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  أوال 2 حقذين 2

إًٚاَااا ناالٌ ون واإر ٔون لٚاااي ونُوانٛاا  ْااٙ مااال ق ٚ وااار يااٍ ون واإر ٔون لٚاااي ون اياا       

 ٕ ر وألساسااٛ   ااٙ ون ًاامم ْااتو يااا َياا  قهٛااّ ٔاٛواا   واإر و َ اااٌ     ٔتاالتٙ  ااٙ يواياا  ون واا

 ٔونًٕواٛق ٔوألقلوف ونأنٛ  ٔركاتّ وناساتٛل ٔون شلٚ اي ونٕطُٛ م

ٔإٌ صااٛاَ  ٔتًُٛاا  ون واإر ٔون لٚاااي ونُوانٛاا  ْاإ ر ااا ٔومماااي ٔو  ياصاااي يُ ًاا          

ون ًاام ون لنٛاا  ْٔاإ ون ًاام ون لنٛاا  كًااا َاال قهٛااّ ونًٛ ااار ون لنااٙ نه ًاام ٔ  ساا ٕ  يُ ًاا   

ون اوو قهٗ ونأل وألقضال  اٙ ونًُ ًا  ٚضالل ونٕ اال ناّ يياا    ْاتِ وناأل قهاٗ  سا ٕ            

 ونًُ ً  ٔوقَضًاو ن ضٕٚ ٓام

َٔ لو ن طٕ  ون لكاي ونُوانٛ  ون لنٛ  ٔتُاايٙ ٔومماتٓاا ٔو  ياصااتٓا  اٙ لام ون وااو             

قيم ٔ ٔ  ونُواناااي  ااٙ ون ًُٛاا    ٔون طاإ  وناات٘ ت وااق  ااٙ ونااأل ون لنٛاا   ااٙ كا اا  ونًوااا        

وق  يا ٚ  ٔوقم ًاقٛ  ٔون ٛاسٛ  مٔ ْٙ تً م ركمل شلوئح ونًو ًا  ٔ كاائاِ وألساساٛ   اٙ     

وق  يا   اص  ٔ إٌ ونٕو   وام  إٌ ر ضم رَٕوع ون ًُٛ  ْٕ ون ًُٛا   اٙ ونوإٖ ونمشالٚ  ٔوٌ     

 ون ًم ْٕ ر وة ون واو ٔصًاو وأليٍ وق  يا ٘ ٔوقم ًاقٙم

ٔ إٌ َواااا ونًاا تًل وألٔل نه واإر ٔون لٚاااي ونُوانٛاا  وناات٘ قوااا  ااٙ تاإَ  يطهاا  قاااو          

ٔإ لو ِ نضلٔ ة قوا ي تًل نيض   ٔ ٚا  ٔيياا    يوها  و  و ة ٔيا تًل ون ًام       2007

ون لنٙ قهٗ تٕصٛاتّ إضا   إنٗ ياا َشااْاِ ياٍ ت اٚاا نه وإر ٔون لٚااي ونُوانٛا   اٙ كا ا           

ناات٘ ٔصااه  إنٛااّم يًااا ٚ اا ى ون اإو  ٔتمااا ل ون ماالوي ٔون وااا   ونااأل ون لنٛاا  ٔونً اا ٕٖ و

عقذ الوؤحوش الثاًي للحقوىق  تى ن وأز رٚ  يشكالي ت اَٙ يُٓا ر٘  ٔن   ٙ ْتو ونًوالم نٓتو 

والحشياث الٌقابيت بالخعاوى بيي هٌظوت العول العشبيت واالححاد العوالي العام فوي لبٌواى لو      

( فٌذق بشيغخى  / الحووشا ) بيشوث  العاصوت اللبٌاًيتفي في  2012فبشايش  11 – 11الفخشة 

االسدى ،  دولوووت عشبيوووت ) 11الوووث د فوووي  اإلًخوووا  أطوووشا هشووواسيا يوثلوووىى  00وبحضوووىس 

