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االجتمـــاخل اســـامس ة االجـــالة االجتما ـــا
اليت تعقدها الـدل لـس اـ تل لال يفـت ة ت يـ
بتنامج العمس املتعالق مب ع االجتار غـ املرـتلخل
باألاالحة الصغ ة لاألاالحة اس ي ـة مـمج عيـع
جوانبه لمكافحته لالقضاء اليه
نيويورك 02-61 ،حزيتان/يونيه 0262

التطورا األخ ة ة اجا ن ع لتك ولوجيا لتصميم األاالحة الصـغ ة
لاألاــالحة اس ي ــة لا اــار املتتتبــة الي ــا ة اجــا ت يـ الصـ الــدل
لتمكل الـدل مـمج التعـتل الـس األاـالحة الصـغ ة لاألاـالحة اس ي ـة
غ املرتل ة لتعقب ا ة الوقت امل ااب لبطتيقة يعو الي ا
تقتيت األمل العام
موجز
م ــ ن ا تمــد ة ــام  0222الصــ الــدل لــتمكل الــدل مــمج التعــتل الــس
األاالحة الصغ ة لاألاالحة اس ي ة غ املرتل ة لتعقب ا ة الوقت امل ااـب لبطتيقـة يعـو
الي ا ،ظ ت طتق جديدة لتصميم األاالحة لإنتاج ا قد تتتتب الي ا آاار بال جـبة لاله ـو
الدللية التامية إىل التصدي لالجتـار غـ املرـتلخل باألاـالحة الصـغ ة لمـمج بـل تالـ الطـتق
ااــتادام مــوا غــ تقاليديــة ،ميــس البــوليمتا  ،لالالهــوء إىل ال ــ ج التهميعــ ة تصــميم
األاــالحة ل الــس لجــه التحديــد ،تت ـ ات ماليــا لاــم األاــالحة الصــغ ة لح ـ اــهال ا
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لتعقبــ ـ ا بالتطبيقــــا اجلديــــدة لالتك ولوجيــــا ،ميــ ـس الواــــم بــــالاليزر ،لاســــتم ا ــــتي،
لتك ولوجيــا عــع املعالومــا لالبيانــا لتتبع ــا بصــورة تالقاعيــة لتكــمج لالعديــد مــمج تالـ
التك ولوجيا ن تؤات بركس ميق الس الطتيقة اليت يتم هبا لام األاـالحة لتعقبـ ا ،فضـال
مج لي ية ح اهال ا لير هـ ا التقتيـت إىل االجتاهـا اجلديـدة لاالبتكـارا التعيجـية
ة اجا ن ع األاالحة الصغ ة لتصميم ا ،ليقيِّم هـ االجتاهـا لاالبتكـارا إ اء مقانـد
الص ـ الــدل لالتعقــب لمبا عــه لب ــاء الــس طالــب الــدل األ ضــاء ،ــد التقتيــت بعدع ـ
البــارامتتا الـــيت تكـــمج ن تؤخــ ة اال تبـــار ـــد ال يفــت ة ا تمـــا هــ التك ولوجيــا
ل توف ها ،ممج خال التعالن لاملجا دة الدلليل

لال  -الوالية
 - 6ة املتفق الياين لالوايقة استامية ملؤمتت األمم املتحـدة اليـاين الاـتعتال التقـدم ايفـت ة
ت ي بتنامج العمس املتعالق مب ع االجتار غ املرتلخل باألاالحة الصغ ة لاألاـالحة اس ي ـة مـمج
عيع جوانبه لمكافحتـه لالقضـاء اليـه  ،)A/CONF.192/2012/RC/4لهـ الوايقـة الـيت قت ـا
اجلمعيــة العامــة ة قتارهــا  ،25/16طالبــت الــدل األ ضــاء إىل األمــل العــام ن يقــدم تقتيــتا
لليـا ،باالاــت ا ة مـمج آراء الــدل  ،لكـ ت يفــت فيـه ة االجتما ــا املقبالـة نا الصــالة برـ ن
انعكااـــا التطـــورا األخـ ـ ة ة اجـــا نـ ـ ع لتك ولوجيـــا لتصـــميم األاـــالحة الصـــغ ة
لاألاالحة اس ي ة الس فعالية الوام لح الجهال لالتعقـب لاسطـوا العماليـة الال مـة
لك الة ااتمتار لتعزيز فعالية ال يفم الوط ية لالوام لح الجـهال لالتعقـب ة ءـوء هـ
التطورا لاملماراا نا الصالة فيما يتعالق باملجا دة الدللية لب اء القـدرا  ،مبـا ة نلـ
ابس م نقس األ لا لالتك ولوجيا نا الصالة لااتيعاهبا لااتادام ا ب عالية
 - 0لااتُتشد ة إ دا ه ا التقتيت بـرراء الـدل األ ضـاء لباملرـالرا الـيت جتيـت مـع
طاع ة ممج اسرباء ممج األلااط األلا تية لمعاهد البحوث لقطاخل الص ا ة

