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ً  ددووللاارر مملليياارر 30 ددووللاارر مملليياارر 30 تتككوونن للاا ععننددمماا  االلممننددووببيينن٬، ممنن االلععددييدد تصّورر ككمماا – فعليیا
 تتللكك ااققتتررببتت إإذذ االلسسررييعع االلتتممووييلل تتققددييمم ععللىى ككثثبب ععنن ننظظررةة ببإإللققااء ECO ققااممتت
 ممنن االلععظظممىى االلغغااللببييةة أأنن ححققييققةة ععنن االلننظظرر ووببصصررفف .االلسسننةة ههذذهه ننههااييتتههاا ممنن االلففتتررةة

ً  ECO للااححظظتت إإضضااففييةة٬، أأوو ججددييددةة للييسستت االلتتممووييلل  االلققووااععدد ببووضضعع ققااممتت االلببللدداانن أأنن أأيیضا
 سسببييلل ععللىى االلممتتححددةة٬، للووللااييااتتففاا .تتققااررييررههاا ببممضضمموونن ييتتععللقق ففييمماا ببههاا االلخخااصصةة
 االلتتممووييلل ضضممنن أأننههاا ععللىى االلغغذذاائئيي االلأأممنن للببررااممجج االلممخخصصصصةة االلأأمموواالل أأددررججتت االلممثثاالل٬،

ً  للللتتككييفف  أأمماا .(االلأأممررييككييةة للللششررككااتت االلددععمم ممنن ننووعع للددييههاا) االلصصااددررااتت اائئتتمماانن تتممووييلل ووأأيیضا
 ففيي .تتععههددههاا ممنن ككججززء االلخخااصص االلتتممووييلل ممججاالل ففيي االلددووللااررااتت ممللييااررااتت أأددررججتت ففققدد االليياابباانن

ً  االلصصععبب ممنن أأننهه ECO تتججدد ككههذذهه٬، االلةةحح  إإللىى ااستناددااً  ههااددفف ببششككلل االلببللدداانن أأددااء ممققااررننةة حقا
 ككوونن ٬،(ووااللمماالل) االلثثققةة ععنن ببححثثههاا ففيي االلننااممييةة االلببللدداانن ششععوورر االلآآنن ECO تتففههمم .تتققااررييررههاا
 ببععدد للمماا االلتتممووييلل ممررححللةة أأنن ببمماا .ككاافف ببششككلل سسووااء ححدد ععللىى االلااثثننيينن تؤّمن للاا االلععممللييةة ههذذهه

.االلتتممووييلل ععممللييةة ييللفف االلذذيي االلغغممووضض إإززااللةة ممنن ببدد للاا تتببددأأ٬، أأنن ووششكك ععللىى 2012 ععاامم  

 االلححظظ٬، للححسسنن - االلووااققعع ففيي ددووللاارر مملليياارر 100 ددووللاارر مملليياارر 100 تتككوونن أأنن ضضمماانن ككييففييةة
 ففممنن .االلددووححةة ففيي ججببههتتيينن ععللىى تتققددمم إإححرراازز ييممككنن .االلننففقق ننههااييةة ففيي ضوءااً  ECO تتررىى
 االلططووييلل االلممددىى ععللىى االلتتععااووننيي ببااللععمملل االلممععننيي االلممخخصصصص االلععاامملل للللففررييقق ييممككنن ججههةة٬،
 االلتتخخففييفف للإإججررااءااتت ممششررووعع ككددععمم تتععتتببرر أأنن ييممككنن ممااللييةة تتددففققااتت أأيي ببششأأنن االلااتتففااقق
 ووببمماا .ععددةة للسسننووااتت ببببررااععةة االلننققااشش ههذذاا تتججننبب تتمم ووققدد .االلننااممييةة االلببللدداانن ففيي ووااللتتككييفف
 ييننببغغيي ٬،(ممووااففققيينن االلججممييعع ييككوونن أأنن ECO تتأأمملل) االلتتممووييلل ممنن ججددييددةة ممررححللةة ننددخخلل أأنننناا
 ببااللممسسااععددااتت االلووععوودد للتتللببييةة االلممببذذووللةة االلججههوودد إإللىى ضضااففيي االلذذيي االلتتممووييلل ققببوولل ففققطط
 للللققررووضض االلددااععممةة االلممتتققددممةة االلببللدداانن ججااننبب ممنن االلححققييققييةة االلممسسااههممةة ععككسس أأججلل ممنن .االلححااللييةة
 االلممننااخخيي االلددععمم ححاالل٬، ووببأأيي ففققطط٬، االلممننححةة ممررااددفف ااععتتمماادد ييننببغغيي تتسسددييددههاا٬، ييععاادد االلتتيي

