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المؤتمر المعني بإنشااااااقة خنلية مقل ة خ   
الدخقر  األساحةة النويةة ييرراق خ  سساحةة 

 الشقخل في الشرق األيسط
 الديرة الثقن ة 

    2021كانون األول/ديسمبر  3  -تشرين الثاني/نوفمبر   29نيويورك،  
نةو إنشقة خنلية مقل ة خ  األسحةة النويةة ييرراق خ  سسحةة الدخقر الشقخل    

 ييسقئل إيصقلهق في الشرق األيسط 
  

 يرقة عمل خيدخة خ  االتةقد الريسي  
 

تشككككككككطق المااية ال السل ةن األوككككككككا ل الاوويل اان ا ااةا ةن اوانا ناان وين ا ن شككككككككار الاوو     
 والمادة السابعل ةن ةعااية وين ان شار األوا ل الاوويل تاص واى إنشاء تاك المااية 

ي المااية ال السل ةن األوكا ل الاوويل و   ضكهاء  وبوصكهاا دولل اازةة ألوكا ل نوويل، تديي رووكسا تُّعاا
ق واى بروتوكو ت ةعاايات  ازمل بشكككككككككككككخن المااية ال السل  ع باينا وصكككككككككككككي  الطابع الروكككككككككككككمي واياا  و ي و   

األوككككككككككككككا ككل الاوويككل، اي ةعككااككية اار األوككككككككككككككا ككل الاوويككل في  ةريطككا ال تياسككل وةاط ككل ال  ر ال ككاريبي   ةن
ي ااوب الم سط الاككاد   ت تياول و(، وةعككااككية إنشككككككككككككككككاء ةاط ككل ةككالسككل ةن األوككككككككككككككا ككل الاوويككل ف )ةعككااككية
راروتونغا(، وةعااية إنشكككاء ةاط ل ةالسل ةن األوكككا ل الاوويل في  فريعسا )ةعااية بايايابا(، وةعااية  )ةعااية

إنشكككاء ةاط ل ةالسل ةن األوكككا ل الاوويل في لوكككسا الووكككطى )ةعااية وكككسمي ا تياسكككك(، ة يةا ب لك ضكككمانات  
ي باوكككككككككككك  ياةاا إلى اليول المشككككككككككككاركل في تاك المااية ال السل  بعين اوكككككككككككك  يان األوككككككككككككا ل الاوويل  و ال اي  

 دولل  100األوا ل الاوويل، وويداا  كثر ةن  ةن

وواي ال وقسع واى تاك البروتوكو ت،  بيت رووككككككككككككسا ت هاات ةلساريل تاص واى  ن ال ككككككككككككمانات  
اجمات بال  الف ةع بايان األةاسل   تاطبة وايةا ت سح اليول  راضكياا لعبور وت ةين  وكا ل نوويل  و لشكن 

اازةة ألوا ل نوويل  وتشطق تاك ال  هاات  واوا توضس ات و  تمس بمصالح اليول ال ي ت مسك بإة ص 
 باص وروح المعاايات الم عا ل بالمااية ال السل ةن األوا ل الاوويل 
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نشككاء ةاط ل ةالسل  و ي اوكك  مار رووككسا امسع ااراءاتاا الياةاسل ال لةل ل وقسع بروتوكول ةعااية إ 
 ةن األوا ل الاوويل في ااوب شرق لوسا )ةعااية بان وك( 

وةا ف ئر الجاود اليولسل الراةسل إلى تعةية ناان وين ا ن شكككككككككككار تولي  امسل كبيرة  نشكككككككككككاء ةاط ل   
 ةالسل ةن األوا ل الاوويل وغيراا ةن  وا ل اليةار الشاةق وووازق إيصالاا في الشرق األووط 

 ت رووسا باشاط ف رة إنشاء ا ه الماط ل ةا   ن ُيرار  ول ةرة و ي   ي 

وورد  ول ا  راح بإنشكاء ةاط ل ةالسل ةن األوكا ل الاوويل )دون ا شكارة لن اك إلى الاووين ايةرين  
ةن  وككككككككككككككا كل الكيةكار الشككككككككككككككاةكق،    األوككككككككككككككا كل ال سمسكازسكل والبيولواسكل( في تاكك الماط كل ةن ةصككككككككككككككر و  ران 

إنشككككككككككككككاء ةاط كل  ”يةكا او مكيت الجملسكل العكاةكل للةت الم  كية، بم كادرة ةاامكا،  رارا بعاوان  ، واك 1974 وكان في
، اوُ مي 2017و   1980  وفي اله رة المم ية بين واةي  “األوا ل الاوويل في ةاط ل الشرق األووط ةالسل ةن

