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يجيتارتسالا جهنلا 
ةيلودلا ةرادإلل 

 ةيئايميكلا داوملل
 

يلودلا رمتؤملل ةيوضعلا حوتفملا  لماعلا قيرفلا
  ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا
  لوألاعامتجال ا

 ، يناثلا نيرشت١٨ - ١٥دارغلب  ٢٠١١ربمفو ن/ 
تقؤملا لامعألا لودج نم)ج (٥دنبلا   *  

ةئشانلاو ةديدجلا لئاسملا  :يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت
  تاسايسلا لاجم يف

لئادب ىلإ ل ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملا ةرادإ نع يلحرم ريرقت   وحتلاو   ًانامأ رثكأ 
  ةنامألا نم ةركذم
نم يلاتلا ريرقتلاتمدق -١ ،ةيمنتلاو نواعتلا ةمظ  يداصتقالا ناديملا يف ًالمع  رارقلاب   رداصلا ٢/٥   
  .ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا نم
ةرتفلا لالخ انه ةنيبملا لامعألا تذِّفندق و -٢ ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا داقعنا ذنم   
ءاشنإ متو. ةيئايميكلا داوملا لعةيرولفريبلاةيئا يميكلا داوملاب ينعم يملاع قيرف  هذه يف نيبملا وحنلا ى ، 

ىلع ةدعاسمللو، ٢/٥رارقلا ذيفنت زيزعت لجأ نم ،ةقيثولا  تامظنملاو تاموكحلا عيمج ةكراشم ريسيت   
ةحلصملاةبحاص تاهجلاوةيموكحلا ريغ    ، ةمتهملا تسيل يتلا كلت اميس الو   ةمظنميف ءاضع ألا نادلبلا نم 

ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا   .يداصتقالا 
  ةيفلخلا  -  ًالوأ

رارقلايف ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا اعد  -٣ يف ةكراشملا ىرخألا تامظنملا ، ٢/٥  
يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم عم نواعتلاب ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا 

 ،نيرخآلا ةحلصملا باحصأو تاموكحلا كلذكو ،اهلمع جمانربو اهتيالو نم ءزجك يداصتقالا ناديملا
يف رظنلا ىلإو ،لومشلاو ةيفافشلاو حاتفنالاب مستت ةيلودو ةينطو ةياعر جمارب زيزعتو ريسيتو ريوطت ىلإ 

نو تاثاعبنالا نمه   اجتنملا يف قلقلل ةريثملاةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملا نم ىوتحملا دحلل ةيميظنت ج ىلإو ،ت  
يملاعلا ديعصلا ىلعداوملا هذه نم صلختلا هاجتاب لمعلا ةيحانلا نم نكممو مئالم وه ام بسح كلذو    ،
  .ةينقتلا
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٤-   لمعلا ىلع ةياعرلا جمانرب يف نيكراشملا نيرخآلا ةحلصملا باحصأو تاموكحلا  رمتؤملا عجشو
ىلع  ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإللتامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا يف ةكراشملا تامظنملا عم ًاضيأ 

، ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم عم نواعتلابةمهاسملا يداصتقالا ناديملا يف  يلي ام يف،   :  
ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم ًارخؤم هتدعأيذلا ءاصقتسالا لثم ،تامولعملا عمج ةطشنأ   )أ( يف  

تانوفلسلا نم ةئيبلا يف تاقالط إلا نع تامولعملاو تاجتنملا تايوتحم نأشبيداصتقالا ناديملا 
ىلع يوتحت يتلا جئازملاو تاجتنملاو ،ا ةيرولفريبلا  ةلصلا تاذ داوملاو ،نيتكوأرولفلاب عبشملا ضماحلاو  ،
  ؛داوملا هذه

ةيرولفلا نوبركلا تابكرم كلذ يف امب ،ًايلاح ةلمعتسملا لئادبلا نأشب تامولعملا لدابت   )ب(
، لا نعو ؛اهمادختسال ًانامأ رثكأ نوكت نأ حجري يتلاةليدبلا تايجولونكتلا وأ داوملا وةلسلسلا ةريصق  

