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لوكوتورب يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا  
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم
  ٢٠٠٤ ربمفون/يناثلا نيرشت ٢٦ – ٢٢، غارب

 *تقؤملا لامعألا لودج نم) أ(٥دنبلا 
 فارطألا ددعتم قودنصلاب ةلصتملا اياضقلا يف رظنلا
ةيلاملا  ةيلآلا ضارعتساو مييقت: لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل

  )١٥/٤٧ررقملا(لايرتنوم لوكوتوربل 

  فاوزجوم : لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا مييقت

 ةنامألا نم ةركذم

لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا مييقتل يفاولازجوملا ،ةركذملا هذه قفرم يف ،ممعت نأ ب ةنامألا فرشتت   
 .ICF Consultingةكرش هتدعأ يذلا 

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.16/1. 
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  فاوزجوم : لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلل مييقت
ماع يف نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا تعقو  - ١ ذاختاب اهيلع نيعقوملا تمزلأ  ثيح، ١٩٨٥ 

ةقبط دفنتست يتلا ةيرشبلا ةطشنألاب ةلصتملا ةسكاعملا راثآلا نم ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ةيامحل ريبادت 
داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب دامتعا مت ١٩٨٧ماع يف يأ ،كلذ نم نيتنس دعبو . نوزوألا  ،

ريفسوتارتسلا نوزوأ ةقبطةداعتس الزرابيلود قافتا وهو ،نوزوألا ةقبط ةدفنتسملا  ةروهدتملا  ةطيحملا    
ناك ٢٠٠٤ليربإ / ناسين ىتحو. ضرألاب لايرتنوم لوكوتورب ىلع قدص دق ادلب١٨٦   بلطتيو.  
ملاعلا ديعص ىلعحاجنلا قيقحت ةيمانلاو ةمدقتملا ملاعلا نادلب موقت نأ انتئيب ةيامحل لوذبملا دهجلا اذ هل  
ا مظعم كالهتساو جاتنإنم صلختلاب لوكوتوربلا يف فارطألا   .نوزوألل ةدفنتسملا داومل 

اهل رفاوتي ال دق يتلا ةيمانلا نادلبلا ةدعاسمةيغبو  - ٢ نود  كلذ،  نم يرورض وه ام،  لئاسولا    
،نم يجيردتلا صلختلل ةيلاملاو ةينقتلا   لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا تئشنأ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا

ةديازتملا فيلاكتلاب ،اهريرقتب فارطألا موقت ريياعمل اق فوو ،يلهاست ساسأ وأ ةحنم ساسأ ىلع ،ءافولل
داوملا يف ةددحملا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا نم نكمت ت يك ل٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا اهدبكتت يتلا 

ىلإ فلأ ٢نم  لايرتنوم لوكوتورب نم ءاه٢  نيرشت يف فارطألل عبارلا عامتجالا ماق دقو .  
ةداملا يف هيلع صوصنملا فارطألا ددعتم قودنصلا كلذ يف امب ،ةيلاملا ةيلآلا ءاشنإ  ب١٩٩٢ربمفون /يناثلا

لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم تقؤم قودنص ءاشنإ باقعأ يف ،لايرتنوم لوكوتورب نم ١٠  
لوألا نوناك ىتح لمعي لظ يذلاو١٩٩٠ماع يف لايرتنوم  عيمج تمت دقو . ١٩٩٢ربمسيد / ، 
ةيلآلا لالخ نم ةمدقملا قبسملا رامثتسالا ةطشنأو ) ايجولونكتلا لقن كلذ يف امب(ةينقتلا تادعاسملا 

لماعلا فرطلا بلط ىلع ءانب ةنيعم فورظ يف ينيع معد لكش يف وأ حنم لكش يف ةماع ةفصب ،ةيلاملا 
  .٥ةداملا بجومب 

زجوملا ةيقب مظ   - ٣ يلاتلا وحنلا ىلعيفاولاني  :  
نم ١مسقلا  • قييفاولا زجوملا   ؛مييقتلا نم ضرغلا مد، 
نم ٢مسقلاو  • حرشي يفاولا زجوملا  ءارجإ يف ةمدختسملاةيجهنملا  اذه  ؛مييقتلا    
نم ٣مسقلاو  • ؛مييقتلا اذه جئاتن صخلييفاولا زجوملا    
نم ٤مسقلاو  • هب يصوي يذلا ءارجإلا ضرعييفاولا زجوملا  اذه  ؛مييقتلا    
نم ٥مسقلاو  • ا راطخألاو صرفلا شقانييفاولا زجوملا  ددعتم قودنصلا هجاوت يتل  

 .لبقتسملا يف فارطألا

يفاولا زجوملا نم١مسقلا    ضرغلا  : 

تائيهلاو تايلمعلا ىتشءادأمييقت ةساردلا هذه نم ضرغلا   - ٤ لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلاب ةلصتملا    
فارطألا بلط ىلع ءانب يجراخلا مييقتلا اذ . كلذ نع ريرقت ميدقتو لايرتنوم  يف عالطضالا يرجيو

ريغو ةلماعلا فارطألا تاجاحب ءافولا يف ةيلاملا ةيلآلل ةلاعفلا ةرادإلا ةلافك فد   لايرتنوم لوكوتورب
ةداملل اقفو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا  لايرتنوم لوكوتورب نم١٠  اقفو مييقتلاب عالطضالا مت دقو .  
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ثلاثلا عامتجالا نع رداصلا ١٣/٣ررقملل  دانتسالاب ليلحتلل تا صاصتخا عضو يذلا فارطأللرشع  
يف ىوصقلا ةيلاعفلا ةلافكل ةيلاملا ةيلآلا ليغشتل يرود ضارعتساب مايقلا ىلإ ا   يعسلا ملسملا ةجاحلا ىلإ

نوم لوكوتورب فادهأقيقحتل   .١٩٩٥ماع يف هب عالطضالا مت اقباس اليلحت يلت ةساردلا هذهو . لايرت 

، م ىلإ ،صوصخلا هجو ىلع ،مييقتلا اذه فدهيو  - ٥ صرفلاو ،فعضلاو ةوقلا نطاوم ةجلاع
ةيلاملا ةيلآلاهجاوت يتلا راطخألاو تايصوتو جئاتن ميدقتو ،  ذيفنتللةلباق  ءوض يف ،رمألا ىضتقا امثيح    ،

يجيردتلا صلختلاب ةقلعتملا ا٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا لاثتما   اجاحو مت ،كلذ لجأ نمو .  
يصفتلاب ةيسيئر تالاجمةسمخ فاشكتسا   :ل 
Ø ؛ةيذيفنتلا ةنجللا تارارق عنص ةيلمع 

Ø ؛فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ةطشنأو 

Ø  ؛ةيئانثلاو فارطألا ةددعتمةذفنملا تالاكولااهذفن تيتلا ةطشنألاو   

Ø ؛قودنصلا ةرادإو 

Ø ةيفاضإ لئاسمو. 