 ةشروع ال رار ب وافة ايراء 

مي  ل الاوويل في ةاط ل الشككرق األووككط، ال   او ُ وكان ال رار الم عاة بإنشككاء ةاط ل ةالسل ةن األوككا   
  1995ة ل ةدتمر األيراف في ةعااية وين ان شككككككككككككار األوككككككككككككا ل الاوويل  وكككككككككككك عرا  وتمي ي المعااية وان 

( ةعامككا بكارلا في تاككك العماسككل  وتولكر ت ككييت  لكك ال رار امسع الجاككات الوديعككل لمعككااكية وكين 1995وكان   ) رار 
  لو يات الم  ية األةريطسل والمما ل الم  ية لبريطانسا العامى و  رلايا الشمالسل ا ن شار، واي رووسا وا 

  2010ووُِّاي ةدتمر األيراف في ةعااية وين ان شككككككار األوككككككا ل الاوويل  وكككككك عرا  المعااية وان   
ي ةدتمر إلى تاككك الباككيان الث بككل )بوصككككككككككككككهاككا الككيول الوديعككل لامعككااككية( و لى األةين العككان للةت الم  ككية بع كك 

بشكككخن إنشكككاء ةاط ل ةالسل ةن األوكككا ل الاوويل وغيراا ةن  وكككا ل اليةار الشكككاةق في الشكككرق    2012وان  في
األووككط  وات  ت رووككسا ةطوات نشككطل ل ككمان الوفاء ب اك الو يل، ول ن المدتمر لت يع ي بسككبا وين توافر 

 ا رادة ليى العي ي ةن الجاات الهاوال الرزسسسل 

باشككاط ةسككخلل إنشككاء ةاط ل ةالسل ةن األوككا ل الاوويل وغيراا ةن  وككا ل اليةار الشككاةق  ونو شككر   
وووكككازق إيصكككالاا في الشكككرق األووكككط  ي كككا ة ل ةدتمر األيراف في ةعااية وين ان شكككار األوكككا ل الاوويل 

فات  ، دون ال وصككككق إلى توافة في ايراء بشككككخن المسككككخلل، و لك بسككككبا ة 2015 وكككك عرا  المعااية وان  
كبيرة بين الكيول األيراف  والوا ع  ن الصككككككككككككككسكاغكل الم عا كل بكالماط كل ال كالسكل ةن األوككككككككككككككا كل الاوويكل وغيراكا 

 وكككا ل اليةار الشكككاةق وووكككازق إيصكككالاا في الشكككرق األووكككط الواردة في ةشكككروع الوبس ل ال  اةسل لامدتمر  ةن
 و ماد الوبس ل ال ي اعار الو يات الم  ية والمما ل الم  ية وكايا تماع ا  اي

ونارا لعين إارال ت ين في و ي المدتمر المعاي بإنشككككككككاء ةاط ل ةالسل ةن األوككككككككا ل الاوويل وغيراا   
ةن  وكككككا ل اليةار الشكككككاةق في الشكككككرق األووكككككط في وكككككساق ةعااية وين ا ن شكككككار، او ميت الجملسل العاةل  

،  رارا ةاصككككككا بع ي المدتمر في األةت ، بم ادرة ةن ااةعل اليول العربسل2018كانون األول/ديسككككككمبر   22 في
الم  ية  وصككككوتر رووككككسا ةديية لا رار  وُواي إلى األةين العان للةت الم  ية بع ي المدتمر في ةووي   صككككاه  

، بت كق وكال بعي  لك، بايف صكساغل ةعااية ةاةةل  انونا بشكخن إنشكاء ةاط ل ةالسل ةن األوكا ل  2019وان 
 ار الشاةق وووازق إيصالاا في الشرق األووط الاوويل وغيراا ةن  وا ل الية

وكان المدتمر األول المعاي بإنشكككككككاء ةاط ل ةالسل ةن األوكككككككا ل الاوويل وغيراا ةن  وكككككككا ل اليةار  
،  2019تشكككرين الثاني/نوفمبر   22إلى  18 ي في نيويورك في اله رة ةن الشكككاةق في الشكككرق األووكككط، ال   وُ 
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رار الماط ل واوكككك ياة اا  و في وككككساق الجاود العالمسل الراةسل إلى وين وككككواء ةن ايم دوت اوكككك   ،ايبا بارلا
ان شككككار  وككككا ل اليةار الشككككاةق  واوكككك طاع الماامون  ن يطهاوا ال والن الجغرافي بين المشككككاركين، وةن بياات  
امسع دول الشككككرق األووككككط باوكككك ثااء إوككككرازيق، ف كككك  ون ةرا بين ةن اليول ال مس ال ازةة ألوككككا ل نوويل 

