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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والعشرون

 من جدول األعمال 3و 2البندان 
 لمفرروا اممررم المتارردة السرراما لاقرروق اإلنسررانالتقريررر السرر و  

 وتقارير المفوضية السامية واممين العام
 ، المدنية والسياسية واالقتصاديةتعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان

 واالجتماعية والثقافية، بما فا ذلك الاق فا الت مية

تقرير موجز صادر عن مفوضية اممم المتادة السامية لاقروق اإلنسران   
عرن نترا ا الم اقشررة الترا لهصري ل ررا يروم  امرض بشرردن مواضريع ماررددة 

 ذات صلة باقوق اإلنسان وتغيُّر الم اخ

 موجز  
. وهرو يرررم مساًراً 26/27يُقدَّم هذا التقرير عماًل بقررا  لسرح وقروإل اان ران  

ق والريت ُعقرد  ي  6 لسمناقشة اليت ُخًر  ارا يروم لامرأ بشرون وقروإل اان ران واخر  النرُا
 خالل الدو ة الثامنة والرشرين لسمجسح. 2015آذا /ما س 

 
 

 

 A/HRC/29/19 األمم التحدة

 
 Distr.: General الجمعية العامة

1 May 2015 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/29/19 

GE.15-08738 2 

 احملتويا 
 الًفحة الفقررا  

 3 5-1  ..................................................................... مقدمة - أولً  
 4 12-6  ........................................................... اجلس ة الفتتاوية - ثانياً  
 5 48-13  ....................................................موجز وسقة النقاش األوىل - ثالثاً  

 6 33-14  ....................................... م امها  أعضاء فريق النقاش - ألف   
 11 41-34  ................................................... التفاعسيةالناقشة  - باء   
 13 48-42  .................................. اداب  التًدي والالوظا  اخلتامية - جيم   

 14 76-49  .................................................. مسا  وسقة النقاش الثانية -  ابراً  
 14 68-50  ....................................... م امها  أعضاء فريق النقاش - ألف   
 20 70-69  ..................................................... احلوا  التفاعسي - باء   
 20 76-71  .......................................... الردود والالوظا  اخلتامية - جيم   

 22 80-77  ............................................................. اجلس ة اخلتامية - خام اً  



A/HRC/29/19 

3 GE.15-08738 

 مقدمة -أوالا  
 6جس رررة مناقشرررة ليررروم لامرررأ ي  26/27عقرررد لسرررح وقررروإل اان رررانق عمررراًل بقررررا    -1

. وُعقررد   2015آذا /مررا س  اناولررم مواعرريد  ررددة ذا  وررسة سقرروإل اان رران واخرر  النررُا
التحردة ال رامية حلقروإل  وسقتا نقاش ُاذلر افاويسهما ي هذا التقرير الذي قدمته مفوعية األمم

 اان ان.
واروىل  يرريح لسررح وقرروإل اان ران  يااررة وسقررة النقرراش الريت افتتحررم براررالة بالفيررديو  -2

 من األمني الرامق استها لسمة من نايبة الفوم ال امي حلقوإل اان ان.
وارلرررز  وسقرررة النقررراش األوىل عسررري تديرررد التحرررديا  واررربأ الضررري قررردماً  رررو  عمرررال  -3

اان ان لافةق مبا ي ذلك احلق ي التنميرةق لتشرمأ اجلميردق ل اريما الفارا  الريت ارري  وقوإل 
ي أوعررراع اررعرررها لستررروثرق ولرررذلك الترررداب  وأفضرررأ الما ارررا  ي لرررال ارزيرررز و ايرررة وقررروإل 
اان رررانق الررريت  ترررن أن ارتمررردها الررردول ي التًررردي لملثرررا  الضرررا ة لتخررر  النرررُا عسررري التمترررد 

فرسررري سقررروإل اان ررران. وأدا  احلسقرررة األمررررني التنفيرررذي لرلرررز اجلنرررو ق مرررا ان لررررو ق التامرررأ وال
وشررررا ح ي وسقرررررة النقررررراش لررررأ مرررررن  يررررريح ل يبرررراس أنرررررو  اونررررر   وو يررررر الشررررر ون اخلا جيرررررة ي 
برررنخالدي ق أبرررو احل رررن  مرررود عسررريق و يررريح م ا رررة مرررا ي  وبن رررون لسرررردل النررراخيق مرررا ي 

قانوين الريي ي ي أمانة اافاقية األمم التحدة ااطا ية بشون اخر   وبن ونق والن ق وال تشا  ال
ق دان بونرررردي أوقررررولق والقررررر ة اخلاوررررة الرنيررررة سقرررروإل الشرررررو  األوررررسية فيتتو يررررا ارررراو    النررررُا

 لو بو ق واألمني الرام لتاد البسدان األفريقية لسردل الناخي ميثيتا مويندا.
عسي اآلثا  الضا ة لتخ  النُا عسي جهود الدول الراميرة  ىل و لز  وسقة النقاش الثانية  -4

 عمال احلق ي الخذاءق فضاًل 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 

الرر  مب رولة التزامرا  وقروإل اان ران الترسقرة برالتمتد ببيارة آمنرة ونظيفرة  نولحق اخلبر  ال رتقأ
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 

ذيرررة والز اعرررة ي جنيرررف شررريانخجون يررراو  واألمرررني الررررام  سرررح التنرررايح الرررراليق التحررردة ل ق
أولف فيت يه افايم  والن رقة الرامرة حلرلرة الفالورني الراليرةق  ليزابيرم مبوفرو  والمثرأ الردايم 

 لشبتة الرسوما  والرمأ من أجأ الخذاء أوًلق آنا ما يا اوا يز فرانتو.
 مبالوظا  ختامية ااتقتها من وسقيت النقاش. وأدلم ال يدة  وبن ون -5
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 الجلسة االفتتاحية -ثانياا  
لستنميرة ال رتدامة برأ  قال األمني الرام ي  االته بالفيرديو  ن اخر  النرُا يشرتأ اديرداً  -6

 نه يشتأ ي برض احلال  اديداً لبقاء البشرية. فهو قد ي دي  ىل افاقم ا اعة والعطرابا  
ال يااررية والنزاعررا  وررول الرروا د لمررا أن لرره آثررا اً قرر  متناارربة عسرري الن رراء والفقررراء والشرررو  

ين. ولورررر  أن اررررتان البسرررردان األوررررسية والفالوررررني التقسيررررديني وا تمرررررا  ال رررراوسية والهرررراجر 
الناميةق خًوواً الدول اجلز ية الًخ ة الناميرةق وأفريقيراق وأقرأ البسردان  رواً هرم األقرأ  ارهاماً ي 
. وطالررب برر جراءا   انبراثررا  التربررون اخلطرر ة لتررنهم ير وررون تررم اآلثررا  ال ررسبية لتخرر  النررُا

  اامتانررررا  مررررن أجررررأ الووررررول  ىل فو يررررة ي لررررال اخرررر  النررررُا لتحويررررأ القتًررررادا  وا ررررا
ي  ذي مخررز م ررتقبأ اررنافض فيرره انبراثررا  التربررون. ودعررا الرردول لستووررأ  ىل اافرراإل عررالي 

ق القررر  عقرردها ي بررا يح ي   مر رر األطررراف ي اافاقيررة األمررم التحرردة ااطا يررة بشرون اخرر  النررُا
           عرررررطالع برررردو  قيرررررادي ق ودعرررررا لسررررح وقررررروإل اان رررران  ىل ال2015لررررانون األول/دي ررررم  

 ومبا يتوجب عسيه من عمأ من أجأ تقيق التقدم الطسو  عسي  و عاجأ.
وقالررم نايبررة مفرروم األمررم التحرردة ال ررامي حلقرروإل اان رران فالفيررا بان رري ي  ن اخرر   -7

ررررم احلررررق ي الًررررحة والخررررذاء واليررررا  والًرررررف الًررررحي  النررررُا الررررذي يت رررربب فيرررره اان رررران غجا
احلرق ي  -بالن بة لشرو  اجلز  الًخ ة وا تمررا  ال راوسية  - تن الاليق بأ  نه غجم وال

             اقريرررر الًررر  والبقررراء بوورررفها شرررروباً متميرررزة. وقرررد أورررز  اايارررة احلتوميرررة الدوليرررة الرنيرررة بتخررر 
مرن تخر  النرُا للرا  شرامالً  اوثيقراً  -وهي ألثر األووا  اوث اً ي لال عسوم اخ  النرُا  -النُا 
ق وابرني القرررا ا  ال ربرة الريت اجمرذها لسرح وقروإل اان رران ي الراجرأ واآلجرأ عسري بياتنراعرر  

 فيما يترسق بتخ  النُا بوعوح وافًيأ اوث  اخ  النُا عسي التمتد سقوإل اان ان.
تخرر  ل عسرري مررالضرروء وقالررم  ن ااياررة احلتوميررة الدوليررة ولسررح وقرروإل اان رران ألقيررا ا -8

عسي ا تمرا  الفقر ة والضرريفة والهمشرةق وعسري األشرااي الرذين من أثر ق  متنااب النُا 
يتررعون لسمااطر أواًل ب بب عوامأ لنوع اجلنح والفقر وال رن والنتمراء  ىل أقسيرة وااعاقرة. 

مررن انبراثررا   وألثررر مررن ايتضررر  مررن اخرر  النررُا هررم األشررااي الررذين ي ررامهون بوقررأ م ررتو 
 قا ا  الدفياةق مبن فيهم أفقر األشااي ي أفقر البسدان واألجيال القبسة ي مجيد أ اء الرامل.

ودعرررم ال ررريدة بان ررري ي  ىل اجمررراذ  جرررراءا  فو يرررة اررردف  ىل انفيرررذ  ررر  قرررايم عسررري  -9
ين يريشرون وقوإل اان ان لستًدي لتخ  النرُا غردد الوتياجرا  األلثرر  حلاوراً لسضررفاء الرذ

ي لتمرنررا الرررالي الشررديد اجلررو  وي ررتوي هررذ  الوتياجررا ق و رر  يراعرري الرنايررة مبرروا د الرررامل 
ويطبررق د جررا  عاليررة مررن ال رراءلة لفايرردة اجلميررد. ومررن شررون اافرراإل جديررد مسررزم قانونرراً ي لررال 

وروراً عسري نأن  2010النُا أن يرز  اللتزاما  اليت قطرتهرا الردول ي اافاقرا  لرانتون لررام 
ترر م األطررراف مجيررد ااجررراءا  الترسقررة بتخرر  النررُا ووقرروإل اان رران لسجميررد وتميهررا وارز هررا 
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 شرررا ا  واعرررحة  ىل مبرررادن وقررروإل اان ررران الترسقرررة بال ررراواة وعررردم  ضرررمنأن يو  (1)وارمسهررران
 التمييز وال اءلة والشا لة والتمتني والتضامن والشفافية عمن مبادن أخر .

