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  ةرادإ سلجم
  ممألا جمانرب
  ةئيبلل ةدحتملا
   

سل ةرشعةيدا حلاةيئانثتسالا ةرودلا   
 يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا
 ٢٠١٠ رياربف/طابش ٢٦ -  ٢٤ ،ايسينودن إ،يلاب

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

  ةمدقم

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سل  -  ١  ةرشع ةيداحلا ةرودلا تدق يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ع
ةرتفلا يفايسينودنإب يلاب يف ،اود اسون يف تارمتؤملل يلودلا يلاب زكرم يف يملاعلا  ىلإ٢٤ نم    ٢٦ 

ًالمع ةرودلا تدق. ٢٠١٠ رياربف/طابش  ةرادإلا سلجم ررقم نم لوألاعرفلاب عو خرؤملا٢٥/١٧     ٢٠ 
ةماعلا ةيعمجلا رارق نم٥ ةرقفلاو ٢٠٠٩ رياربف/طابش خرؤملا٤٠/٢٤٣   لوألا نوناك١٨   ربمسيد / 

ةطخ نأشب١٩٨٥ تارمتؤملا،  نيتداملل ًاقفوو،  دلا ماظنلا نم٦ و٥   ةرادإلا سل   يلخا.  

  ةرودلا حاتتفا  -ًالوأ 
ةعاسلا يف ةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالا ةرودلا مسارملل سيئرك لمع يذلا ةنامألا لثمم حتتفا   -  ٢
طابش٢٤ ءاعبرألا حابص ةرشاعلا دلبلا هدعأ ريصق مليف ضرعب ةرودلا لامعأتأدبو . ٢٠١٠ رياربف/   

  .“عيمجلا ةيلوؤسمو دحاو بكوك”ناونعب فيضملا 
ايبرص يف ينارمعلا طيطختلاو ةئيبلا ريزو شتيلود رفيلوأ ديسلا ةيحاتتفا تانايبب ىلدأو   -  ٣
ر ديسلاو،ةرادإلا سلجم سيئرو ديسلاو ؛ايسينودنإل ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ،اواغيلاتان . م يترام. م.  
سل يك ناب  ةبئان ،ربورك اليجنأ ةديسلا ىدتنملا /ا ىلإ هتلاسر تأرقو ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا نوم
ميكأ ديسلاو،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ،رنيات  ش 
  .ايسينودنإ ةيروهمج سيئر ،ونويهدوي غنابماب وليسوس ديسلاو ؛ةئيبلل
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ضح نيذلا نيلثمملاب يلالهتسالا هنايب يف شتيلود ديسلا ب  -  ٤  هريدقت نع برعأو ةرودلا اور حرو
بعشوًةموكحايسينودن إل سل . ةفايضلامرك ىلع  ًا   ا لامعأ لودج اهيطغي يتلا تاعوضوملا نإ لاقو

ةيئيبلا ةرادإلا سمت ةيويح اياضق لمشتس ةيرازولا تارواشملا نأ ًاظحالم ،ةطبارتمو ةمساح تاعوضوم 
لاو يجولويبلا ع  ةيمهأب ةيئيبلا تايدحتلا هذه مستتو . ةيجولوكيإلا مظنونتلاو رضخألا داصتقالاو ةيلودلا

ليزاربلا يف دقعيس يذلا ،ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةقباسلا ةرتفلا يف ةصاخ 
 يعيفرلا نيلثمملا وأ ءارزولا نم يراشتسالا قيرفلا ئشنأ ةرشاعلا ةيئانثتسالا ةرودلا ذنمو. ٢٠١٢ يف

قيرفلا دقعو . ٢٥/٤ هررقم يف ةرادإلا سلجم بلطل ًاقفو ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلاب ينعملا ىوتسملا
ةيلمع أشنأو ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلل ةيلبقتسملا ةينبلاةشقانمل امورو دارغلب يف تاعامتجا يراشتسالا   

ديزمل تا رايخلا هذه عضختسو ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نأشب تارايخلا نم ةعومجم ةغايص ضرغب دارغلب
سل. ةيراجلا ةيئانثتسالا ةرودلا يف تاشقانملا نم  عمت ىدتنملا /ا نإ لاق ماتخلا يفو  ا راظنأ طحم وه
ملاعلا نأو ،يملاعلا يئيبلا ، هيلإ هجتي  ًامئاد ديازتت يتلا ةيئيبلا لكاشملا نأشب ةدايقلاو داشرإلل ًاعُّلطت  

بكوكلا ءاحنألك يف سانلا ىلع رثؤت يتلا ةئشانلا صرفلا نأشبو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نإ لاقو.    
ةيملاعلا ةمادتسالا ةلافكل ةبولطملا ةدايقلا ريفوتمازتلاو ةيلوؤسم هقتاع ىلع عقت  .  

عامتجا ةفاضتساب ىرخأ ةرم اهيلإ ده   -  ٥  ع ايسينودنإ نأل هنانتما نع اواغيلاتان ديسلا برعأو
نإ ةيروهمج سيئرروضحنأ ًاظحالم ،بيهم  ةيئيبلا اياضقلل هدلب اهحنمت يتلا ةيمهألا نع ر   . بعي ايسينود

تارمتؤمل ةنمازتملا ةيئانثتسالا تاعامتجالا يأ ةيئانثتسالا ةرودلا هذه تقبس يتلا تاعامتجالا نإ لاقو 
تاعومجملل يملاعلا ىدتنملل ةرشع ةيداحلا ةرودلاو ملوهكتساو مادرتورو لزاب تايقافتا فارطأ 

ضرألا ةمادتسا يف مهاست ةمحلصملا باحصأو  عامتجالا ناك املو . يق تاشقانم تدهش دق نييسيئرلا ة
ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل ةرشع ةسماخلا ةرودلا ذنم ةئيبلا ءارزول لوألا يملاعلا عامتجالا وه يلاحلا 

 جاهنبوك يف تدقيغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا  ، ٢٠٠٩ربمس يد/لوألا نوناك يف نع يتلا خانملا ر
زارحإ ىلع دعاستس تاشقانم يف لوخدلل ةم   يق ةصرف رّفويو ةريبك ةيجيتارتسا ةميقب كلذل مستي وهف

يناثلا نيرشت يف كيسكملا يف دقع  نوناكو ربمفون /تس يتلا ةرشع ةسداسلا ةرودلا يف ةحجان جئاتن
  .٢٠١٠ربمسيد /لوألا

ةنسلا هرابتعاب ًاضيأ ةيمهألاب٢٠١٠ماع مستيو   -  ٦ يف دقعنيس امك ،يجولويبلا ع    ونتلل ةيلودلا  
زاجنإ يف زرحملا م ٢٠١٠ربمتبس /لوليأ يف ةدحتملا ممألا رقم  دقتلا ضارعتسال ىوتسملا عيفر عامتجا  
معدل ةيجيتارتسالا يلاب ةطخ ةيمهأب ًاريكذت نوكيس عامتجالا كلذ نإ لاقو . ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا

، ال ءزج اتاردقلا ءانبو ايجولونكتلا  أ تتبثأ يتلا ةيئيبلا ةرادإلا نأشب تاشقانم يأ يف هنع ىنغ   
  .ءاعمج ةيرشبلل ةدئاف تاذ ةيلاحلا ةيئانثتسالا ةرودلا جئاتن نوكت نأ هلمأ نع برعأ ،ًاريخأو. ةيملاعلا

اذه لامعألا رضحمبسماخلاقفرملا يف ماعلا نيمألا ةلاسر صن دريو   -  ٧  .  
نإ يحاتتفالا هنايب يفيذيفنتلا ريدملا لاقو  -  ٨ بذج يلاب ةفايض مرك  هذه ىلإ ًارارم ةئيبلا عمتجم    

اهيف امب ،ةزرابلا تاقافتالا نم ًاددع تمهلأ اهتفاقثو اهثارتو ةريزجلا ميِق نأو تابسانم ةدع يف ةريزجلا 
ةئيبلل ة دحتملا ممألا جمانربل ةيمويلا ةطشنألا يف مئاد روضحب مستت ةطخ يهو ،ةيجيتارتسالا يلاب ةطخ
تارمتؤمل ةنمازتملا ةيئانثتسالا تاعامتجالا باقعأ يف ةيئانثتسالا ةرودلا هذه يتأتو . هتيالو بلق يف عقتو
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زيزعت نع نيموي لاوط ةفيثكلا تاشقانملا تض   خمت ثيح ،ملوهكتساو مادرتورو لزاب تايقافتا فارطأ
اهنكلو ةيضوافت تاقافتا د سيل ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نأب ةماه ةراشإ تلسرأو قيسنتلاو نواعتلا  رجم ت
ن أىلإ ًاريشمو . هبوعشو بكوكلا ةحص ةلافك لجأ نم عقاولا ضرأ ىلع تاءارجإلاو ذيفنتلاب قّلعتت

ًالاثم تطعأتاعامتجالا كلت    ، هذه ءانثأ رمتست نأ يف هلمأ نع برعأ وةيددعتلا لضفب هقيقحت نكمي امل
جالاكلتنع تأشن يتلا لؤافتلا و ةيباجيإلا حورةيئانثتسالا ةرودلا    .تاعامت 

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةزئاج يذيفنتلا ريدملا هيلإ  مدقهنايبب ونويهدوي ديسلا يلدي نأ لبقو   -  ٩
مظنلا ىلع ظافحلا يف ايسينودنإل دئاقلا رودلاب ًافارتعا ،ةيرحبلا ةئيبلا ةرادإو ظفح يف ةدايقلا عيجشتل 

ًاماه ًالاثم يطعت يتلا ،يناجرملا ثَّلثملا ةردابم يف اهتمهاسم قيرط نع كلذ يف ا مب ،ةيرحبلا ةيجولوكيإلا
دعاس يتلا اةقيرطلليملاعلا ديعصلا ىلع  نواعتلا   ةيجولوكيإلا مظنلا ىنغأ نم ٍدحاو ةيامح يف يميلقإلا   

  .ًافعض اهرثكأ ناك نإو ضرألا ىلع
نأ مئالملا نم هنأفيك ونويهدوي ديسلا ظحال يسيئرلا هنايب يفو  -  ١٠ عمتجت  ىرخأ ةرم تاموكحلا    

ةدحتملا ممألا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل ةرشع ةثلاثلا ةرودلاتفاضتسا يتلا ةعاقلا يف  نأشب ةيراطإلا  
خانملا رغت لوألا نوناك يف،ي يلاب قيرط ةطيرخ دامتعاب تج٢٠٠٧ربمسيد /  و ت يتلاو مساب ملكتو. ،   

ًاراح ًابيحرت ب رف ايسينودنإ ةموكحو بعش نأ يف هلمأ نع برعأو ةرودلا يف نيرضاحلا نيلثمملابح  
جئاتنلا لضفأ ىلإ لوصولل مهل ًامهل  ةيئانثتسالا ةرودلا راعش نإ لاقو . م يلاب يف ماعلا وجلا نوكي

ةيمهأ زجوي -  “عيمجلا ةيلوؤسمو دحاو بكوك ”- ةيراجلا بكوكلا ةيامحب ةيرشبلا مازتلا ديدجت   
، هجوو. هيلع ظافحلاو ةيجولوكيإلا مظنلاو يجولويبلا ع  ونتلا هجاوت يتلا تاديدهتلا نم ددع ىلإ هابتنالا  

 ، خانملا ر  هابتنالا هجوويغت نع ةئشانلا تاديدهتلا ةصاخو  كلتةيميلقإلا تاردابملا ىلإ اة كلذك  
  .ايسينودنإ اهتقلطأ يتلا ةفلتخملا تاردابملا اهيف امب ،تاديدهتلا

لّلقي ام وهو ،فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا رثاكت نم هقلق نع هسفن تقولا يف بر عأو  -  ١١
قافتا لكل يلاثملاءادألانم  زيزعت عم ،يئيبلا لمعلا يف كسامتلا ةلافكو رزآتلا ريخست يرورضلا نمو .  

كلت ةيالوعيسوتب ة ئيبلا نع ةلوؤسملا ةدحتملا ممألا ةئيه هرابتعاب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةردق  
جذومن نأ تتبثأ دق ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا نإ لاقو . ةيالولا كلتب عالطضاللًايفاك ًاليومت اهحنمو ةمظنملا 

معدل هليكشت ةداعإ نم دب الوةيملاعلا تاجايتحالا عم ىشمتي  ال يلاحلا ةيمنتلا بسك لبس ةمادتسا  
ت ددصلا اذه يف م. شيعلا  أدبم ىلع ًامئاق نوكي ىتحكالهتسالاو جاتنإلا طمن رييغ دقتلا قيقحت بّلطتيو  
نادقف ةحفاكمل ًاحومط رثكأ فادهأ ديدحتو ؛ةمادتسملا ةيمنتلا ةيمنتلا هيجوت ةداعإو ؛يجولويبلا ع    ونتلا

نم ءاهتنالاو ؛ةيملاعلا ةيئيبلا ةرادإلل د   حوم موهفم قانتعاو ؛رضخألا داصتقالا جذومن باعيتسال
رخاوأ يف كيسكملا يف خانملا ر نأشب تاضوافملا  يغت   .٢٠١٠ماع  

ماجسنالا ىلع موقت ايلاب ةريزج ةفسلف فصو ماتخلا يفو   -  ١٢  رشبلا نيبو هلإلاو رشبلا نيب أب  
لّثمت يتلا ةيرحبلا ةئيبلا ظفح ةزئاج ىلع لصحي نأ ًاريثك هفرشي هنإ لاقو. ةئيبلاو رشبلا نيبو رشبلاو  
ىلإ ي ودنإ بعش مامتهاب ًافارتعا  ةئيبلا ىلع ظافحلل ةينطولا دوهجلا ديطوت ةدايزدؤتسو ةئيبلاب ايسين  
  .حاتتفالا سرج عرقب عامتجالا حاتتفا نلعأ كلذ دعبو. ةيرحبلا

اهتبقعأ روهمجلا ةيحتل ةينغأ ءادأب يلاب نم نيدشنملا نم ةقرف تماق يسيئرلا نايبلا اذه دعبو   -  ١٣
  .ونويهدوي ديسلا فيلأت نم بكوكلا ىلع ظافحلا نع ةينغأ
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  لمعلاميظنت   -ًايناث 
  بتكملا ءاضعأ باختنا  -فلأ 

يناثلا نيرشت يف ،نيتسلاو ةعبارلا ا،ةماعلا ةيعمجلا نأل ًارظن  -  ١٤  رود يف تبختنا،٢٠٠٩ربمفون /    
يف ةلثمم تناك يتلا رئازجلا نإف ،ةرادإلا سلجم يف ًاوضع ٢٩ ةرادإلا سلجم يف ًاوضع دعت مل بتكملا   ،

يناثلا نوناك١ نم ًارابتعا حبصأ بتكملا يف ةيقيرفألا ةعوم ًةجيتنو. ٢٠١٠رياني /   ا دعقم نإف ،كلذل  
يناثلا نوناك١ نم ًارابتعا ًارغاش سل. ٢٠١٠رياني /   ةسلجلا يف ،ىدتنملا /ا بختنا دقف ،كلذل ًاعبتو

طابش٢٤يف ةدوقعملا ،ةيئانثتسالا ةرودلل ةيحاتتفالا  يسلا،٢٠١٠رياربف /   )وغنوكلا (وبموجد يرنه د 
نيتداملا ماكحأب ًالمع،سيئرلل ًابئان يلخادلا هماظن نم١٩ و١٨    .  

١٥  -   ، سلا ليحرلًارظنوكلذ ىلإ ةفاضإلابو بتكملا وضع )كيسكملا(اغيف ي كسولر اك ناوخ دي   ،
،نع يبيراكلاو ةينيتاللا اكيرمأ ةقطنم ب ةعومجم تغلبأ ،ةئيبلا جمانرب ىدل لثممك هبصنم نم  نادل  

اه   ديسلاحشرتنأب ةنامألا يبيراكلاو ةينيتاللا اكيرمأ  سيئرلل ًابئان) كيسكملا(انيب ونازوبماك ريفاخ سيول   
  .هل ًافلخ

الك باختنا مت  -  ١٦ تلاب بتكملايف نيوضعنيحشرملا   ىتح ةفصلا كلتب نالمعي فوسو ةيك ز 
  .ىدتنملا/سلجملل نيرشعلاو ةسداسلا ةيداعلا ةرودلا داقعنا

  لامعألا لودج رارقإ  - ءاب
سل  -  ١٧  ،/ا رقأ طابش٢٤ ءاعبرألا ةحيبص ةدوقعملا ،ىلوألا ةماعلا هتسلج يف ،ىدتنملا رياربف / 

تقؤملا لامعألا لودج ساسأ ىلع كلذو ،ةرودلل يلاتلا لامعألا لودج ٢٠١٠  ،
(UNEP/GCSS.XI/1):  

  .ةرودلا حاتتفا  -  ١
  :لمعلا ميظنت  -  ٢

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

  .نيلثمملا ضيوفت قئاثو  -  ٣
  .فارطألا ددعتملا ماظنلا يف ةئيبلا: ةماعلا تاسايسلا لاجم يف ةئشانلا اياضقلا  -  ٤
  .ىرخألا لئاسملا  -  ٥
  .ريرقتلا دامتعا  -  ٦
  .ةرودلا ماتتخا  -  ٧
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  ةرودلا ميظنت  -ميج 
سلةرودلل ىلوألا ةماعلا ةسلجلا ءانثأ  -  ١٨  ا ثحب ءوض ىلع ةرودلا لمع ميظنت دمتعاو ىدتنملا /، 

  .(UNEP/GCSS.XI/1/Add.1/Rev.1)حورشملا لامعألا لودج يف ةدراولا تايصوتلا 
سلكلتىدحإل ًاقبط ،ررقت دقو   -  ١٩  ا دقعي نأ ،تايصوتلا نم ًءادتبا ةيرازو تارواشم ىدتنملا / 

، موي رهظ دعب طابش٢٤ ءاعبرألا طابش٢٦ةعمجلا ةحيبص ىلإ ريا ربف/    .رياربف/ 
سل  -  ٢٠  ةدحتملا تايالولا (كازوتام نوج ديسلا ةسائرب ةعماج ةنجل ءاشنإ ًاضيأ ىدتنملا /ا ررقو

وروبوش لايناد ديسلا ةسائرب ةغايص قيرفو ؛لامعألا لودج نم ٥ و٤نيدنبلا  يف رظنلل، )ةيكيرمألا  
يناجد ايسنارت نايد ديسلا ةسائرب ةيماتخلاةقيثو لاب ىنعيلماع قيرفو ؛ )نيتنجرألا(  ةديسلاو) ايسينودنإ( 

  ).ادنك(اليفوكاج سنارف 
سل  -  ٢١  ، )نيلثمملا ضيوفت قئاثو (٣لامعألا لودج دونب يف ىدتنملا /ا رظني نأ كلذك ررقت دقو

يتلا ةما علا ةسلجلا يف كلذو) ةرودلا ماتتخا (٧و) لامعألا رضحم دامتعا (٦، و)ىرخألا لئاسملا (٥و
طابش٢٦ةعمجلا رهظ دعب دقعت    .رياربف/ 

  روضحلا  -لاد 
ةرادإلا سلجم يف ءاضعألا ةيلاتلالودلا ةرودلا يف تلثم  -  ٢٢ ، ا )١(:  نيتنجرألا ،يسورلا داحتال

 ، ايلاطيإ ،ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج ،ياوغوروأ ،ايسينودنإ ،ادوبربو اوغيتنأ ،ايناملأ ،ايلارتسأ ،اينابسإ
، اب اينارتت ةيروهمج ،ةيكيشتلا ةيروهمجلا ،اماهبلا رزج ،سنوت ،شيدالغنب ،اكيجلب ،ليزاربلا ناتسك

 ، ادنلنف ،اسنرف ،اينيغ ،نوباغ ،نيصلا ،لاموصلا ،ايبرص ،ارسيوس ،اينامور ،ايروك ةيروهمج ،ةدحتملا
، ام ،يلام ،وتوسيل ،اينيك ،ايبمولوك ،وغنوكلا ،ابوك ،ادنك ،ايتاورك ،ناتسخازاك ،يجيف ايزيل

تايالولا ،ادنلوه ،ايراغنه ،دنهلا ،وكانوم ،قيبمازوم ،سويشيروم ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،كيسكملا 
  .نابايلا ،ةيكيرمألا ةدحتملا

يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سلجم يف ءاضعألا ريغ ةيلاتلا لودلا عامتجالا يف نيبقارمب تلثمو  -  ٢٣
ةيلودلا ةلاكولا يف وأ ةصصخ تم ةلاكو يف ءاضعأ وأ ةدحتملا ممألا يف ءاضعأ اهنكلو يملاعلا يرازولا
، : ةيرذلا ةقاطلل ، أ ،ادنغوأ ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،ناتسناغفأ ،اينوتسإاينيمرأ ،ندرألا ،ايبويثإ ادنلري
ان يكروب ،اناوستوب ،ناتوب ،امنب ،مالسلا راد ينورب ،لاغتربلا ،سودابرب ،نيرحبلا ،ةديدجلا اينيغ اوباب
،  - روميت ،وغوت ،ايكرت ،دنليات ،وريب ،ادنلوب ،وساف لاشرام رزج ،رمقلا رزج ،رئازجلا ،يتشيل

ةيبعشلا ايروك ةيروهمج ،ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ،ةيكينيمودلا ةيروهمجلا ،ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا 
بونج ،افودلوم ةيروهمج ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمج ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ،ةيطارقميدلا  

 ، ةروفاغنس ،ايكافولس ،رودافلسلا ،ايسول تناس ،اوماس ،يوبابمز ،كرمنادلا ،يتوبيج ،ايجروج ،ايقيرفأ
                                                           

ةرادإلا سل   )١(  ةماعلا ةسلجلا يف ترج يتلا تاباختنالابةيلاحلا ةيوضعلا تددحت ةيناثلا ةرودلا نم ٥٢   
يناثلا نيرشت١٥يف ةدوقعملا ،ةماعلا ةيعمجلل نيتسلاو  ةماعلا ةسلجلاو ٢٠٠٧ربمفون /   ١١٥ ، نيتسلاو ةيناثلا ةرودلا نم  

زومت٢٣يف ةدوقعملا  علا ةسلجلاو٢٠٠٨هيلوي /  يف ةدوقعملا نيتسلاو ةعبارلا ةرودلا نم ٣٥ةما ،  يناثلا نيرشت٣  ربمفون / 
و ،فلأ٦٢/٤٠٦تاررقملا  ( ٢٠٠٩ و ،ءاب٦٢/٤٠٦   ٦٤/٤٠٦.(  
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 ،ع ،قارعلا ،يليش ،ديوسلا ،مانيروس ،نادوسلا ،دنليزاوس ،لاغنسلا  نيبلفلا ،الاميتاوغ ،اناغ ،نام
ريق ،رطق)ةيرافيلوبلا ةيروهمج (اليورتف توك ،ايدوبمك ،يلوسرلا يسركلا ،نوريماكلا ،ناتسزيغ ، 
ةكلمملا ،فيدلم ،برغملا ،رصم ،رقشغدم ،ةطلام ،ايناوتيل ،نانبل ،ايفتال يتابيريك ،تيوكلا ،راوفيد  ،

 ، ايريجين ،لابين ،اسمنلا ،جيورنلا ،ايبيمان ،رامنايم ،ايلوغنم ،ةيلامشلا ادنلريآو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا
  .نميلا ،ادنليزوين

نيطسلف نع بقارمةرودلا يف كراشامك   -  ٢٤  .  
 :ةيلاتلا تايقافتالا تانامأو ،ةدحتملا ممألل ةعباتلاةماعلا ةنامألا تادحوو تائيهلا تلثمو   -  ٢٥

 ، ةبطرلا يضارألا هيقافتاو ة، رجاهملا ةيربلا تاناويحلا عاونأ ىلع ظافحلا هيقافتاويجولويبلا عونتلا ةيقافتا
،ًالئوم اهفصوب ةصاخو ةيلودلا ةيمهألا تاذ ءاملا رويطل   ، نوزوألا ةنامأو ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو ةنامأو  

، ةعباتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإو  لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا
، ، بوروأل ةيداصتقالا ةنجللاو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ةدحتملا ممألل ةدحتملا ممألل ةعباتلا ا

 ، دهعمو ،ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحتملا ممألا جمانربو خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتاو
، ، ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا يملاعلا ءاذغلا جمانربوةدحتملا ممألا ةعماجو  .  

ا ممألاةمظنم: ةلثمم ةيلاتلا ةصصختملا تالاكولا تناكو  -  ٢٦ ةمظنم ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتمل   ،
ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ،)وكسنويلا(ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ،ةيلودلا لمعلا   

، ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاو يلودلا كنبلاةيعانصلا  .  
،رفألا داحتالا ةيضوفم: ةيلاتلا ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا تلثم دقو  -  ٢٧ يويسآلا كنبلا يقي  

ةينعملا ايقيرفأ طسو لود نيب ةكرتشملا ةنجللا ،ايقيرفأ طسو ل ةيدقنلاوةيداصتقالا ةعامجلا ،ةيمنتلل 
يموكحلا قيرفلاو ،يبوروألا دا حتالاو ،ةيبوروألا ةيئيبلا ةلاكولاو ،ثلونموكلا ةنامأو ،تافآلا تاديبمب

 ، ،، ةعيبطلا ظفحل يملاعلا داحتالاوخانملا ريغتب ينعملا يلودلا نواعتلا ةمظنمو  ةيبرعلا لودلا ةعماجو
، ،يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو يمالسإلا رمتؤملا ةمظنمو طيحملا بونج ةقطنمل يميلقإلا ةئيبلا جمانربو   

  .ئداهلا
ةفصب يندملا عمت   -  ٢٨  ا تاميظنتو ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ددع لثم كلذ ىلإ ةفاضإلابو

  .نيبقارم
  .UNEP/GCSS.XI/INF/12ةقيثولا يف نيكراشملاب ةلماك ةمئاق درتو   -  ٢٩

  اود اسون نالعإ  -ءاه 
سل  -  ٣٠  ، /ا دمتعا  ٢٦ةعمجلا حابص ةدوقعملا ةيناثلا ةماعلا هتسلج يف اود اسون نالعإ ىدتنملا

ا قفرملا يف١١/٩ -إ.د ررقملا يف نالعإلل عوجرلا نكميو. رياربف/طابش   .رضحملا اذهل لوأل، 
  سيئرلا زجوم  -واو 

سل  -  ٣١   ٢٦ةعمجلا رهظ دعب ةدوقعملا ،ةثلاثلا ةماعلا ةسلجلا يف ،ىدتنملا /ا سيئر ضرع
نم يسيئر عوضوم لك نأشب ةيرازولا تارواشملا يف ت يدبأ يتلا ءارآلل زجوم عورشم ،رياربف/طابش
يف دراولا وحنلا ىلع ،ىد تنملا/سلجملل ةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالا ةرودلا اهيف ترظن يتلا عيضاوملا
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يف اهنع بارعإلا ىرج يتلا ةفلتخملا ءارآلل ةروص زجوملا نإ لاقو . UNEP/GCSS.XI/L.7ةقيثولا 
هيلعًًاقفتم ًاصن سيلو ةيرازولا تارواشملا سل.    قفرملا يف دراولا سيئرلا زجومب ًاملع ىدتنملا/ا طاحأو  
رضحملا اذهلعبارلا  .  

  ةعماجلا ةنجللا ريرقت  -ياز 
نم ةرتفلا يف كازوتامديسلا ةسائرب تاسلج عبرأ ةعماجلا ةنجللا تدقع   -  ٣٢ ىلإ ٢٤،   
دعب ةدوقعملا ،ةثلاثلا ةماعلا ةسلجلا يفو . اهيلإ ةلكوملا لامعألا لودج دونب يف رظنلل ،رياربف/طابش ٢٦

 ، طابش٢٦ةعمجلا رهظ سل/   ةعماجلا ةنجللا ريرقتبًاملع ىدتنملا/ا طاحأ ،رياربف قفرملا يف ريرقتلا دري و.  
رضحملا اذهلثلاثلا  .  

  تاررقملا دامتعا  -ءاح 
سل  -  ٣٣  ، /ا دمتعا طابش٢٦ةعمجلا رهظ دعب ةدوقعملا ،ةثلاثلا ةماعلا هتسلج يف ،ىدتنملا  / ، رياربف

  :ةيلاتلا تاررقملا
  ناونعلا  ررقملا مقر
  ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا  ١١/١ -إ .د
  يتياه يف ةيئيبلا ةباجتسالا زيزعت: يتياهل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب معد  ١١/٢ -إ .د
  ةيئيبلا ةرادإلا قيرف كلذ يف امب ،ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع قيسنتلا زيزعت  ١١/٣ -إ .د
ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا   ١١/٤ -إ .د

  يجولوكيالا
  يئيبلا نوناقلا  ١١/٥ -إ .د
  ةزغ عاطق يف ةئيبلا ةلاح نع ةعباتم ريرقت  ١١/٦ -إ .د
  تاطيحملا  ١١/٧ -إ .د
  تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةصاخلا ليومتلا تارايخ نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلا  ١١/٨ -إ .د
  اود اسون نالعإ  ١١/٩ -إ .د

  نيلثمملا ضيوفت قئاثو  -ًاثلاث 
ةداملا نم ٢ ةرقفلل ًاقفو  -  ٣٤ نيلثمملا ضيوفت قئاثو بتكملا صحف ،يلخادلا ماظنلا نم ١٧،   

ضحو.ةرودلا يف نيرضاحلا اهددع غلابلا ءاضعألا لودلا لصأ نم ٤٩ولثمم ةرودلا ر   نأ دجوو ٥٨   ،
سل.لوصألا بسح ةمدقم مهضيوفت قئاثو  ا ىلإ كلذب ًاريرقت سيئرلا مدقو دمتعا يذلا ىدتنملا / 

ةعمجلا رهظ دعب ةدوقعملا ،ةثلاثلا ةماعلا هتسلجيف بتكملا ريرقت  طابش٢٦    .رياربف/ 
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  فارطألا ددعتملا ماظنلا يف ةئيبلا: ةماعلا تاسايسلا لاجم يف ةئشانلا اياضقلا  -ًاعبار 

  يذيفنتلا ريدملل تاسايسلا نايب
ىلإ داعأو . ةماعلا تاسايسلا نأشب هنايب يذيفنتلا ريدملا ىقلأ ىلوألا ةماعلا ةسلجلا ءانثأو  -  ٣٥

اهتبغر نع ءاضعألا لودلا تبرعأ ٢٠٠٧ماع يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  بهقاحتلا دنع هنأ ناهذألا  ،
ىلعو ينطولا ديعصلا ىلع لضفأ جئاتن زارحإ ىلع ةردقو ةءافكو ةوق رثكأ ةئيبلا جمانرب نوكي نأ يف 

نكمي ج دامتعا مت اذكهو. اهجراخو ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد ءاكرشلا عم قثوأ لكشب لمعلا  
ممألا جمانربل ةمئاقلا ةيالولا نمض هباعيتسا نكمأ ‘‘ نيرخآو - ةئيبلاجمانرب ةءافك ةدايز ’’ج هتيمست 

ةئيبللةدحتملا هليومتو     .٢٠١٣ ـل لجألا ةطسوتملا ةيجيتارتسالل 
تالاًاظوحلم ًامدقت ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب زرحأ ،نيحلا كلذ ذنمو  -  ٣٦  ا نم ددع يف   .

و لماكلا هجولا ىلع جئاتنلا قيقحت ىلع موقي جمانرب ًايلاحهذفنييذلا لمعلا جمانربو  ماظن همعدي  
اهيلعةقفاوملا ةقيرطو ةينازيملا طيطخت يف نيسحتلا نم ريبك ردق هيلع لخدأ يلاب ةطخ تحبصأ اميف    ،
جمانرب يف ةرمتسملا حالصإلا ةيلمع تاماعد نم ةماعد تاردقلا ءانبو ايجولونكتلا معدل ةيجيتارتسالا  
ديوزتلا نيسح تب ةيرطقلا تاجايتحالل ةباجتسالا ىلع ةردقلا زيزعت ىرجو. ةئيبلل ةدحتملا ممألا

اهلةسركملا دراوملاوةيميلقإلا بتاكملا تايالو زيزعتو نيفظوملاب  جمانربلا ذيفنت ىلع ديازتم زيكرت كانهو   
  .يلحملا ىوتسملا ىلع

لثم ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ءاكرش عم تاكارشلا نم ًاددع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ماقأ  -  ٣٧  
ةمظنمو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ،ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم 

اذه عم جمانربلا موقيو ؛ةينا سنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكمو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا
نوناك ١٢ لازلز باقعأ يف كلذو يتياه يف ثراوكلا دعب ام تاجايتحال مييقت ءارجإب ريخألا  
ريغ تامظنملاو تاموكحلا عم تاكارش ءوشن ىلإ رضخألا داصتقالا ةردابم تدأ دقف . رياني/يناثلا
عوضوم لوح لمعلا ناك دقو. صاخلا عاطقلا عمو ثوحبلا زكارمو ةيموكحلا ‘‘ رضخألا داصتقالا’’ 
  .ةيملاع تاشقانم ءاسرإل ةيعوت دوهجل ماهلإ ردصم

يتلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب تاقالعلا تلظ اميفو   -  ٣٨
زيزعتل ًاريب ك ًادهج ،ةئيبلا ءارزو نم معدبو ،ةئيبلاجمانرب لذب دقف ،رمتسم روطت يف جمانربلا اهفيضتسي 

نمض تيقب اهيف را مثتسالاو اهمعدو اهتفاضتسا نإف ،تايقافتالا كلتل ًايعار هفصوبو. تاقالعلا كلت
نأشب ًاينوناق مزلم كص ءاشنإ نأشب تاضوافملل همعد وه كلذ ىلع دهاشلاو؛ةئيبل ا جمانرب تايولوأ  
  .قبئزلا

ةفعاضمب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ماق دقف ،ءاضعألا لودلا تابلطل ةباجتسالا راطإ يفو   -  ٣٩
ةيملعلا تارادصإلا لكشتو . ةيئيبلا تاسايسلاب ةقلعتملا تارارقلل ةميلس ةيملع ةدعاق ريفوتل هدوهج
ليبق نم ىوتسملا ةعيفرلا نكمي يذلا يسايسلا قطنملا نم ًاءزج ٢٠٠٩ماعل خانملا ريغت مولع يف زيجولا    
تادئاع قيقحت لامتحاب رشبيةيئيبلا لئاسملا يف لخدتلا يف بولط ملا رامثتسالا نأ تابثإ نم ءارزولا  
ةساردليبق نم تاساردلا لالخ نم ةيداصتقالا تاليلحتلاب طباور ريفوت مت امك. ةلئاه ةيئاذغلا ةمزألا    

  .٢٠٠٩ماع يف ًاضيأ تردص يتلاو ةيئيبلا 
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، بلل ةدحتملا ممألا جمانرب نأ دقتعي اميف هنإ لاق ،ماتخلا يفو  -  ٤٠ نأ فاضأهتامازتلاب ىفوأ دق ةئي  
جمانربلادراوم ىلإ لوصولاب هل حمست مل  عيمج  اوناك نيذلا كئلوأ   لودلا ركشو . هلمع نم نوعفتنيس 

لضفب يتلاءاضعألا  اهتمدق يتلا ةيفاضإلا دراوملا  ةريخألا ا   . ازاجنإ قيقحت نم ةمظنملل ةصرفلا تحنس
معدلا نم ديزم ىلإ ةجاح يف ،لكك ةدحتملا ممألا ةموظنموةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نإف كلذ عمو  .  

  ىرخألا لئاسملا  -ًاسماخ 
تقو يف ‘‘ ضرألا ىلع نيع’’ ـب فرعي ةمق رمتؤم فيضتستس يبد نأ نيلثمملا دحأ نلعأ  -  ٤١

ةيبوروألا ةيئيبلا ةلاكولاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم نواعتلاب كلذو٢٠١٠ ماع نم قحال   .
اهنيح يف ةيعون تامولعم ريفوت وه لجاع فده قيقحت وحن ًايعس ةيئيبلا تانايبلا لئاسم ةمقلا لوانتتسو  
  .ةمقلا يف ةكراشملل نادلبلا عيمج اعدو. رارقلا عانصل

  رضحملادامتعا   -ًا سداس
سل  -  ٤٢   ٢٦ موي رهظ دعب ةدوقعملا ةثلاثلا ةماعلا هتسلج يف رضحملا اذه ىدتنملا/ا دمتعأ

ةنامألل دهعت نأ ساسأ ىلعو هميمعت قبس يذلا ريرقتلا عورشم ساسأ ىلع ٢٠١٠ رياربف/طابش  ،
 ةيئاهنلا هتروص يف ريرقتلا عضو ةمهمررقملاو  .  

