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  ةرادإ سلجم
  ةدحتملا ممألا جمانرب
 ةيرشبلا تانطوتسملل

 

لاوةثلاثلاةرودلا    نورشع 
 ، ناسين١٥ – ١١يبورين  ٢٠١١ليربأ / 

تقؤملا لامعألا لودج نم٥دنبلا   *  
كلذ يف امب ،ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحتملا مم ألا جمانرب ةطشنأ
 قيسنتلا لئاسم

  ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحتملا ممألا جمانرب ةطشنأ

  يذيفنتلا ريدملا ريرقت

  ةفاضإ

ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو ،ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد تامظنملاو تالاكولا عم نواعتلا 
  )١(ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةدحتملا ممألا ةموظنم جراخ

  ةمدقملا
ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب نواعتلا يف زرحملا مدقتلا ريرقتلا اذه ضرعتسي   - ١
ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو ،ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد تالاكولاو تامظنملاو )ةدحتملا ممألا لئوم(  ،

ىلإ ٢٠٠٩رياني /يناثلا نوناك ١نم ةرتفلا ءانثأ ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،ةدحتملا ممألا ةموظنم جراخ   
لوألا نوناك٣١   .٢٠١٠ربمسيد / 

لئوملا لامعأ لودج ذيفنت يف ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد تالاكولاو تامظنملا عم نواعتلا   - ًالوأ 
ةيفلأللةيئامنإلافادهألاو     

قيسنتلا تايلآ يف طاشنب ةكراش ملا ىلع ريرقتلاب ةلومشملا ةرتفلا لالخ ةدحتملا ممألا لئوم بأد  - ٢
  .هاندأ اهفصو دري يتلا ،تالاكولا نيب ةكرتشملا

                                                 
*  HSP/GC/23/1. 

ينعي ال ةقيثولا هذه يف ةيراجت ةكرش يأركذ نإ   )١(  .ةدحتملا ممألا بناج نم اهرارقإ  
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  ةدحتملا ممألا ةموظنم يف قيسنتلاب ينعملا نييذيفنتلا ءاسؤرلا سلجم  -فلأ 
يتلا ،ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنمل ةيميلقإلا قيسنتلا ةيلآ يف طشن وضع ةدحتملا ممألا لئوم نإ   - ٣
اهقيسنت متي يتلاو ،ةدحت ملا ممألل ةعباتلا ئداهلا طيحملاو ايسآل ةيداصتقالا ةنجلل يذيفنتلا نيمألا اهسأري
يميلقإلا ىوتسملا ىلع تاسايسلا قيسنت ةدايز ىلإ ةيلآلا هذه فد. كوكناب نم ممألا لئوم بتكمو . و
يعيضاوملا لماعل ا قيرفلا نم ءزج وه ئداهلا طيحملاو ايسآل يميلقإلا بتكملل عباتلا ،كوكناب يف ةدحتملا
  .لئوملا لامعأ لودجو ةيرضحلا اياضقلا زيزعت ىلإ ىعسيو ،ثراوكلا ةرادإو ةئيبلاب ينعملا ةيلآلل
ىلع ءاضقلل ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع لمع ةطخ عورشم يف ةدحتملا ممألا لئوم مهسأ   - ٤
ةينعملا ىوتسملا ةعيفرلا ةنجللا هب تفل ُك ام وهو ،قئاللا لمعلاو ةلماكلا هلامعلا ريفوت قيرط نع رقفلا
ةنجلل عباتلا لماعلا قيرفلا ءاضعأ دحأ هتفصب ةدحتملا ممألا لئوم نإف ،كلذ ىلع ةوالعو . جماربلاب

 ، كيسكملا ،نوكناك يف خانملا ريغتب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤمل ريضحتلا يف طاشنب كراش ىوتسملا ةعيفرلا
ةكرتشمةيبناج تايلاعف ميظنت كلذ يف امب   .  
سل   - ٥  ةيناثلا ةيداعلا ةرودلاو ،جماربلاب ةينعملا ىوتسملا ةعيفرلا ةنجلل يسيئرلا فدهلا لثمتي

ماعلا عامتجالا ةعباتم يف ٢٠١٠ماعل ةدحتملا ممألا ةموظنمل عباتلا قيسنتلاب ينعملا نييذيفنتلا ءاسؤرلا   
نم ةرتفلا لالخ دقعنايذلا ،ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا نأشب ةماعلا ةيعمجلل ىوتسملا عيفرلا  ىلإ ٢٠   ٢٢ 

يذلاو ٢٠١٠ربمتبس /لوليأ نودب ندم قيقحت وحن لمعلا ةلصاومب تاموكحلاو لودلا ءاسؤر هيف مزتلا،   
ةريقفلا ءايحألا ناكس صيلقت قيرط نع كلذو ،ًايلاح ةفدهتسملا ماقرألا ىلع ديزي امب ،ةريقف ءايحأ 

ت ناكس ةشيعم ىوتسمبعافترالاو شقان دقو . ةيلودلا ةعامجلا نم ٍفاك معد ميدقت عم ،ءايحألا كل 
يئامنإلا لامعألا لودجو ىوتسملا عيفرلا ماعلا عامتجالا جئاتن نيب ةلصلا عامتجالا يف نوكراشملا 

ر م. ًاقاطن عسوألا  ةيفلألل ةيئامنإلافادهألا ذيفنت مامأ قئاوعلا ا وطبأ امك ةملوع وحن كرحتلل ةجاحلا ب 
، . ةمادتساوةرضخو ،ًافاصن إ رثكأ نم ديزملا قيقحت ىلإ ةجاحلا ىلع اوقفتاوةملوعلا ةرادإو طامنأ اوشقانو  
تائيهلاو ،ءاضعألا تاموكحلا ىلإ اهومدق يتلا ةروشملا يف كلذو ،تامظنملا نيب تاسايسلا قاستا  

رطقلا ىوتسملا ىلع تاسايسلا ذيفنت ىلع م    . يدعاسم يفو ،ةماعلا ةيعمجلاو ةيرادإلا
  ةيئامنإلاةدحتملا ممألا ةعومجم   -ءاب 

ممألا ةعومجم لخاد ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنمل يميلقإلا قيرفلا يف وضع ةدحتملا ممألا لئوم نإ   - ٦
لماعلا قيرفلا يف كراشي وهو ،ةدحتملا ممألا تالاكو نم ىرخأ ةلاكو ١٧بناج ىلإ ،ةيئامنإلا ةدحتملا   

ةعومخانملا ريغتو ةئيبلاب ينعملا  ا هذهل عباتلا يف لمعلا يف ةدحتملا ممألل عباتلا كوكن اب بتكم بكنيو.  
يف ة   دِجتسملا نادلبلا يف ةدحتملا ممألل عباتلا يرطقلا قيرفلا ىلإ ةينقتلا ةدعاسملا مدقيو ،ريظن معد قيرف

  .ةدحتملا ممألل ةيئامنإلا ةدعاسملا راطإ
نم ةلسلس ةيئامنإلا ةدحتملا ممألا ةعومجم فا رشإ تحت ةدحتملا ممألا ةموظنم تمدق دقو  - ٧

ةيئامنإلا فادهألاب ينعملاو ةماعلا ةيعمجلل عباتلا ىوتسملا عيفرلا ماعلا عامتجالا ىلإ ةيليلحتلا تالخدملا 
ًاليلحت تمدق يتلاو ٧فدهلا نأشب ةيعيضاوملا ةقرولا يف ةدحتملا ممألا لئوم مهسأو . ةيفلألل  ،
امك ،ةجرحلا تارغثلاو ،حاجنلا ءارو ةنماكلا لماوعلاو ،يرطقلا ىوتسملا ىلع ريبادتلاو تايجيتارتسإلل  
نأشب عبارلا لصفلاو ؛ مدقتلا عيرستل ةيلبقتسملا ريبادتلاو ،ةدافتسملا ةيسيئرلا سوردلل ًاصخلم تمدق
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ساقت ىلإ يمرت يتلاو ،فادهألا هذةمادتسالا  ةقلعتملا ةديجلا تاسرامملا نأشب عوبطمو ،ةيئيبلا فراعملا م  
ةقالخلا ةيرطقلا  جه   .نلا نم ملعتلاو

نوؤشلاب ةينعملا ةيذيفنتلاةنجللا   - ميج تالاكولا نيب ةكرتشملا ةمئادلا ةنجللاوةيناسنإلا   ،  
يتلا ،ةيناسنإلا نوؤشلاب ةينعملا ةيذيفنتلا ةنجللا يف طشن لكشب كراشي ةدحتملا ممألا لئوم لظي   - ٨

تالاكولا عيمج ءاسؤر مضتةيرهش تاعامتجا ةنجللا دقع تو ،ئراوطلا تالاح يفةثاغإلا قسنم اهسأرتي   
  .ةيناسنإلا نوؤشلاب ةينعملا ةيملاعلا تايلمعلاب ةقلعتملا تاسايسلا لئاسم ثحبل ءاضعألا

يناثلا نيرشت يف ،يبورين يف ةدحتملا ممألا لئومفاضتسا  - ٩ سماخلا عامتجالا ٢٠٠٩ربمفون /   ،
لماعلا قيرفلل عامتجا لوأ وهو ،تالاكولا نيب ةكرتشملا ةمئادلا ةنجلل عباتلا لماعلا قيرفلل نيعبسلاو 
ةنجلل عباتلا لماعلا قيرفلل نينامثلاو عباسلا عامتجالا ءانثأو. ةيلامشلا اكيرمأوأ ابوروأ جراخ دقعي   

لا متتالاكولا نيب ةكرتشملا ةمئادلا عدل ةدحتملا ممألا لئوماهحرتقاةيجيتارتسإ ىلع ق يدصت  تالاكولا م  
 .ةيرضحلا قطانملا يف ةيناسنإلا تايدحتلل يدصتلا يفتالاكولا نيب ةكرتشملا ةمئادلا ةنجللا يف ءاضعألا 

ليلحتب ،ناتنس ا   ًاقرط ددحتو ،رضحتلا تاهاجتادم لمع ةطخ بناج ىلإ ،ةيجيتارتسإلا هذه موقتو  
كلذو ،ةيموكحلا ريغ ةيناسنإلا تاهجل او ةدحتملا ممألا يف ةلماعلا تاهجلا نيب لامعألا رييستل ةديدج

العجل  عيرستو ،ةايحلا ىلع ظافحلا يف ةيلاعف رثكأ ةيرضحلا قطانملا يف اباجتسا موقي فوسو شاعتنالا   ،
  .عوضوملا اذه لوح يعجرم قيرف عامتجا دقعب ةيرود ةروصب ةدحتملا ممألا لئوم

جلل عباتلا ةيملاعلا تاعوم  - ١٠  ىلوتي ،تالاكولا نيب ةكرتشملا ةمئادلا ةن ا قيسنت ماظن راطإ يفو
لماعلا قيرفلاو ،ةيكلملاو يضارألاو ناكسإلاب ينعملا يعرفلا لماعلا قيرفلا ةسائر ةدحتملا ممألا لئوم 

 ، ثوغلا جمانربب ينعم يرضح زكرم ةباثمب وه ،ةيملاعلا ةيامحلا ةعوم  كلذو ريمعتلاو شاعتنالاوعباتلا  
نعملا تاعوم  ، ا قيرط نع ةيامحلاو ،ركبملاشاعنإلاوىوأملاب ةي لئوم مدق ،ريرقتلاب ةلومشملا ةرتفلا ءانثأو .  

ةيناسنإلا نوؤشلا يقسنمل ًابيردتو ًاينقت ًامعد مدق امك ،يرطقلا ىوتسملا ىلع تاهيجوت ةدحتملا ممألا 
ةيامحلا ةعومجم دعاوقل ًاقفو ،ناتسكابو ناتسزيغريقو ،يتياه يف ةيناسنإلا نوؤشلل ةيرطقلا ةقرفأللو 

معد بتكمل تالاكولا نيب كرتشملا راطإلا مدقو ،ةلادعلاو نوناقلاب ينعملا لماعلا يعرفلا قيرفلل ةعباتلا 
مظن يف ةدحتملا ممألا لئوم كراشي ،كلذ ىلع ةوالعو . ملسلا ءانبو تاعزانملا ةيوستو ةيعيبطلا دراوملا

قلا ةقرفألا راطإ يف ركبملاشاعنإلاوىوأملا قيسنت  يحانم عيمج يف ةيناسنإلانوؤشلاب ةينعملا ةيرط    
  .ةيليغشتلا هتايلوؤسم

نم رمحألا لالهلاو رمحألا بيلصلا تايعمجل يلودلا داحتاللينقتلا معدلا ةدحتملا ممألا لئوم مدق   - ١١  
ام تايلمع يفو ئراوطلا تالاح يف ىوأملا ريفوت تاعوم  مت دقو . ثراوكلا دعب ةقسنمك اهرود ثيح

ليوطلا طيطختلا ةدحتملا ممألا لئوم دوقي نأ نامضل ةددحملا ةيرطقلا تاقافتالانم ةلسلس ىلع عيق وتلا  
ىلإ ةمزألا نم سلسلا لاقتنالالفكي نأو ،ئراوطلا تالاح ءانثأ ىوأملل لجألا  ريمعتلاوشاعنإلا   .  

الاوةيداصتقالا نوؤشلل ةيذيفنتلا ةنجللا  -لاد    ةيعامتج 
ةيذيفنتلا ةنجللا تاعامتجا يف ريرقتلاب ةلومشملا ةرتفلا ءانثأ ،طاشنب ةدحتمل ا ممألا لئوم كراش  - ١٢

تاذ ىرخألا قئاثولا يفو ماعلا نيمألا ريراقت يف ةينقت تالخدم مدقو ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلل 
راسم فنتكت يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا نم هنأب هل ططخملا ريغ عيرسلا رضحتلا ىلإ رظن. ةلصلا ةيمنتلا يو  
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مدق . نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف ةيمانلا نادلبلا يف ةمادتسملا  ذيفنت يف زرحملا مدقتلل ضارعتساي فوسو  
نرقلا لامعأ لودج نم ٧لصفلاو ةمادتسملا ةيمنتلل ةيملاعلا ةمقلا لمع ةطخ  زكري ٢١  ىلع مامتهالا،   

رضحتلا يف ذخآ ملاع يف ةيرشبلا تانطوتسملاو ةمادتسملا ندملا  فارتعالاعيجشتل ةصرف مدقي فوسو  
قيقحتل   جه يداصتقالا ومنلا بناج ىلإ ةيئيبلاةمادتسالانكو ندملا ةيمنت يف مادتسملا رضحتلا رودب  .  

  ةيئاملا دراوملاب ةينعملا ةدحتملا ممألا ةكبش  -ءاه 
ةكبش يف ٍوضع ي ه ،ةيئاملا دراوملا نأشب تالاكولا نيب كرتشملا قيسنتلل ةدحتملا ممألا ةيلآ نإ  - ١٣

دئارلا يملاعلا يراجتلا ضرعملا يف ةدحتملا ممألا لئوم كراش دقو . ةيئاملا دراوملاب ةينعملا ةدحتملا ممألا
يف خنويم يف دق   دقو . ٢٠١٠ع يذلا ،ماخلا داوملا ةرادإو تايافنلاو ،يحصلا فرصلاو ،هايملا دراومل

نصب ينعملا صاخلا عاطقلامامتهاةدايز يف كلذ مهسأ  تالاكو عم كارتشالابةلمعتسملا هايملاو هايملا ةعا    
  .ةدحتملا ممألا

  ةقاطلاب ةينعملا ةدحتملا ممألا ةكبش  - واو
نيب اميف ةقاطلا نوؤش قيسنتل ةدحتملا ممألا ةيلآ يه ةقاطلاب ةينعملا ةدحتملا ممألا ةكبش نإ   - ١٤

ةينعملا ةكبشلل يلاحلا سيئرلا هتفصب ةدحتملا ممألا لئوم كراش ،ريرقتلاب ةلومشملا ةرتفلا ءانثأو. تالاكولا  
يف ةقاطلل لوألا عوبسألا ميظنت يف ًاينف مهسأو ،ةكبشلا كلت تاعامتجا عيمج يف ،ايقيرفأ يف ةقاطلاب 

نم ةرتفلا لالخ وتوبام يف    مِظ  ىلإ ١ن يذلا ايقيرفأ مومع يناثلا نيرشت٤  لئوم لَث . ٢٠١٠ربمفون/  مو
ةرتفلا ءانثأ تارمتؤملاو تايدتنملا نم ددع يف ايقيرفأ يف ةقاطلاب ةينعملا ةدحتملا م مألا ةكبش ةدحتملا ممألا
ةءافك عورشم : ةيمنتلا نأشب يلودلا ويكوط رمتؤم ةعباتمل اشورأ عامتجا: كلذ يف امب ،ريرقتلاب ةلومشملا

ىدتنمو ؛ )ةدحتملا ممألل ناتعباتلا ايقيرفأو ابوروأل ةيداصتقالا ةيمنتلا اتنجل هتمظن يذلا (٢١ةيملاعلا ةقاطلا 
ةعباتلا ةنجللا هتمظن يذلا ،ايقيرفأ يف ندملا تايربكل لضفأ ةرادإ لجأ نم ةفيظنلا ةقاطلا مادختسا  داحتالل 

ةقاطلا ءارزول يرازولا رمتؤملاو ؛ياهغنش يف ٢٠١٠) وبسكإ دلروو(يملاعلا ضرعملا ءانثأ يقيرفألا   
ةدحتملا ممألا ةكبش عقوم ريوطتو ميمصت يف كلذك ةدحتملا ممألا لئوم مهاسو. وتوبام يف ةقرافألا  

ناونعلا ىلع اهيلإ لوصولا نكمي يتلا تامولعملا ةكبش كلذكوتنرتنإلاىلع ةقاطلاب ةينعملا    :www.un-

energy.orgانييف يف ةقاطلاب ةينعملا ةدحتملا ممألا ةكبش فكتعم يف ًارخؤم تَلِه  تسأ يتلاو  .  
  ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم  -يا ز

لوليأ يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم ةكرتشم ةروصب ةدحتملا ممألا لئومفاضتسا  - ١٥ ربمتبس / 
دْقِعب ةينعملا تالاكولا نيب ةكرتشملا ةدحتملا ممألا ةنجلل عبارلا يونسلا عامتجالا ،يبورين يف ٢٠٠٩  

ةفاقثلاو ملعلاو ةيبر تلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ىلوتت يتلاو ،ةمادتسملا ةيمنتلاب فيقثتلاب ينعملا ةدحتملا ممألا
اهل ةدئارلا ةلاكولا رود)وكسنويلا( نأشب دحاو موي ا .    دم ةماع ةودن دْق  ع ىلع كلذ لمتشأ دقو
ةيبناج ةيلاعف يف ةدحتملا ممألا لئوم كراش ٢٠١٠ويام /رايأ يفو. ةمادتسملا ندملاو خانملا ريغتب فيقثتلا  ،

ءانثأ نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاوملعتلاو فيقثتلاب ةينعملا تالاكولا نيب ةكرتشملا ةنجللا اهتمظن   
كرويوين يف ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجلل ةرشع ةنماثلا ةرودلاداقعنا كلذك ةدحتملا ممألا لئوم مهسأو .  

