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ةرادإلا سلةسداسلاةرودلا   نورشعلاو  / 
  يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا

 ، طابش٢٤ - ٢١يبورين   ٢٠١١ رياربف/ 
  *تقؤملا لامعألا لودج نم) أ (٤دنبلا 

ةماعلاتاسايسلا اياضق   ةئيبلا ةلاح:  

  ةيساسألا ةيئيبلا تايدحتلل يدصتلا يف ةئيبللةدحتملا ممألا جمانرب ةمهاسمو ةئيبلا ةلاح 
ذيفنتلاريدملا ريرقت   )١(ي 

  زجوملا
لل ةدحتملا ممألا جمانرب ةطشنأ نع ةمجانلا ةيسيئرلاتاسايسلا اياضق يلاحلا ريرقتلا زجوي   لاجم يف ةئيب  

ةرادإلا سلجم ةيانعل هجوت نأ يغبني يتلاو ركبملا راذنإلاومييقتلا هترود يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا / 
ةصلختسم اياضقلا هذهو . بسانملاىوتسملا ىلع تاسايسلا يعناص ةيانعل كلذكو ،نيرشعلاو ةسداسلا 

تايوتسملا ىلع نييضاملا نيماعلا لالخ تيرجأ يتلا ةيعيضاوملاو ةلماكتملا تاريدقتلا فلتخم تاجاتنتسا نم 
تاصاصتخال ةباجتسا ةتسلا ةيعرفلا جماربلا ةفاك يف ندملا ىوتسم ىلعو ةيرطقلاو ةيميلقإلاو ةيملاعلا 

رمتسملا ضارعتسالا ديق ةيملاعلا ةئيبلا ةلاحيقبي نأ يف جمانربلا  . 

                                                      
*  UNEP/GC.26/1.  
ةدحتملا ممألا ةقفاوم ةيراجتلا تاجتنملاوتاكرشلا ءامسأ ركذ ينعي ال  )١(  .  
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 ةرادإلا سلجم هذختي نأ حرتقي يذلا ءارجإلا  -  ًالوأ
دامتعا يف رظني نأ ةرادإلا سلجم دوي دق  - ١    :هاندأ حرتقم وه ام رارغ ىلع ررقم 

 ةيملاعلا ةئيبلا ةلاح

 ،ةرادإلا سلجم نإ  

مقر ةماعلا ةيعمجلا رارق يف تنمض امبسح ،هتايلوؤسمو هفئاظو ءادأ لصاويذإ  ) ٢٧-د( 
خرؤملا ٢٩٩٧ لوألا نوناك١٥  قبي نأب،١٩٧٢ربمسيد /  لا ةئيبلا ةلاحي  رمتسملا ضارعتسالا ديق ةيملاع  

نأو ،قاطنلا ةعساو ةيلودلا ةيمهألا تاذ ةئشانلا ةيئيبلا تالكشملا تايولوأ بيترت نامض ىلع ًاصرح  
ةينهملا رئاودلاو ةيلودلا ةيملعلا رئاودلا ةمهاسم عيجشتو . يفاولاو بسانملا وحنلا ىلع تاموكحلا اهلماعت
،بتو مييقتو باستكا يف ،ةينعملا ىرخألا   ةيئيبلا تامولعملاو فراعملا لدا

هتاررقم ركذتسيذإو  خيراتب ٢٢/١  طابش٧  قتلاو ركبملا راذنإلا نأشب٢٠٠٣رياربف /   ميي 
خيراتب ٢٣/٦و ،دصرلاو طابش٢٥  ،٢٠٠٥رياربف /  ضارعتسالا ديق ةيملاعلا ةئيبلا ةلاح ءاقبإ نأشب    
طابش٢٢خيراتب  ١٠/٥-إ.دو ا ةئيبلا تاعقوت نأشب٢٠٠٨رياربف /  ؛ةيمنتلا لجأ نم ةئيبلا : ةيملاعل 
خيراتب ٢٥/٢و طابش٢٠  ،٢٠٠٩رياربف /  ةيملاعلا ةئيبلا ةلاح نأشب    

يتلا ىرخألا يئيبلا مييقتلا تاعوبطمو ريراقت نم ددع يف ةنمضملا تاجاتنتسالابًا ملع ذخأي ذإو  
ةرادإلا سل  ىلعو ،يملاعلا ير ازولا يئيبلا ىدتنملا/نيرشعلاو ةسماخلا ةرودلا داقعنا ذنم تردصأ

ةدحتملا ممألا جمانرب ةمهاسمو ،ءاكرشلا عم نواعتلاب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهدعأ يتلا كلت صخألا 
  )٢(،ةيرهوجلا ةيئيبلا تايدحتلا ةيبلت يف ةئيبلل

 ٢٠٠٩نيب ةرتفلا يف تيرجأ يتلا ةيملعلا ةيئيبلا تاميي قتلا تاجاتنتسابًا ضيأًاملع ذخأي ذإو 
  )٣(،٢٠١١و

طاشنلا نع ةمجانلا قاطنلا ةعساولا تارييغتلاو قثوملا يئيبلا روهدتلا ءازإ هلاغشنا نع برعي ذإو  
لكشت يتلاو ،يجولوكيالا ماظنلا اهرفوي يتلا تامدخلا ةراسخو ةيعيبطلا تايلمعلا عم ةقفارتم يرشبلا 

  ،ًايلود اهيلع قفتملا ةيئامنإلا تاياغلا قيقحت مامأ زجاوح
قت رثأ ةدايزل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهلذبي يتلا دوهجلابريدقتلا عمبحري ذإو  ةيملعلا هتاميي   

تامولعملاو ،ةيئيبلا تانايبلا عمج ىلع ةيرطقو ةيميلقإ تاردق ءانبلو ةيملعلا اهتقدو اهكسامت نيسحتب 
لبلا تاموكحو ،ىرخألا ةدحتملا ممألا تانايك عم نواعتلاب اهيدؤي يتلاوتامييقتلاو ريغ تامظنملاو ناد  

،   نيرخآلا ءاكرشلاو ةيموكحلا
ةئيبلا ةلاح ىقبي نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيساسألا تاصاصتخالا نم نأب فرتعي ذإو  

ةئشانلا ةيئيبلا تالكشملا ةجلاعمل ةلصلا تاذ ةسايسلا تاهيجوت مدقي نأو رمتسملا ضارعتسالا ديق ةيملاعلا 
،تامييقت تاجاتنتسال ةباجتسا ةيسيئر ةيملع    

                                                      
)٢(  UNEP/GC.26/4. 
)٣(  UNEP/GC.26/INF/13. 



UNEP/GC.26/4 

3 

هررقم نم ثلاثلا عرفلاركذتسي ذإو  تابلطتملا نم ةعومجم عضو ىلإ اعد يذلا ،٢٥/٢   
، امييقتلا ىلإ لاقتنالل رشابملا نيكمتلل جمانربلا راطإ اهمعدي ةيعيضاوملا ةيولوألا تالاجم نأشب ةفدهتسملا ت
هررقم نم يناثلا عرفلاو لل ةماعلا ةروصلا يف تانيسحتلا نأشب٢٥/٢  يلودلا يئيبلامييقت  لوألا عرفلاو.    
،٢٢/١هررقم نم ) فلأ( ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيملعلا ةدعاقلا زيزعت نأشب    

يتلاو تاردقلا ءانبو يجولونكتلا معدلل ةيجيتارتسالا يلاب ةطخ يف ةنلعملا تاجايتحالا يعي ذإو  
ةلحرمب ا لاو ةيمانلا نادلبلا تاردق ءانبب ،هب تدان ام نيب نم ،تدان  نم لاقتناايداصتقا رمت يتلا نادلب  
،مييقتلا ضارغأل ةيئيبلا تامولعملاو تانايبلا ةرادإ نيسحت لجأ ركبملا راذنإلاو ريراقتلا عفرو يئيبلا    

لل ةباجتسا يذيفنتلا ريدملا همدق يذلا ريرقتلاببحري ذإو ررقملا نم ثلاثلا عرف   ٤(،٢٥/٢٢(  

  ًالوأ
  ًارخؤم تيرجأ يتلا تامييقتلا نمةيملعلا تاجاتنتسالا 

  خانملا ريغت
ًابنج ،يعادلا هفصوب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هب ماق يذلا رودلابفرتعي -١ بنج ىلإ    

نيزرابلا نيللحملاو ءاملعلا عمج ىلإ ايجولوكيإللينطولا يكيسكملا دهعملاو ةيبوروألا خانملا ةسسؤم عم   ،
عوبطملا دادعإلًاعم جاهنبوك قافتا تادهعت يفكتله: تاثاعبنالا ةوجف ريرقت:   رارتحالا نم دحلل ن  

 ؛؟ةيوئم ةجرد ١،٥وأ ةيوئم ةجرد  ٢رادقمب يملاعلا 

تازاغ يف ةنكمملا تاضيفختلا دودح ةيلج ةروصب ددح ريرقتلا نأب  ًاملع ذخأي -٢
ضيأًاملع ذخأيو ،تاروصتلا فلتخم قاطن يف نجاهنبوك قافتا تادهعت ذيفنتب يرارحلا سابتحالا نأب ًا   
ثحي يلاتلابو ،تادهعتلل ًاددشت هرثكأ وأ ذيفنت لضفأ لظ يف ىتح ىقبتس يتلا ةوجفلا حضوي ريرقتلا  ،

تادهعتلاب هقيقحت مهنكمي ام ىدم ثحبو ةساردلا ىلع اوعلطي نأب خانملا نأشب نيضوافتملاو يلودلا عمت  ا
،ادايز ءاقبإل يفاضإ لمع نم اوزجني نأ مهيلع ام رادقمو ةيلاحلا  ةنومأم تايوتسم يف ةرارحلا تاجرد ت

ةينعملا تالاكولا عم نواعتلاب هلمع لصاوي نأب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربب بيهي -٣  
ىلإ رمتسملا ضارعتسالا ديق عوضوملا ىلع يقبي نأو ،اهجراخو ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد ىرخألا 

 ؛خانملا ريغت نأشب ةيراطإلاةدحتملا ممألا ةيقافتا يف فارطألا كلذ فالخ ررقت نأ نيح 

ةيوجلا داصرألا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب مئاقلا نواعتلاب فرتعي امك -٤  
 ، كرتشملا ثوحبلا زكرمو ،يقيبطتلا ماظنلا ليلحتل يلودلا دهعملا وةئيبلل ملوهكتسا دهعمو ،ةيملاعلا

يف ،ءاضفلاو ناريطلا مولعل ةيموقلا ةراد إلل عباتلا ءاضفلا تاساردل رادوغ دهعمو ،ةيبوروألا ةيضوفملل
 ؛هذيفنت نامضو ،هتاقباسو يوجلا فالغلا نوزوأو دوسألا نوبركلل لماكتملا ريدقتلا قاطن ريوطت

يوجلا فالغلا نوزوأو دوسألا نوبركلل لماكتملا مييقتلا جاتنتسابًا ملع ذخأيو -٥  
ةيموكحلا تامظنملاو ،تاموكحلا د شانيو ،رارقلا يعناصل دعملا زجوملا يف تضرع امبسح هتاقباسو

ريغت ةدح فيفخت ريبادت ذيفنت يف اورظني نأ نيرخآلا نيينعملا ةحلصملا باحصأو صاخلا عاطقلاو ةيلودلا 
                                                      

)٤(  UNEP/GC.26/4/Add.1. 
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 ، رمعلا ةليوط يرارحلا سابتحالا تازاغ ليلقتل ةماه ةيليمكت ريبادت اهرابتعاب ريدقتلا ا  ىصوأ يتلا خانملا
تاريثأتلا ميعدتلو ،ديعبلاو بيرقلا نيلجألا يف خانملا ريغت فقو ىلإ ًايعس ،نوبركلا ديسكأ يناث لثم  

مهططخو م   اسايس لالخ نم ،ةعارزلا ىلعو يجولوكيالا ماظنلاو رشبلا ةحص ىلع ةيسيئرلا ةيباجيإلا
 ؛ةلصلا ةقيثو ةيئيبلا مهتطشنأو مهجماربو

ذخأي نأ ىلع خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا عجشيو -٦ قتلا جئاتنبًاملع   ميي 
؛سماخلاهمييقت ريرقت دادعإ دنع هتاقباسو يوجلا فالغلا نوزوأو دوسألا نوبركلل لماكتملا    

  تاعارصلاو ثراوكلا
عاطقلاو ،ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملاو ،ةدحتملا ممألا تالاكوو ،تاموكحلا دشاني -٧  

ا ةمات ةروصب رابتعالا نيعب اوذخأي نأب يندملا عمت  ةلمتحملا تاريثأتلا نأشب ةيسيئرلا تاجاتنتسال او صاخلا
م  دايق راهظإو ،تاعارصلاو ثراوكلل ضرعتلا ىلع ،ةديشرلا ريغ ةمكوحلاو خانملا ريغتو يئيبلا روهدتلل
أزجتي ال ءزجك ةيعيبطلا دراوملل ةمادتسملا ةرادإلاو يجولوكيالا ماظنلا اهرفوي يتلا تامدخلا ميعدت يف 

 ؛مالسلا ءاسرإ تايجيتارتساو تاعارصلا يفالتو ،ثراوكلا هجو يف ةنورملا نم

قتلا تايجهنم ثادحتسابفرتعي -٨ قتلا ءارجإل يئيبلاميي  تالاكولا نيب ةكرتشملا ت اميي 
اهقيبطت ىلع ثحيو ،تامزألا دعب ام تايولوأ ديدحتل ىرخألا تايلمعلاو تامزألا دعب ام تاجايتحال 

ا ممألاتالاكوو تاموكحلالبق نم مظتنملا   ؛ًامئالم نوكي امبسح ،ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملاو ةدحتمل 

ةيلودلا ةدحتملا ممألا ةيجيتارتساو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب نواعتلاب فرتعي امك -٩  
ثراوكلا رطاخم نم دحلا نأشب يملاعلا مييقتلا ريرقت دادعإ يف ،ثراوكلا نم دحلل دشان يذلا ٢٠١١   ،
ةدح فيفخت لجأ نم اهزيزعتو يجولوكيالا ماظنلا اهرفوي يتلا تامدخلا ة يامح ىلع لمعت نأب تاموكحلا

ةرادإلا ج   مادختساو ،خانملا ريغت تاريثأت هجو يف ةنورملا باستكاو ةشيعملا لبس نمأو ،ةيعيبطلا رطاخملا
 ؛ثراوكلا رطاخم نم دحلل يجولوكيالا ماظنلا ىلإ ةزكترملا

ا نيمألا ريرقت تاجاتنتسابًاملع ذخأي -١٠ ىلع ةلمتحملا هتاريثأتو خانملا ريغت نأشب ماعل  
خانملا ريغت نيب طباورلا مهفت نيسحتل ثوحبلاو ،ركبملا راذنإلل مظن ىلإ ةجاحلا ةصاخو )٥(نمألا  ،
ا نيمألا ريرقت كلذكو ،ةطاسولاوةهجوملا ةيئاقولا ةيسامولبدلاو ،نمألاو رثإ مالسلا ءاسرإ نأشب ماعل  
يذلاو )٦(ةرشابم عارصلا دراوملا صيصخت لئاسم لعجت نأب ةدحتملا ممألا ةموظنمو تاموكحلا دشا ني 
  ؛مالسلا ءاسرإ تايجيتارتسا نم أزجتي ال ءزج اهيلع لوصحلاو اهتيكلمو ةيعيبطلا
  يجولوكيالا ماظنلا ةرادإ

ذخألا ىلع يندملا عمت ثحي -١١  او صاخلا عاطقلا ،ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا ،تاموكحلا  
راهظإو يجولويبلا عونتلاو ةيجولوكيالا مظنلا تايداصتقا ريرقت تاجاتنتسا ةمات ةروص ب رابتعالا نيعب

نم أزجتي ال ءزج تامدخ نم هرفوت امو ةيجولوكيالا مظنلاو يجولويبلا عونتلا رابتعا يف ا   ادايق
 ؛ةيئامنإلا فادهألا غولبل ةيويحلا ةيساسألا ةينبلا نم أزجتي ال ءزجو يئامنإلا طيطختلا

                                                      
)٥(  A/64/350. 
)٦(  A/63/881-S/2009/304. 
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قتلا جئاتن نم ةدافتسالا ىلع تاموكحلاعجشي -١٢ ةرينتسم تارارق ذاختال ةيملعلا تاميي   
ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا نأشب تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم ريوطت معدلو 

 ؛يجولوكيالا

ماع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يونسلا باتكلا تاجاتنتساب ًاملع ذخأي -١٣  ٧(٢٠١١( 
يئاذغلا جاتنإلاو روفسفلا مادختسا ،تاطيحملا يف كيتسالبلا تايافنب ةطبترملا ةئشانلا ةيئيب لا اياضقلا نع
؛يجرحلا يجولويبلا عونتلا ىلعطوغضلاو   

معدل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهمدقي يتلا تاردقلا ءانبو ةينقتلا ةدعاسملاب فرتعي  -١٤
تا مييقتلا جمدت نأبو ةدعاسملا هذه فيثكتب يدانيو ،ةيعرفلا ةيرطقلاو ةيرطقلاو ةيميلقإلا تامييقتلا

زيزعت نم ديزم ةيغب ،ةيئامنإلا ةدعاسملل ةدحتملا ممألا رطأ قاطن يف ذفنت يتلا لمعلا جمارب يف ةيرطقلا 
 .‘‘دحوملا زاجنإلا’’ةردابم 

ةئيبلا تاعقوت ةلسلس نم سماخلا ريرقتلا رادصإ يف مدقت نم زرحأ امب فرتعي امك -١٥  
فادهألاو تاياغلا قيقحت يف عارسإلل تاسايسلا تارايخل ًاليلحت لمشيل ريرقتلا زيكرت ةداعإو ،ةيملاعلا  
 ؛ًايلود اهيلع قفتملا

نم ةصلختسملا تاجاتنتسالا ةمات ةروصب رابتعالا نيعب ذخألا ىلع تاموكحلا ثحي -١٦  
 ، ةدحتملا ممألا جمانرب اهير جي يتلا ةلماكتملا ةيملعلا تامييقتلاوةئيبلا نوؤش ةرادإ ةيلمعل ةيئيبلا طباورلا

ةرادإلاب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا ،ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوت ةلسلس نم سماخلا ريرقتلا لثم ةئيبلل 
 ؛رضخألا داصتقالا تايلمعو ،دراوملل ةمادتسملا

ةينقتلا دراوملا مدقت نأ ىلع تاناكمإلاب عتمتت يتلا ىرخألا تاهجلاو تاموكحلا ثحي  -١٧
  ؛ىرخألا ةيسيئرلا تاريدقتلا عيمجو ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوت ةلسلس نم سماخلا ريرقتلا معدل ةيلاملاو

  ةرطخلا تافلخملاو ةراضلا داوملا
يقتلا تاجاتنتسابفرتعي -١٨ جمانرب اهارجأ يتلا ةيرطقلاو ةيميلقإلاو ةيملاعلا ةيملعلا تا مي 

دحلا لئاسوو هريصمو هلقنو قبئزلا قالطإ رداصم مهفت ىلع تاموكحلا ةدعاسمل ةئيبلل ةدحتملا ممألا 
تامظنملاو تاموكحلا عم ًامئالم نوكي امبسح ،قيسنتلا دنع ،يذيفنتلا ريدملا نم بلطيو ،اهنم  ،

لصاوي نأب ،ةيملاعلا قبئزلا ةكارش يف ءاكرشلا مهيف امب ،نيرخآلا ةحلصملا باحصأو ةيلودلا ةيموكحلا 
؛قبئزلا قالطإ رطاخم نم دحلللمعلل ةيملعلا ةدعاقلا زيزعتل هدوهج نم ديزيو   

ًامئالم نوكي امثيح ،رابتعالا نيعب ذخأت نأ ىلع تاموكحلاثحي -١٩ هذه تاجاتنتسا    ،
ًانوناق مزلم كص عضو نأشب ممييقتلا  ةرشابملا م اضوافم يف ةيملعلا تا  اءارجإ بيترت يفو قبئزلا نأشب  
ةيلاملاو ةينقتلا دراوملا ميدقتل كلذ اول عفي نأ ىلع لئاسولا نوكلتمي نم عجشتو قبئزلا قالطإ نم دحلل
 ؛تاريدقتلا هذه معدل

                                                      
)٧(  UNEP/GC.26/INF/2. 
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اكلاو صاصرلا نأشب ةيملعلا تامولعملل ةيئاهنلا تاضارعتسالابفرتعي -٢٠ م ويمد 
او ًامئالم نوكي امبسح قيسنتلا دنع ،يذيفنتلا ريدملا نم بلطيوالييذت  ، ، تاموكحلا عم تامظنملا و 
لمعلل ةيملعلا ةدعاقلا زيزعتل هدوهج نم ديزيو لصاوي نأب نيرخ آلا ةحلصملا باحصأو ةيلودلا ةيموكحلا
 ؛نيندعملا نيذه قالطإ نم دحلل

معدل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هب علطضي يذلا يملعلا مييقتلا لمعب فرتعيامك  -٢١  
اهيف ا ، مبًايملاع اهدصرو اهروطتو تافلخملاو ةيئايميكلا داوملا نأشب فارطألا ةددعتملا تاقافتالا ذيفنت
داوملل ةيلودلا ةرادإلا يف يجيتارتسالا جهنلاو ،نوزوألا ةقبط ل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب

هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا اهددح يتلا ةئشانلا اياضقلا كلذ يف امب ،ةيئايميكلا 
 ؛ةيناثلا

اتنتسا نيمضتل ةيلاحلا ططخلاببحري -٢٢ تافلخملاو ةراضلا داوملل يملعلا مييقتلا تاج   
بلطيو ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوت ةيلمعل سماخلا ريرقتلا يف ،ةيملاعلا ةيئايميكلا داوملا تاعقوت ةصاخو ،ةرطخلا 

ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا ،تاموكحلا عم ًامئالم نوكي امبسح قيسنتلا دنع ،يذيفنتلا ريدملا نم  
نم دحلل لمعلل ةيملعلا ةدعاقلا زيزعتل هدوهج نم ديزيو لصاوي نأب ،ني رخآلا ةحلصملا باحصأو
  ؛ةرطخلا تافلخملاو ةراضلا داوملا نع ةمجانلا ةئيبلاو رشبلا ةحص ىلع رطاخملا

  دراوملا ةءافك
، ثحي -٢٣ تاموكحلا عمت و   او صاخلا عاطقلا ،ةيلاملا تاسسؤملا ،ةدحتملا ممألا تالاكو

، مييقتلا تاجاتنتسا رابتعالا نيعب اوذخأي نأ يندملا يجولويبلا عونتلاب ةقلعتملا كلت ةصاخ ،يسيئرلا يئيبلا  
ةرود لماك ىلع ةيئيبلا ا و  اريثأتو ةيعيبطلا دراوملل مادتسملا مادختسالاو يجولوكيالا ماظنلا تامدخ

، ديازت ءوض يف دراوملل ةمادتسملا ةرادإلاب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا نع ةرداصلا كلت اهنمو ،ةايحلا  
رطاخم نم دحلا ،ةيداصتقالا ةمزألاو دراوملا ةردن ،رشبلا هافرب ا   الصو تايدحتلا هذه ديقعتب يعولا

 ؛ةيئامنإلا فادهألاو ،تاعارصلاو ثراوكلا

تاسايس تاجاتنتسا ذيفنتل ،ةعمتجمو ىدارف ،ةيوق ةدايق رهظت نأب تاموكحلا دشاني  -٢٤
كلت لثم قوسلا تايلآو ةيداصتقالا كوكصلا ًامئالم نوكي امبسح كلذ يف امب ملعلا ىلع ةمئاق ةلاعف  ،

عونتلاو ةيجولوكيالا مظنلا تايداصتقا ريرقتو بقترملا رضخألا داصتقالا ريرقت يف تزربأ يتلا 
ميظنتل دراوملل ةمادتسملا ةرادإلاب ينعملا يلودلا قيرفلا ريراقت يف مييقتلا اهلمش يتلا كلتو ،يجولويبلا  
فارطألا ةددعتملا تايلمعلا راطإ نمض نواعتلا ةلصاوملو ،اهدراوم مادختسا ةءافك نامضلو ،ةئ يبلا ةرادإو

يئيبلا روهدتلا راسم سكع ىلإ فد  يتلا.  