اهيف رظنلل يلج لكشب طاشن لاجم ٢٣ديدحت مت ،افنآ ةروكذملا ةسمخلا عيضاوملا راطإ يفو   - ٦  
  :ليلحتلا اذه تاصاصتخا نمض

  ةيذيفنتلا ةنجللا تارارق عنص ةيلمع

Ø لاثتمالا ةلافكل ةطشنألا ذيفنتو طيطخت ةيلمع ةمءالم ضارعتسا -أ١   

Ø عيراشملا نأشب تارارق ذاختا نم اهنيكمتل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ ةمدقملا تامولعملا ةمءالم -ب١  
 تاسايسلاو

Ø عتسا ةيلمع يف ةيفافشلاو محالتلا-ج١  عيراشملا ضار 

Ø ةدمتعملا جماربلاوعيراشملافيلاكت ةي دودرم -د١  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختل ل  

Ø ةيعرفلا ةنجللا فئاظوو لكيه كلذ يف امب ،ةيذيفنتلا ةنجلل يرادإلا ميظنتلا فيلاكتو ةيلاعف -ه١  
نأ يغبنيو . ةيذيفنتلا ةنجللا يف امهرودو ةيلاملاو مييقتلاو دصرلل ةيعرفلا ةنجللاو عيراشملا ضارعتسال

يذ ديدجلا جمانربلا ذيفنت ىلإ رظنلاب ،لبقتسملا يف ةرادإلل ةحاتملا تارايخلا ليلحت كلذ لمشي 
 لاثتمالا ىلع زكرملا/ ةيرطقلا عفاودلا

Ø حلاصم عضو عم ،ةيذيفنتلا ةنجللا تاعامتجا قئاثو يف ةيرسلا نم يرورضلا ىوتسملا مييقت -و١  
 رابتعالا يف عيراشملا ىمدقم

Ø ءادألا تارشؤم مادختسا-ز١   
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  فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ةطشنأ

Ø ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا جماربو عيراشم ضارعتسا ةيلمع ةيلاعفو ةءافك ريدقت -أ٢  
 فارطألا تاعامتجا تاررقمو لايرتنوم لوكوتورب فادهأل ةبسنلاب نوزوألل

Ø اشملا ذيفنت ةءافك دصر-ب٢  اهفرصو لاومألا ليوحت ةرادإودصر اميس الو ،جماربلاو عير  

Ø ةنجللا ىلإ ةمدقملا ةيلاملا ريراقتلا نأشب ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ ةمدقملا تامولعملا لومشو ةمءالم -ج٢  
 اهيف رظنلل ةيذيفنتلا

  ةيئانثلاو فارطألا ةددعتم ةذفنملا تالاكولا اهذفنت يتلا ةطشنألا

Ø ةمءالم ضارعتسا-أ٣ لا  لوكوتوربل لاثتمالا ىلع ةدعاسملل عيراشملاو ططخلا ديدحت يف لمع   
ينطولا ديعصلا ىلعلايرتنوم   

Ø مييقت-ب٣ ةسايس  ةرادإ  فرصو  لاومألا    ةذفنم ةلاكو لك يف ةعبتملا  

Ø لا رامثتسا ةيجيتارتسا-ج٣ ةيدقنلافلس    

Ø صلا عيراشملل صاخ رابتعا ءاليإ عم ،ةيرادإلا فيلاكتلا مادختسا مييقت-د٣ عيراشملا لباقم ىرغ   
 ىربكلا

Ø رامثتسالا عيراشمب لصفنم لكشب رابتعالا يف ذخألا عم ،ةلاكو لك فيلاكت ةي دودرم - ه٣
هرخآ ىلإ ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملايلوؤسم تاكبش ةرادإ ،يسسؤملا معدلا(ةطشنألا نم اهريغو   ( 

Ø ريغو ةيرامثتسالا عيراشملا نيب ةدمتعملا لاومألا ةبسن مييقت-و٣ تالاكولا فلتخم يف ةيرامثتسالا    

Ø ةيلاعفو ةمءالم -ز٣ ةنامأ ىلإ ريراقتلا ميدقت كلذ يف امب ،لاومألا ف رصةرادإو ،لاومألا ف رص 
 فارطألا ددعتم قودنصلا

Ø ح٣- ، تدجو نإ ،فارطألا ددعتم قودنصلا اهدبكتي يتلا ةيفاضإلا فيلاكتلا  ةطشنألاىلع  
تالاكولا نيبةلخادتملا   

  قودنصلا ةرادإ

Ø لا مييقت-أ٤ ةنازخلا نيمأ هب علطضا يذلا لكشلاب قودنصلا ةرادإل ةقباسلاةبرجت    

Ø مب ةرادإلا ةنراقم-ب٤ ةيلاملاتاسرامملاو ةرادإلا تاسرام  ةئيبلا قفرم (ىرخألا قيدانصل ا  يف 
 سايق تارشؤمك) ةيئامنإلا فراصملاو ،ةيملاعلا
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  ةيفاضإ لئاسم

Ø نيب لعافتلا ةمءالم -أ٥ ةيعرفلا تائيهلاو فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأو ةذفنملا تالاكولا   
 ةلصلا ةقيثولا

Ø ملا ةيلاملا تانايبلا قيفوتو ليلحت-ب٥ ، ةذفنملا تالاكولاو ،ةنازخلا نيمأ(ةفلتخملا رداصملا نم ة دراو 
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب قودنص تاباسحو ،فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ تاباسحو 

 )ةققدملا

Ø ادأ-ج٥ ا   فارطألا ددعتم قودنصلاهاجتامازتلاب ءافولا يف ةحناملا نادلبلا ء   

نم ٢مسقلا    ةيجهنملا  :يفاولا زجوملا 

ةساردلا هذ  IFC Consultingةكرش تماق   - ٧  عالطضالا يف ةمدختسملا ةيجهنملا عضوب   
قيرف (لايرتنوم لوكوت وربل ةيلاملا ةيلآلا ضارعتساو مييقتب ينعملاهيجوتلا قيرف عم قيثولا رواشتلاب 

  :ةيلاتلا تاوطخلا نم ماعلا راطإلا نوكتيو). هيجوتلا
 .اهضارعتساو ةيساسألا قئاثولا ىلع لوصحلا: ١ةوطخلا  •

عم ضارعتسالل ةلوج لوأب عالطضالاو ةحلصملا باحصأل ةيلوأ ةلئسأ ةغايص : ٢ةوطخلا  •
 .نييساسألا ةحلصملا باحصأ

ططخمو ءادأ سيياقم عضو: ٣ةوطخلا  • ةغايصو اطاشن ٢٣ةغلابلا طاشنلا تالاجم عي مج بيترتل   
 . ءاضتقالا بسحب ةهجوم ةلئسأ

ثيح نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا عونت لثمت يتلا ةلاحلا ةسارد نادلب رايتخا : ٤ةوطخلا  •  
 .ميلقإلاو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتساو ،ةعانصلاو ،مجحلا

ةيصخشلاتالباقملا نم ديزملا ءارجإو ةيفاضإ ةهجوم ةلئسأ ةغايص: ٥ةوطخلا  • باحصأ عم    
 .ةحلصملا

 .هيجوتلا قيرف هضرعتسي يكل ريرقتلا عورشم دادعإ: ٦ةوطخلا  •

 .هيجوتلا قيرف تاقيلعت ىلإ ادانتسا ريرقتلا عضو لامكتسا: ٧ةوطخلا 

مت ،الاجم ٢٣ة غلابلا عيضاوملا تالاجم نم لاجم لكل ددحملا ءادألا) سيياقم(سايقمل ةبسنلابو   - ٨  
يمكمييقت ىلإ ادانتساو. ةسمخ ىلإ دحاو نم جردم سايقمب يلعفلا ءادألا" جيردتل"ططخم طابنتسا    

ططخم ىلإ ادانتسا سايقم لك مييقت مت دقف ،يعون مييقت وأ /و) فيلاكتلا ةيدودرم ،الثم(نكمأ امثيح 
نم ١ضرعلا "يف دراولا جيردتلا  مكحل ةجيتن سايقم لكل ةحونمملا ةجردلا تءاجو ".  يفاولا زجوملا 

نم ٣مسقلا يف تامييقتلاو جئاتنلا هذهل زجوم دريو . هيلع ةكرشلا   .يفاولا زجوملا 
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نم ١ضرعلا    جيردتلا ططخم تافيرعت: يفاولا زجوملا 
  فيرعتلا                            ةجردلا

  ءيس ءادأ ١
 مئالملا نود ءادأ ٢
 مئالم ءادأ ٣
 مئالملا نم ربكأ ءادأ ٤
  زاتمم ءادأ ٥

 ٢٣نأشب تايصوت عضو مت ،سايقم لك يف فعضلاو ةوقلا نطاوم ديدحتو مييقت ىلإ ادانتساو   - ٩
، . ريرقتلل ةددحملا ةيسيئرلا ةسمخلا نيوانعلا تحت صاصتخا لاجم فعضلا نطاوم نم ةيلاخلا تالا  ا يفو
تايصوتلا فد . سايقملاب ةلصتملا اهتطشنأ ةلصلا ةقيثولا تائيهلا لصاوت نأ بسحف ريرقتلا حرتقا و
هذهل زجوم دريو . نطاوملا هذه ةجلاعمل ةصوصخم تاءارجإ حارتقا ىلإ ةمئاقلا فعضلا نطاوم ىلإ ةهجوملا

نم ٤مسقلا يف تايصوتلا    .يفاولا زجوملا 

زجوملا نم ٣مسقلا    يفاولا 

نوزوألل ةدف نتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا يف ادج احجان فارطألا ددعتم قودنصلا ناك  - ١٠
هل لاثتمالا نم لايرتنوم لوكوتورب نم٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نيكمتو  نوناك لولحبو .  

