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جـــــــلــــــــدًــــــــــــــــم 

 

ذ  لظاحكيل الخغحراث اإلاىازُت، ؤخض ؤبغػ الخدضًاث التي جىاحه اإلاىخٓم الضولي ٖامت،  ؾاٖع

ىعن في  ت بكإن حغحر اإلاىار، وجىكُٗها بيٍُى اٍع  1992.1 ماي 9ألامم اإلاخدضة إلى اٖخماص الاجفاكُت ؤلَا

غاف بكإن جغهحزاث الغاػاث الضفُئت اإلاتزاًضة بضعحت هبحرة في  بٗضما جؼاًضث خضة كلم الضٌو ألَا

ت، مما ًؤصي إلى اختراع إيافي لؿُذ ألاعى والغالف الجىي مً  الغالف الجىي حغاء ألاوكُت البكٍغ

ت هما ؤلحلذ بها بغوجىوٌى هُىجى اإلاىك٘ . قإهه الخإزحر ؾلبا ٖلى ألاهٓمت ؤلاًيىلىحُت الُبُُٗت والبكٍغ

 1997.2 صحىبر 11في 

باإليافت إلى طلً فلض ؾبم إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة، جبني الٗضًض مً اإلاىازُم طاث الهلت، 

: وؿخدًغ مجها ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ

 بكإن مؤجمغ 1989 صحىبر 22 اإلاؤعر في 44/228كغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة عكم  -

 .ألامم اإلاخدضة اإلاٗني بالبِئت والخىمُت

 22 اإلاؤعر في 44/207، و 1988 صحىبر 6 اإلاؤعر في 43/53كغاعاث الجمُٗت الٗامت  عكم  -

، 1991 صحىبر 19 اإلاؤعر في 46/169، و 1990 صحىبر 21 اإلاؤعر في 45/212، و1989صحىبر 

ت الحايغة واإلاؿخلبلُت  .بكإن خماًت اإلاىار الٗالمي إلاىفٗت ؤحُاٌ البكٍغ

 بكإن ما ًمىً ؤن ًيكإ ًٖ 1989 صحىبر 22 اإلاؤعر في 44/206كغاع الجمُٗت الٗامت عكم  -

اعجفإ ميؿىب مُاه البداع مً آزاع ياعة بالجؼع واإلاىاَم الؿاخلُت، والؾُما اإلاىاَم 

 .اإلاىسفًت

اٌ بكإن اإلاىاص 1985،3اجفاكُت فُِىا لحماًت َبلت ألاوػون لٗام  -  وبغوجىوٌى مىهتًر

 1987.4اإلاؿدىفضة لُبلت ألاوػون لٗام 

ت بكإن حغحر اإلاىار، مهُلح  اٍع " حغحر اإلاىار"وحٗغف اإلااصة ألاولى مً اجفاكُت ألامم اإلاخدضة ؤلَا

حغُيرا في اإلاىاخ ٌعصي بصىزة مباشسة أو غير مباشسة إلى اليشاط البشسي الري ًفض ي إلى ": بيىهه

                                                           
1
 أثطًٌ 25 ثزبضٌد 4998، ٚٔشط٘ب فً اٌجطٌسح اٌطؼٍّخ ػسز 1995 زجٕجط 28رُ إٌساع ٚثبئك ِصبزلخ اٌّغطة ػٍى ٘صٖ االرفبلٍخ ثٌٍٕٛٛضن فً -  

.  2001 ٔٛٔجط 5 اٌّؤضخ فً 1.96.93، ٚشٌه ثّمزضى اٌظٍٙط اٌشطٌف ضلُ 2002
2
، 2003 ٌٌٍٛٛظ 3 ثزبضٌد 5122، ٚرُ ٔشطٖ فً اٌجطٌسح اٌطؼٍّخ ػسز 2002 ٌٕبٌط 25أضّذ اٌٍّّىخ اٌّغطثٍخ إٌى ٘صا اٌجطٚرٛوٛي ثزبضٌد -  

. 2002 أثطًٌ 3 اٌّؤضخ فً 1.01333ثّمزضى اٌظٍٙط اٌشطٌف ضلُ 
3
، ثّمزضى اٌظٍٙط اٌشطٌف ضلُ 2009 ٔٛٔجط 5 ثزبضٌد 5784، ٚٔشط٘ب فً اٌجطٌسح اٌطؼٍّخ ػسز 1995 زجٕجط 28صبزق ػٍٍٙب اٌّغطة ثزبضٌد -  

. 2009 فجطاٌط 18 اٌّؤضخ فً 1.96.89
4
، ثّمزضى اٌظٍٙط اٌشطٌف ضلُ 2009 ِبي 4 ثزبضٌد 5731، ٚٔشطٖ فً اٌجطٌسح اٌطؼٍّخ ػسز 1995 زجٕجط 28صبزق ػٍٍٗ اٌّغطة ثزبضٌد -  

، ثؼس اٌّصبزلخ ػٍٍٙب 2010 فجطاٌط 4 ثزبضٌد 5810، وّب ٔشط رؼسٌالرٙب فً اٌجطٌسح اٌطؼٍّخ ػسز 2009 فجطاٌط 18 اٌّؤضخ فً 1.96.90

. 2009 فجطاٌط 18 اٌّؤضخ فً 1.96.91، ٚشٌه ثّمزضى اٌظٍٙط اٌشطٌف ضلُ 1992 ٔٛٔجط 28ثزبضٌد 
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حغير في جكىًٍ الغالف الجىي العاإلاي، والري ًالحظ باإلضافت إلى الخللب العبُعي للمىاخ، على 

. "مدي فتراث شمىُت مخمازلت

وججضع ؤلاقاعة إلى ؤن الٗىاكب اإلاترجبت ًٖ حغحر اإلاىار مخٗضصة، وجخجاوػ كضعة الىٓم 

ٗاث بُئُت فٗالت، حٗىـ  ت ٖلى الاؾخجابت، مما ًفغى خث الضٌو ٖلى ؾً حكَغ ؤلاًيىلىحُت والبكٍغ

بدُث ؤن الايُغاب اإلاىاخي، ٌٗىـ آزاعا زُحرة ٖلى اإلاىاعص اإلاابُت، وألامً . اإلاٗاًحر البُئُت الٗاإلاُت

الغظاةي والصحت والخىٕى الحُىي والبدغي والخفاوجاث الاحخماُٖت واإلاجالُت وبهفت ٖامت ٖلى حمُ٘ 

. ؤحُاٌ خلىق ؤلاوؿان

إن الاهخمام اإلاتزاًض بلًُت الخغحراث اإلاىازُت، وما ًغافلها مً هلاف ومفاوياث ٖلى ؤٖلى 

غاف في هظه الاجفاكُت  اجفاكُت ألامم اإلاخدضة )مؿخىي، باٖخباع آلازاع اإلاترجبت ٖجها، كض حٗل الضٌو ألَا

ت اٍع خماص مبضؤ الحض مً اهبٗازاث 1995، جسهو اإلاؤجمغ ألاٌو لألَغاف اإلاىٗلض ببرلحن ؾىت (ؤلَا ، اٖل

غاف اإلاىٗلضة . الغاػاث الضفُئت، وجدضًض الحهو الىاحب ٖضم ججاوػها وهىظا اؾخمغث مؤجمغاث ألَا

ا في مىاككت مسخلف اللًاًا اإلاغجبُت باهبٗار الغاػاث واختراع ؾُذ ألاعى والغالف الجىي،  ؾىٍى

غاف . إيافت إلى وي٘ مٗاًحر بكإن التزاماث الضٌو ألَا

غاف 2015وللض جمحزث ؾىت   اإلاىٗلض بباَعـ لهً حضًض، ًخمثل في 21، باٖخماص مؤجمغ ألَا

ش   بدُث ؤلؼم هظا الاجفاق حمُ٘ الضٌو 2015.5 صحىبر 12اجفاق باَعـ بكإن حغحر اإلاىار اإلاٗخمض بخاٍع

ىُا، جهب في  غاف بإن جًُل٘ بجهىص َمىخت خضصتها مىاصه، باٖخباعها مؿاهماث مدضصة َو ألَا

الخهضي الٗالمي لخغحر اإلاىار مً ؤحل جدلُم الغغى اإلاغاص مً الاجفاق واإلاخمثل في جدؿحن جىفُظ 

ت بكان حغحر اإلاىار اٍع  6.اجفاكُت ألامم اإلاخدضة ؤلَا

إن الؿُاق الضولي، اإلادؿم باألزغ اإلالحّى لٓاهغة حغحر اإلاىار، ٖلى ؾُذ ألاعى، وما ًسلفه مً 

ت، واؾخفداٌ الخصحغ،  ضم اهخٓام الدؿاكُاث اإلاٍُغ ْىاهغ َبُُٗت زانت ما ًخٗلم بالفًُاهاث ٖو

في ملابل اػصًاص الُلب ٖلى اؾتهالن الُاكت في مجاالث الهىاٖت والؼعاٖت والىلل وغحرها، هى ما حٗل 

ـ  ت بكإن حغحر اإلاىار، جلغ ٖىض نُاغتها الجفاق باَع اٍع غاف في اجفاكُت ألامم اإلاخدضة ؤلَا الضٌو ألَا

، وإن واهذ 2015لؿىت  ، ؤن مؿؤولُت الخهضي لخدضي حغحر اإلاىار هي مؿؤولُت مكترهت بحن الضٌو

ني ليل واخض مجها . جخفاوث بدؿب كضعاث ول صولت وازخالف الؿُاق الَى

                                                           
5
 اٌصبزض ثزٕفٍصٖ اٌظٍٙط 42.16، ٚشٌه ثؼس اٌّٛافمخ ػٍٍٗ ثّٛجت اٌمبْٔٛ ضلُ 2016 شزٕجط 21صبزلذ اٌٍّّىخ اٌّغطثٍخ ػٍى ٘صا االرفبق ثزبضٌد -  

، ثّمزضى اٌظٍٙط 2016 ٔٛٔجط 10 ثزبضٌد 6516وّب رُ ٔشطٖ فً اٌجطٌسح اٌطؼٍّخ ػسز . 2016 غشذ 25 ثزبضٌد 1.16.147اٌشطٌف ضلُ 

. 2016 ٔٛٔجط 8 اٌّؤضخ فً 1.16.157اٌشطٌف ضلُ 
6
        11 و 10 و 9 و 7 و 4على جمٍع األطزاف أن تضطلع بالجهىد الطمىحت المحددة فً المىاد " ِٓ ارفبق ثبضٌػ ػٍى أٔٗ 3ٔصذ اٌّبزح -  

، وأن تبلغ عنها، باعتبارها مساهماث محددة وطنٍا تصب فً التصدي العالمً لتغٍز المناخ، مه اجل تحقٍك غزض هذا االتفاق 13و

