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 اللجنة االقتصادية ألوروبا
 لجنة النقل الداخلي

 الدورة الرابعة والثمانون 

  2022شباط/فبراير  25-22جنيف، 
 من جدول األعمال المؤقت 2البند  

:  خمسة وسبعون عامًا على لجنة النقل الداخلي 
 ربط البلدان ودفع عجلة التنقل المستدام

مشررررروا قرار و ارت اعتبمد بمناسرررربة االلتكاى بالامرة اللامسررررة والسرررربع      
للجنرة النقرل الرداخليع بعنوان ء ردد عقرد م  ا نجرا  لتلق ل النقرل الرداخلي 

  *ية المستدامةءالمستدام والتنم
نحن الوزراء وغيرهم من رؤساااااااااااء وفول األاراة الماتاقدي ف  امماايات األمم الماحدي الا  مد    

ف  نطاق ا اصااااااا  لننل النا  الدا د ، وقد دواااااارنا لورماا الرانتل والعمانين واجامتنا ل وااااااا  ل دامال  
 ،2022شباط/فبراير  22بذكراها السنويل الخامسل والسبتين ف  

الماضاااااايل بو ااااااماا   75 نالدور المريد الذي للمه لننل النا  الدا د    ل الساااااانوات ال  إذ نتارة 
مركز امماايات األمم الماحدي الا  شااااودت وا مزال مطور ا اار الان يم  الدول  األساااااساااا  لدنا  الدا د   

ف  المائل من الدول األعواااء ف  األمم الماحدي لاراة ماتاقدي   78إقديميا  وعالميا ، وإذ نتارة ل وااا  ن    
 ف  إددى مدك اامماايات عدى األق ،

والمتنو  "محوي   2015ليدول/سااااابامبر  25المؤرخ  70/1إلى قرارات النمعيل التامل  وإذ نشاااااير 
  2014كاانو  األول/ل ساااااااااااااامبر    19المؤرخ    69/213"؛ و2030عاالمنااخ  طال الانميال المساااااااااااااااادامال لتاا   

  70/260نشااااااااااااااا   الارانا وممرات الناا  التاابر؛ و  2015كاانو  األول/ل ساااااااااااااامبر    22المؤرخ    70/197و
  آب/ 31المؤرخ  74/299و  2018نيساااااااااا /لبري    12المؤرخ   72/271و  2016ساااااااااا /لبري   ني  15 المؤرخ

، فو   عن قرارات ل رى مصدر ك  سناين نش   محسين الس مل عدى الطرق ف  التالم؛ 2020لغسطس  
نشاااا   متزيز الروانا بين جميا وسااااائا النا  لاحاي   2017كانو  األول/ل ساااامبر   20المؤرخ   72/212و

نشااااااااااااا   دما ل المناخ  2019كانو  األول/ل سااااااااااااامبر   19المؤرخ   74/219لهداة الانميل المساااااااااااااادامل؛ و
نشااااا   مواجال جائحل مرو فيرو    2020ليدول/سااااابامبر   11المؤر ين   74/307و 74/306التالم ؛ و

 ( عدى الصتيد التالم ،19-كورونا )كوفيد
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وبرنامج عم  فيينا لصاااااااال     2015إلى امماق ناريس نشااااااا   منير المناخ لتا   إذ نشاااااااير ل واااااااا  و  
 ،2024-2014البددا  الناميل غير السادديل لدتاد 

إلى الازامناا بانمياذ الارارات الوزاريال الا  لقرمااا لننال الناا  الادا د ، وه  الارار الصاااااااااااااالر    وإذ نشاااااااااااااير  
  2019 من ااساادامل ف  منال  النا  الدا د  والانا ، والارار الصاالر عا  نشا   اسااابال عاد جديد    2017 عا  

نشاا      2021 نشاا   متزيز الاتاو  والمواءمل والامام  ف  عصاار رقمنل النا  ومشاانيده اال ، والارار الصااالر عا  
 وارئ، موجيه نداء عاج  امخاذ إجراءات ماوافري لاتزيز الارانا المر  لدنا  الدا د  ف  داات الط 

