةرودلا مادختسا ىلع نيلثمملا

ع عسوألا يملاعلا عمت  او ،ةيملعلا طاسوألاو ،يندملا عمت  يتلا ةيئيبلا تايدحتلاب ةفرعم ىل او ،تاسايسلا
، . ملاعلا هجاوت يلودلا عمت  ا هجاوت يتلا هجوألا ةددعتملا تايدحتلا ةماخض نع ريثكلا فرع  ي هنإ لاقو

ةدايز ىلع لمعت ةيداصتقا جذامن داجيإ مزلي هنأو ،ةدودحم ةيعيبطلا دراوملا نأ ماع لكشب هب ملسملا نمو 
ضرألا بوعش ديوزت نأ فاضأو . هسفن تقولا يف ةئيبلا ةيامحو لمعلا صرف ريفوتو يداصتقالا ومنلا

نأ يغبنيو لب ،نكميو ؛لانملا بيرق ًافده حبصأ ةئيبلا ةحص ديد   نود ميركلا شيعلل ةمزاللا لئاسولاب
ةمادتسالا يدحتل ةيملاعلا ةباجتسالا ديدحت يف ةزراب ةمالع٢٠١٢ماع نوكي   .  

يلاحلا يذيفنتلا ريدملل هنانتما نع سيئرلا برعأ ،جمانربلل نيعبر ألا ةيونسلا ىركذلا ةبسانمبو  - ١٩
مهينافتو ،مهمازتلاو ،م  يندملا عمتجملل هريدقت نع برعأو . دايقب ًاديشم ،نيقباسلا نييذيفنتلا نيريدملاو

قاطن ىلع هلئاسر رشنو ،ةئيبلا نع ربعملا ةدحتملا ممألا توص حبصي يك جمانربلا ةدعاسم يف هرود ىلع 
نأش ا . عساو  أش ،عيمجلل ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل ةمساح دعت يندملا عمت  ا ةكراشم نأ فاضأو
، . نادلبلا نيب نواعتلا ززعتو عجشت يتلا تاردابملا جمانربلا اهققح يتلا ةديدعلا ةماهلا تازاجنإلا مغربو
داشأو . ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوتلسماخلا مييقتلا ريرقت نم حضتي امك ،ةريثك تايدحت كانه لازت  ال هنأ الإ

ةدعاسمل ةبوؤدلا هدوهجو جمانربلا لامعأ لودجب رمتسملا هضو   ىلع يذيفنتلا ريدملاب هتملك ماتخ يف
  .ةمادتسملا ةيمنتلل يلود راطإل ةعجان تارايخ ديدحت ىلع ءاضعألا لودلا
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  لمعلا ميظنت  -ميج 
سل  - ٢٠  ءوض يف هيلع قفاوو ةرودلا لمع ميظنت يف ىل وألا ةماعلا هتسلج نابإ ىدتنملا/ا رظن

  .)UNEP/GCSS.XII/1/Add.1/Rev.1(حورشملا لامعألا لودج يف ةدراولا تايصوتلا 
سل  - ٢١  رهظ دعب نم ءادتبا ةيرازو تارواشم ىدتنملا /ا دقعي نأ ررقت ،تايصوتلا ىدحإب ًالمعو

طابش٢٠نينثالا موي  لودج نم ٤دنبلا راطإ يف ،رياربف /طاب ش٢٢ءاعبرألا موي حابص ىتحو رياربف /   
يذلا يسيئرلا عوضوملا نوكيسو ). ةيمنتلاو ةئيبلا: ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةئشانلا اياضقلا(لامعألا 

وير ىلإ ) ١٩٧٢(ملوهكتس نم : ريغتم ملاع يف ةئيبلا لامعأ لودج’’وه تارواشملا هذه هيلع زكرتت 
‘‘ ٢٠١٢يف ةيملاعلا تاباجتسالاو ةيئيبلا تايدحتلا ’’نع ةيعرف تاعوضوم ةثالث عم ‘‘ )٢٠١٢(
ةيمنتلل يتاسسؤملا راطإلا ’’و‘‘ رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا’’و
اهدعب امو٢٠ + وير’’عوضوم نع تاشقانمب تارواشملا متتخت فوسو . ‘‘ةمادتسملا ةباجتسالا :  
ةقرفألا تاشقانمو ةماعلا تاسلجلا نم جيزم نم ةيرازولا تارواشملا فلأتت نأ ىلع قفتاو. ‘‘تايدحتلل  
  .ةيرازولا ةريدتسملا دئاوملا تاشقانمو

سل  - ٢٢  يف رظنتل ) اينامور(يليبروب ولزال ديسلا اهسأري ةعماج ةنجل ءاشنإ ًاضيأ ىدتنملا /ا ررقو
لامعألا لودج نم٥ و٤نيدنبلا  أ ةعومجم ءاشنإ ًاضيأ سل.      .سيئرلا ءاقدصا ررقو

سل  - ٢٣  لامعألا لودج نم ٣دنبلا يف ىدتنملا /ا رظني نأ ىلع كلذك قفتاو ضيوفت قئاثو ( 
رهظ دعب دقعتس يتلا ةماعلا ةسلجلا لالخ ) ةرودلا ماتتخا (٧دنبلاو ) ريرقتلا دامتعا (٦دنبلاو ) نيلثمملا

طابش٢٢ءاعبرألا موي    .رياربف/ 
سل  - ٢٤  ًايمسر ةرودلاىرجت نأ ىلع ىدتنملا/ا قفتاو ًاينورتكلإ قئاثولا حاتت ثيح ةيقرو خسن نود    

  .ةيقرولا خسنلا نم ةدودحم دادعأبو
  روضحلا  –لاد 

نيتنجرألاو،يسورلا داحتالا )١(:ةرودلا يف ةلثمم ةرادإلا سلجم يفءاضعألا ةيلاتلا لودلا تناك   - ٢٥  ، 
ايلارتسأو،اينابسإو ليئارسإو،  روداوكإو،  ادوبربو اوغيتنأو،،ايناملأو ،  ايسينودنإو،  ياوغوروأو،  ناريإو ،   
ناتسكابو،ايلاطيإو ،)ةيمالسإلا - ةيروهمج( ليزاربلاو،  اكيجلبو،  شيدالغنبو،  ادنلوبو،  دنلياتو،   ، 
وغوتو،وغابوتو دادينيرتو ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمجو،  ةيكيشتلا ةيروهمجلاو،  اينارتت ةيروهمجو،   ،ةدحتملا  
اينامورو،ايجروج و،ايروك ةيروهمجو ايبمازو،  لاغنسلاو،  نادوسلاو،  يليشو،ارسيوسو ،  نيصلاو،   ، 
يجيفو،اسنرفو ادنكو،  ابوكو،  ايبمولوكو،  وغنوكلاو،  بيلو،اينيكو ،  ايزيلامو،ايري  رصمو،  كيسكملاو،   ، 
ةكلمملاو،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو سويشيرومو،ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا    ، 
جيورنلاو،قيبمازومو دنهلاو،ايريجينو ،  ادنلوهو،  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو،  نابايلاو،   .  

                                                           
يناثلا نيرشت٣يف تيرجأ يتلا تاباختنالا بجومب ةيلاحلا ةرادإلا سلجم ةيوضع تددح   )١( ، يف ٢٠٠٩ربمفون / 

يناثلا نيرشت١٧يفو ،ةماعلا ةيعمجلل نيتسلاو ةعبارلا ةرودلا  لوألا نوناك١٢وربمفون /  ةرودلا يف ٢٠١١ربمسيد /   ،
  .ةماعلا ةيعمجلل نيتسلاو ةسداسلا
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ممألا يف ءاضعأ اهنكلو ةرادإلا سلجم يف ءاضعألا ريغ ةيلاتلا لودلا عامتجالا يف نيبقارمب تلثمو   - ٢٦
اينيمرأو،ايبويثإ: ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا يف وأ ةصصختم ةلاكو يف ءاضعأ وأ ةدحتملا ايرتيرإو،   ، 
ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو،ناتسناغفأو الوغنأو،  ادنغوأو،ناتسكبزوأو ،  ايناركوأو،  ادنلريأو،  اوبابو ،   
لاغتربلاو،ةديدجلا اينيغ ناتوبو،ايراغلبو ،  اناوستوبو،  وساف انيكروبو،  يدنوروبو،  ايفيلوبو ،   - ةلود( 
وريبو،)تايموقلا ةددعتملا ايكرتو،  سنوتو،داشت و،  اكياماجو،  رئازجلاو،  ناميلس رزجو،  رزجو،   ،رمقلا  
وغنوكلا ةيروهمجو،ةيكينيمودلا ةيروهمجلاو افودلوم ةيروهمجو،ةيطارقميدلا   ايقيرفأ بونجو،  بونج و ، 
كرمنادلاو،يتوبيجو ،نادوسلا اكينيمودو،  ادناورو،رضخألا سأرلاو ،  يوبابمزو،  اوماسو،  تناسو ،   
يرسو،ايسول ايكافولسو،اكنال   ديوسلاو،ةروفاغنسو ،  نويلاريسو،  ليشيسو،  ايبرصو،  ناتسكيجاطو،   ، 
 ،قارعلاو ايبماغو،نامعو اناغو،  الاميتاوغو،  انايغو،  اينيغو،  اينيغو،  واسيب-   وتاونافو،   ،نيبلفلاو ، 

ادنلنفو،)ةيرافيلوبلا - ةيروهمج(اليورتفو  تييفو،  صربقو،مان   رطقو،  سخازاكو،ناتسزيغريقو ،   ،نات 
يلوسرلا يسركلاو،نوريماكلاو ايدوبمكو،  راوفيد توكو،  تيوكلاو،اكيراتسوكو ،  يلاموا،يبيلو ،   ، 
ايلوغنمو،برغملاو وكانومو،  ايبيمانو،  اسمنلاو،  رجينلاو،لابينو،   اوغاراكينو،  ادنليزوينو،  يتياهو،   ، 
نميلاو،سارودنهو نانويلاو،   .  

م ةفصب عامتجالاًاضيأ نيطسلف ترضحو  - ٢٧   .بقار 
ةنامأ : ةيلاتلا تايقافتالا تانامأو ةنامألا تادحوو ةدحتملا ممألا تائيهل نولثمم عامتجالا رضحو  - ٢٨

ةيمهألا تاذ ةبطرلا يضارألا ةيقافتا ةنامأ و ،ةيويسآلا ةيبوروألا ةيقيرفألا ةيئاملا رويطلا ظفح قافتا
ا نوؤشلا ةرادإو ،ءاملا رويطلًالئوم اهفصوب ةصاخو ،ةيلودلا ةماعلا ةنامألل ةعباتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقال  

 ، يبوروألا طاوطولا ظفح قافتا ةنامأو ،ةيجولوكيإلا مظنلا ةرادإ يف ةيلودلا ةكارشلاو ،ةدحتملا ممألل
يقافتاةنامأو لزابة   ، دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب ةيقافتا ةنامأو   
ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قي بطتب ةقلعتملا مادرتور

 ، ظفح ةيقافتا ةنامأو ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتس ةيقافتا ةنامأو ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم
ةنامأو ،لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأو ،ةرجاهملا ةيربلا تاناويحلا عاونأ 

نم يناعت يتلا نادلبلا يف رحصتلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا ةنامأ و ،نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا
  .ايقيرفأل ةيداصتقالا ةنجللاو ،ايقيرفأ يف اميس الو رحصتلا وأ/و ديدشلا فافجلا

قودنصو ،يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم : ةيلاتلا ةصصختملا تالاكولل نولثمم عامتجالا رضحو  - ٢٩
 ، ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،ةلوفطلل ةدحتملا ممألا
ةدحتملا ممألا قودنصو ،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمو 

  .ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاو ،يملاعلا ةيذغألا جمانربو ،ناكسلل
عامتجالا رضحو  - ٣٠ رحبلاو ايقيرفأ لود ةعومجم : ةيلاتلا ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملل نولثمم 

ةيمنتلا فرصمو ،يقيرفألا داحتالا ةيضوفمو ،يقيرفألا ةيمنتلا فرصمو ئداهلا طيحملا ةقطنمو يبيراكلا  ،
، امجلاو ،ثلونموكلا ةنامأو ،يويسآلا يبوروألا داحتالاو ،ايقيرفأ برغ لود ةيضوفمل ةيداصتقالا ةع
ةمظنملاو ،ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولاو ،ةيمنت لاب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلاو ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو
، ملاو ةعيبطلا ظفحل يلودلا داحتالاو ،ةددجتملا ةقاطلاب ةينعملا ةيلودلا ةلاكولاو ،ةرجهلل ةيلودلا ةيعيبطلا دراو
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ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمو ،ايقيرفأ ةيمنت لجأ نم ةديدجلا ةكارشلاو ،ةيبرعلا لودلا ةعماجو 
  .يلودلا كنبلا ،يداصتقالا

يندملا عمت   - ٣١  ا تامظنمو ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ددع عامتجالا رضح كلذ ىلع ةوالعو
  .بقارم ةفصب

 .UNEP/GCSS.XII/INF/11ةقيثولا يف نيكراشملاب ةلماك ةمئاق درتو   - ٣٢

  يذيفنتلا ريدملا نم تاسايسلا نايب  -ءاه 
دق ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نأ ىلع ،هاقلأ يذلا تاسايسلا نايب يف يذيفنتلا ريدملا ددش   - ٣٣

درجم نم ،ةماد تسملا ةيمنتلا قايس يف ةيئيبلا ةمادتسالا ةجلاعم يف اهاضمأ ًاماع نيعبرأ لالخ ،لقتنا
اهزئاكرو ةمادتسملا ةيمنتلل ساسأ ريفوت مث نمو لامعألا لودج عضو ىلإ ةيئيبلا تامزألل ةباجتسالا 

هفده لثمتي يذلا ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم دقعي فوسو . ةيئيبلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
ةلصتملا تابارطضالاو كوكشلا نم ةيفلخ ىلع ةمادت سملا ةيمنتلاب يملاعلا مازتلالا ديكأت ةداعإ يف يسيئرلا

يف ةمادتسملا ةيمنتلا ةهجاوم لعجت فوسو ،ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف اهؤادصأ ددرتت يتلاو ةيلاملا عاضوألاب 
ةبوعصلا ديدش ًارمأ٢٠١٢ يف ةليوط ةرتف ذنم كراشي ) ةئيبلا جمانرب(ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ناكو .  

ّالإ ،ةمادتسملاةيمنتلا فاشكتسا دد  ال ةمادتسالاو ةاواسملاب ةقلعتملا ةيساسألا تايدحتلا نأ    لازت
تايلمعلاو تاعيرشتلا نسو ،ةيئيبلا تاسسؤملا ةماقإ يف ةريبك تاحاجن تققحت دقو . ةيرشبلا لبقتسم
مل ام را هدزالا نم لقأ تايوتسم شيعت فوس ةمداقلا لايجألا نأ ّالإ ،ةركتبملاو ةعدبملا لولحلا عضوو
  .لولح ىلع رثعي

ًاليلد دعي يذلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا رثاكت ىلإ هابتنالا يذيفنتلا ريدملا ىعرتساو   - ٣٤
يتلا دوهجلا يف قمعب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب كراشيو . ةيئيبلا اياضقلا ءازإ يجيردتلا جهنلا عابتا ىلع

لالخ نم جهنلا اذ   كانه لظت كلذ عمو ،ًاقاطن عسوألا ةدحتملا ممألا ةموظنم كارشإ ضوهنلل لذبت
رارقلا عنص تايلمع يف ةئيبلل يقيقح جامدإ قيقحت ىلإ ةجاح تققحت يتلا ةريثكلا تاحاجنلا مغر 

دكأو . قمنملا مالكلا نم ًالدب ةسوملم تالوحتو تاءارجإ ذاختا عم يسايسلاو يداصتقالاو يعامتجالا
كلذ قيقحتل ةيسيئرلا تائفلاو يندملا عمتتاكارشلا ةيمهأ ىلع     .ا عم

ةيجيتارتسإلا ذيفنت ٢٠١١ماع دهش ،نيقيلا مدع هب طيحي يذلا يلاملا عضولا نم مغرلا ىلعو   - ٣٥  
ىلع ةمئاقلا ةرادإلا ىلع ىلوألا ةجردلاب زيكرتلاو لمعلا جمانرب لالخ نم لماكلاب لجألا ةطسوتملا 

ققحت ٢١اهددع غلابلا ةعقوتمل ا تازاجنإلا نيب نمف. جئاتنلا و ةلماك ةروصب ًازاجنإ١٥،  ةروصب تازاجنإ ٥   
غالبإلا نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نكمت ،ةرم لوألو . ةيفاك ةجردب دحاو زاجنإ ققحتي ملو ،ةيئزج
 ىعرتساو. قاطنلا ةعساولا ميظنتلا ةداعإو حالصإلا تايلمعل ةجيتن حوضولا نم ربكأ ردقب ءادألا نع

كلذ يف امب ،ةئيبلا جمانربل ةتسلا ةيعرفلا جماربلا راطإ يف حاجنب تققحت يتلا ةطشنألا فلتخم ىلإ مامتهالا 
رضخأ داصتقا وحنوتاثاعبنالا يف تارغثلا ريرقتلثم تاعوبطملا  ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل تاراسم :  

اراثأو ،ةيلودلا تايدتنملا يف ةيعجرم داومك عساو قاطن ىلع امدختسا نيذللا رقفلا ىلع ءاضقلاو  
رهش يف ةيملاعلا ةيئيبلا تاعقوتلا مييقتل سماخلا ريرقتلا ردصي فوسو . ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف ةريبك تالوادم
ىلع ليلدك ،رضخألا داصتقالا ريرقت تبثأ دقو . ملاعلا يف ةئيبلا ةلاحل ًاثدحم ًامييقت مدقيسو هينوي/ناريزح
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نم ليمحت ينويلم نم رثكأ مت ثيح . ةئيبلا جمانرب خيرات يف بيولا نم ًاليمحت ريراقتلا رثكأ هنأ ،هاودج
ثراوكلاب قلعتملا يعرفلا جمانربلا قايس يف مامتهالا ىعرتساو . نآلا ىتح ةئيبلا جمانربل يكبشلا عقوملا
ًاخيرات ضرعي ي ذلا ايريجين يف دنالينوغوأ ةقطنمل يئيبلا مييقتلا نع ةئيبلا جمانرب هدعأ ريرقت ىلإ تاعارتلاو
ةلصاوم ىلع ءاضعألا لودلا ثحو . دوقع ةثالث نم رثكأل لح نود لظ يذلا يواسأملا عارتلل ًاقمعتم

ريطخلا عضولا اذ  مامتهالا.  
مدع تاقوأ يف  ةئيبلا جمانربةرادإ نإ لاقف ةمظنملل يلاملا عضولا ىلإ يذيفنتلا ريدملا لقتناو   - ٣٦

ةيعوطلا تامهاسملا ىلع دمتعي ليومتلا نم ةئاملا يف٩٦وحن نأ ىلإ رظ نلاب ًالئاه ًايدحت لثمت نيقيلا دقو .  
ةئاملا يف ٩وحنب زجع كانه ناك نيح يفف . هتيلاعف ةيلاملا ةمزألا ةهجاومل قبط يذلا يطوحتلا جهنلا تبثأ  

نيح يفو .تاعقوتلا تقاف ةينازيملا جراخ نم تامهاسملا يف ةدايزلا نإف ،ةئيبلا قودنص نم تاداريإلا يف  
لثمألا لكشلاب نكت مل ةئيبلا جمانربلمع يف ءاضعألا لودلا ةقثل ًايباجيإ ًاساكعنا لثمت ةدايزلا هذه نأ   ،

جمانرب جلاع دقو . ةنيعم ميلاقأ وأ قطانم وأ ةطشنأل تصصخ دق ةيعوطلا تامهاسملا مظعم نأ ىلإ رظنلاب
يهو ةفيظو ٥٨ءاغلإ مت ،فيلاكتلا ضفخ ىلإ ةيمارلا ريبادتلا نيب نمف ،ةيدجلا غلابب ةيلاملا ةمزألا  ةئيبلا  

  .لمعلا جمانرب ذيفنت تقاعأ اهنكل ،ةيلمع ةوطخ
 ةئيبلا جمانربهققح يذلا ءادألا نم زاجنإلاب ًاروعش ءاضعألا لودلا صلختست نأ لومأملا نمو   - ٣٧

حوضوب ققحتو ٢٠١٢يف ةعرسب روطتت ةمظنملا تناك دقف . ةمادتسملا ةيمنتلل يئيبلا دعبلا ديعص ىلع  ،
ريدملا اعدو . تاسايسلاو مولعلا نيب ةلصلل ًاريبك ًامامتها يلوتو ةتسلا ةيعرفلا جماربلا راطإ يف جئاتن

دح ىلإ اهضعب لصو يتلاو ةقوبسملا ريغ ةيئيبلا تارييغتلا ةجلاعمل ةيليوحت تاردابم ذاختا ىلإ يذيفنتلا 
ةرطاخملا وأ يلودلا عمت ةباجتسالا ىلع ءاضعألا لودلا ثحو ،ةدوع  اللا  ا تاعقوتل وريناج يد وير يف
  .جئاتنلا قيقحتل ًاربنم اهفصوب ةدحتملا ممألابو ةيددعتلاب ةقثلا نادقفب

سل  - ٣٨  يلثمم نم تانايب ىلإ ىدتنملا /ا عمتسا ،يذيفنتلا ريدملا هاقلأ يذلا تاسايسلا نايب بقعو
بونجو ليزاربلاو دنهلاو روداوكإو ،هيف ءاضعألا لودل او يبوروألا داحتالا مساب كرمنادلاو ،ارسيوس
نيصلاو٧٧ ـلا ةعومجم مساب ايقيرفأ  .  

لو هباختنا ىلع سيئرلل هينا  - ٣٩  نيعبرألا هديع ىلعةئيبلا جمانربارسيوس لثمم مدقو ةقرو مدقو .  
هنإ لاق يذلا نيعبرألا هديع يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نأشب نالعإ عورشم نمضتت عامتجا ةفرغ  
ديكأت اهيف نوديع يو ،ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم داقعنا لبق ةئيبلا ءارزو نم ةحضاو ةلاسر لثمي

  .نيعبرألا هديع يف ةئيبلا جمانربةناكم نوزربيو ،يئيبلا اهدعبو ،ةمادتسملا ةيمنتلاب مهمازتلا 
ةديسلاب ،هيف ءاضعألا لودلاو يبوروألا داحت الا مساب ثدحتت تناك يتلا كرمنادلا ةلثمم تبحرو  - ٤٠

هتدايقل يذيفنتلا ريدملل اهركش نع تبرعأو ةئيبلا جمانربليذيفنتلا ريدملل ةبئانك اهبصنم يف دمحم ةنيمأ   ،
ةئشانلا ةيئيبلا تايدحتلا ىلإ يلودلا عمت  دقو . او تاموكحلا رظن هيجوت يف ةيصخشلا هتكراشمو ةميكحلا

ةرورض ىلإ تراشأو . نسحتت مل ةئيبلا ةلاح نأّ الإ ،ةيضاملا نيعبرألا ماوعألا لالخ ةريبك تازاجنإ تققحت
ةلاكو ىلإ ةئيبلا جمانرببءاقترالاب تاحارتقالل اهدييأت نع ًاضيأ تبرعأو ،ًاحومط رثكأ تاحالصإب مايقلا   

  .ةصصختم
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ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةيلمعلا لمشت نأ ىلإ روداوكإ ةلثمم تعدو   - ٤١
رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ ةقطنم يف ةيساسألا اياضقلا ىلإ تهونو ،ةيميلقإلا تاردابملا نم تالخدم 
نم ةررضتملا ةيلحملا تاعمت   ا معدو ،لايجألا نيب نماضتلاو ،يعامتجالا جامدإلا يهو ،يبيراكلا

ةئيبلا ءارزو ىدتنمل رشع نماثلا عامتجالا نع ردا صلا وتيوك نالعإ يف دراولل ًاقفو ،ةيعيبطلا ثراوكلا
  .يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأل

ةلداعو ةحومطو ةيباجيإ ةجيتن قيقحت يف ةيلاحلا ةرودلا مهست نأ يف هلمأ نع دنهلا لثمم برعأو   - ٤٢
هذه ىلع قبسملا مكحلا نم هسفن تقولا يف رذحو ،ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةفصنمو  
  .رمتؤملا حاجنب اهتموكح مازتلا نع تبرعأو ،تاقيلعتلا هذه ليزاربلا ةلثمم تديأو. ةجيتنلا

اهلذبي يتلا دوهجلل هريدقت نع برعأف ٧٧ ـلا ةعومجم مساب ايقيرفأ بونج لثمم ثدحتو  - ٤٣  ،
ةمادتسملا ةيمنتلل ةد حتملا ممألا رمتؤم داقعنا قبسي يلودلا عمتجملل ةبسنلاب مساح تقو يف ةئيبلا جمانرب
 .ةغلاب ةيمهأب مستي يذلا

نيمئادلا نيلثمملا ةنجل ايراشم ميدقت  -واو     دعأ تاررقم ع
ةنجل سيئرو  ةئيبلا جمانربىدل كرمنادلل مئادلا لثمملاو ريفسلا نوسردنأ دراغأ تريغ ديسلا مدق   - ٤٤

ةدراولاو ةنجللا اعيراشم نيمئادلا نيلثمملا   ةقيثولا يف دعأ يتلا تاررقملا  UNEP/GCSS.XII/L.1 رظنيل  
سل  توطنا امو ع يراشملا هذه دادعإ يف تعبتا يتلا ةينواعتلا ةيلمعلا ىلع ءوضلا طلسو ،ىدتنملا/ا اهيف

 .تايدحت نم هيلع

  ةيرازولا تارواشملا  -ياز 
طابش٢٠موي رهظ دعب ةدوقعملا ةيناثلا ةماعلا ةسلجلا يف   - ٤٥ سل/   يف رظنلا ىدت نملا/ا أدب ،رياربف

لامعألا لودج نم ٤دنبلا  تارواشم لكش يف ) ةيمنتلاو ةئيبلا: ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةئشانلا اياضقلا( 
وير ىلإ ) ١٩٧٢(ملوهكتس نم : ريغتم ملاع يف ةئيبلا لامعأ لودج’’تاعوضوم ىلع تزكر ةيرازو 

ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤ مب ناقلعتي نيددحم نيعوضوم ةجلاعم عوضوملا اذه تحت ىرجو‘‘ )٢٠١٢(
يتاسسؤملا راطإلا ’’و‘‘ رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا’’: امهو ةمادتسملا
  .‘‘ةئشانلا تايدحتلاو ةمادتسملا ةيمنتلل

ىوتسملا ةعيفر ةودن يف ءارزولا كرتشا امدنع ةيناثلا ةماعلا ةسلجلا يف ةيرازولا تارواشملا تأدبو   - ٤٦
شاقن ةقلح لوألا ءزجلا : نيأزج ىلإ ةودنلا ميسقت ىرجو. ٢٠١٢يف ةيملاعلا ةباجتسالاو ةئيبلا ريغت نع 

تاحالصإلا يبلت يتلا ةيجمانربلا تاباجتسالا مييقتو ةئشانلا تايدحتلاو ةيملاعلا ةئيبلل ةنهارلا ةلاحلا مييقتل 
نييذيفنتلا نيريدملا عم راوح لكش يناثلا ءزجلا ذختاو. بولطملا يتاسسؤملا لكيهلاوةمكوحلا يف ةيرورضلا   

عوضوم راطإ يف ةئيبلا جمانربلنيقباسلا  لكيهلاو ةيئيبلا تاسايسلا روطتل ضارعتسا : ٢٠١٢ - ١٩٧٢’’ 
  .‘‘ملاعلا ىوتسم ىلع يسسؤملا

ىلع ءاضقلا و ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا ةثلاثلا ةماعلا ةسلجلا يف ءارزولا شقان  - ٤٧
، . ةمادتسملا ةيمنتلل يتاسسؤملا راطإلا يف ةعبارلا ةماعلا ةسلجلا يف اورظنو ،رقفلا ةسماخلا ةماعلا ةسلجلا يفو

هدعب امو٢٠ + وير’’لوح ةقسنم ةشقانم يف ءارزولا كراش    .‘‘تايدحتلل ةباجتسالا:  
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سل  - ٤٨  ، ةدوقعملا ،ةسداسلا ةماعلا ةسلجلا يف ىدتنملا /ا سيئر ضرع  ٢٢ءاعبرألا رهظ دعب
عوضوم لك نأشب ةيرازولا تارواشملا يف اهنع بارعإلا ىرج يتلا ءارآلل صخلم عورشم ،رياربف /طابش
ةعومجم سكعي صخلملا نإ لاقو . ىدتنملا/سلجملل ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا ةرودلا يف رظنلل عضخ
هيلعًاقفت مًاصن لكشي الو تارواشملا ءانثأ تحرط يتلا ءارآلا نم ةعونتم نإ نيلثمملا ضعب لاقو .  
ةصاخبو ،اياضقلا ضعب لوح اهنع بارعإلا ىرج يتلا ءارآلا ةعومجم لماك لكشب سكعي  ال صخلملا
  .رضخألا داصتقالا لوح

سل  - ٤٩  اذهل ثلاثلا قفرملا يف هنم ةيئاهنلا ةخسنلا درت يذلا سيئرلا صخلمب ًاملع ىدتنملا/ا طاحأ  
يمسر ريرحت نود ةمدقملا او صخلملا ضرعيو. رضحملا    .روصب هتالييذت

  ةعماجلا ةنجللا ريرقت  - ءاح
ىلإ ٢٠نم ةرتفلا لالخ ،تاسلج عبرأ ةعماجلا ةنجللا تدقع   - ٥٠ طابش٢٢  رظنلل ٢٠١٢ رياربف/   ،
طابش٢٢يف ةدوقعملا ،ةسداسلا ةماعلا ةسلجلا يفو . اهيلإ ةلاحملا لامعألا لودج دونب يف طاحأ ،رياربف / 

سل رضحملا اذهل يناثلا قفرملا يف ريرقتلا دريو. ةعماجلا ةنجللا ريرقتب ًاملع ىدتنملا/ا.  
  تاررقملا دامتعا  - َاثلاث

سل  - ٥١    :ةيلاتلا تاررقملا ةسداسلا ةماعلا هتسلج يف ىدتنملا/ا دمتعا

  ناونعلا  ررقملا مقر
-264e1f3c=RecordID?aspx.ShowRecord/vintars/org.unov.cms://https
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ةيلاملا تابيترتلاو ةلءاسملا 
ممألا جمانرب نيب ةيرادإلاو 
تاقافتالاو ةئيبلل ةدحتملا 

يتلا فارط ألا ةددعتملا ةيئيبلا
وأ ةنامألا جمانربلا اهل رفوي  

ي    ةنامألا ماهماهل دؤي
SS.XII/2   قاطن ىلع قيسنتلا زيزعت

امب ،ةدحتملا ممألا ةموظنم 
  ةيئيبلا ةرادإلا قيرف كلذ يف

SS.XII/3   نوؤشل ةيلودلا ةمكوحلا
  ةئيبلا

SS.XII/4   نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلا
داوملا ليومت تارايخ 

  تايافنلاو ةيئايميكلا
SS.XII/5   قيسنتلاو نواعتلا زيزعت

داوملا ةعومجم لخاد 
  تايافنلاو ةيئايميكلا

SS.XII/6  ملاعلا يف ةئيبلا ةلاح  
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  ناونعلا  ررقملا مقر
SS.XII/7   ةدحتملا ممألا جمانرب لمع

كالهتسالا نأشب ةئيبلل 
  نيمادتسملا جاتنإلاو

SS.XII/8  ةبسانمب يرازولا نايبلا
جمانربل نيعبرألا ىركذلا 

  ةئيبلل ةدحتملا ممألا

  نيلثمملا ضيوفت قئاثو  -  ًاعبار
ةداملا نم ٢ةرقفلل ًاقفو   - ٥٢ نيذلا نيلثمملا ضيوفت قئاثو بتكملا صحف ،يلخادلا ماظنلا نم ١٧   ،
ـلا ءاضعألا لودلا لصأ نم ًالثمم٥٣ةرودلا رضحو . ةرودلا اورضح هقئاثو نأ بتكملا دجوو)٢(٥٧    م 
سلملا عفرو. لوصألا بسح ةحيحص ةمدقملا  ريرقت دمتعا يذلا ىدتنملا /ا ىلإ كلذب ًاريرقت بتك
  .٢٠١٢رياربف /طابش ٢٢ يف ةدوقعملا ،ةعباسلا ةماعلا ةسلجلا يف بتكملا

                                                           
سلوضعلا دعقم لظ  )٢(  ا يف نيعبرألاو نماثلا ىتح ًارغاش ىدتنملا/  طابش٢٢    .٢٠١٢رياربف / 
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  ةيمنتلاو ةئيبلا: ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةئشانلا اياضقلا  - ًاسماخ
لامعألا لودج نم٤دنبلا يف ةعماجلا ةنجللا ترظن   - ٥٣ يف ةنجللا تالواد م نع ريرقتلا دريو.  

  .رضحملا اذهل يناثلا قفرملا
سل  - ٥٤  يف ا /ا اهدمتعا يتلا تاررقملا درتو  ةمئاق درت امك ،رضحملا اذهل لوألا قفرملا يف ىدتنملا

 .هاندأ ثلاثلا لصفلا

  ىرخأ لئاسم  - ًاسداس
  اينيك يف ةيندعملا دراوملاو ةئيبلا ريزو ،يكوشيم نوج ديسلا لحارلانيبأت   - فلأ

سل  - ٥٥  ديسلا ىلع ًادادح ةقيقد ةدمل تمصلا ىدتنملا/ا ءاضعأ مزتلا ،سيئرلا نم ةوعد ىلع ءانبو  
  .اينيك يف ةيندعملا دراوملاو ةئيبلا ريزو ،يكوشيم نوج

  يرازولا نايبلا دامتعا  - ءاب
سل  - ٥٦  طابش٢٢موي يف ةدوقعملا ،ةسداسلا ةماعلا هتسلج يف ،ىدتنملا /ا دمتعا ، ٢٠١٢رياربف / 

ًايرازوًانايب ةيمسر ريغ تارواشم لالخ هتغايص تمت ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل نيعبرألا ىركذلا نأشب    
  ).١٢/٨ - إ.د ررقملا رظنأ(رضحملا اذهل لوألا قفرملا يف نايبلا دريو . ةيلاحلا ةرودلا ءانثأ ترج

  ريرقتلا دامتعا  - ًاعباس
سل  - ٥٧  طابش٢٢موي ةدوقعملا ةسداسلا ةماعلا هتسلج يف رض حملا اذه ىدتنملا/ا دمتعا رياربف / 

هتغيص يف رضحملا عضو ةمهمب ررقملل دهعي نأ ىلعو لبق نم ممعملا رضحملا عورشم ساسأ ىلع ،٢٠١٢  
،   .ةنامألا ةنواعمب ةيئاهنلا

  ةرودلا ماتتخا  -  ًانماث
سل  - ٥٨  ا سيئر نلعأ ،ةداتعملا ةلما  ةيناثلا ةيئانثتسالا ةرودلا ماتتخا ىدت نملا/ا تارابع لدابت دعبو

ةرادإلا سل  ٢٥/٧ةعاسلا يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرشع ، ءاعبرألا ءاسم طابش٢٢  رياربف / 
٢٠١٢.  
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  لوألا قفرملا

  ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا هترود يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا سلجم اهذختا يتلا تاررقملا

ررقملامقر   ناونعلا   
-264e1f3c=RecordID?aspx.ShowRecord/vintars/org.unov.cms://https

82310dd2b98c-d34a-0d44-01e61/XII. SS  

ةيلامل ا تابيترتلاو ةلءاسملا
ممألا جمانرب نيب ةيرادإلاو 
تاقافتالاو ةئيبلل ةدحتملا 
يتلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا 

وأ ةنامألا جمانربلا اهل رفوي  
ي اهلدؤي ةنامألا ماهم     

SS.XII/2   قاطن ىلع قيسنتلا زيزعت
امب ،ةدحتملا ممألا ةموظنم 

  ةيئيبلا ةرادإلا قيرف كلذ يف
SS.XII/3  نوؤش ل ةيلودلا ةمكوحلا

  ةئيبلا
SS.XII/4   نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلا

داوملا ليومت تارايخ 
  تايافنلاو ةيئايميكلا

SS.XII/5   قيسنتلاو نواعتلا زيزعت
داوملا ةعومجم لخاد 

  تايافنلاو ةيئايميكلا
SS.XII/6  ملاعلا يف ةئيبلا ةلاح  
SS.XII/7   ةدحتملا ممألا جمانرب لمع

كالهتسالا نأشب ةئيبلل 
نيمادتسملاجاتنإلاو    

SS.XII/8  ةبسانمب يرازولا نايبلا
جمانربل نيعبرألا ىركذلا 

  ةئيبلل ةدحتملا ممألا

 ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب ةيرادإلاو ةيلاملا تابيترتلاو ةلءاسملا  :١٢/١  -  إ.د
ةنامألا جمانربلا اهل رفوييتلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالاو  ي وأ     ةنامألا ماهم اهلدؤي

،   ةرادإلا سلجم نإ
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ةرقفلا ديكأت رركي ذإ هر ١٨   رقم نم خرؤملا ٢٦/٩  طابش٢٤  امل ساسأك ٢٠١١رياربف /   
،   لمع نم هب علطضيس

ةرقفلا ذيفنت نع يذيفنتلا ريدملا همدق يذلا يلحرملا ريرقتلا يف رظن دقو سلجم ررقم نم ١٨   
  )١(،٢٦/٩ةرادإلا 

ا ممألا جمانرب هزرحأ امظحالي  - ١ نأشب تاءارجإ نم هذختا امو مدقت نم ةئيبلل ةدحتمل  
ررقملا نم ١٨ةرقفلا ذيفنت    ؛٢٦/٩ 
ةرادإلا سلبلطي  - ٢  نيرشعلاو ةعباسلا ةرودلا يفاوي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ ىدتنملا / 

ةرادإلا سلجم ررقم نم ١٨ةرقفلل لماكلا ذيفنتلا نع ريرقتب يملاعلا يرازولا يئيبلا  فد ٢٦/٩   ،
ةيئيبلا تاقافتالاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب قيسنتلاو نواعتلا زيزعت يف يضملا ةيفيك سرا دت
  ؛ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتملا

ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ عم تارواشملا نم ديزملا ءارجإ ةرورض ىلعددشي  - ٣ ةددعتملا   
، بتكموةدحتملا ممألا تاباسح يعجارم سلجمو ،ةلصلا تاذ فارطألا عيمجو ،ةينوناقلا نوؤشلا   

راشملا ريرقتلا يف م   اقيلعتو م  كلذ يف امب ،هالعأ ١ةرقفلا يف هيل إامهاسم جاردإو ،ةلصلا تاذ تائيهلا  
  .ةيرادإلاو ةيلاملا تابيترتلاو ةلءاسملا اياضقل ةينوناقلا سسألا نع تامولعملا

،ملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع قيسنتلا زيزعت  :١٢/٢  -  إ.د   ةيئيبلا ةرادإلا قيرف كلذ يف امب ةدحت
،   ةرادإلا سلجم نإ

ممألا ةموظنم قاطن ىلع نواعتلاو قيسنتلا نيسحت يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رودب فرتعي ذإ  
،   ةيئيبلا ةطشنألا يف قاستالا نم ربكأ ردق قيقحتل ةدحتملا

خرؤملا ٢٦/١١هررقم ىلإ ريشي ذإو  طابش٢٤  ملا٢٠١١رياربف /  قاطن ىلع قيسنتلا زيزعتب قلعت ، 
،   ةيئيبلا ةرادإلا قيرف كلذ يف امب ،ةدحتملا ممألا ةموظنم

، بحري ذإو ةيئيبلا ةرادإلا قيرفل سيئرك هدوهج كلذ يف امب ،دوهج نم يذيفنتلا ريدملا هلذبي امب  
،لا ةطشنألا نأشب ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع نواعتلا زيزعتل ،قيرفلا ءاضعأ دوهجبو   ةيئيب

ةرادإلا قيرف يف نيلوؤسملا رابك نم هيجوتب هريدقت نع برعي ذإو  د عُأ يذلا يلحرملا ريرقتلل  
،   )٢(يذيفنتلا ريدملا همدق يذلاو ،رشع عباسلا مهعامتجا يف ةيئيبلا

ديش  ممألا ةموظنم قاطن ىلع تالاكولا نيب قيسنتلا زيزعت يف مدقت نم هزرحأ امل قيرفلاب ي ذإو  
،تانطوتسملاو ةئيبلا لاجم يف ةنيعم اياضقب قلعتي اميف ةدحتملا ةيرشبلا    

ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل ةرشاعلا ةرودلا يف قيرفلا ةمهاسمب ،صوصخلا هجو ىلع بحري ذإو  ،
و ديدشلا فافجلا نم يناعت يتلا نادلبلا يف ر  ال ،ر/حصتلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا  يف اميس  حصتلا وأ

،هرارقو ،ايقيرفأ    ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع ةفاجلا يضارألا لامعأ لودجل همعد ةلصاوم
                                                           

)١(  UNEP/GCSS.XII/9.  
)٢(  UNEP/GCSS.XII/10. 
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ةمهاسملهريدقت نع برعي ذإو ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةيلمعلا يف قيرفلا    
ةدحتملا ممألا ةموظنمل لماش روظنم : عماجو نزاوتم رضخأ داصتقا ةماقإ ىلع لمعلا’’نع هريرقتب 

  )٣(،‘‘ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمادتسالاب ضوهنلا’’، و‘‘اهرسأب

ىلع ةطشنألا يف ةيئيبلا تارابتعالا جامدإل قيرفلا اهلذبي يتلا ةلصاوتملا دوهجلا ديؤي  - ١  
ةدحتملا ممألا ةموظنمل نييذيفنتلا ءاسؤرلا سلجم عم قيثولا نواعتلاب ،ذيفنتلاو ،ةرادإلاو ،جمانربلا ىوتسم 

  ؛ةيعرفلا هتائيه عمو قيسنتلاب ينعملا
ممألا ةموظنم قاطن ىلع ةيئيبلا ةطشنألا يف قاستالا زيزعت ةلصاوم ىلع قيرفلا عجشي   - ٢

  :ةيلاتلا ريبادتلا ةطساوب ،ةيعاطقلا جماربلا يف ةيئيبلا تارابتعالا جامدإ كلذ يف امب ،ةدحتملا
ةطخلا ةصاخبو ،يجولويبلا عونتلل يل ودلا لامعألا لودج ذيفنت يف ةمهاسملا  )أ(

عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم اهدمتعا يتلا ٢٠٢٠ - ٢٠١١ةرتفلل يجولويبلا عونتلل ةيجيتارتسالا   ،
  )٤(؛رشاعلا هعامتجا يف يجولويبلا

نأشب ٢٠١٨ - ٢٠١٢ةرتفلل ،ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع لمع ةطخ دادعإ   )ب(  
يف رحصتلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم نع رداصلا ةفاجلا يضا رألا نع ريرقتلا ةعباتم
ال ،ر/و ديدشلا فافجلا نم يناعت يتلا نادلبلا  فارطألا رمتؤم اهيف رظنيل ،ايقيرفأ يف  حصتلا وأ   اميس
  )٥(؛ةرشع ةيداحلا هترود يف روكذملا

نأشب هتارواشم ةلصاوم ىلع ًاضيأ قيرفلا عجشي  - ٣ ةيئيبلا ةمادتسالا راطإب ضوهنلا  
ممألا يف يخانملا دايحلاو ،ةيئيبلا ةمادتسالا ةرادإ مُظ   ن وحن لاقتنالاو ،ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيعامتجالاو

  ؛ةدحتملا
لمع نع ىلإبلطي   - ٤   ايلحرم ًاريرقت مدقي نأ ،قيرفلل ًاسيئر هتفصب ،يذيفنتلا ريدملا  

  ؛نيرشعلاو ةعباسلا هترود يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا سلجم ىلإ قيرفلا
قيرفلا لامعأ نع يلحرم ريرقت ةلاحإ ىلإ ،قيرفلل ًاسيئر هتفصب ،يذيفنتلا ريدملا وعدي  - ٥  

