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  ةرادإ سلجم
  ممألا جمانرب
  ةئيبلل ةدحتملا
   

ةرادإلا سل  ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا ةرودلا/ 
  يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا

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

  ةيمنتلاو ةئيبلا: ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةئشانلا اياضقلا

  ٢٠١١- ٢٠٠٩ةرتفلا نع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل هايملا ةيجيتارتساو ةسايس ذيفنت 

  يذيفنتلا ريدملا ريرقت

  زجوم
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل هايملا ةي جيتارتساو ةسايس ذيفنت يف زرحملا مدقتلا نأشب ًاريرقت ةقيثولا هذه مدقت

هررقم يف ةرادإلا سلجم هدمتعا ٢٠١٢ - ٢٠٠٧ةرتفلا نع  خرؤملا فلأ ٢٤/١٦  طابش٩  . ٢٠٠٧رياربف / 
نيرشعلاو ةسماخلا ةرودلا ذنم ةيجيتارتسالاو ةسايسلا هذه بجومب ةذختملا ةطشنألا نع تامولعم مدقت ىهو 

م ةدافتسملا سوردلاو ةرادإلا سل حرتقت ٢٠١٢يف يهتنت هايملا ةيجيتارتساو ةسايس نأ امبو . اهذيفنت ن ةقيثولا ، 
  .ًامدق يضملل ريبادتًاضيأ 

                                                           
*  UNEP/GCSS.XII/1.  
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  ةمدقملا
يتلا ٢٠١٢ - ٢٠٠٧ةرتفلا نع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل هايملا ةيجيتارتساو ةسايس مدقت   - ١  ،

خرؤملا فلأ ٢٤/١٦هررقم يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم اهدمتعا  طابش٩  ، ٢٠٠٧رياربف / 
ةطسوتملا ةيجيتارتسالل ةلماشلا ةتسلا ةيعيضاوملا تايولوألا نتم يف هايملاب ةلصلا تاذ ةطشنألا ذيفنتل ًاراطإ 

ةرتفلللجألا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل٢٠١٣ - ٢٠١٠    .  
ةيجيتارتساوةسايسل همادختسا قيرطنع ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ماق   - ٢ نم ديدعلاب هايملا    

ماظن ج   بسك صرفو يئاملا نمألا نيسحتضرغب هايملا ةرادإ لاجم يف يجولوكي إدامتعا جيورتل ةطشنألا  
. ٢٠١١-٢٠٠٩ةرتفلا لالخ تققحت يتلا ةيسيئرلا جئاتنلا نم ًابناج ريرقتلا اذه زربيو . ناكسلل قزرلا
  .نواعتلاو ةرادإلاو ،مييقتلا: ىهو الأ ةيجيتارتسالا تانوكمل ًاعبت هاندأ ةضورعم ىهو

  مييقتلا  - ًالوأ 
نع نكمي فراعم ةدعاق ريفوت يف هايملا ةيجيتارتساو ةسايس يف مييقتلا ّنِوك   - ٣  م ضارغأ لثمتت

دراومل ةمادتسملا ةرادإلا جاردإ ىلع عيجشتلاو ،هايملا دراوم جمارب مييقتو دصرو ،ةرادإو ،ريوطت اهقيرط 
) روهمجلا كلذ يف امب(ةحلصملا باحصأ مالعإو ،يعولا ةدايزو ؛ةيئامنإلا تايلمعلاو تاسايسلا يف هايملا 

يتلا ةئشانلا اياضقلاو تاهاجتالاو ،تاديدهتلا مييقتو ؛بلطلا كلذ يف امب ،سجاوهلاو هايملا دراوم اياضقب 
  .اهل ًاعبت ةيلبقتسم ريبادت ىلإ جاتحت دق
نيسرامملاو ،نيريدملل حرشي يكل تامييقتلا نم ديدعلا ةئيبل ل ةدحتملا ممألا جمانرب ىرجأ  - ٤

قلعتملا يئيبلا ن   وك  مـلا زيزعت ضرغب يجولوكيإلا ماظنلا ج  عابتإل وعدت يتلا بابسألا نيططخملاو
 ، رقفلا نم ليلقتلاو ةميلسلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا يف مهسي امم هايملا دراومل ةلماكتملا ةرادإلاب

  .ةلصلا تاذ جئاتنلا زاربإ يلي اميفو. دحاو نآ يف رطاخملا ةجلاعمو
  هايملا ةرادإ يف ةيجولوكيإلا مظنلا هبعلت يذلا مساحلا رودلا نأشب يعولا دايدزا  –فلأ 

لئوم (ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحتملا ممألا جمانرب عم نواعتلاب ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلوت   - ٥
نييملاعلا هايملا يمويب تالافتحالا ةرادإ مامز) ةدحتملا ممألا ةدحتملا ممألا ةموظنم يف٢٠١١ و٢٠١٠    .

وه ،يبورين يف تميقأ يتلا ٢٠١٠ماعل تالافتحالا عوضوم ناكو  ملاع لجأ نم ةفيظنلا هايملا ’’، 
ماع تالافتحا عوضوم ناكو ‘‘يحص  ٢٠١١ ، ايقيرفأ بونج ،نوات بيك يف تميقأ يتلا نم هايملا ’’، 
يف ةيجولوكيإلا مظنلا ةمهاسمب يعولا دايدزا ةجيتن نم ناكو . ‘‘يرضحلا يدحتلل ةباجتسالا: ندملا لجأ

كرتشملا قيسنتلا ةيلآ بناج نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ بِلُط نأ ،هاي ملا ةيعونةدوج ىلع ظافحلا 
ع دوقي نأUN-water)(ةدحتملا ممألل عباتلا هايملا دراومل تالاكولا نيب  مظنلل ةيهيجوت ئدابم عضو ةيلم  

  .هايملا ةيعون نأشب ةيجولوكيإلا
هج   - ٦ نلا قيبطتل هدادعإ ةيلمع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب داق يذلا ةلاحلا ريرقت لالخ نمو

مادتسملا ةيمنتلاب ىنعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم ىلع ض  رع  ة، ي نأ ررقملا نم يذلاو ،هايملا دراوم ةرادإل ةلماكتملا
ممألا جمانرب موقي ،ةدحتملا ممألل ةعباتلا تالاكولا نيب ةكرتشملا هايملا دراوم قيسنت ةيلآ فارشإ تحتو 
ةرادإ نيسحت ةيواز نم مخزلا ةوق ىلع ظافحلا ةرورضب يملاعلا يعولا ءاكزإ يف ماهسإلاب ةئيبلل ةدحتملا 
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تلاوةيناكسلا ةدايزلاك ةديازتملا تايدحتلا ةهجاوم يف هايملا دراوم يتلا نيقيلا مدع بناوجو يرضحلا عسو ، 
ةيئيبلا رؤبلاو ،يجولوكيإلا ماظنلا روهدت ىلإ هابتنالا لمعلا اذه هجويو. ثراوكلاو خانملا ريغت نع مجنت  
ةُملا قطانملاو ،ةنخاسلا رطخللضرع هايملا ةرادإ يف يجولوكيإلا ماظنلا ج   رودو  ،.  

