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ةرادإلا سلةسداسلاةرودلا   نورشعلاو  / 
  يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا

 ، طابش٢٤ - ٢١يبورين   ٢٠١١ رياربف/ 

  يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا سلنيرشعلاو ةسداسلا ةر ودلا لامعأ رضحم
  ةمدقم
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سل  - ١  يئيبلا ىدتنملا /نورشعلاو ةسداسلا ةرودلا تدقع

ىلإ ٢١نم ةرتفلا لالخ يبورين  يف ةئيبلا جمانربليسيئرلا رقملا يف يملاعلا يرازولا  طابش٢٤  رياربف / 
ةرادإلا سلجم ررقم نم ًايناث عرفلاب ًالمعو. ٢٠١١ بتكم هذختا يذلا قحاللا ررقملاو ٢٥/١٧   

سل ىدم ىلع نورشعلاو ةسداسلا ةرودلا تدقع ٢٠١٠ربمتبس /لوليأ يف هعامتجا يف ىدتنملا/ا  ،
  .مايأ ةعبرأ

لامعألا لودج نم١دنبلا  (ةرودلا حاتتفا  - ًالوأ   (  
، حابص نم  ٢٠/١٠ةعاسلا يف ةرو دلا تافيرشتلا سيئر حتتفا  - ٢ طابش٢١نينثالا موي  ،رياربف/ 

ىلع ةزئاحةينغأ ينيكلا بابشلا نم ةعومجم ىدأ ،ةيحاتتفالا تانايبلا ءاقلإ لبقو  اونع ةزئاج    ا 
’’Trash is cash‘‘ ،مدُق ،اذه نع ًالضفو . تايافنلا ريودت ةداعإ ىلع عجشي ويديفلاب ًاضرع اومدقو

موهفم ديطوت يف نوكراشي مهو لودلا ءاسؤرو ءارزولا هيف رهظ ،رضخألا داصتقالا نع ويديفلاب ضرع 
يلتو.رضخألا داصتقالا ةنسحلا اياونلل ةدحتملا ممألا ريفس نوترون دراودإ ديسلا اهاقلأ تاظحالم كلذ    
  .يجولويبلا عونتلل
ريزو ،وبموج يرنه ديسلا نم لك ةيحاتتفالا تانايبلا يقلأو  - ٣ ةئيبلاو تاباغلاو ةمادتسملا ةيمنتلا  
يف يناكملا طيطختلاو ةئيبلا ريزو ،شتيلود رفيلوأ ديسلا نع ًالدب ةباينلاب ةرادإلا سلجم سيئرو وغنوكلا يف  
او؛ةرودلا هذه روضح نم نكمتي مل يذلا ةرادإلا سلجم سيئرو ايبرص سلجم نيمأ ،دمحأ ليمج ديسل  

يذيفنتلا ريدملا سولك ناوج ديسلاو ؛ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا نوم يك ناب ديسلا نع ةباين ،ةرادإلا 
يذيفنتلا ريدملا ،رنياتش مي كأديسلاو ؛ )ةدحتملا ممألا لئوم(ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحتملا ممألا جمانربل 

،ةئيبلا جمانربل اينيك ةيروهمج سيئريكابيك ياوم ديسلاو ؛  .  
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نيرشعلاو ةسماخلا ةرودلا ذنم بتكملا سيئر لمع نإ هنايب يف وبموج ديسلا لاقو   - ٤
هنانتما نع برعأو . ةيئيبلا نوؤشلا يف عمجتملا مخزلا ببسب ٍدحت ىلع يوطني ناك ىدتنملا/سلجملل
يئيبلا لامعألا لودج هيف حبصأ تقو يف ةسوملم جئاتن قيقحتب همازتلاو همعد ىلع ىدتنملا /سلجملل

 ، ةنامألو يذيفنتلا ريدملل هنانتما نع برعأ ام كةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل يعسلا يف ةماه ةزيكر لثمي
ىلع مهميمصتو مهدوهج ىلع ةئيبلا جمانرب ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةئيبلاةيضق ينبت  لمع نأ فاضأو .  
ةئيبلا جمانرب او ،يندملا عمت  او ،تاموكحلل رهظأ ةيبعشلا تامظنملاو ،صاخلا عاطقلاو ،يميداكألا عمت  

تايدحتلا نإ لاقو . ًارارضخارثكأو مادتسم لبقتسم وحن كرحتلاو يئيبلا روهدتلا ةهجاوم نكمملا نم هنأ 
داشرإلاو هيجوتلا ميدقتل ةئيبلا جمانربىلإ علطتي ملاعلا نأو ةديدج ًاصرف ًاضيأ تحاتأ ةيئيبلاو ةيداصتقالا   

  .اهلةباجتسالل 
ا   - ٥ دهش يتلا ثادحألا ضعب لوانت ،اهتيا  نم برتقت بتكملا ةيالو ةرتف نأ ىلإ راشأ نأ دعبو
 ٢٠٠٩ماع يبورين يف ىدتنملا /سلجملل نيرشعلاو ةسماخلا ةرودلا نإ لاقو. اهجئاتنو هتيالو ةرتف

ُأ تدجوأ دق٢٠١٠ماع ايسينودنإ ،يلاب يف ةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالا ةرودلاو  حالصإلا ةيلمعل ةماه ًار ط 
وأ ءارزولا نم يراشتسالا قيرفلل يكن يسله/يبورين جئاتنو دارغلب ةيلمع نأ فاضأو. ةئيبلا جمانربيف 

رثكأ جهنل ةيلمع تارايخ ديدحت ىلإ تضفأدق ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نأشب ىوتسملا يعيفرلا نيلثمملا   
سل. ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا هاجت ةيلاعفو ًالماكت  ىدتنملا /ا ةيمهأ يلاب يف اود اسون نالعإ دامتعا دكأ دقو
ةماه ةصرف ىلع ةيلاحلا ةرودلا يوطنت هسفن تقولا يفو . ةيئيبلا تايدحتلا ةهجاومل ةمزاللا تامازتلالاو

، ٢٠١٢ماع ليزاربلا ،وريناج يد وير يف هدقع ررقملا ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم يف ةمهاسملل 
  .رمتؤملا رظتنت يتلا ةيئيبلا اياضقلا نع ةقستمو ةيوق ةلاسر هيجوت ىلع نيكراشملا ثحو
ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا لامعألا ىلع هنايب يف ءوضلا ماعلا نيمألا طلسو   - ٦

ةيمنتلاب ينعملا ىوتسملا عيفرلا قيرفلا رود ىلإ ًاريشم ،ةمادتسملا ةيمنتلل ديدج جذومن عضو ىلإ ةجاحلاو 
نأ نكمي رضخأ داصتقا ءانبل يمارلا لمعلا نأ ظحالو. جذومنلاكلذ طابنتسال دوه جلايف ةمادتسملا  حيت ي 

ةيئيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا - ةمادتسملا ةيمنتلل ثالثلا زئاكرلا عيمجتل ةصرف ءانب نأ دكأ هنكلو -   
لماكلا صنلا ىلع عالطالا نكميو . ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا لكيه زيزعت هرودب بلطتيس رضخأ داصتقا

  .رضحملا اذ سداسلاقفرملا يف ماعلا نيمألا نايبل 
هنييعت دعب ،دعس هنإ هنايب يف سولك ديسلا لاقو  - ٧ يذيفنتًاريدم ًارخؤم  ةدحتملا ممألا لئوملًا   ، 

نأ ىلإ راشأ نأ دعبو . ةدحتملا ممألا لئومو ةئيبلا جمانربنيب اهسمل يتلا ةيدولا تاقالعلاو نواعتلا ىوتسمب 
يداصتقالاو يئيبلا رارقتسالل ريطخ ديد   ىلع يوطنت ةرطخ قرطب ىقالتت خانملا ريغتو رضحتلا راثآ

رفوكناف لمع ةطخ ذنم رضحتلا يدحتل يدصتلا تايلمعل ًايخيرات ًاصخلم مدق ،ملاعلا يف يعامتجالاو  
ةئيبلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم نأ فاضأو . ١٩٧٦ماع ةيرشب لا تانطوتسملل ةدحتملا ممألا رمتؤمل
دقع يذلاةيمنتلاو ماع وريناج يد وير يف   روطو ،ةمادتسملا ةيرشبلا تانطوتسملا موهفم لخدأ ،١٩٩٢   
دقع يذلاةيرشبلا تانطوتسملل يناثلا ةدحتملا ممألا رمتؤم سا يف  ةركف ١٩٩٦ماع ،ايكرت ،لوبن ط   
  .ةمادتسملا ةيمنتلا لوح شاقنلا يف رضخألا داصتقالا ةركف تلخد ،ةريخألا ةرتفلا يفو. مادتسملا رضحتلا
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كانه هتا يولوأىلوأ نمف  .ةيملاعلا تاهاجتالاكلتل ةوقب بيجتسي ةدحتملا ممألا لئوم لظو   - ٨
. لقنتلا ىلع بلطلا ةيندتو ندملل يئاوشعلا فحزلا عنم ىلإ فدهي يذلا ديدجلا يرضحلا طيطختلا
 عنمو يرضحلا ىوتسملا ىلع هعم فيكتلاو خانملا ريغت راثآ نم فيفختلا يف ىرخألا تايولوألا لثمتتو
زيزعتو ،ةيساسألا ةيرضحلا تامدخلا ىلع لوصحلا نيسحتو ،ا ءوشن  ءاقترالاو ةريقفلا ءايحألا  

مئالم ىوتسم ىلعو ،يجيردتلاو قبسملا طيطختلا ىلع ديدجلا جهنلا دكؤيو . ةرادإلاوةيلحملا تاسسؤملا 
يرضحلا طيطختلا دامتعا يف لعفلاب تأدب يتلا ندملا نم ةد حاو يبورين دعتو. ةمئاقلا لكاشملا ةجلاعمل

ةدحتملا ممألا لئوم اهيف مهاس يتلاو ،يبورين ورتمب ةصاخلا٢٠٣٠ماعل اهتيجيتارتسا لالخ نم ،ديدجلا    .
لاق ،خانملا ريغت ةحفاكمل ةيمارلا دوهجل ل ةدحتملا ممألا لئوماهيلو ي يتلا ةيلاعلا ةيولوألا ىلع ددش نأ دعبو

يتلاو خانملا ريغتو ندملا ةردابم ًارخؤم قلطأةدحتملا ممألا لئومل عباتلا طيطختلاو ةيرضحلا ةئيبلا عرف نإ   
لئوم لمكتسا ،كلذ ىلع ةوالعو . يمانلا ملاعلا تاراق عيمج يف ةراتخم ندم يف لعفلاب اهلمع تأدب
نونعملاو ،ةيرشبلا تانطوتسملا نع ٢٠١١ماعل يملاعلا هريرقت وتل ل ةدحتملا ممألا لاقو . خانملا ريغتو ندملا 

همدق يذلا معدلاو نواعتلا نم دوهجلا هذه لك يف دافتسا دق ةدحتملا ممألا لئوم نإ هنايب ماتخ يف 
فلل ةدحتملا ممألا لئوم ةكارش راطإل ًايساسأ ًارصنع دعي نواعتلا نأوةئيبلا جمانرب   .٢٠١٣ - ٢٠٠٨ةرت  
رمتؤم ءدب لبق شاقنلا ريثت يتلاو ةيملاعلا ةئيبلل ةيساقلا قئاقحلا نع هنايب يف يذيفنتلا ريدملا ثدحتو   - ٩

 ، قرطلا ىلع رورملا ةكرح ةدايزو ،يناكسلا ومنلا اهنم ةلثمأ ىطعأو ،ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا
ءافتخاو ،ةيكمسلا ةدصرألا ضافخناو ،يضارألا روهد تو ،يوجلا فالغلا يف نوبركلا تازيكرت ةدايزو
، . عاونألا ضعب ادناورو ،اينيك يف ةصاخو ،ايقيرفأ يفف ،ًاعيجشت رثكأ ىرخأ تارشؤم كانه نأ ريغ
. ةمادتسا رثكأو ةنرضخ رثكأ داصتقا ىلإ يملاعلا لاقتنالا ىلع ةرشبم ةلثمأ لعفلاب دجوت ،ايقيرفأ بونجو
رظتنملا ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤملو ىدتنملا /سلجملل ماهلإ ردصم نوكت نأ ةلثمألا هذهل نكميو
ءاقترالا رمتؤملا مامأ تايدحتلا نيب نم نوكيسو . ةلئافتمو ةيلمع جهنب هقيقحت نكمي ام راهظإ قيرط نع

ليجعتلاو جهنلا هذ ا .  
يف دلبلا اذه ةموكح هب موقت يذلا يدا يقلا رودلاو ديدجلا اينيك روتسدل ةيئيبلا رصانعلاب بحرو  - ١٠

ةداعإ لثم ىرخأ تالاجم يفو ،ةيجوملاو ،ةيئوضلا ةيطلوفلاو ،ةيضرألا ةيرارحلا ةقاطلا رداصم ريوطت 
ىلع ءانب لمعلل ىعست ىرخألا ةدحتملا ممألا تانايكو ةئيبلا جمانربنأ ىلإ راشأ نأ دعبو . ريجشتلا  
ةديدجلا بتاكملا اهنيب نم ىرخأ رومأ ىلع ءوضلا طلس ،ةدايقلا يف لثملا برضت نأب ماعلا نيمألا هيجوت  
، ةئيبلا  جمانربل ةينيك تاكرش ا  ديشو اهتممص يتلاو ،ةقاطلا ثيح نم ةدياحملا ةدحتملا ممألا لئومو
  .ةرم لوأل قاروأ الب ةرود ةيلاحلا ةرودلا نأ ةقيقحو

ملاعلا بوعشل لمألا نم ًاعاعش لثمت ا اق ًايمسر ةرودلا حاتتفا يكابيك ديسلا نلعأ نأ دعبو  - ١١  إ ل
سل  ذنمف . ةيملاعلا ةئيبلل ةديازتملا تايدحتلا ةهجاوم يف هيجوتلاو ةدايقلا ريفوتل ىدتنملا/ا ىلإ علطتت يتلا

تطبترا يتلا ثراوكلا نم ديدعلا كانه ناك ٢٠٠٩ماع يف ىدتنملا /سلجملل نيرشعلاو ةسماخلا ةرودلا  
لامآلا تددجت ،يضاملا ماعلا يف نكلو . ةيئامنإلا فادهألا ىلع يبلسلا اهرثأ رمتسا يتلاو ،يئيبلا روهدتلاب

يذلاو ،ايوغان يف يجولويبلا عونتلا ةيقافتا راطإ يف مت يذلا قافتالا لثم ةماهلا ةديدجلا تاقافتالا لضفب 
سل  ا لقني نأ لومأملا نمو ،يعامجلا لمعلاب همازتلا يلودلا عمت  ىلإ ةيلمعلا هذه ىدتنملا /ا ددج هبجومب

  .ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم
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تذختا دقو . ةئيبلا جمانربةيحالصو ةيمهأ رارمتسا تدكأ ةيملاعلا ةيئيبلا تايدحتلا نأ فاضأو   - ١٢
لوح نمألاو ةيساسألا تاينبلا نيسحتل ةماه تاوطخ اينيك ةموكح يبورين يف ةدحتملا ممألابتكم    .
يلود يموكح ربنم ءاشنإ ىلع ةماعلا ةيعمجلل نيتسلاو ةسماخلا ةرودلا ةقفاومب ًاضيأ ة موكحلا بحرتو

ةيملعلا ةدعاقلا يف ةمهاسمك يجولوكيإلاماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل   
يبورين يف ربنملا اذهل مئادلا رقملا نوكي نأ لمأتوةئيبلا جمانربل  ،.  

سلةموكح ديؤتو  - ١٣  ا زيكرتب ًاضيأ بحرتو ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا زيزعت اينيك ىلع ىدتنملا / 
ةدعاق ىلع هزيكرت نأ الإ ةمادتسملا ةيمنتلل ًاليدب رضخألا داصتقالا دعي  ال نيح يفو. رضخألا داصتقالا

حيحصلا هاجتالا يف ةوطخ دعييجولوكيإلاماظنلا تامدخو يعيبطلا لاملا سأر  ىلإ عل طتي هنإ لاقو.  
فاضأو . رضخألا ومنلا وحن لوحتلا يف ةيمانلا نادلبلا معدل ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو رضخألا خانملا قودنص

سل  يف اينيك ةموكح لمأتو ،بيحرتلا ىلإ ًاضيأ وعدي ةينورتكلإلا تايافنلا ةلكشمب ىدتنملا /ا مامتها نأ
  .ةلأسملا هذهل ةيلمع لولح ىلإ لصوتلا

لامعألا لودج نم٢دنبلا (لم علاميظنت   -ًايناث   (  
  بتكملا ءاضعأ باختنا  -فلأ 

سل  - ١٤  موي ةرودلل ىلوألا ةماعلاةسلجلا يف ،ىدتنملا /ا بختنا طابش٢١،  بتكملا ءاضعأ ،رياربف / 
  :ةيكزتلاب مهؤامسأ ةيلاتلا

  )اينابسإ(وريفير راليوغأ ازور ةديسلا     :ةسيئرلا
  )ايراغنه(سيليإ ناتلوز ديسلا   :ةسيئرلا باون

  )ايسينودنإ(اديساتارب انايل ةديسلا 
  )ياوغوروأ(اريلسوم اليسارغ ةديسلا 

  )قيبمازوم(ادنريز ويشيروم ديسلا     :ررقملا
تقو يف ةماهلا ةيلوؤسملا هذ ،بصنملا اهلوبق نايب يف ،ةسيئرلا تلاقو  - ١٥  اهيلإ دهعي نأ اهفرشي هنإ  

تارارق ذاختا يلودلا عمت   اهسفن ىلع تعطقو . ضرألا بكوك ةمادتسا نمضت ةيروفا ىلع هيف متحتي
ةرشع ةيداحلا ةيئ انثتسالا ةرودلا يف هيلع ةقفاوملا تمت يذلا لمعلا ةلصاوم لفكت نأب ًادهع
ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم نم ةحومط جئاتن صالختسال لمعت نأوىدتنملا/سلجملل  ، .
روهمجلا ةيعوت ةيمهأ ىلعو ؛رمتؤملل دادعإلا ىلع تزكرف ،اهتسائر ةرتف لالخ اهفادهأ ةسيئرلا تضرعو  

ريغ تامظنملاو ،صاخلا عاطقلاو ،يندملا عمتجملل ةلاعفلا ةكراشملا ةلافكو ،ةيئيبلا لئاسملاب ضيرعلا 
تاذ لمعلا تالاجم يف ةئيبلا جمانرب ةطشنأل معدلا ريفوتو ؛ءاسنلاو بابشلاو ،لامعلا تاباقنو ،ةيموكحلا 

يتلا ةيولوألا اهءاطعإ لفكي وحن ىلع ،هايملاو ،قبئزلاو ،ةيجولوكيإلا مظنلا ةرادإو ،خانملا ريغتك ،ةيولو ألا
عفانملاو صرفلا ىلإ ،رمتؤملل دادعإلا ضرعم يف ،حوضوب ريشي نأ ةئيبلا جمانرب ىلع نإ تلاقو . اهقحتست
ىلعو ،نواعتلا نم جإ ىلع نيلثمملا تثحو. ةمادتسملا ةيمنتلا اهرفوت يتلا ةددعتملا   وج يف م  الوادم ءار

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل حيتيس يذلا ديحولا ليبسلا وه اذه نأ ذإ ،كرتشم فده ىلإ لوصولل يعسلا 
  .ملاعلا اهيلإ علطتي يتلا ةدايقلا ريفوتو هتمهم ءادأ
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  لامعألا لودج رارقإ  -ءاب 
سل  -١٦  لودج ساسأ ىلع ةرودلل يلاتلا لامعألا لودج ىلوألا ةماعلا هتسلج يف  ىدتنملا/ا رقأ

سل  نيرشعلاو ةسماخلا هترود يفىدتنملا /ا هدمتعا يذلا تقؤملا لامعألا  )UNEP/GC.26/1(:  
  .ةرودلا حاتتفا  - ١
  :لمعلا ميظنت  - ٢

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

  .نيلثمملا ضيوفت قئاثو  - ٣
  :ةماعلا تاسايسلا اياضق  - ٤

  ؛ةئيبلا ةلاح  )أ(
  ؛ةئشانلا ةماعلا تاسايسلا اياضق  )ب(
  ؛ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا  )ج(
  ؛ةيئيبلا لئاسملا يف ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد نواعتلاو قيسنتلا  )د(
؛ةيسيئرلا تاعوم  )ه(    ا عم نواعتلاو قيسنتلا
 .ةيمنتلاو ةئيبلا  )و(

ةيسيئرلا ةيلودلا ةيموكحلا تاعامتجالاو ةدحتملا ممأل لةمق لات ارمتؤم جئاتن ةعباتم  - ٥
  .ةرادإلا سلجم تاررقم كلذ يف امب ،اهذيفنتو

لئاسمو ةئيبلا قودنصو ٢٠١٣ - ٢٠١٢نيتنسلا ةرتفل لمعلا جمانربو ةينازيملا   - ٦  
  .ىرخألا ةينازيملا

٧ -   ىدتنملا /ةرادإلا سلةلبقملا تارودلا داقعنا ناكمو دعومو ،تقؤملا لامعألا لودج
  :يملاعلا يرازولا يئيبلا

ةرادإلا سل  )أ(  ؛يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا ةرودلا  
ةرادإلا سل  )ب(  يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/نورشعلاو ةعباسلا ةرودلا.  

  .ىرخأ لئاسم  - ٨
  .ريرقتلا دامتعا  - ٩

  .ةرودلا ماتتخا  - ١٠
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  ةرودلا لمع ميظنت  -ميج 
سلَثحب  - ١٧ ماعلاةسلجلا يفىدتنملا / ا ىلوألاة  تايصوتلا ءوض يف ةرودلا لمع ميظنت ةرودلل    

دامتعاب ماقو(UNEP/GC.26/1/Add.1)حورشملا لامعألا لودج يف ةدراولا    .ه 
ىدحإ ىلع ءانب ،ررقت دقو  - ١٨ دقع  ينأ ،بتكملا هيلع قفتا ام وحن ىلع ،تايصوتلاكلت  
سل رياربف/طابش٢١ نينثالاموي رهظ دعب نم ةيرازو تارواشم ىدتنملا /ا ، ، ءاعبرألا رهظ دعب ىلإ
يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةمهاسم ىلع تارواشملا كلت زيكرت بصني فوسو . رياربف/طابش ٢٣

 يف ،ةيلودلا ةيئيبلاةراد إلاو رضخألا داصتقالاو ،ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةيلمعلا
  .لامعألا لودج نم) ب (٤دنبلا راطإ 

سل  - ١٩  ماعلاهتسلجيف ىدتنملا /ا ررقو ىلوألاة  ةداملا بجومب ئشني نأ كلذك   هماظن نم ٦٠   
اهذه ةعماجلا ةنجللا دقعتو . ةعماجةنجل يلخادلا  عم ةنمازتم ةروصب اسلج ثحبتو ةيرازولا تارواشمل ا 

ةماعلاتاسايسلا اياضق) (أ (٤دونبلا  قيسنتلا و؛ةيلودلا ة يئيبلا ةرادإلا) (و (-) ج (٤و؛ )ةئيبلا ةلاح:  
؛ةيئيبلا لئاسملا يفةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد نواعتلاو  تاعومعم نواعتلاو قيسنتلا و  ؛ةيسيئرلا ا  

ةيسيئرلا ةيلودلا ةيموكحلا تاعا متجالاو ةدحتملا ممألا ةمق تارمتؤم جئاتن ةعباتم (٥و؛ )ةيمنتلاو ةئيبلاو
- ٢٠١٢نيتنسلا ةرتفل لمعلا جمانربو ةينازيملا  (٦و ؛)ةرادإلا سلجم تاررقم كلذ يف امب ،اهذيفنتو
ىرخألا ةينازيملا لئاسمو ةئيبلا قودنصو٢٠١٣  داقعنا ناكمو دعومو ،تقؤملا لامعألا لودج  (٧و؛ ) 

ةرادإلا سل  يملاعلا يرازولايئيبلا ىدتنملا/ةلبقملا تارودلا سل :   ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا ةرودلا  
ةرادإلا سلو؛يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا  يرازولا يئيبلا ىدتنملا /نورشعلاو ةعباسلا ةرودلا
  ).ىرخأ لئاسم (٨و؛ )يملاعلا

جلايف ًاضيأررقتو   - ٢٠ ماعلاةسل  ىلوألاة  سأرتت نأ  ةديسلا  جللا اديساتارب   ًاضيأررقتو . ةعماجلا ةن 
ةسائربةغايص قيرف ءاشنإ شمىلعلمع لل) اينيك(واماك ايراشام ديسلا    اهدمتع ي نأ نكميتاررقم ع يرا 

سل سل. ىدتنملا/ا  شني نأًاضيأىدتنملا /ا ررقو يف ةسيئرلا ةدعاسمل كلذو ةسيئرلا ءاقدصأ ةعومجم ئ   
ةعومت فوسو. ةيرازولا تارواشملا نأشب اهزجوم دادعإ  ىلعا هذه لمتش نيلثمم    ةعومجملك نم نينثا  

 سمخلا ةيميلقإلاتاعوما نم  ، ةدحتملا ممألل روألا داحتالا نع لثممو  لثممو،يبو  نع  ةعومجم    
  .نيصلاو ٧٧ ـلا

سلرظني نأ ىل ع كلذكقفتا دقو   - ٢١ ضيوفت قئاثو  (٣لامعألا لودج دونب يف ىدتنملا /ا
ماعلاةسلجلا يف) ةرودلا ماتتخا (١٠و) ريرقتلا دامتعا (٩و ،)نيلثمملا سيمخلا رهظ دعب ة   

  .رياربف/طابش ٢٤
سلطاحأ  - ٢٢ ىلوألايه ةرودلاهذه نأ  ةقيقحب ًاملع ىدتنملا/ ا   ، يقرو ريغ لكشب ىرجت يتلا ثيح  
  .ًاينورتكلإ قئاثولا ريفوتمتي 
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  روضحلا  -لاد 
،  )١(:ىدتنملا/ةرودلا ىلإ نيلثممبة رادإلا سلجميف ءاضعألا ةيلاتلا لودلا تثعب   - ٢٣ يسورلا داحتالا

، ،ليئارسإو ،ايلارتسأو ،اينابسإو ،نيتنجرألاو ايناملأو ناريإ ،ياوغوروأو ،ايسينودنإو ،ادوبربو اوغيتنأو    
، )ةيمالسإلا - ةيروهمج( ناتسكابو ،ايلاطيإو  ، ، ، ليزاربلاو دادينيرتو ننبو ،شيدالغنبو ،اكيجلبو

 ، ، وغابوتو ، وسنوتو ، ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج ، ةيكيشتلا ةيروهمجلاو ةيروهمجو ةدحتملا اينارتت ةيروهمجو
، ،  ايروك ،،ايبمازواينامورو ايبرصو ،دنليزاوسو   ، نيصلاو ،لاموصلاو   ، ،نوباغلاو  ادنلنفو ،اسنرفو ،اينيغو
، ، يجيفو اينيكو ،ايبمولوكو ،وغنوكلاو ،اكيراتسوكو ،ابوكو ،ادنكو ،ناتسخازاكو ، وسيلو  ، وت يلامو

 ، ، ايزيلامو ، ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ،كيسكملاو ، وكانومو ،قيبمازومو ،ايناتيرومو ، رجينلاو ايراغنهو
نابايلاوةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ،ادنلوهو ،دنهلاو  .  

لالودلاتثعب و  - ٢٤ ةرادإلا سلجم يف ءاضعألا ريغ ةيلات   ءاضعأوأ ةدحتملا ممألا يف ءاضعأ اهنكلو  
، : نيبقارمب ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا يف وأ ةصصختمتالاكو يف  ، ايبويثإ ، اينوتسأو ناتسناغفأو

، ،روداوكإو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو ،اينابلأو   ، ادنلريآو ،ايناركوأو ،ادنغوأو ،ناتسكابزوأو ،الوغنأو  
 ، ،ةديدجلا اينيغ اوبابو ،  ايراغلبو ،لاغتربلاو ،سودابربو ، بوامنبو ،ناتو ، وساف انيكروبو يدنوروبو  

 ، ، وريبو ،ادنلوبو ، دنلياتو ، ناتسنامكرتو ناميلس رزجو ،رئازجلاو ،اكياماجو ،وغوتو ،داشتو ،ايكرتو
 ، افودلوم ةيروهمجو ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمجو ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمجو ،رمقلا رزجو

 ، ،ادلاويتوبيجو ،ايجروجو ،ايقيرفأ بونجو ،كرمن ادناورو ،اكينيمودو  ، اوماسو ،يوبابمزو يرسو   
، لاغنسلاو ،اكنال نادوسلاو  ، ، ،ارسيوسو نام  ، عو ،قارعلاو ،ديوسلاو اينيغو اناغو ،ايبماغو  – ، واسيب  

 ، ةيرافيلوبلا- ةيروهمج(اليورتفو نيبلفلاو ،وتاونافو  ( ، رطقو ،صربقو ،مان تييفو  ،،  يلوسرلا يسركلاو
، فيد توكوايدوبمكو   ، ،تيوكلاو ،راو ،ايريبيلو ايناوتيلو و ،ةطلامو   ، ،برغملاو ،رصم يوالمو ةكلمملاو    

 ،  ،ايبيمانو ،ةدحوملا ايزينوركيم تايالوو ،رامنايموايلوغنمو ،ةيلامشلا ادنلريآو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا
 ، ، جيورنلاو ، اسمنلاو ، ادنليزوينو ،اوغاراكينو ،ايريجينو ،لابينو   .نانويلا ونميلاوسارودنهو

ًاضيأكراشو  - ٢٥   .نيطسلف نع بقارم  
ةيلاتلاتايقافتالا تانامأو ةنامألا تادحوو ،ةدحتملا ممألاتائيه تثعب و  - ٢٦ دهعملا : نيلثممب  

ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا ئداهلا طيحملا ةقطنمو ايسآل دراوملل يميلقإلا زكرملا -ايجولونكتلل يويسآلا   
،لزاب ةيقافتاو ،ةئيبلل دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب عونتلا ةيقافتاو   

 ، ، يجولويبلا ، ةرجاهملا ةيربلا تاناويحلا عاونأ ظفح ةيقافتاو ةيلودلا ةيمهألا تاذ ةبطرلا يضارألا ةيقافتاو
،اميس ال و اللا نوؤشل يماسلا ةدحتملا ممألا ضوفم بتكموءاملا رويطل ًالئوم اهفصوب   ، ةنامأو نيئج

                                                      
تسلاو ةيناثلا ةرودلا نم٥٢ةماعلا ةسلجلا يف ترج يتلا تاباختنالا ىلع ءانب ةرادإلا سلجم ةيوضع تررقت   )١( ني  

يناثلا نيرشت١٥يف ةدوقعملا ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلل  ةماعلا ةسلجلا يفو ٢٠٠٧ربمفون /  ةعبارلا ةرودلا نم ٣٥،   
يناثلا نيرشت٣يف ةدوقعملا نيتسلاو  زومت٢٨يفو . ٢٠٠٩ربمفون /  ىلإ ايتاورك لثمم نم بلط ىلع ءانبو ٢٠١٠هيلوي /   ،

لا يف دراولا(A/64/869)ةدحتملا ممألا  زومت٢٢ةخرؤملا ةلاسر   هدعقم نع هدلب لزانت اهيفنلعأيتلا  ٢٠١٠هيلوي /   يف  
هيلع تقدص يذلا وحنلا ىلع ،سوراليب ةماعلا ةيعمجلا تبختنا ،سوراليب حلاصل ا   دم نم ةيقبتملا ةرتفلل ةرادإلا سلجم

يف أدبت ماع ا   ناك١دم ةيالو ةرتفل ًاوضع ةرادإلا سلجم يف ةيقرشلا ابوروأ لود يف يهتنتو ٢٠١١رياني /يناثلا نو   
 .٢٠١١ربمسيد /لوألا نوناك  ٣١
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، تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتاو نوزوألا  
لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأو ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ 

 ، ،ثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتاولايرتنوم ممألا ةنجلو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ةتبا  
ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،ابوروأل ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل ،ايقيرفأل ةيداصتقالا ةدحتملا 

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلايبيراكلا ةقطنمل يئيبلا جمانربلا ،ةفاقثلاو  / ، ةطخو ةيميلقإلا قيسنتلا ةدحو
ةعباتلا ةيملاعلا ةمادتسالاب ينعملا ىوتسملا عيفرلا قيرفلاو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربب طسوتملا رحبلا لمع 
ةعماجو ،ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعمو ،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةدحتملا ممألل 

  .ةدحتملا ممألا
ةمظنمو ،ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظن م: نيلثممبةي لاتلا ةصصختملا تالاكولاتثعب و  - ٢٧

  .ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاو، يلودلا كنبلاو ،يلودلا يندملا ناريطلا
، : نيلثممبةيلاتلا ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا تثعب و  - ٢٨ ايجولونكتلا ةساردل يقيرفألا زكرملا

ةلاكولاو ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو ،ثلونمكلا ةنامأو ،ةيبيراكلا ةعا مجلا ةنامأو ،يقيرفألا داحتالا ةيضوفمو
 ، ةعيبطلا ظفحل يلودلا داحتالاو ،ةيلبجلا قطانملل ةلماكتملا ةيمنتلل يلودلا زكرملاو ،ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا

  .ةيبرعلا لودلا ةعماجو
، ىلإ فاضي   - ٢٩ متةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ًاددع نأ كلذ  نيبقارمب تلثيندملا عا تامظنمو م  .

  .UNEP/GC.26/INF/24ةقيثولا مسرب نيكراشملاب ةلماك ةمئاق تحيتأ دقو 
ةماعلا تاسايسلا نأشبيذيفنتلا ريدملانايب   -ءاه     

ماعلاةسلجلا يفيذيفنتلا ريدملا ىقلأ   - ٣٠ ىلوألاة  فوس ةرادإلا سلجم نإ هيف لاق ةماع تاسايس نايب    
عجرو . ةمادتسملا ةيمنتللةدحتملا ممألا رمتؤمل ةبسنلاب ةيروحم تاعوضوم ة يلاحلا هترود ءانثأ ثحبي
لالخ تمت يتلا ثادحألا ىلإ ةركاذلاب ةئيس ةيادب تأدب دق تناك يتلاو ،٢٠١٠  ةرودلا باقعأ يف   

، نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل ةرشع ةسماخلا  يف تدقع يتلا خانملا ريغت
فده قيقحت نم  دلب يأنكمت مدع نع ءابن ألا تدروو ،٢٠٠٩ربمسيد /لوألا نوناك يف ،نجاهنبوك
،. يجولويبلا عونتلا نادقف فقو ابسأ تدجةنسلا مايأ رورم عم نكلو تلمتشا لؤافتلا ىلإ وعدت ب   
ةدحتملا ممأل ا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل ةرشع ةسداسلا ةرودلا اهتققح يتلا ةيباجيإلا جئاتنلا نم ديزملا ىلع

ايوغان لوكوتورب دامتعاو؛ربمسيد/لوألا نوناك يف خانملا ريغتنأشب ةيراطإلا  عونتلا ةيقافتال عباتلا    
ماظنلا تامدخو ،يجولويبلا عونتلالاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإو ؛ يجولويبلا  
هنأ ىلع يذيفنتلا ريدملا ددشو .يجولوكيإلا خانملا ريغت ةيضق نأ امب  لخاد لظت ن أ يغبني نادلبلا عيمج م 

يرورضلا نم نأ فاضأو ؛خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتال فارطألا ددعتملا راطإلا 
تاءارجإ ذاختال يعسلاةلصاوم  ءاقبإل ،تاسايسلاو مولعلا نيبطبارتلا لاجم يف لمعلا ىلع ةينبم نوكت    

ةيملاعلا ةرارحلا تاجرديف عافتر الا نيتيوئم نيتجردنود   .  
حتملا ممألا جمانربل لجألا ةطسوتملا ةيجيتارتسالا نعثيدحلا ىلإ لقتناو  - ٣١ ةرتفلل ةئيبلل ةد ـ 

ةيعيضاوملا ا٢٠١٣ - ٢٠١٠  الاجمو ةتسلا  يناثلا نوناك١ذنم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ن  إلاقف   رياني / 
جئاتنلاىلع مئاقديدج لمع جمانرب ذفني ناك  ،٢٠١٠ نأو ،  نم ةئاملا يف٨٠  شم  دق رييغت لا ةرادإع يرا 

ًاماع ناك٢٠١٠ماع ن إ لاقو. تلمكتسا ًابعص    ، ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا باقعأ يف هئي  ةيلاملا ةيحانلا نم  
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زلا نم ردق ةداعتساب رشبي٢٠١١ماع نأ ريغ  اهتيؤرل ربورك اليجن آ ةديسلاىلإ ركشلا هجوو . مخ 
ريدملل ةبئانك اهعقوم نم جئاتنلا قيقحت ىلع مئاقلا ج مانربلا اذه ذيفنت يف ةمهاسملا ىلع اهميمصتو
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا

ةصرف ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم رفو دقو  - ٣٢ ىلع رضخألا داصتقالا ءوشن معدل ة ماه 
عونتلاو ةئيبلا ظفح :بكوكلا اذه لبقتسمل نيتيروحملا نيتيضقلا ىلع موهفملا اذه لمتشيو. ملاعلا قاطن  
يتلا ةمادتسملا ةيمنتلاو ،يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا ءارض خلالمع لاصرف و، شيعلا لبس رفوت 

داصتقالاو ةئيبلا نيب طابترالا نإ. رقفلا ةدح فيفختعم  ةيئيبلاو ةيداصتقالا زئاكرلا جمدلةليسو رفو ي   
اهضعب عمةمادتسملا ةيمنتللةيعامتجالاو  ةيروحمةيضق ةمثو. ةكراشملاو ةاواسملاىلع لمتشي جذو من نمض     

طورشلا نم يه يتلا ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا يهةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لامعأ لود جل ةبسنلاب ىرخأ  
ةقباسلا تاعامتجالا تداس يتلا حورلاب داشأ ماتخلا يفو . رضخألا داصتقالا قيقحت ىلع ةدعاسملا ةيسيئرلا
ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم لثم ،يئيبلا لامعألا لودج فيرعت ةداعإ يف ةيروحم ةيمهأ تاذ تن اك يتلاو

ةدحتملا ممألا رمتؤمو ١٩٧٢ماع ملوهكتسا يف دقعنا يذلا ةيرشبلا  يد  وير يف دوقعملا ،ةيمنتلاو ةئيبلل، 
كلتليبق نم تاقارتخالا نإ لاقو ؛١٩٩٢ماع وريناج  ثادحألا   نأو ،ةداي قنودب ثد  حتمل ةيخيراتلا 

ممألا رمتؤم لامعأ لودج ليكشت يف ةيملاع ةدايق سرامي نأل ةصرفلا هيدل ةيلاحلا هترود يف ةرادإلا سلجم 
  .ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا

سلايذيفنتلا ريدملا هاقلأ يذلا ةماعلا تاسايسلا نايب بقعو   - ٣٣  لثمم نم نايب ىلإ ىدتنملا /ا عمتس
ثدحت يذلاايراغنه مساب  روألا داحتالا  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولالثمم نمرخآ ، ويبو   .  

داحتالا نإ ًالئاق ،هوفظومو يذيفنتلا ريدملا اهرهظأ يتلا ةداي قللهريدقت نع ايراغنه لثمم برعأ و  - ٣٤
ةيلا حلا ةرودلا نأفاضأ و. ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم دضاعتلاو نواعتلا رارمتسا ىلإ علطتي يبوروألا

مامألا ىلإةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلاب ةقلعتملا ةشقانملاعفدل ةمهم ةصرف لثمتو ،ةجرح ةظحل يف دقعنت  عضولو    
. ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ريضحتلا ةيلمع يف ةسرامملا عضوم يف رضخألا داصتقالا موهفم

ةيلاعف رثكألا قيرطلا وه دحاو نآ يف ةي عامتجالاو ةيداصتقالاو ةيئيبلا تايدحتلل يدصتلا نإلاقو 
ىلإ جاتحتو عمت فاضأ  و.اهتهجاومل  ا تايوتسم عيمجب رضت نآلا اهتهجاوم متت يتلا ةددعتملا تامزألا نأ
ةحلصملا باحصأ نم ةعساو ةفئاط نيب كلذب عمجتف،ةلماش ةروصب اهتجلاعم نم ديدعلا نإ لاقو .  

سل  ،/ا اهثحبيس يتلا اياضقلا ًاطابترا طبترت تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا كلذ يف امبىدتنملا يوق  اياضقلاب ًا   
ةيئيبلا اياضقلا عيمج ءازإ لماش ج كلذلو .ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلاو رضخألا داصتقالل ةيروحملا  عابتا مزلي  
  .ديازتملا يسسؤملا تتشتلا ىلع بلغتلاو ةيلاملا تابلطتملاو ةسفانتملا تاسايسلا ةهجاومل

ةريدم اهتفصب عامتجالا روضحل رخفلاب رعشت ا   - ٣٥  أ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةلثمم تركذ
ةئيبلا ةيامح ةلاكو اهعيقوت متي نأ ررقملا نم يتلا مهافتلا ةركذم نإ تلاقو. ةيكيرمألاةدحتملا تايالولل    
ةادأك فارطألا ددعت موهفم هاجت لدابتملا امهمازتلا ينعت ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ةلاكولا هذه نيب  

ريفوت ىلع دعاسي نأ هنأش نم نيتهجلا نيب نواعتلا ن أتفاضأ و .ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ةيامحل ةيرورض
ىلع ةصيرح ةلاكولا ن إ تلاقو. ةيئيبلا تارارقلا ذاختا ةيلمعل ةيرورضلا ةميلسلا تانايبلاو ميلسلا ملعلا
جماربلاو تاسايسلا لاجم يف ةئيبلل ةدحتملاممألا جمانرب عم نواعتلا يف ةكراشملا ساسألا ن أتفاضأو  . 

نوؤش ةرادإل ةيميلقإو ةينطوو ةيلحم ةيوق مظن ريفوت يف نمكي ةيئيبلا تايدحتلا ةهجاو ملهيلع موقت يذلا 
لاثتمالاو ةيئيبلا تاسسؤملاو نيناوقلا هيجوت يف همدقت نأ نكمي يذلا ريثكلا ةلاكولا ىدل نأوةئيبلا يفو،    
  .ةفافشو ةلداع ةروصب ةيئيبلا تاعزانملا ةيوستو ذافنإلا
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نيمئادلا نيلثمملا ةنجل ايتلا تاررقملا تاعورشم ميدقت  -واو   دعأ    
سيئرو ايناملأل مئادلا لثمملا ةبئان ،سيه نيجيرةديسلاتمدق   - ٣٦ نيمئادلا نيلثمملا ةنجل ة  ىلإ ةلاكولاب  
سل لا ايراشم ىدتنملا/ا  ةقيثولا يف دراولا وحنلا ىلع ،اهيف رظني يكل ةنجل دعأ تاررقم ع

UNEP/GC.26/L.1اعتلا ةيلمعلا زربت يتلاو شم دادعإ اةينو   مت يتلا يتلا تايدحتلاو تاررقملا ع يرا 
  .تاررقملا هذه اهتعبتتسا

  ةيرازولا تارواشملا  -ياز 
سل  - ٣٧  ماعلاهتسلج يفلامعألا لودج نم ) ب (٤دنبل ا يف رظنلاىدتنملا /ا أدب ناثلاة  رهظ دعب ةي   
، /طابش ٢١ ىلع تبصناةيرازو تارواشم لكش يف كلذو ةئشانلا تاسايسلا اياضق نع رياربف  

ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةيلمعلا يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةمهاسم تاعوضوم 
  .ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلاو رضخألا داصتقالاو ،ةمادتسملا

ةلماكلا تادجتسملا ىلع ءارزولا عالطا دعب ةيناثلا ةماعلا ةسلجلا يف ةيرازولا تارواشملا تأدب   - ٣٨
جمانرب فكعي يتلا ةطشنألاو ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل يلودلا عمت   ا تاريضحت ةلاح نأشب

ددصلا كلذ يف ا  نيتدوقعملا ةعبارلاو ةثلاثلا نيتماع لا نيتسلجلا يفو. عالطضالا ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا
طابش٢٢يف   / يف ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا عوضوم شقو نو. رضخألا داصتقالا عوضوم شقون ،رياربف

طابش٢٣موي نيتدوقعملا ةسداسلاو ةسماخلا نيتماعلا نيتسلجلا  ةسداسلا ةماعلا ةسلجلا تبحاصو . رياربف/ 
تاعومجم يف ىفوأ ةروصب لئاسملا ةسارد نم نيكراشملا نيك مت اهنم ضرغلا ناك ةريدتسم ةدئام تاشقانم

  .ةريغص
٣٩ -   طابش٢٢ءاثالثلا موي يف دق عو ةرشع ةعساتلا ةرودلاب صاخ يرازو ءادغ عامتجا ،رياربف / 

ةرادإو ةيئايميكلا داوملاو لقنلا : ةيلاتلا ةيسيئرلا عيضاوملا ةشقانمل ىدتنم ريفوتل ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل
  .نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب جماربل يرشع راطإو نيدعتلاو تايافنلا

سل  - ٤٠  سيمخلا رهظ دعب ةدوقعملا ،ةعباسلا ةماعلا ةسلجلا يف ،ىدتنملا /ا ةسيئر تضرع
عيضاوملا نم عوضوم لك نأشب تارواشملا ءانثأ تحرط يتلا ءارآلل صخلم عورشم ،رياربف /طابش ٢٤

ءارآلا فلتخمل ديسجت وه صخلملا نإ تلاقو . ىدتنملا/سلجملل نيرشعلاو ةسداسلا ةرودلا ءانثأ تثحب يتلا
  .ءارآلا هلوح قفاوتت صنل ًاساكعنا هنوك نم رثكأ ةيرازولا تارواشملا ءانثأ تحرط يتلا

سل  - ٤١    .يلاحلا لامعألا رضحمبثلاثلا قفرملا يف دراولا سيئرلا صخلمب ًاملع ىدتنملا /ا طاحأ
ةعماجلا ةنجللاريرقت  -ءاح     

ىلإ ٢١نم ةرتفلا يف تاسلج ينامث ةعماجلا ةنجللا تدقع   - ٤٢ طابش٢٤  ثحبل ٢٠١١رياربف /   ،
اهيلإةلكوملالامعألا لودج دونب  طابش٢٤موي ةدوقعملا ،ةعباسلا ةماعلا ةسلجلا يفو .   طاحأ ،رياربف / 

سل يلاحلا لامعألا رضحمبيناثلا قفر ملا يف ريرقتلا دريو. ةعماجلا ةنجللا ريرقتب ًاملع ىدتنملا/ا.  
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  تاررقملا دامتعا  - ًاثلاث
سل  - ٤٣    :ةيلاتلا تاررقملا ،ةعباسلا ةماعلا هتسلج يف ،ىدتنملا/ا دمتعا

  ناونعلا  ررقملا مقر
  ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا  ٢٦/١
  ةيملاعلا ةئيبلا ةلاح  ٢٦/٢
  تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةرادإ  ٢٦/٣
تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلاربنملا  ٢٦/٤  ماظنلا  

  يجولوكيإلا
  نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا جماربل يرشع راطإ  ٢٦/٥
ةئيبلا ةيامحل يملاعلا لمعلا جمانرب ضارعتسال ثلاثلا يلودلا يموكحلا عامتجالا ميظنت   ٢٦/٦

  ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا
  تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ليومت تارايخب ةصاخلا ةيرواشتلا ةيلمعلا  ٢٦/٧
  هتلكيه داعملا ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ءاشنإ كص ىلع تاليدعتلا  ٢٦/٨
  ٢٠١٣ - ٢٠١٢نيتنسلا ةرتفل ناحرتقملا ةينازيملاو لمعلا جمانرب   ٢٦/٩
  ةصصخملا تاعربتلاو ةينامئتسالا قيدانصلا ةرادإ  ٢٦/١٠
  ةيئيبلا ةرادإلا قيرف كلذ يف امب ،ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع قيسنتلا زيزعت  ٢٦/١١
  تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةعومجم لخاد قيسنتلاو نواعتلا زيزعت  ٢٦/١٢
  يذيفنتلا ريدملا نم ةمدقملا ريراقتلا نأشب عماج رارق  ٢٦/١٣
  هايملا جمانرب/يئيبلا دصرلل يملاعلا ماظنلا  ٢٦/١٤
بهأتلاو ئراوطلا تالاحل ةباجتسالا نم ةيئيبلا بناوجلا نأشب يلودلا نواعتلا زيزعت   ٢٦/١٥

  اهل
  ةيمنتلا لجأ نم يجولويبلا عونتلا لاجم يف بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلا زيزعت  ٢٦/١٦
ةرشع ةيناثلاةيئانثتسالا ةرودلا نم لك داقعنا ناكمو خيراتو تقؤملا لامعألا لودج   ٢٦/١٧  

سل عباسلا ةرودلاو يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا سل  نيرشعلاو ة
  يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا

هيأر نع ،يذيفنتلا ريدملا ريراقتب قلعتملا عماجلا ررقملا عورشم دامتعا ىدل ،نيلثمملا دحأ برعأ   - ٤٤
سل  نأب رارقإلا يف رصحني اهنم ديحولا ضرغلا ناك اذإ تاررقم يأ دمتعي نأ يغبني ال ىدتنملا/ا نأ  

سلمدق يذيفنتلا ريدملا  ا تابلطل ةباجتسا ريراقت ةيرورض ريغ تاررقملا هذه لثم نإ لاقو . ىدتنملا/ 
  .ًاحاحلإ رثكأ لامعأ رييست يف هسيركت يغبني ًاميق ًاتقو كلهتستو

معألا لودج نم٣دنبلا (نيلثمملا ضيوفت قئاثو   -  ًاعبار   )لا 
ةداملا نم ٢ةرقفلل ًاقفو ،بتكملا صحف   - ٤٥ نيلثمملا ضيوفت قئاثو ،يلخادلا ماظنلا نم،١٧  نيذلا    
ءاضعألا لودلا لصأ نم ًالثمم ٥٤نم ةمدقملا قئاثولا نأ بتكملا دجوو . ةرودلا اورضح  
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لوصألا بسح ةحيحص ةرودللةرضاحلا ٥٨ ـلا سل.    يذلا ىد تنملا/ا ىلإ كلذب ًاريرقت بتكملا عفرو
يف ةدوقعملا ةعباسلاةماعلا ةسلجلا يف بتكملا ريرقت دمتعا  طابش٢٤،    .٢٠١١رياربف / 

ةماعلاتاسايسلا اياضق  - ًاسماخ ة يئيبلا ةرادإلا) (ج (٤و، ))ةئيبلا ةلاح ()أ (٤ لامعألا لودج دونب(  
لا لئاسملايفةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد نواعتلاو قيسنتلا ) (د (٤و، )ةيلودلا ) ه (٤و، )ةيئيب 
) ةيسيئرلاتاعوما عم نواعتلاو قيسنتلا   )ةيمنتلاو ةئيبلا) (و (٤و، ) 

امب ةيسيئرلا ةيلودلا ةيموكحلا تاعامتجالاو ،ةدحتملا ممألل ةمقلا تارمتؤمجئاتن ذيفنتو ةعباتم   - ًاسداس  
لامعألا لودج نم٥دنبلا  (ةرادإلا سلجم تاررقم كلذ يف  (  

ةينازيملا لئاسمو ةئيبلا قودنصو ٢٠١٣ – ٢٠١٢نيتنسلا ةرتفل لمعلا جمانر بو ةينازيملا  - ًاعباس  
لامعألا لودج نم٦دنبلا  (ىرخألا  (  

،   -  ًانماث ةرادإلا سلوتقؤملا لامعألا لودج  يئيبلا ىدتنملا /ةلبقملا تارودلا داقعنا ناكمو دعوم
لامعألا لودج نم٧دنبلا  (يملاعلا يرازولا  (  

يذلا )) ب (٤يعرفلا دنبلا ءانثتساب  (٧ - ٤لامعألا لودج دونب يف ةعماجل ا ةنجللا ترظن  - ٤٦
ريرقت دريو ). يناثلا لصفلا ياز عرفلا يف هالعأ اهيلإ راشملا ةيرازولا تارواشملا يف تاشقانملل عضخ

  .يلاحلا لامعألا رضحمبيناثلا قفرملا يف ةنجللا تالوادم 
لوألا قفرملايف درتو   - ٤٧ يلاحلالامعألا رضحمب   ،  ، اهذختا يتلا تاررقملا هالعأ ثلاثلا لصفلا يفو
سل لامعألا لودج دونب نأشب ىدتنملا/ا.  

لامعألا لودج نم٨دنبلا (ىرخأ لئاسم   - ًاعسات  (  
  .ةشقانملل ىرخأ لئاسم يأ حرطت مل  - ٤٨

لامعألا لودج نم٩دنبلا (ريرقتلا دامتعا   -  ًارشاع  (  
سل  - ٤٩  طابش٢٤موي ةدوقعملا ،ةعباسلا ةماعلا هتسلج يف ،ىدتنملا /ا دمتعا رضحم ، ٢٠١١رياربف / 

ةمهمب ررقملاو ةنامألل دهعي نأ ىلعو ،لبق نم ممعملا لامعألا رضحم عورشم ساسأ ىلع يلاحلالامعألا   
  .ةيئاهنلا هتغيص يف هعضو

لامعألا لودج نم١٠دنبلا (ةرودلا ماتتخا   - رشع يداح  (  
ةيميلقإلا ممسابتانايبب نيل ثمملا نم ريثكلا ىلدأو  - ٥٠  اعومجم وأ م  ادلب جئاتن نإ نوريثكلا لاقو .  

نأ ديب .ةمادتسملا ةيمنتللةدحتملا ممألا رمتؤمل ريضحتلا ةيلمع يف ريبك لكشب مهاستس ةيلاحلا ةرودلا   
ةيسيئرلا اياضقلا ضعب يف زرحملا مدقتلا ةعيبطو لدعم نأشب هظفحت نعبرعأضعبلا  اهنمو  رادإلا،  ةيئيبلا ة  

  .رضخألا داصتقالاو ةيلودلا
نأشب هقلق نع لاموصلا لثممبرعأو   - ٥١ يف ةعشملا داوملا كلذ يف امب ةرطخلا تايافنلا ءاقلإ  

ةيبرعلا لودلا ةعماج معدب ىظحي لاموصلا نإ لاقو . رخآ لثمم كلذ يف هديأو ،ةيلاموصلا لحاوسلا
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ريرقت دادعإو ضارعتسالا ديق رمألا اذه عضو يف رارمتسالا يذيفنتلا ريدملا ىلإ هبلط يف يقيرفألا داحتالاو  
  .ةلصلا تاذ ةدحتملا ممألا تائيه عم رواشتلاب هنع

ب جاردإ ًابلاطو ةيقيرفألا ةعوممسابًاثدحتم ،ادناور لثمم لاقو   - ٥٢ نيعتي هنإ رضحملا اذهيف هناي  ا  ،
تايافنلا ةلكشمل مييقت ءارجإل تايافنلا ةراد إل ةيملاعلا ةكارشلا لمع جمانرب ميمصت دنع ةيولوألا ءاطعإ

سايقليعجرم ساسأعضو ةيغب ةينورتكلإلا  ةلكشملا مجح  لمعلا جمانرب يطعي نأ بجي كلذك .  
لاقتنا ةلحرمب ا    .اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا تاموكح تاجايتحال ةيولوألا

دلبدفو نإ نيلثمملا دحأ لاقو  - ٥٣ ديؤي يذلاو ،سيئرلا زجوم يف درو يذلا اهيأر ةيبلغألا قفاوي ال ه   
نأو ةيفاك ريغ رضخألا داصتقالا نع تحيتأ يتلا تامولعملا نأ رخآ ركذو . رضخأ داصتقا ىلإ لوحتلا

قيقحتل تاراسم : رضخأ داصتقا وحنةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ريرقت ىلع تاظفحت هتموكح ىدل 
رقفلاىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا   . لصاوتي نأ بجي ةلأسملا هذه نأشب شاقنلا نإف كلذلو.  

عباتلا ةيئيبلا ئراوطلل ينامئتسالا قودنص لامعدتس هتموكح نإ هنايب يف ارسيوس لثمم لاقو   - ٥٤
هردق غلبمب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل رالود٣٠٠ ٠٠٠   .  