 ااععتتمماادد ييججبب ممسستتدداانن٬،االل االلخخااصص االلتتممووييلل ححااللةة ففيي .ففققطط االلتتممووييلل ببررننااممجج ضضممنن االلممححدددد
 االلققييااسس ععممللييااتت ممننددووببوو ووججدد إإذذاا .ففققطط االلممتتققددممةة االلببللدداانن ججااننبب ممنن االلووااضضحح االلججههدد

 االلددووححةة٬، ممؤؤتتممرر ففيي ببااللتتففصصييلل ههذذاا ككلل تتسسووييةة جدااً  االلصصععبب ممنن أأننهه ووااللتتححقققق ووااللإإببللااغغ
 تتسستتووففيي االلتتيي االلممننااخخيي االلتتممووييلل أأننووااعع ففيي للللننظظرر االلدداائئممةة االلللججننةة تتككللييفف ييننببغغيي

.االلااتتففااققييةة ببممووججبب ةةااللممببررمم االلااتتففااققااتت ششررووطط  

 ً  ووااللتتككننووللووججييةة االلععللممييةة للللممششووررةة االلففررععييةة االلههييئئةة تتننظظرر ههذذاا٬، االلأأططرراافف ممؤؤتتممرر ففيي ووأأيیضا
 أأننههاا ححيينن ففيي .االلتتممووييلل ععنن االلإإببللااغغ ذذللكك ففيي ببمماا للللإإببللااغغ موّحد ججددوولليي ششككلل ااععتتمماادد ففيي
 االلججددااوولل توفّر مناخيیا٬ً، تمويیالً  ييععتتببرر مماا ببششأأنن إإللييهه االلتتووصصلل تتمم االلذذيي االلااتتففااقق تتسستتببععدد للاا
 ددررااسسةة خخللاالل ممنن االلخخببررةة ممنن االلققللييلل ECO ااككتتسسببتت للققدد .االلششففااففييةة للتتححسسيينن ففررصصةة
 تتككوونن أأنن ييججبب االلددووححةة ففيي ععللييههاا يیتّفق موّحدةة ججددااوولل أأيي أأنن إإللىى ووخخللصصتت االلسسررييعع االلتتممووييلل
 االلأأططرراافف ببيينن االلثثققةة ممنن االلممززييدد للخخللقق االلصصححييحح االلممسساارر ععللىى للووضضععنناا ييككففيي ببمماا ققووييةة
 ييممككنن االلممددععووممةة االلإإججررااءااتت ووأأنن ششففااففييةة ررأأككثث ببصصووررةة ييتتددففقق االلتتممووييلل أأنن ممنن ووااللتتأأككدد
 أأنن ييننببغغيي ببذذللكك٬، للللققيياامم .ووااللننااممييةة االلممتتققددممةة االلببللدداانن ممنن ككلل ججااننبب ممنن ممننههاا االلتتححقققق

 االلققاائئممةة ببااللااللتتززااممااتت ووععللااققتتههاا االلممممووللةة ببااللإإججررااءااتت ققوواائئمم االموّحدةة االلتتممووييلل ججددااوولل تتششمملل
 تتووضضييححااتت تتططللبب أأنن ييننببغغيي ككمماا .للللممننااخخ االلممححدددد ووااللممببللغغ %0.7 ببننسسببةة ببااللممسسااععددةة



 ممنن االلأأخخررىى االلممااللييةة االلأأددووااتت أأوو االلققررووضض أأوو االلضضممااننااتت ححااللةة ففيي االلممااللييةة االلممننححةة ممررااددفف ببششأأنن
 ججااننبب إإللىى االلخخااصص االلتتممووييلل ييددررجج أأنن ييننببغغيي للاا أأننهه إإللىى االلإإششااررةة تتججددرر .االلممننحح غغييرر
 ببششأأنن االلتتننببؤؤ ععللىى االلققددررةة إإللىى االلننااممييةة االلببللدداانن تتححتتااجج .االلععاامم االلتتممووييلل تتققااررييرر

 أأنن االلسسررييعع االلتتممووييلل ففتتررةة للنناا أأظظههررتت ووققدد .االلممققببللةة ااتتااللسسننوو ففيي االلتتممووييلل تتددففققااتت
 ححييلل أأيي إإللىى االلللججووء ببععددمم ططممأأننتتنناا .ببااللممططللووبب تتففيي للاا ووححددههاا االلككببييررةة االلااللتتززااممااتت

