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ملخص عام
ً
ٌػشك هزا الخلشٍش آخش اإلاعخجذاث و ألاغماٌ التي كامذ بها الؽبىت بهىالكا مً ؤهذافها و مهامها وفم
ؤهظمتها و خىتها ؤلاظتراجُجُت و كشاساث الجمػُت الػامت و اللجىت الخىفُزًت ،و ٌغىي الفترة اإلامخذة مً /3
 5135 /3و لغاًت 5135 / 35 /33م.
غلذث الجمػُت الػامت و اللجىت الخىفُزًت للؽبىت ول احخماغتها الىاسدة بإهظمتها ،و هزلً كامذ بػلذ
غذة احخماغاث الافُت و رلً إلالخمُاث الفالح الػام و بةواس جفػُل دوس الؽبىت و جدعين ؤدائها ،و كذ
هىكؾ جدذًث ؤلاظتراجُجُت لؤلغىام  5138 - 5137 – 5136بةحخماع الجمػُت الػامت باألسدن بـ /7 /56
5135م ،و بخفىٍن مً الجمػُت الػامت ؤكشث باحخماع اللجىت الخىفُزًت باحخماغها الشاوي لػام  5135و
اإلاىػلذ بالذوخت غلى هامؾ ؤغماٌ ماجمش الخىاس الػشبي ألاميرًيي آلاًبيري ،و بىاء غلُه خذر بشهامج الػمل
الدؽغُلي لػام  5136 – 5135و ؤهجضث حمُؼ بىىده ألاظاظُت و ما ؤلُف غلحها لػام  " 5135مشفم البرهامج

وفم ؤلاهجاص " ،و هىسد بةًجاص الفػالُاث التي ؼاسهذ الؽبىت بدىظُمها ،و هي الخىاس الشاوي الػشبي ألامشٍيي
آلاًبيري و الزي غلذ بالذوخت بخاسٍخ  ،5135/9/ 36 - 35اإلااجمش الذولي الشاوي خىٌ جدذًاث ألامً و
خلىق ؤلاوعان باإلاىىلت الػشبُت ( جىوغ) بخاسٍخ  1 – 3هىفمبر  ،5135هما ؼاسهذ ؤلاداسة الػامت و بػن
اإلااظعاث ألاغماء بإوساق غمل بماجمش خشٍت الشؤي و الخػبير و الزي غلذ بالذوخت بخاسٍخ 3 /53 – 55
ً
 ،5135/و ؤًما ؼاسهذ الؽبىت بػذة مىاثذ خىاسٍت مجها الجلعت الخىاسٍت اإلاىػلذة بالجامػت الػشبُت
بمفش بخاسٍخ  5135/31/35و التي بدشذ مذي بمياهُت دمج جىـُاث ماجمش جدذًاث ألامً و خلىق ؤلاوعان
في آلُت غمل لجىت اإلاُشاق و الخلاسٍش اإلالذمت لها مً كبل الذوٌ ألاغماء بالجامػت الػشبُت ،و بةواس مخابػت
جىـُاث ماجمش الخىاس الػشبي ألامشٍيي آلاًبيري ،هظمذ الؽبىت بالخػاون مؼ مشهض ألامم اإلاخدذة ماثذة خىاس
بالذوخت بخاسٍخ  5135/35 / 53 – 55خىٌ ظبل حػضٍض الدعامذ و مىاهمت خىاب الىشاهُت و دوس
اإلااظعاث الىوىُت و مىظماث اإلاجخمؼ اإلاذوي بالخذ مىه  ،هما غلذث غذة احخماغاث للجان مخابػت
جىـُاث اإلااجمشاث التي واهذ الؽبىت ؤخذ مىظمحها.
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و بفذد جىفُز خىت الؽبىت الدؽغُلُت و بةواس جىفُز ألاهذاف التي جىق غلى بىاء و سفؼ كذساث
اإلااظعاث ألاغماء بالؽبىت الػشبُت ،لخػضٍض بمياهاتهم لاللىالع بمهامهم وفم ؤهظمتهم ،و هزلً بعُاق
حشجُؼ اإلااظعاث غلى الخفاغل مؼ آلالُاث ؤلاكلُمُت و الذولُت ،كامذ الؽبىت بدىظُم غذد الفػالُاث
الخذسٍبُت ،هذوسة ـلل اإلاذسبين و اإلاىظمت بالذوخت بالخػاون مؼ حامػت كىش مً ً 33-7ىهُى  ،5135و
وسؼت الػمل التي غشفذ باإلاُشاق الػشبي لخلىق ؤلاوعان و آلُاث غمله و اإلاىظمت بالخػاون مؼ لجىت خلىق
ؤلاوعان الػشبُت في مفش ببىاء الجامػت الػشبُتو رلً ًىمي  ،5135/31/ 35- 33و وسؼت الػمل اإلاىظمت
بملش الؽبىت بالذوخت بالخػاون مؼ مشهض ألامم اإلاخدذة للخذسٍب و الخىزُم ًىمي ،5135/35/53- 51خىٌ
الخفاغل مؼ هُئاث اإلاػاهذاث و دوس اإلااظعاث الىوىُت ،و بن حمُؼ ؤوؽىت الؽبىت كذ اظتهذفذ غذد مً
مىدعبي اإلااظعاث ألاغماء وفم اإلاىلىع .هزا و باإللافت لؤلغماٌ الؽبىت مً خُث الخيعُم مؼ و بين
اإلااظعاث ألاغماء و همشاٌ غلى ظبُل الزهش ال الخفش ،الجهىد اإلابزولت التي دغمذ مؽشوع اكشاس الزي
ظمذ للماظعاث الىوىُت باإلاؽاسهت بإغماٌ الجمػُت الػامت لؤلمم اإلاخدذة و بكشاسه مً خُث الىدُجت.
هما جم الخىاـل و جبادٌ آلاساء مؼ بػن الؽبياث و آلالُاث ؤلاكلُمُت ووواالث ألامم اإلاخدذة و بػن
ؤصخاب اإلافلخت ،لبدث مجاالث و آلُاث الخػاون بما جخلاوؼ به ؤهذافهم مؼ ؤهذاف الؽبىت ،و هزلً
لخىظُم مزهشاث جفاهم لخإوير هزا الخػاون و جىظُمه.
ً
و بالخخام واهذ الخيلفت ؤلاحمالُت ليؽاواث الؽبىت مبلغا و كذسه " " دوالس ؤمشٍيي و جىد ؤلاداسة الػامت ؤن
جدث اإلااظعاث ألاغماء التي لم حعذاد ؤلاؼتراواث اإلاعخدلت غً ألاغىام  5133و  5131و  ،5135ؤن
ً
جبادس بدعذًذها ،غلما ؤن اؼتراواث كذ ؤضخذ5136معخدلت .
و جىد ؤلاداسة الػامت جلذًم حضٍل الؽىش للماظعاث ألاغماء بالؽبىت غلى ول ماكذمىه مً حػاون مشمش و
جفاغل بًجابي ،و حؽىش سثاظت الؽبىت اإلاجلغ اللىمي بمفش غً حػاوهه اإلاشمش بمذة سثاظخه التي امخادث
ختى  ،5135/7/56و التي ظاهمذ بىجاح ؤلاداسة الػامت بدىفُز بشهامج غمل الؽبىت ،و هزلً اإلاشهض الىوني
باألسدن غلى ول ما كذمه ختى نهاًت غام  ،5135و جفاغلهم ؤلاًجابي الزي ؤزمش بخػضٍض و جلىٍت بشهامج
الؽبىت ،آملين للؽبىت ول الىجاح مخىلػين إلهجاص الىشير خالٌ غام  ،5136ملخمعين مً ظُادجىم الاوالع
غلى جلُُم ؤلاداسة و جىـُاتها و الزي ججذوهه بجهاًت هزا الخلشٍش.
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ملذمة
احخمػذ الجمػُت الػامت للؽبىت باألسدن بخاسٍخ  ،5135 /7 /56و جم مىاكؽت جدذًث الخىت ؤلاظتراجُجُت
و خىت الػمل الدؽغُلُت و التي ؼملذ  ،5138 – 5137- 5136و ؤكشث بفىستها الجهاثُت باحخماع اللجىت
الخىفُزًت بـ  ، 5135 /9 /36هما ؤكش بشهامج غمل  ،5135و ؤهذ غلى مخابػت جىـُاث و كشاساث الجمػُت
الػامت و جىـُاث اإلااجمشاث التي ؼاسهذ الؽبىت بدىظُمها.
و حػاوهذ الؽبىت بدىفُز بشهامجها الخذسٍبُت ووسػ الػمل مؼ وواالث ألامم اإلاخدذة و آلالُاث ؤلاكلُمُت،
هما اؼترهذ الؽبىت بدىظُم ماجمش الخىاس الػشبي ألامشٍيي آلاًبيري للماظعاث الىوىُت لخلىق ؤلاوعان و
الزي وان مىلىغه مىاهمت خىاب الىشاهُت ،و اإلااجمش الذولي الشاوي خىٌ جدذًاث ألامً و خلىق
ً
ؤلاوعان باإلاىىلت الػشبُت ،و الزي هظم بخىوغ بالخػاون مؼ مجلغ وصساء الذاخلُت الػشب و ؤخيرا الػمل
غلى اإلاؽاسهت و الخىظُم للماجمش الزي ظُػلذ بؽهش ًىاًش بالذوخت ،خىٌ دوس اإلافىلُت العامُت لخلىق
ؤلاوعان باإلاىىلت الػشبُت ،هما ؼاسهذ بػذة حلعاث خىاسٍت و فشق غمل إلاخابػت و جىفُز جىـُاث
اإلااجمشاث .و غملذ ؤلاداسة الػامت للؽبىت مً خالٌ حمُؼ ؤوؽىت الؽبىت و الفػالُاث التي ؼاسهذ بها،
بدبادٌ الخبراث مؼ اإلاىظماث و الؽبياث الذولُت و ؤلاكلُمُت ،و الخباخث مػهم خىٌ ظبل الخػاون.

ً
أوال :املىاضُع الحىظُمُة و إلاداسٍة و املالُة

-

الخعة إلاظتراثُجُة  ( :جم الخػمُم غلى حمُؼ اإلااظعاث ألاغماء)

كامذ الؽبىت الػشبُت للماظعاث الىوىُت لخلىق ؤلاوعان بخدذًث بظتراجُجُتها ،لدؽمل ألاغىام الشالزت
اللادمت ( ،) 5138 – 5137 - 5136و التي هىكؽذ باحخماع الجمػُت الػامت باألسدن بـ 5135/ 7/56م  ،و
ؤكشث باحخماع اللجىت الخىفُزًت وفم جفىٍن الجمػُت الػامت ،باحخماغها بـ  5135 /9 /36بالذوخت غلى
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هامؾ ؤغماٌ الخىاس الػشبي ألامشٍيي آلاًبيري ،و غمل بها بػذ رلً خالٌ غام  .5135و ؤجذ هزه
ؤلاظتراجُجُت؛ بػذ دساظت و جدلُل وافت الخىىساث و الاخخُاحاث و الخدذًاث و آفاق الخػاون الجذًذة
اإلافخىخت ؤمامها غلى الفػُذًً ؤلاكلُمي و الذولي،
خُث سهضث الخىت ؤلاظتراجُجُت غلى الذوساث الخذسٍبُت ووسػ الػمل و جبادٌ ؤفمل اإلاماسظاث و الخبراث؛
لخلبُت اخخُاحاث اإلااظعاث ألاغماء بالؽبىت ،لفلل اللذساث و اإلاهاساث باليعبت للماظعاث اإلافىفت
ً
لذي الـ  ، ICCؤما اإلااظعاث اإلايؽإة خذًشا ؤو التي ال جضاٌ بىىس الخإظِغ ،ظخلىم الؽبىت بدىظُم دوساث
جإظِعت لها بمجاٌ خلىق ؤلاوعان ،مؼ غذم بغفاٌ الػمل غلى بوؽاء ماظعاث ووىُت لخلىق ؤلاوعان في
البلذان الػشبُت التي لم جاظغ ماظعت وفم مبادت باسَغ ختى آلان.
و مً خُث الىدُجت ،تهذف ؤلاظتراجُجُت لخػضٍض دوس اإلااظعاث الىوىُت للمعاهمت في خماًت خلىق
ؤلاوعان وحػضٍضها في الذوٌ الػشبُت.
-

خعة عمل الؽبىة لعام  ( 1025مشفم )

هجخذ ؤلاداسة الػامت بدىفُز خىت غمل الؽبىت لػام  ،5135خُث هظمذ ؤسبػت وسػ غمل جذسٍبُت ،و
ماجمشًٍ ،و احخماغين للجىت الخىفُزًت ،و احخماغين للجمػُت الػامت ،و غذة احخماغاث للجان مخابػت
جىـُاث اإلااجمشاث ،و مىاثذ خىاس ،و غذة احخماغاث لبدث ؤوش الخػاون مؼ ؤصخاب اإلافلختً .بين
الجذوٌ اإلاشفم جفاـُل وؽاه الؽبىت خالٌ غام  5135مؼ الخيلفت اإلاالُت ليل مجها.

