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يكرة انؼًم انذٔنٙ االظرًاع انرُغٛمٙ نألػضاء انؼشب تًعهظ  إداسج  ػمذذى 

فٙ يمش  يكرة انؼًم انذٔنٙ ٔتشئاعح يؼانٙ  2010-03-18 انًٕافك انخًٛظٕٚو 

 انغٛذ أحًذ يحًذ نمًاٌ انًذٚش انؼاو نًُظًح انؼًم انؼشتٛح.

 

ٔتؼذ انرشحٛة تغؼادج انغفشاء انؼشب انًؼرًذٍٚ تعُٛف ٔانغٛذاخ ٔانغادج انًشاسكٍٛ 

أػضاء يعهظ  إداسج يكرة انؼًم انذٔنٙ لاو يؼانٙ انغٛذ/ انًذٚش انؼاو تؼشع 

أْى انمضاٚا انرٙ ذمغ ضًٍ اْرًاياخ رضًٍ أػًال االظرًاع انز٘ ٚ يششٔع ظذٔل

 ، ٔذًد انًٕافمح ػهٗ ظذٔل األػًال كًا ْٕ ٔاسد فٙ انٕشٛمح.انًعًٕػح انؼشتٛح

 

شى لاو يؼانّٛ ترمذٚى ششغ ٔإٚضاحاخ ٔافٛح حٕل تُٕد ظذٔل أػًال االظرًاع 

نرٕظٓاخ ٔانُرائط ٔتًُالشح يغرفٛضح نٓزِ انًٕضٕػاخ ذٕطم انًشاسكٌٕ إنٗ ا

 انرانٛح:

 

 أيٕس إظشائٛح:

 

دػٕج يُظًح انؼًم انؼشتٛح إنٗ ذُظٛى االظرًاع انرُغٛمٙ يغ تذاٚح أػًال  -

 يعهظ اإلداسج نرفؼٛم دٔس األػضاء انؼشب.

 

 
  انثروامج انمعسز نهتعاون انفىي مه أجم األراضي انعرتيح انمحتهح -1: أوال

 

ض تُذ خاص فٙ ظذٔل أػًال انذٔسج أػشب انًشاسكٌٕ ػٍ أعفٓى نؼذو إدسا -

يعهظ  إداسج يكرة انؼًم انذٔنٙ حٕل ذغٕساخ انثشَايط انًؼضص  303

نهرؼأٌ انفُٙ يٍ أظم فهغغٍٛ ٔاألساضٙ انؼشتٛح انًحرهح األخشٖ ػهٗ 

انشغى يٍ ذأكٛذ انًعًٕػح انؼشتٛح ػهٗ االعرًشاس فٙ ذمذٚى ذمشٚش فٙ ْزا 

داسج فٙ كم ػاو يغ انرٕطٛح تئػادج انشأٌ خالل اَؼماد دٔسذٙ يعهظ اإل

إحٛاء ْزا انًٕضٕع ٔانرأكٛذ ػهٗ ضشٔسج ٔأًْٛح إتماءِ ضٍ تُٕد ظذٔل 

-23أػًال دٔسذٙ انًعهظ ٔرنك يٍ خالل اظرًاع فشٚك انحكٕياخ تراسٚخ 

. تاإلضافح إنٗ اػرًاد ذٕطٛاخ يُظًح انؼًم انؼشتٛح انٕاسدج فٙ 03-2010

 انٕشٛمح.

 

نًُظًح انؼًم انؼشتٛح إلػادج إحٛاء فكشج ذ انًذٚش انؼاو يؼانٙ انغٛ دػى ظٕٓد -

ػمذ يؤذًش دٔنٙ نهًاَحٍٛ نذػى انظُذٔق انفهغغُٛٙ نهرشغٛم ٔانحًاٚح 

، ٔتانرُغٛك يغ  انغٛذ يذٚش ػاو يكرة انؼًم انذٔنٙ تانرؼأٌ يغاالظرًاػٛح 

 أعشاف فهغغُٛٛح ٔػشتٛح ٔدٔنٛح نحشذ انذػى انالصو نهظُذٔق.
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 ن انفىي مع انذول انعرتيح:انتعاو -2
 

 اػرًاد انرٕطٛاخ انٕاسدج ضًٍ ٔشٛمح االظرًاع -

 

 :حصح انتوظيف انعرتيح : ثاويا
 

االعرًشاس فٙ  يعهظ  إداسج يكرة انؼًم انذٔنٙفٙ دػٕج األػضاء انؼشب  -

يراتؼح انًٕضٕع خالل يشاسكرٓى فٙ فؼانٛاخ يُظًح انؼًم انذٔنٛح أٔ 

 يكرة انؼًم انذٔنٙ ٔانرأكٛذ ػهٗ رنك.يماتالذٓى يغ انغٛذ يذٚشػاو 

 

 
 انتوضع في اضتخذاو انهغح انعرتيح  ثانثا:

 

انرؼثٛش ػٍ انشكش ٔانرمذٚش نهرمذو انًحشص فٙ ْزا انًعال ٔاالعرًشاس فٙ  -

 ظًٛغ أَشغحفٙ اعرخذاو انهغح انؼشتٛح فٙ انضغظ ٔانرأكٛذ ػهٗ يثذأ انرٕعغ 

فٙ َفظ يماو انهغاخ األخشٖ  انؼشتٛحنركٌٕ انهغح يُظًح انؼًم انذٔنٛح 

 انًؼرًذج.