نم برقي ام ناك ٢٠٠٣ربمسيد / لوألا ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا ا ١،٦،   تمهاس رالود رايلم  
يلاوح تمعد دق ٢ يف طاشنو عورشم ٤ ٦٠٠  ايمان ادلب١٣٤  يتلا عيراشملا رفست ن أ عقوتملا نمو.  

يلاوح كالهتسا نم يجيردتلا صلختلا نع ٢٠٠٢ماع لاوط ترقأ  انط١٢٧ ٨٩٠  دافنتسا ةقاط نم     
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ نم نوزوألا دافنتسا ةقاط نم انط٥٢ ٢٦٠يلاوح نمو نوزوألا     .

نم ١٣١يف نوزوألل ب تاكم ليغشتو ءاشنإ ليومتب ةيذيفنتلا ةنجللا تماق ،كلذ ىلع ةوالعو  
  .٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا 

زجوملا نم ٢ضرعلا مدقيو   - ١١ هريثأتو ةيذيفنتلا ةنجللا نم مدقملا ليومتلا نع ةماع ةرظن يفاولا   
اهلاثتماو٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا كالهتسا ىلع  ينايبلا مسرلا رهظي ٢٠٠٣ماع دعبو .    ،

يجيردتلا صلختلاو )تاونسلا ةددعتم تاقافتا ،يأ(ةلبقملا تاونسلل لعفلا ب هرارقإ مت يذلا ليومتلا  ،
ليومتلا اذ  ىلع ةقفاوملا تمت هنأ ىلإ ارظنو . طبترملا ةيرولفلا ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم رظتنملا

بجومب ةلماعلا فارطألا نيكمتل اديج ططخت ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ودبيف ٢٠٠٤ماع يف يفاضإ ليومت   ،
لايرتنوم لوكوتورب يف هيلع صوصنملا يجيردتلا صلختلا ططخمل لاثتمالا نم٥ةداملا   .  
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يفاولا زجوملا نم٢ضرعلا  ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا كالهتسا ىلع هريثأتو فارطألا ددعتم قودنصلا هرقأ يذلا ليومتلا ىلع ةماع ةرظن:    ٥  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .٢٠٠٣ربمسيد / لوألا نوناك يف ةافوتسم ،ةدمتعملا عيراشملل ةيرصح ةمئاق: ردصملا

ةنجللا تارارق عنص ةيلمعب ةلصتملا فعضلاو ةوقلا نطاوم ديدحت مت ،قودنصلل مييقتلا اذه لالخو   - ١٢
ةرادإو ،ةيئانثلاو فارطألا ةددعتم ةذفنملا تالاكولا اهذفنت يتلا ةطشنألاو ،قودنصلا ةنامأ ةطشنأو ،ةيذيفنتلا 

نم ٣ضرعلا مدقيو . ةيفاضإ لئاسم ىلع ةوالع ،ةنازخلا نيمأ هب ماق يذلا وحنلا ىلع قودنصلا  يفاولا زجوملا 
  .هذه فعضلاو ةوقلا نطاومل ارصتخم ازجوم

نم ٣ضرعلا    فعضلابناوج و ةوقلا نطاومل زجوم  :يفاولا زجوملا 

  ةوقلا نطاوم
  ةيذيفنتلا ةنجللا تارارق عنص ةيلمع
Ø طيطختلا نأشب ةيذيفنتلا ةنجللا هيجوت زكر  

ىلع ،يطيطختلا راطإلا ددحي يذلا يجيتارتسالا 
 .تباث لكشب لاثتمالا

Ø  نم يجيردتلا صلختلل ةيذيفنتلا ةنجللا ضارعتسا لمعي
ةلماعلا فارطألا يف لاثتماللو نوزوألا دافنتسا ةقاط 

هيجوتب ةذفنملا تالاكولا ديوزت ىلع ٥ةداملا بجومب   
ا طيطخت زكرت يتلا تالا  طاشنل ا نأشب حضاو

 .اهيلع

Ø  دعاسي لمعلا ةطخ ضارعتساب ةيذيفنتلا ةنجللا مايق
مت دق نوكي ال دق يذلا ةطشنألا لخادت عنم ىلع 

  فعضلا نطاوم
  
Ø  ريياعمك مدختست يتلا ،قباوسلا نوكت دق

ةيذ يفنتلا ةنجللا ءاضعأ ىلع بعصي امم ،ضارعتسالل
 .ةعرسب هوملعتي نأ ددجلا

Ø ةنجللا تاعامتجا يف تايجيتارتسا عضوب مايقلا  
مستت يتلا عيراشملا يف مدقتلا نيسحتل ةيذيفنتلا  

تقولل اذفنتسم المع نوكي دق ذيفنتلا يف تاريخأتب 
 .هل يعاد ال لكشب

  
Ø دجوي ال. 

 

رية 
فلو

رية 
كلو
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ربو
الك

ت 
كبا

مر
)

نان
ألط

ن با
وزو

 األ
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ستن
قة ا

طا
( 

دة 
ملتح

ت ا
اليا

 الو
ات
الر

دو
)

الف
باآل

( 

  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يمكارت يجيردت صلخت  ـــــ  يلعفلا كالهتسالا  ـــ
  هب حومسملا كالهتسالا   •  كالهتسالل ساسألا طخ  ـــــ
  رظتنملا كالهتسالا   - - - -   يمكارتلا دمتعملا ليومتلا  ـــــ
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 .ةنامألا ضارعتسا ءانثأ هديدحت

Ø  ةيفاك ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ ةمدقملا تامولعملا ةيمك
نأشب ملع نع تارارق ذاختاب ةنجللا ءاضعأل حامسلل 

 .تاسايسلاو عيراشملا

Ø  عيراشملا ضارعتساب ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ عيمج موقي
ةلجآلا ةيليومتلا تامازتلالا تاذ لجألا ةليوط ةماهلا 

 .لاثتمالا لجأ نم

Ø  ريغ ايجولونكتلا نأشب ةيرسلا نع ةيهيجوتلا ئدابملا
يف ةينقتلا تامولعملا ةيرس ظفحت عاشملا ىلع ةحورطملا 

فاو لكشبعيراشملا تاحرتقم  . 

