
 

1 
 

 

ش العىىي للؽبىت العشبُت للمإظعاث الىػىُت لحلىق إلاوعان  الخلٍش

 1026لعام 

 ذع  م  

خ   م.1026/ 21/ 00بخاٍس

 ملذم مً

 ملذًش الخىفُزي للؽبىت العشبُت "" ا اليخعً الجم  بً ظلؼان  ألاظخار

 

 ئلى

 

 الجمعُت العامت للؽبىت العشبُت للمإظعاث الىػىُت لحلىق إلاوعان

   



 

2 
 

 

 الفهشط

 الصفدت املىطىع

 4  م٣ضمت 

 5 ملخو ٖام  

 :
ً
غ اإلاالياإلاؿخجضاث ؤوال غ اإلاالي –مجلت الكب٨ت -اهخساب مضًغ جىُٟظي– حٗضًل ماصة بالىٓام ألاؾاس ي)والخ٣ٍغ  23 (الخ٣ٍغ

:احخماٖاث الكب٨ت 
ً
 25 جيؿ٣ُُت م٘ الكغ٧اء( -ب٢لُمُت وصولُت -حمُٗت ٖامت وجىُٟظًت) زاهُا

  :
ً
 34 اإلااجمغاث -: ؤ3127زال٫ ٖام  وكاَاث الكب٨ت زالثا

 36 ب مىاثض الخىاع  

 39 ووعف الٗمل الضوعاث  -حـ  

: مكاع٦ت الكب٨ت بمغا٢بت الاهخساباث    
ً
 45 عابٗا

: مظ٦غاث الخٟاهم
ً
 47 زامؿا

ت الكب٨ت لٗام  : ًٍٖى
ً
 48 مؿخجضاث -3127ؾاصؾا

  
ً
 49   الضولي وؤلا٢لُمي وجم٨ين اإلااؾؿاث ومىانغتهاؤٖما٫ الكب٨ت بةَاع الخٗاون  :ؾابٗا

: ؤٖما٫ ٢ُض ؤلاهجاػ  
ً
 51 زامىا

 
ً
 52 : الخ٣ُُمجاؾٗا

  
ً
 58 الخىنُاث : ٖاقغا

٣اث   :5 اإلاٞغ

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 لذمتم

 

ش  ؤ٦خىبغ مً ٧ل ٖام، وجيخ٣ل  21ج٣غ الجمُٗت الٗامت بغهامج ٖمل الكب٨ت للٗام الظي ًلي باحخماٖها بخاٍع

ُٞه عثاؾت الكب٨ت مً ماؾؿت ألزغي، مما ٌٗني حٗا٢ب عثاؾخين ٖلى جىُٟظ بغهامج ٖمل الكب٨ت ل٩ل ٖام، 

تطل٪ َٗىص و  ،بهىعة حُضةفي جىُٟظ بغامجها ومهامها  م٘ طل٪ جىجح الكب٨ت يًر  لخ٩امل وحٗايض ٚو

ًاء بالكب٨ت الٗغبُت، اإلا ٗت. والظي ٧اناؾؿاث ألٖا بن ج٩اج٠ اإلااؾؿاث  ؾبب جميزها واهُال٢تها الؿَغ

ىُت الٗغبُت ق٩ل   ًٖ الخىاثم والخٟاهم والخأخي الٗغبي، الَى
ً
 خُا

ً
ؾلى٥ عئؾاء ومىدؿبي  ٩ٞانمثاال

ىُت  ًاء بالكب٨ت، اإلااؾؿاث الَى او٨ٗـ ٖلى ؤصاء نهم باإلوؿان وخ٣ى٢ه صون جمُيز، ما بًماهاب٘ مً ألٖا

حمُ٘ ؤصخاب اإلاهلخت مً الٗاملين ٖلى الخٓه  وهظا ماوحٗاون اإلااؾؿاث الٗغبُت م٘ بًٗها البٌٗ، 

ؼ خ٣ى١ ؤلاوؿان،  أهذ خُث بمإجمش دوس املفىطُت لعامي لحلىق إلاوعان املفىض ا أهذه ماخماًت وحٍٗؼ

 .عمهاعلى سغبت العمل مع الؽبىت ود

 

ول٣ض ؤ٦ضث الجمُٗت الٗامت للكب٨ت الٗغبُت ٖلى يغوعة جىؾُ٘ ٖمل الكب٨ت والدكبُ٪ م٘ ؤصخاب 

 آلُاث الجامٗت الٗغبُت وألامم اإلاخدضة، 
ً
اإلاهلخت الظًً جخ٣اَ٘ ؤهضاٞهم م٘ ؤهضاٝ الكب٨ت، وزهىنا

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، وع  ت و٦ظل٪ الاهٟخاح والخٗاون م٘ الكب٩اث ؤلا٢لُمُت للماؾؿاث الَى ثاؾت وؾ٨غجاٍع

غ  غ وبم٣اعهخه م٘ ج٣اٍع ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، ومً زال٫ هظا الخ٣ٍغ الخدال٠ الٗالمي للماؾؿاث الَى

ًض٫ ٖلى مضي ما الؿىىاث الؿاب٣ت، ًٓهغ  حجم اهٟخاح الكب٨ت ٖلى الكغ٧اء وحمُ٘ ؤصخاب اإلاهلخت، 

حمُ٘ ؤهضاٝ الكب٨ت  ٖلى 3127زال٫ ٖام  ائها، خُث ٖملٖل الكب٨ت وجُىع ؤصاىام٨ُُت وجًٟص

ُت، وهالاؾتراجُجُت والٛا رة بالؿىىاث ال٣اصمت م٘ الكغ٧اء خُل٘ الؾخ٨ما٫ اإلاؿيلبُت الٗٓمى ألهضاٞها الٟٖغ

ض مً اإلاكاع٧اث والخٗايض م٘ مىٓماث خ٣ى١ ؤلاوؿان.ل ؼ م٣ضعاث الكب٨ت بمٍؼ  خٍٗؼ

   

 



 

4 
 

غ  َُٛيو  الًىء ٖلى ؤوكُت َؿلِ و  .م3127/  23/ 42و لٛاًت  3127/ 2/ 2الٟترة اإلامخضة مً  الخ٣ٍغ

ٗالُاث الكب٨ت ًاء م٘ بًٗها  والٟئت اإلاؿتهضٞت ٞو واحخماٖاتها وقغا٧اتها وحٗاون وجٟاٖل اإلااؾؿاث ألٖا

، وآلُت ٖمل الكب٨ت بمخابٗتها ل٣غاعاث الجمُٗت الٗامت بةَاع الضولُتٌٗ وم٘ اإلاىٓماث ؤلا٢لُمُت و الب

والاحخماٖاث  ًىز٤ ؤهم الاهجاػاث والخٗاوهاث والخٗضًالث، ٦ما جىُٟظ زُت الكب٨ت الاؾتراجُجُت

ما٫ ومضي جإزيرها وجىا٣ٞها م٘ ألاهضاٝ الاؾتراجُجُت، هخاثج لٟٗالُاث وجىنُاتها، لُسلو بلى ج٣ُُم وا ألٖا

ٖلى  هظا الٗغى ؾِؿهل لىسلو لخىنُاث. ،م٘ ؤلاقاعة إلاىاي٘ ال٠ًٗ وال٣ىة الضازلُت والخاعحُت

مما  مً اهجاػاث ونٗىباث وجدضًاث،  للكب٨ت مً الى٢ٝى ٖلى وا٢٘ الكب٨ت الٗغبُتالجمُٗت الٗامت 

ًاء بالكب٨ت  الهىعة الىاضخت اإلا٣ضمت  اإلاىاؾبت باالؾدىاص بلىاجساط ال٣غاعاث مً ؾُم٨ً اإلااؾؿاث ألٖا

غ، مما  ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان مً اإلابهظا الخ٣ٍغ  ؾُم٨ً الكب٨ت الٗغبُت للماؾؿاث الَى
ً
ُىاث بس ض ي ٢ضما

٤ؾتراجُجُت لخُتها زابخت وخثِثت الؾخ٨ما٫ الٗمل ٖلى ألاهضاٝ الا  هضٝ  جد٤ُ٣ ٦سُىاث ٖلى ٍَغ

ؼ  الكب٨ت   خ٣ى١ ؤلاوؿان بالٗالم الٗغبي.بدماًت وحٍٗؼ

 

شملخص   الخلٍش

 

الىاعصة بإهٓمتها، باإلياٞت ل٣ٗض ٖضة  اللجىت الخىُٟظًت للكب٨ت  ٧ل احخماٖتها٣ٖضث الجمُٗت الٗامت و  

بهضص و جدؿين ؤصائها، وبةَاع جُٟٗل صوع الكب٨ت و  مهلخت الٗملطل٪ إلا٣خًُاث ياُٞت و احخماٖاث ب

ًاء ُٟظ ألاهضاٝ التي جىو ٖلى بىاء و جىُٟظ زُت الكب٨ت الدكُٛلُت و بةَاع جى عٞ٘ ٢ضعاث اإلااؾؿاث ألٖا

ؼ بم٩اهاتهم لال  ٤ ؤهٓمتهم، و ٦ظل٪ بؿُا١ حصجُ٘ اإلااؾؿاث بالكب٨ت الٗغبُت، لخٍٗؼ يُإل بمهامهم ٞو

بُت،مً بدىُٓم ٖضص  خُث ٢امذالضولُت، الخٟاٖل م٘ آلالُاث ؤلا٢لُمُت و  ٖلى  التي الٟٗالُاث الخضٍع

ًاء اؾتهضٞذ . مىدؿبي اإلااؾؿاث ألٖا ٤ اإلاىيٕى ٖما٫ الكب٨ت مً خُث الخيؿ٤ُ م٘ أل باإلياٞت هظا و  ٞو

ًاء   لجمُ٘ اإلااؾؿاث، وبين اإلااؾؿاث ألٖا
ً
 ٖاما

ً
الخٗضًالث اإلا٣ترخت ٖلى )مثل بالىايُ٘ التي حك٩ل هما

 .(ؤهٓمت الخدال٠ الٗالمي
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ٌٗ بوو٧االث ألامم اإلاخدضة و ؤلا٢لُمُت آلالُاث وخباص٫ آلاعاء م٘ بٌٗ الكب٩اث للخىانل و باإلياٞت ل 

٦ظل٪ ٘ به ؤهضاٞهم م٘ ؤهضاٝ الكب٨ت، و آلُاث الخٗاون بما جخ٣اَاإلاهلخت، لبدث مجاالث و ؤصخاب 

 ، وهلخو ؤوكُت الكب٨ت باآلحي:جىُٓمه٦غاث جٟاهم لخإَير هظا الخٗاون و لخىُٓم مظ

خ  وسؼت عمل هظمذ بالذوخت، -2 م ، جدذ عىىان " ئوؽاء املإظعاث 21/4/1026-22بخاٍس

 الىػىُت وفم مبادب باَسغ "

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان بضولت ٢ُغ ، واإلا٨خب الا٢لُمي لآلؾُا باؾُٟ٪ بالضوخت،  بالخٗاون م٘ اللجىت الَى

ىُت  28مكاع٥ و :3يمذ ازىان وزمؿىن مكاع٥ ومكاع٦ت بىا٢٘  مكاع٦ت ، زالزىن مً اإلااؾؿاث الَى

ىُت في ٧ل مً ) مهغ، الؿىصان، جىوـ، الجؼاثغ، ًاء بالكب٨ت، وهي اإلااؾؿاث الَى ألاعصن، ٢ُغ،  ألٖا

مان ، ٞلؿُين ، مىعٍخاهُا ، الٗغا١ ( وؾخت مً ٧ىاصعؤلاصاعة الٗامت للكب٨ت ، وؾخت ٖكغ مً  ُٖ  ،ً البدٍغ

 مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي.

 مً هىادس إلاداسة العامت 6و مً هىادس املإظعاث ألاعظاء 00، منهم  21سكم عام 

 ، عاث الىػىُت لحلىق إلاوعانعمل عً خلىق إلاوعان والاهخخاباث: دوس املإظوسؼت    -1

خ  املىظمت بالخعاون بين الؽبىت و بشهامج ألامم املخدذة إلاهماتي، في م. 1026/  22/0-20بخاٍس

 البدش املُذ باألسدن

، خُث بلٜ ٖضص مكاع٧ي 79الىعقت يمذ 
ً
ًاء  مكاع٦ت و مكاع٧ا ي  :2و ،  46اإلااؾؿاث ألٖا مً مضَٖى

مً ٧ىاصع  21و  مً مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي و الضواثغ الاهخسابُت الخ٩ىمُت الخابٗت للضو٫ الٗغبُت  UNDP الـ 

مً ٧ىاصع ؤلاصاعة الٗامت  3و  مً مىخضي آلاؾُا باؾُُٟ٪  2مً م٨خب اإلاٟىى الؿامي   UNDP   ،2 الـ 

 .للكب٨ت

 مً هىادس إلاداسة العامت 1مً مىدعبي مإظعاث الؽبىت و 02، منهم 66العذد إلاحمالي للمؽاسهين 
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ٌ  عمل وسؼت -0 ش ئعذاد خى   الؽامل، الذوسي الاظخعشاض و املعاهذاث هُئاث للجان الخلاٍس

ت اللجىت و الؽبىت بين بالخعاون  املىظمت خ بالجضاةش، إلاوعان خلىق  لتركُت الاظدؽاٍس -11 بخاٍس

 .الجضاةش مذًىت في. م1026/  10/2

  10 الىعقت يمذ
ً
ًاء اإلااؾؿاث مكاع٧ي ٖضص بلٜ ٣ٞض مكاع٦ت، و مكاع٧ا  ؤلاصاعة ٧ىاصع مً 3 و ،32 ألٖا

ر و. الٗامت  اإلاخضعبين ج٣ُُماث مالخٓت هغحى"  ٖليهم اإلاىػٕ باالؾخبُان الضوعة هجاح ًٖ اإلاكاع٧ىن  ٖبَّ

 (. اإلاكاع٦ين بخىا٢ُ٘ ٢اثمت+  بهلبه اإلاىحىصة

 10مً هىادس إلاداسة العامت = 1مً مىدعبي املإظعاث و 12

بُت وسؼت -4 ٌ  جذٍس  1000 خؼت وسصذ جىفُز في إلاوعان لحلىق  الىػىُت املإظعاث دوس "  خى

 الؽبىت م،بالخعاون بين1026/ 21/ 22- 20 مً الفترة في ،  املُذ البدش"  املعخذامت للخىمُت

 والـ باألسدن، إلاوعان لحلىق  الىػني واملشهض إلاوعان لحلىق  الىػىُت للمإظعاث العشبُت

UNDP، إلاوعان، لحلىق  العامُت واملفىطُت  

 مً هىادس إلاداسة 1مً مىدعبي املإظعاث و 01منهم  42=  مخذسبت 24+  مخذسب 02  املجمىع

 

ب املخدذة ألامم مشهض كبل مً وسؼت عمل مىظمت -6  الؽبىت والخىزُم بالخعاون مع سةاظت للخذٍس

ىُت اإلااؾؿاث صوع  خى٫  ،( باألسدن إلاوعان لحلىق  الىػني املشهض)   في ؤلاوؿان لخ٣ى١  الَى

ش ٖمان بالبكغ، الاججاع م٩اٞدت  مً ماؾؿت 23 الىعقت هظه في وقاع٥ 3127 ؾبخمبر 8-7 بخاٍع

ًاء اإلااؾؿاث ، و مكاع٦ت 28 للمكاع٦ين الئلحمالي الٗضص بلٜ و الٗغبُت، بالكب٨ت ألٖا
ً
 مكاع٧ا

 . مكاع٥ 23 و مكاع٧اث، 6 بىا٢٘

 21=  ( وػىُت مإظعاث 24+  مذوي مجخمع 2+  عامت ئداسة 1)  
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مان، وسؼت -6 بُت بعلؼىت ع  خ  جذٍس م ، جدذ عىىان " سصذ خؼاب 20/20/1026-22بخاٍس

 هظمذ الؽبىت العشبُت واملفىطُت العامُت لحلىق إلاوعان، الىشاهُت والخدٍشع علُه "

 .بالخعاون مع اللجىت العماهُت لحلىق إلاوعان

 مً هىادس إلاداسة العامت 1منهم  02مخذسباث =  20مخذسب +  11املجمىع   

بُت  -1 ت للجىت خلىق إلاوعان العشبُت" خٌى "وسؼت جذٍس ش املىاٍص في اللاهشة بملش  جلذًم الخلاٍس

بين م، بالخعاون 1026/ 22/ 12- 16في الفترة مً  ألاماهت العامت لجامعت الذٌو العشبُت،

 املُثاقلجىت و  الؽبىت العشبُت

مجخمع  1ئداسة عامت و 1هىادس املإظعاث ألاعظاء و 26، منهم 11=  مخذسباث 2+  مخذسب 20  املجمىع

 مذوي

 1026املجمىع العام للمؽاسهين بالىسؼاث والذوساث املىظمت مً كبل الؽبىت لعام 

 مؽاسن ومؽاسهت مً مىدعبي املإظعاث ألاعظاء واملجخمع املذوي وبعع إلاداساث الحىىمُت. 161

وئن عذد الفئت التي اظتهذفذ وؼاسهذ مً مىدعبي املإظعاث الىػىُت وهىادس الؽبىت العشبُت في 

 مؽاسن ومؽاسهت. 222الفعالُاث املزهىسة أعاله بلغ مً مجمىع عذد املؽاسهين 

 ئكلُمُت خىاساث ومىاةذ عمل

م عً)  إلاوعان لحلىق  الىػىُت للمإظعاث العشبُت الؽبىت ؼاسهذ -2  عً ممثلين ػٍش

ٌ  في العشبُت بالؽبىت ألاعظاء  الىػىُت املإظعاث  املغشب، كؼش، جىوغ،" الخالُت الذو

 املىظمت إلاكلُمُت باملؽاوساث مؽاسهين 1بىاكع (  للؽبىت" الخىفُزي واملذًش ألاسدن، فلعؼين،

خ  UNDP الـ كبل مً ، 1026 دٌعمبر 2 بخاٍس  ألاوسبُت الؽبىت مً ول بمؽاسهت  باظؼىبٌى
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 الىػىُت املإظعاث دوس  جىاولذ والتي إلاوعان، لحلىق  العشبُت والؽبىت إلاوعان لحلىق 

ٌ  جىفُز في إلاوعان لحلىق   الخىمُت وأهذاف 1000 لعام املعخذامت الخىمُت أعماٌ حذو

 املعخذامت.

ت  عمل وسؼت -1  ومىظماث إلاوعان لحلىق  الىػىُت املإظعاث آلساء ئكلُمُت لإلظخماعخىاٍس

ٌ  املذوي املجخمع  الحىىماث كبل مً امللترح إلاوعان لحلىق  العشبُت الاظتراجُجُت مؽشوع خى

ٌ  حامعت أماهت عبر العشبُت مثل الؽبىت  .12/2/1026- 10 العشبُت، والتي هظمذ باللاهشة الذو

 للؽبىت.
ً
ضاث، بصفخه سةِعا  الذهخىس مىس ى بٍش

 املإجمشاث

 إلاوعان لحلىق  الىػىُت واللجىت إلاوعان لحلىق  العامُت املخدذة ألامم مفىطُت هظمذ -2

ٌ  حامعت مع بالخعاون  كؼش بذولت  لحلىق  الىػىُت للمإظعاث العشبُت والؽبىت العشبُت الذو

ٌ  اكلُمُا مإجمشا إلاوعان ض في إلاوعان لحلىق  العامُت املفىطُت دوس ”  خى  خلىق  وخماًت حعٍض

 .كؼش الذوخت، في 1026 ًىاًش 24 ئلى 20 مً الفترة خالٌ ،“ العشبُت املىؼلت في إلاوعان

ٌ  1026 مشاهؾ بمإجمش العشبُت الؽبىت مؽاسهت -1  بالحذر واملؽاسهت ،( COP22)  املىاخ خى

ٌ  الجاهبي  جىفُز سصذ في إلاوعان لحلىق  الىػىُت املإظعاث جإدًه أن ًمىً الزي الذوس  خى

غ اجفاق بمىحب املعخذامت الخىمُت والتزاماث أهذاف  .م6/22/1026  املىاخ حغير بؽأن باَس

 مشاكبت الاهخخاباث

خ باألسدن الىُابُت الاهخخاباث بمشاكبت العشبُت الؽبىت مؽاسهت -2  : م10/2/1026 بخاٍس

 العشبُت الؽبىت ؼاسهذ"  باألسدن إلاوعان لحلىق  الىػني املشهض"  الؽبىت عظى لذعىة جلبُت

 الثالزاء ًىم حشث التي و باألسدن، الىُابُت الاهخخاباث بمشاكبت إلاوعان لحلىق  الىػىُت للمإظعاث

 ول في الىػىُت املإظعاث مىدعبي مً ومشاكبت مشاكب 22 بـ رلً جمثل و    ،1026 ظبخمبر10 املىافم

ً وفلعؼين وألاسدن كؼش مً  .العشبُت للؽبىت العامت وإلاداسة واملغشبً والبدٍش
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خ  -1 عُت املغشبُت بخاٍس  م: 1/20/1026مؽاسهت الؽبىت العشبُت بمالخظت الاهخخاباث الدؽَش

ؼاسهذ الؽبىت العشبُت للمإظعاث الىػىُت لحلىق الاوعان في عملُت مشاكبت الاكتراع والفشص 

عُت املغشبُت ًىم  مً خالٌ هخخاباث مجلغ الىىاب ل  1026ً اٌو للعام حؽٍش 1لإلهخخاباث الدؽَش

 ً عؽشة مشاكبين مً مىدعبي املإظعاث الىػىُت ألاعظاء بالؽبىت العشبُت، في ول مً ألاسدن والبدٍش

 
ً
مان وهزلً املذًش الخىفُزي للؽبىت العشبُت وأصذسث الؽبىت بُاها وفلعؼين ومىسٍخاهُا وظلؼىت ع 

 ومالخظاتهم إلاًجابُت و العلبُت. فيها و املىاػم التي غؼىها، بُيذ به املجمىعاث التي حؽيلىا

 

 الاحخماعاث

ماناحخماع لل وأسبعت احخماعاث للجىت الخىفُزًت  .م20/20/1026جمعُت العامت للؽبىت بعلؼىت ع 

 يخسدن، وألا للؽبىت، ئزىان منها بالذوخت، وواخذ باأل 
ً
مع ول ظخت احخماعاث  ر بالجضاةش، وهظمذ أًظا

جيعُلُت، لجىت املُثاق، املفىطُت  بالجامعت العشبُت ئداسة خلىق إلاوعان)  الؽشواء الخالُينمً 

م بشهامج ألامم املخدذة إلاهماتي ،لحلىق إلاوعان العامُت ب والخىزُم، فٍش ، مشهض ألامم املخدذة للخذٍس

ىت باحخماع املىخب وؽش زلافت خلىق إلاوعان بجمعُت املدامين إلاماساجُت(، باإلطافت ملؽاسهت الؽب

 الخىفُزي للخدالف العاملي ببرلين ممثلت باملذًش الخىفُزي.