  ًايناث
  ةيملعلا تامييقتلا رثأ

قتلا ريراقت مادختسا عيجشت ىلع تاموكحلاثحي -٢٥ ةئيبلا ةلاح نع ةلماكتملا ةيئيبلا تا ميي 
ةرادإلل ةيملعلا ةدعاقلا زيزعتل ةلصلا تاذ ةيلودلاو ةيرطقلا تاسايسلا تايل مع يف ةمظتنم تامولعمك
  ؛ةئشانلا ةيئيبلا اياضقلاب ماعلا يعولا ءاكذإو ،رارقلا عنصو ةيئيبلا
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يذيفنتلا ريدملا نمبلطي -٢٦  :  
نم تاريدقتلا كسامت نيسحت بوص ،لمعلا جمانرب لالخ نم ،هدوهج لصاوي نأ   ) أ(

ةقستم ضارعتسا تايلمع لالخ نم ةيملعلا اهتقد نيسحتو ةبسانمو ةقستم تايجهنم قيبطت لالخ 
ةلصلا ةقيثوو ةيقادصملاب مستت يملع ريدقت تايلمع ثادحتسا ىلع ةدعاسملل ةبسانمو ةددشتمو 

قتلل ا  ؛هنع ريراقتلا عفرو يئيبلامييابجاوب فت مل يتلا نادلبلا تاردق زيزعتلو ،اهرثأ ةدايزل ةيقطنمو   

ًامئالم نوكي امبسح ،اادلبلا دعاسي نأ  ) ب(  ، اردق ةيمنت ىلع ن لمعلا جمانرب لالخ نم  ،
عم قفتي امب ةيملاعلا تايجهنملا ليدعت اميس ال ،ةيملعلا تا مييقتلا يف ةيملاعلا براجتلاو فراعملا مادختساو

اياضق ديدحت ىلع نادلبلا ةدعاسمو ،ندملا ىوتسمو يرطقلا ىوتسملا لثم ذيفنتلا نم ىرخأ تاجرد 
؛ةيملعًاثوحب مزلتست يتلا ةيسيئرلا ةيئيبلا تاسايسلا   

يرجت يتلا يلكلا داصتقالا ثوحبو يملعلا مييقتلا تايلمع نيب لئاسرلا قاستا نامض  )ج(  
تايلمعلا نأ رابتعالا نيعب ًاذخأ ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل رضخألا داصتقالا ةردابم قاطن يف  
ةئيبلا تاعقوت ةلسلس نم سماخلا ريرقتلاب طبترتس يتلاو ةئيبلل ةدح تملا ممألا جمانربل ىرخألا تاجتنملاو

ريراقت ،رضخألا داصتقالا ريرقت ،يجولويبلا عونتلاو يجولوكيالا ماظنلا تايداصتقا ريراقت لمشت ،ةيملاعلا 
ىلإ ًابنج ،دراوملا ةءافكل ةيميلقإلا تاعقوتلاو دراوملل ةمادتسملا ةرادإلاب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا  

  ؛ةيملاعلا ةيئايميكلا داوملا تاعقوت عم بنج
ءازجأ ةفاك يفو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لخاد قيسنتلاو يلومش ج   )د(  عابتإ لفكي نأ

عيمج ىلع ةيملعلا تا مييقتلا تاجاتنتسا جمد ىلع نادلبلا ةدعاسمل ،لمعلا جمانرب لالخ نم ،ةمظنملا
ةيئامنإلا فادهألا قيقحت يف ةمهاسملا ىلع دوهجلا زيكرتو ،ةيرطقلا ةي ئامنإلا تاسايسلا يف تايوتسملا
  ؛ةيفلألل

نم ةيعيبطلا دراوملا مادختسا يف فراعملا تاوجف ديدحت لجأ نم دراوملا دشحي نأ   )ه(
  ؛ةايحلا ةرود رظن ةهجو

نم ةيامحلل ةيساسألا ةمالسلل ةيلودلا تافصاوملل ةيعارلا تاهجلا عم طرخني نأ   )و(
اياضقلا يعارت ةحقنم ةغيص ةياعر يف ةكراشملا ضرغب عاعشإلا رداصم نم مالسللو ،نيؤملا عا عشلا

؛يرذلا عاعشإلا تاريثأتب ةينعملا ةيملعلا ةدحتملا ممألا ةنجل ا    رجأ يتلا تامييقتلا نم ةئشانلا

  ًاثلاث
ةرتفلا لالخ ةيئيبلا تارييغتلل بقترملا مييقتلا  ٢٠١٣-٢٠١٢  

لا ريدملا نمبلطي -٢٧   :ىلع لمعلا جمانرب لالخ نم لمعي نأ يذيفنت 
يف رارقلا عنص تايلمع معدل ةيعيضاومو ةلماكتم ةيملاع ةئيب تا مييقت ءارجإ ةلصاوم  )أ(

نأشب تاسايسلاب ةلصلا ةقيثوو ا   قوثوم ةثيدح تامولعمل ةرمتسملا ةجاحلا ءوض يف ،تايوتسملا عيمج
 ؛ةلماشلا اياضقلا ليلحت كلذ يف امب ،يملاعلا ديعصلا ىلع يئيبلا ريغتلا

معدل ةيعيضاومو ةيملاع ةيئيب تاريدقت ءارجإ يف نيينعملا ةحلصملا باحصأ عم طارخنالا   )ب(
 ؛ةيعورشملاو تاسايسلاب طابترالاو ةيملعلا ةيقوثوملا زيزعت نم ديزمو
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ًاقفويئيبلا ريغتلا نأشب تاسايسلاب ةلصلا ةقيثو ةيعيضاوملاو ةيملاعلا تاريدقتلا ءارجإ  )ج(   
  ؛لجألا ةطسوتملا ةيجيتارتسالا راطإ نمض يملاعلا ريدقتلا خسري يذلا رايخلل

ةئيبلا تاعقوت ةيلمع يف سماخلا ريرقتلا زجوم نم ءاهتنالا ريسيتل ةيفاك دراوم صيصخت   )د(
ةيمنتلا ب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم يف هجاردإل بسانملا تقولا يف كلذو ،تاسايسلا يعناصل دعملاو ةيملاعلا

  ؛٢٠١٢يف ةمادتسملا 
  ؛ةايحلا ةرود روظنم نم ةئيبلا ىلع دراوملا مادختسا ريثأت نأشب ةيملع تاريدقت ميظنت  )ه(

ءانبب ةيفلألا يف يجولوكيالا ماظنلا ريدقتب أدب يذلا لمعلا ةعباتم ىلع تاموكحلا ثحي -٢٨  
يجولويبلا عونتلاو ةيجولوكيالا مظنلل ةديدج تاريدقت ءارجإو ا  تاريدقتلا جئاتن نم ةدافتسالاب اردق  

 ؛ةئيبلا ةيامحو ةيمنتلا تايولوأ ديدحتل ةدوجوملا

وأ اهنم ةيحطسلا ءاوس ،ةبذعلا هايملا دراوم تاريدقت معد ىلع تاموكحلا عجشي -٢٩  
يف يجولويبلا عونتلاو ةيجولوكيالا مظنلل يويحلا رودلا رابتعالا نيعب ذخألاو يضارألا روهدتو ،ةيفوجلا 

 ؛ةمادتسملا يئاذغلا جاتنإلا مظنو يئاذغلا نمألا

يذيفنتلا ريدملا وعدي -٣٠ تاكبشو ةبسانملا تاسسؤملا عم طارخنالا لالخ نم سيسأتل   ،
ةريصق تارتفل ةرثؤملا لماوعلا نأشب ةيوضعلا ةحوتفم ةيملاع رواشت ةيلمع ،نيرخآلا ءاكرشلاو ثوحبلا 

مولعلا ءاقبإلخانملا ىلع  ضارعتسالا ديق خانملا ريغت ةدح فيفخت ريبادتوا هلةبحاصملا تاسايسلاو ةشانلا    
؛بسانملا وحنلا ىلع نييسيئرلا ةحلصملا باحصأو ةيلودلا تامظنملاو تاموكحلا مالعإورمتسملا   ، 

نواعتلا ضرغل ةينازيملا دراوم فالخب دراوم ميدقتب ةينعملا تاسسؤملاو تاموكحلا دشاني -٣١  
قتلا تاردابملًامعد تاردقلا ءانبو ينقتلا  ؛ريد 

ي نأ يذيفنتلا ريدملا نمبلطي -٣٢ ًاريرقتمدق  ىلإ ،ةردابملا ذيفنت يف مدقت نم ققحت ام نع    
  ؛٢٠١٣يف نيرشعلاو ةعباسلا هترود يف ةرادإلا سلجم 

  ًاعبار
يلودلامييقتلل ةماعلا ةروصلا    

ضرغب يئيبلا ريدقتلا تايجهنمل فينصت ثادحتسا يف رظنلل يذيفنتلا ريدملا وعدي -٣٣  
 .ةلاعف ةروصب اهقيبطت ىلع تاموكحلا ةدعاسم

تايوتسملا ىلع ةئيبلا ةلاحل ةيرودو ةمظتنم تاريدقت دعت نأب تاموكحلا يصوي  -٣٤
 ؛ةينازيملاو ةيميظنتلاو ةينوناقلا رطألا نم ءزجك كلذو ،ةيعرفلا ةيرطقلاو ةيرطقلاو ةيميلقإلا

ا ةدعاسملا نم ززعي نأ ،دراوملا رفاوتب انهر ،يذيفنتلا ريدملا نمبلطي -٣٥ نادلبلل ةمدقمل  
 ؛اهجئاتنل اقفو لمعلاو ةيئيب تاريدقت ءارجإ يف ةيمانلا

ًاربنم ثدحتسي نأ يذيفنتلا ريدملا نمبلطي امك -٣٦ ا ىلع  ىلع لمعيو تنرتنإل   
؛يلودلا يئيبلا ريدقتلل ةماعلا ةروصلا دصر ضرغبهتيرارمتسا   
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ًاضارعتسا يرجي نأ يذيفنتلا ريدملا نمبلطي امك -٣٧ ا ريدقتلا ةيجهنمل  عم لماكتملا يئيبل  
  ؛اهديحوتو تايجهنملا كسامت نيسحت ىلإ لبسلا حارتقاو ،عساو قاطن ىلع ةمدختسم تايجهنم

  ًاسماخ
رشابملا ربنملا-ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب     

ًامدق يضمي نأ يذيفنتلا ريدملا نمبلطي -٣٨ رشابملا ربنملا ريوطت يف   ممألا جمانرب -   
  :ضرعي نأو ةئيبلل ةدحتملا

ا ممألا جمانرب-رشابملا ربنملل يبيرجتلا موهفملل ةدئارلا ةلحرملا   )أ( فلأتتو ،ةئيبلل ةدحتمل  
  ؛٢٠١٢يف ،ةرشع ةيناثلا ةصاخلا هترود يف ةرادإلا سلجم ىلإ ،عدوتسم ماظن نم 

ةغيص ثادحتسال ةمزاللا دراوملا ةفلكت باسحو تابلطتملا نم ةيليصفت ةعومجم   )ب(
ةعباسلا هترود يف ةرادإلا سلجم ىلإ ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب -رشابملا رب نملا نم ربكأ ردقب ةلصفم  

  ؛٢٠١٣يف نيرشعلاو 

  :يذيفنتلا ريدملا نمبلطي امك  -٣٩

صاخلاو يموكحلا ريغ نيعاطقلا يف ةينقتلاو ةيسسؤملا تاكبشلاو تاكارشلا دشح   )أ(
ألا جمانرب-رشابملا ربنملا ريوطتل ةينقتلا ةدعاسملا ميدقتل   ؛ةئيبلل ةدحتملا مم 

رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف ةينعملا ةيئيبلا تاسسؤملا تاردق ءانبو معد   )ب(
ةلحرمب ا   ضرغبلاقتناايداصتقا  ،:  

ةيئيبلا تارشؤملاو تامولعملاو تانايبلا ميمعتو فيلوتو مييقتو ةرادإو عمج  ‘١’  
  ؛ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو

  ؛ربكأ ردقب ةلاعف ةروصب ريراقتلا دادعإو دصرلاو ريدقتلل اهتطشنأ زاجنإ  ‘٢’

ةئيبلا نوؤش ةرادإل ةيلودلا ةردابملا قاطن يف ةيملاعلا ةيئيبلا تامولعملا ةكبش ريوطت   )ج(
  ؛ربنملا ريوطت هيلإ زكتري ساسأك يسسؤم معد ةيلآ اهرابتعاب

دئارلا رشابملا ربنملا ريوطت يف ةكراشملل تاموكحلا وعدي -٤٠ ألا جمانرب–  ةئيبلل ةدحتملا مم  
تاسسؤملا كارشإو ،ةيولوألا تاذ ةئيبلا اياضق نأشب ةيرورضلا تارشؤملاو تامولعملاو تانايبلا حيتي ن أو
 ؛ربنملا يف نيعزوم نيكراشمك ةيرطقلا

ًاريرقت مدقي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإبلطي -٤١ ًايلحرم  رشابملا ربنملا ةلاح نع   ةدحتملا ممألا جمانرب -   
يف ،ةرشع ةيناثلا ةصاخلا هترود يف ةرادإلا سلجم ىلإ ،ةئيبلل   ؛٢٠١٢ 
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ملعلاب مييقتلا ميعدت نع ةيساسأ تامولعم: رمتسملا ضارعتسالا ديق ةيملاعلا ةئيبلا ةلاح ءاقبإ  - ًايناث  
 ميلسلا
، )أ( ٤دنبلا راطإ يف ىدتنملا / ةرادإلا سلجم تالوادمل ساسأ ميدقت ىلإ يلاحلا ريرقتلا فدهي  -٢
ةرتفلل لمعلا جمانربو ةينازيملا نع ٦دنبلاو ةئيبلا ةلاح ،ةماعلا ةسايسلا ايا ضق نأشب  ٢٠١٣-٢٠١٢ 
  .ةينازيملا لئاسم نم كلذ ريغ ىلإو ةئيبلا قودنصو
سل  -٣  يذلا يملعلا مييقتلا تاجاتنتساب ءاضعألا لودلاو ىدتنملا/ا ديوزت ىلإ يلاحلا ريرقتلا يمريو  
ًازكرمًارخؤم يرجأ اياضق ىلع،  ةيرطقلاو ةيميلقإلاو ةيملاعلا تايوتسملا ىلع تددح يتلا تاسايسلا    
ًاماعًاضرعو ،ةيلحملاو ةيهتنملاو ةيراجلاو ةعمزملا تاريدقتلل  تاريدقتلا نع ةثيدح تامولعم مدقي امك .  
ًاماعًاضرعو ،ةيلودلا ةيموكحلا ربانملاو تايلمعلاو ئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهمدقي يتلا تامدخلل  ة  
اياضقلا ديدحتو يملعلا يئيبلا مييقتلا لاجم يف تاردقلا ءانبل نيرخآلا ةحلصملا باحصأو تاموكحلل  
  .ةئشانلا ةيئيبلا

سل  -٤  قئاثولا نم ددع ،نيرشعلاو ةسداسلا هترود يف ىدتنملا /ا ىلع ضرعي هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
اهنم ،هتالوادم يف ا  رينتسيل ةبحاصملا: 

يلاحلا ريرقتلاب ةميمض وهو ٢٥/٢ررقملا ذيفنت يف زرحملا مدقت لا نع ريرقت  )أ(  ،
)UNEP/GC.26/4/Add.1 ( ةباجتسا يلودلا ريدقتلل ةماعلا ةروصلا نيسحتل تذختا يتلا تاءارجإلا زجوت
ررقملا نم يناثلا عرفلل لل ةباجتسا رشابملا ربنملل تابلطتملا نم ةعومجم ضرعي امك٢٥/٢  نم ثلاثلا عرف،   

 ؛٢٥/٢ررقملا 

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يونسلا باتكلازربي   )ب( ةقيثولا يف ضرعي يذلا ٢٠١٠   ،
UNEP/GC.26/INF/2 ةطبترملا ةئشانلا ةيئيبلا اياضقلاب يعولا ديزيو ةريخألا ةنوآلا يف ةيئيبلا ثادحألا  ،

يجولويبلا عونتلا ىلع طوغضلاو ،يئاذغلا جاتنإلاو روفسفلا مادختساو ،تاطيحملا يف كيتسالبلا تايافنب 
  ؛يجرحلا

فالغلا نوزوأو دوسألا نوبركلل لماكتملا ريدقتلا نع رارقلا يعناصل دعم زجوم   )ج(
ةقيثولا يف ضرعي يذلا ،ا   ةلصلا تاذ تاجاتنتسالا نمضتي UNEP/GC/26/INF/20اقباسو يوجلا  ،

نوبركلا نأشب فيفختلل ةحرتقملا تاءارجإلاب اهتقالع يف ةصاخو ،يساسألا ريرقتلا نم تاسايسلاب  
  ؛ناثيملاو ضرألا ىوتسم ىلع نوزوألا ،دوسألا

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهمعدو اهداق ةيملعلا ةيئيبلا ت امييقتلل رصح ةمئاق  )د(
ةقيثولا يف ضرعتو ،)٢٠١٠-٢٠٠٩(  UNEP/GC.26/INF/13 عيمجل يليصفت ماع ضرع ىلع يوتحتو  ،
نع ةثيدح تامولعم مدقتو ىدتنملا /سلجملل نيرشعلاو ةسماخلا ةرودلا ذنم تيرجأ يتلا تامييقتلا
  .ةيراجلا تاريدقتلا
٥-   ، ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن يف ةئيبلاب ينعملا لوألا زاهجلا هفصوب ،ةئيبلا جمانرب سرامي
هنأ امك. رمتسملا ضارعتسالا ديق ةئيبلا ىلع تاريثأتلا بابسأو ةيملاعلا ةئيبلا ءاقبإب قلعتت تاصاصتخا  

دادعإو اهريدقتو ةيملاعلا ةئيبلا ةلاح دصرب موقي امك ،ةئيبلا نع ماه ركبم راذنإ تامدخ ملاعلل مدقي 
ًاماهًارود ملعلا يدؤيو. اهنع ريراقتلا تاصاصتخالا هذهل ةئيبلا جمانرب زاجنإ يف   .  
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نم فراعملا تاقفدت نامضب تاسايسلاو ملعلا نيب لصولا ةهجاو يف ةئيبلا جمانرب لمعي  -٦  
تاعمت   ًاضيأ عجشي هنأ مهألاو. ا ةدئافل تاسايس تاءارجإ ىلإ اهليوحتو ةيقيبطتلاو ةيساسألا ثوحبلا

  .ةيملعلا رئاودلا ىلإ تاسايسلالاجم نم تامولعملا تاقفدت 
ةعبرأ يف تاسايسلاو ملعلا نيب لصولا ةهجاو يف ةئيبلا جمانرب لمعي ،صوصخلا هجو ىلعو   -٧
  :قئارط

