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 2009 نثًٌّ تّٙل/ؽٖقيحؿ 9
ضىدوق الخكٍف إدارث هسمس 

تٝضريثً تهسثيً 
 2009 رلؿًٖ تهسثٌٕ/ٌّفيحؿ 18 – 16حًّ، 

 
االسخهبػ الذبهو  ؽو خلرٍر

لهسمس إدارث ضىدوق الخكٍف 
 

هلدهج 
 
ل نّٖرّ فٕ يلؿ تٙيى تهيرعؽخ فٕ تهيٌحسق ًٍ حؿّرّنٍّلؽ تٝضريثً تهسثيً هيضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف . 1

Langer Eugen ًٍُلؽ تٝضريثً حيّضج تهلؿتؿ كؽ ّ. 2009 رلؿًٖ تهسثٌٕ/ٌّفيحؿ 18إهٓ  16 فٕ حًّ ؼٞل تهفرؿخ ي
 .ٍ تضريثً أىؿتف حؿّرّنّل نّٖرّنفذتؾٍ فٕ يؤريؿ تٙىؿتف تهسثهز جتهؾٔ رى ترػ CMP.3/1ؿكى 

 
تهيٌثّحًٖ، تهيؿلعًٖ يً كحل  ءهلثةيد تهنثيود حأقيثء تٍٙوثء ّتٍٙوثأّل هَ ت نيؿفقق حِؾت تهرلؿٖؿ يوظ. 2

ّٖينً . ، ّتهيلرؿنًٖ فٕ تٝضريثCMP.4ً/1ّتهلؿتؿ ؿكى  CMP.3/1يضيٍّثرِى تٛكوٖيٖد ّتهيٌرؼحًٖ حيلروٓ تهلؿتؿ 
ٍوٓ لحند تٌٛرؿٌذ  تٝىًٞ ٍوٓ كثةيد حضيٌٖ تهيؿتكحًٖ تهيَريؽًٖ تهؾًٖ عوؿّت تٝضريثً ٍوٓ يّكٌ نٌؽّق تهرنٖف

http://www.adaptation-fund.org/documents.html .
 
ّكؽ أؾٌٖ تٝضريثً ٍوٓ تهِّتء يحثلؿخ يً ؼٞل ّنود ٍوٓ يّكٌ تٌٛرؿٌذ تهؼثم حنٌؽّق تهرنٖف ّيّكٌ . 3

. ّإؽتؿٖد ٝقروثفد تٝضريثً( رقِٖوٖد)نيث كؽيذ قنؿرثؿٖد تٝرفثكٖد يقثٌؽخ هّضقرٖد . نعؿترفثكٖد تٙيى تهيرعؽخ هينثفعد تهذ
 

افخخبش االسخهبػ : ؽمي سدول األؽهبل 1التىد 
 
ؿةٖف يضوف إؽتؿخ  ،2009 رلؿًٖ تهسثٌٕ/ٌّفيحؿ 16تهيّتفق  ،يً نحثط تٝسًٌٖ 9:15ط تٝضريثً فٕ تهقثٍد َذتفَذ. 4

، تهؾٔ ؿعج حثٍٙوثء (ّحوؽتً أؼؿْأّؿّحث تهغؿحٖد حوؽتً تهقّٖؽ، يضيٍّد ) Jan Cedergrenنٌؽّق تهرنٖف، تهقٖؽ 
ّتٍٙوثء تهيٌثّحًٖ فٕ تهيضوف، ّؿعج حضيٌٖ تهيلرؿنًٖ فٕ تٝضريثً تهسثيً هيضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف، تهؾًٖ نثً 

ّؾّنؿ ؿةٖف تهيضوف  .تند حرغٖؿ تهيٌثغنسٖؿًّ يٌِى كؽ قثفؿّت إهٓ حؿلوٌّد عٖز عوؿّت يعثؽسثذ تٙيى تهيرعؽخ تهػ
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ّكثل إٌَ يً تُٙيٖد حينثً . رلؽى يسثٝ ضٖؽت هويفثّوثذ تهرٕ قرضؿْ فٕ نّحٌِثغًيضوف، تهرٕ تهيلرؿنًٖ حئٌضثـتذ تل
أً هؽْ نٌؽّق تهرنٖف تًٗ جّوٌ نٌؽّق تهرنٖف فٕ يؿرحد ٍثهٖد ٍوٓ ضؽّل أٍيثل ؾهم تٝضريثً ّرؾنٖؿ تٙىؿتف 

ؽتؿخ نٌؽّق ٍوٓ تهؿغى يً أً ٌثةج ؿةٖف يضوف إنيث أحوغ تهؿةٖف تهيضوف حأٌَ . ٍّؿٔ ٝقرنيثل يِيذوؿتٛىثؿ تل
فئٌَ هى ٖرينً يً عوّؿ تٝضريثً، ( تّٙل فٕ تهيؿفق تٙىؿتف غٖؿ تهيؽؿضد -حثنقرثً )تهرنٖف، تهقٖؽ فثؿّق إكحثل ؼثً 

. ، عقج تهعثضد، ًٍ ىؿٖق تهروٖفًّتؼٞذتء إؾتٍرِث ٍوٓ تٌٛرؿٌذ، ّقٖؽهٕ حيؽقٖرثحٌ تهيؽتّٝذ أسً
 

الهشبئل الخىغٍهٍج : ؽمي سدول األؽهبل 2التىد 
 
ضؽّل تٍٙيثل  تٍريثؽ( أ)
 
، ّضؽّل تٍٙيثل تهيؤكذ تهيلؿّط AFB/B.8/1فٕ تهّسٖلد ؿكى  تهيؽؿشحعز تهيضوف ضؽّل تٍٙيثل تهيؤكذ . 5

ىؿتف ٝقرَؽتؽتذ هويؤريؿ تهؼثيف ٍلؿ ٙكؿٖؿت ًٍ ّوٌ تّكؽ ىوج ٍؽخ أٍوثء ذ .AFB/B.8/2فٕ تهّسٖلد ؿكى  تهيؽؿش
ّكثل تهؿةٖف . 2009 نثًٌّ تّٙل/ؽٖقيحؿتهيٌَٖد حرغٖؿ تهيٌثغ تهؾٔ قَٖلؽ فٕ نّحٌِثغً فٕ تٛىثؿٖد ترفثكٖد تٙيى تهيرعؽخ 

يؿ تٙىؿتف حيّضج ًٍ عثهد تٍٛؽتؽ هيؤذ حٖثًرلؽٖى ْ لإإٌَ قٖؽٍّ أٍوثء تهيضوف تهؾًٖ عوؿّت تٝضريثً فٕ حؿلوٌّد 
. ؿؽ فٕ تهيؿفق تهسثٌٕ حِؾت تهرلؿٖؿتّضؽّل تٍٙيثل تلتهيضوف  كؽ تٍريؽّ". يقثةل أؼؿْ" 12حٌؽ ضؽّل تٍٙيثل ؿكى 

 
 رٌيٖى تهَيل ( ج)

 
. ّتفق تهيضوف ٍوٓ رٌيٖى تهَيل تهؾٔ تكرؿعَ تهؿةٖف. 6
 
تؿج فٕ تهينثهظ ٖينً أً ٖلَؿّت حَ ؽٍث تهؿةٖف تٍٙوثء ّتٍٙوثء تهيٌثّحًٖ إهٓ تًٍٛٞ لفثُد ًٍ أٔ ره. 7

. ّهى َٖوً أٔ ٍوّ أّ ٍوّ يٌثّج عثوؿ ّضّؽ أٔ روثؿج فٕ تهينثهظ. رضثٍ أٔ حٌؽ يً حٌّؽ ضؽّل أٍيثل تٝضريثً
 

تٍو االسخهبؽٍو  فٌ الفخرث الفبضمج كبن تهبؽو األىشعج الخٌ الرئٍس خلرٍر : ؽمي سدول األؽهبل 3التىد 
 
ًٍ  حٖثٌثذخ حًٖ تٝضريثًٍٖ، ّتهرٕ ليوذ رلؽٖى تهفثنلفٕ تهفرؿخ  حِث ىتهرٕ كثتٌٙلىد كؽى تهؿةٖف رلؿٖؿت ًٍ . 8

ٌّرٖضد هروم تهضِّؽ، . ٍيل يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف فٕ تضريثٍثذ تٝرعثؽ تّٙؿّحٕ، تهؾٔ ررّهٓ تهقّٖؽ ؿةثقرَ عثهٖث
نيث نثً تهؿةٖف . ْ ٌعّ أفول ٍيل نٌؽّق تهرنٖفٍلٖفِيًّ تًٗ يفثّوّ رغٖؿ تهيٌثغ تهييسوًّ هٞرعثؽ تّٙؿّحٕ  أنحظ

كؽ ّوٌ رلؿٖؿ تٝضريثً تهقثحٌ هويضوف ّيِثى ّتؼرنثنثذ ُٖةد تٍٝريثؽ فٕ نٖغرِيث تهٌِثةٖد، ّحيقثٍؽخ تهقنؿرثؿٖد 
كؽ تقرَؿه تهنرٖج أٖوث نثً تهؿةٖف ّ. يقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾتهرٕ ٖعريل أً رنًّ تهِٖةثذ  أؿقوذ ؼىثحثذ تهؽٍّخ إهٓ

ٌّلؿ  تضريثً أىؿتف حؿّرّنّل نّٖرّ حنفرَ تهؼثيفيؤريؿ تٙىؿتف تهؽهٖل تهوؾًٖ قٖلؽيثً فٕ عؽز ضثٌحٕ أسٌثء تٌَلثؽ ّ
 26فٕ  Climate-L.orgٍوٓ يّكٌ تٌٛرؿٌذ " إهٓ أًٖ ٖرضَ؟ –نٌؽّق تهرنٖف "يلثٝ ًٍ نٌؽّق تهرنٖف حٌَّتً 

خ حًٖ تهفثنلهلثٌٌّٖد هويضوف كؽ ّـً ّريذ تهيّتفلد ٍوَٖ فٕ تهفرؿخ نيث نثً كؿتؿ ًٍ تُٙوٖد ت. 2009 رلؿًٖ تّٙل/أنرّحؿ
. ؼفه تٌٝحَثسثذ إهٓ أيّتللِثؽتذ  رعّٖلتهلّٖى ًٍ ىؿٖق تهروٖفًّ هحعز كوٖد ً تضريثٍث ىتٝضريثًٍٖ، ٍّلؽ تهؿةٖف 
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خلرٍر ؽو أىشعج الشكرخبرٍج : ؽمي سدول األؽهبل 4التىد 
 
خ حًٖ تهفثنلتؿخ نٌؽّق تهرنٖف رلؿٖؿت ًٍ أٌلىد تهقنؿرثؿٖد أسٌثء تهفرؿخ كؽيذ يؽٖؿخ قنؿرثؿٖد يضوف إؽ. 9

تهرٕ تهِٖةثذ حلأً  أً ؼىثحثجّكؽ أحوغذ تهيضوف  .AFB/B.8/3تٝضريثًٍٖ، تهرٕ ٖؿؽ لؿعِث حثهرفنٖل فٕ تهّسٖلد ؿكى 
ؿتف حؿّرّنّل نّٖرّ ٌٖ أىإهٓ ضى 2009 رلؿًٖ تّٙل/أنرّحؿ 6كؽ أؿقل فٕ  يقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾٖعريل أً رنًّ 

ّيوعق حِؾت تهرلؿٖؿ نيؿفق سثهز كثةيد حأقيثء روم تهِٖةثذ . ، ّنؾهم هؿؤقثء ُٖةثذ ّحٌّم تهرٌيٖد تهيرَؽؽخ تٙىؿتفتهيؤُود
ّكثهذ إً . هى ٖرى تقرٞى ىوحثذ تٍريثؽ يقرّفثخ يً تٙىؿتف عرٓ يٍّؽ تٝضريثً تهعثهٕ. ّتهحٌّم تهيرَؽؽخ تٙىؿتف

. تهيَوّيثذ تهيىوّحد ًٍ تهيَثٖٖؿ تٝةريثٌٖدرلؽٖى ؿقثةل إهنرؿٌّٖد يً تٙىؿتف رىوج رؿلٖظ ُٖةثذ حؽًّ  تهقنؿرثؿٖد رولذ
تهيَوّيثذ، إهٓ ضثٌج يَوّيثذ ًٍ نٖفٖد تقرٖفثء ٍيوٖد  رومقوذ إهٓ يً كؽيّت تقرفقثؿتذ ىوحثذ هوعنّل ٍوٓ ؿّكؽ ُأ

ٙىؿتف كؽ أٍؿحذ ًٍ تُريثيِث ٍوٓ تهؿغى يً أً حٌنث ّتعؽت نيث ؾنؿذ أً ٍؽخ ُٖةثذ ّحٌّم يرَؽؽخ ت .رلؽٖى تهىوحثذ
ّنثٌذ ٍؽخ يٌييثذ . 2009 رلؿًٖ تهسثٌٕ/ٌّفيحؿ 6 عرٓ كؽى يَوّيثذ نثيود ًٍ يَثٖٖؿٍ تٝةريثٌٖدفلى، ُّ تهحٌم تهؽّهٕ، 

تهيعقً تهؼثم يّكٌ تٌٛرؿٌذ نيث ٍّؿفذ ج. يقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾُٖةثذ م ؿ عنّيٖد كؽ أٍؿحذ ًٍ تُريثيِث حثهَيلغٕ
  .2009حنٌؽّق تهرنٖف تهؾٔ يً تهيرّكٌ أً ٖحؽأ رلغٖوَ حعوّل ٌِثٖد ٍثى 

 

، ّؾّنؿ أعؽ تٍٙوثء تهيضوف حأً ؼىثج تهِٖةثذ تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾىوج ٍؽخ أٍوثء إٖوثعث حلأً ّوٌ . 10
نثً ٍّوٓ تهؿغى يً أٌَ . ت ىّٖٞكذ كؿٖج ّحأً تهيلثّؿتذ نسٖؿت يث رقرغؿق ّكذٍّخ هى ٖؿقل إهٓ تٙىؿتف إٝ فٕ ّتهؽ

أً تهؿؽّؽ ٖينً أً ررّكٌ يً تٙىؿتف فٕ تهيقرلحل تهلؿٖج، فلؽ تكرؿط أٖوث أً رؿقل تهقنؿرثؿٖد ؿقثهد رؾنؿخ  يً تهيَرلؽ
أٍؿج حَه تٍٙوثء ًٍ تهلوق حلأً إينثٌٖد أً رَيل  نيث. حثهؽٍّخ ّنؾهم نّؿت يً تٛؼىثؿ إهٓ أٍوثء تهيضوف

، حٌٖيث رقثءل أٍوثء آؼؿًّ ٍيث إؾت نثً يً تهيينً ٙعؽ تٙىؿتف أً يقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾُٖةثذ هعنّيٖد مغٖؿ تتهيٌييثذ 
يقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ، عثهيث ٖرى  ّىٌٖديقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ سى ٖرعّل إهٓ ُٖةد  حثقرؼؽتى ُٖةد يرَؽؽخ تٙىؿتف ذيلؿٍّث ٖحؽأ

أٔ أً ٖؤؼؾ تهرّتـً تٛكوٖيٕ فٕ تٍٝرحثؿ ٌٍؽ رًَٖٖ  ٍٙوثء أٖوثأعؽ ت ىوجّ. يقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ ّىٌٖدتٍريثؽ ُٖةد 
ّأنؽذ يؽٖؿخ قنؿرثؿٖد يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف هويضوف أٌَ ٍوٓ تهؿغى يً أٌَ ٝ . يّيفًٖ إوثفًٖٖ فٕ تهقنؿرثؿٖد

. لرّضؽ عثهٖث ّيثةف لثغؿخ، فئً تهقنؿرثؿٖد قرأؼؾ ؾهم فٕ تٍٝرحثؿ ٌٍؽ رًَٖٖ يّيفًٖ فٕ تهيقرلج
 

إهٓ  يقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ كثل تهؿةٖف إٌَ قٖنًّ حّقٌ تٙىؿتف تهرعّل يً تقرؼؽتى ُٖةد يٌفؾخ يرَؽؽخ تٙىؿتف. 11
.  ، عثهيث رنًّ يرثعديقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ ُٖةد ّىٌٖد

 
فٕ نيث كثهذ يؽٖؿخ قنؿرثؿٖد يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف إٌِث تلرؿنذ فٕ تهفرؿخ تهفثنود حًٖ تٝضريثًٍٖٖ . 12

فٕ  رلؿًٖ تهسثٌٕ/ٌّفيحؿ 12إهٓ  10تٝضريثً تهقثؽف ّتهسٞسًٖ هيضوف نٌؽّق تهحٖةد تهَثهيٖد، تهؾٔ ٍلؽ فٕ تهفرؿخ يً 
  .ّتلٌىً، ّتهؾٔ كؽيذ ؼٞهَ رلؿٖؿت ًٍ ٍيل يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف

 
شهبداح خفط االىتؾبذبح إلي أهوال  خحوٍل: ؽمي سدول األؽهبل 5التىد 

 
ّرويً تهحٖثً ٍؿوث . حٖثً يً تهلّٖى حلأً حؿٌثيص رعّٖل لِثؽتذ ؼفه تٌٝحَثسثذ إهٓ أيّتل يضوف إهٓتقريٌ تل. 13

تهرٕ ّتفق  رعّٖل تهلِثؽتذ إهٓ أيّتل ذلِثؽتذ ؼفه تٌٝحَثسثذ، ّتقرَؿتوث ٛؿلثؽت( رؽتّل)ٍثيث هورىّؿتذ فٕ أقّتق 
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حلأً يً تهلّٖى ٍوٓ نٌؽّق تهرنٖف  ت، ّرعؽٖز(AFB/B.4/11ؿكى  تهيؿفق تهؿتحٌ حثهّسٖلد)ٍوِٖث تهيضوف فٕ تضريثٍَ تهؿتحٌ 
ؼفه تٌٝحَثسثذ رأسؿ حنّؿخ ؿةٖقٖد  ذتهلّٖى أً تهقَؿ تهعثهٕ هلِثؽتّؾنؿ . ّوٌ يحَٖثذ لِثؽتذ ؼفه تٌٝحَثسثذ

ّتفلد ٍوِٖث، ّكؽ ليوذ تهَّتيل تهرٕ ٍــذ أقَثؿ تهلِثؽتذ تٌؼفثه ٍؽؽ تهيلؿٍّثذ تهضؽٖؽخ تهرٕ ررى تهى. حأؿحَد يؿّف
 تأى. ّتوىؿتؿ ٍؽؽ يً تهيلرؿًٖ إهٓ لؿتء تهلِثؽتذ فٕ قّق تهحوثٍد تهعثوؿخ هرغىٖد أّوثٍِى فٕ قّق تهَلّؽ تٗضود

تُث أيثى يعنيد تٝرعثؽ تّٙؿّحٕ ذتهَّتيل تهرٕ ؼفوذ أقَثؿ تهلِثؽتذ فليوذ نقج حّهٌؽت ّإقرٌّٖث هولوٖد تهرٕ ؿفٌ
ّكؽ فثضأذ روم تهٌرٖضد تٙقّتق، . تٝرعثؽ تّٙؿّحٕتهؼثند جقيثط تللِثؽتذ يً  حلأً ىوج يؼنم إوثفٕ تٝحرؽتةٖد

تٝرعثؽ تّٙؿّحٕ، فلؽ ُحى قَؿ لِثؽتذ تهؼثند جقيثط تلٌّيؿت ًٙ أقَثؿ لِثؽتذ ؼفه تٌٝحَثسثذ ررحٌ أقَثؿ لِثؽتذ 
تٝرعثؽ تهؼثند جقيثط تللِثؽتذ هَ رأسٖؿ قوحٕ ٍوٓ قَؿ يد ٍثيل آؼؿ نثً ّز. تٌٝحَثسثذ أٖوث حنّؿخ يؤكرد ؼفه

ُّ أٌَ حؽت، ٌرٖضد هوؿنّؽ تهؾٔ عؽز فٕ تٌّٗد تٙؼٖؿخ، أً تهيلرؿًٖ تّٙؿّحًٖٖ، ننل، كؽ ٝ فٕ تٙقّتق تّٙؿّحٕ 
نيث كؽى تهلّٖى هويضوف ٍؿوث ٍثيث  . 2012نؿحًّ إوثفٖد هوّفثء حثهرـتيثرِى هَثى ( أؿنؽخ)ٖعرثضًّ إهٓ لؿتء تٍريثؽتذ 

رعّٖل لِثؽتذ ؼفه تٌٝحَثسثذ إهٓ أيّتل تهرٕ ّتفق ٍوِٖث تهيضوف ّتهرٕ رٌيى حٌٖ تهلّٖى هولِثؽتذ، إهٓ ضثٌج  ٛؿلثؽتذ
( 2)ويثً ّضّؽ رؽفق إٖؿتؽتذ ٖينً تهرٌحؤ حِث هنٌؽّق تهرنٖف، ( 1: )أُؽتف حؿٌثيص رعّٖل تهلِثؽتذ إهٓ أيّتل، ُّٕ

حأنسؿ تهىؿق  ّرعّٖل تهعند يً تهَثةؽتذ إهٓ أيّتلتهلفثفٖد  رعقًٖ( 3)رَيٖى تٖٛؿتؽتذ يٌ تهعؽ يً تهيؼثىؿ، ّ 
ّؾّنؿ تهلّٖى تهيضوف حأً تٛؿلثؽتذ روـى تهلّٖى حَؽى يعثّهد رّكٖذ تهقّق ٌٍؽ رٌفٖؾ تهيحَٖثذ، . خففَثهٖد فٕ تهرنلإلؿتنٖد ّ

نيث أً تٛؿلثؽتذ ٌنذ . تهقّكٕ ّحأً تهِؽف ُّ رٌفٖؾ تهيحَٖثذ حثهقَؿ تهقّكٕ تهّٖيٕ تهؾٔ ٖنًّ هَ أؽٌٓ أسؿ ٍوٓ تهقَؿ
ؽّؿٖد  ّرٌفٖؾ يحَٖثذ( عّتهٕ يوًّٖ ىً)يً لِثؽتذ ؼفه تٌٝحَثسثذ ٖنفٕ هيؽخ لِؿًٖ ( ؿنٖؽ)ٍوٓ تٝعرفثي حيؼـًّ 

يًٖٖٞ ىً،  4ؿرفٌ يؼـًّ تهلِثؽتذ إهٓ عّتهٕ إوثفد إهٓ ؾهم، ّعثهيث ٔ. تهنيٖد تهفثةه ًٍ روم لِثؽتذ يً تهيؼـًّهل
ّأؼٖؿت، ٖورـى تهلّٖى حثهؿضًّ إهٓ يضوف إؽتؿخ نٌؽّق . ؼثؿش تهقّق هرؼفٖه ؾهم تهيؼـًًّ ؼل فٕ ٍيوٖثذ حٕفئً تهلّٖى ٖؽ

.  تهرنٖف هوعنّل ٍوٓ إؿلثؽتذ إوثفٖد فٕ عثهد يِّؿ أّوثً غٖؿ ٍثؽٖد فٕ تهقّق
 

حل يحَٖثذ لِثؽتذ ؼفه ذ، ؾنؿ تهلّٖى هويضوف أٌَ حٌٖيث ٝ رؽفٌ ٍيّٝذ يلثؿؽت ٍوٓ قؤتل ًٍ رنثهٖف تهيَثيٞ. 14
. BlueNextؼثؿش تهقّق، فئً ٌُثم ؿقيث يلثحل تهرؽتّل فٕ حّؿند  ذتٌٝحَثسث

 
تهيؤكذ ٍوٓ أقَثؿ  ُثأسؿٌَ تقرلِؽ حثهلوٖد هيضؿؽ إسحثذ ؿؽت ٍوٓ أقةود ًٍ كوٖد حّهٌؽت ّإقرٌّٖث، ؾنؿ تهلّٖى أ. 15

. لِثؽتذ ؼفه تٌٝحَثسثذ
 

ّؾّنؿ تهيضوف حأٌَ كؽى إؿلثؽتذ هولّٖى، ٍوٓ وّء تّٙوثً تٝكرنثؽٖد غٖؿ تهَثؽٖد،  لنؿ تهؿةٖف تهلّٖى ٍوٓ حٖثٌَ.  16
ّٕ. حأً ٖرؼؾ ٌِضث عؾؿت إـتء حٌٖ لِثؽتذ ؼفه تٌٝحَثسثذ ألثؿ إهٓ أٌَ عؽز تٌرَثك فٕ قَؿ تهلِثؽتذ  ىغٖؿ أً رلؿٖؿ تهل

تهرٕ  ؽذ فٕ إؿلثؽتذ رعّٖل تهلِثؽتذ إهٓ أيّتل،ّأً تهّكذ كؽ عثً تًٗ هوَّؽخ إهٓ تهّرٖؿخ تهَثؽٖد هويحَٖثذ عقحيث عؽ
. ّتفق ٍوِٖث تٝضريثً تهؿتحٌ هويضوف، يً أضل رّفٖؿ أيّتل هريّٖل تهيلؿٍّثذ

 
. أؼؾ تهيضوف ٍويث ححٖثً تهلّٖى ّحثهَّؽخ إهٓ تهّرٖؿخ تهَثؽٖد هيحَٖثذ لِثؽتذ ؼفه تٌٝحَثسثذ. 17