، الا  متزز 2030عدى الدور األساااااااساااااا  اسااااااارامينيل لننل النا  الدا د  داى عا   وإذ نشاااااادل 
لهميل عم  الدننل عدى الصتيد التالم  بو ماا منصل األمم الماحدي لدنا  الدا د ، وا سيما ف  موا دل  

لوجياات وااباماارات الناديادي ف   إلاري ومطوير امماااياات الناا  الادا د  ا قديميال والتاالميال، وف  لعم الامنو 
منال النا  الدا د ، وف  ايالي الحوارات ا قديميل واألقاليميل والتالميل نشا   ساياساات النا  الدا د ، وف  
متزيز مرانا النا  الدا د  والانا  المسااادامين عدى الصااتيد ا قديم  واألقاليم ، بو ااماا  طوات لساااساايل  

 ا د ،لدانميل المسادامل لدنا  الد

لُعدنت عادا  لدتم  وا نناز لاحاي  الانميل المسااااااادامل، ول    2030ن   األعوا  داى   وإذ نتارة 
 ،2030النا  الدا د  المسادا  شرط لساس  لنناح منميذ  طل عا  

لهميل لعم البددا  الناميل والتووة عدى وضااااا سااااياسااااات ولار من يميل لوااااما  عد    وإذ ندرك 
مخدف لدد عن الركب مماشاااااايا  ما لهداة ومطدتات لهداة الانميل المسااااااادامل، الا  مسااااااتى إلى عد  مرك  

 لدد لو موا   دف الركب،

ا ف  ذلك منير المناخ  ن   مزينا  غير مساابوق من داات الطوارئ والاحد ات التالميل، نم  وإذ نساادم  
 ولهداة الانميل المسادامل،    2030، يادل نترقدل منميذ  طل عا   19- والس مل عدى الطرق وجائحل كوفيد 

كامدال    2030لذلك مصااااااااااااااميمناا عدى امخااذ الخطوات ال زمل لانمياذ  طال عا     وإذ نؤكد من جديد 
 وف  لواناا،  

و  بين األفرقل التامدل الاانتل لدننل النا  الدا د   ف  هذا الصدل عدى لهميل زيالي الاتا وإذ نشدل 
عن متزيز الاآزر ما األنشاااااااااااااطل ذات الصااااااااااااادل لا    ياك  الدننل   وغيرها من الايئات المرعيل، فوااااااااااااا   

 ومشاريتاا ومبالراماا،

ل  هذا الاتاو  والاآزر ينبن  ل  يركزا عدى محاي  ناائج عمديل ف  منميذ لهداة الانميل  وإذ نؤكد 
مسااااااااااااادامل عن اري  الارويج لموائد الصااااااااااااووك الاانونيل لدننل النا  الدا د ؛ ومحديد ونشاااااااااااار لفوااااااااااا   ال

الممارساااااات ف  مناات النا  الدا د  والدوجساااااايات والارانا ومطوير النا  الحواااااري المساااااادا ؛ والاركيز 
د  ومتدل الوسااااااائا عدى ساااااابي  األولويل عدى المبالرات الراميل إلى ضااااااما  اسااااااامرار اسااااااادامل النا  الدا 

والساا مل والنولي؛ ومنميذ مشاااريا جديدي ووضااا  ااووك قانونيل مادة إلى جت  النا  الدا د  جيد األلاء  
ومسااااااداما  ف  منطال الدننل ااقاصاااااال ل ألوروبا؛ والتم  عدى متزيز السااااا مل عدى الطرق؛ وزيالي الوع  

 وروبا و ارجاا وإقامل شراكات ذات فائدي ماباللل،نش   الدننل وعمداا لا   منطال الدننل ااقاصال ل أل

لهميل  ااااااياغل سااااااياسااااااات ولار من يميل سااااااديمل ف  البددا  الناميل، ولور لننل النا     وإذ ندرك 
الدا د  ف  مشاانيا  ااياغل مو اايات السااياسااات الموجال إلى الدول األعواااء بادة متزيز الساا مل عدى 

 الطرق لنميا مساخدم  الطرق،
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ن   ماا  لننل النا  الدا د  قد مشااااااام ، عند الطدب، إجراء اسااااااااتراضاااااااات ممصااااااادل    وإذ نتارة 
لدساااياساااات الاائمل نشااا   السااا مل عدى الطرق ولراسااال قواااا ا الساااياسااال التامل وا ب   عناا، ول  الدننل  