انٕشائك انٓايح  ػهٗ إٚالء انًضٚذ يٍ االْرًاو ترشظًحيكرة انؼًم انذٔنٙ  حس -

ٔراخ أٔنٕٚح انًغشٔحح ػهٗ يعهظ  اإلداسج أٔ انًؤذًش انؼاو إنٗ انهغح 

 انؼشتٛح فٙ ٔلد يثكش.

 

 :2010( نمؤتمر انعمم انعرتي نعاو 33وتائج انذورج ) ا: راتع
 

 ( نًؤذًش انؼًم انذٔنٙ.99يشاسكح انٕفذ انهٛثٙ فٙ أػًال انذٔسج ) -1

ػهٗ ضشٔسج إشاسج ْزا انًٕضٕع يٍ لثم أػضاء يعهظ اإلداسج ذ ٛكانرأ -

انغٛذ يذٚش ػاو يكرة انؼًم انذٔنٙ نهؼًم ػهٗ ذغٓٛم حظٕل ٔفذ ٔدػٕج 

انعًاْٛشٚح انهٛثٛح ػهٗ ذأشٛشج دخٕل األساضٙ انغٕٚغشٚح تًٕظة 

 ٔاذفالٛح انًمش.طالحٛاذّ 

 

 .انًهرمٗ انرضايُٙ يغ ػًال ٔشؼة فهغغٍٛ -2

اػرًاد انًمرشحاخ انًمذيح يٍ لثم يُظًح انؼًم انؼشتٛح ضًٍ ٔشٛمح  -

 االظرًاع.

 ذمهٛض ػذد انًرحذشٍٛ. -

تزل انًضٚذ يٍ انعٕٓد يٍ لثم انثؼصاخ انؼشتٛح انًؼرًذج تعُٛف ٔتؼصح انعايؼح  -

يٍٛ انرغغٛح اإلػاليٛح انرٙ ذهٛك تٓزا انؼشتٛح ٔيخرهف انعٓاخ انًرؼأَح نرأ

 انحذز.
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انُظش فٙ كٛفٛح االعرفادج يٍ ذمشٚش انماضٙ ظٕنذ عرٌٕ ٔدػٕج ػايم يٍ  -

غضج سب أعشج ٔطاحة ػًم يرضشس نؼشع األٔضاع االظرًاػٛح 

 ٔااللرظادٚح انًأعأٚح انرٙ ٚؼٛشٓا ػًال ٔأطحاب ػًم ٔشؼة فهغغٍٛ.

خ انفهغغُٛٛح كضٛف ششف فٙ انًؤذًش انؼًم ػهٗ ذأيٍٛ حضٕس أحذ انمٛادا -

 ٔٚحضش انًهرمٗ. 

عفٛش دٔنح فهغغٍٛ إنٗ ذمذٚى يمرشحاخ ًٚكٍ االعرفادج يُٓا عؼادج دػٕج  -

إلشاسج لضٛح انمذط ٔذأشٛشاذٓا انغهثٛح ػهٗ األٔضاع االلرظادٚح ٔاالظرًاػٛح 

 ٔحٕل كٛفٛح ذمذٚى ْزا انًٕضٕع خالل اَؼماد انًهرمٗ انرضايُٙ.

 

 ا يطتجذ مه أعمالم  :خامطا
 

 ذى إضافح يٕضٕػٍٛ ذحد ْزا انثُذ ًْٔا:

 

ذثاٍٚ اإلحظاءاخ انظادسج ػٍ يُظًرٙ انؼًم انؼشتٛح ٔانذٔنٛح تانُغثح  -1

 نهًُغمح انؼشتٛح.

 

نذعرٕس  1981عهة يُذٔب حكٕيح انعضائش يراتؼح انرظذٚك ػهٗ ذؼذٚم  -2

يكرة انؼًم يُظًح انؼًم انذٔنٛح تشأٌ انرًصٛم اإلفشٚمٙ فٙ يعهظ إداسج 

 انذٔنٙ. 

 

 ٔطٗ انًشاسكٌٕ تًا ٚهٙ:ٔأ

 

نًؼانعح انخهم دػى ظٕٓد يؼانٙ انغٛذ/ انًذٚش انؼاو نًُظًح انؼًم انؼشتٛح  -

ٔانرثاٍٚ فٙ اإلحظاءاخ انظادسج ػٍ يُظًرٙ انؼًم انؼشتٛح ٔانذٔنٛح تانُغثح 

 نهًُغمح انؼشتٛح تانرؼأٌ يغ يُظًح انؼًم انذٔنٛح. 

يراتؼح انرظذٚك ػهٗ ذؼذٚم يٕضٕع ضائش تئدساض عؼادج عفٛش انعسحة  -

ضًٍ ظذٔل أػًال اظرًاع انًعًٕػح نذعرٕس يُظًح انؼًم انذٔنٛح  1981

( نًؤذًش انؼًم انذٔنٙ يغ ذمذٚشِ نذٔنح 99انؼشتٛح ػهٗ ْايش أػًال انذٔسج)

 لغش ػهٗ يظادلرٓا األخٛشج ٔإنٗ انًًهكح انًغشتٛح انرٙ ذرخز َفظ االذعاِ.

( نًؤذًش انؼًم 38ساض ْزا انًٕضٕع ػهٗ ظذٔل أػًال انذٔسج )الد انغؼٗ  -

 .2011انؼشتٙ نؼاو 

 

 

 

 

 

 
 ط/صْٛشج


