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 ةرادإ سلجم
 ممألا جمانرب
 ةئيبلل ةدحتملا

  
 /ةرادإلا سل ةنماثلا ةيئانثتسالا ةرودلا
  يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا

 ، راذآ٣١ – ٢٩ايروك ةيروهمج ،وجيج  ٢٠٠٤سرام / 

ةنماثلا ةيئانثتسالا هتروديف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا سلجملامعأ رضحم    
 ةمدقملا -ًالوأ 

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربةرادإ سل ةنماثلا ةيئانثتسالا ةرودلا تدقع - ١ يرازولا يئيبلا ىدتنملا / 
 ، ،جبةيلودلا تارمتؤملا زكرمب يملاعلا نم ةرتفلا يف ايروك ةيروهمج ،وجي راذآ٣١ – ٢٩  . ٢٠٠٤سرام / 

خرؤملا ٢٠/١٧ةرادإلا سلجم ررقم نم ) ز (١ةرقفلا ماكح أل ًالامعإةرودلا تدقع دقو  طابش٥  رياربف / 
نونعملا ١٩٩٩  ٦ةرقفلاو ؛ "ةيرشبلا تانطوتسملاو ةئيبلا نعماعلا نيمألا ريرقت لوح ةرادإلا سلجم ءارآ "، 

خرؤملا ٥٣/٢٤٢ةماعلا ةيعمجلا رارق نم  زومت٢٨  نونعملا ١٩٩٩هيلوي /  ةئيبلا نعماعلا نيمألا ريرقت "،   
نم ٥ةرقفلاو ؛ "ةيرشبلا تانطوتسملاو ةماعلا ةيعمجلا رارق  خرؤملا ٤٠/٢٤٣  لوألا نوناك١٨  ربمسيد / 

نونعملا ١٩٨٥ تارمتؤملاةطخ"،  ةرادإلا سل يلخادلا ماظنلا نم٦ و٥نيتداملل ًاقفوو ؛ "  دمتعا دقو .   
يف ةدوقعملا ،ةرودلا نم ةسداسلا ةماعلا هتسلج يف رضحملا اذهىدتنملا /سلا راذآ٣١   .٢٠٠٤سرام / 

 ةرودلا ميظنت -ًايناث 
 ةرودلا حاتتفا -فلأ 

ةرادإ سل ةنماثلا ةيئانثتسالا ةرودلاتحتتفا - ٢ نم ةرشاعلا مامت يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب    
راذآ٢٩ نينثالاموي حابص  يف ةئيبلا ريزو ،و ه - لويك لاوك ديسلا بحر ثيح. ٢٠٠٤س رام/ 

ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا رفبوت سوالك ديسلا مدقو. ةرودلا يف نيكراشملاب ايروك ةيروهمج  
ةيبيحرت تاظحالم ًاضيأةئيبلل ةديسلا تلتو .  ةدحتملا مم ألا جمانربل ةيذيفنتلا ةريدملا اكوجيابيت انآ 
ةيرشبلا تانطوتسملل ةلاسر )ةدحتملا ممألا لئوم(   .هنع ةباينةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا نانأ يفوك ديسلا ، 
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ديسلاو ايروك ةيروهمج سيئر بئاننو كهوج ديسلا نم لك نم ةيحاتتفا تانايب تمدقو - ٣  ، 
حاحصإلاو هايملاب ينعملا يراشتسالا ةدحتملا ممألا سلجم سيئر،وتوميشاه وراتوير  . 
َّكذدقو - ٤ ماع يف تعضو يتلا فادهألاب يـبيحرتلاهنايب يف ،وه  -لويك لاوك ديسلا ر    ،

ةيرشبلا تانطوتسملاو حاحصإلاو هايملاب قلعتي اميف ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلا يف،٢٠٠٢  ، 
نامض يف ةنهارلاةرودلا ةيمهأ ىلع ددشو  تابقع  دوجو نم مغرلاب هنإ لاقو. فادهألا كلت ذيفنتةيلاعف  

 ، علا ءدبدعيقيرطلا ىلع دراوملا ةرادإو مادختسا ةمادتسا نامض لجأ نمو . لمعلافصن هتاذ دح يف ةي لم 
نم نيكراشملل هريدقت نع ًاضيأ برعأو . ةنورملاو ةمكحلاب يلحتلانيكراشملا ىلع نيعتي فوس ،ةيئاملا 

ةرودلل ريضحتلا يف اهومدق يتلا ةميقلا تامهاسملل يندملا عمتا تاميظنتلسماخلا يملاعلا ىدتنملا   
 .ةيئانثتسالا
،يف ،ةدحتملا ممألل ماعل ا نيمألا نانأ يفوك ديسلا رقأو - ٥ ممألل ةصرف دعت ةرودلا هذه نأ ب هتلاسر

ىلع ءاضقلاب قلعتملا مهألا اهلامعأ لودج يف اهمامتها زيكرت ةداعإلاهيلإ ةسام ةجاح يف يه ةدحتملا   
نأ ىلإ راشأو. رقفلا اياضقلا ًاضيأ لوانتت فوس ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجلل ةرشع ةيناثلا ةرودلا  
ل لماكلا صنلادرويو .ىدتنملا لامعأ لودج ىلع ةحورطملا  .رضحملا اذهل سماخلا قفرملا يف هتلاسر 
هنايب يف،رفبوت ديسلا برعأو - ٦ هريدقت نع ،  يف  ضايفلا اهمركل ،ًابعشو ًةموكح ايروك ةيروهمجل 

. يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سل ةنماثلا ةيئانثتسالاةرودلا ةفاضتسا 
نيكراشملا نم يسايق ددعاهرضح ةرودلا نأ ىلإ راشأو  ةيتاوم ةيقار ةئيب اأب وجيج ةريزج فصوو  

ةمادتسملا ةيمنتلانأشبتاشقانملل  درطتساو .  ،  إًالئاق  يف اهشيعن يتلا تاعارتلاو تابارطضالا لظ يفو هن
رشبلا نم نييالبلل ةيشيعملا ةايحلا نيسحتل لجألا ةليوط فادهألا سانلا لفغي نأ لهسلا نم ،اذه انرصع 

نيكراشملل حاتتس ةمداقلا ةثالثلا مايألا لالخو . لضفأ ةايح نوقحتسيو نوبلطي نيذلا ملاعلا ءاجرأ يف
ةديحولا ةيقيقحلا نمألا ةسايس يهو ،ةمادتسملا ةيمنتلا زئاكر ىلع مامت هالا زيكرت ةداعإل ةصرفلا
نيب اميف راوحلا زيزعتل ةديرف ةيلآ رفوي سماخلا يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا نأ هداقتعا يف و. لبقتسملل
 .ةمادتسملا ةيمنتلل ةيئيبلا ةدعاقلا ةيامح لجأ نم تاموكحلا

رقأ دق ناك،ىدتنملا/سلانأ ناهذألا ىلإ داعأو  - ٧ ىلإ ةجاحلاب ٢٠٠٠ماع يف وملام ةرود يف  ،   ،
ةيعقاو ةقيقح اهفصوب ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت  يف هتزرحأ يذلا مدقتلا ىدم مييقتب تاموكحلا بلاطو 
ةيملاعلا ةمقلا يفو ةيفلألا ةيعمج يف ،تامازتلا اهسفن ىلع تعطق تاموكحلا نأ امك. فدهلا كلذ قيقحت  

لازت ال تاموكحلا هذهو ةددحم ةينمز رطُأ تاذ ىرخأ تا ياغو فادهأ قيقحتب ،ةمادتسملا ةيمنتلابةينعملا 
 .تامازتلالاكلتب ءافولا ب ةبلاطم
يئيبلا دعبلا –ددحم يسيئر عوضوم ىلع ةرودلا هذه زيكرت بصنيو  - ٨ حاحصإلاو هايملل   

يف حاجنلا يف ةقيمع تاريثأت ىلع يوطني–ةيرشبلا تانطوتسملاو  ةيئامنإلا فادهألا نم ريثك قيقحت    
، . ةيفلألل نيريثكلا ةاسأم ماهذأ نع بيغت الأ ىلع ةيضقلا هذه نوشقاني مهو ،نيكراشملا ثح دقف اذلو
يفاكلا حاحصإلا وأ ةفيظنلا هايملا ىلع مهلوصح مدع ببسبنوتومي نيذلا ناكسلا نم  . 
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نوكهوج ديسلا رقأو - ٩ هنايب يف،  هادأ يذلا رودلاب،  تاونسلا لاوط ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب    
مامتها ىلع ديدحتلا هجو ىلع دكأو ةيملاعلا ةئيبلل اهارجأ يتلا تامييقتلا لالخ نم ةيضاملا نيثالثلا 

ديدشلا جمانربلا ةيلمرلا فصاوعلاو رابغلاب ةقلعتملا ةطشنألاورومألاب   قرش لامش يف يرحبلاثولتلا و   
 .ايسآ

، ديسلا ضرعتساو  - ١٠ ، هدلب اهشاع يتلا ةيئيبلا لكاشملا ،وتوميشاه كلت نأ ىلإ ًاريشم نابايلا
. ةيناسنإ ةاناعمو ةريبك ةيلام ةفلكت ريغ نم ةرورضلاب سيل نكلو ،هدلب لعف امك ،اهلح نكمي لكاشملا

ىلإ ًاريشمو . براجتلا كلت رركت نأ ال هدلب براجت نم ىرخأ نادلب ديفتست نأ يف هلمأ نع برعأو
سلا هب علطضي نأ رظتني يذلالمعلا اهل ططخملاو ةقباسلا تارودلا يف ةزجنملا لامعألاو ىدتنملا / 

ةفيظن ةئيب دوجو ةيمهأ ىلع دكأ ،ىرخألا تائيهلاو ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجللاو هايملل يملاعلا ىدتنملل 
لمعلا تقو ناح دقف .ًاعم نينثالل يساسأو نيمث رصنع هنأب ءاملا فصوو ةمادتسملا ةيمنتلل ةماخضو  
 .تاذلا ناركنب مستت تاردابم مزلتست ةيناسنإلا اههجاوت يتلا ةمزألا

 روضحلا -ءا ب
، )١(:ةرودلا يف ةلثمم ةرادإلا سلجم يف ةيلاتلا ءاضعألا لودلا تناكو - ١١ نيتنجرألا ،ادوبربو اوغيتنأ  

، نيكروب ،ايراغلب ،ليزاربلا ،اكيجلب ،شيدالغنب ،اماهبلا رزج رضخألا سأرلا ،ادنك ،نوريماكلا ،وساف ا
 ، نانويلا ،اناغ ،ايناملأ ،اسنرف ،ةيكيشتلا ةيروهمجلا ،ابوك ،اكيراتسوك ،وغنوكلا ،ايبمولوك ،نيصلا

 ، ، ايسينودنإدنهلا ،ايراغنه اينيك ،نابايلا ،ليئارسإ ،ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج ، ناتسزيغريق،  وكانوم  ،
، ايم ،برغملا ةكلمملا ،يسورلا داحتالا ،اينامور ،ايروك ةيروهمج ،ادنلوب ،ايريجين ،ادنلوه ايبيمان ،رامن

ةكلمملا ،ولافوت ،ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ،ارسيوس ،ديوسلا ،نادوسلا ،لاغنسلا ،ةيدوعسلا ةيبرعلا 
، ألا ةدحتملا تايالولا ،ةدحتملا اينارتت ةيروهمج ،ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةيكيرم
 .يوبابمزو ايبماز ،ياوغوروأ

يف ءاضعأ وأ ةدحتملا ممألا يف ءاضعأ اهنكلو ةرادإلا سلجم يف ءاضعألا ريغ ةيلاتلا لودلا تناكو  - ١٢
، الوغنأ ،رئازجلا ،ناتسناغفأ :نيبقارمب ةلثممةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا يف وأ ةصصختم ةلاكو  اينيمرأ  ،

، يبرذأ ،اسمنلا ،ايلارتسأ رادينورب ،ناتوب ،ننب ،زيلب ،سوراليبناج    ، ايدوبمك ،يدنوروب ،مالسلا
 ، ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ،ايتاورك ،راوفيد توك ،كوك رزج ،يليش ،ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج

 ، ، يمودلا ةيروهمجلا ،اكينيموديتوبيج ،كرمنادلا ف ،ايبويثإاينوتسإرصم ،روداوكإ ،ةيكين ، ن،  ن، وباغادنل
، ريك ،ندرألا ،اكياماج ،ايلاطيإ ،ادنلريأ ،ادنلسيآ ،سارودنه ،واسيب اينيغ ،الاميتاوغ ،ايبماغ يتابي
غ، ربمسكل ،ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ،ايريبيل ،وتوسيل ،نانبل ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمج ،تيوكلا

 ، ، ايلوغنم ،سويشيروم ،لاشرام رزج ،ايزيلام ،يوالم ،رقشغدم رجينلا ،ادنليزوين ،لابين ،قيبمازوم
 ، لاغتربلا ،نيبلفلا ،وريب ،ياوغاراب ،ةديدجلا اينيغ اوباب ،امنب ،والاب ،ناتسكاب ،نامع ،جيورنلا ،ىوين

                                                           
ةماعلا ةيعمجلل نيسمخلاو ةعبارلا ةرودلا نم٣٨ةماعلا ةسلجلا يف ترج يتلا تاباختنالاب ةرادإلا سلجم ةيوضع تددحت  )١(  ، 
لوألا نيرشت٢٥يف ةدوقعملا  ةماعلا ةسلجلا يفو ١٩٩٩ربوتكأ /  خلاو ةسداسلا ةرودلا نم٢٩،  لوألا نيرشت٢٢ يف ةدوقعملا نيسم  ربوتكأ / 

يف ةدوقعملا نيسمخلاو ةنماثلا ةرودلل نيسمخلاو ةعساتلا ةماعلا ةسلجلا يفو .٢٠٠١ يناثلا نيرشت١٠   .٢٠٠٣ربمفون / 
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 ، ايقيرفأ بونج ،ايكافولس ،ةروفاغنس ،دوسألا لبجلاو برصلا ،اوماس ،ايسول تناس ،ادناور ،رطق
اطدنليزاوس ،اكنال ىرس ،اينابسأ ، نامكرت ،سنوت ،اغنوت ،دنليات ،ناتسكيج،   تارامإلاادنغوأ ،ناتس

 ، وتاونافناتسكبزوأةدحتملا ةيبرعلا نميلاو مان تييف ،اليورتف،   ،. 
و يلوسرلا يسركلانع نوبقارم ًاضيأ ةرودلا يف كراشو - ١٣ ةدحتملا ممألا ىدلةينيطسلفلا ةطلسلا   . 
ةدحتملاممألا تائيه ةرودلا يف تلثمو - ١٤ ةرادإ  :ةيلاتلا تايقافتالا تانامأو ةماعلا ةنامألا تادحو و 

ةيمهألا تاذ ةبطرلا يضارألا ةيقافتا ةنامأ و ،ايقيرفأل ةيداصتقالا ةنجللا ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا
رحصتلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا ةنامأو ءاملا رويطل ًالئوم اهفصوب ةصاخبو،ةيلودلا يتلا نادلبلا يف    
،/ وديدشلا فافجلا نم يناعت ايقيرفأ يف اميس الورحصتلا وأ ةدحتملا ممألا لئومو  ةدحتملا ممألا ةنجلو ،،   

ةيقافتا ةنامأو ،تاباغلاب ينعملا ةدحتملا ممألا ىدتنمو ،ئداهلا طيحملا ةقطنمو ايسآل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا 
 .ةدحتملا ممألا ةعماجو ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعمو ،خانملا ريغتل ةيراطإلا ةدحتملا ممألا

ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم  :ةرودلا يف ةلثمم ةيلاتلا ةصصختملا تالاكولا تناكو - ١٥
 .ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمو ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو

وكحلا تامظنملا ًاضيأ ةرودلا يفتَلثمو - ١٦ ةيمنتلا كنبو ،يقيرفألا ةيمنتلا كنب  :ةيلاتلا ةيلودلا ةيم 
داحتالا سلجمو ،ثلونمكلا ةنامأو ،ايسآ قرش بونجلود ةطبارو ،يويسآلا  ةيضوفملاو يبوروألا   ،

نادلبلل ةيلودلا ةمظنملاو ،ةيبرعلا لودلا ةعماجو ،يكن يسله ةنجلو ،ةئيبلل ةيبوروألا ةلاكولاو ،ةيبوروألا
ةيكيرمألا لودلا ةمظنمو ،ةيسنرفلاةغللاب ةقطانلا ةينوناقلا ةيراشتسالا ةنجلل نيمئادلا نيبقارملا ةثعبو ،   

يميلقإلا ةئيبلا جمانربو ،ايسآ بونجل ينواعتلا يئيبلا جمانربلاو ،ةدحتملا ممألا ىدل ةيقيرفألا ةيويسآلا 
 .ظفحلل يملاعلا داحتالاو ئداهلا طيحملا بونجل

تامظنمو ةيموكحلا ريغ تامظنم نع نولثمم ةرودلا رضح ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو - ١٧  صاخلا عاطقلا 
 .UNEP/GCSS.VIII/INF/8ةقيثولاب نيكراشملاب ةلماكلا ةمئاقلا درتو . نيبقارم ةفصب

 سيئرلا باختنا -ميج 
نيذلا بتكملا ءاضعألصاو - ١٨ لك لمع لا نيرشعلاو ةيناثلا ةيداعلا هترود يف ةرادإلا سلجم مهبختنا  

ةداملل ًاقفو ،ةنماثلا ةيئانثتسالا ةرودلا يف كلت هتفصب يلخادلا ماظنلا نم١٩  سيئرلا ءانثتساب   ىلإ ًارظنو. ، 
لمعلا ةلصاوم نم نكمتي دعي مل ، ةديدج ةيموكح تابجاوب هفيلكت ديعأادن اغور اناكيور ديسلا نأ

 ةرادإلا سلًاسيئر .، سلابختنا اذل  ، ، غتن وداكرأ ديسلاةيكزتلاب بئان بتكمب ةئيبلل ةلودلا ريزو او زا 
 .ديدجلا سيئرلا هفصوب ةدحتملا اينارتت ةيروهمجسيئر 

لمعلل هل تحيتُأ يتلا ةصرفلل هريدقت نع ،سلجملل هعادو تاظحالم يف ، ادناغورديسلا برعأ  - ١٩
تناك يتلا ةزاتمملا لمعلا تاقالعل يذيفنتلا ريدملاو ةنامألاو بتكملاو سلجملل ركشلاب مدقتو . ًاسيئر
نأ يفهتقث نع برعأو . م هطبرت ،سلا تامهاسم  هفلخ ةسائر تحت لمعلا يف ًام يظع ًاديصر نوكت س، 

 .ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجللةبقترملا ةرشع ةيناثلا ةرودلا يف هب عالطضالا متيس يذلا 
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ثيح سل اديدجلا سيئرلا اوزا غتن ديسلابطاخ  - ٢٠ لودج ةيمهأ ىلع دكأ ىلإ ًاريشم لامعألا   ،
ةرودلا يرثي فوس هنأ وصب لمعلا ىلع سلا ثحو،ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجلل ةرشع ةيناثلا  ةر  
 .ةزكرم

ةيئانثتسالا ةرودلا يف ىدتنملا/سلا بتكم فلأت ،ًاسيئر اوزاغتن ديسلا باختنا دعبو - ٢١  ةنماثلا 
 :يلاتلا وحنلا ىلع

 )ةدحتملا اينارتت ةيروهمج( اوزاغتن وداكرأ ديسلا   :سيئرلا
 )ايبمولوك(ابماغ سولراك ديسلا  :سيئرلا باون

 )ادنلوه(لوغ ناف اينات ةسنآلا    
 )ايروك ةيروهمج(يل وج كوس ديسلا    

 )ةيكيشتلا ةيروهمجلا(اغيروك رتب ديسلا    :ررقملا

 نيلثمملا ضيوفت قئاثو -لاد 
ةداملا نم ٢ةرقفلل ًاقفو ،سلا صحف  - ٢٢  ١٧، يلخادلا ماظنلا نم نيلثمملا ضيوفت قئاثو    

يذلا ىدتنملا/سلا ىلإ كلذ غلبأو ةميلس قئاثولا نأ بتكملا دجوو. ةرودللنيرضاحلا  ريرقت دمتعأ   
يف ةدوقعملا ،ةسداسلاةماعلا ةسلجلا يف بتكملا  راذآ٣١   .٢٠٠٤سرام / 

 لامعألا لودج رارقإ -ءاه 
يلاتلا لامعألا لودج ،ىلوألا ةماعلاهتسلج يف ،ىدتنملا/سلا رقأ - ٢٣ ةرودلل  لودج ساسأ ىلع    ،

عامتجالا لبق ةحقنملا هتروصب(UNEP/GCSS.VIII/1/Rev.1)تقؤملا لامعألا   : 
 .ةرودلا حاتتفا - ١

 :ةرودلا لمع ميظنت - ٢

 ؛لامعألا لودج رارقإ )أ(
 ؛سيئرلا باختنا )ب(

 .ةرودلا لمع ميظنت )ج(

 .نيلثمملا ضيوفت قئاثو - ٣

 .ةئيبلا ةلاح: ركبملا راذنإلاو دصرلاو مييقتلا - ٤

يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سل ةيمهألا تاذ ةيلودلا ةيموكحلا تاعامتجالا جئاتن - ٥
 .يملاعلا يرازولا

يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةمهاسم : ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلا ةعباتم - ٦
 .ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجللةبقترملا ةرودلا 
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سل ةعباسلا ةيئانثتسالا ةرودلا تاررقم ذيفنت : ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا بولسأ - ٧
نأشب ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلاو ،يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا

بولسأب ينعملا مهيلثمم وأ ءارزولل ةيوضعلا حوتفم يلودلا يموكحلا قيرفلا ريرقت 
 )٢(.ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا

 .ىرخأ لئاسم - ٨

 .ريرقتلا دامتعا - ٩

 .ةرودلا ماتتخا - ١٠

 ةرودلا لمع ميظنت -واو 
تايصوتلا ءوض ىلع ةرودلا لامعأ ميظنت يف ،ىلوألا ةماعلا هتسلج يف ،ىدتنملا /سلا رظن - ٢٤

ةرودلا لمع ميظنتو (UNEP/GCSS.VIII/1/Add.1) حورشملا تقؤملا لامعألا لودج يف ةدراولا قفاو امك  
 .بتكملا هيلع

ةنهارلا ةرودلا ءانثأ،ةماعلا تاسلجلا ذختت نأ ىلع ىدتنملا/سلا قفاوو - ٢٥ ىلع تارواشم لكش ،   
ءاعبرألا ةحيبص ىتح لصاوتتو ،ةيناثلاةسلجلا نم ءادتبا ،يرازو ىوتسم  راذآ٣١  قفتاو . ٢٠٠٤سرام / 

، لج دقعينأ ىلع ًاضيأ ىدتنمل ا/سلا راذآ٣١ءاعبرألا ةريهظ دعب ةرودلا نم ةيماتخلا ةماعلا هتس سرام / 
٢٠٠٤. 

 ٦دنبلا يف ،ةيرازو تارواشم لكش يف ةمظنملا ةماعلا ةسلجلا رظنت نأ ىلع ىدتنملا /سلا قفتاو - ٢٦
يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةمهاسم :ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلا ةعباتم(لامعألا لودج نم   

ةدوقعملا ةماعلا تاسلجلا لوانتت نأ ىلع ًاضيأ سلا قفتاو ). ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجلل ةبقترملا ةرودلا
تانطوتسملاو حاحصإلاو هايملل ةيئيبلا داعبألا : "يسيئرلا عوضوملا ةشقانم ةيرازو تارواشم لكش يف

بناج ىلإ"ةيرشبلا اهعم ةكباشتملا اياضقلا،  يف ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجللا هيلع تقفتا ام وحن ىلع ،   
ةرتفلل تاونسلا ددعتم اهلمع جمانربل ةرشع ةيداحلاارود   ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤. 

ةبئان )ادنلوه(لوغ  ناف اينات ةسنآلا ةسائرب ةعماج ةنجل ئشني نأ ًاضيأ ىدتنملا/سلا ررقو - ٢٧  ،
جئاتن  (٥و، )ةئيبلا ةلاح: ركبملا راذنإلاو دصرلاو مييقتلا (٤لامعألا لودج دونب يف رظنلل س لا سيئر
بولسأ  (٧، و)يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا سل ةيمهألا تاذ ةيلودلا ةيموكحلا تاعامتجالا
، /ةرادإلا سل ةعباسلا ةيئانثتسالا ةرودلا تاررقم ذيفنت: ةيئيبلا ةرادإلا يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا

وأ  ءارزولل ةيوضعلا حوتفم يلودلا يموكحلا قيرفلا ريرقت نأشب ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلاو
 ).ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا بولسأب ينعملا مهيلثمم

                                                           
لوألا قفرملاUNEP/GCSS.VIII/6ةقيثولا  )٢(  ،. 
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نأ ىلع كلذك قافتالا متو - ٢٨ ضيوفت قئا ثو (٣لامعألا لودج دونب يف ىدتنملا /سلارظن ي 
يتلا ةماعلا هتسلج يف كلذو ) ةرودلا ماتتخا (١٠و) ريرقتلا دامتعا (٩، و)ىرخأ لئاسم (٨، و)نيلثمملا

 ، راذآ٣١ءاعبرألا ةريهظ دعب دقعتس  .٢٠٠٤سرام / 
نم يساسأ قيرف نم فلأتي ةيوضعلا حوتفم ةغايص قيرف ئشني نأ ًاضيأ ىدتنملا /سلا ررقو - ٢٩

 ).ايسينودنإ(اياجاوس ارو غن ديجيأ ديسلاةسائرب ميل قإ لك نم ءاضعأ ةثالث
نيوعد ملانيملكت ملانم ةرودلا لمع نع تانايب تمدق ،ةرودلا لمع ميظنت ىلع قافتالا بقعو  - ٣٠

ديسلاو ؛ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجللا سيئر ،يجيورنلا ةئيبلا ريزو يدنربغروب ديسلا :مهؤامسأ ةيلاتلا   
ريدملااكوجيابيتان آةديسلاو ؛جربسناهوج ةنيدمل يذيفنتلا ةدمعل ا ،ودنوسام سومأ ممألا لئومل ةيذيفنتلا ة،   

ايسآل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجلل يذيفنتلا نيمألا وس  -كاه ميك ديسلاو ؛ةدحتملا 
ودكينأ ةسنآلاو ؛ئداهلاو طيحملاو آلاو؛ةيلودلا ةيراجتلا ةفرغلا نع ةباين ،ريكال  ةباين ،وهنيديغ اليماك ةسن  
لوييوش ديسلاو ؛بابشلل يراشتسالا ارتت سلجم نع نع ةباين ،ةيئيبلا ةكرحلل يروكلا داحتالا لثمم    
سلا ىلإ ىدتنملا ءارآ لقن يذلا،يندملا عمتا تاميظنتل سماخلا يملاعلا ىدتنملا مدق امك . ىدتنملا/ 
ديسديسلا نيسح  ايب ،يماسلا ناتسكاب ضوفم،  ًاضيأًان  نيصلاو٧٧  ـلا ةعومجم نع ةباين،   . 