ةيميظنتلا تاءارجإلا يف زرحملا م   دقتلا نعو ؛ايجولونكتلا لقن ةيناكمإو ةرورض نعو ؛لئادبلا نأشب ريياعملا
ا نعو؛ضرعتلانع  و؛تاثاعبنالانع و ؛دصرلانع و ؛اهيلع ةلثمألاوةيعوطلا جماربلاو   يئيبلا لآمل 

ةيئايميكلا داوملل ةلمتحملا راثآلا نعو ؛ةئيبلا يف لاقتنالاو ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلعاهلئادب وةيرولفريبلا   .  
نأشب ملوهكتسةيقافت الةديفم تامولعمب مهسي نأ هنأش نم لمعلا اذه نأ رمتؤملا  ظحالو  -٥  
ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتالو ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا  

، نرب اعدودودحلا بلطو تاقيلعتلا يف رظنلاو زرحملا مدقتلا نع ريرقت ميدقت ىل إةياعرلاجما   ديزملا ب مايقلا 
عامتجالا يف ،تاءارجإلا نم ينعملا يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلاو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل لوألا  
  .ةيئايميكلا داوملا ةرادإب
 ةقرفلاو ةيئايميكلا داوملاةنجلل  نيعبرألاو عبارلا كرتشملاةيمنتلاو نواعتلا ةمظن معامتج ا يفو  -٦
ينعملاةلماعلا ، وةيئايميكلا داوملا  بة  يموي دوقعملاةيويحلا ايجولونكتلاو تاديبملا هينوي /ناريزح ١١ و١٠ 

ةمظن مل عباتلاو ةيرولفريبلاةيئايميك لا داوملابينعملا يهيجوتلا قيرفلا لمع ينأ ىلع نوكراشملا قفتا ، ٢٠٠٩
عيجشت ىلع ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةراد إلل تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا عم ةيمنتلاو نواعتلا

ةيئايميكلا داو ملارطاخم نم دحلا جمارب يف ةكراشملا ىلع نيرخآلا ةحلصملا باحصأو تاموكحلا 
نع تامولعملاو تاجتنملا تايوتحم نأشب ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم ءاصقتس ا يف ةمهاسملاو؛ ةيرولفريبلا
ةيليسكوبركلا ضامحألاو ةيرولفريبلاةلكلؤملا داوملاو  ةيرولفريبلاتانوفلسلا نم ةئ يبلا يف تاقالطإلا  
ةلصلا تاذ داوملاو اةيرولفريبلا تاجتنملاو   ولعملا لدابتو؛داوملا هذه ىلع يوتحت يتلا جئازملا وأ  تام  

ىلإو لوألا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ ريرقت ميدقتو ؛ًايلاح ةمدختسملا لئادبلا لوح  
  .ةثلاثلا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا
عالطضالا يغبنييتلا ماهملا لمشتو   -٧ يلي ام٢٠١٢-٢٠١٠ةرتفلا لالخ ا    :  

ماع يف نييسيئرلا نيجتنملا نيب ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملا نأشب ءاصقتسا ءارجإ   )أ(  
  ؛٢٠١١

  ؛ةليدبلا تايجولونكتلاو داوملا نأشب تامولعملا لدابت  )ب(
  ؛ةيميظنتلاةطشن ألاو ةياعرلا ةطشنأزيزعت   )ج(
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  ؛ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملاب  ينعم يملاع قيرفءاشنإ   )د(
فلا ىلإزرحملا مدقتلا نع ريرقت ميدقت  )ه( ىلإو لوألا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قير  

  .ةثلاثلا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا
تارقفلا راطإ يف زرحملا مدقتلا ريرقتلا اذه نيبيو  -٨   .هالعأ) د (ىلإ) أ( 

  ٢٠١١ماع يف ني يسيئرلا نيجتنملا نيب ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملا نأشب ءاصقتسا   - ًايناث
نييسيئرلا نيجتنملا نيب ءاصقتسا ٢٠٠٩ماع يف يرجأ   -٩ ترشن ، وةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملل  

