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ةرادإلا سلةسداسلاةرودلا   نورشعلاو  / 
  يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا

 ، طابش٢٤ - ٢١يبورين   ٢٠١١ رياربف/ 
  *تقؤملا لامعألا لودج نم ٥ دنبلاو) أ (٤دنبلا 

  ةئيبلا ةلاح :ةماعلا تاسايسلا اياضق
تاعامتجالاو ةدحتملا ممأل اةمق تارمتؤم جئاتن ةعباتم 

تاررقم كلذ يف امب ،اهذيفنتو ةيسيئرلا ةيلودلا ةيموكحلا 
  ةرادإلا سلجم

  نامادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا

  يذيفنتلا ريدملا ريرقت

  زجوم
ًانايبيلاحلا ريرقتلا مدقي جاتنإلاو كالهتسالاب ضوهنلا لاجم يف ةنسحلا تاسرامملا نع    

، ١٩٩٢ماع يف وريناج يد وير يف دقع يذلا ةيمنتلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا رمتؤم ذنم ةعبتملا نيمادتسملا 
دراوملا مادختسا ةءافك نأشب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيسيئرلا ةطشنألا ضعب كلذ يف امب 

ءانب ةطشنأو ،ةيعوط ريبادتو ،تاسايس نم جذامن ريرقتلا مدقيو . نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاو
ددحي امك ،نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاب ةقلعتم نيددعتملا ةحلصملا باحصأل تاكارشو ،تاردق 

جاتنإلاو كالهتسالا نأشب ًامدق يضملا دنع اهجالع نيعتي يتلا تارغثلاو ةيسسؤملا تاجاحلا . نيمادتسملا 
جاتنإلاو كالهتسالا نأشب لامعأ نم شكارم ةيلمع هب موقت ام ريرقتلا فصي ،كلذ ىلع ةوالعو 

ماعل ذيفنتلل غربسناهوج ةطخ يف مدقملا بلطلل ةباجتسا تلهتسا يتلاو ،نيمادتسملا يتلا ٢٠٠٢   
لا معدليرشعراطإ عضو لجأ نم ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم اهدمتعا  طامنأ ىلإ لوحت  

  .نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا

                                                      
*  UNEP/GC.26/1.  
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ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةنجلل ةنهارلا ةقلحلل عيضاوم ةسمخ نم دحاو وهجماربل  ليرشعلا راطإلاو  
يف هيلع قيدصتلاب لمتحي اميف ةنجللا مايقو ،هضارعتساو راطإلا اذه ةيمنت ةلصاوم يرجيسو . ةمادتسملا

رايأ يف ةرشع ةعساتلا ا  مساقتو يلودلا نواعتلل ًاربنم راطإلا رفوي نأ نكمملا نمو. ٢٠١١ويام /رود  
نيم ادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا تاردابمو ةطشنأل ضيرعلا قاطنلا عيسوت لجأ نم ةنسحلا تاسرامملا

لل يرشعلاراطإللنكمي يتلا ةيفيكلا ريرقتلا سرديو . ءاقترالاو اهخاسنتساو مويلا ةمئاقلا ا مع دي نأ جمارب 
ززعي نأو ،اهنيب قيسنتلاو محالتلا رفوي نأو ،ةينطولاو ةيميلقإلاو ةيملاعلا دعصلا ىلع ةمئاقلا تاردابملا ا  

امثيح يلاملاو ينقتلا معدلا هجويو دطوي نأو ،تاسرامملا لضفأ خاسنتساو لدابتل ًاربنم رفويو تاكارشلا  
سلجم تاشقانم معد لجأ نم يرشعلاراط إلاجم اربو لكيهل ةلمتحم رصانع رفوي هنأ امك. هيلإ ةجاحلا سمت  
  .نيرشعلاو ةسداسلا هترود يف ةرادإلا

ةرادإلا سلجم هذختي نأ حرتق  -  ًالوأ    ي يذلا ءارجإلا

  :هاندأ حرتقملا وحنلا ىلع ررقم دامتعا يف رظنلا يف ةرادإلا سلجم بغري دق  - ١
  ،ةرادإلا سلجم نإ
نرقلا لامعأ لودج ىلإ ركذلاب ريشي ذإ ةيمنتلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا رمتؤم يف دمتعملا٢١   ،)١( 

داهجإلا نم للقت يتلا جاتنإلاو كالهتسالا طامنأب ضوهنلا فد ٨ - ٤هترقف يف وعدي يذلا   ءافولا ىلإ  
،   ةيرشبلل ةيساسألا تاجاحلا يبلتو يئيبلا

نع ةرداصلا ذيفنتلا ةطخ نم ١٥ و١٤ و٢تارقفلا ىلإ  ًاضيأ ركذلاب ريشي ذإو ةمقلا رمتؤم  
  )٢(،ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا

ةرادإلا سلجم ررقم ىلإ كلذك ريشي ذإو خرؤملا ٢٢/٦  طابش٧    ،٢٠٠٣رياربف / 
ىدح إنيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاو دراوملا مادختسا ةءافك نأب كردي ذإو 

ةرتفلل ةئيبلل ةدحتمل ا ممألا جمانربل لجألا ةطسوتملا ةيجيتارتسالل ةلماشلا تسلا فادهألاو تايولوألا
ةطشنأل يجيتارتسا هاجتا ريفوت ىلإ فد ٢٠١٣ - ٢٠١٠  يتلاو ،جمانربلا،  تالا  ا عيمج يف    

لامعأ لودج زاجنإ يف ةرادإلا سل ينثي ذإو   نيرشعلاو ةيناثلا ةرودلا ذنم ققحملا مدقتلا ىلع
هجمانرب لالخ نم صخألابو ،ةئيبلل ةد حتملا ممألا جمانرب ةطشنأ لالخ نم نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا

جاتنإلاو كالهتسالا نأشب شكارم ةيلمع ةطشنأ لالخ نمو ،دراوملا مادختسا ةءافك نأشب يعرفلا 
،   نيمادتسملا
ىلع ا ملسي ذإو  مايقلا يرجي يتلا ةعونتملاو ةددعتملا نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا تاردابمب  

ممألا جمانرب نم ينقتو يلام معد ىلع اهنم ريثكلا لصح يتلاو ،ةي لودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا دعصلا
،   شكارم ةيلمع نمو ةئيبلل ةدحتملا

                                                      
، يد وير ،ةيمنتلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا رمتؤم ريرقت  )١( وريناج ناريزح١٤ - ٣  ممألا تاعوبطم  (١٩٩٢هينوي / 

بيوصتلاوE.93.1.8عيبملا مقر ،ةدحتملا  لوألا دل)  يناثلا قفرملا١رارقلا ،رمتؤملا اهدمتعا يتلا تارارقلا : ، ا  ،.  
، ادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم ريرقت  )٢( بآ٢٦ايقيرفأ بونج ،غربسناهوج ،ةم لوليأ٤ -  سطسغأ/  ربمتبس / 

بيوصتلاوE.03.II.A.1عيبملا مقر ، ةدحتملا ممألا تاعوبطم  (٢٠٠٢ رارقلا ،لوألا لصفلا )  قفرملاو٢،   ،.  
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ماع يف ةرشع ةنماثلا ا بحري ذإو  رود يف ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجل نم ظوحلملا معدلاب  ٢٠١٠ 
رتعابًاضيأ بحري ذإو ،نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشبجماربل  يرشعراطإ عضول  ةنجللا فا  

،   اهلمع قرفو شكارم ةيلمع لامعأب
شلا ةرادإو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب اميف نواعتلا ةيوقتبًاضيأ بحري ذإو ةيداصتقالا نو ؤ 

ةدايزل هدييأت نع برعي ذإو ،ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل ةنهارلا ةقلحلا ءانثأ ةدحتملا ممألا يف ةيعامتجالاو 
،ملا ممألا جمانرب ةكراشم   اهجئاتن ذيفنتو ةنجلل ةرشع ةعساتلا ةرودلل دادعإلا يف ةئيبلل ةدحت

ًاجملسي ذإو  بلطتي نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا زاجنإ يف مدقتلا نم ديزملا قيقحت نأب رثكأ    
ةءافكو ةمءالم قرطلا رثكأب ةباجتسالا نم ةلصلا يقيثولا ةحلصملا باحصأ عيمج نِّكمي ةمادتسا 

لخاد تاءارجإلاو تاردابملا عيمج نيب تالص ءانب ىلع لمعلاو ،ةينطولاو ةيميلقإلا تاجاحلا و تايولوألل
،دايزو ةحلصملا باحصأ نم اهريغو ةدحتملا ممألا ةرسأ ةيلاعفب دراوملا ةئبعت هيجوتو ،ا   

ردابمو ةطشنأ ،ميعدتو ،ىلع ءانبلل يذيفنتلا ريدملاوعدي  - ١ ةدحتملا ممألا جمانرب ت ا 
يف ةلصلا يقيثولا ةحلصملا باحصأ عيمجو ةلصلا ةقيثولا ةيموكحلا تاسسؤملا عم كارتشالاب ،ةمئاقل ا ةئيبلل

  ؛نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا طامنأب ضوهنلا لاجم
يرشع راطإ عضوديؤي  - ٢ ىلإ فدهي نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب  جماربل  

امب ،نيكرتشم فادهأو ةيؤرل ةيملاع زيكرت ةرؤب ريفوتو ،ةيمل اعلاو ةيميلقإلاو ةينطولا تاجاحلل ةباجتسالا
تالاجمو ،اهيلإ لوصولا لهسيو ةيقادصم تاذو ةيوق ةينقت ةدعاق دجوت ةيسسؤم تابيترت كلذ يف 
نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا جمارب راطإ يف ةينطولاو ةيميلقإلا تاردابملا معدو ،تاسايسلا نيب ةكرتشم 

ةءافكلاو ،ةيلاعفلاو ةحلصملا باحصأل نيعساولا طارخنالاو ةكراشملا عجشيو ،ةدد حملا ةيولوألا تاذ
  ؛اهزواجتي امو ةدحتملا ممألا ةموظنم نيب اميف محالتلاو

ماع يف ةرشع ةعساتلا ا يصوي  - ٣  رود يف ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجل دامتعاب دامتعاب  ٢٠١١ 
ةينعملا جماربلل يرشعلاراطإلا اذه كالهتسالاب  ؛نيمادتسملا جاتنإلاو     

رودب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مايق ةلصاوم لفكي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي   - ٤
جماربل يرشع راطإ عضو يف ،ةدحتملا ممألا يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإ بناج ىلإ ،طشن 

فادهألا - هداعبأ عيمج يف نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب جماربلاو ةيسسؤملا تابيترتلاو ،ةيؤرلاو  
ًاقحال هذيفنت معد يف ،ىرخألا تالاكولا عم نارتقالاب ،دئار رودب موقي نأو- ةيولوألا تاذ يف امب    ،

نمو ،صوصخلا هجو ىلع اهيف ةربخ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب كلمي يتلا ةيجمانربلا تالا   ا يف كلذ
، لالخ نم هتربخ نم ةدافتسالاو ،كلذ ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجل تبلط ام اذإ ةيسسؤملا هتابيترت قيسنت لالخ  

  ؛ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلاو شكارم ةيلمع ليبق نم تاردابم قيسنت
دامتعاو ميمصتب مايقلا معد ىلع تاموكحلاثحتسي  - ٥ راطإ   ميلسيرشع  لاعفو  جماربل    

ةرشع ةعساتلا ةرودلل يريضحتلا يلودلا يموكحلا عامتجالا لالخ نيمادتسملا ج اتنإلاو كالهتسالا نأشب
طابش٢٨نم ةرتفلا يف دقعيس يذلا ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل  راذآ٤ىتح رياربف /  ةرودلاو ، ٢٠١١سرام / 

ىلإ ٢نم ةرتفلا يف اهدقع عمزملا ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل ةرشع ةعساتلا  رايأ١٣   معدو، ٢٠١١ويام / 
؛نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا ىلإ لوحتلاب ضوهنلا لجأ نمًاقحال هذيفنت    
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نادلبلا نيكمتل تاردقلا ءانبو ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا ريفوت ىلإ تاموكحلا وعدي  - ٦  
ًاومن نادلبلا لقأ ةصاخبو ،لاقتنا ةلحرمب ا  تت ررقم يأ ذيفنت معد نماداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا هذخ ، 

نع ةرشع ةعساتلا ا   جاتنإلاو كالهتسالا ب ةينعملاجمارب لل يرشعلاراط إلارود يف ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجل
  ؛نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب ىرخأ جمارب عضوب ،ررقملا دامتعا متي نأ ام ،مايقلاو ،نيمادتسملا

نأ تبث ملسي  - ٧  ي نأ نكمملا نم نأب جاتنإلاو كالهتسالا ب ةينعملاج ماربلل يرشعلاراط إلا 
د وير يف هدقع ررقملا ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ماه ساسأرجح لثمي نيمادتسملا يف وريناج ي   

  ؛٢٠١٢ماع 
لخاد ةلصلا ةقيثولا ةيجمانربلا تالا ثحتسي  - ٨  ا نيب تالصلا ةيوقت ىلع يذيفنتلا ريدملا  

  ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
ًاريرقت مدقي نأ يذيفنتلا ريدملاىلإبلطي   - ٩ يف ةرادإلا سلجم ىلإ ررقملا اذه ذيفنت نع    

ةدحتملا ممألا رمتؤم يف ةمهاسم نم ةرادإلا سلجم همدقي دق امل ًاقابتسا ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا هترود  
  .ةمادتسملا ةيمنتلل

نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالافيرعت  - ًايناث    
٢ -  رام ع  يتلا ةلصلا تاذ تاجتنملاو تامدخلا مادختسا "أب نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا ف

داوملاو ةيعيبطلا دراوملا مادختسا نم يندت اميف لضفأ ةايح ةيعون بلجتو ةيساسأ تاجاحل بيجتست 
رضت ال يكل جتنملا وأ ةمدخلا ةايح ةرتف لاوط تاثولملاو تايافنلا نم تاثاعبنالا ىلع ةوالع ةيمسلا 

  )٣(".لبقتسملا لايجأ تاجاحب

يداصتقالا ومنلا نيب لصفلا يف نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالل ةيسيئرلا فادهألا دحأ لثمتي   - ٣
قلخ ًالثم(اهنع قفدتت يتلا يرشبلا هافرلا بساكمو ةيداصتقالا ةيمنتلا ةمادتسا مث نمو ،يئيبلا يدرتلاو   ،

ميلعتلاو ةحصلايف نيسحتلا ،رقفلا نم دحلا ،فئاظولا عونتلا زيزعتو ةيجولوكيإلا مظنلا ةيامح متي اميف )   ،
تاسايسلا اومساقتي نأ مهعمجأب نيكلهتسملاو لامعألا تويبو تاموكحلا ىلع نيعتيو . يفاقثلاو يعيبطلا
  .نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا ىلإ لوحتلا زجنت يتلا تارايخلاو ةطشنألاو
امك . نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا رهوج يف مادتسم لكشب ةيساسألا تاجاحلا ةيبلت نمكت  - ٤

ًاصرف ناحيتي ام ملسأو فظنأ قيرطب رثكأ تاجتنم حرط ةطساوب ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا قيقحتل أ  
لقأ ةقاطو لقأ داوم مدختس  ريثأت لئاسو نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا تاءارجإو فادهأ ربتعتو . ت اميف

صرف ىلإ ةيعامتجالاو ةيئيبلا تايدحتلا ليوحتو ًايئيب ءفك داصتقا ىلإ لاقتنالا عيرست يف مدختست ةيوق  
  .مادختساللو لامعألا طاشنل

