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 ناسنإلا قوقحل 7رعلا مويلا ةودن لوح ةيميهافم ةقرو

 "تايدحتلا زربأ – تاسر?ملا لضفأ :رطق ةلود يف ةمادتسمو ةميلسو ةيحص ةئيب يف قحلا"

 2022 راذآ /سرام 16

 

Fديه:  

 "ةمادتسمو ةميلسو ةيحص ةئيب يف قحلا" عوضوم يرازولا ىوتسملا ىلع ةيبرعلا لودلا ةعماج سلجم َّرقأ

 )8701( مقر هرارق بجوe كلذو ،2022 ماعل اهتايلاعفو ناسنإلا قوقحل 7رعلا مويلا ةيلافتحا ناونع نوكيل

 لك نم راذآ/سرام 16 موي دمتعا سلجملا َّنأب vًلع .9/9/2021 خيراتب )156( مقر ةيداعلا هترود يف هذختا يذلا

 موي يف ذافنلا زيح ناسنإلا قوقحل 7رعلا قاثيملا لوخد ةبسانe كلذو ،ناسنإلا قوقحل اًيبرع اًموي هتفصب ماع

 .2008 راذآ/سرام نم 16

 لث� وهو ،ناسنإلا قوقحل 7رعلا ماظنلا ساسأ وه ناسنإلا قوقحل 7رعلا قاثيملا ّنإف ؛مولعم وه vكو

 ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا ةفاك مضت يتلا ةلماشلاو ةديحولا ةيبرعلا ةيميلقإلا ةقيثولا

 قوقح ةنجل يف ةلثمملا قاثيملا ةيلآ ىلإ ةفاضإ ،ةيبرعلا لودلا اهيلع تعمجأ يتلا ةيفاقثلاو ةيعvتجالاو

 ةيبرعلا لودلا يف ناسنإلا قوقح ةلاح ىلع ةيماتخلا اهتايصوتو اهتاظحالم رادصإ اهيلإ لوكوملا ةيبرعلا ناسنإلا

 اهتاعيرشت يف قاثيملا ماكحأل اهلvعأ ىدم لوح ةيرودلاو ةيلوألا اهريراقت صحف بقع قاثيملاب فارطألا

 ةلود )16( هتيوضع يف قاثيملا مض نهارلا تقولا ةياغل هَّنأ ،هيلإ ةراشإلا ردجت vمو .اهتاسرvمو اهجماربو

 يلوألا اهريرقت تمدق vك ،2009 ماع قاثيملا ىلع ةقداصملا ةيبرعلا لودلا لئاوأ نم رطق ةلود تناكو ،ةيبرع

 ذافنإو ةيvحو مارتحا نأشب 2020 ماع �اثلا يرودلا اهريرقتو 2016 ماع لوألا يرودلا اهريرقتو ،2012 ماع

 .لاجملا اذه يف قاثيملا ةنجلل ةيماتخلا تايصوتلا ذيفنتو هماكحأ يف ةدراولا تايرحلاو قوقحلا

 نم اًءزج اهفصوب ةميلس ةئيب يف قحلا ىلع )38( هتدام يف ةحارص ناسنإلا قوقحل 7رعلا قاثيملا صن دقو

 ىلع قاثيملاب فارطألا لودلا مزلأ vك .ميركلا شيعلاو هافرلا لفكي ناسنإ لكل قئال يشيعم ىوتسم يف قحلا

  ناسنإلا قوقح ةنجل تماق ،قايسلا اذه يفو .اهتايناكمإل اًقفو قوقحلا هذه ذافنإل ةمزاللا ¡بادتلا ةفاك ذاختا

 اهتذختا يتلا ¡بادتلا صحفو ،ةميلسلا ةئيبلا يف قحلا قاطن ديدحت يف طشن رودب - قاثيملا ةيلآ اهفصوب ةيبرعلا

 اهتاظحالم رادصإ دنع لاّعف لكشب هزيزعتو هلvعإو قحلا اذه ةيvح يف اهتامازتلاب ءافولل فارطألا لودلا