ناقباسلاناءاصقتسالا بلطنيح يف و )١(.٢٠١١ماع يف جئاتنلا  يماعيف (  نادلبلا نم ) ٢٠٠٦ و٢٠٠٤  
ةعنصملا ا جتنمو ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملا عيمج نع تامولعم عمج ةكراشملا  قطانملا يف ةدروتسملا وأ ا

 ، ا /و ةيئايميكلا داوملا نم ةددحم ةمئاق عنصت يتلاتاهجلا ىلع حسملا اذه زك راهتيالول ةعضاخلا اجتنم وأ
اهيف ءاضعألاريغنادلبلاو ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم يف ءاضعألا  نادلبلايف  ىلعءاصقتسالا زكرو.   داوملا    

ضامحألاو ) ةيرولفريبلاتانوفلسلا كلذ يف امب  (رتكأف C6 اهلسالس لاوطأ غلبت يتلا ةيرولفريبلاةلكلؤملا 
) نيتكوأرولفلاب عبشملا ضماحلا كلذ يف امب (رثكأف C8 اهلسالس لاوطأ غلبت يتلا ةيرولفريبلاةيليسكوبركلا 

لا داوملا ىلعةمئاقلا تاجتنملا يف ةيليسكوبركلا ضامحأللةلمتحملا ةفيلسلا داوملا و  تناكو. ةيرموليتورولف 
ةئاملا يف٥٥ةبسن  نواعتلا ةمظنميف ءاضعألا ريغ نادلبلا ىلإ يمتن ت ،ءاصقتسالااه لمش يتلاتاكرشلا نم     

، هنأ ديب . ةيمنتلاو ةطشنأ ىلإ ةجاحلا زرب ي يذلا رمألانادلبلا كلت يف تاكرشلا نم دودر ةيأ درت مل
ىلعةيمنتلاو نواعتلا ةمظنميف ءا ضعألاريغ نادلبلا يف تاكرشلا عيجشت لجأ نم ةيعوتلا  يف ةكراشملا   

لازيكرتللقيقد ريدقت دادعإ  ىنستي يكل ءاصقتسالا   .ةيئايميكلا داوملا هذهل يملاعلا يئيب 
داوملل يلاتلا حسملا ءارجإ ريخأت بكرتشملا عامتجالا يف نوكراشملا ىصوأ ، كلذل ةجيتنو  -١٠

ىلإ ةيرولفريبلاةيئايميكلا  جأ نم٢٠١٢ماع   يف نيجتنمل لةلاعف لا ةيعوتللتقولا نم ديزملا ةحاتإ ل ، 
  .ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم يف ءاضعألاريغ نادلبلا 

ةيئايميكلا داوملاب ةصاخلا بيولا ةباوب  - ًاثلاث   ةيرولفريبلا 
١١-   ،  ةباوب ءاشنإب ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملاب ينعملا يهيجوتلا قيرفلا ماق تامولعملا لدابت ليهستل

ةكبش يف ىوتحمو بآ يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم عقوم ىلع ةباوبلاتحيتأو. ةيملاعلا بيولا  سطسغأ / 
قيرفلا اهمدق يتلا تالخد ملا دافنتسانم مغرلا ىلعو . www.oecd.org/ehs/pfc ناونعلا ىلع ٢٠١٠

يؤر دقف ،يهيجوتلا ا ىلإجاتحت ةباوبلانأ   ةلاسر تهجو كلذل و ،ةديفم ةادأ حبصتل تامولعملا نم ديزمل 
دوفولا ءاسؤر ىلإ ٢٠١٠ سطسغأ/بآ يف كرتشملا عامتجالاترضح يتلا  ىلع لوصح لل ًاسامتلا ، 
نم ديزم جاردإ نإف اذلو. تامولعملا نم لومأملاردق لا بلجيمل كلذ  نأ ريغ. ةيفاضإ تالخدم  

بيحرت عضو م نوكيسيجيتارتسالا جهنلا ءاضعأو كرتشملا عامتجالا ءاضعأ بناج نم تالخدملا 
  .ريبك