وستمثل جهىد جمٍع األطزاف تقدما ٌحزس على مز الشمه، على أن تزاعى فٍها الحاجت إلى دعم البلدان النامٍت . 2المنصىص علٍه فً المادة 

". األطزاف فً التنفٍذ الفعال لهذا االتفاق



4 

 

وإطا وان اإلاغغب كض ٖبر في ؤهثر مً مىاؾبت، ًٖ التزامه بما جلخًُه اإلاىازُم الضولُت طاث 

ت، مً زالٌ جلضًم إٖالهاجه بكإنها  اٍع الهلت بالخغحراث اإلاىازُت، زانت اجفاكُت ألامم اإلاخدضة ؤلَا

الن الثالث اإلالضم في ًىاًغ  فئهه وباإلاىاػاة م٘ طلً كض ٖمل ٖلى بلىعة . 2016والتي وان آزغها ؤلٖا

، 2015 ًىهُى 5هما كام في  .الٗضًض مً الؿُاؾاث الٗمىمُت اإلاغجبُت بكيل مباقغ بمؿإلت حغحر اإلاىار

ت بكإن حغحر  اٍع ت اجفاكُت ألامم اإلاخدضة ؤلَا ىُا لضي ؾىغجاٍع بئًضإ إٖالهه ًٖ مؿاهمخه اإلادضصة َو

 في اإلاابت ملاعهت باالهبٗازاث 42اإلاىار، خُث التزم بالخسفٌُ مً اهبٗازاث الغاػاث الضفُئت بيؿبت 

ى الُبُعي لألٖماٌ، هما حٗهض باجساط إحغاءاث للخسفُف مً 2030اإلاخىكٗت بدلٌى ؾىت   وفلا للؿِىاٍع

 7.آزاع الخغحراث اإلاىازُت، جلاعب الخمؿحن إحغاءا مضٖمت باألعكام

وؾىٗمل، مً زالٌ هظه الضعاؾت، ٖلى الىكىف ٖىض الالتزاماث التي جفغيها اإلاىازُم الضولُت، 

٘ باٖخباع، ؤن هظا ألازحر ٌكيل ؤؾاؽ ول  ت الدكَغ ومضي ججاوب اإلاغغب مٗها ٖلى ألاكل مً ػاٍو

عي ؤو . الخهغفاث اللاهىهُت اإلاىخجت لألزغ، واإلادضصة للىاحباث وطلً باٖخباع ؤن مىيٕى الخجاوب الدكَغ

ني للمىازُم الضولُت طاث الهلت، ًدٓى بإهمُت بالغت  ٘ الَى ما ًمىً ؤن وؿمُه مبضؤ مالءمت الدكَغ

لِـ فلِ مً باب جىفُظ الالتزاماث التي ًفغيها اجفاق باَعـ، باٖخباع ؤن اإلاغغب وان ؾباكا 

غاف   الظي 22للمهاصكت ٖلُه وإٖالن اهسغاَه في جىفُظ بىىصه، مً زالٌ اؾخًافت كمت مؤجمغ ألَا

زهو لخفُٗل الاجفاق، بل ؤًًا باٖخباع ؤن ْاهغة الخغحر اإلاىاخي، هي ْاهغة مؤزغة في الحُاة 

الاكخهاصًت والاحخماُٖت، وؤن الجهىص الغامُت إلاىاحهتها ًجب ؤن جؤؾـ ٖلى كىاٖض كاهىهُت واضحت، 

جدلُلا للغاًاث اإلاٗلىت مً زالٌ اإلاهاصكت ٖلى هظه اإلاىازُم الضولُت، وؤًًا . وجدٓى بٗىهغ ؤلالؼام

 ؤهضاف الخىمُت مً ؤحل الىفاء بالتزاماث جفغيها مىازُم صولُت ؤزغي، زانت ما ًغجبِ بخفُٗل زُت

ل ٖاإلاىا" صولت جدذ قٗاع 193 بئحمإ 2015 في قدىبر التي جم اٖخماصها عؾمُا، ODDاإلاؿخضامت  : جدٍى

. "2030زُت الخىمُت اإلاؿخضامت لٗام 

، لبُان الالتزاماث التي  وؾِخم الترهحز زالٌ هظه الضعاؾت ٖلى زالزت مداوع، هسهو ألاٌو

ُٗت اإلابظولت  ًفغيها اجفاق باَعـ ٖلى الضٌو الىامُت، فُما هسهو الثاوي للىكىف ٖىض الجهىص الدكَغ

مً َغف اإلاغغب للىفاء بهظه ؤلالتزاماث، م٘ بُان ميامً الىلو، ٖلى ؤن هسهو اإلادىع الثالث 

 .لخىنُاث الضعاؾت

 

 

                                                           
7
: ٌّىٓ اإلطالع ػٍى إػالْ اٌّغطة، ثٙصا اٌرصٛص ػجط اٌطاثظ اٌزبًٌ-  

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Morocco%20First/Morocco%20First%20NDC.pdf  
 

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Morocco%20First/Morocco%20First%20NDC.pdf
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جحدًد اإلافاهُم : محىز جمهُدي

ىُت، للمىازُم الضولُت طاث الهلت  ٗاث الَى إن جىاٌو مىيٕى مً كبُل مالءمت الدكَغ

ت مً اإلافاهُم، بضءا مً اإلاالءمت وما  بالخغحراث اإلاىازُت، ال ًمىً ؤن ًخم صون إبغاػ وجدضًض مجمٖى

ًلخًُه طلً مً اؾدًُاح إلاؿُغة اإلاهاصكت والاهًمام إلى الاجفاكُاث واإلاٗاهضاث الضولُت، زم 

ىُت، كبل الاهخلاٌ إلى جدضًض اإلالهىص  مالءمت ملخًُاتها ؤو إصعاحها يمً الترؾاهت اللاهىهُت الَى

ت مً اإلافاهُم الخلىُت اإلاغجبُت بٓاهغة الخغحراث اإلاىازُت . بمجمٖى

مظعسة اإلاصادكت على اإلاىازُم واإلاعاهداث الدولُت في الخجسبت اإلاغسبُت  .1

ٌّٗغف الخهضًم ؤو اإلاهاصكت ٖلى اإلاىازُم واإلاٗاهضاث الضولُت، بإهه كبٌى الاعجباٍ الغؾمي 

وهى ٖملُت ؤؾاؾُت ٖلى اٖخباع ؤنها جىلل اإلاُثاق ؤو اإلاٗاهضة مً هُاق . باإلاٗاهضة مً َغف الضولت

الالتزام اإلاٗىىي، إلى هُاق اللاهىن الىاحب الخُبُم، ٖلى ؤن ًخم إًضإ وزابم الخهضًم لضي الجهت 

اإلاٗىُت، في قيل وزُلت مىخىبت ناصعة ًٖ الؿلُت التي ًسٌى لها الضؾخىع إبغام الاجفاكاث باؾم 

لى زالف مفهىم الاهًمام إلى اإلاٗاهضة، فمفهىم اإلاهاصكت ًلخض ي ؤن الضولت التي جهاصق . الضولت ٖو

ٖلى اإلاُثاق ؤو اإلاٗاهضة كض قاعهذ في اإلافاوياث التي ؤصث إلى اٖخماصها، في خحن ًلهض باالهًمام ؤن 

خُث ٌٗخبر الاهًمام . الضولت جىًم إلى مٗاهضة مىحىصة ؾلفا صون ؤن حكاعن في اإلافاوياث بكإنها

ا للمهاصكت مً خُث آلازاع اللاهىهُت اإلاترجبت .  مؿاٍو

غحر ؤهه هثحرا ما ًثىع إقياٌ كاهىوي خٌى الفغق بحن الخىكُ٘ واإلاهاصكت، ٖلى اٖخباع ؤن ٖملُت 

ًىكع اإلالك " مىه كض ؤقاع إلى ٖباعة 55الخىكُ٘ حؿبم اإلاهاصكت، هما ؤن الضؾخىع اإلاغغبي في الفهل 

صادق عليها غحر ؤن .  ٖلحهابمثابت مىافلت مبضبُت، بدُث ٌٗخبر الخىكُ٘ ٖلى اإلاٗاهضة "على اإلاعاهداث ٍو

 
ً
 ٌّٗبر ًٖ هىاًا الضولت في ججغبت اإلاٗاهضة مدلُا والىٓغ وإن وانالخىكُ٘ في خض طاجه ال ًلؼم الضٌو كاهىها

هه ًلؼمها ؤ إال ٖلى اإلاٗاهضة ناصكتالضولت بالمال ًلؼم  الخىكُ٘ إطا وان غحر ؤهه. في الخهضًم ٖلحها

ٌ ؤهضاف الاجفاكُت  .باالمخىإ ًٖ ؤلاحغاءاث التي كض جؤصي إلى إيٗاف وجلٍى

والجضًغ بالظهغ ؤن اإلاهاصكت ٖلى اإلاىازُم واإلاٗاهضاث الضولُت، جفغى ٖلى الضٌو بالضعحت 

ىُت، م٘ يغوعة  ألاولى يغوعة إصعاج اللىاٖض اللاهىهُت اإلاًمىت فحها يمً الترؾاهت اللاهىهُت الَى

ىُت م٘ اللىاٖض الضولُت اإلاهاصق ٖلحها يمً بىىص الاجفاكُت ؤو اإلاٗاهضة، ختى  ٗاث الَى مالءمت الدكَغ

خماص ٖلحها في إنضاع ؤخيامه وكغاعاجه ني الٖا وهظا الالتزام الظي ًفغى يغوعة . ًدؿنى لللًاء الَى

اإلاالءمت وؤلاصعاج ًجض ؾىضه وؤؾاؾه في الٗضًض مً اإلاىازُم الضولُت ٖلى عؤؾها مُثاق ألامم اإلاخدضة، 

، وغحرها مً 1969وكغاعاث حمُٗتها الٗامت، إيافت إلى اجفاكُت فُِىا للاهىن اإلاٗاهضاث لؿىت 

. اإلاٗاهضاث واإلاىازُم الضولُت
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ني، إخالت ملخض ى كاهىوي صولي إلى كاٖضة كاهىهُت صازلُت مً  لهض باإلصعاج في اللاهىن الَى ٍو

ٗاث  ىُت، ؤما اإلاالءمت فُلهض بها حٗل الدكَغ ُٗت الَى زالٌ مىدها مغجبت يمً التراجبُت الدكَغ

ىُت مخماقُت ومخىافلت م٘ ملخًُاث الاجفاكُاث واإلاٗاهضاث الضولُت اإلاهاصق ٖلحها، بدُث ًخم  الَى

ًها بإزغي جدترم اإلاٗاًحر الضولُت اإلاًمىت في الاجفاق اإلاهاصق  إلغاء حمُ٘ اإلالخًُاث اإلاسالفت، وحٍٗى