سل  - ٥٥  حومطلا لمعلا جمانرب مامتإلهلمع ىلع ىدتنملا /ا ةيماتخلا هتاقيلعت يف يذيفنتلا ريدملا أنهو  
قرولا يف تاروفولا نإف ،لكاشملا ضعب ههجاويقرواللا عامتجالا نأ نم مغرلاب هنإ لاق و. اذه  
مهمازتلا ىلع نييسيئرلا ةحلصملا باحصأو ةقرفألا يذيفنتلا ريدملا ركش دقو . ةريبك تناك قافنإلاو
سل،مهتكراشمو  ا ثحو يذلا ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلاب ينعملا ءاربخلا قيرف نم ةدافتسال ا ىلع ىدتنملا/ 
نع ضخمتمل ا لامعألا لودج يف ريبك ردقب مهاستس ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرسأ نإ لاقو. هأشنأ

مل ربورك ةديسلل هريدقت نع ىرخأ ةرمبرعأ و.ةمادتسملا ةيمنتللةدحتملا ممألا رمتؤمل تاريضحتلا  تماق ا  
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ةبئان بصنم اهيلوت ةرتف لالخلمع  نم هب

نيتيسيئر نيتلأسم ىلع تزكر ةرودلا نإ ةيماتخلا ا   - ٥٦  ةقيثو ةلص امهل اقيلعت يف ةسيئرلا تلاقو
امهوةمادتسملا ةيمنتللةدحتملا ممألا رمتؤ مب ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلاو رضخألا داصتقالا،  ىلع ا .    إ تلاقو
ىلع لجألا ليوطو ريبك ريثأت اهل نوكيس ةرودلا هذه يف اهيلع قافتالا مت يتلا تاردابملا عيمج نأ نم نيقي  

لمعلا نم ديزملاب مايقلا نيعتيو . ًالدعو ًارارضخا رثكأ لبقتسم ىلإ لاقتنالاو ةمادتسملا ةيمنتلا زيزعت ديعص
تلاقو . رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل ةادأك لمعي نأ رضخألا داصتقالل نكمي فيك نايبل
سيل لاؤسلاف ؛لمعلا ىلإ تادهعتلا نم لاقتنالل ةحلم ةجاح كانه نإ   ،  .فيك لبهلمع نكمي يذلا ام

دلب لكعقاو رابتعالا يفذخؤي نأ مهملا نم نإف ءارجإ ذاختا دنعو  نم ريثك للنإ لوقلاب تمتتخاو .  
باحصأو ةقرفألاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب كلذ يف امب ،ةيلمعلا هذه يف هنودؤي رود ةحلصملا باحصأ 

عمت    .ا تاعاطق رئاسو نييملاعلا نييسيئرلا ةحلصملا
ةرادإلا سلُأو  - ٥٧  ةعاسلا يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /نيرشعلاو ةسداسلا ةرودلا ماتتخا نلع
٤٥/١٨ ، سيمخلا موي نم طابش٢٤    .٢٠١١ريارب ف/ 



UNEP/GC.26/19 

14 

لوألاقفرملا    
  نيرشعلاو ةسداسلا هترود يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا سلجم اهذختا يتلا تاررقملا

  ناونعلا  ررقملا مقر
  ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا  ٢٦/١
  ةيملاعلا ةئيبلا ةلاح  ٢٦/٢
  تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةرادإ  ٢٦/٣
  يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا  ٢٦/٤
  نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا جماربل يرشع راطإ  ٢٦/٥
ةئيبلا ةيامحل يملاعلا لمعلا جمانرب ضارعتسال ثلاثلا يلودلا يموكحلا عامتجالا ميظنت   ٢٦/٦

  ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا
  تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ليومت تارايخب ةصاخلا ةيرواشتلا ةيلمعلا  ٢٦/٧
  هتلكيه داعملا ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ءاشنإ كص ىلع تاليدعتلا  ٢٦/٨
  ٢٠١٣ - ٢٠١٢نيتنسلا ةرتفل ناحرتقملا ةينازيملاو لمعلا جمانرب   ٢٦/٩
  ةصصخملا تاعربتلاو ةينامئتسالا قيدانصلا ةرادإ  ٢٦/١٠
  ةيئيبلا ةرادإلا قيرف كلذ يف امب ،ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع قيسنتلا زيزعت  ٢٦/١١
  تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةعومجم لخاد قيسنتلاو نواعتلا زيزعت  ٢٦/١٢
  يذيفنتلا ريدملا نم ةمدقملا ريراقتلا نأشب عماج رارق  ٢٦/١٣
  هايملا جمانرب/يئيبلا دصرلل يملاعلا ماظنلا  ٢٦/١٤
يلودلا نواعتلا زيزعت  ٢٦/١٥   اهل بهأتلاو ئراوطلا تالاحل ةباجتسالا نم ةيئيبلا بناوجلا نأشب 
  ةيمنتلا لجأ نم يجولويبلا عونتلا لاجم يف بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلا زيزعت  ٢٦/١٦
سل ةيناثلاةيئانثتسالا ةرودلا نم لك داقعنا ناكمو خيراتو تقؤملا لامعألا لودج   ٢٦/١٧  ةرشع  

ةرادإلا سلعباسلا ةرودلاو يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا  يئيبلا ىدتنملا /نيرشعلاو ة
  يملاعلا يرازولا

  ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا: ٢٦/١ررقملا 
،   ةرادإلا سلجم نإ

هررقم ىلإ ريشي ذإ خرؤملا ٢٥/٤  طابش٢٠  يذلا ةيلودلاةيئيبلا ةرادإلا نأشب  ٢٠٠٩رياربف /   ،
يراشتساًاقيرف هبجومب أشنأ ، ًا  ىوتسملا يعيفر نيلثمم وأ ءارزو نم نوكتي و ،ميذلاو   دَق   ، هتيالول ًاقف

ةرادإلا سلجم ىلإ)٢(ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نيسحتل تارايخلا نم ةعومجم يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا / 
، ةماعلا ةيعمجلل تالخدم ميدقت فد  كلذو ،ةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالا هترود يف  

                                                      
)٢( UNEP/GCSS.XI/4. 
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خرؤملا ١١/١ - إ.د هررقم ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو طابش٢٦  نأشب٢٠١٠رياربف /  ةيئيبلا ةرادإلا    
كلذكهبجومب ررق يذلا ،ةيلودلا قيرف ءاشنإ   ىوتسملا يعيفر نيلثمم وأ ءارزو نم نوكتي  يراشتسا 

ماظنل ًاقاطن عسوألا حالصإلا يف رظني نأ هيلإ بلُط دق ناك )يراشتسالا قيرفلا(يميلقإ ليثمتب ىظحي   ،
،لع تارايخلا ةعومجم ىلإ ًادانتسا ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا   ةديدج راكفأ لبقتل ًاحوتفم لظي نأ ى

يف يراشتسالا قيرفلا يعامتجا امهتفاضتسال ادنلنفو اينيك يتموكحل هركش نع برعي ذإو  
اينيك يف ةيندعملا دراوملاو ةئيبلا ريزوو ،ادنلنف يف ةئيبلا ريزول هنانتما نعو ،يلاوتلا ىلع ،وبسإو يبورين 

 ، قيرفلل ًاراشتسم هلمعل يذيفنتلا ريدملل هريدقت نعو يراشتسالا قيرفلا ةسائر يف امهتكراشمل
،   يراشتسالا

ةنامألا ربع يندملا عمت ظحالي ذإو  ا تاعومجم نم يراشتسالا قيرفلا ىلإ تمدق تالخدم نأ  
ةدحتملا ممألا تالاكول نينيعمنيلثمم ةكراشم ربعو ةئيبلا ةرادإ قيرف ربع ةدحتملا ممألا ةموظنم نمو   

،متجا يف ةلصلا تاذ   يراشتسالا قيرفلا تاعا
يوقلا يملاعلا توصلا زيزعت نأ هرابتعا يف عضيذإو  لجأ نم ىرخألا تاوصألا نع ًالضف  

ةلاعفو ةكسامتم ةدايق رفوي هنأو ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا حالصإ ةيلمعل ةيسيئرلا جئاتنلا دحأ وه ةئيبلا 
،علا راطإلا لظ يف ةيئيبلا ةمادتسالا لجأ نم ةيقادصم تاذو   ةمادتسملا ةيمنتلل ما

،دكؤي ذإو    اهل ةلاعفلا ةعباتملاو ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ةيلمعل يسايسلا مخزلا نيمأت ةيمهأ
تاعامتجا جئاتن ةقيثو يف ةنمضملا يراشتسالا قيرفلا اهل لصوت يتلا جئاتنلا ب بحري  - ١

  )٣(؛‘‘يكنيسلهل – يبورين جئاتن’’مساب ةفورعملاو يراشتسالا قيرفلا 
نع يذيفنتلا ريدملا ريرقتب ًاملع طيحي  - ٢ يف اهديدحت مت يتلا ةيجيردتلا تارييغتلا ذيفنت  

، ةنجل عم رواشتلاب، يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطيو )٤(تارايخلا نم ةعومجم مدقي نأنيمئادلا نيلثمملا   
 ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا هترود يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا سلجم هيف رظني ررقم عورشم

سلجمنمبلطتت يتلا  ةيفاضإلا تانيسحتلالوانتيو  رارق ا ةرادإلا    أشب ذاختا كلذ يف نيبم وه امك   
  ؛ريرقتلا

يبورين جئاتن لقن ىلإ ةرادإلا سلجم سيئروعدي  - ٣ ةيريضحتلا ةنجللا ىلإ يكن يسلهل -  
يناثلا الةدحتملا ممألا رمتؤمل   ؛نيتسلاو ةسداسلا اد يف ةماعلا ةيعمجلا ىلإو ةرود يف ةمادتسملا ةيمنتل    رو

ةيريضحتلا ةنجللاوعدي  - ٤  يف اهرظن ضرعم يف ،ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل  
رظنت نأ ىلإةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا يسسؤملاحالصإلل ةحاتملا تارايخلا يف ،   يف ةددحملا عسوألا  
يبورين ةيماتخلا ةقيثولا ،يسلهل -  نع  ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا زيزعت يف ةمهاسمك كلذو يكن

  ؛ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نيسحتقيرط 

                                                      
)٣( UNEP/GC.26/18. 
)٤(  UNEP/GC.26/3. 
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إ ةيناثلا ا ًاضيأ وعدي  - ٥   ىلرود يف ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةنجللا
 ةقيثولا يف ةددحملا تارايخلل ةيبسنلا ايازملاو ةينوناقلاو ةيلكيهلاو ةيلاملا راثآلل لماك ليلحت يف عورشلا
، تاذ ةدحتملا ممألا ةموظنم تانايك تاربخ نم ةدافتسالا ويكنيسلهل -يبورين  ةيماتخلا  يف امب ةلصلا
تاعوم ةلصلا يوذ ةحلصملا باحصأو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب كلذ  ةكراشملل ةلهؤملا  ةيسيئرلا او
  ؛ةيريضحتلا ةنجللا يف

، ريدملا ىلإ بلطي  - ٦ مادختساب ةمتهملا ةدحتملا ممألا تائيه رئاس عم نواعتلاب يذيفنتلا  ،
، جراخ نمدراوم   ةقيثولا نأشب تاموكحلا يلثممل كرويوين يف ةيمسر ريغ تاعامتجا مظني نأ ةينازيملا

كلذو يكنيسلهل -يبورين  ةيماتخلا   ؛ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا نأشب تاشقانملا قايس يف 
ًاضيأبلطي  - ٧ زرحملا مدقتلا نع ًاريرقت مدقي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ   ررقملا اذه ذيفنت يف   

ماع ، يفةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا هترود يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا سلجم ىلإ   ؛٢٠١٢ 
ةرودلا يف ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا يف زرحملا مدقتلا مييقتررقي  - ٨ ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا    

ةرادإلا سل / ٢٠١٢ماع يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا.  
  ةعباسلا ةسلجلا

طابش٢٤  ٢٠١١رياربف / 

 ةيملاعلا ةئيبلا ةلاح: ٢٦/٢ررقملا 
،سلجمنإ  ةرادإلا    

، لصاوي ذإ هتايلوؤسمو هفئاظو ءادأ مقر ةماعلا ةيعمجلا رارق يف زجوملا وحنلا ىلع   ٢٩٩٧  
لوألا نوناك١٥خرؤملا ) ٢٧ - د( ديق ةيملاعلا ةئيبلا ةلاح يقبي نأ كلذ يف ا ، مب١٩٧٢ربمسيد / 

ةيلودلا ةيمهألا تاذ ةئشانلا ةيئيبلا تالكشملا ىطعت نأ نامضىلع ًاصرح رمتسملا ضارعتسالا  ةعساو لا 
، اهتيولوأقاطنلا نأو   تاموكحلا اهيلوت  تو،يفاولاو بسانملامامتهالا نم هقحتست ام   رئاودلا عيجش  

 ، فراعملا لدابتو مييقتو باستكا يف ةمهاسملا ىلع ةينعملا ىرخألا ةينهملا رئاودلاو ةيلودلا ةيملعلا
،   ةيئيبلا تامولعملاو

هتاررقم ركذتسي ذإو خرؤملا ٢٢/١  طابش٧  مييقتلاو ركبملا راذنإلا نأشب ٢٠٠٣رياربف /   
خرؤملا ٢٣/٦و ،دصرلاو طابش٢٥  اقبإ نأشب٢٠٠٥رياربف /   ،   ضارعتسالا ديق ةيملاعلا ةئيبلا ةلاح ء
خرؤملا ١٠/٥ - إ.دو طابش٢٢  ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوت نأشب٢٠٠٨رياربف /  ةيمنتلا لجأ نم ةئيبلا :  
خرؤملا ٢٥/٢و طابش٢٠  ،٢٠٠٩رياربف /  ةيملاعلا ةئيبلا ةلاح نأشب    

ييقتلا تاعوبطمو ريراقت نم ددع يف ةنمضملا تاجاتنتسالابًاملع ذخأي ذإو يتلا ىرخألا يئيبلا م  
ةرادإلا سل  ىلعو ،يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /نيرشعلاو ةسماخلا ةرودلا داقعنا ذنم تردصأ

يذيفنتلا ريدملا ريرقت يف اهمدقو ءاكرشلا عم نواعتلاب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهدعأ يتلا كلت صخألا  
حتملا ممألا جمانرب ةمهاسموةئيبلا ةلاح نع ،ةهجاوميف ةئيبلل ةد ،  ةيرهوجلا ةيئيبلا تايدحتلا  )٥(  

                                                      
)٥(  UNEP/GC.26/4.  
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نيب ةرتفلا يف تيرجأ يتلا ةيملعلا ةيئيبلا تامييقتلا تاجاتنتساب ًاضيأ ًاملع ذخأي ذإو  ٢٠٠٩ 
،)٦(،٢٠١١و اهلبق امو ةرتفلا كلت يف خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا تاجاتنتسا كلذ يف امب    

هلاغشنا نع برعي ذإو نع ةمجانلا قاطنلا ةعساولا تارييغتلاو قثوملا يئيبلا روهدتلا نأ نم  
، نم اهبحاصي امويرشبلا طاشنلا  يجولوكيإلا ماظنلا اهرفوي يتلا تامدخلا نادقفو ةيعيبطلا تايلمعلا  

 ،   ،ةمادتسملا ةيمنتلاقيقحت وحن ًايلود اهيلع قفتملا تاياغلا مامأ زجاوح لكشت
جلاب ريدقتلا عمبحري ذإو ةيملعلا هتامييقت رثأ ةدايزل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهلذبي يتلا دوه  

تامولعملاو ،ةيئيبلا تانايبلا عمج ىلع ةيرطقو ةيميلقإ تاردق ءانبلو ةيملعلا اهتقدو اهكسامت نيسحتب 
و ،ىرخألا ةدحتملا ممألا تانايك عم نواعتلابيرجتيتلاو تامييقتلاو  امظنملاوةينطولاتاموك حلا  ريغ ت  

،   نيرخآلا ءاكرشلاو ةيموكحلا
نربل ةيساسألا تاصاصتخالا نم نأبفرتعي ذإو وهةئيبلل ةدحتملا ممألا جما  قبي نأ  ةئيبلا ةلاح ي   

ةيئيبلا تالكشملا ةجلاعمل ةمئالم تاسايسلالاجم يف تاهيجوت مدقي نأو رمتسملا ضارعتسالا ديق ةيملاعلا   
لالخ نم ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نأو ،ةيسيئرلا ةيملعل ا تامييقتلا تاجاتنتسا ءوض ىلع ةئشانلا

ةيملعلا ةروشملا ريفوت ءازإ هتيالو ىلإ ةفاضإ ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل عباتلا ينقتلاو يملعلايراشتسالا قيرفلا   ،
، حت ةيلوؤسم ىلوتيةيئيبلا تايقافتالل ةيلاملا ةيلآلا هفصوب ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل ةيجولونكتلاو ةيئيبلا اياضقلاديد    

،   ةئشانلا
هررقم نم ثلاثلاعرفلا  ركذتسي ذإو اعد يذلا ٢٥/٢  تابلطتملا نم ةعومجم عضو ىلإ هبجومب ، 

رشابملاينيكمتلاراط إلاب ةموعدملاةيولوألا تاذ ةيعيضاوملا تالاجم للةفدهتسملا تامييقتلا ىلإ لاقتنالل    
هررقم نم يناثلا عرفلاو ةئيبلا جمانربب يلودلا يئيبلا مييقتلل ةماعلا ةروصلا يف تانيسحتلا نأشب  ٢٥/٢، 

،٢٢/١هررقم نم فلأ لوألا عرفلاو  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيملعلا ةدعاقلا زيزعت نأشب    
تاردقلا ءانبو يجولونكتلا معدلل ةيجيتارتسالا يلاب ةطخ يف ةنلعملا تاجايتحالا كرديذإو  نم  

تانايبلا ةرادإ نيسحت لجأ نم لاقتنا ةلحرمب ا نلا نادلبلا تاردق ءانبليبق   اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيما
،   ركبملا راذنإلاو ريراقتلا عفرو يئيبلا مييقتلا ضارغأل ةيئيبلا تامولعملاو

ررقملا نم ثلاثلا عرفلل ةباجتسا يذيفنتلا ريدملا همدق يذلا ريرقتلاب بحري ذإو  ٧(،٢٥/٢(  

  ًالوأ
  ةلماكتملا ةيئيبلا تامييقتلا رثأ

اكتملا ةيئيبلا تامييقتلا ريراقت مادختسا عيجشت ىلع تاموكحلاثحي  - ١ ةلاح نع ةلم  
رداصم اهفصوب ،ءاضتقالا بسح ةئيبلا زيزعتل ةيلودلاو ةينطولا ةمئالملاتاسايسلا تايلمع لتامولعم ،   
  ؛ةئشانلا ةيئيبلا اياضقلاب ماعلا يعولا ءاكذإو ،رارقلا عنصو ةيئيبلا ةرادإلل ةيملعلا ةدعاقلا

                                                      
)٦(  UNEP/GC.26/INF/13. 
)٧(  UNEP/GC.26/4/Add.1. 
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يذيفنتلا ريدملا نمبلطي  - ٢  :  
نم تامييقتلاكسامت نيسحت بوص ،لمعلا جمانرب لالخ نم ،هدوهج لصاوي نأ   )أ(  

 ةقيقدوةقستم ضارعتسا تايلمع لالخ نم ةيملعلا اهتقد نيسحتو ةبسانمو ةقستم تايجهنم قيبطت لالخ 
ت يملع مييقت تايلمع ثادحتسايفةدعاسملل ةبسانمو  ايزل ةيقطنموةيمهألاوةيقادصملاب مست     ، اهرثأ ةد

  ؛نادلبلا تاردق زيزعتلو
ا،يفنادلبلا دعاس ي نأ  )ب( اردق ةيمنت نوكي امبسح ،ةيجيتارتسالا يلاب ةطخل ًاقفو    

 ، ال ،ةيملعلا تامييقتلا يف ةيملاعلاتاربخلاوفراعملا مادختس اللمعلا جمانرب لالخ نم ،ًامئالم اميس   
، ينطولاىوتسملا لثم ذيفنتلا نم ىرخأ تاجرد عم قفتي امب ةيملاعلا تايج هنملا ليدعت ندملا ىوتسمو نم  

اياضق ديدحت يف نادلبلا معدو ،ةيلحملاو ةينطولا تانايبلا مادختسا يف ا لجأ   اردق ءانب يف نادلبلا ةدعاسم
 ؛ةيملع ًاثوحب مزلتست يتلا ةيسيئرلا ةيئيبلا تاسايسلا

  ًايناث
  ٢٠١٣ - ٢٠١٢ةرتفلا لالخ ةيئيبلا تارييغتلل بقت رملا مييقتلا

ًاضيأبلطي  - ٣ ىلع لمعلا جمانرب لالخ نم لمعي نأ يذيفنتلا ريدملا نم   :  
ةيعيضاوموةيملاع ةيئيب تامييقت ءارجإ ةلصاوم  )أ( ةلماكتم  ًايملع ةقوثومو  راركت بنجت عم   

، عنص تايلمع معدل ةيراجلا مييقتلا لامعأب ةناعتسالاو دوهجلا  ءوض ىلعتايوتسملا عيمج يف رارقلا  
ديعصلا ىلع يئيبلا ريغتلا نأشب تاسايسل ل ةمئالمو ًايملع ةقوثوم ةثيدح تامولعمل ةرمتسملا ةجاحلا
 ؛ةلماشلا اياضقلا ليلحت كلذ يف امب ،يملاعلا

ءارجإ يف نيينعملا ةحلصملا باحصأ عيمج كارشإ  )ب( ةيئيبتامييقت  ةيعيضاوم  ةيملاع   ةلماكتم  
ةيملعلا اهتيقوثوم زيزعت ةدايزومع دل  ؛تاسايسلل اهتمءالمو اهتيعورشمو 

ًاقفو ي ئيبلا ريغتلا نأشب تاسايسلل ةمئالمو ةلماكتمةيعيضاومو ةيملاع  تامييقتءارجإ   )ج(
؛لجألا ةطسوتملا ةيجيتارتسالا راطإ نمض يملاعلامييقتلا خسري يذلا رايخلل    

يعناصل صصخملا زجوملاو ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوت ةيلمعل سماخلا ريرقتلا دادعإ ريسيت  )د(  
  ؛٢٠١٢يف ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل هتحاتإل بسانملا تقولا يف ،تاسايسلا 

ءانبب ةيفلألا يف يجولوكيإلا ماظنلا مييقتب أدب يذلا لمعلا ةعباتم ىلع تاموكحلا ثحي  - ٤  
كيإلا مظنلل ةديدج تامييقت ءارجإو ا  تامييقتلا جئاتن نم ةد افتسالابو يجولويبلا عونتلاو ةيجولواردق

  ؛ةئيبلا ةيامحو ةيمنتلا تايولوأ ديدحتيف ةدوجوملا 
وأ اهنم ةيحطسلا ءاوس ،ةبذعلا هايملا دراوم تامييقت معد ىلع تاموكحلا عجشي  - ٥  

يف يجولويبلا عونتلاو ةيجولوكيإلا مظنلل يويحلا رودلا رابتعالا نيعب ذخألاو يضارألا روهدتو ،ةيفوجلا  
  ؛ةمادتسملا يئاذغلا جاتنإلا مظنو يئاذغلا نمألا

يذيفنتلا ريدملاوعدي  - ٦ لالخ نم ،  ثوحبلا تاكبشو ةبسانملا تاسسؤملا كارشإ   
 ، ةريصق تارتفل ةرثؤمل ا لماوعلل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هيرجي يذلا مييقتلا ةلصاوملنيرخآلا ءاكرشلاو
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نم اهريغو ةيلودلا تامظنملاو تاموكحلا مال عإوضارعتسالا ديق ةئشانلا مولعلا ءاق بإ وخانملا ىلع
  ؛بسانم وه امبسحةحلصملا باحصأ 

نأ ةينازيملا جراخ نم دراوم ميدقت ىلع ةرداقلا ةينعملا تاسسؤملاو تاموكحلا دشاني  - ٧  
  ؛مييقتلا تاردابمل ًامعد تاردقلا ءانبو ينقتلا نواعتلا ضرغل كلذ لعفت

، بلطي  - ٨ ةردابملا هذه ذيفنت يف مدقت نم ققحت ام نع ًاريرقت مدقي نأ يذيفنتلا ريدملا نم  
  ؛٢٠١٣ يف ،نيرشعلاو ةعباسلا هترود يف ةرادإلا سلجم ىلإ

  ًاثلاث
  يلودلا مييقتلل ةماعلا ةروصلا

، بلطي  - ٩ دراوملا رفاوتب ًانهر ،يذيفنتلا ريدملا نم نادلبلل ةمدقملا ةدعاسملازيزعت  يف ةيمانلا    
  ؛اهجئاتنذيفنت ىلع لمعلاو ةيئيب لا تامييقتلاءارجإ 

نوؤش ةبعش عم تاشقانم ءارجإ يف عرشي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي  - ١٠ تاطيحملا  
عمو ةدحتملا ممألل عباتلا ةينوناقلا نوؤشلا بتكمب راحبلا نوناقو ةصتخملا ةدحتملا ممألاتائيه    ، ىرخألا  

، أشببسانم وه امبسح ينقتلا معدلا ريفوت يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هب موقي نأ لمتحملا رودلا ن  
كلذ يف امب ،ةيرحبلا ةئيبلا ةلاحل نييملاعلا مييقتلاو غالبإلا نأشب ةمظتنملا تايلمعلل ىلوألا ةرودلل يملعلاو 

  ؛ةيداصتقالاو ةيعامتجالا بناوجلا
  ًاعبار

  رشابملا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربربنم 
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ربنم ريوطت يف ًامدق يضمي نأ يذيفنتلا ريدملا نم بلطي  - ١١  

  :يلي امب موقينأو رشابملا 
رشابملاةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ربنمليبيرجتلا موهفملل ةدئارلا ةلحر ملادادعإ   )أ( ًاقفو ،   

تنرتنإلا ىلع يلعافت قيبطت نم نوكتي ثيحب تنرتن إلا ىلع تانايبلا ىلع لوصحلل ةدحتملا ممألا ماظنل
نم دودحم ددع نع ةينآ هبش تارشؤمو تانايب ضرع ىلع ةردقو تانايبلا ةرادإل ةمعاد تاردق هل 

  ؛٢٠١٢ماع يف ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا هترود يف ةرادإلا سلجم ىلع اهضرعو ،ةيئيبلا عيضاوملا 
صاخلاو يموكحلا ريغ نيعاطقلا يف ةينقتلا و ةيسسؤملا تاكبشلاو تاكارشلا دشح  )ب(

رشابملاةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ربنم ريوطتل ةينقتلا ةدعاسملا ميدقتل  ؛ 

ةعومجم ىلع قافتالل ةلصلا تاذ ةيعيضاوملاو ةيميلقإلا تاكبشلاو نادلبلا عم لمعلا   )ج(
؛رشابملا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ربنمعم اهلدابت نكمي يتلا ةيولوألا تاذ ةيئيبلا تارشؤملاو تانايبلا نم    

ةغيص ثادحتسال ةمزاللا دراوملا ةفلكت باسحو تابلطتملا نم ةيليصفت ةعومجم ضرع   )د(
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ربنم نمًاروطت رثكأ رشابملا  يف ةرادإلا سلجم ىلإ  نيرشعلاو ةعباسلا هترود،    يف، 
  ؛٢٠١٣ ماع
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ا ىلإًاضيأ بلطي  - ١٢ نع تامولعملا ضرعل تنرتنإلا ىلع ربنم ةرادإو عضو يذيفنتلا ريدمل  
  ؛ةيلودلا ةيئيبلا تامييقتلا عيمج ةلاح

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ربنم ريوطت يف ةكراشملل تاموكحلاوعدي  - ١٣ يف رشابملا    
، اياضق نأشب ةيرورضلا تارشؤملاو تامولعملاو تانايبلا حيتتنأ ب وةيبيرجتلا هتلحرم ةيولوألا تاذ ةئيبلا  

؛ربنملا يف نيعزوم نيكراشمكةينطولاتاسسؤملا كارشإو     
ةدحتملا ممألا جمانرب ربنم ةلاح نع ًايلحرم ًاريرقت مدقي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي  - ١٤  

رشابملاةئيبلل هترود يف ةرادإلا سلجم ىلإ   يف ،ةرشع ةيناثلاةيئانثتسالا،  ماع    ٢٠١٢.  
  ةعباسلا ةسلجلا

طابش٢٤  ٢٠١١رياربف / 

  تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةرادإ: ٢٦/٣ررقملا 
  ،ةرادإلا سلجم نإ
ةطخ ىلإ ريشي ذإ فادهألاو )٨(،ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم اهدمتعا يتلا ذيفنتلا   

،  ةيفلألل يئامنإلا فادهألا كلذ يف امب ،ًايلود اهيلع قفتملا ةيئامنإلا

خرؤملا ١٨/١٢هتاررقم ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو  رايأ٢٦  خرؤملا ١٩/١٣، و١٩٩٥ ويام/   ٧ 
خرؤملا ٢٠/٢٣، و١٩٩٧رياربف /طابش طابش٤  دو١٩٩٩رياربف /  خرؤملا ٧/٣  - إ.،   ١٥ 
خرؤملا ٢٢/٤، و٢٠٠٢رياربف /طابش طابش٧  خرؤملا ٢٣/٩، و٢٠٠٣رياربف /  طابش٢٥  رياربف / 

دو٢٠٠٥ خرؤملا ٩/١  -  إ.،  طابش٩  خرؤملا ٢٤/٣و، ٢٠٠٦رياربف /  طابش٩  ، ٢٠٠٧رياربف / 
خرؤملا ٢٥/٥و طابش٢٠  ، ٢٠٠٩رياربف /  ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ةلصتملا ةيملاعلا تاسايسلا صوصخب  ،

، ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسا ج  عضوو 

هي كلذك ريشي ذإو ر رقم ىلإ خرؤملا ٢٤/٥  طابش٩  خرؤملا ٢٥/٨، و٢٠٠٧رياربف /   ٢٠ 
،٢٠٠٩رياربف /طابش تايافنلا ةرادإ نأشب  ، 

 مِّل س ةسكاعم راثآ نم ةرطخلا تايافنلاو داوملل ام نأشب قاطنلا ةعساولا لغاوشلاب ي ذإو  
،  ةئيبلا ىلعو رشبلا ةحص ىلع ةميسج

جمانرب لمع جمانرب نمض متيس تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةرادإ نأشب لمعلا نأ ظحالي ذإو  
ةءافكبو ،ةرطخلا تايافنلاو ةراضلا داوملاب نيينعملا نييعرفلا نيجمانربلا ةصاخ ،ةئيبل ل ةدحتملا ممألا

،  دراوملا مادختسا

لوأو ،نادلبلل ةفلتخملا فورظلا رابتعالا يف ذخأي نأ ىلإ ةجاحلابفرتعي ذإو ، و  ةيئامنإلا ا  اي
، ةيلاملاو ةينقتلا ا  اردق كلذ يف امب ،ا   اردقو

                                                      
)٨(  ، بآ٢٦ايقيرفأ بونج ،غربسناهوج ،ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم ريرقت لوليأ٤ -سطسغأ /  ربمتبس / 

رارقلا ،لوألا لصفلا ،بيوصتلاو A.03.II.A.1: عيبملا مقر ،ةدحتملا ممألا تاروشنم (٢٠٠٢ قفرملا٢   ،. 
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نأدكؤي ذإو نلا ةرادإ  ال ،ًاريطخ ًاي   رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلل اميس  دحت لكشت تاياف
ًازيكرت رثكأو ةنسحم تاءارجإب ةيلودلا تامظنملا مايق ىلإ ةجاحلا ىلع ددشيو ،لاقتنا ةلحرمب ا   اداصتقا

،  ةيمانلا نادلبلا دوهج ىلإ مدقملا معدلا يف ةنهارلا تارغثلا دسل ًاقيسنتو

 ،عطاق يملع ليلداهمعدي يتلا تاكارشلا ة يمهأ ىلإريشي ذإو 

لزاب ةيقافتا بجومب هب علطضملا لمعلا هرابتعا يف عضي ذإو ةرطخلا تايافنلا لقن نأشب  
داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطت ب ةقلعتملامادرتور ةيقافتاو ،دودحلا ربع اهنم صلختلاو 

ةيلودلا ةراجتلا يفةلوادتم ةنيعم ةرطخ تافآ تاديبمو ةيئايميك ملوهكتسا ةيقافتاو   تاثولمل ا نأشب، 
ضوافتلا ةنجلو ،ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةتباثلا ةيوضعلا 

،دادعإ يف  ةيلودلا ةيموكحلا  قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص

،لماكتلاو كسامتلا نامض ىلإةجاحلل  هنم ًاكاردإو ةطشنألا راركت بنجتو   

ىلع ةيوتحملا تايافنلاو تاجتنملا ريدصت رارمتسا نم ةيقيرفألا نادلبلا قلق هرابتعا يف عضي ذإو  
،  نادلبلا كلت ىلإ ةرطخ داوم

نادلبلا يف نوشيعي ةرطخلا داوملل نيضرعملا ءافعضلا ناكسلا مظعم نأ هنابسح يف ذخأي ذإو  
،اصتقا رمت يتلا نادلبلا يفو ةيمانلا لاقتنا ةلحرمب ا   اد

، ، فرتعي ذإو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلا ةكرتشملا ةئيبلا ةدحو ةباجتساب ،ريدقتلا عم  
يف صاصرلاب ممستلا ءارج نم لافطألا تايفول ،ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكمو 

،  ىرخأ نادلبو ايريجين

رظن دقو نع يذيفنتلا ريدملا ريراقت يف   ،   )٩(تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةرادإ

 ًالوأ

  مويمداكلاو صاصرلا
كلذ يف امب ،مويمداكلاو صاصرلا نأشب ةلوذبملا دوهجلاو زرحملا مدقتلاب  ملسي  - ١

، تاءارجإلا اميس    ال)١٠(نيتداملا نيتاه نع ةيملعلا تامولعملا تاضارعتسا مامتإل ةذختملا تاءارجإلا
لا تارغث دسل تذخ  تاءارجإلاو ٢٥/٥ررقملا نم يناثلا عرفلل ًاقفو تامولعملاو تانايب تا يتلا  ،

مويمداكلاو صاصرلل ضرعتلا اهلكشي يتلا رطاخملا لوانتي يذلا عورشملا راطإ يف ةذختملا ىرخألا 
  )١١(؛ةرطخلا تايافنلاو ةراضلا داوملا نأشب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يعرفلا جمانربلا نمض

  ؛تامولعملا تارغث دسل يفاضإ لمع ىلإ ةجاحلاب ًاضيأ ملسي  - ٢
اهلكشي يتلا رطاخملا ليلقت ىلع زيكرتلا ةلصاومل ةجاح ةمث تلاز ام هنأ ظحالي  - ٣  

  ؛مويمداكلاو صاصرلا
                                                      

)٩( UNEP/GC.26/5/Rev.1و UNEP/GC.26/8. 
)١٠( UNEP/GC.26/INF/11/Add.1و UNEP/GC.26/INF/11/Add.2. 
)١١( UNEP/GC.26/INF/11/Add.5. 
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ةراجتلل ةئيبلاو رشبلا ةحص ىلع ةلمتحملا راثآلا نع ةيراجلا تاساردلاب ًاملع طيحي  - ٤  
يفو يبيراكلا رحبلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ يف قبئزلاو مويمد اكلاو صاصرلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملاب
  )١٢(؛ئداهلا طيحملاو ايسآ

و ةيسيئرلا ةيملعلا جئاتنلابًاضيأ ًاملع طيحي  - ٥ يف ةددحملاتارغثلا  ضارعتسا يف ،تانايبلا    
ماعل يئاهنلا ضارعتسالاو صاصرلا نع ةيملعلا تامولعملل يئاهنلا ٢٠١٠ماع  تامولعملل ٢٠١٠   

  ؛مويمداكلا نع ةيملعلا
صاصرلا اهلكشي يتلا رطاخملا ةهجاومل اهريغو تاموكحلا اهلذبت يتلا دوهجلاب ملسي   - ٦

لجأ نم ةكارشلا لالخ نم نيرتبلا يف دوجوملا صاصرلا نم يجيردتلا صلختلل ةصاخو ،مويمداكلاو 
 يملاعلا فلاحتلا راطإ يف تذ ختا يتلا ةيلوألا تاءارجإلاو ،ةفيظنلا تارايسلاو فيظنلا دوقولا عاونأ

، دوجوملا صاصرلا نم صلختلل  صاصرلا نم دحلل ةينطولاو ةيميلقإلا ةينوناقلا ريبادتلاو ءالطلا داوم يف
ةيئابرهكلا تادعملاو ،تايراطبلاو ،تارهو مداكلاو  او ،باعلألا اهنم ىرخأ ءايشأ يف نيدوجوملا موي

 ، ةدحتملا ممألا جمانرب راطإ يف ذفنت يتلا ىرخألا تاءا رجإلاو تاردابملاوتارايسلاو ةينورتكلإلاو
  ؛اهيف ةمهاسملاو تاردابملا هذه يف ةكراشملا ةلصاوم ىلع تاموكحلا ثحيو ،ةئيبلل

نم ةكارشلاب ةقلعتملا لامعألا ريسيتو زيزعت لصاوي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي  - ٧  
يف دوجوملا صاصرلا نم صلختل ل يملاعلا فلاحتلاو ،ةفيظنلا تارايسلاو فيظنلا دوقولا عاونأ لجأ

، ، ءالطلا داوم ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو تاموكحلا عم قيسنتلابو قيثو نواعت يف لمعلا عم  
  ؛نيرخآلا ةحلصملا باحصأو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو

لصاوي نأيذيفنتلا ريدملا ىلإًاضيأ بلطي   - ٨ تامظنملاو ،تاموكحلا عم قيسنتلاب    ،
ًانهرو ،ءاضتقالا بسح نيرخآلا ةحلصملا باحصأو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،ةيلودلا ةيموكحلا  
، مويمداكلاو صاصرلاب ةصاخلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةطشنأ ،دراوملا رُّفوتب تايوتسملا عيمج ىلع  ،

لحرمب ا  كلذ يف امب ،لاقتنا ة اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ،ايقيرفأ يف اميس ال ،ةيمانلا نادلبلا يف ًةصاخ
و تاردقلا ءانبليبق نمةطشنأ  تامولعملا تاضارعتسا يف ةدراولا تامولعملاب قلعتي اميف يعولا ءاكذإ   
مويمداكلاو صاصرلانعةيملعلا  ئيبلا لكاشملاو،  نيتاهل ضرعتلاب ةطبترملا  ةيرشبلا ةحصلا لكاشمو ةي 

قيقحتل ةيملاعلا دوهجلا قيسنت ةردابمو نيتداملا مويمداكلاو صاصرلا تايراطبل لاةراد إلا،    ايئيب ةميلس
؛ةدوجوملا تاساردلل يملعلا ساسألا قيمعتو ،ا    ايح تارود ةليط

صاصرلا اهلكشي يتل ا تايدحتلل يدصتلل كلذك تاءارجإ ذاختامزلي هنأ ظحالي   - ٩
ىلع ىرخألا تاهجلاو تاموكحلا عجشيو ،مويمداكلاو ضيف خت ةلصاومل دوهجلا نم ديزملا لذب 

ةئيبلاب قيحت يتلا رطاخملاو ،ىرخألا ةفيعضلا تائفلاو لافطألا اميس ال ،رشبلا ةحصب قيحت يتلا رطاخملا 
عيجشت ىلع لمعلا كلذ يف امب ،نيتداملا نيتاه ةايح تارود ةليط مويمداكلاو صاصرلا ءارج نم 

الاوًامئالم كلذ ناك امثيح ،مويمداكلاو صاصرلا نم ةيلاخ لئادب مادختسا ةيئيبلا لاوحألاب فارتع ، 
ةلحرمب ا لل ةددحملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو    ؛لاقتنااداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلب

                                                      
)١٢( UNEP/GC.26/INF/11/Add.3و UNEP/GC.26/INF/11/Add.4. 
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تاجتنملا ةرادإ قيقحتل ريبادت ذاختا ىلع ةصاخلا تانايكلاو تاموكحلا ثحي  -  ١٠  
؛   ايئيب ةميلس ةرادإ مويمداكلاو صاصرلاب ةثولملا عقاوملاو تايافنلاو

، يذيفنتلا ريدملا ىلإبلطي    -  ١١ ةمئاقلا لكايهلا ىلع ءانبلاو دراوملا رُّفوتب ًانهر ،ردابي نأ  
ةيموكحلا تامظنملاو تاموكحلا عم نواعتلاب ،مويمداكلاو صاصرلا مادختسا ةحفاكمل ةكارش ةماقإب 

  ؛ةيموكحلا ريغو ،ةيلودلا
احصأ عم قيسنتلاب ،يذيفنتلا ريدملا نمًاضيأ بلطي  -  ١٢ بسح ،نيرخآلا ةحلصملا ب  

داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ةنام أل ةعباتلا تامولعملا لدابتةيلآ يف جردي نأ ،ءاضتقالا 
لقأ تاينقت وأ داومب مويمداكلاو صاصرلا نع ةضاعتسالا تايناكمإ نع ةحاتملا تامولعملا ،ةيئايميكلا 

اهلوط رابتخا ةرتفل ،دراوملا رفوتب ًانهر ،تاضارعتسال ا نم تاثاعبنالا فيفختل تاينقت نع وأ ،ةروطخ
  ؛تامولعملا لدابتةيلآ ىلإ تامولعملا هذه ميدقت ىلع ىرخألا تاهجلاو تاموكحلا عجشيو ،ناتنس 

هترود يف ،نابسحلا يف ذخأي نأ ىلإ ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملا وعدي  -  ١٣  
ةيفيك يف رظني نأو ،مويمداكلاو صاصرلا نع ةيملعلا تاضارعت سالا نم ةمدقملا تامولعملا ،ةثلاثلا

  ؛يملاعلاو يميلقإلاو ينطولا ديعصلا ىلع نيتداملا نيتاه نع ةجتانلا رطاخملا ضيفخت
ةجراخ دراوم ميدقت ىلإ ةردقلا اهيدل دجوت يتلا ىرخألا تاهجلاو تاموكحلا وعدي  -  ١٤  

  ؛مويمداكلاو قبئزلاب قلع تي اميف ررقملا اذه ذيفنت معدل ،ةينازيملا نع

  ًايناث
  قبئزلا

ةيالولا ديدج نم دكؤي  -  ١٥ نم ًاثلاث عرفلا يفاهيلع صوصنملا  ررقملا   ةنجلل ٢٥/٥   
؛قبئزلا نأشب ًانوناق ًامزلمةيموكحلا ضوا فتلا   ايملاع     اكص دعت يكل ةيلودلا

؛نيـفرتعي  -  ١٦  يَلوُألا اهيترود يف ةنجللا هتزرحأ يذلا مدقتلاب    
رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلل معدلا ميدقت لصاوي نأ يذيفنتلا ريدملا نم بلطي  -  ١٧  

؛ةنجللا لامعأ يف ةلاعف ةكراشم ةكراشملا نم اهنيكمتل ،لاقتنا ةلحرمب ا    اداصتقا
فوس كصلا دامتعال يسامولبدلا رمتؤملا نأ ةنجلل ةيناثلا ةرودلا يف ديكوتلاب بحري  -  ١٨  

  ؛نابايلا يف دقعي
كلذ يف امب ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا قبئزلا جمانرب يف زرحملا مدقتلاب فرتعي   -  ١٩

ةحلصملا باحصأو تاموكحلا ثحيو ،ىرخأ تاردابمو قبئزلا نأشب ةيملاعلا ةكارشلا يف زرحملا مدقتلا 
اولصاوي نأ ىلع ءاكرشل ا عيمج ثحيو ،اهيف ةمهاسملاو ةيملاعلا قبئزلا ةكارش معد ةلصاوم ىلع نيرخآلا

  ؛قبئزلل ضرعتلا نع ةجتانلا رطاخملا فيفختل ةيروف تاوطخ ذاختال مهدوهج
قايس يف ةددحم ريبادت ذاختاب ،دراوملا رفوتب ًانهر ،موقي نأ يذيفنتلا ريدملا نم بلطي  -  ٢٠  

ا  ، اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا تاردق زيزعتل ةيملاعلا قبئزلا ةكارش دادعإ ءدبل لاقتنا ةلحرمب
؛قبئزلادرجلةينطولا اهمئاوق لامكتسا ةلصاوم وأ     
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تاموكحلا وعدي  -  ٢١ جراخ نم دراوم ميدقت ىلإ ةردقلا اهيدل يتلا ىرخألا تاهجلاو  
  ؛قبئزلاب قلعتي اميف ررقملا اذه ذيفنت معدل ةينازيملا

  ًاثلاث
  ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت

يف زرحملا مدقتلابو ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا جئاتنب بحري  -  ٢٢  
 ، هريوطت ةدايزو هذيفنت ةيمهأ دكؤيو ،ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت

  ؛ددصلا اذه يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةدايق رارمتساب بحريو
اميس ال ،يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت ةلصاوم ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ثحي  -  ٢٣  

 ، يجيتارتسالا جهنلل ةيئيبلا بناوجلاب ةلصتملا هلمع جمانرب رصانعو ،ةئشانلا ةسايسلا لئاسمب قلعتي اميف
ريغ ةرادإلل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا فيلاكتلا مييقتو ميمعتلاةطشنأ كلذ يف امب  داوملل ةميلسلا  

داوملاب ةلصتملاةيجرا خلافيلاكت لا بعوتستيتلا ةيداصتقالا كوكصلا مييقت كلذكو ،ةيئايميكلا   
اهزاربإ رظتني يتلاوةيئايميكلا نع لوألا ريرقتلا يف   يف هرشن دارملا ،ةيئايميكلا داوملل ةيملاعلا تاعقوتلا   

  ؛٢٠١٢ماع 
ارشإ زيزعت ىلإ ةيمارلا دوهجلاببحري  -  ٢٤   ، يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف ةحصلا عاطق ك

يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملا اهيلإ اعد يتلا ،يحصلا عاطقلا ةيجيتارتسا ةيمنت اميس ال 
 ، ةحصلاو ةئيبلا نيب طباورلا ديطوتوةيناثلا هترود يف ةئيبلاو ةحصلا نأشب ليفاربيل نالعإل ةباجتس ا 

  ؛هذيفنتب قلعتملا ادناول مازتلاو ايقيرفأ
نم اهريغو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو تاموكحلا ثحي  -  ٢٥  

يف امب ،يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف ةينيعو ةيلام ةمهاسم ميدقت ىلإ ،ةمهاسملا نم نكمتت يتلا تاهجلا 
عيرسلاةيادبلاجمانرب معد لكلذ  مانربو ،يجيتارتسالا جهنلا ةنامأوة  ةدحتملا ممألا جمانرب لمع ج ، 

  ؛ةئيبلل
  ًاعبار

  ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تايافنلا ةرادإ كلذ يف امب ،تايافنلا ةرادإ
نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ىلإ ةدعاسملا نم ًاديزم مدقي نأ يذيفنتلا ريدملا نم بلطي  -  ٢٦  

ىلإ ةيمارلا اهدوهج يف لاقتنا ةلحرمب ا   تايافنلا ةرادإل لماكتم جعضو اداصتقا رمت يتلا زيزعتو  
؛ةينازيملاو لمعلا جمانربلالخ نم هذيفنت    

زيزعت يف تاموكحلا معدي نأ يذيفنتلا ريدملا نم ًاضيأبلطي   -  ٢٧ ىلع لوصحلا صرف   
تايافنليوحت ةطساوب ةيفيرلا قطانملا يف ةقاطلا رابتعالا يف ًاذخآ ،ةقاط ىلإ ةيعارزلا ةيئايحألا ةلتكلا    
ةطساوبو ،لاقتنا ةلحرمب ا و تاربخلا  اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا نم ةينطولا تايجولونكتلا
نعكلذ يف امب ،ةيداشرإلا داوملا ريوطت تاردقلا ءانب ةطشنأو ،صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارشلا    

-  ًابسانم ناك امثيحو ،ريودتلا ةداعإ ةطساوب اميس ال ،يرارحلا سابتحالا تازاغ فيفخت ناديم يف
لالخ نم ةقاط ىلإ تايافنلا ليوحتب   ؛ةينازيملاو لمعلا جمانرب 
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نايبلاو تاردقلا ءانبل ةفاثك رثكأ عيراشم مدقي نأ يذيفنتلا ريدملا نم كلذك بلطي  -  ٢٨  
ةيرضحلا قطانملا يف اميس ال ،لاقتنا ةلحرمب ا   يفو اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف يلمعلا

ةيئابرهكلاتايافنلا ناديم ، و   عنم يف لضفألا ىوتسملا قيقحت فد ) ةينورتكلإلا تايافنلا(ةينورتكلإلا 
 ، ىوتسملا ىلع ةءافكب داوملاو دراوملا مادختساو ،اهعاجرتساو تايافنلا ريودت ةداعإو تايافنلا ديلوت

عم قفتي امبو، ‘‘ريودتلا ةداعإو مادختسالا ةداعإو ضيفختلاب’’ماع هجوب ىمسي ام كلذ يف امب ،يلحملا   
لمعلا جمانرب ةطساوب ،تاردقلا ءانب لاجم يف امهلمع لمكيو ملوهكتسا ةيقافتاو لزاب ةيقافتا ماكحأ 

  ؛ةينازيملاو
ممألا تائيه عيمج نيب قيسنتلاو نواعتلا ززعي نأ كلذك يذيفنتلا ريدملا نم بلطي  -  ٢٩  

، ةردابمو ،لزاب ةيقافتال ةيميلقإلا زكارملاو لزاب ةيقافتا ةنامأو ،ةلصلا تاذ ةدحتملا ةلكشم لح ’’ 
، ‘‘ةينورتكلإلا تايافنلا لضفأ ًاذيفنت رارقلا اذه ذيفنتل ىرخأ ةيلود تاسسؤمو يأبنجتل يعسلاو،    
  ؛ةطشنألل نكمم راركت

َل يصوي  -  ٣٠  ماع  ت نأ بجي تايافنلل ةلماكتملا ةرادإلا ةلأسم نأب يذيفنتلا ريدملا كلذك  
ةردابمراطإ يفةيسيئر ةيولوأ تاذ ةلأسم اه رابتعاب ؛ةدحتملا ممألايف‘‘ ءادألاديحوت ’’:      

تايافنلا ةرادإ يف ةيملاع ةكارش ةماقإل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةردابمب ًاملع طيحي  -  ٣١  
  :يلي ام يذيفنتلا ريدملا نم بلطيو

كلذ يف امب ،ةكارش لا هذه تاصاصتخا نأشب عساو قاطن ىلع رواشتلا لصاوي نأ  )أ(
نم ًالاجم اهرابتعاب ةينورتكل إلاتايافنلا لمشي يذلا (لمعلا جمانربو ،يميظنتلا لكيهلاو ،فادهألا 

ةيولوألا تاذ تالا اهيف زرحملامدقتلل تارشؤمب ةبوحصملاةيراجتلا لامعألا طيطخت و، )ا   ؛ 
  ؛تايافنلا ةرادإب ةلصتملا تامولعملا رشنو عمجل تامولعملا ربنم عسوي نأ  )ب(
نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف تايافنلا ةرادإ تاجايتحا ىلع ةكارشلا لمع زِّكري نأ   )ج(

؛لاقتنا ةلحرمب ا    اداصتقا رمت يتلا
ىرخألا ةيلودلا تاسسؤملاو ةدحتملا ممألا تاسسؤم عم قيسنتلاو نواعتلا ززعي نأ   )د(

  ؛تايافنلا ةرادإ لاجم يف ةلصلا تاذ
ربخىلع ينبي نأ  )ه( ممألا جمانرب ةياعر تحت تميقأ يتلا ىرخألا تاكارشلا تا   

  ؛فئاظولاو تاودألاو لكيهلا ثيح نم اميس ال ،ةئيبلل ةدحتملا
ةدحتملا ممألا راطإ يف ةلثامملا لامعألاراركت بنجتو ،لماكتلاو كسامتلا نمضي نأ   )و(  

ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلاو لزاب ة يقافتا راطإ يف ةصاخبو ،ىرخألاةيلود لاتابيترت لاو تاسسؤملا يفو
  ؛ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا

؛ةيئيبلا ايجولونكتلل يلودلا زكرملا رودظحالي  -  ٣٢    
يف رظنت نأ تاموكحلاب بيهي  -  ٣٣ يف امب ،تايافنلا ةرادإ نيسحتو تايافنلا عنم ماكحأ  

عادنع ًايسيئرًافده اهرابتعاب ،ةينورتكلإلا تايافنلا ناديم يف كلذ  ةيمنتلل ةينطولا ا    ايجيتارتسا دامت
اهريوطتوةمادتسملا ؛ءاضتقالا بسح   ،  
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ذيفنتل ةينازيملا جراخ نم دراوم ميدقت ىلإ ةلصلا تاذ تامظنملاو تاموكحلا وعدي  -  ٣٤  
زكارملاو ،لزاب ةيقافتا ةنامأ لثم ،ىرخ ألاتانايك لاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب معد يف رارقلا اذه

  ؛لزاب ةيقافتالةيميلقإلا 
  ًاسماخ

  ةيماتخ ماكحأ
اذه ذيفنت يف زرحملا مدقتلا نع ًاريرقت مدقي نأ يذيفنتلا ريدملا نم بلطي  -  ٣٥ اميف ،ررقملا  

يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سلجم ىلإ تايافنلا ةرادإو ،قبئزلاو ،مويمداكلاو صاصرلاب قلعتي
  ؛نيرشعلاو ةعباسلا هترود يف

ررقملا اذه ذيفنت يف زرحملا مدقتلا نع ًاريرقت مدقي نأ يذيفنتلا ريدملا نم ًاضيأبل طي  -  ٣٦  
يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سلجم ىلإ ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلاب قلعتي اميف
  ؛ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا هترود يف يملاعلا يرازولا

تلا ريدملا نمكلذك بلطي  -  ٣٧ ًال    خد  ةيئايميكلا داوملا ةرادإ نع م مدقي نأ يذيفن
ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةنجللا لامعأ يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةمهاسم نم ءزجك تايافنلاو 

  .٢٠١٢ماع يف دقعيس يذلا ،ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا 
  ةعباسلا ةسلجلا

طابش٢٤   ٢٠١١رياربف / 

 تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلايموكحلا ربنملا : ٢٦/٤ررقملا 
  يجولوكيإلا ماظنلا

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

لوألا نوناك١٥خرؤملا  ب نم رومأ ةدعب ةرادإلا سلجم موقي نأب يضقي يذلا١٩٧٢ربمسيد /  اهني ، 
فراعملا لدابتو مييقتو ةزايح يف ةمهاسملا ىلع ةينهملا رئاودلا نم اهريغو ةيلودلا ةيملعلا رئاودلا عيجشت 
لخاد ةيئيب جمارب ذيفنتو عضوب ةصاخلا ةينقتلا بناوجلا يف ،ءاضتقالا بسح ،كلذكو ،ةيئيبلا تامولعملاو 

،   ةدحتملا ممألا ةموظنم راطإ
لجأ نم ةيرواشتلا ةيلمعلاو هتعباتم ةيلمعبو ةيفلألا يف يجولوكيإلا ماظنلا مييقتبًاملع طيحي ذإو   

ررقملاو ،يجولويبلا عونتلا لاجم يف ةيملعلا تاربخلل ةيلود ةيلآ ءاشنإ فارطأ رمتؤم نع رداصلا ٩/١٥   
،   يجولويبلا عونتلا ةيقافتا

خرؤملا ١١/٤ - إ.دهررقم ىلإ ريشي ذإو  طابش٢٦    ،٢٠١٠رياربف / 
يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلا نيب طبارتلا نيسحتو زيزعت ىلإ ةجاحل ابمِّلسي ذإو 

،ربنم ءاشنإ لالخ نم رشبلا هافر لجأ نم يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو تاسايسلاو مولعلل    
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ررقملاب ًاملع طيحي ذإو ررقملاو يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل١٠/١١    185 EX/43 
امهبجومب ناتئيهلا تبحرنيذللا ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمل يذيفنت لا سلجملل ربنم ءاشنإ ب 

