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 الوجلظ التنفُزٌ
 انذٔسح انخبيغخ ٔانزغؼٌٕ

 7102أٚبس/يبٕٚ  72-72، صشثٛب، ثهغشاد

 يٍ عذٔل األػًبل انًإلذ )أٔالً()ة(2انجُذ 

 
 

 

 تقشَش األهُن الؼام
 

 الجضء األول: الىضغ الشاهن واألنشطت الجاسَت

 

ت ػلً األجنذة الؼالوُت)ب( إدساج الغُاح  

 

 

 هقذِّهت -أوال

ّٕ االلزصبد٘ ٔانزًُٛخ انغٛبؽٛخ يٍ دٌٔ رٕلف يٍ أعم أاصهذ األيبَخ انؼًم  .0  ثغٛخنًُبداح ثًغبًْخ انغٛبؽخ فٙ انًُ

ٔانؾصٕل ػهٗ انذػى انغٛبعبرٙ انضشٔس٘ نضًبٌ  األجنذاث الغُاعُت واالقتصادَت وطنُاً ودولُاً  فٍالقطاع  هشتبتتؼضَض 

 .نٓزا انمطبع انًغزذاو نًُٕا

 

 إدساج الغُاحت ػلً األجنذة الؼالوُت والىطنُت -ثانُا

. ْٔزِ انؾًهخ انزٙ اَطهمذ ثًجبدسح 7102رمذيبً كجٛشاً خالل انؼبو هن أجل الغُاحت"  صػواء الؼالن"شٓذد ؽًهخ  .7

ٍ ر ًّ مذٚى كزبة يفزٕػ ئنٗ سؤعبء انذٔل يشزشكخ ثٍٛ يُظًخ انغٛبؽخ انؼبنًٛخ ٔانًغهظ انؼبنًٙ نهغفش ٔانغٛبؽخ، رزض

ٔانؾكٕيبد فٙ يخزهف أَؾبء انؼبنى، ثؾٛش ٚهزًظ ْزا انكزبة يُٓى االػزشاف ثأًْٛخ انغٛبؽخ فٙ يٕاعٓخ انزؾذٚبد انؼبنًٛخ 

ّٕ انمطبع. ثٍٛ  ، ػُذيب رهمٗ سئٛظ انًكغٛك، 7100شجبط/فجشاٚش  72انًؼبصشح، ُٔٚبشذ دػًٓى نهغٛبعبد انزٙ رؾفض ًَ

 .قائذ إلً الحولت 84انضن ، 3102 هاسط/آراسنهاَت كبنذٚشٌٔ، أٔل كزبة يفزٕػ، ٔؽزٗ فٛهٛجٙ 

-7107ُٚجغٙ يؼبنغزٓب خالل  ضاَا عُاعاتُت أعاعُتكق تغهُل الغفش، والضشائة، والوىصىلُتيغبئم  ُؽذَِّدد .2

 . ٔفٙ ْزا انصذد، َفزد األيبَخ انخطٕاد انزبنٛخ:7102

( ئنٗ انغٛبؽخ 7107خ فٙ ئػالٌ صػًبء يغًٕػخ انؼششٍٚ )ؽضٚشاٌ/َٕٕٚٛ ثؼذ اإلشبسح انٓبي   تغهُل الغفش: (أ 

ّٕ ٔرٕنٛذ انٕظبئف، ٔاصهذ يُظًخ انغٛبؽخ  ٔانذٔس انز٘ ٚهؼجّ رغٓٛم رأشٛشاد انذخٕل فٙ رؾفٛض انًُ

 انؼبنًٛخ انذػٕح ئنٗ رغٓٛم رأشٛشاد انذخٕل كٕعٛهٍخ يٍ ٔعبئم رًُٛخ انمطبع انغٛبؽٙ. 
 

ّٙ نهمًخ انٕصاسٚخ نًُظًخ انغٛبؽخ انؼبنًٛخ ٔعٕق انغفش انؼبنًٙ فٙ ٔلذ شك هذ ْزِ ان ًغأنخ انًؾٕس انشئٛغ

ب كبَذ يٕضٕع َمبػ خبص خالل انذٔسح انشاثؼخ 7107 ٔانزغؼٍٛ نهًغهظ ، انزٙ ُػمَِذد فٙ نُذٌ. كًب أَٓ 

ضًٍ ػًهٓب، ٔانغٓش  هَِت يٍ األيبَخ "اإلثمبء ػهٗ يغأنخ رغٓٛم رأشٛشاد انذخٕل كأٔنٕٚخانزُفٛز٘، ؽٛش ط