سل  - ٧  ممألا جمانرب تاعوبطم نم ديدعلا ردص ،ةرادإلا نيرشعلاو ةسداسلا ةرودلا ذنمو  
نمألاو يخانملا ريغتلا عم فيكتلاو ،هايملا دراوم ةرادإ يف يجولوكيإلا ماظنلا جهنل جورت ةئيبلل ةدحتملا 

نأشب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عوبطم ساسأ ىلعو . ةعساو ةيمالعإ ةيطغتب تيظح ،يئاذغلاو يئاملا
ا ماظنلا تامدخ ج  ماهسإلا ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يِع  د ،ءاذغلاو هايملا نمأل ةبسنلاب يجولوكيإل

يف دق ٢٠١١هايملل يملاعلا عوبسألا اهققح يتلا جئاتنلاب ةقلعتملا تانايبلا عضو يف   ع يذلا يلودلا رمتؤملاو  
يملا نيب طابترالا روحم صحفل٢٠١١ربمفون /يناثلا نيرشت يف ،ايناملأ ،نوب . يئاذغلا نمألاو ةقاطلاو ها 

باحصأو تاموكحلا بناج نم ،ةعسوم ةروصب اهمادختساو ىرخأ تاعوبطم ةمجرت نآلا ىرجتو 
  .تامولعملاب تاسايسلا ريوطتو طيطختلا ةيلمع ديوزتل ةيعجرم داومك نيرخآلا ةحلصملا
يذلا مهملا رودلاب م يلستلا ديازتي ،هئاكرشو ةئيبلل ةدحتملا ممألا لمع جمانرب لامعأ لالخ نمو  - ٨

مظنلل    ىطع  ت يتلا ةزرابلا ةيولوألا نم فشكتي ام وحن ىلع ،هايملا ةرادإ يف ةيجولوكيإلا مظنلا هبعلت
عبرأ ًالثم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مدق دقف . ةيملاعلا هايملا تايلاعف لامعأ لودج يف ةيجولوكيإلا
نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نكم امم ،هايملاب نيينعملا نييلو دلا نييضاملا نيعوبسألا ءانثأ ةيسيئر تانايب
تاعامتجا مامأ تانايب ءاقلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ بلُط دقو . ةيملاعلا تاسايسلا يف رثؤي نأ

اعامتجاو ،ئداهلا طيحملاو-ايسآل هايملا ةمقو ،يقيرفألا هايملا عوبسأ لثم ،هايملاب ةقلعتم ةيميلقإ  سل    ا ت
  .يميلقإلا نودو يميلقإلا نييوتسملا ىلع رثؤي هلعجي امم ،هايملل يبرعلا

  هايملا دراوم ةرادإل ةيفيرعتلا ةدعاقلا نيسحت  –ءاب 
ةيقيرفألا ةئيبلاتاعقوت’’ةلسلس تدأ   - ٩ ةمزأب يعولا قيمعت ىلإ ةريغتملا انتئيبل سلطأ  :ايقيرفأو ‘‘ 
دادعإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ هايملاب ىنعملا ةقرافألا ءارزولا سل جم بلط ،هيلع ءانبو. ةقدحملا هايملا
ايقيرفأ يفهايملا سلطأ دادعإ مت دقو . ةرينتسم تاررقم ذاختا نم هنيكمتل هايملا عاطق نأشب مييقت يظحو  

دحت ةينقتلا هناجل ىلإ بلطي نأل سل  تالاجم دي اب ىدأ امم ،ةيملاعلا مالعإلا لئاسو يف ةعساو ةيطغتب
ناجللا نم تابلط ًاضيأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىَقل . زكرملا مامتهالا ىلإ جاتحت يتلا ةيولوألا تو

لخاد مئاقلا عضولا زاربإل ،ىزيبمازلا ر   ىرجم ةنجل لثم ،را  ألا ضاوحأ تامظنمو ةيميلقإلا ةيداصتقالا
ا   .اصاصتخا تالاجم

يلود جمانرب وه ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا هايملا جمانرب /ةيملاعلا ةئيبلا دصر ماظن نإ  - ١٠
نادل   بلا مدقت ثيح ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيلخادلا هايملا ةيعون اياضق مهف ىلإ ىمري هايملا ةيعون دصرل

نيكم تلو. ةدحتملا ممألا تاعوبطم نم ريثكلا يف مدختست اهيدل ةينطولا دصرلا جمارب نم تانايب ةيعاوط
لالخ ىدنك رالود نويلم ٢،٥ميدقتب ادنك ةموكح تدهعت ،تامولعملا هذه ميدقت ةلصاوم نم جمانربلا   

ءارجإو تانايبلا ةيعون نيمأتك يرطقلا ىوتسملا ىلع ةرادملا ةطشنألا زيزعتل ةمداقلا ةسمخلا تاونسلا 
  .تانيعلل ءادأ مييقت تايلمع
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ممألا جمانرب بناج نم ةكرتشم ةروصب ذفني يذلا ،دو دحلل ةرباعلا هايملا مييقت جمانرب نإ  - ١١
ةفاقثلاو ملعلاو ميلعتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمل عباتلا يلودلا يجولورديهلا جمانربلاو ةئيبلل ةدحتملا 

ةرباعلا ةيسيئرلا ةسمخلا ةيئاملا تاحطسملل تارشؤم ريوطتب ماق دق ،نيرخآ ءاكرشو ) وكسنويلا(
أو ،را(دودحلل   ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلاو ،ةيفوجلا هايملا تانازخو ،تاريحبلا ضاوح ألا ضاوحأ

دعاست ةطشنألا هذهو . ةيرشبلا تالخدتلا راثآ مييقتل عبتت ةادأ كلذك ترِوُطو) ةحوتفملا راحبلاو ةريبكلا
. ةمساقتملا دراوملا نأشب ةيلودلا تاعارتلل يدصتلاو ةيلعاف رثكأ ةروصب دراوملا مادختسال طيطختلا يف

ديدحت هءانثأ متيس ناث مييقت هعبتي فوس ،يساسأ يئدبم يملاع مييقتب مايقلل ةادألا هذه مدختست فوسو 
تامولعم جاتنإ فد   كلذو ،ةيلبقتسملا تاعقوتلا ءارجإو ؛تاببسملا لسلست ليلحتو ،ةنخاسلا طاقنلا

صيخشتلاليلحتلا ىلع تامولعملا عيزوتو لاومألا صيصختل ا دودحلل رباعلاي  ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل عباتل  
  .دودحلل ةرباعلا هايملا مظنل ةيجيتارتسالا لمعلا جماربو

  ةئشانلا اياضقلاو تاهاجتالاو ،تاديدهتلا نأشب ةمدقملا تامولعملا  –ميج 
تارارقلا ذاختا يف ًايلاح مدختست هايملا نأشب تامييقت ءارجإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لصاوي   - ١٢

يندملا عمتا بناج نم  لضفبو .او ،تامظنملاو ،تاموكحل عوبطملا يف تمدُق يتلا تامولعملا مادختسا  
ضرعتت اينيك يفهايم جرب يهو ،وام ةباغ نأ ىلإ لصوتلا مت  ةريغتملا انتئيبل سلطأ: ايقيرفأىمسملا   ،

دي ىلعو اينيك ةموكح دي ىلع ةباغلا حالصإل زرابو لماش جمانرب ريوطت مت ،كلذل ةجيتنو. رطخلل  ،
سيئر بتكم يف هرقم دجوي يذلا ،جمانربلا اذهو . نيرخآ نيكراشمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
  .ةيئيبلا اياضقلابمامتهالا نم دي زملا ءاليإ ىلإ تاموكحلاهجو ي ،ءارزولا

  ةرادإلا  -ًايناث 
ةدمعأ ةثالث ىلع هايملا ةسايسو ةيجيتارتساب صاخلا ةرادإلا نوكم زكر   - ١٣ ةرادإلا ةدمعأ نم ي

ةئيبلا زيزعت ىلإ ىمري وهو ) يعامتجالا دومعلاو يداصتقالا دومعلاو يئيبلا دومعلا(هايملا دراومل ةلماكتملا 
ةيرادإلا تايوتسملا فلتخم نيب طشنلا لعافتلاب حمست يتلا ةيسسؤملا فئاظولا زيزعت ىلإو ؛ةينيكمتلا 

ةدمعألا هذه يف مهست يتلا ةطشنألا نأل ًارظنو . ةرادإلا تاودأ ىلع لوصحلا ريسيتو ،ةحلصملا باحصأو
اذه يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةطشنأ نم ةصلختسملا جئاتنلا نإف ،ةلماشو ةبعشتم ةطشنأ يه ةثالثلا  
ايملا ةيجيتارتساو ةسايس يف ةاقتنم ةيعيضاوم تالاُملا  ًاقبط ضرع    .هاندأ هت نِوك

ةيمنتلا ةيلمع يفةيجولوكيإلا مظنلا جامدإ  - فلأ    
ةمقلا ذيفنت ةطخل ةباجتسا كلذو هايملا دراومل ةلماكتملا ةرادإلل ططخ ريوطتب نادلبلا ضعب موقت   - ١٤

نِوك ٢٠٠٦ماع ىرجأ ليلحت فشك دقو . ةمادتسملا ةيمنتلل ةيملاعلا  م نأ نع ططخلا هذه ريوطت ةيلمعل  
تاموكح معدب ،نيحلا كلذ ذنم ،ةئيبلل ةدحت ملا ممألا جمانرب موقيو. ًافيعض ناك ةيجولوكيإلا مظنلا