،  يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح

طيحيذإو ًاملع  ةماعلا ةيعمجلا رارقب   خرؤملا ٦٥/١٦٢  لوألا نوناك٢٠    ،٢٠١٠ربمسيد / 
لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإ نع يذيفنتلا ريدملا ريرقت يف رظ ن دقو

،   )١٣(يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا
١ -   نيددعتملا ةحلصملا باحصأل ريخألاو ثلاثلا يلودلا يموكحلا عامتجالا جئاتن رقي  

ماظنلا تامدخو يجولويبلا عو نتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنمل صصخملا
ىلإ ٧نم ايروك ةيروهمجب ناسوب يف دوقعملا ،يجولوكيإلا  ناريزح١١    ؛٢٠١٠هينوي / 

خرؤملا ٦٥/١٦٢اهرارق يف ةماعلا ةيعمجلا بلط ىلع ءانب ررقي   - ٢ نوناك ٢٠   
لل يلودلا يموكحلا ربنملل ةيئاهنلا ةيسسؤملا تابيترتلاب ساسملا نودو٢٠١٠ربمسيد /لوألا مولع ، 
عيمجعم رواشتلابو يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو تامظنملا    

 ، لودلا عيمج هيف كراشتًاعماج ًاعامتجا دقعي نأ ًالماك ربنملا ليغشت لجأ نمو ،ةصتخملا تائيهلاو  
ل كلذو ،ةيمانلانادلبلانم نيلثمملا ًاصوصخو ،ةلاعفو ةلماك ةكراشم ءاضعألا  تابيترتلاو قئارطلا ديدحت  

  ؛ةنكمم ةصرف برقأ يفربنملل ةيسسؤملا 
يذيفنتلا ريدملاىلإبلطي   - ٣ تلاب  ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم عم نواع،   

يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربوةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمو دقعي نأ   ربنملل ماعلا عامتجالا،   
؛هل ةنامأ ءاشنإ راظتناب ربنملا ءاسرإ ىلإ يمرتو هنع أشنت ةيلمع يأ ريسيت لصاوي نأو٢٠١١ماع يف   ،  

تاءارجإلل عضاخو ىرخألا ضورعلا رارغ ىلع ضرع ميدقت ىلإ يذيفنتلا ريدملا وعدي  - ٤  
يموكحلا ربن ملا ةنامأ ةفاضتسا يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةبغر هيف نيبي ،ماعلا عامتجالا يف اهيلع قفتملا

كلت معد يف هتبغر وأ يجولوكيإلاماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا   
  ؛ةنامألا

ةرداقلا ةلصلا تاذ ةحناملا ةيموكحلا ريغ تاهجلاو تامظنملا وعديو تاموكحلا ثحي  - ٥  
ميظنت ريسيت لجأ نم كلذ لعفت ن أ تامهاسملا نم اهريغو ةينازيملا جراخ نم ةيلام دراوم ريفوت ىلع

ًاقفو ةيمانلا نادلبلا يلثممل ةلاعفو ةلماك ةكراشم كلذ لمشيو ،ربنملا ليغشت معدي يذلا ماعلا عامتجالا 
خرؤملا ٦٥/١٦٢ةماعلا ةيعمجلا رارقل  لوألا نوناك٢٠    ؛٢٠١٠ربمسيد / 

يف زرحملا مدقتلا نع ًاريرقت مدقي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي  - ٦ نعو ررقملا اذه ذيفنت  
  .ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا هترود يف ةرادإلا سلجم ىلإ ةيرادإلاو ةيلاملا هراثآ

  ةعباسلا ةسلجلا
طابش٢٤   ٢٠١١رياربف / 

                                                      
)١٣( UNEP/GC.26/6.  
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  نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا جماربل يرشع راطإ: ٢٦/٥ررقملا 
  ،ةرادإلا سلجم نإ

م يف دمتعملا)١٤(٢١نرقلا لامعأ لودج ىلإ ريشي ذإ  يذلا ،ةيمنتلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا رمتؤ  
ىلإ٨ - ٤هترقف يف وعدي  لجأ نم لمعلا  نم للقت يتلا جاتنإلاو كالهتسالا طامنأب ضوهنلا فد    ءافولا  

،   ةيرشبلل ةيساسألا تاجاحلا يبلتو يئيبلا داهجإلا
مقلا رمتؤم نع ةرداصلا ذيفنتلا ةطخ نم١٥ و١٤ و٢تارقفلا ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو  يملاعلا ة  

،   )١٥(ةمادتسملا ةيمنتلل

ةرادإلا سلجم ررقم ىلإ كلذك ريشي ذإو خرؤملا ٢٢/٦  طابش٧    ،٢٠٠٣رياربف / 
ىدحإ يه نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاو دراوملا مادختسا ةءافك نأ كردي ذإو 

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

لامعأ لودج زاجنإ يف ةرادإلا سل ينثي ذإو   نيرشعلاو ةيناثلا ةرودلا ذنم ققحملا مدقتلا ىلع
هجمانرب لالخ نم صخألابو ،ة ئيبلل ةدحتملا 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 ،ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا دعصلا  
،   شكارم ةيلمع نمو ةئيبلل ةدحتملا

ماع يف ةرشع ةنماثلا ا بحري ذإو  رود يف ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجل نم ظوحلملا معدلاب  ٢٠١٠ 
ة نجللا فارتعاب ًاضيأ بحري ذإو ،نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب جماربل يرشع راطإ عضول

،   اهلمع قرفو شكارم ةيلمع لامعأب
ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب اميف نواعتلا ةيوقتب ًاضيأ بحري ذإو  

ةدايزل هدييأت نع برعي ذإو ،ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل ةنهارلا ةرودلا ءانثأ ةدحتملا ممألا يف ةيعامتجالاو 
،لل ةدحتملا ممألا جمانرب ةكراشم   اهجئاتن ذيفنتو ةنجلل ةرشع ةعساتلا ةرودلل دادعإلا يف ةئيب

ةنجلل تارودلا نيب دوقعملا ىوتسملا عيفرلا عامتجالا سيئر همدق يذلا زجوملاب ًاملعطيحي ذإو   
رهش يف امنب يف دقع يذلا نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا جماربل يرشع راطإ نأشب ةمادتسملا ةيمنتلا 

يلودلا يموكحلا عامتجالا يف ةمهاسم هفصوب٢٠١١ري اني/يناثلا نوناك ةعساتلا ةرودلل يريضحتلا  ، 

                                                      
)١٤(   ، ناريزح١٤ - ٣وريناج يد وير ،ةيمنتلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا رمتؤم ريرقت ممألا تاعوبطم  (١٩٩٢هينوي / 
عيبملا مقر ةدحتملا  ،A.93.I.8بيوصتلاو لوألا دل)  يناثلا قفرملا١رارقلا ،رمتؤملا اهدمتعا يتلا تارارقلا : ، ا  ،.  
)١٥(   ، بآ٢٦ايقيرفأ بونج ،جربسناهوج ،ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم ريرقت  ٤ -  سطسغأ/ 
بيوصتلاوA.03.II.A.1عيبملا مقر ،ةدحتملا ممألا تاعوبطم  (٢٠٠٢ربمتبس /لوليأ رارقلا ،لوألا لصفلا )  قفرملاو٢،   ،.  
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طابش٢٨نم دقعيس يذلا ،ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل رشع  راذآ٤ىلإ رياربف /  ةرودلا يف ، و٢٠١١سرام / 
اهسفنةرشع ةعساتلا نم دقعتس يتلا   ىلإ ٢  رايأ١٣    ،٢٠١١ويام / 

دقتلا نم ديزملا قيقحت نأبملسي ذإو رثكأ ًاج    بلطتي نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا زاجنإ يف م
تامولعملا ىلع لوصحلل لبسو ،ذيفنتلل تاودأو تاسايس ،ىرخأ رومأ نمض ،رفوي ًارارمتساو ًاقاستا 

ةمءالم قرطلا رثكأب ةباجتسال ا نم ةحلصملا باحصأ نم نيينعملا نيكمتل تاردق ءانبو ،ةكراشملاو
و ،ةينطولاو ةيميلقإلاتاجاحلاو تايولوألل ةءافكو  تاءارجإلاو تاردابملا نيب طباورلا ديطوتو ءانب 
،ةبسانملا ةيلاعفب دراوملا ةئبعت هيجوتو ،ةحلصملا باحصأ نم اهريغو ةدحتملا ممألا ةرسأ لخاد    

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تاردابمو ةطشنأ ميعدتو مادختسال يذيفنتلا ريدملا وعدي  - ١  
ةحلصملا باحصأ رئاسو ةيموكحلا تاسسؤملا عم كارتشالاب ،ةمئاقلا   ، صاخلا عاطقلا مهيف نمب ،نيينعملا

  ؛نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا طامنأب ضوهنلا يف
فادهأ نم٤فدهلا معد  ىلإ وعدي  - ٢ ونتلا  ةيجيتارتسالا ةطخلا نم يشيآ يجولويبلا ع  

لثمتت يتلاو ١٠/٢ررقملا يف ،ةيقافتالا كلت يف فارطألا رمتؤم اهدمتعا يتلا ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتال   ،
، ٢٠٢٠ماع لولحب تذختا دق ةحلصملا باحصأو لامعألا رئاودو تاموكحلا نوكت نأ يف  ىصقأ دحك  

نوكت وأ تاوطخ ،تايوتسملا عيمج يف ، ًاططخ تذفن دق  نيمادتسملا كالهتسالاو جاتنإلا قيقحتل  
  ؛ةنومأملا ةيجولوكيإلا دودحلا يف ةيعيبطلا دراوملا مادختسا راثآ ءاقبإ ىلع تظفاحو

جماربل يرشع راطإ عضو ديؤي  - ٣ ةيلمعوةحومطو ةقيقد  كالهتسالا نأشب ذيفنتلل ةلباقو    
 ةيسسؤم تابيترت ريفوتو ،ةيملاعلاو ةيميلقإلاو ةينطولا تاجاحلل ةباجتسالا ىلإ فدهي نيمادتسملا جاتنإلاو

 ، نيب اميف محالتلاو ةءافكلاو ،ةيلاعفلاو ةحلصملا باحصأل نيعساولا طارخنالاو ةكراشملا عجشيو ةمئالم
اهضارعتسا مت يتلا جذامنلل ًاح اجنو ةيلاعفحمالملا رثكأ ىلع ًءانب  ؛اهزواجتي امو ةدحتملا ممألا ةموظنم
  ؛ىرخألا نيدايملا يف يلودلا نواعتل اجذامنل

عضو نم ءاهتنالا ىلإ ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجل وعدي  - ٤ كالهتسالا نأشب جماربل يرشع راطإ  
ةينعملا تالاكولا عم نواعتلاب ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ بلطيو ،هدامتعاو نيمادتسملا جاتنإلاو  
كلتليرشعلاراط إلا ذيفنت يف قاستالاو نواعتلا ززعي نأ ،ىرخألا جماربل   ،  

  :يذيفنتلا ريدملا ىلإبلطي   - ٥
عم نواع تلاب ،طشنو دئار رودب مايقلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لصاوي نأ ةلافك  )أ(

كالهتسالل جماربل يرشع راطإ عضو يف ،ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةبعش 
اهنموهداعبأ عيمجب نيمادتسملا جاتنإلاو   ؛ةيولوألا تاذ جماربلاو ةيسسؤملا تابيترتلاو فادهألا ، 

جماربلل يرشعلا راطإلا ذيفنت يف يدايق رودب هعالطضا حرتقي نأ  )ب( كالهتسالا نأشب  
  ؛نيمادتسملا جاتنإلاو

ذيفنت يف يدايق رودب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب علطضي يكل ةمزاللا ريبادتلا ذاختا   )ج(
  ؛جماربلل يرشعلا راطإلا



UNEP/GC.26/19 

30 

يف جماربلل يرشعلا راطإلاذيفنتل رشابملا معدلا ميدقت  )د( اهيف عتمتي يتلا جماربلا تالاجم    
  .ةصاخ تاربخب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

ةطشنلا ةكراشملا ىلع تاموكحلا عجشي  - ٦ لاعفو ميلس يرشع راطإ عضو لامكإ يف   
ةعساتلا ةرودلل يريضحتلا  يلودلا يموكحلا عامتجالا لالخ نيمادتسملا مادختسالاو جاتنإلا نأشب جماربل
، ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل ةرشع ةعساتلا ةرودلاو، ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل ةرشع اهسفن بقع اهذيفنت معدو  

  ؛نيمادتسملا مادختسالاو كالهتسالا ىلإ لوحتلا عيجشت ةيغب كلذ 
تاموكحلا وعدي  - ٧ ءانبو ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا ريفوت ىلإ ةرداقلا تاهجلا نم اهريغو   
دوهجلا لالخ نمتاردقلا  ةصاخلاوةماعلا  جاتنإلاو كالهتسالا نأشب جماربلل يرشعلا راطإلا ذيفنت معد ل  

  ؛هدامتعا دنع ،نيمادتسملا
نأب ملسي  - ٨ نكمينيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاب ةينعملا جماربلل يرشعلا راطإلا  لثمي نأ   

ماهةمهاسم وريناج يد وير يف هدقع ررقملا ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةيلمعلا يف  ة 
  ؛٢٠١٢ماع يف 

يف ةرادإلا سلجم ىلإ ررقملا اذه ذيفنت نع ًاريرقت مدقي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي   - ٩
ةدحتملا ممألا رمتؤم يف ةمهاسم نم ةراد إلا سلجم همدقي دق امل ًاقابتسا ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا هترود
  .ةمادتسملا ةيمنتلل

  ةعباسلا ةسلجلا
طابش٢٤   ٢٠١١رياربف / 

ةيامحل يملاعلا لمعلا جمانرب ضارعتسال ثلاثلا يلودلا يموكحلا عامتجالا ميظنت : ٢٦/٦ررقملا 
  ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا ةئيبلا

،   ةرادإلا سلجم نإ
يملاعلا تاطيحملا رمتؤم جئاتن ،ىرخأ رومأ نمض ،لوانت يذلا ،١١/٧ - إ.د هررقمىلإ ريشي ذإ   

قاطن عيسوت يذيفنتلا ريدملا ىلإ هبجومب بلط يذلاو ٢٠٠٩ويام /رايأ يف ،ايسينودنإ ،ودانام يف دوقعملا  ،
ودانام نالعإ ذيفنت معدل ةدحتملا ممألا تالاكو رئاس عم هطابتراو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نواعت 

،أشب  تاطيحملا ن

ةماعلا ةيعمجلا رارقب ًاملع طيحي ذإو خرؤملا ٦٥/١٥٠  لوألا نوناك٢٠  نأشب ٢٠١٠ربمسيد /   ،
يذلاو ،ةيمنتلاو ةمادتسملا شيعلا لبس لجأ نم ةيناجرملا ب  ع ةلمج هبجومب ةماعلا ةيعمجلا تررقشلا ةيامح  

تامظنملاو ،ةيئاضقلا ا ثح ،اهنيب نم رومأ    تايالولادودح يف ،ةصتخملا ةيلودلا ايالو دودح يف ،لودلا
يناجرملا باهيلإ ةلكوملا ع شلا ةيامحل تايوتسملا عيمج ىلع ةيلمعلا تاوطخلا عيمج ذاختا ىلع مظنلاو ة،   

، ةيمنتلاو ةمادتسملا شيعلا لبس لجأ نم ا  ةلصتملا ةيجولوكيإلا  
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ةئيبلا ةيامح نأ شب نطنشاو نالعإ نم) ج (١٣ةرقفلا يف درو يذلا بلطملا ىلإ ريشي ذإو 
، ةئيبلا ةيامحل يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنتل يرود ضارعتسا ءارجإ وهو )١٦(ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا  
،   ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا

نأشب ١١/٧- إ.د ررقملا ذيفنت نع يذيفنتلا ريدملل يلحرملا ريرقتلابًاملع طيحي   - ١  
، ةيامحل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هب علطضا يذلا لم علا نع تامولعم نمضتي يذلاو )١٧(تاطيحملا

راحبلا جمانربو ،ةيلحاسلاو ةيرحبلا هتيجيتارتسا لالخ نم ةصاخ ،ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا 
  ؛ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحل يملاعلا لمعلا جمانربو ،ةيميلقإلا

معدل ةقسنم دوهج لذب ىلإ ةيميلقإلاو ةيلودلا ة يلاملا تاسسؤملاو تاموكحلاوعدي   - ٢
 ، ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب راطإ يف كلذ يف امب ،ةيلحاسلاو ةيرحبلا تاردابملا ذيفنت يف ةيمانلا نادلبلا

  ؛ةيملاعلاو ةيميلقإلاو ةينطولا تايوتسملا ىلع
ىلع يذيفنتلا ريدملاعجشي  - ٣ يف رظنلا  ممألا جمانرب معد قاطن عيسوت  ةئيبلل ةدحتملا    

يف ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلاو يجولويبلا عونتلا رودب ةينعملا ءاربخلا لمع ةقلح لمشيل 
ررقملا نم ٧٧ةرقفلا يف حرتقملا وحنلا ىلع ،راثآلا كلت فيفختو خانملا ريغت راثآ عم فيكتلا   ١٠/٢٩ 

 ٢ةرقفلاو ررقملا اذه نم ةلصلا تاذ بناوجلا ذيف نتل ةليسوك ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل
  ؛١١/٧ -إ . دررقملا نم

يضارعتسالا عامتجالل ةثلاثلا ةرودلا ميظنت يف يضملا يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي   - ٤
ىلع لمعلا عم ،ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحل يملاعلا لمعلا جمانرب ذيفنتب ينعملا يلودلا يموكحلا 

ىلع تاموكحلا عيمج ثحي ،ةياغلا هذهل ًاقيقحتو ،نكمم قاطن عسوأ ىلع ةكراشملا نوكت نأ نامض 
 ،  ةيطغتلنكمأ املك ،ةيلام تامهاسم ميدقتو ،ةيلودلا ةيموكحلا ةيضارعتسالا ةيلمعلا يف طاشنب ةكراشملا

عامتجالا اذ  ؛ةطبترملا فيلاكتلا  
خب ةناعتسالا يذيفنتلا ريدملا ىلإًاضيأ بلطي  - ٥ تائيهلا ىدحإل ةينقت تامدخو تارب  

ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ةطشنأنأ ىلإ ًاريشم ،ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا لثم ةيلودلا ةيرحبلا   لاجم يف 
لالخ نم ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح يف ًايويح ًارود يدؤتنأ نكمي ةيرحبلا ةحالملا   

ةيامحلاو راحبلاب ةقلعتملا اهتطشنأ   .ةيرحبلا 
  ةعباسلا ةسلجلا

طابش٢٤   ٢٠١١رياربف / 

  تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ليومت تارايخب ةصاخلا ةيرواشتلا ةيلمعلا: ٢٦/٧ررقملا 
،   ةرادإلا سلجم نإ

خرؤملا ١١/٨ -إ .د هررقم ىلإ ريشي ذإ طابش٢٦  دوهجلا فيثكت ىلإ ةجاحلاو ٢٠١٠رياربف /   
ليومت ىلإ ةجاحلا دايدزاو ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإل ل ةصصخملا ةيسايسلا ةيولوألا ةدايزل
عأ لودجلروسيمو ٍفاكو مظتنمو مادتسم  ،   تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا لام

                                                      
)١٦(  UNEP(OCA)/LBA/IG..2/6يناثلا قفرملا  ،. 
)١٧(  UNEP/GC.26/10.  
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ةيلمعلا ةدايق لصاوي نأب يذيفنتلا ريدملا ىلإ ررقملا كلذ يف دراولا بلطلا ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو 
نعًاريرقت مدقي نأو ةيرواشتلا حملا مدقتلا   ،   ةيرواشتلا ةيلمعلا هاجتا نعو زر

عم نواعتلاب ،قلطي نأب يذيفنتلا ريدملا ىلإ ررقملا كلذ يف دراولا بلطلا ىلإ كلذك ريشي ذإو  
قيرط نع تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا ةيمهأب يعولا ةدايزل تاردابم ،ةلصلا يوذ ءاكرشلا 

ا طئاسو اهنيب نم ،لب  ةيلودلا ةيموكحلا تاعامتجالا لثم ةيسيئرلا ةيلودلا صرفلا مانتغا و مالعإلس ةدع
،ريهامجلا تايلاعفلاو   يلودلاو ينطولا نيديعصلا ىلع ةي

ةماعلا ةيعمجلا رارقب ًاملع طيحي ذإو خرؤملا ٦٥/١٦٢  لوألا نوناك٢٠  يذلا ٢٠١٠ربمسيد /   
تبرعأو تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ليومت تارا يخب ةصاخلا ةيرواشتلا ةيلمعلاب هيف ةماعلا ةيعمجلا تبحر

، ةلصاومل  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب قيرط نع دوهجللاهمعد نع هيف  تاشقانملا هذه يف رارمتسالا
يتلا دوهجلا يف تاموكحلا معدو تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةثالثلا تايقافتالا نيب قيسنتلاو نواعتلاب 

،ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا هذه ذيفنتل اهلذبت اهذافنإو اهل لاثتمالاو فارطألا    
تارايخب ةصاخلا ةيرواشتلا ةيلمعلا نع يذيفنتلا ريدملا همدق يذلا يلحرملا ريرقتلا يف رظن دقو  

، بونج ،ايروتيرب يف دقع يذلا ثلاثلا عامتجالا نع تامولعملا ةصاخبو تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ليومت  
يناثلا نوناك١١ و١٠ يموي ايقيرفأ   )١٨(،٢٠١١رياني / 

١ -   يذلا لمعلاو زرحملا مدقتلاب رقي نأشب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نآلا ىتح هب علطضا   
  ؛ةيرواشتلا ةيلمعلا

ىلإبلطي  - ٢   ، ةيرواشتلا ةيلمعلل معدلا ميدقت لصاوي نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  
نع يذيفنتلا ريدملا ريرقت يف هفصو دروو ،ةيرواشتلا ةيلمعلانم ثلاثلا عامتجالا هيلإ اعد امبسح جئاتن   
  )١٩(؛ثلاثلا عامتجالا

، ددجي  - ٣ صاخلا عاطقلا اهيف امب ،ىرخألا ةينعملا فارطأللو تاموكحلل هتوعد ميدقت ىلإ  
  ؛يعولا ءاكزإ تاردابم ىلإو ةيلمعلا ىلإ ينيعلاو يلاملا معدلا

نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإبلطي  - ٤ ةرادإلا سلجم ىلإ ًايئا   ًاريرقت مدقي يئيبلا ىدتنملا / 
ررقملا اذه ذيفنتو١١/٨ - إ.د ررقملا ذيفنت نأشب ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا هترود يف يملاعلا يرازولا  .  

  ةعباسلا ةسلجلا
طابش٢٤   ٢٠١١رياربف / 

تلكيهداعملا ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ءاشنإ كص ىلع تاليدعتلا: ٢٦/٨ررقملا    ه 
،   ةرادإلا سلجم نإ

د هررقم ىلإريشي ذإ خرؤملا ٤/١ - إ.  ناريزح١٨  نإ كص دامتعا نأشب١٩٩٤هينوي /  ءاش  
،داعملا ةيملاعلا ةئيبلا قفرم هتلكيه    

                                                      
)١٨(  UNEP/GC.26/11و Add.1. 
)١٩(   UNEP/GC.26/11/Add.1 
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هررقم ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو خرؤملا ٢٢/١٩  طابش٧  ىلع تاليدعت لاخدإ نأشب ٢٠٠٣رياربف /   
هتلكيه داعملا ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ءاشنإ كص تاباغلا ةلازإو رحصتلاو ،يضارألا روهدت ىلع تلمتشا يتلا  

،   ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل ةديدج زيكرت رواحمك ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاو ،لوألا ماقملا يف
هررقم ىلإ كلذك ريشي ذإو خرؤملا ٢٤/١٣  طابش٩  ىلع ليدعت لاخدإ نأشب٢٠٠٧رياربف /    

تي هتلكيهداعملا ةيملاعلا ةئيبلا قفرم كص  ،   ةيملاعلا ةئيبلا قفرم سلجم تاعامتجا داقعنا ناكمب قلع
رايأ يف عبارلا اهعامتجا يف تدمتعا ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ةيعمج نأ ىلإريشي ذإو  ٢٠١٠ويام / 

مايقلل ًادعتسم ةيملاعلا ةئيبلا قفرم لعجب نيقلعتملا هتلكيه داعملا ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ءاشنإ كص ىلع نيليدعتلا  
وأ /و ديدشلافافجلا نم يناعت يتلا نادلبلا يف رحصتلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتال ةيلاملا ةيلآلا ةفيظوب 

هلغش ةدمو ةيملاعلا ةئيبلا قفرم سيئر /لوألا يذيفنتلا لوؤسملا نييعتبو ،ايقيرفأيف اميسالو ،رحصتلا 
،٢١ةرقفلا بجومب كلذو ةفيظولل  كصلا نم    

دملا ريرقتبًاملع طاحأ دقو ، )٢٠(يذيفنتلا ري    )٢١(ةدناسملا داوملابو
نإ كص ىلع ليدعتلا دامتعاررقي  - ١ نأب يضقي يذلا هتلكيه داعملا ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ءاش   

يتلا نادلبلا يف رحصتلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتال ةيلام ةيلآك لمعللًازهاج ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نوكي   
  ؛ايقيرفأيف اميسالو ،رحصتلا وأ /و ديدشلا فافجلا نم يناعت

ةرقفلا ىلع ليدعتلا دمتعي نأ ًاضيأ ررقي  - ٢ لوؤسملا نييعتب قلعتملا كصلا نم ٢١   
يلاتلا صنلا نع هبجومب ضاعتسي يذلاو ،هتفيظول هلغشةدموةيملاعلا ةئيبلا قفرم سيئر /لوألا يذيفنتلا  :  

ساسأ ىلع هبصنم يف لوألا يذيفنتلا لوؤسملا سل ’’  ثالث ةدمل غرفتلا ا نيعي
نييعت ةداعإ سلجملل زوجيو . ةذفنملا تالاكولا نم ةكرتشم ةيصوت ىلع ءانب كلذو تاونس
  ‘‘.بجوم ببسل الإ لوألا يذيفنتلا لوؤسملا لزع زوجي الو. لوألا يذيفنتلا لوؤسملا

  :يلاتلا صنلاب
رأ ةدمل غرفتلا ساسأ ىلع هبصنم يف لوألا يذيفنتلا لوؤسملا سل’’  تاونس عب ا نيعي

تاونس عبرأ ا    ؛‘‘دم ةيفاضإ ةدمل لوألا يذيفنتلا لوؤسملا نييعت ةداعإ سلجملل زوجيو
هتفصب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تاردق ةدايز لبس يف رظنلل يذيفنتلا ريدملا وعدي   - ٣

 ؛ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل ةذفنم ةلاكوك هرود زيزعت لجأل كلذو ،ةئيبلا لاجم يف ةدحتملا ممألل يسيئرلا زاهجلا

لوألا يذيفنتلا لوؤسملا ىلإ ررقملا اذه ليحينأيذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي   - ٤ قفرم سيئر / 
  .ةيملاعلا ةئيبلا

  ةعباسلا ةسلجلا
طابش٢٤   ٢٠١١رياربف / 

                                                      
)٢٠(  UNEP/GC.26/12. 
)٢١(  UNEP/GC.26/INF/15. 



UNEP/GC.26/19 

34 

  ٢٠١٣ - ٢٠١٢نيتنسلا ةرتفل ناحرتقملا ةينازيملاو لمعلا جمانرب : ٢٦/٩ررقملا 
،سلجمنإ  ةرادإلا    

رظندقو نيتنسلا ةرتفل نيحرتقملا ةينازيملاو لمعلا جمانرب  يف  ريرقت يفو )٢٢(،٢٠١٣- ٢٠١٢   
،   )٢٣(ةلصلا يذ ةينازيملاو ةرادإلا نوؤشل ةيراشتسالا ةنجللا

نيتنسلا ةرتفل لمعلا جمانرب ىلع قفاوي  - ١ تاررقم رابتعالا يف ًاعضاو ٢٠١٣ - ٢٠١٢   
  ؛ةلصلا تاذ ةرادإلا سلجم

دصر ىلعًاضيأ قفاوي  - ٢ اهرادقم ةئيبلا قودنصل تادامتعا  نم نويلم  ١٩٠ ٩٦٢  
تايالولا تارالود نم نويلم ١٢٢ ٣١٠هردق ىوصق ةميقب غلبم اهنم  ،ةدحتملا تايالولا تارالود  
يلاتلا لودجلا يف ةنفئاظولا فيلاكت ةيطغتل صصخي  ةدحتملا    :يبملا ضارغألل

  

  

  

  

  

  

  

  
ب  - ٣ ئادلا نيلثمملا ةنجلو يذيفنتلا ريدملا نيب تيرجُأ يتلا ةضيفتسملا تارواشملابحري نيم  

  ؛٢٠١٣ - ٢٠١٢نيتنسلا ةرتفل ةينازيملاو لمعلا جمانرب عورشم دادعإ نأشب 
لمعلا جمارب عيمج دادعإ لجأ نم تارواشم دقع يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي   - ٤

  ؛لبقتسملا يف تاينازيملاو
ذيفنت يف زرحملا مدقتلاب ملسي  - ٥ يف دراولا وحنلا ىلع ،لجألا ةطسوتملا ةيجيتارتسالا   

يف زرحملامدقتلا نعر يرقتلا ءادألا    )٢٤(؛ 

                                                      
)٢٢( UNEP/GC.26/13. 
)٢٣( UNEP/GC.26/13/Add.1. 
)٢٤( UNEP/GC.26/INF/6/Add.1. 

 )ةدحتملا تايالولا تارالود فالآب (٢٠١٣-٢٠١٢نيتنسلا ةرتفل هتينازيمو ةئيبلا قودنص لمع جمانرب 
 ٩ ٠٤١ ةرادإلاو يذيفنتلا هيجوتلا -فلأ 
 ١٦٥ ٥٠٠ لمعلا جمانرب  -ءاب 
خانملا ر  - ١   ٣٠ ٧٨٨ يغت
 ١٠ ٤٥٤ تاعارصلاو ثراوكلا  - ٢
ةيئيبلا مظ  - ٣   ٣٦ ٢٢٦ نلا ةرادإ
 ٤١ ٦٢٢ ةيئيبلا ةرادإلا  - ٤
 ١٩ ٥٤٣ ةرطخلا تايافنلاو ةراضلا داوملا  - ٥
 ٢٦ ٨٦٧ نامادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاو دراوملا مادختسا يف ةءافكلا  - ٦

 ٦ ٣٦٥ قودنصلا جمانرب يطايتحا -ميج 
 ١٠ ٠٥٥ جمانربلا معد -لاد 
عوم ١٩٠ ٩٦٢ ا 
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تائيه يف ةعبتملا تاسرامملا عم قفاوتلا نيسحت نامض فد نذأي  - ٦  ، يذيفنتلا ريدملل  
نم ةئاملا يف ١٠هردق ىصقأ دحب ةينازيملا طوطخ نيب اميف دراوملا عيزوت ديعي نأب ،ىرخألا ةدحتملا ممألا   

  ؛اهيلع دراوملا عيزوت داعي يتلا تادامتعالا
ديزت غلابم صيصخت ةداعإب ،ءاضتقالا دنع ،موقي نأب يذيفنتلا ريدملل ًاضيأ نذأي  - ٧  

زواجتت الو ةئاملا يف ١٠ ىلع ؛نيمئادلا نيلثمملا ةنجل عم رواشتلاب كلذو ،دامتعالا نم ةئاملا يف٢٠     
ىوتسم ،نيمئادلا نيلثمملا ةنجل عم رواشتلاب ،لدعي نأب يذيفنتلا ريدملل كلذك نذأي  - ٨  

يذلا تادامتعالا ىوتسم عم ةنراقملاب لخدلا يف ةلمتحملا تار عا  يغتلا عم ىشامتتل ةئيبلا قودنص تادامت
  ؛هيلع ةقفاوملا تمت

ال ةلجآ تامازتلا يف لوخدلاب يذيفنتلا ريدمللنذأي  - ٩ نويلم ٢٠ىلع اهتميق ديزت     
  ؛٢٠١٥ - ٢٠١٤نيت نسلا ةرتفل ةئيبلا قودنص ةطشنأل ةدحتملا تايالولا تارالود نم رالود

ةئيبلا قودنص دراوم ةرادإ يف رذح ج بلطي  - ١٠  عابتا لصاوي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ  
  ؛ةيدقاعتلا تابيترتلا ةرادإ يف ةيانعلا يخوت اهنيب نم ،ةدع هجوأ يف لثمتي

فئاظولا فيلاكتل ةصصخملا ةصحلا ديازت تدهش ةريخألا نيتنسلا تارتف نأ ىلإ ريشي  - ١١  
ريغ نم فيلاكتلل ةئيبلا قودنص دراوم نم ةصصخملا ةصحلا ضافخنا نع رفسأ امم ،ةئيبلا ق ودنص نم
  ؛فئاظولا

ةصصخملا ةئيبلا قودنص دراوم ةدايزل ةمزاللا تاوطخلا ذاختا يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي  - ١٢  
ةنجل لالخ نم ،تاموكحلا ىلإ زرحملا مدقتلا نع يونس فصن ريرقت ميدقتو ،فئاظولا ريغ نم فيلاكتلل  
  ؛نيمئادلا نيلثمملا

ًاضيأبلطي  - ١٣ قيقحت ىلإ جتاونلا زاجنإ نم زيكرتلا ليوحت يف رارمتسالا يذيفنتلا ريدملا ىلإ    
قيقحت نع ةيلوؤسملل تايوتسملا عيمج ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يريدم لمحت نمضي امب جئاتنلا 

ضارعتسالا تايلمعب ًانهر ،ةياغلا كلت قيقحتل ةيفافشو ةءافكب دراوملا مادختساو ةيجمانربلا فادهألا  
؛ةدحتملا ممألا ا  موقت يتلا فارشإلاو مييقتلاو  

نيلثمملا ةنجل لالخ نم ،تاموكحلا ىلإ م كلذك بلطي  - ١٤  دقي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ  
زرحملا مدقتلا نأشب ريراق  ت،ةيئانثتسالاو ةيداعلا هتارود يف ةرادإلا سلجم ىلإو ،يونس ساسأ ىلع ،نيمئادلا

قودنص ةينازيم ذيفنت نأشبو ةلصلا تاذ ةعقوتملا ا   ازاجنإو ةيعرفلا جماربلا نم جمانرب لكب قلعتي اميف
؛تاصصخملا ليدعت وأ تادامتعالا صيصخت ةداعإ تايلمعو تاقفنلاو تاعربتلا كلذ يف امب،ةئيبلا    

حلا غالبإ ةيلمع طيسبتب يذيفنتلا ريدمللنذأي  - ١٥ نيلثمملا ةنجل لالخ نم تاموك  
ءادأ نع غالبإلا عم ةينازيملاو ةرادإلا نوؤش يف زرحملا مدقتلا نع غالبإلا جامدإب كلذو ،نيمئادلا 

  ؛جمانربلا
نيمئادلا نيلثمملا ةنجلل ةمظتنم تاطاحإ مدقي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ كلذك بلطي  - ١٦  

اهيلإ ةلكوملا دصرلا ةمهمب عالطضالا ةنجلل ىنستي يك ،يع رف جمانرب لكل ةينازيملا ءادأو جمانربلا نأشب
  ؛مئالملا وحنلا ىلع
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ممألا جمانربل ةصصخملا تامهاسملا هجوت نأ نامض يذيفنتلا ريدملا ىلإ كلذك بلطي - ١٧  
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمعي يتلا كلت ادع اميف ،ةئيبلل ةدحتملا ليومت وحن ،اهل ةنيزخ نيمأ درجم  
  ؛لمعلا جمانرب عم قفاوتت يتلا ةطشنألا

تاقافتالاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب ةقالعلا نع ةيمالعإلا ةقيثولاب ًاملع طيحي  - ١٨  
، تاقافتالا تانامأ عم رواشتلاب ،يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطيو )٢٥(اهريدي يتلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا  

، جمو ،ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا ةينوناقلا نوؤشلا بتكمو ،ةدحتملا ممألل تاباسحلا يبقارم سل
ةيناثلا ةيئانثتسالا هترود يف ةرادإلا سلجم ىلإ مدقي ًايلحرم ًاريرقت    دعي نأ ،ةلصلا تاذ تانايكلا عيمجو

 ةقلعتملا لئاسملا لوانتيو ،فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ تاقيلعتو تاماهسإ نمضتي ،ةرشع
فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب ةيرادإلاو ةيلاملا تابيترتلاو ةلءاسملاب 
يف ةرادإلا سلجم ىلإ ريرقتلا اذه مدقي نأو ،اهيلع موقت يتلا ةينوناقلا سسألا كلذ يف امب ،اهريدي يتلا 

  ؛ةمداقلا ةيئانثتسالا هترود
ةصح صيصخت ىلإوعدي  - ١٩ ممألا جمانربل ،ةدحتملا ممألل ةيداعلا ةينازيملا نم ةبسانم    

  ؛ةئيبلل ةدحتملا
جمانربل ا ًاددجم دكؤي  - ٢٠  ؤبنتلا نكميو ةيفاكو ةرقتسم ةيلام دراوم دوجو ىلإ ةجاحلا  

ةماعلا ةيعمجلا رارقل ًاقفوو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا لوألا نوناك١٥خرؤملا ) ٢٧ - د (٢٩٩٧  ربمسيد / 
ةيرادإلا فيلاكتلا عيمج ،بسانم وحن ىلع ،جردت نأ يف رظنلا ىلإ ةجاحلا ىلع دكأ يذلا ،١٩٧٢  

 ، ىلإ علطتي وةدحتملا ممألل ةيداعلا ةينازيملا قايس يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةرادإلا نوؤش فيلاكتو
جمانرب تاجايتحا ءاقبإ ىلإ هوعدت يتلا ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىلإ ةماعلا ةيعمجلا تابلط ذيفنت ةيؤر  

ميدقت ،ةلاعف ةقيرطب ،ىنستي ىتح ،ضارعتسالا ديق دراوملا نم يبورين يف ةدحتملا ممألا بتكمو ةئيبلا 
  ؛يبورين يف ةدحتملا ممألا تامظنمو تائيه نم هريغو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةمزاللا تامدخلا

ةماعلا ةيعمجلا رارقب ًاملع طيحي  - ٢١ خرؤملا ٦٥/١٦٢  لوألا نوناك٢٠   ٢٠١٠ربمسيد / 
ةيجمانربلاو ةيلاملاو ةيرشبلا تاردقلا زيزعت لجأ نم مدقملا معدلا ةدايزل ةماعلا ةيعمجلا هيف تعد يذلا 
ريدملا ىلإ بلطيو ،هلمع جمانربو هتينازيم قايس يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيميلقإلا بتاكملا عيمجل 

ةدعاسم يف ا عم رواشتلاب ،يذيفنتلا  اناكمإو بتاكملا هذه تاجايتحا ضارعتسا ،نيمئادلا نيلثمملا ةنجل  
ينطولا نيديعصلا ىلع جمانربلل يجيتارتسالا دوجولا ىلع ةظفاحملاو ةيئيبلا ا   ايولوأ ميمعت ىلع نادلبلا

  ؛اهيف رظنلل ةرشعةيناثلا ةيئانث تسالا هترود يف ةرادإلا سلجم ىلإ ضارعتسالا كلذ جئاتن ميدقتو يميلقإلاو
جمانرب ،نيمئادلا نيلثمملا ةنجل عم رواشتلاب ،مدقي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ ًاضيأ بلطي  - ٢٢  

ةينازيمو ًاط  سبمو جئاتنلا قيقحتل ًاهجومو تايولوألا د  ةئيبلا قودنص نم ةضفخم ةصح نمضتت دحم لمع  
نسلا ةرتفلفئاظولا ريغ فيلاكتل ربكأ ةصحو فئاظولا فيلاكتل حوضوب ن  ٢٠١٥ - ٢٠١٤نيت    يبت

 ، هترود يف ةرادإلا سلجم امهيلع قفاويو امهيف رظنيل ةئيبلا قودنص دراوم قيبطت يف ةعبتملا تايولوألا
  ؛نيرشعلاو ةعباسلا

                                                      
)٢٥(  UNEP/GC.26/INF/21و Corr.1 ،)ةينف بابسأل اهرادصإ ديعُأ.( 
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، كلذك بلطي  - ٢٣ نيمئادلا نيلثمملا ةنجل عم رواشتلاب ،دعي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ  
رثألل سيياقمو تايولوأو ًافادهأو ةيؤر نمضتت ٢٠١٧ - ٢٠١٤ةرتفلل لجألا ةطسوتم ةيجيتارتسا   

هترود يف ةرادإلا سلجم اهيلع قفاويل ،تاموكحلا لبِق نم ضارعتسالل ةلاعف ةيلآ عم حوضوب ةد   دحم
  .نيرشعلاو ةعباسلا

  ةعباسلا ةسلجلا
طابش٢٤   ٢٠١١رياربف / 

  ةصصخملا تاعربتلاو ةينامئتسالا قيدانصلا ةرادإ: ٢٦/١٠ررقملا 
،نإ    ةرادإلا سلجم

،رظن دقو ةصصخملا تاعربتلاو ةينامئتسالا قيدانصلا ةرادإ نع يذيفنتلا ريدملا ريرقت يف  )٢٦(  

يف ،ةينامئتسا قيدانص ءاشنإ ةطلس يذيفنتلا ريدملا حنم ىلع قفاو ةرادإلا سلجم نأ ىلإ ريشي ذإو  
، دحتملا ممألا جمانرب تاسايس عم مجسنت ةددحم ضارغأل ،ةئيبلا قودنص راطإ هتطشنأو هفادهأو ةئيبلل ة

جمانرب قودنص تايلمع مكحت يتلا ةماعلا تاءارجإلا نم ةسماخلا ةداملا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع 
ةئيبللةدحتملا ممألا نيمألا نع ةرداصلا ىرخألا ةلصلا تاذ تاءارجإلاو تاسايسلا عيمج ىلإ ةفاضإ    ،

،   ةئيبلا قودنص ليغشت صوصخب ماعلا

  ًالوأ
  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمع جمانرب معدل ةينامئتسالاقيدانصلا 

، ًاملع طيحي  - ١ ةيلاتلا ةينامئتسالا قيدانصلاب ةسماخلا ةرودلا ذنم اهئاشنإ ىلع قفاويو   
ةرادإلا سل  نيرشعلاو:  

  ينقتلا نواعتلل ةينامئتسالا قيدانصلا  -فلأ 
ب معدل ينقتلا نواعتلل ينامئتسالا قودنصلا- RED  )أ( ةدحتملا ممألا جمانرب لمع جمانر  

تاباغلا ةلازإ نع ةجتانلا تاثاعبنالا ضفخب ينعملا ينواعتلا ةدحتملا ممألا جمانرب نمض هتايلوؤسمو ةئيبلل 
؛ءاهتنا خيرات هل ددح٢٠٠٩ماع ئشنُأ يذلا ،ةيمانلا نادلبلا يف اهروهدتو   ي ملو    

نيكمتل ينقتلا نواعتلل ينامئتسالا قودنصلا- ESS  )ب( نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب    
  ؛يجولوكيإلا ماظنلا ىلع مئاقلا فيكتلا ةطشنأ ذيفنت

بناج نم نيينفلا نيفظوملا ليومت لجأ نم ينقتلا نواعتلل ينامئتسالا قودنصلا - TPL  )ج(  
 ، شنأيذلانييلودلا نواعتلاو ةيمنتلل ةينابسألا ةلاكولا ماع يف ئ  ؛ءاهتنا خيرات هل ددحي ملو٢٠٠٩     

اذ ىلع قفاوي  - ٢  تابلط يذيفنتلا ريدملا يقلتب ًانهر ،ةيلاتلا ةينامئتسالا قيدانصلا ديدمت  
  :ةلصلا تاذ ةعربتملا تاهجلاو تاموكحلا نم نأشلا

                                                      
)٢٦(  UNEP/GC.26/14/Rev.2. 
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  ةماعلا ةينامئتسالا قيدانصلا  -ءاب 
دد - AML  )أ(  م يذلا ،ةئيبلاب ينعملا يقيرفألا يرازولا رمتؤملل ماعلا ينامئتسالا قودنصلا  

موي ةيا   لوألا نوناك٣١ىتح   ؛٢٠١٣ربمسيد / 
يذلا ،هايملاب ينعملا يقيرفألا يرازولا سلجملل ماعلا ينامئتسالا قودنصلا - CWL  )ب(  

موي ةيا   ىتح دد لوألا نوناك٣١م   ؛٢٠١٣ربمسيد / 
ماعلا ينامئتسالا قودنصلا - MCL  )ج( يذلا ،هتابّكرمو قبئزلا لاجم يف ةطشنأل امعد ل 

ىتح دد موي ةيا م  لوألا نوناك٣١   ؛٢٠١٣ربمسيد / 
ا ريفوتل ماعلا ينامئتسالا قودنصلا- WPL  )د( بتكم /يملاعلا يئيبلا دصرلا ماظنل معدل 

موي ةيا   ىتح دد  لوألا نوناك٣١م يذلا ،هتطشنأ زيزعتلو هايملا جمانرب   ؛٢٠١٣ربمسيد / 
  ينقتلا نواعتلل ةينامئتسالا قيدانصلا  -ميج 

صلا- BPL  )أ( لومملا (اكيجلب عم دوقعملا قافتالا ذيفنتل ينقتلا نواعتلل ينامئتسالا قودن  
موي ةيا ) اكيجلب ةموكح نم  ىتح دد  لوألا نوناك٣١م يذلا   ؛٢٠١٣ربمسيد / 

ةيملاعلا عيراشملل معدلا ريفوتل ينقتلا نواعتلل ينامئتسالا قودنصلا - GWL  )ب(  هايملل 
موي ةيا ) ادنلنف ةموكح نم لومملا(ملاعلا يف ةيلودلا   ىتح دد  لوألا نوناك٣١م يذلا   ؛٢٠١٣ربمسيد / 

رحبلا ةقطنم يف ةددجتملا ةقاطلا زيزعتل ينقتلا نواعتلل ينامئتسالا قودنصلا - REL  )ج(  
موي ةيا )ايلاطيإ ةموكح نم لومملا(طسوتملا ضيبألا   ىتح دد  م يذلا لوألا نوناك٣١،  ربمسيد / 

  ؛٢٠١٣
  ًايناث

اارب معدل ةينامئتسالا قيدانصلا   ايقافتاو ةيميلقإلا راحبلا جم
ةصاخلا اهقيدانصو ا    الوكوتوربو

ءاهتنإ دعب يلاتلا ينقتلا نواعتلل ينامئتسالا قودنصلا ءاشنإ ىلع قفاويو ىلإ ريشي  - ٣  
وهو ،ةرادإلا سل  نيرشعلاو ةسماخلا ةرودلا :EAP -نم لومملا ينقتلا نواعتلل ينامئتسالا قودنصلا   

هل ددحي ملو ٢٠١١ماع يف ئشنأ يذلاو يقيرفألا ليفلاب ةقلعتملا لمعلا ةطخ ذيفنتل ةددعتم ةحنام تاهج   
  ؛ءاهتنا خيرات

اذ ىلع قفاوي  - ٤  تابلط يذيفنتلا ريدملا يقلتب ًانهر ةيلاتلا ةينامئتسالا قيدانصلا ديدمت  
  :ةلصلا تاذ ةدقاعتملا تاهجلا وأ تاموكحلا نم نأشلا

  ةماعلا ةينامئتسالا قيدانصلا  -فلأ 
ةطشنألا معدل ةيفاضإلا ةيعوطلا تامهاسملل ماعلا ينامئتسالا قودنصلا - BEL  )أ(  

موي ةيا   ىتح دد  لوألا نوناك٣١م يذلا ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتا بجومب ةدمتعملا   ؛٢٠١٣ربمسيد / 
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ل ةيساسألا جمانربلاةينازيمل ماعلا ينامئتسالا قودنصل ا- BGL  )ب( ةمالسلا لوكوتورب  
موي ةيا ةيئايحألا  ىتح دد  م يذلا لوألا نوناك٣١،    ؛٢٠١٣ربمسيد / 

معدل ةيفاضإلا ةيعوطلا تامهاسملل صاخلا يعوطلا ينامئتسالا قودنصلا - BHL  )ج(  
موي ةيا ةيئايحألاةمالسلا لوكوتوربل ةدمتعملا ةطشنألا   ىتح دد  م يذلا لوألا نوناك٣١  ربمسيد / 

  ؛٢٠١٣
موي ةيا - BYL  )د(  ىتح دد  م يذلا يجولويبلا عونتلا ةيقافتال ماعلا ينامئتسالا قودنصلا  

لوألا نوناك٣١   ؛٢٠١٣ربمسيد / 
يف فارطألا ةكراشم ريسيتل ةيعوطلا تامهاسملل ماعلا ينامئتسالا قودنصلا - BZL  )ه(  

موي ةيا   ىتح دد  لوألا نوناك٣١م يذلا ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتا ةيلمع   ؛٢٠١٣ربمسيد / 
ةقطنم يف ةئيبلا جمانربل لمعلا ةطخ ذيفنتل يميلقإلا ينامئتسالا قودنصلا - CRL  )و(  

موي ةيا   ىتح دد  لوألا نوناك٣١م يذلا ،يبيراكلا رحبلا   ؛٢٠١٣ربمسيد / 
ةيرحبلا ةئيبلا ةيمنتو ةيامحل لمعلا ةطخ ذيفنتل يميلقإلا ينامئتسالا قودنصلا - ESL  )ز(  

موي ةيا لا قطانملاو  ىتح دد  لوألا نوناك٣١م يذلا ،ايسآ قرش راحب يف ةيلحاس   ؛٢٠١٣ربمسيد / 
دد - MEL  )ح(  م يذلا ،ثولتلا نم طسوتملا ضيبألا رحبلا ةيامحل ينامئتسالا قودنصلا  

موي ةيا   لوألا نوناك٣١ىتح   ؛٢٠١٣ربمسيد / 
ا تاناويحلا عاونأ ظفح ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا- MSL  )ط( يذلا ،ةرجاهملا ةيربل  

موي ةيا   ىتح دد لوألا نوناك٣١م   ؛٢٠١٣ربمسيد / 
عاونأ ظفح ةيقافتا معدل ةيعوطلا تامهاسملل ماعلا ينامئتسالا قودنصلا - MVL  )ي(  

موي ةيا   ىتح دد  لوألا نوناك٣١م يذلا ،ةرجاهملا ةيربلا تاناويحلا   ؛٢٠١٣ربمسيد / 
اعلا ينامئتسالا قودنصلا- PNL  )ك( ةيرحبلاو ةيلحاسلا ةئيبلا ةيمنتو ةرادإو ةيامحل م  

موي ةيا   ىتح دد  لوألا نوناك٣١م يذلا ،اهدراومو ئداهلا طيحملا برغ لامش ةقطنمل   ؛٢٠١٣ربمسيد / 
قيبطت نأشب مادرتور ةيقافتال ةيليغشتلا ةينازيملل ماعلا ينامئتسالا قودنصلا - ROL  )ل(  

ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ  
موي ةيا   ىتح دد  لوألا نوناك٣١م يذلا ،ةيلودلا   ؛٢٠١٣ربمسيد / 

  ينقتلا نواعتلل ةينامئتسالا قيدانصلا  -ءاب 
ةكراشم ريسيتل ةيعوطلا تامهاسملل صاخلا يعوطلا ينامئتسالا قودنصلا - BIL  )أ(  

رمت يتلا فارطألاو اهنيب نم ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو ًاومن نادلبلا لقأ اميس الو ،فارطألا  
لاقتنا ةلحرمب ا   موي ةيا )ةيئايحألا ةمالسلا لوكوتورب(اداصتقا  ىتح دد  م يذلا نوناك ٣١،   

  ؛٢٠١٣ربمسيد /لوألا
قفاوملا ءارجإ قيبطت نأشب مادرتور ةيقافتال صاخلا ينامئتسالا قودنصلا- RVL  )ب( ة  

دد   م يذلا ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا
موي ةيا   لوألا نوناك٣١ىتح   ؛٢٠١٣ربمسيد / 
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يف ةيلحملاو ةيلصألا تاعمت - VBL  )ج(  ا ةكراشم ريسيتل يعوطلا ينامئتسالا قودنصلا  
 موي ةيا م يذلا ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتا لمع  لوألا نوناك٣١ىتح دد   .٢٠١٣ربمسيد / 

  ةعباسلا ةسلجلا
طابش٢٤   ٢٠١١رياربف / 

ةرادإلا قيرف كلذ يف امب ،ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع قيسنتلا زيزعت : ٢٦/١١ررقملا 
  ةيئيبلا

،   ةرادإلا سلجم نإ
كرديْذإ لاو قيسنتلا زيزعت يف رود نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ام  ةموظنم قاطن ىلع نواعت  

،   ةيئيبلا ةطشنألا يف كسامتلا نم ديزملا قيقحت لجأ نم ةدحتملا ممألا
د هررقم ىلإريشي ْذإو يف امب ،ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع قيسنتلا زيزعت نأشب ١١/٣ - إ.   ،

،   ةيئيبلا ةرادإلا قيرف كلذ
ممألا ةموظنم تاسسؤمل يئيبلا روظن ملا نأشب ةكرتشملا شيتفتلا ةدحو ريرقت ىلإًاضيأ ريشي ذإو 

، ةيلخادلا ةيئيبلا ةرادإلا لاجم يف ا  اسراممو ا    )٢٧(اسايسو ةدحتملا
، بحري ْذإو ةيئيبلا ةرادإلا قيرفل ًاسيئر هتفصب هذختي ام كلذ يف امب يذيفنتلا ريدملا دوهجب  

،قلعتملاو ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع نواعتلا زيزعت يف هئاضعأ دوهجو   ةيئيبلا ةطشنألاب ة
ةدحتملا ممألا جمانرب نيب مهافتلا ةركذم ذيفنت يف زرحملا مدقتلاب  صوصخلا هجو ىلع بحري ذإو

ددصلا اذه يف برعي ذإو )٢٨(يذيفنتلا ريدملا اهضرع يتلا ةغيصلاب يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ةئيبلل  
،ا وحنلا ىلع كرتشملا لماعلا قيرفلا ءاشنإل هحايترا نع   ةركذملا يف روكذمل

ةرادإلا قيرف يف نيلوؤسملا رابك نم هيجوتب هريدقت نع برعي ْذإو   دِعُأ يذلا يلحرملا ريرقتلل  
،   )٢٩(يذيفنتلا ريدملا هب همدق يذلا وحنلا ىلع رشع سداسلا مهعامتجا ءانثأ ةيئيبلا

ةموظنم قاطن ىلع نواعتلا ريسيت يف مدقت نم هزرحأ امل قيرفلا ىلعينثي ْذإو ةدحتملا ممألا    
،   ةئيبلا لامعأ لودج ذيفنت يف ءاضعألا لودلا ةدعاسمل

ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل رشاعلا عامتجالا يف قيرفلا ةمهاسمب ةصاخ ةفصب بحري ْذإو عونتل ا 
قاطن ىلع يجولويبلا عونتلا لامعأ لودج ذيفنتل همعد ةلصاوم قيرط نعهتعبات مب هرارق و)٣٠(يجولويبلا  
،مألا ةموظنم   ةدحتملا م

                                                      
)٢٧(  JIU/REP/2010/1. 
)٢٨(  26/INF/9/Add.1.UNEP/GC. 
)٢٩(  26/15.UNEP/GCقفرملا  ،. 
يف ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع ةمهاسم-يجولويبلا عونتلا لامعأ لودج زيزعت ’’  )٣٠( عونتلا لامعأ لودج    
ناونعلا ىلع تنرتنإلا ىلع قيرفلا عقوم ىلع حاتم ،ةيئيبلا ةرادإلا قيرف ريرقت‘‘يجولويبلا  ، :www.unemg.org. 
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، معدي  - ١ جماربلا ىوتسم ىلع ةطشنألا يف ةيئيبلا تارابتعالا جمدل قيرفلا دوهج ةلصاوم  
ةدحتملا ممألا ةموظنم يف نييذيفنتلا ءاسؤرلا سلجم عم قيثو نواعت لالخ نم كلذو ليغشتلاو ةرادإلاو 

  ؛ةيعرفلا هتائيهو قيسنتلاب ينعملا
متلا زيزعت ةلصاوم ىلع قيرفلاعجشي  - ٢ لخاد ةيئيبلا ةطشنألا ةجمرب ةيلمع يف كسا  

