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  ال���ة/ إی�اس الف�جاني كل�ـة

��� واله��ة��  م�ی� إدارة ش"ون الالج��� وال�غ
  في

  ال0+ار اإلقل-�ي ح+ل تغ�� ال��اخ واله��ة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  25/10/2022-24ع4� الف��ی+ 3+نف�ان2، 

    

 األمانة العامة
  ال="ون االج��ا;-ةق:اع 
 ش"ون الالج��� إدارة
��� و ��واله��ةال�غ  
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، الل��ة االق�DادCة م�ی� ق:اع الع�الة االج��ا;-ة وال�Bان وال���-ة ال=املة -ال���ة/ مه��Aاز الع+ضى
  واالج��ا;-ة لغ��ي آس-ا (إسB+ا)،

���ا م-�+ /ةال����A�3- �ال��ی Iا، نائ-KA�وش�ال أف Mق األوس�ة لل=�ة ال�ول-ة لله��Oاإلقل-�ي لل��  
 ���Oة الع�ل ال�ول-ة،اإلقل-�ي لل�ول الع��-ة Rال��ی�  – ر�ا ج�ادات /ةال���

،TA�Uر ال+V0ال  
تغ�' ()'ني ال�'ح�% $#" ال��م في ال �ار اإلقل��ي األول ال�� نق�م ب����ه ل�اق�ة العالقة ب��   

تغ��' ن�@ ح�اة و  م�<ای>ة��جات اله/'ة $�9رة لدافعًا ق�7ًا  الُ�اخ' �أض ى تغ ، ح�1واله/'ة اخال�ُ 
ال�ع�ادة وال'ح�ل ن � ماIJ  إقام�ه"Hد� إلى اضG'اره" في �DE' م� األح�ان إلى ت'ك م ال �ف ،ال)#ان

   .أخ'�، س�اء داخل نفR الOل> أو ر�Qا ع�Oر ال >ود ال>ول�ة $ات/اه دول أخ'L م/اورة

ال�Yارث و  الُ�اختغ�' $)O% اله/'ة ال�Oانات ح�ل أن ح�Wقة اإلقل��ي  م� أه��ة ه�ا ال �ار وُت<7>
لع>ة أس[اب  ال �Wقيح�ل ح/�ها  معل�مات د]�قةوع>م وج�د  الع'�Qة قل�لة ج>ًا،في ال�Gقة ال�Z�OGة 
   .ال�Z�OGة قلة ال�Oانات ال�/�عة ح�ل م>ة ن<وح األش_اص عق% ح>وث ال�Yارث م� ب�ها

ال�'�E< والع�ل Eق�cة م)�قOل�ة ت)�ل<م  الُ�اخع� تغ�'  ةالات/ اله/'ة ل�ا، تO'ز أه��ة دراسة
في  لعeO دوراً ق> ال�غ�'ات ال�d�Oة وال�Yارث ال�Z�OGة أن  یEH> ال[اح�Dن في ه�ا ال�/ال. ح�1 ال/�اعي

 ال�قلأن ت�غ�' أن�اl  م� ال�'جح ج>اً ، و ك��iة ت�ز7ع ال)#ان على E�E% األرض على م>ار ال�ار7خ
 ووفقاً  .الُ�اخا، وال�ي ت�أ م[اش'ة ع� تغ�' ال[�'� $�#ل O($ '�OE% ال�غ��'ات ال�d�Oة غ�' ال�'غ�ب ف�ه

ت��' ال>راسات إلى  ال<وح، ح�1و $الفعل على اله/'ة  الُ�اخل�'E< م'ا][ة ال<وح ال>اخلي، تHث' أزمة 
 'Gإلى ت'ك  17.2 اراض s_ازله"مل��ن شعلى  العام ال�اضي $)O% ال�Yارث ال�ي أث'ت سل[اً  م
dة في الd�Oة، مDل ت �u ال� �Gات وال�9 ' وتآكل ال)�احل، $�#ل تHث' ال�غ�'ات ال[�G ، ح�1ح�اته"

�E zا  م[اش' على سOل x�y الاس وق>رته" على ال[قاء في أماكه" األصل�ة.Oتق'7' صادر ع� ال '��)
 'O��Oه>  2021ال>ولي في س�ال�غ�'ات  216 ه/'ةإلى أن العال" س� %O($ s_اخمل��ن ش�ة الُ�

 دول تقع في مGق�ا الع'�Qة،أكD' ال�اIJ ال��c'رة ب��  ه م�أن ال�ق'7' �7ضحو  .،2050$ ل�ل عام 
ُی��قع أن ی<داد ع>د األ(ام ال�ي ت�/اوز ف�ها درجات ال 'ارة ح>ود ال� �ل ال[�'� في الع>ی> م�  ح�1

في ذلz  ، و�Eلz في ال�اIJ ال)احل�ة $�االع'Qيفي بل>ان ال��'ق  ال�اIJ ال c'7ة ال'ئ�)�ة ال��ام�ة
  ج�ب ال���، وQل>ان ش'ق ال[ ' األب�u ال���س@، وال/<ء ال/�Qي م� الع'اق.
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 وأص[ح واض اً خالل العق> ال�اضي،  $ال�)ائل ال��علقة $اله/'ة ال�d�Oة ال�عي ال)�اسيوق> ت<ای> 
االتفاق  ب�هام� �ار7_�ة، التفا]�ات اال ت" اع��اد م/��عة م�ل�لz،  . ون��/ةً عال��اً  �Dل ت >(اً ت هاأن

Eأح>  الُ�اخی>ع� إلى فه" أع�I ل�غ�' ، ال�� اآلم�ة وال���Oة وال�Oام-ة له��ةا م� أجل العال�ي
ال�Yارث ال�Z�OGة وال�>ه�ر  $)O%7 ��� على الع>ی> م� اإلشارات إلى اله/'ة ، و ال� 'Eات الهامة لله/'ة

  .،الُ�اخالd�Oي واآلثار الcارة ل�غ�' 

على وت>ه�ر الd�Oة وال�Yارث ال�Z�OGة  الُ�اخإلى أث' تغ�'  العال�ي لالج���االتفاق تG'ق ك�ا 
هاال ُت)O% في ح> ذاتها ت 'Eات الالج��d، الل/�ء، وأشار إلى أن ه�ه الع�امل ق> Y#ل  ول�ت�فاعل $

  م�<ای> مع م)O[ات ه�ه ال� 'Eات.

 ،ال���ات وال�ادة،

في ال�Gقة الع'�Qة  الُ�اخأماما ف'صة �OE'ة ل�)ل�@ ال�cء على عالقة ال<وح واله/'ة ب�غ�' 
؛ الُ�اخم� مHت�' األJ'اف التفا]�ة األم" ال�� >ة اإلJار7ة ح�ل تغ�'  ال>ورت�� القادم��� ت)���cال�ي 
 ،2022ن�ف�O'  18 - 7م� خالل الف�'ة ج�ه�ر7ة م9' الع'�Qة في  )ا$عة والع�'ون ال>ورة ال ُتعق>ح�1 
 >ولة اإلمارات الع'�Qة ال�� >ة.ب 2023العام القادم Dامة والع�'ون ال>ورة ال ُتعق>ك�ا 

)�قOل�ة �اف ال)�ار�7هات ال' اس��و  العالقة، ه�ه ل�)ل�@ ال�cء على � في أمR ال اجة ف
 الُ�اخاله/'ة الات/ة ع� تغ�' مع  ال�أقل"، و  ��لة لله/'ة ال>اخل�ة وال_ارج�ة�اl الHOر ال�وت >ی> أن

ع� I7'J وضع ال_7�J @Gلة األجل لل�عاJي مع تلz  ،وال�قل�ل م� آثارها ال)ل�Oة على ح�اة الاس
الب> أ(cًا م� �Eا أنه ال�غ�'ات ع� I7'J الO'امج ال>اع�ة لل�'ونة والق>رة على ال��Yُّ� مع تلz ال�غ�'ات. 

�ة في ال�_�G@ اإلن�ائي 7�Jل األجل وال�� (/% أن الُ�اخاألخ� $ع�� االع�[ار اله/'ة $)O% ال�غ�'ات 
.eن م'نًا وشامًال في ذات ال�ق�#)  

 �Gةً على ن�ائج ه�ا ال �ار ال�� أت�ى له Eل ال/اح وال��ف�I وآمل أن (�Dل خُ  لل�ع'فأتGلع 
  .وأكD' ش��الً  $G'7قة أفcلض�ع لل[ 1 وال�ع'ف على ال��  مه�ة

 أش#'E" على ح)� اس��اع#"،،

L.azzam 


