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تقرير موجز صادر عن مفوضية اممم المتادة السامية لاقروق اإلنسران
عرن نترا ا الم اقشررة الترا هلصري ل ررا يروم امرض بشرردن مواضريع ماررددة
ذات صلة باقوق اإلنسان وتغيُّر الم اخ

موجز
يُقدَّم هذا التقرير عمالً بقررا لسرح وقروإل اان ران  .27/26وهرو يرررم مساًراً
لسمناقشة اليت ُخًر ارا يروم لامرأ بشرون وقروإل اان ران واخر النراُق والريت ُعقرد ي 6
آذا /ما س  2015خالل الدو ة الثامنة والرشرين لسمجسح.
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أوالا -مقدمة
 -1عقررد لسررح وقرروإل اان ررانق عم رالً بق ررا  27/26جس ررة مناقشررة ليرروم لامررأ ي 6
وعقررد
آذا /مررا س  2015اناولررم مواعرريد ررددة ذا وررسة سقرروإل اان رران واخ ر النرراُُ .
وسقتا نقاش اُذلر افاويسهما ي هذا التقرير الذي قدمته مفوعية األمم التحردة ال رامية حلقروإل
اان ان.
 -2واروىل يرريح لسررح وقرروإل اان ران يااررة وسقررة النقرراش الريت افتتحررم براررالة بالفيررديو
من األمني الرامق استها لسمة من نايبة الفوم ال امي حلقوإل اان ان.
 -3وارلررز وسقررة النقرراش األوىل عسرري تديررد التحررديا وارربأ الضرري قرردماً ررو عمررال
وقوإل اان ان لافةق مبا ي ذلك احلق ي التنميرةق لتشرمأ اجلميردق ل اريما الفارا الريت ارري
ي أوع رراع اررع ررها لست رروثرق ول ررذلك الت ررداب وأفض ررأ الما ا ررا ي ل ررال ارزي ررز و اي ررة وق رروإل
اان ررانق ال رريت ت ررن أن ارتم رردها ال رردول ي التً رردي لملث ررا الض ررا ة لتخ ر الن رراُ عس رري التمت ررد
التام ررأ والفرس رري سق رروإل اان رران .وأدا احلسق ررة األم ررني التنفي ررذي لرل ررز اجلن ررو ق م ررا ان ل ررو ق
وشر ررا ح ي وسقر ررة النقر رراش لر ررأ مر ررن ير رريح ل يبر رراس أنر ررو اون ر ر وو ير ررر الش ر ر ون اخلا جير ررة ي
بررنخالدي ق أب ررو احل ررن م ررود عسرريق و ي رريح م ا ررة م ررا ي وبن ررون لسر رردل الن رراخيق م ررا ي
وبن ونق والن ق وال تشا القانوين الريي ي ي أمانة اافاقية األمم التحدة ااطا ية بشون اخر
الن رراُق دان بون رردي أوق ررولق والق ررر ة اخلاو ررة الرني ررة سق رروإل الش رررو األو ررسية فيتتو ي ررا ا رراو
لو بو ق واألمني الرام لتاد البسدان األفريقية لسردل الناخي ميثيتا مويندا.
 -4ولز وسقة النقاش الثانية عسي اآلثا الضا ة لتخ الناُ عسي جهود الدول الراميرة ىل
عمال احلق ي الخذاءق فضالً عرن ال ياارا والرد وس ال رتفادة والما ارا الفضرسي .وبردأ
احلسقة براالة بالفيديو برثم هبا القر ة اخلاوة الرنية باحلق ي الخذاء هالل لفر ق وأدا هرا جرون
نولحق اخلبر ال رتقأ الرر مب رولة التزامرا وقروإل اان ران الترسقرة برالتمتد ببيارة آمنرة ونظيفرة
ووررحية وم ررتدامة .وشررا ح فيهررا لررأ مررن يرريح و اء اوفررالو ينيسيرره اواررينيه ارروبواقا ومرردير
هياة الخذاء الوطنية ي الفسبنيق ينان  .دالي اي ومدير متتب الاًرال الترابد لنظمرة األمرم
التح رردة ل قذي ررة والز اع ررة ي جني ررف ش رريانخجون ي رراو واألم ررني الر ررام س ررح التن ررايح الر رراليق
أولف فيت يه افايم والن رقة الرامرة حلرلرة الفالورني الراليرةق ليزابيرم مبوفرو والمثرأ الردايم
لشبتة الرسوما والرمأ من أجأ الخذاء أولًق آنا ما يا اوا يز فرانتو.
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ثانيا -الجلسة االفتتاحية
 -6قال األمني الرام ي االته بالفيرديو ن اخر النراُ يشرتأ اديرداً لستنميرة ال رتدامة برأ
نه يشتأ ي برض احلال اديداً لبقاء البشرية .فهو قد ي دي ىل افاقم ا اعة والعطرابا
ال يااررية والنزاعررا وررول ال روا د لمررا أن لرره آثررا اً ق ر متناارربة عسرري الن رراء والفق رراء والشرررو
األو ررسية والفالو ررني التقسي ررديني وا تمر ررا ال رراوسية واله رراجرين .ولور ر أن ا ررتان البس رردان
الناميةق خًوواً الدول اجلز ية الًخ ة الناميرةق وأفريقيراق وأقرأ البسردان رواً هرم األقرأ ارهاماً ي
انبراثررا التربررون اخلط ر ة لتررنهم ير وررون تررم اآلثررا ال ررسبية لتخ ر النرراُ .وطالررب ب ر جراءا
فو ي ررة ي ل ررال اخر ر الن رراُ لتحوي ررأ القتً ررادا وا ررا اامتان ررا م ررن أج ررأ الوو ررول ىل
م ررتقبأ اررنافض فيرره انبراثررا التربررون .ودعررا الرردول لستووررأ ىل اافرراإل عررالي ذي مخررز ي
مر رر األطرراف ي اافاقيررة األمررم التحرردة ااطا يررة بشرون اخر النرراُق القررر عقرردها ي بررا يح ي
لر ررانون األول/دي ر ررم 2015ق ودعر ررا لسر ررح وقر رروإل اان ر رران ىل العر ررطالع بر رردو قير ررادي
ومبا يتوجب عسيه من عمأ من أجأ تقيق التقدم الطسو عسي و عاجأ.
 -7وقالررم نايبررة مفرروم األمررم التحرردة ال ررامي حلقرروإل اان رران فالفيررا بان رري ي ن اخ ر
الن رراُ ال ررذي يت رربب في رره اان رران غ اج ررم احل ررق ي الً ررحة والخ ررذاء والي ررا والً رررف الً ررحي
وال تن الاليق بأ نه غجم  -بالن بة لشرو اجلز الًخ ة وا تمررا ال راوسية  -احلرق ي
اقريررر الً ر والبقرراء بووررفها شررروباً متميررزة .وقررد أوررز ااياررة احلتوميررة الدوليررة الرنيررة بتخ ر
الناُ  -وهي ألثر األووا اوث اً ي لال عسوم اخ النراُ  -اوثيقراً شرامالً لرا لتخر النراُ مرن
عرر عسري بياتنرا ي الراجرأ واآلجرأق وابرني القررا ا ال ربرة الريت اجمرذها لسرح وقروإل اان رران
فيما يترسق بتخ الناُ بوعوح وافًيأ اوث اخ الناُ عسي التمتد سقوإل اان ان.
 -8وقالررم ن ااياررة احلتوميررة الدوليررة ولسررح وقرروإل اان رران ألقيررا الضرروء عسرري مررا لتخ ر
الناُ من أثر ق متنااب عسي ا تمرا الفقر ة والضرريفة والهمشرةق وعسري األشرااي الرذين
يتررعون لسمااطر أوالً ب بب عوامأ لنوع اجلنح والفقر وال رن والنتمراء ىل أقسيرة وااعاقرة.
وألثررر مررن ايتضررر مررن اخر النرراُ هررم األشررااي الررذين ي ررامهون بوقررأ م ررتو مررن انبراثررا
قا ا الدفياةق مبن فيهم أفقر األشااي ي أفقر البسدان واألجيال القبسة ي مجيد أ اء الرامل.
 -9ودعررم ال رريدة بان رري ي ىل اجمرراذ ج رراءا فو يررة ا رردف ىل انفيررذ ر قررايم عس رري
وقوإل اان ان لستًدي لتخ النراُ غردد الوتياجرا األلثرر حلاوراً لسضررفاء الرذين يريشرون
ي لتمرنررا الرررالي الشررديد اجلررو وي ررتوي هررذ الوتياجررا ق و ر يراعرري الرنايررة مب روا د الرررامل
ويطبررق د جررا عاليررة مررن ال رراءلة لفايرردة اجلميررد .ومررن شررون اافرراإل جديررد مسررزم قانونراً ي لررال
الناُ أن يرز اللتزاما اليت قطرتهرا الردول ي اافاقرا لرانتون لررام  2010وروراً عسري نأن
تر م األطرراف مجيررد ااجرراءا الترسقررة بتخر النرراُ ووقرروإل اان رران لسجميررد وتميهررا وارز هررا
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وارمسهرران( )1وأن يضررمن شررا ا واعررحة ىل مبررادن وقرروإل اان رران الترسقررة بال رراواة وعرردم
التمييز وال اءلة والشالة والتمتني والتضامن والشفافية عمن مبادن أخر .
 -10وألد بان ري يق ي اناوارا لس رياإل الررالي األواردق مبرا ي ذلرك الفاوعرا الترسقرة
خبطررة التنميررة لررا برررد عررام  2015ورويررأ التنميررةق أن دمرراا ر قررايم عسرري وقرروإل اان رران ي
مجيد الناقشا والنتراي الدوليرة ذا الًرسة أمرر واجرب لتنره يرب أن يترون متبوعراً بر جراءا
عمسية .ووثم الدول عسي اجماذ خطوا فرسية لسحد من اآلثا الضا ة لتخ الناُق بطرإل ات ق
اا اقاً ااماً مد التزامااا ي لال وقوإل اان ان.
 -11ويب أن اتون وقوإل الناس ي ورسب ااجرراءا النًرفة الترسقرة بالنراُ والراميرة ىل
احلد من اخ الناُ ومند آثرا ال رسبية والتافيرف مرن ورداا .ويرب احلرري عسري منرد ومراجلرة
أي آثا اسبية عسي وقروإل الفارا الضرريفة والهمشرة اان رانيةق والفارا الريت ارراين التمييرز أو
اتر رررم خلط ررر ق مب ررا ي ذل ررك الش رررو األو ررسية واألقسي ررا واألش ررااي ال ررذين ير ررانون الفق ررر
والهرراجرون والشررردون وال ررنون وذوو ااعاقررة واألطفررالق لمررا يررب احلررري عسرري رتررني ال ررأة
و اية وقوقها.
 -12وقال ر ررم ال ر رريدة بان ر رري ي ن ع ر رردة دول ش ر ررالم ي آخ ر ررر اجتم ر رراع لسفري ر ررق الرام ر ررأ
الاًر ر الرر ر مبنه رراا ديرب رران لسرم ررأ الر ررز الترس ررق بتخر ر الن رراُق ال ررذي ُعق ررد ي جني ررف ي
ش رربارب/ف اير 2015ق أعرب ررم ع ررن دعمه ررا لتض ررمني الافاق ررا القبس ررة عب ررا ا ش ررديدة اترس ررق
سقروإل اان رانق وقررد وقررم  18دولررة عسري نارهرد جنيررف الترسرق سقرروإل اان ران وااجرراءا
الترسقة بالناُن( .)2ووثم مجيد الدول عسي أن اقطد عسي نف ها هذا اللتزام ودعرم الشرالني
ىل ال ليز عسي الًال البالخة األمهية بني وقوإل اان ان واخ الناُ وال ري ىل نتاي عمسية
النحي لتي اجلهود الرالية واحملسية والفردية واجلماعية انقاذ البشرية مرن اور ا عرالي ل جررة
فيه ومن آثا الدمرة عسي وقوإل اان ان.