ىزغم ديازت يف ثحبي يذلا ‘‘مويلا ًادغ’’ناونعب عوبطم يف  مهملا رودلاو ،ةمادتسملا ةيرشبلا ةيمنتلا ، 
  .فدهلا كلذ قيقحت يف ميلعتلا هبعلي يذلا



HSP/GC/23/2/Add.7 

5 

  ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعم  -ءاح 
نم ددع عم ةكارشلاب ليي ةعماجو ) راتينوي(ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعم مظن   - ١٦

راتينوي كرتشملا يناثلا رمتؤملا٢٠١٠ربمتبس/لوليأ يف ،ةدحتملا ممألا لئوم اهيف امب ،تائيهلا ليي ةعماج /، 
نم ١٦٠وحن رمتؤملا عمجو . ةيطارقميدلاو ةئيبلا نوؤش ةرادإ نأشب عمت نييميداكألا   ا يلثممو نييرادإلاو  

ًايمانو ًامدقتم ًادلب ٢٠نم رثكأ نم يندملا  ةقلعتملا تاسايسلاب ةلصتملا ثوحبلا زيزعتل صرفلا فاشكتسال   
  .رضخألا داصتقالا عيجشتو خانملا ريغت ةجلاعمل كلذو ةلاعفلا ةرادإلاب

عيراشملا ةيمنت قودنصو ةئيبلل ةدحتملا ممألاجمانربو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لمعيو   - ١٧  
نأشب ًاعم ةدحتملا ممألا لئومو ثحبل او بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعمو ،ةدحتملا ممألل عباتلا ةيجاتنإلا

ع رطأ ءاشنإ ىلع ميلاقألا تاردق زيزعت ىلإ جمانربلا اذه يمريو . خانملا ريغت ءازإ يميلقإ جهنب ِىنم جمانرب
ةينعم ةلماكتم ةيميلقإ ططخ ميمصتو ،خانملا ريغتل ةميلس ةيصيخشتتاودأ ريوطتو ،ةكارشو ةرادإ   

ةيمنت ةدحتملا م مألا لئوم معدو. ةيرامثتسالاتاعورشملاو ةماعلا تاسايسلل تاصخلم ديدحتو خانملاب 
دقو . ايقيرفأ قرشل ةيلحملا تاموكحلا ةطبار عم نواعتلاب يبيرجت يبيردت جمانرب ذيفنتو ،بيردت جذامن

نم لكل ةيلحملا ةينطولا تاموكحلا تاطبار ءاضعأ نم ًاوضعو ًالثمم ٢٨ةيبيردتلا ةرودلا هذه تعمج   
  .ايقيرفأقرش يف ةيلحملا تاموكحلا ة طبار ةنامأ ىلإ ةفاضإلاب ،ادنغوأو ادناورو اينيكو يدنوروب

  ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيضوفم  -ءاط 
كلذو ،ءاكرشلا فلتخم عم هنواعت ،ريرقتلاب ةلومشملا ةرتفلا لالخ ،ةدحتملا ممألا لئوم لصاو   - ١٨

 ، لئوملا اهذي فنت يف كرتشي ةردابم نع ةرابع وهوناكسإلا قوقحل ةدحتملا ممألا جمانرب نم ءزجك
ناكسإلا قوقح زكرم عم ةدحتملا ممألا لئوم نواعتو . ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفمو

قوقح قيثوت زكرم هرشن يذلا ،ناكسإلا قوقح تاعيرشت ثيدحت لجأ نم كلذو ءالخإلا تالاحو 
ناك سإلا قوقح زكرم لصاو ؛ةدحتملا ممألا لئوم نم ليومتبو. لئوملل يكبشلا عقوملا ىلع ناكسإلا

ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاو ناكسإلا نوناقل ةيلصفلا ةل’’جاتنإ ءالخإلا تالاحو  يتلا ‘‘ا  
  .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاو ناكسإلا ةرصانمل ةادأ نع ةرابع يه

يف ليزاربلا ،وري ناج يد وير يف ةدوقعملا ،يملاعلا يرضحلا ىدتنملل ةسماخلا ةرودلا بناج ىلإو  - ١٩
ةيهيجوتلا ئدابملا نأشب ءاربخ قيرف عامتجا ميظنت يف ةدحتملا ممألا لئوم كراش ٢٠١٠سرام /راذآ  ،

كلذ يف امب ،ناكسإلاو ضرألا ةيكلم عزنو ةزايحلاو ،ءالخإلا تالاحب ةلصلا تاذ تاسرامملاو 
قيرفلاو ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم عم نواعتلاب ،تاضيوعتلا ينعملا يراشتسالا،   

ناكسإلا تاسارد دهعم نم ةمهاسمبو يضارألا ةيكلم لقنل ةيملاعلا ةكبشللو يرسقلا ءالخإلا تالاحب 
  .ةيرضحلا ةيمنتلاو

٢٠ -   ، ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم عم نواعتلاب ،ةدحتملا ممألا لئوم نع ردص
  .ريرقتلاب ةلومشملا ةرتفلا ءانثأ مئالملا نكسلا يف قحلا نأشب عئاقو ةفيحص

  ةيلصألا بوعشلا اياضقب ينعملا مئادلا ةدحتملا ممألا ىدتنم  -ءاي 
تاموكحلل تاسايسلل ةيهيجوت ئدابم روطيو ةينقتلا ةدعاسملا ةدحتملا ممألا لئوم مدقي   - ٢١

بوعشلا هجاوت يت لا تايدحتلاب ةلص تاذ ةماع تاسايس ريوطت يف ةدعاسملل كلذو ةيلحملا تاطلسلاو
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اياضقب ينعملا تالاكولا نيب كرتشملا معدلا قيرف ةلظم تحت ةطشنألا هذه ذفنتو . ندملا يف ةيلصألا
 ، تابلطو ةيلصألا بوعشلا اياضقل مئادلا ىدتنملل ةقباسلا تارودلا جئاتنل ةباجتساكةيلصألا بوعشلا  

، ل ليلد ،ةصاخ ةفصب ،ةدحتملا ممألا لئوم روط دقو. ةئيهلا كلت ةيلصألا بوعشلل ناكسإلا تاسايس
بوعشلا اياضقب ينعملا تالاكولا نيب كرتشملا معدلا قيرف هدقع يذلا ٢٠٠٩عامتجا ءانثأ ردص   
ىلإ ٢٨نم دوقعملا ،ةيلصألا  لوليأ٣٠    . يبورين يف ربمتبس/ 

ناونعب ن اكسإلا قوقحل ةدحتملا ممألا جمانربل ًاديدج ًاريرقت ًاضيأ ةدحتملا ممألا لئوم ردصأو  - ٢٢
ةرجهلاو رضحلا يفنويلصألاناكسلا ’’ تاسرامملاو جماربلاو ،تاسايسللضارعتسا:   اذه ردص دقو . ‘‘ 

ةيمنتلاو ،ةيلصألا بوعشلا نأشب ةريدتسم ةدئام تاشقانم ءانثأ ٢٠١٠سرام /راذآ ٢٣موي ًايمسر ريرقتلا   
  . يملاعلا يرضحلا ىدتنمللةسماخلا ةرودلا ءانثأ كلذو ،ةيوهلاو ةفاقثلاو ،ةمادتسملا ةيرضحلا 

اياضقب ينعملا تالاكولا نيب كرتشملا معدلا قيرفل ًاكراشم ًاسيئر ةدحتملا ممألا لئوم ة فصبو  - ٢٣
ءاكرشلا تاكبشو هجمارب لخاد ةيلصألا بوعشلا اياضق جاردإ ةصرف هل تحيتأ ،ةيلصألا بوعشلا 

ىلع ةدحتملا ممألا لئوم صِر لخاد يفو. ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم اهتكارش ةيوقتو  ح ،قيرفلا اذه  
  .ةيلصألا بوعشلا ىلع هتاريثأتو رضحتلا ةيمهأ ديكأت

  ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم  -فاك 
ممألا لئومو ةعرازلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم تلمع ،ريرقتلاب ةلومشملا ةرتفلا ءانثأو   - ٢٤

تاردقلا زيزعتل ةيهيجوت ئدابم ثالث رادصإل ) لوت دنال(ةيملاعلا تا ودألاو يضارألا ةكبش عم ةدحتملا
  .ةحلسملا تاعارصلا دعب ام عاضوأ يفو ةيعيبطلا ثراوكلا باقعأ يف ضرألا اياضق عم يطاعتلل ةيلودلا

  ئداهلا طيحملاو ايسآل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشللةدحتملا ممألا ةنجل   -مال 
طيحملاو ايسآل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلل ةدحتملا ممألا ةنجلو ةدحت ملا ممألا لئوم لمعي  - ٢٥

عوضوملا اذه لوح لمع تاقلح ةكرتشم ةروصب امظن دقف . ءارقفلا ةدئافل ناكسإلا ليومتل ًاعم ئداهلا
. ئداهلا طيحملاو ايسآ يف ءارقفلا ةدئافل ناكسإلا ليومت ةكبش ليكشت ارسيو ،ئداهلا طيحملاو ايسآ يف
  .ءارقفلل ةيرضحلا ةمالسلا نأشب ًايميلقإ ًاجمانرب ةكرتشم ةروصب ًاضيأ اروطو

ب بتكم رقم لق٢٠١٠ربوتكأ/لوألا نيرشت يفو  - ٢٦ سفن ىلإ ةدحتملا ممألا لئومل عباتلا كوك نا، ن
كلذو ة يداصتقالا ةنجللا يف ةيمنتلاو ةئيبلا ةبعشل عباتلا ةمادتسملا ةيرضحلا ةيمنتلا مسق هلغشي يذلا عقوملا
ةيداصتقالا ةنجللا عم ةكرتشم ةروصب ةدحتملا ممألا لئوم موقيو . نيتلاكولا نيب لاعفلا نواعتلا زيزعت ةيغب

ةردابم يف ندملاو ًانمأ رثكألا ندملا جمانربو ،ناكسإلا ليومتل ةكبش لمشت ىتش ةيميلقإ تاعورشم ذيفنتب 
 ، باسح قيرط نع ناريخألا نارصنعلا ل(خانملا ريغت  ةيمنتللوميو ةيلحملا ةفصلا ءافضإ ىلإ نايعسي امهو ).  

  .ةيويسآلا ندملا ةلاح نع ريراقت رشنو ،ةيفلألل يئامنإلا فدهلا دصر ىلع
  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  -ميم 

ةدحتملا ممألا جمانربو ةدحتملا ممألا لئوم نيب نواعتلا نأشب لماشلا ريرقتلا ىلع عالطإلا نكمي   - ٢٧
يف نييجمانربلل نييذيفنتلا ن ٢٠١٠ و٢٠٠٩ ءانثأ ةئيبلل  ييريدملا بناج نم ةكرتشم ةروصب دعأ يذلا  ،

  .HSP/GC/23/2/Add.6ةقيثولا 
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  يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب  -نون 
ةدحتملا ممألا لئومو . نادلبلا نم ددع يف يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب عم ةطشنأ ذيفنت يرجي  - ٢٨

 ‘‘تانطوتسملا نيسحت’’ىمسي شيدالغنب يف رقفلا ليلقت جمانربل ةيرضحلا تاكا رشلا نوكم نع لوؤسم
يرجيو ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود نويلم ٥٥ هتينازيمغلبت  ةيلحمو ةنيدم٣٠ يف هذيفنت   .  
ديدعلا باسحل يئامنإلاةدحتملا ممألا جمانرب نم ًايليومت ًامعد كلذك ةدحتملا ممألا لئوم ىقلتي   - ٢٩  

؛ايروك ةيروهمج يفو ،ةديدجلا اينيغ اوبابو ،لابين يف تاعورشم ةطشنألا هذه لمشتو . ةطشنألا نم
تاناضيفلا نم ةررضتملا يضارألا كالم ريغ نمرسألل ىوأملا نأشب ةلماكت ملا ةدعاسملا نم ىلوألا ةلحرملاو  

 ، ةيليغشت تايلمعو ؛ ايسينودنإوايسآ يف ةبلصلا تايافنلا ةرادإ معدل تاردقلا ءانبو ،لابين ،يشوك يف
نم ًاءزج كلذك ةدحتملا ممألا لئوم لثميو. مان تييفو ايدوبمك يف ةدحتملا ممألا لئوم جمانرب يريدمل  

ممألا جمانرب قيرط نع اينابسإ ةموكح نم هليومت يتأي يذلا نيبلفلا يف خانملا ريغتب ينعملا كرتشملا جمانربلا 
  .يئامنإلا ةدحتملا

ةيلودلالمعلا ةمظنم  -نيس     
زيزعت ىلع اينيك يف وموسيك ةيدلب عم ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ةدحتملا ممألا لئوم لمع   - ٣٠

ةيئارشلا ةوقلا لداعت ج’’ـب فرعي ام ربع ةمادتسملا ةيمنتلا ةرادإ تاسرامم  ‘‘ ةرادإ ىلع زكري يذلا  
ةريحب ضوح يف ندملا ةيمنت تايج يتارتسإ جمانرب نم ًاءزج ةردابملا هذه لكشتو. رقفلا نم دحلاو تايافنلا
  .ةيديوسلا ةيلودلا ةيمنتلا ةلاكو هلومت يذلا ايروتكيف

ةدحتملا ممألا جمانربو ،ةيلودلا لمعلا ةمظنم دي ىلع يتياه يف ،كرتشم عورشم ريوطت مت   - ٣١
. ٢٠١٠ يف ثدح يذلا رمدملا لازلزلا نع جتن يذلا ماكرلا ريودت ةداعإل ةدحتملا ممألا لئومو ،يئامنإلا

ةيرضحلا قطانملا يف ةريغصلا تاعورشملاو رغصلا ةيهانتملا تاعورشملا عيجشتب عورشملا اذه موقي فوسو 
لمع ةصرف٣٢٥٠وحن قلخيو ،نيغويلو ،لمكاج يف ةيرضحلا هبشو   .  

طاشنب ةدحتملا ممألا لئوم بكني ،ةدحتملا ممألا يف ةكرتشملا ةمزألاب ةصاخلا ةردابملا راطإ يفو   - ٣٢
ءاضقلاو ،ًايعامتجا ايندلا ةقبطلا ةيامحب ناقلعتي نييسيئر نيجمانرب نأشب ةيلودلا لمعلا ةمظنم عم لمعل ا يف
ايندلا ةقبطلا ةيامح نأشب تالاكولا نيب كرتشم ليلد لمع يف ةدحتملا ممألا لئوم مهسيو . رقفلا ىلع
دقو . يرطقلا ىوتسملا ىلع ةدحتملا ممألا تالاكو ةطشنأ قيسنت يف همادختسا ىلإ ةينلا هجتتو ،ًايعامتجا

راطإ يف ءارقفلا ةدئافل ةيرضحلا تامدخلاو ناكسإلا عيجشت ىلع ةدحتملا ممألا لئوم تامهاسم تزكرت 
سلجم اهدمتعايتلاو . ةيساسألا ةيرضحلا تامدخلا ىلععيمجلا لوصح نأشب ةيهيجوتلا ئدابملا ذيفنت   

ممألا دْقِع نأشب ةموظنملا قاطن ىلع لمعلا ةطخ يف ةدحتملا ممألا لئوم مهاسيو. ٢٠٠٩يف ةرادإلا   
عوضوملا ساسأ ىلع كلذو )٢٠١٧-٢٠٠٨(رقفلا ىلع ءاضقلل يناثلا ةدحتملا  لمعو ةلماك ةلامع ’’، 

ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإو ،ةيلودلا لمعلا ةمظنم اهتسائر يف كراشتي ةردابم هذهو . ‘‘عيمجلل قئال
يف تالاكولا نيب قاستالاونواعتلا نأشب تاشقانملا يف مهاسو ةدحت ملا ممألا لئوم كراشو. ةيعامتجالاو  

قئاللا لمعلاو ةلامعلا جاردإ نأشب تالاكولا نيب كرتشم ينقت عامتجا كلذ يف امب ،لمعلا ةطخ ذيفنت 
لوألا نوناك يف دقع يذلا ،ةمادتسملا ةيمنتلاوشاعنإلايف عيمجلل  ايلاطيإ ،نيروت يف٢٠١٠ربمسيد /   .  