  ةرودلا ماتتخا  -ًا عباس
سل  -  ٤٣  ا سيئر نلعأ ،ةداتعملا ةلما  ةيداحلا ةيئانثتسالا ةرودلا ماتتخا ىدتنملا /ا تارابع دعبو

ةرادإلا سل  ٢٥/١٦ةعاسلا يف ،يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرشع ، ةعمجلا ءاسم طابش٢٦  رياربف / 
٢٠١٠.  
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  لوألا قفرملا

ةيئانثتسالا هترود يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سلجم اهدمتعا يتلا تاررقملا
  رشع ةيداحلا

  ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا: ١١/١ - إ.د ررقملا

  ،ةرادإلا سلجم نإ
خرؤملا ٢٥/٤هررقم ىلإ ريشي ذإ  طابش٢٠  قيرف ءاشنإ هبجومب ررق يذلا ٢٠٠٩رياربف /   ،

ميدقتو هلمع لامكتسا هيلإ بلُط هرودب يذلاو ،ىوتسملا يعيفر نيلثمم وأ ءارزو نم نوكتي يراشتسا 
يف يملاعلا يرا زولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا سلجم ىلإ ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نيسحتل تارايخلا نم ةعومجم

، ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلل تالخدم ميدقت فد  كلذو ،ةيلاحلا هترود  

يراشتسالا قيرفلا يعامتجا ةفاضتسال ايلاطيإ ةموكحو ايبرص ةموكحل هركش نع برعي ذإو 
ةئيبل ا ريزوو ،ايلاطيإ يف راحبلاو يضارألاو ةئيبلا ريزول هنانتمانع و ،امور يف يناثلاو دارغلب يف لوألا

 ، هلمعل يذيفنتلا ريدملل  هريدقت نعويراشتسالا قيرفلا ةسائر يف امهتكراشمل اينيك يف ةيندعملا دراوملاو
،   يراشتسالا قيرفلل ًاراشتسم

؛هالعأ روكذملا ررقملا يف ةبولطملا ةيلمعلا جئاتنبريدقتلا عم بحري  -  ١    
ا ةيئيبلا ةرادإلا نيسحتل تارايخلا ةعومجمبًاملع طيحي  -  ٢ قيرفلا اهددح يتلا ةيلودل  

  )١(؛يراشتسالا

ةنجل قيرط نع تاموكحلا عيمج عم ماتلا رواشتلاب ،لمعلا يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي   -  ٣
ممألا جمانرب ةيالو نمض ةحاتملا تارايخلا ةعومجم يف ةيفاضإلا تارييغتلا ديدحتل ،نيمئادلا نيلثمملا 

نيعتي يتلا تارايخلاو ٢٠١١ - ٢٠١٠نيتنسلا ةرتف ل الخ ًاروف اهذيفنت نكمي يتلا ةئيبلل ةدحتملا  
سلجم ىلإ ةلأسملا هذه نع ريرقت ميدقتو ٢٠١٣ - ٢٠١٢ةرتفلل لمعلا جمانرب ريوطت دنع اهجامدإ   ،

  ؛نيرشعلاو ةسداسلا هترود يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا
ا ىلإ تارايخلا ةعومجم ةلاحإل ،ةرادإلا سلجم سيئروعدي   -  ٤ رود يف ةماعلا ةيعمجلا  

؛ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نيسحت وحن ةلصاوتملا ةيلمعلا يف ةمهاسم اهرابتعاب نيتسلاوةعبارلا    

وعديو ،ىوتسملا يعيفر نيلثمم وأ ءارزو نم ًايميلقإ لثمم يراشتسا قيرف ءاشنإ ررقي   -  ٥
ءاقب إعم ،ةكراشملل تاموكح تسو ت اموكح عبرأ نيب ام حارتقال ةدحتملا ممألا ميلاقأ نم ميلقإ لك
يذيفنتلا ريدملا ىلإ  ًاضيأ بلطي ددصلا اذه يفو ،ىرخألا ةمتهملا تاموكحلا مامأ ًاحوتفم ةكراشملا باب

                                                           
  .رضحملا اذهل يناثلا قفرملا يف تارايخلا ةعومجم ىلإ عوجرلا نكمي  )١(
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ةفاضإ ةيمانلا نادلبلا نم نيلثمم ةكراشم زيزعت ليهستل ،ةينازيملا جراخ نم ةيفاضإ دراوم سامتلا 
  ؛نينيعملا نييميلقإلا نيلثمملل

دحأ نم رخآلاو ةيمانلا نادلبلا دحأ نم امهدحأ ،ناسيئر قيرفلل نوكي نأ ر رقي  -  ٦
نيلثمم ًاضيأ مضي يذلا ،قيرفلل راشتسم ةفصب ةكراشملا يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطيو ،ةمدقتملا نادلبلا 

  ؛ةئيبلا ةرادإ قيرف قيرط نع مهنييعت متي ،ةلصلا تاذ ةدحتملا ممألا تالاكو نم ىوتسملا يعيفر

بلطي   -  ٧ ممألا ةموظنم ةوعد ،ةئيبلا ةرادإ قيرفل ًاسيئر هفصوب ،يذيفنتلا ريدملا  ىلإ 
تارابتعالاو تاجايتحالاو تارغثلا مييقت قيرط نع كلذ يف امب ،قيرفلل تالخدم ميدقتل ةدحتملا 

لا ةيئيبلا ةرادإلل ةددحملا فئاظولاو فادهألا ًايلاح ةموظنملا ا  ؛ةيلودققحت يتلا ةقيرطلاب ةقلعتملا  

ىلإ دانتسالاب ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ماظنل ضرعألا حالصإلا قيرفلا ثحبي نأ ررقي   -  ٨
  ؛ةديدجلا راكفألل ًاحوتفم بابلا ءاقبإ عم تارايخلا ةعومجم

سامتلال ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةنامأ قيرط نع ،يراشتسالا قيرفلا وعدي  -  ٩  
عمت  ؛ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا زيزعت ةدايز ةيلمع يف ميلقإ لك نم يندملاا تاعومجم نم ةمئالم تالخدم    

سلجم ىلإ ًايئا ررقي  -  ١٠  ًاريرقت مدقي نأو بسانم تقو يف هلمع قيرفلا لمكتسي نأ  
عامتجالا نم فاك تقو لبق هتمهاسم دادعإ سلجملل ىنستي ىتح نيرشعلاو ةسداسلا هترود يف ةرادإلا 

ةسماخلا ةرودلاو ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ريضحتلاب ةينعملا ةيوضعلا ةحوتفملا ةنجلل يناثلا 
  ؛ةماعلا ةيعمجلل نيتسلاو

يلثمم ةكراشم ريسيتل ةينازيملا جراخ نم دراوم سمتلي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي   -  ١١
  ؛قيرفلا تاعامتجا يف ةيمانلا نادلبلا

ىلع ةرداقلا نادلبلا نم بلطي  -  ١٢ ةردابملا ةيمانلا نادلبلا يلثمم ةكراشمل يلام معد ميدقت  
  .معدلا كلذ ميدقتب

يتياه يف ةيئيبلا ةباجتسالا زيزعت:يتياهل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب معد: ١١/٢ -إ .د ررقملا    

،   ةرادإلا سلجم ّنإ
لازلز نع بغلاب قلقبريشي ذإ   ترت ام ىلإ يناثلا نوناك١٢   راثآ نم٢٠١٠رياني /  ىلع ةر    مدم  

، ،صوصخلاب  ويتياه يف ةئيبلاو داصتقالاو سانلا   يتياه بعش ةاناعم
طونملا يسيئرلا يقيسنتلا رودلابو هتيمنتو هدلب ءانب ةداعإ يف يتياه بعش ةيولوأب  مّلسي ذإو

،   دلبلا اذه ةموكح ةدايقب ةدحتملا ممألاب
جا راثآ نم ةثراكلا هذه نع بترتي ام ءازإهقلق نع برعي ذإو ةيئيبو ةيداصتقاو ةيعامت  

،   دمألا ةديعبو ةطسوتم
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ةئراطلا ةياقولا ىلع يتياه يف تاردقلا فعض هجوأ يدؤت نأ ةيناكمإ ىدم ىلإ قلقب ريشي ذإو  
الا مييقتو اهل ب  هتهأتلاو ،ةيرشبلاو ةيعيبطلا ثراوكلا نم  ةقاعإ ةدايز ىلإ دح نم فيفختلاو اهل ةباجتس  

م  منإلا فادهألا غولبوحندقتلا نالعإ يف اهيلع صوصنملا فادهألا اهنمو ،ًايلود اهيلع قف    تملا ةيئا
،   )٢(ةيفلألا

 خرؤملا) ٢٧ - د (٢٩٩٧ ةماعلا ةيعمجلا رارق يف ةدراولا هتايلوؤسمو هماهمل ًاذيفنتو
،١٩٧٢ ربمسيد/لوألا نوناك ١٥ ضارعتسالا ديق ةيملاعلا ةيئيبلا ةلاحلا ءاقبإب ةقلعتملاو    

ةماعلا ةيعمجلارارق ىلإريشي ذإو  خرؤملا٦٤/٢٥٠   يناثلا نوناك٢٢   تاوعدلاو ٢٠١٠ رياني/   
ىلإ كلذكو ،ةلصلا تاذ ا   ائيهو ةدحتملا ممألا ةموظنم ةزهجأو ءاضعألا لودلا عيمج ىلإ ةه  جوملا

ثاغإلا دوهجل مئالملاو مادتسملاو يروفلا معدلا م  ة دقت يكل ،ةيئامنإلا تالاكولاو ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا
،   يتياه يف ةيمنتلاو رامعإلا ةداعإو ليهأتلاو رّكبملا شاعتنالاو

يف ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلا اههجاوت يتلا ةصاخلا فعضلا هجوأ نابسحلا يف ذخأي ذإو 
خرؤملا٥٩/٣١١ ةماعلا ةيعمجلا رارق ىلإ ريشي ذإو ،ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت زومت١٤    ٢٠٠٥ هيلوي/ 
سويشيروم ةيجيتارتساوسويشيروم نالعإ ةماعلا ةيعمجلا هبجومب ترقأ يذلا نأشب   ذيفنت ةلصاوم  
يف دمتعملاةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلل ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم لمعلا جمانرب نوناك ١٤ ،   
  ،٢٠٠٥ رياني/يناثلا

خرؤملا٢١/١٧ هيررقم ىلإريشي ذإو  طابش٩   طابش٧خرؤملا  ٢٢/٨و ،٢٠٠١رياربف /  رياربف / 
نم فيفختلاو اهل ةباجتسالاو اهمييقتو اهل بهأتلاو ةيئيبلا ئراوطلا عنم نيسحت ةدايز نع ، ٢٠٠٣

ا هتاررقمودح خرؤملا ٢٢/١٣ ،  طابش٧  خرؤملا ٢٣/٥و ،٢٠٠٣رياربف /  طابش٢٥  ، ٢٠٠٥رياربف / 
طابش٩ خرؤملا ٢٤/٦و نم م ملا معدلا زيزعت ةلصاوم يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطت يتلا ٢٠٠٧رياربف /   دق
كلذ يف امب ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلا ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ ةيمارلا دوهجلا لالخ نم ، 
ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم لمعلا جمانرب ذيفنت ةلصاوم نأشب سويشيروم ةيجيتارتسا ةاعارم ميمعت  

  ،ةئيبللةدحتملا ممألا جمانرب لمع يف ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلل 
ريدقتلا عم ب   -  ١  ةدحتملا ممألا ةموظنمو تاموكحلا نم ةيخسلا ةباجتسالاب حري

نم ةعساولا ةفئاطلل يدصتلابو يتياه معدب يوقلا مهمازتلابو يلودلا عمت   او ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملاو
  ؛يتياه يف رامعإلا ةداعإو ليهأتلا ةداعإ دوهج اهحرطت يتلا تايدحتلا

اب ب  -  ٢  يتياه يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نآلا ىتح اهلذبي يتلا دوهجلاب صوصخل حري
  ؛ثراوكلا ثودح دعب ام ةلاحو ةئيبلا لاجم يف ةلجاعلا لئاسملل يدصتلا لجأ نم

قيرفو يتياه بعش ةدعاسمل طشنلا لمعلا ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ّثحي   -  ٣
يف ةيئيبلا تاجايتحالا جاردإ ربع كلذو ،لجاعلا شاعتنالا قي قحت ةلحرم لالخ يرطقلا ةدحتملا ممألا

                                                           
خرؤملا ٥٥/٢ةماعلا ةيعمجلا رارق   )٢( لوليأ٨   .٢٠٠٠ربمتبس / 
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 ، درامعإلا ةداعإو ليهأتلا ةداعإ لحارم يف ةيئيبلا تارابتعالا جمدو لجاعلا يناسنإلا ءادنلا ىلع دشيو  
  ؛يكراشت لكشب ةررضتملا قطانملا رامعإ ةداعإل ةيئيب ةطخ عضو ةرورض

ممألا جمانرب ءادأ نامضل هعسو يف ام لك لذبي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإبلطي   -  ٤  
قيسنتلا راطإ نمض ،ةيئيبلا ةرادإلاو يئيبلا حالصتسالا لئاسم لوانت يف يسيئرلا هرودل ةئيبلل ةدحتملا 

الو ،ةلصلا تاذ تاعوم  فعضلاب قلعتي اميف اميس  ا يف ةكراشملابو يرطقلا ةدحتملا ممألا قيرفل ماعلا
مادختسا طيطختو ،ةيلحاسلا قطانملل ةلماكتملا ةرادإلا رود ةاعارم عم ،رقفلا ىلع ءاضقلاو يرشبلا 

  .ةيجولوكيإلا مظنلا ةرادإو ،يضارألا

قيرف كلذ يف امب ،ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع قيسنتلا زيزعت : ١١/٣ -إ .د ررقملا
  ةيئيبلا ةرادإلا

  ،   ةرادإلا سلجم نإ
ررقملا نم سداسلا عرفلا ىلإ ريشي ذإ رؤملا٢٥/١  طابش٢٠خ   زيزعت نأشب ٢٠٠٩رياربف /   ،

،   ةيئيبلا ةرادإلا قيرف كلذ يف امب ،ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع قيسنتلا
،ًاملع ذخأي ذإو ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع قيسنتلا زيزعت نع يذيفنتلا ريدملا ريرقتب  )٣(  

بذإو  ا جمانرب نيب مهافتلا ةركذم ذيفنت يف زرحملا محري  دقتلاب جمانربو يئامنإلا ةدحتملا ممأل  
ةدحتملا ممألا ةموظنم ربع قيسنتلا زيزعت يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةمهاسمبو ةئيبلل ةدحتملا ممألا 

،   هالعأ روكذملا ريرقتلا يف ضورعملا وحنلا ىلع ،يرطقلا ديعصلا ىلع
ًاضيأ ب  هست يف ةيئيبلا ةرادإلا قيرف هزرحأ يذلا محري ذإو  دقتلاب ممألا ةموظنم ربع نواعتلا لي  

ريرقتلا يف ضورعملا وحنلا ىلع ،يئيبلا لامعألا لودج ذيفنت يف ءاضعألا لودلا ةدعاسمل ةدحتملا 
،   هالعأ روكذملا

ع  -  ١ مهافتلا ةركذم ذيفنتب ليجعتلل تاءارجإلا نم ديزم ذاختا ىلع يذيفنتلا ريدملا جشي  
ريرقت ميدقت وجريو ،ةركذملا كلت بجومب هيلع صوصنملا لماعلا قيرفلا ءاشنإب يضقت يتلا ،ةروكذملا  

؛ةركذملا كلت ذيفنت يف زرحملا م/ةرادإلا سلجم ىلإ يونس    دقتلا نع يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا
ىلع ا وجري  -  ٢  ردق ةدايزل ةيميلقإلا بتاكملا زيزعت ةلصاوم يذيفنتلا ريدملا نم  

تامييقتلا يف ةيئيبلا ةمادتسالا ميمعتل يرطقلاو يميلقإلا نيديعص لا ىلع تايلمعلا يف ةيلاعفب ةكراشملا
ىلع ةيطيطختلا تاودألا مادختسا عم ،ةيئامنإلا ةدعاسملل ةدحتملا ممألا لمع رطُأو ةكرتشملا ةيرطقلا 

  ؛ءاضتقالا دنع ينطولاو يميلقإلا نيديعصلا
ع  -  ٣ كلذ يف امب ،هنواعت ةلصاوم ىلع ةيئيبلا ةرادإلا قيرفجشي عم لمعلا لالخ نم    

  :زيزعت يف ةيعرفلا هتائيهو قيسنتلاب ينعملا ةدحتملا ممألا ةموظنم يف نييذيفنتلا ءاسؤرلا سلجم

                                                           
)٣(  UNEP/GCSS.XI/3. 
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لالخ نم كلذ يف امب ،ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةمادتسملا ةيرادإلا تاسرامملا زيزعت   )أ(  
؛مادتسملا ءارشلاو يخانملا دايحلا وحن م    دقتلا نم ديزملا زارحإ

عونتلا تالاجم يف ،ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيئيبلا ةطشنألا ةجمرب يف نواعتلا   )ب(  
ةيجيتارتسالا ةطخلا ذيفنتو معد لالخ نم كلذ يف امب رضخألا داصتقالاو ضرألا روهدتو ،يجولويبلا 

و ديدشلا فافجلا نم يناعت يتلا نادلبلا يف ر  ر، تلا نم وأ/حصتلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتال حص
ماع دعب امل يجولويبلا ع )٤(؛ايقيرفأ يف اميس الو  ونتلا فادهأ كلذ يف امب ،يجولويبلا ع  ونتلا ةيقافتاو  

رثكأ ةقيرطب ةدعاسملا م ٢٠١٠  دقت نأ ةدحتملا ممألا ةموظنمل ا  نكمي يتلا ةقيرطلا مييقت لالخ نمو  
؛رضخأ داصتقا ىلإ اهل    وحت يف نادلبلا ىلإ ًاكسامت

ديعصلا ىلع ةدحتملا ممألل ةيذيفنتلا ةطشنألا يف ةيئيبلا تارابتعالا ميمعت يف قاست الا  )ج(  
لماعتلا يف اهلمكأب ةدحتملا ممألا ةموظنمل لمتحم ج   ةغايص تارايخ نييعت لالخ نم ةصاخو ،يرطقلا

  .ةيئيبلا بناوجلا عم

يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا :١١/٤ -إ .د ررقملا  
  يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو

  ،ةرادإلا سلجم ّنإ
) ٢٧ - د (٢٩٩٧ةماعلا ةيعمجلا رارق يف ةدراولا ةيسيئرلا هتايلوؤسمو هفئاظو ىلإ ريشي ذإ 

لوألا نوناك١٥ خرؤملا اهنيب نم رومأ ةدعب ةرادإلا سلجم موقي نأب يضقي يذلا ١٩٧٢ربمسيد /   ،
فراعملا لدابتو مييقتو ةزايح يف ةمهاسملا ىلع ةينهملا رئاودلا نم اهريغو ةيلو دلا ةيملعلارئاودلا عيجشت 

ةيئيب جمارب ذيفنتو عضوب ةصاخلا ةينقتلا بناوجلا يف ،ءاضتقالا بسح ،كلذكو ،ةيئيبلا تامولعملاو 
،   ةدحتملا ممألا ةموظنم راطإ لخاد

لجأ نم ةيرواشتلا ةيلمعلاو هتعبا تم ةيلمعبو ةيفلألل يجولوكيإلا ماظنلا مييقتبًاملع طيحي ذإو 
فارطألا رمتؤم نع رداصلا ٩/١٥ررقملاو ،يجولويبلا عونتلا لاجم يف ةيملعلا تاربخلل ةيلود ةيلآ ءاشنإ   

،   يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف
خرؤملا ٢٥/١٠هررقم ىلإ ريشي ذإو  طابش٢٠    ،٢٠٠٩رياربف / 
يناثلاعامتجالا جئاتن ىلإريشي ذإو  دلا يموكحلا  ربنمل صصخملا ةحلصملا باحصأ ددعتملا يلو  

يف دوقعملا يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح 
ىلإ ٥نم ةرتفلا لالخ ،يبورين  لوألا نيرشت٩    ،٢٠٠٩ربوتكأ / 

مِّلس   جم يف تاسايسلاو مولعلا نيبطبارتلانيسحتو زيزعت ىلإ ةجاحلاب ي ْذإو يجولويبلا عونتلا لا  
،   يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو

                                                           
)٤(  ICCD/COP(8)/16/Add.1. 
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عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم نع يذيفنتلا ريدملا ريرقت يف رظن دقو 
  )٥(،يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا

ا ٢٠١٠ماع يف ءاهتنالا ىلإ ةلصلا تاذ تامظنملاو تاموكحلا  وعدي  -  ١ الوادم نم  
تاسايسلاو مولعلا نيبطبارتلانيسحت نأشب  يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف    

ةيمنتلاو لجألا ليوط رشبلا هافر قيقحتو ،يجولويبلا عونتلا مادختسا ةمادتساو ظفح لجأ نم 
  ؛ةمادتسملا

تلا ريدملاىلإ بلطي  -  ٢ تاذ تامظنملاو تاموكحلا اهلذبت يتلا دوهجلا معدي نأ يذيف ن 
يلاتلاب موقي نأ كلذ قيقحتلواهركذ قباسلاتالوادملا لامكإ يف ةل صلا  ،:  

يلود يموكح ريخأو ثلاث صصخم عامتجا دقعب ٢٠١٠هينوي /ناريزح يف مايقلا  )أ(  ،
يلود يموكح ربنم ءاشنإ عوضوم نأشب قافتا ىلإ لصوتلاو ضوافتلل نيددعتملا ةحلصملا باحصأل 

نم دراوملا رفوتب ًانهر يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل  
  ؛ةينازيملا جراخ

تامولعملا ،ثلاثلا عامتجالا يف نيكراشملا كلذ يف امب ،ةينعملا فارطألا عيمجديوزت   )ب(  
؛ثلاثلا عامتجالا داقعنا نم فاك تقو لبق)٦(يناثلا عامتجالا يف اهريفوت بلط يتلا    

عامتجالا نم ةمزاللا قئاثولاو جئاتنلا ميمعتب ،ةرادإلا سلجم نع ةباينلاب ،مايقلا   )ج(
عيفر ءزجلا لالخ اهيف رظنت يكل نيتسلاو ةسماخلا ا   رود يف ةماعلا ةيعمجلا ىلع ريخألاو ثلاثلا

لوليأ يف دقع  ؛هدعب امو٢٠١٠ربمتبس /يس يذلا يجولويبلا عونتلاب ينعملا ىوتسملا    
لجأل ةينازيملا جراخ نم دراوم ميدقت ىلع ةرد اقلا تامظنملاو تاموكحلاوعدي   -  ٣

  ؛كلذب مايقلا ىلإ ًافنآ ةروكذملا ةيلمعلا
ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ عم قيثولا نواعتلا يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي  -  ٤  

نم ينا عت يتلا نادلبلا يف رحصتلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتاو يجولويبلا عونتلاب ةلصلا تاذ فارطألا
تامظنملاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تاسسؤملاو ،ايقيرفأ يف اميس  الو رحصتلا وأ/و ديدشلا فافجلا

يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم ًاصوصخو ،ةلصلا تاذ ةيلودلا 
كلذو ،ةيعيبطلا دراوملاو ةعيبطلا ظفحل يلودلا داحتالاو ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو 

  .ثلاثلا عامتجالل ريضحتلا يف لماك لكشب نييسيئرلا ةحلصملا باحصأ كارشإ ةلافكل

                                                           
)٥(  UNEP/GCSS.XI/7. 
)٦(  UNEP/IPBES/2/4/Rev.1 ةرقفلا ،قفرملا  ،٢٩. 
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  يئيبلا نوناقلا: ١١/٥ -إ .د ررقملا

  فلأ
ىلع لوصحلاب ةقلعتملا ةينطولا تاعيرشتلا عضو نأشب ةيهيجوتلا ئدابملا 

  ةيئيبلا اياضقلا يف ةلادعلاىلإ لوصولاو ةماعلا ةكراشملاو تامولعملا 

  ،   ةرادإلا سلجم نإ
أدبملا ىلإ ريشي ذإ   ةيمنتلاو ةئيبلا نأشب وير نالعإ نم١٠  يرازولا وملام نالعإو)٧(   ،)٨( 
خرؤملا ٢٠/٤هتاررقمو  طابش٤  خرؤملا ٢٠/٦ و١٩٩٩رياربف /  طابش٥   ٢١/٢٤ و١٩٩٩رياربف / 

طابش٩خرؤملا  خرؤملا ٢٢/١٧ و٢٠٠١رياربف /  طابش٧  خرؤملا ٢٥/١١ و٢٠٠٣رياربف /   ٢٠ 
  ،٢٠٠٩رياربف /طابش

ررقملا يف ةرادإلا سلجم هب ًاضيأ ريشي ذإو      لوصحلا نأ نم هالعأ روكذملا ٢٥/١١رقأ ام ىلإ  
عنص يف ةلا   عفلا روهمجلا ةكراشمل قبسم طرش هنأو ةيئيبلا ةرادإلا يف ةيفافشلا ززعي تامولعملا ىلع

تارارقلا ذاختا ةيلمع ًامومع ن يف روهمجلا ةكراشم نأو ،رارقلا  سحي ةيئيبلا لئاسملا يف رارقلا عنص  
لوصحلل ةررضتملا فارطألل ةصرفلا حيتي ةيئيبلا لئاسملا يف ةلادعلا ىلإ لوصولا نأو اهتيعرش ززعيو 

،   ةئيبلاب ةلصلا تاذ تاعيرشتلا ذافنإو ذيفنت يف دعاسيو مزاللا ضيوعتلا ىلع
عيرشت دوجو نأب فرتعي ذإو   ةماعلا ةكراشملاو ةيئيبلا تامولعملا ىلإ لوصولا نأشب ينطو  

 ، نينطاوملل ينوناقلا نيكمتلاو ةيئيبلا ةمادتسالا زارحإ يف مهاسي ةيئيبلا اياضقلا يف ةلادعلا ىلإ لوصولاو
،   نيشمهملاو ءارقفلا كلذ يف امب

عوضوم يف ةنامألا اريدقتلا عم ظحالي ذإو    تماق يتلا ةيفاضإلا لامعألا ةيهيجوتلا ئدابملا    
ةلادعلا ىلإ لوصولاو ةماعلا ةكراشملاو تامولعملا ىلع لوصحلاب ةقلعتملا ةينطولا تاعيرشتلا عضو نأشب 

،   ةيئيبلا اياضقلا يف
ريوطت ةدايزو ضارعتسال يلودلا يموكحلا عامتجالا جئاتن ًاضيأ ريدقتلا عمظحالي ذإو   

ةكراشملاو تامولعملا ىلع لوصحلاب ةقلعتملا ةينطولا تاعيرشتلا عضو نأشب ةيهيجوتلا ئدابملا عورشم 
يناثلا نيرشت١٣ و١٢يموي يبورين يف دوقعملا ،ةيئيبلا اياضقلا يف ةلادعلا ىلإ لوصولاو ةماعلا  ربمفون / 

٢٠٠٩،  

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

تابيوصتلاوA.93.I.8عيبملا مقر ،ةدحتملا ممألا  لوألا دل)   قفرملا ١رارقلا ،رمتؤملا اهدمتعا يتلا تار ارقلا: ا  ،
  .لوألا
قفرملا٦/١ -إ .د ةرادإلا سلجم ررقم  )٨(  ،. 
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ىلع لوصحلاب ةقلعتملا ةينطولا تاعيرشتلا عضو نأشب ةيهيجوتلا ئدابملا دمتعي  -  ١    
اذه قفرم يف ضورعملا وحنلا ىلع ،ةيئيبلا اياضقلا يف ةلادعلا ىلإ لوصولاو ةماعلا ةكراشملاو تامولعملا 

ةيعوط ةيهيجوتلا ئدابملا هذه نأ ةظحالم عمررقملا   ؛ 
ًاضيأ متي نأو نادلبلا عيمج ىلع ةيهيجوتلا ئدابملا ميمعتب ةنامألا موقت نأ ًاضيأ ررقي  -  ٢    

ةيهيجوتلا ئدابملا ىلعتاقيلعتلا عيزوت عيمج ىلع)٩(  نيسحتل ىرخأ تاقيلعت ىلع لوصحلل نادلبلا    
  ؛اهتيعون

دنع رابتعالا نيعب ةيهيجوتلا ئدابملا ذخأل نادلبلا وعدي  -  ٣   ا   اعيرشت ليدعت وأ عضو
  ؛ةيهيجوتلا ئدابملا اهيطغت يتلا تاعوضوملاب ةقلعتملا ةينطولا

دراوملا رفوتب ًانه رو ،اهبلط ىلع ًءانب ،نادلبلا دعاسي نأ يذيفنتلا ريدملا نموجري   -  ٤  
ةيلودلا تامظنملا عم نواعتلاب ،ءاضتقالا بسح ،كلذكو ،ةينازيملاو لمعلا جمانرب لالخ نمو 
ةينطولا تايجيتارتسالاو تاسايسلاو تاعيرشتلا ليدعت وأ عضو يف ،ةلصلا تاذ ىرخألا ةيميلقإلاو 

؛ةيئيبلا اياضقلايف ةلادعلا ىلإ لوصولاو ةماعلا ةكراشملاو تامولعملا ىلع لوصحلا نأشب    
لالخ نم زرحملا م ًاضيأ وجري  -  ٥    دقتلا نع تامولعملا ثدحأ مدقي نأ يذيفنتلا ريدملا نم  
ةينازيملاو لمعلا جمانرب ذيفنت نعةمظتنملاريراقتلا   .  

فلأ١١/٥ -إ .د ررقملا قفرم    

ةكراشملاو ت امولعملا ىلع لوصحلاب ةقلعتملا ةينطولا تاعيرشتلا عضو نأشب ةيهيجوتلا ئدابملا
  ةيئيبلا اياضقلا يف ةلادعلا ىلإ لوصولاو ةماعلا

نادلبلل ًاساسأو ،لودلل ماع داشرإ ريفوت وه ةيرايتخالا ةيهيجوتلا ئدابملا هذه نم ضرغلا   
 ، أدبملاب ا نأشب  بلطلا ىلع ًءانبةيمانلا  ةيمنتلاو ةئيبلا نأشب وير نالعإ نم ١٠امازتلا ذيفنت ةيلاعف زيزعت  

ةينطولا ا١٩٩٢ماعل   ايلمعو ا  اعيرشت راطإ يف ةدعاسم ىلإ ةيهيجوتلا ئدابملا ىعست كلذب مايقلا يفو .  
ليهستل ءاضتقالاو ةرورضلا بسح اهحئاولو ةينوناقلا اهدعاوق يف ةلمتحملا تارغثلا دس يف نادلبلا كلت 

  .ةيئيبلا اياضقلايف ةلادعلا ىلإ لوصولاو ةماعلا ةكراشملاو ةضيرع ةروصب تامولعملا ىلع لوصحلا 
تاسرامملا وأ تاعيرشتلا ليدعتل تايصوت اهرابتعاب ةيهيجوتلا ئدابملا ىلإ رظني ّالأ يغبنيو   

معأ ةكراشم وأ تامولعملا ىلإ ضرعأ ًالوصو رِّفوت ةمئاقلا تاسرامملا وأ تاعيرشتلا تناك اذإ ةينطولا 
  .ةيهيجوتلا ئدابملا هذه هحيتت امع ةيئيبلا اياضقلا يف ةلادعلا ىلإ عسوأ ًالوصو وأ

                                                           
اذه قفرأو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يف نيراشتسملا رابك قيرف عم رواشتلاب قيلعتلا ةنامألا تدعأ   )٩(
ةيداشرإ ةيعجرمةدام هرابتعاب ةيهيجوتلا ئدابملاب قيلعتلا  .قيلعتلا صن ىلع تاموكحلا ضوافتت ملو.  
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  تامولعملا ىلع لوصحلا  -ًالو أ
  ١يهيجوتلا أدبملا 

تقولا يفو ةلاعف ةقيرطو ةلمتحم ةفلكتب ةصرفلا يرابتعا وأ يعيبط صخش يأل حاتي نأ يغبني   
،ةماعلا تاطلسلا ىدل ةدوجوملا ةيئيبلا تامولعملا ىلع لوصحلل بسانملا بلطلا ىلع ًءانب أدبملاب ًانهر  (، 
  .ىرخأ ةحلصم وأ ةينوناق ةحلصم تابثإ ىلإ ةجاحلا نودب) ٣يهيج وتلا

  ٢يهيجوتلا أدبملا 
نع تامولعم لمشت ام نمض ماعلا ناديملا يف ةدوجوملا ةيئيبلا تامولعملا لمشت نأ يغبني   

نع تامولعم ىلإ ةفاضإلاب ،اهيلع رثؤت يتلا لماوعلاو ةحصلا ىلع ةيئيبلا راثآلاو ةيئيبلا ةيعونلا 
  .تامولعملا ىلع لوصحلا ةقيرط نع حئاصن كلذكو ،تاسايسلاو تاعيرشتلا

  ٣يهيجوتلا أدبملا 
بلط ضفر اهساسأ ىلع نكمي يتلا ةددحملا سسُألا اهنيناوق يف حوضوب لودلا د     دحت نأ يغبني

يتلا ةماعلا ةحلصملا ةاعارم عم ةقيض ةقيرطب ضفرلا بابسأ ريسفت ن . ةيئيب تامولعم ىلع لوصح  يعتيو
  .تامولعملا نع حاصفإلا اهمدخي

  ٤يهيجوتلا أدبملا 
تامولعملا ثيدحتو عمجب ةمظتنم ةروصب ةصتخملا ةماعلا ا     اطلس مايق لودلا لفكت نأ يغبني

رثؤت نأ لمتحي يتلا ةطشنألا يلغشم لاثتماو يئيبلا ءادألا نع تامولعملا كلذ يف امب ،ةلصلا تاذ ةيئيبلا 
تامولعملا نم يفاكلا قفدتلا ةلافكل ةلصلا تاذ مظ غبني ضرغلا اذهلو. ةئيبلا ىلع  نلا لودلا ئشنت نأ ي
  .ةئيبلا ىلع ًاريبك ًاريثأت رثؤت دق يتلا ةمئاقلاو ةحرتقملا ةطشنألا نع

  ٥يهيجوتلا أدبملا 
   ، ةئيبلا ةلاح نع ةلوقعم تارتف ىلع ةث  دحم تامولعم رشنو دادعإب ًايرود لودلا موقت نأ يغبني

  .ةئيبلا ىلع ةعقاولا طوغضلا نعو اهتيعون نع تامولعم كلذ يف امب
  ٦يهيجوتلا أدبملا 

لودلا لفكت نأ يغبني ةئيبلا وأ ناسنإلا ةحص ىلع ررض عوقوب كيشو ديد     يأ ةلاح يف
ررضلا اذه عنمل ريبادت ذاختا نم)١٠(روهمجلا نِّكمت يتلا تامولعملل يروفلا رشنلا  .  

  ٧يهيجوتلا أدبملا 
تاطلسلا ىدل اهئانب ىلع ع ِّفوت نأ يغبني    جشت نأو ةلا  عف ةروصب تاردقلا ءانب لئاسو لودلا ر

ةيئيبلا تامولعملا ىلإ ةلا    .عف ةروصب لوصولا ليهست لجأ نم ،ًاعم روهمجلاو ةماعلا
                                                           

نييرابتعالا وأ نييعيبطلاصاخشألا نم رثكأ وأ ًادحاو ًاصخش هرابتعاب “ روهمجلا”فيرعت نكمي   )١٠(  
م اعومجم وأ م  امظنم وأ م  ةصاخلا تاداحتالاو. 
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  ةماعلا ةكراشملا  -ًاينا ث
  ٨يهيجوتلا أدبملا 

   ةلصتملا تارارقلا عنص يف ةلا عفلاو ةركبملا ةماعلا ةكراشملا صرف رُّفوت لودلا لفكت نأ يغبني
ةركبم ةلحرم يف ةكراشملل مهل ةحاتملا صرفلاب )١١(ينعملا روهمجلا دارفأ غالبإ يغبني ةياغلا هذهلو. ةئيبلاب  

  .تارارقلا عنص ةيلمع يف
  ٩يهيجوتلا أدبملا 

علا ةكراشملا سامتلا ىلع ةيقابتسا ةروصب لمعلل ًادوهج ايغبني     ةما اكمإ ردقب لذبت نأ لودلل
نع ريبعتلل ينعملا روهمجلا دارفأل ةيفاك ةصرف ةحاتإ ةلافكل دوهجلا كلذ يف امب ،ةيرواشتو ةفافش ةقيرطب 

  .مهئارآ
  ١٠يهيجوتلا أدبملا 

دارفأل ةئيبلاب ةقلعتملا تارارقلا عنصب ةلصلا تاذ تامولعملا عيمج رُّفوت لودلا لفكت نأ يغبني   
لالهسيو ةيعوضوم ةقيرطب ينعملا روهمجلا     .عف وحن ىلعو بسانملا تقولا يفو اهمهف

  ١١يهيجوتلا أدبملا 
تارارقلا عنص ةيلمع يف بجاولا رابتعالا يف روهمجلا تاقيلعت عضو لفكت نأ لودلل يغبني   

تارارقلانع نالعإلا لفكت نأو  .  
  ١٢يهيجوتلا أدبملا 

مل ةماه ةيئيب فو رظ وأ اياضق اهيف رهظت ةيضارعتسا ةيلمع يأب مايقلا دنع ،لودلل يغبني  
هب حمست ام ردقب ةيضارعتسالا ةيلمعلا هذه يف ةكراشملا نم روهمجلا نُّكمت لفكت نأ ،اهيف رظنلا قبسي 

  .فورظلا
  ١٣يهيجوتلا أدبملا 

روهمجلا ةمهاسم ةمئالم ةلحرم يف لفكت يكل ةمئالملا قرطلا يف لودلا رظنت نأ يغبني   
تاسايسلا دادعإ يفو ةئيبلا ىلع ًاريبك ًاريثأت رثؤت دق يتلا ًاينو ناق ةمِزلُملا دعاوقلا دادعإ يف تالخدمب
  .ةئيبلاب ةلصتملا جماربلاو ططخلاو

  ١٤يهيجوتلا أدبملا 
زيزعتل ،يعولا ةراثإو يئيبلا فيقثتلا كلذ يف امب ،تاردقلا ءانبل لئاسو لودلا رِّفوت نأ يغبني   

  .ةئيبلاب ةقلعتملا تارارقلا عنص يف ةماعلا ةكراشملا

                                                           
ب رثأتي نأ ح“ ينعملا روهمجلا”فيرعت نكمي   )١١(  تارارقلا عنص جري يذلا روهمجلا وأ رثأتملا روهمجلا هرابتعاب
ةيامح ىلع لمعت يتلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا رابتعا يغبني فيرعتلا اذه ضارغألو . اهيف ةحلصم بحاص وأ ةيئيبلا
 .ةحلصم ةبحاص ينطولا نوناقلا بجومب تاطارتشالاب يفتو ةئيبلا
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  ةلادعلا ىلإ لوصولا  -ًاثلاث 
  ١٥يهيجوتلا أدبملا 

ىلع لوصحلا يف هقح نأ ربتعي ،يرابتعا وأ يعيبط صخش يأل لودلا لفكت نأ يغبني   
نأ وأ ًايفاك نكي مل هبلط ىلع درلا نأ وأ ًايئزج وأ ًايلك ةلوقعم ريغ بابسأل ضف   ر دق ةيئيب تامولعم

ىلإ لوصولا ،قبطنملا نوناقلل ًاقفو رخآ لكش يأب جل اعي مل هبلط نأ وأ ،لهاجت عضوم ناك هبلط
وأ ف   رصتلا وأ رارقلا اذه يف نعطلل ىرخأ ةدياحمو ةلقتسم ةئيه يأ وأ ةمكحم مامأ ضارعتسا تاءارجإ

ةينعملا ةماعلا ةطلسلا بناج نم ف    .رصتلا لافغإ
  ١٦يهيجوتلا أدبملا 

ةدياحمو ةلقتسم ةئيه وأ ةمكحم ىلإ لوص ولاب ينعملا روهمجلا دارفأ عتمت لودلا لفكت نأ يغبني  
قلعتي ف   رصت لافغإ وأ ف  رصت وأ رارق يأل ةيئارجإلاو ةيرهوجلا ةيعورشملا دض نعطلل ىرخأ

  .ةيئيبلا اياضقلا يف تارارقلا عنص يف ةماعلا ةكراشملاب
  ١٧يهيجوتلا أدبملا 

ةدياحمو ةلقتسم ةئيه وأ ةمكحم ىلإ لوصولاب ينعملا روهمجلا دارفأ عتمت لودلا لفكت نأ يغبني    
ةماعلا تاطلسلا بناج نم ف   رصت لافغإ وأ ف  رصت وأ رارق يأ يف نعطلل ةيرادإ تاءارجإ وأ ىرخأ
ةيرهوجلا ةينوناقلا دعاوقلا كهتني هنأ ىع  د ي وأ ةئيبلا ىلع رثؤي كلذ ناك اذإ ةصاخلا ةلعافلا تاهجلا وأ

  .ةئيبلاب قلعتي اميف ةلودلل ةيئارجإلا وأ
  ١٨يهيجوتلا أد بملا

ضرغب ةيئيبلا اياضقلاب قلعتت ىواعد يف فوقولا ىنعمل ًاضيرع ًاريسفت لودلا عضت نأ يغبني   
ةلادعلا ىلإ لا    .عفلا لوصولا قيقحت

  ١٩يهيجوتلا أدبملا 
نم اهريغ وأ مكاحملا بناج نم عيرس ضارعتساب مايقلل ةلا     عف تاءارجإ لودلا رِّفوت نأ يغبني