  ؛ملعلا ذخأل ،تامظنملا كلت ءاسؤر قيرط نع ،قيرفلا يف ءاضعألا تامظنملل ةيرادإلا ةزهجألا ىلإ
، وعدي  - ٦ يذيفنتلا ريدملا -٢٠١٤نيتنسلا ةرتفل لمعلا جمانرب عورشم هعضو دنع  

ءبع سكعي وحن ىلع ةيئيبلا ةرادإلا قيرف ةطشنأل دراوملا صيصخت نأشب تاحرتقم مدقي نأ ىلإ ٢٠١٥  ،
 .اهيف رظنتل نيمئادلا نيلثمملا ةنجل ىلإ ،ةيئيبلا ةرادإلا قيرف ةنامأ هب علطضت يذلا لمعلا

  ةئيبلا نوؤشل ةيلودلا ةمكوحلا  :١٢/٣  - إ.د
  ،   ةرادإلا سلجم نإ

                                                           
قيرفلل ينورتكلإلا عقوملا ىلع ناريرقتلا رشن  )٣(    .www.unemg.org ي فوس
قفرملا١٠/٢رارقلا   )٤(  ،.  
)٥(  “Global Drylands: A UN system-wide response”. 
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هررقمب ًاملع طيحي ذإ   خرؤملا ٢٦/١  طابش٢٤  نوؤشل ةيلودلا ةرادإلا نأشب ٢٠١١رياربف /   
،   ةئيبلا

يف اهديدحت مت يتلا ةيفاضإلا تاحالصإلا ذيفنتب ماق يذيفنتلا ريدملا نأب ًاضيأ ًاملع طيحي ذإو    
طابش يف ةدوقعملا ،ةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالاهترود يف ةرادإلا سلجم ىلإ ةمدقملا تارايخلا ةعومجم رياربف / 

قيرفلا نم٢٠١٠ ةيلودلا  ةرادإلاب ينعملاو ىوتسملا يعيفر نيلثمم وأ ءارزو نم فلؤملا يراشتسالا ، 
خرؤملا ٢٥/٤ةرادإلا سلجم ررقم بجومب أشنُملا ،ةئيبلا نوؤشل  طابش٢٠،    )٦(،٢٠٠٩رياربف / 

تارواشملابًاضيأ ًاملع طيحي ذإو ًايلاح ةيراجلا  ةيمنتلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم قايس يف    ،
ةئيبلا نوؤشل ةيلودلا ةمكوحلا نأ هرابتعا يف عضي ذإو ،ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا نأشب ،ةمادتسملا 

،   تارواشملا كلت يف صاخ هجوب ةمهملا تانوكملا ىدحإ لكشت
عإ يف هيلع صوصنملا مازتلالا ىلإريشي ذإو   ماع يف رداصلا )٧(اود اسون نال  يضاقلا ٢٠١٠   

لامعألا لودج عضت يتلا ةدئارلا ةيملاعلا ةيئيبلا ةطلسلا هرابتعاب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رود زيزعتب 
لثمتو ،ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد ةمادتسملا ةيمنتلا يف يئيبلا دعبلا ذيفنت قاستا عجشتو ،يملاعلا يئيبلا 

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رود نأشب ١٩٩٧ماعل يبورين نالعإ يف درو امك ،ةيملاعلا ةئيبلل ي مسرلا ريصنلا
،   )٨(هتيالوو

نيب ،يميلقإلاو ينطولا نييوتسملا ىلع كلذ يف امب ،رزآتلا هجوأ زيزعت ةيمهأبملسي   - ١    
ملسيو ،ا ددحملا فادهألاب ساسملا نود كلذو ،يجولويبلا عونتلاب ةلصلا تاذ تايقافتالا  ةصاخلا ة

يف اهدوهج زيزعت ةدايز ىلع تايقافتالا كلت يف فارطألا تارمتؤم عجشيو ،اهنم لكب ةطونملا تايالولاب 
؛لا    ا اذه يف تاربخلا ةاعارم عم ،ددصلا كلذ

ةيلاعف نيسحتل ةطشنألا نم ديزملاب ،ءاضتقالا بسح ،علطضي نأ يذيفنتلا ريدملا وعدي  - ٢    
يف اهيف فارطألا تارمتؤم ةيلالقتسا ةاعارم عم ،اهنيب نواعتلا نيسحتو فارطألا ةددعتملا ةي ئيبلا تاقافتالا

؛ثراوكلا نم دحلا نأشب ةدحتملا ممألا ةيجيتارتسا عم نواعتلا نيسحت كلذكو ،ا  ارارق ذاختا يف ا    اطلس
لا يف ىرخألا رزآتلا هجوأ زيزعت صرف فشكتسي نأ يذيفنتلا ريدملا نمبلطي  - ٣   فئاظو  

مدقي نأو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهريدي يتلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا تانامأل ةيرادإلا 
  ؛فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا كلتل ةيرادإلا تائيهلا ىلإ صرفلا هذه نأشب ةروشملا

مكتسا وأ ماربإ تايناكمإ فشكتسي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإبلطي  - ٤   تاركذم ماربإ لا  
نم كلذو ةيميلقإلا ناجللاو ةصصختملا تالاكولا عم ةصاخبو ،ىرخألا ةدحتملا ممألا تائيه عم مهافت 
نم ةدافتسالاو نواعتلا زيزعتو ،راركتلا يدافتو ،ةدحتملا ممألا تانامأ اهلذبت يتلا دوهجلا قيسنت لجأ 

  ؛ةمادتسملا ةيمنتلل ًامعد تائيهلا كلت تاسايسو جمارب ذيفنت يف رزآتلا هجوأ

                                                           
)٦(  /GCSS.XI/11UNEPيناثلا قفرملا  ،.  
)٧(  ،   .١١/٩  - إ.د ررقملا ،لوألا قفرملا قباسلا ردصملا
)٨(  UNEP/GC.19/34 ، قفرملا١٩/١ررقملا ،لوألا قفرملا  ،.  
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ىلإو ةلصلا تاذ اهجماربو ةدحتملا ممألا قيدانص ىلإ ةماعلا ةيعمجلا ةوعد ىلإ ريشي ذإو  - ٥    
معدلل ةيجيتارتسالا يلاب ةطخ جمد يف رظنلل فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالاو ةصصختملا تالاكولا 

نيرخآلا ةحلصملا باحصأو تاموك حلاب بيهيو ،ةلماشلا اهتطشنأ يف تاردقلا ءانبو يجولونكتلا
نم ديزملا قيقحتل كلذ لعفت نأ تاردقلا ءانبو ةينقتلا ةدعاسملاو ليومتلا نم مزلي ام ريفوت ىلع نيرداقلا 
تاردقلا ءانبل راطإ عضو ةيناكمإ فاشكتسا ىلإ ةماعلا ةيعمجلا وعديو ،يلاب ةطخل لماكلا ذيفنتلاو مدقتلا 

  ؛اهذيفنتل ةموظنملا قاطن ىلع
نأشب ةموظنملا ىوتسم ىلع ةيجيتارتسا عضو ةيناكمإ فاشكتسال ةماعلا ةيعمجلا وعدي  - ٦    

  ؛ةئيبلا
جمانرب نيب نواعتلا زيزعتل ةيميلقإلا بتاكملا دشريو هجوي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي  - ٧    

تائيهلا نم اهريغو ةيميلقإلا ناجللا اهيف امب ،ةدحتملا ممألا يف ىرخألا تائيهلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا 
 ، لماكتلل ةيميلقإلا تامظنملا تانامأو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب نواعتلا عيجشتلو ،ىرخألا ةيميلقإلا

  ؛ةمادتسملا ةيمنتلل يئيبلا دعبلا راطإ يف تاءارجإلا ذاختا عيجشتل ًايعس كلذو
ةينازيملا جراخ نم يعوط ليومت ميدقت ىلع ءاضعألا لودلاعجشي  - ٨   بتاكملا زيزعتل    

  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلا ةيميلقإلا

  تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ليومت تارايخ نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلا  :١٢/٤  -  إ.د
،   ةرادإلا سلجم نإ

خرؤملا ١١/٨ -  إ.د هررقم ىلإ ريشي ذإ طابش٢٦  فيثكت ىلإ ةجاحلا ىلإو ٢٠١٠رياربف /   ،
ةجاحلا دايدزاو ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل ةحونمملا ةيسايسلا ةي ولوألا ةدايزل دوهجلا

، تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا لامعأ لودجل ر    سيملاو يفاكلاو رقتسملاو مادتسملا ليومتلا ىلإ
نواعتلاب ،قلطي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ ١١/٨ - إ.د ررقملا يف بلط هنأ ىلإًاضيأ ريشي ذإو    عم  

تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا ةيمهأب يعولا ةدايز ىلإ ةيمارلا تاردابملا ،ةلصلا ىوذ ءاكرشلا 
ةيموكحلا تاعامتجالا لثم ،ةيسيئرلا ةيلودلا صرفلاو مالعإلا لئاسو اهنيب نم ،ةفلتخم لبس مادختساب 

 ،   يلودلاو ينطولا نيديعصلا ىلع ةماعلا تايلاعفلاو ةيلودلا
ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا رارقب ًاملع طيحي ذإو   خرؤملا ٦٥/١٦٢  لوألا نوناك٢٠  ربمسيد / 
ةيئايميكلا داوملا ليومت تارايخ نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلاب هيف ةماعلا ةيعمجلا تبحر يذلا ٢٠١٠  ،

فد   هذه يف يضملا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ربع دوهجلا لصاوتل اهدييأت نع تبرعأو تايافنلاو
،   تاشقانملا
خرؤملا ٢٦/٧ هررقم ىلإريشي ذإو    طابش٢٤  يذيفنتلا ريدملا ىلإ هيف بلط يذلا ٢٠١١رياربف /   ،

ًايئا  رشع ةيناثلا ةيئانثتسالا هترود ءانثأ يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سلجم ىلإ ًاريرقت مدقي نأ
  ،٢٦/٧ و١١/٨ - إ.د نيررقملا ذيفنت نأشب

ميظعت ةيغب تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا ليومتل لماكتم ج رقي ذإو    عابتا ةيمهأب
، ال ،اهراثآ  ينطولا ىوتسملا ىلع اميس
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ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا نم لكل ةيلاملا ماكحألا ىلإ ريشي ذإو  
داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتاو ،دودحلا ربع اهنم صلختلاو  

تاثولملا نأشب ملوهكتس ةيقافتاو ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةنيعم ةرطخ تافآ تاديبمو ةيئايميك 
،   ةتباثلا ةيوضعلا

ذيفنتلا معدت ،ةيلاملا ةدعاسملا بناج ىلإ ،تاردقلا ءانبو يجولونكتلا معدلا نأ ىلع ددشي ذإو 
،فلا   ةلصلا تاذ تايقافتالا بجومب تامازتلالاو تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل لاع

تارايخ نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلا نع يذيفنتلا ريدملا همدق يذلا يئاهنلا ريرقتلا يف رظن دقو  
،   )٩(تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ليومت

يومت تارايخ نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلاببحري  - ١   ، طيحيو تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ل
؛يذيفنتلا ريدملل يئاهنلا ريرقتلابو ةيماتخلا اهتقيثوبًاملع    

ينعملا لاصتالا قيرف تاشقانم نع نوكراشملا ءاسؤرلا همدق يذلا زجوملاب  ًًاملع طيحي  - ٢
رمتؤملل عباتلا ةيوضعلا حوت فملا لماعلا قيرفلل لوألا عامتجالا ءانثأ دقعنا يذلا ةينقتلا ةدعاسملاو ليومتلاب
هءانثأ نوكراشملا ثحب يذلاو )١٠(،٢٠١١ربمفون /يناثلا نيرشت يف ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا  

كلذ يف امب ،ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ليومتل لجألا ةليوطلا ةلمتحملا تارايخلا 
  ؛يجيتارتسالا جهنلاب ةلصلا تاذ لماكتملا جهنلا رصانع

يف امب ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةلصلا تاذ ىرخألا تايلمعلا يف نيكراشملا عجشي  - ٣  
ريرقتلاو يجيتارتسالا جهنلا رابتعالا يف اوذخأي نأ ىلع ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا كلذ 

  ؛ىضتقملل ًاقفو ،يذيفنتلا ريدملل يئاهنلا
تايلآ كلذ يف امب ،قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم كص لوح ةيراجلا تاضوافملا نأب مّلسي  - ٤  

ال ةيزاوم ةيلمع   وأ اهريخأت تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ليومت تارايخ نأشب ةيلمعلل زوجي  دعت ،هليومت
ىلإ قبئزلا نأشب ًان وناق مزلم يملاع كص دادعإل ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل وعديو ،اهجئاتن قابتسا
  ؛يذيفنتلا ريدملل يئاهنلا ريرقتلاو ةيرواشتلا ةيلمعلل ةيماتخلا ةقيثولا يف ،ىضتقملل ًاقفو ،رظنت نأ

رابتعالا يف ذخأت نأ ىلع ةلصلا ىوذ نيرخآلا ةحلصملا باحصأو تاموكحلا عجشي  - ٥  
ممألا رمتؤمل دادعإلا دنع يذيفنتلا ريدم لل يئاهنلا ريرقتلاو ،ةيماتخلا ةقيثولاو ،لماكتملا جهنلا ،نكمأ املك
  ؛ىوتسملا ةعيفرلا ةيلودلا ةيتاسايسلا تايلمعلا نم كلذ ريغو ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا

دراوملا رفاوتب ًانهر ،ةيرواشتلا ةيلمعلل معدلا ميدقت لصاوي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي  - ٦  
دادعإ يف يضملا فد   ةرادإلا ليومتل لماكتملا جهنلا ىلإ دنتست ةيماتخ ةقيثو كلذو ،ةينازيملا جراخ نم

  ؛تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا
ةقيثولا رابتعالا يف ًاذخآ ،حرتقم عورشم دعي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ كلذك بلطي  - ٧  

نم حرتقملا ا ذه نأشب ةروشملا يقتسي نأو ،يذيفنتلا ريدملل يئاهنلا ريرقتلاو ةيرواشتلا ةيلمعلل ةيماتخلا
ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا يف هنأشب رارق ذاختا لامتحاو هيف رظنلل ،ةيرواشت ةيلمع لالخ 

                                                           
)٩(  UNEP/GCSS.XII/8.  
)١٠(  UNEP/GCSS.XII/INF/8.  
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ةرادإلا سلجم يفو٢٠١٢ماع يف ،ةيئايميكلا داوملا  ةعباسلا هترود ءانثأ يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /، 
  ؛٢٠١٣ماع يف دقعتس يتلا ،نيرشعلاو 

يف رمتسي نأ ،ةلصلا يوذ ءاكرشلا عم نواعتلاب ،يذيفنتلا ريدملا ىلإ ًاضيأ بلطي  - ٨  
زرحملا مدقتلا نع ًاريرقت مدقي نأو تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا ةيمهأب ةيعوتلا ةدايز ةيلمع 

  ؛ةلصلاتاذ ةيلودلا ةيموكحلا تاعامتجالاو تايلمعلا يف نيكراشملا ىلإ ررقملا اذه ذيفنت يف 
ىلإ ،صاخلا عاطقلا رصانع كلذ يف امب ،ىرخألا ةينعملا فارطألاو تاموكحلا وعدي  - ٩  

  .ةيرواشتلا ةيلمعلل ينيعلاو يلاملا معدلا ميدقت
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  تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةعومجم لخاد قيسنتلاو نواعتلا زيزعت  :١٢/٥  -  إ.د
خرؤملا ٢٦/١٢هررقم ىلإ ريشي ذإ  طابش٢٤  قيسنتلاو نواعتلا زيزعتب قلعتملا ٢٠١١رياربف /   

  ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةعومجم لخاد
ةنجللا ىلإ ةمهاسم مدقي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلط ،ررقملا كلذ يف ،هنأ ىلإ كلذك ريشي ذإو 

يئيبلا ىدتن ملا/ةرادإلا سلجم ىلإ ًايلحرم ًاريرقت مدقي نأو ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا
سلجم ىلإ ةيرواشتلا ةيلمعلا جئاتن نع ًاريرقتو ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا هترود يف يملاعلا يرازولا 

  ،نيرشعلاو ةعباسلا هترود يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا
ةرادإلا سلجم ررقم ذيفنت نأشب يذيفنتلا ريدملا نم مدقملا يلحرملا ريرقتلا يف رظن دقو  

١١(،٢٦/١٢(  
ذيفنتل نآلا ىتح ا ظحالي   - ١  علطضا يتلا ةطشنألاو يذيفنتلا ريدملا هزرحأ يذلا مدقتلا

  ؛٢٦/١٢ةرادإلا سلجم ررقم 
ا ررقملا دامتعاكلذك ظحالي  - ٢ لزاب ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل١٠/٢٩ - ب   ررقملاو   

ررقملاو مادرتور ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل٥/١٢ - ر ا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل ٥/٢٧ - س ا    
  ؛تايقافتالا كلت نيب قيسنتلاو نواعتلا زيزعت نأشب ،يلاوتلا ىلع ،ملوهكتس

اهدوقت ةلماش ةيرواشت ةيلمع معدو ريسيتب موقي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ هبلط رركي  - ٣  
قيسنتلاو نواعتلا زيزعت ةلصاومب ةصاخلا تارايخلاو تايدحتلاب ىنع  داوملا ةعومجم لخاد تو نادلبلا  

  ؛ليوطلا ىدملا ىلع تايافنلاو ةيئايميكلا
ىلع ةحلصملا باحصأ نم ةمهاسملا ىلع ةرداقلا ىرخألا تاهجلاو تاموكحلا  ّثحي  - ٤

؛هالعأ٣ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةيلمعلا يف ةينازيملا جراخ نم دراومب ةمهاسملا     
تلل ةدحتملا ممألا رمتؤم يف نيكراشملاوعدي  - ٥ ةرادإلا ةيمهأب فيرعتلا ىلإ ةمادتسملا ةيمن  

  .ةئيبللو ناسنإلا ةحصل تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا
  ملاعلا يف ةئيبلا ةلاح  :١٢/٦  - إ.د

،   ةرادإلا سلجم نإ
خرؤملا )٢٧ - د (٢٩٩٧ةماعلا ةيعمجلا رارق يف ةنيبم يه امك هتايلوؤسمو هفئاظو عباتي ذإ   

لوألا نوناك١٥ يف هيلع صوصنم وه ام ليبق نم ،هب تطينأ يتلا ةقحاللا تايالولاو ١٩٧٢ ربمسيد/   
،لةدحتملا ممألا جمانرب رود نأشب يبورين نالعإ  ،)١٢(هتيالوو ةئيبل يرازولا وملام نالعإو لمشي يذلا )١٣(   

ةيمهأل ا تاذ ةيئيبلا لكاشملل ةيولوألا ءاطعإ نامضل ضارعتسالا ديق ملاعلا يف ةئيبلا ةلاح ءاقبإ ةيلوؤسم

                                                           
)١١(  UNEP/GCSS.XII/11. 

ةرادإلا سلجم ر   )١٢(  خرؤملا ١٩/١رقم طابش٧  ملا١٩٩٧رياربف /   .قفر، 
)١٣(  UNEP/GCSS.VI/9لوألا قفرملا  ،. 
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تاعامجلا عيجشتو تاموكحلا ل  ب ق نم يفاكلاو مئالملا رابتعالا اهئاليإو عساولا يلودلا قاطنلا ىلع
،   اهلدابتو اهمييقتو ةيئيبلا تامولعملاو ةفرعملا ليصحت يف ةمهاسملا ىلع ىرخألا ةينهملاو ةيملعلا ةيلودلا

هتاررق ريشي ذإو  م ىلإ خرؤملا ٢٢/١  طابش٧،  مييقتلاو ركبملا راذنإلاب قلعتمل ، ا٢٠٠٣رياربف / 
خرؤملا ٢٣/٦و ،دصرلاو طابش٢٥،  ةئيبلا ةلاح ءاقبإب قلعتملا٢٠٠٥ رياربف/  ملاعلا يف ،    ، ضارعتسالا ديق
 ٢٦/٢و ٢٥/٢ و٢٤/٢و طابش٩ ةخرؤملا طابش٢٠ و٢٠٠٧رياربف /  طابش٢٤و ٢٠٠٩رياربف /  رياربف / 

ا يف ةئيبلا ةلاحبةَقلعتملاو ،يلاوتلا ىلع ٢٠١١  ،   ملاعل
 - ١٩٩٢ (٢٠ + وير ىلإ وير نم: ةريغتملا انتئيب رثأ عبتتنونعملا عوبطملاب ًاملع طيحي ذإو 

تريغت فيك نيبي يذلاو ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوتل سماخلا مييقتلا ريرقت ىلع دنتسا يذلاو )٢٠١٢  ،
رمتؤم داقعنا ذنم تضقن ا يتلا ةنس نيرشعلا لالخ ،ملاعلا يف ةيئيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا لاوحألا

  ،١٩٩٢ةنس يف ةيمنتلاو ةئيبلاب ينعملا ةدحتملا ممألا 
  ؛ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوتل سماخلا ريرقتلا دادعإ يف زرحملا مدقتلاب بحري  - ١
يعناصل هجوملا ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوتل سماخلا ريرقتلا زجوم ىلع ةقفاوملاب ًاملع طيحي  - ٢  

رياني /يناثلا نوناك يف دوقعملا يلودلا يموكحلا عامتجالا يف تاموكحلايلثمم بناج نم تاسايسلا 
ةرادإلا سلجم ررقمل ًاقفو ،ايروك ةيروهمج ،وجناوغ ةنيدمب ٢٠١٢   ؛٢٥/٢ 

ريغت رثأ نيب حوارتت يتلا ،ةئيبلاب تقحل يتلا ةيساقلا تارييغتلا ديدشلا قلقلا عم ظحالي  - ٣  
ةيئاملا دراوملا روهدتو يضارألا روهدت ىلإ ،عاونألا ضارق ناو ،يجولويبلا عونتلا نادقفو ،خانملا
  ؛تاطيحملاو

، بلطي   - ٤ ذيفنتو ريوطت لصاوي نأ ،لمعلا جمانرب لالخ نمويذيفنتلا ريدملا ىلإ  
؛ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوتل سماخلا ريرقتلا جئاتن رشنل ل    صاوت ةيجيتارتسا

٥ -   لتخي ةمادتسملا ةيمنتلا ىلإ لوحتلا نأبرقي هتجلاعم نم دب  ال نأبو ،رخآ ىلإ دلب نم ف 
ةرداقو جئاتنلا قيقحت وحن ةهجومو ةلاعف ةرادإ ةرادمو ًاديج ًامكح ةموكحم ةيراكتبإ تاسسؤم راطإ يف 

؛رييغتلل ةيتاوملا فورظلا ةئي  ىلع  
ةيملع تامولعم ريفوتب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب موقي نأ ةرورض ىلع ًاضيأ ددشي  - ٦  

  ؛ةمادتسملا ةيمنتلا ىلإ لاقتنالا يف ةلصلا يوذ ةحلصملا باحصأ نم اهريغو فارطألا ةدعاسمل
ةيعامجو ةيدرف ةيوق ةدايق يدبت نأ تاموكحلاببيهي  - ٧ دصرل ةلاعف تاسايس ذيفنتل ،  

نواعتلا لصاوت نأو ،اهنيسحتو ،ةمادتسم ةقيرطب ا ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخوةئيبلا   رادإو ،اهميظنتو  ،
؛ةئيبلا روهدت هاجتا سكعو عنم ىلإ فديف  يتلا فارطألا ةددعتملا تايلمعلا راطإ    

، بيهي   - ٨ صاخلا عاطقلاو ،ةيلودلا تامظنملاو ،ةدحتملا ممألا تائيهو ،تاموكحلاب
ةيئيبلا تاسسؤملاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم لمعلا ىلع ،ماع هجوب روهمجلاو ،يندملا عمت   او

تامييقتلا نم ةاقتسملا تامولعملا كلذ يف امب ،ةيملع سسأ ىلع ةمئاقلا ةيئيبلا تامولعملا جام دإل ىرخألا
  ؛ةمادتسملاةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةيلمعلا يف ،ةينطولاو ةيميلقإلاو ةيملاعلا 
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منتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم ىلإ ةيضفملا ةرتفلا لالخ ،فكعت نأ تاموكحلاببيهي  - ٩ ةي  
ةجلاعم ىلإ ةيمارلا جماربلاو تاسايسلاو فادهألا ذيفنت يف تاوجفلاو زرحملا مدقتلا مييقت ىلع ،ةمادتسملا 

  ؛ًامدق يضملا لبس ىلع قافتالا رسيي امب ،ةئيبلا روهدت
، فرتعي  - ١٠ مظتنملا دصرلاو تانايبلا ةلق نع ةجتان ،ةئيبلا ةلاحب انتفرعم يف تاوجف دوجوب  

مظنلا تامدخو ،ةيفوجلا هايملا ةقبط دافنتساو ،اهرادقمو ةبذعلا هايملا ةدوج لثم ت الاجم يف اميس ال
  ؛تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاو ،يضارألا روهدتو ،ةيعيبطلا لئاوملا نادقفو ،ةيجولوكيإلا

يف تارغثلا دسل جمارب ذفنتو ممصت نأ فارطألا ةددعتملا ةموظنملاو تاموكحلاب بيهي  - ١١  
تايلمع عضوو ةيميلقإلاو ةينطولا تاردقلا ءانب اهنم قرطبو ،ىضتقملل ًاقفو ،هالعأ اهيلإ راش ملا تانايبلا

ًانهر ،يلحملاو ينطولا نيديعصلا ىلع ركبملا راذنإلاو ،تانايبلا ىلإ ًادنتسم ًادصر ةئيبلا دصرل ةمظتنم 
  ؛ليومتلا رفاوتبو ةينطولا تاسايسلاو تايولوألاب

ريدملا نمًاضيأ بلطي  - ١٢ نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تايولوأ نم لعجي نأ يذيفنتلا    
تانايبلا ليلحتو عمج ىلع ا   اردق زيزعت يف لاقتنا ةلحرمب ا  اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا دعاسي

ولونكتلامعدللةيجيتارتسالا يلاب ةطخ هيلع تصن امل ًاقفو ،ةيئيبلا تاهاجتالا دصرو تامولعملاو  ءانبو يج  
رارغ ىلع حوتفم ردصم لكش يف روهمجللو تاسايسلا يعضاول تامولعملا ةحاتإ ىلعو ،تاردقلا 

  ؛UNEP-Liveيلعافتلا عقوملا 
تاطلسلا عم لمعلابو ،لمعلا جمانرب لالخ نم ،يذيفنتلا ريدملا نم كلذك بلطي  - ١٣  

ا ايجولونكتلا لقن معدو تاردقلا ءانب ،ةيميلقإلاو ةينطولا ةيئيبلا  اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلل
تقولا يف ةيرشبلا هجاوت يتلا تايد   حتلل ىدصتت يكل ةيجيتارتسالا يلاب ةطخ راطإ يف ،لاقتنا ةلحرمب

  :لبقتسملاو رضاحلا
ةلحرمب ا   )أ(  اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا معدل زايتمالا زكارم عم ةكارش ةماقإب

؛ةرينتسملا تارارقلا ذاختال عِنْقم لاقتنا    م ليلد ميدقتو ينطولا ديعصلا ىلع ةلماكتم تامييقت ءارجإ لجأ ن
،   )ب( ةيئيبلا تامولعملا تاعومجم عمج يف ىرخأ تائيهو ةدحتملا ممألا ةموظنم عم نواعتلاب

  ؛ةيئيبلا ةمكوحلا لاجم يف تاسرامملا لضفأ لدابت ىلع عيجشتللو ،اهيلع ءاقبإلاو تارشؤم عضوو
وبأب تدقع يتلا ىلوألا ضرألا ىلع نيع ةمق عامتجا جئاتنبًاملع طيحي  - ١٤    ، يبظ

ىلإ ١٢نم ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا  لوألا نوناك١٥  تارامإلا ةموكح مازتلابو ٢٠١١ربمسيد /   ،
ةردابم ة صاخبو ،ضرألا ىلع نيع ةمق نالعإ يف ةدراولا ةصاخلا تاردابملا معدو ريسيتب ةدحتملا ةيبرعلا
  ؛تاكبشلل ةيملاعلا ةكبشلا

ستالا قيقحت ىلإ يعسلا ةلصاومبيصوي  - ١٥ عقومل لجألا ةليوطلا تابلطتملا نيب قا ـ 
UNEP-Live   ىلع تانايبلا مساقتو ةيئيبلا تامييقتلا ءارجإل ةممصملا تامولعملا مظنل ىرخألا تانوكملاو

ةطشنأب عالطضالا يف ،بلطلا دنع ،ةئيبلل ةدحتملا م مألا جمانرب رظني نأبو ،يميلقإلاو يملاعلا نييوتسملا
ةيلمع يف لاقتنا ةلحرمب ا   اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ةكراشم زيزعت فد  تاردقلا ءانبل

  .ضرألا ىلع نيع ةمق رمتؤم ةعباتم
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  نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمع  :١٢/٧ - إ.د

  ،   ةرادإلا سلجم نإ
نرقلا لامعأ لودج يف ةدراولا ةوعدلا دكؤي ذإ   طامنأ عيجشتل تاءارجإ ذاختا ىلإ )١٤(٢١   

نأ ىلإ ريشي ذإو ،ةيرشبلل ةيساسألا تاجايتحالا يبلتو يئيبلا داهجإلا نم للقت يتلا جاتنإلاو كالهتسالا 
دحأ دع  ةيساسألا طورشلا دحأو ،ةيسيئرلا فادهألا ي جاتنإلاو كالهتسالل ةمادتسملا ريغ طامنألا رييغت  

،   )١٥(ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم جئاتن ذيفنت ةطخ يف درو امل ًاقفو ،ةمادتسملا ةيمنتلل
خرؤملا ٢٢/٦هررقم ىلإ ريشي ذإو    طابش٧  كالهتسالا طامنأ زيزعت نأشب ٢٠٠٣رياربف /   

خرؤملا ٢٦/٥و ،ةمادتسملا جاتنإلاو طابش٢٤  كالهتسالا جماربل يرشعلا راطإلا نأشب ٢٠١١ريا ربف/   
،   نيمادتسملا جاتنإلاو

فدهلا دييأتل ةوعدلا ىلإ ًًاضيأ ريشي اذإو   يجولويبلا عونتلل ةيجيتارتسالا ةطخلا فادهأ نم ٤   
،٢٠٢٠ - ٢٠١١ةرتفلل  يجولويبلا عونتلل يشيآ فادهأ نم هنمضتت امب ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتال  )١٦( 

، ٢٠١٠ربوتكأ /لوألا نيرشت يف دوقعملا ،رشاعلا هعامتجا يف ةيقافتالا يف فارطألا رمتؤم اهدمتعا يتلا
باحصأو لامعألا عاطقو تاموكحلا نوكت ،ىصقأ دحك ٢٠٢٠ماع لولحب هنأ ىلع صنت يتلاو   

لجأ نم ًاططخ تذفن دق نوكت وأ ططخ ذيفنتل تاوطخ تذختا دق تايوتسملا عيمج ىلع ةحلصملا 
قاطن يف ةيعيبطلا دراوملا مادختسا راثآ ىلع ترطيس دق نوكتو نيمادتسملا كالهتسالاو جات نإلا قيقحت

،   ةنومأملا ةيجولوكيإلا دودحلا
لكشت رومأ يه نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاو دراوملا مادختسا ةءافك نأ ىلإ ريشي ذإو    

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل لجألا ةطسوتملا ةيجيتارتسإلل ةلماشلا تسلا تايولوألا نم ةيولوأ اهعيمج  
  ،٢٠١٣ - ٢٠١٠ةرتفلل 

سل  ىلعينثي ذإو     نيرشعلاو ةيناثلا ةرودلا ذنم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هب ماق يذلا لمعلا
،   نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا زيزعت يف هترادإ

و نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا لاجم يف تاكارشلاببحري ذإو   تروُط يتلا ةكرتشملا تاردابملا  
لثم ،ىرخألا ةيميلقإلا تانايكلاو ةدحتملا ممألا تانايكو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب قيثو نواعت يف 

ةماعلا ةنامألل ةعباتلاةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإ   ، ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو  ،
ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،يئا منإلا ةدحتملا ممألا جمانربو

باحصأو ،يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمو ،ةيملاعلا ةحايسلا ةمظنمو ،ةفاقثلاو ملعلاو 
،   نيرخآلا نييسيئرلا ةحلصملا

                                                           
)١٤(   ، ناريزح١٤-٣وريناج يد وير ،ةيمنتلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا رمتؤم ريرقت ممألا تاروشنم  (١٩٩٢ هينوي/ 

تابيوصتلاوA..93.I.8عيبملا مقر ،ةدحتملا  لوألا دل)   يناثلا قفرملا١ رارقلا ،رمتؤملا اهدمتعا يتلا تارارقلا: ا  ،.  
، ت  )١٥( بآ٢٦ايقيرفأ بونج ،غربسناهوج ،ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا رمتؤملا ريرق لوليأ٤ -  سطسغأ/  ربمتبس / 

٢٠٠٢)  ، بيوصتلاوA.03.II.A.1ةدحتملا ممألا تاروشنم رارقلا ،لوألا لصفلا )  قفرملا٢،   ،.  
)١٦(  UNEP/CBD/COP/10/27 ررقملا ،قفرملا  ،١٠/٢. 
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جاتنإلاو كالهتسالاب ةينعملا شكارم ةيلمع تازاجنإ ىلإريشي ذإو   ةيملاع ةيلمع يهو ،نيمادتسملا    
اهذفنو ،ميق معد عم ،ةيسيئر تاعوم   تاردابمو تاموكح اهتقلطأ نيددعتم ةحلصم باحصأل
 ، قطانملا عيمج يف ةدحتملا ممألا يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

جاتنإلاو كالهتسالاب ةقلعتملا جماربلل يرشعلا راط إلا دادعإل تالخدم ميدقت يف ًايسيئر ًارود تدأو
رمتؤم جئاتن ذيفنت ةطخ نم ثلاثلا لصفلا يف هدادعإ يلإ ةوعدلا تهجو يذلا راطإلا وهو ،نيمادتسملا 
ةرتفلل ةيذيفنتلا ا   رود ءانثأ ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجل هيف ترظن يذلاو ،ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا

٢٠١١ - ٢٠١٠،  
،كردي ذإو  شكارم ةيلمعل ةيسيئرلا تاعوم  او تاموكحلا هتمدق يذلا ميقلا معدلا    
ةرود نأ نيح يف هنأب ًاملع طاحي ذإو   نع رفست مل ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل ٢٠١١ - ٢٠١٠   

ءارجإ ذاختال يلودلا عمت   ا دادعتسا ىلإ تراشأ ا  إف ،نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نع ررقم دامتعا
ةرشعلا تاونسلا راطإ عضول اهدادعتساو ،نيمادتسملا جاتن إلاو كالهتسالا بوص لوحتلاب عارسإلل

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمع زيزعت ةلصاومل اهمعدو نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاب ةقلعتملا جماربلل 
،   نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا لاجم يف

يف مدقتلا ةلصاوم نأبملسي ذإو   ًاقاستا رثكأ ًاج    بلطتت نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا قيقحت  
عيمج ىلع نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا ميمعتل تاردقلا ءانبو تامولعملاو لئاسولا ريفوتو ،ةمادتساو 

،   تايوتسملا
طولاو يملاعلا يداصتقالا طاشنلا يف ًايسيئر ًارصنع نالثمي جاتنإلاو كالهتسالا نأكردي ذإو   ين،  

مادختسا ةءافك كلذ يف امب ةايحلا ةرود ج ًادانتسا نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالل جيورتلا نأو  ىلإ  
،   ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل كلذل يرورض دراوملل مادتسملا مادختسالاو دراوملا

ممألا جمانربب ةصاخلا ةيالولل نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا ةيمهأ ديدج نم دكؤي  - ١    
ينعملا يعرفلا جمانربلا ذيفنتو عضول مدقي يذلا معدلا زيزعت يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطيو ،ةئيبلل ةدحتملا 

ممألا جمانرب هب علطضي يذلا لمعلا لمشي يذلا نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا /دراوملا مادختسا ةءافكب
 ؛رقفلا لاصئتساو ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف هيف مهاسيو رضخألا داصتقالا لاجم يف ةئيبلل ةدحتملا

يتلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا ذيفنتل معدلا ميدقت يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي  - ٢    
 ؛ينطولا ىوتسملا ىلع نيمادتسملا كالهتسالاو جاتنإلا ططخ ذيفنت ىلع زكرت

ا زيزعت ىلع نيرخآلا ةحلصملا باحصأو صاخلا عاطقلاو تاموكحلاعجشي  - ٣   دوهجل  
يف امب ،يعامتجالاو يئيبلا ريثأتلا ةغلاب تاعاطقلا يف ةصاخو نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا ىلإ لوحتلل  
 ؛ةيسسؤملا ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةيلوؤسملا لالخ نم كلذ

يف نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب ةطشنأب عالطضالا يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي  - ٤    
ةيمنتلا ةنجل هتعضو يذلا صنلا يف ةددحملا تايلوؤسملا ةاعارم عم ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا ج مانرب لمع جمارب

دراوملا دودح يفو لجألا ةطسوتملا جمانربلا ةيجيتارتسا عم ًايشمت ةرشع ةعساتلا ا   رود لالخ ةمادتسملا
 ؛ةحاتملا
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افتسالا ىلإ ،ءاضعألا لودلا عم نواعتلاب ،يذيفنتلا ريدملاوعدي  - ٥   فراعملا ةدعاق نم ةد  
دراوملا قيرف كلذ يف امب ،ملعلاو ةماعلا ةسايسلاب ةقلعتملا ةلصلا تاذ ةيلودلا تايلآلاو ةيتاسايسلاو ةيملعلا 

 ؛يلودلا

ةينعملا جماربلل ةرشعلا تاونسلا راطإ دامتعال معدلا ريفوت ىلإ تاموكحلا وعدي  - ٦    
ةرشع ةعساتلا ةرودلل عباتلا ينعملا لماعلا قيرفلا هعضو يذلا وحنلا ىلع نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاب  
 )١٧(؛ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل

يف نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا جمانرب نع ريرقت ميدقت يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي  - ٧    
ترود يفةرادإلا سلجم ىلإ يلاحلا ررقملا ذيفنت نأشب ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم جئاتن ءوض  ه 

  .٢٠١٣ماع نيرشعلاو ةعباسلا 

  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل نيعبرألا ىركذلا ةبسانمب يرازو نايب  :١٢/٨  - إ.د
،   ةرادإلا سلجم نإ

  :يلاتلا نايبلا دمتعي
ةدحتملا ممألا جمانربل يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملل دوفولا ءاسؤرو ءارزولا ،نحن   - ١

نم ةرتفلا يف يبورين يف انعمتجا دقو ،ةئيبلل ىلإ ٢٠  طابش٢٢  ةيناثلا ةيئانثتسالا ةرودلل ٢٠١٢رياربف /   
يف ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ءاشنإل نيعبرألا يركذلاب ًالافتحا ،يملاعلا يرازولاو يئيبلا ىدتنملل ةرشع  

  .١٩٧٢ماع 
اعفلا هعيراشم ىلعو هتاحاجن ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ئن  - ٢ مدقتلا نع ًالضف ،ةل  

ةددعتم ةيئيب ةمهم تاقافتا ماربإ كلذ يف امب ،ةيضاملا نيعبرألا تاونسلا نوضغ يف هزارحإ مت يذلا 
ةيمهأ رثكألا ةيعوتلاو ةيسيئرلا ةيملعلا تامييقتلا تاجاتنتساو ةيئيب تاسايسو نيناوق ريوطتو ،فارطأ 

  .تايوتسملا عيمج ىلع ةيئيبلا اياضقلا نأشب
ةيئيبلا ةطلسلا هرابتعاب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رود زيزعتب انمازتلاب ًاددجم ركذنو  - ٣  

ةيمنتلا يف يئيبلا دعبلا ذيفنت قاستا ىلع عجشتو ،يملاعلا يئيبلا لامعألا لودج عضت يتلا ةدئارلا ةيملاعلا 
نالعإ يف درو امك ،ةيمل اعلا ةئيبلل يمسرلا ريصنلا رودب موقتو ،ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد ةمادتسملا

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةيالوو رود نأشب١٩٩٧ماعل يبورين   .  
نم مغرلاب ،كلذ عمو انئاقب يف ةيعيبطلا دراوملاو مظنلا ىلع دمتعن اننأ كردنو   - ٤

يذلا ،يئ يبلا روهدتلا رارمتسا ءازإ قلقلا غلابانرواسي ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهققح يتلا تاحاجنلا 
انتايح يف اهيلع دمتعن يتلا ةيعيبطلا دراوملاو مظنلل اديد  لكشي.  
تاسايسلا عانصل هجوملا ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوتل سماخلا مييقتلا ريرقت صخلم ردقنو   - ٥

ًامهمًاعيمجت هفصوب هايملا تالاجم يف تارارقلا يذختمو تاسايسلا عانصل ةئيبلا نع ةيملع تامولعمل    

                                                           
ءاه عرفلا ،يناثلا لصفلا(E/2011/29) ٢٩مقر قحلملا نيعامتجالاو يد اصتقالا سلجملل ةيمسرلا قئاثولا  )١٧(  ،. 
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 ، تاطيحملاو ةقاطلاو ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاو ،يضارألاو ،خانملا ريغتو ،يجولويبلا عونتلاو ةبذعلا
  .راحبلاو

عابتال جيورتلاو ،يئيبلا روهدتلا هاجتا سكع لجأ نم انتاءارجإ زيزعت لصاونس اذهلو   - ٦
ةيجولوكيإلا مظنلاو دراوملا ظفح يف ةمهاسملاو ةمادتسملا ةيمنتلا ءازإ يلك ج  اهيلع دمتعت يتلا ةيساسألا  

  .انتاعمتجمو انتاداصتقا
 ٢٠١٢هينوي /ناريزح يف بقترملا ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمب بحرنو  - ٧

مزتلنو ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف ةيئيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تايدحتلا ة  ا ةديرف ةصرف هرابتعاب
  .رمتؤملا حاجنإ ىلع لمعلاب
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  يناثلا قفرملا

  ةعماجلا ةنجللا ريرقت

  )ايسينودنإ(اديساتارب انايل ةديسلا : ررقملا

  ةمدقملا

ةماعلا هتسلج يف ،يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم ررق  - ١
طابش٢٠حابص ةدوقعملا ،ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا ةرودلا نم ىلوألا  ةنجل ئشني نأ ٢٠١٢رياربف /   ،

 ٥و) ةيمنتلاو ةئيبلا: ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةئشانلا لئاسملا (٤لامعألا لودج دونب يف رظنلل ةعماج 
نيمئادلا نيلثمملا ةنجل ا ًاضيأ ةنجللاب طانأو). ىرخأ لئاسم(  دعأ يتلا تاررقملا عيراشم يف رظنلا ةمهم  

سل    .UNEP/GCSS.XII/L.1ةقيثولا يف درت يتلاو ىدتنملا /ا اهدمتعي نأ تحرتقاو ةئيبلا جمانرب ىدل
ىلإ ٢٠نم ةرتفلا يف تاسلج ةعبرأ ةعماجلا ةنجللا تدقع   - ٢ طابش٢٢  اهسأرتو ٢٠١٢رياربف /   

سل) اينامور(يليبروب ولسال ديسلا   . ىلوألا ةماعلا هتسلج يف ىدتنملا/ا هذختا يذلا ررقملل ًاقفو
ا) ايسينودنإ(اديساتارب انايل ةديسلا ةن جللا تبختنا ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو اسلجل ةر   .رقم

  عامتجالا حاتتفا  -  ًالوأ
اهلامعأ ةنجللا ا  - ٣  ريست يتلا ةقيرطلا زجوأو عامتجالا ةعماجلا ةنجللا سيئر حتتفا.  