ثالثا -موجز حلقة ال قاش امولى
 -13ألررد ال رريد لررو ق الررذي افتررتف احلسقررة بًررفته مي رراً ارراق عرررو ة النظررر ىل اخ ر النرراُ
لحزمة اشمأ البياة والتنمية واانًاف .وقال ن الترامأ مد قضايا اخ الناُ والتنمية ووقروإل
اان ان ينبخي أن يترون منًرفاً ومتترامالً .ويتطسرب أي ر قرايم عسري وقروإل اان ران دمراا
الر رردل الن رراخيق فض رالً ع ررن التر رراون والتض ررامن ال رردولينيق وه رري مجيره ررا أم ررو أااا ررية ي دع ررم
__________
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البس رردان النامي ررةق مب ررا ي ذل ررك دعمه ررا بالتموي ررأ والتتنولوجي ررا .وينبخ رري أن ي ررتند ه ررذا التن رريق
والتراون عسي الًريد الرالي ىل التضامن واانًاف والردل واو ام وقوإل اان ان.

ألف -مساهمات أعضاء فريق ال قاش
 -14قررال يرريح ل يبرراسق ال رريد اونر ق ي وديثرره عررن وتايررة ورراع بسررد اجلررز ي مررن أجررأ
البقرراءق ن الوقررم قررد ورران لرري ينًررم اجلميررد ويتحرلروا .وقررال ن عررام  2015ايشررتأ نقطررة
تول وامسرة ي وجرود البشرريةق عنردما يًربف التضرامن واعتمراد ر متجردد ي النظررة ىل ارردد
األطراف أمراً أاااياً .وأعاف أن اعتبا ا وقوإل اان ان يب أن انرتح ي مناقشا اخ
الناُ وأن جراءا ا تمد الدو اتحدد ما ذا لان ل جيال القبسرة م رتقبأ .وقرال ن الوقرم
ورران لالنتقررال مررن الناقشررا النظريررة ألن النرراس ي بسرردان لت يبرراس بررااوا يشررررون بغثررا اخ ر
الناُ عسيهم.
 -15وقررال ال رريد اونر ن اخ ر النرراُ هررو التحرردي األخالقرري األل ر الررذي يواجرره البش ررية.
فه ررو يه رردد بق رراء الش رررو واألوط رران ي و ررد ذاا رره .وه ررو مش ررتسة عالي ررة اتطس ررب قي ررادة عالي ررة.
ولسحررع عسرري اجمرراذ جرراءا ل بررد مررن فهررم الوجرره اان رراين لتخر النرراُ .ي األارربوع الاعرريق
اررجسم ل يبرراس أعسرري مررد عرفترره مررا أد ىل أع ررا لب ر ة طالررم أوررد ال تشررفيا ومشررروعاً
لبنرراء طريررق .فررال بررد مررن اجمرراذ جرراءا فو يررةق ي البسرردان الواقرررة ي اخلر األمرراميق لسوقايررة مررن
اخر ر الن رراُ والتافي ررف م ررن ودا رره والتتي ررف مر رره .وق ررال ن ل يب رراسق عس رري ال رررقم م ررن ذل رركق
اررتتوذ اررد يياً مررن ازايررد دفررق موجررا الررد .واررول ال رريد اون ر عم را ارريفرسه لسررح وقرروإل
اان ان وق وول هذا الوعوع.
 -16وأدان ال رريد اون ر عرردم اجمرراذ ا تمررد الرردو أليررة ج رراءا او ام راً لواجبهررا األخالقرري
التمثأ ي اية البشرية مرن أعررا اخر النراُ .فقرد لانرم الفاوعرا الريت أُجريرم مر خراً يبرة
لملمررالق مررا جرررأ م ر رر األط رراف ي اافاقيررة األمررم التحرردة ااطا يررة بشررون اخ ر النرراُ ال ررذي
ايُرقد ي با يح عام  2015ي قاية األمهية .ودعرا مجيرد الردول ىل التوقيرد عسري ارهرد جنيرف
واحلري عسي اية وقوإل اان ان ي نتاي الفاوعا القبسة.
 -17وألد أن اديرد اخر النراُ الرذي اواجهره ل يبراس هرو اديرد وقيقري يتطسرب جرراءا
فو ية .وقال ن وتومته اجمذ خطوا حلماية شربها والتاطي لسم تقبأ .فقد اش أ عاً
ي فيجري وعمسرم عسرري تضر شررربها سيرع يررتمتن مرن ااجرررة بترامرة .لتنرره قرال ن ل يبرراس
ل ا تطيد مواجهة الشتسة و اية شربها مبفردها .ولذلكق وجه نداءً عراجالً ىل ا تمرد الردو
وجرره دعرروة مباشرررة لجمرراذ ج رراءا ق انطالق راً مررن ا سررحق بووررفه وررو
طسب راً لسم رراعدة لمررا ة
الضرفاء وال سطة األخالقية لسمجتمد الدو .
 -18وووف و ير الش ون اخلا جية ي بنخالدي أبو احل ن مود عسي اخ النراُ بونره مرن
ألر التحررديا عسري ااطررالإل .وألرد عرررو ة التووررأ ىل ترول أااارري و ىل نتيجرة قويررة مسزمررة
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قانونراً ي مر رر األطرراف الررذي اريُرقد ي بررا يح عرام  .2015وقررال ن هرذ النتيجررة ينبخرري أن
انطوي عسي قرا بون الدول اجلز يرة الناميرة الًرخ ةق وأقرأ البسردان رواًق والبسردان األفريقيرة اواجره
اديرردا فريرردة ب رربب اخر النرراُق وأن اررذ البسرردان اوتياجررا خاوررة .وأعرراف أن التروا ا البطياررة
احلردوا النامجرة عرن اخر النراُ لتحرا عرفاف األ را ق والتًرحرق والت رر السحري ل تترأ الرنراوين
األوىلق وم ررد ذل ررك فه رري ار ر ثر عس رري وي رراة الش رررو وق ررد ار ر دي ىل التش رررد ال ررداخسي وااج رررة الر ررابرة
لسحردود الوطنيررة .وقرال ن اخر النرراُ ير دي ي بررنخالدي ىل خ راير اُقررد سروا  2ىل  3ي
الاية من الناا احملسي اامجا ي ال نة .وي ثر ذلك اروث اً وقيقيراً عسري التمترد سقروإل اان رانق
خًوواً بالن بة أللثر الفاا عرفاً.
 -19وأشررا ال رريد عسرري ىل عرررو ة ارزيررز القررد ة عسرري الترروقسم وت ررني آليررا الترامررأ مررد
الا رراطر .ويت رريف منظ ررو وق رروإل اان ررانق ب لي ررز عس رري آث ررا اخ ر الن رراُ عس رري أفق ررر ا تمر ررا
والشررو والبسرردانق ارربيالً لواجهررة التهديرد الوجررودي الررذي يشررتسه اخر النرراُ .و تسررف وجررم
هررذا التهديررد بررني البسرردان وا تمرررا والشرررو س ررب الوقررد اجلخ رراي والثررروة وعوامررأ أخررر ق
مررا يطرررح أارراسة اترسررق بالررردل واانًرراف .فررالوا د الال مررة لتررداب الوقايررة والتافيررف والتتيررف
دودة ي البسدان النامية .ومد ذلكق اجمذ بنخالدي عدة اداب  .ذ قامم ب ليب ووا 4
ماليني من أنظمة الطاقة الشم ية النزلية وألثر من مسيون موقد طهي مطو ق وطو أنواعاً من
احملاورريأ اتحمررأ ااجه ررادق ووشررد ألث ررر مررن  385مسي ررون دول مررن ال روا د احملسيررة لتموي ررأ
اداب التتيف والتافيف.
 -20قر أن ذلررك ق ر لر ى
راف .فرسرري الرردول أن ارر ف مب ر وليتها الشر لة عررن الترامررأ مررد

اخ ر النرراُ ومررد آثررا ق ب رربأ منهررا الضرري ي مناقشررة موعرروع وقرروإل اان رران واخ ر النرراُ ي
ا سررح وق ر مررن النتررديا  .وعسرري ا تمررد الرردو ال اقرراء بالتزاماارره و جراءاارره لستًرردي لتخ ر
النرراُ لرري ي رتمتن الاليررني مررن الًررامتني الررذين يواجهررون أا روأ آثررا مررن البقرراء .وأعررر ال رريد
عسرري عررن أمسرره ي أن ينًررم ا سررح ألو روا  160مسيررون بنخالديشرري يررري التث ر مررنهم ي
الناطق ال اوسية النافضة.
 -21وقالرم يي رة م ا رة مرا ي وبن رون لسرردل النراخيق مرا ي وبن رونق ن اخر النراُ
ي ر ثر ارروث اً وقيقي راً عسرري التمتررد سقرروإل اان رران و ن الوقررم الترراح لتفررادي الزيررد مررن اآلثررا برردأ
بالنفاد .وقالم ن أمام ا تمد الدو ي عام  2015فروة فريدة لتحديرد م را جديرد لستنميرة
ال ررتدامة يقرروم عسرري برردايأ الوقررود األوفررو ي ويضررمن وقرروإل األجيررال القبسررة .ويررب أن يتررون
هررذا التخير منًررفاً لسمنرراُ وأن يضررمن الشررالة التامررة جلميررد البسرردان بخررض النظررر عررن ال ررتو
احلا لنبراثااا ولتنميتها .وأعافم أن اخ الناُ يسقي الضوء عسي ارابطنا ألثر من أي م ولة
أخررر  .ول يوجررد بسررد قرراد لووررد أن غمرري مواطنيرره مررن آثررا اخ ر النرراُق مررا ير ر أن عسرري
ا تمررد الرردو الرمررأ بشررتأ مجرراعي لواجهررة التحررديا الرريت يفرعررها اخ ر النرراُ عسرري عمررال
وقوإل اان انق ل ايما احلق ي التنمية.
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 -22وقال ر ر ررم ال ر ر رريدة وبن ر ر ررون ن عس ر ر رري ا تم ر ر ررد أن يب ر ر رراد ي ال ر ر ررتقبأ ىل اا ر ر ررتادام
التتنولوجيررا اخلفيضررة التربررونق وأن يضررمن الرمررأ الاليررق لسجميرردق ويرررز ال رراواة ويبر مرردناً
م ررتدامةق وغرراف عسرري الررنظم اايتولوجيررة احليويررة .وينبخرري ألي ر انمرروي يقرروم عسرري وقرروإل
اان ان أن يرلرز عسري عرمان الشررورب الردنيا الال مرة جلميرد األشرااي لري يريشروا ويراة اراعري
لرامة اان ران .وي مواجهرة اخر النراُق يرب أن غظري األشرااي الررعرون لساطرر باحلمايرة
الال مة حلقوقهم لما يب رتينهم من الووول ىل اداب التتيرف والتروقسم واحلًرول عسري دعرم
ا تمد الدو  .لما ينبخي ألي ادب من اداب التًدي القايمة عسري احلقروإل أن يضرمن أقًري
ود من اادماا والشالة وال اواة.
