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 ممألا جمانرب
  ةئيبلل ةدحتملا

   
ىدتنملا /ةرادإلا سلةعساتلا ةيئانثتسالا ةرودلا 

  يملاعلا يرازولا يئيبلا
 ٢٠٠٦رياربف /طابش ٩ – ٧ ،يبد

تقؤملا لامعألا لودجنم) ب (٥دنبلا   *  
  ةيئايميكلا داوملا ةرادإ: تاسايسلاب قلعتت اياضق

ةيساسأ تامولعم تاقرو لجأ نم ةئيبلاو ةقاطلا نأشب ةيرازولا تارواشملا ىلإ ةمدقم  
  ةئيبلاو ةحايسلا كلذكو ةيئايميكلا داوملا ةرادإ ،ةيمنتلا

  يذيفنتلا ريدملا نم ةمدقم شاقن تاقرو
  ةميمض
ةيساسأ تامولعم ةقرو   ةيئايميكلا داوملا ةرادإ نأشب 

  زجوم
ةرادإب ةقلعتملا اياضقلا زاربإو شاقنلا طيشنت ا   دصقي ةيساسأ تامولعم ةقرو يه ةقيثولا هذه

فولا ءاسؤرو ءارزولا ثحبلاب اهلوانتيس يتلاو تاموكحلا م  تارواشملا نابإ دو يتلا ةيئايميكلا داوملا
ةرادإلا سل  يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةعساتلا ةيئانثتسالا ةرودلا يف ةيرازولا .  

يجيتارتسالا جهنلا راطإ يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ةقلعتملا ةنهارلا اياضقلا ةقيثولا هذه ضرعتو 
ملا هدمتعي نأ عقوت  ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤ ي يذلا ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل

ىلإ ٤نم ةرتفلا يف يبد يف دقعيس يذلاو  طابش٦  ةثالث تحت اياضقلا عيمجت مت دقو . ٢٠٠٦رياربف / 
ةدحتملا ممألا جمانرب رود ؛ةمادتسملا ةيمنتلا اياضق نم ةلماش ةيضقك ةيئايميكلا ةمالسلا : تاعوضوم
ددعتم مازتلا ىلإ ةجاحلاو ؛ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيت ارتسالا جهنلا ذيفنت يف ةئيبلل
  .ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا نأشب يلودلا ىوتسملا ىلع تاعاطقلا

                                                      
*  UNEP/GCSS.IX/1.  
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  ةيئايميكلا داوملا ةرادإ
 ةمدقم  - ًالوأ 

ةرادإلا سل  - ١  ممألا جمانرب ل يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةعساتلا ةيئانثتسالا ةرودلا دقعتس
نم ةرتفلا يف يبد يف دقعيس يذلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا دعب ةرشابم ةئيبلل ةدحتملا 

ىلإ٤ طابش٦   عقوتي يذلاو٢٠٠٦رياربف /  هل   ة يلودلا ةرادإلل لمتكملا يجيتارتسالا جهنلا دمتعي نأ 
ةبسنلاب ًادج بسانملا تقولا يف يتأتةيئايميكل ا داوملا ةرادإ ةيضقنإف كلذبو . ةيئايميكلا داوملل  
  .ةيرازولا تارواشملل

داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسا ج ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم ضوُف   - ٢  عضو
نيررقملاب كلذك دشرتساو ٢٠٠٢رياربف /طابشخيراتب  ٧/٣ –إ .د هررقم يف ةيئايميكلا ًاعبار ٢٢/٤   

يماع يف٢٣/٩و يلاوتلا ىلع٢٠٠٥ و٢٠٠٣   ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم جهنلا اذه ريوطت ديأو .  
ماع يف يلودلا لمعلا رمتؤمو ةيملاعلا ةحصلا ةيعمجو ٢٠٠٢ماع يف ةمادتسملا  رمتؤملاو ٢٠٠٣،   ،