 
( 2011-2010)سمس وظؼ الؾظوٍج فٌ الن: ؽمي سدول األؽهبل 6التىد 
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-2010)ّوٌ تهَوّٖد فٕ تهيضوف كؽيذ يؽٖؿخ قنؿرثؿٖد يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف حٌؽ ضؽّل تٍٙيثل . 18
يً كّتٍؽ إضؿتءتذ يضوف  5ؿذ إهٓ تهفلؿخ تّأك. ٖفاتهؾٔ نثً كؽ أوٖف إهٓ ضؽّل تٍٙيثل حٌثء ٍوٓ ىوج تهؿ( 2011

ّقرٌرِٕ . هيؽرًٖ يررثهٖرًٖ فٕ تهيضوفّ ٍّوّ يٌثّج رّهٕ تهَوّٖد إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف، تهرٕ حيّضحِث ٖعق هنل ٍه
 حنفرَيؤريؿ تٙىؿتف ، ّقٌٖرؼج 2009 نثًٌّ تّٙل/ؽٖقيحؿ 31ّٖٝد ضيٌٖ تٍٙوثء ّتٍٙوثء تهيٌثّحًٖ تهعثهًٖٖ فٕ 

ٍٙوثء ّىوج تهؿةٖف يً ت. فٕ نّحٌِثغً ؿقيٖث أٍوثء ّأٍوثء يٌثّحًٖ ضؽؽ تضريثً أىؿتف حؿّرّنّل نّٖرّ
  .ّتٍٙوثء تهيٌثّحًٖ رلؽٖى يَوّيثذ ًٍ إينثٌٖد رّهِٖى تهَوّٖد فٕ تهيضوف فٕ تهيقرلحل

 
رينً ضيٌٖ تٍٙوثء ّتٍٙوثء تهيٌثّحًٖ تهعثوؿًٖ فٕ تٝضريثً يً رأنٖؽ أً عنّيد نل يٌِى يِريد حأً . 19

غٖؿ أً تٝؼرٖثؿ . هفَل فٕ يٌثكلد تهيقأهدٖضؽؽّت ٍوّٖرِى فٕ تهيضوف، ّأً تهيضيٍّثذ تهرٕ ٖيسوِث نل يٌِى حؽأذ حث
.  تهفَوٕ هٍٚوثء ّتٍٙوثء تهيٌثّحًٖ قٖرى أسٌثء تهيفثّوثذ فٕ نّحٌِثغً

 
فىحلث هلّتٍؽ إضؿتءتذ تهيضوف، ٌٖرؼج تهيضوف . رَولذ كوٖد أؼؿْ حثعريثل عؽّز فضّخ فٕ ؿةثقد تهيضوف. 20

ٖد ّتعؽخ، يٌ رحثؽل يٌنحٕ تهؿةٖف ٌّثةج تهؿةٖف فٖيث حًٖ يٖٞؽتهؿةٖف يً حًٖ أٍوثء تهيضوف هيؽخ قٌد  تهؿةٖف ٌّثةج
غٖؿ أٌَ ٌيؿت ًٙ أّل تضريثً فٕ أٔ قٌد َٖلؽ ٍثؽخ . فٕ تهيؿفق تّٙل تٙىؿتف غٖؿ تهيؽؿضدّ تٙىؿتف تهيؽؿضدييسوٕ 

. سؿ قوحٕ ٍوٓ ٍيل تهيضوفّخ فٕ ؿةثقد تهيضوف كؽ ٖنًّ هِث أ، فقرنًّ ٌُثم فصآؾتؿ/يثؿففٕ لِؿ 
 

، حأً ٖحعز B.4/5ذ فٕ تٝضريثً تهؿتحٌ هويضوف، فٕ تهلؿتؿ ؿكى تهؿةٖف، ترحثٍث هوقثحلد تهرٕ تقُرً ّهؾهم تكرؿط. 21
ْ تٝضريثً تّٙل فٕ ت عذىتهحلثء فٕ يٌنحَٖجتهيضوف رَؽٖل كّتٍؽ إضؿتءتذ تهيضوف حىؿٖلد رقيظ هوؿةٖف ٌّثةج تهؿةٖف 

خ ؼؽيد ضيٌٖ ؾهم تهنؽؽ، تكُرؿط أٖوث رّفٖق يؽّفٕ . ضّخ فٕ تهؿةثقدٖد يً أضل رضٌج تعريثل عؽّز فأٔ قٌد يٖٞؽ
تٍٙوثء ّتٍٙوثء تهيٌثّحًٖ فٕ تهيضوف يٌ فرؿرٕ يٌنج تهؿةٖف ٌّثةج تهؿةٖف، ّؾهم ترحثٍث هوقثحلد تهرٕ أكؿرِث تهِٖةثذ 

. تٙؼؿْ تهرٕ أٌلةذ حيّضج حؿّرّنّل نّٖرّ
 

تكرؿتعث حرَؽٖل  تضريثً أىؿتف حؿّرّنّل نّٖرّ حنفرَ ؼثيفتل يؤريؿ تٙىؿتفتهيضوف أً ٖلؽى إهٓ  كؿؿ. 22
إضؿتءتذ ٍيل يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف هوقيثط هوؿةٖف ٌّثةج تهؿةٖف حثٝقريؿتؿ فٕ لغل ُؾًٖ تهيٌنحًٖ عرٓ 

خ ؼؽيد خ ؼؽيد تٍٙوثء ّتٍٙوثء تهيٌثّحًٖ فٕ يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف يٌ فرؿضريثً تّٙل فٕ تهقٌد ّرّفٖق يؽتٝ
. ٍ تهيضوف، فٕ تهيؿفق تهؿتحٌ حِؾت تهرلؿٖؿل كّتٍؽ تٛضؿتءتذ، تهؾٔ تٍريؽّٖؿؽ ٌم رَؽٔ. تهؿةٖف ٌّثةج تهؿةٖف

 
( B.8/1اللرار ركن )         

 
الخكٍف  ضىدوقلهسمس إدارث  ظبٍب الهختلٍج هو االسخهبػ الشبتؼالق: ؽمي سدول األؽهبل 7التىد 

 
ٍبر الختراء اخح: خشكٍل هٍئج االؽخهبد( أ)
 

. ؿخ حأقيثء تهؼحؿتءرلنٖل ُٖةد تٍٝريثؽ، كثةيد يؼرم، AFB/B.8/5 ؿكى ًٍ تهقنؿرثؿٖد تهّسٖلد خييسل ذكؽى. 23
ّكثهذ إً تهقنؿرثؿٖد ّضِذ ؽٍّخ إهٓ . لؿعذ تهّسٖلد ٍيوٖد تؼرٖثؿ تهؼحؿتء تهؼثؿضًٖٖ هوَيل نأٍوثء فٕ ُٖةد تٍٝريثؽ
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، ّىوحذ رلؽٖى ىوحثذ ررقق يٌ تهيِثى ّتٝؼرنثنثذ تهرٕ ّـٍرِث تهقنؿرثؿٖد 2009 رلؿًٖ تّٙل/أنرّحؿ 2تهؼحؿتء فٕ 
ٌٖد تهقرًٖ ريثؽ تهؽّهٕ ُّٖةثذ تٍٝريثؽ تهّىيً ؼٞل يضوف تهيَثٖٖؿ تهيعثقحٖد تهؽّهٖد ّنؾهم يً ؼٞل يٌرؽْ تًٝ

ّفٕ أٍلثج ٍيوٖد فؿـ سثٌٖد، . تهلؿّى ىوحث يٌِث حثهعؽ تٙؽٌٓ يً 19ىوحث، أّفٓ  50ّكؽ رولذ تهقنؿرثؿٖد . تٍٙوثء فَٖ
رينٌذ تهقنؿرثؿٖد يً إضؿتء يلثحٞذ كنٖؿخ يٌ أّهةم تهيؿلعًٖ تهسيثٌٖد هنٕ رلّٖى ٍوٓ  رى ؼٞهِث تؼرٖثؿ سيثٌٖد يؿلعًٖ،

، هحعسِث، ىرَتيؤُٞذ نل يؿلظ، إهٓ ضثٌج ضٌقٕلّقرلؽى إهٓ تهيضوف يوؼنثذ . ٌعّ أفول يّتىً تهلّخ هؽْ نل لؼم
.  ؼؽيثذ سٞسد ؼحؿتء قٖؼرثؿُى تهيضوف يً تهلثةيد تهيؼرنؿخ ٌيٖؿإهٓ ضٌج يٌ رلؽٖؿتذ تٍريثؽتذ تهيّتـٌد ضٌحث 

 
ٌٍّ ٍؽخ أٍوثء إهٓ تهيؤُٞذ ّتهيِثؿتذ تهَثهٖد تهرٕ ٖيرونِث تهيؿلعًّ ّتهؼحؿتذ ّتهرؼننثذ تهَيوٖد تهّتقَد . 24

أً ٖؼرثؿ سٞسد ؼحؿتء إوثفًٖٖ فٕ  أٖوث تً ٖرًَٖ ٍوٓ تهيضوفّرقثءل تهحَه ٍيث إؾت م. تهييسود فٕ تهلثةيد تهيؼرنؿخ
ُّٙل تهيؼرثؿًٖ تهَؿه ّألثؿ أٍوثء آؼؿًّ إهٓ أٌَ ٖضج أً ٖنًّ ٌُثم كؽؿ أنحؿ يً تهرّتـً . عثهد ؿفه تهسٞسد ت

ُّؿ تقى تٛكوٖيٕ حًٖ أقيثء تهيؼرثؿًٖ تهؾًٖ ّٖوًَّ ٍوٓ تهلثةيد تهيؼرنؿخ، ّأٍؿج ٍؽخ أٍوثء ًٍ تٙقف هَؽى ي
عث حلأً يحوغ ىوج أعؽ تٍٙوثء إٖوثنيث . يؿلظ يً يٌىلد أيؿٖنث تهٞرٌٖٖد ّتهحعؿ تهنثؿٖحٕ ٍوٓ تهلثةيد تهيؼرنؿخ

ّؾنؿذ تهقنؿرثؿٖد أٌَ ٖيسل تهيحوغ تهنوٕ هضيٌٖ تهؼحؿتء ّهٖف هنل . ؽّٝؿ أيؿٖنٕ تهؾٔ قٖؼنم هوؼحؿتء 310,000
. ؼحٖؿ

 
ٔ ُؾت تهيّوًّ ًٍ فحيؽتؼود  هؾٔ نثً ٖرثحٌ تهيؽتّٝذ ٍوٓ لحند تٌٛرؿٌذ،ٌثةج ؿةٖف تهيضوف، ت أؽهٓنيث . 25

ٍوٓ لحند تٌٛرؿٌذ يً يحثلؿخ ّحٌٖيث ؿعج ٌثةج تهؿةٖف حلؽؿرَ ٍوٓ يرثحَد إؾتٍد تهيؽتّٝذ ٍوٓ تهِّتء . ىؿٖق تهروٖفًّ
ٖثٌثذ تهرٕ أؽهٓ حِث ضيٌٖ أٍوثء ؽتؼل تضريثً تهيضوف ّرلؽٖى يؽتؼود، فلؽ أٍؿج ًٍ أقفَ هَؽى كؽؿرَ ٍوٓ يرثحَد تهج

. نوٖد فلى، ّٝ رّضؽ إينثٌٖد هٞقريثً إهٓ تهرؿضيد تهفّؿٖدتٙ زتهيضوف، عٖز أً تهحٖثٌثذ رؾتً حوغد تهيرعؽ
 

فٕ أٍلثج تهٌلثك، ىوج تهؿةٖف يً تهقنؿرثؿٖد أً رلؽى هويضوف كثةيد حأقيثء ضيٌٖ يلؽيٕ ىوحثذ تهعنّل ٍوٓ . 26
نيث ىوج . ّّـٍذ تهقنؿرثؿٖد تهلثةيد تهنثيود حأقيثء يلؽيٕ تهىوحثذ فٕ تٝضريثً. ى حوؽُى تٙنوٕتهّيثةف، إهٓ ضثٌج تف

 Jerzy Janota ، ّتهقٖؽ(قّٖقؿت، يضيٍّد حوؽتً أّؿّحث تهغؿحٖد ّحوؽتً أؼؿْ) Anton Hilberتهؿةٖف يً تهقٖؽ 

Bzowski (حّهٌؽت، يضيٍّد حوؽتً أّؿّحث تهلؿكٖد)ّتهقٖؽ ، William Agyemang-Bonsu ( ،تٙىؿتف غٖؿ تهيؽؿضدغثٌث 
، تهؾًٖ (تٙؿضٌرًٖ، يضيٍّد حوؽتً أيؿٖنث تهٞرٌٖٖد ّتهحعؿ تهنثؿٖحٕ) Octavio Perez Pardo ، ّتهقٖؽ(فٕ تهيؿفق تّٙل

رلنٖل يضيٍّد ٍيل هحعز تهلثةيد تهيؼرنؿخ حأقيثء يلؽيٕ تهىوحثذ ّؿفٌ ٍريثؽ، ٍوًّٖ فٕ ُٖةد تٝ نثً تسٌثً يٌِى
نيث رلؿؿ رـّٖؽ يضيٍّد تهَيل حضيٌٖ تهرفثنٖل ًٍ تهؼحؿتء يً . ؿٖؿ إهٓ تهيضوف يٌ رّنٖد حثٛضؿتء تهيىوّج ترؼثؾٍرق

ّأً رحعز ىوحثرِى ضٌحث إهٓ ضٌج يٌ تهىوحثذ تهرٕ ّوَذ ٖد هوّيٖفد ايٌىلد أيؿٖنث تهٞرٌٖٖد تهؾًٖ أّفّت حثهلؿّى تهيحؽ
. يؼرنؿختهقنؿرثؿٖد أقيثء أنعثحِث ٍوٓ تهلثةيد تل

 
، تهؾٔ كثل فٕ رلؿٖؿٍ Agyemang-Bonsuفٕ ضوقد ٝعلد يً تٝضريثً، تقريٌ تهيضوف إهٓ رلؿٖؿ يً تهقٖؽ . 27

ّنثً تٝؼرٖثؿ نَحث حقحج تهعثضد إهٓ . فعنذ حٌَثٖد ىوحثذ تهيؿلعًٖ ،إً يضيٍّد تهَيل، حيقثٍؽخ يً تهقنؿرثؿٖد
ّفٕ ٌِثٖد تهيىثف، كؿؿذ تهيضيٍّد تهرّنٖد حثؼرٖثؿ . ٖرى تؼرٖثؿُى رعلٖق تهرّتـً تٛكوٖيٕ حًٖ أيِؿ تهيؿلعًٖ تهؾًٖ

تهيؿلظ ؿكى )تهيؿلعًٖ يً ٌٖحثل : AFB/B.8.5/Rev.1فٕ تهلثةيد تهّتؿؽخ فٕ تهّسٖلد ؿكى  ًٖ، ّتهيؽؿشهيؿلعًٖ تهرثهًٖت
ؼحؿتء تهسٞسد تٍٙوثء فٕ ُٖةد هٖنحعّت تل( تهيؿلظ ؿكى سيثٌٖد)ُّهٌؽت /، ّنٌؽت(تهيؿلظ ؿكى تسًٌٖ)، ّضٌّج أفؿٖلٖث (قحَد
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غٖؿ أً حَه تهيؿلعًٖ تٗؼؿًٖ نثٌّت ٍوٓ ٌفف تهؽؿضد يً تهلّخ، ّؼثند تهيؿلظ يً تهٌِؽ تهؾٔ هى ٖرى تؼرٖثؿٍ  .تٍٝريثؽ
ّهؾهم أّنذ . حفثؿق وةٖل ًٙ تهيضيٍّد لَؿذ أٌَ يً غٖؿ تهيقرعقً أً ٖنًّ ٌُثم ٍوّتً ؼحٖؿتً يً ٌفف تهيٌىلد

حثؼرٖثؿ سٞسد يؿلعًٖ إوثفًٖٖ هٖنٌّّت أٍوثء ؼحؿتء يٌثّحًٖ فٕ ُٖةد تٍٝريثؽ فٕ عثهد ٍؽى كؽؿخ أٔ يً يضيٍّد تهَيل 
نيث أّنذ تهيضيٍّد حأً ٖرى رؿرٖج تهؼحؿتء تهيٌثّحًٖ تهسٞسد حثهرقوقل هحٖثً يً . تهؼحؿتء تهؾًٖ رى تؼرٖثؿُى ٍوٓ تهَيل

كى تهيؿلظ ؿ)تهيؿلظ يً تهٌِؽ تهلثةيد أّنذ تهيضيٍّد حأً ٖرنؽؿ  ٌّيؿت هيّتىً كّخ ؾهم تهيؿلظ،. ٖضج تؼرٖثؿٍ أّٝ
ٍ ، ٍوٓ أً ٖوAFB/B.8.5/Rev.1ٕخ أقيثؤُى فٕ تهلثةيد تهّتؿؽخ فٕ تهّسٖلد ؿكى ، يً حًٖ تهيؿلعًٖ تهيؽؿش(ؼيقد

(. تهيؿلظ ؿكى ّتعؽ)ّنٌؽت ( 3تهيؿلظ ؿكى )تهّٖٝثذ تهيرعؽخ /تهيؿلعثً يً نٌٖٖث
 

ً تٙقةود ًٍ يؤُٞذ تهؼحؿتء تهؾًٖ رى تؼرٖثؿُى، ؾنؿ أٍوثء يضيٍّد تهَيل أٌَ ٍوٓ تهؿغى ؿؽت ٍوٓ ٍؽؽ ى. 28
يً أً حَه تهيؿلعًٖ نثٌذ هؽِٖى ؼحؿخ ّتوعد ٍوٓ تهفّؿ يً تهيوؼنثذ تهرٕ أؽؿضذ فٕ تهّسٖلد ؿكى 

AFB/B.8.5/Rev.1ُث هويضوف، فئً يضيٍّد تهَيل أؼؾذ فٕ تٍٝرحثؿ ؼحؿترِى تٛوثفٖد ٌٍؽ إنؽتؿ رّنٖذ .
 

إؾت ّضؽذ فضأخ  ًٖتهيٌثّج تءؿٖةد تٍٝريثؽ يؿٌّد تقرؽٍثء تهؼجألثؿ أعؽ تٍٙوثء إهٓ أٌَ يً تُٙيٖد حينثً يٌظ ٍ. 29
. أً أيثيِث ٍؽؽت نحٖؿت يً ىوحثذ تٍٝريثؽ

 
إهٓ تهيضوف  ّكؽى. نيث ُؾنؿ أً حَه تهحوؽتً ّضؽذ أً يً تهنَج إٍؽتؽ تهّسثةق تهيىوّحد هحؽء ٍيوٖد تٍٝريثؽ. 30

ت تهِٖةد تهرٕ ٖينٌِث تهّفثء حثهيَثٖٖؿ حنفرَؿعذ ّـتؿخ تهيثهٖد ّفٕ روم تهعثهد، تكُذ. ٌيّؾش هَيوٖد تٍٝريثؽ فٕ أعؽ تهحوؽتً
. أٖوث كؽ ّكَذ ٍوٓ تٝرفثكٖثذ ختهرأنؽ يً أً ّـتؿخ تهحٖبأٖوث غٖؿ أٌَ نثً يً تُٙيٖد حينثً . تٝةريثٌٖد تهؽّهٖد

 
نيث ألثؿ إهٓ أٌَ كؽ ٖنًّ حئينثً تهحوؽتً تهيٌَٖد تٝرنثل إيث ححؿٌثيص . إً تهٌيّؾش تهؾٔ كؽى نثً يفٖؽتكثل تهؿةٖف . 31

ٍيوٖد تٍٝريثؽ، ّهنٌَ ّتفق ٍوٓ لٍؽتؽ تٛتٙيى تهيرعؽخ تٌٛيثةٕ أّ حؿٌثيص تٙيى تهيرعؽخ هوحٖةد هوعنّل ٍوٓ تهيقثٍؽخ فٕ 
. يثً تهرثقٌ هويضوفأً تهلوٖد قرعرثش إهٓ ٌلثك إوثفٕ فٕ تٝضذ

 
نثً يً ؿأٔ ٍؽخ أٍوثء أٖوث أٌَ يً تُٙيٖد حينثً رعلٖق رّتـً إكوٖيٕ فٕ تؼرٖثؿ تهؼحؿتء ّأٍؿحّت ًٍ . 32

إؾ إً هؽْ روم تهيٌىلد ٍؽؽت يً . ّتهحعؿ تهنثؿٖحٕتٙقف ٌَٙ هى ٖنً حثٛينثً تؼرٖثؿ ؼحٖؿ يً يٌىلد أيؿٖنث تهٞرٌٖٖد 
تسود فٕ ىف ٌٍّٖد تهؾًٖ تؼرثؿُى تهيضوف ُّىوج إهٓ تهقنؿرثؿٖد، فٕ عثهد ّضّؽ ؽٍّتذ ىتهؼحؿتء تهؾًٖ ٖريرًَّ حٌف

تٙيى تهيرعؽخ، ّأً رّـً تهؽٍّتذ أٖوث يً ؼٞل  تهؿقيٖد تهيقرؼؽيد فٕتهيقرلحل، أً رؿقل إٌٍٞثذ حضيٌٖ تهوغثذ 
تٙيى تهيقرؼؽيد فٕ هغثذ تلًٝ حضيٌٖ ّألثؿ تهؿةٖف إهٓ أً تًٛ. أٍوثء تهيضوف فٕ حوؽتً تهيضيٍّثذ تهرٕ ٖيسوٌِّث

.  يً تهٌثعٖد تهَيوٖدضؽت تهيرعؽخ قٖنًّ نَحث 
 

ألثؿ أٍوثء آؼؿًّ إهٓ أٌَ قٖنًّ يً تهيقرعٖل إكثيد رّتـً إكوٖيٕ حًٖ تهؼحؿتء ٌٍؽيث ٝ ٖرى تؼرٖثؿ قّْ . 33
أٍؿج حَه تٍٙوثء ًٍ تٍرلثؽُى نيث . سٞسد يٌِى، ؼثند ٌٍؽيث ٖرى تؼرٖثؿ تهؼحؿتء هؼحؿرِى ّهٖف نييسوًٖ ًٍ يٌثىلِى

ّفلث هويٌثىق، ّألٖؿ إهٓ أً سيد ىؿٖلد أً يسل ُؾت تهرّتـً ٖينً رعلٖلَ إؾت رى تؼرٖثؿ أٍوثء ُٖةد تٍٝريثؽ تهؼيقد ج
ّأٍؿج أٍوثء آؼؿًّ ًٍ . هرعلٖق ؾهم ُٕ أً ٖرى أّٝ تؼرٖثؿ تٍٙوثء تهؼحؿتء ّحَؽ ؾهم تؼرٖثؿ تهَوًّٖ يً تهيضوف

ّنّقٖود هورعؿم كؽيث، ألٖؿ إهٓ أٌَ إؾت . ُى حأٌَ ٝ ٖينً يلثؿٌد تهًٌٍّٖ يً أٍوثء تهِٖةد ّأٌَ ٖضج تهريٖٖـ حٌِٖيثتٍرلثؽ
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نيث هّعي أٌَ ٍوٓ تهؿغى يً أٌَ هى ٖنً . رلؿؿ إضؿتء تؼرٖثؿ ييثسل فٕ تهيقرلحل، فٖضج يٌظ تهرّتـً تٛكوٖيٕ تٍرحثؿت ؽكٖلث
. تٍٙوثء تهؼحؿتء تهؾًٖ َٖيوًّ فٕ ُٖةد تٍٝريثؽ، فئً ؾهم تهرّتـً قٖرعلق حيؿّؿ تهّكذ حثٛينثً إكثيد رّتـً إكوٖيٕ حًٖ

 
خ فٕ ّغٖؿ تهيؽؿش تٙىؿتف تهيؽؿضدؾّنؿ تهؿةٖف تهيضوف حأً ييسوٕ تهيضوف فٕ ُٖةد تٍٝريثؽ تؼرٖؿت يً حًٖ . 34

. رعلٖق تهرّتـً تٛكوٖيٕ فٕ ُٖةد تٍٝريثؽتهيؿفق تّٙل ٍوٓ تهرّتهٕ ّأٌَ كؽ ٖيل يً غٖؿ تهيينً فٕ يل ُؾٍ تهيؿّف 
ّٖضج أً ٖرؾنؿ تهيضوف أً تهؼحؿتء تؼرٖؿّت هؼحؿرِى ّأٌَ يً تُٙيٖد حينثً حؽء ٍيل ُٖةد تٍٝريثؽ ّتؼرٖثؿ أٍوثةِث 

ؼثم غٖؿ أً تهَيوٖد ٖينً رعقٌِٖث ّأنؽ هويضوف أٌَ ٌٍؽيث ٖرى تؼرٖثؿ تهؼحؿتء فٕ تهيؿخ تهلثؽيد، فقٖحؾل ضِؽ . تهؼحؿتء
ّؾّنؿ تهؿةٖف تهيضوف حأً يضيٍّد تهَيل . هويثً تهرلثّؿ يٌ يضيٍّد حوؽتً يٌىلد أيؿٖنث تهٞرٌٖٖد ّتهحعؿ تهنثؿٖحٕ