نع يملاعلا يرضحلا ىدتنملا تارود يف ةطشن ةكراشم كراشت ةيلودلا لمعلا ةمظنم تئتف ام  - ٣٣  
  .ةدحتملا ممألا لئومل ةعباتلا ةيملاعلا ةيرضحلا ةيملاعلا ةلمحلا يفو ،بيردت تايلاعف ميظنت قيرط
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  يلودلا كنبلا ةعومجم  -نيع 
جمو ةدحتملا ممألا لئوم نواعتضارعتسالاديق ةرتفلا لالخو   - ٣٤ ةرادإ نأشب يلودلا كنبلا ةعوم ، 

ليومتو ،خانملا ريغت عم فيكتلاو ،ةقاطلا مادختساةءافكو ،يحصلا فرصلاو ،هايملاو ،يضارألا   
  .ناكسإلا

ربع لمعي يذلا ريمعتلاو ةيمنتلل يلودلا كنبلا عم مهافت ةركذم ىلع ةدحتملا ممألا لئوم عقو   - ٣٥
امأ . يرضحلا عاطقلا يف تاردقلا ةيمنتل ةينواعت تاعورشمبمايقلل كلذو ،هل عباتلا يلودلا كنبلا دهعم 

يف ةحجانلا   جه نلا نأشب كرتشم لمع جمانرب تناكف ينواعتلا بيترتلا اذه بجومب تذف  ن ةردابم لوأ
  .ةينطولا ةريقفلا ءايحألا نيوكت عنمو نيسحت

نم معدبو ةئيبلل ةدحت ملا ممألا جمانربو ،ةدحتملا ممألا لئومو ،يلودلا كنبلا نم لك فتاكت  - ٣٦
رثكأ ةباجتساءادبإ يف نواعتلا اذه مهسيو . ‘‘خانملا ريغتو ندملا’’عوضوم ثحبل ،ندملا فلاحت  ًاقاست ا 

معدلاو ،فراعملا ةرادإ يطغي وهو . ةيمانلا نادلبلا يف اميسالو ندملا هجاوت يتلا اياضقلا ىلع ًازيكرتو
، سابتحالاتازاغل رايعم عضو لعفلا ب هنع جتنو ،يعولا ءاكذإو دصرلاو ،يليغشتلا ندملا يف يرارحلا  
  .رضحلا يف رطاخملا ميقتل ةكرتشم ةيجهنمو

حالصإو يضارألا ةرادإ لاجم يف ةكرتشم ةجمرب ةيلمع ةدحتملا ممألا لئومو يلودلا كنبلا ذفن   - ٣٧
ممألا لئوم سأ رتي ثيح اينيك ىلإ ةفاضإلاب ،ادناورو ،كيسكملاو دنهلاو ايبويثإ ،ننب يف تاسايسلا
قيرفلا يف . ضرألاب عربتلا ةعومجم ةدحتملا   نأشب يلودلا كنبلاب يراشتسالاوضع ةدحتملا ممألا لئومو  
  .ضرألا ليجستل ةيملاعلا ةكبشلل سسؤملا وضعلا وه كنبلاو ،ضرألا نوؤش ةرادإ مييقت راطإ

يلودلا كنبلا ىدل ةماد تسملا ةيمنتلا ةكبش لخاد هايملا عاطق عم ةدحتملا ممألا لئوم لمع  - ٣٨
ىلع ةقباس تاردق ءانب ةيلمع لالهتسال عيرست فد رامثتسالا   هايملا ىلع بلطلا ةرادإ لاجم يف  
نادلب ىدل يحصلا فرصلاو هايملا يف كنبلا تارامثتسا ةينيتاللا اكيرمأو ايسآو ايقيرفأ يفةاقتنم    .
ملاعلا يرضحلا ىدتنملا ةيلاعف قيسنت ىلع ناتسسؤملاتقفتاو ايقيرفأ بونج اهفيضتست نأ ررقملا نم يتلا ي  

  .٢٠١١ماع يف 
ممألا لئومل عباتلا يرضحلا ليومتلا عرفو ؛يلودلا كنبلل ةعباتلا يلودلا ليومتلا ةسسؤم تمدق   - ٣٩

ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود نويلم ٥٠٠هتميق يبعش ناكسإ جمانرب ةيمنتل ًاكرتشم ًامعد ةدحتملا   
تارالود نم رالود نويلم هردق ًاضرق ةدحتملا ممألا لئوم مدقف . ةلتحملا ةينيطسلفلايضارألا لخاد 

. ديلا لوانتم يف راعسأب نكسلاب صاخلا ضارقإلل ديدج يوناث قفرم قلخ يف ةدعاسملل ةدحتملا تايالولا
فحتلارامثتسالااذه ناكو  صاخلا  رامثتسالاةسسؤم نم زاتمملا ليومتلا نع جارفإلا يف ًايرورض ي زي 

 رامثتسالاقودنصو ،ةيلودلا ليومتلا ةسسؤمو ،ةدحتملا تايالولا يف يجراخلا  نيفرصمو ،ينيطسلفلا  
ةينيطسلفلا يضارألا يف    امه ةلتحملانييلحم عقوتملا نمو ). نيطسلف فرصمو ،نامع ةرهاقلا فرصم( 

م ءانب ىلإ فدهيو ،ءانبلا لامع نم١٠٠ ٠٠٠ىلع ديزي ام بعوتسي نأ جمانربلل   ٣٠ ٠٠٠ىلع وبري ا  
نيسحت يلودلا كنبلا معدي فوسو . جمانربلا ةايح لاوط ةيبرغلا ةفضلا يف ديلا لوانتم يف اهراعسأ لرتم
  ةيلودلا ليومتلا ةسسؤم ةكراشمل ةجيتنو. يراقع نهرب ضارقإلاب ةلصلا تاذ ةيميظنتلاو ةينوناقلا ةئيبلا

  ةكارشك كلذوً ريغصلا ناكسإلل يملاعقفرم ءدب يف اهتبغر نع تبرعأ دقف ،عورشملا اذه يف 
  .ةئشانلاقاوسألا يف ةريغصلا تادحولا ناكسإل ضارقإلل هجوملا ليومتلا ةدايز معدل ةصاخ  - ةماع
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يرضحلا دصرملا تاردابمل معدلا ةدحتملا ممألا لئومو كنبلا مدق ،ثحبلاو دصرلاب قلعتي اميفو   - ٤٠
ْنوُك تاهاجتالادصرل يملاعلا   تو رضحتلا يف كرتشم لامعأ لودج ديدحت يف لمعلا أدبو . ةريقفلا ءايحألا 

نم ةكرتشم ةروصب مِظ ةاواسملامدع هجوأ نأشب ثوحبلل   ن ىوتسملا عيفر راوح يف كلذو رضحلا يف  
  .يملاعلا يرضحلا ىدتنملل ةسماخلا ةرودلا ءانثأ كنبلاو ةدحتملا ممألا لئوم بناج
ةديدج ةيرضح ةيجيتارتسإل كنبلادامتعايف ةدحت ملا ممألا لئوم مهسأ كلذ ىلع ةوالعو  - ٤١ دقو .  

ميدقت يف تاموكحلا ةدعاسمل هيدل ضورقلا ةظفاح ،كيلوذ تربور ديسلا هسيئر ةدايق تحت ،كنبلا داز 
  .ةيرضحلا تامدخلا

  ةلوفطلل ةدحتملا ممألا ةمظنم  -ءاف 
زيزعتل تايلآ نأشب ًاعم ) فيسينوي(ةلوفطلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،ةدحتملا ممألا لئوم لمعي   - ٤٢

فرصلا ريفوتو ،ئراوطلا تالاح يف هايملا ريفوت تالاجم يف يملاعلاو يرطقلا    نييوتسملا ىلع نواعتلا
اذه قافآ فاشكتسالتالواحم يرجتو ،رقشغدم يف نواعتلا نآلا يرجيو . ةيساسألا لكايهلاو يحصلا  
نأ ىلإ ريشي وهو خينرزلا ةدح نم فيفختلل كر تشم عورشم كانهف ،لابين يف امأ. يوبابمز يف نواعتلا
ربمتبس /لوليأ يفو. ةدحتملا ممألا لئومو فيسينويلاو ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نيب لِمكتسُأ دق نواعتلا

قودنص بناج نم معدلا ميدقت ةكرتشم ةروصب ةدحتملا ممألا لئومو فيسنويلا ن ٢٠١٠  مأ  يطايتحا 
نم ديدعلا يف لاهسإلا يشفت تالاحل يدصتلا ضرغب ةدحتملا مم ألل عباتلا ةيزكرملا ئراوطلا تالاح
  .لابين ءايحأ

ةردابم عيجشت ىلع ريرقتلاب ةلومشملا ةرتفلا ءانثأ ،فيس ينويلا عم ًاضيأ ةدحتملا ممألا لئوم لمع  - ٤٣
لمع ةقلح يف ةدحتملا ممألا لئوم كراش ٢٠٠٩سطسغأ /بآ يفو. لافطألل ةبسانملا ندملا  ةيفاشكتسا 

زكارمب ةينعملا ةلاكولا لمع طبر فد يف   ، لافطألل ةبسانملا ةيلحملا تاعمت  او ندملا نأشب ايروتيرب
دلبلا اذه يف بابشلا عم فيسنويلا لمعب ًانمأرثكألاندملاو رضحلا يف بابشلا  ممألا لئوم نواعتيو .  

  .نيقهارملا ةكراشمو ةيمنتب ينعملا ريخألا جمانرب نأشب فيسينويلا عم كلذك ةدحتملا
لئوم نإف ،كلذ لمعل ةكرتشملا دوهجلا وه حلسملا فنعلا ةجلاعمل ديحولا ليبسلا نأب ًارارقإو   - ٤٤

ةحصلا ةمظنمو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،ةلوفطلل ةدحتملا ممألا ةمظنم عم لمعي ةدحتملا ممألا 
  .حلسملا فنعلا عنمل ،يملاعجمانرب قيرط نع حالسلا عزن نوؤشل ةدحتملا ممألا بتكمو ةيملاعلا 

نيسنجلا نيبةاواسملاوةأرملاب ة ينعملا تالاكولا نيب ةكرتشملا ةكبشلا  -داص     
ةأرملاب ةينعملا تالاكولا نيب ةكرتشملا ةكبشلا يف ًاطشن ًاوضع هتفصب ةدحتملا ممألا لئوم لمعيو   - ٤٥

نم ديدعلا يف ،نيسنجلا نيب ةاواسملاو ىلع طلسملا فنعلاب ةينعملا لمعلا ةقر ف كلذ يف امب ،لمعلا ةقرفأ 
معزتت يتلاو ةأرملا ماعلا نيمألا ةلمحل ةموظنملا قاطن ىلعةباجتسا،  ىلع طل داحتالا’’.    سُملا فنعلا ءا إل 
ةينعملا ةيئامنإلا ةدحتملا ممألا ةعوم . ‘‘ةأرملا  ةعباتلا لمعلا ةقرف يف كلذك ةدحتملا ممألا لئوم لمعيو
  .هايملابو سنجلا عونب ةينعملا لمعلا ةقرفو ،يرطقلا ىوتسملا ىلع سنجلا ةاعارم ميمعت زيزعتب
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  ةأرملليئامنإلا ةدحتملا ممألا قودنص   -فاق 
يف مهافت ةركذم ىلع ) ميفينوي(ةأرملل يئامنإلا ةدحتملا ممألا قودنصو ةدحتملا ممألا لئوم عّقو   - ٤٦
ةمالسل يملاعلا جمانربلا نأشب ٢٠٠٩ هينوي/ناريزح ةركذم يطغتو . ندملا يف تايتفلاو ءاسنلا نمأو 

ةنزيملا ىلع ةوالع ،ةيلحملا نوؤشلا ةرادإو سنجلا عونب ةقلعتملا ًاقاطن عسوألا اياضقلا كلذك مهافتلا 
ندملا يف تايتفلاو ءاسنلا ةمالس قيقحت لجأ نم لمعلا ةدايز نع كلذ رِفس . ةيناسنجلا  ي نأ مزتعملا نمو
لئوم مّظن . ًايملاع ممألاو ، يروغاي ،ندملا يف ءاسنلاب ينعملا يلودلا جمانربلا عم نواعتلاب ميفينويلاو ةدحتملا  

رمتؤملا اومظنو ،ةركذملا هذه نأشب مت ام ةعباتمل نوددعتم نورخآ نويلحمو نويلود ءاكرشو ورياوه ةنجلو 
نم ةرتفلا لالخ ،يهلدوين يف ةأرملاةمالسب ينعملا ثلاثلا يلودلا  ىلإ ٢٢  شت٢٥    . ٢٠١٠ربمفون /يناثلا نير 

تامدخل ةدحتملا ممألا بتكمل عباتلا ساتسرفينوي جمانرب عم ةدحتملا ممألا لئوم نواعتي   - ٤٧
قلعتت ةيلمع داوم ريوطت لجأ نم ةيمنتلا ثوحبل يلودلا زكرملاو ورياو هةنجلو ،ميفينويلاو تاعورشملا 

ميلعتلل ةيميلعت داومكو تاسايسلا تايدتنم يف اهمادختسالةيلحملا ةيمنتلاو ةيزكرماللاو ،سنجلا عونب   
  .ةينفلا ةيمنتلاو يعماجلا

نيكمتو ةيناسنجلا ةاواسملانأشب اينيكل كرتشملا ةدحتملا ممألا جمانرب راطإ يفو   - ٤٨ لخاد يفو ةأرملا   ،
منإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،ميفينويلاو ،ةدحتملا ممألا لئوم مظن‘‘ةدحاو ةدحتم ممأ’’راطإ  ًابنج يئا ، 

طيطختلاو ةيعامتجالا ةيمنتلاو لافطأللو سنجلا عونلو ،يلحملا مكحلل ةينيك تارازو عم بنج ىلإ 
دهعم قيرط نع كلذو ةيلحملا نوؤشلا ةرادإو سنجلا عونب نيينعملانيقسنملل بيردت لوأ ةماعلا تامدخلاو   

  .اينيك يف ةيلحملا ةيموكحلا تاطلسلا ةطبارو ،اسابموم نم برقلاب ،اغوتام يف يموكحلا بيردتلا
  ةدحتملا ممألاب ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإ  -ءار 

ةبعش لخاد بابشلاب ينعملا ةدحتملا ممألا جمانرب عم هنواعت ةدحتملا ممألا لئوم لصاوي   - ٤٩
ا يفماظتنابمهسي وهو . ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإل ةيمنتلاو ةيعامتجالا تاسايسلا ةلاسر ل 
تاذ مالعإلاو داشرإلا ةطشنأ يرجتو . ‘‘ةدحتملا ممألل ةعباتلا بابشلا نع ةحمل’’ةينورتك لإلا ةيرابخإلا

يلودلا مويلا يف ًاضيأ ةدحتملا ممألا لئوم كراشو ةرادإلا عم نواعتلاب بابشلل يرضحلا قودنصلاب ةلصلا 
بآ١٢موي بابشلل    .سطسغأ/ 

، نارتقالابو  - ٥٠ ةرادإلا هذه عم يرضحلا ىدتنملل ةسماخلا ةرودلا ءانثأ ةدحتملا ممألا لئوم ماق  
يوذ نم رضحلا ناكسل يعامتجالا جامدإلاو لوصولا صرف نأشب ةيرابخإ ةلاسر رادصإب يملاعلا 

  .ةصاخلا تاجاحلا
يف لئوملا مظن ،ةميرجلاو تاردخملاب ينعملا ةدحتملا ممألا بتكمو ةرادإلا هذه بناج ىلإو   - ٥١

امتجا٢٠٠٩   .ايقيرفأ يف يرضحلا يعامتجالا جامدإلابو حلسملا فنعلابو ،بابشلاب ينعم ءاربخ قيرف ع 
  يملاعلا ةيذغألا جمانرب  -نيش 

نيب ةكرتشملا ةمئادلا ةنجلل لمعلا ةقرف عامتجاراطإ يفو ،ريرقتلاب ةلومشملا ةرتفلا لالخو   - ٥٢  
يف ةدحتملا ممألا لئوم لخد ،ةيرضحلا ق طانملا يف ةيناسنإلا نوؤشلا تايدحتل يدصتلا نأشب تالاكولا

 ةباجتسالالاجم يف براجتلاو تايجهنملاو ،مييقتلا تاودأب قلعتت يملاعلا ةيذغألا جمانرب عم ةكارش 
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. ةيسيئرلا تاودألا يف فعضلا نطاومو ةوقلا بناوج مييقت يف نواعتو ،ةيرضحلا قطانملا يف ةيناسنإلا
ةدعاسملا هيجوت تاودأل يملاعلا ةيذغألا جمانرب ضارعتسا ىلإ تا مهاسم ًاضيأ ةدحتملا ممألا لئوم مدقو

ساسأ تاذ ريياعم حارتقاقيرط نع كلذو ةيرضحلا ئراوطلا تالاح قايس يف تاسرامملاو ،ةيئاذغلا   
ةيرضحلا عاضوألا يف يملاعلا ةيذغألا جمانرب اهمدقي يتلا ةيئاذغلا ةدعاسملاب رِض    .ت يتلا لماوعلاو ،يرضح

  ةميرجلاو تاردخملاب ينعملا ةدحتملا ممألا بتكم  -ءات 
ةدحتملا ممألا بتكمل عباتلا يميلقإلا بتكملاو ،ةدحتملا ممألا لئومل عباتلا كوكن اب بتكم موقي  - ٥٣

ةكارش يف لوخدلا تايلآ ءاشنإ قافآ فاشكتسابايسآ بونجل ةميرجلاو تاردخملاب ينعملا  نم ةيجيتارتسإ   
يف ندملا يف رطخلل نيضرعملا بابشلا عم لماعتلاو ةميرجلا عنم لجأ ئداهلا طيحملاو ايسآةقطنم  يفو .  
  .هليومت لجأل كرتشم عورشم ريوطت يرجي ،ةيطارقميدلا ةيبعشلا وال ةيروهمج

ىلع عيقوتلاو ،ءاشنإ يف ةدحتملا ممألا لئومل عباتلا ًانمأ رثكأ ندم جمانرب مهسأ  - ٥٤ ، يف قافتا 
ا عنم نأشب،٢٠٠٩ربمتبس /لوليأ ءاكرشلا نم ًاددع قافتالامضيو . حلسملا فنعل  ةدحتملا ممألا جمانرب ( 
ينعملا ةدحتملا ممألا بتكمو ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ،تامزألا عنمو شاعنالابينعملا بتكملا /يئامنإلا  
امك ) حالسلا عزن نوؤشل ةدحتملا ممألا بتكمو ،ةلوفطلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،ةميرجلاو تاردخملاب

ةنوعملا ةيمنتل ةماعلا ةيريدملا ىلإ ًاحرتقم ةدحتملا ممألا لئوم مدقو . حلسملا فنعلا عنم جمانرب نم ءزجهنأ 
تاردخملل ةدحتملا ممألا بتكم حرتقم يف تجردأ يتلا ،ةيبوروألا ةيضوفملل ةعباتلا نواعتلاو ةيبروألا 

ةدحتملا ممألا بتكم عمقافتاىلإ لصوتلا مت دقو . ٢٠١٠يف ةميرجلاو  ممألا دهعمو ةميرجلاو تاردخملل    
ينعملا اينولاتاك دهعمو ،ينطولا يطرشلا يديوسلا سل لاو بيردتلل ةدحتملا  ا عم بنج ىلإ ًابنج ،ثحب

يطر   شلا جاهنملل ةكرتشم ةيونس لمع ةطخ نأشب ايريجينو لايرتنوم يف ةطرشلا تاوقو ،ةماعلا ةمالسلاب
  .ةيرضحلا ةيمنتلل

ممألاضوفم بتكم  -ءاث  نيئجاللا نوؤشل يماسلا ةدحتملا     
و ةدحتملا ممألا لئوم نيب ةمربملا مهافتلا ةركذم قاطن عيسوتنآلايرجي   - ٥٥ ممألا ضوفمبتكم    

فرصلاو هايملا تالاجم يف ةدحتملا ممألا لئوم نم مدقملا معدلا لمشتل نيئجال لا نوؤشل يماسلا ةدحتملا
 ، اذه يف نواعتلا أدب دقو . ةريبكلا نيئجاللا تاركسعم يفونييرضحلا نيئجالل ةيساسألا لكايهلاو يحصلا

تالاجم يف ضوفملا اذه عم رمتسم نواعتلاو. ايبويثأو رصم لمشيل هقاطن عستي فوسو ،اينيك يف رامضملا  
ايجروجو ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج يف قوقحلا ةيامحو ،تاراقعلا ةيكلمو ضرألاو ،ناكسإلا 

  .نادوسلاو
  ثراوكلا نم دحلل ةيلودلا ةيجيتارتسإلا  -ءاخ 

ةيجيتارتسإلل يميلقإلا بتكملا عم ةقيثو ةروصب ةدحتملا ممألا لئومل عباتلا كوكناببتكم لمعي   - ٥٦  
تانطوتسملاو ًانامأ رثكألا ءانبلاو ،ةيرضحلا رطاخملا اياضق جاردإ لاجم يف ثراوكلا نم دحلل ةيلودلا 

باحصأ كرشت ةيميلقإ ةيلآ يهو ،ثراوكلا نم دحلاب ةينعملا ةيويسآلا ةكارشلا لالخ نم ًانامأ رثكألا 
راطإ ’’يف رهظي ام وحن ىلع ثراوكلا رطاخم نم دحلا ةيجيتارتسإ ذيفنت يف نيصتخملا نييميلقإلا ةحلصملا 

يلودلا مويلا ثراوكل يدصتلا لجأل تاعمت : ٢٠١٥-٢٠٠٥: ‘‘لمعلل وغويه  او لودلا تاردق ءانب
ةيملاعلا ةلمحلا ’’قالطإل ةينطولا تايلمعلا معدب ةدحتملا ممألا لئوم ماقو . ٢٠١٠يف ثراوكلا نم دحلل 

ئداهلا طيحملا نادلبو دنلياتو ،رامنايم يف‘‘ةمواقملا ىلع ندملا تاردق ءانب’’: ؛‘‘رطاخملا نم دحلل  .  
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ىدتنملاو ،ةم واقملا ىلع ندملا تاردق ءانب ةلمحل ةعباتلا ةكرتشملا تايلاعفلا نم ديدعلا ميظنت مت  - ٥٧
ةرتفلا ءانثأ ةدحتملا ممألا لئومو ،ثراوكلا نم دحلل ةيلودلا ةيجيتارتسإلا بناج نم يملاعلا يرضحلا 
يعامتجالاو يداصتقالا سل   ا تارودو ،يملاعلا يرضحلا ىدتنملا ءانثأ كلذ يف امب ،ريرقتلاب ةلومشملا

ياهغنش٢٠١٠يملاعلا ضرعملاو    .  
  ةيملاعلا ةئيبلا قفرم  - لاذ

٥٨ -   ، يف ةدحتملا ممألا لئوم طرخناريرقتلاب ةلومشملا ةرتفلا ءانثأو قفرم ةنامأ عم ةيعوضوم تاطابترا   
سماخلا ديدجتلا ىلع نوكرتشملا ةيلاملا ءارزو قفاوو ،ةمصاعلا نطنشاو يف اهرقم دجوي يتلا ،ةيملاعلا ةئيبلا 

ام ةسمخلا ةيعوضوملا ا تاطابترالاهذه لمشتو ) ٢٠١٣ - ٢٠١١(ةيملاعلا ةئيبلا قفر مل  الاجم نيب نم  
ًايئيب ةميلسلا ةيرضحلا مظنلاو لقنلا مظنل ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود نويلم٣٠٠نم رثكأب ردقي    .