وألد  بان ري يق ي اناوارا لس رياإل الررالي األواردق مبرا ي ذلرك الفاوعرا  الترسقرة  -10
ورويررأ التنميررةق أن  دمرراا  رر  قررايم عسرري وقرروإل اان رران ي  2015خبطررة التنميررة لررا برررد عررام 

مجيد الناقشا  والنتراي  الدوليرة ذا  الًرسة أمرر واجرب لتنره يرب أن يترون متبوعراً بر جراءا  
ق بطرإل ات ق عمسي ة. ووثم الدول عسي اجماذ خطوا  فرسية لسحد من اآلثا  الضا ة لتخ  النُا

 اا اقاً ااماً مد التزامااا ي لال وقوإل اان ان.
ويب أن اتون وقوإل الناس ي ورسب ااجرراءا  النًرفة الترسقرة بالنرُا والراميرة  ىل  -11

لتافيرف مرن ورداا. ويرب احلرري عسري منرد ومراجلرة احلد من اخ  النُا ومند آثرا   ال رسبية وا
ق والفارا  الريت ارراين التمييرز أو اان رانية لفارا  الضرريفة والهمشرةاأي آثا  اسبية عسي وقروإل 

اتررررررم خلطررررر ق مبررررا ي ذلررررك الشرررررو  األوررررسية واألقسيررررا  واألشررررااي الررررذين يرررررانون الفقررررر 
طفرررالق لمرررا يرررب احلرررري عسررري رترررني الررررأة والهررراجرون والشرررردون وال رررنون وذوو ااعاقرررة واأل

 و اية وقوقها.
وقالرررررم ال ررررريدة بان ررررري ي  ن عررررردة دول شرررررا لم ي آخرررررر اجتمررررراع لسفريرررررق الرامرررررأ  -12

ق الرررذي ُعقررررد ي جنيررررف ي  الاًررر  الررررر  مبنهرررراا ديربررران لسرمررررأ الرررررز  الترسرررق بتخرررر  النررررُا
القبسرررة عبررررا ا  شرررديدة اترسررررق  ق أعربرررم عررررن دعمهرررا لتضررررمني الافاقرررا 2015شررربارب/ف اير 

دولررة عسري نارهرد جنيررف الترسرق سقرروإل اان ران وااجررراءا   18سقروإل اان رانق وقررد وقررم 
ن ووثم مجيد الدول عسي أن اقطد عسي نف ها هذا اللتزام ودعرم الشرا لني  .(2)الترسقة بالنُا

 النُا وال ري  ىل نتاي  عمسية  ىل ال ليز عسي الًال  البالخة األمهية بني وقوإل اان ان واخ 
النحي لتي   اجلهود الرالية واحملسية والفردية واجلماعية انقاذ البشرية مرن اور ا  عرالي ل  جررة 

 فيه ومن آثا   الدمرة عسي وقوإل اان ان.

 موجز حلقة ال قاش امولى -ثالثاا  
عرررو ة النظررر  ىل اخرر  النررُا   ألررد ال رريد لررو ق الررذي افتررتف احلسقررة بًررفته مي ررراً ارراق -13

لحزمة اشمأ البياة والتنمية واانًاف. وقال  ن الترامأ مد قضايا اخ  النُا والتنمية ووقروإل 
. ويتطسرب أي  ر  قرايم عسري وقروإل اان ران  دمراا ومتترامالً  ن يترون منًرفاً أاان ان ينبخي 

يرهرررا أمرررو  أااارررية ي دعرررم الرررردل النررراخيق فضررراًل عرررن الترررراون والتضرررامن الررردولينيق وهررري مج

__________ 

  .www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/SP_To_UNFCCC.pdf انظر (1)

  انظر (2)
http://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2015/02/The-Geneva-Pledge-13FEB2015.pdf.  

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/SP_To_UNFCCC.pdf
http://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2015/02/The-Geneva-Pledge-13FEB2015.pdf
http://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2015/02/The-Geneva-Pledge-13FEB2015.pdf
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البسرررردان الناميررررةق مبررررا ي ذلررررك دعمهررررا بالتمويررررأ والتتنولوجيررررا. وينبخرررري أن ي ررررتند هررررذا التن رررريق 
 والتراون عسي الًريد الرالي  ىل التضامن واانًاف والردل واو ام وقوإل اان ان.

 مساهمات أعضاء فريق ال قاش -ألف 
وديثرره عررن وتايررة وررراع بسررد  اجلررز ي مررن أجررأ  قررال  يرريح ل يبرراسق ال رريد اونرر ق ي -14

ايشررتأ نقطررة  2015لرري ينًررم اجلميررد ويتحرلرروا. وقررال  ن عررام قررد ورران  البقرراءق  ن الوقررم 
تول وامسرة ي وجرود البشرريةق عنردما يًربف التضرامن واعتمراد  ر  متجردد ي النظررة  ىل ارردد 

ب أن انرتح ي مناقشا  اخ  اعتبا ا  وقوإل اان ان يأعاف أن األطراف أمراً أاااياً. و 
النُا وأن  جراءا  ا تمد الدو  اتحدد ما  ذا لان ل جيال القبسرة م رتقبأ. وقرال  ن الوقرم 

ت يبرراس بررااوا يشررررون بغثررا  اخرر  لورران لالنتقررال مررن الناقشررا  النظريررة ألن النرراس ي بسرردان  
 النُا عسيهم.

التحرردي األخالقرري األلرر  الررذي يواجرره البشرررية. وقررال ال رريد اونرر   ن اخرر  النررُا هررو  -15
فهرررو يهررردد بقررراء الشررررو  واألوطررران ي ورررد ذااررره. وهرررو مشرررتسة عاليرررة اتطسرررب قيرررادة عاليرررة. 
. ي األارربوع الاعرريق  ولسحررع عسرري اجمرراذ  جررراءا  ل بررد مررن فهررم الوجرره اان رراين لتخرر  النررُا

طالررم أوررد ال تشررفيا  ومشررروعاً  اررجسم ل يبرراس أعسرري مررد عرفترره مررا أد   ىل أعرررا  لبرر ة
لبنرراء طريررق. فررال بررد مررن اجمرراذ  جررراءا  فو يررةق ي البسرردان الواقرررة ي اخلرر  األمرراميق لسوقايررة مررن 
اخررر  النرررُا والتافيرررف مرررن وداررره والتتيرررف مرررره. وقرررال  ن ل يبررراسق عسررري الررررقم مرررن ذلررركق 

ا اررريفرسه لسرررح وقررروإل ارررتتوذ  ارررد يياً مرررن ازايرررد دفرررق موجرررا  الرررد. وارررول ال ررريد اونررر  عمررر
 اان ان وق   وول هذا الوعوع.

وأدان ال رريد اونرر  عرردم اجمرراذ ا تمررد الرردو  أليررة  جررراءا  او امرراً لواجبهررا األخالقرري  -16
. فقرد لانرم الفاوعرا  الريت ُأجريرم مر خراً  يبرة  التمثأ ي  اية البشرية مرن أعررا  اخر  النرُا

 اافاقيرررة األمرررم التحررردة ااطا يرررة بشرررون اخررر  النرررُا الرررذي لملمرررالق مرررا جررررأ مررر رر األطرررراف ي
ي قاية األمهية. ودعرا مجيرد الردول  ىل التوقيرد عسري ارهرد جنيرف  2015اُيرقد ي با يح عام 

 واحلري عسي  اية وقوإل اان ان ي نتاي  الفاوعا  القبسة.
وقيقري يتطسرب  جرراءا  وألد أن اديرد اخر  النرُا الرذي اواجهره ل يبراس هرو اديرد  -17

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 

ا تمرد الردو   . ولذلكق وجه نداًء عراجاًل  ىلمبفردها ل ا تطيد مواجهة الشتسة و اية شربها
رره دعرروة مباشرررة لجمرراذ  جررراءا ق انطالقرراً  مررن ا سررحق بووررفه وررو   طسبرراً لسم رراعدة لمررا وجة

 الضرفاء وال سطة األخالقية لسمجتمد الدو .
وووف و ير الش ون اخلا جية ي بنخالدي  أبو احل ن  مود عسي اخ  النرُا بونره مرن  -18

ألر  التحررديا  عسري ااطررالإل. وألرد عرررو ة التووررأ  ىل ترول أااارري و ىل نتيجرة قويررة مسزمررة 
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. وقررال  ن هرذ  النتيجررة ينبخرري أن 2015قانونراً ي مرر رر األطرراف الررذي ارُيرقد ي بررا يح عرام 
قرا  بون الدول اجلز يرة الناميرة الًرخ ةق وأقرأ البسردان  رواًق والبسردان األفريقيرة اواجره انطوي عسي  

ق وأن اررذ  البسرردان اوتياجررا  خاوررة. و  الترروا ا البطياررة أعرراف أن اديرردا  فريرردة ب رربب اخرر  النررُا
الرنراوين ل تترأ  احلردوا النامجرة عرن اخر  النرُا لتحرا  عرفاف األ را ق والتًرحرق والت رر  السحري
وااجررررة الررررابرة  األوىلق ومرررد ذلرررك فهررري اررر ثر عسررري ويررراة الشررررو  وقرررد اررر دي  ىل التشررررد الرررداخسي

ي  3 ىل  2لسحردود الوطنيررة. وقرال  ن اخرر  النررُا ير دي ي بررنخالدي   ىل خ راير اُقررد  سرروا  
تمترد سقروإل اان رانق اً عسري اليرالاية من الناا  احملسي اامجا  ي ال نة. وي ثر ذلك اروث اً وقيق

 .خًوواً بالن بة أللثر الفاا  عرفاً 
وأشرررا  ال ررريد عسررري  ىل عررررو ة ارزيرررز القرررد ة عسررري التررروقسم وت رررني آليرررا  الترامرررأ مرررد  -19

الاررراطر. ويتررريف منظرررو  وقررروإل اان رررانق ب ليرررز  عسررري آثرررا  اخررر  النرررُا عسررري أفقرررر ا تمررررا  
. و تسررف وجررم والشررو  والبسرردانق ارربياًل لواجهررة التهدير د الوجررودي الررذي يشررتسه اخر  النررُا

          هررذا التهديررد بررني البسرردان وا تمرررا  والشرررو  س ررب الوقررد اجلخررراي والثررروة وعوامررأ أخررر ق 
مررا يطرررح أارراسة اترسررق بالررردل واانًرراف. فررالوا د الال مررة لتررداب  الوقايررة والتافيررف والتتيررف 

 4د ذلكق اجمذ  بنخالدي  عدة اداب .  ذ قامم ب ليب ووا   دودة ي البسدان النامية. وم
لطاقة الشم ية النزلية وألثر من مسيون موقد طهي مطو ق وطو   أنواعاً من من أنظمة اماليني 

مسيرررون دول  مرررن الررروا د احملسيرررة لتمويرررأ  385احملاوررريأ اتحمرررأ ااجهرررادق ووشرررد  ألثرررر مرررن 
 اداب  التتيف والتافيف.

. فرسرري الرردول أن اررر ف مب رر وليتها الشرر لة عررن الترامررأ مررد   قرر -20 أن ذلررك قرر  لررافى
اخرر  النررُا ومررد آثررا  ق ب رربأ منهررا الضرري ي مناقشررة موعرروع وقرروإل اان رران واخرر  النررُا ي 
ا سررح وقرر   مررن النتررديا . وعسرري ا تمرررد الرردو  ال اقرراء بالتزاماارره و جراءاارره لستًرردي لتخررر  

تمتن الاليررني مررن الًررامتني الررذين يواجهررون أارروأ آثررا   مررن البقرراء. وأعررر  ال رريد النررُا لرري يرر
مسيررون بنخالديشرري يررري  التثرر  مررنهم ي  160عسرري عررن أمسرره ي أن ينًررم ا سررح ألورروا  

 الناطق ال اوسية النافضة.
 وقالرم  يي رة م ا رة مرا ي  وبن رون لسرردل النراخيق مرا ي  وبن رونق  ن اخر  النرُا -21

يرر ثر ارروث اً وقيقيرراً عسرري التمتررد سقرروإل اان رران و ن الوقررم الترراح لتفررادي الزيررد مررن اآلثررا  برردأ 
فروة فريدة لتحديرد م را  جديرد لستنميرة  2015بالنفاد. وقالم  ن أمام ا تمد الدو  ي عام 

تررون ال ررتدامة يقرروم عسرري برردايأ الوقررود األوفررو ي ويضررمن وقرروإل األجيررال القبسررة. ويررب أن ي
هررذا التخيرر  منًررفاً لسمنررُا وأن يضررمن الشررا لة التامررة جلميررد البسرردان بخررض النظررر عررن ال ررتو  
احلا  لنبراثااا ولتنميتها. وأعافم أن اخ  النُا يسقي الضوء عسي ارابطنا ألثر من أي م ولة 