                                                 
)١(  www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf?cote=env/jm/mono(2011)1&doclanguage=en.  
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  ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملاب ةصاخلا ثادح ألا  -  ًاعبار
تاقلح دقع ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملاب ينعملا يهيجوتلا قيرفلا ررق   -١٢  بيولاةكبش ىلع ةيسارد  

تامولعملا ميمعتةدايز ةيغب ةماهلا تاءاقل لايف ةيبناج ثادحأو   ترجو. ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملا نع  
  :ةيلاتلا ثادحألانآلا ىتح 
ةطشنألا لوح بيولاةكبش ىلع  ةيسارد ةقلح  )أ( ةيئايميكلا داوملاب ةلصتملا ةريخألا  

ثدحلا اذه حاتأ: ٢٠١٠ربوتكأ /لوألا نيرشت ٢٧  يف،ةيرولفريبلا تامولعملا لدابت  تارداب ملا نع 
،ةيميظنت لا ةطشنألا نعو  ةيرولفريبلاةيئايميكلا داومل اب ةصاخلا بيولاةباوب نع  ًاضورعنمضت  وةريخألا
 ملوهكتسةيقافتا بناج نم و يبوروألا داحتالاونابايلا وةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ترج يتلا  ةريخألا
  ؛ةعانصلاو

 ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملاب صاخلا ءاصقتسالا لوح بيولا ةكبش ىلع ةيسارد ةقلح   )ب(
: ٢٠١١س رام/راذآ ٢  يف،٢٠٠٩ماعل  جئاتنل ضرع ثدحلا اذه يفم دق داوملاب صاخلا ءاصقتسالا  

ماعل ةيرولفريبلاةيئايميكلا  ، أةدايقب ، ٢٠٠٩   ةئيبلا ةيامح ةلاكوو ةعانصلا رظن تاهجو ىلإ ةفاضإايلارتس
م. ةدحتملا تايالولايف  ةيسيئرلا جئاتنلا نع ريرقت دقو ةيئا يميكلا داوملامادختسا ب ةقلعتملا ءاصقتسالل 

نعًالضف، داوملا كلتتاجتنم و ةيرولفريبلا ةئيبلا يف داوملا كلت تاثاعبنا   جراخ ىلإ لقنلاتايلمع و   
ةساردلا اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا ىدحإتناك و. عقوملا ءاوهلا ةمظنأ ىلإ  ةثعبنملا ةيرولفريبلاتابكرملا نأ  

  ؛قرحلا لجأ نمعقوملا جراخ ىلإ  وأ تايافنلا نفادمىلإ  لقنلا تايلمعبةنراقم ةليلق ءاملا وأ 
ةيئايميكلا داوملا لئادب نع تنرتنإلاربع ةيساردلا ةقلحلا   )ج(   ، ةيرولفريبلا  ةلسلسلا ةليوطلا  

ناسين١٨ يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم نيب ةكراشم ةبسانملا هذه تمظن :٢٠١١ليربأ /   
 ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملا لئادب نأشب لمعلا نم ةبقاث راكفأ نع ترفسأ و ملوهكتس ةيقافتا ةنامأو
ةقلعتملا داوملا لئادبل ةيهيجوتلا ئدابملا نع ًاضورع ةبسانملا تنمضتو. نيتئيهلا اتلك يف ةلسلسلا ةليوطلا  

ئادب نعو ،ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ضارعتسا ةنجل اةيرولفريبلاتانوفلسلاب   دعأ يتلاو ةيئايميكلا داوملا ل ، 
نعو ،ةدحتملا تايالولا يف لئادبلا نأشب ةلوذبملا دوهجلا نعو ،ةعانصلا بناج نم معأ ةروصب ةيرولفريبلا  

؛نابايلا يفةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملا ةرادإ     
يف فارطألا رمتؤمل سماخلا عامتجالا يف ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملا نع ةيبناج ةبسانم   )د(    