 -23ودعررم ال رريدة وبن ررون ىل التشررديد لرردداً عسرري الما اررا الفضررسي و ىل ااررتادام
التزاما ومراي ومبادن وقوإل اان ان اثراء وارزيرز عمسيرة ورند القررا ا الترسقرة بتخر النراُ
عسرري الًررريد الرروط  .وأوًررم ال ا ررة  12بسررداً بطررم ي التقررا ير الوطنيررة الرريت قرردمتها ىل
أمانة اافاقية األمم التحدة ااطا ية بشون اخ الناُ و ىل لسح وقروإل اان ران بطراً فرسيراً برني
وقوإل اان ان واخ الناُ ي ام ال يااا  .لتنها أشا ىل عرو ة بذل الزيد من اجلهود
لسترسم من اسرك التجرا وال اقراء بالما ارا اجليردة .وقالرم ن ةرة واجرة أيضراً ىل التقريرب
بني التفاوعني ي لال اخر النراُ وخر اء وقروإل اان ران لري يترراونوا عسري رو أوثرق .ودعرم
ال ر رريدة وبن ر ررون ىل نش ر رراء منت ر ررد ي ط ر ررا الافاقي ر ررة وا س ر ررح م ر ررن أج ر ررأ اب ر ررادل اخلر ر ر ا
والما ا ررا اجلي رردةق لم ررا دع ررم لتم ررد وق رروإل اان رران ىل ع ررداد الب ررادن التوجيهي ررة الال م ررة
ادمرراا وقرروإل اان رران ي اررم ال يااررا الترسقررة بتخر النرراُ  -مشر ةً ىل أن ارهررد جنيررف
يشجد ودوا ذلك عسي الًريد الوط  -ولتمتني الردول مرن النظرر ي الًرال برني وقروإل
اان ان واخ الناُ خالل الاتررام الدو ي الشامأ.
 -24وأوع ررف الن ررق وال تش ررا الق ررانوين الريي رري ي أمان ررة اافاقي ررة األم ررم التح رردة ااطا ي ررة
بشون اخ الناُق دان بوندي أوقرولق الترداخأ برني وقروإل اان ران واخر النراُ .وقرال ن اخر
الناُ قد ي ثر اوث اً مباشراً عسي وقوإل اان انق عن طريرق مجسرة أمرو بينهراق عسري اربيأ الثرالق
خ ا ة األ اعي ب بب ا افاع م تو اطف البحرق ما يهردد اربأ الرري والثقافرة .وقرد ار دي
اررداب التًرردي لتخ ر النرراُ أيض راً ىل انتهرراح وقرروإل اان رران .فونشررطة التافيررف عررمن آليررة
التنمية النظيفة اليت اُنفذ ي أ اعي الشرو األوسيةق عسي اربيأ الثرالق قرد ار ثر عسري وقروقهم
ي ال رتن والستيررة والثقافررة واقريررر الًر  .و تررن الا شرراد مببررادن وقرروإل اان رران لالشررالة
وورية ااعالمق ي انفيذ وعد ال يااا ذا الًسة.
 -25وقال ن الدول األطراف ي الافاقيرة لانرم دومراً و اارةً ارا األبرراد اان رانية لتخر
النرراُ .ويتضررمن ارريررف مًررطسف ناآلثررا الضررا ة لتخ ر النرراُن ي الافاقيررة اآلثررا عسرري الررنظم
الجتماعيررة  -القتًررادية أو عسرري وررحة اان رران و فاهرره واقضرري أوتررام الافاقيررة بررون ا ررري
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الرردول األط رراف ىل اقسيررأ اآلثررا الضررا ة لتررداب التًرردي ىل أدع وررد ستررن وأن ارررز واي ررر
مشالة اجلمهو ي مراجلة آثا اخ الناُ.
 -26وقال ن قرا ا م رر األطراف اليت اناولم م ايأ لالتتيف واداب التًردي وخفرض
النبراث ررا النامج ررة ع ررن ال ررة األو رراا وا رردهو الخاب ررا ي البس رردان النامي ررةق اناول ررم بالتفً رريأ
أوت ررام الافاقي ررةق وعرع ررم اوجيه ررا اترس ررق بالتنفي ررذ عس رري الً ررريد ال رروط  .وأل ررد ه ررذ
القر ررا ا ق ي مجس ررة أم ررو ق أن ا ررداب التً رردي لتخر ر الن رراُ ينبخ رري أن اُرردم ي خطر ر التنمي ررة
الجتماعية والقتًادية وينبخي أن اشا ح مجيد اجلهرا الرنيرة ي وعرد وانفيرذ اياارا اخر
النر رراُ لمر ررا ينبخر رري أن اتبر ررد ج ر رراءا التتير ررف ج ر راً اشر ررالياً يراعر رري وجهر ررا نظر ررر الفار ررا
وا تمرا الضريفة واآلثا احملتمسة عسيها.
 -27وقررال ال رريد أوق ررول ن التحررديا الريي ررية الرريت يتر ررني مواجهتهررا ه رري دمرراا وق رروإل
اان رران ي األط ررر ال ياا ررااية الدولي ررة والوطني ررة الترسق ررة بتخر ر الن رراُ وع ررمان احلماي ررة التامس ررة
والفرالررة حلقرروإل اان رران ي انفيررذ ااج رراءا الرابطررة بالنرراُ .ورثررأ اافاقررا لررانتون خطرروة
يي ية ذ اافقم الدول األطراف فيها عسري عررو ة مراعراة وقروإل اان ران بًرو ة اامرة ي مجيرد
ااجر رراءا الترسق ررة بتخر ر الن رراُ وا ررسمم بض رررو ة شر رراح طايف ررة واا رررة م ررن اجله ررا و رراوبة
الًررسحة .وأ اررم عررمانا اترسررق باألنشررطة الرامي ررة ىل خفررض النبراثررا النامجررة عررن ال ررة
الخابررا وارردهو هاق مبررا ي ذلررك اشر ارب أن اُنفررذ هررذ األنشررطة عسرري ررو يت ررق مررد الافاقيررا
الدوليررة ذا الًررسةق وأن تر م مرررا ف ووقرروإل الشرررو األوررسية وانطرروي عسرري الشررالة التامررة
والفرسية لسجها الرنية وراوبة الًرسحة .وارابد قرايالً ن الرن التفاوعري الرذي اعتمرد مر خراً
الفريررق الرامررأ الاًر يتضررمن عرردة أفتررا لترزيررز دمرراا وقرروإل اان رران ي نظررام اخر النرراُ
التردد األطراف.
 -28وقال ررم القر ررر ة اخلاو ررة الرنير ررة سق رروإل الشر رررو األو ررسيةق فتتو ير ررا ا ررو لو بر ررو ق ن
الشرو األوسية هي من أقأ الت ببني بتخ الناُق ومد ذلك فهي اراين برضاً من أاروأ آثرا .
وارتمد الشرو األوسيةق ي التث من األويانق عسي نظم يتولوجيرة هشرة ارري فيهراق وهري
نظم ي دي جمريبهرا ىل اديرد منرا ام واربأ عيشرهم وبقراء ثقرافتهم .ويهردد اخر النراُ وقروقهم
ي اقريررر الً ر والتنميررة والخررذاء والرراء واأل م والثقافررة .وقررد ارردد اجلهررود الراميررة ىل منررد اخ ر
النرراُ والتافيررف مررن آثررا والتتيررف مررره وقرروقهم أيض راً .ف نترراا الوقررود احليرروي قررد ي ر دي ىل
الارتحواذ عسرري األ اعريق واشرريد ال رتانق لمررا أن بنراء ارردود لهروماييرة وق هررا مرن مشررا يد
الطاقررة التجررددة قررد ار دي ىل اشرريدهم وجمريررب نظمهررم اايتولوجيررة .ول ينبخرري ال ررماح هبررذ
األنشطة دون موافقة الشرو اليت قد اتضر منها.
 -29وقالم ن الشرو األوسية تنها أن ا هم ي جهود التافيف والتتيف .ومن شرون
مرا فها بالنظم اايتولوجيرة أن اردعم الارتادام الفررال لسمروا د الال مرة لسز اعرة واحلراجرة .ومرن
شون ودا اندا أل اعيها وأقاليمها أن يدعم احملافظة عسي الخابا وغ رن جمرزين التربرون.
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وخسًم د ااة أجراها مرهد الوا د الرالية أن ارزيز وقوإل الشرو األورسية وا تمررا احملسيرة
ي قابااا ي اعد احلتوما عسي تقيق األهداف الناخيةق واحلفاظ عسي الخابا ق و اية ابأ
الري  .فمن شون عمسيا مراقبة النراُ الريت اقروم هبرا الشررو األورسية وعمسيرا الرورد احملسري
أن اقس اتاليف الرود وارز نظم اانذا البتر.
 -30ودعررم ال رريدة ارراو لو بررو ىل احلررري عسرري أن اضررمن نترراي م ر رر األط رراف الررذي
ايرقد ي با يح عام  2015أن يتون او ام وقوإل اان ان لسجميد جزءاً ل يتجزأ مرن مجيرد
القرا ا وااجراءا الترسقة برالتافيف والتتيرف .وينبخري أن يسرتمح الر رر ال رامها والشرو ة
من مفوعية األمم التحدة ال امية حلقوإل اان ان وآليا وقوإل اان ان وول عمال أشتال
اية وقوإل اان ان ي ال يااا الناخيةق لمرا ينبخري ألي اافراإل جديرد أن يتضرمن عبرا ا
عررن وقرروإل الشرررو األوررسية .وقالررم ن الشررالة اتت رري أمهيررة وامسررة مش ر ة ىل عرررو ة أن
اق ررول الش رررو األو ررسية لسمته ررا وا ررمد و ررواا ي القر ررا ا الترسق ررة بالن رراُ .وي ررب أن اض ررم
الًررناديق الناخيررة مقاعررد لسشرررو األوررسية لم رراقبني .وينبخرري أن اوقررد الزيررد مررن الرردول عسرري
ارهد جنيف وأن ارمأ عسي اية وقوإل الفاا األلثر اررعاً خلطر اخ الناُ.
 -31وشرردد ال رريد موينرردا عسرري عرررو ة عررمان ايررة وقرروإل اان رران ي اررم ال يااررا
الناخية اليت ا ثر عسي أفريقيا .وقرال ن ةرة واجرة ىل فهرم واارد حلقروإل اان ران ي لرد احلرق ي
التنميررةق ل ا رريما تقي ررق التنمي ررة النً ررفة أو و ررل الت رراوية ب ررني ال رردول .وبااع ررافة ىل اللت رزام
سمايرة وقروإل اان ران داخرأ احلردودق اقرد عسرري عرااق الردول وا تمرد الردو م ر وليا أواررد
اتمثرأ ي ارزيرز وقروإل اان ران لافرة لسجميرد .ويرب أن ارمرأ الردول عسري رو مجراعيق مبررا ي
ذلك من خالل أمانة اافاقية األمم التحدة ااطا ية بشون اخ الناُ.
 -32ودعررا ال رريد موينرردا ىل اخير الفرعرريا األاااررية ي لررال النمرراذا الفتريررة مبررا يراعرري
مفرراهيم مررن قبيررأ وقرروإل الشرررو األوررسية ووقرروإل أمنررا األ م .وقررال ن هررذ الفرراهيم هرري
مفرراهيم عررمنية ي القرريم التراونيررة لشرررو أفريقيررا وهرري أاااررية ي عمررال احلررق ي الخررذاء ي
أفريقيا .وقد قبسم مجيد الدول اقريباً مبدأ ااو التزامااا القانونية الترسقة سقوإل اان ران نطراإل
احلدود ااقسيمية .وبالتا ق ينبخري أن ارلرز الناقشرا الترسقرة بتخر النراُ ووقروإل اان ران ورول
أفضأ ال بأ اليت اتيف لسردول العرطالع مب ر وليتها .ودعرا ىل اريرني مقرر خراي يرر سقروإل
اان ان واخ الناُق عسي و ما أووي احملفأ الجتمراعي لررام  .2010واريتون نشراء هرذ
الوليررةق قبررأ ف ر ة قً ر ة مررن انرقرراد م ر رر األط رراف ي بررا يح عررام  2015منااررباً ي التوقيررم
ويت م بالفرالية.