اانيا  -مقدمة
 - ٣ي دل ه ا التقتيت إىل تقدمي يفة امة مج االجتاها لالتحديا الـيت تكـمج ن تيجـت
املزيد مـمج امل اقرـا بـل الـدل األ ضـاء ة األمـم املتحـدة ة االجتمـاخل اسـامس ة االجـالة
االجتما ا اليت تعقدها الدل لس ا تل لال يفـت ة ت يـ بتنـامج العمـس املتعالـق مب ـع االجتـار
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غ املرتلخل باألاالحة الصغ ة لاألاالحة اس ي ة ممج عيع جوانبه لمكافحته لالقضـاء اليـه،
لهو االجتماخل املقتر قد ة نيويورك ة ال تتة ممج  61إىل  02حزيتان/يونيه 0262
 - 2للي ا ما تكون التك ولوجيا اجلديـدة املجـتادمة ة اجـا نـ ع األاـالحة الصـغ ة
لإ ار ا بارة مج تك ولوجيا راااة هلا تطبيقا اابقة ة نـ ا ا خـت فعالـس اـبيس
امليا  ،مل تطبَّق تك ولوجيا قاعمة ميس تك ولوجيا حتديد اهلوية بوااـطة التـت ا الالاـالكية
د قتيب ة اياق األاالحة الصغ ة
لتك ولوجيا الاليزر إال م
 - 2لال غـــتل بالتـــا ن نطـــاق التك ولوجيـــا املتعالقـــة باألاـــالحة الصـــغ ة الـــيت تكـــمج
تص ـ ي ا الــس طــا تطــورا جديــدة نطــاق لااــع جــدا لا ـ لز ه ـ ا التقتيــت فق ـ الــس
التك ولوجيا اليت تكمج ن تتتتب الي ا آاار بال جبة لوام األاـالحة الصـغ ة لح ـ اـهال ا
لتعقب ـ ا ل الــيت تكــمج ن تــؤات ة ت ي ـ بتنــامج العمــس املتعالــق مب ــع االجتــار غ ـ املرــتلخل
باألاــالحة الصــغ ة لاألاــالحة اس ي ــة مــمج عيــع جوانبــه لمكافحتــه لالقضــاء اليــه لالص ـ
الدل لـتمكل الـدل مـمج التعـتل الـس األاـالحة الصـغ ة لاألاـالحة اس ي ـة غـ املرـتل ة
لتعقبـ ا ة الوقــت امل ااــب لبطتيقــة يعــو الي ــا ،الــس ن اهلــدل مــمج هـ يمج الصــكل هــو
التصدي لالجتار غ املرتلخل باألاالحة الصغ ة لاألاالحة اس ي ة
 - 1ليتضممج ال تخل اليالث ممج التقتيت تءـا لالجتاهـا اجلديـدة التعيجـية ة تك ولوجيـا
األاالحة الصغ ة لاألاـالحة اس ي ـة ،مبـا ة نلـ ااـتادام مـوا جديـدة ة نـ ع األاـالحة
لااتعما م اهيم جديدة ة التصـميم ،مـمج قبيـس ال ـ ج التهميعـ لاتبـاخل طتاعـق جديـدة ة
إنتاج األاالحة ،ال ايما الطبا ـة اليالايـة األبعـا لاـيتم لـث لـس مـمج هـ االجتاهـا مـمج
حيث ما يتتتب اليه ممج آاار فيما يتعالق بااللتزامـا ة إطـار بتنـامج العمـس لالصـ الـدل
لالتعقب ليرمس ال تخل التابع ممج التقتيت التطورا األخ ة ة تطبيقا التك ولوجيا ة اجـا
لام األاالحة لح اهال ا لتعقب ا لممج ه التطبيقـا تطبيقـا تك ولوجيـا الاليـزر ة
اجا الوام لتطبيقا تك ولوجيـا حتديـد اهلويـة لعـع البيانـا بصـورة آليـة ة اجـا ح ـ
الجــهال لإ ارة املازلنــا لتطبيقــا التك ولوجيــا الــيت تــد م ماليــة تعقــب األاــالحة
بااتادام ال يفام العامل لتحديد املواقع ة اجا رند شح ا األاالحة
 - 6ليتضممج ال تخل اسامس فحصـا ل نـواخل لالتطبيقـا اجلديـدة لالتك ولوجيـا  ،فضـال
مج تقييم ل لالمجاعس العماليـة الـيت تكـمج ال يفـت في ـا ـد تطبيـق التك ولوجيـا الـيت جـت
ال يفت في ا ة ال تخل التابع ة الجياق الوطين ،بس لل ل ة إطار املجا دة الدللية
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االيا  -االجتاهــا األخ ـ ة ة ن ـ ع لتك ولوجيــا لتص ـميم األاــالحة الصــغ ة
لاألاالحة اس ي ة
 - 5تكمج تقجيم االجتاها األخ ة ة تك ولوجيا ن ع األاـالحة الصـغ ة لتصـميم ا إىل
اــالث فتــا ) ) ااــتادام مــوا جديــدة ل) لااــتعما م ــاهيم جديــدة ة التصــميم
ج) لاتباخل طتاعق جديدة ة إنتاج األاالحة ،ال ايما ظ ور الطبا ة اليالاية األبعا

لف  -املوا
 - ٩حىت التبع اليالث ممج القتن العرتيمج ،لانت األاالحة الصغ ة الـس العمـوم مصـ و ة
مــمج ال ــوالن ال ـ ي ــا ة مــا لــان تــوي الــس نجــبة اليــة مــمج الكتبــون ليعــا بــا تارة)
لاسرب لالبالاليت ،لهو بارة مج راتي ج ااعس للـان اسرـب لالبالاليـت يُجـتادمان ة
ن ع األجزاء غـ األاااـية ،ميـس املقـبي اليـدلي لاألعـد ،ل ـا ة مـا لانـت تصـ ع اـاعت
األجزاء األخت ممج ال والن لم نل ا ل ،ءحس يُجتادم لـس مـمج األمل يـوم لالتيتـانيوم
لمعــا ن خــت  ،لاا ـتُحدات مــوا بالاــتيكية ة لاخــت الجــبعي ا ل لاعــس اليماني ــا مــمج
القتن املاء لغتل ن ع الق اعف ل الـب املغـالق لة الجـ وا األخـ ة ،ااـتعيي برـكس
متزايد مج املعا ن باملوا البالاتيكية ل البوليمتا ة إنتـاج هيالـس األاـالحة ال اريـة ل ُالـب
مغالق ا لتتيح البوليمتا مزايا ممج قبيس اخن ال التكال ـة ،لخ ـة الـو ن ،لمقالمـة التطوبـة،
لالتصميم املتا لال داة البرـتية ،لا يـا ا ـتاري غـ طـا تـوفت مقالمـة لالرـد تقـس ـمج
مقالمة ال والن ل األلوم يوم ،لقد تكون ليت تءة ل ءتار العتءية
ا اار املتتتبة ة اجا الوام ة إطار الص

الدل لالتعقب

 - 62مــع ظ ــور اجمو ــة لــرب مــمج املــوا املجــتادمة ة نـ ع األاــالحة ،ال ي بغـ املجــا
مبتانة الما الوام لة ظس توافت خيارا لرب ممج املوا اليت تكـمج ااـتادام ا ة متحالـة
التصميم ،ي بغ ن تص امل تهون الـس اختيـار تك ولوجيـا الواـم األنجـب لكـس مـا ة الـس
حدة ،مع ا اظ الس الس معاي الدلام ل دم الزلا
 - 66لفيما خيد األاالحة امل ص و ة ممج البـوليمتا  ،تكـمج لءـع المـا مـمج قبيـس ااـم
املصَــِّع لشـــعار مباشـــتة الـــس القالـــب ل القالـــب املصـــبول لقـــت الصــ ع ،إال ن األرقـــام
التجالجــالية ال تكــمج إ راج ــا ة القالــب املصــبول نيفــتا ألن لــس قطعــة اــال يالزم ــا رقــم
تجالجــال فتيــد لنيفــتا لالاصــاعد ال يزياعيــة لالبــوليمتا  ،ال تكــمج ااــتادام اــاليب اســتم
التقاليديـة لواـم األاـالحة بعـد جتميـع جـزاء الجـال  ،فتيفـس بـ ل ا الـو املتميالـة ة الواــم
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بالاليزر ل الطتق الدقيق بااتعما حد املطتقة ال قطـ ) ،مـا ـدا بعـي االاـتي اءا  ،حالـوال
م اابة ملركالة الوام لفيما خيد ا س األخ  ،توءع الما الواـم بتغـي شـكس الجـطح
إما مج طتيق الضغ ل بااتادام ختّامة مُصَالَّدة لطبع االجالة ممج ال قـاط ال ت يـة الات جـا
نصوص حتفية رقمية لمـمج البـداعس املمك ـة لواـم األاـالحة املصـ و ة مـمج املـوا املتبالمـتة ن
تضال قطعة معدنية إىل املكوِّن البالاـتيك التعيجـ  ،تكـمج ن توءـع الي ـا المـا لاـم
إءافية انيفت ال قتة )00