ناسين٢٨موي ملوهكتس  ةيقافتا فينج يف٢٠١١ليربأ /  قيرفلل ًاضرع ةبسانملا هذه تنمضت:    يملاعلا 
جئاتنو )هاندأ رظنا(ًايلاح هؤاشنإ يرجي يذلا ) يملاعلاقيرفلا  (ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملاب ينعملا ديدجلا   ،
ماع ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملا نع ءاصقتسا  لا ةطشنألاو٢٠٠٩  رطاخملا ةرادإ ةطشنأو ةريخألا ةيميظنت ، 

نأشب لمعلا ةطخ نع ةثدحم ةماع ةحمل صوصخلا هجو ىلع ةريخألا هذه تمدقو .  ةدحتملا تايالولا يف
تاءارجإلاو ،ةدحتملا تايالولاب ةئيبلا ةيامح ةلاكول ةعباتلا ةلسلسلا ةليوطلا ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملا   

ةيئايميكلا داوملا اهلكشت يتلا ةلوقعملا ريغ رطاخملل يدصتلل ةيلاحلا ؛ةلسلسلا ةليوطلاةيرولفريبلا     
نع ئداهلا طيحملاو ايسآل يميلقإلا عامتجالا عم نارتقالاب راكفألا ةراثتسال لمع ةقلح   )ه(  

لوليأ٥يف يجيتارتسالا جهنلا  نيجيب يف٢٠١١ربمتبس /  ساسألا عضو ىلع هذه لمعلا ةقلح تدعاس :  
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قلعتي اميف ةصاخ ،ةيفاضإ ةطشنأل ةديدج راكفأ ديلوتو ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملا نع ديدج ءاصقتسال   
  )٢(.ةيمانلا نادلبلا تاجايتحاب

تبذتجا يتلاو تنرتنإلاربع ةيساردلا تاقلحلا ميظنتل ينقتلا جاهنملا ةدحتملا تايالولا تمدقو   - ١٣  ،
وحن رضح امنيب ،ًاريبخ ٤٠ و٢٠نيب ام ةداعلا يف  سماخلا عامتجالا ءانثأ ةيبناجلا ةبسانملا صخش ١٠٠   

قيرفلل لوألا عامتجالا ءانثأ ىرخأ ةيبناج ةبسانم ميظنت ررقملا نمو . ملوهكتس ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل
 ،   . هسفن جذومنلا اذه قفوةيوضعلا حوتفملا لماعلا

  ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملاب ينعم يملاع قيرف ءاشنإ  - ًاسماخ
، ٢/٥رارقلا ذيفنت ةلصاومو زيزعتل   - ١٤ ةمتهملا تاموكحلا عيمج ةكراشم ريسيت ىلع ةدعاسملاو  

نيب نم اوسيل نيذلا كئلوأ ةصاخ ،كرتشملا عامتجالا يف ةحلصملا باحصأو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو 
ةضاعتسالا يغبني هنأب نوكراشملا ىصوأ ،يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم يف ءاضعألا نادلبلا  

يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمل عباتلاو ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملاب ينعملا هيجوتلا قيرف نع   
ةمظنم نم ةنامألاب صاخلا معدلا ديدجلا قيرفلا ىقلتيسو . ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملا ب ينعميملاع قيرفب 

داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعشل عباتلا ةيئايميكلا داوملا عرفو يداصت قالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يف

قيسنتلا تاهج ىلإ لئاسرب يجيتارتسالا جهنلا ةنامأو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ثعب دقو   - ١٥
دقعي نأ عقوتملا نمو . هؤاشنإ يرجي يذلا قيرفلل ءاربخ حيشرت بلطت يجيتارتسالا جهنلل ةعباتلا ةيميلقإلا
لمعلا جمانرب ليصافت ةشقانمل٢٠١١ربوتكأ /لوألا نيرشت يف لوألا يفتاهلا هعامتجا قيرفلا  .  

