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  )١(ةيبوساحلا تادعملا نأشب لمعلا لجأ نمةكارشلا 

  ؟ةيبوساحلا تادعملا نأشب لمعلا لجأ نمةكارشلا يه ام 
فد تئشنُأ نيديدع ةحلصم باحصأنيب  ةكارش يه ةيبوساحلا تادعملانأشب لمعلا لجأ نم  ةكارشلا  ةرادإلا ةجلاعم 
، ةحلصملا باحصأل لماعلا قيرفلا ماقدقو  .ةيحالصلا ةيهتنملاو ةلمعتسملا ةيبوساحلا تادعملل ًايئيب ةميلسلا  يذلا نيددعتملا
،شلا بيساوحلا يعناصل نيلثمم نم فلأتي ، ةداعإ يف نيلماعلاو ةيصخ  ،يميداكألا طسولاو ،ةيلودلا تامظنملاو اهريودت

تاعوم  ، ،ةيئيبلا او عضوبتاموكحلاو ، حرتقملا قاطنلا    نم ةكارشلا لكيهو ،ةيلاملا تابيترتلاو ،تاصاصتخالاو لمعلل
، فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا يف ةكارشلا هذه تقلطُأ دقو . ةيبوساحلا تادعملا نأشب لمعلا لجأ لزاب ةيقافتا يف
ناريزح يفايسينودنإب يلاب يف دقعنا يذلا   .٢٠٠٨هينوي / 

لجأ نم ةكارشلل عباتلا لماعلا قيرفلالصاوي   
ىلإ يعس لا ةيبوساحلا تادعملا نأشب لمعلا
 بحريو ،ةعونتمو ةنزاوتم ةكارش داجيإ
، تاربخلا يوذ ددجلا ءاضعألاب  ةصاخلا
، تادعملل ةعنصملا تاهجلا اميسالو  ةيلصألا
 ةداعإو اهديدجت ىلع لمعت يتلا تاهجلاو
 ،يميداكألا طسولا نع ًالضف اهريودت

تاعوم  ، او ، تامظنملاو ةيئيبلا  ةيلودلا
 .تاموكحلاو

  ؟ةيبوساحلا تادعملا نأشب لمعلا لجأ نم ةكارشلا تئشنُأ اذامل
تادعملا تلخدأ  ،تادعملا هذهل يملاعلا مادختسالا عسوت عمو .ناكم لك يف سانلا ةايحىلع ًانيسحت  ةيصخشلا ةيبوساحلا 

تايدحت ناكم لك يف تاعمت   رودلا راثآنع ةئشانا هباجت حل ةلماكلاة  تادحو يلامجإ داز دقو . ةيبوساحلا تادعملا ةاي 
ماع يف ةدحو نويلم ١٧٠ءاهز نم ملاعلا ىوتسم ىلع تعيب يتلا ةيصخشلا بيساو حلا ءاهز ىلإ ٢٠٠٠  نويلم ٣٧٠   

ذه رمتسيسو،٢٠١٠ماع يف ةدحو  ةمداقلا تاونسلا يف هاجتالاا   ةيمك حوارتت ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ًاقفوو.  
ا ءاحنأ عيمج يفاهنيوكت متي يتلاةينورتكلإلا تايافنلا  ىلإ ٢٠نم ملاعل   يرتم نط نويلم ٥٠    ، ام لكشت يهو ماع لك

ةئاملا يف٥ىلع ديزي  ةيلحملا ةبلصلا تايافنلا عيمج نم  تاعمت عافتناو قاوسألا عسوتعم و.   لوصحلا لبس ةدايزب ةيلحملا ا 
، ايجولونكت ىلع حرمب اةيمانلا نادلبلا نم ريثكلا نإف تامولعملا  اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو  يف ةديدج تايدحتهباجت  لاقتنا ةل 
 .ةيحالصلا ةيهتنملا ةينورتكلإلا تاجتنملا ةرادإ