زيزعتلو ططخلا هذه لثم ريوطتل وغوتو ،نويلاريسو ،ايريبيلو ،واسيب  -اينيغو ،ايبماغو ،راوفيد توك 
ةيجولوكيإلا مظنلا نِوك دراومل ةيكراشتلا ةرادإلل جيورتلل لكايه عضو يف ططخلا هذه تمدخ . م  تسا دقو

دشحو ،نادلبلا عيمج ىدل اهذيفنت يرجي يتلا ةينطولا ةحلصملا باحص أ تاكارش كلذ يف امب ،هايملا
ةغايص ،كلذك ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رسي دقو . هايملا دراوم ةرادإ نيسحتل ةيمنتلا ءاكرش نم دراوملا
  .هايملا دراومل ةمادتسملا ةرادإلا جهنل ةيوازلا رجح نآلا لكشت يتلاو ،ايريبيل يف هايملل ةينطو ةسايس لوأ
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  ةيجولوكيإلا مظنلا حالصإ  –ءاب 
دراوملا ةرادإ يف يئاملا نمألا قيقحت يف ةيجولوكيإلا مظنلا ةيمهأب ةيمانتم ةروصب نادلبلا ملست   - ١٥

ىدل دجوي الو ًايبسن ديدج ج . ةيئاملا  وه ،هايملا دراوم ةرادإ يف يجولوكيإلا ماظنلا ج  نإف كلذ عمو
ةيفيكلا الو ،اهفئاظو ةيجولوكيإلا مظنلا ا نيسرامملاو نيريدملا مظعم   ىدؤت يتلا ةقيرطلاب ةيفاك ةفرعم

يجولوكيإلا ماظنلا تامدخ ميدقت ةلصاوم نم اهنيكمتل ا  ا ةلكشملا هذه ديزي اممو . رادإ يغبني يتلا
يتلا ت اسرامملا نأ ىنعي يذلا رمألا ،اهيلع لوصحلا رسيت مدع وأ ةلصلا تاذ تاودألا صقن وهل ًاديقعت
  .ةرمتسم تلازام ةيجولوكيإلا مظنلا يف ريبكلا روهدتلا يف ببستت

نيب ةكرتشملا قيسنتلا ةيلآ عم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمع ،ةمزاللا تاودألا ريوطتلو   - ١٦
تاسسؤملا نم ريثكلا عم تاكارش ن  ىرجيو . وك وأ ،ةدحتملا ممألل ةعباتلا هايملاب ةينعملا تالاكولا

يف نيسرامملاو هايملا يريدم تاردق زيزعتل اهريوطت مت يتلا ةيهيجوتلا ئدابملاو بيردتلا تابيتك م ادختسا
) يلودلا نواعتلل ةيناملألا ةلاكولا(تمدختسا ًالثمف . يلحملاو يملاعلا ىوتسملا ىلع ةيجولوكيإلا مظنلا ةرادإ
هايملا يلوؤسم بيردتل راطمألا هايم عمج نأشب ًاعوبطم ،يف   هايملا ظفحل وسناغ ثوحب دهعمو برغملا  
  .يملاعلا اهبيردت جمانرب يف ةيجولوكيإلا مظنلا نأشب بيتكك

١٧ -   ، عضوت يتلا ططخلا ذيفنت هايملا نوؤش يسراممو يريدمل يغبني ،ةسوملم جئاتن قيقحتلو
ثادحإل كلذو اهيلع لوصحلا متي يتلا ةينقتلا تاراهملاو فراعملا قيبطتو ،ةيهيجوتلا ئدابملا مادختساو  
لامعتسا ةيفيك نايبل ةيعضوم تاعورشم ذيفنتب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب موقيو . ضرألا ىلع رييغت

يف نيبيوغاف ةريحبو اينيك يف انات ر   و ،ايسينودنإ يف ونادنوت ةريحب يفو ،قارعلا تاعقنتسم يف تاودألا
  .ةيلمع ةروصب يلام

دحتملا ممألا جمانرب موقي٢٠٠٤ذنمو   - ١٨ ةصاخلا ةلوطملا ةيلمعلا يف قارعلا ةموكح معدب ةئيبلل ة  
ةروهدتملا ا  تاردقلا ءانبو ،يعولا ةدايز ةطشنأ قيرط نع ،ريبادتلا تذختا دقو . اعقنتسم ليهأت ةداعإب

قفارمو هايملا ىلع لوصحلا لبس ةدايزو ،ةبطرلا يضارألا حالصإو ،هايملا ةيعون عفرل ةينايبلا تاعورشملاو 
 - ٢٠٠٤(عورشملا لحارم ترفسأ دقو . ةميلسلا ةيئيبلا تايجولونكتلا مادختساب كلذو ةماعلا ةحصلا

ايازم دكؤي يذلا رمألا ،صخش فلأ ٢٥ل ةنومأملا هايملا ىلإ ذافنلا لبس ريفوت يف حاجنلا نع ) ٢٠٠٩  
تق ولا سفن يف ،عورشملا ماق كلذ عمو. ةيبيرجتلا تاعورشملا قيرط نع يجولوكيإلا ماظنلا حالصإ
لجألا ةليوط ةمادتسم ةرادإ ةطخدادعإ ىلإ ةجاحلا ديدحتب  .  

ملعلاو ةيبر تلل ةدحتملا ممألا ةمظنم عم ديدج كرتشم عورشم قِلطُأ ،جئاتنلا هذه ىلإ ًادانتساو  - ١٩
ةيامحب ةينعملا ةيقافتالا ذيفنتل ةيليغشتلا ةيهيجوتلا ئدابملا مادختساب كلذو ٢٠٠٩يف ) وكسنويلا(ةفاقثلاو   

ةيئيبلا ةديرفلا ميقلا ةيامح لجأل ةيقارعلا تاعقنتسملا طيطخت ةرادإل لا   هجو  مك يملاعلا يعيبطلاو يفاقثلا ثارت
يجولويبلا عونتلاب ةقلعتملا ةيقافتالل قارعلا مامضنا ىدأ دقو . ةقطنملا كلتل ةيفاقثلاو ةيخيراتلا ،ةيجولويبلاو
ةليوطلا ةطخلا يف عورشملا اذهل ةعقوتملا جئاتنلا جردت ف وسو. ةينطو ةيولوأك يجولويبلا عونتلا جيورت ىلإ
  .تاعقنتسملا ةنايصو ةرادإل لجألا

ضعب لالخ نم ينيبيوغاف ةريحبل يجولوكيإلا ماظنلا حالصإل عورشم ذيفنت نآلا ىرجي  - ٢٠  
،تاونق فيرجت لثم ةطشنألا  يمطلا مكارت نم را  زعتو ةيلمرلا نابثكلاو راألا  ألا فافض تيبثتو زي  

ةكراشملا ىلع ةيلحملا تاعمت   هايملا ةرادإ تاودأو ةيعرفلا هايملا تاعمجتسم ةرادإ ةطخ ريوطتيفا ةردق  ، 
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تايمك لوصو نم حوضوب عورشملا اذه ريثأت ىلع فوقولا نكميو .دصرلا تاكبش قاطن عيسوتو  
ةيجاتنإو قزرلا بسك ص رف نيسحت ىلإ ىدأ امم ،ةريحبلا ىلإ كلذل عقوتملا دعوملا لبق هايملا نم ةريبك

ةيلحملا تاعمت ةديازتم ةروصب ةيلحملا تاعمت . ا  يضارأ دراومل ا يفا طرخنتو  امادختسا ليدعت يعرلا  
ةيعرفلا هايملا تاعمجتسم ةرادإةطخ ريوطتو كامسألا دئاصمو  .  

ُملايجولورديهلاجذومنلا مادختسا ىرجي   - ٢١ بيردتلاو ةيجولوكيإلا مظنلا مييقتو،عد   مت يذلا ، 
ةيعرفلا هايملا تاعمجتسم ةرادإ ةطخ ريوطتويجولورديهلا دصرلا ةكبش عيسوت يفعورشملا نم ءزجك    .