ريبادت لالخ نم ،ةيعاطقلا جماربلا يف ةيئيبلا تامامتهالا جامدإ اهنيب نم قرطب ،ةدحتملا ممألا ةموظنم 
 :يلي ام ليبق نم

تاررقملا ذيفنت كلذ يف امب ،يجولويبلا عونتلا نأشب يلودلا لامعألا لودج يف ةمهاسملا   )أ (
رشاعلا هعامتجا يفيجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم اهذختا يتلاةلصلا تاذ   ؛ 

ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل رشاعلا عامتجالا يف ةدحتملا ممألا قاطن ىلع ةمهاسم دادعإ   )ب (
يف اميس الو ،رحصتلا وأ /و ديدشلا فافجلا نم يناعت يتلا نادلبلا يف رحصتلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا
 ؛ايقيرفأ

ةرشع ةعساتلا ةرودلايف  ةدحتملا ممألا ةموظنم ةمهاسم  )ج( يف امب ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل   ،
 ؛ةرودلا هذه يفةحورطملا ةسمخلا ةيسيئرلا عيضاوملا عيمج يف كلذ 

داصتقالا نأشب ةرفوتملا تاساردلا اهيف ددحت ةدحتملا ممألا ةموظنم نم ةمهاسم دادعإ   )د(
 ؛ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةيلمعلا يف رضخألا

يخانملا دايحلل ةدحتملا ممألا ةيجيتارتسإ ذيفنت معد ةلصاوم ىلع قيرفلا ًاضيأ عجشي  - ٣  
 ، ءارشلا اهنيب نم وةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد تايلمعلاو ةرادإلا تاسراممو ،تاسايسلا ةمادتسا معدو

 ةيعامتجالاو ةيئيبلا تانامضلا مادختساو اهقيبطت ىلع قافتالاوةيئيبلا راثآلا مييقتل ةيلمع ءاشنإو مادتسملا 
  ؛ةدحتملا ممألا ةموظنم تاسسؤم ةرشابم ةروصب اهالوتت يتلا عيراشملا يف

قيرفلا لمع نأشب يلحرم ريرقت ميدقت قيرفلا سيئر هتفصب يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي  - ٤  
ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا هتروديفيملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سلجم ىلإ كلذو   ؛ 

ةرادإلا سلجم ديوزت يذيفنتلا ريدملا ىلإبلطي  - ٥ هترود يف ،يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا / 
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب ةمربملا مهافتلا ةركذم ذيفنت نع يلحرم ريرقتب ،ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا 

  ؛يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو
جذومنك ةئيبلاو رقفلا ةردابم مادختسا يف رظنلا ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ثحي  - ٦  

ناك ام ،ىرخألا ةدحتملا ممألا تالاكو عمو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب عم لبقتسملا يف نواعتلل 
  .ةدح ىلع ةمظنم لكل ةيبسنلا تازيملا نم ةدافتسالاو ،ًابسانم

  ةعباسلا ةسلجلا
  ٢٠١١رياربف /طابش ٢٤
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  تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةعومجم لخاد قيسنتلاو نواعتلا زيزعت: ٢٦/١٢ررقملا 
،   ةرادإلا سلجم نإ

لصفلا ىلإ ريشي ذإ نرقلا لامعأ لودج نم ١٩  ةرادإلا سلجم تاررقمو )٣١(٢١   ١٨/١٢ 
رايأ٢٦خرؤملا  خرؤملا ١٨/٣٢ و١٩٩٥ويام /  رايأ٢٥  خرؤملا١٩/١٣، و١٩٩٥ويام /    

دو١٩٩٧رياربف /طابش  ٧ خرؤملا ٥/٥  -  إ.،  رايأ٢٢  خرؤملا ٢٠/٢٢، و١٩٩٨ويام /  طابش٤  رياربف / 
نيخرؤملا ٢٠/٢٤ و٢٠/٢٣، و١٩٩٩ طابش٤   ٢١/٦ و٢١/٥ و٢١/٤، و٢١/٣، و١٩٩٩رياربف / 

طابش٩ةخرؤملا  دو٢٠٠١رياربف /  خرؤملا ٧/٣- إ.،  طابش١٥  خرؤملا ٢٢/٤، و٢٠٠٢رياربف /   
خرؤملا ٢٣/٩ و٢٠٠٣رياربف /طابش  ٧ طابش٢٥  خرؤملا ٢٤/٣ و٢٠٠٥رياربف /  طابش٩  رياربف / 

خرؤملا ٢٥/٥ و٢٠٠٧ طابش٢٠  ةرادإب ةلصلا تاذ ةيملاعلا تاسايسلاب قلعتي اميف ٢٠٠٩رياربف /   
،   ةيئايميكلا داوملا

ا ةيئانثتسالا تاعامتجالا تاررقم ىلإريشي ذإو او١/١ - ا ب   يتلا ١/١ - ا سا و١/١- ار     
ؤم ا  ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا يف فارطألا تارمت ذختا

ب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتاو،دودحلا تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطت  
ا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتاو،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ يف ،ةتباثلا ةيوضعل  

،كلتيف فارطألا تارمتؤمل ةنمازتملا ةيئانثتسالا تاعامتجالا  ةثالثلا تايقافتالا    
زرحملا مدقتلاب بحري ذإو ةيئايميكلا داوملا ةعومجم لخاد قيسنتلاو نواعتلا زيزعت ديعص ىلع  

،و ،تايافنلاو ملاوةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسإلا جهنلا قيبطت كصلاب ةقلعتملا تاضواف  
 ، تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ليومت تارايخب ةصاخلا ةيرواشتلا ةيلمعلاو ،قبئزلا نأشب ًانوناق مزلملا يملاعلا

ةدحتملا ممألا جمانرب اهذختا يتلا تاوطخلاو ،ةيئايميكلا داوملل ةيملاعلا ةيفارشتسالا ةساردلا ةيلمعو 
يملاعلا تايدحتلا ةهجاوملةئيبلل  ،   ةئيبلاو ناسنإلا ةحصل ةبسنلاب ةيئايميكلا داوملا اهلكشت يتلا ة

ةيئايميكلا داوملا ةعومجم لخاد قيسنتلاو نواعتلا زيزعتل ةيمارلا ةيلبقتسملا ةيلمعلا نأ دكؤي ذإو 
نيب قيسنتلاو نواعتلا زيزعت ةيلمع ضارعتسا ممتت نأ رظتني ،ررقملا اذه يف تحرتقا امبسح تايافنلاو 

تاررقم هيلإ تعد ام قفو ملوهكتساو مادرتورو لزاب تايقافتا  ١/١ - ا ب  ا ةيئانثتسالا تاعامتجالا 
ىلع سسؤت نأو تايقافتالا هذه يف فارطألا تارمتؤم نع ةرداصلا ١/١ -  اس  ا و١/١- ار او  

،   ًالجأ لوطأو ًاقاطن عسوأ نوكت نأ اهل داري يتلا ةيلمعلا كلت ضارعتسا
ماع يف ةيمنتلاو ةئيبلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم اهددح يتلا فادهألا ىلإ ريشي ذإو  ١٩٩٢ 

ماع يف جربسناهوج يف ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم اهدكأو لثمتملاو٢٠٠٢  لولحب ،متي نأ يف ة   
ا ٢٠٢٠ماع  اريثأت نم دح ىصقأ ىلإ ليلقتلا ىلإ يضفت قرطب اهمادختساو ةيئايميكلا داوملا جاتنإ  ،

قايس يف فادهألا كلتيف رظنلا ةداعإ ةرورض ىلإو ةئيبلا ىلعو ناسنإلا ةحص ىلع ةسوململا ةي بلسلا  
  ،٢٠١٢ماع يف ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم 

                                                      
)٣١(   ، ناريزح١٤ -  ٣وريناج ىد وير ،ةيمنتلاو ةئيبلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم ريرقت عوبطم  (١٩٩٢هينوي / 

تابيوصتلاوA.93.I.8عيبملا مقر ،ةدحتملا ممألا  رارقلا ،رمتؤملا اهدمتعا تارارق ،لوألا دل )   يناثلا قفرملا١ا  ،.  
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داوملل ةميلسلا ةرادإلا زيزعتل ةيفاضإ ريبادت ذاختا يعدتسي دق رمألا ّن أ ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو
،٢٠٢٠ماع ىتح يملاعلا د يعصلا ىلع تايافنلاو ةيئايميكلا هدعب امو    

ًاملع طيحي ذإو ، وهةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسإلا جهنلا فده نأب   متي نأ  
نم دح ىصقأ ىلإ ليلقتلا ىلإ يضفت قرطب اهجاتنإو ةيئايميكلا داوملا مادختسا ٢٠٢٠ماع لولحب   ،

ئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع ةسوململا ةيبلسلا ا  دعب ةيفاضإ ريبادت ذاختا يعدتسي دق رمألا نأو ة اريثأت
ديعصلا ىلعو يميلقإلاو يملاعلا نيديعصلا ىلع فدهلا كلذ قيقحت زيزعت هاجتاب لمعللخيراتلا كلذ   

،   صاخ هجوب ينطولا
ًًاضيأًاملعطي حي ذإو ةلصاومل )٣٢(ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هارجأ يذلا يلوألا ليلحتلاب    

ةميلسلا ةرادإلا زيزعت ل ةجاحلابو ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةعومجم لخاد قيسنتلاو نواعتلا زيزعت
تايافنلاوةيئايميكلا داوملل ةلصاوتملا ،ةحاتملا صرفلا و  كلذ قيقحتل    

ي ذإو دمألا ةليوطو عباطلا ةيملاع تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا اهحرطت يتلا تايدحتلا نأ ب رق
ةن ا أو عاطقنا نود روطتتو  رملا ناسنإلا ةحص لثم ةيمهألا ةغلاب ةيئيب اياضقب ًاقيثو ًاطابترا ةطبترم

عونتلا ىلع ظافحلاو لضفأ وحن ىلع ةيجولوكيإلا مظنلا ةرادإو ةيجولوكيإلا مظنلا ةمالسو ةئيبلاب 
كلذب ةلك شم ،مادتسملا كالهتسالاو خانملا ريغتو ةيئيبلا ثراوكلاو رقفلاو ةئيبلا نيب ةلصلاو يجولويبلا

،   ةئيبلل ةيلودلا ةرادإلا اهريثت يتلا تايدحتلا نم ًاءزج
ةميلسلا ةرادإلا ّنأبو ةمادتسملا ةيمنتلا يف ليصأ لماع ةيئايميكلا داوملا ّنأب ًاضيأ  رقي ذإو

تايافنلاوةيئايميكلا داوملل لصأتت مل  مات لكشب  ، ب    ةمادتسملا ةيمنتلا تايلمع يف دع
نواعتب ًالماع ،هءادأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لصاوي يذلا  دئارلا رودلابكلذك رقي ذإو 

، داوملا ةرادإ لفكي ق عضول  نييسيئرلا ةحلصملا باحصأ رئاسو تاموكحلا عم قيثو  سنم يملاع ج 
  ،ةقستم ةقيرطبتايافنلاو ةيئايميكلا 
رظندقو ةرورضل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هارجأ يذلا يلوألا ليلحتلا يف  ةرادإلا زيزعت    

تايافنلاوةيئايميكلا داوملل ةنسحملا ةميلسلا كلذ قيقحتل ةحاتملا صرفللو   ،)٣٣(  
ةفاك ىلع تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل ج ةجاحلا ىلع ددشي   - ١  عضول

ةقست مو ةعجانو ةلاعف ةقيرطب ةئشانلاو ةديدجلا تايدحتلاو اياضقلل بيجتسي نأ هنأش نم تايوتسملا
  ؛ةقسانتمو 
ملوهكتساو مادرتورو لزاب تايقافتا تانامأ عم نواعتلاب ،يذيفنتلا ريدملاىلإ بلطي  - ٢   

نييسيئرلا ةحلصملا باحصأىلإ ًةفاضإ ،ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ةنامأو   
ىلع تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا لاجم يفنيرخآلا دوهجلا ةلصاوم يملاعلا ديعصلا    

دع تاذ لامعألا لوادج نأشب قيسنتلاو نواعتلا زيزعتل   صلا ىلع تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةلصلا
تارمتؤم تاعامتجا يف دوهجلا هذه يف زرحملا مدقتلا نع ريرقت ميدقتو ةيملاعلاو ةيميلقإلاو ةينطولا 

  ؛٢٠١١ماع يف دقعتس يتلا تايقافتالا هذه يف فارطألا 

                                                      
)٣٢(  UNEP/GC.26/16.  
  .هسفن ردصملا  )٣٣(
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ةقلعتملا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا ىلع دعب قدصت مل يتلا نادلبلا وعدي  - ٣  
ةيمارلا ةكرتشملا دوهجلا يف اهنم ًاماهسإ ةعرسلا هجو ىلع كلذ لعفت نأل تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب 

  ؛تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةعومجم لخاد قيسنتلاو نواعتلا زيزعتل
ىنع ىلإ بلطي  - ٤  تو نادلبلا اهدوقت ةلماش ةيرواشت ةيلمع معدو ريسيت يذيفنتلا ريدملا  

ةيئايميكلا داوملا ةعومجم لخاد قيسنتلاو نواعتلا زيزعت ةلصاومب ةصاخلا تارايخلاو تايدحتلاب 
ةدراولا تاق يلعتلاو هالعأ روكذملا يلوألا ليلحتلا نع ريرقتلا ىلإ ًادانتسا ،ليوطلا ىدملا ىلع تايافنلاو

تاذ ةيموكحلا ريغ تاهجلا نم ةحلصملا باحصأو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو ،تاموكحلا نم 
  ؛ةلصلا

رابتعالا يف ذخأت نأ ىلإ هالعأ اهيلإ راشملا ةيرواشتلا ةيلمعلا يف نيكراشملا وعدي  - ٥  
وحن ىلع ايجولونك تلا لقن نامضو تاردقلا ءانب لفكي امب ةلصلا تاذ تاعاطقلا عيمج نيب تاكارشلا
  ؛ةيرورضلا ةيلاملاو ةينقتلا دراوملا ريفوت زيزعتو ٍفاك

ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةنجللا ىلإ ةمهاسم ميدقت يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي  - ٦  
يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سلجم ىلإ ةيرواشتلا ةيلمعلا نع يلحرم ريرقت ميدقتو ،ةمادتسملا ةيمنتلل
ىدتنملا /ةرادإلا سلجم ىلإ ةيرواشتلا ةيلمعلا جئاتن نع ريرقتو ،ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا هترود يف يملاعلا
  ؛نيرشعلاو ةعباسلا هترود يف يملاعلا يرازولا يئيبلا

ةمهاسملا ىلع ةرداقلا ةحلصملا باحصأ نم ىرخألا تاهجلاو تاموكحلا ثحي   - ٧
  .كلذ لعفت نأ ،ةسرادلا هذه ءارجإل ةينازيملا جراخ نم دراومب

  ةعباسلا ةسلجلا
طابش٢٤   ٢٠١١رياربف / 

  يذيفنتلا ريدملا نم ةمدقملا ريراقتلا نأشب عماج رارق: ٢٦/١٣ررقملا 
،   ةرادإلا سلجم نإ

د هرريشي ذإ  رقم ىلإ خرؤملا ١٠/٣ - إ.  طابش٢٢  ةيجيتارتسالا نأشب ٢٠٠٨رياربف /   
هررقمو ٢٠١٣ -  ٢٠١٠ةرتفلل لجألا ةطسوتملا  خرؤملا ٢٥/٩  طابش٢٠  نأشب ٢٠٠٩رياربف /   

خرؤملا ١١/٧ -إ.د هررقمو ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت لجأ نم بونجلا نادلب نيب نواعتلا  ٢٦ 
،٢٠١٠رياربف /طابش تاطيحملا نأشب    

ةدحتملا ممألا جمانرب ةيجيتارتساب هيف بحر يذلا ١٠/٣  - إ.د هررقم ىلإًاضيأ ريشي ذإو   ،
يذيفنتلا ريدملا هيف عجش ،رومأ ةلمج نمض ،يذلاو ٢٠١٣ - ٢٠١٠ةرتفل ل لجألا ةطسوتملا ةئيبلل  

،زيزعت ةلصاومىلع  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يف جئاتنلا قيقحت ىلع ةمئاقلا هترادإ    
يتلا ةطشنألا اهيف زجوي يتلا )٣٤(يذيفنتلا ريدملا نم ةمدقملا ريراقتلابًاملع طيحي   - ١  
تملا ممألا جمانرب ا  ةيمنتلا قيقحت لجأ نم بونجلا نادلب نيب نواعتلا تالاجم يف ،ةئيبلل ةدح علطضا

  ؛تاطيحملاو ةمادتسملا

                                                      
)٣٤(  UNEP/GC.26/9و UNEP/GC.26/10و UNEP/GC.26/INF/6/Add.1ىلع  .يلاوتلا  
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جمانرب يف جئاتنلا قيقحت ىلع ةمئاقلا ةرادإلا زيزعت ةلصاوم يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي  - ٢  
لمعلا جمارب ذيفنت جئاتن ريرقت يف ةمهملا ةطشنألل ًافصو ،نكمأ ام ىتم ،مدقي نأو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا 

  .ةرادإلا سلجم ىلإ هميدقتو تاينازيملاو
  ةعباسلا ةسلجلا

طابش٢٤   ٢٠١١رياربف / 

  هايملا جمانرب/يئيبلا دصرلل يملاعلا ماظنلا: ٢٦/١٤ررقملا 
،   ةرادإلا سلجم نإ

خرؤملا ٢٣/٢ هيررقمىلإ ريشي ذإ  طابش٢٥  خرؤملا ٢٤/١٦ و،٢٠٠٥رياربف /   ٩ 
لا نأشب٢٠٠٧رياربف /طابش هايملاةيجيتارتساو تاسايسل ةلمكتسملا ةغيص  ،ل     ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

ىلع ةيسيئرلا ةيئيبلا ةطلسلا هفصوب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رودديدج نم دكؤي ذإو   
كلذ يف امب ةئيبلا ناديم يف ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيسيئرلا ةئيهلاو ملاعلا قاطن ةيعون مييقتودصر ،   
  ،ملاعلا قاطن ىلعهاي ملا

يف ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيملعلا ةدعاقلا ةيوقت ةرورض ًاضيأ ديدج نم دكؤي ذإو  
ا  اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلل ةيملعلا تاردقلا زيزعت قيرط نع كلذ يف امب ،هتيالو دودح

،   ةئيبلا ةيامح لاجم يف لاقتنا ةلحرمب
حللهنم ًاكاردإو ا   امييقتو هايملا ةيعونل ةيلاعلا ةدوجلا تاذو ةقوثوملا تانايبلل ةديازتملا ةجا
ا  ،ملاعلا قاطن ىلع ارشؤمو   ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا نأشب رارقلا عنصل ًامعد

تانايبل ةيسيئرلارداصملا دحأ وه هايملا جمانرب /يئيبلا دصرلل يملاعلا ماظنلا نأبملسي ذإو   
و ةدحتملا ممألا ةموظنم راطإ يف ملاعلا قاطنىلع هايملا ةيعون نع ةلدألا ىلإ ةدنتسم تامولعم رفوي وه  

،ةيلخادلاهايملا ةيعون تاهاجتاو ةلاح  ملاعلا يف ةبذعلا هايملل ةمادتسملا ةرادإلل ةيرورضلا    
ةيئ املا دراوملا ةرادإو ،ةيئاملا ثاحبألل ةسركملا ةدحتملا ممألا ةموظنم تاردابم ةيمهأبرقي ذإو 

ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم اهدوقت يتلا تاردابملا اميس الو ،تاردقلا ءانبو فيقثتلاو هايملا مييقتو 
 ، ملاعلا يف هايملا ةيمنت ريرقتو ،هايملا مييقتل يملاعلا جمانربلا لثم اهيف كراشت يتلا وأ ةفاقثلاو ملعلاو

،ملا لاجم يف ميلعتلا دهعمو يلودلا يجولورديهلا جمانربلاو   وكسنويلل عباتلا هاي
نع ةقوثوم تامولعمو تانايب رفوت يتلا نادلبلا دادعأو تاردق ةدايز ىلإ ةجاحلاب رقي ذإو  

ةحلصمل كلذو هايملا جمانرب /يئيبلا دصرلل يملاعلا ماظنلا نم ةدافتسالا زيزعت لجأ نم هايملا ةيعون
نيمدختسملا نم ةعساولا ةعوم  كلذو لبقتسملا يف نيلمتحملا او مويلا تامولعملا هذه يمدختسم ًارظن  

درطم لكشب دادزتهايملا ةيعون لئاسمةيمهأ نأ ىلإ   ،  
اذه يف ةيمانلا نادلبلا تاردقو هايملا ةيعون دصرو عبتت نيسحت ىلإ ةجاحلاب رقي   - ١

  ؛ناديملا
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جمانرب /يئيبلا دصرلل يملاعلا ماظنلا ريوطت ةلصاوم ريسيت يذيفنتلا ريدملا ىلإبلطي   - ٢
نوكتهايملا ةيعونل تانايب ريفوتنم جمانربلا نيكمت ةلافكل هايمل ا ًايملع ةقوثوم   ممألا تاجايتحاب يفت و 
لجأ نمةدحتملا  :  

ةعومجم يف هايملا ةيعون تامولعمو تانايب جمد ةلافكب كلذو رارقلا عانص ريونت   )أ(
  ؛ةيداصتقالا ةمادتسالاو رقفلا ىتحو ةيرشبلا ةحصلاو ةيجولوكيإلا مظنلاب ًاءدب ،لئاسملا نم ةعساو

زيكرتلا ةدايزب كلذ و اهيلع ةرثؤملا لماوعلاو هايملا ةيعون مييقتلفراعم ةدعاق ءاشنإ   )ب(
  ؛تانايبلا تاقيبطتو تارشؤملاو ثوحبلا ىلع

تانايبلا ماستقا ريسيتو عيجشتب كلذو تامولعملا ىلع لوصحلا صرف نيسحت   )ج(
؛هايملا ةيعون نع لوانتملا يفو تنرتنإلا ىلع ةمئاق تامولعم ءاشنإلةمزاللا ريياعملاو اهلدابت ةيناكمإو    

نم ةيثحبلاو ةيمييقتلاو ةيليلحتلا ةطشنألاو دصرلا جمارب نيسحتل تاردقلا زيزعت   )د(
  ؛ةيمانلا نادلبلا يف هايملا دراومل ةلماكتملا ةرادإلا لجأ

يملاعلا ىوتسملا ىلع هايملا دصر نيسحتل يميلقإلا ىوتسملا ىلع نواعتلا عيجشت  )ه(  
ةددحملا مظنلاو هايملا دصر مظن عم هايملا جمانرب /يئيبلا دصرلل يملاعلا ماظنلا قيسنت زيزعت نامضلو

راركت بنجتلو هتءافك عفر لجأ نم كلذو ةينطولاو ةيميلقإلاو ةيملاعلا ةدعصألا ىلع ةمئاقلا ىرخألا 
  ؛تانايبلا قاستا ةلافكو دوهجلا

و تاموكحلاعجشي  - ٣ يملاعلا ماظنلا يف ةطشنلا ةكراشملا ىلع ىرخألا تامظنملا  
  ؛هايملا ةيعونب ةصاخلاتامولع ملاو تانايبلا ميدقتب ةمهاسملا لالخ نمهايملا جمانرب /يئيبلا دصرلل

معدلا ريفوت ىلع ةرداقلا ،صاخلا عاطقلا كلذ يف امب ،اهريغو تاموكحلا وعدي  - ٤  
يف  هايملا جمانرب/يئيبلا دصرلل يملاعلا ماظنلل ايجولونكتلا لقنو تاردقلا ءانب دوهجل ،ينيعلاو يلاملا
  ؛كلذ لعفت نأ ةيمانلا نادلبلا

ةرادإلا سلجم ىلإ ًاريرقت مدقي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإبلطي  - ٥ يرازولا يئيبلا ىدتنملا / 
  .ررقملا اذه ذيفنت نع نيرشعلاو ةعباسلا هترود يف يملاعلا

  ةعباسلا ةسلجلا
طابش٢٤   ٢٠١١ريارب ف/ 

 ئراوطلا تالاحلةباجتسالا نم ةيئيبلا بناوجلا نأشب يلودلا نواعتلا زيزعت : ٢٦/١٥ررقملا 
  اهل بهأتلاو

،   ةرادإلا سلجم نإ
ةيئيبلاجتاونلا نيب ةلصأتم طباوردوجوب هداقتعا  ًاددجم دكؤي ذإ ، و   دوجوو ةيئامنإلاو ةيرشبلا

ثراوكلاو ةيعيبطلا ثراوكلاب ةطبترملا ةيئيبلا راطخألا ،ديدحتل ةجاح دراولا ديدحتلا بسح  ةيعانطصإلا 
نم ،تاعارتلاو ثراوكلا نأشب ٢يعرفلا جمانربلا  يف   )٣٥(،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمع جمانرب 

                                                      
)٣٥(  UNEP/GC.26/13. 



UNEP/GC.26/19 

47 

ةباجتسالا كلذ يف امب ،ئراوط لا تالاح يف ةباجتسالل ةيسيئرلا ةيئيبلا بناوجلايعار ي ذإو
ءاهتنا دعب شاعنإلا لامعأ يف ةيئيبلا تارابتعالا جامدإو ،يناسنإلا لمعلا يف ةئي بلا جاردإو ،ةيئيبلا تاريثأتلل
  ،ملسلا ءانبو رامعإلا ةداعإو ،تامزألا

يف ةئيبلاب ينعم لاصتا زكرمك ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هب علطضي يذلا رودلاب بحري ذإو 
ضوةدحتملا ممألا ةموظنم يف يرجت يتلاتاجايتحالا مييقت تايلمع راطإ  نوؤشلا قيسنت ماظن نم ، 

،ةيناسنإلا    تالاكولا نيب ةكرتشملا ةمئادلا ةنجللا هعبتت يذلا يعيمجتلا جهنلا لالخ نم
ةيلودلا ةباجتسالا مظنل ةيلاحلا ةيدودحملا نأ قلقب ظحالي ذإو نم ريبك دح ىلإ ديزت دق ئراوطلل   

ربكأ ردق لذب ىلإ ةجاحلاب ةيعانطصإلاثراوكلاو ةيعيبطلا ثراوكلا نع ةبترتملا راثآلا ةروطخ    رقي ذإو  ،
، ةرثأتملا نادلبلا ةدعاسمل معدلا نم ربكأ ردق ميدقتو دهجلا نم اهبلط ىلع ءانب راطخألل  يدصتلا ىلع، 

اةيئيبلا راثآلاو    ،رادإو
ألا لماوعلا ةجلاعم ةرورضبمّلسي ذإو   ،ثراوكلا راطخأ ةدايز يف مهاست يتلا ةيساس 
ةلمتحملا ةيئيبلا راثآلا نأشبهلاغشنا نع برعي ذإو ًالبقتسم  ديازت اهنمو ،خانملا ريغتل   ةريتو  

ي دق امم ،ا  ؤبنتلا ةبوعصو ا  هرودب مهس دح ديازتو ،ةروطخلا ةديدشلا ةيخانملاو ةيجولورديهلا ثادحألا
ةيلودلا ةدعاسملا ىلإ ةجاحلاةدايزو اهمجحو ثراوكلا ددعةدايز يف  جتسالاو اهنم ةياقولل  اهل ةبا  

  ،اهثودح دعب شاعتنالاو
، رابتعالا يف ذخأي ذإو ةصاخ ةروصب ةيمانلا نادلبلا اهنم يناعت يتلا فعضلا ةلاح اميس  الو 

ًاومن نادلبلا لقأوةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلا ثراوكلل ةيئيبلا راثآلاو ةيعيبطلا راطخألا ةهجاوم يف ،   
دق يتلاو ،ةيعانطصإلاثراوكلاو ةيعيبطلا  فادهألا اهنمو ًايلود اهيلع قفتملا ةيئامنإلا فادهألا زاجنإ دد   ،

،   ةيفلألل ةيئامنإلا
ةماعلا ةيعمجلا يرارق ركذتسي ذإو خرؤملا ٤٤/٢٢٤  لوألا نوناك٢٢  قلعتملاو ١٩٨٩ربمسيد /   

عاسملا ميدقتو اهتهجاومل دادعتسالاو اهمييقتو ةئيبلا دد  يف ةد يتلا راطخألا دصر ىلع يلودلا نواعتلاب
خرؤملا ٤٦/١٨٢ نيرارقلاو ،ةيئيبلا ئراوطلا تالاح لوألا نوناك١٩   ٥٨/١١٤ و١٩٩١ربمسيد / 

لوألا نوناك١٧خرؤملا  قلعتملاو٢٠٠٣ربمسيد /  ممألا اهمدقت يتلا ةيناسنإلا ةدعاسملا قيسنت زيزعتب ني   
،   ئراوطلا تالاح يف ةدحتملا

هيررقم ًاضيأ ركذتسي ذإو خرؤملا ٢١/١٧  طابش٩  خرؤملا ٢٢/٨ و،٢٠٠١ريا ربف/   
اهمييقتو اهل بهأتلاو ةيئيبلا ئراوطلا تالاح نم ةياقولا نيسحت ةدايزب نيقلعتملاو ٢٠٠٣رياربف /طابش ٧  

ا،   دح نم فيفختلاو اهل ةباجتسالاو
طسوتملا ةيجيتارتسالا نأ ىلإريشي ذإو ألاة  ثراوكلا ددحت ٢٠١٣ - ٢٠١٠ةرتفلل لج    

ألاىدحإاهرابتعاب تامزألاو    ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربلةلماشلا تسلا تايولو  
ب ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب لصاوتملا نواعتلابحري ذإو  ، 

ةباجتسالا دشحل فارطألا ةددعتملا ةيسيئرلا ةادألا هرابتعاب ،ةئيبلاب ةينعملا ةكرتشملا ةدحولا لالخ نم 
،ةيئيبل ا ئراوطللةيلودلا    اهقيسنتو
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ةيعمجلا رارق بجومب دمتعملا ٢٠١٥ - ٢٠٠٥ةرتفلل هلمع راطإو وغويه نالعإ ىلإ  ريشيذإو   
خرؤملا ٦٠/١٩٥ةماعلا  لوألا نوناك٢٢  نم دحلاب ةلصلا تاذ ئدابملا زجوي يذلا ،٢٠٠٥ربمسيد /   

،   تايوتسملا عيمج ىلع اهل بهأتلاو ثراوكلا رطاخم
ت ىلإريدقتلا عم ريشي ذإو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربيف ةصتخم تاربخريوط   ىنع   جامدإب ت  

و ةلمتحملا ةيئيبلا راثآلا نم   دحلا فد  ، يأ يف اهببست عنم ةلافك ةيناسنإلا تايلمعلا نمض ةيئيبلا لئاسملا
،يفةيمنتلا يف رثؤت  وفعضلا ةلاح نم ديزترارضأ  لوطألا لجألا    

نأ نم مغرلاب هنأركذتسي ذإو يلوؤسملانمض نم ه  تاموكحلل ةيسيئرلا تا  ام ،لمعلا يه  
و تاءارجإولكايه عضول ،نكمأ يدصتلل ةيفاكتاردق ءانب   بجي ةيئيبلا راطخألل  ًامئاد  ةيولوألا ءاطعإ 
امهرابتعاب بهأتللو يئاقولا لمعلل هذهعم لماعتلل نيتليسو،  نع ةمجانلا ةيئيبلا راطخألا  ةيعيبطلا ثراوكلا   

  ،ةيعانطصإلاثراوكلاو 
  :يلي ام يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي  - ١
ةدحتملا ممألا بتكم عم  لامعألا قيسنتب ةلبقملا رشع ينثالا رهشألا لالخ مايقلا  )أ(

هيدؤت يذلا رودلا لوانتت ،تالاكولا نيب ةكرتشم ةيساسأ ةقيثو دادعإل ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل  
،تايلوؤسملا و،ةيئيبلا ئراوطلا تالاحلةباجتسالا يف ةكراشملا ةيلودلا تامظنملا  اهقتاع ىلع ةاقلملا   

  ؛صرفلاو تارغثلا مهأ ددحتو ،نهارلا تقولا يف اهنيب اميف لمعلا مساقت ةيفيكو
،  )ب( نوؤشلا قيسنت بتكم عم نواعتلاب ةمداقلا ثالثلا تاونسلا لالخ ةيلمع مايق ريسيت  

قباسلا ةقيثولا ىلإ دانتسالابةيناسنإلا ي نأ لفكت ،ركذلاة  يف ةكراشملا ةيسيئرلا تامظنملا ىدل نوك  
اهنم لك ا ةيئيبلا ئراوطلا تالاحل ةباجتسالا  علطضت يتلا تايلوؤسملاو رودلل هيلع قفتمو حضاو مهف  

  ؛ةيئيبلا تامزألل يدصتلا تاهويرانيس فلتخم راطإ يف
حملاثراوكلانع ةمجانلا راطخ ألامييقتو دصر ىلإ ةيمارلا دوهجلا يف ةمهاسملا   )ج( ةلمت  

  ؛ةيعانطصالاو ةيعيبطلا
، بتكم عم نواعتلاب ، ررقي  - ٢ يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت

، ةقلعتملا ةدحتملا ممألا ةباجتسا ةيلآ زيزعت يف ةمهاسملا  لصاوي نأ ةلصلا تاذ ةلماعلا فارطألا رئاسو
ًاراثآوًاراطخأهجاوت يتلا نادلبلل ةيلودلا ةدعاسملا دشحو قيسنتب  نع ةمجان ةيئيب   ةيعيبطلا ثراوكلا  

، نم ًاءزج لكشي يذلا تاعارتلاو ثراوكلل يعرفلا جمانربلا لالخ نم اميس   الةيعانطصإلا ثراوكلاو
نيب ةينواعتلا ةكارشلاو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمع جمانرب قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكمو جمانرب لا 
  ؛ةيناسنإلا نوؤشلا

ةيئيبلا داعبألاب ةيعوتلا لصاوي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي  - ٣ ةيعيبطلا ثراوكلل  
ةيئيبلا تاعبتلاو ةيعانطصإلا ثراوكلاو ةباجتسالا تايلمع نم اهريغو ةيناسنإلا تايلمعل ا نع ةمجانلا 
؛نأشلا اذةيلودلا  نواعتلا زيزعت لصاوي نأو    
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،ًاضيأ بلطي  - ٤ يذيفنتلا ريدملا ىلإ لاب  ةيلودلا ةدحتملا ممألا ةيجيتارتسا عم قيثولا نواعت  
، ةلماعلا فارطألا نم اهريغو وكسنويلاو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،ثراوكلا نم   راطإ يف و دحلل

نم ليلقتلا ىلإ ةيمارلا ةلماكتملا ج  ه نلا زيزعت لصاوي نأ ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمع جمانرب ذيفنت
،ثراوكلا رطخ ةيعانطصإلا ثراوكلاو ةيعيبطلا ؛خانملا ريغت راثآ عم فيكتلاو     

ةيلودلا تامظنملاو تاموكحلا وعدي  - ٥   ، نم نيينعملا رئاسو ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملاو
بهأتلا تايلمعل  يجولونكتلا معدلاب ،ةيمانلا نادلبلا اميس ال ،نادلبلا ديوزت ىلإةحلصملا باحصأ 

اردق ءانبو،ةباجتسالاو دراوملاب اهديوزتو ا   لا    ؛ا اذه يف
ملا دراوملاكلذ يف امب ،معدلا نم مئالم ردق ريفوتىل إتاموكحلا  وعدي  - ٦ جامدإل ةيلا   

امب ،ةينيعلا دراوملا ريفوتو ،ا   ايلمعو ةيناسنإلا ةباجتسالل طيطختلا لامعأ يف ةلاعف ةروصب ةيئيبلا تاجاحلا
بتكمو ةئيبلا جما نرب نيب ةينواعتلا ةكارشلل وةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ،نيفظوملا بادتنا كلذ يف
  ؛ةيمانلا نادلبلا اميس ال ،نادلبلل ةؤفك ةدعاسم ميدقت نم امهنّكمي وحن ىلع ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت

تاموكحلاوعدي  - ٧ يف ةلماعلا فارطألا نيب نواعتلا تاقالعو تالصلا نيسحت ىلإ ًاضيأ    
  ؛ئراوطلل ةباجتسالا ةيادب نم ،ةيمنتلاو ،ركبملا شاعنإلاو ،ئراوطلا تالاحيف ةباجتسالا لاجم 

تاموكحلا وعدي  - ٨ يف ةيميلقإلاو ةيلحملا فارطألا ةكراشم ىوتسم نيسحت ىلإ كلذك   
ًاقفو ،اهل يدصتلاو بهأتلاو ،ةيعانطصإلا ثراوكلاو ةيعيبطلا ثراوكلل ةيئيبلا بناوجلا نم ةياقولا 

  ؛ةلصلا تاذ ةلماعلا فارطألا رئاسو ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم عمنواعتلاب ،ىضتقملل 
نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي  - ٩ ةرادإلا سلجمطيحي  ًاملع  نيرشعلاو ةعباسلا هترود يف    

يلودلايراشتسالا قيرفلل مداقلا عساتلا عامتجالا اهنع ضخمتيس يتلا جئاتنلاب ئراوطلا تالاحب ينعملا    
  ؛ةيئيبلا

تالاح نأشب ءاربخلل ةمظتنم تاعامتجا مظني نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ ًاضيأ بلطي  - ١٠  
ئراوطلا تالاحب ةقلعتملا ةيعوطلا ةيهيجوتلا ئدابملا قيبطت ىلع ءاضعألا لودلا عيجشتل ةيئيبلا ئراوطلا 

ةدحتملا ممألا ةيجيتارتساوةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكم عم رواشتلاب كلذو ،ةيئيبلا   
ثراوكلا نم   هريغودحلل ةيلودلا ؛ةحاتملا دراوملا دودح يفو ،ءاكرشلا نما     
ةيلودلا تامظنملاو تاموكحلا عجشي  - ١١ يتلا ةينعملا تاهجلاو ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملاو  

ةي مانلا نادلبلل معدلا ميدقت ضرغب ةيئيبلا ئراوطلا تالاحل ينامئتسالا قودنصلا يفمهاست نأ نم نكمتت 
ايف  راثآلا عنملاردق ءانب ةيئيبلا راطخألاو    ،  ةيعانطصإلا ثراوكلاو ةيعيبطلا ثراوكلا نع ةمجانلا

ةيلاعفب ايدصتلاو    .رادإو اهل
  ةعباسلا ةسلجلا

طابش٢٤   ٢٠١١رياربف / 
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لجأ نم يجولويبلا عونتلا لاجم يف بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلا زيزعت : ٢٦/١٦ررقملا 
  ةيمنتلا

،جم نإ   ةرادإلا سل
يجيتارتساو يفاقثو يلامو يداصتقاو يئيبو يعامتجا لصأ وه يجولويبلا عونتلا نأب ملسي ذإ  

ةيمنتلل يرورض هل مادتسملا مادختسالاو يجولويبلا عونتلا ىلع ظافحلا نأو ةيمانلا نادلبلل يسيئر 
،   رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا

بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلا نأشب ةدحتملا ممألل ى وتسملا عيفرلا رمتؤملا جئاتن ىلإ ريشي ذإو
  ،٢٠٠٩ربمسيد /لوألا نوناك يف يبورين يف دقع يذلا

يف خرؤملا ٦٤/١رارقلا ىلإ كلذك ريشي ذإو  لوألا نيرشت٦  هيف فصت يذلا ٢٠٠٩ربوتكأ /   
رفوي هنأو ةيمنتلا ل جأ نم يلودلا نواعتلل مهم رصنع هنأب بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلا ةماعلا ةيعمجلا

 ، ةمادتسملا ةيمنتلاو مادتسملا يداصتقالا ومنلل يعامجلاو يدرفلا اهيعس يف ةيمانلا نادلبلل ةيقيقح ًاصرف
وه لب ،بونجلاو لامشلا نادلب نيب نواعتلل ًاليدب سيل بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلا نأ ىلع دكؤتو 

،   هل لمكم
يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سلجم هرقأ يذلا اود اسون نالعإ ىلإ كلذك ريشي ذإو

،٢٠١٠رياربف /طابش يرشبلا دوجولا ميمص نم وه يجولويبلا عونتلا نأب رقي يذلا  ،)٣٦(  

هيررقم ىلإ ريشي ذإو ةيمنتلا قيقحت يف بونجلا نادلب نيب نواعتلا نأشب ٢٥/٩ و٢٤/١٢   
،   ةمادتسملا

نيب نواعتلا نأ ىلإ حوضوبريشي ذإو نم ةكارشلاو معدلا عم يثالثلا نواعتلاو بونجلا نادلب    
ةلاعف لولح ىلإو قفارملاو ةيمانلا نادلبلا بناج نم عيراشملا ةيكلم ةدايز ىلإ يدؤي ةمدقتملا نادلبلا بناج 

،   ةيعامتجالاو ةيفاقثلا ةيحانلا نم ةباذجو ةفلكلا
رودو ةيميلاقألاو ةيميلقإلا تاردابملا رود ديكأت رركي ذإو ًازفحم ًالماع اهفصوب ةدحتملا ممألا  

،   بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلل ًارسيمو
ررقملا ىلإ ريشي ذإو يذلا ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم نع رداصلا ٩/٢٥   

قلعتي اميف بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلا يف طارخنالا ىلع ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا هيف تعج  ش
ىلع تعج لأسمب  ش امك ،بونجلاو لامشلا نادلب نيب نواعتلا همعديو هلمكي يذلا ،يجولويبلا عونتلا ة

ةطبترملا ةطشنألا يفو ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلا نواعتلا تايقافتا يف يجولويبلا عونتلا لغاوش جامدإ ا، 
صملا باحصأ عم ةينواعت تاكارش ،ءاضتقالا بسح ،ئشنت نأ ىلع فارطألا تعج  نيددعتملا ةحل شو

،   ةينطولا نودو ةينطولاو ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلا تايوتسملا ىلع يجولويبلا عونتلا لغاوش ةجلاعمل
ـلا ةعومجم هتزرحأ يذلا مدقتلاب رقي ذإو ةددعتم لمع ةطخ دادعإ ديعص ىلع نيصلاو ٧٧   

ًالمكم ًارصنع هفصوب ةيمنتلا لجأ نم يجولويبلا عونتلا لاجم يف بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلل تاونسلا 
                                                      

)٣٦( UNEP/GCSS.XI/11د ررقملا  .١١/٩ -  إ.، 
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ةيموكحلا ةنجلل ةرشع ةيناثلا ةرودلا يف ٢٠٠٨هينوي /ناريزح يف قلطأ يذلا بونجلل يئامنإلا ربنملل  
،   وركساماي يف تدقع يتلا ،ةيمانلا نادلبلا نيب يداصتقالا نواعتلا لاجم يف قيسنتلاو ةعباتملل ةيلودلا

ررقملا ىلإ ريشي ذإو فارطألا رمتؤمل١٠/٢٣  رمتؤم هيف بحري يذلا ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف    
لجأ نم يجولويبلا عونتلا لاجم يف بونجلا ندلب نيب اميف نواعتلل تاونسلا ةددعتملا لمعلا ةطخب فارطألا 

ـلا ةعومجم ا  يف دقع يذلا بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلا ىدتنم يف نيصلاو ٧٧ رقأ يتلاو ةيمنتلا  
يف ،ذيفنتلا ضارعتساب ينعملا لماعلا قيرفلا ىلإ هيف بلطيو )٣٧(،٢٠١٠ربوتك أ/لوألا نيرشت ١٧  

يف فارطألا رمتؤمل رشع يداحلا عامتجالا يف اهيف رظن   يل اهريوطت ةلصاومو ةطخلا ةسارد ،عبارلا هعامتجا
ةردابم اهنيب نم ىرخأ تاهج عم رزآتلا هجوأ رابتعالا يف ذخألا عم ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتا 

ىلع ءاضقلا يف يجولويبلا عونتلا جامدإ ’’لجأ نم تاردقلا ءانب راطإو ،يجولويبلا عونتلا ايجولونكتل 
،‘‘ةيمنتلاو رقفلا ةيقافتالا راطإ يف اهريوطت يرجي يتلا  ،  

ةيمنتلا قيقحت يف بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلا نع يذيفنتلا ريدملا ريرقتب بحري  - ١  
  )٣٨(؛ةمادتسملا

لاجم يف بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلل تاونسلا ةددعتملا لمعلا ةطخ مامتإ ىل إ علطتي  - ٢
  ؛ةيمنتلا لجأ نم يجولويبلا عونتلا

ةفاضتساب ،اهيف ةيجولويبلا دراوملل ينطولا دهعملا ربع ةيروكلا ةموكحلا ضرعب بحري  - ٣  
نيب اميف نواعتلل ةيفاضإ قئارط ةشقانمل٢٠١١ماع ةيادب يف ءاربخ عامتجا  نواعتلاو بونجلا نادلب    

ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل رشع يداحلا عامتجالا يف ةطخ دامتعا لامتحا وحن قيرط ةطيرخو يثالثلا 
  ؛يجولويبلا عونتلا

ةطخ ريوطت يف كلذك ةمهاسملا ىلع ىرخألا تاموكحلاو ءاضعألا لودلا عجشي  - ٤  
؛ةيمنتلا لجأ نم يجولويبلا عونتلا لاجم يفبونجلا نادلب نيب اميف نواعتلل تاونسلا ةددعتملا لمعلا    

ةيلودلا تامظنملاو ا وعدي  - ٥  انامأو ةيميلقإلا تامظنملاو ىرخألا تاموكحلاو فارطألا  
عونتلا لاجم يف لاصتالا قيرف ءاضعأو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب كلذ يف امب ،ةدحتملا ممألا تائيهو 

زكارمو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلصألا بوعشلا تامظنم و نيحناملاو وير تايقافتاو يجولويبلا
  ؛تاونسلا ةددعتملا لمعلا ةطخ ريوطت ةلصاوم يف ةمهاسملل يلاعلا بيردتلا

نادلب نيب اميف نواعتلل ينامئتسا قودنص ءاشنإ يف ةيملاعلا ةئيبلا قفرم رظنب بحري  - ٦  
نم ةرتفلل يجولويبلا عونتلل ةيجيتارتس الا ةطخلا ذيفنت لجأ نم يجولويبلا عونتلا لاجم يف بونجلا

؛تاعربتلا ىلإ ًادانتسا٢٠٢٠ - ٢٠١١    
ةرادإلا سلجم ىلإ ريرقت ميدقت يذيفنتلا ريدملا ىلإبلطي  - ٧ يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا / 

ن ادلب نيب اميف نواعتلا زيزعت يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تامهاسم نع نيرشعلاو ةعباسلا هترود يف
 .بونجلا

  ةعباسلا ةسلجلا
طابش٢٤   ٢٠١١رياربف / 

                                                      
)٣٧( UNEP/CBD/COP/10/18/Add.1/Rev.1. 
)٣٨( UNEP/GC.26/9. 



UNEP/GC.26/19 

52 

ةيئانثتسالا ةرودلا نم لك داقعنا ناكمو خيراتو تقؤملا لامعألا لودج : ٢٦/١٧ررقملا 
ةرادإلا سلةيناثلا  ةرشع سل عباسلا ةرودلاو يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/   نيرشعلاو ة
  يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا

،جم نإ   ةرادإلا سل
ةماعلا ةيعمجلا يرارق ىلإ ريشي ذإ لوألا نوناك١٥خرؤملا ) ٢٧ - د (٢٩٩٧   ١٩٧٢ربمسيد / 

خرؤملا ٥٣/٢٤٢و زومت٢٨   ،١٩٩٩هيلوي / 

ةماعلا ةيعمجلا تارارق ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو فلأ ٤٧/٢٠٢  نوناك ٢٢خرؤملا ) ١٧ةرقفلا (   
خرؤملا ٥٤/٢٤٨، و١٩٩٢ربمسيد /لوألا وألا نوناك٢٣  خرؤملا٥٦/٢٤٢، و١٩٩٩ربمسيد /ل    

ءاب ٥٧/٢٨٣، و٢٠٠١ربمسيد /لوألا نوناك ٢٤ ًايناث عرفلا نم١١ - ٩تارقفلا (   خرؤملا)  
فلأ ًايناث عرفلا نم٩ةرقفلا  (٦١/٢٣٦ و٢٠٠٣ليربأ /ناسين ١٥ لوألا نوناك٢٢خرؤملا )   ربمسيد / 

فلأ ًايناث عرفلا نم٩ةرقفلا  (٦٢/٢٢٥، و٢٠٠٦ ناك٢٢خرؤملا )   ، ٢٠٠٧ربمسيد /لوألا نو 
فلأ ًايناث عرفلا نم٩ةرقفلا  (٦٣/٢٤٨و لوألا نوناك٢٤خرؤملا )    ٦٤/٢٣٠و ؛٢٠٠٨ربمسيد / 
فلأ ًايناث عرفلا نم٩ةرقفلا ( لوألا نوناك٢٢خرؤملا )   نم ١٠ةرقفلا (، ٦٥/٢٤٥ و٢٠٠٩ربمسيد /   
خرؤملا )فلأ ًايناث عرفلا لوألا نوناك٢٤   ،٢٠١٠ربمسيد / 

ررقم ىلإكلذك ريشي ذإو خرؤملا ٧/١ - إ. ده  طابش١٥    ،٢٠٠٢رياربف / 

 ًالوأ

ةرادإلا سلةيناثلاةيئانثتسالا ةرودلا   ةرشع   يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ 

ةيئانثتسالا ةرودلا دقعي نأ ررقي  - ١ ةرادإلا سلةيناثلا    يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرشع
نم ةرتفلا يف ٢٠١٢يف يملاعلا  ىلإ٢٠  طابش٢٢    )٣٩(؛٢٠١٢رياربف / 

ةيئانثتسالا ةرودلل يلاتلا تقؤملا لامعألا لودج ىلع قفاوي  - ٢ سل ةيناثلا   ةرشع  
 :يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا

  .ةرودلا حاتتفا  - ١
  :لمعلا ميظنت  - ٢

  ؛لامعألا لودج رارقإ  )أ(
 .لمعلا ميظنت  )ب(

  .نيلثمملا ضيوفت قئاثو  - ٣
ةئشانلا ةماعلا تاسايسلااياضق  - ٤   .ةيمنتلاوةئيبلا :  

                                                      
ةرادإلا سلةيناثلاةيئانثتسالا ةرودلا داقعنا ناكم دد حي  )٣٩(  ةرشع عم رواشتلاب يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا / 
 .ءاضعألا لودلاو ةرادإلا سلجم بتكم
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  .ىرخأ لئاسم  - ٥
  .ريرقتلا دامتعا  - ٦
  .ةرودلا ماتتخا  - ٧

 ًايناث

ةرادإلا سلةعباسلاةرودلا   نورشعلاو   يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ 

٣ -  ، داوملا ماكحأل ًاقفو ررقي ةرودلا دقعت نأ ،يلخادلا ماظنلا نم ٤ و٢ و١   ةعباسلا 
ةرادإلا سلاو  طابش٢٢ - ١٨نم ةرتفلا يف يبورين يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /نورشعل رياربف / 

 ؛٢٠١٣

قباسلا مويلا رهظ دعب دوفولا ءاسؤر نيب ةيمسرلا ريغ تارواشملا دقعت نأ ًاضيأ ررقي  - ٤  
 ؛نيرشعلاو ةعباسلا ةرودلا حاتتفال

يلاتلا تقؤملا لامعألا لودج ىلعقفاوي  - ٥ اسلا ةرودلل  سل عب   نيرشعلاو ة
 :يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا

  .ةرودلا حاتتفا  - ١
  :لمعلا ميظنت  - ٢

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

  .نيلثمملا ضيوفت قئاثو  - ٣
 :ةماعلا تاسايسلا اياضق  - ٤

  ؛ةئيبلا ةلاح  )أ(
  ؛ةئشانلا ةماعلا تاسايسلا اياضق  )ب(
  ؛ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا  )ج(
  ؛ةيئيبلا لئاسملا يف ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد نواعتلاو قيسنتلا  )د(
؛ةيسيئرلا تاعوم  )ه(    ا عم نواعتلاو قيسنتلا
  .ةيمنتلاو ةئيبلا  )و(

ةيلودلا ةيموكحلا تاعامتجالاو ةدحتملا ممألل ةمقلا تارمتؤم جئاتن ةعباتم   - ٥
  .ةرادإلا سلجم تاررقم كلذ يف امب ،اهذيفنتو ةيسيئرلا

ةئيبلا قودنصو ٢٠١٥ - ٢٠١٤نيتنسلا ةرتفل لمعلا جمانربو ةينازيملا   - ٦  
  .ىرخألا ةينازيملا لئاسمو
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سل   - ٧  ةلبقملا تارودلا داقعنا ناكمو دعومو ،تقؤملا لامعألا لودج
  :يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا
ةرادإلا سلثلاثلا ةيئانثتسالا ةرودلا  )أ(  يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرشع ة 

  ؛يملاعلا
ةرادإلا سلةنماثلاةرودلا   )ب(  نورشعلاو  .يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ 

  .ىرخأ لئاسم  - ٨
  .ريرقتلا دامتعا  - ٩

  .ةرودلا ماتتخا  - ١٠
  ةعباسلا ةسلجلا

طابش٢٤  ٢٠١١رياربف / 
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  يناثلا قفرملا
  ةعماجلا ةنجللاريرقت 

  )ايراغنه(نالبيت نافطسإ ديسلا : ررقملا

 ةمدقم
ةماعلا هتسلج يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم ررق  - ١

طابش٢١يف ةدوقعملا ،نيرشعلاو ةسداسلا هترود نم ىلوألا  رظنلل ةعماج ةنجل ئشني نأ ٢٠١١رياربف /   ،
يف رظنت نأ ًاضيأ ةنجللا ىلع نيعتي ناكو . ٨ - ٥، و)و (٤ -) ج (٤، و)أ( ٤لامعألا لودج دونب يف 

ةقيثولا يف ةدراولا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل نيمئادلا نيلثمملا ةنجل ا   دعأ يتلا تاررقملا عيراشم
UNEP/GC.26/L.1 ، سلىلإ مدقت يتلاو اهدامتعالىدتنملا/ا ىدحإ نم مدقم ررقم عورشمو    ،

ةرودلا ءانثأ ةحرتقملا تاررقملا عيراشموUNEP/GC.26/L.2ةقيثولا يف دري تامو كحلا  ،.  
سل  - ٢  ، /ا هذختا يذلا ررقملل ًاقفو سلجينامثةعماجلا ةنجللا تدقع ىدتنملا نم ةرتفلا يف تا   

طابش٢٤ىلإ  ٢١ اديساتارب انايل ةديسلا ةنجللا تسأرت ،بتكملا هررق امل ًاقفوو. ٢٠١١رياربف /   
ا) ايراغنه(نالبيت نافطسإ ديسلا ةنجللا تبختناو . )ايسينودنإ(   .اعامتجال ًاررقم لمعيل

  عامتجالا حاتتفا  - ًالوأ 
  .لمعلا ريس تاءارجإ زجوأو عامتجالا ةعماجلا ةنجللا سيئر حتتفا  - ٣

  لمعلا ميظنت  -ًايناث 
يف ىلوألا اهتسلج يف ةنجللا ءاضعأ ىلع ممع يذلا لمعلا جمانرب عابتإ ىلع ةنجللا تقفاو   - ٤
ةيا . عامتجا ةفرغ ةقرو  ىتح ةرادإلا سلجم نيمأ ىلإ تاررقم عيراشم يأ ميدقت دوفولا نم بلُطو

طابش٢١نينثالا موي رهظ دعب ةسلج  لامعألا لودج دونب راطإ يف تاررقملا عيراشم شقانتسو . رياربف/ 
هأشنأ يذلا ةغايصلا قيرف وأ ةنجللا امإ اهلوا نتتسف صوصنلاو ةغايصلاب ةقلعتملا تاحرتقملا امأ ،ةلصلا تاذ
  ).اينيك(وامك ايراجم ديسلا ةسائرب ىلوألا ةماعلا هتسلج ءانثأ ضرغلا اذهل ىدتنملا /ةرادإلا سلجم
سيه نيجير ةديسلا ةسائرب لمعلا جمانربو ةينازيملاب ينعم لماع قيرف ءاشنإ ىلع ةنجللا تقفاوو   - ٥
ب ينعم لماع قيرفو)ايناملأ( تايافنلا ةرادإ يف ًاضيأ رظنيةيئايميكلا داوملا ةرادإ،  ديسلا هتسائر يف كراشي    ،