ً  ههيي االلآآنن ببععدد ممححااسسببييةة  .االلممااللييةة االلففججووةة سسدد ننححوو ححااسسممةة خخططووةة أأيیضا
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 االلططييرراانن ممنن االلصصااددررةة االلإإننببععااثثااتت للممججااببههةة تتققددمم للإإححرراازز أأخخييررةة ففررصصةة االلييوومم االلووففوودد للددىى
 ببإإززدديياادد ههيي ووااللتتيي االلععااللممييةة االلإإننببععااثثااتت ممنن ببااللممئئةة ٥ تتششككلل ووااللتتيي االلددوولليي ووااللششححنن

 للللأأمممم ههييئئااتت ثثللااثث ضضممنن االلممففااووضضااتت ممنن  سسننةة ١۱٥ ممنن أأككثثرر ممضضتت .آآخخرر ققططااعع أأيي ممنن أأككثثرر
 (UNFCCC) االلممننااخخ تتغغييرر ششأأننبب االلإإططااررييةة االلممتتححددةة االلأأمممم إإتتففااققييةة  ببييننههاا ممنن االلممتتححددةة

 تتححقققق ووللمم  (ICAO) االلددووللييةة االلممددننيي االلططييرراانن ووممننظظممةة (IMO) االلددووللييةة االلببححررييةة ووااللممننظظممةة
 ببإإممككااننههاا االلتتيي (MBM) االلسسووققييةة االلممققااييييسس ممججاالل ففيي ووببااللذذااتت تتذذككرر ممككااسسبب أأيي

 االلددوولل ففيي ووااللتتأأققللمم للللممععااللججةة االلتتممووييلل تتووففييرر ممعع االلإإننببععااثثااتت تتخخففييضض تتححففييزز
.االلققططااععااتت تتللكك ففيي االلككففاائئةة ممققااييييسس ىىإإلل ببااللأأضضااففةة.االلننااممييةة  

 االلإإططااررييةة االلممتتححددةة االلأأمممم إإتتففااققييةة ممببااددييء ببيينن االلتتووففييقق ههيي االلررئئييسسييةة االلععققببةة تتععتتببرر
 ممخختتللففةة ووللككنن ممششتتررككةة ممسسؤؤووللييااتت ففيي تتككممنن االلتتيي (UNFCCC) االلممننااخخ تتغغييرر ببششأأنن
 (IMO) االلددووللييةة االلببححررييةة االلممننظظممةة ععمملل ووططررقق ووممببااددييء (CBDRRC) االلننسسببييةة ووااللققددررااتت
 ففيي االلممععااممللةة ففيي االلممسسااووااةة ممببددأأ تتععتتممدد االلتتيي (ICAO) االلددووللييةة االلممددننيي االلططييرراانن ووممننظظممةة
 ققددمماا ممااضض االلتتققننيي االلععمملل أأنن ببااللذذككرر االلججددييرر .االلععااللممييةة ووااللططاائئررااتت االلممررااككبب أأسسااططييلل ننططااقق
 ييككممنن االلععاائئقق ووللككنن االلققططااععااتت ههذذهه ففيي االلإإننببععااثثااتت للتتسسععييرر خخييااررااتت إإسستتككششاافف ففيي

.االلممببااددئئ ببيينن االلتتووااففقق ععللىى االلققددررةة ففيي  

 سستتققوومم االلققططااععااتت ننططااقق ععللىى (LCA) االلممددىى االلططووييلل ببااللتتععااوونن االلممععننييةة االلممججممووععةة وومماالليي
 ووققدد االلععققددةة ييففكك أأنن ببإإممككااننهه ننصص ووييووججدد ببااللتتححددييدد االلققضضييةة ههذذهه ييتتننااوولل ننصص ببممننااققششةة
 ممننظظممةة للتتييسسييييرر أأسسااسساا ييككوونن ووققدد جدااً  ممننااسسبباا ييببددوو ننصص ببتتققددييمم سسننغغااففووررةة ققااممتت

 االلووففوودد ععللىى ييججبب.(IMO) االلددووللييةة ببححررييةةاالل ووااللممننظظممةة (ICAO) االلددووللييةة االلممددننيي االلططييرراانن
 ييججبب أأننهه وو ICAO وو IMO االل ممببااددييء وو UNFCCC االل ببيينن االلتتووففييقق ععللىى ههنناا االلممووااففققةة
 االلإإععتتبباارر ببععيينن أأخخذذ ممعع ICAO وو IMO االل ممببااددييء ممعع تتتتططااببقق ددووللييةة ببممننههججييةة االلسسععيي
 ممثثلل االلتتننففييذذ ططررقق ععللىى االلتتررككييزز ممعع االلننسسببييةة االلممسسؤؤووللييةة ممثثلل UNFCCCاالل ممببااددييء
 ههذذهه ففيي للللأأمماامم ننققللةة ييححددثث ققدد ووللككننهه تتببسسييططيياا االلححلل ههذذ ييببددوو ققدد .االلتتممووييلل إإسستتععمماالل