، ، الغعىديت ، الغىداى ، عىسيا ، العوشاق  االهاساث ، البحشيي ، حىًظ ، الجضائش ، جيبىحي

، هصوش ، الوروش، ، هىسيخاًيوا ، والويوي (      علطٌت عواى ، فلغطيي ، الكىيج ، لبٌواى ، ليبيوا  

العاهووت لجاهعووت الووذو  العشبيووت ، االححوواد الووذولي      األهاًووتإلووم هشوواسييي يوثلووىى    باإلضووافت
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لٌقابوواث العوووا  العووش، ، االححوواد العووام لرووش  الخجوواسة والصووٌاعت والضساعووت فووي البلووذاى           

 ،االححاد الذولي للٌقاباث .  العشبيت، هٌظوت العول الذوليت 

    

 ثاًيا 2 هبشساث عقذ الوؤحوش2

رنلٚم /َٛ اٌ  12 -5تُضٛتو نولو  ي تًل ون ًم ون لنٙ  ٙ  ٔ تّ ون ا س  ٔون الاٍٛ )قًاٌ  -

 م(2002

تلكٛااا وقن اااوو نأ ٚاا  وَ وااا  ياا تًل ون واإر ٔون لٚاااي ونُوانٛاا  نشااكم ااناا  ٔي اا ًل كًااا  -

 االِ يوهاا  إ و ة يُ ًاا  ون ًاام  رٔصااٗ نااّ ونًاا تًل وألٔل نه واإر ٔون لٚاااي ونُوانٛاا  ٔر  

 ون لنٛ  ٔي تًل ون ًم ون لنٙم

ون طٕ  ون شلٚ ٙ ونت٘ شٓاتّ قا  يٍ ونأل ون لنٛ  ٔ وقق لوف ن اق ون ًاال  اٙ ون ُ اٛى      -

 ونُوانٙم

ضلٔ ة ت لٚ  و ملولوي ون ٙ تًكٍ ون ًال يٍ إ اي  تُ ًٛاتٓى ونُوانٛ   ٙ وناأل ون اٙ ق    -

    ٙ يلو هٓا ون ًٓٛاٚ مزون  ون ُ ًٛاي ونُوانٛ

آاااا  وألزياا  وق  يااا ٚ  ٔتاوٚااا َ اام  ونمطاناا  ٔآاا ْااا ون ااهمٛ  قهااٗ ون واإر ٔون لٚاااي          -

 ونُوانٛ م

ت الى  ٔ  ون ٕو  وقم ًاقٙ  اٙ يٕومٓا  رقزيااي ونًانٛا  ٔوق  ياا ٚ  ٔ قاى وقسا ولو          -

 ونٕطُٙ ٔرالِ ونكمٛل  ٙ ت اٚا ون وٕر ٔون لٚاي ونُوانٛ م

 

 هحاوس عول الوؤحوش2ثًا2 ثال

حووى  الحشيووت الٌقابيووت العواليووت فووي الووذو  العشبيووت والخحووذياث الخووي       هفخووى  حووىاس  -

 حىاجهها في الوشحلت الشاهٌت .

 تواٚى : 

 موألس اذ /  مب ي  ٕر  –وأليٍٛ ون او نالت ا  ونأنٗ نُواناي ون ًال ون ل   -1
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 وألس اذ / يازٌ ونً اٚط  م –نٗ نًك ب ون ًم ون ل  ئٛ  نوُ  ون لٚاي ونُوانٛ  -2

 م وألس اذ /  هٛم رنٕ  لي  يك ب ون ًم ون لنٗ -3

 هفاهين الحشياث الٌقابيت وثىابخها في الوٌطقت العشبيت. -

 ) ونملٔ ٛ ٕ  / إنلوْٛى غُأ (

حطىس حششيعاث العول العشبيت. هقاسًت بوعواييش العوول العشبيوت والذوليوتص لاصوت فوي        -