 1026مزهشاث الخفاهم املىكعت مع الؽشواء خالٌ عام 

خ     مزهشة الخفاهم املىكعت بين الؽبىت العشبُت ولجىت خلىق إلاوعان العشبُت) لجىت املُثاق( /   1بخاٍس

املىكعت بين الؽبىت العشبُت و املعهذ العشبي لحلىق إلاوعان بخىوغ مزهشة الخفاهم ، و  )مشفم(1026/ 6

خ   .)مشفم(10/21/1026بخاٍس
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ت الؽبىت  عظٍى

ًاء مً طوي   ت ال٩املت، بخضي ٖكغة ماؾؿت و ؤيحى ٖضص اإلااؾؿاث ألٖا جخًمً اإلااؾؿاث الًٍٗى

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ب٩ل مً ) مىعٍخاهُا، اإلاٛغب، الجؼاثغ، مهغ، جىوـ، ٞلؿُين، ألاعصن، ٢ُغ،  الَى

ت اإلاغا٢بت ) حُبىحي، الؿىصان ، حؼع ال٣مغ ( ً(، و الًٍٗى مان، البدٍغ ُٖ ت الٗغا١،  ، وما ػالذ ًٍٖى

 اإلااؾؿت بلُبُا مجمضة.

 وباػاس 
ً
 وئكلُمُا

ً
 وجمىين املإظعاث أعماٌ الؽبىت دولُا

 .1026الخدالف العاملي لعام جأمين مؽاسهت اللجىت الىػىُت بجضس اللمش، باحخماعاث عمل على 

الى٧اال ث واإلاىٓماث ألاممُت مً ؤحل الٗمل ٖلى ؤلاٞغاج ًٖ ألاؾير الٟلؿُُني الصخٟي مدمض  مساَبتو

٤ ال٨خب(  للماؾؿاث الٗالمي الخدال٠ ؤهٓمت ٖلى اإلا٣ترخت الخٗضًالث خى٫  الغئيوخضث ، ٦ما ال٤ُ٣) مٞغ

 ، الىَىُت
ً
غجين مً حؼع الاجداص ال٣مغي، ومساَبت ؤمين ٖام الجامٗت  وهضصث ؤًًا باالخخال٫ الٟغوس ي لجٍؼ

 .بهظا الخهىم الٗغبُت

مً خُث الىدُجت هجخذ ؤلاصاعة الٗامت للكب٨ت بدىُٟظ و بهجاػ حمُ٘ جىحيهاث الجمُٗت الٗامت واللجىت 

اإلاٗخمض مً الجمُٗت  3127لٗام الخىُٟظًت وعثاؾت الكب٨ت، ٣ٞض جم بهجاػ ٧اٞت بىىص بغهامج ٖمل الكب٨ت 

الٗامت واللجىتالخىُٟظًت، باإلياٞت إلاا َغؤ ٖلُه مً حٗضًالث وبياٞاث حٗلخه ؤ٦ثر ٞٗالُت وجلبُت ألهضاٝ 

 الكب٨ت الاؾتراجُجُت وزُتها الدكُٛلُت.

 

الخٗاون ، مً ؤهمها واظدىذث هلاغ كىة الؽبىت بدىفُز بشامجها، على عذة أظباب داخلُت وخاسحُت

ىُت الٟ ا٫ واإلاميز للماؾؿاث الَى جىٕى و ٖضم جمغ٦ؼ ٞٗالُاث الكب٨ت بم٩ان مدضص، ، و صاعة الٗامتؤلا  مَّ٘ٗ

ًاء م٘ بًٗها البٌٗ والتزامها ب٣غاعاث اإلاىايُ٘ التي حٗمل ٖليها الكب٨ت، و  حٗاون وحٗايض اإلااؾؿاث ألٖا

االث وهُئاث ألامم اإلاخدضة لها الجمُٗت الٗامت، وجٟاٖلها الجُض م٘ اللجىت الخىُٟظًت للكب٨ت وصٖم و٧

 اإلاٟىيُت الؿامُت، وبغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي.
ً
حٗاونها م٘ الجامٗت الٗغبُت ومجالؿها و  وزهىنا

 لجىت اإلاُثا١، وبصاعة خ٣ى١ ؤلاوؿان، ومجلـ وػعاء الضازلُت الٗغب. 
ً
 وبصاعاتها ولجانها، وزهىنا
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ت ؤلاصاعة إلاضي منها؛ وهزهش  الخاسحُتالذاخلُت و هلاغ الظعف والخدذًاث  مع وحىد بعع  ؤزغٖضم مٗٞغ

هم الجضًضة، وهل ٖلى الٟئت اإلاؿتهضٞتٞٗالُاث الكب٨ت  ، ومضي اؾخٟاصة ماؾؿاتهم مً ججاعبهم ومٗاٞع

 ال.اقي ال٩ىاصع باإلااؾؿت ؤم ه٣لذ لب

ضم ازخُاع   ً واإلاضعبين بلى آزغ جإزغ الكغ٧اء بدىُٓم بغهامج الٟٗالُاث مً الىاخُت الٗلمُت ٖو اإلادايٍغ

ٗت ٖلى البرهامج.  ٖلى ما ٖمل الكب٨ت بغامج ٦ثاٞت  لخٓت، وبحغاء حٗضًالث ٦ثيرة وؾَغ
ً
٩اصع الؾبب يُٛا

بض٢ت ؤ٦بر ببرهامج الىعف مً الىاخُت الٗلمُت وازخُاع الخمًٗ مما مىٗهم مً ئلصاعة الٗامت، لدضوص اإلا

ً ل ًاء بضوع الكب٨ت ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢لُمي، ايُإل  جٗله ؤ٦ثر ٞٗالُت.اإلادايٍغ بٌٗ اإلااؾؿاث ألٖا

ًاء ٣ِٞ ؤو ٞئاث مؿتهضٞت يمً بلضانهم بٟٗالُاث ال حؿتهضٝ ماؾؿاتهم ، بل حؿتهضٝ اإلااؾؿاث ألٖا

 بالكب٨ت. 

 

 و ٢ضعه "   
ً
٩ي        و بالخخام ٧اهذ الخ٩لٟت ؤلاحمالُت ليكاَاث الكب٨ت مبلٛا ة و جىص ؤلاصاع  ،" صوالع ؤمٍغ

ه بلى ؤن اقترا٧اث ٖام   .مؿخد٣ت ؤضخذ 3128الخىٍى

ًاء بالكب٨ت ل الك٨غ للماؾؿاث ألٖا ٖلى ٧ل ما٢ضمىه مً حٗاون مثمغ  و جىص ؤلاصاعة الٗامت ج٣ضًم حٍؼ

ماهُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ٖلىحك٨غ عثاؾت الكب٨ت جٟاٖل بًجابي، و و  ُٗ مضة زال٫ ا اإلاخميز حٗاونه اللجىت ال

ني ظ بغهامج ٖمل الكب٨ت، والك٨غ مىنى٫ لبىجاح ؤلاصاعة الٗامت بدىُٟ ، والظي ؾاهماعثاؾته لمغ٦ؼ الَى

ش باألعصن ٖلى ٧ل ما ٢ضمه ختى نهاًت لخ٣ى١ ؤلاوؿان  ًجابي الظي جٟاٖلهم ؤلا ، و 21/21/3127والًخه بخاٍع

ؼ  ، ملخمؿين 3128بغهامج الكب٨ت، آملين للكب٨ت ٧ل الىجاح مخُلٗين إلهجاػ ال٨ثير زال٫ ٖام ؤزمغ بخٍٗؼ

إل ٖلى ج٣ُُم ؤلاصاعة و جىنُاتها و  غ. اإلاىحىصمً ؾُاصج٨م الَا  بنهاًت هظا الخ٣ٍغ
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 :
ً
ش املالي املعخجذاثأول  والخلٍش

 الىظام ألاظاس ي حعذًل

ش  مان،  ، بمؿ21/21/3127ِ٣باحخمإ الجمُٗت الٗامت للكب٨ت الٗغبُت بخاٍع ُٖ  ؤ٢غ ٖانمت ؾلُىت 

الخٗضًل اإلا٣ترح مً اللجىت الخىُٟظًت خى٫ ال٣ٟغة ألازيرة اإلاخٗل٣ت باإلاهام مً الىٓام ألاؾاس ي ، و طل٪ 

 بالخىا٤ٞ، لخهبذ ٖلى الىدى الخالي :

 

اث العامت في الذٌو العشبُت وجىفير  " املخابعت والخلُُم املعخمشان ألوطاع خلىق إلاوعان والحٍش

ملىاهظت الاهتهاواث مً خالٌ الذعم الفني واللىحعتي واملعىىي عىذ املعاعذة للمإظعاث ألاعظاء 

 الظشوسة . "

 

 عُين مذًش جىفُزي للؽبىت العشبُتح

 

ًاء بالكب٨ت إلعؾا٫  بٗض ج٣ضًم الكُست ٚالُت بيذ ٖبض الغخمً آ٫ زاوي الؾخ٣التها، وبباٙل اإلااؾؿاث ألٖا

غيها  الؿيرة الظاجُت للمغشخين ٤ ألانى٫ وال٣ىاٖض الىاعصة بإهٓمت الكب٨ت، وبٗض جل٣ي الغقُداث ٖو ٞو

 خضًىم ألا  بٟىض١ هُلخىن الجؼاثغ الٗانمت، الثالث الاؾخثىاجي حخماٖهااب ٖلى اللجىت الخىُٟظًت للكب٨ت

  21:41 الؿاٖت م، 3127/  6/  33اإلاىا٤ٞ 
ً
 ؤًٖاء اللجىت الخىُٟظًت للكب٨ت حمُ٘وبدًىع  ،نباخا

الي  وبةحمإ ألانىاث ازخير ين ألاؾخاط ؾلُان بً خؿً الجمَّ  للكب٨ت الٗغبُتٖو
ً
 جىُٟظًا

ً
 طل٪ ٧ىههو ، مضًغا

ل بمجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان حهىص بمإؾؿتها ، ولهوبٖالنها بوكائهاوا٦ب بعهاناث  ، باإلياٞت لباٖه الٍُى

ًاء  ىُت ألٖا ال٢اجه الُُبت م٘ مىدؿبي اإلااؾؿاث الَى خه ٖو بالكب٨ت الٗغبُت، وم٘ قغ٧اء الكب٨ت ومٗٞغ

 الٗغبُت.
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 مجلت الؽبىت العشبُت

 

 

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان الٗضص نٟغ  إلاجلت الكب٨ت بكهغ ؾبخمبر ؤنضعث الكب٨ت الٗغبُت للماؾؿاث الَى

ت3127  الكب٨ت ضوع وجىز٤ وحٗٝغ ب، حٗنى بث٣اٞت خ٣ى١ ؤلاوؿان، وح٨ٗـ ، وهي مجلت هه٠ ؾىٍى

ؼ وخماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان جغابِ ؤًٖائها وحٗايومضي وؤوكُتهم  وؤٖمالهم وؤًٖائها ضهم بالٗمل ٖلى حٍٗؼ

 .بالٗالم الٗغبي

 

 

ش مالي:) مشفم(ال     خلٍش

 

غ اإلاالي الظي ًبين ه٣ٟاث ؤوكُت و  ٤ الخ٣ٍغ  هىىه بإن قترا٧اث، و كب٨ت ووا٢٘ حؿضًض الا ال ٞٗالُاثهٞغ

ؤضخذ  3128و هظ٦غ ؤن اقترا٧اث ، 3127ٖام ًٖ  ؤلاقترا٥ اإلاؿخد٤ ؿضصلم ح في مىعٍخاهُا تاإلااؾؿ

 
ً
ت ال٩املت، اإلا٩لٟين بدؿضًض الا ، و مؿخد٣ت ؤًًا ًاء طوي الًٍٗى ٤ ؤهٓمت  قترا٧اثهىعص اإلااؾؿاث ألٖا ٞو

ىُت في ٧ل مًهم و  ،الكب٨ت مصش ، كؼش، مىسٍخاهُا، جىوغ، الجضاةش، ألاسدن، العشاق، ) اإلااؾؿاث الَى

مان، فلعؼيناملغشب،  ًع   (.، البدٍش
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: ا
ً
 خماعاث الؽبىتحزاهُا

 

 (املدظش للجىت الخىفُزًت: )مشفمألاٌو حخماع الا  -2

 

 م، 3127/  2/  25اإلاىا٤ٞ  خمِـللجىت الخىُٟظًت بالضوخت  ًىم ال و٫ او٣ٗض الاحخمإ ألا        

صوع اإلاٟىيُت الؿامُت لخ٣ى١ ؤٖما٫ ماجمغ الضوخت ،و طل٪ ٖلى هامل ب بم٣غ الكب٨ت، 28:11الؿاٖت

 .ؤلاوؿان باإلاى٣ُت الٗغبُت

مىدؿبي و  الاحخمإ ٖضص م٦ًما خًغ ، وخًغ الاحخمإ حمُ٘ ؤًٖاء اللجىت الخىُٟظًت للكب٨ت الٗغبُت

ًاءؤًٖاء اإلااؾؿاث    .و ٧ىاصع ؤلاصاعة الٗامت ألٖا

بؿبب الهٗىباث و  ،بغهامج ٖمل الكب٨ت واجسظث ٖضة ٢غاعاعث بكإن ٞٗالُاتها وها٢ل الاحخمإ 

ض احخمإ الجمُٗت الٗامت،  ض احخمإ الجمُٗت الٗامت ل٩ُىن بين  ٖض٫اللىحؿدُت و ٖضم مىاؾبت مٖى مٖى

مخابٗت حمُ٘ الخىنُاث الؿاب٣ت للجمُٗت يغوعة ٖلى  ؤ٦خىبغ مً ٧ل ٖام. ٦ما ؤ٦ضمً قهغ  26بلى  6

 مخابٗت جىنُاث ماجمغي  جدضًاث ألامً و خ٣ى١ ؤلاوؿان بالضوخت و جىوـ، و الاحخمإ الٗامت
ً
، و زهىنا

الاؾخثىاجي بسهىم ال٣ًُت الٟلؿُُيُت، و ٦خاب الغثاؾت للجامٗت الٗغبُت خى٫ بنهاء ؤلاؾخٗماع الٟغوس ي 

 ألخض حؼع صولت الاجداص ال٣مغي.

 
ً
ًاء التي ٌكاع٧ىن بها  وؤ٦ض ؤًًا ٖلى يغوعة بَإل ؤلاصاعة الٗامت للكب٨ت ٖلى وكاَاث الغثاؾت و ألٖا

 ٦ممثلين للكب٨ت ؤو ٦مكاع٦ين بهٟتهم ؤًٖاء بالكب٨ت الٗغبُت.

٘ جىنُت للجمُٗت الٗامت للكب٨ت لخٗضًل اإلااصة ٦ما ج٣غع  ) ال٣ٟغة ألازيرة ( مً الىٓام  ( املهام 6) ٞع

ٖلى ج٣ضًم الضٖم الٟني واللىحؿتي وبلٛاء الجملت ألازيرة التي جخ٩لم ًٖ بعؾا٫  باال٢خهاع ألاؾاس ي 

  .مغا٢بين
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 للجىت الخىفُزًت )مشفم املدظش(الاظخثىاتي الاحخماع الثاوي  -1

ىث البدغ اإلاُذللجىت الخىُٟظًت  الثاوي الاؾخثىاجياو٣ٗض الاحخمإ  /  4/  24اإلاىا٤ٞ  خضًىم ألا  بٟىض١ ماٍع

، و خًغ الاحخمإ حمُ٘ 21:41 الؿاٖت م، 3127
ً
٦ما قاع٥ ، ؤًٖاء اللجىت الخىُٟظًت للكب٨ت نباخا

ًاء باللجىت الخىُٟظًت باالحخمإ   ٖضص مً مدؿبي اإلااؾؿاث ألٖا

ت الخٗضًالث  و ؤحى هظا الاحخمإ إلاىا٢كت ٖلى ؤهٓمت لجىت   ICCاإلا٣ترخت مً ٢بل عثاؾت الـالجضًت و الجىهٍغ

ىُت و اؾخ٣اللُتها،  و التيالخيؿ٤ُ،  ٗمل ٖلى حوبىاء ٖلُه نضعث ٖضة ٢غاعاث جمـ بمغ٦ؼ اإلااؾؿاث الَى

٧ىنها جدخاج لضعاؾت واُٞت مً ٢بل    ICC هظه اإلا٣ترخاث ٖلى حضو٫ ؤٖما٫ الاحخمإ الٗام للـ ٖضم بصعاج 

خضة، لخىا٢ل بين ، زم لخىا٢ل مً ٢بل ٧ل قب٨ت ب٢لُمُت ٖلى هُئاث اجساط ال٣غاع في اإلااؾؿاث اإلاسخلٟت

  الكب٩اث
ً
اع ، الخ٣ا ًاء بالكب٨ت الٗغبُت للخىانل م٘ وبهظا ؤلَا ىُت ألٖا وػٖذ ألاصواع بين اإلااؾؿاث الَى

ىُت للى٢ٝى ٖلى   عؤيهم بهظه اإلا٣ترخاث.الكب٩اث ألازغي واإلااؾؿاث الَى

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ب٣ُغ  ،٧لٟذ اللجىت الخىُٟظًتو  بدك٨ُل لجىت زبراء ٢اهىهُين لضعاؾت ، اللجىت الَى

ش  مان بخاٍع ُٖ هظه اإلا٣ترخاث و بٖضاص صعاؾت لخىي٘ ٖلى حضو٫ ؤٖما٫ الجمُٗت الٗامت للكب٨ت بؿلُىت 

عؤي ٌٗبر ًٖ مى٠٢ ججخم٘ ٖلُه حمُ٘ اإلااؾؿاث و ، لخخم مىا٢كتها و حك٨ُل وحهت هٓغ 21/21/3127

ًاء بالكب٨ت الٗغبُت.  ألٖا

 

 ىت الخىفُزًت) مشفم املدظش(ظخثىاتي للجالاحخماع الثالث الا  -0

 الؿاٖت م، 3127/  6/  33اإلاىا٤ٞ  خضًىم ألا بالجؼاثغ للجىت الخىُٟظًت  الثالث الاؾخثىاجياو٣ٗض الاحخمإ 

21:41  
ً
ؤًٖاء اللجىت الخىُٟظًت  ، و خًغ الاحخمإ حمُ٘بٟىض١ هُلخىن الجؼاثغ الٗانمت،  نباخا

ما٫لو بٗض الى٣اف الىافي بمكاع٦ت ل٩ىاصع ؤلاصاعة الٗامت للكب٨ت، و ، للكب٨ت ومً ؤهم ما ، بىىص حضو٫ ألٖا

 ، و  3127جدضًث بغهامج ٖمل الكب٨ت لٗام ؤهجؼ؛ 
ً
 جىُٟظًا

ً
الي مضًغا حُٗين  ألاؾخاط ؾلُان بً خؿً الجمَّ

بصاعتها خؿً لكُست ٚالُت ٖبض الغخمً آ٫ زاوي ٖلى ا ث اللجىت الخىُٟظًتق٨غ  للكب٨ت الٗغبُت، ٦ما

ش هظا الاحخمإ، للكب٨ت  بمغخلت جإؾِـ و اهُال١ الكب٨ت. اإلادمىصة حهىصها م٣ضعة مىظ بوكائها ختى جاٍع

٢ىاٖض و الخٗضًالث التي و٢ٗذ ٖلى الىٓام ألاؾاس ي و   GANHRIهخاثج الاحخمإ ألازير للـ  ذبدث٦ما 
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اث٠ اإلاؿخدضزت،  ؤلاحغاءاث و اإلاالخٓاثو ٣ٖض ماثضة مؿخضًغة بكهغ ؤٚؿُـ جخًمً وج٣غع الٗامت و الْى

جخبىاها اإلااؾؿاث  زبراء، و طل٪ لضعاؾت ما ٖض٫ وما ؤحل ب٢غاعه. لُهضعوا وع٢ت مٟاهُم و م٣ترخاث

ًاء بالكب٨ت وجىا٢ل بها باقي الكب٩اث.  ألٖا

 

 املدظش (الاحخماع الشابع الاظخثىاتي للجىت الخىفُزًت )مشفم  -4

 م،3127/:/29اإلاىا٤ٞ  خضًىم ألا   بم٣غ الكب٨ت بالضوختللجىت الخىُٟظًت  الغاب٘ الاؾخثىاجياو٣ٗض الاحخمإ 

، و خًغ الاحخمإ حمُ٘ 21:11 الؿاٖت
ً
٦ما قاع٥ باالحخمإ ، ؤًٖاء اللجىت الخىُٟظًت للكب٨ت نباخا