دوقعملا ،نيعبرألاو سداسلا كرتشملا عامتجالا يف قيرفلا تاصاصتخال لوأ عورشم شقون دقو   - ١٦
ىلإ ١٦نم ةرتفلا يف  يناثلا نيرشت١٨  ةيئايميكلا داوملاب ينعملا هيجوتلا قيرف ماقو . ٢٠١٠ربمفون / 

درت يتلا تاصاصتخالا هذه حيقنتب تقولا كلذ ذنم ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم نواعتلاب ةيرولفريبلا  ،
  .يمسر ريرحت نود ريرقتلا اذهل قفرملا يف

  لمتحملا ءارجإلا - ًاسداس
طيحي نأىلإ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا  ىعدي  - ١٧ ميدقتو ،انه ةدراولا تامولعملاب ًاملع  

ةرتفلل حرتقملا لمعلا نأشب ةصاخو يملاعلاقيرفلا تاصاصتخا ىلع تاقيلعتلا  قيرفلاو . ٢٠١٢-٢٠١١، 
  .يملاعلاقيرفلا ةيوضعل تاحيشرت ميدقت ىلإ ًاضيأ وعدم لماعلا 

                                                 
  :يكبشلا عقوملا ىلع لمعلا ةقلحل زجوملا رضحملا رظنا  )٢(

www.oecd.org/document/33/0,3746,en_21571361_44787844_44799777_1_1_1_1,00.html .  
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  قفرملا
ينعملا يملاعلاقيرفلا تاصاصتخا    ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملاب  

 ليكشتلا

ينعملا يملاعلاقيرفلا نوكيس   - ١ ًالماش ًاقيرفةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملاب   بحريسو   ىلإ لصي امب،   
ةيلودلا تامظنملاو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،يجيتارتسالا جهنلا ميلاقأ نم ميلقإ لك نم نيلثمم ةسمخ 

ةطشنألا يف يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم نم نييلاحلا نيكراشملا كلذكو ،ىرخألا 
  :يلاتلا وحنلا ىلع قيرفلا ليكشت نوكي نأ نكميو. ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا 

  نويميلقإلا نولثمملا
  ]ايقيرفأ[
  ]ئداهلا طيحملاو ايسآ[
  ]ةيقرشلاو ىطسولا ابوروأ[
  ]يبيراكلا رحبلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ[
  ]ىرخأ لودو ابوروأ برغ لود[

  ةيموكحلا ريغ تامظنملا
  ]ةحصلا عاطق[
  ]ةعانصلا عاطق[
  ]ةماعلا حلاصملا عاطق[
  ]لامعلا تاباقن عاطق[

  ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا
  ]كرتشملا جمانربلا لثمم[

  ملوهكتس ةيقافتا ةنامأ
  ]ملوهكتس ةيقافتا ةنامأ[

يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاونواعتلا ةمظنم    
  ]ةمظنملا يف وضع دلب[
ةمظنملانم ةحلصملا باحصأ دحأ[  [  

ينعملا يملاعلاقيرفلا ةنامأ    ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملاب  
  ]ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةنامأ[
  ]يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم ةنامأ[
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ينعملايملاعلاقيرفلا فادهأ    ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملاب   
نأشب تامولعملا عمجو تامولعملا لدابت ريسيت وهيملاعلاقيرفلا فده   - ٢  :  

، ةيرولفريبلاتانوفلسلا نم ةئيبلا يف تاقالطإلا ىلع تامولعملاو تاجتنملا تايوتحم  •
يتلا جئازملاو تاجتنملاو ،ا  يوتحت ةلصلا تاذ داوملاو ،نيتكوأرولفلاب عبشملا ضماحلاو  

 ؛داوملا هذه ىلع
حجرأ ةروصب ةنمآلا ةليدبلا تايجولونكتلا وأ داوملاو ،ًايلاح ةلمعتسملا لئادبلا  •

 ؛اهمادختسال

 ؛لئادبلا نأشب ريياعملا •

 ؛ايجولونكتلا لقن ةيناكمإو ةرورض •

 ؛ةيعوطلا جماربلاو ةيميظنتلا تاءارجإلا جذامن يف زرحملا مدقتلا •

 ؛تاثاعبنالاو ؛دصرلا •

 ؛ضرعتلا •

 ؛ةئيبلا يف لاقتنالاو يئيبلا لآملا •

ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع اهلئادبوةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملل ةلمتحملا راثآلا  •  .  
  ٢٠١٢-٢٠١١ةرتفلل حرتقملا لمعلا 

