
 هھليیووطط تتامززالاا وو ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلاا للووح ينيیالل هھيیملاعلاا تتاارروواشملاا ىلع ينبم رريیررقت
 ددمالاا

ىىووتحملاا للووددج 
ةمددقملاا -١۱

تتايیصووتلااوو جئاتنلاا -٢۲

)٢۲وو١۱ هھيیرروواشتلاا هھلئسالاا( تتايیصووتلااوو ةيیررهھھھووجلاا تتايیددحتلاا ننأشب ةيیملاعلاا ةةرروواشملاا ععامجإإ ١۱-٢۲
 للااؤؤس( ةيیلاحلاا ةيیوويینبلاا ةةررددقلااوو ءااددألاا ننيیسحتل تتايیصووت ننأشب ةيیملاعلاا ةةرروواشملاا ععامجإإ ٢۲-٢۲
)٥ ييرروواشت
)٣۳ ييرروواشت للااؤؤس( ئئددابملاا ىلع ةيیملاعلاا ةةرروواشملاا ععامجإإ ٣۳-٢۲
)٤ ييرروواشت للااؤؤس(  لليیوومتلاا ققووددنص ىلع ةيیملاعلاا ةةرروواشملاا ععامجإإ ٤-٢۲

ةمدداقلاا ةةووططخلاا -٣۳

ةمددقملاا .١۱
 تتالاح يف مميیلعتلاا ننأشب ةيیملاع ةةرروواشم ٬،ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلاا تتالاكوو ةكبش تتددقع
 ةقرروو يف ةعسااوو ةمهھھھاسم ننامض للجأأ ننم ررايیاا/وويیام ٢۲٢۲-١۱٤ننيیب ددمالاا ةليیووطط تتامززألااوو ئئررااووططلاا
 ننم يتلاا ) ODI( رراحبلاا ءاارروو امل ةيیمنتلاا ددهھعم اهھعضوو يتلاا ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلاا ايیاضق
/وويیلوويی ٧۷-٦ ننيیب ممتتس يتلاا تتاشقانملاا يف ةيیمنتلاا للجأأ ننم مميیلعتلل وولسووأأ ةمق ىلع ررثؤؤت ننأأ اهھنأش
.نناارريیززح
 ففشكتستوو ٬،ددمالاا ةليیووطط تتامززألااوو ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلاا يف للثمتملاا ييددحتلاا ةقرروولاا ددددحتوو
 ممددقتس يتلاا ةيیرروواشتلاا ةلئسألاا ننم ةعوومجم عضت امك ٬،ةيیسيیئررلاا تتااررغثلاا ددددحتوو ٬،يلاحلاا ههءانب
.ةيیئاهھنلاا ةقرروولاا ننم ءززجك

 ننم ررثكأأ ننم تتالخددم ينيیالاا تتقلت ٬،ةيیملاعلاا ةةرروواشملاا ننم ةةرريیصقلاا ةيینمززلاا ةةررتفلاا ننم ممغررلاا ىلع
 رريیغ تتامظظنملاا ٬،ةةددحتملاا مممألاا تتالاكوو ننم تتاسايیسلاا تتاا/يعناصوو تتاا/ننيیسررامملاا ننم ١۱٣۳٠۰
 تتاا/يلثمم وو تتاا/ننيیيیميیدداكألااوو ينددملاا عمتجملاا تتامظظنموو ةيیلحملااوو ةيینططوولااوو ةيیلووددلاا وو ةيیمووكحلاا
 ععاططق ننع تتاا/ننيیلثمموو ٬،ةحناملاا تتاهھجلااوو مميیلعتلاا تتالاكوو تتااررااززوو ننم تتاا/ننيیلثمم ننموو ٬،ةمووكحلاا



 رربع تتاكرراشملاا للمشيی ااذذهھھھوو .ننيیتكيیررمألااوو ابووررووأأوو ططسووألاا ققررشلااوو ايیقيیررفأأوو ايیسآآ يف للامعألاا
 ةةرروواشملاا ييررّسيیم ىلإإ ةةررشابم ةباجتسالاا تتمت ددقوو ششاقنلل  ينيیالاا ننم  ةيیملاعلاا ةةرروواشملاا ىىددتنم
 يف .ففتاهھلاا ووأأ ٬،تتنررتنإلاا رربع ووأأً ايیصخش اماا تتاارروواشملاا ههذذهھھھ تتررجوو ٬،ينووررتكلإلاا دديیرربلاا رربع
 ةيیلاغترربلاا وو هھيینابسالاا  وو ةيیسنررفلاا وو ٬،ةيیبررعلاب تتاا/ننيیقططانلل  هھيیووغللاا ينيیالاا تتاعمتجم نناا ننيیح
 .ةيیززيیلجنإلاا ةغللاب تتناك ددووددررلاا ةيیبلاغ نناا الاا هھكرراشم تتناك
.ةيیملاعلاا رروواشتلاا ةيیلمع ءانثأأ تترريیثأأ يتلاا تتايیصووتلاا رريیررقتلاا ااذذهھھھ للصفيی

 ددعب ام ةلحررمل ةيیمنتلاا للامعاا للووددج ددووجووب ططبتررم ككلذذوو مميیلعتلاا يف ايیلاح يملاعلاا ممامتهھھھالاا دديیااززت
 مميیلعتلل يملاعلاا ىىددتنملاا :ككلذذ يف امب ٬،اهھب ةططبتررملاا ىىووتسملاا هھعيیفرر مميیلعتلاا تتاعامتجااوو ٢۲٠۰١۱٥،٬

 رريیووططتل  وولسووأأ ةمق ؛)ررايیاا/وويیام ٬،جيیووررنلاا( ةنمآلاا سسررااددملل وولسووأأ ررمتؤؤم ؛)ررايیاا/وويیام ٬،ايیررووك(
 مممألاا ةمقوو ٬،)ززوومت/وويیلوويی ٬،ايیبوويیثإإ( ةيیمنتلاا لليیوومتل يلووددلاا ررمتؤؤملاا ؛)ززوومت/وويیلوويی ٬،جيیووررنلاا( مميیلعتلاا
 )للووليیاا/رربمتبس ٬،ةةددحتملاا تتايیالوولاا( ٢۲٠۰١۱٥ ددعب ام ةلحررمل ةيیمنتلاا للامعأأ للووددج ددامتعال  ةةددحتملاا
 ننم ددحلل ييااددنيیس رراططإإ ٬، ٢۲٠۰١۱٦ ددعب ام ةلحررمل ةمدداقلاا ةيیملاعلاا ةيیناسنإلاا ةمقلاا ٬،ككلذذ ىلع ةةووالعوو
 ممامتهھھھالاا ةةددايیززل مملاعلاا ثثح ىلع للمعيی ففووس ييذذلاا خخانملاا ررمتؤؤم COP 21وو ٬،ثثررااووكلاا ررططاخم
.ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلاا ايیاضق يف

 مميیلعتلاا يف ةيیوومنتلاا / ةيیناسنإلاا ةةووجفلاا ةشقانمل ببسانم نناكم  وولسووأأ ةمق ننووكت ٬،ققايیسلاا ااذذهھھھ يف
 تتاباجتسالاا يف مميیلعتلل صصصخملاا لليیوومتلاا ةةددايیزز )١۱( :ةيیلاتلاا ةيیسيیئررلاا تتايیددحتلاا ةجلاعملوو
 ةيیفيیك ىلع ققافتالاا )٢۲( ؛)ععااررصلاا ننم ىىررخأأ للاكشاب هھقلعتمووأأ ووأأ ةثرراك تتناك ءااووس( ةيیناسنإلاا
 ةةووجفلاا ددس )٣۳( ؛ لليیوومتلل ةباجتسالاا ةعررسوو ةنووررملاا رريیفووتل ةمئاقلاا ةيیملاعلاا لليیوومتلاا تتايیلآآ لليیددعت
 للااوومألاا مّملست ننامض ككلذذ يف امب ٬،ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلل ييوومنتلااوو يناسنإلاا لليیوومتلاا ننيیب
؛ةيیمنتلاا للااوومأأ يقلت ةيیلمع عيیررست يف ددعاست يتلااوو ةيیناسنإلاا
.ددووجووملاا لليیوومتلاا تتيیتشت ننم الددب  هھيیفاضااوو ههدديیددج لليیوومت رردداصم ككانهھھھ ننأأ ننم ددكأتلاا )٤( 

تتايیصووتلااوو جئاتنلاا .٢۲
 ننم ممامتهھھھالاا ننم ررددق رربكأأ ججاتحت يتلاا تتايیددحتلاا ننأشب ةيیملاعلاا ةةرروواشملاا ععامجإإ صصخلم  ٢۲.١۱
 للجأأ ننم ةباجتسالاا ةيینب رريیيیغت ةيیفيیك للووح تتايیصووتوو ىىووتسملاا ةعيیفررلاا ةيیسايیسلاا تتاهھجلاا للبق
تتايیددحتلاا ككلت ىلإإ ههابتنالاا ننامض
 ننم ممامتهھھھالاا ننم ررددق رربكأأ ىلإإ ججاتحيی ييذذلاا ٬،هھنم ببناج ووأأ ٬،ممهھھھالاا ييددحتلاا ووهھھھ ام :للووالاا للااؤؤسلاا •
؟اهھھھددعب اموو وولسووأأ ةمق يف ىىووتسملاا ةعيیفرر ةيیسايیسلاا تتاهھجلاا للبق
 ننامض للجأأ ننم اهھتجلاعم يغبنيی يتلاا ةباجتسالاا ةيینب ثثيیح ننم ايیاضقلاا ممهھھھأأ يهھھھ ام :يناثلاا للااؤؤسلاا •
؟تتامززألاا يف تتاباشلاا/ببابشلااوو للافططألاا عيیمجل مميیلعتلاا ةيیعوون ننيیسحت

http://www.ineesite.org/ar/discuss/global-consultation-on-eie-ar/
http://www.ineesite.org/ar/discuss/global-consultation-on-eie-ar/
http://www.ineesite.org/ar/language-communities/


.ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلاا ةجلاعمل ةصصخم ةمووددعم هھبش ووأأ ةةددووددحم ةيیلام ددررااووم ككانهھھھ

:ةرواشملا نع ةرداصلا تايصوتلا صخلم
 ةيیملاعلاا ةيیناسنإلاا للااوومألاا ننم رربكأأ ةبسنل ةةووعددلاا ىىووتسملاا يعيیفرر ننيیيیسايیسلاا ننيیلعافلاا ىلع ببجيی
 .مميیلعتلل صصصخت ننأأ
 تتاسيیئرر/ءاسؤؤرر عم وولمعيی الاا ممهھيیلع ببجيی ٬،ددرراليیج ايیلووجوو مميیك مميیج ٬،ننووااررب ننووددررووغ للثم ةةاعدد 
 ةيیناسنإلاا ننووؤؤشلاا ققيیسنت ببتكم للثمً اضيیأأ ةمئاقلاا تتاسسؤؤملاا تتاسيیئرر/ءاسؤؤرر عم للب ٬،ططقف للووددلاا
)OCHA( ننيیئجالل ةةددحتملاا مممألاا ةيیضووفموو )UNHCR( ررمألاا ااذذهھھھ ةجلاعمل.