لا ةناعتسالاىلع ةيملاعلا ةئيبلا قفرم صرحيو   ا اذه ذيفنت ةيلمع هيجوتل ةدحتملا ممألا لئوم تاربخب  
  .يعيضاوملا

ايقيرفأ قرش ةعامج تاموكحو ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم نو اعتلابو  - ٥٩
عيجشت ىلع ةدحتملا ممألا لئوم لمعي ). ةدحتملا اينارتت ةيروهمجو ادنغوأو ،ادناورو ،اينيك ،يدنوروب(

ايقيرفأ قرش يف ينابملا يف ةقاطلامادختساةءافك   مادختسالاريبادت ج اردإ وه جمانربلا اذه نم فدهلاو.  
ةوالعو . ايقيرفأ قرش يف ءانبلا تاسراممو ءانبلا ريياعمو زومر يفو ،ناكسإلا تاسايس يف ةقاطلل ءفكلا
، ،ةدحتملا ممألا لئومو ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرم موقي ،كلذ ىلع ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم ليومتلا لالخ نم  

تاموكحلا عم بنج ىلإ ًابنج ،ادنغوأو ،اينيكو ،ايبويثأ يف ةيسيئرلا ندملا يف مادتسملا لقنلا لولح عيجشت 
ةرولب ىلع زيكرتلا بصنيو ،نيرخآلا نيصتخملا ةحلصملا باحصأو ةكراشملا ةيلحملاو ةينطولا 

 ةاشمللةريظنلا ةيساسألا ةينبلا ىلع تانيسحت لاخدإو يريهامجلا عيرسلا لقنلا مظنل ذيفنت تايجيتارتسإ 
رفسلا ىلع بلطلاةرادإو تاجاردلا يبكارو  .  

ةيذيفنت ةلاكوك ًايلاح هب فرتعملا ةدحتملا ممألا لئوم مدق ،٢٠٠٩ربمفون /يناثلا نيرشت يفو  - ٦٠  
ىلعو . ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل ةعباتلا ذيفنتلا ةلاكو حبصي يكل ًايمسر ًابلط ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرم تاعورشمل

ةنجل تدمتعادقف ،دعب ردصي مل كلذب ًارارق نأ نم مغرلا  يف ًالومم ًاعورشم ًارخؤم جماربلا ضارعتسا   
ةدحتملا ممألا لئوم حبصي يكل ساسألا عضول لجألا ةطسوتملا ةيسسؤملاو ةيجيتارتسإلا ةطخلا راطإ 

اهمعدي . ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل ةعبات ةلاكو  ،بع شلا نيب ةكرتشم لمع ةقرف ءاشنإ ىلع عورشملا اذه صنيو
ميدقتل نييراشتسالاءاربخلا دحأ  لئومل يغبني يذلا يجيتارتسإلا جهنلا نأشب يذيفنتلا ريدملا ىلإ ةروشملا   

  .ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل ةعبات ةلاعف ذيفنت ةلاكو حبصي ىتح ًايسسؤم روطتي يكل هعبتي نأ ةدحتملا ممألا
  ةيئيبلا ةرادإلا قيرف  - داض

ةئيبلا ةرادإب ةينعملا هتقر فأ ةطساوب ةيئيبلاةرادإلا قير ف عم طاشنب ةدحتملا ممألا لئوم كراش  - ٦١
 ، ممأو يجولويبلا عونتلاو ضرألاو ،رضخألا داصتقالا اهيف امب ةددحم ةيئيب صرفو تايدحتب ةلصتملا

ةيامحلا ريبادت نأشب قيرفلا تاشقانم لصاوت يف ًاضيأ ةدحتملا ممألا لئوم مهسأو . ًايخانم ةدياحم ةدحتم
تاهجلا نم ةدحتملا ممألا لئومو . ةيلودلا ةئيبلا نوؤش ةرادإو ةمادتسملا ةرادإلاو ،ةيعامتجالاو ةيئيبلا

ناونعب مداقلا عوبطملا يف ةمِها   ةدحتملا ممألا قاطن ىلعةباجتسا: ملاعلا يف ةفاجلا يضارألا’’سُملا  ‘‘ .
يخو ةفاجلا يضارألا هاجت ةموظنملا قاطن ىلع ةعيرسةباجتسا دامتعاىلإ عوبطملا اذه فدهيو  تارا  
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كلذ يف امب ،يضارألا هجاوت يتلا تايدحتلل يدصتلل ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع ةقستم ةمهاسمل 
نم يناعت يتلا نادلبلا يف رحصتلا ةحفاكمل ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتالةيرشع ةيجيتارتسإ ةطخ ذيفنت   

  .ايقيرفأ يفاميس ال و ،رحصتلا وأ/و ديدشلا فافجلا
  ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجللا  -فلأ فلأ 

 تدقعنايتلا ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجلل ةرشع ةعباسلا ةرودلا يف ةدحتملا ممألا لئوم كراش   - ٦٢
ليبق ٢٠٠٩ويام /رايأيف كرويوين يف  ةيسيئرلا ةرودلاداقعنا   ةيئانثتساةرود ةدحتملا ممألا لئوم مظن دقو .  

نودعتسي نيذلا ةقرافألا نيبودنملا دوهج معدل ابابأ سيدأ يف ةمادتسملا ةيمن تلاب ةينعملا ةنجللا شماه ىلع
لئوم مدقو ،كرويوين يف ةنجللا تاعوضومب صاخلاو ةدحتملا ممألا لئومب ةلصلا يذمهلامعأ لودج ميدقتل   

تاعورشم نأشب ةرشع ةعباسلا ا  قئاثو رود ءانثأ ةنجللا سيئر ىلإ ةيريرحت تاقيلعت ًاضيأ ةدحتملا ممألا  
ةدحتملا ممألا لئومل ًاربنم كرويوين يف ةدوقعملا ةرشع ةعباسلا ةرودلا ترفو دقو . ةرودلل ةقباسلا لمعلا

 ، مادتسملا رضحتلاو ،ضرألا نيدايم يف اميسالو ،ةنجللا يف ةلصلا تاذ هتمهاسمو هتيالو نع حاصفإلل
بابشلاو)يضارألا تاسايس ةردابم لالخ نم(ايقيرفأو سنجلا عونو  ةكارشلاو ،  نمو عم لمعلا (، 

ةيميداكألا تاسسؤملاو ،يندملا عمت  يتلاو ،ةرادإلاو ةيلحملا تاموكحلاو )او ،ةيميلقإلا تامظنملا لالخ  ،
ةنجللاهتدمتعايذلا يئاهنلا صنلا يف اهعيمج تدسجت   .  

ءاب فلأ   ابوروأل ةيداصتقالاةدحتملا ممألا ةنجل   - 
لئوم عّقو٢٠٠٩ليرب أ/ناسين يف  - ٦٣ عم اياون باطخ ،وسراو يف هبتكم قيرط نع ،ةدحتملا ممألا    

زكريو . نواعتلا تالاجم يف ابوروأل ةيداصتقالاةدحتملا ممألا ةنجل ةعباتلا يضارألا ةرادإو ناكسإلا ةنجل 
. امهنم ةمظنم لك اهفيضتست يتلا تايلاعفلل لدابتملا روضحلاو تامولعملا مساقت ىلع اذه اياونلا باطخ
يذ لا ناكسإلا ليومتب ةينعملا ةنجللا رمتؤم يف ًايعوضوم ةدحتملا ممألا لئوم مهسأ ،باطخلا اذهل ًاقبطو
ناريزح يف امور يفدقعنا نأشب ةدحتملا ممألا لئوم رمتؤم يف كلذك ةنجللا تمهسأو ٢٠٠٩ هينوي/   ،

لوألا نيرشت يف وسراو يف دِق  كراشو . ٢٠٠٩ربوتكأ /ع يذلا ،كالمألاو ضرألا ىلع بئارضلا ضرف
ناكسإلا صخلم ةقيثو ميدقت امهيف مت ايجروج يف امظن  ثدحو ةثعب يف كلذك ةدحتملا ممألا لئوم
ضرألاو ناكسإلا ةرادإ ةنجل تاعامتجا يف نولثمم ةدحتملا ممألا لئوملو . دلبلا كلذل ةنجللاب صاخلا

سل   لئومل عباتلا وسراو بتك  مليراشتسالاا يف بقارملا عضوب ةنجللا هذه عتمتتو ةنجللا هذهل ةعباتلا
  .ةدحتملا ممألا

  ةدحتملا ممألا ةموظنم جراخ ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو ةدحتملا ممألا لئوم نيب نواعتلا  -ًايناث 
  ةيبوروألا ةيضوفملا  -فلأ 

ضرألا نأشب تاعارتلا عنمل تالاكولا نيب كرتشملا جمانربلل معدلا ةيبوروألا ةيضوفملا تمدق   - ٦٤
يبوروألاداحتاللةيهيجوت ةركذم ةرولب نع لوؤسم ةدحتملا ممألا لئومو . ةيعيبطلادراوملاو  ةدحتملا ممألا / 

يتلا عورشملا نم ةيناثلا ةلحرملا تأدب دقو . ةلص تاذ ةيبيردت داوم ىلإ ةفاضإلاب ،عارتلاو ضرألا نأشب
  .٢٠١٠يف يرطقلا ىوتسملا ىلع زكرت 

سفن يف ،يبوروألا داحتالاتاسسؤم فلتخم عم هتاقالع زيز عت طاشنب ةدحتملا ممألا لئوم لصاو  - ٦٥  
هميق ميدقت ىلع ةردقلا اهيدل ةديدج تاكارش زيزعتو فاشكتسابهيف ماق يذلا تقولا  اهلمع ىلإ ةفاضم   
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ةنجل و ةيبوروألا ةيضوفملاو ،يبوروألا ناملربلا اهيف امب ،تاسسؤملا عم يتاسايسلا راوحلاززع ت دقو. لماشلا
  .يجمانربلا معدلا ميدقتل رمتسم نواعتلاو. ميلاقألا

يف يبوروألا ناملربلاو ةدحتملا ممألا لئوم كرتشا، ٢٠٠٩ربوتكأ /لوألا نيرشت يفو  - ٦٦  ةفاضتسا 
لسكورب يف يملاعلا لئوملا مويلافتحا لئاسملا نأشب ءارآلل طشنلا لدابتلا نع عطاقم لافتحالانمضتو .    

ىلع ةيمنتلا لاجم يف نيرخآلا ةحلصملا باحصأو تاموكحلا عجشي مايأ ةثالث هتدم ًاضرعمو ،ةيرضحلا 
ةدحتملا ممألا لئوم لصاوو . عيرسلا يملاعلا رضحتلا تايدحتل يدصتلا لجأ نم مهدوهج زيكرت ةرورض
ةمهملا ةقرف فد . يبوروألا ناملربلا لخاد ةيرضحلا ةيمنتلاب ةينعملا لمعلا ةقرف عم يتاسايسلا راوحلا زيزعت و
ةيبوروألا جماربلاو ةطشنألاو تاسايسلاو تاعيرشتلا يف ةيرضحلا اياضقلا جاردإ معدىلإ هذه ًارظنو .  
نوبشل ةدهاعم مايق بقع يبوروألاناملربلل ذوفنلا ديازتملا رودلل ةدهاعم ليدعتب ه  يبوروألا داحتالا   

معدي نأ هنأش نم ةكارشلا هذه معد نإف ،ةيبوروألا ةعامجلاتأشنأيتلا ةدهاعملاو  لئوم ةيالو ةوقب    
  .ةيبوروألا تائيهلا عم نواعتلاب كلذو ،ةيرضحلا اياضقلاب يعولا ةدايزل ةدحتملا ممألا

اهنيب نم ،ةكرتشملا تاردابملا ضعب ىلإ ةدحتملا ممألا لئومو ةيبوروألا ةيضوفملا نيب نواعتلا ىدأ   - ٦٧
يف هذيفنت نآلا يرجيو ،ةيضوفملا نم لومي يذلا ةريقفلا ءايحألا ىوتسم عفر جمانرب ايقيرفأ يف ًادلب٣٠   ، 

رقفلا ضيفختو رضحتلا تايدحت نأشب يلودلا يثالثلا رمتؤملاو ،ئداهلا طيحملاو يبيراكلا رحبلا ةقطنمو 
 تمزتلاةدحتملا ممألا ةيفلأ ةمقل رشاعلا ديعلا يفو . ٢٠٠٩ هينوي/ناريزح يف يبورين يف دقع يذلا

ريبك معد ميدقتب ،ئداهلا طيحملاو يبيراكلا رحبلاو ايقيرفأ نادلب ةعومجم ةنامأ عم نواعتلاب ،ةيضوفملا 
رحبلا ةقطنمو ايقيرفأ نادلب عيمج يف ةريقفلا ءايحألا ىوتسم عفرل يكراشتلا جمانربلا قاطن عيسوتل 

نع كلذو ٧فدهلا نم  ١١ ةياغلا اميس الو ،فادهألا قيقحت يف مهسي ثيحب ،ئداهلا طيحملاو يبيراكلا  ،
ىلإ جمانربلا اذه يمريو . رضحلا يف رقفلا ةحفاكمل عنملا ةطشنأو ةريقفلا ءايحألل يكراشتلا نيسحتلا قيرط

كوكصلا عضو قيرط نع رضحتلا تايدحتل يدصتلل ةيميلقإلاو ةيزكرملاو ةيلحملا تاسسؤملا قاطن عيسوت 
يبيراكلا رحبل ا ةقطنم نادلبو ايقيرفأ نادلب يف نييرضحلا ناكسلا فورظ نيسحتل ةمئالملا تاسايسلاو
ةنامأ عم ةينواعتو ةيباجيإ ةقالعب ةدحتملا ممألا لئوم ظفتحي ،فادهألا هذهل ًامعدو . ئداهلا طيحملاو

ةعوم ا.  
ىلإ فد ٢٠١٠رياربف /طابش يف  - ٦٨  مهافت ةركذم ،ميلاقألا ةنجلو ةدحتملا ممألا لئوم عقو  ،

عيمج يف مادتسملا رضحتلاب ةينعملا ةكارشلاب ءاقترالا حمست فوسو . ةصاخلاو ةماعلا تاسايسلا تالاجم 
نم ةعساو ةفئاط نيب ةمادتسملا ةيرضحلا ةيمنتلا نأشب نواعتلا عيجشتب ةدحتملا ممألا لئومل ةكارشلا هذه 

  .ةيمانلا نادلبلا يف ءاكرشو ةيميلقإلاو ةيلحملا ةيبوروألا تاطلسلا
  ةيرضحلا ةيمنتلاو ناكسإلاب ينعملا يقيرفألا يرازولا رمتؤملا  -ءاب 

٦٩ -   ، ةيرضحلا ةيمنتلاو ناكسإلاب ينعملا يقيرفإلا يرازولا رمتؤملا معد ةدحتملا ممألا لئوم لصاوي
نم ةرتفلا لالخ وكاماب يف دقعنايذلا ،رمتؤملا اذهل ةثلاثلا ةرودلا ىلإ هل نيلثممب ثعبو  ىلإ ٢٢   ٢٤ 

، ‘‘مادتسملا رضحتلا قايس يف ضرألا’’وه رمتؤملا كلذ عوضوم ناكو . ٢٠١٠ربمفون /يناثلا نيرشت
يف ضرألاب ةصاخلا ةيتاسايسلا اياضقلا نأشب ٍنايبب ىرخأ ضورع بناج ىلإ ،ةدحتملا ممألا لئوم مهسأو 

لمع ةطخ ةغايصب ةدحتملا ممألا لئوم نم معدبو ،ةكِر ارزولا ماقو. ةيقيرفألا ندملا  تشُملا لودلا نم ء
  .ةيقيرفألا ندملا يف ةريقفلا ءايحألا ىلع ءاضقلا ةيغب ضرألا اياضق نالوانتي نالعإو
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  ةيرضحلا ةيمنتلاو ناكسإلاب ينعملا ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنمل يرازولا رمتؤملا  -ميج 
ناكسإلاب ينعملا ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنمل يرازولا رمتؤملا معد ىلع ةدحتملا ممألا لئوم بأد   - ٧٠

، ٢٠١٠ هينوي/ناريزح يفو. ٢٠٠٦يف هئاشنإ ذنم ةيرضحلا ةيمنتلاو  ولوس يف ،ةثلاثلا هترود رمتؤملا دقع  
ءارزو اهيف لوادت يتلا ايسينودنإ نيكمت ةيضق نأشب ًادلب٣٨،  اعمت  اودمتع او ةمادتسملا ةيرضحلا ت ا
تاسايسلا عانص نم فلؤمو ىوتسملا عيفر ًازاهج هتفصب رمتؤملا نإ . ذيفنتلا ةطخو ولوس نالعإ

ممألا لئوم ىلإ ةلاعف ةكارش ةادأ مدقي هنإف ،يرضحلا لامعألا لودج ذيفنتو هيجوت نع نيلوؤسملا 
حامسلاو ذيفنتلا معدوةرثؤملاتاسايسلا ثيح نم ةدحتملا  مييقتلاو كرتشملا دصرلاب،   .  