ؤحى هظا الاحخمإ و ٖضص مً مخىدؿبي اإلااؾؿخين بمهغ و٢ُغ، باإلياٞت ل٩ىاصع ؤلاصاعة الٗامت للكب٨ت، 

الخٗضًالث اإلا٣ترخت ٖلى ٢ىاٖض  لخدال٠ الٗالمي، و ٦ظل٪ل الىٓام ألاؾاس ي اإلااحلت ٖلىالخٗضًالث  إلاىا٢كت

ُت لالٖخماص، و بحغ و   طل٪ ٧ىن هظه الخٗضًالثو  ،اث الٗامتالخٗضًالث اإلا٣ترخت ٖلى اإلاالخٓاءاث اللجىت الٟٖغ

ىُت و  خماص، لجهت بًجاص حهاث جمـ بمغ٦ؼ اإلااؾؿاث الَى ٣ت الٖا اؾخ٣اللُتها، إلاا لها مً جإزير ٖلى آلُت و ٍَغ

ىُت، باإلياٞت ل٩ىنها حُٗض ٦خابت مباصت باَعـ.    بقغاُٞت و ع٢ابُت لِؿذ مً اإلااؾؿاث الَى

خماص ٖلى ؤن  وؤ٦ض اإلاجخمٗىن     مؿإلت ج٣ُُم ٖام لىي٘ اإلااؾؿت و مضي اؾخٗضاص لم حٗض ٖملُت الٖا

ير اإلاؿاخت اإلاالثمت لٗملها، بل ؤنبدذ هدُجت هظه الخٗضًالث اإلا٣ترخت، ٖملُت مغا٢ب ت الضولت بالٗمل لخٞى

 ي ؤنبدذ ٖملُت مغا٢بت و مداؾبت ومؿاءلتؾلى٦ها، بالخالبصاعة لجؼثُاث ٖمل اإلااؾؿت وألصاء الضولت و و 

 مً ج٣ُُم وصٖم و 
ً
)هغحى مغاحٗت اإلادًغ  بىاء ٖلُه نضع ٖضة جإ٦ُضاث ًٖ اللجىت الخىُٟظًت خماًت.بضال

 )٤ ٢امذ اللجىت الخىُٟظًت  ٦ماَـ الكٟاُٞت ٖىض اٖخماص اإلااؾؿاث، ج٨غ بهظا الخهىم بهضٝ  اإلاٞغ

خماص ماصة ماصة وويٗذ مالخٓاتها  بمىا٢كت الخٗضًالث اإلا٣ترخت  ٖلى ٢ىاٖض ؤلاحغاءاث الخانت بٗملُت الٖا

٤ غ )مٞغ  (هغحى مالخٓت الخ٣ٍغ

٦ؿب اإلاىانغة و الخإًُض لغؤي اإلااؾؿاث ٖلى لٗمل ألاصواع بين اإلااؾؿاث لاللجىت الخىُٟظًت  وػٖذزم 

ىُت بالٗالم.الٗغبُت بسهىم هظ ، و طل٪ مً ٢بل حمُ٘ اإلااؾؿاث الَى  ا اإلاىيٕى
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 (املدظش مشفم: )للؽبىت حخماع الجمعُت العامتا -2

 

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان،   بلى ٧ل مً الىٓام ألاؾاس ي والىٓام الضازلي للكب٨ت الٗغبُت للماؾؿاث الَى
ً
اؾدىاصا

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان  ٣ٖض الاحخمإ الؿىىي الثالث ٖكغ للجمُٗت الٗامت  للكب٨ت الٗغبُت للماؾؿاث الَى

  بٟىض١ ٚغاهض م 11::1الؿاٖت   21/21/3127ًىم الازىين اإلاىا٤ٞ 
ً
اإلا٨غم ُلُيُىم مؿ٣ِ بغثاؾت نباخا

ماهُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، ُٗ عثِـ الكب٨ت الٗغبُت  الض٦خىع ِٖس ى بً ؾُٗض ال٨ُىمي، عثِـ اللجىت ال

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ت ال٩املت، و للماؾؿاث الَى و هم  ؛بدًىع حمُ٘ ؤًٖاء الكب٨ت مً طوي الًٍٗى

ىُت  مان، البدٍغًؿُين، ٢ُغ، مىعٍخاهُااإلاٛغب، مهغ، ألاعصن، جىوـ، ٞل٧ل مً )في اإلااؾؿاث الَى ُٖ  ، .) 

 ًٖ الخًىع. اإلااؾؿخين إلي ٧ل مً الٗغا١ والجؼاثغ واٖخظعث 

ىُت ٧ل  بهٟت مغا٢بوخًغ الاحخمإ  ٦ما خًغ   ،( حُبىحي، حؼع ال٣مغ) الؿىصان، بـ مً اإلااؾؿاث الَى

ًاء ، اعة الٗامتو٧ىاصع ؤلاصضًغ الخىُٟظي للكب٨ت واإلا ،ٖضص مً مىدؿبي ومؿدكاعي اإلااؾؿاث ألٖا

 .UNDP و الـ  لخ٣ى١ ؤلاوؿان الاحخمإ ممثلين ًٖ اإلاٟىيُت الؿامُتاؾخًاٝ و 

 

 حخماع:و مً أهم ما كشس بال 

 

ت لتر٢ُت خ٣ى١ ؤلاوؿان بالجؼاثغ الاحخمإ ال٣اصم  - الخىا٤ٞ ٖلى ؤن حؿخ٠ًُ اللجىت الاؾدكاٍع

  3128للجمُٗت الٗامت لٗام 
ً
 م٣بال

ً
 للكب٨ت .م ، و عثِؿا

 

٤ الخاليللكب٨ت الٗغبُت  حضًضة لجىت جىُٟظًتل ع وبالخىا٤ٞزخُاالا   -  : ٞو

غة الٗغبُت . - أ ماهُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ًٖ ب٢لُم الجٍؼ ُٗ  اللجىت ال

٣ي.  - ب  اإلاجلـ ال٣ىمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان بمهغ ًٖ مهغ و الؿىصان وال٣غن ؤلاٍٞغ

 الهُئت اإلاؿخ٣لت لخ٣ى١ ؤلاوؿان بٟلؿُين ًٖ بالص الكام و الٗغا١ .  - ث

ني لخ٣ى١ ؤلاوؿان باإلاٛغب ًٖ ب٢لُم اإلاٛغب الٗغبي .  - ر  اإلاجلـ الَى

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ب٣ُغ ًٖى صاثم ٦بلض للم٣غ . - ج  اللجىت الَى

 



 

18 
 

ما٫ الكب٨ت ًٖ ٖام  - غ الؿىىي أٖل غ اإلاالي م 3126جم اٖخماص الخ٣ٍغ  .والخ٣ٍغ

 إلا٣ترخاث يُٝى الاحخمإ مً الكغ٧اء.مخًمىت م  3128اع مكغوٕ زُت ٖمل ب٢غ  -

ىُت لخ٣ى١   - مىا٢كت الخٗضًالث التي ؤصزلذ ٖلى ؤهٓمت الخدال٠ الٗالمي للماؾؿاث الَى

ؤلاوؿان و٦ظل٪ الخٗضًالث التي لم جخم و ما ػالذ م٣ترخاث ؾدىا٢ل باالحخمإ ال٣اصم للخدال٠ ، 

ت جبني وحهت هٓغ الكب٨ت باحخمإ اإلا٨خب الخىُٟظي  ت وال٣ٍُغ لب مً اإلااؾؿخين اإلاهٍغ َو

 للخدال٠ بب
ً
يُت حؼءا  مً هظا البىض لُخم الاؾخئىاؽ بها .  رلين ، ٖلى ؤن حٗخبر وع٢ت اإلااؾؿت البدٍغ

ىُت ، هى٢ل مىيٕى  - الخىاع الٗغبي ألاوعبي خى٫ خ٤ اللجىء والاهتها٧اث وصوع اإلااؾؿاث الَى

ؼ وخماًت  ىُت لخٍٗؼ ت ألاوعبُت للماؾؿاث الَى والاحخمإ الخىاعي اإلاهٛغ اإلا٣ترح مً ٢بل اإلاجمٖى

خ٣ى١ ؤلاوؿان ، خُث ؤٖغبذ اإلااؾؿاث ؤًٖاء الكب٨ت الٗغبُت ٖلى ؤن جخسظ اإلااؾؿاث 

 ؤ٦ثر بًجابُت في هظا الهضص .
ً
ىُت ألاوعبُت مى٢ٟا  الَى

ب٢غاع الخٗضًل اإلا٣ترح مً اللجىت الخىُٟظًت خى٫ ال٣ٟغة ألازيرة اإلاخٗل٣ت باإلاهام مً الىٓام  -

 دى الخالي :ألاؾاس ي ، و طل٪ بالخىا٤ٞ ، لخهبذ ٖلى الى

 

اث العامت في الذٌو العشبُت  " املخابعت والخلُُم املعخمشان ألوطاع خلىق إلاوعان والحٍش

وجىفير املعاعذة للمإظعاث ألاعظاء ملىاهظت الاهتهاواث مً خالٌ الذعم الفني واللىحعتي 

 واملعىىي عىذ الظشوسة . "

 

 التي ؼاسهذ بها الؽبىتالذولُت وإلاكلُمُت الاحخماعاث 

 

 "مشفم ولمت املللاة" GANHIR)) احخماع املىخب الخىفُزي للخدالف العاملي:

 

 م٨خب احخمإب "بهٟت مغا٢ب" ً خؿً الجّمالي " اإلاضًغ الخىُٟظي" الكب٨ت الٗغبُتألاؾخاط ؾلُان ب مثل

ىُت للماؾؿاث الٗالمي الخدال٠  14 بلى 12 مً، والظي ٣ٖض في بغلين GANHRI)ؤلاوؿان ) لخ٣ى١  الَى

 للماؾؿاث الٗالمي الخدال٠ عثِـ عوصول٠، بِذ ةالض٦خىع  ةألاؾخاط بغثاؾت، 2016 ؤ٦خىبغ/ألاو٫  حكٍغً

ىُت عثاؾت الخدال٠ الٗالمي مً زاللها ق٨غ ، وؤل٣ى ٧لمت )ؤإلااهُاعثِؿت اإلااؾؿت في ( ؤلاوؿان لخ٣ى١  الَى

بالكب٨ت و ؤوكُتها، و عئاها خى٫ ؤَغ  زم ٖٝغفي هظا الاحخمإ  بمكاع٦ت الكب٨ت الٗغبُتٖلى جغخُبهم 
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ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، إلاا ُٞه مهلخت اإلااؾؿاث الٗغبُت  الخٗاون م٘ الخدال٠ الٗالمي للماؾؿاث الَى

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان بهىعة ٖامت. ًاء بالكب٨ت و حمُ٘ اإلااؾؿاث الَى  ألٖا

 

 

 

 

 مع الؽشواء احخماعاث الؽبىت الخيعُلُت

 

)مشفم   بالذوخت ملش الؽبىت العشبُت الزي صاس  وفذ حمعُت املدامين بذولت إلاماساث الاحخماع مع

 املدظش(

 

ش ٤ وكغ ز٣اٞت خ٣ى١ ؤلاوؿان بجمُٗت اإلادامين بضولت ؤلاماعاث م٣غ ،  3127ا٦خىبغ  31 بخاٍع ػاعث ٍٞغ

هبظة  اإلاضًغ الخىُٟظيو٢ضم ، و الٗاملىن باإلصاعة الٗامت اإلاضًغ الخىُٟظي للكب٨ت الٗغبُت الكب٨ت، واؾخ٣بله

٘ و بىاء ٢ضعاث  ٦ما جدضرًٖ الكب٨ت ووكإتها ومهامها وازخهاناتها،  ًٖ وكاٍ الكب٨ت بمجا٫ ٞع

بُت ، و  ًاء مً زال٫ ٣ٖض وعف الٗمل واإلااجمغاث والضوعاث الخضٍع  جىز٤ُ طل٪٦ُُٟت اإلااؾؿاث ألٖا

٤ اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للكب٨ت ؛جٗله بمخىاو٫ الجمهىع ل  التي جهضع ٧ل ؾخت  ؤقهغ. ت الكب٨تو مجل ،ًٖ ٍَغ

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿانإلوكاء ماؾؿاث بالضو٫ الٗغبُت التي ال ًىحض بها ماؾؿت  ؾعي الكب٨ت وؤ٦ض ٖلى ، َو

ىُت ٖلى اؾخٗضاص الكب٨ت للمؿاهمت ومؿاٖضة حمُٗت اإلادامين بضولت ؤلاماعاث  ٖلىو  جإؾِـ ماؾؿت َو

بُت لؤبضي اؾخٗضاص الكب٨ت للخٗاون م٘ حمُٗت اإلادامين،  ٦مالخ٣ى١ ؤلاوؿان،  خىُٓم وعقت ٖمل جضٍع

ىُت لخ٣ى١  للجهاث اإلاسخهت  وؤصخاب اإلاهلخت، للخٍٗغ٠ بمباصت باَعـ و بوكاء اإلااؾؿاث الَى

 باإلاىٓىمت الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان. للخٍٗغ٠ ؤلاوؿان، و ٦ظل٪ 

 

ىطُت العامُت لحلىق إلاوعان ملىؼلت الؽشق ألاوظؽ و للؽبىت مع مىخب املفاحخماع إلاداسة العامت 

لُاؼما ب و الخىزُم و ال ٌ ئفٍش مشفم : ) لجىت الىػىُت لحلىق إلاوعان بلؼشو مشهض ألامم املخدذة للخذٍس

 (املدظش

ش   ىبُ٪بالضوخت ، في م35/21/3127بخاٍع احخمإ جيؿ٣ُي ،  ، ٣ٖضث الجهاث اإلاظ٧ىعة ؤٖالهٟىض١ اإلاٞى

بةَاع مخابٗت جىنُاث الٟٗالُاث التي هٓمذ بالخٗاون بين الجهاث اإلاجخمٗت، و ٦ظل٪ لبدث مجاالث وطل٪ 
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غ الخٗاون والٗمل  ، و٦ظل٪ خدضة مً زال٫ جى٢ُ٘ مظ٦غة جٟاهمبين الكب٨ت و مغ٦ؼ ألامم اإلا اإلاكتر٥جٍُى

لى وكغ ز٣اٞت خ٣ى١ الٗمل ٖ، ٦ما ؤ٦ض ٖلى يغوعة صٖم اإلاٟىيُت الؿامُت للكب٨ت الٗغبُتبدث مجاالث 

بُت جسغج وكُاء بمجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان، و الخث ٖلى بصماج مٟاهُم  ٤ جىُٓم صوعاث جضٍع ؤلاوؿان ًٖ ٍَغ

ت.  خ٣ى١ ؤلاوؿان باإلاىاهج التربٍى

 

ب   احخماع "ئداسة الؽبىت العشبُت للمإظعاث الىػىُت لحلىق إلاوعان" و"مشهض ألامم املخدذة للخذٍس

 )مشفم املدظش( إلاوعان لجىىب غشب آظُا واملىؼلت العشبُتوالخىزُم في مجاٌ خلىق 

 

ش  مبر  8 هٓمذ ؤلاصاعة الٗامت للكب٨ت الٗغبُت بخاٍع  م٘ م٣غ بصاعة الكب٨ت الٗغبُت، ب3127هٞى
ً
، احخماٖا

ب والخىز٤ُ، إلا ىا٢كت آٞا١ الخٗاون بين الكب٨ت الٗغبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان مضًغ مغ٦ؼ ألامم اإلاخدضة للخضٍع

ألامم اإلاخدضة مً زال٫ بدث ؤلاهخماماث اإلاكتر٦ت في مُضان خ٣ى١ ؤلاوؿان، وؾبل ؤلاؾخٟاصة ومغ٦ؼ 

وجباص٫ الخبراث لىي٘ م٣ترخاث لغئٍت اؾتراجُجُت للمغ٦ؼ ، ومضي ام٩اهُت مكاع٦ت اإلاغ٦ؼ م٘ الكب٨ت في 

 م.3128ؤوكُتها للٗام 

ب والخىز٤ُ، مغ٦ؼ ألا مكغوٕ مظ٦غة جٟاهم بين الكب٨ت الٗغبُت و ٦ما ها٢ل اإلاجخمٗىن  مم اإلاخدضة للخضٍع

 .3128اج٤ٟ ٖلى جىُٟظ ٖضص مً ألاوكُت اإلاكتر٦ت زال٫ ٖام ، ٦ما امالخٓاتهم ٖليه ىاويٗو 

 

و املشهض الىػني لحلىق إلاوعان باألسدن _ عمان   UNDPاحخماع إلاداسة العامت للؽبىت العشبُت مع الـ 

 )مشفم املدظش(1/2/1026

  

ضًان بمضًىت ٖمان  بٟىض١ اإلاٍغ
ً
، م٘ ممثلي  21الؿاٖت  -٣ٖض ؤلاصاعة الٗامت للكب٨ت الٗغبُت احخماٖا

ً
نباخا

ني لخ٣ى١ ؤلاوؿان باألعصن، وطل٪ بٛغى بدث مجاالث الخٗاون، والبرامج اإلاكتر٦ت  UNDPالـ  ، و اإلاغ٦ؼ الَى

 ها٢ل الاحخمإ وعقت ؤهضاٝ الخىمُت ا، 3128 – 3127لٗام 
ً
إلاؿخضامت والتي ٌٗمل ٖلى جىُٓمها وؤًًا

بالخٗاون بين الجهاث الثالزت باإلياٞت للمٟىيُت الؿامُت  3127بكهغ صٌؿمبر مً ٖام بالبدغ اإلاُذ 

بُت وجىػَ٘ ألاصواع بُنهم لخ٣ى١ ؤلاوؿان، وعقت ، ٦ما ها٢ل اإلاجخمٗىن وجىاو٫ اإلاجخمٗىث الخ٣ُبت الخضٍع

، وهى٢ل الخٗاون بين  UNDPـ ال بالخٗاون بين الكب٨ت الٗغبُت و والتي ؾدىٓم  3128ٖمل الاهخساباث لؿىت 

٘ وبىاء ٢ضعاتهم، ٖلى الٗمل٤ اجٟ، باليؿبت إلوكاء ماؾؿت بالهىما٫  UNDPالكب٨ت والـ   ٖلى ٞع
ً
ا  ؾٍى

ل لضٖم اإلااؾؿت بالهىما٫.ب UNDPحٗهضث الـ و   ةًجاص مهاصع جمٍى
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٘ ب، UNDP الـ  خٗاون م٘ؤبضث الكب٨ت اؾخٗضاصها لل ًاء بالكب٨ت ٢ضعاث اإلااؾؿاث وبىاء ٞغ ىُت ألٖا الَى

ب ٖلى مىايُ٘ مدضصة وبك٩ل مىؾ٘ و م٨ث٠ يمً ماؾؿتها، وطل٪  ب٩ل مً الٗغبُت، و التي جدخاج جضٍع

٤ خاحتها. ً و الؿىصان والٗغا١ وطل٪ ببرامج بٞغاصًت ل٩ل منها ٞو  البدٍغ

 

 )مشفم املدظش(إلاوعان بالجامعت العشبُتئداسة خلىق احخماع إلاداسة العامت للؽبىت العشبُت مع 

 

خ احخمٗذ  م٘ بصاعة خ٣ى١ ؤلاوؿان بم٣غ الجامٗت ؤلاصاعة الٗامت للكب٨ت الٗغبُت ، م16/22/1026بخاٍس

غ  الكب٨ت الٗغبُت ولجىت اإلاُثا١ "ٖلى هامل الىعقت اإلاىٓمت مً ٢بل الٗغبُت بمهغ  خى٫ ج٣ضًم الخ٣اٍع

ت للجىت خ٣ى١ ؤلاوؿان الٗغبُت " والتي "ؤلاعهاب وخماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان"، وعقت  وبدث الاحخمإ، اإلاىاٍػ

 )بصاعة خ٣ى١ ؤلاوؿان( ألاماهت الٗامت  بم٣غ الجامٗت الٗغبُت بمهغ بالخٗاون بين3128ؾدىٓم بكهغ ٞبراًغ 

ىُت ألاماهت الٗامت إلاجلـ وػعاء الضازلُت الٗغب و ى١ ؤلاوؿان، خ٣لوالكب٨ت الٗغبُت للماؾؿاث الَى

 .الجهاث اإلاىٓمت لهابين وجىػَ٘ ألاصواع والالتزاماث  جيؿ٤ُ جىُٓم هظه الىعقت وها٢ل الاحخمإ

 

 احخماع إلاداسة العامت للؽبىت العشبُت مع لجىت خلىق إلاوعان العشبُت ) مشفم املدظش(

 

ولجىت اإلاُثا١ بم٣غ الجامٗت الٗغبُت بمهغ"ٖلى هامل الىعقت  احخمٗذ ؤلاصاعة الٗامت للكب٨ت الٗغبُت

ت للجىت خ٣ى١ ؤلاوؿان الٗغبُت اإلاىٓمت مً ٢بلهما خى٫  غ اإلاىاٍػ خ "  ج٣ضًم الخ٣اٍع م ، 16/22/1026بخاٍس

وطل٪ لخ٣ُُم الخٗاون بُنهما ًٖ الٟترة اإلاايُت، وللخباخث خى٫ مجاالث الخٗاون اإلاؿخ٣بلُت، وبٗض جباص٫ 

اث وه٣اقها،  آلاعاء وي٘ جهىع للخٗاون اإلاؿخ٣بلي مً خُث اإلاىايُ٘ والبرامج، ٦ما اج٤ٟ ٖلى بنضاع مُبٖى

 ٢امىؽ لخ٣ى١ ؤلاوؿان بالٗالم الٗغبي.مكتر٦ت بين الجهخين منها 
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:
ً
 أوؽؼت الؽبىت زالثا

 (  دوساث ووسػ عمل ومىاةذ خىاس) مإجمشاث 

 بدىظُمها:املإجمشاث التي ؼاسهذ الؽبىت  - أ

 

ض وخماًت خلىق "املإجمش إلاكلُمي خٌى  -2 دوس املفىطُت العامُت لحلىق إلاوعان في حعٍض

  الذوخت ) مشفم البُان(1026واهىن الثاوي / ًىاًش  إلاوعان في املىؼلت العشبُت"

 

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان بضولت ٢ُغ  هٓمذ مٟىيُت ألامم اإلاخدضة الؿامُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان واللجىت الَى

 
ً
ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ماجمغا ٢لُمُا ب بالخٗاون م٘ حامٗت الضو٫ الٗغبُت والكب٨ت الٗغبُت للماؾؿاث الَى

ؼ وخماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان في اإلاى٣ُت الٗغبُت ” خى٫  ، زال٫ “صوع اإلاٟىيُت الؿامُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان في حٍٗؼ

 في الضوخت، ٢ُغ. 3127ًىاًغ  25بلى  24الٟترة مً 

اإلاىهجُاث اإلاخبٗت بمىٓىمت ألامم اإلاخدضة لخ٣ى١ ؤلاوؿان، وال ؾُما صوع اإلاٟىيُت اؾخٗغى اإلااجمغ و 

غ  ؼ وخماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان في ؾُا١ الىي٘ الغاهً للمى٣ُت الٗغبُت وؾبل صٖم وجٍُى الؿامُت في حٍٗؼ

ؾخٗغاى الخٗاون م٘ آلُاث الهُئاث اإلايكإة بمىحب اإلاٗاهضاث الضولُت بلى حاهب مخابٗت جىُٟظ جىنُاث الا 

 الضوعي الكامل.