  ٢١نرقلا لامعأ لودج دامتعا ذنم نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا تاردابم ضارعتسا   - ًاثلاث
ماع يف وريناج يد وير يف ةيمنتلاو ةئيبللةدحتملا ممألا رمتؤم ءانثأ ةرم لوأل تاموكحلا تقفاو   - ٥  

نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا ىلإ ةجاحلا ىلع١٩٩٢  ٢١نرقلا لامعأ لودج تاموكحلا تدمتعاو .  
                                                      

ذنم حبصأو ١٩٩٤ماع يف مادتسملا كالهتسالا نأشب ولسوأ ةودن يف فيرعتلا اذه يجيورنلا ةئيبلا ريزو مدق   )٣(  
 ".نامادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا"حلطصمل قاطن عسوأ ىلع لوبقملا فيرعتلا نيحلا كل ذ
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ىلإ ٤هلصف يف وعدي يذلا  داهجإلا نم للقت يتلا جاتنإلاو كالهتسالا طامنأ زيزعتل  ..تاءارجإ ذاختا" 
ىلع مامتهالا زيكرت : لمعلل نيلاجم لامعألا لودج ددح دقو". ةيرشبلل ةيساسألا تاجاحلا يبلتو يئيبلا

عيجشتل ةينطو تايجيتارتساو تاسايس عضوو ؛ةمادتسملا ريغ كالهتسالاو جاتنإلا طامنأ لكاشم 
اذه ىلع تاردابملا ضعب يف ءدبلا مت دق ناك هنأ نيح يفو . ةمادتسملا ريغ كالهتسالا طامنأ يف تارييغتلا

نرقلا لامعأ لودج نإف ١٩٩٢ماع لبق وحنلا  ىلع لمعلا زيكرتل يملاع يسايس قافتا لوأ ناك ٢١،   
  .نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا هاجتاب كرحتلا
ةيئاهنلا لحارملا ةطشنأ لولح نم تاينيعستلا ذنم تاسايسلا ج   - ٦  و لولحلا قاطن عستا دقو

ًادانتسا ،جاتنإلا طخ ةيا  جلاعملاو قيقرتلا ىلإةلحرمو ةيئاقولا ةسايسلاو ةيادبلا ةلحرم ج    لمشت يكل ،ة
ةرود ج ًادهع ثدحألا تاونسلا يف زكرتو ،فظنألا جاتنإلا ىلع زكرت يتلا  و مادتسملا كالهتسالا ىلع  
تقاف يلكلا جاتنإلا يف تادايزلا نأ ىلع ةيمانتملا دهاوشلل ةباجتسا عاستالا اذه ثدح دقو . ةايحلا
لكاشملا مهفت يف مدقت قيقحت مت اميف هنأ كاردإل ةباجتسا تثدح امك . دراوملا مادختسا ةءافك بساكم
اهيف ببستي يتلا ةيئيبلا لكاشملا نإف ،لكاشملا كلت يف مكحتلاو جاتنإلا تايلمع اهببست يتلا ةيئيبلا  
  .لحلا نع نوكت ام دعبأ تاجتنملا مادختسا
دحتملا ممألا جمانرب لمع ،ةنس١٥نم رثكأ رادم ىلعو   - ٧ ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةئيبلل ة  

ةياقولا تايجيتارتسا ةردق ىلع ليلدتلاو ةينطو تاردق ءاشنإل ةينقتلا ةدعاسملا ميدقت معد ىلع ةيعانصلا 
ودينويلا نيب كرتشملا فظنألا جاتنإلاو دراوملا مادختسا ةءافك جمانرب رفسأو  .ةيمانلا نادلبلا يف ةيئيبلا
ةئيبللةدحتملا ممألا جمانربو نم رثكأ ءاشنإ نع ،ةقباسلا دوهجلا نم ةدافتسالاب   ًازكرم٥٠،  ًاجمانربو    
تائملا لالهتساو ؛ةيلمع بيردت تابيتكو ةينقت تاودأ جاتنإو ؛ملاعلا قاطن ىلع فظنألا جاتنإلل ًاينطو  
نم فول ألا بيردتو ؛ينطولا ديعصلا ىلع ةيئاقولا تاسايسلا لماكتو ؛ةينقتلا ةيحاضيإلا عيراشملا نم

جاتنإلا زكارم نأشب ةيميلقإ تاكبشو ةريدتسم دئاوم تايدتنم ءاشنإو ؛نييعانصلاو نيينطولا ءاربخلا 
رثكأ مادختسا يف زكارملا مهاستو )٤(.ضوهنلاو ،ةينيتاللا اكيرمأو ايسآو ايقيرفأ يف ةينطولا فظنألا ا  

تاثاعبنإلاو تايافنلا نم للقتو ،داوملاو ءاملاو ةقاطلا لثم ةينطولا دراوملل ةيجاتنإ تازاغ كلذ يف امب ( 
نيكلهتسملاو ةيلحملا تاعمت) يرارحلا سابتحالا    .او لامعلا ىلع رطاخملا نم دحتو
ًالاغشنا رثكأ تقولا كلذ يف حبصأ عمت  - ٨  يدرتلاو ةيعيبطلا دراوملا دافنتسا نأشب ا نأ نيح يفو  
قيرطلا تدهم تاينيعستلا يف ةعانصلا تائيه لبق ن م ةيعوطلا تاءارجإلا رود لوح ةلوادم نإف ،يئيبلا
 )٥(،٢٠٠٠ويام /رايأ يف يرازولا وملام نالعإ يفف. تاكرشلل ةيئيبلاو ةيعامتجالا ةيلوؤسملاب يعولا ةدايزل
ةيئيبلا ةلءاسملا نأشب ةديدج ةفاقث ثادحتساب صاخلا عاطقلا لبق نم ربكأًامازتلا ءارزولا سمتلا لبقو .  

يداصتقالا ىدتنملا يف ماعلا نيمألا اهاقلأ ةملك تدهش ١٩٩٩ماع رخاوأ يف ،ةليلق روهش ةدعب كلذ   ،
لمعيو )٦(."ةدحتملا ممألل يملاعلا قافتالا"دلوم ىلع يملاعلا  ك طاشنبةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  ىدح إ 

نأ ىلع تا كرشلا ربجت نيحلا كلذ ذنم تذخأ يتلا ،ةكارشلا هذه يف ةيسيئرلا ةدحتملا ممألا تالاكو
                                                      

ودينويلا نيب كرتشملا فظنألا جاتنإلا جمانربل لقتسم مييقتل ًاقفو  )٤( هب عالطضالا مت ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو   
 .٢٠٠٨ماع يف 

)٥(  www.unep.org/malmo_ministerial.htm.  
)٦(  www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html.  
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ا  ةحفاكمو ةيئيبلا ةيامحلاو لمعلا ريياعمو ناسنإلا قوقح تالاجم يف ةيرهوج ئدابم ١٠ايلمع يف جمدت  
  .داسفلا

لاثتمالا درجم نم رثكأ وه ام قيقحتل قرط فاشكتسا يف لامعألا تويب نم ريثكلا ذخأ   - ٩
ةرود مييقت كلذب مايقلا تاودأ نيب نمو. يئيبلا اهئادأ نيسحت يف ةيئيبلا ةرادإلا مظن مادختسا ةطساوب  
لسالس يف ةايحلا ةرود مييقت ريياعم عضو نع ةلوذبملا دوهجلا ترفسأ ،تاينيعستلا لئاوأ ذنمو . ةايحلا

ماع يفو )٧(.ةلسلس ١٤ ٠٠٠ةغلابلا يسايقلا ديحوتلل ةيلودلا ةمظنملا  دحو ٢٠٠٢  ممألا جمانرب ، 
ةكارش يهو ،ةايحلا ةرود ةردابم لالهتسال ءايميكلاو ةيئيبلا ة يمسلا مولع ةيعمج عم هدوهجةئيبلل ةدحتملا 

تايجهنم ثادحتسال ًاعم نولمعي ةعانصلاو ثوحبلا ءاربخ نم ةكبش نع ةرابع ةردابملاو. ةيلود  
. دراوملل ءفكلا مادختسالاب ضوهنلا يف اهرود حيضوتو ةايحلا ةرود ةرادإب ءاقترالل ةديدج تاداشرإو
ةايحلا ةرود مييقت ج نب ةردابملا لمشت امك  مادختسا ىلع مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا تاردق ءا
  .ةئشانلا قاوسألا يف

طامنأ لعجل تاعاطقلاو نادلبلا نم ريثكلا يف ديازتم لكشب ةيداصتقالا تاودألا تمدختسا   - ١٠
يف ةيلاملا مظنلا يف ةيئيب لا موسرلاو بئارضلا نم مانتم قاطن جامدإ متو. ةمادتسا رثكأ جاتنإلاو كالهتسالا
ًالثمف)٨(.ةيمانلاو ةمدقتملا نادلبلا هفصوب ،تاثاعبنالا قالطإ قوقح لوادتل يبوروألا داحتالا ماظن أشنأ    ،
ًارعس ،لدابتلاو ىلعألا دحلا ىلع صنللًاماظن تاثاعبنالا تاوالع يف لدابتلا ةيرحب حمسو ،نوبركلل    

لامعألا تويب نم ةيلعفلا تاثاعبنالا دصرل ةيرورضلا ةيتحتلا ةينبلا ماقأو يبوروألا داحتالا ءاحنأ ةفاك يف  
ةرتفلا ءانثأ ةغلبملا اهنم ققحتملا تاثاعبنالا ىلإ ًادانتساو. اهنم ققحتلاو اهنع غالبإلاو ططخملا اهيطغي يتلا  

ةرتفلا ءانثأ ا ٢٠٠٧ - ٢٠٠٥  حومسملا تاثاعبنالا تاوالع مجح ةيبوروألا ةيضوفملا تضفخ  ،
رادقمب ٢٠١٠ - ٢٠٠٨ ماع ىوتسم نم ةئاملاب ٦،٥  يف ةيقيقح تاضافخنا ثودح لفكي امب ٢٠٠٥   ،

  )٩(.تاثاعبنالا
تاراطإو ةيداصتقالا ةيميظنتلا حئاوللا لامكتسال مادتسملا كالهتسالا تاسايس عضو مت دقل   - ١١

ةردقملاو يعولاو فر اعملا نأب رقُأ دقو. اهقاطن عيسوتو ةرمتسملا ضورعلا بناج نم ةيعوطلا لمعلا
، مت ١٩٩٩ماع يفو . تارارقلل نيكلهتسملا عنص تايلمع بلص يف ةمادتسالا نيمضتل ةيسيئر رصانع

نأشب ةديدج رصانع لمشتل " نيكلهتسملا ةيامح نأشب ةيهيجوتلا ةدحتملا ممألا ئدابم"قاطن عيسوت 
لمع دقو )١٠(.مادتسملا كالهتسالا ت يفةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  ليبق نم ةيلود تامظنم عم قيثو نواع  

، )وكسنويلا(ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم 
تاودأك يماظنلا ريغو يماظنلا ميلعتلاب ضوهنلل ميلعتلا يسراممو تاكبشو ،نيكلهتسملا تامظنمو 

معد ًارخؤمو. مادتسملا كالهتسالا طامنأ بوص لوحتلا يف ةيسيئر ثادحتسا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ، 
رثكأ نم نيسرامملاو نيثحابلاو نيملعملا نيب عمجت ،ةلوؤسملا ةشيعملا نأشب ثوحبلاو ميلعتلل ةكارش 

ًادلب٤٠نم رثكأ يف ةسسؤم  ١٠٠ نم ئداهلا طيحملاو ايسآو ةينيتاللا اكيرمأ يف ةصاخبو  تلصو دقو . ، 
                                                      

)٧(  www.epa.gov/nrml/lcaccess/pdfs/chapter1_frontmatter_lca101.pdf.  
)٨(  www.bcca.org/ief/wssd_sg.htm.  
)٩(  http://ec.eruopa.eu/environment/climat/pdf/brochures/ets_en.pdf.  
)١٠(  www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0570xPA-TrackingProgress2.pdf.  
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 ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربنيب كرتشملا  يبابشلا لدابتلا جمانربب ةصاخلا تاردقلا ءانب ةطشنأو تاودأ
ًادلب٤٥نم رثكأ ىلإ نيمادتسملا كالهتسالاو ةشيعملا طمن نأشب وكسنويلاو  ماع ذنم ميلاقألا عيمج نم    

ةيموكحلا ريغ تامظنملا كلذ يف امب ،نيينطولا ءاكرشلا عم نواعتلا لالخ نم٢٠٠١ سرادملاو ،بابشلل    
ممألا جمانرب كرتشا دقو . ميلعتلاو ةئيبلا تارازوو يئيبلا ميلعتلا تامظنمو نيكلهتسملاو ،ةيجولوكيإلا

عضو يف شكارم ةيلمعل ةعباتلا مادتسملا كالهتسالا لجأ نم ميلعتلاب ةينعملا لمعلا ةقرف عم ةئيبلل ةدحتملا 
ذيفنت يف نيملعملاو تاسايسلا عانص ةدعاسمل مادتسملا ك الهتسالا لجأ نم ميلعتلا نأشب ةيهيجوت ئدابم
  .يماظنلا ميلعتلا عاطق يف مادتسملا كالهتسالا لجأ نم ميلعتلا

نيكلهتسملا يعو ةدايز ىلإ ًارظنو. رييغتلا زيفحت يف ةيساسأ رصانع مالعإلاو لاصتالاو ميلعتلا نإ  - ١٢  
يفف . ةعرسب تمن اهيف ةهيرتلا ةراجتلاو ءارضخلا تاجتنملا قوس نإف ،ةمادتسملا ةيمنتلا نأشب مهلاغشناو

يف رالود رايلم نم ةيوضعلا تابورشملاو ةيذغألا تاعيبم تعفترا ،اهدحو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا 
هنأب ردقي ام ىلإ ١٩٩٠ماع  ماع يف رالود رايلم ٢٠  نيكلهتسملا تامظنم تماق دقو )١١(.٢٠٠٧   

تارايخلا راثآب نيكلهتسملا يعو ةراثتسا يف هنأش هل رودب ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم اهريغو  
  .ةيكالهتسالا

ىلإ ةجاح دوجو نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاب ضوهنلا نأشب ةضيفتسملا تاربخلا نيبتو   - ١٣
امك . ًايئيب ةمادتسملا تاجتنملا نم ديزملا جاتنإ لجأ نم تاردقلا ءانبو ميلعتلاو تامولعملا رفاوت رارمتسا
يف ةصاخلاو ةماعلا تارامثتسالا ةدايزو مادتسملا كالهتسالا طامنأب ضوهنلا ىلع ددجتملا زيكرتلا ىلإ ريش ت
ةمادتسملا تامدخلاو علسلا جاتنإو ميمصتوًايئيب ةميلسلا تايجولونكتلا دامتعا ىلإ كلذ ىضفأ دقو .  