تارارقلاو نيناوقلا لامعإو ذيفنتب ةقلعتملا اياضقلل ةيرادإلا تاءارجإلا وأ ةلقتسملاو ةدياحملا تائيهلا  
  .ةفصنمو ةفاّفشو ةحوتفمو ةلداع تاءارجإلا نوكت نأ لودلا لفكت نأ يغبنيو. ةئيبلاب ةلصتملا

  ٢٠يهيجوتلا أدبملا 
ةلصتملا ضارعتسال ا تاءارجإ ىلإ ينعملا روهمجلا دارفأ لوصو نوكي نأ لودلا لفكت نأ يغبني  

ةيلاملا زجاوحلا ليلقت وأ ةلازإل ةمئالم ةدعاسم تايلآ ءاشنإ يف رظنت نأو فيلاكتلا ةظهاب ريغ ةئيبلاب 
  .ةلادعلا ىلإ لوصولا ضرتعت يتلا زجاوحلا نم اهريغو
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  ٢١يهيجوتلا أدبملا 
اياضقلا يف لا    نم ةئيبلاب ةقلعتملا عفلاو يفاكلاو يروفلا فاصتنالل ًاراطإ لودلا رِّفوت نأ يغبني  

ربجلاو ضيوعتلا لامعتسا يف لودلا رظنت نأ ًاضيأ يغبنيو . يئاهنلاو تقؤملا يرجزلا فاصتنالا ليبق
  .ةمئالملا ريبادتلا نم كلذ ريغو

  ٢٢يهيجوتلا أدبملا 
مكاحملا اهذختت يتلا اياضقلا يف لا     عفو عيرس وحن ىلع تارارقلا ذافنإ لودلا لفكت نأ يغبني

  .ةيئيبلا اياضقلا يف ةلصلا تاذ تائيهلا نم امهريغو ةيرادإلا تائيهلاو
  ٢٣يهيجوتلا أدبملا 

نم اهريغو مكاحملا يف ةق     بطملا تاءارجإلا نع روهمجلل ةيفاك تامولعم لودلا رِّفوت نأ يغبني
  .ةيئيبلا اياضقلاب قلعتي اميف ةلصلا تاذ تائيهلا

  ٢٤يهيجوتلا أدبملا 
ةقلعتملا تارارقلا نع ،ينطولا نوناقلل ًاقفوو ءاضتقالا بسح ،نالع إلا لودلا لفكت نأ يغبني  

يأاهذختت يتلا ةئيبلاب ةيرادإ ةئيه وأ ةدياحمو ةلقتسم ىرخأ ةئيه وأ ةمكحم   .  
  ٢٥يهيجوتلا أدبملا 

يئيبلا نوناقلا يف ةمئالملا تاردقلا ءانب جمارب زيزعت ىلع ةمظتنم ةروصب لودلا لمعت نأ يغبني   
  .ةلصلا يوذ نيرخآلا ةحلصملا باحصأو نيينوناقلا نيينهملا نم مهريغو نييئاضقلا نيفظوملل

  ٢٦يهيجوتلا أدبملا 

نوكت امدنع تاعزانملا ضفل ةليدبلا تايلآلا لامعتساو ريوطت ىلع لودلا ع     جشت نأ يغبني
  .ةمئالم تايلآلا هذه

  ءاب

رارضألا نع ضيوعتلاو ربجلاو ةيلوؤسملا نأشب ةينطو تاعيرشت عضول ةيهيجوتلا ئدابملا  
  ةئيبلا ىلع ةرطخ ةطشنأ نع ةمجانلا

  ،   ةرادإلا سلجم نإ
أدبملا ىلإ ريشي ذإ    ١٣، ةيمنتلاو ةئيبلا نأشب وير نالعإ نم نأ ىلع صني يذلا )١٢(  لودلا عضت  

،تلا اياحضل ضيوعتلاو ةيلوؤسملا نأشب ًاينطو ًانوناق   ةيئيبلا رارضألا نم كلذ ريغو ثول

                                                           
)١٢(   ، ناريزح١٤-٣وريناج يد وير ،ةيمنتلاو ةئيبلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم ريرقت تاروشنم  (١٩٩٢هينوي / 

بيوصتلاوA.93.I.8عيبملا مقر ،ةدحتملا ممألا  لوألا دل)   لوألا قفرملا١رارقلا ،رمتؤملا اهدمتعا يتلا تارارقلا : ا  ،.  
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نع ةمجانلا ةيئيبلا رارضألا نع ضيوعتلاو ةيلوؤسملا نأشب ينطو عيرشت دوج و نأبرقي ذإو   
،   ةئيبلا ةيامح يف ًايسيئر ًارصنع هفصوب قاطنلا عساو فارتعاب يظح دق ةيرشب ةطشنأ

هررقم نم ثلاثلا عرفلا ىلإ ريشيذإو    خرؤملا ٢٥/١١  طابش٢٠  نونعملا ٢٠٠٩رياربف /   ،
رارضألا نع ضيوعتلاو ربجلاو ةيلوؤسملا نأشب ةينطو تاعير شت عضول ةيهيجوتلا ئدابملا عورشم”
نم بلطو ةيهيجوتلا ئدابملا عورشمب ًاملع هيف طاحأ يذلا “ ةئيبلا ىلع ةرطخ ةطشنأ نع ةمجانلا

،   ةمداقلا ةيئانثتسالا هترود يف اهدامتعا ضرغب ةيهيجوتلا ئدابملا نأشب لامعألا نم ديزمب موقت نأ ةنامألا
عورشم ريوطت ةدايزو ضارعتسال يلودلا يموكحلا عامتجالا جئاتن ىلإ ريدقتلا عم ريشي ذإو    

نع ةمجانلا رارضألانع ضيوعتلاو ربجلاو ةيلوؤسملا نع ةينطو تاعيرشت عضو نأشب ةيهيجوتلا ئدابملا   
ىلإ ٩نم ةرتفلا يف يبورين يف دوقعملا ،ةئيبلا ىلع ةرطخ ةطشنأ  يناثلا نيرشت١١    ؛٢٠٠٩ربمفون / 

ضيوعتلاو ربجلاو ةيلوؤسملا نأشب ةينطولا تاعيرشتلا عضول ةيهيجوتلا ئدابملا دمتعي  -  ١    
نأ دكؤيو ،ررقملا اذه قفرم يف ضورعملا وحنلا ىلع ،ةئيبلا ىلع ةرطخ ةطشنأ نع ةمجانلا رارضألا نع 

  ؛يلودلا نوناقلا ريوطتل ةقباس لكشت الو ةيعوط ةيهيجوتلا ئدابملا هذه
ا ريدملاىلإبلطي   -  ٢     ؛نادلبلا عيمج ىلع ةيهيجوتلا ئدابملا ممعي نأ يذيفنتل 
ةركذم يف درت امك قفارملاو تاقيلعتلا عورشم ىلع قيلعت ميدقت ىلإ نادلبلا وعدي   -  ٣  

يلودلا يموكحلا عامتجالا بقع كلذو تاموكحلا نيب ةيفاضإلا تارواشملا جئاتن نع يذيفنتلا ريدملا 
رارضألا نع ضيوعتلاو ربجلاو ةيلوؤسملا نع ةيلحم تاعيرشت ريوطتل ةيهيجوتلا ئدابملا عورشم نع 
، ةيغبو قفارملاو تاقيلعتلا عورشم ةدوج زيزعت لجأ نم )١٣(ةئيبلا ىلع ةرطخ ةطشنأ نع ةمجانلا  

  ؛ًاقحال اهعيزوت
ةينطولا ا نادلبلا ًاضيأ وعدي  -  ٤    اعيرشت ليدعت وأ ريوطت يف ةيهيجوتلا ئدابملا ةاعارم ىلإ  

  ؛ةئيبلا ىلع ةرطخ ةطشنأ نع ةمجانلا رارضألا نع ضيوعتلاو ربجلاو ةيلوؤسملاب ةلصلا تاذ
يف ،دراوملا رفوتب ًانهرو ،اهبلط ىلع ًءانب ،نادلبلا دعاسي نأ يذيفنتلا ريدملا نم وجري   -  ٥  

نع ضيوعتلاو ربجلاو ةيلوؤسملا نأشب ةينطولا تايجيتارتسالاو تاسايسلاو تاعيرشتلا ليدعت وأ عضو 
  ؛ةئيبلا ىلع ةرطخ ةطشنأ نع ةمجانلا رارضألا

زرحملا مًاضيأ وجري  -  ٦    دقتلا نع ًاريرقت م  دقي نأ يذيفنتلا ريدملا نم نع كلذ يف امب    ،
، جمانرب ذيفنت نع ةيداعلا ريراقتلا لالخ نم هالعأ دراولا وحنلا ىلع تاقفرملاو تاقيلعتلا عورشم  

  .ةينازيملاو لمعلا

                                                           
)١٣(  UNEP/GCSS.XI/INF/6/Add.2.  
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  ءاب ١١/٥ -إ .د ررقملا قفرم

قلعتي اميف ضيوعتلاو ربجلاو ةيلوؤسملانأشب ةينطو تاعيرشت عضول ةيهيجوتلا ئدابملا   
  )١٤(ةئيبلا ىلع ةرطخ ةطشنأ نع ةمجانلا رارضألاب

اذإ اهلح لودلا ىلع ن     يعتي يتلا ةيسيئرلا اياضقلا زاربإ وه ةيهيجوتلا ئدابملا هذه نم ضرغلا
رارضألاب قلعتي اميف ضيوعتلاو ربجلاو ةيلوؤسملا نأشب ةيل حم حئاولو نيناوق ةغايصب موقت نأ تراتخا
يف اهجاردإ نكمي يتلا ةيسيئرلا رصانعلا ةيهيجوتلا ئدابملا شقانتو . ةئيبلا ىلع ةرطخ ةطشنأ نع ةمجانلا

صوصنلا وعضاو اهدمتعي نأ نكمي ةد   دحم ةيصن تاغايص ضرعتو ليبقلا اذه نم ينطو عيرشت يأ
يف لاقتنا ةلحرمب ا خوتملا نمو. ةيعيرشتلا  اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ديدحتلاب دعاست نأ ى

نمًامئالم هارت ام عضو ضيوعتلاو ربجلاو ةيلوؤسملا نأشب ةينطو تاسايس وأ تاعيرشت   .  

  فدهلا: ١يهيجوتلا أدبملا 
ةيلوؤسملا نأشب ةينطولا دعاوقلا ىلع لودلل داشرإلا ريفوت وه ةيهيجوتلا ئدابملا هذه فده   

ثولملا أدبم ةاعارم عم ،ةئيبلا ىلع ةرطخ ةطشنأ نع ةمجانلا رارضألاب قلعتي اميف ضيوعتلاو ربجلاو 
  .عفدي

  قيبطتلا قاطن: ٢يهيجوتلا أدبملا 
رارضألاب قلعتي اميف ضيوعتلاو ربجلاو ةيلوؤسملا ىلع ةيهيجوتلا ئدابملا هذه قبطنت   -  ١  

  .ةئيبلا ىلع ةرطخ ةطشنأ نع ةمجانلا
ةئيبلا ىلع ةرطخلا ةطشنألا نع ةئشانلا رارضألا ىلع قبطنت نأ اهنم دوصقملا سيلو   -  ٢  

 ينطولاعافدلاب ًاساسأ قلعتت وأ ةصاخ ةيلوؤسم ةمظنأ ئشنت يتلا ىرخألا ةينطولا نيناوقلا اهيطغت يتلا 
  .ةيعيبطلا ثراوكلا ةرادإ وأ يلودلا نمألا وأ

  فيراعتلا: ٣يهيجوتلا أدبملا 
يلحملا نوناقلا اهددحي ةأشنم وأ طاشن يأ “ ةئيبلا ىلع رطخ طاشن”حلصم ينعي   -  ١  

ةفصلا هذ .  
  :“ررضلا”حلطصم ينعي   -  ٢
  ؛يئيبلا ررضلا نع ةئشانلا ةيصخشلا ةباصإلا وأ حاورألا دقف  )أ(
  ؛يئيبلا ررضلا ةجيتن اهقحلي يذلا ررضلا وأ تاكلتمملا عايض  )ب(

                                                           
ضارعتسال يلودلا يموكحلا عامتجالا تاشقانم ىلإ ًادانتسا ةيهيجوتلا ئدابملا هذه تحق  )١٤(  نو تلد ع 

قلعتي اميف ضيوعتلاو ربجلاو ةيلوؤسملا نأشب ةينطو تاعيرشت عضول ةيهيجوتلا ئدابملا عورشم ريوطت ةلصاومو 
ىلإ ٩نم يبورين يف دقع يذلا ،ةئيبلا ىلع ةرطخ ةطشنأ نع ةمجانلا رارضألاب  يناثلا نيرشت١١   .٢٠٠٩ربمفون / 
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  ؛ةصلاخلا ةيداصتقالا ةراسخلا  )ج(
ةذختملا ريبادتلا فيلاكت ىلع رصتقتو ،هيلع تناك ام ىلإ ةلاحلا ةداعإ ريبادت فيلاكت   )د(

  ؛ًالعف ذختتس يتلا وأ ًالعف
  ؛ريبادتلا هذه نع مجان ررض وأ ةراسخ يأ كلذ يف امب ،ةيئاقولا ريبادتلا فيلاكت  )ه(
  .يئيبلا ررضلا  )و(
  :ةئيبلا ىلع ةيبلس وأ ةسكاعم راثآ يأ“ يئيبلا ررضلا”حلطصم ينعي   -  ٣
يف ةذخآ ةماع ةطلس اهرقت يتلا ًايملع ةتباثلا ساسألا طوطخ ةاعارم عم هسايق نكميو   )أ(

  ؛رخآ يعيبط رييغت يأو ناسنإلا هببسي رخآ رييغت يأ رابتعالا
  :لثم لماوع ىلإ ًادانتسا هديدحت متي ام وهو ،ةيمهألاب مستيو  )ب(

لا وأ لجألا ليوطلا ر  ‘١’  نع هحالصإ نكمي ال دق ر يغتلا  يغت هنأ هنم مهفيو ،مئاد
  ؛نمزلا نم ةلوقعم ةرتف نوضغ يف يعيبطلا ددجتلا قيرط

ىلع ًايبلس وأ ًاسكاعم ًاريثأت رثؤت يتلا ةيمكلا وأ ةيعونلا تار   ‘٢’  يغتلا ىدم
  ؛ةئيبلا

كلذ ناك ءاوس ،تامدخلاو علسلا ريفوت ىلع ةئيبلا ةردق عايض وأ ضافخنا   ‘٣’
  ؛تقؤم ساسأ ىلع وأ ةمئاد ةفصب

  ؛ناسنإلا ةحص ىلع يبلس وأ سكاعم عقو وأ رثأ يأ ىدم  ‘٤’
اهريغو ةيربلا قطانملاو ةماعلا تاهزتنملل ةيهيفرتلاو ةيملعلاو ةيلامجلا ةميقلا   ‘٥’

  .يضارألا نم
ل”حلطصم ينعي   -  ٤ وأ ريدت تانايك وأ نايك وأ صاخشأ وأ صخش يأ “ غشملا

  .ةثداحلا عوقو تقو يف هنم ءزج يأ وأطاشنلا ىلع رطيست 
ببستو دحاو أشنم تاذ ثادحأ ةلسلس وأ ثداح يأ “ ةثداحلا”حلطصم ينعي   -  ٥

ررضلاب ًاكيشوو ًاريطخ ًاديد  ئشنت وأ ًاررض.  
ةباجتسا صخش يأ اهذختي ةلوقعم ريبادت يأ “ ةيئاقولا ريبادتلا”حلطصم ينعي   -  ٦

وأررضلا وأ ةراسخلا فيفخت وأ ليلقت وأ عنم لجأ نم ةثداحل يئيبلا فيظنتلاب عالطضالا لجأ نم   .  
بوحصملا ريغ تاداريإلا عايض “ ةصلاخلا ةيداصتقالا ةراسخلا”حلطصم ينعي   -  ٧

ةئيبلل لامعتسا يأ يف ةيداصتقا ةحلصم نع ةرشابم ةروصب أشنيو تاكلتمملل ررض وأ ةيصخش ةباصإب 
  .يئيب ررض ةجيتن هدبكت نوكيو
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ىلإ فد “ هيلع تناك ام ىلإ ةلاحلا ةداعإ ريبادت ”حلطصم ينعي  -  ٨  ةلوقعم ريبادت يأ
وأ اهحالصإ وأ اهلاح ىلإ ا   داعإ ىلإ فد  وأ ريمدتلا وأ ررضلل تض  رعت ةئيبلا يف رصانع مييقت

  .اهميمرت
  .هيلع تناك ام ىلإ ةلاحلا ةداعإل ريبادتو ةيئاقو ريبادت يأ“ ربجلا”حلطصم ينعي   -  ٩

  ربجلا: ٤يهيجو تلا أدبملا
ءارجإ لغشملا ذختي نأ يغبني ةئيبلا ىلع رطخ طاشنب مايقلا ءانثأ ةثداح تأشن اذإ   -  ١  

  .ًالاعفو ًايروف ربج
وأ ططخملا ربجلا ءارجإو ةثداحلاب ةصتخملا ةماعلا ةطلسلا ًاروف غِّلبي نأ لغشملل يغبني   -  ٢  

  .ةعقوتملا هتيلاعف وأ هتيلاعفو ذختملا
تامولعملا عيمج ىلع ل ي نأ يغبني  -  ٣    غشملا نم لوصحلا ةماعلا ةطلسلا قح نم نوك

ًايرورض هربتعت د. ةثداحلاب ةقلعتملا ةلصلا تاذ  دحم ربج ءارجإ ذاختاب ل    .غشملا رمأت نأ ًاضيأ اهل زوجيو
ءارجإلا نوكي نأ ح   -  ٤    جرملا ريغ نم ناك اذإ وأ ربج ءارجإ ذاختا يف ل  غشملا قفخا اذإ

فرطل ح ًالاعف   رصت وأ اهسفنب ءارجإلا اذه ذختت نأ ةصتخملا ةماعلا ةطلسلل زوجي بسانملا تقولا يف وأ
ل   .غشملا نم فيلاكتلا دادرتساو هذاختاب ثلاث

  ةيلوؤسملا: ٥يهيجوتلا أدبملا 
ىلع ةرطخ ةطشنأ نع ئشانلا ررضلا نع لماكلاب ًالوؤسم ل   -  ١    غشملا نوكي نأ يغبني

  .ةئيبلا
وأ ببست ررض نع ًالوؤسم صخش يأ نوكي نأ يغبني ١ةرقفلاب ساسملا ن ودب  -  ٢    ،

وأ ًاراتهتسا وأ ًادمع مايقلا وأ ةقبطنملا ةيميظنتلا وأ ةينوناقلا تاطارتشالل لاثتمالا مدع هثودح يف مهاس 
اذ دحب أطخ د. عورشم ريغ لافغإ وأ فرصتب ًالامهإ    . هتدحم ينوناق مازتلال كاهتنا يأ رابتعا يغبنيو

  ةيلوؤسملا نم ءافعإلا: ٦يهيجوتلا أدبملا 
يغبني ،ينطولا نوناقلا يف اهيلع صوصنم ةيفاضإ تاءافعإ يأب ساسملا نودب  -  ١  

ةرقفلا ةلاح يف وأ ،ًالوؤسم ل ّالأ  ةيعرفلاغشملا نوكي ريغ ردقلاب ًالوؤسم نوكي ّالأ يغبني ،هاندأ ) ج ( 
ان ناك ررضلا نأ تبثأ اذإ ،هيلع ع    :ًائشزوملا

وأ ردقو ءاضق نع  )أ( ةموتحمو ةيئانثتسا ةفص اهل ةيعيبط ةرهاظ نع ئشان (رهاق فرظ  
  ؛)ةرطيسلا نع ةجراخو

؛ةيباهرإ تامجه وأ درمت وأ ةيلهأ برح وأتاودعوأ حلسم عازن نع   )ب(    
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ةمالسلا ريبادت مغرب ،ثلاث فرط بناج نم لافغإ وأ فرصت نع ًايئزج وأ ًايلك   )ج(
ال نكلو ،ينعملا طاشنلاعونل ةمئالملا ًايلك ررضلا أشن اذإ ّالإ ضيوعتلا تابلاطم ةلاح يف كلذ قبطني   

؛ررضلا هيلع عقو يذلا صخشلا كلذ يف امب ،ثلاث فرط بناج نم عورشم ريغ د    معتم فرصت ةجيتن
  ؛ةصتخم ةماع ةطلس اهتضرف ةيمازلإ ريبادتل لاثتما ةجيتن  )د(
ملا نم٤ ةرقفلاب قلعتي اميف  -  ٢ ةيفاضإلا تاءافعإلا لمشت نأ نكمي ٤يهيجوتلا أدب    ،

ةيعرفلا تارقفلا يفاهيلإ راشملا كلتل   :يلي ام ةفِّفخملا لماوعلا وأ هالعأ) د(ىلإ ) أ (١  
حمسي يلحم نوناق بجومب رداص نذإل لماك لاثتماو حيرص نذإب طاشنلا ءارجإ   )أ(

  ؛ةئيبلا ىلع رثألا ثودحب
فراعملل ًاقفو ًاررض ببسي نأ حجرملا نم نكي مل طاشن ن ع ًائشان ررضلا نوكي نأ  )ب(

طاشنلاذيفنتتقو يف ةدئاسلا ةينقتلاو ةيملعلا   .  
ررضلا نأ ل   -  ٣  غشملا تبثأ اذإ بلاطم فرط يأ هاجت ًايئزج وأ ًايلك ل  غشملا ءافعإ زوجي

ضلا نأ وأ ،ررضلا ثادحإ دصقب بِلاطملا فرطلا بناج نم لافغإ وأ ف  وأ ًايلك أشن رر رصت نع أشن
  .بِلاطملا فرطلا لامهإ نع ًايئزج

ةددعتملاو ةكرتشملاةيلوؤسملا: ٧يهيجوتلا أدبملا     
بسح ،ةع مهتيلوؤسمنوكت نأ يغبني نيلغشملا ددعت ةلاح يف     زوم وأ ،ةددعتمو ةكرتشم  

  .ءاضتقالا

  ضيوعتلا تابلاطم: ٨يهيجوتلا أدبملا 
تاطلسلا مهيف امب ،صاخشألا نم ةعوم جم وأ صخش يأ قح نم نوكي نأ يغبني  -  ١  

نعو ا   رارضإلا وأ تاكلتمملا دقف وأ ةيصخشلا ةباصإلا وأ حاورألا نع ضيوعتب ةبلاطملا ،ةماعلا
بسح ،ةفاضإلاب ةئيبلا ىلع ةرطخ ةطشنأ نع ئشان ررض عوقو ةجيتن ةصلاخلا ةيداصتقالا ةراسخلا 

  .هيلع تناك ام ىلإ ةلاحلا ةداعإ ريبادتوةيئاقولا ريبادتلا فيلاكت ديدست ىلإ ،ءاضتقالا 
  .يئيبلا ررضلا نع ضيوعت تابلاطمب يلحملا نوناقلا حمسي نأ زوجي  -  ٢  

  ىرخألا تابلاطملا: ٩يهيجوتلا أدبملا 
تاطلسلا مايق سامتلا صاخشأ ةعومجم وأ صخش يأ قح نم نوكي نأ يغبني   -  ١  

ل ةلاعفو ةيروف ريبادت ةصتخملا ةماعلا تاطلسلا وأ غشملا ذختي مل اذإ ربجلا ءارجإب ةصتخملا ةماعلا  
نم ةاناعم وأ صاخشألا ةعومجم وأ صخشلل ةيفاك ةحلصم دوجو ةطيرش ،يئيبلا ررضلا حيحصتل 

  .كلذ ىلع صني ينطولا نوناقلا ناك اذإ مهل ٍقحي لالخإلا
يف قحلا هالعأ ١ةرقفلا راطإ يف صاخشأ ةعومجم وأ صخش يأل نوكي نأ يغبني   -  ٢    

بناج نم فرصت لافغإ وأ فرصت يأ ةيعورشم ىلع ةيئاضق وأ ةيرادإ ىوعد لالخ نم نعطل ا
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ررضلاب ةلصتملا ةينطولا حئاوللا وأ نيناوقلا كهتني كلذ ناك اذإ ةماع تاطلس وأ نيصاخ صاخشأ 
  .ةئيبلا ىلع ةرطخ ةطشنأ نع ئشانلا

لوصحلا ر رضلل اوضرعت صاخشأ ةعومجم وأ صخش يأ قح نم نوكي نأ يغبني  -  ٣  
ةماعلا ةطلسلا نم وأ لغشملا نم ضيوعتلاب ةبلاطم ميدقتب ًارشابم ًالاصتا لصتت تامولعم يأ ىلع 
ةد   دحم ةروصب ًاروظحم تامولعملا هذه نع حاصفإلا نكي مل ام ،تامولعملا هذه كلمت يتلا ةصتخملا

  .ةثلاث فارطأل نوناقلا اهيمحي حلاصم كهتني وأ نوناقلا بجومب

  ةيلاملا دودحلا: ١٠يهيجو تلا أدبملا
ةرقفلاب ًالمع ةيلوؤسملا  -  ١   يهيجوتلا أدبملا نم ١  ةد ٥   دحملا ريياعملل ًاقفو اهرصح زوجي  

  .ةئيبلا ىلع ةرطخلا ةطشنألا فينصتل قبطنم ينطو ططخم يأ بجومب
تت دق رارضألا ّنأ وأ هتيلوؤسمب ءافولا ىلع ًارداق نوكي ال دق ل  -  ٢    زواج غشملا ّنأل ًارظن

نع ضيوعتلا يف ةلمتحملا تاوجفلا دس ىلع ينطولا نوناقلا صني نأ زوجي ،ل   غشملا ةيلوؤسم دودح
  .ةيعامج ضيوعت تايلآ لالخ نم وأ صاخ ليومت قيرط

أدبملا نم ٢ةرقفلا بجومب ةئشانلا ةيلوؤسملا ىلع يلام دح عضوي ّالأ يغبني   -  ٣    
  .٥ يهيجوتلا

  ةيلاملاتانامضلا : ١١يهيجوتلا أدبملا 
ةيلوؤسملا ةيطغتب ،ةيلاملا تانامضلا رُّفوت ةاعارم عم ،هتبلاطم وأ ل   -  ١    غشملا عيجشت يغبني

يهيجوتلا أدبملا نم ١ةرقفلا بجومب  نوناقلا يف هيلع صوصنملا ىندألا دحلا نع لقت ال يتلا غلابملا نع ٥   
ينمزلا دحلا ةرتف ءانثأ ةيلوؤسملا هذه ة يطغت يف رمتسي نأ يغبنيوةينعملا ةئيبلا ىلع رطخلا طاشنلا عونل 

  .ةيلاملا تانامضلا نم كلذ ريغ وأ تادنسلا وأ نيمأتلا قيرط نع ةلءاسملل
ةيلاملا تانامضلا رفاوت ىدم ضارعتساب ًايرود ةصتخملا ةماعلا ةطلسلا موقت نأ يغبني   -  ٢  

نيمأتلا ةعانص مهيف ا مب ،ةلصلا يوذ ةحلصملا باحصأ ءارآ رابتعالا يف ةذخآ ،ايندلا اهدودحو
  .ماعلاو صصختملا

  تابلاطملا ميدقتل ةينمزلا دودحلا: ١٢يهيجوتلا أدبملا 
نوضغ يف تمدُق اذإ ّالإ ضيوعتلا تابلاطم لوبق مدع يلحملا نوناقلا ررقي نأ يغبني   -  ١  

نأ هل يغبني ناك وأ بِلاطملا فرطلا هيف ملع يذلا خيراتلا نم ًارابتعا ةد  ررضلاب ملعي دحم ةينمز ةرتف  
ل ةرتف نوضغ يف تمدُق اذإ ّالإ ةلوبقم تابلاطملا نوكت ّالأ يغبني كلذ ىلإ ةفاضإلابو . غشملا ةيوهو

ررضلا عوقو دعب ةد    .دحم ةينمز
ببس نع تأشن ثادحألا نم ةلسلس نم فلأتت ررضلل ةب   -  ٢    بسملا ةثداحلا تناك اذإ

نم عقو ام رخآ نم ًارابتعا أدبت نأ يغبني يهيجوتلا أدبملا اذه بجومب ةررقملا ةينمزلا دودحلا نإف ،دحاو  
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ةينمزلا دودحلا هذه نإف رمتسم ثدح نم فلأتت ررضلل ةببسملا ةثداحلا تناك اذإو . ثادحألا هذه
رمتسملا ثدحلا كلذ ةيا  نم أدبت نأ يغبني.  

  قبطنملا نوناقلا: ةيبنجأ رصانع ىلع يوطنت يتلا تابلاطملا: ١٣يهيجوتلا أدبملا 
ةد   -  ١    دحم ةصاخ دعاوق دوجو مدع ةلاح يفو ةيئاضقلا ةيالولا نأشب ةيلحملا نيناوقلاب ًانهر

نوناقلا رايتخا ةيضق نع أشنت ضيوعتلاب تابلاطم يأ يف تبلا يغبني ،يلود قافتاب وأ دقع بجومب 
نوناق ىلإ هتبلاطم يف دنت سي نأ بِلاطملا فرطلا راتخا اذإ ّالإ ،ررضلا هيف عقو يذلا ناكملا نوناقل ًاقفو
  .ررضلل ئشنملا ثداحلا هيف عقو يذلا دلبلا

ةرقفلاب ًالمع بِلاطملا فرطلا هراتخي يذلا تيقوتلا ةمكحملا ةلود نوناق د   -  ٢    دح ١ي.  

  ةرطخلا تآشنملا وأ ةطشنألاو داوملا فينصت: ١٤يهيجوتلا أدبملا 
وأ ةطشنألاو ،ا داوملاب ةمئاق يلحملا نوناقلا نمضتي نأ يغبني  -  ١    ابتع تايمكو ةرطخلا  

زيزعت يلاتلابو نيلغشملا ىلع ةيئيبلا ةيلوؤسملا راطخأ قاطنو ةعيبط حيضوتل ،ةئيبلا ىلع ةرطخلا تآشنملا 
  .ررضلا رطاخم ىلع نيمأتلا ةيناكمإ

نأو ةيداشرإ نوكت ّالأو ةعماج  مئاوقلا نوكت نأ يغبني ،مئاوقلا هذه ةيلاعف زيزعتل  -  ٢  
تايساسحلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاجايتحالا ةصاخو ،ةيلحملا تايولوألاب ًابجاو ًافارتعا نمضتت 

  .ةصاخلا فورظلا نم كلذ ريغ وأ ةماعلا ةحصلا تايساسحو ةيئيبلا

  ةزغ عاطق يف ةئيبلا ةلاح نع ةعباتم ريرقت: ١١/٦ -إ .د ررقملا
،   ةرادإلا سلجم ّنإ

 ريشي ذإ رقملا ىلإ طابش١٥ خرؤملا ٧/٧ -إ .د ر  ئيبلا ةلاح نأشب٢٠٠٢رياربف /  يضارألا يف ة  
خرؤملا ٢٥/١٢ررقملا ىلإو ،ةلتحملا ةينيطسلفلا  طابش٢٠  ةزغ عاطق يف ةئيبلا ةلاح نأشب٢٠٠٩رياربف /   ،  

، رظن دقو ةزغ عاطق يف ةئيبلا ةلاح نع يذيفنتلا ريدملا ريرقت يف  )١٥(  
بادتلا ذختي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإبلطي  -  ١ دراوملاو ،ةمظنملا ةيالو راطإ يف ،ةمزاللا ري  

تايصوتلا ذيفنت يف ةدعاسملل ،ةدحتملا ممألل عباتلا ةلصلا يذ يرطقلا قيرفلا عم قيسنتلابو ةحاتملا 
نوناك يف ةيناودعلا لامعألا دعاصت باقعأ يف ة زغ عاطق يف ةئيبلا مييقت"نونعملا ريرقتلا يف ةدراولا 

وناك- ٢٠٠٨ربمسيد /لوألا   "؛٢٠٠٩رياني /يناثلا ن 
معدلا ريفوتل ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملاو ةدحتملا ممألا تانايكو تاموكحلا ىلإ بلطي  -  ٢  

ةئيبلل ةدحتملا مملا جمانرب لامعأ حاجنإ ةلافكل تالا وللاو ينقتلاو يلاملا  ا هذه يف تادعاسملاو يتسج
  .ةزغ عاطق يف ةقحاللا

                                                           
)١٥(  UNEP/GCSS.XI/9. 
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  تاطيحملا: ١١/٧ - إ.د ررقملا

،ّنإ ةرادإلا سلجم    
، كرديذإ  ةيناك  سلا تاعمج  تلا معدل ةم  يق تامدخو دراوم رّفوت لحاوسلاو تاطيحملا ّنأ  

مادتسملا مادختسالا ّنأو ،ةفاثكب تامدخلاو دراوملا هذه ىلع دمتعت يتلا ةيلحاسلا تاعمت  الو  ا اميس
مهسيو يملاعلا يئاذغلا نمألا ز   ةيلاحلا لايجألل رقفلا نم دحلا يف زعي فوس ةيلحاسلاو ةيرحبلا دراوملل

،   ةمداقلاو
، قلقلا هرواسي ذإو رحبلا ىوتسم عافتراب ةرِّثأتملا ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ءازإ  

دق يتلا تابّلقتلا نم اهريغو ،ةر   يغتملا سقطلا طامنأو ،تاطيحملا ض  محتو ،هايملا ةرارح تاجرد عافتراو
 ، خانملا ر  نأ ا ىلإ ةفاضإلابيغت نع مجنت  أش نم تاريغتلا هذه ّنأ فيكو ،ةيكمسلا ةدصرألا صلقت  

يئاذغلا نمألا د   دهتت يتلا رطاخملا نمو ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةئيبلا روهدتل ةيلاحلا طوغضلا ةأطو نم ديزت
قف ىرخألا ةيئامنإلا فادهألا يفو ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا غولب يف رّثؤي امم ،رشبلا هافرو يملاعلا  تملا  

،   ًايلود اهيلع
الو ،ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا يهلاغشنا نع برعي ذإو   عايض اميس  درت ءازإ

يتلا قطانملا راشتناو ،يرحبلاو يربلا ثولتلا نم هد   دهتت يتلا رطاخملا رارمتساو يجولويبلا عونتلا
مادتسملا ريغ مادختسالاو ،ةبيرغلا ةيزاغلا عاونألاو بلاحطلا رثاكتو ،نيجسكألا لدعم اهيف ضفخني  

مظنلل يداملا ريوحتلاو ،ةيكمسلا ةدصرألل طرفملا لالغتسالا كلذ يف امب ،ةيرحبلاو ةيلحاسلا دراوملل 
 ، ةيداصتقالاو ةيعامتجالا طوغضلاو ،يضارألا مادختسال ئي    سلا طيطختلاو ،ةيجولوكيإلا

راحبلا نوناقل ةدحتملا ممألا ةيقافتا ىلإريشي ذإو ينوناقلا راطإلا عضي يذلا كصلا اهتفصب    
ةدحتملا ممألا ةيقافتا ىلإو ،راحبلاو تاطيحملاب ةقلعتملا ةطشنألا عيمج هلخاد ذَّفن  ت نأ ن  ةيراطإلايعتي يذلا   

ةيقافتاو ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتاو ،ا   يرحبلا ثولتلا عنم قحلملا وتويك لوكوتوربو خانملا ريغت نأشب
ةنس لوكوتوربو ىرخأ داومو تايافنلا قارغإ نع مجانلا قلحملا ا،١٩٩٦     

، ًاملع طيحي ذإو  تاطيحملا لاجم يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هب علطضي يذلا لمعلاب
لمعلاجمانربوةيميلقإلا راحبلل هجمانرب ربع اميس  الو يملاعلا   ، ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحل    

مازتلا ىلإريشي ذإو ماع لولحب ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم   ىلع لمعلاب  ٢٠١٠ 
،قيبطت عيجشت  مادتسم لكشب تاطيحملا ةيمنتل ةيجولوكيإلا مظنلا ج   

ب  يف ،ايسينودنإ ،ودانام يف دق حري ذإو  ع يذلا ،يملاعلا تاطيحملا رمتؤمل ةحجانلا جئاتنلاب
هيف نوكراشملا لوانت يذلاو٢٠٠٩ويام /رايأ ةراضلا راثآلاو تاطيحملا د ،   دهتت يتلا رطاخملا ةلأسم  

نأشب ودانام نالعإ اودمتعاو ،خانملا ريغت يف تاطيحملا رودو تاطيحملا يف خانملا ر   يغت نع ةمجانلا
،   تاطيحملا

ةيرث ةيلحاسو ةيرحب تائيب دوجو لفكت ةلماشو لجألا ةليوط ةيؤر زارحإ ةيمهأب مّلسي ذإو 
وملا ظفح حيتت ة  ،لكشب اهمادختساو اهتيجاتنإو درايحصو مادتسم    
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ىلإ بلطي  -  ١ ةدايزيذيفنتلا ريدملا  ةيامحلا ريفوت ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمع زيزعت    
ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجيتارتسالا جمدو ةيلحاسلاوةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلل ةمادتسملا ةرادإلاو   ،

ًانهر ٢٠١٣ - ٢٠١٠نم ةرتفلل لجألا ةطسوتملا ةيجيتارتسالا و لمعلا جمانرب ذيفنت يف ةئيبلا جمانربل  ،
 ؛دراوملا رفوتب

عيسوت يذيفنتلا ريدملا ىلإكلذك بلطي  -  ٢ قاطن  نواعت    ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 
كلذو ،تاطيحملا نأشب ودانام نالعإ ذيفنت معدل ةلصلا تاذ ةدحتملا ممألا تالاكو رئاس عم هطابتراو 

زيزعت كلذ يف امب ،رشبلا هافر نيسحت يف ماهسإلا عم ملاعلا تاطيحمل يلاحلا عضولا ة جلاعم ديعص ىلع
 ؛ةيلحاسلا تاعمتجملل مادتسملا عونتملا شيعلا تارايخ

ةرادإ ىلع ةيمانلا نادلبلا ةردق ززعيو معدي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ كلذك بلطي  -  ٣  
يف ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلاةمادتسا  ءانبو ايجولونكتلا معدل ةيجيتارتسالا يلاب ةطخ قايس  

 ؛ةينازيملاو لمعلا جمانرب عم ىشامتي امب تاردقلا
دراوملل مادتسملا مادختسالاو ةرادإلاو لجألا ةليوطلا ةظفاحملا ىلع تاموكحلا ثحي  -  ٤  

مظنلاب ةص اخلا جوهنلاو ةيطوحتلا جوهنلل مئالملا قيبطتلا لالخ نم ةيلحاسلا لئاوملاو ةيرحبلا
اهيلع قفتملا ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ىلإ لوصولل لجألا ةليوط تايجيتارتسإ ذيفنتو ،ةيجولوكيإلا 

ذيفنت ةلصاومل سويشيروم ةيجيتارتساو )١٦(ةيفلألل ةدحتملا ممألا نالعإ يف ةدراولا كلت اميس الو ،ًايلود  
هل يتلا)١٧(ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلل ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم لمعلا جمانرب   ، ةيرحبلا ةئيبلاب ةقالع ا

 ؛ةيمنتلا لجأ نم ةيملاعلا تاكارشلا زيزعت متيكلذبو 
ةيئيبلا مظنلل ةمادتسملا ةرادإلل ةينطو تايجيتارتسا ذيفنتو عضو ىلإ تاموكحلا وعدي  -  ٥  

