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ةرادإلا سلةسداسلاةرودلا   نورشعلاو  /  
  يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا

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

  ةئشانلا ةماعلا تاسايسلا اياضق :ةماعلا تاسايسلا اياضق

  ةيرازولا تارواشملل ةيساسأ تامولعم ةقرو
ةم  نمدقم شاقن ةقرو يذيفنتلا ريدملا     

رمتؤمل ةيريضحتلا ةيلمعلا يف ةئيبلل ةدحتملا ممألاجمانرب ةمهاس م   ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا 

  زجوملا
   عوضوملا نع ةزجوم ةيساسأ تامولعمب ءارزولا ديوزتل ةقرولاهذه ت دِعُأ ةيرازولا تارواشم لل عماجلا 

لالخ دقع  ةرودلاتس يتلا ةرادإلا سلنيرشعلاو ةسداسلا    /ىدتنملا ، يملاعلا يرازولا يئيبلا ةمهاسم ’’وهو  
حتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةيلمعلا يفةئيبلل ةدحتملا ممألاجمانرب  هذه نم دصقلاو . ‘‘ةمادتسملا ةيمنتلل ةد 

ةيرازولا تارواشملا لالخ شاقنلا زفحوه ةقرولا  .  

                                                      
*  UNEP/GC.26/1.  
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ةم    دقم
ةرودلا لالخ دقعتس يتلا ةيرازولا تارواشملا ءانثأتاشقانملا زِّكرتس   - ١  نيرشعلاو ةسداسلا 

جمانرب ةرادإ سل  ةكراشم ىلع يملاعلا ير ازولا يئيبلا ىدتنملا/)ةئيبلا جمانرب (ةئيبلل ةدحتملا ممألا
ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةيلمعلا يفةئيبلاجمانرب  عوضوملا اذه راطإ يفو .  
 ، ناعوضوم شقانعماجلا طبارتميس داصتقا ىلإ لوحتلاب ةطبترملا رطاخملاو تايدحتلاو دئاوفلا ’’امه  نا 

لالخ تدق نتستسو. ‘‘ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا’’ و،‘‘رضخأ  ع يتلا ةيرازولا تارواشملا ىلإ تاشقانملا د
يف تدرو امك ،ىدتنملا /سلجمللةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالا ةرودلاو نيرشعلاو ةسماخلا ةرودلا 

سيئرلايصخلم تارواشملا كلتل   .)١(  

يلي املةصرفلا ملاعلا يف ةئيبلا ءارزول تارواشملا حيتتسو  - ٢  : 

تامولعم ىلع لوصحلا   )أ( نع ةثدحم يلودلا عمت  تاريضحتةلاح   ةدحتملا ممألا رمتؤمل ا
ماع يف ليزاربلا يف دقعيس يذلا ةمادتسملا ةيمنتلل ةئيبلا جمانرب اهأدب يتلا تاءارجإلاو ٢٠١٢   ،
 ؛رمتؤمللةيريضحتلا ةيلمعلا يف ةمهاسم لل

، ملايف ةئيبل اجمانرب ةمهاسم ثحب   )ب( يفًاصوصخورمتؤ ؤملازيكرتب قلعتي ام  ىلع رمت   
؛ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلاورقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا  ،  

ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتو رقفلا ىلع ءاضقلا قايس يف رضخألا داصتقالا ةشقانم   )ج(
  ؛رضخأ داصتقاىلإ لوحتلا ربع ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت ىلإ لبسلا نأشب ةديدجلا تاجاتنتسالاو 

ةرادإلا ةيوقتل ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةمزاللا ةيسسؤملا تاحالصإلا ةيهام ثحب   )د(
  .ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف ةيلودلا ةيئيبلا
ةددحم تامولعم ) Add.2 وUNEP/GC.26/17/Add.1(نايرخأ ةيساسأ تامولعم اتقرو رفوتو   - ٣
. ةيرازولا تارواشملل يناثلاو لوألا نيعوضوملا نع امي نأ يغبنيو  نارتقالاب ةقرولا هذه يف رظن.  

  ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم ةأشن  - ًالوأ 
ةدحتملا ممألا رمتؤمل نيعبرألا ةيونسلا ىركذلا ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم فداصيس  - ٤  

ىلإ ٥نم ملوهكتس ايف دوقعملا (ةيرشبلا ةئيبلاب ينعملا  ةيونسلا ىركذلاو ) ١٩٧٢ هينوي/ناريزح ١٦ 
نم ،ليزاربلا ،وريناج يد وير يف دوقعملا(ةيمنتلاو ةئيبلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤمل نيرشعلا  ىلإ ٣   ١٤ 

ًانالعإلوألا رمتؤملاجئاتن تنمضت دق و). ١٩٩٢ هينوي/ناريزح اهنم ،تايصوتلا نم ةلسلسو لمع ةطخو    
ءاشنإ نأشبةدحاو  ةماعلا ةيعمجلا هيلع تفضأرارق وهو  -ةئ يبلاجمانرب    ٢٩٩٧اهرارق يف يمسرلا عباطلا  

  .١٩٧٢ربمسيد /لوألا نوناك ١٥خرؤملا () ٢٧-د(

                                                      
ةقيثولليناثلا قفرملا  )١(   A/64/25ل يناثلا قفرملاو يذلا يلعافتلا راوحلا سيئرلا اصخلم دسجيو. A/65/25ةقيثول ،   

س لةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالا ةرودلاو نيرشعلاو ةسماخلا ةرودلا يف نيرضاحلا نيرخآلا دوفولا ءاسؤرو ءارزولا نيب راد 
اهراثأ يتلا طاقنلا عيمج لوح ءارآ قفاوت نالثمي ال وتشقونو تمدُق يتلا ءارآلا زاربإل ناصخلملا فدهيو . ىدتنملا/ةرادإلا
 .نوكراشملا
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نونعملا ريرقتلا رشن بقعو  - ٥ ةيمنتلاو ةئيبلاب ةينعملا ةيملاعلا ةنجللا نم رداصلا  ‘‘كرتشملا انلبقتسم’’ 
ماع  يف)‘‘دنالتدنورب ةنجل’’مساب ةداع هيل إراشي و( اهرارق يف ،ةماعلا ةيعمجلا تررق ١٩٨٧   ،٤٤/٢٢٨ 
ةدحتملا ممألا رمتؤم دقع ١٩٨٩ربمسيد /لوألا نوناك ٢٢ خرؤملا ضرعلا تلبقو ،ةيمنتلاو ةئيبلاب ينعملا ، 