!ببذذللكك ففككرروواا .االلممههممةة االلققططااععااتت  

	ككنندداا  	ععززييززتتيي  ،٬ 
	  

 ععنن االلششاائئععااتت تتككوونن أأنن ووببششددةة إإييككوو أأممللتت .ننتتذذككرر ننححنن االلممااضضيي؟ االلععاامم تتتتذذككرريينن ههلل
 تتخخللييكك أأككدد ٬،ددييرربباانن ممددييننةة ووززييرركك غغااددرر ععننددمماا ووللككنن صصححييححةة٬، غغييرر ككييووتتوو ممنن إإننسسححااببكك
ً  االلممللززممةة االلووححييددةة االلممننااخخ ممععااههددةة ععنن االلممتتههوورر  أأننححااء ممخختتللفف ممنن ممصصااددرر ممنن إإييككوو ععللممتت .قانونا



 االلننففططييةة االلررمماالل ممنن االلككببييررةة االلححففرر ببتتللكك ععللااققةة للهه للررببمماا االلووععدد ببههذذاا االلإإخخللاالل أأنن االلععااللمم
.االلممننااخخ ببششأأنن االلممححللييةة أأههددااففكك ككلل تقّوضض ووااللتتيي ععللييههاا ممددممننةة أأصصببححتت االلتتيي  

 االلففننييةة٬، االلننااححييةة ممنن االلممففااووضضااتت ففيي االلممششااررككةة تتسستتططييععيينن ززللتت للاا أأننكك ECO تتددرركك
 ببممووججبب االلأأووللىى االلااللتتززاامم ففتتررةة ممنن ااننسسححببتت ععننددمماا .تتتتككللمميي للاا ففضضللكك ممنن ووللككنن

 االلممتتببققيي االلققللييلل االلققددرر ععللىى ققضضييتت ننههااييتتههاا٬، إإللىى ووصصووللههاا ععنندد ككييووتتوو ببررووتتووككوولل
 االلططففلل ممثثلل االلخخللفف ففيي ببصصممتت االلججللووسس ععللييكك ييججبب االلممببددأأ٬، ففيي .االلممصصددااققييةة ممنن للددييكك
ً  ييككوونن أأنن ممننهه ططللبب االلذذيي االلصصفف ففيي االلسسييء  ههننااكك .االلتتصصررفف ككييففييةة ييتتععللمم ححتتىى هھھھاددئا
ً  االلممضضيي تتححااوولل االلممففااووضضااتت ققااععةة ففيي االلننييةة ححسسننةة أأططرراافف  للذذاا االلممننااخخ٬، أأززممةة ححلل ففيي قدما

 للاا أأننههاا ننظظنن ننححنن للذذللكك٬، ووننتتييججةة ككييووتتوو٬، إإتتففااققييةة تتررييدديينن للاا أأننتت .االلتتررااججعع ممننكك ييررججىى
ً  تتررييددكك .أأيیضا  

 إإييككوو ٬،(؟) االلححبب ممعع
 

 االلااععججاابب ااثثااررةة تتععتتززمم االلممتتححددةة االلععررببييةة االلإإممااررااتت
	  
 إإععللاانن ببسسبببب تتضضجج االلددووححةة ففيي ععششرر االلثثااممنن االلأأططرراافف ممؤؤتتممرر ققااععااتت ككااننتت االلأأممسس٬، ففيي
 ببممننههااجج االلممععننيي االلممخخصصصص االلععاامملل االلففررييقق ااججتتممااعع خخللاالل االلممتتححددةة االلععررببييةة االلإإممااررااتت ددووللةة
 للتتققوومم ممللممووسسةة ررااءااتتإإجج ااتتخخااذذ االلخخللييججييةة االلددووللةة ههذذهه أأععللننتت ففققدد .االمعّززز للللععمملل ددييرربباانن

.االلممننااخخ تتغغييرر ممنن االلححدد ففيي ببددووررههاا  

 إإننتتااججييةة ببققددررةة االلططااققةة للتتووللييدد ممححططةة سستتففتتتتحح أأننههاا االلممتتححددةة االلععررببييةة االلإإممااررااتت أأععللننتت
 تتسستتععدد ووههيي (CSP) االلممررككززةة االلششممسسييةة االلططااققةة ببااسستتخخدداامم االلععاامم ههذذاا ممييغغااووااتت 100 تتببللغغ