ةداعإ يف ةلماعلا تاهجلاواهيكلهتسمو ،ةيلصألا تادعمل ل ةعنصملا تاهجلاكلذ يف امب ،ةحلصملا باحصأ عيم جلو  
، رفوتتو . ةيحالصلا ةيهتنملاو ةلمعتسملا ةيبوساحلا تادعملل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا زيزعت ديعص ىلع هنودؤيرود  اهريودت

و اهحالصإ كلذ يف امب،ًايئيب ةميلسةروصب تادعملا ةرادإ زيزعتل  ةمزاللاتاراهملاو تايجولونكتلا  نم  وحن ىلع اهديدجت 
لمعلا صرف ريفوتو ،اهلامعتسا دمأ ةلاطإ هنأش ةميق تادعم ريفوتو   تاكرشلا وأ دارفألا بناج نم ًاددجم اهمادختسال 

سرادملا يف وأةيراجتلا ، ًالضفو .  كلذ نع اهنم داوملا صالختسال  اهلامعتسا ةداعإ نكمي ال يتلا تاجتنملاهيجوت نكمي  
ِّكمي امبًايئيب ميلس لكشب اهريودت ةداعإو ةنيمثوةيساسأ نداعم ةداعتسانم ن   اهنم    .ةقاطلاو دراوملا ىلع ظافحلاو،  

                                                 
ناريزح يف تثد  )١( ٢٠١١هينوي /ح 
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  ةيبوساحلاتادعملا نأشب لمعلا لجأ نم ةكارش لادئاوف 
عيمجل ةيئيبو ةيداصتقا دئاوف اهل ةمادتسم ةيراجت تاسرامم عادتبا ةيبوساحلا تادعملا نأشب لمعلا لجأ نم ةكارشلا مزتعت 

لاقتنا ةلحرمب ا  تاموكحلل ىدتنم ةكارش لا هذهرفوتو . اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا اميس الو ،نيكراشملا
ظنملاو ،ةعانصلاداورو ةلمعتسملا ةيبوساحلا تادعملل ةنهارلا ةرادإلا نيسحت ، لةيميداكألا رئاودلاو ةيموكحلا ريغ تام 
ةيملاع ةيهيجوت ئدابم عضو قيرط نعةيحالصلا ةيهتنملاو ةرادإلا قيقحتل ،داوملا ريودت ةداعإ/ةداعتساوتادعملا حالصإل     
ةيبوساحلا تادعمللًايئيب ةميلسلا  . 

نأشب لمعلا لجأ نمةكارشلا رفوت ،كلذ ىلع ًةوالعو   :يلي امب مايقللةحلصملا باحصأل  ًاصرف ةيبوساحلا تادعملا  
ةيراكتبا ةيلمع ج • ه ا يف ةلثمملا بناوجلا ةيثالثلا بساكملا معدلن ريوطتو ةشقانم يئيبلاو يعامتجالا مدقتل  

 ؛يداصتقالاو

نادلبلا نم ديدعلا يف رارقلا عنص ىلع ريثأتلا • جهنلا نأشب  ةيبوساحلا تادعملا ةرادإ  يف اهعابتا نيعتي يتلا 
ًادلب١٧٥ىلع ديزي لزاب ةيقافتا يف فارطألا ددع نأ ىلإ رظنلاب ، ةيحالصلا ةيهتنملاو ةلمعتسملا  يف ( 

 ؛)٢٠١١هينوي /ناريزح

؛لاقتنا ةلحرمب ا •    اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف تاردقلا ءانب يف ةدعاسملا

ةلئاه صرف ةحاتإو ةديدج تافلاحتنيوكت  •  .ةينهملا تاقالعلا ةماقإو لصاوتلل 

  ةكارشلافادهأ 
فد  ج ثادحتسا ىلإ ةيحالصلا ةيهتنملاو ةلمعتسملا ةيبوساحلا تادعملا نأشب ةكارشلا اياضقلا ةجلاعمل ةيراكتباو ةديدج 

فد  .ةئشانلا يلي ام ىلإ كلذكو:  
هج لذب لالخ نم ةمادتسملاةيمنتلا زيزعت □  اهمادختسا ةداعإو اهديدجتوةيبوساحلا تادعملا حالص إل دو 