 ، رومأةلمج يف ،ةئيبلا جمانرب نم تبلطورمتؤملا ةفاضتسال ليزاربلا ةموكح هب تمدقت يذلا مهاسي نأ ،  
لماكةمهاسم رمتؤملل ةيريضحتلا لامعألا يف ةئيبلا نأشب وير نالعإ  يه ةيسيئرلا رمتؤملا جتاونتناك و. ة 

، نرقلا لامعأ لودجو )٢(ةيمنتلاو يف يملاع قفاوت لجأ نم ئدابمب ًانوناق مزلم ريغ يمسر نايبو  )٣(،٢١ 
لالخًاضيأ حتُفو. ةمادتسملا اهتيمنتو اهظفحو تاباغلا عاونأ عيمج ةرادإ نأشب ءارآلا رمتؤملا   عيقوتلا باب  
ملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتاىلع   .يجولويبلا عونتلا ةيقافتاو خان 
رارقلًاقفوو  - ٦ ةماعلا ةيعمجلا  خرؤملا ٤٧/١٩٠   ت رقأ يذلا، ١٩٩٢ربمسيد /لوألا نوناك ٢٢ 
عمتجا ،رمتؤملا جئاتنهبجومب دعب ةيعمجلا ت  تاونس سمخ  رود يف يئانثتسالاا،    ، ةرشع ةعساتلا ة
تدمتعاو ،٢١نرقلا لامعأ لودج ذيفنت ضارعت سال وم جمانرب،١٩/٢-إ د اهرارقب  لودج ذيفنت ةلصا  

  .٢١نرقلا لامعأ 
رارقلا ًاقحال ةيعمجلا تدمتعاو  - ٧ خرؤملا ٥٥/١٩٩  يذلا ٢٠٠٠ربمسيد /لوألا نوناك ٢٠   ،

ماعيف مظنتنأ هيف تررق  يرشعلا ضارعتسال ا٢٠٠٢    جئاتن ذيفنت يف زرحملا مدقتللةمقلا ىوتسم ىلع  
و ،ةمادتسملا ةيمنتلاب يملاعلا مازتلالاديطوت ةيغبةيمنتلاو ةئيبلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم  ضرعلا تلبق  

ةلصلا تاذ ىرخألا تامظنملاو ةئيبل ا جمانربتعدو ،ثدحلا ةفاضتسال ايقيرف أبونج ةموكح نم مدقملا 
الا يفةلماكلاةكراشملا ىلإ  ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم دقعناو. ضارعتس  سطسغأ /بآ ٢٦نم  

فسأو٢٠٠٢ربمتبس /لوليأ ٤ ىلإ امهنيتيسيئر نيتقيثو دامتعا نع ر،   )٤(ذيفنتلل جربسناهوج ةطخ:  
  )٥(.ةمادتسملا ةيمنتلا نأشب جربسناهوج نالعإو
مدقتلا لاز ام، ةنس ٢٠نم برقي ا مب ةيمنتلاو ةئيبلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤمداقعنا دعب و  - ٨  
ًايلود اهيلع قفتملا فادهألا قيقحت يفًائيطب ةيمنتلل ثالثلا مئاعدلاجمد يف ةمئاق تايدحتلا تلاز ام ، و   
و ،يجولويبلا عونتلاو خانملااهيف امب ،ةئيبلاف. ةنهارلا ةيملاعلا تامزألا قايس يف اميس الو ،ةمادتسملا ةعقا  

ةمزاللا ايجولونكتلاو لاومألاو ةينيكمتلا ةئيبلا نكلو ديازتم طغض تحت ةيمنتلا لالخ نم اهتيامحل،   
ةعقوتملاةعرسلاب رفاوتتمل ةمادتسملا   ،ةشقانملا ديق خانملا ريغتب ةصاخلا ةيليومتلاتابيترت لا تلاز امو.  

، ةيئامنإلاةحودلا ةلوج تلازام و ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم راطإ يف تاثداحملا نم ز جاوحلا ضفخ ىلإ ةفداهلاو 
حامسلاو ملاعلا قاطن ىلعةيراجتلا  ، ملاءاخرلا تايوتسم تاذ نادلب لانيب ةرحلا ةراجتل اب   ىلإ ةجاحبةتوافت

  .لامتكالا

                                                      
)٢(   ، ناريزح١٤-٣وريناج يد وير ،ةيمنتلاو ةئيبلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم ريرقت تاروشنم  (١٩٩٢هينوي / 
بيوصتلاوA.93.I.8 عيبملا مقر ،ةدحتملا ممألا لوألا دل)تا  رمتؤملا اهذختا يتلا تارارقلا:، ا رارقلا ،  لوألا قفرملا١   ،. 
يناثلا قفرملا١رارقلا ،هسفن عجرملا   )٣(  ،. 
، جربسناهوج ،ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم ريرقت  )٤( ايقيرفأ بونج بآ٢٦،   ٤ -سطسغأ / 
بيوصتلاوA.03.II.A.1عيبملا مقر ،ةدحتملا ممألا تاروشنم  (٢٠٠٢ربمتبس /لوليأ رارقلا ،لوألا لصفلا )  قفرملا٢،   ،. 
قفرملا١رارقلا ،هسفن عجرملا   )٥(  ،. 
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ىركذلا ةبسانمبو ،ةمادتسالا قيقحت وحن مدقت زارحإ ةيمهألًاكاردإو  - ٩ ةيونسلا  نيرشعلا   داقعنال  
، لاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم ، ةيمنتلاو ةئيب خرؤملا ٦٤/٢٣٦اهرارق بةماعلا ةيعمجلا تررق نوناك ٢٤   
ظنت٢٠٠٩ ربمسيد/لوألا ماعيف ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم مي،  ىوتسم ىلعأ ىلع  ٢٠١٢  

رمتؤملاةفاضتسال ليزاربلا ةموكح نم مدقملا ضرعلا تلبقو ،نكمم  .  
ًاضيأةيعمجلا تررقو  - ١٠ نأ   رمتؤملا فادهأنوكت   ةيمنتلا بيسايسلا مازتلالا ديدجت نيمأت  يه 