ةينمزلا رطألا تاذ فادهألا نع يدنرب ديسلا ملكت - ٣١ ضرعتساو جربسناهوج ةمق يف ةددحملا  
هخيرات ىتحاهقيقحت يف زرحملا مدقتلا ، ،ةققحملا ةظوحلملا تاحاجنلا ضعب نم مغرلاب هنإلاق و.   ًالامجإ ودبي  
ءطببريسي ملاعلا نأ ةمهم ةيئا ديعاومةيبلتل هتالواحم يف   ةددحم فادهأ فادهألا نأ ةقيقح نم مغرلاب ،   

دراوملا ةرادإل ةلماكتم ططخ دوجو نامض يرورضلا نم ،اهقيقحتلو. اهقيقحت نكميو ةيعقاوو ةيلمعو  
 ، ، ساسأ ىلع ةينبمةيئاملا لماكتمو يجولوكيإ ماظن ج   يتلا ريبادتلل معدلا ةلصاومو ؛ ٢٠٠٥لولحب

ىلإ هايملا ىلع نولصحي ال ن ـيذلا ناكسلا ددع صاقنإل دعب اميف ذـختتس يتلا ريبادتلاوتذ ـختا
هذ مامتهالا ةدايزو حاحصإلا تامدخو هايملا ريفوت يف مئاقلا نزاوتلا يف لالتخالا حيحصتو ؛فصنلا 

فارتعالاو ؛ة ديشر ةقيرطب حاحصإلا تامدخو هايملا ريفوتو ليومت نم ةيلحملا تاموكحلا نيكمتو ؛ةريخألا
يل ـحملا ىوتسملا نم ،تايوتسملا عيمج يف ةرادإلا نيسحتو ؛رضحتلا ةعرس يف لثمتملا يساسألا يدحتلاب

هايملا ريفوت يف قفنت يتلا رالود رايلم ١٥ ـلا غلبم لالغتسا ةءافك نيسحتًارخ أسيلو ًاريخأو ؛يلودلا ىلإ   
ةيمانلا نادلبلا يف ًايونسحاحصإلاو  . 

هايملاب ةطبترملا تالكشملا ةهجاوم يف ةيلحملا تاطلسلا رود نع ودنوسام ديس لا ملكتو - ٣٢
ااريثأت نإف ،اهقاطن يف ةيملاع اأ عم تالكشملا هذه نأ ىلإ راشأو . ةيرشبلا تانطوتسملاو حاحصإلاو
حض تتنل ةيساسألا ةقيقحلا هذهو . ًايلحم ذفنت اهلولح نأ امك يلحملا ىوتسملا ىلع ةسوسحم نوكت فوس

 ،ةيلحملا تاموكحلل ةبسنلابف يلاتلابو. رضحتلا وحندرط ملا ملاعلا ريس عم ،نمزلارورمب الإ ةيعقاو ةقيقحك 
 ةكباشتمفادهأ ناكسإلاو حاحصإلاو هايملا ىلع لوصحلا لبس نيسحتو ةديجلا ةيلحملا ةرادإلا فادهأ نإف 

اذلو دقعملكشب  ليومتلا كلذ يف امب ،ديوزتلل ةمادتسم تايلآ ذيفنت نامض ةياغلل يرورضلا نم ، 
ططخ ذيفنتو ميمصتو ؛هايملا ىلع بلطلا ةرادإل لبس عضوو ؛ةيئاملا دراوملا ىلع تاعارتلا لحو ؛مادتسملا 

ال ةيلحم ةدايقدوجو كلذ لك بلطتيو .ةيئاملا دراوملا ةرادإل ةلماكتم ةرينتسم دعاوق و ةيوق ةيزكرم 
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رورضلا نم يلاتلابونينطاوملا نمةدناسم و يف ا اريظنعم تافلاحت يف ةينطولا تاموكحلا لخدت نأ ي ، 
 .تايلحملا

ناكس ةيبلغأ جارخإ ىلإ ًاساسأ يمرت ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا نإ اكوجيابيت ان آةديسلا تلاق  - ٣٣
اهيأر يفو . فدهلا كلذ قيقحتل لمعلا لخدم يهحاحصإلاو هايملا نأ ىلإ تراشأو ،رقفلا ةقلح نم ملاعلا 

ءيشال نأ تايفو ليلقت وحن ةرشابم رثكأ ةوطخ وأ رقفلا ىلع ةرشابم رثكأ ًاموجه لكشي نأ نكمي    
،يئادتبالا ميلعتلا ريفوتو لافطألا  نيسنجلا نيبةاواسملاو عيمجلل شياعم لاوحأ نيسحتو ةأرملا نيكمتو ،   

ومأملا هايملا ىلع لوصحلا نيمأت نم رثكأ،ةريقفلا ءايحألا ناكس ةيويحلا ةيمهألا نأ امك .حاحصإلاو ةن   
ثيح ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلاةمق لاذيفنت ةطخ ًاضيأ ارقأ دق ناكسإلاو حاحصإلاو هايملل   ،

، يجولويبلا عونتلاو ةعارزلاو ميلعتلاو ةحصلاو هايملا يهو ةيولوألا تاذ ةسمخلا تاعاطقلا ىلع تزكر
ذيفنت ةطخ ذيفنت ةعباتم هجوأ نم ةدحاو اهفصوب ًايلمع ةمادت سملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجللا ًاضيأ ارقأ امك

لخادتملا عباطلا ىلعتددش امك. جربسناهوجةمق     ةيمهأو ًاعم ةثالثلا ىوأملاو حاحصإلاو هايملا تالا
نم دبال ،غارف يفامهريفوت نكمي ال حاحصإلاو هايملا نأ امبف: رقفلاو ةثالثلا نيب طبرت يتلا ةقالعلاوناكملا    

لثملابو.ًالوأ اهل يدصتلاو ىوأملا تاجايتحا ةجلاعم نود اهلح نكمي ال ىربكلا رقفلا ةلكشم نإف  ، 
تايدحت سمخ لكشت قئاقحلا هذه نإ تلاقو . ىوأملاو حاحصإلاو هايملا ريفوت تايدحتل ًالوأ يدصتلا

دصر تايلآ داجيإ ىلإةجاحلاو ؛ةريقفلا ءايحألا ىلع زيكرتلا ةرورض : ةماعلا تاسايسلا لاجم يف ةيسيئر  
لاجميف رامثتسالا ةدايز ىلإ ةجاحلاو ؛ةلاعف حاحصإلاو هايملا  ؛رقفألا تائفلا تاجايتحا ىلع زيكرتلا عم ،   

ةيلاملا تاناعإلا ىلع ءاضقلاو ءارقفلل ةفلكتلا ةروسيم هايملا لعجت ،ةيعقاو ريعست تاسايس عضو ةرورضو 
عم ق يثولكشب ىرخألا يجراخلا معدلا تالاكوو ةدحتملا ممألا لمعت نأ ىلإ ةجاحلاو ؛ىنغألا تائفل ل
 .ةيلودلا ليومتلا تاسسؤم

 زربأ مث ،ايسآ يف دقعت ةيلاحلا ةرودلا نأ ةقيقحل هريدقت نع ،وس-كاه ميك ديسلا برعأ - ٣٤
يتلا دوهجلا كلذكو ،ةيرشبلا تانطوتسملاو حاحصإلاو هايملا تالاجم يف ةقطنملا هجاوت يتلا تايدحتلا 

اهتهجاومل ئداهلا طيحملا ةقطنموايسآلةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةنجللا ا هلذبت يذلا لئاهلا يداصتقالا ومنلاف .  
نم ةئاملا يف ٥٠ ترثدنادقف : ةئيبلا يف ظوحلم روهدت باسح ىلع مت دق ةقطنملا يف ًارخؤم ثدح  

حصتلاب ترثأت ملاعلا يف ةقطنم ربكأ اهيف دجوتو ؛اهيفةيجارحلاةدعاقلا  نم اهيف دحاولا درفلا بيصنو ؛ر   
هايملادراوم ملاعلا يف لقألا وه ةبذعلا  ةنجللا تناك ،ةيمنتلل ةبسنلاب ةيعيبطلا دراوملا ةيمهأل اهنم ًاكاردإو .  
. ةماعلا تاسايسلا لماكت قيرط نع ةمادتسملا ةيمنتلا زيزعتل اهدهج ىراصق لذبت ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
يف تاردقلا ءانب ةطشنأ هعم ذفنت تناك يتلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانر ب عم قيثو لكشب لمعت تناكف

دودحلا ربع ةرطخلا تايافنلا لقنو ،يضارألا روهدتو ،يجولويبلا عونتلاو ،خانملا ريغت تالاجم يف ةقطنملا 
ءانثأ لم علا يف ًاماه ًاماهسإ لكشتس ةيلاحلا ةرودلا نأ ىلإ راشأ امك. ةيلمرلا فصاوعلاو رابغلا ةحفاكمو
ايروك ةيروهمج  يف هدقع عمزملا ئداهلا طيحملا ةقطنمو ايسآ يف ةيمنتلاو ةئيبلا نأشب سماخلا يرازولا رمتؤملا

 .٢٠٠٥سرام /راذآيف 
هعامتجا يف يندملا عمتجملل سماخلا يملاعلا ىدتنملا هدعأ يذلا نايبلا لوي ىوش ديسلا ضرع - ٣٥  

راذآ٢٨ و٢٧يف دوقعملا  ذلا٢٠٠٤ سرام/  تاعامتجا ةلسلس نم تدرو تالخدم فيلوت ىلع لمعي ،   
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هبهحقنيذلا وحنلا ىلع ةيميلقإ  سماخلا يملاعلا ىدتنملا يف نوكراشملا  قلقلا نع هنايب يف ىدتنملا برعأو .  
يتلاةمادتسملا ةيمنتلا تاياغ فلتخم ذيفنت ةريتو ءطب ءازإ دحو،نينسلا ىدم ىلع يلودلا عمتا اهددح    د 

تلا نمًاددع حاحصإلاو هايملاب قلعتت جماربو تاسايس ذيفنت ىلع ًابلس ترثأ يتلا ةيملاعلا تاروط  
هجاوت يتلا ةيسيئرلا تايدحتلاًاددعمو. ةيرشبلا تانطوتسملاو اذه  ذيفنتلا  ًاددجم ىدتنملا دكأ ،  رارمتسا ىلع  

ا رطألاو تاياغلا قيقحتو ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتفد يندملاعمتا مازتلا  ذيفنتو ،ًايملاع اهيلع قفتملا ةينمزل   
ىدتنملا نع رداصلا نايبل للماكلا صنلا دريو . ةيرشبلا تانطوتسملاو حاحصإلاوهاي ملابةلصتملا جماربلا 

ةيمالعإلاةقيثولا يف يندملا عمتجملل سماخلا يملاعلا   UNEP/GCSS.VIII/INF/15. 
آلاتمدق - ٣٦ سلامامأتاعانص لاو لامعألا عاطق نايب ركالود كينآ ةسن  يف تدكأو  .ىدتنملا/ 

نرقلا لامعأ لودج يف ا فرتعملا ةيسيئرلا تاعوما ىدحإ وهو ،لامعألا عمتجم نأ ىلع اايب  ٢١، 
ةلماك ةكراشم ةدحتملا ممألا لمع يف ةكراشمل انأ ب تعفدو ،يندملا عمتا نم أزجتي ال ًاءزج لكشي

قلعتي اميفو . ةيمسر ريغ ةفلتخم تاعاطقل ةلصفنمتاءارجإ ع ضوب سيلو لماشج عابتاب ززع تتفو س
لامعألا عاطق نأ ىلإ تراشأ ،هايملا لامعأ لودجب لولحلا نم ريثكلا ميدقتب مهاس  يملاعلا يدحتل ا ةهجاومل 

ًاقرط تددعو،هايملاعوضوم يف  زيزعت اهتطساوب نكمي  اهتيامحو ةبذعلا هايملا رفاوت  ىلع تددشو .  ةجاحلا  
، احصأ عيمج كارشإ ىلإ لالخ نمكلذ يف امبهايملا دراوم ةرادإ يف ةحلصملا ب ةماعلا تاكرشلا   ةصاخلا –   

نواعتلا نإفلثملابو . ةمادتسملا ةيمنتلا تايدحت ةهجاوم يف تاعاطقلا عيمج ربع نواعتلا ىلع تثحو  
ةيمنتلا تاياغ لين ل ةبسنلاب ًامساح ًارمأربتعي حاحصإلاو هايملا لاجم يف تاردقلا ءانبو يجولونكتلا 

ألا زيزعت ىلإ تاموكحلا تعد هايملا تايجولونكت يف ةنمضتملا ةفلكلا عافترال ًارظنو،ةمادتسملا رط  
ةيمانلاوةمدقتملا نادلبلا نم لك يف ةينيكمتلا رشنو ريوطت عيجشتل   تراشأ ماتخلا يفو . تايجولونكتلاكلت  

يندملا عمتجملل سماخلا يملاعلاىدتنملا نع ةرداصلا تايصوتلانأ نم مغرلاب هنأ ىلإ  حضوت  قفاوت ةماع    
اهلماكب تايصوتلا هذه ىلع ةقداصملا نم نكمتت ملةيلودلا ةراجتلا ةفرغ نإف ةكراشملا تامظنملا ءارآ  . 

اليماك ةسنآلا تمدق - ٣٧ بابشلا نايب ونيديغ  سلامامأ  هايملا اياضقل ةحلملا بناوجلا نأشب ىدتنملا / 
بابشلا دكأ مايب يفو.ةيرشبلا تانطوتسملاو حاحصإلاو ىلع  هايملل ةبجاولا ةيولوألا حنمل ةجاحلا    

يف بابشلا ةيوقتو تاردقلا ءانب عيجشتو ،هايملل ةنيمثلا ةعيبطلاببابشلاو لافطألا ةيعوتلو حاحصإلاو   
نزاوت قيقحتو ،لاا اذه ولوكيإلامظنلاظفح نيب هايملا دراومل ةيسفانتلا تامادختسالا يف   ةيبلت و ةيج 
سلا ىلإتمدق يتلا تايصوتلا نيب نمو. رشبلا تاجايتحا تارامثتسال ةجاحلا ىلع ًاددجم بابشلا دكأ ،   

ىدم ىلع رالود رايلم ٣٥٠اهردق  نأشب ةيفلألل ةيئامنإلا تاياغلا ةيبلتل كلذو ةلبقملا رشعلا تاونسلا   
ةيعيرشتلا رطألا مايقو ،هايملا و تايسنجلاةددعتم تاكرشلا ةطشنأ دصرب  هايملا دراوم ةصخصخ  رظح 
ا مامتهالا ءاليإ ىلإ ءارزولاو يندملا عمتا بابشلا اعد،ةيرشبلا تانطوتسملاب قلعتي اميفو. ةبذعلا بجاول  

اوصوأو ،ةمادتسملا ريغةيرشبلا تانطوتسملا ةلكشمل  يفاكلا بيصنلا بعوتست يكل ةيوناثلا ندملا ريوطتب  
عباطلا عضو زيزعتو ةينطولا ىوأملا تايجيتارتساونيطوتلا ةداعإ جم اربعضوو يناكسلا ومنلا نم   

 .اهريوطتو ةيمسرلا ريغ تانطوتسملا ىلع يميظنتلا
إو،ةمادتسملا ةيمنتلاب مصفني ال لكشب طبتري رقفلا نأ ىلع ،نيسح ديسلادكأ  - ٣٨ لوصحلا لبس ن  

، قيثو لكشب طبترت يفاكلا ىوأملاو حاحصإلاو ةفيظنلا هايملا ىلع رقفلاب رارمتسال هفسأ نع برعأ و 
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لوصحلا لبس نم ةيمانلا نادلبلا نامرح ىلإ يدؤيس كلذ نأ ىلإ ًاريشم ةيمسرلا ةيئامنإلا ةدعاسملا شامكنا 
ةئيبلا ةيامح ىلإ ةيمارلا دوهجلاضاهجإىلإ يلاتلاب يدؤيو تاردقلا ءانب ىلعو ةديدج تايجولونكت ىلع    .

 ، خ لامكإىلإ اعدكلذ ىلع ءانبو بسانم تقو لبق تاردقلا ءانبو يجولونكتلا معدلل ةيجيتارتسا ةط  
نيصلاو ٧٧ ـلاةعومجم دييأت نع برعأ امك . ةرادإلا سل نيرشعلاو ةثلاثلا ةرودلا دعوم نم ةيوقتل  
 ،ءارآلا اهلوح قفاوتت مل ةدقعم ةلأسم ةيوضعلا ةيلومش ةلأسم نأ ىلإ راشأ هنكل ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

ةعوما لاغشنازربأ و  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يفظومل يفارغجلا ليثمتلا يف نزاوتلا مدع رارمتسا لايح 

 ةعماجلا ةنجللا ريرقت -ياز 
يف ،سلا سيئر ةبئان ،لو غناف اينات ةديسلا ةسائرب تاعامت جا ةعبرأ ةعماجلا ةنجللا تدقع - ٣٩

ىلإ ٢٩نم ةرتفلا  راذآ٣١  ةماعلا هتسلج يفو  ،ةنجلل ةلكوملا لامعألا لودج دونب يفرظنلل سرام / 
راذآ٣١يف ةدوقعملا ،ةسداسلا   / ، ريرقتلا دريو .ةعماجلا ةنجللا ريرقتب ًاملع ىدتنملا/سلا طاحأسرام  

 .رضحملا اذهل ثلاثلا قفرملاب

 تاررقملا دامتعا -ًاثلاث 
راذآ٣١يف ةدوقعمل ا ،ةسداسلا ةماعلا هتسلج يف ،ىدتنملا/سلا دمتعا - ٤٠ ةعبرألا تاررقملا ،سرام / 

اذهل لوألا قفرملا يف اهصوصن درتو ،ةعماجلا ةنجللا اهتمدقو اهيلع تقفاو عيراشم ساسأ ىلع ةيلاتلا 
 :رضحملا

ةيئيبلا ةرادإلا بولسأب قلعتملا ٧/١ - إ.د ررقملاذيفنت  )أ(  ؛)٨/١- إ.د(ةيلودلا  
 ؛)٨/٢- إ.د ررقملا(ةيمانلا ةريغصلا ةي رزجلا لودلا )ب(

 ؛)٨/٣- إ.د ررقملا(ةيميلقإلا تاقفرملا  )ج(
 ).٨/٤- إ.د ررقملا(تايافنلا ةرادإ  )د(

يموكحلا لماعلا قيرفلل عامتجا ةفاضتساب ًاضرع ايسينودنإ لثمم مدق ،تاررقملا دامتعا بقعو  - ٤١
ةيموكح ةيجيتارتسا ةطخ د ادعإ ةمهم هيلإ دهعتس يذلا ىدتنملا/سلجملل عباتلا ىوتسملا عيفر يلودلا

 .٨/١-إ.د ررقملا يف ىخوتملا وحنلا ىلع تاردقلا ءانبو يجولونكتلا معدلل ةيلود

لامعألا لودج نم٤دنبلا (ةئيبلا ةلاح : ركبملا راذنإلاو دصرلاو مييقتلا -ًاعبار   ( 
ركبملا راذنإلاو دصرلاو مييقتلا ،لامعألا لودج نم٤دنبلا ثحب ىر ج - ٤٢ ةنجللا يف ،ةئ يبلا ةلاح:  

 .رضحملا اذهل ثلاثلا قفرملاب ةنجللا تالوادم ريرقت دريو. ةعماجلا
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يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سل ةيمهألا تاذ ةيلودلا ةيموكحلا تاعامتجالا جئاتن -ًاسماخ 
لامعألا لودج نم٥دنبلا (  ( 

جئاتنب قلعتملا لامعألا لودج نم ٥دنب لاثحب ىرج  - ٤٣ ةيمهألا تاذ ةيلودلا ةيموكحلا تاعامتجالا  
ةرادإلا سل / ، قفرملاب ةنجللا تالوادم نع ريرقتلا دريو . ةعماجلا ةنجللايف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا

 .رضحملا اذهل ثلاثلا

ةرودلا يف ة ئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةمهاسم: ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلاةعباتم  -ًاسداس 
لامعألا لودج نم٦دنبلا  (ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجلل ةبقترملا  ( 

راذآ٢٩خيراتب ةيناثلا ةماعلا هتسلج يف ىدتنملا /سلا أدب - ٤٤ دنبلل هثحب ٢٠٠٤سرام /  نم ٦،   
تان طوتسملاو حاحصإلاو هايملل ةيئيبلا داعبألا عوضوم نأشب ةيرازو تارواشم لكش يف لامعألا لودج

: يهو الأ ةيسيئر زيكرت تالاجم ةثالث لالخ نم عوضوملااذه ةشقانم تمتو . ةيرشبلا ةلماكتملا جه نلا
 .رقفلاو ةحصلاو ،هايملاو ؛حاحصإلاو هايملا ؛٢٠٠٥ماع لولحب ةيجولوكيإلا مظنلل 

راذآ٢٩موي ةثلاثلا مهتسلج يف لوألا زيكرتلا لاجم ءارزولا شقان  - ٤٥ كرتلا لاجمو،سرام/  يناثلا زي  
راذآ٣٠موي ةعبارلا ةسلجلا ءانثأ  موي ةسماخلا مهتسلج يف ثلاثلا زيكرتلا لاجمو ،سرام/  راذآ٣٠  . سرام/ 

ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا (يلروم تويلإ ديسلاو ) وتوسيل(يك يلم ناينوم ديسلا لمعو
ديسلاو ) يليش(اليم وشنوه وكسيسنارف ديسلاو. لوألا زيكرتلا لاجملوح تاشقانملل نيسيئرك ) ةيلامشلا

اوزاغتنا وداكرأ ديسلاو ،يناثلا زيكرتلا لاجم تاشقانمل نيسيئرك) ايراغنه(يناسرب سلكيم  اينارتت ةيروهمج ( 
 .ثلاثلا زيكرتلا لاجم تاشقانمل نيسيئرك) ارسيوس(شور بيليف ديسلاو ) ةدحتملا

ىلإ  هميدقتب ماقو مالوادمل ًاصخلم سيئرلا دعأ ،ةعسوملا ةيرازولا تارواشملا ساسأ ىلعو - ٤٦
ص خلملل ماتلا مهحايترا نع دوفولا ءاسؤر نم مهريغو ءارزولا برعأ دقو. هيف رظنلل ىدتنملا/سلا

ىلع ق اطنلا عساو قافتا كانه ناكو ،رضحملا اذهل يناثلا قفرملا ةروصيف ةقحلملا " وجيج ةردابم"نونعملا 
اياضقلل ةصالخاهرابتعاب وجيج ةردابم ةيمهأ عم هنأ ىلع قافتالا مت هنأ ديب . هيفة دراولا طاقنلا نم ريثكلا  

يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سل ةنماثلاةيئانثتسالا ةرودلا ءانثأ دوفولا ءاسؤر نم مهريغو ءارزولا اهشقان يتلا 
كلت نأو ةردابملا يفةجردملا اياضقلا نم ددع لوح ءارآلا يف قفاوت كلانه نكي مل ،يملاعلا يرازولا   
نورخآلا دوفولا ءاسؤرو ءارزولا قفتا ،كلذ ىلع ءانبو . تاموكحلا لبق نم ثحبلا ديق لازت ام اياضقلا

ةدحتملا ممألا جمانرب نم ةمهاسم اهفصوب ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجللا ىلإ ةردابملا كلت صن ةلاحإ ىلع 
ذيفنت يف زرحملا مدقتلا ةنجللا اهيف ضرعتست فوس يتلا ةرشع ةيناثلا ارود يف ةنجللا لامعأ يف ةئيبلل  

لودج يف ةدراولا ةيرشبلا تانطوتسملاو حاحصإلاو ةبذعلا هايملاب ةقلعتملا تامازتلالاو فادهألاو تاياغلا 
نرقلا لامعأ لودج ذيفنت ةلصاوم جمانربو ٢١نرقلا لامعأ  ةيملاعلا ةمقلا ذيفنت ةطخو٢١   . 
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ىدتنملا /ةرادإلا سل ةعباسلا ةيئانثتسالا ةرودلا تاررقم ذيفنت: ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا بولسأ -ًاعباس 
يلودلا يموكحلا قيرفلا ريرقت نأشب ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلاو يملاعلا يرازولا يئيبلا 

لودج نم ٧دنبلا  (ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا بولسأب ينعملا مهيلثمم وأ ءارزولل ةيوضعلا حوتفم  
 )لامعألا

ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلاب قلعتملا لامعألا لودج نم٧دنبلا ةعماجلا ةنجللا تثحب  - ٤٧ تاررقم ذيفنت :  
ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلاو يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سل ةعباسلا ةيئانثتسالا ةرودلا
ةيئيبلا ةرادإلاب ينعملا مهيلثمم وأ ءارزولل ةيوضعلا حوتفم يلودلا يموكحلا قيرف لا ريرقتب قلعتي اميف ةمادتسملا
 .رضحملا اذهل ثلاثلا قفرملاب ةنجللا تالوادم ريرقت دريو. ةيلودلا

لامعألا لودج نم٨دنبلا (ىرخأ لئاسم  -ًانماث   ( 
يف ،نيرشعلاو ةثلاثلا هترود يف ،ةرادإلا سلجم رظني نأ ىلع ،دنبلا اذه تحت ،ىدتنملا /سلا قفتا - ٤٨
سل ةيمهألا تاذ ةيسيئرلا ةيلودلا ةيموكحلا تاعامتجالا جئاتن نع ريرقت ميدقت يف ٢٠٠٥رياربف /طابش  ،

ةيلاحلا ةرودلا ىلع ضورعملا عوضوملا كلذ نعريرقتلا ىلع ءانب ،يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا  
جمانرب نم ةمهاسم هرابتعاب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا ىلإ ،(UNEP/GCSS.VIII/3)ىدتنملا /سلجملل  

لوح ٢٠٠٥ماع يف ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا همظنتس يذلا يسيئرلا ثدحلا يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا   
تالاا بةقلعتملا ةيسيئرلا ةمقلا تارمتؤمو ةدحتملا ممألا تارمتؤم جئاتنل قسنملاو لماكتملا ذيفنتلا 

جئاتنلا كلت ةعباتموةلصلا تاذ تالااو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيعمجلا نأ ىلإ نيلثمملا دحأ راشأو .  
راو حلا ديق لازت ال ةلأسملا هذه نأو يسيئرلا ثدحلا كلذ هذختيس يذلا لكشلا يف دعب ررقت مل ةماعلا
سلا نأ ىلإ مهفلا بهذي الأب هبن دقف اذلونخاسلا تالوادم جئاتن ىلع ًامكح كلذ قبتسا دق ىدتنملا /، 
 .ةماعلا ةيعمجلا

هيناعي يتلا لكاشملا ءازإ هقلق نع ،لامعألا لودج نم ،ًاضيأ دنبلا اذه تحت ،ابوك لثمم برعأو - ٤٩  
 .ىرخأ نادلب لبِق نم ةضورفملا رفسلا ىلع دويقلل ًارظن ،ةيئيبلا تاعامتجالا روضح يف هدلب

 )لامعألا لودج ن م٩دنبلا (ريرقتلا دامتعا  -ًاعسات 
ءاعبرألا موي يف ةدوقعملا،ةرودلا نم ةسداسلا ةماعلا ةسلجلا يف رضحملا اذه دمتعُأ - ٥٠  ، ٣١ 

، ساسأ ىلع ، ٢٠٠٤سرام /راذآ ةنجللاو UNEP/GCSS.VIII/L.1ةماعلا ةسلجلا يريرقت يعورشم  
 ، ِرَقُملاو ةنامألا ىلإ دهعي نأ ساسأ ىلعUNEP/GCSS.VIII/CW/L.1ةعماجلا ةروصلا يف هعضو ةمهم ر ، 

 .ةيئاهنلا

لامعألا لودج نم١٠دنبلا (ةرودلا ماتتخا  -ًارشاع   ( 
راذآ٣١يف ةدوقعملا ،ىدتنملا /سلجملل ةماعلاةسداسلا ةسلجلا يف  - ٥١ لثمم مدق ٢٠٠٤سرام /   ،

 زجوأو. ةرودلا ريرقت يف هنيمضت بلط ًانايب ،ةريغصلا ةيرزجلا لودلا فلاحت نع ةباين ًاملكتم ،سويشيروم
لمع جمانربل بقترملا ضارعتسالا يف اهفقوم ضرع يف ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلا اهلذبت يتلا دوهجلا 