تتالاح يف مميیلعتلااوو ةماع ةفصب مميیلعتلاا ممعدد تتامووكحلاا عيیمجل ةيیسايیسلاا ةةددااررإلاا ىلع  
ففااددهھھھألاا ننأشب ةةدداج تتامووكحلاا تتناك ااذذإإ .ممااددتسملاا لليیوومتلاا ننامضل  صصاخ للكشب ئئررااووططلاا  
تتاعاططقلاا رربع ققسنملاا لليیوومتلاا ننم دديیززم ىلإإ ةجاح ككانهھھھ ٢۲٠۰١۱٥ ددعب ام ةلحررم يف ةيیئامنإلاا  
للااوومألاا عمج ةيیفيیك ةشقانم ٬،وولسووأأ يف ةحناملاا تتاهھجلاا ىلع يغبنيی .مميیلعتلل ةيیناسنإلااوو ةيیوومنتلاا  
يف هھجررحلاا ةلحررملاا يف ببوولططملاا مميیلعتلاا للاصيیاا ممتيی ننااوو ٬،ححاتم لليیوومتلاا ااذذهھھھ ننأأ ننامضل هھيیفاضالاا  
ةيیررااررمتساا لليیهھستوو ةيیامح ننامضوو ٬،تتااررغثلاا عنمل ٬،رركبم تتقوو  
هھيیناسنإلاا تتايیجيیتااررتسالااوو تتاسايیسلاا يف مميیلعتلاا تتامووكحلاا للمشت ننأأ يغبنيیوو .مميیلعتلاا

 ةباجتسالاا تتاسايیس ننمض مميیلعتلاا للمش يف  وولسووأأ ةمق يف تتاسايیسلاا ععانص ممززتليی نناا ببجيی 
.ةيیناسنإلاا

ةحضااوو رريیغوو ةةددقعم ةيیلام تتايیلآآ

:ةرواشملا نع ةجتانلا تايصوتلا زجوم
 ررااررقلاا ععانص اميیس ال ٬،ةيیئامنإلااوو ةيیناسنإلاا ةلعافلاا تتاهھجلل ةيیبيیررددت تتااررووددوو ضضووررعوو تتاشقانم 
 للكيیهھھھ ننع ةحضااوو تتاموولعم للمش ممهھيیلع يغبنيی ننيیذذلاا ٬،ةيیلحملاا ةلعافلاا تتاهھجلااوو تتاا/ننيیيینططوولاا
 تتقوولاا يف ببسانملاا لليیوومتلاا ىلع للووصحلاا ةيیفيیك ككلذذ يف امب  ٬،لليیوومتلاا ةيینب ننعوو ةباجتسالاا ةةررااددإإوو
 يف ةلعافلاا ففااررططألاا تتايیلووؤؤسموو ررااووددأأوو )ةيیمنتلااوو ٬،للاقتنالااوو ٬،ئئررااووططلاا تتالاح يف( ببسانملاا
.ةفلتخملاا ئئررااووططلاا تتالاح

 تتاهھجلااوو ررغصألاا ةيیمووكحلاا رريیغ تتامظظنملاا ننكمتت ىتح  لليیوومتلاا ققيیسنتوو عيیززووت يف ففاصنالاا
 ةيیناسنإلاا تتايیلمعلل للووصوولاا للهھس لليیمت ددووجوو ببلططتيی ااذذهھھھوو .هھيیلاا للووصوولاا ننم ةيیلحملاا ةلعافلاا
 تتامظظنموو تتاا/ ننيیيیلحملاا تتاا/ننيیلعافلاا تتااررددق ززيیززعتل ددووهھجلاا ةةددايیزز اضيیأأ ببلططتيی ااذذهھھھوو .ةيیلاحلاا
 ننوولمحيی يتااووللاا/ننيیذذلاا ٬،ننيیشمهھملاا نناكسلاا ككلذذ يف امب ٬،ةيیلحملاا تتاعمتجملااوو ينددملاا عمتجملاا



.ةمااددتسموو ةلماش ةباجتساا ةيیجيیتااررتساا ءانب للجأأ ننم ةيیلحملاا تتاارربخلااوو ةفررعملاا

ةيیوومنتلاا / ةيیناسنإلاا ةةووجفلاا
:تارواشملا نع ةرداصلا تايصوتلا صخلم
 ننيیب ةةووجفلاا ددسل ققيیسنتلاا وو ٬،ةيیلاقتنالاا رريیبااددتلل حيیررص للكشب اهھصيیصخت ممتيی يتلاا ددررااووملاا عيیسووت
.ةيیئامنإلااوو ةيیناسنإلاا تتالخددتلاا
 تتاهھجلل حمست نناا ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلل ههدديیددج لليیوومت  ةةددعاق ييأأوو لليیوومتلاا تتايیلآآ ىلع ببجيی
 للالخ ننم مميیلعتلاا تتاجررخم يف ةيیررااررمتسالاا ننامضوو تتامززألل ةيیررووفلاا تتاباجتسالاب ةيینعملاا
 ىلع ةةووالعوو .يئامنإلااوو يناسنإلاا ننيیجهھنلاا ننيیب ررسج ةماقإإ يلاتلابوو ٬،رركبملاا ششاعنإلاا ىلإإ للاقتنالاا
 تتاجايیتحالاا ننم للك ةجلاعم ىلإإ ججاتحت ئئررااووططلاا ةلاح بباقعأأ يف تتمت يتلاا تتااررامثتسالاا ٬،ككلذذ
 ننووؤؤشلل ةيیلاقتناا ةيیقيیسنت ةيیلآآ ةةدديیددجلاا لليیوومتلاا ةةددعاق ننمضتت ننأأ يغبنيی .ددمالاا ةليیووططوو ةيیررووفلاا
.ةيیوومنتلااوو ةيیناسنالاا

 ةحناملاا تتاهھجلاا ننيیب ةكررتشملاا جماارربلااوو ققيیسنتلااوو تتاموولعملاا للددابت جهھمنت ططبااوورر رراكتباا
 تتاماسقنالاا مممررتوو ىىررخألاا ةيینعملاا ففااررططألااوو ةةددحتملاا مممألاا تتالاكوووو ةيیمووكحلاا رريیغ تتامظظنملااوو
 ةةذذفنملاا ىىررخألاا ةيیسيیئررلاا ةلعافلاا تتاهھجلااوو تتالاكوولاا وو ٬،ننيیحناملاا عجشتوو ةيیئامنإلااوو ةيیناسنإلاا
 ءانثأأ ةباجتسالااوو هھمززالاا للبق هھيیززووهھجلاا( ةمززألاا للحااررم عيیمج يف ممهھتكرراشم ررااررمتساب ممااززتلالل 
)هھيیمنتلاا / ىلإإ للاقتنالااوو ٬،ةمززألاا

.ةيیمنتلااوو ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلل لليیوومتلاا تتائيیهھھھوو تتااررااززوو ننيیب ططبااووررلااوو ققيیسنتلاا ننيیسحت

 مميیلعتلاا يف ةيیوومنتلاا / ةيیناسنإلاا ةةووجفلاا ةشقانم وولسووأأ ةمق يف تتاسايیسلاا تتاا/يعضااوو ىلع يغبنيی
 ةجاح ككانهھھھ للااززت الوو تتاارربخلاا وو سسووررددلاا للددابتل هھصررفلاا حيیتيی ننأأ ننكميی ييرراشتساا سسلجم ءاشنإإوو
 ررسج يف اهھتيیلاعف تتتبثأأ يتلاا  ةقباسلاا ووأأ ةيیلاحلاا تتاسررامملااوو جماارربلاا يف عيیضااووملاا ضضعب ممهھف ىلإإ
 ققلعتيی اميیف اميیس الوو ٬،للمعلاا ققاططن عسووت نناا ننكمملاا ننم يتلاا وو ةيیوومنتلاا / ةيیناسنإلاا ةةووجفلاا
.اشيیمهھت ررثكألاا ددااررفالاا وو تتاعوومجملاب