رمتؤم جئاتن ذيفنت يف ةيقبتملا تارغثلاونهارلا تقولاىتح زرحملا مدقتلا مييقتو ،ةمادتسملا  ةيسيئرلا ةمقلا تا   
صتلاو،ةمادتسملا ةيمنتلاب ةقلعتملا داصتقالا ىلع رمتؤملا زيكرت نوكيسو. ةئشانلاو ةديدجلا تايدحتلل يد   
  .ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلاو رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا

، و  - ١١ هدمتعايذلااود اسون نالعإ يف رارقلا يف ةرادإلا سلجم   تاموكحلا تحضوأ، ١١/٩-إ د   
بحرو،رمتؤملا يف طشن رودب ةئيبلا جمانرب مايقباهمازتلا  رارقب ت  ىلعتعجشو تديأو ،رمتؤملا ميظنت    

  .ةيريضحتلا ةيلمعلا يف ةئيبلا جمانربل ةلاعفلاو ةطشنلا ةكراشملا
خرؤملا ٦٥/١٦٢اهرارق ب ،ةماعلا ةيعمجلا تبحرو  - ١٢ لوألا نوناك٢٠  نالعإ ب، ٢٠١٠ ربمسيد/ 

نم ةلاعفلاو ةطشنلا ةكراشملا ىلإ تعدو ،رمتؤملا يف ةمهاسمهرابتعاب اود اسون  يف ةئيبل ا جمانرب بناج 
قيرط نع اميس ال ،ةيريضحتلا ةيلمعلا يف  ةمهاسملا ىلإةئيبلا جمانرب تعد امك . رمتؤملل ةيريضحتلا ةيلمعلا

اهيف ىلجتتيتلا تاحرتقملاو راكفألا ميدقت  سوردلاو هتاربخ وهتاردق  ددشواهدافتسا يتلا  ةجاحلا ىلع ت،   
تارايخ ديدحت اهنم لئاسوب تاسايسلاب ةلص نم سماخلا ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوت ريرقتل امزيزعت ىلإ   

ًايلود اهيلع قفتملا فادهألاقيقحتعيرست لجأ نم  تاسايسلا ةيملاعلا تاعامتجالاو تايلمعلا ءارثإو    
قتلااهلالخ شقانيس يتلاةيميلقإلاو  ةمادتسملا ةيمنتلا رمتؤم كلذ يف امبفادهألا كلت قيقحت وحن زرحملا مد   ، .  

،   - ًايناث   ينمزلا لودجلاو، ةيريضحتلا ةيلمعلاورمتؤملا ميظنت
رمتؤملل صصخم عقومئشنأ  - ١٣ ىلع   عالطالا نكميتنرتنإلا  هيف،  ةلصلا تاذ تامولعملا عيمج ىلع    

  ).www.uncsd2012.org(ةيريضحتلا ةيلمعلا ب
ةيداص تقالا نوؤشلا ةرادإل ماعلا نيمألا ليكو ،غناكوز اش ديسلا ماعلا نيمألا نيعو  - ١٤

 ، رمتؤمللًاماع ًانيمأةيعامتجالاو ، و.   ةمادتسملا ةيمنتلا ةبعش نم نيف ظومب ةدوزمةصصخم ةنامأ تئشنأ
  .نينثا نييذيفنتنيقسن مبرمتؤملل ماعلا نيمألا معد يسو. ةدحتملا ممألايف ىرخأ تانايك نم نيراعم و

تعس  - ١٥  نيمألا  اهامسو ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلاب ةينعملاةيذيفنتلا ةدحتملا ممألا ةن جل وو
اهتيوضع يف ةنجللا لمشتو . ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد رمتؤملل ةيسيئرلا قيسنتلا ةيلآ رمتؤملل ماعلا
ةصصختملاتالاكولا و،جماربلا وقيدانصلا و،ةيميلقإلا ناجللاو ،ةماعلا ةنامألا تايقافتالا تانامأو،   ، 
ةيميلقإلا ةيمنتلافراصمو ،ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملاو مظنمو،  ةيملاعلا ةراجتلاة   تاهجلا هذه لكو ؛ 
  .ةيريضحتلا ةيلمعلل معدلا ميدقت اهنم بولطم

، تقفاوو   - ١٦ و يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربسيئر كلذكوةماعلا ةنامألا  ةئيبلاجمانرب سيئر  
، يسيئر امهتفصب يلاوتلا ىلع ،ةئيبلا ةرادإ قيرفو ةيئامنإلا ةدحتملا ممألا ةعومجم لجأ ن منواعتلا ىلع  

رمتؤمللتاريضحتلامعد   .  
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ًاوضع١١نم فلؤم بتكم نييعت مت و  - ١٧ بختنمءاضعأ ١٠ مهنم ،  ) ةقطنم لك نم نانثا( نو 
هبصنم مكحبًاوضع اهتفصب ليزاربلاو كراب ديسلا بتكملا ةسائريف  كراشتيو. ا  مئادلا لثمملا ،كوك -نإ 
ممألا ىدل ادوبربو اوغيتنأل مئادلا لث مملا ،يشآ نوج ديسلاو ،ةدحتملا ممألا ىدل ايروك ةيروهمجل
ايتاوركو ةيكيشتلا ةيروهمجلاو اناوستوبو ناتسكابو ايلاطيإو نيتنجرألا ن ورخآلاءاضع ألا لثميو. ةدحتملا
ادنك عم اهتيالو ةرتفمستقتس يتلا(ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو  رصمو  .(  

حت ةنجل٦٤/٢٣٦اهرارق يف ةماعلا ةيعمجلا تأشنأ و  - ١٨ ةيريضحتلا لامعألا ب عالطضاللةيريض ، 
نأ تررقو ،رمتؤملل . تارم ثالثةنجللا عمت جت  ىلإ ١٧نم كرويوين يف ىلوألا ةرودلا تدق عو  ١٩ 
ةيميلقإ ةيريضحت تا عامتجا دقع ةيريضحتلا ةيلمعلا لمشت نأ كلذك ةيعمجلا تررقو. ٢٠١٠ويام /رايأ

  .٢٠١١ماع يف 
ةيريضحتلاةنجللا تقفاو ،كلذ ىلإ ةفاضإو  -١٩  ، رود يف ، ا  ىلوألا ريغ تاعامتجا ةثالث دقع ىلع  

ةيلمعلل ينمزلا لودجل  ايلي اميفو )٦(.ناموي اهنم لك ةدم ،تارودلا نيبامل ةيوضعلا ةحوتفم ةيفاض إةيمسر 
  .ةيريضحتلا