 فاوضت الجواعيت والحىاس االجخواعي..هجا  حك الخٌظين والو

 ) وناك ٕ  / قما ونغُٙ قًلٔ ونلًٔٚض (

 .الحــىاس االجخواعي في البلذاى العشبيت هششوع إع ى هبادئ بـشــأى -

 ) وألس اذ / يازٌ قٕ ة (

 هششوع إع ى بيشوث بشأى الحشياث الٌقابيت. -

 ) وألس اذ /  هٛم رنٕ  ليّ (

 

 2 حفل االفخخا  2سابعا 

ٔناار   دولوت االعوخار / ًبيور بوشي سئويظ هجلوظ الٌوىا، اللبٌواًي        ا ونً تًل ت    قاٚا   قو

ناانٕ ٕف   ٛوا      2012 ملوٚال   16 ضم وق   اا  ٙ تًاو ون اق  ون اشلة يٍ ٕٚو ون ًٛ  

 ٔوش ًم قهٗ ونكهًاي ون انٛ  : ،   او  ٔ لولة ونضات   قهٗ ر ٔوا شٓاول وقي  ون لنٛ  

 غصي االهيي العام ل ححاد العوالي العام في لبٌاى يلوت الغيذ / غغاى  -

ٔون ٙ ركا  ٛٓا قهٗ وٌ ون وٕر ٔون لٚاي ونُوانٛ  ياٍ صاًٛى ون لٚااي ون ايا  ون اٙ ٚكضهٓاا       

وناس ٕ  ، ٔٚلقاْا ونوإٌَ م وٌ ون لٚاي ونُوانٛ  ْٙ وَ كاس قٍ قًم ونُواناي  ٙ ونا اع 

م سب نٓى ٔصٛاَ   وٕ ٓى  ٙ ون ُ اٛى ل ونًُاقٍ  وٕر ون ًال ٔكضان  ون ًم ونًُاسب ناقم

ٗ كًا ت اث قٍ ونٕض  ونُوانٙ  اٙ نمُااٌ ٔوٌ ونًكاساب ون اٙ ت ووا  نه ًاال ونهمُااٍَٛٛ          ْا

 َ ٛو  سُٕوي يٍ ونُضال ٔونكضاا ونت٘  ا تّ ونُواناي ون ًانٛ   ٙ نمُاٌم 
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ٔت ااث   العوش، يلوت الغيذ / سجو  هعخوىق االهويي العوام ل ححواد الوذولي لٌقابواث العووا            -

قٍ  ٔ  وقت ا   ٙ ونٕ ٕف إنٗ ماَاب  وإر ون ًاال  اٙ وناأل ون لنٛا  ٔضاًاٌ         النٓا 

نااان وٕر ٔون لٚاااي ونُوانٛاا  ٔ اا  ون اااوو ونااأل نً اااٚٛل ون ًاام ون لنٛاا  ٔونأنٛاا  ونً ُٛاا   

 ونأل قهٗ ون ياٚق قهٗ تهك وقتضا ٛاي م 

ش  الخجواسة والصوٌاعت والضساعوت فوي     يلوت الذيخىس 2 عواد شها، االهيي العام الححاد غو  -

رًْٛ  وَ وا  ونً تًل  ٙ لم ْتِ ون لٔف ٔون الو  وقم ًااقٙ    ٛٓا  ركأالبلذاى العشبيت 

ونت٘ تشٓاِ ونمهاوٌ ون لنٛ  ، كًا شا  قهٗ  ٔ  ونُواناي ون ًانٛا   اٙ وناا   ناتوااِ ت  اٍٛ      

 نضول ٔونمطان  م ونً شلوي وقم ًاقٛ  ٔونت ٚ  ٘ نأ ِ إنٗ ون  ضٛف يٍ آ  ٙ و

 يلوت هعالي االعخار / أحوذ لقواى الوذيش العام لوٌظوت العول العشبيت  -

( قايااا قهااٗ تًُٛاا  47ٔركااا  ٛٓااا قهااٗ رٌ  ونًُ ًاا  قًهاا   ٔيُاات ناوٚاا  إَشااائٓا  ماام ) 