او٢٠٠٤ماع يف ةئيبلاب ينعملا يقيرفألا يرازولا  ةيعمجلل نيتسلا ةرودل لىوتسملا عيفر ماعلا عامتجال  
ةيملاعلا ةمقلا ،٢٠٠٥ماع يف ةدحتملا ممألل ةماعلا  يجيتارتسالا جهنلا ةرولب تمت دقو .٢٠٠٥   

باحصأ ةددعتم ةيرواشت ةيلمع قيرط نع تاونس ثالث ةرتف لالخ ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل 
نع ديزي امل نيلثمم كارشإبو ةحلصملا و ةيموكح ريغ تامظنم بناج ىلإ ًاعم ةموكح٤٠،  تامظن م 

ةيميلقإلا تارواشملا نم ةلسلسو ةيريضحتلا ةنجللتارودثالث يف ةيلود ةيموكح  مادقتسا مت دقو .  
كلذ يف امب ةيئايميكلا ةمالسلابةينعملا تاعاطقلا نم ةعساو ةعومجم نم نيكراشملا ءالؤه  ةعارزلا  

ةرادإلل يجيتارتسالا جهن لا ريوطت ةيلمع ءارجإ يف كرتشاو. مولعلاو لمعلاو ةعانصلاو ةحصلاو ةئيبلاو
ةمالسلاب ينعملا يلودلا يموكحلا ىدتنملاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم لك ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا 

  )١(.ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلاب ينعملا تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلاو ةيئايميكلا
ىوتسملا عيفر ًانالعإ ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا لمشيو   - ٣

هيجوت لجأ نم تاسايسلل ًاراطإ ًاعم رفوت يتلا ةيملاع لمع ةطخو تاسايسلل ةعماج ةيجيتارتساو 
مادختساو جاتنإ متي نأ ىلع صني يذلا ذيفنتلل جربسناهوج ةطخ فده قيقحت وحن ةيملاعلا دوهجلا  

يدؤت قرطب ٢٠٢٠ماع لولحب ةيئايميكلا داوملا  . ةئيبلاو رشبلا ةحصب ررضلا ةغلابلا راثآلا ضفخىلإ  
: يهو نيوانع ةسمخ تحتةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا فادهأ عيمجت متو 

راجتالاو ةينقتلا ةدعاسملاو تاردقلا ءانب ،ةرادإلا بولسأ ،تامولعملاو فراعملا ،رطاخملا نم دحلا  
ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلاب ةلصتملا ةيلاتلا تاعوضوملا ةقرولا هذه مدقتو . عورشملا ريغ يلودلا
  :امرواشم ءانثأ اهثحب يف دوفولا ءاسؤرو ءارزولا بغري دق يتلا ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا

                                                      
 :يه ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلاب ينعملا تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا يف ةكراشملا تامظنملا نإ  )١(

جمانرب ،يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم ،ةيلودلا لمعلا ةمظنم ،ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم 
تلل ةدحتملا ممألا دهعم)ودينويلا(ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا  ةمظنمو ثحبلاو بيرد ، 

 .ةيملاعلا ةحصلا
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  ؛ةمادتسملا ةيمنتلا اياضق نم ةلماش ةيضقك ةيئايميكلا ةمالسلا  )أ(  
داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ذيفن ت يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رود  )ب(  

  ؛ةيئايميكلا
داوملل ةميلسلا ةرادإلاب يلودلا ىوتسملا ىلع تاعاطقلا ددعتم مازتلا ىلإ ةجاحلا   )ج(  

  .ةيئايميكلا
ةقيثولا ىلإ عوجرلاب ًاضيأدوفولا ءاسؤرو ءارزولا بغري دقو   - ٤  UNEP/GCSS.IX/6 يه يتلا  
ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ريوطت ةيلمعنع يلحرم ريرقت ةباثمب   .

