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 ةيفلخلا - ًالوأ

 ماكحأل ًاقفو )"قودنصلا" مسm يلي اميف هيلإ راشملا( يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلل صاخلا باسحلا ئشنُأ - 1
 ،)"ةيقافتالا" مسm يلي اميف اهيلإ راشملا( يفاقثلا ريبعتلا لاكشأ عونت زيزعتو ةيامح نأشب 2005 ماع ةيقافتا نم 18 ةداملا
 قيقحت لجأ نم يلودلا نواعتلا ريسيت ىلإ قودنصلا يمريو .ةيسيئر ةروصب ةيعوطلا تامهاسملا نم قودنصلا لاومأ نوكتتو
 .ةيقافتالا يف فارطألا ةيمانلا نادلبلا يف ةطيشن ةيفاقث تاعاطق ءانب زيزعت لالخ نم رقفلا نم دحلاو ةمادتسملا ةيمنتلا
 .2020 ماع يف هسيسأتل ةرشاعلا ةيونسلا ىركذلm لفُتحاو 2010 ماع يف قودنصلا ربع تاعورشملا ليومت لهُتساو
 ًالضف ،اهمييقتو ةلومملا تاعورشملا مييقتو دصرو ،ليومتلا تابلطل ةيونسلا تاوعدلا رادصإ نع ةيلوؤسملا ةنامألا ىلوتتو
 .مالعإلاو لاصتالا ةطشنأ ذيفنتو قودنصلل لاومألا ةئبعت نع

 يف ةعباسلا هترود يف ،)"فارطألا رمتؤم" مسm يلي اميف هيلإ راشملا( 2005 ماع ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم اعدو - 2
 تاعورشملا دصر ةطشنأو تاردقلا ءانب جمارب نع ًاريرقت ةنماثلا هترود نmّإ هيلإ مدقت نأ ىلإ ةنامألا ،2019 وينوي/ناريزح
 باسحلل يلاملا ماظنلا ىلع اهسفن ةرودلا يف فارطألا رمتؤم قفاوو .يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا ليغشت راطإ يف ،اهمييقتو
 يلودلا قودنصلل[ ةينازيملا تاريدقتل ةيلاملا ةرتفلا لمشت" ،َمث نمو .)CP.7 9 رارقلا( يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلل صاخلا
 لك ةرم ةطشنألا نع ريرقت" مَّدقُيو ،)ةيلاملا ةرتفلا ،2 ةداملا( "ةيجوز ةنسب أدبتو نيتيلاتتم نيتيميوقت نيتنس ]يفاقثلا عونتلل
 عونت زيزعتو ةيامحل ةيموكحلا ةيلودلا ةنجللا تدمتعا ،كلذ ىلع ًءانبو .)ريراقتلا ،9 ةداملا( "فارطألا رمتؤم ىلإ نيماع
 2021-2020 ةرتفلل ةتقؤم ةينازيم ةرشع ةثلاثلا ا�رود يف )"ةنجللا" مسm يلي اميف اهيلإ راشملا( يفاقثلا ريبعتلا لاكشأ
 ماعل يونس ريرقتب ةعوفشم ةرشع ةعبارلا ا�رود يف تمِّدُق ،).5c CIG13 رارقلا( ًايكيرمأ ًارالود 1 843 164 غلبت

 ةثالثلا ةيفاضإلا ريراقتلا مدقت نأ ةنامألا نم ةنجللا تبلط ،كلذ نع ًالضف .)DCE/21/14.IGC/7 ةقيثولا( 2020
 :ةنماثلا هترود نmّإ فارطألا رمتؤم ىلإ ةيلاتلا

 ).IGC14 7 رارقلا( 2021-2020 ةرتفلل يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا ليغشت نع لماش ريرقت )1(

 ]يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلل يناثلا يجراخلا مييقتلل[ ةرشع عبسلا تايصوتلا دصرو ذيفنت نع لماش ريرقت )2(
 ).IGC14 9 رارقلا(

 2023-2021 ةرتفلل مالعإلاو لاصتالاو لاومألا ةئبعتل ةديدجلا ةيجيتارتسالا نع تامولعم ةقيثو )3(
 .).IGC14 11 رارقلا(

 ،ةنجللا هتبلط يذلا 2021-2020 ةرتفلل يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا نع لماشلا ريرقتلا ةقيثولا هذه مدقتو - 3
 يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلل يناثلا يجراخلا مييقتلل ةرشع عبسلا تايصوتلا دصرو ذيفنت نع لماشلا ريرقتلا دري نيح يف
 مالعإلاو لاصتالاو لاومألا ةئبعتل ةديدجلا ةيجيتارتسالm ةصاخلا تامولعملا درتو ،DCE/21/8.CP/INF.12a ةقيثولا يف
 ،ةرشع ةعبارلا ةرودلا لالخ ةنجللا تاشقانم ىلإ ًادانتساو .DCE/21/8.CP/INF.12b ةقيثولا يف 2023-2021 ةرتفلل
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 ةيلاملا ت£ايبلا تجردُأ ،َمث نمو .يلاملا ريرقتلا نمضتي ًاريرقت "لماشلا ريرقتلا" ةرابعب دصقت ةنجللا نأ ىلإ ةنامألا تراشأ
 لمشت ا¤أ ىلإ ةراشإلا عم DCE/21/8.CP/INF.12c ةقيثولا يف 2020و 2019 يماعل يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلل
 .ةينازيملا تارتف نم نيتلصفنم نيترتف

dةدراولا ةيعوطلا تامهاسملا - ًاين 

 ،ةيعوطلا تامهاسملل ًاسامتلاو ،.GCI14 7و .5c IGC13و .5b IGC12 تارارقلm ًالمع ،ةماعلا ةريدملا تلصاو - 4
 اهنم بولطملا ةمهاسملا غلبم فرط ةلود لكل اهيف تددح يتلا ،فارطألا عيمج ىلإ تامهاسملا ميدقتل ةيونسلا ةوعدلا رادصإ
 هذه التو .2021 ماع يف وكسنويلل ةيداعلا ةينازيملا يف ةينعملا وضعلا ةلودلا ةمهاسم يلامجإ نم %1 ةبسن لداعي يذلا
 .ةيقافتالا يف فارطألا نم ددع ىلإ ةنامألا اهتهجو ةصاخ ةلاسر ،.IGC14 11 رارقلل ًاقفو ،ةوعدلا

 1 لكشلا نيبيو .ًاعجشم ًارمأ نينسلا رم ىلع ةيعوط تامهاسم مدقت يتلا فارطألا ددع يف ةريبكلا ةد̈زلا دعتو - 5
 ددعو ،)دئاوفلا كلذ لمشيو( ةيضاملا رشعلا تاونسلا لالخ يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلل ةيونسلا تاداريإلا يف ريغتلا
 ماع يف ًافرط 52 ىلإ 2010 ماع يف ًافرط 16 نم ،ًاريثك نيمهاسملا ددع داز دقو .قودنصلا يف تمهاس يتلا فارطألا