  ٢٠١٠ويام /رايأ ١٩-١٧  ةيريضحتلا ةنجلل لوألاعامتج الا
  ٢٠١١رياني /يناثلا نوناك ١١ و١٠  ت ارودلا نيبامل لو ألاةيوضعلا حوتف ملايمسر لا ريغعامتج الا

راذآ٩-٧  ةيريضحتلا ةنجلل يناثلا عامتجالا    ٢٠١١سرام /  
  ٢٠١١ربمفون /يناثلا نيرشت ١٥ و١٤  تارودلا نيبامل  يناثلاةيوضعلا حوتف ملايمسر لا ريغعامتج الا
  ًاقحال دعوملا ددحيس  تارودلا نيبامل  ثلاثلاةيوضعلا حوتف ملايمسر لا ريغعامتج الا

رمتؤملا عميلاوتلا ىلع(ةيريضحتلا ةنجلل ثلاثلا عامتجالا    )ًاقحال ديعاوملا ددحتس (٢٠١٢ويام /رايأ  )  

بن اج ىلإ ،اهملاعمو ةيريضحتلا ةيلمعلل ينمزلا لودجلا نع ةماع ةحمل ةقرولا هذه قفرممدقيو   -٢٠
يتلا تاردابملاو ةيريضحتلا ةيلمعلاتاجايتحا ةيبلتل ةئيبلا جمانربعلطضيس يتلا ا  لامعألاملاعم  مهاست    

  .ةيساسألاه فادهأورمتؤمل اعيضاوم يف 

رمتؤملا يفةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربمهاسيس ا يتلا تابيترتلا   - ًاثلاث    
تايلآ ةئيبلل ةدحتملا ممألاجمانربل يذيفنتلا ريدملا عضو   -٢١ . ةيريضحتلا ةيلمعلا يفجمانرب لا كارتشال 

اهتمرب ةيلمعلا ميظنت ةيلوؤسمنينثانييسيئر نيريدم  ىلإ تدنسُأو  .  
و  -٢٢ ةدحتملا ممألا جمانرب ةكراشم قيسنتل ةيسيئر لاةيل آلا هرابتعاببع شلا نيب كرتشم قيرف ئشنأ

ًالثممقيرفلامض يو. ةئيبلل ًادحاو  نامض نع ًالوؤسم نوكيسو ،ةبعش لك نم    يفةينفلا تالخدملا  ميدقت 
رمتسملاو لاعفلا لصاوتلاوةيريضحتلا ةيلمعلا يف بسانملا تقولا  ةنامأ قاطن لماك ىلع  ةئيبلاجمانرب   . 

باحصأو ةيسيئرلا تاعوم و، )ةيلودلا ةيموكحلا تاقالعلا(ةيعيرشتلا تائيهلا ةنامأ  ًاضيأ لكشتو  ا عرف
تاعوم (ةحلصملا   ئيبلا ةرادإ قيرفو)ةيسيئرلاا عم ةقالعلا نم ًاءزج) تالاكولا نيب تاقالعلا(ة ،  . قيرفلا 

                                                      
خرؤملا ٦٥/١٥٢اهرارق يف ةيصوتلا هذه ةماعلا ةيعمجلا تديأ   )٦( لوألا نوناك٢٠   .٢٠١٠ربمسيد / 
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ةيلمع ذيفنتو حارتقا نع ًاضيأ لوؤسم قيرفلاو. ًايرهش قيرفلا ونايسيئرلا ناريدملا عمتجيو ىلإ يمرت  
  .فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ كارشإ

، ةرادإلاتاعوضوم ىلع رمتؤملا زيكرت ىلإ رظنلابو   -٢٣ رضخألا داصتقالاو ممألا جمان رب أشنأ 
رفةئيبلل ةدحتملا هميقي  ل ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلاورضخألاداصتقال ا نم لكل ما  تامهاسم قيسنت ب اموقي 
ةيريضحتلا ةيلمعلا يفةئيبلا جمانرب ريدم قتاع ىلعنيقيرفلاتاعامتجا دقع نع ةيسيئرلا ةيلوؤسملا عقت و.     

  .يلاوتلا ىلع ،تايقافتالاو يئيبلا نوناقلا ةبعشريدم و داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش
لوليأ يف عامتجالل رضخألا داصتقالاب ةينعم لمع ةقرف تيع  - ٢٤ اهؤاضعأ دقعو ٢٠١٠ربمتبس /د  

 ، . تقولا كلذ ذنم داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش ريدم اهسأرتةيرهش تاعامتجا رشع ةسمخلا
رهشألل رمتؤملاو رضخألا داصتقالاب ةقلعتملا ةيسيئر لا ثادحألل ًالودجو لمع ةطخ ةقرفلا تعضو دقو
ةيميلقإلا بتاكملا عيمج نم نيريدملا تكرشأو رمتؤملل ةحرتقملا جئاتنلا يف ترظنو . ةمداقلا رشع ةينامثلا
ةرادإلا قيرفل ةمظتنم ةروصب ةلمكتسم تامولعم مدقتو . ثدحلا اذهل طيطختلا يف ىرخألا بتاكملاو
قيرفلاو نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب ةئيبلا جمانرب لمع لكشي كلذك . يذيفنتلا ريدملاو ايلعلا
  .ةقرفلا قيرط نع هجوتسو )٧(رمتؤملا يف ةمهاسملا نم اًءزج دراوملل ةمادتسملا ةرادإلل يلودلا

ةمهاسم يف يسيئر رودب ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعوم   - ٢٥  جمانرب ا عم ةكراشملا موقتسو
ةكراشملا ةيسيئرلا تاعوم . ةيريضحتلا ةيلمعلا يفةئيبلل ةدحتمل ا ممألا  اب ةصاخلا ريسيتلا ةنجل هجوتو

ةكراشملا هذه معدتو ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعومةئيبلا جمانربل ةماعلا   ةنجل عم نواعتلابو . ا عم
مهاس دقو ،ةيلودلا ةيئيبلا  ةرادإلا نأشب ةيسيئرلا تاعومجملل ًايراشتسا ًاقيرفةئيبلا جمانرب أشنأ ،ريسيتلا   

