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  ةرادإ سلجم
  ممألا جمانرب
  ةئيبلل ةدحتملا
   

ةرادإلا سلةرودلا   ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا/ 
  يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا

 ، طابش٢٢ - ٢٠يبورين  ٢٠١٢ رياربف/ 
 *تقؤملا لامعألا لودج نم ٤دنبلا 

  ةيمنتلاو ةئيبلا: ةماعلا ةسايسلالاجم يف ةئشانلا اياضقلا 

  ةيملاعلا ةيئيبلا ةلاحلا

يذيفنتلاريدملاريرقت     

  زجوملا

ريرقت   نع ةماع ةحمل   ريرقتلا اذه مدقي   جئاتنلاو تايلمعلاو ،ةيملاعلا ةئيبلا    تاعُّقوت  ىلإ ةفا  ـضإلاب .  
نم عبارلا    ءزجلاب ًالمع ،مدقي ،كلذ    ر  رق ةرادإلا سلجم    م يبيرـجتلا تابثإلا ةلحرم نع تامولعم       ٢٦/٢   ،

ربنملا ةلاح نع ًاتقؤم ًاريرقتو)بينوي (ةئيبللةدحتملا ممألا جمانربل يحلا ربنملا موهفمل   .  

                                                           
*  UNEP/GCSS.XII/1.  
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لاءارجإلا  - ًالوأ    حرتقي يذ هَذخ  ةرادإلا سلجمتي نأ    
ةرادإلا سلجم  - ١   نأ يئيبلاىدتنملا /دوي امبر ر دمتعي  رق يلي ام رارغ ىلعًام   : 

 ،   ةرادإلا سلجم نإ
 ١٥خرؤملا  )٢٧-د (٢٩٩٧ةماعلا ةيعمجلا رارق يف ةنيبم يه امك هتايلوؤسمو هفئاظو عباتي ذإ 

ا تايالولاو١٩٧٢ربمسيد /لوألا نوناك ، أيتلا ةقحالل   يبورين نالعإ بجومبهب تطين جمانرب رود نأش ب 
لمشي يذلا)٢(،يرازولا وملام نالعإو )١(،هتيالووةئيبل لةدحتملا ممألا  ةيملاعلا ةيئيبلا ةلاحلا ءاقبإ ةيلوؤسم   

يفاكلاو مئالملا رابتعالا اهئاليإو ةعساولا ةيلودلا ةيئيبلا لكاشملل ةيولوألا ءاطعإ نامضل ضارعتسالا ديق 
ةفرعملا ليصحت يف ةمهاسملا ىلع ىرخألا ةي نهملاو ةيملعلا ةيلودلا تاعامجلا عيجشتو تاموكحلابِقل نم 

،    اهلدابتو اهمييقتو ةيئيبلا تامولعملاو
ىلإ ريشي ذإو ر  رق ٢٢/١هتا م ، نإلابقلعتملا، ٢٠٠٣رياربف /طاب ش٧خ رؤملا مييقتلاو ركبملا راذ  

خرؤملا ٢٣/٦و ،دصرلاو طابش٢٥،  لا ةيئيبلا ةلاحلا ءاقبإب قلعتملا٢٠٠٥رياربف/   ، ، ضارعتسالا ديق ةيملاع
٢٥/٢ و٢٤/٢و رؤملا  طابش٩امهلوأ ني خ امهيناثو ٢٠٠٧رياربف /  طابش٢٠  َقلعتملاو٢٠١١رياربف /  ني ، 

 ،   ةيملاعلا ةيئيبلا ةلاحلاب
 مييقت تايلمع ةلسلس نم سماخلا ريرقتلا دادعإ يف زرحملا مدقتلاب بحري ذإو ةئيبلا تاعُّقوت   

،   ةيملاعلا
ل سماخلازجوملاب ًاضيأ بحريذإو  ملا ةيملاعلا ةئيبلاتاعُّقوت  يذلا  )٣(،ةسايسلا يمسار ىلإ هجوُـ 

ةيملاعلا ةئيبلاتاعُّقوتمييقتل سماخلا ريرقتلا جئاتن ضرعي   ،  

  ًالوأ
ةيملاعلا ةئيبلاتاعُّقوتل ةسماخلا ةيلمعلا ةعباتم    

ي  - ١ ًةجيتن ةبعص تارايخ ذاختا بلطتي امبر ةمادتسملا ةيمنتلا ىلإ ل  ددش  وحتلا نأ ىلع
اهجلاعت نأ بجي يتلا ،عمت   ، تاسسؤما يف ةفلتخملا تامامتهالاو لغاوشلل ًاديج ًامكح ةموكحم ةيراكتبا  

ةرادإ ةراد   وحن ة مو ه جِو  رييغتلل ةيتاوم لاوحأ داجيإ ىلع ةرداقوجئاتنلامو ،،ةلاعف   ؛، 
ملا ممألا جمانرب موقي نأ ةرورض ىلع ًاضيأددشي  - ٢ لذب ىلع عيجشتلاب ةئيبلل ةدحت  

  ؛كلذ يف ةودقلاو دئارلا نوكينأو تارايخلا كلت ذاختال دوهجلا 

                                                           
م  )١( خرؤملا ١٩/١ ةرادإلا سلجم ررق طابش٧  قحلملا١٩٩٧رياربف /   ،. 
)٢(  UNEP/GCSS.VI/9 ،ءاط قحلملا. 
يناثلا نوناك رهش يف هدامتعاو ةسايسلا يمسار ىلإ هاعلا ةئيبلا تاعُّقوت زجوم ىلع ضوافتلا متيس  )٣(  رياني /جوملا ةيمل

ةقيثولا يف هرادصإ داعيو ٢٠١٢  UNEP/GCSS.XII/INF/9. 
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ةيدرف ةيوق ةدايق يدبت نأ تاموكحلاب بيهي  - ٣ دصرل ةلاعف تاسايس ذيفنتل ، ةيعامجو 
ةيموكحلاتامدخلاوةيجولوكيإلا مظنلاو ةئيبلا   ، ، اهميظنتو ا  يف نواعتلا لصاوت نأو ،اهنيسحتو رادإو  ،

جتا سكع ىلإ فدفارطألا ةددعتملا تايلمعلا راطإ   ؛ةئيبلا روهدت ها يتلا  
،ُّثحي  - ٤ ةيلودلا تامظنملاو ،ةدحتملا ممألا تائيهو ،تاموكحلا   ، صاخلا عاطقلاو  

ةيئيبلا تاطلسلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم لمعلا ىلع ،ماع هجوب روهمجلاو ،يندملا عمت   او
دةئيبلا ةلاح نيسحتل يلحملاو ينطولاو يميلقإلاو يملاعلا ديعصلا ىلع ىرخألا  ةمزاللا لاوحألا جوت يكل  

ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ريضحتلا ةيلمعل تامولعملا ريفوتب ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل مادختساب ةمادتسملا   
ةيملاعلا ةئيبلاتاعُّقوتمييقتل سماخلا ريرقتلا جئاتن   ؛  

، نم  بلطي  - ٥ ةيجيتارتسا ذيفنتو ريوطت لصاوي نأ لمعلا جمانرب ةطساوبيذيفنتلا ريدملا  
مييقتل سماخلا ريرقتلا جئاتن رشنل ل     ؛ةيملاعلا ةئيبلا تاعُّقوتصاوت

نم ًاضيأ بلطي  - ٦ ةيئيبلا تاطلسلاعم لمعلابو ،لمعلا جمانرب ةطساوب ،يذيفنتلا ريدملا    
معدل ةيجيتارتسالا يلاب ةطخ راطإ يف ايجولونكتلا لقن معدو تاردقلا ءانبل ،ةيميلقإلاو ةينطولا 

لبقتسملاو رضاحلا تقولا يف ةيرشبلا هجاوت يتلا تايايجولونكتلا دح تلل ى  دصتي نأ ،تاردقلا ءانبو  : 

يرخآلا ةحلصملا باحصأ وزايتمالا زكارم ةكراش    مب  )أ( ددعتمو كسامتم جمانرب عضول ن      
يئيبلا ر     ما  هملا  ُملا ذاختا ىلع عِنْق      يغتلل ينطو مييقت تايلمع ءارجإل  م ليلد ميدقتل ر  ةـفرعملا ىـلع ًءانب ت      ارق
  ؛تامولعملاو

ةدحتملا ممألا ةموظنم     يف ىرخأ تائيه عم نواعتلاب      )ب( تارـشؤمو ةيئيب فادهأ عضول      
دإ تالاجم يف تاسرامملا لضفأ لدابت ىلع عيجشتللو        ،تانايب تاعومجمو  نم ةيتاسايس كوكصب ةئيبلا ةرا      

تاهجلا ةكراشمو ،قاوسألا تايلآو ،حئاوللا اهنيب   ؛ةحلصملا ةبحاص 

  ًايناث
رةانتئيبر ثأ عبتتجئا تن ىلع درلا يغتملا    

   )٢٠١٢- ١٩٩٢ (٢٠+ وير ىلإ وير نم 
-١٩٩٢ (٢٠+وير ىلإ وير نم: ةريغتملا انتئيب رثأ عبتتةرشن رادصإب بحري   - ٧

رت )٤(،)٢٠١٢ يغت فيك ن  يبي يذلا ةيداصتقالا ،ةيملاعلالاوحألا  اهنم  لالخ ،ةيئيبلاو ةيعامتجالاو    
  ؛ ١٩٩٢ةن س يف ةيمنتلاو ةئيبلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤمداقعنا ذنم تضقنا يتلا ةنس نير شعلا

تار قلقلا ديدشعم ظحالي   - ٨  يغتلا يغر ت رثأ نم حوارتت يتلا ،ةئيبلاب تقحل يتلا ةعيرسلا 
ا ع  ؛تاطيحملا روهدتويضارألا روهدت ىلإ ،عاونألا ضارقناو ،يجولويبل ونتلا نادقفو ،خانملا    

                                                           
ممألا جمانربل يونسلا باتكلا نم ةراتخم عيضاوم بناج ىلإ ،ةرشنلا هذهل ةيسيئرلا جئاتنلا نع ةماع ةحمل دجوت  )٤(  

ةدحتملا ممألا جمانربل يونسلا باتكلا رادصإ داعيس ،ةرودلا هذهلو . ةركذملا هذه قحلم يف ،٢٠١٢ةنسل ةئيبلل ةدحتملا 
ةقيثولا يف ٢٠١٢ةنسل ةيئيبلل   UNEP/GCSS.XII/INF/2.  
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ع تاموكحلاُّثحي  - ٩ ةمادتسملاةيمنتلارمتؤم ىلإ ةيدؤملا ةرتفلا يف ،م وقت نأ ىل  مييقتب    ،
ةئيبلا روهدت فقو ىلإ ةيمارلا اهجماربو ا   اسايسو اهفادهأ ذيفنت يف تلصح يتلا صقاونلاو زرحملا مدقتلا

ٍقيرط ىلع قافتالاو ريست ؛مامألا ىلإ هيف      
ةلق نع ةجتان ،ةئيبلا ةلاحل انتفرعم يف تاوجف دوجوبفرتعي  - ١٠   ، مظتنملا دصرلاو تانايبلا  

مُظ ةقبطضافخناو  ،اهرادقمو ةبذعلا هايملا ةدوج لثم تالاجم يف اميس ال  نلا تامدخو ،ةيفوجلا هايملا  
  ؛تايافنلاو ،يضارألا روهدتو ،يعيبطلا لئوملا نادقفو ،ةيئيبلا

هذه دسل جمارب ذفنتو ممصت نأ فارطألاةددعتملا ةموظنملاو تاموكحلاب  بيهي  - ١١  
ةئيبلا دصرل ةمظتنم تايلمع عضوو ةيميلقإلاو ةينطولا تاردقلا ءانب اهنم قرطب ،تانايبلا يف تارغثلا 

  ؛ي ّلحملاو ينطولا نيديعصلا ىلع ركبملا راذنإلاو ،تانايبلا ىلإ ًادنتسم ًادصر
نادلبلا ،ةيجيتارتسالا يلاب ةطخ صنت امك ،دعاسي نأ يذيفنتلا ريدملا نم بلطي  - ١٢  

ءانب ىلع ،ةيلاقتنا ةلحرمب ا او ةيمانلا  دصرو تانايبلا ليلحتو عمج ىلع ا اداصتقا رمت يتلا نادلبل  اردق
   .ةيئيبلا تاهاجتالا

ةيملاعلا ةئيبلاتاعُّقوتل سماخلا مييقتلا  -ًايناث    
ديق ةيملاعلا ةيئيبلا ةلاحلا ءاقبإب ةلثمتملا هتيالو ىلع ًءانب ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ردصأ  - ٢
ل مييقت ريراقت ةعبرأضارعتسالا ةيملاعلا ةئيبلاتاعُّقوت،  . ٢٠٠٧، و٢٠٠٢، و١٩٩٩، و١٩٩٧ةنس يف :  

ةيملاعلا ةئيبلا تاعُّقوتريراقت مدقت  ذاختا معدل تاعُّقوت    ايملع قيدصتلل ةلباقو ةلماكتمو ةلماش ةيملاعلا ةئيبلل  
رُملا   .تارق
ثلاثلا ءزجلا يف ،ةرادإلا سلجم بلط  - ٣ رنم   رق خرؤملا ٢٥/٢ه م طابش٢٦،  نم ٢٠٠٩رياربف /   
خلا مييقتلا يرجينأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةيملاعلا ةئيبلا تاعُّقوتل سما   )GEO-5( نيبي ًاريرقت   دعي نأو  
رواشت ةيلمع ةطساوب هتيلمعو هقاطنو سماخلا مييقتلا فادهأ ىلع قافتالا مت دقو . مييقتلا كلذ جئاتن