ةتس نم دحاوك ٢٠٠٩ماع يف دراوملا مادختسا ةءافك نأشب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمع جمانرب   
 )١٢(.٢٠١٣ - ٢٠١٠ةرتفلل لجألا ةطسوتملا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةيجيتارتسا راطإ يف جمارب 

  يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم  - فلأ
جاتنإلاو كالهتسالا عوضوم ىلع يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم تلمع   - ١٤

راثآلا نأشب ةئيبلا ةرئاد يف دمألا ليوط عورشم ،كلذ ةلثمأ نمو . تاونس عضب رادم ىلع نيمادتسملا
. ةيشيعملا رسألل ةفدهتسملا ةيئيبلا تاسايسلا مسر ىلعو ةئيبلا ىلع ةيشيعملا رسألا كالهتسا ىلع ةبترتملا
نأشب ةيسيئر تالا جم ةسمخ يف ةيشيعملا رسألا كولس ىلع ةيئيبلا تاسايسلا راثآ رخآ عورشم صحفتيو
ةماعلا تاسايسلا نأشب تايصوت تصلخ . هايملاو ،ةيذغألاو ،لقنلاو ،تايافنلاو ،ةقاطلا مادختسا  تسا دقو

اهلك سمخلا تالا١٠يف تذفن ةديرف ةنراقم ةسارد نم   ا يف ةمظنملا يف ءاضعأ نادلب ةلثمألا نيب نمو .  
عفانملا ا ولا تاموكحلا عيطتست يتلا ةيفيكلا نع ةسارد ىرخألا  دلوت نأ ىرخألا ةماعلا تاطلسلاو ةينط

نم اهريغو ةرضخ رثكألا ةماعلا تاورتشملا جمارب لالخ نم ءاوس دح ىلع ةرشابملا ريغو ةرشابملا ةيئيبلا 
، . تاردابملا ةيبساحملاو ةينزاوملاو ةيلاملا اياضقلا ىلإ صوصخلا هجو ىلع نهارلا تقولا يف مامتهالا ىلويو
تاسايس نأشب اهتنجل لالخ نم ،ةمظنملا تلمع امك . ًارخؤم عوضوملا اذه نع ريرقت حرط مت دقو

                                                      
)١١(  Sustainable Consumption and Production for Developmeng، ناريزح،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هينوي / 

عقوملا ىلع حاتم٢٠١٠  ، :www.unep.fr/scp/marrakech/dialogue/pdf/SCPforDevelopment_BGpap180610_final.pdf..  
)١٢(  www.unep.org/PDF/FinalMTSGCSS-X-8.pdf.  
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، ٢٠١٠ليرب أ/ناسين يفو. ةمادتسالاب قلعتي اميف نيكلهتسملا مالعإو ميلعتو ةيامح ىلع ،كالهتسالا
  .مهنيكمتو نيكلهتسملا ةيامحل ةيئيبلا بلاطملا ةيلاعفو ةميق زيزعت نأشب لمع ةقلح تدقع

  يميلقإلا ديعصلا ىلع نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاب يسايسلا مازتلالا ةدايز  - ءاب
ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤمو ١٩٩٢ماع يف ةيمنتلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا رمتؤم داقعنا ذنم   - ١٥  

دارطاب نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا تاسايسو تاردابم ددع دادزا٢٠٠٢ماع يف ةمادتسملا   ، .
تاقلح وأ ةريدتسملا دئاوملا تاشقانم لالخ نم ءاربخلاو تاسايسلا عانص نيب ميلاقألا عيمج تعمجف 

تاردقلا ةيمنت ريسيت فد . عوضوملا اذه نأشب لمع  ميلاقألا مظعم يف ةيميلقإ تايجيتارتسا عضو متو
ضوهنلل تارب خلاو تامولعملا مساقتو ةرادإلا تاسراممو تاسايسلا ذيفنتو مسر ىلع ةيميلقإلاو ةينطولا
  .نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاب

  ايقيرفأ  - ١
ام وحن ىلع ،ايقيرفأ يف نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاب ىوتسملا عيفرلا مازتلالا ىلع ليلدتلا مت   - ١٦

راطإ قالطإهيلع دهشي  رايأ يف ابابأ سيدأ يفةيميلقإجماربل يرشع   ممألا جمانرب معدو . ٢٠٠٦ويام / 
ةريدتسم ةدئام ميظنت يف ةكراشملا ةطساوب تاونس ١٠ةدمل جماربل يقيرفأ راطإ عضو ةئيبل ل ةدحتملا  
لصح دقو . راطإلا كلذ عضو يف لاعف ريثأت اهل ناك ،نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب ةيقيرفأ
ينعملا يقيرف ألا يرازولا رمتؤملاو ،يقيرفألا داحتالا ةيضوفم ليبق نم ةيميلقإ تاسسؤم دييأت ىلع راطإلا

ةدئاملاو ،ايقيرفأل ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجلو ،ايقيرفأ ةيمنت لجأ نم ةديدجلا ةكارشلاو ،ةئيبلاب 
عم نارتقالاب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربماقو . نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب ةيقيرفألا ةريدتسملا  ،
عضوب ،نييميلقإلا ءاكرشلا نم اهريغو شكارم ةيلمعل ةعبات لا ايقيرفأ عم نواعتلاب ةينعملا لمعلا ةقرف

ضو لمشييذلا يقيرفألا يرشعلاراطإلا ذيفنت معدل عورشم    .ءارضخلا ةنونعلل ةيقيرفأ ةيلآ ع 
؛حاحصتلاو هايملاو ؛ةقاطلا : جماربلليقيرفألا يرشعلا راطإلا رهوج يف ةيلاتلا تايولوألاو   - ١٧

نيب تالصلا ىلع ديكأتلا متو . ةددجتملا دراوملا ىلإ ةدنتسملا تاعانصلاو ،ةيرضحلا ةيمنتلاو ؛لئوملاو
تايولوأ نم امهرابتعاب ةمادتسملا ةشيعملا لبسو رقفلا لاصئتسا نيبو نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا 

ططخ بلص يف نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نيمضتل ةطشنأ ذيفنت مت ،راطإلا لالهتسا ذنمو . ميلقإلا
ميلاقألاو نادلبلا يف ،يعولا ةراثتساو بيردتلاو ةيحاضيإلا عيراشملا لالخ نم متي ام كلذ يف امب ،ةيمنت لا

ةدحتملا ممألا جمانرب نمو ،شكارم ةيلمعل ةعباتلا ايقيرفأ عم نواعتلاب ةينعملا لمعلا ةقرف نم معدب ةيعرفلا 
  .تامظنملا نم امهريغو ودينويلاوةئيبلل 

  يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ  - ٢
جاتنإلاو كالهتسالا نأشب ةيميلقإلا يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ ةيجيتارتسا تعضو   - ١٨

جاتنإلاو كالهتسالاب نيينعملا نييموكحلا ءاربخلا عامتجا جئاتن ىدحإك ٢٠٠٣ماع يف نيمادتسملا   
ممألا جمانرب عم نارتقالاب نيتنجرألا ةموكح هتمظنو س يريآسنويب يف دقع يذلاو ميلقإلا يف نيمادتسملا 

ءارزو ىدتنم اهيلع قدص دقو . ةدحتملا ممألا يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإوةئيبلل ةدحتملا 
سلجم ءاشنإب قحال تقو يف ىدتنملا مايق عم ،ةنسلا سفن يف يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ يف ةئيبلا 

ىدتنملل ةيراشتساو ةينقت ةئيهك نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأ شب نييموكحلا ءاربخلل يميلقإ
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تايجيتارتسالاو تاسايسلا ذيفنتل ةلاعفلا تايلآلا حارتقاو ديدحت ىلإ سل . ميلقإلا تاموكحلو  ا فدهيو
  .اهدامتعا ريسيتو نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا طامنأب ضوهنلل جماربلاو

ىدتنمو يميلقإلا سل نأشب ةيولوألا تالاجمو   - ١٩  ا اهددح يتلا نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا
كالهتسالاو ،نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب ةينطولا تايجيتارتسالاو تاسايسلا يه ءارزولا 
ةشيعملا طامنأو ؛ةمادتسملا ةماعلا تاورتشملاو ؛مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا يف نامادتسملا جاتنإلاو 

عضوب ضوهنلا مت امك )١٣(.نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب ةيميلقإ تامولعم ةكبشو ؛ةمادتسملا  
نم نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب ينطولا ىوتسملا ىلع تاسايسو لمع ططخو تايجيتارتسا 

ةيميلقإلا و ةينطولا تاسايسلا يف نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا جاردإ كلذكو ،ىدتنملا كلذ لالخ
جمانرب ذيفنت معدل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عورشم أدبو . رقفلا نم دحلاو ةمادتسملا ةيمنتلا نأشب

نيتنجرألا ةكراشملا نادلبلا لمشتو . ٢٠٠٧ماع يف نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب يميلقإ 
تامولعم ةكبش ثادحتسا مت امك . ياوغوروأو وريبو روداوكإو ايبمولوكو اكيراتسوكو ليزاربلاو

لالخ نم تاكبشلا ةماقإو تاردقلا ءانب يف ةدعاسملل نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب ةيميلقإ 
يلاحلا تقولا يف دجويو . ةيضارتفا ةبتكمو ينورتكلإ ىدتنمو ،دعب نع تارمتؤملا دقعو ،دعب نع ميلعتلا
نم رثكأ جاتنإ متو ،ميلقإلا يف يئاصخأ ٥٠٠ ءاهز نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نع عوبطم٤٠٠   .  

يف امب ،نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاب ضوهنلا يف ةطشن ةيميلقإلا هبش تاسسؤملا تناك امك   - ٢٠
جاتنإلاو كالهتسالاب ضوهنلاو نواعتلل ةكرتشم ةسايس ترقأ يتلا ،ةكرتشملا بونجلا قوس كلذ 

ًايسيئرًادنب اهيدل يتلا ةيدنإلا ةعامجلاو ؛نيمادتسملا لودج ىلع نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نع    
تقولا يف موقت يتلا ةيمنتلاو ةئيبلل ةينيتاللا اكيرمأ ةيضوفمو ؛ ٢٠١٠ - ٢٠٠٦ةرتفلل يئيبلا اهلامعأ 

  .ةمادتسملا ةماعلا تاورتشملل ةيميلقإ ةسايس عضوب نهارلا
  ايسآ برغ  - ٣

برغ يف نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نع نيتيميلقإ نيت ريدتسم نيتدئام تاشقانم باقعأ يف  - ٢١
لوليأ يف ةرهاقلاو٢٠٠٨سرام /راذآ يف ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،نيعلا(ايسآ  ، )٢٠٠٩ربمتبس /، 
لوليأ يف نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نع ةيبرع ةيميلقإ ةيجيتارتسا تله  نم معدب ٢٠٠٩ربمتبس /تسا  

ةدحتملا ممألا جمانربو ةيبرغلا ايسآل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجلو ة يبرعلا لودلا ةعماج
ءارزولا سلجم نم ٢٠٠٩ربمفون /يناثلا نيرشت فصتنم يف قحال تقو يف ةيجيتارتسالا ترقُأو. ةئيبلل  
ةيمن تلا لجأ نم ةقاطلا: ةيولوأ تالاجم تس ىلع ةيجيتارتسالا زكرتو. ةئيبلا نع نيلوؤسملا برعلا

ةشيعملا طامنأو ميلعتلاو ؛رقفلا لاصئتساو ةيفيرلا ةيمنتلاو ؛تايافنلا ةرادإو ؛هايملا دراوم ةرادإو ؛ةمادتسملا 
  .ةمادتسملا ةحايسلاو ؛ةمادتسملا

                                                      
)١٣(   ،  ,Sustainable consumption and productionيبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأل ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل

mining, transport, chemicals and waste management: the results, trends and challenges of sustainable 

development in Latin America an the Carribean.  
www.uneptie.org/scp/marrakech/publication/pdf/RIM%20LAC%20Draft%20document%20/pdf.  
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ماع يف نيرشعلا هتروديف ةئيبلا نع نيل وؤسملا برعلا ءارزولا سلجم قفاو  - ٢٢ دقع ىلع ٢٠٠٩   
ذيفنت ةعباتمل ةمظتنم تارتف ىلع نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نع ة يميلقإ ةريدتسم دئاوم تاشقانم
ممألا جمانرب ل يميلقإلا بتكملاو ةيبرعلا لودلا ةعماج نم ةريدتسملا دئاوملا ةنامأ فلأتتو. ةيجيتارتسالا
يبلا زكرمو ،ايسآ يبرغل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجلو ،ايسآ برغلةئيبلل ةدحتملا ةيمنتلاو ةئ  

قيدانص دحأو ،ةيميلقإ ةيموكح ريغ ةمظنمو ،فظنألا جاتنإلل ينطو زكرمو ،ابوروأو ةيبرعلا ةقطنملل 
  .ةقطنملا يف رضخألا داصتقالل ذيفنت ةطخ عضو ةنامألاب طينأ امك. يبوانت ساسأ ىلع رامثتسالا

  ةيلامشلا اكيرمأ  - ٤
ضوهنلا ىلع ةيموكح تاسايسو صاخلا عاطقلل تاردابم لمعت ،ةيلامشلا اكيرمأ يفو   - ٢٣

. هايملاو ةقاطلاو ةعارزلا كلذ يف امب ،ةيداصتقالا تاعاطقلا ىتش يف نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاب
نوؤشلا ةرادإو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم معدب ،ةدحتملا تايالولاو ادنك اتموكح تدقعو 

باحصأل ٢٠٠٨ربمفون /يناثلا نيرشت رهش يف لمع ةقلح ،ةدحتملا ممألا يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا  
نولوؤسم اهيف كرتشا ،نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نع ةيلامشلا اكيرمأ يف نيددعتم ةحلصم 
ريغ تامظنمو نويميداكأو ،لامعألا تويبل نيلثممو ،نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا يف ءاربخو نويموكح 

تل ةطشنأ تحر. ةيموكح  امب ،ةقطنملا يف اهمعدو نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا مهفت قاطن عيسو تقا دقو
يف ةنسحلا تاسرامملا رشنو عيمجتو ،دعب اميف اهتيلاعف دصرو تاسايسلا مسرل ةطشنأ كلذ يف 

يف اواتوأ يف ةلثامم لمع ةقلح دقع عقوتملا نمو . اهخاسنتسا ةيناكمإو نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا
ءارضخلا ةينبألا ىلع مزتعملا زيكرتلا عم٢٠١١ رياربف/طابش رهش  .  
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  ئداهلا طيحملاو ايسآ  - ٥
طيحملاو ايسآ يف  ةرم لوأل نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نع ةريدتسم ةدئام تاشقانم تدقع  - ٢٤

ًالصأ فدهي كلذ ناكو١٩٩٧ماع يف ئداهلا  إلا نأشب مدقتلا نم ديزملا قيقحتو جئاتنلا مساقت ىلإ،  جاتن  
ةيضقلا ىلإ اهقاطن عستاو ،ةريدتسم دئاوم تاشقانم عست نيحلا كلذ ذنم تدقع دقو . ميلقإلا يف فظنألا
  .ًادهع تاهاجتالاو اياضقلا ثدحأ ضارعتساو نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاب ةصاخلا ربكألا

ممألا ةنجل اهلالهتسا يف كرتشا يتلا" رضخألا ومنلا"ةردابم يف ميلقإلا يف رخآ ماه طاشن لثمتو   - ٢٥  
قلعتم هجوت تاذ ةردابملاو . ايروك ةموكحو ئداهلا طيحملاو ايسآل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةدحتملا
ةينوبركلا تاثاعبنالا تاذ ةيمنتلا زيزعتل ًايئيب مادتسملا يداصتقالا مدقتلا ىلع دكؤتو تاسايسلاب  
عالطضالا مت تاردابمب اهتطشنأو اهفادهأ يف ةهيبش ا هلعجي امم ،ةيعامتجالا ةيحانلا نم ةلماشلاو ةضفخنملا

نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا ناونع تحت ىرخأ ميلاقأ يف ا .)ةيسيئرلا ةسمخلا ا )١٤  اراسمب ،ةردابملاو  
تويبو ،مادتسملا كالهتسالاو ،ةمادتسملا ةيتحتلا ةينبلاو ،ينزاوملا حالصإلاو ءارضخلا بئارضلاب ةصاخلا 