ادنلريآو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا (تربور نوج ديسلاو ) يسورلا داحتالا(فينيل ريميدالف 
ضتقا اذإ ةيفاضإ ماهمب عالطضالا ًاضيأ روكذملا لماعلا قيرفلا ىلإ بلط). ةيلامشلا  ت ي نأ نكميو
  .ةرورضلا
لودج يف دنب لكل ةددحملا قئاثولا ةنجللا ىلع ًاضورعم ناك ةروكذملا دونبلا يف رظنلا ىدلو   - ٦

  .(UNEP/GC.26/1/Add.1)ةيلاحلا ةرودلل حورشملا لامعألا 
٧ -   ، ةيئيبلا تاسايسلا ذيفنت ةبعش ريدم ،وايث ميهاربإ ديسلا نم يحاتتفا نايب ىلإ ةنجللا تعمتساو
ةرودلا هذه ا ا نع ةباين  مستت يتلا ةصاخلا ةيمهألا هيف زربأ ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدمل

ةيسيئرلا دونبلا نم ًاددع نأ ىلإ راشأو . ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألارمتؤم داقعنا برق ىلإ رظنلاب 
ني نأ رظتنهذه لامعأ لودج ىلع ةعوضوملا   نأ ىلع ًادكؤم ،رمتؤملا اهيف رظ ي دونبل ساكعنا يه ةرودلا

ةعيبط يف رثؤتس اهيف ذخت   تس يتلا تاررقملاو ةمداقلا ةعبرألا مايألا نوضغ يف يرجتس يتلا تالوادملا
  .رمتؤملا كلذل ةيريضحتلا تاعامتجالا يف يرجتس يتلا تاشقانملا
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،١٨يف ،ةرودلا هذه لالخ يف ،ةعماجلا ةنجللا رظنتسو   - ٨ رثكأ وأ ررقم عورشم ةرادإلا لمشت    
عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنمو ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاو ،ةيلودلا ةيئيبلا 

ىلع ددشو . هلمع جمانربو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةينازيمو يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا
يتلا تاررقملاف . نآلا ىتح ققحت يذلا مخزلا ةوذج ىلع ةظفاحملاو ةقباسلا لامعألا ىلع دانتسالا ةيمهأ

. ةيملاعلا ةئيبلا ىلعو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلع ةريبك تاريثأت اهل نوكتس ةرادإلا سلجم اهذختيس
ىلع ةردقلا نإف ،بوعشلاو تاداصتقالاو نادلبلا هيف طبارتتو ةملوعلا هدوست يذلا ملاعلا اذه يف هنإ لاقو 

ةديدج تاباجتسا بلطتت يجولويبلا عونتلا نادقفو خانملا ريغتو ءاوهلا ثولت ليبق نم تاديدهتلا ةرادإ  
جمانربل نوكي نأ رظتنيو . ةيملاعلاو ةيميلقإلاو ةينطولاو ةيلحملا تايوتسملا ىلعو ةحلصملا باحصأ عيمج نم
ةمساحلا ةيمهألا تا ذ ةيلودلا تاسايسلا تارارق ليكشت يف هب علطضي ًايسيئر ًارود ةئيبلل ةدحتملا ممألا
ةمزحألا دش رصع يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عضو لبقتسم ةمالس نامضلو. بكوكلا اذه لبقتسمل  
جمانرب ةينازيم نأ دكأو . ةمادتسم ةرادإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ نم دب ال نهارلا يلاملا فشقتلاو

زيكرتو جئاتنلا قيقحت ساسأ ىلع ةعوضوملا ٢٠١٣ و٢٠١٢ةرتفلل هلمع جمانربو ةئيبلل ةدحتملا ممألا   
نأ عمو . يقيقحلا يرفصلا ومنلا ساسأ ىلع ةضورعم ،جمانربلل ةيبسنلا ايازملا ىلع اهيف ةيولوألا تالاجم
ماتخلا يفو . ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا لظ يف ةيلوقعم رثكألا ويرانيسلا وه لظي ًابوغرم سيل يرفصلا ومنلا

ةرودلا هذه يف هتالوادم رييست يف هتدعاسمل ةرادإلا سلجم ةمدخ تحت ىقبتس ةنامألا نأ ىلع ددش 
  .سلس لكشب اهريسيتو
تاظحالم ىلإ ةنجللا تعمتسا ،اهيلإ ةلكوملا ةيدرفلا لامعألا لودج دونب لوانت لبقو   - ٩  
لثمم مدقو . اهيف رظنتل ةنجللا ىلع ةضورعملا تاررقملا عيراشم نم ددع يمدقم نم ةزجوم ةيلالهتسا

،هتموكحنم مدقم ررقم عورشم ارسيوس  ةيئيبلا تامزألل يدصتلل يلودلا نواعتلا زيزعت نأشب يف دري    
تاعامتجا ةفرغ ةقرو ،ةيقيرفألا نادلبلا ةعومجم مساب ،ايريجين لثمم مدقو . UNEP/GC.26/L.2ةقيثولا 

 ٧٧ ـلا ةعومجم مساب ،ليزاربلا لثمم مدق امك ،مويمداكلاو صاصرلا نأشب ررقم عورشم نمضتت
يف بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلا زيزعت نأشب ررقم عورشم نمضتت تاعامتجا ةفرغ ةقرو ،نيصلاو 

  .ةيمنتلا لجأ نم يجولويبلا عونتلا لاجم

لامعألا لودج نم٤دنبلا (ةماعلا تاسايسلا اياضق   -ًاثلاث   (  
  )لامعألا لودج نم) أ (٤دنبلا (ةئيبلا ةلاح   -فلأ 

تايافنلاوةيئايميكلا داوملاةرادإ   - ١    
، ىلوألا ةماعلا اهتسلج يف دنبلا اذه ثحبلاب ةنجللا تلوانت  - ١٠ نينثالا رهظ دعب ةدوقعملا  ،
تحت ةيسيئر اياضق ثالث كانه نإ ،دنبلا اذه ميدقت دنع ةنامألا ةلثمم تلاقو. ٢٠١١رياربف /طابش ٢١  
ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلاو ؛قبئزلاو ؛مويمداكلاو صاصرلا : يه ةنجللا ىلع ةضورعم يعرفلا دنبلا اذه
ةسماخلا ةرودلا ذنم ةثالثلا تالا امل افصو تمدقو . ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا  ا يف مدقت نم زرحأ

تاعوضوملا كلت نأشب تاررقملا عيراشم بناوج مهأ زاربإ ىلإ تلقتنا مث ،ةرادإلا سل   نيرشعلاو
ةرادإ نع ررقم عورشم ىلإو ةلصلا تاذ قئاثولا ىلإ هابتنالا كلذ دعب تهجوو. ةنجللا ىلع ةضورعملا  
ررقملا عورشم UNEP/GC.26/L.1 (تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا  ،٣(.  
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ةيئايميكلا داوملا ليومت تارايخ نأشب ةيراشتسالا ةيلمعلا نع قئاثو ةنامألل رخآ لثمم مدقو   - ١١
عورشم كلذ يف امب ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةعومجم لخادقيسنتلاو نواعتلا زيزعت نأشبو تايافنلاو   

نيررقملا اعورشم UNEP/GC.26/L.1 (عوضوم لك نأشب ررقم   ).١٣ و٨، 
  مويمداكلاو صاصرلا  )أ(

تاضارعتسالا لامكإ يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب حاجنب اوملكت نيذلا نيلثمملا عيمج بحر   - ١٢
رشبلا ةحص ىلع ةراضلا امهراثآ ببسب ملاعلا قاطن ىلع لغاوش ناريثي نيذللا قبئزلاو صاصرلل ةيملعلا 

ذاختا مزلتست ةحضاو ةيملع تارربم نمضتت تاضارعتسالا كلت نإ نيلثمملا دحأ لاقو. ةئيبلا ىلعو  
كلت قيسنت يف يسيئر رودب علطضي نأ يغبني ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نإو ةيفاضإ ةيلود تاءارجإ 

دراولا وحنلا ىلع مويمداكلاو صاصرلا نأشب ةيملاع ةكارش داجيإ ىلإ نيرخآ نيريثك عم اعدو . تاءارجإلا
نإ نادلب ةعومجم نع ةباين ملكت لثمم لاقو . قباسلا يف تمدق تاعامتجا ةفرغ ةقرو يف هفصو
  .ًانوناق مزلم كص ىلإ ةجاح ال هنأ ديب ،تاءارجإ ذاختا ىلإ ةجاحلا ىلع ًاعطاق ًاليلد مدقت تاضارعتسالا

ةيلمع ق الطإ حرتقاو ،اهدس نيعتي تاوجف ىلع يوتحت تاضارعتسالا نإ نيلثمملا دحأ لاقو  - ١٣
مت يتلا ةيتامولعملا تاوجفلاو خيراتلا اذه ىتح اهؤارجإ مت يتلا تاساردلا ضارعتسال ةموكحلا اهدوقت 

اهيف رظنيل تاحرتقم دادع إلكلذكو ،ىرخألا تاءارجإلاو ةينطولا تاعيرشتلا نع تامولعملاو اهديدحت 
 .نيرشعلاو ةعباسلا هترود يف ةرادإلا سلجم

تقو لبق ح ثمملا دحأ لاق كلذك  - ١٤ ت ت مل مويمداكلاو صاصرلاب ةقلعتملا ةيميلقإلا تاساردلا نإ نيل
بلط امنيب ،ةيفاضإ تامولعم عمج ىلإ نيلثمملا نم ديدعلا اعدو . ةلماش ةروصب اهيف رظنلاب حمسي ٍفاك

نم ديزملا سيركت ةرورض ىلإ رخآ راشأو ،يقيرفأ قايس يف عوضوملا اذهل صاخ مامتها ءاليإ مهدحأ 
يلودلا ىوتسملا ىلع رمألا اذه نأشب يئاقولا  رارق يأ ذاختا لبق ملعلا ىلع ةمئاقلا تاشقانملل ت .

عاضوألا اهرابتعا يف ذخأت ةيلامو ةينقت تايلآ ءاشنإو ةيفرعملا تاوجفلا دسل ةجاحلا ىلع ثلاث ددشو 
ممألا جمانرب قتاع ىلع عقت فراعملا ديلوت ةيلوؤسم نإ نيلثمملا دحأ لاقو . نادلبلا ىدارفب ةصاخلا

ديعص ىلع يداير رودب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربموقي نأ ةرورض ىلإ رخآ راشأ امنيب ،ةئيبلل ةدحتملا   
جهنلاو ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملا نم ٍمعدب مويمداكلاو صاصرلا مادختسا ضفخ زيزعت  
 .يجيتارتسالا

ىلإ مويمداكلاو صاصرلا ىلع ةيوتحم ةلمعتسم تاجتنمريدصت رطخ نم نيلثمملا دحأ رذحو   - ١٥  
موهفم ىلع ًادكؤمو تاجتنملا هذه لثم نم نمآلا صلختلا لفكت تاءارجإ ذاختا ىلإ ًايعاد ةيمانلا نادلبلا 

ذخأي نأ بجي عوضوملا اذه نأشب يراجلا لمعلا نأ رخآ ركذو . قايسلا اذه يف جِتنملل ةدتمملا ةيلوؤسملا
تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا نم ةرداصلا ةلصلا تاذ ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدا بملا رابتعالا يف
 .دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا

صاصرلاب ةقلعتملا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب دوهجب قلعتي اميف حيضوتلل بلط ىلع ًادرو   - ١٦
مويمداكلاو صاصرلا ىلع ةيوتحملا تايراطبلا ريود ت ةداعإ نإ ةنامألا لثمم لاق تايراطبلا يف مويمداكلاو
ىعسي جمانربلا نإف كلذلو . ناسنإلا ةحص ىلع رثؤي امم نداعملا هذه نم ةريبك تايمك برست ىلإ يدؤي
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ريودتلا ةداعإ ةيلمع  يف ةميلس ةرادإ تاسرامم لاخدإو لئاسملا هذه ةجلاعمل ينقتو يلام داحتا سيسأت ىلإ
 .تاشقانملا هذه يف ةيملاعلا ةئيبلا قفرم كراش دقو. يوناثلا رهصلاو

  قبئزلا  )ب(
ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل بناج نم نآلا ىتح زرحملا مدقتلاب اوثدحت نيذلا نيلثمملا عيمج ب   - ١٧  حر

 .قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإل ةيلودلا

ن ءانبل يدعاصت ج  - ١٨  كسامتمو لاعفو عجان ماظ قيبطت يرورضلا نم نإ نيلثمملا دحأ لاقو
ةئشانلاو ةديدجلا تايدحتلاو اياضقلل ةباجتسالا ةعرسب زيمتي تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةرادإل لماشو 

ةعومجم يف هنأشب ضوافتلا متيس يذلا قبئزلا كص نيمضت ددصلا اذه يف نيعتيو . ملاعلا يف قلقلل ةريثملا
 .رزآتلا هجوأ زيزعت متي كلذبو ،ةمئاقلا تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا

ًاصوصخ تارارقلا ذاختا يف ةدعاسملل تامولعملا نم ديزملا ةحاتإ ىلإ نيلثمملا نم ديدعلا اعدو - ١٩
درجلا مئاوق دادعإب ةقلعتملا تامولعملا ةيمهأ ىلع نيلثمملا دحأ ددشو . ةيمانلا نادلبلاب رمألا قلعتي امدنع
ةيمهأ كلذكو ،مئاوقلا كلت لعفلاب كلمت ال يتلا نادلبلا صخي ام يف ةبرستملا تايمكلاو رداصملل ةينطولا
 يلاملا معدلا ميدقتل ةجاح كانه نوكتسو. اهكلتمت يتلا نادلبلا صخي اميف مئاوقلا هذه ريوطت ةلصاوم
يف ةنمضملا تامولعملا ثيدحتل ةجاح كانه نإ ًاضيأ لاقو . ةيمانلا نادلبلل ًاصوصخ ،مئاوقلا كلت دادعإل
ن ملا ضعب مض  تس يتلاو رثكأ ةبسانملا مكحتلا ريبادت نع قدأ ةركف ءاطعإ لجأ نم ةنجلل ةحاتملا تادنتس

هذهو ،ةنيعم قطانم وأ ميلاقأ نم ةياغلل ةدودحم تامولعم ىلع ،ًالثم ،قئاثولا ضعب يوتحتو. كصلا يف  
مدع نأ ثيح قب ئزلا نيزخت نأشب ةيفاضإ تامولعمل ةجاح كانه كلذك. يملاع قاطن تاذ نوكت نأ بجي
قبئزلا كص يف ةدراولامكحتلا ريبادت ةيلاعف فعضي نأ نكمي قطانملا ضعب يف تامولعملا هذه لثم رفوت   

 .هلماكب كصلاولب 

ةيميلقإ تارواشم دقعل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهلذبي يتلا دوهجلاب نيلثمملا دحأ بيحرت عمو   - ٢٠
دقعل يفاضإ معدو ةيفاضإ ةيلام ةدعاسم ريفوت يرورضلا نم نوك يس هنأ دكأ هنإف قبئزلا تاضوافم نأشب
نيب ًاطبار كانه نأ لثمملا ن . ةنجلل ةثلاثلا ةرودلا داقعنا قبست يتلا ةرتفلا يف تارواشملا نم ديزملا  يبو

ةنسحلا اياونلاب ةمئاق درجم صنلا نوكي الأ نامضلمساحطبار وهو ،ذيفنتلا لئاسوو ةيلاملا تادهعتلا    .
ةيمانلا نادلبلا نأ نم دكأتلل ايجولونكتلا لقنو تاردقلا ءانبو ةيلاملا ةدعاسملا ميدقتل ةجاح كان هو

اهل لاثتمالاو فاطملا ةيا  نأ ىلإ اعدو . يف اهدامتعا متيس يتلا مكحتلا ريبادت ذيفنت اهرودقمب نوكيس
نادلبلا يف عاضوألا سكعت مكحت ريبادت نمضتي نأو ةتوافتملاو ةكرتشملا ةيلوؤسملا أدبم كصلا سكعي  
ددشو . كصلا قيبطت نأشب رارق ذاختا ىلع ةردقلا فارطألا حنمت ةيسسؤم تابيترت ىلع لمتشي نأو

قبئزلا مادختسا ىلع ضرفت دويق يأ ىلع ةيداصتقاو ةيعامتجا راثآ كانه نوكتس هنأ ىلع ًاضيأ لثمملا 
 .هتقطنم يف قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت راشتنال ًارظن

ةيمانلا نادلبلا اه   - ٢١  اجت يتلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تايدحتلا نأشب تاقيلعتلا رخآ لثمم ديأو
نوكي نأ بجي امك ةيرايتخا ىرخأو ةمزلم رصانع نيب عمجي نأو ًانرم نوكي نأ بجي كصلا نإ ًالئاق 

ةيداصتقالا تايمتحلا نيب نزاوت كانه نوكي نأ بجيو. دلب لكب ةصاخلا فورظلا عم فيكتلل ًالباق  
 .ةتوافتملاو ةكرتشملا تايلوؤسملا أدبم وه هجوملا أدبملا نوكي نأ ىلع ةيئيبلاو
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بجي ةيالولا هذه نإ نيلثمملا دحأ لاق ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ةيالوب قلعتي اميفو   - ٢٢
ةنجللا ةيالو قاطن عيسوت يف م هتبغر نم مغرلا ىلع هنإ نيرخآلا نيلثمملا نم ديدعلا لاقو. اهحتف داعي الأ

ءاقبإل دادعتسا ىلع م   إف ،ملاعلا يف قلقلل ةريثم ىرخأ داوم ،لاثملا ليبس ىلع اهنم ،ىرخأ رصانع لمشتل
ةيحصلا لئاسملل مامتها يأ نآلا ىتح طعت مل ةنجللا تاشقانم نإ رخآ لثمم لاقو . يه امك ةنجللا ةيالو
كصلل يئانثلا فدهلا نم مغرلا ىلع ةيئيبلاتاريثأتلا ىلع تزكر ةنجللا نأل ًارظن  . 

ةقرو عورشم نأو ًاحومط نوكي نأ بجي قبئزلا كص نإ ةيموكح ريغ ةمظنمل ةلثمم تلاقو   - ٢٣
ةيمانلا نادلبلا اههجاوت يتلا تايدحتلا ءوض يف ًايفاك نكي مل ةيناثلا ا   رود يف ةنجلل مدق يذلا رصانعلا

رمب ا  ىلإ داعتسملا قبئزلا ليوحت رطخ نم ةلثمملا ترذحو . لاقتنا ةلحاداصتقا رمت يتلا نادلبلاو
ريدصت ىلع رظح ضرف متي مل اذإ قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت لثم ةميلس ريغ تامادختسا 

 .ةيمانلا نادلبلا ىلإ قبئزلا
ةفاضتساب نابايلا ةموكح نم مدقملا ضرعلل يذيفنتلا ريدملا لوبقل هريدقت نع نابايلا لثمم ربع  - ٢٤  

  .قبئزلا نأشب ًانوناق مزلملا يملاعلا كصلا ىلع عيقوتلا هيف متيس يذلا يسامولبدلا رمتؤملا
 ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا  )ج(

نيثدحتملا نم ديدعلا برعأ  - ٢٥ ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنل لمهمعد نع  
ذيفنتل دوهج نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا ج مانرب هلذبي امب اوبحرو ،ةيلودلا دوهجلا رئاس يف هبىذ تحي جذومنك
ناديم يف ةيلاثم ةيلود ةينب رفوي يجيتارتسالا جهنلا نإ نيلثمملا دحأ لاقو  .هزيزعت ىلإ اوعدو جهنلا اذه
ا باحصأ ىلع نإ فاضأو ،ةديدجلا ةئشانلا اياضقلا ةجلاعم يف مدختستةرادإلا اومدختسي نأ ةحلصمل  
جهنلا ذيفنتل ليومتلا ردصم ديدحت ةرورض ىلإ راشأو  .يليمكتو ؤفكو لاعف وحن ىلع جهنلا اذه

يف مهاست نأ نكمي تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ليومت نأشبةيرواشتلا ةيلمعلا نأ ىأرو ،يجيتارتسالا   
اهل  مكت نأو نأشلا اذ  ةكراشم زيزعت ىلإ يمرت ةيجيتارتسا عورشم عضوب بحرو .ةرئادلا تاشقانملا  

ةرودلا يف ةيجيتارتسالا هذه دامتعا ىلإ علطتي هنإ لاقو ،يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف يحصلا عاطقلا  
ماع يف دقعيس يذلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤمللةثلاثلا   ٢٠١٢.  

، ةوهلاب رارقإلا ةرورض ىلإ نيلثمملا دحأ راش أو  - ٢٦ ةيمانلا نادلبلاو ةمدقتملا نادلبلا نيب لصفت يتلا
 ، ةرطخلا تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةرادإ نع تانايبلل ةدعاق يف ةحلصملا باحصأ عيمج مهاسي نأ حرتقاو

لكاشملا ةجلاعم ىلإ فد    .داوملا هذه نع ةمجانلا و ذيفنتلل ةلباق لمع ططخ عضو نادلبلل حيتت
ريدملا مدقي نأ ناكمب ةيمهألا نم نإ نادلبلا نم ةعومجم مساب ثدحتي ناك رخآ لثمم لاقو  - ٢٧  

ًاريرقت ةرادإلا سلةرشع ةيناثلاةيئانثتسالا ةرودلا ىلإ يذيفنتلا   ًايلحرم هدمتعت ررقم يأ ذيفنت نع    
داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا ىلإ ةمهاسم ميدقت سلجملل ىنستي يك ،ةيلاحلا ةرودلا  

  .٢٠١٢ماع يف ةيئايميكلا 
 تايافنلا ةرادإ  )د(

ةماقإ ىلإ اوعدو ،تايافنلا ةرادإ لاجم يف ةيمهأ نم لزاب ةيقافتال ام ىلع نيلثمملا نم د يدعلاددش   - ٢٨
نم ددع ىعرتساو  .لمعلا يف ةيجاودزالا بنجت حيتي امب ،تاردابملا عيمج نيب ةقيثو قيسنتو نواعت تاقالع
مالا نيلثمملا ءانب جمانرب ىلع زيكرتلا نم ديزم ىلإ مهدحأ اعدو  .ادلب نم معدلا ىقلت تاردابم ىلإ هابتن
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ضعب حرتقاو  .ةيئيبلا ايجولونكتلل يلودلا زكرملا همظني جمانرب وهو ،تايافنلا ةرادإ لاجم يف تاردقلا
نوكي نأ يف مهدح أ ككش اميف ،ةميلس ةروصب تايافنلا ةرادإ لفكت ةديدج تاردابم ريوطت نيلثمملا

نع ةيفاضإ تامولعم رفوي نأ يفو ةيليمكت ةيلمع ةينورتكلإلا تايافنلل يملاعلا مييقتلل حرتقملا قالطإلا 
ًازكرم دلقتي يك ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مامأ حاتم لا .ةلأسملا هذه  ًايدايرا نإ رخآ لاقو لماعتلا يف    
  .ةينورتكلإلا تايافنلا عم

زكارملاب ةطيحملا ةيئاوشعلا قطانملل مامتهالا نم ديزم ءالي إيرورضلا نم نإ رخآ ل ثمم لاقو  - ٢٩
ةدحتملا ممألا جمانربل يغبني هنإ لاقو  .ةقاط ىلإ تايافنلا ليوحت ةيناكمإ يف رظنلا دنع اميسال ،ةيرضحلا
، ملا راطإ يف لامعأ نم هب علطضت ام ذيفنت يف نادلبلل ةدعاسملا ميدقت لصاوي نأ ةئيبلل ىرخألا تارداب
ملوهكتسا ةيقافتا راطإ يف ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ نأشب ةيهيجوتلا ئدابملا اهنمو  
ةيهيجوتلا ئدابملل مييقتو ضارعتسا ءارجإ ىلإ نيلثمملا دحأ اعدو . ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب

لع ا    .ةلجاعلا ةينورتكلإلا تايافنلا ةلأسم ىاقيبطتو ،ةيلاحلا ىرخألا كوكصلاو تاعيرشتلاو
ةينورتكلإلا تايافنلاو تايافنلا ةرادإ نأشب نيررقملا يعورشم جمد نيلثمملا نم ددع حرتقاو   - ٣٠

 .UNEP/GC.26/L.1ة قيثولا يف نيدراولا

 تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةصاخلا ليومتلا تارايخ نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلا  )ه(

تارايخب ىنع م لك ىنثأ  - ٣١  ت ةيرواشت ةيلمع ءاشنإل يذيفنتلا ريدملا ةردابم ىلع نيلثمملا نم ثدحت ن
نيلثمملا دحأ لاقو  .مويلا ىتح مدقت نم هتزرحأ امب اوبحرو ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةصاخلا ليومتلا
نوناك ١١ و١٠ يموي يف ايقيرفأ بونجب ايروتيرب ةنيدم يف دقع يذلا ةيلمعلل ثلاثلا عامتجالا نإ  
ًامدقت زرحأ دق٢٠١١رياني /يناثلا ًاتفلم  ةدراولا ايروتيرب قيرط ةطراخ يف ربكأ نعمتب رظنلا ىلإ اعدو    ،

سل    .ىدتنملا/ا ىلع ضورعملا ررقملا عورشم يف
ةقلعتملا ةيقافتالاو ةيرواشتلا ةيلمعلا نيب ةرشابم ةروصب طبرلا بجاولا نم نإ رخآ لثمم لاقو   - ٣٢

و ةيئايميكلاداوملاب نم نإ ناث لثمم لاقو . يجيتارتسالا جهنلاو ،قبئزلاب قلعتملا كصلاو ،تايافنلا 
مييقت ءارجإ حرتقاو ،لصاوتلاو ةيعوتلل ةطشنأ نم اهراطإ يف يرجي امب ب   حرو ،ةيلمعلا ةلصاوم يرورضلا

لثمم ثدحتو .ةتباث ةروصباهليومت لفكي امب تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةصاخلا ليومتلا تارايخ فلتخمل   
نأشلا اذ   ةيفاضإ تاشقانم ءارجإل ةجاح كانه ناك اذإ امع لءاستف نادلبلا نم ةعومجم مساب ثلاث

ودبي ام ىلع هيجوتلا نم مئالملا ردقلا رفوي١١/٨-إ د ررقملا نأو اميسال ،ةرودلا هذه لالخ  . 

يكلا داوملاب ةينعملا ةعوم  )و(   تايافنلاو ةيئايما راطإ يف نواعتلا زيزعت

نواعتلا زيزعتل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهلذبي يتلا دوهجلاب نيلثمملا نم نيثدحتملا عيمج بحر   - ٣٣
مهنم ددع ه   ونو ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا نيب قيسنتلاو

هنع ضخمتتس ام راظتنا بجي هنإ مهدحأ لاق ،نأشلا اذه يفو  .لمعلا يف ةيجاودزالا يدافت ةرورض ىلإ
ةيئايميكلا داوملا ةرادإ لبقتسم ديدحت لبق ٢٠١٣ و٢٠١٢يماع يف يرجتس يتلا تاشقانملا فلتخم   

لك يف فارطألا رمتؤملو ةيقافتا لكل لقتسملا ينوناقلا عضولا مارتحا ةيمهأ ىلع رخآ ددشو  .تايافنلاو
ضورعملا ررقملا عورشم نأ ديب  .مويلا اذه ىتح اهنيب اميف رزآتلا ةيلمع ةدايق نادلبلا تلوت يتلاو ،اهنم

سل    .ةطقنلا هذه نع ديحي هنأكو ودبي ىدتنملا/ا ىلع
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 يتأتنأ ةلافكل ةيفاضإ ةسارد ءارجإب رارقلا عورشم يف دراولا حارتقالا نيلثمملا نم ددع ديأو   - ٣٤
ءارجإ رسيي نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلع نإ مهنم ددع لاقو  .اهنم ةعقوتملا جئاتنلاب رزآتلا ةيلمع

قبتست الأ بجي ليلحتلا ةيلمع نأ نم نورخآ رذح اميف ،تاموكحلل هتدايق كرتت نأ ىلع ليلحتلا اذه 
دحأ لاقو  .اهسفن رزآتلا ةيلمع ىلإ ةلكوملا ةيالولا قاطن نم جرخت نأ وأ اهنع ضخمتتس يتلا جئاتنلا

ةساردلاهذه نإنيلثمملا  ًاجاودزا نوكت الأ بجي  تايقافتالا راطإ يف يرجت يتلا رزآتلا مييقت ةيلمعل    
ماع وأ ٢٠١٤ماع ىتح ةساردلا ليجأت نيعتي هنإ رخآ لاقو . ثالثلا اهل ىنستي يك ٢٠١٥  يف ذخأت ن أ، 

ىيتلا تاضارعتسالا رابتعالا  رج يماع يف تس ةعومجم مساب ًاثدحتم نيلثمملا دحأ لاقو .٢٠١٣ و٢٠١٢   
ةرادإلا سلةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا ةرودلا ىلإ زرحملا مدقتلا نع ريرقت ميدقت نيعتي هنإ نادلبلا نم  .  

يف فارطألا تارمتؤم ا هنإ نيلثمملا دحأ لاقو  - ٣٥  دقع يتلا ةنمازتملا ةيئانثتسالا تاعامتجالا ذنم  
تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتا و ،لزاب ةيقافتا
ملوهكتسا ةيقافتاوةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ نم ،ايسينودنإ ،يلاب يف ،،  ىلإ ٢٢   

ناك ٢٠١٠رياربف /طابش ٢٤ ، ًاليئضزرحملا مدقت لا،  رزآتلا ةيلمعل ريوطتلا نم ديزم ءارجإب قلعتي اميف  
  .زرحملا مدقتلا ىوتسم سايق حيتت ةحضاو فادهأ ىلإ ةيفاضإ ةطشنأ يأ دنتست نأ حرتقاو

ىلع تقفاو دق ةنمازتملا ةيئانثتسالا تاعامتجالا راطإ يف ةعمت   - ٣٦  ا فارطألا نأب رخآ لثمم رّكذو
سيئرلا نييعت ةيلمع نع تامولعم تبلط ا   أو ،ثالثلا تايقافتالا تانامأل ةكرتشم ةسائر ءاشنإ

 .كرتشملا

  تاررقملا عيراشم  )ز(
اهيف رظنلا ةلصاومل ةغايصلا قيرف ىلإ تاررقملا عيراشم ا  - ٣٧    .اشقانم بقع ةنجللا تلاحأ
٣٨ -   ، تاررقملا عيراشم نم ةحقنم ًاخسن ثحبلاب ةنجللا تلوانتةغايصلا قيرف تالوادم بقعو  

لخاد قيسنتلاو نواعتلا زيزعتب صا خلا ررقملا عورشم ىلع ةنجللا تقفاوو. قيرفلا اهيلع قفاو يتلا ةثالثلا
ررقملا عورشم UNEP/GC.26/CW/L.2(تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةعومجم  صاخلا ررقملا عورشم و) ٢، 

عورشم UNEP/GC.26/CW/L.2(تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ليومت تارايخب ةقلعتملا ةيرواشتلا ةيلمعلاب   ،
ةرادإب صاخلا ررقملا عورشمو)١ررقملا  تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا    )UNEP/GC.26/CW/L.2/Add.1( ،

هدامتعا لامتحاواهيف رظنلل كلذو سلا   ا بناج نم    .ىدتنملا/ 
 ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةرادإب صاخلا ررقملا عورشم ىلع ةقفاوملا هيف تمت يذلا تقولا يفو  - ٣٩

ريرقتلا اذه يف ن،نايبب ةيقيرفألا نادلبلا ةعومجم مساب ثدحتت تناك ةلثمم تلدأ مض ي نأ تبلطو   .
ةعوم   لمع جمانربب ناقلعتت نيتطقن ىلع ديكأتلا يف بغرت اهنكل ،ررقملا عورشمببحرت ا نإ تلاقو  

درجو مييقتب ةقلعتملا ةطشنألل ةيولوألا ءاطعإ ةرورض يه ىلوألا . تايافنلا ةرادإل ةيملاعلا ةكارشلا
فد لإلاو ةيئابرهكلا تايافنلا  نم نادلبلا نكمي نأ هنأش نم كرتشم يفرعم يعجرمساسأ ديدحت ةينورتك  
ةيمانلا نادلبلل ةيولوألا درجلاو مييقتلاب صاخلا لمعلا يطعي نأ ةرورض يه ةيناثلاو . ةلكشملا مجح ديدحت

لاقتنا ةلحرمب ا  ملل مييقت ىلع لمتشي نأو،اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ىرخألا كوكصلاو ةيهيجوتلا ئداب   
نم نادلبلا هذه نكمت نأ ا  عم لماعتلاأش نم يتلا ةلاعف ةروصب ةينورتكلإلا تايافنلا   .  



UNEP/GC.26/19 

62 

  نامادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا  - ٢
راطإ عضو يف زرحملا مدقتلل ًاصيخلت دروأو ،ةلصلا تاذ قئاثولا ىلإ هابتنالا ةنامألا لثمم هجو   - ٤٠

جاتنإلاو كالهتسالا تاردابمل ةيسيئرلا ملاعملا فصوو نيمادتسمل ا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب جماربل يرشع
امإ ينقتلاو يلاملا معدلا اهتيرثكأ تقلت يتلاو ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا تايوتسملا ىلع ةيراجلا نيمادتسملا 

ىوتس ملا عيفر عامتجا يف ةلأسملا هذه تشقون دقو. شكارم ةيلمع نم وأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم
ررقملا عورشم فدهيو ٢٠١١رياني /يناثلا نوناك يف دقع ،ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل تارودلا نيب  ،

سل  ررقملا عورشم UNEP/GC.26/L.1(ىدتنملا /ا ىلع ضورعملا ممألا جمانربل نوكي نأ ةلافك ىلإ ) ٥، 
ا ا  رودب عالطضالا ةرشع ةعساتل رود يف ةنجللا هنم تبلط ام اذإ ةرادإلا سلجم نم ضيوفت ةئيبلل ةدحتملا

  .راطإلا كلذ ريوطت يف رخآ ماه
جاتنإلاو كالهتسالا زيزعتل ءارجإ ذاختال قاطنلا عساو دييأت رهظ ،كلذ الت يذلا شاقنلا يفو   - ٤١

. ددصلا كلذ يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هيدؤي نأ نكمي يذلا يسيئرلا رودلاب فارتعا ادبو نيمادتسملا
ردابم اوفصوو ةلأسملا هذه ىلع مديدعلا ددشو  ادلب اهقلعت يتلا ةيمهألا ىلع نيلثمملا نم ةلصلا تاذ ما   .

تاذ ىرخألا لئاسملا فلتخمونيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نيب طباورلا نيلثمملا نم ديدعلا زربأو   
وملا راعسأو ،يئيبلا روهدتلا فاقيإ كلذ يف امب،بكوكلا اذهل ةيساسألا ةيمهألا نم فيفختلاو ،ماخلا دا  

  .ةيلصألا بوعشلا فراعم ظفحو ،يعامتجالاو يرشبلا هافرلاو ،يئاذغلا نمألاو ،رقفلا ةدح
ةجاحلا ترهظأ ةيراجلا تاشقانملا نإ ،نادلبلا نم ةعومجم نع ةباين ًاملكتم ،نيلثمملا دحأ لاقو   - ٤٢

اهتققح يتلا تازاجنإلا ىلع دانتسالا ةرو رضو شكارم ةيلمع اهنع ترفسأ يتلا ةيسيئرلا جئاتنلا ةعباتم ىلإ
داحتالا راطإ يف جاتنإلاو كالهتسالا ةمادتسا زيزعتب صاخلا شتيوس جمانرب ليبق نم ميلاقألاو نادلبلا 

شكارم ةيلمعل ةعباتلا لمعلا ةقرفأ ا  ةيمهأ ىرخأ ةهجل ةلثمم تزربأو . موقت يتلا لامعألاو يبوروألا
ىلإًةيعادفيقثتلاو يعولا ءاكذإ  اهيف امب ،تايدتنملا نم ددع يف نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالل جيورتلا    

نم ليومتلا نأ تفاضأو . مالعإلا طئاسوو ةيشيعملا رسألاو ةيعانصلا قفارملاو لامعألا رئاودو سرادملا
ةردابملا معديف ةيلاعف رثكألا ةليسولا نوكيس ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلا ةيميلقإلا بتاكملا لالخ   .

يف نادلبلا ةدعاسمل هلمع بولطملا ءيشلا نع ًاديدحت رثكأ تامولعم ىلع لوصحلا ديفملا نم نوكيسو 
  .نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا وحن لاقتنالا

ةردابملا هذ  - ٤٣  ةيسيئرلا تاعوم  لامعألا رئاودل ةيسيئرلا ةعوم . ا ولثمم بحرو  ا لثمم لاقو
نم يتلا جاتنإلا لئاسوو تاجتنملا ريوطت يفو تاراكتبالا يف ًايسيئر ًارود بعلت ةعانصل ا نإ ةعانصلاو

ةمادتسملا ةيمنتلا نم ززعتو تايافنلا نم للقت نأ ا  نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا موهفم نإ لاقو . أش
عوم. ةيميلقإلاو ةينطولا عاضوألل هعيوطت بجيو ًانرم نوكي نأ بجي  مولعلل ةيسيئرلا ة ا لثمم زربأو
رضخألا داصتقالاو ةهج نم نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نيب طبرت يتلا ةقالعلاايجولونكتلاو نإ لاقو .  

ءانبو ثوحبلا دهاعم نم تاربخلا ةئبعتو ةديجلا تاسرامملا قيثوت لمشت لا   ا اذهل ةمعادلا تاردابملا
يف لمأت ةيسيئرلا تاعوم . تاكارشلا  نأشب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم ا ا نإ لاقو  واعت ززعت نأ
  .عوضوملا اذه

رشعلا تاونسلا لاوط ةلوذبملا دوهجلا نم مغرلاب هنإ ةيموكحلا ريغ تامظنملا ىدحإ لثمم لاقو   - ٤٤
كانه نإ لاقو . ةمادتسملا ريغ جاتنإلاو كالهتسالا طامنأ ةحفاكم يف ليئض مدقت ىوس ققحتي مل ةيضاملا
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كلت ةدعاسم نإو معدلاب ةريدجلا نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا زيزعتل ةيمارلا تاردابملا نم ًافالآ  
  .رضخألا داصتقالا زيزعت يف دعاسي نأ هنأش نم جماربلل يرشعلا راطإلا قيرط نع تاردابملا

  .هيف رظنلا ةلصاومل ةغايصلا قيرف ىلإ عوضوملا اذه ةنجللا تلاحأ ،ةشقانملا دعب  - ٤٥
لثمم مدق ثيح ررقملا عورشم يف رظنلل ةنجللا تداع ،هلمع نم ةغايصلا قيرف غرف نأ دعب   - ٤٦

  .ررقملا عورشم ىلع تاليدعت لاخدإ اهيف حرتقي عامتجا ةفرغ ةقرو يبوروألا داحتالا
جماربل يرشعلا راطإلاب قلعتملا ررقملا عورشم ميدقت ىلع ةنجللا تقفاو ،شاقنلا بقعو   - ٤٧

ررقملا عورشم (UNEP/GC.26/L.1نيمادتسملا جاتن إلاو كالهتسالا ًاقفوو ًايوفش ةلدعملا هتغيصب ) ٥، 
سلعامتجالا ةقرو يف ةدراولا تاليدعتلل  ا ىلإ   .هدامتعا لامتحاو هيف رظنلل ىدتنملا/، 

  ةيملاعلا ةئيبلا ةلاح  - ٣
ةئيبلا ةلاح نع يذيفنتلا ري دملا ريرقت تلمش يتلاو ،ةلصلا تاذ قئاثولل هابتنالا ةنامألا لثمم هجو  - ٤٨

(UNEP/GC.26/4) ملاعلا يف ةئيبلا ةلاح نأشب ررقم عورشمو  )UNEP/GC.26/L.1 ررقملا عورشم  ،٢ (
ةرادإلا سل  ةيضاملا ةرودلا ذنم تيرجأ يتلا ةيئيبلا تامييقتلل ةيرصح ةمئاقو (UNEP/GC.26/INF/13) ،
يريفسوبورتلا نوزوألاو دوسألا نوبركلل لماكتملا مييقتلل تارارقلا عانصل صخلمو 

(UNEP/GC.26/INF/20).  جمانربل يونسلا باتكلا نم ةفطتقملا ةيسيئرلا لئاسملا ىلع ءوضلا لثمملا طلسو
ةئشانلا تاعقوتلاو ةيذغألا جاتنإو روفسفلاو ،طيحملا يف ةيكيتسالبلا تايافنلا اهنمو ٢٠١١ماعل ةئيبلا   ،

  .تاباغلا يف يجولويبلا عونتلا نأشب
نع ًاريرقت ،خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا ةنيمأ ،تسيرك تينير ةديسلا تدروأ   - ٤٩

ناكيذلا قيرفلل سماخلا مييقتلا ريرقت يف ةدراولا ةديدجلا لئاسملا زاجيإب تزربأ ثيح. قيرفلا لمع   
ةدايزو ونينلاو ةيويسآلا ن وسنوملا حاير ليبق نم ةيخانملا رهاوظلا ىلع زيكرتلا كلذ يف امب ،هدادعإ يرجي

ىرخأ ةصاخ ريراقت ىلإ ةفاضإ ،خانملا ريغتل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا بناوجلا مييقت ةيمهأ ىلع ديدشتلا 
ةرادإو خانملا ريغت نم فيفختلاو ةددجتملا ةقاطلا رداصم لوانتت ٢٠١١ماع يف اهدادعإ لامكإ رظتني   

هجو يذلاو تايميداكألا نيب كرتشملا سل اهيلإ صلخ يتلا تاجاتنتسالا تزجوأو. رطاخملا  ا ريرقت  
ريرقتلا ةيصوتو ،قيرفلل ةهجوملا ةلصاوتملا تاداقتنالا باقعأ يف كلذو قيرفلاو ماعلا نيمألا هدادعإب 

حلاصملا براضت ةرادإل هتاسايسو هترادإو هتلدأ مييقتو قيرفلا ا  موقي يتلا مييقتلا ةيلمع صحفب.  
ًاساسأ ةمظتنملا ةيئيبلا تامييقتلا ذاختال مهدييأت نع نولثمملا برعأ كلذ عبت يذلا شاقنلا يفو   - ٥٠

لا  . ا كلذ يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةمهاسمب اوبحرو ةمادتسملا ةيمنتلا نأشب ةيملعلا تارارقلا عنصل
ةئيبلل ةدحتملا مم ألا جمانربل ةيساسألا ةطشنألا مهأ نم دعت ةيملاعلا ةيئيبلا تامييقتلا نإ مهدحأ لاقو

ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عيجشت مت دقف يلاتلابو . جمانربلا تاحاجنيف يسيئرلا لضفلا اهل عجريو 
ىلع ًاضيأ اونثأ امك . يعولا ءاكزإ لاجم يف هتيالو نم ءزجك ةيلاع ةدوج تاذ تامييقت جاتنإ ةلصاوم

ةلصلا يوذءاربخلاوةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هب موقي يذلا لمعلا  نوبركلل ةلماكتملا تامييقتلا لاجم يف    
  .يريفسوبورتلا نوزوألاو دوسألا

تاربخلا يف رظنلل ةئيبلا جمانرب نادلبلا نم ةعومجم مساب ثدحتي ناك يذلا نيلثمملا دحأ اعدو   - ٥١
نولثمملا ددشو . ةمئاقلاةيئيبلا تامولعملا تاكبش نم ةلماكلا ةدافتسالاو ابوروأ يف يئيبلا غالبإلا لاجم يف 



UNEP/GC.26/19 

64 

نيسحت ىلع لمعلاو ةحلصملا باحصأ تارابتعاو ةيملعلا بناوجلا نيب ةنزاوملل ةجاحلا ةيمهأ ىلع 
  .تايلمعلا ضارعتساو ةمئالمو ةقستم تايجهنم قيبطتب كلذو كسامتلا

ت امولعملا ىلإ لوصولا ليهستل مييقتلا ريراقت يف تاداهشتسإ جاردإب نيلثمملا دحأ ىصوأو  - ٥٢
عونتلل تامييقت ءارجإ ةرورضب رخآ لاقو . تامييقتلا قاستا نيسحتل فينصت ماظن ريوطتو ةيفاضإلا

يئيبلا روهدتلا رارمتسا نم قلقلا غلاب نع نورخآ برعأو ؛يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا 
مييقتلا نم ديزملا ءارجإ ىلإ ةجاحلا نع اوبرعأو ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخ نادقف ىلإ يدؤي يذلا  
ةرتفلا لالخ ةيئيبلا تارييغتلل ةلبقملا تامييقتلابقلعتي اميفو . تارييغتلا كلت ةعباتمل دصرلاو    

رارقلا عنص ةيلمع معدت نأ ا ٢٠١٣ - ٢٠١٢  أش نم ىرجت تامييقت يأ نأ ىلع نيلثمملا دحأ ددش  ،
  .ريغتملا يئيبلا قايسلا راطإ يف تاسايسلل ةمئالمو ةيملعلا ةيحانلا نم ةقوثوم نوكت نأ بجيو

بسانملا تقولا يف ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوتل سماخلا مييقتلا ريرقت رودصب نيلثمملا نم ددع بحرو   - ٥٣
ةيلمع ليومت يف لئاهلا صقنلا ءازإ قلقلا نع بارعإلا ىرجو . ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم ليبق
ممألا جمانربل رشابملا ينيكمتلا لمعلا راطإ ريوطتب نيلثم ملا نم ديدعلا بحرو. ةيملاعلا ةئيبلا تاعقوت

هب ديرأ يذلا ةيولوألا تاذ ةيعيضاوملا تالا   ا يف ةفدهتسم تامييقت ىلإ لاقتنالا لجأ نم ةئيبلل ةدحتملا
جمانرب ديفتسي نأ ةرورض ىلإ ريشأو . ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا فادهأ يف ةمهاسملاو غالبإلا تايلمع ميمعت
ماظن لثم كلذو تامولعملا لدابت لجأ نم ةمئاقلا تابيترتلا نم ةرفوتملا تالخدملا نم ةئيبلل ةدحتملا مم ألا

راركت بنجتل كلذو ىرخألا ةلصلا تاذ تاكبشلا عم لمعلاو يبوروألا داحتالل ةيئيبلا تامولعملا مساقت 
  .دوهجلا

يلودلا يموكحلا قيرفلا لوانت يذلا ض رعلا يف ةدراولا ةلصفملا تامولعملاب نيلثمملا دحأ بحرو  - ٥٤
ةجلاعم يف ىرخألا تاسسؤملاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رودل هريدقت نع برعأو خانملا ريغتب ينعملا 

مويمداكلاو صاصرلاو ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تاساردلا ىلع ىنثأو . قيرفلل تهجو يتلا تاداقتنالا
يلاتلابو نادلبلا نم دودحم ددع ىلإ تدنتسا تامولعملا كلت نأ ىلإ حملأ رخآ ًالثمم نأ ريغ ةيرحبلا ةئيبلاو 

  .صوصخلا كلذ يف لمعلا نم ديزمب عالطضالا نيعتي لظي
  .هيف رظنلا لصاويل ةغايصلا قيرف ىلإ عوضوملا اذه ةنجللا تلاحأ ،ةشقانملا دعبو  - ٥٥
ةلاحب صاخلا ررقملا عورشم ةلاح إ ىلع ةنجللا تقفاو ةغايصلا قيرف تالوادم ءاهتنا بقعو  - ٥٦

قيرفلاهحقن يذلاةيملاعلا ةئيبلا   ) UNEP/GC.26/CW/L.4/Add.2(،سل  ا ىلإ لامتحاو هيف رظنلل ىدتنملا / 
  . هدامتعا

  يجولوكيإلاماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا   - ٤
ماع ذنم هنأ ىلإ ةنامألا لثمم راشأو  - ٥٧ ماق ،٢٠٠٨  ربنم ءاشنإ نأشب تاشقانملا ليهستبةئيبلا جمانرب    

تجو . يجولوكيإلاماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح   ت دقو
اذه ءاشنإل صصخملا نيددعتملا ةحلصملا باحصأل ثلاثلا يلودلا يموكحلا عامتجالا يف قافتاب ةيلمعلا 

خرؤملا ٦٥/١٦٢اهرارق بجومب ةماعلا ةيعمجلا تبلط دقو . هقاطن ديدحتو ربنملا نوناك ٢٠   
نم ٢٠١٠ربمسيد /لوألا عيمج عم رواشتلابو ،ربنملل ةيسسؤملا تابيترتلاب ساسملا نود ةئيبلا جمانرب   ،
ربنمللةيسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ديدحتل ًاماع ًاعامتجا دقعي نأ ،ةلصلا تاذ تائيهلاو تامظنملا   .



UNEP/GC.26/19 

65 

) UNEP/GC.26/6(ربنملا نع يذيفنتلا ريدملا ريرقت يف دراولا ررقملا عورشمل يسيئرلا فدهلا نأ ىلإ راشأو 
ةلماكلا ةكراشملابو ربنملل ماع عامتجا دقعب ،ءاكرشلا عم قيثولا نواعتلاب ،يذيفنتلا ريدملا ةبلاطم وه 

  .لماكلاب ربنملا ليغشت لجأ نم ءاضعألا لودلا عيمجل
٥٨ -   ، ةيماتخلا ناسوب ةقيثول مهدييأت نع نيلثمملا نم ريثك برعأ ،كلذ تبقعأ يتلا ةشقانملا يفو

ربنملل عيرسلا ليغشتلاو٦٥/١٦٢ةماعلا ةيعمجلا رارقو  يذيفنتلا ريدملا نيلثمملا نم ريثك ركشو . ، 
ربنملا ءاشنإل ةيريضحتلا لامعألا يف امهرود ىلعةئيبلا جمانربو ررقمل ل هدييأت نعني لثمملا دحأبرعأ و.  

موقيس ربنملا نإ ًالئاق ٢٠١٠يجولويبلا عونتلل ةيلودلا ةنسلا يف ًاماه ًازاجنإ هرابتعاب ربنملا ءاشنإب صاخلا   ،
قيقحت لجأ نم ،يجولويبلا عونتلا ةيامحو ظفح يف مهسيل ،تاسايسلاو مولعلا نيب طبارتلا يف ماه رودب 

ممألا دقع ةيادب يف ةراشإ يطعي ربنملا ءاشنإ ىلع قافتالا نأ فاضأو . ةمادتسملا ةيمنتلاو رشبلا هافر
يجولويبلا عونتلا نادقف ةهجاومل دادعتسا ىلع يلودلا عمت    .ا نأب يجولويبلا عونتلل ةدحتملا

مل ةماعلا ةيعمجلا نأ مهنم ديدعلا ىأرو ٦٥/١٦٢رارقلل نيلثمملا مهف يف نيابت كانه ناكو   - ٥٩  ،
ضرعتس يتلا ربنملاب ةصاخلا ةيسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ددحيس لوألاماع لاعامت جالانأو ربنملا ئشنت   

هليغشت قئارط ًاضيأ ررقيس يذلاواهيلع ةقفاوملل ةماعلا ةيعمجلا ىلع مهمهف نإ نورخآ نولثمم لاقو . ، 
  .عقاولا يف ربنملا تأشنأ دق ةماعلا ةيعمجلا نأ وه رارقلل

يف امب ،ةقلعم ةلأسم يأ لوانتي نأ يغبني ربنملا يف رارقلا عنص زاهج نإ نيلثمملا نم ريثك لاقو   - ٦٠
ةقيثو نإ نيلثمم ةدع لاقو . هل ماع عامتجا لوأ يف كلذو يلخادلا هماظنو هليغشتب ةقلعتملا لئاسملا كلذ
  . ربنملا ليغشتل ًانيتم ًاساسأ رفوت ةيماتخلا ناسوب

رادإلا سل  - ٦١  ءاشنإل ًاينمز ًالودجو ًاضيوفت يذيفنتلا ريدملا حنم ة يغبني هنإ نيلثمملا دحأ لاقو
هيدلو ديدشلا يجولويبلا عونتلاب زيمتي دلب يف ربنملا ةنامأ نوكت نأ رخآ لثمم حرتقاو . ربنملا ةنامأ ليغشتو
تبلا لبق ةنامألا صاصتخاو لكيه ىلع ةقفاوملا يرورضلا نم هنإ ثلاثلاقو . ةريبك ةيملع ةيرشب دراوم  
يلعفلااهعقوم يف اهمازتعاو ةنامألا ةفاضتسا يف ةديكألا هتموكح ةبغر نع ايروك ةيروهمج لثمم برعأو .  
  .مزاللا يلاملا معدلا ميدقت

يفو ربنملل ةيريضحتلا لامعألا يف ةلماكلا ةكراشملا ةيمهأ نع نيلثمملا نم ريثك ثدحتو   - ٦٢
ةيملعلا طاسوألاوةدحتملا ممألا ةموظنم كلذ يف امب ،ةحلصملا باحصأ عيمج بناج نم هتاعامتجا   ،
باحصأ ةكراشم ليهست لصاوي نأ ةئيبلا جمانربنم نيلثمملا دحأ بلطو . رزآتلا هجوأ لالغتسا نامضل  
جئاتن ردصي نأو ًالماشو ًاحوتفم ربنملا نوكي نأ ةيمهأ ىلع رخآ لثمم دكأو . ربنملا يف نيددعتملا ةحلصملا
ةكراشملا نإ ىرخأ ةلثمم تلاقو. عيمجلل ةيرحب حاتت ةيملع يندملا عمتجمللةمهملا  ةريبكلا ةيملعلا هتربخو    

عونتلا ظفح لجأ نم هجئاتنل لضفألا مادختسالاو ربنملل لثمألا ذيفنتلا لفكتس ربنملا لمع لاجم يف 
ةفاضإلاب ةئيبلا عاطق يف رارقلا يعناص تاجايتحا ةيبلت ىلإ ربنملا فدهي نأ يغبني هنأ تدكأو . يجولويبلا

داجيإ كلذ يف امب ربنملا ةيمهأ ىلع رخآ لثمم دكأو . ةيمنتلاو ةئيبلا نيب طبرت ةقالع مهل نيذلا كئلوأىلإ 
كلذ يف امب ،ةحلصملا باحصأ عيمج نم درت يتلا ةديكألاو ا   قوثوملا ةيملعلا تامولعملا يف رظنلل تاونق

برعأو . نادلبلا هذه ةكراشمو ،ةيمانلا نادلبلا يف يملعلا ثحبلا معدل تاردقلا ءانبو ،ةيلصألا فراعملا
  .ىرخألا ةيملعلا تائيهلاو ةدحتملا ممألا ةعماج مضت ربنملا يف ةيملع ةكبش ءاشنإل هدييأت نع نيلثمملا دحأ
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ةجردب مهستس يجولويبلا عونتلا لاجم يف ا   - ٦٣  قوثوملاو ةلقتسملا ربنملا تامييقت نإ ةلثمم تلاقو
يجولويبلاعونتلا نادقفل يدصتلا يف ةريبك ةفص ربنملل نوكت نأ يف لمألا نع ىرخ أةلثمم تبرعأو .  