فارطألا ةددعتمةحلصمتاذ تاهجو ةيلود -ةيموكح تامظنمع ميملاع  راذآ رهش يف تيرجُأ  سرام /، 
بآ رهش نم ،يميلقإ رواشت. ٢٠١٠   نيرشت رهش ىتح سطسغأ /تايلمع يملاعلا رواشتلا َةيلمع تعبتو

يميلقإلا ديعصلا ىلع سماخلا ريرقتلا دادعإ ةيلمعب ضوهنلل٢٠١٠ربوتكأ /لوألا  ،.  
ةيلمع يف  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربنم ةرا دإلا سلجم بلط  - ٤ ةئيبلا تاعُّقوتل سماخلا مييقتلا،   

، مييقت تايلمعب ةماعلا ةسايسلا ةلص ززعي نأ ةيملاعلا ةيتاسايس تارايخ نييعتب ،ةيملاعلا ةئيبلا تاعُّقوت   
هيلع   قِف  تا يتلا فادهألاك  ، ةيفلألا ةمق رمتؤم يف ا ايلود اهيلع قفتملا فادهألا قيقحتب ليجعتلل ةدعاو

يفو ٢٠٠٠ةنس يف ةدحتملا ممألا هتدقع يذلا    . فارطألا ةددعتم ةيئيب تاقافتا 
ةيملاعلا ةئيبلاتاعُّقوتل سماخلا مييقتلا ءارجإب تماق  - ٥ ٌةعومجم  ٌةعساو  ءاربخلا نم  ٍمعدب،  جمانرب نم    
كح يراشتسامعدو. ةئيبلل ةدحتملا ممألا   قيرف ًاضيأ   مييقتلا يلثمم نم فلأتي ىوتسملا عيفر يلود -يمو 

تيرجُأو . ةسايسلاو مولعلا يف نيروهشم ءاربخ نم فلأتي يسايس يملع يراشتسا سلجمو تاموكح
نييموكح نيلثممو،ةعساو ةربخ يوذ نارقأ لبق نم ضارعتسا اتيلمع مييقتلا ريرقت ةدوسمل ريرقتلا حبصأو .  
رايأ رهش يف ردصي فوسو ،هرادصإةيلمع نم ةريخألا لحارملا يف نآلا يئاهنلا   . ٢٠١٢ويام / 
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 انتئيب رثأ عبتتوةسايسلا يمسارل ه جوُـملا زجوملا يف اهاوحف تعضو يتلا ،ريرقتلا جئاتن نإو  - ٦
رة رمتؤمل ريضحتلا ةيلمعل تامولعم ريفوت يف م تس ،)٢٠١٢-١٩٩٢ (٢٠+وير ىلإ وير نم: يغتملا  دختس

، تسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةدحتملا ممألا تائيهو ،تاموكحلل ةيرورضلا تامولعملا ءاطعإب ،ةماد
ماع هجوب روهمجلاو يندملا عمت  ماتلا رابتعالا يف ذخأت يكل او صاخلا عاطقلاو ،ةيلودلا تامظنملاو  ،

 بلا دع يئيبلا ةمادتسملا ةيمنتلل    .  
لا يف ةيلاتلا مييقتلا ةرود تاداشرإو ريرقتلا جئاتن حات  - ٧  ةرادإلا سلتسو  نيرشعلاو ةعباسلا ةرود /

  .٢٠١٣ةنس يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا 

  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ل يويح ينيكمت لمع راطإ  - ًاثلاث
  ةيساسأ تامولعم   - فلأ

ةماعلا ةيعمجلا رارق دنسَأ  - ٨ رومأ ةلمج يف ،ةئيبلل ةدحتمل ا ممألا جمانرب ىلإ) ٢٧-د( ٢٩٩٧ 
هيجوتو ،ضارعتسالا ديق ا "ءاقبإ ةمهم ،ىرخأ   لكاشملا نم ركبم راذنإاهاجتاو ةيملاعلا ةئيبلا ةلاح  

ةرتفلل لجألا ةطسوتملا هتيجيتارتسايف جمانربلا ىعسيو ". ةئشانلا ةيئيبلا تاديدهتلاو ىلإ ٢٠١٣-٢٠١٠   ،
ٍجمانربك اهنم جمانرب لك رادي ،ةيعوضوم ةيولوأتاذتال اجم ةتس يف هتيالو نم بناجلا اذه لاثتما   

 يهو ،لمعلا جمانرب نميعرف صلاو ثراوكلاو ،خانملا ر:    ، ريغت ةيجولوكيإلا مظنلا ةرادإو ،تاعا
  ).نامادتسملا كالهتسالاو جاتنإلا (دراوملا ةءافكو ،ةرطخلا تايافنلاو ةراضلا داوملاو ،ةئيبلا ةمكوحو
همدق ريرقت يف ،٢٠١١ رياربف/طابش رهش يف ،نيرشعلاو ةسداسلا هترود يف ةرادإلا سلجم رظن  - ٩  

ىلإ ةرجهلاتابلطتم هيف حرش ،يذيفنتلا ريدملا  جوم مييقت تايلمع  ةيعوضوم ةيولوأ تاذ تالاجم يف ة ه
جمانرب ل يويح ينيكمت لمع راطإ"مساب هيلإ راشي معاد راطإ صئاصخ ،صوصخلا هجو ىلع ،اهنمو 

يف ءاج امك ")بينويلل (ةئيبلل ةدحتملاممألا  ر،  رق سل م خرؤملا ٢٥/٢ ا طابش٢٠،  . ٢٠٠٩رياربف / 
ملا صنيو   : يلي ام ىلع ررق

، إبينويلل يويحلا ينيكمتلا لمعلاراطإ نأش نم  ًاراطإ مدَقـي نأ ،ًالماك ققحت اذ    ايميهافم
انبوةيملاع ةيئيب ةيفرعم ةطشنأ ميظنتو مهفل ًالماش ريراقتلا ميدقتو مييقتلا ءارجإل-تاردق ء ،    .

 ىلع ،لمشت ،ةنورم رثكأ ةقيرطب ةددحم ةيرطُق تايولوأو حلاصم ةمدخب نادلـبلا ديفي فوسو  
،صوصخلا هجو معد يقتلا ءارجإ تامازتلا ةيبلت ىلإ ةيمارلا ةينطولا دوهجلا  ريراقتلا ميدقتو م ي 
ةيـت حتينٍةِِبو كرتشم نومضم تاذ تامولعم ميدقتب يجولونكت تاهيجوتو ،ريياعموة   ، . ، هنإو

ةرادإلا  -ةشقان ملايف نيلماعلا ةسايسلا يمسار ًاضيأ معديس ،مييقتلا تامولعمو فراعم هميظنتب 
ةيرورضلا تامولعملا ىلع لوصحلا ريسيتب- ةئيبلل ةيلودلا  .  