 مل، نوز ل  متاد اجاماعات عامل مماودل لدنماور ووسائا ا ع   لداوعيل ناوا ا السياسل التامل الما

إ ماننا الراساخ ن   وساائ  النا  اامنل والن يمل والمارانطل والمتالل لخشاخا  والبواائا   وإذ نتدن 
  مون محايااا كامدل  من   ل إاار من يم  لول  شام  لدنميا ومنس  ومر ، 

اال المسااؤوليل المازايدي لايالات النا  الدا د  عن موفير ددول عاجدل ل نا   وإذ نوااا ف  اعابارنا 
 الماسارع إلى الانا  المسادا ،

قاد لووجادت فر اااااااااااااال فريادي   19-ل  داالال الطوارئ التاالميال النااجمال عن جاائحال كوفياد وإذ ن دظ 
  عالي البناء نشو  لفو  ولكعر اسادامل،

بدور لننل النا  الدا د  ف  متزيز المواءمل ووضا إاار من يم  مموين  ناعابارهما    وإذ نتارة 
 ين ف  مسخير مزا ا اابامار الامنولوج  ف  جميا مناات النا  الدا د  مسخيرا  كام  ، عنصرين رئيسي 

ناااعامااال الدنناال ااقاصاااااااااااااااال اال ألوروبااا  ااارااال الطري  الماتدااال بُن م النااا  الااذك    وإذ نردااب 
ناعابارها متدما  ماما  ف  إلماج ااسااااانانل لدانيرات الامنولوجيل ف  ُن م النا  الذكيل   2025-2021 لدماري

 ف  األنشطل الان يميل لدننل النا  الدا د ،

بدور لننل النا  الدا د  ف  متزيز النا  المساااااااادا  لدبواااااااائا والركاب عدى الصاااااااتيد   وإذ نشااااااايد 
سااااائا ومتزيز النا  التا  واأللاء البيئ  وكماءي اساااااخدا   الدول  وا قديم  والوان ، وف  محسااااين مزيج الو 

الطاقل وااقاصااااااال الدائري، وف  الوقت نمسااااااه محميز إل ال محسااااااينات عدى ساااااا مل النا  الدا د  ولمنه، 
 فو   عن البنيل الاحايل لوسائ  النا  غير االيل وموفير الخدمات نوماءي ف  قطاع النا ، 

 ع الرفيا المساوى الخامس المتن  نالنا  والصحل والبيئل،بناائج ااجاما وإذ نردب 

لهميل الارانا المر  بين نا  الركاب والبواااااااااااائا والانا  بو اااااااااااماا من لركا  النشااااااااااااط    وإذ نؤكد 
 ااقاصالي، وإمادل الو ول وا لماج ااجاماع  لدنميا، 

، 19-مال عن جاائحال كوفيادإزاء الاوزيا غير المامااف  ل  ا ات النااج  وإذ نشااااااااااااااتر بباال  الاد  
واسااامرار عد  الياين نشاا   مدي آثار النائحل وشاادماا، ومدابير الاصاادي الوانيل المبوري غير المنسااال الا  

 للت إلى ا ا ات ف  س س  ا مدال والادفاات الاناريل، وف  موافر المنانات األساسيل،

مارك، ونشاااااااااار الامنولوجيات النديدي، ن   الرقمنل، نما ف  ذلك مساااااااااااندات النا  والن  وإذ نتارة 
  حسنا  مرونل النا  وكماءمه، وينبن  من ثّم الاتني  باما،

عدى عم  لننل النا  الدا د  ف  متزيز الارانا المر  والمسااااااااااااااادا ، ومحديدا  من   ل    وإذ نعن  
بددا  لادفاات الاناري  الاطوير المنسااااااااااا  لوليا  لدبنيل الاحايل لدنا  الدا د ، ومخطيا ااسااااااااااااعمار الماتدل ال

والبوائا ف  الحاضر والمسااب ، والتبور السدس لدحدول، واساخدا   برماا الماتمال ف  منال النا  لايالي 
 الاتاو  بين الاطاعات، 