-

الحلشٍش مالي (:مشفم)

هشفم الخلشٍش اإلاالي الزي ًبين هفلاث ؤوؽىت و فػالُاث الؽبىت و واكؼ حعذًذ ؤلاؼتراواث ،و هىىه بإن
اإلااظعخين في ول مً جىوغ و مىسٍخاهُا لم حعذدا ؤلاؼتراواث اإلاعخدلت غً ألاغىاٌ  5133و  5131و
ً
 ،5135و هزهش ؤن اؼتراواث  5136ؤضخذ معخدلت ؤًما ،و هىسد ؤظماء اإلااظعاث ألاغماء روي
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الػمىٍت الياملت ،اإلايلفين بدعذًذ اؼتراواتهم وفم ؤهظمت الؽبىت و هم اإلااظعاث الىوىُت في ول مً
( الػشاق ،مفش  ،كىش ،مىسٍخاهُا ،جىوغ ،الجضاثش ،ألاسدن ،اإلاغشب ،غمان ،فلعىين ).

ً
ثاهُا :اححماعات الؽبىة
 -2اححماع اللجىة الحىفُزًة ( :مشفم )
غلذث اللجىت الخىفُزًت للؽبىت الػشبُت للماظعاث الىوىُت لخلىق ؤلاوعان بحخماغها ألاوٌ لهزا
الػام غلى هامؾ ماجمش الـ  ICCفي حىُف بـ 11ماسط  2015العاغت  ،19:00في فىذق "بشصٍذهذ وٍلعىن ".
بشثاظت العُذ مدمذ فاثم سثِغ اإلاجلغ اللىمي لخلىق ؤلاوعان في مفش ،و غمىٍت اإلااظعاث الىوىُت
في ول مً الجضاثش ،ألاسدن ،كىش ،و ؼاسن في الاحخماع همالخظين ول مً اإلااظعاث الىوىُت ألاغماء
بالؽبىت في ول مً ( غمان ،جىوغ ،فلعىين ،اإلاغشب ) ،و ممشل غً ؤلاداسة الػامت للؽبىت.
و مً ؤهم ما جلشس:

الخإهُذ غلى مخابػت جىـُاث و كشاساث الجمػُت الػامت و اإلااجمشاث التي ؼاسهذ الؽبىت بدىظُمها ،و وص ى
الاحخماع بالخػاون مؼ الجامػت الػشبُت و لجانها بما ًخذم جدلُم ؤهذاف الؽبىت ،جلشسحؽىُل فشٍم مً
ؤغماء الؽبىت إلاخابػت جىـُاث اإلااجمشاث ،جفػُل مؽشوع صٍاسة وفذ مً ؤغماء الؽبىت للىاع غضة،
الػمل غلى بغىاء الخىاس الػشبي ألامشٍيي آلاًبيري.

 -1لاححماع العىىي للجمعُة العامة ( :مشفم )
ً
غلذ ؤلاحخماع الشاوي غؽش للجمػُت الػامت للؽبىت ًىم ألاخذ اإلاىافم  5135/7/56العاغت  9:11ـباخا
بفىذق ال سوٍاٌ غمان ،بشثاظت الذهخىس غذهان البخُذ و بدمىس حمُؼ ؤغماء الؽبىت مً روي الػمىٍت
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الياملت؛ و هم اإلااظعاث الىوىُت بيل مً ( اإلاغشب ،مفش ،ألاسدن ،جىوغ ،الجضاثش ،فلعىين ،كىش،
مىسٍخاهُا ،غمان ،الػشاق ).
وخمش الاحخماع غذد مً اإلااظعاث الىوىُت ألاغماء بالؽبىت بففت مشاكب( البدشًٍ ،العىدان ،حضس
اللمش ) ،و اغخزسث غً خمىسالاحخماع اإلااظعت الىوىُت لخلىق الاوعان في حُبىحي.
و خمش الاحخماع ممشلين غً ؤلاداسة ةالػامت للؽبىت ،هما خمش الاحخماع همُىف ممشلين غً ول مً
اإلافىلُت العامُت و الـ  UNDPو الـ  ICCو لجىت اإلاُشاق و الؽبىت الافشٍلُت و مىخذي آلاظُا باظُفًُ و
البرإلاان الػشبي.
و مً أهم ما كشس باالححماع:
-

اهخلاٌ سثاظت الؽبىت بلى اإلاشهض الىوني لخلىق ؤلاوعان باألسدن بػذ اهتهاء مذة سثاظت مفش.

-

اغخماد اإلابادت الخىححهُت للشثاظت و مػاًير جلذًم اإلاعاغذاث للماظعاث ألاغماء.

-

اهخخاب اللجىت الىوىُت لخلىق الاوعان في ظلىىت غمان هاثبا لشثِغ الؽبىت في فترة سثاظت
ألاسدن للؽبىت ،وجخىلى اللجىت الػماهُت اظخمافت الاحخماع اللادم للجمػُت الػامت وسثاظت
الؽبىت خلفا لشثاظت اإلاشهض الىوني لخلىق الاوعان في ألاسدن.

-

اغخماد الخلشٍش العىىي ألغماٌ الؽبىت؛ دون ؤًت مالخظاث.

-

بكشاس الخلشٍش اإلاالي للؽبىت  ،وجم جدذًذ مذة ؼهش هدذ ؤكص ى لعذاد الاؼتراواث.

-

جم اغخماد بشهامج غمل الؽبىت غً غام .5136- 5135

-

اوالع الجمػُت الػامت غلى جىـُاث ماجمش جدذًاث ألامً و خلىق ؤلاوعان و غلى جلشٍش لجىت
اإلاخابػت ،جلش س ما ًلي:

 -3الترخُب و الخإهُذ غلى جىـُاث اإلااجمش.
 -5الخإهُذ غلى جىـُاث لجىت اإلاخابػت.
-

وبكشاس ماًلي:
 -3جىظُم ماثذة معخذًشة مً غؽشة خبراء لخلُُم اإلاذوهخين خىٌ كىاغذ ظلىن اإلااظعاث
ألامىُت ،و اإلاذوهت الاظترؼادًت لعلىن اإلاىظفين الػمىمين اإلاػخمذًً مً كبل مجلغ وصساء
الذاخلُت الػشب  ،و اكتراح الىظاثل الىفُلت لخفػُلهما.
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 -5اإلاؽاسهت في جىظُم اإلااجمش الذولي الشاوي إلاخابػت جىـُاث ماجمش جدذًاث ألامً و خلىق
ؤلاوعان ،و جإهُذ اظخمشاس الخػاون مؼ مجلغ وصساء الذاخلُت الػشب .
-

غشك لُىف الاحخماع مً ممشلي الـ  – UNDP – APF- ICC – NIAMS – NANHRIظبل الخػاون
مؼ الؽبىت ،و ؤهمها جلذًم اإلاعاغذة في مجاٌ بىاء اللذساث و الخذسٍبن و معاغذة اإلااظعاث
الىوىُت غلى الخػامل مؼ آلالُاث الذولُت لخلىق ؤلاوعان.

-

جم اغخماد همىرج اجفاق بين الؽبىت و اإلااظعاث الىوىُت لخلىق ؤلاوعان و الجهاث الشاغبت
بالخػاون مؼ الؽبىت.

-

بسظاٌ هخاب باظم سثاظت الؽبىت للجامػت الػشبُت ،جىالب الؽبىت الػشبُت مً خالله بالػمل
غلى بنهاء الاخخالٌ الفشوس ي ألخذ الجضس الخابػت لالجداد اللمشي ،و بنهاء مػاهاة الؽػب الػشبي
بجضس اللمش بيُله الاظخلالٌ و العُادة غلى حمُؼ ؤسالُه.

-

جم جإحُل اكشاس الخىت الاظتراجُجُت للؽبىت لؤلغىام  ، 5138 – 5137 – 5136و ؤغىُذ
اإلااظعاث مذة ؼهش لبُان مالخظاتهم لُخم الخػذًل بىاء غلحها ،لخػشك غلى احخماع اللجىت
الخىفُزًت اللادم بالذوخت و الزي ظُػلذ غلى هامؾ ؤغماٌ الخىاس الػشبي آلاًبيري .

 -0اححماع الجمعُة العامة بمصش بفىذق املاسٍىت  ، 1025/20/19هىسؼة عمل و مابذة
حىاس ملىاكؽة مذوهة ظلىن سحل لامً و املىظف العمىمي العشبي ( :مشفم محضش لاححماع )
بذغىة مً العُذ ألاظخار "مدمذ فاثم" سثِغ اإلاجلغ اللىمي لخلىق ؤلاوعان بمفش ،و رلً بعُاق
جىفُز جىـُاث ماجمش " جدذًاث ألامً وخلىق ؤلاوعان فى اإلاىىلت الػشبُت" والزي غلذ بالذوخت ًىمى 5،6
ً
ً
هىفمبر  /حؽشًٍ زان  ،5131هظمذ الؽبىت الػشبُت للماظعاث الىوىُت لخلىق ؤلاوعان احخماغا مىظػا
باللاهشة فى  59ؤهخىبش  /حؽشًٍ ؤوٌ  5135إلاىاكؽت وجلُُم اإلاذوهت الىمىرحُت للىاغذ ظلىن سحل ألامً

الػشبى واإلاذوهت الػشبُت الاظترؼادًت ووظاثل جفػُلهما بمؽاسهت اإلااظعاث الىوىُت ألاغماء بالؽبىت
الػشبُت للماظعاث الىوىُت والخبراء اإلاػىُين و ؤلاداسة الػامت للؽبىت .
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حلعات عمل لاححماع:
 هاكؾ الاحخماع مىلىغه غبر حلعتي غمل اخخفذ ول مجهما بمىاكؽت مذوهت ظلىن  ،و في الجلعتألاولى هىكؽذ " اإلاذوهت الىمىرحُت للىاغذ ظلىن سحل ألامً الػشبي" و في الجلعت الشاهُت هىكؽذ "
اإلاذوهت الػشبُت الاظترؼادًت للىاغذ ظلىن اإلاىظفين الػمىمُين" .و هاكؾ الاحخماع وسكخا غمل ؤغذهما
ألاظخار غالء ؼلبي ألامين الػام للمىظمت الػشبُت لخلىق ؤلاوعان جخخق ؤوالهما باإلاذوهت الىمىرحُت
للىاغذ ظلىن سحل ألامً الػشبى  ،وجخخق الشاهُت باإلاذوهت الػشبُت الاظترؼادًت للىاغذ ظلىن اإلاىظفين
الػمىمين.
و مً خُث الىدُجت دغا اإلاؽاسوىن ألاماهت الػامت إلاجلغ وصساء الذاخلُت الػشب بؼشان اللىاغاث الخيىمُت
اإلاػىُت ألاخشي غلى معخىي حامػت الذوٌ الػشبُت بلى الجهىك بمعئىلُاتهم في جىىٍش مذوهت العلىن وجبىحها
وحػمُمها.

ً
وؤؼاس اإلاؽاسوىن بلى ؤهمُت مشاحػت اإلاذوهت في هزه اإلاشخلت ،ؤخزا في الاغخباس حغىُت الاخخُاحاث التي

جفشلها الخىىساث التي حشث مىز بكشاسها في الػام  ،5111والاظترؼاد بإفمل اإلااسظاث والخجاسب غلى
ً
ً
اإلاعخىٍين الػشبي والذولي والتى ؤظهشها جلشٍش ألامين الػام لؤلمم اإلاخدذة  5115الزي كذم جدلُال مففال
لخجاسب  51دولت فى جفػُل مذوهت العلىن الذولُت الفادسة غام  3996وخاـت اصاء الػىاـش الخالُت:
 جذابير لمان اإلاعاءلت بؽإن مخالفت ول مً اللىاثذ الخىظُمُت ومذوهاث كىاغذ العلىن. جماسب اإلافالح و بظلاه ألاهلُت. ؤلاففاح غً اإلاىحىداث. كبىٌ الهذاًا وغيرها مً اإلاجامالث. ظشٍت اإلاػلىماث.وهزلً الىلؼ فى الاغخباس اإلاذوهاث الخذًشت التى ـذسث فى لىء الخىىساث التى ؼهذتها اإلاىىلت الػشبُت
ومً بُجها اإلاذوهت ظلىن وؤخالكُاث الػىن الػمىمي الفادسة بخىوغ فى  3ؤهخىبش /حؽشًٍ ألاوٌ .5131
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و خلفذ اإلاىاكؽاث بلى الحىصُات الخالُت:
 -3الىظش في جىىٍش مذوهتي العلىن اإلاىشوخخين غلى هدى ٌعخىغب اإلاخغيراث التى ؼهذتها العاخت الػشبُت
مىز بغذاد هاجين اإلاذوهخين ،والخػذًالث اإلالترخت مً حاهب اإلاؽاسهين.
 -5خث الذوٌ الػشبُت غلى اظخلهام مذوهاث العلىن الفادسة غً اإلااظعاث ألامىُت فى اإلاىاهج الخػلُمُت
ً
ً
في ألاوادًمُاث ومشاهض جذسٍب الؽشوت ،واغخباس الالتزام بدلىق ؤلاوعان مػُاسا ؤظاظُا فى اخخُاس وجشكُت
اللاثمين غلى جىفُز اللاهىن.
 -3حػضٍض مبذؤ الخم فى الخفىٌ غلى اإلاػلىماث ،والؽفافُت فُما ًخػلم بػمل ألاحهضة ألامىُت بما ًىفل بىاء
الشلت وحػضٍض الخفاغل بين اإلاجخمؼ واإلااظعاث ألامىُت وفم ما ًلخمُت اللاهىن و بحشاءاث الخدلُم.
 -1جىزُم اإلاماسظاث الفملى التى حؽهذها اإلااظعاث الػلابُت وؤلاـالخُت وجبادلها بين الذوٌ الػشبُت.
 -5الػمل غلى غلذ ماجمش دوسي ًجمؼ مىظماث اإلاجخمؼ اإلاذوي واإلااظعاث الىوىُت لخلىق ؤلاوعان
وممشلين غً ألاماهت الػامت إلاجلغ وصساء الذاخُت الػشب.