ءارجإ ىلإ عورشملا ىدأ يرطقلا ىوتسملا ىلعف . ةيعرفلا هايملا تاعمجتسم ةرادإل قرف تلكشت دقو
ماظنلاب طبترت  يتلاليوطلا ىدملا تايدحت ثحبل بتكم ئشن ُأو ،لوألا فصلا ءارزو عم راوح
نع ديزي ام باذتجا نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةيباجيإلا جئاتنلا تنّك . ةريحبلل يجولوكيإلا  م دقو

ةيلاتلا ةلحرملا ذيفنتل ايقيرفأ برغ لودل يزكرملا كنبلا نم ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود نييالم ةتس 
  .عورشملا نم

يسينودنإ،ونادنوتةريحب  يفو  - ٢٢ ماظنلا ج ،ا   عبتي ةرادإ جمانرب ةحلصملا باحصأ روط  
ضرألا ىلع رثألا قيضأ اهل ناكيتلاةقسنملا ريغ ةقباسلا ةرادإلا دوهج لحم لحيو ،يجولوكيإلا  ىدأو .   

ةيموكحلا تاسسؤملا دهعت عم ،ةلعافلا تاهجلا نيب رزآتلاهجوأ ءانب و لخادتلا ليلقت ىلإ ديدجلا جمانربلا  
دراوملا دودح يفجمانربلا اذه ذيفنتل معدلا ميدقتب صاخلا عاطقلاو    .ةحاتملا 

الاميتاوغيفو  - ٢٣ صاخلا عاطقلا نم معدبو،  ةموكح عم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نواعت ؛   
ةمهاسملاب يعولاةدايز لجأ نم سولراك ناس ةعماجل عباتلا ةيقرشلا ةعماجلا زكرمو الاميتاوغ  هايم عمج يف   

يخانملا ريغتلا عم فيكتلاو ةيجولوكيإلا مظنلا ةرادإل راطمألا الاميتاوغيف    . قيرط نع عورشملا ذف ن دقو
ةينقتلا بيلاسألا نأشب ةيجهنم تادحو ريوطتو ،ةعماجلاب هرقم دجوي تاردقلا ءانبل يميلقإ زكرم ءاشنإ  

ةيلحم ةماع ةسسؤم ٣٠٠وحن بيردتو ؛راطمألا هايم عمج ىلع بيردتلل  ةعارزلاو ،ةئيبلا تارازو لثمت(   
بناج ىلإ ،ةحصلاو ةيلحملا تاعمت،)ىرخأ تائيه    ا ةداقو ءاسنلاو بيلاسألا ىلع ةينواعتلا تامظنملاو ،   
ىلع ةيلمعلا تانايبلا مظن ءاشنإو؛راطمألا هايم عمجل ةينقتلا ةعماجلا لخاد راطمألا هايم عمج   .  

،عورشملا عفر   - ٢٤ بيردت جمانرب جاردإ نع رفسأ امم يعولا جهنملا يفراطمألا هايم عمج ىلع    
و ةيلحملا سلا،يعماجلا  او ةيئيبلا تاطلسلا نيب لجألا ةليوطلا تاكارشلا ديحوتو ىلإ ةفاضإلابو . ةيميلقإلا 

وحن وأ لازتك نويلم١،٦حلاصملا ةيمنت سلجم دمتعا كلذ  تايالولا تارالودب رالود ٢٠٣ ٠٠٠    
امب،راطمألا هايم عمج تاعورشم ذيفنتو جيورت لجأل ،هرسأب عورشملا ةينازيم نع ديزي ام يأةدحتملا   يف  

ماع يف ،بيردتلا كلذ  ٢٠١٢.  
اينيكيفو  - ٢٥ ىوتسملا ىلع اهذيفنت ىرجي ةرادإ ةيجيتارتسا انات هايم تاعمجتسم ةقطنم تروط ،   

، كرشو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم معدبو. هايملا دراوم يلمعتسم تاطبار بناج نم ىلحملا هئا
اهيدل ةيعرفلا هايملا تاعمجتسم ةرادإ ططخ اتوثامو الاكالاكيإ يفهايملا دراوم يمدختسم اتطبار تروط   

يجولوكيإلا ماظنلا ج  ةيلام ةمهاسم انات هايم تاعمجتسم ةقطنمو ىلحملا عمت . تمدختساو  ا مدقو
ر يمط ليلقتل ةيلمر دود س ءاشنإ لالخ نم هايملا ىلع لوصحلا صرف تنسحت دقو. ططخلا هذه ذيفنتل
  .ناسنإلا هافر ةدايز ىلإ ىدؤي ا مم،ةيمنتلاو ةعارزلل هايملا كلذك تاردابملا هذه مدقتو. انات

قيبمازوم،الاوك الاوك وكيش ىناعتو  - ٢٦ فافجلا تالاحو تاناضيفلا ةلئاغ نم ،  نع أشنت يتلا   
مت. ةوسقلا ةيهانتملا سقطلا تابلقت  ماق ،خانملا ريغت عم لماعتلل ةيلحملا تاع ا تاردق ءانب لجأ نمو
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ةدحتملا ممألا لئوم عم ةكارشلاب،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمو،   ، 
جذامن ىلع دمتعت هايملا دراوم ةرادإ ةطخ ريوطت ىلع ىلحملا عمت   ، ةرغصم ةيملاع ا ةدعاسمب يخانملا ريغتلل

نميعولاةدايزو  اينيك ىلإ ةيناديم ةرايز لالخ  ةددعتم قرطب هايملا نيزخت ةيمهأ ىلع ةرايزلا تللد دقو .  
ةبرتلايف( و جيراهصلايف و،  ةيفوجلا تانازخلايف  لصح دقو . ةلصلا تاذ تايجولونكتلا تددحو)  

شملا ةقطنم قاطن جراخ نآلا ا  عور ومدختسي تاراهم ىلع راطمألا هايم عمج ىلع اوبردت نيذلا بابشلا
هايملا ىلع لوصحلا صرف نيسحت ىلإ ىدؤي امم،ناكسلل هايملا عيمجتل قفارم دييشتل لمع صرف قلخيو ،   يف 
  .ةلامعلا صرف اهيف زعت ةقطنم

  هايملا ظفحو هايملا يلع بلطلا ةرادإ  - ميج
ةءافك قيقحتو هايملا ىلع بلطلا ةرادإ تاعورشم ذيفنتب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب موقي   - ٢٧

هايملا ىلع ديعب دح ىلإ دمتعت يتلا تاعانصلا مايق نامضل كلذو،هايملا مادختسا هايملا يدروم كلذكو ،   
لسالسو تايلمعلا ىلع تارييغت لاخدإ قيرط نع هايملا ةرادإ نيسحت ةدايزب ةيمانلا نادلبلا يفتاموكحلاو   

ريبكل حونمملا ضيوفتلا عم نواعتلا لالخ نمو . صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارشلاو تادادمإلا
ةصاخلا-ةماعلا ةردابملا نم ءزجكو ،يملاعلا قاثيملل عباتلا نييذيفنتلا نيفظوملا  ممألا جمانرب مدقي ،   

تدِق . هايملا ةمادتسا تاسراممو تاسايس ذيفنتو ريوطتل تاكرشلا ىلإ ةدعاسملا ةئيبلل ةدحتملا  ع دقو
بونجيفتاردقلا ءانب ىلع يلمع بيردت تاقلح  ايسآ قرش   اكيرمأ يفو) مانتيفو دنالياتو ،ايدوبمك(   

يفامأ ). كيسكملاو ليزاربلاو ،نيتنجرألا(ةينيتاللا  تسا دقف ،ايسآ ليلحت يفةنسحملا تاردقلا تمدخ    
مانتيفيفهايملا نم يلامجإلا كالهتسالا  ةدئار تاعورشم ريوطتلو ةرادإلا تاودأ نم ةادأ كلذ ةفصب ،   يف 

يفو. سبالملا ةعانص تسا ةينيتاللا اكيرمأ لاجم يفةدئار تاعورشم ذيفنتو ريوطتل ةقيرطلا هذه تمدخ    
  .هايملل ينطولا كالهتسالا

ماع يف  - ٢٨ كلذو دراوملاب ىنعملا يلودلا ءاربخلا قيرف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب أشنأ ٢٠٠٧   ريفوتل، 
قيرفلا اذه ريراقت تيظح دقو . ةئيبلا روهدتو دراوملا مادختسا نع يداصتقالا ومنلا لصفل يملعلا زفاحلا
ىلع ريبك بلط دوجو ىلإ ريشي امم ،ةيملاعلا ةكبشلا ىلع نم اهنم ريثكلا ليرتت متو ،ةعساو ةيمالعإ ةيطغتب  
. تامولعملا هذه لثم نييفاضإ   مهدحأ،نيريرقت دادعإ نآلا ىرجيو نع يداصتقالا ومنلا لصف نأشب ا  

ىنعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم امهثحبي يكل كلذو ،هايملا ةيجاتنإهيمك ديدحت نأشب رخآلاو هايملا مادختسا   
  .٢٠١٢ يفةمادتسملا ةيمنتلاب 

ريرقتلا يفهايملا نع لصف نيبيو . ةلصلا تاذ ىرخألا تاعوبطملا نم ددع ًاضيأ دجويو  - ٢٩  
، نو نع  منتلا ىلإ ةيدؤم تاراسم:رضخأ داصتقا وحن مـلا نأ ةيفيك ‘رقفلا ةفأش لاصئتساو ةمادتسملا ةي   

ةيجولوكيإلا مظنلا يفلجعملا رامثتسالا  و ،هايملا ىلع دمتعتيتلا  مادختسا ةءافكو ،هايملل ةيتحتلا ةينبلا  
نأ نكمي ةلاعفلا تاسايسلاب ةنورقم ا،رادإو هايملا ةحص نسحيو ،يئا ذغلا نمألاو يئاملا نمألا معدي 
هايملا نأشب ةيسسؤملا ةبساحملاو هايملا كالهتسا يلامجإ نونعملا عوبطملا امأ . يداصتقالا ومنلا ززعيو ناسنإلا
صاخلاو ماعلا عاطقلا تاردابم ىلع ةماع ةرظن مدقيفدراوملا مادختسا ةءافك قيقحتل قرط ىلإ ةفاضإلاب ،   

ةيئايحألا ةقاطلا عوبطم مدقي امنيب ،ملاعلا ءاحنأ عيمج  يفةءافكب اهمادختساو هايملا ةبساحم تاودأو 
داصتقالا معدل ةيئايحألا ةقاطلاب قلعتت ةزجوم تارايخو تايصوت هايملاو ةيئايحألا ةقاطلا نيب ةقالعلاو 
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يفًايلاح ريراقتلا هذه نم ةاقتسملا تامولعملا مدختستو . رضخألا ي ريرقت دادعإ ممألا رمتؤم ىلإ عفر  
  .رضخألا داصتقالا وه رمتؤملا عيضاوم دحأ نأل ًارظن ،ةمادتسملا ةيمنتلاب ىنعملا ةدحتملا

  دودحلل ةرباعلا هايملا دراوم ةرادإ  –لاد 
دحاو دلب نم رثكأ اهمساقتي را  - ٣٠  ةينواعتلا ةرادإلا ىلإ ةجاح كانه ،كلذ ىلع ءانبو . ألا مظعم نإ
لكشيف نوناقلا تاقافتالا ىلع ضهنت تاسسؤم ،ًالثم،  دراوملا ةرادإل،ةميلسلا ةي  تاسسؤملا هذه لثمو .  

ةديشرلا ةيئيبلا ةرادإلايفةيسيئرلا ءانبلا تانبل يه  لصاوت ،مدقتلا نم ريثكلا قيقحت نم مغرلا ىلعو.    
ةدافتسملا سوردلاو تاربخلا مساقتل ةبسانم ةيلآ دوجو ىلإ اهراقتفا را   نأ نكمي يتلاألا ضاوحأ تامظنم  

ا يفًاضيأ مدختست    .ايولوأ ةغايص
تامظنمل ًايراشتسا ًاعامتجا هايملاب ىنعملا ةقرافألا ءارزولا سلجمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب دقع   - ٣١

را   ألا ضاوحأ تامظنمل لوألا يلودلا يئيبلا ىدتنملا شماه ىلع ةيقيرفألا را  دقع يذلا ألا ضاوحأ
لوألا نيرشتيفكوك ناب را ذه زفح دقو. ٢٠١١ربوتكأ /   ألا ضاوحأ تامظنم نيب ًاراوح عامتجالا ا

هايملل سداسلا يملاعلا ىدتنملا لثم ةيلود تايلمعيفاهتمهاسم نأشب  ةيمنتلاب ىنعملا ةدحتملا ممألا رمتؤمو ،   
تامظنم تفصو دقف ،ةبذعلا هايملا دراوم ديدحتلاب لوانتي يملاع كص دجوي ال هنأ ثيحو . ةمادتسملا

قيرفألا را  هايملا ىرا ألا ضاوحأ  ةيحالملا ريغ تامادختسالا نوناق نأشب ةيقافتالا ىلع قيدصتلا ةي
ا  ١٩٩٧ماعل ةيلودلا  ةمادتسملا ةرادإلا جيورتو نواعتلا زيزعتل ةمهم ةادأ ةيقافتالا ةربتعم ةحلمةلأسم أب  ،

دودحلل ًارباع ًار   ايقيرفأيفنيسمخ نم رثكأ ربع دودحلل ةرباعلا هايملل بلط ،كلذ ىلع ءانبو .  
ثحبو ةيقافتالا ىلع قيدصتلل جيورتلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ سل يفنوكراشملا   او عامتجالا  

  .اهل ةنامألا تامدخ ميدقت ةلأسم
هايملا دراومل ةلماكتملا ةرادإلا نأشب يئانث يرطق عورشم ذيفنت ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لصاو   - ٣٢
اكيت يت ةريحب يف وريداوغاسد ر   ، وبوب،اك ةحلاملا تاعقنتسملل اساب ىوك ةكبش،  اذه ماق دقو .   
تاثولملا فيرصت تايوتسم ثيدحتو مييقت ىلإ ىمرييذلا ،عورشملا ةيجولوكيإلا مظنلا جامدإب ،  ماظن يف   

ا ديصو ،برشلل ةحلاصلا هايملا ةيعون ،نأشب تارارقلا عايذلايئانثلا ينطولا تامولعملا   نص دشري كامسأل  
ةقثلل ةديدج ةفاقث تأشن نأ ،تذفنيتلا يعولاةدايز ةطشنأ ةجيتن نم ناكو . ةيعارزلا ضارغألاو  ، 
لدابتملا معدلاو ةيفافشلاو،نواعتلاو ةددعتملا ايفيلوب ةلودو وريب تاموكح دادعتسا نم رهظي ام وحن ىلع ،   
ةحلصملا باحصأ كراشيو .تامولعملا مساقتل تايسنجلا حملا تاعمت(  نييلصألا ناكسلا تاعمتجمو ةيلا، 
ةريحبلا هذه ةرادإيفةطشن ةكراشم ) ةيلحملاو ةينطولا ةيثحبلاو ةيميداكألا تاسسؤملاو بيردت نّكم دقو .  
تاربتخملايفظوم بونجلاو بونجلا نيب نواعتلا دعاسو،  ليلحت ىلع تاربتخملا هذه نادلبلا نيب اميف .  

ىلإ اهلاسرإ نم ًالدب ًايلحم ا  فيلاكتلا ضيفخت ىلإ ىدأ امم ليلحتلل جراخلاانيع جئاتن مدختستو .  
عورشملا نم ءزجك ىرجت يتلاهايملا ةيعون نأشب ةيحسملا تاساردلا  رامثتسالل كرتشملا طيطختلايف    

  .هايملا ثولت ةجلاعمل يلبقتسملا
زاغلاو طفنلا لالغتسا طاشن رهدزي نيوزق رحبيفو  - ٣٣ يموي ثداوحلا رطاخم دادزتو،  جمانرب مدقو . ًا 

ةيقافتا (نيوزق رحبل ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحل ةيراطإلا ةيقافتالل ةتقؤملا ةنامألا هتفصب ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا 
تحت ةعمجتملا ىربكلا زاغلاو طفنلا تاكرشو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا عم قيثولا رواشتلابو ،)نارهط  
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لوكوتوربلا نأشب تاضوافملا ىلإ معدلا مدق ،ةيطفنلا ت اباكسنالل دادعتسالل ةيميلقإلا ةردابملا حانج
ةباجتسالاو،دادعتسالاب قلعتملا طفنلاب ثولتلا ثداوح ةحفاكمل يميلقإلا نواعتلاو،  سمخ نم رثكأ دعبف .  