Ø ةذفنملا تالاكولا هب تماق ام ءاد ألا تارشؤم سكعت
نم لك جرادإ ةطساوب لاثتمالا ةرتف يف ةطشنأنم   

 .عيراشملا ىدارفو تاونسلا ةددعتم ططخلا

  
  فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ةطشنأ
Ø  عيراشملا يف لخادتلا ةلازإ يفةنامألا داهتجا لمعي  

 .فيلاكتلل ةيدودرم رثكألا لاثتمالا زاجنإ معد ىلع

 

Ø ةيرايعمو ةلاعف دصر ةيلمعاهيدل ةنامألا دقو .  
ماظن دوجو نأ ةيذيفنتلا ةنجللاو ةنامألا تكردأ 

نعغالبإلل يرايعم تاونسلا ةددعتم تاليلحتلا   
 .ريياعملا عضول تاوطخ ناذختتو ،يرورضاهمييقتو 

Ø  مايقلاب ةنامألا اهمدقت يتلا تامولعملا ةيمك حمست
 .ةيلاملا اياضقلا عيمجل لماش ضارعتساب

  
  
  

فارطألا ةددعتم ةذفنملا تالاكولا اهذفنت يتلا ةطشنألا 
  ةيئانثلاو
Ø  ةمئالمو ةيفاك تامولعم ةذفنملا تالاكولا ىدل حاتي

يتلا عيراشملل هجوم طيطختو ديدحتب عالطضالل 
 .لاثتمالا ىلع زكرت

  
Ø دجوي ال 

  
  
Ø  تقولا نم ديزم ىلإ ةماعلا تاسلجلا ضعب جاتحت دق

 .ةبعص اياضق تأشن ام اذإ

  
Ø  لوكوتورب يف فارطألا عيمج طارخنا ةدايز نكمي

قئاثو عيمج فينصت ةداعإ ةطساوب لايرتنوم 
ماعلا عيزوتلل ا   .أ ىلع تاعامتجالا

Ø  تارغث نع ةذفنملا تالاكولا ءادأ مييقت رفسي ال
 تالاكولا اهنم ملعتت ةدترملا ةيذغتلا يف ةحضاو
عت نيسحتةيفيك  .ذيفنتلاتايل معو عيراشملل اهنيي 

  
  
  
Ø  ةربخ لقألا وأ ددجلا ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ دجي دق

ةينطولا نوزوألا بتاكميلثممو ديدحت يف ةبوعص    
ةنامألا ضارعتساريياعم لكشت يتلا قباوسلا عيمجتو  . 

Ø ذيفنتلا يف ةرخأتملا عيراشملا ليلحت جئاتن قبطت ال  
يف تاريخأتلا عنم لجأ نم امئاد رشابم لكشب 

بنجتل ةددحم تاحرتقم عضو ةطساوب لب قتسملا
 .لبقتسملا يف ةلثامملا تاريخأتلا

 

Ø  ةنجللا يف اوكرتشي مل نيذلا ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ
 ، ةيلاملاو مييقتلاو عيراشملا دصرو ضارعتسال ةيعرفلا

فارطألا نم ةي ذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ ىلع ةوالع
تامولعملاب ةيارد لقأ ٥ةداملا بجومب ةلماعلا   ،

 .ةيلاملا

  
Ø  هرابتعا يف عيراشملا طيطختو ديدحت ذخأي نأ يغبني

 .لضفأ لكشب ةيميلقإلا فورظلا
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Ø  ةذفنملا تالاكولا نيب ةدوقعملا تاقافتالا زجوت
ةماعلاتاسايسلاةيذيفنتلا ةنجللاو  ةيلاملا ةر ادإلل  

قيقدتلا تاءارجإب مايقلاب حمستو تافورصملاو  ،
 .ةرورضلا دنعيبساحملا 

Ø رطاخملاو ةلويسلا يف ةذفنملا تالاكولا ىدارف رظنت 
 .ةيدقنلا فلسلارمثتست امدنع ةيانعب 

Ø  فلتخمل رفويو نرم نهارلا ةيرادإلا فيلاكتلا ماظن
عاونأو ماجحأ فلتخمل موسر تالدعم تالاكولا 

 .عيراشملا

Ø  ممألا جمانربل ةبسنلاب ةيساسألا فيلاكتلا تناك
دنع يلودلا كنبلاو ودينويلاو يئامنإلا ةدحتملا 

 .ةقستمو ةمئالم تايوتسم

Ø  ةيواسم ةذفنملا تالاكولل ةيلعفلا تافورصملا تناك
 .ةفدهتسملا تافورصملل دوهعملا يف ابيرقت

Ø  قاسنأ تافورصملا نم ىلوألا ةعفدلا ةعرس سكعت
مئالملا هجولا ىلعةذفنملا تالاكولاب ةصاخلا ذيفنتلا  . 

Ø  عيراشملا يف هنأش هل لخادت عنم ريبك دح ىلإ مت
ال قودنصلا نأ نيبي امم ،ارخؤم ةذفنملا وأ /و ةدمتعملا

ةطشنألا عم ةطبترم ا   أش اهل ةيفاضإ فيلاكت دبكتي
 .ةلخادتملا

  
  
  
  
  قودنصلا ةرادإ
Ø تاضا رتفالاو ةيجهنملا لماش لكشب ةنازخلا نيمأ حرش

تامهاسملا نأشب ةلاحلا ريراقت دادعإ يف نيتمدختسملا  
يتلا لوادجلاو تانايبلا ىلع ةوالع ،تافورصملاو 

ام   .ايوتحت

Ø  ريدت نأب ةمهاسملا فارطألل ةينذإلا تادنسلا حمست
بسحب الإ فرصت ال تادنسلا نأ ثيح ا   اعوفدم

 .هيلع قفتملا

 

Ø اهنع  غلبملا ةيلاملا تانايبلا نيب ام تافالتخالا تناك 
تاباسح يفو ةذفنملا تالاكولل ةيلحرملا ريراقتلا يف  

 .ةيوستلا دوهج زيكرت عضوم ةذفنملاتالاكولا 

Ø دجوي ال. 

 

Ø دجوي ال. 

  
  
  
  
Ø  فادهأب ماودلا ىلع ةذفنملا تالاكولا فت مل

ناك نإو ،ةيذيفنتلا ةنجللا ا   ضع لددح يتلا قافنإلا
 .هرربي ام قافنإلا يف ريخأتلا

  
Ø  اهل سيل ةيئانثلا ةذفنملا تالاكولا ضعب نأ ىلإ ارظن

نم لقأ خيرات ناي حألا ضعب يف اهلو ةعقوتم راودأ
ذفنت يتلا فارطألا ةددعتم ةذفنملا تالاكولا خيرات 
تالاكولا راودأ نإف ،قودنصلا راطإ يف عيراشم 

. ؤبنتلل ةيلباق لقأ نوكي نأ نكمي ةيئانثلا ةذفنملا
لمتحم لخادت ثودح نع كلذ رفسي نأ نكميو  
يف طاشنب طرخنت مل ا -عيراشملل  أل اميس ال  
تالاكولانيب قيسنتلا تاعامتجا  . 

  
  
Ø دجوي ال. 

  
  
Ø  باستكا متي ال هنأ ثيح ةحاتملا دراوملا تضف خ

  .ةينذإلا تادنسلاىلع دئاوف 
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Ø لوخ دلاب ةذفنملا تالاكولل ةينذإلا تادنسلا حمست
ةيدقن تاقفدت لباقم اهعيراشم ىلع تامازتلا يف 

 .تادنسلا مادختساب ةيلبقتسم

Ø  ، ، متي ةدحتملا ممألا ةعمجم يف رامثتسالا لالخ نم
باستكاو ،ةضفخم رطاخمب اهارامثتساو لاومألا عيونت 
ةنارخلا نيمأ ماق ول امم فيفط لكشب لضفأ دئاع 

 . ريصق لجأل اهلك لاومألا رامثتساب

Ø ديدجلا هقافتا يف ،ةنازخلا نيمأ هفصوب ،بينوي لا موقيس
نم يلاملا غالبإلل ماظن ميمصتب ،ةيذيفنتلا ةنجللا عم  

ىلع لمعلاو ،اقستمو افافش نوكي قودنصلا لجأ 
قيفوتلاو ةنراقملا ةيناكمإب ضوهنلا لجأ نم ،هرارمتسا 

 .ةذفنملا تالاكولاو ةيذيفنتلا ةنجللاو ةنامألا عم

Ø ةذفنملا تالاكولا نيب تالاصتال ا ةدايز لمعت نأ نكمي
ليلقت ىلع ةينذإلا تادنسلا فرص دنع ةنازخلا نيمأو 
ةذفنملا تالاكولا نيب تاباسحلا يف تاضقانتلا كلت 

 .ةنازخلا نيمأو

Ø  نيفظوملاو ةيفاضإلا دراوملا دعاست نأ لمتحملا نم
ةثيدحلا تاررقملل ةجيتن نيمدختسملا (نييفاضإلا 