 -4لاححماع الثاوي للجىة الحىفُزًة ( :مشفم )
اوػلذ الاحخماع الشاوي للجىت الخىفُزًت بالذوخت ًىم ألاسبػاء اإلاىافم  5135 / 9 / 36م ،العاغت،36:31
بفىذق سٍتز واسلخىن الذوخت ،و رلً غلى هامؾ الخىاس الػشبي ألامشٍيي آلاًبيري ،بشثاظت الذهخىس مىس ى
ظلُمان بشٍضاث ،اإلافىك الػام للمشهض الىوني لخلىق ؤلاوعان في ألاسدن ،و غمىٍت العُذ ظلىان خعً
الجمالي ،ألامين الػام اإلاعاغذ باللجىت الىوىُت لخلىق ؤلاوعان في كىش ،غمىٍت العُذ ؤخمذ غبذ الفخاح
حجاج ،غمى اإلاجلغ اللىمي لخلىق ؤلاوعان بمفش ،و غمىٍت العُذ الػُاش ي دغذوغت ،غمى الجىت
الىوىُت الاظدؽاسٍت لتركُت خلىق ؤلاوعان في الجضاثش.
و ملشسة ؤلاحخماع ألاظخارة غالُت غبذ الشخمً آٌ زاوي ،اإلاذًش الخىفُزي للؽبىت الػشبُت ،هما خمش
الاحخماع غذد مً اإلاالخظين و اظدؽاسٍين ،مً اإلااظعاث الىوىُت بيل مً ( مفش ،مىسٍخاهُا ،جىوغ،
فلعىين ،ألاسدن ،اإلاغشب ،حضس اللمش ،و دوادس ؤلاداسة الػامت ).
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و بػذ مىاكؽت بىىد حذوٌ ؤغماٌ ؤلاحخماع ،هخجذ غذة كشاساث هىسد باختزاٌ ؤهمها :
 -1جم الاوالع غلى الخلشٍش اإلاالي ،و حػهذث ول مً اإلااظعت بمىسٍخاهُا و جىوغ بدعذًذ ما غلحهما مً
اؼتراواث .
 -2جم بكشاس جدذًث بظتراجُجُت الؽبىت لؤلغىام . 5138-5137 -5136
 -3جم الاوالع غلى آخش معخجذاث جلذًم دغم مالي للؽبىت مً الىيرمض ،لخىفُز دوسة جذسٍبُت.
 -4جم الىكىف غلى آخش اإلاعخجذاث اإلاخػللت بمخابػت جىـُاث ماجمش ألامً و خلىق ؤلاوعان .
 -5جم الخإهُذ غلى مخابػت جىـُاث الجمػُت الػامت.
 -6اإلااظعت الىوىُت بعلىىت غمان ظدعخمُف الاحخماع اللادم للؽبىت ( الشالث غؽش ) ،و ًخم
الخيعُم مؼ ؤلاداسة الػامت للؽبىت لخدذًذ مىغذ الاحخماع.
 -7غشك واكؼ اإلااظعت بلُبُا غلى احخماع الجمػُت الػامت اللادم بعلىىت غمان.
 -8جىسٍذ اغتراك اإلاجلغ اللىمي لخلىق ؤلاوعان بمفش غلى ما حػشك له الىفذ مً جهجم هالمي في
ؤزىاء اوػلاد الخىاس الػشبي ألامشٍيي آلاًبيري ،مً غير اإلاذغىًٍ للمؽاسهت للخىاس  ،و بُان الشثاظت
بهزا الخفىؿ ،و الزًً ؤلُفا للمدمش هجضء ال ًخجضؤ مىه.
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 -5لاححماع الخؽاوسي ( الغير سظمي ) ألعضاء الؽبىة على هامؾ املؤثمش الذولي الثاوي
حىل ثحذًات لامً و حلىق إلاوعان و املىعلذ بحىوغ 1025/22/4م ( :مشفم )
جذاوٌ اإلاؽاسوىن في هزا الاحخماع اإلاىالُؼ الخالُت:
 -3جلُُم ؤولي للماجمش الذولي الشاوي خىٌ جدذًاث ألامً و خلىق ؤلاوعان و اإلاىػلذ بخىوغ
5135/33/1م.
 -5اإلااجمش الذولي ألاوٌ اللادم و الزي ظُػلذ بالذوخت بالؽهش ألاوٌ مً غام  5136خىٌ دوس
اإلافىلُت العامُت لخلىق ؤلاوعان باإلاىىلت الػشبُت.
 -3الذوسة الخذسٍبُت اإلالترخت خىٌ دوس ؤغماء الؽبىت الػشبُت في جىفُز ؤحىذة الخىمُت اإلاعخذامت إلاا
بػذ .5135

ً
ثالثا :أوؽعة الؽبىة
( مؤثمشات و اححماعات لجان املحابعة و الححضير و الذوسات ووسػ عمل و مىابذ حىاس )
أ -املؤثمشات التي ؼاسهد الؽبىة و املؤثمشات التي ؼاسهد بخىظُمها:
 -2املؤثمش الذولي حىل حشٍة الشأي و الحعبير في العالم العشبي ( :مشفم وسكة العمل املؽاسن بها مً
كبل املذًش الحىفُزي )
بالخػاون بين اللجىت الىوىُت لخلىق ؤلاوعان في كىش و اإلافىلُت العامُت لخلىق ؤلاوعان جم جىظُم
اإلااجمش الذولي خىٌ خشٍت الشؤي و الخػبير في الػالم الػشبي ،و الزي اوػلذ بالذوخت بخاسٍخ  53-55ماسط
 5135م  ،وؤوص ى البُان الخخامي بالذغىة بلى ـُاغت مُشاق ؼشف لئلغالمُين الػشب ،والػمل غلى حؽىُل
ؼبىت غشبُت للذفاع غً خشٍت الشؤي و الخػبير و سـذ الاهتهاواث وجىزُلها .ودغا البُان بلى لشوسة مخابػت
جىـُاث اإلالشس الخاؿ اإلاػني بدشٍت الشؤي و الخػبير ،و المغي غلى الذوٌ الػشبُت وبلضامها بخىبُم
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الخػهذاث الذولُت في هزا الؽإن ،مؼ لشوسة بًجاد آلُت بكلُمُت جذًً خىاباث الىشاهُت ،و جدث غلى
مالخلت الػاملين غلى جإحُجها ،ولشوسة التزام اإلااظعاث ؤلاغالمُت بخىفير الخذسٍباث الىفُلت بةبػاد
الصخفُين والاغالمُين غً الىكىع في جشوٍج خىاباث الىشاهُت ومبادت الصخافت ألاخالكُت.
وكذ ؼاسن باإلااجمش بػن ؤغماء الؽبىت الػشبُت للماظعاث الىوىُت لخلىق ؤلاوعان و جلذم سثِغ
الؽبىت الذهخىس مىس ى البرًضاث بىسكت غمل  ،والعُذ مجُذ ـىالخت ممشل الهُئت اإلاعخللت لخلىق
ً
ؤلاوعان بفلعىين  ،وؤهذ هال مجهما غلى لشوسة خماًت وحػضٍض خشٍت الشؤي والخػبير وغشلا ججاسب
ماظعخحهما بهزا الؽإن .هما كذ ؼاسهذ الؽُخت غالُت غبذ الشخمً آٌ زاوي اإلاذًش الخىفُزي للؽبىت
وجلذمذ بىسكت ؤهذث مً خاللها غلى لشوسة ولؼ لىابي ملىىت لخشٍت الخػبير جيىن بمشابت بواس غام
للػالم ؤحمؼ ٌعخىُؼ ؤلاوعان الخدشن مً خالله  ،و ؤن حعخخذم هزة اللُىد مػاًير دكُلت جلُذ العلىت
الخلذًشٍت للمعاولين غىذ جىفُز ؤخيام اللىاهين .وهزلً ؤهذث غلى وحىب بوؽاء حُل مامً بلُم خلىق
ؤلاوعان مً خالٌ وؽش زلافت خلىق ؤلاوعان وجشظُخها في لماثش الؽػىب.
 -1مؤثمش الحىاس العشبي آلاًبيري لامشٍيي الثالث للمؤظعات الىظىُة لحلىق إلاوعان حىل
مىاهضة خعاب الىشاهُة و الحعشف ،الذوحة  26 - 25ظبحمبر (1025مشفم البُان الخحامي )
اوػلذ في الذوخت خالٌ الفترة مً  35الى  36ظبخمبر  ، 5135اإلااجمش الشالث للخىاس الػشبي آلاًبيري ألامشٍيي،
بالخػاون بين اللجىت الىوىُت لخلىق ؤلاوعان بذولت كىش و الؽبىت الػشبُت للماظعاث الىوىُت لخلىق
ؤلاوعان و الؽبىت ألامشٍىُت لخلىق ؤلاوعان ،و هاكؾ هزا الخىاس فلذ معإلت مىاهمت خىاب الىشاهُت و
الخىشف ،و كذ هذف بلى بًجاد آلُاث وولؼ جفىس لخىت غمل مً ؼإنها الخذ مً خىاب الىشاهُت و
الخىشف.
و كذ وان الهذف ألاظاس ي مً اإلااجمش جبادٌ آلاساء و ألافياس و ؤفمل اإلاماسظاث و الخجاسب في مجاٌ مىاهمت
خىاب الىشاهُت و الخىشف خُث اهخظم اإلااجمش في ظخت حلعاث غالجذ مىالُؼ الدؽشَػاث الىوىُت و
الفيىن الذولُت ولماهاث خماًت خشٍت الشؤي و الخػبير  ،و خشٍت الخػبير و الؽفافُت .بما ال ًدىافى مؼ اخترام
ألادًان ،و اللىاهين التي جمىؼ اصدسائها ،و هزلً الالتزاماث اإلاخػللت بمىاحهت خىاب الىشاهُت والخػفب ،و
لم ٌغفل الخىاس غً جىاوٌ دوس اإلااظعاث التربىٍت والذًيُت في حػضٍض زلافت الدعامذ ومىاهمت خىاب
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الىشاهُت والخىشف و حػمُم فىشة الخىاس الذًملشاوي بين ألادًان وىظُلت لخػضٍض العالم ،و سهض غلى دوس
الهُئاث الىوىُت في الخذ مً خىاب الىشاهُت و الىكاًت مىه و معاولُتها بيؽش زلافت خلىق ؤلاوعان
للىـىٌ للخىاس و الدعامذ و اإلادبت و العالم ،و ؤهمُت وحىد بسادة ظُاظُت لللماء غلى خىاب الىشاهُت.
و ؤهذ اإلاؽاسوىن في هزا اإلااجمش غلى الػذًذ مً اإلاىالُؼ و اإلاىىللاث هما هخج غذة جىـُاث ،هشحى الاوالع
غلى اإلاشفم.

