
 
 

 إػالو ىبغويب
 تشأو الترلهبىييو والخىوع التيولوخي

 
اهترهيبًٌّٖ اهيشبرنًّ فٕ يٌخدْ يٌغيج غوّة اهدّهٖج ّاالخفبكٖج اهيخؾولج تبهخٌّػ اهتّٖهّسٕ هوترهيبًٌٖٖ ّاهخٌّػ  ،ٌضً

هخٌّػ اهتّٖهّسٕ، فٕ اهتّٖهّسٕ اهيٌؾلد تيٌبشتج االسخيبػ اهؾبشر هيؤخير األعراف فٕ اخفبكٖج األيى اهيخضدث اهيخؾولج تب
 ، 2010خشرًٖ األّل /أنخّتر 26-25ّٖب، اهٖبتبً، فٕ غٌب

 ؽوٓ اهضؾٖد اهؾبهيٕ ّفٕ توداٌٌب ّأكبهٖيٌب، 2010فٕ خضلٖق ُدف اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ هؾبى  ىأشف لفشل الهخخهغ الدولي

اإلٖنّهّسٖج ّاٗذبر اهتٖئٖج ّاالسخيبؽٖج ، ّخدُّر اهٌغى فلداو الخىوع التيولوخيخشبرع ىؼرة ػو كملىب التبلغ إزاء اشخهرار 
اخخبذ إسراءاح ّخّافر أدّاح اهشٖبشج  ىّاالكخضبدٖج ّاهذلبفٖج تؾٖدث اهيدْ هذهم؛ ؽوٓ اهرغى يً األدهج اهؾويٖج اهخٕ خدؽ

 هّكف ُذٍ االخسبُبح، اهالزيج اهؾبيج 

اٗراء اهذٔ خى اهخّضل إهَٖ ؽوٓ اهضؾٖد فٕ اهخأذٖر ؽوٓ كراراح اهضنّيبح ّخرسيج خّافق  ىلر تبلدور األشبشي لمترلهبىييو
هدِٖب يضوٕ اهٕ شٖبشاه اهخٖبرفٕ ينبٌج تبرزث اهلظبٖب اهتٖئٖج  يٌصّ ،اهدّهٕ إهٓ إسراءاح يويّشج ؽوٓ اهضؾٖد اهّعٌٕ

 ،جأعر اهيٖزاٌٖفٕ ّخبضج  جاهّعٌٖضٌؼ اهلرار ّاهؾيوٖبح اهخشرٖؾٖج ؽيوٖبح فٕ  تشنل أّذق ّإدراسِب

ديز فَٖ اهلٖى اهضلٖلٖج هوخٌّػ اهتّٖهّسٕ ّخديبح اهٌغى اإلٖنّهّسٖج ّرأس اهيبل ُخ كخصبد ػبلهي خديدىدػو إلى االىخلبل إلى ا
اهؾبيج ؽوٓ سيٖؼ يشخّٖبح اهضنّيج ّاهلعبػ اهخبص ّاهيسخيؼ اهيدٌٕ، ضشتيب  بحاهعتٖؾٕ تؾٌبٖج فٕ ؽيوٖبح ضٌؼ اهشٖبش

 :ضلٖق ذهم ؽً عرٖقتخ ّٕضٌّ ،رش فٕ خعج ؽيل رأس اهيبل اهعتٖؾٕ هيٌغيج غوّةاكُخ

 إدراج خليين رأس الهبل الطتيؼي في إطبر الحشبتبح الحكوهيج،

 داخلاهخٕ خلؼ  رأس الهبل الطتيؼي والىظن اإليكولوخيجهو ئػداد هخزوىبح تخهيغ اإلداراح الحكوهيج  خكميف
 شٖبشبخِب اهؾبيج،لراراح أّ خخأذر ت ضدّدُب

يخزٌّبح دارث اهتٖئج فٕ خلدٖر كٖيج رأس اهيبل اهعتٖؾٕ فٕ هوؾيل يؼ إ وزارث الهبليج داخلإىشبء وظيفج وزاريج 
 وتود،هاهعتٖؾٖج ذرّث اهّخٌغٖى اشخؾيبل  احاإلدار

خنًّ يضضّتج تخلرٖر شٌّٔ  ضهبو أو خؼد وزارث الهبليج الوطىيج هخهوػج هو حشبتبح رأس الهبل الطتيؼي
 يبل اهعتٖؾٕ، ضشة االكخظبء،ٖتًٖ ضبهج اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ ّخديبح اهٌغى اإلٖنّهّسٖج ّرأس اه