ةرادإلا سل  ريرقتب يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةعساتلا ةيئانثتسالا ةرودلا ءانثأ هذه لمكتستسو
نع ًاليصفت رثكأ صنلا كلذ يف امب ةيئايميكلا داوملا ةرادإبينعملا يلودلا رمتؤملا اهنع ضخمت يتلا جئاتن لا   
  .ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل لمتكملا

  ةمادتسملا ةيمنتلا اياضق نم ةلماش ةيضقك ةيئايميكلا ةمالسلا  -ًايناث 

  زجوم  -فلأ 
ةيمنتلل ةيساسألا فادهألا قيقحت يف لماعك ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا ةيمهأ نإ   - ٥
داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا مدق يو ماودلاىلع ةديج ةروصب اهكا ردإ متي ال ةمادتسملا
  .ينطولا يئامنإلا طيطختلا يف ةيئايميكلا ةمالسلاةيضق جاردإ نيسحت عيجشت ل ةحناس ةصرف ةيئايميكلا

  ةمدقم  -ءاب 
ةيئايميكلا داومل ل نكميو ةيئايميكلا داوملا مادختسا دايدزا ةيعانصلا ةيمنتلا بكاوت ام ًابلاغ  - ٦
ريفوتو ،ضا رمألا لاصئتساب قلعتي ام كلذ يف امب ،ةشيعملا ىوتسمب ضوهنلا يف ًامهم ًارود بعلت نأ
سفن يف ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا ربتعت . عوجلا ةدح نم فيفختلاو ةيحصلا برشلا هايم

 ، ةمادتسملا ةيمنتلل ًاقبسم ًايساسأ ًا طرش اهرودب لكشت يتلا ةيئيبلا ةمادتساللةبسنلاب ةيساسأ تقولا
اهيلع قفتملا فادهألا قيقحت يف ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا ةيمهأب ديازتم فارتعا ةمثو . لكك
لاجم يف رامثتسالا ضيوقت ىلع ةماسلا داوملل ضرعتلا يف ة نماكلا ةردقلابو ةيفلألا نالعإل ًايلود
مظن رقف ةلاح يف نوشيعي نيذلا سانلا نم ريثكلا ىدل ف. رقفلا ةأطو نم فيفختلاو ةحصلاو ةيمنتلا

ىلإ يدؤت وأ ةماسلا داوملا اهببست يتلا ضارمألاب ةباصإلل ةضرع رثكأ مهلعجي امم ةفيعض ةعانم 
ةيلحملا م  ريغ ةيشيعملا عاضوألا يدؤ تو. اعمتجم يف ةماسلا داوملاب ةفرعملا ىلإ نورقتفيو اهلاحفتسا

يتلا نيدعتلاو ةعارزلا لثم نهم يف نولمعيو ةيمسلا داوملا راطخأل مهضرعت ىلإ بلاغلا يف ةيفاكلا 
ًايدؤم يئادتبالا ميلعتلا يف ًاضيأ ةيئايميكلا داوملل ضرعتلا لخدتي دقو . ةراض داوملرارمتسا ب مهضرعت

يفطاعلامهومنو لافطألا ىدل يندبلا ومنلا فاعضإىلإ   صاصرلا لثم ةيندعملا داوملل نوكي دق و، 
ةيئاةريطخ ةيبلس تاريثأت قبئزلاو  ىلع و ينهذلالافطألا ومن   .  
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  ةمادتسملا ةيمنتلا تايجيتارتساوينطولا طيطختلا يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإ جاردإ ىلإ ةجاحلا   -ميج 
قيقحت فاعضإ ىلع ا   - ٧  ردقو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ريغ ةرادإلل لماشلا ريثأتلا يحوي
ضقجامدإ ةرورضب ،ةيئامنإلا فادهألا بناج نم ةمادتسملا ةيمنتلا تايجيتارتسا يف ةيئايميكلا داوملا ايا   

نيب اميف نواعتلا زيزعت ةداع كلذ يعدتسيو . ةيلودلا ةحناملا تاهجلاوةينطولا تاموكحلا نم لك 
ةينطولاطيطختلا تاودأب قلعتي اميف ةيولوأك ةيئايميكلا داوملا ةرادإ ىوتسمب ءاقترالاو تارادإلا   .