. ٖلُه

وإطا واهذ الخجاعب اإلالاعهت جسخلف في الخٗامل م٘ مؿإلت اإلاالءمت بدؿب ما ًىو ٖلُه كاهىنها 

ني، فئن الخجغبت اإلاغغبُت لم جخًمً ؤي إقاعة في هظا الباب باؾخثىاء ما ههذ ٖلُه الفلغة ما  الَى

جعل الاجفاكُاث الدولُت كما صادق عليها اإلاغسب، "كبل ألازحرة مً جهضًغ الضؾخىع التي حكحر إلى 

وفي هعاق أحكام الدطخىز، وكىاهين اإلاملكت، وهىٍتها الىظىُت الساسخت، حظمى، فىز وشسها على 

عاث الىظىُت، والعمل على مالءمت هره اللىاهين مع ما جخعلبه جلك اإلاصادكت إيافت إلى ما " الدشَس

حعخبر دطخىزٍت "جًمىخه الفلغة ما كبل ألازحرة مً الفهل الؿاصؽ مً الضؾخىع بدىهُهه ٖلى ؤهه 

. "اللىاعد اللاهىهُت وجساجبُتها ووجىب وشسها مبادا ملصمت

وباؾخلغاء الخجغبت اإلاغغبُت في مجاٌ اإلاهاصكت ٖلى الاجفاكُاث واإلاٗاهضاث الضولُت، وإصعاحها 

ني ؤو مالءمت هظا ألازحر مٗها، ًخطح ؤنها جثحر الٗضًض مً اإلاالخٓاث التي ًمىً إحمالها  في اللاهىن الَى

: والخالي

  ،ؤن اإلاهاصكت ٖلى اإلاٗاهضاث والاجفاكُاث الضولُت، جبلى مً نالخُاث اإلاؤؾؿت اإلالىُت

وخضها، ختى وإن وان الضؾخىع ٌكتٍر مىافلت البرإلاان ٖلى بٌٗ اإلاٗاهضاث طاث الُبُٗت 

الخانت، فئن طلً ال ًؤزغ ٖلى ؾلُت اإلالً في اإلاهاصكت مً ٖضمها، ٖلى اٖخباع ؤن الفهل 

صادق عليها، غير أهه ال " مً الضؾخىع كض هو ٖلى ؤهه 55 ًىكع اإلالك على اإلاعاهداث ٍو

ًصادق على معاهداث الظلم أو الاجحاد، أو التي تهم زطم الحدود، ومعاهداث الخجازة، 

أو جلك التي جترجب عليها جكالُف جلصم مالُت الدولت، أو ٌظخلصم جعبُلها اجخاذ جدابير 

اث اإلاىاظىاث واإلاىاظىين، العامت أو الخاصت، إال بعد  عُت، أو جخعلم بحلىق وحٍس حشَس

 ."اإلاىافلت عليها بلاهىن 

  ضة ان ؤي حٗهض صولي، ختى ولى وكٗذ اإلاهاصكت ٖلُه إال بٗض وكغه في الجٍغ ٖضم إميان ؾٍغ

الغؾمُت، بدُث ٌٗخبر وحىب اليكغ مً اإلاباصا الضؾخىعٍت اإلالؼمت التي ؤقاع إلحها الفهل 

 .الؿاصؽ مً الضؾخىع، هما ؤقاع إلُه جهضًغ الضؾخىع هما ؾبلذ ؤلاقاعة إلى طلً

  ىُت الغاسخت، وكىاهحن اإلاملىت، كض حكيل ٖابلا ًدٌى صون إجمام ت الَى ؤن ملىماث الهٍى

إحغاءاث اإلاهاصكت ٖلى الخٗهضاث الضولُت، في خاٌ وحىص حٗاعى مٗهما، وكض جدٌى صون  

ني، ٖلى اٖخباع ؤن الفهل   مً الضؾخىع كض هو في فلغجه 55جُبُله ٖلى التراب الَى
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إذا صسحذ اإلاحكمت الدطخىزٍت، إزس إحالت اإلالك، أو زبِع الحكىمت، أو "الثالثت ٖلى ؤهه 

ً، أو طدض أعضاء اإلاجلع ألاول، أو  زبِع مجلع الىىاب، أو زبِع مجلع اإلاظدشاٍز

زبع أعضاء اإلاجلع الثاوي، ألامس إليها، أن التزاما دولُا ًخضمً بىدا ًخالف الدطخىز، 

 ."فئن اإلاصادكت على هرا الالتزام ال جلع إال بعد مساجعت الدطخىز 

  مً الضؾخىع مً ازخهام 55ؤن اإلاىافلت ٖلى اإلاٗاهضاث الضولُت، التي حٗلها الفهل 

مجاٌ اللاهىن، ال ًمىً اإلاباصعة بكإنها مً َغف البرإلاان في قيل ملترخاث كىاهحن، وإهما 

ً ؤن جيىن اإلاباصعة في قيل  ٌكتٍر الىٓامحن الضازلُحن ليل مً مجلس ي الىىاب واإلاؿدكاٍع

مكغوٕ كاهىن، هما ال ًمىً للبرإلاان مىاككت بىىص اإلاٗاهضة ؤو الاجفاكُت ؤو جلضًم الخٗضًالث 

 8.بكإنها

 جحدًد اإلاصعلحاث .2

جًمىذ اإلاىازُم الضولُت طاث الهلت بمؿإلت الخغحراث اإلاىازُت ٖضة مهُلحاث جلىُت، وٗخلض 

ؤن جدضًض اإلالهىص بها في هظه الضعاؾت مً قإهه ؤن ًفُض في الاؾترقاص بها ؤزىاء وي٘ ول ملترح، ؤو 

مىً إحماٌ هظه  ىُت م٘ هظه الاجفاكُاث، ٍو ُٗت جغمي إلى مالءمت الترؾاهت اللاهىهُت الَى مباصعة حكَغ

: اإلاهُلحاث في ما ًلي

ت : آلازاز الضازة لخغير اإلاىاخ - ًلهض به الخغحراث التي جُغؤ ٖلى البِئت الُبُُٗت ؤو الحٍُى

ً ؤو مغوهت ؤو إهخاحُت الىٓم  مً حغاء حغحر اإلاىار والتي لها آزاع ياعة هبحرة ٖلى جيٍى

الاكخهاصًت ؤو ٖلى صحت - ؤلاًيىلىحُت الُبُُٗت ؤو اإلاؿحرة ؤو ٖمل الىٓغ الاحخماُٖت 

. ؤلاوؿان وعفاهه

لهض به وامل ٖملُاث الغالف الجىي والغالف اإلااةي واإلادُِ ألاعض ي : الىظام اإلاىاخي - ٍو

 .وجفاٖالتها

لهض به إَالق غاػاث صفُئت و: ؤلاهبعازاث - ؤو ؾالبفها في الغالف الجىي ٖلى امخضاص /ٍو

 .عكٗت مدضصة وفترة ػمىُت مدضصة

ت : الغاشاث الدفُئت - ت اإلايىهت للغالف الجىي، الُبُُٗت والبكٍغ وحٗني جلً الٗىانغ الغاٍػ

 .اإلاهضع ، مٗا، التي جمخو ألاقٗت صون الحمغاء وحُٗض بثها

لهض به ٖىهغ ؤو ٖىانغ ؤي مً ميىهاث هٓام اإلاىار، جستزن فُه ؤو فحها غاػاث : الخصان - ٍو

 .صفُئت ؤو ؾالبفها

                                                           
8

 29 ٚ 2013 ِٓ إٌظبَ اٌساذًٍ ٌّجٍػ إٌٛاة وّب ألطٖ ِجٍػ إٌٛاة فً جٍؽزٍٗ إٌّؼمسرٍٓ ػٍى اٌزٛاًٌ فً فبرح غشذ 164أظط اٌّبزح - 

. 2014 ِبي 21 ِٓ إٌظبَ اٌساذًٍ ٌّجٍػ اٌّؽزشبضٌٓ وّب الطٖ اٌّجٍػ فً جٍؽزٗ ثزبضٌد 227ٚاٌّبزح . 2013اوزٛثط 
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ل الغاػاث الضفُئت ؤو الهباء الجىي ؤو : اإلاصسف - ٗني ؤي ٖملُت ؤو وكاٍ او آلُت جٍؼ َو

 .ؾالبف الغاػاث الضفُئت مً الغالف الجىي 

ٗني ؤي ٖملُت ؤو وكاٍ ًُلم غاػا مً الغاػاث الضفُئت ؤو الهباء الجىي ؤو : اإلاصدز - َو

 .ؾالبف الغاػاث الضفُئت في الغالف الجىي 

ع على الدول الىامُت : اإلاحىز ألاول  الالتزاماث الدولُت التي بفسضها اجفاق باَز

ٌكيل اجفاق باَعـ بكإن حغحر اإلاىار ؤخضر وؤهم الهيىن الضولُت في اإلاجاٌ، بدُث ؤهه 

ت بكإن حغحر اإلاىار، اإلاكاع إلحها ؾلفا، والتي  اٍع يهضف إلى جدؿحن جىفُظ اجفاكُت ألامم اإلاخدضة ؤلَا

خضصث بمىحب اإلااصة الغابٗت مجها التزاماث الضٌو في مسخلف مجاالث الٗمل اإلاٗىُت بالخغحراث 

خحن 9اإلاىازُت،  هما ؤهه ًغمي إلى اخخىاء اعجفإ صعحاث الحغاعة، وجسفًُها إلى ما صون الضعحخحن مئٍى

اث الحلبت ما كبل الهىاُٖت، وطلً باٖخماص مىهجُت حضًضة جلىم ٖلى جدضًض ألاهضاف  فىق مؿخٍى

ىُا، في مجاٌ الحض مً اهبٗار الغاػاث  الخانت ليل صولت َغف، مً زالٌ جدضًض مؿاهماتها َو

الضفُئت، ووي٘ إؾتراجُجُتها الخانت في مجاٌ الخىُف، وآلُاث مخابٗت الخىفُظ، وطلً بالدكاوع م٘ 

. الفئاث اإلاٗىُت

غاف بمىحب اجفاق باَعـ فُما ًلي : و ًمىً إحماٌ ؤهم التزاماث الضٌو الىامُت ألَا

 خفض اهبعار الغاشاث الدفُئت -1

 مً الاجفاق، وجخمثل ؤؾاؾا في حٗل التزام الضٌو 6 و 5؛ 4وطلً وفم إحغاءاث خضصتها اإلاىاص 

ىُا، والخٗهض بها بكيل مخىالي،  ُا، مً زالٌ جدضًض مؿاهماتها َو غاف بهظا الخهىم، التزاما َٖى ألَا

غاف . م٘ اجساط جضابحر جسفُف مدلُت جغمي إلى جدلُم جلً اإلاؿاهماث خُث ًلؼم الاجفاق، الضٌو ألَا

