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 بعد املائة للمجلسالسبعون الدورة 
 

الدورة السابعة للمؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية تقرير : 6-9البند الفرعي 
 (2022أبريل/نيسان  14-12)الوالايت املتحدة األمريكية، 
 

 يتالتق ي  الدو ة السررررررررررر اإل ليمي   االيمسمي مر ال اي ما يةر ال ررررررررررمرلمسإل أن أع ض  سرررررررررر و   و رررررررررر ي ن دواعيإنه مل
 .2022 أ  يل/نمسسرن 14إىل  12ت خالل الفرتة ان اناقد
 

ابعتبر ه انتدى ات ًار ملنظمإل اممذيإل والز اعإل  2010ن ررررررررررق املي   االيمسمي مر ال اي ما يةر ال ررررررررررمرلمسإل ي عر  لقد أ  
وكندا( هبدف توطمسد أواصرررررررر  التارون    اما يةمسإل املتحدة  الوالايتلألام املتحدة )املنظمإل( وإليمسم أا يةر ال ررررررررمرلمسإل )

ى، فإننر ناترب أعضرء االيمسم واملنظمإل. و مم أن هذا املي   يتخذ  ةاًل مر  اي عيى خالف املي  ات االيمسممسإل امخ  
إعالًًن  امًسر آل اء إليمسم أا يةر ال ررررررررررررررمرلمسإل ي ار يتاي   2022لار   االيمسمي املي  دو ة امولوايت املفصرررررررررررررر يإل ي تق ي  

ابلربااج االسرررتاتمسةمسإل ليمنظمإل. وتتولك كلم ان كندا والوالايت املتحدة اما يةمسإل أن ىظى هذه اآل اء  قد  اتسرررو  ان 
عميمسرت ختطمسط املمسزانمسإل والتخطمسط الت ررررررررررر مسيي  يالتقر ي  الصررررررررررررد ة عن املي  ات االيمسممسإل امخ ى  م ا عيى االعتبر  

وإعداد التقر ي  ذات الصرررررررررريإل ي املنظمإل. وان خالل االيتتمرعرت اليت عقدهر املي   االيمسمي، سررررررررررامسنر إىل التابر عن 
عيى الصامسد الارملي وكذلك عن آ اء إليمسمنر خبصوص احلوكمإل  آ اء إليمسم أا يةر ال مرلمسإل   أن عمل املنظمإل وأن طتهر

 .امليسسمسإل الفارلإل
 

 حملة عامة
، إذ يسررررو ه لي  عممس   سررربه االارهرت الارملمسإل ي امان ال ذاصي، يوصررري املنظمإل )االيمسم( إليمسم أا يةر ال رررمرلمسإل إن  

ابالسررتفردة ان اةرنتهر الف يدة كوكرلإل لألام املتحدة  اصدة ي لرل امان ال ذاصي ان أيتل تازيز التنسررمس  والامل عيى 
وظمسفتهر املتايقإل  وضرك املارير الايممسإل، وتوصرمسرار ي لرل السرمسرسررت، و  ا رو اراسرتوى املنظواإل، ال سرمسمر ان خالل 
ليمسم املنظمإل أيضرررررررًرر ابسررررررررتخدا  دو هر القمسرد  ملارةإل امصاإل ال ذاصمسإل املتصرررررررررعدة ااودو هر ي التارون الفين. ويوصرررررررري 

ليمسم ااد وييك   واآلاث  البامسدة املدى عيى اةوع الارملي  سبه احل ب ال وسمسإل مر املرب ة ودون سر   استفزاص ي أوك انمسر.
نظمإل وأعضررررررررررررصهر، ويا ب عن تقدي ه لتبردل اآل اء الصررررررررررر ي  واملفتو  ي املي   املان يتديد التزااه ابلتارون الفرعل اك 

 .الذ  ي اقد ا ة كل عرا   اي ما يةر ال مرلمسإل )املي  (االيمسمي مر ال
 

ضررل ان أيتل تازيز احلوكمإل الفارلإل وال ررفرفمسإل وار سرررت ك إىل اادا ة امفليمسم املنظمإل إىل االسررتم ا  ي التطي  ااويدعو 
اادا ة الداخيمسإل، والرتكمسز عيى التنفمسذ الطمو  لالسررررتاتمسةمسإل اةرصرررإل  ت ر املنرا واسررررتاتمسةمسإل الايو  واال تةر ، وتوسرررمسك 