باء  -التصميم
 - 60ات ان ما نـبح ال ـ ج التهميعـ مـة مـمج مـا األاـالحة العجـكتية فحـىت لقـت
قتيب ،لانت تركيالة األاالحة الصغ ة العجكتية لاءحة املعامل إىل حد ما ،حيث لان لـس
طتا يتميز بعيار لاحد لتصميم لاحـد لترـكيالة لاحـدة لة حـل لـان مـمج املمكـمج إءـافة
بعي التوابع إىل ه األاالحة ،فإن ه التوابع مل تغيِّت التركيالة التق ية األاااية
اتجــاخل اجــا االحتياجــا الترــغيالية الــيت مبقــدلر
 - 6٣مــا ة الوقــت الــتاهمج ،فقــد
القوا املجالحة تالبيت ا إىل تطويت تصميم األاالحة لفقـا لال ـ ج التهميعـ فيمـا خيـد الب ـا ق
العجكتية فيمكمج لالب ا ق اليوم ن تت لف ممج قجـم اااـ  ،يتميـس بالدرجـة األلىل ة اجلـزء
العالوي ممج البة املغالق ،ال ي تكمج ن تيبت اليه طاع ة ممج األجـزاء األخـت بغيـة ا صـو
الس تركيال خمتال ة ت ااب خمتالف األغتال ل امل ام
ا اار املتتتبة ة اجا ت ي الص

الدل لالتعقب

انـت
 - 62تكمج جت يز األاالحة املكونة ممج لحدا جتميعية بع انت خمتال ة ،مبـا ة نلـ
مجــتمدة مــمج اــالحة خــت  ،لهــو مــا قــد يــؤ ي إىل ظ ــور رقــام تجالجــالية خمتال ــة ة جــزاء
خمتال ة مـمج ن ـس الجـال  ،األمـت الـ ي يزيـد مـمج احتمـا لقـوخل خطـ ة التعـتل اليـه لة
الواقــع ،تــت بعــي الــدل األ ضــاء ،ة اــياق مــا قدمتــه مــمج مجــانا ة هـ ا التقتيــت ،ن
تطويت نُيفم األاالحة التهميعية ل يا ة ااتادام املكونـا املتبالمـتة يرـكالن حتـديا جديـدة
ل عالية الوام
 - 62له ــاك حتــد رعيجــ آخــت يرــكاله ال ــ ج التهميعــ يتميــس ة إمكانيــة تغــي يــار
الجال  ،لهو ممج الجـما األاااـية لالتعـتل الـس األاـالحة ف ـ هـ ا ـاال  ،تكـمج ن
يقتتن التقم التجالجال ناته بعياريمج خمـتال ل لمـع نلـ  ،تكـمج يضـا القـو بـ ن العيـور الـس
اال جتميع مس ليت ممج رقم تجالجال لاحد يتيح ة الواقع مزيدا مـمج املؤشـتا ايفتمالـة
اليت قد متكمج ممج تع قب الجال ب هـا لة هـ ا الصـد  ،مـمج األنيـة مبكـان اإشـارة إىل ن
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ال قتة  62ممج الص الدل لالتعقب ت د الس لءع المة لام فتيدة الس مكـون اااـ
ل هيكالـ مــمج مكونــا الجــال  ،مــمج قبيــس اهليكــس ل /ل البــة املغــالق ،لترــهع يضــا الــس
لام جزاء خت ممج الجال  ،ميس الجبطانة ل /ل املزالق ل األاطوانة

جيم  -اإنتاج
 - 61لقــد لانــت ة األنــس تك ولوجيــا الطبا ــة اليالايــة األبعــا  ،ل ”التصـ يع اجلمعـ “،
تجــتادم اااــا ة اهل داــة املعماريــة لالتصــميم الص ـ ا لالتك ولوجيــا األحياعيــة للالقيــام
بالطبا ــة ،تتــوىل آلــة قــتاءة التصــميم انطالقــا مــمج مالــف قابـس لالطبا ــة اليالايــة األبعــا لإراــاء
طبقــا متتاليــة مــمج اــاع وس ل مجــحوق ل لرق ل مــا ة نـ حية لب ــاء ال مــونج انطالقــا مــمج
االجــالة مــمج الرــتاعح لتُضــم ه ـ الطبقــا بعض ـ ا إىل بعــي ل ُتــدمَج تالقاعيــا الاــتحداث
الرـــكس ال ـ ـ اع لبعـــد ن متكـــمج املصـ ـِّعون مـــمج إنتـــاج األاـــالحة الصـــغ ة املصـ ـ و ة مـــمج
البــوليمتا  ،مل يتبــق مــام م إال خطــوة نــغ ة الاــتادام الطبا ــة اليالايــة األبعــا مــمج جــس
إنتاج ه األاالحة بس حىت الطبا ة اليالاية األبعا بااتادام املعا ن قـد ءـحت خيـارا مـمج
اسيارا املتاحة ة الوقت التاهمج
 - 66لتتجم الطابعا اليالاية األبعا املتاصصـة لالعاليـة اجلـو ة بتكال ـة متافقـة جتعالـ ا ة
الوقت ا اءـت بعيـدة ـمج مت ـال معيفـم األفـتا غـ نـه مـمج املـتجح ن تـؤ ي التحجـي ا
التك ولوجية إىل خ ي تكال ة الطابعا اليالاية األبعا العالية اجلو ة لبامليس ،قد يتيح تطـويت
مــوا جديــدة الاــتادام ا ة الطبا ــة اليالايــة األبعــا ااــتادام ه ـ املــوا ة املجــتقبس مــع
طابعا نا جو ة قس
ا اار املتتتبة ة اجا االجتار غ املرتلخل باألاالحة الصغ ة لاألاالحة اس ي ة
 - 65متيــس الطبا ــة اليالايــة األبعــا ابتكــارا لــب ا ة اج ـا ن ـ ع األاــالحة الصــغ ة ،لهــو
ما ي طوي الس إمكانية فتح الجوق لق طا ـا لج ـا فا الـة جديـدة لبـا يبعـث الـس قالـق
خــاص فيمــا يتصــس باالجتــار غ ـ املرــتلخل باألاــالحة الصــغ ة لاألاــالحة اس ي ــة تــوافت ه ـ
التك ولوجيا ألغتال القيام ب نرطة إجتامية لإرهابيـة لة الوقـت الـتاهمج ،قـد تتطالـب اـتقة
األاــالحة ل شــتايفها ة الجــوق غ ـ املرــتل ة ج ــدا قــس ب ـا تتطالبــه تق يــة طبا ــة األاــالحة
ال عالــة لاملواوقــة بيــد ن هـ ا الوءــع قــد يــتغ ) فمــىت اخن ضــت تكــاليف اإنتــاج لارت عــت
اجلو ة ،قد تصبح الطبا ة اليالاية األبعا بـديال متلـا لتصـ يع األاـالحة لبيع ـا الـس ـو غـ
مرتلخل ل الس نطاق نغ ة املجتقبس
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رابعا  -التطــورا األخ ـ ة ة تطبيقــا التك ولوجيــا ة اجــا لاــم األاــالحة
لح اهال ا لتعقب ا
 - 6٩مـــا ـــدا التطـــورا اجلديـــدة ة املـــوا املجـــتادمة ة نـ ـ ع األاـــالحة لتصـــميم ا
لإنتاج ا ،حـدات يضـا تطـورا تك ولوجيـة تك ـ ا ن تعـز ماليـة لاـم األاـالحة لح ـ
اــهال ا لتعقب ـ ا لمــمج ه ـ التطبيقــا مــا يال ـ ) ) تطبيقــا تك ولوجيــا الاليــزر ة اجــا
الوام ل) لتطبيقا تك ولوجيا حتديـد اهلويـة لعـع البيانـا بصـورة آليـة ة اجـا ح ـ
ج) لااتادام ال يفام العامل لتحديد املواقع ة اجا رند شح ا األاالحة
الجهال