 يلودلا قودنصلل ةيعوطلا تامهاسملا نم تاداريإلل يونسلا طسوتملا نإف ،عفترا ةمهاسملا نادلبلا ددع نأ عمو .2020
 .)DCE/21/14.IGC/7 ةقيثولا رظنا( 2016 ماع ذنم ًايكيرمأ ًارالود 854 144.61 زهاني لظ يفاقثلا عونتلل

 يلودلا قودنصلا يف ةيعوط تامهاسم ةيقافتالا يف ًافرط 42 ميدقت ىلإ ،DCE/21/8.CP/INF.12c ةقيثولا يف ريشُأو - 6
 تامهاسم ًافرط 52 مدقو ،ًايكيرمأ ًارالود 790 932.16 هردق ًاغلبم اهعومجم غلب ،2019 ماع يف يفاقثلا عونتلل

 ةمهاسملا يلامجإ نأ وه قلقلا ريثي ام نكلو .ًايكيرمأ ًارالود 738 926.17 اهعومجم غلب 2020 ماع يف ةيعوط
 تكفنا ام ةنامألا نأ عم ،2020 ماع يف ًافيفط ًاضافخناو ،ةيضاملا سمخلا تاونسلا لالخ ًادومج لّجس ةيونسلا
 اهتمهاسم ةيقافتالا يف فارطألا لودلا عيمج تمدق ولو .فارطألا نم ةيعوطلا تامهاسملا ةئبعتل ةرمتسم ًادوهج لذبت
 قودنصلل ةيونسلا تاداريإلا تغلبل ،2020 ماع يف وكسنويلل ةيداعلا ةينازيملا يف اهتمهاسم نم ٪1 ةغلابلا ةيونسلا ةيعوطلا
 لاومألا ةئبعت دوهج ةفعاضم ىلإ ةسام ةجاح لعفلm كانهو .يكيرمأ رالود نويلم 2.16 نم رثكأ يفاقثلا عونتلل يلودلا
 .قودنصلل ةيونسلا تاداريإلل يبلسلا هاجتالا سكعل
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 يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلل ةيونسلا تاداريإلا نع ةماع ةحمل :1 لكشلا

 )2020-2010( ةنسلا يف تامهاسم تمدق يتلا نادلبلا ددعو

 عضو فد_ 2018-2013 ةرتفلل قودنصلل لاومألا ةئبعت ةيجيتارتسال مييقت ءارج³ ًافيلكت ةنامألا تردصأو - 7
 :يلي اميف صخلتتو ،DCE/21/14.IGC/11 ةقيثولا يف مييقتلل ةيسيئرلا جئاتنلا درتو .لاومألا ةئبعتل ةديدج ةيجيتارتسا

 ةثالث يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلل يونسلا تاداريإلا ةفعاضم يف ةلثمتملا اهفادهأ ةيجيتارتسالا ققحت مل )أ(
 )ةلئاطلا تاورثلا باحصأ دارفألا عم تاكارش لمشت( صاخلا عاطقلا عم تاكارش تس نيم·و فاعضأ
 .2018 ماع لولحب قودنصلا دراوم نم ٪30 رفوت

 فارطألا ددع ةد̈ز يف ةلاعف 2018-2013 ةرتفلل مالعإلاو لاصتالاو لاومألا ةئبعت ةيجيتارتسا تناك )ب(
 .قودنصلا يف مهاست يتلا

 2018.1-2013 ةرتفلل ةيجيتارتسالا يف ةررقملا ةيمالعإلا داوملا تجتنُأ )ـج(

 
 يف تذفُن يتلا ةطشنألا نع تامولعم ىلع يوتحت يتلا )ةينورتكلإلا تاثيدحتلا( ةينورتكلإلا ةيرابخإلا لئاسرلا ىلع ةيمالعإلا داوملا هذه لمتشت 1

 ةديدج ةخسنو ؛2016 ربمفون/يناثلا نيرشت رهش ىلإ 2012 ربمتبس/لوليأ رهش نم ةدتمملا ةرتفلا يف قودنصلا نم ةلومملا تاعورشملا راطإ
 ويديف طيرشو ؛ًادعاصف 2012 ماع نم اo علطضملا تاعورشملل ةيسيئرلا جئاتنلا مدقت ،يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلل يونسلا بيتكلا نم
 يف ةلومملا تاعورشملا نم ةراتخم ةعومجم مدقتو ةينابسإلاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا تاغللw ةجتنم ،طئاسولا ةددعتم صصق ثالثو قودنصلا نع
 يكبشلا عقوملاو ؛)تاراهملا ةيمنتو تاسايسلا لاجم يف لمعلاو ،قاوسألا ىلإ ذافنلاو ،تاردقلا ءانب( قودنصلا لمع تالاجم نم تالاجم ةثالث
 ."قودنصلا معدا" ناونعب لاومألا ةئبعتل ًاصصخم ًامسق لمشي يذلا ،يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلل ديدجلا

 ةيعوط تامهاسم تمدق يتلا نادلبلا ددع )ةدئافلا لمشت( ةيونسلا تاداريإلا يلامجإ
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 نأشب ةمدقملا تامولعملا ىوتسم نع اهاضر نع ةلباقم نومّيقملا اهعم ىرجأ يتلا فارطألا ةيبلاغ تبرعأ )د(
 .قودنصلا نم ةلومملا تاعورشملا ذيفنت

 قودنصلا نم ةلومملا تاعورشملاو 2005 ماع ةيقافتا ةمهم نيب طباورلا نأ ًاضيأ تالباقملا ضعب تفشك )ه(
 .حوضوب ةموهفم نكت مل

 ةئبعت ةيجيتارتسا 2021 رياربف/طابش يف ةرشع ةعبارلا ا�رود يف ،ًافنآ ةروكذملا جئاتنلا ةاعارمب ،ةنجللا تدمتعاو - 8
 ةقيثولا يف ةدراولا 2023-2021 ةرتفلل يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلل مالعإلاو لاصتالاو لاومألا

DCE/21/8.CP/INF.12b، ميدقت ةنامألا نم تبلطو ،)10 ةرقفلا يف ضورعملا( "ةيلخادلا دراوملا" رايخ ساسأ ىلع 
 .).IGC14 11 رارقلا( تامولعم ةقيثو راطإ يف ةنماثلا هترود نmّإ فارطألا رمتؤم ىلإ ةيجيتارتسالا