 ً .(PV) ضضووئئييةةااللككههرروو االلخخللاايياا ببااسستتخخدداامم إإضضااففييةة ممييغغااووااتت 100 للإإننتتااجج أأيیضا  

 االلببللدداانن ممنن ممججممووععةة إإللىى تتننتتمميي االلممتتححددةة االلععررببييةة االلإإممااررااتت ددووللةة أأنن ببااععتتبباارر ممههممةة أأننببااء ههذذهه
ً  ممسسؤؤووللةة تتككنن للمم االلتتيي ً  االلككببييررةة االلااننببععااثثااتت إإججمماالليي ععنن تارريیخيیا  االلععررببيي االلععااللمم إإنن .نسبيیا

ً  ممسسؤؤوولل ببااللتتححددييدد  ييععتتببرر ززاالل وومماا االلععااللمم ااننببععااثثااتت إإججمماالليي ممنن ففققطط صصغغييرر ججززء ععنن حاليیا
ً  تتضضمم ككممننططققةة .ننااممييةة بلداانا  

ً  االلأأككثثرر االلببللدداانن ممنن ووااححددةة االلممتتححددةة االلععررببييةة االلإإممااررااتت ددووللةة ووككااننتت  ففيي االلممننططققةة ففيي نشاططا
 ببننييتتههاا تتححسسيينن ننييتتههاا ععنن االلأأخخييررةة االلسسننووااتت ففيي أأععررببتت ووققدد االلممتتججددددةة االلططااققةة ممججاالل
.االلتتححسسييننااتت ههذذهه ممنن ممسستتثثننىى غغييرر االلططااققةة تتووللييدد ووققططااعع ععددةة٬، ننووااحح ممنن االلتتححتتييةة  

 ببررننااممجج ذذللكك ففيي ببمماا) االلششممسسييةة االلططااققةة ززييااددةة ممثثلل ععددييددةة االلصصدددد ههذذاا ففيي االلأأممثثللةة
 ييتتمم االلتتيي االلررييااحح ممنن االلططااققةة ووتتووللييدد (االلششممسسييةة االلسسققووفف ممججاالل ففيي تتججررييببيي

ً  تتككييييففههاا  ممثثلل االلججممااععيي٬، االلننققلل ممششااررييعع ممنن ووااللععددييدد .االلممننططققةة ففيي االلططققسس للأأححوواالل ووفقا
 تتززاالل للاا االلببللاادد ررججااءأأ ففيي االلححددييددييةة االلسسكككك ووننظظاامم ظظببيي ووأأببوو ددببيي ففيي االلممتترروو ننظظاامم
 ممنن االلععددييدد تتششاارركك االلننققلل٬، ققططااعع ففيي ببددأأتت االلتتيي ببتتللكك ششببييههةة ممببااددررةة ووففيي .ججااررييةة
 االلسسييااررااتت تتههييئئةة للإإععااددةة ححممللةة ممنن االلأأووللىى االلممررااححلل ففيي االلععااصصممةة ففيي االلووققوودد ممححططااتت

.االلسساائئلل االلببتترروولل غغاازز للتتسستتخخددمم  



 للللممززييدد ااتتححةةفف ععششرر االلثثااممنن االلأأططرراافف ممؤؤتتممرر ففيي االلأأخخييرر االلإإععللاانن ههذذاا ييككوونن أأنن إإييككوو تتأأمملل
 االلععررببييةة االلإإممااررااتت أأنن ببمماا االلححذذرر ججااننبب تتللتتززمم إإييككوو أأنن غغييرر .االلممسستتققببلل ففيي االلإإججررااءااتت ممنن
ً  أأععللننتت االلممتتححددةة  ممنن ووتتخخززييننهه االلككررببوونن ووااححتتججاازز االلننووووييةة االلططااققةة تتععتتممدد سسووفف أأننههاا أأيیضا
 للللععمملل االلددووللييةة االلششببككةة تتتتغغااضضىى للنن .ببههاا االلخخااصصةة االلتتخخففييفف أأههدداافف إإللىى االلووصصوولل أأججلل
 االلممسساارر ههذذاا تتججااههلل ععللىى االلممتتححددةة االلععررببييةة االلإإممااررااتت ددووللةة تتششججعع ووههيي للإإععللاانناا ههذذاا ععنن االلممننااخخيي

.االلممتتججددددةة االلططااققةة للممززييجج جدااً  االلووااععدد ممششررووععههمم ععللىى ذذللكك ممنن بدالً  ووااللتتررككييزز  