الوو ٬، مماسقنالاا ااذذهھھھ ققايیس يف ةحووررططملاا ةميیقلاا جماارربلاا ةيیووقتل ززيیززعتلاا ىلاا ددررااووملاا ججاتحت  
ددحلااوو ٬،يعامتجالااوو يسفنلاا ممعددلااوو ةحصلااوو ةيیامحلاا للثم تتاعاططقلاا ننيیب ررززآت ءانب للالخ ننم اميیس  
ررثكأأ ةةررووصب ههذذهھھھ ننمضتتوو ممالسلاا ءانبوو )تتاعااززنلاا ةةددح ننم ففيیفختلااوو ثثررااووكلاا( ررططاخملاا ننم  
ةةووجفلاا ددس يف ةيیسيیئررلاا تتابقعلاا جلاعت ننأأ يغبنيی .ةيیميیلعتلاا جماارربلاا مميیمصت للخاادد ةيیجهھنم  
حمست ننأأ اهھنأش ننم يتلاا ةيیلاحلاا ددالبلاا ففووررظظ ننع تتانايیب ددووجوو ممددع للثم ٬،ةيیوومنتلاا / ةيیناسنإلاا  
وو ففعض وو ٬،تتامززألاا ععووقوو ددنع ننوواعتلااوو ةباجتسالااوو ٬،للضفاا للكشب ططيیططختلاب ةيینعملاا تتاهھجلل  
تتااررتفل مميیلعتلاا ففقووت  



 لليیصووت ىلع ننيیرردداقلاا ءاكررشلاا ددددع ةةددايیززل ةةررددقلاا ءانب ىلإإ ةجاحلاا ىلع ءووضلاا ططيیلست عم
 تتااررددق ةيیمنتل تتايیوولووألاا دديیددحتوو ٬،)ههانددأأ ةةددررااوولاا تتايیصووتلاا / تتايیددحتلاا ررظظناا( تتاجايیتحالاا
.ةيیئامنإلااوو ةيیناسنإلاا مماسقألاا وو للحااررملاا ننيیب ططبااووررلاا ةسسأم للجأأ ننم ددااررفألاا سسيیلوو تتامظظنملاا

تتاسايیس ننمض مميیلعتلاا للمش يف  ممااززتلالاا وولسووأأ ةمق يف تتاسايیسلاا تتاا/يعضااوو ىلع  
ةيیميیلعتلاا اهھتاسايیس يف ئئررااووططلااوو ةيیناسنإلاا ةباجتسالاا

 ننم ددحلااوو ببهھھھأتلاا جمددت يتلاا مميیلعتلاا ععاططقل  ةيیووق ططططخ عضوول ةيیملاعلاا ددووهھجلاا ففيیثكتوو ررااررمتسالاا
 ةيینااززيیملاا ددجااووت ننامضوو ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلاا ررصنع ننمضتل تتقوولاا سسفن يف ررططاخملاا
 هھباجتسالاا عم ةيیمنتلاا ططبرريی امم ٬،ةيیناسنإلاا جماارربلاا للووصأأ ةنووررموو ةمااددتساا ددكؤؤت يتلاا ةمززاللاا
ةيیناسنإلاا

ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلاا يف ررامثتسالل يقططنملاا سساسألاا
هرواشملا نع ةرداصلا تايصوتلا صخلم
 يملاعلاا ىىووتسملاا ىلع ايیلاح ههددووجووملاا هھيیلكيیهھلاا ززيیززعتوو تتاقاططلاا ددشح وو ههررصانلاا ههررددق هھيیووقت

 ططقف ةيیناسنالاا تتالاحلل ةهھجووم ررااررقلاا ععانص اهھمددختسيی يتلاا تتااووددالااوو تتاشاقنلاا ننووكت نناا ببجيی ال
 ةحصلاا ٬،ةيیامحلل ةليیسووك  تتايیباجيیالاا ةفعاضم ننكميی اهھلالخ ننم يتلاا ققررططلااوو ٬،اضيیاا ةيیميیلعتلاا امناا
 رراثآلاا )أأ اضيیأأ ننكل مميیلعتلاا ةيیررااررمتساا ككلذذكوو  ةفاظظنلااوو يحصلاا ففررصلاا تتالخااددتوو  ٬،ههايیملااوو
 يف ةيیميیلعتلاا ةميیقلاا )بب .ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلل ررشابملاا ممعددلاا ممددع ننع ةجتانلاا ددمالاا ةليیووطط
 ٬،ةيینمألااوو ةيیدداصتقالااوو ةيیعامتجالااوو ةيیعمتجملااوو ةيیددررفلاا تتااددئاعلاا ثثيیح ننم مميیلعتلاا ةيیررااررمتساا للاح
 ككلذذوو ٬،ققاططنلاا ةعسااوو ةيیناسنإلاا ففااددهھھھألاا ققيیقحت يف اهھلالخ ننم مميیلعتلاا ممهھھھاسيی يتلاا ققررططلاا )جج وو
 ىلع .رريیيیغتلل ففدداهھلاا للامعالاا للووددج سساساا ووهھھھ ااذذهھھھوو ٬،ىىررخألاا ةيیناسنإلاا تتاعاططقلاا عم ننوواعتلاب
 .ببلططلاا ددنع ككررحتت نناا اهھيیلعوو ٬،تتاا/ننيیررررضتملاا نناكسلاا ننع ةلووؤؤسم ننووكت ننأأ  ةيیناسنإلاا ةةددعاسملاا
 ةبسنلاب مميیلعتلاا نناا ثثيیح ٬،اهھليیوومتوو ةيیناسنإلاا ةباجتسالاا ننم ايیساسأأ ااءززج مميیلعتلاا للعج ينعيی ااذذهھھھ
 ننم مميیلعتلل هھجاحلاا مميیيیقت ننووعضيی تتاباشلاا/ببابشلااوو للافططالااوو للهھھھالاا وو ةمززألاب ةةررثأتملاا تتاعمتجملل
 للافططألاا يلع ززكررن ننأأ ةيیناسنإلاا تتامززألاا يف ةجاح ككانهھھھ ٬،ككلذذ ىلع ةةووالعوو .ممهھتايیوولوواا
 ٬،للاثملاا لليیبس ىلع .ءافعضللوو ةنيیعم ننس يف ةصاخلاا تتاجايیتحالاا تتااووذذ/ييووذذ وو تتاا/ننيیقهھھھااررملااوو
 ببابلاا حتفيی ٬،ررططخلل  تتاباشلاا/ببابشلااوو للافططألاا عضيی ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلاا رريیفووت ممددع
 عيیمج يهھھھ ههذذهھھھ .ةةررجهھلاا ىلإإ اضيیأأ ييددؤؤيی ننأأ ننكميی مميیلعتلاا صصررف ممااددعناا .ةةررططخ ةططشنأأ يف ممهھططررووتل
 ننم ددب ال ٬،اارريیخأأوو .ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلاا رريیفووت ممتيی ممل ااذذإإ اهھيیف ررظظنلاا يغبنيی يتلاا ففيیلاكتلاا
 ننم ببسانملاا ععوونلاا رريیفووت ىلع رردداق مميیلعت مماظظن ىلإإ ةجاحب تتاا/ننيیملعملاا ننأأ ىلع ءووضلاا ططيیلست
 تتاارراهھملااوو ةنططااووملاا ززيیززعت ككلذذ يف امب ٬،لليیووططلاا ىىددملاا ىلع ددووشنملاا ررثألاا هھل  ننووكيیل  مميیلعتلاا
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 يف ةيیدداصتقالاا ققافآلاا ننسحت ققيیقحتوو ةمااددتسملاا ةيیمنتلاا ققيیقحتل ةسووررددم تتااررايیخ ذذاختال ةمززاللاا
.لليیووططلاا ىىددملاا

 رريیصقلاا ىىددملاا ىلع هھيیملعلاا هھلددالاا ىلع ةمئاقلاا ثثووحبلاا للاجم يف تتااوونسلاا ددددعتم ررامثتساا
 ننم ةلعافلاا ةيیسايیسلاا ففااررططألاا ععانقإإ يف ةةددعاسملل ةجاح ككانهھف .ررااررقلاا ذذاختال ققئااررططلااوو ٬،لليیووططلااوو
 تتااررااررقلاا ننع غلبيی نناا ثثحبلاا ااذذهھھھ ىلع ٬،ككلذذ ىلإإ ةفاضإلاب .ععاططقلاا ااذذهھھھ لليیوومت ةيیمهھھھأأوو ددئااووف
.للضفاا تتامددخب ممهھھھدديیووززتل ننيیملعتملاا ننم دديیززملاا ىلاا للووصوولاا للجأأ ننم جماارربلاب ةقلعتملاا

:ننوواعتلااوو ققيیسنتلاا
:هرواشملا نع ةرداصلا تايصوتلا صخلم
 للالخ ننم يئامنإلاا / يناسنإلاا ررايیعملاا وو تتايیووتسملاا ةفاك ىلع ققيیسنتلاا تتايیلآآوو ةيیلاعفلاا ززيیززعت 
 دديیلووت ىلع ددعاسيیس ااذذهھھھ .للددابتملاا ممااررتحالاا سساسأأ ىلع ننوواعتلااوو تتاكااررشلاا ءانب وو تتاموولعملاا للددابت
 عمتجملل ةلاعفلاا ةكرراشملاا عيیجشت وو ءااررآلاا يف ققفااووت ءانبوو ٬،عقااوولاا ضضررأأ ىلع ةسووملم تتاكااررش
.ينددملاا

 ةيیبررتلاا تتااررااززوو ٬،تتالاكوولاااا٬، ةحناملاا تتاهھجلاا( ةلعافلاا تتاهھجلاا عيیمج ٬،ةيیلاعف ررثكأأ ققيیسنتل 
 :ميلعتلل ينيالا نم ايندلا ريياعملا ممااددختساا ببجيی )صصاخلاا ععاططقلااوو ةيیسررددملاا تتاعمتجملااوو
.مميیلعتلاا ةيیعوون ننيیسحتل  ةكررتشم ئئددابمك شاعنالا و ةباجتسالاو هيزوهجلا