 للخىاع الخٟاٖلي خى٫ ألاصواع والاهجاػاث والخ٣ضم اإلادغػ وؤًٞل اإلاماعؾاث والخى٢ٗاث 
ً
و٧ان اإلااجمغ مىبرا

ؼ وخماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان في اإلاى٣ُت الٗغبُت، ٦ما ق٩ل ؤًًا  إلاسخل٠ الجهاث اإلاٗىُت ُٞما ًخٗل٤ بخٍٗؼ

اث ٞغنت مىاؾبت إلاىا٢كت اؾـ الٗمل  ٟىيُت في اإلاى٣ُت والضٞ٘ ٢ضما باإلنالخاث اله٩ُلُت اإلاوؤولٍى

التي ؤٖلً ٖنها اإلاٟىى الؿامي لخ٣ى١ ؤلاوؿان في او٫ زُاب له ؤمام مجلـ  يمً اإلاٟىيُت الؿامُت 

 . 3125خ٣ى١ ؤلاوؿان ؤوازغ 

و٢ض ٖمل اإلااجمغ ٖلى الخٍٗغ٠ بمضي اؾخجابت اإلاىٓىمت الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان بم٩ىهاتها الٟىُت 

غى خالت الخٗاون بين الضو٫ الٗغبُت و  ؼ واخترام خ٣ى١ ؤلاوؿان في اإلاى٣ُت الٗغبُت، ٖو الخىُٓمُت لخٍٗؼ

وآلُاث ألامم اإلاخدضة لخ٣ى١ ؤلاوؿان وجباص٫ الضعوؽ اإلاؿخٟاصة واإلاماعؾاث الًٟلى؛ ومىا٢كت ؾبل بًجاص 

اث اإلاىايُُٗت لخ٣ى١ ؤلاوؿان في اإلاىُ ت الخٗبير آلُت ٞهم مكتر٥ خى٫ بٌٗ الاولٍى ٣ت ،بما في طل٪ خٍغ
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ً الجمُٗاث والخث٠ُ٣ في مجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان ومٗالجت اق٩الُاث خ٣ى١ الاوؿان ألاؾاؾُت في  وج٩ٍى

ؼ خ٣ى١ ؤلاوؿان في اإلاى٣ُت  اإلاى٣ُت في ؾُا١ الخغوب والهغاٖاث؛ وصٖم حهىص اإلاٟىيُت لخماًت وحٍٗؼ

 الٗغبُت.

ً الدكاوع م٘ صو٫ اإلاوفي زخام اإلااجمغ 
ّ
ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان وممثلي مىٓماث م٨ ى٣ُت واإلااؾؿاث الَى

اإلاجخم٘ اإلاضوي طاث الٗال٢ت مً جباص٫ آلاعاء وحٗم٤ُ الخىاع خى٫ الى٣اٍ اإلاُغوخت ٖلى حضو٫ ؤٖما٫ 

ىُت لخ٣ى١ ؾبما اإلااجمغ وببضاء جىنُاتهم بكإنها،   ؤ٦بر للمٟىيُت الؿامُت واإلااؾؿاث الَى
ً
ُد٤٣ صوعا

، ٦ما خث اإلااجمغون الضو٫ ٖلى الخٟاٖل والخٗاون م٘ حمُ٘ ؤصخاب اإلاهلختو ضوي ؤلاوؿان واإلاجخم٘ اإلا

ؼ وخماًت خ٣ى١ ؤلاحمُ٘ ؤصخ ، واؾخدضار آلالُاث اإلاىاؾبت وؿان باإلاى٣ُت الٗغبُتاب اإلاهلخت بخٍٗؼ

ىُت وبُٖاء الخهاهت إلاىدؿبيها بؿُا١ ٢ُامهم بمهامهم لخد٤ُ٣ طل٪ اهخمام بًالء ، و وجم٨ين اإلااؾؿاث الَى

 .لتي حٗاوي مً الخمُيز ؤو ؤلا٢هاءزام لىي٘ وجمثُل الٟئاث ا

 

(، واملؽاسهت بالحذر  COP22)  خٌى املىاخ 1026مإجمش مشاهؾ مؽاسهت الؽبىت العشبُت ب -3

خ الجاهبي  ٌ ، 1026هىفىبر 6بخاٍس  لحلىق  الىػىُت املإظعاث جإدًه أن ًمىً الزي الذوس  خى

غ اجفاق بمىحب املعخذامت الخىمُت والتزاماث أهذاف جىفُز سصذ في إلاوعان  حغير بؽأن باَس

 املىاخ 

 

لبلىعة مسخل٠ اإلاداوع  ترحمت التزاماث باَعـ بلى مباصعاث ملمىؾتل " 33"٧ىب  ماجمغ هظا اإلااجمغ ؤحى 

ىص البالٜ ٖضصهم  واإلاخٗل٤ بسٌٟ الاختراع  2:6اإلاىهىم ٖليها في اجٟا١ باَعـ، والتي و٢ٗذ ٖلُه ٧ل الٞى

٤ ما ٧اهذ ٖلُه خغاعة ال٨غة ألاعيُت ٢بل الثىعة الهىاُٖتالٗالمي أل٢ل مً صعحخيالخغاعي  واهخهى  .ن ٞو

 . وجًمً اإلااجمغ الخإؾِـ لبىاء ٖالم حضًض بَاعفي ، وطل٪ 3129اإلااجمغ بة٢غاع زُت ٖمل حؿخمغ ختى ٖام 

 
ً
ً مهمت و٦ثيرا ل وصٖم الخ٨ىىلىحُا  مً الالتزاماث للخس٠ُٟ مً آزاع الخٛير اإلاىاخي، ٖىاٍو ومباصعاث لخمٍى

ؼ  يرها مً اإلاباصعاث التي مً قإنها حٍٗؼ الىُٟٓت، ًٞال ًٖ بىاء ال٣ضعاث إلاخابٗت زُِ الخٛير اإلاىاخي ٚو

 ألامً اإلااجي والٛظاجي في الضو٫ ال٣ٟيرة والىامُت.

النالٗضًض مً الضو٫،  ٢امذفي هظا الؿُا١  و   3161ي خضوص الٗام ًٖ اؾتراجُجُاث مىازُت َمىخت ف باإٖل

لت ألامض الجٟا١ باَعـ التي تهضٝ بلى جد٤ُ٣ خُاص مىاخي وجسٌُٟ الاهبٗازاث في  ح٨ٗـ ألاهضاٝ الٍُى

 الىه٠ الثاوي مً هظا ال٣غن.
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٨ُت(، ) الضو٫ الهىاُٖتوكاَاث هاجج ًٖ  الخٛير اإلاىاخيخُث ؤن  مما زانت الهين والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت،  ىان مً الى٢ىص ألاخٟىعي وطل٪ ًً٘ ٧ى٦ب ألاعى في خالت الخُغ اإلا٣ل٤ للبكٍغ هدُجت خغ١ ملُاعاث ألَا

٘ خغاعة ال٩ى٦ب.ل مما ؤصيلخىلُض الُا٢ت، التي ؤَل٣ذ ٚاػاث جدبـ الخغاعة ٦ثاوي ؤو٦ؿُض ال٨غبىن،   ٞغ

 و بلى ؤهه 
ً
ماء في "بٖالن مغا٦ل"، ، ًب٣ى هجاح جىُٟظ مسغحاتها، وما اجٟعٚم هجاح ال٣مت جىُٓمُا ٤ ٖلُه الٖؼ

 مغهىها بااللتزام مً الاهخ٣ا٫ مً مغخلت ألا٢ىا٫ بلى ألاٞٗا٫، ال ؾُما بٗض ؤن جم وي٘ اجٟا١ باَعـ خيز 

الخىُٟظ، ونُاٚت آلُت لجم٘ مئت ملُاع صوالع مً الضو٫ الهىاُٖت، لضٖم الضو٫ الىامُت في م٩اٞدت الخٛير 

  اإلاىاخي.

 

ىاخ حؽيل أخذ أهم ملىماث الخىمُت املعخذامت، أحى الحذر الجاهبي خٌى وبما أن خماًت امل

 بمىحب املعخذامت الخىمُت والتزاماث أهذاف جىفُز سصذ في إلاوعان لحلىق  الىػىُت دوساملإظعاث

ت الخمخ٘ ٖلى جازغ ٖاإلاُت مك٩لت اإلاىار حٛير ، والظي ؤ٦ض ٖلى ؤناملىاخ حغير بؽأن باَسغ اجفاق  بمجمٖى

 ؤن بلى وؤقاع .الالث٤ والؿ٨ً والصخت والٛظاء واإلاُاه الخُاة خ٣ى١  طل٪ في بما ؤلاوؿان، خ٣ى١  مً واؾٗت

كمل  الخىمُت في ؤؾاؾُت ٢ًُت حك٩ل والا٢خهاصًت، الاحخماُٖت اإلاىايُ٘ حاهب بلى البِئت، اإلاؿخضامت، َو

الخُت في الهضٝ  جدث الظي الٗالمي الاختراع م٩اٞدت ،3141 لٗام اإلاؿخضامت الخىمُت زُت جد٤ُ٣ ؤهضاٝ

 .وؤزغه اإلاىار حٛير يض ٞىعٍت بحغاءاث منها ٖلى اجساط 24

 

ىُت وبما ؤن اإلااؾؿاث   ج٩ىن  ًجب ؤن ؤلاوؿان لخ٣ى١  الَى
ً
 ٖام زُت جىُٟظ في وعثِؿُت ٞاٖلت ؤَغاٞا

 مً ج٩ىن  وؤن 3141
ً
البُئُت،  ألاهضاٝ طل٪ في بما اإلاؿخضامت، الخىمُت ؤهضاٝ وعنض ج٠ُُ٨ ٖملُت حؼءا

٤ الضوع اإلاُٗى لها مً وطل٪ ، والظي  3126 صٌؿمبر/  ألاو٫  ٧اهىن  في اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت ٞو

ىُت اإلااؾؿاث ٌصج٘  زُت بدىُٟظ اإلاخٗل٣ت اإلاىا٢كاث في واإلاؿاهمت اإلاكاع٦ت ٖلى ؤلاوؿان لخ٣ى١  الَى

 (. A / 70/163) 3141 ٖام

 

ني اإلاجلـ الٗغبُت ٢ام ًٖى الكب٨ت الؿُا١، هظا لظل٪ وفي  حمُ٘ بضٖىة اإلاٛغب، في ؤلاوؿان لخ٣ى١  الَى

ىُت اإلااؾؿاث   الخ٨ٟير بلى ؤلاوؿان لخ٣ى١  الَى
ً
 جغ٦ؼ التي اإلاؿخضامت الخىمُت ؤهضاٝ جىُٟظ في صوعها في مٗا
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 الضو٫  طل٪ في بما اإلاخٗضصًً، اإلاهلخت ؤصخاب بين الغبِ إلاا لها مً صوع مدىعي في. اإلاىار حٛير ٖلى

 . اإلاضوي واإلاجخم٘ الضولُت واإلااؾؿاث

 

ىُت اإلااؾؿاث صوع  الخضر، خُث جىاو٫ هظا  لٗام اإلاؿخضامت الخىمُت زُت جىُٟظ في ؤلاوؿان لخ٣ى١  الَى

 الىٓغ ٖنها، ووحهاث وؤلاباٙل الخ٩ىمُت الالتزاماث جىُٟظ عنض طل٪ في بما اإلاىار، حٛير خُث مً 3141

ىُت للماؾؿاث الجضًضة  ع٦ؼ  ٖلى ٖملو  الٛير. م٘ الخٗاون  خُث مً اإلاىار حٛير م٩اٞدت في الَى

ىُت اإلااؾؿاث ، ٖلى الغنض ؤلاوؿان لخ٣ى١  الَى ىُت الالتزاماث جىُٟظ مما ٨ًٟل وؤلاباٙل  بِىما للضو٫، الَى

 .3141 ٖام لخُت الكامل الغنض في اإلاؿخسضمت" والاؾخٗغاى اإلاخابٗت" ٖملُت في ؤوؾ٘ هُا١ ٖلى حكاع٥

ىُت اإلااؾؿاث حٗاون  وؤ٦ض ٖلى يغوعة  مً 3141 ٖام زُت في اإلاكاع٦ت ألازغي  الٟاٖلت الجهاث م٘ الَى

ؼ ؤحل ىُت اإلااؾؿاث صوع  ٖلى الًىء مكتر٦ت ؾلُذ بى٣اٍ الخضر وزغج هظا. اإلاىازُت الٗضالت حٍٗؼ  الَى

 .الغ٦ب ًٖ ؤخض ًخسل٠ ال بدُث اإلاؿخضامت للخىمُت ٖالمي ههج واٖخماص اإلاىار حٛير م٩اٞدت في

 

 

 :مىاةذ الحىاس - ب

 

ٌ    إلاكلُمُت املؽاوساث -2 ٌ  باظؼىبى  جىفُز في إلاوعان لحلىق  الىػىُت املإظعاث دوس  خى

 ٌ خ املعخذامت الخىمُت وأهذاف 1000 لعام املعخذامت الخىمُت أعماٌ حذو  دٌعمبر 2 بخاٍس

 (الخىفُزي املذًش ولمت مشفم) 1026

 

ىُت للماؾؿاث الٗغبُت الكب٨ت قاع٦ذ ٤ ًٖ)  ؤلاوؿان لخ٣ى١  الَى ىُت اإلااؾؿاث ًٖ ممثلين ٍَغ   الَى

ًاء  الخىُٟظي واإلاضًغ ألاعصن، ٞلؿُين، اإلاٛغب، ٢ُغ، جىوـ،" الخالُت الضو٫  في الٗغبُت بالكب٨ت ألٖا

ش  UNDP الـ ٢بل مً اإلاىٓمت ؤلا٢لُمُت باإلاكاوعاث(   للكب٨ت  بمكاع٦ت  باؾُىبى٫، 3127 صٌؿمبر 6 بخاٍع

 اإلااؾؿاث صوع  جىاولذ والتي ؤلاوؿان، لخ٣ى١  الٗغبُت والكب٨ت ؤلاوؿان لخ٣ى١  ألاوعبُت الكب٨ت مً ٧ل

ىُت  اإلاؿخضامت، الخىمُت وؤهضاٝ 3141 لٗام اإلاؿخضامت الخىمُت ؤٖما٫ حضو٫  جىُٟظ في ؤلاوؿان لخ٣ى١  الَى

  الى٣اف واٖخمض
ً
ضا بٖالن له، ؤؾاؾا ىُت اإلااؾؿاث صوع  بكإن ميًر  زُت جىُٟظ في ؤلاوؿان لخ٣ى١  الَى
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ىُت للماؾؿاث الضولُت الخيؿ٤ُ للجىت ٖكغ الثاوي الٗام وللماجمغ ، 3141 لٗام اإلاؿخضامت الخىمُت  الَى

ؼ ىُت للماؾؿاث الٗالمي الخدال٠)  وخماًتها ؤلاوؿان خ٣ى١  لخٍٗؼ  (. ؤلاوؿان لخ٣ى١  الَى

الن ٌٗتٝر خُث غ ؤلاوؿان خ٣ى١  وآلُاث ن٩ى٥ بإن نغاخت ؤلٖا   جٞى
ً
  بَاعا

ً
 الخىمُت ؤهضاٝ لخىُٟظ هاما

كضص ؤلاوؿان، خ٣ى١  بٖما٫ في ؾِؿهم اإلاؿخضامت الخىمُت ؤهضاٝ جىُٟظ وؤن اإلاؿخضامت، الن َو  ؤن ٖلى ؤلٖا

ىُت اإلااؾؿاث ض وي٘ في هي ؤلاوؿان لخ٣ى١  الَى  اإلاهلخت ؤصخاب بين الجؿغ بضوع  ال٣ُام مً ًم٨نها ٍٞغ

ؼ ىُت الٗملُاث وحٍٗؼ  . ؤلاوؿان خ٣ى١  وعنض لخىُٟظ الكاملت والدكاع٦ُت الكٟاٞت الَى

صج٘ الن َو ىُت واإلااؾؿاث ؤلا٢لُمُت الكب٩اث ؤلٖا ٣ا ؤلاوؿان، لخ٣ى١  الَى  مباصت بمىحب لىالًتها ٞو

اث٠ في والىٓغ الخبراث، وج٣اؾم اإلاخباصلت ال٣ضعاث بىاء في الخٗاون  ٖلى باَعـ،  ؤن ًم٨ً التي الٗملُت الْى

 الخىمُت ؤهضاٝ ؤٖما٫ حضو٫  جىُٟظ في ؤلاوؿان خ٣ى١  ٖلى ٢اثم ههج اجبإ في للمؿاهمت بها جًُل٘

ىُت ماؾؿاث وحىص" ًٖ ماقغ بصعاج ؤن خُث اإلاؿخضامت،  إلاباصت ممخثلت ؤلاوؿان لخ٣ى١  مؿخ٣لت َو

ت، واإلااؾؿاث والٗضالت الؿالم بكإن 27 الهضٝ بَاع في" باَعـ  اإلاجخم٘ ٌٗل٣ها التي ال٣ُمت ٖلى ًض٫ ال٣ٍى

ىُت اإلااؾؿاث ومؿاهماث ٖمل ٖلى الضولي   جلٗب ؤن في ؤلاوؿان لخ٣ى١  الَى
ً
  صوعا

ً
 ؤهضاٝ جىُٟظ في هاما

 .اإلاؿخضامت الخىمُت

ت وسؼت  -1 آساء املإظعاث الىػىُت لحلىق إلاوعان ومىظماث املجخمع املذوي خىٌ خٌى خىاٍس

م. مشفم) 12/2/1026-10: ملش الجامعت العشبُت مؽشوع الاظتراجُجُت العشبُت لحلىق إلاوعان

ش الىسؼت(  جلٍش

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي خى٫  ٣ٖضث هظه الىعقت لئلؾخمإ آلعاء اإلااؾؿاث الَى

مكغوٕ الاؾتراجُجُت الٗغبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان اإلا٣ترح مً ٢بل الخ٩ىماث الٗغبُت ٖبر ؤماهت حامٗت الضو٫ 

 الٗغبُت . 