ةيئيبلا ةرادإلاب ينعملاو ىوتسملا يعيفرلا نيلثمملا وأ ءارزولا نم يراشتسالا قيرفلا لمع يف قيرفلا اذه 
، ةئيبلا جمانرب مظنيسو . ةيلودلا ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلاو ،رضخألا داصتقالا نع ةيعيضاوم تارواشم
يتلاو ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعوم ا ذيفنت يف ةيقبتملا تارغثلاو  ا عم ًايلود اهيلع قفتملا فادهأل
  .رمتؤملا يف ةرشابم بصت

دعيو . رمتؤملا يف ةميق ةمهاسم ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوت ةلسلس يف سماخلا ريرقتلا لكشيس امك  - ٢٦
لع كلذ دعب قافتالا مت دقو.)٨(.ةرادإلا سلجم نمفيلكتل ةباجتسا يرجُأ ًايملاع ًايئيب ًامييقت ريرقتلا   ى 

يبورين يف تدقعو ،ةحلصملا باحصأ ةددعتمو ةيملاع ةيلود ةيموكح ةرواشم يف هتيلمعو هفادهأو هقاطن 
ىلإ ٢٩نم ةرتفلا يف  راذآ٣١  ةرادإلا سلجم نم فيلكت ىلع ًءانب،٢٠١٠سرام /  لودلا تررقو .  

ريغتلا مييقت ىلإ فد مولعلل هذه ينيبلا لصاوتلا ةيلمع نأشب ًاعم لمعت نأ ءاضعألا  يتلاو ،تاسايسلاو  
عارسإلل ةلوذبملا دوهجلاو ًايلود اهيلع قفتملا فادهألا قيقحت يف زرحُملا مدقتلاب قلعتي اميف يئيبلا 

عيضاوم نيب رزآتلا هجوأ ثحب ةيملاعلا ةرواشملا ءانثأ هيلإ ليصوتلا مت يذلا قافتالا بلطيو . اهقيقحتب
ةيمنتلل يسسؤملا راطإلاو ،رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا د اصتقالا لثم ،رمتؤملا
  .ةمادتسملا

                                                      
ةشقانمل نيرشعلاو ةسداسلا ةرودلا يف ةيرازولا تارواشملا ءانثأ يرازو ءادغ دقعيس  )٧( ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  

 .ةمادتسملا ةيمنتلاةنجلل ةرشع ةعساتلا ةرودلاو 
 .٢٥/٢ ةرادإلاسلجم ررقم نم ًاثلاث عرفلا   )٨(
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  ةيريضحتلا ةيلمعلا يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تامهاسم  - ًاعبار 
هلمع لالخ نم ةصاخ ،ةيريضحتلا ةيلمعلا يف ةلماك ةروصب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب كراشي   - ٢٧

تالا . ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلاو رضخألا داصتقالا نأشبلصاوتملا   ا هذه يف هتدايقو هتربخ هل تحاتأ دقو
ددح يتلا تالاةئيبلا جمانرب مهاس دقو . ةيريضحتلا ةيلمعلا يف ةيعوضوم تامهاسم ميدقت  ا ا عيمج يف
ةيريضحتلا ةيلمعلاو ؛ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلل ةعسوملا ةيذيفنتلا ةنجللا تاعامتجا : رمتؤملا ةنامأ

؛نيفظوملا ةراعإو ؛فادهألاو عيضاوملا يف ةينقتلا تالخدملاو ؛ىرخألا قئاثولاو ماعلا نيمألا ريراقتل 
يضاومل ادادعإو ؛ةيميلقإلا ةيريضحتلا تايلمعلل رشابملا معدلا ميدقتو   رمتؤملا عايالوب قلعتت تاردابم  

   .رمتؤملا ءانثأ لهتست يكل وأ ةيريضحتلا ةيلمعلا ءارثإل تاردابم دادعإو ؛هفادهأو
. كرويوين يف ةنئاكلا رمتؤملا ةنامأل مدقألا نيفظوملا دحأةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب راعأ دقو   - ٢٨

يسسؤم راطإ عضو يف ةنامألا قيرف فظوملا اذه دوقيس ،ةنام ألل ةداتعملا ماهملاب مايقلا ىلإ ةفاضإلابو
  .ةمادتسملا ةيمنتلل

مدق ،اذه نع ًالضفو  - ٢٩ نيمألا ريرقت دادعإ يف ةيعوضوم تامهاسم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  
ةيناثلا ا   رمتؤملا يعوضومب قلعتي اميف ةصاخ)A/CONF.216/PC/7(رود يف ةيريضحتلا ةنجللا ىلإ ماعلا  ،.  

ميظنت يف ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع قيسنتلاو نواعتلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب معديو   - ٣٠
ةعسوملا ةيذيفنتلا ةنجللا يف ًاضيأ كراشيو . ةيريضحتلا ةيلمعلا يف ةيعوضوم تامهاسم ميدقت يفو رمتؤملا
ةرادإلا قيرف لالخ نم تالاكو لا نيب نواعتلا عيجشتل طاشنب لمعيو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلل
هدوقي يذلاو ،رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا معدب ينعملاو عوضوملاب صاخلا ةرادإلا قيرف دعيو . ةيئيبلا

 ، قيسنتلاب ينعملا ةدحتملا ممألا ةموظنم يف نييذيفنتلا ءاسؤرلا سلجم عم قيثولا قيسنتلاب ةيئيبلا ةرادإلا قيرف
نع تالاكولا نيب ًاكرتشم ًاريرقت عوضوملاب صاخلا ةرادإلا قيرف عضيو . جهنلا اذه لثم ىلع ًالاثم

ةلصلا تاذ ةدحتملا ممألا تالاكو جه  نأ ررقملا نمو . نو ةطشنأ نع ةماع ةحمل يطعي ،رضخألا داصتقالا
زومت يف ريرقتلا لهتس ٢٠١١هيلوي /ي.  