ّكثل تهؿةٖف إٌَ ٖينً، إؾت ؿغج تهيضوف، . ـّؽذ حيَوّيثذ إوثفٖد ًٍ تهيؿلعًٖ قثٍؽذ تهيضيٍّد فٕ إٍؽتؽ رّنٖرِث
تء تهيٌثّحًٖ، ٍوٓ تهؿغى يً أٌَ عؾؿ أٖوث يً أً ؾهم قٖـٖؽ نسٖؿت يً رّفٖؿ يَوّيثذ إوثفٖد هضيٌٖ تٍٙوثء ّتٍٙه

.  تهَجء تهؾٔ ّٖوٌ ٍوٓ نثُل تهيضوف ّتهقنؿرثؿٖد يً عٖز تهَيل تهّؿكٕ
 

  :تهيضوف كؿؿ فٕ أٍلثج تهٌلثك،. 35
 

 ىؿق خ فٕ تهّسٖلدلعًٖ تهيؼرنؿخ تهيؽؿشرًَٖٖ تهيؿلعًٖ أؿكثى قحَد ّتسًٌٖ ّسيثٌٖد يً كثةيد تهيؿ ( أ)
AFB/B.8.5/Rev.1  ّٖؿؽ أقيثء ُؤٝء تهيؿلعًٖ فٕ تهيؿفق تهؼثيف  –نأٍوثء ؼحؿتء فٕ ُٖةد تٍٝريثؽ

 حِؾت تهرلؿٖؿ؛

رًَٖٖ سٞسد يؿلعًٖ إوثفًٖٖ يً تهّسٖلد نأٍوثء ؼحؿتء يٌثّحًٖ فٕ ُٖةد تٍٝريثؽ فٕ عثهد ٍؽى كؽؿخ أٔ  ( ج)
 يً تٍٙوثء تهيؼرثؿًٖ ٍوٓ تهَيل؛

ؿكى  خ فٕ تهّسٖلدً كثةيد تهيؿلعًٖ تهيؼرنؿخ تهيؽؿشؼيقد ّسٞسد ّّتعؽ ى تؼرٖثؿ تهيؿلعًٖ أؿكثى ( ش)
AFB/B.8.5/Rev.1  ًٖٖنؼحؿتء يٌثّحًٖ قًٌَّٖٖ هوَيل حِؾت تهرؿرٖج إؾت ؽٍذ تهعثضد إهٓ ؼحؿتء إوثف– 

 ّرؿؽ أقيثء ُؤٝء تهيؿلعًٖ فٕ تهيؿفق تهؼثيف حِؾت تهرلؿٖؿ؛

تهؼحؿتء ت يً ّتعؽ أّ أنسؿ يً ٍريثؽ تهقوىد تهرلؽٖؿٖد ًٙ ٖىوجخ تٝيٌظ ييسوٕ تهيضوف تهَثيوًٖ فٕ ُٖب      ( ؽ)
يقثٍؽخ تهِٖةد فٕ عثهد يّتضِد تهِٖةد عضى ٍيل غٖؿ ٍثؽٔ؛  تهيٌثّحًٖ

هنٕ  2010تهيّتفلد ٍوٓ رَؽٖل تهيّتـٌد تهيَريؽخ هقنؿرثؿٖد يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف هوقٌد تهيثهٖد       (ٍ )
أرَثج تهؼحؿتء، ّحٌؽت إوثفٖث فٕ  خؽّٝؿ أيؿٖنٕ هرغىٕ 190,000.00خ كؽؿٍ ررويً حٌؽت إوثفٖث فٕ تهيّتـً

ؽّٝؿ أيؿٖنٕ هرغىٖد ينؿّفثذ قفؿ تهؼحؿتء، ّحٌؽت إوثفٖث فٕ تهيّتـٌد كؽؿٍ  90,000تهيّتـٌد كؽؿٍ 
ؽّٝؿ أيؿٖنٕ؛ ّ  308,000.00ؽّٝؿ أيؿٖنٕ هرغىٖد أرَثج ىثؿةد هوؼحؿتء، حيحوغ إضيثهٕ كؽؿٍ  28,000

 2010تهيّتفلد ٍوٓ رَؽٖل آؼؿ فٕ تهيّتـٌد تهيَريؽخ هقنؿرثؿٖد يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف هوقٌد تهيثهٖد       (ّ )
يٌثّحًٖ ّٖيسل تلؼحؿتء يً تلهنٕ ررويً حٌؽت إوثفٖث فٕ تهيّتـٌد هرغىٖد أرَثج ّينؿّفثذ تهقفؿ ٙٔ 

ٔ تهؾٔ ريذ تهيّتفلد ٍوَٖ فٕ تهفلؿخ ؽّٝؿ أيؿٖم 308,000.00ٍلؿًٖ فٕ تهيثةد يً تهيحوغ تٛضيثهٕ ّكؽؿٍ 
 .أٍٍٞ، فٕ عثهد يث إؾت ىوج يٌِى يقثٍؽخ ُٖةد تٍٝريثؽ فٕ رٌفٖؾ عضى ٍيل غٖؿ ٍثؽٔ( ٍ)تهفؿٍٖد 

 
      (B.8/2 القرار رقم   ) 
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هضفوفج التراهز : شٍبشبح وإرشبداح الؾهمٍبح( ة)
 

 Yvan Biot ّىوج يً تهقٖؽ ،ينفّفد تهحؿتيص: ذقٖثقثذ ّإؿلثؽتذ تهَيوٖثكؽى تهؿةٖف حٌؽ ضؽّل تٍٙيثل . 36
، هنٕ ٖحعسِث أٍوثء AFB/B.8/4 ؿكى فٕ تهّسٖلد يؽؿضدىوج تهيضوف ينفّفد حؿتيص،  تهؾٔ نثً كؽ أٍؽ حٌثء ٍوٓ

إهٓ أً ينفّفد تهيلؿٍّثذ تهيقرؼؽيد عثهٖث ٖينً أٖوث تقرؼؽتيِث نينفّفد  Biotّألثؿ تهقٖؽ . ، أً ٖلؽى تهّسٖلدتهيضوف
رغٖٖؿتذ ٍوِٖث، ّرعقًٖ ُٖنوِث، ّرلؽٖى رَوٖلثذ إوثفٖد فٕ تهضـء تهيًٌَّ حَه تلّهنٕ ٖرى ؾهم، قٖرًَٖ إؽؼثل . شحؿتى

ـٖثؽخ ( أ)تهؼثم حئٍؽتؽ ينفّفد حؿتيص ُيث  Biotٝكرؿتط تهقٖؽ ّتهقيرثً تهؿةٖقٖرثً تهييٖـرثً  ".رَوٖيثذ ٍٛؽتؽ تهىوج"
إضؿتء تهرنيٖى ّتهرلٖٖى تهيقحق ّتهيّتفلد  تهيلؿًّ تهيلرؿطهرٕ ٌّٖٔ حِث نثعج لؿط هونٖفٖد ت( ج)تهرؿنٖـ ٍوٓ تهٌرثةص ّ

ٖضج أً رنًّ أنسؿ ليّٝ يً  تهحؿتيص تهيلرؿعدّأوثف أً . ّتٛلؿتف هويلؿٍّثذ تهيٌفؿؽخ تهرٕ رحعز فٕ إىثؿ تهحؿٌثيص
قرقثٍؽ فٕ رٌفٖؾ تهيرثحَد خ تهرٕ ؿةٖقٕفٕ تهينفّفد، ٖلؿط تهيَثهى تلنيث تكرؿط إؽؿتش ٌٍنؿ ضؽٖؽ . تهيلرؿعد تهيلؿٍّثذ

. خ هورلؽى تهيعؿـ ٌعّ رعلٖق تُٙؽتفتهؽّؿٔ
 

أٍؿج نيث . خْ حؿٌثيص ٝ َٖؽؽ أٌلىد رنٖف يويّفأٍؿج ٍؽؽ يً أٍوثء تهيضوف ًٍ كولِى حلأً تهيّتفلد ٍل. 37
ؿ تٝةريثٌٖد عقج تهيَثٖٖؿ تهرٕ تٍريؽُث كؽؿرِث ٍوٓ إؽتؿخ تهيؼثى ذإسحث تهيٌفؾخُٖةثذ تلكوق حلأً تكرؿتط حأً ٖىوج يً تل ًٍ

. تهِٖةثذ تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾنٌؽّق تهرنٖف، ٌٍؽ ىوج أيّتل هوحؿتيص، يٌ تهرٌَّٖ إهٓ أً ُؾٍ ُٕ يقؤّهٖد 
 

تهيضوف تٍريثؽ ينفّفد تهحؿتيص، عقحيث ٍؽهذ لفثُد، ّأً ٖىوج إهٓ تهقنؿرثؿٖد رٌلٖظ  كؿؿٌلثك، تل فٕ أٍلثج. 38
ؾهم، عرٓ ٖينً إؽؿتش ينفّفد تهحؿتيص فٕ تهؽهٖل تهؼثم حنٌؽّق تهرنٖف تهؾٔ قٖلؽى فٕ عؽز ضثٌحٕ فٕ تهّسٖلد ّفلث ل

فٕ تهيؿفق يؽؿضد ينفّفد تهحؿتيص . فٕ نّحٌِثغً تضريثً أىؿتف حؿّرّنّل نّٖرّ حنفرَ تهؼثيفيؤريؿ تٙىؿتف 
. تهقثؽف حِؾت تهرلؿٖؿ

 
 (B.8/3  القرار رقم)         

 
هسمس إدارث ضىدوق الخكٍف  ىراف الهؤهمج إلي خلدٍن الهشروؽبح الهلخرحج إلدؽوث األع( ر)
 

يقّؽخ ؽٍّخ تٙىؿتف تهيؤُود إهٓ رلؽٖى تهيلؿٍّثذ كؽيذ يؽٖؿخ قنؿرثؿٖد يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف . 39
حٖثٌِث إً تهيضوف  ّكثهذ فٕ. AFB/B.8/6 ؿكى خ فٕ تهّسٖلد، ُّٕ تهؽٍّخ تهيؽؿشتهيلرؿعد إهٓ يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف

إهٓ  نثً كؽ ّتفق فٕ تضريثٍَ تهقثحٌ ٍوٓ رأضٖل حعز تهؽٍّتذ تهيّضِد إهٓ تٙىؿتف تهيٌَٖد هرلؽٖى تهيلؿٍّثذ تهيلرؿعد
نثغذ تهقنؿرثؿٖد ؼىثج ؽٍّخ يعريٞ  ٌّيؿت هويٌثكلثذ تهرٕ ؽتؿذ،. ؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف عرٓ تضريثٍَ تهسثيًيضوف إ

ل تهؼىثج إهٓ ّقٖؿف. أً ٖؿفق حَ ىوج هوعنّل ٍوٓ ريّٖل هويلؿٍّثذ يً نٌؽّق تهرنٖفهنٕ ٖحعسَ تهيضوف، ّٖينً 
نيث ؾّنؿذ تهيضوف حأً ينفّفرٕ . خ يً ؼٞل ييسوِٖث تهؽتةيًٖ هؽْ تٙيى تهيرعؽخ فٕ ٌّّٖٖؿمضيٌٖ تٙىؿتف تهيؤُل

. ؼىثجتهيلؿٍّثذ ّتهحؿتيص، تهورًٖ ّتفق ٍوِٖيث تهيضوف فٕ ُؾت تٝضريثً، قرؿفلثً حثل
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تكرؿط تهؿةٖف أً ٖحعز تهيضوف رَؽٖل تهؼىثج حئوثفد إلثؿخ إهٓ تهيحثهغ تهرٕ ٖينً أً رنًّ يرثعد عرٓ ٍثى . 40
، ّنؾهم إلثؿخ إهٓ تهعؽّؽ تهلنّْ تهيعريود تهرٕ ٖينً أً رّوٌ ٍوٓ ىوحثذ تهعنّل ٍوٓ ريّٖل ّتهعثضد إهٓ 2012

. تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ تهيرَؽؽخ تٙىؿتف تهِٖةثذّ هرٌفٖؾتهيقؤّهد ًٍ تتهّىٌٖد تهِٖةثذ رعلٖق رّتـً حًٖ 
 

كثل ٍؽخ أٍوثء إٌَ ٖينً أٖوث ىوج إؽؿتش ٌٍثنؿ إوثفٖد فٕ تهؼىثج، يسل تهعثضد إهٓ رعلٖق رّتـً إكوٖيٕ . 41
 رولٕ ٌَٙ ٖعريل هريّٖل تهؾٔ قٖنًّ يرثعث ٌيؿتٌٍّّ آؼؿًّ إهٓ أٌَ هٖف يينٌث حَؽ رعؽٖؽ عضى ت. فٕ ريّٖل تٌٙلىد

رفَٖل نٌؽّق تهرنٖف فٕ أٖوث  تُٙيٖد حينثًنؾهم ّتفق أٍوثء نسٖؿًّ ٍوٓ أٌَ يً . أؼؿْ يً تهيثٌعًٖ( يٌظ)رحؿٍثذ 
أً إنؽتؿ يسل ُؾت تهؼىثج يً لأٌَ أً ٖؿقل إلثؿخ كّٖد حلأً أٌلىد تهيضوف إهٓ أقؿً ّكذ يينً، ّأٌَ يً تهيَرلؽ 

غٖؿ أً أٍوثء آؼؿًٖ ؿأّت أً إؿقثل . فٕ نّحٌِثغً حؿّرّنّل نّٖرّتضريثً أىؿتف  حنفرَ ؼثيفيؤريؿ تٙىؿتف تل
ى عرٓ تًٗ رؿلٖظ أٔ تهؼىثج فٕ ُؾٍ تهيؿعود يً لأٌَ ّوٌ تهِٖةثذ تهيرَؽؽخ تٙىؿتف فٕ ّوٌ ييٖـ، ٌيؿت ٌَٙ هى ٖذ

.  يقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ ّىٌٖدُٖةثذ 
 

ش ٍوٓ يـٖؽ يً تهّكذ هحعز تهلوٖد ّأضل إضؿتء حعز تهٌلثك، كثل تهؿةٖف إٌَ ٖحؽّ أً تهيضوف ٖعرثفٕ أٍلثج . 42
. إوثفٕ هولوٖد عرٓ تٝضريثً تهرثقٌ هويضوف

 
الخكٍف  ضىدوقاألهمٍج اللبىوىٍج لهسمس إدارث ( د)
 

تهلؿتؿ تهؾٔ ترؼؾٍ تهيضوف فٕ تضريثٍَ تهقثحٌ حرأضٖل حعز تؼرٖثؿ حوؽ يوٖف، ترؼؾ تهيضوف كؿتؿت فٕ  فٕ أٍلثج. 43
.  (decision B.7-8/1)حًٖ تٝضريثًٍٖ حثؼرٖثؿ أهيثٌٖث نحوؽ يوٖف هَ  تهفرؿخ تهفثنود

 
سى ؽٍث تهؿةٖف . ٌُأ تهؿةٖف أهيثٌٖث ٍوٓ تؼرٖثؿُث ّهنٌَ لنؿ أٖوث حعؿتؿخ عنّيد حؿحثؽّف ٍوٓ ٍؿوِث تهنؿٖى. 44

تهيضوف تهؼىّتذ تهرٕ ، ييسوٕ تهعنّيد تٙهيثٌٖد، هنٕ ٌٖثكلث يٌ Ralph Czarneckiّتهقٖؽ  Frank Fass-Metz تهقٖؽ
. تُٙوٖد تهلثٌٌّٖد ٍقررحٌ ٌٍؽ يٌظ

 
فٕ حٖثٌَ إهٓ تهحٖثً أعؽُيث ّألثؿ . لنؿ ييسٞ تهعنّيد تٙهيثٌٖد تهيضوف ٍوٓ إٍؿتحَ ًٍ تهسلد ّتؼرٖثؿٍ أهيثٌٖث. 45

تهؼٖثؿ تّٙل، . هفتهؾٔ كؽى إهٓ تهيضوف فٕ تضريثٍَ تهقثؽف، عٖز رى لؿط ؼٖثؿًٖ يينًٌٖ هيٌظ تُٙوٖد تهلثٌٌّٖد هويص
ترفثكٖد  تهرّنل إهٓكثٌٌّث، حٌٖيث تهؼٖثؿ تهسثٌٕ يً لأٌَ ىوج أً ٖقً تهحؿهيثً تٙهيثٌٕ  يًّتٙقؿً، يً لأٌَ أً ٖرىوج 

ّكؽ تفرؿوذ تهعنّيد تٙهيثٌٖد أً تهيضوف قٖفول تًٗ . يلؿ حًٖ أهيثٌٖث، ّيضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف، ّتٙيى تهيرعؽخ
ّٖفرؿه . ّل تٙقؿً، ّهؾهم لؿٍذ فٕ تهَيوٖد تهّـتؿٖد تهوؿّؿٖد هقً كثًٌّ فٕ تهعنّيد تٙهيثٌٖدتٌرِثش تهؼٖثؿ تٙ

غٖؿ أً ييسوٕ تهعنّيد تٙهيثٌٖد لؽؽت ٍوٓ أً تهؼٖثؿًٖ ٝ . ، ٍوٓ أكنٓ رلؽٖؿ2010إٌِثء تهَيوٖد حؿيرِث حعوّل ٌِثٖد ٍثى 
تهيفثّوثذ يٌ ينرج ف: تٙيى تهيرعؽخ، ٝ ٖـتل يينٌث قٖرىوج إلؿتمّهؾهم فئً تهؼٖثؿ تهسثٌٕ، تهؾٔ . ٖقرحَؽ أعؽُيث تٗؼؿ

نيث ؾّنؿت تهيضوف حأٌَ . تهلؤًّ تهلثٌٌّٖد تهرثحٌ هٚيى تهيرعؽخ ضثؿٖد ّٖينً أً رنحظ تٙيى تهيرعؽخ يلرؿند فٕ يؿعود ٝعلد
. يضوف ٌٍؽ كٖثيَ حيِثيَؿق ضُّؿٔ حًٖ تهؼٖثؿًٖ حثهٌقحد هلهً ٖنًّ ٌُثم ف

 



AFB/B.8/13/Rev.1 

 11 

، ترفق ٍوٓ أٌَ ٌيؿت ُٙيٖد تهيّوًّ، ٖضج أً ٖنًّ تهيضوف ييسٞ ؿقيٖث حثهؿةٖف تهؾٔ أٍلج ؾهمتء تهٌلثك أسً. 46
يث يؿنـٔ تهرٌقٖق حًٖ تهعنّيد تٙهيثٌٖد ّيضوف إؽتؿخ نٌؽّق حنفرٌَّثةج تهؿةٖف، ّأً َٖيل تهؿةٖف ٌّثةج تهؿةٖف 

أً تهيؿتقٞذ حثهحؿٖؽ تٛهنرؿٌّٕ قرغىٓ أٖوث  تهعنّيد تٙهيثٌٖد نيث ؾنؿ ييسٞ. تهرنٖف فٕ تهفرؿخ تهفثنود حًٖ تٝضريثًٍٖ
حعنثٌد تهّسثةق تهرٕ رلؽى هٍٚوثء ّتٍٙوثء تهيٌثّحًٖ فٕ تهيضوف، ّأً تيرٖثـتذ ّعنثٌثذ تٍٙوثء ّتٍٙوثء  أٖوث

. تٛىثؿٖد تهيٌَٖد حرغٖؿ تهيٌثغ ٝرفثكٖد تٙيى تهيرعؽختهيٌثّحًٖ فٕ تهيضوف ٝ ٖضّـ إقلثىِث إٝ يً كحل تهقنؿرٖؿ تهرٌفٖؾٔ 
 تضريثً أىؿتف حؿّرّنّل نّٖرّ حنفرَيؤريؿ تٙىؿتف ّهً رقَٓ تهعنّيد تٙهيثٌٖد إهٓ تقروثفد تهقنؿرثؿٖد إٝ إؾت فرظ 

غٖؿ أً يّيفٕ تهقنؿرثؿٖد ّتهلّٖى رغىِٖى . 2010روم تٛينثٌٖد حَؽ رٌلٖعَ هورؿرٖحثذ تهيؤققٖد تهيىحلد عثهٖث فٕ ٍثى 
. هٓ أهيثٌٖث فٕ يِثى ؿقيٖديفّ تهحٌم تهؽّهٕ تهؾًٖ ٖقثفؿًّ إٍل تٝيرٖثـتذ ّتهعنثٌثذ تهيَرثؽخ تهرٕ ٖريرٌ حِث يّحثهف

 
 خأٍؿج ٍؽخ أٍوثء ًٍ تهلوق حلأً تعريثل رأؼٖؿ تهَيل تهفَوٕ هويضوف إؾت هى ٖنً حثٛينثً يٌعَ تُٙوٖد تهلثٌٌّٕ. 47

ف حأٌَ رلثّؿ يً كحل يٌ تهلّٖى حلأً روم تهلوٖد ّنثً أعؽ تهعوّل تهرٕ عؽؽذ ّأحوغ تهؿةٖف تهيضل. 2010كحل ٌِثٖد ٍثى 
ٍلّؽ حؽٝ ًٍ إحؿتى  تهِٖةثذ تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾهوفرؿخ تٌٝرلثهٖد ُّ رّكٌٖ يؾنؿخ رفثُى حًٖ يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف ّ

حٌثء ٍوٓ رَوٖيثذ  ذ تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾتهِٖةثّحَؽ ؾهم ٖعّل تهلّٖى تٙيّتل إهٓ . يٌ تهضِثذ تهيلرؿعد هويلؿٍّثذ
. تهيضوف

 
. لنؿ تهؿةٖف ييسوٕ تهعنّيد تٙهيثٌٖد ٍوٓ تهرعؽٖز تهؾٔ كؽيثٍ ًٍ ٍيوٖد يٌظ تُٙوٖد تهلثٌٌّٖد هويضوف. 48

 
أولوٍبح الخهوٍل الهتدئٌ : ؽمي سدول األؽهبل 8التىد 

 
ّكؽ أٍؽذ تهقنؿرثؿٖد تهّسٖلرًٖ، . .Add.1 ؿكىّ  AFB/B.8/7/Rev.1 ؿكى كؽى ييسل ًٍ تهقنؿرثؿٖد تهّسٖلرًٖ. 49

ؽ ٖرًَٖ ٍوٓ تهيضوف يٌثكلرِث تذ تهريّٖل ّرؼنٖم تٙيّتل تهرٕ قحٌثء ٍوٓ ىوج تهؿةٖف، ّرويٌث تهلوثٖث تهيرَولد حأّهّٔ
. كحل حعز تهيلؿٍّثذ تهيلرؿعد تّٙهٓ

 
ّنؾهم  تضريثً أىؿتف حؿّرّنّل نّٖرّ حنفرَف يؤريؿ تٙىؿتُث خ ّٙهّٖثذ تهريّٖل نثً كؽ كؽىتهنٖثغد تهعثهٕ. 50

، ّنؾهم قٖثقثذ ّإؿلثؽتذ CMP.4/1تهرٕ تٍريؽُث تهيضوف حثهلؿتؿ ؿكى هقٖثقثذ ّتٛؿلثؽتذ ّت تٝقرؿترٖضٖد تّٙهّٖثذ
حًٖ ّألثؿ ييسل تهقنؿرثؿٖد إهٓ أٌَ يً تُٙيٖد حينثً تهريٖٖـ . تهَيوٖثذ، تهرٕ ّتفق ٍوِٖث تهيضوف فٕ تضريثٍَ تهقثحٌ

. رؿرٖج تّٙهّٖثذ فٖيث حًٖ تهيلؿٍّثذ تهيؼروفدحًٖ رؼنٖم تهيّتؿؽ فٖيث حًٖ تهحوؽتً أّ يضيٍّثذ تهحوؽتً، ّ
 

أسٌثء تهٌلثك، أٍؿج تهيضوف حّوّط ًٍ ؿغحرَ فٕ رضٌج أٔ تـؽّتضٖد فٕ ريّٖل يلؿٍّثذ تهرنٖف ّّتفق . 51
غٖؿ أً ٍؽخ أٍوثء أٍؿحّت ًٍ كولِى حلأً تقرؼؽتى . تهيٌثغ رغٖؿسثؿ نسؿ تهحوؽتً رَؿوث ٍٗوٓ أٌَ ٖضج يٌظ تّٙهّٖد ٙ

ّّفلث هيث كثهَ حَه تٍٙوثء، فئٌَ ٖضج ٍوٓ نٌؽّق تهرنٖف أً . هرؿرٖج تّٙهّٖثذ رغٖؿ تهيٌثغسثؿ ٗيؤلؿ تهرَؿه 
ٍٖثؿ تهقنثً، ّنؾهم ٖنًّ يفرّعث هضيٌٖ تهحوؽتً تهيؤُود ٍوٓ أً ٖأؼؾ فٕ تٍٝرحثؿ تهرّـٌٖ تٛكوٖيٕ هويلؿٍّثذ تهييّهد، ّى

نيث ٖضج أً رعؽؽ أّهّٖثذ تهريّٖل ّفلث  .أّهّٖثذ تهريّٖل تهؼثند حثهِٖةثذ تهؿةٖقٖد تٙؼؿْ تهرٕ ريّل يلؿٍّثذ تهرنٖف
ّألٖؿ أٖوث إهٓ أٌَ ٌيؿت ًٙ تهيّتؿؽ تهيرثعد يعؽّؽخ، فئً رؼنٖم تهيّتؿؽ فٕ . هوحوؽتً ّتهيٌثىق ّهٖف ّفلث هولىثٍثذ