ن   امماايات األمم الماحدي لدنا  الا  مد   ف  ا اصااااا  لننل النا  الدا د  موفر   وإذ نتارة 
من يمياا  لولياا  عمدياا  ومنرباا  عدى محاك الزمن لُن م الناا  الادا د   مون، ف  جمدل    ألارافااا الماتااقادي إااارا  

 لمور، ل  ياطور ويساعد ف  متزيز الا هب ومدابير ااسانانل الماوافري ف  داات الطوارئ،

عدى ل  النا  والانا  ا  مون اعابارهما مسااااااااااااادامين إا نتد متالنل األزمل التالميل   وإذ نشاااااااااااادل 
  مل عدى الطرق ل وا ،لدس
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من لهداة الانميل المساادامل، وهو  م   3من الادة  6-3ل  الماصاد   وإذ ن دظ ما األساف 
 ، لم ياحا ،2020عدل الوفيات وا  انات الناجمل عن دوالث المرور ف  التالم إلى النصف نحدول عا  

، 2020ب/لغسااااااااااااااطس  آ  31المؤرخ    74/299نااالع   النمعياال التاااماال، ف  قرارهااا    وإذ نردااب 
عادو التم  العان  من لج  السااااااااا مل عدى الطرق، ووضاااااااااا  طل عم  عالميل لدتاد   2030-2021 الماري

 العان  كوثيال موجيايل لدعم منميذ الدول األعواء ألهدافاا،

نالدور المتزز لدننل النا  الدا د  بو ااااااماا منصاااااال األمم الماحدي لدنا  الدا د  ف    وإذ نتارة 
زيالي المام عدى نطاق التالم لدتنا اااار األساااااساااايل لناج الن ا  اامن الذي  شاااام  المساااااخدمين والمركبات 

 والبنيل الاحايل وا لاري،

اتزيز الُن م الوانيل لدسااااا مل ف  هذا الصااااادل ناعامال مو ااااايات لننل النا  الدا د  ل وإذ نردب 
عدى الطرق ولورها الحماز ف  المسااااااااعدي عدى د  لزمل السااااااا مل عدى الطرق ودما ل جميا مسااااااااخدم  

 الطرق، وا سيما ف  البددا  المنخمول والماوسطل الد  ،

التماا  الااذي قااا  نااه المبتوث الخااا  لخمين التااا  المتن  نااالساااااااااااااا ماال عدى الطرق   وإذ نااادر 
 و ندوق األمم الماحدي لدس مل عدى الطرق لعما  لدس مل عدى الطرق، 

ن   محساااااااااااين الاشاااااااااااني  اال  وزيالمه نااقارا  ما المراابل الذكيل لُن م النا  سااااااااااايتزز  وإذ نع  
 ور،الس مل وااسادامل ف  دركل المر 

ن هميل التم  الذي لننزمه لننل النا  الدا د  الاانتل لدننل ااقاصاااااااااال ل ألوروبا من   وإذ نتارة 
  ل مناداها التالم  لانساااااااااي  موا ااااااااامات المركبات، وا سااااااااايما من   ل دوكمل وإلاري اامماق الماتد  

الا  مانياااال موداااادي لدمركبااااات ذات التن ت، والمتاااادات والاطا  مركيباااااا  ناااااعامااااال موا اااااااااااااامااااات     مون 
اسااااخداماا ف  المركبات ذات التن ت وشاااروط ااعاراة المابالل نالموافاات الممنودل عدى لساااا    و/لو

هذه الموا ااااااااامات، واامماق الماتد  بوضاااااااااا موا ااااااااامات مانيل عالميل لدمركبات ذات التن ت، والمتدات 
 ت، واامماق الماتد  ناعامال شااااروط  والاطا الا   مون مركيباا و/لو اساااااخداماا ف  المركبات ذات التن

 موددي لتمديات الامايش الاان  الدوري لدمركبات ذات التن ت وااعاراة المابالل نتمديات الامايش هذه،

عاما   50إلى ل  المنادى التالم  لانسااي  موا اامات المركبات، الموجول منذ لكعر من   وإذ نشااير 
يوفر إاارا  فريدا  لوضاااااااااا موا ااااااااامات منساااااااااال عالميا  نشااااااااا   ويناذب مشااااااااااركين من جميا لنحاء التالم،  