 -33وذ ةلررر ببيرران يرريح لموعررة ال  77والًررني خررالل م ر رر األمررم التحرردة لتخ ر النرراُ ي
لوبنهرراقن عررام 2009ق لومومب ررا ديررابين ق الررذي ق ررال فيرره ن مايررة مسي ررون شررا مررن أفريقي ررا
جنررو الًررحراء الت ر ارريمواون مررا مل ارررا نترراي اخ ر النرراُ ي القرررن احلررادي والرش ررين.
وقررال ن احلتومررة التينيررة أطسقررم لستررو تررذيراً مررن ورردوا لاعررة وبرردأ بشررحن اامرردادا
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الطا ية تمرا الفالوني اليت اواجه خطر ا اعة ب ربب اجلفراف الرراب بالنراُ وال رتمر منرذ
ف ر ة طويسررة .ونتيجررة لررذلكق مل تويررأ البررال الاليررة الاًًررة لشررا يد البنيررة التحتيررة .وشررتسم
هذ احلسقة الفرقرة وقيقرة يوميرة لستثر ين ي أفريقيرا .وخرتم ال ريد موينردا قرايالً ن الرذين ا رببوا
بالتنًأ من م وليتهم.
ي هذ الشتسة ل تن ال ماح ام
ة

باء -الم اقشة التفاعلية
 -34خررالل الناقشررة الرامررةق انرراول التسمررة سثسررو الرردول التاليررة ارربانيا و اررتونيا و ل روادو
(باا ر ررم مجاع ر ررة دول أمريت ر ررا الالايني ر ررة ومنطق ر ررة البح ر ررر الت ر ررا ي ) و ندوني ر رريا وأوقن ر رردا و ير ر رران
(مجهو يررة  -اااررالمية) وأيرلنرردا وبررا اقواي وبال ررتان وبررنخالدي (بااررم ل روادو و ندوني رريا
وأوقن رردا وبال ررتان وبوليفي ررا (دول ررة  -متر ررددة القومي ررا ) وب رريال وس ومجهو ي ررة لو ي ررا الش ررربية
الد قراطية واري لنتا والًرني والفسبرني وفنرزويال (مجهو يرة  -البوليفا يرة) ولوبرا واانرد) واجلزايرر
(باام لموعة الردول األفريقيرة) وال رسفادو وال رويد (باارم أي رسندا والردا رح وفنسنردا والنرروي )
واوي را وا اليون وشيسي وقانا وفرن ا والفسبني (باام ثيوبيا وأفخان تان وبربادوس وبنخالدي
وبوار ر ر رران واوفر ر ر ررالو وايمر ر ر ررو  -ليشر ر ر رريت ومجهو ير ر ر ررة انزانير ر ر ررا التحر ر ر رردة و وانر ر ر رردا وار ر ر ررانم لوار ر ر رريا
وقانر ر ر ررا وفر ر ر ررانوااو وفيير ر ر ررم نر ر ر ررام ول يبر ر ر رراس ولينير ر ر ررا ومدقشر ر ر ررقر ومسر ر ر ررديف ونيبر ر ر ررال) وفنر ر ر ررزويال
(مجهو يررة  -البوليفا يررة) وفيجرري وفييررم نررام والترارري الراررو والخررر ومسررديف وناميبيررا ونيبررال
واانررد والوليررا التحرردة األمريتيررة .لمررا ش را ح ي الناقشررة سثسررون عررن منظمررة األمررم التحرردة
لسطفولةق ووندوإل األمم التحدة لس تانق والتاد األو ويب.
 -35واناول التسمرة سثسرون عرن جلنرة وقروإل اان ران ي اارتتسندا والنظمرا قر احلتوميرة
التالي ررة مرل ررز أو وب ررا  -الر ررامل الثال ررعق ومنظم ررة الفرن ي ررتان الدولي ررة (نياب ررة ع ررن  13منظم ررة
متقا بة التفتر ) وورلرة الشربا والطرال الدوليرة لنًررة األمرم التحردة والتراد السروثري الررالي
(أيضاً باام تالف الرمأ التن ي الش ح) ومنظمة ودفيند لترزيز ايااا التنمية.
 -36ومل اتمتن الدول التالية من اادلء ببيانااا لضيق الوقم أو وقواي والبحررين وال ا يرأ
وال اخال وبنما وبواان وب و واجلزاير وجنو أفريقيا واسوفينيا وال ودان والًني وقطر ومدقشقر
ومًررر ومو يشرريوس ونيو يسنرردا .ولس رربب نف ررهق مل اسر مرق بيانررا لررأ مررن النظمررة الدوليررة لقررانون
التنميةق والنظمة الدولية لسهجرةق وبرنام األمم التحدة لسبياة.
 -37وشدد الوفود عسي عرو ة اجماذ جراءا عاجسة لستًدي لتخ النراُ والتافيرف مرن
آثا والتتيف مرهق وووفم اخ النراُ بونره وقيقرة ثابترة اتطسرب جرراءا فو يرةق وهري وقيقرة
بيةنم بوعوح ازايد ال اب بني الشررو والردول واخلطرر احملردإل بالبيارة والتنميرة واألمرن .واافقرم
الوفود عسي أن الفاوعا القبسة ي با يح هي ال ربيأ األفضرأ لستوورأ ىل اافراإل عرالي ومسرزم
قانوناً بشون اخ الناُ .واافقم عسي أن عام  2015يشتأ فروة أخر وامسة األمهية لراجلرة
مش ررتسة اخ ر ر النر رراُ مر ررن خر ررالل خطر ررة التنمير ررة لر ررا برر ررد عر ررام  2015والرمسير ررا ذا الًر ررسة
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وأن الرمسيررا ذا الًررسة لالتنميررة ال ررتدامة اتت رري أمهيررة وامسررة .وشرردد أوررد الوفررود عسرري
احلاجة ىل اداب جذ يرة لترزيرز الارتدامة داعيراً ىل التحرول مرن الرنظم القايمرة عسري ال روإل ىل
الري بان جام مد أمنا األ م.
 -38واافقم مجيد الوفود عسي أن وقوإل اان ان واخر النراُ م ابطران وعسري عررو ة د اا
بُرد وقوإل اان ان ي مناقشا با يح .وأشا عدة وفود ىل التزامها بترهرد جنيرف لاطروة
يابيررة ي ه ررذا الا ررا  .وأل ررد أو ررد الوفررود أن أي ااف رراإل جدي ررد ي ب ررا يح ل ينبخ رري أن يبط ررأ
التزام ررا وقر رروإل اان ر رران الر رريت و د ي اافاقر ررا لر ررانتون .لتر ررن وفر ررداً آخر ررر ور ررذ مر ررن أن
مناقش ررا موع رروع اخ ر الن رراُ ي لس ررح وق رروإل اان رران وموع رروع وق رروإل اان رران ي م ر رر
األطراف الذي ايرقد ي با يح عام  2015ل ينبخي أن اروإل الفاوعا بشون الناُ.
 -39واافقررم الوفررود عسرري أن اخ ر النرراُ ايواوررأ ارروث عسرري الرديررد مررن وقرروإل اان رران.
وأوعحم عدة وفود اآلثا الفرسية والتوقرة ي بسدا ا فضالً عن جهود هذ البسدان لراجلة اسك
اآلثا  .واافقم الوفود عسي أمهية اجلانب اان راين آلثرا اخر النراُ وأمهيرة مراجلرة م رولة ااجررة
الرابطة بتخ الناُ .ودعم الوفود ىل وعد الناس ي وسب جهرود التافيرف والتتيرف و ىل أن
اراعي هذ اجلهود الفوا إل بني اجلن ني وأن اضمن وقوإل ألثرر الفارا عررفاًق مبرا فيهرا الن راء
واألطفال والشرو األوسية والفقراء.
 -40وألد الوفرود مرن جديرد أن ألثرر البسردان فقرراً وألثرر النراس عررفاً هرم األقرأ ارهاماً
ي أارربا اخر النرراُ ومررد ذلررك فر م قررد يرررانون أاروأ آثررا  .وينطبررق ذلررك بوجرره خرراي عسرري
األطفال واألجيال القبسرة فضرالً عرن أن ال رولة اترسرق بالرردل واانًراف .ودعرم ىل العر اف
بال ر ولية التا يررة ألل ر الت ررببني ي اخ ر النرراُ عررن طريررق اطبيررق مبرردأ ال ر وليا الش ر لة
والتم ررايزة ي الوق ررم ذاا رره ي جه ررود التً رردي لتخر ر الن رراُ .ويتت رري البح ررع والتط ررويرق ونق ررأ
التتنولوجيرراق وبنرراء القررد ا ق وال رراعدة اا اييررةق والتمويررأ البتتررا يق وآليررا التنميررة النظيفررة
أمهية بالخة لتسك اجلهود.
 -41وقرردمم عرردة وفررود اوورريا ررددة عمسيررة النح ري .ودعررم البسرردان التقدمررة ىل اب روؤ
قيررادة عمسيررة التًرردي لتخر النرراُ و ىل اقرردمت رويررأ لر ى
راف و جرراء سرروا بشررون اررداب التتيررف
ل رراعدة ألثررر البسرردان فق رراً وألثررر النرراس عرررفاً واتثيررف عمسيررا البحررع والتطرروير ي لررال
مً رراد الطاق ررة التج ررددةق واحملافظ ررة عس رري الطاق ررة لتقس رري لثاف ررة النبراث ررا الترسق ررة ب ررالنمو
وال رراواة ي فررري الووررول ىل التتنولوجيررا ب رربأ منهرراق ذا اقتضررم الضرررو ةق جمفيررف مررراي
الستية الفترية و يادة التمحري ي آثرا اخر النراُ عسري وقروإل اان ران مرن جانرب التسفرني
بوليررا ي طررا ااج رراءا اخلاوررة واريررني مقررر خرراي ير ر سقرروإل اان رران واخ ر النرراُ
و نش رراء و ررندوإل لسر رردل الن رراخي واوا رريح تم ررة دولي ررة لسمن رراُ وااتتش رراف واوا رريد دو
الطاقة النووية لمًد بديأ ونظيف لسطاقة.
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جيم -تدابير التصد والمالحظات الختامية
 -42أُعطيرم الفرورةق خررالل الناقشرا التفاعسيرة وبررردهاق ألعضراء فريرق الناقشررة لسررد عسرري
األااسة وال ايأ اليت أثا ها التتسمون واقدمت مالوظا ختامية.
 -43وأشا ال يد مويندا ىل احلالة ي ل يباس قايالً ا اخرإل بتأ ما ي التمسة من مر ق
و ىل احلالة اليت ا ود التث من دول أفريقيا اليت اواجه فيها أعداد لب ة من الناس خطر ا اعة.
وقا ن بني ما ارانيه البشرية ي مواجهة اخ الناُ وورراع لرا التايتانيرك مرن أجرأ البقراء أثنراء
قرإل ال فينة قد يرراين الضرريف و رو قبرأ قر ولترن اجلميرد اريخرقون ي النهايرة .وي عروء
هررذ احلقيقررةق دعررا ىل نقسررة نوعيررة ي التًرردي لتخ ر النرراُ والنتقررال ىل اقتًررادا منافضررة
التربون بطريقة منًفة وعادلة واسيمة يتولوجياً اُتيف ااتمرا النمو ي البسدان النامية.