، تهِٖةثذ تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾيحؽةٖد ؿحيث ٖضج أً ٖأؼؾ فٕ تٍٝرحثؿ تهرلؽى تهفَوٕ تهيعؿـ فٕ تٍريثؽ تل يّٖليؿعود تهذ
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ّنثً ٌُثم رّتفق ٍثى فٕ تٗؿتء ٍوٓ أٌَ ٖضج ّوٌ . ّحثهرثهٕ ٖعثحٕ تٙىؿتف تهرٕ هؽِٖث تقرَؽتؽ يحنؿ هرٌفٖؾ تهيلؿٍّثذ
ّق تهرنٖف ّيٌؼفوث حيث ٖنفٕ هوقيثط حرٌفٖؾ ٍؽؽ يَرحؿ يً عؽ أكنٓ ٖنًّ يؿرفَث حيث ٖنفٕ هورؽهٖل ٍوٓ ضؽٖد نٌؽ

ٔ، حٌٖيث فول أٍوثء آؼؿًّ يحوغث يوًّٖ ؽّٝؿ أيؿٖم 20ّتكرؿط حَه تٍٙوثء فؿه عؽ أكنٓ كؽؿٍ . تهيلؿٍّثذ
.  نغؿ هوعؽ تٙكنٓ هوقيثط حريّٖل ٍؽؽ أنحؿ يً تهيلؿٍّثذأ
 

 حنفرَ تهؼثيفيؤريؿ تٙىؿتف ريؿ تٙىؿتف تهؼثيف ٍلؿ ّتهيفثّوثذ فٕ يؤأً ٌرثةص جّأؼٖؿت، لَؿ تهيضوف . 52
فٕ نّحٌِثغً قٖنًّ هِث رأسٖؿ نحٖؿ ٍوٓ أّهّٖثذ تهريّٖل تهؼثند حنٌؽّق تهرنٖف، ّأٌَ  تضريثً أىؿتف حؿّرّنّل نّٖرّ

. يً تٙعنى تٌريثؿ روم تهٌرثةص ّترؼثؾ كؿتؿ حلأً ُؾٍ تهلوٖد حَؽ ؾهم
 

ؿرثؿٖد إٍؽتؽ ّسٖلد ضؽٖؽخ حلأً أّهّٖثذ تهريّٖل هٞضريثً تهرثقٌ هيضوف إؽتؿخ تهيضوف أً ٖىوج يً تهقم كؿؿ. 53
نٌؽّق تهرنٖف رَنف تهٌلثك تهؾٔ ؽتؿ فٕ تهيضوف ٌّرثةص تهيفثّوثذ فٕ تهيؤريؿ تهؼثيف ٍلؿ ٙىؿتف ترفثكٖد تٙيى 

. فٕ نّحٌِثغً حؿّرّنّل نّٖرّ تضريثً أىؿتف حنفرَ تهؼثيفيؤريؿ تٙىؿتف تهيرعؽخ تٛىثؿٖد تهيٌَٖد حرغٖؿ تهيٌثغ ّ
 

 (B.8/4  القرار رقم)                                                                                                    
   

الهخبتؾج والخلٍٍن : ؽمي سدول األؽهبل 9التىد 
 
إلي الىخبئز الخبص تضىدوق الخكٍف  ثإعبر اإلدارث الهشخىد( أ)
 

ّتهؾٔ نثً كؽ   AFB/B.8/8فٕ تهّسٖلد ؿكى  ، تهيؽؿشإهٓ تهٌرثةص خإىثؿ تٛؽتؿخ تهيقرٌؽ تهقنؿرثؿٖد خييسل ذكؽى. 54
ّكثهذ فٕ حٖثٌِث أً ٍؽؽت يً تهعنّيثذ  .تهؾٔ أهـى تهيضوف حّوٌ إىثؿ يقرٌؽ إهٓ تهٌرثةص  B.7/2أٍؽ حيلروٓ تهلؿتؿ ؿكى 

تهَثهيٖد ّتهيٌييثذ غٖؿ تهعنّيٖد لؿٍذ ٍوٓ يؽْ تهقٌّتذ تهَلؿًٖ تهيثوٖد فٕ  ّتهيٌييثذ تهؽّهٖد ّتٝرفثكٖثذ تهحٖةٖد
. ّوٌ ّتقرؼؽتى يسل ُؾٍ تٝقرؿترٖضٖثذ تهؼثند حثٛؽتؿخ هويقثٍؽخ فٕ تقرَؿته ييثؿقثذ أٌلىد تٍٙيثل تهؼثند حِث

ضٖد هونٌؽّق ححؿتيضَ ّيلؿٍّثرَ ّيً لأً إىثؿ تٛؽتؿخ تهيقرٌؽخ إهٓ تهٌرثةص أً ٖؿحى تُٙؽتف ّتّٙهّٖثذ تٝقرؿترٕ
تهرنيٖى تهقوٖى، ّرٌفٖؾ كٖثف تٙؽتء، ّإٍؽتؽ ّوٌ ّرريسل تهٌَثنؿ تهؿةٖقٖد فٕ تٛؽتؿخ تهيقرٌؽخ إهٓ تهٌرثةص فٕ . تهيؼروفد

. رلثؿٖؿ ًٍ تٙؽتء، ّتهرَوى يً تهَيوٖد
 

هٓ تهٌرثةص فٕ ٍيوٖثذ نٌؽّق تٛؽتؿخ تهيقرٌؽخ إرٌفٖؾ إىثؿ رقثءل ٍؽخ أٍوثء ًٍ يً قٖنًّ يقؤّٝ ًٍ . 55
نيث ٌٍُّ . هؽِٖث حثهفَل ؼحؿخ حثٛؽتؿخ تهيقرٌؽخ إهٓ تهٌرثةص تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ تهيرَؽؽخ تٙىؿتف تهِٖةثذتهرنٖف ّٝعيّت أً 

ؾ يقؤّهد ًٍ رٌفٕ تهِٖةثذ تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾإهٓ أٌَ حٌٖيث قٖنًّ تهيضوف يقؤّٝ ٍوٓ يقرّْ تهنٌؽّق ّتهعثفيد، فئً 
أً حؽت أٌِث ضـء يً تهٌيثى ّىوحّت  ّأٍؿج أٍوثء آؼؿًّ ًٍ تهلوق حلأً ـٖثؽخ يرىوحثذ إٍؽتؽ تهرلثؿٖؿ تهرٕ. تهيلؿٍّثذ

أً ٖرى رحقٖى تهَيوٖد هرليل فلى ٍؽؽت يعؽّؽت يً تهرلثؿٖؿ حقٖىد حلؽؿ تٛينثً، ّ رنًّ أٔ يرىوحثذ ضؽٖؽخ ٍٛؽتؽ
. تى ٖضج أً ٖنًّ يرٌثقحث يٌ تهيّتؿؽ تهيرثعدتهيؤلؿتذ تهؿةٖقٖد ٌيؿت ًٙ يسل ُؾت تهٌي
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حؿخ حثٛؽتؿخ هؽِٖث غ تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ تهيرَؽؽخ تٙىؿتف تهِٖةثذؾنؿذ ييسود تهقنؿرثؿٖد أٌَ ٍوٓ تهؿغى يً أً . 56
ً ٖوٌ ٌِضث ، فئً هِث ضيَٖث يٌثُص يؼروفد ٍوٓ يقرّْ تهيلؿٍّثذ ّأٌَ ٖينً أً ٖنًّ يفٖؽت هويضوف أتهيقرٌؽخ إهٓ تهٌرثةص

نيث كثهذ إً ٍيوٖد إٍؽتؽ إىثؿ ٖينً أً ررى حثهرؽؿٖص ّأً رأؼؾ فٕ تٍٝرحثؿ تهؽؿّف تهرٕ . يلرؿنث هويلؿٍّثذ ّتهحؿتيص
. ٖقرفٖؽُث تهيضوف فٕ يضثل رىحٖق تٛؽتؿخ تهيقرٌؽخ إهٓ تهٌرثةص

 
قرٌؽخ إهٓ تهٌرثةص ّإٌَ نؼىّخ أّهٓ هٓ حَه تهيقثٍؽخ فٕ إٍؽتؽ إىثؿ تٛؽتؿخ تهىكثل تهؿةٖف إً تهيضوف قٖعرثش إ. 57

ّكؽ أسٖؿ ٍؽؽ يً تهٌلثى تهِثيد، نثً يً حٌِٖث  .ٖرًَٖ أً رَؽ تهقنؿرثؿٖد ّسٖلد يٌلعد رلؽى إهٓ تهيضوف فٕ تضريثٍَ تهرثقٌ
كد حًٖ نيث ٖضج أً رؤؼؾ فٕ تٍٝرحثؿ تهَٞ. ضَل تهَيوٖد حقٖىد ٍّؽى إسلثل نثُل تهحوؽتً تهيٌَٖد حيرىوحثذ إٍؽتؽ تهرلثؿٖؿ

ةؾ أً ٖىوج إيث يً ٖينٌَ حَؽً ٖحعز تهيضوف تهّسٖلد تهيٌلعد، حَؽ أ ّكثل أٖوث إٌَ. خ إهٓ تهٌرثةص ّحًٖ تهرلٖٖىتٛؽتؿخ تهيقرٌؽ
. هضٌد تٙؼٞكٖثذ أّ يضيٍّد ٍيل يّتنود إٍؽتؽ تكرؿتط ٖلؽى هويضوف هويّتفلد ٍوَٖهضٌد تهريّٖل ّ

 
ينً ترحثٍَ فٕ ىوج يً تهقنؿرثؿٖد رلؽٖى ّسٖلد يفنود، روؼم تهٌِص تهىتهيضوف أً ٔ كؿؿ، فٕ أٍلثج تهٌلثك. 58

. هٓ تهٌرثةص ّتهرلٖٖى هنٕ ٖحعسَ تهيضوف فٕ تضريثٍَ تهرثقٌتٛؽتؿخ تهيقرٌؽخ إ
 

( B.8/5 القرار رقم )                                                                                                      
 

أفظل الههبرشبح الدولٍج تشأو الخلٍٍن ( ة)
 

، يؽٖؿ ينرج تهرلٖٖى تهرثحٌ هنٌؽّق تهحٖةد تهَثهيٖد، Robert van den Bergتقريٌ تهيضوف إهٓ حٖثً يً تهقٖؽ  . 59
ًٖ تهيرثحَد فٕ حٖثٌَ تٌرحثٍ تهيضوف إهٓ تهنود ج van den Berg هفذ تهقٖؽ. حلأً أفول تهييثؿقثذ تهؽّهٖد فٕ يضثل تهرلٖٖى

ُثيد هورأنؽ يً أً يٌييد يث رعلق " يؿتضَد ّتكَٖد"ّكثل إً تهرلٖٖى ٖينً أً ٖلؽى . تٛؽتؿخ تهيقرٌؽخ إهٓ تهٌرثةصحًٖ ّتهرلٖٖى، ّ
نيث كثل إً أقثهٖج تهرلٖٖى تهعؽٖسد ضؽٖؽخ ٌقحٖث ّإً ٌُثم ٍيوٖد يقريؿخ هؿفٌ يَثٖٖؿ . أُؽتفِث ّغثٖثرِث تهيعؽؽخ قوفث

. ّكؽ أنحظ تهرلٖٖى يٌِد هِث ضيَٖثذ يٌِٖد، ّٖرى يٌظ ؽؿضثذ ٍويٖد يرلؽيد فٕ تهرلٖٖى، ّإٍؽتؽ يؽٌّثذ قوّم. تهرلٖٖيثذ
ّلؽؽ ٍوٓ أٌَ ٖرًَٖ رنٖٖف تهرلٖٖى ٝؼرحثؿ تٝفرؿتوثذ تهرٕ رقرؼؽى هويثً أً تُٙؽتف تهرٕ ّوَذ كؽ ٍّهضذ ّرعللذ 

ّرؿنـ أفول (. رلٖٖيِث)ؽؿتقرِث  ّتهحؿتيص تهرٕ رضؿٔ تهقٖثقثذّّٖضؽ ٍؽؽ يً تٙقثهٖج ّتهيٌثُص عقج ىحَٖد . حثهفَل
. تهييثؿقثذ تٗؼؾخ فٕ تهيِّؿ حؽؿضد يرـتٖؽخ ٍوٓ تقرَؿتوثذ تهٌيؿتء ّتقرؼؽتى تهىؿٖلد تهَويٖد

 
هٓ فٕ تهٌلثك تهؾٔ أٍلج ؾهم، كثل أعؽ تٍٙوثء إٌَ يً تُٙيٖد حينثً تهريٖٖـ حًٖ تهعثضد إهٓ تهيرثحَد ّتهرلٖٖى ً. 60

. ٍوٓ تهيقرّْ تهيعوٕ ٖضج حعز تٗسثؿ ٍوٓ ضيٌٖ تهيلرؿنًٖيقرّْ تهيضوف ٍّوٓ تهيقرّْ تهيعوٕ، ّألثؿ إهٓ أٌَ 
ّرقثءل أٍوثء . ّقٖنًّ يً تهنَج رلٖٖى ضيٌٖ تهيلؿٍّثذ ّقرنًّ ٌُثم عثضد إهٓ تؼرٖثؿ حَه تهيلؿٍّثذ هرلٖٖيِث

ّتهرلٖٖى حَؽ أً ٖنًّ كؽ ترؼؾ كؿتؿت حلأً تٛؽتؿخ تهيقرٌؽخ إهٓ  أً ٖحعز تهيرثحَدآؼؿًّ ٍيث إؾت نثً ٖضج ٍوٓ تهيضوف 
نيث ىؿعذ أقةود حلثً رنثهٖف يسل ُؾٍ تٌٙييد ّألٖؿ إهٓ أٌَ ٖضج . تهٌرثةص أّ أً حثٛينثً إٍؽتؽ تهٌِضًٖ فٕ ٌفف تهّكذ

تل نثُل ُٙيٖد حينثً ٍؽى إسقّأٌَ يً ت. أً رنًّ تهرنثهٖف يرٌثقحد يٌ يّتؿؽ تهنٌؽّق ّيحوغ تهريّٖل تهييٌّط هويلؿًّ
.  أّ تهيضوف، ّألٖؿ أٖوث إهٓ أٌَ ٖرًَٖ يرثحَد كود يً تهلوثٖث تهؿةٖقٖد تهحوؽتً تهيرولٖد هوريّٖل
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أٌَ قٖنًّ يً تهيينً حؾل يَيى ضِؽ تهيضوف فٕ تٛؽتؿخ تهيقرٌؽخ إهٓ تهٌرثةص فٕ  van den Bergؾنؿ تهقٖؽ . 61
نٖٖف تهرّتـً حًٖ تهيرثحَد ّتهرلٖٖى ّحًٖ تٛؽتؿخ تهيقرٌؽخ إهٓ تهٌرثةص حيؿّؿ تهّكذ، عقج حؽتٖد تهَيوٖد ّأً حّقٌ تهيضوف ذ

ّٝعي أً تهيضوف حؽأ حثهفَل تهرفنٖؿ فٕ ٍيوٖد رلٖٖى ٌيؿت ًٙ ضيٌٖ تهيلؿٍّثذ ّتهحؿتيص قٖضؿْ هِث ٍوٓ تٙكل . تهعثضد
. رلٖٖى ٌِثةٕ هيرثحَد فَثهٖرِث

 
ٌّيؿت ًٙ كوٖد . أً تهرلٖٖى ُثى ّٖضج ّوٌ أققَ فٕ يؿعود يحنؿخ حلؽؿ تٛينثً كثل تهؿةٖف إٌَ يً تهّتوظ. 62

تهرلٖٖى نثٌذ كؽ أسٖؿذ حثهفَل فٕ تهّسٖلد تهؼثند حثٛؽتؿخ تهيقرٌؽخ إهٓ تهٌرثةص، فٖضج ٍوٓ يّيفٕ تهقنؿرثؿٖد تهؾًٖ َٖيوًّ 
هّسٖلد تهؼثند حثٛؽتؿخ تهيقرٌؽخ إهٓ تهٌرثةص تهرٕ قرلؽى أً ٖرَثٌّّت ٛؽؿتش كوٖد تهيرثحَد ّتهرلٖٖى فٕ ت ٍوٓ ُثرًٖ تهلوٖرًٖ

. إهٓ تهيضوف فٕ تضريثٍَ تهرثقٌ
 

اللظبٍب الهبلٍج : ؽمي سدول األؽهبل 10التىد 
 
خلرٍر ؽو وظؼ هوارد الضىدوق االشخئهبىٌ والضىدوق االشخئهبىٌ اإلدارً الخبتؾٍو لضىدوق الخكٍف ( أ)
 

، تهنٌؽّق تٝقرةيثٌٕ ّتهنٌؽّق تٝقرةيثٌٕ تٛؽتؿٔ تهرثحًَٖ هنٌؽّق تهرنٖف يّتؿؽ ّوٌتقرَؿه ييسل تهلّٖى . 63
تهرٕ ٍؿوذ ّوٌ تٖٛؿتؽتذ ّتهيؽفٍّثذ يً   AFB/B.8/9فٕ تهّسٖلد ؿكى  تهيؽؿش ،2009 أٖوّل/قحريحؿ 30عرٓ 

ٌلثةَ، ّتٙيّتل تهيرثعد تهنٌؽّق تٝقرةيثٌٕ تهرثحٌ هنٌؽّق تهرنٖف، ّيضيًّ كؿتؿتذ تهريّٖل تهرٕ ترؼؾُث تهيضوف يٌؾ إ
هلؿتؿتذ تهريّٖل تهضؽٖؽخ، ّتهؿنٖؽ تهيرحلٕ فٕ تهنٌؽّق تٝقرةيثٌٕ تهيرَؽؽ تهيثٌعًٖ هقنؿرثؿٖد يضوف إؽتؿخ نٌؽّق 

ّؾنؿ فٕ حٖثٌَ أٌَ ترقثكث يٌ رَوٖيثذ يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف، نثٌذ ّرٖؿخ حٌٖ لِثؽتذ ؼفه تٌٝحَثسثذ  .تهرنٖف
 أٖوّل/قحريحؿ 30نيث كثل إٌَ عرٓ . تهقثحق هويضوف، ّأٌَ هؾهم هى ٖعؽز رغٖؿ ٖؾنؿ فٕ تٙيّتل تهيرثعدحىٖةد يٌؾ تٝضريثً 

. يوًّٖ ؽّٝؿ أيؿٖنٕ هيقثٌؽخ كؿتؿتذ تهريّٖل تهضؽٖؽخ 10.29، نثً هؽْ تهيضوف 2009
 

ؾنؿ تهلّٖى أً تهيحوغ أوٖف  يوًّٖ ؽّٝؿ أيؿٖنٕ فٕ يّتـٌد تهقنؿرثؿٖد، 0.7ؿؽت ٍوٓ قؤتل حلأً تهـٖثؽخ تهحثهغد . 64
يؤريؿ تٙىؿتف إهٓ يّتـٌد تهقنؿرثؿٖد هرغىٖد رنثهٖف تهؽهٖل ّتهنرٖج تهوؾًٖ أٍؽت هوعؽز تهضثٌحٕ تهؾٔ قٌٖيى أسٌثء تٌَلثؽ 

، ّأً تهيحوغ نثً كؽ ّّفق ٍوَٖ فٕ تٝضريثً تهقثحٌ هويضوف حثهلؿتؿ ؿكى تضريثً أىؿتف حؿّرّنّل نّٖرّ حنفرَ تهؼثيف
B.7/9 .

 
. تهلّٖى( ييسل)فٕ أٍلثج تهٌلثك، أؼؾ تهيضوف ٍويث حثهحٖثً تهؾٔ أهلثٍ . 65

 
 2010اشخراخٍسٍج الهوارد لؾبن (  ة)
 

خ فٕ ، ّتهيؽؿش2010 نثًٌّ تّٙل/ؽٖقيحؿتهيّتؿؽ تهيعريود تهيرثعد هنٌؽّق تهرنٖف عرٓ ٌِثٖد كؽى ييسل تهلّٖى . 66
ّؾنؿ أً تهرلؽٖؿتذ . تقرضثحد هىوج يً تهيضوف فٕ تضريثٍَ تهقثحٌ تهرٕ نثٌذ كؽ أٍؽذ  AFB/B.8/10تهّسٖلد ؿكى 

ّكؽ ٌرص ُؾت . ٍؿوذ هيضؿؽ رلؽٖى فنؿخ هويضوف ًٍ تهٌىثق تهلثةى هويّتؿؽ تهيعريود تهرٕ ٖينً أً رنًّ يرثعد هويضوف
هنؿف حًٖ تهؽّٝؿ هويّتؿؽ تهيعريود ًٍ تقرؼؽتى تفرؿتوثذ يؼروفد حلأً قَؿ لِثؽتذ ؼفه تٌٝحَثسثذ ّقَؿ تتهٌىثق 



AFB/B.8/13/Rev.1 

 15 

ٌلىد تٌىٞق روم تهَيوٖد تقرؼؽتى قَؿ لِثؽتذ ؼفه تٌٝحَثسثذ ّقَؿ تهنؿف حًٖ تهّٖؿّ ّنثٌذ . تٙيؿٖنٕ ّتهّٖؿّ
رحوغ ٍلؿًٖ حٌقحد ، ٌؼفثهتٝـٖثؽخ، أّ تلّفٕ ؾهم تهعًٖ، عقج تهلّٖى أسؿ . 2009 أٖوّل/قحريحؿ 30ّتهؽّٝؿ تٙيؿٖنٕ فٕ 

رحوغ ٍلؿخ فٕ تهيثةد فٕ قَؿ تهنؿف حًٖ  حٌقحد ،تٌٝؼفثهـٖثؽخ، أّ تلؼفه تٌٝحَثسثذ، ّ فٕ تهيثةد فٕ قَؿ لِثؽتذ
ٝقرسيثؿتذ ّأٔ رحؿٍثذ إوثفٖد تّتقرٌثؽت إهٓ روم تٝفرؿتوثذ، ّيٌ تقرحَثؽ تهؽؼل يً . تهؽّٝؿ تٙيؿٖنٕ ّتهّٖؿّ

حًٖ  2010 نثًٌّ تّٙل/ؽٖقيحؿٌِّثٖد  2009 ّلأٖل/قحريحؿ 30تهيرثعد حًٖ  ؿلثؽٖديعريود، رؿتّعذ تهيّتؿؽ تهيعريود تٛ
يوًّٖ ؽّٝؿ أيؿٖنٕ، حعٖز ٖنل تهيحوغ  190.47يوًّٖ ؽّٝؿ أيؿٖنٕ ّيحوغ يؿرفٌ كؽؿٍ  106.68يحوغ يٌؼفه كؽؿٍ 

. يوًّٖ ؽّٝؿ أيؿٖنٕ 145.88تهيرّقى إهٓ 
 
تهٌىثكثذ ٝ ريسل أٔ رّكَثذ يً تهلّٖى ّإٌيث تهلّٖى إً ( ييسل)ؿؽت ٍوٓ ٍؽخ أقةود حلأً تهٌىثق حًٖ تهرلؽٖؿًٖ، كثل . 67 

. تٙعؿْ أٌِث ٌرٖضد هوعقثحثذ تهيؼروفد تهرٕ أٍؽذ هٚغؿته تهرّوٖعٖد
 

. فٕ أٍلثج تهٌلثك، أؼؾ تهيضوف ٍويث حثهحٖثً تهؾٔ كؽيَ تهلّٖى. 68
 
الخترؽبح لمضىدوق االشخئهبىٌ الخبتؼ لضىدوق الخكٍف ( ر)
 

ذ تهؼثند حلحّل تهرحؿٍثذ تهرٕ رلؽى ؽًّ ىوحِث هونٌؽّق تٝقرةيثٌٕ تهرثحٌ هنٌؽّق كؽى تهلّٖى يقّؽخ تٛؿلثؽت. 69
ٖلؽيِث تهحٌم تهرٕ  تهؼثند حثهؼؽيثذعنثى تٙلؿّى ّتليً  17 ّتهرٕ نثٌذ كؽ أٍؽذ ّفلث هوفلؿخ  (AFB/B.8/11)تهرنٖف
عيثٖد ( 2)رلؽٖى إؿلثؽتذ هويثٌعًٖ، ( 1): ّرريسل أُؽتف تٛؿلثؽتذ فٖيث ٖوٕ  .تهلّٖى ٍوٓ نٌؽّق تهرنٖف حنفرَتهؽّهٕ 

ّكؽ . رؼفٖه رنثهٖف تهيَثيٞذ إهٓ تهعؽ تٙؽٌٓ( 3)تهنٌؽّق يً تهيؼثىؿ تهيعريود تهرٕ ٖينً أً ررَؿه هِث قيَرَ، ّ 
ّقرنًّ ٍيوٖد كحّل . تهعنّيثذ ؾتذ تهقٖثؽخ ّتهِٖةثذ غٖؿ تهقٖثؽٖد: كؽيذ إؿلثؽتذ إهٓ ًٌٍّٖ يؼروفًٖ يً تهيثٌعًٖ

إؾ قٖلرؿط تهيثٌظ رلؽٖى رحؿً هويضوف نرثحد، ّعثهيث ٖحوغ تهلّٖى حثهرحؿً فئٌَ  .ؿٍثذ يً ُؾًٖ تهًٌٍّٖ يً تهيثٌعًٖ يريثسودتهرج
غٖؿ أٌَ فٕ عثهد تهرحؿٍثذ يً تهيثٌعًٖ غٖؿ تهقٖثؽًٖٖ، كؽ رضؿْ ٍيوٖد . ٖؽؼل فٕ ترفثكٖد رحؿً يٌ تهيثٌظ، ّفلث هقٖثقثرَ