 عونتلل يلودلا قودنصلا يف ةيونسلا تامهاسملا ةفعاضم يف لاومألا ةئبعتل ةديدجلا ةيجيتارتسالا نم فدهلا لثمتيو - 9
 1.8 هردق طسوتم ىلإً ̈ونس 2يكيرمأ رالود 900 000 ءاهز غلابلا يلاحلا طسوتملا نم ،تاونس ثالث لالخ يفاقثلا
 يسيئرلا ردصملا فارطألا نم ةيعوطلا تامهاسملا لظت نأ ةيجيتارتسالل ًاقفو عقوتُي هنأ عمو .yًونس يكيرمأ رالود نويلم
 ،ةيسيئر ةروصب تامهاسملا هذه ةئبعت ىلع ةيجيتارتسالا زكرت َمث نمو ،ةلبقملا ثالثلا تاونسلا لالخ قودنصلا تاداريإل
 ةلئاطلا تاورثلا باحصأ دارفألا نم مدقملا معدلا لمشت ثيحب قودنصلل ةئبعملا لاومألا ةدعاق عيونت ىلإ ًاضيأ ىعست ا¤إف
 نم ٪11 ءاهز( ليغشتلا ةرتف لالخ ةيبسن ةضفخنم نوكتس تاداريإلا هذه نأ ىلإ تاريدقتلا ريشتو .ةكيرشلا تاكرشلاو
 ةيجيتارتسا يمرتو .)تاونس 10-8( لوطأ ينمز لاجم يف ةوجفلا دس نكمي هنأ ديب ،)2023 ماع لولحب تامهاسملا يلامجإ
 ةيمالعإ تاجتنمو داوم جاتنإ لالخ نم لاومألا ةئبعتل ةديدجلا ةيجيتارتسالا معدو زيزعت ىلإ ةيليمكتلا مالعإلاو لاصتالا

 ىلع زيكرتلا ةد̈ز لالخ نم ،لاومألا ةئبعتل ةهجوملا مالعإلاو لاصتالا ةطشنأ ىلع زيكرتلا ةيجيتارتسالا حرتقتو .ةصصخم
 زيكرت فلتخي نأ يغبني امنيبو .ةحناملا تاهجلا مازتلا هثدحي يذلا رييغتلاو نيديفتسملا ىلعو ،ةرثؤملا صصقلاو تاعورشملا
 ازكري نأو نيتبÍ الظي نأ يغبني نيلماشلا ةلاسرلاو عوضوملا نأ ىلع ددشت ةيجيتارتسالا نإف ،رخآ ىلإ روهمج نم لئاسرلا
 نأ يغبنيو ."اهفادهأ قيقحت يف يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا مهاسي فيكو 2005 ماع ةيقافتا ةيمهأ بابسأ" ىلع
 تقولا يف حيتيو ،ةيقافتالا عم ًاديج ىشامتت ةيؤر يأ ،قودنصلا ةلاسرل ةقستم ةيؤر ةرولب يف تباثلا زيكرتلا اذه مهاسي
 .لاومألا ةئبعتل تاءارجإ ذاختا ىلإ ةحضاو تاوعد نمضتت رثكأ ةصصخم لئاسر هيجوت هتاذ

 يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا ةيجيتارتسا ذيفنتل ةيرشبلاو ةيلاملا دراوملل يفاكلا ريغ صيصختلا ىلإ ةراشإلا ىلإ ًارظنو -10
 ةوعد يف فارطألا رمتؤم بغري دقف ،ةدوشنملا فادهألا قيقحت يف اهلشف بابسأ دحأ هفصوب 2018-2013 ةرتفلل
 2023-2022 ةرتفلل قودنصلل ةتقؤملا ةينازيملا دمتعت امدنع ةيجيتارتسالا ذيفنتل ةمزاللا ةيلاملا دراوملا ميدقت ىلإ ةنجللا

 
 .ةديدجلا مالعإلاو لاصتالاو لاومألا ةئبعت ةيجيتارتسا ةغايصب اوماق نيذلا مهعم دقاعتملا همدختسا يداشرإ غلبم وه يكيرمأ رالود 900 000 2

 .ًايكيرمأ ًارالود 874 527 هردق ًاغلبم 2019 ماع ىلإ 2016 ماع نم ةدتمملا ةرتفلا يف ةدراولا تامهاسملا غلبم طسوتم غلبيو
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 تراتخاو ،DCE/21/8.CP/INF.12b ةقيثولا يف لَّصفملا وحنلا ىلع ةنجللا ىلإ نارايخ مِّدُقو .ةرشع ةسماخلا ا�رود يف
 يف ززعيو ،ةفلكتلا ثيح نم ةيلاعف رثكأ دعي يذلا ،)يلي اميف ضورعملا( "ةيلخادلا دراوملا" يف لثمتملا 1 رايخلا ةنجللا
 .ةمادتسم ةقيرطب لاومألا ةئبعت ىلع ةنامألا ةردق هتاذ تقولا

 2021 طاشنلا
 )يكيرمألا رالودل,(

2202 
 )يكيرمألا رالودل,(

3202 
 )يكيرمألا رالودل,(

 1 260 1 230 1 200 تHايبلا ةدعاق

 2 040 2 000 10 000 معدلا ميدقت ىلإ ةجاحلا ببس نع نايب دادعإ

 10 400 10 200 10 000 يكبشلا عقوملا ريوطت

 5 200 10 200 10 000 ويديفلا طيرش جاتنإ

 تاورثلا باحصأ دارفألل ةهجوملا ةلمحلا لالهتسا ةيلاعف
 ةلئاطلا

000 30   

 31 200 30 600  ةلئاطلا تاورثلا باحصأ دارفألل ةهجوملا ةيعوتلا ةيلاعف

 15 300 15 000 10 000 )نورصانملاو نوفظوملا( تالدبلاو رفسلا

 78 800 76 900 75 000 دراوملا ةئبعتب صتخملا فظوملا فيلاكتو بتار

 51 000 50 000  تالاصتالا/يرادإلا معدلا

 195 200 196 130 146 200 فيلاكتلا عومجم

 
 هردق غلبم صيصخت ).5c IGC13 رارقلا( 2021-2020 ةرتفلل ةنجللا ا�دمتعا يتلا ةتقؤملا ةينازيملا تنمضتو -11

 تررق ةنامألا نأ ىلإ 2020 ماعل يلاملا نايبلا يف ريشأو .لاومألا ةئبعتو مالعإلاو لاصتالل يكيرمأ رالود 53 000
 مالعإلاو لاصتالاو لاومألا ةئبعت ةيجيتارتسا نأشب ًارارق ةنجللا ذختت امثير ،2020 ماع يف غلبملا اذه مادختسا مدع
 رايخلل ًاقفو 2021 ماع لالخ همدختستس ،َمث نمو ،2023-2021 ةرتفلل يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلل ةديدجلا
-2021 ةرتفلل لاومألا ةئبعت ةيجيتارتسا ذيفنتل لمعلا ةطخ عم ًايشامت ،َمث نمو .ًافنآ ليصفتلm دراولاو ةنجللا هتراتخا يذلا

 لاصتالm صتخم فظوم نييعتل ةيلمع 2021 ليربأ/ناسين رهش يف ةنامألا تلهتسا ،.IGC14 11 رارقلل ًاقفوو 0232
 ىصقأ ىلع 2021 ربمتبس/لوليأ رهش يف ةنامألا ىلإ مضني نأ ررقملا نم ،ةيجيتارتسالا ذيفنت معدل دراوملا ةئبعتو مالعإلاو
 .دح