ةيموكحلا ةئيهلل ةبسنلاب لاحلا وه امك يجولوكيإلاماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلاب قلعتي اميف ةيمسر   
، لا هذهل ًاقيقحتو. ةحلصملا باحصأ عيمجل ةبسنلاب ةيعرش هجتاونل نوكت نأو ،خانملا ريغتب ةينعملا ةيلودلا ةياغ

ةمظنمو ةئيبلا جمانربنيب ةكارش ىلإ ربنملا دنتسي نأ يغبني  جمانربو ،ةعارزلاو ةيذغأل ل ةدحتملا ممألا، 
. ىرخأ تامظنم نمض) وكسنويلا(ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا 

لل يذيفنتلا سل  تثحو ،ربنملا عم يسسؤم طابترا ةماقإل يعسلا ررق وكسنويا نأ ريدقتلا عم تظحالو  
ريدملل ةرودلا هذهيف ةرادإلا سلجم نذأي نأ تحرتقاو ،اهوذح وذحت نأ ىلع ىرخألا تامظنملا   

ربنملا يف ًايباجيإ ًاكيرش نوكي نألجمانربلادادعتسا نع برعي نأب يذيفنتلا   .  
ًاديد ريغ يملاعلا يجولويبلا عونتلا نادقف نأ ىرخأ ةلثمم تدكأو   - ٦٤  لكشي لوبقملا ريغو قوبسملا
،  إمظن دوجو نأو ،ةيرشبلل ًاريطخ ةشيعملا لبسو ،يئاذغلا نمألا لجأ نم ًايساسأ دعي ةميلس ةيجولوكي

ةقيثو ةروصب ناطبارتم يجولوكيإلاماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا نإ تلاقو ،ةمادتسملا ةيمنتلاو   
، . ربنملا لمع يف ئفاكتم زيكرت ىلإ ةجاحبو تانايبلا ىلع لوصحلا ةيرحو ةيفافشلا ةيمهأ ىلع تددشو
نمض ،ظفحلا يف تارامثتسالاو ،ةيجولوكي إلا مظنلا ةجذمنو ،تامييقتلا يف تانيسحتلا نأ ىلإ ةريشم
تانايبلا رفاوت ىلع فقوتت،ىرخأ رومأ ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا جارد إمزلي هنأ تفاضأو .  
ب امهتقالعويجولوكيإلا مهملا نم هنإ تلاقو . تايوتسملا ةفاك ىلع رارقلا عنص ةيلمع يف رشبلا هافر 
عضو يدافت   .ًامدُق ريسلل ةركتبمو ةلاعف قرط نع ثحبلاو ةقهرم ةيطارقوريب تاءارجإ 

تامدخو يجولويبلا عونتلا يف ةريبكلا ام   - ٦٥  ربخ ىلإ ةدحتملا ممألل نيتعبات نيتئيهل نالثمم راشأو
ىلإ تدأ يتلا ةيلمعلا يف امهتكراشمو يجولوكيإلاماظنلا  لمع يف ةكراشملا ةصرفب ابحرو . ربنملا ءاشنإ 

  .ةيمانلا نادلبلا يف ءاملعلاو بابشلا ءاملعلاتاردق ءانب يف ،امهدحأ لاق امك ،ةصاخو ،ربنملا 
وأ يلام معد يأب بحر ،هليغشت ةعرسو ربنملل يوقلا دييأتلا ىلإ ةنامألا لثمم راشأ نأ دعبو  - ٦٦  

نم ريخألا فصنلا يف دقعي نأ لمؤي يذلا ربنملل لوألا عامتجالا يف ءاضعألا لودلا عيمج ةكراش مل ينيع
  .٢٠١١ماع 
ررقملا عورشم UNEP/GC.26/L.1(ربنملا نأشب ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع ةنجللا تقفاوو   - ٦٧  ٤ (
هيف رظنلل ةغايصلاقيرفىلإ   .  
ب صاخلا ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع ةنجللاتقفاو ةغايصلا قيرف تالوادم ءاهتنا بقعو  - ٦٨ ربنملا  

هحقن يذلا ،يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا 
سل)UNEP/GC.26/CW/L.4(قيرفلا   ا ىلإ   .هدامتعا لامتحاو هيف رظنلل ىدتنملا/، 

  هايملا جمانر ب-يئيبلا دصرلل يملاعلا ماظنل ا  - ٥
ررقملا عورشم نومضم نأشب رظنلا تاهجو ةنجللا تلدابت  - ٦٩ دصرلل يملاعلا ماظنلا ب صاخلا 

هايملا جمانرب - يئيبلا  )UNEP/GC.26/L.1 ، ١٥ررقملا عورشم(.  
ًايهفش ةلدعملا هتغيصب عورشملا ةلاحإ ىلع تقفاوو ررقملا عورشم صن ةنجللا تشقان كلذ دع ب  - ٧٠

سلحاو هيف رظنلل    .ىدتنملا/ا بناج نم هدامتعا لامت
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  ةيئيبلا تادهاعملا ةلاحو: تاطيحملا؛بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلا   - ٦
٧١ -   ، تاطيحملاو ،بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلاب ةقلعتملا لئاسملا يف رظنلا ىلع ةنجللا تقفاو

  . ًاعم ةئيبلا لاجم يف تالوكوتوربلاو تايقافتالا ىلإ مامضنالاو قيدصتلا ةلاح يف تاريغتلاو
  .ةلصلا تاذ قئاثولا ىلإ مامتهالا لئاسملا هذهل هميدقت دنع ةنامألا لثمم ىعرتساو  - ٧٢

  تاطيحملا  )أ(
يلوألا لمعلا ىلإ نيلثمملا دحأ راشأ  - ٧٣  ةئيبلا جمانربنيب كرتشملا ريرقتل ا رادصإ هنع جتن يذلا 

رسأ يف ةميلسلا تاطيحملا رود : قرزألا نوبركلا’’ن ونعملا ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمو وكسنويلاو
ماع رخاوأ يف ردص يذلاو ،‘‘نوبركلا ا مظنلا ةيمهأ ىلع ءوضلا طلسي يذلاو٢٠٠٩  ةيجولوكي إل، 

فيفختلل ةلوقعم ةليسوك تاطيحملا بيصخت نأشب هقلق نع برعأو ،هنيزختو نوبركلا رسأ يف ةيلحاسلا 
ىلع مزحب يئاقولا أدبملا قيبطت يغبني هنإ لاقو . هنيزختو نوبركلا رسأ قيرط نع خانملا ريغت راثآ نم

اهلسالسو ةيرحبلا ةئيبلل ةبسنلاب هجئاتن نأشب نآلا ىتح ةفرعملا ىلإ راقتفالل ًارظنتاطيحملا بيصخت   
  .ةيئاذغلا

عونتلا روهدت رارمتسا نم غلابلا هقلق نع برعأف نادلب ةعومجم نع ةباين نيلثمملا دحأ ثدحتو   - ٧٤
علس دوجو نإ لاقو . ةطبترملا تامدخلاو ةيجولوك ايإلا مظنلاو ،يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا

ىلع دكأو . ءاخرلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل ًايساسأ ًاطرش دعي ميلس يرحب يجولوكيإماظنل تامدخو 
شاقنلا يفيجولوكيإلاماظنلا ىلع مئاقلا رارقلا عنص زيزعت ةيمهأ  لصاوتملا  ا نأشب  ًادانتسا ةلماكتملا ةرادإل   ،

ماظنلا ج يئاقولا أدبملا ىلإ  يجولويبلا عونتلا ىلع رثؤ ت يتلا ةطشنألا عيمجب قلعتي اميف يجولوكيإلاو
ب. يرحبلا تاردابمب حرو عجشو تاطيحملاب ةقلعتملا ةئيبلا جمانرب  لجأ نم هدوهج زيزعت ىلع جمانربلا   
موقي نأ نكمي ةيربلا ةطشنألا نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحل يملاعل ا لمعلا جمانرب نأ فاضأو. هفادهأ قيقحت

ءاطعإ يغبنيو ،ةحوتفملا تاطيحملاو ،ةيلحاسلا قطانملاو ،هايملا تاعمجتسمل لماكتم ج   عضو يف ماه رودب
  .هذيفنتل ةيولوألا

علا لمعلا جمانربل ثلاثلا يلودلا يموكحلاضارعتساللهمعد نع نيلثمملا دحأ برعأو   - ٧٥   ، يملا
ةيامح ىلع ةيلحاسلا لودلاو ،ةيمانلا نادلبلا ةصاخ ،ءاضعألا لودلا ةردق نيسحت ىلع لمعيس يذلا 

يعولا ةدايز زيزعت وحن ًامدق ريسلل ةقيرط كلذ حيتي نأ يغبنيو . ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا اهمظن
جاردإو رارضألا حيحصتل ًاصرف ح يتيو ،ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع ةيربلا ةطشنألل ةراضلا راثآلاب
ةقيقد ةيملع ةسارد ءارجإ يغبني هنأ دكأو . ءاضعألا لودلا ةكراشم عيجشتو نآلا ىتح ةدافتسملا سوردلا
ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ةمهاسمب فرتعاو . دوهجلا ةيجاودزا بنجتل اهريغو تاموكحلا عم نواعتلاب مييقتو
  . ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحب ةقلعتملا ةينقتلا ةربخلاو تامدخلا ميدقت يف ىرخأ تامظنمو

سل  - ٧٦  ميظنت نأشب هدامتعا ةيناكمإو ررقملا عورشم يف ىدتنملا /ا رظني نأ ىلع ةنجللا تقفاوو
عورشم UNEP/GC.26/L.1(يملاعلا لمعلا جمانربل ثلاثلا يلودلا يموكحلا يضارعتسالا عامتجالا   ،

ًايوفش ةلدعملا هتغيصب)٧ ررقملا  ،.  
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  ةيمنتلا لجأ نم يجولويبلا عونتلا لاجم يف بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلا  )ب(
عونتلا لاجم يف بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلا زيزعتب صاخلا ررقملا عورشم ةنجللا تلوانت   - ٧٧

نيصلاو٧٧ـلا ةعومجم نم عامتجا ةفرغ ةقرو يف مدُق يذلاو ةيمنتلا لجأ نم يجولويبلا  ضرتعاو .  
ًارظن ةرشابم ةغايصلاقيرفىلإ ررقملا عورشم ةلاحإب سيئرلا حارتقا ىلع نيلثمملا دحأ  حوضو دوجو مدعل    

نأشب ًاررقم رشاعلا هعامتجا يف دمتعا دق يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم ناك اذإ امع ٍفاك 
لجأ نم يجولويبلا عونتلا لاجم يف بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلل تاونسلا ةددعتملا لمعلا ةطخ ذيفنت 

صصخملا ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ عقاولا يف تليحأ دق ةلأسملا نأب هيأر نع برعأو . ةيمنتلا
  .ةيقافتالا ذيفنت ضارعتساب ينعملا

ررقم بجومب بةنامألالثمم يبن   - ٧٨  حر دق يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم نأ  ه 
طخب١٠/٢٣ نم يجولويبلا عونتلا لاجم يف بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلل تاونسلا ةددعتملا لمعلا ة  

دقع يذلا بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلا ىدتنم يف نيصلاو ٧٧ ـلا ةعومجم هترقأ يذلا ،ةيمنتلا لجأ  
لوألا نيرشت١٧يف  ل ةيجيتارتسالا ةطخلا ذيفنت يف ًامهم ًاماهسإ هفصوب٢٠١٠ربوتكأ /  يجولويبلا عونتل ، 

صصخملا ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ رمتؤملا بلط ،كلذ ىلإ ًةفاضإ . ٢٠٢٠-٢٠١١ةرتفلا لالخ 
يف اهيف رظن ةيقافتالا ذيفنت ضارعتس ال  ي يكل اهريوطت لصاوي نأو ةطخلا سردي نأ ،عبارلا هعامتجا يف
  .فارطألا رمتؤمل رشع يداحلا عامتجالا

فتالثمممدقو   - ٧٩ ًاهجوم ،تاونسلا ةددعتملا لمعلا ةطخ ريوطتل ًاضارعتسا يجولويبلا عونتلا ةيقا  
ًاماهسإ هفصوب هب ب١٠/٢٣ررقملل هابتنالا  ح رو نيتسلاو ةسماخلا ا  رود يف ةماعلا ةيعمجلا هترقأ يذلا   

ونجلا نادلب نيب اميف نواعتلا نأ ىلإلثمملاراشأو . ةيجيتارتسالا ةطخلا ذيفنت يف ًامهم ةيولوألاب ىظحي ب  
نادلب نيب اميف نواعتلل ةدحتملا ممألا مويب لافتحالا نأ امك ،ةماعلا ةيعمجلاو ةرادإلا سلجم بناج نم 

لوألا نوناك١٩يف متي بونجلا  ةمظنملا هفصوب ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب معد نإ لاقو ،ربمسيد / 
ةطخلا حاجن يف   متتخاو ،بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلل ةلثمأ ىل إ راشأو. يساسأ ،ةيقافتالل ةفيضتسملا

ةردابملاب هفصو ام ذيفنت ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم معدي نأ يف لمألا نع ريبعتلاب هضارعتسا 
  .ةيخيراتلا

  .ةيمنتلاو يجولويبلا عونتلالجأ نم بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلا ةيمهأ نيلثمملا نم ددع دكأو   - ٨٠
ًايوفشةلدعملا هتغيصب هضرع ىلع ةنجللا تقفاو ررقملا عورشم صن ةشقانم بقعو  - ٨١ ىلع    
سل هدامتعا لامتحاو هيف رظنلل ىدتنملا/ا.  

  يذيفنتلا ريدملا ريراقت نأشب عماج ررقم  )ج(
يذيفنتلا ريدملا ريراق ت ىلإ ريشي يذلا ،عماجلا ررقملا عورشم ةنجللا تدمتعا  - ٨٢

)UNEP/GC.26/L.1 ررقملا سل،)١٤،   ا ىلع هضرعل ًايهفش ةلدعملا هتفصب لامتحاو هيف رظنللىدتنملا /   
  .هدامتعا

سلجملل يغبني هنأو ررقملا اذه لثم دامتعا يرورضلا ريغ نمنأ ىلإ نيلثمملا دحأ حملأ  - ٨٣ ىدتنملا / 
هلمع ةسالسلجأ نم ةلثامم تاررقم دامتعايشاحت ًالبقتسم   .  
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ةيئيبلاتامزألل ةباجتسالالجأ نم يلو دلا نواعتلا زيزعت  - ٧    
ةفرغةقرو ارسيوس لثمم مدق ةيمسرلا ريغ تارواشملا بقعو  - ٨٤ ًةحقنم ًةخسن نمضتت عامتجا   نم  

  .ةيئيبلا تامزألل ةباجتسالل يلودلا نواعتلا زيزعت نأشب قباس تقو يف هدلب همدق يذلا ررقملا عورشم
كلذو ،ةيوفش ةروصب هليدعتو هتشقانم دعب حقنملا رر قملا عورشم صن ىلع ةنجللا تقفاو دقو  - ٨٥

سل    .ىدتنملا/ا بناج نم هدامتعا لامتحاو هيف رظنلل

  )لامعألا لودج نم) ج (٤دنبلا (ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا   - ءاب
نينثالا موي رهظ دعب ،ىلوألا ةماعلا اهتسلج ءانثأ يعرفلا دنبلا اذه ةنجللا تلوانت   - ٨٦
ةرمتسملا ةيلمعلا ىلإ راشأو ،ةلصلا تاذ قئاثولا ىلإ هابتنالا ةنامألا لثمم هجوو . ٢٠١١ رياربف/طابش ٢١

يعيفرلا ءارزولل يراشتسالا قيرفل المع كلذ يف امب ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ماظن حالصإ ىلإ ةيمارلا 
يناثلاو لوألا هيعامتجا يفةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلاب ينعملا ىوتسملا ةلأسملا هذه لوح ررقم ع ورشم مدقو.  
اتموكحهتمدق يراشتسالا قيرفلا هبستكا يذلا يسايسلا مخزلا ىلع ةظفاحملا ىلإ فدهيو ،ادنلنفو اينيك   .  

ماظن حالصإل م   - ٨٧  اموكح اهيلوت يتلا ةيولوألا نيلثمملا نم ديدعلا زربأ كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو
ةيئيبلا ةرادإلا لامعأ لودج هزرحأ يذلا مدقتلا لوح ةضي فتسم ةشقانم ترجو. ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا
قيرفلا لمعب نيلثمملا نم ديدعلا بحرو . ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ريضحتلا يف ةيلودلا

بجوتي لازي ال يتلا ماهملا نعو ،ةيضقلا هذهل كرتشم مهف نيوكت ىلع ةدعاسملا ثيح نم يراشتسالا 
حنلا ىلع ا  عبات لكشلا ’’أدبم نأب نيلثمملا دحأ حرصو . يكنيسله - يبورين جئاتن يف دراولا ومايقلا

ةشقانملا يف ةديفم ةمهاسم ناك‘‘ةفيظولل ةيمنتلل ةثالثلا ةدمعألا ةيمهأ ىلع نيلثمملا ضعب ددش امك .  
  .ةشقانملل ةبسنلاب ةمادتسملا

لصت مل تاشقانملا نأب نيلثمملا ن م ددع حرص ،نآلا ىتح زِرحُأ يذلا مدقتلا نم مغرلا ىلعو  - ٨٨
ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةيلمعلا م   ضِخ يف تارايخلل ةلماش ةمزح يف اهدنع رظنلا نكمي يتلا ةطقنلا ىلإ دعب

تارايخ ددح دق يراشتسالا قيرفلا نأ نم مغرلا ىلع هنإ مهدحأ لاقو .ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا  
تايعادتلا نأشب لمعلا نم ديزملا ىلإ جاتحي رمألا نإف ،ًاقاط ن عسوألا ةيسسؤملا تاحالصإلل ةبسنلاب
ةشقانملا نوكت نأ ىلع ءارآلا يف قفاوت ققحت دقف كلذ عمو . تارايخلا هذهل ةيبسنلاو ةينوناقلاو ،ةيلاملا

ظحالو ،ةيداعلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تايلمع لالخ نم رمتست نأ وأ ،تاموكحلا ةرادإ تحت 
نم ديدعلا ضراعيو ةيلاحلا ةرودلا ءانثأ هريرقت ميدقتب هلمع متتخادق يراشتسالا قيرفل ا نأ مهدحأ  

لمعلا اذ  قيرف لمتشا اذإ هنأ نيلثمملا دحأ حرصو . مايقلل ىوتسملا يعيفر ءاربخ قيرف نيوكت نيلثمملا
ريضحتلا يف مزالل ا زيكرتلاب يلحتلا نع تاموكحلاب ىأني دق كلذ نإف ،نييموكح نيلثمم ىلع اذه ءاربخلا
  .ةمادتسملا ةيمنتلا رمتؤمل

نأو ،بسانملا ربنملا يف يكنيسله - يبورين جئاتن ةعباتم نامض ةيمهأ ىلع نيلثمملا دحأ ددشو  - ٨٩  
ًاعبت اهلوانت يغبنيو عباطلا ثيح نم ةتوافتم دج تاحرتقم يه جئاتنلا هذه اهيلع لمتشت يتلا تاحرتقملا 

اذاختال ةرفاوتملا تايالولل  ضعب تلصو دقف ،ةموظنملا قاطن ىلع تاحرتقملاب قلعتي اميفو . أشب ريبادت
نأ نيح يف ،ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةصتخملا ةزهجألا ىلع اهضرع اهدنع نكمي يتلا ةطقنلا ىلإ تاشقانملا 
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ءانثأ ةرا دإلا سلجمب ًاءدب ةيلودلا ةيموكحلا تالوادملا نم ديزملا ىلإ جاتحي لازي ال تاحرتقملا نم اهريغ
  .ةيلاحلا ةرودلا

مايقلا ةيمهأ نع نيلثمملا نم ديدعلا ثدحت دقف ،تاحالصإلا داعبأ ةلأسمب قلعتي اميفو   - ٩٠
، .ةيفاضإ تاحالصإب تاموكحلا نم ٍفاك ريغ ًامامتها ىقلت ةيفاضإلا تاحالصإلا نإ مهدحأ لاقو  
ًاقبط كلذو ةينطولا تاموكحلا لهاك ى لع عقت ةيئيبلا نوؤشلا ةرادإ نع ةيسيئرلا ةيلوؤسملا نأ ًافيضم

 ءاقترالاىلع زكرت نأ ةيئيبلا نوؤشلا ةرادإل يغبني هنأو ،ةيلحملا ةيئيبلا صئاصخلاو ةينطولا تايولوألل 
روهدتلا ةحفاكمو سانلا ةشيعم تايوتسم نيسحت لجأ نم ضرألا ىلع ةفلتخم ةروصب لمعلاو ذيفنتلاب 

  .يئيبلا
هجو لضفأ ىلع ززعت نأ نكمي يتلا ةيسسؤملا ةينبلا يف تاريغتلا لوح تاشقانملا ضعب تراد  - ٩١  

هذه مهمظعم ضراع دقف ،ةصصخم ةيئيب ةمظنم ءاشنإ ذبح ضعبلا نأ نيح يفو . ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا
ةدايزو ةيلاحلا تاسسؤملا ةرادإ نيسحت وه ًامدق يضملل قيرط لضفأ نإ مهنم ديدعلا لاقو ،ةركفلا 

حأ لاقو.قيسنتلا نيب رزآتلا بناوج نيسحت لاجم يف تثدح دق ةرشبم تاروطت ةمث نإ نيلثمملا د  
  .لمعلا نم ديزملا ىلإ جاتحي لازي ال رمألا ناك نإو ،ةيئايميكلا داوملاب ةلصلا تاذ تايقافتالا

تامظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةءافكو ةيلاعف نيسحت نيذبحم نيلثمملا نم ددع ثدحتو   - ٩٢
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيملعلا ةدعاقلا زيزعت ىلإ ةجاح ةمث نإ مهنم ديدعلا لاقو . ىرخأةيلود 

يغبني هنإ نيلثمملا دحأ لاقو . يملع ساسأ ىلع ةنسحملا تارارقلا ذاختا ةيلمع تانوكم نم نوكمك
اهلمحتت يتلا تاعبتلاو فيلاكتلا ةيلاعف روظنم نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب زيزعت بلاثمو ايازم صيحمت 

  .ةينازيملا
ىوتسملا ىلع ةئيبلاب ةقلعتملا ريبادتلا ذيفنت ريسيت ىلإ ةجاح ةمث نأ نيلثمملا نم ديدعلا ركذ   - ٩٣

ىلع ةئيبلا نأشب تاءارجإلا ذاختا نإ مهدحأ لاقو . ةيملاعلا ةيئيبلا ةرادإلا لكيه راطإ لخاد يرطقلا
، ق نع ربعو ،يسيئر رمأ يبعشلا ىوتسملا يزكرم ماظن راطإ لخاد ةبوعص رثكأ نوكي دق كلذ نأ نم هقل

مهفلا ىلإ دنتست يتلا ةيئيبلا ةرادإلا تاسايسو فادهأ نأشب يأرلا يف رينتسم قفاوت ىلإ جاتحي رمألا نأو 
  .ةكرتشملا تايلوؤسملاو راودألا ىلإو ميلسلا

ةيئيبلا ا يلام معد ىلإ جاتحت ةيمانلا نادلبلا نأ نيلثمملا ضعب ركذو   - ٩٤  امازتلاو اهفادهأ ذيفنتل ينقتو
اهيدل ةرفاوتملا ةيلاملا دراوملاو ا  نادلبلا نإ نيلثمملا دحأ لاقو . امازتلا نيب ةمئاقلا ةوجفلل ًارظن ةينطولا

ذيفنتل لاومألا رفاوت نيمأت لجأ نم كلذو نيرخآلا بناج نم ن   يرمتسملا كارحلاو مازتلالا ىلإ جاتحت ةيمانلا
  .ةيلودلا تامازتلالا نم اهريغو فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا

  .اهثحب ةلصاومل ةغايص قيرف ىلإ ةلأسملا هذه ةنجللا تلاحأ ،ةشقانملا دعبو  - ٩٥
قفاو يذلا حقنملا ررقملا عورشم نأشب ةلوطم تاشقانم ةغايصلا قيرف تالوادم بقع ترجو   - ٩٦

ةرابعب قلعتي اميف ًاصوصخ ، )UNEP/GC/26/CW/L.4/Add.1(ةنجللا هيف رظنت يكل قيرفلا هيلع 
ةرقفلا يف ةدراولا ‘‘بحري’’ ةرابعو ١  ةرقفلا يف ةدراولا ‘‘ةيمسر ريغ تاعامتجا’’  دحأ حرتقا ثيح ٦   ،
  .ةليدب تارابع جاردإ نيلثمملا
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را شيس نايبب سيئرلا اهدنع ىلدأ يتلا ةطقنلا نم اهلمع ةنجللا تفنأتسا ءادغلا ةحارتسا بقعو  - ٩٧
 ‘‘يكنيسله - يبورين جئاتنب’’بيحرتلا نأ تربتعا دوفولا ضعب نأ نايبلا حضويو . ريرقتلا اذه يف هيلإ

ةدحتملا ممألا رمتؤمب ةصاخلا ةمداقلا ةيلودلا ةيموكحلا ةيلمعلل ةيئاهنلا جئاتنلاب لخي نل ًالخدم هفصوب 
هذه ذفنت نأ وه ةيمسرلا ريغ تاعامتج الا صخي اميفررقملا عورشم هيلإ يمري ام نأو ،ةمادتسملا ةيمنتل ل

 ، بلطلا دنع تسلا ةيسيئرلا ةدحتملا ممألا تاغلب دقعت نأو ،ةفافشو ةحوتفم ةقيرطب تاعامتجالا
  .اهيلع قفتم جئاتن ىلإ يضفت الو تاضوافم يأ ىلع يوطنت الأو

قلعتملا ررقملا عورشم ىلع ةنجللا تقفاو سيئرلا بناج نم يحيضوتلا نايبلا اذه ىلإ ًادانتساو  - ٩٨  
سل    . ىدتنملا/ا بناج نم هدامتعا لامتحاو هيف رظنلل ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلاب

لامعألا لودج نم)د (٤دنبلا (ةيئيبلا لئاسملا يف ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد نواعتلاو قيسنتلا   - ميج  (  
ةيمارلا دوهجلاب قلعتت ةنجللا ىلع ةضورعملا قئاثولا نإ ًالئاق يعرفلا دنبلا اذه ةنامألا لثمم مدق   - ٩٩

ُأ تاليدعت ىلع تلمتشا ا،ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع قيسنتلا ةدايز ىلإ  أو كصلا ىلع تلخد  
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب نواعتلا نأشب تامولعمو هتلكيه ةداعملا ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ءاشنإب صاخلا 

  .يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو
، ل ةلوذبملادوهجلاب نيلثمملا نم ديدعلا داشأ و  -١٠٠ ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع قيسنتلا ةدايز

، ةلمج ىلإ ،نيريشم  ممألا جمانرب ةطساوب ةكرتشم ةروصب رادت يتلا ةئيبلاو رقفلا ةردابم اهنيب نمرومأ  
، يبلا ةرادإلا قيرفو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،ةئيبلل ةدحتملا نواعتلا ىلع ةزاتمم ةلثمأ اهرابتعاب ةيئ
  .تالاكولا نيب كرتشملا

ةئيبلا قفرم ءاشنإ كص ىلع تاليدعتلا نأشب نيررقم اعورشم ًاضيأ ةنجللا ىلع ًاضورعم ناكو  -١٠١  
ةرادإلا قيرف كلذ يف امب ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع قيسنتلا زيزعتنأشبو هتلكيه ةداعملا ةيملاعلا   ،

ررقملا عورشم،UNEP/GC.26/L.1(ة يئيبلا   .)١٢ و٩ ني 
ةكرتشملا شيتفتلا ةدحو ريرقت ةيمهأ ىلع نيلثمملا دحأ ددش كلذ تلت يتلا تاشقانملا ءانثأو  -١٠٢  

ا  اسراممو ةدحتملا ممألا ةموظنم نمض ةيوضنملا تامظنملل يئيبلا زجوملا نع ةدحتملا ممألل ةعباتلا
دإلا لاجم يف ةيلخادلا ا  ةئيبلا جمانرب نأ ةنامألا لثمم حضوأو ). UNEP/GC.26/INF/22(ةيئيبلا ةرا اسايسو

نم ديزملا مدقيس جمانربلا نأو ،ةيمسر ةروصب هيلع درو ةكرتشملا شيتفتلا ةدحو ريرقت ىلع لعفلاب ق َّلع
  .كلذ يف بغري نمل تامولعملا

ررقملايعورشم ىلع ةنجللا تقفاوكلذ دعب و  -١٠٣ رظنلل كلذو ًايهفش نيتلدعملا امهيتغيصب ني   ،
مهدامتعا لامتحاوامهيف سلا   ا بناج نم   .ىدتنملا/ 

ةيسيئرلا تاعوم   -لاد     )لامعألا لودج نم) ه (٤دنبلا (ا عم نواعتلاو قيسنتلا
سماخلاةماعلا اهتسلجيف يعرفلا دنبلا اذه ةنجللا  تلوانت  -١٠٤ ءاعبرألا موي رهظ دعب ةدوقعملا  ة 
ةلصلا تاذ تادنتسملا ىلإ هابتنالا ةنامألا لثمم هجوو.٢٠١١رياربف /طابش ٢٣ يهو  ريدملا نم ةركذم : ، 

سلجم ىلإ ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعوم   ا بناج نم ةمدقملا تايصوتلاو تانايبلا نأشب يذيفنتلا
ركذمو،)UNEP/GC.26/INF/5(نيرشعلاو ةسداسلا هترود يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا نم ة  
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ةرادإلا نأشب ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعوم   ا بناج نم ةمدقملا تالخدملا نأشب يذيفنتلا ريدملا
نمتاباجإ نمضتتيتلا  و،)UNEP/GC.26/INF/19(ةيلودلا ةيئيبلا  ةيسيئرلا تاعوم ا   قيرفلا و

ريدملا اهحرط يتلا ةلئسأل ا نم ةعومجم ىلع ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلاب ينعملا ةحلصملا باحصأليراشتسالا 
  .يذيفنتلا

ةيسيئرلا تاعوم الثمم ثدحت كلذ دعب و  -١٠٥ ًاحدتمم ةحلصملا باحص أليراشتسالا قيرفلا و
ةيسيئرلا تاعوم  ام  او ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب نواعتلا لاكشأ نم ديرفو ديدج لكش هنإ لاق
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب لبقتسملا يف نواعتلل ًاجذو من لثمي نأ هنأش نم ،قطانملاو ةحلصملا باحصأو

. ةمادتسملا ةيمنتللةدحتملا ممألا رمتؤم قبست يتلا ةرتفلا يف اميس الو ،نيرخآلا ةحلصملا باحصأو 
دقو ،قطانملاو ةيسيئرلا ةقرفألا عيمج نم تالخدم ىلإ يذيفنتلا ريدملا ةلئسأ ىلع تاباجإلا تدنتساو 

ءارآلا قفاوت بلطتت نكت مل اإلا هذه تعمج  ءارآلا لحم لحت مل ا ،أ الإ ةلماش ةقيرطب تاباج  أ امك  
تاعوم  لكاشملا يف رظنلا ىلع ةحلصملا باحصأ تاردق ةيلمعلا هذه ت . او قطانملل ةيدرفلا  مـن دقو

هريدقت نع لثمملا برعأو. لكاشملا كلتل ةلداعلا لولحلاو ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلاب ةلصلا تاذ ةبعصلا  
  .ًالثامم ًامعد ىرخألا تانايكلا مدقت نأ يف لمألا نعو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب همدق يذلا معدلل

ةيئيبلا لئاسملا يف يندملا عمت  -١٠٦  نإ تلاقو ،ا رود ةيمهأ ىلع ةيموكح ريغ ةمظنمل ةلثمم تددشو  
قايس يف اميس الو ،يندملا عمت تملا ممألا يف نايك لوأ ناكةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب   ا عم لمعي ةدح

ةئيبلا نأشب ةدحتملا ممألا رمتؤمو يرازولا وملام نالعإو ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا 
اهرارق يفةماعلا ةيعمجلاتداعأ دقو . ١٩٩٢ماع يف دقع يذلا ةيمنتلاو  خرؤملا ٦٥/١٦٢   نوناك ٢٠   

معلا يف هب مايقلا يف رمتسي نأ يندملا عمت ديكأت ٢٠١٠ربمسيد /لوألا  تاي لا ىلع نيعتي يذلا رودلا
ةدحتملا ممألارمتؤم قبست يتلا ةرتفلا يف كلذ يف امب ،ةيئيبلا عمت . ةمادتسملا ةيمنتلل    ا تامظنم ىعستو
رمتؤم حاجن لثمي فده وهو ،ةئيبلاو ةيرشبلا لبقتسم ةيامحل ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا عم قيسنتلاب يندملا  
  .هقيقحت يف ًامساح ًالماع ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا

  )لامعألا لودج نم) و (٤دنبلا (ةيمنتلاو ةئيبلا   -ءاه 
ًارظن هنأ ىلع ةنجللا تقفتا  -١٠٧ يتلا لئاسملا عيمج نأ ىلإ  اهيف رظنلا مت دق دنبلا اذه نع تأشن   

ىرخألا دونبلا عمنارتقالاب كانه تسيلف،  لصفنم لكشب هتشقانمل ةجاح   .  

، لةمق لاتارمتؤم جئاتن ةعباتم   -ًايناث  اهذيفنتو ةيسيئرلا ةيلودلا ةيموكحلا تاعامتجالاو ةدحتملا ممأل
لامعألا لودج نم٥دنبلا (ةرادإلا سلجم تاررقم كلذ يف امب   (  

سماخلاةماعلا اهتسلجيف دنبلا اذه ةنجللا  تلوانت  -١٠٨ موي رهظ دعبةدوقعملا ة  ءاعبرألا    
ةهجومدنبلاةنامألا ةلثمم تضرع و. رياربف/طابش ٢٣ ةقيثولا ىلإ صاخ وحن ىلع هابتنالا    

UNEP/GC.26/INF/3 تامولعم تمدق يتلا هتدمتعاامع  نيتسلاو ةسماخلا ا     نم رود يف ةماعلا ةيعمجلا
ةيعمجلا رارق ذيفنتل اهذاختا عمزملا كلتو ةذختملا ريبادتلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربب ةلص تاذ تارارق 
خرؤملا ٦٢/٢٠٨ةماعلا  لوألا نوناك١٩  نيتسلاو ةسماخلا ةرودلا تارارق نيب نمو. ٢٠٠٧ربمسيد /   

، ٢٦٠اهددع قاف يتلا ةماعلا ةيعمجلل  ًارارق ًارارق ٤٠جلاع   ، اهنم   ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلاب قلعتت لئاسم
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربلمع جمانربب ةرشابم ةروصب لصتت يهف كلذلو  .  

  .ةمدقملا تامولعملاب ًاملع ةنجللا تطاحأو  -١٠٩
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ةينازيملا لئاسمو ةئيبلا قودنصو ٢٠١٣ – ٢٠١٢نيتنسلا ةرتفل لمعلا جمانربو ةينازيملا   - ًاثلاث  
لامعألا لودج نم٦دنبلا (ىرخألا   (  

عملاةيناثلا ةماعلا اهتسلج يف دنبلا اذه ةنجللا تلوانت  -١١٠ ءاثالثلا ةحيبص ةدوق  طابش٢٢  . رياربف/ 
ةنجللا ىلع ن ،دنبلا اذهضرع ىدلو   يضورعملا نيحرتقملا لمعلا جمانربو ةينازيملا نأب ةنامألا لثمم حرص  

راطإلا ىلإ نادنتسي ام ،٢٠١٣ - ٢٠١٢ةرتفلل لجألا ةطسوتملا ةيجيتارتسالا نم امهلتسا دق   أو  
هتدمتعاامكةرتفلا سفنل يجيتارتسالا  قيسنتلاو جمانربلا ةنجل  سوردلا ىلع ًءانب الّكشت دق ام .    أو

يذيفنتلا ريدملا ريرقت يف تدرو امك ٢٠١١ - ٢٠١٠ةرتفلا نم ةدافتسملا   )UNEP/GC.26/13(نأ، و 
راطإ يف ضارعتسالل اتعضخ ام و امهتشقانمب تماقنيمئادلا نيلثمملا ةنجل   ةنجللا هتضرعتساو أو ،امهرارقإ

ةيباجيإ ةروصبةينازيملاو ةرادإلا نوؤشلةيراشتسالا  ًالوزن امهحيقنتو امهثيدحت مت امهميدقت ءانثأ ام .    أو
ققدملا ةرادإلا ةفوفصمىهو الأ ةديدجلا بناوجلا ضعب ةنامألا لثمم زربأو ج . ةرادإلا سلجم بلط ىلع  

رفصلا ومنلا جيف عبتملا   ةمزألا لظ يف يقيقحلا ي عابتاب يذيفنتلا ريدملا حرتقمو ،جمانربلا ذيفنت
ةصحلالدعم ضيفختو ،ةيداصتقالا ةئيبلا قودنص نم ةصصخملا  ىلع ًالوزنفئاظولا ريغب ةنراقم فئاظو لل    
  .نيمئادلا نيلثمملا ةنجل نم ةمدقملا تابلطلا

لامعأ نم هب تماق امل ةنامألاب نيلثمملا نم ثدحت نم مظعم داشأ ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو   -١١١
لمعلا جمانربو ةينازيملادادعإل ةقيثولا ىلع تلخدأ يتلا تانيسحتلل مهريدقت نع نولثمملا برعأو .  

ةنامألا عم قيثولا نواعتلا رارمتسا ىلإ نوعلطتي م   طيسبت ةدايزلًايعسأب اوحرصو ةدايزو ةيلمعلا هذه    
  .اهتيفافش

ملا فيلاكتعم لماعتلا يفةلوذبملا دوهجلاب نيلثمملا ضعب بحرو   -١١٢ قودنص ةصح ضيفختو نيفظو  
لوقعم ردق  يذيفنتلا ريدمللحاتي نأ يغبني هنأب مهدحأ حرص دقف كلذ عمو . فئاظولل ةصصخملا ةئيبلا
ىلع دويق ضرف نأ اوأرو ،نيفظوملا ريغو نيفظوملا فيلاكتل لاومألا صيصخت ةيفيك يف تبلل ةيرحلا نم  

حت ىلع مئاق ج  جئاتنلا قيقعابتا وحن كرحتلا عم ىفانتي فيظوتلا.  
، يرفصلا ومنلا أدبمب ضعبلا بحرو   -١١٣ ةيمارلا دوهجلا اوديأو ،رذحلاب يلحتلا ىلع اوثحويقيقحلا  

ةهجاوم يف ٢٠١١ - ٢٠١٠ةرتفلا ءانثأ تبستكا يتلا تاربخلا ءوض يف ةحومطلا تافورصملا يدافت ىلإ   
نيلثمملا دحأ نأ ديب. نادلبلا نم ريثكلا بيبالتب تكسمأ يتلا ةفينعلا ةيداصتقالا ةمزألا يغبني هنأب رصح  
جمانرب نم ةعقوتملا جئاتنلا قيقحتل ةيفاك ةينازيم ىلإ ناكتر الا نم نكمتي نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل

  .تارايخلل ىندألا دحلا وهيقيقحلا يرفصلا ومنلا نوكي نأو ،لمعلا 
ىرخأ ةيلود تامظنم عم لمعلاىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيلثمملا دحأ ثحو  -١١٤ كنبلا ك ، 

يف ةيبسن ةزيمب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عتمتي يتلا ةطشنألا ىلع زيكرتللو جاودزالا ليلقتل ،يلودلا  
اهذيفنتل تاردقلا ءانبو ،فارطألا ةددعتم ةديدج ةيئيب تاقافتا ءاشنإ لثم ،ا  ةطشنألا قيسنتو ،مايقلا  

ةيمارلا هدوهج يف يذيفنتلا ريدملل همعد نع نيلثمملا دحأ برعأو . ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد ةيئيبلا
ةيئيبلا تاقافتالاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب ةيرادإلا نوؤشلاو ةينازيملاب ةصاخلا ةقالعلا حيضوتل 

  .ًارارقتساو ًاماظتنا رثكأ ساسأ ىلع اهئاسرإو ،فارطألا ةددعتملا
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ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل هيلع دمتعمملا نم ددع بلاطو  -١١٥  مهدحأ لاقو .يو مظتنم ليومتب نيلث  
دحأ لاقو . ةيراشإلا تامهاسملا لودجل ًاقفو ةمهاسملل اهعسو يف ام لذبت نأ نادلبلا عيمج ىلع نإ

مهملا اهرود زاجنإ ىلع ا    .دعاسمل ةيميلقإلا بتاكملل مدقملا معدلا ةدايز ىلإ ةجاح ةمث نإ نيلثمملا
 ينعملالماعلا قيرفلا ىلإ ةينازيملاو لمعلا جمانرب نأشب ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع ةنجللا تقفتاو   -١١٦

  .هثحب ةلصاومل ةينازيملاب
عورشم ىلع ةنجللا تقفاو ،ةينازيملاو لمعلا جمانربب ينعملا لماعلا قيرفلا تالوادم بقع و  -١١٧

 ،UNEP/GC.26/CW/L.3( ٢٠١٣-٢٠١٢نيتنسلا ةرتفل نيح رتقملا لمعلا جمانربو ةينازيملاب قلعتملا ررقملا
سل)١ررقملا عورشم   ا بناج نم هدامتعا لامتحاو هيف رظنلل كلذو ةنجللا تقفاو كلذك . ىدتنملا/ 

لامتحاو هيف رظنلل ةصصخملا تاكارتشالاو ةينامئتسالا قيدانصلا ةرادإب قلعتم ررقم عورشم ىلع 
سل  ررقملا عورشم UNEP/GC.26/CW/L.3(ىدتنملا /ا بناج نم هدامتعا  ،٢.(  

ةركذم ىلع بيوصت يف أطخ ىلإ هابتنالا نيلثمملا دحأ هجو ،تاررقملا هذه دامتعا تقو يفو  -١١٨  
يتلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تايقافتالاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب ةقالعلا روطت نع يذيفنتلا ريدملا 

بجي ٦ناونعلا تحت ةيماتخلا ةرقفلا يف ىلوألا ةلمجلاف ). UNEP/GC.26/INF/21/Corr.1(جمانربلا اهريدي   
مجح ةدايز نود ةينازيملا د ونب نيبةيلاملا تاليوحتلا مادختساب فارطألا نذأت ’’: يلي امك أرقت نأ
قاطنلا عيسوت ريسيتل ةيرورض تاليوحتلا هذه تناك اذإ،ةينازيملا  ‘‘.)٤٠(  

ةرادإلا سلتقؤملا لامعألا لودج  - ًاعبار   ةلبقملا تارودلا داقعنا ناكمو دعومو يئيبلا ىدتنملا /، 
لامعألا لودج نم٧دنبلا (يملاعلا يرازولا   (  

ةرادإلا سل  -فلأ   يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا ةرودلا  

ةرادإلا سل  -ءاب   يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/نورشعلاو ةعباسلا ةرودلا  
ةماعلا اهتسلج يف دنبلا ةنجللا تلوانتو . ًاعم دنبلا اذه تحت نييعرفلا نيدنبلا يف رظنلا مت  -١١٩

 ، طابش٢٣ءاعبرألا ءاسم ةدوقعملا ةسداسلا ممعو بتكملا همدق ررقم عورشم يف ترظن ثيح ،رياربف/   
ةيئانثتسالا ةرودلا نم ل ك داقعنا ناكمو دعومو ،تقؤملا لامعألا لودج نأشب عامتجا ةفرغ ةقرو يف
  .ىدتنملا/سلجملل نيرشعلاو ةعباسلا ةرودلاو ةرشع ةيناثلا

ه  -١٢٠ هابتنالا ةنامألا لثممجوو ىلإ   نم اهدقع عمزملا ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا ةرودلا داقعنا ناكم نأ  
ىلإ ٢٠ طابش٢٢  ءاضعألا لودلاو بتكملا عم رواشتلاب ررق٢٠١٢رياربف /  يس  .  

ررقملا عورشم ةنجللا ت أ مث  -١٢١  سلرق    .ىدتنملا/ا بناج نم هدامتعا لامتحاو هيف رظنلل

                                                      
 .أطخلا حيحصت دعب بيوصتلا رادصإ ديعأ  )٤٠(
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لامعألا لودج نم٨دنبلا (ىرخأ لئاسم   - ًاسماخ  (  
  ادنليزوين يف ريخألا لازلزلا ءازإ فطاعتلا ءادبإ  - فلأ

م ا  -١٢٢  رئاسخ ن اصأ امل ادنليزوين ةموكح عم مهفطاعت نع نيلثمملا نم ددعو ةنجللا سيئر برعأ
ءارج رامد نم احاورألايف   قحل امو   رض يذلا لازلزلا طابش٢٢ يف ا  ادنليزوين لثمم مدقو ،رياربف / 

  .فطاعت نم هودبأ امل ركشلا
  يذيفنتلا ريدملا نمةمدقملا ريراقت لانأشب تاررق ملا  - ءاب

سل برعأ  -١٢٣  فدهلا نوكي تا ررقم دمتعي الأ بجي ىدتنملا/ا نأ هدافم يأر نع نيلثمملا دحأ
سل  بلط دقو . ىدتنملا/ا نم تابلطل ًةباجتسا يذيفنتلا ريدملا نم ريراقت مالتساب راعشإلا اهنم ديحولا

تاررقملا هذه لثم نإ لاقو ،ريرقتلا اذه يف يأرلا اذه نايب متي نأ ،رخآ لثمم دييأتب يظح يذلا ،لثمملا 
  .ًاحاحلإ رثكأ لامعأ زاجنإل ًابولطم ًانيمث ًاتقو ذخأتو ةيرورض ريغ

  ريرقتلا دامتعا  -ًاسداس 
طابش٢٤سيمخلا موي حابص ةدوقعملا ةعباسلا ةماعلا ةسلجلا يف   -١٢٤ ةنجللا تدمتعا ٢٠١١رياربف /   ،

اهيتفاضإو UNEP/GC.26/CW/L.1ةقيثولا يف دراولا هعورشم ساسأ ىلع ريرقتلا اذه   Add.1و Add.2 ،
ي نأ ساسأ ىلع،ًايوفش ةحقنملا هتغيصبو  هيلع ةريخألا تاسمللا عضووريرقتلا لامكتساب ررقملا موق  
  .ةنامألا عم نواعتلاب

  عامتجالا ماتتخا  -ًاعباس 
سيمخلا موي نم ٣٠/١٥ةعاسلا يف ةعماجلا ةنجلل ةريخألاو ةنماثلا ةسلجلا ماتتخا نلعُأ   -١٢٥  
  .٢٠١١رياربف /طابش ٢٤
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  ثلاثلا قفرملا

سل نيرشعلاو ةسداس لا ةرودلا يف دوفولا ءاسؤرو ءارزولا تاشقانملسيئرلا صخلم  
  يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربةرادإ 

١ -   عيفرلا ىدتن ملايملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم دعي
للىوتسملا نيب عمجي وهو،ةدحتملا ممألا يف ةيئيبلا تاسايس  اياضق ضارعتسا لجأل ملاعلا يف ةئيبلا ءارزو    
  .ةئيبلا ناديم يف ةئشانلا ةمهملا تاسايسلا

ةماعلا تاسايسلا نأشب هيجوتلاو ةروشملا يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا سلجم مدقيو  - ٢
  .ةئيبلا ناديم يف يلودلا نواعتلا زيزعت اهنيب نم ضارغأل قاطنلا ةعساولا
 ىلإ ٢١نم ةرتفلا  يفىدتنملا /سلجملل نورشعلاو ةسداسلا ةرودلا تدقعنادقو   - ٣

يبورين يف٢٠١١رياربف /طابش ٢٤  ١٣٥نم نوبودن م فكع ،ةرودلا نم ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ءانثأو.  
و ،يرازولا ىوتسملا نمبودنم ٦٠مهنيب نم ،ًادلب  و ةيسيئرلا تاعامجلل ًالثمم١١٣  باحصأ تامظنم  

نم٢٢و ،ةحلصملا نيعوضوم ثحبب ،ةيلود ةيموكح تامظنم ٩وةدحتملا ممألا تامظنم نم ةمظ    
ةيريضحتلا ةيلمعلا يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةمهاسم ’’يف لثمتملا  عماجلا عوضوملا راطإ يف نيلصفنم
ةدحتملا مم ألا رمتؤمب ناقلعتي نيددحم نييعرف نيعوضوم لوانت متو. ‘‘ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل
امه،عماجلا عوضوملا راطإ يف كلذو ةمادتسملا ةيمنتلل  :  

اهحيتي يتلا صرفلاو رضخألا داصتقالا ىلإ لوحتلا عفانم: رضخألا داصتقالا  )أ(  
  ؛اهضرفي يتلا تايدحتلاو

  .ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا  )ب(
نأشبءادغلاىلع ءارزولل ةريدتسم ةدئام ًاضيأ تدقع كلذ ىلع ةوالعو   - ٤ ةدحتملا ممألا جمانرب    

ةسمخلا ا   داوملا ،نيدعتلا ،لقنلا (اعوضومو ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجلل ةعساتلا ةرودلاو ةئيبلل
تايافنلا،ةيئايميكلا ن،  يمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا جماربل يرشعلا راطإلا  .(  

مت ركفلل ةزفاح ةيساسأ ت امولعم تاقرو عبرأبو ةيمالعإ ةقيثوب تارواشملا تناعتسا دقو  - ٥
، قئاثوك اهدادعإ  تاعامجلا ىدتنمل رشع يناثلا عامتج ال لةيماتخلا ةقيثولا ىلع ةوالعنيكراشملل ةطاحإ

  .ةحلصملا باحصأو ةيملاعلا ةيسيئرلا
نم مهريغو ءارزولا اهشقان يتلا ةيسيئرلا صرفلاو تايدحتلا ضعب سيئرلا صخلم ددحيو   - ٦
ىلإ ةهجوم لئاسر بناج ىلإ ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلاو رضخألا داصتقالاب ق لعتي اميف دوفولا ءاسؤر

صاخلا عاطقلاو يندملا عمت  اهيف اورظنيلاو ةدحتملا ممألا ةموظنمو ملاعلا تاموكح كلت ريضحت ءانثأ    
  .ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل تاهجلا

نيرضاحلا نيرخآلا دوفولا ءاسؤرو ءارزولا نيب يلعافتلا راوحلا تايرجمسيئرلا صخلم ضرع يو  - ٧  
نأ نم ًالدب تشقونو تمدق يتلا راكفألا دسجي وهو . ىدتنملا/سلجملل نيرشعلاو ةسداسلا ةرودلل
  .نيكراشملا ءارآ قفاوت سكعي
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ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةيلمعلا يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةمهاسم : عماجلا عوضوملا
  ةمادتسملا ةيمنتلل
اهلوأةيسيئر طاقن ثالث لوح نيرخآلا دوفولا ءاسؤرو ءارزولا تاشقانم تراد  - ٨ ديدحت ،   

هتيلمع كلذ يف امب ه،نم ةعقوتملا جئاتنلاوةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤ ملةيسيئرلا تاحومطلا   
، اهيناثو؛ةيريضحتلا  رضخألا داصتقالا نم تملا هعفانمو ةروصتملا هرطاخمو    نِّكم  ت يتلا فورظلاو ةعقو

ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا حالصإاهثلاثو؛هحاجن  تايدحتلا نوكراشملاو ءاربخلا ةقرفأ ءاضعأ ضرع دقو .  
  .اهوشقانو ةيسيئرلا صرفلاو رطاخملاو
  ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةيلمعلا ىلإ لئاسر

  ‘‘.١٩٩٢ ماعلوير رمتؤم  يف ةددحملائدابملاو  تادهعتلابيسايس لا انمازتلا ديدجت يرورضلا نم’’
نأو ًاعماجنوكي نأ ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل يغبني   - ٩ نم نكمم ردق ربكأ لفكي ، 

 ًأدبم ةطشنلا ةكراشملاو ةحلصملا باحصأ جاردإ نوكي نأ يغبنيو. ةكراشملا يف عاستالا نموعونتلا 
هميظنتو رمتؤمللريضحتلا يف ًايسيئر  .  

تلعج يتلا بابسألل درجو مييقت  نعةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم  ضخمتي نأ يغبنيو  - ١٠
ققحت ال ،ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم كلذكو ،ةيمنتلاو ةئيبلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم تامازتلا 

ا انتاقافتا قيقحت يفًامدق يضملا نم انعنمي يذلا امف. ايناكمإ لماك ةيسايسلا انتدارإ ليعفت ديعن فيكو ؟   
؟دومجلابو ددرتلاب ةديازتم ةروصب طبترت فارطألا ةددعتملا جه    نلا نأ موهفم يدافتل

ةموظنم لخاد تالاكولا نيب دضاعتلا قيقحت ىلإ ةطشنو ةسوملم ةروصب ًايلاح يعسلا يرجيو   - ١١
، اهنيب نم ،ةدع قئارطبةدحتملا ممألا  جيتارتساًارصنعدضاعتلا اذه رابتعاب  ةيئيبلا ةرادإلا قيرف  يف ًاي 

. ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم راطإ يفةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ل ةيريضحتلاتامهاس ملاو ةطشنألا
  .ةيريضحتلا تايلمعلا عيمج يف كلذ ىلع ديكأتلا يغبنيو

’’ ملاعلا بل ةمادتسملا ةيمنتلا   ‘‘.رصاعملا 
اهمادختسا نكمي ةليسو امنإو ةمادتسملا ةيمنتلا نع ًاليدب رضخألا داصتقالا رابتعا يغبني ال   - ١٢

ريغتب لصتملا ديازتملا فعضلا ىلع بلغتلاو ،رقفلا ىلع ءاضقلا يف ةمهاسملاو ،ةيداصتقالا ةيمنتلا عيرستل  
ملا ىلع لوصحلا لب ةّلقوخانملا  امبءاذغلا وءاس الا يبل ،  اذه يف ،انيلع يغبنيو . نادلبلل ةددحملا تاجايتحي

ةيبلت ىلإةيعاسلاةيمانلا نادلبلا لغاوش عم لماعتن نأ ددصلا  ةيساسألا تاجاحلا   دادعأل   ةديازتملا ااكس  
  .ةعرسب

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم مامأ يدحتلا لثمتي ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلاب قلعتي اميفو  - ١٣  
يفارشتسا قفاوت ةغايص يف ءدبلاو ،ةلكشملل ماعلا صيخشتلا دودح جراخ ةشقانملاب لاقتنالا ةيفيك يف  

فاطملا ةيا   يف ضوافتلاو ا  اغايصل جاتحت يتلا ةليدبلا تاهويرانيسلا ديدحت عم ،حالصإلا فادهأ نأشب
ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ريضحتلا ءانثأ كلذو ؛ا  لثمتي يدحتلا نإف ؛كلذ ىلع ةو العو. أشب

ةجضان تارايخحبصتلنآلا ىتح تأشن يتلا حالصإلل ةيسيئرلا تارايخلا ةرولب يف   .  
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كلذ لعف ءارزولا عسوبو-نيتديدج ةدايقو يسايس مازتلا ىلإ ةجاح ةمث ’’  .‘‘  
ةمدقتملا ت اداصتقالاو ةيمانلا تاداصتقالا يروظنم نيب يقالتلا قيقحت ىلإ ثيثحلا يعسلا يغبني  - ١٤

نعو ،ةددجتم ةكرت نع  رمتؤملا ضخمتي نأيغبنيو . ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ريضحتلا ءانثأ
قيبطتلل ةلباق ةمادتسم لولح ىلإ ةمادتسملا ريغ كالهتسالاو جاتنإلاطامنأ نم لاقتنا  تاداصتقالا يف   

  .ةيمانلا تاداصتقالاو ةمدقتملا
رضخألا داصتقالا موهفم لوحةتوافتم ءارآ كانهو  - ١٥ ا تاودألا لضفأ نعو  . هقيقحتل ةمدختسمل، 

ىلإ لصوتلا ىلإىعسننأ انل يغبنيو  رضخألا داصتقالل كرتشم مهف   .  
ًاقفاوت غوصي نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سل  - ١٦  ًايفارشتسايغبنيو فادهأ نأشب ءارآلل    

ا ةيلودلا ةيئيبلا نوؤشلا ةرادإ حالصإ أشب ضوافتلاو اهتغايص ىلإ جاتحت يتلا ةليدبلا تارايخلا ديدحت عم  ،
ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم يف فاطملا ةيا  يف.  
ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافت ا يف فارطألا رمتؤملةرشع ةسداسلا ةرودلا جئاتن نإ   - ١٧

نم ،كيسكملانوكناكب ةدوقعملاخانملا  لوألا نوناك١١ ىلإربمفون /يناثلا نيرشت ٢٩ ،   ٢٠١٠ربمسيد / 
لب بسحف لجألا ليوط يخانمماظن زيزعت يف ةيساسأ ةوطخ لثمت ال  ًالاثم مدقتو ديكأتلا ديعتإا ،   
يضفي نأنكمينواعت وه و ،يلودلا نواعتلابددجتملا يسايسلا مازتلالا ىلع ًاديدج  ءارآلا يف قفاوت ىلإ   

ريخستلالخ نم ،ةئشانلا اياضقلا نأشب ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ءاضعألا نيبدضاعتلاو رزآتلا رصانع     
  .ةحلصملا باحصأ عيمجو
يعرفلاعوضوملا لوألا  رضخألا داصتقالا:  يتلا صرفلاو رضخألا داصتقالا ىلإ لوحتلا عفانم :   
  اهضرفي يتلا تايدحتلاو اهحيتي

ملاعلا هجاوي ؛ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ر متؤم نم تاموكحلا هيف برتقت يذلا تقولا يف  - ١٨
داصتقا يأل نكميو . يخانملا ريغتلاو يجولوكيإلا ماظنلا فعضو هايملا ةردن لثم ،ةديدع ةيئيب تايدحت

ةيعامتجالا ةاواسملا قيقحت نع كلذك زجعيو لب ،ًاءوس ةيئيبلاتالكشملاهذه ديزي نأ يكالهتسا  يفو .  
لمعلا نع  يناوتلا ةفلكتسايق رضخألا داصتقالا قيقحت ةفلُك باسح دنع ديف ملا نم نوكي ؛ددصلا اذه
لمعلاب ةفلكتب ةنراقم   .قايسلا اذهيف  

يداصتقالا ومنلا ددحتي فوسو ةيعيبطلا دراوملا يف ًاروهدتو ةديازتم ةردن نادلبلا هجاوت و  - ١٩
يدحتلا اذهل يدصتلا يف رضخألاداصتقالاب ذخألا دعاسي نأ نكميو ،ةقيقحلا هذه ساسأ ىلع ًالبقتسم   .