ق مرررا يرررر  أن عسررري  أخرررر . ول يوجرررد بسرررد قررراد  لوورررد  أن غمررري مواطنيررره مرررن آثرررا  اخررر  النرررُا
ا تمررد الرردو  الرمررأ بشررتأ مجرراعي لواجهررة التحررديا  الرريت يفرعررها اخرر  النررُا عسرري  عمررال 

 وقوإل اان انق ل ايما احلق ي التنمية.
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وقالرررررررم ال ررررررريدة  وبن رررررررون  ن عسررررررري ا تمرررررررد أن يبررررررراد  ي ال رررررررتقبأ  ىل اارررررررتادام  -22
سجميرردق ويرررز  ال رراواة ويبرر  مرردناً التتنولوجيررا  اخلفيضررة التربررونق وأن يضررمن الرمررأ الاليررق ل

م ررتدامةق وغرراف  عسرري الررنظم اايتولوجيررة احليويررة. وينبخرري ألي  رر  انمرروي يقرروم عسرري وقرروإل 
اان ان أن يرلرز عسري عرمان الشررورب الردنيا الال مرة جلميرد األشرااي لري يريشروا ويراة اراعري  

ق يرب أن غظري األشرااي الررعرون لساطرر باحلمايرة  لرامة اان ران. وي مواجهرة اخر  النرُا
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 والشا لة وال اواة.
 التشررديد لرردداً عسرري الما اررا  الفضررسي و ىل ااررتادام ودعررم ال رريدة  وبن ررون  ىل -23

التزاما  ومراي  ومبادن وقوإل اان ان اثراء وارزيرز عمسيرة ورند القررا ا  الترسقرة بتخر  النرُا 
بسررداً  بطررم ي التقرررا ير الوطنيررة الرريت قررردمتها  ىل  12عسرري الًررريد الرروط . وأوًرررم ال ا ررة 

طا ية بشون اخ  النُا و ىل لسح وقروإل اان ران  بطراً فرسيراً برني أمانة اافاقية األمم التحدة اا
ال يااا . لتنها أشا    ىل عرو ة بذل الزيد من اجلهود   اموقوإل اان ان واخ  النُا ي 

لسترسم من اسرك التجرا   وال اقراء بالما ارا  اجليردة. وقالرم  ن ةرة واجرة أيضراً  ىل التقريرب 
ال اخر  النرُا وخر اء وقروإل اان ران لري يترراونوا عسري  رو أوثرق. ودعرم بني التفاوعني ي ل

ال ررررريدة  وبن رررررون  ىل  نشررررراء منترررررد  ي  طرررررا  الافاقيرررررة وا سرررررح مرررررن أجرررررأ ابرررررادل اخلررررر ا  
والما ارررا  اجليررردةق لمرررا دعرررم لتمرررد وقررروإل اان ررران  ىل  عرررداد البرررادن التوجيهيرررة الال مرررة 

مشرر ًة  ىل أن ارهررد جنيررف  - يااررا  الترسقررة بتخرر  النررُا ال  اررمادمرراا وقرروإل اان رران ي 
ولتمتني الردول مرن النظرر ي الًرال  برني وقروإل  -يشجد ودوا ذلك عسي الًريد الوط  

 اان ان واخ  النُا خالل الاتررام الدو ي الشامأ.
ااطا يرررة  وأوعرررف الن رررق وال تشرررا  القرررانوين الريي ررري ي أمانرررة اافاقيرررة األمرررم التحررردة -24

. وقرال  ن اخر   ق دان بوندي أوقرولق الترداخأ برني وقروإل اان ران واخر  النرُا بشون اخ  النُا
النُا قد ي ثر اوث اً مباشراً عسي وقوإل اان انق عن طريرق مجسرة أمرو  بينهراق عسري اربيأ الثرالق 

فرة. وقرد ار دي خ ا ة األ اعي ب بب ا افاع م تو  اطف البحرق ما يهردد اربأ الرري  والثقا
ارررداب  التًررردي لتخررر  النرررُا أيضررراً  ىل انتهررراح وقررروإل اان ررران. فونشرررطة التافيرررف عرررمن آليرررة 
التنمية النظيفة اليت اُنفذ ي أ اعي الشرو  األوسيةق عسي اربيأ الثرالق قرد ار ثر عسري وقروقهم 

ن رران لالشررا لة ي ال رتن والستيررة والثقافررة واقريررر الًرر . و تررن الا شرراد مببررادن وقرروإل اا
 ال يااا  ذا  الًسة. وعدوورية ااعالمق ي انفيذ 

وقال  ن الدول األطراف ي الافاقيرة لانرم دومراً و اارًة ارا  األبرراد اان رانية لتخر   -25
ن ي الافاقيرررة اآلثرررا  عسررري الرررنظم  . ويتضرررمن ارريرررف مًرررطسف ناآلثرررا  الضرررا ة لتخررر  النرررُا النرررُا

ية أو عسرري وررحة اان رران و فاهرره واقضرري أوتررام الافاقيررة بررون ا ررري القتًرراد -الجتماعيررة 
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الرردول األطررراف  ىل اقسيررأ اآلثررا  الضررا ة لتررداب  التًرردي  ىل أدع وررد ستررن وأن ارررز  واي ررر 
.  مشا لة اجلمهو  ي مراجلة آثا  اخ  النُا

لتًردي وخفرض وقال  ن قرا ا  م رر األطراف اليت اناولم م ايأ لالتتيف واداب  ا -26
النبراثرررا  النامجرررة عرررن   الرررة األورررراا واررردهو  الخابرررا  ي البسررردان الناميرررةق اناولرررم بالتفًررريأ 
أوتررررام الافاقيررررةق وعرعررررم اوجيهررررا  اترسررررق بالتنفيررررذ عسرررري الًررررريد الرررروط . وألررررد  هررررذ  

خطرررر  التنميررررة ي القرررررا ا ق ي مجسررررة أمررررو ق أن اررررداب  التًرررردي لتخرررر  النررررُا ينبخرررري أن اُرررردم  
الجتماعية والقتًادية  وينبخي أن اشا ح مجيد اجلهرا  الرنيرة ي وعرد وانفيرذ اياارا  اخر  

وجهررررا  نظررررر الفاررررا   يراعرررري اشررررا لياً النررررُا  لمررررا ينبخرررري أن اتبررررد  جررررراءا  التتيررررف  جرررراً 
 وا تمرا  الضريفة واآلثا  احملتمسة عسيها.

ريي رررية الررريت يتررررني مواجهتهرررا هررري  دمررراا وقررروإل وقرررال ال ررريد أوقرررول  ن التحرررديا  ال -27
اان ررران ي األطرررر ال ياارررااية الدوليرررة والوطنيرررة الترسقرررة بتخررر  النرررُا وعرررمان احلمايرررة التامسرررة 
. ورثرررأ اافاقرررا  لرررانتون خطررروة  والفرالرررة حلقررروإل اان ررران ي انفيرررذ ااجرررراءا  الرابطرررة بالنرررُا

رو ة مراعراة وقروإل اان ران بًرو ة اامرة ي مجيرد  يي ية  ذ اافقم الدول األطراف فيها عسري عر
ااجرررراءا  الترسقررررة بتخررر  النررررُا وارررسمم بضرررررو ة  شرررراح طايفررررة وااررررة مررررن اجلهرررا  ورررراوبة 
الًرررسحة. وأ ارررم عرررمانا  اترسرررق باألنشرررطة الراميرررة  ىل خفرررض النبراثرررا  النامجرررة عرررن   الرررة 

نشررطة عسرري  ررو يت ررق مررد الافاقيررا  الخابررا  وارردهو هاق مبررا ي ذلررك اشرر ارب أن اُنفررذ هررذ  األ
الدوليررة ذا  الًررسةق وأن ترر م مرررا ف ووقرروإل الشرررو  األوررسية وانطرروي عسرري الشررا لة التامررة 
والفرسية لسجها  الرنية وراوبة الًرسحة. وارابد قراياًل  ن الرن  التفاوعري الرذي اعتمرد  مر خراً 

إل اان رران ي نظررام اخرر  النررُا الفريررق الرامررأ الاًرر  يتضررمن عرردة أفتررا  لترزيررز  دمرراا وقررو 
 التردد األطراف.

وقالررررم القررررر ة اخلاوررررة الرنيررررة سقرررروإل الشرررررو  األوررررسيةق فتتو يررررا اررررو  لو بررررو ق  ن  -28
ق ومد ذلك فهي اراين برضاً من أاروأ آثرا  .  الشرو  األوسية هي من أقأ الت ببني بتخ  النُا

نق عسي نظم  يتولوجيرة هشرة ارري  فيهراق وهري وارتمد الشرو  األوسيةق ي التث  من األويا
نظم ي دي جمريبهرا  ىل اديرد منرا ام واربأ عيشرهم وبقراء ثقرافتهم. ويهردد اخر  النرُا وقروقهم 
ي اقريررر الًرر  والتنميررة والخررذاء والرراء واأل م والثقافررة. وقررد ارردد اجلهررود الراميررة  ىل منررد اخرر  

وقرروقهم أيضرراً. ف نترراا الوقررود احليرروي قررد يرر دي  ىل  النررُا والتافيررف مررن آثررا   والتتيررف مررره
وق هررا مرن مشررا يد  ةالارتحواذ عسرري األ اعريق واشررريد ال رتانق لمررا أن بنراء ارردود لهرومايير

الطاقررة التجررددة قررد ارر دي  ىل اشررريدهم وجمريررب نظمهررم اايتولوجيررة. ول ينبخرري ال ررماح هبررذ  
 ها. األنشطة دون موافقة الشرو  اليت قد اتضر  من

وقالم  ن الشرو  األوسية  تنها أن ا هم ي جهود التافيف والتتيف. ومن شرون  -29
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 
سري الري . فمن شون عمسيا  مراقبة النرُا الريت اقروم هبرا الشررو  األورسية وعمسيرا  الرورد احمل

 أن اقس  اتاليف الرود وارز  نظم اانذا  البتر.
ودعررم ال رريدة ارراو  لو بررو   ىل احلررري عسرري أن اضررمن نترراي  مرر رر األطررراف الررذي  -30

أن يتون او ام وقوإل اان ان لسجميد جزءاً ل يتجزأ مرن مجيرد  2015ايرقد ي با يح عام 
وينبخري أن يسرتمح الر رر ال رامها  والشرو ة  القرا ا  وااجراءا  الترسقة برالتافيف والتتيرف.