ونُوانٛ   ٔصٛاَ  ون وٕر ٔون لٚاي ونُوانٛ  ، قمل ي أ  ٔ ُٕوي ي  ا ة ، ن ًكٍٛ ون ُ ًٛاي 

يٍ ر ول  سان ٓا ناس والنٛ  ٔ ٕة ٔو  او  ، ٔكاٌ ونطلٚاق إناٗ ذناك قمال ي ااٚٛل قًام قلنٛا         

إق وٌ ون اإو  م ٔم كًاا قمال قاٍ سا ا تّ  ناَضاًاو يُ ًااي َوانٛا          شاًه  كام يٕو ا  ون ًام    

ونتٖ توٕو ناّ يُ ًا  ون ًام ون لنٛا  ياازول ي ا ًلو  ياٍ رمام وت ااذ  طإوي نوٛااو يُ ًااي             

 ك ًم نتنك قوا ون لك  ونُوانٛ  ون لنٛ   ٗ كم  ٔل ونٕطٍ ون لنــٗ ونكـمـٛـل مَوانٛ  ر لٖ نٛ

  ساعي الوؤحوشبٌاًي لالاالعخار ًبير بشي سئيظ هجلظ الٌىا، يلوت دولت  -

  اب  ونواْا َٛان  قُّ وناك ٕ  يٛشٛم يٕسٗ  ئاٛ  نوُا   وإر وقَ ااٌ نًوها  ونُإو        

رًْٛاا  تً اا  ونًو ًاا  ونًاااَٙ نكاياام  وٕ ااّ   م ٔركااا قهااٗ النٓااا نانًشااا كٍٛ  ااٙ ونًاا تًل 

ٔ لٚاتااّ كشاالا رساسااٙ ن اإو ل ون لٚاااي ونُوانٛاا    ااٗ ت اا طٛ  ونُواناااي يًا ساا   ٔ        

ً   ضاغط قهٗ ون كٕياي نغٛ  وتا   ون ًم ونُوانٙ  ّ ون ل غٛل ونًوٛاا م ٔ اٙ َٓاٚا  كه َوام    ا

يٕضإقٛ  ياٍ    ٔون الٔ  ن ٕصاٛاي   انُواا نتًُٛاي  ٔن   ئٛ  يوه  ونُٕو   نهً تًل 

 ٔت اٚا ون لٚاي ونُوانٛ  م اًْ   ٙ     ون ٕو  وقم ًاقٙ ًنشلَٓا و
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 2 لاهغا 2 عيش اعوا  الوؤحوش  -

 2012فبشايش  11اليىم االو   -

 الجلغت العاهت األولم 2■ 

 حن ل لها عشض اوساق العول الخاليت 2 

  إنلوْٛى غُأ/ ر م   م  م يضاْٛى ون لٚاي ونُوانٛ  ٔإون ٓا -

 ونلًٔٚض قما ونغُٙ قًلٔ  / ر م   م    م تطٕ  تشلٚ اي ون ًم   -

 الشرل والخكىيي الوهٌوم وييل وصاسة   الحىاسالغيذ/ هيوىى بٌطال وأداس الجلغت  حشأط 

 .  بالوولكت الورشبيت 

 

 :الجلغت العاهت الثاًيت ■ 

الت اا   وألياٍٛ ون ااو ن    ٕو   إل  ٔو ا  ون لكا  ونُوانٛا  ون ًانٛا  ٔون  ااٚاي ون اٙ تٕومٓٓاا )        

/  ئٛ  نوُ  ون لٚاي ونُوانٛ  نًك اب ون ًام    مب ي  ٕر  رم – ونأنٗ نُواناي ون ًال ون ل 