نم عبارلا ءزجلا يف ،ةرادإلا سلجم بلط  - ١٠ ر  رق ا ريدملا نم٢٦/٢ه م عضوب موقي نأ يذيفنتل ، 
نم فلأتي بينويلا لمع راطإل جذومن هن ِّكمت ،تانايبلا ةرادإ معد ىلع تاردق عم ةيلعافت ةكبش قيبطت" 
وهتقو يف ةيخيرات تارشؤمو تانايب ميدقت نم نوكي ام برقأ   نم دودحم ددع يف نهارلا تقولا ىلإ  
يموكحلا ريغ عاطقلا يف ةينقتو ةيسسؤم تا كبشو تاكارش دشحي"نأ ًاضيأ هنم بلطو . ةيئيبلا عيضاوملا

نادلبلا عم لمعلا "كلذكو " بينويلل يويحلا لمعلا راطإريوطتل ةينقت ةدعاسم ميدقتل صاخلا عاطقلاو 
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تاذ ةيئيبلا تار ـشؤملاو تانايبلا نم ةعومجم ىلع قافتالل ةلصلا تاذ ةيعيضاوملاو ةيميلقإلا تاكبشلاو
 ةيولوألا   ". ةئيبللةدحتملا ممألا جمانرب را طإ يف اهيف كراشتلل

  جذومنلا ذيفنت  - ءاب
ٍٍراجُلمعلا  - ١١ ذيفنت يف نآلا   ةلحرم ىلع ًاليلد ِلوَأ ًاجذومن هرابتعاب، )بينويلل(يويحلا لمعلا راطإ    اي

كلذ يف امب ،تابلطتملاو جذومنلا م دقيو. تابلطتمو جذامن فيرعتل ةدتمم ةلحرم اهدعب لخدي ،ةيميهافم
   .٢٠١٣ةنس يف ،نيرشعلاو ةعباسلا هترود يف ةرادإلا سلجم ىلإ ،فيلاكتلا 

 ةيهيجوتلا ئدابملا   - ١

ةكبش نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ذخأيسو . ةكارشلاببينويلل يويحلا لمعلا راطإ ىنبيس   - ١٢
ألا ةئيبلا ةلاكو نيب ةكارش–ةيبوروألا ةئيبلا ةلاكو اهتعضو يتلا ،ضرألا ىلع نيع    ، ةيبورو

 ،  .ةيئيبلا مُظنلا ثوحب دهعمو تفوسوركيامو ضرألا ىلع نيع ةكبش اهيلع موقت يتلا ،ايجولونكتلا نإو
ةريثك بناوج مدقت نأ عقوتملا نمو ،ةيئيبلا تامولعملا ىلع لوصحلا نم مداقلا ليجلا ريفوتل ةممصم  

 تاظحالم ضرع يف ةكراشملا نم ةفير ط تانيع كلذ يف امب ،ةيئيبلا تامولعملاو تانايبلا رشنل ةمدقتم
م . ةنراقملاو ةيمسرلا تاءاصحإلاو دصرلا تانايب بناج ىلإ ،ةئيبلا ىلع مهسفنأ نينطاوملا ا يقي فوسو

 يويحلا لمعلا راطإةردق زيزعتل تانايبلا ق ُّفدت تايلمعو ةلمتحملا تانراقملا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
ئدابم ززعت يتلا ،تانايبلا هذه يف ةكراشملاو ةيئيبلا تانايبلا ةفاضتسال ةينوا عت ةئيب داجيإ ىلع جمانربلل

"أدبم بناج ىلإ ،تانايبلا ىلع روهمجلا لوصح  مجا للقي اذهو"ةديدع تارم لمعتساو ةدحاو ةرم ع  ، 
ضرغلل ةبسانملا تامولعملا ميق ةلسلس ن    . سحيو ،تانايبلا ريفوت ءبع

يويحلا لمعلاراطإريوطت ديفتسي فوس   - ١٣  ةمادتسملا ةيمنتلل يملاع ةمق رمتؤم ذيفنت نم بينويلل  
ةردابم : يبظ وبأ يف ةئيبلا ةلاكوو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هأدبي ةكارشلا تاردابمنم يناثلا عونلا نم 

 وبأيف دقع " ضرألا ىلع نيع"ـب ينعم ةمق رمتؤم لوأ يفو . )AGEDI(ةيملاعلا ةيئيبلا تانايبلل يبظ وبأ 
ةيئيبلا تانايبلل يبظ وبأ ةردابم نم ةثلاثلا ةلحرملا تضر ٢٠١١ربمسيد /لوألا نوناك رهش يف يبظ ع ،
يناثلا عونلا نم ىرخأ ةكارش تاردابم عضبو يه نوكراشملا اهدمتعاوًاليمج ًاضرع ةيملاعلا نإو .  
تاقروو ةصاخلا تاردابملا ةغايص يفةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةكراشم اهيف رظني يكل ةينفلا لمعلا    

تامدخ ن   تاردابملا ذيفنت لمشي نأ عقوتملا نمو . بينويلل يويحلا لمعلا راطإسحيس يبظ وبأ ةمق رمتؤم
ونسلا ةرتف يبظ وبأ يف  دمتع  رييغت يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جم انرب رود لمكيو ةمداقلا سمخلا تات يتلا

  . ةعرسب تامولعملا ىلع ملاعلا لوصح تايناكمإ
، ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربدشرتسي   - ١٤ تاردقلا ءانبو ايجولونكتلا معدل ةيجيتارتسالا يلاب ةطخب  

معدو تاردقلا ةيمنت نإو .نيرشعلاو ةثلاثلا هترود يف ةرادإلا سلجم اهدمتعا يتلا نارصنع ايجولونكتلا   
 يف بينويلل يويحلا لمعلا راطإمهاس ي فوسو. بينويلل يويحلا لمعلا راطإذيفنت رصانع نم نايساسأ 

 لعفي ذإ ،وهو يئيبلا مييقتلا تايلمع ءارجإل تامولعملاو تانايبلا ةرادإو عمج ىلع نادل ـبلا ةردق ءانب
 فوسو . ضارعتسالا ديق ةيملاعلاةئيبلا ة لاح ءاقبإل ًاتيقوت نسحأ ةيلمع وحن كرحتلا معديو عجشي ،كلذ