  ةدحتملا ممألا لئومو نويناملربلا  -لاد 
 نيينعملا نييملاعلا نييناملربلا عم هتقالع ةدحتملا ممألا لئوم ززع ،ريرقتلاب ةلومشملا ةرتفلا ءانثأو  - ٧١

زكر دقو . ةيملاعلا ةيرضحلا ةلمحلا معد يفو ،لئوملا لامعأ لودج زيزعت يف ةيميلقإلا هلوصفو لئوملاب
لئوملاب ينعملا نييملاعلا نييناملربلل سداسلا يملاعلا ىدتنملا رضحتلا وهو الأ لماشلا عوضوملا ىلع همامتها   
نم ةرتفلا لالخ يملاعلا يرضحلا ىدتنملل ةسماخلا ةرودلا لبق وريناج  يد وير يف رمتؤملا دقعو ،مادتسملا

ىلإ ١٨ راذآ٢٠  ربلا نم٢٠٠ىلع ديزي ام هرضح دقو . سرام/  ةرابع ةيسيئرلا ةسلجلا تناكو . نيينامل 
اهتمهم ءاربخ ةعوم   نييناملربلا عم لمعلا نأشب ةيجيتارتسإ ةقرودامتعاو ضارعتساعامتجا نع   .

ةيا . نييناملربلل قاثيم عضول ًاساسأ ،لمعلا ةطخ بناج ىلإ ،ةقرولا هذه لكشتو  يف نالعإ دم  تعأ دقو
يرضحلا ىدتنملل ةسماخلا ةرودلا يف لئوملاب ينعملا نييملاعلا نيينامل ربلا نم ةمهاسم ةباثمب ناكو ىدتنملا
  .يملاعلا

راذآ٢٣موي نييناملربلل ةريدتسم ةدئام عامتجا دقع   - ٧٢ ةسماخلا ةرودلا ءانثأ ٢٠١٠سرام /   
سملاو خانملا ريغت لوح عامتجالا رادو ،لئوملاب نيينعملا نييملاعلا نييناملربلا عم ةكارشلابىدتنملل تانطوت ، 
ريدملا بطاخو . ةيملاعلا ةيرضحلا ةلمحلا معد ىلع لئوملاب نوينعملا" نويملاعلا نويناملربلا"قفاو دقو . ةيرشبلا

نسب مهفلكو ،لئوملاب نيينعملا    نييملاعلا   نييناملربلا ىدتنم يف نييناملربلا ةدحتملا ممألا لئومل يذيفنتلا
  .ةلمحلامعدو ةلصلا تاذ تاسايسلا رادصإو تاعيرشتلا 

ةيناملربلا ةطبارلا لثم ىرخألا ةيناملربلا تامظنملا نم ريثكلا عم هتكارش ةدحتملا ممألا لئوم عسوي   - ٧٣
ايقيرفأل نييبوروألا نييناملربلا ةطبارو ،يملاع لمع لجأ نم نييناملربلاو ثلونمكلل نيب كرتشملا داحتالاو،   
ةلصاوم لجأ نم ايقيرفأل نييبوروألا نييناملربلا ة طبار عم مهافت ةركذم ىلع عيقوتلا متو. نييناملربلا
  .نواعتلا

  يقيرفألا ةيمنتلا فرصم  -ءاه 
ةدايز ىلإ ةجاحلا ترمتسا  - ٧٤ ةيسيئر ةرؤب لكشت يحصلا فرصلاو هايملا عاطق يف رامثتسالا   
قودنصلا مامتهال ةدحتملا ممألا لئومل عباتلا يحصلا فرصلاو هايمللينامئتسالا  ةك ارشلا عتمتتو.  

تاردقلا ءانب ةطشنأ ليومت ةلافك يف لثمتت ةصاخ ةيمهأب نآلا يقيرفألا ةيمنتلا فرصم عم ةيلاحلا ةينواعتلا 
ىلع ةقحاللا ةلحرملاو رامثتسالاىلع ةقباسلا ةلحرملا يف  قودنصلا جمارب اهمعدت يتلا رامثتسالا   

طبترت ةطشنألا هذه نأ يف ةيمهألا هذه لثمتتو ينامئتسالا ةريبكلا رامثتسالاصرفب ًايروفو ًارشابم ًاطابتر ا   
نم ةريبك ةجردب للقي رامثتسالاىلع ةقباسلا ةيسيئرلا ةطشنألا نأشب نواعتلا نإ . ةكراشملا نادلبلا ىدل  
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. ءارقفلا ةمدخ ىلع دوهجلا زيكرت نم ديزيو همييقتو عورشملل ريضحتلا يف فرصملا اهيضقي يتلا ةرتفلا
رالود نويلم ٢٤٥هتميق امب نواعتلا اذه راطإ يف ةدحتملا ممألا لئ وم ةطشنأ نألا ىتح تمهسأ دقو  

ندملا لجأ نم هايملا جمانرب راطإ يف نادلب ٥يف ةدمتعملا تاعورشملا نم ةدحتملا تايالولا تارالودب   
 لخاد ندم يفو ؛يلامو ،ونوينو ؛ايبويثإو ،ررهو ؛ةدحتملا اينارتت ةيروهمجو ،رابجنز كلذ يف امب ،ةيقيرفألا
  .اينيكو نوريماكلا

ةردابمل ةيجيردتلا ةدايزلا ىلإ يمارلاو فرصملا اذهو ةدحتملا ممألا لئوم نيب نواعتلا ناك دقل   - ٧٥
نيب تعّقو يتلا مهافتلا ةركذمل ةسوململا جئاتنلا ىدحإ ايروتكيف ةريحب ضوح يف يحصلا فرصلاو هايملا  
إل تاعورشملا ةغايصل ةسارد لِمكأدقو . نيتسسؤملا فوسو . فرصملا نم هليومتل عورشم دادعتس

بيردتلاو ةبلصلا تايافنلا ةرادإو ،يحصلا فرصلاو هايملل ةيساسألا لكايهلا حرتقملا عورشملا لمشي 
لمشي ايروتكيف ةريحب ضوح يف ىرخأ هدلب ١٥ ـل تاردقلا ءانبو سمخلا لودلا نم لك يف ،تادلب ٣   
ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود نويلم ١٠٠و حن فرصملا صصخو. ايقيرفأ قرش ةعامج يف ءاضعألا  
  .عورشملا اذهل

  ةيكيرمألا لودلل ةيمنتلا فرصم  -واو 
لودلل ةيمنتلا فرصم عم نواعتلا ةدحتملا ممألا لئوم ززع ،ريرقتلاب ةلومشملا ةرتفلا ءانثأو   - ٧٦

حلا ةمالسلاو ليومتلاو ،يحصلا فرصلاو هايملل ةينفلا تالا  ةركذم نم ءزجكو . ةيرضا يف ةيكيرمألا
ءانب لاجم يف امهنم لك ةطشنأ ةم ءاومب ناتسسؤملا تماق ،فرصملا اذهو ةدحتملا ممألا لئوم نيب مهافتلا
 تايموقلا ةددعتملا ايفيلوب ةلود يف يحصلا فرصلاو هايملا تاعورشم ذيفنتل ضورقلا ةظفاحو تاردقلا
  .امنبو اوغاراكينو ،كيسكملاو

 لالهتسابفرصملاو ةدحتملا ممألا لئوم لخاد يرضحلا ليومتلا عرف ماق ،ك لذ ىلإ ةفاضإلابو  - ٧٧
يبيرجتلا ليومتلا تايلمعل يزيفحتلا ضارقإلا كوكص نيب عمجت ،ىطسولا اكيرمأ يف ةكرتشم جمارب 

ضفخنملا لخدلا تاذ رسألا لوصح معدل فرصملا ىدل ًامجح ربكأ ضورق ةظفاح عم . دادسلل لباقلا
 املاط يتلا قاطنلا ةعساو ةيساسألا ةينبلا تاعورشم لالخ نم يحصلا فرصلاوهايملا تامدخ ىلع 

نييرضحلا ناكسلا ءالؤهتاجايتحادس نع تزجع   .  
كنبلا دهعمو ةدحتملا ممألا لئوم ىدل ىوأملا عرفل عباتلا ناكسإلا تاسايس مسق كراشتي   - ٧٨

براجتلا رشنو ةسارد يف ينقتلا نواعتل ل ةيناملألا ةلاكولاو ةيكيرمألا لودلل ةيمنتلا فرصم عم يلودلا
يف ا   ًادلب١٥وكت عنمو ةريقفلا ءايحألا ىوتسم عفر لاجم يف تاسرامملا لضفأو ةريخألا تضرع دقو .  

عنمو ةريقفلا ءايحألا لاوحأ ىوتسم عفرب ينعم يلود ءاربخ قيرفل عامتجا ءانثأ ةيلوألا جئاتنلا تشقونو 
موي دقع ا   راذآ٢٥وكت يملاعلا يرضحلا ىدتنملل ةسماخلا ةرودلا ءانثأ٢٠١٠سرام /   ،.  

عنمل كرتشم جمانرب ثادحتساىلع ايبمولوك يف ًاضيأ ًاعم فرصملاو ةدحتملا ممألا لئوم لمعيو   - ٧٩  
تاودأ لاسرإو ،رضحلا يف فنعلاو ةميرجلا فنعلا ةعيبطو رتاوت نأشب تانايبلا عمجل ةيناديم ةيرابتخ ا 
ميلقإلا ءاحنأ عيمج يف لبقتسملا يف اهمعد نكمي ةمهم ةيبيرجت ةطخك ةرداب ملا هذه ىلإ رظنيو. يرضحلا
  .فرصملا نم ضارقإلاو ةدحتملا ممألا لئوم اهمدقي يتلا ةينقتلا تادعاسملا ةطساوب
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  يويسآلا ةيمنتلا فرصم  -ياز 
ةيمنتلا فرصم عم قيثو نواعتب ةدحتملا ممألا لئومل عباتلا يحصلا فرصلاو هايملا جمانرب لمعي  - ٨٠  

ممألا لئوم نيب ةعقوم مهافت ةركذم راطإ يف ةكرتشم ةطشنأل يضرُملا لامكتسالادعبو . يويسآلا  
لصاوت ٢٠٠٣يف فرصملاو ةدحتملا  ةرتفلا لالخ ةيناث مهافت ةركذم راطإ يف ًاعم امهلمع ناتسسؤملا،   

طيحملاو ايسآ ةقط نم يف ةيراضح ةيساسأ ةينب ةكارش ةماقإ ىلإ نواعتلا اذه يمريو. ٢٠١٢-٢٠٠٧
يحصلا فرصلاو هايملا لاجم يف ةصاخوةمادتسمةيرشب تانطوتسم لجأل ئداهلا   ًالك ةركذملا مزلتو. ، 

يعولا قيمعتل ةبه لاومأ ةئيه ىلع ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود نويلم ١٥ميدقت نيكيرشلا نم   
ندملل رامثتسا ططخ دادعإو ،ةي لمع تانايبو ةيبيرجت تاعورشم ذيفنتو ،تاردقلا ءانبو ،يسايسلا
فرصملا مازتلاًاضيأ ةركذملا دسجتو . ةيويسآلا يف ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود رايلم ١،٥ رامثتساب   
  .يحصلا فرصلا ىلع زيكرتلا عم ةيساسألا ةيرضحلا تامدخلا عاطق

  ايسآ قرش بونج لود ةطبار  -ءاح 
ضيفخت جامدإ ىلع ةدحتملا ممألا لئومو ايسآ قرش بونج لود ةطبار نيب ةكارشلا تدكأ   - ٨١

تاذ اياضقلا ةجلاعم ىلع دلبلا كلذ ةموكح ةدعاسمو ،رامنايم يف ناكسإلا عاطق يف ثراوكلا رطاخم 
تاسرامملا لضفأ مساقت كلذكو ،ثراوكلا رطاخم ضيفخت نأشب رامنايم لمع ةطخ يف ةددحملا ةيولوألا 

ا ةعوم  ةبسانملا ةيلودلا تايدتنملايف ةيملاعلا ةيساسألا ةكارش نم ةدافتسملا سوردلاو هذه ىلإ ًادانتس او.  
راطإ يف ءاضعألا ا ادلبو ةطبارلا هذه عم نواعتلا قافآ ةدحتملا ممألا لئوم فشكتسي ،تاكارشلا 

ئراوطلا تالاحلةباجتسالاوثراوكلا ةرادإ نأشب ايسآ قرش بونج لود ةطبار قافتإ لمع جمانرب    .
يف طاشنب ةدحتملا ممألا لئوم كراشيو ،ةدحتملا ممألاو ةطبارلا هذه نيب تاكارشلا زيزع ت ًايلاح يرجيو
  .راطإلا اذه

  ةيكيرمألا لودلا ةمظنم  -ءاط 
يف ةيكيرمألا لودلا ةمظنم عم نواعتلا يف ةدحتملا ممألا لئوم أدب ،ريرقتلاب ةلومشملا ةرتفلا ءانثأو   - ٨٢
نيمألا نيب ىوتسملا عيفر عامتجا دقع ىلع كلذ لمتشا دقو . فنعلا عنمو ةميرجلاو ماعلا نمألا تالاجم

بتكم نم طِشن معد بناج ىلإ ،ةدحتملا ممألا لئومل يذيفنتلا ريدملاو ةيكيرمألا لودلا ةمظنمل ماعلا 
  .ًانمأ رثكألا ندملا جمانرب بناج نمو يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأل يميلقإلا بتكملاو ،كرويوين

عامتجا لوأ دقعل ةيكيرمألا لودلا ةمظنم اهلذبت يتلا دوهجلا يف ةدحتملا ممألا لئوم مهسأ  - ٨٣  
اوزكر دق ًاوضع ةلود ٢٥نم ماعلا نمألا ءارزو ناك نأ دعبو . نيتكيرمألل ماعلا نمألا ءارزول  مهمامتها 

يف ًاضيأ اوثحب دقفتاءازجلاوةيئاضقلاو ةيئانجلا مظنلا ىلع ةيرصح ةروصبو قبس اميف  عنم ةبسانملا هذه ،   
  .فنعلاو ةميرجلا

، داقعناةبسانمبو   - ٨٤ يملاعلا يرضحلا ىدتنملل ةسماخلا ةرودلا ىلإ ًايمسر ةدحتملا ممألا لئوم مضنا   
يتلا يه ةيكيرمألا لودلا ةمظنم تناكو ،فنعلا عنمل ةيكيرمألا لودلا فالتئا ةرودلا كلتتفاضتسا    .

ارتسإلا عيجشت ىلإفالتئالااذه ىعسيو  يف يرضحلا فنعلا قاطن عاستانود ةلوليحلل تايجيت    
 ، ًايطر  ش يلحملا عمت  ا طبض نأشب ةيلمع تايجيتارتسإو تاسايس ميدقت قيرط نع كلذو نيتكيرمألا

. يرضحلا نمألا ةرادإل ةمزاللا ةرادإلا تاودأو بابشلاب ةصاخلا تاردابملاو ،ةحوتفملا تاحاسملا طيطختو
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نبلافالتئالاءاضعأ مضيو  ةياقولاو ضارمألا ةحفاكم زكارمو ،ةيكيرمألا لودلل ةيمنتلا كنبو يلودلا ك  
ةمظنمو ةدحتملا ممألا لئومو ،اكيرمأ مومعل ةحصلا ةمظنمو ،ةيلودلا ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولاو ،اهنم 

  .ةيكيرمألا ممألا
  ةيبرعلا لودلا ةعماج  -ءاي 

ناكسإلا ءارزو سل يدِع  - ٨٥  يذيفنتلا بتكملا ةدعاسملل ةدحتملا ممألا لئوم بناج نم برعلا  
ةدحتملا ممألا لئومل عباتلا لاصتالازكرم مدق دقو . ةيبرعلا نادلبلا يف يرضحلا طيطختلا هيجوت يف  

 ، رصم ىدل ةدحتملا ممألا لئوم لثمم بناج ىلإ ،ةلاكولل عباتلا تيوكلا بتكم سيئرو ةيبرعلا ةعماجلل
إلا سل  ممألا لئوم نع ًارخؤم ردص ريرقت نأشب برعلا ءارزولل عباتلا ناكس يذيفنتلا بتكملل ًاضرع

كلذو ةيبرعلا لودلا لخاد ةدحتملا ممألا لئومل جمارب نأشبو ‘‘ةمادتسملا ندملا طيطخت’’ناونعب ةدحتملا   
  .٢٠١٠ربوتكأ /لوألا نيرشت يف
ىلإ ١نم ةرتفلا لالخو   - ٨٦ يناثلا نيرشت٣  ةرادإتفاضتسا، ٢٠١٠ربمفون /  ناكسإلاو ،ةئيبلا    

 ، ةرهاقلا يف ةيبرعلا ندملا ةلاح لوح ءاربخ قيرف عامتجا ةيبرعلا لودلا ةعماج يف ةمادتسملا ةيمنتلاو
 ، ةيبرعلا تادلبلا ةمظنمو ،ةيبرعلا ندملاب ينعملا ةدحتملا ممألا لئوم ىدل تيوكلا بتكم عم ةكارشلاب

ددح دقو . ايسآ برغل ةيعامتجالاو ةيداصتقالاةد حتملا ممألاةنجلو ةيراضحلا ةيمنتلل يبرعلا دهعملاو 
 ، رادصإل هيلع ًاقفتم ًاينمز ًادعوم اوبرضو ،ريرقتلا يف اهثحب يرجيس يتلا تاهاجتالاوقاطنلا نوكراشملا  

  .ةطشنأ نم هبحاصي ام عم ريرقتلا
  يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم  -فاك 

رمتؤملا ةمظنمو ةدحتملا ممألا ني ب يقيسنت عامتجا يف مهسأو ،ةدحتملا ممألا لئوم رضح  - ٨٧
طسإ يف٢٠١٠ هينوي/ناريزح يف يمالسإلا نادلبلا يف ةلمتحملا نواعتلا جمارب ةشقانمل ،ايكرت ،لوب ن 
ةفرغو ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةيمالسإلا ةمظنملا بناج ىلإ ةدحتملا ممألا لئوم قفتادقو . ةيمالسإلا  

تقفاوو . ةقاطلل رفوملا ناكسإلا نأشب ةكرتشم لمع ةقلحريوطت ىلع ةيمالسإلا ةعانصلاو ةراجتلا 
ندملا ريرقتل ةيميلقإلا ةلاحلا نع ثحب ءارجإ يف ةمهاسملا ىلع ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةيمالسإلا ةمظنملا 

ةيمالسإلا نادلبلا ىدل ةيخيراتلاو ةيفاقثلا قفارملا نأشب تامولعم ميدقتو٢٠١٢ ممألا لئوم ىرجأ دقو . ، 
يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم عم تالاصتا ةدحتملا نكمي امو هذه لمعلا ةقلح قاطنو ديعاوم ىلع قافتالل   
  .درلا رظتني لاز امو ًاضيأ هميدقت