 رم  هٛم رنٕ  لي  ( - يك ب  ون ًم ون لنٗ / يازٌ ونً اٚط  رم – ون لنٗ

، وشوهذث الجلغوت هشواسيت واعوعت      2 الغويذ/ غغواى غصوي    الحوىاس  وأداسشأط الجلغت ح  -

 شولج غالبيت هوثلم أطشا  اإلًخا  الث ثت الوشاسيت فم الوؤحوش . فم الحىاس

 

 2012فبشايش  11اليىم الثاًي 

 

 :الجلغت العاهت الثالثت ■ 

 رس اذ/ يازٌ قٕ ة م –* يشلٔع إقالٌ ونًما ئ نشلٌ ون ٕو  وقم ًاقٙ 

 م وألس اذ /  هٛم رنٕ  لي  –* يشلٔع إقالٌ نٛلٔي نشلٌ ون لٚاي ونُوانٛ  

وشهذث الجلغت يزلك هشواسيت واعوعت    الحىاس2 الشيخ/ ععيذ حوادة وأداسشأط الجلغت ح  -

 فم الحىاس .
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ٌ ـاي ٔونًاو الي ون اٙ شآاتٓا مه ااي ون ًام تٕص ا     ـٔ ٙ ضٕل ونًُا ش  م ونًشاا كٕ

 : ون ٕصٛاي ون انٛ و لو   إنٗ 

طلد  هدي هبتد  الرود      اعتواد إعالى الوبادا بشأى الحْار االجتواعٔ فٔ البلدااى الرببةدت ّال   -1

 الرببٔ عبضَ علٔ هؤتوب الرو  الرببٔ فٔ دّرتَ القادهت هع التْصةت باقبارٍ .

اعتواد إعدالى بةدبّث بشدأى الحقدْل ّالحباداث الٌقابةدت ل ّالطلد  هدي هبتد  الرود  الرببدٔ             -2

 عبضَ علٔ هؤتوب الرو  الرببٔ فٔ دّرتَ القادهت هع التْصةت باقبارٍ .

ببةت لتْفةب آلةاث الرو  الوٌاصبت للٌِْض بدالحقْل ّالحباداث الٌقابةدت    دعْة هٌظوت الرو  الر -3

ّالحْار االجتواعٔ فٔ البالد الرببةت ل ّترزاز إجباءاتِا ّجِْدُا بئاصدا  ُد ٍ االعالًداث    

 ّهبادئِا للقةاداث الضةاصةت فٔ البالد الرببةت .

الورااةب الرببةت ّالاّلةت بشأى دعْة الاّ  الرببةت إلٔ هْائوت تشباراتِا الْطٌةت لتتْافق هع  -4

الحقددْل ّالحبادداث الٌقابةددت ل ّتْجةددَ إداراث الرودد  لوباعدداة يلددل فددٔ التطبةددق ال رلددٔ علددٔ    

 أرض الْاقع .

ٔ   ل دعْة هٌظواث الروا  ّأصدحا  اععودا  فدٔ الداّ  الرببةدت      -5 إعدااد التقداراب    للوشدارةت فد

ّحد   ل الورةدارٓ الرببدٔ ّالداّلٔ     الٌشدا   الاّرات الضٌْات التٔ تقاهِا الحبْهاث فٔ هجدا  

حبْهدداث بالدُددن للتصددااق علددٔ ُدد ٍ الورددااةب  اصددت الوترلددق هٌِددا بالحبادداث ّالحقددْل           

 اعصاصةت فٔ الرو  .

دعْة هٌظوت الرو  الرببةت إلٔ تٌشةط فاعلةت اعجِزة البقابةت فةِدا بشدأى الحقدْل ّالحباداث      -6

 اًت ُ ٍ الحقْل ّالحبااث الٌقابةت .الٌقابةت ّتوبةٌِا هي هوارصت دّرُا فٔ ترزاز ّصة

لبصا ّاقدع الحباداث ّالحقدْل الٌقابةدت فدٔ       الًشاء هبصا عببٔ دعْة هٌظوت الرو  الرببةت -7

 الاّ  الرببةت ّها تن احبازٍ هي تقام فٔ ُ ا الوجا . 