 ممظظنوو مميیلعتلاا ةةررااددإإ ببلططتيی  امهھنيیب اموو هھيیوومنتلاا وو هھيیناسنالاا تتالاجملاا يف تتاا/ننيیلماعلاا ننيیب ننوواعتلاا 
 تتااررايیخ وو جمانررب ننيیووكتل ةيیلاحلاا تتانايیبلاا صصالختساا اهھنكميی يتلاا  )EMIS( تتاموولعملاا
 ذذنم ةلصتم ةلسلس للووطط ىلع مميیلعتلاا ددووهھج ككررحت نناا ننكميی يتلااوو ٬،يقيیقحلاا تتقوولاا يف تتاسايیسلاا
 .عسااوو ققاططن يف وو لليیووطط ىىددم ىلع رريیثأتلاا ققيیقحتل هھيیلووالاا تتااووططخلاا ننم دديیززملاا دداجيیاا وو هھيیااددبلاا
 ىلع ددعاست ننأأ اهھنأش ننم يتلاا ةيیسيیئررلاا رريیبااددتلاا ذذيیفنتوو مميیمصتل ططئااررخ ممسرر ةةااددأأ ىلإإ ةجاح ككانهھھھوو
.ةيیوومنتلاا / ةيیناسنإلاا ةةووجفلاا ددس

 ةيیفيیك للووح "ككرراشتلاا ددعااووق" ووأأ ئئددابم ىلع ققافتالاا للالخ ننم ةحناملاا تتاهھجلاا ننيیب ققيیسنتلاا ززيیززعت
 ةحناملاا تتاهھجلاا ننيیب ققيیسنتلاا ثثيیح ننم ةيیباجيیإلاا ببرراجتلاا ققيیثووتوو ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلاا ممعدد
 هھباجتسالاا تتالاجم يف اميیس ال٬،)ةيیملاعلااوو ةيیميیلقإلااوو ههددحااوولاا هھلووددلاا يف( تتايیووتسملاا عيیمج ىلع
.هھيیمنتلاا وو هھيیناسنالاا

:للمعلاا ىلع ننيیرردداقلاا ءاكررشلاا ددددع ةةددايیززل تتااررددقلاا ءانب
:ةرواشملا نع ةرداصلا تايصوتلا صخلم



 تتامووكحلاا للبق ننم  ئئررااووططلاا تتالاح يف ةةررددقلااوو مميیلعتلاا ءامتنالاا وو ةيیكلمب ررووعشلااوو ممهھھھافتلاا ززيیززعت 
/ننيیلعافلااوو )رراغصلاا للافططألاب ةفلكملاا ةةررااززوولااوو ببابشلاا ةةررااززوو ٬،مميیلعتلااوو ةيیبررتلاا تتااررااززوو( ةيینططوولاا
 للاخددااوو ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلل هھباجتسالل اهھتاسايیس ننيیسحت ككلذذ يف امب ٬،ةيیمنتلاا للاجم يف تتاا
تتايینااززيیملااوو لليیلحتلااوو ططيیططختلااوو ددااددعتسالاا ططططخ ىلاا ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلاا
 ةيینططوو تتااررددق ءانب للالخ ننم ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلل تتاا/ننيیبيیجتسملاا وو تتاا/ننيیمعااددلاا عيیوونت
 ررمأأ ءامتنالاا وو هھيیكلملاب اهھھھررووعشوو ةيیلحملاا ةلعافلاا تتاهھجلاا عم للعافتلاا .ةيیلحملاا تتامظظنملاا لليیوومتوو
 ةلعافلاا تتاهھجلاا .ةلووؤؤسم ةقيیررططب لليیوومتلاا ررشنوو ةمااددتسملاا تتااررامثتسالاا دديیددحتل ةيیمهھھھالاا غلاب
 ننأأ ببجيی ٬،ينددملاا عمتجملااوو ةيیلحملاا ةيیمووكحلاا رريیغ تتامظظنملل مميیلعتلاا ةةررااززوو يلووؤؤسم ننم ٬،ةيیلحملاا
 ععاططقب ةططخلاا ططبرر .ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلاا للووح ةباجتسالااوو مميیيیقتوو دديیددحتل ةةددمتعم ننووكت
 يف ففررصتلل ةيیفاكلاا ددررااووملاا رريیفووتوو رركبم تتقوو يف تتاهھجلاا ههذذهھھھ دديیددحت يغبنيیوو .مماع للكشب مميیلعتلاا
 يف ةعيیررسلاا ةباجتسالاا.ددمالاا ةليیووطط ةمززألاا ووأأ ةئرراططلاا تتالاحلاا ييأأ ةهھجااوومل ببسانملاا تتقوولاا
 ننم ةيیلحملاا ةلعافلاا تتاهھجلاا ههذذهھل ةباجتسالااوو هھيیززووهھجلاا تتااررددق رريیووططت يف ددعاست ننأأ ننكميی لليیوومتلاا
/ننيیبررددم تتاكيیررش/ءاكررش ددووجوو ىلإإ ييددؤؤيی امم ٬،يلحملااوو ينططوولاا ننيیيیووتسملاا ىلع ببيیررددتلاا للالخ
.تتاا/ننيیددعتسموو تتاا

 ةمئاق للمشت ننأأ اهھنأش ننم يتلاا ٬،ةعيیررس ةباجتساا ةةررددابم ءاشنإإوو ةباجتسالاا تتالاكوو ةةررددق ززيیززعت
 يتااوولللاا/ننيیذذلاا ننااددلبلاا ففلتخم يف تتاا/ننيیعووططتملااوو تتاا/ننيیصصختملاا تتاا/ننيیبررددملل تتانايیب ةةددعاقوو
 تتاهھجل تتاهھيیجووت اضيیأأ ةةررددابملاا ههذذهھھھ للمشت ننأأ ننكميیوو .رريیصق تتقوو يف للمعلل ددااددعتساا ىلع ممهھھھ
.ىىررخاا هھيینعم

.ممهھبتااوورر عفددوو تتاا/ننيیملعملاا ببيیررددت

 تتالاح يف مميیلعتلاا جمددل يلاعلاا مميیلعتلاا جماارربوو ٬،تتاا/ننيیملعملاا ببيیررددت تتاسسؤؤم جمااررب ممعدد
.اهھجهھھھانم يف ئئررااووططلاا

:ففيیكتلاا ىلع ةةررددقلاا ءانبوو ررططاخملاا ننم ددحلااوو ببهھھھأتلاا
:هرواشملا نع ةرداصلا تايصوتلا صخلم
 تتايیلمع ننم ااءززج ننووكت ننأأ ىلإإ ججاتحت ٬،ئئررااووططلل ططيیططختلاا ككلذذ يف امب  ٬،ببهھھھأتلااوو ةيیاقوولاا 
 ككلذذ يف امب ٬،ةيیمنتلاا يف ةلعافلاا تتاهھجلاا عيیمجوو ةمووكحلاا للبق ننم ةيیدداعلاا ةيینططوولاا ةيیميیلعتلاا ططيیططختلاا
 يف تتاا/ننيیلعافلاا  تتااررددق ززيیززعت ممعدد ننأأ  ةيیلاحلاا تتااددعاسملاا ةيینبل ممهھملاا ننم .يلحملاا ىىووتسملاا ىلع
 ععااررصلاا ةيیساسح جمدد ككلذذ يف امب هھل ططيیططختلااوو ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلاا ممهھفل ةيیمنتلاا للاجم
.تتايینااززيیملااوو ططيیططختلااوو مميیلعتلاا ععاططقل لليیلحتل ررططاخملاا ننم ددحلاا رريیبااددتوو

 ةيیساسح رريیبااددت ككلذذ يف امب ٬،ببهھھھأتلااوو ةيیاقوولاا ججامددإإ يف ررمتست ننأأ يغبنيی ةيیناسنإلاا ةلعافلاا تتاهھجلاا



.اهھلمعب هھقلعتملاا تتايینااززيیملااوو اهھتاسايیس وو اهھجمااررب يف ٬،ررططاخملاا ننم ددحلااوو ععااررصلاا

مملعتلااوو ةةددووجلاا
:ةرواشملا نع ةرداصلا تايصوتلا صخلم
.ةنمآآ ةئيیب ببلططتت مملعتلااوو ةةددووج

 يف مميیلعتلاا للاجم يف تتاا/ننيیلماعلاا ننم ننيیررخآآ وو تتاا/ننيیملعملاا ببيیررددتوو ممووجهھلاا ننم مميیلعتلاا ةيیامح
 تتاعمتجملااوو ٬،ةيیاعررلاا يمددقموو تتاهھمألااوو ءابآلاا نناا ننم ددكأتلاا ٬،ككلذذ ىلع ةةووالعوو .هھنماا  ننكاماا
 عيیمجل سسررااددملاا يف مميیلعتلل تتاا/ننيیمعاادد تتاا/ننيیملعملاا اميیس الوو ٬،ةسررددملاا يف ننيیلماعلااوو ةيیلحملاا
 ٬،للززنملااوو ةسررددملاا يف تتابلاططلاا/ببالططلل ةنمآآ ةئيیب ررفووتوو ةةززهھجم سسررااددملاا ننووكت ننأأ وو ٬،للافططألاا
.اهھيیف  ننووملعتيیوو ننووشيیعيی يتلاا تتائيیبلاا يف تتاا/ننيیيیمحم ااوونووكيی نناا ثثيیحب

 ككلذذ يف امب ٬،ئئررااووططلاا تتالاح يف مملعتلااوو ةةددووج ززيیززعتل ينقتلااوو يلاملاا ممعددلااوو ةيیوولووألاا ءاططعإإ
 تتامظظنملاا عم هھكرراشم ةيیناسنإلاا ةلعافلاا تتاهھجلاا ننووكت نناا ننكميیوو .يعامتجالااوو يسفنلاا ممعددلاا
.ةيیوومنتلاا /ةيیناسنإلاا ةةووجفلاا ددسل مميیلعتلاا سسايیق ىلع للمعت يتلاا ةيیئامنإلاا