 -0املؤثمش الذولي الثاوي حىل ثحذًات لامً و حلىق إلاوعان  -ثىوغ ( :مشفم البُان الخحامي )
ً
ً
جىفُزا للفلشة (غاؼشا) مً اإلالشس سكم ( )713الفادس غً مجلغ وصساء الذاخلُت الػشب بذوس اوػلاده الشاوي
والشالزين في الجضاثشً ،ىم 5135/3/33م ً ،
وبىاء غلى الخىـُت الفادسة غً اإلااجش الذولي خىٌ جدذًاث ألامً
وخلىق ؤلاوعان في اإلاىىلت الػشبُت (الذوخت  ، )5131وغلى الخػاون و الذغىة اإلاىحهت مً ألاماهت الػامت
للمجلغ والؽبىت الػشبُت للماظعاث الىوىُت لخلىق ؤلاوعان  ،اوػلذ اإلااجمش اإلاؽترن إلامشلي وصاساث
الذاخلُت واللجان الىوىُت لخلىق ؤلاوعان في الذوٌ الػشبُت بخىوغ خالل الفترة  ، 1025/22/4-0و جدذ
الشغاًت الىشٍمت إلاػالي العُذ مدمذ الىاحم الغشظلي وصٍش الذاخلُت للجمهىسٍت الخىوعُت.
و سهضث حلعاث اإلااجمش غلى اإلاداوس الخالُت:
 -3دوس هُاول خلىق ؤلاوعان في وصاساث الذاخلُت في مجاٌ خماًت وجىىٍش خلىق ؤلاوعان.
 -5جىفُز التزاماث خلىق ؤلاوعان مً خالٌ ألادلت الاظترؼادًت لؤلحهضة ألامىُت (بحشاءاث الدؽغُل
وآلالُاث الذاخلُت) .
 -3الؽشاواث الذولُت وؤلاكلُمُت مؼ ألاحهضة ألامىُت في مجاٌ خلىق ؤلاوعان.
 -1ظبل جفػُل جىـُاث اإلااجمش الذولي ألاوٌ خىٌ جدذًاث ألامً وخلىق ؤلاوعان في اإلاىىلت الػشبُت
هىفمبر 5131م.
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و بػذ بدث هزه اإلاداوس و في لىء ؤوساق الػمل التي كذمها الخبراء  ،جم الخىـل بلى ولؼ الخىـُاث
الخالُت:
ً
مىخذي للخىاس ٌػلذ ول غامين بين معاولي خلىق
 -3الػمل غلى مإظعت هزا اإلااجمش لُيىن
ؤلاوعان بىصاساث الذاخلُت واإلااظعاث الىوىُت لخلىق ؤلاوعان  ،وبةؼشان مىظماث اإلاجخمؼ
اإلاذوي اإلاػىُت بالذوٌ الػشبُت.
 -5الخإهُذ غلى ؤهمُت كُام الذوٌ ألاغماء بدبني خىي ووىُت ليؽش وحػضٍض زلافت خلىق
ؤلاوعان وؤلاظخفادة مً الخىت الػشبُت لخػضٍض زلافت خلىق ؤلاوعان الفادسة غً اللمت
الػشبُت  5131وغيرها مً الخىي الفادسة غً مىظىمت الػمل الػشبي اإلاؽترن  ،وهزلً
ً
بدماج مادة خلىق ؤلاوعان في اإلاىاهج الخػلُمُت في اإلاشاخل الذساظُت وافت  ،اظترؼادا
بالخىت الػشبُت للتربُت غلى خلىق ؤلاوعان الفادسة غً اللمت الػشبُت . 5118
 -3حػضٍض الخػاون وجبادٌ الخبراث واإلاماسظاث الفملى بين وصاساث الذاخلُت بالذوٌ الػشبُت،
وبُجها وبين مىظماث اإلاجخمؼ اإلاذوي في مجاٌ خماًت وحػضٍض خلىق ؤلاوعان والخشٍاث الػامت.
 -1دغىة الجهاث اإلاػىُت بجامػت الذوٌ الػشبُت بلى بغذاد دساظت خىٌ اللىاهين الىوىُت اإلاخفلت
بميافدت ؤلاسهاب ومذي اوسجامها مؼ اإلاػاًير الذولُت وكشاساث مجلغ الجامػت غلى اإلاعخىي
الىصاسي سكم (  7836د  .ع  313الفلشة  ) 9وسكم ( 7885د .ع  313الفلشة  )5وسكم ( 7917
د.ع  311الفلشة .)5
 -5دغىة الذوٌ ألاغماء بلى جىحُه الذغىة للماظعاث الىوىُت اإلاػىُت بدلىق ؤلاوعان
للمؽاسهت في اللجان اإلاعخللت التي حؽيلها للخدلُم في ادغاءاث اهتهان خلىق ؤلاوعان في
اإلاجاٌ ألامني.
 -6دغىة الذوٌ ألاغماء بلى الاظخمشاس في ولؼ وجىىٍش بشامج جذسٍبُت للػاملين في بهفار اللاهىن في
مجاٌ خماًت وـُاهت خلىق ؤلاوعان  ،وهزلً جذسٍب اإلاذسبين في هزا اإلاجاٌ والاظخفادة في
هزا الؽإن مً خبراث اإلافىلُت العامُت لخلىق ؤلاوعان ،والىواالث الذولُت اإلاخخففت .
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 -7الىظش في جىىٍش مذوهت كىاغذ ظلىن سحل ألامً الػشبي واإلاذوهت الػشبُت الاظترؼادًت للىاغذ
ظلىن اإلاىظفين الػمىمُين اإلاػخمذجين مً كبل مجلغ وصساء الذاخلُت الػشب غلى هدى
ٌعخىغب اإلاخغيراث التي ؼهذتها العاخت الػشبُت مىز بغذاد هاجين اإلاذوهخين  ،والخػذًالث
اإلالترخت مً حاهب اإلاؽاسهين في وسؼت الػمل التي غلذث باللاهشة خالٌ الفترة مً 31- 59
. 5135/31/
 -8خث الذوٌ الػشبُت غلى اظخلهام مذوهاث العلىن الفادسة غً اإلااظعاث ألامىُت في اإلاىاهج
ً
الخػلُمُت في ألاوادًمُاث ومشاهض جذسٍب الؽشوت  ،واغخباس ؤلالتزام بدلىق ؤلاوعان مػُاسا
ً
ؤظاظُا في اخخُاس وجشكُت اللاثمين غلى جىفُز اللاثمت.
 -9دغم حهىد حامػت الذوٌ الػشبُت إلغذاد اظتراجُجُت غشبُت لخلىق ؤلاوعان  ،والخإهُذ غلى
ؤهمُت بؼشان ؤصخاب الػالكت ( ماظعاث الػمل الػشبي اإلاؽترن ،اإلااظعاث الىوىُت
اإلاػىُت بدلىق ؤلاوعان ومىظماث اإلاجخمؼ اإلاذوي ) في مشاخل بغذادها.
 -31حػضٍض مبذؤ الخم في الخفىٌ غلى اإلاػلىماث  ،والؽفافُت فُما ًخػلم بػمل ألاحهضة ألامىُت ،
وفم ما ًلخمُه اللاهىن ،بما ًىفل بىاء الشلت وحػضٍض الخفاغل بين اإلاجخمؼ واإلااظعاث
ألامىُت.
 -33دغىة لجىت خلىق ؤلاوعان الػشبُت ( لجىت اإلاُشاق ) بلى جضوٍذ اإلااجمش اإلالبل بخلُُم خىٌ
مذي جىفُز جىـُاتها الفادسة للذوٌ اإلافادكت غلى اإلاُشاق الػشبي لخلىق ؤلاوعان خالٌ
اإلاشاحؼ الذوسٍت لخلاسٍشهزه الذوٌ ،فُما ًخػلم بميافدت الخػزًب و اإلاداهمت الػادلت و
الخشٍاث الػامت.
 -35خث الذوٌ ألاغماء التي لِعذ لذيها ماظعاث ووىُت مػىُت بدلىق ؤلاوعان ،غلى بوؽائها
وفم مبادت باسَغ ( كشاس الجمػُت الػامت سكم .)18/331
 -33دغم وجفػُل مشاهض ؤلاغالم ألامني وـفداث الخىاـل الاحخماعي الخابػت لىصاساث الذاخلُت
الػشبُت ،بالخيعُم و الخػاون مؼ حمُؼ وظاثل ؤلاغالم  ،بهذف جىغُت اإلاىاوىين بما لهم مً
خلىق وما غلحهم مً واحباث  ،وحػضٍض خماًت ـىن الخشٍاث الػامت في ظل ظُادة اللاهىن،
ً
غمال بخىـُاث الخىت الػشبُت الىمىرحُت لخىشَغ زلافت خلىق ؤلاوعان في الػمل ألامني.
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 -31دغىة فشٍم مخابػت جىـُاث ماجمش الذوخت خىٌ جدذًاث ألامً وخلىق ؤلاوعان في اإلاىىلت
الػشبُت  ،5131لػلذ وسؼت غمل خىٌ جدذًاث جدلُم ألامً في بواس خماًت خلىق ؤلاوعان
وغشك هخاثجها غلى اإلااجمش الذولي الشالث.
 -35دغىة فشٍم مخابػت جىـُاث ماجمش الذوخت خىٌ جدذًاث ألامً وخلىق ؤلاوعان باإلاىىلت
الػشبُت  ،5131بلى مخابػت جىفُز الخىـُاث الفادسة غً هزا اإلااجمش وجلذًم جلشٍش بهزا
الؽإن بلى اإلااجمش اللادم .

 -5مؤثمش حلىق إلاوعان و الحىمُة – اللاهشة 1025/22/17-15م.
ً
غلذ اإلاجلغ اللىمي لخلىق ؤلاوعان في مفش ( غمى الؽبىت ) ماجمشا بػىىان " خلىق ؤلاوعان
والخىمُت " و بدث اإلااجمش جدذًاث الخىمُت في ظُاق خلىق ؤلاوعان ،و رلً في اللاهشة خالٌ الفترة مً
 5135/33/57-55خُث هاكؾ الخدذًاث التي جىاحه بغماٌ الخلىق ؤلاكخفادًت و الاحخماغُت و بدث
جدذًاث الخىمُت في ظُاق خلىق ؤلاوعان ،بهذف ؤلاحابت غلى ؤظباب الفجىاث بين العُاظاث
الخيىمُت الشظمُت الاكخفادًت والاحخماغُت والخلذم في مجاٌ الىفاء بدلىق ؤلاوعان الاكخفادًت.
و سهض غلى اإلاىلىغاث الخالُت:
 -3مفاهُم خلىق ؤلاوعان و الخىمُت .
 -5الخىمُت وجمىين اإلاىاوىين مً خلىكهم ؤلاوعاهُت.
 -3جدذًاث ؤغماٌ الػذالت الاحخماغُت في ظُاق الالتزام بمػاًير العىق الخشة.
 -1جىىٍش كىاهين الػمل في ظُاق جفػُل دظخىس  ، 5131الفشؿ و الخدذًاث.
 -5اظخخالـاث و جىـُاث .
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و كذ ؼاسن في هزا املؤثمش ظعادة الذهحىس مىس ى بشٍضات ،بصفحه سبِغ الؽبىة العشبُة للمؤظعات
ً
الىظىُة لحلىق إلاوعان ،و كذم وسكة عمل هىسد ملخصا عً أهم ما ظشح فيها ،و هي واآلجي:
ً
حؽيل مخىلباث الخىمُت اإلاعخذامت ( الىفاء بالخلىق الاكخفادًت و الاحخماغُت و الشلافُت ) جدذًا للذولت
في الػالم الشالث .و في مفش ٌػخبر الخلذم في جدلُم هزه اإلاخىلباث بلى حاهب مىاحهت الػىف العُاس ي و
ألاغماٌ الاهخلامُت للجماغاث اإلاعلخت ؤبشص جدذي ًىاحه هظام الشثِغ غبذ الفخاح العِس ي ،خاـت في ظل
ما ٌػخبر زىسة اإلاىالب اإلاؽشوغت ] زىسة واهىن الشاوي  [5133و التي سفػذ ؼػاساث الػِؾ الىشٍم و الػذالت
و الخشٍت و الىشامت ؤلاوعاهُت.
و ًشي اإلافشٍىن ؤن الذظخىس اإلافشي الجذًذ لػام ( )5131كذ ؤهذ غلحها الظُما فُما ًخػلم بالخىمُت و
بكامه الػذٌ و لمان خلىق ؤلاوعان .و حؽيل هزه ألاخيرة – خلىق ؤلاوعان  -ألاظاط و الىدُجت في آن
واخذ لؤلهذاف ؤلاهماثُت و العُاظاث الخىمىٍت للمجخمؼ و الذولت في ؤي بلذ مً بلذان اإلاػمىسة.
و حػخبر غملُت خماًت هزه الخلىق و اخترامها ،بخذي ألادواث الىوىُت للخغلب غلى الػلباث و الخدذًاث
التي جىاحه الخىمُت راتها ،مً خُث الىخاثج العُاظُت و الخبػاث ،فةن الىفاء بهزه الخلىق هى ؤبشص مظاهش
بهجاصاث الخىمُت اإلاعخذامت و هجاخها.

ً
لهزا جممً اللاهىن الذولي لخلىق ؤلاوعان الخىمُت هإخذ خلىق ؤلاوعان و اغخبرها خلا لؤلفشاد و
ً
الجماغاث و الؽػىب اظدىادا بلى بغالن ألامم اإلاخدذة للخىمُت لػام ( )3986سغم جدفظاث الذوٌ
الشؤظمالُت واإلاخىىسة غلى هزا الخىحه.
وكذ اظدىذ هزا ؤلاغالن الزي غملذ الذوٌ الىامُت لفترة وىٍله مً ؤحل بـذاسه ،بلى ما جممىه ؤلاغالن
الػالمي لخلىق ؤلاوعان وكبله مُشاق ألامم اإلاخدذة مً مبادت كاثمت غلى مىلب الذوٌ و خثها غلى الخػاون
الاكخفادي لخدلُم الشفاه ؤلاوعاوي و الخػاون لخماًت خلىق ؤلاوعان وؤلاغالء مً ؼإنها .فاإلاُشاق ًاهذ
ً
غلى ؤن مً بين ؤهذاف ألام اإلاخدذة الذفؼ " بالشقي الاحخماعي كذما و سفؼ معخىي الخُاه في حى مً الخشٍت
سخب" .هما خث اإلاُشاق ألاغماء غلى جدلُم الخػاون الذولي باغخباس ؤن مشل هزا الخػاون ظىف ٌػمل "غلى
خل اإلاعاثل راث الفبغت الاكخفادًت و الاحخماغُت و الشلافُت و ؤلاوعاهُت ،و غلى حػضٍض اخترام خلىق
ً
ؤلاوعان و الخشٍاث ألاظاظُت للىاط حمُػا . "...
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ب -الحىاسات و لجان املحابعة:
 -2حلعة حىاسٍة حىل ادماج ثىصُات املؤثمش الذولي حىل ثحذًات لامً وحلىق إلاوعان
باملىعلة العشبُة بالحلاسٍش امللذمة للجىة املُثاق ( :مشفم ثلشٍش الحىاس )

