بيانيه بن
ٔب ،قطوت وٙٙسٌبٖ حبضط زض وٙفطا٘ؽ رٟب٘ي ي٘ٛؿى ٛزض ظٔي ٝٙآٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض زض ثٗ إِٓبٖ ث ٝتبضيد
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آٚضيُ  2009اػالٔي ٝشيُ ضا نبزض  ٚذٛاؾتبض قطٚع ث ٝفؼبِيت زض ايٗ ظٔئ ٝٙي ثبقيٓ:
 .1ػّي ضغٓ ضقس ثي ؾبثم ٝالتهبز زض لطٖ ثيؿتٓ  ،فمط ٔعٔٗ ٘ ٚبثطاثطي ٕٞچٙبٖ ٔطزٔبٖ ثؿيبضي ثرهٛل ٌطٞ ٜٚبي
آؾيت پصيطتط ضا تحت تبحيط لطاض ٔي زٞسٙٔ .بلكبت ٕٞچٙبٖ تٛرٍٕٞ ٝبٖ ضا ث ٝضطٚضت ثٙب ٟ٘بزٖ فط ًٙٞنّح رّت ٔي
ٕ٘بيس .ثحطاٖ ٞبي التهبزي ٔ ٚبِي زض ؾغح رٟبٖ  ،ذغطات ٔسَ ٞبي ٘بپبيساض تٛؾؼ ٝالتهبزي  ٚالسأبت ثطاي زؾتيبثي
ثٙٔ ٝبفغ وٛتبٔ ٜست ضا ٕ٘بيبٖ ٔي ؾبظ٘س .وٕجٛز ٔٛاز غصايي ٌ ٚطؾٍٙي رٟب٘ي چبِف ٞبي رسي ض ٚث ٝافعايكي ٔي
ثبقٙس .تِٛيس ٘بپبيساض  ٚاٍِٞٛبي ٔهطف ٔٛرٛز ٙٔ ،زط ث ٝتبحيطات اوِٛٛغيىي ٔي ٌطزز و ٝأىب٘بت  ٚفطنتٟبي ثطاثط ٘ؿُ
حبضط  ٚآيٙسٌبٖ ٕٞ ٚچٙيٗ ازأ ٝحيبت ثط ضٚي ظٔيٗ ضا آ٘چٙبٖ و ٝزض پسيس ٜتغييط الّيٓ ضخ ٕ٘ٛز ٜاؾت  ،تحت تبحيط لطاض
ٔي زٞس.
 .2زض ػطو  10ؾبَ زض لطٖ ثيؿت  ٚيىٓ  ،رٟبٖ ٕٞطا ٜثب تٛؾؼ ٝاي ػظيٓ  ،پيچيس ٚ ٜت ٛزض ت ٛثب ٔكىالت  ٚچبِف ٞبي
ػسيسٔ ٜطتجظ ثب قي ٜٛظ٘سٌي ا٘ؿبٖ ،زؾت  ٚپٙز٘ ٝطْ ٔي ٕ٘بيس .ايٗ چبِف ٞب ٘بقي اظ اضظـ ٞبيي اؾت و ٝرٛأغ
٘بپبيساض ضا پسيس آٚضز ٜا٘س .ايٗ چبِف ٞب چٙس ٚرٟي ثٛز ٚ ٜحُ  ٚفهُ آٟ٘ب ٘يبظٔٙس تٛافمبت ؾيبؾي لٛي تط  ٚالسأبت
لبعغ ٔي ثبقسٔ .ب زا٘ف  ،تىِٛٛٙغي ٟٔ ٚبضت ٞبي الظْ ثطاي تغييط قطايظ ضا زاضيٓ .أب الظْ اؾت تٛا٘بيي ٞب  ٚأىب٘بت
ذٛز ضا ػطضٕ٘ ٝبييٓ تب ثتٛاٖ اظ تٕبْ فطنت ٞبي پيف آٔس ٜثطاي ثٟجٛز اٚضبع  ٚايزبز تغييط ثٟط ٜثطز.
 .3تبحيط تٛؾؼ٘ ٝبپبيساض  ،ثس ٖٚاِٛٚيت ثٙسي  ،غيط ٔؿئٛال٘٘ ٚ ٝب ٔٙبؾت ثيٗ ٔٙبعك ٔرتّف ٕٞ ٚچٙيٗ وكٛضٞبي زض حبَ
تٛؾؼ ٝيب تٛؾؼ ٝيبفتٔ ٝتفبٚت اؾت .تٕبْ وكٛضٞب ٘يبظٔٙس الساْ تٛافمي ٔ ٚكبضوت ٔساضا٘ ٝثطاي تضٕيٗ تٛؾؼ ٝپبيساض زض
ظٔبٖ حبَ  ٚآيٙسٔ ٜي ثبقٙس .ؾطٔبيٌ ٝصاضي ثطاي آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض ) ، (ESDؾطٔبيٌ ٝصاضي ثطاي آيٙس ٜثٛزٚ ٜ
ٔي تٛا٘س ٔتضٕٗ حيبت ثرهٛل زض وكٛضٞبي وٕتط تٛؾؼ ٝيبفت ٚ ٝپط ٔٙبلك ٝثبقس .