 ةمووظظنم للخاادد  ئئررااووططلاا تتالاح يف ةةددووجلاا ىلع ننوولمعيی ءاكررش ققيیررطط ننع لليیثمتلاا ززيیززعت 
 ممعدديیوو ةيیفاك ددررااووم يططعيی OCHA ةيیناسنإلاا ننووؤؤشلاا ققيیسنت ببتكم ننأأ دديیكأتلااوو مميیلعتلاا ةعوومجم
 اهھتااوودداا سسيیلوو اهھليیوومت ىلع للووصحلاا ننامضل اهھمعدد ننكميی يتلاا ةططشنألل رريیيیاعملاا عيیسووت .مميیلعتلاا
.ةشمهھملاا تتائفلل ةططشناا ككلذذ يف امب ٬،ممعددلاا ىقلتيی مميیلعتل هھيیلاع ةةددووج اضيیأأ ننكلوو ٬،ططقف

 ههررسخ ام ققحليیل صصاخ للكشب مممصم يفاضاا ممعدد رريیفوويی  ييذذلااوو يعمتجملاا مميیلعتلاا يف ررامثتسالاا
 يقلتوو ٬،ممهھجهھھھانم ننع ةفلتخملاا ةيیسااررددلاا جهھھھانملااوو ةغللاا يف تتافالتخالاا عم للماعتلاا .ننيینسلاا ننم
 اهھھھرريیددت يتلاا مميیلعتلاا جمااررب ممعددل ددئااووف ككانهھھھ ننأأ ننيیح يف .يفاعتلل هھنووجاتحيی ييذذلاا يسفنلاا ممعددلاا
 ىلع ررثؤؤت يتلااوو للافططألاا اهھهھجااوويی ددق مماظظنلاب ددوويیقلااوو ززجااووحلاا ننم دديیددعلاا ككانهھھھ ٬،ةمووكحلاا
.سسررااددملاا ههذذهھھھ يف مملعتلااوو مماظظتناب نن/ممهھھھررووضح

 ططشنلاا مملعتلاا صصررف رريیفووتل ةلاعف ةجررددب تتقوولااوو ددررااووملاا ممااددختساا ةيیفيیك ىلع تتاا/ننيیملعملاا ببيیررددت
.تتابلاططلاا/ببالططلاا ىىددل ةيیميیدداكألاا تتاارراهھملاا ززززعيی ييذذلاا

 للجأأ ننم مميیلعتلاا للالخ للفططلل ةيیفططاعلااوو ةيیعامتجالاا تتاارراهھملاا ففااددهھتساا ىلع ننيیملعملاا ببيیررددت اضيیأأ
.ةيیفررعملاا ممهھتااررددق ننع الضف ددوومصلاا ىلع ممهھتررددق ززيیززعت

.تتاا/ننيیئجاللااوو تتاا/ننيیحززانلاا ننم تتاا/ننيیملعملاا ببتااوورر عفدد ننامضوو ففيیظظووت



 ككلذذك ٬،يماظظنلاا رريیغوو يماظظنلاا مميیلعتلاا جمااررب ززيیززعتل ةيیمقررلاا مملعتلاا تتااووددأأ ممااددختساا للامتح
 ةقيیررططب تتااووددالاا ههذذهھھھ عيیووططت يغبنيی ةيیميیلعت صصررف يياا ننووكلتميی ال ننيیذذلاا صصاخشالاا للووصوولل
.ممااددختسالاا ةلهھس ننووكت ننااوو ةجهھنمم

عماجلاا مميیلعتلاا
 :هرواشملا نع ةرداصلا تايصوتلا صخلم

 ررثكأأ :يئااددتبالاا مميیلعتلاا ءاارروو ام ىلإإ للصت ننأأ يغبنيی : ئئررااووططلل هھباجتسالاا تتالاح يف مميیلعتلاا 
 ييوومنتلاا ننيیدديیعصلاا ىلعوو .ةلووفططلاا ننم ةةرركبملاا للحااررملاا  يف اهھب ممايیقلاا ننيیعتيی  ةيیميیلعتلاا تتاجايیتحالاا
 ٬،ةيینهھملااوو ةيیووناثلااوو ةيیئااددتبالاا ددعب ام صصررف ككلذذ يف امب ٬،تتاباشلاا/ببابشلااوو تتاا/ننيیقهھھھااررملل يميیلعتلااوو
.ددمألاا ةليیووطط تتامززألاا يف اصووصخ

 ررثكاا حبصيیوو ئئررااووططلاا تتالاح يف ةباجتسالاا ةيیجيیتااررتساا يف عماجلاا مميیلعتلاا عسووتيی ننأأ ببجيی
 ككلذذ يف امب ٬،ةشمهھملاا تتائفلل ةلماكتملاا ةيیاعررلاا وو مملعتلاا صصررفرريیفووت ككلذذ يف امب  .ةيیلوومش
 وو مميیلعتلااوو ٬،ةحصلاا تتاعاططق رربع ررززآتلاا ةيیووقت صصررفلاا ههذذهھل يغبنيیوو .ططيیططختلاا تتايیلمعوو ددااددعتسالاا
 ةفاضاا تتاا/ننيیشمهھملاا للافططأللاا اهھنم دديیفتسيیل هھعماج للخددتلااوو ققيیسنتلاا تتايیلآآ ننووكت ننأأ ببجيی.ةيیامحلاا
 ننووكيی ننأأ ننسحتسملاا ننمف.ةصاخلاا ممهھتاجايیتحاا يبلت يتلاا ههددددحملاا وو هھصصختملاا تتالخددتلاا ىلاا
 ننامضل  ةشمهھملاا تتائفلاا ففلتخم عم للاصتالاا ططاقنل ننيیيیعتأأ ةلماشلاا ةباجتسالاا ةيینب للخاادد ككانهھھھ
.)ففددهھلاا ههددددحملااوو ةممعملاا( هھباجتسالاا ببنااووج عيیمج يف اهھجااررددإإ

 تتاجايیتحال ةباجتسالاا ففددهھب ككلذذوو ةشمهھملاا تتائفلااوو ةيیناسنإلاا ةلعافلاا تتاهھجلل تتااررددقلاا ءانب
 ةلعافلاا تتاهھجلاا تتااررددق ءانب ففااددهھتساا )أأ للالخ ننم اشيیمهھت ررثكألاا تتاعوومجملاا وو صصاخشاللميیلعتلاا
 يف ككرراشت يتلاا ةيیناسنإلاا ةيیمووكحلاا رريیغ تتامظظنملااوو  تتامووكحلاا للثم ٬،ةيیسيیئررلاا ةيیناسنإلاا
 هھفلتخم هھططشناب ككرراشت ممهھلثمت يتلاا تتامظظنملااوو ةشمهھملاا تتائفلاا  ننأأ ننم ددكأتلاا )بب ؛ةباجتسالاا
 ةكرراشم ننامض ٬،)جج .ةباجتساا ةيیلمعب ممهھتاارربخ ننيیمضتل ككلذذوو ٬،ةباجتسالاا تتايیلآآ عيیمج للمشت
.هھباجتسالاا يف ةشمهھملاا تتائفلاا تتاجايیتحال ةباجتسالاب ةةددددحم ةةرربخ تتااذذ تتامظظنملاا

 ءااددأأ  ننيیسحت هھيیفيیك للووح ةيیملاعلاا ةةرروواشملاا الخ اهھيیلع ععامجالاا ممت يتلاا ططاقنلاا صصخلم ٢۲.٢۲
 ةةررااددإإ ززيیززعت ؛تتاجايیتحالاا مميیيیقت ننيیسحتب ققلعتيی اميیف للضفأأ للكشب للمعتل  ةيیلاحلاا ةيینبلاا ةةررددقوو
 بباسحوو ططيیططختلاا ززيیززعتوو .تتاا/ننيیئجالل ةصاخبوو ٬،ةيیميیلقإلاا تتامززألل للضفأأ هھباجتساا ؛تتاموولعملاا
ففيیلاكتلاا



:رريیرراقتلاا وو ددصررلاا ٬،تتاموولعملاا ةةررااددإإ ززيیززعت
: تارواشملا نم تايصوت
 ىلع رريیثأتلاا للجأأ ننم اهھتررااددإإوو اهھليیلحتوو تتانايیبلاا عمج وو مميیيیقتلاا تتايیلمع ةمءااووموو ططيیسبتوو ننيیسحت
 تتالاح يف ةصاخوو ٬، ددصررلاا وو ةباجتسالااوو ططيیططختلاب هھططبتررنلاا ةلددألاا ىلإإ ددنتسيی ةيیلاعف ررثكأأ ووحن
. ههدداحلاا ئئررااووططلاا

 ممعددوو  تتانايیبلاا عمج يف رربكأأ اارروودد ببعلتب ةةدديیددجلاا تتايینقتلاا ممووقت نناا هھيیناكماا هھفيیك ففاشكتساا
 يف ةةءافكب ددررااووملاا صصيیصختل ككلذذوو ٬، ررشنلااوو ددصررلااوو مميیيیقتلل ةيیمقررلاا تتااووددألل يجهھنملاا ممااددختسالاا
.تتامززالاا تتالاح