تحبصأو نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا لمشت ،ةيجولوكيإلا ةءافكلا تارشؤمو ،ءارض خلا لامعألا
ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل تكرتشا دقو . ميلقإلا يف ةلص يذ لمعب مايقلل ةماه ةليسو

نأشب يميلقإ ةدعاسم بتكم ءاشنإ يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربوئداهلا طيحملاو ايسآل  كالهتسالا  
لدابت رسييو نيرخآلا ةحلصملا باحصأو تاموكحلل ةينقت تادعاسم مدقي نيمادتسملا جاتنإلاو 

  .فراعملاو تامولعملا
تآشنملا ىلع صوصخلا هجو ىلع زكري ةيبوروألا ةيضوفملا نم لومملا SWITCH Asiaجمانربو   - ٢٦  

ىوتسم ىلع رييغت ثادحإ زيفحت ىلإ جمان ربلا ىعسيو. ئداهلا طيحملاو ايسآ يف مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلا
ًاعورشم٣٠لومي جمانربلا لظ دقلو . تاسايسلا عانص ىوتسم ىلع كلذكو ،نيكلهتسملاو نيجتنملا   

ًادلب١٥ يف ةنونعلاو فظنألا جاتنإلاو ،ءارضخلا ةماعلا تاورتشملا ليبق نم تالاجم يف ايويسآ    
  )١٥(.ةيجلوكيإلا

باحصأ ج ازتم لكشب جمانربلا لمعيو  - ٢٧  لمعتسيو ،كالهتسالاو جاتنإلا يبناج ىلع نم
ىنبيو ،مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا عم ةفثكمو ةيوق لمع تاقالعبًاعوفشم نيددعتملا ةحلصملا   
تاسرامملا تالدابمو جئاتنلا رشن معدب جمانربلل يكبشلا قفرملا موقيو . ةمئاقلا تاكبشلاو لكايهلا ىلع
مهاسيو )١٦(.ةنسحلا ريياعملاب يفي يذلا ززعملا جاتنإلا ةطساوب لوخدلاو مادختسالا ةدايز يف جمانربلا  
تاكبش ىلإ لضفألا ذافنلا لبسو تاروفولا لالخ نم ًالثم ،ىلعألا ةيسفانتلا ةردقلاو ةيلودلا ةيئيبلا  ،
ج اتنإلاو كالهتسالا عابتا نأش نم نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو. ةيلودلا تاكرشلاب ةصاخلا ضرعلا

ةقئاللا لمعلا فورظو ةلوقعملا بتاورلاب ضوهنلا ةطساوب لامعلا فورظ نيسحت يف دعاسي نأ نيمادتسملا 
تقولا يف جمانربلا قاطن عيسوت يرجيو ). تاكرشلل ةيعامتجالا ةيلوؤسملا(لافطألا قوقح ةيامحو 

ملا نيب هيلإ لصوتلا مت قافتا ىلإًادانتسا ،تاسايسلل معد نوكم لالخ نم نهارلا ةيبوروألا ةيضوف  

                                                      
)١٤(  http://www.greengrowth.org/.  
)١٥(  http://ec.eruoa.eu/europeaid/where/asia/regional-cooperation/environment/switch_en.htm.  
  .قباسلا عجرملا  )١٦(
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نم قاطن ذيفنتو مسر لاجم يف ميلقإلا يف تاموكحلا ىلإ يفاضإ معد ميدقتل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو  ،
  .نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاب ضهنت يتلا تاسايسلا

  ابوروأ  - ٦
جاتن إلاو كالهتسالا ةسايس لمع ةطخ ىلع يبوروألا داحتالا يف ءاضعألا تاموكحلا تقدص  - ٢٨

نيسحت ىلإ فد . ٢٠٠٨ماع يف ةمادتسملا ةيعانصلا ةسايسلاو نيمادتسملا   تاحرتقم ةطخلا هذه لمشتو
امك . نيمادتسملا جاتنإلاو علسلا تايجولونكت نم ديزملا ىلع بلطلا ةدايزو تاجتنملل يئيبلا ءادألا
ةسايس تانوكم نيب نمو .راكتبالا صرف مانتغا ىلع يبوروألا داحتالا يف تاعانصلا عيجشت ىلإ ىعست  
  :نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا

  ؛تاجتنملل ةلماكتم ةسايس  )أ(
  ؛ةيعيبطلا دراوملل مادتسملا مادختسالا نأشب ةيعيضاوم ةيجيتارتسا  )ب(
  ؛اهريودت ةداعإو تايافنلا نيوكت عنم نأشب ةيعيضاوم ةيجيتارتسا  )ج(
  ؛نييجولوكيإلا يباسحلا قيقدتلاو ةرادإلا ططخم  )د(
  ؛ةيجولوكيإلا ةنونعلا ططخم  )ه(
  ؛ةيئيبلا تايجولونكتلا لمع ةطخ  )و(
  ؛ءارضخلا ةماعلا تاورتشملا  )ز(
  ؛ةقاطلل ةمدختسملا تاجتنملا نأشب هيجوتل يجولوكيإلا ميمصتلا  )ح(
  )١٧(.يئيبلا لاثتمالا ىلع ةدعاسملل جمانرب  )ط(

يف نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأش ب ابوروأ لك ديعص ىلع ةكارشلاو نواعتلاب ضوهنلا مت  - ٢٩
لوألا نيرشت يف دارغلب يف دقع يذلا"ابوروأ لجأ نم ةئيبلا"سداسلا يرازولا رمتؤملا  ، ٢٠٠٧ربوتكأ /، 

يف نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاب ضوهنلل ةينطو تاكارشو جمارب ثادحتسا ىلإ ءارزولا ىعد ثيح  
اهلمكأب ابوروأةقطنم  .  

  ينطولا ديعصلا ىلع نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا يف طارخنالا  -  ًاعبار
نادلبلا يف ةصاخبو ،ينطولا ديعصلا ىلع نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالل تاردابم تلهتسا   - ٣٠

ىلع يرجت ةطشنأ عم ةلص يف نايحألا ضعب يف كلذو ،لاقتنا ةلحرمب ا   اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا
 ،   .نايحألا نم ريثك يف لقتسم لكشبويميلقإلا ديعصلا

، ًالثمو  - ٣١ يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ يف ةيميلقإ ةريدتسم دئاوم تاشقانم ىلإ ةفاضإلابف  ،
ىلع نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب ةينطو ةريدتسم دئاوم تاشقانم ترج ،ئداهلا طيحملاو ايسآو 

لاو) ٢٠٠٦(ليزاربلا يف ةمظتنم تارتف  دنهلاو )٢٠٠٩ و٢٠٠٨و ٢٠٠٦(نيص ،   ٢٠٠٧ و٢٠٠٦(، 
كيسكملاو )٢٠١٠و ةيلمعو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم معدب ) ٢٠٠٨(ايقيرفأ بونجو ) ٢٠١٠(، 

                                                      
)١٧(  http://ec.europa.eu/enviroment/eussd/escp_en.htm.  
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كالهتسالاب يعولا ةراثتسا يف تاردابملا كلتل ةيسيئرلا فادهألا تلثمتو . ةيبوروألا ةيضوفملاو شكارم
، اجم ديدحتو ،نيمادتسملا جاتنإلاو اهنيعب نادلبب نيصوصخملا نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا ةيولوأ تال

ديعصلا ىلع نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالل لاعفلا ذيفنتلاو ةيمنتلاب ضوهنلا لئاسوو تاسايسلا ديدحتو 
ًالثم٢٠١٠ربمتبس /لوليأ يفو. ينطولا ةطخ نأشب ةماع رواشت ةيلمع ةيليزاربلا ةموكحلا تلهتسا ،   ،

ةينطولا لمعلا ةطخب قيثو لكشب لصتت ،نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب ًاثيدح ةحقنم ةينطولمع   
ذيفنتو لمعلا ةطخ حيقنت ءانثأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم ةقيثو تالص تميقأو . خانملا ريغت نأشب
ا ا. ةينطولا لمعلا ةطخ  ذيفنتلا زكري نأ ،ليزاربل ددح يتلا تايولوألا نم ضيرعلا قاطنلا نيب نم ناكو

ةيلاتلا تالا  ؛نيمادتسملا ةئزجتلا ةراجتو كالهتسالاو ؛مادتسملا دييشتلا : ا ىلع لمعلا ةطخل يلوألا
؛مادتسملا كالهتسالا نأشب فيقثتلاو ؛ةبلصلا تايافنلا ريودت ةداعإ ةدايزو ؛ةمادتسملا ةماعلا تاورتشملاو 

 ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربوليزاربلا نيب كرتشملا لمعلا رمتس يسو. ةماعلا ةرادإلل يئيب لامعأ لودجو
تالا   ًارهش٤٢ا هذه نأشب ةلصلا ةقيثو ةينطو تاسسؤم لمشيو   .  

يف ،نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالل ةينطو جمارب عضو ،ددصب يه وأ ،تاموكحلا ضعب تأدب   - ٣٢
ةينطولا ةيمنتلا ةيجيتارتسا يفنيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا ىرخأ تاموكح تجمدأ نيح هذه لمشتو .  
اناغو روداوكإو اكي نيمودو ايتاوركو راوفيد توكو ايبمولوكو وساف انيكروبو ليزاربلا تاموكحلا
ةدحتملا اينارتت ةيروهمجو ادنغوأو لاغنسلاو اي سول تناسو سويشيرومو يلامو ناتسخازاكو ايسينودنإو
ةرهاقلا يف ندملا ىوتسم ىلع نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالل ناتيجيتارتسا عضو مت امك . ايبمازو
  .وتوبامو
يف شكارم ةيلمع نمو ودينويلا نم مدقملا معدلا نم تاردابملا كلت نم ديدعلا دافتسا دقو   - ٣٣

جماربل ةيهيجوت ئدابمو نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا جمارب عضو نأشب لمع تاقلح لكش 
ةئيبلا ةرادإ نم مدقملا معدلا لمع دقو ". رييغتلل طيطختلا"ةنونعم ةينطولا نيمادتس ملا جاتنإلاو كالهتسالا

ممألا جمانرب نيكمت ىلع ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا يف ةيفيرلا نوؤشلاو ةيذغألاو 
نع ةينطو لمع ط طخو جمارب ذيفنتو ميمصت نأشب ةيمازلإ ريغ ةيهيجوت ئدابم عضو نمةئيبلل ةدحتملا 

كالهتسالا نأشب ةنسح تاسراممو تارشؤم ةيهيجوتلا ئدابملا رفوتو . نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا
ةينطولا تايجيتارتسالا يف نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا جامدإ ةيمهأ ىلع ددشتو ،نيمادتسملا جاتنإلاو 

ةيعامتجالا ططخلاو ،ةمادتسملا ةيمنتلا تايج يتارتساو ،رقفلا نم دحلا ةيجيتارتسا تاقرو لثم ةمئاقلا
ًاج  ًانرمرفوتو ؛ةقاطلا ةيمنت تاسايسو ةيداصتقالاو نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالل جمارب عضو ءازإ    

ةيسيئر تاوطخ١٠مدختستو ،ةيلحملا فورظلا عم اهتمءاوم نكمي   .)١٨(  

                                                      
)١٨(  www.unep.org/pdf/UNEP_Planning_for_change_2008.pdf.  
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ماق يتلا لامعألا  - ًاسماخ يبلل ةدحتملا ممألا جمانربا  ةءافكو نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب ةئ  
  دراوملا مادختسا
فادهأو ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤمو ةيمنتلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا رمتؤم جئاتنب ًافارتعا  - ٣٤  
رتسا ددحت)١٩(،تاردقلا ءانبو يجولونكتلا معدلل ةيجيتارتسالا يلاب ةطخ ة دحتملا ممألا جمانربةيجيت ا 

ام )٢٠(طسوتملا لجأللةئيبلل   أ ىلع نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاو دراوملا مادختسا ةءافك ىدح إ 
لمعل عماجلا فدهلا لثمتيو . لبقتسملا يف ةمظنملا لمع هجوت يتلا تسلا ةلماشلا ةيعيضاوملا تايولوألا

يلاحلا تقولا يف نيمادتسملا جاتنإل او كالهتسالاو دراوملا مادختسا ةءافك نأشبةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 
رثألا لصف اهيف متي ًايئيب ةمادتسا رثكأ قيرطب اهكالهتساو اهزيهجتو ةيعيبطلا دراوملا جاتنإ متي نأ يف  ،
ممألا جمانرب زكري ،كلذ لجأ نمو . هل ةبحاصملا ةيعامتجالا دئاوفلا ميظعتو يداصتقالا ومنلا نع يئيبلا

ةايحلا ةرود جفك زيزعت ىلعةئيبلل ةدحتملا   ةايحلا ةرود"حلطصم يوطنيو . ذيفنتو دراوملا مادختسا ةءا "
اهعينصت ىتح ماخلا داوملا جارختسا نم ،كالهتسالاو جاتنإلل يئيبلا رثألا ةجلاعم يغبني هنأ ىلع ًانمض  
نم جاتنإلا ةرود وأ ةلماكلا ةسلسلا ةميق ةيطغت ىلع يوطني امك .اهنم صلختلاو اهمادختساو اهعيزوتو
مادختسا ةءافك نم ةلصحتملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيئيبلا بساكملا غالبإو حاضيإو . دهملا ىلإ دهملا

  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربلمع جمانرب يف ةيزكرملا لئاسملا نم نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاو دراوملا 
دراوملا مادختسا ةءافك نأشب ةئيبلل ةدحتمل ا ممألا جمانربل يعرفلا لمعلاجمانرب ةلكيه تمت دقو   - ٣٥

؛رامثتسالاو ؛تاسايسلا تاءارجإو ؛مييقتلا : لمعلل تالاجم ةعبرأ لوح نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاو
  .هاندأ روكذم ةيلمعلا ةيحانلا نم كلذ هيلع يوطني امو. بلطلا عم فيكتلاو

  ةيملعلا فراعملا ةدعاق ةيوقتل تامييقت  - فلأ
مدختستو جرختست يتلا ةقيرطلا يف تاهاجتالل تامييقت ا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ي رجي  - ٣٦

تاداصتقالا نيب ةجرحلا دراوملا تاقفدت مهفتب ضهني لمعلا اذهو . يملاعلا داصتقالا ءازجأ ةفاك يف دراوملا
نأشب ةيلودلا ةنجلل ا يرجتو. دراوملا تاقفدت نع تانايبلا ريسفتو عمج ىلع ةردقلا ززعيو ،تاعانصلاو

مادختسالا نع ةلقتسم ةيملع تامييقت )٢١(ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربلةعباتلا ةمادتسملا دراوملا ةرادإ   
ًادئارًاملاع نورشعو عست ةنجللا ةيوضع يف كرتشيو. ةيعيبطلا دراوملل مادتسملا ةيلود تاربخ مهيدل    

اهتنجل يف ءاضعأ ةموكح ٢٠نم معدب ،دمألا ةليوط  ةنامأو ةيبوروألا ةيضوفملا ىلإ ةفاضإلاب ،ةيهيجوتلا  
ةلافكب صاخلا فدهلا ةنجللا هيرجت يذلا مييقتلا معديو . يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم

تاردنلل مهفتلا نيسحت كلذ يف امب ،قيقد ملع ىلإ نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا تاسايس دانتسا 
، يو. راثآلاو عفاودلاو ريودتلا ةداعإ تالدعمو عمت  ا يف نداعملا تانوزخم نع ةنجلل ريرقت ثدحأ نيب
مهاسي نأ نكمملا نمو . ضرألا حطس قوف ةمخض مجانمك ةيمانتملا نداعملا ةدصرأ لمعت نأ نكمي فيك
 نع دراوملا مادختسا لصف مث نمو نداعملل يلوألا نيدعتلا نم دحلا يف ةيضارتفالا مجانملا كلت لالغتسا

                                                      
لجألا ةريصقو ةليوط ةفداه ةيجهنم ريبادت "ريفوت ىلإ تاردقلا ءانبو يجولونكتلا معدلل ةيجيتارتسال ا يلاب ةطخ وعدت  )١٩(
 ؛"ةيميلقإلا وأ ةينطولا تاجايتحالاو تايولوألا ىلإ دانتسالابو ةيلودلا تاقافتالا ةاعارم عم تاردقلا ءانبو يجولونكتلا معدلل

www.unep.org/dec/onlinemanual/Compliance/NationalImplementation/Capacity-Building/Resources/tabid/679/Default.aspx.  
)٢٠(  www.unep.org/PDF/FinalMTSGCSS-X-8.pdf.  
)٢١(  www.unep.fr/scp/rpanel.  
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دراوملا مادختسا لصف ةيمهأ نع اهريراقت لوأ ٢٠١١ماع لئاوأ يف ةنجللا رشنتسو . يداصتقالا ومنلا  
متي ةيسيئر ةماع تاسايس تارايخو تاعاطق ريرقتلا ددحيسو ؛يداصتقالا ومنلا نع يئيبلا يدرتلاو 

  .دراوملا مادختسا ةءافكب زيمتت تاعمتجم ءانبو ينطولا داصتقالا ةنرضخ يف اهيلع زيكرتلا
ىلع مييقتلا لامعأ لمكتسي ،يعانصلاو ينطولا نييوتسملا ىلع زكري يذلا ،ةنجللا لمعو   - ٣٧

ةدحتملا ممألا جمانربب ةصاخلا ةايحلا ةرود ةردابم هردصتت يذلا تاجتنملا ىوتسمو يميظنتلا ىوتسملا 
ءايميكلاو ةيئيبلا ةيمسلا ةيعمجوةئيبلل يف نونواعتي ةعانصلاو ثوح بلا ءاربخ نم ةكبش ةردابملا كلمتو.  