كسم نيسحت ىلع ) ايلام ةنازخلا نيمأ ضيوعتب دهعلا
 .تالجسلا

  
  
  
  ةيفاضإ لئاسم
Ø  ينقتلا مييقتلا قيرفل ةعباتلا لمعلا ةقرف موقت

عم ضيرع قاطن ىلع رواشتلاب يداصتقالاو 
ةينعملا تائيهلا نم امهريغو ةنامألاو ةذفنملا تالاكولا 

 .دراوملا ديدجت ريرقت دادعإ ءانثأ ةحلصملا باحصأو

Ø ىلإ يعسلاو ةيوستلا/ قيقدتلا تاضقانت ديدحت متي  
 .اهلح

  
Ø  تاباسحلا قيقدتب نودمتعم نولقتسم نوبساحم موقي

 .يونس ساسأ ىلع

Ø  تادنسلا فرصب ةطبترم فرص رعس رطاخم دجوت
هقرغتسي يذلا تقولا لعفب ديازتت يتلاو ،ةينذإلا 

 .تادنسلا فرص

Ø ةنازخلا نيمأىدل نوكي نم لقأ ردق   ةرطيس لا  
سيلو ةعمجم نم ءزجك را مثتسالاب موقي امدنع
 .لقتسم لكشب

Ø  ابعص ةنازخلا ءانمأ نيب ام لاقتنالا ناك ،يضاملا يف
ةقثوم نكت مل ةيلخادلا تاءارجإلاو تاسايسلا نأل 

 .يفاولا لكشلاب

  
  
  
Ø  عفدب ةمهاسملا فارطألا مقت مل ،تالاحلا ضعب يف

ةنازخلا نيمأ نم عفدلاب ابلط قلتت مل ا  أل ا   .امهاسم

  
Ø ىلع لمتشت نأ ىلإ تاباسحلا نيب تاضقا نتلا عرتت

عورشملا ىلع ةقفاوملا ثدحت امدنع ،الثم (ت يقوتلا
، )ةيلاتلا ةنسلا يف لاومألا ليوحت متيو ةنس ةرخأتم

ا،  جاردإ وأشب عزانتملا لالهتسالا فيلاكتو
نيمأ ا   ظفتحي ةينذإ تادنسل ةذفنملا تالاكولا

يف معد فيل اكتل ةذفنملا تالاكولا جاردإو ،ةنازخلا
 . ةيلحرملا ريراقتلا

  
Ø دجوي ال. 

  
  
  
Ø  اهيطغت ال يتلا لكاشملا نم ريثكلا لح نكمي

جات حتام اريثك هنأ ريغ ،ةمات ةلوهسب تاقيقدتلا 
مج تقو ىلإةيوستلا  . 

Ø  ةيفافشلا نيسحتل اصرف ةيلاملا تاضقانتلا نيبت
 .تالاكولا ةفاك يف ةيلاملا ةبساحملا يف قاستالاو
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Ø  نم رثكأ عفد مت ٢٠٠٣-١٩٩١ةرتفلل ةبسنلاب  ،٩٢ 

لمشت ال (اهيلع قفتملا تامهاسملا عيمج نم ةئاملا يف 
 ).اهيلع عزانتملا تامهاسملا

  
Ø  ةنورم يئانثلا نواعتلاو ةينذإلا تادنسلا رفوت

قيفوتلا ةنسح تاعوفدم نع رفسي امم ،نيحنامل ل
 .لماكلابو ،فيفط دح ىلإ ربكأ ةجردب

  
Ø ةيلاملا تاداريإلا ضارعتسا ريبادت حمست فارطألل  

  .اهدراومل لضفأ ةينازيم عضت نأب ةمهاسملا

  
Ø ىلعو ؛ةرخأتم تامهاسم نيحناملا ضع ب ىدل لازي ال

، ٢٠٠٣ -١٩٩١ةرتفلل ةبسنلا بف ،ديدحتلا هجو
نم ٢٠ىدل  ةعوفدم ريغ تامهاسم اعربتم٥١   . 

  
Ø  ةيبساحم لكاشم يف ةينذإلا تادنسلا ببستت نأ نكمي

 .فرصلا يف لكاشمو

  
Ø  لمعت ،ةدحتملا تايالولا تارالود ةميق عفترت امدنع

ةميق ليلقت ىلع ةيلا ملا تاداريإلا ضارعتسا ريبادت
  .قودنصلا

نم ٤مسقلا    ىصوملا تاءارجإلل زجوم ا  :يفاولا زجوملا 

نم ٤ضرعلا زجوي   - ١٣ قودنصلا ةرادإ نيسحتل ريرقتلا يف ةمدقملا ا يفاولا زجوملا   ىصوملا تاءارجإلا  
 ،ةينقتلاو ،ةيميظنتلا تايصوتلا: تائف ثالث يف يعيضاوم لكشب تايصوتلا هذه تمظن دقو. فارطألا ددعتم
  .ةيلاملاو

نم ٤ضرعلا  ريرقتلا يف ا  :يفاولا زجوملا   ىصوملا تاءارجإلل زجوم  

  ةماعلا تايصوتلا
  ةيميظنتلا تايصوتلا
Ø  دنع ،ةيذيفنتلا ةنجللا يف ىرخأ ةيلكيه تارييغتب مايقلا

 .ديدحتلا هجو ىلع لاثتمالا ةجلاعمل ،ةرورضلا

 

Ø  ددع ليلقت يف رظنلاو ةيذيفنتلا ةنجللا لكيه مييقت ةلصاوم
 .ةيونسلا تاعامتجالا

  
  
  ةينقتلا تايصوتلا
Ø  ددجلا ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ ديوزتل يلوأ باتك عضو

 . قودنصلا نع ةيفلخب

  ىصوملا تاءارجإلا ا
  
Ø  نأشب لماع قيرف وأ ةيعرف ةنجل ءاشنإ يف رظنلا

 .ضارعتسالاو ذيفنتلاو طيطختلا يف لاثتمالا

Ø  ةدحاو ةنس ةدمل ةيبيرجت ةرتف ذيفنت يف رظنلا
. لبقتسملا يف ةيذيفنتلا ةنجلل نيعامتجا دقعل
ةزجوم مييقت ةقروميدقتب ةنامألا ةبلاطم ىلإ    

ةيبيرجتلا ةرتفلل ةيلاتلا ةنسلا يف لوألا عامتجالا 
 .ماظنلا اذه ةيلاعف ريرقتل

  
Ø باتكب ةيذ يفنتلا ةنجللا يف ددجلا ءاضعألا ديوزت

 .قودنصلا نع ةيفلخ رفوي زجوم يلوأ

Ø ةنامألا ةبلاطم ديدجامسق فيضت نأب  ىلإ ا   
ذيفنت يف ريخأتلا نم ةدافتسملا سوردلا "ةقيثو 
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Ø  عيراشملا ذيفنت يف ريخأتلا ضارعتسا جئاتن قيبطت مدع ةلافك
نم اهعفر وأ اهدصر وأ عيراشملا ءاغلإ ريرقت لجأ نم 

 ، ةذفنملا تالاكولا غالبإلامنإو طقف تاريخأتلا ةمئاق  
 .لبقتسملا يف ريخأتلا بنجت ةيفيكب

  
  
  
Ø ةجلاعمل ةيداشرإ ج ةبلاطم  عضول ءارجإب موقت نأب ةنامألا  

 .عيراشملا ذيفنت يف ريخأتلا

  
  
  
  
Ø  نم مدقملا قحاللا ريرقتلاو ١٩/٤٠ررقملا ىلع ءانبلا  

ةدعاسمل ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/Inf.2(بينويلا 
يمورب نم ادج ةليلق تايمك كلهتست يتلانادلبلا ليثيملا د   

 .ناثيإلا ورولك يثالثو نوبركلا ديرولك يعابرو

Ø  ظافتحالل ةذفنملا تالاكولاو ةنامألا عم نواعتلا ةلصاوم
ريغ ليومتلاو ،عيراشملا لخادت اياضق ةجلاعم يف ةيلاعفلاب 

ةمخضتملا فيلاكتلاولهؤملا  ،. 