  لمعلا ميظنت  - ًايناث
يف ىلوألا ةسلجلا يف ةنجللا ءاضعأ ىلع هميمعت مت يذلا لمعلا جمانرب عابتا ىلع ةنجللا تقفتا  - ٤  
ةرادإلا سلجم ةنامأ ىلإ اهحرتقت تاررقم عيراشم يأ مدقت نأ دوفولا نم بلطو . عامتجا ةفرغ ةقرو

 ، طابش٢٠نينثالا موي رهظ دعب ةسلج ةياهنب ةلصلا تاذ دونبلا تحت تاررقملا عيراشم شقانتو . رياربف/ 
  .ةعماجلا ةنجللا لبق نم ةساردلل صوصنلاو ةغايصلا نأشب تاحرتقملا عضختو لامعألا لودج نم
يف دنب لك مامأ ةنيبملا قئاثولا اهيلع ًاضورعم ناك ،ةنجللا ىلإ ةلكوملا دونبلا يف رظنلا ىدلو   - ٥

  .)UNEP/GCSS.XII/1/Add.1/Rev.1(ةيلاحلا ةرودلل حورشملا لامعألا لودج 
) ادنلنف(لادناتس ني تسرك ةديسلا هتسائر يف كرتشت ةغايص قيرف ءاشنإ ىلع ةنجللا تقفتاو  - ٦
ممألا ميلاقأ نم ميلقإ لك نم لقألا ىلع نيوضع نم فلأتي )نيبلفلا( ويرانيسول . د وغنيمود ديسلاو  ،
  .ةنجللا هيلإ اهليحت دق تاررقم عيراشم يأ يف رظنلل ،ةسمخلا ةدحتملا

ممألا جمانربل يذيف نتلا ريدملا ةبئان ،دمحم ةنيمأ ةديسلا هتمدق يلالهتسا نايب ىلإ ةنجللا تعمتسا  - ٧
ةنجللا رظتني يذلا لقثملا لامعألا لودج نأ هيف تدكأ ،جمانربلل يذيفنتلا ريدملا نع ةباين ،ةئيبلل ةدحتملا 
ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم ىلإ ةيضفملا ةرتفلا يف ةكرتشملا تاعلطتلاو فادهألا ةشقانمل ةصرف لكشي امنإ 

رشع ةسمخ يطغت نيمئادلا نيلثمملا ةنجل ا ةعبس ىلإ هابتنالا تهجو مث. ةمادتسملا  دعأ تاررقم عيراشم  
 ٢٠١٣ - ٢٠١٢نيتنسلا ةرتفل ةئيبلا جمانرب لمع جمانربب ةلصتملا ةمهملا عيضاوملا نم ًاعوضوم 

ةقيثولا يف درت يتلاو ٢٠١٣ - ٢٠١٠ةرتفلل لجألا ةطسوتملا ةيجيتارتسالاو   ،UNEP/GCSS.XII/L.1 .
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اهنم ةوجرملا جئاتنلا ةيمهأ ىلع ةددشم تاررقملا عيراشم ىوتحمل ةضيرعل ا طوطخلل ًافصو تدروأو
تاقافتالا نيب رزآتلا هجوأ ريوطتو ،ةئيبلا ءارزو رود زيزعت ليبق نم ،ةئيبلا نوؤشل ةيلودلا ةمكوحلل 

ةئيبل ا جمانرب نإ تلاقو. ةيميلقإلا بتاكملل ةينازيملا جراخ نم ليومتلا ريفوتو فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا
ةموظنم ربع قيسنتلا زيزعت لجأ نم قيسنتلا ماظن طيشنتل للم  الو للك الب المع دق ىرخألا تانايكلاو

ريست نأو ةرمثم ةيلاحلا ةرودلا يف تاشقانملا نوكت نأ يف اهلمأ نع بارعإلاب تمتتخاو ةدحتملا ممألا 
  .ةنسحلا اياونلا حورب

  ةيمنتلاو ةئيبلا: ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةئشانلا اياضقلا  -ًاثلاث 
  ةئيبلا نوؤشل ةيلودلا ةمكوحلا  - فلأ

 ٢٠نينثالا رهظ دعب ةد وقعملا ىلوألا اهتسلج يف ةلأسملا هذه ثحبلاب ةنجللا تلوانت  - ٨
نأشب ررقملا عورشم نم فدهلا نإ لاق يذلا ةنامألا لثمم نم ةمدقمب تأدب ثيح ٢٠١٢رياربف /طابش  

ررقملا عورشم UNEP/GCSS.XII/L.1(عوضوملا اذه  ةاقتنم ةيفاضإ تاحالصإ ىلع ةقفاوملا وه ) ١، 
لودج عضو يف ةئيبلا ءارزو رود زيزعتو ،اهذيفنتل ةرادإلا سلجم نم ًاررقم بلطتت ةئيبلا جمانرب اهيرجي 

  .ةمادتسملا ةيمنتلا لاجم يف نواعتلا زيزعتو يئيبلا لامعألا
رظنلاب هنيح يف ءاج ررقملا عورشم نأ ىلإ نيلثمملا نم ديدعلا راشأ ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو  - ٩  

نامضل رذحلا يخوت ىلع اوثح مهنكلو ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم داقعنا دعوم برق ىلإ 
نيلثمملا نم ديدعلا بحرو . ةرودلا هذه يف ذختي ررقم يأب رمتؤملا كلذ جئاتن قابتسا يدافت
ةمكوحلا نأشب يذيفنتلا ريدملا ريرقت يف دراولا وحنلا ىلع ،خيرات لا اذه ىتح تيرجأ يتلا تاحالصإلاب

ةيقبتملا تاحالصإلا ذيفنت يذيفنتلا ريدملا ىلإ اوبلطو)UNEP/GCSS.XII/3(ةئيبلا نوؤشل ةيلودلا   ،.  
مهنم ديدعلا برعأو . ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب زيزعت ةركفل مهدييأت نيلثمملا نم ريثكلا نلعأو  - ١٠

بهذو . ةدحتملا ممألا ةموظنمل ةصصختم ةلاكو ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب زكرم عفرل مهمعد نع
. جمانربلا فعضي امبر ةصصختم ةلاكو ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ليوحت نأب يأرلا ىلإ نورخآ
ةحفاكمل ةلوذبملا دوهجل ا قايس يف فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا نيب رزآتلا ةيمهأ ىلع نوريثك ددشو

ىلإ ةيضفملا ةرتفلا يف ةلعافلا تاهجلا نيب رزآتلاو نواعتلا زيزعت ةدايز ةرورض نيدكؤم يئيبلا روهدتلا 
  .رمتؤملا

وريمور هويتانوت ديسلا اهسأري ةيعرف ةنجل ءاشنإ ىلع ةنجللا تقفتا ،تاشقانملا بقعو   - ١١
ولو ةلأسملا هذه يف رظنلا ةلصاومل)كيسكملا( ةيلودلا ةمكوحلاب قلعتملا ررقملا عورشمل ةيئاهنلا ةغيصلا عض ، 
  .ةئيبلا نوؤشل

١٢ -   ، ةعبارلا ةماعلا اهتسلج يف ،ةنجللا تقفاو ،ةيعرفلا ةنجللا يف تراد يتلا تاشقانملا بقعو
 ، طابش٢٢ءاعبرألا حابص ةدوقعملا سل٢٠١٢رياربف /   ا ةيصوت ىلع ررقم عورشم يف رظنلاب ىدتنملا /، 

ةئيبلا نوؤشل ةيلودلا ةمكوحلا نأشب  (UNEP/GCSS.XII/CW/L.2/Add.1)هدامتعا ةيناكمإ يفو  . 
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  تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا  - ءاب
١٣ -   ، نينثالا رهظ دعب ةدوقعملا ىلوألا ةماعلا ةسلجلا يف ةلأسملا هذه ثحبلاب ةنجللا تلوانت
داوملاب نيلصتم نيعوضوم كانه نإ ،ةلأسملا هذهل هميدقت يف ،ةنامألا لثمم لاقو. ٢٠١٢رياربف /طابش ٢٠  

داوملا ليومت تارايخ نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلا : امه ةرودلا هذه يف ثحبلل ناعضخي تايافنلاو ةيئايميكلا
هابتنالا هجوو . تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةعومجم راطإ يف قيسنتلاو نواعتلا زيزعتو ؛تايافنلاو ةيئايميكلا
نيمئادلا نيلثمملا ةنجل ام ملا يعورشم ىلإ  ، UNEP/GCSS.XII/L.1(دعأ نيذللا نيتلأسملاب نيقلعتملا نيررق

  ).٧ و٤نيررقملا اعورشم 
تارايخ نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلا نع يذيفنتلا ريدملا ريرقتب نيلثمملا نم ملكت نم مظعم بحرو   - ١٤

جهنلا دامتعال ماع دييأت ادبو . ةيرواشتلا ةيلمعلل ةيماتخلا ةقيثولابو تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ليومت
تايدحتلل ًامادتسم ًالح رفوي نأ رظتني يذلاو ةيماتخلا ةقيثولا يف هتشقانم تدرو يذلا ليومتلل لماكتملا 

  .تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا عومجم هجاوت يتلا ةيلاملا
نأشب لماك حرتقم دادعإ لمكن نأ انل ناك اذإ لاجعتسالا ةرورض ىلع نيلثمم ةدع ددشو  - ١٥  

ةرودلا ىلع هضرعل فاك تقو لبق تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا ليومتل لماكتملا جهنلا 
يف يذيفنتلا ريدملا راشأ امك ٢٠١٢ربمتبس /لوليأ يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا  ،
نيكراشملا ثيح نم ةدودحم تناك ،اهتيالول ًاقفو ،ةيرواشتلا ةيلمعلا نأ ىلإ نيلثمملا دحأ راشأو. هريرقت  

سلجم ىلإ ةروشملا ءادسإل ًاردصم ا   ابسحب اهيف رارمتسالا نكمي كلذ عم نكلو ،تاضوافم نمضتت ملو
  .يذيفنتلا ريدملا ربع ةرادإلا

نأب ةحضاو ةراشإ ر هظت ىتح ةيرواشتلا ةيلمعلا يف ةطرفم ةقث عضو نم نيلثمملا نم ددع رذحو  - ١٦
نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ةدعاسمل لجألا ةليوط ةيفاك ةينقتو ةيلام دراوم صيصختب مزتلتس ةمدقتملا نادلبلا 

تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةرادإ يف لاقتنا ةلحرمب ا  رذحلا يخوت ةرورضب مهدحأ لاقو . اداصتقا رمت يتلا
داوملا ةعومجم يف ليومتلا نأشب ىرخألا تاضوافملا جئاتن قابتسا وأ تارارقلا ىلع ريثأتلا بنجتل  
يف لمعلا راطإ يف ٢٠١٢ليربأ /ناسين يف بقترملا ءاربخلا قيرف عامتجا ديدحتلا هجو ىلعو ،ةيئايميكلا  ،

قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل تارودلا نيب ام ةرتف 
ةيلمعلا نإ رخآ لاقو . كصلا كلذ بجومب ةلمتحملا ليومتلا تايلآ نوكراشملا هيف شقانيس يذلاو

ضوافتلا ةنجل لمع راطإ يف ليومتلا نأشب تراد يتلا تاشقانملل ءارثو ةرانتسا ردصم تناك ةيرواشتلا 
  .ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلاو قبئزلاب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا

ةجاح كانه نإ ًالئاق ةيرواشتلا ةيلمعلاب ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعومجملل لثمم بحرو   - ١٧
نيضرعملا نيلماعلا دادعأ ديازت ىلإ رظنلاب ،ةينورتكلإلا تايافنلا اهيف امب ،تايافنلل ةميلسلا ةرادإلل 

لودجب ضوهنلاب مزتلم ةعانصلاو لامعألا عاطق نأ ىلإ رخآ لثمم راشأو . لمعلا نكامأ يف راطخألل
جهنلا نإ لاقو . تامولعملا مساقتو تاكارشلا لالخ نم كلذ يف امب ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا لامعأ

الو لا    .هزيزعت نم دب ا كلذ يف مدقت زارحإل راطإ لضفأ رفوي يجيتارتسالا
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نيب اميف قيسنتلاو نو اعتلا زيزعت يف هزارحإ مت يذلا مدقتلا ىلع نيلثمملا نم ريثكلا ىنثأو  - ١٨
نامض ىلع صرحلا ةرورض ىلإ حملأ رخآلا ضعبلا نأ نم مغرلا ىلع ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا تايقافتا 

  .ةيقافتا لك ةيلالقتسا مارتحا
ًةباتك م  - ١٩   .اقيلعت اومدقي نأ نيلثمملا ىلإ سيئرلا بلط ،عوضوملا اذهل ةنجللا ثحب ريسيتل ًايعسو

عم تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب قلعتملا ررقملا عورشم ةغايصلا ةنجل ىلإ مدقت نأ ىلع ةنجللا تقفاوو 
  .ةمدقملا ةيطخلا تاقيلعتلا عيمج ةاعارم

٢٠ -   ، ةعبارلا ةماعلا اهتسلج يف ،ةنجللا تقفاو ،ةغايصلا قيرف يف تراد يتلا تاشقانملا بقعو
 ، طابش٢٢ءاعبرألا حابص ةدوقعملا ىلع ٢٠١٢رياربف /  سل،   ررقم عورشم يف رظنلاب ىدتنملا /ا ةيصوت

 ،(UNEP/GCSS.XII/CW/L.3 تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ليومت تارايخ نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلا: نع
  .هدامتعا ةيناكمإ يفو) ١ررقملا عورشم 

سلًاضيأ ةنجللا تقفاوو  - ٢١  ا ةيصوت ىلع نوا عتلا زيزعت نأشب ررقم عورشم يف رظنلاب ىدتنملا/ 
يفو ) ٢ررقملا عورشم  ،(UNEP/GCSS.XII/CW/L.3تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةعومجم لخاد قيسنتلاو 

 .هدامتعا ةيناكمإ

  يذيفنتلا ريدملل ةيلحرملا ريراقتلا  - ميج
٢٢ -   ،  ٢١ءاثالثلا حابص ةدوقعملا ،ةيناثلا ةماعلا اهتسلج يف ةلأسملا هذه ثحبلاب ةنجللا تلوانت
ةباجتسا اهدعأ يذلا يذيفنتلا ريدملا نم ريراقتلا نم ًاددع ةنامألا لثمم مدقو. ٢٠١٢رياربف /طابش  

سل  يموكحلا ربنملاو (UNEP/GCSS.XII/5)تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا تلوانت ىدتنملا /ا نم تابلطل  ،
ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا 

(UNEP/GCSS.XII/6) ةرتفلل هايملل هتيجيتارتساو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةسايس ذيفنتو  ،٢٠٠٩ -
٢٠١١ (UNEP/GCSS.XII/12) ذيفنت معدل الينام نالعإ نأشب يذيفنتلا ريدملا نم ركذم بناج ىلإ  ،

  .(UNEP/GCSS.XII/INF/10)ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحل يملاعلا لمعلا جمانرب 
ةرادإ يف ةلوذبملا ةيلودلا دوهجلل همعد نع نيلثمملا دحأ برعأ ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو   - ٢٣

يجيتارتسالا جهنلا عمًايشمت تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ذيفنت يف مدقتلا لصاوتي نأ لومأملا نم هنإ لاقو .  
رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا يف تايافنلاو ةيئا يميكلا داوملا يف فارطألا تالخدت ةيلاعف يفو يجيتارتسالا جهنلا
ضارعتسالا ةيمهأ ىلع دكأو . ٢٠١٢ ربمتبس/لوليأ يف هدقع عمزملا ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا
يرسلا ةيادبلا جمانربلًايلاح يراجلا ةضيرع ةعومجم هيف كراشت نأ يف هلمأ نع ًابرعم ،هتدم فصتنم يف ةع   
لصفمو يعوضوم مييقت هنع رفسينأو ةحلصملا باحصأ نم  .  

ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب يراجلا لمعلاب نيلثمملا دحأ بحرو   - ٢٤
نأشب يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل 

يموكحلا ربنملا ةنامأ يف ةعمتجم وأ ةدرفنم ةعبرألا تانايكلا م هاست نأ ةيناكمإ نأشب كرتشملا حرتقملا
تاريضحتلا يفو ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا 

ىلإ ١٦نم ةرتفلا يف هدقع ررقملا ربنملل ةيسسؤم تابيترتو قئارط ديدحتل ماعلا عامتجالل ةيناثلا ةرودلل   
ناسين٢١ امنب ةنيدم يف٢٠١٢ليرب أ/  راطإ يف تارارقلا عنص ةيلمع موقت نأ ةرورض ىلع رخآ ددشو .  



UNEP/GCSS.XII/14 

32 

تابلطلل ربنملا بيجتسي نأ حرتقاو . ةيريرقت سسأ ىلع ال ءارآلا قفاوت ساسأ ىلع يلودلا يموكحلا ربنملا
طألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا ذيفنتب ةطبترملا تابلطلاًاصوصخو لودلا نم ةرشابملا ددع برعأ و. فار 
  .ماعلا عامتجالل ةيناثلا ةرودلا لولحب ربنملا ليغشتل ةيسسؤملا تابيترتلا لمتكت نأ يف مهلمأ نع نيلثمملا نم

جمانربل هايملل ةحرتقملا ةيليغشتلا تايجيتارتسالاو تاسايسلا نأشب ًاحيضوت نيلثمملا دحأ بلطو  - ٢٥  
ملا ةرادإ نأ ىلإًاريشمةئيبلل ةدحتملا ممألا  زيكرت نأو جمانربلا ةيالو قاطن جراخ عقت دق دودحلا ربع هاي   

تابلطب ًانهرو ةينطولا تاجايتحالل ًاقفو هايملل ةيئيبلا بناوجلا ىلع بصني ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 
يتلا ةلماشلا ةيؤرلا ىلع ىنثأو هايملا لاجم يف مهم لمعب علطضا دق ةئيبلا جمانرب نإ رخآ لاقو . تاموكحلا
هايملا ةسايس يف ةمهاسملا ىلإ علطتت ءاضعألا لودلا نأ فاضأو . ةيليغشتلا هتيجيتارتسا اهيلع يوطنت

  .٢٠١٣ماع يف هايملا لاجم يف نواعتلل ةيلودلا ةنسلا لالخ ةئيبلا جمانربل ةيلبقتسملا 
 لودلا ىلع هايملا ةيجيتارتساو ةسايس عورشم عيزوت ىلع ةنامألا نيلثمملا نم ددع ثحو  - ٢٦

، . ةيئاهنلا اهتغيص يف اهعضو لبق اهيلع قلعتو اهسردت يكل ءاضعألا كلذ ذفني نأب ةنامألا لثمم مزتلاو
ةرتفلل لجألا ةطسوتملا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةيجيتارتسا نأ ىلإ ًاريشم ىرجت يتلا ٢٠١٧ - ٢٠١٤   

الا كلتل ةيئاهنلا ةغايصلا هيجوت يف اًايلاح اهتغايص  ناعتسي فوس   .ةيجيتارتس 
ةثلاثلا ةرودلا ميظنتب اهمايق ىلع يملاعلا لمعلا جمانرب ةنامأل هركش نع نيلثمملا دحأ برعأو   - ٢٧

ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحل يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنتب ينعملا يلودلا يموكحلا يضارعتسالا عامتجالل 
ا نوناك٢٦ و٢٥يموي يف الينام يف دوقعملا ،ةيربلا ةطشنألا  نم دامتعاب بحرو ٢٠١٢رياني /يناثل   ،
ةرودلا ا . ةرودلا كلت يف الينام نالعإ  ددح يتلا تايولوألا رقأو يملاعلا لمعلا جمانرب ةيمهأ ىلع دكأو
 .ةيرحبلا ةمامقلاو تايذغملاو ،ةلمعتسملا هايملاب قلعتي اميف ةمداقلا سمخلا تاونسلل

  نامادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا  - لاد
حابــص يف ةدوــقعملا ،ةــيناثلا ةــماعلا اهتســلج يف ةلأســملا هذــه ةــنجللا  تــلوانت  - ٢٨  

  ، نإ ،دـنبلا اذـه اهميدـقت ىدـل ةـنامألا ةـلثمم تـلاقو               . ٢٠١٢رـياربف   /طابـش  ٢١ءاثالثلا
مل ،ةرشــع ةعــساتلا اــ  ةمادتســملا ةــيمنتلاب ةــينعملا ةــنجللا  رود يف ،ةدــحتملا مــمألل ةــعباتلا

جاــتنإلاو كالهتــسالا جماربــل يرشــع  راــطإ عــضونأشــب رارــق داــمتعا نــم نكمتــت 
ةــيمانلا نادــلبلاو  ةــمدقتملا نادــلبلا ىدــل حــضاولا دادعتــسالا نــم مغرلاــب ،نيمادتســملا 

عوـنلا كـلذ نـم راـطإ        عـضول امهيتلك    يف ةريبـك ةرـغث كرـت ىلإ كـلذ ىدأ نأ ناـكو            .  
مـمألا  جماـنرب نأ ريـغ ،ةمادتسـملا ةـيمنتلل يملاـعلا ةـمقلا رمتؤـم جئاـتن ذـيفنت ةطخ ذيفنت                      

راـطإلا كـلذ دادـعإ يف مـهم رودـب ماـيقلل             ًادعتسم ناك  ةئيبلل ةدحتملا  هاـبتنالا تـهجوو    .  
عوــــضوملا اذــــ     قــــلعتملا ررــــقملا عورشــــم ىلإ)UNEP/GCSS.XII/L.1 

http://icms.unov.org/DocumentRepositoryIndexer/GetDocInOriginalFormat.drs

x?DocID=2bcea520-bd02-4245-ba2a-aea3fc48b134 ررقملا عورشم  ،٣.(  
نم ديدعلا هلالخ برعأ ،يرشعلا راطإلل ماع دييأت كانه ادب ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو   - ٢٩

راطإلا كلذدمتعينأ يف مهتبغر نع نيلثم ملا علطضي يذلا لمعلل ماع ريدقت نع بارعإلا ىرج امك .  



UNEP/GCSS.XII/14 

33 

ىلع نيلثمملا نم ديدعلا ىنثأو ،نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا لاجم يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هب 
  .شكارم ةيلمع يف هرودل جمانربلا

ًايئارجإوًارصتخم ةلأسملا هذه نأشب ررقم يأ نوكينأ دييأت يف نيلثمملا نم ددع ملكتو   - ٣٠ ردقب    
يدافت نم دب  ال هنإ مهدحأ لاقو. ةنجللا يف اهيلع قافتالا قبس لئاسم حتف ةداعإ نم نيرذحم ناكمإلا
  .ىرخألا تايدتنملا يف تاشقانملا جئاتن ماحقإ

رصانع نم نامهم نارص نع نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأ ىلع نيلثمملا نم ديدعلا ددش  - ٣١
نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نإ رخآ لاقو . رضخألا داصتقالا قيقحتل نايرورضو ةمادتسملا ةيمنتلا

لاقو ،ةيلمعلا يف ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعوم حتنكمي  ال  ا نم قاطنلا عساو طارخنا نود امهقيق
ةمدقتملا نادلبلا نام او كالهتسالا نأ زربي نأ يغبني ررقملا عورشم نإ ناث  ناتلأسم نيمادتسملا جاتنإل

 ، طئاسولا مادختسا ىلع تاموكحلا عيجشت ىلع ثلاث ثح وةاواسملا مدق ىلع ةيمانلا نادلبلاو
  .نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالل جيورتلل ةيعامتجالا لصاوتلا تاكبشو ةينورتكلإلا

نيمئادلا نيلثمملا ةنجل هتدعأ يذلا ررقملا عورش م ىلع تاليدعت ءارجإ نيلثمملا نم ددع حرتقاو  - ٣٢
ةيفيك نع حرتقمب ،تاموكحلا نم ةعومجم نع ةباين ًاملكتم ،نيلثمملا دحأ مدقتو. ةلأسملا هذه نأشب  
معدت نأ تاموكحلا نم هبجومب بلطي حرتقمو حرتقملا ررقملا عورشم قايس يف دراوملا ةءافك ىلإ ةراش إلا
تعمتساو . ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم يف ةمادتسملا ةيمنتلا نأشب جماربل يرشع راطإ دامتعا
  .رظنلا نم ديزملل امهعاضخإل ةغايصلا قيرف ىلإ امهتلاحأ مث نيحرتقملا ىلإ ةعماجلا ةنجللا

حابص ةدوقعملا ،ةعبارلا ةماعلا اهتسلج يف ،ةنجللا تقفاو ،ةغايصلا قيرف رظن ءوض ىلعو   - ٣٣
 ، سل٢٠١٢رياربف /طابش ٢٢ءاعبرألا  ا ىلإ ليحت نأ ىلع جمانرب لمع نع ررقم عورشم ىدتنملا /، 

هيف رظنلل  (UNEP/GCSS.XII/CW/L.3/Add.2) نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب ةئيبلل ةدحتملا ممألا
 .هدامتعا ةيناكمإ يفو

  ملاعلا يف ةئيبلا ةلاح  -ءاه 
  ةمدقم  - ١

، ذه ثحبلاب ةنجللا تلوانت  - ٣٤  ٢١ءاثالثلا حابص ةدوقعملا ،ةيناثلا ةماعلا اهتسلج يف ةلأسملا ه
ماعل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يونسلا باتكلل ًاضرع ةنامألا ةلثمم تمدقو . ٢٠١٢رياربف /طابش

تارشؤملا نم ةعومجم ءوض ىلع ملاعلا يف ةئيبلا ةلاح عبتت هنإ تلاق يذلاو٢٠١٢ ماع ةعبطف. ،   ٢٠١٢ 
ةيوونلا قفارملا لافقإ امهو نييملعلا ءاكرشلا نم ةكبش لبق نم امهديدحت مت نيتئشان نيتلأس م ىلع تزكر
يف ةيوونلا اميشوكوف ةثدا حل ةجيتنىلوألا ةلأسملا ةيمهأ ىلإ ملاعلا هبتنا دقو . ةبرتلا يف نوبركلا دافنتساو

فملا لافقإل قرطلا فلتخم يونسلا باتكلا دروأ امك٢٠١١ماع يف نابايلا  نأ امك . ةيوونلا تالعا، 
ًاضيأ ببستيو يئاذغلا نمألا ددهي ةبرتلا يف نوبركلا دافنتسا نم هيلع بترتي ام عم ،ةبرتلا ةرادإ فعض 

  .يملاعلا رارتحالا ثادحإ يف يلاتلاب مهاسي امم يوجلا فالغلا يف نوبركلا قالطإ يف
تراشأ ،تاسايسلا يعناصل هجوملا ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوتل سماخلا ريرقتلا صخلم ىلإ تلقتناو  - ٣٥  

ثيح ةئيبلل ةدحتملا مم ألا جمانرب ريراقت نم ةدئار ةلسلس يه ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوت ريراقت ةلسلس نأ ىلإ
ًايلود اهيلع قفتملا فادهألا ةيبلت يف يلودلا عمت  نمو . ا هب موقي امو ةئيبلا ةلاح نع تاطقل اهيف ضرعت
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ةعبرأ يف ريبك مدقت زارحإ مت ،سماخلا ريرقتلا اهضارعتسا يتلا ًايلود اهيلع قف تملا فادهألا نم نيعست نيب
اهنم٣٢يف مودعم وأ ليلق مدقتو اهنم نيعبرأ يف مدقتلا ضعبو ،اهنم  ةيفاك ةرفوتملا تامولعملا نكت ملو .  

ةيقبتملا١٤ ـلا فادهألا يف زرحملا مدقتلا مييقتل ًاديدج ًازيكرت ة لسلسلا هذه يف سماخلا ريرقتلا ذختيو.  
 لبقتسمو لماش رضخأ داصتقا وحن لاقتنالا معدت يتلا ةماعلا تاسايسلا تارايخ زاربإ ىلعو لولح ىلع
ةنيدملو ايروك ةيروهمج ةموكحل اهركش نع تبرعأو. مادتسم الا امهتفاضتسالوغجناوغ  نوناك يف عامت ج 
ئاهنلا هتروص يف صخلملا عضو هيف مت يذلاو٢٠١٢رياني /يناثلا ةلاحب قلعتملا ررقملا عورشم فدهيو . ةي 

رمتؤمب تاموكحلا هترقأو ًايلود هلوح ضوافتلا مت يذلا سماخلا ريرقتلا طبر ىلإ سل   ا ىلع ضورعملا ةئيبلا
  .ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا

ررقملل ةباجتسا دعُأ يذلا UNEP-Liveلوانت ًاضرع كلذ دعب تمدق و  - ٣٦ بلط يذلا ٢٦/٢،   ،
ةلاح نع غالبإلل ةينورتكلإو ةيمانيد ةيلمع ريوطت ةيناكمإ فشكتست ن أةنامألا ىلإ ةرادإلا سلجم هيف 

ةردابملاكلتىلع نادلبلا تاقيلعت سامتل او ،ةئيبلا  .  
  خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا نيمأ نم ضرع  - ٢  

تسيركيتانيرةديسلا تمدق   - ٣٧ ودلا يموكحلا قيرفلا ةنيمأ  ًايلحرم ًاريرقت خانملا ريغتب ينعملا يل ، 
لوألا ،ةرتفلا هذه لالخ ا زجنُأ نيصاخ نيريرقت ىلع ءوضلا تطلس دقو. ٢٠١١ماع يف قيرفلا لمع نع 

وبأ يف٢٠١١ويام /رايأ يف رشن ،خانملا ريغت رثأ نم فيفختلاو ةددجتملا ةقاطلا دراوم نع نع يناثلاو يبظ   
نيرشت يف رش ثراوكلاو ثادحألا راطخأ ةرادإ   ن يذلا ،خانملا ريغت عم فيكتلا نيسحت لجأ نم ةديدشلا

قيرفلل سماخلا مييقتلا ريرقت نأشب لمعلا ىلإ ةفاضإلاب ،الابمك يف٢٠١١ربمفون /يناثلا  .  
  ةئيبلل يبظ وبأ ةلاكول ماعلا نيمألا نايب  - ٣  

،فيلخ نازر ةديسلا تمدق  - ٣٨ وبأةئيبلا ةلاكول ماعلا نيمألا ،كرابم لآ ة ةردابم نع ًاضرع ،يبظ   
 وحنةئشانلا تاداصتقالا دوهج نعو ،تانايبلا يف تارغثلا دس ىلإ ةفداهلا ةيملاعلا ةئيبلا تانايبل يبظ  وبأ
. ٢٠١١ربمسيد /لوألا نوناك يف يبد يف ةدوقعملا ضرألا ىلع نيع ةمق نعو ،ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت

تامولعملاو تانايبلا ىلع لوصحلا لبس نيسحت ىلإ ةفداهلا تاردابملا نم ددع ةمقلا هذه نع رفسأ دقو 
  .ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم ىلإ مدقتس نوكراشملا اهدمتعا ةردابمو ،ةيئيبلا

  ةشقانملا  - ٤  
ةدحتملا ممألا جمانرب اهلذبي يتلا دوهجلل مهريدقت نع اوبرعأ ثيح نيلثمملا نم ددع ةملكلا ذخأ   - ٣٩

تنرتنإلا ىلعUNEP-Liveعقوم ثادحتساب اوبحرو ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوت نيسحتو دا دعإل ةئيبلل رظنيو .  
يف ةردقم ةمهاسم ربتعيو تايوتسملا عيمج ىلع غالبإلا ةيلمع طيسبتل ةليسو هنأ ىلع ريخألا اذه ىلإ 

تارامإلا ة موكح ةردابمب بيحرتلا نع بارعإلا ىرج امك. ةئيبلا نوؤشل ةيلودلا ةمكوحلا لامعأ لودج
  .ةدحتملا ةيبرعلا

ةضيرعةعومجم كارشإب نيلثمملا دحأ داشأو  - ٤٠ ةيملعلا تالاءاربخلا نم    ا يف ةيلمع يف تاسايسلاو    
كلت ىلع زيكرتلا ءاقبإ ىلإ اعد هنكلو ،ةيلمعلا ةناكم نم عفر يذلا رمألا ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوت نم ًالدب   
عضو يف زيكرتلا ريدقتو ،ةئيبلا ةلاحب ةقلعتملا فراعملا يف تارغث دوجوب فارتعا كا نهو. ةديدج تاردابم 

ةيميلقإلاو ةينطولا تاردقلاءانب ربع تارغثلا كلت دسل ةئيبلل ةدحتملا ممألاجمانرب اهلذبي يتلا دوهجلل   .  
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ةمكوحلا بقلعتملا ررق ملاعورشم يف رظنلل ةأشنملا ةيعرفلا ةنجللا رظنت نأ ىلع ةنجللا تقف تا  - ٤١
ةئيبلا نوؤشلةيلودلا ًاضيأ  عورشم يف   تاررق ملاعيراشم ىلإ ةفاضإلاب ،ملاعلا يف ةئيبلا ةلاح ن أشبررق ملا 
نيسحتوتايافنلاو ةيئايميكلا داوملاليومت تارايخ نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلا ب ةقلعتملا يف قيسنتلاو نواعتلا ،   

نيمادتسملاجاتنإلاو كالهتسالاو ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةعومجم  . 

،  ،ةيعرفلا ةنجللايف تر اد يتلاتالواد ملا بقعو  - ٤٢ ةعبارلاةماعلا اهتسلج يفةنجللا تقفاو  ، 
سلىلع، ٢٠١٢رياربف /طابش ٢٢ءاعبرألا حابص ةدوقعملا   ا ىلإ ليحت نأ نع ررقملا عورشم ىدتنملا/   

يفو هيف رظنلل(UNEP/GCSS.XII/CW/L.3/Add.1)ملاعلا يف ةئيبلا ةلاح  هدامتعا ةيناكمإ   .  
ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب ةقالعلا كلذ يف امب ،لمعلا جمانربو ةينازيملا   -واو 

  ةيميلقإلا بتاكملا ضارعتساو جمانربلا اهريدي يتلا فارطألا
يف ةلأسملا هذه ةنجللاتلوانت  - ٤٣ ةدوقعملا ةثلاثلا ةماعلا اهتسلج   طابش٢١ءاثالثلا ره ظ دعب،  رياربف / 

تاجايتحا ،لمعلا جمانربو ةينازيملاب ةلصلا تاذ ةجلاعملل ةعضاخلا تاعوضوملا  تلمش دقو .٢٠١٢
؛اممألا جمانربل ةعباتلا ةيميلقإلا بتاكملا  ايناكمإو ةئيبلل ةدحتملا ءادأو  مدقتلاو ؛ةينازيملاو لمعلا جمانرب    

يتلا  فارطألا ةددعتملا ةيئيبلاتاقافتالاو  ةئيبلل ةدحتملا ممألاجمانرب  نيبةقالعل اب ةلصتملا لئاسملا يفزرحملا 
  .جمانربلا اهريدي

يذيفنتلا ريدملا ريرقت ةنامألاةلثمم تمدق  - ٤٤   (UNEP/GCSS.XII/9/Add.1) ًاضارعتسا نمضتي يذلا 
اهتيناكمإوةيميلقإلا بتاكملا تاجايتحال ملا نم٢١ةرقفلل  ةباجتسا دع، ُأ   هيف طاحأيذلا و ،٢٦/٩ررق  
ةماعلا ةيعمجلا رارقب ًاملع ةرادإلا سلجم لجأ نم معدلا نم ديزملا ميدقت ىلإ هيف تعد يذلا  ٦٥/١٦٢ 
ةئيبللةدحتملا ممألا جمانربل ةيميلقإلا بتاكملا عيمجلةيجما نربلاو ةيلاملاو ةيرشبلا تاردقلا زيزعت قايس يف    
دوجولاةسايس نأريرقتلا  نابأ دقو. هلمع جمانربو هتينازيم جيتارتسالا  دمتعا يتلاي  ماع يف اه  دق ٢٠٠٩   
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىصوأو ،ةيباجيإ جئاتن تققح عضو ىلإىعسينأ ب  لمع تاءارجإو جذومن   
 ذيفنت يف جردتمعابتا ج لصاوي ن أو يرطقلاو يميلقإلا نيديعصلا ىلع هتكراشملجأ نم  ةحضاو

دودح يف يجيتارتسالا دوجولاةسايس    .هل ةحاتملا لئاسملا، 
جمانربلا ءادأ نع ةئيبللةدحتملا ممألا جمانرب ريرقت ةنامألل رخآ لثمممدق   - ٤٥  رياني/يناثلا نوناك،  

نم١٤ةرقفلل ةباجتسا دع ، ُأ(UNEP/GCSS.XII/INF/4) ٢٠١١ربمسيد /لوألا نوناك - ٢٠١٠ ررق ملا  
لا٢٦/٩ ةرادإلا سلجمهيف بلطي ذ،  ىلإ   ًايونستاموكحلا ىلإمدقي نأ يذيفنتلا  ريدملا  ةنجل لالخ نم ،  

، ، نيمئادلا نيلثمملا ةيئانثتسالاو ةيداعلا هتارود يف سل  ًاريرقتا ىلإو مدقتلا نع   يعرف جمانرب لك يف زرحملا  
ةئيبلل ةدحتملا ممألاجمانربل عو،ةعقوتملا تازاجنإلاو   ذيفنتن  ةئيبلاجمانربةينازيم    جمانربىرجأ دقو.     
ةئيبلل ةدحتملا ممألا يتاذًامييقت  ًاليلحتوًا  يجراخ  و ةحناملانادلبلا هترجأ ًا  ةيضارعتسالاتائيهلا   ممأل لةعباتلا  
ةئيبللةدحتملا ممألا جمانربل يلاملا ءادألارثأت دقو . ىرخألا تائيهلاو ةدحتملا ًابلس  ءارج  ةمزألا   ةيداصتقالا  
و ،ةحناملا لودلا ضعباهتشاع يتلا   .دراوملا صيصخت ءازإ ًايطوحت ًايذيفنتلا ريدملا ج عبتا دق 

ةيلاملا تابيترتلاو  ةلءاسملا يف زرحملامدقتلا نأشب يذيفنتلا ريدمل اريرقت ةنامأل لرخآ لثمم  مدق  - ٤٦
ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالاوجمانربلانيب ةيرادإلاو  ا جمانربلا اهلرفوي يتلا فارطألا   دؤيوةنامأل  ماهم اهل  ي 

ملا نم١٨ةرقفلل ةباجتسا  دع، ُأ(UNEP/GCSS.XII/9)ةنام ألا مت هنأ ىلإ ريرقتلا  صلخدق و. ٢٦/٩ررق  
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 ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربنيب ةيرادإلاو ةيلاملا تابيترتلا  يف حوضووةلءاسملا ب ناوجيف ريبك مدقت زارحإ 
ةدايز لجأ نم اهدوهج لصاوتس ةئي بلل ةدحتملا ممألاجمانرب ةنامأ نأو  فارطألا ةددعتملا تاقافتالاو

عم ا  رادإتائيه عم رواشتلاو نواعتلابتاقافتالا كلت  اقالع زيزعت تاباسحلا يعجارم سلجم عمو اا   
ءاضتقالا بسحةلصلا تاذ ىرخألاتائي هلاو ةينوناقلا نوؤشلا بتكمو  .  

ملا دحألاق ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو  - ٤٧ ةدحتملا ممألا جمانربل ةيميلقإلا بتاكملا ةيلاعفنإ  نيلثم   
ربكأ ردق ةسراممب نسحتت فوس ا   خلا ماستقاوةيفافشلا نمءافكو ةئيبلل يميلقإلا ديعصلا ىلع  تارب 

ىرخألا فارطألا ةددعتملاةيئيبلا تاقافتالا  تانامأوةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب قيسنتلا زيزعت بو  
ةدحتملاممألا تائيهو يف امب،  جمانرباه  يئامنإلا ةدحتملا ممألا   .  

ةيئيبلا تاقافتالاوةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربنيب ةيرادإلاو ةيلاملا تابيترتلا ةلأسم  لوحو  - ٤٨ ةددعتملا   
ملا دحأبحر ،فارطألا نزاوتلا قيقحت  ةلافكل ةيراجلا تارواشملا فيثكتىلع ثحو زرحملا مدقتلا ب نيلثم 
نيب قاستالاو يتلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا عيمج تانامأو ةئيبللةدحتملا ممألاجمانرب   اهل  رفوي  

ةنامألاتامدخ اهل يدؤيوأ ةنامألا جمانربلا  ةنامألا هتدعأ يذلا ريرقتلا ن إنيلثمملا نم ديدعلا  لاقو.  
ذهلوح ملا ماكحأ عيمجلوانتي ملعوضوملا  ا  ، ا ليبس ىلع ،ليصافتلاهصقنت ريرقتلا نأ ، و٢٦/٩ررق   لاثمل

لعتوفارطألا ةددعتملا ةيئيبلاتاقافتالا تاماهسإ يف  اي  تابيترتلاو ةلءاسملاواق و ةيلاملا،  يف امب ،ةيرادإلا   
نيرشعلاو ةعباسلا هترود يف ةرادإلا سلجم ىلإ تامولعملا نم ديز ملاميدقت ب اوبلاطو. ةينوناقلااهسسُأ كلذ 

لامكتسا فد   .ةيلمعلا 
سيئرلا بلط ةشقانملاكلت بقعو   - ٤٩ نأشب ةيمسر ريغ تارواشم يف لوخدلا ة ينعملا دوفولاىلإ  

نأشب ررق ملاعورشم يف رظنلا ب ةفلكملاةيعرفلا ةنجللا موقت نأ ىلع ةنجللا  تقفتاو. ةلصلا تاذ لئاسملا
ةيلودلاةمكوحلا   ، ةئيبلا نوؤشل هتدعأ يذلاررقملا عورشملوانت ب ًاضيأ  نيمئادلا نيلثمملا ةنجل  نأشب   
عورشم(UNEP/GCSS.XII/L.1ةلصلا تاذ لئاسملاو لمعلا جمانربو ةينازيمل ا   .)٥ررق ملا ، 

يف ترج يتلاتالوادملا بقعو  - ٥٠  ، ةيعرفلا ةنجللا ةنجللا تقفاو   ةعبارلاةماعلا اهتسلج يف   ، 
ءاعبرألا حابص ةدوقعملا سل، ٢٠١٢رياربف /طابش ٢٢   نأشب ررقم عورشمىدتنملا/ا ىلإ ليحت نأ ىلع   

ةئيبلل ةدحتملا ممألاجمانربنيب ةيرادإلاو ةيلاملا تابيترتلاو ةلءاسملا  يتلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالاو    
اهل رفوي ةنامألا ماهماهل يدؤيوأ ةنامأل  اجمانربلا    UNEP/GCSS.XII/CW/L.2)،ملا عورشم رظنلل )١ررق    ،
هدامتعا ةيناكمإ يفوهيف  .  