يف ةردابملا رود حيضوتو ةايحلا ةرود ةرادإب ءاقترالل تاداشرإو تايجهنم عضو لجأ نم لمع ةقرفأ 
ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا تاردق ءانب ىلع ةردابملا لمتشت امك . دراوملا مادختسا ةءافكب ضوهنلا
  .ةيمانلا قاوسألا يف ةايحلا ةرود تامييقت مادختسا ىلع مجحلا

  ةيميظنتلا كوكصلاو ةيموكحلا تاسايسلا لالخ نم تاءارجإلا ذاختا  - ءاب
هب موقي ام يمري  - ٣٨ تاموكحلا معد ىلإ لا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب    ا اذه يف لمع نم

تاودألاو تاسايسلا مادختسا لالخ نم تاءارجإ ذاختاو تاردقلا ءانب يف اهريغو ةماعلا تاسسؤملاو 
ةمئالملا ةرادإلا جميظنتلا  ةيمانلا نادلبلا ىلع لوألا ماقملا يف تاردقلا ءانبب ةصاخلا ةطشنألا زكرتو . و ةي
ىلع اهدامتعا ءارج نم ررضتلل ةضرعمو ة ؤفك ريغو دراوملا لامعتسا ةفيثك ىربك تاعانص اهيدل يتلا
عيراشم فد . دراوملا ىدارف تاسايسلاو تاودألا نأشب دا شرإ ريفوت ىلإةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب و

، " (3Rs"ةردابم ىمسي ام لثم ،ةبوصتسملا ةيداصتقالا جهنلاو  ريودتلا ةداعإو مادختسالا ةداعإو ليلقتلا
reduce, reuse, recycle( . داصتقالا ةردابم راطإ يف يرجت عيراشم لا  ا اذه يف ةماقملا عيراشملا لمشتو

ًاليلحت ،رضخألا داصتقالا ةردابم راطإ يفةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربيرجيو . شكارم ةيلمعو رضخألا  ، 
ًايلكًايداصتقا ًابنج ،ةيداصتقالا ةلاحلا ددحيو ةيسيئرلا ةيعانصلا تاعاطقلا يطغي  تاودأ عم بنج ىلإ    
ةيداشرإلا تامدخلا ريفوت لمعيو )٢٢(.ةينطولا تاداصتقالا ةنرضخ لجأ نم ةماعلا تاسايسلل ةحرتقم  

نيمضتل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم مدقملا معدلا لامكتسا ىلع ةعوطتملا تاموكحلا نم مانتم ددعل 
  )٢٣(.ةينطولا ةيمنتلل طيطختلا بلص يف نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا

تاطلس ةئيبلل ةدحت ملا ممألا جمانربموقي يتلا تاردقلا ءانب ةطشنأ فدهتست امك ا   - ٣٩
ةرادإلاو مادتسملا يرضحلا طيطختلاب قلعتي اميف ،لاثملا ليبس ىلعو ،ةيلحملا تاطلسلا نم اهريغو  ندملا
دراوملا ريودت ةداعإ لالخ نم دراوملا ةرادإب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ضهنيو . تايافنلل ةلماكتملا

يتلا تايافنلا نم ا   ةداعإ وأ تايافنلا ةرادإ تاردابم ًالثم(اهبنجت نكمي  الداعتساو اهمادختسا ةداعإو  ،
تايافنو راطمألا هايم ًالثم(ةددجتملا دراوملا مادختساو عمجو ) تايافنلا هايم ريودت ةداعإ/مادختسا  ،
  ).ةيعارزلا ةيويحلا ةلتكلا

                                                      
ةقيثولا يف رضخألا داصتقالا نأشب لمع نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هب موقي ام فصو يرجي   )٢٢(

UNEP/GC.26/18/Add.1. 
طيطختلا بلص يف نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نيمضتل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةطشنأ فصو يرجي   )٢٣(
  .هاندأ سداسلا لصفلا يف ةينطولا ةيمنتلل
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ًادلب٣٠يف نيسرامملاو تاسايسلا عانص بيردتب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ماق   - ٤٠ ثالث ربع    
لجأ نم ةعوضوملا ،ططخلا كلت لفكتو . ةبلصلا تايافنلل ةلماكتملا ةرادإلل ططخ عضو ىلع تاراق

لجأ نم ريودتلا ةداعإو مادختسالا ةداعإ ىلإ تايافنلا نم ةئاملاب ٧٠ىلإ لصي ام ليوحت ةيناكمإ ،ندملا   
ىوس لاسرإ متي نل ،وريسام يفف. ةقاطلاو داوملا ةداعتسا ةئاملاب٣٠  نم طقف   نم نط ٢١٠ ٠٠٠   
غلبت ةيريدقت ةيداصتقا عفانم بلجي امم ،ةمامقلا بلاقم ىلإ ًايونس تايافنلا ًايونس رالود٩٠٠ ٠٠٠    .

لامعأ ةطشنأ ،كلذ دعب ةقاطلا ديلوت مث ،ريودتلا ةداعإو مادختسالا ةداعإ ىلإ ةلوحملا تايافنلا قلختو 
ًانط٤٧جاتنإ متي ،اكنال  يرسب ،الاتام يفو. تاداريإلا ديزتو مادختسا صرفو ةديدج تايافنلا نم    
ءاهز ليوحت متيسو ًايموي ًانط٣٦،  يويحلا زاغلاو يعيبطلا دامسلا ديلوت رفويسو ؛ريودتلا ةداعإ ىلإ اهنم    
  )٢٤(.يداصتقالا طاشنلا نم ززعيو فئاظو قرولاو ةيكيتسالبلا داوملا ةداعتساو

ذيفنتب ضوهنلا ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربلعباتلا ةيئ يبلا ايجولونكتلل يلودلا زكرملا لمعي  - ٤١  
اهل ةبحاصملا ةرادإلا مظن كلذ يف امب ،اهريسيتوًايئيب ةميلسلا تايجولونكتلا زيكرتلا تالاجم لثمتتو .  

، ريفوت نم هلمع فلأتيو . حاحصتلاو هايملا يفو تايافنلا ةرادإ يف ،نهارلا تقولا يف زكرملا لمعل ةيسيئرلا
ىتش نم تايجولونكتلا رايتخاو مييقت ىلع ةيجولونكتلا تارارقلا عانص ةدعاسمو ةيجولونكتلا تامولع ملا
نع تامولعم كلذ يف امب ،ايجولونكتلا نع تامولعملا نم ةديدع تافنصم زكرملا دعأ دقو . تارايخلا

ةلتكلا تايافن ليو حتو ؛)تايافنلا ةرادإ هجوأ عيمج نأشب ةيعون تايجولونكت(ةبلصلا تايافنلا ةرادإ 
ةيرضحلا هايملا مادختسا ةءافكو ؛دوقو ىلإ كيتسالبلا تايافن ليوحتو ،ةديفم داوم ىلإ ةيعارزلا ةيويحلا 

ةمادتسا مييقت "مساب فرعت ،ةيجهنم عورشم زكرملا عضو امك . ةبذعلا هايملا عيمجتو ؛ةيلرتملاو
ايجولونكتلا تارايخ مييقتل"تايجولونكتلا عيراشم ضعب يف ةيجهنملا عورشم ر ابتخا مت دقو. ، 
  .يلاحلا تقولا يف ةيئاهنلا هتروص يف هلامكتسا يرجيو ،زكرملاب ةصاخلا ةيحاضيإلا ايجولونكتلا

  ةديدجلا تايجولونكتلاو قاوسألا لجأ نم ةيرامثتسالا صرفلا مانتغا  - ميج
ألا تويب نم ءاكرشلا عم هلمع ىدلةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربماق   - ٤٢ ديدحتب ،ةعانصلاو لامع ، 

جمانرب رفويو . ةيعانصلا ةيمنتلا ةنرضخ قرطو ةليدبلا لامعألا طاشن جذامن لجأ نم ةيرامثتسالا صرفلا
ًامعد ،ودينويلا عم ةكارش يفةئيبلل ةدحتملا ممألا ةيمانلا نادلبلا يف ةريغصلا تآشنملا لجأ نم تاردقلل،    .
ودينويلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب كرتشملا فظنألا جاتن إلاو دراوملا مادختسا ةءافك جمانرب مدقيو
ًايجمانربًالكيه ًارزاؤم  ةيعيضاوملا عيراشملا معدو تاردقلا ءانبو ،ةينطولاو ةيميلقإلا دعصلا ىلع طارخنالل    .
ةفاثك  رثكأ ربتعت ةميقلل لسالس ثالث ىلع صوصخلا هجو ىلع لمعلا اذه زكري ،يملاعلا ديعصلا ىلعو
، : ةيويحلا ةلتكلاو ضرألاو هايملاو ةقاطلاو داوملل اهمادختسا يف ةيذغألاو ةعارزلاو ،دييشتلاو ءانبلا
عم لصاوتم لمع نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هب موقي ام يضفيو . ةيليوحتلاو ةيندعملا تاعانصلاو
امدخلاو ةحايسلاو تالاصتالاو ليومتلا تامدخ-ةلصلا تاذ تامدخلا تاعانص هايملا (ةيئيبلا ت  
كلذ لامكتسا ىلإ- )تايافنلاو دراوملا مادختسا ةءافك راكفأ قيبطت مت ،ةيضاملا ةنس ١٦ رادم ىلعو.    

تايلامو جاتنإل ةماه عفانم ققح امم ،ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف تاعانصلا نم ريثكلا يف فظنألا جاتنإلاو 
ةطيحملا ةئيبلاو تاعمت ا    .او ،تاعانصلا

                                                      
  .http://www.unep.or.jp/letc/GPWM/info_platform.html: تايافنلا ةرادإ نع تامولعملا ربنم  )٢٤(
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ىلع ،ةيمنتلاو ةراجتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم عم نارتقالاب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربلم عيو  - ٤٣  ،
تاموكح ةردابملا معدتو . ةيويحلا ةيعارزلا تاجتنملا يف ةراجتلاو جاتنإلا صرفب ضوهنلل ةيقيرفأ ةردابم
يف ةراجتلا ريسيتل ايقير فأ قرشل ةكرتشم ةيويح ريياعم عضو يف ةدحتملا اينارتت ةيروهمجو ادنغوأو اينيك
ماع يفو ،يويحلا ادنغوأ رايعم دمتعا ٢٠٠٤ماع يفو . هجراخو ميلقإلا لخاد ةيويحلا ةيعارزلا تاجتنملا  ،

ًاءزج اهفصوب ،ادنغوأ تدمتعا٢٠٠٧ تاجتنملا رايعم ،يميلقإلا رايعملا ،ايقيرفأ قرش ةعامج نم ،   
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب ةكرتشم ةردابم بجومب هثادحتسا مت يذلا ،ايقيرفأ قرش يف ةيويحلا 

ةسايس عورشم ادنغوأ ةموكح تحرط ٢٠٠٩هيلوي /زومت يفو. ةيمنتلاو ةراجتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمو  ،
ةيويحلا تاجتنملل هنأش هل ًاجتنم تاردابملا هذه لالخ نم ادنغوأ تحبصأ دقو. ةيويحلاةعارزلل   

  .عارزلل تاداريإلاو ريدصتلا بساكمل ماه ردصم نم تدافتساو
داجيإ نأشب تالاصتالاو تامولعملا تايجولونكت ةعانص عم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نواعتي   - ٤٤
ةردابمو ةيملاعلا ةينورتكلإلا ةمادتسالا ةردابم لالخ نم ةينورتكلإلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل لولح  
ةعانصلاو نداعملاب قلعتي اميفو . ةدحتملا ممألا ةعماج اهمظنت يتلا" ةينورتكلإلا تايافنلا ةلكشم لح"

اهيترود يف نيدعتلا لوح ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجل تاشقانمل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب بيجتسي ،ةيليوحتلا 
ةءافك يف تاراكتبالاب ضهنت ةديدج ةيملاع ةكارش حرط يف ثحبلا ةطساوب ةرشع ةعساتلاو ةرشع ةنماثلا 

. ةلمعتسملا داوملا ريودت ةداعإو عينصتلا كلذ يف امب ،ةيئاهنلا اهلحارم ىتح جارختسالا نم دراوملا مادختسا
باذتجال تارربمو تايلآ ريفوت ىلإ ةحايسلا يف نيمادتسملا ليومتلاو رامثتسالا ةكبش فد   ، لثملابو

ةمادتسا رثكأ راسم ىلإههيجوت ةداعإو نييحايسلا ليومتلاو تارامثتسالا  .  
صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارشلاب ضوهنلا ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمع امك   - ٤٥

تاجتنملا قاوسأ عيسوتو ذيفنتلا عضوم ةمادتسملا ةرادإلا تايجولونكتو تاسرامم عضول ةليسوك 
ينابملا ةردابم نإف ًالثمو. ةمادتسملا ةعباتلا نيمادتسملادييشتلاو ،  نيب ام عمجت ةئيبلل ةدح تملا ممألا جمانربل 

ةقاطلا يف ا   أش اهل تاروفو قيقحت ىلع اعم اولمعيل دييشتلا ةعانص تاعاطق عيمج نم ةحلصملا باحصأ
لكشي ،ةيذغألاو ةعارزلا لاجم يفو )٢٥(.ةديدجلاو ةمئاقلا ينابملا اهحيتت دراوملاو ةدحتملا ممألا جمانرب  

دقل . ةيعارزلا ةيذغألا يف ةميقلا ةلسلس يف ىرخألا دراوملاوهايملا مادختسا ةجلاعمل ةديدج تاكارش ةئيبلل 
نأشب ةيبوروألا ةريدتسملا ةدئاملا يف هتكراشم ىلع ءانبلاب ،لمعي ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لظ 

زرألا جاتنإب ةصاخلا ضرعلا لسالس يف ةمادتسالاب ضوهنلا ىلع ،ةيذغألل نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا 
يه تاردابم نم هلالهتسا يرجيس ام ثدحأو . ليزاربلا يف كئاشلا دنكركلا ديصو دنلياتيف يورملا 

ةيلمعل ةعباتلا ةمادتسملا ةحايسلاب ةينعملا لمعلا ةقرف لمع ىلع ىنبت يتلا ةمادتسملا ةحايسلل ةيملاعلا ةردابملا  
ةحايسلا يف ةحلصملا باحصأ نيب ام عمجلا ىلإ ةردابملا هذه فد . شكارم لالضفبوو نيب طباور   

ةيلآك ةحايسلا عيجشتو ؛اهرشنو ةمادتسملا ةنسحلا ةيحايسلا تاسرامملاب ضوهنلاو ؛خانملا ريغتو ةحايسلا 
تارامثتسالاو ليومتلل تايلآ ديدحتو ؛تاسايسلا رطأ نع تامولعملا ريفوتو ؛رقفلا ةدح نم فيفختلل 

                                                      
ينابملا يف اهل ةبحاصملا يرارحلا سابتحالا تازاغ تاثاعبناوًايملاع ةقاطلا مادختسا ثلث نم رثكأ ثدحي  )٢٥(  ًاقفوو.  