؛تاسايسلا عمتقلا ددحي  )أ(  ةبسنلاب ةعقوتملا ةيمهألا تاذ ةيملعلا اياض 

حرطيو تاسايسلا تايدحت ىلع ءوضلا طيلستل ةيملعلا تاودألاو قئارطلا مدختسي   )ب(
؛يملع مهف لضفأ ىلإًادانتسا تاسايسلا يعناص ىلع تاسايسلا تارايخ    

اهغلبيو ام ةيضق نأشب ةيملعلا فراعملا ةلاحلًامييقت يرجي  )ج( ؛تاسايسلا يعناص ىلإ     
عمتجم اهددح تالكشم لح ىلع لمعلل ءاملعلا تاعامتجا دقع ىلإ وعدي   )د(

  .تاسايسلا
نم ميلس يملع ساسأ ىلع هتالخدت ينبنت نأ نامض ىلع ةئيبل ل ةدحتملا ممألاجمانرب لمعيو   -٨
يملعلامييقتلا مادختسا لالخ يعناص ةيعوتل ةئشانلاو ةم ئاقلا ةيئيبلا اياضقلا ةيملعلا تامييقتلا سردتو.  
  .ةئيبلا جمانرب اهجلاعي يتلا ةيعيضاوملا ةيولوألا تالاجم ةفاك يف تايدحتلاو تاوجفلاب تاسايسلا
لظي هنإف ،ةئيبل ل دحتملا ممألاجمانرب لمع يف ةيواز رجح وه لماكتملا ريدقتلا نأ نيح يفو   -٩
اهتقد نيسحت نكميًايبسن ةديدج ةيجهنم   .، قتلل ةماعلا ةروصلا نإفكلذ ىلع ةوالع يه يلاحلا يملاعلا ميي   

كلذ رفسيو . ىرخأ نكامأ يفو ةئيبلا جمانرب يف تاريدقتلا ةرثك يف ىدبتت ثيح ،ديقعتلا ةغلاب ةروص
، . ةنيابتم تايجهنمو لاكشأو ماجحأ نم تامييقتلا نم كابترالا ىلع ثعبي رفانت نع ىرخأ ةهج نمو
ًاضرغ يبلتلتامييقتلا ماكحإنم دب ال هنأ ذ إ هرربي ام هل عونتلا اذه ضعب نإف ًاددحم    . ، ةيناث ةهج نمو

ةدوجلا ىلع ةظفاحملاو ،ةبرجتلا نم ملعتلاو تاريدقتلا ةنراقم ريسعلا نم لعجت تاريدقتلا طامنأ ةرثك نإف 
  .اهنيعب ةساردل بولطملا ريدقتلا طمن وه ام ديدحتو

، ئيبلا جمانربل ةيملعلا ةيجيتارتسالا ددحتو  -١٠ اهرثأ يلاتلابو ،تاريدقتلا ةدوج نيسحتل نيج  ة
  :ةيملعلا اهتقد زيزعتو اهكسامت نيسحتب

فينصت ثادحتساب كسامتلا اذه نيسحت نكمي : ةئيبلا جمانربتاريدقت كسامت نيسحت   )أ(
فادهألا ديدحت نأش نمو . ةئيبلا جمانربتاريدقت نم اهنيعب تائفل تابلطتملاو بيلاسألاو فادهألا ددحي 

 ؛ةفاضملا اهتميق مهفت نم رسيي نأ ةنيعم تائفل

ىلع ةبسانمو ةقستم ةيجهنم قيبطت ىلع كلذ يوطني : تاريدقتلل ةيملعلا ةقدلا زيزعت  )ب(
  .ريدقتلا تائف نم ةئف لكل ةبسانمو ةددشتمو ةقستم ضارعتسا ةيلمع قيبطتو ،ريدقتلا تائف نم ةئف لك

ضرع ةلوهسو ،تاريدقتلا ةيقادصم نيسحت يف نيجهنل ا نيذه قيبطتل ةفاضملا ةميقلا ىدبتتسو  -١١
ميعدت ىلع نيعتس يتلاو ،تاجاتنتسالل ةيملعلا ةيعوضوملا زيزعتو ةئيبلا جمانرب تاريدقت لمع ةعومجم 

  .ةئيبلا جمانرب رثأو ةيملعلا ةدعاقلا
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تيرجأ يتلا تا مييقتلا تاجاتنتسا زجوم: رمتسملا ضارعتسالا ديق ةيملاعلا ةئيبلا ةلاح ءاقبإ  - ًاثلاث
ةسماخلا ةرودلا داقعنا ذنم ندملا ىوتسم ىلعو ةيرطقلاو ةيميلقإلاو ةيملاعلا تايوتسملا ىلع 

ةرادإلا سل  نيرشعلاو 
ةئيبلا نيب ةقالعلا ىلع ،اهمظعم يف ،زكرت ىتش اياضق ضارعتسالا اهلمش يتلا تاريدقتلا ثحبت   -١٢

قتلا ضعبتاجاتنتساو زيكرت روحمو. ةمادتسملا ةيمنتلاو اهضرع دري يلاحلا ريرقتلا يف اهيلإ راشملا تا ميي 
؛تاعارصلاو ثراوكلا ؛خانملا ريغت ديدحتلاب يهو ،ةتسلا ةيعرفلا جماربلا نم رخآ وأ دحاو راطإ يف هاندأ 
كلذو ،دراوملا ةءافكو ؛ةرطخلا تافلخملاو ةراضلا داوملا ؛ةئيبلا نوؤش ةرادإ ؛يجولوكيالا ماظنلا ةرادإ 

سلأ ضرغب  ا ا  هتالوادم يف ىدتنملا/ رينتسي ن.  
  خانملا ريغت  - فلأ

  .ندملا ىوتسمو ةيرطقلاو ةيملاعلا تايوتسملا ىلع خانملا ريغت لاجم يف تامييقتلا تيرجأ  -١٣
يوج رارتحا (يباجيإ داهجإ ىلإ يدؤي امم يسمشلا عاعشإلا دوسألا نوبركلل يوجلا ءابهلا صتمي   -١٤

عب نأ نيح يف)يضرأو داهجإ اهلو يسمشلا عاعشإلا سكعت تاتوزألاو تاتيربكلا لثم يوجلا ءابهلا ض ، 
. يخانملا ماظنلا ىلع يرارتحا ريثأت يفاص ،ملاعلا ىوتسم ىلع ،دوسألا نوبركللو). ضرألا ديربت(يبلس 

ن أ ىلإ ريشت تامييقتلا نإف ،ةقدلا نم ربكأ ردقب يرارتحالا ريثأتلا مجح ريدقت نم دبال هنأ نيح يفو
ديسكأ داهجإ نم ةئاملا يف ٥٠ و٢٠نيب حوارتي ام لكشي دوسألا نوبركلا نع ئشانلا داهجإلا   

  )٨(.)١(يملاعلا رارتحالا يف نيمهاسملا ربكأ نيب نم ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةبترملا يف هعضي امم ،نوبركلا 
دد  -١٥  ةرشابم ةروصب نا ناتللا وجلا يف ناتداملا امه دوسألا نوبركلاو يوجلا فالغلا نوزوأو

خانملا ريغت لالخ نم كلذو ،يجولوكيالا ماظنلا اهرفوي يتلا تامدخلاو رشبلا هافر ريبك وحن ىلعو 
عفانم نع يوجلا فالغلا نوزوأ تاقباسو دوسألا نوبركلا تاثاعبنا ليلقت رفسيسو . ءاوهلا ةيعون يدرتو

  ).٢(ةددعتم 
لكايهلاو تاسايسلا قاطن يف ملاعلا نم ةفلتخم ءازجأ يف ةراتخملا ريبادتلا حاجنب تقبط دقو  -١٦  

ريبادتلا ضعبل قاطنلا عساو قيبطت نود لوحت ةماه زجاوح تددحو . ةيلاحلا فارطألا ةددعتملاو ةيرطقلا
قيقحتل اهلومشو اهراركتو ةراتخملا ريبادتلا قاطن عيسوتل ةيفاضإ دوهج سيركت نم دب الو . ةراتخملا
معدلا ،امهنيب ةكارشلاو صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نم ليومتلا دوهجلا هذ ه لمشت دقو. ةددحملا عفانملا

ةيلحملا تاعمت     ).٢(ا نيكمتو تاردقلا ءانب ، ةيميلقإلا تاقافتالاو نواعتلا ،يجولونكتلا
لجألا يف رارتحالا للقي نأ ٢٠٣٠ماعو نآلا نيب ام ةراتخملا ريبادتلل رمتسملا قيبطتلا نأش نمو   -١٧  

ًاماع٣٠-٢٠(ريصقلا   ةيوئمةجرد ) ٠،٢ ± ٠،٤(وحنب يملاعلا رارتحالا ليلقت نع كلذ رفسيسو ).  
ًادانتسا ،يعجرملا روصتلا عم ةنراقم٢٠٣٥ماع لولحب  هيلع قفتملا عيرشتلاو ةيلاحلا تاهاجتالا ىلإ ،   )٢.(  

نأ ن كمي ةديدش ةيميلقإ تافالتخاب نوزوألاو دوسألا نوبركلا نع مجانلا رارتحالا مستيو  -١٨
فصن يف هدشأ ىلع وه نيثولملا نيذه نع مجانلا رارتحالاو . ةغلاب ةيميلقإ ةيخانم تاريثأت اهنع بترتت

                                                      
يتلا ةيملعلا ةيئ يبلا تاريدقتلا رصح ةمئاق يف ةنمضملا تامولعملا رداصم نأ ىلإ ريشت ساوقألا نيب تاراشإلا  )٨(

ةقيثولا يف ضرعتو )٢٠١٠-٢٠٠٩(جمانربلا اهمعدو اهداق   ،.UNEP/GC.26/INF/1. 
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نأ امك . ةيئاوتسالا قطانملا يف راطمألا لوزن طامنأ ىلع اذه لثامتلا مدع رثأ امبرلو. يلامشلا ةركلا
طامنأ يف ًابارطضا ببسي نأ نكمي ةصتمملا تارذلا نع مجانلاو ميلاقألا يف ريبكلا ةرارحلا تاجرد عافترا  
ايالاميهلا ةقطنم يف ةعساش قطانم رارتحالا يطغي امك . ةيويسآلا ةيمسوملا راطمألا لثم ةيميلقإلا عيزوتلا

ديزي امم ،دوسألا نوبركلا لعفب جلثلا حطسو ديلجلا دادوسا ءارج ديعب دح ىلإ ةروا   ا ىرخألا ميلاقألاو
  ).٢(هايملا تادادمإ ىلع رثؤيو جلثلاو ديلجلا نابوذ نم ديزي د قو سمشلا ءوضل اهاصتما نم

ريدقت رهظأ ،خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةيقافتالا قاطن يف خانملا ريغت نأشب تاضوافملل ًامعدو  -١٩  
قافتا بجومب ةيلاحلا تادهعتلا نإف ةيوئم ةجرد ٢نود ةرارحلا تاجرد يف عافترالا ءاقبإل ،هنأ يئدبم   ،

ةدئام ىلع ًايلاح ةحورطملا تارايخلا يوطنتو. ةلماك اهذيفنت لاح يف ىتح ،ةوجف فلختس نجاهنبوك  
عم ةنراقم ،نوبركلا ديسكأ لداعم نم نط اغيج  ٧ءاهزب تاثاعبنالا ليلقت ةيناكمإ ىلع تاضوافملا 

رفست نأ نامضو نادلبلا تاحومط ىصقأ قيقحتب كلذ غولب نكميو . ‘‘داتعملاك لمعلا’’روصت 
تاءارجإلا نم ديزم لالخ نم ةيقبتملا ةوجفلا دس نكمملا نمو . ةقيقح ةددشتم دعاوق نع تاضوافملا
هذه تيقب ءاوس هنأ ديب . خانملا ضارغأل يلودلا ليومتلا نم اهضعب معد نكمي ثيح ،ةحومطلا ةيلحملا
 ٢٠٢٠دع ب تاثاعبنالا يف ديدش ليلقت ةرورض ىلإ ريشت ةيلاحلا تاساردلا نإف ،قبت مل وأ ةوجفلا
تسملاةرارحلا تاجردىلإ لوصول ل   ).٣ (ةفده 

خانملا ريغت ريثأتلةضرعو ةردان ايسآ برغ يف هايملا دراوم  -٢٠ هايملا تاسايس حالصإ ىلإ ةجاح ةمثو .  
لمعلا نم تارارقلا يعناص نيكمتو يسايسلا لامعألا لودج ةرادص يف هايملل ةلماكتملا ةرادإلا عضول 

  ).٤(هايملل مادتسملا مادختس الا ةحلصمل ةلاعف ةروصب
يناعي ثيح كوكناب يف ةيعقاو ةقيقح ،لعفلاب ،يه خانملا ريغت تاريثأت نإف ،لاثملا ليبس ىلعو   -٢١

 ٠،٨وحنب كوكناب يف تدصر يتلا ةرارحلا تاجرد طسوتم عفترا دقف . ىلعأ ةرارح تاجرد ناكسلا
نم ةيوئمةجرد  ىلإ ١٩٦١ يف ٣٢،٦  ةجرد ٣٣،٤  خانملا ريغت تاريثأت نوكتسو . ٢٠٠٧يف ةيوئم  

ةدايزو ،ةنيدملا ىوتسم ضافخنال ًارظن مخض ناضيف ثودح كلذ يف امب ،حجرألا يف ،ام دح ىلإ ةديدش  
تاجردو ءاوهلا ثولتو هايملا تادادمإ تالكشمو ،لعفلاب نآلا ثدحي ام وهو يضارألا طوبه تالاح 

جاتنإ يف ضافخناو ةيدعملا ضارمألا يف تادايزو ،ةيحص بقاوع نم كلذ قفاري ام عم ةقناخلا ةرارحلا  
  ).٥(ةيويحلا ةلتكلا 

يف دحاولا درفلل نوبركلا ديسكأ نم نط ٧،١لدعم لظ يفو   -٢٢ ةنيدم لدعم سفن وهو ،٢٠٠٧   
يف ىلوألا رداصملاو . نوبركلا ديسكأ ثاعبنال ىربكلا رداصملا نم ةدحاو كوكناب تحبصأ ،كرويوين

 ، ةئاملا يف٣٨(لقنلا يه تاثاعبنالا هذهل ةنيدملا ءابرهكلا ديلوت )  ةئاملا يف٣٣(،  تافلخملا بناج ىلإ  ،) 
ةرتفلل يملاعلا رارتحالا ةدح فيفخت نأشب لمعلا ةطخل رظتنملا نمو . يحصلا فرصلا هايمو ةبلصلا

تازاغ نم ةنيدملا تاثاعبنا لدعمب لرتت نأ ،ىربكلا كوكناب ةنيدم ةرادإ اهتنبت يتلا ٢٠١٢-٢٠٠٧  
ًايلاح ةعقوتملا تايوتسملا نود ةئاملا يف١٥رادقمب يرارحلا ساب تحالا ماعل    ٥ (٢٠١٢.(  

رادقمب ةرارحلا تاجردل يونسلا طسوتملا ةدايز : تاريثأتلا ضعب لعفلاب تظحول ايلوغنم يفو  -٢٣
ةجرد ٢،١٤ ـلا لالخ ةيوئم  ءزجلا ءانثتساب دالبلا ءاحنأ عيمج يف راطمألا تصقانتو ،ةيضاملا ةنس٧٠    

حالا تازاغ تاثاعبنا يفاص غلب٢٠٠٦يفو . اهنم يبرغلا ديسكأ لداعم نم نانطأ ٦يرارحلا ساب ت،   
ةئاملا يف٦٥،٤(ةقاطلا عاطق يه ثاعبنالا رداصم ربكأو . دحاولا درفلل نوبركلا  ( ، لقنلا كلذ يف امب  ،
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ةئاملا يف٤١،٤(يعارزلا عاطقلاو  لكلا عوم).    دلبلا نم تاثاعبنالل ي ا نإف ،تاطاقسالا ىلإ ادانتساو
  ).٦ (٢٠٢٠ماع لولحب فاعضأ سمخ نم رثكأب عفترت نأ رظتني 

ةدايز ،ءاوهلا ةرارح تاجرد يف ةدايز اهنيب نم تاريغت ايلوغنمل بقترملا خانملا روصت عقوتيو   -٢٤
هذهل ًاضرعت تاعاطقلا دشأو. ةعارزلل ةحلاصلا يضارألاو هايملا دراوم يف صقانتو قطانملا ضعب يف راطمألا  
. ناكسإلاو ةحايسلا ،ةقاطلا ،هايملا دراوم ،يضارألا مادختسا ،تاناويحلا ةيبرت ،ةعارزلا يه تاريثأتلا

  ).٦(خانملا ريغتل ةسكاعملا تاريثأتلا هجو يف دلبلا ةشاشه ليلقتل يويح رمأ فيكتلا نإف ،يلاتلابو 
  ةرارحلا تاجرد تعفترا دقف. يعيبطلا ريغتلا ىوتسم خانملا ريغت هاجتا زواجت مان تييف يفو  -٢٥

ةجرد ٠،٢٠-٠،٠٥وحنب دالبلا ءاجرأ ةفاك يف  رحبلا ىوتسم عفترا امك ،تاونس رشع لك ةيوئم   
ةيوئمتاجرد ٤-٢وحنب  ـلا لالخ تاونس رشع لك   ةيضاملا ةنس٥٠  ةدايز تلظ ،لق أةجرد يفو .  

را ثيح ،ةيلحاسلانيتاه ةظفاحم يف ىلعألا ،ةرارحلا تاجرد طسوتم ةجرد ١،٠-٠،٧وحنب تعفت    
ةيضاملا ةنس٥٠-٤٥لالخ ةيوئم  ىلع ثاعبنالا تاروصت ىندأو ىلعأ راطإ يف تاطاقسالل ًاقفوو.    

امب ديزيس ،نيرشع لاو يداحلا نرقلا ةياهنب مان تييف يف ةرارحلا تاجردل يونسلا طسوتملا نإف ،يلاوتلا
ةجرد ١،٩-١،١نيب حوارتي  ةجرد ٣،٦-٢،١و ةيوئم  راطمألا تالدعم ديزت نأ حجري ام ك. ةيوئم 

و ةئاملا يف٥،٢-١،٠وحنب  نيب حوارتي امب رحبلا ىوتسم عفتري نأ لمتحملا نمو ،ةئاملا يف ١٠،١-١،٨   
ًارتميتنس١٠٠ و٦٥ ةرتفلا عم ةنراقملاب    ٧( ١٩٩٩-١٩٨٠.(  
تاعاطقلاو ها يملا دراوم يف ةجرح مان تييف يف ةلمتحملا خانملا ريغت تاريثأت نوكتس حجرألا يفو  -٢٦

ريشتو ،ةحصلاو لقنلا ،ةقاطلا ،كامسألا دياصم ،ةجارحلا ،ةعارزلا لثم ،ةيسيئرلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا 
يف لصاوتيس هاجتا وهو ،هايملاب ةقلعتملاو ةدحلا ةديازتملا ثراوكلا ددع دعاصت ىلإ نيتاه ةظفاحم نم لئالدلا 

يعم لبسو جاتنإلا ىلعًابلس رثؤي امم ،حجرألا ةيلحملا تاعمت   عضو ىلع ًايلاح مان تييف لمعتو. ا ةش  
صاقنإ ىلإ فد   يتلاو تاريثأتلا ةدح فيفخت تاسايسو نوبركلا ضافخنا ىلع مئاقلا داصتقالا تاسايس

ًابنج ،ةيسيئر تاعاطق يف يرارحلاسابتحالا تازاغ تاثاعبنا عم فيكتلل تايجيتارتسا عم بنج ىلإ    
  ).٨(دلبلا ةشاشه لي لقتو خانملا ريغت تاريثأت

٢٧-   ، ديدش قلق ثعبم ةماعلا ةفاظنلاو ةنومأملا برشلا هايم ىلع لوصحلا ةلأسم لكشت ءاعنص يفو
، . خانملا ريغت ريثأتو ،تافلخملا ةرادإ ،ءاوهلا ثولت ىلع ةوالع نميلا ندم ربكأ يناث يهو ،ندع يفو

ناتنيدملا ىعستو . يرحبلا ثولتلاو ةيلحاسلايضارألا روهدت ،خانملا ريغت ريثأت يف ىربكلا لغاشملا بصنت 
  ).٩(ةينارمعلا ةرادإلاو طيطختلا يف ةئيبلا جمد ىلإ 

  تاعارصلاو ثراوكلا  - ءاب
  .يرطقلاو يميلقإلاو يملاعلا تايوتسملا ىلع تاعارصلاو ثراوكلا لاجم يف تامييقتلا تيرجأ  -٢٨
كانه تناك ١٩٩٠ذنم   -٢٩ نعلا تاعارصلا نم ،لقألا ىلع١٨،  لالغتسا ببسب تعلدنا يتلا ةفي  

نم ةئاملا يف ٤٠نع لقي ال ام نأ ىلإ ريشت ةريخألا ةنوآلا يف ثوحبلا نإف ،لعفلابو . ةيعيبطلا دراوملا  
ةيعيبطلا دراوملاب تطبترا ،ةيضاملا ةنس٦٠ـلا لالخ تبشن يتلا ،ةيلخادلا تاعارصلا عيمج   ًاعبتو.  