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  

أمهيررة وامسررة مشرر ة  ىل عرررو ة أن عررن وقرروإل الشرررو  األوررسية. وقالررم  ن الشررا لة اتت رري 
. ويرررب أن اضرررم  اقرررول الشررررو  األورررسية لسمتهرررا وا رررمد ورررواا ي القررررا ا  الترسقرررة بالنرررُا
الًررناديق الناخيررة مقاعررد لسشرررو  األوررسية لمررراقبني. وينبخرري أن اوقررد الزيررد مررن الرردول عسرري 

.ارهد جنيف وأن ارمأ عسي  اية وقوإل الفاا  األلثر اررعاً خلطر   اخ  النُا
ال ياارررا   ارررم وشررردد ال ررريد موينررردا عسررري عررررو ة عرررمان  ايرررة وقررروإل اان ررران ي  -31

الناخية اليت ا ثر عسي أفريقيا. وقرال  ن ةرة واجرة  ىل فهرم واارد حلقروإل اان ران ي لرد احلرق ي 
للترررزام التنميرررةق ل اررريما تقيرررق التنميرررة النًرررفة أو ورررل الت ررراوية برررني الررردول. وبااعرررافة  ىل ا

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  النُا
يراعرري اخيرر  الفرعرريا  األاااررية ي لررال النمرراذا الفتريررة مبررا ينرردا  ىل ودعررا ال رريد مو  -32

مفررراهيم مرررن قبيرررأ وقررروإل الشررررو  األورررسية ووقررروإل أمنرررا األ م. وقرررال  ن هرررذ  الفررراهيم هررري 
مفررراهيم عرررمنية ي القررريم التراونيرررة لشررررو  أفريقيرررا وهررري أااارررية ي  عمرررال احلرررق ي الخرررذاء ي 

اقريباً مبدأ ااو  التزامااا القانونية الترسقة سقوإل اان ران نطراإل  أفريقيا. وقد قبسم مجيد الدول
احلدود ااقسيمية. وبالتا ق ينبخري أن ارلرز الناقشرا  الترسقرة بتخر  النرُا ووقروإل اان ران ورول 
أفضأ ال بأ اليت اتيف لسردول العرطالع مب ر وليتها. ودعرا  ىل اريرني مقرر  خراي يرر  سقروإل 

ق عسي  و ما أووي احملفأ الجتمراعي لررام اان ان واخ  . واريتون  نشراء هرذ  2010 النُا
منااررباً ي التوقيررم  2015الوليررةق قبررأ فرر ة قًرر ة مررن انرقرراد مرر رر األطررراف ي بررا يح عررام 

 ويت م بالفرالية. 
ررر ببيرران  يرريح لموعررة ال -33   والًررني خررالل مرر رر األمررم التحرردة لتخرر  النررُا ي 77  وذلة

ق لومومبرررا ديرررابين ق الرررذي قرررال فيررره  ن مايرررة مسيرررون شرررا  مرررن أفريقيرررا 2009لوبنهررراقن عرررام 
ارريمواون مررا مل اررررا  نترراي  اخرر  النرررُا ي القرررن احلررادي والرشررررين. التررر   جنررو  الًررحراء 
أطسقرررم لسترررو ترررذيراً مرررن وررردوا لاعرررة وبررردأ  بشرررحن اامررردادا   التينيرررةوقرررال  ن احلتومرررة 
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  الفالوني اليت اواجه خطر ا اعة ب ربب اجلفراف الرراب  بالنرُا وال رتمر منرذ الطا ية  تمرا
فرر 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 قراياًل  ن الرذين ا رببوا 

ًةأ من الشتسة ل  تن ال ماح ام ي هذ    م  وليتهم. بالتن

 الم اقشة التفاعلية -باء 
خررالل الناقشررة الرامررةق انرراول التسمررة سثسررو الرردول التاليررة   ارربانيا و اررتونيا و لرروادو   -34

            )باارررررم مجاعررررررة دول أمريترررررا الالاينيررررررة ومنطقرررررة البحررررررر الترررررا ي ( و ندوني رررررريا وأوقنررررردا و يررررررران
ااارررالمية( وأيرلنررردا وبرررا اقواي وبال رررتان وبرررنخالدي  )باارررم  لررروادو  و ندوني ررريا  -)مجهو يرررة 

مترررررددة القوميررررا ( وبرررريال وس ومجهو يررررة لو يررررا الشررررربية  -وأوقنرررردا وبال ررررتان وبوليفيررررا )دولررررة 
ا واانرد( واجلزايرر البوليفا يرة( ولوبر -الد قراطية واري لنتا والًرني والفسبرني وفنرزويال )مجهو يرة 

)باام لموعة الردول األفريقيرة( وال رسفادو  وال رويد )باارم أي رسندا والردا رح وفنسنردا والنرروي ( 
ربادوس وبنخالدي  بني )باام  ثيوبيا وأفخان تان وبواوي را وا اليون وشيسي وقانا وفرن ا والفس

                   وانررررررررردا وارررررررررانم لواررررررررريا ليشررررررررريت ومجهو يرررررررررة انزانيرررررررررا التحررررررررردة و  -وبواررررررررران واوفرررررررررالو وايمرررررررررو  
                  وقانرررررررررا وفرررررررررانوااو وفييرررررررررم نرررررررررام ول يبررررررررراس ولينيرررررررررا ومدقشرررررررررقر ومسرررررررررديف ونيبرررررررررال( وفنرررررررررزويال 

البوليفا يررة( وفيجرري وفييررم نررام والترارري الراررو  والخررر  ومسررديف وناميبيررا ونيبررال  -)مجهو يررة 
ا ح ي الناقشررة سثسرررون عررن منظمرررة األمررم التحررردة واانررد والوليرررا  التحرردة األمريتيرررة. لمررا شررر

 لسطفولةق ووندوإل األمم التحدة لس تانق والتاد األو ويب. 
ارتتسندا والنظمرا  قر  احلتوميرة سثسرون عرن جلنرة وقروإل اان ران ي اواناول التسمرة  -35

منظمرررة  13عرررن  الررررامل الثالرررعق ومنظمرررة الفرن ي رررتان الدوليرررة )نيابرررة -التاليرررة  مرلرررز أو وبرررا 
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.
حررين وال ا يرأ ومل اتمتن الدول التالية من اادلء ببيانااا لضيق الوقم  أو وقواي والب -36

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 اسررقم بيانررا  لررأ مررن النظمررة الدوليررة لقررانون 

 التنميةق والنظمة الدولية لسهجرةق وبرنام  األمم التحدة لسبياة. 
وشدد  الوفود عسي عرو ة اجماذ  جراءا  عاجسة لستًدي لتخ  النرُا والتافيرف مرن  -37

آثا   والتتيف مرهق وووفم اخ  النرُا بونره وقيقرة ثابترة اتطسرب  جرراءا  فو يرةق وهري وقيقرة 
بيةنم بوعوح ازايد ال اب  بني الشررو  والردول واخلطرر احملردإل بالبيارة والتنميرة واألمرن. واافقرم 

فود عسي أن الفاوعا  القبسة ي با يح هي ال ربيأ األفضرأ لستوورأ  ىل اافراإل عرالي ومسرزم الو 
. واافقم عسي أن عام  يشتأ فروة أخر  وامسة األمهية لراجلرة  2015قانوناً بشون اخ  النُا

           والرمسيررررا  ذا  الًررررسة 2015مشررررتسة اخرررر  النررررُا مررررن خررررالل خطررررة التنميررررة لررررا برررررد عررررام 
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أن الرمسيرررا  ذا  الًرررسة لالتنميرررة ال رررتدامة اتت ررري أمهيرررة وامسرررة. وشررردد أورررد الوفرررود عسررري و 
احلاجة  ىل اداب  جذ يرة لترزيرز الارتدامة داعيراً  ىل التحرول مرن الرنظم القايمرة عسري ال روإل  ىل 

 الري  بان جام مد أمنا األ م. 
ن وعسري عررو ة  د اا ام ابطرواافقم مجيد الوفود عسي أن وقوإل اان ان واخر  النرُا  -38

بُرد وقوإل اان ان ي مناقشا  با يح. وأشا   عدة وفود  ىل التزامها بترهرد جنيرف لاطروة 
 يابيرررة ي هرررذا الارررا . وألرررد أورررد الوفرررود أن أي اافررراإل جديرررد ي برررا يح ل ينبخررري أن يبطرررأ 

وررررذ  مررررن أن التزامررررا  وقرررروإل اان رررران الرررريت و د  ي اافاقررررا  لررررانتون. لتررررن وفررررداً آخررررر 
مناقشرررا  موعررروع اخررر  النرررُا ي لسرررح وقررروإل اان ررران وموعررروع وقررروإل اان ررران ي مررر رر 

. ل ينبخي أن ارو  2015 با يح عام األطراف الذي ايرقد ي  إل الفاوعا  بشون النُا
واافقررم الوفررود عسرري أن اخرر  النررُا ايواوررأ ارروث   عسرري الرديررد مررن وقرروإل اان رران.  -39

ود اآلثا  الفرسية والتوقرة ي بسدا ا فضاًل عن جهود هذ  البسدان لراجلة اسك وأوعحم عدة وف
اآلثا . واافقم الوفود عسي أمهية اجلانب اان راين آلثرا  اخر  النرُا وأمهيرة مراجلرة م رولة ااجررة 
. ودعم الوفود  ىل وعد الناس ي وسب جهرود التافيرف والتتيرف و ىل أن  الرابطة بتخ  النُا

راعي هذ  اجلهود الفوا إل بني اجلن ني وأن اضمن وقوإل ألثرر الفارا  عررفاًق مبرا فيهرا الن راء ا
 واألطفال والشرو  األوسية والفقراء. 

وألد  الوفرود مرن جديرد أن ألثرر البسردان فقرراً وألثرر النراس عررفاً هرم األقرأ  ارهاماً  -40
  . وينطبررق ذلررك بوجرره خرراي عسرري آثررارررانون أارروأ يفرر  م قررد ي أارربا  اخرر  النررُا ومررد ذلررك 

األطفال واألجيال القبسرة فضراًل عرن أن ال رولة اترسرق بالرردل واانًراف. ودعرم  ىل العر اف 
بال رر ولية التا  يررة أللرر  الت ررببني ي اخرر  النرررُا عررن طريررق اطبيررق مبرردأ ال رر وليا  الشررر لة 

ُ. ويتت ررري البحرررع والتطرررويرق ونقرررأ والتمرررايزة ي الوقرررم ذااررره ي جهرررود التًررردي لتخررر  النرررا 
التتنولوجيرراق وبنرراء القررد ا ق وال رراعدة اا اييررةق والتمويررأ البتتررا يق وآليررا  التنميررة النظيفررة 

 أمهية بالخة لتسك اجلهود. 
 ؤو ي. ودعررم البسرردان التقدمررة  ىل ابرروقرردمم عرردة وفررود اوورريا   ررددة عمسيررة النحرر -41

اررداب  التتيررف بشررون ُ  و ىل اقرردمت رويررأ لررافى و جررراء سرروا قيررادة عمسيررة التًرردي لتخرر  النررا 
ل رراعدة ألثرررر البسررردان فقررراً وألثرررر النررراس عرررفاً  واتثيرررف عمسيرررا  البحررع والتطررروير ي لرررال 
مًرررراد  الطاقررررة التجررررددةق واحملافظررررة عسرررري الطاقررررة لتقسرررري  لثافررررة النبراثررررا  الترسقررررة بررررالنمو  

ق  ذا اقتضررم الضرررو ةق جمفيررف مررراي  منهررانولوجيررا  ب رربأ وال رراواة ي فررري الووررول  ىل التت
الستية الفترية  و يادة التمحري  ي آثرا  اخر  النرُا عسري وقروإل اان ران مرن جانرب التسفرني 
بوليررا  ي  طررا  ااجررراءا  اخلاوررة  واريررني مقررر  خرراي يررر  سقرروإل اان رران واخرر  النررُا  

 تمرررة دوليرررة لسمنرررُا  وااتتشررراف واوارررريد دو  و نشررراء ورررندوإل لسرررردل النررراخي  واوارررريح 
 الطاقة النووية لمًد  بديأ ونظيف لسطاقة.
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 تدابير التصد  والمالحظات الختامية  -جيم 
ألعضراء فريرق الناقشررة لسررد عسرري  وبررردهاق ق خررالل الناقشرا  التفاعسيرةأُعطيرم الفرورة -42

 ختامية. األااسة وال ايأ اليت أثا ها التتسمون واقدمت مالوظا 
  ا اخرإل بتأ ما ي التمسة من مر ق  وأشا  ال يد مويندا  ىل احلالة ي ل يباس قايالً  -43

التث  من دول أفريقيا اليت اواجه فيها أعداد لب ة من الناس خطر ا اعة.  اليت ا ودو ىل احلالة 
يتانيرك مرن أجرأ البقراء أثنراء وقا ن بني ما ارانيه البشرية ي مواجهة اخ  النُا وورراع  لرا  التا