يجيتارتسا تاقرو لمشت هذه نإف لاقتنا ةلحرمب ال ةبسنلابو   ةاداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبل
يئامنإلا نواعتلا تالاكول يغبني ،لثملابو. رقفلا نم دحلا ةيجيتارتسا تاقروو ،ةيرطقلا ةدعاسملا  
داوملل ةميلسلا ةرادإلل ةيعارمو ةكردم نوك ت نأ ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملاو فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلا

ططخ يف ًايلعفًارصنع اهفصوب ةيئايميكلا  ضعب يف  اناهتسي  ال تابقعدجو تدق و. هذهك ةينطو 
ىلع اوداتعي مل ةحنام تالاكوو ةينطو تارازو نم رارقلا عانصو نيلوؤسملا يعو ةدايز  مامأتالاحلا 

ىلإ ةفاضإلابو .ًاحوضو رثكألا ةيئامنإلا فادهألا نيبو ةيئايميكلا داوملا ةرادإ نيب طابترا دوجو ةركف  
هيف بوغرملا نم نوكي فوس ،ةيموكحلا تالاكولا نيب اميف تاعاطقلا ددعتم ج   عابتا نامض
داوملا ةرادإ نيسحت يف صاخلا عاطقلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملاك نيرخآلا ةحلصملا باحصأ كارشإ 

  .ةيئايميكلا

هنلاةردق  -لاد  يف ةيئايميكلا ةمالسلا جاردإ ىلع ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا ج  
  ينطولا طيطختلا
ىلع زيكرتلامت ،ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسا عضو ةيل ج معءوشن ذنم   - ٨  
م يف،ًالثم ةرادإلا سلجمف. ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيئايميكلا ةمالسلا نيب ةلصلا خرؤملا ٧/٣ –إ .د هررق   

طابش١٥ امب ا ٢٠٠٢رياربف /   ايح ةرود لاوط ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل يساسألا رودلا رقأ  ،
ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا نأ ىلع دكأو ،ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت يف ةرطخلا تايافنلا ةرادإ كلذ يف  

. ةيمنتلا لامعأ لودج يف ةيئايميكلا ةمالسلا اياضق جاردإ ززعي نأ هل يغبني ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا
جهنلا قئاثو يف ةينطولا ةيمنتلا تايجيتارتسا يف ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا جاردإ فده حضتي و

تايوتسملا عيمج ىلع ا  نالعإلا يف يسايس مازتلاك ،اذ ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا  
لمعلا ةطخ يف لمع لاجمكو تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا يف ةنيبملا فادهألا يفو ،ى وتسملا عيفر
  .ةيملاعلا

ةيرازولاةرواشملل تاحرتقم  -ءاه     
م، دوفولا ءاسؤرو ءارزولا بغري دق   - ٩ نيب ةمئاقلا تالصلافاشكتسا يف الوادم ءانثأ  
زيزعتل قئارطلاو تاجايتحالا ىلع قيلعتلاو ،ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا  

ينطولا يئامنإلا طيطختلا قايس يف ةيئايميكلا داوملا ب ةقلعتملااياضقلا نأشب تاعاطقلل لماشلا قيسنتلا 
عي جشت لالخ ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا يف ةنماكلاتاردق لا يف رظنلاو
  .قيسنتلا اذه لثم
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  :يلي امب ةلصلا ةقيثونوكت تايصوت عضو  يف اورظني نأدوفولا ءاسؤرو ءارزولا دوي دقو   - ١٠
ةيمنتلا يف ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا اهمدقت يتلا ةمهاسملاب فارتعالا ةدايز   )أ(  