  ةيلحملا تاموكحلل ثلونمُكلا ىدتنم  -مال 
لودلا يف نييموكحلا نييلحملا نيلوؤسملاتاردق ءانبب ةيلحملا تاموكحلل ثلونمُكلا ىدتنم موقي   - ٨٨  

ةرادإلاب ةصاخلا ةدحتملا ممألا لئوم تايجهنمو بيردتلا داوم ًامدختسم ئداهلا طيحملا يف عستلا ةيرزجلا  
فعضلل مييقت تايلمع ءارجإل ةكارش قافتادجوي ،كلذ ىلع ةوالعو . ةيلحملا تادايقلا ريوطتو ةيلاملا  

ةردابملا هذه قاطن دمل ًايلاح دوهجلا لذبتو ،ئداهلا طيحملا يف ةيرضح زكارم ةثالث يف خانملا ريغت نع جتانلا 
  .ةيفاضإ ًانادلب لمشتل

ىلإ تاثعب ةدحتملا ممألا لئومل عباتلا ةيرضحلا ةرادإلا مسق دفوأ ،ىدتنملا اذه عم نواعتلابو   - ٨٩
نوؤشلا ةرادإ لودج ةرادإل ةيلحملا تاردقلا ءانب لجأل ٢٠١٠يف ،يوبابمزو ،وغنيفسامو ،اكاسول   
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يف ةيلحملا تاموكحلا ةطبار عمو ،ىدتنملا لالخ نم اكاسول يف ةدحتملا ممأل ا لئوم لمع دقو. ةيراضحلا
 ، لودجلا ةفيظوو ،ةرادإلا ميهافم نأشب ايبماز ندم نم ندم سمخ يلثممو ةرادإلا ءاربخ بيردتل ايبماز

م ممألا لئوم ماقو . دم لخاد ةرادإلا نيسحت تايجيتارتسإ عضوو ،لودجلا تانايب ليلحتو عمج ةيفيكو
يف ةيرضحلا سلا ا  ا ةطبارل هباشم بيردت جمانرب ذيفنتب وغنيفسام يف ةكرتشم ةروصب ىدتنملاو ةدحتمل

رشعلا ةكراشملا ا    .دم يفو يوبابمز
  ثلونمُكلا ةنامأ  -ميم 

لمعلاب ثلونمُكلا يف ةيموكحلا بيردتلا تاسسؤم ةكبش لالخ نم ،ةدحتملا ممألا لئوم موقي   - ٩٠
ةبيقح ريوطت ًايلاح يرجيو . ماعلا عاطقلا يف ةدايقلا ريوطت عيجشت ىلع ثلونمُكلا ةنامأ عم كراشتلاب

ةيمانلا نادلبلا يفاهمادختسالنييرضحلا نيريدملل تاودأ   .  
  ندملا فلاحت  -نون 

يناثلا نوناك يف ،ندملا فلاحتلفتحا  - ٩١ ةنجلل تاعامتجا دقعب رشاعلا هديعب ٢٠١٠رياني /   
قيرفلا حرصو ،ةدحتملا ممألا لئوم ولثمم اهرضح ،دنهلا ،يابموم يف يراشتسالاقيرفللو ،ةيذيفنتلا   

يراشتسالا واعت زيزعتل هيلإ نادنتسي ًابلص ًاساسأ نيتلاكولل نأ حضاولا نم هنأ مغرلا ىلع هنأب يف ام  
ةميقلا نم ديزملا ندملا فلاحت رود بستكي نأ ةرورضب ًاضيأ افرتع ادقف ،يرضحلا لامعألا لودج 

لكيه يف رظنلا ديعي نأ ندملا فلاحتل يغبني هنأب كلذك يراشتسالا قيرفلا ىصوأو . ةيلماكتلاو ةفاضملا
  .هيدل تارارقلا عنص ةيلمعو هترادإ

. ندملا فلاحت قاثيم يف ةيذيفنتلا ةنجللا ترظن يابموم يف تاررقملاو تاشقانملا كلت بقعو  - ٩٢
جللعامتجا ءانثأ ةرم لوأل تشقون دق ةيضقلا هذه تناكو مت يف سيراب يف دق    هيلوي/زوع ةيذيفنتلا ةن

عامتجا يفو ٢٠١٠ لوألا نيرشت يف دقيئانثتسا  يراشتسالاقيرفلا عامتجا ءانثأو . ٢٠١٠ربوتكأ / ع 
فلاحتل ديدج قاثيم عورشم ةيذيفنتلا ةنجللا تضرع ٢٠١٠ربمفون /يناثلا نيرشت يف يتيس كيسكم يف  
قيرفلا ىلع تضرع امك . يراشتسالاقيرفلا بناج نم كلذ دعب ه يلع ةقداصملا تمت مث هثحب مت ،ندملا
جمانربو ،ندملا فلاحت اهعبتي يتلا تاعورشملا ذيفنت قئارطل لقتسم مييقتل ةيسيئرلا جئاتنلا يراشتسالا  

عورشمو ٢٠١١ - ٢٠١٠ةرتفلل ةينازيملاو لمعلا  ماعل لقتسم مييقت تاصاصتخا،   ٢٠١١.  
نيذه نيب تاقالعلا نأشب ندملا فلاحتو ةدحتملا ممألا لئوم نيب ةيليصفت تاشقانم ترج  - ٩٣  

ًاراشتسم راعأ دق ناك ٢٠١٠ هينوي/ناريزح ىتح ،ةدحتملا ممألا لئوم نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو. نينايكلا  
  .دعب اميف ةيلبقتسملا تابيترتلا ةشقانم متت نأ ىلع ،ندملا فلاحت ىلإ ىوتسملا عيفر ًاينقت

  ةيموكح ريغ تامظنم كلذ يف امب ،نيرخآلا لئوملا لامعأ لودج ءاكرشعم نواعتلا   - ًاثلاث
لئوملا لامعأ لودج ءاكرشو ةدحتملا ممألا لئوم نيب نواعتلا نع تامولعم لصفلا اذه مدقي   - ٩٤

عيمجت متيو . ةدحتملا ممألا ةموظنم جراخ ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلحملا تاطلسلا كلذ يف امب ،نيرخآلا
ةدحتملا ممألا لئومل لجألا ةطسوتملا ةيسسؤملاو ةيجيتارتسإلا ةطخلل يسيئرلا زيكرتلا لا بت ةطشنألا  ًاع
  .تاعاطقلا ةفاكل ةلثمملا ةيسيئرلا ةلماشلا اياضقلا رارغ ىلعو
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  ةيلحملا تاطلسلا عم نواعتلا  -فلأ 
تاموكحلل قثوألا ءاكرشلاو ،ةيمامألا طوطخلا يف ةلعافلا تاهجلا يه ةيلحملا تاطلسلا ربتعت  - ٩٥  

ءاحنأ عيمج يف بعشتي ةيلحملا تاطلسلاعم نواعتلا نإف اذكهو . لئوملا لامعأ لودج ذيفنت يف ةيزكرملا  
  .ةيرطقلاو ةيميلقإلاو ،ةيملاعلا تايوتسملا ىلع ةدحتملا ممألا لئوم لمع تالاجم

يف ةيلحملا تاطلسلا كارشإ ىلع مامتهالابصني ،يملاعلا ىوتسملا ىلعو   - ٩٦ ةل افك ىلإ ةيمارلا دوهجلا 
ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألل ةفدهتسملا ماقرألا ا ءاسملاو ةيفافشلا نم ربكأ ٍردق  ققحتت يتلا ةقيرطلا نأشب ةل

ةيميلقإلاو ،ةيملاعلا تاراوحلا نم ددع مظ . ةريقفلا ءايحألا ناكس ةصاخبو ،سانلا ةايح يف  ن دقو
تايلاعفلا نم ءزجك فادهألاو ةيلحملا تاطلسلا لوح تايدتنملاو ةر يدتسملا ةدئاملا تاشقانمو ،ةيميلاقألاو

ياهغنش٢٠١٠يملاعلا ضرعملاو ،يملاعلا يرضحلا ىدتنملل ةسماخلا ةرودلا لثم ةيلودلا  تعمج دقو .  
لضفأو ةيلحملا براجتلا يف اوكراشت نيذلا ةيلحملا تاطلسلا تاطبارو د  م علا نيب تاراوحلا كلت

فادهألا ىلع ةلاعف ةروصب يلحملا عباطلا ءافضإ لوح تايصوتباومدقتو ،تاسرامملا ندملا تناك دقل .  
ممألا لئوم ماق . دوهجلا كلت يف نييسيئرلا ءاكرشلا امه ةيميلقإلا امهبتاكمو ةيلحملا تاموكحلاو ةدحتملا
ةدحتملا م مألا جمانرب ةدعاسم يف ةيملاعلا ةيرضحلا ةلمحلا فارشإ تحتو يملاعلا ضرعملا ءانثأ ةدحتملا

داصتقالا ’’ناونعب ةيدلب ةيلاعف ميظنتو ،بونجلاو بونجلا نيب قّالخلا يملاعلا عوبسألا ميظنت يف يئامنإلا 
  .‘‘مالسلا ةفاقثو قّالخلا

ةبسنلاب لاصتازكرمك هرود زيزعت ىلع زكر ةدحتملا ممألا لئوم نأ ،كلذ ىلإ فاضي   - ٩٧  
ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد ةيلحملاتاطلسلل ةنجللا ةدحتملا ممألا لئوم فاضتساو.   ةينعملا ةيراشتسالا   

 يراشتسالازاهجلا اهتفصب ةيويحلا نم ديزملا اهيلع ىفضأو ،ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةيلحملا تاطلسلاب 
ةيمارلا ريياعملل ًاقبط ددج ءاضعأو ةدمع نييعت مت امكو ،ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد ةيلحملا تاطلسلل 

ىلإ ةليوطلا ةربخلا يوذبو دم ةيراشتسالاةنجللا تتأ دقو . يداصتقالاو يميلقإلا نزاوتلا نامضل  علاب  
يف يتيس كيسكم يف نييميلقإلاو نييلحملا ةداقلل ةيملاعلا ةمقللو يملاعلا يرضحلا ىدتنملل ةسماخلا ةرودلا 

، ٢٠١٠ربوتكأ /لوألا نيرشت يف ياهغنش يف ًاصاخ ًاعامتجا ًاضيأ تمظنو. ٢٠١٠ربمفون /يناثلا نيرشت
ةدحتملا ممألا نم ةاقتنم تالاكوو ةيلحملا تاطلسلا نيب راوحلا ءارجإ ريسيت فد .  
ةمالسلا لاجم يف ةيلحملا تاطلسلا عم هنواعت يرطقلا ىوتسملا ىلع ةدحتملا ممألا لئوم لصاو   - ٩٨

، . ةميرجلا عنمو حتملا ممألا لئوممتتخاًانمأ رثكألا ندملا جمانرب لالخ نمو نأشب ًاعورشم حاجنب ةد  
ًافعض رثكألا تاعامجلا ىلع زيكرتلاو ،ةيلحملا تاموكحلا تاردق ءانب قيرط نع رضحلا يف ءارقفلا ةمالس 

ئداهلا طيحملاو ايسآل ةيداصتقالا ةنجللا عم ةكرتشم ةروصب كلذ ذف . ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنم يف نو
تاردقلا ءانب بيرجت عم)تن يتيس(ندملا ةكبشو  مونب يف ،  تدقعو ). نيبلفلا(وانادنمو يهلدوينو ،هنب  

  .٢٠١٠ربمتبس /لوليأ ،نيبلفلا ،انيكيرام ةنيدم يف ةيلحملا تاطلسلل ةيميلقإ لمع ةقلح
عيجشت ىلع ةيلحملا تاطلسلا عم ةقيصل ةروصب ةدحتملا ممألا لئوم لمع ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو   - ٩٩
ةحفاكم لاجم يف تاكارشلاو ليومتلا تايلآو ،ةدحلا ف يفختو فيكتلا تاودأو تايجيتارتسإو تاسايس
 -وبوبو وتوبامو ،الابمكو ،روداوكإ ،سادلاريمزيإ يف ةيبيرجت تاعورشم تلمكتسُأو . خانملا ريغت
ندملا نم ديزملا رهظيو . ايبيمانو ،يابزفلاوو ،يلاجيكو ؛اينيك ،اسابمومو ؛وساف انيكروبو ،وسالويد
  .ايسآو ةينيتاللا اكيرمأو ،ايقيرفأ يف ةكيرشلا
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  ءارقفلا ةدئافل ناكسإلاو ضرألا  -ءاب 
ءاكرشلاو ةدحتملا ممألا لئومل ةعبات ةردابم يهو ،‘‘ةيملاعلا تاودألاو يضارألا ةكبش’’لصاوت   -١٠٠  

عمت ٤٢نآلا لمشتو اهعسوت نييلودلا   ا تاعومجمو ،فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلا تامظنملا نم ًاكيرش  
  .بيردتلاو ثحبلا تاسسؤمو ةينهملا تائيهلاو ،يندملا

قوقح ليجستل ٍماظنو ةيعامتجالا ةزايحلا قاطنل جذومن ريوطتب ةدحتملا ممألا لئوم موقيو   -١٠١
. يلودلا كنبلاو ،ضرألا دصرو ،ضرألا تامولعم مولعل يلودلا دهعملا عم كلذو ،ءارقفلا ةدئافل ضرألا
ةفئاط ليجست ىلع ةرداقلا تاودألا نم ديدج ليج ريو طتل ةبسنلاب ةمساح ةيمهأب لمعلا اذه عتمتيو
يرجي ،رغصم جذومن اهءانثأ ئشنأ يتلاو هنم ىلوألا ةلحرملا لامكتسابقعو . ضرألا قوقح نم ةعساو  

ةيماظنلا ريغ تانطوتسملا يفهقيبطتلجأل هتافصاوم ليدعتو جذومنلا كلذ نيسحت نآلا   .  
ىلع قافتاللةدعاقلا ىوتسم ىلع ةلماعلا تامظنمل ا نم ءاكرشلا ةدحتملا ممألا لئوم دشح  -١٠٢  

يلحملا عمتءاقتراللمدختستس يتلا ةيجهنملاو ةيلمعلاو ةيلآلا   ا ىوتسم ىلع تاردابملاب ًايلاح يرجيو .  
ةدحتملا اينارتت ةيروهمجو ،نيبلفلاو ،وريبو ،دنهلا يف ليبقلا اذه نمةيدعاقتاعورشم ذيفنت  ةكبش مدقتو .  

لثم ءاكرشلا عم قيثولا نواعتلا لالخ نم تاعورشملا عيمجل ةينقت ةدعاسم ةيملاعلا تاو دألاو يضارألا
، داحتا يماجيكاه ناكسب ةينعملا تامظنملل يلودلا فلاحتلاو ورياوه ةنجلو ضرألل يلودلا فالتئالاو   
  .ةريقفلا ءايحألا/خاوكألا

ءاربخو ةيملاعلا تاودألاو يضارألا ةكبش ءاكرش نم ديدعلا عم ةدحتملا ممألا لئوم روط   -١٠٣
ةرادإو ةزايحلا ةلافك نيسحت ىلإ ةيمارلا ةيكراشتلا دعلا تايلمع يف ةياغلل ةمهم ًةادأ نورخآ نيسراممو 

عباتلا ةيكلملاو ضرألاو ناكسإلاب ينعملا يعرفلا لماعلا قيرفلا عم لمعلا لالخ نمو . ةيرضحلا يضارألا
، ةيملاعلا ةيامحلا ةعوم  رقم دجوي يذلالماعلا قيرفلل ئدابم ةدحتملا ممألا لئوم روط دقو . فينج يف ه 

عم لمعلا قيرط نعو . ةيعيبطلا ثراوكلا باقعأ يف أشنت يتلا ضرألا اياضق عم لماعتلا نأشب ةيهيجوت
 ، يمالسإلا قايسلا يف ضرألا اياضقب قلعتت ةيبيردت ًاداوم ةدحتملا ممألا لئوم روط ،ندنل تسيإ ةعماج

 تب ج يتلاو يف ةيلودلا ةيمالسإلا ةعماجلا عم نواعتلاب ايزيلام يف تدقع ةيميلقإ بيردت ةرود ءانثأ ًايئدبم ر
  .ايزيلام

عضو معدب ضرألاب ينعملا ةيمنتلا ءاكرش قيرف سيئر هتفصب اينيك يف ةدحتملا ممألا لئوم ماقو   -١٠٤
ا لئوملهتساو. ٢٠٠٩رخاوأ يف اهيلع ةقفاوملا تمت ضرألل ةينطو تاسايس  ءاشنإ كلذك ةدحتملا ممأل  

  .اينيك يف يضارألا تاحالصإ معدل نييمسرلا ريغ نيلماعلا نم قيرف
جمانربب ةقلعتملا رثألا مييقت تاسارد يلودلا كنبلاو ةدحتملا ممألا لئوم ىرجأ ،ايبويثإ يفو   -١٠٥

يضارألادامتعا يضارألا دامتعابصاخلا اهجمانرب معد ىلإ ةموكحلا تاساردلا كلت جئاتن تعفد دقو .    
نم رثكأ ىلإ ًانويلم ٢٤نم  ةردق ضرق عم ،ضرأ ةداهش نويلم ٤٠  تارالودب رالود نييالم ١٩٠   

  .يلودلا كنبلا نم ةدحتملا تايالولا
  ةيرشبلا تانطوتسملل ركتبمليومت   -ميج 

 ًاضرق ةدحتملا ممألا لئوم مدق ،دادسلل لباقلا يبيردتلا يلوألا ليومتلل هتايلمع نم ءزجكو  -١٠٦
ةسسؤم اهل مدقت يتلا ،ةيبرغلا ةفضلا يف روسيملا ناكسإلل ناكسإلا ليومتل ةديدج ةيوناث ةردابمل ًايزيفحت 
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قودنصو ،ةيجراخلا صاخلا رامثتسالاةسسؤمو ،ةيلودلا ليومتلا  ةيلحملا كونبلاو ينيطسلفلارامثتسالا   يف  
تارالود نم رالود نويلم ٣٠٠هردق نويد ةروص يف ًايلامسأر ًارامثتس اةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا   

نأشب يلودلا كنبلا اهمدقي يتلا ةينقتلا ةدعاسملاب ةردابملا هذه معد ًايلاح يرجي امك . ةدحتملا تايالولا
عورشملا زكري فوسو . نيضرتقملل يلاملا ميلعتلا نأشب ينواعتلا ناكسإلل ةيلودلا ةسسؤملاو ،قوسلا ةيمنت

تاونسلا لالخ ةيبرغلا ةفضلا نم عقاوم ةتس يف ةروسيم ةديد ج ةينكس ةدحو ٣٠ ٠٠٠ءاشنإ ىلع 
  .ةمداقلا سمخلا

دهعمو ،ةيلودلا ليومتلا ةسسؤم تماق نأ ةرشابم ةروصبو ركذلا فنآلا عورشملا ىلع بترتو   -١٠٧
ةداعإ نامتئا صاخلاو ماعلا نيعاطقلانيب ةكارش ةردابم قافآ فاشكتس اب ،ةدحتملا ممألا لئومو ،ريمعتلا   
تاسسؤم ىلإو ةيلحملا فراصملا ىلإ نامتئالابززعم ليومت ميدقتل كلذو درتاش دردناتس فرص م عم  

نم يدلبلا ضارقإلاو ةريغصلا تادحولا ناكسإ حلاصل ضارقإلا قاطن عيسوت لجأ نم ةريغصلا ليومتلا 
شنأفاشكتساةدايز حرتقي ةدحتملا ممألا لئوم نأ ،كلذ ىلإ فاضي . رضحلا لاوحأب ضوهنلا لجأ ةط  

ليومتلا تاقفدت ةدايزل يلودلا كنبلاو ةدحتملا ممألل عباتلا ةيجاتنإلا تاعورشملا قودنص عم ةكارشلا 
رسألا نم نكمم ددع ربكأ ةدعاسم لجأ نم ،ةيمانلا نادلبلا يف ناكسإلا نيسحتو رضحلا لاوحأ حالصإل 

ناكسلل ةنسحم ةيساسأ تام دخ ميدقتل ةيلحملا تاموكحلا نم نكمم ددع ربكأو ،ةيشيعملا اهفورظ نيسحتل
  .تامدخلا صقن نم نوناعي نيذلا

ةيرضحلا قطانملا يفةرادإلاو ميظنتلاو طيطختلا  -لاد     
ممألا لئوم موقي ،يرضحلا يئيبلا طيطختلاو ةيميظنتلا تاربخلا ىلع ةديازتملا تابلطلل ةباجتساو  -١٠٨  

ابوكو ،نيصلا يف ةينطولا بيردتلا تاسسؤم نم ةعساو ةفئاط قيرط نع تاردقلا ءانب ةطشنأب ةدحتملا 
ايبمازو ةدحتملا اينارتتةيروهمجودنلياتو اكناليرسو لاغنسلاو نيبلفلاو وريبو ايريجينو دنهلاو رصمو    .