 المركبات، متول نموائد مدموسل ف  مناات الس مل عدى الطرق ودما ل البيئل والاناري،

نالدور الذي مؤل ه الدننل ااقاصااااال ل ألوروبا ف  الانسااااي  التالم  لمتايير مصاااانيف   وإذ نتارة 
البواائا الخطري لنميا وساائا النا ، وذلك نالاتاو  الوثي  ما األ طار وللوات اامصاال وف  شاروط نا  

كيااااناااات من ومااال األمم الماحااادي األ رى معااا  من مااال الطيرا  المااادن  الااادول  والمن مااال البحريااال الااادولياال  
 والوكالل الدوليل لدطاقل الذريل،

لان يميال النموذجيال لهميال لنشااااااااااااااطال لننال الناا  الدا د  وهيئاامااا المرعيال لانمياذ ال ئحال ا  وإذ نؤكد 
 لنا  البوائا الخطري ف  وسائا النا  الدا د  لدطرق والسوك الحديد ل والممرات المائيل الدا ديل،

ن   اامماق الماتد  نالنا  الدول  لدبوااااااااائا الخطري نالطرق البريل واامماق األوروب    وإذ نتارة 
الدا ديل للاما  ماماا  لايسااااير الاناري الدوليل ف    الماتد  نالنا  الدول  لدبوااااائا الخطري نالمناري المائيل

 البوائا الخطري وناداا عبر الحدول نمساوى عال من األما ،
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جزعنااا الحاااجااُل المدحاال إلى دمااا اال كوكبنااا من الاااادياادات المنااا ياال والبيئياال الا  متطاا    وإذ معير 
ل النزريل الصاااانيري الناميل ولق   األنشااااطل ااجاماعيل وااقاصااااال ل، ومؤثر نشااااو  غير ماناسااااب عدى الدو 

 البددا  نموا  والبددا  الناميل غير السادديل،

ل  لدناا  الادا د  ما ثيرا  ف  هاذه اا ا ات ولناه ياا ثر بااا نشاااااااااااااادي، ما ماا يارماب عدى   وإذ نادرك 
 ذلك من مبتات اقاصال ل واجاماعيل عميال عدى الصتيد التالم ،

الناا  الادا د  ف  محسااااااااااااااين األلاء البيئ  لدناا  اال  عدى ناالادور الرئيساااااااااااااا  لدننال   وإذ نتارة 
الطرق، وف  لعم ااناااال ف  مناال الطااقال ف  هاذا الاطااع، وف  متنيا  الاحول إلى وسااااااااااااااائا ناا  لكعر 

 م ءمل لدبيئل، وف  الاصدي لازايد ضتف البنى الاحايل لدنا  الدا د  والانا ،

ء عااد جادياد من ا ننااز لاحاي  ااسااااااااااااااادامال ف  مناال  ل  جميا الانييرات ال زمال لباد   وإذ نادرك  
 النا  الدا د  والانا  ماطدب الازامات ومساهمات عالميل من لعواء لننل النا  الدا د  واألاراة الماتاقدي، 

  :نارر 

الدول األعواء ف  األمم الماحدي عدى الن ر ف  ل  مصب  لارافا  ماتاقدي ف    مشنيا )ل( 
 ماحدي الا  مد   ف  نطاق ا اصا  لننل النا  الدا د ، إ  لم ممن فتدت ذلك نتد؛امماايات األمم ال

نموا اااااااااااادل مطوير الصااااااااااااووك الاانونيل لدننل النا  الدا د  ومحديعاا نانا ا   الاتني  )ب( 
ر  لداادي  من منزؤ ا اار الان يم  وزيالي منساياه وم ءماه وم ثيره ن را  لدمشااد ااساارامين  الساريا الاني 

من   ل ا لمااج المااما  لدانيرات الامنولوجيال ف  جميا وساااااااااااااااائا الناا  الادا د  ومتزيزهاا، وا ساااااااااااااايماا 
ياتد  بُن م النا  الذكيل، والمركبات المسااااادل والمو اااولل، والايالي االيل، ورقمنل مسااااندات وإجراءات   فيما