ؼ الخٗاون والخيؿ٤ُ بين الضو٫ الٗغبُت مً  هاالٗغبُت مٟهىممؿىصة ؤلاؾتراجُجُت ازخهغث  ٖلى ٨ٞغة " حٍٗؼ

ًاء ألصاء واحباتها ومؿاولُاتها ال٣اثمت بمىحب التزاماتها في الاجٟا٢ُاث  ؤحل اؾخ٨ما٫ حهىص الضو٫ ألٖا

ؼها ٍال٣اثمت وحٗؼ لُاث واإلاباصعاث لى آلاب باالؾدىاصالضولُت وؤلا٢لُمُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان في بَاع ألامم اإلاخدضة 

لى اؾدُداء، و٢ض غها " ٍوجُى   ٖو
ً
. ٦ما حاء ط٦غ مىيٕى خماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان في الضو٫ الٗغبُت ٚامًا

  ؤُٖذ
ً
 عجؿِؿُا

ً
ها اإلاسخلٟت في جىُٟظؤللجامٗت الٗغبُت و  صوعا  بلى حاهب بُٖاء صوع  زاهىي  ها،طٖع

ىُت لل ٦غ لئلنالح الخ٣ُ٣ي في الضو٫ الٗغبُت بما ي طؤمىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي. ٦ما زلذ مً و ماؾؿاث الَى

خماًت  ، م٘ ٖضم بم٩اهُتو٦ظل٪ ججاهل الضًم٣غاَُت بك٩ل ٧امل ،في طل٪ بنالح حامٗت الضو٫ الٗغبُت

ؼ خ٣ى١ ؤلاوؿان  .مً صون صًم٣غاَُت وحٍٗؼ
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في  مً مٟهىم ججاوػجه الخُىعاثًىُل٤  خُث ؤقاع اإلاكاع٧ىن بالىعقت ؤن مكغوٕ الاؾتراجُجُت الٗغبُت

ت في مٗغى الخ٣ضم في  ؛مجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان ٌ ؤي بحغاءاث ؤو مباصعاث حىهٍغ وهى الخظٕع بالؿُاصة لٞغ

اع الؼمني . وقضصوا ٖلىحهىص الاعج٣اء في خ٣ى١ ؤلاوؿان في الضو٫ الٗغبُت مغاحٗت  ًجبخُث ، مؿإلت ؤلَا

ضم الاهخٓاع ٖكغ ؾىىاث ٢بل مغاحٗت الخُت م الاهجاػ بين الٟترة وألازغي ٖو  لىٖ ، وؤ٦ضواالخ٣ضم وج٣ٍى

لماؾؿاث الغؾمُت الٗغبُت اإلاٗىُت بد٣ى١ ؤلاوؿان في جىُٟظ هظه الاؾتراجُجُت ل بُٖاء الضوع ال٣ُاصي

 ٖلى صوع ؤماهت الجامٗت.( البرإلاان الٗغبي ولجىت خ٣ى١ ؤلاوؿان الٗغبُت )لجىت اإلاُثا١( )
ً
ل ٦ثيرا ضم الخٍٗى  ٖو

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان واإلاجخم٘ اإلاضوي ٨ٞغه ؤن هىا٥ جغاح٘ ٖلى  ٌ اإلاكاع٧ىن مً اإلااؾؿاث الَى ٦ظل٪ ٞع

ؤن جداش ي الاؾتراجُجُت التر٦يز ٖلى خ٣ى١ بُٗنها . و نُٗض الٗالم ًٖ اإلا٨دؿباث في مُضان خ٣ى١ ؤلاوؿان

 الاخخال٫ه مثل جل٪ اإلاٗىُت بد٣ى١ اإلاغؤة ؤو الخٗلُم ؤو الصخت وبٟٚا٫ ؤو ٖلى زُِ اؾتراجُجُت مدضص

 إلا٣خًُاث الىا٢٘.
ً
 ؤلاؾغاثُلي حاء حكىيها

اإلاكاع٧ىن مً ٖضم الاهخمام بمبضؤ صوع الضًم٣غاَُت و٦ظل٪ اؾخٛال٫ ال٣ًاء باإلياٞت الى  ىاواؾخٛغب

لت ؤلاوؿان هضاٝ عثِؿُت مثل الخىمُت وخ٣ى١ ؤلاوؿان واإلاىار وخ٣ى١ ؤُٚاب  ، واٖتريىا ٖلى مضتها الٍُى

اإلاجخمٗاث الٗغبُت  حِٗكهلىا٢٘ الظي والبالٛت ٖكغة ؾىىاث، بما ًجٗلها ٚير مىاثمت ومىٟهلت ًٖ ا

ض والخغمان واللجىء وؤلازٟاء ومماعؾاث  زانت ألاحُا٫ التي ؾٝى جيكإ وجصخى ٖلى وا٢٘ ال٣خل والدكٍغ

ا الا٢خخا٫  ث والتهمِل وال٣ٟغ والبُالت.الُاثٟي والخٗظًب و٦بذ الخٍغ

ها الاؾترقاصًت ٌِٗل في اهٟهام جام ًٖ  ولهظا ٞةن هظه الاؾتراجُجُت جا٦ض ؤن مً وي٘ ؾ٣ٟها وزَُى

 الىا٢٘ الٗغبي وبن هظا الىهج ال ًبكغ بسير.

ُل ؤن هىا٥ عجؼ  باثً  في الاعاصة الؿُاؾُت في الانالح والخُٛير مً ٖضم الاهخمام بخدلؤٞاص اإلاكاع٧ىن، و 

ُه نالح وفي مٗالجه الىا٢٘ الٗغبي الخ٣ىقي مً لُٛاب ؤلاعاصة في ؤلا  ىاؾٟؤو ، الىا٢٘ الٗغبي بهىعة مىيٖى

وحىص خالت ٖضاء ججاه هظا ، و ٖضم  اهخمام حامٗت الضو٫ الٗغبُت باإلاجخم٘ اإلاضويىا الم، ٦ما مىٓىع ؤًٞل

ىُت وؤ٦ض اإلادايغون ٖلى ؤهمُت خظع قضًض ججاه اإلااؾؿاث ا ، م٘ وحىصاإلا٩ىن مً اإلاٗاصلت الٗغبُت لَى

غاٝ الىاقُت بما في طل٪ خماًت اإلاضاٞٗين ًٖ خ٣ى١ ؤلاوؿان والٟئاث ألا٦ثر ٖغيت لئلهتها٥  جم٨ين ألَا

غاٝ ٦ما جم جىحُه ه٣ض قضًض إلؾتراجُجُت الخغب ٖلى ؤلاعهاب ال٩ىهُت  ٢بل الخضًث ًٖ مكاع٦ت هظه ألَا

 لخ٣ى١ ؤلاوؿ
ً
 ان مً ؤلاعهاب طاجه.التي ؤنبدذ ال ج٣ل تهضًضا

ىُت واإلاجخم٘ اإلاضوي والتر٦يز  وفي مٗغى الخىنُاث ؤ٦ض اإلاكاع٧ىن ٖلى يغوعة جىؾُ٘ صوع اإلااؾؿاث الَى

ٖلى الخٗلُم والٗمل ٖلى بخال٫ الؿالم والاؾخ٣غاع ألهه ال ًم٨ً خماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان في ْل الخغوب 

 والهغإ الُاثٟي والضًني .
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ت بين الضًً وخ٣ى١ ؤلاوؿان ٦ما حاء ٖلى لؿان ؤخض اإلاكاع٦ين باإلياٞت بلى و٦ظل٪ يغوعة جىيُذ الٗال٢

ماء والغؾمُين الٗغب ومً  الخإ٦ُض ٖلى ؤن مٟهىم الؿُاصة ٌٗني لِـ ؾُاصة ألاهٓمت ٦ما هى مٟهىم للٖؼ

ً وؾُاصة اإلاىاَىين والكٗىب وألامً هى لِـ ؤمً  ًمثلىنهم بل ؤن الؿُاصة هي الؿُاصة للمجخم٘ والَى

 لخا٦م ؤو ؤمً الضولت بل ؤمً الخ٩ىمت وؤمً اإلاجخم٘ .ا

 

بُت ووسػ العمل : -حـ   الذوساث الخذٍس

 

غ، مبادب وفم الىػىُت املإظعاث ئوؽاء وسؼت -2 - 22 بـ ، الذوختليالذو  الىظام في ودوسها باَس

غ(1026/ 4/ 21 ٤ الخ٣ٍغ  )مٞغ

ىُت لخ٣ى١   بوكاء خى٫  ٖمل ؤلاوؿان وعقتهٓمذ ؤلاصاعة الٗامت للكب٨ت الٗغبُت للماؾؿاث الَى

٤ الىَىُت اإلااؾؿاث ش الضولي ، بٟىض١ ٦غاون بالػا بالضوخت الىٓام في صوعها و باَعـ، مباصت ٞو - 22 بخاٍع

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان بضولت ٢ُغ ، واإلا٨خب الا٢لُمي لآلؾُا باؾُٟ٪ 3127/ 5/ 23 ، بالخٗاون م٘ اللجىت الَى

ؼ وجىمُت ٢ضعاث بالضوخت،  ىُت وػٍاصة ٦ٟاءة ٧ىاعصها بمجا٫ خ٣ى بهضٝ حٍٗؼ ١ ؤلاوؿان اإلااؾؿاث الَى

ٟهم بمباصت باَعـ خٍٗغ٠ باإلاٗاهضاث و٦ظل٪ ل ،ولُت الٗاملت بمجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿانالض باإلاىٓماث و  ،وحٍٗغ

٘ ٢ضعاتهمؾ الضولُت مما  :3 زىان وزمؿىن مكاع٥ ومكاع٦ت بىا٢٘الىعقت ب يمذو  بهظا اإلاجا٫. ِؿهم بٞغ

ًاء بالكب٨ت، وهي اإلااؾؿاث الىَىُت في ٧ل مكاع٦ت ، زالزىن  28مكاع٥ و مً اإلااؾؿاث الىَىُت ألٖا

،ً مان مً ) مهغ، الؿىصان، جىوـ، الجؼاثغ، ألاعصن، ٢ُغ، البدٍغ ( ، مىعٍخاهُا ، الٗغا١  ، ٞلؿُين ُٖ

 ي.وؾخت مً ٧ىاصعؤلاصاعة الٗامت للكب٨ت ، وؾخت ٖكغ مً مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضو

 للخُت ؤلاؾتراجُجُت للكب٨ت ىعقتؤجذ هظه ال ٢ض و 
ً
لجهت صٖم ، والخُت الدكُٛلُت اإلاىبث٣ت ٖنها  جىُٟظا

٘ ٢ضعاث و ٢ضعاث اإلااؾؿ ٤ ٞع ىُت، ًٖ ٍَغ  يف ن٣ل ٢ضعاث ومهاعاث اإلاكاع٦ين ٧ىاصعها ،و  ٦ٟاءاثاث الَى

ىُت، ؤلا ٟهم بمباصت باَعـ ومخُلباتها إلوكاء اإلااؾؿاث الَى مما إلاام بالىٓم الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان وحٍٗغ

 .خترافياللٗمل بك٩ل  ؾُاهلهم
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خ  ، دوس املإظعاث الىػىُت لحلىق إلاوعانو  عمل عً خلىق إلاوعان والاهخخاباثوسؼت  -1 جاٍس

٤ ) :البدش املُذ باألسدن م. 1026/  20-22/0 غمٞغ  (الخ٣ٍغ

هٓمذ ؤلاصاعة الٗامت للكب٨ت و زُتها الدكُٛلُت،   ؤلاؾتراجُجُتؤهضاٝ الخُت جىُٟظ  في بَاع الٗمل ٖلى

عمل عً خلىق إلاوعان والاهخخاباث: وسؼت  بالخٗاون م٘ بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي للكب٨ت الٗغبُت

ىث بالبدغ اإلاُذ  ،م1026/  22/0-20و طل٪ مً  دوس املإظعاث الىػىُت لحلىق إلاوعان في ٞىض١ اإلااٍع

، خُث بلٜ ٖضص مكاع٧ي 79الىعقت ٢ض يمذ و ، باألعصن
ً
ًاء  مكاع٦ت و مكاع٧ا  :2و ،  02اإلااؾؿاث ألٖا

ي الـ  و  مً مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي و الضواثغ الاهخسابُت الخ٩ىمُت الخابٗت للضو٫ الٗغبُت  UNDP مً مضَٖى

مً ٧ىاصع  3و  مً مىخضي آلاؾُا باؾُُٟ٪  2مً م٨خب اإلاٟىى الؿامي   UNDP   ،2 مً ٧ىاصع الـ  21

ر اإلا " هغحى مالخٓت ج٣ُُماث ؾخبُان اإلاىػٕ ٖليهم ًٖ هجاح الضوعة باال  كاع٧ىن ؤلاصاعة الٗامت للكب٨ت، و ٖبَّ

غ   ."اإلاخضعبين اإلاىحىصة بهلب الخ٣ٍغ

غ بدث  هضٝ بلىل٣اء حكاوعي الىعقت ٖباعة ًٖ  و ٧اهذ ؤًٞل  جباص٫مغا٢بت الاهخساباث و ؾبل وآلُاث جٍُى

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان واإلاىٓماث  صوع و  ،الخبراث بهظا الكإناإلاماعؾاث و  ٚير الخ٩ىمُت و اإلااؾؿاث الَى

هخجذ ًٖ هظه الىعقت ٖضة جىنُاث مً قإنها وي٘ زُت ٍَغ٤ و الخ٩ىمُت ومسخل٠ ؤصخاب اإلاهلخت 

هغحى )  .ت للىنى٫ الهخساباث خغة و هؼيهت في اإلاى٣ُت الٗغبُتلخىخُض الجهىص بين حمُ٘ ؤصخاب اإلاهلخ

٤ غ اإلاٞغ  .(مالخٓت الخىنُاث يمً الخ٣ٍغ

 

ٌ  عمل وسؼت -4 ش ئعذاد خى   الؽامل، الذوسي والاظخعشاض املعاهذاث هُئاث للجان الخلاٍس

خ غ( الجضاةش: مذًىت في. م1026/  10/2-11 جاٍس ٤ الخ٣ٍغ  )مٞغ

هٓمذ ؤلاصاعة الٗامت للكب٨ت وزُتها الدكُٛلُت،   ؤلاؾتراجُجُتؤهضاٝ الخُت جىُٟظ  في بَاع الٗمل ٖلى 

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان بالجؼاثغ " ًٖى الكب٨ت "و  للكب٨ت الٗغبُت خى٫ بٖضاص ٖمل وعقت  اللجىت الَى

غ للجان هُئاث اإلاٗاهضاث وا غ الٓل "لخ٣اٍع /  34/6-33و طل٪ ًىمي  الاؾخٗغاى الضوعي الكامل " ج٣ٍغ

 و مكاع٦ت، ٣ٞض بلٜ  34الىعقت و ٢ض يمذ في ٞىض١ هُلخىن الجؼاثغ بمضًىت الجؼاثغ،  ،م3127
ً
مكاع٧ا



 

31 
 

ًاء  ٖضص مكاع٧ي ر اإلا .مً ٧ىاصع ؤلاصاعة الٗامت 3و ، 32اإلااؾؿاث ألٖا ًٖ هجاح الضوعة  كاع٧ىن و ٖبَّ

٤"بهلب الخ٣ٍغ" هغحى مالخٓت ج٣ُُماث اإلاخضعبين اإلاىحىصة ؾخبُان اإلاىػٕ ٖليهم باال   غ اإلاٞغ

شو  بم٣غ  م3126/  32/23-31ؤجذ هظه الىعقت ٦خخمت و اؾخ٨ما٫ للىعقت التي ؾب٣تها و اإلاىٓمت بخاٍع

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان م٘  التي جىاولذو ، لضوختالكب٨ت با ؼ جٟاٖل اإلااؾؿاث الَى بدث ؾبل وآلُاث حٍٗؼ

 الهاصعة ٖنها. ؾبل جُٟٗل الخىنُاث و هُئاث اإلاٗاهضاث الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، 

ب هٓغي و مً حاهبه الٗملي مً زال٫ خُث جىاولذ هظه الىعقت هظا اإلاىيٕى  غ ٖملي ٖلى بٖجضٍع ضاص الخ٣اٍع

ؼ جٟاٖلها م٘ لجان هُئاث اإلاٗاهضاث ؤمام هظه آلالُاث و  وآلُت طل٪ مً ٢بل اإلااؾؿاث الىَىُت بةَاع حٍٗؼ

مميز للماصة الٗلمُت و بإؾلىب جٟاٖلي خىاعي ٢ض جميزث هظه الىعقت بٗغى الاؾخٗغاى الضوعي الكامل، و 

، مما م٨نهم الخبراثجباص٫ ؤًٞل اإلاماعؾاث و جم مً زالله  ،اجب٘ مً ٢بل اإلاضعبين بالخٗاون م٘ اإلاخضعبين

٣ت ٖليها الخضعببًها٫ اإلااصة الٗلمُت و مً  ما ؤصي لىجاح   اإلالل.جٟاٖلُت ٖملُت بُٗضة ًٖ الؿغص و  بٍُغ

 .هانجد٤ُ٣ الهضٝ مو  الىعقت

 

بُت  -4  1000 خؼت وسصذ جىفُز في إلاوعان لحلىق  الىػىُت املإظعاث دوس  خٌى "وسؼت جذٍس

خ،  ألاسدن -البدش املُذ  " املعخذامت للخىمُت ش+  :م1026/ 12/ 22- 02 الخاٍس )مشفم الخلٍش

 الخىصُاث(

 

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان  ني اإلاغ٦ؼو هٓمذ ؤلاصاعة الٗامت للكب٨ت الٗغبُت للماؾؿاث الَى  ؤلاوؿان لخ٣ى١  الَى

بُت  ،ؤلاوؿان لخ٣ى١  الؿامُت ، واإلاٟىيُتUNDP والـ باألعصن، ىُت اإلااؾؿاث صوع  خى٫ "وعقت جضٍع  الَى

ىث البدغ اإلاُذ بٟىض١  " اإلاؿخضامت للخىمُت 3141 زُت وعنض جىُٟظ في ؤلاوؿان لخ٣ى١  باإلامل٨ت  - ماٍع

صٖم وبىاء ٢ضعاث الٗاملين وال٣اثمين ٖلى  بهضٝم، 3127/ 23/ 26- 24، في الٟترة مً ألاعصهُت الهاقمُت 

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان لخىُٟظ زُت  ، وصمجها بؿُاؾُاث جل٪ اإلااؾؿاث، و٧اهذ ؤهم 3141اإلااؾؿاث الَى

 
ً
ؼ ؤهضاٞها ؤًًا ىُت، حٍٗؼ  خى٫  مخسههت مٗلىماث ا٦دؿاب مً وجم٨ُنها، وجىمُت ٢ضعاث اإلااؾؿاث الَى

ؼ ىُت اإلااؾؿاث صوع  حٍٗؼ  ؤٖما٫ وحضو٫  ؤلاوؿان، خ٣ى١  بين اإلاٟاهُمي الغبِ في ؤلاوؿان لخ٣ى١  الَى

ت اؾتراجُجُاث وي٘ و٦ُُٟت اإلاؿخضامت، للخىمُت 3141 ٤ وزاَع  في اإلاضوي واإلاجخم٘ الخ٩ىماث إلقغا٥ ٍَغ
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 يىء ٖلى الخىمُت اإلاؿخضامت مجا٫ في الخا٫ وا٢٘ وج٣ُُم ،3141 ؤٖما٫ زُت لخىُٟظ الغ٢ابي الضوع 

 ؤًٞل الىَىُت اإلااؾؿاث وجباص٫ اإلاؿخضامت، للخىمُت 3141 وزُت ؤلاوؿان بد٣ى١  الضولُت الالتزاماث

 .اإلاؿخضامت للخىمُت 3141 زُت في ؤلاوؿان خ٣ى١  صمج ٦ُُٟت في الٗغبُت الضو٫  في اإلاماعؾاث

غى حضو٫ ؤٖما٫ قغح  وجىاولذ الىعقت ىُت، ٖو للخىمُت  3141وحٍٗغ٠ صوع ووالًت اإلااؾؿت الَى

ىُت في اإلاؿخضام ت، واؾخٗغاى وا٢ٗها في اإلاى٣ُت الٗغبُت، ٦ما وضخذ مؿاولُاث اإلااؾؿاث الَى

ُت، وجثبُذ مٗاًير خ٣ى١ ؤلاوؿان، وج٣ُُم وجىُٟظ زُت  ، باإلياٞت بلى صوعها 3141الخث٠ُ٣، والخٖى

ما٫ خى٫ مؿاولُخه ؤلاحخماُٖت ، وصٖم  ؼ  الكغا٦ت وجىيُذ صوع ٢ُإ ؤلٖا ومؿاولُتها في مجا٫ حٍٗؼ

 اإلاكاع٦ت بين اإلاىٓماث الٛير خ٩ىمُت والخ٩ىمُت، واإلاجخم٘ اإلاضوي.