 -44وأل ررد ال رريدة ا راو لو ب ررو أن ااف رراإل ب ررا يح ي ررب أن ي ررن عس رري او ر ام وق رروإل
اان ررانق مبررا ي ذلررك وقرروإل الشرررو األوررسيةق وووررفم اخ ر النرراُ بونرره دليررأ عسرري بطررالن
النم رروذا القتً ررادي ال ررذي يُرردمت أوج رره ع رردم ال رراواة .واق و ررم انفي ررذ مب رردأ ناخ رررمت الس رروان
وشدد عسي عرو ة مراعاة ااجراءا الراهنة لملثا احملتمسة عسي األجيال القبسة.

 -45وألررد ال رريد أوقررول أن وقرروإل اان رران أثررر بالفرررأ ارروث اً لبر اً عسرري اخلطررا الترسررق
بتخر النرراُق لمررا يتضررف مررن اافاقررا لررانتون والررن التفاوعرري لر رر بررا يح .ودعررا ىل ارزيررز
التراون بني األواارب الرنية بتخ الناُ واسك الرنية سقوإل اان انق مرن أجرأ التوورأ ىل فهرم
أفضأ لسًال بينهما ووعد خيا ا عمسية لس يااا التنفيذية.
 -46وألررد ال رريدة وبن ررون مررن جديررد عرررو ة ت ررني التررراون بررني الرردواير الرنيررة سقرروإل
اان ان واسك الرنية بتخ الناُ .وأشا ىل نشارب نظمه م خراً منترد البسردان الررعرة خلطرر
اخ ر النرراُ وم ا ررة وبن ررون لررز عسرري احلاجررة ىل هررذا التررراون و ىل اقااررم اخل ر ا  .وينبخرري
سرح وقرروإل اان رران وآليااررا أن يواورال جهودمهررا لراجلررة أوجرره الر اب ق ألن مررن شررون اقااررم
الرررا ف والما اررا اجليرردة أن يتونررا مررن الروامررأ احلامسررة األمهيررة ي اادمرراا الفرسرري حلق رروإل
رجرم الرردول عسرري التوقيررد عسرري ارهررد جنيررف.
اان رران ي ج رراءا التًرردي لتخ ر النرراُ .وشر َّ
وألد أن البسدان تتاا ىل التنمية وأن اا احلق ي التنميةق م لدة ي الوقم نف ره احلاجرة ىل
انفيررذ ج رراءا اترسررق بتخ ر النرراُ لسم رراعدة ي عمررال وررق مجيررد ال ررتان ي التنميررة وارزيررز
ال اواة بني األجيال.
 -47وووف ال يد عسري اخر النراُ بونره م رولة اياارية متشربرة بشرواقأ اترسرق باانًراف
والردل والترامة .وقال ن ارداب التتيرف والتافيرف ي البسردان الناميرة اواجره عردداً مرن القيرودق
مضيفاً أن لرد الع اف بتخ الناُ وآثا ليح لافياً .ودعا عوعاً عرن ذلرك ىل الترزام ايااري
بوثيق ر ر ررة مسزم ر ر ررة قانون ر ر راً اتن ر ر رراول التر ر ر رراون الفرس ر ر رريق والتموي ر ر ررأ الترويض ر ر رريق ونق ر ر ررأ التتنولوجي ر ر رراق
وم ايأ أخر .
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 -48ولررر ال رريد اون ر مررن جديررد مطالبترره باجمرراذ ج رراءا فو يررة ومسمواررة لستًرردي لتخ ر
الناُ .وقال ن الناقشا اجلا ية بشون اخ الناُ مل افرض ىل جرراءا مسموارة .وأعراف أن
شرب ل يباس واألمم األخر التضر ة تتاا ىل جراءا رتنها من التًدي آلثا اخ النراُ
اآلن .وختم ال يد اون لالمه بالقول ن اخر النراُ ترد أخالقري يواجره البشرريةق وأن ةرة اوافقراً
ي اآل اء وول وقيقته وآثا وأن الوقم قد وان لسمجتمد الدو لي يتاذ جراءً ما بشونه.

رابعا -ملخي حلقة ال قاش الثانية
 -49ي البدايةق َّ
ذلر الي ا رق ال يد نولحق ي الراالة اليت بررع هبرا مجيرد التسفرني بوليرا
ي طررا ااج رراءا اخلاوررة مبناارربة يرروم وقرروإل اان رران عررام 2014ق والرريت ووررفوا فيهررا اخ ر
النرراُ بونرره مررن أل ر التحررديا الرريت اواجرره جيسنرراق مسقي راً الضرروء عسرري آثررا ق ر التناارربة عسرري
األف رراد واجلماعررا الررذين يرررانون احلرمرران والتهمرري وااقًرراء والضرررفق ووررع عسرري دمرراا
التزامررا وقرروإل اان رران ي مفاوعررا اخ ر النرراُ .وقرردمم الرردول التزام راً مسموا راً ي ارهررد
جنيررف بتحقيررق هررذا اارردف .وي اقريررر وررد مر خراً سررح وقرروإل اان رران ()A/HRC/28/61ق
ورردد ال رريد نررولح الما اررا اجليرردةق ل ارريما اسررك الترسقررة بتخ ر النرراُ .وقررال ن احلررق ي
الخذاء هو األلثر اوثراً بتخ الناُ ويتطسب جراءا مسمواة.

ألف -مساهمات أعضاء فريق ال قاش
 -50بسررو القررر ة اخلاوررة الرنيررة برراحلق ي الخررذاء هررالل لف ر ق ي اررالة بالفيررديوق الًررسة
القايمررة بررني األمررن الخررذايي واخ ر النرراُق مش ر ة ىل أن الوقررود األوفررو ي والما اررا الز اعيررة
التيميايية التثيفة هري سا ارا قر م رتدامة وا رهم ي انبراثرا الخرا ا الدفيارة .وقالرم ن
اانترراا الخررذايي احلررا يتجرراو الوتياجررا الراليررة ولتنرره ل يًررأ ىل و روا مسيررا شررا
يرانون من اجلوع الرزمن ومسيرا شرا آخرر يررانون مرن اروء التخذيرة .ويُنرذ اخر النراُ بر دي
والرة األشرااي الرذين يرررانون مرن اجلروعق مبررا ي ذلرك التثر مررن ورخا الفالورنيق ولتمرررا
الًيادينق والشرو األوسيةق وفقراء النراطق احلضررية .وعرالوة عسري ذلركق قرد ار دي اياارا
التافيررف والتتيررفق مبررا ي ذلررك نترراا الوقررود احليرروي وآليررا التنميررة النظيفررةق لاآلليررة التقدمررة
الترسق ررة خبف ررض النبراث ررا النامج ررة ع ررن ال ررة األو رراش وا رردهو الخاب ررا ق ىل توي ررأ اا ررتادام
األ اعرري بري ررداً ع ررن الز اع ررة وا رردد التمت ررد ب رراحلق ي الخ ررذاء .وي ررب الا ش رراد مبر ررا ف الن رراء
والش رررو األو ررسية ي ل ررال التن رروع البيول رروجي والز اع ررة اايتولوجي ررة واار ر اايجيا التافي ررف
والتتيررف .وينبخرري أن يُشررتأ وررخا الفالوررني وجررر الزاويررة ي أي اا ر اايجية شررامسة لستًرردي
لتخ الناُ وا اعة .ويبرع ارهد جنيف عسي األمأ ي د اا قايم عسي احلقوإل ي الترامرأ
مررد اخ ر النرراُ ي الوثيقررة اخلتاميررة ل ر رر األط رراف الررذي ارريُرقد ي بررا يح عررام 2015ق لتررن
تويأ ذلك ىل واقد ايتطسب اخي ا لتمرية عميقة.
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 -51وش رردد ي رريح و اء اوف ررالو ينيسي رره ا رروبواقا عس رري أمهي ررة موع رروع وسق ررة النق رراش البالخ ررة
بالن بة له ولوطنه .وشاطر ال يد اون مشراعر و و قًًراً ساثسرة مشر اً ىل أن الوعرد الفرسري
عسي األ م ي اوفالو خط عسي و ق مرقول .وقرال ن لتخر النراُ آثرا اً لبر ة عسري األمرن
الخررذايي بررالنظر ىل الت ررر السحرريق وخ ررا ة أ اعرري احملاورريأ وابيضررام الشرررب الرجانيررة ي
مجسررة أمررو  .لتررن ال ررولة هرري م ررولة بقرراء وانميررة .لررذلكق مررن ق ر الاليررم اقريب راً احلررديع عررن
األمن الخذايي عندما يطال التهديد البسد بولمسه ومجيد أفراد شربه.
 -52ودعررا ال رريد ارروبواقا لسررح وقرروإل اان رران ىل اعتمرراد ارربأ ن ررانية لستًرردي آلثررا
اخ ر النرراُ اراعرري عرررو ة احلفرراظ عسرري التقاليررد وارربأ الررري ق و ايررة وقرروإل ا تمرررا احملسيررة
القتًادية واالي التشرد أو التافيف مرن آثرا  .وي هرذا الًرددق ل برد مرن اارتمرا ية ال ريادة
اليت اتفرم تديا مرقدة عسي ا تمد الدو بينما يهدد ا افاع م تو اطف البحر بابتالع
لامررأ م رراوة الياب ررة ي الرردول اجلز يررة النافضررة .ومررن الهررم أن يتمررأ ا تمررد الرردو عمررأ
ا سررح مبراجلررة مشررتسة اخ ر النرراُ ي فضرراءا أواررد .و قررم ااررتمرا التفرراوم عسرري ج رراءا
عاليرة لستًردي لتخر النرراُ برعايرة أمانرة اافاقيررة األمرم التحردة ااطا يرة بشررون اخر النراُق يُقرردم
ا سررح منظررو اً نقرردياً ومتمرالًق لمررا يررب العر اف بالًررال بررني اخر النرراُ ووقرروإل اان رران
وارزيزها.
 -53ونتيج ررة ل ررذلكق اقر ر ح ال رريد ا رروبواقا أن ينظ ررر ا س ررح ي نش رراء آلي ررة ار ررب وق رروإل
اان ان بغثا اخ الناُق ودعا ا سح ىل عقد دو ة خاوة لبحع آثا اخ الناُ عسي وقوإل
اان ران وتديررد اربأ الضرري قردماً لراجلتهررا .وقررال ن مر رر األطررافق الرذي ارريُرقد ي بررا يح
عررام 2015ق غترراا ىل جرردول أعمررال طمرروح .ويررب أن تظرري مرانرراة دول لتوفررالو ول يبرراس
بالزيد من الهتمام وأن اتحول ىل اربب يردفد ا تمرد الردو ىل التحررح .فراألمم التحردة قر
موجودة عسي األ م ي اوفالوق ويع رح احلاجة ىل ما اقدمه من دعم .وقال ن مراجلة آثا
اخ الناُ عسي وقوإل اان ان هي م ولة اترسق بالردل وا توجب جراءا فو ية.
 -54وق ردم مرردير هياررة الخررذاء الوطنيررة ي الفسبررنيق نرران دالي ررايق ووررفاً لملثررا الرعبررة الرريت
خسفه ررا عً ررا هي رران الق رروي ال ررذي ع ررر بس ررد  .وق ررال ن ااعً ررا قت ررأ ي ا م رروع 7 500
شا فيما ووأ عدد التضر ين منه ىل الاليني ي  14مقاطرة .وا بب ااعًا ي خ ا ة
مسيا ا الدول ا وخ راير هايسرة ي نتراا األقذيرة .وهنراح أدلرة وافررة عسري أن اخر النراُ ير ثر
عسرري ورردة وا رواار األعاو ر وق هررا مررن الظ رواهر اجلويررة البالخررة الشرردةق وهرري رواهر آخررذة ي
التزايررد ي الفسبررني .وقررد أاسفررم هررذ الظ رواهر احملاورريأ و اد اترراليف ال رواد الخذاييررة األاااررية
لما اد العتماد عسي ال اعدا الخذايية الطا ية .وي ثر اخ الناُ اوث اً مباشراً عسري التمترد
باحلق ي قرذاء واخذيرة لرافيني .لمرا أد ىل اردم األ اعري و هراإل األ واح ولران لره اروث قر
متنااب عسي الفاا األلثر فقراً وألثر عرفاً.