  ؛ةمادتسملا
عم ين طولا يئامنإلا طيطختلا يف ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا جاردإ عيجشت  )ب(  

يف ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا اهنع ربعييتلا فادهألاو تامازتلالا ةاعارم   
  .ددصلا اذه

داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رود   -ًاثلاث 
  ةيئايميكلا

  زجوم  -فلأ 
جهنلا ذيفنت يف هب مايقلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم عقوتي ي ذلا رودلا لصفلا اذه ضرعي  - ١١

ةنجللا اهيلإ تلصوت يتلا ةتقؤملا تاقافتالا ىلإ دانتسالاب ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا 
ةراد إ سلجم نم ةدراولا تاهيجوتلاو ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل ةيريضحتلا
امهو الأنيتئف يف راودألا هذه عقتو. يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ماهملا :  

دؤي نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم بلط  يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتل ًامعد اه يي نأ لمتحي يتلا
يلاملاةرادإلاو ةنامألا تامدخ ةيسيئر ةروصبو(لكك ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل  ةطشنألاو ) ة 

اهج ةدعاسمل ا  عباتلا ةئيبلا عاطقتعلطضي يتلا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا اميس الو هل ة   
ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف لاقتنا ةلحرمب ا    .اداصتقا

داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل لماشلا ذيفنتلل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب معد  -ءاب   
  ةيئايميكلا

جهنلل ةيريضحتلا ةنجللا تقفتا ،ةيئايم يكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملاةقفاومب ًا نهر  - ١٢
نم ةرتفلا يف انييف يف ةدوقعملا ةثلاثلا ا   ىلإ ١٩رود يف ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا  

لوليأ٢٤ عضو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نم بلط ،٢٠٠٥ربمتبس /   ي نأ ىلع  
. ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت معدل ةنامأللةلماشلا ةيلوؤسملا يلوتو 

راودألاب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب علطضيو لاجم يف لك ةنامألا يف ةيسيئرلا  
تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةعومجم عم عقوملا يف ةنامألا كرتشت نأ ىخوتملا نم ناك دقو . هتربخ
لجأ نمو . ةمئاقلا رزآتلا هجوأ نم ةمات ةدافتسا ديفتست نأو فينج يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل

ةنامألا موق ت ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل تاعاطقلا ددعتم عباطلانايبت 
ةرادإلاب ينعملا تامظن ملا نيب كرتشملا جمانربلا يف ةكراشملا تامظنملا عم نواعتلاو قيسنتلاب اهلمعب

ةيموكح تامظنم بناج ىلإ يلودلا كنبلاو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا 
  .بسانتي امبسح ىرخأ ةيلود
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ةثلاثلا ا ةنامألل ةعقوتملا فئاظولا نيب نمو   - ١٣  ريسيت رود يف ةيريضحتلا ةنجللا اهيلع تقفاو يتلا
نم تارتف ىلع اهداقعنا داعا رمتؤملا تاعامتجا  يف ةمظ تيس يتلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودل

، ىلإ ريراقتلا ميدقتو ،لبقتسملا  ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت نع رمتؤملا
، لا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا يفةحلصملا باحصأ ةكبش ىلع ظافحلاو  ةيئايميك

تامدخ ريفوتو عيراشم تاحرتقم دادعإ يف ماهسإلاو ،ذيفنتلل ةيهيجوت داوم دادعإو لدابت ةيلآ  
  .تامولعملا

جهنلل ةيلاملا تارابتعالا نأشب ةثلاثلا ا   - ١٤  رود يف جاتنتسا ىلإ ةيريضحتلا ةنجللا لصوتت مل
ةدحتملا ممألا جمانربل ًامدقم ًاحرتقم تشقان اهنكل ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا 