 

2-  ٌ بُت خى ، دوس املإظعاث الىػىُت لحلىق إلاوعان في ميافدت الاججاس بالبؽش الىسؼت الخذٍس

خ  ش(1026ظبخمبر  1و 6املىعلذة في عمان بخاٍس  : ) مشفم الخلٍش

 

مغ٦ؼ ألامم بىاء ٖلى الضٖىة اإلاىحهت لئلصاعة الٗامت مً ٢بل قاع٦ذ ؤلاصاعة الٗامت للكب٨ت بهظه الىعقت 

ب والخىز٤ُ ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان في م٩اٞدت للمكاع٦ت بىعقت ٖمل خى٫  اإلاخدضة للخضٍع صوع اإلااؾؿاث الَى

ش الاججاع بالبكغ ني  3127ؾبخمبر  8-7، و اإلاىٓمت في ٖمان بخاٍع بالخٗاون م٘ عثاؾت الكب٨ت ) اإلاغ٦ؼ الَى

 .وؿان باألعصن (لخ٣ى١ ؤلا

ىُت في اإلاى٣ُت الٗغبُت بهضٝ ل و هضٞذ هظه الىعقت ير مىخضي للى٣اف والخىاع بين اإلااؾؿاث الَى خٞى

جباص٫ اإلاماعؾاث الجُضة إلًجاص ؤًٞل اإلا٣اعباث ؤو اإلاىهجُاث ال٣اثمت ٖلى خ٣ى١ ؤلاوؿان ٖىض م٩اٞدت 

   بالبكغم٩اٞدت الاججاع ، ٦ما ؾلُذ الًىء ٖلى ؤن بالبكغ الاججاع 
ً
تراٝ باإلاك٩لت   ًخُلب ؤوال  الٖا

 .يغوعة مالخ٣ت الجىاة وخماًت الطخاًاو 
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بُت  وسؼت  -6 مانو ، سصذ خؼاب الىشاهُت والخدٍشع علُه عىىانبجذٍس  التي هظمذ بعلؼىت ع 

خ  ش(م) 1026 /20/20-22بخاٍس  شفم الخلٍش

ىُت لخ٣ى١ ه واإلاٟىيُت الؿامُت لخ٣ى١  ؤلاوؿانٓمذ ؤلاصاعة الٗامت للكب٨ت الٗغبُت للماؾؿاث الَى

ُٗ ؤلاوؿان و  ماناللجىت ال ُٖ بُت  ماهُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان بؿلُىت  خى٫ "عنض زُاب ال٨غاهُت وعقت جضٍع

م، ، 3127/ 21/ 24- 22بؿلُىت ٖمان، في الٟترة مً  -بٟىض١ بهتر٧ىهخيُخا٫ مؿ٣ِ  والخدٍغٌ ٖلُه"

ىُت  ؼ وجىمُت ٢ضعاث اإلااؾؿاث الَى ب بهضٝ حٍٗؼ وػٍاصة ٦ٟاءة ٧ىاعصها بمجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان، وجضٍع

ُت ىُت  ٖلى اإلاٗاًير الضولُت واإلاىيٖى ت الخٗبير و  مؿاولي وخضاث الغنض في اإلااؾؿاث الَى اإلاخٗل٣ت بدٍغ

 مً ؤحل وي٘ زُت للغنض صازل ماؾؿاتهم ٖلى ؤن ًغاعي  ،زُاب ال٨غاهُتخٓغ 
ً
 و ج٣ىُا

ً
وصٖمهم ٞىُا

 .ت بٗملُت الغنضًير الٗلمُت الخاناإلاٗا

 بدض طاتها مً صون و٢ٕى هخاثج و طل٪ ؛ خدٍغٌ ٖلى ال٨غاهُتو جُغ٢ذ الىعقت لجغاثم ال 
ً
التي حك٩ل حغما

في زُاب ال٨غاهُت بالخُاب الضًني و ٧الخدٍغٌ ٖلى ؤلاباصة الجماُٖت، ٦ما صعبذ الىعقت ٖلى عنض

الم و بال الظي ؤحى به الخدٍغٌ ونٟت اإلاخدضر الؿُا١ خُاب الؿُاس ي خُث بدثذ اإلاهاصع و وؾاثل ؤلٖا

اب وألاعجخُت مً خُث هخاثجه، وؾبل الىُت مً هظا الخُدخىي الخُاب ومضاه والجمهىع اإلاخل٣ي و مو 

ىُت بسهىم مىيٕى الىعقت و اإلاخابٗت و  ٗاث الَى اإلاٗالجت، ٦ما جُغ٢ذ الىعقت لبٌٗ هماطج مً الدكَغ

 .ج٣اَٗاتهاُت ؤو الخٌ ٖلُه و ٦ظل٪ ؤلاجٟا٢ُاث الضولُت التي جمى٘ زُاب ال٨غاه

لجهت صٖم ٢ضعاث اإلااؾؿاث ، ؾتراجُجُتالا الكب٨ت لخُت  ؤلاصاعة الٗامت جىُٟظبؿُا١ و ؤجذ هظه الىعقت 

٘ ٢ضعاث و ٦ٟاءاث ٧ىاصعها ،و  ٤ ٞع ىُت، ًٖ ٍَغ ن٣ل ٢ضعاث ومهاعاث اإلاخضعبين في ٖملُاث الغنض، مما الَى

٤ جباص٫ بىخضاث الغنضللٗمل بك٩ل اخترافي، و٦ظل٪ جإهُل وعٞ٘ ٢ضعاث الٗاملين  ؾُاهلهم ،  ًٖ ٍَغ

غى ؤًٞل اإلاماعؾاث، وطل٪ مً زال٫ ٖغى ججاعب اإلااؾؿاث بهظا اإلاجا٫ في ٦ُُٟت الخىانل  الخبراث ٖو

م زُاب ال٨غاهُت ومٗا٢بت اإلاخىعَينو   ُٞه. اإلاخابٗت م٘ الؿلُاث الخىُٟظًت وال٣ًاثُت إلاى٘ وججٍغ

ت الخٗبير خٓغ زُاب ال٨غاهُتقغح  جىاولذ الىعقت٦ما   خُث وضخذ الٟغ١ بين، اإلاٟهىم الصخُذ لخٍغ

ت الخٗبير اإلاضي الخ٣ ٘  ىقي للخ٤ في خٍغ ويىابِ خٓغ زُاب ال٨غاهُت ،م٘ التر٦يز ٖلى هضٝ ؤؾاس ي وهى ٞع

ىُت لهُاٚت بغهامج عنضي  ًإزظ بٗين الا  عي وال٣ًاٖخباع ال٣ضعاث للماؾؿاث الَى جي الىا٢٘ الدكَغ

، مما ًدؿً الى٢اًت والخماًت مً زُاب ال٨غاهُت ٖبر الالتزام بمٗاًير زُت ٖمل الغباٍ بكإن والٗملي
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ت   وا ،ضًيُتال و ؤخٓغ الضٖىة بلى ال٨غاهُت ال٣ىمُت والٗىهٍغ
ً
ًا و ؤٖلى الخمُيز ؤو الٗضاوة  لتي حك٩ل جدٍغ

 الٗى٠.

 

بُت  -1 ت للجىت خلىق إلاوعان العشبُتجلذًم خٌى الىسؼت الخذٍس ش املىاٍص هظمذ التي ، و الخلاٍس

خ  بجامعت الذٌو العشبُت بمصش، ش(: م 12/22/1026-16بخاٍس  ) مشفم الخلٍش

بُت  ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان وعقت جضٍع ج٣ضًم  خى٫ "هٓمذ ؤلاصاعة الٗامت للكب٨ت الٗغبُت للماؾؿاث الَى

ت للجىت خ٣ى١ ؤلاوؿان  غ اإلاىاٍػ ، في في ال٣اهغة بم٣غ ألاماهت الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت، الٗغبُت"الخ٣اٍع

بهضٝ جم٨ين اإلاكاع٦ين مً م، بالخٗاون م٘ لجىت خ٣ى١ ؤلاوؿان الٗغبُت، 3127/ 22/ :3- 39الٟترة مً 

غ١  ا٦دؿاب مٗلىماث مخسههت خى٫ اإلاُثا١ الٗغبي لخ٣ى١ ؤلاوؿان، ولجىت خ٣ى١ ؤلاوؿان الٗغبُت َو

غ، ٖملها، مً  إل ٖلى َغ١ ٖمل لجىت خ٣ى١ ؤلاوؿان الٗغبُت في ؤزىاء مغاخل ج٣ضًم الخ٣اٍع زال٫ الَا

ت  غ اإلاىاٍػ دهها ومىا٢كتها وبنضاع اإلاالخٓاث والخىنُاث الخخامُت بكإنها، وجىيُذ َغ١ بٖضاص الخ٣اٍع ٞو

غ التي ج٣ضم للجىت خ ضاص الخ٣اٍع ٣ى١ ؤلاوؿان بك٩ل مخىا٤ٞ م٘ الخٍُى الاؾترقاصًت والخىحيهُت إٖل

 الٗغبُت. 

 للخُت ؤلاؾتراجُجُت للكب٨ت، و ؤجذ هظه الىعقت 
ً
 إلاظ٦غة الخٟاهم اإلاى٢ٗت في جىُٟظا

ً
م 3/7/3127وجىُٟظا

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، ولجىت خ٣ى١ ؤلاوؿان الٗغبُت، والتي ٧ان مً  بين الكب٨ت الٗغبُت للماؾؿاث الَى

ً يمً ؤهضاٞها، جىُٓم وعف ٖمل ل٩ىاصع ومىدؿبي الك ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان بالَى ب٨ت مً اإلااؾؿاث الَى

ت. غ اإلاىاٍػ  الٗغبي، بٛغى ن٣ل مهاعاتهم مً الىاخُت الٗملُت ٖلى ج٣ضًم الخ٣اٍع

ًاء بالكب٨ت الٗغبُت،باإلياٞت  22وقاع٦ذ في هظه الىعقت  ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان مً ألٖا ماؾؿت َو

 33مخضعباث =  :مخضعب +  24ة الٗامت، بىا٢٘ إلاكاع٦ين مً الجمُٗت الؿٗىصًت وبزىين مً ٧ىاصع ؤلاصاع 
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 :
ً
 مؽاسهت الؽبىت بمشاكبت الاهخخاباث بالذٌو العشبُتسابعا

خ  ش إلاداسة م: 10/2/1026مؽاسهت الؽبىت العشبُت بمشاكبت الاهخخاباث الىُابُت باألسدن بخاٍس )مشفم جلٍش

 والبُان(

 

ني لخ٣ى١ ؤلاوؿان باألعصن " قاع٦ذ الكب٨ت الٗغبُت للماؾؿاث  جلبُت لضٖىة ًٖى الكب٨ت " اإلاغ٦ؼ الَى

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان بمغا٢بت الاهخساباث الىُابُت باألعصن، و التي حغث ًىم الثالزاء اإلاىا٤ٞ  ؾبخمبر 31الَى

 ىُت في ٧ل مً ٢ُغ وألاعصنمغا٢ب ومغا٢بت مً مىدؿبي اإلااؾؿاث الَى 22بـ ،    و جمثل طل٪ 3127

ً واإلاٛغبً وؤلاصاعة الٗامت للكب٨ت الٗغبُت. لؿُين والبدٍغ  ٞو

ني و الظي ٣ٖض بضوعه وعقت ٖمل  ش الاهخساباث باإلاغ٦ؼ الَى خُث احخم٘ مغا٢بى الكب٨ت ٢بل ًىم مً جاٍع

ُٟت، خى٫ الاهخساباث ألاعصهُت وواحباث اإلاغا٢ب، و يباٍ الاعجباٍ و َغ  ١ الاجها٫ ووؾاثل جىحيهُت و حٍٗغ

الخىانل للخبلُٜ ًٖ مؿخجضاث عنض الٗملُت الاهخسابُت و لئلباٙل ًٖ ؤي اهتها٥ ٢ض ًدهل، ٦ما حؿلم 

ُٟت ٦مغا٢بين صولُين و ٦خِب ٌكغح الٗملُت الاهخسابُت و ال٣ىاهين الىاْمت لها، و  اإلاغا٢بين بُا٢اث حٍٗغ

 حباث اإلاغا٢ب.ؤلاحغاءاث التي ًجب ؤن جخسظ في خا٫ خهى٫ اهتها٥، ووا

ٖلى ٖضة صواثغ اهخسابُت بالٗانمت ٖمان و  ،جىػٕ مغا٢بى  الكب٨ت بهٟت مغا٢بين صولُين بالُىم الخاليو 

ٖضص مً اإلاداٞٓاث ألازغي، خُث عنضوا  الٗملُت الاهخسابُت ب٩ل خُاصًت و قٟاُٞت بٗضة مغا٦ؼ  اهخسابُت 

ني إلاغا٢بت الاهخساباث بالضواثغ التي ج٨ٟلىا باإلاغا٢بت بها، زم ٢امىا  بدؿل ُم هخاثج عنضهم  للخدال٠ الَى

ني لخ٣ى١ ؤلاوؿان باألعصن      " ًٖى الكب٨ت الٗغبُت " ، و الظي ؤنضع  باألعصن و الظي ٣ًىصه اإلاغ٦ؼ الَى

ني إلاغا٢بت الاهخساباث و مالخٓاث مغا٢بي  بضوعه ٖضة بُاهاث جًمىذ مالخٓاث مغا٢بي الخدال٠ الَى

  ىم ؾير الٗملُت الاهخسابُت. الكب٨ت الٗغبُت بسه

ىُت لخ٣ى١ الاوؿان و مً خُث الىدُجت ٧ان مغا٢بى  ًاء بالكب٨ت  الٗغبُت اإلااؾؿاث الَى ، ٖلى صعحت ألٖا

  ٖالُت مً الكٟاُٞت و خـ اإلاؿاولُت و حضًت الٗمل و خُاصًخه.

 



 

35 
 

 

خ  عُت املغشبُت بخاٍس  م: ) مشفم البُان(1/20/1026مؽاسهت الؽبىت العشبُت بمالخظت الاهخخاباث الدؽَش

 

ىُت لخ٣ى١ الاوؿان في ٖملُت مغا٢بت الا٢ترإ والٟغػ لئلهخساباث  قاع٦ذ الكب٨ت الٗغبُت للماؾؿاث الَى

ُٗت اإلاٛغبُت ًىم  ً او٫ للٗام  8الدكَغ مً زال٫ ٖكغة مغا٢بين مً هخساباث مجلـ الىىاب ال  3127حكٍغ

ًاء بالكب٨ت ا لؿُين ومىعٍخاهُافي ٧ل مً  لٗغبُت،مىدؿبي اإلااؾؿاث الىَىُت ألٖا ً ٞو  ألاعصن والبدٍغ

مان ُٖ اث التي  و٦ظل٪ اإلاضًغ الخىُٟظي للكب٨ت الٗغبُت وؾلُىت   بُيذ به اإلاجمٖى
ً
وؤنضعث الكب٨ت بُاها

 ومالخٓاتهم ؤلاًجابُت و الؿلبُت. حك٩لىا ٞيها و اإلاىا٤َ التي ُٚىها،

ىُت لخ٣ى١ الاوؿان ٢ضعة اإلااؾؿاث ومً خُث الىدُجت ؤ٦ض مغا٢بى  الكب٨ت الٗغبُت للماؾؿاث الَى

قغاٝ،  وحٗاون عئؾاء وؤًٖاء لجان الا٢ترإ صاعة وؤلا هجاح الاهخساباث الىُابُت مً خُث ؤلا باإلاٛغبُت في 

ع ؾخٟؿاعاتهم بالك٩ل اإلاُلىب، وجثمين الضو احابت ٖلى ؤؾئلتهم و والٟغػ م٘ اإلاالخٓين وحؿهُل مهمتهم وؤلا 

ني لخ٣ى١ ؤلا الجهت التي جىلذ مؿإلت جىُٓم مكاع٦ت اإلاالخٓين  ؛اإلاٛغببوؿان الٟٗا٫ للمجلـ الَى

لى بجىػَ٘ اإلاالخٓين وجإمين ونىلهم  صاعة ؾىاء ما حٗل٤ منها بةحغاءاثو٢ضعجه في الخىُٓم وؤلا  ،الضولُين

ىُت لخ٣ى١ ؤلاٗغبُت للماؾؿاث مغا٦ؼ الا٢ترإ والٟغػ ؤو مكاع٦ت اإلاالخٓين مً الكب٨ت ال  .وؿانالَى
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 :
ً
 1026مزهشاث الخفاهم املىكعت مع الؽشواء خالٌ عام خامعا

خ     مزهشة الخفاهم املىكعت بين الؽبىت العشبُت ولجىت خلىق إلاوعان العشبُت) لجىت املُثاق( /   1بخاٍس

  )مشفم(1026/ 6

  

جىخُض الُا٢اث  والخبراث اإلاىحىصة في اإلاى٣ُت هدُجت جىا٤ٞ و جالقي عئي الكب٨ت و اللجىت، خى٫ يغوعة 

 الٗغبُت، و بًماه
ً
  ا

ً
ؼ الخٗاون الٟٗلي اإلاُضاوي بين ؤًٖاء الكب٨ت، وآلالُاث ؤلا٢لُمُت و زهىنا بًغوعة حٍٗؼ

و في بَاع الٗمل ٖلى الخٍٗغ٠ باإلاُثا١ و الدصجُ٘ لالهًمام له و الٗمل ، لجىت خ٣ى١ ؤلاوؿان الٗغبُت

غ اإلااؾؿاث ٦إخض اإلاغحُٗاث ؤلا٢لُمُتبم٣خًاه و بٖما٫   .ؤخ٩امه، و ٖضم بٟٚاله بخ٣اٍع

ش  ، 3/7/3127و٢ٗذ الكب٨ت الٗغبُت ولجىت اإلاُثا١ مظ٦غة جٟاهم بم٣غ الجامٗت الٗغبُت بمهغ وطل٪ بخاٍع

، الضولُت الًٟلى خبراث و ؤًٞل اإلاماعؾاثخباص٫ ال؛ ٦اإلاخباص٫ بين الكب٨ت و اللجىتالضٖم  ج٣ضًم بهضٝ

٤ جىُٟظ بغامج ٞىُت مهىُت حؿهم في جد٤ُ٣ ًٖ  جىمُت وخماًت خلىق إلاوعان بمجا٫  ؤهضاٝ ٧ل منهماٍَغ

 .في العالم العشبي

 

خ فاهم املىكعت بين الؽبىت العشبُت و املعهذ العشبي لحلىق إلاوعان بخىوغ خمزهشة ال بخاٍس

 )مشفم(10/21/1026

ُض  بت ٧ل مً الكب٨ت واإلاٗهض في جَى ؤوانغ الخيؿ٤ُ والخٗاون اإلاكتر٥ بُنهما، ُٞما ًخٗل٤ وفي بَـاع ٚع

ؼها وحصجُٗها  بترؾُش مباصت خ٣ى١ ؤلاوؿان، وجباص٫ الخبرة في مجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان، والٗمل ٖلى حٍٗؼ

غ الٗمل غاى التي ٌؿعى بها ووكغها وجٍُى ير الدؿهُالث التي مً قإنها اإلاؿاهمت في جد٤ُ٣ ألٚا ، وجٞى

ان بلى جد٣ُ٣ها، و٢ ان مظ٦غة جٟاهم بم٣غ اإلاٗهض الٗغبي لخ٣ى١ ؤلاوؿان في جىوـ، وطل٪الُٞغ ًىم  ٘ الُٞغ

تهضٝ هظه اإلاظ٦غة بلى الٗمل ٖلى وي٘ آلُت للخٗاون اإلاكتر٥ بين م، و 34/23/3127الجمٗت اإلاىا٤ٞ 

 
ً
٣ا ض مً الخيؿ٤ُ بُنهما، وبما ًسضم ؤهضاٝ جباص٫ الخبراث ٞو َى ين ٖلى هدى ٌٗؼػ صوع ٧ل منهما، ٍو  الُٞغ

 .ألهضاٞهما ومجاالث ازخهاناتهما
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ً
ت الؽبىت – ظادظا  دعم اعخماد املإظعاثوؽاػها بمجاٌ ، و 1026لعام  عظٍى

ت أعظاء الؽبىت:معخجذاث   جصيُف عظٍى

 

يُت اهخ٣لذ ماؾؿت ت ال٩املت، و طل٪ بٗض جهيُٟهما مً ٢بل مً  البدٍغ ت اإلاغا٢بت للًٍٗى الًٍٗى

ىُت بالضعحت  ًاء مً و ،  B الخدال٠ الٗالمي للماؾؿاث الَى بظل٪ ؤيحى ٖضص اإلااؾؿاث ألٖا

ت ال٩امل ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ب٩ل ت بخضي طوي الًٍٗى ٖكغة ماؾؿاث و جخًمً اإلااؾؿاث الَى

مان غ،مً ) مىعٍخاهُا، اإلاٛغب، الجؼاثغ، مه ُٖ ، جىوـ، ٞلؿُين، ألاعصن، ٢ُغ، الٗغا١، 

ً ٤ اإلاالبدٍغ ًاء بالكب٨ت و (، و ٢ض ٖملذ الكب٨ت ًٖ ٍَغ ىُت ألٖا ًاء م٨خب ؤٖاؾؿاث الَى

خماص لضٖم جهي٠ُ اإلااؾؿالخداٝ الٗالمي و  يُتلجىت الٖا ، باإلياٞت إلاا ٢ضمخه مً ت البدٍغ

ؤُٖض حُٗين الؿُضة ؤعبيها ٖبض الىصوص لىالًت حضًضة ٦غثِؿت ٦ما  اؾدكاعاث بهظا الخهىم.