 لاومألا ةئبعت ةيجيتارتسا ذيفنت يف زرحملا مدقتلا نع ًاريرقت ةنامألا مدقتس ،ًاضيأ IGC.14 11 رارقلا عم ًايشامتو -12
 يذلا )2021-2020( يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا نع ريرقتلا راطإ يف )2023-2021( مالعإلاو لاصتالاو
 .2023-2022 ةرتفلل ةتقؤملا اهتينازيم دامتعا اهيلع نيعتيس امدنع ةنجلل ةرشع ةسماخلا ةرودلا ىلإ مّدقُيس
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dيفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا دراوم مادختسا نأشب ةيهيجوتلا ئدابملا ليلحت - ًاثل 

 ئدابملا ،رمألا مزل اذإ ،ضرعتست نأ ،2019 وينوي/ناريزح يف ةعباسلا هترود يف ،ةنجللا نم فارطألا رمتؤم بلط -13
 هترود نmّإ فارطألا رمتؤم ىلإ ضارعتسالا كلذ جئاتن مدقت نأو يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا مادختسا نأشب ةيهيجوتلا
 يف ةرشع ةثلاثلا ا�رود يف ةنامألا نم ةنجللا تبلطو .)CP.14 7و .CP7 9 نارارقلا( 2021 وينوي/ناريزح يف ةنماثلا

 فد_ ،يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا دراوم مادختسا نأشب ةيهيجوتلا ئدابملل ليلحت دادعإ" ،2020 رياربف/طابش
 لالخ ترج يتلا ةشقانملاو ةنجللا تارارقو قودنصلل يناثلا يجراخلا مييقتلا نم ةقثبنملا تايصوتلا ةاعارمب ،اهثيدحت وأ اهليدعت
 تشق£و .).IGC 5b13 رارقلا( "ةرشع ةعبارلا ا�رود يف ليلحتلا اذ_ ا�افاوم" ًاضيأ ةنامألا نم تبلطو ،"ةرودلا هذه
 ذخأ دعب ،تررقو ةيهيجوتلا ئدابملل ةنامألا هترجأ يذلا ليلحتلا 2021 رياربف/طابش يف ةرشع ةعبارلا ا�رود يف ةنجللا
 :)IGC 10.14 رارقلا( قودنصلا دراوم مادختسا نأشب ةيهيجوتلا ئدابملا ثيدحتو ليدعت ،رابتعالا يف ةيلاتلا ةيسيئرلا لئاسملا

 2005 ماع ةيقافتا ذيفنتل معد ةيلآ هفصوب يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا رود مهف مدع )أ(

 ددع يف ةدرطملا ةد̈زلاو يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا ىلإ ةمدقملا تامهاسملا دومج يف لثمتملا هاجتالا )ب(
 ةمدقملا تاعورشملا

 ةينعملا تاهجلا نم ديدعلا ةئبعت بلطتت يتلا ةقهرملا تاءارجإلا )ـج(

 يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا جيورتل ةلومملا تاعورشملا رثأ نم ةدافتسالا يف تmوعصلا )د(

 مييقتلاو يلوألا زرفلا ريياعم حوضو مدع )ـه(

 قودنصلm ةنراقم ةيعوطلا تامهاسملا نم ىلعأ ت̈وتسم ةينقتلا ةدعاسملا وأ/و تاردقلا ءانب جمارب بذتجت )و(
 .يفاقثلا عونتلل يلودلا

 دراوم مادختسا نأشب ةيهيجوتلا ئدابملل يلوألا عورشملا ةغايص ىلع ًايلاح ةنامألا لمعت ،.IGC14 10 رارقلل ًاقفوو -14
 يناثلا يجراخلا مييقتلا نم ةقثبنملا تايصوتلاو ةنجللا تارارق ىلإ ًادانتسا اهدادعإ يرجي يتلا ،يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا
 .ةرشع ةسماخلا ا�رود نmّإ ةنجللا ىلإ همدقتسو ،ةنجلل ةرشع ةعبارلا ةرودلا لالخ ترج يتلا تاشقانملاو قودنصلل

 ةلومملا تاعورشملا - ًاعبار

 2020 رياربف/طابش يف ةرشع ةثلاثلا ا�رود يف ةنجللا اهيلع تقفاو تاعورشم ةعست ذيفنت ًايلاح ةنامألا دصرت -15
 رياربف/طابش يف ةرشع ةعبارلا ا�رود يف ةنجللا اهيلع تقفاو يتلا ةتسلا تاعورشملل ًادوقع ًاضيأ دعتو ).aIGC 513 رارقلا(

 نmّإ ةنجللا اهيلع تقفاو ةيقبتم تاعورشم ةسمخ ذيفنت ةنامألا دصرت ،كلذ نع ًالضف .).IGC 814 رارقلا( 2021
 تاعورشملا ذيفنت يف ةيحصلا ةمزألا ترثأ دقو .).aIGC 512 رارقلا( 2018 ربمسيد/لوألا نوناك يف ةرشع ةيناثلا ا�رود



DCE/21/8.CP/12 – page 8 

 ةلودج ةداعإل ةينعملا تاعورشملا نع ةلوؤسملا تامظنملا عم ةقيثو ةروصب 2020 ماع لاوط ةنامألا تلمعو .ةيراجلا
 ةقيثولا يف نيرشعلا تاعورشملا هذه ةلاح نع ةماع ةحمل درتو .اهذيفنتل ينمزلا راطإلاو اهل ططخملا ةطشنألا

DCE/21/8.CP/INF.12d. 

 ليلق ددع ذفُنو ايقيرفأ يف تاعورشملا ةيبلاغ تذفُنو ،ملاعلا قطانم عيمج ىلع ةدئافب ةلومملا تاعورشملا تداعو -16
 .ةيبرعلا لودلا يف اهنم ًادج

 
 ةقطنملا بسحب ةلومملا تاعورشملل ةيوئملا ةبسنلا :2 لكشلا

 ،)٪23( ىقيسومل! اهمظعم قلعتيو ،ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا نم ةفلتخم تاعاطق ةلومملا تاعورشملا لوانتتو -17
 ،)٪12( رشنلاو ،)٪12( ةيرصبلا نونفلاو ،)٪21( ءادألا نونفو ،)٪19( ةيرصبلا ةيعمسلا نونفلاو امنيسلا مث
 .)٪4( ةيمقرلا نونفلاو ،)٪9( ميمصتلاو

 

 ىقيسوملا
23% 

 ةيمقرلا نونفلا
4% 

 ميمصتلا
9% 

 ةيرصبلا نونفلا
12% 

 رشنلا
12% 

 ءادألا نونف
21% 

 نونفلاو امنيسلا
 ةيرصبلا ةيعمسلا

19% 

 لودلا يميلاقأ
 ةيبرعلا

 طيحملاو ايسآ ايقيرفأ
 يداهلا

 ةينيتاللا اكيرمأ
 يبيراكلاو

 ةيقرشلا Xوروأ
 Xوروأ قرش بونجو

 اكيرمأو ةيبرغلا Xوروأ
 ةيلامشلا



DCE/21/8.CP/12 – page 9 

 