نيب ةرشابملا ةلصلل ًارظن كلذو رضخألا داصتقالا ىلإ لوحتلا حاتفم وه رقفلا ىلع ءاضقلا نإف لثملابو 
  .دراوملا روهدتو رقفلا

حاجن نصصق لانم ديدعلا كانه و  - ٢٠   .ينطولا ىوتسملا ىلع رضخألا داصتقالا ىلإ لوحتلا يبت يتلا
 هجاوت نادلبلا نأبفارتعالا مهملا نم هنأ ريغ . نورخآلا هققحي يذلا حاجنلا نم ملعتت نأ نادلبلل نكميو
ةقرافتمةينطو تاقايس رضخألا داصتقالا وحن صاخلا هراسم يف ريسي نأ دلبلك ىلع نأو،   داصتقالا نإ .  
ةمادتسملا ةيداصتقالاةيمنتلاو رضخألا ؛ةلمعلا سفنل ناهجو   او يئيبلاو يداصتقالامدقتلاف  يعامتجال  

ساسأطرش   .رضخأ داصتقا ءاسرإل ي 
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وحن لوحتللةماه رصانع اهرابتعاب ،ةيرازولا تارواشملا لالخ رصانعلا نم ددع ديدحت مت دقو   - ٢١  
اهنيب نمورضخأ داصتقا قيسنتلا،  اهرشنو ايجولونكتلا ريوطتو،  اهلقنو  تاردقلا ءانبو  ريفوتو،  دراوملا  ، 
ةديدجلاةيفاضإلا ةيلاملا صاخبو  يعامتجالا راوحلاةلأسم تشقون كلذك. ةيمانلا نادلبلا يف ة،  كلذ يف امب   ، 
ًارصنع اهرابتعاب ،نيددعتملاةحلصملا باحصأ ةكراشم ًامهم   -يعولا ءاكزإو  لصاوتلاو ،ميلعتلاربتعا و.  
 لوحتلا قيقحتلمزاللا يعامتجالا ريغتلا ثادحإل ةمهم رصانع  ،نيجتنملاو نيكلهتسملا ىدل كلذ يف امب
  .رضخأ داصتقا ىلإ
  تايدحتلا

ا ضعبراشأ  - ٢٢ مرضخألا داصتقالا موهفمل حضاو مهفدوجو مدع ىلإ نيلثم مل  ادلب يف دب ال ف.  
، ةرولب نم يلاتلاب  ةيلودلا تامظنملاو تاموكحلا نيب تاكارشلا ربع رضخألا داصتقالل كرتشم مهف

كلذ يف امب ،يندملا عمت   تاعومااو   ، رابتعا يغبنيو . صاخلا عاطقلاو ،بابشلاو ء،اسنلاكةيسيئرلا
  ىلإ لوحتلا معد ل ًايسيئرًارصنع ) جماربلل يرشعلا راطإلا كلذ يف امب(نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا

  .رضخألا داصتقالا
ةئيبلا ةيامحل ةيراجتلا لامعألا مادختسا ىلإةيراجتلالامعألا نم ةئيبلا ةيامح نم لاقتنالا ىلإ ةجاحلا ’’  .‘‘  

ةيراجتلا زجاوحلاءازإمهقلق نع نادلبلا نم ريبك ددع برعأ   - ٢٣ ةشقانم يرورضلا نم نإ اولاقو   ، 
عد . ةحيرصو ةنيمأ ةقيرطب ةيلودلا ةراجتلاىلع رضخألا داصتقالا تايعادت  بتس  ت الأ يرورضلا نم نأو

  .ريضختلا ةجحب قاوسألا نم لودلا
، ريخست نكمي هنأ ىلإ نوكراشملا راشأو  - ٢٤ ةفيظنلا تامدخلاو علسلاو تاجتنملل ةيملاعلا قاوسألا  

لغاوشلا هذه عم لماعتلا يف رود ةيملاعلا ةراجتلا ةمظن ملنأو . يسيئر رود وه ةراجتلا رود نأ ىلإو
داصتقالا تايجيتارتساب ذخألا ىلع ةيمانلا نادلبلل عيجشت دوجو نم مغرلا ىلع و. اهتجلاعملريبادت اهيدل و
قاوسألا لوخد نم عنمهنأب رعش اذإ ددرتي فوس اهنم ريثك لا نإف ،رضخألا ي.  

ايجولونكتلا لقنف . ةيملعلا ةياردلالقن ىلع لمتشي نأ يغبني حاجنب ايجولونكتلا لقن متي يكلو   - ٢٥
فوس تاراهملا لقن نود ب حمست الةيعبت قلخي  قوقح نأشب ةيقوثوملا مدع نإ . ةيقيقح ةيمنتقيقحت  

ل يتلا باعصلا مهف و. ةينقتلا ةدعاسملاو ايجولونكتلا لقن ةيضق ىلع اهلالظب يقت لازت ال ةيركفلا ةيكلملا
  .ةيئامحلا فواخمو رطاخم ىلع بلغتلا يف نادلبلا دعاسي نأ نكمي اهلحو ايجولونكتلا لقن هجاوت

لصفتو يعيبط لام سأر زِرف   - ٢٦  ت يتلا تالا  ا يف ةيولوألا تاذ تارامثتسالا عضو يغبنيو
يداصتقالا ومنلانع كالهتسالا داصتقالا يف ةمهم راودأب صاخلاو ماعلا ليومتلا نم لك علطضيو .  
  .امهنم لك تامهاسم نأشب ءارآلا توافت نم مغرلا ىلع رضخألا

 ةسارد لمشتنأ رضخألا داصتقالا ىلإ لوحتلا ليومت ةيفيك نأشب ةرئادلا تاشقانملل يغبنيو   - ٢٧
  .ايجولونكتلا لقن ريسيتلو رامثتسالا ظفحل ةديدجلاليومت لاةيعوأ كلذ يف امب ،ةركتب ملاليومت لاتايل آل

ليومتلا ةيضقف ؛رضخألا داصتقالا ىلإ اهلوحت يف ةمدقتملا نادلبلا نم ًامعد ةيمانلا نادلبلا بلطتتو  - ٢٨  
يف لاملا سأر رامثتساو ،ةيسيئر ةيضق  يهرضخألا داصتقالا ىلإ زفقلاب ةيمانلا نادلبلل حامسلل 

  .نماكلا يدحتلا نايحألا بلاغ يف لثمي ةصاخ ةفصب ةيساسألا ةينبلاو ايجولونكتلا
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  صرفلاو عفانملا
دِع  - ٢٩ عطق ىلع نادلبلا دعاسي نأ نكميو ،سانلا نم نييالملل لمع صرف داجيإب رضخألا داصتقالا  ي

و ،فظنألا تايجولونكتلاو ،نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا طامنأقيبطتيف ةديعب طاوشأ  ةيتحتلاىنبلا   .  
ىتم يف الو ؛فيك يف امنإو،اذامل يف ةيلاتلا ةوطخلا لثمتت الأ يغبني’’ نم يف الو ،نآلا يف امنإو،   ، 

اعيمج نحن يفامنإو  .‘‘  
ًاديجًاردصم ةئيبلا جمانربنع رداصلا رضخألا داصتقالا ريرقت رفوي   - ٣٠ يرثيو تامولعملل    

رضخألا داصتقالانأشب ةرئادلاتاشقانملا   .  
هافر سايقل ةيفاك تسيل ،يلامجإلا يلحملا جتانلا كلذ يف امب ،ةنهارلا ةيداصتقالا تارشؤملاو   - ٣١

يعيبطلا لاملا سأر ةميق ديدحت نع زجعت ا  تايدحتلا ىلع بلغتلا رسيتي نلو . أ كلذ نم مهألاو ،رشبلا
  .ةيداصتقالا هتميق مهف نودب يجولويبلا عونتلا دقفل ةبحاصملا

 و  - ٣٢ نكمي و. ةلاعف ةروصبققحملا مدقتلا عبتتو سايقل ةيمهألا غلاب ًارصنع ةقوثوملا تارشؤملا دعت
نيعتي ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو . صاخلا عاطقلا نم ريراقتلا عفرو سيياقملا نأشب ةديفم سورد باستكا
  .ليومتلا جماربو ةيرامثتسالا تارارقلا عنص يف ةيلاعفب ءارضخلا ريياعملا جامدإ

نكميو  .رضخألا داصتقالل قيرط ططخ وأ ةيجيتارتسا ططخ عضو يف رظنت نأ نادلبلل يغبنيو  - ٣٣
اهذيفنتتضرتعا يتلا تابقعلاو تايدحتلاو ططخلا كلت اهتققح يتلا تاحاجنلا ضارعتسا ةمث ًاريخأو.    ،

دعاسي امب ،ةيعجرم ميق ديدحتوتانايبلا عمج نم ديزملاب مايقلا ىلإ ةجاح  مييقتءارجإ ىلع  لاعف سايق/   
عم نواعتلاب لمعلا اذه يف ةئيبلا جمانربمهاسي نأ يغبنيو . رضخألا داصتقالا بوص ققحملا مدقتلل  
  .ىرخألا ةيلودلا تاسسؤملا

بنجت لجأ نم ،يلودلا وأ يميلقإلا د يعصلا ىلع قيسنتلا ىلإ تاسايسلا ضعبجاتحت دق و  - ٣٤
اهدرفمب لمعت يتلا نادلبلا الامعألا لقرعت دق يتلا ةيسفانتلا لوح ةراثملا لغاوشلا   موقت يتلا.  

٣٥ -   تاكارشلا ةماقإو ينقتلا نواعتلادعيو ًالماع يلودلا عباطلا تاذ  ًايرورض  ةيمانلا نادلبلا نيكمتل    
ا هب بحرتوةئيبلا جمانربلثم تامظنم نم يلود معد ىلإ جاتحت ةيمانلا نادلبلاو . اردق ءانب نم  ،.  

  رضخألا داصتقالا نأشب لئاسر
دحأ هرابتعاب  رقفلا لاصئتساو ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا ىلإ رظنلا نيعتي  - ٣٦

رصانعو ئدابم زجوي كرتشم مهفت داجيإ يف رظنت نأ نادلبلل يغبنيو . ةمادتسملا ةيمنتلا زاجنإ لئاسو
ن أو ،دراوملا مادختسا ةءافك ززعي نأ رضخألا داصتقالل يغبني يلاتلابو؛رضخألا داصتقالل ةنيعم ةيسيئر 

لقأةيمك جتني نأو ،فظنألا تايجولونكتلامدختسي  و ،نوبركلا نم  ، لا نم لقأ ردق نع رفسي نأ  ثولت
  .ةيئيبلارطاخ ملا نم للقي نأو

رضخألا داصتقالا يف تاسرامملا لضفأ ءانبلًاعم لمعلل تقولا ناح’’  .‘‘  
صاخلا هراسم عبتي نأ دلب لكل نكميو . نادلبلا عيمجل رضخألا داصتقالل ديحوجذومن دجوي ال   - ٣٧

ةينطولا فورظللًاعبت ،رضخألا داصتقالا ىلإ لوصولل نادلبلل ةفلتخم ءايشأ ينعي رضخألا داصتقالا نإ .  
  .دلبلا ةردق ىلعو اهنيعب ةيعيبط دراوم ىلع رضخألا داصتقالل ام دلب ذيفنت ةيفيك دمتعتو ،ةفلتخملا



UNEP/GC.26/19 

81 

نأشب ءاكرشلا ددعتمو يعامتجا راوح يف اوطرخني نأ مهل يغبنيو هب نوموقي رود ءاكرشللو  - ٣٨  
نيكلهتسملا تاعامجو ،لامعلاو ،يملعلا عمت   ا ليبق نم تاعامج كلذ يف امب ،رضخألا داصتقالا

، فظنأ قرطبجاتنإلا ك تالاجم يفةديج تازاجنإ لعفلاب صاخلا عاطقلا ققح دقو . ةيلقألا تاعامجو
 عمتجملل نوكيسو. نادلبلاو ةعانصلا تاعاطق نيب اميف تاسرامملا لضفأ مساقت معدي نأ نكمملا نمو

داصتقالا ططخو تايجيتارتسا نيكمتو مسر يف ةيمهألا غلاب رود ،صوصخلا هجو ىلع ءاسنللو ،يندملا 
  .رضخألا

ريوطت يف رودب مايقلا يف رمتسي نأ ةئيبلا جمانربليغبني   - ٣٩ نأو رضخألا داصتقالا موهفم  ذيفنتو 
رضخألا داصتقالا بوصًامدق كرحتلاب ةمتهملا نادلبلل رسيمك لمعلا يف رمتسي  ةئيبلا جمانربليغبني امك .  

هفراعمو هتاربخ ىلع ءانبلاب ،ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم ةيلمع يف طشن رودب مايقلا يف رمتسي نأ 
  . رضخألا داصتقالا نع دهعلا ثيدحلا هريرقت نم ةدمتسملا

ةغلابلا ةيمهألا نم نإف ،ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم داقعنا دعومبارتقا عم و، ًاريخأو  - ٤٠  
تاموكحلا ىدلنوكي نأ حضاو مهف    يف هزاجنإل ةنكمملا تايجيتارتسالاو رضخألا داصتقالا موهفمل 

ا   .ادلب
نم ززعت تاداصتقا ءانبب مازتل الا ديدجتل ةصرف ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم حيتيو  - ٤١

  .ةيجولوكيإلا ةردنلا رهاظمو ةيئيبلا رطاخملا نم للقت اميف ،يرشبلا هافرلاو يعامتجالا فاصنإلا
  ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا: يناثلا يعرفلا عوضوملا

نم مهددع برتقي ناكس عم رايخ انيدل سيلو . كش الب ماه قرط قرتفم ىلإ نآلا انلصو دقل’’
داتعملاوحنلاىلع لمعلاب مايقلل نيي الب ةعست  .‘‘  

اورظنو ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلل يخيراتلا روطتلا اهنيب نم رومأ ةلمج ىلع ءوضلا نوكراشملا طلس   - ٤٢
يبورينجئاتنيف ةدراولا تارايخلا كلذكو ،اهزيزعتو اهتفيظوو ةمئاقلا لكايهلا لكش يف   يكنيسله -  

يندملا عمتلعافتلا يف اورظن امك. ةيماتخلا  او ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا لكايهلاو تاسايسلا نيب  .  
ةيئيبلا ةرادإلاب ينعملا ىوتسملا يعيفرلا نيلثمملا وأ ءارزولا نم يراشتسالا قيرفلا لمعيقل دقو   - ٤٣  

، د ةرادإلا سلجم ررقم بجومب ئشنأ يذلاةيلودلا بيحرت١١/١-إ.  هتقيثو نأ امك قاطنلا عساو ًا   
يهو - ةيماتخلا يبورين جئاتن  ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةنجللا لمع يف ةماه ةمهاسم تربتعا - يكنيسله –   
  .ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا

بكوكلاىوتسمىلع ركف  يفيك مّلعت رصع ىلإمدقتلا ىلإ ةجاحب نحن ’’  .‘‘  
هنكلو ،ةمادتسملا ةي منتلل يسسؤملا راطإلا زيزعتب ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ماظن حالصإ طبتري  - ٤٤
هنإف ةمادتسملا ةيمنتلا ذيفنت يف ًامدقت ققحن نأ اندرأ اذإ اننأ رمألا ةقيقح يف حضاولا نمو . هعم سفانتي ال

ىرخألا زئاكرلا ىوتسم ىلإةمادتسملا ةيمنتلل ةيئيبلا ةزيكرلاب ءاقترالاانيلع نيعتي   .  
لماكتلا قيقحت مزليو ،يقيقحو لجاع حالصإ ىل إ ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلل يلاحلا ماظنلا جاتحيو  - ٤٥

  .ةينطولاو ةيميلقإلاو ةيلودلا تايوتسملا ىلع يقفألا
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تاموكحلا رمثتست مل ام ةمادتسم ةيمنتلا نوكت نلو . ينطولا ىوتسملا ىلع بولطم حالصإلاو  - ٤٦
ىوتسملا ىلع ةيلحملا ةما دتسملا ةيمنتلا مامز ىلوتتو ،ةيرشبلا ةردقلاو ةنورملا ززعتو ،راكتبالاو ملعلا يف

  . مدقت نم زرحي امسيقتو ،لومشلاو ةيفافشلا ززعتو ،يرطقلا 
ىوتسملا ىلع اهرومأ مامز يلوت يغبنيو ،ةهجوم جئاتنب ةمادتسملا ةيمنتلا ليومت طبر مزليو   - ٤٧

قاستا نيسحت قيرط نع كلذ يف امب ،يلاملا لكيهلا زيزعت ىلإ ةجاح كانه ،ذيفنتلا ةوجف دسلو . ينطولا
  .اهيلع لوصحلا ةيناكمإو ةيلاملا دراوملا قفدتو

٤٨ -   ، ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلاو رضخألا داصتقالا نيب ًارسج ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا رفوتو
  .ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ناددحملا ناعوضوملا امهو

يأ ،تايلمعلا ىلع زيكرت كانه نوكي نأ يغبني ،ي سسؤملا حالصإلا ىلع زيكرتلا ىلإ ةفاضإلابو  - ٤٩
  . تاسسؤملا نيب قيسنتلاو نواعتلل تايلآ

ةيئيبلا ةلادعلاو ،فاصنإلاو لفاكتلا و ؤفاكتلا تارابتعا ىلإتاحالصإ يأ دنتست نأ بجي و  - ٥٠
ةماعلا ةلءاسملاو ةكراشملا دعتو .رقفلا ىلع ءاضقلاو   .ةرادإلل نييساسأنيلماع  

ةفافش ةيلمع راطإ يفليلحتلا نم ديزم ىلإ ةيسسؤملا تاحالصإلل ةددحملا تارايخلا جاتحتو   - ٥١  
لمعلا ىنستي نأ لبق ا،ةيرواشتو  .  
  تايدحتلا

  ‘‘.لئاط نود يرجلانع فقوتلاو ،تارارقلا ذاختاو ،ةيلوؤسملا يلوت ىلإ ةجاحب نحن ’’
ا ةيمنتلا زئاكر نيب نمًافعض رثكألا ةيئيبلا ةزيكرلا دعت  - ٥٢ اهددحت ةيئيبلا ةرادإلاف . ثالثلا ةمادتسمل 

يتلا تايولوألا نع ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيعامتجالاو ةيئيبلا نيتزيكرلا ةوق ربعتو ،ةينطو تايولوأ 
ىلع لب ،بسحف يلودلا ىوتسملا ىلع فعضلا طاقن ىلجتت ال  و.امهل اهءاطعإ تاموكحلل يغبني

  .ةرورضلاب ةمئاوتم تسيل اهنكلو لكايهلا دجوت ثيح، ًاضيأينطولا ىوتسملا 
ليومتلا ىلإ راقتفالاب مدطصي ام ًابلاغ لاعفلا اهذيفنت نأ الإ ،ةريثك تاسايس دجوت نيح يفو  - ٥٣  

نادلبلا ةدعاسمل ًايساسأ ًارصنع يفاكلا ليومتلا ىلع لوصحلا لازي الو . ةيمانلا نادلبلا يف ةصاخ ،ةردقلاو
ةهجاوم ىلع ةصاخةيمانلا  قستم ج عابتا يف لثمتملايدحت لا    ةمادتسملا ةيمنتلاقيقحتل .  

يف ًايلاح لمعت ةيئيبلا تائيهلا نأل ًارظن ةلماشلا اياضقلا ةشقانمب حمست تايدتنم ءاشنإ يغبنيو   - ٥٤
ةدش ببسب ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا يف ةأرملا رودل صاخ مامتها ءاليإ يغبنيو .ضعبلا اهضعب نع لزعم  

  .هايملا لثم ةيعيبطلا دراوملل ةيعارك اهرود ببسب كلذكو ،ةيئيبلا تاريغتلل ةريقفلا تاعمتا يف اهضرعت
  .ةمادتسملا ةيمنتلا ةرادإ هينعت امل كرتشم مهف داجيإ مهملا نمو
  صرفلاو دئاوفلا

ةسسؤم ىلإ هسفن ليوحت ةئيبلا جمانربليغبني ’’  ‘‘.ةلعاف 

ةعساولا تاحالصإلا يف رظنلل ًاضيأ مئالملا ناكملا ةمادت سملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم دعي  - ٥٥
يبورين جئاتننوكت نأ يغبنيو . ةموظنملا ىوتسم ىلع ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلل نع ةرداصلا  يكنيسله - 
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ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم ةيلمع يف ةمهاسم ةباثمب ةئيبلا جمانربهدوقي يذلا يراشتسالا قيرفلا  عامتجا  
  .ةمادتسملا

لثمتو ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ثحبل يميلقإلا ىوتسملا ىلع تايلمعلا زيزعت يف ةبغر كانهو   - ٥٦
دع   بلا يف رظنلا نيسحتل ةصرف ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيميلقإلا ةيريضحتلا تاعامتجالا

  .ةرادإلا حالصإل يميلقإلا
صرف يرطقلا ىوتسملا ىلع‘‘ةدحاو ةدحتم ممأ’’ج عابتا حيتيو   - ٥٧ ىلع لمعلا زيزعتل ةماه ًا   

ديزيس حالصإلا لوح شاقنلا يف ةيئيب تايالوب ةلكوملاتالاكولا عيمج كارشإ نأ امك . ينطولا ىوتسملا  
  .ةيلاعفلاو رومألا مامز يلوت ةيناكمإ نم

ةلوؤسم يهو اهيلع قفتملا ةينطولا تامازتلالا ذيفنتل ةيساسأ ةيميلقإلاو ةيلحملا تاطلسلا دعتو  - ٥٨  
ةيئيبلا ةرادإلا حالصإ رصانع دحأ تاموكحلا هذهل ةززعملا ةكراشملا رابتعا نكميو . ةينطولا تاموكحلا مامأ
،ةيلودلا ةدع لئاسوب هقيقحت نكميو ىرخأ ةيلود تالاجم يف ةيلاحلا جذامنلاب ةناعتسالا اهنيب نم،   .  

داوملاب ةصاخلا تاقافتالا نيب رزآت ةيلمع دوجو ن سحملا طبارتلا رهاظم ىلع ةديجلا ةلثمألا نمو  - ٥٩
ىلع و تانامألا ىوتسم ىلع اهذيفنت يرجي يتلافارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالاو تايافنلاو ةيئايميكلا 

فورظلامئالت يك ةيلمعلا عيوطت يغبنيو. ينطولا ىوتسملا   .ةكراشملا تاسسؤملل ةصاخلا تامسلاو  
ةيفاك ريغ دعت ةئيبلا لجأ نم ليومتلا ىلع لوصحلل ةيديلقتلاتايلآلا نأل ًارظنو  - ٦٠ كانه نإف .  

نكمي فيكو ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا لجأ نم لاومألا عمج ا   متي يتلا ةقيرطلا يف ريكفتلا ةداعإل ةصرف
  .اهيلع نيسحتلا نم ديزملا لاخدإ

تجملل نإف اذهلو،بوعشلا ةايحيف ةمادتسملا ةيمنتلا رثؤت و  - ٦١  وحن يعسلا يف مساح رود يندملا عم 
ةمادتسملا ةيمنتلاقيقحت ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا حالصإ ةيلمع ءارثإ ىلعدعاسي نأ يندملا عمتجملل نكميو.    ، 
  .ةريغتملا ةيعامتجالاو ةيئيبلا فورظلا عم فيكتلل ليوطلا ىدملا ىلع تاسسؤملا ةردق زيزعتو

ملا عمتسكعت نأ يغبنيو   - ٦٢  ، ا ةكراشم انرصع ريياعم ةيراجتلا لامعألا عاطق كلذ يف امب ،يند
اهيلإ ىقرتونيرشعلاو يداحلا نرقلا ريياعمو ىشامتتنأو ثيدحلا   .  

  ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نع لئاسر
  ‘‘.لبقتسملا لجأ نم ةيلكيهلا سسألاءاسرإ مويلا انيلع نيعتي ’’

ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم هذختي ررق م لالخ نم ،ةئيبلا ةزيكر زيزعتب أدبن نأ يغبني  - ٦٣
ةيداصتقالاو ةيعامتجالا نيتزيكرلا عم نزاوتت ىتح٢٠١٢ماع يف    .  
فاك ريغ هتاذ دح يفةئيبلا جمانربزيزعت نوكي دقو   - ٦٤ جئاتنةقيثو مدقتو.   يبورين   يكنيسله -  
إل ةيلاتلا تارايخلا اهنيب نمةيئيبلا ةزيكرلا زيزعتل تارايخ عسوأ تاحالصإءارج،  ًاقاطن   :  

  ؛ةئيبلا جمانربنيسحت   )أ(
 ؛ةمادتسملا ةيمنتلل ةديدج ةلماش ةمظنم ءاشنإ  )ب(

 ؛ةدحتملا ممألل ةعبا تةصصختم ةلاكو ءاشنإ  )ج(
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؛ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلو ةدحتملا ممألل يعامتجالاو يداصتقالا سل  )د(   ا حالصإ

  .ةمئاقلا لكايهلاطيسبتو ةيسسؤملا تاحالصإلا زيزعت   )ه(
لمتكم رايخ ىلإاهريوطتونآلا ىتح ةئشانلا تاحالصإل لقثبنم يسيئر رايخ  ديدحتيف يدحتلا لثمتيو   .  

يف تدمتعا يتلا تاررقملا ذيفنت دعيو . فارطألا ددعتملا ماظنلا يف مدقت زارحإ ةلصاوم انل يغبنيو  - ٦٥
نوكناك يف خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل ةرشع ةسداسلا ةرودلا  

، زيزعت ةيلمع يف ةيساسأ ةوطخ اهرابتعاب بيحرت عضوم  ةيمه أل ًاديكأتوليوطلا ىدملا ىلع يخانملا ماظنلا
  .ةحلصملا باحصأ عيمجةكراشم تاررقملا هذه بلطتتو . فارطألا ةددعتملا تاضوافملا

رارقلا عنصل يساسأ رمأ ةيئيبلا ةلادعلاو تامولعملا ىلع لوصحلا نأب لودلا ضعب تدافأ دقو  - ٦٦  
لاثمكركذو. مويلا قايسلا اذه يف   ةئيبلا نع تامولعملا ىلع لوصحلا صرف ةحاتإب ةصاخلا ةيقافتالا  

ةقلعتملا لئاسملا يف ءاضقلا ىلإ ماكتحالاو ا ا   ةيقافتا (أشب تارارقلا ذاختا يف روهمجلا ةكراشمو
  .)سوهرآ

، ني يكلو  - ٦٧ نع حوضولا نم ديزم ىلإ ةجاح يف اننإفةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم حج  
  .هققحن نأ ديرن امل لضفأ ةيؤرو ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ

 نأ يغبنيو   - ٦٨ ث حبلاو تتشتلاديشرت زواجتت رومأ  ىلعةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا زيزعت دوهج بصنت
تاءافكلازيزعتل لئاسو نع وه امب ملحلاو لب ،ديدج روصت عضو ىلإ فد ًالدبو .    نأ بجي ،كلذ نم
زاجنإ نكمي فيكوةمادتسالاقيقحت و ةئيبلا ةيامحل ًايسسؤم بولطم كلذ،   .  

عابتال يوقلا جمهدييأتنع ضعبلا برعأ دق و  - ٦٩ سايقل ًالاعف ًاج ،ءارظنلا ضارعتسا    هرابتعاب  
  .ذيفنتلا

يبلاءارزو مزتلي نأ يغبنيو  - ٧٠ نوكي نأ نامضل ،نيرخآ ءارزو عمو ،ينطولا ىوتسملا ىلع لمعلاب ةئ   
ًاعومسم م  تاشقانملا يف ردقلا سفنب وص نوكي نأو ،يوق توص مهل يسسؤملا راطإلا نأشب ةرئادلا  

  .ةمادتسملا ةيمنتلل

ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل ةرشع ةعساتلا ةرودلاوةئيبلا جمانرب    

يف نوكراشملاماق  - ٧١ ةرشع ةعساتلا ةرودلا يف ةئيبلا جمانربةمهاسم نأشب يرازولا ءا دغلاعامتجا     
، (ةنجلل ةنهارلا ذيفنتلا ةرودب ةصاخلا عيضاوملا ةساردب ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل  ةيئايميكلا داوملاو ،لقنلا

 اهتقالعو) نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاب ةصاخلا جماربلل رشعلا تاونسلا راطإو ،نيدعتلاو ،تايافنلاو
ةنجلل ةرشع ةعساتلا ةرودلا لجأ نم تاسايسلا تارايخ ف اشكتساب اوماق، وةئيبلا جمانربلمع جمانربب 

ةرودلا يف هدامتعا لمتحي يتلاجماربلل رشعلا تاونسلا راطإ ىلع زيكرتلا عم    .ةروكذملا 
ربإ متو شكارم ةيلمع يفةئيبلا جمانربهب مهاس ام ةيمهأب فارتعالا مت دقل   - ٧٢ عضو معد يف هرود زا  

تاونسلا راطإ ذيفنت يف لاعف رودب موقي نأ كلذك جمانربلاىلإ بلُطو . جماربلل رشعلا تاونسلا راطإ  
تامولعملاب يرازولا ءادغلاعامتجا  ىرثأو. لبقتسملا يف جماربلل رشعلا و ءارزولا نيبرئادلا راوحلا  رئاس  
لصاوي يتلا لبسلا ديدحت ىلع دعاسو ،دوفولا ءاسؤر . ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجل تارود معد ا ةئيبلا جمانرب 
  .جماربلل رشعلا تاونسلا راطإ نأشب ةيرازولا تايصوتلاو تاشقانملل لماك زجوملوألا لييذتلا يف دري و
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  لوألا لييذتلا

نأشب يرازولا ءادغلاعامتجا نم لئاسر  ساتلا ةرودلاوةئيبلا جمانرب  ةنجلل ةرشع ةع  
  ةمادتسملا ةيمنتلا

  تايدحتلا
ممألا رمتؤم داقعنا ذنم دارطاب نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاب ةيسايسلا تامازتلالا تديازت   - ٧٣

ماع يف ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤمو ١٩٩٢ماع يف ةيمنتلاو ةئيبلل ةدحتملا  نكل ، ٢٠٠٢ 
  .مذرشتلا عباط اهيلع بلغي ناكقايسلا اذه يف ةذختملا تاءارجإلا 

ةلافك لجأ نم يئيبلا يدرتلاو دراوملا مادختساو يداصتقالا ومنلا نيب لاعف لصف ىلإ ةجاح ةمثو   - ٧٤
دراوملا مادختساضفخولضفأ ةايح ةيعون  هسفن تقولا يف   .  

تايوتسملا ىلعأ نم ًارارقإ نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا ىلإ يساسأ لوحت ءارجإ بلطتيو   - ٧٥
ىوقأًامازتلاو ةيسايسلا ًاعم لمعلاب  ةكرتشم ةيؤر لالخ نم   جاتنإلاو كالهتسالل حومط لمع راطإ  قفو 
ةنيتم سسأ ىلع ىنبينيمادتسملا  .  

 ًاينبم ًاراطإ كلذ بلطتيو ،نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا معد لجأ نم لمعلل تقولا ناح دقل’’
تاعاطقلا ىتش يف ةايحلا ةرود جقيبطت لمشي و ةنيتم سسأ ىلع .‘‘  

ًاقيسنتوًانواعت نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا طامنأ ىلإ يليوحتو لاعف رييغت ثادحإ جاتحي  - ٧٦   
ًايجيتارتساًاهيجوتو ؛ةينطولاو ةيميلقإلاو ةيملاعلا دعصلا ىلع نيمعدم نييمسر دراوملل   .  
  صرفلاو عفانملا

ةيمنتلا يف ا طب ةمهاسملل ةصرف ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل ةرشع ةعساتلا ةرودلا حيتت  - ٧٧  أش اهل ةقير
راطإ وهو  ،نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب حومطو يوق لمع راطإ عضو لالخ نم ةمادتسملا
  .نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب جماربل رشعلاتاونس لا

ًاقيثوًاطابترا ٢٠+وير رمتؤم اعوضوم طبتري و  - ٧٨ ةسمخلا عيضاوملاب   ةنجل لةرشع ةعساتلا ةرودلل  
يتلاوةمادتسملا ةيمنتلا رشعلا تاونسلا راطإ دامتعا نأش نمو. ةمادتسملا ةيمنتلا يف اهعمجأب مهاست ،   
،يف ةيمهألا ةغلاب ةمهاسم لثمي نأ ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل ةرشع ةعساتلا ةرودلا يف جماربلل رمتؤملا ًاملعمو    
ملا ةيمنتلاو رضخألا داصتقالاب ضوهنلاملاعم نم ًايسيئر   .ةمادتس 

ًايشمتةئيبلا جمانربماق دقو   - ٧٩ نم ضيرع قاطن ةيمنتب ،جماربلا ىتش يف ةمادتسالا زيزعتب هتيالو عم ،   
جاتنإلاو كالهتسالا تاسايسو تاسراممو ج   ذيفنتو ريوطتو ميمصت معد يف تاربخلاو براجتلا

ةحلصملا باحصأ نم ةعومجم عملمعلاو ،نيمادتسملا  عم قيثولا نواعتلاو  ىرخألا ةدحتملا ممألا تالاكو  
ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم و ،ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،ةيملاعلا ةحايسلاةمظنم لثم 

نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاب ةلصتملا تالا ددع يف ةيعانصلا  يف ةكراشملا كلذ لمشيو . ا نم
عم نواعتلاو ،ةدحتملا ممألا يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإ عم شكارم ةيلمع ةنامأ ةفاضتسا 
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تالاجم يف ةيهيجوت ئدابمو تايجهنمو تاودأ عضو يف شكارم ةيلمعل ةعباتلا لمعلا ةقرفأ نم ةددحم  
  .نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا تالاجم
ملا نمو ،جماربلل رشعلا تاونسلا راطإبةقيثو ةلصةطشنألا هذه عيم جلو  - ٨٠ ةلمتحملا اهجماربل نكم  

تاربخ ىلإ دنتستنأ ةيولوألا ةددحملا  ةيذغألاو ةمادتسملا ةحايسلا ليبق نم تالاجم يف ةئيبلا جمانرب   
، يرتشملاو ؛نيمادتسملا دييشتلاو ةينبألاو ؛ةيعارزلا جاتنإلاو كالهتسالا  جاردإوةمادتسملا ةماعلا تا
، ةيعوتلاوفيقثتلاو ؛نيكلهتسملا  مالعإو ؛ةيمنتلا تايجيتارتساو طيطختلا يف نيمادتسملا تايافنلا ةرادإو ؛
  .ةءافكب دراوملا مادختسا ىخوتي يذلا فظنألا جاتنإلاو ،لقنلاو
  ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل ةرشع ةعساتلا ةرودلا نأشب ةرودلا نم لئاسر

ةيمنتلا ةنجلل ةرشع ةعساتلا ةرودلل ةسمخلا عيضاوملا ديعص ىلع  ًانيابتم ققحملا مدقتلا ناك دقل  - ٨١
ىلع اهعيمج يوطنت ا، ةمادتسملا  ءاقترالاو اهخاسنتسا نكمي يتلا ةديجلا تاسرامملا ىتش اأ ديب يغبنيو .  

ضهنن يكل ،هب يقترن نأو ،ةينطولاو ةيميلقإلاو ةيملاعلا دعصلا ىلع نيحلا ىتح هزاجنإ مت ام دطون نأ انل 
نادلبلا نم نكمم ددع  ربكأ لمشي ثيحب هقاطن عسونونيمادت سملا جاتنإلاو كالهتسالا جمانرب لصوي امب
  .ءاكرشلاو

ةورذ ةباثمب ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل ةرشع ةعساتلا ةرودلادعتو   - ٨٢ نمو تارواشملا نم تاونس عبس ل 
ةيلمع لالخ نم صخألابو ،نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا ىودجو ةيمهأ نع عافدلليلودلا نواعتلا   

  .ةنجلل ةرشع ةعساتلا ةرودلا يف هيلع قيدصتلاو راطإلا عضو يف ًامدق يضملل تقولا ناح دقلو ،شكارم
ةمهاسم مهاسيو نهارلا عضولا زواجتي جماربلل حومط رشع تاونس راطإ ىلإ ةجا حلا زربتو  - ٨٣
يف كلذ مامتإ يغبنيو ،نادلبلا عيمج يف جاتنإلاو كالهتسالل ةمادتسملا طامنألا زاجنإ يفةفداه ةعساتلا ةرودلا    
  .ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل ةرشع

نم طبنتس   - ٨٤  ةئيبلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم ت ةكرتشم ةيؤر ىلإ جمانربلا اذه دنتسي نأ يغبنيو
نأو ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا يف مهاسي نأو ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم ذيفنت ةطخو ةيمنتلاو  ،
  .ةئيبلاو رقفلا نيب ةطبارلا نم ززعي

تاياغو فادهأ ىلعو ،ةكرتشم ةيؤر ىلع جماربلل رشعلا تاونسلا راطإ يوتحي نأ يغبنيو   - ٨٥
فلأتي نأ نكمملا نمو . هبجومب ةذختملا ةلصلا تاذ ةطشنألاو تاردابملاو جماربلا هجوي نأو ،اهيلع قفتم
جيتارتسالا جهنلاو شكارم ةيلمع ةربخ ىلإًادانتسا ،راطإلا نم ،ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل ي  

  :نيئزج
ئدابملاو ،ريياعملاو ،يسسؤملا لكيهلاو ،ةفيظولاو ،ةيؤرلا(تاسايسلا تارايخ   )أ(  

  ؛اهيلع قفتم ريياعم ىلإ دنتست ةحوتفم ةمئاقك جمارب لجأ نم) ةيهيجوتلا
ايهلا نم ديفتسيو ةمئاقلا تاربخلا ىلعىنبي ءفكو نيتم يسسؤم لكيه  )ب( ةمئاقلا لك  

نكمم ىوتسم ىلعأ ىلإ ايو  هيف كرش ،ةيملاعلاو ةيميلقإلاو ةينطولا دعصلا ىلع يقتر باحصأ عيمج يو  
  :تايوتسملا ةفاك ىلع ةحلصملا
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  :تايوتسملا عيمج ىلع قيسنتلاتايلآ   ‘١’
،   -أ  هيف ذختت و ؛ةحلصملا باحصأ عيمج كارشإح يتيىوتسملا عيفر يلود ربنم

  ؛ققحملا مدقتلل ضارعتساهيف يرجي و ةيجيتارتسا تارارق
،إلاقيسنت لا  - ب و ءاشنإويميلق جاتنإلاو كالهتسالا نأشب ةربخ زكارم ميعدت وأ / 

ةمئاقلا ةيميلقإلا تاكبشلاو ةريدتسملا دئاوملاو ربانملا كارشإو ،نيمادتسملا 
 ؛قطانملايف نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا نأشب 

ةينطولا لاصتالا تاقلح لالخ نم ينطولاقيسنت لا  - ج ةكرتشملا لمعلا ةقرفأو   
 ؛تارازولا نيب

اهرابتعاب ندملا نيكمتو كارشإ :ةيلحملا ةكراشملا  -د  ةيلمع يف ةماه ةلعاف ًافارطأ   
  ؛ةمادتسملا ةيمنتلا ريفوت

 :ليبق نم جماربلل رشعلا تاونسلا راطإل ةمعادلاتابيترت لا  ‘٢’
ةقيثولا ةدحتملا ممألا تالاكو كارشإل : تالاكولا نيب اميف نواعتلل ةيلآ  - أ

  ؛طاشنب ةلصلا
ةفورعملاةدئارلا تالاكولا ىدحإ اهفيضتست قيسنتلاو معدلل ةنامأ  - ب  اربخب  

 ؛ةلءاسملاو ةءافكلاو عيرسلا ذيفنتلا لفكي امب ،ةيسفانتلا ازيمو
ةيفاضإلا دراوملل صصخم ينامئتسا قودنص لالخ نم دراوملا ةئبعت زيكرت   - ج

لاومألا صيصخت ةداعإب ًانرتقم ،ةيعوطلا تامهاسملا كلذ يف امب ،ةديدجلاو  
 .نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالل ةمئاقلا

تاجاح فلتخم عم هتمءاوم نكمي ثيحب  ًانرم جماربلل رشعلا تاونسلا راطإ نوكي نأ يغبنيو  - ٨٦
ةلماش عيضاوم جماربلا جلاعت نأ يغب نيو. ةمدقتملا نادلبلاوةيمانلا نادلبلا تاردقو تايولوأو تاقايسو 

  .نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتساللينيكمت لاتاسايس لاراطإ يف مهاست 
وأ تايولوأل لرابتعالا يف ذخألا عم ،جماربلل رشعلا تاونسلا راطإل ةيلوألا جماربلا ديدحت نكمي و  - ٨٧

لع ةيبلس تاريثأتلا رثكأ اهل يتلا ةيميلقإلا تالا  ينبن نأ انل نكمي يتلا تالا ا وأ تاعاطقلا  او ،ةئيبلا ى
شكارم ةيلمعل ةعباتلالمعلا ةقرفأ تالاجملثم ،ةمئاقلا ةطشنألا ىلع اهيف   ًانرم راطإلانوكي نأ يغبنيو .  

  .ةئشانلااياضقلل ةباجتسالا جمارب الو ،ةقحال ةلحرم يف ةديدجلا جماربلا باعيتسال يفكي امب 
، دوهجلا تيتشت ىدافتن نأيغبني   - ٨٨ كلت لثم  ةمئاقلا تاربخلاو براجتلا ىلع ينبن نأ انل يغبنيو

، ةئيبلا جمانرباهثدحتسا يتلا  شكارم ةيلمع نم سوردلا يقتسي نيتم يسسؤم لكيه ىلإ ةجاحلاو ؛
و ةيميلقإلا ا  ، ةقرفأازاجنإو اهلمع ًايباجيإًامعد مدقي نأ ةئيبلا جمانرب نم بلطتت  نأو  رودب علطضي  ، 

جماربلل رشعلا تاونسلا راطإ ذيفنت يفةدايقلا  .  
ىلع ،كلذ ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجل هنم تبلط ام اذإ ،لمعي نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يغبنيو   - ٨٩

اهنيب نم ةدع لئاسوبدعب اميف هذيفنت مث جماربلل رشعلا تاونسلا راطإ عضو معد يف امب   قيسنت كلذ ، 
ذيفنتو عضو لمعد لا ريفوتيف تاكارشو تاربخو براجت نم هيدل مكارت ا مماديفتسم ،ةيميلقإلا هتابيترت 

ام  ايجهنمو ام  رطأ قيسنت يفو ،اودأو ةيهيجوتلا امهئدابمو نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا تاسايس  
  .ةلثامم ةيسسؤم
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  )٤١(يناثلا لييذتلا

  رضخألا داصتقالا نع ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم زجوم

، ب - ١ةريدتسملا ةدئاملا : ةرودلا ةيسورلاوةيزيلكنإلاوةينيصلاو ،ةيبرعلا  ، 

، : كراشملا سيئرلا ةيروهمجلا سيئر بئان بتكم ،ةلودلا ريزو ،ازيفوه اغول ايزيريت روتكدلا ةداعس
 اينارتت

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،هايملاو ةئيبلا ريزو ،دهف نب دمحأ ديشر روتكدلا ةداعس: ررقملا/كراشملا سيئرلا

  ةيسيئرلا شاقنلا طاقن
ريغتو يجولوكيإلاماظنلا ةشاشهو ،هايملا ةردن لثم ةديدع ةيئيب تايدحت ملاعلا هجاوي   •    ،

  .خانملا
تايدحتلا ةهجاومل ةيئانثلاو ةيميلقإلا فارطألا ةددعتملا ةيباقرلا رطألا نع ةديدع ةلثمأ كانهو   •  

  .يئيبلا روهدتلا فقو نع ةزجاع اهنكلو ،ةيئيبلا
  •   ذفني يتلا ةقيرطلا دمتعتسو ،نادلبلا فلتخمل ةبسنلاب ةفلتخم ءايشأ رضخألا داصتقالا ينع يسو

دلبلا ةردق ىلعو ةصاخلا ةيعيبطلا دراوملا ىلع رضخألا داصتقالا ام دلب ا .  
  •   ، تاردقلا ءانبو ،اهرشنو ايجولونكتلا ريوطتو ،قيسنتلا رضخألا داصتقالا ذيفنت بلطتيو

  .ةيمانلا نادلبلل ةصاخ ةيفاضإ ةيلام دراومو
ةروصب رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا ققحتي ثيح حاجنلا صصق نم ديدعلا كانهو   •  

نادلب يف حاجنلا صصق نم ملعتت نأ نادلبلا عيطتستو ،ينطولا ىوتسملا ىلع ةحجان 
  .ىرخأ

ألا جاتحيو-ةدحاو ةلمعل ناهجو ةيمنتلاو رضخألا داصتقالا دعيو   •   يداصتقا مدقت ىلإ رم  
  .رضخألا داصتقالا ققحتي يكل يعامتجاو يئيبو

روهدتب ةرشابملا ةقالعلا ببسب رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالل ًايرورض رقفلا نم دحلا دعيو  •    
  .ةيعيبطلا دراوملا

  تايدحتلا
طا بحإلاب ةيلودلا دوهجلا بيصي نأب ليفك رضخألا داصتقالل هيلع قفتم فيرعت دوجو مدع  •  

نيب تاكارشلا قيرط نع رضخألا داصتقالل فيرعت عضو يغبنيو  .لاقتنالا ةيلمع قيقحتل
يندملا عمت   ، )ةيبابشلاو ةيئاسنلا تايعمجلا لثم(او ،ةيلودلا تامظنملاو ،تاموكحلا

  ).ةيراجتلا تاكرشلاو تائيهلا لثم(صاخلا عاطقلاو 

                                                      
  .ةيمسر ةفصب لييذتلا اذه ريرحت متي مل  )٤١(
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ممألا جمانرب ىدلو ،يراجت زجاح ةباث مب رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا حبصي الأ يغبنيو  •  
ريبادت عيجشت مدع يغبنيو . ددصلا اذه يف هب موقي ماه رود) ةئيبلا جمانرب(ةئيبلل ةدحتملا 

  .اهتعيبط يف ةيداحألا رضخألا داصتقالا
لقنلا اذه لثم نودبف ؛ةينفلا ةياردلا لقن نمضتي نأ يغبني ايجولونكتلا لقن حاجنلو   •  

حمسي ال هنأل ةرطاخم ىلع يوطني يذلا دامتعالا نم عون كان ه نوكيس ،تاراهملل
ةلأسم ىلع ميخي ةيركفلا ةيكلملا قوقحب قلعتي اميف نيقيلا مدع لازي الو . ةيقيقحلا ةيمنتلاب
يدصتلاو ايجولونكتلا لقن هجاوت يتلا تابوعصلا مهفو . ةينقتلا ةدعاسملاو ايجولونكتلا لقن
ةطبترملا فواخملاو ةيئامحلا رطاخم ةهجاوم اىلع نادلبلا دعاسي نأب ليفك اهل  .  

؛رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا ةيلمع يف ةمدقتملا نادلبلا نم معد ىلإ ةيمانلا نادلبلا جاتحتو   •  
داصتقالا وحن قالطنالا نم ةيمانلا نادلبلا نيكمتل ليومتلا ةلأسم ةيمهأ راكنإ نكمي الو 

لا يدحتلا لثمتي امًابلاغو ،رضخألا وأ ايجولونكتلا يف يلامسأر رامثتسا لوأ ميدقت يف يسيئر  
ةيلمع ليومت ةمدقتملا نادلبلا ىلع بعصلا نم لعجت ةيلاملا ةمزألا نأ ريغ . ةيساسألا ةينبلا يف
  .رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا

قيرط نع الإ ةيلاملاو ةيجولونكتلاو ةيراجتلا ا   •    لمعلا ايدحتل يدصتلا نم نادلبلا نكمتت ملو
  .رفاضتملا

  صرفلا
ىلع قيرط طئارخ وأ رضخألا داصتقالل ةينطو ةيجيتارتسا ططخ ضارعتساو عضو نكمي   •  

  .لاقتنالا ةيلمع مامأ تابقعلاو تايدحتلاو حاجنلا رهاظم نع ريبعتلا لجأ نم يونس ساسأ
اهتماقإ ةيناكمإ كلذ يف امب ،رضخألا داصتقالا معدل ةركتبم ليومت تايلآ فاشكتسا يغبنيو  •    

عجشت يتلا تالا . ايجولونكتلا لقن ليهستل  ا يف ةيولوألا تاذ تارامثتسالا متت نأ يغبنيو
  .يداصتقالا ومنلا نع ةيداملا ةفاثكلا لصفتو يعيبطلا لاملا سأر

رضخألا داصتقاللًامعد تاموكحلل يلمعلا هيجوتلا ميدقت ديفملا نم نوكي دقو  •   نيعتيسو .  
لضفأ مساقتو ،هفورظ مئالت رضخألا داصتقالاب ةصاخ لو لح داجيإ دلب لك ىلع
  .ىرخألا نادلبلا عم تاسرامملا

ةيلمع يف ًاديفم ناك رضخألا داصتقالا ريبادت ةيمهأب رارقلا يعناص فيرعت نأ دكأت دقو  •    
  .لاقتنالا

نم ندملا ةيمهأل ًارظن رضخألا داصتقالا قيقحت لجأ نم ةيرورض ندملا ةنرضخ نوكتسو  •    
يداصتقالا ومنلاو يئيبلا ريثأتلاثيح يررقم ىلع تايدلبلا تاموكح دمتعت ام ًاريثكو.    

ةنرضخ نامضل ةيرورضلا زفاوحلا داجيإو حيحصلا ينيكمتلا راطإلا عضول ةينطولا تاسايسلا 
  .ندملا
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ىلع زكرت يتلا ةيعماجلا ةيساردلا تارودلا لثم ،ميلعتلاو يرشبلا لاملا سأر يف رامثتسالاو   •  
معدل ةماه ةصرف حيتي نأ نكمي ) ةيئيبلا تاداصتقالا لثم(رضخألا داصتقالاب قلعتت اي اضق
  .رضخألا داصتقالا

ًامدق ريسلا ةيناكمإ٢٠+وير حرتقملا ةمقلا رمتؤم حيتيو  •   داصتقالا اياضقب قلعتي اميف    
يه ام لثم (اهارت نأ دوت يتلا ةسوململا جئاتنلا ثحبت نأ تاموكحلل نكميو ،رضخألا 

  ).كلذ ريغو ،حاجنلا صصق نم هملعت نكمي يذلا امو ،لاقتنالا ةيلمعل ةمزاللا تاودألا
  ةرودلا نم ةهجوملا ىوتسملا ةعيفرلا ةيسايسلا لئاسرلا

وه جذومنلا اذهو ،ةيعيبطلا دراوملا لالغتسا ىلع ةداعلاك زكر يئامنإ جذومن كانه ناك   •  
ديدج عون ىلإ ةجاح كانهو . ًايلاح اههجاونيتلا ةيئامنإلا تايدحتلا نم ريثكلا يف ببسلا 

  .دراوملا روهدت يعاري يذلا داصتقالا نم
لثم (مدقتم دلب يف لاقتنالا قيقحتف . رضخألا داصتقالل يملاع روظنم ىلإ ةجاح كانهو  •  

يف لاقتنالا ةيلمع لقرعي الأ يغبني ) دوقولا مادختسا يف ةءافك رثكألا تارايسلا ىلإ لوحتلا
نادلبلل دوقولا مادختسا يف ةءافك لقألا ةلمعتسملا تارايسلا ريدصت لثم (ةيما نلا نادلبلا
  ).ةيمانلا

ًاديعب مامتهالا نم ردق ربكأ ليوحت يغبني هناف ،ةيلاحلا ةيلاملا ةمزأللًارظنو  •   ماعلا عاطقلا نع    
نمو . صاخلا عاطقلا بناج نم ليومتلا عيجشتل ةركتبم قرط ثحبو ليومتلاب قلعتي اميف
  .رضخألا داصتقالا هاجتا يف كرحتلا لجأ نم ةيراجتلا لامعألا وحن هاجتالا مهملا

تايجيتارتسا ليعفتو ةغايص يف ،صوصخلا هجو ىلع ةأرملاو ،يندملا عمت   •    ا كارشإ يغبنيو
  .رضخألا داصتقالا ططخو

اقتنالا ةيلمع يف ةيمانلا نادلبلا دوهج طاشنب معدي نأةئيبلا جمانربليغبنيو   •   داصتقالا ىلإ ل  
  .رضخألا
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ةيسنرفلاوةيزيلكنإلا ب- ٢ةريدتسملا ةدئاملا : ةرودلا   

 ايناتيروم ،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا ريزو ،اراماك يديمأ ديسلا ةداعس: كراشملا سيئرلا

ةيلا رديفلا ةرادإلا ةريدمو ةيلارديفلا ةراشتسملا ،دراتويل سيرود ةديسلا ةداعس: ررقملا/كراشملا سيئرلا
 ارسيوس ،تالاصتالاو ةقاطلاو لقنلاو ةئيبلل

  ةيسيئرلا شاقنلا طاقن
تاسايسلا يررقم نيكمت لجأ نم ،رضخألا داصتقالا هينعي امل لضفأ مهف داجيإ مهملا نم  •    

عضوو تاسايسلاب ةقلعتملا تاشقانملا يف ةرانتسا رثكأ ةقيرطب ةكراشملا نم ءاربخلاو 
  .ةلمتحملا تايجيتارتسالا

وه هسفن حرطي يذلا يساسألا لاؤسلا ناف ،رضخألا داصتقالا لوح تاشقانملا قايس يف و  •  
لبقتسملا يف رمتسي نأ نكمي يئيبلا روهدتلاو ثولتلا يف مهسي يذلا ةيمنتلا ج  ناك اذإ ام.  