دعْة حبْهت هولبت البحدباي إلدٔ إعدادة ةافدت الو صدْلةي فدٔ هقداهتِن الٌقدابةةي إلدٔ أعودالِن            -8

 . بِ ا الشأى ء بوا ّعاث بَ هٌظوت الرو  الرببةت ّالْفا

دعددْة االتحدداداث الروالةددت القطباددت لتحقةددق هشددارةت أّصددع لتورةدد  الوددبأة الرببةددت الراهلددت فددٔ   -9

 هجالش إدارتِا علٔ ةافت الوضتْااث القةادات ّفٔ الوؤتوباث ّالٌاّاث التٔ تاعٔ إلةِا .

 للضدد ط علددٔ صددلطاث االحددتال  الرالوةددتةددت دعددْة هٌظوددت الرودد  الاّلةددت ّالوٌظودداث الٌقاب -11

ّقدد  ّفددٔ فلضددطةي ّالجددْالى   االصددبائةلٔ هددي أجدد  احتددبام الحقددْل ّالحبادداث الٌقابةددت   

ّتوبددةي الروددا  فددٔ جٌددْ  لبٌدداى هددي    اًتِاةاتِددا الوتبددبرة للحبادداث ّالحقددْل الٌقابةددت ل   

 . رعتِاّإزالت االل ام التٔ ز بْق  اعتااءاتِا الوتببرةهوارصت حقِن فٔ الرو  
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الاّلةددت  علددٔ الضدداحتأطباف االًتدداا الرال ددت فةِددا لتبرةدد  الجِددْد  بدددعددْة الدداّ  الرببةددت  -11

ٔ للوطالبت بئًِداء االحدتال     الراضدٔ الرببةدت الوحتلدت ّإطدالل صدبار اعصدبٓ       ل االصدبائةل

  ّالردداّاى ّاًتِدداو حقددْل ّااللتددزام بددالوْا ةق الاّلةددت التددٔ تحددبم االحددتال  ل ّالورتقلددةي

. ّالتأةةا علٔ عبّبت القاس ّهباًتِا الااٌةت ل ّّق  االعتدااءاث الوتبدبرة علدٔ    االًضاى

 . الوضجا اعقصٔ

 

لذولت االعوخار ًبيور بوشي    انشكل ٔون واٚل ن ونً تًل ونًشا كٌٕ  ٙ تٕمّ  ، وفي الخخام

كًاا ٚ ٕماّ ونًشاا كٌٕ    ونًا تًل   ألقًاال  ونكلًٚ  قهٗ  قاٚ ّ سئيظ هجلظ الٌىا، اللبٌاًي

لألعووخار غغوواى غصووي سئوويظ اإلححوواد العوووالي العووام  فووي لبٌوواى  ُااأة نانشااكل ٔون واااٚل  ااٙ ون

ٍ وماام وَواااا وقًااال ْااتو  مٓاإ ْى ونًمتٔناا   ااٙ ون لتٛااب ٔون ُ ااٛق ياا  قهااٗ وأعووشة اإلححوواد 

لوعووالي األعووخار / أحوووذ هحوووذ لقووواى الوووذيش العووام لوٌظوووت     ونشااكل ٔون واااٚل كااتنكونًاا تًل 

قهاٗ ونوٓإ  ونً ا ًلة ون اٙ تماتنٓا ونًُ ًا   اٙ        ٌظوت العول العشبيت و أعشة ه العول العشبيت

وق اااوز رطاالوف و َ ااا  ون الااا  نٓااتِ   ٔ،  صااٛاَ  ون واإر ٔون لٚاااي ونُوانٛاا   يوااال  ًاٚاا  ٔ

 ونوٕٓ  م

 2012فبشايش  11بيشوث في 
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