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان بمىعٍخاهُا،  ين للجىت الَى  للجىت  الؿُض ؾلُمان ٖمغ ٖضنٖو
ً
 حضًضا

ً
عثِؿا

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان بجُبىحي.  الَى

ت اإلاغا٢بت ) حُبى   ( حي، الؿىصان ، حؼع ال٣مغو الًٍٗى

ت وبٗض  ، وبهظا الؿُا١ وبىاء ٖلى َلب اللجىت اللُبُت(بلُبُا اإلااؾؿت الىَىُت)اإلاجمضة  الًٍٗى

ٖمل ؤًٖاء الكب٨ت  جؼوٍضهم بالىزاث٤ الالػمت وحمُ٘ مغؾالث اللجىت م٘ ؤماهت الخدال٠ الٗالمي،

ُت ٖلى بب٣اء اللجىت اللُبُت  خماص الٟٖغ  اإلااؾؿخين الًٗىجين بلجىت الٖا
ً
الٗغبُت وزهىنا

ُت لضي الخدال٠ الٗالمي ميلضي الخدال٠ الٗال Bبالخهي٠ُ  خماص الٟٖغ ) وطل٪ باحخمإ لجىت الٖا

ش  ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان بخاٍع ىبر  29-25للماؾؿاث الَى ، ٖلى ؤن ًىٓغ في بٖاصة (بجى٠ُ 3127هٞى

تها تها بىاء ٖلى طل٪ وفي خا٫ ػالذ الٓغوٝ التي ؤصث لخجمُض ًٍٖى ، زال٫ احخمإ جُٟٗل ًٍٖى

خماص لم ًإحي ٖلى ط٦غ اإلااؾؿت  ل٨ً .3128ت لٗام الجمُٗت الٗامت للكب٨ت الٗغبُ غ لجىت الٖا ج٣ٍغ

غه النهاجي ؤو  ؤو صعحت جهيُٟها ؤهه ؤٖاص مغاحٗتها ؤو ٢غع ٖضم مغاحٗتها ؤو بب٣اء اللُبُت في ج٣ٍغ

 و٦إنها لم ج٩ىن ٖلى حضو٫ ؤٖما٫ الاحخمإ،  بلٛاثه، 
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ً
وجمىين  إلاكلُمي: أعماٌ الؽبىت باػاس الخعاون الذولي و ظابعا

 املإظعاث ومىاصشتها

 

 أعماٌ الؽبىت باػاس جمىين املإظعاث مً املؽاسهت باحخماعاث الخدالف العاملي -2

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان الىاعصة في هٓامها  اهُال٢ا مً ؤهضاٝ و مهام الكب٨ت الٗغبُت للماؾؿاث الَى

ىُت طاث اإلاهاصع خى٫ ألاؾاس ي،  ير الضٖم للماؾؿاث الَى اإلادضوصة والتي حٗاوي مً مكا٧ل في جٞى

ىُت والخدال٠ الٗالمي واإلاىٓماث ، و جد٤ُ٣ مهامها ُض الخٗاون والخيؿ٤ُ بين اإلااؾؿاث الَى جَى

ىُت في ، و الضولُت وؤلا٢لُمُت طاث الهلت حصجُ٘ الخًىع واإلاكاع٦ت الٟاٖلت للماؾؿاث الَى

ما ٌؿهم بالدكبُ٪ م٘ ؤصخاب ، ماإلاداٞل الضولُت وؤلا٢لُمُت واحخماٖاث الخدال٠ الٗالمي

اإلاهلخت وجباص٫ ؤًٞل اإلاماعؾاث والخجاعب، ومما ٌؿاٖض باٖخماص اإلااؾؿاث الٗغبُت لضي 

ىُت  لى ه٣ٟتها بخإمين مكاع٦ت اللجىت الَى الخدال٠ الٗالمي، ٢امذ الكب٨ت الٗغبُت بهظا الؿُا١ ٖو

 .3127بجؼع ال٣مغ، باحخماٖاث الخدال٠ الٗالمي لٗام 

 

ألاظير الفلعؼُني  املىظماث ألاممُت مً أحل العمل على إلافشاج عًو وال ث مخاػبت الى  -1

 الصحفي مدمذ اللُم) مشفم الىخب(

  

ٞغاج ًٖ ألاؾير الصخٟي الٟلؿُُني مدمض ال٤ُ٣ زاَبذ عثاؾت الكب٨ت الٗغبُت بسهىم ؤلا 

، خُث وحهذ عثاؾت  76واإلاًغب ًٖ الُٗام لـ  سجىن الاخخال٫ الههُىوي الٛاقم،ب واإلاٗخ٣ل
ً
ًىما

ًاء بالكب٨ت  ل٩ل مً ألامين الكب٨ت الٗغبُت باؾم اإلااؾؿاث الٗغبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ألٖا
ً
، زُابا

الٗام لؤلمم اإلاخدضة وإلاجلـ خ٣ى١ ؤلاوؿان واإلاٟىى الؿامي لخ٣ى١ ؤلاوؿان، جُلب مً زالله 

ال١ ؾغاح  ألاؾير الصخٟي مدمض ال٤ُ٣، والُلب بمخابٗت ويٗه الًِٛ ٖلى ؾلُت الاخخال٫ إَل

الهحي، واؾخلمذ الكب٨ت بهظا الخهىم ٦خاب مً م٨خب اإلاٟىى الؿامي لخ٣ى١ ؤلاوؿان ًُٟض 

  .بإنهم ؾِخابٗىن خالت ألاؾير ًٖ ٦ثب، وؾُٗملىن ٖلى بَال١ ؾغاخه
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ٌ  الشؤي جىخُذ -0 الىػىُت:  للمإظعاث العاملي الخدالف أهظمت على امللترخت الخعذًالث خى

 مشفم()

ًاء باللجىت بٗض بٖضاص الضعاؾاث   ً باإلااؾؿاث ألٖا مً ٢بل ؤماهت الكب٨ت ومً الخبراء واإلاؿدكاٍع

٢بل ، زلهذ الكب٨ت لضعاؾت مى٣دت مً ومىا٢كتها بٗضة احخماٖاث للجىت الخىُٟظًتالخىُٟظًت للكب٨ت، 

إل ٖلى ، وبٗض للجمُٗت الٗامت للكب٨تبها  بضوعها جىنُتوالتي ؤٖضث ؤًٖاء اللجىت الخىُٟظًت الَا

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان و٦ظل٪  الخٗضًالث التي ؤصزلذ ٖلى ؤهٓمت الخدال٠ الٗالمي للماؾؿاث الَى

وبٗض مىا٢كت جىنُاث الخٗضًالث التي لم جخم و ما ػالذ م٣ترخاث ؾدىا٢ل باالحخمإ ال٣اصم للخدال٠ ، 

مى٠٢ إلا٣ضمت، جبيذ الجمُٗت الٗامت هظه الخىنُاث واٖخبرتها اللجىت الخىُٟظًت اإلاىبث٣ت ًٖ الضعاؾاث ا

لبالكب٨ت وعؤيها بسهىم هظه الخٗضًالث،  ت  ذ الجمُٗت الٗامت للكب٨تَو مً اإلااؾؿخين اإلاهٍغ

ت جبني وحهت هٓغ الكب٨ت باحخمإ  .اإلا٨خب الخىُٟظي للخدال٠ ببرلين وال٣ٍُغ

شجين مً حضس الاج -4 ، ومخاػبت أمين عام داد اللمشي الخىذًذ بالخخالٌ الفشوس ي لجٍض

 الجامعت العشبُت: )مشفم(

 مً ا
ً
ير  مهمت الكب٨ت فيهُال٢ا اث الٗامت بالضو٫ الٗغبُت، وجٞى مخابٗت وج٣ُُم ؤويإ خ٣ى١ ؤلاوؿان والخٍغ

الىحىص الٟغوس ي ب هضصث الكب٨ت الٗغبُت٧اٞت ؤق٩ا٫ اإلاؿاٖضة إلاىاهًت ؤلاهتها٧اث اإلاىحىصه ٖلى ؤعاييها، 

 بإخض الجؼع بجمهىعٍت ال٣مغ اإلاخدضة 
ً
 ؤب٣ذ وز٣اُٞت ب٢خهاصًتؾُاؾت  جىُٟظٖلى ٖمل  واٖخباعه اؾخٗماعا

مؿتهل ٖام  يهدً ف اإلاى٣ُي وٚير مً بما ؤهه و قٗب حمهىعٍت ال٣مغ اإلاخدضة في خالت مً الجهل وال٣ٟغ، 

 ٖلى  و م،3127
ً
م ، ؤن ال جؼا٫ ٞغوؿا مدخٟٓه 2:86ال٣مغ بٗام ؾخ٣ال٫ حؼع ا٢ض مغ ؤ٦ثر مً ؤعبٗىن ٖاما

غة )ماًىث( و ؤٚنى حؼعها وهي بإخض ؤ٦بر و كغ  حٍؼ وؿمت،  ة آالٝالتي ًبلٜ حٗضاص ؾ٩انها ؤ٦ثر مً ماثت ٖو

 الىُُٟت. تهاؾدُالء ٖلى زغو الا  هضٝب

مً الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت التى جا٦ض ٖلى  ىولن هظا الخهٝغ ًدىا٢ٌ م٘ اإلااصة ألا وبما ؤ

غ اإلاهير وم٘ بٖالن الاؾخ٣ال٫ الٗالمي للكٗىب اإلاؿخٗمغة ع٢م  ، 2:71للٗام  2625خ٤ الكٗىب في ج٣ٍغ

حٗخبر بِئت  الىمى والخىؾ٘ وٖلى وخُث ؤن حؼع ال٣مغ لضيها الٗضًض مً اإلا٣ىماث التي حؿاٖض ا٢خهاصها 

ت ٦بيرة،  و ؾدثماع زهبت لال  ٘ جىمٍى غة )ماًىث (الا  وبما ؤن ب٢امت مكاَع في  ٠٣ً ؾخٗماع الٟغوس ي لجٍؼ

٤ جىمُ  ه صولت حؼع ال٣مغ.ٍَغ
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بنهاء مٗاهاة للٗمل ٖلى يمً الجامٗت الٗغبُت، جإمل الكب٨ت الٗغبُت ؤن جخ٩اج٠ الجهىص و جخٓاٞغ  لظل٪

 .الٗغبُتًٖى بالجامٗت  ألعاض ي صولت الكٗب الٗغبي بجؼع ال٣مغ و بنهاء الاؾخٗماع

 

 
ً
 أعماٌ كُذ إلاهجاص  - زامىا

غ ، ٞبراًخى٫ جإزير ألاػماث و الهغاٖاث ٖلى الخمخ٘ بد٣ى١ ؤلاوؿانالضولي ماجمغ لل الخدًير -2

3128. 

 الخدًير لالحخمإ ال٣اصم للجىت الخىُٟظًت للكب٨ت ٖلى هامل ؤٖما٫ اإلااجمغ.  -3

 بةَاع جىُٟظ زُت الكب٨ت الاؾتراجُجُت.الخىانل م٘ ؤصخاب اإلاهلخت للخٗاون مٗهم  -4

 .بحغاء الخدًيراث لخىُٟظه، و  3128مؿىصة بغهامج ٖمل الكب٨ت لٗام  حٗضًالث ٖلى -5

 .3128ٟٗالُاث اإلاكتر٦ت لٗام مً ؤحل اللخىُٓم   UNDP الخىانل م٘ الـ  -6

مظ٦غة هُىع مً زالله جُٟٗل الخىانل م٘ لجىت اإلاُثا١ الٗغبي لخ٣ى١ ؤلاوؿان لىي٘ جهىع  -7

 الخٟاهم.

٤ جى٢ُ٘ مظ٦غة جٟاهماإلاٟىيُت الؿامُت  الٗمل ٖلى جإَير الخٗاون م٘ -8  .ًٖ ٍَغ

واحخمإ لجىت 3128جغجِباث بسهىم مكاع٦ت الكب٨ت باحخماٖذ الخدال٠ الٗالمي لكهغ آطاع  -9

ُت. خماص الٟٖغ  الٖا

للماؾؿاث  جغجِب جىُٓم هضوة للخٍٗغ٠ بالكب٨ت ٖلى هامل ؤٖما٫ احخماٖاث الخدال٠ الٗالمي -:

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، بجى٠ُ.  الَى

الخىانل م٘ لجان مخابٗت جىنُاث اإلااجمغاث التي قاع٦ذ بها الكب٨ت، و الى٢ٝى ٖلى آزغ   -21

 اإلاؿخجضاث.

ًاء بالكب٨ت خى٫   -22 اؾخ٨ما٫ الٗمل إلًجاص مى٠٢ ؤو عؤي مىخض للماؾؿاث الٗغبُت ألٖا

ُت،  خماص الٟٖغ الخٗضًالث اإلا٣ترخت ٖلى ؤهٓمت الخدال٠ الٗالمي، و ؤلاحغاءث الٗامت ؤمام لجىت الٖا

 ًًمً ونى٫ عؤي اإلااؾؿاث الٗغبُت لباقي اإلااؾؿاث بالٗالم وؤماهاث الكب٩اثوجىػَ٘ ألاصواع بما 

 ؤلا٢لُمُت و عثاؾت الخدال٠ وؤماهخه الٗامت.
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 جاظع
ً
 الخلُُم    -ا

عثاؾت اللجىت الخىُٟظًت و الجمُٗت الٗامت و بهجاػ حمُ٘ جىحيهاث ؤلاصاعة الٗامت للكب٨ت بدىُٟظ و  هجخذ

الجمُٗت الٗامت اإلاٗخمض مً  3127الكب٨ت، ٣ٞض جم بهجاػ ٧اٞت بىىص بغهامج ٖمل الكب٨ت لٗام 

جلبُت ألهضاٝ الكب٨ت بياٞاث حٗلخه ؤ٦ثر ٞٗالُت و ث و اللجىتالخىُٟظًت، باإلياٞت إلاا َغؤ ٖلُه مً حٗضًال و 

 زُتها الدكُٛلُت.الاؾتراجُجُت و 

 

بيؿبت ٦بيرة خُث ٖملذ خُث اؾخُاٖذ الكب٨ت زال٫ هظه الؿىت مً جىُٟظ الهضٝ الاؾتراجُجي ألاو٫ 

ُت الثالزت ٖلى جد٤ُ٣ ًاء في ثٖؼػ ٣ٞض ، ؤهضاٞت الٟٖغ ىُت ألٖا الكب٨ت الٗغبُت  ٢ضعاث اإلااؾؿاث الَى

ب ٤ الخضٍع ىُت  الٗغبُت ٢بل وو ؤلاؾدكاعي جإمين الضٖم الٟني وو ، ًٖ ٍَغ ير الضٖم للماؾؿاث الَى في جٞى

خماص الضوليؤزىاء و  ُت  و٦ظل٪ ٢ض ٖملذ ٖلى جىُٟظ الهضٝ الاؾتراجُجي الثاوي .بٗض ٖملُت الٖا وؤهضاٞه الٟٖغ

٤ جِؿير  ألاعبٗت بهضٝ الخضٍعب وعف ٖمل  وجىُٓمهٓام ألامم اإلاخدضة لخ٣ى١ ؤلاوؿان، الخٟاٖل م٘  ًٖ ٍَغ

هُئاث اإلاٗاهضاث الضولُت وؤلا٢لُمُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان وهٓام ؤلاحغاءاث م٘  وخث اإلااؾؿاث ٖلى الخٟاٖل

وبصاعة خ٣ى١ ؤلاوؿان ومجلـ وػعاء الضازلُت الٗغب بالجامٗت  الكب٨ت م٘ لجىت اإلاُثا١ اثوحٗاوهالخانت، 

غ و  ؾهمما ؤ، الٗغبُت ، و٦ظل٪ ًٖ ٍَغ٤ ١ ؤلاوؿان بجامٗت الضو٫ الٗغبُتجُٟٗل مىٓىمت خ٣ى في جٍُى

ىُت  لخإمين مكاع٦تها اؾؿت حؼع ال٣مغ إلا ج٣ضًم الضٖم باحخماٖاث الخدال٠ الٗالمي للماؾؿاث الَى

الهضٝ م٨ً مً الٗمل الهضٝ الاؾتراجُجي الثالث، ول٨ً ٖمل بك٩ل حؼجي ٖلى ٖضم الخ لخ٣ى١ ؤلاوؿان.

٘ ٢ضعة اإلااؾؿاث بمجا٫ الغنضالٟغعي الثالث مى ُين للهضٝ  ه، وطل٪ بٞغ والظي ج٣اَ٘ م٘ الهضٞين الٟٖغ

 وعقت  3127الاؾتراجُجي الغاب٘، خُث جىاولتهما وعف الٗمل التي هٓمتها الكب٨ت زال٫ ٖام 
ً
وزهىنا

الم،  و٢ض ٖمل ٖلى الهضٝ الاؾتراجُجي الخامـ بك٩ل مىاهًت زُاب ال٨غاهُت وعنضه وعنض وؾاثل ؤلٖا

 
ً
٘ مىه، ٦ما خثذ الكب٨ت مً زال٫ وعف الٗمل والخىنُاث ي الثاوي والغاببالهضٝ الٟغعحُض زهىنا

ًاء للٗمل ٖلى جىُٟظ الهضٝ الٟغعي ألاو٫ مً الهضٝ الاؾتراجُجي الخامـ ، الهاصعة ٖنها اإلااؾؿاث ألٖا

 .ومؿىصاث زُِ ٚير واضخت اإلاٗالمؤما الهضٝ الٟغعي الثالث ٞلم ٌٗمل ٖلُه ختى آلان وما ػ٫ ٦إ٩ٞاع 
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بُت و٧ان جد٤ُ٣ طل٪ مً زال٫ جىُٓم  والتي اؾتهضٞذ مىدؿبي ظبعت فعالُاث هىسػ عمل جذٍس

ًاء بالكب٨ت الٗغبُت،  التي جلبي اخخُاحاث وجىاولذ هظه ألاوكُت اإلاىايُ٘ اإلااؾؿاث الخمؿت ٖكغ ألٖا

ىُت، بما ًخىا٤ٞ م٘ زُت الكب٨ت الاؾتراجُجُت للمكاع٦ين بالىعقاث اإلاجمٕى الٗام و٧ان ، اإلااؾؿاث الَى

 /مكاع٥ ومكاع٦ت. 161/  -3127والضوعاث اإلاىٓمت مً ٢بل الكب٨ت لٗام 

ش أعاله"عمل ئكلُمُخين ماةذحيبؼاسهذ الؽبىت  الخعاون الذولي وإلاكلُميوباػاس  ، ،"وفم مارهش بالخلٍش

ٌ  إلاكلُمي هما حعاوهذ بدىظُم املإجمش ض في إلاوعان لحلىق  العامُت املفىطُت دوس ”  خى  وخماًت حعٍض

 بالخضرو  ،(COP22) اإلاىار خى٫  3127 مغا٦ل بماجمغ وقاع٦ذ،“ العشبُت املىؼلت في إلاوعان خلىق 

ىُت اإلااؾؿاث جاصًه ؤن ًم٨ً الظي الضوع  خى٫  الجاهبي  ؤهضاٝ جىُٟظ عنض في ؤلاوؿان لخ٣ى١  الَى

مغا٢بت ؾاهمذ ب ٦ما .م7/22/3127  اإلاىار حٛير بكإن باَعـ اجٟا١ بمىحب اإلاؿخضامت الخىمُت والتزاماث

جمُٗت الٗامت للكب٨ت بمضًىت احخمإ لل خىُٓمباإلياٞت لببلضًً ٖغبُين هما ألاعصن واإلاٛغب،  الاهخساباث

ؾخت و  وواخض باألعصن، وآلازغ بالجؼاثغ( بزىان منها بالضوخت،)، احخماٖاث للجىت الخىُٟظًت وؤعبٗت مؿ٣ِ،

، بصاعة خ٣ى١ ؤلاوؿان   UNDPلجىت اإلاُثا١، اإلاٟىيُت الؿامُت، الـاحخماٖاث جيؿ٣ُُت م٘ الكغ٧اء ) 

٤ وكغ ز٣اٞت خ٣ى١ ؤلاوؿان بجمُٗت  ب والخىز٤ُ، ٍٞغ اإلادامين بالجامٗت الٗغبُت، مغ٦ؼ ألامم اإلاخدضة للخضٍع

 .، وجى٢ُ٘ مظ٦غحي جٟاهمباحخمإ اإلا٨خب الخىُٟظي للخدال٠ الٗالمي ببرلين اإلاكاع٦تؤلاماعاجُت(، و 

 

ذ عً 1026أداء جىفُز خؼت عمل الؽبىت لعام وعخيخج مً ول ما ظلف أن  الزي الخؼت مؽشوع ،ًٍض

 ذ  خ   هىنهاهىكؾ باحخماع الجمعُت العامت، 
 
 ز

 
 .أخشي  ومهام عذة أوؽؼتعذة مشاث وأطُف لها  ذ

  

مخخصش هزهشها بؽيل داخلُت وخاسحُت  واظدىذث هلاغ كىة الؽبىت بدىفُز بشامجها، على عذة أظباب

 وفم الخالي:

غ اإلايزاهُت الالػمت التي جم٨نها مً جىُٟظ بغامجها - ىُت لخ٣ى١  جٞى ً صولت ٢ُغ، واللجىت الَى )قا٦ٍغ

 (.ٖلى صٖمهما للكب٨ت الٗغبُت ؤلاوؿان ب٣ُغ 

ىُت بخإصًت بلتزاماتها اإلاالُت للكب٨ت الٗغبُت - ً خؿً حٗاوه٨م.بلتزام اإلااؾؿاث الَى  ، قا٦ٍغ

ا٫  - َّٗ ىُت إلاميز واالخٗاون الٟ والتي ، ٖىض جىُٓم الكب٨ت ألخض ؤوكُتها في بلضانهاللماؾؿاث الَى

 في جىُٓم هظه الٟٗالُت بالك٩ل ألامثل. لئلصاعة الٗامتوالضٖم ًض الٗىن  ج٣ضم
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ً الٗغبي، وطل٪ ٖضم جمغ٦ؼ ٞٗالُاث الكب٨ت بم٩ان مدضص،  - خُث جدى٣ل بين ٖىانم ومضن الَى

ًاء بالكببهضٝ جُٟٗل اإلااؾؿاث الىَىُت  غ ؤؾلىب ألٖا ٖملها ون٣ل مهاعاتها ٨ت وجٍُى

الٗلمُت، وحكبُ٪ ٖال٢اتها م٘ مثُالتها وم٘ اإلاىٓماث ألاممُت اإلاكاع٦ت بالٟٗالُت، الخىُٓمُت و 

 و٦ظل٪ لخباص٫ الخجاعب وؤًٞل اإلاماعؾاث.

ًاء وؤحهؼة الكب٨ت - ، وم٘ الخٟاٖل ؤلاًجابي والٟٗا٫ لئلصاعة الٗامت للكب٨ت م٘ اإلااؾؿاث ألٖا

 قغ٧اء الكب٨ت الخاعحُين.

ٗالُت صًىام٨ُُت  - مً هاخُت الخىُٟظ واإلاخابٗت  بصاعة الكب٨ت في الخٗامل م٘ ملٟاث الكب٨تٞو

م نٛغ  وجىُٟظ بغهامج الٗمل،  باإلصاعة. ال٩اصع الٗاملحجم ٚع

ها جىز٤ُ وؤعقٟت بهجاػاث الكب٨ت، والبىاء ٖليها ومخابٗتها، ووي٘ الخُِ اإلاؿخ٣بلُت بىاء ٖلي -

 لها، وطل٪ ما ًدٟٔ الجهىص اإلابظولت مً الًُإ.
ً
 وبؾخ٨ماال

، بما ًسضم جىٕى اإلاىايُ٘ التي حٗمل ٖليها الكب٨ت بدُث حكمل مسخل٠ مجاالث خ٣ى١ ؤلاوؿان -

 الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الاؾتراجُجُت للكب٨ت.