لف  -تك ولوجيا الاليزر
 - 02ترــتتط ال قــتة  5مــمج الص ـ الــدل لالتعقــب لاــم األاــالحة الصــغ ة لاألاــالحة
اس ي ة ،لقت ن ع ا ،بعالما فتيـدة تتضـممج ااـم الصـانع لبالـد الصـ ع لالـتقم التجالجـال ،
ل ااـتادام ي المـة لاـم فتيــدة بديالـة تكـون اـ الة االاــتعما لتتضـممج رمـو ا ه داــية
بجيطة مقتلنة بر تة رقمية ل /ل جبدية  -رقمية ،ممج ش طا ن متكِّمج لس الدل مـمج التعـتل
مباشــتة الــس بالــد الص ـ ع ليرــتتط الص ـ يضــا ،إىل قصــس حــد بكــمج ،لاــم لــس اــال
مجتور بعالمة بجيطة مالعمة تتيح التعتل الـس هويـة بالـد االاـت ا  ،ل الـس اـ ة االاـت ا ،
حييما مكمج
 - 06ليتــيح ااــتادام تك ولوجيــا الاليــزر لاــم عيــع نــواخل األاــطح ــمج طتيــق ا ــتق
باأللجدة لنيفتا لعـدم لجـو اتصـا مـا ي بـل األ اة املجـتادمة ة الواـم لالرـ ء الـ ي
يتعل لمه ،تكمج ااتادام ه التك ولوجيا ة طاع ة لااعة مـمج األجـزاء لاملكونـا  ،مبـا ة
نل الصغ ة م ا
 - 00لبيــد ن املــوا املتبالمــتة ال تكــمج لم ــا بااــتادام طتيقــة اســتم التقاليديــة ،تكــمج
ااتادام الما الواـم بـالاليزر الـيت ال تتالـف ب يـة البـوليمتا لبالتـا  ،تعـد هـ الطتيقـة
خيارا بك ا بال جبة ل االحة الصغ ة نا األجزاء التعيجية املتبالمتة لي ضِّس بعـي املصـِّعل
لاــم األاــالحة املص ـ و ة مــمج املــوا املتبالمــتة بــإ راج قطعــة معدنيــة ة املكــوِّن البالاــتيك
التعيج  ،تكمج ن توءع الي ا الما لام إءافية
ا اار املتتتبة ة اجا ت ي الص

الدل لالتعقب

 - 0٣ال مالكو األاالحة الصغ ة بطـتق غـ مرـتل ة ة لـي مـمج األحيـان قـو الـتقم
التجالجال لتال األاالحة لتكمج ة لي ممج األحيان ااتتجاخل العالما املزالة الـيت لءـعت
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نــال بــاستم الــس ال ــوالن ،لنل ـ باتبــاخل طتيقــة ا ـت بااــتادام األضــال ،حيــث ــا ة
ما تتتك العالمة األنالية اـتا حتـت اـطح ال ـوالن ال يُـت بـالعل ا ـت ة لال يتـتك الاليـزر ة
لي ممج األحيان ي تروها ة الب يـة البالوريـة لالمـا ة ،اـواء لانـت مـا ة متبالمـتة ل مـا ة
فوالنيــة لمــمج ن ،مــمج الصــعب ااــتتجاخل نقــوا الاليــزر املزالــة لتكــمج ة بعــي ا ــاال
الاــتادام تق يــة نــقس ال قــوا البــار ة لا ــت التهجــيم ني الضــوء امل ـ عكس ن يكرــف
ب ها األرقام التجالجالية املزالة اليت لُءعت ة األنس بطتيقة الوام بالاليزر

باء  -استم ا تي
 - 02إن العالمــا ا تيــة العاليــة الدقــة هلــا ميــزة تتميــس ة نــعوبة لر ـ ا بال جــبة ملــمج
يتغبــون ة قوهــا ،لة إمكانيــة لءــع ا ة مــالمج جتعــس مــمج الصــعب قوهــا ل ــاللة الــس
نل  ،فممج خال لءع الما اج تيـة الـس قـا الجـال  ،تكـمج ن ي طبـع اـ لت الـس لـس
طالقة ختطوشة ،لهو ما قد يجا د ة عع لة الطب الرت ألغتال التحقيق اجل اع
ا اار املتتتبة ة اجا الوام لح

الجهال

لالتعقب

 - 02يرتتط الص الدل لالتعقب ن توءع المـا الواـم الـس األاـالحة ليـث تكـمج
ريفيت ا بوءو لب ل  ،ال تكمج لالاتم ا تي ،اواء الس الجال ن جه ل بتـتك اـت الـس
استطوشة ممج جتاء العالما املوءو ة الس القا  ،إال ن يكون طتيقـة تجـتادم باإءـافة
إىل الما الوام املتعية التقاليدية لمع ظ ـور األاـالحة املكونـة مـمج لحـدا جتميعيـة ،فـإن
لام األجزاء لاملكونا بعالما اج تية إءافية قد يعز إىل حد لب إمكانية التعقب
 - 01لتتيح تك ولوجيا استم ا تي ،د تطبيق ا الس القا  ،إمكانيـة التعـتل الـس ي
اال ممج خال استطوشة املجـتعا ة فقـ  ،ي لن ا اجـة إىل حيـا ة الجـال ن جـه لقـد
يركس ه ا إءافة م مة إىل اسيارا املتاحة لتعقب األاالحة

جيم  -التك ولوجيا

املتعالقة بإ ارة املازلنا

 - 06إن الر تا الرتيطية لتت ا التا يو ايفـد ة لال ويـة لطـتق االاـتدال البيولـوج
لالتعــتل الــس البصــما مــيال ،ت ــدرج عيع ــا حتــت ميفالــة تك ولوجيــا حتديــد اهلويــة لعــع
ـ ا بصـورة
البيانا بصورة آلية لتتيح ه األااليب التعتل الس األشياء لعـع البيانـا
آلية ،لما طا ت تيح إ خـا تالـ البيانـا بصـورة آليـة ة نيفـم ح ـ الجـهال لة ا لنـة
األخ ة ،جت تكييـف هـ التك ولوجيـا لكـ تجـتادم ة طاع ـة مـمج التطبيقـا املتعالقـة
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بــــإ ارة خمزلنــــا األاــــالحة الصــــغ ة لاألاــــالحة اس ي ــــة بغيــــة حتجــــل التعــــتل الي ــــا
لاالمت ا لتعقب ا
 - 6الر تا

الرتيطية

 - 05تــؤ ي الرـ تة الرــتيطية إىل تتميــز املعالومــا لفــق نجــق بصــتي تكــمج ل لــة قتاءتــه
لختزي ــه ليتــوىل ج ــا قــتاءة الرـ تا الرــتيطية ،الـ ي يتـ لف مــمج مصــدر لالضــوء ل داــة
لج ا الاترـعار الضـوء ،حتاليـس البيانـا املتعالقـة بصـورة الرـ تة الرـتيطية لإراـا قتـو
ه الر تة بعد حس رمو ها إىل حااول
 - 0حتديد اهلوية بوااطة التت ا