تاعارصلا ةدح دعاصت يف ريبك لامتحا ةمث ،دراوملا ىلع بل طلا دعاصتو ،ملاعلا ناكس ددع يف ةدايزلل
  ).١٠(ةمداقلا دوقعلا يف ةيعيبطلا دراوملا ىلع 
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ةدايز ىلإ ةيسيئر ةروصب اهدرم ،ةيضاملا دوقعلا لالخ ةيملاع ةثراك ثودح رطاخم تدازو   -٣٠
، ةغلابلا رطاخملا قطانم ىلإ حورتلاو يناكسلا ومنلاو. ةيعيبطلا رطاخملل ضرعتلا ةيلحاسلا قطانملا لثم  ،

ريغت يدؤي نأ لمتحملا نم نيح يف ،رطاخملاب نيرثأتملا دادعأ نم ديزت ،ةيرضحلا زكارملاو ،ةفاجلا يضارألا 
رطاخمو ةئيبلا نيب طباورلاو . خانملاب ةطبترملاو ةعقوتملا ريغ ةدحلا ةغلابلا رطاخملا ثداوح ىلإ خانملا
ةهج نم امنيب ،ثراوكلا رطاخم ةدش نم مقافي يئيبلا روهد تلا نإف ةهج نم: نيقش تاذ يه ثراوكلا
. لبقتسملا يف ثراوكلا ةهجاوم يف ناكسلا فعض نم ديزت يلاتلابو ةئيبلاب ررضلا ثراوكلا قحلت ةيناث

ثراوكلا ليلقت يفو ةيئيبلا هعفانم هل ةيئيبلا لغاشملا جمدي يذلا ثراوكلا رطاخم ليلقت ج   نإف ،هيلع ءانبو
  .)١١ (ًاعم

نيبت ،يضاملا يف خانملا ريغتل يداصتقالا روهدتلاو دراوملا ةردن ليلحت ىلإ ًادانتساو ،ايقيرفأ يف  -٣١  
ثودح ةريتو ديازتو ةرارحلا تاجرد عافترا نم ًاديزم نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيوجلا رهاوظلا  
ناكسلا ةيبلاغ ىلع رثؤتس ،تاناضيفلاو فافجلا لثمةدشلا ةغلابلا مهتشيعم لبس يف نودمتعي نيذلا ،   
خانملا ريغت ةدح فيفخت اياضق ةجلاعمل يميلقإلا نواعتلا ةدايزل ةحلم ةجاح ةمثو . ةيعيبطلا دراوملا ىلع

روهدتلا نم ديزم يفالتو خانملا ريغت عم فيكتلل تاسايس عضو كلذ يف امب ،ةكرتشملا ةيعيبطلا دراوملاو 
  ).١٢(تايوت سملا ةفاك ىلع ةمكوحلا تاردق زيزعتو

يوتحي ميلقإلاف . ناقلبلا برغ ةقطنم داصتقاو خيرات يف يويح رود نداعملا زيهجتو نيدعتلل ناك  -٣٢
 ، ، وساحنلا اهنيب نم ،ابوروأ يف ةيندعملا دراوملا تامكارت ربكأ ىلع . كنزلاو صاصرلاوتيموركلا

راهدزا ىلإ ًايعس ابوروأقرشو بونجل ةيولوأ ةيندعملا لوصألا هذهل يلامسأرلا ليوحتلا نوكيسو   
لثمل ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيئيبلا ةمادتسالا نامضلو . يبنجألا رامثتسالا بذجو ةيلحملا تايداصتقالا

نيدعتلا تاسراممل ةينوناقلا رطألا ديدحت نم ميلقإلل دب ال ،اهليغشت ةداعإ وأ ةديدجلا تايلمعلا هذه 
  ).١٣(رطألا هذه ذافنإو ةمادتسملا 

هايملا  -دلبلا يف ةيساسألا ةيئيبلا دراوملا ىلع ةماه تاريثأت نويلاريس يف ةيلهألا برحلا نع تبترت  -٣٣
ةيسسؤملا هتاردقب ةغلاب رارضأ قاحلإ يف تببستو-ةيعارزلا يضارألاو  نم ريثكلا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإ .  

لع جلاعت مل تانيعستلاو تانينامثلا ا  يف اهزربأو ،فاو وحن ى دهش يتلا عارصلا بوشن رطاخم لماوع
  ).١٤(ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا عاطق 

يف ةشاشهلاو ةيحصلا تالكشملاو ،يئاذغلا نمألا مادعناو ،عقدملا رقفلا نم يتياه ناكس يناعي   -٣٤
ًاقيثوًاطابترا طبترت يتلاو ،ثراوكلا ةهجاوم ةيرعت ،عساو قاطن ىلع تاباغلا ةلازإ لثم ،ةيئيبلا اياضقلاب    

، ةيلحاسلا ةقطنملا روهدتو هايملا ةردن ،تافلخملل ةيفاولا ريغ ةرادإلاةبرتلا هذه نم ريثكلا مقافو .  
تابوعص ىلإو تافلخملا مجح يف ةلئاه ةدايز ىلإ ىدأو ًارخؤم دلبلا برض يذلا لازلزلا تالكشملا  

ةوالع . نيحزانلا تاميخمب ةطبترملا ةيئيبلا تالكشملا نم ةعساو ةفئاطو ةماعلا ةفاظنلاو هايملا يف ةديدش
رارغ ىلع ،ةيكيرمألا تارالودلا نم تارايلم ةدعب ةثاغإ جمانرب نأ ةيلودلا ةبرجتلا ترهظأ ،كلذ ىلع 

ميلسلا وحنلا ىلع هتأطو ففخت مل اذإ –نكمي يتياهل سرك يذلا جمانربلا  ةيئيب بقاوع هنع بترتت نأ -   
  ).١٥(ليوط لا لجألا يف يتياه ىلع رثألا دعبأ هل نوكيس امم ،ىربك
نيينيطسلفلا نم نويلم١،٥اهيلع دمتعي يتلا هزغ يف ةيفوجلا هايملا تادادمإ   -٣٥ هايمو ةيعارزلا هايملل    

ا  دح نم مقاف يتلاو ثولتلاو مادختسالا يف طارفإلا نم تاونس ءارج راي  الا رطخل ةضرعم ،برشلا



UNEP/GC.26/4 

16 

نع ةمجانلا ةحولملا ةدايز نأ ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ريدقت ريشيو . ًارخؤم بشن يذلا عارصلا
بناج ىلإ كلذو ،يسيئر لاغشنا ردصم لكشت ةيفوجلا هايملا بحس يف طارفإلا ةجيتن ةحلاملا هايملا ماحتقا 

ةبارق ريفوت مزلي هنإف ،ةئيبلا جمانرب تاريدقتل ًاعبتو. ةيعارزلا هايملا نايرجو يحصلا فرصلا نم ثولتلا  
الخ يكيرمأ رالوديرايلم هايملا ةيلحت لماعم ءاشنإ كلذ يف امب تاعدوتسملا ةيفاع ةداعتسال ةنس ٢٠ل    

  ).١٦(ةيفوجلا هايملا تادادمإ ىلع طوغضلا عفرل 

  يجولوكيالا ماظنلا ةرادإ  - ميج
  .يميلقإلا ىوتسملا ىلع يجولوكيالا ماظنلا ةرادإ لاجم يف تاريدقتلا تيرجأ  -٣٦
تاناضيفو فافج تالاح ىلإ يدؤت ةيلحملا تارييغتلا نأ ىلإ تاجاتنتسالا ريشت ،ايقيرفأ يف  -٣٧  

ر،  ألل يحطسلا قفدتلا يف تافالتخاو ،ةيفوجلا هايملل ةددجتملا ةيذغتلا نم للقتو ؛ةرركتم ةديدش
  .)١٧ (رخبلا تالدعم عافتراو تاريحبلا هايم بوسنم يف تاريغتو

ةشيعم لبس دده امم ،روهدتلل ايسآو ايقي رفأ يف ةيجولوكيالا مظنلاو ةبذعلا هايملا دراوم تضرعت  -٣٨
. ةيفوجلاو ةيحطسلا هايملا بحس يف طارفإلا ةجيتن لصاوتم صقانت يف ةحاتملا ةبذعلا هايملا رداصمو. ءارقفلا

أ ىزعت حطسلا هايم نايرج صقانتيف ةدايزلا نأ امك ةروصب ديازتو . خانملا ريغت ريثأت ىلإ رثكأف رثك 
ا ةنس٥٠ـلا لالخ ،ةظوحلم  زواجتي مادختساو . ةقاطلاو ةعانصلاو ةعارزلا يف اهمادختسا ةيضامل 

  ).١٨(ةيعيبطلا ةددجتملا ةيذغتلل يونسلا طسوتملا 
٣٩-   ةراقلا يف ةيلودلا ر ت يتلا هايملا ىلع يونسلا بلطلا يف ةدايز كانه ،ايسآ يفو  ألا نم بحس
ةيميلقإلاو ةيلودلا تايوتسملا ىلع تاعارصلاو. ةيجولوكيالا مظنلا ةحصو ةيرشبلا ةطشنألا ضارغأل  

ًاديد  ًاريطخلكشت ،اهمادختساو ةبذعلا هايملا رداصم ىلإ لوصولاب ةطبترملا ةيلحملاو قطانملا يف ةصاخ    ،
ًايدحت يجولوكيالا ماظنلا ةرادإ يف ئزجتم ج. هايملا يف ةداح ةردن يناعت يتلا  ًاريبكعابتا لثميو مزلتسي    

ادإل لماكتم ج  ةلماش ج . يجولوكيالا ماظنلاو هايملا دراوم ةرعابتا  ينبت يف مدقتلا ضعب ققحت هنأ ديب
ر    ).١٩(ألا ضاوحأ لماكل

ىمظعلا ةيبلاغلا ةشيعم لبس هجاوي ًايدحت هايملا دراوم ىلإ لوصولا تاناكمإ ىلإ راقتفالا لكشيو  -٤٠  
ي ثيح ،ايسآ قرش بونج يف ر  نم ةسمخ لك نم نانثارقتف ألا ضاوحأ نم ريثكلا يف ناكسلا نم  

 ،غنوكيملا رهنف. ميلسلا هجولا ىلع ةماعلا ةفاظنلاو ةنومأملا برشلا هايم رفاوت ىلإ ،يعرفلا ميلقإلا ناكس
 ، ناكسلا ددع ةدايز نع ةمجانلا طوغضلا نم تاونسلا تارشع لمحت ايسآ قرش بونج ر  أ ربكأ وهو

ةمسن نويلم٦٥نع ديزي امل ءاذغلاو ه ايملا ىلع بلطلا دعاصتو ةيعانصلا ةطشنألا عسوتو لنوت هجاوتو .  
غنوكيملا اتلدو ،غنوكيملا ر ) ىربكلا ةريحبلا(باس   لفسأ يف ةيكمسلا ةدصرألا ىبرم يهو ،ايدوبمك يف

زيمت يتلا ةديرفلا فافجلاو ناضيفلا ةرود يف تالدبتلا ءارج صوصخلا هجو ىلع رطخلا ،مان تييف يف ر 
تالامتحا دكؤت غنوكيملا ر ريثأتلاو. غنوكيملا  ضوح يف رحبلا ىوتسم عافتراو خانملا ريغتل ةعقوتملا تا
ةطبترملا ةشاشهلا ليلقتو . يملاعلا خانملا ريغت ةجيتن ةمداقلا دوقعلا لالخ هايملاب ةطبترملا ةشاشهلا ةلاح مقافت
عيسوتو ،رهنلا ىرجم ىلع ةعقاولا نادلبلا نيب مئاقلا يلاحلا نواعتلا زيزعت ينعي تاونسلا لبقتسم يف هايملاب  

  ).٢٠(ميلقإلا يف يعولاو فيقثتلا عيجشتو ،هزيزعتو خانملا ريغت مهفت قاطن 
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ايسآ قرش لامشل يعرفلا ميلقإلا يف ىربكلا ةسمخلا ةبذعلا هايملا ر   -٤١  غنايس يهو -أ ضاوحأ  
يغناوه )يزتغناي(غنايج  ةردن نم يناعت -ايلوغنم يف لووتو نوخروأو ،نيصلا يف ايلغنوسو ) رفصألا(،   

 ، ، وهايملا دراوم هايم صقنو ر وهايملا مادختسا ةءافك يدرت  ألا ضاوحأ يف قيسنتلاو ةرادإلا فعض
ميلقإلا يف تاموكحلا ضعب اهلذبت يتلا دوهجلا نم مغرلا ىلعو . ةيفيرلا قطانملا يف ةصاخ ،برشلا
ام اذإ ةيرطقلا تاظفاحملا نيب ةيلودلا دودحلا ربع ن واعتلاو قيسنتلا نيسحت نم دب ال ،ةيضقلا هذهل يدصتلل

  ).٢١(لضفأ وحن ىلع اههايم دراوم مدختست نأ ايسآ قرش لامشل ديرأ 
ريثكلا يف ماع لك راتمأ ةعبرأ ىلإ نيرتم نيب حوارتي لدعمب ًاصقانت ةيفوجلا هايملا تايوتسم دهشت  -٤٢  

زغناغلا ر   ارتبامهارب –أ ضاوحأ ءازجأ نم انهقم–  ةدوج ددهي يذلا فثكملا خضلا ةجيتن ،سودنهلاو    
سودنهلا يضوح هايم دراومو . ةيفوجلا هايملا تاعدوتسم يف ةحلاملا هايملا ماحتقا ىلإ يضفيو ،هايملاو ةبرتلا

لالحمضا يف ىدبتي يذلا يجولوكيالا نمألا مادعنا ىلإ ،ةيسيئر ةروصب ،اهدرم ةشاشهلا ةغلاب دناملهو 
ًاضرعت دشألا وه سودنهلا ر. هايملا ةدوج يدرتو يرضخلا ءاطغلا  ًادانتسا دراوملا داهجإلضوحو ىلإ    
ًاضرعت رثكألا ،تقولا تاذ يف ،هنأ نعًالضف ،راطمألا يف تابلقتلاو ةحاتملا هايملا نم درفلا بيصن لدعم   

ةثالثلا ر  ارتبامهارب –زغناغلا ضوحو . ألا ضاوحأ نيب نم لالغتسالل شهلا غلاب انهقم–  الإ ،هرودب ةشا  
نأ حجرملا نم ،كلذ ىلإ ةفاضإ . ةلاحلا هذه يف ربكألا رطخلا لكشت يتلا يه ةرادإلا روصق هجوأ نأ

ريشت ذإ ،ليوطلا ىدملا يف ر   ألا ضاوحأ عيمج يف هايملا يف داح صقن ثودح ىلإ خانملا ريغت يدؤي
م يف ةيديلجلا ر٦٧ءاهز راسحنا ىلإ ريراقتلا   ألا نم ةئاملا يف تاقفدتلا نم للقي امم ،ايالاميهلا ةقطن  

ر    ).٢٢(ألا هذه يذغت يتلا ةيديلجلا
يف هايملا ةرادإ تارارق نأشب تاسايسلا يعناصل دشرملا ،يضاملا يف ةدافتسملا سوردلا رفوت  -٤٣  

ا دراوم ةشاشه يفًايلج كلذ ىدبتيو. ةكرتشملا هايملا ىلع لمتحملا عارصلاو تارتوتلا رامغ يف ابوروأ هايمل  
. ابوروأل ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجلو يبوروألا داحتالا لثم ،ةيميلقإ تاسسؤم اهمظنت يتلا ،ابوروأ يف
ةرادإلاب نادلبلا مزتلتو . هايملا نأشب لمتحم عارص بوشن نود لوحتو نواعتلا تاسسؤملا هذه لفكتو
، نع ةقثبنم ةدهاعم ماكحأ بجومب دودحلل ةرباعلا هايملل ةلماكتملا ةيلودلا تاقافتالا نم ةريبك ةعومجم  
تاريغتلا باعيتسا ىلع ،ابوروأ يف ةيسسؤملا تاردقلا روطت ىلع ا ًادهاش فقت يتلاو  اذ دح يف  
ةشاشهلا نع ضيوعتلا ىلع ًاصرح ،دودحلل ةرباعلا ضاوحألا قاطن يف ةيئيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا  

  ).٢٣(ةيئاملا 
تاسسؤم مامتها روحمو نيناوقلا عوضوم يه اهتشاشهو هايملا دراوم نإ ف ،ةيلامشلا اكيرمأ يفو  -٤٤

ةرباعلا هايملا اياضقب ىنعت يتلاو ،هايملاو ةيلودلا دودحلا ةنجلو ةكرتشملا ةيلودلا ةنجللا اهنيب نم ،ةقومرم  
نادلب نيب ةيلودلا تادهاعملا نأ امك. ايندلا هدودح يف عارصلا ءاقبإ يف تحجنو ينواعت وحن ىلع دودحلل  
تدعاسو ،دودحلل ةرباعلا هايملا ددصب ةيدرفلا تاءارجإلل لمتحملا رثألا نم ًاضيأ للقت يعرفلا ميلقإلا  
نع اهرمع ديزي تاسسؤم يهو ،ىمظع ةنورمب تاسسؤملا هذه فصتتو . نواعتلا اذه ةيرارمتسا ىلع
هجاوت نأ متحملا نم نأ ديب .تاعارتلا لح ىلع لمعت لظتو. اهتباقر لؤاضت نع ةرداب ةيأ رهظت الو نرقلا  

ايح ثعبيو هايملا ةردن نم ديزي امم ،يعرفلا ميلقإلا هيناعي يذلا نمزملا فافجلا ءارج رابتخالا ةنورملا هذه 
  ).٢٤(هايملا رفاوت نم لدبيس يذلا خانملا ريغت حبش 
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لعفب ةديازت م طوغض نم ةيبرعلا نادلبلا ميلقإ نم ةراتخم عقاوم يف ةيجولوكيالا مظنلا يناعت  -٤٥
يف رشبلا هافرو رقفلاو ةيجولوكيالا مظنلا نيب ةيوق ةطبار ةمثو . اهروهدت ىلإ يدؤي امم ،ةيرشبلا ةطشنألا
مولعلا نيب ةوجفلا دس ىلع لمعلاو ةيجولوكيالا مظنلل ةمادتسملا ةرادإلاو . ريدقتلا اهلمش يتلا عقاوملا
ميلقإلا يف ةيجولوكيالا مظنلا نوص يف ًامدق يضملل ليبس لضفأ يه ةمادتسملا ةيمنتلاو ايجولونكتلاو  

ميلسلا وحنلا ىلع ا     ).٢٥(رادإو

  ةئيبلا نوؤش ةرادإ  -لاد
ىلعو ةيرطقلاو ةيميلقإلاو ةيملاعلا تايوتسملا ىلع ةئيبلا نوؤش ةرادإ لاجم يف تاريدقتلا تيرجأ   -٤٦

  .ندملا ىوتسم
غولب يف قفخأ ملاعلا نأ ملاعلا يف يجولويب لا عونتلا تاعقوت ةلسلس نم ثلاثلا ريرقتلا دكؤي  -٤٧

نم ريرقتلا رذحيو . ٢٠١٠ماع لولحب يجولويبلا عونتلا نادقف لدعم يف سوملم ضافخنا قيقحت يف هفده 
ًالمتحمًارمأ تحبصأ يجولويبلا عونتلا يف ةحدافلا ةراسخلا نم ديزم نأ صقانت اهقفاري ،رثكأف رثكأ    

، . ةيجولوكيالا مظنلا اهرفوت يتلا ةيساسألا تامدخلا يف ديدش بالقنالا طاقن نم ديدعلا غولب عقوتيو
شاعتنالا ليحتسملا وأ ريسعلا نم حبصي ًاجاتنإ لقأ ةليدب تالاح ىلإ ةيجولوكيالا مظنلا لوحتت ثيح  
عونتلا نادقف ىلإ رظنلا نآلا دعب نكمي ال هنأ ىلإ ملاعلا يف يجولويبلا عونتلا تاعقوت ريرقت صلخيو . اهدعب
ةيساسألا عمت ا    ).٢٦(ا لغاشم نع لزعمب فقت ةيضقك يجولويبل

عونتلا نأ ىلإ ةيميلقإلا يرحبلا يجولويبلا عونتلا تاريدقت نم ١٩تاجاتنتسا ريشتو   -٤٨  
ةدايز (ضرألا يف مئاقلا ثولتلا لثم ،ريغتلل ةعفادلا لماوعلا نم نآلا رطخلا هجاوي يرحبلا يجولويبلا 

عاونألا لاخدإ ،ميلاقألا نم ريثكلا يف دياصملا لالغتسا يف طارفإلا )تايذغملا تابسرت نم لصحتملا  ،
ىتح تاطاقسالا ريشتو ). تاطيحملا ضيمحت كلذ يف امب(خانملا ريغت تاريثأت ديازتو ةيزاغلا ةيرحبلا 

ةرفوو عونت ىلع غلاب لكشب رثؤي امم ،ةدح دشأ حبصتس ريغتلل ةعفادلا لماوعلا هذه نأ ىلإ ٢٠٥٠  
  ).٢٧(ميلاقألا عيمج يف يرحبلا يجولويبلا ع ونتلا

تاءارجإلا نم ديزملو ،ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةئيبلا ةرادإ يف ةلماش ةيعاطق ج   -٤٩  عابتا ىلإ ةجاح ةمث
راحبلا ةيقافتا لثم ،ةيميلقإلا تاقافتالا يفو فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا يف فارطألا بناج نم 

ىلع ةوالع . بيرقلاو طسوتملاو ديعبلا لاجآلل ةرادإ فادهأ ديدحتل ،ةبحاصملالمعلا ططخو ةيميلقإلا 
ةيلاعف ىدمو طوغضلل ةباجتسالا يف مدقت نم ققحت ام سايقل تامولعملا ةدعاق نيسحت ىلإ ةجاح ةمث ،كلذ 

علا قاطن يف ةماعلا ةيعمجلا يف ةيلاحلا دوهجلا معد ةرورض ريرقتلا دكؤيًاريخأو. ةباجتسالا هذه ةيلم ، 
ةيداصتقالا -ةيعامتجالا بناوجلا كلذ يف امب ،ةيرحبلا ةئيبلا ةلاحل يملاعلا ريدقتلاو غالبإلل ةيداعلا   )٢٧.(  

نم رتموليك ١٠ ٠٠٠و ،ايالاميهلا ةقطنم اهيف امب ،ةلئاه ةيعيبط دراومب ايسآ بونج عتمتت  -٥٠  
او تاباغلاو تاعقنتسملاو ر  و ةيناجرملابعشلألاو لحاوسلا فورغنملاراجشأ  مجانلا داهجإلا عامتجاو .  