 .قاثيملاب فارطألا لودلا ريراقت ىلع ةيماتخلا اهتايصوتو

 نمض ايلعلا تاساردلل ةحودلا دهعمو ناسنإلا قوقحل ةينطولا ةنجللا نم ةودنلا هذه ميظنت ¤أي ؛هيلع ءانبو

 يتلا vهنيب مهافتلا ةركذم ذيفنت يف كرتشملا vهيعسو ،ناسنإلا قوقحل 7رعلا مويلاب رطق ةلود ةيلافتحا

 ءانبو ناسنإلا قوقح ةيvح زيزعت لاجم يف فيقثتلاو يعولا ةدايز اهنأش نم يتلا ةطشنألا ميظنت ىلع تدّكأ

 .لاجملا اذه يف ثحبلا ىلع مهعيجشتو اهنوسردي يتلا ملعلا عورف فلتخم يف ةبلطلا دنع ةصاخو ،اهتفاقث
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 :ةودنلل ةماعلا فادهألا

 ،نوزوألا دافنتساو ،خانملا ¡غت :لثم ،ناسنإلا قوقح سF يتلا ةيئيبلا تايدحتلاو راطخألا نم ¡ثكل ©اعلا ضرعتي

 داوملا يف راجتالاو ،ةيكيتسالبلا داوملاب ثولتلاو ،يرحبلا ثولتلاو ،يوجلا ثولتلاو ،يجولويبلا عونتلا نادقفو

 ةعساو تاراوح كانه نوكت نأ ناسنإلا قوقحل ةيئيبلا تاديدهتلاو راطخألا هذه يضتقتو .خلا... رّحصتلاو ،ةرطخلا

 ةيميلقإلاو ةيلودلا تايوتسملا ىلع مئادو رمتسم لكشب ةمادتسمو ةيحصو ةميلس ةئيب يف قحلا ةيvح لوح

 .ةينطولاو

Fنم ةلسلس اهبقعي ،ناسنإلا قوقحل 7رعلا مويلا تالافتحا نمض ةيلوأ ةردابم ةودنلا هذه لاغشأ لث 

 ةيحصلاو ةميلسلا ةئيبلا يف قحلا ةيvح ىدم ىلع ءوضلا طيلست ىلإ فدهت يتلا ةطشنألاو تايلاعفلا

  يف ةمادتسملاو

 يتلا تاسرvملا لضفأو تايدحتلا زربأ ديدحت ةيغب لاجملا اذه يف ةينطولا دوهجلا مييقت ىلإ ةفاضإ ،رطق ةلود

 تايوتسملا ىلع ًايروحم اًرود تَّدأو ،©اعلا نم ءزج رطق ةلود َّنأو vّيس ،قحلا اذهل ماتلا لvعإلا اهنأش نم

 ىلع عقي vك .ةيضاملا تاونسلا لالخ ةميلسلا ةئيبلا يف قحلا ةيvح زيزعت يف ةيلودلاو ةيميلقالاو ةينطولا

 ذيفنتلا ¯سحتو ،ةيئيبلا تاسايسلاو ¯ناوقلا زيزعت لاجم يف ةيلودلا اهتامازتلاب ءافولا ةيلوؤسم رطق ةلود

 ةيئيبلا تاكاهتنالا نم دحلاو يئيبلا ءادالا ¯سحتو ،ةيئيبلا تارارقلا عنص يف ةماعلا ةكراشملا ةدايزو ،ذافنإلاو

 .ةفاك ناسنإلا قوقحل

 

 :يلي vيف ةودنلا فادهأ لثمتت ددصلا اذه يفو

ü فيرعتلا eناسنإلا قوقح مارتحا يف اهرودو ةمادتسملاو ةميلسلاو ةيحصلا ةئيبلا يف قحلا موهف 

 .اهلvعإو

ü ح يف رطق ةلود يف ينطولا �وناقلا ماظنلا رود مييقتvةيحصلاو ةميلسلا ةئيبلا يف قحلا ةي 

 .ةمادتسملاو
ü حب ةينعملا ةيموكحلا ¡غو ةينطولاو ةيموكحلا تاسسؤملا رود ىلع فّرعتلاvةئيبلا يف قحلا ةي 