ىُا، ول زمـ ؾىىاث، م٘ وحىب جلضًم اإلاٗلىماث الالػمت  بالخبلُغ ًٖ مؿاهماتها اإلادضصة َو

غاف . للىيىح والكفافُت والفهم إلاؤجمغ ألَا

غاف في ؾُاق جىفُظ مؿاهماتها اإلادضصة  ـ الضٌو ألَا باإليافت إلى طلً، ًلؼم اجفاق باَع

ت، وطلً باٖخباع  اٍع ىُا، بمغاٖاة ألاؾالُب وؤلاعقاصاث اللابمت بمىحب اجفاكُت ألامم اإلاخدضة ؤلَا َو

وول طلً في إَاع إؾتراجُجُت إهمابُت مً قإنها . اجفاق باَعـ نيا مىمال بهظه الاجفاكُت وال ًلغحها

جسفٌُ اهبٗار الغاػاث الضفُئت، ًخم ويٗها مً َغف ول صولت ٖلى خضة م٘ مغاٖاة الالتزاماث 

. الضولُت والىيُٗت الاكخهاصًت ليل صولت

                                                           
9
اٌؼًّ ٚاٌزؼبْٚ ػٍى رطٌٛط ٚرطجٍك ٚٔشط، ثّب فً شٌه ٔمً اٌزىٌٕٛٛجٍبد ٚاٌّّبضؼبد "ِٓ اٌّبزح اٌطاثؼخ ِٓ االرفبلٍخ إٌى  (ج)رشٍط اٌفمطح -  

ٚاٌؼٍٍّبد اٌزً رىجح أٚ ررفض أٚ رّٕغ االٔجؼبثبد اٌجشطٌخ اٌّصسض ِٓ غبظاد اٌسفٍئخ اٌزً ال ٌحىّٙب ثطٚرٛوٛي ِٛٔزطٌبي فً جٍّغ اٌمطبػبد 

" شاد اٌصٍخ، ثّب فً شٌه لطبػبد اٌطبلخ ٚإٌمً ٚاٌصٕبػخ ٚاٌعضاػخ ٚاٌحطاجخ ٚإزاضح إٌفبٌبد؛
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هما ًلغ هظا الاجفاق، بًغوعة إوكاء آلُت صولُت للمؿاهمت في جسفُف اهبٗازاث الغاػاث 

غاف، وتهضف إلى جدفحز  الضفُئت وصٖم الخىمُت اإلاؿخضامت، ٌٗهض باإلقغاف ٖلحها لهُئت ٌُٗجها مؤجمغ ألَا

ًاء . وجِؿحر مكاعهت الهُئاث الٗامت والخانت اإلاغزو لها مً َغف الضٌو ألٖا

ص اللدزة على الخكُف والحد مً كابلُت الخأزس بخغير اإلاىاخ -2  حعٍص

ؼ اللضعة ٖلى الخىُف والحض مً كابلُت الخإزغ بخغحر اإلاىار، ؤخض ألاهضاف الغبِؿُت،  ٌٗخبر حٍٗؼ

ىُت،  (الخىُف)التي ًىو ٖلحها اجفاق باَعـ، باٖخباعه  جدضًا ٖاإلاُا ًىاحه الجمُ٘ وله ؤبٗاص مدلُت، َو

. إكلُمُت وصولُت، وباٖخباعه ؤًًا مؿاهمت عبِؿُت لحماًت البكغ والِٗل والىٓم ؤلاًيىلىحُت

غاف، بمغاٖاة مباصا اجفاق إَاع واهيىن بكإن الخىُف م٘  ـ الضٌو ألَا خُث ًلؼم اجفاق باَع

 بما في طلً جباصٌ اإلاٗلىماث واإلاماعؾاث الجُضة والخجاعب والضعوؽ اإلاؿخفاصة 10الخغحراث اإلاىازُت،

ؼ  زانت في مجاالث البدث الٗلمي والخسُُِ والؿُاؾاث اإلاخٗللت بئحغاءاث الخىُف، إيافت إلى حٍٗؼ

اإلاٗاعف الٗلمُت اإلاخٗللت باإلاىار بما ٌكمل البدىر واإلاغاكبت اإلاىهجُت للىٓام اإلاىاخي وهٓم ؤلاهظاع 

غاف بىحىب جلضًم . اإلابىغ بما ٌؿاٖض الحيىماث ٖلى اجساط اللغاع البُئي هما ؤلؼم الاجفاق الضٌو ألَا

. بالغاتها بكإن الخىُف وجدضًثها بكيل صوعي

باإليافت إلى الالتزامحن اإلاكاع إلحهما ؤٖاله، فلض جًمً اجفاق باَعـ ٖضة ملخًُاث بكإن 

جلضًم الضٌو اإلاخلضمت، للمىاعص اإلاالُت الالػمت، لضٖم الضٌو الىامُت في جدلُم التزاماتها بكإن 

 .الخسفُف مً اهبٗار الغاػاث وهظلً بكإن إحغاءاث الخىُف

عُت في طُاق اإلاالءمت : اإلاحىز الثاوي جهىد اإلاغسب الدشَس

ًخىفغ اإلاغغب ٖلى جغؾاهت كاهىهُت مهمت في مجاٌ اإلادافٓت ٖلى البِئت بكيل ٖام، جخًمً مً 

ؼ حهىص اإلاغغب الغامُت إلى جىفُظ التزامخه  بحن ملخًُاتها الٗضًض مً الىهىم التي جىضعج في إَاع حٍٗؼ

ؼ اللضعة ٖلى الخىُف م٘ الخغحراث اإلاىازُت  في مجالي الخسفُف مً اهبٗار الغاػاث الضفُئت، وحٍٗؼ

. والحض مً آزاعها

ت مً اللىاهحن وهي والخالي  :و ًمىً في هظا الهضص ؤلاقاعة إلى مجمٖى
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 في خفٔ الغاباث واؾخغاللها  هما جم حغُحره 1917 ؤهخىبغ 10الٓهحر الكٍغف اإلاؤعر في  -

 11.وجخمُمه

، ولحلخه 1917ٌكيل هظا اللاهىن ؤؾاؽ الخىُٓم الغابىي في اإلاغغب، بدُث جم ويٗه ؾىت 

ت مً الخٗضًالث، جمدىعث بكيل ؤؾاس ي خٌى الٗلىباث اإلالغعة بكإن اإلاسالفاث اإلاىهىم  مجمٖى

. 1991ٖلحها يمىه، خُث جمذ مًاٖفتها ٖكغ مغاث ابخضاءا مً فاجذ ًىاًغ 

 اإلاخٗلم بدماًت واؾخهالح البِئت، الهاصع بدىفُظه الٓهحر الكٍغف عكم 11.03اللاهىن عكم  -

 2003.12 ماي 12 اإلاؤعر في 1.03.59

يهضف هظا اللاهىن بدؿب ما حاء في اإلااصة ألاولى مىه إلى وي٘ اللىاٖض ألاؾاؾُت واإلاباصا 

ىُت في مجاٌ خماًت البِئت واؾخهالخها، بدُث جغمي هظه اللىاٖض إلى خماًت  الٗامت للؿُاؾت الَى

غوف ِٖل ؤلاوؿان،  البِئت مً ول ؤقياٌ الخلىر والخضهىع ؤًا وان مهضعه، وجدؿحن إَاع ْو

عي اإلاخٗلم بدماًت البِئت وجضبحرها هاهًُ ًٖ  باإليافت إلى وي٘ الخىححهاث ألاؾاؾُت لإلَاع الدكَغ

ٌ اإلاخًغعًٍ . وي٘ هٓام زام باإلاؿؤولُت ًًمً إنالح ألايغاع البُئُت وحٍٗى

ت مً اإلاباصا مً بُجها اٖخباع خماًت البِئت واؾخهالخها حؼءا  غجىؼ هظا اللاهىن ٖلى مجمٖى ٍو

خباع الخىاػن البُئي  مً الؿُاؾت اإلاىضمجت للخىمُت الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت، وألازظ بٗحن الٖا

ني، إيافت إلى اخترام اإلاىازُم الضولُت اإلاخٗللت بالبِئت  في وي٘ وجىفُظ مسُُاث إٖضاص التراب الَى

٘ البُئي ت وإٖضاص الدؿَغ . ومغاٖاة ملخًُاتها ٖىض وي٘ اإلاسُُاث والبرامج الخىمٍى

ف 12.03اللاهىن عكم  -  اإلاخٗلم بضعاؾاث الخإزحر ٖلى البِئت، الهاصع بدىفُظه الٓهحر الكٍغ

 2003.13 ماي 12 اإلاؤعر في 1.03.60عكم 

ف الظي ؤوعصجه اإلااصة ألاولى مً هظا  ًلهض بضعاؾاث الخإزحر ٖلى البِئت، بدؿب الخٍٗغ

اللاهىن، صعاؾت كبلُت جمىً مً جلُُم آلازاع اإلاباقغة وغحر اإلاباقغة التي ًمىً ؤن جلحم البِئت ٖلى 

ت وحكُِض الخجهحزاث  ٘ الاكخهاصًت والخىمٍى ألامض اللهحر واإلاخىؾِ والبُٗض هدُجت إهجاػ اإلاكاَع

ًها بما ٌؿاٖض ٖلى  ألاؾاؾُت وجدضًض الخضابحر الىفُلت بئػالت الخإزحراث الؿلبُت ؤو الخسفُف مجها وحٍٗى

٘ اإلادضصة في البدت . جدؿحن آلازاع ؤلاًجابُت للمكغوٕ ٖلى البِئت وكض ؤلؼم هظا اللاهىن ول اإلاكاَع

. مغفلت به، بًغوعة الخًٕى لضعاؾاث الخإزحر ٖلى البِئت
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ت مً الىهىم الخُبُلُت في قيل مغاؾُم وكغاعاث  هما نضع جُبُلا لهظا اللاهىن مجمٖى

 اللجىت وؾحر بازخهاناث ، ًخٗلم2008هىهبر 4 في اإلاؤعر 2.04.563 عكم اإلاغؾىم: مجها ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ

ىُت ت واللجان الَى  2008 هىهبر 4 اإلاؤعر في 2.04.564البِئت،  واإلاغؾىم عكم  ٖلى لضعاؾاث الخإزحر الجهٍى

٘ الخايٗت لضعاؾاث الخإزحر ٖلى البِئت . بخدضًض هُفُاث جىُٓم وإحغاء البدث الٗمىمي اإلاخٗلم باإلاكاَع

 اإلاخٗلم بمداعبت جلىر الهىاء، الهاصع بدىفُظه الٓهحر الكٍغف عكم 13.03اللاهىن عكم  -

 2003.14 ماي 12 اإلاؤعر في 1.03.61

ت التي ًمىً ؤن جلحم ؤيغاعا بصحت  يهضف هظا اللاهىن إلى الىكاًت مً اهبٗازاث اإلالىزاث الجٍى