يه ةيئطاش لود سمخ تعَّقو ،تاضوافملا نم تاونس ، ،ناجيبرذأ(  ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمجو  
يسورلا داحتالاو،ناتسخازاكو ناتسنامكرتو  مهم زاجنإ اذهو ٢٠١١ يفلوكوتوربلا ىلع )   ةقطنم يف   

  .تاقافتالا ىلإ لصوتلا اهيف زعيوتارتوتلا راوأ اهيف دتشي 
هايملا دراومل ةلماكتملا ةرادإلا نأشب ،نايسيئر ناعوبطم ردص  - ٣٤ ج يف  و دودحلل ةرباعلا ضاوحألا  

دراومل ةلماكتملا ةرادإلايفيجولوكيإلا ماظنلا  هايملل يملاعلا عوبسألا ءانثأ هايملا   دقع يذلا   يفملوه كتس يف 
را . ٢٠١١  ألا ضاوحأ تامظنم لخاد ةحلصملا باحصأ نيب اميف تاشقانملا ناعوبطملا ناذه زفح دقو

يجولوكيإلا ماظنلا جاطنلا اذه ىلع هايملا دراومل ةلماكتملا ةرادإلا قيبطت نأشب  عابتاو ق.  
ثراوكلا دعب ام ةرادإ:نمألاو ةئيبلا  –ءاه     

ام ةعقب يفلعتشم عارص ةعاسلا رادم ىلع دجوي   - ٣٥ رئاسخو ،ةيرشبلا ةاناعم نع رفسي ملاعلا يف   
ةيعامتجالا بناوجلا ىلع ،ةيفاعلا دادرتسا ةيلمع ءانثأ ةداع زيكرتلا نوكيو . يئيب روهدتو ةيداصتقا
رييغتل ىعسم يفف ،كلذ عمو. ةيئيبلا اياضقلل رابتعالا نم ىندألا ردقلا ءاليإ عم ةيداصتقالاو  ،مهفلا كلذ 

ةموكحلا هتمدختسا ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج  يفهايملا اياضقل ًامييقت ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىرجأ 
حلسملا عارتلا دعب امل هايم ةيجيتارتساو ةسايس ريوطتيفدعب اميف   .  

نادوسلايفو  - ٣٦ مييقتلا لامعأ تزربأ ،  رطاخملا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهارجأ يتلا   يتلا 
هايمل هيف مكحتملا ريغ بحسلل ةجيتن ةيفوجلا هايملا دافنتسا ءارج نم نييلخادلا نيحزانلا تاميخم اههجاوت 

جمانربو ،ةلوفطلل ةدحتملا ممألا قودنص مض ةيفوجلا هايملل كرتشم جمانرب نع كلذ رفسأ دقو. برشلا  
ةيفوجلا هايملا تايوتسم دصر جاردإ ىلإ جمانربلا اذه ىمريو ،ةيموكح ريغ تامظنمو ةئي بلل ةدحتملا ممألا

ايفهايملا بحس تايلمعو  ايلمع   . تايصوتلا ذيفنتل لاومألا عمج يفمييقتلا اذه جئاتن تمدخ تساو  
ريرقتلايفةدراولا   .  

رابك مضت يتلاةيناديملا تارايز لاو ةينقتلا تاعامتجالا قيسنت ًاضيأ ةدحتملا ممألا جمانرب ىلوت  - ٣٧  
. هايملا ةرادإ نم ةاقتسملا سوردلا لدابتل نادوسلاو ايقيرفأ بونج نم نيينقتلا ءاربخلاو تاسايسلا عانص

ريوطتو ةيئاملا نادوسلا ةسايس يفيسيئر موهفمك هايملا دراومل ةلماكتم ةرادإ دامتعا ىلإ كلذ ىدأ دقو   
ةاقتنم هايم تاعمجتسم يفهايملا دراومل ةلماكتم ةرادإ ططخ  روفراديف  هذه راركتل ططخ دوجو عم ،   

ىرخأ قطانميفةيلمعلا  ثولتلا مييقت جئاتن مدختست ،ايريجين يفو.   نالينوغوأ يف  جمانرب هارجأ يذلا   
  .ةيجالعلا ريبادتلل طيطختلل ةموكحلا بناج نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا

  ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيتحتلا ةينبلا  -واو 
ةينبلا تاعورشم فنتكت يتلا ةيعامتجالاو ةيئيبلا سجاوهلا ةهجاوم ىلع ةردقلا مدع ىدأ   - ٣٨

ىوتسم يف ضافخناو قزرلا بسك صرف نادقف ىلإو ،ةيجولوكيإلا مظنلا روهدت ىلإ ةريبكلا ةيساسألا 
يف ةيجولوكي إلا مظنلا عضو ىلع نادلبلا ةردق زيزعتب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب موقيو. ناسنإلا هافر
جمانرب اهروط ةيبيردت تابيتك ثالث تمدخ . ةميدق ةيساسأ ةينبلديد جت وأ طيطخت ءانثأ رابتعالا  تسا دقو

ةيتحتلا ةينبلا يف عفانملا مساقتو ،ةيئيبلا ةرادإلا ْطَط   خو ،ةلماشلا تارايخلا مييقت نأشب ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا
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ايسآ قرش ةعامجو يقيرفألا بونجلل ةيئامنإلا ةعامجلا نم نييموكحلا نيلوؤسملا رابك بيردتل ةريبكلا  
يف ةثالثلا تابيتكلا هذه تجردأ دقو . ىنابابماو ىنوروباغ تدقع يتلا ةيبيردتلا لمعلا تاقلح ءانثأ

بونج يف هايملا نأشب بيردت ةكبش ربكأ ىهو (waternet)هايملل يكبشلا عقوملل عباتلا بيردتلا جمانرب   ،
ةردابملا ةمادتسا لفكتيتلاو ،ايقيرفأ  .  

ةنجللا ريرقتل تاونسلا يرشع ًاضارعتسا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رشن ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو   - ٣٩
نأشب رئادلا لدجلا ىلإ ةدوعلا :١٠+ دودسلاب ةينعملا ةيملاعلا ةنجللا ’’نونعملاو ،دودسلاب ةينعملا ةيملاعلا   

ىلع ًاحسم ى،‘‘ةريبكلا دودسلا  رجَأو ناونعب طخلا   مهفلا:١٠+ دودسلاب ةينعملا ةيملاعلا ةنجللا ’’   ، 
، .‘‘تاروظنملاو ريثأتلاو ةداملا تزفح دقو هايملل يملاعلا عوبسألا ءانثأ تضرع يتلا  نم ديزملا ٢٠١٠   ،
راوح معدب مهمامتها نع ةيمنتلا ءاكرش نم ديدعلا برعأو . دودسلل ةمادتسملا ةيمنتلا نأشب تاشقانملا

ةيضقلا ىهو ،دودسلا لوح ديدج ، يتلا  يلودلا رمتؤملا ءانثأ ترِظ  ن دق تناك نوبيف  نيرشت يف ،   
هايملا نيب طابترالا ةقالع نأشب٢٠١١ربمفون /يناثلا و ةقاطلاو،    .يئاذغلانمألا  

  ًايئيب ةمادتسملا تايجولونكتلا جيورت  – ياز
مادختسا ةءافك ةدايزل ًايئيب ةمادتسملا تايجولونكتلل جيورتلاب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب موقي   - ٤٠

غناوابيفف. حاحصتلاو هايملا نيبلفلا؛  ةيلحملا تاعمت ،   ا ىلإ ةدعاسملا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مدق  
 يفةيوضعلا ريغ ةدمسألا نم الدب لوبلا مدختسيو . هايملا مدختست ال ةيجولوكيإ ةيحص ضيحارم بيكرتل
فيلاكت ضيفخت ىلإ طقف سيل ىدؤي امم ،ةفاوجلا راجشأ لثم ليصاحملا ضع ب ةعارزل عرازملاو قئادحلا
ةمدقتم ةنيدم وه عورشملا اذه نأ هب ملس .فيرلاو رضحلا ناكس نيب ًاضيأ طبريو لب دامسلا  مـلا نمو  

ريثكلا لبقتست ،ةيحصلا ةفاظنلا ضارغأ يفًايئيب ةمادتسملاو ةيزكرماللا تايجولونكتلل همادختسا ثيح نم   
نيرئازلانم امب ،  جراخلا نم كلذيف  رمألا ،  ، يذلا  عساو قاطن ىلع اهلقانت متي هحاجن صصق نأ ىنعي  

ا  دايز فد  ىرخألا ةيويسآلا لودلا يفلضفألا ةسرامملا هذه ليلحت ىرجي فوسو ظنلا لثمتيتلا  ةفا  
  .ًايسيئر ًايدحت اهيف ةيحصلا

  خانملا ريغت  –ءاح 
بركلا عم فيكتلا نأشب عورشم ذيفنتب ،٢٠١٠ماع ذنم ةئيبلل ة دحتملا ممألا جمانرب موقي  - ٤١  

خانملا ريغت نع مجني يذلايئاملا  لينلا ريف   ضوح ةكارشلاو لينلا ضوح ةردابم عم ةكارشلاب كلذو ،   
ايقيرفأ قرشيفهايملل ةيملاعلا  يف طرفملا حشلا وأ ةطرفملا ةرثكلا تاريثأت ليلقت ىلإ عورشملا اذه ىمريو .  