ًاء م٘ بًٗها البٌٗ والتزامها ب٣غاعاث الجمُٗت الٗامت،  - حٗاون وحٗايض اإلااؾؿاث ألٖا

  وؤلاصاعة الٗامت. الجُض م٘ اللجىت الخىُٟظًت للكب٨توجٟاٖلها 

-  
ً
ٖال٢اث الكب٨ت الجُضة م٘ اإلاجخم٘ الضولي، وصٖم و٧االث وهُئاث ألامم اإلاخدضة لها وزهىنا

 وبغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي. اإلاٟىيُت الؿامُت،

 لجىت اإلاُثا١، وبصاعة خ٣ى١  -
ً
حٗاونها م٘ الجامٗت الٗغبُت ومجالؿها وبصاعاتها ولجانها، وزهىنا

٪ عثِس ي للكب٨ت الٗغبُت ؤلاوؿان، ومجلـ وػعاء الضازلُت الٗغب.  .وحٗخبر لجىت  اإلاُثا١ قٍغ

اإلاهلخت، مً اإلاىٓماث  ؤصخاب مًآزغ م٘ ٖضص  والخٗاون  بم٩اهُت جىؾ٘ ٖال٢اث الكب٨ت -

 .ال٣ضًغة الٗاملت بمجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان

، بما ًسضم جىُٟظ ؤهضاٝ الكب٨ت. -
ً
 بم٩اهُت جىؾُ٘ الٟئت اإلاؿتهضٞت مؿخ٣بال

 بم٩اهُت الخهى٫ ٖلى صٖم ماصي مً الكغ٧اء، وػٍاصة حجم الضٖم اإلاىحىص. -
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التي جىاحه الؽبىت عىذ اطؼالعها بمهامها  الخاسحُتالذاخلُت و  هما هىحض هلاغ الظعف والخدذًاث

 :بالخالي بصذد جدلُم أهذافها

 

تومؿخ٣غة  حضًضة مالُت جإمين مهاصع يغوعة  - التي ؾخ٣اللُت ، م٘ الخٟاّ ٖلى الا للكب٨ت ومخىٖى

 .بها الكب٨تجخمخ٘ 

 ٢لت ٖضص ٧اصع ؤلاصاعة الٗامت، بما ال ًدىاؾب م٘ همى الكب٨ت وػٍاصة ٖضص وحجم ؤوكُتها -

 .ومؿاولُاتها

ت ؤلاصاعة إلاضي  - ، ومضي اؾخٟاصة ماؾؿاتهم ٖلى الٟئت اإلاؿتهضٞتٞٗالُاث الكب٨ت  ؤزغٖضم مٗٞغ

هم الجضًضة، وهل ه٣لذ لباقي ال٩ىاصع باإلااؾؿت ؤم   .المً ججاعبهم ومٗاٞع

ًاءا جإزغ -  بةعؾا٫ ؤؾماء مغشخيهم لٟٗالُاث الكب٨ت إلااؾؿاث ألٖا
ً
  ، ماٌك٩ل بعبا٧ا

ً
 .لىحؿدُا

ً واإلاضعبين امج الٟٗالُالكغ٧اء بدىُٓم بغ  جإزغ  - ضم ازخُاع اإلادايٍغ  ختىاث مً الىاخُت الٗلمُت ٖو

 البرهامج. بٗض جثبُذ٦ثيرة حٗضًالث  آزغ لخٓت، وبحغاء

 لخمًٗ بدىُٓم بغهامج الىعفل صاعة الٗامتمدضوص باإل م٘ وحىص ٧اصع ؿمذ ال ح٦ثاٞت البرامج  -

 .مً الىاخُت الٗلمُت وازخُاع اإلاضعبين ؤ٦ثر ٞٗالُت اوحٗله

ًاء اإلااؾؿاث بٌٗ ايُإل -  حؿتهضٝ ال بٟٗالُاث ؤلا٢لُمي، اإلاؿخىي  ٖلى الكب٨ت بضوع  ألٖا

ًاء اإلااؾؿاث حؿتهضٝ بل بلضانهم، يمً مؿتهضٞت ٞئاث ؤو ٣ِٞ ماؾؿاتهم   .بالكب٨ت ألٖا

ًاء للٟٗالُاث اإلاىٓمت مً  - ٢بل الكب٨ت، صون ؤصوى ٨ٞغة خًىع ٖضص مً مغقحي اإلااؾؿاث ألٖا

ض الىعقت بى٢ذ ًٖ زلُٟت الىعقت م جؼوٍض اإلااؾؿاث بىع٢ت اإلاٟاهُم والبرهامج ٢بل مٖى ، ٚع

ل.  ٍَى

ًاء ممً ٌكاع٧ىن بٟٗالُاث الكب٨ت،  - لِـ لضيهم ؤي ٨ٞغة ًٖ ٢ؿم مً مىدؿبي اإلااؾؿاث ألٖا

بالكب٨ت، وال ٌٗلمىن بإي لماؾؿت الًٗى ٖاثضًت مكاع٦تهم ٦مىدؿين ؤو ممثلين ل، و الكب٨ت

 ؾُا١ هٟظث هظه الٟٗالُت.

ًاء بالكب٨ت ولبٌٗ الكغ٧اء  - ير واضح لبٌٗ مىدؿبي اإلااؾؿاث ألٖا هىا٥ ٞهم مكىف ٚو

ؤن ماؾؿتهم قيئ  اإلاكاع٦ين بٌٗ، خُث ٌٗخ٣ض خى٫ ماهُت الكب٨ت، وؤصخاب اإلاهلخت
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ٖباعة الكب٨ت الٗغبُت هي  ؤن؛ ؤو الكٍغ٪ لهظا اإلاكاع٥ لؼم الخىيُذمما ًوالكب٨ت قيئ آزغ، 

ًاء ٞيها وؤلاصاعة جىٟظ ما ٣ًغعوهه باحخمإ الجمُٗت الٗامت، وؤًٖ   نمجمٕى اإلااؾؿاث ألٖا

 .هي حؼء مً بغهامج الكب٨ت التي ؤؾهمذ ماؾؿخه بىيٗه التي ٌكاع٥ ٞيها، الٟٗالُت

ض ؤلاصاعة الٗامت للكب٨ت بجمُ٘ الٟٗالُاث التي حكاع٥ بها اإلااؾؿاث  - ًاء بهٟتها ٖضم ٞع ألٖا

 .ٖلى الخىز٤ُؤلاصاعة  ٢ضعةمً مما ٠ًًٗ  ًٖى بالكب٨ت الٗغبُت ؤو ممثلت لها.

بُت التي جىٓمها الكب٨تج٣ُض بٌٗ اإلااؾؿاث بٖضم  - ، مٗاًير الٟئت اإلاؿتهضٞت في الىعف الخضٍع

 ترقُذ طاث، ٦ما ج٣ىم بٌٗ اإلااؾؿاث بوجغقُذ مىدؿبين ال ًدىاؾبىن م٘ اإلاٗاًير اإلاُلىبت

.ألا م ازخالٝ اإلاىيٕى لب الٟٗالُاث ٚع  شخام أٚل

اة الجىضع ٖىض  - اجه ٖىض والظي ًم٨ًالترقُذ للٟٗالُاث، ٖضم مٖغ لى ُلب ج مامٖغ الكب٨ت ٖو

  شخهين للمكاع٦ت بالىعقت.جغقُذ ه٣ٟت الجهاث اإلاىٓمت، 

 

ب وعٞ٘ وبىاء ال٣ضعاث،   وزاعج بَاع الخضٍع
ً
 الكب٨ت بةزباث وحىصها  جم٨ىذوؤزيرؤ

ً
 وصولُا

ً
، ب٢لُمُا

ًاء باإلاىايُ٘ التي حك٩ل مهلخت مكتر٦ت لهم بخىخُض ، و٦ظل٪ ٧ان لها وحهت هٓغ اإلااؾؿاث ألٖا

 صوع 
ً
 لئلوؿان الٗغبي، وؤط٦غ مً ه ا

ً
 وهما

ً
 ٖاما

ً
ظه بخىخُض مى٢ٟهم بٗضص مً اإلاىايُ٘ التي حٗخبر قئىا

خدضة واإلاٟىى الؿامي لؤلمم وؿان وألامين الٗام لؤلمم اإلااإلاىايُ٘، مساَبت مجلـ خ٣ى١ ؤلا

سجىن الاخخال٫ ؤلاؾغاثُلي الٛاقم، ألاؾير اإلاخدضة، للخضزل لئلٞغاج ًٖ ألاؾير الٟلؿُُني في 

غجين مً حؼع ال٣مغ، ومساَبت ؤمين اعة مىيٕى الاخخال٫ الٟغوس ي الصخٟي مدمض ال٤ُ٣. وبز لجٍؼ

 . ٖام الجامٗت الٗغبُت وخثه ٖلى الٗمل إلنهاء هظا الاخخال٫

اإلا٩ان  ٧ان الؿبب بخد٤ُ٣باإلياٞت لكٟاُٞت ٖمل الكب٨ت وبصاعتها الٗامت، ما وعص ؤٖاله ٧ل  نب

ل٩ُىهىا  شج٘ ٖضص مً ؤصخاب اإلاهلختما  ،بين ؤًٖائها وقغ٧ائها به الكب٨ت اإلاخميز الظي جدٓى

ىُت وحٗاونها ؤصي لهظه ، مً قغ٧اء الكب٨ت بمؿيرة خ٣ى١ ؤلاوؿان بن حٗايض اإلااؾؿاث الَى

حؿلُِ الًىء ٖلى ه٣اٍ ال٠ًٗ والٗمل ٖلى بػالتها ؤو الىخاثج، لظل٪ ال بض مً عصم الٟجىاث و 

ضم  ٟاتها ؤو الها بإي زالٝ ؾُاس ي ؤو حؿُِـ ملبصزججىبها، والاؾخمغاع  بىهج جدُُض الكب٨ت ٖو

الضو٫، ٞالكب٨ت جبني ال٣ضعاث وجه٣ل اإلاهاعاث إلاىدؿبي اإلااؾؿاث لخم٨ين ب٢دامها بملٟاث 

ؼ وخماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان في بلضانهم، وجدث هظه اإلااؾؿاث لخدث خ٩ىماتها   ماؾؿاتهم مً حٍٗؼ
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للخٗاون م٘ آلالُاث الضولُت وؤلا٢لُمُت والاهًمام لالجٟا٢ُاث طاث ٖلى اخترام خ٣ى١ ؤلاوؿان و 

ٗاتهم لالجٟا٢ُاث التي و٢ٗىا ٖليها، ووكغ ز٣اٞت خ٣ى١ ؤلاوؿان وعنض ، ومىاثمت حالهلت كَغ

 باإلاىاهج الخٗلُمُت واؾدبضاله بث٣اٞت الدؿامذ و٢بى٫ آلازغ، 
ً
زُاب ال٨غاهُت بك٩ل ٖام وزهىنا

ً خُث ٖضم وبلى ما هىال٪ مً مىايُ٘ خ٣ى١ ؤلاوؿان، ٞالكب٨ت الٗغبُت ملتزمت بمباصت باَعـ م

ىُ آزغ ٚير البلض الظي جيخمي بلُه، خُث  بلض ت ؤو الؿماح إلااؾؿت الخضزل بكإنا٢دام ماؾؿت َو

مالها ؼ وخماًت ، هضٞها آلذ الكب٨ت الٗغبُت ٖلى هٟؿها ؤن ج٩ىن قب٨ت خ٣ى٢ُت ال حؿُِـ أٖل حٍٗؼ

 الظاحيوالخاٞؼ وهى ؤؾلىب الضٞ٘  ؛هج٘ألا ًٞل وألا خ٣ى١ ؤلاوؿان باؾخسضام ؤؾلىب عؤجه 

ض بً وهظا ما  للماؾؿاث والضو٫ بالخم٨ين والدصجُ٘ واإلاااػعة واإلاىانغة مً الضازل، صٞ٘ ألامير ٍػ

ض اإلاٟىى الؿامي  باإلاى٣ُت  بماجمغ صوع اإلاٟىيُت الؿامُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان باإلقاصة بالكب٨تٖع

 مالٗغبُت، 
ً
دعم أي مبادسة جلىم بها الؽبىت ُت لحلىق إلاوعان؛ املفىطُت العاماظخعذاد  إهذا

 .للمإظعاث الىػىُت لحلىق إلاوعان العشبُت

 

ت، وبًٟل صمً  وقٟاُٞتها م٨ُُت الكب٨ت اىًخُث الىدُجت؛ وعٚم مدضوصًت اإلاىاعص اإلااصًت والبكٍغ

ٖلى حمُ٘ ألاهضاٝ الاؾتراجُجُت للكب٨ت،  3127بالٗمل زال٫ ٖام ذ هجخحٗاونها م٘ قغ٧ائها، و 

ُت، و  لى ؤٚلب ألاهضاٝ الٟٖغ ُّ ٖو ت م مضي ؤزغ بغامجها م٘ اهتهاء ٞترة الخُت الاؾتراجُجُؾٝى ج٣

 .3129-3128-3127لؤلٖىام 
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ً
 الخىصُاث – عاؼشا

 

غ و مدايغ احخماٖاث اللجان الخانت بمخابٗت جىنُاث  -2 جؼوٍض ؤلاصاعة الٗامت بجمُ٘ ج٣اٍع

 اإلااجمغاث التي قاع٦ذ الكب٨ت بدىُٓمها.

ًاء بهضص مخابٗت جىنُاث الجمُٗت -3  جؼوٍض ؤلاصاعة بمدايغ االٟٗالُاث التي ٢ض ًىٓمها ؤخض ألٖا

 الٗامت  للكب٨ت ؤو بهضص جىُٟظ ؤخض ألاهضاٝ ؤلاؾتراجُجُت ؤو ٚير طل٪.

مىاثض الخىاع التي جضعى لها اإلااؾؿت الًٗى الاحخماٖاث و بهىعة اإلااجمغاث و وي٘ ؤلاصاعة الٗامت -4

غ ًٖ الٟٗالُت ؤو  البُان ؤو ها ًٖى بالكب٨ت ؤو ممثلت ٖنها، و بهٟت جؼوٍض ؤلاصاعة الٗامت بخ٣ٍغ

 ىٓم بهضصها.اإلادًغ  اإلا

ًاء اإلااؾؿاث بٌٗ ايُإلٖضم  -5  ال بٟٗالُاث ؤلا٢لُمي، اإلاؿخىي  ٖلى الكب٨ت بضوع  ألٖا

 . بلضانهم يمً مؿتهضٞت ٞئاث ؤو ماؾؿاتهم حؿتهضٝ

ً ب٩ل ماؾؿت واإلاىايُ٘ التي ٌٗملىن ٖليها،  -6 جؼوٍض ؤلاصاعة الٗامت ب٣اثمت الخبراء واإلادايٍغ

وطل٪ لخ٣ىم الكب٨ت بىي٘ ٢اٖضة بُاهاث لخبراء الكب٨ت وؾيرتهم الظاجُت ومهامهم باإلااؾؿت، 

 والاؾخٗاهت بهم في ؤوكُتها.

عاث الدكاوعٍت ؤو مىاثض الخىاع والتي جؼوٍض ؤلاصاعة الٗامت بىع٢ت مٟاهُم ًٖ الاحخماٖاث ؤو الخىا -7

ًاء و  ت بها ٦ممثل للكب٨ت بك٩ل مباقغ ولِـ ًٖ جضعى الغثاؾت للمكاع٦جىٓم مً ٢بل ؤخض ألٖا

٤ غ اإلاىبث٣ت ٖنها. ث و ٦ظل٪ جؼوٍض ؤلاصاعة بيخاثج هظه الٟٗالُاؤلاصاعة الٗامت، و  ٍَغ  الخ٣اٍع

 .الالتزام باإلاضة اإلادضصة للترقُذ لٟٗالُاث الكب٨ت -8

ضم الترقُذ مً  -9 ، وبُٖاء الٟغنت إلاكاع٦ت زاعحهاالالتزام بالىن٠ اإلاغؾل للٟئت اإلاؿتهضٞت ٖو

اة الجىضع  ٖىض  مممً جىُب٤ ٖليهالجضص  إلاىدؿبينا  .الترقُذاإلاٗاًير اإلاُلىبت، ومٖغ

مً البلضان التي ًىحض بها ماؾؿت مسخل٠، ببلض ٖغبي لكب٨ت مً ؤوكُت اؤن ًىٟظ ٧ل وكاٍ  -:

اة ؤن جيخ٣ل هظه ألاوكُت مً ب٢لُم آلزغ  ىُت ًٖى بالكب٨ت الٗغبُت، م٘ مٖغ ج٩ىن ، وبظل٪ َو
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مما ٌؿهم بخُٟٗل الٗال٢اث بين  ،ًٖاءاإلااؾؿاث ألا  الكب٨ت ٢ض هٟظث ؤوكُت بجمُ٘ بلضان

 .وجُٟٗل صوعها وجباص٫ للخجاعب وؤًٞل اإلاماعؾاث اإلااؾؿاث والخٍٗغ٠ بالكب٨ت ٖلى هُا١ واؾ٘

 للكب٨تلليكاٍ ؤن حؿاهم اإلااؾؿت اإلاؿخًُٟت   -21
ً
 بجؼء مً ج٩ال٠ُ الىعقت وطل٪ صٖما

٪  هه٠ ج٩لٟت ؤلا٢امت ؤو ) وؤوكُتها، ٦مثا٫  ب وال٩ىفي بٍغ ؤو جإمين زبراء  الٛضاء ؤو ٢اٖت الخضٍع

ً بمىيٕى الىعقت ٤ ؤلام٩اهُت ومدايٍغ  (.ؤو ٚير طل٪ ٞو

منها، وزلُٟت ًٖ  ومى٢٘ ماؾؿخهبالٟٗالُت إلامثل اإلااؾؿت ًٖ الكب٨ت بُٖاء ٨ٞغة مؿب٣ت  -22

 .الٟٗالُت اإلاغشح لها

  والهاصعة بالخىا٤ٞ ب٣غاعاث الجمُٗت الٗامت للكب٨ت وممثلهااإلااؾؿت لتزم جؤن   -23
ً
) ؤي يمىا

ًاء ، مىا٣ٞت ماؾؿخه( اة مهلخت الكب٨ت واإلااؾؿاث ألٖا  بها.ومٖغ

ً باحخماٖاث وماجمغاث وؤوكُت   -24 الكب٨ت، ماؾؿاتهم بهىعة وي٘ ممثلي اإلااؾؿاث الخايٍغ

 لدؿهُل اإلاخابٗت وجإمين الخٟاٖل الخؿً.آزغ اإلاؿخجضاث، 

، ًجب ) لٓٝغ َاعت(اإلاغشح لها  مً الالخدا١ بالٟٗالُتممثل ماؾؿخ٨م جم٨ً في خا٫ ٖضم  -25

 
ً
 لُاثغة وحجؼ الٟىض١ بإ٢ل الخؿاثغ.إللٛاء جظ٦غة ا بباٙل ؤلاصاعة الٗامت ٞىعا

 . هخُٟظهااللجىت الخىُٟظًت و امت للكب٨ت و مخابٗت حمُ٘ ٢غاعاث و جىنُاث الجمُٗت الٗ  -26

 اإلاىبث٣ت ًٖ حمُ٘ ٞٗالُاث الكب٨ت.ج٣ُُم مخابٗت الخىنُاث  -27

ًاء -28 ) اهخساب ؤًٖاء حضص، حٗضًل ؤهٓمت  بٖالم ؤلاصاعة الٗامت بإي مؿخجضاث باإلااؾؿاث ألٖا

 .اإلااؾؿت..بلخ(

ًاء و بٖالم ؤلاصاعة الٗامت بها بهىعة جل٣اثُت. -29 ً ؤلاجها٫ الخانت باإلااؾؿاث ألٖا  جدضًث ٖىاٍو

 للخىانل م٘ ؤلاصاعة الٗامت.حؿمُت يابِ اجها٫ مسخو ب٩ل ماؾؿت  -:2

 

 …وهللا ولي الخىفُم

 …عالم علُىم و سخمت هللا و بشواجهالو  
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 المرفقات

غ اإلاالي  3127و مى٠٢ ؾضاص ؤلاقترا٧اث ختى  الخ٣ٍغ

مانمدًغ احخمإ الجمُٗت الٗمىمُت  ُٖ  بؿلُىت 

 والثالث والغاب٘ الثاوي و اللجىت الخىُٟظًت ألاو٫  اثيغ احخماٖامد

 ٧لمت اإلاضًغ الخىُٟظي باحخمإ اإلا٨خب الخىُٟظي للخدال٠ الٗالمي ببرلين

اإلااؾؿاث  ؤهضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت وصوع خى٫  الخىاع ؤلا٢لُمُت باؾُىبى٫ ٧لمت اإلاضًغ الخىُٟظي بماثضة 

ىُت  الَى

 ٤ ض ٍٞغ  عاجُت ليكغ ز٣اٞت خ٣ى١ ؤلاوؿان اإلادامين ؤلاماحمُٗت مدًغ احخمإ ؤلاصاعة م٘ ٞو

 مدًغ احخمإ ؤلاصاعة م٘ اإلاٟىيُت الؿامُت ومغ٦ؼ ألامم اإلاخدضة

 مدًغ احخمإ ؤلاصاعة ومغ٦ؼ ألامم اإلاخدضة

 ) احخمإ جيؿ٣ُي(    UNDPمدًغ احخمإ ؤلاصاعة والـ

 بصاعة خ٣ى١ ؤلاوؿان بالجامٗت الٗغبُتمدًغ احخمإ ؤلاصاعة م٘ 

 مدًغ احخمإ ؤلاصاعة م٘ لجىت اإلاُثا١

ؼ خ٣ى١ ؤلاوؿان باإلاى٣ُت الٗغبُت  بُان اإلااجمغ ؤلا٢لُمي خى٫ صوع اإلاٟىيُت الؿامُت بدماًت وحٍٗؼ

ت خى٫ مالخٓاث اإلااؾؿاث ٖلى الاؾتر  غ خى٫ الىعقت الخىاٍع  جُجُت الٗغبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿانج٣ٍغ

غ لؿبٗت ؾبٗت ج٣ا  التي هٓمتها الكب٨ت بةَاع بىاء وعٞ٘ ال٣ضعاثو  ،ٖملوعف ٍع

   3128م٣ترح زُت ٖمل و ،  اإلاىٟظة 3127خُت ٖمل حضو٫ ل 

 "لجىت اإلاُثا١" لجىت خ٣ى١ ؤلاوؿان الٗغبُتو مظ٦غة الخٟاهم اإلاى٢ٗت بين الكب٨ت 

 بخىوـ ؤلاوؿاناإلاٗهض الٗغبي لخ٣ى١ و  بين الكب٨ت الٗغبُت مظ٦غة الخٟاهم اإلاى٢ٗت

  بُان مغا٢بت الاهخساباث باألعصن، وبُان مغا٢بت الاهخساباث باإلاٛغب