. رعؽٖؽُث كحل تهؽؼّل فٕ ترفثكٖد رحؿً يٌ تهيثٌظضوف حأٔ كوثٖث ٖرى فعم، ّحَؽُث ٖحوغ تهلّٖى تهى
 

أسٌثء تهٌلثك تهؾٔ أٍلج ؾهم، ألٖؿ إهٓ أٌَ يً تُٙيٖد حينثً تهرأنؽ يً أً ٍيوٖد كحّل تهرحؿٍثذ ٝ رنًّ يؿُلد . 70
نيث . خت غٖؿ ؾتذ نلتهرحؿٍثذ عٖز حؽت أٌَ يؽْ يٞءيد حَه يَثٖٖؿ فعمًٍ ّرقثءل ٍؽخ أٍوثء . أنسؿ يً تهٞـى

ّأً تهيلنّؽ حثهّسٖلد أً ٖرى " غٖؿ ّؽّؽخ رضثٍ تهيثٌعًٖ"أسٖؿذ رقثؤٝذ حلأً حَه تٝنىٞعثذ تهيقرؼؽيد عٖز حؽت أٌِث 
ٖؿنؽٌِّث ٙغؿته "ٌٍّّ حَه تٍٙوثء إهٓ أٌَ إؾت هى ٖفؿه تهيثٌعًّ لؿّىث ٍوٓ رحؿٍثرِى، أّ . رلثقيِث يٌ تهيثٌعًٖ

. هٓ أؽٌٓ عؽلؿّى تهرٕ ٖفؿوِث ٍوٓ تهيثٌعًٖ إتهيضوف رؼفٖه تل ، فئً يً ّتضج"يعؽؽخ
 

ّتهيٌييثذ  فألثؿ تهلّٖى إهٓ أً يَثٖٖؿ تهفعم أٍؽذ ٍوٓ أقثف تٛؿلثؽتذ تهرٕ رقرؼؽيِث يٌييد تهٌّٖٖقٕ. 71
.  تهَثيد تهؽّهٖد تٙؼؿْ

 
  .تهيسل ٌٍؽ رلؽٖى تهرحؿٍثذج ًنيث رقثءل أعؽ تٍٙوثء ٍيث إؾت نثً ضيٌٖ تهيثٌعًٖ تهقٖثؽًٖٖ َٖثيوّ. 72
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. ىوج تهؿةٖف يً تهلّٖى رٌلٖظ تٛؿلثؽتذ هرَنف حّتٍز تهلوق تهرٕ أٍؿج ٌٍِث تهيضوف. 73
 

ّرؿؽ تٛؿلثؽتذ، . فٕ أٍلثج تهٌلثك، كؿؿ تهيضوف تهيّتفلد ٍوٓ يقّؽخ تٛؿلثؽتذ تهؼثند حلحّل تهرحؿٍثذ. 74
. ٖؿعقحيث ٍؽهذ لفثُد، فٕ تهيؿفق تهقثحٌ حِؾت تهرلؿ

 
  (B.8/6  القرار رقم)                                                                                              

 
خعج الؾهل ( د)
 

تهيضوف كؿؿ فٕ تضريثٍَ تهقثؽف، فٕ كؿتؿٍ  ف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف تهيضوف حأًؿذ يؽٖؿخ قنؿرثؿٖد يضلؾّم. 75
ّكثهذ إً تهيضوف نثً كؽ ّتفق أٖوث فٕ تضريثٍَ . قٖقرَؿه ؼىد ٍيوَ فٕ تضريثٍَ تهسثيً، أً تهيضوف B.6/8ؿكى 

ّأٌَ ٌرٖضد هؾهم رّضؽ عثضد، ٙغؿته  2010هويضوف ّهوقنؿرثؿٖد تهرٕ رلثحل تهقٌد تهيثهٖد  ختهقثؽف ٍوٓ تهيّتـٌد تٛؽتؿٔ
. ؼىد تهَيل يٌ يّتـٌد تهقنؿرثؿٖد يً أضل رّفٖق 2010تهرؼىٖى، إهٓ نٖثغد ؼىد ٍيل هحلٖد تهقٌد تهيثهٖد 

 
فٕ تٝضريثً تهرثقٌ،  رغٖؿ تهيٌثغسثؿ ٗحٖثً ًٍ كوٖد تهرَؿه  ىرقثءل ٍؽخ أٍوثء ٍيث إؾت نثً يً تهيٞةى رلؽٔ. 76

ؿ ّألثؿّت إهٓ أٌَ إؾت رلؿؿ رلؽٖى ؾهم تهحٖثً فٖضج أً ٖلؽيَ ييسل ًٍ تهفؿٖق تهعنّيٕ تهؽّهٕ تهيٌَٕ حرغٖؿ تهيٌثغ تهؾٔ َٖرج
ّأٍؿج أٍوثء آؼؿًّ ًٍ تٍرلثؽُى حأٌَ يً تُٙيٖد . تهؾؿتً تهَويٕ ٝرفثكٖد تٙيى تهيرعؽخ تٛىثؿٖد تهيٌَٖد حرغٖؿ تهيٌثغ

ٌيؿت ًٙ ؾهم قٖنًّ هَ رأسٖؿ ٍوٓ يثُٖد تهيلؿٍّثذ تهيلرؿعد تهرٕ ٖضج  رغٖؿ تهيٌثغسثؿ ٗحينثً يَثهضد كوٖد تهرَؿه 
. تؼرٖثؿُث هريّٖوِث

 
ج تٍٙوثء ًٍ كولِى ٌَٙ هى ٖنً ّتوعث تهنٖفٖد تهرٕ قرٌفؾ حِث ٍيوٖد تٍٝريثؽ، أّ هيً رّضَ تهيَوّيثذ نيث أٍؿ. 77

  .ًٍ تهَيوٖد
 

حعؿم أيؿت ُثيث، فئٌَ يث ـتل ٖحؽّ أً حَه  رغٖؿ تهيٌثغسثؿ ٗكثل تهؿةٖف إٌَ حٌٖيث َٖرحؿ رٌثّل كوٖد تهرَؿه . 78
، ّتٙفول أً ٖلؽيَ ييسل ًٍ تهيٌثغ ؿٗسثؿ رغٕتٍٙوثء َٖرلؽًّ أٌَ قٖنًّ يً تهيفٖؽ رلؽٖى حٖثً ًٍ يفِّى تهرَؿه 

تهفؿٖق تهعنّيٕ تهؽّهٕ تهيٌَٕ حرغٖؿ تهيٌثغ، ٍوٓ أً ٖنًّ يفِّيث أً تهحٖثً ٝ ٖلنؽ حَ إؿلثؽ تٍٙوثء فٕ رلٖٖيِى 
. ّٙهّٖثذ تهريّٖل

 
ّٖؿؽ ٌم ؼىد تهَيل، عقحيث تٍريؽُث . فٕ أٍلثج تهٌلثك، تٍريؽ تهيضوف ؼىد تهَيل، عقحيث رى رَؽٖوِث لفثُد. 79

. تهيضوف، فٕ تهيؿفق تهسثيً حِؾت تهرلؿٖؿ
 

 (B.8/7  لقرار رقما)                                                                                             
  

 2010اسخهبؽبح الهسمس لؾبن : ؽمي سدول األؽهبل 11التىد 
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تٙيى ت فٕ يلؿ ٖث ينثًأحوغذ يؽٖؿخ قنؿرثؿٖد يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف تهيضوف حأً تهقنؿرثؿٖد كؽ عضـذ يحؽا. 80
تهعضـ هيؽخ أقحًّ نثيل يً  فٕ نل عثهد، رى. 2010فٕ حًّ ٝضريثٍثذ تهيضوف ؼٞل ٍثى  Langer Eugenفٕ خ ؽتهيرظ

نيث . أضل تقرَٖثج تضريثٍثذ تهوضثً ٍلج تضريثٍثذ تهيضوف، فٕ عثهد يث إؾت كؿؿ تهيضوف ٍلؽ يسل ُؾٍ تٝضريثٍثذ هوضثً
 حنفرَ قثؽفيؤريؿ تٙىؿتف تلأحوغذ تهيضوف حأٌَ كؽ ٖؿغج أٖوث فٕ ٍلؽ تضريثٍَ تهسثٌٕ ٍلؿ فٕ تهينقٖم ٍلج تضريثً 

 18إهٓ  14؛ ّ 2010 آؾتؿ/يثؿف 26إهٓ  22: تهرّتؿٖػ تهرٕ رى عضـ تهينثً هِث ُٕ. ّرّنّل نّٖرّتضريثً أىؿتف حؿ
نيث أحوغذ . 2010 رلؿًٖ تهسثٌٕ/ٌّفيحؿ 19إهٓ  15؛ ّ 2010 أٖوّل/قحريحؿ 17إهٓ  13؛ ّ 2010 عـٖؿتً/ٌّّٖٖ

ضريثٍثذ حٌٖيث ٝ ٖرثط هِث قّٔ لِؿًٖ حًٖ تهيضوف حأً تهقنؿرثؿٖد ّضؽذ أٌَ يً تهنَج إٍؽتؽ تهّسثةق تهيىوّحد ٙعؽ تٝ
. ، إؾت نثً ؾهم يينٌثنثًٌّ تّٙل/ؽٖقيحؿروم تٝضريثٍثذ، ّحأٌَ قٖنًّ يً تٙفول ٍلؽ تٝضريثً تهسثٌٕ ٍلؿ هويضوف فٕ 

 
يٌ رّتؿٖػ تضريثٍثذ إٌَ قٖنًّ يً تُٙيٖد حينثً تهرأنؽ يً رٌقٖق رّتؿٖػ تٝضريثٍثذ  كثل أعؽ تٍٙوثء. 81
. ٖةثذ تهفؿٍٖد ٝرفثكٖد تٙيى تهيرعؽخ تٛىثؿٖد تهيٌَٖد حرغٖؿ تهيٌثغتهَ
 

ّتفق تهؿةٖف ّكثل إٌَ حٌثء ٍوٓ ٌرثةص تٝضريثً تهؼثيف ٍلؿ هيؤريؿ تٙىؿتف، كؽ ٖنًّ يً تهوؿّؿٔ رغٖٖؿ . 82
يثٍثذ تهيضوف ٖضج أً نيث كثل أً يؽخ تضذ. تهرّتؿٖػ هورأنؽ يً ٍلؽ تضريثٍثذ تهيضوف ٍلج تضريثٍثذ تهِٖةثذ تهفؿٍٖد

. ريل سٞسد أٖثى ٍوٓ تٙكل، ٍوٓ تهؿغى يً أً ؾهم ٖينً أً ٖرغٖؿ عقج عضى تهَيل تهيٌّى حثهيضوف
 

: تهيضوف كؿؿٌلثك، تلفٕ أٍلثج . 83
 

؛ 2010 آؾتؿ/يثؿف 26إهٓ  22أً َٖلؽ تضريثٍَ تهرثقٌ يحؽةٖث فٕ حًّ، فٕ تهفرؿخ يً  ( أ)
 ؛2010 عـٖؿتً/ٌّّٖٖ 18إهٓ  14ًّ، فٕ تهفرؿخ يً أً َٖلؽ تضريثٍَ تهَثلؿ يحؽةٖث فٕ ج ( ج)

؛ ّ 2010 أٖوّل/قحريحؿ 17إهٓ  13أً َٖلؽ تضريثٍَ تهعثؽٔ ٍلؿ يحؽةٖث فٕ حًّ، فٕ تهفرؿخ يً  ( ش)
 رلؿًٖ تهسثٌٕ/ٌّفيحؿ 26إهٓ  22أً َٖلؽ تضريثٍَ تهسثٌٕ ٍلؿ يحؽةٖث فٕ ينقٖنّ قٖرٕ، فٕ تهفرؿخ يً   ( ؽ)

هيؤريؿ أىؿتف ترفثكٖد تٙيى تهيرعؽخ تٛىثؿٖد تهيٌَٖد حرغٖؿ تهيٌثغ، ، ٍلج تٝضريثً تهقثؽف ٍلؿ 2010
 .تضريثً أىؿتف حؿّرّنّل نّٖرّ حنفرَ قثؽفيؤريؿ تٙىؿتف تلٍّلج تضريثً 

 
( B.8/8  القرار رقم)                                                                                               

الهشبئل األخرى : ؽمي سدول األؽهبل 12التىد 
 

يعثؽسثذ تٙيى تهيرعؽخ حلأً رغٖؿ تهيٌثغ فٕ حؿلوٌّد 
 

-William Agyemangفٕ تهضوقد تهسثٌٖد يً تٝضريثً، تقريٌ يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف إهٓ حٖثً أهلثٍ تهقٖؽ . 84

Bonsu ٕف حيّضج ترفثكٖد تٙيى تهيرعؽخ تٛىثؿٖد تهيٌَٖد تهؾٔ ؾنؿ أٌَ ضؿْ تهعؽٖز فٕ تضريثً حؿلوٌّد ًٍ إٌلثء آهٖد رن
ّأّوظ هويضوف أً إعؽْ تهلوثٖث تهِثيد رريسل فٕ يثُٖد تهنٞذ تهرٕ قٖرى إٌلثؤُث حًٖ يسل ُؾت تهنٌؽّق . حرغٖؿ تهيٌثغ

ٍيوَ فٕ ّيٌ أٌَ هى ٖرلؿؿ لٕء، عرٓ تًٗ، فلؽ لؽؽ ٍوٓ أٌَ يً تُٙيٖد حينثً أً ٖنيل تهيضوف  .ّحًٖ نٌؽّق تهرنٖف
 رومّفٕ تهؼرثى، ىوج يً أٍوثء تهيضوف أً ٖحعسّت . تٝضريثً تهعثهٕ ّحؾهم ٖيِؿ أً تهنٌؽّق يقرَؽ ٝقرنيثل يِيرَ
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هورنٖف ّأً ٖقأهّت أٌفقِى ٍيث إؾت نثً يً تهوؿّؿٔ علث إٌلثء  تهرٕ ررويً ّضّؽ نٌؽّكًٖتهَيوٖد تهيؤهفد يً يقثؿًٖ 
. ضؿتءتذ تهرنٖفهريّٖل إ فٕ تهّكذ تهعثهٕ آهٖد أؼؿْ

 
اؽخهبد الخلرٍر : ؽمي سدول األؽهبل 13التىد 

 
أحوغ تهؿةٖف تهيضوف حأٌَ قٖرحٌ ييثؿقرَ تهسثحرد َّٖريؽ تهرلؿٖؿ ًٍ تضريثٍَ تهسثيً فٕ تهفرؿخ تهفثنود حًٖ . 85

. تٝضريثًٍٖ
 

اخخخبن االسخهبػ : ؽمي سدول األؽهبل 14التىد 
 

فلؽ ؽفَّت . وثء ٍوٓ تهَيل يَث ّإعؿتـ رلؽى نحٖؿ فٕ ٍؽؽ يً تهلوثٖث تهؿةٖقٖدؼرثيث هٞضريثً، ٌُأ تهؿةٖف تًٙ. 86
ّؾّنؿ تهيضوف حأٌَ ترفق ٍوٓ حوؽ يوٖف قّٖفؿ . إهٓ تٙيثى رٌفٖؾ حؿٌثيص ٍيل يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف حىؿٖلد ٌٍّٖد

ش ّترفق ٍوٓ تهؼحؿتء تهؾًٖ قًٌَّٖٖ فٕ نيث أٌضـ تهيضوف ينفّفد تهحؿتى. تُٙوٖد تهلثٌٌّٖد هنٌؽّق تهرنٖف ّيضوف إؽتؿرَ
ّكؽ رنثٍؽذ ّرٖؿخ رعّٖل لِثؽتذ ؼفه تٌٝحَثسثذ إهٓ أيّتل، ّأٍؽذ تٛؿلثؽتذ . ُٖةد تٍٝريثؽ تهرٕ حؽأذ ٍيوِث تًٗ

ّكؽ أقِى ٍيل تهيضوف . تهؼثند حلحّل تهرحؿٍثذ، ّلؿً تهيضوف فٕ ٌلثك نَج حلأً نٖفٖد رؿرٖج أّهّٖثذ تهيلؿٍّثذ
.  يثً تهعثهٕ إقِثيث ُثيث ٍوٓ تهىؿٖق إهٓ نّحٌِثغً ّأيِؿ نٖف ٖينً أً ٖنًّ تهيضوف فَثٝفٕ تٝضذ

 
كٖثؽخ تهؿةٖف هيضوف إؽتؿخ نٌؽّق  حثٌرِثء نثً إٖؾتٌثٝعي تٍٙوثء ّتٍٙوثء تهيٌثّحًّ أً تٝضريثً تهعثهٕ . 87

تً ُؾت تهرّضَٖ فَثٝ فٕ يقثٍؽخ تهيضوف ٍوٓ ّكؽ م. 2009تهرنٖف ّلنؿ تهؿةٖف ٍوٓ رّضَِٖ تهيٌريى هويضوف ؼٞل ٍثى 
. 2009إٌضثـ نسٖؿ يً تهيِثى تهِثيد ىّتل ٍثى 

 
حَؽ يِؿ ّٖى تٙؿحَثء،  يً 3:50تهقثٍد  تٝضريثً فٕحَؽ تهرحثؽل تهيَرثؽ هويضثيٞذ، أٍوً تهؿةٖف تؼررثى . 88

. 2009 رلؿًٖ تهسثٌٕ/ٌّفيحؿ 18تهيّتفق 
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تهيؿفق تّٙل 
 

و الهشخركوو فٌ االسخهبػ الذبهو واء الهىبوةاألؽظبء واألؽط
 

 األؽظبء

 الههذمج( الدائرث)الهسهوؽج  التمد االشن

Mr. Cheikh Ndiaye Sylla  أفؿٖلٖث تهقٌغثل 

Mr. Mohammed Al-Maslamani آقٖث كىؿ 

Mr. Jerzy Janota Bzowski أّؿّحث تهلؿكٖد حّهٌؽت 

Ms. Medea Inashvili كٖدأّؿّحث تهلؿ ضّؿضٖث 

Mr. Jeffery Spooner أيؿٖنث تهٞرٌٖٖد ّتهحعؿ تهنثؿٖحٕ ضثيثٖنث 

Mr. Luis Santos ٔأيؿٖنث تهٞرٌٖٖد ّتهحعؿ تهنثؿٖحٕ أّؿّغّت 

Mr. Anton Hilber يضيٍّد أّؿّحث تهغؿحٖد ّحوؽتً أؼؿْ قّٖقؿت 

Mr. Jan Cedergren يضيٍّد أّؿّحث تهغؿحٖد ّحوؽتً أؼؿْ تهقّٖؽ 

Mr. Selwin Hart تهٌثيٖد تهضـؿٖد تهنغٖؿخ  ؽّلتل حؿحثؽّف 

Mr. Hiroshi Ono ًتهيؽؿضد فٕ تهيؿفق تّٙلتٙىؿتف  تهٖثحث 

Mr. Ricardo Lozano Picon تهسثٌٕتٙىؿتف غٖؿ تهيؽؿضد فٕ تهيؿفق  نّهّيحٖث 
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تّٙل  تهيؿفق
 

 األؽظبء الهىبوتوو

 (الههذمج( الدائرث)الهسهوؽج  التمد االشن

Mr. Richard Mwendandu أفؿٖلٖث نٌٖٖث 

Mr. Elsayed Sabry Mansoeur أفؿٖلٖث ينؿ 

Mr. Damdin Davgadorj آقٖث يٌغّهٖث 

Ms. Tatyana Ososkova ًآقٖث أّـحنقرث 

Ms. Dinara Gershinkova ٕأّؿّحث تهلؿكٖد تٝرعثؽ تهؿّق 

Ms. Iryna Trofimova أّؿّحث تهلؿكٖد أّنؿتٌٖث 

Mr. Luis Paz Castro أيؿٖنث تهٞرٌٖٖد ّتهحعؿ تهنثؿٖحٕ نّحث 

Mr. Octavio Perez Pardo ًٖأيؿٖنث تهٞرٌٖٖد ّتهحعؿ تهنثؿٖحٕ تٙؿضٌر 

Mr. Amjad Abdulla تهؽّل تهٌثيٖد تهضـؿٖد تهنغٖؿخ ضـؿ يثهؽٖف 

Mr. Mirza Shawat Ali تهحوؽتً تٙكل ٌيّت حٌغٞؽك 

Mr. Yvan Biot 
ٖىثٌٖد ّأٖؿهٌؽت تهييوند تهيرعؽخ تهحؿ

 تهليثهٖد
 تٙىؿتف تهيؽؿضد فٕ تهيؿفق تّٙل

Mr. William Kojo 

Agyemang-Bonsu 
 تٙىؿتف غٖؿ تهيؽؿضد فٕ تهيؿفق تّٙل غثٌث

Mr. Bruno Sekoli ّتٙىؿتف غٖؿ تهيؽؿضد فٕ تهيؿفق تّٙل هٖقّر 
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تهيؿفق تهسثٌٕ 
 

سدول األؽهبل الهؾخهد لالسخهبػ الذبهو 
 

ط تٝضريثً تفررث. 1
تهيقثةل تهرٌيٖيٖد . 2

ضؽّل تٍٙيثل  تٍريثؽ   (   أ)
رٌيٖى تهَيل    (  ج)

 ًٍ تٌٙلىد تهرٕ كثى حِث فٕ تهفرؿخ تهفثنود حًٖ تٝضريثًٍٖتهؿةٖف رلؿٖؿ . 3
أٌلىد تهقنؿرثؿٖد . 4
رعّٖل  لِثؽتذ ؼفه تٌٝحَثسثذ إهٓ أيّتل . 5
( 2011-2010)ّوٌ تهَوّٖد فٕ تهيضوف . 6
تهرنٖف  نٌؽّقتهلوثٖث تهيرحلٖد يً تٝضريثً تهقثحٌ هيضوف إؽتؿخ . 7

تؼرٖثؿ تهؼحؿتء : رلنٖل ُٖةد تٍٝريثؽ( أ)
ينفّفد تهحؿتيص : قٖثقثذ ّإؿلثؽتذ تهَيوٖثذ(      ج)
ؽٍّخ تٙىؿتف تهيؤُود إهٓ رلؽٖى تهيلؿٍّثذ تهيلرؿعد (      ش)
نٌؽّق تهرنٖف تهلثٌٌّٖد هيضوف إؽتؿخ   تُٙوٖد      (ؽ)

أّهّٖثذ تهريّٖل تهيحؽةٕ هيضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف . 8
تهيرثحَد ّتهرلٖٖى . 9

إىثؿ تٛؽتؿخ تهيقرٌؽخ إهٓ تهٌرثةص تهؼثم حنٌؽّق تهرنٖف (       أ)
أفول تهييثؿقثذ تهؽّهٖد حلأً تهرلٖٖى    (      ج)

تهيثهٖد  تهلوثٖث. 10
تٛؽتؿٔ تهرثحًَٖ هنٌؽّق تهرنٖف  تٝقرةيثٌّٕتهنٌؽّق  تٌٕتٝقرةىؽّق ًّوٌ يّتؿؽ تهم(       أ)
 2010تقرؿترٖضٖد تهيّتؿؽ هَثى (     ج)
هنٌؽّق تهرنٖف  يً تهيثٌعًٖتهرحؿٍثذ   (    ش)
تهَيل  ؼىد(      ؽ)

 2010تضريثٍثذ تهيضوف هَثى . 11
تهيقثةل تٙؼؿْ . 12
تٍريثؽ تهرلؿٖؿ . 13
تؼررثى تٝضريثً . 14
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تهسثهز  تهيؿفق
 

الهٍئبح الخٌ دؽٍح لمؾهل كهٍئبح هىفذث هخؾددث األعراف 
 
يٌييد تٙغؾٖد ّتهـؿتٍد تهرثحَد هٚيى تهيرعؽخ . 1
تهنٌؽّق تهؽّهٕ هورٌيٖد تهـؿتٍٖد تهرثحٌ هٚيى تهيرعؽخ . 2
يٌييد تٙيى تهيرعؽخ هورؿحٖد ّتهَوى ّتهسلثفد . 3
رعؽخ يٌييد تهرٌيٖد تهنٌثٍٖد تهرثحَد هٚيى تهى. 4
تهحٌم تهؽّهٕ . 5
يٌييد تهنعد تهَثهيٖد . 6
تهيٌييد تهَثهيٖد هٚؿنثؽ تهضّٖد . 7
حؿٌثيص تٙيى تهيرعؽخ تٌٛيثةٕ . 8
حؿٌثيص تٙيى تهيرعؽخ هوحٖةد . 9

حؿٌثيص تهيقرّىٌثذ تهحلؿٖد تهرثحٌ هٚيى تهيرعؽخ . 10
حؿٌثيص تٙغؾٖد تهَثهيٕ تهرثحٌ هٚيى تهيرعؽخ . 11
ٖد هوحوؽتً تٙيؿٖنٖد حٌم تهرٌى. 12
حٌم تهرٌيٖد تٙفؿٖلٕ . 13
حٌم تهرٌيٖد تٗقّٖٔ . 14
تهحٌم تّٙؿّحٕ هٌٜلثء ّتهرَيٖؿ . 15
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تهيؿفق تهؿتحٌ 
 