 تتاسايیسلاا وو يجيیتااررتسالاا ططيیططختلاا ضضااررغأل .ئئررااووططلاا ةلحررم ننم ةيیمنتلل ططيیططختلاا أأددبيی ننأأ ببجيی 
 ررثكأأ هھقيیررططب ةططبتررم ننووكت ننأأ ببجيی تتانايیبلاا عمجوو ةيیئامنإلااوو ةيیناسنإلاا تتااررشؤؤملاا ٬،اهھھھذذيیفنتوو
 دديیززملاا للذذب ىلإإ ةجاح ككانهھھھ . )EMIS( مميیلعتلاب هھصتخملاا تتاموولعملاا ههرراادداا هھمظظناا للخاادد اكسامت
 ةمظظنأأ يف ظظافتحالااوو سسررااددملاب ققاحتلالاا هھبسن ىلع اهھھھرريیثاتوو تتامززألاا ببقااووع جمددل ددووهھجلاا ننم
.ةيینططوولاا تتاموولعملاا ههرراادداا

 لليیجستل ) EMIS ( مميیلعتلاب هھقلعتملاا تتاموولعملاا ههرراادداا ممظظن يقابتساا للكشب ننااددلبلاا عضت ننأأ ببجيی 
 ٬، عقااوولاا ضضررأأ ىلع ةيیلحملاا للووصألااوو ٬، هھجئاتن وو مميیلعتلاب هھططبتررملاا ةماهھلاا تتانايیبلاا ننيیززخت وو
 ةلووهھسرريیفووت وو ٬،ةلعافلاا تتاهھجلاا عيیمج عم تتانايیبلاا ههذذهھھھ ممساقت ممتيی ننأأ ببجيی وو .ةحاتملاا ايیجوولوونكتلااوو
 وو ططيیططختلااوو ييووبررتلاا ددااددعتسالاا ةيیعوون وو ققيیسنتلاا ننيیسحت ىلع ههددعاسملل ككلذذوو تتانايیبلل للووصوولاا
.هھمددخلاا للاصيیاا

 ححووااررتت يتااووللاا/ننيیذذلاا للافططألاا ٬، ةةرركبملاا ةلووفططلاا ةلحررم ( ررمعلاا ببسح تتانايیبلاا ففيینصت ببجيی 
 عم يعامتجالاا ععوونلااوو )تتاباشلاا/ببابشلااوو تتاا/ننيیقهھھھااررملااوو ٬، ةيیئااددتبالاا سسررااددملاا ننيیب نن/ممهھھھررامعأأ
. سسررااددملاا ننم ننيیبررستملاا للافططالاا وو تتاقاعالاا تتااووذذ/ييووذذ للثم ٬، ةشمهھملاا تتائفلل ممااررتحالاا

 ةةرريیغص ةعوومجم ىلع ققفتت ننأأ ببجيی ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلاا للاجم يف هھلماعلاا تتاعوومجملاا نناا
 ٬، ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلاا للاجم يف ممددقتلاا ىىددم سسايیق حيیتت يتلاا ) ٣۳ ( تتااررشؤؤملاا وو للمااووعلاا
 ااذذهھھھ يف ززررحملاا ممددقتلاا عبتتل تتامددخلاا تتاا/يمددقموو ةحناملاا تتاهھجلل حمست ننأأ اضيیاا اهھنأش ننم يتلااوو
 يعوونلاا مميیلعتلاا ىلإإ ننمآلاا للووصوولاا ةةددايیززل افيیررعت تتااررشؤؤملاا ههذذهھھھ للمشت ننأأ ننكميیوو . للاجملاا
 سسناسنالاا ددعبلل حضااوو دديیددحت عم تتاباشلاا/ببابشلااوو ئئررااووططلاا تتالاح ننم تتاا/ننيیررررضتملاا للافططألل
 ةحناملاا تتاهھجلاا ممااززلإب يلووددلاا عمتجملل اضيیأأ حمست ننأأ اهھنأش ننم يتلااوو ٬، هھيیمنتلاا هھلحررمل للاقتنالااوو
.اهھتامااززتلاا ننع ةلءاسملل



تتاجايیتحالاا مميیيیقت ننيیسحت
: تارواشملا نم تايصوت
 ٬، PCNA وو PDNA ٬، JENA للثم ٬، تتاجايیتحالاا مميیيیقت تتااووددأأ وو ةيیووق ررططأأ ككانهھھھ ننأأ ننيیح يف
 تتكرراش يتلاا ةنيیعلاا ددااررفأأ ننم ددددع : تتااووددألاا ههذذهھھھ ددووجوو للووح ةفررعملاا يف صصقن ككانهھھھ ننأأ ووددبيی
/ننيیيیكررددم رريیغ ) تتااررشؤؤملاا اضيیأأ وو ( تتاجايیتحالاا مميیيیقتل ةةددحووم ةةااددأأ ثثااددحتساب ااووصوواا ههرروواشملاب
 ةةررااددإل ةجاحلاا ىلإإ رريیشيی ااذذهھھھ . مميیلعتلاا ةعوومجم ننمض تتااووددألاا ههذذهھھھ للثم للعفلاب ككانهھھھ نناا تتاا
 يف مميیلعتلل ةةدديیددج ةصنم دداجيیاا .عسووأأ ققاططن ىلع ةةددووجووملاا تتااووددالل للضفأأ للددابتوو تتاموولعملاا
 ننيیب عمجلااوو ٬، تتاموولعملاا يف ةةووجفلاا ههذذهھھھ ددس يف ةةددعاسملل ةليیسوو ننووكت ننأأ للمتحيی ئئررااووططلاا تتالاح
 وو GPE ٬، GCPEA ٬، ينيیالاا للثم تتاعوومجملاا وو تتاكبشلاا ننم تتااووددأأ للووح تتاموولعملاا
 يف مميیلعتلاا ءاكررش ممعدد ةصنملل ننكميی ٬،ككلذذ ىلإإ ةفاضإلاب . ددحااوو عقووم يف يملاعلاا مميیلعتلاا ةعوومجم
 ننم ةةددافتسالل تتااررددقلاا ءانبوو للضفأأ هھقيیررططب تتاا/ننيیفظظووملاا ببيیررددت ننم نن/ممهھيیكمتل ئئررااووططلاا تتالاح
.تتااووددألاا ههذذهھھھ عيیووططت وو

 ااووصوواا تتااووددألااوو تتاجايیتحالاا مميیيیقتل ررططأأ ددووجوول هھيیاارردد ىلع ممهھھھ يتااووللاا/ننيیذذلاا تتاا/ننووعلططتسملاا
 تتااررااززوولل اصووصخوو  اهھعيیووططت وو اهھمااددختساا للجأأ ننم تتااررددقلاا ءانب ممعدد ) ٢۲2وو اهھططيیسبت ) ١۱1بب
مميیلعتلااوو ةيیبررتلاا

 تتاجايیتحاا ننع تتاموولعملاا عمجوو ىلع ززيیكررتلاا ىلع رردداق وو الماش تتاجايیتحالاا مميیيیقت ننووكيی ننأأ ببجيی
/ننيیقهھھھااررملااوو رراغصلاا للافططألااوو ٬، تتاقاعالاا تتااووذذ/ييووذذ للافططألااوو ٬،تتايیتفلاا للثم ٬، ةشمهھملاا تتائفلاا
 ىلع ههررددقلاا ككلذذ يف امب ٬، ةسررددملاا ججرراخ نن/ممهھھھ يتااووللاا/ننيیذذلاا للافططألااوو  تتاباشلاا/ببابشلااوو تتاا
 ننامضوو تتاا/ننيیشمهھملاا للافططألاا دديیددحت ننع ةلووؤؤسم مميیيیقتلاا ققررف ننووكت ننأأ يغبنيیوو . تتانايیبلاا ففيینصت
 لليیهھستل . ةباجتسالاا ططططخ ىلإإ تتانايیبلاا ةيیذذغت ككلذذكوو مميیيیقتلاا تتايیلمع للحااررم عيیمج يف نن/ممهھجااررددإإ
 ككانهھھھ اهھيیلع ققفتملاا ئئددابملاا ببسح ققيیسنتلاا ننيیسحتوو ٬، ةيیجهھنم ةقيیررططب ةلماشلاا تتاجايیتحالاا مميیيیقت
/ننيیيیشمهھملاا ددااررفلاا وو تتاعوومجملاا ههذذهھل ههرراشالااوو  هھشمهھملاا تتائفلاا يعاارريی ككررتشم جهھن ىلإإ ةجاح
 وو تتاجايیتحالاا مميیيیقتب هھقلعتملاا تتالووكووتوورربلاا ووأأ هھيیهھيیجووتلاا هھلددالاا للالخ ننم حيیررص للكشب  تتاا
تتايینااززيیملاا
تتاا/ننيیئجالل ةصاخبوو ٬، ةيیميیلقإلاا تتامززألاا يف للضفأأ ةباجتساا
: تارواشملا نم تايصوت
 ةلعافلاا تتاهھجلاا ننيیب ددووددحلاا رربع ققيیسنتلاا ببلططتيی  ييذذلااوو ننيیددررشملاا نناكسلل ببسانملاا مميیلعتلاا رريیفووت
/ننيیئجالل ةفيیضملاا ننااددلبلاا يف مميیلعتلاا تتااررااززوو ننيیب ققيیسنتلااوو للصااووتلاا ننامض . ةيیئامنإلااوو ةيیناسنإلاا
 ييررووررض ررمأأ ككلذذ ننال جهھنملاا ةلدداعم مماظظن وو ٬،تتاادداهھشلل ققيیددصتلاا ايیاضق للووح ممهھنااددلب وو تتاا
 ةمئاادد للوولح ىلإإ للصووتلاا لليیهھستل

 ننااددلبلاا يف مميیلعتلاا ةباجتساا يف ننووكرراشيی يتااووللاا/ننيیذذلاا تتاا/ننيیلثمملاا وو تتالاكوولاا ننيیب ققيیسنتلاا ننيیسحت
 ةيیناسنإلاا  هھثاغالاا وو ةيیمنتلل ككررتشم ننوواعت ققيیررطط ننع ةفيیضملاا ننااددلبلاا يفوو تتاا/ننيیئجالل هھيیلصالاا