قطانملا ىلإ فيرلا نم قاطنلا عساولا حورتلاو ،ةاواسملا مدعو رقفلا راشتناو ،يناكسلا ومنلا عراست نع 
نادقفو ةشهلا ةيجولوكيالا مظنلا ريمدت يف مهاست لماوع اهعيمج ،دراوملا ةدعاق لالحمضاو ةيرضحلا 

  .)٢٨(ةئيبلا روهدتو يجولويبلا عونتلا 
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ًايسيئرًاردصم ةعارزلا تناك املو  -٥١ مجانلا يضارألا روهدت نإف ،ايسآ بونج يف ةشيعملا لبسل    
ىربك ةلكشم لكشت ،يضارألل فثكملا مادختسالا عمًاعمتجم ،بلطلا دعاصت نع لوصحلا نأ امك .  
اطلا ببسب ميلقإلا اههجاوي يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا نمًادحاو ةفيظنلا برشلا هايم ىلع يمسوملا عب  
ينارمعلا عسوتلا ىدأو . ةريبك ةحاتملا تادادمإلا تناك نإو ىتح ،اهتيعون يندتو هايملا تادادمإل

نأ ذإ ،ةيرضحلا قطانملا يف ةصاخ ،يقيقح لاغشنا ثعبم ءاوهلا ثولت لعج ىلإ ايسآ بونج يف عينصتلاو 
ةئيبلاب رارضإلا نم ىرخأ لاكشأ يف ببستتو رشبلا ةحص دد ةيعون ةءادر  ءاوهلا  )٢٨.(  

ريغ ةيمنتلا اهنيب نم ،لماوعلا ضعب ةجيتن ايسآ قرش يف راحبلا ددهتت راطخأ ةدع كانه   -٥٢
لئاوملا نإف ،ريرقتلل ًاقفوو. خانملا ريغتو ةيرحبلا تافلخملا ،ةيزاغلا ةبيرغلا عاونألا ،ثولتلا ،ةرينتسملا  

نم ةئاملا يف ٤٠تدقف نيح يف ،طوغضلل ضرعتت ةيداصتقالا ةيمهألا تاذ ةيلحاسلا ةيجولوكيالا مظنلاو   
فورغنملا تاباغ عيمج نم فصنلا ةبسنو ةيناجرملابعشلا ردقب لماكتمو مظتنم ج .    عابتاب يصويو
وحو تانايبلا عمج نيسحت عمًاقفارتم ،ةيرحبلاو ةيلحاسلا اياضقلا ةرادإ يف ربكأ ةيداصتقا زفاوحو ةرادإ زفا  

  ).٢٩(ةئيبلا ةيامح دوهج يف طارخنالا ىلع صاخلا عاطقلا عيجشتل 
ًايجولوكيإًاميلقإ ربتعي يذلا ،طسوتملا رحبلا ميلقإ يف  -٥٣ نادلبلا فلتخم تايداصتقا لظت   ةصاخ -،   

ةيعيبطلا دراوملا ىلع ريبك دح ىلإ ةدمتعم-ةيبونجلا ةفاحلا يف  تاذ يف زيمتي يذلا ميلقإلا نأ ريغ.    ،
ىلع موقي نأ بجي يذلا ،رارقتسالا نع ثحبي لظي ،ريبك فالتخاو قيثو لدابت ةقطنم هنأب تقولا 

يف ةيئامنإلا طامنألاو ًايلاح ةئيبلا ةلاح نيب عساو نيابت ةمثو. ةكرتشملا اياضقلا ءازإ ةدحوملا جهنلا نم ساسأ  
نوصو يرحبلا ثولتلاب قلعتي اميف ةريخألا تاونسلا لالخ مدقت ،كش الب ،ققحت دقلو . طسوتملا رحبلا

ةرادإ نامضو ،خانملا ريغت تاريثأتل بسحتلل ةريبك دوهج سيركت مزلي كلذ عمو ،يجولويبلا عونتلا 
ريغ لاكشألل جيورتلل ةيميلقإلا تاردابملا معدل ،ةقاطلاو هايملا ةصاخو ،ةردانلا ةيعيبطلا دراوملل لضفأ 

يتلاو ًايلاح ةرفاوتملا تامولعملا ةيعون نيسحتب نهر وه مدقتلا نأ امك. جاتنإلاو كالهتسالا نم ةثولملا  ،
نم دب الو . ةيروظنملا تاساردلا قوعيو تاليلحتلا نم فعضي امم ،ةيقوثوملا ىلإ رقتفتو ةلمتكم ريغ لظت
 لبق نم ةعرسلا هجو ىلع اهجئاتن حاتت نأو يميلقإ قاطن ىلع ةلأسملا هذه نأشب ثوحبلا ءارجإ

  ).٣٠(طسوتملا نادلب داحتا لثم تاردابم 
ثراوكلا نع ةئشانلا ئراوطلا تالاح ،يئيبلا روهدتلا ،يجولويبلا عونتلا نادقف ،خانملا ريغتو   -٥٤

ةلجاع تارييغت اهعيمج مزلتست ،ميلقإلا اهدهش يتلا ينارمعلا عسوتلا ةريتو عراستو هايملا ةردن ،ةيعيبطلا 
ةيساسألا تانبللا نأشب ماع قافتا ىلإ لصوتلا ىلإ ةحلم ةجاح كانه نأ امك . ةئيبلا ةرادإ يف ةصاخو

مظنلا ةميق لصأتو ةيئيبلا تارابتعالا جمدتو ،ةمادتسملا ةيمنتلا ةلاعف ةروصب عجشت يتلا ةيسسؤملا رطألل 
ةيرارمتسا تابوعص ىلإ هابتنالا هجويو . ةيئامنإلا تاسايسلا بلص يف ةيئيبلا تامدخلاو ةيجولوكيالا

نيسحت ةرورض ىلإ كلذكو ،ةيئامنإلا تاسايسلا عم يغبني امك نلعت ،ةيلومشو ةلماش ةيئيب تاساي س
، . ميلقإلا نادلب نيب قيسنتلاو تاءارجإلا ةئيبلا ةلاح نع ةديجو ةقيقد تامولعم رفاوت يرهوجلا نم امك
 ًايساسأ دعي يذلاو ،ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمادتسالا قيقحت بوص رامثتسالا نم ديزم سيركت ةرورضو

  ).٣٠(ميلقإلا يف ةلصاوتملا ةيمنتلل 
تغلب ،ةهج نمف . يبيراكلاو ةينيتاللا اكيرمأ يف ةيئيبلا تاساكعنالا تاذ تاعارصلا ترثاكت  -٥٥

ًادح دئاسلا يئامنإلا طمنلا ىلع ا  ًاريطخاريثأت ةيرادإلاو ةيباقرلا تاردقلا كلتمت لودلا دعت مل ثيحب    
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ةينطولا ةيعيرشتلا مظنلا يف تيسرأ يتلا ةديدجلا قوقحلا نإف ةيناث ةهج نمو ،ميلسلا و حنلا ىلع اهتجلاعمل
ىضفأ دقو . تاءارجإ نم مزلي ام ذاختا يف ةيموكحلا تاسسؤملا قافخإ اهنم قوعي ةيلودلا تافصاوملاو
اوعو ةفينعلا تاهجاوملاًانايحأو لب ،تاعارصلا بوشن ىلإ تاءارجإلا ذاختا يف قافخإلا اذه ةيمادلا اهبق  
)٣١.(  

ًادلب٣٣ـلا ءازجأ ةفاك يف ةيئيبلا تارييغتلا نع ريثم يريوصت ليلد ةمث   -٥٦ ةفاكلو ،ميلقإلا يف    
قطانملا روهدتو ةبذعلا هايملا ثولت ،يرضحلا ومنلا ،نيدعتلا ،يضارألا مادختسا ريغت لثم اياضقلا 

تارييغتو يضارألا مادختساب قلعتي اميف نا دلبلا اهتقبط يتلا تاسايسلا جئاتن ةيلج ىدبتتو. ةيلحاسلا
ةيلاعف نأ امك . ةيلودلا دودحلاب ةطيحملا قطانملا رهظت جذامن يف صوصخلا هجو ىلع ،يضارألا مادختسا
مدقتلاب قلعتي اميفو . نمزلا رورم عم يرضخلا ءاطغلا يف تارييغتلا عبتت اهنع فشكي ةيمحملا قطانملا

ألا نم٧فدهلا تاياغ ةيبلت بوص  قفارم ىلإ لوصولا يف ماع نسحت كانه ناك ،ةيفلألل ةيئامنإلا فاده  
ةلازإ رارمتسا و نوبركلا ديسكأ جاتنإ نم درفلالدعم ديازت نم مغرلا ىلع كلذ و ،ةماعلا ةفاظنلاو هايملا

  ).٣٢(تاباغلا 
آت عمًاقفارتم يجولوكيالا ماظنلا روهدت نإف ،اكياماج يف ةيلحاسلا ليرغن ةقطنم يفو  -٥٧ لك  

ىلع ةدمتعملا ةشيعملا لبسب ،نمزلا رورم عم ،رضي دق ةيئاوتسالا ريصاعألا تاريثأت ديازتو ئطاشلا 
ليلدلا رهظيو . يرطقلاو يلحملا داصتقالل ةيويح يهو ،ةحايسلاو ةعارزلا ،كامسألا ديص لثم ،دراوملا

ًاماع٤٠ـلا لالخ ،تضرعت ليرغن ئطاوش نأ يملعلا  جارتو لكآت ىلإ ،ةيضاملا  يف يئا    و ديدش ع
قتللًاعبتو. ئطاوشلا فاوح عراستملا وأ لجألا ليوط عافترالل ةيملاع تاطاقسا ىلإ ةدنتسملا تا ميي 

لولحب ،هنأ رهظت ،ةديدشلا فصاوعلا ببسب ةمراعلا تاجوملاب ةيلحملا تاؤبنتلا بناج ىلإ ،رحبلا ىوتسمل 
نوكيس ٢٠٦٠ماع  تاريثأت ةديدشلا فصاوعلا تاج وم عم رحبلا ىوتسم عافترا ةريتو عراستل، 

رحبلا ىوتسم عافترا رابتعالا يف ًاذخأو. ليرغن فلخ ةيساسألا ةينبلاو ليرغن ئطاوش ىلع ةقحام  
وأ صخش ٢ ٥٠٠ةبارق رطخلل ضرعت ،ناضيف نم اهعبتي امو ةمراعلا فصاوعلا تاجومل ضرعتلاو   ١٤ 

ًاماع٥٠ةرتف لالخ نييلحاسلا ناكسلا ةعومجم نم ةئاملا يف  فصاوعلا رركت نم  ةطخ عضوب يصويو .  
  ).٣٣(ليرغن ةرادإو ةيمنتل ةلماش ةيعاطقو ةيلومش 

نم مغرلا ىلع هنأ ىلإ ةيبرعلا نادلبلا ميلقإ يف تاسايسلاب طبتري لماش يميلقإ ريرقت لوأ ريشي   -٥٨
تدعاصت و تديازت دقف ،ةيئيبلا تاءارجإلا تالاجم ىتش يف ،تانيعستلا ذنم ةصاخ ،مدقتلا ضعب قيقحت
دشأ نم وه نآلا ميلقإلاو . ةديدج اياضق تأشن امك ،ةيديلقتلا ةيئيبلا اياضقلا اهلكشت يتلا تايدحتلا
راطإلا يفو ةيئامنإلا ططخلا يف ةئيبلا جمد ميلقإلا يف ةمادتسملا ةيمنتلا مزلتستو . هايملا يف ةردن ملاعلا ميلاقأ

، يداصتقالا لماكتلاو يميلقإلا نواعتلل تاسايس ينبتو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا تاسايسل يسيئرلا  
  ).٣٤(يئيبلاو يعامتجالاو 

ةقطنم يف يجولويبلا عونتلا قايس يف ةيلاحلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالل ةسارد حرطت   -٥٩
بطقلا ةقطنم ةمادتسا نامض ةيغب اهدوهج زيكرتب ،ةقطنملا نادلبل تايصوت ةعبرأ ،يلامشلا بطقلا 

ةرادإلا يف رامثتسالا زيزعت ،ًالوأ ،يه تايصوتلا هذهو. يجولويبلا هعونت ةيامحو لبقتسملا يف يلامشلا  
يف ةيمحملا قطانملا قاطن عيسوت ًايناثو ؛جماربلا هذه معدلو فيكتلا جماربل ةكرتشملا بطقلا ةقطنم ، 
ًاثلاثو؛ةيرحبلاو ةيلحاسلا قطانملا ةصاخو ،يلامشلا عونتلا دصر ةدايز   بطقلا ةقطنم يف يجولويبلا ، 
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لمحت يف كراشت يتلاو يلامشلا بطقلا ةقطنم لود فالخب لودلا عم نواعتلا زيزعت عيجشتو يلامشلا 
سلجم ىلع يغبني ًاعبارو ؛يلامشلابطقلا ةقطنم يف ةرجاهملا ةيربلا ةايحلا ةيلوؤسم  بطقلا ةقطنم ، 

اهمادختساو يلامشلا دمجتملا يف ةيحلا ةيعيبطلا د راوملا ةيامح نامض يف ربكأ يمدقت رودب موقي نأ يلامشلا
  ).٣٥(دودحلل ةرباعلاو ةديعب تافاسم نم تاثولملا ةحفاكم ىلإ ةيمارلا هدوهج عم ةنراقم ،مادتسملا 

لبج ،وام ةباغ عمجم ،رادربأ ةلسلس ،اينيك لبج يهو -اينيك يف ةسمخلا هايملا جاربأ لكشت   -٦٠  
جتسم-يناقناريش لالتو نوقليإ  دلبلا يف ةيسيئرلا ر   هايملا رداصم يهو . ألا عيمجل ايلعلا هايملا تاعم

جتنت يتلا ةيئاملا ةقاطلا تآشنم عيمج نع ًالضف ،ةيعانصلا تايلمعلاو ةعارزلا ،يرلل نم ةئاملا يف ٦٠   
، . اينيك يف ءابرهكلا ىرخأب وأ ةروصب ،معدتو ىمظع ةيمهأ يستكت تاباغلا هذه نإف ،وحنلا اذه ىلعو

تانطوتسملا ببسب روهدتلا وأ نادقفلل تقولا تاذ يف ،ضرعتت ا . نيينيكلا عيمج ةشيعم لبس  أ ديب
. ةيجرحلا دراوملل ينوناقلا ريغ صالختسالاو ،يعاو طيطخت نودبو ةباقر البو ةينوناقلا ريغ ةعساشلا

  ).٣٦(يرطق مامتها ثعبم ةيداصتقالا اهتميقو ةيعيبطلا لوصألل ريمدتلا اذهو 
ًارطخ ديرفلا يجولويبلا اهعونتو ةيربلا اوت  -٦١  ًاديدشايحو اكنال يرس تاباغ هجا اهلالغتسا ءارج    

اهلمادتسملاريغ لالغتسالا و قوسلا هزفحي يذلا وه ةيعيبط رطاخم نم هيلع بترتي امو يضارألا روهدتو .  
 ، مادختسا ،تاباغلا ةلازإ هب صخرملا ريغ تايافنلا نفد اهيف امب ،ةباقر نودب ةيئامنإلا ةطشنألا ةجيتن

ةيمهأ تاذ يهو ،اكنال يرسل ةيلحاسلا قطانملاو. ةباقر ريغب ينارمعلا عسوتلاو هل ططخملا ريغ يضارألا  
نادقف ،يلحاسلا لكآتلا لمشي يذلا روهدتلل ،ةيضاملا ةليلقلا دوقعلا لالخ ،تضرعت ةقئاف ةيجولوكيا 

ةمئالملا ةيسسؤملا رطألا نم ريثكلاب عتمتت اكنال يرس نأ ىل إ ريرقتلا ريشيو. ةيلحاسلا هايملا ثولتو لئاوملا
نيناوقلا ذافنإ معدت يتلا ةيوقلا ةيسايسلا ةدارإلا ىلإ ةجاحب تلاز ام اهنكلو ،ةيميظنتلا كوكصلاو 

  ).٣٧(اهل لاثتمالاو 
نم رثكأ ةيضاملا تاونس رشعلا لالخ ،ايدوبمك تدمتسا  -٦٢ حملا جتانلا يلامجإ نم ةئاملا يف٤٠،  يل  

دوقعلا لالخ ًاطوغض ةيعيبطلا دراوملا هذه تهجاوو. ةجارحلاو كامسألا دياصمو ةعارزلا نم ،يموقلا  ،
ةيعيبطلا لئاوملا روهدت ىلإ ىدأ امم ،تابلط نم هقفاري امو ديازتملا يناكسلا ومنلا اهأشنم ،ةيضاملا ةثالثلا 

دلبلل يجولويبلا عونتلا ىلعًارطخ لكشو صلقت ،كلذلًاعبتو.   نم ايدوبمك يف يجرحلا ءاطغلا    يف ٧٣ 
ةبارق ىلإ ١٩٦٥يف ةئاملا  يف ةئاملا يف ٦١   ٣٨ (٢٠٠٢.(  

٦٣-   ، يجولويبلا عونتلا لالحمضا ،يضارألا روهدت ايدوبمك يف ةيسيئرلا ةيئيبلا اياضقلا نيب نمو
ةعوم ايدوبمكو. تافلخملا ةرادإ ةيرحبلاو ةيلحاسلا دراوملا ةرادإ ،ةيلخادلا ةيئاملا دراوملا روهدت  ا اهيدل  

 ، ةئيبلا ةرازو قتاع ىلع اهقيبطت ةيلوؤسم عقت ثيح ،ةيئيبلا ةرادإلا نأشب حئاوللاو نيناوقلا نم ةيرورضلا
ردقب ةريفو ةيلامو ةينقت دراومو ىرخألا ةيئامنإلا تارازولا عم لضفأ يسسؤم قيسنت ىلإ جاتحت اهنكلو 

  ).٣٨(ربكأ 
ددصب تاسسؤملا نيب نواعتلاو تالاصتالل ىوقأ ةيلآ ىلإ ةجاح ةمث ة يكينيمودلا ةيروهمجلا يفو  -٦٤

  ).٣٩(ةئيبلاب ةطبترملا اياضقلا 
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تاسايسلا يف ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيئيبلا بناوجلا جمد ىلإ ةجاح كانه الاميتاوغ يفو   - ٦٥
ةمادتسملا ةيمنتلا فده غولب ىنستي نل ،جمدلا اذه نودب هنأ ذإ ؛ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت بوص ةهجوملا 

)٤٠.(  
، تيذلا رقفلاب ،ريبك دح ىلإ ،يتياه يف ةيئيبلا تالكشملا طبترت   -٦٦ ناكسلا نم ةريبك ةبسن هنم يناع

تاسايس طبترت نأ يغبنيو . ةيعيبطلا دلبلا دراومل ةمئالملا ريغ ةرادإلاببسب ءوس تالكشملا كلت دادزت و
ثوًاطابترا ،هلمكأب دلبلا ةدئافل ةيئيب ةمادتسملا ةيداصتقالا ةيمنتلل راطإب ًاقي   )٤١.(  

ةيئايميكلا داوملا ةرادإو ،ءاوهلاو هايملا ثولت دعي )ةيرافيلوبلا - ةيروهمج(اليورتف يفو   -٦٧  ،
تايلوؤسم نيب لخادتلا نأ امك . دلبلا هجاوت يتلا ةيئيبلا تالكشملا مهأ نيب نم ندملا يف تافلخملاو
دويقلا ىلإ ةفاضإ ،ةيئيبلا تاسايسلا ةيلاعف نم قوعي ،ةنيعم ةيئيب لئاسمب قل عتي اميف ةيموكحلا تاسسؤملا

  ).٤٢(تاسايسلا ذيفنت ىلع ةينازيملا دويقو ةيملعلاو ةيجولونكتلا 
٦٨-   ، ندملا ىوتسم ىلع تزجنأ يتلا ريراقتلاو تايلمعلا مظعم ا  ددح يتلا ةفولأملا تابوعصلا نم

رألا يف ةبطرق يفًالثم اهنيب نمو غ يف نواتجروج)٤٣(نيتنج   يليش يف تنوم وتريوب )٤٤(انا ي،   ،)٤٥( ،
اينابسأ يف زتيساغ –ايروتيف  يف وتيك )٤٧(ليز اربلا يف يبيرببو ابارنام ،اناريب ،اروب اتنوبو) ٤٦(   ،

وتنماركاس يد اينولوك )٤٨(سينولناكو وريب يف و جيورت ،روداوكإ يف ) ٥٠(اريفيرو ) ٤٩(، 
ةماعو يندملا عمت م تالاصتالاو تامولعملا ىلإ راقتفالا يه ،ياوغوروأ  ا ىلإ ةيئيبلا تاسسؤملا ن
رظن ام ًاريثك يتلاو ،ةيئيبلا اياضقلا نأشب تاسسؤملا نيب تالاصتالا زيزعت ىلإ ةجاحلا بناج ىلإ ،روهمجلا  
نم اهعبتي امو ةيموكحلا تارادإلا يف ةرركتملا تارييغتلا نأ امك. ةينقت لئاسم درجم اهرابتعاب اهيلإ  

تارارقلا ذيفنت ىلع اهرودب رثؤت ةئيبلا اياضق ةجلاعم ىلإ لبسلا نأشب رظنلا تاهجو يف تارييغت 
  .ندملا ىوتسم ىلع تاسايسلاو

  ةرطخلا تافلخملاو ةراضلا داوملا  -ءاه
  .يميلقإلا ىوتسملا ىلع ةرطخلا تافلخملاو ةراضلا داوملا لاجم يف تامييقتلا تيرجأ  -٦٩
وحنل مييقت رهظأ  -٧٠ نيسكويدلا تابكرم رداصم مهأ نأ نيسكويدلل ةيرطقلا رصحلا مئاوق نم ٦٠   

يف مهست يتلا ،ةيعارزلا نارينلا وأ تاباغلا قئارح لثم ،ءارعلا يف ةيويحلا ةلتكلا وأ تافلخملا قرح يه 
ءاوهلا يف تاثاعبنالل يلكلا عوم٥٤وحنب طسوتملا   ا نم ةئاملا يف توافتت ردصملا اذه جئاتن نأ ديب.    