رطخلا تاجرد ىصقأل ضرعتت يتلاتاداصتقالاو ةيجولوكيإلا مظنلا كلت ةمواقم نم ديزي وهو . هايملا  
لايففيكتلا ةيلمع ةدايزو ةيسيئر ةيفيكت تاردق ءانب قيرط نع كلذو بركلا اذه نع مجانلا   طاقن 

 يفلي غشتلا ةلحرم عورشملا اذه لخدو. ةيلاملاو ةيتاسايسلاو ةينقتلا تالخدتلا قيرط نع ةنخاسلا
نادوسلاو ادناورو ،اينيكو ،ايبويثإو ،ايرتيرإو رصميف و،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمجو ،يدنوروب  ، 
ةدحتملا اينارتت ةيروهمجو،ادنغوأو ىرجُأ يذلامييقتلا جئاتن تمدختسا دقو .   ةضرعملا قطانملا ديدحت يف   
ديز ،كلذ ىلع ةوالعو. ةدئارلا تاعورشملا قالطإو فيكتلاب يعولا  ماظنلا ساسأ ىلع خانملا ريغت عم  

نأشب تاعورشم ريوطت نم ةيلحملا تاعمت   ا نيكمتو ،ةحلصملا باحصأ ةكراشم ةيمهأبو يجولوكيإلا
  .يجولوكيإلا ماظنلا ىلع مئاقلا فيكتلا
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، يففافجلا تالاحو تاناضيفلا ريثأت ميظنتب ةيجولوكيإلا مظنلا مايق عمو   - ٤٢ را  ألا ضاوحأ دحأ  
عونلا بسح فافجلاو تاناضيفلا ةدح نم فيفختلا يفمظنلا كلت ةمهاسم ىدم ديدحت مهمل ا نم نوكي  
مظنلا رود مييقت ىلإ ىمري عورشم ذيفنتب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب موقيو . طيطختلا ضارغأل كلذو

قفدتلا ميظنت يفةيجولوكيإلا  ىزيبمزلا ريف   ضوح لا فئاظو ديدحتل ةطيسب ةيجهنم روط امك،  مظن  
يعيبطلا قفدتلا ميظنتيفةيجولوكيإلا  اهمادختسا ىرجيف ةلصحتملا تامولعملاو ةمدختسملا ةيجهنملا امأ .  

نم فيفختلاو دودسلا نأشب تارارقلا معد ةادأ يفةيسيئر ةمهاسمك ىزيبمزلا ىرجم ةنجل بناج نم   
ضوحلا كلذيففافجلا تالاحو تاناضيفلا تاريثأت ةدح  ىلإ ةيمارلا ثوحبلا عورشملا اذه زفح امك.    

ةرادإلاو طيطختلا ضارغأيفةيجولوكيإلا مظنلل ةيميظنتلا ةفيظولا مجح ديدحت   .  
  تاردقلا ءانب  -ءاط 

ةيلحاسلا قطانملاو هايملل ةلماكتملا ةرادإلا نأشب عورشم راطإ يف  - ٤٣ ةينيتاللا اكيرمأ ةقطنم يف   
ةددحم اياضق نأشب يميلقإلاو ينطولا نييو تسملا ىلع ةيبيردت تارود رشع تيرجُأ ،يبيراكلا رحبلاو
را،هايملا ةيعونك  ألا ضاوحأ تامظنمو ةيديلجلا لتكلا ةساردو،  ةيفوجلا هايملاب ىنعملا ايجولويجلا ملعو ،   
نيلوؤسملا ىلإ كلت بيردتلا تارود تهجو دقو . ةيلحاسلا قطانملاو هايملل ةلماكتملا ةرادإلاو ةيحطسلاو
نييفحصلا ىلإو عيفرلاو طسوتملانييوتسملا نم نييموكحلا نآلا اوحبصأ دقلف ،نييفحصلا ةلاح يفامأ .    
ةيملاعلا ةكبشلا ىلع تاصنم اوئشنأ امك ،هايملاب ةلصلا تاذ اياضقلاب ربكأ ةفرعم ىلع ) تنرتنإلا( 

يكبشلا طبرلاو ةشقانملاو ،فراعملايفكراشتلل  اهرشني يتلاتالباقملا وأ ريراقتلاو رابخألا لصتو .    
يريهامجلا يعولا عفر يفدعاستو تارارقلا عانص ىلإ عاذتو نويفحصل ا ميلقإلايف  تنسح دقو .  

ةيلحملا ةيدلبلا تاطلسلاو ةيئيبلا تاطلسلاو ةيلحملا تاعمت  وكوك ريفا  ضوح بونج ىطغي يذلا (،   
م ةكراشملايفةدايز نآلا كانهو ،اهيدل ةيطيطختلا تاردقلا ) اوغاراكين لامشو سارودنه بناج ن  

يفةدايزو ةحلصملا باحصأ  ا تامولعملا مدختست يتلا وةعم  تارارقلا عنصيف  ةلدأ ريوطت كلذك متو .  
  .بيردت

  نواعتلا  –ًاثلاث 
ًادرفنم،هتاردق نأب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب كردي  - ٤٤ كت ال،  ةسايس بناوج عيمج ذيفنتل يف   

رزآت بناوج قلخ لجأ نمو.هايملا ةيجيتارتساو راركتلا ىدافتلو هريثأت ةدايزل ىرخأ تالاكو عم   ، 
نيب ةكرتشملا ةيلآلا لخاد طشن وضع وهف . ىرخأ تاسسؤم عم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نواعتي

يسيئرلا اهفده لثمتي يتلاةدحتملا ممألل ةعباتلا هايملاب ةينعملا تالاكولا  لودلا ىلإ لاعفلا معدلا قيسنت يف   
ملا ايقحت لجأل ءاضعألا   يتلاريبادتلاو فادهألاو ةينمزلا لوادجلا قفو حاحصتلاو هايملاب ةلصت اياغ ق

ا ةمقلا ذيفنت ةطخو ةيفلألل ةيئامنإلا تاياغلا كلذ لاثم ،ةيلودلا ةعامجلا ا  ةيمنتلا نأشب ةيملاعل أشب تقفتا
  .ةمادتسملا

ةعباتلا هايملا دراو مب ةينعملا تالاكولا نيب ةكرتشملا ةيلآلا سيئر بئان ةفيظو هلغش ىلإ ةفاضإلابو  - ٤٥
يضاوملا لا  نيب ةكرتشملا ةيلآلل عباتلا ةيولوألل يعا ًاضيأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب سأري ،ةدحتملا ممألل  

ةقرفو ،هايملا دراوم ةرادإ نأشب لمعلا ةقرف سأري امك ،هايملا ةيعونب قلعتت يتلاو هايملاب ةينعملا تالاكولا  
رادصإ ةيلمع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب داق ؛هايملا ةيعون عاطق يف و.ةلمعتسملا هايملا ةرادإ نأشب لمعلا  
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ممألا تالاكو دوقت يتلاةدحتملا ممألل ةعباتلا هايملاب ةينعملا ةكرتشملا ةيلآلا ىدل هايملا تاسايس زجوم   
  .هايملا ةيعونب ةلصلا تاذ اياضقلا نأشب اهئاكرشو ةدحتملا

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ماق،٢٠٠٦ماع  يف  - ٤٦ يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب عم ةكارشلاب ،   
ةيملاعلا ةمقلا ذيفنت ةطخل ةباجتسا هايملا دراومل ةلماكتم ةرادإ ططخ ريوطت يفزرحملا مدقتلل ليلحت دادعإب   