 ٣٠نم ةرتفلا يف سويشيروم يف هدقع ررقملا ،ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلل ةمادتسملا ةيمنتلل سودابرب 
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لوليأ٣ىلإ سطسغأ /بآ لودلل صاخلا عضولاب قاطنلا عس او رارقإ دجوي امنيبف. ٢٠٠٤ربمتبس / 
ىلع ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلا نإف اذلو . لامعأ ىلإ رارقإلا كلذ مجرتي مل ،ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا

ايجولونكتلاو ليومتلا ىلع لوصحلا تالاجم يف اميس الو هدعوم نع رخأت لامعألا كلت ذيفنتنأب قافتا   ،
رارتحإلا تالاجم ىلإ ةفاضإ تاردقلا ءانبو ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلل ةصاخلا تاجايتحالل ةبسانملا 

بارعإلا ىرج يت لا ةقفاوتملا ءارآلل هدييأت نع برعأ ،قايسلا سفن يفو. نمألاو ةحصلاو ةملوعلاو يملاعلا
ةيلاحلا ةرودلا شماه ىلع مظن ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا نادلبلل صاخ ثدح يف،ةقباسلا ةيسمألا اهنع  ، 

امنإو جمانربلا يف ضوافتلا ةداعإل ةبسانم سودابرب لمع جمانربل بقترملا ضارعتسالا نوكي الأ يهو 
ةهجو تاذ نوكت ةطخب ضارعتسالا جرخي نأ يغبنيو ؛جمانربلا ذيفنت تعنم يتلا تارغثلاو تابقعلا ديدحتل 

باحصأ عيمجل ةحضاو راودأو ةينمز رطأ تاذ فادهأ اهيف ددحت تاكارشلا ىلع ةينبمو ةيعقاوو ةيلمع 
يف ةريخألا تاونسلا يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هب علطضا يذلا رودلا ةيمهأ ىلع ًاضيأ دكأو . ةحلصملا

ليلذتل دوهجلا يف جمانربلا ماهسإ ةيرارمتسال تمدق يتلا تاحرتقملا زجوأو سودابرب لمع جمانرب ذيفنت 
زيزعتو ميلعتلاو تاردقلا ءانب ذيفنت كلذ يف امب ،ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا نادلبلا هجاوت يتلا باعصلا  

؛ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلل مامتهالا تاذ اياضقلل ةصاخةدحو ءاشنإو ،يناثلا عونلا نم تاكارشلا   
ناكمإلا ردق ةلماكلا ةكراشملل ءاضعألا لودلا عيمج دشان ماتخلا يفو . ًايميلقإ ةمئالم ةددحم جمارب معدو

 .سودابرب لمع جمانربل بقترملا ضارعتسالا يف

ةيئانثتسالا ةرودلا ماتتخا سيئرلا نلعأ ،ةداتعملا ةلماا تارابع لدابتو ،تاظحالملا كلت بقعو  - ٥٢
راذآ٣١ءاعبرألا ءاسم ةعبارلا مامت يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سل ةنماثلا  .٢٠٠٤سرام / 
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 لوألا قفرملا
ةرادإلا سلجم اهذختايتلا تاررقملا  ةنماثلا ةيئانثتسالا هترود يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ 

ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا بولسأ نأشب٧/١ -إ .د ررقملا ذيفنت ٨/١ –إ .د   
،  ةرادإلا سلجم نإ

يرازولا هنالعإ ىلإريشي ذإ ،وملام يف هدمتعا يذلا )١(  ديوسلا  ،٢٠٠٠ويام /رايأ ٣١ يف ، 
ًاضيأريشي ذإو د هررقم ىلإ  ا ةيئيبلا ةرادإلا بولسأ نأشب٧/١-إ .  يف هدمتعا يذلا ةيلودل  

، انيخاتراك ايبمولوك طابش١٥يف ،   ،٢٠٠٢رياربف / 
يف ةدمتعملا )٢(ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلا جئاتن ذيفنت ةطخ ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو  ،

لوليأ٤يف جربسناهوج  يتلاو ،٢٠٠٢ربمتبس /  فنينأةرورض ىلع ،رومأ ةلمج نمض ،تددش   عمتا ذ  
ًالماك ًاذيفنتةـيئيبلا ةرادإلا بوـلسأب قـلعتملاررقملا تايصو ت يلودلا د ررقملا يف دراولا وحنلا ىلع  إ .، 

– ٧/١، ةرادإلا سل   
خرؤملا ٥٧/٢٥١ةماعلا ةيعمجلا يرارق ىلإ ريشي ذإو  لوألا نوناك٢٠   ٢٠٠٢ربمسيد / 

ملا٥٨/٢٠٩و لوألا نوناك٢٣خ رؤ  هررقم ىلإ كلذكو ٢٠٠٣ربمسيد /   ٧خرؤملا ) ًالوأ (٢٢/١٧، 
 ،٢٠٠٣رياربف /طابش

ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا بولسأب ةقلعتملا تايصوتلا تانوكم عيمج ذيفنت ةرورض ىلع ددشي ذإو  
د رقملا يف دراولا وحنلا ىلع،ًالماك ًاذيفنت  ،٧/١- إ . 

فنتلا ريدملا ريراقت يفرظن دقو ، )٣(يذي   عوضوملا نأشب

 ًالوأ
 يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا سلجم ةيوضع ةيلومش

 ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل
سلجم ةيوضع ةيلومش ةلأسم لوح ًايلاح تاموكحلا ءارآ نيابتو عونتب ًاملع طيحي - ١  

هذه تالوادم يف تزربو  )٤(يذيفنتلا ريدملا ةركذم يف تدرو يتلا يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا
 ؛ةرودلا

ريدملا ةركذم يف ةدراولا ةيوضعلا ةيلومش ةلأسم نع ةيعوضوملا ةقرولاب ًاملع طيحي ذإو  - ٢
 ؛)٥(يذيفنتلا

                                                           
قفرملا٦/١ –إ .د ررقملا )١(  ،. 
)٢( ، ، ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلا ريرقت ايقيرفأ بونج ،جربسناهوج بآ٢٦  لوليأ٤سطسغأ /   ٢٠٠٢ربمتبس / 

بيوصتلاوA.03.II.A.1عيبملا مقر ،ةدحتملا ممألا تاروشنم ( رارقلا ،لوألا لصفلا )  قفرملا٢،   ،. 
)٣( UNEP/GCSS.VIII/5و Adds.1-4. 
)٤( UNEP/GCSS.VIII/INF/6. 
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ح ءارآلا بلط لصاوي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإبلطي - ٣ لقن ةيغب ةيوضعلا ةيلومش ةلأسم ل و 
دادعإ يف ا ةرانتسالل ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىلإ ةرودلا هذه يف تاموكحلا اهنع تبرعأ يتلا ءارآلا 

ةماعلا ةيعمجلا هيلإتعد يذلا وحنلا ىلع ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا ىلع ضرعيس يذلا هريرقت  يف  
خرؤملا ٥٧/٢٥١اه يرارق لوألا نوناك٢٠  خرؤملا ٥٨/٢٠٩ و٢٠٠٢ربمسيد /  نوناك ٢٣   
 ؛٢٠٠٣ربمسيد /لوألا

ىدتنملا /ةرادإلا سلجم ىلإ ةلأسملا هذه نع ًاريرقت مدقي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإًاضيأ بلط ي - ٤
 ؛نيرشعلاو ةثلاثلا هترود يفيملاعلا يرازولا يئيبلا 

 ًايناث
 ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيملعلا ةدعاقلا زيزعت

ريدملا ا علطضا يتلا ةيراشتسالا تايلمعلاريدقتلا عم ظحالي - ٥ ةدعاقلا زيزعتل يذيفنتلا    
ةنزاوتملاو ةعساولا ةكراشملا ةصاخبو ،فلأ ) ًالوأ (٢٢/١ررقملاب ًالمع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيملعلا 

تايلمعلا ةمءالمو ةيعورشم نامضلو ،ةيلودلا ةيموكحلاو ةحلصملا باحصأ ةددعتم تارواشملا يف ًايميلقإ 
 ؛نييئيبلا دصرلاو مييقتلاب ةلصتملا

ةيملعلا ةدعاقلا زيزعتب ةقلعتملا تاباجتسالل يعيمجتلا يذيفنتلا ريدملا ريرق تبًاملع طي حي - ٦
 ؛)٦(ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل

ًاضيأًاملع طيحي - ٧ ةيلودلا ةيموكحلا ةرواشملا ريرقت يف ةدراولا تايصوتلاو تاجاتنتسالاب   
 ؛)٧(ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيملعلا ةدعاقلا زيزعت نأشب

ريرقت يف ةدراولا تايصوتلاو تاجاتنتسالا مييقتب موقي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي  - ٨
هترود يف هيف رظنلل يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا سل ريرقت دادعإبو ةيلودلا ةيموكحلا ةرواشملا  
 ؛نيرشعلاو ةثلاثلا

تاجاتنتسالا ذيفنت ضرعتسي نأررقي - ٩ ةيموكحلا ةرواشملا ريرقت يف ةدراولا تايصوتلاو    
 ؛نيرشعلاو ةثلاثلا هترود يف ةيلودلا

ةيمنتلا ناديم يف نيطشانلا نيرخآلا ءاكرشلاو ةيمانلا نادلبلاو ةمدقتملا نادلبلا وعدي -١٠  
تايصوت لاو تاجاتنتسالا ذيفنتل ليومتلا كلذ ميدقت يف رظنلا ىلإ يفاضإلا ليومتلا ريفوت ىلع نيرداقلا

 ، ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيملعلا ةدعاقلا زيزعتب ةقلعتملا ةيلودلا ةيموكحلا ةرواشملا ريرقت يف ةدراولا
ةيمانلا نادلبلا يف ةيملاعلا نود تامييقتلا معدو تاردقلا ءانب لالخ نم ةكراشملاب اهنم قلعتي ام ًاصوصخو 

 ؛لاقتنا ةلحرمب ااداصتقا رمت يتلا نادلبلاو

                                                                                                                                                                                           
)٥( UNEP/GCSS.VIII/INF/11. 
)٦( UNEP/GCSS.VIII/5/Add.3. 
)٧( UNEP/GCSS.VIII/5/Add.4لوألا قفرملا  ،. 
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 ًاثلاث
 يجولونكتلا معدلل ةيلودلا ةيموكحلا ةيجيتارتسالا ةطخلا

 تاردقلا ءانبو
ةيجيتارتسا ةطخ عورشمب ةصاخلا رصانعلا نأشب مدقملا يذيفنتلا ريدملا ريرقتب بحري  -١١

 ؛)٨(تاردقلا ءانبو يجولونكتلا معدلل ةيلود ةيموكح
لاقتنا ةلحرمب ااداصتقا رمت يتلا نادلبلا و ةيمانلا نادلبلا ديوزتل ةجاحلا ةيمهأ ىلعدكؤي  -١٢

فادهأ ذيفنتلتادعاسمب اه  اياغو اهيلع صوصنملا فادهألاو تاياغلا قيقحتل ديدحتلا هجو ىلعو ،ةيئيبلا ا   
عضو ىلإ ،ضرغلا اذهل ًاقيقحت ،ةحلملا ةجاحلاو ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلا جئاتن ذيفنت ةطخ يف  
ررقملا يف هيلإ يعد ام وحن ىل ـع تاردـقلا ءانبلو يجولونكتلا معدـلل ةيلود ةيموكح ةيجيتارتسا ةطخ
 ؛٧/١– إ.د

سل ةيوضعلا حوتفم ىوتسملا عيفر ًايلود ًايموكح ًالماع ًاقيرف ئشني نأ ررقي -١٣  
معدلل ةيل ود ةيموكح ةيجيتارتسا ةطخ دادعإ ةيالو هيلإ دهعت يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا

 ؛نيرشعلاو ةثلاثلاهترود يف اهيف رظنيل ،تاردقلا ءانبو يجولونكتلا 
روكذملا ةيوضعلا حوتفم يلودلا يموكحلا لماعلا قيرفلل مظني نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي -١٤  

يفو يبورين يف ،ةيلمعلا قرطلا لضفأب هتيالو ءادأ نم هنيكمتل ةيرورض نوكت دق تاعامتجا ةيأ ،هالعأ 
ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ماكحأللًاقبط ،ىرخأ نكامأ  د ررقملا نم٣٤   ؛٧/١-إ. 

نم ةيفاضإ ةيلام دراوم ىلع لوصحلل ىعسي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ كلذك بلطي -١٥  
 ؛ةيمانلا نادلبلا يلثمم ةكراشم ريسيتل ةصاخبو ،ةيلمعلا هذه يف ةمهاسملا ىلع ةرداقلا تاموكحلا

تاموكحلاوعدي -١٦ ناديم يف ةطشانلا ةحلصملا باحصأ نم اهريغو ةلصلا تاذ تامظنملاو    
وحنلا ىلع ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ةصاخبو ،يجولونكتلا معدلاو تاردقلا ءانب 

ألا ةموظنمل ةعباتلا ىرخألا ةصتخملا تامظنملاو ةزهجألاو٧/١ –إ .د ةرادإلا سلجم ررقم يف ددحملا مم ، 
ةيالولل ًالامعإ فارط ألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ كلذكو ،ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملاو ،ةدحتملا
يموكحلا لماعلا قيرفلا لامعأ يف ةمهاسملل ،ينعملا فارطألا رمتؤم نم ةدح ىلع اهنم لك ىلإ ةدنسملا  
 ؛ةيوضعلا حوتفم يلودلا

ملا عيفر لماعلا قيرفلا أدبي نأررقي -١٧ رصانعلا ،اهنيب نم رومأ ةلمج ةاعارم عم هلمع ىوتس  
ريدملا ريرقت يف ةنيبملا تاردقلا ءانبو يجولونكتلا معدلل ةيلود ةيموكح ةيجيتارتسا ةطخ عورشمل ةيساسألا 

 ؛)٨(ةلصلا يذ يذيفنتلا
تحا نأشب اهئارآ ميدقت ىلإ ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلا ةيرازولا ةيئيبلا تايدتنملاوعدي -١٨ ااجاي  

 ؛اهيف رظنلل ىوتسملا عيفر لماعلا قيرفلا ىلإ تاردقلا ءانبو يجولونكتلا معدلا نم ةيميلقإلا

                                                           
)٨( UNEP/GCSS.VIII/5/Add.1. 



UNEP/GCSS.VIII/8 

17 

ةيراجلا ةطشنألاب ةمئاق كلذ يف امب ،ةلصلا تاذ ريراقتلا حيتي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي  -١٩
ةصتخملا ةيلودلا تامظنمل او ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل يجولونكتلا معدلاو تاردقلا ءانب ناديم يف

ىوتسملا عيفر لماعلا قيرفلا ةدعاسمل ،ىرخألا يدؤي دق ةيئيبلا ةرادإلا قيرف نأ ةظحالم عم ءاضتقالا دنع   ،
 ؛لاا اذه يف ًاطشن ًارود

 ًاعبار
 ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ليومت زيزعت

 ؛)٩(ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ليومت زيزعت نع يذيفنتلا ريدملا ريراقتبًاملع طيحي  -٢٠
عيسوتلاب بحريو ةيعوطلا تامهاسملل يراشإلا لودجل ا نمةيبيرجتلا ةلحرملا ظحالي  -٢١

 ؛ةئيبلا قودنص ىلإ ةمدقملا تامهاسملا يلامجإ يف ةدايزلاو ةحناملا تاهجلا ةدعاق يف ظوحلملا
ىلإ يعسلا يف هدوهج ةلصاوم يذيفنتلا ريدملاىلإ بلطي -٢٢   ، رداصملا لك نم ليومتلا ةدايز  

تايصوتلاب قلعتي اميف ٧/١ –إ .د ررقملا ذيفنتو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيلاملا ةدعاقلا زيزعت لجأ نم  
نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةماعلا ةيعمجلا ادمتعا يتلا دراوملا نم كلذ يف امب ،جمانربلا ليومتب ةصاخلا 

 ؛ةدحتملا ممألل ةيداعلا ةينازيملا
،  ينأ ررقي -٢٣ ممألا جمانرب ليومت زيزعت ةيلمع بناوج عيمج ، نيرشعلاو ةثلاثلاهترود يف ضرعتس

 ؛هثحبل عوضوملا اذه لوح ًالماش ًاريرقت دعي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطيو ةئيبلل ةدحتملا

 ًاسماخ
 فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا

ىلإ ٥٦نم ت ارقفلابًاملع طيحي  -٢٤ مدقتلل ماعلا ضارعتسالا نع يذيفنتلا ريدملا ريرقت نم ٦٧   
ىلإ ٢٦نم تارقفلا ىلع ًاددجم دكؤيو  )١٠(ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا بولسأ يف زرحملا ماكحألا كلذكو ٣٠   
 بولسأب ينعملا مهيلثمم وأ ءارزولل ةيوضعلا حوتفم يلودلا يموكحلا قيرفلا ريرقت نم ةلصلا تاذ ىرخألا
 ؛٧/١- إ.د ررقملا يف دمتعملا ةيئيبلا ةرادإلا

يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سلجم تايصوت ذيفنت عيجشت لصاوي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإبلطي  -٢٥
ًالمع كلذو اهتيلاعفو فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا نيب اميف قيسنتلاب قلعتي اميف يملاعلا يرازولا 

ذخألا عم ،٧/١- إ.د هررقمب عنص يف تايقافتالا كلت يف فارطألا تارمتؤم ةطلس ةيلالقتسا رابتعالا يف  
 ؛اارارق

                                                           
)٩( UNEP/GCSS.VIII/5و ثلاثلا لصفلا  ،UNEP/GCSS.VIII/INF/12. 
)١٠( UNEP/GCSS.VIII/5. 
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 ًاسداس
 ةيئيبلا ةرادإلا قيرفو ةدحتملا ممألا ةموظنم ربع قيسنتلا زيزعت

 ؛ةيئيبلا ةرادإلا قيرف ةنامأ ليغشتببحري  -٢٦
نيتنسلا ةرتفل هلمع جم انرببو ةيئيبلا ةرادإلا قيرف هب علطضا يذلا لمعلابًاملع طيحي  -٢٧

 ؛نيتلبقملا
ةدحتملا ممألا ةموظنم ربع قيسنتلا زيزعت يف هدوهج لصاوي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي  -٢٨

 ٣٧ و٣٦نيترقفلا ةاعارم عم ،ةدحتملا ممألا ةموظنم تايلمعب ةلصتملا ةطشنألا اميسالو ،ةيئيبلا ةطشنألل 
إلا قيرف لمع لالخ نم٧/١- إ.د ررقملا نم  ؛ةيئيبلا ةراد، 

هفصوب هيف رظنتل ةماعلا ةيعمجلا ىلإ  )١١(ةيئيبلا ةرادإلا قيرف لامعأ نع ريرقتلا ليحي نأررقي  -٢٩
 ؛يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا سل ةنماثلا ةيئانثتسالا ةرودلا ريرقتل ًاقفرم

ىدتنملا /ةرادإلا سلجم ىلإ ةلأسملاهذه نع ًاريرقت مدقي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ ًاضيأ بلطي   ٣٠
رقم ةماقإ ناكمل ًالماش ًامييقت ًاضيأ ريرقتلا نمضتي نأو ،نيرشعلاو ةثلاثلا هترود يف يملاعلا يرازولا يئيبلا 

ممألا بتكم زيزعتل ًايلاح لذبت يتلا دوهجلا اهنيب نم رومأ ةلمج ةاعارم عم ،ةيئيبلا ةرادإلا قيرف ةنامأ 
ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحتملا ممألا جمانربو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يرقم و يبورين يف ةدحتملا

 .هتيوضعو ةيئيبلا ةرادإلا قيرف ةيالو كلذكو
 ةسداسلا ةسلجلا

راذآ٣١  ٢٠٠٤سرام / 
 ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلا - ٨/٢-إ.د

،  ةرادإلا سلجم نإ
تسال يلودلا عامتجالل ةيريضحتلا ةيلمعلا ىلإريشي ذإ لمع جمانربل تاونس رشعلا ضارع  

،  ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلل ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم سودابرب
ررقم ىلإريشي ذإو جمانرب ذيفنتل تاونس رشعلا ضارعتسال يلودلا عامتجالا نأشب ٢٢/١٣ ه   

،  ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلل ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم سودابرب لمع
ا ىلإبلطي - ١ ةرودلا ىلإ هميدقتل يلودلا عامتجالا جئاتن نع ًاريرقت دعي نأ يذيفنتلا ريدمل  

 ؛يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا سل نيرشعلاو ةثلاثلا
هترود يف ريرقتلا ضرعتسي نأ ررقي - ٢ ةدحتملا ممألا جمانرب ةيالو راطإ يف نيرشعلاو ةثلاثلا  

 .ةئيبلل

 ةسداسلا ةسلجلا
راذآ٣١  ٢٠٠٤سرام / 

                                                           
)١١( UNEP/GCSS.VIII/5/Add.2. 
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 ةيميلقإلا تاقفرملا - ٨/٣ –إ .د

،  ةرادإلا سلجم نإ
ةرقفلا ىلإ ريشي ذإ هررقم نم ٣١  ةئيبلا قودنص ةينازيم نأشب٢٢/٢٠  جمانربلل ةحرتقملا ةينازيملا : ، 

ةرقفلا ىلإو ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤نيتنسلا ةرتفل همعدو  هررقم نم ٧،  جمانربل يميلقإلا ذيفنتلا نأشب ٢٢/٢١   
،ا جمانرب لمع  ةئيبلل ةدحتملا ممأل

ًاضارعتساو ًاليلحت ىرجأ دقو ،ال   ةنامألا اهتحرتقا يتلا ةيميلقإلا تاقفرملا ةرامتس
ميلاقألا يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ا علطضي يتلا ةطشنألل حضاو مهف دوجو ةيمهأ يف رظن دقو  

تايلمعلا هنع تبرعأ ام وحن ىلع ةيميلقإلا تاجايتحالل ةطشنألا هذه ةيبلت ةيفيكلو ،ةدح ىلع لك  
،  ةيرازولا

ةيساسألا تارادإلا اهسركت يتلا دراوملا نم ةيوئملا ةبسنلا ديدحت ىلإ ةجاحلا هرابتعا يف عضي ذإو  
،  ةيميلقإلا ةطشنألل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل

هبلط ًاددجم دكؤي - ١ ررقملا نم ٣١ةرقفلا يف دراولا   يف جردي ن أب يذيفنتلا ريدملا ىلإ ٢٢/٢٠ 
نم ةيوئملا ةبسنلا اهيف ددحت ةيميلقإ تاقفرم ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦نيتنسلا ةرتف نم ًارابتعا ،لمعلا جمانرب   ،

ةرودلا ىلإ تاقفرملا مدقي نأو ،يميلقإلا ىوتسملا ىلع اهذيفنتل ةرادإ لكل ةصصخملا ةئيبلا قودنص ةينازيم 
 ؛اهيف تبلل يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا سل نيرشعلاو ةثلاثلا

زجوم دعت نأ ةنامألا ىلإبلطي - ٢ هذه ميدقتو ةرادإ لك لمع لاجم نع ميلاقألا بسح تا   
، تازجوملا ةيداعلا هتارود يف ،ةرادإلا سلجم ىلإ ةقيثو اهفصوب ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦نيتنسلا ةرتف نم ًارابتع ا   ،
 .ةلصفنم ةيمالعإ

 
 ةسداسلا ةسلجلا

راذآ٣١  ٢٠٠٤سرام / 
 تايافنلا ةرادإ - ٨/٤ –إ .د

،  ةرادإلا سلجم نإ
كالهتسالاو جاتنإلا بيلاسأ نأ هرابتعا يف عضي ذإ   ،ةئيبلا ىلع ةعونتم ًاراثآ كرتت 
ريثأت تاذ ةلئاسو ةبلصو ةيزاغ تايافن دلوت ةيرشبلا ةطشنألا نأكردي ذإو  رشابمتا  دراوملا ىلع ة   

،  ةماع ةفصب ةئيبلا ىلعو ةيرشبلا تانطوتسملاو ةيئاملا
تايافنلا ديلوتب ًاقيثو ًاطابترا ةطبترم هايملا ةرادإب ةلصتملا اياضقلاو هايملا اياضق نأًاضيأ كردي ذإو    

ةلئاس تناك ءاوس ، وأ   ةبلص
ىلع فقويهايملا ةيعون ةرادإ نيسحت نأ هرابتعا يف عض ي ذإو  ريبادت نع كلذو تايافنلا ةرادإ ةمالس  
،عتسملا هايملا ةجلاعم اهنيب نمةديدع   ةبلصلا تايافنلاو ةلم
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اميس الو ،ةرطخلا تايافنلاو ةيعانصلاو ةيلرتملا تايافنلا ةرادإب ةلصتملا اياضقلا شقاني نأ ررقي  - ١
يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سل نيرشعلاو ةثلاثلا ةرودلا يف ،ايجولونكتلاو تاردقلا ءانبل معدلاب قلعتي اميف
 ؛يملاعلا يرازولا

ةبسانملا رداصملا عيمج نم ةيلام دراوم ةئبعتل ةركتبم لبس يف رظني نأ قاي سلا كلذ يف ررقي - ٢
 .لاا اذه يف لاقتنا ةلحرمب ااداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا دوهج معدل

 
 ةسداسلا ةسلجلا

راذآ٣١  ٢٠٠٤ سرام/ 
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 يناثلا قفرملا
 وجيج ةردابم
ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سل ةنماثلا ةيئانث تسالا ةرودلا نم يرازولا ءزجلل سيئرلا زجوم
،/ةئيبلل  يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا

 ، راذآ٣١ – ٢٩ايروك ةيروهمج ،وجيج  ٢٠٠٤سرام / 

 ةمدقملا - ًالوأ
راذآ٣١ – ٢٩نم ةرتفلا يف نورخآلا دوفولا ءاسؤرو ءارزولا عمتجا  - ١ ، ٢٠٠٤سرام /  وجيج يف  ،
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربةرادإ سل ةنماثلا ةيئانثتسالا ةرودلا يف ،ايروك ةيروهمج يئيبلا ىدتنملا / 

تحتو ،ايروك ةيروهمج ةموكح ةفايض مركل مهريدقت نع عامجإلاب اوبارعأنأ دعبو . يملاعلا يرازولا  
 ةروفاغنسوايراغنهو يليش نم لك نم ءا رزوو) ةدحتملا اينارتت ةيروهمج(ةرادإلا سلجم سيئر ةدايق 

دوفولا ءاسؤرو ءارزولا طرخنا ،ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملاو ارسيوسو وتوسيلو 
 –ةيولوألا تاذ ةيئيبلا داعبألا يف تزكرت تاسلج ةثالث تقرغتسا تالوادم و ءانب راوح يفنورخآلا 

فادهألاو هايملاب ةلصلا تاذ ة يلاتلا تاعوضوملل –ةقسنمو ةسوملم تاءارجإ ذاخت ال مزلتيتلا تابلطتملاو 
 :ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلا نعو ةيفلألا نالعإ نع ةئشانلاا ةنرتقملا 

يجولوكيالا ماظنلا ج  )أ( ،هايملا دراومل ةلماكتملا ةرادإلا يف ةصاخبو   
ماع لولحب هايملا مادختسا ةءافك قيقحتل ططخو هايملا دراومل ةلماكتم ةرادإ ريوطت: فدهلا  

 ؛ةيمانلا نادلبلل معدعم ، ٢٠٠٥
 حاحصإلاو هايملا )ب(

ماع لولحب ،فصنلا ىلإ ليلقتلا: فدهلا ال نيذلا ناكسلا ةبسن ٢٠١٥  ىلع نولصحي ، 
 و ؛يساسألا حاحصإلاوةنومأملا برشلا هايم 

 رقفلاو ةحصلاو هايملا )ج(
ماع لولحب ،فصنلا ىلإ ليلقتلا: فدهلا اعلا ناكس ةبسن٢٠١٥  نع مهلخد لقي نيذلا مل ، 