قتلا ىندأو ؛ينعملا دلبلا عاضوأبًانهر ،ةياغلل ةظوحلم ةروصب ءارعلا يف قرحلا ناك امثيح ةداعو تاريد   ،
ةيعانصلا رداصملا نم ةلق كانه تناك امثيح ،تاريدقتلا ىلعأ غلبت امنيب رفصلا ةجردب يه ًاروظحم  ،

ةئاملا يف ٩٩يه ،تاثاعبنالل   )٥١.(  
بصق قرح لثم ،ءارعلا يف ةيويحلا ةلتكلا قرح نم نيسكويدلا تاثاعبنا تاساردلا تددحو   -٧١

اهدلوت يتلا كلت نع ًاريثك فلتخت تاثاعبنا دلوي ركسلا بصق قرح نأ رهظتو. تاباغلا قئارحو ركسلا  
هليثم نع ىلعأ ركسلا بصقل ةبسنلاب تاثاعبنالا لماع نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإ . دوقولا نم ىرخأ عاونأ
لداعملا نم دحاو مارغ لباقم ،دوقولا عاونأ نم نطلل يمسلا لداعملا نم تامارغ ٤(تابا غلا تافلخمل  

  ).٥١(دوقولا نم نطلل يمسلا 
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ةيأ ىلع روثعلا ريسعلا نمو دوجولا يلك نيكلهتسملل تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا مادختسا   -٧٢
نم ءزج يه ةيئايميكلا داوملا هذ هو. ةيئايميك داوم ىلع يوتحت ال رضاحلا تقولا يف عنصت تاجتنم
يف ةيئايميكلا تافلخملا هذه ىقبت دق ،تالاحلا ضعب يفو . هئادأ وأ هتفيظو نم ززعتو جتنملا تافصاوم
نأ نم ديازتم لاغشنا كانه نأ الإ ،ةديمح ةيئايميكلا تانوكملا مظعمو . اهعينصت ةيلمع نم تاجتنملا
لاو ةماعلا ةحصلا ىلعًارطخ لكشي دق اهضعب او لافطألا بعل نمًاءدبو. ةئيب  تادعملا ىلإو تاثاث أل 

ءاكرشلا نم ريثكلا لمشتو تايوتسملا نم ريثكلا ىلع تاءارجإ ذاختال ةجاح ةمث ،تارايسلاو ةينورتكلإلا 
تارارقلا ذاختا مزلتسيو . تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا هذه اهلكشت يتلا تايدحتلاو تالكشملل يدصتلل
تاجتنملاو ةيئايميكلا داوملا عم دادمإلا ةلسلس لوط ىلع اهريرمتل ا ولعم ةرينتسملا  قوثومو ةيفاو تام
  ةجرحلا ةجاحلاب صاخلاو ماعلا نيعاطقلا تامظنم نم ريثكلا تفرتعا دقلو. داوملا هذه يوتحت يتلا
  سردتسيتلا ةلاحلا تاسارد نم عبر أ ءارجإب فيلكتلا ىطعأ ةئيبلا جمانرب نأ امك ،تامولعملا هذهل
  يف هذه ةلاحلا تاسارد تاجاتنتسا نم دافتسيسو. اهمامأ زجاوحلاو تامولعملا هذه تاقفدت صرف

يف ،ةثلاثلا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا ىلع ضرعت تاسايس تايصوت عضو 
٥٢ (٢٠١٢.(  
. ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملل ةينيبلا ةرياعملل ةئيبلا جمانرب تاسارد ىلوأ ايسآ يف حاجنب تأدب  -٧٣

ًاربتخم١٤نأ نع تاساردلا تفشكو  ًالامجإ  يداصتقالا لا ،   ا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم تاربتخم نم  ،
ةيمانلا نادلبلا تاربتخم نم٢٤ءادأ نم لضفأب اهؤادأ نكي مل  امبرل يتلاو ،هابتنالل ةريثملا جئاتنلا نمو .  

 يلك رتمورتكبس١(ةياغلل ةمدقتم ةيليلحت تادعم مضت يتلا ةينيصلا تاربتخمل ا نم ريبكلا ددعلا اهنم فرح
ةبوعص رثكألا ةيئايميكلا داوملا ليلحتب تماق يتلا تاربتخملا هتققح ءادأ لضفأ نإف )ةيلاع ةيحاضيإ ةردقب  ،
فعضأ تناكو . )رولكلا ةديدعلا نيرتبلا ةيئانث تانرويفلاو رولكلا ةديدعلا نيرتبلا ةيئانث تانيسكويدلا(
، ًاقلعتم رمألا ناك امثيحو. ةيرولكلا ةيوضعلا تاديبملا نأشب ةلصحتملا كلت جئاتنلا تافوفصملاو ةءافكلاب  
تابوعصلا نم تاربتخملا نم ريبك ددع ىناع نيح يف ،رابتخالا لولحب لصتي اميف ًالامجإ ديج ءادأ ظحول  
عيمج يلوت نأ ةرورض جئاتنلا تدكأو . كامسألا وأ تاهمألا نبل ،بيسرتلا لثم ،ةيقيقحلا تافوفصملا عم
ةعبتملا ةقيرطلا ريوطتو ةدوجلا ديكأتب ربكأًامامتها تاربتخملا ميلاقأ لمشتل ةساردلا قاطن عيسوت ىرجو .  

ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم ىلع جئاتنلا ضرعتس ثيح ٢٠١١-٢٠١٠يف ىرخألا ةدحتملا ممألا   ،
ناسين يف ،سماخلا هعامتجا يفةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا   ).٥٣ (٢٠١١ليربأ / 

ماع وحن يبيرقت ًانزاوت ايسآ يف قبئزلا ىلع بلطلاو ضرعلا لصي نأ حجرملا نم  -٧٤ وأ ٢٠١٤   
ىلع ،ايسآ يف قبئزلا نيزخت تاردقل ةحلملا ةجاحلا فقوتت نأ لمتحملا نم ٢٠١٧ماع دعب اميفو . ٢٠١٥  ،

نأشب ًانوناق مزلملا يملاعلا كصلا راطإ يف تقبط يتلا ةباقرلا ريبادتب رثأتي دق يذلا بلطلا عجارت لدعم  
ايسآ يف ةجاحلا نع دئازلا قبئزلا نم ةريبك تايمك دوجو رظتنملا نمو . ًايلاح هعضو يرجي يذلاو ،قبئزلا

لالخ همظعم يف مكارت يذلاو ،ةجاحلا نع دئازلا قبئزلا تايمك غلبت نأ حجرملا نمو . ٢٠٣٠ماع دعب 
نع اليلق ديزي امب ٢٠٥٠ و٢٠٣٠نيب ةرتفل ا نط ٥ ٥٠٠،  فورظلا يف تافالتخالا تغلب دقلو ). ٥٤( 
نم هدعب دعي مل ًادح ميلاقألا لخادو ةيعرفلا ةيميلقإلا ةيئيبلاو ةيداصتقالاو تاعامتجالاو ةيسايسلا  ،

ح لك ىلع مئاق ج  ىلعو . ةدح ىلع ةلاعابتإ نم دب ال ،هيلع ءانبو ،لماش لضفم رايخ حارتقا نكمملا
ًاصيصخًايسدنه ةممصملا تاعدوتسملا نأ نيبت ،ضرألا ةيبنجألا قفارملا ىلإ ريدصتلاو   نيزختلا يرايخ امه  

يد  ٥٥(ا.(  
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نكمي يذلا قبئزلا ا   -٧٥  أب يبيراكلاو ةينيتاللا اكيرمأ يف لبقتسملا يف قبئزلل ىلوألا رداصملا تددحو
. يولقلا يرولكلا قبئزلا تايراطب عناصم ليوحت وأ لافقإ نمو ،نيدعتلا تايلمعل يعرف جتانك هتداعتسا

نأ لمتحي ثيح ٢٠١٥لئاوأ يف بلطلا زواجتت دق قبئزلا تادادمإ نأ ىلإ ةيدعاق ةلاح روصت ريشيو   ،
ةرتفلا لالخ تمكارت يتلا دحلا نع ةدئازلا تايمكلل يلكلا عوم   ىلع ديزي ام ٢٠٥٠-٢٠١٥ا غلبي  ،

نط ٨ ٠٠٠ ةينقتلاو ةيداصتقالاو ةينوناقلاو ةيجولويجلا ةيساسألا ةينبلا نإف ،رضاحلا تقولا يفو ). ٥٦( 
يه ةيد . ليوط لجأل قبئزلا نيزختل ضرألا حطس قوف قفارم ريفوتل ةيفاك ريغ  ا تارايخلا نأ نيبتو
ة جلاعم قفارم نوكت امبرلو. ةيبنجأ قفارم ىلإ ريدصتلاو ضرألا حطس قوف نيزختلا قفارم تارايخ
يعيبطلا قبئزلل يلحرملا نيزختلل ًارايخ ةدوجوملا ةيرطقلا تافلخملا  )٥٧.(  

ىلإ ةنسلا لالخ بلطلا ايسآ طسوو ةيقرشلا ابوروأ يف قبئزلا تادادمإ زواجتت نأ لمتحملا نم   -٧٦
ن أ حجرملا نمو. يعرفلا ميلقإلا يف نيزختلا تاقاط ىلإ ةحلملا ةجاحلا دكؤي امم ،ةمداقلا تاونس ثالثلا

نيب حوارتي ام ٢٠٥٠ و٢٠١٥نيب ام ةمكارتملا قبئزلا تايمك غلبت  نط ١٠ ٠٠٠ - ٢ ٠٠٠   )٥٨.(  
يف ةحفاكملا ريبادتل ،يوجلا فالغلا يف نوز وألا ةقبطلةدفن تسملا داوملا تايمك نم ةباجتسا ةمث  -٧٧

نأ عقوتملا نم ،ي ملاعلا ديعصلا ىلعو. نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب قاطن
نيرشعلاو يداحلا نرقلا فصتنم لبق١٩٨٠يف هاوتسم نوزوألا مازح ديعتسي  دوعت نأ عقوتملا نمو .  

ميلاقأ نم يأ عم ةنراقم نرقلا نم رخأتم تقو يف اهلاح قباس ىلإ يبونجلا بطقلا يف نوزوألا ةوجف 
عفانمب يتأت ا زوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا ةحفاكم تتبثأ دقو. ةيضرألا ةركلا  أ لوكوتوربلا راطإ يف نو
ديسكأ يف ًاضافخنا لوكوتوربلا راطإ يف ققحت يذلاو داوملا هذه يف ضافخنالا لداعيو. خانملل ةكرتشم  
ريشتو . وتويك لوكوتورب راطإ يف يلوألا مازتلالا ةرتف فده فاعضأ ةسمخ ىلإ لصي امب نوبركلا
تاثاعبنا نأ ىلإ طباوض يأل عضاخلا ريغ ةيرولفورد يهلا نوبركلا تابكرم ومن تاروصت تاطاقسإ

 ٢٠٥٠ماع لولحب يهاضت دق يملاعلا رارتحالا ثادحإ تاردقب ةحجرملا ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم 
ماع يف ا   ورذ يف يملاعلا رارتحالا ثادحإ تاردقب ةحجرملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تاثاعبنا

٥٩ (١٩٨٨.(  
ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم لجعملا صلختلا يدؤي نأ عقوتملا نم ،كلذ ى لع ةوالع  -٧٨

ىلإ ٢٠٠٧ماع يف لوكوتوربلا يف فارطألا هيلع تقفتا يذلا ةيرولف  دعاسيو نوزوألا دافنتسا نم دحلا ، 
 يف نوزوألادافن تسا يف هريثأتب فرع يذلا ،زورتنلا ديسكأ نأ دكأتو. خانملاىلع ريثأتل ا ضيفخت ىلع

دافنتسا تاردقب ةحجرملاو رشبلا لعفب زورتنلا ديسكأ تاثاعبنا كلذكو ،خانملا رارتحا يفو ملاعلا 
ةريبك تايمكب دمعتملا نقحلا نأش نمو . نوزوألل ةدفنتسمداوم نم يأ نم ربكأ يه ،ةيلاحلا نوزوألا 

ةسدنهلا مساب فرعت ةيل مع يهو(يوجلا فالغلا نم ايلعلا ةقبطلا يف تيربكلا ىلع ةيوتحملا تابكرملا نم 
دقو ،يوجلا فالغلا نم ايلعلا ةقبطلل ةيئايميكلاو ةيمانيدلاو ةيعاعشإلا ةلاحلا نم لدبي نأ )ةيضرألا  ،

  ).٥٩(يوجلا فالغلا نم ايلعلا ةقبطلا يف نوزوألا تايوتسم ىلع ةدمعتم ريغ ةريبك تاريثأت نع رفسي 
يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنانم دحلا نم ديزم تارايخ يدؤت نأ نكمملا نمو   -٧٩  

ةيلاحلا فراصملا نم تاثاعبنالا يفالتو ةافعملا تامادختسال ا نم يجيردتلا صلختلاكلذ يف امب ،لبقتسملا 
ىلع ريثكب لقأ ريثأت ثودح عم ،تاونس ةعضب ةيعيبطلا ةلاحلا ةداعتسا ديعاوم ميدقت ىلإ ،داوملا هذه نم 

  ).٥٩(لايرتنوم لوكوتورب لضفب لعفلاب ققحت امع ل بقتسملا يف نوزوألا تايوتسم



UNEP/GC.26/4 

25 

  دراوملا ةءافك  -واو
اهداقو ،ةيرطقلاو ةيميلقإلاو ةيملاعلا تايوتسملا ىلع دراوملا ةءافك لاجم يف تا مييقتلا تيرجأ  -٨٠

تازف حملا ريدقت يف ،دراوملل ةمادتسملا ةرادإلاب ينعملاو ةئيبلا جمانربل يلودلا قيرفلا هب ماق يذلا لمعلا
  .ةئيبلا روهدتو دراوملا مادختسا نع يداصتقالا ومنلا لصف ىلإ لبسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

طوغضلا بابسأ مهأ نيب نم امه ةيذغألا كالهتساو ةعارزلا نإف ،تا مييقتلا هتددح امبسحو  -٨١
نأ ةساردلا ترهظأو . ةيمسلا تاثاعبنالاو يضارألا مادختسا ،خانملا ريغت ،لئاوملا ريغت ةصاخ ،ةئيبلا ىلع
يداصتقالاو يناكسلا ومنلا نإف ،هيلع ءانبو . لخدلاب ريبك دح ىلإ ةطبترم نوبركلا ديسكأ تاثاعبنا

  ).٦٠(كالهتسالاو جاتنإلا طامنأ ريغتت مل ام ،ربكأ تاريثأت ثودح ىلإ نايدؤي 
٨٢-   نمو . لبقتسملا يف ادح نم ديزت نأ اهنكمي تالكشملا نيب ةلدابتم طباور ةمث ،كلذ ىلع ةوالع

لاقتنالا ةيلباقو ةقاطلا تادادمإل ةحرتقملا ةمادتسملا تايجولونكتلا نم ريثكلا نأ ،لاثملا ليبس ىلع كلذ 
ايالخلاو ةيدوقولا ايالخلا ،تايراطبلا عم رمألا وه امك ،نداعملا مادختسا ىلع ريبك دح ىلإ دمتعت 

ةينبلا هذه جاتنإ نإف يلاتلابو ،ةفثكملا ةقاطلا ى لع دمتعت نداعملا ةيقنت نأ فورعملا نمو. ةيسمشلا
ةنيعم داوم ةردن يف ببستيو ةفثكملا ةقاطلا ىلعًامئاق نوكي دق ةركتبملا ةيساسألا هذه تناك املو .  

تاروصت عضوو ،تاهاجتالا مييقتل ليلحت ءارجإ ىلإ ةجاح كانهف ،يفاو ءاصقتسال دعب عضخت مل اياضقلا 
  ).٦٠(نايحألا ضعب يف ةبعص تالدابم ديدحتو 

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف مدختسملا ساحنلا تانوزخم تداز ١٩٩٩-١٩٣٢ةرتفلا لالخ   -٨٣  ،
ىلإ دحاولا درفلل مارغوليك ٧٣نم  مارغوليك٢٣٨  هذه نم يملاعلا طسوتملا ناك ٢٠٠٠ماع يفو .    ،

ًامارغوليك٥٠تانوزخملا  دحاولا درفلل  ةيعانصلا نادلبلا يف تانوزخملا نم درفلا بيصن ةنراقم ريشتو .  
تايوتسملا تاذب اوعتمتي نأ ملاعلا ناكس عيمجل ققحت ام اذإ هنأ ىلإ ،ةيمانلا نادلبلا يف اهتلباقم عم 
ةمزاللا ةمدختسملا نداعملا نم ةيملاعلا تانوزخملا تايمك نإف ،ةيعانصلا نادلبلا ا   عتمتت يتلا ةيداصتقالا

ًايلاح ةدوجوملا اأ ةعست ىلإ ةثالث نيب حوارتتس  يف تانوزخملا نأشب تامولعملا ةوجف دسو . ايمك فاعض
لبقتسملا يف اهيلع بلطلا ةيبلتل نداعملا مادختسا ةداعإ تاناكمإ نع ةماه تامولعم رفوي يرشبلا عمت ا .
ًاماهًاردصم لثمت نأ مادختسالا ةداعإ نع ةجتانلاو هذه ةديازتملا نداعملا تانوزخم مادختسال رظتنملا نمو   

  ).٦١(لبقتسملا يف نداعملا تادادمإل 
ًالئاهًامجنم انعمتجم يف ةديازتملا نداعملا تانوزخم لكشت نأ نكمملا نمو  -٨٤ ًامئاق  حطس ىلع    

رداصملا نم نداعملا صالختسا ليلقت ىلع دعاسي نأ تايناكمإلا هذه لالغتسا نأش نمو . ضرألا
يف ةعساو تاوجف كانه نأ ديب . يداصتقالا ومنلا نع دراوملا مادختسا لصف يف مهسي ام وهو. ةيلوألا
مادختسا ةداعإ تالدعمف . اهمادختسا ةداعإ تاناكمإو نداعملا هذه نم تانوزخملا مجحب قلعتت تانايبلا
علسلا ضعبل ةبسنلاب فولأم رمأ يه ةحوتفملا نداعملا تارودو . ةضفخنم تالدعم نداعملا نم ريثكلا
ةعوم . ةينورتكلإلا تادعملاو تارايسلا لثم ةيكالهتسالا  ا هذهل صاخ مامتها ءاليإ بجوتي ،هيلع ءانبو
، ًادج ةضفخنم مادختسالا ةداعإ تالدعمو. تاجتنملا نم مويثيللا لثم صاخلا جاتنإلا نداعمب قلعتي اميف  
 تايناكمإ لماك نم ةدافتسالاو. مادختسالا ةداعإل ةمئالم ةيساسأ ةينب دعب هل ثدحتست مل يذلاو

ةيساسأ تاوطخ يه ،ةبسانم ةيملاع ةيساسأ ةينبب نداعملا تارود فقوو ضرألا حطس قوف نيدعتلا 
  ).٦١(ةمادتسملا ةيمنتلا نامضو رضخألا داصتقالا ءاسرإل 
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يه ةيويحلا ةلتكلل يديلقتلا مادختسالا جاتن نآلا ىتح ،ريبك دح ىلإ تلظ يتلا ،ةيويحلا ةقاطلا   -٨٥
كانه نكت مل ام ةيويحلا ةقاطلا عاطقل لجألا ةليوط ةمادتسالا قيقحت ىنستي ن لو. ةقاطلا ةفيلوت نم ءزج

 ، يناكسلا ومنلا اهيف امب ،ةيملاعلا تاهاجتالا نم ةفئاط رابتعالا نيعب ناذخأي نيميلس طيطختو تاسايس
يف اهعيمج ةلثامتم تسيل يويحلا دوقولا عاونأو. خانملا ريغتو ةيئاذغلا مظنلا طامنأ ريغت ،تالغلا تانيسحت  
ةيئيبلا تاريثأتلا مييقت نم دب الو . ةيجولوكيالا مظنلاو ةقاطلا نمأ ،خانملا ىلع رثألاب قلعتي اميف اهئادأ
ىلع يملاعلا بلطلا يف لبقتسملا يف رظتنملا دعاصتلل ًاعبتو. اهلمكأب ةايحلا ةرود ىدم ىلع ةيعامتجالاو  
يضارألا ىلعًاضيأ بلطلا ديازتيس ،يويحلا دوقولا جاتنإ ىلإ يضارألا ليوحت يدؤي نأ نكمملا نمو .  