 لاuا بسحب ةلومملا تاعورشملل ةيوئملا ةبسنلا :3 لكشلا

 ىلع راشُيف .يعادبإلا عاطقلا زيزعت يف اهعيمج مهاست اهنكل ةنيابتم فادهأ قيقحت ىلإ ةلومملا تاعورشملا ىعستو -18
 لالخ نم ةفاقثلا ةمكوح مظن زيزعت يف اهنم ٪33 ةبسن تمهاس ،ةلومملا تاعورشملا يلامجإ نم هنأ ىلإ لاثملا ليبس
 يف يندملا عمتÖا ةكراشم زيزعتو ؛لمعلا ططخ ةغايصو طئارخلا مسرو تايجيتارتسالا عضو :يلي ام ىلإ يمرت تاعورشم
 يف لامعألا ةدyرو ينهملا بيردتلا تاعورشملا نم ٪32 ةبسن تمعدو .اهزيزعت وأ تاكبشلا ءاشنإو ؛تاسايسلا مسر
 تمهاسو .ةديدجلا تايجولونكتلا مادختساو تاكبشلا ةماقإو تاردقلا ءانب ةطشنأ لالخ نم ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا
 بوعشلاو تايلقألا دارفأ تاعومÖا هذه لمشت( ةيفاقثلا ةايحلا يف ةفعضتسملا تائفلا ةكراشم زيزعت يف اهنم ٪23 ةبسن
 ريبعتلا لاكش× عيزوتلاو جاتنإلاو عادبإلا ثيح نم عافتنالا زيزعت ىلإ ةيمارلا ريبادتلا اهنم ريبادت ةدع لالخ نم )ةيلصألا
 ،ةركتبم ةيداصتقا جذامن ثادحتسا لالخ نم ةديدج قاوسأ ىلإ ذافنلا تاعورشملا نم ٪12 ةبسن ترسي ،ًاريخأو .يفاقثلا
 .ةيلودلاو ةينطولا ضراعملاو ت£اجرهملا يف ةكراشملاو ،اهزيزعت وأ تاكبش ءاشنإو ،ةيمقر تاصنم ةماقإو

 
 فادهألا بسحب ةلومملا تاعورشملل ةيوئملا ةبسنلا :4 لكشلا

 ،يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا نم ةلومملا تاعورشملا لالخ نم ًابيردت ًاصخش 12 072 هعومجم ام ىقلتو -19
 نولماعلا نوينهملاو نونانفلا لثمو .نييمومع نيفظوم مهنم ٪13 لثميو يندملا عمتÖا تامظنم يف ءاضعأ مهنم ٪24 لثمي
 تايجيتارتسالا عضو لثم تاعوضوم ةيبيردتلا ةطشنألا تلمشو .نيبردملا نيكراشملا نم ٪63 مهريغو ةفاقثلا لاجم يف
 .قيوستلاو ،تاعورشملا ةرادإو ،ت£ايبلا عمج بيلاسأو ،ةمكوحلا يف يندملا عمتÖا ةكراشمو ،ةيفاقثلا تاسايسلاو

 ةماعلا ةسايسلاو ةمكوحلا
33% 

 لامعألا ةد9رو ينهملا بيردتلا
32% 

 لومشلاو ةكراشملا
 يعامتجالا

23% 

 قاوسألا ىلإ ذافنلا
12% 
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 يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا نم ةلومملا تاعورشملا لالخ نم مهبيردت مت نيذلا صاخشألا :5 لكشلا

 عونتلل يلودلا قودنصلا اهلومي يتلا تاعورشملا راطإ يف ةيهيجوت ةقيثو 20 ءاهز رادصإ مت هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو -20
 نع ًالضف .وريبو ليزاربلاو اينابلأ يف اهثدحأ تعضُو ،ةيفاقثلا تايجيتارتسالا وأ تاسايسلا عضول تايصوت ةغيصب ،يفاقثلا
 هذه دامتعا تايلمع ن× ًاملع ،)يوبابمزو ايبرصو اكياماجو ادانيرغ( ةيفاقث تاسايس تاعورشم ةعبرأ دعُأ ،كلذ
 .ةماعلا تاطلسلا صاصتخا نمض جردنت لب تاعورشملا نع ةلوؤسملا تامظنملل رشابملا ضيوفتلا ىلع دمتعت ال تاسايسلا

 
 اهذيفنتو ةيفاقثلا تاسايسلا عضول ةيجيتارتسالا قئ{ولا ددع :6 لكشلا

 ليومتلا تابلط ميدقت ىلإ تاوعدلا - ًاسماخ

 تابلط ميدقتل ةرشع ةيناثلاو ةرشع ةيداحلا نيتوعدلا ةنامألا تردصأ ،IGC 8.14و IGC 5a.13 نيرارقلل ًاقفو -21
 ةيراجلا ةرشع ةيناثلا ةوعدلا جئاتن ضرعُتسو .يلاوتلا ىلع 2021 ماعو 2020 ماع نم سرام/راذآ رهش يف ليومتلا
 .2022 رياربف/طابش يف ةرشع ةسماخلا ا�رود يف ةنجللا ىلع

 تايصوتلا تايجيتارتسالا تاسايسلا

 دارفألا ةماعلا تاطلسلا يندملا عمتNا

 ًاصخش 12 072 بيردت مت
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 ددع دازو .)2020و 2019( ليومتلا تابلط ميدقت ىلإ نيتيضاملا نيتوعدلا نيب ًةماع ًةنراقم قحلملا يف دريو -22
 ،2020 ماع يف ًابلط 1 027 ىلإ 2019 ماع يف ًابلط 480 نم ،نيتوعدلا نيتاه يف ًاريثك ةمدقملا ليومتلا تابلط
 ةعست نم ضفخنا دق ةدمتعملا تاعورشملا ددع نأ ةظحالم فسؤملا نم هنأ ديب .٪114 ةبسنب ةد̈ز لثمي ام وهو
 تاهجلا نم ةمدقملا ةيعوطلا تامهاسملا مجح دومج ببسب 2020 ماع يف ةتس ىلإ 2019 ماع يف تاعورشم
 ةدتمملا رشعلا تاونسلا ةرتف لالخ لعفلm ًاريبك ًاضافخنا ةيعوطلا تامهاسملا تلّجس ،7 لكشلا يف نيبم وه امكو .ةحناملا
 قودنصلا نإف ،ىلوألا ةوعدلا راطإ يف 2010 ماع يف ًاعورشم 31 ليومت مت هنأ عمو .2020 ماع ىلإ 2010 ماع نم
 ً.̈ونس تاعورشم ةعستو ةتس نيب ام ،2014 ماع ذنم ،لومي يفاقثلا عونتلل يلودلا