  
  
  
  
Ø نوكتل ةيذيفنتلا ةنجللا تا عامتجا قئاثو فينصت  ةداعإ

 .ماعلا عيزوتلل

  
  
  
  
  

ةيفيكلا نأشب ةددحم تاحارتقا رفوي " عيراشملا
يف ريخأتلا عاونأ ىتش بنجت ا   نكمي يتلا

يلخاد عقوم ءاشنإ ىلع لمعلا متي. لبقتسملا  
ةذفنملا تالاكولا لجأ نم بيولا ةك بش ىلع
 . اهعمجيو ةدافتسملا سوردلا هذه زجوي

Ø  تاءارجإب مايقلا يف ةنامألل ةطلسلا ضيوفت
عيراشملانأشب ملا  لبق ذيفنت لا يف ةرخأت 
نواعتت نأ يغبنيو . ةيذيفنتلا ةنجللا تاعامتجا

ةيداشرإ ج لةذفنملا تالاكولا عم ةنامألا   عضو
ىلإ ةيلحرم ريراقت مد قت نأو مدقتلا نيسحتل

 .ةيذيفنتلا ةنجلل عامتجا لك

Ø  يف لماكلاب رظنت نأ ةيذيفنتلا ةنجلل يغبني
لبق نم ليئضلا كالهتسالا رارمتسا تالالد 

عضوو ةليلق تايمكل ةكلهتسملا نادلبلا  
ا  امازتلاب نادلبلا ءافو ةلافكل ةمئالم ةيجيتارتسا

 .لاثتمالاب

Ø هيجوتلا نم اديز م رفوت نأ ةيذيفنتلا ةنجلل يغبني
ليومتلا ىلع ةقفاوملا نأشب ةذفنملا تالاكولل 

 .تاونسلا ةددعتم تاقافتالا يف نرملا

Ø معدت وأ /و عجشت نأ ةيذيفنتلا ةنجلل يغبني
نيب لاصتالاو نواعتلا نم ربكأ ردقب مايقلا 
يف عيراشملا لخادت ليلقتل ةذفنملا تالاكولا 

 .عيراشملا طيطخت كلذ يف امب ،لحارملا ةفاك

Ø  رس ةملك ريفوت يف ةيذيفنتلا ةنجللا بغرت دق
عامتجا قئاثو عيمج ىلإ ذفنت يكل فارطألل 

. تاعامتجالا داقعنا لبق ةيذيفنتلا ةنجللا
ةذفنملا تالاكولاو عيراشملا يمدقم حنم يغبنيو 
عيزوتلا ىلع ةنيعم قئاثو رصق بلط يف قحلا 
ربتعت اهيوتحت يتلا تامولعملا تناك اذإ دودحملا 

 .ةيرس

Ø  ةذفنملا تالاكولا مضي لاصتا قيرف ليكشت
ةشقانمل ةنامألاو فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلا 
ىلإ تارشؤملا قاطن دمل ةلمتحملا قاسنألا 

 .ةيئانثلا ةذفنملا تالاكولا
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Ø ةيئانثلا ةذفنملا تالاكولا ىلإ ءادألا تارشؤم قاطن دم. 

  
  
Ø عيراشملا ديدحت جالعل ءادأ تارشؤم ةفاضإ. 

  
  
  
Ø  داوملا نم يجيردتلا صلختلا "ءادألا رشؤم حيجرت ةدايز

كلت لباقم عيراشملا ىدارفل ةبسنلاب نوزوألل ةدفنتسملا 
 ."يلحرم ريرقت لكلة مزتعملا

  
Ø ةيعون تارشؤم ثادحتسا ةيلمع ةلصاوم. 

  
  
Ø  تالاكولل ايلعلا ةرادإلا عم ءادألا مييقت جئاتن مساقت

 .ةذفنملا

  
Ø لكاشملا لح مت اذإ ةراتخ ملا ةيرادإلا تارشؤملا ءاغلإ

 .ةلصلا تاذ ةيرادإلا

  
Ø تانايبلا نع غالبإلانيسحتل ةلوذبملا دوهجلا ةدايز ىلع   

 .يرطقلا ىوتسملا

  
  
  
Ø ذيفنت يف ريخأتلا بنجت / ليلقتل دوهجلا لذب ةلصاوم

 .عيراشملا

  
  ةيلام تايصوت
Ø  دنع ةنازخلا نيمأو ةذفنملا تالاكولا نيب تالاصتالا ةدايز

Ø  ءاضعأو ةذفنملا تالاكولاو ةنامألا ةبلاطم
ديدحتل ءادأ تارشؤم ح ارتقاب ةيذيفنتلا ةنجللا
سماخلا عامتج الا ىلع ضرعت عيراشملا

 .نيعبرألاو

Ø  شقانت نأب ةذفنملا تالكولاو ةنامألا ةبلاطم
يكل رشؤملا اذهل مئالملا حيجرتلا نع ةقرو دعتو 
ةصاخلا لاثتمالا تاجاح يفاولا وحنلا ىلع لثمي 

 .٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلاب 

Ø  نم ةنامألا عم ققحتت نأ ةيذيفنتلا ةنجلل يغبني
لبق يعون رش ؤم عضو نأشب مدقت قيقحت
 .نيعبرألاو عبارلا عامتجالا

Ø  قاسنألا ضرعت ةقيثو دعت نأب ةنامألا ةبلاطم
ةشقانم يغبنيو . مييقتلا جئاتن مساقتل ةلمتحملا

 . نيعبرألاو سماخلا عامتجالا يف ةقيثولا هذه

Ø  ةذفنملا تالاكولا ا  ققحت يتلا تارشؤملا ءاغلإ
ارارم ةئاملا يف١٠٠  . 

  
Ø  وأ ،تفنص يتلا نادلبلا نم ةدترم ةيذغت بلط

ةلثتمم ريغ ا  مدع ببسب أ ىلع ،فنصت دق  
ريفوتل ةذفنملا تالاكولا عم نواعتلاو ،غالبإل ا

مدع تالاح ءاغلإل ةنكمملا تادعاسملا عيمج 
 .تانايبلاب غالبإلا

Ø  نع " ةدافتسملا سوردلا"نأشب زجوم دادعإ
عاونألا عنم وأ ةيندتل ةحرتقملا لمعلا تاراسم 

نمةعئاشلا  .عيراشملا يف ريخأتلا  

  
  
  
Ø  اوديزي نأ ةنزخلا نيمأو ةذفنملا تالاكولل يغبني

ةينذإلا تادنسلا ليوحت دنع ت الاصتالا نم 
يف تافالتخالا ليلقت لجأ نم اهفرصو اهيقلتو 

 .ةيوستلا ءانثأ تاباسحلا يف فرصلا رعس

Ø رظنت نأيغبني يف ةنازخلا نيمأو ةيذيفنتلا ةنجلل ا  
ةنزيملا تارود يفو يلات لا يونسلا عامتجالا
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 .اهفرصو اهيقلتو ةينذإلا تادنسلا ليوحت

  
  
Ø  ةيندتو ذيفنتلا ىلع ةقفنملا ةينازيملا ةبسن ميظعت ةلصاوم

 .ةيسيئرلاتانوكملا ىلع ةقفنملا ةبسنلا 

  
  
Ø  ا اقفن يف ةماهلا تادايزلا ريسفتب ةذفنملا تالاكولا ةبلاطم

 .ةيسيئرلا ةينزاوملا

  
  
Ø  ةذفنملا تالاكولا ةرادإ ةءافك نأشب ةسارد ءارجإ

 .ىرغصلا عيراشملل

 

Ø  لباقم ةيرامثتسالا ريغ ةطشنألا يف لاومألا مادختسا دصر
 يجيردتلا صلختلا ططخ راطإ يف ةيرامثتسالا ةطشنألا
 .ةيعاطقلا وأ ةينطولا

Ø  ريرقت نأشب ١لودجلا يف متي نأ تامهاسملا نع ةلا حلا 
تاصصخملاويفاضإلالخدلا ميدقت تافورصملاو   ، 

لل حاتملا ديصرلاوتايطايتحالاو ، صصخم،  ةديدجلا تا
ةيلاملا تانوكملا هذهل ةيمكارتلا عيما   .ا ىلإ ةفاضإلاب

 

Ø  ةنازخلانيمأ تاسراممو ةيلخادلا تاءارجإلا قيثوت.  