الخؾدٍالح الخٌ أدخمح ؽمي كواؽد اإلسراءاح 
 

: ٍوٓ تهٌعّ تهرثهٕ 5ٖضج رَؽٖل تهفلؿخ 
 
. ّٖنًّ يً علَ أً ٖؼؽى حعؽ أكنٓ يؽرًٖ يررثهٖرًٖرًٖ ّتهَوّ تهيٌثّج هيؽخ قٌرًٖ يٖٞؽٖٔؼؽى نل يً تهَوّ  

ٖد تهرثهٖد ٌٝرؼثحَ تً تّٙل هويضوف فٕ تهقٌد تهيٖٞؽّرحؽأ فرؿخ لغل تهَوّ أّ تهَوّ تهيٌثّج هيٌنحَ فٕ تٝضرى
. ٖد تهرٕ رٌرِٕ فِٖث تهيؽختً تّٙل هويضوف فٕ تهقٌد تهيٖٞؽأّ تٌرؼثحِث ّرٌرِٕ فّؿت كحل تٝضرى

 
: ٍوٓ تهٌعّ تهرثهٕ 10تهفلؿخ ٖضج رَؽٖل 

 
ٍوٓ أً ٖنًّ أعؽُيث يً ىؿف يؽؿش فٕ تهيؿفق تّٙل  ؿةٖف ٌّثةج تهؿةٖف يً حًٖ أٍوثةَ،ٌٖرؼج تهيضوف تل 

ّرنًّ يؽخ لغل تهؿةٖف ٌّثةج تهؿةٖف هيٌنحِٖيث قٌد ّتعؽخ، . ّتٗؼؿ يً ىؿف غٖؿ يؽؿش فٕ تهيؿفق تّٙل
ّٖرى رٌثّج يٌنحٕ تهؿةٖف ٌّثةج تهؿةٖف قٌّٖث حًٖ ٍوّ يً . قٌدرحؽأ يً تٝضريثً تّٙل هويضوف فٕ نل 

. ىؿف يؽؿش فٕ تهيؿفق تّٙل ٍّوّ يً ىؿف غٖؿ يؽؿش فٕ تهيؿفق تّٙل
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تهيؿفق تهؼثيف 
 

: األؽظبء الختراء فٌ هٍئج االؽخهبد
كبئهج تأشهبء األؽظبء الهخخبرٍو 

 
أٍوثء ُٖةد تٍٝريثؽ تهرثحَد هنٌؽّق تهرنٖف 

، ٌٖحثل 7 تهيؿلظ ؿكى .1
 ، ضٌّج أفؿٖلٖث2تهيؿلظ ؿكى  .2

 ُّهٌؽت/، نٌؽت8تهيؿلظ ؿكى  .3

 
تٍٙوثء تهيٌثّحًّ فٕ ُٖةد تٍٝريثؽ تهرثحَد هنٌؽّق تهرنٖف 

، تهٌِؽ 5تهيؿلظ ؿكى  .1
 تهّٖٝثذ تهيرعؽخ/، نٌٖٖث3تهيؿلظ ؿكى  .2

 ، نٌؽت1تهيؿلظ ؿكى  .3

 
. ل، تهيؿفق تAFB/B.8/5ّٙ ؿكى أؿكثى تهيؿلعًٖ رلٖؿ إهٓ تهّسٖلد
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تهيؿفق تهقثؽف 
 

هضفوفج التراهز 
 

تهينفّفثذ تهرٕ ّتفق ٍوِٖث يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف : 3تهيؿفق 
الهوافلج وإسراءاح الؾهمٍبح 

 
 1رّضؽ ٍيوٖرثً هويّتفلد فٕ إىثؿ ؽّؿخ تهيلؿٍّثذ: التراهز/ؽهمٍج هوافلج ضىدوق الخكٍف ؽمي الهشروؽبح. 1

ٖضّـ . ٍيوٖد تهيّتفلد تهيؤهفد يً ؼىّرًٖ( 2)ّتفلد تهيؤهفد يً ؼىّخ ّتعؽخ؛ ّ ٍيوٖد تهى (1: )تهؼثند حنٌؽّق تهرنٖف
هوحوؽتً تهٌثيٖد تهيؤُود تٙىؿتف فٕ حؿّرّنّل نّٖرّ رلؽٖى تهيلؿٍّثذ تهيلرؿعد يحثلؿخ إهٓ قنؿرثؿٖد يضوف إؽتؿخ 

تهيقؤّهد  تهيرَؽؽخ تٙىؿتف تهِٖةثذٝل تهرثحَد هِث أّ يً غ تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾتهّىٌٖد تهِٖةثذ نٌؽّق تهرنٖف يً ؼٞل 
تهيرَؽؽخ  تهِٖةثذ/ تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ تهّىٌٖد تهِٖةثذّٖضج أً ٖنًّ يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف كؽ تٍريؽ . ًٍ تهرٌفٖؾ
 هغؿه رلؽٖى تهيلؿٍّثذ تهيلرؿعد إهٓ نٌؽّق ًٍ تهرٌفٖؾ خنِٖةد يقؤّلهنٕ رنًّ يؤُود  تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ تٙىؿتف

ررحٌ ضيٌٖ تهيلؿٍّثذ . نيث ٖضج أً رفٕ حثهيَثٖٖؿ تٝةريثٌٖد ّتهيؤُٞذ تٙؼؿْ تهرٕ ٌٖم ٍوِٖث تهيضوف .تهرنٖف
تهنغٖؿخ تهعضى ٍيوٖد تهيّتفلد تهيؤهفد يً ؼىّخ ّتعؽخ، حٌٖيث ٖضّـ أً ررحٌ تهيلؿٍّثذ تهَثؽٖد إيث ٍيوٖد تهيّتفلد تهيؤهفد 

تؽ تهيلؿًّ، ّحٌثء ٍوٓ رلؽٖؿ ؤهفد يً ؼىّرًٖ، عقج تهيؿعود تهرٕ حوغِث إٍؽيً ؼىّخ ّتعؽخ أّ ٍيوٖد تهيّتفلد تهى
. ّٖوؼم تهلقى تهرثهٕ ؼىّتذ ٍيوٖرٕ تهيّتفلد. ج تهيلؿًّنثط

 
أّ تهعضى ٖضّـ تقرؼؽتى ُؾٍ تهَيوٖد هضيٌٖ تهيلؿٍّثذ تهنغٖؿخ : ؽهمٍج الهوافلج الهؤلفج هو خعوث واحدث. 2

: ّرليل ٍيوٖد تهيّتفلد تهؼىّتذ تهرثهٖد. ٔ رنًّ كؽ أٍؽذ إٍؽتؽت نثيٞ حثهفَلتهذتهيلرؿعد تهيلؿٍّثذ تهَثؽٖد 
 

رلؽى تٙىؿتف تهيؤُود ّسٖلد يلؿًّ يَؽ إٍؽتؽت نثيٞ إهٓ قنؿرثؿٖد يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف كحل  ( أ)
. قحَد أقثحٌٖ يً تٝضريثً تهرثهٕ هيضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف

 
هنل  تقرَؿتوث فٌٖثهرنٖف ضيٌٖ تهيلؿٍّثذ تهيلرؿعد ّرَؽ رفعم قنؿرثؿٖد يضوف إؽتؿخ نٌؽّق ت ( ج)

ّرلؽى قنؿرثؿٖد يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف يضيٍّد يً تهيلؿٍّثذ تهيلرؿعد . حؿٌثيص/يلؿًّ
ررأهف يً تقرَؿتوثذ فٌٖد هضيٌٖ تهيلؿٍّثذ إهٓ هضٌد تقرَؿته تهيلؿٍّثذ ّتهحؿتيص كحل أؿحَد 

. ؿخ نٌؽّق تهرنٖفأقثحٌٖ يً تٝضريثً تهرثهٕ هيضوف إؽت
 

ينفّفد ّرَؽ رّنٖثذ هويضوف حثقرؼؽتى ذ ّتهحؿتيص قرَؿته تهيلؿٍّثتٝرقرَؿه هضٌد  ( ش)
ّرضريٌ هضٌد تقرَؿته تهيلؿٍّثذ ّتهحؿتيص ٍلج تضريثً يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف . تهرّنٖثذ

نٌؽّق تهرنٖف  ُث فٕ تهّٖى تهرثهٕ إهٓ يضوف إؽتؿختذهّوٌ رّنٖثرِث فٕ نٖغرِث تهٌِثةٖد ّرلؽى رّنٕ
 

 

                                                 
1
. فٖيث ٖوٕ ٖلٖؿ تنىٞط يلؿًّ إهٓ تهحؿتيص ّتهيلؿٍّثذ ٍوٓ عؽ قّتء يث هى ٌٖم ٍوٓ غٖؿ ؾهم  
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تهيؿفق تهقثؽف 
 

. ٖؿفه يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف تهرّنٖثذ أسٌثء تٝضريثً/ّٖتفق ( ؽ)
 

رّوٌ ضيٌٖ تهيلؿٍّثذ تهرٕ ررى تهيّتفلد ٍوِٖث ٍوٓ يّكٌ نٌؽّق تهرنٖف ٍوٓ لحند تٌٛرؿٌذ فٕ  (ٍ )
. أٍلثج تؼررثى تٝضريثٍثذ

 
يوٖد تهيّتفلد تهيؤهفد يً ؼىّرًٖ هويلؿٍّثذ تهَثؽٖد إؾت ٖضّـ تقرؼؽتى ً: ؽهمٍج الهوافلج الهؤلفج هو خعوخٍو. 3

. تهيّتفلد ٍوٓ تهّسٖلد تهٌِثةٖد هويلؿًّ( 2)تهيّتفلد ٍوٓ رنّؿ تهيلؿًّ؛ ّ ( 1: )تهىؿف نثعج تهيلؿًّؾهم كؿؿ 
عؽخ، أٔ أً هِث ٍيوٖد تهيّتفلد تهيؤهفد يً ؼىّخ ّتً تهؼىّرًٖ هٌفف ٍيوٖد تهيّتفلد تهرٕ رؼه يً ُثرًٖرؼوٌ نل ؼىّخ 

يحؿؿ تقرؼؽتى ُؾٍ تهَيوٖد ُّ أً ٖرولٓ تهحوؽ تهيٌَٕ . تهيلؿًّ ٖؼوٌ هَيوٖد تهيّتفلد تهيؤهفد يً ؼىّخ ّتعؽخ يؿرًٖ
ٖوـى رلؽٖى . يٞعيثذ رلٖٖيٖد أّ إؿلثؽتذ يً يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف يحثلؿخ كحل إٍؽتؽ تهيلؿًّ إٍؽتؽت نثيٞ

: رحثً ٌفف تٛضؿتءتذ تهيرحَد فٕ ٍيوٖد تهيّتفلد تهيؤهفد يً ؼىّخ ّتعؽخنل ؼىّخ حثٔ تهرثهٖرًٖ فتهّسٖلرًٖ 
 

. رنّؿ تهيلؿًّ تهَثؽٔ: تهؼىّخ تّٙهٓ ( أ)
 

. هيلؿًّ تهَثؽّٔسٖلد تهيلؿًّ تهٌِثةٖد تهؼثند حث: هسثٌٖدتهؼىّخ ت ( ج)
 
: الوذبئق الالزهج ؽىد الخلدٍن. 4
 

هٓ يً ٍيوٖد تهيّتفلد تهيؤهفد يً ؼىّرًٖ تهؾٔ ٖقرؼؽى هوؼىّخ تّٙ: تهحؿٌثيص تهَثؽٔ/رنّؿ تهيلؿًّ ( أ)
؛ (فلى حثهٌقحد هويلؿٍّثذ تهَثؽٖد تهرٕ هى رَؽ إٍؽتؽت نثيٞ)

 
ٝقرؼؽتيِث ٌٍؽ رلؽٖى تهيلؿٍّثذ تهنغٖؿخ تهعضى؛  :تهحؿٌثيص تهنغٖؿ تهعضى/ينفّفد ّسٖلد تهيلؿًّ ( ج)

 
هويلؿٍّثذ )ذ تهَثؽٖد ٌؽ رلؽٖى تهيلؿٍّثٝقرؼؽتيِث ً: تهحؿٌثيص تهَثؽٔ/ينفّفد ّسٖلد تهيلؿًّ ( ش)

؛ (إٍؽتؽت نثيٞ تهَثؽٖد تهرٕ أٍؽذ
 

تهيرَؽؽخ  تهِٖةثذ/ تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ تهّىٌٖد تهِٖةثذتهرٕ رَؽُث تهحؿٌثيص تهنثيود /ّسٖلد تهيلؿًّ ( ؽ)
هويلؿٍّثذ تهنغٖؿخ تهعضى ّتهيلؿٍّثذ تهَثؽٖد ٍوٓ عؽ قّتء؛  تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ تٙىؿتف

 
 2.ٍوِٖث يً تهِٖةد تهيٌَٖد يً تهحوؽ تهيٌَٕ هنٌؽّق تهرنٖف ّسٖلد تهرنؽٖق تهينؽق (ٍ )

 
 

                                                 
2
. يً إؿلثؽتذ تهَيوٖثذ 21تهِٖةد تهيٌَٖد تهيلثؿ إهِٖث فٕ تهفلؿخ   
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تهيؿفق تهقثؽف 
 
: فئبح الهشروؽبح فٌ إعبر ضىدوق الخكٍف. 5
 

ف حأٌِث تهيلؿٍّثذ تهيلرؿعد تهرٕ رىوج ريّٖٞ ٖنل تهرٕ رَّؿ: تهنغٖؿخ تهعضى شتهيلؿٍّثذ ّتهحؿتى ( أ)
. يوًّٖ ؽّٝؿ 1.0إهٓ 

 
. يوًّٖ ؽّٝؿ 1.0تهيلؿٍّثذ تهيلرؿعد تهرٕ رىوج أنسؿ يً : هعضىتهيلؿٍّثذ ّتهحؿتيص تهَثؽٖد ت ( ج)

 
: خؾبرٍف االضعالحبح. 6
 

ًّ ( أ) يَثهضد تٗسثؿ يً تٌٙلىد تهرٕ رقرِؽف حأٌَ يضيٍّد  هيّفف يلؿًّ تهرنٖف تهىَّٖؿ: تهيلؿ
. ّتهيؼثىؿ تهقوحٖد تهرٕ ٖلنوِث رغٖؿ تهيٌثغ

 
أّقٌ ٌىثكث هيَثهضد آسثؿ رغٖؿ تهيٌثغ تهرٕ رنًّ  ٌِص ، أّحؿٌثيص تهرنٖف ُّ ٍيوٖد، أّ ؼىد: تهحؿٌثيص ( ج)

ٖينً تٝىًٞ ٍوٓ إؿلثؽتذ إوثفٖد حلأً نٖفٖد رلؽٖى تهحؿتيص هويّتفلد فٕ . يٌفؿؽيً ٌىثق يلؿًّ 
". ىوج هوعنّل ٍوٓ ريّٖل يً نٌؽّق تهرنٖف رلؽٖىرَوٖيثذ حلأً "

 
: ضرفالخهوٍل وال. 7
 

تهرنوفد تهنثيود هورنٖف يً أضل يَثهضد تٗسثؿ  أقثفتيص ٍوٓ ٖنًّ ريّٖل تهيلؿٍّثذ ّتهحؿ: تهريّٖل ( أ)
 3.تهقوحٖد هرغٖؿ تهيٌثغ

 
تهلّٖى تٙيّتل حٌثء ٍوٓ رَوٖيثذ نرثحٖد يً تهيضوف، يّكَد يً تهؿةٖف ٌّثةج  ٖنؿف: نؿفتل ( ج)

ٌّثةج تهؿةٖف، ّٖؿفٌ رلؿٖؿت إهٓ تهيضوف ًٍ ٍ تهؿةٖف ًفٕ تهيضوف َٖٕآؼؿ تهؿةٖف، أّ أٔ ٍوّ 
. ٙيّتلت نؿف

 

                                                 
3
تّٙهّٖثذ "يً  12ّتهفلؿخ ، "قٖثقثذ ّإؿلثؽتذ تهَيوٖثذ تهيؤكرد هٚىؿتف هوعنّل ٍوٓ يّتؿؽ يً نٌؽّق تهرنٖف"يً  14تهفلؿخ   

." تٝقرؿترٖضٖد، ّتهقٖثقثذ، ّتٛؿلثؽتذ تهؼثند حنٌؽّق تهرنٖف
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تهيؿفق تهقثؽف  
 

هؾبٍٍر االشخؾراط الخبضج تهشروؽبح ضىدوق الخكٍف 
 

يَثٖٖؿ تٝقرَؿته تهرثهٖد تهؼثند حيلؿٍّثذ نٌؽّق تهرنٖف رىحق ٍوٓ تهيلؿٍّثذ تهنغٖؿخ تهعضى . 1
تهَثؽٖد تهرٕ حثهٌقحد هويلؿٍّثذ . ّتهيلؿٍّثذ تهَثؽٖد ٍوٓ عؽ قّتء حيّضج ٍيوٖد تهيّتفلد تهيؤهفد يً ؼىّخ ّتعؽخ

رقرؼؽى ٍيوٖد تهيّتفلد تهيؤهفد يً ؼىّرًٖ، ٝ رىحق قّْ تهيَثٖٖؿ تٙؿحَد تّٙهٓ ٌٍؽ تقرَؿته تهؼىّخ تّٙهٓ هرنّؿ 
إوثفد إهٓ ؾهم، فئً تهيَوّيثذ تهرٕ رلؽى فٕ تهؼىّخ تّٙهٓ يً ٍيوٖد تهيّتفلد فٖيث ٖرَوق حيَثٖٖؿ . تهيلؿًّ تهَثؽٔ

يلؿًّ تهَثؽٔ ٖينً أً رنًّ أكل رفنٖٞ يً تهيَوّيثذ تهرٕ رلؽى فٕ ىوج ينفّفد تٝقرَؿته تهؼثند حرنّؿ تل
ٍّّٞخ ٍوٓ ؾهم، ٖوـى رلؽٖى ّسٖلد يلؿًّ ٌِثةٖد حثهٌقحد . تهيّتفلد تهؾٔ ٖلؽى فٕ تهؼىّخ تهسثٌٖد يً ٍيوٖد تهيّتفلد

. ّتفلدهويلؿٍّثذ تهَثؽٖد هوؼىّخ تهسثٌٖد يً ٍيوٖد تهيّتفلد، إوثفد إهٓ ينفّفد تهى
 

 هؾبٍٍر االشخؾراط 
 نّل نّٖرّ؟ُّل تهحوؽ ىؿف فٕ حؿّذ أُوٖد تهحوؽ 

 4ُل تهحوؽ حوؽ ٌثى يَؿه حنّؿخ ؼثند ه٘سثؿ تهقوحٖد هرغٖؿ تهيٌثغ؟ 
 5ُل نؽكذ تهعنّيد ٍوٓ تهيلؿًّ؟ أُوٖد تهيلؿًّ . 2

 ًّتهحؿٌثيص إضؿتءتذ رنٖف يويّقد هيقثٍؽخ تهحوؽ ٍوٓ /ُل ٖقثٌؽ تهيلؿ
 سثؿ تهقوحٖد هرغٖؿ تهيٌثغ؟يَثهضد تٗ

  ُل ٖعلق تهيلؿًّ يٌثفٌ تكرنثؽٖد ّتضريثٍٖد ّحٖةٖد، يٌ تٛلثؿخ حلنل ؼثم
 إهٓ ألؽ تهيضريَثذ تهيعوٖد رَؿوث ه٘سثؿ؟

 ُل تهيلؿًّ فَثل تهرنوفد؟ 

  ُل تهيلؿًّ يرقق يٌ تقرؿترٖضٖثذ تهرٌيٖد تهيقرؽتيد تهّىٌٖد، ّؼىى تهرٌيٖد
ٖه أٍؽتؽ تهفلؿتء، ّحؿتيص تهَيل تهّىٌٖد تهؼثند ّتقرؿترٖضٖثذ رؼف تهّىٌٖد،

 ، أّ أٔ ّسثةق أؼؿْ ؾتذ نود؟حثٝرنثٝذ أّ تهرنٖف

  ُل ٖفٕ تهيلؿًّ حثهيَثٖٖؿ تهفٌٖد تهّىٌٖد ؾتذ تهنود، عٖسيث ٖنًّ ؾهم
 يٌىحلث؟

 ُل ٌُثم تـؽّتضٖد فٕ ريّٖل تهيلؿًّ يٌ ريّٖل يً ينثؽؿ أؼؿْ؟  

 ّإؽتؿخ تهيَثؿف حِؽف تقرؼٞم تهؽؿّف  ُل ٖرويً تهيلؿًّ ينٌّث هورَوى
 ؟ّرَيٖيِث تهيقرفثؽخ

                                                 
4
تّٙهّٖثذ تٝقرؿترٖضٖد، ّتهقٖثقثذ، ّتٛؿلثؽتذ تهؼثند ": ٖلد تهيٌٌَّدٖينً تٝىًٞ ٍوٓ إلثؿتذ أؼؿْ إهٓ أُوٖد تهحوؽ فٕ تهّز  

". حنٌؽّق تهرنٖف
5
، تهِٖةثذ تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾرنؽق ٌٖثحد ًٍ تهعنّيد تهّىٌٖد ٍوٓ تهيلؿٍّثذ ّتهحؿتيص تهرٕ رلرؿعِث تهرٕ ُٖةد تلًَٖٖ نل ىؿف   

. ّٖحوغ حِث تهقنؿرثؿٖد
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  ُل كؽى تهيلؿًّ رحؿٖؿت هوريّٖل تهيىوّج ٍوٓ أقثف تهرنوفد تهنثيود هورنٖف؟
ُل تهريّٖل تهيىوّج هويلؿًّ ٖرفق يٌ كؿتؿتذ رؼنٖم تهريّٖل تهرٕ  رّفؿ تهيّتؿؽ . 3

يلؿًّ؟  /نٌؽّق تهرنٖف هنل حوؽ خترؼؾُث يضوف إؽتؿ
تهيقؤّهد ًٍ  تهّىٌٖد تهِٖةدأُوٖد . 4

 تهيرَؽؽخ تٙىؿتف تهِٖةد/ تهرٌفٖؾ
  تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ

 ٍيرَؽؽخ  ُٖةد/يقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ ّىٌٖد ل كؽى تهيلؿًّ يً ؼٞل ُٖةد
تهيضوف؟  يؤُود ّيَريؽخ يًتٙىؿتف يقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ 

 ًّ؟ هٜؽتؿخ؟ُل ٌُثم رؿرٖحثذ نثفٖد هرٌفٖؾ تهيلؿ رؿرٖحثذ تهرٌفٖؾ . 5

 ُل ٌُثم إضؿتءتذ ٛؽتؿخ تهيؼثىؿ تهيثهٖد ّيؼثىؿ تهيلؿًّ؟ 

 ٕٖى يعؽؽخ حّوّط، حيث فٕ ؾهم ؼىد يرثحَد ّرلٖٖى ُل رؿرٖحثذ تهيرثحَد ّتهرل
 ؟حيّتـٌد يَريؽخ

  ُل أؽؿش إىثؿ هٌرثةص تهيلؿًّ؟
 

: يؿفق حِؾٍ تهيؾنؿخ يث ٖوٕ
 

تيص يً نٌؽّق تهرنٖف حؿً/ىوج تهعنّل ٍوٓ ريّٖل هيلؿًّ: تهيوعق أهف
 

تهيرَؽؽخ  تهِٖةد/ تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ تهّىٌٖد تهِٖةدتهيلؽيد يً ؼٞل )ينفّفد ؼىثج رنؽٖق تهعنّيد :  تهيوعق حثء
( تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ تٙىؿتف

 
تٝقرَؿته تهفٌٕ تهؾٔ رضؿَٖ قنؿرثؿٖد نٌؽّق تهرنٖف هيلؿٍّثذ نٌؽّق تهرنٖف : تهيوعق ضٖى

 
رّنٖد هضٌد تقرَؿته تهيلؿٍّثذ ّتهحؿتيص تهؼثند حثهيّتفلد ٍوٓ تهيلؿٍّثذ :  تهيوعق ؽتل
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تهيوعق أهف 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

. رقرّفٓ تٝقريثؿخ تهيؿفلد ّرؿقل إهٓ قنؿرثؿٖد يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف حثهحؿٖؽ تٛهنرؿٌّٕ أّ تهفثنف
 

. حثٝقريثؿخ رلؽى إؿلثؽت حلأً تقرٖفثء تهينفّفد تٛؿلثؽتذ تهيؿفلد. ؿضثء ىحثٍد تهؿؽّؽ حثقرؼؽتى تهينفّفد تهيلؽيد
 

ّٕ)تهحؿٌثيص ٖضج أً ٖنًّ يَؽت إٍؽتؽت نثيٞ /ؿضثء يٞعيد أً تهيلؿًّ ٌٍؽ رلؽٖى ( ى رلٖٖيث يقحلث نثيٞ هرعؽٖؽ ضؽّتٍأٔ يل
. ل ُؾتتهحؿٌثيص تهٌِثةٖد تهٌثرضد ًٍ ٍيوٖد تهرلٖٖى تهيقحق حىوج تهرئّ/ّٖضج إؿفثق ّسٖلد تهيلؿًّ. تهىوج

 
ٖضج إؿقثل تهّسثةق تهنثيود إهٓ 

 
قنؿرثؿٖد يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف  

1818 H Street NW 
MSN G6-602 

Washington, DC. 20433 
U.S.A 

 3240/5-522 (202) 1+ :فثنف
 secretariat@adaptation-fund.org :حؿٖؽ إهنرؿٌّٕ

 
 