 .4ثط اؾبؼ تٛافمبت ا٘زبْ قس ٜزض رٔٛتيٗ ،زاوب  ٚغٞٚب٘ؿجٛضي ٔ ،ب ٘يبظٔٙس ٕٞىبضي ثطاي آٔٛظـ ٞؿتيٓ تب ٔطزْ ضا ثطاي
تغييط تٛإ٘ٙس ؾبظيٓ .ايٗ آٔٛظـ ثبيس ث ٝنٛضتي ثبقس و ٝاضظقٟب  ،زا٘فٟٔ ،بضتٟب  ٚقبيؿتٍي ٞب ضا ثطاي ظ٘سٌي ث ٝنٛضت
پبيساض ٔ ،كبضوت زض ربٔؼ ٚ ٝوبض قطافتٕٙسا٘ ٝاضتمب زٞس .زؾتٛضوبض "آٔٛظـ ثطاي  " ٕٝٞثط ضطٚضت ٚرٛز آٔٛظـ اثتسايي
ثطاي ٘يُ ث ٝتٛؾؼ ٝپبيساض تبويس ٔي ٕ٘بيس .ػال ٜٚثط ايٗ ثط آٔٛظـ پيف زثؿتب٘ي  ،آٔٛظـ رٛأغ ضٚؾتبيي  ٚؾٛازآٔٛظي
(آٔٛظـ ثعضٌؿبالٖ) تبويس ٔي ٕ٘بيس .زؾتبٚضزٞبي ٔٙتذ اظ تٛا٘بيي ذٛا٘سٖ ٛ٘ ٚقتٗ  ٚحؿبة  ٚوتبة ثط ضٚي ويفيت
آٔٛظـ تبحيط ٌصاضز ٚ ٜثطاي ٔٛفميت ثط٘بٔ ٝآٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض حيبتي اؾت.
 .5زض ع َٛآٔٛظـ  ٚيبزٌيطي ٔساْ ٔ ،ي تٛاٖ ثط پبي ٝػساِت التهبزي  ٚارتٕبػي  ،أٙيت غصايي  ،يىپبضچٍي اوِٛٛغيىي ،
حيبت پبيساض  ،احتطاْ ث ٝتٕبْ ػٙبنط حيبت  ٚاضظـ ٞبي لسضتٕٙس  ،ث ٝقيٞ ٜٛبي ذبني اظ ظ٘سٌي زؾت يبفت ؤ ٝتضٕٗ
اتحبز ربٔؼ ، ٝزٔٛوطاؾي  ٚالساْ  ٕٝٞرب٘ج ٝثبقس .ثطاثطي رٙؿيتي ثب تبويس ذبل ثط ٔكبضوت ظ٘بٖ  ٚزذتطاٖ زض آٔٛظـ
أطي حيبتي ثطاي تٛؾؼ ٚ ٝپبيساضي ٔي ثبقس .ثٙٔ ٝظٛض تضٕيٗ فطنتٟبي ثطاثط زض ظ٘سٌي آيٙس٘ ٜؿُ رٛاٖ آٔٛظـ ثطاي
تٛؾؼ ٝپبيساض ث ٝفٛضيت ٔٛضز ٘يبظ اؾت.
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آموزش براي توسعه پايدار در قرن بيست و يكم
 .6آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض افمي رسيس ضا ثطاي آٔٛظـ  ٚيبزٌيطي ثطاي  ٕٝٞايزبز ٔي ٕ٘بيس .ايٗ آٔٛظـٔ ،كٛق ٔ ٚطٚد
آٔٛظـ ثب ويفيت ثٛز ٚ ٜثطاي  ٕٝٞالظْ اؾت  ٚثط اؾبؼ اضظـ ٞب ،ان ٚ َٛتزطثيبت الظْ ثطاي پبؾد ٔٛحط ث ٝچبِفٞبي
حبَ  ٚآيٙس ٜقىُ ٌطفت ٝاؾت.
 ، ESD .7ث ٝرٛأغ وٕه ٔي وٙس تب اِٛٚيت ٞب ٔ ٚكىالت ٔرتّف ٔطتجظ ثب آة  ،ا٘طغي ،تغييط الّيٓ ،ثاليب  ٚوبٞف
ذغطات ،اظ زؾت ضفتٗ تٛٙع ظيؿتي ،ثحطاٖ غصا ،ذغطات ثٟساقتي  ،آؾيت ٞبي ارتٕبػي ٘ ٚب أٙي ضا قٙبؾبيي ٕ٘بيٙس .ايٗ
ٔؿئّ ٝزض ظٔبٖ ثؿظ  ٚتٛؾؼ ٝيه عطظ تفىط رسيس التهبزي حيبتي اؾت ESD .ضبٔٗ ايزبز رٛأؼي ؾبِٓ ،پبيساض  ٚپٛيب
اظ عطيك ث ٝوبضٌيطي ضاٞجطزي ؾيؿتٕبتيه  ٚربٔغ ٔيثبقس .ايٗ آٔٛظـٔ ،ؼٙب ،ويفيت ،اضتجبط ٞ ٚسف رسيسي ضا ثٝ
آٔٛظـ  ٚؾيؿتٓ ٟٔبضت آٔٛظي ٔي ثركس ٔ ٚحتٛاي آٔٛظـ ضؾٕي ،غيطضؾٕي  ٚضٕٙي ضا زض يه پطٚؾ ٝيبزٌيطي ٔساْ
ثطاي تٕبْ ثرف ٞبي ارتٕبع ث ٝوبض ٔي ثطز.