ةدحتملا ممألا ةموظنمقاطن ىلعقيسنتلا   -ي از    
ةنجللاتلوانت  - ٥١ هذه ثحبلاب  ةماعلا اهتسلج يف ةلأسملا   ةدوقعملا،ةثلاثلا  ءاثالثلا رهظ دعب   ، ٢١ 
  .٢٠١٢رياربف /طابش

  ةئيبلا ةرادإ قيرف كلذ يف امب ،ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع قيسنتلا زيزعت  - ١
ممألا ةموظنم قاطن ىلع قيسنتلا زيزعت ن أشبيذيفنتلا ر يدملا ريرقت هميدقت ىدل ةنامألا لثمم لاق  - ٥٢

، ريرقتلانإ، (UNEP/GCSS.XII/10) ةئيبلا ةرادإ قيرف كلذ يف امب ةدحتملا تامولعم ىلع يوت حي  نع ةمهم  
تالاجم يف قيسنتلازيزعت ليبق نم   رضخألا داصتقالاوخانملا ريغتو يجولويبلا عونتلا  ىلع ًاضيأ يوتحي و.  
نعتامولعم نواعتلا حور سكعي وهف يلاتلابو ةدحتملا ممألا تانايك فلتخم هب تعلطضا يذلا لمعل ا  
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 ممألا ةموظنم لخاد ةيئيبلا جماربلل تاسايسلا نأشب ةماه تاهيجوت ريرقتلا رفويو. اهنيب اميف قيسنتلاو
ب صاخلاراطإلا زيزعتنأشب تاهيجوتلا كلذ يف امب ،ةدحتملا    .ةموظنملا يف ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمادتسالا 

نيلثمملا دحأ لاق ،كلذ تعبتيتلا ةشقانملا يف و  - ٥٣ تانامض لا فلتخم مات حوضوب زجويريرقتلا ن إ 
ةئيبلا ةرادإ قيرف هب علطضا يذلا لمعلا ىلع مهنم  ديدعلا ىنثأدقو . اهدامتعا مت يتلا ةيعامتجالاو ةيئيبلا

قيرفلاحاجنو ةقاطلاةءافك زيزعت و يرارحلا سابتحالا تازاغنم دحلا نأشب  ذيفنت يف  فلتخم  عيراشملا    
  .ةيئيبلا

،دحألاقو   - ٥٤ نيلثمملا ةئيبلاةرادإ ريرقت نإ   هدادعإب ماق  ال يلاتلابو ،يراشتسا ريبخ  هرارقإنكمي     .
، ةنامألالثمم حضو أو كلذ ىلع ًادر تانايك هتدعأريرقتلا نأ،  فلتخم  ءاسؤر ةكراشمب وةدحتملا ممألا يف  ة 
  .يراشتسا ريبخةطساوب سيلو تان ايكلا كلت

ذيفنت عضونأشب ثيدحت  - ٢ ةدحتملا ممألا جمانربو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب مهافتلا ةركذم    
  (UNEP/GCSS.XII/10/Add.1) يئامنإلا

 ةئيبلل ةدحتملا ممألاجمانرب نيب مهافتلا ةركذم ذيفنت نأشب يذيفنتلا ريدملا  ريرقت ميدقت ىدلو  - ٥٥
،نربو راشأيئامنإلا ةدحتملا ممألا جما ةنامألا لثمم  ريرقتلا نأ ىلإ  يأ ذاختا بلطت ي الوًالامكتسا نمضتي   

سل  مب ةمئاقدرويو مهافتلا ةركذم نم ضرغلاىلع ءوضلا طلسي و. ىدتنملا/ا بناج نم ءارجإ تالاج  
رقفلا ةردابمو خانملا ريغت ليبق نم يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ةئيبلل ةدحتملا ممألاجمانرب نيب نواعتلا   

ىرخألالئاسملاو ةئيبلاو نرقلا لامعأ لودج ذيفنتب ةلصتملا   ، ا نمةديدج  تالاجم شقاني امك، ٢١  نواعتل
  .بونجلا نادلب نيب نواعتلاو ةمادتسملا ةيمنتلاو رضخألا داصتقالا لمشت

زيزعت نإ نيلثمملا دحأ لاق ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو  - ٥٦ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب نواعت لا 
هتيالو بسح ًلك،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو مهافتلا ةركذم نيسحت نيعتيو  بوغرم رمأ ، 
. ٢٠١٥ - ٢٠١٤نيتنسلا ةرتفل ةئيبلا قودنص نم ةئيبلا ةرادإ قيرفل دراوملا ةدايز ب بلاطو. اهحيضوتو

رخآًالثممنأ ديب  حملأ   قيرفلا حلاصل نيفظوم فيلاكتًايلاح يطغي ةئ يبلا قودنص نأ ىلإ  هريخست نكمي  الو 
ةيفاضإفيلاكت ليومتل  .  

يتلا ةئيبلانأشبةيسيئرلا ةيلودلا ةيموكحلا تاعامتجالا  جئاتن  - ٣ دقع  ماع يف ت  كلذ يف امب  ،٢٠١١ 
  ةماعلا ةيعمجلل نيتسلاو ةسداسلا ةرودلا نع ةرداصلا تارارقلانع ةئشانلا اياضقلا 

ةنامألا لثمممدق  - ٥٧ جمانربب ةلص تاذ لئاسم نع ًاريرقت   ةرودلا نع ةئشانو ةئيبلل ةدحتملا ممألا  
اهددعو ةرودلا اتارارقلا نيب نمف. ةماعلا ةيعمجلل نيتسلاو ةسداسلا  ذختإ يتلا   ٢٥١  ، ددع لصتيًارارق  
جمانرب لمع جمانربب ًارشابمًالاصتإ اه نم ريبك ت دمتعا دقو. تسلا ةيعرفلا هجماربو ةئيبلل ةدحتملا ممألا 
نم رثكأ ةيعمجلل ةعباتلا ةيناثلا ةنجللا ًارارق٤٠  ملابلصتي   ةيلاملاو ةيداصتقالالئاس  نأشب تارارقيف ا مب ،   
ةيمنتللبقترملاةدحتملا ممألا رمتؤمل ريضحتلا ليبس ىلع  اهرثكأو ،ةمادتسملا ةيمنتلا   .ةمادتسملا  



UNEP/GCSS.XII/14 

38 

  ررقمعورشم   - ٤
ةمكوحلاب قلعتملا ررق ملاعورشم يف رظنلا ب ةفلكملاةيعرفلا ةنجللا لوانتت نأ ىلع ةنجللا  تقفتا  - ٥٨

ًاضيأثحبلاب ةئيبلا نوؤشل ةيلودلا عورشم   قلعتملاررقملا   نيمئادلا نيلثمملا ةنجل هتدعأ يذلا قيسنتلا زيزعتب  
)UNEP/GCSS.XII/L.1 عورشم   ).٦ ررقملا، 

يف تراد يتلاتالوادملا بقعو  - ٥٩ نجللا   ، حأةيعرفلا ة ةماعلا اهتسلج يف ةنجللا تلا   ،ةعبارلا 
ءاعبرألا حابص ةدوقعملا سل، ٢٠١٢رياربف /طابش ٢٢   قيسنتلا زيزعت نأشب ررقم عورشم ىدتنملا /ا ىلإ

، عورشم (UNEP/GCSS.XII/CW/L.2 ةئيبلا ةرادإ قيرف كلذ يف امب ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع  ،
يفو هيف رظنلل )٢ررق ملا  .هدامتعا ةيناكمإ 

  ىرخأ لئاسم  -  ًاعبار
لحارلا نيبأت  - فلأ   اينيك يف ةيندعملا دراوملاو ةئيبلا ريزو يكوشتيم نوج ديسلا 

ةنجللا ءاضعأ مزتلا ،سيئرلا نم ةوعد ىلع ًءانبو  - ٦٠ ىلع ًادادح ةقيقد ةدمل تمصلا  نوج ديسلا  
  .اينيك يف ةيندعملا دراوملاو ةئيبلا ريزو يكوشتيم

  ريرقتلا دامتعا  -ءا ب
٦١ -   ، رياربف /طابش ٢٢ءاعبرألا حابص ةدوقعملا ، ةعبارلاةماعلا اهتسلج  يفريرقتلا اذه ةنجللا تدمتعا

ملا ريرقتلا عورشم ساسأ ىلع٢٠١٢ ةلدعملاهتروصبعامتجالا ءانثأ ممع ،  ي نأ ىلعًايوفش   ىلإ دهع ، 
  .ةنامألا ةنواعمب ةيئاهنلا هتغيص يف هعضوو ريرقتلا لامكإ ةمهمب ررقملا

  عامتجالا ماتتخا - ًاسماخ
ةسلجلاماتتخا نلعأ  - ٦٢ ريخألاوةعبارلا   يف ةعماجلا ةنجلل ة  ءاعبرألارهظ دعب ةيناثلاةعاسلا مامت    ، ٢٢ 
  .٢٠١٢رياربف /طابش
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  ثلاثلا قفرملا

ةي ناثلا ةيئانثتسالا ةرودلا لالخ دوفولا ءاسؤرو ءارزولا اهارجأ يتلا تاشقانملل سيئرلا زجوم
ةرادإلا سل  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرشع  

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم  - ١   ا ىدتنملايملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/دعي عيفرل  
سلو. ةدحتملا ممألا يف ةيئيبلا تاسايسلل ىوتسملا  ضارعتسال ملاعلايف ةئيبلا ءارزو ىدتنملا /ا عمجي  
  .ةئيبلا لاجم يف ةئشانلاوةماهلا ةي تاسايسلا اياضقلا

سلمدقيو  - ٢ نم ددع قيقحت ةيغب قاطنلا يعساولا هيجوتلاو ةيتاسايسلاةروش ملا ىدتنملا/ ا  
يف يلودلا نواعتلاب ضوهنلا اهنيب نم ،فادهألا   .ةئيبلا ناديم 

ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا ةرودلا تدق  - ٣  سلجمللع دقو ىلإ ٢٠نم ةرتفلا يف ىدتنملا /   ٢٢ 
يبورين يف ةدحتملا ممألا بتكم يف٢٠١٢رياربف /طابش ةرودلا لالخ ةيرازولا تارواشملا تزكرتو .  

لامعألا لودج ’’ماعلا عوضوملا راطإ يف تاسايسلاب ةقلعتملا ةئشانلا لئاسملا ىلع ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا 
ملوهكتس نم: ريغتملا ملاعلا يف يئيبلا لافتحالل ةصرف ًاضيأ ةرودلا ترفوو. ‘‘)٢٠١٢(وير ىلإ ) ١٩٧٢(   
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ءاشنإل نيعبرألا ىركذلاب

  :يلي ام ىدتنملا/سلجملل ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا ةرودلا تلمشو  - ٤
ماع يف ة يملاعلا تاباجتسالاو ةيئيبلا تايدحتلا’’ناونع تحت ىوتسملا ةعيفر ةودن   )أ(

  ؛‘‘٢٠١٢
داصتقالا عوضوم تلوانت ةريدتسم دئاوم تاعامتجا راطإ يف ةيزاوم ةيرازو تاشقانم   )ب(

  ؛رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا
راطإلا عوضوم تلوانت ةريدتسم دئاوم تاعامتجا راطإ يف ةيزاوم ةيرازو تاشقانم   )ج(

  ؛ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا
هدعب امو٢٠ + وير رمتؤم’’نأشب ةشقانم  )د(  .‘‘تايدحتلا ةهجاوم:  

  :يلي ام ىدتنملا/سلجملل ةرشع ةيناثلا ةرودلا تدهش ،كلذ ىلع ةوالعو  - ٥
ناونع تحت ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل نيقباسلا نييذيفنتلا نيريدملا عم راوح   )أ(

  ؛‘‘ةيسسؤملا ةينبلاو ةيملاعلا ةيئيبلا تاسايسلا روطتل ضارعتسا: ٢٠١٢ - ١٩٧٢’’
  ؛ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم بتكم ءاضعأو ةنامأ عم راوح  )ب(
ةمادتسالاب ينعملاو ماعلا نيمألا هأشنأ يذلا ىوتسملا عيفرلا قيرفلا ريرقتل ةشقانم   )ج(

  .‘‘لبقتسملل رايخ لضفأ: اعم بكوكلاو ناسنإلل ةعانملا’’نونعملا ،ةيملاعلا 
، تساو  - ٦ نيكراشملل ةيساسأ تامولعم قئاثوك اهدادعإ مت تاقرو ثالثب تاشقانملا لالخ نيع

ةيماتخلا ةقيثولابو ،ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوتل سماخلا مييقتلا ريرقت نم يقتسا تاسايسلا عانصل زجومبو 
  .ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعومجملل يملاعلا ىدتنملل ةرشع ةثلاثلا ةرودلل
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ءاسؤر رئاسو ءارزولا اهشقان يتلا صرفلاو تايدحتلا مهأ نم ًاضعب اذه سيئرلا زجوم ددحيو  - ٧  
  .ةمادتسملا ةيمنتلل مداقلا ةدحتملا ممألا رمتؤمب ةقلعتملاو دوفولا
اورضح نمم دوفولا ءاسؤر رئاسو ءارزولا نيب ىرج يذلا يلعافتلا راوحلل ةروص زجوملا مدقيو   - ٨
ميدقت نم ًالدب اهتشقانم ترج يتلا ةمدقملا راكفألا سكعي امك ،ىدت نملا/سلجملل ةرشع ةيناثلا ةرودلا

  .هيلع ضوافتلا مت ًاصن هرابتعا نكمي ال يلاتلابو ،نيكراشملا ءارآل ةيقفاوت ةروص
  )٢٠١٢(وير ىلإ ) ١٩٧٢(ملوهكتس نم : ريغتم ملاع يف يئيبلا لامعألا لودج: ماعلا عوضوملا  -  ًالوأ

  ةيملاعلا تاباجتسالاو ةئيبلا ريغت  -فلأ 
تاباجتسالاو ةئيبلا ريغت ’’ناونع تحت تراد يتلا ةيرازولا تارواشملا نم ىلوألا ةسلجلا ترفو   - ٩

فادهألا ىلإ رظنلاب ةئيبلل ةنهارلا ةلاحلا يف نعمتللو مظنم راوح ءارجإل ةصرف ‘‘٢٠١٢ماع يف ةيملاعلا   ،
قملاو ،ةمادتسملا ةيمنتلا سيياقموًايلود اهيلع قفتملا رينتستس يتلا ىحنملا ةيلمعلا ةيلوألا تاحرت ا ، 

 ‘‘رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا’’يعوضوم نأشب ةيلاتلا تاسلجلا 
  .‘‘ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا’’و

روهدت رارمتسا ىلإ ريشت ةلدألا عيمج نأب مهدوفوو ءارزولا مالعإ مت ،ةيحاتتفالا تاظحالملا يفو  - ١٠  
لازت  ال يرارحلا سابتحالا تازاغ نأو ،يجولويبلا عونتلل ةقوبسم ريغ ةراسخ ةبسن كلذ يف امب ،ةئيبلا
، . ةمادتسملا ةيمنتلا ددهتي يذلا ربكألا رطخلا ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل حاجنلا بتكي يكلو
ةعارزلاو هايملا اهنمو ،ةيسيئرلا تاعاطقلا ةيرثكأ يف ةيولوألا تاذ لئاسملا ىلع زكري نأ هيلع نيعتي  
  .ةمزاللا تاسايسلا نأشب ةددحم ةيلبقتسم تاوطخ ىلع قافتا نع ضخمتي نأو ،ةقاطلاو

تاسايسلا عانص زجوم يف ةضورعملا تايصوتلاو جئاتنلا مهأ نع ضرع ىلإ دوفولا تعمتسا مث   - ١١
يوطنيو . لماكلا ريرقتلا رودصل ديهمتك ردصأ يذلا ،ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوتل سماخلا مييقتلا ريرقت نم

ايروك ةيروهمج يف دق   ع عامتجا يف ةرضاحلا تاموكحلا لبق نم هرارقإو هيلع ضوافتلا مت يذلا زجوملا
يناثلا نوناك٣١خيراتب  نأ ىلإ ريشي امك ،ةيملاعلا ةئيبلا روهدت رارمتسا نم ريذحت ىلع ٢٠١٢رياني /   ،

الإ ققحتت ملًايلود اهيلع قفتملا فادهألا ىلع زكرت تاسايس عضو ىلإ ريرقتلا وعديو . ةيئزج ةروصب  
ًارصح زيكرتلا نمًالدب ةئيبلا ريغتل ةيسيئرلا تاكرحملا ةيئيبلا ضارعألا وأ طوغضلا نم    دحلا ىلع  .  

عنص يف ا   - ١٢  ةرانتسالل ةقيقدو ةثيدح تانايب مادختسا زجوملا يف ةدراولا تايصوتلا لمشتو
تاسرامملاب ضوهنلل زفاوح داجيإو ؛ةمادتسم ريغ جئاتن نع رفست يتلا تاسايسلا نع عجارتلاو ؛رارق لا

ًايلود اهيلع قفتملا فادهألا قيقحت ىلإ فد  ؛ ةلجاع ةينواعت تاءارجإل تاموكحلا ذاختاو ؛ةمادتسملا
ا رئاسو صاخلا عاطقلاو يندملا عمت  تاذ ةلعافلا فارطأل ا كارشإو ؛تامولعملا ىلإ لوصولا زيزعتو

اهزيزعت نكمي يتلا تاسرامملاو تاسايسلل ةلثمأ ًاضيأ زجوملا نمضتيو. تاسايسلا عضو ةيلمع يف ةلصلا  
ًايلود اهيلع قفتملا فادهألا قيقحت يف نادلبلا ةدعاسم فد  قطانملا عيمج يف.  

  .‘‘ًاينمز ةلسلستمو ةقستم تامييقتو تانايبل ةجاح ةمثو ،هسايق رذعتي امب مكحتلا نكمي ال’’
ضورعلا كلت قاطن عيسوت ىلإ تمر يتلاو ضرعلا دعب قيرفلا اهارجأ يتلا ةشقانملا لالخو   - ١٣

 ، ةدع لئاسم ةجلاعم تمت ،ةمادتسملا ةيمنتلل مداقلا رمتؤملا نيبو لئاسرلا نم هيلع يوتحت ام نيب طبرلاو
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رثكأ ةيئيب فادهأ عضول ةمعادلا تاب لطتملا مهأو ،تامولعملا ىلإ لوصولا نيسحتو تانايبلا ةرغث دسك
  .ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت لفكي امب يداصتقالا ومنلل يلاحلا جذومنلا فييكت نكمي فيكو ،ةيلاعف

مزال طرش ةيطارقميدلا نأ ىلإ اوراشأو ،ةيعامتجا ةميقك ةمادتسالا قيرفلا يف نوكراشملا حرتقاو   - ١٤
هتيلومشب مستي رضخألا داصتقاللدامتعا ىلإ اوعدو ،ةمادتسملا ةيمنتلل ج ىلإ لوصولاب قلعتي اميفو .  

ًايساسأًالماع نالكشي اهيلع لوصحلا ةيناكمإو تانايبلا رفاوت نأ نوكراشملا ىأر ،تامولعملا عنص يف    
رداصملا نم ةعساو ةفئاط نيبًايلاح رثعبتت تامولعملا نأ ىلإ اوراشأ مهنكل ،تايولوألا ديدحتو رارقلا ةمثو .  
تايجولونكتلا ثدحأ مادختساب تامولعملا مساقتو تانايبلا ةرغث ةجاح   دسل يسسؤملا نواعتلا ىلإ يلاتلاب  
 ‘‘ضرألا ىلع نيع’’ةامسملا ةماعلا ةيملاعلا تامولعملا ةمدخ تاودألا كلت نيب نمو . مظنلاو تاودألاو
ىلإ يمرت يتلاو ٢٠١١ربمسيد /لوألا نوناك رهش يف يبظ وبأ يف تقلطُأ يتلا يمانيد يملاع ردصم ءاشنإ ، 

ةكبش لالخ نم ةمدخلا هذهل معدلا رفوتيو ،ةقرفتملا تانايبلا رداصم جامدإ لالخ نم تامولعملل 
ةمدخلا هذه ىلإ مامضنالا ىلع صاخلا عاطقلاو ةينطولاو ةيلودلا تاسسؤملا عيجشت ىرجو . تاكبشلل
  .ةديدجلا

حن ىلع تانايبلا ديلوت ةرورض ىلإًاضيأ ريشأو  - ١٥ نمل اهتحاتإو ،ةبسانملا ديعاوملا يفو فافش و  
قافتالا لالخ نم ةيلمعلا هذهل معدلا رفوي نأ ةمادتسملا ةيمنتلا رمتؤمل نكميو . ةجاحلا رثكأ اهيلإ نوجاتحي

تاسرامملا لضفأل قاطنلا عساولا ميمعتلا اهنيب نم ،ىتش روصب اهفيثكتو تاردقلا ءانب زيزعت ىلع 
ةيملاعلا لئاسملا ةجلاعم ىلع تاردقلا ءانب دوهج رصتقت  الأ يغبني هنأ ديب. اهذيفنت ىلع نادلبلا ةدعاسمو
ةيلحملا صئاصخلاو تاقايسلاًاضيأ لاطت نأ لب ،ةينطولاو ةدايزل ةوعد نع رمتؤملا ضخمتي نأ يغبنيو .  
  .فراعملا ديلوتو ثحبلاو ميلعتلا تالاجم يف تارامثتسالا

  رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا  -ءاب 
  ةيسيئرلا طاقنلا  - ١

جورخللو شاقنلل اذه انليج يف رركتت نل ةصرف ةمادتسملا ةيمنتلل مداقلا ةدحتملا ممألا رمتؤم رفوي   - ١٦
  .رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا نأشب ىحنملا ةيلمع ةيماتخ ةقيثوب

صرف داجيإو رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل ةادأ وأ ًاليبس رضخألا داصتقالا ربتعيو  - ١٧  
جاتنإلاو كالهتسالا طامنأ ىلإ لوحتلل معدلا ريفوتو ،دراوملا ةءافك ةدايز لالخ نم ميركلا لمعلا 

دوهجلا هذه فييكت متي نأ بجيو. نوبركلا تاثاعبنا ضفخب ةنرتقملا ةيمنتلا ةيلمع ريسيتو ،نيمادتسملا  
  .ةصاخلا ةيلحملاو ةينطولا فورظلا يشامت ثيحب

ديب . ةيمانلا نادلبلا يف اميس ال ،ةديدعو ةعونتم تايدحت رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا هجاويو  - ١٨
ةيمنتلل ةيداصتقالاو ةيئيبلاو ةيعامتجالا داعبألا جامدإ حيتت يتلا ةنماكلا صرفلا نم ريثكلا كانه نأ 

رضخألا داصتقالا جةمادتسملا   عابتا لالخ نم.  
١٩ -   ، ةحلصملا باحصأ عيمج ةكراشم بلطتي تايدحتلا ىلع بلغتلاو صرفلا هذه لامعإ نإ

ليومتلا تالاجم يف ةيمانلا نادلبلل يلودلا معدلا ريفوتو ،يلحملا عضولا مئالت تاردابم ميمصتو 
نأو ءارقفلل ًاريصن نوكي نأ رضخألا داص تقالا ىلع نأ كلذ نم مهألاو. تاردقلا ءانبو ايجولونكتلاو
  .بكوكلا اذه ناكس عيمج ىلع عفنلاب دوعي نأو ،ةيعامتجالا ةلادعلاو ةيلومشلاب مستي
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  تايدحتلا  - ٢
باحصأ رئاسو ةيسيئرلا تاعوم   - ٢٠  او تاموكحلا ههجاوت يذلا مهألاو لوألا يدحتلا لثمتي

رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت ىلإ يمارلارضخألا داصتقالا جهنل اهمهف نيسحت يف ةحلصملا   .
رطخ وأ ،ةيعيبطلا دراوملا يف صاخلا عاطقلا مكحتو قوسلا تالفنا لايح قلقلل ثعابم ًاضيأ كانهو  
ىلع اهتجلاعم تمت وأ لغاوشلا هذه ةجلاعم متت مل اذإو  .رضخألا داصتقالا مساب ةيراجتلا ةيئامحلا قيبطت
عيجشتل دوهجلا نم ديزملا لذب يغبنيو . روكذملا جهنلا دامتعا نود لوحيس كلذ نإف ،ٍضرم ريغ وحن

يف ،ةيئيبلا تاقلحلا جراخ ةحلصملا باحصأ رئاسو ةيسيئرلا تاعوم   او تاموكحلا نيب حوتفملا راوحلا
روهمجلل ةيع وتلا نم ديزملا كلذ لمشيو. هدعب امو ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم قبست يتلا ةرتفلا

رضخألا داصتقالا نأشب يلحملا ديعصلا ىلع تاسرامملا لضفأو ةلثمألا ميدقتو فيراعتلا عضوو ضيرعلا 
  .رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف

قيبطتب اهمامتها يدبت يتلا ج ًاومن نادلبلا لقأ ةصاخبو ،ةيمانلا نادلبلا نم ريثكلا كانهو  - ٢١  ،
رامثتسالل ةيلاملا دراوملا ىلإ راقتفالا لمشت ةريبك تايدحت هجاوت نمم ،هقيبطتب اهمازتلاو ر ضخألا داصتقالا

رذعتو ،رعسلا ةلوقعملاو ةمئالملا ايجولونكتلا ىلع لوصحلا مدعو ،رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا ةيلمع يف 
ال ،ةئيبلاب ةرضملا ريغ ا  نادلبلا اميس اجتنم عيبل ةيجراخلا قاوسألا ىلإ لوصولا نادلبلاو ةيلحاسلا ريغ   

  .ةيسسؤملا تاردقلا ىلإ راقتفالاو ،ةيلبجلا
لالخ نم ةئفاكتم صرفل تاموكحلا ريفوت يف مهألا يدحتلا لثمتي ،تاسايسلا ديعص ىلعو   - ٢٢  

طيشنتو ،بئارضلاو تاناعإلا اهنمو ،ةيلاملا تاسايسلا حالصإو ،ةقوثوملاو ةمئالملا ةيميظنتلا رطألا عضو 
ةمخضو ةصاخ حلاصم كانه نأ ذإ ًالهس سيل طورشلا هذه ريفوت نأ ديب. ءارضخلا تارامثتسالا  ،
ءاقبلا بتكي نلف ،ةيفاكلا ةيسايسلا ةدارإلا رفوتت مل اذإو . هيلع وه ام ىلع عضولا ءاقبإ نم ديفتست
قفدت لصاوتي س ،ةلاحلا هذه يفو. حلاصملا كلت ةهجاوم يف رضخألا داصتقالا قيقحت ىلإ ةيمارلا دوهجلل

دراوملا نم للقيس امم ،مادتسم ريغو لداع ريغو ؤفك ريغ وحن ىلع مدختستل دراوملا نم ةمخض ةيمك 
  .ةحصلاو ميلعتللو رقفلا نم دحلل ةحاتملا

انعسو يف له لب ،رضخألا داصتقالا ةفلكت لمحت انعسو يف ناك اذإ ام  تسيل ةلأسملا’’
  .‘‘هدوجو مدع ةفلكت لمحت

لداع وحن ىلع رضخألا داصتقالا ىلإ لوحتلا ةلافك يف رخآلا يتاسايسلا يدحت لا لثمتيو  - ٢٣
امم ،ةيداصتقالا ةينبلا يف ًالوحت كلذ لمشي نأ يرورضلا نمو. ةيعامتجالا ةيحانلا نم لماشو فصنمو  
ًافارطأو ةحبارًافارطأ زرفيس ةرساخ  ةيامحلا ىلإو ةيقابتسا لمع تاسايس ىلإ راقتفالا لاح يفو .  
رمألا اذه نأ كلذ نم مهألاو ،رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالل ةيوق ةمواقم كانه نوكتسف ،ةيعامت جالا

ةلادعلاو ناسنإلا هافر نيسحت وهو  الأ ،داصتقالا ريضختل ةيسيئرلا فادهألا دحأ عم ضراعتيس
  .ةيعامتجالا

قالا ج  - ٢٤  يك رضخألا داصت ذيفنت قيعت يتلا تايدحتلا هذه ىلع بلغتلا بجاولا نم نأ ديب
 ، يئاذغلا نمألاو ،رقفلا رارمتسا اهنمو ،ةماخض رثكألا ةيئيبلاو ةيومنتلا تايدحتلل يدصتلا ىنستي
خانملا ريغتو ةيعيبطلا دراوملل مادتسملا ريغ مادختسالاو ،فئاظولا ةيعون ءوسو ،ةعفترملا ةلاطبلا تالدعمو 

  .ةيمانلا نادلبلا ىلع هراثآو
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  صرفلا  - ٣
نيتيحانلا نم لب ،بسحف ةيئيبلا ةيحانلا نم  ال ،عفنلاب رضخألا داصتقالا دوعي نأ عقوتملا نم  - ٢٥

ريضخت يفو ةددجتملا ةقاطلا يف رامثتسالا نأ ،لاثملا ليبس ىلع ،نيبت دقف . ًاضيأ ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
حيو ،ةيحصلا عفانملا نًاقاوسأو ةديدج لمع صرف قلخي دق ءانبلا عاطق  سحيو ،ةديدج ريغت راطخأ نم    د

اهتيمهأ ةمادتسملا ةعارزلاو ةقاطلا نمأو ةيجولوكيإلا مظنلا نيسحتل نأ امك ،اعم نآ يف هراثآو خانملا 
يرجت يتلا ةطشنألا نم ريثكلل نكميو . ةيمانلا نادلبلا يف رقفلا نم دحلاب رمألا قلعتي امدنع اميس ، الًاضيأ

يدجًاصرف رفوت نأ رضخألا داصتقالا راطإ يف ًالعافًافرط حبصت يك ةأرملل ةد  ًايسيئر  تاداصتقالا يف    
  .هايملاو يضارألا ةرادإو ةقاطلا تاعاطق يف اميس ال ،ةيلحملا

طامنأ ىلإ لوحتلا معد يهو ،رضخألا داصتقالا ج   - ٢٦  اهرفوي نأ نكمي ةددحم ةصرف ةمثو
تاذ ةطشنألا ىلإ تارامثتسالا هيجوت ةداعإ ىلع عيجشتلا لالخ نمف. نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا  

 ، نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا ىلإ لوحتلا اذه عفاود زيزعت ىلع رضخألا داصتقالا ج  دعاسي ،ةلصلا
ًايئيبًاليلعت مدقي ال ذإ ًاليلعت مدقي لب ،بسحف رمألا اذهل  ًايعامتجا  ًايداصتقاو  ًاضيأ   .  

لولمعلل ةيسايسلا ةدارإلا وه هيلإ جاتحن ام’’ نآلالمعل،   ‘‘.  
ًانكممًارمأ تارامثتسالا هيجوت ةداعإ ربتعت  - ٢٧ عمجل ينطولا ديعصلا ىلع ةلثمأ ةثالث كانهو .  

ةلافك فد   بئارضلاو تاناعإلا تاسايس حالصإو ،ةيعيبطلا دراوملا ىلع بئارضلاو ةيئيبلا بئارضلا
، ةمادتسملاو ءارضخلا تاردابملا ليومتل ةعوم  ىلإ ةماعلا لاومألا هيجوت ةداعإو ا تاداريإلا مادختسا  

مادختساو يئيب قافنإب نيدلا ةلدابمل ًاضيأ براجت ةمثو. تادامتعاو ضورق لكش يف ةيئيبلا تارامثتسالا  
  .رضخألا داصتقالا ىلإ صاخلا عاطقلا لاقتنال زفاوحك ماعلا ءارشلا تايلمع

زيزعت ةحلصملا باحصأ عيمجل حيتت ةي خيرات ةصرف ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم رفويسو  - ٢٨
ةكراشم دعتو . ةيعامج تاءارجإ ذاختاو ةكرتشم فادهأ عضوو ،يلودلاو ينطولا نيديعصلا ىلع ةمكوحلا

مازتلاو رضخألا داصتقالا ةيلومش لفكت ةماه رصانع ةباثمب لمعلا قيسنتو ةيسيئرلا ةلاعفلا فارطألا 
 ا اذكو ،ا  تاشقانملا نأ كلذ ىلإ فاضيو . صاخلا عاطقلاو يندملا عمتايوتسم عيمج ىلع هب تاموكحلا

ةيمنتلا فادهأو ،رضخألا داصتقالل ةينطولا تايجيتارتسالاو ،رضخألا داصتقالا قيرط طئارخ نأشب 
رصانع اهعيمج دعت ،تامازتلا ةعومجمو يتاسسؤم راطإ عضوو ،فراعملا لدابتل ربنم ءاشنإو ،ةمادتسملا 

باحصأ عيمجل لا . رمتؤملا داقعنا قبستيتلا ةلحرملا يف ةماه   ا هذه رواشتلا تايلمعو ةطشنألا حيتتو
فاشكتسال ،تامظنملا رئاسو زدوو نوتيرب تاسسؤمو ،ةدحتملا ممألا ةموظنم كلذ يف امب ،ةحلصملا 

  .اعم لمعلل ةديدج قئارط
  ةيسيئرلا طاقنلا  - ٤

ًاليبس رضخألا داصتقالا  - ٢٩   ا ةيمنتلا قيقحت ىلإدعي . رقفلا ىلع ءاضقلل ةمادتسملاو ةفصنملاو ةلداعل 
ميهافملا نم اهريغو وير ئدابمب هديقت بلطتي هنم وجرم وه ام قيقحت يف رضخألا داصتقالا حاجن نأ ديب 

دلب لك كلتمي نأ يغبني ،كلذ ىلع ةوالعو . اهلخادو نادلبلا نيب ةيئيبلاو ةيعامتجالا ةلادعلا اهنمو ،ةماهلا
ةلحرملاو ،هفورظو ،هتايولوأو ،ةيلحملاو ةينطولا  ةيومنتلا هتاعلطت مئالت يتلا رضخألا داصتقالل ةصاخلا هجذامن
  .ةيجولونكتلا ةيمنتلا يف اهغلب يتلا
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عيمج نّكمت ةيكراشت ةيلمع دوجو لوألا ماقملا يف رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا بلطتيو   - ٣٠
راغصو ةيلحملا تاعمت او ةيلحملاو ةينطولا تاموكحلا يأ ،ةحلصملا باحصأ  او يندملا عمت  او لامعأل

يفو ،تاياغلاو فادهألا عضو يف لماك وحن ىلع ةكراشملا نم ،بابشلاو ءاسنلاو نييعارزلا نيجتنملا 
دعتو . نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا ىلإ لوحتلاب ةليفكلا تاءارجإلا ذاختاو ،تاودألاو تاسايسلا ديدحت

ملا باحصأو تاعوم طورشلا ةئي  ال ،نييسيئرلا ةحلصا  يف مدختست ةورث ،بابشلاو ءاسنلا اميس
  .ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل ةمزاللا ةينيكمتلا

’’ ، ءارضخ س وؤر ىلإ جاتحنسرضخألا داصتقالا راطإ يف حاجنلا انل بتكي يكل
رضخ ) مازتلالل(ءارضخ بولقو ) راكفألل(     .‘‘)لمعلل(دايأو

قاطن ىلع ذفنتو اهتيلومشب مستت تاسايسو تايجيتارتسال ةجاح ةمث ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو   - ٣١
، . ةيموكحلا تالاكولا عيمج رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا قيعت يتلا زجاوحلا ةلازإ ىلع زيكرتلا مهملا نمو
  .تاعاطقلا عيمج يف ةمئاقلا تارامثتسالاو تاينازيملاو تاسايسلا نيب قيفوتلاو

رضخألا داصتقالا ىلإ اهلاقتنا نابإ ةيمانلا نادلبلل معدلا رفوي نأ يلودلا عمت  - ٣٢  ىلجتتو . ا ىلعو
تاردقلا ءانبو ،مالسلا ءانبو ،روهمجلا ةيعوتو ةفيظنلا ايجولونكتلاو ةيلاملا دراوملا لاجم يف معدلل ةجاحلا 

ةيميظنتلاوةيسسؤملا رطألا ءاشنإو ،تاراهملا باستكال بيردتلا اهيف امب يغبني ،كلذ ىلع ةوالعو .  
لكش يف ةيئامنإلا ةدعاسملل ةبحاصملا ةع   نقملا ةيطورشملاو ةيراجتلا ةيئامحلا مواقي نأ يلودلا عمتجملل

ةدايزب حامسلاو ،قاوسألا ىلإ لوصولل معدلا رفوي نأ يلودلا عمتجملل يغبنيو . ءارضخ ةيداصتقا ريبادت
ةناقتلاو فراعملا رودب رارقإلا مهملا نم نإف ايجولونكتلاب قلعتي امي فو. ءارضخلا تامدخلاو علسلا مجح

ةفاقثلا رود كلذكو ،ةيعارزلاو ةيلبجلا ةيلحملا تاعمت   ا يف ةمدختسملا ةناقتلاو فراعملا اهنمو ،ةيلصألا
  .مادتسملا كولسلا زيزعت يف تايقالخألاو

لبسب ةيمانلا نادلبلا هجاتحت يذلا يلودلا معدلا ريفوت يف ماه رود ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربلو   - ٣٣
يف رضخألا داصتقالل ةيتايلمعلا جذامنلاو تاسرامملا لضفأو فراعملاو ةصلختسملا سوردلا لدابت اهنم 

عمت  فادهألا عضو ريسيت يف لثمتيف معدلل رخآلا يسيئرلا لا . ا تايوتسمو تاعاطقلا فلتخم  ا امأ
تاياغلا جامدإ يغبني امك ،ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا اهنمو ،ةمئاقلا ةيلودل ا تامازتلالا ىلإ دانتسالاب

راهدزالاو مدقتلاو هافرلا سايق ىلإ لصوتلل لمعلا كلذ لمشيو ،يناسنجلا روظنملا ةاعارم ميمعتب ةقلعتملا 
  .ثالثلا ةمادتسالا زئاكر لمشيو يلامجإلا يلحملا جتانلا زواجتي لضفأ وحن ىلع

  .‘‘هيلع لصحنس يذلا لبقتسملا وه هدشنن يذلا لبقتسملا نأ نم ققحتلاانيلع بجي ’’
ًاثعابًاثدح ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم نوكي نأ بجيو  - ٣٤ سيلو ،لمعلاو لمألا ىلع    
ةلباق ًافادهأ نمضتي يوق لمع راطإ نع ضخمتي نأو ةأرجلاب مستي نأ يغبنيو. تاعلطتلل نايب درجم  
هنم ىخوتي ،ليدعتلا ةيلباقو ةنورملاب مستيو فيكتلل لباق جهنل ةزيكرلا رفوي نأو ،تار شؤمو سايقلل
  .رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا قيقحت
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ةمادتسملا ةيمنتلليسسؤملاراطإلا   –ميج     
  ةحورطملاةيسيئرلا طاقنلا   - ١

ممألا جمانرب ةمهاسمب نورضاحلا  - ٣٥   اودبأ م رقأ  أ ديب ،ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت يف ةئيبلل ةدحتملا  
ًامراعًامعد ةيلودلا ةيئيبلا ةمكوحلل يلاحلا ماظنلا ىلع ةلجاع تارييغت ءارجإ ةرورضب لئاقلا يأرلل  دقف .  
 ملاعلا اههجاوي يتلا ةيئيبلا اياضقلا ةعيبط لوانتت ملو ،ديدشلا ءطبلاب يجيردتلا حالصإلا تايلمع تمستا

ال هحالصإ دعب ةيئيبلا ةمكوحلا ماظن اهذختيس يتلا ةينبلا نأشب ةلئسألا نكل ،ا    .ةحورطم لازت دش وأ
ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم داقعنا ذنم بسانم ريغ وحن ىلع ةمادتسملا ةيمنتلا عوضوم جلوع دقل   - ٣٦

جمارب تعضوو ،فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا نم ريثكلا دامتعا مت دقو . ١٩٩٢ماع يف ةمادتسملا 
  .ذيفنتلا معدل ةمزاللا ضارعتسالاو دصرلا تايلآ كلذكو ،ةرفوتم ريغ ةيلاملا دراوملا نأ ديب ،ةريثك

دوفولا ءاسؤر رئاسو ءارزولا نمًاريبك امعد يسسؤملا راطإلا نم يئيبلا رصنعلا زيزعت يقلو  - ٣٧   .
جمانرب زيزعتل مهمعد نع نورخآ برعأو . ةئيبلاب ةصتخم ةلاكو ءاشنإل مهمعد نع مهنم ريثكلا برعأو
  .هفعضي دق ةصصختم ةلاكو حبصيل جمانربلا رييغت نأ اوأر مهنكل ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا

ممألا رمتؤم ضخمتي نأ بجيو . ‘‘انحلاص يف سيل تقولا’’نأ ىلع ماع قافتا كانه ناكو   - ٣٨
ةيلاحلا ةيئيبلا ةمزألل يدصتلا حيتييروفو عيرس ءارجإ نع ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا نوثدحتملا ددشو .  
  .ةيلودلا ةيئيبلا ةمكوحلاو ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا نأشب حضاو رارق ذاختا ةرورض ىلع

  تايدحتلا  - ٢
  .‘‘ةيلودلا ةيئيبلا ةمكوحلا لاجم يف ميظنتلا ضعبل ةسام ةجاح ةمث’’

 ًاضيأ رقتفي وهو. قاستالا مدعو فعضلاو تتشتلاب يلاحلا ةيلودلا ةيئيبلا ةمكوحلا ماظن مستي  - ٣٩
نأ ةززعملا ةيئيبلا ةينبلل يغبني ،دراوملا هيف حشت ملاع يفو . دراوملل ؤفكلا ريغ مادختسالاب مستيو ةدايقلا ىلإ
ةيلودلا ةيئيبلا تاسايسلا نيب ةوق رثكأ ةلص ةماقإل ةلجاع ةجاح ةمثو . ليومتلل ةفلتخم رداصم نيب عمجت
  .يملاعلا يئيبلا ليومتلاو

نيكراشملا رماخي ناك كشلا نكل ،ةمادتسملا ةمكوحلا زيزعت ةرورض ىلع قافتا كانه ناكو   - ٤٠
مهمامتها نع اوبرعأ امك ،اهنيب ةنزاوملاو ثالثلا زئاكرلا جامدإ اهلالخ نم نكمي يتلا ىلثملا ةقيرطلا نأشب 

  .ةاواسملا مدق ىلع ثالثلا ةمادتسملا ةيمنتلا زئاكر نم لك زيزعت ةرورضب
  صرفلا  - ٣

  .‘‘هجاتحن امم ريثكب لقأانيدل ام نأ دجن مويلاو . نيح لك يف ةرم الإ ةصرفلا حنست ال’’
ةمظنم ءاشنإ : يلي ام لمشت نأ نكميو ،روصقلا نطاوم جلاعت نأ ماظنلا حالصإ ةيلمعل يغبني  - ٤١

ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالل هيجوتلا ريفوت ؛تاسا يسلاو ملعلا نيب ةلصلا نيسحت ؛ةيملاع ةيوضع تاذ ةيسيئر
ةدايزل ًايعس فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا تاعومجم نيب رزآتلا زيزعت ؛اهنيب قيسنتلاو فارطألا  

 ، تايولوألا ددحت ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع ةئيبلل ةيجيتارتسا عضو ؛ا   ررقتوءافكو اهتيلاعف
ودألاولمعلا ميسقت نيب طبرتوةلعافلا فارطألا اهيدؤت يتلا را،    ، ةماعلا تاسايسلاو ةصاخلا تارامثتسالا  

نيلا  ةيلودلا ةيئيبلا ةمكوحلا ةسسؤم ليومتل ةررقملا ةبصنألل ماظن عضو نإف كلذك . ا نيذه نيب طبرلاو
  .ةحاتملا دراوملل يلامجإلا مجحلا نم ديزيس ةيسيئرلا
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رثكأ مادختسا ىلإ لصوتلل ةصرف فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافت الا نيب رزآتلا تاقالع حيتتو  - ٤٢
ريغو ،ناديملا يفو يلودلاو ينطولا نيديعصلا ىلع ربكأ ةيلاعفب ةيئيبلا اياضقلا ةجلاعملو ،دراوملل ةءافك 

نع ًاضيأ ثحبت نأ تاموكحلل يغبني ،ةيرادإلا تاقفنلا يف داصتقالل يعسلا ىلع ةوالعو. رومأ نم كلذ  
ربكأ عفانمب دوعت دق يتلا يجمانربلا رزآتلاصرف زكري نأ ،هزيزعت دعب ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل نكميو .  