 .عوجلا نم نوناعي نيذلا ناكسلا ةبسنو مويلا يف دحاو رالود
ةيسيئرلا ةيئيبلا ميهافملاو داعبألا نم ًاددع نورخآلا دوفولا ءاسؤرو ءارزولا راثأ تالوادملا ءانثأو  - ٢
طولاو ةيلحملا دوهجلا يف،هايملا ةصاخبو ةيعيبطلا ةئيبلا تاجايتحاو فئاظو ةهجاومل قيقحتل ةيلودلاو ةين  
ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجللا سيئر نورخآلا دوفولا ءاسؤرو ءارزولا اعد دقو . هيلاع ةجردملا فادهألا

جيج ةردابم لكشلوحا مهئارآميدقت لةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملاو  ةينعملا ةنجللا ىلإ و  
ناسين يف ةبقترملا ةرشعةيناثلا اروديف ةمادتسملا ةيمنتلاب  ىرخألا ةيلودلا تايدتنملا ىلإ  و٢٠٠٤ليربأ / 

 .ةلصلا تاذ
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ةرمثملا تاشقانمل اوتارواحمل لصخلم يه ،تاشقانملا ءاسؤرو سيئرلا اهدعأ يتلا ،ةقيثولا هذهو  - ٣
 .طاقنلا عيمج يف اهيلع قفاوتمءارآ اوك نم رثكأ نورخآلاو دوفولا ءاسؤرو ءارزولا اهارجأ يتلا 

ءارزولا كراش ،لاعفألا ىلإمالكلا قيمنت نع ًاديعبو  - ٤ ىلع ةلثمأ يف ًاضيأ دوفولا ءاسؤر نم مهريغو  
جو وةيلمع ريبادت ديدحت فد ،تشقون يتلا فادهأل ا نملكل ةبسانملا تاسرامملا لضفأو تاك ارشلا 

كلتل نيتحفص لا تاذتاصخل ملاةمئاق ةقيثولا هذهل لييذت يف درتو . ةيلعفلا براجتلا ىلع موقتةيعقاو 
تمدق يتلا نادلبلا ءامسأ بناج ىلإ ةفلتخم تائف تحت تمظن دقو تاسرامملاو تاكارشلا كلت  

نأ اوظحالو ،تاموكحلا دوهجبدوفولا ءاسؤر نم مهريغو ءارزولا داشأو  .نيتحفصلاتاذ تاصخلملا   
 ، فوس ةريثكنادلب يف عساو قاطن ىلع تقبط اذإ ةمدقملا تاسرامملا لضفأ يف ةلاعف ةروصب مهست  

 .هيلاع ةجردملا فادهألا قيقحت

 ةيرازولا ةشقانملا يف ةيسيئرلا طاقنلا -ًايناث 
ًاج مضت يتلا هايملا دراومل ةلماكتملا ةرادإلا نأ ىلع دوفولا ءاسؤر نم مهريغ وءارزولا ددش  - ٥

ةيرشبلا تانطوتسملاو حاحصإلاو ه ايملاب ةصاخلا فادهألا قيقحتيف ةيساسأ ةنبل يه يجولوكيالا ماظنلل 
ومنلا زيزعت ليبس يف ةرشع ةيناثلا ارود يف ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجللا اهشقانت فوس يتلا 

 .رقفلا نم ليلقتلاو ةحصلاب ةصاخلا فادهألا قيقحتو يداصتقالا
دتساوةيعيبطلا ةئيبلا ةيامح نيبيساسألاو مزالتملا طابترالاب ًافارتعاو  - ٦ ةصاخبو اهمادختسا ةما   ،
، ريفوتو هايملا دراوم ةماعلا ةحصلاو ةيرشبلا تانطوتسملا نيسحتو ،ًايئيب ةميلسلا حاحصإلا تامدخ  

ةدافتسالاو بذع ءام ةرطق لك ةيامح ةيمهأ ىلع ًالوأ دوفولا ءاسؤرو ءارزولا ددش ،رقفلا نم ليلقتلاو 
لضفأ ىلإ ةديج ةركف ةيأليوحت ًا يناثو ،ةمادتسمةروصب يملاعلا هايملا يدحت ىلع بلغتلل اهنم ىوصقلا   

،  يملاعلا عمتامئالتل اهعيوط تو قاطن عسوأ ىلع اهدامتعال ةسرامم ةيفاك ةيلام دراوم ةئبعت ًاثلاثو هلماكب
ءارزولا ددش ،قايسلا اذه يفو. حاحصإلاو هايملل  :ةيلاتلا اياضقلا ىلعدوفولا ءاسؤرو  

ميج عرفلا نم) ب (٣و ب) ٢(و ب) ١(ةيعرفلا ماسقألا يف ةدد حملا ةيئيبلا داعبألانإ  )أ(  
ذيفنت  يفو ،ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلافادهأ و ةيفلألا نالعإذيفنت يف ةيساسأ داعبأ يه هاندأ 

بجاولا رابتعالا ءاليإ عم ةيرشبلا تانطوتسملاو حاحصإلاو هايملاب ةقلعت ملا فادهألاو تامازتلالا
 ؛ميلاقألاو نادلبلا يف عاضوألا فالتخال

ةلماكلا ةيلوؤسملا ،نيينعملا ءاكرشلا عيمج عم نواعتلاب ،نادلبلا لمحتت نأل ةجاح كانه )ب(  
نم ةريثك ءايشأ ربع فادهألا كلت بًاحضاوو ًامراص ًايسايس ًامازتلا ًايلمع رهظت نأو فادهألا قيقحت نع 

ةماعلا تاسايسلا رطُأو ةيلحملا ةيلاملا تاصيصختلاو ،ت اعاطقلا نيبو تارازولا نيب نواعتلا اهنيب
 ؛ةيلحملا تاعمتا معد جماربو ةيعيرشتلاو

ةينطولا تايجيتارتسالاو رقفلا ليلقت تايجيتارتسا تاقرو نم ريثكلا ولخ ًايلاح ظحاليو  )ج(
نيمضتل ةج اح كانه ؛هب مامتهالل ةجاحلا سمت رمأ وهو ةيئيب تارابتعا يأ نم ةمادتسملا ةيمنتلل
ةيمنتلل ةيعاطقلا ططخلاو تايجيتارتسالاو رقفلا ليلقت تايجيتارتسا تاقروو ،ةينطولا تايولوألا ةينطولا  

ةرادإلل ةينطولا تايولوألل يدصتلل ا ةطبترملا ةيلحملا تاينازيملاو ةيرورضلا تاءارجإلا ،ةمادتسملا 
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هايم ريفوت ةمادتسا كلذ يف امب ،يجولوكيإلا ماظنلا ىلع ةمئاقلا جوهنلا عابتإب ،ةيئاملا دراوملل ةلماكتملا 
، برشلا   ؛ةلمعتسملا هايملا نم نومأملاو ًايئيب ميلسلا صلختلاولاعفلا حاحصإلاو

ةأطو فيفختو يئاذغلا نمألاو ةيساسألا ةيرشبلا تاجايتحالا ةيبلتل يويح رصنع ءاملاو  )د(
 ؛ةيجولوكيإلا مظنلا ةيامحو رقفلا

ةرادإلل ططخ دادعإ نم اهنكمي عضو يف نادلبلا نوكت نأ نامضل ةس امةجاح كلانه  )ه(
يف يلودلا عمتا نم طشن معدب  - ٢٠٠٥ماع لولحب هايملا مادختسا ةءافك لو ةيئاملا دراوملل ةلماكتملا

وحن ةيلاقتنا ةوطخ كلذ رابتعاب  - ركتبمو يلودليومتو ايجولونكت لقنو تاردق ءانب تاردابم لكش 
ردقلاب سيل مدقتلا نأ نع بارعإلا ىرجو . ٢٠١٥ماع يف رقفلا ليلقتو حاحصإلا و هايملا فادهأقيقحت 

 ؛يملاع روظنم نم ضورفملا

يندملا عمتا تاميظنتو صاخلا عاطقلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا تاطلسلا كارشإل ةجاح كانه  )و(
تلا يف ،بابشلاو نييلصألا ناكسلاو ءاسنلا ةصاخبو،ةيلحملا تاعمتاو ) هاندأ رظنأ(ةيئيبلا داعبألل يدص  
هايملاب ةقلعتملا فاده ألاو تامازتلالاوةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلاو ةيفلألا نالعإ فاده أل
 ؛ةيرشبلا تانطوتسملاو حاحصإلاو

تامظنملاو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب كلذ يف امب ،ةدحتملا ممألا ةموظنم مدقت نأ رظتني  )ز(
عم كارتشالاب ،ةيميلقإلا ةيمنتلا فراصمو ةيلودلا ليومتلا تاسسؤم لثم ،ىرخألا ةيميلقإلاو ةيلودل ا

ةيبلت يف ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا دوهجلا يف ةميق تامهاسم ،ىرخألا ةلصلا تاذ ةلعافلا تاهجلا 
 ؛انه ةجردملا تاجايتحالا

بقترملا ضارعتسالا ةيمهألو ةيمانلا ةريغص لا ةيرزجلا لودلا فعض رارمتسال هابتنالا بجيو )ح(
 ؛ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلل ةمادتسملا ةيمنتلل سودابرب لمع جمانربل رشعلا تاونسلل

تاسرامملا لضفأ ذيفنت نع ةريخألاو ىلوألا ةيلوؤسملا نأب دوفولا ءاسؤر نم مهريغو ءارزولا رق أ - ٧
اهعيوطت بجي وجيج ةردابم يف ةجردملا ةيئيبلا داعبألا ن أو، ةدايسلا تاذ تاموكحلا قتاع ىلع عقت ةيئيبلا

ةلود لكل ىرخألا تابلطتملاو ةيفاقثلاو ةيفارغ وميدلاو ةيفارغجلاو ةيسايسلا تابلطتمللبسانم لكشب 
قل ًاقفووةدح ىلع ميلقإو  .هتارد 

 تاكارشلا -فلأ 

٨ -  ، نيب اميف تاكارش ةماق إنم  دبال  ،ردقلا سفنبومدقت ام قيقحتل نواعتلاو معدلا نم دب ال
اياضقلاب اهتلص ثيح نم ةصاخبو ،ةينطولاو ةيميلقإلاو ةيملاعلا تايوتسملا ىلع ةيسيئرلا ةلاعفلا تاهجلا 

ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم ميلعتلاو ةيلاملا ةدعاسملاو  ،ايجولونكتلا لقنو تاردقلا ءانبب ةقلعتملاو ةكباشتملا
 .كالهتسالاوجاتنإلل ةماد تسملا طامنألاو

فوس يتلاو ،تاشقانملا ءانثأ تحرط يتلا تاكارشلاب دوفولا ءاسؤرو نم مهريغو ءارزولا بحر  - ٩
لا يف اهنم ضعبدروي ملاهذهللييذت   اهمعدت يتلا تاكارشلا اهيف امب ،تاكارشلاف .ةرداب   تاسسؤم 
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نم اهريغو ةيمسرلا ةيئامنإلا ةدعاسملا ريفوتل طغضت نأاهنكمي  ةيلودلا ليومتلاتاسسؤم   ةديدج دراوم  
 .تاردقلا ءانبو ةيفاضإو

هفصوب ةيربلا ةطشن ألا نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحل يملاعلا لمعلا جمانرب ىلع ديكأتلا ىرج دقو - ١٠
يلودةيموكحةكارش  مئاقة  فادهأل اذكو ةيئاملا دراوملل ةلماكتملا ةرادإلا فادهأل ةيئيبلا داعبألا ةجلاعمل ة   

ططخلاو ةطشنألا ذيفنت ةلصاوم ةرورض ىلع دوفولا ءاسؤر نم مهريغ وءارزولا ددشو . حاحصإلاو هايملا
 .يملاعلا لمعلا جمانرب لثم ةمئاقلا تايجيتارتسالاو

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهحرتقا يتلا ٢٠٠٥ماعل ةيئاملا دراوملا فلاحت ةردابم ةشقانم  ترج - ١١  
ممألا لئوم (ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحتملا ممألا جمانربو يئامنإلا ة دحتملا ممألا جمانربو يلودلا كنبلاو
ارود يف ةردابملا نيشدتب ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجللا موقتسو . هايملا نأشب ةيملاعلا ةكارشلاو) ةدحتملا
 .٢٠٠٤ليربأ /ناسين يف كرويوين يف ةرشع ةيناثلا

 تاسرامملا لضفأ -ءاب 

هايملا تالاجم يف تاسرامملا لضفأل ةريثك ةلثمأ نورخآلاو دوفولا ءاسؤر وءارزولا زجوأ  - ١٢
مئالت يكل هذه عيوطت ةجاحلا يعدتست دق اميفو . رقفلا ليلقتو ةيرشبلا تانطوتسملاو حاحصإلاو

مهاست نأ نكمي ،قاطنلا عساو لكشب تقبط ام اذإ ،ةماع جو دجوت ،ةددحم ةيميلقإ وأ ةيرطق عاضوأ 
 .ةمادتسم ةقيرطب ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلاو ةيفلألا نالعإ فادهأ قيقحت عيرستيف ريبك ردقب 

لضفأو تاكارشلل نيتحفصلا تاذ تاصخلملاب ةمئاق ةردابملا هذه لييذت يف قفرت ،ةراشإلا تقبس امكو 
عيمجت ىلإ عوجرل ا نكميو. ةبضتقم تافيصوت عم كلذو دوفولا ءاسؤرو ءارزولا اهشقان يتلا تاسرامملا

عيمج ىلع ممع تفوس يتلا ، UNEP/GCSS.VIII/INF/17ةقيثولاب ااذ نيتحفصلا تاذ تاصخلملا 
 .يذيفنتلا ريدملا نمةينايب ةركذم يط نيرخآلا نيكراشملاو ىدتنملا /سلا ءاضعأ

ةرشعلا رصانعلاب"دوفولا ءاسؤرو ءارزولا بحر  - ١٣  تايدلبلاب ةلمعتسملا هايملاعمجل ةيساسألا  
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لبق نم ةحرتقملا"اهتجلاعمو ةدحتملا ممألا قودنص /ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم/، 
دوفولا ءاسؤرو ءارزولا ىصوأو ،حاحصإلاو هايملاب ديوزتلل ينواعتلا سلا /ةدحتملا ممألا لئوم/ةلوفطلل
تاطلسلا لبق نم عساو قاطن ىلع اهقيبطتحلصي تاسرامملا لضفأل دعاوق اهفصوب رصانعلا  هذ  
 .ةلصلا تاذ ةيلودلا تامظنملاو صاخلا عاطقلاو ةيلحملاو ةينطولا

 ةيرازولا ةشقانملل رصانع -ميج 

تشقون يتلا ةثالثلا ةيسيئرلا عيضاوملا نيب لدابتملا دامتعالا ىلع ًارارمدوفولا ءاسؤرو ءارزولا دكأ  - ١٤  
لب ،رخآلا نع اهضعب ةلصفنم ريغ ةروكذملا نيوانعلا تحت هاندأ ت ريثأ يتلا طاقنلاو. ثالثلا تاسلجلا يف

ألا طاقنلاو اهنم لك نيب ةقالعوةلص كانه نوكتنأ ضرتفي   .ىرخ 

ةيئاملا دراوملل ةلماكتملا ةرادإلاو يجولوكيإلا ماظنلا ج - ١  

 سوملم مدقت زارحإ ىلإ ةجاحلا )أ(
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ةينطولا تاموكحلاو يلودلا عمتا ىعسينأ ةرورض ىلع دوفولا ءاسؤرو ءارزولا ددش  - ١٥ قيقحتل  
نم ريثكل نأب اورقأو . ٢٠٠٥ماع لولحب ةيئاملا دراوملل ةلماكتملا ةرادإلا فده ذيفنت وحن سوملم مدقت 

رقأ،كلذ عمو. ةيئاملا دراوملل ةلماكتملا ةرادإلل ريوطتلا ديق وأ ةمئاق جمارب نادلبلا عضو نأب ًاضيأ او   
ماع لولحب هايملا مادختسا ةءافكلو ةيئاملا دراوملل ةلماكتملا ةرادإلل ةلماك ططخ نوكي ال دق ٢٠٠٥   
ةدودحملا تاردقلا تاذ نادلبلا اميس الو،نادلبلا عيمجل ًانكمم ةلماكتملا ةرادإلا نأ ءالجب اوحضوأ دقو .  

عضو "ج ذا ختابسانملا ريغ نمو ،ةددحملا فورظل لًاقبط لصفم لكشب عضوت نأ يغبني ةيئاملا دراوملل 
نكميو . لجآلا ةليوط ةيلمع ةيئاملا دراوملل ةلماكتملا ةرادإلا ططخذيفنتو . "عيمجلا بسانيلدحاو سا يقم
،ريوطت ةلصاوم وأططخلا عضو وحن مدقت لا زارحإ ماع لولحب اه ةيسايسلا ةدارإلا ترفوت اذإ ،٢٠٠٥   

 .كلذلةمزاللا تاردقلاو 

 ةيئاملا دراوملل ةلماكتملا ةرادإلا ديطوتل ةيسيئرلا ةيئيبلا داعبألاو تاءارجإلاو جوهنلا )ب(

ةلماكتملا ةرادإلا معدلةيلاتلا ةيئيبلا داعبألاو تاءارجإلاو جوهنلا دوفولا ءاسؤرو ءارزولا رقأ  - ١٦  
 :ةيئاملا دراوملل

لكشي :هايملادراومل تاعاطقلا نيب ةكرتشملا ةرادإلا  )أ( روحم اهمادختساو هايملا ىلع بلطلا  
ةعانصلاو ةعارزلا نيب لاثملا ليبس ىلع (ةسفانتم نوكت ام ًاريثكو ةدقعم هيعامتجا و ةيعاطق حلاصم
تاعاطقلا عيمج نيب نواعتلا مزلي و). ةيرضحلاو ةيفيرلا قطانملا نيب كلذكو يلرتملا مادختسالاو ةقاطلاو

 ؛هايملا ةيعونيريدم و هايملاتادادمإ يريد منيب ةصاخبو ةلصلا تاذ 

ةينطولا ةمادتسملا ةيمنتلا تايجيتارتسا يلوت نأ يغبني :ينطولا طيطختلا ةيلمع )ب(  
 حاحصإلاو هايملل ةيولوألا ،ىرخألا ططخلاو) ةيئيبلا ةمادتسالا اهيف لخدتو(رقفلا ليلقت تايجيتارتساو 

دراومل ا عيزوتاهنيب نم رومأ ةلمج ريسيتل ،ةيئاملا دراوملل ةلماكتملا ةرادإلا لمشتو ، ةيرشبلا تانطوتسملاو
 ؛ةيلاعفب

نواعتلا قيرط نع اهتيوقتو ةينطولا تاءارجإلا زيزعت نكمي : دودحلل ةرباعلا جوهنلا )ج(
ضاوحأ ةرادإ تاقافتا قيرط نع لاثملا ليبس ىلع ،ةينعملا نادلبلا نيب يميلقإلا ةمساقتملا راألا فافضو  

مادختسا ةمادتساو ةرادإ يف ةئطاشتملا لودلا  نيب اميف نواعتلاف. ةبسانملا تالاحلا يف يلودلانواعتلا و
و دودحلل رباعلا نواعتلا نم ىرخأ لاكشأل بابلا حتفي نأ نكمي ةيفوجلا هايملا وأةمساقتملا راألا يدؤي  
 ؛يميلقإلا رارقتسالا ىلإ

، :يجولوكيإلا ماظنلا ىلع مئاقلا جهنلا )د( ةيئاملا دراوملا ةرادإل لماكتم ج ذاختا ىدلو  
عنص ةيلمع يف اابصمو راألا عبانم يف تاريثأتلل لماكلا قاطنلا اهرابتعا يف نادلبلا عضت نأ يغبني 

يضارألاو ةبطرلا يضارألا و تاباغلاو ةبرتلا لثمةيجولوكيإلا مظنلا ةيامح لمشي اذهو . ةماعلا تاسايسلا
موهفمو ،فافجلاو تاناضيفلا ةرادإ ىلإ ةفاضإ ،ةيلحاسلا قطانملاو ةضفخنملا تاريثأتو ةيئيبلا تاقفدتلا  
 ؛ةبيرغلا ةيزاغلا عاونألاو ةيعيبطلا ثراوكلاو خانملا ريغت

قطانملل ةلماكتملا ةرادإلاب ةيئاملا دراوملل ةلماكتملا ةرادإلا تاسراممو ئدابم طبر  )ه(
ىلإ رظنلا نيعتي ،ةيئاملا دراوملل ةلماكتملا ةرادإلل يجولوكيإلا ماظنلا ج راطإ يف:ةيلحاسلا قطانملا    
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قطانملل ةلماكتملا ةرادإلا موهفمل جيورتلا يغبنيو . ةبذعلا هايملا ةرادإ نم أزجتي ال ءزج اهرابتعاب ةيلحاسلا
ةبذعلا هايملا ةرادإ نيب ةيسسؤملا طباورلاو ةيملعلا ةرادإلا ريسيت يغبني امك ،راألا ضاوحأو ةيلحاسلا 

يف يميلقإلاو ينطولا نيديعصلا ىلع ةرفوتملا تارب خلا ذخأ عم ،ةيرحبلاو ةيلحاسلا قطانملا ةرادإو
 ؛رابتعالا

ةينوناق ةيميظنتو ةيسسؤم تابيترت عضو ةيويحلا رومألا نم :ةرادإلاو ةيسسؤملا لكايهلا )و(  
ضاوحأ ىلع زيكرتو ،هايملل ينطو نوناق ريوطت كلذل ةيسيئرلا رصانعلا لمشتو . ةكسامتمو ةمادتسم
ملا ىلإ ةيزكرم الوراألا  ؛ةبسانم ةيهيجوت ئدابمو فادهأ عضوو بسانملا ىوتس، 

دروم ءاملا :ةيداصتقالا لئاسولا )ز( ب هترادإ نم دب الو ةيداصتقا ةميق وذيويح  . ةءافك 
يتلا ةزفاحلا ريبادتلاو هايملا تامدخ ريعستل ةلداعلا تاسايسلا لثم ةيداصتقالا لئاسولا مادختسا نيسحتف 

فاصنإبوةءافكب هايملا مادختسا نم ززعت بلطلا ةرادإ يف دعاسي نأ نكمي ،  هايملا تامدخ ىلع  
 ؛ءارقفلالمشتل تامد خلا هذهقاطن عيسوت يف رمثتست ةديدج تاداريإ ديلوت يف وحاحصإلاو 

دمتعت :ريراقتلا ميدقتو دادعإوتامييقتلاو دصرلا  )ح( ةيئاملا دراوملل ةلماكتملا ةرادإلا ةيلاعف  
بلطتتو ةيئاملا دراوملاو ةيجولوكيإلا مظنلا كلذ يف امب ،راألا ضاوحأ يف ةي ملعلا ةيقوثوملاو ةقدلاىلع 

طيطختلا ةيلمع يف ةديفم ةادأ تاروصتلا ليلحتلكشي نأ نكميو. تاريثأتللو طوغضلل ةيلك ةرظن امك .  
داجيإ يغبنيو . ةيمهألا يف ةياغ رمأ اهدعبو اهءانثأو ةيئامنإلا ةطشنألا لبق ةيئيبلا راثآلا تامييقت ءارجإنأ 

 ؛ريراقتلا ميدقتو دادعإلو دصرلل فافش ماظن قيبطتو

ةفافشو ةطشن تارواشم ءارجإ  تابلطلاةنزاوم بلطت ت: ةحلصملا باحصأ كارشإ )ط(
يلحملا ىوتسملا ىلع كلذ يف امب -ةكراشمو  ةلصلا يوذ ةحلصملا باحصأ نم–  ءاسنلا اميس الو ،   

ةيلحملا تاطلسلاو لامعألا رئاود وىرخألا يندملا ع متا تاعومجم كلذكو نييلصألا ناكسلاو
تاعارتلا ضفل مظن عضو يغبنيوة،لدابمتايلمع ءارجإ رمألا مزلي ام ًاريثكو . ةيميلقإلاو نم دب الو .  
 ؛يعولا ءاكزإو ميلعتلا ةطشنأب عالطضالا

دراومل ةل ماكتملا ةرادإلا ىلع ةردقلا ميعدتناكمب  ةيمهألا نم: بيردتلاو تاردقلا ءانب )ي(
ةينقتلاو ةيمييقتلاو ةيلاملاو ةينوناقلا تاربخلا لمشتوهايملا ًاومن نادلبلا لقأو ةيمانلا نادلبلا يف اميس الو  ،، 

 ؛ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلاولاقتنا ةلحرمب ااداصتقا رمت يتلا نادلبلاو 
نم ةلاعفلاو ةليدبلا تايجولونكتلا جيورتو فاشكتسا يغبني : ةمادتسملا تايجولونكتلا )ك(

ةبسانملا ايجولونكتلا لقن ةدايز يغبنيو ،هايملل ةمادتسملا ةيلحتلاوراطمألا هايم عيمجت لثم ةفلكتلا ثيح  . 