 فم ريياعم قيبطتو دامتعا ىلع اعاسمو نادلـبلا مايق ىلإ وعدي تانايبلا لامعتسا ةداعإ نامضل ةحو تد
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 عمج نع ةيرورضلا ريغ نادلبلا تايلوؤسم ةدايز يفببستت ال قرطب نكمم دح ىصقأ ىلإ تامولعملاو 
   .فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالابجومب اهنم يرجي ام كلذ يف امب ،ريراقتلا ميدقتو تانايبلا 

ل ي فوس  - ١٥ . اهيلع ينبيو ةيئيبلا تارشؤملا ريوطتل ةمئاقلا تاردابملا بينويلل يويحلا لمعلا راطإدع
هب ماق يذلا لمعلا نم ةدافتسالاب ةيئيبلا تارشؤملا راتخ  جمانربلات ،جذومنلا ذيفنتلو سماخلا مييقتلل   

ةدحتملا ممألا جمانربل ةديدجلا ةرشنلا دادعإو ،ةيملاعلا ةئيبلا تاعُّقوتل رةانتئيب رثأ عبتتةنونعملا ةئيبلل   يغتملا   :
تاءاصحإلا ةبعش هتعضو يذلا ةيئيبلا تاءاصحإلا ةيمنت راطإو )٢٠١٢-١٩٩٢ (٢٠+وير ىلإ وير نم  
  . ةدحتملا ممألا يف

  مظنلا ةينب  - ٢
مات ًاريوطت هريوطت ىدلبينويلل يويحلا لمعلا راطإلمعيس   - ١٦ نومضملاو تامدخلل رشانك ،   ،ا

راقتيأ( نيرخآلا نومضمو تامدخل كلهتسمو ) ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يئيبلا مييقتلا تانايبو ري 
نم ةيداصتقاو ةيعامتجا تانايب وأ ةينطولا تاكب شلا نم نهارلا هبش تقولا يف يئيبلا دصرلا تانايب يأ(

تانايبلا ةباوب نم٦ةرقفلا رظنا ". ةدحاولا ةدحتملا ممألا"لثم ىرخألا مظنلا   ( .  
د ابينويلل يويحلا لمعلا راطإ جذومن نم ةيلوألا ةلحرملا نأ ريغ   - ١٧ صق ىلوألا ةجردلاب،ي نأ،    

يوحةينقت تاردقو دراوم مادختساب ،ةدئاف رثكأ اهلعجيو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيتامولعملا لوصألا د  
ريراقت ىلع هابتنالا . ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لخاد لعفلاب ةدوجوم  زِّك  ر ،ًاديدحت رثكأ ٍهجو ىلعو
ةديرف ةميقل ةلثمم ربتعت يتلا ،تارشؤملاو ةفاضملا ةميقلا تانايبو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يئيبلا مييقتلا  
نأ تغلبأ نادلبلا نكل،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تامدخل صاخ هجوب وأ اهعقوم ديدحت بعصلا نم    
دوهجلا ضعب ًاضيأ تلذ . اهمادختسا وأ اهيلع لوصحلا ضعبل يساسألا ءادألا ةيحالص لومشل بو

م  ذيفنت بناوج نم ماه بناج ةمثو . بينويلل يويحلا لمعلا راطإةطساوب دَقتس يتلا لبقتسملا تامدخ
يويحلا لمعلا راط إل ةيفيظولا تابلطتملاك ةينقتلا تارايخلا لامتحا فاشكتسا ةنورم وهو ،جذومنلا
بينويلل ايجيردت اهبيذ  و اهريوطت يرجي  ،.  

 يف ٢٠١١ةنسل بينويلل يويحلا لمعلا راطإ جذومن  لِّكشت يتلا ةيساسألا ءانبلا تانبل دجوت  - ١٨
  .هاندأ) و(ىلإ ) أ(نم ةيعرفلا ء ازجألا

  يئيبلا مييقتلا ريراقت ىلع لوصحلا  )أ(
ةنسو ١٩٨٥ةنس نيب تردص يتلا ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يئيبلا مييقتل ا ريراقت  - ١٩  ٢٠١١ ،

، ةلوهسب اهمادختسا نكميو ةلماك سراهفب ةدوزم ريراقتلاو )٥(.ةدحاو ةكبش زاهج يف نآلا ةدوجوم
  ١٣ةرقفلل ب يجتسيبينويلل يويحلا لمعلا راطإ رصانع نم رصنعلا اذه . لامعتسالا ةلهس ةيِني بٍةَلصوب
رُملا نم ىلإ دنتسم جمانرب ةنايصو ريوطت ىلإ وعديو ٢٦/٢ رق مييقتلا ةلاح نع تامولعم ميدقتل ةكبشلا،   
  .ةئيبلل يلودلا

                                                           
)٥(  /uneplivehttp://unepdewaags.unep.org. 
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  طئارخلاو تارشؤملاو تانايبلا   )ب(
٢٠ -   حيتت ،ةيريوصت تامدخ وأ ةطراخ وأ تاءاصحإ لكش ىلع ا مإ ةحاتم ةيئيبلا تانايبلا نوكتس

  : ىلع لوصحلا
؛ىرخأ رداصمو ةيملاعلا ةئيبلا تاعُّقوتمييقت تايلمع نم ةدمتسم ةيئيب تارشؤم   )أ(    
ءاكرشو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهعضو ىرخأ ةيناكم تانايب دعاوقو طئارخ   )ب(

ترش     ؛ضرألا ىلع نيع ةكبش ةطساوب اهيل إلوصولا نكميو ن نادلبلا نم ددعل نوفلتخم
اهيلإ لوصولا نكمي ،ةيئيب تار  ةطساوـب ةطقتلم روص  )ج(  يغت لثمت ًة  راح ًاعقب ن  يبت لتاوسلا

  ؛)Google Earth(ثريإ لغوغ قيرط نع ًاضيأ 
" ةدحاو ةدحتم ممأ"تانايب ةباوب اهنيب نم ىرخأ تاسسؤم تانايب ىلإ تالصو   )د(

تاظحالمل ةكرتشملا ةيتحتل ا ةينبلاو ،يلودلا كنبلا تارشؤمو ،ةدحتملا ممألا يف تاءاصحإلا ةبعشل ةعباتلا
  .ضرألاب ينعملا قيرفلا

  "ةئيبلل يويحلا لمعلا راطإةلاح "  )د(

ىمسي رصنع ريوطت متيس  - ٢١ اهدعب امو٢٠١٢ةنس يف " ةئيبلل يويحلا لمعلا راطإةلاح "  دصقلاو .  
ًاثيدحت ةئيبلا ةلاح نع ةدوجوملا ريراقتلا نومضم ثيدحتب حامسلا وههنم كي نأو   ، ايمانيد ًالعافت رثكأ نو  
  . تارشؤملاو تانايبلاو تاموسرلاب صنلا طبرت ةيضارتفا ةحول ةطساوب ًاباذجو