 باو ثااء الو يات الم  ية( والماامات اليولسل المعاسل )

وةن المات  ن توافة ايراء تت ة ل المدتمر بشخن إو ن ة اةي شاةق  وفي  لك ا و ن، ايدت   
اليول المشككككككككاركل تخكيي وةةاا واى العمق ةع امسع اليول ال ي ُدوير لا  ككككككككور ةن  اق صككككككككساغل ةعااية 

وكككككا ل الاوويل وغيراا ةن  وكككككا ل اليةار الشكككككاةق وووكككككازق إيصكككككالاا في الشكككككرق   نشكككككاء ةاط ل ةالسل ةن األ
 األووط، و لك واى  واس ترتي ات   ت ال وصق إلياا ب ريل وب وافة ايراء بين دول الماط ل 

وي  ككككككمن ا و ن دووةح ةه وال ةواال إلى دول الشككككككرق األووككككككط ل ا ككككككت إلى العماسل، ونياءح إلى  
ل م اع ون ات ا     تيابير ت ول دون ت  ية  اياف إنشكككككاء ةاط ل ةالسل ةن األوكككككا ل  امسع اليول األةرى  

الاوويل وغيراا ةن  وكككا ل اليةار الشكككاةق وووكككازق إيصكككالاا في الشكككرق األووكككط  و ي ااء في ا و ن  ي ككا  
و شككير بوضككوح إلى   المدتمر يمطن  ن يعةل السكك ن واألةن ا  اسميين واليوليين والث ل الم  ادلل ب ير كبير   ن
  اياف المدتمر   تشمق ان  اد    باي   ن

و ظارت اليول المشككككككاركل ال ةاةاا بإاراء المةيي ةن ال  وا  ات الصككككككال  وةن شككككككخن الماا شككككككات   
المواضكسلسل اول إنشكاء ةاط ل ةالسل ةن األوكا ل الاوويل وغيراا ةن  وكا ل اليةار الشكاةق وووكازق إيصكالاا 

(  2021وشككككككككك اط/فبرا ر   2020ال ي ارت ة ل اا  ين دراوكككككككككي ين )في تمول/ ولس   في الشكككككككككرق األووكككككككككط،  
بمشكككككاركل ةجموول واوكككككعل ةن ةبراء دول ةاط ل الشكككككرق األووكككككط ووية ايئات دولسل ةعاسل،  ن ت ون ةهيية 

 ا ا الصيد  في

د الراةسل  ورووككسا واى اوكك عياد ل  ييت اليوت الشككاةق بواوككطل ال براء ول وفير اليوت السككساوككي لاجاو  
إلى إنشكككاء ةاط ل ةالسل ةن األوكككا ل الاوويل وغيراا ةن  وكككا ل اليةار الشكككاةق وووكككازق إيصكككالاا في الشكككرق  

 األووط إ ا كان  لك ةهييا و ا قسمل ليول الشرق األووط 

ون ن ة  اعون بخن    ةطوات ت عاة بمسكخلل اسكاوكل ةثق إنشكاء  ول ةاط ل ةالسل ةن امسع  نواع  
الشككاةق في العالت   يمطن  ن ُت    إ  بعي ات ا   رارات ةرااسل ب وافة ايراء، بمشككاركل امسع   وككا ل اليةار

 بايان الماط ل 

ون ن واى ب كل بكخن ة ل المدتمر الثكاني والمدتمرات ال ا كل، وككككككككككككككسطون ةن الممطن، إارال ت كين  
الماط ل  ويا غي  ن   مثق الايف الااازي ةن ا ه إيجاد ااول لامسككككازق العماسل  ات الصككككال بإنشككككاء تاك  في

العماسل في صككككساغل ةعااية ةاةةل  انونا بشككككخن إنشككككاء ةاط ل ةالسل ةن األوككككا ل الاوويل وغيراا ةن  وككككا ل  
 اليةار الشاةق وووازق إيصالاا في الشرق األووط 

شككككككككاء ةاط ل  ، وككككككككساق إن 1995ون ن ن و ع  ن إلى اين ت  ية امسع  اياف وة اصككككككككي  رار وان   
ةالسل ةن األوككككا ل الاوويل وغيراا ةن  وككككا ل اليةار الشككككاةق وووككككازق إيصككككالاا في الشككككرق األووككككط ةيراا  

 ايول  ومال ةعااية وين ا ن شار  في
 