الالاالكية

 - 0٩تت لف تك ولوجيا حتديد اهلويـة بوااـطة التـت ا الالاـالكية مـمج صـتيمج رعيجـيل،
يتمــيالن ة المــة ل لمــة مداجــة اخــس الجــال  ،لج ــا مجــتقس لالقــتاءة مــا العالمــا ،
فإطــا تت ِاــس بيانــا إىل ج ــا القــتاءة ،ال ـ ي ــو املوجــا الالاــالكية إىل بيانــا تكــمج
قتاء ا لب ل  ،ف ـ التك ولوجيـا بااالـة لتك ولوجيـا الترـ الرـتيط حيـث يالـتق ج ـا ل
البيانــا الصــا رة ــمج العالمــة ل الومــة فيازطــا ة قا ــدة بيانــا لتتجــم العالمــا مبزيــة
حيث تكمج قتاء ا ممج مواقع الس األاالحة تقع خـارج خـ التيفيـة ،ة حـل يـتعل الونـو
إىل الر تة الرتيطية بوااطة مااحة ءوعية
 - ٣2لتتطالــب التطبيقــا القاعمــة الــس األمــارا التمزيــة بااــتادام تق يــة حتديــد اهلويــة
بوااطة التت ا الالاالكية ممج املجتعمالل ضس صت ما ي إءاة ،ممج قبيس حالقة ل اـا ة
ل بطاقة ل اوار ،لك يتجىن ترغيس ه ا ال يفام لتكـمج ألي فـت مـ نلن لـه ن مـس هـ
األمــارا التمزيــة ل يتتــدي ا لتتــيح ه ـ التك ولوجيــا القاعمــة الــس ااــتادام األمــارا
التمزية إقامة ق اة اتصا بل اال بعي ه لاألمارة التمزية املقابالة لـه لة حـا ـدم التطـابق،
تُعطَّس آلية القد ة الجال
 - ٣تك ولوجيا

االاتدال البيولوج

 - ٣6تجــتعل تك ولوجيــا االاــتدال البيولــوج بالجــما الــيت ي ــت هبــا األشــااص
با تبارهــا م تاحــا لالتعــتل الــس املجــتعمِالل امل ـ نلن هلــم لمــمج األميالــة الــس تك ولوجيــا
االاــتدال البيولــوج الــيت تكــمج تطبيق ــا ة ن ـ ع األاــالحة تق يــا التعــتل الــس بصــما
األنابع ،لبصمة راحة اليد ،لالصو  ،لالوجـه ،لالقبضـة ا تليـة الـس الجـال لتُجـتادم
ج ــزة إلكتتلنيــة لالاترــعار ل القــتاءة جلمــع بيانــا االاــتدال البيولــوج لمقارنت ـ ا مــع
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البيانــــا املتعالقــــة باملجــــتعمالل املــ ـ نلن هلــــم املازنــــة ة نالــــتة حااــــوبية لبااــــتادام
التك ولوجيا اليت تعتمد الس بصما األنابع ،يضع املجتعمس نبعه الـس ج ـا ااترـعار
الاتصدار اإنن ل ا ة ما يوءع ج ا القتاءة ة م طقة مـمج الجـال يجـ س الونـو إلي ـا
ممج لن ن يب املجتعمس ج دا لا يا ل ج دا ُي لت ،لميا نل قبضة الجـال الـيت ـا ة
ما يقع الي ا األنبع لمبهت ما يتم املجـح الضـوع لبصـمة األنـبع ،جتـتي مقارنتـ ا بقاعمـة
خمزنــة اخاليــا ببصــما نــابع املجــتعمالل امل ـ نلن هلــم لإنا العيــور الــس بصــمة مطابقــة،
يتجىن ترغيس الجال ال اري ،لإال ظس مق ال
ا اار املتتتبة ة اجا ت ي الص

الدل لالتعقب

 - ٣0لفقا لال قتة  6ممج الص الدل لالتعقب ،تكون عيع المـا الواـم املطالوبـة الـس
اــطح مكرــول ،لتكــون لاءــحة لن ا اجــة لالاــتعانة بواــاعس ل لا ف يــة لتيفيت ـ ا،
ليج س التعتل الي ا ،لمقتلءة ،ل اعمة ،لتكمج ااتتجا ا إىل قصس حد بكمج ممج ال احيـة
ال ية لتت بعي الـدل األ ضـاء ن لجـه التقـدم ايفـت ة تصـ يع األاـالحة قـد جتعـس مـمج
الصــعب التعــتل الــس األرقــام التجالجــالية ل اــالحة فــال تكــمج ن حتــس تك ولوجيــا حتديــد
اهلوية لعع البيانا بصورة آلية قس الوام التقاليـدي الـ ي يُرـتتط مبوجـب الصـ بيـد ن
هـ التك ولوجيـا قــد تـؤ ي إىل حــد لـب إىل تعزيـز نيفــم الواـم التقاليديــة ألغـتال التعــتل
الس األاالحة
 - ٣٣ف التك ولوجيـا تتـيح التعـتل الـس املعالومـا لإ خـا البيانـا مباشـتة ة الـ يفم
ا ااوبية ة غيال ي تدخس برتي ُي لت ل ممج لن ي تـدخس الـس اإطـالق ،بـا اعالـ ا
م اابة بركس خاص لتطبيقـا ح ـ الجـهال اخـس ل ـرب املازلنـا ل تبـت بعـي
الــدل األ ضــاء ــمج ر ي م ــا ن ه ـ التك ولوجيــا تكــمج ن تجــتادم ة إ ارة األاــالحة
الصغ ة الس و متكامس ،ل فا ب ن الما لتحديد اهلويـة بوااـطة التـت ا الالاـالكية
جت بال عس اختبارها جتتيبيا الـس بعـي األاـالحة ال اريـة ل شـار ل ضـاء خـت إىل
نه ي بغ ااتكرال ال تص املتاحة لزيا ة تطويت تك ولوجيا الواـم لالتعقـب ،مبـا ة نلـ
تال اليت تجمح بتحديد مواقع ه األاالحة مج بُعد ل فتل حدل م ية الي ـا ل الـتحكم
ة اع ا مج بعد بغية التصدي لالمااطت الرديدة ال اعة مج حتويس لج ة ااـتعما األاـالحة
ل إااءة ااتعماهلا
 - ٣2لمتتا بعي تك ولوجيـا حتديـد اهلويـة لعـع البيانـا بصـورة آليـة ب طـا قـد تكـون
م يــدة لالغايــة ة تعزيــز إ ارة املازلنــا الوط يــة ،إال ن ااــتادام ا قــدل ة اجــا التعــتل
الــس األاــالحة ــرب ا ــدل لال تكــمج قــتاءة الر ـ تا الرــتيطية ل المــا حتديــد اهلويــة
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بوااــطة التــت ا الالاــالكية إال مــمج خــال األج ــزة اسارجيــة املتافقــة هلــا لقــد ال تكــون
األاالحة اليت يُعيت الي ـا خـارج م طقـة ااـتادام ا القـانوين األخـ مصـحوبة بـاألج زة نا
الصالة ف ا ي بغ ن يؤخ ة اال تبار د اختـان قـتارا بتطبيـق هـ التك ولوجيـا لتكـمج
لكس بالـد الـس حـدة ن ـد القوا ـد اسانـة بـه فيمـا يتعالـق بتاصـيد التـت ا لعالمـا
حتديد اهلوي ة بوااطة التت ا الالاالكية ،لليجت لس نطاقـا التـت ا الالاـالكية متـوافتة
ة عيع البالدان لملعاجلة الرواغس املتعالقـة بالتهـارة الدلليـة ،مـمج الضـتلري ااـتادام المـة
تعمس ءممج عيع اجاال التت ا الدللية لمل يصـس بعـد ي معيـار إىل رجـة التعمـيم الـيت
تفت ا الر تا الرتيطية
 - ٣2لتؤ ي تطبيقا تك ولوجيـا حتديـد اهلويـة لعـع البيانـا بصـورة آليـة ة اجـا مـ ح
اإنن لالمجتعمالل إىل قصت ااتادام األاالحة الس فـت بعي ـه ل اجمو ـة خمتـارة مـمج األفـتا
لألغـتال الصـ الـدل لالتعقـب ،تكـمج هلـ التطبيقـا ن ت قـس ماليـة ح ـ الجــهال ،
ال اــيما اـهال املازلنــا ال عاليــة ،إىل مجــتو ليــت تقــدما فعالــس اــبيس امليــا  ،ب ضــس
التجهيس التالقاع لوقت قيام موظف بعي ه بإختاج اـالحة مـمج ي متفـق ،تكـمج تعزيـز ماليـة
بيان رنيد املازلن ل م ه إىل حد لب
 - ٣1ل اللة الس نل  ،تتـوفت حاليـا ج ـزة لحاليـا لتاـزيمج األاـالحة حيـث ال تكـمج
إخــتاج األاــالحة إال بعــد إ خــا رقــم شـ تة ل مجــح بصــمة مــمج بصــما األنــابع ،ل مــمج
خــال تطبيــق لتحديــد اهلويــة بوااــطة التــت ا الالاــالكية لبــ ل  ،مــمج املمكــمج تعقــب
األشااص ال يمج ااتادموا االحة بعي ا ،للقت قيام م ب ل لاملدة اليت ااتغتقوها
 - ٣6لبامليس ،تكمج إ راج ق ا قمولـة ل اـالحة ة اـبطانا ا ل خزانـا طالقا ـا ،الـس
ن تُغالق رقميا ممج جس ل الة ختزي ا ل نقال ا بصورة م مونة