ويإل لنمو اانتريتمسإل نطرق اهتمراهر لمس ررررررررمل التاري ان اةرصحإل و نرء لد ة النظم ال ذاصمسإل عيى الصررررررررمود، وإسررررررررنرد امول
ليمنظو  اةنسرررررررد وابرد ات التنممسإل امل رررررررتكإل اك ال رررررراوب امصرررررريمسإل  امل اعمسإلاملسررررررتدااإل والتةر ة احل ة والاردلإل والن هج 

ليمسم عيى القمسمإل املضرررررررررررررررفإل الداصمإل ليمنظمإل اليت تدعم الامل املامسر   وا مس رت ااواجملتمارت احمليمسإل الضررررررررررررررامسفإل. وييك د 
  املارير وتستند إىل الايو .املانمسإل  وضك 



 اإلقليم ما يلي: أولوايت  وتشمل
 أوك انمسر وامث  عيى امان ال ذاصي الارملي -1

 .املنرا ت رلامل اعمسإل  مسإلتوصمسرت السمسرسرتالو  ،ملسرواة    اةنس واوىيمسل البمسرًنت، ، ةرفمسإلالوا د املتوفر  (أ)

 .وامادةاممذيإل أسواق ي االنفتر  وال فرفمسإل  والامل عيى احلفرظ عيى (ب)

 .ي الت يه عيى ىدايت امان ال ذاصي اواسرعدة البيدان امكث  تض  ً  (ج)
 احلوكمإل -2

  .تازيز تواف  آ اء امعضرء عيى ادونإل سيوك لويإل   أن االنتخرابت (أ)

 .والرتحمسه إبيت اء استا اض التنظمسم واادا ة لوحدة التفتمسش امل رتكإل ي أل ب ولت اةن (ب)

 والقد ة عيى الصمودت ر املنرا  -3
دعم لألعضررررررررررررء ان أيتل ىقمس   و اانتريتمسإل املسرررررررررررتدااإل، وخفج االنباراثت، وتازيز احتةرص الصايدة  (أ)

الة  ون ي الز اعإل، والتةمسف، وذلك ان خالل هنج طمو  و رررال ي ررمل اال تةر ات واالسررتفردة ان 
 املبرد ات الدولمسإل ذات الصيإل.

 الايو  واال تةر  -4

اوايتهإل التهديدات احلرلمسإل ان الط اص الارملي ان أيتل منظمإل تقدمي أدوات وا رررررو ة وسررررريك عراإل ينب ي لي (أ)
 والنر  إل.

ولد ة مذاصمسإل أكث  اسرررتدااإل وإنصررررفًر وإنتريتمسإل نظم ي  نرء  إلحراأاو ًا   واال تةر  ابعتبر هر و رتويج ليايال (ب)
 .عيى الصمود

 التةر ة الز اعمسإل -5

التةر ة وتازيز امان ال ذاصي املتأتمسإل عن فواصد اللسرررررمر  ليبيدان  تحقمس  أيتل اان تقدمي املسررررررعدة الفنمسإل  (أ)
 الارملي.

 
 ما يلي:  يف تتمثل النقاط البارزة ملداوالت املؤمتر اإلقليميو 

  فرلمت حرلإل  أا يةر ال ررررررررمرلمسإل عيى أن ح ب  وسررررررررمسر عيى أوك انمسر لد ان إليمسماملتحدث     كرن هنرك إمجرع
 رملي املرتديإل ابلفال.امان ال ذاصي الا

   ال  د ان عيى أنه  مسنمر ييز  املزيد ان التمويل لتيبمسإل االحتمسريترت اانسرررررررررنمسإل ي أوك انمسر،  املنظمإلد وفد و ررررررررد
اليت كرنت لبل احل ب ي أوك انمسر عند  أصارت امان ال ذاصي الارملمسإل امخ ى تحقمس  التواصن اكالسرررررررررررررراي إىل ال

 استوايت مل ن هدهر انذ احل ب الارملمسإل الثرنمسإل. 