فورغنملا راجشأل ًاصوصخ ،ةمادتسملا ةيمنتلاو فيكتلا تايجيتارتسا عم ىشامتي امب ةيلحاسلاو ةيرحبلا  
علس لصوت يتلا ،ةيناجرملا باعشلاو را   ألا باصمو ةيرحبلا باشعألاو ةيلحاسلا ةبطرلا يضارألاو
ىلع ةريبك ةردق اهل ةجتنمو ةيقاو ةلزاع قطانم اهفصوب كلذو ،ةيئيبلا مظنلا اهرفوت ةميق تامدخو 

  ؛خانملا ريغتل ةراضلا راثآلا ةحفاكم
فخ ىلإ تاموكحلاوعدي  -  ٦ ةيرب رداصم نم ةيلحاسلا قطانملاو تاطيحملا ثولت ض  

ةيلودلا تايقافتالل ًاقفو ،كامسألا دئاصمل ةمادتسملا ةرادإلا زيزعتو ،ةيرحبلا تايافنلا اميس  الو ،ةيرحبو
 ؛ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ةنورمو ةحص نيسحت ةيغب ،كولسلا دعاوقو ةلصلا تاذ

نملاو تاموكحلاوعدي  -  ٧ يف ةلماعلا تالاكولا رئاسو ةيفارغونايقألا تاسسؤملاو تامظ  
فراعملا ةرادإو يماظنلا دصرلاو ةيملعلا ثوحبلا زيزعتو نيسحت ىلإ ،ةيمنتلاو ةيملعلا ثوحبلا لاجم 
مظنلا ىلع خانملا ريغت راثآ رطاخم مييقتو فعضلاب ةقلعتملا تانايبلاو تامولعملا لدابتو تاردقلا ءانبو 

                                                           
خيراتب ٥٥/٢ةماعلا ةيعمجلا رارق   )١٦( لوليأ٨    .٢٠٠٠ربمتبس / 
ةريغصلا ةيرزجلا لودلل ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم لمعلا جمانرب ذيفنت ضارعتسال يلودلا عامتجالا ريرقت   )١٧(

 ، يناثلا نوناك١٤-١٠سويشيروم ،سيول تروب ،ةيمانلا  E.05.II.A.4تاعيبملا ،ةدحتملا ممألا ةرشن  (٢٠٠٥رياني / 
رارقلا ،لوألا لصفلا )اهبيوصتو يناثلا قفرملا١،   ،.  
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تامولعملا كلذكو ،رحبلاب ةطبترملا تاعانصلا رئاسو كامسألا دئاصمو تاعمت ةيجولوكيإلا  او ةيرحبلا  
هتاعقوتويخانملا ريغتلا دصرو ئراوطلل دادعتسالاب ةقلعتملا تانايبلاو يعولا زيزعت عم ،تاطيحملا ةيبلقتو    
 ؛ركبملا راذنإلا ماظن تاردقب ماعلا

لودلا ليومتلا تاسسؤمو تاموكحلاوعدي  -  ٨ معدل ةقسنم دوهج لذبل ةيميلقإلاو ةي  
ممألا جمانرب لخاد اميس  الو ،لحاوسلاو راحبلاب ةقلعتملا تاردابملا ذيفنت ديعص ىلع ةيمانلا لودلا
  ؛ةيملاعلاو ةيميلقإلاو ةينطولا تايوتسملا ىلع ،ةئيبلل ةدحتملا

هب حمست يذلا ردقلاب مدقي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي  -  ٩ نع ًاري رقت ةحاتملا دراوملا، 
ةرادإلا سلجمىلإ ررقملا اذه ذيفنت لاجم يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةطشنأ يرازولا يئيبلا ىدتنملا / 
  .نيرشعلاو ةسداسلا هترود يف يملاعلا

ةيئايميكلا داوملاب ةصاخلا ليومتلا تارايخ نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلا  :١١/٨ - إ.د ررقملا
  تايافنلاو

،دإلا سلجم نإ   ةرا
داوملا ةرادإ ةمالس ل ةحونمملا ةيسايسلا ةيولوألا ةدايزل دوهجلا فيثكت ىلإ ةجاحل اكردي ذإ

دراوم نيمأتلةجاحلا دايدزاو تايافنلاو ةيئايميكلا ليومتل ةروسيمو ةيفاكو ةمظتنمو ةمادتسم  لودج   
،ةيئايميكلاداوملا  لامعأ تايافنلاو    

يف رظنلا ىلإ ةجاحلا ًاضيأكردي ذإو  طقف سيل تايافنلاو ةيئايميكلا داومل ل ةميلسلا ةرادإلا 
ًايلامًائبع اهفصوب ًاضيأ نكلو  ًاراسم اهفصوب  ًالمتحم  يداصتقالا ومنلاثادحإل    ،  

حارتقالا ىلإ ريشي ذإو يذيفنتلا ريدملا نم مدقملا  باحصأو تاموكحلل يرواشت عامتجا دقعب   
ًاريضحتوةرشعةيداحلا ةيئانثتسالا ةرودل البق نيرخآلا ةحلصملا  سل     ةدحتملاممألا جمانرب ةرادإ 

اهدقع ططخملاةنمازتملا ةيئانثتسالا تاعامتجالاو يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةئيبلل فارطألا تارمتؤ مل  
دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا يف  مادرتور ةيقافتاو 

ءارجإقيبطتب ةقلعتملا ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا   ةنيعمةرطختافآ تاديبمو ةيئايميك  داوم ىلع  ةلوادتم   
ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملانأشبملوهكتسا ةيقافتاو ةيلودلا ةراجتلا يف  نهارلاةلاحلاليلحت ضرغب ،   عضوو ة   

ةيئايميكلا داوملا ةرادإ ليومت نأشبةيرزآت وةيجيتارتساتاحرتقم   ،)١٨(  
رزآتلا تاردابملل ةيباجيإلا راثآلا ىلعءوضلا طلسي ذإو تايقافتالا نيب ةي   داوملاب ةلصلا تاذ 

،ميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلاو، ةيئايميكلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربوةيئاي  ،  
ىلع ددشي ذإو ملوهكتساو لزاب يتيقافت ال ةعباتلاةيميلقإلا نودو ةيميلقإلا زكارمل ل ام 

ةئيبلل ةدحتملا ممألاجمانربلةيميلقإلا بتاكملاو  نم  نأشب ايجولونكتلا لقنو تاردقلا ريوطتل ةيمهأ    
ملالئاسملا   ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةلصت 

                                                           
ةرقفلا UNEP/POPS/COP.4/38ةقيثولا   )١٨(  ،١٩٣.  
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عسوألا قايسلا يف تايافنلاو ةيئايميكلا داومل ا لامعأ لوادج عم لماعتلا ىلإ ةجاحلاب رّكذيذإو 
ع لمعلاوةمادتسملا ةيمنتلل ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا قيقحتىل  لوادج طبر قيرط نع كلذ يف امب ،  
ةئيرقفلا نم دحلاو  ةماعلا ةحصلاب ةروكذملا لامعألا ةيداصتقالا صرفلا و،  

لمع ءاشنإببحري  -  ١ ةيئايميكلا داومل اب ةصاخلا ليومتلا تارايخ نأشب ةيرواشت ةي 
امبوتايافنلاو دحتملا ممألاجمانربهب علطض ا ،    ؛ددصلا اذه يف نآلا ىتحلامعأ نم ةئيبلل ة  

يف كلذو ةيرواشتلا ةيلمعلاب ةلصلا تاذ ةمزاللا قئاثولا عيمج عزوت نأب ةنامألا ركذي  -  ٢  
عيباسأ ةسمخ نع لقي ال دعوم يفلاوحألا لك يفو لوقعم تقو  هذ نم   ىنع  ي رخآ عامتجا يأ  

بلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةياعر تحت دقع  فارطألل ةلاعفلا ةكراشملا زيزعت لجأ نم كلذو ،ةئي ي ةيلمعلا
 ؛تاشقانملا روضح ىلإ نيوعدملا ةحلصملا باحصأو

ةيبتكملا ةساردلا يف ةدراولا ةيلوألا تاجاتنتسالاب ًاملعطيحي   -  ٣ ليومتلا تارايخ نع  
 )١٩(؛تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةصاخلا

دايق لصاوي نأ يذيفنتلا ريدملاىلإ بلطي  -  ٤ ةناعتسالا ةدايز حرتقيو ةيرواشت لاةيلمع لاة  
قفرمو ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا لامعأو فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا براجتب 

  ؛ةلصلا تاذ ىرخألا تامظنملاو يلودلا كنبلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ةيملاعلا ةئيبلا
دملا ىلإًاضيأ بلطي  -  ٥ نم ةيلاتلا ةلحرملل قئاثولا دادعإ ىدل ،لفكي نأ يذيفنتلا ري  

ةحلصملا باحصأو فارطألا اميس  الو ،تاموكحلا تامهاسمو تاقيلعت جاردإ ،ةيرواشتلا ةيلمعلا
داوملاب ةصاخلا ليومتلا تارايخ نأشب ةي رواشتلا ةيلمعلل يناثلا عامتجالا يف نيوعدملاو نيكراشملا
ةركذم يف ةدراولا ةركذملا نم ةحقنم ةغيص يف ،كوكناب يف ٢٠٠٩يف ةدوقعمل ا تايافنلاو ةيئايميكلا  
تارايخلل ىحنملا يلمعلا صخلملا يفو تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا )٢٠(ةطخ ليومت نأشب يذيفنتلا ريدملا  
  )٢١(؛تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ليومت نأشب ةيتاسايسلا

ت نأبيصوي  -  ٦ اههجاوت يتلا ةيلاملاتايدحتلا اهنم ،رومأ ةلمج يف ، ةيرواشتلا ةيلمعلا رظن   
مب ا  ةيئايميكلا داوملاب ةصاخلا اهلامعأ لوادج ذيفنت يف لاقتنا ةلحر اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا

ًالاعفًاذيفنت تايافنلاو  ؛ 
نعو زرحملا مدقتلا نع ًايلحرم ًاريرقت دعبلطي  -  ٧  ي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ ةيلمعلا هاجتا    

ةيلودلا ةيموكحلا تايلمعلا ىلإ همدقيو تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ليومتلا تارايخ نأشب ةيرواشتلا 
يف ا   اعامتجا ىلإو ملوهكتساو مادرتورو لزاب تايقافتا يف فارطألا تارمتؤم ىلإ كلذ يف امب ،ةينعملا

تلا ا٢٠١١ماع   رود يف ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجل ىلإو تاعامتجالاو ٢٠١١ماع يف ةرشع ةعسا ،   ،
ةئيبلا قفرمل ةيرادإلا ةزهجألا يف ةيئايميكلاداوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلل ةيريضحتلا   

                                                           
)١٩(  UNEP/GCSS.XI/INF/8.  
)٢٠(  UNEP/GCSS.XI/INF/8/Add.1.  
  .هسفن ردصملا  )٢١(
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ةرادإلا سلجم هيف رظني يئا  ريرقت ميدقت فد  هترود يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /كلذو ،ةيملاعلا
ينعملا يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا يف تارارق ىلإ لصوتلاو ٢٠١٢ماع يف ةرشع ةين اثلا ةيئانثتسالا  ،

ةرادإلا سل٢٠١٢ماع يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب   نيرشعلاو ةعباسلا ةرودلا يفو يئيبلا ىدتنملا /، 
ماع يف يملاعلا يرازولا  ؛٢٠١٣ 

ىلإ ًاضيأ بلطي  -  ٨ ذيفنت يف،نيينعملا ءاكرشلا عم نواعتلاب، أدبينأ يذيفنتلا ريدملا     
ىلإ يمرتتاردابم  مادختساب كلذو ، تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا ةيمهأب يعولا ءاكذإ 

،  ةيلودلا صرفلاو مالعإلا لئاسو اهيف امب، ةنكمملا لبسلا عيمج ةيموكحلا تاعامتجالا لثم ةيسيئرلا
تايوتسملا ىلعةماعلا ثادحألاوةيلودلا  ؛ةيلودلاو ةينطولا    

ىرخألا ةينعملا فارطألاو تاموكحلاوعدي  -  ٩ صاخلا عاطقلااهيف امب،   معد ميدقت ىلإ    ،
 ؛ةيعوتلا ةدايزتارداب ملوةيلمعلا هذ هل ينيعو يلام

ًاريرقت مدقي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإبلطي  -  ١٠ سلجم ىلإ   يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا 
ررقملا اذه ذيفنتنعنيرشعلاو ةس داسلا هترود يف يملاعلا  .  

  اود اسون نالعإ: ١١/٩ - إ.د ررقملا

  ،ةرادإلا سلجم نإ
  :يلاتلا نالعإلا دمتعي
  اود اسون نالعإ

ممألا جمانربل يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا دوفو ءاسؤرو ءارزو نحن ،انعمتجا دقل   -  ١
طابش٢٦ىل  إ٢٤نم ةرتفلا يف ايسينودنإب يلاب يف ةئيبلل ةدحتملا  ةيئانثتسالا ةرودلل ٢٠١٠رياربف /   

 ا/ةرادإلا سلةرشع ةيداحلا ، وملام نالعإ ىلع تاونس رشع رورمب ًالافتحايملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنمل  
  )٢٢(.٢٠٠٠ماع يف رداصلا يرازولا 

خأ ةيئامنإو ةيئيب تامزأو ًايخانم ًار  -  ٢  . ىريغت هِجاوي انبكوك نأل غلاب قلقب رعشن نحنو
دارفألل ًاصرف لّثمت يهو لولح ىلإ ل   صوتلل ةيملاعلا تاكارشلا ىلع ةيلاحلا ةيئيبلا تايدحتلا فقوتتو

يلودلا نواعتلل ةصرفو لامعألا تاعاطقو ةيلحملا تاعمت    .او
ةدئارلا ةيملاعلا ةيئيبلا ةطلسل اهرابتعاب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رود زيزعتب نيمزتلم لظنسو   -  ٣
، لا لخاد ةمادتسملا ةيمنتلا يف يئيبلا دعبل ا ذيفنت قاستا عيجشتويملاعلا يئيبلا لامعألا لودج عضت يت

                                                           
قفرملا٦/١ -إ .د ةرادإلا سلجم ررقم  )٢٢(  ،.  
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ماعل يبورين نالعإ يف درو امك ،ةيملاعلا ةئيبلل يمسرلا ريصنلاوه جمانربلا و ،ةدحتملا ممألا ةموظنم  
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةيالوو رود نأشب١٩٩٧  .)٢٣(  

ا ر  -فلأ     خانمليغت
يلودلا يموكحلاقيرفلاه ّقثو امك يملعلا يأرلاب فرتعن اننإ  -  ٤ يف خانملا ريغتب ينعملا    

يف ةدايز يأ فقول ةيملاعلا تاثاعبنالا يف ةريبك تاضيفخت ءارجإ مزلي هنأ وهو عبارلا همييقت ريرقت  
 ، ىلع ددصلا اذه يف ديدج نمدكؤنونيتيوئم نيتجرد نود ةيملاعلا ةرارحلا تاجرد اياضق لوانت ةيمهأ    

تايلوؤسملا يفةنيابتم تناك نإو ةكرتشملا تايلوؤسملا أدبمل ًاقفو خانملا ريغت دكؤنو تاردقلا، و   ،
زيزعتقيرط نع اياضقلا هذه لثم لحل ةلوذبملا دوهجلا يف ةكراشملا ىلع انميمصت يلودلا نواعتلا   .  

ب   -  ٥ ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل رشع سماخلا عامتجالل ١ ررقملابحرن ،قايسلا اذه يفو  
خانملا ر  لماعلا قيرفلا ةيالو ديدمت هبجومب فارطألا تررق يذلا يغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا  

نع رداصلا ١ ررقملاو ،لجألا ليوطلا ينواعتلا لمعلاب ينعملا صصخملا فارطأل سماخلا ع امتجالا 
قيرفلا نمهبجومب فارطألا تبلط يذلا وتويك لوكوتورب تامازتلالا يف رظنلاب ينعملا صصخملا لماعلا    
ةلماعلافارطألل ةيفاضإلا بجومب  لوألا قفرملا  ،ل   ررقملاو هلامعأ ةلصاوم وتويك لوكوتورب عامتجالل ٢   
خانملا ريغت نأشبةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل رشع سماخلا يذلا   فارطألا تذخأ  
نبوك قافتاب ًاملعهبجومب لوألا نوناك١٨، يف نجاه    .٢٠٠٩ربمسيد / 

خانملا ر   -  ٦  يغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا ةيلمعب انمازتلا ديدج نم دّكؤنو
ةياهنب ةيلمعلا هذه نمض اهيلع قفتم ةلماش ةجيتن ىلإ لوصولا لجأ نم ةءا انمازتلا و  نب ةروصب لمعلاب

  .٢٠١٠ماع 
  ةمادتسملا ةيمنتلا  -ءاب 

ماع يف ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم ميظنتب صاخلا ررقملاب بحرن ن حنو  -  ٧
ةيريضحتلا ةيلمعلا يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةلاعفلاو ةيباجيإلا ةكراشملا عجشنو ديؤنو . ٢٠١٢

خرؤملا ٦٤/٢٣٦ةماعلا ةيعمجلا رارق كلذب بلاط امك ةمادتسملا ةيمنتلا رمتؤمل  نوناك ٢٤   
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةلا ٢٠٠٩ربمسيد /لوألا  عفلاو ةلماكلا ةمهاسملاو ددحملا لمعلا جمانرب يف،   
  .ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل ةرشع ةعساتلاو ةرشع ةنماثلا نيترودلل

  ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا  -ميج 
تاسسؤم ىلع يوتحيةيراجلا ة يلودلا ةيئيبلا ةرادإلا لكيه نأب ًاملع انطحأ دقو  -  ٨  

يغبني امب نايحألا ضعب يف نوكي ال دق كلذلو . مذرشتلاوديقعتلاب مستي حبصأ هنأ امك،ةريثك  كوكصو
  .ًةيلاعف رثكأ هلعجل دوهجلا نم ديزملا لذبب مزتلن نحنو. ةءافكلاو ةيلاعفلا نم هيلع نوكي نأ

                                                           
ةماعلا ةيعمجلا هتدمتعا يذلا ،قفرملا١٩/١ةرادإلا سلجم ررقم   )٢٣( ةرودلا ،ةماعلا ةيعمج لل ةيمسرلا تالجسلا: ، 
قفرملا ،عبارلا لصفلا(A/52/25) ٢٥مقر قحلملا ،نوسمخلا و ةيناثلا  ،.  
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ءارزولا نم يراشتسالا قيرفلا لامعأ ر   -  ٩  يف ىوتسملا يعيفرلا نيلثمملا وأ دقن نحنو
وأ ءارزولا اهدوقي ةيلمع ءاشنإب ب   حرنو ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نيسحتل تارايخلا نم ةعومجم ضرع

ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا يف تاحالصإلل ي  لسرنس ددصلا اذه يفو . دصتلا ةلصاومل ىوتسملا وعيفر مهولّثمم
ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةنجللا يف ةمهاسمك ةماع لا ةيعمجلا سيئر ىلإ لمعلا اذه جئاتن
  .ةمادتسملا ةيمنتلاب

تانامأو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ا   -  ١٠  علطضي يتلا ةطشنألاب بحرن نحنو
لزاب ةيقافتا ةصاخو ،تاقافتالا كلت يف فارطألاةيصوت ىلع ءانب فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا   

،نأشب  ءارجإ قيبطتل مادرتور ةيقافتاو  دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا
،ةنيعم ةرطخ تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا   ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم

تايقافتالا نيب اميف قيسنتلاو نواعتلا نيسحتل كلذو ،ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتاو  
اهل لاثتمالاو فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا ذيفنتل اهدوهج يف تاموكحلا معدلو ،ثالثلا 

  .اهقيبطتو
تايقافتا يف فارطألا تارمتؤمل ةنمازتملا ةيئانثتسالا تاعامتجالا جئاتنب ًاضيأ بحرنو   -  ١١

ةيئايميكلا داوملل ليومتلا تارايخنأش ب ةيرواشتلا ةيلمعلا ردقنو ،ملوهكتساو مادرتورو لزاب  
  .تاشقانملا هذه ةلصاومل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب قيرط نع دوهجلا نم ديزم لذب ديؤنو تايافنلاو

ساسملا نود يجولويبلا ع   -  ١٢  ونتلاب ةلصتملا تايقافتالا نيب رزآتلا زيزعت ةيمهأب فرتعنو
ع فارطألا تارمتؤم عجشنو ،ةددحملا اهفادهأب  ونتلاب ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا يف

تاذ براجتلا رابتعالا يف ذخألا عم ،ددصلا اذه يف ةلوذبملا دوهجلا زيزعت يف رظنلا ىلع يجولويبلا 
  .ةلصلا

  رضخألا داصتقالا  -لاد 
او ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا موهفمب ضوهنلا نأب  -  ١٣   رقن ان لاصئتس نإ

ايازملاو ةيداصتقالا ةيمنتلا صرف ليصوتو ةيراجلا تايدحتلا ةهجاوميف ًاريثك مهاسي نأ نكمي رقفلا   
ممألا عيمج ىلإ ةد  ةلصاومب ةقلعتملا تاشقانملا يف ةئيبلا جمانربل ماهلا دئارلا رودلاب ًاضيأ فرتعنو . دعتملا

لا ريدملا ع. رضخألا داصتقالا موهفم زيزعتو فيرعت  لامعأ يف لمعلا اذ جشنو  مهاسي نأ ىلع يذيفنت
جمانرب اهبستكا يتلا سوردلا لاصيإو ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةنجللا 

  .دهجلا اذه يف ًالعف ةئيبلا
يلاب ةطخ ًالماك ًاذيفنت ذِّفني نأ ىلع ةئيبلا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ّثحنو   -  ١٤

ميمعت ىلإ ةلصلا تاذ ىرخألا تامظنملا عيمج وعدنو تاردقلا ءانبو يجولونكتلا معدلل ة يجيتارتسالا
ةلحرمب ا يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا نيكمت لجأ نم ةلماشلا اهتطشنأ يف ةطخلا هذه ةاعارم  اداصتقا رمت  
رضخألا داصتقالا موهفمب ضوهنلاو اهفادهأ قيقحت نم ةلماكلا ةدافتسالا نملاقتنا  .  
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ةيجولوكيإلا مظنلاو يجولويبلا ع  -ءاه     ونتلا
يجولويبلا ع   -  ١٥  ونتلا اذه ض  رعتيو ؛يرشبلا دوجولا روحم وه يجولويبلا عونتلا نأب رقن

يجولوكيإلا ماظنلا يف ر  يغتلاو روهدتلا ببسب طوغض تحت عقيو عيرسلا يملاعلا ر    .يغتلا ببسب ديدهتلل
ماع يف يجولويبلا ع ل ةيلودلا ةنسلا نأب فرتعنو  -  ١٦  ةديرف ةصرف لّثمت ٢٠١٠ونتل  فقول 

ع  ونتلا ةيقافتال ةثالثلا فادهألا قيقحت لجأ نم يريهامجلا يعولا ءاكذإلو يجولويبلا ع  ونتلا نادقف
ماعل يجولويبلا ع   دع ٢٠١٠ونتلا فدهو يجولويبلا  صلا ىلع تاءارجإلا زيزعت ةيمهأ معدل كلذكو  ،

  .يجولويبلا عونتلا فدهوةيقافتالل ةثالثلا فادهألا قيقحتل ةيلو دلاو ةيميلقإلاو ةينطولا
ماع يف تارواشملالامكتساب مزتلن نحنو   -  ١٧ نيسحت نأشب ٢٠١٠  مولعلا نيب طبارتلا   

، و ،يجولوكيإلا ماظنلاو يجولويبلا عونتلا تامدخ لجأ نم تاسايسلاو كلذ قيقحت لجأ نم ،ىعسن
سانأشب قافتا ىلإ لصوتلاو ضوافتلل نأشب تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإ باوصت   

عونتلا ةيقافتا يف فارطألا مازتلاب ًاضيأ بحرنو . يجولوكيإلا ماظنلاو يجولويبلا عونتلا تامدخ
ررقملل ًاقفو٢٠١٠ماع يف عفانملا مساقتو داوملا ىلإ لوصولا نأشب يلود ماظن لامكتساب يجولويبلا    

طألا رمتؤم نع رداصلا٩/١٢   .ةيقافتالا يف فار 
ضوهنلا يف ةدايقلا رود ءادأ ةلصاوم ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ًاضيأ ع   -  ١٨  جشنو

لالخ نم ةيتاسايسلا اهراثآو ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا ع    ةساردونتلا تاداصتقا مهفب
يجولويبلا ع’’    .‘‘ونتلاو ةيجولوكيإلا مظنلا تاداصتقا

ع   -  ١٩ عامتجالا يف ةمهاسمل لةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهلذبي يتلا دوهجلا معدنو جشنو
ماع يف ةماعلا ةيعمجلل نيتسلاو ةسماخلا ةرودلا ءانثأ يجولويبلا ع   ، ٢٠١٠ونتلاب ينعملا ىوتسملا عيفرلا

نثأ ىوتسملا عيفرلا ماعلا عامتجالا يفو يجولويبلا ع  ةرودلا ءا ونتلل ةيلودلا ةنسلا يف هنم ةمهاسمك
ةيئامنإلا فادهألا غولب يف زرحملا مدقتلا ضارعتسال ٢٠١٠ماع يف ةماعلا ةيعمجلل نيتسلاو ةسماخلا   

ىلع ءاضقلا لامعأ يف ةيئيبلا ةمادتسالا ةلافكو ةيئيبلا تاياغلاو فادهألاب قلعتي اميف ةصاخو ،ةيفلألل 
.رقفلا

  



UNEP/GCSS.XI/11  

37 

  يناثلا قفرملا

  )١(تارايخلا ةعومجم
وأ ءارزو نم ن يناثلا عامتجالا  وكتملا يراشتسالا قيرفلل  
  ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نأشب ىوتسملا يعيفر نيلثمم

لوألا نيرشت٢٩ - ٢٨امور    ٢٠٠٩ربوتكأ / 

تملا يراشتسالا قيرفلا   ىوتسملا يعيفر نيلثمم وأ ءارزو نم نوك
  ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نيسحتل تارايخ ةعومجم

  
  
  
  

                                                           
ًايمسر اهريرحت نود يراشتسالا قيرفلا نم ةدراولا اخسنتست   )١(   .روصب تارايخلا ةعومجم

  زجوملا
ةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالا ةرودلل ةمدقم ةيلودلا ةيئي بلا ةرادإلا نيسحتل تارايخ ةعومجم

ةرادإلا سل / ةماعلا ةيعمجلا ىلإ تامهاسم ميدقت ضرغب يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا
 .٢٥/٤ةرادإلا سلجم ررقمل ًاقفو ةدحتملا ممألل 
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  هتيالوو يراشتسالا قيرفلا أشنم
ىوتسملا يعيفر نيلثمم وأ ءارزو نم ن   -  ١  ةرادإلا نأشب ) يراشتسالا قيرفلا(وكتملا يراشتسالا قيرفلا ئشنأ

") ١قفرملا ، ةرادإلا سلجم ررقم ("ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم ررقم بجومب ةيلودلا ةيئيبلا 
سل ٢٥/٤  نيرشعلاو ةسماخلا ةرودلا يف دمتعملا يف دقعنملا يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا 

  .٢٠٠٩رياربف /طابش يف يبورين
طابش١٠خرؤم ريرقت يف تدرو ةيصوتل ًالامعإ ةرادإلا سلجم ررقم ءاجو   -  ٢ نيسيئرلل ٢٠٠٩رياربف /   

لاجم يف ةدحتملا ممألا لمعل يسسؤملا راطإلا نأشب ةماعلا ةيعمجلا يف ةيمسرلا ريغ تارواشملل نيكراشملا  
ىلإ اودهعي نأو ًايسايس ًاقفاوت " "ةيئيبلا ءارزو دجي نأ يف امهلمأ نع ناكراشملا ناسيئرلا برعأو ةئيبلا

  ."يلاحلا ماظنلاب ضوهنلا حيتي امم ةءانبو ةركتبمو ةيلمع تاحرتقمب كرويوين يف مهدوفو
تارايخلا نم ةعومجم ميدقتو هلمع لامكتسا"يراشتسالا قيرفلا نم ةرادإلا سلجم ررقم بلطو   -  ٣  

هترود يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سلجم ىلإ ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نيسحتل ةيسيئرلا
ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلل تالخدم ميدقت فد  كلذو ،ةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالا."  

دارغلب عامتجا يف ًادلب ٣٩نم نيب ودنم نم فلأتي ناكو ،نيتبسانم يف يراشتسالا قيرفلا عمتجاو  -  ٤  
يموي عيفر ىوتسم نم نيلوؤسمل عامتجا هقبس يذلا امور عامتجا يف ةموكح ٤٣و نيرشت ٢٧ و٢٦   
  .ربوتكأ/لوألا

هعامتجا نأو ،ةماعلا ةيعمجلا يف ةيمسرلا ريغ تارواشملا لمكي هلمع نأ ىلإ يراشتسالا قيرفلا راشأو   -  ٥
عيفر ثدح دقع ةيناكمإ نأشب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا يف تال وادملا لبق ءاج امور يف ريخألا

نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتال رشع سماخلا فارطألا رمتؤمو ،ةمادتسملا ةيمنتلا نأشب ىوتسملا 
  .ةيملاعلا ةئيبلا قفرم دراومل سماخلا ديدجتلاو ،خانملا ريغت

  يراشتسالا قيرفلا اهدمتعا يتلا ةيلمعلا
يف راحبلاو يضارألاو ةئيبلا ةريزو وموكايجيتسيرب اينافيتس ةديسلا يلاعم يراشتسالا قيرفلا سأرت   -  ٦

  .اينيك يف ةيندعملا ةورثلاو ةئيبلا ريزو يكوشيم يغوروجن نوج ديسلا يلاعمو ،ايلاطيإ
اهنمضت ث يح دارغلب يف يراشتسالا قيرفلل لوألا عامتجالا نع) ٢قفرملا (دارغلب ةيلمع تأشن دقو   -  ٧

يف نيكراشملا نيب اميف راد يذلا يلعافتلا راوحلل ًَاساكعنا لثمت يهو نيكراشملا نيسيئرلا زجوم 
  .اهوشقانو اهوضرع يتلا راكفألاو عامتجالا

  :يلي امب دارغلب ةيلمع يف دراولا وحنلا ىلع يراشتسالا قيرفلا لمع دشرتسا دقو  -  ٨
  ؛ةمهملل ًاقفو لكشلا ديدحت أدبم ىلع ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلل حالصإ يأ دمتعي نأ يغبني  )أ(  
نيب حوارتي نأ نكمي يذلا لكشلا نع تاشقانم ءارجإ ىلإ ماهملا نأشب تارواشملا يدؤتس   )ب(  

  ؛لمشألا ةيسسؤملا تاحالصإلاو ةيفاضإلا تارييغتلا
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ةمادتساب قلعتملا ل مشألا قايسلا يف ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلاب ةصاخلا تالوادملا جلاعت نأ يغبني  )ج(  
  ؛ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا

صحف ةيلمع نم ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نيسحتل تارايخلا ةعومجم عضو ةيلمع عبنت نأ يغبني   )د(  
  ؛ةئشانلا صرفلاو ةددعتملا تايدحتلل ةديدج

تاحالصإلا عم بنج ىلإ ًابنج ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا يف ةيفاضإلا تارييغتلا ىلإ رظنلا نكمي   )ه(  
  ؛ةيرهوج رثكألا ىرخألا

  .يسايسلا عباطلاب مستي يراشتسالا قيرفلا لمع لظي نأ يغبني  )و(  
امور يف تراد يتلا تارواشملا ديوزت ىرج ،دارغلب عامتجا يف يراشتسالا قيرفلا بلط ىلع ءانبو   -  ٩

ريدملا ةقرو ترفو دقو . ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا اهدعأ ةيساسأ تامولعم ةقروب
راكفألا نأشب ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلا  نكمي مل نإو يراشتسالا قيرفلا تاشقانمل ةرانتسالا يذيفنتلا 

  .ريرقتلا اذه نم ًاءزج لكشت ال يتلا ةقرولا يف ةدراولا

ةرودلا ىلإ ةيلودلا ة يئيبلا ةرادإلا نيسحتل ةيلاتلا تارايخلا ةعومجم مدقيو ،هلمع متتخي يراشتسالا قيرفلا
ةرادإلا سل  يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالا:  

اهرسأب ةدحتملا ممألا ةموظنم قايس يف ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ماهمو فادهأ يف يراشتسالا قيرفلا رظن   -  ١٠
وأ جماربلاو تايالولا نع رظ نلا فرصب ةدحتملا ممألا ةموظنم نم بولطملا ديدحتل ةليسو اهرابتعاب
  .ةيلاحلا ةطشنألا
  .ةنزاوتم ةقيرطب اهتجلاعم يغبنيو ةطبارتم ماهملاو فادهألا عيمجو  
كلت عم ةقيثو ةروصب طبترت يلاملا معدلاو ايجولونكتلا لقنو تاردقلا ءانبب ةقلعتملا ماهملاو فادهألاف   

صولا لهسو ا  قوثومو ةيوق ةيئيب تالص ةماقإب ةقلعتملا ، تاسايسلاو ةيملعلا ةدعاقلا نيب اهيلإ لو
ةيمنتلاو ةئيبلا نأشب وير نالعإ يف ةدراولا ئدابملاب رارقإلاو ةلءاسملاو لاثتمالاو دصرلاب ةصاخلا كلتو 

  ).وير ئدابم(

 ةموظنم راطإ يف ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نيسحتل اهل ةلباقملا ماهملاو ةيلاتلا فادهألا ددحي يراشتسالا قيرفلا
  ةدحتملا ممألا
تاسايسلاو ةيملعلا ةدعاقلا نيب اهيلإ لوصولا لهسو ا  )أ(  قوثومو ةيوق ةيئيب تالص ةماقإ.  

  .اهريسفتو اهليلحتو تامولعملاو تانايبلا عيمجتو ءانتقا  ‘١’
  .تامولعملا لدابت  ‘٢’
  .ركبملا راذنإلاو يئيبلا مييقتلا  ‘٣’
  .ةيملعلا ةروشملا  ‘٤’
ةسايسلاوملعلا نيب تالصلا  ‘٥’  .  
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ةيئيبلا ةمادتسالا ضارغأ مدخت ةبيجتسم ا  )ب(  قوثوم ةيملاع ةادأ عضو.  
  .تاسايسلا نأشب ةروشمو تاهيجوتو يملاع لامعأ لودج عضو  ‘١’
  .ةلصلا تاذ ىرخألا تاسايسلا تالاجم يف ةئيبلا ةاعارم ميمعت  ‘٢’
  .ةيملاعلا ئدابملاو تافصاوملا عضوو ،دعاوقلا دادعإل جيورتلا  ‘٣’
  .ةلصلا تاذ تاردقلا ءانبو اهيلع قفتملا تامازتلالاب قلعتي اميف ةلءاسملاو لاثتمالاو دصرلا  ‘٤’
  .اهتيوستو تاعزانملا بنجت  ‘٥’

  .ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد قاستالاو ةءافكلاو ةيلاعفلا قيقحت  )ج(
  .جماربلاو تاسايسلا نيب قيسنتلا  ‘١’
ةيلاعفو ةءافكب فارطألاةددعتملا تاقافتالا ذيفنتو ةرادإ  ‘٢’  .  
  .ةئيبلا نأشب تالاكولا نيب نواعتلا ريسيت  ‘٣’

  .قستملاو هب ؤبنتلا نكمي يذلا يفاكلا ليومتلا نامض  )د(
  .ةيملاعلا ةئيبلا ضارغأل اهيلع لوصحلاو لاومألا ةئبعت  ‘١’
  .ةيمسرلا ليومتلا رداصم لامكتسال ةركتبم ليومت تايلآ عضو  ‘٢’
اهيلع قفتم تايولوأل ًاقفو ةءافكو ةيلاعفبلاومألا مادختسا  ‘٣’  .  

ةيرطقلا تاجايتحالا ةيبلت ءازإ قستمو بيجتسم ج  )ه(  نامض.  
  .ةيسسؤملاو ةيرشبلا تاردقلا ءانب  ‘١’
  .يلاملا معدلاو ايجولونكتلا لقن  ‘٢’
  .ةيئامنإلا تايلمعلا يف ةئيبلا ميمعت  ‘٣’
  .يثالثلا نواعتلاو بونجلاو لامشلا نيبو بونجلا نادلب نيب نواعتلا ريسيت  ‘٤’

  ةيرهوجلا تاحالصإلاو ةيفاضإلا تارييغتلا
ةيملاعلا ةئيبلا ةرادإ ماظنب ةصاخلا ماهملاو فادهألا قيقحت ةيلمع نيسحت نكمي هنأ يراشتسالا قيرفلا ىأر   -  ١١

ىلإ ًا بنج ًالومش رثكألا تاحالصإلا ىلإ رظنلا ةرورض قيرفلا ىأرو. ةيفاضإ تاحالصإ ءارجإ لالخ نم
  .جئاتنلا ىلع ًاقبسم مكحلا نود ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ماظن ىلع ةيروف تانيسحت ءارجإ عم بنج
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  ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلل يفاضإلا حالصإلا
  :ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ماظن يف ةيفاضإلا تارييغتلل ةيلاتلا تارايخلا يراشتسالا قيرفلا ددح  - ١٢
يف امب ةيلاحلا هتيالو دودح يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب زيزعت ةدايزل تارايخلا نم ًاد دع يراشتسالا قيرفلا ددح
  :يلي ام زيزعت ةدايزل ةحضاو ةينمز تاقاطن ىلع ةدمتعملا ةرشابملا ريبادتلا ذاختا لالخ نم كلذ
دوهج نمض يذي فنتلا ريدملاو ،ءاضعألا لودلا اهلذبت يتلا دوهجلا ةظحالم عم" انيخاتراك ةمزح"ذيفنت  •

 ".ًادئاز ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب"

يلاب ةطخ ("يجولونكتلا معدلاو تاردقلا ءانب نأشب ةيجيتارتسالا يلاب ةطخل لماكلا ذيفنتلا  •
ةراشإلا عم ةيفاك ةيلام دراوم نم معدب ةموظنملا قاطن ىلع لذبت يتلا دوهجلا نم ءزجك ") ةيجيتارتسالا
ةرتفلل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل لجألا ةطسوتملا ةيجيتارتسالا لالخ نم لعفلاب ةيراجلا دوهجلا ىلإ  

٢٠١٣ – ٢٠١٠. 