ا  -تك ولوجيا تعقب األاالحة
 - ٣5ه اك د ممج نيفم التعقب بال جبة جلميع نواخل الجالع األاااية لبعضـ ا ،مـمج قبيـس
تك ولوجيا حتديد اهلوية لعع ا لبيانا بصـورة آليـة ،يتـوىل عـع البيانـا بااـتادام ج ـا
قــار  ،لبالتــا ال تكــمج ااــتادام ا إال ة مــالمج معي ــة بي مــا تَجــتادم نيفــم خــت  ،ميــس
ال يفام العامل لتحديد املواقع ،املالحة الجاتالية لتتيح تعقب األن ال الس الصعيد العامل
 - ٣٩ل د مجتقبِس ممج مجـتقبِال ال يفـام العـامل لتحديـد املواقـع مـالمج الجـواتس ،لب ـاء
الس حجابا املجافة ،يجت تج موقع ن ف ممج األن ال لإجتاء ا جال الـس ـو فعـا ،
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يالزم توفت خ ريفية لاءح ألربعة اواتس ل ليت لقـد نُـمِّم ال يفـام العـامل لتحديـد املواقـع
ة األنس ألغتال جكتية ،بيد نه يُجتادم حاليا ألغتال مدنية لااعة ال طاق
 - 22لمــا فتتــت تك ولوجيــا ال يفــام العـــامل لتحديــد املواقــع تُجــتادم ة ماليــة التنـــد
لالتعقــب غـ املعال ــة اليــا الرــحمج الــيت حتمــس اــالحة ،لهـ العماليــة الــيت تكــمج ن تــوفت
بيانا ت يد فتح بال ممج األبوال ل لقوخل اهتزا ا ممج جـتاء قاللـة اقتحـام لاعـس تـوافت
املعالوما بااتمتار مج موقع ه ا اليا ممج الصعب اتقت ا ل حتويس مجارها
ا اار املتتتبة بال جبة لالص

الدل لالتعقب

 - 26لفقــا لال قــتة  2مــمج الص ـ الــدل لالتعقــب ،يقصــد بالتعقــب االقت ــاء امل ـ ه ألاــت
األاالحة الصغ ة لاألاالحة اس ي ة غ املرتل ة اليت يُعيت الي ا ل تُضب ة إقالـيم للـة مـا،
ممج نقطة تص يع ا ل نقطة ااـت ا ها مـتلرا وطـوط التوريـد إىل ال قطـة الـيت تصـبح في ـا غـ
مرــتل ة لتيــس اقت ــاء اــت املوقــع اجلغــتاة لرــح ا األاــالحة نو ــا خمتال ــا مــمج نرــطة
التعقب اليت تكمج ن تكمِّس الصـ ف ـو يكتجـ نيـة خانـة ة اـياق حتجـل نيفـم متاقبـة
تصديت األاالحة