 النا  ف  النا  الدول ؛ 

الدول األعوااااااااااء ف  األمم الماحدي الا  ه  لاراة ماتاقدي إلى موسااااااااايا نطاق   لعوي )ج( 
مشااااااااااركااا ف  لعمال الدننل وهيئاماا المرعيل، مماشااااااااايا  ما داوقاا الاانونيل، ن يل الاتني  باطوير ا اار  

 الان يم  ومتزيز منميذه، وبذلك لعم محاي  لهداة الانميل المسادامل، 

ماييم فتاليل اامماقات والارارات الاائمل ف  ضااااااااااااااوء البيئل واألهداة من األمانل   الطدب )ل( 
المانيري، ووضااا  يارات لاطوير آليات لاتزيز ر ااد منميذ اامماايات الرئيساايل وماد م ورقل سااياسااات شااامدل  

 إلى لننل النا  الدا د  لدن ر فياا ف  لورماا الخامسل والعمانين؛

اامماق الماتد  نالنا  الدول  لدبوااااائا الخطري نالطرق    األاراة الماتاقدي ف   مشاااانيا )ها( 
 البريل عدى اساخدا  المتدوماميل الُبتد ل ف  نا  البوائا الخطري؛ 

األاراة الماتاقدي ف  اامماايل النمركيل الماتدال نالنا  الدول  لدبوااااااااااااائا نموجب   لعوي  )و(  
دى الطرق( إلى الاتنيا  ناالربا بين ُن مااا النمركيال لفاامر الناا  الادول  عدى الطرق )اممااايال الناا  الادول  ع 

الوانيل والن ا  ا لمارون  لدنا  الدول  عدى الطرق والبدء ف  اساااااااخدا  الواااااامانات ا لمارونيل عدى ساااااابي  
األولويل التديا، واألاراة الماتاقدي ف  البروموكول ا ضااف  امماايل عاد النا  الدول  لدبواائا نالطرق البريل 

اتد  نالذ  الشااااااحن ا لمارون ، لداو اااااا  إلى امماق نشاااااا   مما يم الن ا  وعمديامه المنصااااااو  عدياا ف   الم 
 البروموكول ا ضاف ، عدى نحو  ومن اانااال نس سل وكماءي من المشاريا الانريبيل إلى التمديات المتديل؛ 

منسااي  من لج   لعواااء لننل النا  الدا د  عدى ا سااراع نتمديل متيين جاات    مشاانيا )ز( 
ااساااااااامالي المامدل من المنافا التامل والخدمات ااباماريل الا   ادماا المر اااااااد الدول  لدبنيل الاحايل لدنا  
التااما  نوااما  اااقااه، الاذي يرقمن اممااقاات األمم الماحادي نشاااااااااااااا   البنى الاحايال ويتزز الارانا بين األقااليم 

 ويزيد مموي  البنى الاحايل لدنا ؛
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الشااااااااراكات، من   ل المنصاااااااال الا  موفرها لننل النا  الدا د ، ما جميا الناات    يز متز  )ح(  
المتنيل  ادبل المصدحل، لوا  كانت لو غير لول، لمواجال الاحد ات المرمبطل نالانميل المسادامل لدنا  الدا د   

اتاو  الوثي  ما مواب وقدب المساااااااااار  اااااااااوب محاي  لهداة الانميل المساااااااااادامل، ولعوي األمانل إلى الايا ، نال 
 الدننل، نالعدال مااردات لطرح مبالرات لداتاو  وما ياص  باا من لنشطل ما الدنا  ا قديميل األ رى؛ 

عدى محسااااااااااين الارانا ا قديم  واألقاليم  نوااااااااااما  مرونل ممرات النا  الدوليل  التم  )ط( 
م امماقات ومشاااااااااريا البنيل الاحايل ذات  وكماءماا وإموانيل الو ااااااااول إلياا وقدرماا وساااااااا مااا ولمناا، وبدع

 الصدل من   ل المنصل الا  موفرها لننل النا  الدا د ؛

الدول األعوااااااء والناات الرئيسااااايل  اااااادبل المصااااادحل إلى بناء ُن م السااااا مل   لعوي )ي( 
الوانياال عدى الطرق لو إننااازهااا لو متزيزهااا  طوي  طوي من لجاا  النناااح ف  محاي  لهااداة عاااد التماا  