 

  ترىبهز هو ضىدوق الخكٍف/عمة الحضول ؽمي خهوٍل لهشروػ
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: رثؿٖػ تٝقرٞى
: ؿكى تهيلؿًّ تهؼثم حنٌؽّق تهرنٖف

( الشخخدان شكرخبرٍج هسمس إدارث ضىدوق الخكٍف فلع)

 
الترىبهز الهلخرش /الهشروػ

 
الترىبهز /هؾموهبح الهشروػ: السزء األول     

 
: تهحؿٌثيص/فةد تهيلؿًّ

: تهحوؽتً/تهحوؽ
: تهحؿٌثيص/تقى تهيلؿًّ

: تهِٖةد تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾًٌّ 
: تهِٖةد تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ

: تهيٌفؾخ تهِٖةثذ/ُٖةدتل
( تهيَثؽل حثهؽّٝؿ تٙيؿٖنٕ:                             )يحوغ تهريّٖل تهيىوّج

 
: الترىبهز/خمفٍج وإعبر الهشروػ

 
ؿضثء روؼٖم تٛىثؿ . تهحؿٌثيص تهيلرؿط عوِث/ؿضثء رلؽٖى يَوّيثذ يّضـخ ًٍ تهيلنود تهرٕ ٖقرِؽف تهيلؿًّ

  .فَٖ تهيلؿًّ تٝكرنثؽٔ ّتٌٛيثةٕ ّتهحٖةٕ تهؾٔ قَٖيل
 
 
 
 

الترىبهز /أهداف الهشروػ      
 

ٍؽؽ تُٙؽتف تهؿةٖقٖد هويلؿًّ       
 
 

الترىبهز /هكوىبح وخهوٍل الهشروػ      
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تهيويّقد تهيرّكَد،   كثذ حًٖ ينٌّثذ تهيلؿًّ، ّتٌٙلىد، ّتهيؼؿضثذؿضثء تقرٖفثء تهضؽّل تهؾٔ َٖؿه تهَٞ

  .يؿ، ؿضثء تهؿضًّ إهٓ تٛؿلثؽتذ تهيؿفلد هٞىًٞ ٍوٓ لؿط يفنل هنل تنىٞطإؾت هـى تٙ. ّتهيّتـٌثذ تهيلثحود
 

تهينٌّثذ تهيٌفؿؽخ إهٓ يضيٍّثذ فؿٍٖد يعؽؽخ يً أنعثج تهينوعد،  رلٖؿعثهد تهحؿٌثيص، يً تهيعريل أً ل حثهٌقحد
. تهيلؿٍّثذ/تهرؽؼوٖد ذتءتتٛضؿأّ تهلىثٍثذ تهرٕ ٖينً يَثهضرِث يً ؼٞل يضيٍّد ضٖؽخ تهرعؽٖؽ يً /ّتهيٌثىق، ّ

 

                                                                               
السدول الزهىٌ الهخوكؼ      
تهحؿٌثيص تهيلرؿط /ؿضثء حٖثً رّتؿٖػ تهيَثهى تهؿةٖقٖد تهرثهٖد هويلؿًّ     
       

الرئٍشٍج الهؾبلن الهخوكؾج الخوارٍخ   

       يصتهحؿٌث/حؽء رٌفٖؾ تهيلؿًّ

       (إؾت نثً يؼىىث)تقرَؿته يٌرنف تهيؽخ 

       تهحؿٌثيص/إكفثل تهيلؿًّ

       تهرلٖٖى تهٌِثةٕ

 
الترىبهز /الهشروػ هترراح: السزء الذبىٌ      

 
نٖـ حّضَ ؼثم ٍوٓ أٌلىد تهرنٖف تهيويّقد فٕ تهيلؿًّ، ّنٖفٖد تهحؿٌثيص، يٌ تهرؿ/ينٌّثذ تهيلؿًّ نف.  ألف      

حثهٌقحد هعثهد تهحؿٌثيص، حًٖ نٖفٖد إقِثى رّهٖفد تهيلؿٍّثذ . تهيٌثغإـتء يؿٌّد تلإقِثى ُؾٍ تٌٙلىد فٕ رعلٖق 
. فٕ رعلٖق تهـٖثؽخ تهَثيد فٕ تهيؿٌّد

 

الهشروػ هكوىبح تهيرّكَد تهٌّترص تهيرّكَد تهيويّقد تهيؼؿضثذ   تهيحوغ 
(أيؿٖنٕ ؽّٝؿ)  

     1.                    

     2.                    

     3.                    

     4.                    

     5.                    

       تهحؿٌثيص/رنوفد رٌفٖؾ تهيلؿًّ. 6

       تهحؿٌثيص/يضيًّ رنوفد تهيلؿًّ. 7

       (إً ّضؽذ) تهرٕ ررلثوثُث تهِٖةد تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ ٌيٖؿ إؽتؿخ ؽّؿخ تهيلؿًّ رَثجتٙ. 8

       هتمغ الخهوٍل الهعموة
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تفٌ تكرنثؽٖد ّتضريثٍٖد ّحٖةٖد، يٌ إلثؿخ ؼثند إهٓ تهحؿٌثيص يً/تهنٖفٖد تهرٕ ٖعلق حِث تهيلؿًّ نف.  تبء      
. تهيضريَثذ تهيعوٖد تٙنسؿ رَؿوث ه٘سثؿ

 
. تهحؿٌثيص تهيلرؿط/أّ كؽى رعوٖٞ هفَثهٖد رنثهٖف تهيلؿًّ نف.  سٍن      

 
ٌٖد، حيث فٕ ؾهم، تهحؿٌثيص يٌ تقرؿترٖضٖثذ تهرٌيٖد تهيقرؽتيد تهّىٌٖد أّ ؽًّ تهّى/تهيلؿًّ ترقثقنٖفٖد  نف.  دال      

تٝرنثٝذ  ّأتقرؿترٖضٖثذ رؼفٖه أٍؽتؽ تهفلؿتء،  ّأعقحيث ُّ يٞةى، ؼىى تهرٌيٖد تهّىٌٖد أّ لحَ تهّىٌٖد، 
. ، أّ حؿتيص تهَيل تهّىٌٖد تهؼثند حثهرنٖف، أّ تهّسثةق تٙؼؿْ ؾتذ تهنود، عٖسيث ّضؽذتهّىٌٖد

 
. ، عٖسيث نثٌذ يٌىحلدؾتذ تهنود تٖٖؿ تهفٌٖد تهّىٌٖدتهحؿٌثيص حثهيٌ/نٖفٖد ّفثء تهيلؿًّ نف.  هبء      

 
. تهحؿٌثيص يٌ ينثؽؿ ريّٖل أؼؿْ، إً ّضؽذ/تهيلؿًّ ريّٖلفٕ  تـؽّتضٖديث إؾت نثً ٌُثم  نف.  واو      

 
  .رفثؽختهؽؿّف تهيف رَيٖىضل تقرؼٞم ّينًّ تهرَوى ّإؽتؿخ تهيَثؿف يً أ نفإؾت نثً ؾهم يٌىحلث، . زاً      

 
تهَيوٖد تهرلثّؿٖد تهرٕ أضؿٖذ أسٌثء إٍؽتؽ تهيلؿًّ، حيث فٕ ؾهم إؽؿتش كثةيد أنعثج تهينوعد تهؾًٖ  نف. حبء      

. ريذ تقرلثؿرِى
 

. كؽى رحؿٖؿت هوريّٖل تهيىوّج، يٌ تهرؿنٖـ ٍوٓ رحؿٖؿ تهرنوفد تهنثيود هورنٖف.  عبء      
 

خرخٍتبح الخىفٍذ :  السزء الذبلد      
 

تهحؿٌثيص /رؿرٖحثذ رٌفٖؾ تهيلؿًّ فم.  ألف      
 

. تهحؿٌثيص/ؿ تهيثهٖد ّيؼثىؿ تهيلؿًّىإضؿتءتذ إؽتؿخ تهيؼث نف.   تبء      
 

. رؿرٖحثذ تهيرثحَد ّتهرلٖٖى ّكؽى ؼىد يرثحَد ّرلٖٖى حيّتـٌد يَريؽخ نف   .سٍن      
 

. ؿةٖقٖد، ّتُٙؽتف، ّتهيؤلؿتذٌرثةص هويلؿًّ تهيلرؿط، حيث فٕ ؾهم تهيَثهى تلإؽؿش إىثؿ .   دال       
 

الهٍئج الهشؤولج ؽو الخىفٍذ خضدٍق الحكوهج وشهبدث االؽخهبد هو : السزء الراتؼ       
 



AFB/B.8/13/Rev.1 

 34 

إؾت نثً ُؾت . كؽى تقى ّيٌنج تهيقؤّل تهعنّيٕ ّحًٖ رثؿٖػ تهرنؽٖق   6خضدٍق ىٍبتج ؽو الحكوهجالشسل .  ألف       
ٖضج أً ٖنًّ ؼىثج . ضيٌٖ تهحوؽتً تهيلرؿند تهؾًٖ نؽكّت يًيقؤّهًٖ حؿٌثيضث إكوٖيٖث، ٍؽؽ أقيثء تل/يلؿٍّث

تهرنؽٖق يٌ ( ؼىثحثذ)ؿضثء إؿفثق ؼىثج . تهحؿٌثيص تهيلرؿط/تهرنؽٖق يوعلد نيؿفق حثهيلؿًّ( ؼىثحثذ)
: تهحؿٌثيص إكوٖيٖث/تهينفّفد؛ أوف أٔ ٍؽؽ يً تهعنّيثذ تهيلرؿند إؾت نثً تهيلؿًُّؾٍ 

 
  

( تهلِؿ، تهّٖى، تهقٌد)تهرثؿٖػ نج، ّتهّـتؿخ أؽؼل تٝقى، ّتهيً)
 

ّرثؿٖػ  تهِٖةد تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾٌقق ىكؽى تقى ّرّكٌٖ   الهٍئج الهشؤولج ؽو الخىفٍذشهبدث االؽخهبد هو .  تبء       
تهحؿٌثيص، ّؿكى روٖفٌَّ، ٌٍّّتً /تٝرنثل حَ حؼنّم تهيلؿًّ ٖينًكؽى أٖوث تقى تهلؼم تهؾٔ . تهرّكٌٖ

ٍ تٛهنرؿٌّٕ حؿٖؽ
 
  

، كؽ أٍؽ ّفلث هٜؿلثؽتذ تهيلؽيد يً يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف( تهيلؿًّ تهيلرؿط)أً ُؾت تٝكرؿتط جألِؽ 
يّتفلد يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف، ّيٌ يؿتٍثخ ....( ؽُث ٌُث ٍّؽ).... ؽخ ّؼىى تهرٌيٖد ّتهرنٖف تهّىٌٖد تهقثا

يقؤّهٖد نثيود ًٍ رٌفٖؾ ُؾت ( كثٌٌّٖث ّيثهٖث)قرنًّ يقؤّهد  ؾتهِٖةد تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٕتهيفِّى أً يً 
  .تهحؿٌثيص/تهيلؿًّ

 
تٝقى ّتهرّكٌٖ 
يقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ يٌقق تهِٖةد تل

: تهروٖفًّ ّتهحؿٖؽ تٛهنرؿٌّٕ( تهلِؿ، تهّٖى تهقٌد)تهرثؿٖػ 
: تهلؼم تهؾٔ ٖينً تٝرنثل حَ حؼنّم تهيلؿًّ

: ٔتهروٖفًّ ّتهحؿٖؽ تٛهنرؿًّ
 

                                                 
6
، تهِٖةثذ تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾتهرٕ رلرؿعِث رنؽق ٌٖثحد ًٍ تهعنّيد تهّىٌٖد ٍوٓ تهيلؿٍّثذ ّتهحؿتيص  تهرُٕٖةد تلًَٖٖ نل ىؿف   

. حوغ حِث تهقنؿرثؿٖدّٔ
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خؾمٍهبح إؽداد عمة الحضول ؽمي خهوٍل  
هو ضىدوق الخكٍف  لهشروػ أو ترىبهز

 
، ّيثؾت قٖعلق (تُٙؽتف)تهرٕ قٖرى ٍٞضِث، ّتهِؽف  تذ ّتهحؿتيص ّتوعد حلأً تهيلنودٖضج أً رنًّ ىوحثذ تهيلؿًّ

 ّتوعد ، ّأُؽتف، ّيؤلؿتذةٖقٖديَثهى ؿّّٖضج إؽؿتش حٖثٌثذ أقثقٖد، . تهحؿٌثيص ّيرٓ ّنٖف ّيً قٖفَل ؾهم/تهيلؿًّ
ٖضج أً ٖلؿعث  تهوؾًٖتهحؿتيص رنًّ ٍثؽخ أنسؿ رَلٖؽت ّررىوج كؽؿت أنحؿ يً تٛلؿتف ّتٛؽتؿخ . هويثً كٖثف تهرلؽى ّتهٌرثةص

. ٍوٓ ٌعّ قوٖى رعذ حٌؽ رؿرٖحثذ رٌفٖؾ تهحؿتيص
 

قرقرّفٕ قنؿرثؿٖد يضوف إؽتؿخ . فعد ؼثهٖديً تهم تٖٙقؿ خ فٕ تهضثٌج تٍٙوٓؿضثء رؿم ُؾٍ تهيقثط. رثؿٖػ تٝقرٞى
. نٌؽّق تهرنٖف تهرثؿٖػ تهؾٔ رقروى فَٖ تهقنؿرثؿٖد تهيلؿًّ تهيلرؿط

 
قرَىٕ . يً تهنفعد ؼثهٖد قؿخ فٕ تهضثٌج تٍٙوٓ تٙٔؿضثء رؿم ُؾٍ تهيقثط. ؿكى تهيلؿًّ تهؼثم حنٌؽّق تهرنٖف

. مقنؿرثؿٖد يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف ؿكيث ؽتؼوٖث هيلؿًّ
 

الترىبهز /هؾموهبح الهشروػ: السزء األول
 

:  تهؼٖثؿتً تهيرثعثً ُيث. ؿضثء رعؽٖؽ ًٌّ تهيلؿًّ تهؾٔ رلرؿعَ :تهفةد
 
. يوًّٖ ؽّٝؿ 1تهيلؿٍّثذ تهيلرؿعد تهرٕ رىوج يٌعد رنل إهٓ . حؿٌثيص نغٖؿ تهعضى/يلؿًّ( أهف 
  .يوًّٖ ؽّٝؿ 1عد رـٖؽ ٍوٓ تهيلؿٍّثذ تهيلرؿعد تهرٕ رىوج يً. حؿٌثيص ٍثؽٔ/يلؿًّ( تءج] 
 

قوقود يً تهيلؿٍّثذ تهرٕ ٖينً أً رليل يلؿٍّثذ نغٖؿخ تهعضى أّ يلؿٍّثذ : ٖفٕ ٍثؽخ حثهيَثٖٖؿ تهرثهٖد شتهحؿٌثى
رنًّ هويلؿٍّثذ تهؽتؼود فٕ حؿٌثيص أّضَ ريثسل فٕ أُؽتفِث . ٍثؽٖد رقرِؽف رعلٖق ٌرٖضد ٝ ٖينً رعلٖلِث حيلؿًّ ّتعؽ

 /لرؿم فٕ تهحؿتيص ٍثؽخ لؿنثءّٔ. ً كىثً ّأً ٖنًّ ٍثحؿت هوعؽّؽنً أٖوث أً ٖغىٕ تهحؿٌثيص أنسؿ ىّٖى. فٖؾُثّرً
. أنعثج ينوعد يرَؽؽًّ

 
تهحؿتيص تٛكوٖيٖد ٖضج أً رؾنؿ أقيثء /ؿضثء يٞعيد أً تهيلؿٍّثذ. ؿضثء إؽؼثل تقى تهحوؽ ىثهج تهيٌعد: تهحوؽتً/تهحوؽ

. ضيٌٖ تهحوؽتً تهيلرؿند
 

. تهحؿٌثيص تهيلرؿط/ؿضثء إؽؼثل تقى تهيلؿًّ :تهحؿٌثيص/ًّتقى تهيلؿ
 

:  تهؼٖثؿتً تهيرثعثً ُيث. تهرٕ قرؽٖؿ تهيلؿًّ تهِٖةد تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾؿضثء رعؽٖؽ ًٌّ : ًٌّ تهِٖةد تهىثهحد
 
  يقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ ّىٌٖد ُٖةد( أهف 
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  يقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ يرَؽؽخ تٙىؿتف ُٖةد( حثء 
 

تهِٖةد تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ ؿضثء رعؽٖؽ تقى : هيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾتهِٖةد تتقى 
 

 يلؿًّ تهييّل يً نٌؽّق تهرنٖف رعذتهرٕ قرٌفؾ تل( تهيٌييثذ)ؿضثء رعؽٖؽ تقى تهيٌييد : تهيٌفؾخ( ُٖةثذتل)ُٖةد تل
. تهِٖةد تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾإلؿتف 

 
تهيىوّج يً نٌؽّق تهرنٖف هِؾت ( تؽل حثهؽّٝؿ تٙيؿٖنٕتهيٌ)ؿضثء تقرٖفثء يحوغ تهيٌعد : يحوغ تهريّٖل تهيىوّج

. تهيلؿًّ تهيلرؿط
 

هؼم . ُؽف تهيلؿًّ تهيلرؿط عوِثؿضثء رلؽٖى يَوّيثذ يّضـخ ًٍ تهيلنود تهرٕ ٖقذ: تهحؿٌثيص/ؼوفٖد ّإىثؿ تهيلؿًّ
تهحؿٌثيص، ٖنًّ تهرعوٖل أنسؿ رَلٖؽت،  حثهٌقحد هعثهد. تهؾٔ قَٖيل فَٖ تهيلؿًّ ختٝضريثٍٕخ ّّتهحٖةٕ ختٝكرنثؽٔتهرٌيٖد إىثؿ 

أّ /ّ يٌ تهرؿنٖـ ٍوٓ تهنٖفٖد تهرٕ ٖرّكٌ حِث أً ٖؤسؿ رغٖؿ تهيٌثغ ٍوٓ أنعثج ينوعد يرَؽؽًٖ، أّ أٌلىد كىثٍٖد
. تكرنثؽٖد ؽتؼل يٌىلد ضٖؽخ تهرعؽٖؽ

 
تهيعريل أً ٖليل ُؾت أُؽتفث  حثهٌقحد هعثهد تهحؿٌثيص، يً. ٍؽؽ تُٙؽتف تهؿةٖقٖد هويلؿًّ: تهحؿٌثيص/أُؽتف تهيلؿًّ

تهيٌىلد، تقرٌثؽت إهٓ ؼىد تقرؿترٖضٖد ٍثيد ٍوٓ تهيقرّْ تٛكوٖيٕ أّ تهّىٌٕ أّ /تهلىثً/يرَؽؽخ عقج نثعج تهينوعد
. تهيعوٕ

 
ٌّثذ تهيلؿًّ، ّتٌٙلىد، ؿضثء تقرٖفثء تهضؽّل تهؾٔ َٖؿه تهَٞكثذ حًٖ يم: تهحؿٌثيص/ينٌّثذ ّريّٖل تهيلؿًّ

حثهٌقحد هعثهد تهحؿٌثيص، يً تهيعريل أً رلٖؿ تهينٌّثذ تهيٌفؿؽخ . يويّقد تهيرّكَد، ّتهيّتـٌثذ تهيلثحود هرعلٖلِثتل ّتهيؽؼٞذ
أّ تهلىثٍثذ تهرٕ ٖينً يَثهضرِث يً ؼٞل يضيٍّد يً /إهٓ يضيٍّثذ فؿٍٖد يعؽؽخ يً أنعثج تهينوعد ّتهيٌثىق ّ

. تهيلؿٍّثذ تهيعؽؽخ/تٛضؿتءتذ تهرؽؼوٖد
 

: فد أؽٌثٍ هرقِٖل ٍيوٖد تقرٖفثء تهضؽّلتذ تهّتؿؽخ أٍٍٞ يَّؿتٝنىٞط
 
تهحؿٌثيص إهٓ أضـتةَ تهؿةٖقٖد؛ رضيٌٖ يضيٍّد يً تٌٙلىد /رلقٖى تهيلؿًّ. تهحؿٌثيص/ينٌّثذ تهيلؿًّ 
 
ؼٞذ، يسل تٙيّتل ؽتٛضؿتءتذ تهرٕ ررؼؾ أّ تهَيل تهؾٔ ٖؤؽْ ّتهؾٔ يً ؼٞهَ ررى رَحةد تهى. تٌٙلىد 

خ تهحؿٌثيص، ٍؽؽ تٌّٙتً  حثهٌقحد هعثل. ٌٛرثش يؼؿضثذ يعؽؽخ ،تٍؽتذ تهفٌٖد ّأٌّتً تهيّتؿؽ تٙؼؿّْتهيف
.  تهيلؿٍّثذ تهرٕ قٖقثٌؽُث تهحؿٌثيصتهيعريود ٍّؽؽ 

 
 . تهيعؿـ ٌعّ رعلٖق تُٙؽتف خ هورلؽىهؿةٖقٖد فٕ تهيرثحَد تهؽّؿٔرقثٍؽ تهيَثهى ت. تُٙؽتف/تهيَثهى تهؿةٖقٖد 

. تهٌرٖضد تهيؿغّحد فٕ ٌِثٖد تهيلؿًّرلٖؿ إهٓ تُٙؽتف 
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ٍ؟ يث تهؾٔ قٖرى كٖثف –تهيؤلؿتذ  
 
ّتهقوٌ تهؿأقيثهٖد ّتهؼؽيثذ تهرٕ رٌرص ًٍ تٛضؿتء تٌٛيثةٕ تهرؽؼوٕ  تذتهيٌرص. تهيؼؿضثذ تهيويّقد تهيرّكَد 

. ؾٔ تهنود حرعلٖق تهٌّترص
 
هيلنّؽخ يً إضؿتء رؽؼوٕ، ّتهرٕ رعللِث ٍثؽخ تهضِّؽ تهرغٖؿ فٕ تّٙوثً، أّ تٗسثؿ ت .تهٌّترص تهيرّكَد 

. ررعلق تهٌّترص فٕ تٙيؽ تهؾٔ ٖرؿتّط حًٖ تهلنٖؿ ّتهيرّقى. تهضيثٍٖد هولؿنثء
 
. تهحؿٌثيص/حثهؽّٝؿ تٙيؿٖنٕ عقج ينٌّثذ تهيلؿًّ تهيٌعدحًٖ يحثهغ (. حثهؽّٝؿ)تهيحوغ  
 
تهرٕ ٖقثٌؽُث نٌؽّق تهرنٖف ٛؽتؿخ تهيلؿًّ حيث فٕ ؾهم تهحٌّؽ تهؿةٖقٖد . تهحؿٌثيص/رنوفد رٌفٖؾ تهيلؿًّ 

. تهؼؽيثذ تٝقرلثؿٖد، ّتهقفؿ، ّتهرقِٖٞذ تهينرحٖد، تهػ
 
تهحؿٌثيص تهرٕ رىوج يّتفلد يضوف /ُؾت ُّ يضيًّ نثفد ينٌّثذ تهيلؿًّ. تهحؿٌثيص/يضيًّ رنوفد تهيلؿًّ 

إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف 
 
تهِٖةد تهيقؤّهد ُؾٍ ُٕ تٙرَثج تهرٕ رىوحِث . ٌيٖؿ إؽتؿخ ؽّؿخ تهيلؿًّ  تهِٖةد تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾأرَثج  

. ٌيٖؿ ؼؽيثذ إؽتؿخ ؽّؿخ تهيلؿًّ ًٍ تهرٌفٖؾ
 
. ٖليل ُؾت تهيحوغ يضيًّ رنوفد تهيلؿًّ ـتةؽ أرَثج إؽتؿخ ؽّؿخ تهيلؿًّ. يحوغ تهريّٖل تهيىوّج 
 

. قٖد تهرثهٖد هويلؿًّ تهيلرؿطؿضثء حٖثً رّتؿٖػ تهيَثهى تهؿةٕ. تهضؽّل تهـيٌٕ تهيرّكٌ
 
ُؾت . تهرثؿٖػ تهؾٔ ٖنحظ فَٖ تهيلؿًّ قثؿٔ تهيفَّل ّٖينً ىوج ؽفٌ تٙيّتل. تهحؿٌثيص/حؽء رٌفٖؾ تهيلؿًّ 

. حىوج ؽفٌ تٙيّتل قؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾرٌحَٖ تهلّٖى ٍوٓ نٌؽّق تهرنٖف هوقيثط هوِٖةثذ تهىأٖوث ُّ رثؿٖػ 
 
تقرَؿته يٌرنف يؽخ رٌفٖؾ  تهِٖةد تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾٔ رنيل فَٖ تهؾ تهرثؿٖػ. تقرَؿته يٌرنف تهيؽخ 

. تهيلؿًّ
 
ُؾت ُّ تهرثؿٖػ تهؾٔ . ٖعؽؽ رثؿٖػ إكفثل تهيلؿًّ حَؽ قرد ألِؿ يً إٌضثـ تهيلؿًّ. تهحؿٌثيص/إكفثل تهيلؿًّ 