نوؤشلا ةرادإ عمو ةيمنتلاو ةراجتل ل ةدحتملا ممألا رمتؤم عمةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمعيو   - ٣١
دقو . رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا رطاخمو تايدحتو ايازم نع ريرقت عضول ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

ةبسنلاب رضخألا داصتقالا تاعبت نأشب صصخم ءاربخ عامتجا دقع ىلإ ًاضيأ ثالثلا تائيهلا تعد 
  .٢٠١٠ربوتكأ /لوألا نيرشت ٨ و٧يموي فينج يف ةمادتسملا ةيمنتلاو ةراجتلل 

داصتقالا نع هريرقت دادعإ نم ةيئاهنلا لحارملا ىلإةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لصو دقو   - ٣٢  
سل ‘‘رضخألا داصتقالا وحن لاقتنالا’’نونعملا رضخألا   نيرشعلاو ةسداسلا ةرودلا ىلع هضرع ررقملاو  ،

لوانتيو . ٢٠١١سرام /راذآ يف ةيريضحتلا ةنجلل ةيناثلا ةرودلا يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا
تاسايسلاو ،رضخأ داصتقا ىلإ لاقتنالا اهيلع يوطني يتلا صرفلاو تايدحتلا ليصفتلاب ريرقتلا 

. دراوملا ثيح نم ةءافك رثكأو نوبركلا ضفخنم داصتقا ىلإ لاقتنالا ريسيتل ةبولطملا ةينيكمتلا فورظلاو
ةءافك عيجشتو ،يرطقلا ىوتسملا ىلع ةلثامم تاسايس ذيفنتو دادعإ معد يف ةئيبل ا جمانربةربخ رفوتو 

حاجنل ةبولطملا تاردقلا ءانب معدو فورظلا نع ةبقاث ةيؤر ،نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاو دراوملا 
  .اهيلإ لاقتنالاو ةمادتسملا ةيمنتلا ذيفنت
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ريراقت ةثالث ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا دراوملل ةمادتسملا ةرادإلل يلودلا قيرفلا رشن دقو   - ٣٣
نمو . ةيئيبلا راثآلا نم فيفختلاو ةيعيبطلا دراوملل ةمادتسملا ةرادإلا نع قمعتملا يملعلا مييقتلاب ةصاخ

يف يداصتقالا ومنلا نع يئيبلا روهدتلاو دراوملا مادختسا لصف نأشب هريرقت قيرفلا رشني نأ ررقملا 
ةيلمعب قلعتي اميف تاسايسلا تارايخو ةيجولونكتلا تالامتحالا شقاني يذلاو ، ٢٠١١سرام /راذآ
مييقت ريراقت ةرشع قيرفلا رشنيس ٢٠١٣-٢٠١٢نيتنسلا ةرتف لالخو . ةفلتخم تاعاطق يف لصفلا  ،

ليلحت ىلإ ةفاضإلاب ،رقفلا ىلع ءاضقلل ةيرورضلا ةيعيبطلا دراوملا مادختساو ةيئيبلا ةمادتسالا شقانتس 
ةرود روظنم نم نوبركلا ةضفخنملا تايجولونكتلا فلتخمب ةقلعتملا لدابتلا تايلمعو رطاخملاو دئا وفلا
ةمادتسالاب ينعملاو ماعلا نيمألل عباتلا ىوتسملا عيفرلا قيرفلا ريرقت يف ًاضيأ قيرفلا مهسيو . ةلماكلا ةايحلا
  .٢٠١١ماع رخاوأ يف ردصي نأ ررقملا  و،)٩(ة،يملاعلا

ةيئيبلا ةرادإلاب ينعملا ىوتسملا يعيفرلا نيلثمملا وأ ءارزولا نم يراشتسالا قيرفلا ددح دقو   - ٣٤
ىلع ةلمتحملا تاباجتسالاو فئاظولا ١١/١-إ. د ةرادإلا سلجم ررقم بجومب ئشنأ يذلاو ةمادتسملا  
يف ةمهاس ملل ساسأ ةباثمب يراشتسالا قيرفلا لمع نوكيسو. ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ززعتل ةموظنملا قاطن

ةيناثلا ا    .رود يف ةيريضحتلا ةنجللا لمع
يعيفرلا نيلثمملا وأ ءارزولا نم قباس يراشتسا قيرف لمع ىلع يراشتسالا قيرفلا لمع دمتعيو   - ٣٥

مساب فورعملاو )٢٥/٤ةرادإلا سلجم ررقم بجومب ئشنأ (ىوتسملا  نع رفسأ يذلاو ‘‘دارغلب ةيلمع’’،   ،
ةرادإلا نيسحتل تارايخلا نم ةعومجم عضوو ةمادتسملا ةيئيبلا ةرادإلل م اظن فئاظوو فادهأ ضعب ديدحت
  .ةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالا هترود يف ةرادإلا سلجم ىلإ مدُق يذلاو ،ةيلودلا ةيئيبلا

ةيسيئرلا تاعوم  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربمظنو   - ٣٦  ا عم تارودلا نيب نيتيملاع نيترواشم
، ٢٠١٠ربوتكأ /لوألا نيرشت يف رضخألا داصتقالاو ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نع ةحلصملا باحصأو

ىرخأ عيضاومو نيعوضوملا نيذهل ةس  ديزم دقع عقوتملا نمو ،ركم ةيميلقإ تارواشم تس ىلإ ةفاضإلاب  
يف ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعومجملل يملاعلا ىدتنملا نم ًءادتبا ٢٠١١ماع يف تارواشملا نم   ،

ةرادإلا سل٢٠١١ريا ربف/طابش  نيرشعلاو ةسداسلا ةرودلا ليبق يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /، 
نوناك ىلإ ربمتبس /لوليأ نم يميلقإلا ىوتسملا ىلع عيضاوملا هذه نع ةيفاضإ تارواشم دقعتسو. ةرشابم
ثلا ا. ٢٠١١ربمسيد /لوألا  ةينا رود يف ةيريضحتلا ةنجللا لمع تارواشملا هذه عيمج يرثتسو
عم ةقيثو ةروصب هتطشنأ ةئيبلا جمانرب قسنيو . تارودلا نيب ةيوضعلا ةحوتفملا ةيمسرلا ريغ تاعامتجالاو
  .ةدحتملا ممألل ةعبات ىرخأ تالاكو عمو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإ

ةلسلس يف سماخلا ريرقتلا نع تاسايسلا يررقمل ًاصيخلت ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مدقيسو   - ٣٧
ةثلاثلا ا  نأشب ضوافتلا متي نأ ررقملا نمو .رود يف ةيريضحتلا ةنجللا لمع ءارثإل ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوت  
دعبو . عامتجالا لبق) ريرقتلا ةيالو بجومب(ةيلود ةيموكح ةرواشم لالخ حاجنب هرارقإو صيخلتلا اذه 

  .رمتؤملا ءانثأ ريرقتلا رادصإورشنب هل حمسي عضو يف ةئيبلا جمانرب نوكيس صيخلتلا رارقإ 