  يرط ُقلا ربعملا  )ه(
ولا ىوتسملا ىلع تانايب ىلإلوصولا يرطُقلا ربعملا رفوي  - ٢٢ ةدحتملا ممألا جمانرب عدوتسم يف ين ط 

ألا ىلع نيع ةكبش ىلع ةروشنملا طئارخلا كلذ يف امبةئيبلل تال صو ،كلذ ىلإةفاضإلاب ،دجوتو . ضر، 
  . ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل نيينطولا ءاكرشلل ةينورتكلإلا عقاوملا ىلإ

  نهارلا تقولا نم ةبرتقملا تاراذنإلا   )و(
راذنإلا ةرئاد ىمست ةعومجم يف ةروطتملاو ةئشانلا ةيئيبلا تاهاجتالا نأشب ركبملا راذنإلا عضويس   - ٢٣

ملاعلا يئيبلا دقيو ،ي ةلص تاذ ىرخأ تانايب هيجوت ر . مظتنم ساسأ ىلع رارقلا عانص ىلإ م  وصتملا نمو
  . نهارلا تقولا نم برقي اميف

  لبقتسملا تاهاجتا  - ميج

تانايب لوصأ ىلإ لوصولا ىلإ ًاضيأ بينويلل يويحلا لمعلا راطإجذومن فدهيس   - ٢٤ ىرخ أ 
ةقسنملا ةيعيرشتلا تامولعملاو تادهاعملا تامولعم كلذ يف ا مب ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةدوجوم

يف ًاقيثو ًاجمد اهجمدو  )٦(،فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالانأشب ةدحتملا ممألا مالعإ ةباوب ةطساوب 
، روصلاو طئارخلا غولاتكو ،تاراذنإلا رصنعو ،مييقتلا تايلمع عدوتسم  لتاوسلا ةطساوب ةطقتلملا

                                                           
)٦(  www.informea.org. 
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 قًاعُّلطت لاز ام اذه نأ عمو . بينويلل يويحلا لمعلا راطإ نم ىرخأ بناوجو يويحلا لمعلا راطإل ايو
،بينويلل لبقتسملا يف ا تايجولونكتلا تلاز ام    ريغ ةقيرطلا هذ ا يف تامولعملا هذه جمدل ةمزالل  تالا
نمو.ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةحاتملا ةيراجتلا رداصملا يف نآلا ىتح ةدوجوم يتلا ريوطتلا لامعأ نأش    

ةبقارمل يملاعلا ماظنلاو ،ةيبوروألا ةئيبلا ةلاكو كلذ يف امب ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ءاكر ـش موقي ا
دهعمو مُظ  عمت ا يف ةيناكملا تامولعملل ةيتحتلا ةينبلاو ،نيينورتكلإلاو نييئابرهكلا نيسدنهملا نلل ضرألا

لعجت نأ،يبوروألا ا هذه  ، تامولعملا رداصم عم تالصول  ةمداقلا نيتنسلا ةرتف يف ًاع  بتت رسيأ ةنيابتملا  
ةيسيئرلا تايجولونكتلا نإو . اهدوهج عم اقاستا قثوأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل رشابملا طاشنلا ريوطتو

ة  بينويلل يويحلا لمعلا راطإلنِّكمملا صوتس رسمسلا بتاكم مادختساوةحوتفم تانايبب ل  قاروألا يف ة  
تاجتنم جتن يتلا ،ةيلاملا  نم ةفرعملاو تامولعملاو تانايبلا ىلع روثعلا نم نيكمتلا بةيلاعف رثكأ مييقت ت

رثكأ ةلوهسب اهليلحتو ،اهتنراقمو ،اهعيمجتوعاونألا ةفلتخم تاعمتجم  ،.  
بكلا قيسنتلا وهو ،ضرألا ىلع نيع ةكبش هب يتأت صاخ هجوب دعاو  - ٢٥  ر يتلا لئاسولل ري وطت َةمث

قرطب اهسفن يه ةيئيبلا ا  امولعمو ا  و ةقينأانايب رشن نم نادلبلا نٍّكمت   عفو ةرهاب تقولا يفو . ادج ةلا
ةينطولا ءاصحإلا تانايب تاعومجم ةحاتإبو حوتفملا مكحلا تانايب ذيفنتب ةلود ٥٠نم رثكأ تمزتلا هسف ن  
تقولا يف ةيلاملاو داصتقالاب قلعتي تانايبلا هذه مظعم ناك نإو. تنرتنإلا ةكبش ةطساوب ملاعللو اهينطاومل  

، ًةصرفو ًالامتحا ر )٧(نهارلا  وطتلا اذه مدقي حوتفم ريياعم ج ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل   ةطساوب  ،
يفاضإ دهج معدو عفدلبينويلل يويحلا لمعلا راطإل لك يف ةينطولا ةيئيبلا تانايبلا ،    جاردإ نمضي  
لوصولا نم سانلا نيكمتو ،دلبلا ةموكحل ةحوتفملا تاضورعملا بينويلل يويحلالمعلا راطإةطساوب اهيل إ    ،
اذه نأش نمو . ةكبشلا هذه اهحيتت يتلا تانايبلا رشن لولح مادختساب ضرألا ىلع نيع ةكبشو

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ج  جذومن عضو رمتسي امنيب، ززعي نأ ،ةسفانم وأ راركت ريغ نم ،لماكتلا  
اهدعب امو٢٠١٢ةنس ىل إ بينويلل يويحلا لمعلا راطإ رلل جهنلا اذه بيجتسيو.   رق يذلا ٢٦/٢ م  

نأوبينويلل يويحلا لمعلا راطإريوطت يف كراشت نأ ،رومأ ةلمج يف ،تاموكحلا نم بلط  يهو ،لماعتت   
  . بينويلل يويحلا لمعلا راطإيف ةقرفتم تاكراشمك ةينطولا تاسسؤملا عم ،كلذ لعفت 

                                                           
يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا وأ  //http://opendata.go.keعقوملا يف اينيك اهتمدق يتلا تانايبلا،ًالثم ،رظنا   )٧(
  ./http://www.data.gov/ عقوملا
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 قحلملا

ًال  انتئيب رثأ عبتت   -  وأ   ةريغتملا
جمانرب ريرقت يف ةيضاملا ًةنس نيرشعلا لالخ بكوكلا تحستكا يتلا ةيئيبلا تار  - ١  يغتلا تزربُأ