قرإل ال فينة  قد يرراين الضرريف و رو  قبرأ قر   ولترن اجلميرد اريخرقون ي النهايرة. وي عروء 
هررذ  احلقيقررةق دعررا  ىل نقسرررة نوعيررة ي التًرردي لتخرر  النرررُا والنتقررال  ىل اقتًررادا  منافضرررة 

 النمو ي البسدان النامية.التربون بطريقة منًفة وعادلة واسيمة  يتولوجياً اُتيف ااتمرا  
او  لو برررو  أن اافررراإل برررا يح يرررب أن يرررن  عسررري اوررر ام وقررروإل وألرررد  ال ررريدة اررر -44

الشرررو  األوررسيةق وووررفم اخرر  النررُا بونرره دليررأ عسرري بطررالن اان ررانق مبررا ي ذلررك وقرروإل 
ان النمرررروذا القتًررررادي الررررذي يُرررردمت أوجرررره عرررردم ال رررراواة. واق وررررم انفيررررذ مبرررردأ ناخرررررمت السررررو 

 ملثا  احملتمسة عسي األجيال القبسة. لااجراءا  الراهنة مراعاة وشدد  عسي عرو ة 
وألررد ال رريد أوقررول أن وقرروإل اان رران أثررر  بالفرررأ ارروث اً لبرر اً عسرري اخلطررا  الترسررق  -45

ق لمررا يتضررف مررن اافاقررا  لررانتون والررن  التفاوعرري لرر رر بررا يح. ودعررا  ىل ارزيررز  بتخرر  النررُا
ون بني األواارب الرنية بتخ  النُا واسك الرنية سقوإل اان انق مرن أجرأ التوورأ  ىل فهرم الترا

 أفضأ لسًال  بينهما ووعد خيا ا  عمسية لس يااا  التنفيذية.
وألررد  ال رريدة  وبن ررون مررن جديررد عرررو ة ت ررني التررراون بررني الرردواير الرنيررة سقرروإل  -46

. وأشا    ىل نشارب نظمه م خراً منترد  البسردان الررعرة خلطرر  اان ان واسك الرنية بتخ  النُا
اخرر  النررُا وم ا ررة  وبن ررون  لررز عسرري احلاجررة  ىل هررذا التررراون و ىل اقااررم اخلرر ا . وينبخرري 
 سرح وقرروإل اان رران وآليااررا أن يواورال جهودمهررا لراجلررة أوجرره الر اب ق ألن مررن شررون اقااررم 

األمهيرررة ي اادمررراا الفرسررري حلقررروإل مرررن الروامرررأ احلامسرررة تونرررا الررررا ف والما ارررا  اجليررردة أن ي
. وشررجَّرم الرردول عسرري التوقيررد عسرري ارهررد جنيررف.  اان رران ي  جررراءا  التًرردي لتخرر  النررُا
وألد  أن البسدان تتاا  ىل التنمية وأن اا احلق ي التنميةق م لدة ي الوقم نف ره احلاجرة  ىل 

ي التنميرررة وارزيرررز مجيرررد ال رررتان نرررُا لسم ررراعدة ي  عمرررال ورررق انفيررذ  جرررراءا  اترسرررق بتخررر  ال
 ال اواة بني األجيال.

وووف ال يد عسري اخر  النرُا بونره م رولة اياارية متشربرة بشرواقأ اترسرق باانًراف  -47
مرن القيرودق  والردل والترامة. وقال  ن ارداب  التتيرف والتافيرف ي البسردان الناميرة اواجره عردداً 

مضيفاً أن لرد الع اف بتخ  النُا وآثا   ليح لافياً. ودعا عوعاً عرن ذلرك  ىل الترزام ايااري 
            بوثيقرررررررة مسزمرررررررة قانونررررررراً اتنررررررراول الترررررررراون الفرسررررررريق والتمويرررررررأ الترويضررررررريق ونقرررررررأ التتنولوجيررررررراق 

 وم ايأ أخر . 
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 جررراءا  فو يررة ومسمواررة لستًرردي لتخرر  ولررر  ال رريد اونرر  مررن جديررد مطالبترره باجمرراذ  -48
. وقال  ن الناقشا  اجلا ية بشون اخ  النُا مل افرض  ىل  جرراءا  مسموارة. وأعراف أن  النُا

شرب ل يباس واألمم األخر  التضر ة تتاا  ىل  جراءا  رتنها من التًدي آلثا  اخ  النرُا 
 نرُا ترد أخالقري يواجره البشرريةق وأن ةرة اوافقراً اآلن. وختم ال يد اون  لالمه بالقول  ن اخر  ال

 وان لسمجتمد الدو  لي يتاذ  جراًء ما بشونه.الوقم قد  ي اآل اء وول وقيقته وآثا   وأن

 ملخي حلقة ال قاش الثانية -رابعاا  
ي البدايةق ذلَّر الي ارق ال يد نولحق ي الراالة اليت بررع هبرا مجيرد التسفرني بوليرا   -49
ق والرريت ووررفوا فيهررا اخرر  2014  طررا  ااجررراءا  اخلاوررة مبناارربة يرروم وقرروإل اان رران عررام ي

ألرر  التحررديا  الرريت اواجرره جيسنرراق مسقيرراً الضرروء عسرري آثررا   قرر  التناارربة عسرري مررن النررُا بونرره 
األفرررراد واجلماعرررا  الرررذين يررررانون احلرمررران والتهمررري  وااقًررراء والضررررفق وورررع عسررري  دمررراا 

. وقررردمم الررردول التزامررراً مسمواررراً ي ارهرررد  التزامرررا  وقررروإل اان ررران ي مفاوعرررا  اخررر  النرررُا
(ق A/HRC/28/61جنيررف بتحقيررق هررذا اارردف. وي اقريررر وررد  مرر خراً  سررح وقرروإل اان رران )

. وقرررال  ن احلرررق ي  وررردد ال ررريد نرررولح الما ارررا  اجليررردةق ل اررريما اسرررك الترسقرررة بتخررر  النرررُا
 ثراً بتخ  النُا ويتطسب  جراءا  مسمواة.الخذاء هو األلثر او

 مساهمات أعضاء فريق ال قاش -ألف 
بسررو   القررر ة اخلاوررة الرنيررة برراحلق ي الخررذاء هررالل  لفرر ق ي  اررالة بالفيررديوق الًررسة  -50

ق مشررر ة  ىل أن الوقرررود األوفرررو ي والما ارررا  الز اعيرررة  القايمرررة برررني األمرررن الخرررذايي واخررر  النرررُا
ية التثيفة هري سا ارا  قر  م رتدامة وا رهم ي انبراثرا  الخرا ا  الدفيارة. وقالرم  ن التيمياي

يًرررأ  ىل وررروا  مسيرررا  شرررا   اانتررراا الخرررذايي احلرررا  يتجررراو  الوتياجرررا  الراليرررة ولتنررره ل
يرانون من اجلوع الرزمن ومسيرا  شرا  آخرر يررانون مرن اروء التخذيرة. ويُنرذ  اخر  النرُا بر دي 

ااي الرذين يرررانون مرن اجلروعق مبررا ي ذلرك التثر  مررن ورخا  الفالورنيق ولتمرررا  والرة األشر
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 

النبراثرررا  النامجرررة عرررن   الرررة األورررراش واررردهو  الخابرررا ق  ىل تويرررأ اارررتادام  الترسقرررة خبفرررض
األ اعررري بريرررداً عرررن الز اعرررة واررردد التمترررد بررراحلق ي الخرررذاء. ويرررب الا شررراد مبررررا ف الن ررراء 
والشرررررو  األوررررسية ي لررررال التنرررروع البيولرررروجي والز اعررررة اايتولوجيررررة واارررر اايجيا  التافيررررف 

ن ُيشررتأ وررخا  الفالوررني وجررر الزاويررة ي أي اارر اايجية شررامسة لستًرردي والتتيررف. وينبخرري أ
لتخ  النُا وا اعة. ويبرع ارهد جنيف عسي األمأ ي  د اا    قايم عسي احلقوإل ي الترامرأ 

ق لتررن 2015مررد اخرر  النررُا ي الوثيقررة اخلتاميررة لرر رر األطررراف الررذي اررُيرقد ي بررا يح عررام 
 ايتطسب اخي ا  لتمرية عميقة.  تويأ ذلك  ىل واقد
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البالخرررة وشررردد  يررريح و  اء اوفرررالو  ينيسيررره اررروبواقا عسررري أمهيرررة موعررروع وسقرررة النقررراش  -51
ساثسرة مشر اً  ىل أن الوعرد الفرسري  بالن بة له ولوطنه. وشاطر ال يد اون  مشراعر  و و  قًًراً 

لبر ة عسري األمرن  النرُا آثرا اً  عسي األ م ي اوفالو خط  عسي  و ق  مرقول. وقرال  ن لتخر 
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 قرر  الاليررم اقريبرراً احلررديع عررن 

 شربه.األمن الخذايي عندما يطال التهديد البسد بولمسه ومجيد أفراد 
ودعررا ال رريد ارروبواقا لسررح وقرروإل اان رران  ىل اعتمرراد ارربأ  ن ررانية لستًرردي آلثررا   -52

 تمرررا  احملسيررة ااخرر  النررُا اراعرري عرررو ة احلفرراظ عسرري التقاليررد وارربأ الررري ق و ايررة وقرروإل 
 برد مرن اارتمرا ية ال ريادة القتًادية واالي التشرد أو التافيف مرن آثرا  . وي هرذا الًرددق ل

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 اخرر  النررُا ي فضرراءا  أواررد. و قررم ااررتمرا  التفرراوم عسرري  جررراءا  

ق يُقرردم بة لستًردي لتخر  النررُا عالير رعايرة أمانرة اافاقيررة األمرم التحردة ااطا يرة بشررون اخر  النرُا
ا سررح منظررو اً نقرردياً ومتمرراًلق لمررا يررب العرر اف بالًررال  بررني اخرر  النررُا ووقرروإل اان رران 

 وارزيزها.
وقرررروإل  ونتيجررررة لررررذلكق اقرررر ح ال رررريد ارررروبواقا أن ينظررررر ا سررررح ي  نشرررراء آليررررة ارررررب  -53

ق ودعا ا سح  ىل عقد دو ة خاوة لبحع آثا  اخ  النُا عسي وقوإل  اان ان بغثا  اخ  النُا
الرذي اررُيرقد ي بررا يح  قاان ران وتديررد اربأ الضرري قردماً لراجلتهررا. وقررال  ن مر رر األطررراف

س غترراا  ىل جرردول أعمررال طمرروح. ويررب أن تظرري مرانرراة دول لتوفررالو ول يبررا ق2015 عررام
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  النُا عسي وقوإل اان ان هي م ولة اترسق بالردل وا توجب  جراءا  فو ية. 
ووررفاً لملثررا  الرعبررة الرريت  قدم مرردير هياررة الخررذاء الوطنيررة ي الفسبررنيق  نرران دالي ررايوقرر -54

 7 500خسفهرررا  عًرررا  هيررران القررروي الرررذي عرررر  بسرررد . وقرررال  ن ااعًرررا  قترررأ ي ا مررروع 
خ ا ة ي مقاطرة. وا بب ااعًا   14شا  فيما ووأ عدد التضر ين منه  ىل الاليني ي 

 راير هايسرة ي  نتراا األقذيرة. وهنراح أدلرة وافررة عسري أن اخر  النرُا ير ثر مسيا ا  الدول ا  وخ
عسررري وررردة وارررواار األعاوررر  وق هرررا مرررن الظرررواهر اجلويرررة البالخرررة الشررردةق وهررري  رررواهر آخرررذة ي 

األاااررية  الررواد الخذاييررة التزايررد ي الفسبررني. وقررد أاسفررم هررذ  الظررواهر احملاورريأ و اد  اترراليف 
اد عسي ال اعدا  الخذايية الطا ية. وي ثر اخ  النُا اوث اً مباشراً عسري التمترد لما  اد  العتم