راطإ ةيلمع لالخ نم ،ينطولا ىوتسملا ىلع فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا ذيفنتل معدلا ريفوت ىلع 
ليومتلا ىلع لوصحلا يف فارطألا ةددعتملا ةي ئيبلا تاقافتالا دعاسي نأو ،ةيئامنإلا ةدعاسملل ةدحتملا ممألا

يجولويبلا عونتلاب ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا نّكمي نأو ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم 
تامدخو يجولويبلا عونتلل يلودلا يموكحلا ربنملا لالخ نم تاردقلا ءانب تايلآ مادختسا نم اهريغو 

  .اهيف فارطألا مدخي امب ،هئاشنإ دعب ،ةيجولوكيإلا مظنلا
ءانب لالخ نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب زيزعتل ةديرف ةصرف ةمادتسملا ةيمنتلا رمتؤم لثميو   - ٤٣

ليومتلا نامض ىلإ ةيمارلا ةماهلا ريبادتلا دحأ لثمتيو . لصاوتملا ليومتلا ريفوتو لضفأ وحن ىلع تاردقلا
ةيملاعلا ةيئيبلا تاسايسلا عنص ةيلمع نيب ةناتم رثكأ ةلص ةماق إ يف قستملاو ًاقبسم فورعملاو يفاكلا
  .ليومتلاو

. ةمادتسملا ةيمنتلاب ةلصلا تاذ اياضقلا ةجلاعم يف ةقيثو ةكراشم ةيلحملا تاطلسلا كراشتو  - ٤٤
ىوتسملا ىلع ةيلودلا تارارقلا ذيفنتو ةيملاعلا تاسايسلا عنص ةيلمع يف اهتكراشم زيزعت نإف يلاتلابو 

  .ةريبك ةروصب ةمادتسملا ةيمنتلا زيزعت نع يلاتلاب رفسي دق يلحملا
يسسؤملا راطإلا يف ةلادعلا ئدابم ديطوتو ناسنإلا قوقح جاردإ ىلإ يعسلا نكمملا نمو   - ٤٥  

هديوزتو ،ينطولاو يلودلا نييوتسملا ىلع ةمداقلا لايجألا ملاظمل نيمأ نييعت لالخ نم ةمادتسملا ةيمنتلل 
  .رودلا اذه ءادأل ةمزاللا دراوملاب

ذاختا تايلمع يف نييسيئرلا ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعوم   - ٤٦  ا ةكراشم نيسحتل ةجاح ةمثو
ةيمنتلا اياضق نم ةيسيئر ةيضق امهرابتعاب ،ةيفافشلاو ةلءاسملا نيسحتل ًايعس ،ينطولا ذيفنتلاو تارارقلا  
، ١٠أدبملا ذيفن تل يملاع كص لالخ نم كلذ قيقحت نكميو. ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا نأشب وير نالعإ نم  
  .ةمئاقلا تائيهلا يف ةمكوحلا حالصإ لالخ نمو

  ةيسيئرلا طاقنلا  – ٤
  .‘‘لمعلا تقو ناح’’

 ًارارق ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم ذختي نأ ةرورض ىلع ءوضلا تاحرتقملا دحأ طلس  - ٤٧
  .ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلاو ةيلودلا ةيئيبلا ةمكوحلا نأشب

ةيالوب هديوزتو ،ةعرسلا هجو ىلع ةيلودلا ةيئيبلا ةمكوحلل ززعم ماظن ءاشنإ يرورضلا نمو   - ٤٨
ةيئيبلا تايدحتلا ةجلاعمل ةمزاللا ةيسيئرلا هفئاظوب مايقلا ىلع ًارداق نوكي ثيحب ،ةيسايس ةعمس هحنمو ةيوق  
  .مويلا ملاعلا اههجاوي يتلا

حلاصملا زواجت يرورضلا نم نوكيس ،ةمداقلاو ةيلاحلا لايجألا لجأ نم ةئيبلا ىلع ظافحل لو  - ٤٩
  .يملاعلا عمتجملل لضفأ وه ام رايتخاو ةينطولا
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  تايدحتلا ةهجاوم: هدعب امو ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم  - ًايناث
  ةيسيئرلا طاقنلا

ةئيبلا دعتو ،داعبألا ةيثالث ةيبلول ةينب ا ادتسملا ةيمنتلل ةثالثلا زئاكرلا طبترت  - ٥٠  أ ول امك اهنيب اميف ةم
طبترت دحاو لامعأ لودج يف ثالثلا زئاكرلا جمدت نأ نم ةمادتسملا ةيمنتلل دب  الو. ةيساسأ ةجمدم ةلص
  .عطقنت ال ةيوق طباورب هيف

ىلإ ةسام ةجاح ةمثو . ةمادتسملا ةيمنتلا لامعأ لودج اوذفني نأ مهدحو ةئيبلا ءارزول نكمي الو  - ٥١
 ًاداصتقا بلطتي ةيداصتقالا ةيمنتلا قيقحت نأب اهعانقإو ،ةيمنتلاو طيطختلاو ةيلاملا تارازو عم رواحتلا
  .ًالماش رضخأ

ةيامحل تانامض ىلع لمتشت ةيكذ ةيمنت نع رضخألا داصتقالا ىلإ سلسلا لاقتنالا ضخمتيسو   - ٥٢
ًاومن لفكتو ةفيعضلا ةيلحملا تاعمت ًالماشا ةيعامتجالا ةيحانلا نم   .  
نيدعبلا رابتعالا يف ذخأيل يلامجإلا يلحملا جتانلا زواجتي نأ نم يعامجلا انتورث سايقمل دب  الو  - ٥٣

  .ناسنإلا هافر هينعي امل ةقد رثكأ ًامهف ققحيلو ،يعامتجالاو يئيبلا
نأ نم انل دب  الو. ةيفيظولا تاجايتحالا ىلع موقت نأ ةديدجلا ةيسسؤملا ةيتحتلا ةينبلل يغبنيو  - ٥٤

يندملا عمت  يف صاخلا عاطقلا كرشن نأو ةيديلقتلا انراكفأ نع ىلختن نأ انيلعو . ا رود يف رظنلا ديعن
  .رارقلا عنص تايلمع

ليومتلاو ةيملاعلا ةيوضعلا اهنيب نم ،ةدع قئارطب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةيوقت نم دب  الو  - ٥٥
  .مادتسملا

يتلا ‘‘ةفوقعملا ساوقألا’’ةلازإ ىلع ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم يف لمعن نأ انيلعو   - ٥٦  
ىلع ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت يف ًامدق يضملل ةحاتملا صرفلا نم ةدافتسالا انل ىنستت يك ،انراكفأ قوطت  
  .لداع وحن ىلع بوعشلا عيمجلو ضرألا بكوك

انل حيتت ةديدجلا طبارتلا ايجولونكتف . ١٩٩٢ماع يف ملاعلا نع ًامامت فلتخم مويلا انملاع نإ   - ٥٧
ًاقاطن عسوأوًاعاستأ رثكأ ةعومجم ةليخم يف لوجي امم ةدافتسالاو ةفرعملا ءاقتسا ةلعافلا فارطألا نم    .
د صر تايلآ ءاشنإ اهنيب نم ،ةدع قئارطب ةلءاسملا خيسرتب مزتلت نأ نم تاموكحلل دب ال ،رمتؤملا لالخو

ذيفنتلاب ةقلعتملا لكاشملا ىلإ انه  رارقلا عنص ةيلمع نوكت نأ ًاضيأ نيعتيو. بني ركبملا راذنإلل ماظنك ةددحم  
  .ةيفافش رثكأ
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  تالييذت

راطفإلا تاسلجو ةريدتسملا ةدئاملا تاسلجوشاقنلا تاقلح تاسلجو ةماعلا تاسلجلا تازجوم    

دادعإ يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم سيئر تدعاس لمع قئاثو ةباثمب هاندأ تازجوملا ةعومجم ربتعت 
ةسلج لكل نوكراشملا ءاسؤرلاو نورسيملاو نوقسنملاتازجوملا هذه دعأ دقو . ةيرازولا تارواشملل سيئرلا زجوم  
  .ةئيبلا جمانرب ةنامأ نم ةدعاسمب
يلعافتلاتاراوحلا ةفلتخملا تاسلجلا تازجوم نيبتو لاة  راديت  لا نيبت  لك اورضح نيذلا دوفولا ءاسؤرو ءارزو  
ءارآ قفاوت سكعت  الو تشقونو تمدق يتلا راكفألا تازجوملا سكعتو. ةيرازولا تارواشملا تاسلج نم ةسلج
  .اهيلع ضوافتم قئاثو لثمت ال كلذب يهو ،نيكراشملا
  .يمسر ريرحت نود تازجوملا ةعومجم تردص دقو
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  تايوتحملا
  ١...................................................................................... ةمدقملا  
  ١.........................................................................ةرودلا حاتتفا  - ١  
  ٤..........................................................................لمعلا ميظنت  - ٢  
  ٤.........................................................لامعألا لودج رارقإ  -فلأ     
  ٥........................................................بتكملا ءاضعأ باختنا  -ءاب     
  ٦.................................................................لمعلا ميظنت  -ميج     
  ٦.....................................................................روضحلا  -لاد     
  ٨.............................................يذيفنتلا ريدملا نم تاسايسلا نايب  -ءاه     
نيمئادلا نيلثمملا ةنجل ا  -واو         ١٠.............................دعأ تاررقم عيراشم ميدقت
  ١٠..........................................................ةيرازولا تارواشملا  -ياز     
  ١١.........................................................ةعماجلا ةنجللا ريرقت  -ءاح     
  ١١.....................................................................تاررقملا دامتعا  - ٣  
  ١١................................................................نيلثمملا ضيوفت قئاثو  - ٤  
  ١٢....................................ةيمنتلاو ةئيبلا: ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةئشانلا اياضقلا  - ٥  
  ١٢.......................................................................ىرخأ لئاسم  - ٦  
  ١٢......اينيك يف ةيندعملا دراوملاو ةئيبلا ريزو ،يكوشيم نوج ديسلا لحارلا ىلع دادحلا -فلأ     
  ١٢..........................................................يرازولا نايبلا دامتعا  -ءاب     
  ١٢.......................................................................ريرقتلا دامتعا  -ًاعباس   
  ١٢........................................................................ةرودلا ماتتخا  - ًانماث  

ةيئيبلا تاقافتالاو  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب ةيرادإلاو ةيلاملا تابيترتلاو ةلءاسملا :١٢/١ - إ.د
ألا ماهم اهل ي    ١٣.....................ةنامدؤي وأ ةنامألا جمانربلا اهل رفوي يتلا فارطألا ةددعتملا

  ١٤.......ةيئيبلا ةرادإلا قيرف كلذ يف امب ،ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع قيسنتلا زيزعت :١٢/٢ - إ.د
  ١٥...................................................ةئيبلا نوؤشل ةيلودلا ةمكوحلا :١٢/٣ - إ.د
  ١٧...................تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ليومت تارايخ نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلا :١٢/٤ - إ.د
  ١٩....................تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةعومجم لخاد قيسنتلاو نواعتلا زيزعت :١٢/٥ - إ.د
  ١٩.............................................................ملاعلا يف ةئيبلا ةلاح :١٢/٦ - إ.د
  ٢٢...............نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمع :١٢/٧ - إ.د
  ٢٤...................ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل نيعبرألا ىركذلا ةبسانمب يرازو نايب :١٢/٨ - إ.د
  ٢٦......................................................................................ةمدقملا  
  ٢٦.....................................................................عامتجالا حاتتفا  -ًالوأ   
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  ٢٦.........................................................................لمعلا ميظنت  -ًايناث   
  ٢٧.................................ةيمنتلاو ةئيبلا: ةماعلا تاسايسلا لاجم يف ةئشانلا اياضقلا  -ًاثلاث   
  ٢٧...............................................ةئيبلا نوؤشل ةيلودلا ةمكوحلا  -فلأ     
  ٢٨..................................................تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا  -ءاب     
  ٢٩............................................يذيفنتلا ريدملل ةيلحرملا ريراقتلا  -ميج     
  ٣٠..............................................نامادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا  -لاد     
  ٣١........................................................ملاعلا يف ةئيبلا ةلاح  -ءاه     

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب ةقالعلا كلذ يف امب ،لمعلا جمانربو ةينازيملا   -واو 
بتاكملا ضارعتساو جمانربلا اهريدي يتلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالاو 

  ٣٣..................................................................ةيميلقإلا
  ٣٤.....................................ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع قيسنتلا  -ياز     
  ٣٦.......................................................................ىرخأ لئاسم  -ًاعبار   
  ٣٦........اينيك يف ةيندعملا دراوملاو ةئيبلا ريزو ،يكوشيم نوج ديسلا لحارلانيبأت   -فلأ     
  ٣٦.............................................................ريرقتلا دامتعا  -ءاب     
  ٣٦.....................................................................عامتجالا ماتتخا -ًاسماخ  

وير ىلإ ) ١٩٧٢(ملوهكتس نم : ريغتم ملاع يف يئيبلا لامعألا لودج: ماعلا عوضوملا  -ًالوأ 
)٣٨.........................................................................)٢٠١٢  

  ٣٨..............................................ةيملاعلا تاباجتسالاو ةئيبلا ريغت  - فلأ  
  ٣٩................رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا  -ءاب   
  ٤٣............................................ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا  -ميج   

  ٤٥........................تايدحتلا ةهجاوم: هدعب امو ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم  -ًايناث 
  ٤٥......................................................................ةيسيئرلا طاقنلا  

  ٤٦....راطفإلا تاسلجو ةريدتسملا ةدئاملا تاسلجو شاقنلا تاقلح تاسلجو ةماعلا تاسلجلا تازجوم  
  ٥٠...............................‘‘٢٠١٢ماع يف ةيملاعلا تاباجتسالاو يئيبلا ريغتلا ’’ةودن   - ١  
  ٥١..................‘‘٢٠١٢ماع يف ةيملاعلا تاباجتسالاو يئيبلا ريغتلا ’’شاقنلا ةقلح زجوم     
نيقباسلا نييذيفنتلا نيريدملا عمراوحلا زجوم      ............................................٥٣  

ةمادتسملا ةيمنتل لةدحتملا ممألا رمتؤم ةنامأ عم حوتفم راوحو تامولعم : راطفإلا ةسلج  - ٢
  ٥٦......................................................................رمتؤملا صوصخب
ةيمنتل لةدحتملا ممألا رمتؤم ةنامأ عم حوتفم راوحو تامولعم : راطفإلا ةسلج زجوم  
  ٥٧.............................................................رمتؤملا صوصخب ةمادتسملا

ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئا ملا تاشقانم  - ٣
  ٦٠...................................................................رقفلا ىلع ءاضقلاو
  ٦١..رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا نأشب شاقنلا ةقلح زجوم  
 ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم زجوم  

  ٦٣....................................)فلأ ةريدتسملا ةدئاملا(رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا 
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ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم زجوم   
  ٦٥......................................)ءاب ةريدتسملا ةدئاملا(رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا 

ةيمنتلا قا يس يف رضخألا داصتقالا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم زجوم  
  ٦٧....................................)ميج ةريدتسملا ةدئاملا(رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا 

ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم زجوم   
  ٧٠.....................................)لاد ةريدتسملا ةدئاملا(رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا 

ةيمنتلا قايس يف رضخ ألا داصتقالا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم زجوم  
  ٧٣.....................................)ءاه ةريدتسملا ةدئاملا(رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا 

  ٧٥................ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم  - ٤
  ٧٦..............................ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا نأشب شاقنلا ةقلح زجوم  
ةدئاملا (ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم زجوم   
  ٧٨......................................................................)فلأ ةريدتسملا
ةدئاملا (ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم زجوم   
  ٨٠.......................................................................)ءاب ةريدتسملا
ةد ئاملا(ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم زجوم   
  ٨٢......................................................................)ميج ةريدتسملا
ةدئاملا (ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم زجوم   

  ٨٤.......................................................................)لادةريدتسملا 
ةدئاملا (ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم زجوم   

  ٨٧.......................................................................)ءاهةريدتسملا 
راطفإلاةسلج  - ٥ قيرفلا ريرقت . ‘‘لبقتسملل رايخ لضفأ: ًاعم بكوكلاو ناسنإلل ةعانملا’’:  

  ٨٩.........................ةيملاعلا ةمادتسالانأش ب ةدحتملا ممألل ماعلا نيمأللىوتسملا عيفرلا 
راطفإلاةسلجزجوم    ريرقت . ‘‘لبقتسملل رايخ لضفأ: ًاعم بكوكلاو ناسنإلل ةعانملا’’:  
نأشب ةدحتملا ممألل ماعلا نيمأل لىوتسملا عيفرلا قيرفلا   ٩٠..................ةيملاعلا ةمادتسالا 

نأشب قسنم اهرادأ ةماع تاشقانم  - ٦ هدعب امو٢٠+ وير رمتؤم   تايدحتللةباجتسالا:    .......٩٢  
هدعب امو٢٠+ وير رمتؤم نأشب قسنم اهرادأ ةماعلا تا شقانملا زجوم    ةباجتسالا:  
  ٩٣...........................................................................تايدحتلل
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 ‘‘٢٠١٢ماع يف ةيملاعلا تاباجتسالاو يئيبلا ريغتلا ’’ةودن   - ١

 ، طابش٢٠نينثالا ةعاسلا نم ٢٠١٢رياربف /  ءاسم٠٠/١٥،  ةعاسلا -     ١تاعامتجالا ةفرغ  ءاسم ٠٠/١٨ 

  :سيئرلا
 ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم سيئر •

 :بناج نم ةيديهمت تاظحالم

ةدحتملاةكلمملا ،فيرلاو ةيذغألا نوؤش ،ةئيبلا ةرادإ ،ءاملعلا ريبك ،نوسطاو تربور ريس روسيفوربلا •   

 :رسيملا

 ةئيبلل ةيبوروألا ةلاكولل يذيفنتلا ريدملا ،ديلغكام نيلكاج روسيفوربلا •

  سماخلا ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوت ريرقت طاقن زربأ ضرع
 ةئيبلا جمانرب ،مييقتلاو ركبملا راذنإلا ةبعش ،نيوأ   - اتيك اتاموطاف ةديسلا •

  شاقنلا ةقلح ءاضعأ
ةفيلخ نازر ةديسلا ةداعس •  يبظ وبأ ،ةئيبلا ةلاكو ماع نيمأ ،كرابم لآ 

 ليزاربلا يف ةئيبلا ةريزو ،اريسكيت اليبازيإ ةديسلا ةداعس •

 ايروك ةيروهمجب ةئيبلا ريزو ،كوس غنوي وي روتكدلا ةداعس •

 يبوروألا داحتالا ميلاقأ ةنجل ةسيئر ،وسيرب سيديسريم ةديسلا ةداعس •

لكيهلاو ةيملاعلا ةيئيبلا تاسايسلا روطتل ضارعتسا . ٢٠١٢-١٩٧٢’’: نيقباسلا نييذيفنتلا نيريدملا عم راوحلا
  ‘‘يسسؤملا
  :بناج نم ةيسيئر ةملك

 ديوسلاب ةئيبلا ةريزو ،كيإ انيل ةديسلا ةداعس •

ئداهلا طيحملا لودو ةيبيراكلاو ةيقيرفألا لودلا ةعوم •  ماعلا نيمألا ،سابمش نب دمحم روتكدلا 

  :قسنملا
ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ليكوو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلاريدملا ،رنياتش ميكأ ديسلا •   

  :بناج نم تاحيضوت
نايب ). (١٩٧٥-١٩٧٢(ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل قباسلا يذيفنتلا ريدملا ،غنورتس سيروم ديسلا  •

 )بوتكم

 )١٩٩٢-١٩٧٥(ةئ يبلل ةدحتملا ممألا جمانربل قباسلا يذيفنتلا ريدملا ،ةبلط ىفطصم روتكدلا •

يذيفنتلاةريدملا ،ليوزدود ثيبازيلإ ةديسلا • قباسلاة  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ة   )١٩٩٨-١٩٩٢( 

 )٢٠٠٦-١٩٩٨(ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل قباسلا يذيفنتلا ريدملا ،رفبوت سوالك روتكدلا  •
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  ‘‘٢٠١٢ ماع يف ةيملاعلا تاباجتسالاو يئيبلا ريغتلا’’شاقنلا ةقلح زجوم 

  ًةيلاعف رثكأ ةيئيب فادهأ ءاشنإ معد
رمتؤم ىلع نيعتيو . ةاواسملاو ةيطارقميدلا ىلإ جاتحت ةيعمتجم ًةميق ةمادتسملا ةيمنتلا ربتعت نأ بجي •

هيف شيعن يذلا ديدجلا ملاعلا ىلع اهقبطي نأو وير يف ضرألا ةمق حور صمقتي نأ ٢٠ + وير  
لالخ نم ةمادتسملا ةيمنتلا ةيلمع يف ًاددجم عورشلل ةصرف كلذب رفويل ةددحم ًافادهأ ىنبتي نأو ،مويلا  
المعي نأ ةئيبلاو داصتقالل نكميو . ةئيبلا نيسحتو رقفلا ىلع ءاضقلل ةيسايسو ةيداصتقا زفاوح داجيإ
 .ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف ًاعم

دمتعيو . هتجلاعم بجت رمأ وهو طقف يئزج لكشب اهقيقحت يرجيف ًايملاع اهيلع قفتملا فادهألا امأ •
ةيئيبلاو ةيداصتقالا تامولعملاو تانايبلا رفوت ىلع ةيملاعلا ةيئيبلا ةمادتسالا فادهأ قيقحت 

ةجاح كانه نإف مث نمو . رداصملا نم ةعساو ةعومجم ربع ةعزوم تانايبلا نأ ديب. ةيعامتجالاو
ربع ًاضيأ نكلو يملعلا عمت   ًاضيأ ىرخألا تاعاطقلا ا لخاد طقف سيل ،تاسسؤملا نيب نواعتلل

ايجولونكتلا ربانمو تاودأ ثدحأ مادختساب تامولعملا مساقتو ةيتامولعملا تارغثلا دس فد . 
تزكرو ) ٢٠١١ربمسيد /لوألا نوناك(يبظ  وبأ يف تدقع يتلا ضرألا ىلع نيع ةمق تهجو دقو •

مساقتو لماكتلا نم لضفأ ىوتسم ىلإ ةجاحلا ىلإ هابتنالا ،تامولعملاو تانايبلا يف تارغثلا دس ىلع 
عانص لوصح نيسحت ىلإ ةجاحلا نع ًالضف ،ةيعامتجالاو ةيئيبلاو ةيداصتقالا تامولعملاو تانايبلا 

 .تامولعملا ىلع ةماعلاو رارقلا
كلذل ًةجيتن هنأو ًارمتسم لازي  ال يئيبلا روهدتلا نأ ىلإ ريشت لئالدلاف ،نآلا لمعلا يرورضلا نم نإ •

ةيمنتلا ققحي نل يلاحلا انراسم نأو طقف ةيئزج ةروصب نكلو اهقيقحت يرجي ةيئيبلا فادهألا نإف  
 .ةمادتسملا

ةمادتسملا ةيمنتلا ىلع رطخ ربكأ لظت يرارحلا سابتحالا تازاغ تاثاعبنا نأب ديازتم كاردإ كانهو  •
ًاماع٦٥ذنم ليثم هل قبسي مل لدعم وه يجولويبلا عونتلا نادقف لدعم نأو   . 

لثم ةيمهأ رثكألا تاعاطقلا يف ةمهملا لئاسملا ىلع زكري نأ بجي هنإف ٢٠ + ويررمتؤم حجني يكلو  •  
 .ةيرورضلا ةيئيبلا تاسايسلا ثيح نم مامألل ةسوملم تاوطخ ذاختا لجأ نم كلذو ،ةقاطلاو هايملا

  تامولعملا ىلع لوصحلالبس زيزعتو تانايبلا يف تارغثلا دس 
وه تايولوألا عضوو تارارقلا ذاختا لجأ نم اهيلع لو صحلا ةلوهسو تامولعملاو تانايبلا رفوت نإ •

لخاد ًاصوصخ ،تانايبلا مساقت نيعتي هنإف ةيلاعفلاب رمألا اذه مستي يكلو ،ةيمهألا ةياغ يف رمأ 
صرف نم ةدافتسالاب يلودلا نواعتلا نيسحت نكمي كلذك. ةينطولا ةيتاسايسلا رطألا ىلع دانتسالا   
 .ةمئاقلا تاكبشلا

ديلوت نم دب  الف ؛ةيمانلا نادلبلا يف ًاصوصخ ةيتاسايسلا رطألا نع رخأتم تانايبلا ديلوت لدعم نإ •
بجيو . اهل ةجاح يف مه نمل تانايبلا هذه ريفوتو ،بسانملا تقولا يفو ةفافش ةقيرطب تانايبلا
عمت  الأ  او قايسلا ًاضيأ سكعي نأ بجي لب طقف ينطولاو يملاعلا نيقاطنلا فراعملا ءانب سكعي
 .نييلحملا

تامولعملا ةمدخ ىلإ مامضنالا ىلإ صاخلا عاطقلا كلذ يف امب ةينطولاو ةيلودلا تاسسؤملا ىعد  • تو
نيب لماكتلا لالخ نم يمانيد يملاع تامولعم ردصم ءانب لجأ نم ،ضرألا ىلع نيع ،ةيملاعلا ةماعلا 

ةكبش تاردق ريخستنم دب  الو. تاكبش ةدع نم نوكتت ةكبشب موعدملا ةفلتخملا تانايبلا رداصم  
 .تايوتسملا عيمج ىلع رارقلا عانصو تاسايسلا يررقم عم لصاوتلل تنرتنإلا
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ءانب فيثكتو زيزعت لالخ نم ةلأسملا هذه جلاعي نأ ةمادتسملا ةيمنتل لةدحتملا ممألا رمتؤمل نكميو  •
تعد د قو. تامولعملا ىلإ لوصولا زيزعتو تانايبلا يف تارغثلا دس نم نادلبلا نيكمتل تاردقلا

عوضوملا اذه نأشب ةيملاع ةيقافتا ماربإ ىلإ ةيسيئرلا تاعوم   .او ءاضعألا لودلا ضعب
تاسرامملا لضفأ تاسايس رشن متي نأ بجيو - ةبرجتلاو لمعلا لالخ نم ملعتلل ةجاح كانه •  

ةفلتخم ًاقرط كانه نأب رارقإلا عم تاسايسلا هذه نادلبلا ذفنت يكل عساو قاطن ىلع ةدعاسملاو  
 .ةفلتخملا تافاقثلا يف ملعتلل

ةيميلقإلا ةروصلا ءارثإل ةئيبلا ةلاحل ةينطولا تامييقتلا نم ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوت ءانب يف رارمتسالا  •
 .ةيملاعلا تاعقوتلاو

 .تاسايسلاو مولعلل ةينيبلا ةهجاولا زيزعت نيعتيو •

  ةحلصملا باحصأ عيمج كارشإب يداصتقالا ومنلل يلاحلا جذومنلا ليدعت
حلا مظنو يلاحلا يداصتقالا جذومنلاسكعينأ حجرملا ريغ نم  • روهدتلا تاهاجتا ةيلاحلا ةيئيبلا ةمكو   

زيزعت لجأ نم رضخألا داصتقالا نايبو فيرعت زيزعتل ةجاح كانهو . يلاحلا تقولا يف ةدئاسلا يئيبلا
مساقت لالخ نم ةدعا سملا ميدقت ةمدقتملا نادلبلل نكميو. داصتقالا يف هجامدإ ريسيتو ءارآلا قفاوت

ةيمانلا نادلبلا عم رضخألا داصتقالا تاردابم لاجم يف ا   .اربخ
 .ةلود لكب صاخلا قايسلا عم قفاوتي امب رضخألا داصتقالل ةيجيتارتسا عضو نيعتيو •
نم صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيبو ةمدقتملاو ةيمانلا نادلبلا نيب يملاع نواعت كانه نوكي نأ بجيو  •

 .رضخألا داصتقالا ةردابم حاجنإ لجأ
ىلع ماعلا لمعلل ةجاح كانهو ةمادتسم تسيل كالهتسالاو يناكسلا ومنلل ةيلاحلا تاهاجتالا نإ  •

يئيبلا روهدتلاو جاتنإلاو كالهتسالا نيب طابترالا رسكل ةحلم ةجاح كانهو . ليثم هل قبسي مل قاطن
 .يعيبطلا انلامسأر فارتتسا فقوو

مهف ريوطتو ) ةيقوسلا ريغو ةيقوسلا رصانعلا (يجولوكيإلاماظن لا تامدخ مييقتل ةجاح كانهو •
لاقتنال لورضخألا داصتقالل ساسأك اذه لمعي نأ بجيو . ةيعيبطلا دراوملاب ةقلعتملا ةبساحملل ربكأ
يف ،لاثملا ليبس ىلع ةئطاخلا تاناعإلا فقو كلذ نمضتيو . نوبركلا ضفخنم يملاع داصتقا ىلإ
 .يعارزلا عاطقلاو ةقاطلا عاطق

ميدقتل ةجاح يف يلاحلا تقولا يف يلودلا عمت  •  اف ،ًءارجإ ذختي نأ بابشلا ىلع نيعتي كلذك
لبقتسمللفصو هاجتاو راسم عضوو ةلوؤسم جماربو تاسايس  . 

يملاعلا ديعصلا ىلع ريكفتلا- يلحملا ديعصلا ىلع لمعلا • معدو لمعلا وحن كرحتلل تقولا ناح .  
عضوو ،ةيلحملا تاطلسلا كلذ لمشيو تاسايسلا عضو لجأ نم ج تايوتسملا ةددعتملا ةرادإلا 

 .ةيلحم عفانمو فئاظو داجيإل رضخألا داصتقالل ةدعاقلا نم قلطنم
 .فراعملا ديلوتو ثوحبلاو ميلعتلا يف ةديازتم تارامثتسا كانه نوكت نأ بجيو •
ةمادتسملا ةقاطلا صخي ا ميف ًاصوصخ ،ةيمانلاو ةمدقتملا نادلبلا نيب ايجولونكتلا لقنل ةجاح كانهو •

ةيلاحلا ةيمنتلا نم ربكألا ءزجلا دوقت ا أل. 
يلامجإلا يلحملا جتانلا دعب ام ىلإ لاقتنالا- ومنلل يلاحلا روظنملا يف ريكفتلاةداعإل ةجاح يف نحن  •   - 

يلا ملاو يفاقثلاو يعامتجالاو يرشبلاو يعيبطلا لاملا سأر صخي اميف ةلماكلا ةيلامسأرلا ةبساحملا ىلإ
ربكأ لكشب ةيلعفلا ا   .اورث ريدقت نم نادلبلا نكميس امم ،ًالصأ دوجوملا لاملا سأرو



UNEP/GCSS.XII/14 

55 

  نيقباسلا نييذيفنتلا نيريدملا عم راوحلا زجوم

  ةيسيئرلا ةشقانملاطاقن 
ةبلط ىفطصم ديسلا مه ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل نيقباس نييذيفنت نيريدم ةثالث عامتجالا مض  •

ةدم نم ةدافتسملا مهسوردو مهئارآ مساقت ةيغب - رفبوت سولك ديسلاو ليوزدود ثيبازيلإ ةديسلاو  
ميكأ ،يلاحلا يذيفنتلا ريدملا اهرادأ يتلا تاشقانملا تلمش دقو . ةمظنملا يف مهنم دحاو لك ةيالو

ماع يف وير رمتؤم ىلإ ١٩٧٢ماع ملوهكتس يف ةئيبلا جمانرب حاتتفا نم تحوارت لئاسم ،رنياتش   
ماع يف غربسناهوج رمتؤمو ،١٩٩٢ رمتؤم ىلإ قيرطلاو جمانربلل يلاحلا عضولا ىلإ ٢٠٠٢   ،

ناريزح يف٢٠ + وير  .٢٠١٢هينوي / 
ةيملاعلا ةيئيبلا اياضقلا نأشب‘‘يبونج’’فقوم حرطل ًةصرف ملوهكتس رمتؤم ناك  • وير رمتؤم يف امأ .  

موهفم ثدحتساو ثيدحلا راسم ريغت دقف ١٩٩٢ماع  ةئيبلا نيب طبرلل ‘‘ةمادتسملا ةيمنتلا’’   
ةدحتملا ممألا ةموظنمل هتوص عمساو هيأر نع يندملا عمت. ةيمنتلاو   .ا ربع دقو

، ٢٠٠٢ماع يف غربسناهوج رمتؤم زربأو  • هيلإ ةسام ةجاحلا تناك رمأ وهو ذيفنتلا ىلع زيكرتلا  
سملا ةيمنتلاو ةيملاعلا ةيئيبلاةمكوحلاةجلاعم ىلإ ةجاحلا ًاضيأ تزِربُأو  جماربو تالاكو عيمج يف ةمادت  

 .ةلصلا تاذ ةدحتملا ممألا
رمتؤم يف ناسنإلا هافر نيسحتب امهطابتراو ةئيبلاو ةميلسلا ةيجولوكيإلا مظنلا ةيمهأ كاردإ زرب دقو  •

ماع يف غربسناهوج رمتؤمو ١٩٩٢ماع وير  ةيمنتلل حضاو فيرعت مدقي مل هنأ ديب . ٢٠٠٢ 
تضم ًاماع٤٠ذنم اهانهجاو يتلا لكاشملا س فن هباجن انلز ال نحنو ةمادتسملا  . 

راشأ : ةصصختم ةلاكو ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ليوحت بلاثمو ايازم نوثدحتملا شقان كلذك •
نواعتلا عنمي امبر ةصصختم ةلاكو دوجو نأو ةلماش ةيضق يه ةئيبلا نأ كاردإ ةيمهأ ىلإ مهدحأ 

قشلا تالاكولا لخاد لماش يئيب ج  لمعلا ىلع زيكرتلل ةجاحلا ىلإ رخآ راشأو . ةقيصوصخب
ةلاسرلا ديكأتلاب لسريس ةصصختم ةلاكو دوجو نإ لاق هنكل ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت ةيغب ذيفنتلاو 

 .تالاكولا نيب ةميلسلا

  تايدحتلا
  :ةيلاتلا ةيسيئرلا تايدحتلا ىلإ نوثدحتملا راشأ
يه رحبلا ىوتسم عافتراو يجولويبلا عونتلا نادقفو خانملا ريغتو يضارألا روهدت لثم اياضق  •

 .قفألا يف حولت ةيملاع لغاوش/لكاشم
 .يعامتجالا دعبلا ةيمهأ مهف نيعتي امك ،ةاواسملاو ةيمنتلا لغاوش ةجلاعم نيعتي •
مولعلا نيب طبرلا ربع كلذ يف امب ،يلاحلا يداصتقالا انماظن يف ةيرذج تارييغتل ةجاح كانه  •

 .يجولوكيإلا ماظنلا تامدخل ةيقيقحلا ةميقلا ديدحتو تاسايسلاو
 .يلاملا معدلا ةيافك مدع ببسب تاقوعم نم يناعي ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لازي ال •
 .ةديدج ةيلود تايطارقوريب داجيإ وأ دوهجلا ةيجاودزا وأ ةيزاوتملا تايلمعلا يدافتل ةجاح كانه •
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ةمزاللا تاودألا طع ١٩٩٢ماع وير ر متؤم دعب ةيويحلاب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب زيمت •  ي مل هنكل  
، . رمتؤملا ءانثأ تذختا يتلا تاررقملا نم ريبكلا ددعلا ذيفنتل تاسسؤملا نم ديدعلا حبصأ كلذل ًةجيتنو
 .ةئيبلا جمانرب نع ًةلقتسم اهريغو فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تايقافتالا تانامأ كلذ يف امب

تاونسلا لالخ ثيدحلا نأ وه ةطاسبب كلذ يف ببسلاو لكا شملا سفن نم يناعن نحن مويلاو •
لعفلا ةيفيك نع سيل نكل- هلعف بجي ام لعف بابسأو هلعف بجي ام لوح ناك ةيضاملا نيعبرألا   .
بجي كلذل . ًافاصنإ رثكأ عمتجم ءاشنإ ةيفيك نع ةسوملم ةيجهنمو تاحرتقم ىلإ تاموكحلا جاتحتو
 .قذاح لكشب ةعوضوم ةسوملم ريبادتب وير رمتؤم ىلإ بهذن نأ

 .ةيروث تاريغت عم سيلو ةيروطت تاريغت عم لماعتلا تاموكحلا لضفت •

  صرفلا
ةيئيبلا تايقافتالا ذيفنتو قيسنت نسحيس يملاعلا ىوتسملا ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب زيزعت نإ  •

لخاد ةيوق ةراشإ ًاضيأ ل سريس هنأ امك ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا تايقافتا لثم فارطألا ةددعتملا
 .اهعضو يرجي ةمادتسملا ةيمنتلا عوضوم ةجلاعمل ةيسسؤملا تابيترتلا نأ اهدافم ةدحتملا ممألا ةموظنم

يميلقإلاو ينطولا ىوتسملا ىلع عماج فده وه ةمادتسملا ةيمنتلا عوضوم نأب رارقإ كانهو  •
 .‘‘ةيمنتلا لجأ نم ةئيبلا’’لالخ نم هقيقحت نكمي فده وهو ،يلودلاو 

نأ نم دكأتي نأو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ةعيلط يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نوكي نأ بجي  •
دقف‘‘ةفاقث’’  ت مل ةمادتسملا ةيمنتلا  . 

ويرو ملوهكتس تارمتؤم روظنم لالخ نم ةيضاملا نيعبرألا تاونسلا لالخ ةدافتسم سورد كانه  •
هيلع ىنب   .٢٠ + وير رمتؤم هاجتاب يلاحلا راوحلا اي نأ نكمي سورد يهو ،غربسناهوجو

دجي نأ ٢٠ + وير رمتؤم ىلع نيعتيو: ةمئاقلا تاسسؤملا لالغتسا لجأ نم نواعتلل ةجاح كانه •  
 .تالاكولاو تاموكحلا نيب نواعتلا زيزعتل ًةقيرط

 .ةئيبلاو داصتقالا نيب طبرلل ةجاح كانه •
 .ةمادتسالا نأشب تاشقانملا يف يفاقثلاو يعامتجالا دعبلاو سانلا جامدإ ةداعإل ةجاح كانه •
ىلع ةمئاقلا لامعألاو ةئشانلا لئاسملا ديعص ىلع هلمع لصاوي نأو ًايوق ةئيبلا جمانرب لظي نأ دب  ال •

دئارلا جمانربلا هفصوب هتيويح ىلع جمانربلا ظفاحي نأ دب  الو. مييقتلاو ليلحتلا كلذ يف امب مولعلا
ال نكل لئاسملا هذ  ةيعامتجالا داعبألاب قلعتي اميف هلمع ةدايز نم هلدب قلعتي اميف  . 

قيقحت ةيفيكل ةسوملم لئاسوب ًادوزم وير رمتؤم ىلإ ةئيبلا جمانرب بهذي نأل ةحلم ةجاح كانهو  •
 .ةمادتسملا ةيمنتلا

نأ بجي توص وهو ةئيبلا جمانرب يف ىوقأ توص ىلإ نحن جاتحنو ةديدج ةعف  •  د ىلإ ةئيبلا جاتحتو
نمألاب ةقلعتملا لئاسملا يف ةئيبلا جامدإ ىلع نيرداق نوكن ىتح ةئيبلل ةيملاع ةمظ نم لكشيف رهظي 

 .ةحصلاو

ىوتسملا ةعيفر ةيسايس لئاسر   ةسلجلا نع ةرداص 
  :ةصصختملا ةلاكولا يف كيكشتلاو ةصصختم ةلاكول معدلا ؛نيتيسيئر نيتسايس نيتلاسر كانه تناك
جمانرب ىلع نيعتي يذلا يمسرلا جهنلا نأشب ةموظن ملا ىلإ ةلاسر لسريس ةصصختم ةلاكو داجيإ نإ •

ةديرف ًةصرف ٢٠ + وير رمتؤم لثميو. هذختي نأ ةئيبلا عيمج نيب نواعتلا نامضل ‘‘راسملا رييغتل’’   
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لالخ نم ةاواسملاو ةيمنتلا لغاوش ةجلاعم نم دب  الو. ضرألا بكوك ةمادتساب لفكتلل تاعاطقلا
اندرأ اذإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب زيزعتل ةحلم ةجاح كانهو. يعامتجالا دعبلا ةفاضإ  نيكمت 
يف رهظي نأ بجي ىوقأ توص ىلإ ةئيبلا جمانرب يف نحن جاتحنو ةديدج ةعفد ىلإ ةئيبلا جاتحتو . ملاعلا
 .ةحصلاو نمألاب ةقلعتملا لئاسملا يف ةئيبلا جامدإ نم ًاضيأ نكمتن ىتح ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوت

نع تاسايسلا يررقم فرصيس ا ةصصختملا ةلاكولا •  أشب رمتسملا شاقنلا نأ امك لحلا يه تسيل  
وأ وير رمتؤم يف ةصصختم ةلاكو داجيإ دييأت نم دب  ال. مهيديأ نيب يتلا ةيلعفلا اياضقلا ىلع زيكرتلا
ةلاكولا نأشب تاشقانملا فقول تقولا ناح دقل . عوضوملا اذه نأشب ثيدحلا نع فقوتلا
ًةلاكو نوكي امدنع ةئيبلا جمانرب حبصيسو . ةعماج ةيضق يه لب ًاعاطق تسيل ةئيبلا نأل ةصصختملا
يأ هيدل تسيل هنأ يف لثمتي جمانربلا هنم يناعي يذلا يلاحلا فعضلا نإ . عاطق درجم ةصصختم
 .تاموكحلا بناج نم لاثتمالا مدع تالاح يف ةعباتملا وأ تاعيرشتلا نس يف ةطلس

ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا طقف تسيلو ةيفلألل ةمادتسملا ةيئامنإلا ف ادهألا يف ريكفتلل ةجاح كانه •
 .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ةركف عبتت يتلا

 .ةملوعلا ةأطو ىلع بلغتلا لجأ نم... ‘‘راعشك ةيمنتلا لجأ نم ةئيبلا دامتعا’’ •
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ةمادتسملا ةيمنتللةدحتملا ممألا رمتؤم ةنامأ عم حوتفم راوحو تامولعم : راطفإلا ةسلج  - ٢  
  رمتؤملا صوصخب

 ، طابش٢١ءاثالثلا ةعاسلا ٢٠١٢رياربف /  ًاحابص٠٠/١٠ةعاسلا ىلإ ًاحابص  ٣٠/٨،    ١٢تاعامتجالا ةفرغ .  