  
  
  
Ø  يف اهحنم عفدب ةحناملا نادلبلا مايق عيجشتل ءارجإب مايقلا

 .نسح تيقوت

  
  

ةقفنملا ةينازيملا ةصح ميظعت يف تاونسلا ةيثالثلا 
ىلع ةقفنملا اهتصح ةيندتو ذيفنتلا ىلع 

 .ةيسيئرلا تانوكملا

Ø  تالاكولا ىلإ بلطت نأ ةيذيفنتلا ةنجلل يغبني
فدهلا يف ةماهلا تادايزلا رسفت نأ ةذفنملا 
يأل ليومت تارايخ ميدقتو اهتينازيمل يسيئرلا 

 .تازواجت

Ø  ةساردب علطضت نأ ةيذيفنتلا ةنجلل يغبني
عيراشملا ةرادإل ةءافكلا قئارط نأشب ةعضاوتم 

 .ىرغصلا

Ø  نأ ةنامألا ىلإ بلطت نأ ةيذيفنتلا ةنجلل يغبني
لاومألا مادختسا دصر ىودج نع ةقرو دعت 

 .يجيردتلا صلختلا ططخ راطإ يف

Ø  ةنازخلا نيمأ ىلإ بلطت نأ ةيذيفنتلا ةنجلل يغبني
ةيمكارتلا ةيلاملا هريراقت ىلإ ةفاضإلاب ،مدقي نأ  

تاصصخملاو يفاضإلا لخدلا ،ةنهارلا 
تاصصخملل حاتملا ديصرلاو تايطايتحالاو 

 . ةديدجلا

Ø  ةنازخلا نيمأ ىلإ بلطت نأ ةيذيفنتلا ةنجلل يغبني
تاسرامملاو ةيلخادلا تاءارجإلا قثوي نأ 
ليهستو ،ةيسسؤملا فراعملا ىلع ةظفاحملل 

هتيجهنم ةيفافش ةدايزو ،نيفظوملا تالقنت 
 . ةيبساحملا

Ø  ةيادب يف ابوتكم انالعإ لسرت نأ ةنامألل يغبني
يف عفدلا نأب ةحناملا نادلبلا عيمج ىلإ ةنسلا 

 .حيحصلا يلاملا ءادألل هتيمهأ هل نسح تيقوت

Ø  نادلبلا ىلإ بلطت نأ ةيذيفنتلا ةنجلل يغبني
ابوتكم ا ريسفت مدقت نأ عفدلا يف ةرخأتملا ةحناملا

يتلا تاوطخلاو عفدلا رخأت ببس ىلع صني 
 .ةلكشملا هذه لحل اهذاختا يرجي

Ø  ايلخاد اماظن ذفني نأ ةنازخلا نيمأل يغبني
 .اهتبقارمو ةدوجلا نامضل

Ø  ةنازخلا نيمأ ىلإ بلطت نأ ةيذيفنتلا ةنجلل يغبني
تاءارجإ صخلت ةزجوم هيجوت ةقيثو دجوي نأ 

يتلا تاءارجإل ا كلت حضوتو ةيبساحملا قودنصلا
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Ø  كسم ةقد نيسحتل ةيلخادلا ةدوجلا ةبقارم ريبادت ذيفنت

 .تالجسلا

Ø  ا بسحت نأ ةذفنملا تالاكولل يغبني يتلا ةيفيكلا حيضوت
متي نأ يغبني فيكو ىتمو ،اهنع غلبتو ةيلاملا تانايبلا 

 .كلذ

  
  
  
  
Ø  يف ةدعاسملل لقتسم تاباسح ققدم كارشإ يف رظنلا

 .اهيف ةيلام تاضقانت تدجو نإ تاباسحلا ةيوست

 
Ø  ىلع ةيلاملا تاداريإلا ضارعتسا ريبادتريثأت ليلحت ةلصاوم    

  .قودنصلا ةميق

. قبس اميف براضت/ كابترا ردصم تناك
جاردإ نم ةنازخلا نيمأ دكأتي نأ يغبنيو 
ةينذإلا تادنسلا ليوحتب ةصاخلا تاءارجإلا 

 .اهليجستو اهفرصو

Ø  نأشب ةسايس عضت نأ ةيذيفنتلا ةنجلل يغبني
ققدم ىلإ ةجاح اهدنع أشنت يتلا ةبتعلا 

 .تاباسحلا ةيوستل لقتسم تاباسح

Ø نع ةطرفم رئاسخ تجتن ام اذإ ريبادت  
ةنجلل يغبني ةيلاملا تاداريإلا ضارعتسا  ،

هذه تاسايس حيقنت يف رظنت نأ ةيذيفنتلا 
   .ريبادتلا

نم ٥مسقلا    راطخألاو صرفلا صخلم  :يفاولا زجوملا 

تاءارجإ احرتقاو ،فارطألا ددعتم قودنصلا يف ةنهارلا فعضلاو ةوقلا نطاوم٤ و ٣ن امسقلا ددح نيح يف   
ةيلبقتسملا راطخألاو صرفلا يف ربدتي مسقلا اذه نإف ،قودنصلا ةرادإ نيسحتل ا   ةنجل لا هجاوت يتلاىصوم

صرفلانأثيح هنأ ديب . ةماع ةفصب قودنصلاو ،ةنازخلا نيمأو ةذفنملا تالاكولاو ةنامألاو ةيذيفنتلا أشنت  نع   
، . امهبم نوكي ام اريثك نيموهفملا نيب زييمتلا نإف ،نايحألا نم ريثك يف راطخألا رابتعالا يف رمألا اذهل اعضوو

نم ٥مسقلا نإف  لبقتسملا يف قودنصلا اههجاوي نأ ةساردلا قيرف عقوتي يتلا راطخألا صخلي يفاولا زجوملا   
  .راطخألا هذه نع أشنتس يتلا صرفلاو ،بيرقلا

نم ٥ضرعلا    ةلمتحملا راطخألاو صرفلل صخلم  :يفاولا زجوملا 

  ةلمتحملا راطخألا
  ةيذيفنتلا ةنجللا
Ø  تامسلا عم ةيذيفنتلا ةنجللا لكيهل لمتحملا قفاوتلا مدع

ةددعتم تا قافتالل بولطملا دصرلا عونو عيراشملل ةريغتملا
 .تاونسلا

  صرفلا
  
Ø  تامسلا عم ةيذيفنتلا ةنجللا لكيه ةمءاوم

ددعلايأ(عيراشملل ةريغتملا  نمديازتملا     
ميظعت ةلافكل ) تاونسلا ةددعتم تاقافتالا
 .تاعامتجالا ةءافكو ةيلاعفل لكيهلا
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Ø  فادهأل لاثتمالا نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا نيكمت  

نوزوألا دافنتسا ةقاط داومل ةبسنلاب يجيردتلا صلختلا 
ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لث م ،ىندألا

 .ليثيملا ديموربو

  
Ø  ثودح مدع ةلافك يأ (يجيردتلا صلختلا ةمادتسا ةلافك

 ).ليومتلا ءاهتنا دعب صوكن

  
  
  
  
Ø  قيقحت نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا عيمج نيكمت  

 .لاثتمالا

Ø  قيقحت نم ادج ةضفخنم تايمكل ةكلهتسملا نادلبلا نيكمت
يتلا ةضفخنم تايمكل ةكلهتسملا نادلبلا ةصاخبو لاثتمالا  ،

 ، نوبركلا ديرولك عبار نم ادج ةضفخنم تايمك كلهتست
 .ناثيإلا ورولك يثالثو ،ليثيملا ديموربو

  
  
  قودنصلا ةنامأ
Ø  ةريغتملا تامسلا عم مييقتلاو دصرلا ماظنل لمتحم قفاوت مدع

 .عيراشملل

Ø ةريغتمل ا تامسلا عم ةنامألا لكيهل لمتحم قفاوت مدع
 . عيراشملل

  
Ø  لاثتمالا نم٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا عيمج نيكمت  . 