غلذث بملش الاماهت الػامت لجامػت الذوٌ الػشبُت باللاهشة بخاسٍخ  ،5135/31/35حلعت خىاسٍت خىٌ
بدماج جىـُاث اإلااجمش الذولي خىٌ جدذًاث ألامً وخلىق ؤلاوعان باإلاىىلت الػشبُت والزي غلذ في الذوخت
خالٌ الفترة  5131/33/6-5لمً آلُاث غمل اللجىت اإلاخخلفت  ،و التي هظمتها لجىت خلىق الاوعان الػشبُت
(لجىت اإلاُشاق) بالخػاون مؼ فشٍم مخابػت جىـُاث اإلااجمش الذولي خىٌ "جدذًاث ألامً وخلىق ؤلاوعان في
اإلاىىلت الػشبُت" بشثاظت اللجىت الىوىُت لخلىق الاوعان في دولت كىش وغمىٍت ول مً حامػت الذوٌ
الػشبُت والاماهت الػامت إلاجلغ وصساء الذاخلُت الػشب ومفىلُت ألامم اإلاخدذة العامُت لخلىق الاوعان
ً
والؽبىت الػشبُت للماظعاث الىوىُت لخلىق الاوعان ،و ؼاسن ؤًما في هزه الجلعت ول مً بداساث
ألاماهت الػامت لجامػت الذوٌ الػشبُت و البرإلاان الػشبي.
و هذفد الجلعة الحىاسٍة إلى :

 -3الخشوج بملاسبت غمل مخياملت لخػضٍض وجفػُل دوس لجىت خلىق الاوعان الػشبُت في مجاٌ اكشاس
الامً واخترام خلىق الاوعان همعاولُخين جياملُخين ًلؼ غلى غاجم الذوٌ الاوشاف في اإلاُشاق
الػشبي لخلىق الاوعان الػمل غلى جدلُلهما.
 -5ؤن ًيىن اإلاُشاق الػشبي لخلىق الاوعان لمً اإلاىازُم والاجفاكُاث اإلاػىُت بدلىق الاوعان ،والتي
حػمل غلحها الجهاث اإلاؽاسهت ،في ـُاغت خىت غمل لخماًت خلىق الاوعان وولؼ ملاسبت مخياملت
لخماًت الامً باالغخماد غلى اخترام خلىق الاوعان في حىهشها.
 -3فخذ وجىزُم الخػاون مؼ الجهاث اإلاؽاسهت في الجلعت مً احل حػضٍض وخماًت خلىق الاوعان في
مجاالث غملها.
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 -1اححماع اللجىة الححضيرًة العلُا الثاوي ملحابعة وثلُُم ثىفُز ثىصُات مؤثمش الذوحة "
ثحذًات لامً وحلىق إلاوعان في املىعلة العشبُة" ثىوغ 29ماًى  (1025مشفم الحلشٍش )
في اواس جىفُز جىـُاث اإلااجمش الذولي " جدذًاث ألامً و خلىق ؤلاوعان في اإلاىىلت الػشبُت" الزي اوػلذ في
الذوخت خالٌ الفترة مً  5الى  6هىفمبر 5131م و بىاء غلى ما حاء في الخىـُت سكم  58مً البُان الخخامي
للماجمش احخمػذ اللجىت الخدميرًت لؽشواء اإلااجمش إلاخابػت و جلُُم جىفُز جىـُاث اإلااجمش بملش مجلغ
وصساء الذاخلُت الػشب فى جىوغ ،خُث جم مىاكؽت الخالى :
 -1ؤه ـ ــم الخىـ ـ ــىاث التـ ـ ــي جـ ـ ــم ؤجخارهـ ـ ــا لخفػُـ ـ ــل وجىفُـ ـ ــز جىــ ـ ــُاث مـ ـ ــاجمش جدـ ـ ــذًاث ألامـ ـ ــً وخل ـ ـ ــىق
ؤلاوعان.
 -2ولؼ خىت غمل لخىفُز كشاس مجلغ وصساء الذاخلُت الػشب سكم .713
 -3جشجِب ـ ـ ــاث غل ـ ـ ــذ اإلاـ ـ ـ ــاجمش ال ـ ـ ــذولى الشـ ـ ـ ــاوى واخخُ ـ ـ ــاس اإلاي ـ ـ ــان وجدذًـ ـ ـ ــذ اإلاىال ـ ـ ــُؼ ومىغ ـ ـ ـ ــذ اوػل ـ ـ ــاد
اإلااجمش.
 -4اغخماد الجذوٌ الضمنى لخىت غمل جىفُز الخىـُاث.

 -0مابذة حىاس حىل ظبل جعضٍض الخعامح و مىاهضة خعاب الححشٍض على الىشاهُة  -ملش
الؽبىة العشبُة بالذوحة ،بـ  10 – 11دٌعمبر  ( ،1025مشفم الحلشٍش )

هظمذ ؤلاداسة الػامت للؽبىت الػشبُت بالخػاون مؼ مشهض ألامم اإلاخدذة للخذسٍب و الخىزُم بمىىلت الؽشق
ألاوظي و اإلاىىلت الػشبُت ،وسؼت غمل خىٌ " ظبل حػضٍض الدعامذ و مىاهمت خىاب الخدشٍن غلى
الىشاهُت" إلاىدعبي اإلااظعاث الىوىُت لخلىق ؤلاوعان ألاغماء بالؽبىت ،ومىظماث اإلاجخمؼ اإلاذوي  ،و
لجىت اإلاُشاق ،و رلً ًىمي  10 – 11دٌعمبر  ،1025بملش الؽبىت بالذوخت ،و بلغذ الخيلفت التي جدملتها
ً
الؽبىت مبلغا و كذسه  / 4,445 /دوالس ؤمشٍيي ،ؤما باقي الخيلفت فلذ جدملتها ألامم اإلاخدذة و التي جخممً
جيالُف بكامت اإلاؽاسهين ،و كذ لمذ الىسؼت  56مخذسب و مخذسبت ،خُث بلغ غذد مؽاسوي اإلااظعاث
ألاغماء  ، 22و  7مً مىظماث اإلاجخمؼ اإلاذوي و  1مً لجىت خلىق ؤلاوعان الػشبُت " لجىت اإلاُشاق " و 1
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مً وىادس ؤلاداسة الػامت للؽبىت ،و َّ
غبر اإلاؽاسوىن غً هجاح الذوسة باالظخبُان اإلاىصع غلحهم " هشحى مالخظت
جلُُماث اإلاخذسبين اإلاىحىدة بفلب الخلشٍش " ،هما هشفم ( وسخت غً حذوٌ الخمىس ).
ً
و ؤجذ هزه الىسؼت بعُاق مخابػت جىـُاث ماجمش الخىاس الػشبي ألامشٍيي آلاًبيري الشالث ،و جىفُزا
ألهذاف و مهام الؽبىت اإلاىفىؿ غلُه بإهظمتها ،و التي ٌػمل غلى جىفُزهما بالهذفين الاظتراجُجُين الشابؼ
و الخامغ مً اظتراجُجُت الؽبىت  ،هما هذفذ هزه الىسؼت بلى الىكىف غلى ما ًمىً اللُام به مً كبل
اإلااظعاث الىوىُت لخلىق ؤلاوعان بخفىؿ دغم و حػضٍض كُم الدعامذ والخىاس و مىاحهت الخدشٍن غلى
الىشاهُت ،و جبادٌ الخبراث فُما بُجها وبين اإلاىظماث غير الخيىمُت لخلىق ؤلاوعان و لجىت خلىق ؤلاوعان
الػشبُت " لجىت اإلاُشاق " و بدث و بًجاد ظبل للخػاون وآفاكه اإلاعخلبلُت.

و غبر اإلاؽاسوىن غً ؼىشهم للؽبىت الػشبُت و مشهض ألامم اإلاخدذة ،غلى خعً اإلاؽاسهت و الخىظُم و
الاظخلباٌ ،و ؤؼادوا بىجاح ماثذة الخىاس و جدلم الهذف مً جىظُمها ،و كذ غشك حمُؼ اإلاؽاسهين
ججاسبهم بمجاٌ سـذ و مىاهمت خىاب الىشاهُت و ججاسبهم بخػضٍض الدعامذ ،و حشي الخىاس بمىهجُت
حؽاوسٍت جفاغلُت كاثمت غلى اظخػشاك الخجاسب والىكىف غلى الذسوط اإلاعخفادة وجدلُل الخدذًاث
وجلذًم اإلالترخاث الػملُت .و ـذس غً هزه اإلااثذة الخىـُاث الخالُت:

ً -3لؼ غلى اإلااظععاث الىوىُت غبء مىاهمت خىاب الىشاهُت و رلً وفم ؤظباب بوؽائها.
 -5حؽىُل هُئاث معخللت مً اإلاجخمؼ اإلاذوي مهمتها ميافدت خىاب الىشاهُت.
 -3بوؽاء بداسة في ول ماظعت ووىُت جخخق بشـذ خىاب الىشاهُت و الخن غلُه ،و جىزُله و
بغالم الجهاث اإلاخخفت غىه.
 -1جلذًم اكتراح للجامػت الػشبُت غً وشٍم الؽبىت ،لىلؼ كاهىن همىرجي اظترؼادي بما ًخق
خىاب الىشاهُت.
 -5الدؽبًُ بين اإلااظعاث الىوىُت و اإلاجخمؼ اإلاذوي لشـذ خىاب الىشاهُت.
 -6الترهيز غلى دوس ألاظشة بخىاب الىشهُت.
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 -7جىلُت اإلاىاهج الخػلُمُت مً الىفىؿ التي جدن غلى الىشاهُت ،و رلً غً وشٍم خث الجهاث
التربىٍت و الخػلُمُت في دولها لخذكُم اإلاىاهج الذساظُت غً وشٍم لجان مخخفت و ؤلاؼاسة
للىفىؿ و الػباساث و الخىحُه التربىي الزي ٌؽيل جدشٍن ؤو خن غلى الىشاهُت و بلغاء رلً،
و حػذًل اإلاىاهج الخػلُمُت بذاًت مً الخػلُم ألاظاس ي لخىمُت و حػضٍض مفاهُم الدعامذ و الخىاس و
اإلاىاوىت و العالم و حػضٍض ظُادة اللاهىن.
 -8مىاثمت العُاظاث ،غً وشٍم حػذًل مىظىمت الدؽشَػاث الىوىُت و بكشاس الدؽشَػاث التي حععى
بلى جشظُخ كبىٌ آلاخش و ججشٍم ظبل الخن غلى خىاب الىشاهُت و الػىف.
 -9اإلاؽاسهت بالفػالُاث الذولُت التي حععى بلى جىلُذ و جدذًذ مفهىم خىاب الىشاهُت.
 -31ال بذ ؤن جلػب مىظماث اإلاجخمؼ اإلاذوي الذوس ألامشل مً خالٌ الػمل غلى صٍادة الىعي اإلاجخمعي
باإلاػاًير الذولُت التي حػنى بدلىق ؤلاوعان " آلاخش " ،و حػضٍض مفهىم اإلاىاوىت في اإلاجخمؼ.
 -33الػمل غلى الخذ مً ألاهترهذ و اظخخذاماتها بما ًخق بث خىاب الىشاهُت.
 -35جبني الخىـُاث الفادسة غً بغالن الذوخت بالخىاس الشالث للماظعاث الىوىُت الػشبُت ألامشٍىُت
آلاًبيرًت ،و خىت غمل الشباه اإلاػخمذة مً الخبراء في الشباه ، 5135 / 31 / 5الخاـت بدظش
الذغىة بلى الىشاهُت اللىمُت ؤو اغىفشٍت ؤو الذًيُت التي حؽيلذ غلى الخمُيز ؤو الػذاوة او الػىف.
 -33جبني الدؽشَػاث الىوىُت إلاىؼ ؤي دغىة بلى الىشاهُت غلى ؤظاط كىمي ؤو غشقي او دًني ؤو زلافي.
 -31الاسجباه بالهُئاث الذًيُت و سحالها إلكىاغهم بمىاهمت خىاب الىشاهُت و بدلىق ؤلاوعان و كُام
اللادة الذًىين بمعاولُاتهم ججاه مىاحهت الفىش الخدشٍط ي و الشافن لآلخش ،غبر حػضٍض الخىاس و
ً
فخذ اللىىاث مؼ فئاث اإلاجخمؼ ،و جدذًذا الؽباب و اإلاعاهمت بخػضٍض كُم الدعامذ و جلبل آلاخش و
هبز الىشاهُت.
 -35ولؼ آلُت لخماًت خلىق الجمهىس اإلاخللي ،مً وظاثل الاغالم اإلاشثُت و اإلاعمىغت و اإلالشئة و
ؤلالىتروهُت.
 -36وؽش الىعي وفم بشهامج غمل خىت الشباه مؼ حػضٍض الجهىد الخيىمُت و غير الخيىمُت مً ؤحل
لمان ألاغماٌ و الخىفُز.
 -37سـذ خاالث خىاب الىشاهُت و وؽش الىعي وولؼ ماؼشاث للُاط دسحت خىاب الىشاهُت.
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 -38الخػىٍل غلى دوس اإلافىلُت العامُت.
 -39بحشاء خىاساث لخػضٍض الفهم في اإلاجخمؼ و الخىغُت و الاكىاع للخػاٌؾ و الدعامذ و كبىٌ آلاخش.
 -51جىىٍش دلُل اغالمي ًجمؼ وٍىخذ مفىلخاث الخىاب الاغالمي إلاىاحهت الػىف والخىشف
والىشاهُت  ،والػمل مً ؤحل جىىٍش الخىاب ؤلاغالمي وجىححهه بما ٌعهم في جشظُخ مفهىم
اإلاىاوىت وألامً الاحخماعي.
 -53لشوسة الػمل غلى اليؽش والتروٍج والخشلُف باألخيام واإلابادت والخلىق الىاسدة في اإلاُشاق الػشبي
لخلىق ؤلاوعان بين حمُؼ الفئاث والؽشاثذ في اإلاجخمؼ  ،الافت بلى ؤصخاب اإلافلخت اإلاػىُين.
 -55الخإهُذ غلى الذوٌ في لشوسة مداظبت ومعاءلت مشجىبي اهتهاواث خلىق ؤلاوعان  ،والخإهُذ غلى
لشوسة اهلار اللاهىن بمعاواة وغذم جمُيز.
 -53حشجُؼ الذوٌ الػشبُت غلى اظخخذام الػفى غً بػن الجشاثم الخىيرة ،والالتزام بدىم اللاهىن
وظُادجه ،وجإمين اإلاعاواة الفػلُت بين الىاط وبين اإلاىاوىين ،وبجاخت خشٍت الشؤي والخػبير ،بال برا
ً
اغخذاء غلى الخشٍت الشخفُت ؤو دغىة للىشاهُت ؤو الػىف.
واهذ جمشل
 -51بوؽاء مشاهض بدشُت مخخففت إلغذاد الذساظاث الػلمُت لشـذ الظاهشة مً وافت حىاهبها،
وجلذًم اإلالترخاث والخىـُاث لللماء غلحها.
 -55ولؼ اظتراجُجُاث إلاىاهمت خىاب الخدشٍن غلى الىشاهُت بجمُؼ ؤؼياله ومفادسه.
 -56الػمل غلى البىاء اإلاػشفي وجىمُت اللذساث لذي مىظماث اإلاجخمؼ اإلاذوي للخػاوي مؼ كماًا خشٍت
الخػبير وخىاب الخدشٍن غلى الىشاهُت ،بما ًدلم الخىاصن واإلاىاثمت بين الخم اإلاىفىٌ في اإلاادة
 39مً ؤلاغالن الػالمي لخلىق ؤلاوعان  ،والخظش اإلاىفىؿ غلُه في اإلاادة  53مً هفغ ؤلاغالن
 ،والخشؿ غلى غذم اظخغالٌ ظاهشة ؤلاسهاب مً ؤحل جبرًش الىُل مً الخشٍاث.
 -57جىبُم اإلاعاواة والابخػاد غً التهمِؾ وؤلاكفاء اللزًً ٌعاغذان غلى جفص ي خىاب الىشاهُت.
 -58جفػُل دوس الخدالف اإلاذوي لخظش الىشاهُت ووؽش الدعامذ ،باغخباسه آلالُت اإلاهمت إلااظعاث
اإلاجخمؼ اإلاذوي واإلااظعاث الىوىُت ،للػب الذوس اإلايؽىد في جيعُم وجىىٍش الجهىد  ،والذغىة
لػلذ حمػُخه الػمىمُت ألاولى في ؤكشب وكذ ممىً بالخيعُم مؼ اإلافىلُت العامُت لخلىق
ؤلاوعان.
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حـ  -الذوسات الحذسٍبُة ووسػ العمل :
 -2دوسة صلل املذسبين بـ 1025/6/ 22 -7م بالحعاون مع حامعة كعش ( :مشفم ثلشٍش الذوسة )
هظمذ ؤلاداسة الػامت للؽبىت الػشبُت للماظعاث الىوىُت لخلىق ؤلاوعان دوسة "إلغذاد وجذسٍب اإلاذسبين"
بخاسٍخ 5135/6/ 33 -7م بالخػاون مؼ حامػت كىش ،بهذف حػضٍض وجىمُت كذساث اإلااظعاث الىوىُت وصٍادة
ً
هفاءة وىاسدها بمجاٌ خلىق ؤلاوعان ،وجىمُت كذساث مذسبين ظدعخػين بهم الؽبىت معخلبال لخىفُز
ؤوؽىتها الخذسٍبُت وبشامجها ،لمذ ؤسبػت غؽش مخذسب ومخذسبه بىاكؼ  31مخذسب و 1مخذسبه  ،ؤخذ غؽش
مً اإلااظعاث الىوىُت ألاغماء بالؽبىت ،وهي اإلااظعاث الىوىُت في ول مً ( مفش ،العىدان ،جىوغ،
الجضاثش ،اإلاغشب ،ألاسدن ،كىش ،البدشًٍ ،غمان( ،)5فلعىين) وبزىان مً وىادسؤلاداسة الػامت للؽبىت
وواخذ مً مىظماث اإلاجخمؼ اإلاذوي .
ً
و كذ ؤجذ هزه الذوسة جىفُزا للخىت ؤلاظتراجُجُت للؽبىت والخىت الدؽغُلُت اإلاىبشلت غجها  ،لجهت دغم
كذساث اإلااظعاث الىوىُت ،غً وشٍم سفؼ كذساث و هفاءاث وىادسها ،وـلل كذساث ومهاساث اإلاخذسبين في
الخذسٍب مما ظُاهلهم للػمل بؽيل اخترافي ،وهزلً جإهُل وسفؼ كذساث الػاملين بمجاٌ البرامج ،مً خُث
جفمُم وبغذاد وجلذًم وافت البرامج الخذسٍبُت في بواس جخففاتهم بىفاءة وفاغلُت ،وجالفي ألاخىاء الفىُت
وؤلاداسٍت في البرامج الخذسٍبُت ،وكذ جىاولذ الذوسة بالؽشح اإلافهىم الصخُذ للخذسٍب ،والفشق بين الخذسٍب
والخذسَغ ،وؤظالُب الخػلم اإلاخخلفت وؤهماوه ،وهُفُت جفمُم البرامج  ،وجففُل مشاخل الخذسٍب ووشق
الخخىُي لها  ،ومهاساث الػشك والخلذًم الفػالت ،خُث كامذ بخدذًث مػلىماث اإلاؽاسهين بهزا اإلاجاٌ ،
ً
مما ظِىػىغ بًجابا غلى البرامج الخذسٍبُت في ماظعاتهم  .و حػخبر الذوسة باإلاجمل هاجخت ،و خللذ حضء
هبيرمً ؤهذافها ،وغشك ول اإلاخذسبين ججشبتهم بمجاٌ الخذسٍب بمجاٌ خلىق ؤلاوعان  ،وفى الجهاًت الشض ى

الػام غً الذوسة والؽػىس باإلظخفادة وجفادي بػن العلبُاث بإظالُب الخذسٍب هى الؽػىس اإلاخبادٌ مً
كبل اإلاؽاسهُين .و كذ بلغذ الخيلفت الفػلُت للذوسة ( 59336دوالس ؤمشٍيي) .
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 -1وسؼة عمل حىل الحعشٍف باملُثاق العشبي و آلُاثه – مصش 1025/20/ 21-22م (.مشفم الحلشٍش)
هظمذ ؤلاداسة الػامت للؽبىت الػشبُت للماظعاث الىوىُت لخلىق ؤلاوعان بالخػاون مؼ لجىت خلىق
ؤلاوعان الػشبُت ،في ملش الجامػت الػشبُت بمفش ،وسؼت غمل للخػشٍف باإلاُشاق الػشبي لخلىق ؤلاوعان و
آلُت غمله ،و رلً بخاسٍخ 5135/31/ 35 -33م ،و هذفذ الىسؼت للخػشٍف باإلابادت الخىححهُت والاظترؼادًت
ً
بؽإن الخلاسٍش الخاـت باإلاُشاق الػشبي لخلىق ؤلاوعان ،لخلىم اإلااظعاث الخلا بخلذًم جلاسٍش الظل ؤمام
لجىت خلىق ؤلاوعان الػشبُت ،و هزلً لخػخمذ اإلااظعاث في جلاسٍشها غلى اإلاُشاق الػشبي لخلىق ؤلاوعان
ؤظىة بالػهذًً الذولُين ،و رلً في بواس جفػُل الخػاون بين الؽبىت الػشبُت للماظعاث الىوىُت لخلىق
ؤلاوعان و لجىت خلىق ؤلاوعان الػشبُت ،و رلً في بواس جىىٍش مىظىمت خلىق ؤلاوعان بالجامػت الػشبُت،
و لمذ الىسؼت حعؼ غؽش مخذسب ومخذسبه بىاكؼ  31مخذسب و  5مخذسباث  ،خمغ غؽش مجهم مً
اإلااظعاث الىوىُت ألاغماء بالؽبىت ،وهي اإلااظعاث الىوىُت في ول مً ( مفش ،العىدان ،حضس اللمش،
الجضاثش  ،5اإلاغشب ،ألاسدن ،كىش ،البدشًٍ  ،5غمان( ،)5فلعىين  ،الػشاق) وبزىان مً وىادسؤلاداسة الػامت
للؽبىت و صخفُت و دبلىماس ي مً العفاسة الخىوعُت باللاهشة.
و كذ ؤجذ هزه الذوسة بعُاق جىفُز الخىت ؤلاظتراجُجُت للؽبىت والخىت الدؽغُلُت اإلاىبشلت غجها  ،لجهت
ً
جفػُل الخػاون مؼ الجهاث و اإلاىظماث ؤلاكلُمُت و الذولُت و خفىـا لجان الجامػت الػشبُت و وواالث و
فشق و هُئاث ألامم اإلاخدذة ،و هزلً لذغم كذساث اإلااظعاث الىوىُت لخىىٍش غملها غً وشٍم صٍادة
ً
آلالُاث التي جخػاون مػها و خفىـا آلالُاث الػشبُت بمجاٌ خلىق ؤلاوعان ،وكذ جىاولذ الىسؼت بذاًت
الخػشٍف باإلاُشاق الػشبي و لجىخه .و كذ ـىفذ هخاثج اظخبُان جلُُم اإلاخذسبين ،لخلُُم مذي هجاح الذوسة
ً
وواهذ بين حُذ وحُذ حذا وممخاصه .و بلغذ الخيلفت الفػلُت للذوسة ( . ) 354191$
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 -0وسؼة عمل حىل ظبل جعضٍض الحفاعل مع هُئات املعاهذات الذولُة لحلىق إلاوعان ،الذوحة
بحاسٍخ 1025 / 21/12-10م.

هظمذ ؤلاداسة الػامت للؽبىت الػشبُت بالخػاون مؼ مشهض ألامم اإلاخدذة للخذسٍب و الخىزُم بمىىلت الؽشق
ألاوظي و اإلاىىلت الػشبُت ،وسؼت غمل خىٌ "ظبل و آلُاث الخفاغل مؼ هُئاث اإلاػاهذاث ،و رلً ًىمي
ً
1025 / 21/12-10م ،بملش الؽبىت بالذوخت ،و بلغذ الخيلفت التي جدملتها الؽبىت مبلغا و كذسه / 7201 /
دوالس ؤمشٍيي ،ؤما باقي الخيلفت فلذ جدملتها ألامم اإلاخدذة و التي جخممً جزاهش الىيران للمؽاسهين ،و كذ
لمذ الىسؼت  51مخذسب و مخذسبت ،خُث بلغ غذد مؽاسوي اإلااظعاث ألاغماء  ، 22و واخذ مً مىظماث
اإلاجخمؼ اإلاذوي و  1مً لجىت خلىق ؤلاوعان الػشبُت " لجىت اإلاُشاق " و  1مً وىادس ؤلاداسة الػامت للؽبىت،
و َّ
غبر اإلاؽاسوىن غً هجاح الذوسة باالظخبُان اإلاىصع غلحهم " هشحى مالخظت جلُُماث اإلاخذسبين اإلاىحىدة
بفلب الخلشٍش " ،هما هشفم ( وسخت غً حذوٌ الخمىس ).

و واهذ هزه الىسؼت؛ غباسة غً للاء حؽاوسي هذف بلى بدث ظبل وآلُاث حػضٍض جفاغل اإلااظعاث الىوىُت
لخلىق ؤلاوعان واإلاىظماث غير الخيىمُت ومخخلف ؤصخاب اإلافلخت مؼ هُئاث اإلاػاهذاث الذولُت لخلىق
ً
ؤلاوعان ،و ظبل جفػُل الخىـُاث الفادسة غجها ،و ؤًما بفذد جبادٌ ؤفمل اإلاماسظاث و الخبراث بهزا
الؽإن.