  :رسيملا
اياضقلا ةساردب ةينعملا ةيب وروألا ةكبشلا(ابوروكيإ ةكبش ةسيئر ،ركاسيف نوف نيتسيرك ةديسلا  •

  )ةيجولوكيإلا
  :ةيبيحرت تاقيلعت

ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ليكو ،ةمادتسملا ةيمنتل لةدحتملا ممألا رمتؤمل ماعلا نيمألا ،غناك وز اش ديسلا •
  ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نو ؤشلل

  :نوصاخ فويض
 ةمادتسملا ةيمنتللةدحتملا ممألا رمتؤمل يذيفنتلا قسنملا ،دنولال سيارب ديسلا  •

 ةمادتسملا ةيمنتللةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةنجللا بتكم سيئر بئان ،نادلوم خرديب روسيفوربلا  •

ةيمنتلا ماع ريدم ،يندملا عمت  •  ا تاقالعو ةمادتسملا ةيمنتلا ةبعش ريدم ،وناربوس ولواب روتكدلا
ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةنجللا بتكم سيئر بئانو ،ايلاطيإ ،ةئيبلا ةرازو ،ةقاطلاو خانملاو ةمادتسملا 

  ةمادتسملا ةيمنتللةدحتملا 
ةعاسلا ىلإ ًاحابص ٣٠/٩ةعاسلا نم (ليزاربلا ،فيضملا دلبلا نم ضرع  ًاحابص٠٠/١٠   (  

  فيضملا دلبلا لثمم •
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ةمادتسملا ةيمنتل لةدحتملا ممألا رمتؤم ةنامأ عم حوتفم راوحو تامولعم : راطفإلا ةسلج زجوم
  رمتؤملا صوصخب

  تاشقانملا يف ةيسيئرلا طاقنلا

لماكتلا كلذكو ويررمتؤم يف مهم ذيفنتلا    
وير رمتؤمجئاتن لمشت نأ نكمي  يلي ام٢٠+    :  

ةدعو رضخألا داصتقالل قيرط ةطيرخ كلذ لمشيو . لمعلا راطإ كلذ يف امب تادهعتلا ديدجت •
ةيمنتلل ةحومطلا فادهألل لمع راطإ دامتعاو تاسرامملا لضفأو ةدافتسملا سوردلل تاودأ 

 .ةمادتسملا
تاذ ةصصختم ةلاكو ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ليوحت : ةمادتسملاةيمنتلل لاعف يسسؤم راطإ  •

ًاسلجم حبصيل ةمادتسملا ةيمنتلا رمتؤم ىوتسم عفر عم ،ةحورطملا تارايخلا دحأك ةيملاع ةيوضع 
هئاطعإو ) ناسنإلا قوقح سلجم يف لاحلا وه امك(ةماعلا ةيعمجلا ىلإ هريراقت مدقي ةمادتسملا ةيمنتلل 

ىلإ علطتن نحنف ةمادتسملا ةيمنتلا رمتؤمب قلعتي اميفو . ذيفنتلا ديعص ىلع زرحملا مدقتلا ضارعتسا ةيالو
ةحورطم ىرخأ تارايخ كانه نكل تارايخلا دحأك ةمادتسملا ةيمنتلل ًاسلجم حبصيل هاوتسم عفر 

 .ةدئاملا ىلع
يف قلط  •  ويررمتؤمت يتلا ةيعوطلا تاردابملاو تادهعتلل لجس عضو  . 
يه تالخدملا هذه ريرمت ةيفيكو رمتؤملا يف يندملا عمت . نالعإ ىلع ضوافتلا •  ا تالخدم نأ ديب

 .تاضوافملا نع ًةيمهأ لقت ال رومأ
ماظنلا نع لوحتلاو ًاديعب كرحتلاو ةيلمع جئاتن ىلإ علطتن اننإف رضخألا داصتقالاب قلعتي اميفو  •

 .يلودلا لمعلل راطإو ةيرادإلا لكايهلا حالصإل ةحضاو قيرط ةطيرخ عضو عم ،يلاحلا يداصتقالا

  ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ
ةلئسألاو . ةدعاولا ءازجألا مهأ دحأ ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأب قلعتملا تاشقانملا نم ءزجلا نوكيس •

ىلعو ةيلمعلا ىلع قفتن فيك ؟ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا ىلإ مضنن فيك: يه حرطتس يتلا ةيسيئرلا  
ام؟زيكرتلا تالاجم ماع دعب امل ةنكمملا فادهألا يه   لثم ةردابم نأب ماع قافتا كانهو ؟ ٢٠١٥ 
 .ةعجشم نوكت نأ نكمي عيمجلل ةمادتسملا ةقاطلا ةردابم

، ؤسملاو راودألا نع ثيدحلا دنعو • تاموكحلا رود وه ام . ‘‘نولعافلاو نويسامولبدلا’’تايلو
ىنب ادتسملا ةيمنتلا فادهأ راطإ يف تاسايسلا يررقمو ةينطولا  ت نأ نكمي يتلا ئدابملا يه ام ؟ةم
 ؟ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ اهيلع

نكمي فيك وه لاؤسلا نكل ،ًامهم ًالماع دصرلا نوكيس ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأب قلعتي اميفو  •
نكل ،ءارظنلا ضارعتساو يعوطلا دصرلا ربع يأ ‘‘معانلا طغضلا’’ربع ؟ًةلداع دصرلا ةيلمع لعج   ،

 .ريراقتلا ميدقتب قلعتي اميف ةمراص تامازتلا عم
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ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعوم    ا عيمج ةكراشم
ةيعانصلا تاسسؤملاو تاكرشلا كلذ يف امب ،يندملا عمت  •  ا وه ،رخآ ىوتسم ىلإ ةيلمعلا هذه لقن

ى لع ندملاك لئاسملا نم ريثكلاب قلعتت تاراسم ةدع حتفي نأ وير رمتؤمل نكميو. ةيلحملا تاطلسلاو
 .لاثملا ليبس

تاردابملاو تادهعتلا لجسب قلعتي اميف ةياغلل ًةمهم ةيلحملا تاطلسلاو تاكرشلا ةمهاسم نوكتسو  •
وير رمتؤم يف قلط   .تس يتلا ةيعوطلا

نمو ،ةحلصم باحصأو ةيسيئر تاعومجم عست ىدل فراعملاو تاربخلا ددعتو عونت فاشكتسا  •
 ، يف ديجلا دصرلل تارشؤم لاخدإ ب موقي يذلا ايجولونكتلاو مولعلا عمتجملاثملا ليبس ىلع كلذ

لاخدإ ةيفيكو بكوكلا دودح موهفم ىلع لمعي هنأ امك ةمادتسملا ةيمنتلا نأشب ةيلكلا تاشقانملا  ،
 .ةئيبلا نمأل نمآلا قاطنلا يف ةيناسنإلا

باحصأو ةيسيئرلا تاعوم  •  ا بناج نم ةسوملم تادهعت دوجو عم وير رمتؤم يف ةكراشملا نإ
كلذلو . ًاديج ًازاجنإ نوكيس ،صوصخلا هجو ىلع ةيلحملا تاطلسلاو ةيراجتلا تاكرشلاو ةحلصملا

نوكيس يندملا عمت   ا تامظنمو ءاضعألا لودلا بناج نم تادهعتلا نيب مات لماكت قيقحت نإف
بناج نم ةحرتقملا راوحلا مايأ ءانثأ تاشقانملا ءارجإل ةصرف كانه نوكتس امك ،ًاديج ًازاجنإ 

 .ليزاربلا
وير رمتؤم ىلع ماعلا يأرلا عالطإ ةيمهأل ًارظن يندملا عمت  •  ا تامظنمل ينطولا ىوتسملا ىلع دادعإلا

اه   .اجن يتلا تايدحتلاو

  ذيفنتلا
لصحن نأ دب  ال كلذلو ،ليج فصن ىلإ وير ةيلمع لثم فارطألا ةددعتم ةيلمع داجيإ ةداعإ جاتحت •

ال ىتح٢٠ + وير رمتؤم نم ةيافكلا هيف امب ةيوق جئاتن ىلع ءاشنإل ةجاح كانهو . رمتؤملا لشفي  
 .فصنمو لداع لمع لاجم داجيإل نيلعافلاو نييسامولبدلا نيب لمعلا زيزعتل قفارمو لكيه

ماظنلا نع لوحتلاو ًاديعب كرحتلاو ةيلمع جئاتن ىلإ علطتن اننإف رضخألا داصتقالاب قلعتي اميفو  •
 .يلودلا لمعلل راطإو ةيرادإلا لكايهلا حالصإل ةحضاو قيرط ةطيرخ عضو عم ،يلاحلا يداصتقالا

رقن نحنف رتوتلا نأشب قلق كانه : صاخلا يلودلا لمعلا راطإو رضخألا داصتقالا قيرط ةطيرخ ا •
جه’’دوجو مدعب   عم فيكتلل نادلبلل تارايخلا نم ةعومجم دجوت نكل ‘‘نلا عيمج مئالي دحاو مجح  

 .اهعقاو
تاردقلا ءانبل تاصصختلا ددعتم ربنم قلط : ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيلمعلا ثوحبلا نيب قسانتلا ةداعإ • يس

رمتؤملا جئاتن نم ةلمتحم ةجيتنك جردُأ دقو٢٠ + وير رمتؤم يف  . 
رثلا عونتلاو يلودلا عمت •  نادلبلليا لمع نيب رمتسم رتوت كانه ةيجهنم عضن نأ انيلع نيعتيو .  

، ذيفنتل ماع لكشب امهيلع قفتم ةغلو  ديرت يذلا دنبلا نادلبلا راتختس كلذ دعب . ‘‘انتمئاق’’انتادهعت
 .ذيفنتلا ةيفيك يف تبتو ةمئاقلا نم هذيفنت

ذيفنت وه هققحن نأ نكمي زاجنإ لضفأ نإ . ماعلا يأرلا كارشإو ةيلمعو ةسوملم لولح ميدقت بلط •
 .لعفلاب اهيلع قفتملا فادهألا



UNEP/GCSS.XII/14 

61 

  تايدحتلا
 .ذيفنتلا تايدحت ديدحتو ةبولطملا تادهعتلل كرتشم مهف ءانب •
يندملا عمتهيجوت  •  رمتؤملا زيزعتلا تالخدم وير رمتؤمف  تاموكحلا لامعأ ىلع ًارصاق سي  ل٢٠ + ، 

ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعوملامعأ ًاضيأ مضي لب   او يندملا عمت ا. 
لجأ نم ةيلمعو قيرط ةطيرخ ىلع قافتالا ةرورض عم نكل ،رصانعلا ضعب ىلع نكمأ نإ قافتالا •  

لكايهو تايلآ داجيإ عم ٢٠١٥ماع دعب امل ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم ةدحوم ةعومجم ديدحت   ،
 .يعوطلا ءارظنلا ضارعتسا دعب ام ىلإ باهذلاو ،دصرلل ةمئالم

باحصأو ةيسيئرلا تاعوم ؤسمو راودأ ديدحت •  او رارقلا ذاختا ةيلمعو ةينطولا تاسسؤملا تايلو
ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ لمع راطإ يف ،ةيراجتلا تاكرشلاو ةيلحملا تاطلسلا كلذ يف امب ،ةحلصملا  

 .٢٠١٥ماع دعب امل 
يساسألا لاؤسلا نكل ،مهم رمأ ةيضاملا نيرشعلا تاونسلا لالخ اهيلع قفتملا فادهألا عيمج ذيفنت  •

ةجاح كانهو . ذيفنتلا معدل ةبلصلا ةيلاملا ةدعاقلا كلذ يف امب ،تاودأو تاسسؤم ىلإ جاتحن اننأ وه
 .ةيرادإ مظنو ةمئالم ةيبساحم تايلآو ةحضاو زفاوح دوجو عم تارارقلا ذاختال ةدعاسم ةئيبل

  صرفلا
ةمادتسالا عوضوم ةجلاعم ثيح نم ةريبك ًاصرف ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نأشب راوحلا رفوي  •

 .ةمادتسملا ةيمنتلل ثالثلا زئاكرلا نيب يلعفلا لماكتلاو
نمض ةيناسنإلا ةفاضتسا ةيفيكو بكوكلا دودح موهفم ىلع لمعلل ةصرف ٢٠ + وير رمتؤم رفوي •  

 .يئيبلا نمألاو نمآ قاطن
لاقتنالل ًةصرف ةمادتسملا ةيمنتلاو رقفلا ىلع ءاضقلا قايس يف رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا رفوي  •

 .يلود لمع راطإو ةحضاو قيرط ةطيرخ دوجو عم ،ةيلاحلا ةيداصتقالا مظنلا نع لوحتلاو ًاديعب
باحصأو ةيسيئرلا تاعوم  •  او تاموكحلا بناج نم ةيعوطلا تاردابملاو تادهعتلل لجس ءاشنإ

 .ذيفنتلا ةيلمع معدي نأ هنأش نمو لماكلاب ًايليمكت نوكي ةحلصملا

ىوتسملا ةعيفرلا ةيسايسلا لئاسرلا  ةسلجلا نع ةرداصلا 

لشفي نأ٢٠ + وير رمتؤمل نكمي ال • كانهو ،ليج فصن ىلإ جاتحت ةيلمعلا هذه لثم داجيإ ة داعإ نإ:  
ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل فاصنإلاو ةاواسملاب زاتمي لمع لاجم داجيإلةياغلل ةسام ةجاح  ،. 

لماش رضخأ داصتقا نأشب ،ذيفنتلل ةلباقو ىحنملا ةيلمع جئاتن ىلإ  ٢٠ + ويررمتؤم يضفي نأ دب  ال •
ةيعامتجالاةاواسملاو لدعلا رابتعالا يف ذخأي ةماعلا كارشإ عم ةيلمع لولح ديدحت نم دب  الو.  
 .انهجاوت يتلا ةيملاعلا تايدحتلاب مهتيعوتو

مهم رمأ يه نيددعتملا ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعوم •  لماكتلا قيقحت نإف كلذلو . ا ةكراشم
إ نوكيس يندملا عمت  ، ا تامظنمو ءاضعألا لودلا بناج نم تادهعتلا نيب ماتلا ًاديج ًازاجن

 .ليزاربلا بناج نم ةحرتقملا راوحلا مايأ لالخ تاشقانملا ءارجإل ةصرف كانه نوكتسو
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ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم   - ٣
  رقفلا ىلع ءاضقلاو

 ، طابش٢١ءاثالثلا ةعاسلا ٢٠١٢رياربف /  ًاحابص ٠٠/١٠،  ةعاسلا-   رهظلا دعب٠٠/١٣     ١تاعامتجالا ةفرغ .  

  :سيئرلا

  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم سيئر •

  :يسيئرلا ثدحتملا

  ةدحتملا ممألل عباتلا يلودلا دقنلا قودنصل صاخلا لثمملا ،سراه تويلإ ديسلا

شاقنلا ةقلحقسنم  :  

ةيداصتقالا نو ؤشلل ماعلا نيمألا ليكو ،ةمادتسملا ةيمنتللةدحتملا ممألا رمتؤمل ماعلا نيمألا ،غناكوز اش ديسلا  •
  ةيعامتجالاو

  :شاقنلا ةقلح ءاضعأ

 ايقيرفأ بونج ،ةئيبلا نوؤشو هايملا ةريزو ،اويلوم اندإ ةديسلا ةداعس •

  يبوروألا داحتالا ،ةئيبلا ضوفم ،كينكوتوب زيناج ديسلا ةداعس •

لاو ةئيبلل يبرعلا ىدتنملل ماعلا نيمألابعصبيجن ديسلا  •   ةيمنت، 

 ءاهةريدتسملا ةدئاملا  لادةريدتسملا ةدئاملا  ميج ةريدتسملا ةدئاملا ءابةريدتسملا ةدئاملا  فلأةريدتسملا ةدئاملا 
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  رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا نأشب شاقنلا ةقلح زجوم

  تاشقانملا يف ةيسيئرلا طاقنلا
ممألا رمتؤم يف ىحنملا ةيلمع ةجيتن ميدقت ةيمهأ ىلإ ةراشإلاب ةماعلا تاشقانملا اش ريفسلا حتتفا •  

ةيمنتلا رفوي مل يلاحلا يداصتقالا جذومنلا نأ نم ًارذحم ) ٢٠ + وير(ةمادتسملا ةيمنتل لةدحتملا 
رطخلل بكوكلا ض  لمعي نأ نكمي داصتقالا ريضخت نأ ىلإ ريفسلا راشأو . رعو عيمجلل ةيداصتقالا

 .رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل ةليسوك
تاودأ ةدع دجوت لب ،تاداصتقالا ريضختل دحاو ج  •  دوجو مدع ىلإ ًاضيأ نورواحتملا راشأو

نادلبلل ةمزاللا تاودألا ريفوتو ذيفنتلا ىلع زيكرتلل ةجاحلا ىلع قافتا كانه ناكو . نادلبلل ةحاتم
عم ةديدج لمع صرف داجيإو ا  دراوملا دودحم ملاع يف اهسفنل ناكم داجيإاداصتقا ليوحتل  . 

عضو يف عمت  •  ا كارشإ يف لثمتملا دعبلا باعيتسا ىلإ ةجاحلا ىلع نيثدحتملا نم ريثكلا دكأو
بجي  ٢٠ + ويررمتؤم نأ ىلإ كينكوتوب ضوفملا راشأو . تاداصتقالا ريضختل تاياغلاو فادهألا

 .يعامتجالا لومشلاب زيمتي رضخأداصتقا وحن هاجتالا يف ىلوألا ةوطخلا لكشي نأ 

  تايدحتلا
ريثأت اهيف امب لغاوشلا نم ولخي  ال رضخألا داصتقالا موهفم نأ ىلإ هتاقيلعت يف اش ريفسلا راشأ •

ةجاحلا ىلإ نورخآ راشأو . ةيراجتلا ةيامحلا رطاخمو ةيعيبطلا دراوملا ىلع اهيف مكحتملا ريغ قاوسألا
ددصلا اذه يفةيامحلا ريفوتل لاعف يموكح رود ىلإ لضفأ مهفل ةجاحلا ىلإ ناريإو رصم تراشأو .  
 .وير ىلإ قيرطلا نأشب راوحلا نم ديزملا ربع موهفملا اذهل

رضخألا داصتقالا ىلإ‘‘لداع لوحتل’’ةجاحلا ىلع نيرواحتملا نم ريثكلا زكر  • تويلإ ثدحتو .  
نورخآ راشأ امنيب ،رضخ أ داصتقا ىلإ لوحتلا دنع نيلمتحملا نيرساخلا ديدحتو عقوت نع سيراه

تاعوم   ا ةيامح يف ةدعاسملل ريبادت ذاختال ةجاحلا ىلإ كينكوتوب ضوفملاو بعص بيجن مهنم
 .ًايعامتجا ةفيعضلا

ةلاطبلا نأ ىلإ راشأو ًاصاخ ًايدحت كلذ فصوب قئال لمع داجيإ ىلإ ةجاحلا ىلع بعص ديسلا دكأو  •
داجيإ ىلع ةددجتملا ةقاطلاو تاءاشنإلا عاطق ةردق ىلإ راشأو. ةيبرعلا ةقطنملل ًاريبك ًايدحت لظت  

ا  .اداصتقا ريضخت ةيلمع نم ءزجك ةديدجلا فئاظولا فالآ تائم
لمع لاجم ليكشت ىلإ يدؤي داصتقالا ريضخت يف لثمتملا يسيئرلا يدحتلا نأ سيراه تويلإ ظحالو  •

نأ بجي اذه نأ ىلإ راشأو . ةيداصتقالا ةطشنألل ةلماكلا ةفلكتلا ديدحت لاخدإ لالخ نم يواستم
ىلإ راشأو . رامثتسالاو ،بئارضلاو تاناعإلا لثم ،ةيلام ةسايس عضوو ةمئالم حئاولب ًانورقم نوكي
ال نكل ،تارامثتسالا زيفحتل ا ةيهيجوت ةمظنأو ةقوثوم قاوسأ ىلإ ةجاح كانه نأ  دب  ؤبنتلا نكمي
ةيوق ةيسايس ةدارإ ىلإ جاتحي رييغتلاف : ةريبكلا ةيسايسلاو ةيعامتجالا تايدحتلا ىلع بلغتلا نم
 .ينبلا داصتقالا يف ةتباثلا حلاصملا ىلع بلغتلل

  صرفلا
ةمادتسملا ةيمنتلا هاجتاب مدقتلا عيرستل ًةليسو نوكي نأ نكمي رضخألا داصتقالا نأ ىلإ نوريثكلا راشأ  •

ةيعامتجالاو ةيداصتق الا(ةمادتسملا ةيمنتلل ثالثلا زئاكرلا نيب لماكتلل ةديرف ًةصرف رفوي نأو 
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ةيمنتلا ىلإ لوصولل ًارسج ًاضيأ لثمي نأ رضخألا داصتقالل نكمي ،كلذ ىلع ًةوالع ). ةيئيبلاو
تاردقلا ءانبو ليومتلا ريفوت لالخ نم ةيمانلا نادلبلا معد نيعتي نكل رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا 

 .ايجولونكتلا لقنو
تالامغرلا ىلع هنأ ىلإ تويلإ ديسلا راشأو  •   - ا ضعب يف ًايرورض نوكيس يلودلا نواعتلا نأ نم

ديعصلا ىلع هلعف نكمي يذلا ريثكلا كانه نإف - تاردقلا ءانبو ايجولونكتلا لقنو ليومتلا لثم  
بونج نم اويلوم ةريزولا تراشأ ددصلا اذه يفو . تاداصتقالا ريضخت ةيلمع يف عورشلل ينطولا
تارامثتسالا ليومتل رضخألا قودنصلا ًارخؤم قلطأ ثيح ،اهد لب هزرحأ يذلا مدقتلا ىلإ ايقيرفأ
 .داصتقالا ريضخت ديعص ىلع ةفدهتسملا

كانه نأ ىلإ راشأو ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل ةديرف ًةصرف رفوي  ٢٠ + ويررمتؤم نأ اش ريفسلا نيبو  •
قيرط ةطيرخ نأشب يرجت يتلا تاشقانملا كلذ لمشيو ،رمتؤملا قبست يتلا ةرتفلا يف ًايموكح ًامخز 

ربنم ءاشنإو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو رضخألا داصتقالل ةينطو تايجيتارتساو رضخألا داصتقالل 
 .ىرخأ لئاسم ةلمج نيب نم ،يسسؤم راطإ عضوو يفرعم

سايقو ًاعم لمعلل ةديدج بيلاسأ - ًةبالص رثكأ يسسؤم راطإل ةجاحلا ىلإ سيراه ديسلا راشأو •  
ةيلودلا لمعلا ةمظنم عم بثك نع لمعي نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلع نيعتيو. زرحملا مدقتلا  
اذه يفو . نادلبلا يف لوحتلا معدو ريسيتل زدوو نوتيرب تالاكوو ةدحتملا ممألا تالاكو رئاسو

رودب موقت نأ ةدحتملا ممألا ىلع نيعتي هنأ ىلإ ايقيرفأ بونج نم اويلوم ةريزولا تراشأ ،ددصلا 
ةئيبلا جمانرب لمع ىلع ءانبلاب ،لوحتلا تاراسم عضوو ةجذمن ديعص ىلع نادلبلا مع د يف لاعف
 .تاسايسلاو مولعلا نيب ةلصلاب قلعتملا

  ةسلجلا نم ىوتسملا ةعيفرلا ةيسايسلا لئاسرلا
ةعاجشلاب ىلحتت نأ ٢٠ + وير رمتؤم يف ةكراشملا تاموكحلا ىلع نيعتي هنأ ىلع اش ريفسلا ددش •  

: لمعلا ىلإ بهذن نأ دب الو مساح تقولا نكل. ةمادتسملا ةيمنتلاب قلعتي يوق لمعراطإ مدقت نأو 
وير ةمق داقعنا لبق ضوافتلل طقف ًاموي٢١ىقبت دقف   . 

حمست نأ ا  •  أش نم وير رمتؤمل ةسوملم لمع ةطخ عضوب قلعتملا حلملا يدحتلا نوثدحتملا ظحالو
لاو ا  كانه تناكو . كلذ لمعل حاتملا ريصقلا تقواداصتقا ريضخت يف ًامدق يضمت نأب نادلبلل

تامدخلاو جذامنلا ريفوتو تاسرامملا لضفأو فراعملا مساقت صخي اميف لمعلل ةددحم تاوعد 
يفيظولا بيردتلاو ايقيرفأ بونجل ةئيبلا جمانرب اهمدقي يتلا تامدخلا لثم ،ةلثامملا ةيراشتسالا 

ةعباتمو عضو يف ًاضيأ دعاسي نأ جمانربلا ى لع نيعتي كلذك. تاراهملا ةيمنتل يمارلا بيردتلاو
 .نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نم ةديدج لاكشأ

. يداصتقالا راهدزالاو ءادألا ديدحتل ةديدج سيياقمو تارشؤم ىلإ ةجاحلا ىلإ نوثدحتملا راشأ •
 ةحضاو تاياغو فادهأ عضوو يلامجإلا يلحملا جتانلا نم دعبأ ىلإ باهذلل ةجاحلا ىلع اوددشو
  .يضارألا روهدتو تاطيحملاو تايافنلا ليبق نم لئاسم لمشت وير رمتؤمل
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ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم زجوم 
 )فلأ ةريدتسملا ةدئاملا(رقفلا ىلع ءاضقلاو 

  :ناكراشملا ناسيئرلا
ناتوب ،تاباغلاوةعارزلا ريزو ،وشتمايغ اميب روتكدلا ةداعس •   
•  ، ةئيبلاو ناكسإلاو ةيرضحلا ةيمنتلاو ةيلحملا ةموكحلا ريزو ،اوتاموس يتيريفيلا اليومص ديسلا ةداعس

  .يجيف
ةيسيئرلاةشقانملا طاقن   

دراوملا ةءافك ةدايز لالخ نم ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل ةليسو هنأ ىلع رضخألا داصتقالا ىلإ رظن  • ي
 .نوبركلا ةضفخنم ةيمنت ىلإ لوحتلا ريسيتو نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاو

 .ةمادتسملا ةيمنتلا بلق يف الظي نأ بجي رقفلا ىلع ءاضقلاو ةاواسملا نأ ىلإ ريشُأ دقو •
داصتقالا ىلإ لوحتلا نادلبلا هذه زجنت يكل ةيسيئر رصانع ةثالث ىلإ ةجاحلا ةيمانلا نادلبلا تكردأو  •

تاردقلا ءانبوليومتلاو ايجولونكتلا لقن: رضخألا بجي ايجولونكتلا لقن نأ نادلبلا ضعب ىرتو .  
نامضل لمعلاب اهدهعت ًاددجم تدكأو ،اهيلع قفتم طورشو دونبل ًاقفوو يعوط ساسأ ىلع متي نأ 
فيكتلاو ىرخألا ةيئيبلا تايدحتلاو يخانملا ريغتلا فيفختل ايجولونكتلا ىلع نادلبلا كلت لوصح 

 .اهعم
نم ًالدب نكلو دحاو روظنم وذ راسم هنأب هفيرعت نكمي  ال رضخألا داصتقالا نأ دوفولا تدكأو •

ةحاسم ءاطعإ عم ةينطولا فورظلا قفو رضخألا داصتقالا ىلإ لوحتلا ميمصت نم دب  ال كلذ
 .ةينطولا فورظلل ةمئالم تاسايس عضول نادلبلا ىدارفل ةيتاسايس

اماكب ةموكحلا’’جهنل اهمعد نع دوفولا ضعب تربع ،ًاريخأو  • ىلإ لوحتلا معدل ‘‘اسسؤم ل  
جاتنإلا لاجم يف ةحجانلا تالخدتلا تركُذ دقو . ةديدج جمارب ذيفنتو عضو ةيغب رضخألا داصتقالا
  .ةلثمأك ،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تايافنلا نأشب ةديدج تاردابم عضوو فظنألا

  تايدحتلا
، ايدحت اهفصوب يئاذغلا نمألاو رقفلا تايوتسم ىلإ حوضوب ريشُأ • ةيمانلا نادلبلا هجاوت ةيسيئر ت

هيلع ءاضقلاو رقفلا ضفخل ًالماش ًاج  قبطت نأ بجي رضخألا داصتقالا ج ه  .ن نإف كلذلو
عاطقلاو بابشلاو ةيديلقتلا مهفراعمو نييلحملا ناكسلاو ةأرملا نيمضتل ةجاحلا ىلإ نوكراشملا راشأ  •

نادلبلا ضعب تراشأو . رضخألا داصتقالا ططخ يف ،يرضحلا داصتقالاب ةصاخلا فورظلاو صاخلا
يف ًامهم ًاءزج اهفصوب كامسألا دئاصمل ةمادتسملا ةرادإلاو تاطيحملا ةمالس نيمضت ىلإ ةجاحلا ىلإ 

 .رضخألا داصتقالا
نادلبلا نم ةيمانلا نادلبلا ىلع ضورفم هنأ ىلع رضخألا داصتقالا ىلإ رظني نأ نم ةروطخ كانه  •

ًامئالم حبصي ىتح ةيمانلا نادلبلا بناج نم هتسارد عم ،موهفملا اذه نايب متي مل ام ةمدقتملا 
ةصاخلا فورظلاو ا ا   .ايدحتل
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ةاواسملا يموهفمب كسمتي نأ دب  ال رضخألا داصتقالاب صاخ لمع راطإ يأ نأ ىلإ ريشأو •
ىو دجلل مزاللا رابتعالا ءاليإ نودب ةينمز دودح ىلع لمتشي الأو ةتوافتملا ةكرتشملا تايلوؤسملاو
  .ةراجتلا نم دحت الأ يغبني ريبادتلا نأ ىلإ ريشُأ ،كلذ ىلع ًةوالع. زاجنإلا لئاسوو

  صرفلا
ةحومط نوكت نأ يغبني جئاتنلا نأ امك ريبك رييغت ثادحإل ةديرف ًةصرف ٢٠+ وير رمتؤم رفوي  •  

 .ىحنملا ةيلمعو
ينطولا ىوتسملا ىلعرضخألا داصتقالا ىلإ لوحتلاب ةطبترملا لولحلا نم ريثكلا رفوتينأ نكمي  •   .

هذه لدابتو مساقتل ةحضاو ةصرف كانهو ةسوملم تاءارجإ ذاختاب نادلبلا نم ريثكلا موقتو 
ةئيبلا جمانرب رظني نأ دوفولا دحأ حرتقا دقو . تاسرامملا لضفأو ايجولونكتلاو سوردلاو براجتلا

 .فراعملا مساقت زيزعت اهيف نكمي خانملا ىلع فيكتلل ةيميلقإ زكارم ءاشنإ معد يف
ةيمنتلا فادهأ قيقحتل تايوتسملا عيمج ىلع نيددعتملا ةحلصملا باحصأ كارشإ ةيمهأ دوفولا تشقان  •

 .صاخلا عاطقلا كارشإل ماهلا رودلا ىلإ حوضوب تراشأو رضخألا داصتقالا ىلإ لوحتلاو ةمادتسملا
ةميق ءافض إ مهملا نم نأ ىلإ دوفولا ضعب تراشأ دقو ،ةيسيئر ةلعاف تاهج يه تاكرشلا •

ليبق نم ةلثمأ ىلإ ًةريشم ،تاكرشلا ىلإ ءارضخ زفاوح ميدقت لجأ نم ةئيبلا ىلإ ةيفاضإ ةيداصتقا 
 .يملاعلا رارتحالل يبيرضلا ماظنلاو ،ىرخأ نادلبو يبوروألا داحتالل ةيلخادلا ةيراجتلا مظنلا

ةيلبجلا قطانملا يف ةمادت سملا ةرادإلا لثم رضخألا داصتقالا لولح نم ريثكلا لعفلاب نادلبلا ذفنتو •
ةمادتسملا ةرادإلاو تاطيحملا يف ةيجولوكيإلا مظنلاو كامسألا دئاصم ةرادإو خانملل ةيعارملا ةعارزلاو 

 .تاباغلل
نكمي يتلا ،يلامجإلا يلحملا جتانلا تاسايق ءارو امل تارشؤملاو فادهألا ةلأسم دوفولا تشقان  •

نم ةكرتشملا غالبإلا مظن يف ةمدختسملاو رضخألا داصتق الا هاجتاب زرحملا مدقتلا سايقل اهمادختسا
 .رامثتسالاو ةيتاسايسلا تاحالصإلا زيفحت لجأ

رضخألا داصتقالا ىلإ لوحتلا نأ امك ديازت يف ةيرضحلا قطانملا يف جاتنإلاو كالهتسالا لدعم نإ  •
 .ًاحجان نوكي يكل ةيرضحلا تارابتعالا نمضتي نأ دب ال

  ةسلجلا نم ىوتسملا ةعيفرلا ةيسايسلا لئاسرلا
 .ةلداعلا ةيمنتلا زيزعتو ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل ةيلمع ةليسو وه رضخألا داصتقالا •
 .تاعلطتلل ًانايب طقف سيلو لمعلاو لمألل ًةصق ٢٠ + ويررمتؤم نوكي نأ بجي  •
ءارضخ سوؤر - ءايشأ ةثالث ىلإ جاتحنس اننإف رضخألا داصتقالا يف حجنن يكل • بو لقو) راكفألل( 

  ).لمعلل(ءارضخ دايأو ) مازتلالل(ءارضخ 
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ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم زجوم 
 )ءاب ةريدتسملا ةدئاملا(رقفلا ىلع ءاضقلاو 

كراشملاناسيئرلا   :نا 
 اكنال يرس ،ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا ريزو ،اباي اناشرادايرب اروينأ ديسلا ةداعس •
  ياوغوروأ ،ةئيبلا ةريزو ،اريلسم اليسارغ ةديسلا ةداعس •

 تاشقانملا يفةيسيئرلا طاقنلا 
ًاج  •  دمتعي نأو ةينطولا فورظلا رابتعالا يف ذخأي نأ ىلإ جاتحي وهف ،ًاططخم سيل رضخألا داصتقالا

لوألا ديدحت ةيلمع يف هتكراشمو عمت. ةدعاقلا نم ًاقلطنم  ًاعوضوم ةيلمعلا هذهل تايو ا كارشإ لثميو
 .ًارركتم

رضخألا داصتقالا حجني يكلو . تارارقلا ذاختال ةيفاك تامولعمو تاودأ كلمن اننأ ضعبلا ركذو •
ةلثمأ ىلإ ةجاح كانهو . تافوفصمو تارشؤم عضو عم تاعاطقلا عيمج ربع هجامدإ نم دب ال
موهفملا اذهل لضفأمهف ىلإ لوصوللو لاقتنالا هيجوتل تاسرامملا لضفأ نأشب ةيلمع  . 

ًةادأ لثمي نأ نكمي موهفملا اذه نإف رضخألا داصتقالل نآلا ىتح هيلع قفتم فيرعت دوجو مدع مغرو  •
لثم نادلب تحرص امنيب ،ةعونتم ءارآو ج . ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت هاجتاب ه ن دوجو نادلبلا تظحالو

ةلأسملا هذه نأشب تاشقانملا نأ ديب ‘‘يجولوكيإلا داصتقالا’’حلطصمل اهليضفتب اليورتفو ايفيلوب   ،
 .ةرمتسم لازت ال

لالخ نم ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل ىرخأ ةليدب تاراسم عضول ةجاحلا ىلع ىرخأ دوفو تددشو  •
طقف يداصتقا ج  مادختسا ةلأسم زواجتي ،ةئيبلا عم قفاوتي لماش ج . 

ىلع زيكرتلا عم ،رضخألا داصتقالا موهفم يف ةمادتسملا ةيمنتلل ةثالثلا داعبألا جامدإل ةجاح كانه •  
ةيمنتلل ةفلتخملا داعبألا نيب تارشؤملاو ريبادتلا ل  الو. رقفلا ىلع ءاضقلا ىلع صاخ وحن  ماكت نأ دب
 .يلامجإلا يلحملا جتانلا ءارو امل رظنت نأو ةمادتسملا

ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا قيقحتل ةمهم ةيداصتقالا تاودألا نأ امك  •
اههيجوت داعي نأ يغبني ةيعيبطلا دراوملل مادتسملا ريغ مادختسالا معدت يتلا تاناعإلاف : رقفلا ىلع

ةيسيئر تاعاطق ةلمج نم ،ةحصلاو ميلعتلا نيسحتو رقفلا ىلع ءاضقلا ىلإ يمرت تارامثتسا وحن 
  .ىرخأ

  تايدحتلا
ايجولونكتلا لقنو يفاكلا ريغ ليومتلا : لوحتلاب قلعتت ةيساسأو ةيفاضإ تايدحت ةيمانلا نادلبلا هجاوت •

يلاب ةطخ نأ ىلإ ضعبلا راشأ ددصلا اذه يفو . ةيركفلا ةيكلملاو ةفيعضلا ةيموكحلا لكايهلاو
 .ليومتلا ةيافك مدع ببسب اهفادهأ ققحت مل ةيداصتقالا

جامدإل ةجاحلا ببسب طقف سيل ،حاجنلل نامهم قسنملا لمعلاو ةيسيئرلا ةلعافلا تاهجلا كارشإ •  
ةرادإلا نيب حضاو طبار داجيإ لجأ نم ًاضيأ نكلو ةرادإلا ماظن يف يندملا عمت   او ةيلحملا ةموكحلا

 .يكراشت وحن ىلع رضخألا داصتقالاو ةيملاعلا ةيئيبلا
مادتسملا ريغو لاعفلا ريغ مادختسالل ًايلاح صصخت لاومألاف : ًايدحت لثمي يتاسايسلا راطإلا حيحصت •

. ةحصلا وأ ميلعتلا يف وأ رقفلا ىلع ءاضقلل مدختست نأ نكمي لاومألا هذه نأ ديب ،ةيعيبطلا دراوملل
ةيساسألا لكايهلا تارامثتسا يف لخدت يتلا تاشاعملا لاومأ نم ٪١نم لقأ نإف لاثملا ليبس ىلعو   
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زيف حت ىلع ةريبك ًةردق كلذ لثميو. رضخألا ومنلاو ءارضخلا ةيساسألا لكايهلا معدت ًايلاح
  .ةمادتسم ريغ تاسرامم دامتعا نم ًالدب ًارارضخا رثكأ ةيساسأ لكايه وحن هاجتالل تارامثتسالا

  صرفلا
مدعو رضخألا داصتقالل ةيعامتجالا ةيلومشلا نامضل ةلماشو ةيكراشت تايلمعل ةجاح كانه  •

اهفصوب ة أرملل رود ىلع رضخألا داصتقالا لمتشي نأ بجيو. ةيراجتلا ةيامحلا ضارغأل همادختسا
كردي نأو بناجلا اذه ىلع لوألا عورشملا ددشي نأ بجيو . يلحملا داصتقالا يف ةيسيئر ةلعاف ةهج

يضارألا ةرادإو ةقاطلا تاعاطق يف ًاصوصخ ،ةأرملا هيدؤت يذلا رجألا عوفدملا ريغ لمعلا ةميق 
 .هايملاو

جاتنإلاو لمعلا صرف داجيإو ةقئاللا فئاظولاو يكذلا ومنلل ةلمتحم ًةيؤر رضخألا داصتقالا لثمي  •
 .ومنلا ءاطبإ ىلإ ةجاحلا نود يئيبلا ريثأتلا ضفخيو ةاواسملا ززعي امك ،لاعفلا

ةيمنتلل ةيعمت  •  ا ج ه نلا ىلع ةمئاقلا ةيعارزلا تاسرامملا يف ًالثم ،ةيديلقتلا ةيلصألا فراعملا ليعفت لثمي
 .رضخأ داصتقا ءانبل ًامهمو ًايرورض ًادعب ،ةمادتسملا

  ةسلجلا نم ىوتسملا ةعيفرلا ةيسايسلا لئاسرلا
ًاج  •  دمتعي نأو ةينطولا فورظلا رابتعالا يف ذخأي نأ ىلإ جاتحي وهف ،ًاططخم سيل رضخألا داصتقالا

ًاعوضوم ةيلمعلا هذهل تايولوألا ديدحت ةيلمع يف هتكراشمو عمت . ةدعاقلا نم ًاقلطنم  ا كارشإ لثميو
 .ًارركتم

ًةادأ لثمي نأ نكمي موهفملا اذه نإف رضخألا داصتقالل نآلا ىتح هيلع قفتم فير عت دوجو مدع مغرو •
ةعونتم ءارآو ج. ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت هاجتاب ه  .ن دوجو نادلبلا تظحالو

مدعو رضخألا داصتقالل ةيعامتجالا ةيلومشلا نامضل ةلماشو ةيكراشت تايلمعل ةجاح كانه  •
اهفصوب ةأرملل رود ىلع رضخألا داصتقالا لمتشي نأ بجيو . ةيراجتلا ةيامحلا ضارغأل همادختسا
كردي نأو بناجلا اذه ىلع لوألا عورشملا ددشي نأ بجيو . يلحملا داصتقالا يف ةيسيئر ةلعاف ةهج

يضارألا ةرادإو ةقاطلا تاعاطق يف ًاصوصخ ،ةأرملا هيدؤت يذلا رجألا عوفدملا ريغ لمعلا ةميق 
 .هايملاو

تايجولونكتلا لقن ىلع لمتشي نأو ةينطولا فورظلا صوصخب ًاساسح موهفملا اذه نوكي نأ بجي  •
يكراشت ج . ةمئالملا  نمض ةاواسملا زيزعتو رقفلا ضفخل ًةادأ نوكي نأ رضخألا داصتقالل نكميو
 .ةمادتسملا ةيمنتلا موهفم نمض نيمادتسم جاتنإو كالهتسا طامنأ ىلإ لوحتلا لالخ نم

معدلا نامض عم ةقوثومو ةرقتسمةيميظنت رطُأل ةجاح كانه • سملا أدبم قيبطتو يفاكلا يلاملا  تايلو ؤ 
ًاصوصخ ،حجانلا لوحتلل ًامهم صاخلا عاطقلا رود نوكيسو . ايجولونكتلا لقنو ةتوافتملا ةكرتشملا

ءاذغو ةعارزب لفكتلل يئاذغلا نمألا راضحتسا نم دب  ال كلذك. ايجولونكتلا لقن لاجم يف
نيعرازملا راغص ىلإ ربكأمعد ميدقتو نيمادتسم  . 

تارشؤملا مادختسا عم تاعاطقلا عيمج ربع رضخألا داصتقالا عفدل ةيمارلا ةطشنألا ميمعت نم دب  ال •
  .ةمادتسملا ةيمنتلل ةثالثلا داعبألا لمشتو يلامجإلا يلحملا جتانلا ءارو ام ىلإ بهذت يتلا
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ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم زجوم  
 )ميج ةريدتسملا ةدئاملا(رقفلا ىلع ءاضقلاو 

  :ناكراشملا ناسيئرلا
 ايروك ةيروهمج ،ةئيبلا ةريزو ،كوس غنوي وي ةديسلا ةداعس •
  رجينلا ،ةئيبلاو هايملا ريزو ،اقاحسا وفوسيا ديسلا ةداعس •
 تاشقانملا يفةيسيئرلا طاقنل ا

هذه لخاد متت رضخألا داصتقالاب ةلص تاذ تاردابم كانه نأ ًايئ دبم نادلبلا مظعم تحضوأ •
 .نادلبلا

طئاحلا ةردابمو وغن وكلا ضوح يف كلذ يف امب ،ةيميلقإلا تاردابملا نم ريثكلاب لعفلاب نادلبلا علطضت •
 .ةلثامم ىرخأ تاردابمو ريبكلا رضخألا

 :ىلإ مامتهالا لوحت •
يف ةيلبقتسملاو ةيلاحلا ةيملاعلا ةيداصتقالا تايدحتل ا جلاعي نأ رضخألا داصتقالل نكمي فيك  )أ(

  ؛دراوملا حش نم يناعي ملاع
  ؛ةلصلا تاذ نادلبلا يف تايدحتلاو صرفلا  )ب(
  .ةدحتملا ممألا ةموظنم بناج نم هميدقت بولطملا معدلا عون وه ام  )ج(

 .رضخأ داصتقا ىلإ ًايعامتجا لداعو سلس لوحت ثودح نامضل هلعف بجي يذلا ام •

  تايدحتلا
نيثدحتملا نم ريثكلا بناج نم ًارركتم ًاعوضوم ةيعامتجالا ةاواسملاو لومشلا لَّث • م. 
ةيزييمت وأةيفسعتتاءارجإ كانه نوكت الأ بجي  •  . 
 .ةئيبلا حلاص يفو ءارقفلا حلاص يف نوكي نأ بجي •
ةيمنتلا عفد ل ساسألا لكشي نأ بجي هنكل ةمادتسملا ةيمنتلل ًاليدب رضخألا داصتقالا نوكي الأ بجي •

 .ةمادتسملا
عيمجلا لوبقب دعب ظح  •  ًايملاع لوبقم كص ىلإ ةجاحلاب قلعتي اميف لبق نم ةجحلا هذه تمدق (ي مل هنأ

 ).ًالثم ةدهاعم ماربإك ،رضخألا داصتقالا نأشب
 .‘‘ثولملاميرغت ’’أدبم كلذكو ةتوافتملا ةكرتشملا تايلو ؤسملا ئدابم قيبطت •
 .رضخألا داصتقالا ىلإلوحتلا ريسيتل ةيلام لكايه  •
 .يسايق ليلحت دوجو مدع •
 .ةيركفلا ةيكلملا قوقح يف لثمتملا قئاعلاو ايجولونكتلا لقن •
 .نيسنجلا لومش •
  .ةمدقتملا نادلبلاب ةيداصتقالا مظنلا يف دراوملا ةفاثك •
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  صرفلا
 .رضخألا ومنلا ممتي رضخألا داصتقالا •
ريغتلا راثآ نم للقي نأو يرارحلا سابتح الا تازاغ تاثاعبنا ضفخي نأ رضخألا داصتقالل نكمي •

 .يخانملا
 .ةئيبلا يعارت ةديدج تاردابم دجوي •
 .ءارضخ ةايح طامنأ رشن يف دعاسي نأ رضخألا داصتقالل نكمي •
 .ءارضخلا تايجولونكتلل ةديدج قاوسأ أشنت نأ نكمي •
 .ةديدج ءارضخ فئاظو داجيإ •
 .خانملا ريغت راثآو ةيساقلا ةيخانملا لاوحألا عم فيكتلا ىلع ةردقلا زيزعت •
 .لداع يملاع يراجت ماظن ءوشن ةيناكمإ •
 .ميلعتلاو ثوحبلاو تاراكتبالا نم ديزملل معدلا ةدايز •
 .صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ًةيلاعف رثكأ تاكارش داجيإ •
جماربلل يرشعلا راط إلاو يف نيمادتسملا كالهتسالاو جاتنإلاو دراوملا ةءافك موهفم مهاسي نأ نكمي •

رضخأ داصتقا ىلإ لوحتلا يفنيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاب ةقلعتملا  ،. 