صقانت لثم تاساكعنالا ضعب كلذ يف امب ،ةئيبلا ىلع ةيبلس تاريثأت ثودح ىلإ يويحلا دوقولا ليصاحم 
اميف ءاوس ،رخآ ديقم لماع هايملا نأ امك . يرارحلا سابتحالا تازاغ تاثاعبنا ةدايزو يجولويبلا عونتلا
  ).٦٢(تا يمكلاب وأ ةدوجلاب قلعتي

ةءافك نيسحت ،ةمادتساو ةءافك رثكأ ةيويحلا ةلتكلا نم جاتنإ مايق ىلإ لبسلا ضعب نيب نمو   -٨٦
لمشتو . ةفلتخم تايجولونكت يف رظنلاو ،ةءافكلا نم ربكأ ردقب ةيويحلا ةلتكلا مادختساب جاتنإلا كلذ

تافصاوم ،ةيعامتجا عفانم نع رفستو ةيعيبطلا دراوملا ىلع ةيئيبلا طوغضلا نم للقت نأ نكمي يتلا ريبادتلا 
موسر ،يضارألا مادختسال ةمادتسملا ةرادإلل جمارب ،يويحلا دوقولا كالهتسا نأشب تاسايسو ةمادتسالل 
امم ،ةيجاتنإ رثكأ دراوملل مادختسا زيزعتل تاسايسلا راطإ عضو وأ ،قوسلل ةهجوم ريبادت وأ ةيلام ةيذغت 

  ).٦٢(ةددحم تايج ولونكت معد نع ةيلاعف رثكأ نوكي دق
معدو تابكرملا يف دوقولا ةءافك ةدايزو ،صوصخلا هجو ىلع ةقاطلا ىلع ماعلا بلطلا ليلقتو   -٨٧
س ابتحالا تازاغ تاثاعبنا نم دحلل ديعب دح ىلإ ةءافك رثكأ ةقيرط نوكت دق جذومنلا يف لوحت
ةقاطلاب دادمإلا مظن فلتخم يف رظنلا مزلي امك. يويحلا دوقولا جاتنإ يف عسوتلا عم ةنراقم ؛يرارحلا  - 

دراوملا مادختسا ميظعت ديرأ ام اذإ -ةفيلوتلا نم ءزج ةيويحلا ةقاطلا لكشت ثيح   )٦٢.(  
ةءافك ،يعرف يميلقإ قايس يف كلذو ،هؤاكرشو ةئيبلا جمانرب هارجأ يذلا ثحبلا سرد كلذك   -٨٨

، )دييشتلا داومو ةيعانصلا داوملاو نداعملا ،يروفحألا دوقولا عاونأ(داوم مادختسا  هايملا ،ةقاطلا  ،
ًاماعًاضرع مدق امك ،تاثاعبنالاو ةيويحلا ةلتكلا ،يضارألا ةيرطقلاو ةيميلقإلا تاسايسلا تاباجتسال    
ةحلم ةجاح ةمث نأ ةيلج ةروصب جئاتنلا نيبتو . اهل جيورتلاو دراوملا ةءافك معدت دق يتلاو ةلصلا تاذ
يفو . ئداهلا طيحملاو ايسآ يف لاثملا ليبس ىلعو ،ةيمنتلا ةمادتسا قيقحتل اهنع ىنغ ال هنأو دراوملا ةءافكل

ىدملا يف ةيئيبلا فادهألا ةيبلت ةيناكمإ نامضل ةيفاك تسيل اهدحو دراوملا ةءافك نإف ،تقولا تاذ 
تاثاعبنالل يناكملا ومنلا فيفختب ةليفك نوكت دق ايجولونكتلا يف تانيسحتلا تناك نئلو . ليوطلا
ةماعلا ةشيعملا تايوتسم يف تانيسحتلاو ةيناكسلا ةيمانيدلا نإف ،دراوملل يبسنلا كالهتسالاو ت افلخملاو
دكؤيو . ايجولونكتلا ىلإ زكترت بساكم ةيأ نع ضيوعتلل ،اهرودب ،ةليفك نوكت دق ميلقإلا نادلب يف
الإ ٢٠٣٠ماع لول حب دراوملا كالهتسا نم درفلا بيصن ليلقتب ةليفكو ةيرورض دراوملا ةءافك نأ ريرقتلا  ،

يكولسو يلكيه رييغت نودب اهتيرارمتسا نامض ىنستي نل ايجولونكتلا نم ةدمتسملا عفانملا عيمج نأ 
)٦٣.(  

حاجن نامض يف نايسيئر نالماع امه صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب نواعتلاو يسسؤملا زيزعتلا   -٨٩
. يبيراكلاو ةينيتاللا اكيرمأ يف لضفأ ةروصب ةيئيبلا ةرادإلا تاردابمو دراوملا ةءافك نسحت ةمادتساو
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ةءافك ىلإ ةيمارلا تاردابملاو جماربلا مييقتو ميمصت يف ةيباجيإ ةروصب يداصتقالا ليلحتلا تاودأ مهاستو 
ديدحت ىلع نيعتو دراوملل ةيداصتقالا ةميقلا لماك ىلإ رظنلا نكمملا نم لعجت ا   أ ذإ ،دراوملا مادختسا

نيسحتلو . ةيجاتنإلا ةطشنألا نع ةئشانلا ةيبلسلا ةيئيبلا ةيجراخلا لماوعلاب ةطبترملاةيعامتجالا فيلاكتلا 
يرورضلا نم ،ةيئيبلا تالكشملا لح يف ةمهاسملاو قيبطتلل اهتيلباق تاناكمإ نم ةدافتسالاو دراوملا ةءافك 

سرامم جمدو ؛ةئيبلا ةلاحو دراوملا مادختسا نأشب ا  ةديجلا جاتنإلا تا قوثومو ةمظتنم تامولعم ديلوت
نم انسحي نأ ام   أش نم ةعانصلاو ةعارزلا يف ةمادتسم تاسرامم ذيفنت وأ ةيجاتنإلا ةءافكلا عجشت يتلا

  ).٦٤(ةيعامتجالا ةاواسملاو ةيلومشلا ءاسرإ يف امهسي نأو ةيئيبلا عاضوألاو ةيسفانتلا ةردقلا 

  ربانملاوتايلمعلا : ةيلودلا ةيموكحلا ةيملعلا تامييقتلا  -  ًاعبار
صصخملا فارطألا نيددعتملا ةحلصملا باحصألثلاثلا يلودلا يموكحلا عامتجالا يف   -٩٠ ربن مل 

دقع يذلا ،يجولوكيالا ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح 
ىلإ ٧ةرتفلا يف ،ايروك ةيروهمج ،نازوب يف  ناريزح١١  أ ىلع قفتا ٢٠١٠ هينوي/    ، ، ديدجلا ربنملا موقي ن

عونتلا ب ةقلعتملافراعملل بسانملا تيقوتلا يفو ةمظتنم تا مييقت ءارجإب ،ىرخألا هفئاظو نيب نم
ةيقادصملاب تا مييقتلا هذه مستت نأ يغبنيو. امهنيب طباورلاو يجولوكيالا ماظنلا تامدخو يجولويبلا
كانه نوكت نأ يغبنيو . كوكشلا هجوأ ددحت نأ بجي امك ،نارقألا ضارعتسال عضخت نأو ةيلالقتسالاو
تامولعملا نم ديزم ىلع عالطإلا نكميو . اهجامدإو ةلصلا ةقيثو تانايبلا مساقتل ةفافشو ةحضاو ةيلمع

 ،   ).٦٥ (www.ipbes.netنازوب ةليصح يف ربنملا اذه نع
اورات خي نأ نيرخآلا ةحلصملا باحصأو تاموكحلل حيتت ةقستمو ةفافش رايتخا ةيلمع تيسرأ  -٩١

ةئيبلا تاعقوت ةيلمعل سماخلا ريرقتلل ةيملعلا ةيقادصملا نامض لجأ نم كلذو ،ةلصلا يقيثو ءاربخلا 
مولعلا ءاربخ نم فلؤملاو ،اهل عباتلا تاسايسلاو مولعلل يراشتسالا سل . ةيملاعلا  ا ئشنأ ،كلذ ىلإ ةفاضإ
ريرقتلا باوبأ يفلؤمل داشرإلا ميدقت و ةيلمعلا معد يف لوألا هفده بصنا ثيح ،نيقومرملا تاسايسلاو

  ).٦٦(ةيملعلا ةيقادصملاب ةيلمعلا مستت نأ نامضل 
تاموكحلاو ،ةيملعلا رئاودلل نيلثمم نم فلأتت رييست ةنجل اهل ةيملاعلا ةيئايميكلا داوملا تاعقوت   -٩٢
صاخلا عاطقلاو يندملا عمت  فيلاكتل ا ريدقت صخألا ىلعو ،اهنم ةيملعلا ءازجألا عضختسو. او

يف ةربخلا يوذ ءاملعلاو نييداصتقالا ءاملعلا لبق نم نارقألا ضارعتسال ،تاءارجإ ذاختا مدعل ةيداصتقالا 
  ).٦٧(ةئيبلاو رشبلا ىلع ةيئايميكلا داوملا تاريثأت رامضم 

٩٣-  ،  خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا تاريدقتل ةيملعلا ةيقادصملا ةيرارمتسا نامض ةيغبو
يلودلا يموكحلا قيرفلا تاءارجإو تايلمعل لقتسم ضارعتسا٢٠١٠يف يرجأ  نم ةفلؤم ةنجل تماقو .  

ًاوضع١٢ ًاريرقت تعفرو قيرفلا تايلمعو تاءارجإ ضارعتساب نيقومرم نييملع ءاربخ نم  اهلمع نع    
يموكحلا قيرفلا سرادتو ). http://reviewipcc.interacademycouncil.net/report.html(ةدحتملا ممألا ىلإ 

نم ديزم ضرغب ةنجللا تايصوتو تاجاتنتسا ٢٠١٠ربوتكأ /لوألا نيرشت يف ماعلا هعامتجا يف يلودلا  ،
  ).٦٨(تالاصتالا ةيجيتارتساو ريدقتلا ةيلمعل ةلماشلا ةرادإلاو ،هتاريدقت ةناتم نيسحت 

خيراتب ٦٤/٧١اهرارق بجومب ةماعلا ةيعمجلا تررق   -٩٤ لوألا نوناك٤  نأ ٢٠٠٩ربمسيد /    ،
ةرود تدرسو ،اهريدقتو ةيرحبلا ةئيبلا ةلاح نع غالبإلا نأشب ةيداعلا ةدحتملا ممألا ةيلمع ئشنت 
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تاونس سمخل ىلوألا ا مييقت ذيفنت لاكشأ نأشب تايصوت دادعإ ىلع تقفتاو)٢٠١٤-٢٠١٠(ا  ، 
 ٣٠نم ةرتفلا لالخ ةماعلا ةيعمجل ل عباتلا صصخملا عماجلا لماعلا قيرفلالالخ نم ةيداعلا ةيلمعلا 

لوليأ٣ىلإ سطسغأ /بآ ىلع صصخملا عماجلا لماعلا قيرفلا تايصوت تضرعو . ٢٠١٠ربمتبس / 
ًايلاح هسرادت يرجيو ،نيتسلاو ةسماخلا ا  نأشب لامعألا لودج دنب راطإ يفرود يف ةيعمجلا تاطيحملا    

  ).٦٩(راحبلا نوناقو 
وكسنويلل ةعباتلا تاطيحملا مولعل ةيلودلا ةيموكحلا ةنجللاو ةئيبل ل ةدحتملا ممألاجمانرب لصاو   -٩٥

اهرارق نم ١٨٢ةرقفلا يف ةماعلا ةيعمجلا تبلطو . ةيداعلا ةيلمعلل معدلا ميدقت ممألا ةرادإ نم ٦٤/٧١   ،
ًامئالم نوكي امبسح ،نواعتلاب ةيداعلا ةيلمعلل معدلا مدقت نأراحبلا نوناقو تاطيحملا نوؤشل ةدحتملا   ،
ةمظنملا ،ةعارزلاو ةيذغأل ل ةدحتملا ممألاةمظنم : ةلصلا تاذ ةصصختملا ةدحتملا ممألا تالاكو عم

 ، نيب نم كلذو ،راحبلا عاقل ةيلودلا ةئيهلاو ةيملاعلا ةيوجلا داصرأل ل ةيملاعلاةمظن ملاةيلودلا ةيرحبلا
ىرخأ تالاكو  )٦٩.(  

، ل ةدحتملا ممألاجمانرب ذفني   -٩٦ وكسنويلا يف يلودلا يجولورديهلا جمانربلا عم ةكارش يف ،ةئيبل
نم ليومتب دودحلل ةرباعلا هايملا ريدقتل ًاعورشم ،ىرخأ تامظنم ةدعو تاريحبلا ةئيبل ةيلودلا ةنجللاو  
يلي ام طسوتملا مجحلا يذعورشملا اذهل ةيسيئرلا فادهألا لمشتو. ةيملاعلا ةئيبلا قفرم  :  

سمخ قاطن يف دودحلل ةرباعلا هايملا تاموظنم عيمجل ةيملاع ةنراقم ءارجإل ةيجهنم   )أ(
؛دودحلل ةرباعلا تاعدوتسملاو تاريحبلا ؛دودحلل ةرباعلا ةيفوجلا هايملا (ةيلودلا هايملا تاموظنم نم تائف 

لا ةيجولوكيالا مظنلاو ؛دودحلل ةرباعلا ر  ضرغب ) ةحوتفملا تاطيحملا تاحاسمو ةريبكلا ةيرحبألا ضاوحأ
  ؛رطخلل ةضرعملا قطانملا ديدحت

  ؛ةراتخم ةيلود ةيئام تاموظنمل ربكأ ردقب يليصفت ليلحت ءارجإل ةيجهنم  )ب(
  ؛تامظنملا نيب ةكارشلا  )ج(
  .دودحلل ةرباعلا هايملل يساسألا ريدقتلا ءارجإل تابيترت نم مزلي ام  )د(

ماظنلا ىلإ ةزكترم ةيدجم تايجهنم نع ،هتاجرخم نيب نم ،عورشملا دلوتي نأ رظتنملا نمو   -٩٧
ةيلودلا هايملل تائف سمخل يملاعلامييقتلا ءارجإل يجولوكيالا فورظلا ريدقتل تايجهنملا مدختستسو .  
سمخلا هايملا تائف نيب طباورلا تايجهنملا يطغتس امك. ةيعيبطو ةيرشب بابسأ ءارج ةريغتملا  )٧٠.(  

تايولوأ بتري نأل ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ةجاحل بيجتسي دودحلل ةرباعلا هايملا ريدقت عورشمو   -٩٨
ةيدودرم رثكأ تناك امثيح تالا   ا يف ةليلقلا هدراوم زكري نأو ،ةيلودلا هايملل زيكرتلا لاجم يف هلمع

تاموظنم فعض ىلع يلودلا مامتهالا زكريس امك . دودحلل ةرباعلا تامامتهالا ةجلاعم يف فيلاكتلل
لالخ نم لبقتسملا يف ةيرودلا تاريدقتلا ةيرارمتسا نامض وه ،كلذ نم فدهلاو . دودحلل ةرباعلا هايملا

قفرم ىدل ةيلودلا هايملا تاعورشم بناج نم تانايبلا عمج لمشتسو تامظنملاو تالاكولا نيب ةكارشلا 
ىدل ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوت ةيلمعل كلذكو ،تاريد قتلا ءارجإ يف تالاكولا اهنم ديفتس يتلاو ةيملاعلا ةئيبلا

  ).٧٠(ةئيبلا جمانرب 
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تاريدقتلا ىلع ةرطخلا تافلخملاو ةراضلا داوملا نأشب ةئيبلا جمانربل يعرفلا جمانربلا زكري   -٩٩
ءاكذإ ىلع لمعيو ،اهضرعت تاراسمو ةراضلا داوملل يئيبلا ريصملل ةيملاع تاريدقت ءارجإو ،ةيملعلا 

 دعاسي كلذك . ةمزاللا تاءارجإلا ذاختال ىرخألا تاهجلاو تاموكحلا ةدعاسمل جئاتنلا هذيعولا
دصرلا ةطشنأ ذيفنتو ،يرطقلا ذيفنتلل تاودألا ريفوتو ،ةينوناق كوكص ثادحتسا يف يعرفلا جمانربلا 

  .ذيفنتلاو
ةرادإلا نأش ب تالاكولا نيب كرتشملا جمانربلا يف نيرخآو هئاكرش عم ةئيبلا جمانرب لمعي  -١٠٠

يف ،ملعلا ىلإ ةزكترم ةيملاع تافصاوم ريفوتب هتاصاصتخا عم ًايشمت كلذو ،ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا  
اهنيب نمو تاعوضوملا ضعب ددصب تاروطتلا ثدحأ نع ريراقتو اهثيدحتو ةيهيجوت ئدابم ثادحتسا 

ا ةيلاع جئاتن ديلوت نأشب ةيهيجوت ئدابموءامصلاددغلا للخ تاببسم  تاثولملا ليلحت نم ةنراقمو ةدوجل ، 
تاثاعبنا لثم ،ةرطخلا داوملا تاثاعبنا ريدقتل تاثاعبنالل ةميلس لماوع ثادحتسالو . ةتباثلا ةيوضعلا
  .ءارعلا يف ةيويحلا ةلتكلا وأ تافلخملا قرح نم نارويفلاو نيسكويدلا

لالخ نم ثيدحتلا اذهل ةباج تسالا يف تارارقلا يعناص معد ىلإ دراوملاب ينعملا قيرفلا فدهيو  -١٠١
تاذ داوملاو تاجتنملا : ةئيبلا ىلع جاتنإلاو كالهتسالا تاريثأت ريدقت’’: ناونعب تاريدقتلل ريرقت رادصإ
ةيواز نم ةئيبلا ىلع تاريثأتلا بيلاسأ مهأ ريدقت يف تاساردلا نم ةينغ ةريخذ تدعاسو . ‘‘ةيولوألا
  .داوملاو كالهتسالاو جاتنإلا

تنوم لوكوتورب راطإ يفمييقتلا ةقرفأ لكشتو  -١٠٢  ماربإذنم نوزوألا ةيامح ماظن زئاكر لاير  
ةدعاسم ىلع ،ةيملعو ةينقتو ةلقتسم تامولعمو تا مييقت ريفوت لالخ نم ةقرفألا تلمع دقف. ةيقافتالا
  يفمييقتلا قيرف ةيلمعب ردابملا وه ةئيبلا جمانرب ناكو. ةرينتسم تارارق ىلإ لصوتلا ىلع فارطألا

ةداملا ىضتقمب ١٩٨٨ لوكوتوربلا نم٦،  ةيجولونكتلاو ةيئيبلاو ةيملعلا تا مييقتلاب ةينعملا ةقرفألا موقتو.  
ةيئيبلا تاريثأتلا ؛نوزوألا لالحمضاب ةقلعتملا ةيملعلا اياضقلل ةيرود تا مييقت ءارجإب ،ةيداصتقالاو
ةيداصتقالا اج ىلإ ،ةليدبلا تايجولونكتلاو داوملا ةلاحو ،نوزوألا لالحمضال    .اساكعنا بنا

ديق ةيملاعلا ةئيبلا ةلاح ءاقبإ لجأ نم ةئشانلا اياضقلا ديدحتو تاردقلا ءانب ،ايجولونكتلا معد   - ًاسماخ
  رمتسملا ضارعتسالا

  تاردقلا ءانبو ايجولونكتلا معد  - فلأ
  .ةيرطقلاو ةيميلقإلا ،ةيملاعلا تايوتسملا ىلع تاردقلا ءانبو ايجولونكتلا معد متي  -١٠٣
 لماكتملا يئيبلا ريدقتلا نأشب يبيردتلا دشرملاثادحتسا نم ةعبانلا ةيسيئرلا تاريثأتلاو جئاتنلاو   -١٠٤

  :يلاتلا وحنلا ىلع اهزاجيإ نكمي ،ريراقتلا دادعإو
ريدقتلاب ةلصلا ةقيثو تايجهنملاو تاودألاو تانايبلاب يعولا نم يبيردتلا دشرملا داز  )أ(  

ةلماكتم تاريدقت ءارجإ ىلع تاريدقتلاب نيمئاقلا تاردق نم ززعو ،اهيلإ لوصو لا تاناكمإو يئيبلا
؛تارارقلا يعناصو يئيبلا لا    اب نيلماعلا نيب لعافتلاو راكفألا لدابت عيجشتو ريسيتل ةكبش ماقأو

تلصح ،ميلاقألا فلتخم يف بيردتلاب نيينعملا نيكراشملا نم لعفلا دودرل ةباجتسا   )ب(
ة يئيبلا تاريدقتلاب ةلصلا ةقيثو تاودأو تايجهنم ىلع نيرخآلا ةحلصملا باحصأو ءاكرشلاو تاموكحلا
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تاريدقتلاب ةقلعتملا داوملاو تاودألا ىلإ لوصولا نيسحت دعاسو . عورشملا اذه لالخ نم ةحاتملاو ةلماكتملا
عيسوت ىلع ،ةيملاعلا ةئيب لا تاعقوت ةيلمع عم ةنواعتملا زكارملا ،لثم عورشملا يف ءاكرشلا ةلماكتملا ةيئيبلا

؛تاريدقتلا ءارجإ ىلع م    اردق قيمعتو
عاضوألاب ةقيثولا هتلص نم ززعت يبيردتلا دشرملل تامجرتو ةصصخم غيص دادعإ   )ج(

دشرملا حاتيو . ةينعملا ميلاقألا يف ةددحم تابلطتمو تاجايتحا يبلي نأ نامض ىلع دعاستو ةيميلقإلا
ناونعلاب تنرتنإلا ىلع ةرشابم  www.unep.org/ieacp.  