ةئيبلا لودج ددحي يذلا ةئيبلا لاجم يف ةدئاقلا ةيملاعلا ةطلسلا هرابتعاب يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا رود  •
 .يملاعلا

يف ةيلودلا تامظنملاو ةدحتملا ممأل ا تانايكو ةلصلا تاذ ىرخألا ةيرازولا ظفاوحلا ةكراشم عيجشت •
 .يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا

 .ةيمنتلل ةدحتملا ممألا قيرف يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب كارشإ •

" ةدحاو ةدحتم ممأ"تاردابم لالخ نم يرطقلا ىوتسملا ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةكراشم  •
لالخ نمو معأ ةروصب ةيئامنإلا ةدعاسملل ةدحتملا ممألا رطأو ةكرتشملا يرطقلا مييقتلا تايلمعو 

لالخ نم كلذ يف امب يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ةصاخو ىرخألا ةدحتملا ممألا تالاكو عم هتكارش 
 .ةئيبلاو رقفلا ةردابم

الخ نم كلذ يف امب صاخلا عاطقلاو يندملا عمت •  سلجم ل ا عم هتاكارشو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمع
 .يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا

تالاكولا نيب كرتشملا نواعتلا زيزعتل ةيلمعلا ريبادتلا نم ديزملا ذاختا يف ةصاخو ةئيبلا ةرادإ قيرف رود  •
 .فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا عم نواعتلاو

ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل اا ىلع يئيبلا عباطلا ءافضإ يف ،اهبلط ىلع ًاءانب ،نادلبلا ةدعاسم •   .ايداصتق

  .ةيجيتارتسالا يلاب ةطخ ذيفنت يف اهرودو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيميلقإلا بتاكملا زيزعت يف عسوتلا •

  :ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ماظنل يفاضإلا حالصإلل ةيلاتلا تارايخلا ًاضيأ ددحي يراشتسالا قيرفلا

تاسايسلاو مولعلا ةدعاق نيب اهيلإ لوصولا لهسو اةيئيب تالص ةماقإ   -فلأ   قوثوم ةيوق.  
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةقستم ةيملع ةيجيتارتسا عضو - 
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ربنملا نأشب تاضوافملا جئاتن ةاعارم لالخ نم كلذ يف امب تاسايسلاو مولعلا نيب تالصلا زيزعت  - 
، بلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولوي

سلجم نيب لعافتلل ةليسو يف رظنلاو ةيرحبلا ةئيبلا مييقتل ةمظتنملا ةيلمعلا ءاشنإ نم ءاهتنالاو 
دادعإو ،دراوملل ةمادتسملا ةرادإلاب ينعملا يلودلا قيرفلاو يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا

 .ةئيبللةيملاعلا تاعقوتلا نع سماخلا ريرقتلا 

اهليلحتو تامولعملاو تانايبلا عمجل ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلاو ةينطولا تاردقلا معد  - 
 .اهمادختساو

تائيهلا نيب اميف تاكبشلا ةماقإو تامولعملا لدابت ريسيت لجأ نم هتلصاومو مظتنم ج  -   عضو
ةيلمع ريسيتو تانا يبلل كرتشملا ليغشتلا زيزعت لالخ نم كلذ يف امب ةيملعلا ةيميلقإلاو ةينطولا
 .مييقتلا جئاتنو تانايبلا عمج

ام ىلإ قالطنالاو ةيلحملاو ةينطولا تايوسملا ىلع ةصاخو ةيتاسايسلا تارايخلا زيزعت ىلع زيكرتلا  - 
 .تالكشملا مييقت درجم زواجتي

 عم كلذ يف امب ،ةيملعلا رئاودلا عمو ةدحتملا ممألا ةموظنم نم ىرخألا ءازجألا عم نواعتلا زيزعت - 
 .ةينطولاو ةيملعلا تايميداكألا

لثم تايلآلا ضعب لالخ نم ةيملع ةيلالقتساو ةيقوثوم ةيملعلا مييقتلا تايلمعل نوكي نأ نامض  - 
يسايسلا قيدصتلاب ةقلعتملا تاءارجإلاو ،ةيلودلا ةيموكحلا تارواشملاو ،ءارظنلا تاضارعتسا 

  .مييقتلا جئاتن ىلع

م ا  - ءاب   ةيئيبلا ةمادتسالا ضارغأ مدخت ةبيجتسقوثوم ةيملاع ةادأ ةماقإ.  
نأشب ةيصوتلاو ةروشملا ريفوت يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سلجم رود زيزعت - 

 .ةضيرعلا تاسايسلا

ممألل ةماعلا ةيعمجلا يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سلجم ةيوضعب ةيصوتلا يف رظنلا - 
 .ىرخأ تاحالصإ يأ يف رظنلا نع ةلصفنمو ةلقتسم ةروصب ةدحتملا

ةرادإلا سل -   ةجيتن نع ًالضف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /سيئرلا زجوم دادعإ يف رظنلا
 .لاحلا ىضتقم بسح اهيلع قفتم ةريصق

ىلع دمتعت تاسايسلل ةمظتنم تاضارعتسال يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سلجم ءارجإ - 
اوملا تالا ةيعيضا. 

ىلع ةيئيبلا ةمادتسالا قيقحتل كص طيطختو اهلمكأب ةموظنملا قاطن ىلع ةيجيتارتسا عضو  - 
 .ةدحتملا ممألا ةموظنم ىوتسم

لامعأ يف ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو تاموكحلا بناج نم ،ةوقب ةيئيبلا لغاوشلا جمد  - 
 .ةيئيبلا ةمادتسالا نأشب اهلمكأب ةموظنملا ىوتسم ىلع قيسنتلا
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ىلع دامتعالاب يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سلجم يف ةيسيئرلا تائفلا ةكراشمل جيورتلا - 
 .ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجللا تاربخ

ةيئيبلا تاقافتالل ينطولا ذيفنتلا ضارعتسا يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سلجم رظن - 
 .صلاخ يعوط ساسأ ىلع ءاضعألا لودلاعم كارتشالاب فارطألا ةددعتملا 

ءانب لالخ نم فارطألا ةددعتملا تاقافتالا بجومب تامازتلالا ذيفنت يف نادلبلل معدلا ميدقت  - 
  .تاردقلا

  .ةدحتملا ممألا ةموظنم يف قاستالاو ةءافكلاو ةيلاعفلا قيقحت  - ميج 
يف ةيئيبلا ةرادإلل يرا دإلا ضارعتسالا نأشب ةكرتشملا شيتفتلا ةدحو ريرقت تايصوت يف رظنلا - 

 .ةدحتملا ممألا ةموظنم
نيريدملا سلجم يف ةيمسر ةروصب هجاردإ لالخ نم كلذ يف امب ةئيبلا ةرادإ قيرف زيزعت ةدايز  - 

 .نييذيفنتلا
 .فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا نيب اميف رزآتلاو تالصلا زيزعت ةلصاوم - 
ةيرزآت ةيلمع قالطإ ىلإ يجولويبلا عونتلاب ةلص لا تاذ تايقافتالا يف فارطألا تارمتؤم ةوعد - 

ةيلمع نم ةدافتسملا سوردلا ةاعارم عم يجولويبلا عونتلاب ةلصلا تاذ تاقافتالا نيب اميف 
 .تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا تايقافتا

دحتملا ممألا جمانرب اهريدي يتلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا ةرادإ ءازإ قستم ج -   ة عضو
كلت تانامأ ا   علطضت يتلا ةيرادإلا فئاظولا كلذ يف امب ةكرتشملا ةطشنألا ريسيتو ةئيبلل

ةينعملا ةيرادإلا سلا   .ا اهذختت يتلا تاررقملاب ًانهرو لاحلا ىضتقم بسح تاقافتالا
 -  ، لاحلا ىضتقم بسح ،قبئزلل لمتحم كص عضو نأشب ةلبقملا تاضوافملا رينتست نأ نامض

، (تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا تايقافتا نيب ر زآتلا ةيلمعب ملوهكتسا ةيقافتاو ،مادرتور ةيقافتا
 ).لزاب ةيقافتاو

نيب نواعتلا ةدايز لالخ نم ةيجيتارتسالا يلاب ةطخو ةئيبلاو رقفلا ةردابم ذيفنت ةيلمع زيزعت  - 
 .يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

 .ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجللا عم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نواعت زيزعتو ضارعتسا - 
  .ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملاو ةيميلقإلا ةدحتملا ممألا ناجل عم ةكارشلا زيزعت - 

  .قستملاو هب ؤبنتلا نكمي يذلا يفاكلا ليومتلا ريفوت  -لاد 
لالخ نم كلذ يف امب هل ةعباتلا ذيفنتلا تال اكوو ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نيب ةكارشلاو نواعتلا زيزعت - 

 .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رود زيزعت

 .لجألا ليوطلا يلاملا طيطختلا معد - 

  .ةركتبمو ةديدج ليومت رداصم ىلع لوصحلا ىلإ يعسلا - 



UNEP/GCSS.XI/11  

44 

ةيرطقلا تاجايتحالا قيقحتل قستمو بيجتسم ج  - ءاه   نامض.  
ةطخ اهفصوب ةيجيتارتسالا يلاب ةطخ دامتعا يف رظنل ا ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا نم بلطلا - 

ةيمنتلا معدل ةئيبلا ضارغأل تاردقلا ءانبو يجولونكتلا معدلل اهلمكأب ةموظنملا لمشت 
 .ةمادتسملا

 .اهلقنو ايجولونكتلا ثادحتسال ةيسسؤملا تاجايتحالا يف رظنلا - 

جمانربو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جما نرب نيب مهافتلا ةركذمو ةيجيتارتسالا يلاب ةطخ ذيفنتب عارسإلا - 
 .يئامنإلا ةدحتملا ممألا

ةدحتملا ممألا جمانربو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب مهافتلا ةركذم نع ةيونس ريراقت ميدقت  - 
 .ةيجيتارتسالا يلاب ةطخ ذيفنتو يئامنإلا

 .يئامنإلا طيطختلا يف ةئيبلا ميمعت - 

ةيئامنإلا تادعاسملل ةدحتملا ممألا رطأو ،كرتشملا ي رطقلا مييقتلا تايلمع يف ةئيبلا جاردإ - 
 .رقفلا نم دحلل ةيجيتارتسالا قاروألاو

  .ةلماك ةروصب ةيجيتارتسالا يلاب ةطخ ذيفنت لالخ نم ةيمانلا نادلبلا ىلإ ايجولونكتلا لقن ريسيت - 
ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلل     عسوألا حالصإلا

  :عسوألا يسسؤملا حالصإلانأشب يلي ام يراشتسالا قيرفلا ددح   - ١٣
ةداعإ ىلإ ًاضيأ ةجاح ةمث نإف ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ماظن ز   )أ  زعت ةيفاضإلا تاحالصإلا تناك نئل

  .ًاقاطن عسوألا تاحالصإلا ةجلاعم لالخ نم ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلل يلاحلا ماظنلا ةيافك ديكأت
ضعبلا اهضعب ىصقي الًاقاطن عسوألا تاحالصإلل ةفلتخم تارايخ تمدقو  )ب  :  

  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب زيزعت  ‘١’
  .ةمادتسملا ةيمنتلل ةديدج ةعماج ةمظنم  ‘٢’
  .ةيملاعلا ةئيبلا ةمظنم لثم ةصصختم ةلاكو  ‘٣’
ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجللاو يعامتجالاو يداصتقالا سل  ‘٤’    .ا ىلع ةنكمم تاحالصإ
ةيلاحلا لكايهلا ميمعتوةززعم ةيسسؤم تاحالصإ  ‘٥’  .  

ةيسايس تاهيجوتو تالخدم ىلإ نآلا أشنت دق يتلا تارايخلا نم اهريغو ،تارايخلا هذه جاتحت   )ج
  .ةلماش

سلجم رظني نأ نكمي ،ةمدقملا ًاقاطن عسوألا تاحالصإلاب ةصاخلا تارايخلا ءوض يف   )د
عسوألا تاحالصإلا ىلإ ةجاحلا ةعباتمل ةمئالملا ةليسولا يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا

ةيئيبلا ةرادإلل ةلماشلا ةيسسؤملا تاحالصإلا نم ةفافشو ةلماش ةيلمع ةماقإ كلذ يف امب ًاقاطن 
 ، ىرخأ ةلثامم ةيلمع يأ جئاتنب رارضإ نود ،اهرسأب ةدحتملا ممألا ةموظنم لمشت ةيلودلا
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هذه معدل ليلحتلا لمشي نأ نكميو .ةلماك ةروصب ةرينتسم ةيسايس ةيلمع ذيفنت نم نيكمتلل  
  :يلي ام ةيلمعلا
ةموظنم ًايلاح ا   ‘١’  ققحت يتلا ةقيرطلاب ةلصلا تاذ تارابتعالاو تاجايتحالاو تارغثلا

  .ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا قيقحتل ةنابتسملا ماهملاو فادهألا ةدحتملا ممألا
  .ةيئيبلا ةطشنألا ليومتو ةيلاحلا فيلاكتلا مجحو ةعيبط  ‘٢’
معد يف وير ئدابم رود كلذ يف امب ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلل ةيسسؤملاو ةيرايعملا بناوجلا   ‘٣’

  .ةمادتسملا ةيمنتلاب ةقلعتملا ةيئيبلا ةزيكرلا
ةلماك ةروصب ةددحملا ماهملاو فادهألا قيقحتل ًاقاطن عسوألا حالصإلاب ةصاخلا تارايخلا   ‘٤’

ةروصب نادلبلا تاجايتحا رايخ لك ا رطلاو ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نأشب  يبليس يتلا ةقي
  .لضفأ

  .ةلمتحملا تارايخلا عيمجل ةيلاملا تاعبتلاو فيلاكتلا ةيلاعف  ‘٥’
ةيمنتلا قايس يف ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ماظنل ًاقاطن عسوألا حالصإلا ةيلمعلا هذه نمضتت فوس   )ه

ا ةزيكرلا زيزعت نم ًالك جلاعت ثيح- ةمادتسملا تاقالعلاو ىرخألا زئاكرلا عم اهجمدو ةيئيبل  
  .اهعم

عفد ةوق ةفاضإ ىلإ يمري دهج قايس يف ،يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سلجم بغري دق  )و
 ، ًاقاطن عسوألا حالصإلا ذيفنتو ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ماظن ىلع ةيروف تانيسحت قيقحتل يسايس

ةيفاضإلا تاحالصإلا ةجلاعم ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا نم بلطي نأ يف ًاضيأ رظني نأ يف  
  .ةماعلا ةيعمجلا نم ًاررقم بلطتت يتلا ةلصلا تاذ

  ركش تاملك
رفيلوأ ديسلا يلاعمو ايبرص ةيروهمج ةموكحل قيمعلاو صلاخلا مهركش نع نوكراشملا برعأ   -  ١٤

ةيعمجلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمان رب ةرادإ سلجم سيئرو يناكملا طيطختلاو ةئيبلا ريزو ،شتليد
قيرفلا عامتجا ةفاضتسال ةزاتمملا تابيترتلاو ةفايض مرك نم هودبأ امل ايبرص ةيروهمجل ةينطولا 

  .يراشتسالا
اينافيتس ةديسلا يلاعمو ايلاطيإ ةموكحل قيمعلاو صلاخلا مهركش نع نوكراشملا برعأو   -  ١٥

ةفايضلا مركل يملاعلا ةيذغألا جمانربو ايلاطيإ يف راحبل او يضارألاو ةئيبلا ةريزو ،وموكاجيتسيرب
  .يراشتسالا قيرفلل يناثلا عامتجالا ةفاضتسال ةزاتمملا تابيترتلاو

ةريزوو ،يكوشيم نوج ديسلا يلاعم ينيكلا ريزولل قيمعلا مهركش نع نوكراشملا برعأ امك   -  ١٦
  .يراشتسالا قيرفلا ةسائر يف امهكارتشال وموكاجيتسيرب اينافيتس ةديسلا يلاعم ةيلاطيإلا ةئيبلا

ارسيوسو جيورنلاو ايلاطيإ تاموكحل قيمعلا هركش نع ًاضيأ يراشتسالا قيرفلا برعأو   -  ١٧
نيعامتجالا يف ةيمانلا نادلبلا نم نيلثمملا ةكراشم ةحاتإل ةيخسلا ا    .امهاسمل
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  :ناقفرملا
ررقملا :١قفرملا  ألا جمانرب ةرادإ سلجم نع رداصلا٢٥/٤    ةئيبلل ةدحتملا مم 
دارغلب ةيلمع:٢قفرملا     
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  ١قفرملا 

  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم نع رداصلا  ٢٥/٤ررقملا 

،   ةرادإلا سلجم نإ
ا ريرقت يف ةدراولا تايصوتلاب  ًاملع ذخأيذإ  دقع يتلا ةيمسرلا ريغ تارواشملل نيكراشملا ءاسؤرلا

خرؤملا )١(،ةئيبلا ناديم يف ةدحتملا ممألا لمعل يسسؤملا راطإلا نأشب ةماعلا ةيعمجلا ، ٢٠٠٩رياربف /طابش ١٠ 
  ،"يلاحلا ماظنلا نيسحتب حمست"تايصوت ةغايص تبلط يتلاو 

ةسماخلا ةرودلا يف ةيرازولا تارواشملل يذيفنتلا ريدملا اهدعأ يتلا ةشقانملا ةقرو  بًاضيأ ًاملع ذخأي ذإو
عوضوم نأشب ةرادإلا سل  يتلاو )٢("؟ةينطو ىضوف يه له: ةيملاعلا تامزألا - ةئيبلاو ةملوعلا ":نيرشعلاو  

،   اهل ةباجتسالل ةئشانلا صرفلاو ةنهارلا ةيملاعلا تامزألا ةعيبطو قاطن لوانتت
ةرودلا يف ةيرازولا تارواشملا ىلإ يذيفنتلا ريدملا اهمدق يتلا ةشقانملا ةقرو ب كلذك ًاملع ذخأي ذإو

ةيئيبلا ةرادإلا  - ةدحتملا ممألا حالصإو ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا: "عوضوم نأشب ةرادإلا سنيرشعلاو ةسماخلا ل
،)٣("؟ةلقرعم مأ ةدعاسم يه له: ةيلودلا يرطق روظنم نم ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا لوانتت يتلاو    

د ررقملاهرابتعا يف عضي ذإو خرؤملا ٧/١ - إ.  طابش١٥  ئيبلا ةرادإلا نأشب٢٠٠٢رياربف /    ، ةيلودلا ةي
ممألا ةموظنم لخاد ةيئيبلا ةرادإلل يرادإلا ضارعتسالاو "انيخاتراك ةعومجم "مساب هلييذت عم فرعي يذلاو  ،

،   )٤(ةكرتشملا شيتفتلا ةدحو هتدعأ يذلا ةدحتملا
ةرادإلا سلجم اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسالاو هاندأ ةحرتقملا ةيرواشتلا ةيلمعلا نأكردي ذإو ىدتنملا / 

ةماعلا ةيعمجلا ةعباتم اهنم رومأ ةلمجل تالخدم حيتتس ةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالا هترود يف يملاعلا يرازولا ي ئيبلا
ماعل يملاعلا ةمقلا رمتؤم جئاتن نم ١٦٩ةرقفلا يف ةضورعملا ريبادتلل   ٥(،٢٠٠٥(  

فر نيلثمم وأ ءارزو نم فلأتيو يميلقإلا ليثمتلا ققحي يراشتسا قيرف ءاشنإررقي  -  ١  ،  ىوتسملا يعي
، حارتقال ةدحتملا ممألا قطانم نم ةقطنم لك ةوعدو   ءاقب عمةكراشملل تاموكح عبرأ ىلإ نيتموكح نيب ام

؛ىرخألاةمتهملا تاموكحلا مامأًاحوتفم قيرفلا يف ةكراشملا باب     
ءارزولا قيرف ىلإبلطي  -  ٢ وأ  نم ةعومجم ميدقت و هلمع لامكتسا ىوتسملا يعيفر نيلثمملا  

هترود يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سلجم ىلإ ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نيسحتل ةيسيئرلا تارايخلا
ميدقت فد   ؛ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجللتالخدمكلذو ،ةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالا    

                                                           
)١(  UNEP/GC.25/INF/35.  
)٢(  UNEP/GC.25/16.  
)٣(  UNEP/GC.25/16/Add.1.  
)٤(  JIU/REP/2008/3 ، ةقيثولا يف دريوUNEP/GC.25/INF/33.  
خرؤملا ٦٠/١ةماعلا ةيعمجلا رارق   )٥( لوليأ١٦   .٢٠٠٥ربمتبس / 
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، ررقي   -  ٣ ريدملا  نم بلطيومدقتم دلب نم رخآو مان دلب نم امهدحأ ناسيئر قيرفلل نوكي نأ
  ؛قيرفلل راشتسم ةفصب كراشي نأيذيفنتلا 

قيرفلا ثحي  -  ٤   ؛لوألا هعامتجا يف هلامعأ لكيه ددحي نأو نكمي ام عرسأب هلامعأ أدبي نأ ىلع 
ليهست لجأ نم رمألا بلطت اذإ ةينازيملا جراخ نم دراوم سامتلا يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي  -  ٥  

ةيميلقإلا تاعوملا مامأ قيرفلا تاعامتجا يف ةكراشملا    .ا اهحرتقت يتلا ةيمانلا نادلب
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  ٢ قفرملا

  
نيراشتسالا قيرفلل لوألا عامتجالا  نم وكتملا  

ةرادإلا نأشب ىوتسملا يعيفر نيلثمم وأ ءارزو 
  ةيلودلا ةيئيبلا

 ، ناريزح٢٨ - ٢٧دارغلب   ٢٠٠٩هينوي / 

  دارغلب ةيلمع

ةيلودلا ةيئيبلاةرادإلا نأشب تارايخلا نم ةعومجم عضو بوص مدقتلا    
  

  نيكراشملا نيسيئرلا زجوم
  

  
  
  
  

  زجوملا
قيرفلل لوألا عامتجالا لالخ تراد يت لا تاشقانملا ناكراشملا ناسيئرلا هدعأ يذلا زجوملا اذه ددحي

تملايراشتسالا  لامعألاو ةيلمعلاو ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نأشب ىوتسملا يعيفر نيلثمم وأ ءارزو نم نوك  
 .ةلبقملا تاعامتجالا لالخ زجنتس يتلا
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ناريزح٢٨ و٢٧يف دقع   - ١ ن ٢٠٠٩هينوي /  وكتملا يراشتسالا قيرفلل لوألا عامتجالا ،ايبرص ،دارغلب يف  
قيرفلاب دعب اميف هيلإ راشيو (ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نأشب ىوتسملا يعيفر نيلثمم وأ ءارزو نم 

ملا بجومب)يراشتسالا ةرادإلا سلجم نع رداصلا٢٥/٤ررق ،    .يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ 
يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سلجم سيئرو دارغلب ةنيدم ةدمع نم ةيحاتتفالا تانايبلا تيقلأو  -  ٢

  .بينويلل يذيفنتلا ريدملا نمو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يف
تايدحتلا ددحتو ةيسيئرلا لئاسملا نم ًاددع لوانتت ةيساسأ تامولعم قار وأب تارواشملا ترانتسا دقو  -  ٣

  .ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نأشب نادلبلا هجاوت يتلا ةيسيئرلا
مهنيب نم ًادلب ٣٨يبودنم نم نوكتي يراشتسالا قيرفلا ناكو   -  ٤ ريزو يبئانو ءارزو٨  قيرفلا بختناو .  

 ، نوج ديسلا يلاعمو، ايلاطيإ يف راحبلاو يضارألاو ةئيبلا ةريزو وموكاجيتسيرب اينافيتس ةديسلا يلاعم
  .عامتجالل نيكراشم نيسيئرك لمعلل اينيك يف ةيندعملا ةورثلاو ةئيبلا ريزو ،يكوشيم يغروجن

ىوتسملا يعيفر نيلثمملاو ءارزولا نيب راد يذلا يلعافتلا راوحلا نيكراشملا نيسيئرلا زجوم سكعيو   -  ٥
  .تشقونو تمدق يتلا راكفألا ًاضيأ نيبي وهو. يراشتسالا قيرفلا عامتجا يف نيرضاحلا

ةرادإلا سل  -  ٦  ىدتنملا /ةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالا ةرودلا ىلإ يئاهنلا هريرقت يراشتسالا قيرفلا مدقيسو
ايسينودنإ ،يلاب يف٢٠١٠رياربف /طابش يف يملاعلا يرازولا يئيبلا  .  

٧ -   ،   :يلي ام ىوتسملا وعيفر نولثمملاو ءارزولا ديأةماع ةروصبو
 .ةمهملل ًاقفو لكشلا ديدحت أدبم ىلع ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلل حالصإ يأ دمتعي نأ دبال - 

تارييغتلا نيب حوارتت دق يتلا لاكشألا نأشب ةشقانم ىلإ ماهملا نأشب تارواشم يأ يدؤتس  - 
 .ًالومش رثكألا ةيسسؤملا تاحالصإلاو ةيفاضإلا

ةمادتسالاب قلعتملا لمش ألا قايسلا نمض ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلاب ةصاخلا تالوادملا ةجلاعم يغبني - 
 .ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيئيبلا

ديدج صحف نم ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نيسحتل تارايخلا ةعومجم عضو ةيلمع عبنت نأ يغبني  - 
 .ةئشانلا صرفلاو ةددعتملا تايدحتلل

ىرخألا تاحالصإلا عم بنج ىلإ ًابنج ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإل ا يف ةيفاضإلا تارييغتلا يف رظنلا نكمي - 
 .ةيرهوج رثكألا

  .يسايسلا عباطلاب مستي يراشتسالا قيرفلا لمع لظي نأ يغبني - 
  :يلي ام تارواشملا لالخ تشقون يتلا ىرخألا لئاسملا تنمضتو  - ٨
ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالاب قلعتي ام يف رزآتلاو عيمجتلا ىلع ،ةيفاضإلا تارييغتلا عضو قايس يف ،نوريثكلا ددش
  .ةديدج تاسسؤم ءاشنإ ىلإ نورخآ راشأ نيح يف ،فارطألا

نأ يؤر دقو . ىوتسم ىلعأ ىلع ةكراشملا ىلع عيجشتلاو ،تاشقانملل يسايسلا عباطلا زاربإ ىرج  -  ٩
  .ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا حالصإ بوص مدقتلا ريسيتل ةيسايس ةيجيتارتسا ميدقت يراشتسالا قيرفلا عسوب
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ةرادإلا ضارعتسا نأشب ةكرتشملا شيتفتلا ةدحو ريرقت يف ةدراولا تايصوتلا ةيمهأ نيكراشملا ضعب زربا   -  ١٠
  .ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيئيبلا ةرادإلل

قرطو يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سلجم عضو زيزعت ةيمهأ ىلع نيكراشملا نم ريثكلا ددش  -  ١١
  .ةيملاعلا ةيئيبلا تايدحتلل ةباجتسالا نم هنكمي امب هلمع

يلاب ةطخ ذيفنت قايس يف تاردقلا ءانبو ةسايسلاو ملعلا نيب تالصلا زيزعت ةيمهأ نوريثكلا دكأ   -  ١٢
  .تاردقلا ءانبو يجولونكتلا معدلاب قلعتي اميف ةيجيتارتسالا

  .ؤبنتلا نك امي ةيفاضإ ةيلام دراوم ىلإ ةجاحلا ىلع نوريثكلا ددش  -  ١٣
ةيساسأ ئدابم ىلإ ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا زيزعت ىلإ فد   -  ١٤  جئاتن ةيأ دنتست نأ ةرورض ىلع نورخآ ددشو

  .ةنيابتم تناك نإو ةكرتشملا ةيلوؤسملاو ،ثولتلا ثدحت يتلا تاهجلا نم ضيوعتلا أدبم كلذ يف امب
ةيئيبلا ةرادإلا نأشب يراشتسالا قيرفلا اهيرجي يتلا تاشقانملا يعارت نأ ةرورض نيكراشملا ضعب زربأو  -  ١٥  

ةرودلاو ةيملاعلا ةئيبلا قفرم دراومل سماخلا ديدجتلا لثم ةرادإلا نأشب ةيراجلا ةيلودلا تايلمعلا ةيلودلا 
 ، نجاهنبوك يف خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل ةرشع ةسماخلا

  .وير نالعإل نيرشعلا ىركذلاب لافتحالا لامتحاو
ةرادإلل يلاحلا ماظنلا هجاوت يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا تضرع يتلا يذيفنتلا ريدملا ةقرو نوكراشملا شقانو   -  ١٦

  :يلاتلا وحنلا ىلع ةدحتملا ممألا ةموظنمل ةيسيئرلا ماهملا ةرولبل ًاساسأ هرابتعاب ةيلودلا ةيئيبلا
ةقستمو امو ةيوق ةيملع ةدعاق ةماقإ -   قوثو. 

ةمادتسالا ضارغأ مدخت ةبيجتسمو ا -   قوثوم ةيملاع ةادأ عضو. 

 .ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد قاستالا قيقحت - 

 .قستملاو هب ؤبنتلا نكمي يذلا يفاكلا ليومتلا نامض - 

نادلبلا تاجايتحا ةيبلتل قستمو بيجتسم ج -   ريفوت. 

 .ةئيبلا ىلع ظفاحي يملاع داصتقا بوص لاقتنالا ريسيت - 

قيرفلا يف تراد يتلا تاشقانملا ىلع زكترت ةقرو دادعإ ىلإ يذيفنتلا ريدملا يراشتسالا قيرفلا اعدو   -  ١٧
حارتقاو ،ةكراشملا تاموكحلا اهمدقت ةقحال ةيطخ تاقيلعت يأو ،لوألا هعامتجا لالخ يراشتسالا 

ةكراشملا تاموكحلا ىلع ةقيثولا ميمعتو ماهملا هذه ةجلاعمل ةلمتحملا لاكشألاو ةنكمملا ماهملا نم ددع  
يقلت دعب يذيفنتلا ريدملا موقي فوسو . نيكراشملا نيسيئرلا لالخ نم ًاينورتكلإ اهيلع قيلعتلل
  .يراشتسالا قيرفلل يناثلا عامتجالل اهميدقتل نيكراشملا نيسيئرلا عم رواشتلاب ةقرو دادعإب ،تاقيلعتلا

ضعب حرتقا ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نأشب تاشقانملا اهيف تراد يتلا ةمحدزملا ةرتفللو قايسلل ًارظنو  -  ١٨  
ةرادإلا سل  يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالا ةرودلا ةيصوت يف رظنلا نيكراشملا

خآلا ضعبلل ناك نيح يف٢٠١٠ماعل ةيلاحلا ةيالولا ةرتف دعب ام ىلإ يراشتسالا قيرفلا ةيالو ديدمتب  ر  
  .ةفلتخم رظن تاهجو
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يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سلجم مدقي نأ ةيناكمإ فاشكتسا مئالملا نم نأ ًاضيأ نوكراشملا ىأرو  -  ١٩
لامتحال ةيريضحتلا ةيلمعلا يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب كارشإب ًاحارتقا ةماعلا ةيعمجلا ىلإ يملاعلا 

  .٢٠١٢ماع يف  وير نالعإلنيرشع لا ىركذلابلافتحال ا
نيسيئرلا نم مدقملا زجوملا اذ ١قفرملا يف ةدراولا قيرطلا ةطيرخ رصانعب ًاملع نوكراشملا ذخأ   -  ١٩  

نيلوؤسمل عامتجا عم قيرفلل يناثلا عامتجالا دقعل تابيترت عضو يذيفنتلا ريدملا نم اوبلطو نيكراشملا 
نيرشت رخاوأ يف يناثلا عامتجالا دقعي فوسو. ةرشابم عامتجالا كلذ لبق دقعي عيفرلا ىوتسملا نم  
يناثلا نيرشت لئاوأ- ربوتكأ /لوألا   .ايلاطيإ ،امور يف ربمفون/ 

٢٠  -   ، شتليد رفيلوأ ديسلا يلاعمو ايبرص ةيروهمج ةموكحل قيمعلاو صلاخلا مهركش نع نوكراشملا برعأو
مركل يملاعلا يرازولا يئيب لا ىدتنملا/ةرادإلا سلجم سيئرو ايبرص يف يناكملا طيطختلاو ةئيبلا ريزو
  .يراشتسالا قيرفلل لوألا عامتجالا ةفاضتسا يف ةزاتمملا تابيترتلاو ةفايضلا
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  ثلاثلا قفرملا

  ةعماجلا ةنجللا ريرقت
  )وغنوكلا (اغنيمس يسكلأديسلا : ررقملا

  ةمدقم
طابش٢٤حابص ةدوقعملا ةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالا ةرودلا نم ىلوألا ةماعلا ةسلجلا يف   -  ١ رياربف / 

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم ررق،٢٠١٠ ةعماج ةنجل ءاشنإ يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا / 
يتلا تاررقملا عورشم يف ًاضيأ رظنت نأ ةنجللا هذه ىلع ناكو . ٥ و٤لامعألا لودج يدنب يف رظنلل 

نيمئادلا نيلثمملا ةنجل ا   ةدحتملا ممألا جمانرب ىدلدعأ سلتص وأو ةئيبلل  ا/، اهدامتعابىدتنملا يتلا  و 
  .نيمئادلا نيلثمملا ةنجل هتدعأ عيمجت يف درت

نم تاسلج عبرأةعماجلا ةنجللا تدقعو   -  ٢ ىلإ ٢٤  ديسلا ةسائرب ٢٠١٠رياربف /طابش ٢٦   
سل) ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا(كاسوتام نوج   . ىلوألا ةماعلا ةسلجلا يف ذختملا ىدتنملا/ا رارقل ًاقفو

ا) وغنوكلا(اغن يم سيسكلأ ديسلا ةنجللا تبختناو   .اعامتجال ًاررقم لمعلل

  لمعلا ميظنت  - ًالوأ
ىلع تم  -  ٣ م  ع تاعامتجا ةفرغ ةقرو يف ضورعملا لمعلا جمانرب عبتت نأ ىلع ةنجللا تقفاو
  .لوألا اهعامتجا يف ةنجللا ءاضعأ

لودج يف دنب لكل ةن لا ىلإ ةدنسملا دونبلا يف رظنلا دنعو  -  ٤  يبملا قئاثولا ةنجللا ىلع تضر  ع ةنجل
  .)UNEP/GCSS.XI/1/Add.1/Rev.1(ةيلاحلا ةرودلل حورشملا لامعألا 

جنأ ةديسلا تب  -  ٥  ةنجللا ءاضعأب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ةبئان ربورك ال يحرو
ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ،رنيات شميكأ دي سلا نع ةباين ةفيضملا ةموكحلل اهركش نع تبرعأو
يف ةقثلا ةداعتسال ةصرف لّكشي ةنجللا مامأ رخازلا لامعألا لودج نأ ىلع تدكأو . ةئيبلل ةدحتملا

ةرشع ةسماخلا ةرودلا نع ئشانلا طابحإلا دعب ةيد   دعتلاو ةدحتملا ممألا ةموظنم يفو ةيلودلا ةرادإلا
يف دق ممألا ةيقافتا فارطأ رمتؤمل  ع يذلا خانملا ر  يغت نأشب ةدحتملا لوألا نوناك يفنجاهنبوك  ربمسيد / 

يجولويبلا ع : ةنجللا هجاوت يتلا اياضقلا ىلإ هابتنالا تتفلو. ٢٠٠٩  ونتلاو ؛ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا
؛ت اطيحملاو ؛يئيبلا نوناقلاو ؛ةزغ عاطق يف ةيئيبلا ةلاحلاو ؛يتياهو ؛ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو

دنتسي غالب وأ نايب وأ يرازو نالعإ رادصإ ةيناكمإو ؛تايافنلاو ةيئايميكلا داومل لليومتلا تارايخو 
نكمتت نأ اهلمأ نع تبرعأو دنب لك تحت تاعّقوتلا تحضوأو . ةنجللا يف ةيراجلا تاشقانملا ىلإ

بولطملا يفاضإلا دهجلا اولذب دق نيلثمملا نأب ملعلا عم ةعمجلا موي اهلامعأ ماتتخا نم ةيئانثتسالا ةرودلا 
  .ةلبقملا لايجألل ضرألا بكوك ةيامحل
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  ةماعلا تاسايسلا لاجم يف ةئشانلا اياضقلا  -ًايناث 
يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا ع لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا  - فلأ     ونتلا

، ملا ىلوألا اهتسلج يف دنبلا اذه ةنجللا تلوانت  -  ٦ طابش٢٤ءاعبرألا رهظ دعب ةدوقع رياربف / 
نأو نآلا ىتح ربنملا اذه نأشب نيعامتجا داقعنا اهيف ظحال ةنامألا لثمم نم ةمدقم دعب ٢٠١٠  ،

نوكي دق ثلاث عامتجا دقعب يذيفنتلا ريدملل حيرصتلا ىلإ فدهي ةنجللا ىلع ضورعملا ررقملا عورشم 
  .ضرغلا اذهل ريخألا عامتجالا

يف ريبكلا نادقفلا ةملكلا اوذخأ نيذلا نيثدحتملا عيمج ظحال كلذ تبقعأ يتلا ةشقان ملا يفو  -  ٧
ماع ةيمست نأ ىلع مهضعب قَّلعو ،ةلجاع تاءارجإ ذاختا ىلإ ةجاحلاو يجولويبلا ع   ةنس ٢٠١٠ونتلا  

يعمجلا يف يجولويبلا ع  ونتلاب ينعملا ىوتسملا عيفرلا ءزجلا داقعناو يجولويبلا ع  ةماعلا ة ونتلل ةيلود
يجولويبلا ع  ا . ونتلا ةيامح دوهجل ًايفاضإ ًازفاح ناحيتيس أل ةيلآ دوجو ةرورض ىلع نولثمملا قفاوو

عنص يف ةدعاسملل ةلصلا تاذ ةقوثوملا ةيملعلا تامولعملاو ةفرعملا ريفوت يفرومأ ةلمج يف دعاستس   
ةلصاومل ثلاث عامتجا دقع يغبني هنأ ىلع ًاضيأ اوقفاوو . ةمادتسملا ةيمنتلا زيزعت يف ةمهاسملاو تارارقلا

ريخألا عامتجالا نوكي نأ يغبني ثلاثلا عامتجالا نأ ىلع نيلثمملا ضعب د   دشو ،عوضوملا اذه ةشقانم
  .تاعامتجالا نم ةلسلسلا هذه يف
ةئيه ةيلآلا هذه نوكت نأب مهضعب راشأو ،ةحرتقملا ةيلآلا ةعيبط لوح اوفلتخا نيلثمملا نكلو   -  ٨
هبشت ةلصفنم لكل معدلا ريفوت ىلع ةرداق نوكت نأو ،خانملا ر ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا   يغتب  

لثم ،ىرخأ تائيه عم لامعألا جاودزا رطخ نم نورخآ رّذح نيح يف ،معدلا اذه جاتحت يتلا تائيهلا 
بلا ع  يأ نأب اوراشأو ،يجولوي ونتلا ةيقافتال ةعباتلا ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملل ةيعرفلا ةئيهلا

  .اهلامعأ لمكتست وأ ةمئاقلا تائيهلا ةياعر تحت جردنت نأ نكمي ةديدج ةيلآ
نمددع ىلإ تالثمملا ىدحإ تراشأو  -  ٩ ا   أشب قافتا ىلإ ل  صوتلا ن  يعتي لازي ال يتلا تالا ا 
نأ ىلعةدكؤمو. ةمئاقلا تائيهلاو ةحرتقملا ةيلآلا نيب ةقالعلا حيضوتب ةبلاطم تاموكحلا نم ًاريثك    
تراشأو ةمئاقلا تائيهلا هاجت ةيلاملا ا  ال  نامض ةرورض ىلإ امازتلاب ءافولا رضاحلا تقولا يف عيطتست
  .ةديدج ةيلآ يأ ءاشنإ لبق مادتسملا ليومتلا دراوم

ةحرتقملا ةيلآلا يف ةيرورض ا  -  ١٠  وربتعي يتلا تامسلا نأشب تاقيلعت نيلثمملا نم ددع م  ريش أو. دقو
يف رظنت نأو نارقألا ضارعتسا نم ةمراص ةيلمعب رمت نأ يغبني ةيلآلا هذه نأ ىلإ لاثملا ليبس ىلع 

ةماعلا تاسايسلل بيجتست نأو تاصصختلاةددعتم نوكت نأ يغبني امك ،ةيلخادتلا تامييقتلا ىودج   
نيتيسيئرلا نيت فيظولا نإ رخآ لثمم لاقو. ةيسايسلا طوغضلا نع ةلقتسم نوكت نأو ،اهضرفت نأ نود

ةيلمعلا هذه روحمتت نأ ىلع ،ةيملع تامييقت ءارجإو تاردقلا ءانب ريفوت يف الثمتت نأ يغبني ةيلآلا هذهل 
نادلبلا نأ رخآ لثمم ظحالو . ةيمانلا نادلبلا يف ةيملعلا ةيثحبلا ةردقلا ديلوتو يسسؤملا زيزعتلا لوح
يفاضإ ءبع لاغرإ نود ةيلمعلا هذه نم ديفتست نأ يغبني ةيمانلا  اهتكراشم ةلافك يغبنيو . محت ىلع اهم

  .ًاقمع رثكأو عسوأ ةروصب ةيلمعلا هذه يف



UNEP/GCSS.XI/11  

55 

يغبني ثلاث عامتجا يأل ةمزاللا قئاثولا نأ ىلع د   -  ١١  دشف نادلبلا نم ةعومجم مساب لثمم ث  دحتو
ةجاح كانهو ٍفاك تقوب عامتجالا لبق رّفوتت نأ حصأ نم نكمم ددع ربكأ كارشإ ىلإكلذك  با  

فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا تانامأو ةلصلا تاذ ةدحتملا ممألا تالاكو كلذ يف امب ،ةحلصملا 
يجولويبلا ع  جامدإ ضرغب ةصاخو ددصلا اذه يف يندملا عمت . ونتلاب ةلصتملا  ا كارشإب رخآ لثمم بلاطو

ًامساح ًارصنع هرابتعاب نيلثمملا نم ددع هب فرتعا ام وهو ،ةيلصألا بوعشلا فراعمو ةيديلقتلا فراعملا 
عنم ةياغلل ةيلاع تاجردب عتمتت يتلانادلبلا ةكراشمب نيلثمملا دحأ بلاطو . ةحرتقملا ةيلآلا يف ونتلا  .  