ُبم ٖلى ول شخو  ؤلاوؿان والحُىان والتربت واإلاىار والثرواث الثلافُت والبُئُت بكيل ٖام، ٍو

َبُعي ؤو مٗىىي زاي٘ لللاهىن الٗام ؤو الخام، ًملً ؤو ًدىػ ؤو ٌؿخٗمل ؤو ٌؿخغل ٖلاعاث ؤو 

ت ؤو فالخُت ؤو ميكأث مخٗللت بالهىاٖت الخللُضًت ؤو ٖغباث ؤو  ميكأث مىجمُت ؤو نىاُٖت ؤو ججاٍع

ض، فُما ٌؿدثني مً  ؤحهؼة طاث مدغن ؤو آلُاث الختراق الىكىص ؤو إلخغاق الىفاًاث ؤو للدسخحن ؤو للخبًر

ت، وجلً الخايٗت لللاهىن اإلاخٗلم بالىكاًت مً ألاقٗت  هُاق جُبُله اإلايكأث الخابٗت للؿلُت الٗؿىٍغ

ت مً الىهىم الخُبُلُت لهظا اللاهىن هظهغ مجها ٖلى الخهىم : ألاًىهُت،  هما نضعث مجمٖى

 بخدضًض مٗاًحر حىصة الهىاء وهُفُاث إكامت قبياث 2009 صحىبر 8 اإلاؤعر في 2.09.286اإلاغؾىم عكم 

 جدضص بمىحبه الحضوص اللهىي للفٔ 2010 ًىلُىػ 6 اإلاؤعر في 2.09631الحغاؾت، واإلاغؾىم عكم 

اإلاىاص اإلالىزت في الهىاء وإَالكها وعمحها اإلاخإجُت مً مهاصع جلىر زابخت وهُفُاث مغاكبت هظه الاهبٗازاث، 

باإليافت إلى اللغاع اإلاكترن لىػٍغ الُاكت واإلاٗاصن واإلااء والبِئت والىػٍغة اإلاىخضبت لضي وػٍغ الُاكت 

غ الصحت عكم  غ الضازلُت ووٍػ  ؤهخىبغ 29 اإلاؤعر في 3750.14واإلاٗاصن واإلااء والبِئت، اإلايلفت بالبِئت ووٍػ

خباث ؤلاهظاع وهُفُاث جُبُم الخضابحر الاؾخعجالُت اإلاخٗللت بدغاؾت 2014  بخدضًض ٖخباث ؤلازباع ٖو

. حىصة الهىاء

 اإلاخٗلم بخضبحر الىفاًاث والخسلو مجها، الهاصع بدىفُظه الٓهحر 28.00اللاهىن عكم  -

هما جم حغُحره بمىحب اللاهىن عكم  2006.15 هىهبر 22 اإلاؤعر في 1.06.153الكٍغف عكم 

 2012.16 غكذ 2 اإلاؤعر في 1.12.25، الهاصع بدىفُظه الٓهحر الكٍغف عكم 23.12

ث واإلاُاه ا إلى وكاًت صحت ؤلاوؿان والىخِل والىب بدؿب اإلااصة ألاولى مىهيهضف هظا اللاهىن 

ة بهفت ٖامت مً آلازاع الًاعة يوالهىاء والتربت وألاهٓمت البُئُت واإلاىاك٘ واإلاىاْغ الُبُُٗت والبيئ

،  ًغمي هظا اللاهىن إلى الىكاًت مً ؤيغاع الىفاًاث وجللُو إهخاحهاهما. للىفاًاث وخماًتها مجها 

غها ؤو بيل ٖملُت ؤزغي ألحل الحهٌى مً هظه بااليافت إلى  جثمحن الىفاًاث بئٖاصة اؾخٗمالها ؤو جضٍو
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 اٖخماص الخسُُِ ٖلى ، هاهًُ ًٖالىفاًاث ٖلى مىاص كابلت لالؾخٗماٌ مً حضًض ؤو ٖلى الُاكت

ني والجهىي واإلادلي في مجاٌ جضبحر الىفاًاث والخسلو مجها إزباع الٗمىم باآلزاع ، زم الهُٗض الَى

لى البِئت وبالخضابحر الهاصفت إلى الىكاًت مً آزاعها اإلاؤ ًت ؤو طاإلاًغة للىفاًاث ٖلى الصحت الٗمىمُت ٖو

 .وي٘ هٓام للمغاكبت وػحغ اإلاسالفاث اإلاغجىبت في هظا اإلاجاٌ، وزخاما إلى مٗاويتها

ت مً الىهىم الخىُٓمُت، ًمىً ؤن وكحر إلى بًٗها  وكض نضعث جُبُلا لهظا اللاهىن مجمٖى

 بكإن جهيُف الىفاًاث وجدضًض البدت 2008 ًىلُىػ 18 اإلاؤعر في 2.07.253اإلاغؾىم عكم : والخالي

 ًخٗلم بخضبحر الىفاًاث الُبُت 2009 ماي 21 اإلاؤعر في 2.09.139الىفاًاث الخُحرة، واإلاغؾىم عكم 

 بخدضًض هُفُاث إٖضاص اإلاسُِ 2010 ماعؽ 22 اإلاؤعر في 2.09.538والهُضلُت، واإلاغؾىم عكم 

ني لخضبحر الىفاًاث الخُحرة  .اإلاضًغي الَى

 اإلاؤعر 1.15.66 اإلاخٗلم باإلالال٘، الهاصع بدىفُظه الٓهحر الكٍغف عكم 27.13اللاهىن عكم  -

 2015.17 ًىهُى 9في 

٘ لحاحُاث الخىمُت الاكخهاصًت والاحخماُٖت  حاء هظا اللاهىن مً ؤحل جىُُف مىافلت الدكَغ

ت مً الازخالالث بكإن  ىُت، التي بغػث مجمٖى للىت اؾخغالٌ الثرواث الَى للمغغب، وهظا لحماًت ٖو

ضم هجاٖت  اؾخغاللها والترامي ٖلحها زانت مً زالٌ جىامي ْاهغة اإلالال٘ الٗكىابُت ونهب الغماٌ ٖو

 اإلاخٗلم 08.01وكض جم بمىحبه وسخ اللاهىن عكم . اإلاغاكبت، بدؿب ما حاء في صًباحت هظا اللاهىن 

ضة الغؾمُت ٖضص  ش 6630باؾخغالٌ اإلالال٘ هما نضع في الجٍغ ، واإلاغؾىم عكم 2017 صحىبر 14 بخاٍع

 . بخُبُم بٌٗ ملخًُاث هظا اللاهىن 2017 هىهبر 30 اإلاؤعر في 2.17.369

 اإلاخٗلم بالُاكاث اإلاخجضصة، الهاصع بدىفُظه الٓهحر الكٍغف عكم 13.09اللاهىن عكم  -

، 58.15هما جم حغُحره وجخمُمه بمىحب اللاهىن عكم  201018 فبراًغ 11 اإلاؤعر في 1.10.16

 2016.19 ًىاًغ 12 اإلاؤعر في 1.16.3الهاصع بدىفُظه الٓهحر الكٍغف عكم 

اث الؿُاؾت  حاء في صًباحت هظا اللاهىن ؤن جىمُت مىاعص الُاكاث اإلاخجضصة حكيل إخضي ؤولٍى

ىُت حاء هظا اللاهىن  ىُت في مجاٌ الُاكت، ومً ؤحل الٗمل في اوسجام م٘ هظه الؿُاؾت الَى الَى

بهضف جىمُت وجىُُف كُإ الُاكاث اإلاخجضصة م٘ الخُىعاث الخىىىلىحُت بغاًت حصجُ٘ اإلاباصعاث 

الخانت، خُث يهضف هظا اللاهىن باألؾاؽ إلى الجهىى باهخاج الُاكت اهُالكا مً مهاصع مخجضصة، 

ذ . وإزًإ ميكأث إهخاج الُاكاث اإلاخجضصة لىٓام الترزُو ؤو الخهٍغ
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هما ٌٗغف هظا اللاهىن مهاصع الُاكاث اإلاخجضصة بإنها ول مهاصع الُاكاث التي جخجضص بكيل 

 مُغاواٍ، والؾُما 30َبُعي ؤو بفٗل بكغي، باؾخثىاء الُاكت اإلاابُت التي جفىق كضعتها اإلايكإة 

ت والُاكت اإلاخإجُت مً خغهت ألامىاج والُاكت اإلاخإجُت مً جُاعاث  دُت والحغاٍع الُاكاث الكمؿُت والٍغ

اإلاض والجؼع وهظا الُاكت الىاحمت ًٖ الىخلت الحُت والُاكت اإلاخإجُت مً غاػاث اإلاُاعح وغاػ مدُاث 

. جهفُت اإلاُاه الٗاصمت والغاػ الًٗىي 

 اإلاخٗلم باإلاىاَم اإلادمُت، الهاصع بدىفُظه الٓهحر الكٍغف عكم 22.07اللاهىن عكم  -

  2010.20 ًىلُىػ 16 اإلاؤعر في 1.10.123

جي إلاىتزهاث  حاء في صًباحت هظا اللاهىن ؤن اهخمام الؿلُاث الٗمىمُت باإلخضار الخضٍع

ىُت، كض جلىي بٗض مهاصكت اإلاغغب ٖلى اجفاكُت الخىٕى البُىلىجي ؾىت  ، وكض جمذ جغحمت 1996َو

. هظا الاهخمام بىهج ؾُاؾت جىمُت مؿخضامت حؿعى إلى الحفاّ ٖلى الخىٕى البُىلىجي

٘ مً ؤحل مىاهبت هظه الؿُاؾت ختى حؿخجُب للمٗاًحر  غ الدكَغ وهٓغا للحاحت إلى جٍُى

خباع الخُىعاث التي حٗغفها مٗاًحر خماًت الترار  الضولُت فلض جم إكغاع هظا اللاهىن الظي ًإزظ بٗحن الٖا

بدُث حٗغف اإلااصة ألاولى مً هظا اللاهىن اإلاىاَم اإلادمُت بإنها ول فًاء بغي ؤو بدغي ؤو هما . الُبُعي

مٗا مدضص حغغافُا، ومٗترف به بىؾُلت كاهىهُت ومهُإ ومضبغ بكيل زام ألغغاى يمان خماًت 

غه، وهظا الحفاّ ٖلى الترار الُبُٗيي والثلافي وجثمُىه واؾخهالخه  الخىٕى البُىلىجي ونُاهخه وجٍُى

. ألحل جىمُت مؿخضامت ووكاًخه مً الخضهىع 

اع عكم  - ني للبِئت والخىمُت اإلاؿخضامت، الهاصع بدىفُظه 99.12اللاهىن ؤلَا  بمثابت مُثاق َو