 .رطق ةلود يف هلvعإو قحلا اذه ةيvح هجاوت يتلا تايدحتلا زربأو رطق ةلود يف ةميلسلا

ü ملا لضفأو تامولعملا لدابتvحب ةليفكلا تاسرvيف ةمادتسملاو ةيحصلاو ةميلسلا ةئيبلا يف قحلا ةي 

 .ةيميلقإلاو ةيلودلا براجتلا نم ىلثملا ةدافتسالا ةيفيك ىلع ةوالع ،رطق ةلود

 :ةكراشملا تاهجلا 

 :ةيلاتلا تاهجلا نم لك ةودنلا يف كراشيس

Ø ح يف ةينعملا تاهجلاvةيموكح ¡غو ةيموكح تاسسؤمو تارازو نم رطق ةلود يف ةئيبلا ةي.  

Ø حب ةينعملا ةصصختملا اهتالاكوو ةدحتملا ممألاvرطق ةلود يف ةئيبلاو ناسنإلا قوقح ةي. 

 :ناكملاو نامزلا

 .ايلعلا تاساردلل ةحودلا دهعم رقم يف 2022 راذآ /سرام 16 موي ةودنلا دقعنت
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  ل(عألا لودج

 

 تاسلجلا تقولا

  ¯كراشملا ليجست 10:00 – 09:00

  :ةيحاتتفالا تvلكلا 10:15 – 10:00

 ناسنإلا قوقحل ةينطولا ةنجللا ةملك -
 سيئرلا بئان – يراوكلا فيس نب دمحم

 ايلعلا تاساردلل ةحودلا دهعم ةملك -
  ايلعلا تاساردلل ةحودلا دهعم سيئر – يدنفألا باهولادبع

  ةيعvج ةروص

 :ىلوألا ةسلجلا 11:00 – 10:15

 قوقحب هتقالعو ةئيبلا يف قحلا نأشب ناسنإلا قوقحل ةينطولا ةنجللا ةقرو .1
 .ةيميلقإلاو ةيلودلا هتاروطتو ناسنإلا
 ةينطولا ةنجللاب ةينوناقلا نوؤشلا ةرادإ يف �وناق ¡بخ – نيدلا لvك ¡مأ

  ناسنإلا قوقحل

 هجاوت يتلا ةيملاعلا تايدحتلا نأشب ايلعلا تاساردلل ةحودلا دهعم ةقرو .2
 اهتهجاوم يف يلودلا حاجنلا ىدم مييقتو ةميلسلا ةئيبلا يف قحلا لvعأ

 .لاجملا اذه يف ىلضفلاو ةحجانلا ةيملاعلا تاسرvملا ضارعتساو
 داصتقالاو ةرادإلا ةيلك يف ةماعلا ةسايسلا دعاسم ذاتسأ - تربمال تنارول

 .ايلعلا تاساردلل ةحودلا دهعم ،ةماعلا تاسايسلاو

 ةميلسلا ةئيبلا يف قحلا ةيvح نأشب يخانملا ¡غتلاو ةئيبلا ةرازو ةقرو .3
 مهأو حاجنلا لماوع مهأ زاربإو هتيvح يف ةلودلا حاجن ىدم مييقتو
 .تايدحتلا

 .يخانملا ¡غتلاو ةئيبلا ةرازو ،يخانملا ¡غتلا ةرادإ ريدم ،يرملا رصان يداهلادبع

 تالخادم :ةيناثلا ةسلجلا 11:40 -11:00

 ةينطولاو ةيموكحلا تاهجلا دوهج ضارعتساو فيرعتلا ىلإ ةسلجلا هذه فدهت

 ةميلسلا ةئيبلا يف قحلا ةيvح لاجم يف رطق ةلود يف تاكرشلاو ةيموكحلا ¡غو

 هذهل ةزجوم تالخادم لالخ نم هتيvح هجاوت يتلا تايدحتلاو تاحاجنلا مهأ زارباو

 .تاهجلا

 ةماع ةشقانمو ةلئسأ 12:00 – 11:40
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 نوثدحتملا

 