ػهٗ دفؼٓب لذيبً ػٍ طشٚك انًُبداح ثٓب ػهٗ أػهٗ انًغزٕٚبد انغٛبعٛخ ٔيٍ خالل رؾذٚذ ٔرؼًٛى دساعبد 

 .CE/DEC/20(XCIV)انؾبنخ"، ٔانمٛبو ثزنك "ثبنزؼبٌٔ انٕصٛك يغ يُظًبد دٔنٛخ ٔئلهًٛٛخ أخشٖ" )

 

خ انغٛبؽخ انؼبنًٛخ فٙ كبٌَٕ انضبَٙ/ُٚبٚش ، أصذسد يُظًانًُبداحفٙ ْزا انصذد، ٔيٍ أعم رؼضٚض أػًبل 

، رمشٚشاً يفصالً ؽٕل يغزٕٖ "االَفزبػ" انؾبنٙ نكم ئلهٛى ؽٕل انؼبنى نُبؽٛخ رأشٛشاد انذخٕل 7102

 ألغشاض انغٛبؽخ. 
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زأصٛش رغٓٛم نػهٗ ئعشاء رمٛٛى ٔانغٛبؽخ هغفش نكزنك، رؼًم يُظًخ انغٛبؽخ انؼبنًٛخ يغ انًغهظ انؼبنًٙ 

يشبثّ ْٕ رمٌٛٛى ٔ الزصبداد ساثطخ انزؼبٌٔ االلزصبد٘ ٜعٛب ٔانًؾٛظ، ػهٗ انغٛبؽخ فٙ رأشٛشاد انذخٕل

(. كًب 7102ثؾهٕل أٚهٕل/عجزًجش  انؼًم ثّ ُٚزٓٙنهزمٛٛى انز٘ أعش٘ ػهٗ يغزٕٖ ثهذاٌ يغًٕػخ انؼششٍٚ )

عم رؾذٚذ دساعبد انؾبنخ يٍ أفٙ انًٛذاٌ االلزصبد٘  ٔانزًُٛخ رؼًم انًُظًخ أٚضبً يغ يُظًخ انزؼبٌٔ

  .7102نغفش فٙ ثٓذف رُظٛى يإرًش دٔنٙ ؽٕل رغٓٛم ا ٔٔضغ رٕصٛبد يشزشكخ

 
: رٕاصم األيبَخ انذػٕح يٍ أعم اػزًبد َظبو ضشائت ركٙ، َٔشش انٕػٙ ؽٕل ضشٔسح رمٛٛى الضشائة (ة 

نشفغ انضشائت أٔ فشض ضشائت عذٚذح ػهٗ انغفش ٔانغٛبؽخ. ٔفٙ ْزا انغٛبق،  اإلعًبنٙ األصش االلزصبد٘

ٚغش٘ انؼًم ؽبنٛبً ػهٗ رُفٛز يششٍٔع رغشٚجٙ ؽٕل اػزًبد ًَٕرط الزصبد٘ لٛبعٙ يٍ أعم رمٛٛى رأصٛش 

 .ثبنزؼبٌٔ يغ انًغهظ انؼبنًٙ نهغفش ٔانغٛبؽخ انزغٛٛشاد فٙ انغٛبعبد انًبنٛخ فٙ انغٛبؽخ
 

ٌ   :الوىصىلُت (ط  % يٍ ئعًبنٙ انغٛبػ انذٔنٍٛٛ ٚصهٌٕ ئنٗ يمبصذْى ػجش انغٕ، ثذأد 10ثبنُظش ئنٗ أ

ال عًّٛب فٙ يب ٚزؼهك ثبنُمم انغٕ٘، ثٓذف َشش انٕػٙ ػهٗ ٔاأليبَخ انؼًم ػهٗ انزشٔٚظ نًغأنخ انًٕصٕنٛخ، 

فٕائذ انًزجبدنخ. ٔفٙ انًغزٕٖ انذٔنٙ ؽٕل أًْٛخ ثُبء ػاللٍخ أٔصك ثٍٛ لطبػٙ انغٛبؽخ ٔانطٛشاٌ نضًبٌ ان

ْزا انصذد، رّٕعّ األيٍٛ انؼبو نًُظًخ انغٛبؽخ انؼبنًٛخ ئنٗ انذٔل األػضبء فٙ يُظًخ انطٛشاٌ انًذَٙ 