انتئيب رثأ عنونعملا ةئيبلل ةدحتملا ممألا   ةريغتملابتت يف رشن يذلا )٢٠١٢-١٩٩٢ (٢٠+وير ىلإ وير نم:    ،
سماخلا مييقتلا نم ءزجك ٢٠١١ربوتكأ /لوألا نيرشت رهش ةيملاعلا ةئيبلاتاعُّقوتل    . ، ريرقتلا مدقيو
نم د دع يف قاطنلا ةعساو تامولعم ،لتاوسلةطساو ب ةطقتلملا روصلاو تاموسرلاو تانايبلا ةطساوب
  :يلاتلاك ،ةيسيئرلا لئاسملا

  : ناكسلا )أ(
تارايلم٧ىلإ ملاعلا ناكس ددع لوصوب   ‘١’ قطانملا ناكس ددع دا دزا ةمسن  

ةنس ذنم ةئاملا يف٤٥ةبسنب ةيرض حلا ناكس ددع ضفخنا كلذ عمو ١٩٩٢    ،
نم ةريقفلا قطانملا ةئاملا يف٤٦  ماع يف   ةنس يف ثلثلا ىلإ ١٩٩٠   ٢٠١٠ ،

؛ةيحصلا قفارملاو ناكسإلا ن     سحت ىلإ كلذ يف لضفلا دوعيو
ا ةريبكلا ندملا ددع عفترا  ‘٢’ اكس ددع غلبي يتلا ن نييالم١٠،  لقألا ىلع ةمس  

ةنس يف ندم ١٠نم  ىلإ ١٩٩٢  ةنس يف ةنيدم ٢١  ةدايزب يأ – ٢٠١٠   
؛ةئاملا يف١١٠اهرادقم     

ىلع لوصحلا نوعيطتسي ال ةمسن رايلم ١،٤دجوي ،يملاعلا ديعصلا ىلع   ‘٣’  
؛ةيئابرهك طوطخ ةكبش ىلإ لوصولا وأ ا  قوثوم ءابرهك  

خانملا رغت  )ب( ي:  
ةدايزل ًةجيتن عفترت نوبركلا  ديسكُأيناث زاغل ةيملاعلا تاثاعبنالا تلاز ام   ‘١’

درجم نم اهنم ةئاملا يف ٨٠يتأي يتلا ،يروفحُألا دوقولا عاونأ  ؛ًادلب١٩     
يلامجإلا يلحملا جتانلا نم رالود لكل نوبركلا ديسكُأ يناث زاغ رادقم ضفخنا   ‘٢’

ةنس ذنم ةئاملا يف ٢٣ةبسنب  ِّكريو١٩٩٢  نم ءيش ث دح هنأ ىلع اذه ز، 
  ؛دراوملا مادختساو يداصتقالا ومنلا نيب ةقالعلا لاصفنا 

اهمجح حبصأو عجارتلا يف ةذخآ ًابيرقت ملاعلا يف ةيديلجلا لابجلا عيمج   ‘٣’
؛ناسنإلاهافرو ةئيبلا ىلع ًاريبك ًارثأ كرت امم ،رغصأ    

امنإو رحبلا هايم بوسنم عافترا ىلع طقف رثؤت ال ةصقانتملا ةيديلجلا لابجلا  ‘٤’  ،
ًاضيأ دد  ؛ًابيرقت ملاعلا ناكس ِسهافر دس   

ةنس ذنم ةنسلا يف رتميليم ٢،٥عقاوب طسوتملا يف رحبلا هايم بوسنم عفترا   ‘٥’  
  ؛١٩٩٢
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  : ةقاطلا  )ج(
يف امب (ةددجتملا ةقاطلا ةمهاسم نأ ىلإ ،ةقاطلا تاهاجتا رثأ هعبتتب ،ريرقتلا ريشي   ‘١’

ةنس يف ةئاملا يف ١٦ةبسن دنع تفقو ةقاطلا دي روت يف) ةيئايحألا ةلتكلاكلذ   
  ؛٢٠١٠

عومجم نم طقف ةئاملا يف ٠,٣ةبسنب حايرلا ةقاطو ةيسمشلا ةقاطلا مهاست   ‘٢’  
ىلإ لوحتلا ةرورضب فارتعالا ديازت ىلع ليلدلا ةدهاشم نكميو  .ةيملاعلا ةقاطلا

ةدايز يف دراوملا مادختسا ةءافكو نوبركلا ضافخناب مستت ةقاطلا ةلكشمل لولح 
ةئاملا يف٥٤٠ةبسنب ةمادتس ملا ةقاطلا يف تارامثتسالا  ٢٠٠٤نيب ةرتفلا يف   
  ؛٢٠١٠و

 عفترا ،ةديدج تاسايس دامتعاو تايجولونكتلا راعسأ ضافخنا ىلإ ًارظن  ‘٣’
 ٣٠٠ ٠٠٠نم برقي امب ةددجتملا ةقاطلل ردصمك يئايحألا لز يدلا مادختسا

، ٣٠ ٠٠٠نم برقي امب ةيسمشلا ةقاطلا مادختسا عفتراو ،ةئاملا يف  ةئاملا يف  
ةبسنب يئايحألا دوقولا عاونأو ةئاملا يف ٦ ٠٠٠نم برقي امب حايرلا ةقاطو   

؛ةئاملا يف٣ ٥٠٠    
نم رثكأب ةيعيبطلا دراوملل يملاعلا مادختسالا عفترا :دراوملا ةءافك  )د( ةئاملا يف ٤٠  نم  

ىتح ١٩٩٢ةنس  ةرفاضتم ريبادت ذ . ٢٠٠٥ ةنس  خت ت مل ام هنأ نم ريرقتلا رذحيو
ةطشنألا نإف ،يداصتقالا ومنلا نيبو هنيب لصفلاو دراوملا بوضن فقول ةعيرسو 

   . ةايحلا لوعتو تاداصتقالا معدت يتلا اهسفن ةئيبلا رمدت نأ نكمي ةيرشبلا
  :تاباغلا  )ه(

دهاشي يذلا جيرحتلايفاص نم مغرلا ىلع  ‘١’   ، ةيلامشلا اكيرمأو ،ابوروأ يف نآلا  
ةينيتاللا اكيرمأو ايقيرفأ يف تاباغلا نادقف رارمتسا نإف ،ئداهلا طيحملاو ايسآو 

نويلم ٣٠٠عقاوب تضفخنا دق ةيملاعلا تاباغلا ةقطنم نأ ينعي يبيراكلا ةقطنمو   
  ؛١٩٩٠ةنس ذنم راتكه 

ةيجرحلا تاسرامملاب تاداهش ىّقلتت يتلا تاباغ لا ددعل يونسلا عافترالا نيبي  ‘٢’
باشخألا جاتنإ يف نورثؤي نيكلهتسملا نأ ،ةئاملا يف٢٠ةبسنب ،ةمادتسملا  ريغ .  