امهدحأ نييريضحت نيعامتجا دقعل ططخت ةنامألا نأ ةنامألا لثمم ظحال تاقيلعتلا ىلع   -  ١٢   درلا يفو
عامتجالل ةقباسلا ةرتفلا يف ،ىطسولا ايسآو ةيقرشلاو ىطسولا ابورو أ ةقطنمل رخآلاو ةيقيرفألا ةقطنملل

 ، مزاللا ليومتلا رّفوتاذإلمتحملا ثلاثلا عامتجالا لبق رفوتتس ةلصلا تاذ قئاثولا نأ نيلث مملل دكأو.  
نيذلا ةحلصملا باحصأ عم ةيل    عقوتيوأ تاثداحم لعفلاب تدقع دق ةنامألا نأو ريبك تقوب ثلاثلا

ةيلمعلا هذه يفاوكراشي نأ نولثمملا  .  
سلةغايص لاقيرف نم ةنجللا تبلط ةشقانملا هذه دعبو   -  ١٣  ةماعلا هتسلج يف ىدتنملا /ا هأشنأ يذلا

عورشم ةغايص نم ءاهتنالاو عوضوملا يف رظنلا ىلوألا مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإب قلعتملا ررق ملا 
يجولوكيإلا ماظنلاتامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو  .  

رظنل ،ةغايصلا قيرف هلدع يذلا وحنلا ىلع ،ررقملا عورشم ضرع ىلع ةنجللا تقفاو   -  ١٤
سل هدامتعا لامتحالو ىدتنملا/ا.  

  قبئزلا نأشب يلحرم ريرقت  -ءاب 
١٥  -   ، ءاعبرألا رهظ دعب ةدوقعملا ،ىلوألا ةماعلا اهتسلج يف ةلأسملا هذه ةنجللا تلوانت
سل . رياربف/طابش ٢٤  و ةيديوسلا ةموكحلل ا  انتما نع ةنامألا ةلثمم تبرعأ ،دنبلا اذه ميدقت ىدلو

ضوافتلا ةنجلل ىلوألا ةرودلا ميظنتل هنارفوي الظ يذلا يخسلا معدلا ىلع لامشلا نادلب ءارزو 
نم ةرتفلا يف ملوهكتسا يف اهدقع عمزملا ،قبئزلا نأشب ًاينوناق مزلم يملاع كص دادعإل ةيلودلا ةيموكحلا  

ىلإ ٧ ناريزح١١  ولل ا. ٢٠١٠هيلوي /   ىلإ لوص دهعتلا مت ىرخأ لاومأ ًايلاح درت هنأ ىلإ تراشأو
لم١٢،٥فدهتسملا غلبملا  تفاضأو . ةيلمعلا هذه معد ةلصاوم ىلإ تعدو ،ضوافتلا ةيلمعل رالود نوي 

يف ةكراشملا ىل ع تاموكحلا تثحو تاضوافملل ةمهم تالخدم لكشت فوس ةيعوطلا ةطشنألا نأ
  .تاكارشلا

ريدملا همدق يذلا قبئزلا نع يلحرملا ريرقتلل مهريدقت نع اوملكت نيذلا نيلثمملا عيمج برعأو   -  ١٦
تاعوم . يذيفنتلا  ا ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب همدق يذلا معدلل هريدقت نع نيلثمملا دحأ برعأو

تاضوافملل ا  هنأب هيأر نع برعأ مث ،تاضوافملا ةيلمع معدي هنإ لا قو. اريضحت ءارجإ يف ةيميلقإلا
ةينطولا دوهجلا ،قايسلا كلذ يف دروأو ،قبئزلاب ثولتلا ةحفاكم ءازإ يعوطلا جهنلا ذاختا رايخ لضفي 

ريخست وحن ًارخؤم هزارحإ مت يذلا ريبكلا مدقتلا ىلإ هابتنالا ًاهجومو . قبئزلا تاثاعبنا ةحفاكمل لذبت يتلا
نأشب ةكيشولا تاضوافملا نم هقلق نع برعأ ،ملوهكتساو مادرتورو لزاب تايقافتا نيب رزآتلا هجوأ  

رزآتلا ةيلمعل ةضقانم ا  ىدل ،هنأ دكأو . أ ودبي ةيلمع يهو ،ةدحاو ةيئايميك ةدامب صاخ ديدج كص
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ءاش نإ نع بترتتس يتلا ةريطخلا ةيلاملا راثآلا ناهذألا نع بيغت الأ بجي ،قبئزلا كص نأشب ضوافتلا
  .ةريثك نادلب يف ةعانصلا تاعاطق فلتخم ىلع كصلا اذه لثم

ديدعلا لاقو . ةيملاعلا قبئزلا ةكارشلو ضوافتلا ةيلمعل مهمعد نع نوريثك نولثمم برعأو  -  ١٧
يأب ءافولل ةيمانلا نادلبلا ةدعاسمل ةيلاملاو ةينقتلا تادعاسملا نأشب ةيوق تابيترت عضو ةرورضب مهنم 

ءابعألا يف درطملا ديازتلا ءازإ مهقلق نع مهضعب برعأو . قبئزلا كص بجومب اهيلع ضرفتتامازتلا 
كلذ يفو ،فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا بجومب ا   امازتلا ءارج نم ةيمانلا نادلبلا ىلع ةعقاولا

  .ذيفنتلل ةبسانم ةيلآ ءاشنإ ةرورض ىلع نيلثمملا دحأ دكأ ،قايسلا
رزآتلا ةيلمع ديدمت ةرورضب ةئيبلا ءارزو اهقلطأ يتلا ةوعدلا ناهذألا ىلإ نيلثمملا دحأ داعأو   -  ١٨

يف تتشتلا ةدايز بجنتل يوقو دحاو لمع راطإ ءاشنإ ةرورضبو قبئزلا نأشب تاضوافملا لمشتل 
طيطختلا دنع ،ةدهاج ىعست نأب ةنامألل هبلط رخآ لثمم رركو . ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا لامعألا

ررقم ةغايص دنعهيلع قافتالا مت امل ًاقفو ،ةيميلقإلا تالطعلا تارتف بنجتل ،ضوافتلا ةن جل تاعامتجال  
نيكمت لفكي يذلا معدلا نيمأت ىلع ةنامألا ثح ىرج ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو . ٢٥/٥ةرادإلا سلجم 

  .ةيلمعلاب ةصاخلا تاعامتجالا عيمج يف ةلماكلا ةكراشملا نم ةيمانلا نادلبلا
قبئزلا نأشب زرحملا مدقتلا نع ريرقتلاب ًاملع ةنجللاتطاحأ دقو  -  ١٩  .  

  تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا لامعأ لودج ليومت لجأ نم تاسايسلا تارايخ  -ميج 
٢٠  -   ، ءاعبرألا رهظ دعب ةدوقعملا ىلوألا ةماعلا اهتسلج يف ثحبلاب ةلأسملا هذه ةنجللا تلوانت
مم نم ةمدقمب اهتلهتسا ثيحرياربف/طابش ٢٤ قئاثولاو ررقملا عورشم ىلإ هابتنالا هجو يذلا ةنامألا لث ، 

  .ةنجللا ىلع ةضورعملا
ىلع ًاضيأو ةيرواشت ةيلمع قالطإب هتردابم ىلع يذيفنتلا ريدملا ىلع نوريثك نولثمم ىنثأو   -  ٢١

يميكلا داوملا لامعأ لودج ليومتل تارايخلا نم ًاددع تحرط يتلاو ،ةلأسملا هذ  ةيئا ةلصتملا قئاثولا
دراولا دنبلا نأشب ررقملا عورشمب نوريثك بحرو . ةيراشتسالا ةيلمعلل مهمعد نع اوبرعأو ،تايافنلاو

ًالكش ةيلمعلا ىلع يفضيس كلذ نأب نورخآ فاضأو ،تاررقملا عيراشم ةعومجم يف ٧ررقملا هفصوب   
نأ ةرورض ىلع نيلث مملا ضعب ددشو. ًايبسن يمسر ريغ ًالكش ذختت خيراتلا اذه ىتح تناك دقو ًايمسر
  .ةيلمعلا جئاتن ىلع قبسم مكح قالطإ يدافتل ًايئارجإ ًاعورشم ررقملا عورشم نوكي

عم لماعتلا يف ةيمانلا نادلبلا اههجاوت يتلا تايدحتلا ديازت ىلع ءوضلا نيلثمملا ضعب طلسو   -  ٢٢
مادختسا يف ةدايزلا ةرورضلاب عبتتسي يداصتقالا ومنلا نأ ىلإ نيريشم ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا عاطق 

يفوت نأ نادلبلا كلت ىلع نيعتي يتلا تامازتلالا يف ًاضيأ ةدايز كانهو . تايافنلا ديلوتو ةيئايميكلا داوملا
فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا بجومب ا  . تامازتلالا كلتب ءافولا نأ نيح يف هنإ نيلثمملا دحأ لاقو

ةيئيبلا تاعيرشتلا عضول ةيلاملا دراوملا ىلإ ةيمانلا نادلبلا جاتحت ،ةي نطو ةيلوؤسم ساسألا يف دعي
هقلق نع برعأو . ضرغلا كلذل دراوملا ةدايز ةرورض ىلع ًاددشم كلذب ةطبترملا تاودألاو ةيرورضلا
لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا ةيالو قاطن عيسوتب يضاقلا حرتقملا رايخلا ءازإ  
ماظن ءاشنإ يف ريكفتلا كلذ نع ًالدب حرتقاو قفرملا كلذ ةءافك فاعضإ ىلإ يدؤي دق كلذ نأ راب تعاب
  .ًالصفنم ناك نإو لثامم
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 بلطوليومتلا تارايخ نأشب ةيبتكملا ةساردلا رخأت ءازإ هقلق نع نيلثمملا دحأ برعأو   -  ٢٣
تاعامتجالا يف ةرينتسملا ةكراشمل ا نامضل ةبسانملا ديعاوملا يف عامتجالا قئاثو عيمج ةحاتإ ةرورضب
مويلا يف نادلب ةعومجم ا . ةينطولا تارواشملل تقولا ةحاتإلو  تمدقت يتلا تارايخلا دحأ نأ ظحالو
ربوتكأ /لوألا نيرشت يف كوكناب يف تدقع يتلا ،ةيرواشتلا ةيلمعلا نم يناثلا عامتجالا نم ريخألا

مت اميف ،ةيبتكملا ةساردلا يف نمضت مل٢٠٠٩ عامتجالا كلذ يف تضفر تارايخ ىلع ءاقبإلا،   .  
يف مهم رصنع ةيمانلا نادلبلل يلاملاو ينقتلا معدلا زيزعت ن إب لوقلا نيلثمملا نم ريثكلا رركو  -  ٢٤

. فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا ذيفنتل صوصخلا هجو ىلعو ،ةيمسلا ةيئايميكلا داوملا نأشب لمعلا
لزاب تايقافتا راطإ يف رزآتلا ةيلمعو ةيرواشتلا ةيلمعلا نيب طباورلا ىلع ءوضلا نيلثمملا ضعب طلسو 

ةدايز ةيمهأ نيدكؤم ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا عمو ،ملوهكتساو مادرتورو 
  .دراوملا ةئبعت

يف ةفاضم ةمي ق لكشتس ةيرواشتلا ةيلمعلا نإ ،نادلب ةعومجم نع ةباين ةملكتم ،ةلثمم تلاقو  -  ٢٥
تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا لامعأ لودج ليومت ءازإ يرزآتو لماش ج  نأ يف اهلمأ نع تبرعأو . ريفوت

ةرودلا يف هيف رظنلل ريرقتلا مدقي نأب تصوأو ةيرواشتلا ةيلمعلا يف ةينعملا تائيهلاو تامظنملا كراشت 
لل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سل  ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا يفو ةئيب نيرشعلاو ةعباسلا

  .ةيئايميكلا داوملا
داوملا لامعأ لودج ليومت زيزعت ططخ قرطتت نأ نيعتي اميف هنأ ىلع نيلثمملا دحأ ددشو   -  ٢٦

ه نأب ؤبنتلا ةيناكمإ بلط ىلإ رظني الأ يغبني ،ليومتلا دوروب ؤبنتلا ةيناكمإ ةلأسمل تايافنلاو ةيئايميكلا
تارود لحارم عيمج يف ةيئايميكلا داوملا نيمضت ىلع نيلثمملا دحأ ثحو . ةيمازلإ تامهاسم يضتقي

ةيلاملا تارايخلا يف ا    .ايح
ىرخألا قئاثولاو ةيبتكملا ةساردلا اهيف تلسرأ يتلا خيراوتلا نع تامولعم ةنامألا لثمم مدق   -  ٢٧

. لبقتسملا يف تاريخأت يأ بنجتل دوهجلا لكلذبت نأب تاديكأت مدقو كوكناب عامتجا نع ةجتانلا 
اهيلإ ريشأ (تارايخلا عيمج فاشكتسا ةلصاوم اوبلط كوكناب عامتجا يف نيلثمملا نم ديدعلا نأ ركذو 

رايخ طوقس لامتحا نم هقلق نع برعأو ") تاراسم"اهرابتعاب ةساردلا يفو عامتجالا كلذ ءانثأ 
ةيراج لازت  ال ةيرواشتلا ةيلمعلا نأ ىلإ ًاريشمو. لثمملاحملأ امك ةيبتكملا ةساردلا نم ًاوهس دحاو 

نع تامولعم يأ ميدقت لثمملا كلذ ىلإ بلُط ،ةيفاضإلا تاماهسإلاو تاقيلعتلل ًاحوتفم بابلا لازي  الو
  .ىرخألا ةلصلا تاذ قئاثولاو ةيبتكملا ةساردلا نم طقس امبر رايخ يأ

ىلع هضرعل ةيئاهنلا هتغيص يف ررقملا عورشم عضو ل سيئرلا ءاقدصأ نم ًاقيرف ةنجللا تأشنأ  -  ٢٨
  ).كيسكملا(انوروك انول وساماد ديسلا ةسائرب قيرفلا لكشتو . هيف رظنلل ةنجللا

٢٩  -   ، سيمخلا رهظ دعب ةدوقعملا ،ةثلاثلا ةماعلا اهتسلج يف ةلأسملا هذه يف رظنلا ةنجللا تفنأتسا
طابش٢٥ ترظن ثيح ٢٠١٠رياربف /    .سيئرلا ءاقدصأ قيرف هدعأ حقنم ررقم عورشميف ، 
هيف رظنلل ىدتنملا /سلجملل ًايوفش ةلدعملا هتغيصب ،ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع ةنجللا تقفاو  -  ٣٠

  .هدامتعا لامتحاو
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  يتياه يف ةيئيبلا ةباجتسالا زيزعت: يتياه ىلإةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم مدقملا معدلا   -لاد 
كلذو ،ءاعبرألا ةريهظ دعب ةدوقعملا ،ىلوألا اهتسلج يف ةلأسملا هذه ثحبلاب ةنجللا تلوانت   -  ٣١

هابتنالا هجوو . يتياه نأشب ،عامتجا ةفرغ ةقرو يف ررقم عورشم ضرع يذلا ةنامألا لثمم نم ميدقتب
يناثلا نوناك١٢لازلز اهكرت يتلا ةرمدملا راثآلا ىلإ  نيمأتل ىعسي ررقملا عورشم نإ ًالئاق ٢٠١٠رياني /   

رامعإلا ةداعإ دوهج يف ةيئيبلا دعاوقلا مارتحا ةلافك يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل روددوجو  .  
 ةلصاومب نيبحرم ،ررقملا عورشم دييأت ىلع ،اوملكت نيذلا عيمج نيب ،عامجإ كلانه ناكو  -  ٣٢

دحأ بحر و .رامعإلا ةداعإ ةلحرم ءانثأ ةئيبلا ةيامحدوهج يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةكراشم 
برعأ مث ررقملا عورشمب نيلثمملا ة ةيلكو ةيلومش رثكأ ررقم دادعإ متي نأ يف هلمأ نع  اجم نأشب  
  .نيرشعلاو ةسداسلا هترود يف ةرادإلا سلجم ىلع هضرعل ةيئيبلا ئراوطلاو ةيعيبطلا ثراوكلا

لاخدإ اوحرتقا نيلث مم ةدع نأ الإ ،ررقملا عورشمل يعامجإ دييأت كانه ناك هنأ نم مغرلا ىلعو  -  ٣٣
صنلا نيسحت ىلإ فد  ىلع متو ،ةباتك م . تاحيقنت  احارتقا نولثمملا مدق ،سيئرلا بلط ىلع ًءانبو

موي حابص ،ةيناثلا ةماعلا ةسلجلا يف ةشقانملا نم ديزم ءارجإ دعبو . حقنم ررقم عورشم دادعإ اهساسأ
 ، طابش٢٥سيمخلا سلررقم عورشم ىلع ةنجللا تقفاو ،رياربف /   ًاديهمت ىدتنملا /ا هيف رظني يك

  . هدامتعال
  ةيهيجوتلا ئدابملا عورشم: يئيبلا نوناقلا  -ءاه 

٣٤  -   ، طابش٢٥سيمخلا موي حابص ،ةيناثلا ةماعلا اهتسلج يف ةلأسملا هذه ةنجللا تلوانت  / ، رياربف
عيراشم ةعو مجم امهتنمضت نيررقم يعورشم ىلإ مامتهالا ىعرتسا يذلا ةنامألا لثمم نم ةمدقمب

عوضوملا اذه نأشب نيمئادلا نيلثمملا ةنجل ا  نيعورشملا حيقنت مت دق هنأ ىلإ راشأو . دعأ يتلا تاررقملا
  .تاموكحلا بناج نم تاقيلعت ميدقت دعبو امهتشقانمل ادقع نيعامتجا دعب

اوداش أو ،اهدامتعا اوديأو ةيهيجوتلا ئدابملاب ةملكلا اوذخأ نيذلا نيلثمملا عيمج بحرو  -  ٣٥
، . اهدادعإ ءانثأ تلخدأ يتلا تانيسحتلاب نادلبلا نم ةعومجم نع ةباين ًاثدحتم ،نيلثمملا دحأ داشأو

ئدابملا نإ لاقو ،ةيهيجوتلا ئدابملا اهتلوانت يتلا اياضقلا زيزعتل هدوهج ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربب 
هذه نع ةيلخاد تاعيرشت عضوىلع نادلبلا دعاستس ةيهيجوتلا اياضقلا  ئدابملا عورشم نإ لاقو .  

 ، ةماعلا ةكراشملاو ،تامولعملا ىلع لوصحلاب ةقلعتملا ةينطولا تاعيرشتلا عضو نأشب ةيهيجوتلا
وير نالعإ نم ١٠ أدبملا ذيفنت اهتطساوب نكمي ةماه ةادأ لكشي ةيئيبلا اياضقلا يف ةلادعلا ىلإ لوصولاو  
عضول ةيهيجوتلا ئدابملا نأ نيح يف ،روهمجلا ةيعوتو ،ةما علا ةكراشملا نأشبو ،ةيمنتلاو ةئيبلا نأشب

ىلع ةرطخ ةطشنأ نع ةمجانلا رارضألاب قلعتي اميف ضيوعتلاو ربجلاو ةيلوؤسملا نأشب ةينطو تاعيرشت 
ةيئيبلا ةيلوؤسملا نأشب١٣ةداملا ذيفنتل ةمهم دعت ةئيبلا   .  

تاقيلعتلا ميدقت ا ئاق ،تاقيلعتلا نأشب مهقلق اودبأ نيلثمم ةدع نأ ريغ  -  ٣٦  مت يتلا ةيلمعلا نإ نيل
ىنستي ىتح اهعيزوت ءاجرإ ةرورضو ررقملا عورشم يف تاقيلعتلا جردت  الأب اوصوأو. ةحوتفم نكت مل
ةديفم نوكت نأ نكمي ةيهيجوتلا ئدابملا نإ نيلثمم ةدع لاقو . ًاحاتفنا رثكأ ةيلمع يف اهضارعتسا ةلصاوم
نأو ةيراشتساو ةيعوط ا يرشت ىلإ رقتفت يتلا نادلبلل  أ اودكأ مهنكلو ،اهلمشت يتلا تالا  ا يف تاع
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ربتعت الأ يغبني هنأ نيلثمملا دحأ فاضأو . اهمادختسال ةقيرط لضفأ ررقي يكل دلب لكل كورتم رمألا
  .يلود ينوناق ماظن ةماقإ معدت ةقباس ةيهيجوتلا ئدابملا

امهيف رظنت يك نيررقملا يعورشم نم ءاهتن الل سيئرلا ءاقدصأ نم ةعامج ةنجللا تأشنأو  -  ٣٧
  ).ايبرص(سكزيف ردنسكلا ديسلا ةسائرب ةعامجلا هذه تناكو . ةنجللا

٣٨  -   ،  ٢٥سيمخلا موي رهظ دعب ،ةثلاثلا ةماعلا اهتسلج يف ةلأسملا هذه ثحب ةنجللا تفنأتساو
نيب اميف تاشقانملا نع ًاريرقت سكزيف دسلا مدق امدنع ٢٠١٠رياربف / طابش نيذلاو ،سيئرلا ءاقدصأ  
  .نيررقملا يعورشم صوصن يف تارييغتلا نم ددع لاخدإ ىلع اوقفاو

سلورشم ىلع ةنجللا تقفاوو  -  ٣٩  ىدتنملا /ا امهيف رظني يك ًايوفش ةلدعملا ةغيصلاب نيررقملا يع
  .امهدامتعال ًاديهمت

  تاطيحملا  -واو 
، ا ةماعلا اهتسلج يف ةلأسملا هذه ةنجللا تلوانت  -  ٤٠ طابش٢٥سيمخلا موي رهظ دعب ،ةثلاثل رياربف / 

لودج ىلع ةليوط ةرتفل تلظ ةيرحبلا لئاسملا نإ عوضوملا اذهل هميدقت يف ةنامألا لثمم لاقو . ٢٠١٠
مامتهالا ىعرتساو . ددصلا اذه يف ةديدعلا تاردابملا نم حضتي امك ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لامعأ
نيمئادلا نيلثمملا ةنجل ايف دراولا ررقملا عورشم ىلإ  دعأ يتلا تاررقملا عيراشم ةعومجم  .  

يف امب ،ملاعلا تاطيحم هجاوت يتلا راطخألا نم مهقلق نع اوثدحت نيذلا نيلثمملا عيمج برعأو   -  ٤١
تاطيحملا نأ ىلإ نيلثمم ةدع راشأو . خانملا ريغتو ،طيحملا ضمحتو ،رحبلا حطس ىوتسم عافترا كلذ
مظنلا بناج ىلإ ،اهنكميو ،خانملا ريغت ةحفاكمل ةلوذبملا دوهجلا يف دعاست نأ نكمي  ةيجولوكيإلا 
  .ملاعلا يف ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيئيبلا لكاشملا لح يف مهست نأ ،ةيرحبلاو ةيلحاسلا

ةعاطتسا يف نأ ،نادلبلا نم ةعومجم نع ةباين ثدحتت تناكو ،نيلثممل انم  ةدحاو تحرتقاو  -  ٤٢
ًاقفو يميلقإ ساسأ ىلع ةيرحبلا قطانملل ةبسنلاب رثألا تامييقت ليهست ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  

ذيفنت ةلصاومل سويشيروم ةيجيتارتسا ةيمهأ ىلع ءوضلا تطلسو . راحبلا نوناقل ةدحتملا ممألا ةيقافتال
  .ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلل ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم لمعلا جمانرب

يملاعلا تاطيحملا رمتؤم اهتفاضتسال ايسينودن إةموكحل مهريدقت نع نيلثمملا نم ريثك برعأو   -  ٤٣
ىلإ ١١ نم ةرتفلا يف رايأ١٥  بحرو تاطيحملا نأشب ،ودانام نالعإ ،ةيماتخلا هتقيثولو ٢٠٠٩ويام /   
ةيرحبلا ةئيبلاب قلعتي اميف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةرمتسملا ةطشنألاب ًاضيأ نيلثمملا نم ددع  
 .ةيلحاسلاو

مساب فرعي ام ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم تلهتسا هتموكح نأ نيلثمملا دحأ نلعأو   -  ٤٤
إلا مظنلا رودب فارتعالا وه ةكارشلا هذه نم ضرغلاو"قرزألا نوبركلا ةكارش" ةيرحبلا ةيجولوكي ، 
تاطيحملا رمتؤم نأب ةنجللا اسنرف لث مم غلبأو. لبقتسملا يف يخانم ماظن يف تاطيحملا جاردإو ،ةيلحاسلاو

ىلإ ٣نم ةرتفلا يف هدقع ررقملا سماخلا يملاعلا  رايأ٧  عم هتفاضتسا يف اسنرف كراشتس ٢٠١٠ويام /   
  ).وكسنويلا(ةفاقثلاو ملعلاو ةبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم 
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ديق ررقملا د امتعا ىلع هتقفاوم نأ هدافم هفقوم نع ةلاسر مدقيس اهدلب نأب ةلثمم تدافأو  -  ٤٥
يف امب ،ةيلودلا كوكصلاب قلعتي اميف اهدلبل ينوناقلا فقوملا يف رييغت هنأ ىلع هريسفت نكمي ال ثحبلا 

  .ةنامألا ىلإ ةينعملا ةلاسرلا تمدق دقو. راحبلا نوناقل ةدحتملا ممألا ةيقافتا كلذ
يف رظني يكًايوفش ةلدعملا هتغيصب ررقملا عورشم ىلع ةنجللا تقفاوو  -  ٤٦ سل   ًاديهمت ىدتنملا /ا ه

  .هدامتعال
  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةيلوح  -ياز 

٤٧  -   ، طابش٢٥سيمخلا موي رهظ دعب ةثلاثلا ةماعلا اهتسلج يف ةلأسملا هذه ةنجللا تلوانت . رياربف/ 
ىلإ ًاريشمةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةيلوحتايوتحم عوضوملل هميدقت دنع ةنامألا لثمم صخلو   أا ، 

  .ةماه ةيئيب تازاجنإو ثادحأ ىلع ءوضلا طيلست ىلإ ىعست ةيونس ةقيثو
صرق ىلع ةيلوحلا ردصت نأ ،كلذ تبقعأ يتلا ةشقانملا يف ،ةنامألا نم نيلثمملا دحأ بلطو   -  ٤٨

جمد  مCD-ROMىتح باحصأ نيب اميف مهفلا نيسحت يلاتلابو رسيأ ةروصب اهعيضاوم ميمعت ىنستي   
ةلسلسب رخآ لثمم بحرو. ةحلصملا ةكارشلاو نواعتلل ًاحضاو ًالاثم اهرابتعاب " ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوت" 

مييقتلل ةيكراشتلا ةعيبطلاب ًاديشم ،يندملا عمت  فاضأو . او تاموكحلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب
  .ىرخأ تاردابمل ًاجذومن نوكيل هعيسوتو نواعتلا اذه ةلصاوم يغبني هنأ

رادصإ ةيناكمإ يف رظنلا ىلع قفاوو تيدبأ يتلا تاقيلعتلاب هدر يف ةنامألا لثمم بح رو  -  ٤٩
عمت   ا يف ةردقلا ءانب ىلع ًاضيأ دعاسي ةيملعلا تامييقتلا مهف نأ ىلإ راشأو ىرخأ لاكشأب عوبطملا

  .يندملا
  ةزغ عاطق يف ةيئيبلا ةلاحلا  -ءاح 

، لا اهتسلج يف ةلأسملا هذه ةنجللا تلوانت  -  ٥٠ طابش٢٥سيمخلا موي رهظ دعب ةثلاثلا ةماع . رياربف/ 
ةزغ عاطق يف ةيئيبلا ةلاحلا نع ًاريرقت ردصأ يذيفنتلا ريدملا نإ عوضوملا اذهل هميدقت يف ةنامألا لثمم لاقو 

خرؤملا ٢٥/١٢ررقملا يف دراولا ضيوفتلل ًاقفو  طابش٢٠  ررقملا عورشم نم ضرغلاو . ٢٠٠٩رياربف / 
وه ،نيمئادلا نيلثمملا ةنجل ا للا مامأ ضورعملا  دعأ يتلا تاررقملا عيراشم ةعومجم نمض دراولاو ،ةنج

ةقيقحلا هذ  ةنجللا غالبإ.  
رمتؤم ةقرو ،نادلبلا نم ةعومجم نع ةباين ،نيلثمملا دحأ مدق ،كلذ تبقعأ يتلا ةشقانملا يفو   -  ٥١

يذلا ررقملا عورشم نم ًالدب هيف رظنت نأ ةنجلل يغبني هنإ ًالئاق ،ررقملا عورشمل ًاحرتقم ًاليدعت نمضتت  
 ًءانبو. ررقملا عورشمل ةلدعملا ةغيصلل مهدييأت نع نيلثمملا نم ددع برعأو. نيمئادلا نيلثمملا ةنجل هتدعأ

  .ررقملا عورشم دونب لوح ةيمسر ريغ تارواشم يف نيلثمملا نم ددع كراش ،سيئرلا نم حارتقا ىلع
، يف اهرظن ةنجللا تفنأتساو  -  ٥٢ ةعمجلا موي حابص ،ةعبارلا ةماعلا اهتسلج يف دنبلا  
، . ةيمسرلا ريغ تارواشملا جئاتن سيئرلا نلعأ ثيح ،رياربف/طابش ٢٦ تاشقانملا نم ديزم ءارجإ دعبو

سل    .هدامتعال ًاديهمت ىدتنملا/ا هيف رظني يك ًايوفش ةلدعملا هتغيصب ررقملا عورشم ىلع ةنجللا تقفاو
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  ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا  -ًالوأ 
  ةنامألا نم ةمدقم  - ١

٥٣  -   ، طابش٢٥سيمخلا موي ةيناثلا ةماعلا اهتسلج يف ةلأسملا هذه ةنجللا تلوانت  .٢٠١٠رياربف / 
قيرف كلذ يف امب ،ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع ززعملا قيسنتلا نع تشقون يتلا عيضاوملا تناكو 

ةدحتملا ممألا جمانربو ةيئامنإلا ةدحتملا ممألا ةعومجم نيب ةحقن ملا مهافتلا ةركذم ذيفنتو ،ةيئيبلا ةرادإلا
ةيئيبلا ةرادإلا نأشب ىوتسملا يعيفرلا نيلثمملا وأ ءارزولا نم يراشتسالا قيرفلا لامعأ ةجيتنو ؛ ةئيبلل
 ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيئيبلا ةرادإلل يرادإلا ضارعتسالا ىلع يذيفنتلا ريدملا تاقيلعتو ؛ةيلودلا
  .ةكرتشملا شيتفتلا ةدحو هترجأ يذلا

ةيئيبلا ةرادإلا نع ةكرتشملا شيتفتلا ةدحو هترجأ يذلا ضارعتسالا ةلأسم ةنامألا لثمم مدقو   -  ٥٤
نم ضارعتسالا نع ريرقت دادعإ اهساسأ ىلع مت يتلا ةيلمعلا ًاحضوم ،ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد 

ةلصلا تاذ ةدحتملا ممألا تائيه كلذ دعب هيف ترظن ، و٢٠٠٨ماع يف ةكرتشملا شيتفتلا ةدحو بناج 
ةيصوت١٢ريرقتلا نمضتو . ٢٠٠٩ماع لالخ  يتلاو ،تايصوتلا ىلع يذيفنتلا ريدملا تاقيلعت امأ .  