 حاحصإلاو هايملا - ٢

ًايئيب ميلس ج عابتا ىلإ ةجاحلا )أ(  حاحصإلا فده قيقحتل 
نم مهريغو ءارزولا دكأ ،هايملا دراومل ةلماكتملا ةرادإلاب قلعتي اميف هالعأ ةدراولا طاقنلا ىلإ ًادانتسا  - ١٧

ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلا فده قيقحتل ًايئيب ميلس ج دامتعا ىودج ىلع دوفولا ءاسؤر 
تاعمجتسم ىلع ااريثأتو حاحصإلا تامدخ ىلع بلطلا جهنلا اذه لثم نمضتيو . حاحصإلاب قلعتملا
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نادلبلا ىلع و ،هايملا جهنلا نمضتي ديدحتلابو . ةيلحاسلا ةئيبلاو ،راألا يراجم هاجتابةعقاولا تاعمت او
عمجو هايملا تادادمإو هايملا رداصم ةيامح كلذ يف امب ،ةيئاملا ةرادإلا رصانع عيمج حاحصإلل يجولوكيالا 

مهريغو ءارزولا ىريو  .ةيعيبطلا ةئيبلا ىلع اهعيزوت ةداعإو اهمادختسا ةداعإو اهتجلاعمو ةلمعتسملا هايملا
يتكيرش "امهتيمست ىلع حالطصالا نكمي دق ام امه حاحصإلاو هايملا تادادمإ نأ دوفولا ءاسؤر نم 

 .ىرخألا نع لزعمب امهنم يأ لوانت يغبني الو" ةيمنتلا

 حاحصإلا فدهل ةيساسألا ةيئيبلا داعبألاو تاءارجإلاو جهنلا )ب(
١٨ -  ، ةداعإو اهتجلاعمو ةلمعتسملا هايملا عمج كلذ يف امب حاحصإلل يلك ج قيبطت قايس يفو

تاموكحلا دوفولا ءاسؤر نم مهريغو ءارزولا عجش ،ةيعيبطلا ةئيبلا يف اهعيزوت ةداعإو اهمادختسا 
، ملامعد لابو ،ةيلحملا تاعمتاو ةينطولا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهيف امب ،ةيلودلا تامظنملا نم نكم

 :يلي ام ىلع
كلذو ةيئيبلاو ةيداصتقالاو ةيحصلا هتاريثأتو ةيئيبلا هداعبأو حاحصإلاب ربكأ مامتها ءالي إ  )أ(

 ؛ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت وحن اهيعس يف
ماظنلا صئاصخ بسح ةلصفم ةيرايعم دعاوق ،حاحصإلا فده دصر ةيلمع نيمضت  )ب(

هايملا فيرصت نع ةمجانلا ةيعامتجالاو ةي داصتقالاو ةيحصلاو ةيئيبلا تاريثأتلا مييقتل ،نيعملا يجولوكيإلا
 ؛اهتجلاعمو ةلمعتسملا

 )ج( ، يف ءاسنلا ةصاخو ةيلحملا تاعمتا كارشإو حاحصإلا تامدخ ريفوتل نرم ج دامتعا
 ؛حاحصإلا ةلكشمل يجولوكيإلا ماظنلا بسح ةددحمو ةيفاقثو ةيعمتجم لولح قيبطتو ديدحت

ةدايز اهنيب نم قرط ةدعب ًايئيب ةمادتسملا حاحصإلا تامدخ ىلع يلحملا بلطلا طيشنت )د(  ،
كلت ريفوت دئاوف بو ةمادتسملا حاحصإلا تامدخ ريفوتل ةيئيبلاو ةيحصلاو ةيداصتقالا راثآلاب يعولا
 ؛تامدخلا

اهمعدو ةلمعتسملا هايملا مادختسا ةداعإو ةجلاعمل ةبسانملا تايجولونكتلا مادختسا زيزعت  )ه(
 ؛يجولوكيإلا ماظنلا تامدخ ةيامحل زفاوحلا رفوت ةيداصتقاو ةيعيرشت رطأب

ةجلاعمو عمجل يلحملا عمتجملل ةبسانم ةليدب ةيرادإو ةيجولونكت لولح قيبطتو مييقت  )و(
ا مظنلا يف ةعبتملا جهنلا نيب زييمتلا عم،ةلمعتسملا هايملا مادختسا ةداعإو جهنلا نيب و ةفلتخملا ةيجولوكيإل 

 ؛ةيفيرلاو ةيرضحلا عاضوألاىلع ةقبطملا 
ةبرا ةيجولوكيالا ايجولونكتلا تاناكمإو يئيبلا حاحصإلل مامتهالا نم ربكأ ردق ءالي إ )ز(

 ؛ةلمعتسملا هايملا ةجلاعمل ًايئيب ةميلسلاو ةيعقاو لا مظنلاو
بسانم وه امبسحرظنلا )ح( يئزجلا ليومتلاو موسرلاو بئارضلاو ،هايملا تامدخ ريعست يف ،،   

ىلإ ًادانتسا اهتجلاعمو ةلمعتسملا هايملا عمج قفارم ليومتل ةلمكملا وأ ةليدبلا لاكشألا و قاوسألا قلخو
تايافنلا عمج مظن ليغشتو ةنايصو زيهجت فيلاكت دس ىلع يلحملا عمتا ةردق نأشب ةيعقاو تاضارتفا 

 ؛اهعيزوت ةداعإو اهتجلاعمو ةلمعتسملا
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عاطقلا نيب تاكارش ،بسانم وه امبسح ،لمشت ،ةمادتسمو ةبسانم ةيلام تايلآ ريوطت  )ط(
كارشإ عم حاحصإ تامدخ ريفوتل قاوسأ ريوطتو ،ماعلاو ماعلا عاطقلا نيب تاكارشو ،صاخلاو ماعلا 

 .ميلس لكشب ةيلاملا تاسسؤملا

 ةيرشبلا تانطوتسملاو ةحصلاو رقفلاو هايملا - ٣
 رقفلا نم دحلل ةلوذبملا دوهجلا قايس يف حاحصإلاو هايملا اياضقلوانتل ةجاحلا  )أ(

ةيمنتلاو رقفلا نم دحل  الايحمادتسم ج عابتا نأ دوفولا ءاسؤر نم مهريغو ءارزولا ظحال  - ١٩
ضقلا جاردإ يعدتسي،ةماعلا ةحصلا نيسحتو ةيداصتقالا ، ةيجيتارتسا تاقرو يف ،ةيئيبلا ايا  رقفلا نم دحلا  

ةمادتسملا ةيمنتلل ةينطولاتايجيتارتسالا يفو ىرخألا ةيئامنإلا جماربلاو،  ةئيبلا نيب  ةيببسلا ةقالعلااوزرب أو.  
 .ةيداصتقالا ةيمنتلاو ةديجلا ةحصلاو

 رقفلا نم دحلا فده قيقحتل ةيساسألا ةيئيبلا تابلطتملا )ب(
٢٠ -  هايملا ةراد إ ىلإ يجولوكيإلا ماظنلا جهن ةمجرت نأب دوفولا ءاسؤر نم مهريغو ءارزولا فرتعا

رقفلا نم دحلاو ةحصلابقلعتي امكلذ يف امب حاحصإلاو   :يتآلا ىلع يوطنيدق .  
تاموكحلا اهالوتت يتلاتالاا عيمج ةطشنأ يف ةيئيبلا تارابتعإلا جاردإ )أ( ةصاخو    

كرتشملا تاياغلا قيقحتلجأ نمكلذو ةعانصلاو ليومتلاو ةقاطلاو ةعارزلاو ميلعتلاو ةحصلاو ناكسإلا   ؛ة 
، ىلع قافنإلاتادئاع نأ ةقيقح ىلإ رظنلا هيجوت  )ب( حاحصإلاو هايملا يعاطق تادئاع يه  

 ؛ةيداصتقالا ةيمنتلا رارقتسايف و رقفلا نم دحلا يف ةرشابم مهستو ةعفترم
ةبسانملاةيملعلا ثوحبلاءارجإ  )ج(   ، ةيعيبطلا ةئيبلا ىلع اريثأت مييقتو ةيداصتقالا ةيمنتلا نأشب  

؛ةيقنلا هايملا رداصم رفاوتو رقفلا نم دحلاو ةئيبلاو ةحصلا نيب ةمئاقلا ةيمهألا ةمساحلاتالصلاو   
مزاللا طيطختلا ةمهم ضيوفتو ،ةيزكرماللاقيرط نع ةيلحملا ةطشنألا نيكمتو عيجشت  )د(  

 ةيلحملاتاطلسلل ،حاحصإلاو هايملا ةرادإب قلعتي اميف ةبساحملاو ليغشتلاو ليومتلاو رارقلا عنصو 
 ؛ءاسنلا كلذ يف امب نيمدختسملاو ةيلحملا تاعمتجمللو

ذيفنتلاو تاسايسلا مسر لاجم يف نيينطولا ةحلصملا باحصأ نيب اميف رواشتلا زيزعت  )ه(
؛ةيرشبلا ةيمنتلاو ميلعتلاىلع قافنإلاومييقتلاو دصرلاو    

بلطبسح ةددحملا ةيئيبلا فادهألاجاردإ  )و( مح كلذ يف امب ،يلحملا عمتا  مظنلا ةيا  
 ، نع هايملا تادادمإ رداصمو ةيلحاسلا قطانملاو تاباغلاو ةبطرلا يضارألاو يضارألا لثم ةيجولوكيإلا

ةيعقاو لمع قرط  ؛فيلاكتلل يعقاو باسحو 
 ؛فظنألا جاتنإلا تاينقتو تايجولونكتل ءفكلا مادختسالا عيجشت )ز(
عيراشملل ةيداصتقالا ةيمنتلاو ةيئا ملا ةرادإلا تاينازيم نم ًافاصنإ رثكأو ربكأ ةصح حنم )ح(

كلذوقاطنلا ةريغص  ؛فيلاكتلا ةلمتحمو ةيلمعلا تايجولونكتلا مادختسا ب 
قوقحو ةزايحلا نامض زيزعت )ط( ءارقفللهايملا ةيكلم  ةريقفلا ءايحألا يف اميس الو،    ؛ةيرضحلا 
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قحو هايملا ةرادإ لاجم يف ةأرملل يزكرملاو يرهوجلا رودلابرارقإلا )ي( يضارألا ةزايح يف اه  
ىلع لوصحلا يف اهقحوهايملاو  حاحصإلاتامدخ  ىلإ ةجاحلاو ،  تايلمع يف ةلداع ةروصب ءاسنلا كارشإ   

 ؛رارقلا عنص
ةيلحملا تايوتسملا ىلع عيراشملاكلذو لامعألاب مايقلل ةردابملا حورزيزعت  )ك( ريسيتو ،  داجيإ  

ةيعامتجالا تامدخلا ريفوتو ،ةيئيبلا تامدخلا ريفوت لالخ نم ةليدبلاو ةديدجلا ةلامعلا صرف ةيعوتلا ك 
 .ةرسألا ميظنتب ةقلعتملا تامولعملاو

 ىرخألا ةدحتملا ممألا تالاكوو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رود -لاد 
، علطضي - ٢١ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةدحتملا ممألا تالاكو عم ةكارش يف هلمع لالخ نم   

، ا تاسسؤملاو ىرخألا يف هيدؤي مهمرود بىرخألا ةلعافلا تاهجلاو ةيلودلا ةيلامل ليجعت ىلع ةدعاسملا   
 ، نم قرط ةدعب كلذو حاحصإلاو هايملاب ةقلعتملا تاياغلاو هايملا دراومل ةلماكتملا ةرادإلا تاردابم ذيفنت

أ اياضقو ةينقتلاو ةيلاملاو ةينوناقلا اياضقلا نأشب تاردقلا ءانبل معدلا ميدقتاهنيب دصرلاو ةيعوتلاوىرخ    
ةيمانلا نادلبلا يف اميس الو ،يميلقإلاو ينطولا نييوتسملا ىلع ايجولونكتلا لقن ةطشنأو نييملعلا مييقتلاو 

ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو،لاقتنا ةلحرمب ااداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةدحتملا ممألا جمانربل نكميو .  
يف ،حاحصإلاو هايملا كلذ يف امب ،ةيئيبلا ةمادتسالا اياضق ج اردإ يف نادلبلا دعاسي نأ ةئيبلل
زيزعت يغبنيو . ىرخألا ططخلاو رقفلا نم دحلا تايجيتارتساو ةمادتسملا ةيمنتلل ةينطولا تايجيتارتسالا
ةئيبللةدحتملا ممألا جمانرب ةردق تاعامتجالا ميظنت ىلع  راوحلا ريسيت ىلع هتردق كلذ يف امب،  ربع تا   
،ىلع ءان ب ةينطولا تاكارشلا يف ةطشانلا هتكراشموةينعملا نادلبلل ةماتلا ةقفاوملا  . 

مايقلل ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربىلإ ةوعدلا تهجو - ٢٢ تالاكو عم قيثو لانواعت لا قيرط نع  
،ةصتخملاةدحتملا ممألا  بلطلا ىلع ءانبو ،نيرخآلا ءاكرشلاو هايملا لجأ نم ةيملاعلا ةكارشلاو يدحتل  د  

قئارط  نوتميف ،حاحصإلاو هايملا لاجم يف ةعبتملا ًايئيب ةمادتسملا جهنلا جاردإ ةينطولا تاسايسلا  ةقلعتملا    
دحلا تايجيتارتسا تاقرو يف كلذك و هايملا دراومل ةلماكتملا ةرادإلا ططخو ةيعاطقلا ططخلايف و هايملاب
ةمادتسملا ةيمنتلا تايجيتارتساو،رقفلا نم ىلع قايسلا اذه يف ،نورخآلا دوفولا ءاسؤرو ءارزولا دكأو.    
. يلودلا كنبلا اميس الو ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب لعافتلا زيزعت ةيمهأ

لجأ نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مايق ةرورض ىلع دوفولا ءاسؤر نم مهريغ و ءارزولا ددش امك
ىلإ كلذنع ريرقت عفرو فادهأو ريياعمو ةينمز رطُأ تاذ ،لمع ةطخ ريوطت ب ،لامعألا هذ عالطضالا  

 .نيرشعلاو ةثلاثلا هترود يف ةرادإلا سلجم
نيب قثوأ ةقالع ةماقإ ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب دوفولا ءاسؤر نم مهريغ و ءارزولا اعد امك - ٢٣

يف ةدوجوملا ةيجولوكيإلا مظنلل روصت عض و قيرط نع كلذو ةيجولوكيإلا مظنلا ةرادإو هايملا ةرادإ
نادلبلا عم نيقيثولا قفاوتلاو رواشتلاب كلذو لضفأ ةروصب اهتيامح قيقحتل لبسلا ديدحتو قطانملا فلتخم 

 .ةينعملا
ريغ حاحصإلا نأشب ةيهيجوتلا ئدابملا ريوطت ةلصاوم ىلإ دوفولا ءاسؤر نم مهريغ و ءارزولا اعدو - ٢٤

ةيرضحلاو ةيفيرلا تائيبلا لثم ةفلتخملا فورظلا ةاعارم عمو ،تاسرامملا لضفأ ىلإ ًادانتسا ةئيبلاب راضلا  
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راحبلا لحاوس وأ راألا فافضىلع ةيلخادلا يضارألاكعقاوملاو ةمخضتملا ندملاو  جمانرب اوعد امك .  
ةئيبللةدحتملا ممألا مب ااداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا نم بلط ىلع ءانب  نادلبلاو لاقتنا ةلحر ، 

لمعلا اذه يفةصتخملاةينطولا تالاكولا عم نواعتلا ىلإ ،ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا   . 
ممألا جمانرب هب علطضي نأ بجي يذلا رودلا ىلع ةيمهأ دوفولا ءاسؤر نم مهريغ و ءارزولا قلعو - ٢٥

ماعضارعتسال"ةيئيب تالخدم ريفوت يف ةئيبلل ةدحتملا  ذيفنتل "٢٠٠٥   قفتملا ةيئامنإلا فادهألاو تاياغلا  
 .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو تاياغو ًايلود اهيلع

داعبألا جاردإ ةلافك ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب دوفولا ءاسؤر نم مهريغ و ءارزولا ثح - ٢٦
 ، عم قيثو لكشب ،ددصلا اذه يف ،لمعلاورقفلا نم دحلا تايجيتارتسا يف ةيئيبلا ةيلود لاةيلا ملاتاسسؤ ملا 

 .يلودلا كنبلا اميس الو
اياضق جاردإ ةلصاوم ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب دوفولا ءاسؤر نم مهريغ و ءارزولا ثح - ٢٧

كلتك تاعارصلا دعب اميف يئيبلا مييقتلاب ةصاخلا هتطشنأ يف ةيرشبلا تانطوتسملاو حاحصإلاو هايملا 
نواعتلاو ملسلا نأ ىلع ديكأتلا عم ،ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألاو قارعلاو ناتسناغفأو ،ناقلبلا يف ةيراجلا  

ةمادتسملا ةيمنتلاقيقحتلة يساسألاط ورشلامهأ نالكشي   . 
يف امبةينعملاتاكارش لايف ةطش نلا ةكراشملا ىلع ةئيبلل ةدحتملاممألا جمانرب عيجشت مت  - ٢٨ كلذ ،   

 .ةايحلا لجأ نم هايملا نأشب يبوروألا داحتالا ةردابم لاثملا ليبسىلع 
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 لييذت
نيتحفص يفزيجاوم ةنماثلا ةيئانثتسالا ةرودلا ءانثأ ةيرازولا تارواشملل ةيساسأ تامولعم تاقرو:    
ةرادإلا سل/ ، راذآ٣١ – ٢٩يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا ةيروهمج ،وجيج ٢٠٠٤سرام /   ،
 *ايروك
 ةيئاملا دراوملل ةلماكتملا ةرادإلا :ةئفلا
 ةيحلا يروم ةردابم: ةئيبلا تاقفدت :ايلارتسأ - ١
 "ةيحلا راألا"عورشم  :اسمنلا - ٢
هايملل ةلماكتملا ةسايسلا نأشب ردنالف موسرم– ردنالف ةقطنم )أ( :اكيجلب - ٣   

ةمصاعلا ةقطنم يف هايملل ةيرضحلا ةرادإلا : لسكورب ةقطنم )ب(
 لسكورب

امنإلا نواعتلا–ةيداحتالا ةموكحلا  )ج(  برغملا يف يئ 
ذيفنت نأشب زرحملا مدقتلا سايق : رارقلا عنص لجأ نم ملعلا )أ( :ادنك - ٤

 تاسايسلا
 ةمادتسملا ةيلحملا تاعمتجمللةيدنكلا ةردابملا  )ب(
 ادنك يف هايملا تاعمجتسم ىوتسم ىلع ةرادإلا بيلاسأ جذامن )ج(

اجتو نيصلا تاسايس–هتحفاكمو هايملا ثولت عنم  :نيصلا - ٥  ةحجانلا ار 
ةلاح ةسارد–ابوك : ثحبلل طاقن :ابوك - ٦   
 كرمنادلا يف ةيفوجلا هايملا دراوم ةرادإ :كرمنادلا - ٧
 يبوروألا داحتالل هايملا ةردابم :يبوروألا داحتالا - ٨
 اهذيفنتو ةيلمعلا ضرغ: يبوروألا داحتالل هايملل يراطإلا هيجوتلا :يبوروألا داحتالا - ٩
 ادنلنف يف هايملا ةيامح يف ةدح ىلع ةوطخ لك ساسأ ىلع جهنلا :ادنلنف - ١٠
 ارادإو هايملا ةيمنت ةطخ نأشب قئاقح فشك :اسنرف - ١١
 راألا ضاوحأل يجذومنلا زوينبعورشم  :نانويلا - ١٢
 تاعانصلا لجأ نم زفاوح :ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج - ١٣
اهنم مزاللا مجحلا قلخل قاطنلا ةريغص ةصاخلا هايملا تادادمإ عيمجت  :ادنلريأ - ١٤

 ةيفيرلا ادنلريأيف برشلا هايم ةدوج نيسحت لجأ نم رامثتسالا جمانرب ل
هايملا عاطقطيطخت يف ايلاطيإ ةبرجت :ايلاطيإ - ١٥  يراطإ جمانرب قافتا:  
 نابايلا يف ةركتبملا تاسرامملاب زجوم :نابايلا - ١٦
 اينيك يف راطمألا هايم عيمجت :اينيك - ١٧
 لينلا ر ضوح ةردابم :لينلا ر ضوح نادلبو اينيك - ١٨
 ميظعلا يعانطصالا رهنلا :ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا - ١٩

                                                           
م ةمدقملا ةركتبملا ةسرامملاب تازجومUNEP/GCSS.VIII/INF/17ةقيثولا درت  *  ").نيتحفصلا تاذ("تاموكحلا ن  
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 يضارألا تامادختسا طيطختل لماكتملا جهنلا :جيورنلا - ٢٠
ةيسيئرلا را ألا لجأ نم هايملا ةدوج ةرادإ تاءارجإ ذيفنتو ريوطت )أ( :ايروك ةيروهمج - ٢١ 

 ةعبرألا
هايملاظفحنأشب ةلماشلا تاءارجإلا  )ب(   
 دودسلاب ةطيحملا قطانملا لجأ نم معدلا ةردابم )ج(
عيبانيلا ةئيب ةداعتساةردابم )د(   

 ةيئاملا دراوملل ةلماكتملا ةرادإلل ةروفاغنس جمانرب :ةروفاغنس - ٢٢
ةيئيبلا بناوجلا–ناينويألاو كيتايرد ألا راحب ةقطنمل ةمادتسملا ةيمنتلا :اينيفولس - ٢٣   
 يبوروألا داحتالاب ةصاخلا هايملا ةردابملةينيتال ةي كيرمأ رصانع :كيسكملاو لاغتربلا ،اينابسإ - ٢٤
ءاضقلاو ةيرشبلا تانطوتسملاو حاحصإلاو هايملا لاجم يف ةركتبم تاسرامم  :دنليات - ٢٥

 رقفلا ىلع
عيجشتل عسوألا يبيراكلا ةقطنم يف ةكارش – باصملا ىلإ عبانملا نم )أ( :ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا - ٢٦  

 ةيجولوكيإلا مظنلاو هايملل ةميلسلا ةرادإلا
مازتلا –وتيكل هايملا قودنص  -FONAGهايملا ظفح قودنص  )ب(  

 هايملا ةيامحبتايدلب لا
 عيرسلا يجولويبلا مييقتلا تالوكوتورب )ج(
 راألابا بصمل ينطولا جمانربلا )د(

 ةيموكحلا ريغ تامظنملا
عيمجتل ةيملاعلا ةمظنملا  - ٢٧

 (GHRO) راطمألا هايم
 ):اينيك(

 راطمألا هايم عيمجت

مظنل ةيلودلا ةطبارلا  - ٢٨
 راطمألا هايم تاعمجتسم

(Iresa)) اينيك:( 

 راطمألا هايم عيمجت

 حاحصإلاو هايملا ةئفلا
ةيكيشتلا ةيروهمجلا لثم ةرواا نادلبلا يف ةلمعتسملا هايملا عيراشم :اسمنلا - ١  

 اسمنلا اهليومت يف كرتشت يتلا ايكافولسو
ةمصاعلا ةقطنم يف هايملل ةيرضحلا ةرادإلا –لسكورب ةقطنم  )أ( :اكيجلب - ٢  

 لسكورب
هايملا رعس–نولاو ةقطنم  )ب(   

 كسرهلاو ةنسوبلايف هايملاب ةلصتملا ةيئيبلا اياضقلاب قلعتت ةركتبم تاسرامم  :كسرهلاو ةنسوبلا - ٣
 هايملا دراوم :يليش - ٤
هايملا تادادمإ لاجم يف صاخلا عاطقلاو ماعلا عاطقلا نيب ةكارشلا  :راوفيد توك - ٥

 راوفيد توكل ةلاح ،حاحصإلاو
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طسو عم يكرمنادلا يئيبلا نواعتلا يف ةماه ةبرجتو ةركتبم تاسرامم  )أ( كرمنادلا - ٦
 حاحصإلاو هايملا نأشب ابوروأ قرشو

عاطق ريوطتل يكرمنادلا معدلا ذيفنتو طيطخت يف ةركتبم تاسرامم  )ب(
عاطقلا ىدم ىلع ج ىتحو عيراشملا ميهافم نم–هايملا  ةلاح :  

 ادنغوأ
 رصم ةبرجت: تايدلبلل ةلمعتسملا هايملا ةرادإل ركتبملا جهنلا :رصم - ٧
 ادنلنف يف هايملا ةيامح نأشب ةدح ىلع ةوطخلك ج  :ادنلنف - ٨
هايملا تامدخ عاطق معد جمانربل مدقملا يئامنإلا ينواعتلا ادنلريأ معد  :ادنلريأ - ٩

 "ينامبيزام"ايقيرفأ بونج ةموكحل 
 ةلمعتسملا هايملاو هايملا ةرادإ لاجم يف ليئارسإ ةبرجت :ليئارسإ - ١٠
 نابايلا يف ةركتبملا تاسرامملل زجوم :نابايلا - ١١
 اينيكل حلاص رايخ: راطمألا هايم عيمجت :اينيك - ١٢
تاريحبلا هايم ةيعون نوصلو يرلا ضارغأل قفاودلا لامعتسا ةداعإ  :سويشيروم - ١٣

 دنارج جيلخ ةقطنم يف ةلحضلا
، –ادنلوه يف برشلا هايم تادادمإ يف ةركتبم تاسرامم  :ادنلوه - ١٤ صاخلا لامعألا  

 نوماعلا نوكالملا
 ريراا هايم ةجلاعم قفارمل ةتباث ةيلام دراوم ةزايح :ايروك ةيروهمج - ١٥
 ايسور يف حاحصإلاو هايملا تادادمإو دراوملا ةرادإ لجأ نم ةسرامم :يسورلا داحتالا - ١٦
حاحصإلا ىلع زيكرتلا-حاحصإلاو هايملا ةلأسم  :ايكافولس - ١٧   
يبوروألا داحتالل هايملا ةردابملينيتاللا يكيرمألا رصنعلا :كيسكملاو لاغتربلاو اينابسإ - ١٨   
 حاحصإلاو هايملل ةركتبم تاسرامم :اكنال يرس - ١٩
 –ةمادتسملا ةيمنتلل ةيملاعلا ةمقلا فادهأ ذيفنت زيزعتل ةركتبم تاسرامم  :ديوسلا - ٢٠

 يئيبلا حاحصإلا لجأ نم ةيديوس ةردابم
ءاضقلاو ةيرشبلا تانطوتسمل او حاحصإلاو هايملا لاجم يف ةركتبم تاسرامم :دنليات - ٢١

 رقفلا ىلع
 حاحصإلاو هايملل ةيعمتجم قفارم )أ( :ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا - ٢٢

ةيمنتلل ةدحتملا تايالولا ةلاكول ةعباتلا ةيئامنإلا تانام تئإلا ةطلس )ب(
 ةيلودلا

 ةنومأملا هايملا مظن )ج(
 ةددجتملا قيدانصلا ةلاح )د(
 كرويوين ةنيدمل هايملا تاعمجتسم ةرادإ جمانرب )ه(

 رقفلاو ةحصلاو هايملا ةئفلا
 نابايلا يف ةركتبم تاسراممب زجوم :نابايلا - ١
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ءاضقلاو ةيرشبلا تانطوتسملاو حاحصإلاو هايملا لاجم يف ةركتبم تاسرامم  :دنليات - ٢
 رقفلا ىلع

 ءارقفلا لجأ نم هايملا :ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا - ٣
 ماع ةئفلا
 يضارألا تامادختسا طيطختل لماكتملا جهنلا جيورنلا - ١
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 ثلاثلا قفرملا

 ةعماجلا ةنجللا ريرقت

 ةمدقم - ًالوأ

ةرودلل ىلوألا ةماعلا ةسلجلا يف دمتعا يذلاو ،هترود لمع ميظنت نأشب ةرادإلا سلجم ررقمب المع  -١
راذآ٢٩يف  تحت تاعامتجا ةعبرأ ةعماجلا ةنجللا تدقع٢٠٠٤سرام /   لوغ ناف اينات ةديسلا ةسائر ،   

بئان)ادنلوه( سلا سيئرة،  راذآ٣١ و ٣٠ و ٢٩يف كلذو ،ىدتنملا /  دنبلا يف رظنلل ٢٠٠٤سرام /    ٤ 
دنبلاو )ةئيبلا ةلاح: ركبملا راذنإلاو دصرلاو مييقتلا(لامعألا لودج نم  ةيموكحلا تاعامتجالا جئاتن  (٥، 

دنبلاو )يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ ةرادإلا سل ةيمهألا تاذ ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا بولسأ  (٧، 
ةمقلاو ،يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا / ةرادإلا سل ةعباسلا ةيئانثتسالا ةرودلا تاررقم ذيفنت: ةيلودلا

مهيلثمم وأ ءارزولل ةيوضعلا حوتفم يلودلا يموكحلا قيرفلا ريرقت نأشب ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا 
سلا هطانأ يذلا وحنلا ىلع)ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا بولسأب ينعملا ىدتنملا،   . ا 

راذآ٢٩موي ،لوألا اهعامتجا يف ةنجللا تماقو  -٢ وتربلأ سولراك ديسلا نييعتب ٢٠٠٤سرام /    ،
 .ةرودلل اررقم) اينيك(نوتبيك وردنأ ديسلاو ،سيئرلل ابئان ) ايبمولوك(زيبول ابماغ 

بيترتلاب لامعألا لودج دونب لوانت متي نأب ،اهحارتقا ىلع ةنجللا تقفاوو ،ةسيئرلا تحرتقا  -٣
دنبلا مث ٧دنبلا : يلاتلا دنبلا مث ٤  ميدقتب ،ةعماجلا ةنجللا يف ترج يتلا تالوادملا ءانثأ ،ةنامألا تماقو . ٥ 

 .هددصب مهئارآ نع نولثمملا برعي كلذ دعبو ،هيف رظنلا متي دنب لك
ىدتنملا / ةرادإلا سل ةعباسلا ةيئانثتسالا ةرودلا تاررقم ذيفنت: ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا بولسأ -ًايناث

يلودلا يموكحلا قيرفلا ريرقت نأشب ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلاو ،يملاعلا يرازولا يئيبلا 
ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا بولسأب ينعملا مهيلثمم وأ ءارزولل ةيوضعلا حوتفم لودج نم ٧دنبلا (   
 )لامعألا

موي ،لوألا اهعامتجا يف لامعألا لودج نم ٧دنبلا ةنجللا تلوانت  -٤ راذآ٢٩  ، ٢٠٠٤سرام /  
ةيلاتلا قئاثولا دنبلا يف اهرظنءانثأةنجللا ىلع اضورعم ناكو . هميدقتب ةنامألا تماقو   :