 2014.21 ماعؽ 6 اإلاؤعر في 1.14.09الٓهحر الكٍغف عكم 

اع ألاهضاف ألاؾاؾُت ليكاٍ الضولت في مجاٌ خماًت البِئت والخىمُت  خضص هظا اللاهىن ؤلَا

ؼ خماًت اإلاىاعص وألاوؾاٍ الُبُُٗت والخىٕى البُىلىجي واإلاىعور  اإلاؿخضامت، واإلاخمثلت ؤؾاؾا في حٍٗؼ

الثلافي واإلادافٓت ٖلحها والىكاًت مً الخلىزاث وؤلاًظاءاث وميافدتها، وإصعاج الخىمُت اإلاؿخضامت في 

ىُت للخىمُت اإلاؿخضامت، هما يهضف هظا  الؿُاؾاث الٗمىمُت واللُاُٖت واٖخماص اؾتراجُجُت َو

ؼ ؤلاحغاءاث الغامُت إلى  ني م٘ اإلاٗاًحر الضولُت طاث الهلت وحٍٗؼ اع اللاهىوي الَى اللاهىن إلى مالءمت ؤلَا

الخسفُف و إلى الخىُف م٘ الخغحراث اإلاىازُت، م٘ جدضًض التزاماث الضولت والجماٖاث الترابُت 

واإلاؤؾؿاث الٗمىمُت وقغواث الضولت واإلالاوالث الخانت وحمُٗاث اإلاجخم٘ اإلاضوي واإلاىاَىحن في مجاٌ 

. خماًت البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت

                                                           
20

. 2010 غشذ 2 ثزبضٌد 5861رُ ٔشطٖ فً اٌجطٌسح اٌطؼٍّخ ػسز -  
21

. 2014 ِبضغ 20 ثزبضٌد 6240رُ ٔشطٖ فً اٌجطٌسح اٌطؼٍّخ ػسز -  
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 اللاض ي بمى٘ نى٘ ألاهُاؽ مً ماصة البالؾدًُ واؾخحراصها 77.15اللاهىن عكم  -

لها، الهاصع بدىفُظه الٓهحر الكٍغف عكم    صحىبر 7 اإلاؤعر في 1.15.148وجهضًغها وحؿٍى

2015.22 

حاء هظا اللاهىن في إَاع اؾخىماٌ الجهىص اإلابظولت مً َغف الضولت اإلاغغبُت، في مجاٌ 

 إٖضاص 2009ميافدت الخلىر البُئي الىاجج ًٖ اؾخٗماٌ ألاهُاؽ البالؾدُىُت، خُث جم ؾىت 

ت جمى٘ نىاٖت ألاهُاؽ البالؾدُىُت طاث اللىن ألاؾىص، هما جم ؾىت   إنضاع 2010مىانفاث احباٍع

 اإلاخٗلم باؾخٗماٌ ألاهُاؽ واللفُفاث مً البالؾدًُ اللابل للخدلل ؤو اللابل 22.10اللاهىن عكم 

غحر ؤن الىخابج .  ًىلُىػ 16 اإلاؤعر في 1.10.145للخدلل بُىلىحُا، الهاصع بدىفُظه الٓهحر الكٍغف عكم 

اإلاغحىة مً هظه ؤلاحغاءاث لم جيلل بالىجاح، بدُث اؾخمغ اؾخٗماٌ ألاهُاؽ البالؾدُىُت بكيل 

.  ملحّى لضي اإلاىخجحن واإلاؿتهلىحن

لظلً فلض ٖملذ الضولت اإلاغغبُت ٖلى اٖخماص هظا اللاهىن بهضف اللًاء ٖلى الخلىر البُئي 

ٗاث قغواء اإلاغغب  الىاجج ًٖ اؾخٗماٌ ألاهُاؽ البالؾدُىُت، ومالءمت الترؾاهت اللاهىهُت م٘ حكَغ

 .الاكخهاصًحن

 اإلاؤعر 1.16.113 اإلاخٗلم باإلااء، الهاصع بدىفُظه الٓهحر الكٍغف عكم 36.15اللاهىن عكم  -

 2016.23 غكذ 10في 

٘ اإلااةي وججمُٗه، ٖلى اٖخباع اهه كبل نضوع هظا  يهضف هظا اللاهىن إلى ٖهغهت الدكَغ

ت مً الىهىم  ت مً اإلالخًُاث اللاهىهُت اإلاخٗللت باإلااء جىضعج يمً مجمٖى اللاهىن واهذ مجمٖى

اللاهىهُت اإلاخفغكت، هما يهضف هظا اللاهىن إلى جغؾُش الخضبحر اإلاىضمج والدكاوعي والالمغهؼي للمىاعص 

ت ويُٗت الحلىق اإلاىدؿبت ٖلى  اإلاابُت وجضُٖم الحيامت في جضبحره، إيافت إلى مداعبت جلىر اإلاُاه وحؿٍى

ؼ مغاكبت اؾخٗماله . اإلااء وحٍٗؼ

ني للبِئت والخىمُت  اع بمثابت مُثاق َو خُث حاء هظا اللاهىن اؾخجابت إلالخًُاث اللاهىن ؤلَا

ىُت للماء  اإلاؿخضامت، اإلاكاع إلُه ؤٖاله، وفي ؾُاق مىاهبت الخىحهاث الٗامت لإلؾتراجُجُت الَى

ني للماء وؤًًا مً ؤحل مٗالجت بٌٗ مٓاهغ الازخالالث التي واهذ حكىب الترؾاهت . واإلاسُِ الَى

 .اللاهىهُت اإلاخٗللت باإلااء ؾابلا

                                                           
22

 اٌّزؼٍك ثبؼزؼّبي االوٍبغ 22.10ٚلس رُ ثّٛججٗ ٔؽد اٌمبْٔٛ ضلُ . 2015 زجٕجط 10 ثزبضٌد 6420رُ ٔشطٖ فً اٌجطٌسح اٌطؼٍّخ ػسز -  

. 2010 ٌٌٍٛٛظ 16 اٌّؤضخ فً 1.10.145ٚاٌٍفٍفبد ِٓ اٌجالؼزٍه اٌمبثً ٌٍزحًٍ أٚ اٌمبثً ٌٍزحًٍ ثٌٍٛٛجٍب، اٌصبزض ثزٕفٍصٖ اٌظٍٙط اٌشطٌف ضلُ 
23

 اٌّزؼٍك ثبٌّبء، اٌصبزض 10.95ضلُ ، ٚرُ ثّٛججٗ ٔؽد اٌمبْٔٛ ضلُ اٌمبْٔٛ 2016 غشذ 25 ثزبضٌد 6494رُ ٔشطٖ فً اٌجطٌسح اٌطؼٍّخ ػسز -  

. 1995 غشذ 16 اٌّؤضخ فً 1.95.154ثزٕفٍصٖ اٌظٍٙط اٌشطٌف ضلُ 
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ت مً الؿُاؾاث اللُاُٖت  عي ٖمل اإلاغغب ٖلى بلىعة مجمٖى إيافت إلى هظا اإلاجهىص الدكَغ

التي جغمي إلى جدلُم التزامه اإلادضص بملخض ى إٖالهه اإلاكاع إلُه في اإلالضمت ؤٖاله،  جمثلذ ٖلى 

: الخهىم في

ىُت للخىمُت اإلاؿخضامت -  .ؤلاؾتراجُجُت الَى

ىُت للىجاٖت الُاكُت في ؤفم  -  .2030الاؾتراجُجُت الَى

ني للماء في ؤفم  -  .2030 اإلاسُِ الَى

ني للخُهحر الؿابل ومٗالجت اإلاُاه الٗاصمت -  .البرهامج الَى

ىُت لخىمُت الخىافؿُت اللىحؿدُىُت -  .الاؾتراجُجُت الَى

٘ الخىمُت الهىاُٖت  -  .2020-2014مسُِ حؿَغ

ني لخضبحر الىفاًاث اإلاجزلُت في ؤفم  -  .2020البرهامج الَى

ني للخىُف م٘ الخغحراث اإلاىازُت -  .اإلاسُِ الَى

ني للخضبحر اإلاىضمج للؿاخل -  .اإلاسُِ الَى

 .مسُِ اإلاغغب ألازًغ -

جىصُاث : اإلاحىز الثالث

ت، اإلاكاع إلحها ؤٖاله، وإن واهذ حمُٗها جىضعج في ؾُاق جىفُظ  ُٗت ؤو الخضبحًر إن الجهىص الدكَغ

ىُا، إما في مجاٌ الخسفُف مً اهبٗار الغاػاث  التزام اإلاغغب اإلاٗبر ٖىه في مؿاهمخه اإلادضصة َو

غ  ض مً الخٍُى الضفُئت، ؤو في مجاٌ الخىُف م٘ آزاع الخغحراث اإلاىازُت، إال ؤنها جبلى بداحت إلى مٍؼ

اع جلضًم الخىنُاث الخالُت عي بدُث ًمىً في هظا ؤلَا : زانت ٖلى اإلاؿخىي الدكَغ

ىُا  .1  اإلالضمت مً  Contribution déterminée au niveau national اٖخباع  اإلاؿاهمت اإلادضصة َو

اث 4 مً اإلااصة 3 و 2َغف اإلاغغب بملخض ى الفلغجحن   مً اجفاق باَعـ ؤؾاؽ جدضًض ؤولٍى

ني م٘ ملخًُاث اجفاق باَعـ عي الَى اع الدكَغ م٘ . زُت الٗمل في مجاٌ مالءمت ؤلَا

اث اإلاخٗللت  ىُت للخىمُت اإلاؿخضامت الؾخىماٌ جدضًض ألاولٍى الاؾترقاص باإلؾتراجُجُت الَى

. باإلاالبمت

ت والتي  .2 اٖخماص جدضًض ؤولي للىهىم اللاهىهُت التي ًخٗحن حٗضًل بٌٗ ملخًُاتها باألولٍى

ماٌ التزاماث اإلاغغب الىاعصة في  ًمىً ؤن حكيل ٖلى اإلاضًحن اللهحر واإلاخىؾِ عافٗت إٖل
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ىُا في مجالي الخسفُف  وهي ههىم  . adaptation والخىُف atténuationاإلاؿاهمت اإلادضصة َو

مثال الىهىم اإلاخٗللت بميافدت )إما طاث َاب٘ إحغاةي في اإلاجاالث اإلاكاع إلحها في اإلاؿاهمت 

ؤو ههىم  (جلىر الهىاء، ؤو الىهىم اإلاخٗللت بلُإ اإلااء ؤو اإلاجاٌ الغابىي ؤو اإلاجاٌ الُاقي

اع اإلاخٗلم بالبِئت و الخىمُت اإلاؿخضامت)طاث َاب٘ إَاعي  ؤو الىهىم اإلاخًمىت  (اللاهىن ؤلَا

ت طاث َاب٘ مالي ؤو حباةي لخدفحز إٖماٌ التزاماث اإلاغغب الىاعصة في اإلاؿاهمت  لخضابحر جدفحًز