ؽٌد تضد فؾبهٖج ّنفبءث اإلداراح  خشخيغ هكبخة الهراخؼج الوطىيج ػمى اػخهبد ىهح رأس الهبل الطتيؼي
 .اهضنّيٖج فٕ اشخخداى يّاردُب ّخعتٖق خضوٖالح اهخنبهٖف ّاهيٌبفؼ

هوسِّد اهدّهٖج  لوخي يهثل هرحمج حبشهجىؼمو أو االخخهبع الؼبشر لهؤخهر األطراف في االخفبكيج الهخؼملج تبلخىوع التيو
د أرتؾج ؽٌبضر ضبشيج هٌسبش خٌفٖذ االخفبكٖج ضدٌاهرايٖج إهٓ خضلٖق خٌيٖج يشخدايج ّاٌشسبى تًٖ اهتٖئج ّاالكخضبد ّاهيسخيؼ ّ

 :ؽوٓ اهٌضّ اهخبهٕ



 

 ،اف ؽبهيٖج ّاكؾٖجخشخيل ؽوٓ أُد، دػن واػخهبد خطج اشخراخيخيج خديدث لالخفبكيج الهخؼملج تبلخىوع التيولوخي
األراظٕ  اشخخداىيؼ اهخّضٖبح اهضبدرث ؽً اهوسٌج اهيؾٌٖج تخغٖر  ّخخشق ،اهخٌفٖذ ؽوّٖٓنًّ هِب خرنٖز ّاظص 

 سٖج اهخبتؾج هيٌغيج غوّة اهدّهٖج،ّاهٌغى اإلٖنّهّ

 الخفبكيج،لخهويل اللهيج توصفه آليج هرفق التيئج الؼبإلى الهزيد هو الدػن الهبلي ين دخل

ٖشيص تبهخلبشى  ،فٕ إعبر االخفبكٖج اهيخؾولج تبهخٌّػ اهتّٖهّسٕ لحصول وخلبشن الهىبفغبهخؼمق توضغ تروخوكول 
 ً يشخخديٕ ّيلديٕ اهيّاد اهسٌٖٖج،اهيٌضف هويٌبفؼ اهٌبشئج ؽً اشخخداى اهيّارد اهسٌٖٖج تٖ

 .أسل ظيبً إينبٌٖج خٌفٖذ اهخداتٖر اهالزيجيً  زيبدث الدػن الهبلي لمتمداو الىبهيج

دؽيٌب اهشٖبشٕ هويشبؽدث فٕ  ٌّلدى 2020هؾبى  ىرحة تئدراج الغبيبح واألهداف االشخراخيخيج في الخطج االشخراخيخيج
 خّفٖرٌب هيب ٖوٕ،، تيب فٕ ذهم اهؾيل اهسبرٖج هيٌغيج غوّة اهدّهٖج  يشبراحخضلٖلِب يً خالل يشبرنخٌب فٕ 

راء فلداً اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ ؽً عرٖق خؾيٖى اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ اهخضدٔ هألشتبة اهنبيٌج ّ"، الدػن لمغبيج االشخراخيخيج ألف
رفؼ اهّؽٕ اهخٕ شخلّى تهيٌغيج غوّة، يً خالل يتبدرث رأس اهيبل اهعتٖؾٕ  ،"فٕ سيٖؼ كعبؽبح اهضنّيج ّاهيسخيؼ

الش ٌغبى اإلؽبٌبح ضإؼ ٖ، ّخشس(2اهِدف )ضشبتبح اهّعٌٖج اهكٖيج رأس اهيبل اهعتٖؾٕ فٕ  بريإد، ّ(1اهِدف )اهشٖبشٕ 
، (4اهِدف )األؽيبل  ّكعبػشخِالم فٕ سيٖؼ كعبؽبح اهضنّيج االٌخبر ّاشخدايج اإلإهٓ  اهدؽّث، ّ(3اهِدف )اهظبرث تٖئٖب 

يً خالل هيٌغيج غوّة رأس اهيبل اهعتٖؾٕ ٖبدٔ دّهٕ يً اهيشرؽًٖ هخضلٖق خلدى فٕ خعج ؽيل كؽً عرٖق إٌشبء فرٖق 
 ّاهشٖبشبح اهضنّيٖج، خغٖٖر اهخشرٖؾبح