ً  االلتتععههدد خخللاالل ممنن ووللللععااللمم للههاا ككببييررةة خخددممةة االلممتتححددةة االلععررببييةة االلإإممااررااتت تتؤؤدديي سسووفف  ططوعا
 االلققاائئممةة االلتتخخففييففةة إإججررااءااتتههمم ببتتننففييذذ ووااللتتععههدد االلممننااخخيي االلتتللووثث ممنن ببااللححدد ببااللااللتتززاامم
 ببششأأنن االلننششطط االلممتتححددةة االلععررببييةة االلإإممااررااتت ددووللةة ممووققفف تتععززييزز االلممببااددررةة ههذذهه ششأأنن ممنن .ححاالليياا
 االلببللدداانن تتددففعع ووأأنن ممممااثثللةة تتععههددااتت ااتتخخااذذ ععللىى االلأأخخررىى االلببللدداانن تتششججعع أأنن أأمملل ععللىى االلممننااخخ
 ممنن االلببللدداانن إإللىى االلررسسااللةة ههذذهه تتووصصييلل ببااللففععلل تتمم ووققدد .ممللززممةة تتععههددااتت ااتتخخااذذ إإللىى االلممتتققددممةة

.ووغغررييننببييسس للللممننااخخ االلععررببيي االلششبباابب ححررككةة ققببلل  

 ييممككننههاا االلممتتححددةة االلععررببييةة االلإإممااررااتت ددووللةة ججااننبب ممنن االلخخططووةة ههذذهه ببأأنن ممتتففاائئللةة إإييككوو تتززاالل للاا
 .للللتتغغييييرر محفزااً  عامالً  تشّكل أأنن

 أأععممىى  	ططييرراانن
	  

 ككااننتت إإنن للييرروواا  ااننتتخخااببههاا االلممععاادد أأووبباامماا االلررئئييسس ححككووممةة  إإللىى االلععااللمم ييتتططللعع
 للللععمملل االلككووننججررسس ععللىى االلضضغغطط ووممححااووللةة االلممننااخخ تتغغييرر للممككااففححةة ممتتججدددداا تتممااممااإإهه  سستتببدديي

 ييممننعع االلككووننغغررسس ممنن ققااننوونن ممششررووعع ببتتووققييعع أأووبباامماا ققاامم االلممااضضيي االلأأسسببووعع ففيي ممععههاا؟
 االلممتتععللققةة االلأأووررووببيي االلااتتححاادد ببللوواائئحح االلااللتتززاامم ممنن االلأأممررييككييةة االلططييرراانن ششررككااتت

 ددققاا االلممششررووعع ههذذاا ييععتتببرر   .أأووررووببيياالل االلااتتححاادد ددوولل إإللىى وو ممنن االلققااددممةة االلططاائئررااتت ببااننببععااثثااتت
 ففيي .ممععننىى ذذااتت خخططووااتت أأيي ااتتخخااذذ ععللىى ققددررةة أأيي االلححككووممةة ييععططيي للاا ااننهه ححييثث االلططببوولل ععللىى
 ااققتتصصااددييةة ححرربب إإللىى سسييؤؤدديي ففإإننهه االلققااننوونن ههذذاا خخططووااتت تتننننففذذ االلححككووممةة ححااووللتت إإذذاا االلووااققعع
 ااممقق .ععااللمميي ااتتففااقق إإللىى االلووصصوولل ممسسااععيي إإييققاافف أأوو االلضضرراائئبب ددااففععيي ممنن ممددععوومم إإننققااذذ أأوو
 االلططييرراانن ممننظظممةة ففيي ممسسااععييهه ففششللتت أأنن ببععدد االلللوواائئحح ههذذهه ببتتننففييذذ  االلأأووررووببيي االلااتتححاادد
 ححدد ععللىى "االلممززددووجج ووااللككللاامم االلععنناادد ممنن سسننةة 15" ممووااججههةة ببععدد (ICAO) االلددووللييةة االلممددننيي