 واال تةر  ي إن ررررررررررء و اك االحظإل أمهمسإل الايهر، واال تةر  وهدف و سررررررررررتاتمسةمسإل الايا ؤيإل  دعمهااليمسم  وأكد  
 . لعيى إنترج املزيد مبوا د ألالصمود تتمتك ابلقد ة مذاصمسإل استدااإل لرد ة نظم 

   هذه االسررررررررررررررتاتمسةمسإل  ناعترب أنظمإل ي اارةإل أصاإل املنرا، و املد االيمسم الدو  املهم لي ريإل الذ  تضرررررررررررررطيك  ه وأك
 .ه املنظمإل خالل هذا الاقد احلرسم ليامل املنرخيستويت  

o  التخفمسف ان التأثرات جيه أن يةون عيى القد  أن وًنل رررررررررررت كندا والوالايت املتحدة اما يةمسإل كمسف
 .ان اممهمسإل وجيه اعتبر ه هدًفر لرصًمر  ذاته ي االسرتاتمسةمسإلنفسه 

  ي تازيز  والتاري انهر 19-أا يةر ال ررررمرلمسإل عيى أمهمسإل   ًناج املنظمإل لالسررررتةر إل ةرصحإل كوفمسدإليمسم د  ررررد  و
دوال  كند ،  ي اال 22.4إىل اسررررررررررررررمهإل كندا املرلمسإل البرل إل ا ررررررررررررررًا ، القرد ة عيى الصرررررررررررررمودالنظم ال ذاصمسإل 

 .االي  دوال  أا يةي 10 البرل إلواسرمهإل الوالايت املتحدة 

 يوكرالت اليت تويتد اقر هر ي  وار تازيز التارون عيى املستوايت الارملمسإل وااليمسممسإل والقط يإلوينب ي ل. 
 
الارملمسإل ذات الصرريإلحت ىرلفرت  املبرد ات انهر، اضررمسكلموعإل ان املو تنرولت أا يةر ال ررمرلمسإل إىل يتيسرررت ثنرصمسإل إليمسم انقسررم و 

تحدة ااطر يإل والدو ة السرررررررررررررر اإل والا ررررررررررررر ون ملي   امط اف ي اتفرلمسإل امام امل 2021لمإل امام املتحدة لينظم ال ذاصمسإل لار  
املسررررررررررواة    و ؛ أويته تطوي  الربوتمسنرت اةديدة/املبتة ة وفواصد االسرررررررررتدااإل ابلنسررررررررربإل إىل النظم ال ذاصمسإلو ؛   رررررررررأن ت ر املنرا

ار يتاي   ت ر املنرا  ي، وال سررررمسمر ةنإل اصررررريد امارك واملسرررررصل املتايقإل مبصررررريد اماركو ؛ اةنسرررر  وال رررراوب امصرررريمسإل
اميتهزة ؛ و النظم ال ذاصمسإل ان أيتل أ رط مذاصمسإل صرررررررحمسإل؛ و ةنإل ال رابت واملسررررررررصل املتايقإل ابل رابتو  والقد ة عيى الصرررررررمود؛

هنج صرررررررررررررحإل واحدة، وفى اةنرصي  امف يقمسإل، واقرواإل اضرررررررررررررردات ؛ و اسررررررررررررررتاتمسةمسإل القطرع اةرص؛ و ريراملانمسإل  وضرررررررررررررك املا
نظمإل عيى تازيز همسركل احلوكمإل القرصمإل املاك حث ؛ احلوكمإل؛ و الفرلد واملهد  ان اممذيإل؛ و املمسة وابت، والدسررررررررتو  ال ذاصي

 الق ا  ي اجمليس وىسمسنهر. صنكعميمسرت و  رتحلفرظ عيى كفرءة التويتمسهان أيتل ا هرو ةمسن
 

 خالصة
أ رررررر  امل رررررر كون إىل أن ال ررررر اكإل القويإل   رررررةل اسرررررتثنرصي    أا يةر ال رررررمرلمسإل واملنظمإل تقو  عيى التزا  لو  ابلايو  

االيمسم ط واال تةر ، وعيى دو  املنظمإل الارملي ي دعم الامل املامسر   ووضررررررك املارير اةرصررررررإل ابممذيإل والز اعإل. وسرررررري  
ضررروء عيى الدو  احلرسرررم الذ  جيه أن تيديه النظم ال ذاصمسإل ي احلد ان االنباراثت، واحلريتإل إىل التةنولويتمسر لتسررر يك ال

أويته التحول ي النظم ال ذاصمسإل. ولرل إليمسم أا يةر ال مرلمسإل إنه يتوخ ى ان املنظمإل أن تتسم ابمل ونإل واةضوع ليمسرءلإل 
وسرريك عراإل ان الط اص الارملي ملوايتهإل التهديدات احلرلمسإل والنر رر إل اليت تطرل امان والفارلمسإل، وأن تقد   أدوات وا ررو ة 

 ال ذاصي الارملي.
 

 السر اإل ليمي   االيمسمي مر ال اي ما يةر ال مرلمسإل،  صمسسإل الدو ة Michele Sisonالسمسدة ساردة 