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 -55وقال ال يد دالي اي ن وتومة الفسبني اجمرذ خطروا لراجلرة التهديرد التزايرد الرذي
ثسرره اخ ر خ النرراُ .وقررد ار َّرن مقررر و ال يااررا الق روانني ووعررروا لموعررة لامسررة مررن ال يااررا
وال ر ام عررافة ىل نش رراء م ا ررا لسم رراعدة ي تدي ررد اا ر اايجيا و ج رراءا التافي ررف
والتتيف .ويشمأ ذلك قانون اخ خ النراُ الًراد عرام 2009ق وخطر الرمرأ الوطنيرة ي لرال
اخر خ النرراُق ومبرراد ة التتيررف والتافيررف ي الز اعررة .ولانررم مواءمررة ايااررا النرراُ مررد وقرروإل
اان رران و يررة اررذ اجلهررود وقررد ج ررد اللتزامررا الدوليررة والوطنيررة عسرري ال رواء .وقررال ن
التنمية الز اعية اتت ي أمهية قًو مش اً ىل عرو ة برذل جهرود متواورسة حلمايرة اربأ الرري ق
و ااوة متانية ووول األطفال ىل الخذاءق وعمان ال اواة بني اجلن نيق واو ام وجهرا نظرر
الشرو األوسية.
 -56وقررال ال رريد دالي رراي ن اجلميررد هررم عررحايا لتخر خ النرراُ وعسرري اجلميررد أن يرمسروا مرراً
لوعررد وررد لرره .ودعررا ىل الترزام جرردي لراجلررة التهديررد الرررالي الررذي ثسرره اخر خ النرراُ واىل انفيررذ
التزامررا الرردول عسرري أارراس م ر وليااا التا يررةَّ .
وذلررر بتضررامن الفسبررني مررد ا تمررد الرردو ي
أعقررا عًررا يولنررداق م لررداً أن الرردول والشرررو يررب أن ا ررري مرراً ىل الافرراإل عسرري وررأ
دايرم مرن أجرأ نقراذ أطفالنرا وأوفادنرا مررن الردما الرذي ارتاسفه الرواقرب الوخيمرة لتخر خ النرراُ.
ودعا اجلميد ىل اترمت عحايا اخ خ الناُ باجماذ جراءا فو ية حلماية األجيال القبسة.
 -57وقالم مديرة متتب الاًال التابد لنظمة األمم التحردة ل قذيرة والز اعرة ي جنيرفق
شرريانخجون يرراوق ن عمررال احلررق ي قررذاء لر ى
راف يترروثر بشررتأ مباشررر وق ر مباشررر بتخر خ النرراُ.
وقالم ن ألثر من  800مسيون شا يرانون والياً من ا اعة بينما يراين مسيرا شرا مرن
شررتأ مررن أشررتال ارروء التخذيررة .واررتتون هنرراح واجررة ىل يررادا لب ر ة ي اانترراا لتخذي ررة
اتان الرامل الذين اتزايد أعردادهم .ويشرتأ اخر خ النراُ اديرداً انتراا الخرذاء والوورول الراديق
ويررم ابأ الري لساطر .وي عامل يراين أوالً من ا اعرة ومرن شردة اقسرب أاررا األقذيرةق
ة
وققررم برررض الرردول اقرردماً ي متافحررة ا اعررةق األمررر الررذي تررن الا شرراد برره ي اجلهررود
القبسررة .وقررد لشررف التحسيررأ الررذي أجرارره منظمررة األقذيررة والز اعررة لسجهررود الوطنيررة الراميررة ىل
تقيررق اارردف الترسررق بالقضرراء عسرري اجلرروع ي األهررداف اا اييررة أ برررة لررال يي ررية لسترردخأ
هرري التخذيررة والترسرريم واحلمايررة الجتماعيررة وال رراواة ي فررري الووررول ىل ال روا د واألوررول
والتوعي ررة .واش ررمأ الار ر اايجيا الفرال ررة ا رروف ال رراعدا األااا ررية ي األج ررأ القًر ر ىل
جانررب ايررة واطرروير األوررول النتجررة والبنيررة التحتيررة لرردعم ارربأ الررري و ارراء وررال بررني
ُ
القطاعا بخية عمان فري عمأ ليقة و عاية اجتماعية.
 -58وأووررم يرراو باجمرراذ اررداب ي ال ررتقبأ اُتيَّررف مررد والررة و ررروف ألثررر التضررر ين مررن
اخ خ الناُ واوعد مبشالة مجيد أورحا الًرسحة .وينبخري ارزيرز اآلليرا الريت رترن ا تمررا
احملسي ررة م ررن اقاا ررم مرا فه ررا وسا ا ررااا اجلي رردة وم ررن الش ررالة ي عمسي ررا و ررند القر ررا والرو ررد
وال رراءلة .وق ررد ن رراق الش ررالون ي النت ررد ال رردو بش ررون الز اع ررة واخ ر الن رراُ الز اع ررة الذلي ررة
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مناخيراً الرريت اتتيررف مررد الضررخ البيارري والرريت اقررأ آثا هررا ال ررسبية عسرري البياررة .وقررد أُنشر تررالف
ع ررالي م ررن أو ررحا مً ررسحة متر ررددين يُرر ر بالز اع ررة الذلي ررة مناخير راً م ررن أج ررأ ارزي ررز الزي ررادة
ال تدامة والنًفة ي نتاجية الز اعة ودخسهراق وبنراء قرد ة الرنظم الخذاييرة واربأ عري الفالورني
عسي التوقسم وخفض و الة انبراثا قا ا الدفياة النامجة عن الز اعة.
 -59وقالم نره يرب عسري ا تمرد الردو ق مرد ازايرد وعروح اآلثرا ال رسبية لتخر خ النراُ عسري
التمتد باحلق ي الخذاءق أن يتاذ جراءا ب بأ منها البادن التوجيهية الترسقة براحلق ي الخرذاء
ال رريت أو ررد اا منظم ررة األقذي ررة والز اع ررةق والب ررادن التوجيهي ررة الطوعي ررة الترسق ررة ب رراادا ة ال ر ر ولة
لسحيا ةق ومبادن الاتثما ال ول ي النظم الز اعية والخذاييرة .واقردم هرذ األدوا اوجيهرا
هامررة قايمررة عسرري وقرروإل اان رران لسم رراعدة ي عمررال احلررق ي الخررذاء واجمرراذ ج رراءا اترسررق
بالناُ .وقد طروم ال يدة ياو د اا التزام قوي ي خطة التنميرة لرا بررد عرام  2015مرن أجرأ
عررمان رتررني اجلهررا الفاعسررة الريي رريةق خًوو راً الن رراء والفاررا الضررريفةق الرريت ا ر دي دو اً
وامساً ي عمال احلق ي الخذاء التاي.
 -60وألد األمني الرام سح التنايح الرالي أولف فيت م افايم أن اخ خ الناُ م رولة
وياة أو مو  .فهو ي لد اال األديان ي مجيد أ اء الرامل أن اذا الرامل خالقاً واورداًق وأن
مجيررد األشررااي يتحمسررون م ر ولية الرنايررة برره وأن مررا يقرروم برره قسررة مررن النرراس قررد ي ر ثر عسرري
الشرررورب األاااررية حليرراة اجلمي رد .وقررال ن اخ ر خ النرراُ م ررولة اترسررق سقرروإل اجلميررد اان ررانية.
وأعاف أن الشالأ اليت يسقي الشالون الضوء عسيها هي مشالأ وقيقية ألن اخ خ النراُ برا
ي ثر عسي التمتد جبميرد وقروإل اان رانق مبرا فيهرا احلرق ي الخرذاء .فالرديرد مرن ا تمررا يرراين
مررن ا افرراع م ررتو اررطف البحرررق ورسررف مًرراد اليررا الرذبررةق و يررادة وا ر ة ولثافررة الرواوررف
الدا ي ررةق واخر ر نظ ررم ا ررقورب األمط ررا ق وو ررال اجلف رراف والفيض ررانا واخر ر د ج ررا احلر ررا ةق
ما ي ثر اوث اً مباشراً عسي األمن الخذايي.
 -61وقررال ن ق ررا ا لسررح وقرروإل اان رران أبررر ط روال اررنوا آثررا اخ ر خ النرراُ عسرري
وقوإل اان ان لما أن التسَّفني بوليرا ي طرا ااجرراءا اخلاورة تردثوا عرن اخر خ النراُ ي
عالقترره بررردة مررن وقرروإل اان رران .وأوورري احملفررأ الجتمرراعي لرررام  2010بتريررني مقررر خرراي
يُرر بتخ ر خ النرراُ ووقرروإل اان رران ويرمررأ عسرري ارزيررز رتررد ألثررر الفاررا ارروثراً بالارراطر الرابطررة
بتخ خ الناُ سقوإل اان ران اخلاورة هبرم .ولرر ال ريد افايرم هرذ الردعوة مررة أخرر ق م لرداً أن
األثر ق التنااب لتخ خ الناُ عسي الفاا األلثر عرفاً واألقأ ا بباً به م ولة سم أاااي.
 -62ومبررا أن آ اء الرسمرراء اوافقررم وررول موعرروع ا رربب البشررر ي اخ ر خ النرراُق ف ر ن الرررامل
غتاا ىل جراءا عاجسة ومجاعية باام اان انية مجراء مبا ي ذلك اجمراذ جرراءا فيمرا يترسرق
ب عداد م رر األطراف الرذي اريُرقد ي برا يح عرام  .2015وقرد انراول لسرح التنرايح الررالي
موعوع اخ خ الناُ بالتحديد منذ اية الثمانينا ق ابطاً يا مب ايأ ال الم والرردل القتًرادي
والبياررة .فستخ ر خ النرراُ أبررراد بيايررة وايااررية وأخالقيررة و وويررة .ولررذلكق ينبخرري أن اتررون جهررود
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وسب ر واارد النطراإل ي رتمد
الوقاية من اخ خ الناُ وآثا والتافيف منها والتتيف مرها ي ُ
جررذو مررن التضررامن بررني البشررر .فالررذين يريشررون ي البسرردان الخنيررة يترررني عسرريهم اخي ر أ ررارب
وياام .أما الذين يريشون ي البسدان التوثرة بتخر خ النراُ فينبخري ازويردهم بالوارايأ الال مرة لبنراء
القد ة عسي التوقسم والتتيف .والتخي يب أن غدا عسي ال تويا الفرديرة وا تمريرة والوطنيرة
والدولية .ذ يب عسي الدول ولسح وقروإل اان ران وا تمرد الردين والنظمرا الدينيرة الترراون
لتحقيق الردل ألقأ الت ببني ي اخر خ النراُ .وينبخري لسجميرد أن يُظهرروا مرن خرالل مرا يتاذونره
من جراءا أ م يدلون ال اب فيما بينهم وأ م م تردون لسدفاع عن وقوإل أعرفهم .ودعرا
ال يد افايم ىل اجماذ جراءا ار ة عن األمأ ي ال تقبأ وعن األمأ ل جيال القبسة واأل م
والبشرية.