 ESD .8ثط ٔجٙبي اضظـ ٞبيي چ ٖٛػساِت  ،ثطاثطي  ،ا٘ؼغبف پصيطي  ،لبثّيت ٔ ٚؿئِٛيت پصيطي قىُ ٔي ٌيطز.ايٗ
آٔٛظـٔ ،ؿبئّي چ ٖٛثطاثطي رٙؿيتي  ،اتحبز ربٔؼ ٚ ٝوبٞف فمط ضا تطٚيذ زاز ٚ ٜثط ٔالحظ ، ٝاتحبز  ،نسالت ٕٞب٘غٛض
و ٝزض "ٔٙكٛض ظٔيٗ " اقبض ٜقس ٜاؾت  ،تبويس ٔي ٕ٘بيس .آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض ثب انِٛي و ٝظ٘سٌي پبيساض ،
زٔٛوطاؾي  ٚضفب ٜضا حٕبيت ٔي وٙٙس ٕٞجؿتٍي زاضز .حفبظت  ٚثبظؾبظي ٔحيظ ظيؿت  ،حفبظت ٔٙبثغ  ٚثٟط ٜثطزاضي
پبيساض ،قٙبؾبيي تِٛيس ٘بپبيساض  ٚاٍِٞٛبي ٔهطف  ٚايزبز رٛأغ ٔهّح ٘يع اظ ان َٛپبي ٝائ ESDي ثبقٙس.
 ESD .9ثط ضاٞجطزٞبي ذاللب٘ ، ٝافىبض ثّٙس ٔست ٛ٘ ،آٚضي  ٚتٛإ٘ٙسؾبظي ثطاي ٔمبثّ ٝثب ػسْ اعٕيٙبٖ  ٚحُ ٔكىالت
پيچيس ٜتبويس ٔي ٕ٘بيس ESD .ثط اضتجبط ٔيبٖ التهبز  ،ارتٕبع ٔ ،حيظ ظيؿت  ٚتٛٙع فطٍٙٞي اظ ؾغح ٔحّي تب رٟب٘ي ٚ
زض ٘ظط زاقتٗ ٌصقت ، ٝحبَ  ٚآيٙس ٜتبويس زاضز.
 .10آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض ثب ٘يبظٞبي ٔرتّف  ٚقطايظ ٚالؼي ظ٘سٌي ٔطزْ ٔطتجظ قسٟٔ ٚ ٜبضتٟبي الظْ ثطاي يبفتٗ ضاٜ
حّٟب ضا فطإٛ٘ ٓٞز ٚ ٜتزطثيبت  ٚزا٘ف ثٔٛي ضا ثٕٞ ٝطا ٜزا٘ف  ٚتىِٛٛٙغي رسيس ث ٝوبض ٔي ٌيطز.
روود پيشرفت در دهه آموزش براي توسعه پايدار سازمان ملل متحد
 .11زض ع 5 َٛؾبَ ا َٚز ٝٞآٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض  ،و ٝتٛؾظ ي٘ٛؿىٞ ٛسايت ٌطزيس ،وكٛضٞبي ظيبزي زض ارطاي
 ESDپيكطفت ٕ٘ٛز ٚ ٜؾبذتبضٞبي لب٘٘ٛي ذاللب٘ ٝاي ثٙب ٟ٘بز ٜا٘س .تؼسازي اظ ؾبظٔبٟ٘بي ٔطتجظ ثب ؾبظٔبٖ ُّٔ ،
ؾبظٔبٟ٘بي ٔطزْ ٟ٘بزٟ٘ ،بزٞبي ٔٙغم ٝاي  ٚقجىٞ ٝبي قطوب زض فؼبِيت ٞبي ٚالؼي و ٝاظ ثرف ٞب  ٚلؿٕتٟبي ذبني اظ
 ESDپكتيجب٘ي ٕ٘ٛز ٜا٘س ٔكبضوت زاقت ٝا٘س .تالـ ٞبيي ثطاي زضن ثٟتط  ،تطٚيذ ،ارطا  ٚاضظيبثي ويفيت

 ESDزض

حبَ ا٘زبْ اؾت .يه قجى ٝرٟب٘ي اضظيبثي ٔ ٚب٘يتٛضي٘ ًٙيع ضا ٜا٘ساظي قس ٜاؾت .السأبت  ٚتالـ ٞبي رٟب٘ي ثب
اؾتطاتػي ٞب  ٚفؼبِيت ٞبي ٔٙغم ٝاي تىٕيُ ٔي ٌطزز.
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ٔ .12ب ث ٝايٗ ٘تيز ٝضؾيس ٜايٓ و ٝآٔٛظـ فبوتٛضي ٔ ٟٓزض ثٟجٛز ويفيت ظ٘سٌي ا٘ؿبٖ ٔي ثبقس .زض حبَ حبضط ٔب زا٘ف ٚ
تزطث ٝالظْ ثطاي ثٟجٛز لبثُ تٛرٔ ٝحتٛا  ،ضٚـ ٞب  ٚاٞساف آٔٛظـ ضا زاضا ٞؿتيٓٔ .ب ٔي زا٘يٓ و ٝچٍ ٝ٘ٛقطٚع ث ٝتغييط
 ٚثٟجٛز ؾيؿتٓ آٔٛظقي ثطاي تبويس ثط يبزٌيطي ٔسا ْٚزض ع َٛظ٘سٌي ٕ٘بييٓ .زض ذالَ  ESDيبز ٔيٍيطيٓ و ٝچٍٝ٘ٛ
اضتجبط ٔيبٖ آٔٛظـ ضؾٕي  ،غيط ضؾٕي  ٚضٕٙي ضا تمٛيت ٕ٘بييٓٔ .ب ث ٝإٞيت تمٛيت  ٚاقتطان زا٘ف ٔطتجظ ثب پطٚؾٝ
ٞبي تغييط آٔٛظـ ٚالف ٞؿتيٓ.