 ذذخات نناا ببجيی يتلاا مميیلعتلاا ةيیررااررمتساا للمشتوو ةيیلاقتنالاا ططططخلاا .ةباجتسالااوو ققيیسنتلااوو ططيیططختلاا وو
. ررابتعالاا ننيیعب ممهھنططووم ىلاا ننيیددئاعلاا

 ننيیئجاللاا ةةدداعإل حيیحص للكشب  هھيیضررالااددااددعإل ةيیمنتلاا وو يناسنإلاا للمعلاا ططبررل هھقيیررطط ككانهھھھ
 اضيیأأ ننكلوو مميیلعتلاا ككلذذ يف امب ٬، ةيیعامتجالاا تتامددخلل للاعفلاا ذذيیفنتلاا للالخ ننم ةمغانتم ننوومتوو
 تتائفلل ةصاخ ةفصب حيیحص ااذذهھھھ . ةةددووعلاا ققططانم يف  ةيیامحلاا تتامددخوو ةيیسفن وو ةيیحص تتامددخ
 وو تتاا/ننيیقهھھھااررملاا وو رراغصلاا للافططألااوو  هھقاعالاا تتااووذذ/ييووذذ وو للافططألااوو ٬،تتايیتفلاا للثم ٬، ةشمهھملاا
.سسررااددملاا ننم تتاا/ننيیبررستملاا للافططألاا

 ننامضل تتااوونسلاا ددددعتم وو هھب ؤؤبنتلاا ننكميیوو  تتاجاحلاا ىلع ددمتعملاا لليیوومتلاا ررفااووت ننامض
.ةةدديیددع تتااوونس ذذنم ااووحززن يتااووللاا/ننيیذذلاا ككئلووأل مميیلعتلاا ةيیررااررمتساا

: هھفلكتلاا رريیددقتوو ددررااووملاا عمجل ققبسملاا ططيیططختلاا
:هرواشملا نع ةرداصلا تايصوتلا صخلم
 وو تتااررامثتسالاا للووح ددقاعتلاا اهھب ممتيی يتلاا ةقيیررططلاا وو ةحاتملاا ددررااووملاا ممجح ننم للك لليیلحت يغبنيی 
 ببنجت وو ٬،تتيیقووتلاا ككلذذ يف امب  هھنيیعمرريیيیاعم للباقم ةمددخلاا يمددقم للبق ننم اهھتجمررب ممث وو حنملاا
تتالخااددملاا للسلستوو ٬، ةةددافتسالااوو ٬، للخددتلاا ععوون / يفااررغجلاا عقووملاا ببسح ةيیجااووددززالاا

 ففلتخمب اهھتنرراقموو ئئررااووططلاا ةلاح ننم ةلحررم ييأبوو ةحاتملاا ددررااووملاا ننم ععااوونأأ  دديیددحتوو هھفررعم
 وو ففااددهھھھاا ففالتخاا ننع ففشكلاا للجأأ ننم ددررااووملاا ننم ععااوونألاا ههذذهھھھ ببحاصت يتلاا ددوويیقلاا وو ددوونبلاا
 للاع ىىووتسم ىلع ققافتاا .ةعررسب ددررااووملاا رريیفووت ىلع اهھتررددق وو ةحناملاا تتاهھجلاا ضضعب تتاهھجووت
 ااررددق  ظظفح هھناش ننم ييذذلااوو ةةددددحم للحااررمب ممااززتلالاب ننيیلوومملاا ضضعب  ممووقيی ننأأ ةحناملاا تتاهھجلاا ننيیب
 تتامددخلاا ننووكتل ٬،ةمددخلاا يمددقمل هھسفن ءيشلاب ممايیقلاا يغبنيی وو .للااوومألاا وو ددهھجلااوو تتقوولاا ننم اارريیبك
 للافططألل مميیلعتلاا للاعف ييررووف مميیددقتوو ؛ددررااووملاا ةجمررب ممث وو عمج يف ةةءافكوو ةيیلاعف ررثكأأ هھمددقملاا
 تتاباشلاا/ببابشلااوو

 ننم ددحلاا تتايیلمعب ءانتعالاا ببجيی ككلذذلوو اهھتفلكت رريیددقتوو  للاقتنالل  هھلحررمل ططيیططختلاا وو ششاعتنالاا عفدد
 للثم ٬،ططططخلاا يف  اهھجااررددإل بباسحلاا ككلذذكوو تتاعااررصلاا ةةددح ننم ففيیفختلاا رريیبااددت وو ررططاخملاا
 سسررااددملاا رريیووططت ةةدداعإل ططيیططختلاا يغبنيی ٬، للاثملاا لليیبس ىلع . ةقاعإلاب ةصاخلاا تتاجايیتحالاا
 للووصوولاا ننكميی وو ةلماش وو ةنررم وو ةنمآآ ننووكتل اهھفيیلاكت وو ةةرركبملاا ةلووفططلاا ةلحررم يف تتاسسؤؤملااوو
 ننكت ممل وو ةةددووجووم تتناك امبرر يتلاا ززجااووحلاا ةلااززإإ وو ٬،ززيیيیمت ننوودد للافططألاا عيیمجل ةفصنموو اهھيیلإإ
 سسررااددملل ءااووس ةيیتحتلاا ةيینبلاا مميیمصت وو هھسررددملاا عقووم ااذذهھھھ للمشيیوو .للافططالل هھقيیددص وواا هھبسانم
.ققبس ام للك ننامضل ةيینااززيیملاا صصيیصخت ممهھملاا ننم .يحصلاا ففررصلااوو هھيیحصلاا ققفااررملااوواا

 ببتااوورر ٬، ةيیتحتلاا ةيینبلاا( هھفلكتلل ةيیسيیئررلاا ززكااررملاا للووح ةيیساسألاا ةفلكتلاا سسيیيیاقم عمج يف ررامثتسالاا
 للضفأأ ممهھف ددووجوو ببناج ىلإإ ) ينهھملاا رريیووططتلاا وو تتاا/ننيیملعملاا تتااررددق رريیووططت ٬، تتاا/ننيیملعملاا
. اهھھھرريیثأتوو ةمددختسملاا تتالخددتلل



ئئددابملاا ىلع ةيیملاعلاا ةةرروواشملاا  ععامجإإ صصخلم  ٣۳.٢۲
 ىوتسم ىلع اهيلع قفتملا ئدابملا نم ةعومجم ثدحت نا نكمملا نم له : ثلاثلا لاؤسلا
 ممألا تالاكوو تاموكحلا عاضخإل اهمادختسا متي نأ نكمي فيك ؟ اقرف عيفر يسايس
؟هلءاسملل نيرخآ ءاكرشو ةدحتملا

 ئئددابملاا ننم ةعوومجم ىلع ققافتالاا يغبنيی ٬، ممعن بب ههرريیبك ةيیبلغأب ةةرروواشملاا يف ننووكرراشملاا بباجأأ
 ةغل للكشت ئئددابملاا ههذذهھھھ ننأل ططقف سسيیل . عيیفرر يسايیس ىىووتسم ىلع ) ةيیهھيیجووت ئئددابم ووأأ ( ةكررتشملاا
 ننكميی اهھنكلوو ٬،ةيیمنتلاا وو هھيیناسنإلاا  هھباجتسالاا ننيیب ههووجفلاا ررسج ىلع للمعلااوو ررااووحلل ةكررتشم ةيیملاع
 ةيیميیلعتلاا تتاهھجلااوو تتامووكحلاا ممعددلةعباتمل ططووررشلاا رريیفووتوو ةيیهھيیجووت ئئددابم ةباثمب اضيیأأ للمعت ننأأ
 عيیمج هھلءاسم هھيیناكمالل اساساا للكشت وو ففااررططألاا ةةددددعتملااوو ةيیئانثلاا وو ةحناملاا تتاهھجلاا ننم ىىررخألاا
  .تتاهھجلاا ههذذهھھھ

 ةةدداعإل تتاا/ننيیعلططتسملاا ةيیبلاغ اعدد ٬، مميیلعتلل هھصصخم ئئددابملاا ننم ةةدديیددج ةعوومجم ةغايیص للبق
 ننأأ ظظحوول ٬،صصووصخلاا هھجوو ىلع . ايیلاح هھمددختسملاا ددصررلاا تتايیلآآ وو ةمئاقلاا ئئددابملاب ةيیانعب ررظظنلاا
 هيزوهجلا :ينيالل ايندلا ريياعملاب هھلصفم هھقيیررططب اهھتنرراقم ببجيی ئئددابم ييأأ ننيیب ةقالعلاا
 للووددج للثم ىىررخألاا ةيیملاعلاا ررططألاا ىلإإ اضيیأأ ئئددابملاا ههذذهھھھ للصت ننأأ ببجيی . يفاعتلاو ةباجتسالاو
. يلاحلاا يملاعلاا ققايیسلاا يف اهھتيیمهھھھأأ ننامضل ٢۲٠۰١۱٥ ددعب ام ةلحررم يف ةيیمنتلاا للامعأأ