نم دحلا ىلع ةفلكتلا ةضفخنم ةردق كلمي ءانبلا عاطق ناك ،خانملا ريغتل ةيلودلا ةيموكحلا ةنجلل عبارلا مييقتلا ريرقتل 
فاكم نم نانطألا نم تارايلم٦نع ديزي امب يرارحلا سابتحالا تازاغ تاثاعبنا   ٢٠٣٠ماع يف نوبركلا ديسكأ يناث ئ  

  .ذئنيح ةمئاقلا ةيراجتلا تايجولونكتلا مادختساب
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ةمادتسا رثكأ ضرعلسالس ثادحتسا ىلع عاطقلا ةدعاسمو ؛ةحايسلا يف نيمادتسملا تاكارشلا هذهو .  
اهحرطي يتلا ةديدجلا تاردابملل ًاسورد رفوتو ،روهظلا يف ةرمتسم ، ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 
  .ةيداصتقالا تاعاطقلاو تاسايسلا نم قاطنب ةقلعتملا ىرخألا تاردابملاو

  دراوملا مادختسا يف ةءافكلا تاذ تامدخلاو علسلا ىلع بلطلا زيفحت  - لاد
ثادحتساب ،تالاصتالاو مالعإلاو ةرادإلا ءاربخ عم لمعلاب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربموقي   - ٤٦  ،

ايجولونكتلا مادختساو ءارش ىلع نييسسؤملا نيكلهتسملاو نيكلهتسملا ىدارف ةدعاسمل لاصتا تاودأ 
بلطلا بناج نع هب علطضملا لمعلا جلاعيو . دراوملا مادختسا يف ةءافكلا تاذ تامدخلاو تاجتنملاو
مادتسملا ريغ كالهتسالا طامنأ لعفب ضوقتت امًاريثك دراوملا مادختسا ةءافك يف تانيسحتلا نأ ةقيقح   .

ريغتلا ةجلاعمل يجمانرب لمعب ةيجولونكتلا تانيسحتلا لامكتسا ىلإ ةجاحلا زربي نأ كلذ نأش نمو 
ذنم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ةيمنتلاو ةر اجتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم معديو. ةشيعملا طامنأو يكولسلا

تاذ ةيلودلا ريياعملاو تاكرشلا ةمادتسا نع غالبإلاو ةيئيبلا ةرادإلل مظن جيورتو ثادحتسا ١٩٩٢ماع   
لامعألا تويب عم ةيونس تاراوح تاينينامثلا ذنم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب فاضتسا دقو . ةلصلا
عاطقلا هققحي يذلا مدقتلا ضارعتسال ىوتسملا ةعيفرلا تايدتنملا اهرفوت يتلا صرفلا منتغاو ،ةعانصلاو  
يجيتارتسا لكشب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مهاس امك . يملاعلا يئيبلا لامعألا لودج ةجلاعم يف صاخلا

ةمق لا رمتؤم لجأ نم لامعألا تويب ةلسلس لثم ،ىرخألا ةيميلقإلاو ةيملاعلا لامعألا تويب تايدتنم يف
  .نييسيئرلا ةحلصملا باحصأ نم كلذ ريغو ةدحتملا ممألل يملاعلا فلاحتلا عم لمعلاو ،يئيبلا

يفو ةمادتسالا نع غالبإلاب تاكرشلا مايق معد يف بثك نع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب طرخنا   - ٤٧
ًازكرم تحبصأ يتلا)٢٦(،ةيملاعلا غالبإلا ةردابمل نضاحك لمعلا ًانواعتم  عم   . ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 

غالبإلاب ضوهنلل ءاكرشلا نم اهريغو ةردابملا عم بثك نع لمعلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لصاويو 
ينابملاو ،يجولويبلا عونتلا ًالثم(اهنيعب تاعاطقل ةيهيجوت ئدابم عضوو ،يملاعلا قاطنلا ىلع هنيسحتو   ،

ةمظنملا عم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمعيو . ةيمانلا نادلبلا يف تاردقلا ءانبو) تايلاملاو ،دييشتلاو
اهل تامولعم تاودأ عضو ىلع تاسسؤملاو ةحلصملا باحصأ نم اهريغو يسايقلا ديحوتلل ةيلودلا 

اهيف كراشتي يتلا ةيئاملا ةمصبلا ليبق نم تايجهنم قيمنت لمعلا اذه لمشيو. نيكلهتسملا نع اهتيقادصم  ،
، ةئيبلل ةدحت ملا ممألا جمانرب ةدحتملا ممألل يملاعلا فلاحتلل عباتلا هايملا ضيوفتل يذيفنتلا سيئرلا عم
  .ةيئاملا ةمصبلا ةكبش يف ةطرخنم ىرخأ تامظنمو ،وكسنويلاو

ماع ذنم ًاطشنةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ناك   - ٤٨ اينيكو دنهلاو نيصلاو ليزاربلا يف ٢٠٠٧   
، (كيسكملاو  ءانبل ةيناملألا ةمظنملا عم ةكارش يف ) ايقيرفأ بونج كلذ يف امبايقيرفأ قرش بونجو

ةنونعلا ريياعمب ءافولل تاموكحلاو نيجتنملا دوهج معدل ،اهريغو ،ةيبوروألا ةيضوفملاو Inwentتاردقلا   ،
زيزعتو ا  ةمساح ةيمهأ تاذ ةلاعفلا تالاصتالا تناك املو . نيوانعلا نيب قاستالا ضوهنلاو ةيجولوكيإلا

نإف ،نيكلهتسملا تارايتخاو ةمادتسملا ةشيعملا طامنأب ضوهنلا يف  ًاضيأ معدةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  
ةيلحملا تاطلسلاو ةماعلا تاسسؤملا فدهتست تالاصتالاو قيوستلا نع ةيهيجوت ئدابم رشنو عضو 

ةمادتسالااياضق نع ةيلودلا ةيعوتلا تالمح نم ديدعلا لالهتسا متو. قيوستلاب نيلغتشملاو  .  

                                                      
  .www.globalreporting.org/Home: عقوملا ىلع تامولعملا نم ديزم ىلع عالطالا نكمي  )٢٦(
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تاورتشملا نأشب لمعلا لالخ نم ةرادإلا تاودأو ةمئالملا ريياعملا مادختساب ضوهنلا يرجي امك   - ٤٩
مت دقو . ةمادتسملا ةدحتملا ممألا ةردابم نم ءزجك ةدحتملا ممألاو ةموكحلا يف ةرادإلا ريسيتو ةمادتسملا

ًاعوفشم٢٠٠٨ماع يف ةمادتسملا ةدحتملا ممألا قفرم ءاشنإ  ذيفنت قيسنت نأشب ةبجاولا فادهألاب    
معدلا سفن ريفوتو ةدحتملا ممألا ةموظنم تامظنم عيمج نيب اميف يخانملا دايحلل ةدحتملا ممألا ةيجيتارتسا 

نيحلا ىتح دهجلا اذه دلو دقو . ةيمانلا نادلبلا يف اميس الو ،ةدحتملا ممألا راطإ جراخ ةماعلا تامظنملل
ةدحتملا ممألا تامظنم عيمجل يرارحلا سابتحالا تازاغل قالطإلا ىل ع ةكرتشم ةيرصح ةمئاق لوأ

 ، ءارضخلا تاعامتجالاو ،قفرملا ةرادإ يف تاسرامملا لضفأ نأشب تايصوتو ةيهيجوت ئدابم عضوو
ةردابملا تكرتشا ،كلذ عم يزاوتلابو . ةينورتكلإلا تالاصتالاو ةمادتسملا تاورتشملاو ،مادتسملا رفسلاو

بوص ًامدق كرحتلل ةدحتملا ممألا راطإ جراخ تامظنملا معدل ةدعاسم بتكم ءاشنإ يف CN Netعم   
ةمادتسملاوًايخانم ةدياحملا تايلمعلا لمعلا ةقرف عم كارتشالاب ،طشني ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربنأ امك .    
. ةمادتسملا ماعلا عاطقلا تاورتشمب ضوهنلا يف ،شكارم ةيلمعل ةعباتلا ةمادتسملا ةماعلا تاورتشملاب ةينعملا

يف ةمادتسملا ةماعلا تاورتشملل تاردقلا ءانب يف عورشم ذيفنت يف ، ٢٠٠٩ماع يف جمانربلا عرش دقو 
 ، ةيبيرجت نادلب ةتس ًافدهتسمةيمانلا نادلبلا سنوتو كيسكملاو سويشيرومو يليشو اكيراتسوك ( 

  .ارسيوسو ةيبوروألا ةيضوفملا نم ليومتب) ياوغوروأو
فرعي امم ءزجك ركذلا ةفنآلا تالا رجيو  - ٥٠  ا عيمج يف ةيميلقإلاو ةينطولا دعصلا ىلع لمعلا ي

ىلع ةأشنملا ةيئامنإلا تادعاسملل ةدحتملا ممألا رطأل ًاقفو هذيفنت يرجيو" ةدحاو ةدحتم ممأ"جهنب   
  .ينطولا معدلا ميدقت يرجي ثيح ةلصلا ةقيثولا ةفدهتسملا نادلبلا يف ينطولا ديعصلا

  شكارم ةيلمع  - ًاسداس
ماع يف دقع يذلا ،ةم ادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم باقعأ يف شكارم ةيلمع تئشنأ  - ٥١

عضوو نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا ذيفنت معدل ةحلصملا باحصأ ددعتم يملاع ربنمك ٢٠٠٢ راطإ ، 
جمانرب لكشيو . ذيفنتلل غربسناهوج ةطخ هيلإ تعد يذلا نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب يرشع
، ةئيبلل ةدحتملا ممألا شكارم ةيلمعل ةكرتشم ةنامأ ةدحتملا ممألاب ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإو  

ةينطو تاموكح نم ةكراشمبو نيددعتملا ةحلصملا باحصأل ةيراشتسالا ةنجللا نم معدب لمعت يتلا 
  .ةحلصملا باحصأ ىتشو ةيسيئر تاعامجو

جاتنإلاو كالهتسالا نأشب جماربو عيراشم ذيفنتو عضو معدب اهلالهتسا ذنم ةيلمعلا تماق دقو  - ٥٢  
ةينطولاو ةيميلقإلا تايولوألا ىلإًادانتسا ،نيددعتملا ةحلصملا باحصأل تاكارش ليكشتو نيمادتسملا   .
تامظنمو ل امعألا تويبو تاموكحلاو ،نيينقتلا ءاربخلاو تاسايسلا ءاربخ نم ةكبش ةكارشلا تنب دقو

ذيفنتلا عيجشتو تاربخلا مساقتل يندملا عمت لثم ،تايلآلا ىتش لالخ نم ،ةيلمعلا ترسي دقو . ا
لامعألا تويبو يئامنإلا نواعتلا تالاكو عم تاراوحلاو ،نييميلقإلاو نييلودلا ءاربخلا تاعامتجا 

اياضق نأشب ينطولاو يميلق إلاو يلودلا ديعصلا ىلع نواعتو راوح مايق ،ةيسيئرلا تاعامجلاو ةعانصلاو
  .ةحلصملا باحصأ ىتش نيب اميف نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا

كالهتسالا نأشب ةيميلقإ تايجيتارتسا عضول معدلا ميدقت ىلع شكارم ةيلمع ةطشنأ تلمتشاو   - ٥٣
يذلا وحنل ا ىلع ،نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب ةينطو لمع ططخ وأ جماربو نيمادتسملا جاتنإلاو
جاتنإلاو كالهتسالا جمارب نأشب ةيميلقإ لمع تاقلح ةيلمعلا تمعد امك . ًافنآ هتشقانم ترج
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لابين يف (ايسآ بونج نادلب يفو ) ٢٠٠٨وريب يف (ةيدنإلا ةعامجلا عم ةينيتاللا اكيرمأ يف نيمادتسملا 
ايقيرفأ يفو )٢٠٠٨ يبيراكلا رحبلا يفو ،)٢٠٠٩ربمفون /يناثلا نيرشت يف لاغنسلاو اينيك يف(،  اناي ُغ يف( 

ناتسخازاكو اناغو ايتاوركو ناتوبو ناجيبرذأ يف ةينطو لمع تاقلحو )٢٠١٠رياربف /طابش يف يف (، 
  ).٢٠١٠ماع يف (اي سول تناسو يلامو اكينيمودو راوفيد توكو وساف انيكروب يفو) ٢٠٠٩ماع 
جاتنإلاو كالهتسالا جامدإب ضوهنلل ةيجيورنلا ةموكحلا نم معدب ةيفاضإ تاودأ ثادحتسا متو  - ٥٤  

. رقفلا ةدح نم فيفختلا دوهج ىلع ةصاخب زيكرتلا عم ،ةينطولا ةيمنتلا لامعأ لوادج يف نيمادتسملا
؛يهيجوت راطإ ىلع وةيمانلا نادلبلل نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا تارشؤم تا ودألا كلت تلمتشاو

طيطختلا يف دراوملا مادختسا ةءافكو نيمادتسملا ج اتنإلاو كالهتسالا نيمضت"ةنونعم تاعوبطمو 
  ".ةيمانلا نادلبلا يف ةمادتسملا عيراشملا ليلحتل تاودأ ةعومجم: داعبألا يثالث ريثأت بوص"و" يئامنإلا

لمعلاةقرفأةطشنأ   - فلأ    
عبس ٢٠٠٥ماع ذنم لهتسا   - ٥٥ اهردصتت ةيعوط تاردابمك شكارم ةيلمعل ةعبات لمع ةقرفأ   

نيددعتم ةحلصم باحصأ نم ةكراشمبو بونجلاو لامشلا يفتاموكحلا عضو هذه لمعلا قرف معدتو .  
يف نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا عيراشم ذيفنتو تاردقلا ءانبو نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالل تاودأ 

تاجتنملاو ايقيرفأ عم نواعتلا: نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاب ةلصتملا ةيلاتلا ةصوصخملا اياضقلا  ،
ينابملاو ،ةمادتسملا ةحايسلاو ،ةمادتسملا ةماعلا تاورتشملاو ،ةمادتسملا ةشيعملا طامنأو ،ةمادتسملا 