 العان  من لج  الس مل عدى الطرق؛

من األمانل، اسانالا  إلى عمديل ماييم ُن م الس مل عدى الطرق الا  لقرماا لننل    الطدب )ك( 
النا  الدا د  ف  لورماا العانيل والعمانين، ل  مواااااااا للاي ماييم متزز الادرات الاشااااااانيديل ل،لارات الوانيل، 

وسااااطل الد  ، عدى محديد العنرات ف  ُن ماا الوانيل لدساااا مل عدى ساااايما ف  البددا  المنخمواااال والما  ا
الطرق نصااوري منانيل وفتالل، مماشاايا  ما مبالئ ُن م الساا مل الا  ماو  عدياا الاو اايات الماتدال باتزيز  

 الُن م الوانيل لدس مل عدى الطرق؛

الان يم والاو ااااااااايل   من ماا  لننل النا  الدا د  ف  منال   ااساااااااااامالي عدى وجه السااااااااارعل  )ل(  
نالسااااياسااااات لدحد من اانبتاثات الواااااري واساااااا ك الطاقل، وا ساااايما ف  النا  عدى الطرق، ومشاااانيا اساااااخدا   
النا  الماتدل الوساااااائا والحدول المنساااااال لدمساااااائ  المنا يل والادهور البيئ ، ومحساااااين النما بين الوساااااائا لنا  

اع النا  الدا د  ف  محاي  غا ات ولهداة امماايل األمم ا ااريل  الركاب والبواائا، من لج  متزيز مسااهمل قط 
نشاا   منير المناخ وامماق ناريس، ما إي ء اهاما   ا  اداياجات الدول النزريل الصاانيري الناميل ولق  البددا   

 نبتاثات؛  نموا  والبددا  الناميل غير السادديل من لج  محاي  لهدافاا ف  منال النا  المسادا  الخفي  اا 

الدول األعوااااااااء إلى المشااااااااركل بنشااااااااط ف  لعمال لننل النا  الدا د  وهيئاماا  لعوي ) ( 
المرعيل نشااا   محساااين قدري ُن م النا  عدى الاميف ما ااثار الحاليل والمسااااابديل لانير المناخ وما ياصااا  
ب  إلماج اعابارات منير  نه من ظواهر جويل قصاااااااوى، عدى نحو  ساااااااام ف   د  وع  ومترفل كافيين نساااااااُ

 المناخ ف  مخطيا النا  والتمديات الاشنيديل ذات الصدل؛

ا اار الان يم  لدنا  الماتدل الوسااااااااااائا المسااااااااااادا  باشاااااااااانيا الحدول الاانونيل    متزيز ) ( 
والسااااياساااااميل الخا اااال نالسااااوك الحديد ل والمناري المائيل الدا ديل والنا  الماتدل الوسااااائا والدوجسااااايات،  

 يئ  لدنا  وزيالي إموانيل الو ول ومحسين المماءي؛بادة الحد من الا ثير الب 

األنشاااطل المادا دل ل واااا  ف  إاار الصاااووك الاانونيل لدننل النا  الدا د  وما   متزيز ) ( 
الدنا  الاطاعيل األ رى الاانتل لدننل ااقاصاااااااااال ل ألوروبا، من لج  موا ااااااااادل مطوير المننزات الماو اي  

اقاصاااااااال ل  الداعمل ل قاصاااااااال الدائري، مماشااااااايا  ما الارارات الماخذي ف  الدوري الااساااااااتل والسااااااااين لدننل ا
ألوروبا، ومساااااديا الواااااوء عدى الدورانيل ناعابارها قوااااايل شاااااامدل مازايدي األهميل دي  موااااايف الصاااااووك 

 الاانونيل النديدي لو المندلي ايمل كبيري؛

من   ل الاركيز    2030باادعم منميااذ اساااااااااااااارامينياال لنناال النااا  الاادا د  داى عااا     االازا   )ع(  
مواءمل مدفااات الاموي  ما لهداة الانميال المسااااااااااااااادامل، وذلك من لج  مموين  الواجب عدى لهميال متبئال الموارل و 

 الدننل من إنناز برنامج عمداا المتزز كام   ومدبيل اداياجات النا  الدا د  عدى الصتيدين ا قديم  والتالم .  
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