ُط،٢٠١٠ يفو. ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجلل ةمادتسملا ةيمنتلا نأشب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ     بِل
ةيمنتلاب ىنعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم ىلإ هميدقتل كلذو هايملا ةرادإ نيسحت يفزرحملا مدقتلل ًامييقت عضي نأ   

 يفةيميلقإلاو ةيميلقإلا نود ةقرفألاو تاموكحلا بناج نم تامولعملا هذه مادختسا ىرجيو . ةمادتسملا
أ ا  ارواشمو ا    .رمتؤملا كلذل اهريضحت ءانثاشقانم

جمانربلا ةدايق تحت هايملا ةيمنتل يملاعلا ريرقتلا دادعإب ةدحتملا ممألل ةعباتلا تالاكولا موقت   - ٤٧
يلودلايجولورديهلا ةمهملا هايملا اياضق شقاني وهو،  اياضقلا نأشب تامولعملل يسيئر ردصم هنأ امك ،   

ةطشنألا ذيفنتو طيطختل مدختس   ةدحتملا ممألا ةموظنم بناج نم هايملاب ةلصلا تاذ يو ةئشانلا
ةحلصملا باحصأو،اهئاكرشو مظنلا نع نيلصف دادعإ ةمه .    م ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل تدنسأ دقو

عبارلا ريرقتلايفهايملا ةيعونو ةيجولوكيإلا  رمألا ،  كلذ دنع تاسايسلا ىلع ريثأتلا نم هنَّكمي يذلا   
  .ىوتسملا

دودحلل ةرباعلا هايملا مييقت جمانرب ذيفنتيفًاضيأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب كراشيو   - ٤٨ ىلع ،   
  .هالعأ فوصوملا وحنلا

  ًامدق يضملاو ةدافتسملا سوردلا  –ًاعبار 
جمانرب ةطشنأ اهيده ىلع ريست يتلاهايملا ةيجيتارتساو ةسايسب ةصاخلا تاداشرإلا يهتنت فوس   - ٤٩  

ممألا جمانرب زكر ،هذه ةيجيتارتسالاو ةسايسلا ذيفنت ءانثأو . ٢٠١٢ يفهايملاب ةقلعتمل ا ةئيبلل ةدحتملا ممألا
ةيئاملا دراوملا ةرادإل ةيئيبلا بناوجلا ىلع،هتيالو ىضتقمب ،ةئيبلل ةدحتملا  ،٢٠١٢ و٢٠١٠ةرتفلا ءانثأو .  

ألا تالاجم اهددحتيتلالمعلا تالاجم ىلع هايملا ةيجيتارتساو ةسايس ذيفنت زكر  ةطسوتملا تسلا ةيولو  
رمألا ،ةيجيتارتسالل لجألا ىنعييذلا  ةلماش ةيليثمت ةروصب تذفن ا  أ .  

ناريزحيفىرجأ ضارعتسا لصوت دقو   - ٥٠ ذيفنت نم ةدافتسملا سوردلا عمجل ،٢٠١١ هينوي/   
سنلاب نيتمهم اتلازام ةيجيتارتسالاو ةسايسلا نأ:اهادؤم ةصالخ ىلإ هايملا ةيجيتارتساو ةسايس اياضقلل ةب  

هايملا عاطق هجاوتيتلاتايدحتلاو  نم نأو مزاللا نم رثكأ ناتضافضف ةيجيتارتسالاو ةسايسلا نأو ؛   
دراوملا ىهاضت ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تالخدت ىلع زكرت ةيليغشت ةيجيتارتسا عضو يرورضلا 

ربل ةفاضملا ةميقلا حيضوت ىلإ ةجاح كانه نأو ،تقولا كلذيفةرفاوتملا  جمانربل عباتلا ةبذعلا هايملا جمان  
دراوملا قيض ىلإ ًارظن كلذو ؛جئاتنلا ىلع ًامئاق ًاج يذلاةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمع   مدختسي  

لصاوتلا نم ديزملا مزلي كلذل ،يرطقلا ىوتسملا ىلع هزورب مدعو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةحاتملا 
امك ،تاكارشلازيزعتو ةماقإو    .اهراركتو تاعورشملا ةدايز يرورضلا نم نأ 

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةطشنأ ىلع ةبذعلا هايملاب ةقلعتملا ةريخألا ةيليغشتلا ةيجيتارتسالا زكرت   - ٥١
ماظنلا روهدتو ،خانملا ريغت لثم ةجرحلا ةرصاعملا اياضقلل ةباجتسالا ىلع هتردق ىلع ربكأ ةجردب ددشتو  
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دراوملل ءفكلا ريغ مادختسالا جالع ىلإ ةجاحلاو عيرسلا رضحتلاجئاتنو يجولوكيإلا ةيلكلا ةرادإلاو ،   
ةحاتملا ةينقتلاو ةيرشبلا دراوملا دودح يفةديدجلا ةيجيتارتسالا عقتو . رضخألا داصتقالا راطإ لخاد هايملل  
وصب ةيئامنإلا ةدعاسملا ميدقت ىلإ ةجاحلابيفتو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل دودح يفةيلعاف رثكأ ةر    

هتقالعل ةبسنل اب وأ ةدحتملا ممألا ةرسأ لخاد ءاوس ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةيعضووةيبسنلا ايازملا 
  .ىرخألا تالاكولاب

ةيؤر نايببو هايملا ةيجيتارتساو ةسايس تاياغب ةيليغشتلا ةيجيتارتسالل ةيلكلا ةيؤرلا رثأتت   - ٥٢
طسوتملا لجألايفةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةيجيتارتسا  ىلإ لاقتنالل دوهجلا رارمتسا ىلإ ةفاضإلاب ،   

رصانع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل .رضخألا داصتقالا  بع شلا نيب كرتشم هايملاب ىنعم قيرف ددع دقو  
يلاتلا حرتقملا ةيؤرلا نايبب ،٢٠١٦ - ٢٠١٢ةرتفلل ةيليغشتلا ةيجيتارتسالا  مظن نأ ’’ :ليوطلا لجألايف  

  .‘‘رشبلا هافرو ةمادتسملا ةيمنتلا معدت ةديجلا ةرادإلا تاذ ةيحصلا ةبذعلا هايملا
. ةعقوتملا اهجئاتن فصتو ةيليغشتلا ةيجيتارتسالل راطإلا ددحت ةيجيتارتسا تايولوأ ثالث كانهو  - ٥٣

و ثالثلا ةيجيتارتسالا تايولوألا لظيفةعقوتملا تازجنملاو    :ىه 
هايملا ةيعون روهدت فقو ةيمهأو :هايملا ةيعون نأشب يملاعلا يدحتلل يدصتلا نإ  )أ(  يف 

تاموكحلا هب ملست رمأ وه لماكتم ج  تاعمت ،لالخ نم ةبذعلا هايملل ةيملاعلا مظنلا  او تاعورشملاو  
  ؛هنيسحتل تذختا يتلاتاوطخلا ةيمهأ و ةيلحملا

تيو:ةيئاملا ةيجولوكيإلا مظنلا نم ةدافتسالا  )ب( مظنلا اهمدقت يتلاتامدخلا ةيمهأب رارقإلا م    
ةمادتسملا ةيمنتلا نم ءزجك ن  مَث  كراشتلا متيو ،تو ةيجولوكيإلا ةلداع ةروصب اهعفانميف    ؛ 

هايملا ةرادإ لالخ نميخانملا ريغتلل ةمواقملا ءانب  )ج( نم فيفختلا ىلع ةردقلا ززعتتو :   
سملايفهايملاب ةلصتملا راطخألاو رطاخملا ةدح  تاعمت يتلاو لبقت   او يجولوكيإلا ماظنلا فئاظو هجاوت  

جمد   ةرادإلاو طيطختلل ةيلاحلا مظنلايفتو اهعم فيكتلاو ةيرشبلا  .  
ىلع ءانب ىخوتملا نم  - ٥٤ ذي فنت نع ريراقتلا رِهظتنأ ، ةديدجلا ةيليغشتلا ةيجيتارتسالا هذه، 

  .جئاتنلا ثيح نم ربكأ ًاريثأتلبقتسملا يف هايملا ةسايسو ةيجيتارتسا 
_____________  