دوهجلاب بثك نع اياضقلا هذه لك لصتتو . مادتسملا كالهتسالا نأشب فيقثتلاو ،ةمادتسملا تادييشتلاو
زربأ نيب نمو . دراوملا ةردنو خانملا ريغت ليبق نم تالكشمل ةباجتسالاو رضخأ داصتقا ليكشتل ةلوذبملا
  :لمعلا قرف جتاون

ةمادتسملا ةماعلا تاورتشملا ذيفنتل ج  )أ(  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لهتسا : ثادحتسا
ًاعورشم٢٠٠٩ماع يف  معدل ةيمانلا نادلبلا يف ةمادتسملا ةماعلا تاورتشملا لجأ نم تاردقلا ءانب نأشب    

اكيراتسوكو ايبمولوكو يليش (نادلب ةعبس يف ةينطولا ةمادتسملا ةماعلا تاورتش ملا تاسايس ذيفنتو عضو
ياوغوروأو سنوتوسويشيرومو نانبلو ًاريبخ١٢٠بيردت عورشملا نم ىلوألا ةنسلا لالخ متو ).     
ًادلب٤٨ نم ًادانتسا جهنلا حيقنت متيس٢٠١١ماع يفو .   ردلا ىلإ،  ، و  براجتلا ىتش نم ةدافتسملا س

  ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرباهردصتي ةمادتسملا ةماعلا تاورتشملا نع ةيلبقتسم ةيلود ةردابم لكشيسو 
لجأ نم ميلقإلا قاطن ىلع ماظن ءاشنإ : ةيجولوكيإلا ةنونعلل ةيقيرفأ ةيلآ ثادحتسا  )ب(

يتلا جاتنإلا تاسراممل زفاوح ريفوتو ةمادتسملا ةيقيرفألا تاجتنملا قيوست صرف نيسحتو ،ةمادتسالا ريياعم 
  ؛ةيئيبلا راثآلا نم ىندأ دح اهل

تاعماجلا يف ةمادتسملا تاعورشملا ميظنتو ةمادتسملا ةشيعملا طامنأب ةفرعملا لاخدإ   )ج(
 ةيقيرفإتاعماج ينامث يف بيردت تارود تمظن : ةيكذلا ةيادبلا عورشم لالخ نم ةيقيرفألا تايلكلاو
اينيكو رصم (ةمادتسملا لامعألا ةطشنأ صرف مانتغا ىلع ني لبقتسملا ةيقيرفألا عيراشملا يمظنم زيفحتل
  ؛)ةدحتملا اينارتت ةيروهمجو قيبمازومو سويشيرومو
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زاوج لثم يعولا ةراثتسا تاودأو ةمادتسملا ةحايسلا نأشب ةماع تاسايس تايصوت   )د(
ليئارسإو ر وداوكإو اكيراتسوكو ليزاربلا(ةلوؤسملا تازاجإلا تارايتخا نأشب ةلمح : رضخألا رفسلا
  ؛)ايقيرفأ بونجو

تايصوتلا هذه لكشت : لضفأ لبقتسم لجأ نم ينابملا نأشب ةماع تاسايس تايصوت  )ه(
نأشب ةيعجرم ةساردو ةمادتسملا تادييشتلاو ينابملاب ضوهنلل تاسايسلا تاسرامم لضفأ نم ةعومجم 

ةطساوب تادييشتلاو ينابملا يف ةقاطلا مادختسا ةءافك يف رظنلاو ،خانملا ريغت ةدح نم فيطلتلاو ينابملا  
  ؛ةلصلا ةقيثو تاودأو تاسايس

نيسحتو اهتنونعو ةقاطلل ةمدختسملا تاجتنملل يجولوكيإلا ميمصتلا نأشب نواعتلا   )و(
قافتال ةيلودلا ةقاطلا ةلاكو ذيفنت ىلإ كلذ ىضفأ : ةمادتسملا تاجتنملاب ةينعملا لمعلا ةقرف لالخ نم اهئادأ
يلود ينواعت جمانربو ،ةيئابرهكلا تادعملل ءفكلا يئاهنلا مادختسالا نأشب نو اعتلا جمانرب لجأ نم
ءاضعأ نادلب ةرشع تمزتلا دقو . ةقاطلا مادختسا يف ةءافك رثكألا ةيئابرهكلا تاجتنملاب ضوهنلل ديدج
؛قافتالا ذيفنتب نيحلا ىتحًايمسر ةيلودلا ةقاطلا ةلاكو يف    

مادتسملا كالهتسالا لجأ نم فيقثتلا نأشب تايصوتو ةيهيجوت ئدابم عضو  )ز(  فدهتست 
كالهتسالا لجأ نم فيقثتلا نع لمع تاقلح تمظن : فيقثتلاب نيمئاقلاو تاسايسلا عانص
ةيمنتلا لجأ نم فيقثتلا نأشب يملاعلا وكسنويلا رمتؤم لثم ،ةيسيئرلا ةيلودلا تارمتؤملا ءانثأ  مادتسملا

راذآ٣١(ةمادتسملا  ناسين٢ - سرام/  نم فيقثتلا نأشب تايصوت ىلع اهيف قيدصتلا مت )٢٠٠٩ ليربأ/   ،
  .مادتسملا كالهتسالا لجأ

  نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب يرشع راطإلجأ نم تالخدم ثادحتسا   - ءاب
ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل ) ٢٠١١ - ٢٠١٠(ةعبارلا ذيفنتلا ةقلحل ةيسيئرلا عيضاوملا نيب نم ناك   - ٥٦

نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشبيرشع راطإعوضوم  برجتو عضت شكارم ةيلمع تذخأ دقل .  
  .نييميلقإلا ءاربخلا تارواشمو تاعامتجا لالخ نم ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا رادم ىلع راطإلا اذهل رصانع

ئداهلا طيحملاو ايسآو ايقيرفأ يف ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٣ماوعألا يف ءاربخلل تارواشم تدقع   - ٥٧  
ميلقإ لك اهلالخ ددح ،ةيبرعلا ةقطنملاو ةيلامشلا اكيرمأو يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأو ابو روأو
اهديدحت مت يتلا تايولوألا نيب نم ناكو . نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاب قلعتي اميف هتايولوأو هتاجاح
ربتعاو ). ةكارحلاو ،هايملاو ،تايافنلاةرادإو ،ةقاطلا  (ًابيرقت ميلاقألا عيمج نيب ةكرتشملا تايولوألا ضعب

ةيضق هفصوب رقفلا لاصئتسا ديدحت عم ،ميلاقألا مظعم يف تايولوألا نيب نم ةحايسلاو ةعارزلاو ناكسإلا 
  .عيمجلل ةماه ةلماش

نم تالخدم شكارم ةيلمع تثدحتسا ،نيددعتملا ةحلصملا باحصأ تارواشم ىلإ ًادانتساو  - ٥٨  
ذ يف امبيرشع راطإلجأ  عيراشم نم ةيلاوتم ةلسلس تدعأو . هجماربو هفادهأو هتيؤرل رصانع كل، 

 ، ميلاقألا عيمج نم ةحلصملا باحصأ عم ةعساو ةيراشتساو ةيكراشت ةيلمع لالخ نم راطإلل تالخدملا
نم تالخدم يقلت مت دقو . شكارم ةيلمعل ةعباتلا لمعلا قرف جتاونو تاربخب رابتعالا يف ذخألا عم
ةيلمعل ةيراشتسالا ةنجللا يف نيطرخنملا ةحلصملا باحصأ نم اهريغو ةيميلقإلا تاس سؤملاو تاموكحلا
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ةيموكحلا ريغ تامظنملاو لامعألا تويب اميس  الو(ةحلصملا باحصأل ةيسيئرلا تاعامجلاو ،شكارم 
ةلصلا ةقيثولا ةدحتملا ممألا تالاكوو نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا ءاربخو)لامعلا تاباقنو  ،.  

رايأ يف ةرشع ةنماثلا ا  - ٥٩  لمع ةميقب ٢٠١٠ويام /رود يف ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجل تملس  
نيصلاو٧٧ ـلا ةعومجمو يبوروألا داحتالاو يقيرفألا داحتالا ولثمم مهيف امب(نولثمم رقأو . شكارم ةيلمع   (

إلاو كالهتسالاب يعولا تراثتسا ا  أو ،ا  يف نيمادتسملا جاتن أش اهل تاردابم ىلإ تضفأ ةيلمعلا نأب
يف ةيسيئر رصانعب مهاست نأ اهنكمي ةميق ةردق ءانب ةطشنأو تايلآو تاسايس ترفوو ،ميلاقألا  عيمج
،  لالخ نم راطإلا عضول ةمدقملا تالخدملل ضيرع دييأت نع بارعإلا متو. يرشع راطإ شكارم ةيلمع
ا ىلعىنبي راطإ داجيإ ىلإ ةجاحلا ىلع نيلثمملا نم ريثكلا دكأو تايجيتارتسالا يف دهعلا  ةثيدحلا لامعأل 
مت هنأ ىلإ )E/CN.17/2010/15 E/2010/29(هزجوم يف سيئرلا راشأو . ةيميلقإلاو ةيميلقإلا هبشو ةينطولا  

كلتب ءاقترالا نيعتي هنأو ،شكارم ةيلمع لالخ نم نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا لولح نم ددع عضو 
  .لمتحي اميف راطإلا نم ءزجك كلذو ،اهخاسنتساو دوهجلا

ىلع نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا تاسايس ذيفنت معد يف ةلاعف ا   - ٦٠  أ شكارم ةيلمع تتبثأ
ةفاك يف تامولعملاو فراعملا مساقت ترسيو ةمتهملا تاعمت   ا نيب ام تعمجف ،ةيلودلاو ةيميلقإلا دعصلا

نيسرامملا فراعم طبرب ،اهتطشنأ ىتشو ا ارواشم لالخ نم ،ةيلمعلا تماق دقو. ميلاقألاو نادلبلا 
يتلا تاعمت   او تاسايسلا عانص تايولوأو تاجاحب نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا تاسرامم يف ءاربخلاو

ا ًامامتها ريثتست نأ ،ةدودحملا اهدراوم نعًامغر ،تعاطتسا دقو. ولثمي ًايوق  جاتنإلاو كالهتسالاب    
ديدحت يف هنأش هل رودب تماقو ،ةحلصملا باحصأو تاموكحلا نيب اميف  يرشعلاراطإلاو نيمادتسملا 

نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشبًامدق يضملل ةبسنلاب تاجاحلاو تارغثلا ةنورم تحمس دقو .  
جاتنإلاو كالهتسالا نأشب ةريدتسم دئاوم تاشقانم ءاشنإ ليبق نم تاردابمل يوضع ومنب اهلكيه 

كالهتسالا نأشب ةينطوو ةيميلقإ جماربو تايجيتارتسا عضو ىلإ اهرودب تض فأ يتلاو ،نيمادتسملا
كلتب ءاقترالل ةبسانم رثكأ تايلآ ىلع روثعلا يف يلاحلا تقولا يف يدحتلا نمكيو . نيمادتسملا جاتنإلاو
  .اهخاسنتساو ةحجانلا ةطشنألا

جاتنإلاو كالهتسالا نأشبيرشع راطإىلإ ةجاحلا يف ببسلا ام   - ًاعباس نيمادتسملا     
ًادوهج لثمتًافنآ ةفوصوملا ةطشنألا نأ نيح يف  - ٦١ جاتنإلاو كالهتسالا بوص كرحتلا يف ةماه    

نأ مغرو . ةنهارلا جاتنإلاو كالهتسالا طامنأ رييغتل ىرخأ دوهج لذب ىلإ ةجاح ةمث نإف ،نيمادتسملا
راوملا مادختسا ةءافك نأشبةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربلمع جمانرب    ، نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاو د

ءاليإ جاتحت ةيلاتلا ةوطخلا نإف ،نومضملا يجيردت ج ًاماه ناك ،شكارم ةيلمع كلذ يف امب  داجيإ يف  
تاسراممو تاسايس ذيفنتو ،تاردقلا ءانبب يمسرلا مازتلالا ةلافكل ةيسايسلا تايوتسملا ىلعأ نم مامتهالا 

  .نيكلهتسملا تارايتخا زيفحتو ،ةرادإلا
ةيمنتلا ةنجلل ةرشع ةنماثلا ةرودلا يف يرشعراطإ نأشب ترج يتلا تاشقانملا لالخو   - ٦٢  

نأ ىلإ اوراشأ نيلثمملا نأ ديب . نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب حاجن صصق ضرع مت ،ةمادتسملا
تاودأ يف سناجتلا صقن نع رفسأ امم نايحألا نم ريثك يف ةأزجم تناك ةضورعملا تاحاجنلا كلت  
، . رفاضتلا قيقحت صرف عايضو تاسايسلا ةمئاقلا تاردابملا كلت راطإلا معدي نأ نكمملا نم نإ اولاقو
ًامحالتوًاهاجتاو زفاوحو عفد ةوق اهيطعي نأو ت اردابملا نيب قيسنتلاو نواعتلا معدي نأ هل نكمي امك.  
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جاتنإلاو كالهتسالا تاردابمب نيعلط ضملا ةحلصملا باحصأ نيب تاكارشلا ززعي نأو ،ةديدجلاو ةمئاقلا
سوردلاو تاربخلل عساو مساقتل ًاربنم راطإلا رفوي نأ نكمملا نم نأب ةنجللا تملسو. نيمادتسملا  

تاردابملا خاسنتساب حمسي نأ نكمملا نمو ةددعتم دعص ىلع فراعملاو تاسرامملا لضفأو ةدافتسملا 
  .ءاقترالاو ةحجانلا ا

ةينطولا تاردابملا ذيفنتب حامسلل مزاللا يلاملاو ينقتلا معدلا ئبعي نأ راطإلل يغبني امك   - ٦٣
تاسايسلا نم مئالم جيزم قيبطتو رايتخا يف تارارقلا عانص معدي نأ يغبني امك . ةيميلقإلاو
عمتًايلحم ةمءاوملا تاءارجإلاو  ا نم حئارشو تاعاطقو نادلبب ةصوصخملاو  .  
  :لجأ نمصخألا هجو ىلع بولطم راطإلاو   - ٦٤

عيمج عيطتست رهدزمو فصنمو مادتسم ملاع نأشب ةكرتشم فادهأو ةيؤر داجيإ معد   )أ(
كلت قيقحتل بولطملا يلاملاو ينقتلاو يسايسلا معدلا زفحي نيح يف ،ةلبقملا دوقعلا يف هيلإ حمطت نأ نادلبلا 

  ؛فادهألا
كالهتسالا يسر امم تاعامج عيسوتو ميعدتل تاكبشلا ةماقإو فراعملا مساقت ةدايز  )ب(

نيب ىوقأ روسج ءانبو ،ميلاقألاو نادلبلا ربع تاعامجلا كلت طبرل ةليسو ريفوتو ،نيمادتسملا جاتنإلاو 
ريغ تامظنملاو لامعألا طاشن عاطقو ءاملعلاو نيثحابلاو تاسايسلا عانصو ةينطولا تاموكحلا 

  ؛ةيلحملا تاطلسلاو ةيموكحلا
تاودأو ءاربخلا تاكبشو ،ةنسحلا تاسرامملا  (تاسايسلا هيجوتل ةصاقم ةفرغ ريفوت  )ج(

ةيلمع لفكي امب ،ةيسيئرلا تاعاطقلا يف نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالل ةيلمع ج ) تاسايسلا  وأ لولحو
  ؛تاربخلا مكارت عم تاودألاو تاسايسلا نم ةعومجم أشنت امثيح ةيمانيد ةدترم ةيذغت