 .13ػّٓ ،اعالػبت ثيكتطي ضارغ ث ٝپسيس ٜتغييط الّيٓ  ٚؾيؿتٓ ٞبي حٕبيتي ظ٘سٌي زض ظٔيٗ فطا ٓٞآٚضز ٚ ٜاعالػبت
اضظقٕٙسي ضارغ ث ٝايسظ ٚ ٚيطٚؼ اس آي ٚي ٔ ،بالضيب  ،ؾُ ،ثيٕبضي لّجي  ٚؾبيط ٔكىالت حبز ثٟساقتي ضا ٌطز آٚضزٜ
اؾتٔ .ب اعالػبت ثيكتطي ضارغ ث ٝؾيؿتٓ ٞبي عجيؼي  ،احط ا٘ؿبٖ ثط آٟ٘ب  ٚضاٞ ٜبي تبحيط تٛٙع ظيؿتي ثط ويفيت ظ٘سٌي
ا٘ؿبٖ زاضيٓٔ .ب ث ٝايٗ ٔؿئّ ٝآٌبٞيٓ وٙٔ ٝف التهبزي حبَ حبضط ٔي ثبيؿت تغييط وٙس  ٚايٙى ٝارتٙبة اظ تِٛيس ٘بپبيساض
ٔ ٚهطف ثي ضٚي ٚ ٝحٕبيت فٛضي  ٚتطٚيذ انُ وكٛضٞبي " تٛؾؼ ٝپبيساض يبفت "ٝأطي ضطٚضي اؾت .ػّ ْٛارتٕبػي ثٝ
رٙجٞ ٝبي ٔرتّف اذاللي  ،فطٍٙٞي ٔ ،ؼطفتي  ،اٍ٘يعقي  ٚتٛؾؼ ٝا٘ؿب٘ي  ٚربٔؼ ٝقٙبؾي تغييط ٘يع ٔي پطزاظز.
ٔ .14ب زض حبَ حبضط الظْ اؾت ايٗ زا٘ف ضا ث ٝوبض ٌيطيٓ .ثرهٛل ايٗ ٔؿئّ ٝثطاي تمٛيت  ٚتؼٕيٓ ٘تبيذ  ٚزؾت آٚضزٞبي
" ز ٝٞآٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض ؾبظٔبٖ ُّٔ " ٕٞ ٚچٙيٗ تضٕيٗ ارطاي ثّٙس ٔست  ESDزض پٙذ ؾبَ آيٙس ، ٜحبئع
إٞيت اؾت.
فراخوان همكاري
 .15پيكطفت آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض زض حبَ حبضط ث ٝعٛض ٘ب ٔؿبٚي تٛظيغ يبفت٘ ٚ ٝيبظٔٙس ث ٝوبضٌيطي ضاٞجطزٞبي ٔرتّف
زض ٔٛضٛػبت ٔرتّف اؾت .زض ؾبِٟبي پيف ض ،ٚثطاي وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾؼ ٚ ٝتٛؾؼ ٝيبفت ، ٝرٛأغ ا٘ؿب٘ي ٚ
ؾبظٔبٟ٘بي ثيٗ إِّّي ٘يبظٔٙس الساْ اؾبؾي زض ظٔي: ٝٙ
در سطح قواويه و مقررات براي كشورهاي عضو
اِف) ٚاضز ٕ٘ٛزٖ ٔحتٛاي آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض زض تٕبْ ا٘ٛاع آٔٛظـ  ٚزؾتيبثي ث ٝآٔٛظـ ثب ويفيت  ،ثب تٛر ٝذبل ثٝ
ثطلطاضي اضتجبط ثيٗ "آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض "  " ٚآٔٛظـ ثطاي  " ٕٝٞزض ثغٗ يه ضاٞجطز ربٔغ  ٚؾيؿتٕبتيهٚ .اضز
ٕ٘ٛزٖ اٞساف زؾتٛضوبض  ESDزض ٔزبٔغ ثيٗ إِّّي  ٚزض ؾغح ّٔي.
ة) افعايف آٌبٞي  ٚزضن ػٕٔٛي زضثبض ٜتٛؾؼ ٝپبيساض  ، ESD ٚثب تٛؾؼ ٚ ٝتؿطي آٔٛظٞ ٜبي وؿت قس ٜزض اِٚيٗ پٙذ ؾبَ
"ز ٝٞآٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض ؾبظٔبٖ ُّٔ " ث ٝلٛا٘يٗ ٔطتجظ ثب اعالع ضؾب٘ي ػٕٔٛي  ٚثط٘بٔٞ ٝبي ٔرتّف آٔٛظـ غيط
ضؾٕي  .ايٗ ٔؿئّٔ ٝي ثبيؿت قبُٔ تمٛيت ٘مف ضؾب٘ٞ ٝبي اضتجبط رٕؼي ٔ ٚكبضوت آٟ٘ب زض افعايف زضن  ٚآٌبٞي ػْٕٛ
ٔطزْ ضارغ ثٔ ٝؿبئُ ٔطتجظ ثب پبيساضي ثبقس ٕٞ .چٙيٗ ثط٘بٔٞ ٝبي ظطفيت ؾبظي ثطاي اثٛاة ضؾب٘ ٝضا ٘يع قبُٔ ٔي ٌطزز.