 
 )2020-2010( ةلومملا تاعورشملا ددع لباقم ةمدقملا تاعورشملا ددع يف ريغتلا :7 لكشلا

 لاجم يف نولماعلا نوينهملاو نونانفلا ةدشب اهنم ررضت يتلا 19-ديفوك ةمزأ ءوض يف ًاريبك ًاقلق هاجتالا اذه ريثيو -23
 قودنصلا لجسي نأ لمتحملا نم ،ةحئاجلل ةرمتسملا ةعيبطلا ىلإ ًارظنو .ماع هجوب ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعاطقلاو ةفاقثلا
 يف يئاهنلا اهدعوم لحي يتلا ةرشع ةيناثلا ةوعدلا راطإ يف ليومتلا تابلط ددع ةد̈ز يف ًارارمتسا يفاقثلا عونتلل يلودلا

 نلو ،هتمهم ءادأ نم هنيكمتل ًامساح ًارمأ فورظلا هذه يف قودنصلل ةيلاملا ةمادتسالا حبصتسو .2021 وينوي/ناريزح
 ىلإ ددصلا اذه يف راشُيو .2021 ماع لالخ ةيعوطلا تامهاسملا نم نكمم ردق ربكأ ةئبعت يف دهج يأ ةنامألا رخدت
 نيرشت 30 لولحب )اهردت يتلا دئاوفلاو( ةدراولا تامهاسملا ىلع دمتعت تاعورشملا ليومتل ةصصخملا ةينازيملا نأ ىلإ ًارظن هنأ
 خيراتلا كلذ لبق ةيونسلا ةيعوطلا ا�امهاسم ميدقت يف بغرت فارطألا لعل ،ةنجللا رارق قبسي يذلا ماعلا نم ربمفون/يناثلا

 .ةيلاتلا ةنسلا تاعورشم ليومتل رابتعالا يف اهذخأ نكمي ثيحب

254 
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 مييقتلاو دصرلاو تاردقلا ءانب جم�رب ذيفنت - ًاسداس

 يمرت يتلا يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا يف ةيعوطلا تامهاسملا يف صقن كلانه نأ عم ،.CP7 9 رارقلا عم ًايشمت -24
 يريدم ةدعاسمل تاردقلا ءانب/مالعإلاو لاصتالا نأشب ةيناجم تارود ميظنت تداق ةنامألا نإف ،ًاديدحت تاردقلا ءانب ىلإ
 اهزرفو ةيدÖاو ةديجلا تاعورشملا ميمصت فد_ كلذو ،لضفأ ًامهف ةيقافتالا مهف يف وكسنويلل ةينطولا ناجللاو تاعورشملا

 نيب تنرتنإلا ربع ةيميلقإ تارود ميظنت ددصلا اذه يف ىرجو .اهفادهأ عم ىشامتي امب رايتخالا ةيلمع نم ىلوألا ةلحرملا يف
 ،يبورينو اميلو هيسوخ ناسو ةحودلا يف وكسنويلل ةيناديملا بتاكملا عم نواعتلm 2020 وينوي/ناريزحو ليربأ/ناسين يرهش
 ندرألاو سارودنهو يتوبيجو رمقلا رزج نم وكسنويلل ةينطولا ناجللاو تارازولاو يندملا عمتÖا تامظنم يلثمم تفدهتسا
 دحأ وه يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا نأ ىلإ ًارظنو .ةدحتملا اينازنت ةيروهمجو ليشيسو رطقو وريبو اوغاراكينو رقشغدمو
 تاسايسلا دصرب ةقلعتملا ةيبيردتلا ةدحولا يف قودنصلm صاخ نوكم جردُأ ،2005 ماع ةيقافتا ذيفنتل ةيسيئرلا تاودألا
 عونتو ةيساسألا ت̈رحلا زيزعتل ةيفاقثلا تاسايسلا ةغايص ةداعإ" جم£رب راطإ يف تدعُأ يتلا ،يكراشتلا جهنلا ىلإ ًادانتسا
 تاقلح يف نوكراشملا ىقلت ،َمث نمو .ةيمنتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيديوسلا ةلاكولا نم ليومتب 3"يفاقثلا ريبعتلا لاكشأ
 ويلوي/زومت( áراكاج يف تميقُأ يتلا ،ماوعأ ةعبرألا تارتفل ةيرودلا ريراقتلا دادعإ نأشب تاردقلا ءانبل ثالثلا ةيميلقإلا لمعلا

 عونتلل يلودلا قودنصلا نأشب ًابيردت ،)2019 ربمفون/يناثلا نيرشت( وتيكو ،)2019 ربمتبس/لوليأ( ̈روتيربو ،)2019
 تنرتنإلا ربع لمع ةقلح ،نوتسغنيك يف يبيراكلل عماجلا وكسنويلا بتكم عم نواعتلm ،ًارخؤم ةنامألا تمظنو .يفاقثلا
 لالخ نم قودنصلاو ةيقافتالا نأشب ،سيفينو ستيك تناس بلط ىلع ًءانب ،2021 ليربأ/ناسين رهش يف تاردقلا ءانبل
 دادعإل ةاكاحم ةيلمعب ةناعتسالا اهلالخ متو ،ادوبربو اوغيتنأ يف قودنصلا تاعورشم دحأ ريدم اهمدق نارقألا نم ملعتلا
 .جئاتنلا ىلع مئاق عورشم

 تابلط تمدق يتلا نادلبلاو تاعورشملا ددع ةد̈ز نع ةنامألا ةردابمب تذِّفُن يتلا ةطشنألا فلتخم رفست ملو -25
 نيبم وه امكو .يلوألا زرفلا ةيلمع تلمكأ يتلا وكسنويلل ةينطولا ناجللا ددع ةد̈ز نع ًاضيأ لب ،بسحف ليومتلل

 .ًالهؤم ًادلب 94 ىلإ ًالهؤم ًادلب 57 نم ،2010 ماع ذنم ،تاعورشم تمدق يتلا نادلبلا ددع عفترا ،8 لكشلا يف
 ماع يف تنرتنإلا ربع تابلطلا ميدقت ةصنم ربع تاعورشملل يلوألا زرفلm ةينطولا ناجللا عالطضا ةيادب نم ًارابتعاو

 ًادلب 79 ىلإ 2015 ماع يف ًادلب 55 نم ًاضيأ يلوألا زرفلا ةيلمع تلمكأ يتلا ةينطولا ناجللا ددع عفترا ،2015
 .2020 ماع يف

 
 :رظنا ،جم�ربلا اذه نع تامولعملا نم ديزم ىلع عالطالل 3

 fundamental-promotion-policies-cultural-en.unesco.org/creativity/activities/reshapinghttps:// 
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 )2020و 2010 يماع( تاعورشملل يلوألا زرفلاو تاعورشم تمدق يتلا نادلبلا ددع يف ريغتلا :8 لكشلا

 ىلإ ًادانتسا ،ةنامألا لمعتو .وكسنويلل ةيناديملا بتاكملا عم نواعتلm همييقتو تاعورشملا ذيفنت دصرب ةنامألا موقتو -26
 رشابملاو مظتنملا لاصتالا لالخ نم مييقتلاو دصرلا زيزعت ةلصاوم ىلع ،).5c IGC13 رارقلا( ةنجللا هتحáأ يذلا ليومتلا
 جهنب يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا ليغشت يف ذخؤي يكل ،يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا نم ةلومملا تاعورشملا يريدمب
 قودنصلا تاعورشم يريدمل ت£ايب ةدعاق ءاشنإ لالخ نم مييقتلاو دصرلا زيزعت ىلإ ةنامألا ىعستو .ملعتلا ىلع مئاق
 .قودنصلm ةينعملا تاهجلا نيب نارقألا نم ملعتلا زيزعت لجأ نم مهعم ةكبش ءاشنإو

 يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلل يناثلا يجراخلا مييقتلا نم ةقثبنملا تايصوتلا ذيفنت - ًاعباس

 ةقيثولا( 2017 ماع يف ةرشع ةيداحلا ا�رود يف ةنجللا ىلع ضرُعو يرجُأ يذلا يناثلا مييقتلا جئاتن ىلع ًءانب -27
DCE/17/11.IGC/7b(، تايصوت نامث لوانت كلذك تررقو اهذيفنتل ةيصوت 21 لصأ نم ةيصوت 17 ةنجللا تدمتعا 

 ةرشع عبسلا تايصوتلا عيمج ن× فارطألا رمتؤم غلبت نأ ةنامألا ّرُسَيو .).IGC12 6 رارقلا( "ةلجاع ةيولوأ" اهفصوب اهنم
 تالاحلا يف ذيفنتلا ديق ا¤أ وأ ،ديحوو دحاو ءارجإ ذاختا اهذيفنت بّلطت يتلا تالاحلا يف تذِّفُـن امإ ةنجللا ا�دمتعا يتلا
 تايصوتلا عيمج ذيفنت نع لصفم نايب دري ،.IGC14 9 رارقلل ًاقفوو .ام ةدم لالخ ةلصاوتم دوهج لذب اهذيفنت بّلطت يتلا
 .DCE/21/8CP.8/INF.12a ةقيثولا يف ةرشع عبسلا

 ضعب ذيفنت هبلطتي يذلا رمتسملا لمعلا ءوض يفو يناثلا مييقتلا نم ةصلختسملا سوردلا نم ةدافتسالا ىلإ ًايعسو -28
 ءاربخ ةراعإ لالخ نم امّيس الو ،كلذل ةمزاللا ةيرشبلاو ةيلاملا دراوملا ةحáإ ىلإ فارطألا وعدت نأ ةنامألا دوت ،تايصوتلا

 .اهذيفنت ةلصاومل مييقتلاو دصرلاو مالعإلاو لاصتالا لاجم يف
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dدحتلا - ًانمyةيلاتلا تاءارجإلاو ت 

 ةيسيئر ةادأ هفصوب ًافارتعا هسيس· ىلع ترم يتلا رشعلا تاونسلا لالخ يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا بستكا -29
 قودنصلا تmو .ةيمانلا نادلبلا يف ةيفاقثلاو ةيعادبإلا تاعانصلا ريوطتل امّيس الو ،ةيقافتالا ذيفنت لجأ نم يلودلا نواعتلل

 .يعادبإلاو يفاقثلا عاطقلل ةيلودلا ليومتلا تايلآ ديعص ىلع ةزرm ةناكم نآلا لتحي

 ددع ةد̈ز نع ةينعملا تاهجلا فلتخم عم ةنامألا ا�ذختا يتلا تاردقلا ءانب تاردابم ترفسأ ،كلذ نع ًالضف -30
 ًةريبك ًةد̈ز يلوألا زرفلا ةيلمع يف ةينطولا ناجللا ةكراشم لدعمو يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا ىلإ ةمدقملا تاعورشملا

 اهاقلتت يتلا ةيعوطلا تامهاسملا مجح ىلع دمتعي ةلومملا تاعورشملا ددع نأ ىلإ ًارظن ،كلذ عمو .يضاملا دقعلا لالخ
 .ةدودحم لازت ال قودنصلل ةيليومتلا ةردقلا نإف ،ةحناملا تاهجلا نم ةنامألا

 اهدراوم ن× ًاملع ،ةحناملا تاهجلا نم ةيونسلا ةيعوطلا تامهاسملا ةد̈زل اهدهج ىراصق لذب ةنامألا لصاوت امنيبو -31
 مظتنم ىوتسم قيقحت يف لثمتي لظي يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا ههجاوي يذلا يسيئرلا يدحتلا نإف ،ةدودحملا ةيرشبلا
 .ليومتلا تابلطل ديازتملا ددعلا عم بسانتي ةيونسلا ةيعوطلا تامهاسملا نم

-2021 ةرتفلل مالعإلاو لاصتالاو لاومألا ةئبعتل يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا ةيجيتارتسا يف ريشُأو - 32
 لب ،بسحف ةحناملا تاهجلا عم تاقالعلا ءانبو جيورتلا ةطشن× مايقلا بلطتت ال حاجنب لاومألا ةئبعت نأ ىلإ 2023

 زربت يتلا قودنصلا نم نيديفتسملل ةيناسنإلا صصقلا ىلع ةمئاقلا مالعإلاو لاصتالا ةطشنأ نيسحت ًاضيأ بلطتت
 صصقلا نم عونلا اذه صالختسا نكميو .سانلا ةايح يف تارييغت قودنصلا نم ةلومملا تاعورشملا ا_ ثدُحت يتلا ةقيرطلا
 يلاتلا ينايبلا مسرلا ّنيبيو .قودنصلا ءاكرشل ةدحوملا ةكبشلاو مييقتلاو دصرلا زيزعت لالخ نم يعامتجالا رييغتلا نع
 .قودنصلا ليغشتل ًاقح ملعتلا ىلع مئاق جهنب ذخألل لماشو يرئاد ج¤ داجيإ ةرورض
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 نادلبلا يف ةطيشن ةيفاقث تاعاطق ءانب زيزعت يف ةلثمتملا هتمهم ققحي نأ يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلل ناك اذإو -33
 ةنامألا - قودنصلل لاومألا ةئبعت نع ةيلوؤسملا يلوت ةينعملا تاهجلا عيمج ىلع بجيف ،يلكيهلا رييغتلا دوقي نأو ةيمانلا
 ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا يف ةلماعلا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو نوديفتسملاو قودنصلا نم ةلومملا تاعورشملا وريدمو
 ةئبعتل ةديدجلا ةيجيتارتسالا ذيفنت راطإ يف ،ةنامألا مزتلتو .ةيقافتالا يف فارطألا ،هلك كلذ نم مهألاو ،صاخلا عاطقلاو
 لجأ نم يعادبإلا داصتقالل ةيلودلا ةنسلا اهحيتت يتلا ةصرفلا مانتغm ،ةلبقملا ثالثلا تاونسلل مالعإلاو لاصتالاو لاومألا
 تامهاسملا ىوتسم ةد̈ز فد_ يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا زورب زيزعتل ا�اءارجإ ةفعاضمل 2021 ماعل ةمادتسملا ةيمنتلا
 .ةنامألل ةحاتملا ةيرشبلا دراوملا دودح يف ،ةيعوطلا