ءانب لاجم يفو ةينقت ةدعاسم ،خانملا ريغتو ندملا نأشب هتردابم لالخ نم ،ةدحتملا ممألا لئوم مدقو 
يخانملاريغتلا تامييقت كلذ يف امب(تاردقلا  لئوم عسو ٢٠٠٩يفو . نادلبلاو ندملا نم ديازتم ددع يف)    

لمشتل ةردابملا قاطن نم ةدحتملا ممألا ايقيرفأ يف ةديدج نادلب ٥  ، يمانو ،اينيكو ،وصاف انيكروب(  ايب
يف تادلبو ًاندم لمشتل ربكأ ةجردب ةردابملا هذه قاطن عسو ٢٠١٠يفو ). لاغنسلاو ،ادناورو نادلب ٩   
ئداهلا طيحملاو ايسآ يف ةديدج ، ايسينودنإ ،يجيف(  ايلوغنم ،لابين  يرس ،اوماس ،ةديدجلا اينيغ اوباب، 

 ،   ).مان تييفو وتاونافاكنال
ةردابملا تأشنأ ،خانملا ريغتو ندملا نأشب يرايعملا يملاعلا ىوتسملا ىلع ةلاعفلا ةكراشملا ةدايزلو   -١٠٩

ثوحبلا تاكبش كلذيف امب ،تامظنملا نم ددع عم ًانواعت وأ تاكارش ةدحتملا ممألا لئوم مدقو .  
ةينعملا ثوحبلا ةكبش هتعضو يذلاو ندملا يف خانملا ريغت نأشب لوألا مييقتلا ريرقت ىلع ةعسوم تاقيلعت 

 Climate" ‘‘يخانملا ىزغملا’’ىمسملا عوبطملا يف ةدحتملا ممألا لئوم مهسأ ،لثملابو . يرضحلا خانملا ريغتب
Sense" ردص يذلا ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا نع٢٠٠٩ماع   لئوم معد ٢٠١٠ويام /رايأ يفو.    ،

ا  اهمظن ،خانملا ريغتل ةيرضحلا ةرادإلا تاودأ نأشب تاردقلا ءانبل عيباسأ ٤دم ةيلاعف ةدحتملا ممألا  
يئدبمقافتانع ةردابملا هذه ترفسأ دقو . ادنلوه يف ةيرضحلا ةيمنتلاو ناكسإلا تاسارد دهعم عم    
اينابسإ ،ايناملأ تاموكحو يويسآلا ةيمنتلا فرصم نيب ةكرتشم ةردابم يهو ايسآل ندملا ةيمنت ةردابم  
ةدحتملا ممألا لئوم عقو ،ًاريخأو . ئداهلا طيحملاو ايسآ يف تاردقلا ءانب تايلاعف نيب ةمءاوملل ديوسلاو
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ا مدقت)سيداكرأ(ةيلودلا ةيرامعملا ةكرشلا عم مهافت ةركذم ىلع  ال تايوتسم اهيلع ًاءانب ةكرشل ، 
ةدحتملا ممألا لئوم ىلإ ينا  ا ينقتلا معدلا نم ا  ًامعد هخيرات ىتح س بداكرأ ةكرش تمدق دقو. ناهتسي

نأشب ةردابملا هذه ةياعر تحت رمتؤم دقعو ،لاغنسلاو سيول تناس يف ةردابملا ةطشنأل ليبقلا اذه نم 
  .ايروك ةيروهمج يف نيبميلقإ ءاكرشعا متجاو ايقيرفأ يف رضخألا ءانبلا فينصت

ةشقانم ءارج إلنييرضحلا نيتططخملا تاطبار عم ةينواعت تابيترت ةدحتملا ممألا لئوم عضو   -١١٠
يملاعلا ىوتسملا ىلعف . يرطقلاو يملاعلا نييوتسملا ىلع يرضحلا طيطختلا تاعوضوم ةرصانمو ريياعملا
لئوم عم نواعتلاب ٢٠١٠-٢٠٠٩اهيرمتؤم ني يميلقإلا نيططخملاو ندملا يططخمل ةيلودلا ةيعمجلا تمظن  
ةينف تامهاسم ميدقت نمو ةكراشملا نم قثبنادق كلذ ناكو . ةدحتملا ممألا يف لاقمو ةيسيئر ةقرو ( 
ماعل يونسلا اهضارعتسا يف رضحتلا ةيعمجلا هذه لوانتت ةرم لوألو . ًاقاطن عسوأ ةكارش ىلإ) ٢٠٠٩ 
لئوم اهل مدقو يبورين يف يونس رمتؤم دقع ٢٠١٠ربمتبس /لوليأ يف هنأ كلذىلإ فاضي . ةيمانلا نادلبلا  
تاطبار عم لمعي ةدحتملا ممألا لئوم لظ ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو . تامهاسملا نم ديدعلا ةدحتملا ممألا
تناك ٢٠١٠ربمتبس /لوليأ يفو. ةيقيرفأ طيطخت ةطبار ءاشنإ معدل ةيقيرفألا نادلبلا نم نيططخملا  ،
تع ةطبارلا  مج دق لمع ةطخ تروطو ةينطو ةطبار١٨  يرضحلا طيطختلا نأشب هلمع يفف ،ًاريخأو .  

نيططخملاو ندملا يططخمل ةيلودلا ةيعمجلا ةدحتملا ممألا لئوم كرشي ،ةيمنتلا تاودأ نأشب ةصاخبو 
ُكلا ةطبار لثمىرخألاتاطبارلا نم ددع ىلإ ةفاضإلاب ،ةيقيرفألا طيطختلا ةطبارو ،نييميلقإلا  ثلونم  

  . ةينطولا تاطبارلاو نيططخملل
  بابشلا  -ءاه 

ندملل يلودلا زكرملا عم ةكارشلل ةيداشرإ ةلدأ ةسمخ تردص ريرقتلاب ةلومشملا ةرتفلا ءانثأو   -١١١
  .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيمانلا نادلبلا ندم يف بابشلل زكارم ءاشنإ ضرغب ةمادتسملا

نايتفلا نم ٥٠٠نم رثكأ رضحلا بابشل ةيملاعلا ةي عمجلا روضحل وريناج يد وير يف عمجت  -١١٢  
 ١٩يموي تدقع يتلاو . بابشلا اهدوقي يتلا ةيدعاقلا تامظنملا ةيسيئر ةروصب نولثمي نيذلا تايتفلاو
بابشلا نيكمت وه ةيعمجلا هذهل ةدحتملا ممألا لئوم ةفاضتسانم ضرغلا ناكو . ٢٠١٠سرام /راذآ ٢٠و  
يملاعلا يرضحلا ىدتنملا عمتسي نأ ةلافكلو . يملاعلا يرضحلا ىدتنملا لامعأ يف ةلاعفلا ةكراشملا نم

ةيعمج نوكت نأ ٢٢/٤هررقم بجومب ةرادإلا سلجم فلك ؛ًامات ًءاغصإ هل يغصيو بابشلا تاوصأل   
ديرفلا يملاعلا رمتؤملا اذه نمأزجتيال ًاءزج بابشلا   .  

عباتلا رضحلا بابش قودنص لالخ نم ةدحتملا ممألا لئوم رظن ،ريرقتلاب ةلومشملا ةرتفلا ءانثأو  -١١٣  
حوارتت ًالاومأ بابشلا اهدوقي ةمظنم ١١٧تحنمو ،لاومأ ىلع لوصحلل بلط  ٣ ٠٠٠نم رثكأ يف هل   

ةرتفلا لالخو (هتيادب ذنم قودنصلا اذه نإ . ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود ٢٥ ٠٠٠و ٥ ٠٠٠نيب 
وحن حنم دق )ريرقتلاب ةلومشملا ويلم٢،  نويلم ١،٣وحن اهنم جرفُأ ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود ن    
بابشل ةلامعلاصرف قلخو تاعورشملا ذيفنت ىلع ليومتلا زكريو . ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود  

تايلمعلا يف مهريثأتو م   اردق ةدايزو ةيرضحلا قطانملا يف تايتفلاو نايتفلا معد ىلع زكري امك رضحلا
يف ءاسنلاو لاجرلا نم بابشلل قودنصلا مدقيو . ًةرشابم مهسمت يتلا تارارقلا عنص تايلمعو ةيسايسلا

غتلا لماوع نم اوحبصي يكل ةصرفلا قاطنلا ةريغصلا يلحملا عمت   ماعمتجملخاد يباجيإلا ري يا تامظنم
  .ةيلحملا
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بابشلا نيكمتب صاخلا هجمان رب لالخ نم ةدحتملا ممألا لئوم ماق ،ريرقتلاب ةلومشملا ةرتفلا ءانثأو  -١١٤
ىلع ديزي امبيردتب ،اينيك يف  تايجولونكت لاجم يف ةيماظن ريغ تاعاطق نم تايتفلاو نايتفلا نم ٣٠٠   

. ةيتيزلا تاحوللا مسرو ةراجنلاو ،ءانبلاو ،ةيئابرهكلا لامعألاو ،ماحللاك ةلصلا تاذ تاراهملاو دييشتلا
ةيراجتلا لامعألا يف ينيكلا بابشلل بيردتلا ًاضيأ ةدحت ملا ممألا لئوم مدق جمانربلا اذه قيرط نعو

مالعإلا ايجولونكتو ،ةينواعتلا تايعمجلا ىلع بيردتلاو ،تاعزانملا ضفو ،ةيتايحلا تاراهملاو 
ريدملا دي ىلع ًايمسر حتتفأ ثيح بابشلا بناج نم ميب نوم بيردت زكرم ئِشنُأ دقو تالاصتالاو  ،
كالتما ىلع لوصحلل ةينيكلا ةأرملا ’’ داحتاىلإ ةرادإلا تلقن اهدعبو ،ة دحتملا ممألا لئومل يذيفنتلا
بآ يف‘‘يضارألا   .٢٠١٠سطسغأ / 

نم ريثكلا يف بابشلا تامامتهاجاردإ يف ةدحتملا ممألا لئوم حجن نييضاملا نيماعلا لالخو   -١١٥  
أ بونج يف‘‘ًانمأ رثكأ ايقيرفأ لجأ نم بابشلا ةردابم’’ قالطإع مو. هجمارب ةركل ملاعلا سأك ءانثأ ايقيرف  

ةينغأ نيحلتو فيلأت كلذكو ،كلذ ىلع ًالاثم الإ بابشلل ًانمأ رثكأ ندم جمارب بناج نم ٢٠١٠مدقلا   
ةقيقحلا ْل’’ةفص ةدحتملا ممألا لئوم مهيلع قلطأ نونانف اهدعأ هايملا نع  سنواعتلا ةبعش موقتو . ‘‘ر

وحن عيزوتب ةيقيرفألا لودلا نم ديدعلا يف ةدحتملا ممألا لئ وم جمارب يريدم قيرط نع ينقتلاو يميلقإلا
  . بابشلا تاعومجم نم ةحنمك مدق ةرك نويلم

  نيسنجلا نيب ةاواسملا  - واو
عم ةدحتملا ممألا لئوم كرا   -١١٦ شيف ةأرملاةمالسب ينعملا ثلاثلا يلودلا رمتؤملا ميظنت يف " ميفينويلا"ت 

  .٢٠١٠ربوتكأ /لوألا نيرشت ،يهلدوين
١١٧-   ، يلودلا داحتالاوندنل تسيإ ةعماج مهنيب نم ءاكرش عم نآلا ةدحتملا ممألا لئوم لمعيو  

لالخ نم ،ورياوه ةنجلو ،نيحا   مييقت ريياعم عضو ىلع ‘‘ةيملاعلا تاودألاو يضارألا ةكبش’’سملل  ،
نرب وأ قاطنلا ةعساو ضرألا ةادأ تناك اذإ ام م  رثكألا وه جما يقتو ضرألل تاودأ لمعتست ةيناسنج

ءاسنلاو لاجرلا نم لكتاجايتحاعم ًابواجت  يف ةيلوأ براجت اهيلع تيرجُأ دق مييقتلا ريياعم تناكو .  
عم )لابينو اناغ ،ليزاربلا(نادلب ةثالث  ةدايقلا مامز ةقطنم لك يف ةيدعاقلا تامظنملاذاختا،  تزِربُأ دقو .  

  .يملاعلا يرضحلا ىدتنملل ةسماخلا ةرودلا ءانثأ ةريدتسم ةدئام ةشقانم يف جئاتنلا هذه
ريبادتل ىدتنم ريسيت يذيفنتلا ريدملا ىلإ هيف بِلط يذلا ٢٢/٧ةرادإلا سلجم رارق ىلع ًالوزنو   -١١٨  ،

يملاعلا يرضحلا ىدتنملاو ةرادإلا سلجم تارود عم يزاوتلاب عمتجيس يذلاو نيسنجلا نيب ةاواسملا قيقحت  
ممألا لئوم مَظ ةاواسملالمع ةطخ ذيفنت يف زرحملا مدقتلا مييقت نم ءاكرشلا نيكمتل   ن ،نيسنجلا نيب  

يموي دقع ةاواسملاريبادتل ةيعمج لوأ ةدحتملا   ت نيسنجلا نيب وير يف٢٠١٠سرام /راذآ ٢٠ - ١٩   يد  
يف ةأرملا ةكبشو ليزاربلا ىدل ةأرملاب ةينعملا ةصاخلا ةنامألا عم نواعتلاب ةيعمجلا تمظ . وريناج  ن دقو
كلا يف نيططخملا ةطبارل ةعباتلاطيطختلا مصاوعلا يف ةأرملل ةيلودلا ةكبشلاو ،ورياوه ةنجلو ،ثلونم  

 ، ءالخإلا تالاحو ناكسإلا قوقحب ينعملا زكرملاو ،اناغ يف ةيلحملا تاموكحلا بيردت دهعمو ،ىربكلا
حملاو ايسآ ةقطنم يف ةسايسلا يف ةأرملا رود زكرمو ضرألا ىلع ةأرملا لوصحتاداحتاو   .ئداهلا طي 

. هيدل تاكارشلا ةدعاق ميعدتو عيسوت ريرقتلاب ةلومشملا ةرتفلا ءانثأ ،ةدحتملا ممألا لئوم لصاو  -١١٩
لوألا نيرشت٤قفاوملا يملاعلا لئوملا موي نأشب ورياوه ةنجل عم مهافت ةركذم ىلع عّقوف  ، ٢٠٠٩ربوتكأ / 
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نيتمظنملا نيب تامازتلالازيزعتل ،ةمصاعلا ،نطنشاو يف  نم ةيرشبلا تانطوتسملا اياضق نم ددع نأشب  
ليبس ىلعو . ماعلا رايتلا يف سنجلا عون جاردإو ،نمألاو ةمالسلاو ،ثراوكلا ةرادإو ،ضرألا اياضق اهنيب

يكبش عقومك ةيرشبلا تانطوتسملا نأشب ةأرملا نع ةيمالعإ ةباوب ًارخؤم تقِلطُأ ؛ةكارشلا هذه ةعباتم 
سملاو ،ةيرشبلا تانطوتسملا اياضقىلع زكري تنرتنإلا ىلع لماش ماقو . ةأرملل نيكمتلاو نيسنجلا نيب ةاوا 

ثحبلل يلودلا دهعملاو ،ةيجاتنإلا تاعورشملا ةيمنتل ةدحتملا ممألا قودنص ولثمم مهنيب نم ءاربخ 
ةنجلو )٢(ةأرملا مدقتب ينعملا قباسلا بيردتلاو سلجم يف تابختنملاتالثم ملا   ةيضوفملا ميلاقأو تايدلب 

ةددعتم تاعماجو ،ثلونمُكلا يف نيططخملا ةطبارل ةعباتلا طيطختلا يف ةأرملا رود ةكبشو ،ةيبوروألا 
دِق ضارعتساب  ع ءاربخ قيرف عامتجا لخاد ةيلحملا ةرادإلاو سنجلا نأشب يملاع مييقت يف لوصف عورشم  

ىلإ ١نم ةرتفلا لالخ  زومت٣  يبورين يف٢٠٠٩ هيلوي/   .  
اينيكو اناغو يدنوروب يف ضرألا ىلع ةأرملا لوصح تاداحتامعد ةدحتملا ممألا لئوم لصاو   -١٢٠  

 تاداحتاةكبش تقِلطُأ يملاعلا يرضحلا ىدتنملل ةسماخلا ةرودلا ءانثأو . ةدحتملا اينارتت ةيروهمجو ادنغوأو
ةلثاممتاداحتاقالطإ ىلع نادلب ةرشع نم رثكأ تدهاعتو ،ضرألا ىلع ةأرملا لوصح   مت ايريجين يفو.  