اروث  قر   و  هراإل األ واح ولران لره ىل اردم  األ اعري أد  باحلق ي قرذاء واخذيرة لرافيني. لمرا 
 متنااب عسي الفاا  األلثر فقراً وألثر عرفاً.
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  خطروا  لراجلرة التهديرد التزايرد الرذي وقال ال يد دالي اي  ن وتومة الفسبني اجمرذ -55
. وقرررد ارررنَّ مقرررر و ال ياارررا  القررروانني ووعرررروا لموعرررة لامسرررة مرررن ال ياارررا    ثسررره اخررر خ النرررُا
والررر ام   عرررافة  ىل  نشررراء م ا رررا  لسم ررراعدة ي تديرررد ااررر اايجيا  و جرررراءا  التافيرررف 

ق وخطر  الرمرأ الوطنيرة ي لرال 2009عرام الًراد  والتتيف. ويشمأ ذلك قانون اخ خ النرُا 
ق ومبرراد ة التتيررف والتافيررف ي الز اعررة. ولانررم مواءمررة ايااررا  النررُا مررد وقرروإل  اخرر خ النررُا
اان رران  و يررة اررذ  اجلهررود وقررد ج ررد  اللتزامررا  الدوليررة والوطنيررة عسرري ال ررواء. وقرررال  ن 

هرود متواورسة حلمايرة اربأ الرري ق التنمية الز اعية اتت ي أمهية قًو  مش اً  ىل عرو ة برذل ج
و ااوة  متانية ووول األطفال  ىل الخذاءق وعمان ال اواة بني اجلن نيق واو ام وجهرا  نظرر 

 الشرو  األوسية.
وقررال ال رريد دالي رراي  ن اجلميررد هررم عررحايا لتخرر خ النررُا وعسرري اجلميررد أن يرمسرروا مررراً  -56

التهديررد الرررالي الررذي  ثسرره اخرر خ النررُا واىل انفيررذ لوعررد وررد لرره. ودعررا  ىل التررزام جرردي لراجلررة 
ررر بتضررامن الفسبررني مررد ا تمررد الرردو  ي  التزامررا  الرردول عسرري أارراس م رر وليااا التا  يررة. وذلَّ
أعقررا   عًررا  يولنررداق م لررداً أن الرردول والشرررو  يررب أن ا ررري مررراً  ىل الافرراإل عسرري وررأ 

.  وأوفادنرادايرم مرن أجرأ  نقراذ أطفالنرا  مررن الردما  الرذي ارتاسفه الرواقرب الوخيمرة لتخر خ النررُا
 اجماذ  جراءا  فو ية حلماية األجيال القبسة.بودعا اجلميد  ىل اترمت عحايا اخ خ النُا 

 قوقالم مديرة متتب الاًال التابد لنظمة األمم التحردة ل قذيرة والز اعرة ي جنيرف -57
.  قشرريانخجون يرراو  ن  عمررال احلررق ي قررذاء لررافى يترروثر بشررتأ مباشررر وقرر  مباشررر بتخرر خ النررُا

مسيون شا  يرانون والياً من ا اعة بينما يراين مسيرا  شرا  مرن  800وقالم  ن ألثر من 
شرررتأ مرررن أشرررتال اررروء التخذيرررة. وارررتتون هنررراح واجرررة  ىل  يرررادا  لبررر ة ي اانتررراا لتخذيرررة 

. ويشرتأ اخر خ النرُا اديرداً انتراا الخرذاء والوورول الراديق أعردادهمالذين اتزايد  اتان الرامل
أاررا  األقذيرةق شردة اقسرب ويررةم ابأ الري  لساطر. وي عامل يراين أواًل من ا اعرة ومرن 

وققرررم بررررض الررردول اقررردماً ي متافحرررة ا اعرررةق األمرررر الرررذي  ترررن الا شررراد بررره ي اجلهرررود 
الرررذي أجراررره منظمرررة األقذيرررة والز اعرررة لسجهرررود الوطنيرررة الراميرررة  ىل القبسرررة. وقرررد لشرررف التحسيرررأ 

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 الرروا د واألوررول  

اايجيا  الفرالررررة ارررروف  ال رررراعدا  األاااررررية ي األجررررأ القًرررر   ىل والتوعيررررة. واشررررمأ الارررر  
نتجرررة والبنيرررة التحتيرررة لررردعم اررربأ الرررري  و  اررراء ورررال  برررني 

ُ
جانرررب  ايرررة واطررروير األورررول ال

 القطاعا  بخية عمان فري عمأ ليقة و عاية اجتماعية.
لثررر التضررر ين مررن وأووررم يرراو باجمرراذ اررداب  ي ال ررتقبأ ُاتيَّررف مررد والررة و ررروف أ -58

اخ خ النُا واوعد مبشا لة مجيد أورحا  الًرسحة. وينبخري ارزيرز اآلليرا  الريت رترن ا تمررا  
احملسيرررة مرررن اقااررررم مرا فهرررا وسا ارررااا اجليرررردة ومرررن الشرررا لة ي عمسيررررا  ورررند القررررا  والروررررد 

النرررُا الز اعرررة الذليرررة  وال ررراءلة. وقرررد نررراق  الشرررا لون ي النترررد  الررردو  بشرررون الز اعرررة واخررر 
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مناخيراً الرريت اتتيررف مررد الضررخ  البيارري والرريت اقررأ آثا هررا ال ررسبية عسرري البياررة. وقررد أُنشرر  تررالف 
عررررالي مررررن أوررررحا  مًررررسحة مترررررددين يُررررر  بالز اعررررة الذليررررة مناخيرررراً مررررن أجررررأ ارزيررررز الزيررررادة 

خذاييرة واربأ عري  الفالورني ال تدامة والنًفة ي  نتاجية الز اعة ودخسهراق وبنراء قرد ة الرنظم ال
 عسي التوقسم وخفض و  الة انبراثا  قا ا  الدفياة النامجة عن الز اعة.

مرد ازايرد وعروح اآلثرا  ال رسبية لتخر خ النرُا عسري يرب عسري ا تمرد الردو ق وقالم  نره  -59
احلق ي الخرذاء التمتد باحلق ي الخذاءق أن يتاذ  جراءا  ب بأ منها البادن التوجيهية الترسقة بر

الررريت أورررد اا منظمرررة األقذيرررة والز اعرررةق والبرررادن التوجيهيرررة الطوعيرررة الترسقرررة بررراادا ة ال ررر ولة 
لسحيا ةق ومبادن الاتثما  ال  ول ي النظم الز اعية والخذاييرة. واقردم هرذ  األدوا  اوجيهرا  

واجمرراذ  جررراءا  اترسررق هامررة قايمررة عسرري وقرروإل اان رران لسم رراعدة ي  عمررال احلررق ي الخررذاء 
. وقد طروم ال يدة ياو  د اا التزام قوي ي خطة التنميرة لرا بررد عرام  مرن أجرأ  2015بالنُا

عرررمان رترررني اجلهرررا  الفاعسرررة الريي ررريةق خًووررراً الن ررراء والفارررا  الضرررريفةق الررريت اررر دي دو اً 
 وامساً ي  عمال احلق ي الخذاء التاي.

التنايح الرالي أولف فيت م افايم أن اخ خ النُا م رولة وألد األمني الرام  سح  -60
األديان ي مجيد أ اء الرامل أن اذا الرامل خالقاً واورداًق وأن  اال  وياة أو مو . فهو ي لد 

مجيرررد األشرررااي يتحمسرررون م ررر ولية الرنايرررة بررره وأن مرررا يقررروم بررره قسرررة مرررن النررراس قرررد يررر ثر عسررري 
. اان رررانية جلميرررداد. وقرررال  ن اخررر خ النررُا م رررولة اترسرررق سقرروإل الشرررورب األااارررية حليررراة اجلميرر

وأعاف أن الشالأ اليت يسقي الشا لون الضوء عسيها هي مشالأ وقيقية ألن اخ خ النرُا برا  
ي ثر عسي التمتد جبميرد وقروإل اان رانق مبرا فيهرا احلرق ي الخرذاء. فالرديرد مرن ا تمررا  يرراين 

البحررررق ورسرررف مًررراد  اليرررا  الرذبرررةق و يرررادة واررر ة ولثافرررة الرواورررف مرررن ا افررراع م رررتو  ارررطف 
           الدا يرررةق واخررر  نظرررم ارررقورب األمطرررا ق وورررال  اجلفررراف والفيضرررانا  واخررر  د جرررا  احلررررا ةق

 ما ي ثر اوث اً مباشراً عسي األمن الخذايي.
 خ النرررُا عسررري آثرررا  اخرررطررروال ارررنوا  وقرررال  ن قررررا ا  لسرررح وقررروإل اان ررران أبرررر    -61

وقوإل اان ان لما أن التسَّفني بوليرا  ي  طرا  ااجرراءا  اخلاورة تردثوا عرن اخر خ النرُا ي 
بتريررني مقررر  خرراي  2010عالقترره بررردة مررن وقرروإل اان رران. وأوورري احملفررأ الجتمرراعي لرررام 

راً بالارراطر الرابطررة يُررر  بتخرر خ النررُا ووقرروإل اان رران ويرمررأ عسرري ارزيررز رتررد ألثررر الفاررا  ارروث
بتخ خ النُا سقوإل اان ران اخلاورة هبرم. ولرر  ال ريد افايرم هرذ  الردعوة مررة أخرر ق م لرداً أن 
 األثر ق  التنااب لتخ خ النُا عسي الفاا  األلثر عرفاً واألقأ ا بباً به م ولة  سم أاااي.

ق ي ورررول موعررروع ا ررربب البشرررر اوافقرررم ومبرررا أن آ اء الرسمررراء  -62 الررررامل فررر ن اخررر خ النرررُا
اجمراذ  جرراءا  فيمرا يترسرق  ىل  جراءا  عاجسة ومجاعية باام اان انية مجراء مبا ي ذلك غتاا 

. وقرد انراول لسرح التنرايح الررالي 2015 عداد م رر األطراف الرذي ارُيرقد ي برا يح عرام ب
اً  يا  مب ايأ ال الم والرردل القتًرادي ا ق  ابطنُا بالتحديد منذ  اية الثمانينموعوع اخ خ ال

والبيارررة. فستخررر خ النرررُا أبرررراد بيايرررة واياارررية وأخالقيرررة و وويرررة. ولرررذلكق ينبخررري أن اترررون جهرررود 
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الوقاية من اخ خ النُا وآثا   والتافيف منها والتتيف مرها ي ُوسب  ر  واارد النطراإل ي رتمد 
ن ي البسررردان الخنيرررة يتررررني عسررريهم اخيررر  أ رررارب جرررذو   مرررن التضرررامن برررني البشرررر. فالرررذين يريشرررو 

ينبخري ازويردهم بالوارايأ الال مرة لبنراء فالذين يريشون ي البسدان التوثرة بتخر خ النرُا أما وياام. 
القد ة عسي التوقسم والتتيف. والتخي  يب أن غدا عسي ال تويا  الفرديرة وا تمريرة والوطنيرة 

الترراون دول ولسح وقروإل اان ران وا تمرد الردين والنظمرا  الدينيرة والدولية.  ذ يب عسي ال
. وينبخري  سجميرد أن يُظهرروا مرن خرالل مرا يتاذونره للتحقيق الردل ألقأ الت ببني ي اخر خ النرُا

من  جراءا  أ م يد لون ال اب  فيما بينهم وأ م م تردون لسدفاع عن وقوإل أعرفهم. ودعرا 
جماذ  جراءا  ار ة عن األمأ ي ال تقبأ وعن األمأ ل جيال القبسة واأل م ال يد افايم  ىل ا

 والبشرية.
ولفتم الن قة الرامة حلرلة الفالوني الراليرةق  ليزابيرم مبوفروق النتبرا   ىل عررو ة مسراع  -63