هما ؤجذ هزه الىسؼت بعُاق جىفُز ؤهذاف الؽبىت ؤلاظتراجُجُت و خىتها الدؽغُلُت ،و رلً بالػمل غلى
جدلُم الهذف الاظتراجُجي الشاوي و ؤهذافه الفشغُت ،و الزي هق غلى" حشجُؼ اإلااظعاث الىوىُت
ألاغماء في الؽبىت غلى الخفاغل مؼ هظام ألامم اإلاخدذة لخلىق ؤلاوعان ،وخاـت الاظخػشاك الذوسي
الؽامل و هُئاث اإلاػاهذاث الذولُت وؤلاكلُمُت لخلىق ؤلاوعان وهظام ؤلاحشاءاث الخاـت ".
و ـذسث غجها الخىـُاث الخالُت:
 -3بما ؤن آلُت الخلاسٍش ؤخذ ؤكىي آلالُاث التي حعهم في بخذار حغُير غلى اإلاعخىي اإلادلي و الػالمي،
والب ممشلى اإلااظعاث الىوىُت؛ جىظُم دوسة جذسٍبُت (رلً بةواس البىاء اإلاعخذام لللذساث في
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مجاٌ بغذاد جلاسٍش راث حىدة و فحها ماؼشاث كُاط ) غلى هخابت الخلاسٍش لهُئاث اإلاػاهذاث
الذولُت ( .ؼيله  ،مممىهه ،غذد الففداث  ..بلخ ).
 -5اغخماد ؤظلىب الضمالت بين اإلااظعاث هإخذ الىظاثل الىاحػت في الخذسٍب و جبادٌ ؤفمل
اإلاماسظاث و الخبراث  ،و ولؼ بشهامج صمالت مدذد بين اإلااظعاث ألاغماء بالؽبىت.
 -3هلل و جبادٌ الخبراث غً وشٍم دلُل حؽغُليً ،ىلؼ بػذ مػشفت واكؼ و اخخُاحاث اإلااظعاث
بؽيل دكُم.
( جدذًذ اإلااظعاث التي حػاوهذ مؼ آلالُاث الذولُت لهُئاث اإلاػاهذاث و ما الهُئاث و اللجان التي غملىا
مػها ) .و جىظُم اظخبُان زالسي بهزا الخفىؿ بالخػاون بين اإلاىظمت الػشبُت لخلىق ؤلاوعان و الؽبىت
الػشبُت و اإلافىلُت العامُت.
 -1بغذاد دلُل مً كبل اإلافىلُت العامُت ٌعدىذ للبُاهاث اإلاخىفشة ،و ًخىشق للخفاغل مؼ اإلابادت
الخىححهُت للهُئاث الخػاهذًت اإلاخػللت بىُفُت اإلاؽاسهت في حمُؼ اإلاشاخل و ًخممً مػلىماث غً
اإلاماسظاث الفملى اإلاشجبىت بمعلعل مخابػت الخىـُاث ،و جضوٍذ اإلااظعاث الىوىُت بها غً
وشٍم الؽبىت الػشبُت للماظعاث الىوىُت لخلىق ؤلاوعان.
 -5ولؼ خىت بالخػاون مؼ ألامم اإلاخدذة و اإلااظعاث الىوىُت ألاغماء بالؽبىت لخذسٍب وىادس و
مىدعبي اللجىت الىوىُت لخلىق ؤلاوعان بجضس اللمش غلى حمُؼ مىالُؼ خلىق ؤلاوعان و
ً
خفىـا مبادت باسَغ و آلُت الاغخماد و الخلاسٍش و وشٍلت غمل هُئاث اإلاػاهذاث.
 -6حشجُؼ اإلااظعاث للمعاهمت بىلؼ مالخظاتها غلى معىدة الخػلُم غلى الخلشٍش الزي ًفذس غً
اللجىت الخػاهذًت ( .و بُان بذوس و مػنى اإلاالخظاث غلى الخىـُاث ،و هُف جفذس جىـُاث
حذًذة ،و هُف هفػل الخىـُاث و مخابػتها ) و الخػلُم غلى جلاسٍش اإلالشسًٍ الخاـين و التي
ًلذمىنها إلاجلغ خلىق ؤلاوعان.

 -7حؽىُل ؼبىت خبراء للخذسٍب غلى آلُاث هُئاث اإلاػاهذاث ،و رلً مً الخبراء الػشب الزًً غملىا
ً
ظابلا بالهُئاث الخػاهذًت.
 -8الػمل غلى جىىٍش اإلااؼشاث التي جذٌ غلى جىفُز جىـُاث هُئاث اإلاػاهذاث.
28

 -9وص ى اإلاؽاسوىن وواالث ألامم اإلاخدذة ؤن جىظؼ داثشة حػاونها مؼ مىظماث اإلاجخمؼ اإلاذوي وفم
مػاًير الاظخلاللُت و الؽفافُت.
 -31وص ى اإلاؽاسوىن لمشوسة صٍادة الذغم اإلاادي و البؽشي للجان هُئاث اإلاػاهذاث لُيىن هىان
حذوي مً جلذًم جلاسٍش لهزه اللجان ،خُث لذيها لغي غمل هبير ( إلاشاحػت الخلاسٍش ) هدُجت هثرة
غذد الذوٌ اإلافذكت و ما جىاحهه مً ـػىباث مالُت و بؽشٍت و لىحعدُت " والترحمت " ( همشاٌ
لجىت اإلاػاكين )
 -33جفبذ الاجفاكُت التي جىمم لها الذولت هافزة و حضء مً حؽشَػاث البلذ بػذ اظخىماٌ ؤلاحشاءاث
اللاهىهُت لزلً ،لزلً ًجب غلى الذولت بصالت ؤي حػاسك بُجها و بين الىفىؿ الىوىُت العابلت و
بـذاس هفىؿ جخىافم مػها ،و الػمل وفلها.
 -35بوؽاء بداسة خاـت بيل ماظعت مخخفت باإلاػهذاث الذولُت و الخلاسٍش .لخلىم هزه ؤلاداسة بىلؼ
كاثمت اإلاعاثل ليل هُئت  ،و بخدلُل حمُؼ جىـُاث اإلالشسًٍ و الاظخػشاك الذوسي و لجان
ً
اإلاػاهذاث ،و جفيُف هزه الخىـُاث وفم ألاهثر بلخاخا ،و مخاوبت الخيىمت لخثها غلى
الاظخجابت و جىفُزها.
 -33جممين كاهىن بوؽاء اإلااظعاث بمادة مفادها خث الذولت لالهممام لجمُؼ اجفاكُاث خلىق
ؤلاوعان و جلذًم الخلاسٍش و جىفُز الخىـُاث.
 -31بًجاد غالكت حؽاسهُت مؼ مىظماث خلىق ؤلاوعان و ألامم اإلاخدذة.
 -35ؤن جلىم اإلااظعاث بةغذاد كاغذة بُاهاث حشدًت لجمُؼ الخىـُاث الفادسة غً جلاًش الجهاث و
الهُئاث الخػاهذًت و مجلغ خلىق ؤلاوعان.
 -36الخػاون بين لجىت اإلاُشاق و اإلافىلُت بىلؼ ؤوٌ حػلُم للجىت اإلاُشاق بالخػاون مؼ اإلافىلُت.
 -37بكترح اإلاغشب " بغىاء اإلااظعاث الىوىُت الخم بالىالم بجلعاث اللجىت الػشبُت الذاثمت بالجامػت
الػشبُت" ،لخخدىٌ اإلااظعاث للىة اكتراخُت بالجامػت الػشبُت.
 -38سدم الفجىة بين مىظماث اإلاجخمؼ اإلاذوي و اإلااظعاث الىوىُت و رلً بةًجاد آلُت للخػاون بين
الؽبىت الػشبُت و اإلافىلُت و اإلاىظمت الػشبُت و اإلاجخمؼ اإلاذوي  ،باالغخماد غلى ؤدبُاث اإلافىلُت
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التي مً ؼإنها الػمل غلى جيامل اإلااظعاث الىوىُت مؼ مىظماث اإلاجخمؼ اإلاذوي مؼ مىظىمت
خلىق ؤلاوعان.
 -39جىظُم خىاس بالخػاون بين اإلاىظمت الػشبُت لخلىق ؤلاوعان و الؽبىت الػشبُت للماظعاث الىوىُت
لخلىق ؤلاوعان و الجامػت الػشبُت؛ بين مىظماث اإلاجخمؼ اإلاذوي و اإلااظعاث الىوىُت الػشبُت
ألاغماء بالؽبىت و الخيىماث.

ً
سابعا  -أعضاء الؽبىة لعام  ،1025و وؽاظها بمجال إوؽاء املؤظعات وفم مبادا باسَغ
أ -ثصيُف عضىٍة أعضاء الؽبىة:
اهخللذ ماظعخان مً اإلااظعاث ألاغماء بالؽبىت مً الػمىٍت اإلاشاكبت للػمىٍت الياملت ،و
رلً بػذ جفيُفهما مً كبل الخدالف الػالمي للماظعاث الىوىُت بالذسحت  ، Bو هما اإلااظعت
الػماهُت و اإلااظعت الػشاكُت ،و بزلً ؤلحى غذد اإلااظعاث ألاغماء مً روي الػمىٍت الياملت
غؽشة ماظعاث و جخممً اإلااظعاث الىوىُت لخلىق ؤلاوعان بيل مً ( مىسٍخاهُا ،اإلاغشب،
الجضاثش ،مفش ،جىوغ ،فلعىين ،ألاسدن ،كىش ،الػشاق ،غمان ) ،و كذ غملذ الؽبىت غً وشٍم
اإلااظعاث الىوىُت ألاغماء بالؽبىت و ؤغماء مىخب الخداف الػالمي و لجىت الاغخماد لذغم
جفيُف اإلااظعخين الػماهُت و الػشاكُت ،باإللافت إلاا كذمخه مً اظدؽاساث بهزا الخفىؿ.
و الػمىٍت اإلاشاكبت ( حُبىحي ،العىدان  ،حضس اللمش ،البدشًٍ )
الػمىٍت اإلاجمذة اإلااظعت الىوىُت بلُبُا.

ب -أعمال الؽبىة بئظاس الخشجُع و املعاهمة بئوؽاء مؤظعات وظىُة:
اهىالكا مً ؤهذاف و مهام الؽبىت الػشبُت للماظعاث الىوىُت لخلىق ؤلاوعان الىاسدة في هظامها
ألاظاس ي ،بؽإن دغم غمل اإلااظعاث الىوىُت في بواس الخػاون ؤلاكلُمي و الذولي ،و حشجُؼ بوؽاء
ً
اإلااظعاث الىوىُت وحػضٍضها وفلا إلابادت باسَغ ومذها باإلاؽىسة والخبرة ،جم الػمل بالخػاون مؼ
الـ  UNDPبةواس اإلاعاهمت بةوؽاء ماظعت ووىُت بالفىماٌ ،و جم دغىة غمى البرمان الفىمالي
الػامل غلى ملف بوؽاء اإلااظعت و جمذ دغىجه الحخماع الجمػُت الػامت باألسدن لالحخماع به و
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حػشٍفه بالؽبىت غً هشب و إلاذه باإلاؽىسة و مػشفت اخخُاحاتهم ،و لىً باللخظت ألاخيرة ؤـِب
بمشك مىػه مً اظلالٌ الىاثشة ،و ما صاٌ اإلاؽشوع غلى ؤحىذة غمل الؽبىت.

ً
خامعا :أعمال الؽبىة بئظاس الحعاون الذولي و إلاكلُمي
 -2مذاخلة الـ  ICCوالتي ظحللى باظم املؤظعات الىظىُة في بالذوسة  18ملجلغ حلىق إلاوعان:
خُث جلذمذ اللجىت الىوىُت ؤلاظدؽاسٍت لتركُت خلىق ؤلاوعان و خماًتها بالجضاثش بىخاب جبين به فدىي
ً
اإلاذاخلت التي حػتزم الـ  " ICCظابلا " بللائها خالٌ الذوسة الشامىت و الػؽشًٍ إلاجلغ خلىق ؤلاوعان اإلاضمؼ
غلذه بجىُف في ؼهش ماسط  ،5135و ملخق ما حػترك غلُه اإلااظعت الىوىُت بالجضاثش و سثاظت الؽبىت
الػشبُت " اإلاجلغ اللىمي لخلىق ؤلاوعان بمفش " هى الجملت الىاسدة في اإلاؽشوع و اإلاخػللت بما ٌػشف بـ "
ً
اإلاُل الجيس ي و الهىٍت الجيعُت " ألامش الزي لم ًدظى ؤـال بمجلغ خلىق ؤلاوعان بلبىٌ و مىافلت
ً
الػذًذ مً الذوٌ ،و خفىـا الذوٌ الػشبُت ،لزلً لِغ مً خم الـ  ICCجبني رلً باظم ول اإلااظعاث
الىوىُت ألاغماء بها إلاجافاة رلً للىاكؼ و مفادسة لخلىق هزه اإلااظعاث بفشك سئٍت ال ًاٍذونها.
خُث ؤسظلذ سثاظت الؽبىت الػشبُت باظم اإلااظعاث ألاغماء بالؽبىت لشثاظت الـ  ICCلؽىب هزا مً
مذاخلتها ،هما كامذ اإلااظعاث بالخىاـل مؼ ممشلي دولهم بمجلغ خلىق ؤلاوعان لخىشَغ هزا الشفن و
الىكىف بىحه جلىِىه و التروٍج له.