 -63ولفتم الن قة الرامة حلرلة الفالوني الراليرةق ليزابيرم مبوفروق النتبرا ىل عررو ة مسراع
وو الرذين ل ورو ارم ي الناقشرا الترسقرة بتخر خ النراُ .وقالرم را رثرأ ألثرر مرن 200
مهم ر ر بير ررنهم الفالور ررون وور رريادو األمسر رراح .وطالبر ررم بالار ررتماع ىل اسر ررك
مسير ررون شر ررا
َّ
األوروا ودعررم ا تمررد الرردو ىل النظررر ىل آثررا اخر خ النرراُ مبزيررد مررن اجلديررةق مش ر ًة ىل أن
لسمتها باام الذين ل وو ام وباام الضرفاء الذين ررثسهم ورلرة الفالورني الراليرة ي رتحق
ألثر من مخ ة دقايق.
 -64وقالررم ررا شررهد ق بًررفتها امررأة رررا س الفالوررة ي مبررابويق آثررا اخر خ النرراُ عسرري
وق رروإل اان ررانق خًوور راً احل ررق ي احلي رراة والخ ررذاء والً ررحة وال ررتن والترس رريم واقري ررر الًر ر
انًررأ الرردول مررن م ر وليااا ي ايررة وقرروإل اان رران
والتنميررة واليررا والًرررف الًررحي .و أ
ة
تقيقاً لًاحل الشررلا  .وأعرافم أن الشررلا شررعم ي سا ارا قر م رتدامة وقر مر ةق
بينها الارتحواذ عسري األ اعري واافررارب ي اارتخالل الروا د الردنيرةق واافررارب ي العتمراد عسري
الوقرود األوفرو ي وجمريرب الطبيرررة واربأ الرري  .وارراين الفاررا ال رتانية األلثرر اضرر اًق مبررا ي
ذلك الشرو األورسية والفالورون والن راءق مرن التروث ا التر النامجرة عرن هرذ ااجرراءا .
فتث ون اشردوا من أ اعيهم لي لوا التان لسشرلا الت .
 -65والبسدان التقدمة اليت رثأ أل الت ببني ي اخ خ الناُ فرعم عباراً هرايالً عسري البسردان
النامي رة و فضررم ت خمررأ ال ر ولية .وي مواجهررة اآلثررا القااررية لتخ ر خ النرراُق اعررطر الرديررد مررن
البسرردان الناميررة ىل تويررأ ال روا د الاليررة والبش ررية مررن أولوي ررا التنميررة لالًررحة والترسرريم ودع ررم
الز اع ررة ىل مواجه ررة التح ررديا اجلدي رردة .وي احل ررال القً ررو ق أد انر رردام األم ررن الخ ررذايي
ب رربب اجلفرراف أو الفيضررانا النامجررة عررن اخ ر خ النرراُ ىل عاقررة اقرردم البسرردان الناميررة وأفقرردها
برر ررض متاار ررب التنمير ررة الريي ر ررية .وي قضر ررون ذلر رركق أدامر ررم البسر رردان التقدمر ررةق مر ررن خر ررالل
مفاوعررااا بشررون التجررا ة والاررتثما ووررل مررن خررالل جهودهررا لستافيررف مررن آثررا اخر خ النرراُ
َعر ر آلي ررة خف ررض النبراث ررا النامج ررة ع ررن ال ررة األور رراا وا رردهو الخاب ررا ق انتهال ررا وق رروإل
اان رران والاررتحواذ عسرري األ اعرريق وفضررسم مًرراحل القسررة عسرري مًرراحل األلثريررة .فرسرري ارربيأ
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الثالق أُعطيم األفضرسية لسوقرود األوفرو ي و اوريأ التًردير عسري األقذيرة الز وعرة وال رتهستة
سي راً .وأُ يسررم الخابررا الرريت ارتمررد عسيهررا الشرررو األوررسية ي ارربأ عيشررها وموواهررا ونظامهررا
الخررذايي التروا ن وطريقررة ويااررا .وبررذلكق افقررد الشرررو وقهررا ي اقريرر الًر  .واررولم مبوفررو
عما ذا لان ذلك من الردل ي شيء.
 -66ودفرررم المثسررة الدايمررة لشرربتة الرسومررا والرمررأ مررن أجررأ الخررذاء أولًق آنررا  -ما يررا
ار روا يز فرانت رروق ب ررون عس رري ا تم ررد ال رردو أن يض ررمن ا رريادة وق رروإل اان رران ي مجي ررد ال ررنظم
القانونية الدولية .ذ يب دماا وقروإل اان ران ي الناقشرا الترسقرة بتخر ة النراُ .فتخر ة النراُ
ي ثر عسي التمتد باحلق ي الخذاء والتخذية ألابا عدة بينها اجلفاف والتًرحر وأمررام النراطق
الدا ية وتمض ماء احمليطا  .ول ي تطيد األشااي الشردون ب بب آثا اخ الناُ احلًول
عس ر ر رري ق ر ر ررذاء ل ر ر ر ى
راف ومقب ر ر ررول وو ر ر ررحي .وق ر ر ررال برن ر ر ررام األم ر ر ررم التح ر ر رردة اا ر ر ررايي ي اقري ر ر ررر
()3
ررم و روا  600مسيررون شررا
لرررامي  2008/2007عررن اخ ر النرراُ ن اخ ر النرراُ ارريُ ة
آخررر خلطررر ا اعررة سسررول عررام  .2080وارري ثر اخ ر النرراُ ارروث اً ق ر متنااررب عسرري الفالوررني
والشرو األوسية والرعاة ووخا الفالوني والًيادين الذينق لانواق وذلك من قبيرأ الفا قرا ق
أقأ من ق هم اهاماً ي ودوا هذ الظاهرة.
 -67ويررب عسرري الرردول أن اتاررذ ج رراءا فو يررة لو ر ام و ايررة و عمررال احلررق ي الخررذاء
والتخذيررة عسرري النحررو الررذي يقضرري برره القررانون الرردو  .واخ ر النرراُ مشررتسة اررا أاررباهبا وآثا هررا
الدولية ولذلك فهي تتاا ىل ورأ دو  .ويرب عسري الردول أن اُقرر بالتزاماارا خرا ا وردودها
الوطنيررة عسرري النحررو الررذلو ي مبررادن ماا ر م الترسقررة باللتزامررا اخلا جيررة لسرردول ي لررال
احلقرروإل القتًررادية والجتماعيررة والثقافيررة .وينبخرري اررا أن ا ررتادم نفوذهررا ال ياارري لترزيررز بياررة
ماليمررة لستمتررد برراحلق ي الخررذاء وق ر مررن احلقرروإلق ب رربأ منهررا التررراون عسرري بطرراء اخ ر الن راُ
عمررا اتاررذ
والتافيررف مررن آثررا  .وعسيهررا أن اضررمن م رراءلة اجلهررا ق ر الفاعسررة مررن الرردول ة
من جراءا .
 -68وشرردد ال رريدة اروا يز فرانتررو عسرري عرررو ة ارروف طرررام مخر ىرذ ل طفررالق لرريح ي اررن
الرع رراعة فح ررب ب ررأ وأيضر راً خ ررالل ال ررنوا الالوق ررةق م ررد القي ررام ي الوق ررم نف رره مبراجل ررة
األا رربا اايتسي ررة لسمجاع ررةق مب ررا فيه ررا اخر ر الن رراُق م ررن أج ررأ ع ررمان و ررحة األجي ررال القبس ررة
واخذيتها .وقالم ن من شون اانتاا اايتولوجي لسخذاء أن ةفف من وردة اخر النراُق ويزيرد
مررن مرردخرا اررتان األ يرراف ويرررز ارروفر الخررذاء .ودعررم الرردول ىل اعتمرراد ايااررا ارردعم
نترراا الفالوررني والشرررو األوررسية والًرريادين والرعرراة لسخررذاء اايتولرروجي و ىل اور ام عالقررتهم
بالطبيرة األم .ويب أن ت م آليا التنمية النظيفرة وقروإل اان رانق لمرا يرب عسري الردول أن
اضمن عدم اوث جهود التًدي لتخ الناُ اوث اً اسبياً عسي التمتد هبذ احلقوإل.

__________

()3
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باء -الاوار التفاعلا
 -69خررالل الناقشررة الرامررةق اتسررم سثسررو الرردول التاليررة أو وقرواي وأيرلنرردا وال ا يررأ وال اخررال
وبواان وبوليفيا (دولة  -الترددة القوميا ) وب و واجلزاير ومجهو يرة التونخرو الد قراطيرة وجنرو
أفريقيرا واررسوفينيا وال ررودان والًررني وقررابون وفيجرري وقطرر ولوبررا ومًررر ومسررديف ونيج يررا .لمررا
اتسرم سثسررو التراد األو ويبق والنظمررة الدوليرة لقررانون التنميرةق والنظمررة الدوليرة لسهجرررةق وبرنررام
األمم التحدة لسبيارةق عرافة ىل النظمرة التنديرة لسرمرأ مرن أجرأ ال رتان والتنميرة وهري منظمرة
ق ر وتوميررة .ودعررم الوفررود ىل اجمرراذ ج رراءا عاجسررة لراجل رة آثررا اخ ر النرراُ عسرري وقرروإل
اان ررانق خًوو راً احلررق ي الخررذاء .وترردثوا بالتفًرريأ عررن اديرردا ررددة ل مررن الخررذايي ي
بسرردا مق مبررا ي ذلررك رسةررف األ اعرري الًرراحلة لسز اعررة وميررا الررري .ولررد احلررديع عررن اجلهررود
الوطنيررة لستًرردي اررذ التهديرردا ق ألقررم الوفررود الضرروء عسرري عرررو ة ارزيررز اجلهررود عسرري الًررريد
الرردو ق عررن طريررق ارربأ منهررا ال رراعدة اا اييررةق ونقررأ التتنولوجيرراق وبنرراء القررد ا ق واعتمرراد
اافاإل عالي مسزم قانوناً ي طرا اافاقيرة األمرم التحردة ااطا يرة بشرون اخر النراُ .وينبخري د اا
وقرروإل اان رران ي اافرراإل بررا يح لمررا ينبخرري ارزيررز التررراون بررني لسررح وقرروإل اان رران وأمانررة
الافاقية ودوايرمهاق ب بأ منها ارزيز واوايد مشالة الدول ي ارهد جنيف.
 -70ودعمررم عرردة وفررود مبرردأ ال ر وليا الش ر لة والتمررايزة لةج رراءا الفرديررة واجلماعيررة
لترزي ررز التافي ررف والتتي ررف .ول ررز ال رربرض عس رري او ر ام أمن ررا األ مق وعس رري النتق ررال ىل نت رراا
واا ررتهالح م ررتدامنيق و عم ررال احل ررق ي التنمي ررة .وش رردد الوف ررود عس رري ع رررو ة اي ررة وق رروإل
الن رراء والشرررو األوررسية والعر اف مب ررامهة مررا رتسترره مررن مرررا ف ي اار اايجيا التتيررفق
وارزيز التمتد باحلق ي الخذاء وال وي ل ربأ الرري ال رتدامة .ودعرم الوفرود الردول ىل الترهرد
بالتزاما لضمان التمويأ الاليم لسًندوإل األخضر لسمناُ هبدف تقيرق التتيرف مرد التروا ا
والتافيررف منهررا .وألقررم الضرروء عسرري أمهيررة دمرراا وقرروإل اان رران ي ال يااررة الناخيررةق مبررا ي
ذل ررك الش ررالة والوو ررول ىل الرسوم ررا والوتت ررام ىل الردال ررة .وطسب ررم الوف ررود مرسوم ررا ع ررن
الما ا ر ررا اجلي ر رردة ي ارزي ر ررز ال ر ررنه القايم ر ررة عس ر رري وق ر رروإل اان ر رران ي ال ياا ر ررا الناخي ر ررةق
وخًوواً فيما يترسق باحلق ي الخذاء.