.االلممررااققببيينن أأححدد تتععببييرر  

 أأممررييككاا ووضضععتت إإنن االلننسسيياانن ططيي ففيي ييصصببحح ققدد ذذللكك االلققااننوونن ممششررووعع تتووققييعع ووللككنن
 للللتتححككمم (ICAO) االلددووللييةة االلممددننيي االلططييرراانن ممننظظممةة تتححتت ققوويي ققااتتففاا خخللفف ثثققللههاا ضضغغطط
 االلإإتتححاادد ووااففقق للققدد .ذذللكك ححددووثث للففررصصةة ددللاائئلل ووههننااكك .ععااللمميياا االلططييرراانن ققططااعع ببااننببععااثثااتت
 .أأككثثرر ببننااء تتففااووضضيي ممننااخخ االلىى ييؤؤدديي ققدد مممماا سسننةة للممددةة االلققووااننيينن تتععللييقق ععللىى االلأأووررووببيي
 ننححنن" :ففييهه ققااللتت ببيياانناا أأصصددررتت االلققااننوونن ممششررووعع ععللىى االلأأممررييككييةة االلححككووممةة ووققععتت ححيينن
 االلممددننيي االلططييرراانن ههييئئةة...ععببرر االلإإننببععااثثااتت تتققللييلل ففيي تتققددمم ببإإححرراازز ممههتتمميينن ننببققىى
 ييببدديي أأووبباامماا تتووققييعع أأنن االلططييرراانن صصننااععةة ققططااعع ففيي ممصصددرر ققاالل ".(ICAO) االلددووللييةة

 ههذذاا سسييككوونن  ."االلددوولليي االلممسستتووىى ععللىى ععااللمميي ققططااععيي تتووججهه -االلصصححييحح ببااللططررييقق إإللتتززاامماا"
 ققططااعع ففيي ققووييةة تتددااببييرر ععللىى ععااللممييةة إإتتففااققييةة ففإإنن االلققوولل صصحح إإنن للللغغااييةة ججييدداا خخببرراا

 مماا ببااللضضببطط ههيي االلققططااعع ههذذاا ففيي االلككررببوونن إإننببععااثثااتت تتسسععييرر ضضممننههاا ممنن ووااللتتيي االلططييرراانن
 االلننااممييةة للللددوولل االلللااززمم االلممننااخخيي االلتتممووييلل ييووللدد للككيي االلتتددببييرر ههذذاا تتخخططييطط ييممككنن .ننححتتااججهه



 ههلل.UNFCCCاالل ددييءممبباا ووإإححتترراامم االلإإننصصاافف ممخخااووفف ممعع االلتتععاامملل  ضضمماانن االلووققتت ننففسس ووففيي
 ههلل سستتييررنن؟ االلسسييدد ييأأتتيي ححيينن االلططررحح للههذذاا ددععممههاا ببإإععللاانن االلممتتححددةة االلووللااييااتت سستتققوومم

 إإتتففااققييةة أأججلل ممنن تتححاارربب ثثمم ووممنن االلددووححةة ففيي ننووااييااههاا ببإإععللاانن االلممتتححددةة االلووللااييااتت سستتققوومم
.ذذللكك تتأأمملل ببااللتتأأككييدد إإييككوو االلققااددممةة؟ االلسسننةة ففيي (ICAO) االل ففيي  

 ننووففممببرر 28 ففيي االلييوومم أأححففووررةة ججوواائئزز ععللىى تتححااززاانن ووننييووززييللنندداا ككنندداا
 

 ممنن بدالً  االلددععمم ببتتخخففييضض ققااممتت إإذذ ٬،االلييوومم أأححففووررةة ججاائئززةة ففيي االلأأوولل االلممررككزز ككنندداا تتححتتلل
 إإللىى ممييةةااللنناا االلببللدداانن تتححتتااجج :االلككنندديي االلببييئئةة ووززييرر ققااللهه مماا ههذذاا !ععااججلل خخببرر .االلااننببععااثثااتت
 أأيي تتتتووققعع أأنن ققببلل ششاامملل ععااللمميي ااتتففااقق إإللىى ننتتووصصلل ححتتىى ووااللااننتتظظاارر ععممييقق ننففسس أأخخذذ
ً  للللممضضيي ككنندداا ممنن ددععمم  االلممننااخخ صصننددووقق خخللاالل ممنن االلننظظييففةة االلططااققةة ممنن ممسستتققببلل ننححوو قدما

 ففيي سسييححررصص إإننهه االلككنندديي االلببييئئةة ووززييرر ققاالل أأممسس٬، االلصصححففيييينن إإللىى ححددييثث ففيي .االلأأخخضضرر
 االلمماالل ممنن االلممززييدد تتتتووققعع أأنن ييننببغغيي للاا االلننااممييةة ااننااللببللدد أأنن تتووضضييحح ععللىى االلددووححةة ااججتتممااععااتت

."للللتتععههددااتت مؤتمرااً  للييسستت" االلددووححةة للأأنن ككنندداا ممنن االلممننااخخيي االلتتممووييلل أأججلل ممنن  