ىُا غحر ؤن بغمجت هظه الخٗضًالث ًيبغي ؤن جخم بخىاػ م٘ مؿاع جدلُل الترؾاهت .  اإلادضصة َو

ىُت اإلاخٗللت بالخغحراث اإلاىازُت و جلُُم مضي مالءمتها ُٗت الَى .  الدكَغ

بىاء ٖلى جغنُض هظه ؤلاحغاءاث ٖلى اإلاضي اللهحر ًمىً ؤن ًخم إَالق مؿاع لىي٘ كاهىن  .3

. بمثابت مضوهت لخغحر اإلاىار ٖلى ؤن ًخم الاؾترقاص في هظا اإلاجاٌ بالخجاعب اإلالاعهت

فاث الىاعصة في الاجفاكُاث الضولُت طاث الهلت  .4 ٗاث ًيبغي هلل الخٍٗغ في ٖملُت مالءمت الدكَغ

ؤو مهُلح حغحر اإلاىار الظًً " آلازاع الًاعة لخغحر اإلاىار"هما هى الكإن مثال باليؿبت إلاهُلحي 

ىُت ٖلى الىدى اإلادضص في اإلااصة ألاولى مً اجفاكُت  ًيبغي إصعاحهما في اإلاىٓىمت اللاهىهُت الَى

ت بكإن حغحر اإلاىار اٍع  .  ألامم اإلاخدضة ؤلَا

ـ باالعجباٍ  .5 ىُت م٘ ملخًُاث اجفاق باَع ُٗت الَى ًيبغي ؤن جخم ٖملُت مالءمت اإلاىٓىمت الدكَغ

م٘ ؤهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت و الؾُما الهضف الثالث ٖكغ  م٘ اؾخدًاع الترابِ م٘ ألاهضاف 

وهظا الٗهض الضولي الخام بالحلىق الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت م٘ اؾخدًاع . ألازغي 

  بكإن15الخٗلُلاث الٗامت للجىت اإلاٗىُت بالحلىق الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت عكم 

، و عكم  الحم في الخمخ٘ بإٖلى مؿخىي مً الصحت ًمىً بلىغه بكإن14 ، وعكمالحم في اإلااء

غ ؤصحاب الىالًاث بغؾم اإلاؿاَغ الخانت .  بكإن الحم في الخغظًت12 و هظا جىنُاث و جلاٍع

الؾُما اإلالغع الخام اإلاٗني بمؿإلت الالتزاماث اإلاخٗللت بالخمخ٘ ببِئت آمىت وهُٓفت وصحُت 

ومؿخضامت وهظا اإلالغع الخام اإلاٗني بدم ؤلاوؿان في الحهٌى ٖلى مُاه الكغب اإلاإمىهت 

وزضماث الهغف الهحي، إيافت إلى اإلالغع الخام اإلاٗني باآلزاع اإلاترجبت في مجاٌ خلىق 

لت ؾلُمت بُئُا هما ًيبغي . ؤلاوؿان ٖلى إصاعة اإلاىاص والىفاًاث الخُغة والخسلو مجها بٍُغ

ش للمالءمت ؤن جخم باعجباٍ م٘ كغاع  بسهىم 2011ًىهُى  16 مجلـ خلىق ؤلاوؿان بخاٍع
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ت وخلىق ؤلاوؿان لخىفُظ إَاع ألامم اإلاخدضة اإلاٗىىن  ماٌ الخجاٍع اإلاباصا الخىححهُت بكإن ألٖا

 ."الحماًت والاخترام والاهخهاف"ب 

ىُت للضًملغاَُت وخلىق ؤلاوؿان، وطلً بٗض وكغها في  .6 اؾخدًاع مًامحن الخُت الَى

ضة الغؾمُت واٖخماصها بكيل عؾمي، زانت ما جخًمىه الخضابحر مً  .  مجها108 إلى 95الجٍغ

اٖخباع الخمُحز بحن مجاٌ اللاهىن واإلاجاٌ الخىُٓمي و هظا اٖخباع الخمُحز بحن مجاالث  .7

الازخهاناث الظاجُت و اإلاكترهت و اإلاىلىلت للجهاث هما هي مدضصة في اللاهىن الخىُٓمي 

اث و هُفُاث و مًامحن اإلاالءمت111.14  . و طلً لخدضًض مسخلف ؤولٍى

ت للمؤؾؿاث الضؾخىعٍت طاث الُاب٘ الاؾدكاعي واإلاجلـ الاكخهاصي  .8 حٗبئت ألاصواع الاؾدكاٍع

ني لحلىق ؤلاوؿان و هظا التراف٘ البرإلااوي مً ؤحل جفُٗل  و الاحخماعي و البُئي و اإلاجلـ الَى

ني للبِئت و الخىمُت اإلاؿخضامت . وصٖم ؤصواع اإلاجلـ الَى

جغنُض الاحتهاص اللًاةي إلادىمت الىلٌ في مجاالث اؾخغالٌ اإلالال٘ ومًاع الجىاع، طاث  .9

الهلت بالبِئت، خماًت اإلالً الغابىي، جلىر الهىاء، و اإلاىاَم اإلادمُت، في ؤفم جدضًض اللىاٖض 

جها   .   ٖبر حٗضًالث كاهىهُت مالبمت codificationو اإلاباصا التي ًمىً جضٍو

خباع حمُ٘ الخىنُاث اإلاكاع  وفي ؤفم جلضًم ملترح كاهىن قامل بكإن اإلاىار ًإزظ بٗحن الٖا

ت مً اإلالترخاث بكإن حٗضًل بٌٗ  إلحها ؤٖاله، وٗخلض ؤهه ًلؼم في الىكذ الغاهً جلضًم مجمٖى

ىُا ت، بغاًت جضاعن الخإزغ الحانل في جىفُظ التزام اإلاغغب بمؿاهمخه اإلادضصة َو . اللىاهحن طاث ألاولٍى

: وفي هظا الؿُاق ًمىً جلضًم الاكتراخاث الخالُت

 ًخٗلم بدىُٓم و حؿُحر ؤقغاٌ الحيىمت 065.13 مً اللاهىن الخىُٓمي عكم 19 حٗضًل اإلااصة  .1

ًائها  .والىي٘ اللاهىوي أٖل

 . اإلاخٗلم بالجهاث111.14 مً اللاهىن الخىُٓمي 83حٗضًل اإلااصة  .2

 . اإلاخٗلم بمداعبت جلىر الهىاء13.03 مً اللاهىن عكم 5حٗضًل اإلااصة  .3

 . اإلاخٗلم باإلاىاَم اإلادمُت22.07 مً اللاهىن 12حٗضًل اإلااصة  .4
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خُث ؾِخم جلضًم ملترخاث كاهىن في ملحم هظه الضعاؾت بغاًت جفُٗل الاكتراخاث الىاعصة 

. ؤٖاله

 

 

 

ملــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

- أوال-

 065.13 مً اللاهىن الخىظُمي زكم 19ملترح كاهىن جىظُمي ًسمي إلى حعدًل اإلاادة 

اإلاخعلم بدىظُم وحظُير أشغال الحكىمت الىضع اللاهىوي ألعضائها 

 

: مركسة جلدًم

 اإلاخٗلم بدىُٓم وحؿُحر ؤقغاٌ الحيىمت 065.13 مً اللاهىن الخىُٓمي عكم 19ههذ اإلااصة 

٘ حضًض ؤو مغاحٗت  ٘ اللىاهحن الغامُت إلى ؾً حكَغ ًائها، ٖلى وحىب إعفاق مكاَع والىي٘ اللاهىوي أٖل

٘ كابم، بضعاؾت خٌى آزاعها، م٘ إخالت هُفُاث إٖضاص هظه الضعاؾت إلى اإلاجاٌ الخىُٓمي . حكَغ

غحر ؤن هفـ اإلااصة وبغٌ الىٓغ ًٖ ُٖب الهُاغت الظي جًمىخه، كُضث هظا الىحىب 

، هما ػاص مً هظا الخلُُض نضوع اإلاغؾىم عكم "ولما اكخًذ الًغوعة"وؤلالؼام، باؾخٗمالها ٖباعة 

٘ اللىاهحن، والظي 2017 هىهبر 23 اإلاؤعر في 2.17.585  بكإن صعاؾت ألازغ الىاحب إعفاكها ببٌٗ مكاَع

٘ اللىاهحن مً يغوعة الخلُض بىحىب إعفاق هظه الضعاؾت ت مً مكاَع . هو ٖلى اؾخثىاء مجمٖى

وإطا وان اإلاغغب كض زُا زُىاث مهمت في مجاٌ الالتزام بما جلخًُه اإلاىازُم الضولُت طاث 

ىُا  الهلت بالبِئت، وزانت ما ًغجبِ بالخغحراث اإلاىازُت، وفم ما خضصه اإلاغغب في مؿاهمخه اإلادضصة َو

مً التزام بالخسفُف مً اهبٗار الغاػاث الضفُئت والتزام بالخىُف م٘ هظه الخغحراث، فئن طلً ًيبغي 

ُٗت، بدُث ًيبغي الترهحز بكيل زام ٖلى ألازغ البُئي واإلاىاخي  ؤن ًىٗىـ وحىبا ٖلى جغؾاهخه الدكَغ

الظي ٌٗىؿه ول مكغوٕ كاهىن حضًض، ؤو مكغوٕ كاهىن ًغمي إلى حٗضًل ؤو حغُحر ؤو وسخ كاهىن كابم، 

٘ جباصع الحيىمت إلى نُاغتها والؿهغ  زانت ؤن ؤغلب اللىاهحن، التي ًخم اكغاعها جإحي في  قيل مكاَع

وبظلً يهضف هظا اإلالترح إلى حٗضًل هظه اإلااصة بما ًخماش ى م٘ التزاماث اإلاغغب زانت جلً . ٖلى جبىحها

ىُا زانت مً الجاهب  الىاعصة في اجفاق باَعـ بكإن حغحر اإلاىار، واإلادضصة في مؿاهمخه اإلادضصة َو

عي . الدكَغ

 

 

 

 

 



20 

 

 اإلاخعلم بدىظُم 065.13 مً اللاهىن الخىظُمي زكم 19ملترح كاهىن جىظُمي ًسمي إلى حعدًل اإلاادة 

وحظُير أشغال الحكىمت الىضع اللاهىوي ألعضائها 

 

: اإلااصة ألاولى

 اإلاخٗلم بدىُٓم وحؿُحر ؤقغاٌ 065.13 مً اللاهىن الخىُٓمي عكم 19حغحر هما ًلي ملخًُاث اإلااصة 

ًائها : الحيىمت والىي٘ اللاهىوي أٖل

 

٘ كابم : 19اإلااصة  ٘ حضًض، ؤو مغاحٗت حكَغ ٘ اللىاهحن الغامُت إلى ؾً حكَغ ًخٗحن، ؤن جغفم مكاَع