؛ةمادتسملا ةرادإلاب تاداهش ىلع لصحت ملاعلا تاباغ نم طقف ةئاملا يف١٠نأ     
هذ ه ةحاسم نإو ،اهتعارز تديعأ دق ملاعلا تاباغ نم ةديازتم ةبسن نإو  ‘٣’

  ؛ ةدحتملا اينارتت ةيروهمجةحاسم نآلا يواست تاباغلا 
  :يضارألا مادختساو يئاذغلا نمألا  )و(

ةنس ذنم ةئاملا يف ٤٥ةبسنب ةيذغألا جاتنإ عفترا   ‘١’ ةدايزلا هذه دمتعتو . ١٩٩٢ 
ءارثإ ىلإ ةفاضإلاب ،نكمي يتلا ،ةدمسألا مادختسا ىلع ًاريبك ًادامتعا ةَّلغلا يف  
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ةئيبلا ىلع يبلس رثأ اهل نوكي نأ،ةبرتلا ةبوصخ ةدايزك لكاشم ببسي    ،
  ؛ةيرحبلاو ةيلخادلا هايملا يف بلاحطلا

يف ةئاملا يف ١٣ةبسنب ةيوضعلا ةعارزلل ةمدختسملا يضارألا ةحاسم ديازتت   ‘٢’  
  ؛ةنسلا 

وأ برشلا هايم ىلع لوصحلا يف ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا ملاعلا ققحي فوس   ‘٣’
 ، نم برقي ام نوكيس ٢٠١٥ةنس يف هنأ ىلإ ريشي امم اهنع ديزي ةئاملا يف ٩٠   

كلذ يفو ،برشلا هايمل ةن   سحم رداصم ىلع اولصح دق ةيمانلا قطانملا ناكس نم
ةنس يف ةدوجوم تناك يتلا ةئاملا يف ٧٧ـلا ةبسن نع ةدايز   ١٩٩٠.  

ىلع لمعت ةيئيبلا فادهألا عضو لامعأ نأ ىلإ ًاضيأ ريرقتلا ريشي   - ٢ ةف رعملا لئاسملا يف هجو لضفأ
 ، رتبللةيجيردتلا ةلازإلاكًاديج ًافيرعت نوزوألل ةدفنتسملا داوملاو،صاصرلا ىلع لمتشملا ني  نأ .     رَكذ  ي اممو

ًالثم ،نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملاب قلعتملا لايرتنوم لوكوتورب ولملا ةلازإل ةيمازلإ ًافادهأ مدختسي تاث ، 
بكوكل ةيماحلانوزوألا ةقبطبرضت يتلا  ضرألا  ةيجيردت ةلازإ   ،.  

يف ةدهاعملا بجومب ةيجيردت ةلازإ نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نم ةئاملا يف ٩٠نم رثكأ ليزُأ   - ٣  
ةنسو ١٩٩٢ةنس نيب ةلصافلا ةرتفلا  نيرتبلا مدختسي نادلبلا نم ريغص ددع لاز ام كلذكو . ٢٠٠٩ 

ةنسلا لالخ صاصرلا نم يلاخلا نيرتبلا مادختسا ىلإ لوحت تنأ عقوت ملا نمو ،صاصرلا ىلع لمتشملا
  . نيتمداقلا نيتنسلا وأ ةمداقلا

نم ةئاملا يف١٣نأ ىلإ ىرخأ تانايب ريشت   - ٤ ضرألا  و ، ملاعلا يف ةسبايلا  ههايم نم ةئاملا يف ٧   
هتاطيحم نم ةئاملا يف ١،٤و ،ةيلحاسلا ديازتم ًاقلق ةمث نأ ريغ.ةيمحمقطانم   دادزت تاطيحملا نوك نم ًا  

 ، نيجورديهلا زُّكرتضافخنا ببسبةضومح   )pH ( ةنس يف ٨،١١نم ىلإ ١٩٩٢  ةنس يف ٨،٦   ٢٠٠٧ .
امبرو ،ةيرحبلاتانئاكللةريبك بق اوع اذهل نوكي امبرو رييغت ىلإ يدؤي   ةكبش لطعيو عاونألاةبيكرت    

   .ةحايسلاو كامسألا ديصب ًارارضأ قحلي دقو ،ةيرحبلا ةيذغألا

  ٢٠١٢ةنسل يونسلا باتكلا  - ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  - ًايناث
٥ -  ِربتز ت يتلا ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يونسلا باتكلا ةلسلس   تاهاجتاو لئاسم رشن  ، ايونس  

 مييقت ريراقت ُلمَكت كلذبو ،ةئيبلا يف ةئشان تاعُّقوت  ت يتلا ،ةيملاعلا ةئيبلا   تب رشن باتكلا نإو . لقأ ٍرتاو
طوغضلا نأ نم رذحي )UNEP/GCSS/XII/INF/2 (٢٠١٢ةنسل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يونسلا   ،

مة ،يضارألا ىلع بلطلا ديازت نع ةجتانلا ،ةبرتألا ىلع اهل ةقباس ال يتلا . يَقلا نوبركلا تانوزخم للقت
يظنت يف   ريغ . يجولويبلا عونتلاو ،هايملا تادادمإو ،خانملا مايويح ًارود يدؤي ةبرتلا يف دوجوملا نوبركلاف

ـلا يف تناع ملاعلا يضارأ عب   ةيجاتنإلا ضافخنا نم ةيضاملا ةنس٢٥ر نأ  ًةرادإ يضارألا ةرادإ نإو.  
دروملا اذه ظفحو ،اهمدقت يتلا ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخ ظفحل ٌةيساسأ نوبركلاب ظافتحالا ىلإ يدؤت  
  .ةمداقلا لايجألل يويحلا
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٦ -  يِّكرز ريرقتلا ةيوونلا تآشنملا ليغشت فقو ىلع ًاضيأ  ةثولملا ةيوونلا تآشنملا كيكفت نإو .  
ليغشتلا فقو نكمي ه نأ ىلع ةربخلا لدتو. اهئانب طيطختب هيبش لصفم طيطخت ىلإ جاتحيو ًاتقو قرغتسي
نأ عمو . ةياردلا يف ةريبك ةيفارغج تافالتخا َةمث نأ ريغ. ةفلكتلا ةلاعف ةقيرطبو بسانملا تقولا يفو نامأب

 ب سكعنت مل ةدافتسملا سوردلا نإف ،ةفرعملا نم ًاريبك ًاردق اوبستكا سانلا ةيداعلا ةسرامملا يفدع  َةمَثو.  
 ٌئشانسرد  ُقيبطت يرج يهنأ وهو نآلاه وحن ىلع لبقتسملا يف ةيئابرهكلا ةقاطلا تاطحم ميمصت يغبني    

ِكمين فقو هعم يغشت  ةمالس نامضو اهيف ثداوح عوقو عنمو ةءافكو نامأب ،اهُليغشت كلذكو ،اهِل   
  .ةئيبلاو روهمجلا

_____________  