 ًامدق ريسلا لجأ نم داصتقالل ةبسنلاب ةئيبلا ةيمهأل لضفأ مهف داجيإ يرورضلا نم نوكيسو  •  
 ةيجولوكيإلامظنلا مييقت ناف ،ددصلا اذه يفو . رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا وحن

مظنلا تايداصتقا ةسارد ج   ةيجولوكيإلانم ةدافتسالاو ،ءارثلا قيقحت يف اهتمهاسمو 
ةورثلا باسح نع ةئيبلا جمانربو يلودلا كنبلا نيب كرتشملا عورشملاو ،يجولويبلا عونتلاو  

جهنلاو براجتلا نم دعت ،ىرخألا تاساردلا نم كلذ ريغو ،ةيجولوكيإلامظنلا مييقتو   
  .اهثحب ردجي يتلا ةميقلا

صاخلا هراسم رايتخا دلب لكل نكمي هنأبو ،ةفلتخملا ةينطولا تاقايسلاب فارتعالا مهملا نمو   •  
  .رضخألا داصتقالا وحن

ةقاطل اب ةصاخلا فادهألاو حئاوللا لثم(ةيموكحلا تاسايسلا ىدحإ نوكت نأ نكميو   •  
ديزملا ذاختا ىلع عجشت نأ نكمي زفاوح ىلع يوطنت دقو ،حيحصلا هجوتلا ةباثمب ) ةفيظنلا
  .ىرخأ ةلعاف تاهجو صاخلا عاطقلا بناج نم تاءارجإلا نم

تاردابمب لمكتست وأ ) ةيلزانتلا(ةيموكحلا تاسايسلا نرتقت نأ يغبني ،هسفن تقولا يفو   •  
  .ةيعامتجا تاراكتباو) ةيدعاصت(ةيعمتجم 

نم ،ةديدع ةينعم تاهج ةكراشم كلذ يف امب يعامتجالا راوحلا عيجشت نوكي نأ نكميو   •  
  .رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا ةيلمع يف ةماهلا رصانعلا

نم ،نيجتنملاو نيكلهتسملا لجأ نم كلذ يف امب ،يعولا ةدايزو ،لاصتالاو ،ميلعتلا دعيو   •  
داصتقالا ىلإ لاقتنالا قيقحتل بولطملا يعامتج الا رييغتلا ثادحإل ةيساسألا رصانعلا
  .رضخألا

سايق /مييقت ءارجإ ىنستي ىتح ساسألا طخ مييقتو تانايبلا عمج نم ديزملا ىلإ ةجاح كانهو  •  
  .رضخألا داصتقالا وحن مدقتلل لاعف

  .ةيلودلا تاربخلا ماستقا ليهستل اهقيثوت نكمي يتلا ةحجانلا ةيرطقلا ةلثمألا نم ريثك كانهو  •  
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وير ةمق رمتؤم ىلإ ةيدؤملا ةيلمعلا يف ماه رودبةئيبلا جمانربموقي نأ يغبنيو   •   ًادامتعا٢٠+   ، 
  .لعفلاب تققحت يتلا فراعملاو تاربخلا ىلع

  تايدحتلا
مدقتلل ةيسيئرلا بابسألا نيب نم ،ليومتلا ةيافك مدع كلذ يف امب ،ذيفنتلا ءطب راقتفالا دعي   •  

  .ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت يف دودحملا
تايلآ قيرط نع هريسيت مزلي نكلو ،صاخلا عاطقلا ليومتل رود كانه نوكي نأ نكميو   •  

  .قوسلا ىلع ةمئاقو ةيلاعف رثكأ
يف سيل لامعألا تاسراممو رامثتسالل ةمادتسم لاكشأ زيزعت تائيهلاو تاموكحلل يغبنيو   •  

اهيف طشنت يتلا ىرخألا نادلبلا يف امنإو طقف ا    .ادلب
ًاضيأ ىدصتي لب ،تارامثتسالا عيجشت ىلع طقف زكري الأ رضخألا داصتقالل يغبنيو   •  

ىلع لوصحلا ماظن لثم ج (دراوملا ىلع لوصحلاو عفانملل لداعلا عيزوتلا اياضقل   ثحب عم
  ).يجولويبلا عونتلا ةيقافتا راطإ يف عفانملا ماستقاو دراوملا

ةجتانلا بساكملا عيضت ال ىتح ‘‘دترملا رثألاب’’قلع تي اميف صرحلا ةاعارم ىلإ ةجاح كانهو  •    
  .كالهتسالا ةدايز ببسب دراوملا ةءافك نع

لغاوشلا يفالتل يلودلا وأ يميلقإلا ىوتسملا ىلع قيسنتلا ىلإ ةنيعم تاسايس جاتحت دقو   •  
  .اهدرفمب لمعت ةيدرف نادلب لمع ديقت نأ نكمي يتلا ةيسفانتلا تاردقلاب ةقلعتملا

  صرفلا
ًاردصم رضخألا داصتقالا نأشبةئيبلا جمانربريرقت دعي   •   ًاديج  ءارثإل ةمزاللا تامولعملل    

  .رضخألا داصتقالا لوح تاشقانملا نم ديزملا
نأ نكمي لمعلا يف قافخإلا ةفلكت سايق ناف ،رضخألا داصتقالا قيقحت ةفلكت ثحب دنعو   •  

  .قايسلا اذه يف لمعلا ةفلكت ديدحت يف مهسي
ىلإ لاقتنالا زيزعت يف ماه رودب مايقلا ةيعرفلا ةيميلقإلاو ةيميلقإلا تاسسؤملا عي طتستو  •  

  .رضخألا داصتقالا
ىلإ لاقتنالا ةيلمع يف نيتماه نيتزيكر نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا رابتعا يغبنيو   •  

  .رضخألا داصتقالا
لايرتنوم لوكوتورب لثم (فارطألا ة ددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا ذيفنت نم ةبستكملا ةربخلا حيتتو  •  

دراوملل ةمادتسا رثكأ كالهتساو جاتنإ ىلإ لاقتنالا نع ةم ًاسورد) لزاب ةيقافتاو يق  
  .تايجولونكتلاو
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  ةرودلا نم ةهجوملا ىوتسملا ةعيفرلا ةيسايسلا لئاسرلا
ةيمنتلا قيقحتل ةليسو هرابتعاب ،ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا ىلإ رظنلا مزلي   •  

  .ةمادتسملا
نم ديزملا ءارجإ مزليو . نادلبلا نيب اميف رضخألا داصتقالا موهفمل رصاق مهف كانه لازي الو  •  

  .مهفلا تايوتسم يف توافتلا اذه ةلازإل تاشقانملا
داصتقالا ’’حلطصمل كرتشمو دحاو فيرعت ىلع قافتالل ةجاح كانه نوكت ال دقو   •  

داجيإ امنإو‘‘رضخألا رضخألا داصتقالل ةنيعم ةيساسأ ئدابم حضوي كرتشم مهف ،  لثم ( 
  ).كلذ ريغو لقألا ثولتلاو ،ضفخنملا نوبركلاو ،ةفيظنلا تايجولونكتلاو ،دراوملا ةيافك

لامكتساب حمسي امب رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا زيزعتل يجيردت ج   •    ذاختا مهملا نمو
  .ةفلتخملا ةينطولا تاقايسلا

ريرقت رفويو  •   ًاساسأ رضخألا داصتقالا نأشبةئيبلا جمانرب  ًاعئار  موهفم ذيفنتو ريوطت ةلصاومل    
  .رضخألا داصتقالا
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إلاوةيزيلكنإلا ب- ٣ةريدتسملا ةدئاملا : ةرودلا  ةينابس 

 شيدالغنب ،ةئيبلا ريزو ،دومحم نسح دمحم ديسلا ةداعس: كراشملا سيئرلا

، سلا ةداعس: ررقملا/كراشملا سيئرلا ةئيبلاو يضارألا طيطختو ،ناكسإلا ةريزو ،اريلسوم اليسارغ ةدي
 ياوغوروأ

  ةيسيئرلا شاقنلا طاقن
ًاخسارًاموهفم سيل داتعملا وحنلا ىلع رومألا ريس موهفم نأ ىلع قافتا كانه ناك  •   وأ    

حضاو لكشبًافصنم  .  
نكمي رضخألا د اصتقالا موهفم ناك اذإ امو فيرعتلل ةبسنلاب ككشتلا ضعب كانه ناكو  •  

هنكمي يذلا رودلا نع ةياغلل ةيباجيإ ءارأ كانه تناك ،ىرخأ ةيحان نمو . روفلا ىلع هذيفنت
ثيح نم رضخألا داصتقالا نع ةينطو ةلثمأ ميدقت عم ،عقاولا يف هب موقي وأ هب مايقلا 

  .يلمعلا قيبطتلا
داصتقالا ميهافمل ةيلاقتنالا فيلاكتلاو ةلمتحملا ةيبلسلا راثآلا ءازإ لغاوشلا ضعب تيدبأ دقو  •    

  .رضخألا
  تايدحتلا

  .رضخألا داصتقالا موهفمل لضفأ مهف ىلإ ةجاحلا  •  
يفو ؛تاداصتقالا عيمجل ةبسنلاب لضفألا يه قوسلا ىلع ةمئاقلا كوكصلا نوكت ال دقو   •  

  .يسيئر رودب ماعلا ليومتلا موقي نأ يغبني ،تالاحلا ضعب
  .ةديدج ةيراجت زجاوح هتايط يف لمحي دق رضخألا داصتقالا ذيفنت نأ نم لغاوش كانهو  •  
ةريقفلا ةيلحملا تاعمتجملل ةمئالم رضخألا داصتقالا تاودأو ميهافم نوكت نأ ًاضيأ بجيو   •  

ةشهلاةيجولوكيإلامظنلاو   .  
سخبت دق يتلاو ،ةيئيبلا فيلاكتلل يداصتقالا مييقتلا قرط راثآو جئاتنب قلعتت لغاوش كانهو   •  

ًارقف رثكألا نادلبلا دراومةميق نم  .  
ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا ىلإ لقتنت يك نادلبلا ضعبل ةيفاضإ دراوم مزلتو   •  

  .ةمادتسملا
  .دودحلل ةرباعلا بناوجلاو حيحصلا ريعستلا كلذ يف امب ،هايملا دراومل ةيولوألا ءاطعإ يغبنيو  •  
  .ريعستلا يف تارييغتلا فيلاكت لمحتيس يذلا نمو ،لاقتنالا فيلاكت ثحب يغبنيو  •  
  .ًاضيأ يفاقث لوحت مزلي امك ،ةيوق ةيسايس ةدارإ مزلتو  •  
  .كالهتسالا طامنأ ريغتت نأ ًاضيأ بجيو  •  
  .ميلعتلا رودل فصنم ريدقت كانه نوكي نأ يغبنيو  •  
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  صرفلا
يف امب ،تاع اطقلا ربع ةلماك ةروصب ةيئيبلا فيلاكتلا ليخدتل ةصرفلا رضخألا داصتقالا حيتي  •  

طيطختلاو ةيلاملا ءارزو نم مهئارظن كارشإ حيتت ةئيبلا ءارزول تاودأ ريفوت قيرط نع كلذ 
  .ذيفنتلا ريبادت يف

  .يعارزلا عاطقلاو كامسألا دياصم عاطق ةراضلا تاناعإلا نم صلختلا لمشي نأ يغبنيو  •  
  .رضخألا داصتقالا ذيفنتل ةيوق زفاوح نوبركلا ريعست رفويو  •  
ةمهاسملاو اهذيفنتل ةيلمع ةليسو رفويو ،وير ئدابمب ًاقيثو ًاطابترا رضخألا داصتقالا طبتري و  •  

  .ةمادتسملا ةيمنتلا يف
داصتقالا حلاصل تافالتئا ءانبل ةماه ةليسو ةيئيبلا تايجولونكتلا عاطق يف ومنلا رفويو   •  

  .رضخألا
ضرعلا بناجل كلذكو ) جماربلاو تاناعإلا قيرط نع(بلطلا بناجل يدصتلا مزليو   •  

  ).ميسوتلا(
  .مدقتلا سايقل ًايساسأ تارشؤملا رود دعيو  •  
رضخألا داصتقالل ‘‘كرحم’’ةباثمب تاعاطقلا ضعب نوكت نأ نكميو   •    - ، ةددجتملا ةقاطلا لثم  

  .دعب اميف ىرخألا تاعاطقلل يدصتلا يغبني امنيب
، روهمجلا فيرعتو ،ةيفافشلا دعتو  •   رومألا نم يكراشتلا رارقلا عنصو عفانملاو فيلاكتلاب  

  .رضخألا داصتقالا ريبادت حاجنل ةيساسألا
يلي امب مايقلل وعدمةئيبلا جمانربو  •    :  
  ؛يجولوكيإلاماظنلا تامدخو ةيعيبطلا دراوملل رعس ديدحتل لمعلا ةلصاوم ىلع ةدعاسملا   •  
ريسلل تاحرتقم ميدقت قيرط نع رضخألا داصتقالا موهفمل يلمعلا قيبطتلا ىلع ةدعاسملاو   •  

  ؛امدق
  .رضخألا داصتقالا قيقحتل اهيعس يف نادلبلا عيمجل رسيملا رودب مايقلا ةلصاومو  •  

  ةرودلا نم ةهجوملا ىوتسملا ةعيفرلا ةيسايسلا لئاسرلا
تاعاطقلا ربع ةيئيبلا اياضقلل يدصتلل ةصرفلا رضخألا داصتقالا ج/موهفم حيتي  •   .  
  .تاسايسلا تاودأ نم طيلخ مزليو  •  
فقاوملاو فورظلا يعارت رضخألا داصتقالا ريبادت ذيفنت يف ةنورم كانه نوكت نأ يغبنيو   •  

  .ةيدرفلا ةينطولا
تايوتسملا ىلعأ ىلع معدلا ميدقت يف ٢٠١٢ماع وير ةمق رمتؤمل ةبسنلاب فدهلا لثمتيو   •    

ةيمنتلا قايس يف ةيداصتقا ةيولوأك ةيئيبلا ةمادتسالل يدصتلا لجأ نم) لودلا ءاسؤر(  
  .ةمادتسملا
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 ةيزيلكنإلا ب- ٤ةريدتسملا ةدئاملا : ةرودلا

، : كراشملا سيئرلا  ايسينودنإةئيبلل ةلودلا ريزو ،ىتح دمحم يتسوغ ديسلا ةداعس

 ةيناملألا ةئيبلا ةلاكو سيئر ،ترابسالف نيخوي ديسلا: ررقملا/كراشملا سيئرلا

  ةيسيئرلا شاقنلا طاقن
بناجلا دعيو . اهقيقحتل ةادأ هنكلو ،ةمادتسملا ةيمنتلل ًاليدب رضخألاداصتقالا سيل   •  

  .ةيساسألا رصانعلا نيب نم رضخألا داصتقالل يعامتجالا
ىلع لوصحلاو نييلودلا ءاكرشلا نم ملعتلاو ،ةينطولا لولحلا ىلع نادلبلا زكرت نأ مزليو   •  

  .مهمعد
  .ةيبنجألا قاوسألا ىلإ لوصولا صرفنيسحتل ةيلحم ءارضخ قاوسأ ءانب لامكتسا مزليو   •  

  تايدحتلا
  قاطنلاو موهفملا

ىسنن الأ يغبني ،ًالثمف ،ةنيابتملا ةيرطقلا فورظلا بساني يكل جهنلا ةمءاوم ىلإ ةجاحب نحن   •  
ةيلحاسلا دراوملا ىلع دمتعت ةيلحم تاعمتجم كانهف- ‘‘قرزألا’’داصتقالا   .  

ع ينبلاو رضخألا نيبزييمتلانوكي دقو   •     .ةيرارمتسالاب قلعتت ةلأسملاف. ةللضم ةيلم 
لمعت يكل ةنامض ةباثمب نوكي نأ رضخألا داصتقالا ةلظم تحت يسسؤملا حالصإلل نكميو   •  

  .ًاقاستا رثكأ ةروصب ثالثلا ةمادتسملا ةيمنتلا زئاكر
ري ست نادلبلا نم ًاريثك نأ ريغ ،نيريثكلل ةبسنلاب ةديدج ةركف رضخألا داصتقالا نوكي دقو  •  

  .رضخألا داصتقالل ةينطو ًاططخ عضتو ًامدق
دوهجلا دعتو . اياضقلا نم ةعساو ةعومجم رضخألا داصتقالا لامعأ لودج لمشي نأ نكميو  •  

ةيحانلا نم ةحلملا رومألا نم فئاظولا ريفوتو لجألا ريصق يداصتقا ومن قيقحتل ةلوذبملا 
لجألا ليوطلا روظنملاةيمهأ رضخألا داصتقالا نأشب ريرقتلا حضويو. ةيسايسلا  .  

  يلودلا دعبلا
معدي لماش يلحم يداصتقا ماظن ءانب قيرط نع انلامعأ لودج ريوطتل ةصرف انيدل نحن   •  

  .ةمادتسملا ةيمنتلا
ريغ نوكت نأ يغبني ءارضخلا قاوسألاف . ةيئامحلا ىلإ رضخألا داصتقالا يدؤي الأ يغبنيو  •  

الأ نامضةئيبلا جمانربعيطتسيو . ةيزييمت ةراجتلا ةيركفلا ةيكلملا قوقح لغاوش لقرعت    
  .رامثتسالاو

  .ةفيظنلا تامدخلاو علسلاو تاجتنملا وحن ةيملاعلا انقاوسأ هيجوت ىلإ ةجاحب نحنو  •  
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فالتخاف . ةيملاعلا ةميقلا لسالس لثم ،دودحلل ًارباع ًادعب ًاضيأ ةيراجتلا لامعألا هجاوتو  •  
دادتما ىلع تالاصتالا تاقفدت فقوتو ةئزجتلا ىلإ ي دؤي نادلبلا نيب تاردقلاو ريياعملا
  .لسالسلا هذه

ةيراجتلا لغاوشلا ةهجاومل ا  •    فرتعم تاءارجإو راودأ ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ىدل دجويو.  
  مدقتلا سايق

جمانرب نأ ىرن نأ ةعجشملا رومألا نمف . مدقتلا سايقل ةمهم تارشؤم نادلبلا عضت نأ مزلي  •  
اعتيةئيبلا لا     .ا اذه يف يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم عم لم

  .اهيلع لوصحلا نونطاوملا عيطتسي ةفافشو ةحيحص تامولعم ىلإ ةيساسأ ةجاح كانهو  •  
دجوت ال ًايسايس ًاحلطصم ‘‘رضخألا داصتقالا’’حلطصم ربتعي ،ةيراجتلا لامعألل ةبسنلابو   •    

ةلصلا تاذ تارشؤملا فيرعت نأ امك . طبضلاب هينعي ام ديدحتلةيلام ريبادت يأ نآلا ىتح هل 
  .ًارصاق لازي ال

  صرفلا
  يعامتجالا دعبلا

ةيداصتقا صرف داجيإ هنكمي فيكو ؟ةريقفلا ةيلحملا تاعمت   •    ا ىلإ ومنلا اذه لصيس له
  ؟يعامتجا كرحمك لمعلاو

ًاريثأت اهل نأ يجولويبلا عونتلا  وةيجولوكيإلاتايداصتقالا نع ةريخألا ريراقتلا ترهظأ دقو   •  
ماظنلا تامدخ ىلع اهدامتعا ةميق كاردإل ةحاتملا صرفلا تددحو ،ءارقفلا ىلع ًايوق 

  .يجولوكيإلا
امنإو رامثتسالا ىلإ طقف سيل لاقتنالا جاتحيو . ةيساسألا رومألا نم قئاللا لمعلا ريفوت دعيو  •  

لاقتنالا ةيلمع ءانثأ فئاظولا نادقفلامتحا ةاعارم عم ،يعامتجالا نامألل تاكبش ىلإ  .  
  ةينطولا ةيرطقلا جماربلا

تاونس سمخ ا   •    دم ةينمز رطأ يف ينطولا ىوتسملا ىلع هقيقحت نكمي امل فادهأ عضو نكمي
تالاكوو ةئيبلا جمانرباهمعدي ةينمز دودحب ةينطو قيرط طئارخ عضو نكميو . ًالثم  
  .ىرخأ

معدلا ميدقتو ،تاردقلا ءانبو ،ميلعتلا ليبق نم رصانع ةينطولا ةيرطقلا جماربلا لمشتو  •    
  .تاناعإلا نم يجيردتلا صلختلا كلذكو ،رامثتسالا فيلاكت ةيطغتل

مئالت يتلا ةيسايسلا تارايخلا نم ةعومجم وأ تاودأ ةعومجم دامتعا دلب لكل نكميو   •  
  .ةينطولا لولحلا ىلع نادلبلا زكرت نأ مزليو. ةينطولا فورظلا

اتقاو  •   لمشت نأ نكميو . ايجيتارتسا ديدحت ىلع نادلبلا دعاسي نأ نكمي ةلاحلا تاسارد ماس
  .ةهجوم ةيميلعت جمارب لاخدإو ةيرايعم سيياقم مادختسا تايجيتارتسالا هذه
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  قوسلا صرف
ةقاطلا نادقفل يلاعلا ىوتسملا لثم ،دراوملا نادقف ضفخ يف ةيقيقح ةيداصتقا صرف دجوت   •  

ينابملاب ةصاخلا ةقاطلاةيافك مدع ببسب تاعجارم ءارجإ معدي نأ ةئيبلا جمانربعيطتسيو .    
  .ةينفلا ةياردلا ريفوتو ةقاطلا

هجوتس يتلا يه راعسألاو . ةماهلا رومألا نم ةسفانملاو لمحتلا ىلع ةردقلا لئاسم دعتو  •  
  ؟ةسفانملا ىلع ةرداق ءارضخلا تاداصتقالاو تاجتنملا لعجن ال فيك اذهلو. نيكلهتسملا

ءارضخلا ريياعملاب نومزتلي ال نيذلا نا  •      .اب نيديفتسملا نم ةيقابتسالا تاكرشلا يناعتو
ةر   •    سيم حبصت نأ ىلع ايجولونكتلا تدعاس ةسفانملا نأ فيك ةددجتملا تاقاطلا ةبرجت نيبتو

  .ةديدج قاوسأ ءاشنإ معد ةمادتسملا ةماعلا تايرتشملا عيطتستو. ربكأ ةجردب
ناك اذإو . نييلحملا نيجتنملل ةبسنلاب ةفلكم ميسوتلاو صيخرتلا تاططخم نوكت نأنكميو   •  

نيردصملا نيجتنملا ناف ،ةوالع عفد يف نوبغري ال تادراولا قاوسأ يف نوكلهتسملا 
  .قاوسألا ىلإ لوصولا لجأ نم نوحفاكي

يف نيدروتسملاو نيدروملا نيب لدابتملا معدلل ًايوق ًارربم ميسوتلا تاططخم رفوت نأ نكميو  •    
  .ةميقلا ةلسلس

بلطتي اذهو ،فظنأ جاتنإو فظنأ تايجولونكت ىلإ رضخألا داصتقالا جاتحيو   •  
  .زجاوح ةباثمب نوكت الأو ةرسيم ءارضخ تايجولونكت

  ةرودلا نم ةهجوملا ىوتسملا ةعيفرلا ةيسايسلا لئاسرلا
اطإ يف ركفن نأ يف لثمتي دحت مامأ٢٠+وير ةمق رمتؤم انعضي  •   نم حيحصلا طيلخلا لمشي ر  

تاودألا ةعومجم دهج ةميقب تقولا سفن يف فرتعن نأو . ةفلتخملا ميقلاو تاسايسلا
  .ةينطولا

لا  •    ةريخألا ريراقتلا عيطتستو . ا اذه يف ىرخألا تالاكولاو ةدحتملا ممألا نواعتت نأ مزليو
، نتلاو نواعتلا ةمظنمو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةمداقلاو يداصتقالا ناديملا يف ةيم
امك ،جهنلا يف ةيمتح تافالتخا ًاضيأ كانه نأ ريغ . قافتالا طاقن زيزعت ىرخأ تامظنمو
  .لمعلا قوس تاسايسو ةيعامتجالا تاسايسلاو ،يملاعلا رقفلا لامعأ لودج لوانت ةلاح يف

ةينطو لا اهتكراشم لمكتست نأو ،شاقنلا يف ةلصلا تاذ تارازولا كراشت نأ مزليو  •  
  .ىرخأ تارازوو ةيلاملاو ةئيبلا تارازو اهيف يقتلت نأ نكمي ةيلود تايدتنمب

داصتقالا نع ةديدع ةينعم تاهج مضي راوح يف ءاكرشلا عيمج كارشإ ىلإ ةجاحب نحنو   •  
ةعانصلا تاعاطق نيب تاسرامملا لضفأ ماستقا معد صاخلا عاطقلل نكميو . رضخألا
  .نادلبلاو
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  )٤٢(ثلاثلا لييذتلا

  ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نع ةيرازولا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم زجوم

، ب - ١ةريدتسملا ةدئاملا : ةرودلا ةيسورلاوةيزيلكنإلاوةينيصلاو ،ةيبرعلا  ، 

 ديوسلا ةئيبلا ريزو ،نغلراك سايردنأ ديسلا ةداعس: كراشملا سيئرلا

 ايناملأ ،ةئيبلا ريزو بئان ،ونيب تنلوت ديسلا ةداعس: ررقملا/كراشملا سيئرلا

  ةيسيئرلا شاقنلا طاقن
لكيه نمض ةيلودلا ة يئيبلا ةرادإلا ماظن حالصإ/ثيدحت ىلإ ةجاحلا ديدج نم دكؤن اننإ  •  

  .ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم هحالصإ ديعأ يسسؤم
ئشنأ يذلاو ىوتسملا يعيفر نيلثمم وأ ءارزو نم نوكملا يراشتسالا قيرفلا لمع ناك دقو   •  

د ةرادإلا سلجم ررقمبجومب قيرفلا لمع ةليصح كلذكو ،غلاب بيحرت عضوم ٩/١-إ.   - 
ةيماتخلا يكنيسله -يبورين ةقيثو  بناج نم اهثحبل ةماهلا تالخدملا نم تربتعا يتلاو -   

  .٢٠١٢ماع يف ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةنجللا 
ثحب ةرورض ىلع ديكأتلاو ،ةيمنتلاو ةيئيبلا تارييغت لا نيب ةقالعلا ىلع ديدشت كانه ناكو  •  

  .ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا حالصإ
، ةئيبلا جمانربزيزعت ةرورض ىلع ماع قافتا كانه ناكو   •   ةيفاضإ تاحالصإ لاخدإ يف ءدبلاو  

نأ ضعبلا ىأرو . ةئيبلا جمانربلةيلاحلا ةيالولا راطإ يف ققحتت نأ نكمي يتلا كلت ةصاخ 
رخآلا ضعبلا ديؤي مل امنيب ،ةصصختم ةلاكو لكش ذخأي نأ نكمي ةئيبلا جمانربزيزعت   

ىرخأ تاسسؤم يف ريكفتلا حالصإلا لمشي نأ نكميو . ةديدجلا ةسسؤملا هذه لثم ءاشنإ
  .ةئيبلا جمانربريغ 

ؤملاتاحالصإللةددحملا تارايخلا ليلحت ةلصاوم مزلي هنأ نورخآ ىأرو   •   قيرط نع ةيسس  
ا   .أشب ءارجإ ذاختا ىنستي نأ لبق ةيكراشتو ةفافش ةيلمع

  تايدحتلا
هافر ةعزعزب دد   •    يتلاو تايدحتلا هذهل هتباجتساو ةيئيبلا تايدحتلا نيب ةوجف ملاعلا هجاوي

عمتناسنإلا  ا يف ةضرعملا تائفلاو ءارقفلل ةبسنلاب ةصاخ  ،.  
ليومتلا ىلإ راقتفالا هقوعي ام ًابلاغ لاعفلا اهذيفنت نأ الإ ،ةريثك تاسايس دجوت نيح يفو  •    

  .ةيمانلا نادلبلا يف ةصاخ ،ةردقلاو

                                                      
  .ةيمسر ةفصب لييذتلا اذه ريرحت متي مل  )٤٢(
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بناج نم ةعساو ةكراشم ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا حالصإل ةيلاحلا ةيلمعلا لمشت نأ يغبنيو   •  
ة رادإ ماظن ةماقإ ليهستو شاقنلل ةديدج راكفأ نع رفسي نأ نكمي ام وهو ،ةينعملا تاهجلا
  .ليوطلا ىدملا ىلع ةمادتساو ًافاصنإ رثكأ

  صرفلا
ةيئيبلا ةرادإلل يلاحلا ماظنلا رييغتل ًاراطإو ةبيط ةصرف ٢٠+وير ةمق رمتؤم حيتي نأ نكمي  •    

 ٢٠+وير ةمق رمتؤم ناف ،تقولا كلذ يف تاحالصإلا ققحتت مل اذإ ىتح نكلو ،ةيلودلا
  .حالصإلل سوردم قيرط ىلع ملاعلا عضول ةصرف ًاضيأ لثمي

نأ امك ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ثحبل يميلقإلا ىوتسملا ىلع تايلمعلا زيزعتل ةجاح كانهو   •  
زيزعتل ةصرف لثمت ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيميلقإلا ةيريضحتلا تاعامتجالا 

  .ةرادإلا حالصإل يميلقإلا دعبلا ثحب
تاقالع زيزعتو دراوملاو تاقاطلا ةئبعت ةدحتملا مم ألا ةموظنم يف نسحملا قيسنتلا عيطتسيو  •  

ةقيثو يف ثدح ام رارغ ىلع ءارجإ ذاختاب عارسإلا ىلإ يدؤت نأ نكمي ةقيرطب رزآتلا 
  .ةيماتخلا نوكناك

لمعلا زيزعتل ةماه ةصرف يرطقلا ىوتسملا ىلع ةدحتملا ممألا يف لمعلا ةدحو ج   •    لثميو
  .ينطولا ىوتسملا ىلع

قفتملا ةينطولا تامازتلالاذيفنت يف ةمساحلا رصانعلا نم ةيميلقإلاو ةيلحملا تاطلس لا دعتو  •    
ةينطولا تاموكحلا مامأ ةلوؤسم ا  ًارصنع ةنسحملا ةكراشملا رابتعا نكميو . أ امك ،اهيلع

جذامنلاب ةناعتسالا اهنيب نم رومأ ةلمج قيرط نع ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا حالصإل ًاماه 
ىرخأ ةيلود تالاجميف ةدوجوملا  .  

ةيميداكألا طاسوألاو ،بابشلا تاعومجمو ،لافطألا لثم ،ةيسيئرلا ةينعملا تاهجلا كارشإو   •  
تاسسؤملا ةردق زيزعت ىلع دعاسيو ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا حالصإ ةيلمع يرثي نأ نكمي 

  .ةريغتملا ةيعامتجالاو ةيئيبلا فورظلا عم ديعبلا ىدملا يف فيكتلا ىلع
  ةرودلا نم ةهجوملا ىوتسملا ةعيفرلا ةيسايسلا لئاسرلا

أزجمو فلكم ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلل يلاحلا ماظنلاف . ةيئيبلا تايدحتلل انتباجتسا يف ةرغث كانه  •  
ربكأ ءاطع كانه نوكي نأ بجيف . ءفك ريغو تقولل ةعيضم هنأ امك. ةريبك ةجردب
  .لقأ ةرادإو

نع ةلوؤسم ةطلسلا نوكتو ،ةطلس اهل تاسسؤمب ةيئيبلا ة رادإلل ماظن ىلإ ةجاحب ملاعلاو  •  
  .ذيفنتلا

رمتؤمل ةرشع ةسداسلا ةرودلا يف تدمتعا يتلا نوكناك تاقافتا ذيفنتب بيحرت كانه ناكو   •  
ةيساسأ ةوطخ كلذ رابتعاب ،خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا يف فارطألا 

. فارطألا ةددعتملا تاضوافملا ةيمهأ دكأ يذلاو ،لجألا ليوطلا يخانملا ماظنلا معدل
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رزآتلا تاقالع عجشي يذلا يلودلا نواعتلل ددجتمو يروف دهج ىلإ قافتالا جاتحيو 
  .ةينعملا تاهجلا ةفاك ةكراشمب ،ةدحتملا ممألا ةموظنم راطإ يف نواعتلاو

  .ةدئاسلا ذيفنتلا ةرغث ةجلاعم لجأ نم ئداهلا قيسنتلا نم ردق ىلإ يلاملا لكيهلا جاتحيو  •  
يف ةأرملا رثأتىدم ببسب ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا يف ةأرملا رود ىلإ صاخ مامتها هيجوت مزليو   •    

لثم ةيعيبطلا دراوملل ةيعارك اهرود ببسب كلذكو ،ةيئيبلا تاريغتلاب ةريقفلا تاعمت  ا
  .هايملا
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نرفلاوةيزيلكنإلاب - ٢ةريدتسملا ةدئاملا : ةرودلا  ةيس 

 هيستيروم - وكسويسوك يلاتان ةديسلا ةداعس: كراشملا سيئرلا

 راغنس وكوميت ديسلا ةداعس: ررقملا/كراشملا سيئرلا

  ةيسيئرلا شاقنلا طاقن
ساسألا رجحو ًالماش ًاموهفم اهرابتعا نم ًالدب ةزيكر ةباثمب ا  •      .أ ىلع ةئيبلا ميهافم عضو
  .هرييغتو هزيزعت مزليو ،يلاحلا لكيهلل دودح كانهو  •  
تايوتسملا ىلع امنإو بسحف يملاعلا ىوتسملا ىلع سيل يسسؤملا لكيهلا ثحب مهملا نمو   •  

ةيعمت    .تايوتسملا عيمج ىلإ جهنلاو ةفرعملا لقن نامضل: او ةيلحملاو ةينطولا
ةلادعلاو ،فاصنإلاو ،نماضتلاو ،ةاواسملا ةاعارم ىلإ تاحالصإ يأ دنتست نأ يغبنيو   •  

  .رقفلا لاصئتساو ،ةيئيبلا
ةلأسم : يملاعلا ىوتسملا ىلع ةئيبلا ثحبل كرتشمو لماش ميظنت وأ ىدتنم ىلإ ةجاح كانهو  •  

  .ةيوضعلا ميمعت
  .فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا كلذ يف امب: ةرادإلا ةئزجت ةلأسمو  •  
  .ةرادإللةيساسألا رومألا نم امهرابتعاب ةماعلا ةلءاسملاو ةكراشملا ةلأسمو   •  
نيرايخلا ىلع زكرت يسيئرلا شاقنلا نأ ريغ ،ةادبملا ءارآلا عونت : تارايخ سمخ ثحبو  •  

رايخلا نم رصانع ضعبلا فاضأ امنيب ٣و ١ رايخلا ىلإ ٥،  رايخلا وأ ١   ٣.  
ىري يتلا تارايخلا حضوي يفاضإ ليلحت ءارجإب ةئيبلا جمانربفيلكتب ماع حارتقا كانه ناكو   •    

بسنألا ا  هل ةبسنلابأ.  
  تايدحتلا

  .اهتئبعتو دراوملا صيصخت  •  
  .ةئزجتلا اهفعضت يتلا ةءافكلا لئاسم  •  
  .ةطلسلاو ةيالولا لئاسم  •  
  .يملاعلا ىوتسملا ىلع نماضتلاو ةاواسملا  •  
  .ةفرعملا تارغثو ةردقلا تارغث  •  
  .ةئيبلا جمانربةناكم راسحنا   •  

  صرفلا
جمانرب زيزعتل ليلحتلا نم ديزمو ليوط شاقن دعب خير اتلا يف ةظحل: ٢٠+وير ةمق رمتؤم  •  

  .ةئيبلا
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هققحت نأ نكمي اذامو : فيكو همدقي نأ نكمي يذلا امو ،ةقيثو ةروصب رايخ لك ثحبو  •  
  :كلذ ىلع ةلثمألا نمو: ةفلتخملا تارايخلا
هردصت ‘‘طيسب’’رارق بجومب متي نأ نكمي : ةئيبلا جمانربزيزعت : لوألا رايخلا  ▪  

  ةماعلا ةيعمجلا
بلطتي اذهو : ةيملاعلا ةئيبلل ةمظنم/ةصصختم ةلاكو ءاشنإ: ٣رايخلا ةبسنلابو   ▪

  .قيدصت ةيلمعو ةديدج ةدهاعم
ثيح نم يكنيسله - يبورين ةيلمع قيرط نع ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا يف ريبك مدقت زارحإو  •    

ةرودلا : اهديدحتو اهتشقانمو ،تارايخلا نأشب نادلبلا نيب اميف قافتالا تالاجم ليلحت
ررقم رادصإل اهليبس يف ةرادإلا سل  نورشعلاو ةسداسلا.  

  ةرودلا نم ةهجوملا ىوتسملا ةعيفرلا ةيسايسلا لئاسرلا
تايدحتو ةيئيبلا تايدحتلا ةهجاومل ًايفاك سيل يلاحلا ماظنلا نأ ىلع ماع قافتا كانه   •  

ًادوهج بلطتي اذه نأوًايلاح اهدهشن يتلا ةمادتسالا ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا زيزعتل،    .
ءاشنإ ذبحت ىرخأ دوفوو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب زيزعت ذبحت دوفولا ضعب تناكو (
، . نيرايخلا نيذه نيب ءاقتلا طاقن ضعبلا ىأر امنيب ،ةئيبلل ةيملاع ةمظنم كلذ ىلع ةوالعو
نيرايخلا نيب عمجلا لثم ،ةددحم تارايخ نيب عمجلا ذبحت دوفولا ضعب تناك ، ٥ و١ 
  .)٥ و٣نيرايخلا  وأ

ثحبلاو ةئزجتلا ديشرت درجم ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا زيزعتل ةلوذبملا دوهجلا زواجتت نأ يغبنيو   •  
ةديدج ةيؤر عضو ىلع دوهجلا زكرت نأ يغبني ،كلذ نم ًالدبو . ةءافكلا رصانع نع
قيقحتو ةمادتسالاو ةئيبلا لجأ نم ةيسسؤملا ةيحانلا نم بولطم وه امع ملح روصت ىتح وأ  
  .كلذ

دوجو ىلإ تراشأو كرتشم يقيرفأ فقوم يف اهتبغر نع ةفلتخم ةيقيرفأ دوفو تبرعأو   •  
  ).٢٠١١هيلوي /زومت يف ثدح امك(فقوملا اذه ديدحتل تارواشم 

  •   ، ىلع ءاضقلاب مازتلالاوةيئيبلا ةلادعلاو ،فاصنإلاو ،ةاواسملا تارابتعا نوكت نأ يغبنيو  
ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا زيزعت لجأ نم ةلوذبملا تاضوافملا روحمرقفلا  .  
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ةينابسألاوةيزيلكنإلاب - ٣ةريدتسملا ةدئاملا : ةرودلا   

 ادنك ،ةئيبلا ريزو بئان دعاسم ،نرفوغكام ديفيد ديسلا ةداعس: كراشملا سيئرلا

 اكيراتسوك ،ةقاطلاو ةئيبلا ريزو بئان ،هييروب هيردنأ ديسلا ةداعس: ررقملا/كراشملا سيئرلا

  ةيسيئرلا شاقنلا طاقن
لجاع حالصإ ىلإ جاتحيو ،تايوتسملا ةفاك ىلع ًامئالم سيل ة يئيبلا ةرادإلل يلاحلا ماظنلا  •  

  .يليمجت حالصإ ىلإ سيلو يقيقحو
مستي ىرخأ تاعاطق عم هطبارت نأ الإ ًايساسأ ًارمأ ةيئيبلا ةرادإلا زيزعت ربتعي نيح يفو  •    ،

ةيميلقإلاو ةيلودلا تايوتسملا ىلع يقفأ لماكت ىلإ ةجاح كانهو . ةغلاب ةيمهأبًاضيأ 
  .ةينطولاو

ةيداصتقالا زئاكرلا كلذ يف امب ،هلمكأب ماظنلا حالصإ بلطتت ةمادتسملا ةيمنتلا ناف اذهلو   •  
 عاطقلاو ،ةدحتملا ممألا تالاكو رئاسو ،ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا اهلثمت يتلا ةيعامتجالاو

يندملا عمت    .او ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،صاخلا
زيكرتلا انل يغبني لهو ،رمألا عقاو يف ةيلاعف رثكألا وه تاسسؤملا حالصإ ىلع زيكرتلاو   •  

ةيمنتلا دمتعتو ؟تاسسؤملا نيب قيسنتلاو نواعتلا يأ ،تايلمعلا ىلع كلذ نم ًالدب 
ةصاخو عمت   ةفاك بناج نم ةئيبلا ليخدت ا تاعاطق عيمج لماكت ىلع ةمادتسملا

  .تاعاطقلا
نكلو ،ةيهيفرتلا ةطشنألا ىلع ىتح وأ تاردخملاو ،ةحلسألا ىلع ةلئاط لاومأ قفن   •    ت اذاملو

  ؟دراوملا يف ئجافم صقن نم ملاعلا يناعي ةئيبلاب رمألا قلعتي امدنع
هذه يف حاجنلا لماوع لثمتتو . ةلثمألا دحأك تارازولل ةحجانلا ةلكيهلا ةداعإ تركذ دقو  •  

ىودجلا نايبو ؛اهنيسحتو لاثتمالاو ذافنإلا تايلآب ذخألاو ؛ةيلمعلا ا   دعاق زيزعت يف ةيلمعلا
  .نيفظوملل ينهملا دادعإلاو ؛ةيئيبلا حئاولل ةيلاملاو ةيداصتقالا

  تايدحتلا
ةيلوؤسملا لمحت مدعل دوهجلا لذب’’ ت . ،  اننإفتاررقم ذاختا ىلإ رمألا لصي امدنعو

  ‘‘.انسفنأ لوحرودن 
رقتفت تناك تاموكحلا نكلو ،رييغتلا يف ةيسايس ةبغر كانه تناك هنأ ىلع قيرفلا قفاو   •  

  .ةفرعملاو تاودألا ىلإ
  .لمعلا مامأ ًاقئاع ليومتلا صقن يف ضعبلا ىريو  •  
ىوتسملا ىلع لثملاب رهظت اهنكلو ،طقف يلودلا ىوتسملا ىلع روصقلا تالاح رهظت الو   •  

  .ةسناجتم ةروصب لمعت ال اهنكلو لكايهلا دجوت ثيح ،ينطولا
نأ مزلي اذهلو ،ةدحتملا ممألا ةمظنمل ةعباتلا ةيئيبلا تاسسؤملا نيب اميف قفاوت كانه سيلو   •  

لضفأ يقيسنت رودبةئيبلا جمانربموقي   .  
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نأ يغبني اذهلو ؛ينطولا ىوتسملا ىلع ذيفنتلا ىلإ ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلل يلاحلا ماظنلا رقتفيو  •    
ديوزتو ةئيبلا جمانربليميلقإلا دوجولا زيزعت يلكيهلا حالصإلا لمشي  لئاسوب ةئيبلا جمانرب،   

  .تاموكحلا معدل لضفأ ةيلام
  .ذيفنتلا نم لاومأ عاطتقا ىلإ يدؤي دق اذهو ،فيلاكت ىلع يسسؤملا حالصإلا يوطني دقو  •  
  .عقاولا يف كلذ هينعي ام مهفىلإ ةجاحب اننإ ؟ةمادتسملا ةيمنتلا ةرادإ يه امو   •  

  صرفلا
وحن ًامدق ريسلا يف يندملا عمتجملل رود وه اذهو ،ناكسلا ةايحب ةمادتسملا ةيمنتلا قلعتت   •  

  .ةمادتسملا ةيمنتلا
  .يئيبلا رارقلا عنص يف ريبك نسحت ىلإ ةيلمعلا طاسوألا كارشإ يدؤيسو  •  
ًايلاح لمعت يتلا ةيئيبلا تائيهلا لثم ،ةل ماشلا اياضقلا ةشقانمب حمست تايدتنم ءاشنإ بجيو  •  

  .ةلزعنم ةروصب
فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا نيب رزآتلا ةيلمع يقفألا لماكتلا ىلع ةديجلا ةلثمألا نمو   •  

نيعتي دق هنأ عم ،ينطولا ىوتسملا ىلإ ًاضيأ تلصو يتلاو ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا 
ةفلتخملا ةزهجألاو تاسسؤملا مئالتلةيلمعلا هذه عيوطت  .  

وه بولطملاو . ةيلاعف رثكأ ةروصب اهمادختسا مزلي نكلو ،ةيفاك دراوم ماظنلا ىدل دجوتو  •  
  .ًاقاستاو ةيلاعف رثكأ ةدحتملا ممألل ةموظنم

ىلع حالصإلا لوح شاقنلا يف ةيئيب تاضيوفت اهيدل يتلا تالاكولا عيمج كارشإ لمعيسو   •  
  .ةيلاعفلاو ةيكلملارصانع ةدايز 

  ةرودلا نم ةهجوملا ىوتسملا ةعيفرلا ةيسايسلا لئاسرلا
لمعت ةسسؤم ىلإ لوحتي نأةئيبلا جمانربليغبني ’’    .‘‘  
عنص يف ةكراشملا نم نادلبلا عيمج نيكمتل ةيملاع ةيوضع ةئيبلا جمانربلنوكت نأ يغبني   •    

  .رارقلا
ةدحتملا ممألا جمانرب رارغ ىلع ةئيبلل ةيملاع ةم ظنم وأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ءاشنإو  •  

فيلاكتلا راصتخاو ةمئاقلا ةيطارقوريبلا لكايهلا طيسبتل ةصرفلا ةحاتإ هنأش نم ةئيبلل 
  .لخادتلا تالاحو ةيرادإلا

عيمج نيب نواعتلا بلطتت يهف . اهنيعب ةدحاو ةسسؤم ىلع ًاركح تسيل ةمادتسملا ةيمنتلاو  •  
  .تاسسؤملا

ةيمنتلا راطإ نع حوضولا نم ديزم ىلإ ةجاحب اننإف، ٢٠+وير ةمق رمتؤم حجني يكلو  •    
  .هقيقحت ديرن امل لضفأ ةيؤر ىلإو ،ةمادتسملا
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 ةيزيلكنإلاب - ٤ةريدتسملا ةدئاملا : ةرودلا

دياصمو ،يداملا طيطختلاو ،ةيعيبطلا دراوملاو ،ة ئيبلا ريزو ،وراد ثينيك ديسلا ةداعس: كراشملا سيئرلا
 اكينيمود ،كامسألا

 يوبابمز ،ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا ريزو ،امين سيسنارف ةداعس: ررقملا/كراشملا سيئرلا

  ةيسيئرلا شاقنلا طاقن
نمو . ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلاو ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نيب سفانت كانه سيل  •  

نأ انيلعف ،ةمادتسملا ةيمنتلا ذيفنت يف مدقتلا قيقحت ديرن انك اذإ هنأ رمألا عقاو يف حضاولا 
  .ىرخألا زئاكرلا ىوتسم ىلإ ةئيبلا ةزيكرب يقترن

راطإلاو رضخألا داصتقالا نيب ًارسج ميقت ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ناف ،اذه نع ًالضفو   •  
  .ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل نايسيئرلا ناعوضوملا امهو ،ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا

ضيوفتلا اذه نأ الإ ،فلتخم دهع يف عضو دق ةئيبلا جمانربب صاخلا ضيوفتلا نأ عمو  •    
ىلع ةعيرس ةروصب داز دق يئيبلا ريغتلا راثآ مهف نأل ًارظنو . اذه انموي ىتح ًاحلاص لازي ال

ىلع ،نهارلا هعضوب ،ًارداق سيلةئيبلا جمانربنأ انكردأ دقف ،ةيضاملا ًاماع نيعبرألا ىدم    
  .١٩٧٢ماع يف عضو يذلا حومطلا ضيوفتلا ذيفنت 

قلعتي اميف يلاتلابو ،ةئيبلاب قلعتي اميف انبكوك دودح ىلإ لصن ملوهكتسا ذنم انأدب دقلو   •  
، . ةيمنتلاب اهنم انبارتقا ىدمو دودحلا هذه فيرعت ةنسحملا ةيئيبلا ةرادإلا مظنل يغبني اذهلو

ا ونب ا  بكوكلا اذه ىلع مهيعمج رشبلشيعي يتلا ةقيرطلل راطإ عضوو.  
فرصب ،ةمادتسم ةيمنتلا نوكت نلف . ينطولا ىوتسملا ىلع حالصإ ىلإ ًاضيأ رمألا جاتحيو  •  

ام ،ةئيبلاو ةيعامتجالا لئاسملاو داصتقالا هاجت نزاوتم ج  رمثتست مل  عابتا نع رظنلا
اموةيرشبلا تاردقلاو ةبالصلا نيسحتو ،تاراكتبالاو مولعلا يف تاموكحلا كسمت مل  ، 
سايقو ،لومشلا و ةيفافشلا زيزعتو ،ةيلحملا ةمادتسملا ةيمنتلا نع ةيلوؤسملا مامزب نادلبلا
  .مدقتلا

ىوتسملا ىلع اهمامز يلوت يغبنيو ،ةددحم جئاتنب ةئيبلاو ةمادتسملا ةيمنتلا ليومت طبر مزليو   •  
  .ينطولا

  تايدحتلا
ذاختا يف ءدبلاو ةيلاحلا انميق مظن رييغت ةيفيك يف يساسألا يدحتلا لثمتي  •   حيحصتل تاءارجإ   

ةنراقم ةمادتسملا ةيمنتلل ةيداصتقالا ةزيكرلا ىلإ ةبوسنملا ةبسانتملا ريغ ميقلا نيب لالتخالا 
  .ةيئيبلا ةزيكرلاب

  ؟تاحالصإلا هذه ءارجإ مامأ ةيسيئرلا ةيسايسلا قئاوعلا يه امو  •  
ةوق ربعتو ،ةينطولا تا يولوألا اهججحم ةيئيبلا ةرادإلا نأ يف لثمتي يسيئر دحت كانهو  •  

  .لئاسملا هذهل تاموكحلا اهيطعت يتلا تايولوألا نع ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيئيبلا ةزيكرلا
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نأ نم دكأتلا ةيفيك وهو دوقفم دعب كانهو . فاك ردقب ةنرم ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا تسيلو  •  
متت ثيح ينطولا ىوتسملا ىلع ققحتي نأ نك مي يلودلا ىوتسملا ىلع ررقتي يذلا لكيهلا
  .ذيفنتلا ةيلمع

نادلبلا ةدعاسمل يسيئرلا رصنعلا لثمي يفاكلا ليومتلا ىلع لوصحلاو تاردقلا ءانب لازي الو   •  
ةمادتسملا ةيمنتلا هاجت قستم ج  قيقحت تايدحتل يدصتلا يف ةصاخ ،ةيمانلا.  

  صرفلا
نوكي نأ يغبني ماظنلا اذه نأ ىلعو ،ةيئيبلا ةراد إلا نيسحت ةرورض ىلع قافتا كانه ناك  •  

ةعيبط ىلع قافتالا ىلإ ةجاح كانه لازت ال هنأ ريغ . ًاقاستاو ةيلاعفو ةءافك رثكأ
  .تاحالصإلا

ةيئيبلا ةرادإلا ماظن عيطتسيو . ةيلود بابسأ ةينطولا ةيئيبلا لكاشملا نم ريثكلل دجوتو  •  
هراثآو -يملاعلا يلودلا ريغتلا مهف ىلع ةينطولا تاموكحلا ةدعاسم هحالصإ دعب ةيلودلا   

  .لضفأ ةروصب هتهجاومل دادعتسالا نم نادلبلا نيكمتل ،ينطولا ىوتسملا ىلع
عسوأ تاحالصإ لاخدإ ثحبل مئالملا ناكملا ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم دعيو   •  

قيرفلا جئاتن نأ دكؤملا نمو. ةموظنملا قاطن ىلع ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلل تاحالصإو  
وير ةمق رمتؤم ةيلمع يف تالخدملا نيب نم نوكتسةئيبلا جمانربلعباتلا يراشتسالا   +٢٠.  

كانه ناف ،ةيفاك تسيل ةموكحلا نم ليومت ىلع لوصحلل ةيديلقتلا تايلآلا نأل ًارظنو   •  
ةرادإلا لجأ نم لاومألا عمج ا  ةيلودلا ةيئيبلا متي يتلا ةقيرطلا يف ريكفتلا ةداعإل ةصرف  

  .اهيلع لوصحلا ةيفيكو
  ةرودلا نم ةهجوملا ىوتسملا ةعيفرلا ةيسايسلا لئاسرلا

ىلإ ةجاح كانهف ‘‘داتعملا وحنلا ىلع رومألا ريس’’روظنم ىلع ءاقبإلا رايخ ثحب اننكمي ال   •    
  .ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا ميظنتل اهانأشنأ يتلا لكايهلا قيبطتو نهارلا عضولا ليدعت

ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم يف هذختي ررقم قيرط نع ،ةيئيبلا ةزيكرلا زيزعتب أدبن نأ مزليو   •  
ةيداصتقالاو ةيعامتجالا نيتزيكرلا عم نزاوتت يكل٢٠١٢ماع ةمادتسملا   ،.  

اهديرن يتلا جئاتنلا ققحي نل هتاذ دح يفةئيبلا جمانربزيزعتو   •   ًاقاستا رثكأ ماظن دوجو مزليو .  
  .ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل ذختت يتلا تاءارجإلا تايولوأ حوضوب ددحي

نم ردق ربكأب تيظح يتلا ةزيكرلا تناك ةمادتسملا ةيمنتلل ةيداصتقالا ةزيكرلا نأ عمو   •  
مدقت يأ ققحتي نلو . ًادوجوم لازي ال رقفلا نأ الإ ،تاموكحلا بناج نم زيكرتلا
  .ةئيبلاب ةصاخلا تايولوألا تاموكحلا ددحت امدنع الإ

نأ نامضل نيرخآ ءارزو عم ينطولا ىوتسملا ىلع لمعلاب مازتلالا ىلإ ةئيبلا ءارزو جاتحيو   •  
يسسؤملا راطإلا نأشب تاشقانملا يف ةاواسملا مدق ىلع مهكارشإو يوق توص مهل نوكي 

  .ةمادتسملا ةيمنتلل
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  عبارلا قفرملا

  ماعلا نيمألا نم نايب

ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سل ولا عيمجب بحرأ نأ يندعسي  ةرودلا هذه يف ةكراشملا دوف
ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا لامعألا قايس يف نوعمتجت مكنإ. يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملاو ةئيبلل  

وريناج يد وير يف مداقلا ماعلا يف دقع  ةمق رمتؤم ذنم ًاريثك ملاعلا ريغت دقل . ي يذلا ةمادتسملا ةيمنتلل
ةيمنتلل انعورشم وهو ٢١نرقلا لامعأ لودج ىلع قافتالا نم مغرلا ىلعو . ًاماع نيرشع لبق ضرألا  ،

الإ ،رحصتلاو ،يجولويبلا عونتلاو ،خانملا ريغت لمشت يتلا تادهاعملاو -ةمادتسملا   تازاجنإلاهذه نأ  
  .ًاعيمج اهيلع دمتعن يتلا ةيئيبلا تامدخلل رمتسملا روهدتلا عنم يف تقفخأ دق وير ةمق رمتؤمل ةرهابلا

نرقلل يلمع يئامنإ جذومن ىلإ ةجاحب نحنو . انتاسسؤمو انتاباجتساب ضوهنلل تقولا ناح دقل
هذهل ًاقيقحتو . ةقاطلاو هايملا نمأو ،يئاذغلا نمألاو ،خانملا ريغتو ،رقفلا ضيفخت نيب طبري نيرشعلاو يداحلا
تايلمعلا يرثت نأ نكمي تايصوت ميدقتل ةيملاعلا ةمادتسالاب ًاينعم ىوتسملا عيفر ًاقيرف ت ئشنأ ،ةياغلا

ماع وير ةمق رمتؤمل ةيريضحتلا لامعألا كلذ يف امب ،لئاسملا هذه ةهجاومل تمم   ص يتلا ةيلودلا ةيموكحلا
٢٠١٢.  

يسايسلا مازتلالا ىلإ لصوتن نل اننكلو . ةمساح نوكتس مكتكراشم ناف ،ةئيبلل ءارزو مكفصوبو
  .ةموكحلل ىرخألا عرذألاو ةراجتلاو ةيلاملا يف مكؤارظن ةمهملا هذه يف مكبحصي نأ نود هديرن يذلا

زئاكر ثالث ىلع ردقلا سفنب دمتعت امنإوًافرص ًايئيب ًاجمانرب تسيل ةمادتسملا ةيمنتلاو  ، :
حت فو رصانعلا هذه ديحوت رضخأ داصتقا ءانبل ةلوذبملا دوهجلا عيطتستو. ةيئيبو ،ةيعامتجاو ،ةيداصتقا
ةرادإ ا . ءاخرو ًانمأ رثكأ ملاع مامأ بابلا  دناس اذإ الإ ةلاعف نوكت نل رضخألا داصتقالا ئدابم نأ ريغ
ومن ىلإ يدؤي يذلا لمعلا تايولوأ ديدحتو ،دراوملا ةئبعتو ،نواعتلا زيفحت عيطتست ةززعم ةيلود ةئيب  

  .دراوملا ةءافك ىلع موقي نوبركللضفخنم 
رطاخملاب ًافوفحم نوكينأ نكمي هاجتالا رييغتو ىلإ امهنم لك لصي تاداصتقالاو مولعلا نكلو .  

صرفلاو عدار الب تايدحتلا كرت عم ،لمع يأب مايقلا مدع يف لثمتي ربكألا رطخلاف : جاتنتسالا سفن
نأنود ًاعقاو حبصت  رييغت لجأ نم ةيسايسلا ةعاجشلا دشحل ةيوق ةصرف ٢٠١٢وير ةمق رمتؤم دعيو .    
دعاست نأ عوبسألا اذه مكتالوادم عسوبو . عيمجلل ةبسنلاب ةمادتساو ًافاصنإرثكأ راس م وحن قيرطلا
  .ًارمثم ًاعامتجا مكل ىنمتأ يننإو. قيرطلا اذه ىلع انعضو ىلع

________________  