. وقالرم   را رثرأ ألثرر مرن   200وو  الرذين ل ورو  ارم ي الناقشرا  الترسقرة بتخر خ النرُا
ررررر  بيرررررنهم الفالورررررون ووررررريادو األمسررررراح. وطالبرررررم بالارررررتماع  ىل اسرررررك  مسيرررررون شرررررا  مهمَّ

ق مشرر ًة  ىل أن  مبزيررد مررن اجلديررةاألورروا  ودعررم ا تمررد الرردو   ىل النظررر  ىل آثررا  اخرر خ النررُا 
لسمتها باام الذين ل وو  ام وباام الضرفاء الذين ررثسهم ورلرة الفالورني الراليرة ي رتحق 

 ثر من مخ ة دقايق.أل
وقالررم   ررا شررهد ق بًررفتها امرررأة رررا س الفالوررة ي  مبررابويق آثررا  اخرر خ النررُا عسرري  -64

وقررروإل اان رررانق خًووررراً احلرررق ي احليررراة والخرررذاء والًرررحة وال رررتن والترسررريم واقريرررر الًررر  
ًةررأ والتنميررة واليررا  والًرررف الًررحي. و أ   إل اان رران م رر وليااا ي  ايررة وقررو مررن الرردول ان

ن الشررلا  شررعم ي سا ارا  قر  م رتدامة وقر  مر  ةق وأعرافم أتقيقاً لًاحل الشررلا . 
بينها الارتحواذ عسري األ اعري واافررارب ي اارتخالل الروا د الردنيرةق واافررارب ي العتمراد عسري 

اضرر اًق مبررا ي الوقرود األوفرو ي وجمريرب الطبيرررة واربأ الرري . وارراين الفاررا  ال رتانية األلثرر 
ااجرراءا . النامجرة عرن هرذ  مرن التروث ا  التر    قذلك الشرو  األورسية والفالورون والن راء

 فتث ون اشردوا من أ اعيهم لي لوا التان لسشرلا  الت  .
اخ خ النُا فرعم عباراً هراياًل عسري البسردان ي والبسدان التقدمة اليت رثأ أل  الت ببني  -65
ق اعرررطر الرديرررد مرررن الناميررر رررأ ال ررر ولية. وي مواجهرررة اآلثرررا  القاارررية لتخررر خ النرررُا ة و فضرررم تمخ

البسررردان الناميرررة  ىل تويرررأ الررروا د الاليرررة والبشررررية مرررن أولويرررا  التنميرررة لالًرررحة والترسررريم ودعرررم 
الز اعررررة  ىل مواجهررررة التحررررديا  اجلديرررردة. وي احلررررال  القًررررو ق أد  انررررردام األمررررن الخررررذايي 
ب رربب اجلفرراف أو الفيضررانا  النامجررة عررن اخرر خ النررُا  ىل  عاقررة اقرردم البسرردان الناميررة وأفقرردها 
برررررض متااررررب التنميررررة الريي ررررية. وي قضررررون ذلرررركق أدامررررم البسرررردان التقدمررررةق مررررن خررررالل 
مفاوعررااا بشررون التجررا ة والاررتثما  ووررل مررن خررالل جهودهررا لستافيررف مررن آثررا  اخرر خ النررُا 

خفررررض النبراثرررا  النامجررررة عرررن   الرررة األوررررراا واررردهو  الخابررررا ق انتهالرررا  وقرررروإل  َعررر  آليرررة
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 
لخابررا  الرريت ارتمررد عسيهررا الشرررو  األوررسية ي ارربأ عيشررها وموواهررا ونظامهرررا  سيرراً. وأُ يسررم ا

ر الًرر . واررولم مبوفررو الشرررو  وقهررا ي اقريررافقررد الخررذايي الترروا ن وطريقررة ويااررا. وبررذلكق 
 .من الردل ي شيءلان ذلك عما  ذا  
ما يرررا  -آنرررا ودفررررم المثسرررة الدايمرررة لشررربتة الرسومرررا  والرمرررأ مرررن أجرررأ الخرررذاء أوًلق  -66

برررون عسررري ا تمرررد الررردو  أن يضرررمن اررريادة وقررروإل اان ررران ي مجيرررد الررررنظم  قاررروا يز فرانترررو
. فتخر ة النرُا  القانونية الدولية.  ذ يب  دماا وقروإل اان ران ي الناقشرا  الترسقرة بتخر ة النرُا

وأمررام النراطق ًرحر ي ثر عسي التمتد باحلق ي الخذاء والتخذية ألابا  عدة بينها اجلفاف والت
الدا ية وتمض ماء احمليطا . ول ي تطيد األشااي الشردون ب بب آثا  اخ  النُا احلًول 
  عسررررررري قرررررررذاء لرررررررافى ومقبرررررررول وورررررررحي. وقرررررررال برنرررررررام  األمرررررررم التحررررررردة اا رررررررايي ي اقريرررررررر 

مسيررون شررا   600 ن اخرر  النررُا اررُيررةم ورروا   (3)عررن اخرر  النررُا 2007/2008 لرررامي
. وارري ثر اخرر  النررُا ارروث اً قرر  متنااررب عسرري الفالوررني 2080آخررر خلطررر ا اعررة سسررول عررام 

اق وذلك من قبيرأ الفا قرا ق والشرو  األوسية والرعاة ووخا  الفالوني والًيادين الذينق لانو 
 هذ  الظاهرة.ودوا  اهاماً ي أقأ من ق هم 

ويرررب عسررري الررردول أن اتارررذ  جرررراءا  فو يرررة لوررر ام و ايرررة و عمرررال احلرررق ي الخرررذاء  -67
والتخذيررة عسرري النحررو الررذي يقضرري برره القررانون الرردو . واخرر  النررُا مشررتسة اررا أاررباهبا وآثا هررا 
الدولية  ولذلك فهي تتاا  ىل ورأ دو . ويرب عسري الردول أن اُقرر بالتزاماارا خرا ا وردودها 

يررة عسرري النحررو الررذلو  ي مبررادن ماارر  م الترسقررة باللتزامررا  اخلا جيررة لسرردول ي لررال الوطن
احلقرروإل القتًررادية والجتماعيررة والثقافيررة. وينبخرري اررا أن ا ررتادم نفوذهررا ال ياارري لترزيررز بياررة 
ُا ماليمررة لستمتررد برراحلق ي الخررذاء وقرر   مررن احلقرروإلق ب رربأ منهررا التررراون عسرري  بطرراء اخرر  النرر

ررا اتاررذ               والتافيررف مررن آثررا  . وعسيهررا أن اضررمن م رراءلة اجلهررا  قرر  الفاعسررة مررن الرردول عمة
 من  جراءا .

وشرردد  ال رريدة ارروا يز فرانتررو عسرري عرررو ة ارروف  طرررام مخررذى ل طفررالق لرريح ي اررن  -68
جلررررة الرعرررراعة فح ررررب بررررأ وأيضرررراً خررررالل ال ررررنوا  الالوقررررةق مررررد القيررررام ي الوقررررم نف رررره مبرا

ق مررررن أجررررأ عررررمان وررررحة األجيررررال القبسررررة  األارررربا  اايتسيررررة لسمجاعررررةق مبررررا فيهررررا اخرررر  النررررُا
ق ويزيرد  واخذيتها. وقالم  ن من شون اانتاا اايتولوجي لسخذاء أن  فةف من وردة اخر  النرُا
مررن مررردخرا  اررتان األ يررراف ويرررز  اررروفر الخرررذاء. ودعررم الررردول  ىل اعتمرراد اياارررا  اررردعم 

الوررني والشرررو  األوررسية والًرريادين والرعرراة لسخررذاء اايتولرروجي و ىل اورر ام عالقررتهم  نترراا الف
بالطبيرة األم. ويب أن ت م آليا  التنمية النظيفرة وقروإل اان رانق لمرا يرب عسري الردول أن 

 اضمن عدم اوث  جهود التًدي لتخ  النُا اوث اً اسبياً عسي التمتد هبذ  احلقوإل. 
__________ 

 التضرررامن اان ررراين ي عرررامل منق رررم -  ا برررة اخررر  النرررُا  2006اقريرررر التنميرررة البشررررية رنرررام  األمرررم التحررردة اا ررراييق ب (3)
(Basingstoke, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Palgrave Macmillan, 2007.) 
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 التفاعلا الاوار -باء 
خررالل الناقشررة الرامررةق اتسررم سثسررو الرردول التاليررة  أو وقررواي وأيرلنرردا وال ا يررأ وال اخررال  -69

الترددة القوميا ( وب و واجلزاير ومجهو يرة التونخرو الد قراطيرة وجنرو   -وبواان وبوليفيا )دولة 
ومسررديف ونيج يررا. لمررا أفريقيرا واررسوفينيا وال ررودان والًررني وقررابون وفيجرري وقطرر ولوبررا ومًررر 

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 

ة آثرررا  اخررر  النرررُا عسررري وقررروإل قررر  وتوميرررة. ودعرررم الوفرررود  ىل اجمررراذ  جرررراءا  عاجسرررة لراجلررر
اان ررانق خًوورراً احلررق ي الخررذاء. وترردثوا بالتفًرريأ عررن اديرردا   ررددة ل مررن الخررذايي ي 

األ اعررري الًررراحلة لسز اعرررة وميرررا  الرررري. ولرررد  احلرررديع عرررن اجلهرررود رسةرررف بسررردا مق مبرررا ي ذلرررك 
رزيررز اجلهررود عسرري الًررريد الوطنيررة لستًرردي اررذ  التهديرردا ق ألقررم الوفررود الضرروء عسرري عرررو ة ا

ال ررراعدة اا اييرررةق ونقررأ التتنولوجيررراق وبنرراء القرررد ا ق واعتمررراد عرررن طريررق اررربأ منهررا الرردو ق 
. وينبخري  د اا  اافاإل عالي مسزم قانوناً ي  طرا  اافاقيرة األمرم التحردة ااطا يرة بشرون اخر  النرُا

بررني لسررح وقرروإل اان رران وأمانررة وقرروإل اان رران ي اافرراإل بررا يح لمررا ينبخرري ارزيررز التررراون 
 الافاقية ودوايرمهاق ب بأ منها ارزيز واوايد مشا لة الدول ي ارهد جنيف. 