كلذو لمتحملا " ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب"ىمسي امب قلعتي اميف ينامئتسا قودنص ةرادإ نأشب ةئيبلل 
ءانثأ اذه ىلع قافتالا مت لاح يفو . ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت معدل
، ملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا يدؤي نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ بلط فةيئايميكلا داو  ي دق
نأشب تاشقانم رجت مل امنيب .حرتقملا جمانربلا عم نارتقالاب ىرخأ تامدخوةيلاملا ة رادإلا تامدخ  

ينامئتسالا قودنصلا ريخست قيرط نع كلذ ققحتي نأ نكميف ،ةنامألا ليومتل ةيعو نلا تايلآلا
  .يلاحلا

يف ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب معد   -ميج 
  ةئيبلا عاطق

يف ةرادإلا سل ٢٣/٩ررقملا يف   - ١٥  نيرشعلاو ةثلاثلا ةرودلا ءانثأ دمتعا يذلا  ٢٥ 
ا ةيلاع ةلأسمك يذيفنتلا ريدملا ىلإ ةرادإلا سلجم بلط،٢٠٠٥رياربف /طابش تابيترت لا دعي نأةيولوأل  

يجيتارتسالا جهنلا راطإ يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تايلوؤسم ذيفنتل ةبسانمل ا ةيرادإلاو ةيلاملا
ةيرادإو ةيلام تابيترت يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلط امك . هدامتعا درجمب ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل
ذيفنت يف لاقتنا ةلحرمب ا دلبلاو ةيمانلا نادلبلا معدل ةطشنألل  يجيتارتسالا جهنلا اداصتقا رمت يتلا نا
يجولونكتلا معدلل ةيجيتارتسالا يلاب ةطخ رابتعالا يف ذخألا عم ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإل ل

  .تاردقلا ءانبو
ل ًايلوأ ًاجمانرب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب دعيهالعأ دراولابلطلل ةباجتساو   - ١٦ ةرتفل ةطشنأل ، 

داوملا لاجم يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يراجلا لمعلا ىلإ ًادانتساو . ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦نيتنسلا 
جمانربل ًالجأ لوطأ لمع ةطخ عضو ةطشنألا هذه نمضتت نأ عقوتي ،ةرطخلا تايافنلاو ةيئايميكلا  

ماع لولحب ةيئايميكلا داوملل ةيل ودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا فادهأقيقحتل ةئيبلل ةدحتملا ممألا 
يف امب تاردابملاو عيراشملا نم ةلسلسو٢٠٢٠ تانوزخملا اهلكشت يتلا رطاخملاب ةلصتملا كلت اه   

ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا جاردإو فيلاكتلا ليخدتو ،تامولعملا قفدت ب ضوهنلاو ،ةمداقتملا
كارشلاو،ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا قيقحت ىلإ ةيمارلا دوهجلا يف ةيئايميكلا داوملل ريغ تامظنملا عم تا   

ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل ةينطولا ذيفنتلا ططخل تاهيجوتلاو ،ةيعانصلا طاسوألاو ةيموكحلا 
  .ةرطخلا ةيئايميكلا داوملا يف عورشملا ريغ يلودلا راجتالاو ةيئايميكلا داوملل
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  ةيرازولا ةرواشملل تاحرتقم  -لاد 
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةحرتقملا راودألا ةشقانم يف دوفولا ءاسؤرو ءارزولا بغري دق   - ١٧

يجيتارتسالا جهنلا ةيمهأ يف ريكفتلاو ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف  
رصنعكو ةيئايميكلا داوملا ةرا دإ لاجم يفتاسايسلل ةيلود ةردابمك ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل 

جهنلا ىلع قيدصتلاب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مايق ةمئالم ىدم يف و ،ةمادتسملا ةيمنتلا رصانع نم
همدقي يذلا معدلا ةيمهأو ،هذيفنتل معدلا ماهم يلوتو ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا 

ذيفنت لاجم يف لاقتنا ةلحرمب ا نادلبلل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب   اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا
  .ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا

  :يلي امب ةلصلا ةقيثو نوكت تايصوت عضو يف رظنلا يف دوفولا ءاسؤرو ءارزولا بغري دق  - ١٨
وحنلا ىلع ةيئايميكلا داو ملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ىلع قيدصتلا  )أ(  

  ؛ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا هدمتعا يذلا
ذيفنتب قلعتي اميف رمتؤملا اهبلط يتلا معدلا فئاظ وب مايقلا يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطت  )ب(  

  ؛ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا
نادلبلاو ةيمانلا نادلبلل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم  ةدعاسملاريفوت ىلع ديكأتلا   )ج(  

إلل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف لاقتنا ةلحرمب ا  عم ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةراداداصتقا رمت يتلا  
  .يطاشنلا قفاوتلا صرفو تاردقلا ءانبو ايجولونكتلا معدل ةيجيتارتسالا يلاب ةطخ ةاعارم

مازتلا ىلإ ةجاحلا  - ًا عبار   ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل يلودلا ىوتسملا ىلع تاعاطقلا ددعتم 

  زجوم  -فلأ 
داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل ىصقألا حاجنلا قيقحتلحيتافملا دحأ نإ   - ١٩  

ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ كلذ يف امب ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا عيمج مازتلا يف لثمتي ةيئايميكلا 
يف نوكراشملا لتحي اميفو . هذيفنتيف ماهسإلاب ةلصلا تاذ ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملاو فارطألا ةددعتم 

ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ةيباجيإ ديؤي ثحب ءارجإ بةيصوتل اب مهلوخي ًاعقوم طقف عامتجالا اذه
نوبغري دقف ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جم انرب نع ةبانإلاب ةرادإلا سلجم لبِق نم ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا

تامظنمل ةراد إلاسلاجم يف ةلثامم تاءارجإ ذاختا يف ىرخأ تاعاطق نم ءالمزلا عيجشت يف ًاضيأ 
  .ىرخأ ةيلود ةيموكح

  ةمدقم  -ءاب 
جهنلل هدامتعا دعب ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا موقي نأ عقوتملا نم   - ٢٠

تاذ ةيلود ةيموكح تامظنم ةرادإ سلاجم ىلإ هتلاحإب ،ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإل ل يجيتارتسالا
داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل ىدصتيس يذلا لوألا ةرادإلا سلجمو . هيف رظنلل ةلص

ةعساتل ا ةيئانثتسالا هترود أدبت يذلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةرادإ سلجم نوكيس ةيئايميكلا
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يف دقعنتس يتلا ةيملاعلا ةحصلا ةيعمج ىرخألا ةيسيئرلا ةرادإلا سلاجم نيب نمو . رمتؤملا دعب ةرشابم
ناريزح يف يلودلا لمعلا رمتؤمو٢٠٠٦ويام /رايأ ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم سلجمو ٢٠٠٦هينوي /   

  .٢٠٠٦يف ةعارزلاو 

ممألا جمانرب ةرادإ سلجم لبِق نم ةيئايميكلا داو ملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ثحب  -ميج 
  ةئيبلل ةدحتملا

سلجم ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا عضو ةيلمع ثدحتسا دق ل  - ٢١
ىلع لمعو هل ةنامألا تامدخ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مدقو يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةرادإلا
ةدحتملا ممألا جمانرب رمتسي نأ عقوتملا نمو . ةنومضمةيلمع ةيلمعلا هذه لعجل ةمزالل ا لاومألا عمج

طابش يفو،يزكرملا معادلا رودلاب مايقلاب ةئيبلل يذيفنتلا ريدملا ىلإ ةرادإلا سلجم بلط ٢٠٠٥رياربف /   
ةيئايميكلا داومللةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت ةطشنألةيرادإلاو ةيلاملا تابيترت لا ريفوت   .