 :يلاتلا رارقلا دامتعا يف بغري فارطألا رمتؤم لعلو -34

 CP 12.8 رارقلا عورشم

 ،فارطألا رمتؤم نإ

 ،DCE/21/8.CP/INF.12bو ،DCE/21/8.CP/INF.12aو ،DCE/21/8.CP/12 قئÍولا سرد دقو - 1
 ،DCE/21/8.CP/INF.12dو DCE/21/8.CP/INF.12cو

 ،يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلل صاخلا باسحلل يلاملا ماظنلا نم 9 ةداملm رّكذي ذإو - 2

 ؛2021-2020 ةرتفلل يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا ليغشت نع ةنامألا ريرقتب ًاملع طيحي - 3

 اهزرفو ليومتلا تابلط دادعإ يف ةكراشملا ةينعملا تاهجلا فلتخم تاردق زيزعتل ةنامألا اهلذبت يتلا دوهجلm رقيو - 4
 ؛يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا ليغشتل كلذكو ،اهمييقتو يلوألا

 عونتلل يلودلا قودنصلا ىلإ ةمدقملا ليومتلا تابلط ددع نيب نزاوتلا لالتخا ديازتب قلقلا عم ًاملع طيحيو - 5
 ىلع 19-ديفوك ةحئاج نع ةمجانلا ةمزألا بقاوع لعفب مقافت يذلا ،اهليومتل ةحاتملا لاومألاو يفاقثلا
 ؛عادبإلاو ةفاقثلا يعاطق

 ةيعوطلا تامهاسملل يلامجإلا غلبملا هلجس يذلا ضافخنالا ىتح وأ دومجلا وحن هاجتالا ءازإ هقلق نع برعيو - 6
 ةمادتسا ن× رّكذيو ؛ةيضاملا سمخلا تاونسلا لالخ يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا ىلإ ةمدقملا ةيونسلا
 عيمج نيب ةكرتشم ةيلوؤسم كلذك لثمتو ،اهذيفنت ةيلاعفو ةيقافتالا ةيقادصمل ةيجيتارتسا ةلأسم لثمت قودنصلا
 ؛ةيقافتالا يف فارطألا

 نم يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلل مظتنم ساسأ ىلع ةيعوط تامهاسم ميدقتب فارطألا مازتلm ًاضيأ رّكذيو - 7
 ؛ةيقافتالا نم 18 ةداملا نم 7 ةرقفلل ًاقفو ،ةيقافتالا ذيفنت لجأ
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 يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا يف ةيعوط تامهاسم تمدق يتلا فارطألا عيمجل هريدقت صلاخ نع برعيو - 8
 ةيونس ةيعوط ةمهاسم ميدقت لالخ نم قودنصلا معد ىلع فارطألا عيمج عجشيو ؛2010 ماع ذنم
 دعوم يف كلذب موقت نأ نسحتُسيو ،وكسنويلل ةيداعلا ةينازيملا يف اهتمهاسم نم ٪1 ىلع ديزت وأ يواست
 ؛ماع لك نم ربمفون/يناثلا نيرشت 30 هاصقأ

 ةرتفلل يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلل مالعإلاو لاصتالاو لاومألا ةئبعت ةيجيتارتسm ًاضيأ ًاملع طيحيو - 9
 ةيجيتارتسالا ذيفنتل ةمزاللا ةيلاملا دراوملا صيصخت ىلإ ةنجللا وعديو ؛ةنجللا ا�دمتعا يتلا 2021-2023

 ؛2023- 2022 ةرتفلل قودنصلل ةتقؤملا ةينازيملا يف

 ليبس ىلع ةنامألل مييقتلاو دصرلاو مالعإلاو لاصتالا لاجم يف ءاربخ ةحáإ يف رظنلا ىلإ فارطألا وعديو -10
 ؛ةراعإلا

 ىلع يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا حلاصل اهلذبت يتلا جيورتلا دوهج ةفعاضم ىلإ فارطألا ًاضيأ وعديو -11
 نم يعادبإلا داصتقالل ةيلودلا ةنسلا قايس يف امّيس الو ،هتروص زاربإ لجأ نم يميلقإلاو ينطولا نيديعصلا
 ؛)2021( ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ

 .يفاقثلا عونتلل يلودلا قودنصلا ليغشت نع ًاريرقت ،ةعساتلا هترود نmّإ ،هيلإ مدقت نأ ةنامألا نم بلطيو -12
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Annex 

 

 قحلملا

 )2020و 2019 يماع( نيتيضاملا ليومتلا يترود يف ليومتلا تابلط نيب ةماع ةنراقم
 2019 2020  
 ٪114+ 1 027 480 ةمدقملا تاعورشملا ددع
 ٪27.5+ 190 149 يلوألا زرفلا ةيلمع دعب تاعورشملا ددع
 ٪63+ 111 68  طورشلل ةيفوتسملا تاعورشملا ددع
 3- 6 9  اهليومتب ىصوملا تاعورشملا ددع
 
 قطانملا بسحب ت�ايبلا صخلم

  2019 2020  

 ايقيرفأ

 ٪19+ 37 31 تاعورشم تمدق يتلا ةلهؤملا نادلبلا ددع

 ٪23+ 32 26 يلوألا زرفلا ةيلمع يف تكراش يتلا ةينطولا ناجللا ددع

 2- 1 3 اYاعورشم ليومتب ءاربخلا قيرف ىصوأ يتلا نادلبلا ددع

 يداهلا طيحملاو ايسآ
 ٪20- 8 10 تاعورشم تمدق يتلا ةلهؤملا نادلبلا ددع
 ٪33+ 8 6 يلوألا زرفلا ةيلمع يف تكراش يتلا ةينطولا ناجللا ددع
 = ١ 1 اYاعورشم ليومتب ءاربخلا قيرف ىصوأ يتلا نادلبلا ددع

 ةيبرعلا لودلا

 ٪20- 8 10 تاعورشم تمدق يتلا ةلهؤملا نادلبلا ددع

 %20+ 6 5 يلوألا زرفلا ةيلمع يف تكراش يتلا ةينطولا ناجللا ددع

 = رفص رفص اYاعورشم ليومتب ءاربخلا قيرف ىصوأ يتلا نادلبلا ددع

 بونجو ةيقرشلا 9وروأ
 9وروأ قرش

 ٪8+ 13 12 تاعورشم تمدق يتلا ةلهؤملا نادلبلا ددع

 ٪ 9- 10 11 يلوألا زرفلا ةيلمع يف تكراش يتلا ةينطولا ناجللا ددع

 = ١ 1 اYاعورشم ليومتب ءاربخلا قيرف ىصوأ يتلا نادلبلا ددع

 ةينيتاللا اكيرمأ
 يبيراكلاو

 27 24 تاعورشم تمدق يتلا ةلهؤملا نادلبلا ددع
+12.5 

٪ 

 ٪ 22+ 22 18 يلوألا زرفلا ةيلمع يف تكراش يتلا ةينطولا ناجللا ددع

 = ٣ ٣ اYاعورشم ليومتب ءاربخلا قيرف ىصوأ يتلا نادلبلا ددع
 