لوألا نيرشت يف ضرألا ىلع ةأرملا لوصحداحتاليجست    .٢٠١٠ربوتكأ / 
ناونعب ريرقت عضو يف ةيراشتساةفصب ةدحتملا ممألا لئوم كراش   -١٢١ دودحلا : ةاتف ينأ ببسب’’ 

جمانرب اهرشني ةيونس ريراقت ةلسلس يف عبارلا ريرقتلا وهو ‘‘ريغتم قايس يف تايتفلا ؛ةيرضحلاو ةيمقرلا  ،
 ًءاسن َنرص‘‘لانوشانرتنإ نالب’’ ي امدنعو ةقهارملاو ةلوفطلا تارتف لاوط تايتفلا قوقح سردي يذلا  
لوليأ٢٢يف ةلسلسلا كلت تقلطأ دقو . تاعفاي و ،كرويوين يف٢٠١٠ربمتبس /  لوألا نيرشت٦  ربوتكأ / 

يف وأ ،اينيك يف ٢٠١٠ لوألا نيرشت١٩    .ادنغوأ يف٢٠١٠ربوتكأ / 
ريئام  ادلوجبيردت زكرم عم ةكارشلاب ،ةدحتملا ممألا لئوم مدق ؛ت اردقلا ءانب لاجم يفو  -١٢٢

يف امهادحإ ةيلحملا ةرادإلاو سنجلا عون نأشب ةيبيردتلا تارودلا نم نيتلسلس يلودلا ليمراك  تنوام
يناثلا نيرشت يف ىرخألاو٢٠٠٩ربمتبس /لوليأ   .٢٠١٠ربمسيد /لوألا نوناكو ربمفون/ 

  لئوملا لامعأ لودج يف نورخآ ءاكرش  -ياز 
١٢٣-   ، ةرادإلا سل  ةصرفلا ءاطعإل يندملا عمت عمتجانيرشعلاو ةيناثلا ةرودلا ءانثأو  ا تامظنم ولثمم  

هتيالوو جمانربلل ديدجلا لكيهلا حرشل ةصرفلا ةدحتملا ممألا لئوم يف يندملا عمت   ا ةمظنم ةدحول
يندملا عمتكارتشالالجأ نم هتيجيتارتساو   ا عم  .  

نم ةلسلس ربع ةيملاعلاو ةيلحملا يندملا عمت   -١٢٤  ا تامظنم عم هلصاوت نم ةدحتملا ممألا لئوم ن  سح
يبورين يف ةدحتملا ممألا لئومل يسيئرلا رقملا يف تدق  ةرتفلا لالخ ناتيلاعف تدق . ع تاراوحلا  -٢٠٠٩عو

تامظنم هب موقت اميف ةصحاف ةرظن بسك ىلع ةدحتملا ممألا لئوم اتدعاس ٢٠١٠ نأشب يندملا عمت   ا
  .ةيعامتجالا ةيرضحلا ةلادعلا

                                                 
ًاينعم ةدحتملا ممألل ًاعبات ًانايك ٢٠١٠ هيلوي/زومت ٢مو يةماعلا ةيعمجلا تأشنأ   )٢( نيكمتو نيسنجلا نيب ةاواسملاب   
ليغشتأدبيس يذلا نايكلا اذهل ررقملا نمو. ةأرملا ةطشنأب موقي نأو ةنامأك لمعي نأ ٢٠١١رياني /يناثلا نوناك ١يف ة ي   

ةأرملا مدقتو ةيناسنجلا اياضقلا نأشب صاخلا راشتسملا بتكم فئاظوو تايالو معديو ،يرطقلا ىوتسملا ىلع ةيليغشت 
 ، إلا قودنصلا ىلإ ةدنسملا فئاظولا كلت ىلإةفاضإلابةنامألل ةعباتلا ةأرملا مدقت ةبعشو ةأرملاب ينعملا ةدحتملا ممألل يئامن  

  .ةأرملا مدقت لجأ نم بيردتلاو ثحبلل يلودلا دهعملاو
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يملاعلا يرضحلا ىدتنملل ةسماخلا ةرودلا ءانثأ يندملا عمت   -١٢٥  اب ةصاخ ةيميلقإ ةيلاعف لوأ تدق ع
ةرودلا ءانثأ ةيلاعفلا هذه رمتست فوسو . ةينيتاللا اكيرمأ نم ددجلا ءاكرشلا نم ديدعلا نيب تعمجو
ةيبرعلا يندملا عمتفوسو ،ىدتنملل ةسداسلا  ا تامظنم ىلع زكر ءانثأ نايرخأ ناتيلاعف تدق .  ت  عو

اياضقلا ىتش نأشب اهئارآب ءالدإلل يندملا عمت    .ا تامظنمل ةصرف اتمدق ةسماخلا ةرودلا
زومت يف ةدحتملا ممألا لئومل ًاعبات ةيراجتلا لامعألل ىدتنم دق  -١٢٦ تاكرشل ربنمك ٢٠٠٩ هيلوي/ع  

راوحلا يف صاخلا عاطقلا كرشي وهو . ةيرضحلا لولحلاو تايدحتلا ةشقانمو ضرعل صاخلا عاطقلا
يف لوألا ىدتنملا دق . مادتسملا رضحتلا يف مهست ةديدج ةكارش لمع ىلع دعاسيو ،يتاسايسلا  ع دقو
، دوين عم ةكارشلاب دنهلا ةموكح هتفاضتساويهل ةيدنهلا ةعانصلاو ةراجتلا فرغداحتا  يناث لا ىدتنملا امأ.  

يد وير يف دق‘‘ةيراجتلا لامعألل عامتجا’’هناونعو   ع دقف ىدتنملل ةسماخلا ةرودلا ءانثأ وريناج   
ءارضخلا ندملا ىلعهمامتها بصناويملاعلا يرضحلا   .  

يرجت صاخلا عاطقلاب ًاينعم ًالماع ًاقيرف كلذك ةدحتملا ممألا لئوم لهتساو  -١٢٧ ةروصب هتراشتسا   
. مادتسملا رضحتلا يف صاخلا عاطقلا ةمهاسم زيزعتب ةقلعتملا تاهيجوتلاو تايجيتارتسإلا نأشب ةمظتنم

ةسماخلا ةرودلا ءانثأو ،ةدحتملا ممألا لئومل لوألا ةيراجتلا لامعألا ىدتنم ءانثأ قيرفلا عمتجادقو   
اهيلع قدصت يكل مادتسملا رضحتلا حلاصل ةيراجتلا لامعألا ئدابم نشدو . يملاعلا يرضحلا ىدتنملل

  .ةدحتملا ممألا لئوم عم ةكارش يف ةلخادلا صاخلا عاطقلا تاكرش
ةسماخلا ةرودلا ذنم ةيملاعلا ةيرضحلا ةلمحلا ىلإ صاخلا عاطقلا تامظنم نم ريبك ددع مضنا  -١٢٨  

نشيدنوفتيليإ نيجيب) ادنلوه(ةيلودلا ةيرامعملا سيداكرأ ةكرش : يهو يملاعلا يرضحلا ىدتنملل  
، )نيصلا(ناكسإلا ايجولونكتل  ةجمدنملا ،وكسيس مظن  DCityةكرشو ). ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا(، 

PTY LTD ةدودحملا ةكرشو )ايلارتسأ(   ،GDFSUEZ) ارسيوس(سيليجارفودنوم ةعومجمو ) اسنرف( ،
 ، غنوتفيتس رتمياس دنآ رتمياس ةعومجمو )اينابسأ (S.Aبوروي زجندلوه بورج سيرب ةكرشو ) ايناملأ(، 

ندملل ةيملاعلا ةمظنملاو ،ةمادتسملا ةيمنتلل ةيراجتلا لامعألل يملاعلا سل ). اسنرف(تنمو ريفنإ ايلويفو  او
، ) ايلارتسأ(ءارضخلا  ةجمدنملا  ت هايملا تالاجم يف ةيليغشت تاعورشم ًاضيأ تذِف ). ادنك(نِرِب توفوريزو نو

قيدانص لالخ نم صاخلا ع اطقلا نم تاكرش عم ةيرضحلا تانايبلا ةرادإو ناكسإلاو يحصلا فرصلاو
ةينا  يف الوكاكوك ةكيرشلا تاكرشلا لمشتو . ا ةينقتلا تاربخلا ريفوت وأ ،ةدحتملا ةيعامتجالا ةيلوؤسملا

  ).دنهلا(اتاتو ) ادنلوه(سيداكرأ ) ايناملأ (BASFو ،لغوغو). ايلارتسأ(رتيام انايسكوأو ،دنهلا 
ربنم وهو ،لئوملا يف نيينفلا ىدتنم دق   -١٢٩ نييرضح نيسرامم نم ةنوكملا ةينفلا ةيلودلا تاطبارلل ع

 ضارعتسال ٢٠٠٩ليرب أ/ناسين يف ًاعامتجا ةيرشبلا تانطوتسملل يناثلا ةدحتملا ممألا رمتؤم بِقع ئشنأ
ممألا لئومو نيينفلا نيب تاكارشلاو نواعتلا عيجشت ىلإ ىدتنملا اذه فدهيو . هتيجيتارتساو هرود
مادتسملا رضحتلا ةيلمع يفهتمهاسم زيزعتل ،ةدحتملا يينف رود نأشب ًاقاثيم ىدتنملا اذه دعأ دقو .  
  .ةمادتسم ندم ةماقإل مهاعسم يف نيينفلا هجوي لداعو مادتسم لبقتسم قيقحت يف ةيرشبلا تانطوتسملا

نم كلذك لمعيو ،ًايمسر ًاكيرش هتفصب ةيملاعلا ةيرضحلا ةلمحلا ىلإ ًاضيأ ىدتنملا اذه مضنادقو   -١٣٠  
ندملا يططخمل ةيلودلا ةيعمجلاو ،نييرامعملا نيسدنهملل يلودلا داحتالا: ءاضعألا تاطبارلا لالخ  
  .نيططخملل ثلونمُكلا ةطبارو نييميلقإلا نيططخملاو
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ابملل يلودلا سل  -١٣١   -ةيلحملا ةيئيبلا تا رداو ةدحتملا ممألا لئوم قّثو يملاعلا ىوتسملا ىلعو
يف ندملا رود ىلع ًازكرم ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم هنواعت ةمادتسالالجأ نم ةيلحملا تاموكحلا   ،

ةيئيبلا تاردابملل يلودلا سلجملل يملاعلا رمتؤملا ءانثأو . ندملا نيب اميف نواعتلاو ،ةيملاعلا ةيئيبلا اياضقلا
ناريزح يف ،ادنك ،نوتنمدإ يف دق  ٢٠٠٩ هينوي/ع يذلا ةيلحملا نيلاجم ىلع فرعتلا مت نواعتلل ن،   يديدج   :

ممألا جمانربو ،ةدحتملا ممألا لئوم لمعيو . يجولويبلا عونتلا لجأ نم ةيلحملا ريبادتلاو ،خانملا ريغتو ندملا
نأشب ًابيتك لمشت ،تاعوبطملا نم ددع نأشب ًاعم ةيلحملا ةيئيبلا تاردابملل يلودلا سل   او ةئيبلل ةدحتملا

يف رش لا ةمادتسملا ةيرضحلا ةقاطلا طيطخت  رمتؤم ءانثأو ٢٠١٠ربوتكأ /لوألا نيرشت يفو. ٢٠٠٩ن يذ  
يف فارطألا رمتؤمل رشاعلا عامتجالا عم ةنمازتم ةروصب دقع يذلا ندملا يف يجولويبلا عونتلاب ينعملا ةمقلا 

يلودلا سل ةيقافتالا  او ةدحتملا ممألا لئوم ردصأ نابايلا ،ايوغان يف ،يجولويبلا عونتلاب ةقلعتملا  
؛يجولويبلا عونتلا لجأ نم ةيلحملا ريبادتلا معد ’’: امه طبارتلا يديدش نيعوبطم ةيلحملا ةيئيبلا تاردابملل
يجولويبلا عونتلاب ةقلعتملاةيقافتالاةنامأو ،ةدحتملا ممألا لئوم هعضو  (‘‘ةينطولا تاموكحلا رودو  ( ،
تاردابملل يلودلا سل (، ‘‘يجولويبلا عونتلا نأشب ةيلحملا ريبادتلل يداشرإلا ليلدلاو’’  ا هعضو يذلا
  ).ةدحتملا ممألا لئوم نم ٍمعدب ةيلحملا ةيئيبلا

يلودلا سل   -١٣٢  ا اهداق يتلا تايلاعفلا نم ديدعلا ةدحتملا ممألا لئوم  مع د ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
خانملا نأشب ةيقيرفألا ةيلحملا تاموكحلا اهتعضو يتلا قيرطلا ةطيرخ كلذ يف امب ،ةيلحملا ةيئيبلا تاردابملل 

زومت يف ايقيرفأ بونج يف نجاهنبوك ةمقداقعناليبُق  لوألا نوناك يف اهالت٢٠٠٩هيلوي /  ربمسيد /، 
عامتجا ٢٠٠٩ يف فارطألا رمتؤمل ةرشع ةسماخلا ةرودلا ءانثأ دق ا ةلاص   ع خانملا نأشب ةيلحملا تاموكحل

يف خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألاةيقافتا نجاهنبوك  نوفظوملاو نولوؤسملا كراش ،ًاريخأو .  
ندملا نأشب رمتؤم لوأ يف طاشنب ةدحتملا ممألا لئوم ةياعر تحت ةدحتملا ممألا لئومل نوعباتلا نويلحملا 
يف ،ايناملأ ،نوب يف دق   ع يذلا ،ةيلحملا ةيئيبلا تاردابملل يلودلا سلجملل عباتلا ةمواقملا ىلع ةرداقلا

  .٢٠١٠ويام /رايأ
فرصلاو هايملا نأشب هجمانرب ذيفنت يف نييموكح ريغ ءاكرش عم ةدحتملا ممألا لئوم لمعي   -١٣٣

بصني يتلا ةيموكحلا ريغ ةيلودلا تامظنملا نم -تامظنملا نم ةعساو ةفئاط نولثمي مهو . يحصلا  
غ تامظنم ىلإ سنجلا عون وأ هايملا نأشب يعولا ءاكذإ لثم ةيعيضاوم اياضق ىلعاهمامتها ةيموكح ري  

ندملاو تادلبلا يف لمعتو يلحملا عمت    .ا لخاد ةدوجومو عسوأ ةدعاق تاذ ىرخأ
ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةدحتملا ممألا لئوم نيب نواعتلل ًاريخأ ترهظ يتلا ةلثمألا نيب نمو   -١٣٤

ةدحتملا تايالولا يف دوجوملا‘‘نشيدنواف تيو’’عورشم عم ةردابم  مدقي ،نو اعتلا اذه لالخ نمو. ، 
يرشبلا دعبلا ىلع موقي يذلا هايملا ءازإ    هجه  يعولا ءاكذإ ىلعو ،ةيرشبلا م -ن ةدحتملا ممألا لئوم  يِقلاو  

ىرخألا تاكارشلا لمشتو . ةينيتاللا اكيرمأ نادلب نم ديدعلا يف ةماعلا ةحصلاو يحصلا فرصلا نأشب
دالغنب يف‘‘لاسرفينوي نريسنوك’’عم ًاعورشم ةيموكحلا ريغ تامظنملا عم  فرصلاو هايملا نأشب ش ي 

رخآ عورشمو ،صاخلا عاطقلا نم يئزج ٍمعدب ىظحت يتلاو ،سرادملا يف ةماعلا ةحصلا نيسحتو يحصلا 
اهلمشت يتلا تادلبلا نم ديدعلا يف يحصلا فرصلا نيسحت ىلإ فدهي يذلا ايدوبمكيف ةيمنتلا زكرم عم   

ةدحتملا ممألا لئومل عباتلا غنوكيملا ريف يحصلا فرصلاو هايملل ةيميلقإلا ةردابملا   كانهو . ضوح
ةبوكنملا ةيلحملا تاعمت   ا يف يحصلا فرصلاو هايملا ىلع لوصحلا صرف نيسحت ىلإ يمرت تاردابم
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ثوحبلا ةسسؤمو ‘‘لانوشانرتنإ نجيف دلرو’’عم اهليكشت يرجي لابينو دنهلا يف ةيعيبطلا ثراوكلاب   ،
  .يتنامولو غننريلو يساكوفدآ ةسسؤمو ةيجولوكيإلا

  ةصالخلا  -  ًاعبار
ممألا ةموظنم لخاد ٍةصاخبو ،نواعتلا نأشب ريراقتلا دادعإ نم ًاعفترم ىوتسم ريرقتلا اذه دسجي   -١٣٥

ةرادإلا سل  يتأيو . نيرشعلاو ةيناثلا ةرودلا ءانثأ تمِدُق ةطشنألا هذه لثم نأشب ةقيثوب ةنراقم ،ةدحتملا
نيب نواعتلا ةطشنأ ةدايز نم سيلو ةنسحملا ةيلخادلا قيثوتلاو لصاوتلا ةيلمعل ةج يتنك ىلوألا ةجردلاب كلذ
  .ةوقلاب ًامئاد مستت تناك يتلا ،تالاكولا

ةيمارلا ةدحتملا ممألا لئوم ةيجيتارتسإ يف ةيمهألا ديازتم ٍرودب تاكارشلا علطضت ةماع ةفصبو   -١٣٦
قيقحت ىلإ جمانربلا لجألا ةطسوتملا ةيسسؤملاو ةيجيتارتس إلا ةطخلا هجوتو. اهيلإ ةدنسملا ةيالولا قيقحت ىلإ

ةيلحملاو ةيلودلا دوهجلل ةيرورضلا فورظلا قلخ يف ةلثمتملا ةطخلا ةيؤر ةمدخل ةيجيتارتسإ تاكارش 
ناكس ددع صيلقتو يرضحلا رقفلا نم ليلقتلل فورظلا ةئيهتلو ،ةريقفلا ءايحألا يف ومنلا رارقتسال  
نيذلا ءاكرشلا مييقتو دصرو ،عم كارتشالاو، رايتخالل مظنمىلإ كلذ جات ج حيو. ةريقفلا ءايحألا  
ةدحتملا ممألا لئوم غاص ،فدهلا اذه معدلو. ةيرضحلا تاسايسلا يف لاعفلا ريثأتلل ةقاطلاو ةردقلا مهيدل  
  .نييجيتارتسإلا ءاكرشلا كارشإ ةيلمع هيجوتل ةطخلا عم ىشمتت ةكارش ةيجيتارتسإ

، ًافارشتساو  -١٣٧ ةكارشلا ةيجيتارتسإ تايصوت ذِفن  ي نأ ةدحتملا ممألا لئوم ىلع نيعتي ،لبقتسملل  
تامولعملا ةرادإ نم هنيكمتل كلذو ةيرورضلا ةيلخادلا لكايهلا ن /و ئشني نأو ،ةصاخ ةفصبو  سحي وأ
  .ةلمتحملاو ًايلاح ةمئاقلا تاكارشلاب ةلصلا تاذ تاقالعلاو فراعملاو ،ةياغلل ةمهملا

_______________  