                                                      
)٩(  www.un.org/wcm/content/site/climatechange/pages/gsp. 
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باحصأ عمو يبظ وبأ يف ةئيبلا ةلاكو عم ةكارش يف ًاضيأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لخديو   - ٣٨
ناونعب ٢٠١١ماع يف هعون نم ةمق رمتؤم لوأ ميظنتل نيرخآ نييسيئر ةحلصم   .‘‘ضرألا ىلع نيع’’ 

، تالاكوو ،تاموكح ةمقلا رمتؤم عمجي نأ عقوتملا نمو  ةيميلقإو ةيلود تامظنمو ،ةدحتملا ممألل ةعبات
نم ةموظنمو ةيئيبلا تامولعملل ةيملاع ةكبش ءاشنإل يندملا عمت   ا تامظنمو ،ةيموكح ريغ تامظنمو

ئدابملا نم ةعومجم ىلع ةقفاوملا ًاضيأ عقوتملا نمو . ةيئيبلا تامولعملاو تانايبلا مساقتل ةيلارديفلا مظنلا
  .ًايمسر اهرارقإل رمتؤملا ىلإ اهميدقتو ةمقلا رمتؤم ءانثأ ةيهيجوتلا

معدل ةيميلقإلا ةيرازولا تايدتنملاو ةيداصتقالا ناجللا عم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمعيو   - ٣٩
ةنجللا يف ًاوضع ةئيبلا جمانرب دعي ،ايقيرفأ يفف . ةيريضحتلا هتايلمعو رمتؤملا لجأ نم ةيميلقإلا ةئبعتلا
ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل فيضتست يذلا رمتؤملل ةيقيرفألا ةيميلقإلا ةيريضحتلا لامع ألل ةيهيجوتلا

ًاضيأ ةئيبلا جمانرب كراشيو . رضخألا داصتقالا نع يميلقإ ريرقت دادعإ يف مهسيسو ،هتنامأ ايقيرفأل
ةدعاق ةرادإ نع رير قت دادعإل ةدحتملا ممألا يف نيرخآ ءاكرشو ايقيرفأل ةيداصتقالا ةنجللا ةلماك ةروصب
  .ةمادتسملا ةيمنتلا ضارغأل ةيقيرفألا ةيعيبطلا دراوملا

ينعملا سداسلا يرازولا رمتؤملا يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب كراش ،ئداهلا طيحملاو ايسآ يفو   - ٤٠
اناتسأ يف٢٠١٠ ربوتكأ/لوألا نيرشت يف دقع يذلاو ،ةيمنتلاو ةئيبلاب ممألا ةنجل عم لاصتا ىلع وهو .  

دقعل ًاضيأ ططخيو رمتؤملل ةيريضحتلا لامعألا نأشب ئداهلا طيحملاو ايسآل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةدحتملا 
ةيسيئرلا جئاتنلا ترثأ ،اذه نع ًالضفو . ةلصلا تاذ ةيميلقإلا نود ةيرازولا تايدتنملل ةطاحإ تاسلج

ئداهلا طيحملاو ايسآل ةيعامتجالاو ةيد اصتقالا ةنجللاوةئيبلا جمانرب نم كرتشم ريرقت نم ةصلختسملا 
طيحملاو ايسآ يف ةيئيبلا ةمادتسالا : ةنورملاو ،دراوملاو ،رضخألا ومنلا’’ناونعب يويسآلا ةيمنتلا فرصمو 

قإلا تالخدملا نم نوكتسو ةيمنتلاو ةئيبلاب ينعملا سداسلا يرازولا رمتؤملا‘‘ئداهلا ةيلمعلا يف ةماهلا ةيميل ، 
  .رمتؤملل

لمعي ،ابوروأ يفو  - ٤١ ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل عم ةقيثو ةروصب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  
ةطشن ةمهاسم ةئيبلا جمانرب مدقيو . ميلقإلا اذه يف رمتؤملل ةيريضحتلا لامعألا قسنت يتلا ،ابوروأل

رقملاو‘‘ابوروأ لجأ نم ةئيبلا’’عباسلا يرازولا رمتؤملل ريضحتلا يف ةيعوضومو  يف انا تسأ يف هدقع ر، 
ىلإ ٢١نم ةرتفلا  لوليأ٢٣  ، ٢٠١١ربمتبس /  رمتؤملل ةيريضحتلا ةيلمعلا يف مهسي نأ عقوتملا نم يذلاو  ،

ةنامأ ةئيبلا جمانرب معديس ،ىرخألا لئاسولا نيب نمو . ةيسيئرلا هعيضاوم دحأ رضخألا داصتقالا ربتعيو
  . رضخألا داصتقالا نع تاسايس ةقرول ةيعوضوم تالخدم ميدقتب ابوروأل ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل

ممألا ةنجل عم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمع ،يبيراكلا رحبلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ يفو   - ٤٢
لوألا عامتجالا لبق ةيميلقإ تارواشم ميظنتل يبيراكلا رحبلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأل ةيداصتقالا ةدحتملا 

يناثلا نوناك١١ و١٠يموي دوقعملاو ،رمتؤملا لجأ ن م تارودلا نيب ةئيبلا جمانرب مدقو . ٢٠١١رياني / 
تبلطو . ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلاو ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلاو ،رضخألا داصتقالا نع ًاضورع

نم ةيسيئرلا تاعوم   اياضق نع ةيمي لقإ نودو ةيميلقإ تاشقانم يف ةكراشملاةئيبلا جمانرب او تاموكحلا
  .تاشقانملا هذه معدو رمتؤملا
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،لامشلا اكيرمأيفو   - ٤٣ لمعي ةي قلعتي اميف ةيسيئرلا تاعوم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب    ا عم
يرجي ايسآ برغ يفو . ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإب قيثو لاصتا ىلع وهو ،رمتؤملا عيضاومب

يف نواعتلا ىلع قفاوو ايسآ برغل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل عم ًالاصتا ةئيبلا جمانرب 
  .ميلقإلا اذه يف يريضحتلا لمعلا ريوطت

  ةيريضحتلا ةيلمعلا يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةمهاسم رارمتسا  -ًاسماخ 
يف ةئيبلل ةدحت ملا ممألا جمانربةمهاسم نيسحتو رارمتساب قلعتي اميف ةيسيئرلا ةلئسألا لمشت   - ٤٤