  
  

Ø  ةمءاوم يف لعفلاب ةيذيفنتلا ةنجللا تأدب
يف ةيعرفلا ناجللا تيغلأ ا مدنع ،الثم ،اهلكيه
 . ةيبيرجت ةنس ةدمل نيعبرألاو دحاولا عامتجالا

Ø  يف عيراشملا طيطخت يف ةدافتسملا سوردلا قيبطت
تابكرم ىلع اهذيفنتو اهرارقإو يضاملا 
ليثيملا ديموربو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا 

 . ةديدجلا عيراشملا ةءافكو ةيلاعف ةدايز لجأ نم

Ø  يسسؤملا معدلا ليومت نم ى قبت اممادختسا
نادلبلا نيب ةيعوتلاب ضوهنلاو تاردقلا ءانبل 

ةمادتسالا نم اهنيكمتل٥ةداملا بجومب ةلماعلا   . 

Ø  طيطخت دنع ةيميلقإلا تالالدلا يف رظنلا
يف عورشملا ريغ راجتالا ةيندتل اهرارقإو عيراشملا 

 .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا

Ø  ءادألا ىلإ دنتست ،يأ(ةددحملا تاقافتالا ربتعت (
 .لاثتمالا قيقحت يف ةماه ةوطخ

Ø  عيجشتو رطخلا كاردإل ىرخأ تاوطخب مايقلا
كلتل عيراشم دادعإ ىلع ةذفنملا تالاكولا 

ةيلمعلا هذه ةيذيفنتلا ةنجللا تأدب دقو . نادلبلا
هذه ةدعاسمب ةذفنملا تالاكولا ةبلاطم ةطساوب 

ديدحتو ةضفخنم تايمكل ةكلهتسملا ن ادلبلا
لهؤملا كالهتسالا عون   ).١٩/٤٠ررقملا ( 

  
Ø  ديازتملا ددعلا عم مييقتلاو دصرلا ماظن ةمءاوم

 .تاونسلا ةددعتم تاقافتالا نم

Ø  تامس عم بسانتي يكل ةنامألا لكيه زيزعت
ءاربخلا عاونأ سكعت نأ يغبني ،الثمف ؛عيراشملا 
يتلا عيراشملا عاونأ ةنامألا مهمدختست نيذلا 

 .ريبك دح ىلإ اهذيفنت يرجي

Ø ةدعاسم ةل افكل ةءافكو ةيلاعفب عيراشملا دصر
غولب نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا   

نسح لالخ نم لاثتمالاب ةصاخلا اهفادهأ 
 .ذيفنتلاو لاومألا فرصتيقوت 

  
Ø  داوملا كالهتسا ليلقتب ينطولا مازتلالا زيزعت
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  ةذفنملا تالاكولا
Ø  ةيكلملاب اساسحإ اهلك ةينطولا نوزوألا تادحو كلمت ال

تادحولا زفاوح نم رمألا كلذ لقرعي دقو ؛دلبلا لخاد 
ىتح ليومتلا عيمجب دعولا متي نأ دعب يجيردتلا صلختلل 

 . ٢٠١٠ماع 

  
  
  
  
  
Ø ة دمتعملا عيراشملا ذيفنت قيقحت متي مل نإ لاثتمالا ددهتيس

 .نسح تيقوت يف لعفلاب

  
  ةنازخلا نيمأ
Ø ةبعصو ةلواطتم لبقتسملا يف تايوستلا نوكت نأ نكمي. 

  
  
  
  
  
Ø  نوك تدق ةنازخلا ءانمأ نيب لبقتسملا يف ةلمتحملا تالاقتنالا

جسم ةنازخلا نيمأ تاءارجإو تاسايس نكت مل اذإةبعص ةل  
  .ةيسسؤملا ةركاذلا ىلع ةظفاحملل ةباتك

طارخنالا ةلافكو ؛اهجاتنإو نوزوألل ةدفنتسملا 
ديدحت يف ةينطولا نوزوألا تادحول يباجيإلا 

ةردق ثادحتساو ؛اهذيفنتو اهريوطتو عيراشملا 
 .ةمئالم ةيسسؤم

Ø  لكشب نادلبلا روزت نأ ةذفنملا تالاكولل يغبني
ةدايزو تاموكحلا يلثمم عم ثدحتلل رثكأ 
لوادج يف نوزوألاب ةلصتملا اياضقلا ةيمهأ 

 .ةينطولا لامعألا

 

Ø ةلافكل ذي فنتلاو لاومألا فرص يف ريخأتلا ليلقت
لاثتمالل٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا قيقحت    . 

  
Ø  ارخؤم هرارقإ مت يذلا ةأفاكملا ماظن مدختسا

ىلإ ةجاحلا ليلقتل ت الجسلا كسم نيسحتل
نأ نكمملا نمو . لبقتسملا يف تاباسحلل ةيوست

ةجيتن نومدختسملا ددجلا نوفظوملا دعاسي 
ةنازخلا نيمأضيوعتماظنل  ديدجلا  فنت يف  ماظن ذي  

لاخدإ يف يرشبلا أطخلا ةيندتل ةدوجلا ةبقارمل 
 .تانايبلا

Ø  ريسيتل ةيلخادلا تاءارجإلاو تاسايسلا قيثوت
حيضوتلو ةنازخلا ءانمأ نيب لبقتسملا يف لاقتنالا 

ت الجسلا كسم ةرياعم يف ةبولطملا تاوطخلا
  .ةذفنملا تالاكولاو ةنامألاو ةمهاسملا نادلبلل

ةمءاوم نم ديزمب مايقلاب ةنازخلا نيمأو ةذفنملا تالاكولاو ةنامألاو ةيذيفنتلا ةنجلل ا فلكتس ،امومعو  - ١٥
عيراشمل ةريغتملا تامسلا عمو ةيرطقلا عفاودلا يذو لاثتمالل هجوملا قسنلا عم ةنهارلا هتاسراممو قودنصلا لكيه 

  .)تاونسلا ةددعتم تاقافتالل ةديازتملا ةبسنلا ،الثم(فارطألا ددعتم قودنصلا 

نيكمتل نواعتت نأ رمألا ةيا   - ١٦  يف ةنازخلا نيمأو ةذفنملا تالاكولاو ةنامألاو ةيذيفنتلا ةنجلل دبال هنأ ديب
لجألا ليوطلا لاثتمالا قيقحت نم٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا  جلاعيس ،ةلبقملا سمخلا تاونسلا رادم ىلعو .  

، رديهلا نوبركلا تابكرم لثم ةبعص اياضق قودنصلا ريمدتلا ايجولونكتو ،ليثيملا ديموربو ،ةيرولف ةيرولكو
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لمع نمةماهلا ةدافتسملا سوردلا قيبطت ىلإ قودنصلا يف نوكرتشملا فدهي نأ يغبنيو . ةلمعتسملا تادعملاو  
ةرادإلا تاسرامم نيسحت لجأ نماياضقلا كلت ىلع يضاملا يف عيراشملا ةنجللا دجت دق ،صوصخلا هجو ىلعو .  

هجو لضفأ ىلع لايرتنوم لوكوتوربو قودنصلا فادهأ قيقحت نكمي هنأ ةذفنملا تالاكولاو ةنامألاو ةيذيفنتلا 
ةصصخملا لاومألا قافنإ دعب ةمادتسالاب دعتو ةيرطقلا تاردقلاءانبلعيراشم ذيفنتو رارقإو طيطخت ةطساوب   .  