 ننأأ ىلع ييووق ععامجإإ اضيیأأ ككانهھھھ نناا ٬، ئئددابملاا ننم ةعوومجمل ةيیلاع ةسامح ككانهھھھ ننأأ ننيیح يف
 جمااررب ققلخل ةيیافكلاا هھيیف امب ايیووق ااززفاح تتسيیل اهھتااذذ ددح يف ئئددابملاا نناف .ةيیمهھھھألاا غلاب ررمأأ ةلءاسملاا
 ممتيی ننأأ يغبنيی ٬، سسووملم رريیيیغت ثثااددحإإ للجأأ ننم .ةيیفافشلاا وو ةلءاسملل ققيیبططتوو للضفاا ثثووحب وو
 ةيیناسنإلاا تتاسايیسلاا يف اهھجمدد وو تتايیووتسملاا ىلعأأ ىلع ئئددابملاا ههذذهھھھ ىلع عيیقووتلاا وو هھقفووملاا
 ةلعافلاا تتاهھجلااوو ففااررططألاا ةةددددعتملاا تتالاكوولاا وو ةحناملاا تتاهھجلااوو تتامووكحلاا للبق ننم هھيیئامنالاا
 ددصررلل رراططإإ عضوو يغبنيیوو . ايیفاك اليیوومت ةلوومم ئئددابملاا ههذذهھھھ  ننووكت ننأأ يغبنيی ٬، ىىررخألاا ةيیميیلعتلاا
 ننم عقووتم ووهھھھ ام ىلإإ ةةرراشإإ ككلذذ يف امب ٬، ةيیااددبلاا ذذنم ززررحملاا ممددقتلاا ننع غغالبإلااوو ددصررلل مميیيیقتلاا وو
 ززيیززعتل هھمعدد مميی نناا يغبنيی ينددملاا عمتجملاا ننأأ ىلإإ رريیشأأوو .ككوولسلاا يف رريیيیغتلاا ننم ععوون ييأأ ٬، ممددقتلاا
 ةيیلمعلاا ههذذهھھھ يف اارروودد اهھل ننووكت ننأأ ننكميی ينيیالاا ننأأ وو تتايیلاعفلاا ددقعل ةةووعددلااوو ددصررلاا تتاارراهھم
هھيیباقررلاا

لليیوومتلاا ققووددنص ىلع ةيیملاعلاا ةةرروواشملاا ععامجإإ صصخلم ٤.٢۲
 ميلعتلا معدل ناكم يف يه ةيفاضإلا لاومألا نأ نامضل بولطملا وه ام : عبارلا لاؤسلا 
 ةركف تامزالا يف  ميلعتلل ليومت ةيلآ وأ يملاع قودنص داجيا نا نودقتعت له ؟تامزالا يف
؟ اهمادختسا نكمي فيكو هيلالا هذه مظنت نأ بجي فيك ، كلذك رمألا ناك اذإ ؟ ةديج



 ةيیبلاغلااوو  لليیوومتلاا ننم دديیززملاا ىلإإ ةجاح ككانهھھھ ننأأ ىلع ععامجإلاب ةةرروواشملاا يف تتاا/ننووكرراشملاا ققفتاا
 ككانهھھھ تتناك .ةيیلاحلاا ةيینبلاا رراططإإ ننم أأززجتيی ال ااءززجك ققووددنص / ةةدديیددج ةصنم ممعددت ىمظظعلاا
 ننيیب ةةووجفلاا ىلإإ ررظظنلاا وو ٬،يلاحلاا للكيیهھلاا ججرراخ ققووددنص / ةةدديیددج ةصنم ءاشنإب يصووت تتااووصأأ
 ححالصإإ نناب ككءالوواا ررعش ددقف .يلاحلاا للكيیهھلاا للخاادد ننم أأززجتيی ال ااءززجك ةيیمنت وو ةيیناسنإلاا هھثاغالاا
 وواا ققووددنص ققلخ ننم ةيیمهھھھأأ ررثكأأ ووهھھھ ةةءافك ررثكأأوو للضفأأ هھمئاقلاا ققيیسنت تتايیلآآ للعجل يلاحلاا للكيیهھلاا
 ٬،ةيیططااررقوورريیبلاا ننم ىىررخأأ ةقبطط ينعيی دديیددج ققووددنص  ننأأ اهھقلق ننع هھعوومجم تتبررعأأوو .ههدديیددج هھيیلاا
 ممسررلاا ننم الددب تتلووح يتلاا للااوومألاا ىتحوو ةةددووجووملاا للااوومألل ممذذررشتلاا ننم دديیززم ىلإإ ييددؤؤيی ددق امم
 ةحناملاا تتاهھجلاا ممووقت نناا ررططخوو تتالماعملاا ففيیلاكت ععافترراا ننأشب ققلق ككانهھھھ .ةةدديیددج ققيیددانص يف
 ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلل لليیوومتلاا صصيیصخت ةلصااووم ننم لليیلقتلاا وواا ممددعب ةيیناسنإلاا

 للبق ننم تترركذذ اادديیج اقيیسنت ةقسنملاا وو ةةدديیجلاا ددررااووملاا ققووددنص صصئاصخ للووح ةيیلاتلاا تتايیصووتلاا
 .رروواشتلاا يف تتاا/ننيیكرراشملاا ةيیبلاغ
: ننأأ ققووددنصلاا  ااذذهھھھ ىلع ببجيی
 ةباجتسالاا وو يططااررقرريیب رريیخأت ننوودد رريیصق تتقوو يف ةعررسب للااوومألاا مميیددقتل ةنووررملاا هھيیددل ننووكيی
. ئئررتووططلاا تتالاح ةعيیبطط رريیغتل

 وو تتاسررامم وو, ةةدديیددج ةسايیس يف ممهھسيی امم للاقتنالاا ططططخ ممعدديی امنيیب ئئررااووططلل ةباجتسالاب ممووقيی
 عم عسااوو ققاططن ىلع ققفااووتلاا ننم دديیززملاا ققلخ وو هھيیمنتلاا/هھيیناسنالاا هھثاغالاا ةةووجف ددس اهھنأش ننم ممظظن
. مميیلعتلاا تتااددعاسم

 لليیوومتلاا ةةددايیزز للالخ ننم ددوومصلاا تتااررددابم وو , رريیضحتلاا وو , يقابتسالاا ططيیططختلل ينفلاا ممعددلاا مميیددقت
 وو ثثررااووكلاا رراثآآ ننم ففيیفختلاا ( ررططاخملاا ننم ددحلاا وو هھيیززووهھجلاا جمددل مميیلعتلاا ططططخل ينفلاا ممعددلاا وو
. ةنووررملاا رريیبااددت وو ) ععااررصلاا

 تتامووكحلاا ةصاخ وو تتامظظنملاا وو للكايیهھلاا وو ممظظنلل ةباجتسالاا وو هھيیززووهھجلاا ىلع ةةررددقلاا ززيیززعت
 وو ةبيیجتسملاا تتالاكوولاا وو تتايیضووفملاا وو مميیلعتلاا ةعوومجم وو )مميیلعتلاا وو ةيیبررتلاا ةةررااززوو ( ةيینططوولاا
ننيیيیلحملاا ءاكررشلاا وو ةيیلحملاا تتاكررشلاا

 عيیمج ززيیززعت للالخ ننم للجألاا ةةرريیصقوو ةليیووطط تتااررامثتسالاا ىلع ددئاعلاا دديیددحتل مماظظنلاا ةةررددق ززيیززعت 
 ررثألاا مميیيیقتوو ثثووحبلاا  للمعوو ةيیووق  تتاموولعم ةمظظنأأ للالخ ننم جئاتنلاا ننع غغالبإلاا وو تتانايیبلاا
.ههرراسخلاا وو هھعفنملاا  بباسحوو

 ددعب ام ةلحررم ىلإإ ةةرركبملاا ةلووفططلاا ةيیمنت للالخ ننم تتاا/ننيیملعتملاا ننم ةلماك ةعوومجم ففااددهھتساا 
. يلاعلاا ووأأ / وو يساسألاا مميیلعتلاا



 وو ) ٦ وو ٥ تتاحفصلاا ررظظناا( اشيیمهھت تتائفلاا ررثكأل مميیلعتلاا ةيیعوون ىلع ححووضووب ققووددنصلاا ززكرريی ننأأ
 ققووددنص ااذذهھھھ اهھھھررفوويی يتلاا ينقتلاا وو يلاملاا ممعددلاا ننم للك يف ممااززتلالاا ااذذهھھھ سسكعنيی ننأأ يغبنيی

هھمدداقلاا تتااووططخلاا .٣۳
 هھقلعتملاا هھقرروولاب هھنيیمضتل وويینوويی/نناارريیززح ررهھش هھيیااددب يف )ODI( عم رريیررقتلاا ااذذهھھھ هھكرراشم تتمت
 رريیررقتلاا ااذذهھب هھكرراشملاا اضيیاا ممتيیوو .وولسوواا هھمق للالخ ءررخاا تتافلم وو ئئررااووططلاا تتالاح يف مميیلعتلاب
 ههددقعنملاا وولسوواا هھمق يف ننووكرراشيی ففووس ننيیذذلاا تتاا/ننيیسررامملاا وو ررااررقلاا تتاا/يعناص ننم دديیددعلاا عم
 وو هھيیووضعلاا تتااووصاا ءالعال ايیكيیبشت اارروودد ينيیالاا ببعلت ففووس .ىىررخاا تتااررمتؤؤم وو وويیلوويی/ززوومت يف
 ننم دديیددعلاا ننوولثميی يتااووللاا/ننيیذذللاا وو هھيیملاعلاا تتاارروواشتلاا يف هه/اكرراشم ١۱٣۳٠۰ ننم ررثكاا تتااووصاا
 وو رراكفالاا وو لليیلحتلاا ققمع ههددايیزز يف ااوومهھھھاس ننيیذذللاا وو هھيیفااررغجلاا ققططانملاا وو ءااررالاا وو تتاغللاا
 تتااوونسلاا وو ررهھشالاا للالخ هھمهھملاا تتاارربخلاا وو تتااووصالاا ههذذهھھھ ممااددختساب ينيیالاا ممووقت ففووس .ششاقنلاا
 ننيیعب ننيیذذخاا تتاعااررصلاا وواا تتامززالاا ننع ررظظنلاا ضضغب عيیمجلل مميیلعتلاا ققيیقحتل اهھيیعاسم ممعددل هھمدداقلاا
  .يفاعتلاا وو هھباجتسالاا وو هھيیاقوولاا وو ببهھھھاتلاا وو هھيیززووهھجلاا رريیيیاعم ررابتعالاا