، ىتشب ءاقترالل ةلاعفلا تاكارشلا زيزعت   )د( نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا بناوج
سمت يتلا تالا  الو  ا يف ةديدج تاكارش داجيإ ريسيت ةطساوب ،ةيملاعلاو ةيميلقإلا دعصلا ىلع اميس
ًاربنمو ،ةيلاعفوًاطاشن رثكأ حبصت يكل ةمئاقلا تاكارشلل زفاوح ريفوتو ،اهيف اهيلإ ةجاحلا مساقتل    
  ؛دراوملاو تاربخلا

ةطشنألا ذيفنتو ثادحتسا يف ةينطولاو ةيميلقإلا تاردابملل يفاضإلا يلاملا م عدلا ةئبعت  )ه(
  ؛نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا لاجم يف

كالهتسالا نأشب ةينقتلا ةدعاسملا ىلع لوصحلا صرف باستكال ةحيرم لئاسو حرط   )و(
 ، نواعتلاو جماربلا داجيإو تاسايسلا مسر لجأ نم ةيميلقإلاو ةينطولا دعصلا ىلع نيمادتسملا جاتنإلاو

  ؛تايجهنملاو تاودألا مادختساب ةينقتلا ةدعاسملا جمارب ىتش عم قيسنتلاو
رثكأ كولسلا رييغتو ةمادتسملا ةشيعملا طامنأ لعجل ةسركملا تاعامجلاو تاكبشلا معد   )ز(

  ؛ًاجاور
تا ودأ مادختسا لفكت تاسايسلا نيب ةكرتشملا هجوألاو مولعلل ةيوق ةدعاق ريفوت  )ح(

  ؛اهتيمهأو تاسايسلا ريثأت سايق يف ةيملعلا مييقتلا
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تاودأو ةيهيجوت ئدابم نمضتي ماظن لالخ نم يرود ضارعتساب مايقلا ةلافك   )ط(
  .جماربلا كلت ةطساوب نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا بوص ققحملا مدقتلا سايقو دصرل سيياقمو
لثمي نأ نكمملا نم ،ةرشع ةنماثلا ا يف ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجل هب ترقأ امبسحو   - ٦٥  راط إلارود

ًالخدمجماربلل يرشعلا ًاماه  د وير يف هدقع ررقملا ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل  ماع وريناج ي   
ىلع تاموكحلا ةدعاسمل ةمادتسملا ةيمنتلاب ءاقترالا يف مهاسي نأ راطإلا اذه لثمل نكمملا نمو . ٢٠١٢

كالهتسالا طامنأ ىلإ لوحتلا عيرست ىلع لمعت ذيفنتلا عضوم تاردقلا ءانبل ة طشنأو تاسايس عضو
  .رضخألا داصتقالا ىلإ لوحتلا يف مهاسي نأ نكمي مث نمو نيمادتسملا جاتنإلاو

  راطإلل ةحرتقملا رصانعلاو لبقتسملا قيرط  -  ًانماث
ذيفنتلل لباقو حومط راطإب ة مادتسملا ةيمنتلا ةنجلل ةرشع ةنماثلا ةرودلا يف تاموكحلا تبلاط  - ٦٦

ليومتب بوحصمو يرشع راطإ ذيفنت معدل تايلآو مدقتلا قيقحتل ريبادتو ةحضاو فادهأب عوفشم  ،
كلذ يف امب ،تاودألاو تاسايسلا معدي نأ راطإلا اذهل يغبني هنإ نولثمملا لاق امك )٢٧(.هب ؤبنتلا نكمي  

ينابملا ريياعمو تانودمو ،فظنألا جاتنإلاب ةصاخلا قئارطلاو ةيهيجوتلا ئدابملاو ،ةمادتسملا تاورتشملا 
دوقولا معد نم دحلاو ،بلطلا بناج نم ءابرهكلا ةرادإو ،ةمادتسملا دراوملا مادختسا ريبادتو ،ءارضخلا 
 ، ةددجتملا ةقاطلا تادادمإل ةيليضفتلا ةفيرعتلا لالخ نم ةددجتملا ةقاطلاب ضوهنلاو ،يروفحألا

، نيكلهتسملل تاجتنم ثادحتساو نينلعملل كولسلا تانودمو ،ةيجولوكيإلا ةنونعلاو ،ةءافكلا ةقئاف  
  )٢٨(.ةمادتسملا ةشيعملا طامنأو مادتسملا كالهتسالاب فيقثتلاو يعولا ةراثتسا تالمحو
ىلإ ةجاح كانه نوكتسف ،ةرشع ةعساتلا ا   - ٦٧  رود يف ةنجللا هذختت دق يذلا رارقلا نكي امهمو

ققحملا مدقتلا ةيمنتل لئاسو داجيإ عم بنج ىلإ ًابنج ،ةماعلا هتيولوأ تالاجمو راطإلا فادهأ حيضوت  
تاهجلاو ةينطولا تاموكحلاو ميلاقألا اهدمتعت يتلا ةصوصخملا جماربلا يف هدصرو هنع غالبإلاو هذيفنتو 

  .نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا معد يف ةطرخنملا ةحناملا
ريوطتلا نم ديزملا ىلإ جاتحت دق يتلاو لاعف راطإ ذيفنتل ةي سيئرلا رصانعلا لمشت نأ نكمملا نمو  - ٦٨

  :يلي ام ةرشع ةعساتلا ةرودلا لبق
  ؛دصاقملاو فادهألاو ةيؤرلا  )أ(
جماربلل ذيفنت تايلآو فئاظولاو يسسؤملا لكيهلا (ذيفنتلا معدل ةيسسؤملا تابيترتلا   )ب(

  ؛)يعوطو نرم ساسأ ىلع ليومتلا ريفوتب ةصاخلا ةيلآلاو
ةلحرملا ل جأ نم ةيولوألا تاذ جماربلا ضعب ديدحتو اهعضول قسن كلذ يف امب ،جمارب  )ج(

  .راطإلا ذيفنتل ةيلوألا
ةعوفشم ،هيلع قيدصتلا لامتحا عم ،راطإلا ضارعتساب ةرشع ةعساتلا ا   - ٦٩  رود يف ةنجللا موقتس

  :يلاتلا وحنلا ىلع ةلمتحم مدقت ةقيرطب

                                                      
)٢٧(  E/2010/29-E/CN.17/2010/15. 
  .قباسلا عجرملا  )٢٨(



UNEP/GC.26/7 

25 

 ًافاصنإو ةمادتسا رثكأ ملاع ىلإ لوحتلا معدل هدصاقمو هفادهأو راطإلا ةيؤر عضو  )أ(
  ؛ًاراهدزاو

عتمتت يتلا كلت ةيمنت لجأ نم راطإلل ةيسسؤملا تابيترتلاب ةصاخلا تارايخلا ضارعتسا   )ب(
  ؛ذيفنتلا معدل ءارآلا قفاوتو ةقاثولا نم ربكأ ردقب

جماربلا ةيمنت ةل صاومل ةنورم دوجو عم(ةيولوألا تاذ ةيعوطلا جماربلا ىلع قافتالا   )ج(
  ؛)ًاقحال

  ؛ذيفنتلل ةمزاللا ةينقتلاو ةيلاملا دراوملا ةئبعت يف ةدعاسملا  )د(
هديطوت نكمي امب نيحرتقملا راط إلا وأ جذومنلل ىوتسملا عيفرلا يسايسلا مازتلالا ةلافك  )ه(

ًابسانم كلذربتعا ام اذإ ،هجئاتن يف مات لكشب هجامدإو ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم يف  .  
ةدحتملا ممألا جمانرب هب ماق راطإلل يسسؤملا لكيهلل ةلمتحملا جذامنلل رمتسم ضارعتسا لمعي   - ٧٠

نم ةمئاق جذامن ةتس ةنراقمو ليلحت ىلع ةدحتملا ممألاب ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإو ةئيبلل 
راطإلل ةنكمملا فئاظولا عمةحلصملا باحصأ نم ديدعلا اهيف طرخني ةدحتملا ممألا ةموظنم هذهو . ، 

يجيتارتسالا جهنلا يه ،ا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ماق يتلاو ،جذامنلا   ايلمع ردصتو ا  اروصت عضوب
ممألا ةيلآو ،نيصحتلاو تاحاقلل يملاعلا فلاحتلاو ،شكارم ةيلمعو ،ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل 

قيرفلل ةعباتلا ثوحبلا زكارمو ،تاطيحملا ةقرفأو هايملاو ةقاطلا نأشب ت الاكولا نيب ةكرتشملا ةدحتملا
تاجاتنتسالا رفوتسو . ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا جذومنو ةيلودلا ةيعارزلا ثوحبلاب ينعملا يراشتسالا
راطإلا دصاقم زاجنإ يف ةيلاعف رثكأ نوكت نأ نكمي يتلا ةيسسؤملا رصانعلا يأ نأشبًاداشرإ نكم ملا نمو.  
  .ةضرعتسملا جذامنلا نم ةلاعفلا رصانعلا نم جيزم ىلإ دنتسي يسسؤم جذومن عضوب كلذ حمسي نأ

دقعي  يرشع راطإ نأشب تارودلا نيب اميف عامتجا يف تارايخلل ضارعتسالا اذه ضرعيس  - ٧١
يناثلا نوناك١٤ و١٣يموي  ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجل بتكم هميظنت ىلوتيو امنب يف٢٠١١رياني /  نم معدب    

نم بلط ىلع ءانب ،ةدحتملا ممألا يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 
ةرتفلا يف ةيراجلا تاشقانملاب ًامدق عفدي نأ عامتجالاب دصقيو. ةنجلل ةرشع ةنماثلا ةرودلا يف نيلثمملا  

ةرودلاو ٢٠١١رياربف /طابش رهش يف دقعيسيذلا يلودلا يموكحلا يريضحتلا عامتجالا ىلإ ةيضفملا   
رارق ذاختا كلذ يف امب ،ةحجان جئاتن ىلإ لصوتلا لفكي امب ٢٠١١ويام /رايأ يف ةنجلل ةرشع ةعساتلا  ،
عامتجا جئاتنو ضارعتسالا كلذل ةيسيئرلا تاجاتنتسالا حاتتسو . ةرشع ةعساتلا ةرودلا يف راطإلا نأشب
  .يلاحلا ريرقتلل ةفاضإك تارودلا نيب ام
ةثالث ىلع دمتعت هفادهأ زاجنإ يف جذومنلا ةءافك نأ ضارعتسالا نم ةيلوألا تاجاتنتسالا نيبتو   - ٧٢

عفرو ضارعتسالل ماظنو ؛يمسرو عيفر ىوتسم ىلع ةحلصملا باحصأ نم ضيرع قاطن طارخنا : لماوع
  .هب ؤبنتلا نكميو نومضم ليومتو ؛يمسر لكشب ريراقتلا

ةينطولا تايولوألل ةلاعف ةباجتسا ميدقتل يرورض رمأ تايوتسملا ةفاك ىلع م حالتلاو قيسنتلا نإ  - ٧٣
ذيفنتو دامتعا يف ةمج بساكم يلاحلا عضولل ةيفاضإلا تانيسحتلا ققحت نأ لمتحملا ريغ نمو . ةيميلقإلاو

نم ربكأ ىوتسم دوجو نإف مث نمو ؛نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا تاسراممو تايجهنمو ئدابم 
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ةكراشم يضتقي يسسؤم لكي . يرورض ةحلصملا باحصأ لبق نم مازتلالا  مازتلالا كلذ زيزعت متيسو
  .هجمارب ريوطتو ،راطإلا لجأ نم فادهأ دامتعا ىدل ةصاخبو ،نييسيئرلا ةحلصملا باحصأ نم ةلماك
اهتباجتساو اهتيلاعف ىلع رثؤت ا   - ٧٤  اياضقلل اموكح تابيترت راطإ يف ذيفنتلا ىلع جذامنلا ةردق نإ

جاتنإلاو كالهتسالا اياضق ىدم عاستاب ميلستلا يرجي اميفو . اهتيبساحم ىلع ىربك راثآ اهلو ،ةئراطلا
طارخنالاو حاجنب اهذيفنتل ةمزاللا ةربخلل ضيرعلا قاطنلاو ،امهيف ةحلصملا باحصأ عونتو نيمادتسملا 

ا، ةيلوؤسملا تتشت نأ اضيأ ظحول دقف ربخ تالاجم يف ةلصلا ةقيثولا ةدحتملا ممألا تالاكول يرورضلا  
باحصأ ةيبساحم نم دقعيو قيسنتلل ةبسنلاب تايدحت قلخي يزكرم ةمكوح لكيه دوجو نم ًالدب  
  .ةحلصملا

طبر نكميو . راطإلا يف لعفلاب ةحاتملا ةمجلا تامولعملا دراومو فراعملاو تاربخلا نيمضت نكمي  - ٧٥
ةدحتملا ممألا تالاكو نأ حضاولا نم نأ امك . ةيلوألا اهضارغأ هيوشت نودب ةلصلا تاذ تاردابملا
  .ةيداعلا اهجمارب لالخ نم رثكأ لكشب ةمهاسملا عيطتست

ةصاخلا ةيسيئرلا تايدحتلاو تافصاوملاب رابتعالا يف ًاعضوو ،تاجاتنتسالا هذه ءوض يفو  - ٧٦  
قاطن طارخنا بلطتي ام وهو ،نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالل يلكلاو لماشلا عباطلا ثيح نم راطإلاب  

هنإف ،تايوتسملا ةفاك ىلع قسنملا لمعلاو تالا   ا نم ضيرع قاطن يف ةحلصملا باحصأ نم ضيرع
لكايهلا نم ةيلاعفو عوضوملاب ةلص رصانعلا رثكأ ىلع ىنبي نأ راطإلل نكميو. ام جذومن حارتقا نكمي  
ىلع ةطشنألل لاعف قيسنت نم هل امب (ةيئايميك لا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا لثم ،ةمئاقلا
شكارم ةيلمعو )ةسركم ليومت ةيلآو ةيملاعلاو ةيلحملاو ةينطولا دعصلا نم هيطغت امبو ةنورم نم اهل امب (، 
ةيعارزلا ثوحبلل يراشتسالا قيرفلاو )ةطشنألا نم لئاه قاطنو ةحلصملا باحصأ نم ضيرع قاطن  ،

  ).تاربخلا ءانبو ثوحبلاززعي يذلاو (ام دح ىلإ ةيلودلا 
ةربخلا زكارم زيزعتو ،ةحلصملا باحصأ ددعتم يملاع ربنم ىلع راطإلا لمتشي نأ نكمملا نمو   - ٧٧

، تالاكو ةكراشمو  راطإلا ةطشنأ يف اهكارشإو ميلاقألا يف نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب ةمئاقلا
. دراوملا ةئبعت لجأ نم زيكرت ةرؤبو ،يمسر عباط تاذ تاقافتا لالخ نم ةلصلا ةقيثولا ةدحتملا ممألا

نم ةيميظنتو ةينطو لاصتا تاقلح ةيمست نيعتي هنإف ،جمانربلاب يميظنتلاو ينطولا مازتلالا زيزعت ةيغبو 
يف تابيترتلا ذخأت نأ نيعتيو . ميظنتلا معد ةدئار ةسسؤم ىلوتت نأ نكميو. ةيمسرلا تاونقلا لالخ

ةجلاعم لجأ نم ةيافكلا هيف امب ةنرم نوكت نأو ،هنيح ىتح ةثدحتسملا تايلمعلاو كوكصلا اهرابتعا 
، . دوهجلل ةيجاودزإ نودب ةديدجلا تايلمعلاو كوكصلا اهيلع قفتملا جماربلا ذيفنت ىلع صنت نأ نيعتيو
  .ةئراطلا تاجاحلل ةباجتسا اهثادحتسا نكمي ةديدج جمارب داجيإب حمست اميف

____________ 