ةنجلل نيعبرألاو سداسلا كرتشملا عامتجالا ءانثأ لبقتسملا يف لمعلل ةبسنلاب ةيلاتلا دونبلا تشقون   - ٣
داوملاب ينعملا لماعلا قيرفلاو ،يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمل ةعباتلا ةي ئايميكلا داوملا

. يملاعلاقيرفلا يف تاشقانملل ساسأك تحرتقُأو ،ةيويحلا ايجولونكتلاو تافآلا تاديبمو ةيئايميكلا 
  : يلي ام تحرتقُأ يتلا ةيسيئرلا رصانعلا لمشتو

ماع نييسيئرلا نيجتنملا نيب اميف ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملانع ءاصقتسا   ‘١’   ؛٢٠١٢ 
ةصاخلا ةيكبشلا ةباوبلا قيرط نع ةليدبلا تايجولونكتلاو داوملا نأشب تامولعملا مساقت   ‘٢’

؛ةيبناجلا تابسانملاو ،ةيكبشلا ةيساردلا تاقلحلاوةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملاب   ،  
داوملاب ةصاخلا ةيكبشلا ةباوبلا قيرط ن ع ةيميظنتلاو ةيفارشإلا ةطشنألا عيجشت  ‘٣’

؛ةيبناجلا تابسانملاو ،ةيكبشلا ةيساردلا تاقلحلاوةيرولفريبلاةيئايميكلا   ،  
رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلاو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ زرحملا مدقتلا نع ريراقت ميدقت   ‘٤’

  .ةيئايميكلا داوملا ةرادإبينعملا يلودلا 
ةيفاك ةيعوط تامهاسم رفاوت ةطيرش ةطشنألا هذيقلا نكميو  - ٤  ما.  
ديربلاو ةيفتاهلا تاعامتجالا قيرط نع يملاعلاقيرفلا لمعي نأ عقوتملا نمو   - ٥ نم ًالدب ينورتكلإلا   
  .هليغشتل ةدودحم دراوم ىلإ جاتحيس قيرفلا نإف اذهلو. هجول ًاهجو تاعامتجا دقع
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  ةرادإلا لكيه
ةعباتلا ةيئايميكلا داوملا ةبعشو يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم ىلوتتس  - ٦ جمانرب ل 

  .يملاعلاقيرفلل ةنامألا فئاظوب موقتسو ويديفلاب تالوادملا ةسائر ةئيبلل ةدحتملا ممألا 
امك ،رمألا ةيا يملاعلاقيرفلا شقانيسو   - ٧  يف اهدمتعيو اهلدعيو هتاصاصتخا لوألا هعامتجا يف  
  .لمعلل ًاجمانرب دمتعيو شقانيس
  :يلي امع ةلوؤسم ةنامألا نوكتسو  - ٨

 ؛يملاعلاقيرفلا تاعامتجا ميظنت  •

ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل تالخدملا قيسنت نامضل يجيتارتسالا جهنلا ةنامأ عم رواشتلا  •
 ؛ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلاو ةيئايميكلا داوملا

 ؛ يملاعلاقيرفلا جر اخ نيرخآلا ةحلصملا باحصأ عم رواشتلا •

، (يجيتارتسالا جهنلا ىلإ اهميدقتل ةيلحرم ريراقت دادعإ  • ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلاو
  ).ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملاو

يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم نم ةنامألا معد ىلع ديدجلا قيرفلا لصحيسو   - ٩
بلطل يجيتارتسالا جهنلا ةنامأ عم لمعيسو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلا ةيئايميكل ا داوملا ةبعشو
  .يجيتارتسالا جهنلل ةعباتلا ةيميلقإلا قيسنتلا تاهج نم ديدجلا قيرفلل تاحيشرت

_____________  