 ممنن ييززييدد سسووفف ههذذاا أأنن ممنن ييققيينن ععللىى ننححنن !االلووززييرر ححضضررةة االلأأممرر ههذذاا للتتووضضييحح شكرااً 
 إإللىى آآتت االلووززييرر أأنن االلححظظ للححسسنن .االلممححااددثثااتت ههذذهه ففيي االلممممتتااززتتيينن ووسسممععتتكك ممصصددااققييتتكك
ً  حامالً  للددووححةةاا  ممنن االلااننببععااثثااتت ببأأنن ببققووةة ممللتتززممةة ككنندداا تتززاالل للاا :االلأأققلل ععللىى ووااحدااً  االتزااما

.ممئئووييتتيينن االلددررججتتيينن سسققفف ممنن أأببععدد ههوو مماا إإللىى سستتررتتففعع االلننففططييةة االلررمماالل  

 ووتتخخففييضض االلتتممووييلل ببززييااددةة تتققوومميي أأنن االلممففتتررضض ممنن" :ككنندداا إإللىى االلععااللمم ييققووللهه مماا
"!االلععككسس ووللييسس االلااننببععااثثااتت  

 ووضضعع ععددمم عمدااً  ققررررتت ووييللييننغغتتوونن للأأنن ننييووززييللنندداا ننصصييبب ممنن ففههوو االلثثااننيي االلممررككزز أأمماا
 أأنن االلييوومم ووااققتتررححتت ككييووتتوو ببررووتتووككوولل ببممووججبب االلثثااننييةة االلااللتتززاامم ففتتررةة ففيي ههددففههاا
ً  ييككوونن أأنن ييججبب (CDM) االلننظظييففةة االلتتننممييةة آآللييةة إإللىى االلووصصوولل  ووللاا االلججممييعع أأمماامم مفتوحا
 للتتووضضييحح .االلثثااننييةة االلااللتتززاامم ففتتررةة ععللىى االلببللدد تتووققييعع ععللىى ييتتووققفف أأنن ييننببغغيي

 االلمماالل ممنن ييككففيي مماا للددييهه ييككوونن للنن االلتتككييفف صصننددووقق أأنن إإللىى ننييووززييللنندداا أأششااررتت ممووققففههاا٬،
 ووففككرروواا االلههووببييتتسس أأممرر ااننسسوواا االلننييووززييللننددييوونن٬، أأييههاا ههيياا .ذذللكك ببخخللاافف ببااللععمملل للييسستتممرر

 ببأأسسووااقق االلااسستتممتتااعع تتررييددوونن ككننتتمم إإذذاا ...ججدديييينن تتككووننوواا أأنن ععللييككمم !ببججييررااننككمم
!أأووالً  أأههددااففككمم ييااددةةووزز تتححددييدد إإللىى ببححااججةة أأننتتمم االلككررببوونن٬،  

 االلتتددااببييرر أأخخررىى ممررةة ررففضضتت للأأننههاا االلثثااللثث االلممررككزز ععللىى االلممتتححددةة االلووللااييااتت ووححصصللتت
 أأممسس ييوومم أأووبباامماا االلررئئييسس ووقّع .االلححرراارريي االلااححتتببااسس غغااززااتت ااننببععااثثااتت ممنن للللححدد االلصصااررممةة
 ممنن االلأأممررييككييةة االلططييرراانن ششررككااتت ممننعع إإللىى ييههددفف االلككووننغغررسس ممنن ممضضلللل ققااننوونن ممششررووعع

 إإذذاا .االلأأووررووببيي االلااتتححاادد ووممنن إإللىى االلررححللااتت إإللىى ببااللننسسببةة االلأأووررووببيي ااددااللااتتحح للأأننظظممةة االلااممتتثثاالل
 ههوو االلووححييدد االلببددييلل أأنن ييددرركك أأنن ننأأمملل ننححنن االلأأووررووببيي٬، االلااتتححاادد ننههجج ييححببذذ للاا االلككووننغغررسس ككاانن
 ععللىى ييققوومم ننههجج أأيي ررففضض ععللىى أأووبباامماا االلررئئييسس ننححثث ننححنن .االلأأططرراافف ممتتععدددد ققوويي ااتتففااقق
 ققوويي ااتتففااقق إإببرراامم إإللىى للللسسععيي أأخخضضرر ضضووء أأننهه ععللىى االلققااننوونن ههذذاا ووااععتتبباارر االلااننععززااللييةة
 االلككررببوونن٬، ععللىى سسععرر ووضضعع ذذللكك ففيي ببمماا االلععااللمميي٬، االلططييرراانن للققططااعع االلأأططرراافف ممتتععدددد

 االلااتتففااققييةة ببممووججبب االلععااللمميي االلممننااخخ ببششأأنن ووممللززمم ققوويي ااتتففااقق إإللىى للللتتووصصلل ووااللررييااددةة
	.(UNFCCC) االلإإططااررييةة  