ةرشابملا دراوملاو يئيبلا بيردتلا قوس مساب فورعملا تنرتنإلا ربنم  -١٠٥ ةبهسم ةعومجم وه ) روتنم( 
يطغتو ،هؤاكرشو ةئيبلا جمانرب اهثدحتسا يتلا ىرخألا بيردتلا داوم نم اهريغو بيردتلا تارود نم 

ةعومجم تاقيبطت نم نينثا ربنملا قبطيو ). /www.unep.org/mentor(ةتسلا ةيعرفلا جم اربلا عيمج
نم ،يرجيو . خانملا ريغتو لماكتملا يئيبلا ريدقتلا لاجم يف ةيبيردتلا ةئيبلا جمانرب ةطشنأ معدل تاسرامملا

جمانربل ةتسلا ةيعرفلا جماربلا عيمج لمشت ةيبيردت دراومو ةيبيردت ت ارودل مظتنملا جمدلا ،ربنملا لالخ
علطضي يتلا ةئيبلا لاجم يف تاردقلا ءانب تاردابم نم ةعساولا ةفئاطلا ةمادتسا نم ززعي امم ،ةئيبلا ا 

  .تاردقلا ءانبو ايجولونكتلا معدل ةيجيتارتسالا يلاب ةطخل ةباجتسا هؤاكرشو ةئيبلا جمانرب
تارشؤم ثادحتسال ةيملاع ةردابم يه ) /www.twentyten.net (٢٠١٠عونتلا تارشؤم ةك ارش  -١٠٦

اهل جيورتلاو يجولويبلا عونتلل نيقستملامييقتلاو دصرلل ريبك معدب ذيفنتلا عضوم تعضو يتلا ةكارشلاو .  
ًاددعًاعم عمجت ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم ، ًاريبك   تارشؤملا ثادحتسا ىلع لمعلل ةيلودلا تامظنملا نم  

نم ققحت ام ريدقتلو ،يملاعلا عمتجملل يجولويبلا عونتلا تاهاجتا نع ةرفاوتملا تامولعملا لضفأ ميدقتلو 
عونتلا نادقف لدعم يف ماه ليلقت قيقحت يف لثمتملا ٢٠١٠ يجولويبلا عونتلا فده بوص مدقت  ،

امك يه يجولويبلا عونتلا تارشؤم ةكارشل ةثالثلا ةيسيئرلا فادهألاو . ٢٠١٠ماع لولحب يجولويبلا 
ًايناث ؛تارارقلا وعناص اهنم عفتني يجولويبلا عونتلا تاهاجتا نع تامولعملا ديلوتًالوأ: يلي نامض ،   ،
لا تاردابم نيب تالصلا ءاسرإًاثلاثو ؛ةحاتم نوكت نأو يملاعلا يجولويبلا عونتلا تارشؤم قيبطت عونت ، 

عونتلا تارشؤم لاصيإ نيسحتو تاردقلا ءانب نيكمتل ،يرطقلاو يميلقإلا نييوتسملا ىلع يجولويبلا 
  .يجولويبلا

دشرم وه ريدقتلا ةمهم نوسرامي نمل دشرملا: رشبلا هافرو ةيجولوكيالا مظنلانونعملا عوبطملا   -١٠٧  ،
، . يجولوكيالا ماظنلا يف تاريغتلا ىلع رشبلا تاريثأت تاريدقت يرجت فيك نع لقتسم كلذ ىلإ ةفاضإ

نم اهنيعب بناوج نأشب تاداشرإ ىلع لوصحلل نوعسي نمم ريدقتلا ةمهمل نوسرامملا كئلوأ دجيس 
ريدقت لاجم يف تاسرامملا لضفأل مهمهفت قيمعت يف مهديفت دشرملا اذه نم ةدرفم باوبأ ريدقتلا ةيلمع 

يملاعلا ريدقتلا تاردابم نم ةدافتسملا سوردل او براجتلا ىلع دشرملا سسؤيو. يجولوكيالا ماظنلا
  .ةيفلألل يجولوكيالا ماظنلا ريدقت راطإ يف يملاعلا هبشو

ةيقافتا بجومب فارطألا ريراقت دادعإ ةيلمع ريسيتل ذيفنتلا ريدقتو ءادألا ضارعتسا ماظن ئشنأ   -١٠٨
  اميس الورحصتلا وأ /ود يدشلافافجلا نم يناعت يتلا نادلبلا يف رحصتلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا 

  لباقم مدقت نم ققحت ام سايقل رثألاو ءادألا تارشؤم نم ةعومجم ىلإ ماظنلا دنتسيو. ايقيرفأ يف
ةيقافتالا ذيفنت زيزعتل تاونس رشعل راطإلاو ةيجيتارتسالا ةطخلل ةيجيتارتسالاو ةيليغشتلا فادهألا 

ةرادإل ماظن ءاشنإو ةيقافتالا ذيف نتل رامثتسالا تاقفدت سايق ىلإ فدهي امك). ٢٠١٨-٢٠٠٨(
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، ًالوأ: يه ةيسيئر تانوكم ةثالث ىلع عورشملا زكريو. تاسرامملا لضفأ ميمعت كلذ يف امب ،فراعملا
داوم ،ةيهيجوت ئدابم ،ةيقطنم تامسار (تارشؤملا ساسأ ىلع ريراقتلا دادعإل ةديدج تاودأ ثادحتسا 

يلقإلا تاسسؤملا تاردق ءانبًايناث ؛)بيردت اهريراقت دادعإ ىلع ةيقافتالا يف فارطألا نم نادلبلاو ةيم ، 
ًاثلاث ؛ريراقتلا دادعإل ةديدج تابلطتم ىلإًادانتسا ةيقافتالل ةعبارلا ةيرطقلا ضارعتسا ةرادإل ماظن ءاشنإ    ،
ةيعرفلا ةيميلقإلا تاسسؤملا نم ١٤مضت ةيملاع ةكبش عورشملا أشنأ دقو . ذيفنتلا ريدقتو ءادألا  
ىدل ملاعلا يف نوصلا دصر زكرم فارشإ تحت ًايلاح لمعت ةيعجرملا زكارملا مسا اهيلع قلطأ ةيميلقإلاو  ،

يف ينقتلا معدلاو تاردقلا ءانبو بيردتلا ريفوت ةيغب ةيقافتالل يميلقإلا قيسنتلا تايلآ عم ،ةئيبلا جمانرب 
  .ميلقإ لك

ةيوضعلا تاثولملا ليلحتب موقت يتلا تا ربتخملا نع ةئيبلل ةدحتملا ممألاجمانرب تانايب كنب روط   -١٠٩
ماع ذنم ةتباثلا تاردقلا ريدقتل ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو ةئيبلا جمانرب نيب كرتشم عورشم لالخ نم ٢٠٠٥   
ثيح ،ةيمانلا نادلبلا يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ليلحت ضرغل تاردقلا ءانب نم تاجايتحالاو ةدوجوملا  
جمانرب ًالثم اهنم(ملوهكتسا ةيقافتا ةيلاعف تامييقت معدل هثيدحتو هتيرارمت سا ىلع ةئيبلا جمانرب لمعي  

نأو ،فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا تاجايتحا نم اهريغو ) ةتباثلاةيوضعلا تاثولملل يملاعلا دصرلا 
تاثولمل ا نع تانايب نوجاتحي نيذلا نييجراخلا ءالمعلاو ةئيبلا جمانرب تاعورشمل عجرملا ةمهم يدؤي

  نأشب ةيملاعلا ةيئيبلا ةرياعملل ةئيبلا جمانرب ةساردل عجرملا ةمهمب موقي امك. ةتباثلاةيوضعلا 
  نآلا لمشي ثيح ،ةريخألا ةنوآلا يف تانايبلا كنب ثيدحت ىرج دقو. ةتباثلاةيوضعلا تاثولملا 

ًاثيدح تجردأةتباثةيوضع تاثولم عست  ةمئاقلا يف    تانايبلا كنب نإف ،رضاحلا تقولا يفو.  
ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف تاربتخملا نم ٢٢٩مضي  ناونعلا ىلع هيلإ لوصولا نكميو ) ٧١( 

http://212.203.125.2/databank/Home/Welcome.aspx.  
ةدحتملا اينارتت ةيروهمج ،ايريجي ن نم لك تابلط ىلع ءانب ةينقت تادعاسم تاثعب تدفوأ  -١١٠

ةيئامنإلا ةدعاسملل ةدحتملا ممألا راطإ لالخ نم ،ةئيبلا ةرادإل يموقلا سل( اتلوفلا ر ) ا  ضوح ةئيهو
تامولعملا ةرادإل ةيساسألا ىنبلا ذيفنت ًانكمم ناك امثيحو ،ءاشنإو ميمصت ىلع ةدعاسملاو ةروشملا ميدقتل  
رامملا لضفألًاقفو ةيئيبلا دوهج قاطن نم تعسوو دوهجلا هذه تلمكتسا دقو . ةيملاعلا تافصاوملاو تاس 

نيب كرتشملا عورشملا لثم ،ةيئيبلا تامولعملا ةرادإل ةيرطقلا ةيساسألا ىنبلاو تاردقلا عيسوتل ةقباس 
لودل تامولعملا لدابتل ةيلآ ثادحتسا نأشبًاثيدح متتخا يذلا ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو ةئيبلا جمانرب برغ    

يف ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةئيبلا ةيمنتو ةيامح نأشب ةلدعملا يبورين ةيقافتا ىلع ةعقوملا اهفصوب يدنهلا طيحملا 
ةيناكمإ تامولعملاو تانايبلا لاجم يف تاردقلا ريوطتل ةئيبلا جمانرب دوهج تأيهو . يدنهلا طيحملا برغ
يميلقإلاو ) ةدحتملا اينارتت ةيروهمجو ،ايريجين(يرط قلا نييوتسملا ىلع ةيئاملاو ةيئيبلا دراوملا ةرادإ نيسحت
  ).وغوتو يلام ،اناغ ،راوفيد توك ،وساف انيكروب ،ننب عمجتو اتلوفلا ضوحل ةلماكتملا ةيرهنلا ةرادإلا(

ةئيبلا نوؤشب ينورتكلإلا ملعتلل ةيقيرفألا ةكبشلا ريوطتل معدلا روتنم مدقي ايقيرفأ يفو   -١١١
)www.unep.org/mentor/africa ( همعدت يذلا ملعتلاو يئيبلا فيقثتلا نأشب ،٦رارقلل ةباجتسا  

يف تدقع يتلا ةرشع ةيناثلا هترود يف ،ةئيبلاب ينعملا يقيرفألا يرازولا رمتؤملا نع رداصلا ايجولونكتلا 
يف بيردتلا يرجأو - ٢٠٠٨وينوي /ناريزح يف ،ايقيرفأ بونج ،غربسناهوج ًادلب١٨  ًايقيرفأ  نأ امك    ،
ةيلمعلا هذهل ةيفاضإلا جئاتنلا نيب نمو . ةيرطق زكارمو ةيعرف ةيميلقإ رواحم لالخ نم نآلا ةلماع ةكبشلا
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ةيهيجوت ئدابم عضوو ،ةسسؤم ٢٠يطغت ،ةئيبلا عاطق نأشب ينورتكل إلا ملعتلل ةيجيتارتسا ثادحتسا  
ةينورتكلإلا تافلخملا ةرادإ ميظنت ىلإًاقحال يدؤت اينيك يف ةينورتكلإلا تافلخملا نأشب  .  

يفو لماكتملا يئيبلا ريدقتلا لاجم يف تاردقلا ءانب ريدقتلا ةطشنأ تلمش ئداهلا طيحملاو ايسآ يفو  -١١٢  
 ايروك ةيروهمج ،ناتوب ،شيدالغنب نم لك يف خانملا ريغت عم فيكتلاب قلعتي اميف رثألاو ةشاشهلا ريدقت
يف هايملا ةشاشه كلذكو ئداهلا طيحملا رزج نادلبو ةديدجلا اينيغ اوباب ،ناتسكاب ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا  ،
  .مان تييفو ،دنليات ،ايلوغنم نم لك يف ةيرضحلا زكارملا يف خانملا ريغت هجو

ىلع ةيرطقلا ةيئيبلا ريراقتلاو تاريدقتلا نم٢٠نم رثكأ ضارعتساب ةئيبلا جمانرب ماق   -١١٣ ىوتسملا    
داهلا طيحملاو ايسآ عاضوأ عم قفتي امببيردتلا دشرمةغايص ضرعم يف ندملا ىوتسمو يرطقلا  ، ئ 

  .ئداهلا طيحملا بونج ةعماجو دنليات يف ةئيبلا دهعم عم نواعتلابو
عاضوأ عم قفتي امب بيردتلا دشرمةغايص ةيلمعب تسبادوب يف ابوروأ طسو ةعماج تماق   -١١٤  

ةيسورلا ةغللا ىلإ دشرملا ةعماجلا تمجرت امك ،ةلاح تاساردرشع تمدقو. ابوروأ يف دشرملا رشنو .  
راذآ يفCD-ROM صارقأ   .٢٠١٠سرام / 

تاعقوت راطإ يف ةيرضحلا قطانملل لماكتملا يئيبلا ريدقتلا نأشب ندملل ةيهيجوتلا ئدابملا دشرم  -١١٥  ،
ةيلمع نم أزجتي ال ءزج لكشي ،ةيبرعلا ناد لبلا ميلقإل يلمع دشرم ساسأ ىلع دعأ يذلا ،ةيملاعلا ةئيبلا

ةئيبلا جمانرب ا  يف تاردقلا ءانب معد يف يسيئرلا اهضرغ بصنيو . علطضي يتلا ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوت
ةردابملا هذهل يساسألا فدهلاو . ندملا ىوتسم ىلع ريراقتلا دادعإو لماكتملا يئيبلا ريدقتلا لاجم يف ميلقإلا
ءاملعلاو ةيلحملا تاموكحلا دوزت ثيح ،ةئيبلاو ةينارمعلا ةيمنتلا نيب لعافتلل لضفأ مهفت عيجشت وه  

نيسحت ىلع م   دعاسمل ا  قوثومو ةثيدح تامولعمب ميلقإلا يف روهمجلا ةماعو تاسايسلا يعناصو
  .ةيرضحلا ةئيبلا ةرادإو طيطخت

لبلا ميلقإ ا  -١١٦  ةعومجم ثادحتسا يف ةيبرعلا ناد نيعتسي ةيليصفت ةيجهنم ةيهيجوتلا ئدابملا مدقتو
يكل ةميلسلا ةفرعملاب ميلقإلا يف ةينعملا تالاكولا دوزي امك . ةمادتسملا ةيمنتلا تارشؤم نم ةيساسأ
  .يميلقإلاو يرطقلا نييوتسملا ىلع تارشؤملا نم ةيساسأ ةعومجم ذفنتو ثدحتست

  ةئشانلا ةيئيبلا اياضقلا ديدحت  - ءاب
تايوتسملاو ةيعيضاوملا تالاا راذنإلا اياضق تددح  -١١٧    .ا ةفاك يف ةئشانلا ةديدجلا اياضقلاو ركبمل
ةيئيبلا تاسايسلا جمد نم ةدافتسملا سوردلا ٢٠١٠ماعل ةئيبلا جمانربل يونسلا باتكلا زربأ   -١١٨  

نأشب ديدج يملع قمعأ مهفت ىلإ هابتنالا هجوو ،تاعارصلا دعب ام قطانم يف دراوملا نوص ةرادإو 
ةقلعتملا ةئشانلا اياضقلا ضرع امك ،يجولويبلا عونتلاو خانملا ريغت نيب طابترالاو ةيبكوكلا دودحلا 

ناطيتسالاو ،ةيرحبلا ةايحلا يف ةمئاد ةروصب نزتخت يتلا نوبركلا نم ةئاملا يف ٧٠وأ ،قرزألا نوبركلاب   
ةقاطلل مادتسملا ج اتنإلا يف تاهاجتالا ثحب امك ؛تاطيحملا ضيمحتو ،تاناويحلاو تاتابنلل ناعملا
، . داوملل يملاعلا مادختسالاو ةيلودلا ةئيبلا نوؤش ةرادإ حالصإ يف مدقت نم ققحت ام ريرقتلا حضوي كلذك

اهبسكي امب ةيجولوكيالا مظنلا ةرادإ ةرورض ىلع ددشو ،تافلخملاو ةيئايميكلا داوملا تالاجم يف ةصاخ 
  .خانملا ريغت هجو يف ةنورملا
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ةقيثولا يف ضورعملا ٢٠١١ماعل ةئيبلا جمانربل يونسل ا باتكلازربيو   -١١٩  ،UNEP/GC.26/INF/2 ،
ىلع ًارطخ لكشت دق يتلاو تاطيحملا يف كيتسالبلا تايافنل ةرمتسملا ةلكشملا: ةئشان ةيئيب اياضق ثالث  

ن م دراوملا ةءافك زيزعتو روفسفلا مادختسا يف ةيلاحلا تاسرامملا ضارعتسا ةرورض ؛ةئيبلاو رشبلا ةحص
 ، اهيف دوجوملا يجولويبلا عونتلاب قيثو طابترا يف تاباغلا اهرفوت يتلا عفانملاو ؛ماهلا يذغملا رصنعلا اذه

ةديدج تاسايس تاودأ ثادحتسا اهرفوي ،اهيلع طوغضلا ديازتل اعبت ةيامحلا نم ًاديزم مزلتست دق يتلاو  
يذلاو تاباغلا روهدتو تاباغلا ةلازإ نم ت اثاعبنالا ليلقتل عسوملا جمانربلا لثم ،خانملاب ةطبترم تايلآو

مساب فورعملا ،نوبركلا نم تاباغلا نوزخم ةدايزو تاباغلل ةمادتسملا ةرادإلاو نوصلا رود لمشي 
REDD-plus.  

١٢٠-   ، ليزاربلا ،وسورج وتام يف نوزامألا تاباغ ةلازإ ةنخاسلا طاقنلا تاراذنإ جذامن ضعب لمشتو
يسلطألا طيحملا بونج تاباغ ةلازإ ؛دنهلا يف شيدارب اردنأ ةيالو يف وري لوك ةريحب يف طوبشلا عارزتسا

تاراذنإ تقلطأو . ادنك ،اتربلا يف ةيطفنلا اكساباتا لامر ةجيتن يضرألا ءاطغلا ريغت ؛ياوغاراب قرش يف
؛رخآل ميلقإ نم فلتخت ةيلمع يهو ،يدنهلا طيحملا يف رحبلا ىوتسم عافترا لثم اياضق نأشب ةيئيبلا مولعلا 

يف تنمسألا جاتنإ رارضخا هب موقي نأ نكمي يذلا رودلاو ؛ ئداهلا طيحملا يف ةضفخنملا ةيناجرملا رزجلا ةلاح
؛ملاعلا ءاجرأ ةفاك يف فورغنملا تاباغ قطانم صلقتو ؛يرارحلا سابتحالا تازاغ تاثاعبنا نم دحلا 

ةيلودلا تاءارجإلا هتققح يذلا حاجنلا و ؛ةيضاملا تاونس رشعلا لالخ تاتابنلا ومن يف ماعلا لالحمضالاو
  .)٧٣ (ينوناقلا ريغ باشخألا عطقل دح عضو يف

لاصفنا ،يقيقحلا تقولا براقي اميف ةيئيبلا ثادحألا تاراذنإ اهتلمش يتلا تاعوضوملا نيب نمو   -١٢١
طنلا ةعساولاو ةرمدملا تاناضيفلا ؛ادنلسيآ يف يديلجلا نامرتيب ر  يف قا نع لئاه مئاع يديلج لبج

يف طفنلا باكسنال ثدح ربكأ دعي يذلا كيسكملا جيلخ يف طفنلا باكسنال ماع ضرع ؛ناتسكاب 
يف تاباغلا نم راتكه نويلم ىلع لئاهلا قيرحلا ىضق فيك ةيعانصلا رامقألا روص تدصر امك. خيراتلا  
  .يسورلا داحتالا برغ

  ةصالخلا  - ًاسداس
ىلع ةريبك تاردق ،ملعلا ىلإ ةزكترملا ةيئيبلا تاريدق تلا دادعإ نم دوقع دعب ،نادلبلا تروط  -١٢٢

يعناصل ةميلس تايصوت نع ًالامجإ تاريدقتلا هذه رفستو. مايقلاو ةيئيبلا تاريدقتلا يف طارخنالا ا  
لثم ،تاريدقتلا يف ةلوبقمو ةفورعم تايجهنم ةمدختسم ،ةحاتملا مولعلا لضفأ ىلإ ج ًادانتسا تاسايسلا  

ءارجإ يف ةمدختسملا ةيجهنملاو ؛ملاعلا يف ةئيبلا تاعقوت ريراقت دادعإ يف عبتا يذلا لماكتملا يئيبلا ريدقتلا 
  .تايجهنملا نم اهريغو ةيفلألل يجولوكيالا ماظنلا ريدقت

١٢٣-  ، ينورتكل إلا ملعتلل ربانم تايجهنم ةلدأ ،ةيبيردت مزح تاودأ تايجهنملا هذه تجتنأ دقو
نم ،ةددعتم تايوتسم ىلع تاريدقتلا ءارجإ ىلع تاردقلا ءانب يف تحجن امك ،نيبردملل تاكبشو  
  .تاعوضوملا فلتخمل ةلماش يرطقلا هبش ىلإ يملاعلا

ماظنلا ىلإ ةزكترملاو ةيئيبلا تاريدقتلا نع ةقثبنملا تاسايسلا تايصوت ةرفو نم مغرلا ىلعو   -١٢٤
ةيلمع يه تاريدقتلا ا يتلا تايصوتلا قيبطت ةيلمع نأ ىلإ ريشت لئالدلا نإف ،يجولوكيالا  جرخت  
ءاوس ،ئطب لدعم لعفلاب وه ،مدقت لدعم قوعت نأ اهنكميو ةبراضتم ىتح وأ ًانايحأ ةكبرمو لب ،ةريسع  
  .ًايلود اهيلع قفتم ةيئيب تاياغ قيقحت يف وأ ةيرطقلا تاسايسلا تاجايتحا ةيبلت يف

___________ 