UNEP/GCSS.VIII/5و Adds.1-4و Add.1/Corr.1يتلا بولسأ نأشب ققحملا مدقتلا نع ةماع ةرظن مدقت ،   
ءانبو يجولونكتلا معدلا نأشب ةيلود ةيموكح ةيجيتارتسا ةطخل رصانعو ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا 
ةيملعلا ةدعاقلا زيزعت نأشب ةدراولا دودرلل اعيمجتو ،ةيئيبلا ةرادإلا قيرف لمع نأشب اريرقتو ،ايجولونكتلا 

؛ةيضقلا هذه نأشب ةيلودلا ةيموكحلا تارواشملا تايصوتو تاجاتنتساو ،ةئيبلل ة دحتملا ممألا جمانربل
سلجم ةيوضع ةيلومش ةلأسم نأشب تاموكحلا ءارآل اعيمجت مدقت يتلا UNEP/GCSS.VIII/INF/6ةقيثولاو   

ت عورشم ىلع يوتحت يتلاUNEP/GCSS.VIII/INF/8ةقيثولاو ؛يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا ريرق  
جمانرب ةنامأ اهتحرط يتلا ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيملعلا ةدعاقلا زيزعتب ةقلعتملا ةيفاضإلا لئاسملا للحي 

يلودلا سلجملل ةعباتلا ةئيبلا لكاشمب ةينعملا ةيملعلا ةنجللا فارشإ تحت تدعأو ةئيبلل ةدحتملا ممألا  
جلا نأشبUNEP/GCSS.VIII/INF/12ةقيثولاو ؛مولعلل  تررقو . تامهاسملل يعوطلا يداشرإلا لود 

 .ةلمج دنبلا تحت ةدراولا اياضقلا لوانتت نأ ةنجللا
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دنهلاو ايسينودنإو رصمو ابوكو نيصلاو ادنكو ايلارتسأ ولثمم تانايبب ىلدأ ،ةماعلا ةشقانملا ءانثأو  -٥
و يبوروألا داحتالا يف اوضع ةلود١٥نع ةباينلاب ملكت يذلا ،ادنلريأو  لود١٠  نابايلاو ،هيلإ ةمضنم    

ةعومجم ن ـع ةباينلاب ملكت يذـلا ،ناتسكابو نامعو جيورنلاو ايريجينو ادنليزوينو كيسكملاو اينيكو
ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ارسيوسو لاغنسلاو يسورلا داحتالاو ايروك ةيروهمجو ،نيصلاو٧٧ ـلا  . 
اهذختا يتلا تاءارجإلاو ةيلودلا ةيئيبلا ةراد إلا بولسأ هجوأ ىتش نأشب مهئارآ نع نولثمملا برعأ -٦
لا اذه يفةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ام ىلع نوريثكلا ىنثأو  . ٨/١ - إ.د ةرادإلا سلجم ررقمل اذيفنت ددص 

ىلإ ةجاحلا ىلع نورخآ ددش نيح يف ،هنيح ىتح لاا اذه يف لمع نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربهب ماق   
ررقملا يف اهيلع صوصنملا ة ـيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا بوـلسأب ةقلعتملا تايصوتلا هجوأ عيمجل لماك ذيفنت
ةنيعم رصانعلهئاليإ متدق ًاطرفم ًامامتها نأ نورخآ ىأرو : ٨/١ - إ.د ءارآ نع تاموكحلا تبرعأو.    
 .ةيوضعلا ةيلومش ةيضق نأشب ةبراضتم

، . دنبلا نأشب اهودبأ يتلا تاظحالملاو نولثمملا اهراثأ يتلا ةلئسألا ىلع ةنامألا لثمم باجأ -٧ قفاوو
ةصاخلا ةيجيتارتسالل ةتسلا تانوكملا ذيفنت ءازإ نزاوتم ج ىلإ ةجاح ةمث نأ ىلع ،صوصخلا هجو ىلع 

بنجتو يطاشنلا قفاوتلا نم ديزملا عيجشتلززعم قيسنت ىلإو ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا بولسأب ضوهنلاب   ،
ةنامألا تطاحأ امك . لاملالباقم ميق ءيش ىلع ءاضعألا لودلا لوصح ةلافكو ة يجاودزالاو لخادتلا

ةرادإلا قيرف يف ةكراشملل ةوعدملا ةدحتملا ممألا جراخ نم ىرخألا تايلاعفلا رود حيضوت بلطب املع 
ةيوضع ةيلومش ىلع دوعت دق يتلا دئاوفلا ركذب ةنامألا مايق ةرورضب صاخلا حارتقالاب قلعتي اميفو. ةيئيبلا  

ىلإ اهيف تبلا عجري ةيوضعلا ةيلومش ةلأسم نأ ىلإ راشأ دقف ،يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا / ةرادإلا سلجم
 . رمألا ةيا يف ةرادإلا سلجم

ركبملا راذنإلاودصرلاومييقتلا  -اثلاث لامعألا لودج نم٤دنبلا (ةئيبلا ةلاح :    ( 
لامعألا لودج نم٤دنبلا ةنجللا تلوانت  -٨ موي ،يناثلا اهعامتجا يف   راذآ٣٠  ، ٢٠٠٤سرام /  
ةقيثولا : ةيلاتلا قئاثولا ،دنبلا يف اهرظن نوضغ يف ،ةنجللا ىلع اضورعم ناكو. هميدقتب ةنامألا تماقو

UNEP/GCSS.VIII/2 ةقيثولاو ؛ةئيبلا ةلاح نع يذيفنتلا ريدملا ريرقت مدقت يتلا  UNEP/GCSS.VIII/6 يتلا  
هترود يف ةرادإلا سلجم ةوعدل ةيبلت ةرادإلا سلجم تاررقم ذيفنت نع يذيفنتلا ريدمل لايلحرم اريرقت مدقت 

يتلا UNEP/GCSS.VIII/INF/2ةقيثولاو ؛ نيرشعلاو ةيناثلا ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوتل يونسلا باتكلا  مدقت، 
كرتشم عورشم ذيفنت يف ققحملا مدقتلا زجوت يتلاUNEP/GCSS.VIII/INF/3ةقيثولاو ؛ ٢٠٠٣ ةجلاعمل    

رفوت يتلا UNEP/GCSS.VIII/INF/9ةقيثولاو ؛ايسآ قرش لامش يف ةيلمرلا فصاوعلاو رابغلا ةلكشم   
 .٢٠٠٣-٢٠٠٢نيتنسلا ةرتفل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةينازيم ذيفنت نع تامولعم 

و ،ايناث ٢٢/١ ةرادإلا سلجم تاررقم ذيفنت يف ققحملا مدقتلا نع ةزجوم ةماع ةحملةنامألا لثمم مدق  -٩  
و ،اعبار ٢٢/٤ اهتلص ثيح نم زاجيإب ةئيبلا ةلاح ضرعتساو ٢٢/٢١ و ٢٢/٢٠ و ٢٢/١٣ و ٢٢/٦   ،

مييقتو ،ةيعوضوملا تامييقتلاو ،ركبملا راذنإلاو يئيبلا مييقتلا يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربةطشنأب   
 .ميلاقألا يف ةئيبلا ةلاحو ةيمنتلا يف ةيئيبلا ةمهاسملا
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اكياماجو دنهلاو ابوكو ايبمولوكو نيصلاو ايلارتسأ ولثمم تانايبب ىلدأ ،ةماعلا ةشقانملا ءانثأو  -١٠
ىنثأو . ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو اغنوتو نادوسلاو ايروك ةيروهمجو ايريجينو ايلوغنمو اينيكو نابايلاو

ع نمةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربهب ماق ام ىلع نيلثمملا نم ريثكلا  ةلصاوم ىلع اوثحو ،لاا اذه يف لم  
نود وأ ةيميلقإلا اياضقل لمامتهالا نم ديزم ءالي إىلإ ةجاحلا ىلع مهنم ضعبلا دكأو . لمعلا اذه ميعدت
 .ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةئيبلاو ةيلمرلا فصاوعلا لثم ،ةيميلقإلا

نم هتقلت يذلا فثكملاو رمتسملا نواعتلا نأشب ةريثكلا تادهعتلل اهريدقت نع ةنامألا تبرعأ  -١١
 .ةلصلا ةقيثولا ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو تاموكحلا

ةرادإلا سل ةيمهألا تاذ ةيلودلاةيموكحلاتاعامتجالا جئاتن  -ًاعبار دنبلا (يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /  
لامعألا لودج نم٥  .( 

لا اهعامتجا يف لامعألا لودج نم٥دنبلا ةنجللا تلوانت  -١٢ راذآ٣٠موي ،يناث   ، ٢٠٠٤سرام /  
ةقيثولا : ةيلاتلا قئاثولا ،دنبلا يف اهرظن نوضغ يف ،ةنجللا ىلع اضورعم ناكو. هميدقتب ةنامألا تماقو

UNEP/GCSS.VIII/3 ةيلودلا ةيموكحلا تاعامتجالا جئاتن نع يذيفنتلا ريدملا ريرقت ىلع يوتحت يتلا  
يتلا UNEP/GCSS.VIII/INF/7ةقيثولاو ،يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدت نملا/ةرادإلا سل ةيمهألا تاذ ةيسيئرلا  

ةنماثلا ارود يف ةماعلا ةيعمجلا نع ةرداصلا تارارقلا نع ةئشانلا اياضقلا نع تامولعم ىلع يوتحت 
ةنجللا ةطاحإب كلذك ةنامألا لثمم ماقو . ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربلمع جمانربل ةيمهألا تاذ نيسمخلاو 

ريرقت دادعإ مت نأ ذنم ىدتنملا /سلجملل ةيمهأ امهل نييفاضإ نييلود نييموكح نيعامتجا دقع مت هنأب املع
هيف مت يذلا لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل يئانثتسالا عامتجالا امه ،ةيضقلا نأشب يذيفنتلا ريدملا 

ديموربةيضق نأشب ةماه تارارق دامتعا ليثيملا  متؤمل عباسلا عامتجالاو  عونتلا ةيقافتا يف فارطألا ر ، 
جئاتنلا نم ريثكلا ًاضرعتسم ،هنع ريرقت ميدقتب كلذ دعب ةيقافتالل يذيفنتلا نيمألا ماق يذلاو ،يجولويبلا  
موقي يتلا تادادعتسالا نع زاجيإب ًاملع ةنجللا ةطاحإب ةنامألا لثمم ماق امك. عامتجالا اذهل ةريثكلا ةماهلا  

ةئيبللةدحتملا ممألا جمانربا  ذيفنتل رشعلا تاونسلا ضارعتسا نأشب لبقملا يلودلا عامتجالا لجأ نم    
تقو يف دقعيس يذلا ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلل ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم سودابرب لمع جمانرب 

 .سويشيروم يف ةيلاحلا ةنسلا نم قحال
 ًاملكتم ،ادنلريأو ايسينودنإو ابوكو ايبمولوكو ايلارتسأ ولثمم تانايبب ىلدأ ،ةماعلا ةشقانملا ءانثأو -١٣

ًاوضع ةلود١٥نع ةباينلاب  و يبوروألا داحتالا يف   ةلود ١٠  رطقو ايريجينو نابايلاو ،هيلإ ةمضنم  
ىلإ نولثمملا راشأو . ياوغوروأو ةدحتملا اينارتت ةيروهمجو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ايروك ةيروهمجو

امب ،ةيسيئرلا ةيلودلا ةيموكحلا تاعامتجالا ةعباتم يف لاعف لمع نم ةئيبلل ةدحتمل ا ممألا جمانربهزجنأ ام 
 .سودابرب لمع جمانربل رشعلا تاونسلا ضارعتسا نأشب يلودلا يموكحلا عامتجالل همعد كلذ يف

، و. دنبلا نأشب ا اولدأ يتلا تاظحالملاو نولثمملا اهراثأ يتلا ةلئسألا ىلع ةنامألا لثمم باجأ -١٤ راشأ
نم دحلل يملاعلا رمتؤملا يف طاشنب مهاسيس ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نأ ىلإ ،صوصخلا هجو ىلع 
ًاملع طاحأو ؛نابايلاب هبوك يف٢٠٠٥ماع يف دقعيس يذلا ثراوكلا  اهنع برعأ يتلا لغاوشلاب   نأ لايح  

ةليلقلا ةيمانلا نادلبلا دراو مضرعي ةيئايميكلا داوملاب ةلصتملا تايلمعلاو تاعامتجالا نيب لخادتلا 
عابتا امامت ديؤي ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نأ ىلإ ةنجللا نأمطو ءابعألا نم ديزملا لمحت رطخل ، ةمدختسملا
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موقي اميف قمعب ةجمدم ايهاب نالعإ ةيلمع نأو ةيئايميكلا داوملا ةرادإ ءازإ نيددعتملا ةحلصملا باحصأ ج  
ممألا جمانرب نأ دكأو ،نأشلا اذ هقئاثو هحضوت يذلا وحنلا ىلع ،ةيئايميكل ا داوملا نأشب لمع نم هب

نم دعص دقو ) وكسنويلا(ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتل ل ةدحتملا ممألا ةمظنمعم بثك نع نواعتي ةئيبلل ةدحتملا 
 .ميلعتلا لاجم يف هتطشنأ

تامظنم اتلدأيتلا تانايبلا  -ًاسماخ   
 ٥ و٤دونبلا نأشب ترج يتلا تالوادملا ءانثأ ةيلاتلا تامظنملا يلثمم نم تانا يب ىلإ ةنجللا تعمتسا -١٥

ئداهلا طيحملاو ايسآل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةنجللاو )وافلا(ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم : ٧و  ،
ةيقافتالا ةنامأو ،يجولويب لا عونتلا ةيقافتا ةنامأو ،ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاو ،ةدحتملا ممألل ةعباتلا

ةبطرلا يضارألا ةيقافتا ةنامأو ،رحصتلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا ةنامأو ،خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا 
ةيمنتلا كنبو ،ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمو ،ةيئاملا رويطلل الئوم اهفصوب ةصاخو ةيلودلا ةيمهألا تاذ 

تاعمتجملل يلودلا سلاو ،ةيمنتلاو ةئيبلا لجأ نم ةأرملا ةم ظنمو ،ةيبرعلا لودلا ةعماجو ،يويسآلا
، ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربعم اواعت ىلع ةوالع ،اهنم لك تاصاصتخا تالاجم اوزربأو . ةيعارلا

 .قيسنتلاو نواعتلا اذه زيزعت ةلصاوم ىلع اهمزعو
 تاررقملا عيراشم يف رظنلا-ًاسداس

ةيرزجلا لودلا : ةماعلا ةسلجلا ىلإ اهتلاحإ لجأ نم ةيلاتلا تاررقملا عيراشم ترقأو ،ةنجللا ترظن - ١٦
د ررقملا ذيفنت ،ةيميلقإلا تاقفرملاةريغصلا ةيمانلا ةرادإو ؛ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا بولسأ نأشب ٧/١ –إ .،   
 .تايافنلا

 ةعماجلا ةنجللا عامتجا ماتتخا -ًاعباس 
ةعاسلا مامت يف ريخألاو عبارلا اهعامتجا متتخاو ،ةعماجلا ةنجل لا لمع لامتكا ةنجللا سيئر نلعأ - ١٧

 ، راذآ٣١ءاعبرألا رهظ دعب ةثلاثلا  .٢٠٠٤سرام / 
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 عبارلا قفرملا
 ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا قيرف لمع نع ريرقت

 ةمدقملا -ًالوأ 
خرؤملا ٥٨/٢٠٩اهرارق يف ،نيسمخلاو ةنماثلا ارود يف ،ةماعلا ةيعمجلا تبلط  - ١ نوناك ٢٣   
رف لمع نع ريرقت دادعإ٢٠٠٣ربمسيد /لوألا ةلبقملا ارود يف ةماعلا ة يعمجلل هتحاتإو ةيئيبلا ةرادإلا قي، 

 .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم قيرط نع
ة يئانثتسالا هترود يف ،يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم دمتعا - ٢
خرؤملا ٧/١-إ.د هررقم بجومب ،ةعباسلا طابش١٥  ريرقت ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلاب قلعتملا ٢٠٠٢رياربف /   

ريرقتلا نمضتو ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلاب ينعملا مهيلثمم وأ ءارزولل ةيوضعلا حوتفم يلودلا يموكحلا قيرفلا 
ىلع ريرقتلا صني ،ةيئيبلا ةرادإلا قيرفب قلعت ي اميفو. ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا زيزعت عوضوم نأشب تايصوت
، /ةرادإلا سلجم عالطضا نأ" لاعف وحن ىلع تاسايسلا مسر يف هرودب يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا

دادتما ىلع تاسايسلا نيب قيسنتلا زيزعتل تالاكولا نيب ام ىوتسم ىلع لمعت ةادأ دوجو يضتقي 
ىلإ مدقي نأب هفيلكت بجيو ،ةادألا هذه وه ةيئيبلا ةرادإلا قيرفو . ةدحتملا ممألا ةموظنمل ةيئيبلا ةطشنألا

خرؤملا ٥٤/٢١٧ةماعلا ةيعمجلا رارق ماكحأ هنابسح يف ًاذخآ ،ةيونس ريراقت ىدتنملا  نوناك ٢٢   
يف ةدحتملا ممألا ةموظنم لمع ىرجم يف أشنت ةددحم اياضق نأشب ريراقت كلذكو ١٩٩٩ربمسيد /لوألا  ،

 ،  ."ةيئيبلا ةرادإلا قيرف لمع نأشب تايصوت اهساسأ ىلع حرطي نأ ىدتنملل نكميةئيبلا لاجم
، ٢٠٠٤رياربف /طابش ىتح ةيئيبلا ةرادإلا قيرف هب علطضا يذلا لمعلل ًاصخلم ريرقتلااذه مدقيو  - ٣

هتنامأ تئشنأ امدنع ٢٠٠٣ماع فصتنم ذنم قيرفلا ا علطضي لظ يتلا ةطشنألا ىلع زيكرت لاعم   ،
 .ارسيوس ،فينج يف ةمئادلا

 ةيساسأ تامولعم -ًايناث 
ملا قيسنتلا زيزعت ضرغب ةيئيبلاةرادإلا قيرف ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا أشنأ - ٤ تالاكولا نيب كر تش 
ةيسيئر ةليصح ةباثمب كلذ ناكو . ةيرشبلا تانطوتسملاو ةئيبلا ناديم يف ةدحتملا ممألا ةموظنم ىوتسم ىلع
خرؤملا ٥٣/٢٤٢اهرارق يف ،ةماعلا ةيعمجلا اهيلع تقدص يتلا ريباد تلا نم ةلماش ةلسلسل زومت٢٨  هيلوي / 

زيزعتل ١٩٩٩ ،قيسنت،  تالاا هذه يف ةدحتملا ممألا ةموظنم راطإ يف تاءارجإلا كلذو  ةيصوت ىلع ءانب    
علا ةيعمجلاتديأدقو . (A/53/463)ةيرشبلا تانطوتسملاو ةئيبلا نع هريرقت يف ماعلا نيمألا  حرتقم ًاضيأ ةما  

خرؤملا ٥٤/٢١٧اهرارق يف ،ةيئيب ةرادإ قيرف ءاشنإ ب ماعلا نيمألا لوألا نوناك٢٢   .١٩٩٩ربمسيد / 
يف ،ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلا جئاتن ذيفنت ةطخ يف قيرفلا ةيالو ىلع ديكأتلا ىرج و - ٥

هذه صنت ثيح ". ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملاراطإلا "نونعملا رشع يداحلا لصفلا نم ) ب (١٤٠ةرقفلا 
اهنيب اميفو ،ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد نواعتلا زيزعت " ـب يلودلا عمتا موقي نأ ةرورض ىلع ةرقفلا

ىرخألا تائيهلاب ًانيعتسم "ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمو ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو ،ةيلودلاو ةيلاملا تاسسؤملا نيبو  ،
 .ةيئيبلا ةرادإلا قيرف اهنيب نمو



UNEP/GCSS.VIII/8 

40 

 هليكشتوةيئيبلا ةرادإلا قيرف ةيالو  -ًاثلاث 
ةرادإ ىلع زكتري ج عابتإب تالاكولا نيب كرتشملا نواعتلا زيزعت ىلإ ةيئيبلا ةرادإلا قيرف ىعسي  - ٦
لودج ىلع روهظلا يف ةذخآ ىرخأو ةمهم اياضقل لولح داجيإ ىلإ يمري امك . تالكشملا لحو اياضقلا
 .كرتشملا لمعلل فورظلا ةئيهتلو ،ةيرشبلا تانطوتسملاو ةئيبلا لامعأ

درو يذلا وحنلا ىلع ، ١٩٩٩ماع يف ،قيرفلا تاصاصتخا ىلع ،ةيرادإلا قيسنتلا ةنجل تقدص  - ٧
ةيمنتلاب ةينعملا تالاكولا نيب ةكرتشملا ةنجللا لالخ نم ترج تارواشم ةيلمع باقعأ يف ريرقتلا اذه يف 

روصتلاو . يبورين يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل نيمئادلا نيلثمملا ةنجلو ،ةنجلل ةعباتلا ةمادتسملا
ليهستل كلذ و ةرورضلا دنع طقف عمتجت ،ةنرم ةيلآ ةباثمب نوكي نأ وه ،هتاصاصتخا يف ،قيرفلل عوضوملا
ةدحتملا ممأل ا ةموظنم ىدل ةحاتملا فراعملا عضولو بسانملا تقولا يف روهظلا يف ةذخآلا اياضقلا ةجلاعم

عنصل ىوتسملا ةيعفر ةئيه : قيرفلل نييوتسمب ًالكيه تاصاصتخالا كلت تأشنأو. ةلماكتم ةروص يف
نم فلأتيو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ةسائرب ،هتاذ ةيئيبلا ةرادإلا قيرف يهو ،رارقلا 

نوكت اياضقلا ةرادإ ةقرفأ نم ناث ىوتسم و ،قيرفلا يف ءاضعألا تامظنملا نم ىوتسملا يعيفر نيلوؤسم
. ةيئيبلا ةرادإلا قيرف اهئِشني ةينمز رطأب ةموكحمو ةصصختم ءادأ نم اهئاهتنإب ةريخألا ةقرفألا هذه ل حتو
 .ةيئيبلا ةرادإلا قيرفل ةنامألا تامدخ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رفويو. اهماهم
ممألا ةموظنم جماربو ةزه جأو ةصصختملا تالاكولا نم ةيئيبلا ةرادإلا قيرف ةيوضع نوكتتو - ٨
ةمظنمو زدوو نوتيرب تاسسؤم ىلإ ةفاضإلاب ،فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ اهيف امب ةدحتملا  ،
تاميظنتو ةيموكح ريغ تامظنم عم ةددحم لمع تاقالع ًاضيأ ةيئيبلا ةرادإلا قيرف ميقيو . ةيملاعلا ةراجتلا
 .ةاقتنم اياضق لوح صاخلا عاطقلاو ىرخألا يندملا عمتا

لمعلاجمانرب -ًاعبار    
ماع يف ةلماكلا ليغشتلا ةلحرم هتنامأ لوخدو ةيئيبلا ةرادإلا قيرف ءاشنإ نيب ام ةرتفلا لاوطو  - ٩

عونتلاب لصتي اميف غالبإلا قيسنت لثم ،ةنيعم ةاقتنم اياضق لوح تارواشم قيرفلا دقع ٢٠٠٣  ،
حوتفم يلودلا يموكحلا قيرفلا لثم ،ةيلودلا ةيموكحلا تايلمعلا دوهج يف كلذك مهاس و ،يجولويبلا
 .ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا بولسأب ينعملا مهيلثمم وأ ءارزولل ةيوضعلا

، ٧/١-إ.د ةرادإلا سلجم ررقم لامعإ لضفبو - ١٠ جربسناهوج ةمق ذيفنت ةطخو ةرادإلا قيرف بستك ا 
حبصأوًاطاشنو ةوقةيئيبلا  فصتنم يف ةلماك ةروصب لمعي    ٢٠٠٣، ، فينج يف ةمئادلا هتنامأ ءاشنإ روفو  

 .ارسيوس
. طسوتملاو ريصقلا نيلجألل ديدجلا هلمع جمانرب عضول ةديدع تارم ةيئيبلا ةرادإلا قيرف عمتجا - ١١

ةمق لا اهنع ترفسأ يتلا جئاتنلا ديدحتلا هجو ىلعو ،يلودلا نواعتلا يف ةريخألا تاروطتلا ءوض ىلعو
جمانرب ةرادإ سل ةريخألا تارودلا لثم ،ىرخألا ةيسيئرلا تارمتؤملاو ،ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا 

ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجلل ةرشع ةيداحلا ةرودلاو ،يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةئيبلل ةدحتملا ممألا
، يف ٢٠٠٣هيلوي /زومت يف دوقعملا هعامتجا يف ،ةيئيبلا ةرادإلاقيرف رظن ،ةدحتملا ممألا لئوم ةرادإ سلجمو 

ةئيبلا تالاجم يف ةماد تسملا ةيمنتلا لامعأ لودج ذيفنت يف ةمهاسملا نم هنكمت يتلا ىلثملا ةقيرطلا
 .ةيرشبلا تانطوتسملاو
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جئاتن مهأ ىدحإ يهو -جربسناهوج ذيفنت ةطخ ددحتو  - ١٢ ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلا   - 
بوعشلل مادتسم لبقتسم قيقحتل هيعس يف يلودلا عمتا هجاوت يتلا ةأطولا ةديدش اياضقلا نم ةعومجم 

ةيامحو ةمادتسملا ريغ جاتنإلاو كالهتسالا طامنأ رييغتو ،رقفلا ىلع ءاضقلاف . ضرألا بكوكلو نادلبللو
 -ذيفنتلا لئاسوو ،ايقيرفأل معدلا ميدقتو ،ةيداص تقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا قيقحتل ةيعيبطلا دراوملا ةدعاق

لمأ عم ،ةدئاسلا ةيبلسلا تاهاجتالا سكعل تايوتسملا عيمج ىلع تاءارجإ ذاختإ بلطتت تالاا هذه لك 
 . ذيفنتلا وه انه حلملا يساسألا بلطملاو. رهدزمو دعاو لبقتسم قيقحتل ةمزاللا سسألا ءاسرإ

يف امب ،ةينعملا ةطشانلا تاهجلا عيمج نم ةلوذبملا دوهجلا رفاضت حبص ي ،تايدحتلا هذه ةهجاوملو - ١٣
رثكأ ًايرورض ًارمأ ،ةحلصملا باحصأ نم ةريثكلا تاهجلا نم اهريغو ةيلودلا تامظنملاو تاموكحلا كلذ 

نم اهريغو االاكوو اهجماربو اهقيدانصو ةدحتملا ممألا تائيه ىلع نيعتي اذلو . ىضم تقو يأ نم
 .ذيفنتلا يف ةمهاسملل فتاكتت نأ ،ةمادتسملا ةيمنتلا لاجم يف ةطشنلا ةيلودلاتاسسؤملا 

ذيفنتل ةيلمعلا تامهاسملا ىلع هلمع زيكرت ىلع ةيئيبلا ةرادإلا قيرف قفتا ،ةيفلخلا هذه ءوض ىلعو  - ١٤
لداب ت نم هيف ءاضعألا عيمج نكمتي ىدتنم قيرفلا اذه حبصي نأ يغبني اذلو. روكذملا لامعألا لودج

ديدحت وأ مدقت نم زرحي ام مييقت نمو ،كرتشملا مامتهالا تاذ اياضقلا يف مهلغاوش سرادتو مهئارآ 
مهئارآ لقنو ،اياضقلا هذهل يدصتلل ةماع تاسايسل تارايخ ريوطتو ،كلذ ضرتعت يتلا تابقعلا 