ودعمررم عرردة وفررود مبرردأ ال رر وليا  الشرر لة والتمررايزة لةجررراءا  الفرديررة واجلماعيررة  -70
لترزيرررز التافيرررف والتتيرررف. و لرررز الررربرض عسررري اوررر ام أمنرررا األ مق وعسررري النتقرررال  ىل  نتررراا 
واارررتهالح م رررتدامنيق و عمرررال احلرررق ي التنميرررة. وشررردد  الوفرررود عسررري عررررو ة  ايرررة وقررروإل 

ي اارر اايجيا  التتيررفق مررا رتسترره مررن مرررا ف وررسية والعرر اف مب ررامهة الن رراء والشرررو  األ
وارزيز التمتد باحلق ي الخذاء وال وي  ل ربأ الرري  ال رتدامة. ودعرم الوفرود الردول  ىل الترهرد 
بالتزاما  لضمان التمويأ الاليم لسًندوإل األخضر لسمنُا هبدف تقيرق التتيرف مرد التروا ا 

قررم الضرروء عسرري أمهيررة  دمرراا وقرروإل اان رران ي ال يااررة الناخيررةق مبررا ي والتافيررف منهررا. وأل
 ىل الردالرررة. وطسبرررم الوفرررود مرسومرررا  عرررن والوتترررام ذلرررك الشرررا لة والوورررول  ىل الرسومرررا  

الما ارررررا  اجليررررردة ي ارزيرررررز الرررررنه  القايمرررررة عسررررري وقررررروإل اان ررررران ي ال ياارررررا  الناخيرررررةق 
 لخذاء. وخًوواً فيما يترسق باحلق ي ا

 الردود والمالحظات الختامية -جيم 
خالل الناقشرة التفاعسيرة وبرردهاق أايحرم لسمشرا لني ي وسقرة النقراش فرورة الررد عسري  -71

 األااسة والقضايا اليت طروم ي ما أُلقي من لسما ق واادلء مبالوظا  ختامية. 
جيرة ي احلرد مرن النبراثرا ق وأشا   ال يدة اروا يز فرانترو  ىل فايردة الز اعرة اايتولو  -72

وارروف  أطرمررة ألثررر اخذيررة واوليررد الزيررد مررن الرردخأ. ودعررم  ىل اقيرريم أثررر اررداب  التافيررف مررن 
آثرررا  اخررر  النرررُا والترررداب  التًرررحيحية عسررري وقررروإل اان ررران وذلرررك مرررن أجرررأ الررر وي  لرمسيرررة 

  عدم خ را ة النراس ال يااا . وينبخي أن اضمن ال يااالرام م تن ة وقايمة عسي احلقوإل 
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لارررتقالليتهم مرررن أجرررأ احلًرررول عسررري الخرررذاء. ودعرررم ال ررريدة اررروا يز فرانترررو  ىل اافررراإل قررروي 
ومسررزم قانونرراً يرردم  وقرروإل اان رران ي لمررأ الوثيقررة اخلتاميررة لرر رر األطررراف الررذي ارريرقد ي 

النرُا مرن  . وأيةد  الدعوة  ىل اريني مقر  خاي ير  سقوإل اان ان واخر 2015با يح عام 
أجررأ تديررد الما اررا  اجليرردةق وارزيررز آليررا  ال رراءلةق والرمررأ مررد أمانررة اافاقيررة األمررم التحرردة 

 ااطا ية بشون اخ  النُا والضي ي ااتتشاف الًال  بني اخ  النُا ووقوإل اان ان.
ول وقالرررم ال ررريدة مبوفرررو  ن الشرررتال  الررريت يطروهرررا اخررر  النرررُا ا رررتدعي  يررراد وسررر -73

جديررردة. ويرررب انظررريم عرررامل الشررررلا  مرررن أجرررأ  ايرررة وقررروإل اان ررران. لمرررا يرررب أن اترررون 
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  اخرر  

هرا  الفاعسرة ي الشررلا  عسرري وقروإل اان ران مراجلرة شررامسة وارلرز عسري دعرم ألثررر النرُا واجل
         الفاررررا  عرررررفاًق مبررررا ي ذلررررك الن رررراء. ويررررب عسرررري الرررردول أن اضررررمن اقرررر ان أقوااررررا باألفرررررال 

 . والتحرح فو اً 
آثا هرا وألد ال يد افايرم أن عسينرا التحررح اآلن لراجلرة مشرتسة اخر  النرُا الريت باارم  -74

وقيقررة واررت ثر ارروث اً ألرر  عسرري أجيالنررا القبسررة. واررتحدد ااجررراءا  الرريت نتاررذها اآلن مررد  
ال ررريد  اةق مبرررا فيهرررا الخرررذاء والررراء. ودعررراوًرررول األجيرررال القبسرررة عسررري الرناورررر األااارررية لسحيررر

ان. وأشرا   افايم قادة الررامل  ىل اعتمراد اافراإل قرانوين ي لرد الترامرة البشررية ويررز  بقراء اان ر
ي الاية من القوة الرامسة ي الز اعةق وقالم   ا اتفق مرد  43ال يدة ياو  ىل أن الن اء يشتسن 

الرررأي القايررأ بررون  شررراح الن رراء ي وعررد ال يااررا  ذا  الًررسة يتت رري أمهيررة وامسررة ل مررن 
ا  ي الخرررذايي. ودعررررم  ىل اتثيررررف البحررررع والتطررروير ي لررررا  التافيررررف والتتيررررف. والاررررتثم

القطرراع الز اعرري والز اعررة الذليررة مناخيرراً ارربيالن مهمرران لسمضرري قرردماً. ويررب تديررد سا اررا  
الفالوررة النتجررة والقرراد ة عسرري التتيررف واعتمرراد هررذ  الما اررا . ودعررم ال رريدة يرراو  ىل  بررداء 

ا يح اا ادة ال يااررية والتررراون ي  تسررف القطاعررا  مررن أجررأ التًرردي لتخرر  النررُا ي مرر رر برر
 وما برد .

ووورررف ال ررريد دالي ررراي اجلهرررود البذولرررة ي الفسبرررني لوعرررد خرررراي  لتقيررريم األخطرررا ق  -75
وت ررني خرردما  الرردعم الز اعرريق و عررادة هنداررة نظررم الررريق وارزيررز البرر  التحتيررةق و قامررة نظررم 

ا  لةنرررذا  البترررر ي  طرررا  شررررالة مرررد ا تمررررا  احملسيرررة وارزيرررز فرررري احلًرررول عسررري اليتمانررر
الترسقررة بتررداب  احلررد مررن الارراطر. وقررال  ن الفسبررني اتبررد  جرراً يراعرري الفرروا إل بررني اجلن ررني ي 

الردعوة وأعراف أن ال يااا  الناخيرة والز اعيرة ألن الن راء واألطفرال هرم ألثرر الفارا  اضرر اً. 
عرودة الريت وورسنا اليت أطسقها  يي ا الفسبني وفرن ا لالنتقال من النوايرا  ىل األفررال هري نقطرة الال

النقاشرا  الترسقرة فيره  ليها. وقال  ن  ييح الفسبني ألد احلاجرة  ىل اراو  الشرسأ الرذي ات ربب 
 البسدان والرمأ مراً من أجأ مًسحة اجلميد.آواد بالتزاما  
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ووجرره ال رريد ارروبواقا نررداًء مررن أجررأ اجمرراذ  جررراءا  عاجسررة بشررون اخرر  النررُا لتمتررني  -76
البسرردان النافضررة مررن التًرردي لشررتسة ا افرراع م ررتو  اررطف البحررر والتتيررف اجلررز  الًررخ ة و 

مرها. وقرال  ن دوًل مثرأ اوفرالو رسرك قرد ا   سيرة  ردودة لواجهرة آثرا  اخر  النرُا وتتراا  ىل 
م ررراعدة دوليرررة لجمررراذ الترررداب  الاليمرررة. ودعرررا  ىل ت رررني فرررري احلًرررول عسررري التمويرررأ وارزيرررز 

وليررة. لمررا دعررا  ىل ارزيررز مشررا لة الفوعررية ال ررامية حلقرروإل اان رران ي منطقررة ان رريق اجلهررود الد
مررن النرراطق الترروثرة بشرردةق و ىل ارزيررز التررراون بررني لسررح وقرروإل اان رران  ااحملرري  ااررادن وق هرر

وأمانررة اافاقيررة األمررم التحرردة ااطا يررة بشررون اخرر  النررُا لمررا دعررا ا سررح  ىل عقررد دو ة خاوررة 
.  بشون اخ   النُا

 الجلسة الختامية -لامساا  
ي اخلتررامق قرردمم ال رريدة  وبن ررون ااررتنتاجا  واوورريا  مرروجزة م ررتمدة مررن اليرروم  -77

التامأ من الناقشا . وووفم اخ  النُا بونه ألر  التحرديا  الريت اواجره وقروإل اان ران ي 
          النقرررراش والشررررا لني القرررررن احلررررادي والرشرررررينق وأشررررا   ي الوقررررم نف رررره  ىل أن أعضرررراء فريررررق

مل ي لوا أي لال لسشك ي احلقيقة الروعة آلثا  . وقالم  ن النظام الدو  حلقوإل اان ان يرلز 
وم راءلة هررذ  الردول. وبالترا ق يرب عسرري اان رانية عسري دو  الردول ي  عمرال وقرروإل شرروهبا 

أعضراء لسرح وقرروإل اان ران تمررأ م ر وليتهم حلمايررة األشرااي الررذين أد  هرذ  اآلثررا   ىل 
 اقويض وادم  وقوقهم. 

وقالم  ن الرردل النراخي يتجره  ىل  جرراءا  واضرامن عراجسني. لمرا يقضري برون انظرر  -78
ن اقبررأ ال رر ولية عررن مجيررد الترروثرين ارروثراً خاورراً الرردول  ىل أبرررد مررن م رر وليتها اررا  شررربها وأ

ق مبرا ي ذلرك األجيرال القبسرة. وابرذل البسردان الناميرة جهروداً اارتثنايية لستًردي لتخر   بتخر  النرُا
النررُا وارزيررز قررد اا عسرري الترروقسم مررره. لتنهررا تترراا  ىل دعررم مررن ا تمررد الرردو  حلمايررة وقرروإل 

 لرادل  ىل التنمية ال تدامة. شربها والت ا  فري الووول ا
ولوظم ال يدة  وبن ون أن الشا لني دعوا  ىل  د اا بُرد وقوإل اان ان ي الوثيقرة  -79

  و ىل ت رني اقردمت التقرا ير الترسقرة 2015اخلتامية ل رر األطراف الذي ايرقد ي برا يح عرام 
ة اافاقيررة األمررم التحرردة ااطا يرررة سقرروإل اان رران واخرر  النررُا  ىل لسررح وقرروإل اان رران وأمانرر

بشرررون اخررر  النرررُا  وعقرررد دو ة خاورررة لسمجسرررح بشرررون وقررروإل اان ررران واخررر  النرررُا  وتديرررد 
واقاارررم الما ارررا  اجليررردة ي لرررال وقررروإل اان ررران الررريت ُي  شرررد هبرررا ي ااجرررراءا  الترسقرررة 

ق بالنررُا  وقيررام مجيررد التسفررني بوليررا  ي  طررا  ااجررراءا  اخلاورر ة ببحررع موعرروع اخرر  النررُا
عسرري أن يشررمأ ذلررك اقرردمت اوورريا   ىل ا سررح  ووعررد وررك قررانوين حلمايررة وقرروإل الشررردين 

 ب بب اخ  النُا واوويا  أخر . 
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م ابطررة. وبالتررا  عناوررر ولوظررم أن اخرر  النررُا والتنميررة ال ررتدامة ووقرروإل اان رران  -80
اً يررررب أن اتررررون جهررروداً مشرررر لة. لمررررا ينبخرررري أن فررر ن جهررررود النتقررررال  ىل عررررامل ألثرررر  نًرررراف

ا  شد ال ياارا  الناخيرة األلثرر فراليرة بال راواة برني اجلن رني والوورول  ىل الرسومرا  واحلرق 
ي الشا لة والترسيم والاء والخذاء والتنمية. وينبخي أن اتمتن مجيد البسدان من الشرا لة ي انميرة 

ق وينبخي لسبسدان اليت اتحمأ ألر  م ر ولية عرن اخر   منافضة التربون وقابسة لستتيف مد النُا
النُا أن ارمد ب رعة  ىل احلد من انبراثااا والوفاء بالتزامها اوف  الدعم التتنولوجي والردعم ي 

القررد ا . ويررب عسرري لسررح وقرروإل اان رران احلررري عسرري أن اتررون ااجررراءا  الترسقرررة بنرراء 
ي النرراس والقايمررة عسرري احلقرروإل أولويررة بالن رربة  ىل مرر رر األطررراف الررذي بتخرر  النررُا والرلررزة عسرر

ونخرررا ي واختتمرررم ورررديثهاق م تشرررهدة مبرررا قالررره ي األجرررأ الطويرررأ.  اً اررريرقد ي برررا يح والتزامررر
ال ةرمو األخالقري بتوجيره دعروة  ىل اان رانية  ىل  2004لفايز جبايزة نوبأ لس الم لررام امغثايق 

. واجماذ  جراءا  فو ي  ة بشون اخ  النُا
    