 ؛ملاعلا ءاحنأ عيمج يف

راسمليوحتل بيلاسأو زفاوح داجيإ □ ةيصخشلا بيساوحلا   نم ةيحالصلا ةيهتنملا  تاع يمرلا   مجم يف  
ًايئيب ةميلس ةقيرطبداوملا ريودت ةداعإ/ةداعتسال ةيراجت تايلمع ىلإ اهقرحو تايافنلا  ؛ 

ةداعتساواهديدجتو تادعملا حالصإل ةينقت ةيهيجوت ئدابم عضو □  /، لقنو ميلس لكشب داوملا ريودت ةداعإ  
، ةيهتنملاو ةلمعتسملا ةيبوساحلا تادعملا دودحلا ربع ةيحالصلا تادعملا رابتخال ريياعم عضو  كلذ يف امب 

ةدد  ةداعإو ديدجتلاو حال صإلا قفارمل تاداهشلا حنمو اهيلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضوو ا ةلمعتسملا
 ؛ًايئيب ةميلسلا قرطلاب ريودتلا

ةيحالصلا ةيهتنملاو ةلمعتسملا ةيبوساحلا تادعملانحش فقو  □ نادلبلا اميس الونادلبلا ىلإ  ةيمانلا ،   
لاقتنا ةلحرمب الا نادلبلاو  داوملا هذه داريتسا ةيلحملا اهنيناوق رظحت يتلااداصتقا رمت يت  . 

نأشب لمعلا لجأ نمةكارشلا ةطشنألمشت سو ًاضيأ ةيبوساحلا تادعملا  عيراشم ذيفنت   ةدعاسمل ةدئار ةيحاضيإ   
ةنهارلا ةلاحلا مييقت يف لاقتنا ةلحرمب ا  نم اهيدل امل اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ةيبوساحلا تادعمل ا  

قيقحتوةيحالصلا ةيهتنملاو ةلمعتسملا فادهأ،  ةكارشلا     .لزاب ةيقافتافادهأو  
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  قاطنلا
ا ةيصخشلا بيساوحلا ةكارشلا لمشت ، ةزهجأ نم اقحلمو  ام لمشت يتلا ةيوناثلا تازيهجتلاو تاعباطلاو ضرعلا
، ةيصخشلا بيساوحلا :يلي  اهيوتحي يتلا ىرخألا ءازجألا عيمجو ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحو كلذ يف امب ةيبتكملا
ةقاطلابليصوتلا ةدحو لمشتو ؛ةلومحملاو ةيرتفدلا ةيصخشلا بيساوحلاو ؛بوساحلا ، ةجلاعملا ةدحوو ،   ةيزكرملا

 :ةيلاتلا تاشاشلا عاونأ كلذ يف امب ؛بوساحلا تاشاشو ؛بوساحلا اهيلع يوتحي يتلا ىرخألا ءازجألا عيمجو
 ؛بوساحلا حيتافم ةحولو ؛ةيمزالبلا ةشاشلا) ج (؛ةلئاسلا ةيرولبلا ةشاشلا) ب(و ةيدوثاكلا ةعشألا بوبنأ) أ(
،ملاو  ؛ةيطقنلا ةعباطلا‘ ١’ :ةيلاتلا بوساحلا تاعباط عاونأ لمشتو) أ( :بوساحلا تاعباطو ؛لباوكلاو سوا
 ةدوزم بوساح ةعباط يأكلذ  لمشيو) ب (،ةيرارحلا ةعباطلا‘ ٤’ ؛رزيللا ةعباط‘ ٣’ ؛ربحلا خض ةعباط‘ ٢’
  .ًاعم نينثالاب وأ ؛سكاف وأ ةحسامب

  ةقباسلا تازاجنإلا
 ةيبوساحلا تادعملانأشب لمعلا لجأ نم  ةكارشلل لماعلا قيرفلالكشي   تاهجلاو نيمتهملا فارطألا عيمجل ًاحوتفم ىدتنم