يئيبلا ىدتنملا /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم لثم ،ةيلودلا ةيموكحلا تايدتنملا ىلإ مايصوتو
ةمق حور نم ًاقالطنإو . ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجللاو ةدحتملا ممألا لئوم ةرادإ سلجمو ،يملاعلا يرازولا

صاخلا عاطقلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا هلمع يف كرشي نأ ةيئيبلا ةرادإلا قيرف مزتعي ،جربسناهوج 
 .ةحلصملا باحصأ نم اهريغو ةيملعلا تاسسؤملاو

 ةطشنألا -ًاسماخ 
 ةيسيئرلا ةيلودلا ةيموكحلا تايلمعلا يف ةيئيبلا ةرادإلا قيرف تامهاسم -فلأ 
 ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ةيلمع يف ةمهاسملا - ١

ممألا جمانرب ةرادإ سلجم دمتعا ،ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلل تاريضحتلا ءوض يفو  - ١٥
 ، طابش٩يف ةدوقعملا ،نيرشعلاو ةيداحلا هترود يف ةئيبلل ةدحتملا ررقملا ٢٠٠١ريا ربف/  قلعتملا ٢١/٢١،   

وأ ءارزولل ةيوضعلا حوتفم ًايلود ًايموكح ًاقيرف هاضتقمب أشنأ يذلاو ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا بولسأ ب
ةفاضإ ،نهارلا يسسؤملا فعضلا بناوجل لماشو ،ةماعلا تاسايسلل هجوم مييقت ءارجإب ًافلكم ،مهيلثمم 

ليلحت ىلع لمتشا يذلا هريرقت قيرفلا اذه مدقو . ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا زيزعت تارايخو تاجايتحا ىلإ
ةيئانثتسالا هترود يف ،يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سل تارايخ ىلعو
 .٢٠٠٢رياربف /طابش يف ةعباسلا

ةرادإلا ةيلمع قيرفلا شقان ٢٠٠١ماع يف ةيئيبلا ةرادإلا قيرف اهدقع يتلا تاعامتجال ا لالخو - ١٦  ،
ءانثأ تحرط يتلا تاحرتقملا ىلع ماقيلعتو ماماهسا هؤاضعأ مدق ثيح ،ةلصاوتملا ةيلودلا ةيئيبلا 

 .ةلصلا تاذ قئاثولا يف تاماهسإلاكلت تجردأ دقو . ةيلمعلا
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تانطوتسملاو حاحصإلاو هايملا تالاجم يف ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلا ج ئاتن ذيفنت يف ةمهاسملا - ٢
 ةيرشبلا

هجاوت يتلا تايدحتلا ربكأ نم ًادحاو دعت ةيئاملا دراوملل ةمادتسملا ةرادإلا نأب رارقإ ةمثناكو  - ١٧  
اوك ىلع طقف رصتقت ال هايملاب ةطبتر ملا اياضقلا نأو. ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت وحن هيعس يف يلودلا عمتا

ةعباتملا لامعأ زيكرت طحم يه لب ،ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلل ةيولوألا تاذ تالاا نم ةدحاو 
طحمو ،ةرشع ةثلاثلاو ةرشع ةيناثلا اهيترود يف ديدحتلا هجو ىلعو ،ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجللا يف 

 .يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سل ةنماثلا ةيئانثتسالا ةرودلا زيكرت
ةدعاق ةرادإو ةيامحب قلعتملا ،عبارلا لصفلا نم ٢٩ةرقفلا يف ،ةيملاعلا ةمقلا ذيفنت ةطخ وعدتو  - ١٨  

تائيهلا فلتخم نيب اميف لاعفلا قيسن تلا"زيزعت ىلإ ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا لجأ نم ةيعيبطلا دراوملا 
نيبو ةدحتملا ممألا ةموظنم نمض ،هايملاب ةلصتملا اياضقلاب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلاو ةيلودلا تايلمعلاو 

 ."ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملاو ةدحتملا ممألا
ةيساسألاتامولعملا هذه ءوض يفو - ١٩ رادإلا قيرف هعبتي يذلا لماشلا جهنلل ًاقفوو  ررق دقف ،ةيئيبلا ة ، 

ةئيبللةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم تالوادم يف مهاسي نأ قيرفلا ءانثأ يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا / 
نأشب ةرشع ةيناثلا ارود يف ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجللا تالوادم يف ًاديدحتوةنماثلا ةيئانثتسالا هترود   

هايملا اياضق نم ةددحم ةيئيب بناوج لوح مهءارآ ءاضعألا مدق و. ةيرشبلا تانطوتسملاو حاحصإلاو هايملا
دقو . ٢٠٠٣ربمتبس /لوليأ يف ةيئيبلا ةرادإلا قيرف عامتجا لالخو ةيرشبلا تانطوتسملاو حاحصإلاو
 ةقيثولا يف ةدراولا ةيرازولا تارواشملل ةهجوملا ةيساسألا تامولعملا ةقرو يف تاشقانملا هذه جئاتن تجردأ

UNEP/GCSS.VIII/4  كلذو ةنماثلا ةيئانثتسالا ةرودلا يف ةيرازولا تارواشملا زيكرت ىلع ةدعاسملا فد  ،
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سل / هايملل ةددحم ةيئيب بناوج ىلع يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا
 .ذيفنتلاب ةصاخلا ةيلمعلا تايصوتلا ىلإ ةفاضإ ،ةيرشبلا تانطوتسملاو حاحصإلاو

٢٠ -  ، ةيئيبلا ةرادإلا قيرف سمتل اتالاكولا نيب كرتشملا شاقنلا بناوج زيزعت ةيغبو ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
ةموظنم ةطشنأ نع ةيمالعإ ةقرو دعأو ،تالاا هذه يف مهتطشنأ نع تامولعملاب هديوزت هئاضعأ نم 

امعأ لودجل ةيئيبلا بناوجلالوانتتيتلا ةدحتملا ممألا  ةقيثولا يف ةقرولا هذه درتو ،هايملا ل  
UNEP/GCSS.VIII/INF/5 . ، هايملل ةدحتملا ممألا زاهج عم قيثو لكشب ةيئيبلا ةرادإلا قيرف لمع دقو

ةمقلا نع ةرداصلا هايملاب ةطبترملا تارارقلا ةعباتم قيسنت نع ةلوؤس ملاتالاكولا نيب ةكرتشم ةيلآ وهو 
جئاتن ليصافت درتو . ةبذعلا هايملاب طبترملا ةيفلألل يئامنإلا فدهلا ةعباتمو ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا

 .ةقرولا هذهل لوألا قفرملا يف لمعلا اذه

 ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيملعلا ةدعاقلا زيزعت نأشب ةيلودلا ةيموكحلا تارواشملا - ٣
ةرادإلا سلجم ررقم نم ٥ةرقفلا ماكحأل ًةعباتمو  - ٢١ خرؤملا فلأ ًالوأ ٢٢/١  طابش٧  ، ٢٠٠٣رياربف / 

ةكرتشم تارواشم عوضوملا اذه لوح تدقع ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيملعلا ةدعاقلا زيزعتب قلعتملا 
تايصوت زربتو . ٢٠٠٤رياني /يناثلا نوناك يف يبورين يف كلذك ةيلودلا تاموكحلا نيبو تالاكولا نيب

ةيموكحلا تامظنملا فلتخم نيب معادتلاو نواعتلا عيجشت ةرورض اهنيب نم ةديدع ءايشأ تارواشملا هذه 
امك . ةيميلقإلا ةيرازولا تايدتنملا اذكو ،فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا ،صوصخلا هجو ىلعو ،ةيلودلا
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فد ةيبواجت تايلآ ءاشنإ تابلطتم فاشكتسا ةلصاوم تارواشملا هذه يف نوكراشملا نولثمملا بلط 
ممألا تائيه نيب نواعتلا ةيوقت ةرورض ىلع اوددش ًاريخأ و. ةماعلا تاسايسلاو مولعلا نيب لعافتلا زيزعت

تاسسؤملاو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملاو ةدحتملا 
رودلا ةيمهأ تاموكحلا تدكأ دقو. تاراكتبإلاوثحبلا رئاودو صاخلا عاطقلاو ةيميداكألا وةيملعلا   

ممألا ةموظنم ىوتسم ىلع ضرألا دصر ةيلآو ،ةيئيبلا ةرادإلا قيرف كتايلآ هب موقت نأ نكمي يذلا 
 ، تاجايتحالل ةباجتسالا ةلافكو ةدحتملا ممألا ةموظنم يف لاعفلا نواعتلا قيقحت نامض ثيح نمةدحتملا  

 .يئيبلا مييقتلا يف اهديدحت مت يتلا تارغثلادس و
٢٢ -  ، ةيئيبلا ةرادإلا قيرفموقيمدقت ام ىلع ءانبو فاشكتساب  تارواشملا يف هتدعاسم تايناكمإ    

كلذ يف امب ،نييئيبلا دصرلاو مييقتلا يف نواعتلاو يطاشنلا قفاوتلا هجوأ ةفعاضم ريسيتك ،ةيلودلا ةيموكحلا 
 .مييقتلل يساسألا ميمصتلا دادعإ

 ةاقتنم اياضق نأشب ةيئيبلا ةرادإلا قيرف لمع -ءاب 

ا راطإ يفغالبإلاو تامولعملا ةرادإ قيسنتنأشب اياضقلا ةرادإ قيرف  - ١ عونتلاب ةينعملاتايقافتال    
 يجولويبلا

ةلاكولا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ناك يذلاو ٢٠٠١ماع ئشنأ يذلا ،اياضقلا ةرادإ قيرف ماق  - ٢٣  
ًايلحرم ًاريرقت مدقو ،هلمع ةلصاومب ،هيف ةدئارلا رياربف /طابش يف ةدوقعملا هترود يف ةيئيبلا ةرادإلا قيرف ىلإ 

نم بلطو ريرقتلا يف ةدراولا ةعباتملا ةطشنأب ةصاخلا تايصوتلا ىلع ةيئيبلا ةرادإلا قيرف قفاوو . ٢٠٠٤
نم ديزملا ىلع عالطإلا نكميو . ٢٠٠٥ماع يف ةطشنألا كلت ذيفنت نع ريرقت ميدقت قيرفلا يف ءاضعألا 

ريرقتلا اذهلثلاثلا لييذتلا يفاياضقلا ةرادإب ينعملا قيرفلا اذه لمع لو ح ليصافتلا   . 

 تاردقلا ءانب - ٢
تاردقلا ءانب ةلأسم لوانتي نأ ،٢٠٠٤رياربف /طابش يف دوقعملا هعامتجا يف ةيئيبلا ةرادإلا قيرف ررق - ٢٤  

تالاجم عيمج يف تاردقلا ءانب ةيمهأ ةمادتس ملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلا جئاتن ذيفنت ةطخ زربتو. ةيمنتلاو
نم فيفختلا و ةمادتسملا ةيمنتلا جمارب يف تاردقلا ءانب ةطشنأ ةرادإ نيسحت ىلإ وعدتو ،ةمادتسملا ةيمنتلا

 .اهلماكتو اهقيسنتو اهتيلاعف ةدايزو رقفلاةدح 
ءانب ةطشنأ يف اهلقث لكب ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملاو ةدحتملا ممألا ةموظنم ةكراشم ىلإ رظنلابو  - ٢٥

نيب معادتلا ةدايز ةيناكمإو ةطشنألا هذه ةيلاعفو ةءافك ةلأسم ةيمهأ دارط إب تديازت دقف ،تاردقلا
 .اهجراخو ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد ةلعافلا تاهجلا ا موقت يتلا ةطشنألا

يف قيرفلا ةنامأ تعرش ،ة يئيبلا ةرادإلا قيرف ءاضعأ ضعب ةبغرىلع ًالوزنو ،مدقت ام ءوض يفو  - ٢٦
قيرف ءاضعأ رواست ةنيعم لغاوشو تاجايتحا ديدحت فد ةيمسرلا ريغ تارواشملا نم ةلسلس ءارجإ 

 ، ىلع متو . ةيئيبلا ةرادإلا قيرف راطإ لخاد اهل يدصتلا نكمييتلا وتاردقلا ءانب لاجم يف ةيئيبلا ةرادإلا
عم ةديدج تاشقانم ءدبب يضقت ةركذم دادعإ ،تا رواشملا نم ىلوألا ةلوجلا هذه هنع ترفسأ ام ءوض
لالخ ةيئيبلا ةرادإلا قيرف راطإ يف ا عالطض الا نكمي يتلا ةطشنألا لوح ةيئيبلا ةرادإلا قيرف ءاضعأ عيمج

 .٢٠٠٤ماع 
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لدابت تارايخلا هذه تلمشو . هلمعب ةقلعتملا تارايخلا نم ديدعلا ةيئيبلا ةرادإلا قيرف شقان - ٢٧
ةيفلألل عباسلا يئامنإلا فدهلا ذيفنتب ةلصتملا ةديجلا تاسرامملاو تاردقلا ءانب ةطشنأ ن ع تامولعملا

حاجن سايقل ةيرايعم سيياقمو تارشؤم عضو  ىلإةفاضإ ةيئيبلا ةمادتسالا قيقحت ةلافك يف ةلثمتملا هتاياغو 
 .تاردقلا ءانبب ةصاخلا ةطشنألا هذه لثم

قيقحتل ةديفم ةادأ ةيئيبلا تاردقلا ءانب لاجم يف ت امولعملا لدابتل زكرم وأ ةبتكم ءاشنإ ربتعأ دقو - ٢٨
اهجراخو ةدحتملا ممألا ةموظنملخادتاربخلاو فراعملا لدابتو ،تامولعملا ىلإ لوصولا  نأ نكمي هنأو ،   

 .ةلماكتم تاودأ ةعومجم ريوطت ىلإ ةيئيبلا ةرادإلا قيرف ءاضعأ دوقي
مضت ةددحم تالا تاردقلا ءانبل ةيجذومن جمارب ريوطت ،ت حرتقايتلا ىرخألا تارايخلا نمو  - ٢٩
 . ةدحتملا ممألا تالاكوو فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا فلتخم

هذه ةشقانم ةلصاومل ةيئيبلا تاردقلا ءانب نأشب اياضق ةرادإ قيرف ئشني نأ ةيئيبلا ةرادإلا قيرف ررق  - ٣٠
لاا اذه يف قيرفلا لمعل ةينمزرطأ تاذو ةددحم جمارب طابنتسالو ةلأسملا ينعملا قيرفلا ا ذه سرديو.  
ةئيبلا لاجم يف ةصصختم نوكت تاردقلا ءانبل ةيعجرم ةبتكم ءاشنإ ةلأسماياضقلا ةرادإب رشابم فدهك ،   
 .هل

يف بصتو ىرخألا تالاكولا اهيف كرتشت تاماهسإ ًاضيأ اياضقلا ةرادإ قيرف لمع رفوي نأ نكميو  - ٣١
يجولونكتلا معدلا زيزعتل ةيلود ةيموكح ةيجيتارتسا ةطخ عضو لجأ نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمع  

خرؤملا ٢٢/١٧هررقم يف ةرادإلا سلجم هب زعوأ امل ًاقفو كلذو تاردقلا ءانبو  طابش٧   .٢٠٠٣رياربف / 

 ةررقملا ةطشنألا -ًاسداس 
٣٢ -  ، ةليلق اياضق لوانتي نأ ةيئيبلا ةرادإلا قيرف يوني نيتلبقملا نيتنسلا لالخ هلمع جمانربب قلعتي اميفو
هنأ امك . ةمادتسملا تايرتشملاو جاتنإلاو كالهتسالل ةمادتسملا ريغ طامنألا ريغت لثم هؤاضعأ اهحرتقا ىرخأ

ضرألا دصر ماظنو ةيئيبلا ةرادإلا قيرف نيب نواعتلاو يطاشنلا قفاوتلا نم ديزملا يدؤي نأ ىخوتملا نم 
اهلدابتو تامولعملاو تانايبلا مساقت قيرط نع نيتئيهلا لمع زيزعت ىلإ ةدحتملا ممألا ةم وظنم قاطن ىلع

مييقتلا ضارغأل ةدحتملا ممألا تالاكو عيمج نيب اميف ةيئيبلا ةطشنألا زيفحت ةدايز لجأ نم كلذو 
جمانربل ةيملعلا ةدع اقلا زيزعت نأشب ةيلودلا ةيموكحلا ةرواشملا يف ماهسإلا ًاضيأ نيتئيهلل نكميو. لماكتملا

اددح يتلا تارغثلاو تاجايتحالل تالاكولا لخاد ةيعامجلا ةباجتسالا نامضب ةئيبلل ةدحتملا ممألا 
 .ةرواشملا

: يكبشلا ناونعلا ىلع ةيئيبلا ةرادإلا قيرف ةطشنأ نع تامولعملا ثدحأ ىلع عالطإلا نكميو - ٣٣
www.unemg.org. 

ةدحتملا ممألا ةموظنمىدلقيسنتلا تايلآ عمو ةيلودلا ةيموك حلا تايدتنملا عم تالصلا -ًاعباس    
ينعملا مهيلثمم وأ ءارزولل ةيوضعلا حوتفم يلودلا يموكحلا قيرفلا ريرقت يف ةدراولا تايصوتلا نإ  - ٣٤

خرؤملا ٧/١-إ.د ررقملاب ةدمتعملا ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا بولسأب طابش١٥  هيف صنت يذلا ٢٠٠٢رياربف /   
ىلع ٣٧ة رقفلا عم ةحضاو ةقالع دوجو يضتقي لاعف وحن ىلع هلمعل ةيئيبلا ةرادإلا قيرف ءادأ نإ " 
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ةقالع ىلع يوطنتةيلودلا ةيموكحلا تايلمعلا  سلجم ىلإ ريراقتلا ميدقت لاجم يف ديدحتلا ةديج   
ممألا ةموظنم يف ىرخأ لفاحمو ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجللاو يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا  
 ."ةدحتملا

ةرادإ سلجمو ،ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجللا غالبإب ةيئيبلا ةرادإلا قيرف موقي ،ررقملا اذهل ًاقفوو  - ٣٥
ةيئيب تاقافتا يف فارطألا تارمتؤمو ) ةدحتملا ممألا لئوم(ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحتملا ممألا جمانرب 

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم قيرطنعو. هلامعأ نع فارطألا ةددعتم يرازولا يئيبلا ىدتنملا / 
 .ةماعلا ةيعمجلا ىلإ ًاريرقت ًاضيأ قيرفلا مدقي ،يملاعلا

ةيمسرلا ريغ وأ ةيمسرلا ةقرفألاو ةيئيبلا ةرادإلا قيرف نيب ةيمسر ةقالع دوجو مدع نم مغرلا ىلعو  - ٣٦
ىرخألا ةصتخملاتائيهلا لمع عم هلمع قفاوتي نأ نمضي قيرف لا نإف ،تالاكولا لخاد ىرخألا ةمئاقلا  

 .ةدحتملا ممألل يئامنإلا قيرفلاو ةدحتملا ممألا ةموظنم ىدل قيسنتلاب ينعملا نييذيفنتلا رابك سلجم اميس الو

 ةيئيبلا ةرادإلا قيرف ةنامأ ءادأ -ًانماث 
ةيئيبلا ةرادإلا بولسأب ينعملا مهيلثمم وأ ء ارزولل ةيوضعلا حوتفم يلودلا يموكحلا قيرفلا ريرقت صني - ٣٧

نأ ىلع ،هنم ٣٧ةرقفلا يف ةيلودلا  تامهاسم دوجو ةيناكمإو هئادأ معدل ةيفاك دراوم ريبدت مزلتسي رمألا   
 .هتاقاط لماك قيقحت نم ةيئيبلا ةرادإلا قيرف نيكمتل كلذو ةددحم ةطشنأل ةيلام

يلودلا ةئيبلا بتكم يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهرفو ةيئيب لا ةرادإلا قيرفل ةريغص ةنامأ ءاشنإ مت - ٣٨
 ، ليغشتلاةلحرم تلخدوفينج يف لماكلا  فصتنم يف   ةيلام ةمهاسم ارسيوس ةموكح تمدقو . ٢٠٠٣ 

ريبدتمزليلازي ال و. ةنامألل ةيلوألا ةلحرملل ةيخس ليومتو ةنامألا فيلاكت نم لك ةيطغتل دراوملا نم ديزملا    
 .ةددحم ةطشنأ

 هذاختا حرتقملا ءارجإلا -ًاعسات 
يغبني هنأب ،هيلاع ١ةرقفلا يف هيلإ راشملا ةماعلا ةيعمجلا بلط ءوض يف  - ٣٩ قيرفلا لمع نع ريرقت دادعإ   

 ، ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم قيرط نع ةيلاتلا ارود ءانثأ ةماعلا ةيعمجلل ةيئيبلا ةرادإلاب ينعملا
 ارود يف ةماعلا ةيعمجلا ىلإ ةيئيبلا ةرادإلاب ينعملا قيرفلا لمع نع هريرقت ليحي نأ يف سل ا بغري دق

 .نيسمخلاو ةعساتلا
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 لوألا لييذتلا
 ةيئيبلا ةرادإلا قيرف تاصاصتخا

 ةيساسأ تامولعم
اهرارق نم ٥ةرقفلا يف ةماعلا ةيعمجلا تديأ  ةرادإ قيرف ءاشنإب ماعلا نيمألا حرتقم ٥٣/٢٤٢   ،

يف ةددحم اياضق يف ةدحتملا ممألا ةموظنم ىوتسم ىلع تالاكولا نيب كرتشملا قيسنتلا زيزعت ضرغب ةي ئيب
 .ةيرشبلا تانطوتسملاو ةئيبلا ناديم

 ةيالولا
ةئيبلاب قلعتملا ماعلا نيمألا ريرقت لوح ءاضعألا لودلا اهنع تبرعأ يتلا ءارآلا رابتعالا يف ذخألا عم 

عمو (A/53/463)ةيرشبلا تانطوتسملاو  ممألا ةموظنم  لخاد ةصتخملاتائيهلاو تامظنملا تايالو ةاعارم ، 
ًاضيأةدحتملا اذكو   ةيمنتلا ةنجلو ACC/1999/4)رظنأ (ةيرادإلا قيسنتلا ةنجل اهنع تبرعأ يتلا ءارآل ا،   

 ، لا ةرادإلا قيرففلكيرشع عبارلاو رشع ثلاثلا اهيعامتجا يف تالاكولا نيب ةكرتشملا ةمادتسملا ةيئيب  
 :ةيلاتلا تايلوؤسملاب

قسنموةلاعف ةباجتسا ريفوت • نرموة  فد كرتشم لمع ريسيتو ةدحتملا ممألا ةموظنمنم  ة   
لغاوشو ةيئيبلا لغاوشلاب قلعتت ًاثيدح روهظلا يف ةذخآو ةمهم ةددحم اياضقل لولح داجيإ 

نيمألا ريرقت يف ز جوملا وحنلا ىلع اياضقلا ةرادإ ج قيرط نع كلذو ،ةيرشبلا تانطوتسملا
 ؛(A/51/950)" حالصإلل جمانرب: ةدحتملا ممألا ديدجت"نونعملا ماعلا 

يفو ةددحم اياضق لوح ةمئالملا تامولعملاو تانايبلا لدابت عيجشتو ،ةكرتشملا طباورلا زيزعت  •
، ، بسانملا تقولا ةكرتشملا لكاشملا كلتل لولح داجيإل جوهنلا فلتخم نيب قفاوتلاو  

ةئيبلا نيدايم يف اهئاضعأ ةطشنأ لخادو نيب اميف لماكتلاو معادتلا قلخ يف ةمهاسملاو 
كرتشملا مئاقلا نواعتلل مخز ةفاضإو ،لماكتم لكشب لمعلا يلاتلابو ةيرشبلا تانطوتسملاو  
 .ةدحتملا ممألا ةموظنم ىوتسم ىلع تالاكولا نيب

 فادهألا
، صرحي  ةيلاتلافادهألا قيقحت ىلعهتيالو ل هتيدأت ءانثأقيرفلا  : 

لامعأ لودج ىلع ةددحم ماهمو اياضقو لكاشم لحو ةجلاعمو ديدحتل يعامج لكشب لمعلا 
نيمأت لالخ نم نيعم ينمز راطإ يف تالاكولا نيب قثوأ ًانواعت بلطتت ةيرشبلا تانطوتسملاو ةئيبلا 

نم اهريغو ةل صلا تاذ ةدحتملا ممألا ةموظنم ةزهجأو جماربو تالاكو بناج نم ةينواعتو ةلاعف ةكراشم
 ؛بسانتيامبسح ،نيلمتحملا ءاكرشلا 

يف روهظلا يف ةذخآلا اياضقلاو لكاشملا لوح تامولعملا لدابتو ةركبملا ةشقانملل لاجمريفوت   
ماهملا ءادأ وحن ًاقيسنتو ةيلاعف رثكألا جهنلا داجيإل رفاضتلا فد ةيرشبلا تانطوتسملاو ةئيبلا ناديم 

 ؛ةديدجلا
جهن طابنتساب ةلصتملا ا مهفئاظوب عالطضإلا يف لئوملاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةدعاسم

تاروظنملا زيزعتو ،ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيرشبلا تانطوتسملا اياضقو ةيئيبلا اياضقلا ةجلاعم وحن ةقسنم  
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لامعأ يف ،ةيليلحتلاو ةيرايعملا اهبناوج ديدحتلا هجو ىلعو ،ةيرشبلا تانطوتسملا تاروظنمو ةيئيبلا  
 ؛ىرخألا ةدحتملا ممألا تامظنم

عالط ضإلا يف لئوملاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمع ريسيت ىلع ،بولسألا اذ ،لمعلا
لودج لوصف نم ددعل تالاكولا نيب ةكرتشملا ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل ماهم اريدم امهفصوب امايلوؤسمب  

نطوتسملاو ةئيبلاب ةلصتملا٢١نرقلا لامعأ  ةنجل لامعأ يف امهتكراشم زيزعت فد كلذو ةيرشبلا تا  
تايلآلا نم اهريغو ماهملا يريدم ماظنو ةيعرفلا ااجل يفو تالاكولا نيب ةكرتشملا ةمادتسملا ةيمنتلا 

 .بسانم وه امبسح ،ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجللا ىلإ ةفاضإلاب ،تالاكولا نيب ةكرتشملا

 ةيوضعلا
قيرف فادهأو ةيالو عم ًايشمت ةدايز زيزعتل ةليسو هنم لعجت يتلا ،مدقت اميف ةدراولا ةيئيبلا ةرادإلا  

يف ةددحم اياضق نأشب ،ةدحتملا ممألا ةموظنم دادتمإ ىلع تالاكولا نيب اميف نيكرتشملا قيسنتلاو نواعتلا  
ةعبات ةزهجأ و جماربو ةصصختم تالاكو مه قيرفلا ءاضعأ نإف ،ةيرشبلا تانطوتسملاو ةئيبلا ناديم
 .فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ كلذ يف امب ةدحتملا ممألا ةموظنمل

 لمعلا ةقيرط
ةقيرطب هلمع قيرفلا يدؤي ًايفيلاكت ةلاعفو ةنرمو،جئاتنلاقيقحت ب ىنعت   ايجولونكت مدختسيوه  و، 

ا لمعلا رابتعالا يف ذخأيو،بسانتي امبسحو نكمأ املك ةثيدحلاتالاصتالا  قيرف ةياعر تحت يراجل  
نم ديفتسيو،ةيجولوكيإلا مظنلا ظفح اذه   كلذو،ناكمإلا ردقبقيرفلا   مظنلا ةرادإ نأشب هلمع ريسيتل    

 .اهظفحو ةيجولوكيإلا
 .ةيئيبلا ةرادإلا قيرفل ةنامألاتامدخ ريفوتب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب موقي 