.  بضعاؾت خٌى آزاعها

وفي كل ألاحىال جدضص هُفُاث إٖضاص هظه الضعاؾت واإلاُُٗاث التي ًجب ؤن جخًمجها بىو جىُٓمي، 

 .ًجب أن جخضمً الدزاطت وجىبا مععُاث بشأن آلازاز البُيُت واإلاىاخُت إلاشسوو اللاهىن 

 

: اإلااصة الثاهُت

ضة الغؾمُت  .ًضزل هظا اللاهىن الخىُٓمي، خحز الخىفُظ بمجغص وكغه في الجٍغ
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- زاهُا-

 اإلاخعلم 111.14 مً اللاهىن الخىظُمي 83ملترح كاهىن جىظُمي ًسمي إلى حعدًل اإلاادة 

بالجهاث 

 

: مركسة جلدًم

حكيل الخغحراث اإلاىازُت إخضي ؤبغػ الٓىاهغ الُبُُٗت التي جىاحه اإلاىخٓم الضولي ومٗه 

اإلاغغب، وطلً باٖخباع آلازاع  الًاعة والخُحرة الىاحمت ٖجها، خُث اهسٍغ اإلاغغب بكيل ؾباق إلى 

مسخلف ألاوفاق الضولُت طاث الهلت بالٓاهغة وآزغها اجفاق باَعـ بكإن حغحر اإلاىار، الظي يهضف 

ت بكإن حغحر اإلاىار اٍع . بكيل ؤؾاس ي إلى جدؿحن جُبُم اجفاكُت ألامم اإلاخدضة ؤلَا

ت مً ألاهضاف التي جغجبِ  ىُا، مجمٖى وإطا وان اإلاغغب كض خضص يمً مؿاهمخه اإلادضصة َو

بكيل مباقغ إما بئحغاءاث الخسفُف مً اهبٗار الغاػاث الضفُئت، ؤو بئحغاءاث الخىُف م٘ الخغحراث 

اإلاىازُت والحض مً آزاعها، فئن  الالتزاماث اإلادضصة في هظه اإلاؿاهمت، ال حٗني الحيىمت وخضها بل 

ت مً الهُئاث ألازغي ؤهمها الجهاث، باٖخباعها فاٖال ؤؾاؾُا في  جىضعج ؤًًا يمً مؿؤولُاث مجمٖى

. الخىمُت اإلاؿخضامت

، جلؼم مجالـ الجهاث جدذ إقغاف 111.14 مً اللاهىن الخىُٓمي عكم 83وإطا واهذ اإلااصة 

ت والٗمل ٖلى جدبٗه وجدُِىه وجلُُمه، فئن هظه اإلااصة لم جخًمً  عبِؿها، بىي٘ بغهامج للخىمُت الجهٍى

إقاعاث إلى وحىب جًمحن هظا البرهامج إحغاءاث ٖملُت في مجاٌ الخىُف م٘ آزاع الخغحراث اإلاىازُت، ؤو 

. الحض مً اهبٗار الغاػاث الضفُئت، ٖلى اٖخباع ؤن الخىمُت اإلاؿخضامت حكيل ازخهانا طاجُا للجهت
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 اإلاخعلم بالجهاث 111.14 مً اللاهىن الخىظُمي 83ملترح كاهىن جىظُمي ًسمي إلى حعدًل اإلاادة 

 

: اإلااصة ألاولى

:  اإلاخٗلم بالجهاث111.14 مً اللاهىن الخىُٓمي عكم 83حغحر هما ًلي ملخًُاث اإلااصة 

وجلُُمه؛ ........ ًً٘ مجلـ الجهت،:83اإلااصة 

ت؛ ...... ًدضص بغهامج الخىمُت لإلصاعة اإلاغهٍؼ

اتها  ت حصخُها لحاحُاث وإمياهُاث الجهت وجدضًضا ألولٍى ًجب ؤن ًخًمً بغهامج الخىمُت الجهٍى

خباع  ت الخانت بالؿىىاث الثالر ألاولى وؤن ًإزظ بٗحن الٖا حجم وجلُُما إلاىاعصها وهفلاتها الخلضًٍغ

؛ مظاهمت الجهت في اهبعار الغاشاث على اإلاظخىي الىظني،  وملاعبت الىٕى

 (الباقي بضون حغُحر)

 

: اإلااصة الثاهُت

ضة الغؾمُت . ًضزل هظا اللاهىن خحز الخُبُم بمجغص وكغه في الجٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

- زالثا-

 اإلاخعلم بمحازبت 13.03 مً اللاهىن زكم 5ملترح كاهىن ًسمي إلى حعدًل اإلاادة 

جلىر الهىاء 

 

: مركسة جلدًم

زُا اإلاغغب زُىاث مهمت في ؤفم، جىفُظ التزاماجه ججاه اإلاىخٓم الضولي في قإن حغحر اإلاىار، 

ىُا والتي كضمها بمىحب مهاصكخه ٖلى اجفاق باَعـ بكإن  خُث التزم بملخض ى مؿاهمخه اإلادضصة َو

حغحر اإلاىار، بالٗمل ٖلى زفٌ وؿبت مهمت مً اهبٗار الغاػاث الضفُئت، إيافت إلى الٗمل ٖلى جدضًث 

. إحغاءاث ٖملُت بكان الخىُف م٘ آلازاع الىاحمت ًٖ ْاهغة حغحر اإلاىار

وغني ًٖ البُان ؤن حهىص جىفُظ هظا الالتزام ال جل٘ ٖلى الحيىمت وخضها، بل البض مً حٗبئت 

مسخلف اإلاؤؾؿاث والهُئاث زانت مجها الجماٖاث الترابُت، واللُإ الخام واإلاجخم٘ اإلاضوي كهض 

. اللُام بإصواع ملمىؾت في هظا اإلاجاٌ

ىُت في هظا اإلاجاٌ، ًإحي جلضًم هظا اإلالترح الظي ًغمي  ُٗت للجهىص الَى وفي إَاع اإلاىاهبت الدكَغ

 اإلاخٗلم بميافدت جلىر الهىاء، وطلً بالخىهُو ٖلى وحىب 13.03 مً اللاهىن عكم 5إلى حٗضًل اإلااصة 

فغى التزاماث ٖىض الترزُو للملاوالث الخانت واإلايكأث التي مً قإنها ؤن جيىن مهضعا لخلىر 

.  الهىاء
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 اإلاخعلم بمحازبت جلىر الهىاء 13.03 مً اللاهىن زكم 5ملترح كاهىن ًسمي إلى حعدًل اإلاادة 

: اإلااصة ألاولى

:  اإلاخٗلم بمداعبت جلىر الهىاء13.03 مً اللاهىن عكم 5حغحر هما ًلي ملخًُاث اإلااصة 

 

ني والخٗمحر مخُلباث خماًت الهىاء مً الخلىر :5اإلااصة   جغاعى ٖىض وي٘ وزابم إٖضاص التراب الَى

الؾُما ٖىض جدضًض اإلاىاَم اإلاسههت لألوكُت الهىاُٖت ومىاَم إكامت اإلايكأث التي جيىن مهضعا 

. أو مصدزا الهبعار الغاشاث أًا كان هىعهالخلىر الهىاء، 

جساعى كبل حظلُم شهادة اإلاعابلت مدي جىفس اإلايشأة على الاحخُاظاث والخدابير الالشمت لعدم حظسب 

. أو اهبعار الغاشاث أو اإلالىزاث الهىابُت

: 2اإلااصة 

ضة الغؾمُت . ًضزل هظا اللاهىن خحز الخُبُم بمجغص وكغه في الجٍغ
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- زابعا-

 اإلاخعلم 22.07 مً اللاهىن 12ملترح كاهىن ًسمي إلى حعدًل اإلاادة 

  باإلاىاظم اإلاحمُت

 

: مركسة جلدًم

ت مً  حكيل خماًت البِئت جدضًا ؤممُا، اهسٍغ فُه اإلاغغب بٗض مهاصكخه ٖلى مجمٖى

الاجفاكُاث الضولُت طاث الهلت، والتي وان آزغها اجفاق باَعـ بكإن حغحر اإلاىار، ألن حغحر اإلاىار هى 

ىُا،  ت، فلض التزم اإلاغغب بمىحب مؿاهمخه اإلادضصة َو ت مً الٗىامل الُبُُٗت والبكٍغ هدُجت إلاجمٖى

ت مً الالتزاماث اإلاخمثلت ٖلى الخهىم في الٗمل ٖلى الخسفُف مً اهبٗار الغاػاث والٗمل  بمجمٖى

. ٖلى الخىُف م٘ آزاع الخغحر اإلاىاخي

وإطا واهذ اإلاٗاًحر الضولُت في مجاٌ خماًت واؾخهالح البِئت زانت اجفاكُت الخىٕى البُىلىجي 

، حٗخبر الحفاّ ٖلى الخىٕى البُىلىجي جغحمت لؿُاؾت الخىمُت 1996التي ناصق ٖلحها اإلاغغب ؾىت 

ُٗت بما ًخالءم م٘ اإلاٗاًحر الضولُت  غ جغؾاهخه الدكَغ اإلاؿخضامت، فئن اإلاغغب ؤيحى الُىم بداحت إلى جٍُى

. الجضًضة في هظا اإلاجاٌ، زانت مجها إصعاج مؿإلت الخغحراث اإلاىازُت يمً ؾُاؾخه للخىمُت اإلاؿخضامت

 اإلاخٗلم 22.07 مً اللاهىن عكم 12وفي هظا الؿُاق ًإحي هظا اإلالترح الغامي إلى حٗضًل اإلااصة 

. باإلاىاَم اإلادمُت
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 اإلاخعلم باإلاىاظم اإلاحمُت 22.07 مً اللاهىن 12ملترح كاهىن ًسمي إلى حعدًل اإلاادة 

 

 اإلااصة ألاولى

:  اإلاخٗلم باإلاىاَم اإلادمُت22.07 مً اللاهىن عكم 12حغحر هما ًلي ملخًُاث اإلااصة 

: الٗىانغ الخالُت.....   ًجب ان ٌكخمل ملف :12اإلااصة 

 اإلادمُت؛.... هبظة -

 اإلاىُلت اإلادمُت؛..... وزُلت بُاهُت جبحن الفًاءاث  -

 جىمُت مؿخضامت؛...... الخىحهاث الغبِؿُت  -

 مكغوٕ هٓام ًدضص كىاٖض اؾخٗماٌ فًاءاث اإلاىُلت اإلادمُت؛ -

 .دزاطت بشأن الخأزير البُئي، للمىعلت اإلاحمُت -

 

: اإلااصة الثاهُت

ضة الغؾمُت  .ًضزل هظا اللاهىن خحز الخُبُم فىع وكغه في الجٍغ

 

 