يراشتسالا قيرفلا شقانو . اهيف رظنلل ةنجللا ىلع تضرع دقف ،ماعلا نيمألل ةقباس تاقيلعت لمكتست
ىفو ) ٢٠٠٩ هينوي/ناريزح(دارغلب يف هعامتجا يف ريرقتلا اذه ىوتسمل ا يعيفرلا نيلثمملا وأ ءارزولا نم

ررقمل ًاذيفنت ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ةلأسم ةشقانمل ادقع نيذللاو )٢٠٠٩ربوتكأ /لوألا نيرشت(امور   ،
خرؤملا٢٥/٤ةرادإلا سلجم  طابش٢٠     .٢٠٠٩رياربف / 

سلجم هنم بلط يذلا ،ةيئيبلا ةرادإلا قي رف لامعأ نع ًاريرقت ةنامألا نع رخآ لثمم مدقو  -  ٥٥
خرؤملا ٢٥/١هررقم نم ًاسداس مسقلا يف ةرادإلا  طابش٢٠  قاطن ىلع نواعتلا زيزعت ٢٠٠٩رياربف /   

ددحو . يلودلا يئيبلا لامعألا لودج ذيفنت يف ءاضعألا لودلا ةدعاسم ةيغب ةدحتملا ممألا ةموظنم
لمشتو ،قيرفلا اهيف رظني يتلا لئاسملا ٢٠٠٩ربمتبس /لوليأ يف كرويوين يف نيلوؤسملا رابكل عامتجا  

ةدحتملا ممألا ةيقافتال ةيجيتارتسالا ةطخلا يف ةمهاسملاو ٢٠١٠ماع دعب يجولويبلا عونتلا ةيلمع معد   ،
معدو ؛ايقيرفأ يف ةصاخبو ،رحصتلا نم وأ /و ديدشلا فافجلا نم يناعت يتلا نادلبلا يف رحصتلا ةحفاكمل
ممألا ةموظنم يف ةمادتسملا ةرادإلا عيجشتو ؛رضخألا داصتقالا ىلإ لوحتلا ةيلمع يف ءاضعألا لودلا  

هاجت كرتشم ج   عضوو ؛ةمادتسملا ءارشلا ةسايسو يخانملا دايحلا وحن مدقتلا زيزعت كلذ يف امب ،ةدحتملا
ةدحتملا ممأل ا جمانرب نأ ىلإ راشأ نأ دعبو. ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيعامتجالاو ةيئيبلا تانامضلا

يك ةرادإلا سل   ةصرف دعت ةيلاحلا ةرودلا نإ لاق ،قيرفلا معدل ديازتم وحن ىلع ةطشنأب علطضي ةئيبلل
 ، نواعتلل ةيسايس ةعفد ءاطعإو ،ةدحتملا ممألا ةموظنمل ةماع ةيتاسايس تاهيجوت ءاطعإب هتفيظو سرامي

  .ةيئيبلاةرادإلا قيرف لامعأ ىلإ ةماعلا ةيعمجلا مامتها ءاعرتساو 
ةيعمجلل نيتسلاو ةعبارلا ةرودلا نع ةئشانلا عيضاوملا نع ًاريرقت ةنامألا نم رخآ لثمم مدقو   -  ٥٦

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب م  غلابلاو ةرودلا ا . يتلا ةماعلا  دمتعا يتلا تارارقلا نيب نم نإ لاقو
طلس ،ًارارق ٢٤٩اهددع  ىلعو ةمادتسالا ىلع ءوضلا ًارارق ٧٠  جمانربب ةلصلا تاذ ىرخألا اياضقلا  

ماع يف ةدحتملا ممألل ةيسيئر تاعامتجا دقعب تارارق ةسمخ تبلاطو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمع 
٢٠١٠ . ، ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نع ةماعلا ةيعمجلا لخاد ةنخاس تاشقانم ترج ،اذه نع ًالضفو
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تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف يتاسايسلا نواعتلل يلودلا يموكحلا جاهنملاو ،رضخألا داصتقالاو 
  .ةيجولوكيإلامظنلا 

عم ةنمازتم ةروصب تدقع يتلا ةيرازولا تارواشملا مدقت نع يمسر ريغ ًاريرقت سيئرلا مدقو   -  ٥٧
ئيبلا ةرادإلاب ةقلعتملا تارايخلاب م  ةي اشقانم يف اوبحر ءارزولا نأ ىلإ ًاريشم ،ةعماجلا ةنجللا تاعامتجا

نإ لاقو ؛ةفيظولا دعب لكشلا يتأي نأب يضقي يذلا جهنلا اوديأو ؛ةرادإلا سلجم اهضرع يتلاو ةيلودلا 
ةئيبلا نيب ةقالعلا ىلإ اوراشأو ؛ةيفاضإلا تاحالصإلاب ةصاخلا تارايخلل عيرس لح ءارجإل ةجاح كانه 

ملوهكتساو لزاب تايقافتا نيب رزآتلا ةيلمع اوددحو ؛ةئيبلا ةماعد زيزعت ةرورض ىلع اودكأو ؛ةيمنتلاو 
تاقافتالا نم ىرخأ تاعوم   ةميق ًاسورد مدقي نأ نكمي يذلا يفاضإلا حالصإلل لاثمك مادرتورو

ةصاخ ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو  يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نيب نواعتلا اوربتعاو ؛ةيلودلا ةيئيبلا
ممألا ةموظنم يف ىرخأ تالاجم يف هراركت نكمي  نواعتلل رخآ لاثم هنأ ىلع ،ةئيبلا - رقفلا ةردابم يف

ممألا رمتؤمب هتيا   طبترت ينمز لودجب ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ةيلمع ديوزت ةيمهأ ىلع اودكأو ؛ةدحتملا
  . ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا

  ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا  - ٢
زرحأ يذلا ريبكلا مدقتلل ماع ريدقت كانه ناك ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا تلوانت يتلا ةشقانملا يف  -  ٥٨  

لصاوي نأ مهملا نم هنإ نيلثمم ةدع لاقو . ةلأسملا هذه ةجلاعم يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رودلو
يغبني هنأو ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا زيزعتل ريبادتلا ذاختا يف يروحم رودب مايقلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 

ةمادتسملا ةيمنتلا رمتؤمل ةيريضحتلا لامعألا يف ةيسيئر ةمهاسم مدقينأ دنع هنإ نيلثمم ةدع لاقو .  
تاردقلا يوذ ةحلصملا باحصأ عم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رواشتي نأ يغبني ،رمتؤملل ريضحتلا 

يندملا عمت  ةئيه ئشني نأ جمانربلل يغبني هنإ نيلثمملا دحأ لاقو . ا كلذ يف امب ،جمانربلا قاطن جراخ
ةيئيبلا ةرادإلا لئاسم نأشب ةروشملا ميدقتل ةلصلا تاذ ةربخلا مهيدل يندملا عمت   ا نع نيلثمم مضت

عمت . ةيلودلا  ا ةكراشم نامضل ٍفاك ليومت ريفوت يغبني هنإ يندملا عمت  ا تامظنم ىدحإل لثمم لاقو
  .هتاذ رمتؤملا يفو رمتؤملل ةيريضحتلا لامعألا يف يندملا

تاحالصإلاو يفاضإلا رييغتلا نيب حيحصلا نزاوتلا داجيإ ىلإ ةجاح كانه نإ نيلثمم ةدع لاقو   -  ٥٩
. عسوألا حالصإلل ةفلتخملا تارايخلل ليلحتلا نم ديزمب مايقلا يغبني هنإ نيلثمملا دحأ لاقو. عسوألا

ةءافك ةدايز ىلع زكرت نأ يغبن يو ةقهرم ةيلمع حالصإلا ةيلمع نوكت الأ يغبني هنإ نيلثمم ةدع لاقو
  .نكمأ املك ةمئاقلا تاءارجإلاو لكايهلا مادختساب ،يلاحلا ماظنلا ةيلاعفو

لكشت ،عسوألا لوحتلاو ةيفاضإلا تارييغتلا نيب ا   -  ٦٠  زاوتب ،دارغلب ةيلمع نإ نيلثمملا ضعب لاقو
ًاضيأ كانه ناكو . ةمادتسملا ةيمنتلا رمتؤمل ريضحتلا يف ةديفم ةقيرطب مدختسي نأ نكمي ًايلكيه ًاجذومن

يف امب ،ىوتسملا يعيفرلا نيلثمملا وأ ءارزولا نم يراشتسالا قيرفلا اهعضو يتلا ةيسيئرلا ئدابملل معد 
ئدابملا هذه ضعب نإ لاق نيلثمملا دحأ نأ عم ،ةفيظولا دعب يتأي نأ يغبني لكشلا نأب لئاقلا أدبملا كلذ 

  .اهريغ نم رثكأ عوضوملاب ةلصلا قيثو
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يف ةكراشملا ىلع ةيمانلا نادلبلا ةردق يعاري نأ يغبني تاحالصإلا ذيفنت نإ نيلثمم ةدع لاقو   -  ٦١
نوكت نأ نكمي فارطألا ةددعتملا تاسسؤملا نم ةعساو ةفئاط يف ةكراشملا ةفلكت نأ ىلإ ًاريشم ،ةيلمعلا 

ءانبلا يف طيسبتلا نم دي زملا ءارجإ قيرط نع ةلكشملا لح ةيناكمإ رخآ لثمم حرتقاو. ةعجشم ريغ
  .يسسؤملا

  ةيئيبلا ةرادإلا قيرف كلذ يف امب ،ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع ززعملا قيسنتلا  - ٣
تاراهملا نم ةلماكلا ةدافتسالا قيقحتل قيسنتلا زيزعت يرورضلا نم هنإ نيلثمم ةدع لاق   -  ٦٢

مهافت ةركذم عيقوت وحن زرحملا مدقتل اب نيلثمملا نم ددع بحرو. ةحلصملا باحصأ فلتخمل ةيليمكتلا
ىلإ كلذ يدؤي نأ يف لمألا نع اوبرعأو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نيب 

لمع هيجوتو معد يف رودب مايقلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يغبني هنإ نيلثمملا دحأ لاقو . ديفم لمع
  .ةمادتسملا ةيمنتلا نأشب يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب

ةيميلقإلا بتاكملا زيزعت بلطتيس ةيئيبلا ةرادإلا ماظن لخاد طبارتلا نيسحت نإ نيلثمم ةدع لاقو   -  ٦٣
وأ ةيميلقإلا تايولوألا ةجلاعم ىلع ةردقلاو دراوملاو تاودألا ىلإ رقتفت يتلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل 

  .ئراوطلا تالاحل ةعرسب ةباجتسالا
عضوب ىضقت هتيالو نأب ًاكردم ةيئيبلا ةرادإلا قيرف لظي نأ يغبني هنإ نيلثمملا ضعب لاقو   -  ٦٤

يف ةيئيبلا تارابتعالا جامدإو ،مدقتلا نع غالبإلاو ،ةدحتملا ممألا ةموظنمل كرتشم يئيب لامعأ لودج 
ممألا جمانربل يسيئرلا رقملا يف قيرفلا رقم نوكي نأ يغبني هنإ نيلثمملا دحأ لاقو. ةدحتملا ممألا ةطشنأ  

  .يبورين يفةئيبلل ةدحتملا 
  ةنامألا دودر  - ٤

زيكرت كانه نوكي نأ ةرورض ىلع ،تريثأ يتلا طاقنلا ضعب ىلع هدر يف ،ةنامألا لثمم قفاو   -  ٦٥
ًا ريشم ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نيب مهافتلا ةركذم يف ربكأ يجمانرب

صرحلا مازتلا عم ،خانملا ريغت تالاجم يف جمارب اهنيب نم ،جمارب ةدع عضو ٢٠٠٩ماع يف مت هنأ ىلإ   
رثكأب عالطضالا يرجي هنأ فاضأو . اهل ًاراركت تسيلو ةمئاقلا ةطشنألل ًالامكتسا نوكت نأ نامضل
لذبت هنأو ةئيبلل ةدحت ملا ممألا جمانربو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نيب كرتشم عورشم ةئام نم
  . ربكأ ةجردب يجيتارتسا ساسأ ىلع اهعضول دوهج

يف تيرجأ يتلا تاشقانملا لالخ نم ةيولوأك زرب دق ةيميلقإلا بتاكملا زيزعت نإ لاقو   -  ٦٦
دجاوتلا نأشب ٢٠٠٩ ماع يف حضاو لكشب رهظ امك ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يجيتارتسإلا   
 ٢٠٠٩ماع يف ةرادإلا سلجم اهيلع قفاو يتلا ةيليمكتلا ةينازيملا تصصخ دقف . ديدجلا لمعلا جمانرب

هذه ىلإ نيفظوملا نم ديزملا لقن ىرجيو . ةيميلقإلا بتاكملا يف ةردقلا ءانبل رالود نييالم ٤غلبم 
  .نييميلقإلا نيريدملل ةطلسلا نم ديزملا ضيوفتو ،بتاكملا

لثمت تانامضلا هذه لثم نإ ةنامألل رخآ لثمم لاق ،ةيعامت جالاو ةيئيبلا تانامضلاب قلعتي اميفو  -  ٦٧
يف ًايبسن ًامدقت ،يلودلا كنبلا اهيف امب ،تامظنملا ضعب تققح دقو . رارضإلا مدع أدبمل ًاقيبطت
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ىلع ج . اهتعضو يتلا تانامضلا  عضول تارايخلا ثحبو تارغثلل ليلحتب ةيئيبلا ةرادإلا قيرف موقيسو
  .ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن

تابوقع ضرف ةطلس هل تسيل قيرفلا نإ لاق ،ةيئيبلا ةرادإلا قيرف ضيوفتب قلعتي اميفو   -  ٦٨
ءانب يف ةديج ةروصب هدعاس دق يخانملا دايحلا لاجم يف هلمع نأو ،نواعتلا ىلع دامتعالا هيلع نيعتيو 

رفوي فينج يف هناكم نإ ل اقف ،يبورين ىلإ قيرفلا رقم لقن ةركف ىلإ لقتناو. لوصألا قفو لمعلاو ةقثلا
، . اهعم لمعي يتلا ةدحتملا ممألا تائيه نم ريبك ددع ىلإ لوصولل ةيجيتارتسا ةصرف هل اذه نع ًالضفو
 ًاقيسنت كانه نأ ينعي اذهو ،قيرفلا اذه ةسائر ىلوتي ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نإف
جمانربل يسيئرلا رقملاو قيرفلا نيبًاقيقد ةئيبلل ةدحتملا ممألا   .  

  اياضقلا لحو ةشقانملا نم ديزم  - ٥
ممألا ةموظنم قاطن ىلع ززعملا قيسنتلاو ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا لئاسم ةلاحإ ةنجللا تررق   -  ٦٩

  .ةشقانملا نم ديزم ءارجإل ةغايصلا ةنجل ىلإ ،ةيئيبلا ةرادإلا قيرف كلذ يف امب ،ةدحتملا
، رظن ةنجللا تفنأتساو  -  ٧٠  ٢٦ةعمجلا موي حابص ةعبارلا ةماعلا اهتسلج يف ةلأسملا هذه يف اه

تاررقملا عيراشمل ةحقنم ةغيص ةغايصلا قيرف سيئر مدق ثيح٢٠١٠رياربف /طابش ديزم ءارجإ دعبو . ، 
سل  ىدتنملا /ا اهيف رظني يك ةلدعملا اهتغيصب تاررقملا عيراشم ىلع ةنجللا تقفاو ،تاشقانملا نم

  . اهدامتعال ًاديهمت
عوضوم نع ةغايصلا ةنجل هتدعأ لصفنم ررقم عورشم ةعبارلا اهتسلج يف ًاضيأ ةنجللا تثحبو   -  ٧١

نم صلختسا صن ىلع ًءانب تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا نأشب ةيلاحلا تاقافتالا ةعومجم نيب رزآتلا 
ةنجل ا ملا عيراشم ةعومجم نمض دراولا ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نأشب ررقملا عورشم  دعأ يتلا تاررق
  .نيمئادلا نيلثمملا

ىلع ًءانبو . ررقملا عورشم نأشب قافتا ىلإ لصوتلا رذعت دق هنإ ةغايصلا ةنجل سيئر نلعأو  -  ٧٢
ريرقتلا اذ  يلاتلا نايبلا جاردإ ىلع ةنجللا تقفاو ،ةغايصلا ةنجل بلط:  

آتلا نيسحت يف ققحتيذلاريبكلا مدقتلا اهرابتعا يف عضت ذإو  نع ةمئاقلا تاقافتالا نيب اميف رز  
يذيفنتلا ريدملا مايقل مهمعد نع دوفولا ضعب برعأ ،ةرطخلا تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا 
داوملاب ةصاخلا تاقافتالا ةعومجم لخاد رزآتلا نم ديزملا قيقحت لجأ نم تارايخلل ليلحتب 

  .تايافنلاو ةيئايميكلا

  ىرخألا لئاسملا  -ًاثلاث 
  .ىرخأ لئاسم ةيأ ةنجللا لوانتت مل  -  ٧٣

  ريرقتلا دامتعا  -ًاعبار 
٧٤  -   ، طابش٢٦ةعمجلا موي حابص عبارلا اهعامتجا يف ةنجللا تدمتعا ، ٢٠١٠رياربف /  ريرقتلا اذه  ،

ةلدعملا هتغيصب Add.1 وUNEP/GCSS.XI/CW/L.1نيتقيثولا يف دراولا ريرقتلا عورشم ساسأ ىلع   ،
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. ةنامألا عم نواعتلاب ةيئاهنلا هتغيص يف هعضوو هلامكتسا ةمهمب ررقملل دهعيس هنأب ملعلا عم ،ًايوفش
تاقيلعت يأ اهرابتعا يف عضتس ريرقتلل ةيئاهنلا ةغيصلا نإف ،تقولا قيضل ًارظن هنأ ىلإ ةنجللا تراشأو 

  .نيمئادلا نيلثمملا ةنجلل

  عامتجالا ماتتخا  -ًاسماخ 
موي يف ١٥/١٤ ةعاسلا يف ةعماجلا ةنجللا عامتجا ماتتخا نلعأ  -  ٧٥ طابش٢٦    .٢٠١٠رياربف / 
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 عبارلا قفرملا

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

  ةمدقم
عيفرلا ىدتنملا وه يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم  -  ١
سل. ةدحتملا ممألل ةيئيبلا تاسايسلل ىوتسملا  ًايوس ملاعلا يف ةئيبلا ءارزو عمجب ىدتنملا /ا موقيو

ًاهيجوتو ةيسايس ةروشم مدقيو ،ناديملا اذه يف روهظلا يف ةذخآلاو ةماهلا ةيسايسلا اياضقلا ضارعتسال 
ىرخأ رومأ نمض كلذو ،ةئيبلا ناديم يف يلودلا نواعتلاب ضوهنلا فديعساو   قاطنلا.  

ىلإ ٢٤نم ةرتفلا يف ىدتنملا /سلجملل ةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالا ةرودلا تدقع دقو  -  ٢  ٢٦ 
، ٢٠١٠رياربف /طابش يلاب يف نم نوكراشم شقان ،ةرودلا نم ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ءانثأو . ايسينودنإ 

ًادلب١٢٥ مهنم   نم نيكراشم بناج ىلإ ،ًاريزو ٦٠،  و ،ةدحتملا ممألا تامظنم نم ةمظنم١٦   ٩ 
ةيلاتلا ةثالثلا عيضاوملا ،ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعوم ٣١و ،ةيلود ةيموكح تامظنم  ا نع ًالثمم  

  ":فارطألا ددعتملا ماظنلا يف ةئيبلا"نع يسيئرلا عوضوملا راطإ يف 
  ؛ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا  )أ(
  ؛رضخألا داصتقالا  )ب(
  .ةيجولوكيإلامظنلاو يجولويبلا عونتلا   )ج(

عالطتسال تاسلج ٣ىلإ تمسقنا ةيرازو تارواشم لكش ىوتسملا عيفرلا ءزجلا  ذخأو  -  ٣  
ةسلجلا يهو ،ىلوألا ةسلجلا تناكف : فلتخم لكيه ةسلج لكل ناكو. هالعأ ةروكذملا ةثالثلا عيضاوملا
ةسلجلا تنمضتو ؛ةماع ةسلج لكش ىلع ،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا تلوانت يتلا ةيسيئرل ا

يتلا ،ةثلاثلا ةسلجلا امأ ؛ةيزاوتم ةريدتسم ةدئام تاشقانم سمخ ،رضخألا داصتقالا تلوانت يتلا ،ةيناثلا 
ةسلج ًاضيأ تناكف ةيجولوكيإلامظنلاو يجولويبلا عونتلا تلوانت  . ةماع ةسلج لكش ىلع ةيسيئر، 

ةيسيئر تاملك ءارزوىقلأ ،ةثلاثلاو ىلوألا نيتسلجلا ىفو امنيب ،ًاريزو ةثلاثلا ةسلجلا يف هجوملا ناكو .  
  .تاشقانملا ليجست ررقم ىلوت

ةسائر يف ىوتسملا يعيفرلا نيبودنملا نم نانثا وأ ناريزو كراش ،ةيناثلا ةسلجلا لالخو   -  ٤
هيجوت نيهجوملا نم بلُطو . هجوملا رودب ثلاث كراشم مايق عم سمخلا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم

 ، تاموكحلا ىلإ ةحضاو ةلاسر هيجوتو يعوضوم لاجم لك يف صرفلاو تايدحتلا ديدحت وحن تاشقانملا
يندملا عمت    .او ،صاخلا عاطقلاو ،ةدحتملا ممألا ةموظنمو

ماعط ىلع ةيرازو ةريدتسم ةدئام ةشقانمب ة يرازولا تارواشملا تلمكتسا ،كلذ ىلع ةوالعو  -  ٥
  .ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل ةرشع ةنماثلا ةرودلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نع راطفإلا
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باحصأو ةيسيئرلا تاعامجلا نولثمي نيكراشملل تالخادم نم تاسلجلا عيمج تدافتسا دقو   -  ٦
  .ةحلصملا

، سأ تاقرو عبرأب تارواشملا ترانتسا دقو  -  ٧ نيكراشملل تاطاحإك تدعأ ريكفتلل ةزفاح ةيسا
فارطألا تارمتؤمل ةنمازتملا ةيئانثتسالا تاعامتجالا : تاسلجلا ىلع نيقباس نيثدح جئاتنب ترانتسا امك
باحصأو ةرشع ىدحإلا ةيملاعلا ةيسيئرلا تاعوم  ىدتنمو ،ملوهكتساو مادرتورو لزاب تايقافتا يف ا

  .ةحلصملا
يئيبلا عمت ءارزولا نعمتو   -  ٨  ا دعتسا يتلا ةيضاملا ًارهش رشع ينثالا ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو

 ، خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل ةرشع ةسماخلا ةرودلل اهلالخ يملاعلا
لوألا نوناك يفنجاهنبوكيف ةدوقعملا  هجئاتنو٢٠٠٩ربمسيد /  رفسأ دق عامتج الا اذه نأ نيح ىفو. ، 

تاعقوتلا عيمج بلي مل هنأ الإ تالا  عمت . ا ضعب يف مدقت زارحإ نع  او تاموكحلا مامتها زكرت دقو
دوهجلا ثيح نم لبقتسملا وحن قيرطلا ديدحتو نجاهنبوكجئاتن دادعإ ىلع تقولا كلذ ذنم يلودلا   

خانملا ريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهل ا ًاضيأ اوشقان ،ساسألا اذه ىلعو. خانملا ريغت ةحفاكمل ةلوذبملا
  .يمسرلا ريغ اهعامتجا يف
لامعألاو يجولويبلا عونتلل ةيلودلا ةنسلا ًاضيأ ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا لوانتو   -  ٩

نيرشت يف هدقع ررقملا يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل رشاعلا عامتجالل ةيريضحتلا 
نابايلا ،ايوغان يف٢٠١٠ربوتكأ /لوألا  .  

  .نولثمملا هدمتعاو" اود اسون نالعإ"ثحب مت ،سيئرلا هدعأ يذلا زجوملا اذه ىلإ ةفاضإلابو   -  ١٠
وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا اهشقان يتلا ةيسيئرلا صرفلاو تايدحتلا ضعب سيئرلا زجوم ددحيو   -  ١١

، ناج ىلإ ،يسيئر عوضوم لكب قلعتي اميف ىوتسملا ملاعلا تاموكح ىلإ ةحضاو لئاسر هيجوت ب
صاخلا عاطقلاو ،يندملا عمت    .او ،ةدحتملا ممألا ةموظنمو

نيرخآلا دوفولا ءاسؤرو ءارزولا نيب مت يذلا يلعافتلا راوحلا نع ًاريبعت سيئرلا زجوم دعيو   -  ١٢
يتلا راكفألا نع زجومل ا اذه ربعيو. ىدتنملا/سلجملل ةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالا ةرودلا اورضح نيذلا

  .نيكراشملا نيب ءارآلا قفاوت نع سيلو تشقونو تضرع

  "ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا: "لوألا عوضوملا  -ًالوأ 
  ةيسيئرلا ةشقانملا طاقن  -فلأ 

نم ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا دكأ ٢٠٠٩ماع يف ترج يتلا تاشقانملل ًالامكتسا   -  ١٣  ،
تايدحتلا ديازت نعو ةريغتملا فورظلا نع ربعيل ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ماظن حالصإ ةرورض ىلع ديدج 

يراشتسالا قيرفلا لمعب ًاديدش ًابيحرت اوبحر دقو. رضاحلا تقولا يف ملاعلا هجاوت يتلا ةيئامنإلاو ةيئيبلا  
نع ةيماتخلا هتقيثو نإ اولاقو ٢٥/٤ررقملا بجومب ئشنأ يذلا ىوتسملا ىعيفرلا نيلثمملاو ءارزولا نم   ،

تاحالصإلا ثحبو ةيفاضإلا تاحالصإلا ءارجإ يف ًاروف ءدبلل ًاماه ًاساسأ دعت تارايخلا ةعومجم 
  .تقولا سفن يف عسوألا
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ةرادإلا حالصإ ثحبل ةجاح كانه نإ ليقو ،ةيمنتلاو يئيبلا ريغتلا نيب ةقالعلا ىلع ديدشتلا متو   -  ١٤
يف ًاروف عورشلا يغبني هنأ ىلع ماع قافتا كانه ناكو . ةمادتسملا ةيمنتلا قايسيف ةيلودلا ةيئيبلا 

تارايخ ثحب ءانثأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يلاحلا ضيوفتلا نمض لخدت يتلا ةيفاضإلا تاحالصإلا 
 ًالماش ًادييأت ةفيظولا دعب يتأي نأ يغبني لكشلا نإب ةلئاقلا ةركفلا تيقلو. عسوألا تاحالصإلا
  .ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ثحب ىلإ يدؤملا قيرطلا اهرابتعاب

مادرتورو لزاب تايقافتا يف فارطألا تارمتؤمل ةنمازتملا ةيئانثتسالا تاعامتجالا نإ ليقو   -  ١٥
ةيئيبلا ةرادإلا حالصإ ةيلمع يف ًامساح ًاملعم لكشت ،ةيئانثتسالا ةرودلا لبق ةدوقعملاو ،ملوهكتساو 

هتفاضتسا يذلاو ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإ نع يرازو ءادغ دقع حاتأ ،كلذ ىلع ةو العو. ةيلودلا
لامعألا يف ةريبك ةمهاسم ربتعاو ،رزآتلا ةيلمعل لضفأ مهف داجيإ ،ارسيوسو ايسينودنإاتموكح   

مساب فرعي ام وأ ٢٠١٢ماع يف ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا  يف " ٢٠+وير"، 
  .١٩٩٢ماع ةيمنتلاو ةئيبلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤمل نيرشعلا ىركذلا ىلإ ة راشإ

لامعأ لودجو ةئيبلا لامعأ لودج نيب دعابتلا ىدم ةشهدلا ىلع ثعبي امم : "تايدحتلا  - ءاب 
  "ةدحاو ةلأسم امهرابتعاو نيتلأسملا نيب عمجلا بجيف  - ةيمنتلا

ةيداصتقالا نيتماعدلا عم ةنراقملاب ةفيعض دعت ةئيبل ا ةماعد نأ ىلع ماع قافتا كانه ناك  -  ١٦
ةيمنتلا باكر يف ةئيبلا لظت يكل ريبك زيزعت ىلإ جاتحت كلذلو ،ةمادتسملا ةيمنتلل ةيعامتجالاو 

ام ًاريثك لاعفلا اهذيفنت نإف ،ةديج تاسايسو نيناوق دوجو نم مغرلا ىلعو . ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
ةيمانلا نادلبلا يف ةصاخ ،ةردقلاو ليومتلاىلإ راقتفالا ببسب لقرعتي  .  

ةرادإلا حالصإل ةيلاحلا ةيلمعلا لمشت نأ يغبني هنإ ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا لاقو   -  ١٧
يف ةديدج راكفأب يتأت نأ نكمي يتلاو ،ةحلصملا باحصأ بناج نم عسوأ ةكراشم ةيلودلا ةيئيبلا 

  .ليوطلا ىدملا ىلع ةمادتساو ًاؤفاكت رثكأ ةرادإ ماظن داجيإ لهستو ةشقانملا
  صرفلا  -ميج 

ةعومجم يف ةدراولاو ةيفاضإلا تاحالصإلا نأ ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا ظحال   -  ١٨
يعيفرلا نيبودنملا وأ ءارزولا نم يراشتسالا قيرفلا اهدعأ يتلاو ةيلودلا ةرادإلا حالصإ نع تارايخلا 

كانه نوكتسو . نكمم تقو عرسأ يف اهقيقحت يغبنيو حالصإلا ةيلمع يف ةماه ةوطخ لوأ لثمت ىوتسملا
قاطن ىلع ةيئيب ةيجيتارتسا عضوب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب موقي نأ يهو ىرخأ ةماه ةوطخ 
ممألا ةعومجمو قيسنتلاب ينعملا ةدحتملا ممألا ةموظنم يف نييذيفنتلا ءاسؤرلا سلجم عم نواعتلاب ،ةموظنملا 

  .ةيئامنإلا ةدحتملا
ةرادإلل يلاحلا ماظنلا رييغتل ًاراطإو ةعئار ةصرف حيتي نأ نكمي ةمادتسملا ةيمنتلا رمتؤم نإ اولاقو   -  ١٩

ةدحتملا ممألا جمانربل يغبنيو ،ةزكرم ةيلمع ىلإ يدؤت قيرط ةطراخ ميمصت يغبنيو. ةيلودلا ةيئيبلا  
ةيريضحتلا ةيلمعلل تالخدمميدقت لجأ نم يراشتسالا قيرفلا رارمتسا ليهست ةئيبلل  .  

ًاماهًالاثم يطعت تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا تايقافتا نيب رزآتلا ةيلمع نإ ليقو  -  ٢٠ تاحالصإلل    
كلت ةصاخو ،ىرخأ تايقافتا يف ةعرسلا هجو ىلع ةدافتسملا سوردلا مادختسا يغبني هنأو ةيفاضإلا 
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ةصرف مانتغا يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤ مل نكميو. يجولويبلا عونتلاب ةقلعتملا تايقافتالا
دعي ةيملاعلا ةئيبلا قفرم دراوم ديدجت نإ ًاضيأ ليقو . تايقافتالا هذهل رزآت ةيلمع ءدبل رشاعلا هعامتجا
ةئيبلا قفرم نم مدقملا ليومتلا زيزعت يغبنيو . يئيبلا ليومتلا ماظن يف قاستالا قيقحتل ةيتاوم ةصرف

  .قفرملا اذه يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب زكرم زيزعتوةيملاعلا 
ةلاكو ءاشنإ نمضتي نأ نكمي ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ماظنل عسوألا حالصإلا نأ حرتقاو   -  ٢١

عيمجو ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب جامدإ وأ ،ةئيبلل ةيملاع ةمظنم ،ةصصختم 
  .ةلماش ةمظنم يف فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا

ةئيبلا لئاسم يف ةدئارلا ةطلسلا هفصوب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب زيزعت يغبني هنإ ًاضيأ ليقو   -  ٢٢
  .ماظنلا يف يسيئرلا هرود ىلع ءاقبإلاو ،ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد

  ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نع لئاسر  -لاد 
  :يلاتلا وحنلا ىلع ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا اهغاص يتلا ةيسيئرلا لئاسرلا تناك  -  ٢٣

وهو ةئزجتلا يف ةياغ أزجمو فيلاكتلا ظهاب نهارلا ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ماظن دعي   )أ(  
يلمعلا بناجلا ةدايز نأ بجيو . نآلا هحالصإ أدبي نأ بجي اذلو. ةءافكلا مدعو تقولا ةعاضإب مستي

  ؛يرادإلابناجلا ليلقتو 
ةيصوتلل ضعبلا نم هاجتاو يراشتسالا قيرفلاب بيحرتلا يف ماع قفاوت كانه   )ب(  

  ؛هدامتعاب
ءزج ىوس تسيل اهنكلو ،ةيفاضإلا تاحالصإلا وحن ةماه ةوطخ رزآتلا ةيلمع دعت   )ج(  

  ؛ريثكلا لمع مزليو تاحالصإلا هذه نم
ةن جلل ةرشع ةعساتلا ةرودلل تالخدم نع يراشتسالا قيرفلا لمع رفسي نأ يغبني  )د(  

  ؛ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ةيلمع يف ةئيرج تاحالصإ ءارجإل لماكلاب مدختست نأو ةمادتسملا ةيمنتلا
رارقلا عنص اهيف متي يتلا تايدتنملا ةهجاوم يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب زيزعت يغبني   )ه(  

  ؛ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمو نيرشعلا نادلبلا ةعومجم لثم ،يداصتقالا
  .ةددحم لامعأ ىلإ راوحلا ليوحتل تقولا ناح  )و(  

  "رضخألا داصتقالا: "يناثلا عوضوملا  -ًايناث 
  ةيسيئرلا ةشقانملا طاقن  -فلأ 

ةصرف حيتت ةيلاحلا ةديدعلا ةيملاعلا تامزألا نأ ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا يأر   -  ٢٤
لثم ةرولبل ةلواحم يف تعضو دق رضخألاداصتقالا ةردابم نأ و ةليدب ةيئامنإ تايجيتارتسا عالطتسال  
، . تايجيتارتسالا هذه اهزيكرتو تاسايس ةغايص بلطتي رضخألا داصتقالا نأ ىلإ اوراشأو

ةينبألاو ؛ةددجتملا ةقاطلاو ؛ةءافكلا تاذ ةفيظنلا تايجولونكتلا ليبق نم تالاجم يف تارامثتساو 
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ةجارحلاو ةعارزلاو ،ةيئايميكلا داوملاو تايافنلا ةرادإو ،رضخأل ا لقنلاو ،هايملا رئاودو ،ءارضخلا
  .ةيجولوكيإلامظنلا ةداعتساو ؛ةحايسلاو ؛ةمادتسملا 

  :يلاتلا وحنلا ىلع تعضو يتلا ةيسيئرلا لئاسرلا تناكو  -  ٢٥
رثكأو فظنأو ىوقأ يملاع داصتقا وحن حيحصلا قيرطلا رضخألا داصتقالا دعي   )أ(  

  ؛ةلادع
  .ةجيتن ققحت ال اهدحو رظحلا تاءارجإ  )ب(  

  "ةلادع رثكأو فظنأو ىوقأ يملاع داصتقا وحن حيحصلا قيرطلا وه رضخألا داصتقالا"  - ١
نم تاجايتحالا ةيبلت ىلع ردقأو رقتسم يداصتقا ساسأل ًاقبسم ًاطرش رضخألا داصتقالا دعي   -  ٢٦

ةيعامتجالا تاماعدلا دناسي نأ يغبنيو . هسفن تقولا يف ةئيبلا ىلع ظافحلا عم ةقاطلاو ةيذغألا
ةيمنتلا لامعأ لودج نيب عمجي نأ يغبنيو . اهلحم لحي نأ ال ةمادتسملا ةيمنتلل ةيئيبلاو ةيداصتقالاو
  . ءاوس دح ىلع ةئيبلا لامعأ لودجو

  ‘‘يدجي ال هدحو ةطشنألا رظح’’  - ٢
، كرت تلظ خانملا تاضوافم نإ ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا لاق  -  ٢٧ لاثملا ليبس ىلع ،ز

ةيعامتجالا صرفلا ىلع زكري رضخألا داصتقالا نأ نيح يف ،ءابعألا مساقتو فيلاكتلا ىلع 
ةباثمب داصتقالا ج تامامتهابلص يف ةئيبلا نيمضت نإ . ةيخانملا ةطشنألا نع ةئشانلا ةيداصتقالاو  
ًايباجيإًارصنع رفويو" عيمجلل منغملا" ةيئيبلا تاضوافملل  عباط نم رضخألا داصتقالل ام ىلع ا وددشو.  
  .ةئيبلل رزاؤم

  تايدحتلا  - ءاب
  :يلي اميف ةطبنتسملا ةيسيئرلا لئاسرلا تلثمت  -  ٢٨

  ؛ًارايخ دعي مل داتعملاك لمعلا ةسرامم  )أ(
  .ةتبلا لهسلاب سيل كولسلا رييغت  )ب(

  "ًارايخ دعي مل داتعملاك لمعلا ةسرامم"  - ١
يجولوكيإلا ماظنلا تامدخ هجاوت يتلا تاديدهتلا نإ ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا لاق   -  ٢٩
مادختسا نع جتانلا ومنلا نيب ةقالعلا نيهوت يف ةيسيئرلا تايدحتلا دحأ لثمتيو . دعاصتلا يف ةذخآ
تامهفتلا نيب سناجتلا داجيإ ىلإ ةجاح ةمث نأ ىلع اوددشو . ةيئيبلا رارضألا نيبو ةمادتسملا ريغ دراوملا
ًاريبكًاددع بعوتست نأ نكمي ةيلمع رضخألا داصتقالا نإ. رضخألا داصتقالل ةفلتخملا ةطشنألا نم    
رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا زاجنإ ىلع لمعلا ةيفيك حضاولا ريغ نم لازي ال هنأ ديب . ةلصلا تاذ
  .ددصلا اذه يف ةيلاعف رثكأ ربتعت يتلا تاسايسلا يه امو ينطولا ديعصلا ىلع طبضلاب

ليلقت ةيفيك يف لثمتي ًايدحت هجاوت ،زاغلاو طفنلا لثم ،ةيديلقتلا تاعانصلا نأ ىلإ اوراشأو  -  ٣٠  
، . ةيرورضلا ةيئيبلا ةطشنألا نم ديفتستو ةيراجتلا ةيسفانتلاب ظفتحت اميف ةيئيبلا راثآلا كلذ ىلإ ةفاضإلابو
ًاتقووًاقاطن ،مئادلا رقفلاو دراوملا دويقل ةجيتن ،نادلبلا ضعب ىدل نإف تاعاطق ةيمنتل نيدودحم    
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ديب . رضخألا داصتقالا ىلإ قالطنالا كيرحتل اهنع ىنغ ال ةماعلا لاومألا نأب اودافأو. رضخألا داصتقالا
نيب نم نإف كلذلو ؛صاخلا ليومتلا عم ةنراقملاب ةريغص لظت لاومألا كلت اهرفوت يتلا تاناكمإلانأ   

  .رضخألا داصتقالل صاخلا ليومتلا زفح ةيفيك ةماهلا تايدحتلا
ةمدقتملا نادلبلا نيب ةعساو تاوجف دوجو ىلإ ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا حملأو   -  ٣١

ثيح نم لاقتنا ة لحرمب رمت يتلا تاداصتقالا نيبو اهنيبو ،ليومتلاو ةيرشبلا ةردقلا ثيح نم ةيمانلاو
تالاجم يف ةدودحملا ةيمانلا نادلبلا ةرد ق نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو. تاسايسلا ذيفنتو ايجولونكتلا
نإ . نادلبلا كلت يف مدقت نم رضخألا داصتقالا هزرحي ام سايقل تارشؤملا مادختسا قوعت تاءاصحإلا

يراجت لكشب قاطنلا عساولا اهمادختسا نأ تبث نكلو ةدوجوم ءارضخلا تايجولونكتلا نم ريثكلا 
ةلكيه ةداعإ لجأ نم ةمئاقلا تاسايسلاو قوسلا زجاوح مه فت ىلإ ةجاح ةمثف ،هيلع ءانبو. ًايدحت ربتعي
  .داصتقالا

  "ةتبلا لهسلاب سيل كولسلا رييغت"  - ٢
ضرف لثم ،تاسايسلا حالصإ ىلإ ةجاح ةمث نأب ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا دافأ   -  ٣٢

داصتقالا ىلإ لاق تنالاب ةحيحص ةيقوس تاراشإ لاسرإل ،ةسكاعملا موعدلا ءاغلإو ءارضخلا بئارضلا
مت هنأ ديب . تاحالصإلل ةداضم ةخسار حلاصم ةمث نإ. مالآلا نم ولخي نل كلذ نأ ريغ ،رضخألا
تاسايسلا تاحالصإ ميمصت دنع ًامامت نابسحلا يف ءارقفلا تاجاح ذخأ بوجو ىلع كلذك ديدشتلا  

  . اهذيفنتو
رعشت نادلبلا ضعب تناكو . نادلبلا نم ريثكلا يف ةيئيبلا ميقلاب يعولل داقتفا كانه لازي الو  -  ٣٣

ةدح نم فيفختلاو رضخألا داصتقالاب ضوهنلا نيب ةيرورض نوكت دق تالدابملانأل لاغشنالاب   
  .يجولويبلا عونتلا ةراسخو خانملا ريغتو فلختلاو يئاذغلا نمألا مدعو رقفلا ليبق نم ةحلم لكاشم

داصتقالا نأشب ةرئادلا تاشقانملا نم ريثكلا نأ ىلإ ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا حملأو  -  ٣٤  
ةمث نإ . مامتهالا نم لقأ ردقب يجولويبلا عونتلا يظح نيح يف ،خانملا اياضق ىلع تزكر رضخألا

ءاشنإ بعصلا نم نأ ريغ ،ةقاطلل ءفكلا مادختسالا ايجولونكتو ةددجتملا ةقاطلا لجأ نم قاوسأ 
  .يجولويبلا عونتلل ةلثامم قاوسأ

  صرفلا  - ميج
جمانرب اهردصتي يتلا رضخألا داصتقالا ةردابم نإ ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا لاق   -  ٣٥

داصتقالا ىلإ لاقتنالا ىلإ ةجاحلاب تاموكحلا ةداق نم ريثكلا نيب اميف لعفلاب يعولا تراثتسا دق ةئيبلا  
ا موهفمل ينطولا ديعصلا ىلع قاطنلا عساوًادييأت كانه نإ. رضخألا تالصلل ًاكاردإو رضخألا داصتقال   
داصتقالا ىلإ لاقتنالل دادعتسالا اهيدل نادلبلا نم ريثكلاو . رضخألا داصتقالاو ءارضخلا فئاظولا نيب
  .رضخألا داصتقالا نم رصانع ذيفنتب موقيو لعفلاب تامازتلاب طبترأ اهنم ضعبلاو رضخألا
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  :ةيلاتلا ةيسيئرلا صرفلا ديدحت متو  -  ٣٦
ةيئيبلا راثآلا نم اهريغو تاثاعبنالا نم دحلل ةيناكمإ رضخألا داصتقالا كل مي ال  )أ(  

ءارضخلا تاراكتبالاو قاوسألاو تايجولونكتلاًاضيأ ةياعرلاب دهعتي هنكلو ،بسحف طقف قلخي  ال هنإ.  
  ؛ًاضيأ ةئيبلا يمحي هنكلو ،ةقئال فئاظو

، امزألل يلوأ وأ ديحو لح ةباثمب سيل رضخألا داصتقالا  )ب(   طقف ةيداصتقالاو ةيلاملا ت
ريصقلا لجألا يف ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا زاجنإو ةمادتسملا ةيمنتلا يف ةمهاسملل ًاضيأ ةادأ هنكلو  
  .ليوطلاو

هنكلو ،بسحف ةيئيبلا راثآلا نم اهريغو تاثاعبنالا نم دحلل ةيناكمإ رضخألا داصتقالا كلمي ال "  -  ١
يجولونكتلاًاضيأ ةياعرلاب دهعتي فئاظو طقف قلخي   ال هنإ. ءارضخلا تاراكتبالاو قاوسألاو تا 

  "ًاضيأ ةئيبلا يمحي هنكلو ،ةقئال
نأ مغر ،رضخألا داصتقالل جذامن لعفلاب دجوت هنإ ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا لاق   -  ٣٧

يجهنم لكشب اهمييقتو اهعمج نيعتيو ريبك دح ىلإ ةيدرس لازت ال ا  تاسايسف . ةصاخلا تامولعملا
قطانملا يف ةمادتسملا ةطشنألا ةلافك يف صوصخلا هجو ىلع ةلاعف ،لاثملا ليبس ىلع ،يضارألا مادختسا 
ةبسنلاب هتيمهأ هل ام وهو ،جيرحتلا ةداعإو ةيعيبطلا اهتلاح ىلإ يضارألا ةداعتسا كلذ يف امب ،ةيفيرلا 