جيم -الردود والمالحظات الختامية
 -71خالل الناقشرة التفاعسيرة وبرردهاق أايحرم لسمشرالني ي وسقرة النقراش فرورة الررد عسري
األااسة والقضايا اليت طروم ي ما أُلقي من لسما ق واادلء مبالوظا ختامية.
 -72وأشا ال يدة اروا يز فرانترو ىل فايردة الز اعرة اايتولوجيرة ي احلرد مرن النبراثرا ق
وارروف أطرمررة ألثررر اخذيررة واوليررد الزيررد مررن الرردخأ .ودعررم ىل اقيرريم أثررر اررداب التافيررف مررن
آث ررا اخ ر الن رراُ والت ررداب التً ررحيحية عس رري وق رروإل اان رران وذل ررك م ررن أج ررأ ال ر وي لرمسي ررة
م تن ة وقايمة عسي احلقوإل لرام ال يااا  .وينبخي أن اضمن ال يااا عدم خ را ة النراس
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لاررتقالليتهم مررن أجررأ احلًررول عسرري الخررذاء .ودعررم ال رريدة ا روا يز فرانتررو ىل اافرراإل قرروي
ومسررزم قانون راً يرردم وقرروإل اان رران ي لمررأ الوثيقررة اخلتاميررة ل ر رر األط رراف الررذي ارريرقد ي
با يح عام  .2015وأيةد الدعوة ىل اريني مقر خاي ير سقوإل اان ان واخر النراُ مرن
أجررأ تديررد الما اررا اجليرردةق وارزيررز آليررا ال رراءلةق والرمررأ مررد أمانررة اافاقيررة األمررم التحرردة
ااطا ية بشون اخ الناُ والضي ي ااتتشاف الًال بني اخ الناُ ووقوإل اان ان.
 -73وقالررم ال رريدة مبوفررو ن الشررتال الرريت يطروهررا اخ ر النرراُ ا ررتدعي يرراد وس رول
جديرردة .ويررب انظرريم عررامل الشرررلا مررن أجررأ ايررة وقرروإل اان رران .لمررا يررب أن اتررون
الرمسيررا موجهررة لسنرراس .وينبخرري أن ارردعم الرردول اعتمرراد عررالن ل مررم التحرردة يترسررق سقرروإل
الفالوررني .لمررا ينبخرري أن ارتمررد وانفررذ ايااررا اترسررق بال رريادة الخذاييررة الرريت ارررا آثررا اخ ر
النراُ واجلهرا الفاعسرة ي الشررلا عسرري وقروإل اان ران مراجلرة شررامسة وارلرز عسري دعرم ألثررر
الفا ررا ع رررفاًق مب ررا ي ذل ررك الن رراء .وي ررب عس رري ال رردول أن اض ررمن اق ر ر ان أقواا ررا باألفر ررال
والتحرح فو اً.
 -74وألد ال يد افايرم أن عسينرا التحررح اآلن لراجلرة مشرتسة اخر النراُ الريت باارم آثا هرا
وقيقررة واررت ثر ارروث اً أل ر عسرري أجيالنررا القبسررة .واررتحدد ااج رراءا الرريت نتاررذها اآلن مررد
وًررول األجيررال القبسررة عسرري الرناو ررر األاااررية لسحي راةق مبررا فيه ررا الخررذاء والرراء .ودعررا ال رريد
افايم قادة الررامل ىل اعتمراد اافراإل قرانوين ي لرد الترامرة البشررية ويررز بقراء اان ران .وأشرا
ال يدة ياو ىل أن الن اء يشتسن  43ي الاية من القوة الرامسة ي الز اعةق وقالم ا اتفق مرد
ال ررأي القايررأ بررون ش رراح الن رراء ي وعررد ال يااررا ذا الًررسة يتت رري أمهيررة وامسررة ل مررن
الخ ررذايي .ودع ررم ىل اتثي ررف البح ررع والتط رروير ي ل ررا التافي ررف والتتي ررف .والا ررتثما ي
القطرراع الز اعرري والز اعررة الذليررة مناخي راً ارربيالن مهمرران لسمضرري قرردماً .ويررب تديررد سا اررا
الفالوررة النتجررة والقرراد ة عسرري التتيررف واعتمرراد هررذ الما اررا  .ودعررم ال رريدة يرراو ىل بررداء
اا ادة ال يااررية والتررراون ي تسررف القطاعررا مررن أجررأ التًرردي لتخر النرراُ ي مر رر برا يح
وما برد .
 -75ووو ررف ال رريد دالي رراي اجله ررود البذول ررة ي الفسب ررني لوع ررد خر رراي لتقي رريم األخط ررا ق
وت ررني خرردما الرردعم الز اعرريق و عررادة هنداررة نظررم الررريق وارزيررز البر التحتيررةق و قامررة نظررم
لةن ررذا البت ررر ي ط ررا شر ررالة م ررد ا تمر ررا احملسي ررة وارزي ررز ف ررري احلً ررول عس رري اليتمانر را
الترسقررة بتررداب احلررد مررن الارراطر .وقررال ن الفسبررني اتبررد ج راً يراعرري الف روا إل بررني اجلن ررني ي
ال يااا الناخيرة والز اعيرة ألن الن راء واألطفرال هرم ألثرر الفارا اضرر اً .وأعراف أن الردعوة
اليت أطسقها يي ا الفسبني وفرن ا لالنتقال من النوايرا ىل األفررال هري نقطرة الالعرودة الريت وورسنا
ليها .وقال ن ييح الفسبني ألد احلاجرة ىل اراو الشرسأ الرذي ات ربب فيره النقاشرا الترسقرة
بالتزاما آواد البسدان والرمأ مراً من أجأ مًسحة اجلميد.
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 -76ووجرره ال رريد ارروبواقا نررداءً مررن أجررأ اجمرراذ جرراءا عاجسررة بشررون اخر النرراُ لتمتررني
اجلررز الًررخ ة والبسرردان النافضررة مررن التًرردي لشررتسة ا افرراع م ررتو اررطف البحررر والتتيررف
مرها .وقرال ن دولً مثرأ اوفرالو رسرك قرد ا سيرة ردودة لواجهرة آثرا اخر النراُ وتتراا ىل
م رراعدة دوليررة لجمرراذ التررداب الاليمررة .ودعررا ىل ت ررني فررري احلًررول عسرري التمويررأ وارزيررز
ان رريق اجلهررود الدوليررة .لمررا دعررا ىل ارزيررز مشررالة الفوعررية ال ررامية حلقرروإل اان رران ي منطقررة
احملرري ااررادن وق هرا مررن النرراطق الترروثرة بشرردةق و ىل ارزيررز التررراون بررني لسررح وقرروإل اان رران
وأمانررة اافاقيررة األمررم التحرردة ااطا يررة بشررون اخ ر النرراُ لمررا دعررا ا سررح ىل عقررد دو ة خاوررة
بشون اخ الناُ.

لامس ا -الجلسة الختامية
 -77ي اخلتررامق قرردمم ال رريدة وبن ررون ااررتنتاجا واوورريا مرروجزة م ررتمدة مررن اليرروم
التامأ من الناقشا  .وووفم اخ الناُ بونه ألر التحرديا الريت اواجره وقروإل اان ران ي
الق رررن احل ررادي والرش ر ررينق وأش ررا ي الوق ررم نف رره ىل أن أعض رراء فري ررق النق رراش والش ررالني
مل ي لوا أي لال لسشك ي احلقيقة الروعة آلثا  .وقالم ن النظام الدو حلقوإل اان ان يرلز
عسري دو الردول ي عمرال وقرروإل شرروهبا اان رانية وم راءلة هررذ الردول .وبالترا ق يرب عسرري
أعضراء لسرح وقرروإل اان ران تمررأ م ر وليتهم حلمايررة األشرااي الررذين أد هرذ اآلثررا ىل
اقويض وادم وقوقهم.
 -78وقالم ن الرردل النراخي يتجره ىل جرراءا واضرامن عراجسني .لمرا يقضري برون انظرر
الرردول ىل أبرررد مررن م ر وليتها اررا شررربها وأن اقبررأ ال ر ولية عررن مجيررد الترروثرين ارروثراً خاو راً
بتخر النراُق مبرا ي ذلرك األجيرال القبسرة .وابرذل البسردان الناميرة جهروداً اارتثنايية لستًردي لتخر
النرراُ وارزيررز قررد اا عسرري الترروقسم مررره .لتنهررا تترراا ىل دعررم مررن ا تمررد الرردو حلمايررة وقرروإل
شربها والت ا فري الووول الرادل ىل التنمية ال تدامة.
 -79ولوظم ال يدة وبن ون أن الشالني دعوا ىل د اا بُرد وقوإل اان ان ي الوثيقرة
اخلتامية ل رر األطراف الذي ايرقد ي برا يح عرام  2015و ىل ت رني اقردمت التقرا ير الترسقرة
سقرروإل اان رران واخ ر النرراُ ىل لسررح وقرروإل اان رران وأمان رة اافاقيررة األمررم التحرردة ااطا يررة
بشررون اخ ر النرراُ وعقررد دو ة خاوررة لسمجسررح بشررون وقرروإل اان رران واخ ر النرراُ وتديررد
واقاا ررم الما ا ررا اجلي رردة ي ل ررال وق رروإل اان رران ال رريت يُ ش ررد هب ررا ي ااج رراءا الترسق ررة
بالنرراُ وقيررام مجيررد التسفررني بوليررا ي طررا ااجرراءا اخلاورة ببحررع موعرروع اخر النرراُق
عسرري أن يشررمأ ذلررك اقرردمت اوورريا ىل ا سررح ووعررد وررك قررانوين حلمايررة وقرروإل الشررردين
ب بب اخ الناُ واوويا أخر .
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 -80ولوظررم أن اخر النرراُ والتنميررة ال ررتدامة ووقرروإل اان رران عناوررر م ابطررة .وبالتررا
فر ر ن جه ررود النتق ررال ىل ع ررامل ألث ررر نً ررافاً ي ررب أن ات ررون جه رروداً مشر ر لة .لم ررا ينبخ رري أن
ا شد ال ياارا الناخيرة األلثرر فراليرة بال راواة برني اجلن رني والوورول ىل الرسومرا واحلرق
ي الشالة والترسيم والاء والخذاء والتنمية .وينبخي أن اتمتن مجيد البسدان من الشرالة ي انميرة
منافضة التربون وقابسة لستتيف مد الناُق وينبخي لسبسدان اليت اتحمأ ألر م ر ولية عرن اخر
الناُ أن ارمد ب رعة ىل احلد من انبراثااا والوفاء بالتزامها اوف الدعم التتنولوجي والردعم ي
بنرراء القررد ا  .ويررب عسرري لسررح وقرروإل اان رران احلررري عسرري أن اتررون ااج رراءا الترسقررة
بتخ ر النرراُ والرلررزة عس ري النرراس والقايمررة عسرري احلقرروإل أولويررة بالن رربة ىل م ر رر األط رراف الررذي
ارريرقد ي بررا يح والتزام راً ي األجررأ الطويررأ .واختتمررم وررديثهاق م تشررهدة مبررا قالرره ونخررا ي
مغثايق الفايز جبايزة نوبأ لس الم لررام  2004بتوجيره دعروة ىل اان رانية ىل ال ة رمو األخالقري
واجماذ جراءا فو ية بشون اخ الناُ.
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