ءارزولا بغري دق فةيلعف جتاون نم ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا هنع رفسي امب ًانهرو 
ةيباجيإ ةروصب رابتعالا ءاليإ ب ةرادإلا سلجم مايق نأشب تايصوتعضو يف رظنلا يف دوفولا ءاسؤرو 

ب ضونأشب تاحرتق مل  ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف يسيئر رودب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانر
هالعأ نيبملا وحنلا ىلعةيئايميكلا داوملل ةيلودلا  .  

ىرخأةيسائر ةزهجأبناج نم ثحبلا ءارجإ   -لاد     
جهنلا ريوطت ةيلمعل ةزيمملا صئاصخلا ىدحإ تاعاطقلا ةددعتم ةكراشملا تناك دقل   - ٢٢

جهنلا نأ امك و. ذيفنتلا ةلحرم ءانثأاهتيمهأب ظفتح تسو ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا
ًامهم ًاج ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل يجيتارتسالا   نوكيس هنإف ينطولا ىوتسملا ىلع لكشي

تانامأ كلذ يف امب ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا كارشإ ىلع ظافحلاب قلعتي اميف ةياغلل ةيمهألا مساح 
، تاقافتالا فارطألا ةددعتم ناك اذإ ،يملاعلا ىوتسملا ىلع ةيسيئرلا ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملاو  جهنل ا 

ًاج ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا   عضو لايف ًامدقت لثمي و لعفلابًايجيتارتسا وه
داوملل ةيلودلا ةراد إلليجيتارتسالا جهنلا ذيفنت ريسيتل تالاكولا نيب نواعتلا نوكي فوسو . نهارلا

  .هحاجن قيقحت يف ًايساسأ ًارصنعاهتطشنأو اهجمارب نيب يطاشنلا قفاوتلا هجوأ ميظعتو ةيئايميكلا 
ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا رارقإ وأ دييأت نأشب تارارقلا لكشت   - ٢٣

جم صخت ةلأسم،تامظنملا فلتخم لمع جمارب يف هفادهأ حيضوتو عمو . اهنم لكل ةعباتلا ةرادإلا سلا 
جمانرب ةرادإ سل   ةعساتلا ةيئانثتسالا ةرودلا يف نوكراشملا دوفولا ءاسؤرو ءارزولا بغري دقف كلذ

هذه ةيزاوملا تاقيدصتلا ةيلمع يف ماهسإلا يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةئيبلل ةدحتملا ممألا
و نم ءالمزلانأنم ديكأتلاب كلذو  نوقليو هيلع ةبسانم ةروصب نيعلط م ىرخأ ةينطو تاراز 

راطإ يف ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل ةيباجيإةروصب رابتعالا ءالي إلعيجشتلا   
اهنع نولوؤسم مه نيذلاةيسائرلا ةزهجألاتاعامتجا   .  
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  ةيرازولا ةرواشملل تاحرتقم  -ءاه 
ءاسؤرو ءارزولا دوي دق  - ٢٤ عيجشت ا ثحب دوفولا    تامظنملا عيمج كارتشامتي يتلا قرطلا  

ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملاو فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ كلذ يف امب ةيلودلا ةيموكحلا 
توةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف ةلصلا تاذ قفاوتلا هجوأ ميظ ع 
  .اهتطشنأو اهجمارب نيب يطاشنلا

ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ىلع قيدصتلاب ةيصوتلا ىلإ ةفاضإلاب   - ٢٥
هابتنا هيجوت ب دوفولا ءاسؤرو ءارزولا دوي دق) هيلاع رظنأ(هتاذ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نع ةباين 

يجيتارتسالا جهنلا لايح ج لع ةينطولا تاطلسلا عيجشت وأهل ىرخألا ةرادإلا سلاجم   عابتإ ى
 نم هل ةيزاوم قيدصت ةيلمع ىلإ يدؤيو اهلماكب ماموكح لمشي ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل  

بسانملا تقولا يف ىرخألاةيسائرلا ةزهجألابناج   .  
____________ 