، ةيقافتا ىلع ةعقوملا قيسنتلا زكارموةيميلقإلا زكارملاو لزاب  ،ةعانصلاو ،ةيلودلا تامظنملاو لزاب ةيقافتال ةعباتلا  
، ةطخو هقاطنقيرفلا  عسو دقو .ةيميداكألا رئاودلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ، هلمع  أشنأو ،ةيلاملا هتابيترتو هتاصاصتخاو
 ةطخ عضول ًاساسأ لكشتو اهيلع قافتالا مت ةطشنأ ةعبرأ ذيفنتاهنم ضرغلا  عيراشم عضوىلوتت  عيراشم ةقرفأ ةعبرأ

 :يلاتلا وحنلا ىلع ًاليصفت رثكأ لمع

تاودأريوطت § ميلسلا حالصإلا /ديدجتلا نأشب ةطشنأو) ىرخأ رومأ ةلمج نمض ،ةيهيجوت ئدابم(  
 ؛مسولاوتاداهشلا حنمو ،تارابتخالاب ةصاخلا ريياعملا كلذ يف امب  ،ًايئيب

تاودأريوطت § ةطشنأو )ىرخأ رومأ ةلمج نمض ،ةيهيجوت ئدابم(   ا إل  داعتساو داوملا ريودت ةداع
 ؛ةلصلا تاذ قفارملل تاداهشلا حنم كلذ يف امب ؛ًايئيب ةميلس ةقيرطب

و ةلمعتسملا ةيبوساحلا تادعمللًايئيب ةميلسلا ةرادإلل ةيبيرجت تاططخم زيزعتو عضو §  ةيحالصلا ةيهتنملا 
 ؛ةيفلألل ةيئامنإلاةدحتملا ممألا فادهأ قيقحت ةيغب كلذو 

 .بيردتللجمارب و يعولا ءاكزإل ةطشنأ عضو §

نم اهمادختسال ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ريياعمب قلعتت تايصوت دادعإل تقؤم صصخم عيراشم قيرف  ئشنُأ ،كلذ ىلإ ًةفاضإو
تادعملا لقنب ينعم يعرف قيرف ئشنُأ كلذك . هالعأ ةروكذملا ةيهيجوتلا ئدابملا عضو دنع ىرخألا عيراشملا ةقرفأبناج 

تسملا ةيبوساحلا تادعملا لقنب قلعتت تاءارجإ عضو لجأ نم دودحلا ربع ةيحالصلاةيهتنملاو ةلمعتسملا ةيبوساحلا ةلمع  
دودحلا ربع ةيحالصلاةيهتنملاو ةنامأ ىلإ ًاضيأ ةيبوساحلا تادعملا نأشب لمعلا لجأ نم ةكارشلل لماعلا قيرفلا بلط دقو .  

ةنامأ عم كراشتلابنواعتلاو ةيبوساحلا تادعملا نأشب لمعلا لجأ نم ةكارشلا ىلإ تاربخلا ميدقتو ريسيت لزاب ةيقافتا   
تادعملا نأشب لمعلا لجأ نم ةكارشلل لماعلا قيرفلا قفتادقو . ‘‘ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تايافنلا ةلكشم لح’’ةردابم   

  .ةجاحلا دنع ةيفتاه تاعامتجاوةنسلا يف لقألا ىلع نيترم ةيلعف تاعامتجا دقع ىلع ةيبوساحلا 
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نآلاىتح هزاجنإ مت ام    
  :ةيلاتلا لامعألا تزِجنُأ

نع ًاريرقت تدعأو ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاب ةقلعتملا ةلصلا تاذ ةدوجوملا ةيهيجوتلا داوملا ةكارشلا تددح  •
 ؛ىرخألا عيراشملا ةقرفأ اهتمدختسا يتلا ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ريياعم نأشبتايصوتلا 

ةكارشلاتمتأ •    ، تادعملا حالصإو ديدجتو رابتخاب امهادحإ قلعتتةيهيجوتلا ئدابملا نم نيتعومجم ةغايص  
ريودت ةداعإو داوملا ةداعتساب ةيناثلا قلعتت امنيب ،ةيئيبلا ةيحانلا نمةميلس ةروصب  ةلمعتسملا ةيبوساحلا  