  ةسلجلا نم ىوتسملا ةعيفرلا ةيسايسلا لئاسرلا
يف امب ،ةينطولا ةيومنتلاو ةيداصتقالا تايولوألاو فورظلا ىلع رضخألا داصتقالا دنتسي نأ بجي  •

 .ًايلود اهيلع قفتملا فادهألا رئاسو ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا قيقحت كلذ
 ).ةقاطلاو لقنلاو ةعارزلا(ةيداصتقالا انتطشنأ يف يكولس رييغت ىلإ ةجاح كانه  •
ميرغت ’’أدبم ليبق نم ئدابم قيبطت عم نادلبلا نيب ةيئيبلاو ةيعامتجالا ةلادعلا ةاعارم نم دب  ال •

 .‘‘ثولملا
ةاواسملاو ةينطولا ةدايسلا ا •   .اعارم بجت يتلا ةيسيئرلا ئدابملا نم
 .ةمئاقلا ةيلودلا تادهعتلاب مازتلالا نم دب ال •
 .ةتوافتملا ةكرتشملا تايلوؤسملا أدبم ةاعارم نم دب ال •
 .ةرادصلا عقوم ثالثلا وير تايقافتا ئدابم لتحت نأ بجي •
ايجولونكتلا ىلع لوصحلاو تاردقلا ءانب عم ةيتاوم ةيلمع ًارطأ رضخأ داصتقا ىلإ لوحتلا بلطتي  •

 .ةيفاكلا ةيلاملا دراوملاو
 .يرهوج طرشك مالسلاو ةيمنتلاو نماضتلاو ةملوعلل ًاداصتقا رضخألا داصتقالا نوكي نأ بجي •
 .همعدو يناسنجلا روظنملا ميمعتل ةددحم فادهأ ىلع وير رمتؤم جئاتن لمتشت نأ بجي •
 .رضخأ داصتقا ىلإ لوحتلا معدل سايقلل رطُأو زرحملا مدقتلا سايقل تارشؤمل ةجاح كانه •
ًاصوصخ ،ةيلحملا تاعمتجملل هتدئاف ززعي نأو ينطولا لاملا سأر رضخألا داصتق الا ميقي نأ بجي •

ةيفيرلا ةيلحملا تاعمت ا. 
ىلإ لوحتلا معدل رصانع ىلع ئداهلا طيحملاو ايسآو ايقيرفأ يف ةيماتخلا ةيميلقإلا قئاثولا يوتحت  •

 .نييلود نواعتو معد ميدقتب تادهعت ىلإ جاتحت اهنكل رضخأ داصتقا
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لالخ نم ًادوهج لذبت نأ تاموكحلا ىلع نيعتي هنإف نايرورض نييلودلا معدلاو نواعتلا نأ مغرو •  
ريضختل ةيويحلا ةيمهألا تاذ تالا   ا يف تارامثتسالا نم ديزملاو ةينازيملاب ةقلعتملا تاسايسلا

ا  .اداصتقا
 .ةمادتسملا ةيمنتلل ةيئيبلاو ةيعامتجالا زئاكرلا زيزعتل ةجاح كانه •
ةميلس ةيتاسايس رطأ عضو دعب ماه رودب اموقي نأ يندملا عمتل نكمي •   .او صاخلا عاطقل
 .رحصتلاو ةيذغتلاو ءاذغلاو ةعارزلاو ةقاطلاو هايملا اياضق ةجلاعم مهملا نم •
 .نييعارزلا نيجتنملا راغصو ةيفيرلا ةيلحملا تاعمتجملل ةريبك ةيولوأ ءاطعإ نيعتي •
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىعد • ـب ةلص تاذ ةطشنأب عالطضالا ىلإي  : 

  ؛ةديجلا تاسرامملا رشن  )أ(
  ؛ايجولونكتلا لقن ريسيت  )ب(
  .يميظنتو سسؤم لكيه عضو  )ج(
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ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم زجوم 
 )لاد ةريدتسملا ةدئاملا(رقفلا ىلع ءاضقلاو 

  :كراشملا سيئرلا
  .ايجروج ،ةئيبلا ةيامح ريزو ،زدينغدز جروج ديسلا ةداعس •

 تاشقانملا يفةيسيئرلا طاقنلا 

ىلع ًاضيأ يوطني هنكل رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل ةليسو وه رضخألا داصتقالا  •
 .رقفلا ىلع عيرسلا ءاضقلل طغضلا قايس يف ًاصوصخ ،تايدحتو رطاخم

 :ةيسيئرلا حالصإلا تالاجم •
تالاكولا نيب لضفأ قيسنت كلذ يف امب رضخألا داصتقالا ىلإ لوحتلا ةرادإل ةلاعف ةسسؤم   )أ(

؛رضخألا داصتقالل ةيعيرشت سسأعضووةيموكحلا     
  ؛رضخألا لوحتلا يف ميلعتلا رود كلذ يف امب ،اهبيردتو ةيرشبلا دراوملا رييغتل زفاوح ميدقت  )ب(
  ؛تاسايسلا ءارثإل ةدوجلا ةيلاع تايئاصحإ ىلإ ةجاحلا كلذ يف امب جئاتنلا مييقت  )ج(
ةكرتشملا ةيملاعلا ةيلو ؤسملل جودزملا جهنلا بلطتي يذلا ةيلودلاو ةينطولا دوهجلا نيب طبرلا  )د(

  .نادلبلا ىدارف ىوتسم ىلع ةلوذبملا دوهجلاو
لاجرلف ،رضخأل ا داصتقالا زيزعتو ايجولونكتلاو مولعلا يف مهاسي نأ ةيراجتلا لامعألا عاطقل نكمي •

ةعونتم تاعاطق عم طباور نورفوي م  مهم ينيكمت لماع كانهو . أ امك ةيملاعلا مهتميق لامعألا
ططخ عضو نم ةيراجتلا لامعألا نكمي حضاوو خسار يميظنت يتاسايس راطإ ءاشنإ يف لثمتي 

قئاللا لمعلا ة يناكمإ ليبق نم لئاسمب ةيعامتجالا ةيعوتلا لثمت كلذك. لجألا ةليوط ءارضخ رامثتسا
لامعألاو تاموكحلا نيب ةكرتشم ةيلو ؤسم كانهو. لوحتلل ًايساسأ ًاطرش رضخألا داصتقالا يف

ماع لكشب عمت  عيمج ةئبعت نامضل ةمهم ةديجلا ةرادإلاو ةلماكتملا تاسايسلا نإ . او ةيراجتلا
 .كرتشم دهج لذبل ةحلصملا باحصأ

  تايدحتلا
ريغ نادلبلا ًاصوصخ ،نادلبلا ضعبل ةيسيئرلا ةبقعلا قاوسألا ىلإ ءارضخلا تاجتنملا لوصو لظي  •

نود وأ يميلقإلا ىوتسملا ىلع ةبقعلا هذه ةجلاعمل ةجاح كانهو . ةيلبجلا ةعيبطلا تاذ وأ ةيلحاسلا
 .يملاعلا لوحتلا يف اهدوهج مهاست يتلا نادلبلا ربع يميلقإلا

. صاخلا عاطقلا عم ًاصوصخ ،رضخألا داصتقالا جهنل ةشقانملاو حيضوتلا نم ديزملل ةجاح كانه •
نادلبلا بناج نم رضخألا داصتقالل لاومأ صيصختل ةيولوألا ىطعت نأ يغ بني ددصلا اذه يفو
يكل ةيمانلا نادلبلا ضعبل يسيئر بلطتم يه ةيلاملا دراوملا نإ . ةيمانلا نادلبلا ةدعاسمل ةمدقتملا
 .رضخأ داصتقا ىلإ لوحتلا يف عرشت

نأ يغبني ضيرع موهفم يه ةديجلا ةرادإلاو . رضخأ داصتقا ىلإ لوحتلل ًاضيأ ةمهمةديجلا ةرادإلا  •
ًاضيأ لمشت يهو . ةحلصملا باحصأ عيمج كارشإو ةيلحملا تاعمتجملل ةكرتشم فادهأ ءاشنإ لمشي
  .ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا ئدابم
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  صرفلا
. ةيداصتقاو ةيعامتجا تارربم لوحتلا اذهل نإ لب طقف ةئيبلا ىلع رضخأ داصتقا ىلإ لوحتلا زكري ال •

ةصاخ ةيمهأ تاذ لماوع يه شيعلا بسك بيلاسأو ةقاطلا نمأو ةنسحملا ةيجولوكيإلا مظنلا نإ 
 .مئاقلا عضولا ىلع ءاقبإلا يف لثمتي ربكألا رطخلاو. ةيمانلا نادلبلل

ملا ضفخلًالاجم كانه نإف ،رضخأ داصتقا ىلإ لوحتلل ليومتلا ريفوتب قلعتي اميفو •   ، ةيلخادلا ةيلاملا دراو
تارامثتسالا ىلإ اههيجوت ةداعإو ةيئيبلاو ةيعيبطلا دراوملا ىلع بئارض عمج لالخ نم ًالثم كلذو 

 .ةئيبلا يف رامثتسالاب يدايسلا نيدلا ةلدابمب حارتقا كانهو. تادامتعاو ضورق لكش يف ةيئيبلا

  ةسلجلا نم ىوتسملا ةعيفرلا ةيسايسلا لئاسرلا
نمو تاموكحلا يف ةداقلا بناج نم ةمادتسم ةيقيسنتًادوهج رضخأ داصتقا ىلإ ل وحتلا بلطتي •  

يف امب ةيراجتلا تاكرشلاو يندملا عمت  ناسنإلا هافر زيزعت ىلإ ةجاحلا كلذا. 
كلذ لمشيو ،رضخألا داصتقالا ىلإ ةيمانلا نادلبلا لوحت معدي نأ يلودلا عمت  •   يدافتا ىلع نيعتي

نيعتيو . رضخألا داصتقالا بوث يف ركنتت يتلا ةيئامنإلا ةدعاسملا ىلع طورش عضوو ةيراجتلا ةيامحلا
لقنو تاردقلا ءانبو قاوسألا ىلإ لوصولا ديعص ىلع معدلا مدقي نأ ًاضيأ يلودلا عمت   ا ىلع
ميلعت كلذ يف امب ،قالخألاو ةفاقثلاو ايجولونكتلاو ةيلصألا فراعملا زيزعتو ةمئالملا ايجولونكتلا 

صاخ مامتها ءاليإ عم ،ةيلبجلا ةيلحملا تاعمت طلا  ا بناج نم ةيعيبطلا دراوملا ةرادإل ةيديلقتلا قر
 .يعارزلا عاطقلل

تاذ تاربخلا رشنو زاجيإ لالخ نم لاعف رودب موقي نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلع نيعتيو  •
ةدعاسملاو ةفيظنلا ايجول ونكتلا رفوي نأ جمانربلا ىلع نيعتي كلذك. ملاعلا ىوتسم ىلع ةلصلا
نأ جمانربلا ىلع نيعتي ،كلذ ىلع ًةوالع . ةيمانلا نادلبلل يريهامجلا يعولاو تاردقلاو ةيجولونكتلا

ىوتسملا ىلع جمانربلا دوجو نأ امك ،يلامجإلا يلحملا جتانلا عم يئيبلا فيكتلاب ةقلعتملا لئاسملا رشني 
 .ًاضيأ بولطم عارصلا نم ةجراخلا نادلبلل صاخلا معدلاو يميلقإلا نود

لوحتلابو كلهتسملا بلط ريغتب يعولا ىلإ رضخألا داصتقالل ةينطولا تايجيتارتسالا دنتست نأ نيعتي  •
ًارظن تاعاطقلا ىدارف ءارو امل باهذلا ىلإ ةجاح كانه نإف كلذ ىلع ًةوالع . يملاعلا داصتقالا يف
 .تاعاطقلا نيب رزآت دوجول

. رمألا اذه ميمعت نم دب الو ،رضخألا داصتقالا يف ةيولوأ اذ ةأرملا يف رامثتسالا رابتعا نم دب ال •
 .ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيئاسنلا تاعومجملل مئاد ليثمت دوجو ةرورضب حارتقا كانهو

ىلإ لوحتلا ديعص ىلع ًايرورضو ًازيمم ًالماع هفصوب ميلعتلا رود ىلع ديكأتلا مت كلذ ىلع ًةوالع  •
لوصح لثم زجاوحلا ةلازإل تاسايسل ةجاح ًاضيأ كانه ،لوحتلاب قلعتي ام يفو. رضخأ داصتقا

عيراشملل نيمظنم اوحبصيو ةقئال فئاظوب اوظحي يكل تايجولونكتلاو جاتنإلا لئاسو ىلع بابشلا 
ةيماتخلا ةقيثولل ) لوألا عورشملا(يف ةراشإلا متت نأ حرتقا دقو . رضخألا داصتقالا ىلإ لوحتلا دنع

 .تايوتسملا عيمج يف ميلعتلا ىلع ىوقأ ديكأت ىل إ٢٠+ ويرل 
هنأ مغر ،ةيلحملا فورظلا ىلإ دنتسملاو هب صاخلا رضخألا داصتقالا جذومن دلب لكل نوكي نأ نيعتي  •

جئاتنلا ضعب تققح يتلا نادلبلا ًاصوصخ ،ا  نيعتيو . راجت مساقتت نأ نادلبلل ديفملا نم نوكيس
 .تاربخلل لدابتلا اذه رسيي نأ ةئيبلا جمانرب ىلع



UNEP/GCSS.XII/14 

74 

اذه يف غربسناهوج لمع ةطخ ذيفنت يف لشفلا ىلإ ريشُأ دقو . ىوصق ةيولوأب يئاذغلا نمألا عتمتي •
لا رفوتت ثيح ،لا . ا  ا اذه يف ةماعلا تارامثتسالا ىلع زكرت ةلماش ةمزح دامتعا ىلإ يع  د دقو
ةماعلا تايرتشملا رود دي دحت كلذك مت ةمزحلا هذه يفو. يجولوكيإلا ماظنلا ةيامحل ةصرف كلذك
ةعيفرلا لمعلا ةقرف ل نكميو. تاداهشب ةدمتعملا ريغو ةدمتعملا ةيوضعلا تاجتنملا فدهتسي يذلا
ل ةعباتلايئاذغلا نمألاب ةينعملا ىوتسملا امك ةمزحلا هذه لثمل يملعلا ساسألا رفوت نأ ةدحتملا ممأل   
 .تاءارجإلا ذاختاب ةلصلا تاذ ةدحتملا ممألا تائيه ضيوفت نكمي

عيمج ىلع عفانم مدقي نأ رضخألا داصتقالا ىلع نيعتي - يلحملا ىوتسملاو ةنيدملا ىوتسم ىلع •  
يسيئرلا ىوتسملا نإف ةيلحملا ةطلسلاب قلعتي اميفو . بكوكلا دودح لخاد سانلا عيمجلو تايوتسملا
ةيرضحلا ةيساس ألا لكايهلا ىشامتت نأ نامضل ةجاح كانه نأ امك ،ةنيدملا ىوتسم ىلع وه ذيفنتلل

رضخألا داصتقالا ج  ةدئار ءارضخ تاداصتقا لعفلاب يه ةيلحملا تاطلسلا نم ريثكلا نإ. عم .
ىلإ ةراشإلا متت نأب حارتقا مدُق دقو . يلحملا ىوتسملا ىلع دوهجلا لعفت نأ ةينطولا رطُألا ىلع نيعتيو

  .٢٠ + وير رمتؤ ملةيماتخلا ةقيثولللوألا عورشملا يف ءارضخلا ةيرضحلا تاداصتقالا 
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ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم زجوم 
 )ءاه ةريدتسملا ةدئاملا(رقفلا ىلع ءاضقلاو 

  :ناكراشملا ناسيئرلا
 ادنلنف ،ةئيبلا ريزو ،وتسنين يليف ديسلا ةداعس •
، ا ةريزو ،اسيفوه اغول ايزيريت ةديسلا ةداعس • ةدحتملااينارتتةيروهمج ةئيبلل ةلودل    

 تاشقانملا يفةيسيئرلا طاقنلا 

ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعوم  •  ا عم لاعفو لماش راوح ءارجإ ةيمهأ نيكراشملا نم ديدعلا ن يب
ةقلعتملا رومألا مهف نم ،ةموكحلاو عمت   ا تايوتسم عيمج ىلع ،ديزي يذلا يعولل فثكملا ءاكذإلاو

ًاصوصخ ،هلماكب عمت . رضخألا داصتقالاب  او تاعاطقلا لمشي نأ بجي راوحلا نأب ميلست كانهو
لاملا سأر ىلع مهدامتعا لالخ نم رضخألا داصتقالاب رشابم لكشب نوطبتري يذلا ءارقفلا 

ىلإ مخزلا اذه ليوحتل هتايوتسم ةفاكب عمت . يعيبطلا  ا كارشإل ةجاح كانه نأ ىلإ ريشُأ دقو
 .ةكرح

. رضخألا داصتقالا وحن لوحتلل حاتفملا اهرابتعاب ةيتاوملا فورظلا ىلإ نيكراشملا نم ريثكلا راشأدقو  •
تاذ لجألا ةليوطلا حئاوللاو تاسايسلاو ةماعلا تايرتشملا اهيلإ راشملا ةيتاوملا فورظلا لمشتو 

تاشقانملا نم ديد علا عم لماعتلا اهنكمي يتلا تاسسؤملا رود ىلإ ريشُأ ،كلذ ىلع ًةوالع. ةيقادصملا
ةيتاوملا فورظلا دحأ رودلا اذه فصوب ،ةيراجتلاو ةيداصتقالا لئاسملاب ةقلعتملا فارطألا ةددعتملا 

 .رضخأ داصتقا وحن لوحتلل ةمهملا
ليلقلا مادختساب ريثكلا لعفب قلعتي رمألا نأو ةرفوتم دراوملاو تاودألا نم ريثكلا نأ ىلإ ريشأو  •

 .رضخألا داصتقالا معدل رمألا اذه هيجوتو
لمعلا ىلإ ةدنتسم ةطخ ٢٠ + وير رمتؤمل ةيسيئرلا جئاتنلا ىدحإ نوكت نأ ىلإ نوكراشملا اعدو •  

ةلماشلا رضخألا داصتقالا ةعيبط ةجلاعمل دراومو ضيوفتبو ةمادتسملا ةيمنتلا تاسسؤم معدب ىظحتو 
 .تاعاطق ةدعل

ةينمزلا ةدملا ةددحم فاده أ ىلع لمعلا ةطخ لمتشت نأ ةرورض ىلع ماع عامجإ كانه ناكو •
يلامجإلا يل حملا جتانلا ممتتو رضخألا داصتقالا وحن لوحتلا سيقت نأ اهنكمي سايقلل ةلباق تارشؤمو
 .ناسنإلل ةيعامتجالاو ةيئيبلاو ةيداصتقالا ةيهافرلا سيقتو

ىلإ ةجا حلاو ةتوافتملا نكلو ةكرتشملا ةيلوؤسملا مهف يف لثمت تالخادملا يف رخآ كرتشم رصنع ةمثو •
داصتقا ىلإ عيرسلا لوحتلا لجأ نم ةيمانلا نادلبلل يجول ونكتلا معدلاو تاردقلا ريفوتل يملاع عمتجم
 .رضخأ

ال لامعألا لودج نم٢١دنبلا نأل ًارظنو  • يف انلشف بابسأ سردن نأ انيلع يغبنيف ًايراس لازي   
  .هقيقحت

  تايدحتلا
فلتخم ىلع تاردقلاو ءارضخلا تايجولو نكتلا ىلع لوصحلا يف لثمتي يسيئر يدحت ىلإ ريشأ •

عمت   .ا يف تايوتسملا
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مساقتل ديزملا لعف ىلإ ةجاح كانه نكل روهظلا يف رضخألا داصتقالا لولحو جذامنو ةلثمأ تأدب  •
ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعوم   .او نادلبلا نيب جذامنلا هذه رشنو

لمشيو . ةيئيبلا رئاودلا ءارو اميف رضخألا داصتقالا مهف ةدايزل هلعف بجي امم ريثكلا كانه لازي ال •
تايوتسمو تاعاطق فلتخمل رضخألا داصتقالا هينعي امل عباطلا ةيلحمو ةحضاو ةلثمأو فير اعت كلذ

عمت لجأ نم مادتسم رضخأ داصتقا وحن لاقتنالا معدو ماعلا يعولا رشن ناكمب ةيمهألا نم نإ . ا
  .ةلاعف ةروصب جاتنإلاو كالهتسالا طامنأ رييغت

  صرفلا
ةدوجوملا دراوملاو تاودألا ليوحت • . رضخأ داصتقا وحن لوحتلا معدل) بئارضلاو تاناعإلا ًالثم( 

ىلع نيعتيو . رضخألا داصتقالا يف رامثتسالاب ليجعتلا يف ةماعلا تايرتشملا مادختساو زفاوح ميدقت
 .رضخألا داصتقالا يف ةيسفانتلاو ززعملا صاخلا راكتبالا معدت نأ ةماعلا تاسايسلاو رطُألا

 .رضخألا داصتقالا معد مظن فلتخم ديحوت •
 .رضخأ داصتقا وحن لوحتلاو رقفلا ضفخل ةعارزلا اهرفوت يتلا صرفلا •

  ةسلجلا نم ىوتسملا ةعيفرلا ةيسايسلا لئاسرلا
ةيمنتلل يساسألا لحلا هفصوب رضخألا داصتقالا وحن لماش دهعت كانه نإف ةلثاملا تايدحتلا مغر  •

 - بنج ىلإ ًابنج ًاعم ةئيبلاو داصتقالا ريسي ليوطلا ىدملا ىلعو. رقفلا ىوتسم ضفخو ةمادتسملا
دحلاو ةيئيبلا ةيحانلا نم ًاميلس دراوملا مادختسا لعج ىلع ديازتم وحن ىلع دمتعت ةيداصتقالا ةيمنتلاف 

 .يئيبلا روهدتلاو ةيئيبلا رطاخملا نم
يغبنيو . رضخألا داصتقالا ليعفتل ةدافتسملا جذامنلاو سوردلل ،تايوتسملا عيمج ىلع ،ةجاح كانه •

عمت  ىلإ رظنلا نيعتيو . ا تايوتسمو تاعاطق ربع عساو قاطن ىلع جذامنلاو سوردلا هذه رشن
دنع لوصألا نم ًالصأ اهفصوب ،بابشلاو ءاسنلا ًاصوصخ ،ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعوم  ا

 .رضخألا داصتقالا وحن لوحتلاو ةيتاوملا فورظلا ميمصت
عيمج يف رضخألا داصتقالا وحن لداعو عيرس لوحت معدل تايجولونكتلاو لاومألل ةجاح كانهو  •

داصتقالا ىلإ لوحتلا عم ةيشامتم نوكت يكل ةدوجوملا تاودألا ةمجرت ًاضيأ مهملا نم نكل نادلبلا 
تاعمت يف ًاضيأ ًةيلاعف رثكأ نوكيس ةيداصتقالا تاودألل مادختسالا اذه نإ. رضخألا  ا ليعفت  
 .رقفلا ىوتسم ضفخ ديعص ىلع بابشلاو ءاسنلاو ةيلحملا

فادهأ هل لمع جمانرب ىلإ ٢٠ + وير يف ،لاومألاو جذامنلاو ةدافتسملا سوردلا هذه ةمجرت يغبني •  ،
ًاصيصخ دعمو نرمو فييكتلل لباق ج . سايقلل ةلباق تارشؤمو  ءاشنإ لمعلا ةطخ معدت نأ بجيو
 .رضخألا داصتقالل

نأ رضخألا داصتقالا تايجيتارتسا ىلع نيعتي هنإف ةفلتخملا ةينطولا فورظلا رابتعالا يف ذخألا عمو  •
ةيقوسلا زجاوحلا ليزت نأو ةلماش نوكت نأو ةصاخلاو ةيلحملاو ةينطولا ةيومنتلا تاعلطتلا فلتخم جلاعت 

 .ةفافشلا ةماعلا تاسايسلاب قلعتي اميف ةقثلا رفوت نأو
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  ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم  - ٤

 ، طابش٢١ءاثالثلا ةعاسلا ٢٠١٢رياربف /  ةعاسلا - ءاسم ٠٠/١٥،    ١تاعامتجالا ةفرغ . ءاسم ٠٠/١٨ 

  :سيئرلا

  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم سيئر •

  :يسيئرلا ثدحتملا

  ايزيلام ءارزو سيئرل يملعلا راشتسملا ،يركاذ ديمحلا دبع روسيفوربلا •

شاقنلا ةقلحقسنم  :  

  جيورنلا ،يئامنإلا نواعتلاو ةئيبلا ريزو ،ميهلوس كيريإ ديسلا ةداعس •

  :شاقنلا ةقلح ءاضعأ
وريب ،ةئيبلا ريزو ،لاديف-  راغلوب ليونام ديسلا ةداعس •   
 وغنوكلا ،ةئيبلا ريزو ،وبموج يرنه ديسلا ةداعس •
ةقاطلاو لقنلاو ةئيبلل ةيداحتالا ةرادإلا ،يداحتالا سل راذويل سيرود ةديسلا ةداعس •  ا ةوضع ،د

 ارسيوس ،تالاصتالاو

ةضرعملا ةيربلا تاتابنلاو تاناويحلا عاونأب يلودلا راجتالا ةيقافتا ،ماعلا نيمألا ،نولناكس نوج ديسلا  •
  ضارقنالل

 ءاهةريدتسملا ةدئاملا  لادةريدتسملا ةدئاملا  ميج ةريدتسملا ةدئاملا ءابةريدتسملا ةدئاملا  فلأةريدتسملا ةدئاملا 

  



UNEP/GCSS.XII/14 

78 

  ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا نأشب شاقنلا ةقلح زجوم

  ةحورطملاةيسيئرلا طاقنلا 
ةيئيب ةمكوحماظنل ددحملا لكيهلا نأشب ةلئسأ كانه لظت نكل رييغتلل ةجاحلل حساك دييأت كانه  •  

 .لدعم
ا ةيضق ا •  ماع وير رمتؤم دعب ينطولا ىوتسملا ىلع ةمادتسملا ةيمنتل تجلوع يتلا ةقيرطلا تناك

ةلاعف ريغ ةقيرط١٩٩٢ نم لودلا تلمع ول ًةيلاعف رثكأ نوكت نأ ةقيرطلا كلتل نكمي ناكو . ، 
دصرلل ةمئالم تايلآ دوجو عم ةمزلم دعاوق لالخ نم تنواعتو ةيلودلا تاسسؤملا لالخ 

 .ضارعتسالاو
تايقافتالا ةرادإ عم لماعتلا ةيفيك وه ديدج ةيئيب ةمكوحماظ ن عضو دنع ةمهملا ةلئسألا دحأو •  

؟فئاظولا هذه بعوتست نأ ةصصختم ةلاكول نكمي ةجرد يأ ىلإو- فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا   
ريغ نوكت يتلا يه ةيلاملا دراوملا نكل جماربلا نم ريثكلا عضوو تايقافتالا نم ريثكلا ىلإ لوصولا مت  •

 .جماربلا هذه ذيفنت نامضل بلاغلا يف ةرفوتم

  تايدحتلا
ىلإ ًادانتسا دراوملا فلتخم ةئيبلل ززعم لكيه يأ مضي نأ دب  ال دراوملا حش نم يناعي ملاع يف •

 .صاخلا عاطقلا بناج نم رامثتسالا ىلإو ةيعوطو ةررقم تاكارتشا
 .يملاعلا يئيبلا ليومتلاو ةيملاعلا ةيئيبلا تاسايسلا نيب ىوقأ طبار داجيإل ةحلم ةجاح كانه •
ةدايقلا ىلإ رقتفيو كسامتلا مدعو فعضلاو تتشتلا نم ةيملاعلا ةيئيبلا ةرادإلل يلاحلا ماظنلا يناعي  •

 .دراوملل لاعفلا ريغ مادختسالاب زيمتيو
بناج نم ةدعاسملا ىلإ لودلا علطتت  الو. ًةرشابم لمعتس ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نإف ءابو ىشفت اذإ •

  .ةماعلا ةيعمجلا
  صرفلا
تاذ ةخسار ةسسؤم ءاشنإ : ىلع لمتشي نأو ةيلاحلا روصقلا هجوأ ماظنلا حالصإ جلاعي نأ نيعتي •

رزآتلا هجوأ زيزعت ؛فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تايقافتالا عم قيسنتلاو هيجوتلا ميدقت ؛ةيلود ةيوضع 
لمشت ةئيبلل ةيجيتارتسا عضو ؛ا   ةموظنم لك ءافكو اهتيلاعف ةدايزل تايقافتالا هذه تاعومجم نيب

ةلصلا تاذ ةلعافلا تاهجلا ىلإ راودألا دنستو لمعلا مساقت يف تبتو تايولوألا ددحت ةدحتملا ممألا 
 .ةموظنملا يف

ءافو نامضل تاردقلا ءانبل ةلاعف ةيلآ قيبطت ىلإ جاتحن اننإف ذيفنتلا ىلإ ضوافتلا نم لاقتنالا دنع  •
ا  .ادهعتب ةيمانلا نادلبلا

 .ةماعلا تاسايسلاو ةصاخلا تارامثتسالا نيب طبرت نأ اهنكمي ةخسار ةسسؤمل ةجاح كانه •
نأ ًاضيأ انيلع نيعتي نكل ةيرادإلا تاروفولا لوح رزآتلا هجوأ نأشب تاشقانملا تراد ،نآلا ىتحو  •

زيزعت يدؤي نأ نكميو . ربكأ دئاوف ققحي نأ هنأش نم يذلا جمربملا رزآتلا قيقحت صرف يف رظنن
ىلع فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تايقافتالا ذيفنت معد ىلع زيكرتلا ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 

كلت ةدعاسمو ةيئامنإلا ةدعاسملل ةدحتملا ممألا لمع راطإ ةيلمع لالخ نم ينطولا ىوتسملا 
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 ، تاردقلا ءانب تايلآ مادختسا نم اهنيكمتو ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم ليومت ىلع لوصحلا يف تايقافتالا
ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل ةع باتلا
 .اهيف فارطألا حلاصل ،يجولوكيإلا

ةيئيبلا تايقافتالا نأشب تادهعتلل ينطولا ذيفنتلا ىلع زكري قودنص لدعملا ماظنلل نوكي نأ نيعتي  •
قيرف لثم تايلآ ربع ةموظنملا قاطن ىلع رزآتلا هجوأ لدعملا ماظنلا ززعي نأو ،فارطألا ةددعتملا  
 .ةدحتملا ممألل ةعباتلا ريغ تائيهلاو ىرخألا ةصصختملا تالاكولا عم ةكارشلا ززعي نأو ةئيبلا ةرادإ

  .تايقافتالا عيمج ةيملاعلا ةئيبلا قفرم يطغي نأ ،لدعملا ماظنلا يف ،نيعتيو •
  ةسلجلا نم ىوتسملا ةعيفرلا ةيسايسلا لئاسرلا

تقو نآلا ناح دقل . بولطم وه امع ًادج نيديعب انسفنأ دجن مويلاو. رخآل نيح نم صرفلا حاتت •
 .لمعلا

اولظ ءابآلا نكل تاسسؤملا ةعومجم تعستا ١٩٧٢ماع يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ءاشنإ ذنمو  •  
 .تاسسؤملا كلت ئشنن اننأب كردن نأ انيلع نيعتي كلذلو ،لودلا يه ءابآلاو. مه امك

ةيلودلا ةيئيبلاةمكوحلايف ميظنتلا نم ءيشل ةحلم ةج اح كانه •  . 
لجأ نم سايقلل ةلباقو مولعلا ىلإ ةدنتسم ةحضاو فادهأو ةحضاو تادهعت ىلإ ةجاح يف نحن  •

 .ةمادتسالا قيقحت
ةدحاوةيرقيف شيعن ًاعيمج نحن  •  !  
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ةدئاملا (ةما دتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم زجوم
  )فلأ ةريدتسملا

  سيئرلا
  ايناملأ ،ةيوونلا ةمالسلاو ةعيبطلا ىلع ظافحلا ،ةئيبلا ةرازو ،شاس نتسراك ديسلا •

  ةحورطملاةيسيئرلا طاقنلا 
تايوتسم عيمج ىلع ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب زيزعتل ةجاحلا ىلع عامجإ كانه  •

 .صوصخلا هجو ىلع يلحملاو ينطولا ىوتسملا كلذ يف امب ،ةرادإلا
جمانربلا زيزعت ا •  ةمظنم ربع زيزعتلا ناكأ ءاوسو . متي نأ نيعتي يتلا ةيفيكلا نأشب ةنيابتم ءارآ كانه

ةئيبلا جمانرب فئاظو زيزعتو فيرعت لضفأ وحن ىلع متي نأ مهملا نم نإف  ال مأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا
 .تاسايسلاو مولعلل لضفأ ةينيب ةلصو نيوكت هاجتاب لمعلاو ذيفنتلا نيسحت مث نمو

لئاسولا فلتخم اوشقانو ذيفنتلا ىلع ةئيبلا جمانرب ةردق نيسحت ةيمهأ ىلإ حوضوب نوشقانتملا راشأ  •
  .كلذب مايقلا ةيفيك نأشب

  تايدحتلا
 .يسسؤملا راطإلا نأشب عامجإ ىلإ لوصولا نم دب ال •
ربع نكمأ نإ كلذ يف امب ،هنيسحت نم دب  الو يلحملاو ينطولا نييوتسملا ىلع فاك ريغ ذيفنتلا لازي ال •

صصق ربعو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لاثم قيبطت ىلإ يمرت يتلا ةئيبلا جمانربل ةيلحملا بتاكملا 
 .عقاولا ضرأ ىلع ذيفنتلا ديعص ىلع هتربخ ززعي نأ ةئيبلا جمانربل دب الو. ةيلمعلا حاجنلا

نم مغرلا ىلع ليومتلا ىوتسم نيسحت لثميسو . بولطمو مهم لماعوه ليومتلا ىوتسم نيسحت  •
 .ةيلاملا ةمزألا ًالثم ،ًايدحت ةينطولا دويقلا

فد  •  ، رارقلا ذاختا تايلمع يف ةأرملا ةكراشم كلذ يف امب ،يندملا عمت  ا ةكراشم زيزعتل ةجاح كانه
ليبس ىلع كلذ متي نأ نكميو . ةمادتسملا ةيمنتلل ةيسيئرلا رصانعلا دحأك ةيفافشلاو ةبساحملا زيزعت

ةحلصملا باحصأ لوصو لالخ نمو وير ةيقافتا نم رشاعلا أدبملا ذفني يملاع كص لالخ نم لاثملا 
ةينطولا ةينوناقلا مظنلا يف لضفأ لكشب ةلادعلل يندملا عمت   .ا نم

لامع ألا لودج نم ءزجك يئاذغلا نمألاو نيسنجلا نيب ةاواسملا لمشت ىرخأ تايدحت كانهو •
 ، ةمداقلا لايجألا مامتها لضفأ وحن ىلع رابتعالا يف ذخأي نأ نيعتي يذلا ،ةمادتسملا ةيمنتلل عسوألا

 .صاخ ثوعبم وأ ملاظم نيمأ داجيإ لالخ نم ًالثم
تاضوافملا يف ةئيبلا جمانرب فاعضإ يدافتل وير رمتؤم يف ةحضاو جئاتن قيقحت يف لثمتي يدحت كانه  •

 .وير رمتؤم يلت يتلا
لضفأ تانايب عمج ىلع اهلمع رصقي  ال وحن ىلع تاسايسلاو مولعلل ةينيبلا ةهجاولا زيزعت نم دب ال •

لالخ نم ةلصلا تاذ ةلعافلا تاهجلا نيبو نادلبلا لخاد ةيكل   م ءاشنإ ىلإ هادعتي لب بسحو
  .تانايبلا ةحص نم ققحتلل ةمئالم تايلمع
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  صرفلا
زيزعتل ًةديرف ًةصرف٢٠ + وير رمتؤم لثمي • ءانبلا اهنيب نم لئاسو ةدعب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب    

 .تاسايسلاو مولعلل ةينيبلا ةهجاولا زيزعتو ًةمادتسا رثكأ ليومتو تاردقلل لضفألا
عسوأ قايس يف لضفأ لكشب ةئيبلا جامدإ نم نكمت ةقيرطب لكايهلا رييغتل ةصرف وير رمتؤم لثمي  •

فلتخم فئاظو يف لخادتلا نم ىندألا دحلا ىلإ ليلقتلاو تاس ايسلا كسامت زيزعتو ،ةمادتسملا ةيمنتلل
  .تاسسؤملا

  ةسلجلا نم ىوتسملا ةعيفرلا ةيسايسلا لئاسرلا
ةيوضع مضي نأ نيعتي يذلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب زيزعتل ةحلم ةجاح دوجوب عامجإ كانه  •

 .نسحم ليومتو ةيلود
دصلا اذه يف ةردان ًةصرف٢٠ + وير رمتؤم لثمي •  .د 
لمعيس ةيميظنتلا لكايهلا عاونأ يأ نأشب عامجإ ىلإ لوصولل لجاع لكشب لودلا لمعت نأ بجي  •

 .ةئيبلا جمانرب زيزعت ىلع لضفأ لكشب
جمانرب ةيلاعف زيزعت ىلع ًاضيأ زيكرتلا متي نأ بجي لب تاسسؤملا ىلع طقف زيكرتلا بصني الأ بجي  •

 .هفئاظو قاطن عيسوتو ةئيبلا
ىوتسملا ىلع لضفألا ذيفنتلا كلذ يف امب ،ذيفنتلا يف تارغثلا ٢٠ + وير رمتؤم جئاتن جلاعت نأ دب ال •  

لضفأ تانايب ريفوت عم تاسايسلاو مولعلل ةنسحملا ةينيبلا ةهجاولاو تاردقلا ءانبو يلحملاو يرطقلا 
  .تانايبلا عمج تايلمع زيزعتو
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ةدئاملا (ةمادتسملا ةيمنتلل ي سسؤملا راطإلا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم زجوم
  )ءاب ةريدتسملا

  ناكراشملا ناسيئرلا
 ايبمولوك ،ةئيبلا ريزو ةبئان ،وتوس انايردأ ةديسلا ةداعس •
  الاميتاوغ ،ةئيبلا ريزو ةبئان ،زينيترام ليشيم ةديسلا ةداعس •

  ةحورطملاةيسيئرلا طاقنلا 
رمتؤم ىلع نيعتي تقولا ق يض ببسبو. ‘‘انحلاص يف سيل تقولا’’نأ ىلع ماع قاف تا كانه •

ةيلاحلا ةيئيبلا ةمزألل ةباجتسالل ًاعيرسو ًالجاع ًءارجإ ذختي نأ٢٠ + وير ىلع دوفولا ددشتو .  
 .ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلاو ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا نأشب رارق ذاختا ةرورض

 .كلذ هبجوتسيام نأشب تاشقانم هتبقعأ ةئيبلا جمانرب زيزعتل يوق معد كانه ناك  •
ءاطعإو ليومتلا ةدايز عم ةصصختم ةلاكو ىلإ ةئيبلا جمانرب ىوتسم عفر  •  ي نأ نيكراشملا ةيبلاغ حرتقا

ىلإ ةئيبلا جمانرب ليوحت لضفألا نم ناك اذإ امع نيكراشملا ضعب لءاستو . ذيفنتلل ىوقأ ضيوفت
 .ةوجرملا فادهألا سفن ققحيس طقف هزيزعت نأ مأ ةصصختم ةلاك

ةينعملا ةنجللا ىوتسم عفر يف رظنو زيزعت ىلإ جاتحت ةمادتسملا ةيمنتلا ةرادإ نأب ًاضيأ قير فلا رقأ •
ينعمسلجم ىلإ ةمادتسملا ةيمنتلاب يعامتجالاو يداصتقالا سل اب    ا ضيوفت رييغت وأ ةمادتسملا ةيمنتل
 .اهذيفنت ضارعتساو ةمادتسملا ةيمنتلا تاسايس عضو ةطلس هحنمو ةيئيبلا لئاسملا لمشيل

يف ةماعلا ةكراشملا ةدايز ةرورض ىلع ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعوم  •  ةيئيبلا ةمكوحلاا تحلأ  
رمتؤمل تاريضحتلا يف مهتكراشم ةدايز ىلع اوحلأ امك ،ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلاو ةيلودلا 

رمتؤملا كلذ نع جتنت ةديدج لكايه يأو٢٠ + وير  .  
  تايدحتلا

أشبلاؤس حرُط • هتيلوتو ةئيبلا لمشيل يعامتجالاو يداصتقالا سل    ا ضيوفت رييغت ناك اذإ ام ن
 .ةدحتملا ممألا قاثيم ليدعت بلطتيس ،ةمادتسملا ةيمنتلا نع ةيلوؤسملا

ةصصختم ةلاكو ىلإ هليوحت وأ ةئيبلا جمانرب زيزعتل ةجاح كانه نأ ىلع قافتا كانه ناك هنأ مغرو  •
ليومت ىلع لوصحلا ىلإ نيراي خلا نم يأ يدؤي نأ نامض نأشب لغاوش كانه تناك دقف ةئيبلا يف
جمانربلا ةيالو ءابعأب مايقللفاك  . 