ح) تساضن ٔٙبثغ  ٚوٕىٟبي ٔبِي وبفي ثطاي  ، ESDثٛيػ ٜاظ عطيك تّفيك آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض ثب ؾيبؾت ٞبي تٛؾؼٝ
زض ؾغح ّٔي  ٚثٛزر ٝثٙسي ثط٘بٔ ٝزض لبِت ثط٘بٔٞ ٝبي ػٕٔٛي ؾبظٔبٖ ُّٔ ثطاي وكٛضٞب  ٚؾبيط ؾيبؾت ٞبي ّٔي (ٕٞچٖٛ
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ضاٞجطزٞبي ثركي) ٕٞ ٚچٙيٗ زض ثط٘بٔٞ ٝبي "اٞساف تٛؾؼٞ ٝعاض " ٚ "ٜآٔٛظـ ثطاي  ." ٕٝٞاِٛٚيت زازٖ ث ٝثط٘بٔ ٝآٔٛظـ
ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض زض أٛض ذيطيٞ ٚ ٝسايبي ثال ػٛو.
ت) ٞسايت ؾيؿتٓ ٞبي آٔٛظـ ٟٔ ٚبضت آٔٛظي ث ٝزؾتٛضوبض لطاض زازٖ ٔؿئّ ٝپبيساضي اظ عطيك اػٕبَ ؾيبؾت ٞبي ٕٞؿٛ
زض ؾغح ّٔي ٔ ٚحّي .تٛؾؼ ٚ ٝارطاي ؾيبؾت ٞبي آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض اظ عطيك ضاٞجطزٞبي ثيٗ ثركي/ثيٗ ؾبظٔب٘ي
و ٝثرف تزبضي  ٚالتهبزي  ،ربٔؼٔ ، ٝطْ ثٔٛي  ٚثرف ػّٕي ضا ٘يع زضٌيط ٕ٘بيس.
ث) تٛؾؼ ٚ ٝتمٛيت ٔىب٘يعْ ٞبي اذتيبضي زض ؾغح ثيٗ إِّّي ٙٔ ،غم ٝاي ّٔ ٚي ٕٞ ٚىبضي ثطاي  ESDثب احتطاْ ث ٝتٛٙع
فطٍٙٞي .ايزبز وٕيتٞ ٝب ،قجىٞ ٝب ٌ ٚطٞ ٜٚبي ٔٙغم ٝاي ّٔ ٚي  ،ثطاي  ESDوٙٔ ٝزط ث ٝتمٛيت اضتجبعبت ٔحّئّ -ي ٚ
ّٔي -ثيٗ إِّّي  ٚافعايف ٕٞىبضي قٕبَ-رٛٙة-رٛٙة  ٚرٛٙة-رٛٙة ٌطزز.
در سطح عملياتي
د) ٕٞىبضي زض رٟت حُ  ٚفهُ ٔكىالت ٔطتجظ ثب تٛؾؼ ٝپبيساض ثب ث ٝوبضٌيطي ضاٞجطزي تّفيمي  ٚؾيؿتٕبتيه زض آٔٛظـ
ضؾٕي ٕٞ ٚيٙغٛض آٔٛظـ غيط ضؾٕي  ٚضٕٙي زض تٕبْ ؾغٛح  ،ثٛيػ ٜاظ عطيك تٛؾؼ ٝضاٞجطزٞبي تطثيتي ٔٛحط  ،آٔٛظـ
ٔؼّٕبٖ  ،فٗ تسضيؽ  ،ثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظقي ٔ ،حتٛاي آٔٛظقي ٛٔ ،از آٔٛظقي  ٚتٛؾؼ ٝضاٞجطي آٔٛظـ ٕٞ ٚچٙيٗ اظ عطيك
زضن إٞيت ث ٝوبضٌيطي آٔٛظـ غيط ضؾٕي  ٚضٕٙي زض وٙبض آٔٛظـ ٞبي ضٕٗ ذسٔت  ٚؾبظٔب٘ي .تٛؾؼ ٝپبيساض ٔٛضٛػي
ٔيبٖ ضقت ٝاي ٔطتجظ ثب تٕبْ ثرف ٞب  ٚآٔٛظٞ ٜب ٔي ثبقس.
س) ٞسايت ٔحتٛاي زضؾي  ٚثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظقي ٔمسٔبتي ٔ ٚيب٘ي ٔؼّٕبٖ ثطاي تّفيك ثب تٕبْ ثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼٝ
پبيساض .حٕبيت اظ ٔٛؾؿبت آٔٛظـ ٔؼّٕبٖ  ،اؾبتيس ٔ ٚؼّٕبٖ ثطاي قجى ٝؾبظي  ،تٛؾؼٔ ٚ ٝغبِؼٔ ٝجبحج تطثيتي  ٚثٛيػٜ
حٕبيت ذبل ٔؼّٕبٖ زض تٛؾؼ ٝاؾتطاتػي ٞبي آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض و ٝلبثُ وبضثطز زض والؼ ٞبي پطرٕؼيت ثٛزٚ ٜ
ٕٞچٙيٗ اضظيبثي پطٚؾ ٝآٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض .
ح) تطٚيذ قي ٜٛلبٍ٘٘ٛصاضي ثط پبي ٝقٛاٞس ٔ ٚساضن زض آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض  ،تسٚيٗ ثط٘بٔٞ ٝبي ٔطتجظ تحميمبتي  ،پبيف
 ٚاضظيبثي اؾتطاتػي ٞب  ٚتؿٟيٓ  ٚقٙبؾبيي پطٚغٞ ٜبي ٔٛفك .ثؿظ قبذم ٞبي ّٔي آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض و ٝتؼييٗ
وٙٙس ٜارطاي ٔٛحط ثٛزٕٞ ٚ ٜچٙيٗ ٔطٚض ٘تبيذ  ٚپطٚؾٞ ٝبي آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض.
خ) تٛؾؼ ٚ ٝثؿظ ٔكبضوت ثطاي آٔٛظـ تٛؾؼ ٝپبيساض ثطاي ٚاضز ٕ٘ٛزٖ

 ESDزض ٟٔبضت آٔٛظي ،آٔٛظـ ضٕٗ ذسٔت ٚ

ؾبظٔب٘ي ثب زذيُ ٕ٘ٛزٖ ربٔؼ ،ٝثرفٞبي زِٚتي  ٚذهٛني ،ؾبظٔبٖٞبي ٔطزْ ٟ٘بز  ٚقطوبي تٛؾؼ .ٝآٔٛظـ ثطاي تٛؾؼٝ
پبيساض ٔي ثبيؿت ثركي تىٕيّي زض آٔٛظـ نبحجبٖ نٙبيغٔ ،كبغُ ٚ ،احسٞبي تزبضي ،غيط ا٘تفبػي ،ؾبظٔبٟ٘بي ذيطيٚ ٝ
ؾطٚيؽٞبي ػٕٔٛي ٌطزز .تٙظيٓ ثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظـ ضٕٗ ذسٔت ٟٔ ٚبضتآٔٛظي ثطاي ِحبػ ٔجبحج آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼٝ
پبيساض.
ز) زذيُ ٕ٘ٛزٖ رٛا٘بٖ زض عطاحي  ٚارطاي

 .ESDث ٝوبضٌيطي تؼٟسٕٞ ،جؿتٍي  ٚاؾتؼساز رٛا٘بٖ  ٚؾبظٔبٖٞب ٚ

قجىٞٝبيكبٖ زض اضتمبء  . ESDتغصي ٝحؽ وٙزىبٚي  ٚوٙىبـ رٛا٘بٖ زض ؾٛاالت ٔطتجظ ثب . ESD
ش) اضتمب ٘مف اؾبؾي ربٔؼ ٝزض ٔجبحخبت ٔ ،كبضوت ػٕٔٛي  ٚاثتىبض ػُٕ ثطاي
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ض) اضظـ ٌصاضزٖ  ٚقٙبذت نحيح اظ إٞيت زا٘ف ثٔٛي  ،ؾٙتي ٔ ٚحّي ثطاي  ٚ ESDاضظـ ٟ٘بزٖ ث٘ ٝمف فطٞ ًٙٞبي
ٔرتّف زض تطٚيذ .ESD
ظ)ٔ ESDي ثبيؿت ث ٝعٛض فؼبال٘ٔ ٝجّغ ثطاثطي رٙؿيتي ثٛزٕٞ ٚ ٜچٙيٗ قطايغي ضا ايزبز ٕ٘بيس و ٝظ٘بٖ ضا لبزض ث ٝتؿٟيٓ
زا٘ف  ٚتزطثيبتكبٖ ثطاي تغييطات ارتٕبػي  ٚاضتمبء ويفيت ظ٘سٌي ٕ٘بيس.
غ) تٛؾؼ ٝزا٘ف اظ عطيك قجى ٝؾبظي ثطاي  . ESDقٙبؾبيي  ٚحٕبيت اظ ٔساضؼ  ،زا٘كٍبٞ ٜب  ٚؾبيط ٔطاوع آٔٛظـ ػبِي ٚ
ٔٛؾؿبت تحميمبتي  ،آٔٛظقي  ٚقجىٞ ٝبي آٔٛظـ ؤ ٝي تٛا٘ٙس ث ٝػٛٙاٖ ٔطاوع وبضقٙبؾي ٛ٘ ،آٚضي  ٚتٛؾؼ ٚ ٝا٘تمبَ زا٘ف
ػُٕ ٕ٘ٛزٙٔ ٚ ٜبثؼي ضا ثطاي ٟٔ ESDيب ٕ٘بيٙس .تٛا٘بيي ٔٙبعك رغطافيبيي ذبل ٙٔ ٚبعك ظيؿتي ٔكرهي ضا ثطاي اؾتفبزٜ
ث ٝػٛٙاٖ "آظٔبيكٍبٞ ٜبي" آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض ثطضؾي ٕ٘بييس.