  :رمتؤملل ةيريضحتلا ةيلمعلا
ةددحم جئاتن نامضل ةيلمعلا يف ءارزولا ةكراشم معدي نأ ةئيبلا جمانرب عيطتسي فيك   )أ(

يف ةيسيئر ةمهاسمك ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا زيزعتب قلعتي اميف ةصاخ ،رمتؤملا عيضاومو فادهأب قلعتي اميف 
  ؟فصنم رضخأ داصتقا ىلإ لاقتنالاوةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا 

جمانرب ليجيتارتسا هيجوت ميدقت يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملاو ءارزولا عيطتسي فيك   )ب(
؟اةئيبلا     اذ ةيريضحتلا ةيلمعللو

يميلقإلا نييوتسملا ىلع لضفأ ةروصب كراشي نأ ةئيبلا جمانرب عيطتسي فيك   )ج(
  ؟رمتؤملل ةيريضحتلا ةيلمعلا معدل يرطقلاو
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قيرفلل لوألا عامتجالا 
ينعملا يراشتسالا 

 ، ةمادتسملا ةيئيبلا ةرادإلاب
 هيلوي/زومت

رشع سداسلا عامتجالا 
قيرف يف نيلوؤسملا رابكل 

  ربمتبس/لوليأ ،ةيئيبلا ةرادإلا

ممألا رمتؤم عيضاومو فادهأ نع ماعلا نيمألا ريرقت يف ةيلاحلا تامهاسملا 
 ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا

تامهاسمو تالخدموتامولعم’’ميدقت  نأشب ‘‘   ’’ ، تايدحتلاو ،حاجنلا لماوعو ،تاربخلا
ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم فادهأو عيضاومب قلعتي اميف‘‘رطاخملاو   

يئاهنلا دعوملا 
نيرشت ٣١  

  ربوتكأ/لوألا

قيرفلل يناثلا عامتجالا 
ةرادإلاب ينعملا يراشتسالا 

نيرشت ،ةيلودلا ةيئيبلا 
  ربمفون/يناثلا

 ‘‘يعيمجتلا ريرقتلا’’رادصإ 
ت اربخلا’’يف تامهاسملا نع 

 ‘‘...حاجنلا لماوعو

ةساردلا لامكتسا 
 ةئيبلا جمانربنيب ةكرتشملا 

ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإو  
داتكنوألاو ةيعامتجالاو 

رطاخمو تايدحتو ايازم نع 
داصتقالا ىلإ لاقتنالا 

 رضخألا

ريغ لوألا عامتجالا 
حوتفملا يمسرلا 

 تارودلا نيب ةيوضعلا

نورشعلاو ةسداسلا ةرودلا 
ةرادإ سل  جمانر ب

عامتجاو ىدتنملا /ةئيبلا
ةيملاعلا ةيسيئرلا تاعوم  ا

 هب طبترملا

يررقمل صيخلت -رضخألا داصتقالا
عيفرلا ماعلا عامتجالا ،تاسايسلا 

نأشب ةماعلا ةيعمجلل ىوتسملا 
 ، ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا

 ربمتبس/لوليأ

داصتقالا رير قت رادصإ
هتقيثوو رضخألا 

 ةيعيمجتلا
يناثلا عامتجالا 
ةيريضحتلا ةنجلل 

راذآ٨-٧ سرام /  
٢٠١١ 

  رياربف رياني  ربمسيد ربمفون ربوتكأ  ربمتبس سطسغأ هيلوي  هينوي
 

 ةيريضحتلا ةنجللا
  ويام/رايأ يلوألا

٢٠١٠ 

جمانرب 
ممألا 

ةدحتملا 
 ةئيبلل

 قفرملا
 ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةنجلل ةيناثلا ةرودلل ملاعم

 ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعومجملل ةيميلقإلا تارواشملا تاعامتجا

 ٢٠+ وير 
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  )١٠(ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةنجلل ةثلاثلا ةرودلل ملاعم

 
___________ 

                                                      
ديكأتلا رظتنتةيميلقإلاةيريضحتلا تاعامتجالاو تارودلا نيب ةيوضعلا حوتفملا يمسرلا ريغ ثلاثلا عامتجالاب ةصاخلا تانايبلا   )١٠(  . 

ةعساتلا ةرودلا 
ةيمنتلا ةنجلل ةرشع 

  ةمادتسملا 
رايأ١٣- ٢  ويام/ 

رابكل رشع عباسلا عامتجالا 
ةرادإلا قيرف يف نيلوؤسملا 

 ربمتبس/لوليأ ،ةيئيبلا

ممألا رمتؤمل ةيميلقإلا ةيريضحتلا تاعامتجالا 
 ٢٠١١ ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا

  ةيميلقإلا تارواشملا تاعامتجا
نوناك –ربوت كأ/لوألا نيرشت  

 ٢٠١١ربمسيد /لوألا

ةيناثلا ةيئانثتسالا رودلا 
ةرادإ سل   ةرشع

عامتجاو ىدتنملا /جمانرب
ةيسيئرلا تاعوم  ا
  ةطبترملا ةيملاعلا ا،

٢٠١٢رياربف /طابش

ريغ ثلاثلا عامتجالا 
ةيوضعلا حوتفملا يمسرلا 

 ٦- ٥ تارودلا نيب
 ٢٠١٢سرام / راذآ

يمسرل ا ريغ يناثلا عامتجالا
تارودلا نيب ةيوضعلا حوتفملا 

يناثلا نيرشت١٥-١٤  ربمفون/ 

 ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةينطولا تايلمعلا

 ةئيبلا ءارزول ةيميلقإلا تايدتنملا

 ليربأ سرام رياربف رياني  ربمسيد ربمفون ربوتكأ  ربمتبس سطسغأ هيلوي هينوي ويام  ليربأ
 

قيرف نيب كرتشملا ريرقتلا رشن  
ينعملا قيرفلاو ةيئيبلا ةرادإلا 
نع ةصصخم لئاسم ةرادإب 

رضخألاداصتقالا   

ةيلودلا ةيموكحلا ةرواشملا 
نع سماخلا ريرقتلا نأشب 

  ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوت
 ٢٠١٢رياربف /طابش

  ةيناثلا ةيريضحتلا ةنجللا
 ٢٠١١سرام /راذآ

جمانرب 
ممألا 

ةدحتملا 
 ةئيبلل

ةثلاثلا ةرودلا 
  ةيريضحتلا ةنجلل
 ٢٠١٢ويام /رايأ

 ٢٠+ وير 