نأشب نيقيلا مدع نع اوربع نيكراشملا نكل زيزعت ىلإ جاتحت ةمادتسملا ةيمنتلا نأ ىلع قافتا كانه  •
لك نأ ن م ،صوصخلا هجو ىلع ،قلق كانه ناكو. لضفألا لكشلاب ثالثلا زئاكرلا جامدإ ةيفيك
  .ةوقلا نم ردقلا سفنب ىظحت نأ بجي ةمادتسملا ةيمنتلل ثالثلا زئاكرلا نم ةزيكر

  صرفلا
نييلصألا ناكسلا كلذ يف امب ،ةيسيئرلا تاعوم  •  ا عيمج ةكراشم زيزعتل ةصرف وه ماظنلا حالصإ نإ

 .ينطولاو يميلقإلا نييوتسملا ىلع ذيفنتلاو تارارقلا ذاختا ةيلمع يف ،بابشلاو ءاسنلاو
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يمحي نأ فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تايقافتالا يف ةاواسملا ئدابمو ناسنإلا قوقح جاردإ نأش نم  •
ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت حاجن صرف ززعي نأو ةفيعضلا ةيلحملا تاعمت   .ا ةريبك ةروصب

زيزعت نإف كلذل ،ةمادتسملا ةيمنتلاب ةقلعتملا اياضقلا يف بثك نع لعفلاب ةيلحملا تاطلسلا كراشت  •
نأ نكمي يلحملا ىوتسملا ىلع ةيلودلا تاررقملا ذيفنتو ةيملاعلا تاسايسلا عضو ةيلمع يف اهتكراشم 

 .ةمادتسملا ةيمنتلا ريبك دح ىلإ ززعي
ىوتسملا ىلع ،ةمداقلا لايجألل ملاظم نيمأل رود داجيإ يه ةاواسملا ئدابم زيزعتل ىرخأ ةصرف ةمثو  •

 .اهرود/هرودب مايقلل ةيفاكلا دراوملاب هديوزت عم ينطولا وأ/و يميلقإلا
دصرتو ميقت ةئيه لمشيل ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا حالصإ متي نأب حارتقا كان هناك  •

ةئيبلاو ناسنإلا ةحصل ةنمآ ا    .وك نامضل ةديدجلا تايجولونكتلا
  ةسلجلا نم ىوتسملا ةعيفرلا ةيسايسلا لئاسرلا

رايخ لكل ةفاضملا ةميقلا يف قدصب رظنت نأ٢٠ + ويررمتؤم يف تاموكحلا ىلع نيعتي  •  . 
عمتجملل لضفأ وه ام رايتخاو ةينطولا حلاصملا زواجت نم دب  ال ةيلبقتسملاو ةيلاحلا لايجألا ةيامحل •

 .يملاعلا
نأشب ًايئا ٢٠ + وير رمتؤم يف انيلع نيعتي •  ًارارق ذختن نأ يسسؤملا راطإلاو ةيلودلا ةيئيبلا ةمكوحلا   

ماع نوضغ يف تاحالصإ يأ لامتكا نم دكأتن نأ دب  ال ،كلذ ىلع ًةوالع. ةمادتسملا ةيمنتلل
 .دحاو

ديدحتل ةيلمع قلط ٢٠ + وير رمتؤم يف دب ال •  ت نأو ةئيبلا جمانرب ز  زع  ي نأ ىلع صني رارق ذخت  ي نأ  
يداصتقالا سل ام   ا ةيالو تناك اذإ امو ةصصختم ةلاكو ىلإ لوحتيس جمانربلا ناك اذإ

ةئيبلا ةزيكر لمشتل ريغ  ةنس وه ةروكذملا ةيلمعلل يئاهنلا لجألا نوكي نأ دب  الو. تس يعامتجالاو
  .ةدحاو
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ةدئاملا (ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم زجوم 
  )ميج ةريدتسملا

  ناكراشملا ناسيئرلا
 .ةددجتملا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا ،ماعلا ريدملا ،نيمأ ناندع ديسلا ةداعس •
  ايسينودنإ ،ةئيبلا ريزو ،اياوبمك راساثلب روسيفوربلا ةداعس •
  ةراثملا ةيسيئرلا طاقنلا
وير رمتؤم جئاتن ىدحإ نوكتنأ يغبني • ةلاكو ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ليوحت ٢٠ +    

 .ليوحتلا ةيلمع فيصوتو اهرود ديدحت عم ةصصختم
اياضقلا عيمج لحتنل ةلاكولا •  . 
لئاسملا نأشب معدلا نم ديزملا ميدقتل رشع عباسلا هعامتجا يف يقيرفألا داحتالا رارقل معد كانه  •

 .تاردقلا ءانبو ينقتلا معدلا كلذ لمشيو) ةمادتسملا ةيمنتلاو خانملا ريغت كلذكو(ةيئيبلا 
 .ملاعلا هجاوت يتلا ةيئيبلا اياضقلا ةدح وأ ةعيبط جلاعت ملو ةياغلل ةئيطب ةيفاضإلا ةيمنتلا تلظ •
 .١٠أدبملا نيمضتل ةجاح كانه  •
  .ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجللاىوتسم عفر  •
  تايدحتلا
يف ةيعامتجالا تانوكملاو يندملا عمت  •   .ةيئيبلا تارارقلا ذاختا ةيلمعا كارشإ
 .ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد ةيئيبلا تارارقلا ذاختا ةيلمع يف ةيلحملا تاموكحلا جامدإ •
 .ةئيبلل تايوتسملا ةددعتم ةيموكح لمع رطُأ عضو •
تمربأو ةئيبلا اياضق ةيمهأ تدادزا املك هنأل فعضأ حبصي دق هنإف ةلاكو ىلإ جمانربلا ليوحت مت اذإ  •

  .ًامذرشت رثكأ حبصت نأ نكمي ةرادإلا نإف تايقافتالا
  صرفلا
تايقافتا نيب رزآتلا هجوأ كلذ لمشيو ًةءاف ك رثكأ ةقيرطب دراوملا مدختستس ةصصختملا ةلاكولا نإ •

 .ىرخألا ةدحتملا ممألا تالاكوو ثالثلا وير
امك تايولوألا ديدحت يف كلذكو ةيمنتلا لجأ نم تارارقلا ذاختا ديعص ىلع ةئيبلا تارازو نيكمت •  

ذاختا ةيلمع يف يلاحلا مذرشتلا جلاعيس ًاقاطن عسوألا عمتجملل ًةباجتسا رثكأ تارازولا هذه لعج نأ  
 .ةيئيبلا تارارقلا

 .رضخألا داصتقالا كلذ يف امب ةمادتسملا ةيمنتلا يف ةئيبلا رودو ةمادتسملا ةيمنتلل ثالثلا زئاكرلا زيزعت •
 .ةئيبلا جمانرب لمع ةيوقتو زيزعت •
  .ةيمانلا نادلبلا ةمهاسمب رارقإلا •
  ةسلجلا نم ىوتسملا ةعيفرلا ةيسايسلا لئاسرلا
 .ةمادتسملا ةيمنتلل ناكرحملا امهو رضخألا داصتقالاو ةئيبلل ةمهم ةلاكولا •
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ةيمنتلا عم لماعتن نحنف ،ًادبأ لغتس - ٢٠ + وير رمتؤم دقع •  ت نل وأ نآلا ةصرفلا لغتس  ت نأ بجي  
 .مادتسم ملاع نأشب رارق ذاختال تقولا ناح دقو اهبناوج ةفاكب ةمادتسملا

نل وأ نآلا ةصرفلا هذه لغتس   ال- ملوهكتسرمتؤم ذنم تحنس يتلا ةصرفلا وه وير رمتؤم  •  ت نأ دب
يفكي امب ًاحلاص دعي مل داتعملا لمعلا ويرانيسف ،ًادبأ لغتس  ةيسيئرلا تاعوم -ةيلحملا تاطلسلا (ت ا 

  ).ةحلصملا باحصأل
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ةدئاملا ( ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم زجوم
  )لاد ةريدتسملا

  ناكراشملا ناسيئرلا
 ةيمنتلل يويسآلا كنبلا سيئر بئان ،يناهول. ن ودنب روتكدلا •
  شيدالغنب ،ةئيبلاو تاباغلا ريزو ،دومحم نسح روتكدلا ةداعس •

  ةحورطملاةيسيئرلا طاقنلا 
ماظن قيبطتل ةيلوحت تارارق ذاختال ةديرف ةصرفك  ٢٠ + ويررمتؤم مادختسا ةيمهأ نأشب ءارآ تمدُق  •

يئيبةمكوح ذنم ريثم وحن ىلع ريغت ملاع يف ةديازتملا ةيئيبلا تايدحتلل ةباجتسالا ىلع رداق ةيلود ة  
رمتؤم دقع امدنع ،تضم ًاماع ٤٠ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ئشنُأو ةيرشبلا ةئيبلا نأشب ملوهكتس  
 .١٩٧٢ماع 

هذه لثم عم لماعتلا لج أ نم هئادأل ةمزاللا فئاظولا نإف ةزيمتملا جمانربلا ةمهاسمب رارقإلا عمو •
 .ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت لجأ نم تاحالصإ لاخدإ بلطتت ةريغتملا تاجايتحالا

ا  • ايب يتأي ةلدعم ةيلود ةيئيب ةرادإل ةيساسأ تازيممو ئدابم ىلإ ةجاحلا تالخادملا نم ديدعلا تزربأو
نيمأ نييعت لثم ةددحملا ت احارتقالا ضعب تمدق كلذك. هاندأ ىوتسملا ةعيفرلا ةيسايسلا لئاسرلا يف

يلاملا بقعتلل ماظن ءاشنإو١٥ و١٠وير يأدبم زيزعتو ايجولونكتلا مييقتل ةيلآ ءاشنإو ملاظم   . 
. ةصصختم ةلاكو ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىوتسم عفر ةوقب نيكراشملا نم ديدعلا ديأ •

لاكشأ داجيإ نم ًالدب ةلاعف ةيل ود ةيئيب ةمكوحلةيسيئرلا فئاظولا معدب لوقت ءارآ كانه تناكو 
ةكراشم ةدايزل اهمعد نع ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعوم . ةددحم  ا نم ديدعلا تربعو
يميلقإلا نييوتسملا ىلع ةرادإلل يوق معد كانه ناك كلذك . ةيموكحلا ريغ ةلعافلا تاهجلا
 .ينطولاو

ا ةيئيبلاةمكوحلانيب طبارلل زيجو لكشب ًاضيأ ضرعتلا مت  •   ، ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلاو ةيلودل
ةديرف ةصرف لثمي يذلا ٢٠ + وير رمتؤم يف نيعوضوملا الك ةجلاعم ةرورضل ماع معد كانه ناكو  
  .هليجأت نكمي ال رارق ذاختال

  تايدحتلا
 .تارارقلا ذاختا ةيلمع يف نادلبلا عيمج كارشإ ةيمهأ •
عامتجالاو ةيومنتلا لغاوشلا لهاجتمدع ةرورض • ةيئيبلا ةمكوحلاحالصإل ةيمارلا دوهجلا يف ةي    

 .ةيلودلا
تايدحتلل ةباجتسالا نم اهنكمي عضو يف تسيل يلاحلا اهلكي ةمكوحلانأب رارقإلا  •  ةيلودلا ةيئيبلا  

ةيئيبلا  ةمكوحلاحالصإ يدحت لصي ددصلا اذه يفو . ةيرطقلا تاجايتحاللو مويلا ملاعلل ةيئيبلا
ًايلوحتو ًايلعف ًارييغت بلطتي لب تامظنملا ءامسأ رييغتدرجم ءارو ام ىلإ ةيلودلا  . 

ممألا ةموظنم لخاد ًاقاطن عسوألا راثآلا ءوض يف ةينأتملا ةساردلا ىلإ لدعملا يسسؤملا لكيهلا جاتحي  •
  .ةدحتملا



UNEP/GCSS.XII/14 

87 

  صرفلا
يلوحتو يلعف ريغت ثادحإب رارق هيف ذخت٢٠ + وير رمتؤم لثمي •  ي نأ نكمي ىدتنم  . 
تالاكو ىوتسم سفن يف ةززعم ةينوناق ةيالو تاذ ىوقأ ةيزكرم ةيملاع ةيئيب ةس سؤم ءاشنإل نكمي •

 .ةمادتسملا ةيمنتلل ةثالثلا داعبألا نيب ربكأ نزاوت قيقحت يف مهاسي نأ ىرخألا ةدحتملا ممألا
دب  الو ،ةيئيبلا ةمادتسالا زيزعتل ينطولاو يميلقإلا نييوتسملا ىلع لمعلا زيزعت متي نأ يرورضلا نم •

 .ةيلودلا ةيئيبلا ةمكوحلللدعم ماظن نمض لماكلاب لمعلا اذه زاجنإ ن م
ريفوتب حمسيس ىوقأ ةيميلقإو ةينطو ةرادإ مظنب ةمعدم ىوقأ ةيملاع ةيئيب ةمظنم دوجو نإ  •

 .ينطولا ىوتسملا ىلع ةيمانلا نادلبلل ايجولونكتلا لقنو تاردقلا ءانب تاجايتحا
ةئشانلا تايجولونكتلا مييقتل تايلآ لثم ةديدج تايلآ ءاشنإب ةمظنملا هذه دوجو حمسيس كلذك •  

 .تاعقوتلا لك رابتعالا يف ذخألاو ةبساحملا زيزعتل
ًةءافك رثكأ مادختسا قيقحتل ًةصرف فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تايقافتالا نيب رزآتلا هجوأ رفوت  •

  .ةيلاعف رثكأ وحن ىلع ةيئيبلا اياضقلا ةجلاعمو دراوملل
  ةسلجلا نم ىوتسملا ةعيفرلا ةيسايسلا لئاسرلا
ةيوق ةيالو تاذ ةيملاع ةسسؤم لوح زكرتي ززعم  ةمكوحةرادإ ماظنل يروفلا قيبطتلل ةجاح كانه  •

يتلا ةيئيبلا تايدحتلل يدصتلل ةيرورضلا ةيسيئرلا فئاظولا ءادأ ىلع ةردقلا اهلو ةيتاسايس ةيؤرو 
 .مويلا انملاع اههجاوي

نأ امك ملاعلا ريغت ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ءاشنإو ملوهكتس ر متؤم دقع نم ًاماع نيعبرأ ذنمو •
كلذ يف امب ،لجاع وحن ىلع حالصإلا ىلإ جاتحي ةيملاعلا ةئيبلا اياضقب متهي يذلا يسسؤملا لكيهلا 

 .ةئيبلا جمانرب رود زيزعت
نأ دب  ال ىوقأ ةيلود ةيئيب ةمظنم يأو ًةيلاعف رثكأو ىوقأو لدعم ةيلود ةيئيب ةمكوحلماظن يأ نإ  •

ةنيعم تازيممب عتمتت نأو‘‘ئدابملا’’نم ةلسلس ىلع دمتعت   : 
زئاكرل لداع رابتعا ءاليإ لجأ نم ىرخألا تامظنملا عم ةاواسملا مدق ىلع لماعتلا ىلع ةردقلا  -

  .ثالثلا ةمادتسملا ةيمنتلا
 لومشلا -
فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تايق افتالا كلذ يف امب ،ةيئيبلا جماربلا ربع ناززعملا قيسنتلاو كسامتلا -

 ؛تاعاطقلا ربع لماكتلاو
 ؛دراوملل لاعفلا مادختسالا -
 ؛ةيئيبلا لغاوشلل يدصتلل ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع ةكسامتم ططخ قيبطت ىلع ةردقلا -
بيجتست ةيملاع ةيئيب ةمظنمل ةززعملا ةيالولا معدل ا  -  ؤبنتلا نكمي ةيفاكو ةرقتسم ةيلام دراوم

؛ةيمانلا نادلبلا تاجايتحاو ةريبكلا ةيئيبلا تايدحتلل لماكلكشب   
 ؛تارغثلا ةجلاعمو زرحملا مدقتلل لضفألا مييقتلا لجأ نم ةئيبلا حلاصل ليومتلا بقعت ىلع ةردقلا -
 .تاسايسلا عضو ةيلمعب ليومتلا طبر -
 .ةيلمعلا تاسايسلاو مولعلل ةينيبلا ةهجاولا زيزعت -
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نيذلا نيكراشملا ضعب دوجو عم ةصصختم ةلاكو ىلإ ةئيبلا جمان رب ىوتسم عفرل ريبك معد كانه •
ةسسؤملاو ةيلودلاةيئيبلا  ةمكوحلاماظن ىلع ةعساو تاحالصإ لاخدإ كلذ نم ًالدب نومعدي   

زيزعتل ةيملاعلا ةيوضعلل ريبك دييأت كانه كلذك . تاحالصإلا كلت لكش ديدحت نود نكل ،ةمئاقلا
 .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

هالعأ ‘‘ئدابملا’’قيبطت ربع كلذ يف امب ،ينطولاو يميلقإلا نييوتسملا ىلع ىوقأ ةيئيب  ةمكوحءاشن إ •  
 .نيروكذملا نييوتسملا ىلع اهخاسنتساو

باحصأو ةيسيئرلا تاعوم ةمكوحلللدعم ماظن نمض ربكأ زيح ءاطعإ  •  ا ةكراشمل ةيلودلا ةيئيبلا  
ربع كلذ يف امب ،يندملا عمت    .رشاعلا وير أدبم قيبطت زيزعتاو ةحلصملا

يملاع ملاظم نيمأ ءاشنإ ربع ًالثم ديعبلا ىدملا ىلع تاعقوتلاو ةبساحملل ًاقاطن عسوأ تايلآ لاخدإ  •
 .ينطولا ىوتسملا ىلع تايلآلا هذه خاسنتسا نكمي ثيحب ،ةمداقلا لايجألل

سوملم تارارق ذاختال٢٠ + وير رمتؤم اهرفوي يتلا ةصرفلا مانتغال طغضلا •  ةمكوحلازيزعت نأشب ة  
نم ،نيكراشملا ضعب هحرتقا ام قفو كلذ يف امب ،ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلاو ةيلودلاةيئيبلا   

اب ينعمسلجم ىلإ ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجللاليوحت لالخ    .ةمادتسملا ةيمنتل 
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ةدئاملا ( ةمادتسملا ةيمنتلليسسؤملا راطإلا نأشب ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم زجوم 
  )ءاه ةريدتسملا

  :ناكراشملا ناسيئرلا
ةديدجلا اينيغ اوباب ،ظفحلاو ةئيبلا ريزو ،هيفكاكوراه نوسبموث ديسلاةداعس •   
اينيغ ،ةئيبلل ةلودلا ريزو ،يريغوبان ابانوم ايفالف ةديسلاةداعس •   

  ةحورطملا ةيسيئرلاطاقنلا 
 .هتءافكو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةيعورشم زيزعتل ةليسوك ةيملاعلا ةيوضعلا •

 ؟ةيسايسلا ةيحانلا نم يعقاو رمأ ةصصختم ةلاكو ىلإ لوحتلا له •
 .ةموظنملا قاطن ىلع ةيئيبلا ةطشنألل ةيجيتارتسا ىلإ ةجاحلا •

ةماه سورد صالختسا نكميو ،ضعبلا امهضعبب ناطبترم يلودلاو ينطولا نييوتسملا ىلع حالصإلا  •
نييوتسملاالك نم  . 

ًايوقًاتوص ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب حنم • ال ،ةدحتملا ممألا ةموظنم يف  هيلع لصحي ام ةدايزل اميس   
 .ةيلاملا دراوملا نم

 .فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا عم رزآتلا تاقالع ةماقإ يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةيمهأ •

كوحلا حالصإ يف دعاصتم ج •  ةيلآلا داجيإ ةيفيك مهف ىنستي يكل ةيلودلا ةيئيبلا ةم عابتا مهملا نم
 .انفده قيقحتل لضفألا

  تايدحتلا
 .فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا ذيفنت زيزعت ىلإ يمرت ةلءاسملل ةيلآ ىلإ ةجاحلا •

 ممألا ةموظنم نمض ةيئيبلا ةطشنألا قيسنت نسحي نأ ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا حالصإل يغبني •
ممألا يف رارقلا عنص ةيلمع نمض ةمادتسملا ةيمنتلل ثالثلا زئاكرلا جامدإ نسحي نأو ،ةدحتملا 

 .يسايسلا مازتلالا نم ديزم نع ضخمتي نأو ،ةدحتملا

، (ةيوق تايلآ ىلع ةمادتسملا ةيمنتلل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةزيكرلا لمتشت  • ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم
ةزيكرلا لثمت ةيوق ةسسؤم دجوت  ال هنأ ديب). ةيلودلا لمعلا ةمظنم ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب
 .ةيئيبلا

روهدتلا مجح ديدحت : يه ةفلتخم لحارمب رمي نأ ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا حالصإل يغبني •
 .لكاشملا هذه ةجلاعمل ةمزاللا دراوملا دشح ،لخدتلا تاءارجإ ميمصت ،يئيبلا

 .ةيئيبلا لئاسملاب قلعتي اميف ةلادعلا ىلإ لوصولا صرفو ةماعلا ةكراشملاةدايز ىلإ ةجاح ةمث  •

 .ناديملا يف ةسوملم جئاتن قيقحت •

 .يلحملاو ينطولا نييوتسملا كلذ يف امب ،تايوتسملا عيمج ىلع ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا نيسحت •
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تارغثلا ديدحت فددحتملا ممألا جمانرب يف فعضلاو ةوقلا نطاومل ليلحت ءارجإ يغبني •  اذإو . ةئيبلل ة
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربب ءاقترالل ةعنقم تارربم مدقن نأ انعسو يف نوكيس ،ةعرسب ليلحتلا مت ام 

 .وير رمتؤم نابإ ةصصختم ةلاكو ىوتسم ىلإ

ةساملا ةجاحلل ارظن يرورض رمأ ةصصختم ةلاكو ىوتسم ىلإ جمانربلاب ءاقترالا نأ يف كش نم ام  •
ةيالو حنم يعدتسيس رمأ وهو ،فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا ذيفنتو تاردقلا ءانب زيزعت ىلإ  
 .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ديدج زكرمو ةديدج

ىوتسم ىلإ فئاظولا ضعب ضيفخت يغبنيو . ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يميلقإلا ليثمتلا زيزعت يغبني •
 .ةسوملم جئاتن ىلع لوصحلا حيتي

  صرفلا
ةئيبللةدحتملا ممألا جمانرب ليوحت • ةيلاملا دراوملا ىلع لوصحلا رسييس ةصصختم ةلاكو ىلإ   . 

 .ةيملاعلا تارواشملا يف ةئيبلا ءارزو عضو ززعيس جمانربلا زكرم رييغت •

 .ةيئيبلا ةزيكرلاب عالطضالل ةديرف ةناكم هحنمي لجس جمانربلل •

عسوألا ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا ماظن ءوض يف ةيل ودلا ةيئيبلا ةمكوحلا ىلإ رظنلا يغبني •
 .ةماعلا ةينبلا هرودب ززعي نأ ةيئيبلا ةزيكرلا زيزعتل يغبنيو. ًاقاطن

ةموظنملا نمضًاقاطن عسوأ ةيعورشم بسك يف ةيملاعلا ةيوضعلا مهاستس •  . 

 .فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا عم ةيوق رزآت ةقالع ةماقإ جمانربلا ىوتسمب ءاقترالا حيتيس •

ميظنت نم هنكميس كلذ نإف ةرادإلا يف ةيتاذو ًالالقتسا رثكأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ناك اذإ •  
 .تارارق نم ذختا ام ذيفنت دصرو لضفأ ةروصب يملاعلا ىوتسملا ىلع لمعلا

 .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحتل فارطألا لاثتما نم ديزيس كلذ نإف ةوق رثكأ جمانربلا ناك اذإ •

ىلإ يمارلا يسايسلا مازتلالا طيشنتو ةماع تامازتلا نع نالعإلا نادلبلل حيتت ةصرف وير رمتؤم دعي  •
 .ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا زيزعت

  ةسلجلا نع ةرداصلا ىوتسملا ةعيفرلاةيسايسلا لئاسرلا 
ملا هذ •  هجوألا ةددعتملا ةلكشعلطضت ةيوق ةسسؤمل ةجاح ةمثو ،يعامج لغاش ةئيبلا. 
ةيئيبلا لئاسملل ةيمهألا نم مئالملا ىوتسملا ءاليإ اهنكمي ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةسسؤم دجوت  ال •

 .جماربلاو ةيئيبلا تارارقلا ىلع فارشإلاو
ًامساحًالماع فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا ذيفنت دعي • نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل نكميو  . 

هئاشنإ دنع هنمًارظتنم ناك امب موقي  . 
 .هعبتنس يذلا رايخلا ناك ايأ ،يسايسلا معدلا رشن وه مهألا رمألا •
 .ينطولا ىوتسملا ىلع ذيفنتلل ةلوهس رثكألا بيترتلا ديدحت ىلع زكرن نأ يغبني •
تاقافتال ا ذيفنت ةيلمع يف ةيناسنجلا لئاسملا جامدإ يغبنيو رارقلا عنص ةيلمع يف ةأرملا كارشإ يغبني •

 .فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا
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راطفإلاةسلج  - ٥ ريرقت . ‘‘لبقتسملل رايخ لضفأ: ًاعم بكوكلاو ناسنإلل ةعانملا’’:  
  ةيملاعلا ةمادتسالانأش بةدحتملا ممألل ماعلا نيمأل لىوتسملا عيفرلا قيرفلا 

 ، طابش٢٢ءاعبرألا ةعاسلا نم ٢٠١٢رياربف /  ةعاسلا ىلإ ٠٠/٩،  ةعاق ٠٠/١٠    ١٣تاعامتجالا ، 

ر   :سيملا
ل عباتلاةيئامنإلا تاسايسلا بتكم ريدم ،نفرويك فالوأ ديسلا • دعاسمو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب  

  ماعلا نيمألا
  :فرشلا فويض

 ةيملاعلا ةمادتسالاب ينعملا ىوتسملا عيفرلا ماعلا نيمألا قيرفل يذيفنتلا ريدملا ،روتساب سوناي ديسلا •

ينعملا ىوتسملا عيفرلا ماعلا نيمألا قيرف وضعو ليزاربلا يف ةئيبلا ةريزو ،اريسكيت الليب ازيإ ةديسلا يلاعم •
 ةيملاعلا ةمادتسالاب

ةكلمملا ،ةيفيرلا نوؤشلاو ةيذغألاو ةئيبلا ةرازو يف ةلودلا ةريزو ،نامليبس نيلوراك ةديسلا يلاعم  •
 ةدحتملا
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راطفإلاةسلجزجوم  ري رقت. ‘‘لبقتسملل رايخ لضفأ: ًاعم بكوكلاو ناسنإلل ةعانملا’’:  
نأشب ةدحتملا ممألل ماعلا نيمأل لىوتسملا عيفرلا قيرفلا   ةيملاعلا ةمادتسالا 

  ةشقانملا يف ةيسيئرلاطاقن لا
ةيؤر عضوو سرادت يف ةيملاعلا ةمادتسالاب ينعملا ىوتسملا عيفرلا قيرفلا ريرقتل يسيئرلا فدهلا لثمتي  •

 .امهقيقحتل ةمزاللا تايلآللو ،نيمادتسملا راهدزالاو ومنلل ةديدج

فييكتلا تايلمع عم بواجتت ،ةيمانيد ةيلمع ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت وحن مدقتلا نوكي نأ بجي  •
رثكأ طامنأ دامتعا اهنم ،ةدع قئارط لالخ نم عمت   ا تايوتسم عيمج ىلع تاءارجإ اهعبتتو ملعتلاو

عمت منتلا ميمعتو ،جاتنإلاو كالهتسالا يف ةمادتسا  او صاخلا عاطقلا هب موقي ام نمض ةمادتسملا ةي
 .لمع نم يندملا

نيمأت مت اذإ الإ ةقيقح ةروصب رايتخالا نكمي الف ،ةمادتسم تارايتخا وحن هجوتلا نم سانلا نيكمت  •
ريغ تارايتخالا يف ةلكشملا نمكت  الو. ةنورملاو يرشبلا نمألاو ةيساسألا تاجاحلاو ناسنإلا قوقح

 .لوألا ماقملا يف ةمادتسملا تارايتخالا ىلإ راقتفالا يف لب ،بسحفةمادتسملا 

ماظنلا يف سيل ،رضخألا ومنلا ىلإ مساح لوحت ءارجإ يعدتسي مادتسم داصتقا قيقحت ىلع لمعلا  •
 .ًاضيأ يلعفلا داصتقالا يف لب ،طقف يلاملا

ًالومش رثكأ ج •  ةمادتسالا قيقحتلدامتعا يف رظنلا يغبني ثالثلا زئاكرلا نم ًاديقعت رثكأ عقاولاف.    
 .ةيعامتجالا اياضقلاو داصتقالاو ةئيبلا نم ةنوكملا

 .ةماعلا تايرتشملا لاجم يف ةمادتسا رثكأ تايلمع دامتعا ىلع عجشت نأ تاموكحلا ىلع بجي •

 .ملاعلا يف ةمادتسملا ةيمنتلل ةيرودلا تامييقتلا ىلع ءوضلا طلسي تاعقوتلل ريرقت دادعإ ديفملا نم •

  تايدحتلا
ذختت مل هنأ ديب ،نيسنجلا نيب ةاواسملل مامتهالا نم ديزملا ءاليإ ةمادتسملا ةيمنتلا ىلإ لاقتنالا بلطتي  •

 .ًايداصتقا ةأرملا نيكمتل ةيفاك تاءارجإ

وه امف ،ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت ةيغب رارقلا عنص تايلمعو تاسسؤملا نم لاعف راطإ عضو يغبني  •
 ؟كلذ قيقحتل لضفألا جذومنلا

لماكتمو ركتبم ج  •  داجيإ يغبني ،ةمداقلا تاونسلا لالخ ديازتيس يذلا ملاعلا ناكس ددع ىلإ رظنلاب
 .ةفيظنلا هايملاب دادمإلاو يئاذغلا نمألاو ةقاطلا اياضق ةجلاعمل

ةجاتحملا تاعاطقلا ىلإ ماودلا ىلع ه ال ،ةيمسرلا ةيئامنإلا ةدعاسملا ةصاخبو ،ليومتلا •  دب  الو. جوي
 .رخآ جذومن ىلإ لوحتلا نم يلاتلاب

  صرفلا
قيقحت يف ةمهاسملا ثيح نم ةيلاعف رثكأ ةينطولا ةيمنتلا فراصم لالخ نم ليومتلا نأ ن  •  يبت دقل

 .ةيلودلا ليومتلا تايلآ نم اهريغو ةيئانثلا ةحناملا تاهجلاب نروق ام اذإ ،ةمادتسملا ةيمنتلا
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ةأرملا كارشإ ربتعيو ،ةمادتسملا ةيمنتلا لامعأ لودج ىلع ةرادصلا ةناكم ةاواسملا لتحت نأ يغبني •  
ًارصنع ةيراجتلا عيراشملاو لمعلا قاوسأو ةيسايسلا ةايحلاو عمت  ًايساسأاو داصتقالا يف بابشلاو   

 .لجألا ةليوطلا ةمادتسالا قيقحتل

دنع رمألا اذه يف رظنلا يغبنيو ،ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نيب ةمءاوملا يغبني •  
 .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عضو

هءاطعإ لفكي امب ،وير رمتؤم لالخ تاموكحلا ىلإ ةيملاعلا ةمادتسالا نع قيرفلا ريرقت ميدقت يغبني  •
 .قحتسي يذلا يسايسلا راشتنالا

  ةسلجلا نع ةرداصلا ىوتسملا ةعيفرلاةيسايسلا لئاسرلا 
نأ بجي فده يه لب ،بسحف تاموكحلا قتاع ىلع ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت ةيلوؤسم عقت  ال •

 .صاخلا عاطقلا اميس ال ،هقيقحت يف عيمجلا مهاسي

 .ةميلس ةيملع تامولعم ىلإ دنتست نأ يغبني ،ةقوثوم تاسايسلا عنص ةيلمع نوكت يكل •

لمعلل ةمزاللا ةيسايسلا ةدارإلا نيوكت يف دعاسي نأ دومجلا فيلاكتو لمعلا فيلاكت ضرعل نكمي  •
 .رقفلا ىلع ءاضقلاو مادتسم لبقتسم قيقحت ىلع

ًالدب لجألا ليوطًافارشتسا بلطتي ةمادتسملا ةيمنتلل ةيؤر عضو نإ • لجألا ةريصق ةرظن نم   . 

قيبطتلا ىلإ ةيرظنلا نم لاقتنالل تقولا ناح دقو . ةمادتسملا ةيمنتلا يف ةيزكرم ةناكم ناسنإلا لتحي •
 .تايوتسملا عيمج ىلع

 .يسيئرلا راسملا ىلإ شماهلا نم ةمادتسملا ةيمنتلاعوضوم لقتني نأ يغبني  •

قيرفلا ريرقت اهددح يتلا فادهألا قيقحتل نييسيئر نيلماع ةيسايسلا ةدارإلاو لصاوتملا مخزلا دعي  •
 .ةيملاعلا ةمادتسالاب ينعملا
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قسنم اهرادأ ةماع تاشقانم  - ٦ هدعب امو٢٠+ وير رمتؤم نأشب   تايدحتللةباجتسالا:      

طابش٢٢ءاعبرألا  ةعاسلا نم ٢٠١٢رياربف /  ةعاسلا ىلإ ٠٠/١٠،  تاعامتجالا ةعاق ٠٠/١٣   ،١  
  :سيئرلا

 ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم سيئر •

  :ةيديهمتلا تاظحالملا
 اينيك سيئر بئان ،وكايسوم وزنولاك نفيتس ديسلا يلاعم •

  :يسيئرلا ثدحتملا
نوؤشلل ماعلا نيمألا ليكوو ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةنجلل ماعلا نيمألا ،غناكوز اش ديسلا  •

  ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

  :قيرفلا لامعأ قسنم
  ةمادتسملا ةيمنتلل يلودلا دهعملا ريدم ،يلاه كرام ديسلا •

  قيرفلا ءاضعأ
 كرمنادلا يف ةئيبلا ةريزو ،نكوأ اديآ ةديسلا يلاعم •
 شيدالغنب يفةئيبلاو تاباغلا ريزو ،دومحم نسح ديسلا يلاعم  •
 ةعارزلاو يفيرلا داصتقالل يقيرفألا داحتالا ةضوفم ،يميسوموت سيب ادور ةديسلا يلاعم •
يف ةيلودلا ةيملعلاو ةيئيبلا نوؤشلاو تاطيحملل ةلودلا ريزو ةبئان ،زنوج نآ يريك ةروتكدلا يلاعم  •

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
 ايبمولوك يفةئيبلا ريزو ةبئان ،وتوس انايردأ ةديسلا يلاعم  •

  :ةيماتخلا تاظحالملا
  ماعلا نيمألا ليكوو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ،رنياتش ميكأ ديسلا •
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هدعب امو٢٠  + وير رمتؤم نأشبقسنم اهرادأ ةماعلا تا شقانملا زجوم تايدحتللةباجتسالا:      

  تايدحتلا
قيقحتل ةمزاللا تاءارجإلا ذيفنتو ،وير رمتؤم ىلإ ةلومحملا تاحومطلا ىوتسمب ءاقترالل ةجاح ةمث •  

 .ةمادتسملا ةيمنتلا

امو وير رمتؤم نم ةيوق جئاتنب جورخلا لفكي امب يلودلا نماضتلاو ةينطولا ةيسايسلا ةدارإلا ةئبعت  •
 .هدعب

ىلع لمعلل ةمادتسملا ةيمنتلا عمتجم ىلإ مضنت نأ ةئيبلا تارازو ريغ نم ىرخألا تارازولل يغبني  •
 .ةمادتسالا لامعأ لودجهيجوت 

ًاج •  ًافلتخميلاتلاب بلطتيو ،صاخلا يومنتلا هراسم دلب لكل  . 

ةئيبلاب ةلصتملا تايدحتلل يدصتلل اهنم قالطنالا نكمي ةميلس ةيلام ةدعاق رفاوت نم دب  ال •
 .ةمادتسالابو

رضخألا داصتقالا ىلإ ةيمانلا نادلبلا لاقتنا معدل نيتليسوك ايجولونكتلا لقنو تاردقلا ةيمنت يغبني  •
 .ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت ىلإ ةيمارلا ةمكوحلاو

فلتخم نيب ةكرتشملاو لجألا ةليوطلا راثآلل ةقمعتملا ةجلاعملا قيعي لجألا ةريصقلا تامزألاب لاغشنالا  •
 .لايجألا

ًاقاطن عسوأ ةعومجم ةكراشمل صوصخلا هجو ىلع لا •  باحصأ نم ا حنمو ،عيمجلا ةكراشم زيزعت  
 .صاخلا عاطقلا كلذ يف امب ،ةحلصملا

 .زرحملا مدقتلاو تاياغلاو فادهألا قيقحت دصرل ةدودحم لئاسو رضاحلا تقولا يف رفوتت •

ال ،اًاومن نادلبلا لقأو ايقيرفأ هجاوت •  ةصاخ فعض نطاوم ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو يف اميس   
 .خانملا ريغت لاجم

ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل تايوتسملاعيمج ىلع اهطيسبتو ةمكوحلا زيزعت بجي •  . 

ةرادإلا كلذ لمشيو ،اهجلاعي نأو ةئشانلاو ةمئاقلا اياضقلا ىلع ءوضلا طلسي نأ وير رمتؤمل يغبني  •
 .هايملا ةرادإو ،ةينورتكلإلا تايافنلا اميس ال ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا

  صرفلا
طبارتلاو تامولعملا ايجولونكت مادختسابفراعملا باستكاو تانايبلا ىلع لوصحلا نكمي • رفاوتتو .  

ةغايص دنع نادلبلا معد يف اهمادختسال ،ةحجانلا جذامنلاو تاودألا تاعومجمو فراعملا تايدتنم 
 .ةمكوحلا لاجم يفو تاسايسلا

ةمادتسالا معدب مويلا هيدبت يذلا مامتهالا نم ردقلا اذه ًاموي صاخلا عاطقلاو تاكرشلا دبت مل •  
 ًاومن ةمادتسالا ىلع زكرت يتلاو ءارضخلا تامدخلاو تاجتنملا قوس تدهش دقو. ةمادتسملا ةيمنتلاو
 .ًادرّطم
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نأل قيمع مهف نع كلذ ئبنيو ،اهدرفمب لمعلا عيطتست  ال اهنكل ،ةماه ةناكم تاموكحلل •
 .ةلماكتمو ةفلتخم دراومو قافآو تاربخ نيب عمجلا حيتت صرف يه تاكارشلا

يئيبو يداصتقاو يعامتجا راظنم نم اياضقلا ىلإ انرظن ام اذإ ةديدع بساكم قي قحتل صرفلا رفاوتت •
لئاسم جلاعت يتلا يهطلا دقاوم ةردابم نع لاثم اهنيب نم ،كلذ ىلع ةلثمأ تدروأ دقو . كرتشم
 .خانملا ريغتو ةريغصلا تاعانصلا ةيمنتو تاباغلا ةلازإو ةأرملا ةحصك

يلودلا ديعصلا ىلع نواعتلا •   ًاماهًارصنع دعي نادلبو لامشلا نادلب نيب نواعتلا لالخ نم ءاوس    ،
 .بونجلا نادلب نيب اميفو بونجلا

ةركتبملا ةمادتسالا تاسايس نيسحتو ةعرسب كرحتلا اهنكمي ةلعاف رصانعك ندملاب فارتعالا يغبني  •
 .ةبعشتملاو

  ةسلجلا نع ةرداصلا ىوتسملا ةعيفرلاةيسايسلا لئاسرلا 
ةيثالثلا ةجودزملا ةيبلوللا ةينبلا لاح وه امك ،اهنيب اميف ةمادتسملا ةيمنتلل ث الثلا زئاكرلا طبترت •

اهل ةجمدم ةطبار ةئيبلا)اندلا(نيجسكألا صوقنملا يبيرلا يوونلا ضمحلل داعبألا    دعتو نأ بجيو . ، 
ةقيثو تالص اهنيب اميف ميقت نأو دحاو لامعأ لودج يف ثالثلا زئاكرلا ةمادتسملا ةيمنتلا مضت 

 .اهرسك نكمي ال

مهفل ةريبك ةجاح ةمثو . ةمادتسملا ةيمنتلا لامعأ لودج اوذفني نأ مهدحو ةئيبلا ءارزو عسو يف سيل •
نم ءزج وه رضخألا داصتقالا نأب اهعانقإو ةيمنتلاو طيطختلاو ةيلاملا تارازو يف ةدئاسلا ةفاقثلا 

اسؤر ىلإًاضيأ ةلاسرلا هذه لاصيإ يغبنيو. ةيداصتقالا ةيمنتلا عنقتو مهعنقت ةيداصتقا ري ياعمب لودلا ء 
 .ضيرعلا روهمجلا

دب  الو ،انهجاوت يتلا تايدحتلا ىوتسم ىلإ انتاحومطو انلمع ىوتسم يقتري نأل ةحلم ةجاح ةمث •
 .تاداصتقالا ريضخت لالخ نم لمعلا صرف داجيإ كلذ لاثمو ،صرف ىلإ تامزألا ليوحت نم

تاعمت قيس رضخألا داصتقالا ىلإ سلسلا لاقتنالا •  ا ةيامحل تانامض ىلع لمتشت ةيكذ ةيمنت ىلإ دو
 .ةيعامتجالا ةيحانلا نم لماش ومن قيقحت لفكتو ةفعضتسملا ةيلحملا

يئيبلا نيدعبلا رابتعالا يف ذخأيل يلامجإلا يلحملا جتانلا زواجتي نأ نم يعامجلا انتورث سايقمل دب  ال •
 .ناسنإلا هافر هينعي امل ةقد رثكأ ًامهف ققحيلو ،يعامتجالاو

دهشملاب اهطبر نم دب  الو ،ةيسايسلا ةدارإلا عيوطتل تاناكمإ ىلع ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ يوطنت •
 .٢٠١٥ماع دعب امل يتاسايسلا 

رظنلا ديعن نأ نم انل دب  الو. يرهوج نومضم ىلع موقت نأ ةديدجلا ةيسسؤملا ةيتحتلا ةينبلل يغبني •
يندملا عمت  تايلمع يف صاخلا عاطقلا كرشن نأو ةيديلقتلا انراكفأ نع ىلختن نأ انيلعو . ا رود يف

 .رارقلا عنص

 .مادتسملا ليومتلاو ةيملاعلا ةيوضعلا اهنيب نم ،ةدع قئارطب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةيوقت نم دب ال •
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 تاكبشو تامازتلا كانه نوكت نأ نم دب الو ،مالكلا درجم نم رثكأ نع ضخمتي نأ وير رمتؤمل ال •
 ًارييغت ثدحي الو ،ناديملا يف دارفألا تاجايتحا يبلي وحن ىلع ذيفنتلا ىلإو ةيلمع تاءارجإ ىلإ دوقت
 .طقف فارطألا ددعتملا ىوتسملا ىلع

ةلازإ ىلع ٢٠ + وير رمتؤم يف لمعن نأ انيلع • انل ىنستي يك ،انراكفأ قوطت يتلا ‘‘ةفوقعملا ساوقألا’’   
ًامدقيضملل ةحاتملا صرفلا نم ةدافتسالا عيمجلو ضرألا بكوك ىلع ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت يف    
 .لداع وحن ىلع بوعشلا

ةفرعملا ءاقتسا انل حيتت ةديدجلا طبارتلا ايجولونكتف . ١٩٩٢ماع يف ملاعلا نع ًامامت فلتخم مويلا انملاع  •
ًاقاطن عسوأوًاعاستأ رثكأ ةعومجم ةليخم يف لوجي امم ةدافتسالاو لعافلا فارطألا نم  ، . ة  رمتؤملا لالخو
ةددحم دصر تايلآ ءاشنإ اهنيب نم ،ةدع قئارطب ةلءاسملا خيسرتب مزتلت نأ نم تاموكحلل دب  ال

ذيفنتلاب ةقلعتملا لكاشملا ىلإ انه  رثكأ نوكت نأ رارقلا عنص ةيلمعل دب  الو. بني ركبملا راذنإلل ماظنك
  .ةيفافش
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  عبارلا قفرملا

  ماعلا نيمألا نايب

ةئنهتلاب مكيلإ مدقتأ نأو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم ىلإ ةيحتلاب ه جوتأ نأ ينرسي
  .جمانربلا ءاشنإل نيعبرألا ىركذلا ةبسانمب

ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم داقعنا دعوم نم رهشأ ةعبرأ لبق اذه مكعامتجا دقعني 
مانرب ءاشنإ ىلعًاماع نيعبرأ رورم دعبو). ٢٠ + وير( ًاماع٢٠و ةئيبلل ةدحتملا ممألا ج  ةمق داقعنا ىلع    

ةلحرم نم هب لاقتنالاو ةمادتسملا ةيمنتلا لامعأ لودجب ضوهنلل مويلا تقولا ناح ،وير يف ضرألا 
  .مساحلا ذيفنتلا ةلحرم ىلإ توافتملا مدقتلاو تايرظنلا

يمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا وهو٢٠+ وير رمتؤم يعوضوم لوأ يوطني  ةمادتسملا ة ، 
تقولا ناح دقو . غربسناهوجو ويروملوهكتس تارمتؤم حورل يقطنم روطت ىلع ،رقفلا ىلع ءاضقلاو 

ذنم هل    ًاماع٤٠دعن انك ام ذيفنتب ءدبلل  .  
ءارزولا متنأ ،مكل ةوعد وهف ،ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا وهو ،يناثلا عوضوملا امأ 

مجح يزاوي ىوتسم ىلإ ةيلودلا نوؤشلا لا جم يف مكتوصب ءاقترالل ةليسو اودجتل ،ةئيبلا نع نولوؤسملا
  .صرف نم هرفوت امو ةمادتسالا اهحرطت يتلا تايدحتلا

ًاعوضوم اهرابتعاب يلمع ةرتف تايولوأ ىدحإ ةمادتسملا ةيمنتلا نم   عيمجل لمشي تلعج دقل  
يف ةصرفلا انل حنست فوسو . ةيرشبلا ةرسألا دارفأ نم درف لك هافر ىلع ةرشابم ةروصب رثؤيو اياضقلا

يتلا تايدحتلا مجح نع ماهوأ يأ انرماخت نأ نم راذح نكل ،مادتسم راسم ىلع ملاعلا عضنل وير 
. لهسلا رمألاب سيل ةيئيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا انلكاشمل لجألا ةليوط لولح ىلع روثعلاف. اههجاون
نيكمتو ،ةاواسملا مدعو ،رقفلاو ،يرضحلا عسوتلاو ،خانملا ريغتو ،ةقاطلاو ءاذغلاو ءاملا نمأ نيب طبرلاو  

ال ةميزعو ةخسار ةعاجشو ةقمعتم ةيؤر عمت    .رهقت ا تاعاطق عيمج نم بلطتيس ،ملاعلا ءاسن
جئاتنلا هذه نوكت نأو ،عيمجلا لغاوش جلاعت جئاتنب ٢٠ + وير رمتؤم جرخي نأ ىلإ جاتحن اننإ  

نق  ت نأو ،ة  ذاختال ةبهأ ىلع نوكن نأ نم دب  الو. اكيكشت سانلا رثكأ ىتح عيلوحتو ةيلمعو ةحضاو
ىلإو مولعلا ىلإ كلذ يف نيدنتسم انتاعمت   لجألا ةليوطلا ةيمنتلا ززعتس يتلا تاسايسلا دامتعاو تارارقلا

لولحب نيحّلسم وير ىلإ ءي ا ىلع ةئيبلا نع نيلوؤسملا ءارزولا ثحأ ينإو .ةمداقلا لايجألا تاجاح 
  .هيلإ علطتن يذلا لبقتسملا قيقحت نم اننكمت ةركتبمو ةئيرج

  .حاجنلا مكعامتجال ىنمتأ
_____________  

  