ؼ) تكٛيك  ٚاضتمب ػّٕي  ،تحميمبتي  ٚتطٚيذ زا٘ف ٞبي ث ٝضٚظ ثطاي آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض اظ عطيك زذيُ ٕ٘ٛزٖ
ٔٛؾؿبت آٔٛظـ ػبِي  ٚقجىٞ ٝبي تحميمبتي زض آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض .ايزبز اٍ٘يع ٜثطاي حطوت ٔٙؿزٓ زا٘كٍبٞ ٜب زض
 :آٔٛظـ  ،تحميك ٔ ٚكبضوت ٔطزٔي ثطاي تمٛيت زا٘ف ثٔٛي  ٚرٟب٘ي زض  ٚ ESDث ٝوبضٌيطي وطؾي  ESDي٘ٛؿىٚ ٛ
قجىٞ ٝبي ثط٘بٔ ٝي٘ٛؿى ٛزض ايٗ پطٚؾ . ٝايزبز ؾبذتبضٞبي ؾبظٔب٘ي ثطاي تؿٟيُ ٔكبضوت زا٘كزٛيبٖ  ٚثط٘بٔٞ ٝبي ثيٗ
ثركي  ٚتٛؾؼ ٝپطٚغٞ ٜبي پبيّٛت و ٝپبؾرٍٛي پيچيسٌي  ٚفٛضيت  ESDثبقس .ؾبذتبضٞبي پكتيجب٘ي وٙٙس٘ ٜيع ٔي ثبيؿت
ثطاي حٕبيت اظ ثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض  ٚتحميمبت زض آٔٛظـ ػبِي تٛؾؼ ٝيبثس.
ـ) تٛؾؼٔ ٝىب٘يعْ ٞبي ؾبظٔب٘ي زض ز ٝٞآٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض ؾبظٔبٖ ُّٔ  ٚؾبيط زٞ ٝٞبي پيف ضٚي ٔب٘ٙس ز " ٝٞآة
ٔبي ٝحيبت" ؾبظٔبٖ ُّٔ وٙٔ ٝزط ث ٝتضٕيٗ ازأ ESD ٝپؽ اظ پبيبٖ ايٗ زٌ ٝٞطزز.
ل) رصة وبضقٙبؾبٖ ٔ ٚترههبٖ زض ؾيؿتٓ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ثطاي تمٛيت ثط٘بٔ ٝآٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض زض وٛٙا٘ؿيٖٛ
ٞبي وّيسي تٛؾؼ ٝپبيساض اظ رّٕ ٝتٛٙع ظيؿتي  ،تغييط الّيٓ ،ثيبثب٘عايي ٔ ٚيطاث فطٍٙٞي .
و) تكسيس السأبت ٔطتجظ ثب آٔٛظـ ٟٔ ٚبضت آٔٛظي ثطاي تؼييٗ چبِف ٞبي حيبتي  ٚفٛضي پبيساضي ٕٞچ ٖٛتغييط الّيٓ ،
آة  ٚأٙيت غصايي ثب تٛؾؼ ٝثط٘بٔ ٝػُٕ ٞبي ٔكرم /ٚيب ثط٘بٔٞ ٝبي تحت پٛقف ز ٝٞآٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض ؾبظٔبٖ
ُّٔ  ٚثط٘بٔٞ ٝبي ثيٗ ثركي ٔكتطن.
 .16قطوت وٙٙسٌبٖ زض وٙفطا٘ؽ رٟب٘ي آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض  ،2009اظ ي٘ٛؿى ٛث ٝػٛٙاٖ ٔطرغ ٔؿئ َٛثط٘بٔ" ٝزٝٞ
آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض" ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔي ذٛاٙٞس و: ٝ
اِف) ٘مف ذٛز ضا ث ٝػٛٙاٖ ٕٞىبض ٞ ٚسايت وٙٙس DESD ٜزض ؾغح ثيٗ إِّّي زض وٙبض ؾبيط آغا٘ؽ ٞب  ٚثط٘بٔٞ ٝبي ؾبظٔبٖ
ُّٔ ٕٞچ ، UNEP ٖٛزا٘كٍب ٜؾبظٔبٖ ُّٔ  ،آٔٛظـ ثطاي  ٚ ٕٝٞتٕبْ آغا٘ؽ ٞبي ٔتؼبٞس (ي٘ٛيؿف  ،ثط٘بٔ ٝتٛؾؼ ٝؾبظٔبٖ
ُّٔ  ،نٙسٚق رٕؼيت ؾبظٔبٖ ُّٔ  ٚثب٘ه رٟب٘ي) -ايفب ٕ٘ٛز ESD ٚ ٜضا زض اؾتطاتػي ٞبي ّٔي "يه ؾبظٔبٖ ُّٔ ٚاحس" ،
ثرهٛل اظ عطيك پطٚؾٞ ٝبي چبضچٛثي تٛؾؼ ٝپبيساض ؾبظٔبٖ ُّٔ ٚ ،اضز ٕ٘بيس.
ة) وكٛضٞبي ػض ٚ ٛؾبيط اػضب ضا زض ارطاي ثط٘بٔٞ ٝبي ز ٝٞآٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض حٕبيت ٕ٘ٛز ٚ ٜثرهٛل ٘مف
ثبالزؾت ضا زض اضائ ٝپيكٟٙبزات لب٘٘ٛي  ٚظطفيت ؾبظي زض تٛؾؼ ٝاؾتطاتػي ٞبي ربٔغ ّٔي  ،اضظيبثي  ٚپبيف  ،قٙبؾبيي ٚ
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تكطيه ٔٛاضز ٔٛفك اظ  ، ESDزفبع  ٚحٕبيت رٟب٘ي اظ تٛؾؼ ٝثب تٛر ٝذبل ث ٝوكٛضٞبي ٔكىُ زاض  ٚوٕتط تٛؾؼ ٝيبفتٝ
ايفب ٕ٘بيس.