جمارب كلمت ،لثملابو . رحصتلا ليبق نمطوغضل يرشبلا ضرعتلا لبس نم دحلاو يئيبلا رييغتلا ةجلاعمل 
ةفيظنلا ةقاطلا ىلإ ةيفيرلا لوصولا لبس ريفوتو ،ةيعامتجالا اياضقلا لح ةيناكمإ ةيعامتجالا ناكسإلا 

نوبركلاتاثاعبنافادهأ ةيبلتو ةثيدحلاو   .  
مادتسم لكشب ةجتنملا ةيئيبلا تامدخلاو علسلل ةيمانتمًاقوس لعفلاب كانه نأ اونلعأو  -  ٣٨ لمعتو .   
لثم ،تامدخلاو علسلا كلت يف ةر اجتلل زفاوح ريفوت ىلع ةنونعلاو قيثوتلاو ريياعملا تاططخم

  .حايرلا ةقاطو ةيسمشلاةقاطلا تايجولونكت 
ةادأ هنكلو ،طقف ةيداصتقالاو ةيلاملا تامزألل يلوأ وأ ديحو لح ةباثمب سيل رضخألا داصتقالا              "   - ٢

تسملا ةيمنتلا يف ةمهاسمللًاضيأ   "ليوطلاو ريصقلا لجألا يف ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا زاجنإو ةماد 
رفوت ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل ةنهارلا نيتنسلا ةقلح نإ ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا لاق   -  ٣٩

جاتنإلاو كالهتسالاو نيدعتلاو تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا قايس يف رضخألا داصتقالاب ضوهنلل ةصرف 
  .نيمادتسملا

داصتقالا نأشب لئاوألا نوكرحتملا حبصي نأ لمتحملا نم : "رضخألا داصتقالا نأشب لئاسر  -  لاد
  "ددجلا نيفلختملا ةباثمب ءطبب نوكرحتملا نوكي نأو ةمدقتملا نادلبلا نم ةديدج ةعومجم رضخألا

تاسسؤملاو ةدحتملا مم ألا ةموظنم لمعت نأ يغبني هنإ ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا لاق  -  ٤٠
ةعانصلا لثم ،ةلصلا ةقيثولا تايلمعلاو ميهافملاو تاردابملا نيب قيسنتلاو سناجتلا داجيإ ىلع ةيميلقإلا 
ةرادإ نأشب ةيلودلا ةنجللاو شكارم ةيلمعو ،نوبركلا ضفخنملا داصتقالاو ،رضخألا ومنلاو ،ءارضخلا 

داصتقالا اهيلع زكتري يتلا تانوكملل ةقد رثكأ ديد حت ىلع لمعلا ىلإ ةجاح ةمث نإ. ةمادتسملا دراوملا
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بعصلا نم نوكي دق هنأ مغر ،ايجولونكتلاو ليومتلا رودو ،قاوسألاو ،بئارضلا لثم ،رضخألا 
  .نادلبلل ةنيابتملا فورظلا ىلإ رظنلاب كرتشم ديدحت ىلإ لصوتلا

ةقيقحًارضخأ ربتعي امم نقيتلل ةيساسأ ريياعم عضو ىلإ ةجاح ةمث ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو  -  ٤١   .
ًادحاوًاساقم"ربتعي ام دجوي  الف ًابسانم  عيمجلل  ةقيثو ةيسايق ماقرأو تارشؤم ىلإ ةجاح ةمث نكلو "   ،

دصرلا لجأ نم ،ءاسنلا ةكراشمو ءارضخلا تاعاطقلا يف ةثدحتسملا فئاظولا ةيعون كلذ يف امب ،ةلصلا 
ةيداصتقالا تارابتعالا ىلإ ريياعملا كلت دنتست الأ يغ بنيو. رضخألا داصتقالا نأشب ققحملا مدقتلل لقتسملا
بيصت يتلا رطاخملا كلذ يف امب ،ءارضخلا ةيداصتقالا تاسايسلل ةلماكلا راثآلا مييقت يغبنيو . بسحف
داصتقالا فيرعت نم ًاءزج ةمادتسملا قزرلا رداصم نوكت نأ يغبنيو. يجولويبلا عونتلاو لامعلا  
  .رضخألا

جاردإ ىلع ًاضيأ لمعلا بجي هنأ الإ ،ةماه رضخألا داصتقالل ةرصانملا ةيداصتقالا ججحلا نإ  -  ٤٢  
ةيئامنإلا فادهألا يف تامهاسملاو لدعلاب روعشلا كلذ يف امب ،يناسنإلا عمتجملل ةيساسألا ميقلا مظن 

داصتقالا ىلع بلطلا زيفحتل يعولا ةراثتساو فيقثتلا نإ . رضخألا داصتقالا موهفم يف ،ةيفلألل
مايقلا ىلع زيفحتلا لجأ نم اهنع ىنغ ال ةيلحملا ةيقالخألا تانودملاو ديلاقتلاو ميقلا ىلإ ًادانتسا ،رضخألا  
  .ةيعيبطلا دراوملا دافنتسا لبق ةلجاع تاءارجإب

رضخألا داصتقالا نأشب ةيراشتسالا هتامدخ مظني نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يغبنيو   -  ٤٣
ىلع لمعي نأ هل يغبنيو . تاردقلا ءانبو ايجولونكتلاب معدلل ةيجيتارتسالايلاب ةطخ عابتا ةطساوب 

ةيميظنتلا حئاوللاو ،تاسرامملا لضفأو ،حاجنلا صصق نم جذامنو ،ةيلودلا تاربخلا رشنو عيمجت 
لجأ نم ،تاعاطقلا ىتشل بيردت ةطشنأب ةبوحصم ،قيبطتلل ةلباقلا تاودألاو ،ةيجذومنلا تاعيرشتلاو 

رضخألا داصتقالا نأشب ةصاخلا ادلبلا نيكمت  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يغبنيو . اردابم ذاختا ىلع نا
تارمتؤم كلذ يف امب ،رضخألا داصتقالا نأشب ةمظتنم تاشقانم ءارجإل تاسايسلل ىدتنم فيضتسي نأ 

  .ةينقت لمع تاقلحو رضخألا رامثتسالل ةمق
ديعصلا ىلع يلودلا قيسنتلل ةميق اوفيضي نأ هئاكرشو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يغبنيو   -  ٤٤

نيكمتل لاقتنا ةلحرمب ا   اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلل ةيسسؤملا ةردقلا زيزعت ةطساوب ينطولا
نأ مهل يغبنيو . ةيلاملاو داصتقالا تارازو يف مهئارظن عم رضخألا داصتقالا ةشقانم نم ةئيبلا ءارزو
نأ يغبنيو . عقاولا ضرأ ىلع ةطشنأ يف عورشلاو رضخألا داصتقالل ططخ عضو ىلع نادلبلا اودعاسي

داصتقالا تايجيتارتسا ميمصت متي نأو نادلبلا لاوحأ عم مؤاوتلل ةلباق تاودألا تاعومجم نوكت 
يملعلا مييقتلا تايولوأ ىلإًادانتسا رضخألا  .  

تامدخلا ميدقت دنع ،مهرابتعا يف اوذخأي ن أ هئاكرشوةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يغبنيو   -  ٤٥
دلب لك فعضو ةوق نطاومب ةصوصخملا فورظلاو تايدحتلاو تاجاحلا ىتش ،نادلبلل ةيراشتسالا 

ةيامح يف ًامدقت لقألا ةريغصلا نادلبلا معدب صاخ هجوب مامتهالا ءاليإ يغبنيو. ةيلحملا هتافاقثو هميقو  
  .رضخألا داصتقالا ءانبو ةيعيبطلا دراوملا
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لبق نم ةيسايس ةدارإ رضخألا داصتقالا ةردابم هسمتلت يذلا يليوحتلا رييغتلا بلطتيو   -  ٤٦
هل نم لك لبق نم ةلماكلا ةكراشملاو ءارآلا قفاوت ىلع نايحألا نم ريثك يف دمتعي ام وهو ،تاموكحلا 

لمعلا بابرأو ل امعلا تاباقنو لامعلاو ةيعانصلا طباورلاو لامعألا تويبو تارازولا نم ةقيثو ةلص
ةيجيتارتسا مسر يف ،ءاسنلاو ةيلصألا بوعشلا تاعامجو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو يندملا عمت   او

  .ةيلحملا لولحلا كلذ يف امب ،هتاسايسو رضخألا داصتقالا
نواعتلا ىلإ جاتحت ا . اهضعب نع لزعمب رضخألا داصتقالا زجنت نأ نادلبلا عيطتست نل  -  ٤٧ إ

يميلقإلا نواعتلاو ،بونجلاو لامشلا نادلب نيبو بونجلا نادلب نيب نواعتلا كلذ يف امب ،يلودلا  
يغبنيو . ةيجولونكتلا تاراكتبالاو ةيملعلا ثوحبلا تالاجم يف صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارشلاو
  .رضخألاداصتقالا نأشب دو هج نم هلذبت اميف ةيمانلا نادلبلل يلاملا معدلا مدقت نأ ةمدقتملا نادلبلل

اهيف كلمت يتلا تالا   -  ٤٨  ا ىلع رضخألا داصتقالا نأشب ا  ايجيتارتسا زكرت نأ نادلبلل يغبنيو
  .ةيعونلا ةعفترم فئاظو قلخل ةحضاو ةيناكمإ اهيف دجوت ثيحو ةنراقم ةزيم

. رضخألا داصتقالا ىلإ لوحتلا نم نيكمتلل ريبادتلاو تاسايسلا نم ةلس ىلإ جايتحا ةمثو  -  ٤٩
نيمثتو ،ةسكاعملا موعدلا حالصإو ،ةيئيبلا ةيميظنتلا حئاوللا ريياعم ،رومأ ةلمج نم ،ةلسلا كلت لم شتو

ثوحبلل معدلا ميدقتو ،رامثتسالا تاسايسو ،ةيئيبلا راعسألاو بئارضلا ديدحتو ،ةيجولوكيإلا مظنلا 
ةيلاقتنالا تابيترتلاو ةيم وكحلا تايرتشملاو ،رضخألا كالهتسالاو ،نواعتلاو ايجولونكتلا لقنو ،ريوطتلاو
ةماعلا تاسايسلا عيمج مهاست نأ يغبنيو . رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا نم نيررضتملا لامعلا لجأ نم

  .لقألا ىلع هتأوانم ىلع لمعت ال وأ ،رضخألا داصتقالا ءانب يف
ريياعملا نإ . رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا نم هدحو نكمي نل ةيلحملا تاسايسلا عم فيكتلا نإ  -  ٥٠

يف ريكفتلا دنع ةاخوتملا رامثتسالاو ةراجتلاو عارتخالا تاءارب نأشب ةيلودلا تاعيرشتلاو ةيلودلا ةيئيبلا 
رضخألا داصتقالا ةيمنتلًامخز رفوت نأ اهل نكمي ،رضخألا داصتقالا تايطورشم يف رظنلا يغبني امك .  
  .رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا معدت تاسايس ذيفنتل زيحب نادلبلل حامسلل ةنوعملا

  .UNEP/GCSS.XI/INF/11ةقيثولا يف ةريدتسم ةدئام لكل تازجوم ىلع عالطالا نكمي   -  ٥١

  "ةيجولوكيإلا مظنلاو يجولويبلا عونتلا: "ثلاثلا عوضوملا  - ًاثلاث
  "لولح نع ثحبلا رهوج يف رشبلا ونب نوكي نأ بجي: "ةشقانملا يف ةيساسألا طاقنلا  - فلأ

ةزاتمم ةصرف رفوت يجولويبلا عونتلل ةيلودلا ةنسلا نإ ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا لاق   -  ٥٢
يجولويبلا عونتلا ةراسخ هاجتافقوباهسفن مزلت يكل ملاعلا تاموكحل  ةيداصتقالا كوكصلل نإ .  

لمعلا نيبو تاسايسلاو ملعلا نيب سامتلا هجوأ بناج ىلإ ،ءاضعألا لودلل صوصخلا هجو ىلع اهتيمهأ 
نيمثتلا ىلع ةيجولوكيإلا مظنلاو يجولويبلا عونتلا نأشب م . ةيديلقتلا فراعملاو  ارواشم يف اوزكر دقو

تاداصتقا "ةنونعملا ةساردلا لثم ،كوكصلاو تاردابملا ىتش لالخ نم يجولويبلا عونتلل يداصتقالا 
ةلازإ نم تاثاعبنالا نم دحلاو )"TEEB"مساب اهيلإ راشي " (يجولويبلا عونتلاو ةيجولوكيإلا مظنلا  ،

مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملاو ") REDD-plus"وأ " REDD"مساب ةفورعملا (تاباغلا يدرتو تاباغلا 
  .ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا نأشب تاسايسلاو
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نأ نكمي يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل كيشولا رشاعلا عامتجالا نأ ىلإ اوراشأو   -  ٥٣
فاحجإلا نودب ،فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا نيب رفاضتلا داجيإو يعولا ةراثتسال ةصرف رفوي 

لوصحلا نأشب ماظن دامتعاو عضو عامتجالا اذه يف نولثمملا لمكتسي نأ يغبنيو . اهنم لك فادهأب
تاشقانملا نأ ىلإ اوراشأ امك .٢٠١٠ةنس دعب ام فادهأو هعفانم مساقتو يجولويبلا عونتلا ىلع   

تاعاشملا نم ريثكلا مساقتت٢٠١٠ةنس دعب ام فادهأ نأشب   .  
  "يجولويبلا عونتلا ةراسخ نع لوؤسم يرشبلا طاشنلا"تايدحتلا   - ءاب

نم لاقتنالاو ،ىرخألا دراوملاو هايملاو ءاذغلا ىلع بلطلاب بوحصملا يناكسلا ومنلا مهاس   -  ٥٤
دقو . يجولويبلا عونتلا ةراسخ يف ،ةمادتسملا ةيداصتقالا ةيمنتلاو ةديشملا تائيبلا ىلإ ةيعيبطلا تائيبلا
ءارزولا ضعب راشأ امك . صوصخلا هجو ىلع ةيلبجلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع ةبترتملا راثآلا تزربُأ

ديب . يجولويبلا عونتلا ةراسخ يف تمهاس ةيجراخو ةيلخاد تاكرحم نأ ىلإ ىوتسملا يعيفرلا نيبودنملاو
لمتكم ريغ لازي ال تاكرحملا كلت مهفت نأب اوملس م أ.  
يجولويبلا عونتلا ةراسخ حبك يرورضلا نم نإ ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا لاقو   -  ٥٥

تايدحتلا دحأ لثمتيو . ةيعيبط ثراوكل رشبلا هافرو ةيجولوكيإلا مظنلا ضرعت ةيناكمإ ةدايز ةيشخ
مؤاوتلا ىلع اعم فورظ نيسحت يف ةيسيئرلا    .ردقو ةيعارزلا مظنلا زيزعت يرجي اميف ءارقفلا ةشي

فارتعالا بجيف . يجولويبلا عونتلل ةيداصتقا ةميق ءاليإ ةيفيك يف هنأش هل رخآ دحت نمكيو  -  ٥٦
ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا زربأو . ةيداصتقا ةراسخ يواست يجولويبلا عونتلا ةراسخ نأب
بلص يف هنيمضتو يجولويبلا عونتلا نيمثتل تاودأ تاعومجم ثادحتسال بولطم هنأب نولوقي ام  
  .رضخألا داصتقالا تامامتها

ماظنلاب ا   -  ٥٧  أش اهل رارضأ ىلإ اتضفأ راجشألا عطق ةطشنأو ةعورشملا ريغ ةراجتلا نأ ىلإ اوحملأو
يملاعلا عمت . ةغلاب ةيداصتقا ةراسخ مث نمو يجولوكيإلا  كلت عنمل لئاسو دجي نأ ا ىلع نيعتيو
  .ةطشنألا

. ةلمتكم ريغ يجولويبلا عونتلا ةراسخ عم لماعتلل ةبولطملا فراعملا ةدعاق نأ ىلع اوقفاوو  -  ٥٨
ةداعإل ةيجولوكيإلاو ةيئيبلاو ةيعامتجالا تارشؤملل ةبولطملا تامولعملا يف اميس  ال ،تاوجف كانهف

ريثأتو ،يجولويبلا عونتلا ةراسخ لدعم ىلع خانملا ريغت ريثأتو ،يلامجإلا يلحملا جتانلا تاباسح ديدحت 
ةصاخبو ،يجولويبلا عونتلل مادتسملا مادختسالل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا بناوجلاو ةسكاعملا معدلا مظن 

  .ةعارزلا يف
  "دغلا داصتقا يه مويلا ةئيب: "صرفلا  - ميج

يجولويبلا عونتلل ةيلودلا ةنسلا نأ ه دافم يأر نع ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا برعأ  -  ٥٩
يف امب ،ةيعيبطلاو ةيئيبلا دراوملا ةلاح يف رادحنالا هاجتا فقولتاءارجإب مايقلل ملاعلل ةزاتمم ةصرف رفوت   

نكمي امك . فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا ىتش نيب رفاضتلا ءانبلو ،يجولويبلا عونتلا كلذ
لامعأ ذيفنتو ةيمحم قطانم ءاشنإ لثم ،ةمئاقلا نوصلا ريبادت مادختساب ضوهنلل زفاحك اهنم ةدافتسالا 
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قلخل REDD-plusليبق نم تايلآ نم ةدافتسالاو ،يجولوكيإلا ماظنلا ىلإ ةدنتسملا فيطلتلاو ةمءاوملا   ،
  .يجولويبلا عونتلا ةراسخ عنم ىلإ نيعاسلا ةحلصملا باحصأ لجأ نم" عيمجلل منغملا"ةلاح 

زولا ن  -  ٦٠ عونتلا ميهافم نع سبللا ةلازإل صرف  دوجو ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءاريب
، ٢٠١٠ماع دعب ام فادهأب ريهامجلا يعو ةراثتساو ،يجولويبلا  كالهتسالا طامنأو كولسلا رييغتلو  

يجولويبلا عونتلا ةراسخ حبك يف ةمهاسملا فد  رمألا ةيا  يعولا ةراثتسا ثدحت نأ يغبنيو . يف كلذو
تارارقلا عانصو نييسايسلا ىلع صوصخلا هجو ىلع زكرت نأ يغبنيو تايوتسملا ىتشىلع  .  

نأ هدافم يأر نع ،م   -  ٦١  اشقانم لالخ ،بارعإلا ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا داعأو
ربنم نأشب قافتا لالخ نم اميس  الو ،لجاع لكشب اهدس نيعتي مولعلاو تاسايسلا نيب ةوجف كانه
ىلع ينبي نأ ربنملا اذه نأش نمو . يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلاب ينعم يلود يموكح

 ،   .خانملا ريغت تايداصتقا نأشب نريتش ضارعتساو، TEEBةيفلألل يجولوكيإلا ماظنلا مييقت
ةيداصتقالا تاسايسلا يف يجولويبلا عونتلل ةيداصتقالا ةميقلا جمد بجي هنأ ىلع اوددشو   -  ٦٢

ءانب بلطتي نأ كلذ نأش نمو . ةينطولا خانملا ريغت تايجيتارتسا يف ةيولوألا اهحنم يغبنيو ةينطولا
نأ ةيداصتقالا تاسايسلا يف يجولويبلا عونتلا ةميق جامدإ نأش نمو . يميلقإلا نواعتلا زيزعتو تاردقلا
ديب . رضخألا داصتقالا يف رامثتسالل ةصرف لامعألا طاشن ءاطعإو مادتسم لكشب اهمادختسا نم نكمي

عونلل ةينيكمت ةئيب قلخو ،ةديدج ةيداصتقا جذامن نع ثحبلا ىلإ ،كلذ زاجنإ لجأ نم ،ةجاح ةمث نأ 
نأشب ةثدحتسملا ريكفتلا قرطو ةديدجلا ةركتبملا ليومتلا رداصم عيجشتو تارامثتسالا نم حيحصلا 

  .ةراجتلا
لوح اهلمكأب ٢٠١٠ةنس رودت نأ بجي ": ةيجولوكيإلا مظنلاو يجولويبلا عونتلا نأشب لئاسر  -  لاد  

  "ةذختملا تاءارجإلا
ا   -  ٦٣ رود يف ةماعلا ةيعمجلا نم ةدافتسالا بجي هنإ ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا لاق

نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتاو يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا يرمتؤمو ،نيتسلاو ةسماخلا 
ىرخألا تايقافتالاو نيتيقافتالا نيتاه نيب رفاضتلا ةيمنتل٢٠١٠ماع يف خانملا ريغت  ةدافتسالا نكميو .  

سايقو ةمادتسملا ةيمنتلا رمتؤمل دادعتسالا يف يجولويبلا عونتلل ةيلودلا ةنسلا ءانثأ ىرجت يتلا ثادحألا نم 
  .ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا قيقحت بوص ققحملا مدقتلا

ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل رشاعلا عامتجالاو يجولويبلا عونتلل ةيلودلا ةنسلا ب لافتحالا رفويو  -  ٦٤
يموكح ربنم ءاشنإ متي ناك نإ ام لوح تاشقانملا ماتتخال ةصرف ٢٠١٠ماع يف  يجولويبلا عونتلا  
ايوجان عامتجا ىلإ رظنلا يغبني امك . ال مأ يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلاب ينعم يلود
يجولويبلا عونتلا ىلإ لوصولا لبس نأشب يلود ماظن داجيإ لوح تاشقانملا ماتتخال ةصرف هنأ ىل ع
  .امهعفانم مساقتو يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو

نم ققحتلاو سايقلل ةلباقو ةزكرمو ةيعقاو ٢٠١٠ةنس دعب ام فادهأ نوكت نأ يغبنيو   -  ٦٥  
يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤملرشاعلا عامتجالا يف اهيلع قافتالا يغبنيو ،اهتحص  .  
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لمع راطفإ  - ًاعبار   ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلوةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  لوحيرازو  
  ةشقانملل ةيسيئرلا طاقنلا  - فلأ

ةنهارلا ةقلحلا يف زيكرتلا تالاجم نأ ىلإ ركذلاب ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا راشأ   -  ٦٦
جاتنإلاو كالهتسالاو ؛نيدعتلاو ؛لقنلاو ؛تايافنلاو ،ةيئايميكلا داوملا (ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل 

تالا ) نامادتسملا  ةيئايميكلا داوملا ةرادإو ؛دراوملا مادختسا ةءافك (ا نم ددع عم قيثو لكشب ةمئاوتم
ممألا جمانربل ةيولوأ تالاجم لثمت يتلا ) هرخآ ىلإ ؛خانملا ريغتو ؛يجولوكيإلا ماظنلا ةرادإو ؛تايافنلاو

هنأ ىلع اوقفتاو . نيتضيفتسم ةردقو ةربخ اهيفةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب كلمي تالاجمو ةئيبلل ةدحتملا 
ةقيرطب ةنجللا لمع يف مهاسي نأ ،قيثولا مؤاوتلا اذه ءوض يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربليغبني   ،

  .ةيقابتسا
ةيزكرم تناك ةئيبلا نأ اهدافم ةظحالمب نوريشي ذإ ،ىوتسملا وعيفرلا نو بودنملاو ءارزولا زربأ  -  ٦٧

ةياغلل نيطشن اونوكي نأ ةئيبلا ءارزو نم عقوتملا نم نأو ةنجلل ةنهارلا ةقلحلا يف ةريثك اياضقل ةبسنلاب 
لق نلا لثم(ةلصلا ةقيثولا ىرخألا تاعاطقلا عيمج نم ءارزولا طارخنا ةلافك ةيمهأ ،ةقلحلا هذه لالخ 

ةحجان ةجيتن قيقحتلًاضيأ طاشنب) ةراجتلاو ةعانصلاو نيدعتلاو  .  
راطإ يف ةنجلل ةرشع ةعساتلاو ةرشع ةنماثلا نيترودلا عيضاوم يف رظنلا يغبني هنإ اولاق امك   -  ٦٨

  .دراوملا مادختسا ةءافكب ضوهنلاو رضخألا داصتقالاب صاخلا عماجلا عوضوملا
  "كالهتسالا طامنأ رييغت نودب ةيئيبلا فادهألا زجنن نأ عيطتسن نل: "تايدحتلا  - ءاب

ىلإ ةجاح ةمث نإ ،ةيسيئرلا تايدحتلل مهديدحت ىدل ،ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا لاق   -  ٦٩
لماعتي يتلا ةقيرطلا رييغت بجي هنأبو داتعملاك لمعلا ةسرامم ةلصاومنكمي ال هنأب نيجاحم ،يجذامن لوحت   

عيبطلا عم سانلا ا كلذ قيقحتل لذبت يتلا دوهجلا يف نايسيئر نارصنع يعولا ةراثتساو فيقثتلا نإ . ة
  .رييغتلا

اهل ةينطو تايدحت لثمت ةنجلل ةنهارلا ةقلحلا ءانثأ اهتشقانم يرجت يتلا عيضاوملا نأ ىلإ اوحملأ دقو   -  ٧٠
الأ ،ا    :يهو أش

ىلع ةيبلس راثآ ةيئايميكل ا داوملا تامادختسال نوكي نأ نكمي: ةيئايميكلا داوملا  )أ(  
ةميلسلا ةرادإلا نإف ،رطاخملا هذه نع ًامغرو. رشبلا ةحص ىلعو هايملاو ءاذغلاو ةبرتلا نم دراوملا  
رطاخملا نأ ىلإ ًاضيأ اوراشأ امك. ةيمانلا نادلبلا نم ريثكلا تايولوأ نم نكت مل ةيئايميكلا داوملل  
  ؛ةلبقملا ةقلحلا لالخ اهتشقانم يغبني ةماه ةيضق ربتعت تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا مادختسال ةبحاصملا

عاطق نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو . ميسج يملاع دحت تايافنلا ةرادإ قلخت: تايافنلا  )ب(  
. مههافرو ةمامقلا يعماج ةحص ىلع نادلبلا نم ريثكلا يف رطاخم ىلع يوطني يماظنلا ريغ تايافنلا

هنأ ًانمض كلذ ينعيو. دحاولا صخشلل ةبسنلاب ةدلوملا تايافنلا مجح امنإو مهملا وه سيل سانلا ددعو  
لبق نم ىوقأ روضح ةطساوب ةموعدملا ةكرتشملا ةيميلقإلا عيراشملا نم ديفتست نأ ةريغصلا نادلبلل نكمي 

  ؛ديعصلا كلذ ىلعةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 
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حالا تازاغتاثاعبناكلذ يف امب ،ثولتلا قلخي : لقنلا  )ج(   تاكبش نم ،يرارحلا سابت  
؛ةئيبلا ىلع ا    أش اهل رطاخم ةثيدحلا لقنلا

مادختسا كلذ يف امب ،نيدعتلا عاطقل ةبحاصملا تايدحتلا نم ديدعلل نإ : نيدعتلا  )د(  
ىلع مجانملا نع ةئشانلا طوغضلاو جاتنإلا تايلمع ءانثأ تايافنلا ديلوتو ،ةرطخلا ةيئايميكلا داوملا 

؛ةئيبلا ىلع ةريبكلا اهرطاخم ،ةيلصألا يضارألاو ةريطملا تاباغلاو ةبطرلا يضارألاوةيعيبطلا تاهزتنملا    
جماربو ةمادتسملا ةماعلا تاورتشملا جمارب نإ : نامادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا  )ه(  

اهدحو تاموكحلا نكلو ،تاموكحلل ةماه تالاجم ربتعت ةينطولا نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا 
اذه يف تاموكحلا لمعت نأ ةغلابلا ةيمهألا نمف كلذلو . ةيرورضلا تارييغتلا ثدحت نأ عيطتست ال
يندملا عمتقلا عم نأشلا    .او صاخلا عاط

عيضاوملا راطإ يف اهتهجاوم متت يتلا تايدحتلا نأ ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا نيب امك   -  ٧١
  .ًاضيأ يداصتقاو يعامتجا عباط تاذ امنإو بسحف يئيب عباط تاذ تسيل ركذلا ةفنآلا تاعاطقلاو

  "تايافن ىرن امدنع انناهذأ ىلإ ةحصلا ردابتت ثيحب ريكفتلا طامنأ ريغن نأ بجي: "صرفلا  - ميج
كالهتسالا نأشب جماربلل رشعلا تاونسلا راطإ نأ ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا ظحال   -  ٧٢

ةصرف رفوي شكارم ةيلمع بجومب نيمادتسملا جاتنإلاو اهيف طرخنا يتلا ةطشنألاب ءاقترالل ةئيبلا جمانربل   
جماربلا نع ةيلمع جذامن حرطو ةنامأب نآلا ىتح ةققحملا تا زاجنإلا مييقت يرورضلا نمو. نينسلا رم ىلع
  .ةديدج تاسايس عضوب موقت يتلا ربانملا يف ةلاعفلا تاسايسلاو

ةديرف ةصرف رفوي ةمادتسملا ةيمنتلا رمتؤم نأ ىوتس ملا يعيفرلا نيبودنملاو ءارزولا يأر نمو  -  ٧٣
هنإ اولاقو . نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا زاجنإو رضخألا داصتقالا ءانب نأشب ءارآلا براقت سامتلال
ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤم راطإ عضو يفًاضيأ هنم ةدافتسالا يغبني ةقلحلا عيضاوم نم ،اوددح دقو .  
ةيلاتلا صرفلاو تايدحتلا ،ةمادتسملاةيمنتلا ةنجلل ةنهارلا  :  

ةيمنتلا ططخ يف ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا جامدإ يغبني : ةيئايميكلا داوملا  )أ(  
؛ةيداصتقا عفانم نم ا  لصتي امو ةماه ةيحص عفانم لغي نأ نكمي كلذ نأ ثيح ،ةينطولا ةمادتسملا  

نإف ،ةيئيب ةلكشم ا ةيحانلا نم اهيلإ رظني هنأ مغر: تايافنلا  )ب(    أ ىلع ةيديلقتلا  
؛ةقاطلا ديلوت يف اهنم ةدافتسالا نكميو دروم اًاضيأ لثمت تايافنلا  أل ةيداصتقا ةصرف    

ًادجًاحجان لورتبلا يف صاصرلا نم يجيردتلا صلختلا ناك دقل: لقنلا  )ج(   عضول ةجيتن    
يعامجلالقنلا تاكبش يف رامثتسالا ىلإ ةجاح ةمثو ؛ةينطولا ريياعملا ماعلا وأ-   نم ،ةيتحتلا اهتينبو -    
  .لقنلا لجأ نم يروفحألا ريغ دوقولا نم ةقاطلا رداصمو ةيديدحلا ككسلا تاكبش ليبق

ا   -  ٧٤ رود ءانثأ رظنت نأ ةنجلل يغبني هنأ هدافم يأر نع ىوتسملا وعيفرلا نوبودنملاو ءارزولا برعأ
قيوستلاو نالعإلا بناج ىلإ ،هتايح طمنل هتارا يتخاو كلهتسملا كولس رييغت ةيفيك يف ةنهارلا
ناكسلا نم ريثكلا ملعت نكمي هنأ مهيأر نمو . ةدتمملا جتنملا ةيلوؤسم موهفمو ،ةيعوتلاو ،نيلوؤسملا

ةيويحلا تاجوسنملاو تاجتنمللًالثم(لعفلاب نوميدتسم نوجتنم مهنم ريثكلاف ،نييلصألا  نكميو ). ، 
رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا معديف ةدافتسملا سوردلا ضعب قيبطت  .  
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ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلوةئيبلا جمانربنأشب يرازولا راطفإلا نم لئاسر   - لاد    
ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب اميف نواعتلا ميعدت يغبني   -  ٧٥

نأش نمو . ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل نيتنسلا ةقلح ذيفنتو دادعإب قلعتي اميف ةدحتملا ممألا يف ةيعامتجالاو
يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سلجمو ةنجللا نيب لماكتلا لفكي نأ نيتئيهلا نيب اميف ةدترملا ةيذغتلل ةيلآ ءاشنإ

  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربليملاعلا يرازولا 
جماربلل رشعلا تاونسل ا راطإ ىلع يليغشتلا عباطلا ءافضإل ةصرف ةنجلل ةنهارلا ةقلحلا رفوت  -  ٧٦

ةيلمع جئاتن ىلع ينبني نأ يغبني ام وهو ،هل حضاو لكيه ديدحتو نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب 
  .ىرخألا ةمئاقلا تاردابملاو شكارم

نأو مولعلا ىلإ ةدنتسم تامولعم جاتنإل هدوهج لصاوي نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ل يغبني  -  ٧٧
ةلحرمب ا اقترالا ىلع لمعي  اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا تاردق ينبي نأو ،دوهجلا كلتب ء

تايجولونكتلا ىلع لوصحلا لبس ززعي نأو مادتسم لكشب دراوملاو ةيئايميكلا داوملا ةرادإ ىلع لاقتنا 
يف امب ،تايافنلا اياض ق نأشب يملاع ربنم ءانبل مئالم ربنمةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نإ . ةئيبلل ةقيدصلا
  .ةقاط ىلإ تايافنلا ليوحت ةيفيك كلذ

ًايداصتقاًاجذومن رضخألا داصتقالا نوكي نل  -  ٧٨ ًاديفم  ةيمنتلا هجوأ عيمجل رابتعالا ىلوأ اذإ الإ    
  .ةيمنتلا قيوعتب رطاخي هنإف لعفي مل نإف. رقفلا لاصئتسا جلاعو ةمادتسملا

نهارلا تقولا يف لةرداق ةرادإ مظن ىلإ ةجاح ةمث   -  ٧٩  باق  اذه يفو . ت يتلا تايدحتلا ةهجاوم ىلع
 ًايرورض ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا حالصإل لمع نمةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هب موقي ام ربتعي ،قايسلا 

دقو . ذيفنتلا معد يفو تارواشملا يف نيرخآلا ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعامجلا كرشي نأ يغبنيو
ةيلمعلا هذه ىلإ ةماه ةفاضإ يندملا عمتقيرف لثمي  ا نم يراشتسا  .  
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  سماخلا قفرملا

  ماعلا نيمألا نم ةلاسر

ةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالا ةرودلا هذه يف نيكراشملا عيمج ييحأ نأ يرورس يعاود نمل هنإ   -  ١
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملاو ةرادإلا سل  .هذه يف مكزيكرتب بحر أو

هذه نأ نوركذت ًاعيمج مكنأ يف كش الو . ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا يف ةلثمتملا ةيسيئرلا ةلأسملا ىلع ةرودلا
  .تاونس رشع لبق ،يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملل عامتجا لوأ يف اهلوانت ىرج ةلأسملا

دراوملا ةدعاق يف قلقملا روهدتلا ةجلاعمل دوهجلا فيثكت ةرورض ىلع وملام نالعإ ددش دقو  -  ٢  
يشالتلا يف ةذخآ ةيعيبطلا اندراوم ىلع ظافحللةحاتملا ةصرفلاو . ضرألا ىلع ةايحلا معدت يتلا ةيعيبطلا  
بساكملا يف تاساكتنا ثودح رطخل ضرعتن ،خانملا ريغت عراست عمو ،كالهتسالا ومن عمف . عيرسلا
ىلإ انحومط نيب ةياغلل ةعساو ةوهلا لازت ال و. ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا غولب بوص تققحت يتلا ةديدعلا

كلت دس ىلع ةيمنتلاو ةئيبلل ةيلودلا ةرادإلا نيسحت دعاسي نأ نكميو . انتازاجنإوةيئيبلا ةمادتسالا قيقحت 
  . ةوجفلا

ًاجذومن نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال لايرتنوم لوكوتورب لكشي ،لاثملا ليبس ىلعو   -  ٣
يذلا جيزملاف . يملاع رطخ يأل يدصتلل ةنيابتملا نكلو ةكرتشملا ةيلوؤسملا أدبم قيقحت ةيفيكل ًايلمع

صاخلا عاطقلا نواعتو يفاكلا ليومتلاو ةينوناقلا ةوقلاو ةيسايسلا ةدارإلا نم لوكوتوربلا هيلع يوتحي 
الا. يوق جيزم  بلطتت يتلا ىرخألا ت ا ىلع لوكوتوربلا كلذ نم ةدافتسملا سوردلا قيبطت نكميو
  . خانملا ريغت اهيف امب ،ةلجاع ةيجالع ريبادت

كلذ يف امب ،تالا   -  ٤  ا نم ددع يف مامألا ىلإ ةماه ةوطخ خانملاب ينعملا نجاهنبوك رمتؤم ناكو
نم دحلا تامازتلا ضرفو ،نيتيوئم نيتجرد ةرارحلا تاجرد يف ةدايزلا طسوتم زواجت مدع فده ديدحت 

خانملا ر  اهروهدتو تاباغلا ةلازإ ةلأسمل يدصتلاو ،ةيمانلا نادلبلل ليومتلا ريفوتو ،نادلبلا عيمج ىلعيغت   .
اياضق يف نوككشتملا اهلذبي يتلا ةريخألا تاظحللا دوهج ضفر ىلع مكثحأ ،مخزلا اذه ىلع ظافحللو 

عبارلا مييقتلا ر يرقت اهيلع ىوطنا يتلا روصقلا هجوأ يف ةغلابملا قيرط نع مكتاضوافم ةلقرعل خانملا
لكشي خانملا ريغت نأ ىلع نوعمجم مكنإ ملاعلل اولوقتلف . خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلل

نولصاوت مكنإو ،لعفلاب تمربُأ يتلا تاقافتالا ذيفنت ىلع نولمعت مكنإو ،ًالثامو ًاحضاو ًارطخ 
امل ًاقفو خانملا ريغتل يدصتلل ،خانملا ري غت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا لظ يف ،تاضوافملا
  .ةيلاحلا ةيملعلا تامولعملا هيضتقت

ىلع زيكرتلاو ،حومطلا ىوتسم ةدايزو ،لمعلا ةلصاومىلع فارطألا عيمج ثح لصاوأسو   -  ٥  
نيعوبسأ لبق. تاضوافملا رمتست امنيب ،ذيفنتلا   قيرفلاتلكش دقو ينعملا ىوتسملا عيفرلا يراشتسالا    
مهسيسو . ةيملاعلا ةمادتسالاب ىنعي ىوتسملا عيفر ًاقيرف ًابيرق لكشأسو ،خانملا ريغت ةهجاوم ليومتب
  .اهيف نوكراشت يتلا ةيلودلا ةيموكحلا تايلمعلا يف امهالك ناقيرفلا
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اهلح نكمي  ال ةيئيبلا للعلا نأ هريغ نم لضفأ كردي يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا اذه نإ  -  ٦
ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلل ةلاعفلاو ةكسامتملا ةينب لا نأش نمو. ةفيعض تاسسؤملاو ًافيعض ريثأتلا نوكي امثيح
نيقالخو نيئيرج اونوكت نأ ىلع مكثحأ يبناج نمو . ةمداق لايجأ ةدعل ناسنإلا هافرل ًاساسأ رفوت نأ

ًارمثمو ًاحجان ًاعامتجا مكل ىنمتأ ،حورلا هذ. ةديدج راكفأ حرط يف و.  
______________  