يً خالل  ،"خفط اهظغّع اهيتبشرث ؽوٓ اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ ّخشسٖؼ االشخخداى اهيشخداى"، الدػن لمغبيج االشخراخيخيج تبء
ّاإلدارث اهيشخدايج هوغبتبح ( 5اهِدف )اهيّائل اهعتٖؾٖج  حٖخدُّر ّخفخ شخخٌبّلاهخٕ  ،غيج غوّةيٌهػ اهغبتبح ُيشِريتبدرث 

شٖبشبح ّعٌٖج يخؾولج تبهغبتبح؛ ّاشخراخٖسٖج  ّظؼفٕ ؽيوٖج اهضدارث ؽً عرٖق ّظؼ اهيشرؽًٖ فٕ يرنز  ،(7دف اهِ)
د األشيبم اهتضرٖج ّخخضدْ ٖاهخٕ شخشسؼ ؽوٓ اإلدارث اهيشخدايج هيضب ،هيٌغيج غوّةاشخؾبدث اهٌغى اإلٖنّهّسٖج اهتضرٖج 

يٌؼ اهخوّد ّخضيٖل اهيغذٖبح خ، ّ(7اهِدف ) خرتٖج األضٖبء اهيبئٖج ؽوٓ ٌضّ يشخداى ؽوٓ، ّخشسؼ (6اهِدف ) اهيفرعوضٖد ه
خفط إهٓ اهضد خّ( 9اهِدف )ؽوٓ األٌّاػ اهغبزٖج اهلظبء ، ّخشسؼ (8اهِدف )فٕ اهيٌبعق اهشبضوٖج ّاهتضبر اهيفخّضج 

دّهٕ يً كٖبدٔ ق إٌشبء فرٖق ؽً عرٖ ،(10اهِدف )ة اهيرسبٌٖج اهخٕ خخؾرط هِب اهشؾاهيخؾددث األدٌٓ اهظغّع 
 اهيشرؽًٖ فٕ يسبل اهشؤًّ اهتضرٖج،

خضشًٖ ضبهج اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ ؽً عرٖق ضًّ اهٌغى اإلٖنّهّسٖج، ّاألٌّاػ ّاهخٌّػ " ،الدػن لمغبيج االشخراخيخيج خين
 ؽى اهترهيبًٌّٖ اهٌغىاهخٕ خخظيً خرنٖزا خبضب ؽوٓ اهضبسج إهٓ أً ٖد ،يً خالل اهترايز اهيشبر إهِٖب أؽالٍ ،"اهسٌٖٕ

ؽوٓ ٌضّ فؾبل فٕ اهٌغى اإلٖنّهّسٖج األرظٖج ّاهتضرٖج اهيدارث هيٌبعق اهيضيٖج تب سٖدتتؾظِب اهتؾط ؽوٓ ٌضّ اهيخضوج 
 ، (11اهِدف )

يً خالل اهترايز  ،"خؾزٖز اهيٌبفؼ هوسيٖؼ يً اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ ّخديبح اهٌغى اإلٖنّهّسٖج" ،الدػن لمغبيج االشخراخيخيج دال
، (14اهِدف )اهؾبيج  بحاهخٕ خخظيً خرنٖزا خبضب ؽوٓ سيٖؼ أضضبة اهيضوضج اهيؾًٌٖٖ تضٌؼ اهشٖبش ،اهيشبر إهِٖب أؽالٍ

 ،(15اهِدف )هدؽى خخفٖف ضدث خغٖر اهيٌبط ّاهخنٖف يؾَ ؽوٓ اهخضيل اهٌغى اإلٖنّهّسٖج ّخؾزٖز كدرث 



 

يً خالل  ،"رث اهيؾبرف ّتٌبء اهلدراحخؾزٖز اهخٌفٖذ يً خالل اهخخعٖع اهخشبرنٕ ّإدا" ،الدػن لمغبيج االشخراخيخيج هبء
، ّاهييبرشبح األضوٖج (17اهِدف )اهخٕ خخظيً خرنٖزا خبضب ؽوٓ أدّاح اهشٖبشج اهّعٌٖج  ،اهترايز اهيشبر إهِٖب أؽالٍ

، ّزٖبدث اهيّارد اهتشرٖج ّاهيبهٖج هخضلٖق (19اهِدف )، ّخضشًٖ كبؽدث اهيؾوّيبح اهؾويٖج (18اهِدف )ّاهيؾبرف اهخلوٖدٖج 
 (.20اهِدف )األُداف اهّاردث أؽالٍ 

 2010خشرًٖ األّل /أنخّتر 26ٌبغّٖب، اهٖبتبً، 