خامجا  -اسطوا العمالية ملوانالة لتعزيز فعالية نرطة الوام لح الجهال
لالتعقب الـس الصـعيد الـوطين ل نرـطة املجـا دة لب ـاء القـدرا الـس
الصــعيد الــدل  ،مبــا ة نل ـ نقــس األ لا لالتك ولوجيــا نا الصــالة
لااتيعاهبا لااتادام ا ب عالية
 - 20يضــع ه ـ ا ال ــتخل التك ولوجيــا اجلديــدة املرــار إلي ــا ــال ة إطــار اال تبــارا
املعياريـــة لالتق يـــة ،ليعتـــرب اسطـــوا العماليـــة الال مـــة لت يـــ ها ،مبـــا ة نلـــ ة اـــياق
املجا دة الدللية
ااتتاتيهية اقت اء التك ولوجيا لت ي ها
 - 2٣تجتمد اسيارا الوط ية ة اجـا اقت ـاء لتطبيـق التك ولوجيـا املتصـالة باألاـالحة ة
فضـس األحــوا مـمج حتديــد األللويـا برــكس لاءـح ة خطــة العمـس الوط يــة ألي بالـد تعــىن
باألاــالحة الصــغ ة ف ـ حــل قــد تتلــز إحــد ا كومــا الــس حتجــل باراــا ح ـ
الجهال الوط ية ممج خال إراـاء تك ولوجيـا حتديـد اهلويـة لعـع البيانـا بصـورة آليـة،
قــد تعتــرب حكومــة خــت ن لاــم خمزلنا ــا بــالاليزر هــو ال رــاط األليــت إ احــا لمــمج شـ ن
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ااتتاتيهية جيدة التاطي ن تعتين مبج لة حتديد اجل ا ناحبة املصالحة الـيت يالـزم إشـتال ا
ممج جس إجنا تطبيقا التك ولوجيا لحتديد العماليا اليت تت ات بكس تك ولوجيا الس حدة
 - 22لقد جتد لـس ا كومـا نـعوبة مـمج لقـت خـت ة إ مـاج التك ولوجيـا اجلديـدة
بجالاة ة إجتاءا ا ،بيد ن البالدان ال اميـة قـد تواجـه حتـديا إءـافية ف ـ البالـدان ال اميـة،
لي ا ما يتميس اقت اء التك ولوجيا ة اات ا ج زة لبتامج لتكيي ـا مـع اليفـتلل الداخاليـة
لقــد تكــون لــد البالــدان ال اميــة املتواــطة الــدخس قــدرة لــرب الــس ااــتيعال التك ولوجيــا
األج بية ،بس لرمبا اات جـاخ ا حييمـا لـان نلـ م ااـباث للـي ا مـا تواجـه قـس البالـدان ـوا
ل البالــدان الــيت توجــد ة حالــة نــزاخل ل اسارجــة مــمج الــياخل نــعوبا ة ماليــا اإ مــاج
هــ ف ــ هــ ا ـــاال  ،ه ـــاك خطـــت حقيقــ يتميـــس ة ـــدم ااـــتادام املقت يـــا مـــمج
التك ولوجيا لة ن س الوقـت ،فـإن اـد ال هـوة بـدال مـمج تواـيع ا ي بغـ ن يكـون مجـعس
مرتتلا له ا يعين نه ي بغ إيالء اهتمام خاص لت يتـة بيتـة ت يفيميـة لإ اريـة فا الـة تكـمج ن
تُدمج في ا ب هـا التك ولو جيـا اجلديـدة الال مـة لبعبـارة خـت  ،فيمـا يتعالـق بالجيااـا
لاملماراــا املتبعــة مــمج جــس تطبيــق التك ولوجيــا ،ال يوجــد حــس لاحــد ي ااــب اجلميــع
لياليب متطالبا م
 - 22فممج امل م ن توءع الجيااا ل ن تقدَّم املجا دة الس اا الواقع الـتاهمج لالت ميـة،
مبا ة نل مد ل اية اهليالس األاااية لتوافت املـوار البرـتية لاألهـم مـمج نلـ ن ت خـ
القتارا املتعالقة باقت اء التك ولوجيا اجلديدة ة اال تبـار لي يـة ت ا ـس هـ التك ولوجيـا
مع التك ولوجيا القاعمة لالتك ولوجيا املجتقبالية ايفتمالة ة املؤاجا املع ية فعالـس اـبيس
امليــا  ،قــد يتطالــب ا صــو الــس اــالحة مــزل ة بتق يــة حتديــد اهلويــة بوااــطة التــت ا
الالاالكية إجتاء متاجعة شامالة لإلجتاءا القاعمة للتك ولوجيا الد م
تقييم االحتياجا
 - 21ترمس الع انت األاااية ة ي ااتتاتيهية إ ماج تك ولوجيا جديـدة فيمـا يتصـس
باألاالحة ة مؤاجة حكومية تقييم االحتياجا لا الـة التاه ـة لالتك ولوجيـا لمـا إنا لانـت
ه اك حاجة فعالية إىل التك ولوجيا اجلديدة لة ه ا الصد  ،ممج امل م لبالوغ األهدال ايفـد ة
تقييم ما إنا لانت التك ولوجيا ا الية قد نبحت متهال ة
 - 26لال ي بغ ن تُتا القتارا املتعالقة باقت اء التك ولوجيا الـس اـا متطالبـا العمـس
لالقــدرا ة اجــا ح ــ الجــهال فقــ  ،بــس ي بغــ ن تجــت د يضــا إىل مــد مالءمــة
التك ولوجيــا اجلديــدة لمــا إنا لانــت قــا رة الــس التطــور ملوالبــة االحتياجــا املــتغ ة فعالــس
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اــبيس امليــا  ،ة ا ــاال الــيت يــتم في ــا ت ــالل املــوظ ل برــكس متــواتت ،قــد يكــون ا تمــا
تك ولوجيــا تجــتادم األمــارا التمزيــة ل رمــو حتديــد اهلويــة اسارجيــة ليــت فاعــدة مــمج
التك ولوجيا املزل ة وانية االاتدال األحياع
 - 25لتكــمج تطبيــق التك ولوجيــا اجلديــدة ة اجــاال خــت غــ اجــا شــتاء األاــالحة
اجلديــدة لاــب ن تجــت دل اسطــوة األلىل ة التصــدي لالجتــار غ ـ املرــتلخل باألاــالحة
الصغ ة األاالحةَ غ املرتل ة اليت ه ا ن قيد التدال ة عيع اء العامل لمـمج ن ،ي بغـ
لالتك ولوجيا اجلديدة ن ت طوي الس إمكانية حتديث األاالحة املوجو ة بال عـس ة املازلنـا
الوط ية ،ميال ،بجما جديدة تؤ ي إىل تعزيز القدرة الس تعقب ا لإ ار ا
املقبولية لقابالية التطبيق
 - 2٩ــد رااــة موءــوخل شــتاء ل نقــس التك ولوجيــا ،مــمج األنيــة مبكــان ال يفــت ة مــد
مقبولية التكاليف املتكترة ،مبا ة نل الك تباء لنقس الوقو لالصيانة لقطع الغيار لاألفتا
 - 22لقد ترمس ا تبارا املقبولية األخت غ املا يـة امتيـا التك ولوجيـا لالـواعح الوط يـة
للالصكوك لااللتزاما اإقاليمية فعالس ابيس امليـا  ،ل الـس ال حـو املـ لور ـال  ،قـد تكـون
تك ولوجيا حتديد اهلوية لعع البيانا بصورة آلية مكمِّالة ملتطالبا الواـم ة إطـار الصـ
الدل لالتعقب ،إال طا ال حتس قال ا
 - 26لفيمــا خيــد قاباليــة التطبيــق ،تتجــم اال تبــارا بطــابع تقــين لــرب ،لتكــمج ن ترــمس
املجــاعس املتصــالة مبتانــة التك ولوجيــا ،لمــا إنا لانــت التك ولوجيــا تــؤات الــس اــالمة الجــال
ل اعه الوظي  ،لما إنا لان ممج الج س إ الة الما لام الجال
ت ي التك ولوجيا
 - 20قد يركس ت ي تك ولوجيا جديدة الس الصعيد الوطين م مة ءامة تكمج القيـام هبـا
ة متحالـة لىل ة متفـق مالعـم الـس اـبيس التهتبـة لخـال املتحالـة التهتيبيـة ،تكـمج إ ــا ة
ال يفــت ة مرــالس الترــغيس لالتحــديا الالوججــتية لرمبــا حالـ ا قبــس ت يـ التك ولوجيــا الــس
نطاق لااع لتكمج ن يجا د يضا تدريب املوظ ل لرندهم ا اء العمس ة متحالـة جتتيبيـة
الـس معاجلـة القضــايا املرـتتلة لاألاـتالة الــيت يطتح ـا املوظ ـون قبــس نرـت التك ولوجيـا الــس
نطاق لاع لبعد ت ي هـ التك ولوجيـا الـس نطـاق لااـع ،قـد يكـون م يـدثا يضـا إجـتاء
ااتعتال م تيفم الاتادام ا
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املجا دة املجتدامة
 - 2٣ا ة ما يؤ ي التقـدم التك ولـوج إىل يـا ة مرـكالة التعقيـد لحـاال ـدم التـيقمج،
لإىل ا تما املجتعمالل ال اعيل الس اسـرباء املتاصصـل ،لإىل إقامـة حـواجز معتفيـة جديـدة
ة لجـه اجل ــا الــيت تمــس تب ي ــا لالتك ولوجيــا فقـد يرــكس غيــال املعتفــة لالدرايــة التق يــة
قبا حتو لن نرت التك ولوجيا اجلديدة للالمجا دة الس التغالب الـس هـ العقبـا ،
تكمج لالعقد املربم بـل اهليتـا املا ـة لاهليتـا املتالقيـة ن يتهـال تـوف املعـدا  )6ليرـكس
تيج نقس املعتفة صـتا رعيجـيا ة لءـع طـج مجـتدام لتقـدمي املجـا دة فعالـس اـبيس امليـا ،
بعــد تــوف تك ولوجيــا حتديــد اهلويــة لعــع البيانــا بصــورة آليــة ألي بالــد مجــت يد ،فــإن مــمج
األنية مبكان ن تتا اسربا الداخالية ة حا تعطس ج ا قتاءة الر تا الرـتيطية ل غـ
نل ممج التك ولوجيا لتكمج لتتتيب نقس التك ولوجيا ن يرـتمس الـس تطـويت هـ اسـربة
الداخالية املجتدامة ،لاملوافقة الس توف اسربا لاسدما اسارجية لتدب مؤقت