(، يغهطبً انضٕء ػهٗ يغبئم يضم 7102انذٔنٙ خالل انًإرًش انؼبنًٙ انغبدط نهُمم انغٕ٘ )آراس/يبسط 

انضشائت، ٔرغّٛش انًُبؿ، ٔؽًبٚخ انًغزٓهك، ضشٔسح يشاعؼخ اإلطبس انزششٚؼٙ انؾبنٙ، َٔظبو فشض 

 ٔانذػٕح ئنٗ رؼضٚض انزؼبٌٔ ثٍٛ لطبػٙ انطٛشاٌ ٔانغٛبؽخ ػهٗ انًغزٍٕٚٛ انٕطُٙ ٔانذٔنٙ ػهٗ انغٕاء.
 

، ٔكزنك ػهٗ األٔنٕٚخ األشًم واَت الوغتهلكلحانزشٔٚظ  يغأنخ ثبإلضبفخ ئنٗ يب رمّذو، ٔاصهذ األيبَخ انزشكٛض ػهٗ .2

دح انًُفزح فٙ يغبالاالعتذاهتانؼبنًٛخ، أال ْٔٙ  نًُظًخ انغٛبؽخ ، ٔانزذسٚت، د األثؾبس، ٔرنك يٍ خالل انًجبدساد انًزؼذِّ

 .بؽخ انًغزذايخ فٙ انصٍٛ ٔانَٕٛبٌانًغبػذح انزمُٛخ، ٔانذػى انًمذ و يٍ أعم ئَشبء يشاصذ نهغٛٔ

، يضم أخشي وإقلُوُت هنظواث دولُت ٔيغ هنظىهت األهن الوتحذةٔاصهذ األيبَخ أٚضبً انؼًم فٙ ئطبس كزنك،  .1

. ٔفٙ ْزا اإلطبس، ال ثذ  يٍ انزُّٕٚ الغُاحت فٍ أجنذة التنوُت الؼالوُت هشتبت سفغيصبسف انزًُٛخ اإللهًٛٛخ، يٍ أعم 

 ، كًب ال ثذ  يٍ رغهٛظ انضٕء ػه71ٗثبَخشاط يُظًخ انغٛبؽخ انؼبنًٛخ فٙ آنٛبد ػًم األيى انًزؾذح نًشؽهخ يب ثؼذ سٕٚ +

آنٛبد انزؼبٌٔ انزبنٛخ: نغُخ األيى انًزؾذح انزٕعٛٓٛخ نهغٛبؽخ يٍ أعم انزًُٛخ ثمٛبدح يُظًخ انغٛبؽخ انؼبنًٛخ، ٔانششاكخ انؼبنًٛخ 

ّٙ ضًٍ يجبَٙ يمّش يُظًخ انغٛبؽخ  نهغٛبؽخ انًغزذايخ، ٔانًغهظ انؼبنًٙ نهغٛبؽخ انًغزذايخ، انز٘ عٛصجؼ يمّشِ انشئٛغ

، ٔانًشبسكخ انًغزًّشح نهًُظًخ فٙ يشبسٚغ انصُذٔق اإلعجبَٙ نألْذاف اإلًَبئٛخ نألنفٛخ، 7102يٍ  انؼبنًٛخ فٙ يذسٚذ ثذءاً 

ٔانزؼبٌٔ يغ يُظًخ انَٕٛغكٕ فٙ ػذٍد يٍ انجشايظ انغٛبؽٛخ ٔانضمبفٛخ، ثًب فٙ رنك انجشَبيظ انغٛبؽٙ انزبثغ نًشكض انزشاس 

 انؼبنًٙ، يٍ عًهخ ثشايظ كضٛشح أخشٖ.

 

 ءاث الىاجة اتخارها هن قبل الوجلظ التنفُزٌاإلجشا -ثالثا

 ُٚطهت يٍ انًغهظ انزُفٛز٘ أٌ: .6

 ثؼًم األيبَخ ػهٗ يغزٕٖ ئدساط انغٛبؽخ ػهٗ األعُذح انذٔنٛخ ٔاألعُذاد انٕطُٛخ؛ ٚؾٛظ (أ 

غ أٔنئك انزٍٚ نى ٚفؼهٕا رنك ثؼذ. ُِّٚٓئ (ة   األػضبء انزٍٚ اَضًٕا ئنٗ يجبدسح انكزبة انًفزٕػ ٔٚشغِّ
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