 -1دعم مؽشوع كشاس حىل مؽاسهة املؤظعات الىظىُة لحلىق إلاوعان في الجمعُة العامة لألمم
املححذة:
هدُجت حهىد و دغم اإلااظعاث الىوىُت ألاغماء بالؽبىت الػشبُت ،و حهىد آلاظُا باظُفًُ و
ألامين الػام لؤلمم اإلاخدذة و الـ  ،GANHRIو غيرهم مً ؤصخاب اإلافلخت ،جم الاهتهاء مً بغذاد
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مؽشوع كشاس ٌعمذ للماظعاث الىوىُت لخلىق ؤلاوعان( مً اإلامخشلت إلابادت باسَغ ) و هُئاتها
الخيعُلُت ،مً اإلاؽاسهت في ؤغماٌ الجمػُت الػامت لؤلمم اإلاخدذة و هُئاتها الفشغُت.
و بهزا الفذد؛ و هدُجت لىذاء سثاظت الؽبىت للماظعاث ألاغماء كامذ اإلااظعاث بالػمل غلى
مخاوبت دولهم التي وحهذ لبػشاتها الذاثمت في هُىٍىسن ،لذغم و جبني مؽشوع اللشاس  ،و الزي جم
اغخمادة باالحخماع الجمػُت الػامت لؤلمم اإلاخدذة بخاسٍخ  53هىفمبر 5135م.
بن جفىٍذ الذوٌ الػشبُت لفالح اغخماد اللشاس سجح هفت بكشاسه ،مما ظِعهم بذغم و حػضٍض
ً
مىكؼ اإلااظعاث الىوىُت ،الزي ظِىػىغ بًجابا غلى واكؼ خلىق ؤلاوعان بالػالم.

ً
ظادظا  -أعمال كُذ إلاهجاص
 -3الخدمير الحخماع اللجىت الخىفُزًت اللادم في الذوخت غلى هامؾ ماجمش دوس اإلافىلُت باإلاىىلت
الػشبُت بؽهش ًىاًش .5136
 -5الخدمير للماجمش الذولي خىٌ دوس اإلافىلُت العامُت لخلىق ؤلاوعان باإلاىىلت الػشبُت .
 -3الخىاـل مؼ ؤصخاب اإلافلخت للخػاون مػهم بةواس جىفُز خىت الؽبىت الاظتراجُجُت.
 -1ولؼ معىدة بشهامج غمل الؽبىت لػام  ، 5135و بحشاء الخدميراث لخىفُزه.
 -5الخىاـل مؼ الـ  UNDPلخىظُم معىدة مزهشة جفاهم للخػاون اإلاعخلبلي.
 -6الخىاـل مؼ لجىت اإلاُشاق الػشبي لخلىق ؤلاوعان لىلؼ جفىس إلازهشة الخفاهم.
 -7الخىاـل مؼ اإلافىلُت العامُت لىلؼ ؤوش للخػاون مػهم بمجاٌ بىاء و سفؼ كذساث اإلااظعاث
ألاغماء بالؽبىت.
 -8مخابػت الخىاـل مؼ مىخذي آلاظُا باظُفًُ للىـىٌ لفُغت خىٌ الخػاون اإلاشجلب و آفاكه.
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ً
ظابعا -الحلُُم
هجخذ ؤلاداسة الػامت للؽبىت بدىفُز و بهجاص حمُؼ جىححهاث الجمػُت الػامت و اللجىت الخىفُزًت و
سثاظت الؽبىت ،فلذ جم بهجاص وافت بىىد بشهامج غمل الؽبىت لػام  5135اإلاػخمذ مً الجمػُت
الػامت و اللجىتالخىفُزًت ،باإللافت إلاا وشؤ غلُه مً حػذًالث و بلافاث حػلخه ؤهثر فػالُت و
جلبُت ألهذاف الؽبىت ؤلاظتراجُجُت و خىتها الدؽغُلُت.
فلذ جىاوٌ بشهامج غمل الؽبىت لػام  ،5135الػمل غلى الهذفين الفشغُين ألاوٌ و الشاوي مً
الهذف ؤلاظتراجُجي ألاوٌ ،و غلى ألاهذاف الفشغُت ألاوٌ و الشاوي و الشالث و الشابؼ مً الهذف
ً
ؤلاظتراجُجي الشاوي ،و الػمل حضثُا غلى الهذف الفشعي ألاوٌ مً الهذف ؤلاظتراجُجي الشالث ،و
الهذف الفشعي الشاوي مً الهذف ؤلاظتراجُجي الشابؼ ،و الهذفين الفشغُين الشاوي و الشابؼ مً الهذف
ؤلاظتراجُجي الخامغ.
ً
ً
مما ؤغىى دوسا و مىكػا للؽبىت الػشبُت للماظعاث الىوىُت لخلىق ؤلاوعان بين مشُالتها مً
اإلاىظماث و الؽبياث ؤلاكلُمُت و الذولُت الػاملت بمجاٌ خلىق ؤلاوعان.
حُث ثمثلد هلاط كىة الؽبىة الذاخلُة في:
-

جىفش اإلايزاهُت الالصمت لخىفُز بشهامج الؽبىت.

-

الػالكت اإلاميزة و ؤلاًجابُت لئلداسة الػامت و اإلاذًش الخىفُزي للؽبىت مؼ الشثاظت و اللجىت
الخىفُزًت و حمُؼ ؤغماء الؽبىت.

-

حػاون اإلااظعاث ألاغماء و اظخجاباتهم لىخب الشثاظت و ؤلاداسة الػامت و جىفُز جىـُاث و
كشاساث الجمػُت الػامت ،و ؤهذاف الؽبىت الاظتراجُجُت.

-

حذًت الؽبىت بدىفُز ؤهذافها و جإمين الذغم و الخيعُم بين ؤغمائها و الخألف و الاوسجام في
ألاداء بين حمُؼ ؤحهضتها.

-

حػاون ؤغمائها فُما بُجهم و بةواس الؽبىت بالػمل غلى جدلُم ؤهذافها.

-

بًجابُت و اهفخاح الؽبىت غلى الخػاون مؼ ألاغماء و الؽشواء و حمُؼ ؤصخاب اإلافلخت.
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و ثمثلد هلاط كىتها الخاسحُة في:
-

الخمىس الفاغل غلى العاخت الذولُت و جىحه الخدالف الػالمي للماظعاث الىوىُت لخلىق
ؤلاوعان الـ  GANHRIو اإلافىلُت العامُت و الـ  UNDPو الؽبياث ؤلاكلُمُت ،للخػاون مؼ الؽبىت
الػشبُت بؽتى اإلاجاالث و اإلاىالُؼ.

-

سغبت حمُؼ ؤصخاب اإلافلخت ؤلاكلُمين و الذولُين غلى مخخلف مشحػُاتهم  ،الخػاون مؼ
الؽبىت الػشبُت و مؽاسهتها بدىظُم اإلااجمشاث و الفػالُاث و الىسػ و مخابػت جىفُز جىـُاتها ،و
ٌػىد رلً إلاا سآه الؽشواء و ؤصخاب اإلافلخت مً الػاملين و اإلاهخمين بمجاٌ خلىق ؤلاوعان مً
دًىامُىُت في ؤظلىب غمل الؽبىت الػشبُت باإلاىىلت الػشبُت و غلى الفػُذ الذولي.
هلاط ضعف الؽبىة :
ً
في بواس ظعي الؽبىت الػشبُت لخدلُم الىماٌ و الخفاغل و الخػاون ألاهثر جىظُما فُما بين
اإلااظعاث ألاغماء بالؽبىت بؽيل مىفشد مً حهت ،و مؼ ؤحهضة الؽبىت ألاخشي و الشثاظت مً حهت
زاهُت .ال بذ مً:

-

حعهُل غمل ؤلاداسة الػامت بدفظ حمُؼ اإلاىالُؼ و اإلاؽاسواث و جىظُمها وولػها غلى ألاحىذة
للمخابػت.

-

بخاوت الؽبىت بجمُؼ الجهىد اإلابزولت مً كبل ؤغمائها ؤو بشوابها غلى وشٍم جدلُم الهذف
الزي ؤوؽإث مً ؤحله.

-

اإلادافظت غلى هخاثج الجهىد اإلابزولت بمخخلف ؤهىاغها ،غً وشٍم ولػها بالعُاق و جشؼُذها و
مخابػتها في بواس جىفُز ألاهذاف الاظتراجُجُت للؽبىت.

-

جفػُل الؽبىت و ببشاص دوسها و دوس ؤغمائها غلى حمُؼ الفػذ بةواس الععي لخدلُم الهذف
العامي الزي ؤوؽإث مً ؤحله و هى حػضٍض و خماًت و جشكُت خلىق ؤلاوعان بالػالم الػشبي.

-

جمىين ؤلاداسة مً بخفاء ول ألاوؽىت التي ؼاسهذ بها اإلااظعاث بففتها غمى بالؽبىت الػشبُت.
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ً
ثامىا – الحىصُات
 -3جضوٍذ ؤلاداسة الػامت بجمُؼ جلاسٍش و مدالش احخماغاث اللجان الخاـت بمخابػت جىـُاث
اإلااجمشاث التي ؼاسهذ الؽبىت بدىظُمها ( .و همشاٌ الاحخماع ألاوٌ للجىت مخابػت جىـُاث ماجمش
جدذًاث ألامً و خلىق ؤلاوعان ).
 -5جضوٍذ ؤلاداسة بمدالش االفػالُاث التي كذ ًىظمها ؤخذ ألاغماء بفذد مخابػت جىـُاث الجمػُت
الػامت للؽبىت ؤو بفذد جىفُز ؤخذ ألاهذاف ؤلاظتراجُجُت ؤو غير رلً.
 -3ولؼ ؤلاداسة الػامت بفىسة اإلااجمشاث و الاحخماغاث و مىاثذ الخىاس التي جذعى لها اإلااظعت الػمى
بففتها غمى بالؽبىت ؤو ممشلت غجها ،و جضوٍذ ؤلاداسة الػامت بخلشٍش غً الفػالُت ؤو البُان ؤو
اإلادمش اإلاىظم بفذدها.
 -1جضوٍذ ؤلاداسة الػامت بىسكت مفاهُم غً الاحخماغاث ؤو الخىاساث الدؽاوسٍت ؤو مىاثذ الخىاس و التي
جىظم مً كبل ؤخذ ألاغماء و جذعى الشثاظت للمؽاسهت بها هممشل للؽبىت بؽيل مباؼش و لِغ
غً وشٍم ؤلاداسة الػامت ،و هزلً جضوٍذ ؤلاداسة بيخاثج هزه الفػالُاث و الخلاسٍش اإلاىبشلت غجها.
( همشاٌ فػالُت مىظمت مً كبل الجلغ اللىمي بمفش و دغُذ لها سثاظت الؽبىت ).
 -5الخفاغل بؽيل ؤهبر مؼ حمُؼ ؤصخاب اإلافلخت .
 -6التزام اإلااظعاث ألاغماء بذفؼ ما غلحها مً اؼتراواث.
 -7الخػاون و الخفاغل بذًىامُىُت مؼ ؤلاداسة الػامت مً كبل اإلااظعاث ألاغماء بالؽبىت.
 -8مخابػت حمُؼ كشاساث و جىـُاث الجمػُت الػامت للؽبىت و اللجىت الخىفُزًت و هخفُزها.
 -9جلُُم مخابػت الخىـُاث اإلاىبشلت غً حمُؼ فػالُاث الؽبىت.
 -31بغالم ؤلاداسة الػامت بإي معخجذاث جدفل باإلااظعاث ألاغماء.
 -33جدذًث غىاوًٍ ؤلاجفاٌ الخاـت باإلااظعاث ألاغماء و بغالم ؤلاداسة الػامت بها بفىسة جللاثُت.
 -35حعمُت لابي اجفاٌ مخخق بيل ماظعت للخىاـل مؼ ؤلاداسة الػامت.

وهللا ولي الحىفُم
و العالم علُىم و سحمة هللا و بشواثه
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كابمة املشفلات:

(( الخلشٍش اإلاالي و مىكف ظذاد ؤلاؼتراواث ختى  ،5136مدمش احخماع الجمػُت الػمىمُت الػادي
باألسدن ،الخىت الاظتراجُجُت اإلادذزت  ،خىت غمل  5135اإلاىجضة ،مدمش احخماع الجمػُت الػامت بمفش،
مدمش احخماع اللجىت الخىفُزًت ألاوٌ بجىُف ،مدمش احخماع اللجىت الخىفُزًت الشاوي بالذوخت .وسكت
غمل اإلاذًش الخىفُزي بماجمش خشٍت الشؤي و الخػبير ،جلشٍش احخماع ألاغماء الدؽاوسي غير الشظمي  ،بُان
الخىاس الػشبي ألامشٍيي آلاًبيري  ،جلشٍش الجلعت الخىاس ًت خىٌ دمج جىـُاث ماجمش جدذًاث ألامً بألُاث
لجىت اإلاُشاق ،مدمش احخماع لجىت مخابػت جىـُاث ماجمش جدذًاث ألامً ،بُان اإلااجمش الشاوي لخدذًاث
ألامً و خلىق ؤلاوعان " جىوغ " ،ملترح خىت غمل  ، 5136جلشٍش ماثذة خىاس مىاهمت خىاب الىشاهُت "
بملش الؽبىت"  ،جلشٍش ماجمش الخىمُت اإلاعخذامت اإلاىػلذ بمفش و اإلاىظم مً كبل اإلاجلغ اللىمي لخلىق
ؤلاوعان بمفش ،جلشٍش دوسة ـلل اإلاذسبين " بجامػت كىش" ،جلشٍش وسؼت غمل الخػشٍف بألُت اإلاُشاق الػشبي
" بىاء حامػت الذوٌ الػشبُت بمفش" ،جلشٍش وسؼت غمل خىٌ هُئاث اإلاػاهذاث و آلُت الخػاون مػها " ملش
الؽبىت")) .
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