اا اا  -االات تاجا لالتونيا
 - 22ترــكس التطــورا ة تك ولوجيــا نـ ع األاــالحة لتصــميم ا ،ميــس ااــتادام اهليالــس
املتبالمتة لال ج التهميعـ لالطبا ـة اليالايـة األبعـا  ،حتـديا متزايـدة لعماليـة لاـم األاـالحة
لالتعتل الي ا له اك يضا احتما نـ ع األاـالحة بطـتق غـ مرـتل ة بااـتادام الطبا ـة
اليالاية األبعا لتكمج ت ال ا اار املتتتبة الس ه التطـورا ة اجـا ت يـ الصـ الـدل
لالتعقب ة االجتماخل اسامس ة االجالة االجتما ا اليت تعقدها الدل لـس اـ تل لال يفـت ة
ت ي بتنامج ا لعمس املتعالـق مب ـع االتّهـار غـ املرـتلخل باألاـالحة الصـغ ة لاألاـالحة اس ي ـة
ممج عيـع جوانبـه ،لمكافحتـه لالقضـاء اليـه ،لغـ نلـ مـمج االجتما ـا املعقـو ة ة إطـار
بتنامج العمس
 - 22لقــد ءــحت التك ولوجيــا الــيت تكــمج ن تعــز فعاليــة الواــم لح ـ الجــهال
لالتعقب متاحة بركس متزايد ،لي بغ اختيارها بعد ال يفت بع ايـة ة اـياق البيتـة التك ولوجيـة
رــغَّس في ــا التطبيقــا اجلديــدة لة القــدرا الــيت ت طــوي الي ــا
لالت يفيميـة لاسدميــة الــيت اتُ َ
تال البيتة
__________
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 - 21لنتيهة هل ا التقييم ال ي تكمج االءطالخل بـه الـس الصـعيد الـوطين ل اإقاليمـ  ،فـإن
حتديث ا ألاالحة املوجـو ة مـمج خـال تزليـدها بتك ولوجيـا جديـدة تكـمج ن يكـون تـدب ا
قيِّما ملواج ة التحدي املتميس ة األاالحة املوجو ة املعتءة سطت حتويس لج ة ااتعماهلا
 - 26ل دما يصبح اقت ـاء اـالحة جديـدة مـتا قتومـا ،مـمج شـ ن اختيـار األاـالحة املـزل ة
بالتطبيقا التك ولوجية اجلديدة ن يجا د الس التقاليس ممج خطت فقدان األاـالحة ،شـتيطة ن
الجهال لغ ها ممج إجتاءا إ ارة األاالحة
يتم إرااء اإجتاءا امل اابة
 - 25ل دما يكون ممج املقـتر تقـدمي املجـا دة لبـ التعـالن ة هـ املجـاعس ،قـد تتغـب
الدل املا ة لاملجت يدة ة االاـتعانة مبه مو ـة مـمج املعـاي التوجي يـة املتعالقـة ب قـس املعـدا ،
الــيت تغط ـ اجــاال مــمج قبيــس ااــتدامة املجــا دة ،مبــا ة نل ـ التكــاليف املتكــترة لالتــدريب
لالك تباء لالوقو  ،لما إنا لان ي بغـ ال يفـت ة املواءمـة الـس الصـعيد اإقاليمـ  ،مبعـىن تـوف
معدا متوافقة
 - 2٩لترهَّع ا مو ـا اإقاليميـة لالـدل امل تمـة بااـتادام هـ التك ولوجيـا الـس ن
ت اقش بركس عا اإمكانا اليت تتيح ا هـ التك ولوجيـا لالقيـو الـيت حتـدها ،لاـو
هلا دع ن تقتر لءع طج إقاليمـ موحـد لتعـتل متالـز األمـم املتحـدة اإقاليميـة لالجـالم
لنزخل الجال مج ااتعدا ها لد م ه اجل و حييما ت ا اجة إىل نل
 - 12لتيــس الصــ الـــدل لالتعقــب ات اقـــا امليـــا قيِّمــا لالغايـــة برــ ن موءــوخل لـــه آاـــار
تك ولوجيــة لــب ة للضــمان ن ــاف الصـ الــس نيتــه ،تكــمج تعزيــز مبتا ــاة التطــورا
اجلديدة ة امل التك ولوجيا لتعزيز لاـم األاـالحة لح ـ اـهال ا لتعقبـ ا لإنا لـان هـ ا
املبد يفس بت ييد لااع ،قـد تتغـب الـدل األ ضـاء ة م اقرـة القيمـة ايفتمالـة لالت ـاق الـس
لايقة تكميالية هل ا الص  ،ممج قبيس املتفق ،ل تعكـس ا اـار املتتتبـة الـس التطـورا التق يـة
األخ ة ة اجا لام األاالحة الصغ ة لح اـهال ا لتعقبـ ا لتكـمج هلـ امل اقرـا ن
تجتتشد باجلدل الزمين املت ق اليه لالجتما ا املعقو ة ة إطار بتنامج العمس فعالـس اـبيس
امليا  ،ايتيح اجتماخل اسـرباء ا كـوميل لعـام  0262فتنـة إجـتاء م اقرـة متلـزة لالاـرباء
بر ن ه ا املوءوخل ،لحتديد الع انـت التعيجـية ة لايقـة تكمياليـة مـمج هـ ا القبيـس لة لقـت
الحق ،تكمج لءع الصيغة ال اعية لالت اق ة االجتماخل الجا ة االجالة االجتما ـا الـيت
تعقدها الدل لس ا تل ،املقتر قد ة ام 0261
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