د) زؾتٛضاِؼُٕ  ESDضا زض ؾبيط ٌطزٕٞبيي ٞبي آٔٛظقي  ٚتٛؾؼٕٞ ٝچ ٖٛوٙفطا٘ؽ ثيٗ إِّّي  ، G20 ، G8وٙفطا٘ؽ
تغييط الّيٓ زض وپٟٙبن ٌ ،ط ٜٚػبِي ضتج ٝآٔٛظـ ثطاي  ، ٕٝٞرّؿبت ٞيئت ٔسيط ٜؾبظٔبٖ ُّٔ  ٚوٙفطا٘ؽ ٞبي رٟب٘ي
ي٘ٛؿى( ٛزض ذالَ ؾبيط ٔٙبؾجت ٞب  ٚفؼبِيت ٞب) اضائ ٚ ٝتجّيغ ٕ٘بيس.
ز) اؾتفبز ٜاظ وبضقٙبؾبٖ ؾبظٔبٖ ي٘ٛؿى ٛزض ثط٘بٔٞ ٝبي شذيطٌ ٜبٞ ٜبي ظيؿتىطٔ ، ٜيطاث رٟب٘ي  ٚؾبيط ثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظقي
 ،ػّٕي  ٚفطٍٙٞي ٕٞچ ( TTISSA ٖٛتطثيت ٔطثي ثطاي ٔٙغم ٝپبييٗ زؾت نحطا-آفطيمب) ٔ )ASPnet (،ساضؼ تحت
قجىٕٞ ٝىبضي ي٘ٛؿى ٚ ٛثط٘بٔ ٝؾٛازآٔٛظي ضٔع تٛإ٘ٙسؾبظي(  )LIFEثٙٔ ٝظٛض ثؿظ اٞساف آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض ٚ
تضٕيٗ ٚاضز وطزٖ اِٛٚيت ٞبي آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض زض ثط٘بٔٞ ٝبي ثّٙسٔست  ٚاؾتطاتػي ٞبي ي٘ٛؿى.ٛ
 )ٚتكٛيك ا٘زبْ ٔغبِؼبت زض ظٔي ESD ٝٙزض ثط٘بٔٞ ٝبي ي٘ٛؿى ٛثٙٔ ٝظٛض افعايف ويفيت آٔٛظـ ثطاي تٛؾؼ ٝپبيساض ٔ ٚجتٙي
ثط زا٘بيي ٕ٘ٛزٖ آٖ .تٛؾؼٔ ٝىب٘يعْ ٞبي پبيف  ٚاضظيبثي  ESDزض ؾغح رٟب٘ي  ٚتالـ زض رٟت تٛؾؼ ٝاؾتطاتػي ٞبي
رٟب٘ي وٙٔ ٝزط ث ٝيه ٘تيزٌ ٝيطي ٔكرم ثطاي ي٘ٛؿى ٚ ٛثطٚظ ٘تبيذ لبثُ ِٕؽ  ٚلبثُ لجِٛي ٌطزز.
 )ٜپطضً٘ ٕ٘ٛزٖ إٞيت  ٚاضتجبط آٔٛظـ ٟٔ ٚبضت آٔٛظي زض ٘كؿت ؾبظٔبٖ ُّٔ ثطاي تغييط الّيٓ ) )COP15زض وپٟٙبي
زإ٘بضن زض زؾبٔجط ؾبَ  2009ثب ٔكبٚضٕٞ ٚ ٜىبضي ثب ؾبيط ثرف ٞب
ي) تكسيس تالـ ٞب  ٚالسأبت ثطاي ٚاضز ٕ٘ٛزٖ آٔٛظـ تغييط الّيٓ زض زؾتٛضوبضٞبي ثيٗ إِّّي  ،چبضچٛة ز ٝٞآٔٛظـ ثطاي
تٛؾؼ ٝپبيساض ٔ ،فبز اؾتطاتػي ي٘ٛؿى ٛثطاي ٔمبثّ ٝثب تغييط الّيٓ  ٚث ٝػٛٙاٖ ٔٛضٛػي ثب ٔكِٕٛيت رٟب٘ي .
 .17ث ٝػال ، ٜٚقطوت وٙٙسٌبٖ زض ايٗ وٙفطا٘ؽ ثطاي ارطايي ٕ٘ٛزٖ ايٗ ثيب٘ي ٝتالـ ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز.
 .18قطوت وٙٙسٌبٖ  ،اذتهبل ثٛزر ٝوبفي ثطاي پكتيجب٘ي اظ پيكٟٙبزات اضائ ٝقس ٜزض ايٗ ثيب٘ي ٝضا تهطيح ٔي ٕ٘بيٙس.
 .19قطوت وٙٙسٌبٖ زض وٙفطا٘ؽ ثيٗ إِّّي  ESDؾپبؾٍصاضي ذٛز ضا اظ زِٚت إِٓبٖ ثطاي ٔيعثب٘ي ايٗ وٙفطا٘ؽ اػالْ
ٕ٘ٛز ٚ ٜاظ زػٛت زِٚت غاپٗ ثطاي ٔيعثب٘ي وٙفطا٘ؽ رٟب٘ي  ESDثب ٕٞىبضي ي٘ٛؿى ٛزض ا٘تٟبي ز ٝٞآٔٛظـ اؾتمجبَ
ٔي ٕ٘بيٙس.
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