 
 نيدلا لvك ¡مأ

 ،)2014( هاروتكدلاو )2000( ¡تـــسجاملا يتجرد ىلع لـــصح ،1994 ماع فـــرشلا ةبترe موطرخلا ةعماج يف جرخت

 موطرخلا ةعماجب نوناقلل اًذاتــسأو تاكــرشلا نم ددعل اًينوناق اًراــشتــسمو 1995 ماع ذنم ةاماحملا ةنهe لمع

 اًيلاح لمعي .موطرخلا ةعماجب ةيركفلا ةيكلملا ةي�داكأل اًريدمو موطرخلا ةعماجب ناـــسنإلا قوقح زكرمل اًريدمو

 .رطق ةلودب ناسنإلا قوقحل ةينطولا ةنجللاب اًينوناق اً¡بخ

 

 

 يرملا رصان يداهلا دبع

 ¡تــسجاملا ةجرد ىلع لــصحو 1996 ماع ايجولويجلا يف سويرولاكبلا ةجردب رطق ةعماج يف يداهلا دبع جرخت

 اًيلاح( ةئيبلا نع ةلوؤـــسملا ةيموكحلا ةهجلاب قحتلا.2003 ماع )ارتلجنإ( سكورب دروفـــسكأ ةعماج نم ةئيبلا يف

 مـسق سيئر ناكو (EIA) يئيبلا رثألا مييقت مـسق يف ¯حلا كلذ ذنم لمعو ،1997 ماع يف )ةئيبلاو ةيدلبلا ةرازو

 ةـيقاـفتال رطق يف ةـينطولا لاـــصتالا ةـطقن وه يداـهلا دـبع .2009 ماـع ىتح 2004 ماـع نم يئيبلا رثألا مييقت
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 لمعي .2006 ماع فــصتنم ذنم خانملا تاــضوافم يف كراــشم وهو (UNFCCC) خانملا ¡غت نأــشب ةدحتملا ممألا

 .يخانملا ¡غتلاو ةئيبلا ةرازو يف خانملا ¡غتو ةئيبلا ةرازو يف يخانملا ¡غتلا ةرادإ ريدم نآلا

 

 تربمال تنارول

 تاـساردلل ةحودلا دهعe ةماعلا تاـسايـسلاو داـصتقالاو ةرادإلا ةيلك يف ةماعلا ةـسايـسلا دعاـسم ذاتـسأ لمعي 

 روتكدلا .ةمادتـــسملا ةيمنتلاو ةقاطلا ةـــسايـــس اياـــضقب متهي ،ةيمنتلا تايداـــصتقاو ةماعلا ةرادإلا ةيلك ،ايلعلا

 ¡بك ناكو )SESRI( يداــصتقالاو يعvتجالا حــسملا ثاحبأ دهعم يف تاــسايــسلل لوأ للحمك اًقباــس لمع تربمال

 ريدمو ةمادتسملا ةيمنتلا لاجم يف ثحابك لمع .رطق ةعماج يف �اسنإلا راكتبالا ربتخم ةردابم نع ¯لوؤسملا

 رادـم ىلع ةـيعيبطلا دراوملا ةـــساـيـــسو خاـنملا ¡غتو ةـيلودـلا رطاـخملا تالاـجم يف يموكح راـــشتـــسمو جمارب

 روتكدلا .ةدحتملا ممألاو يقيرفألا داحتالاو ةيـسنرفلا عافدلا ةرازو يف كلذ يف اe ،ةيـضاملا اًماع ـرشع ةـسمخلا

 .)CTCN( ةدحتملا ممألل ةعباتلا خانملا ايجولونكت ةكبـشو زكرمل يراـشتـسالا سلجملا يف قباـس وـضع ناك تربمال

 ةدـحتملا ممألل ةـعباـتلا خاـنملا ¡غتب ةـينعملا ةـيلودـلا ةـنجلل يلاـتلا ريرقتلل ¡بخ عجارمك اـًيلاـح تـنارول روتكدـلا لـمعي

 .تاسايسلا يعناصل صخلمل ةماعلا ةسايسلا يف ةربخ رفوي ثيح ،

 

 

 

 

 

 