 :هتينب يف ىوتسملا يئانث قيرفلا نوكيو
يذيفنتلا ريدملا اهسأري ةيئيبلا ةرادإلا قيرف ىمست ،رارقلا عنصل ىوتسملا ةعيفر ةئيه •  

نم ىوتسملا يعيفر نيلوؤسم نم فلأتتو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ءاضع ألاتامظن ملا 
 ؛قيرفلا يف

تو،اياضقلا ةرادإل ةصصخم ةقرفأ • قيرفلااهئشني ةقرفأ يهوينمز راطإب مزتل   تو؛   دعب  ْلح
 .اهماهمل اهلامكإ

ةبسانملا تارواشملا ءارجإ دعبو،هسيئر ةوعد ىلع ءانب لقألا ىلع ةنسلا يف ةرم قيرفلا ءاضعأ عمتجيو  ، 
ًاديدحتيلي امب نوموقيو  : 

؛ثحبلاب قيرفلا اهلوانتيس يتلاةيعونلا اياضقلاديدحت  •   
اهنيبت مت ةددحم ةيضق لكل اياضقلا ةرادإل صصخم قيرفءاشنإ • انتي امبسح   ؛بس 
؛اياضقلا ةرادإل ةصصخملا ةقرفألا نم قيرف لكل ينمزلا راطإلاو ةيالولايفتبلا  •   
 ؛اياضقلا ةرادإل ةصصخملا ةقرفألا ريراقت دامتعا •
سيئر موقي ،يروف ءارجإ ذاختا بلطتتو ًالجعتسم ًاعباط ةيضق اهيف لمحت يتلا تالاحلا يفو  

اياضقلا ةرادإل صصخم قيرفليكشت ةرورضب ءاضعألا غالبإب روفلا ىلع قيرفلا ىلإ ءاضعألا وعديو ،   
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قيرف يأ يف ةكراشملا ضفر وأ لوبق يف قحلا قيرفلا ءاضعأ عيمج ىدل نأ عمو.ةمهملا يف ةكراشملا نيعم    
قيرف يأ نإف ،اياضقلا ةرادإل صصخم ديفتسي نأ بجي ليبقلا اذه نم  كلت ةكراشم نم عاطتسملا ردق  
 .ثحبلا ديق ةيضقلاب ًامامتهإ دشألا ةدحتملا ممألا ةموظنمل ةعباتلا تامظنملا

نمض هتيالوب عالطضالا نع ًالوؤسم اياضقلا ةرادإل ةصصخملا ةقرفألا نم قيرف لك نوكيو 
قيرفلا ةنامأ ىلإ مدقي هنإف ،يئاهنلا دعوملا ب ديقتلانم قيرفلا نكمت مدع لاح يفو . ددحملا ينمزلا راطإلا

دعوملا ءاهتنإ نم لقألا ىلع عيباسأ ةتس لبق كلذو ،كلذ متي ىتم و هتمهم زاجنإةيفيك نأشب ًاحرتقم 
 .حرتقملا نأشب قيرفلا تبيو. يئاهنلا

ةقرفألا سأرتي نأ  و،ةدئارلا ةئيهلا وه ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نوكينأ ةداعلا ترج و
قيرفلل زوجي كلذ عمو . همعدو اهنم لك لمع ميظنتب قيرفلا ةنامأ موقت يتلا اياضقلا ةرادإل ةصصخملا

ةدئار ةئيه ،ءارآلا قفاوتبحشري نأ اياضقلا ةرادإل صصخملا  ريغ  و اذإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب كلذ دِج   
ةدئارلا ةئيهلا موقتو .ةددحملا ةمهملاءوض يف ًابسانم  تو،قئاثولا دادعإبذئدنع   تاعامتجالا ةسائرو  ،ميظن 

 .قيرفلا تالوادم اهنع ترفسأ يتلا جئاتنلا نع ريرقت دادعإو

 ءاضعألا ريغ ةكراشم
ا تاذ ةيلودلا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو يندملا عمتا نمةصتخملاتاعاطقلا يلثممل زوجي  ةياردل  

يف ةكراشملاب  ،قيرفلا ءاضعأ بلط ىلع ءانباوموق ي نأ ،قيرفلا اهثحبي يتلا اياضقلاب ةلصتملا ةددحملاةريبكلا 
دعاوقل بجاولا رابتعالا ءاليإ عم ه،سيئرنم ةوعدب قيرفلا تاعامتجا  تاذ ةدحتملا ممألا تاءارجإ و 

ةددحملا ةيضقلا كلذ  ىعدتسا ام اذإاياضقلا ةرادإل صصخم قيرف لمع يف ةكراشملا مهنكمي امك . ةلصلا
ًاضيأ كلذ قيرفلا ررقو،ثحبلا ديق اياضقلا ةرادإل صصخملا قيرفلل ةدئارلا ةئيهلا وعدت كلذ ل ًاقفو و. 
 .ةلصلا تاذ ةيفاضإلا ةكراشملا تاهجلا

 ريراقتلا دادعإ
قيرفلا لمع جئاتن نع ًاريرقت اياضقلا ةرادإل ةصصخملا ةقرفألا نم قيرف لكل ةدئارلا ةئيهلا مدقت 

 . هتنامأ قيرط نعةيئيبلا ةرادإلا قيرف سيئر ىلإ 
كلت يلثمم ىلإ هدام تعاوهيلع تاقيلعتل ا ءادبإلريرقتلا نم ةخسن ميدقتب اهرودب ةنامألا موقتو 

دعوملا زواجتي الأ بجي ةءافكلل ًازيزعتو ةلصلا يذ لمعلا يف تكراش يتلا قيرفلا يف ءاضعألا تامظنملا 
ىلع هنم ًاخسن ةنامألا عزوت ةرشابم ريرقتلا دامتعا دعبف . عيباسأ ةعبرألا ةرتف تاقيلعتلا ءادبإليئاهنلا 

 .ملعلا ذخأل قيرفلا ءاضعأ
كلذ ناكامث يحوةيئيبلا ةرادإل اقيرف سيئرل زوجي  ةلاح يفو ،ًابسانم  جمانرب ريغةمظنم مايق    

هيجوت ،ةدئارلا ةئيهلا هذه عم رواشتلا دعبو ،اياضقلا ةرادإل صصخملا قيرفلا ةسائربةئيبلل ةدحتملا ممألا   
 .ريرقتل اىلإماعلا نيمألا هابتنإ 

لاجم يف ةدحتملا ممألا ةموظنم لمع ىلع ري ثأت ةصصخملا هتقرفأ لمع وأ/و تاعامتجا جئاتنل نوكي نيحو
، ةيرادإلا قيسنتلا ةنجل قيرفلا سيئر غلبي ،ةمادتسملا ةيمنتلا  ةلصلا يذ ريرقتلاب قيرفلا ةنامأ ثعبتو كلذب

 .ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا تالاكولا نيب ةكرتشملا ةنجللا ةنامأ ىلإ
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 يناثلا لييذتلا
هايملا تالاجم يف ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةمقلا جئاتن ذيفن ت يف ةيئيبلا ةرادإلا قيرف ةمهاسم
 ةيرشبلا تانطوتسملاو حاحصإلاو
 (UNEP/GCSS.VIII/INF/5)ةدحتملا ممألا ةموظنم ةطشنأ : هايملا لامعأ لودجل ةيئيبلا بناوجلا ةجلاعم

ممألا جمانرب ةرادإ سلجم ىلإ ةيئي بلا ةرادإلا قيرف نم ةمهاسم اهفصوب هذه ةيمالعإلا ةقرولا تمدُق - ١
ةيمنتلاب ةينعملا ةنجللا ىلإو ،ةنماثلا ةيئانثتسالا هترود يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةئيبلل ةدحتملا
دادتما ىلع ةيراجلا ةيسيئرلا جماربلاو ةطشنألا ةقرولا هذه سردتو . ةرشع ةيناثلا ارود يف ةمادتسملا
امو مهفادهأو نيينعملا ءاكرشلا نع ليصافت عم هايملل ةيئيبلا بناوجلاب ةلصتملا و ةدحتملا ممألا ةموظنم
ديدحتلاب يهو تاسايسلاب ةقلعتم تالاجم ةثالث يف اهعيمجتو ةطشنألاليلحتمت دقو . نوجتني قيبطت ،ًالوأ :  

ةيئيبلا داعبألا ،ًايناث ؛ةيئاملا دراوملل ةلماكتملا ةرادإلا يف يجولوكيإلا ماظنلا ج  هايملا ًاثلاثو ؛حاحصإلل  
، . رقفلاوةحصلاو  لعفلاب يراجلا تالاكولا نيب كرتشملا نواعتلا ىدم نيبت ةيئاصقتسالا ةساردلا نأ عمو

يذلا رمألا ،ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد ةطشنألا ةجمرب قيسنت ةدايز ىلإ ةوعدلاب متتخت ةقرولا نإف 
تاعوضوملا ضعب ديدحتبو ،ةحناملا تاهجلا بناج نم قسن ملا لمعلا ةدايز ةطساوب معدلا ًاضيأ يعدتسي

تاءارجإلا نم ديزملا ذاختاب ةدحتملا ممألا ةموظنم اهل بيجتست دق يتلا هايملا لامعأ لودج ىلع ةغزابلا 
 .ةكرتشملا

 :تاءارجإلا نم ديزملا نأشب ةيسيئرلا تايصوتلا هاندأ درتو -٢
 ةيئاملا دراوملل ةلماكتملا ةرادإلا لاجم يف ةيجولوكيإلا مظنلا ج ميعدت: ١ةيصوتلا  )أ(

 :يلي ام قيرط نع ةيئاملا دراوملل ةلماكتملا ةرادإلا لاجم يف ةيجولوكيإلا مظنلا ج زيزعت نكمي
اميف اميس الو يئيبلا ماظنلا ىلع ظفاحي يذلا قفدتلل ةيفاكلا هايملا صيصخت نم نيّكمتلا  •

تكلهتسا دق ًايلاح ةدوجوملا ةيئاملا تاصصخ ملا ثيح" ةقلغملا"راألا ضاوحأب ىعدي 
 ؛ةصصخملا ةبذعلا هايملا تادادمإ تزواجت وأ لعفلاب

تاعمجتسم ةرادإو ندملا يف راطمألا هايم ةرادإ لاجم يف ةيجولوكيإلا مظنلا جهن مادختسا  •
 ؛يرضحلا يجولويبلا عونتلا ةدايز لجأ نم كلذو ةيرضحلا هايملا

ةعارزلاب تايئاملا ةيبرت طبرب كلذو ةيورملا ةيعارزلا مظنلا يف ةيجولوكيإلا مظنلا جهن قيبطت  •
هايم اهيذغت يتلا ةيعارزلا مظنلا يفو ؛تافآلل ةلماكتملا ةرادإلا ئدابم نم ةدافتسالاو 
ةرادإلا عيجشتو يجولويبلا عونتلا ةدايزل كلذو راطمألا هايم عيمجت مظن ميمصتب ،راطمألا 

 ؛ةيمسوملا ةبطرلا يضارألل ةعارزلاو ةيعاولا
اهيف حشت يتلا نادلبلل نكميف : جاتنإلل ةمزاللا ةيضارتفالا هايملا ميقب ةراجتلل"يعولا زيزعت  •

موقتو ةيضارتفالا هايملا نم اارداص ضفخ قيرط نع ةريبك ةيئام تاراخدإ قيقحتب هايملا 
 ؛هايملل مادختسالاةفيثك تاجتنملاو ليصاحملا لالخ نم ةيضارتفالا هايملا داريتسإب 
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ىوتسمو اهتيجاتنإو ةبذعلا هايملا دراومل ةيلعفلا ميقلل قدأ تاريدقتو لضفأ تاءاصحا جاتنإ  •
 .اهمادختسا ىدمو اهيلع شيعلا لئاسو دامتعا

 ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد حاحصالل ةيئيبلا داعبألا زيزعت: ٢ةيصوتلا  )ب(
 :يلي ام قيرط نع ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد حاحصالل ةيئيبلا داعبألا زيزعت متي دق

ةيرضحلا تامادختسالا نم ةعومجم يف ةلمعتسملا هايملا لامعتسا ةداعإ نامضل دوهجلا فيثكت  •
 ؛تايئاملا ةيبرتو يعارزلا يرلا يف اهمادختسا ىلإ ةفاضإ ةيعانصلاو

، ملا يجولوكيإلا حاحصالا تامدخ ذيفنتل لجاعلا مامتهالا نم ديزملا ءاليإ • ًايجولوكيإ بسان
 ؛عيرسلا رضحتلاب ةذخآلا ةيمانلا نادلبلا يف هايملا اهلمحت يتلا يراا مظنل ةلبقملا لحارمللو

تانطوتسملا نم لكل رفص اهرادقم قفاودلل فيرصت فادهأ عضو ةيحالص ىدم ةسارد  •
 ؛تاعانصلاو ةيرشبلا

قرطب اهتلازإ متت ال يتلاو ءامصلا دد غلا يف لالتخالل ةثدحملا ةيئايميكلا داوملا ةيضق ةجلاعم •
 .ةلمعتسملا هايملل اهيلع فراعتملا ةجلاعملا

 ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد رقفلاو ةحصلاو هايملا ج زيزعت: ٣ةيصوتلا  )ج(
 :يلي ام قيرط نع ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد رقفلاو ةحصلاو هايملا ج زيزعت نكمي
راوملا نم ديزملا ىلإيعسلا • كلت نم ءزجك تاناضيفلا رطاخم ةرادإو رطاخملا ديدحتل د  

 ؛ئراوطلا تالاح يف ةدعاسملل ةصصخملا
 ؛ةريقفلا ةيلحملا تاعمتا يف ضفخنملا ىوتسملا نم ثراوكل رطاخملا ةرادإل يدصتلا •
ريغ تانطوتسملا ريوطتل يكراشت ج يف حاحصالاو هايملا تادادمإ نأشب لمعلا جامدإ  •

 .جراخلا نم ذفنت ةلزعنم عيراشم مادختسا نم ًالدب ةيمسرلا
تايجيتارتسا تاقرو لثم لعفلاب ةيراج تايلمع يف ةئيبلاو رقفلاو هايملا تارشؤم جاردإ  •

ةيعاطقلا ةجمربلا قيسنتل ارادإو هايملا ةرادإ بولسأ ةيلاعف ديطوت لجأ نم رقفلا نم دحلا 
 .زرحملا مدقتلا سايقو
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 ثلاثلا لييذتلا
عونتلاب ةلصتملا تايقافتالا نأشب ريراقتلا ميدقتو تامولعملا ةرادإ قيسنتب ينعملا اياضقلا ةراد إ قيرف
 يجولويبلا

ةيضق ٢٠٠١رياني /يناثلا نوناك يف دقعنملا لوألا هعامتجا يف ةيئيبلا ةرادإلا قيرف شقان - ١ قيسنت  
ةيرطقلا ريراقتلادادعإ تلل اياضقلا ةرادإ قيرف ءاشنإ ىلع قفتاو،  جمانرب ىلإ بلُطو .ةيضقلا هذه عم لماع   
اميف يجولويبلا عونتلاب ةلصتملا تايقافتالا ىلع زكري نأ و ةمهملا ريدم رودب موقي نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا
بلُطو . ىرخأ فارطألا ةددعتم ةيئيب تاقافتال ةبسنلاب يجولويبلا عونتلاب ةلصتملا بناوجلا ةيمهأ يف رظني
سوردلل لضفألا فيظوتلاليبق نم اياضق ةاعارم عم ةيلومشب ةيضقلا هذه يف رظنلا اي اضقلا ةرادإ قيرف ىلإ  
قيرفلاليكشتو ،ةدافتسملا ةلحرملا يف مدختستس يتلا نادلبلا ددعو ،   .ةيبيرجتلا 

ةرادإ قيرف ىلإ ةدنسملا ةيالولا ذيفنتل ةدع تاءارجإ تذختا ،كلذ تلت يتلا تاونسلا لاوطو  - ٢
تاعامتجالا ةطشنألا هذه نيب نمو . ةيلحرملا ريراقتلا نم ديدعلا ةيئيبلا ةرادإلا قيرفثحبو ،اياضقلا 

تايقافتالا عيمج تانامأو ،ةمهملا ريدم هفصوب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب قيفوتلا اياضق نأشب ةيئانثلا  
ةعبرأ تلصاوتو . ةيلودلا جماربلا ضعبو ةيميلقإلا تاقافتالا نم ديدعلاو يجولويبلا عونتلاب ةلصتملا ةيملاعلا

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهمظن قيسنتلل ةيرطقةيبيرجتعيراشم  امنبو ايسينودنإو اناغ يف كلذو ،   
عيمجترفسأو ليشيسو جئاتن نعًا  عيراشملا هذه نع ريرقت عورشم رفاوتينأ عقوتملا نمو .   يف  ةيبيرجتلا 
ضرعتسي يكل٢٠٠٤رياربف /طابش ئدبم ةروصب  تقو يف لمع ةقلح دقع لمؤيو . اهيف نوكراشملا ةي 
 .ةحرتقملا ةعباتملا لامعأو ةبستكملا براجتلا ضارعتسال ةنسلا هذه نم قحال
عونتلاب هتلص ثيح نم يلودلا لامعألا لودج ىلع ةظوحلم تاريغت تأرط ااذ ةرتفلا لالخو  - ٣
تاعامتجاو ةيراشتسا تاعامتجا يف ةضافتسا ب ريراقتلا ميدقت ةيضق تثحبو ؛ريراقتلا ميدقتو يجولويبلا
 .فارطألا ةددعتم ةيئيب تاقافتا ادقع يتلا ةرادإلا بولسأ

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مدق ،٢٠٠٤رياربف /طابش يف دقعنملا ةيئيبلا ةرادإلا قيرف عامتجا يفو - ٤  
، ةيلاتلا ةضيرعلا تايصوتلا اياضقلا ةرادإ قيرفل ةمهملا ريدم هفصوب دراولا تاروطتلاو ةطشنألا ىلإ ًادنتسم   

 :هالعأ اهحرش
ةلوؤسملا تاهجلا نيب قيسنتلل ةمظتنملا تاعامتجالا نإ :تانامألا نيب لاصتالاتاعامتجا  )أ(  
دادعإب ةقلعتملالئاسملاميدقت نع  فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ لخاد تانايبلا ةرادإو ريراق تلا  

للاهدقع ةداعإ ىلإ ةدوعلابجي  ريراقتلا ليلحت و ؛ريراقتلا ميدقتقيسنت عيجشت اهنيب نم رومأ يف ةدعاسم  
نيب تامولعملا مساقت يفو ؛اهمادختساو ةلصلا تاذ تامولعملا ةرادإ يفو ؛اهمادختساو اهعيمجتو 

 ؛تانامألا
ةينواعتلا لمعلا تاقلحو لمعلاتاقرف )ب( بسانملا مادختسالا نإ :  اقلحو لمعلاتاقرفل  ت  

جماربلاو تايقافتالا نم ةعوم ةبسنلاب ةيمهألا تاذ تامولعملا ةرادإو ريراقتلا ميدقت اياضق نأشب لمعلا 
ينواعت بولسأب ةيساسألا اياضقلاةجلاعمنامض يف مهسي ،ةيلودلا  اهتجلاعم متت دق يتلا اياضقلا نيب نمو .  
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نييعتلا جذامن ًالثم ةقيرطلا هذ  ريراقتلادادعإو ا دادعإتايلمع، و  تافينصتلا وأ ةيعقوملاتايقافتال    ةصاخلا 
 ؛عاونألاب ةصاخلا قحالملاوتاقفرملا تاذ ةيلودلا جماربلاو تايقافتال اب

يف جئاتنلا مساقتو يرطقلا ىوتسملا ىلع قيسنتلا ج رابتخا مهسي :يرطقلا ىوتسملا جهن )ج(  
رثكأ ج ريوطت يف نيرخآلا ةدعاسمل ةيهيجو تلا ئدابملاو جهنلا فلتخم ميق ريدقتو ،ةدافتسم سورد لكش

مدختست تامولعم ىلإ ةجاحلل ربكأ ةيلاعفب ةباجتسالا اهنكمي ةيرطق تايلآ ةماقإ يف مهسي ،ًالماكت 
 ؛ةيلودلا جماربلاو تاقافتالا نم ةعومجم نأشب ريراقتلا ميدقتو ذيفنتلا معدل ةيلاعف رثكأ بولسأب

تايدتنم يف ركذ :ريراقتلاميدقت يف لودلل رشابملا معدلا  )د( لامعأ لودج طيسبتنأ ةدع    
ريراقتلا دادعإ ريراقتلا دادعإل ةمعادلاتامولعملا ىلع لوصحلا لبس نيسحتو ام دح ىلإ   كلذ يف امب ( 
 ىلعنادلبلا دعاسي ) ةلص تاذ ةيهيجوت ئدابم وأ تابيتك ةيأو ةقباسلا ريراقتلاو ريراقتلا ميدقت جذامن
ريراقتلادادعإتا بلطتم ىلإ ةباجتسالا ةدناسمل تامولعملا ةرادإ نأشب ةروشملا ءادسإ كلذ نمضتي دقو .  

 ؛ريراقتلا ميدقتو ذيفنتلا تايلمع
تامولعملا مساقت ةءافك ةدايز ةلافكل اهزيزعتو تايلآلا ريوطت يغبني :تامولعملا عيزوت )ه(  

مئاقلا يكبشلا عقوملا لكش كلذذختيدقو ،قيسنتلا لاجم يف براجتلاو  ىلع همادختساو هزيزعتو نسحملا    
عساولا رشنلاو،عسوأ قاطن ةلماشلا ريراقتلل،  ةيلودلا تايدتنملا يف سرادت تاقلحو لمع تاقلح دقعو ،   
 ؛ةصتخملا

نإف ،جهنلا اذه مادختسا يف رظنلا يف ًايلاح ةبغرلا دوجو مدع نم مغرلاب :ةيلبقتسملاجهنلا  )و(  
ىمسي اميف نمكت دق يتلا تالامتحالا ب ًامامتها تدبأ دق ةفلتخم ةينطو ةيبيرجتعيراشمو ةيلود تايدتنم 

هذه يف ربكأ ةروصب قيقحتلا يغبنيو ). ةينورتكلإلا تانايبلا ىلإ ةفاضإلاب" (ةيضارتفالا ريراقتلا دادعإ" ـب
هريرقت ذئدنع لكشي يذلا يرطقلا يكبشلا عقوملا ىلع تامولعملا ام دلب عضي نأ كلذ ينعيو. ةلأسملا و أ( 

يف ةتحب ةروصب ةيديهمت نوكت ةساردلا هذه لثمو . ةنيعم ةيضقب ينعم يلود قافتا نأشب) هريرقت نم ًاءزج
 .ةلحرملا هذه
اوعفري نأو تايصوتلا هذه ذيفنت يف اومهاسي نأب هئاضعأ عيمج يصوي نأ ةيئيبلا ةرادإلا قيرف ررق  - ٥

  .٢٠٠٥ماع يف لا ا اذه يف ا اوعلطضا يتلا ةطشنألا نأشب هيلإ ًاريرقت
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 سماخلا قفرملا
ةرادإلا سلجم ىلإةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا نم ةهجوم ةلاسر يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا / 
 ةنماثلا ةيئانثتسالا هترود

هذه وجيج ةريزج يف نيعمتا ةئيبلا ءارزو عيمجل يتايحتب ثعبأ نأ غلابلا يرورس يعاود نمل هنإ  
اذه ةفاضتسال انركش نوقحتسيل ايروك ةيروهمج بعشو ةموكح نإ . حمالملا ةعونتملاو ةليمجلا ةريزجلا
 .ةزيمملا ةئيبلا هذه يف اميس الو ثدحلا

  ، ًادج يرورضلا مامتهالا زيكرت ةداعإل ةحناس ةصرف لكشي ماعلا اذه يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا نإ
ةيئامنإلا تاياغلا قيقحتل ةيمارلا هدوهجو رقفلا ىلع ء اضقلاب قلعتملا مخضلا ةدحتملا ممألا لودج ىلع

ًاضيأ لكشت يتلاو ىدتنملا اذه يف اوثحبتس يتلا ةيرشبلا تانطوتسملاو حاحصالاو هايملا اياضقف ةيفلألل 
لودج يف ةيزكرم ةبترم لتحت ،ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجلل لبقملا رهشلا ةرودل يسيئر زيكرت لاجم 

 .اذه لامعألا
هايملاب ةطبترملا لكاشملا ديازتت نأ لمتحيو ،هايملا يف ًاصقن ملاعلا ءاحنأ عيمج يف رشبلا نم نييالملا هجاويو   
بجيف ،ًالصأ ةددهملا ةيجولوكيإلا مظنلا باسح ىلع موقي الأ بجي لولح داجيإل يعسلاف . لبقتسملا يف
ءاكرشب زوفلا انل يغبنيو . نيصاخلا نيماعلاو نييفيرلاو نييرضحلا ةحلصملا باحصأ عيمج كرشن نأ انيلع
ندملا لجأ نم هايملا عورشم وه كلذ ىلع ةلثمألا دحأو . ةديدج قرطب نيديلقتلا ءاكرشلا كارشإو ددج

نأ ىلإ يمريو يويسآلا ةيمنتلا فرصمو ةدحتملا ممألا لئوم نيب ةدحاو ةنس لبق نلعُأ يذلا ةيويسآلا 
ىلإ ٧٠٠يلاوح ىلع عفنلاب دوعي  نأ ةرورضلاب سيلو . ميلاقألل ةيرضحلا قطانملا يف ةمسن نويلم ٨٠٠ 

نكمي يلحملا عمتا ىلع ةمئاقلاو ًاقاطن رغصألا تاردابملاف ًاريثأت ثدحتل ريبك قاطن تاذ عيراشملا نوكت 
هذه نأشب هب يلديس ام ىلإ ءاغصإلا ىلع مكعجشأ ددصلا اذه يفو . حاجنلا نم ردقلا سفن ققحت نأ
 .تئافلا عوبسألا ةيا يف ىرج يذلا يندملا عمتجملل يملاعلا ىدتنملا ،اياضقلا

لبق تلمتكا يتلا ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا بولسأ ةيلمع ةيمنت ةلصاوم يف نورظنتس مكنأ كلذكينرسيو    
، . ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم يف اهيلع ةقداصملا تمتو انيخاتراك يف نيتنس صوصخلا اذه يفو
 .ةرادإلا سلجم ةيوضع ةيلومش يف ةلثمتملا ةقلاعلا ةلأسملا لايح مكرظن تاهجو ىلإ فرعتلا ىلإ علطتأ يننإف

ةدحتملا ممألا جمانربل ةيملعلا ةدعاقلا زيزعت نأشب هزارحإ مت دق هب ناهتسي ال ًامدقت نأ ظحالأ امك  
ًاءزج ًاعم نالكشيو تاردقلا ءانبو ي جولونكتلا معدلل ةيلودلا ةيموكحلا ةيجيتارتسالا ةطخلا نأشبو ةئيبلل

ةطخلا هذهل نكمي هنأب نيقي ىلع يننإف مات حوضوب اهروهظ ىدلو . ةرادإلا بولسأ ةيضق نم أزجتي ال
تاياغلا ذيفنتل دوهج نم هلذبت اميف ةيمانلا نادلبلل هتدعاسم ةدايز نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيكمت 

 .جربسناهوج ةمق ذيفنت ةطخ يف ةضورعملا ةيئيبلا فادهألاو
اياضقلا هذهل لماشلا ضارعتسالا ءارثإ مكتاشقانمل نكميف ملاعلا يف ةيئيبلا تاسايسلا يمسار مكرابتعابو  

هيف ماهسإلاويلودلا يموكحلا ىوتسملا ىلع ةجاحلا ثيح ،مكناطوأ ىلع ًاضيأ هيف رثؤت يذلا تقولا يف    
 .ةحجان ةرودب يتاينمت لضفأ لوبق مكنم وجرأ حورلا هذو. اورذغلبت رييغتلل 

___________ 