ةيئيبلا ةيحانلا نم ةميلس ةروصبةيحالصلا ةيهتنملاةيبوساحلا تادعملا   ؛ 
نادلب ديدحتل ةيلمع يف ةكارشلاتعرش  • ةرادإو عمجل ةيبيرجت عيراشم اهيف ماقت   ةيبوساحلا تادعملا 

ا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يفةيمسرلا ريغ تاعاطقلا نم ةيتأتملا  ةيحالصلا ةيهتنملا  ةلحرمب اداصتقا
 يف قرحلاو ةمامقلا نفادم نم ةيحالصلا ةيهتنملا ةيبوساحلا تادعملا راسم ليوحت ىلإ يدؤيسا مم ،لاقتنا
 ؛ةحوتفملا رفحلا

يهتنملاو ةلمعتسملاةيبوساحلا تادعملا لقنبةقلعتملا تاهيجوتلا ةكارشلا تلمكأ  • ؛دودحلا ربع ةيحالصلاة    
 ةيهتنملاو ةلمعتسملا ةيبوساحلا تادعملل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نع ةلماش ةيهيجوت ةقيثوةك ارشلا تدعأ •

 ؛ةيحالصلا
تادعملا نأشب لمعلا لجأ نم ةكارشلا راعش لثم بيردتلاو يعولا ءاك زإلتاجتنم ةكارشلا تروط  •

  .ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تايافنلا ةرادإ نع مليفوةيبوساحلا 
  ؟دعب اذام

ةيهيجوتلا ئدابملا يتعوم تاكرشلا يرجتس   ةلمعتسملا ةيبوساحلا تادعملا حالصإو ديدجتو تارابتخالا ءارجإ (ًامييقت
ملا ةيبوساحلا تادعملا ريودت ةداعإو داوملا ةداعتساو ،ةيئيبلا ةيحانلا نم ةميلس ةروصب ةيحالصلاةيهتنملاو ةيحالصلا ةيهتن  
. ةيليغشتلا اهقفارم يف )ةيئيبلا ةيحانلا نم ةميلس ةروصب ناتعومحقن تسو ءارجإ دعب مدقتس يتلا تايصوتلا ىلإ ًادانتسا ا  
نم  ةيحالصلا ةيهتنملا ةيبوساحلا تادعملاةرادإو عمج ىلإ ةيمارلا ةيبيرجتلا عيراشملا لصاوتتسو . ةيلمعلا تامييقتلا
ا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يفةيمسر لا ريغ تاعاطقلا ةيجيتارتسا ريوطت رمتسيس امك لاقتنا ةلحرمب اداصتقا لفكت ، 
،. عيراشملا هذهللجألا ةليوط لاةيلا ملاةمادتسال ا زإب ينعملا عيراشملا قيرف لصاويسًاريخأو ريثكلا ذيفنت بيردتلاو يعولا ءاك  

لجأ نم ةكارشلا فارشإ تحت ةعوضوملا ةيهيجوتلا ئدابملانأشب ةيبيرد ت لمع تاقلح ميظنت ًاصوصخ ،هتطشنأنم   
  .ةيبوساحلا تادعملا نأشب لمعلا

نأشب لمعلا لجأ نمةكارشلل لماعلا قيرفلا ىلإ مامضنالا يف نيبغارلا ةحلصملا باحصأ نم ىجريو  وأ ةيبوساحلا تادعملا  
يلاتلا ناونعلا ىلعلزاب ةيقافتاةنامأب  اولصتي نأ عيراشملا ةقرفأ نم رثكأ وأ قيرف ىلإ  :  

Secretariat of the Basel Convention 
UNEP/SBC 
International Environment House 1 
13-15 Chemin des Anémones 
CH-1219 Châtelaine 
Geneva, Switzerland 

+41 22 917 8218 : فتاهلا  
+41 22 797 3454 : سكافلا  
sbc@unep.org : ينورتكلإلا ديربلا  