ينؿّف فٕ عقثج  تهنؿف يً تهيٌعد ّٖضّـ هِث إهغثء أٔ ؿنٖؽ غٖؿتهِٖةد تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ رنيل فَٖ 
. تهيٌعد
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رلؿٖؿ تهرلٖٖى تهٌِثةٕ، ّٖنًّ ٍثؽخ حَؽ لِؿًٖ  تهِٖةد تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾتهرثؿٖػ تهؾٔ رنيل فَٖ . تهرلٖٖى تهٌِثةٕ 
. ٌضثـ تهيلؿًّتل ٝ ٖرضثّـ تسٌٕ ٍلؿ لِؿت حَؽ إيً إٌضثـ تهيلؿًّ ّهنٌَ ٍوٓ أَٖ ط

 
تهحؿٌثيص /يحؿؿتذ تهيلؿًّ: تهضـء تهسثٌٕ

 
تهحؿٌثيص، حيث فٕ ؾهم رفثنٖل تٌٙلىد فٕ نل ينًّ، فٖيث ٖرَوق حثهنٖفٖد تهرٕ /نف ينٌّثذ تهيلؿًّ .أهف

ٍوٓ تهرنٖف يٌ رغٖؿ تهيٌثغ  تهنٖفٖد تهرٕ قرقثٍؽ حِث تٌٙلىدنف . قرعلق حِث تهينٌّثذ أُؽتف تهيلؿًّ
قرقِى حِث رّهٖفد تهيلؿٍّثذ تهيٌفؿؽخ حثهٌقحد هعثهد تهحؿٌثيص، حًٖ تهنٖفٖد تهرٕ . تهيٌثغإـتء يؿٌّد تلّرعقً 

.   فٕ تهـٖثؽخ تهَثيد فٕ تهيؿٌّد
 

تهحؿٌثيص يٌثفٌ تكرنثؽٖد ّتضريثٍٖد ّحٖةٖد، ؼثند /رعلق حِث يؼؿضثذ ٌّّترص تهيلؿًّنف تهنٖفٖد تهرٕ ف .حثء
. حثهٌقحد ٙنسؿ تهيضريَثذ تهيعوٖد رَؿوث ه٘سثؿ فٕ تهيٌىلد تهيقرِؽفد

 
كثؿٌَ حثٛضؿتءتذ تهرؽؼوٖد تهيينٌد تٙؼؿْ تهرٕ نثً ٖينً ترؼثؾُث . تهحؿٌثيص/رنوفد تهيلؿًّيث يؽْ فَثهٖد . ضٖى

. هرعلٖق أُؽتف ييثسود هويلؿًّ
 

. إىثؿ تقرؿترٖضٖثذ، ّؼىى، ّؼىى ٍيل تهرٌيٖد تهّىٌٖد، تهػنف نٖفٖد ّكًّ تهحؿٌثيص فٕ . ؽتل
 

. ٖٖؿ تهفٌٖد تهّىٌٖدتهحؿٌثيص حثهيَث/نف تهنٖفٖد تهرٕ ٖفٕ حِث تهيلؿًّ .ُثء
 

. تهحؿٌثيص ٖرؽتؼل يٌ أّ ٖنؿؿ أٌلىد ييّهد يً ينثؽؿ ريّٖل أؼؿْ/نف يث إؾت نثً تهيلؿًّ .ّتّ
 

تهحؿٌثيص ٝقرؼٞم تهؽؿّف تهيقرفثؽخ يً رنيٖى ّرٌفٖؾ تهيلؿًّ /نف تٌٙلىد تهيؽؿضد فٕ تهيلؿًّ. ـتٔ
. ّهرَيٖيِث

 
ٍؽؽ أنعثج تهينوعد تهؾًٖ ريذ تقرلثؿرِى . رنيٖى تهيلؿًّ تهرٕ ٌفؾذ أسٌثء خنف تهَيوٖد تهرلثّؿٔ. عثء

. ّىؿق تهرلثّؿ
 

. هرنوفد تهرنٖف تهنثيوديقرٌؽت تهحؿٌثيص /هوريّٖل تهيىوّج هويلؿًّكؽى رحؿٖؿت . ىثء
 

: نف تهٌَثنؿ تهيؼروفد هرٌفٖؾ تهيلؿًّ عقحيث ُٕ يؾنّؿخ أؽٌثٍ. رؿرٖحثذ تهرٌفٖؾ: تهضـء تهسثهز
 

حثهٌقحد هعثهد تهحؿٌثيص، تلؿط تهنٖفٖد تهرٕ قرؽتؿ ّرلٖى حِث . تهحؿٌثيص/تذ إؽتؿخ تهيلؿًّنفثٖد رؿرٖج . أهف
ّتهيّتفلد تقرؿترٖضٖد تهحؿٌثيص، ّنٖفٖد رعؽٖؽ تهيلؿٍّثذ تهيٌفؿؽخ ّرنيٖيِث ّإضؿتء تهرلٖٖى تهيقحق هِث 
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يٖيٖث هوضِثذ تهيٌفؾخ ّتهنٖفٖد كؽى ُٖنٞ رً. ّرٌفٖؾُث ّرلٖٖيِث يلثحل تُٙؽتف تٝقرؿترٖضٖد هوحؿٌثيصٍوِٖث 
. نل يٌِث تٙؼؿْ( رؿفٌ حِث تهرلثؿٖؿ)تهرٕ ررحٌ حِث 

 
حثهٌقحد هعثهد تهحؿٌثيص، كؽى يَوّيثذ يفنود . تهحؿٌثيص/إضؿتءتذ تٛؽتؿخ تهيثهٖد ّإؽتؿخ يؼثىؿ تهيلؿًّ.  حثء

. هرّوٖظ نٖفٖد إؽتؿخ تهيؼثىؿ
 

.  ىد يرثحَد ّرلٖٖى حيّتـٌد يَريؽخرؿرٖحثذ تهيرثحَد ّتهرلٖٖى حيث فٕ ؾهم غ. ضٖى
 

. رؿرٖحثذ تهرّؿٖؽ حيث فٕ ؾهم تهيَثٖٖؿ ّتٛضؿتءتذ تهّكثةٖد. ؽتل
 

. قٖرى رّفٖؿ إؿلثؽتذ ّينفّفد ٍٛؽتؽ إىثؿ هوٌرثةص. إىثؿ تهٌرثةص. ُثء
 

هيقؤّهد ًٍ تهِٖةد تتٍٝريثؽ يً  ّلِثؽخهنٌؽّق تهرنٖف تهرنؽٖق يً تهِٖةد تهعنّيٖد تهيٌَٖد : تهضـء تهؿتحٌ
تهرٌفٖؾ 

 
كؽى تٝقى  ّتهيٌنج ّتهيّكٌ تهعنّيٕ هوِٖةد تهعنّيٖد تهيٌَٖد ّحًٖ . قضل تهرنؽٖق يً تهِٖةد تهعنّيٖد تهيٌَٖد.  9

إؾت نثً ُؾت يلؿٍّث إكوٖيٖث، تؾنؿ أقيثء تهِٖةثذ تهعنّيٖد تهيٌَٖد هضيٌٖ تهحوؽتً تهيلرؿند تهينؽكد . رثؿٖػ تهرنؽٖق
.  تهرنؽٖق نيؿفق حثهيلؿًّ تهيلرؿط( ؼىثحثذ)ؿفثق ؼىثج ٖضج إ. ٍوٓ تهيلؿًّ

 
. ّرثؿٖػ تهرّكٌٖ تهِٖةد تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾكؽى تقى ّرّكٌٖ يٌقق . تهِٖةد تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾلِثؽخ تٍٝريثؽ يً . 10

. ٌٕكؽى أٖوث تقى تهلؼم تهؾٔ ٖينً تٝرنثل حَ حؼنّم تهيلؿًّ، ّؿكى روٖفٌَّ، ٌٍّّتً حؿٖؽٍ تٛهنرؿّ
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تهيوعق حثء 

 
 

 خعبة الخضدٍق هو الحكوهج 
[ تهعنّيد[ تقى ٌٍّّتً)رؿّٖند ]

 
[ رثؿٖػ تهرنؽٖق]  

 
يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف  : إهٓ

ىؿف قنؿرثؿٖد يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف  
  Secretariat@Adaptation-Fund.org: حؿٖؽ إهنرؿٌّٕ 

 3240/5 522 202: فثنف

 

[ قى تهيلؿًّت]تهرنؽٖق ٍوٓ : تهيّوًّ
 

أٍٍٞ ٖرقق يٌ ( تؼرؿ تٛكوٖيٕ أّ تهّىٌٕ)، أؤنؽ أً تهيلؿًّ تهيلرؿط [تقى تهحوؽ]حنفرٕ تهِٖةد تهيٌَٖد هنٌؽّق تهرنٖف فٕ 
تهؼثند حرٌفٖؾ أٌلىد تهرنٖف هرؼفٖه تٗسثؿ تهقوحٖد، ّتهيؼثىؿ، تهرٕ ( تؼرؿ تهّىٌٖد أّ تٛكوٖيٖد)تّٙهّٖثذ تهعنّيٖد 

(. تؼرؿ تهحوؽ أّ تهيٌىلد)تغ فٕ ٖلنوِث رغٖؿ تهيً
 

إؾت ريذ تهيّتفلد ٍوٓ تهيلؿًّ . ّحٌثء ٍوٓ ؾهم،  ٖقؿٌٕ أً أنؽق ٍوٓ تهيلؿًّ تهيلرؿط حيقثٌؽخ يً نٌؽّق تهرنٖف
[.  تهّىٌٖد أّ تهيعوٖد تهيٌفؾختهِٖةد ] تهيلرؿط، قٖرى رٌقٖلَ ّرٌفٖؾٍ يً ضثٌج 

 
تهيؼوم، 

 
[ تقى تهيقؤّل تهعنّيٕ تهيًَٖ]
[ تهيٌنج فٕ تهعنّيد/ٖفدتهّي]
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تهيوعق ضٖى 
 
 

الفىٌ الذً خسرٍه شكرخبرٍج االشخؾراط 
الترىبهز الهلخرش /هسمس إدارث ضىدوق الخكٍف لمهشروػ

 
( تؼرؿ): فةد تهيلؿًّ

______________________________________________________________________________
_ 

: تهيٌىلد/تهحوؽ
: تقى تهيلؿًّ

: تهيلؿًّ تهؼثم حنٌؽّق تهرنٖفؿكى 
 /تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾتهّىٌٖد تهِٖةد ؿكى تهيلؿًّ تهؼثم ج

  :تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ تهيرَؽؽخ تٙىؿتف تهِٖةد
إؾت نثً )رثؿٖػ تهيّتفلد ٍوٓ رنّؿ تهيلؿًّ تهَثؽٔ 

: (يٌىحلث
: يؽٖؿ تهفعم تهرثحٌ هقنؿرثؿٖد يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف

 
 
 

(: ؽّٝؿتذ أيؿٖنٖد)ّج يً نٌؽّق تهرنٖفتهريّٖل تهيىل
إؾت ) ّكٌ هرلؽٖى تهّسٖلد تهٌِثةٖد هويلؿًّ تهَثؽٔتهرثؿٖػ تهيذ
(:  نثً يٌىحلث

تهّىٌٖد تهِٖةد تقى تهلؼم تهؾٔ ٖينً تٝرنثل حَ فٕ 
تهيقؤّهد ًٍ  تهيرَؽؽخ تٙىؿتف تهِٖةد/تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ

: تهرٌفٖؾ
 

هٖلثذ تهرٌتٙقةود يَثٖٖؿ تٝقرَؿته 
 ُل تهحوؽ ىؿف فٕ حؿّرّنّل نّٖرّ؟ . 1أُوٖد تهحوؽ 

ُل تهحوؽ حوؽ ٌثى يَؿه حنّؿخ ؼثند ه٘سثؿ تهقوحٖد هرغٖؿ . 2
تهيٌثغ؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 

أُوٖد تهيلؿًّ 

ُل نؽكذ تهِٖةد تهعنّيٖد تهيٌَٖد هنٌؽّق تهرنٖف ٍوٓ . 1
تهيلؿًّ؟ 

 

ّقد ىتهحؿٌثيص إضؿتءتذ رنٖف يل/ُل ٖقثٌؽ تهيلؿًّ. 2
ٗسثؿ تهقوحٖد هرغٖؿ هيقثٍؽخ تهحوؽ ٍوٓ يَثهضد كؽؿتذ تهرنٖف يٌ ت

تهيٌثغ ّحٌثء يؿٌّد إـتء تهيٌثغ؟ 

 

ُل ٖعلق تهيلؿًّ يٌثفٌ تكرنثؽٖد ّتضريثٍٖد ّحٖةٖد، . 3
ؼثند هويضريَثذ تهيعوٖد تهيَؿود ه٘سثؿ؟ 

 

 تهحؿٌثيص فَثل تهرنوفد؟ /ُل تهيلؿًّ. 4
تقرؿترٖضٖثذ تهرٌيٖد تهيقرؽتيد  ُل تهيلؿًّ يرقق يٌ. 5

تهّىٌٖد ّؽًّ تهّىٌٖد، ّؼىى تهرٌيٖد تهّىٌٖد ّؽًّ تهّىٌٖد، 
ّتقرؿترٖضٖثذ رؼفٖه أٍؽتؽ تهفلؿتء، ّحؿتيص تهَيل تهّىٌٖد 
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تهؼثند حثٝرنثٝذ ّتهرنٖف، أّ أٔ ّسثةق أؼؿْ ؾتذ نود؟ 
يث ُل ٖفٕ تهيلؿًّ حثهيَثٖٖؿ تهفٌٖد تهّىٌٖد ؾتذ تهنود، عٖز. 6

ٖنًّ ؾهم يٌىحلث؟ 
 

تهحؿٌثيص  يٌ ريّٖل /ُل ٌُثم تـؽّتضٖد فٕ ريّٖل تهيلؿًّ. 7
يً ينثؽؿ أؼؿْ؟ 

 

تهحؿٌثيص ينٌّث هورَوى ّإؽتؿخ تهيَثؿف /ُل ٖرويً تهيلؿًّ. 8
؟ رَيٖيِثّ تهؽؿّف تهيقرفثؽخؽف تقرؼٞم حَ

 

ُل هوريّٖل تهيىوّج يحؿؿ ٍوٓ أقثف رحؿٖؿ تهرنوفد تهنثيود . 9
هرنٖف؟ ل

 

تهحؿٌثيص فٕ عؽّؽ تهعؽ /ُل تهريّٖل تهيىوّج هويلؿًّ. 1رّفؿ تهيّتؿؽ 
تٙكنٓ تهؼثم حثهحوؽ؟  

 

تهيقؤّهد ًٍ تهّىٌٖد تهِٖةد أُوٖد 
 تهيرَؽؽخ تٙىؿتف تهِٖةد/تهرٌفٖؾ

  تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ

يقؤّهد ًٍ  ُل كؽى تهيلؿًّ يً ؼٞل ُٖةد ّىٌٖد. 2
يؤُود ّتٍريؽُث  يقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ تفُٖةد يرَؽؽخ تٙىؿ/تهرٌفٖؾ

تهيضوف؟ 

 

 
 

رؿرٖحثذ تهرٌفٖؾ 

 ؟  تهحؿٌثيص/ذ نثفٖد ٛؽتؿخ تهيلؿًُّل ٌُثم رؿرٖحث. 1
 ُل ٌُثم إضؿتءتذ هٜؽتؿخ تهيثهٖد ّإؽتؿخ يؼثىؿ تهيلؿًّ؟  .2

ُل رؿرٖحثذ تهيرثحَد ّتهرلٖٖى يعؽؽخ حّوّط، حيث فٕ ؾهم . 3
ـٌد يَريؽخ؟ ؼىد يرثحَد ّرلٖٖى حيّت

 

 ُل أؽؿش إىثؿ هٌرثةص تهيلؿًّ؟  .4
  تهيوؼم تهفٌٕ 

  تهرثؿٖػ 
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تهيؿفق تهقثؽف 
 
تهيوعق ؽتل 
 

 
لسىج اشخؾراط الهشروؽبح والتراهز 

الخوضٍج الخبضج تبلهشروؽبح والتراهز الهلدهج  
[ الخبرٍخ]السخهبػ هسمس إدارث ضىدوق الخكٍف 

 
 

 تهحؿٌثيص/تقى تهيلؿًّ
يحوغ يٌعد 

ٌؽّق م
تهرنٖف 

(ؽّٝؿ)  

تهِٖةد أرَثج 
 تهيقؤّهد ًٍ تهرٌفٖؾ
ٌيٖؿ إؽتؿخ ؽّؿخ 

تهحؿٌثيص/تهيلؿًّ  

يضيًّ يّتؿؽ 
نٌؽّق تهرنٖف 

(ؽّٝؿ)تهيقرؼؽيد   

  تهرّنٖد

 تهيحؿؿ

 ٝ ٌَى    .1

2.       
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       تهيضيًّ تهضـةٕ

 تٔ ريذ تهيّتفلد ٍوَٖتهنوٕ هيّتؿؽ نٌؽّق تهرنٖف تهذيضيًّ تل
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تهيؿفق تهقثحٌ 
 

الضىدوق االشخئهبىٌ الخبتؼ لضىدوق الخكٍف 
اإلرشبداح الخبضج تلتول الخترؽبح دوو عمتهب 

هلّٖى ٍوٓ نٌؽّق تهرنٖف تهرٕ أٍؽُث تهحٌم تهؽّهٕ حنفرَ ت
 

: ؼوفٖد.  أّٝ 
 

يً تهلؿّى ّتٙعنثى تهؼثند حثهؼؽيثذ تهرٕ ٖلؽيِث تهحٌم تهؽّهٕ هٌٜلثء ( إؽتؿخ تهنٌؽّق تٝقرةيثٌٕ) 17ّفلث هوفلؿخ 
: ّتهرَيٖؿ حنفرَ تهلّٖى ٍوٓ نٌؽّق تهرنٖف

 
ٖرى تٝرفثق  ؿّى تهرٕأً ٖلحل، حثهكنٌؽّق تهرنٖف،  يضوف إؽتؿخؾهم إؾت ىوج ٖضّـ هولّٖى، " 

ٍوِٖث حثهرحثؽل حًٖ تهلّٖى ّيضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف، رحؿٍثذ يً تهيثٌعًٖ هيقثٌؽخ                      
."  ٍيوٖثذ نٌؽّق تهرنٖف                      

 
يضوف إؽتؿخ نٌؽّق  ، هنثهظ فَثهٖد تهرنثهٖف ّهويثً أً رؼؽى تهرحؿٍثذ ينثهظ نٌؽّق تهرنٖف، حأً َٖريؽّّٖنٕ تهلّٖى

. تهرنٖف إؿلثؽتذ حلأً كحّل أٔ رحؿٍثذ إوثفٖد
 
: تهِؽف. سثٌٖث 
 

: تُٙؽتف تهؿةٖقٖد هِؾٍ تٛؿلثؽتذ ُٕ
 

رلؽٖى إؿلثؽتذ هٚىؿتف تهيِريد حثهرحؿً حأيّتل هونٌؽّق تٝقرةيثٌٕ تهرثحٌ هنٌؽّق تهرنٖف؛  .1
 

إوثفد إهٓ عنٖود رعّٖل لِثؽتذ عؽ تهيّتؿؽ إهٓ أؽٌٓ  حلحّلرؼفٖه رنثهٖف تهيَثيٞذ تهيرنود  .2
تٌٝحَثسثذ إهٓ أيّتل؛ ّ  هؼف

تهرأنؽ يً أً تهرحؿٍثذ ٝ رلحل إٝ يً يثٌعًٖ يٞةيًٖ هيٌٌ إهعثق أوؿتؿ حقيَد نٌؽّق تهرنٖف، أّ  .3
 .يضوف إؽتؿرَ، ّتهقنؿرثؿٖد، ّتهلّٖى، أّ إوؿتؿ أؼؿْ

 
: تٛؿلثؽتذ.  سثهسث

 
تهرثحٌ هنٌؽّق تهرنٖف تهرٕ رنًّ إوثفد إهٓ  تٝقرةيثٌٍٕثذ تهيلؽيد هونٌؽّق رقؿٔ ُؾٍ تٛؿلثؽتذ ٍوٓ ضيٌٖ تهرحؿ

. عنٖود رعّٖل لِثؽتذ ؼفه تٌٝحَثسثذ إهٓ أيّتل
 
: تهيثٌعًّ تهيؤُوًّ. أهف 
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: قرحعز تهرحؿٍثذ تهيلؽيد يً تهفةثذ تهرثهٖد يً تهيثٌعًٖ 
 

 تهقٖثؽخ ذتهعنّيثذ ؾت 

o ّىٌٖدحيث فٕ ؾهم تهِٖةثذ تهعنّيٖد ؽًّ ته 

  (غٖؿ تهعنّيٖد)غٖؿ تهقٖثؽٖد تهِٖةثذ 

o  ّتهيٌييثذ غٖؿ تهعنّيٖد، ّتهلؿنثذ تهؼثند، (تهؼٖؿٖد)حيث فٕ ؾهم تهيؤققثذ ،
 ّتٙفؿتؽ

 
أٌّتً تهرحؿٍثذ . حثء

 تهرحؿٍثذ رلرنؿ ٍوٓ تهرحؿٍثذ تهٌلؽٖد حثهَيٞذ تهلثحود هورعّٖل حعؿٖد 

 ؿٍثذ هَؽخ قٌّتذتهرحؿٍثذ ٖينً أً رٌيى نرحؿٍثذ هيؿخ ّتعؽخ أّ رج 

 
فعم تهيٌييثذ غٖؿ تهعنّيٖد . ضٖى

 
ٖنًّ تهغؿه تهؿةٖقٕ يً ٍيوٖد ّ. كّٖى ٍوٓ أقثف نل عثهد ٍوٓ عؽخرٌفؾ ٍيوٖد تهٌَثٖد تهّتضحد عقج رلؽٖؿ تل

عيثٖد نٌؽّق تهرنٖف يً يؼثىؿ تهقيَد ًٍ ىؿٖق تهرأنؽ يً أً أٌلىد تهيثٌظ أّ تهضِثذ ُّ تهٌَثٖد تهّتضحد 
رقفؿ ًٍ إهعثق أٔ وؿؿ فَوٕ أّ يرنّؿ حنٌؽّق تهرنٖف، أّ يضوف إؽتؿرَ، أّ تهقنؿرثؿٖد،  هً ٍ،تهيٌرقحد ل

م تهَيوٖد يً ؼٞل أً ٌٖقق رلّعقج رلؽٖؿ تهلّٖى، ٖينً هولّٖى أً ٌٖفؾ ٍيوٖد تهٌَثٖد تهّتضحد يحثلؿخ أّ . أّ تهلّٖى
. تهؼوفٖد لؿنثذ يرؼنند فٕ رٌفٖؾ ٍيوٖد تهٌَثٖد تهّتضحد رلّى حثهرعؿٔ ًٍ

 
رنثهٖف ٍيوٖثذ تهٌَثٖد تهّتضحد إهٓ يّتـٌد تهلّٖى ّرلؽى فّترٖؿُث إهٓ تهنٌؽّق تٝقرةيثٌٕ تهرثحٌ هنٌؽّق  روثف

. تهنثيل هورنثهٖف تهرنٖف ٍوٓ أقثف تٝقرؿؽتؽ
 

. تهٌّٖٖقٖفٌٍؽ رٌفٖؾ ٍيوٖد تهٌَثٖد تهّتضحد، ٖىحق تهلّٖى تهيَثٖٖؿ تهرٕ رقرؼؽيِث تهيٌييثذ تهؽّهٖد تهَثيد يسل 
أسٌثء رٌفٖؾ ٍيوٖد  هلوثٖث ٖرى رعؽٖؽُثّٖرلثّؿ تهلّٖى يٌ يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف كحل ؿفه أٔ رحؿً ٌرٖضد 

  .تهٌَثٖد تهّتضحد
 

تهَيوٖد تهرٕ ٖقرؼؽيِث تهلّٖى هلحّل تهرحؿٍثذ يً تهيثٌعًٖ غٖؿ تهقٖثؽًٖٖ . ؽتل
 

ٖلرؿط تهيثٌظ تهرحؿً نرثحد هويضوف  -
 ؿرثؿٖد ّتهلّٖىٖحوغ تهيضوف تهقم -

 ٖلّى تهلٖى حَيوٖد تهفؿـ ّتهرنٌٖف -

- ّٕ  ى ترفثكٖد رحؿً يٌ تهيثٌظإؾت ٌفؾذ ٍيوٖد تهفعم حٌضثط، ّحَؽ ترحثً إضؿتءترَ تهؽتؼوٖد، ّٖكٌ تهل
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ٖؿقل تهيثٌظ تهرحؿً حرعّٖل حؿكٕ إهٓ تهنٌؽّق تٝقرةيثٌٕ تهرثحٌ هنٌؽّق تهرنٖف ّفلث ٙعنثى   -
 ترفثكٖد تهرحؿً

 
 7خ تهرٕ ٖقرؼؽيِث تهلّٖى حثهٌقحد هويثٌعًٖ تهقٖثؽًٖٖتهَيوٕ. أهف

 
ٖلرؿط تهيثٌظ تهرحؿً نرثحد هويضوف     -

 ٖحوغ تهيضوف تهقنؿرثؿٖد ّتهلّٖى -

 ٖرحٌ تهلّٖى إضؿتءترَ تهؽتؼوٖد ّٖؽؼل فٕ ترفثكٖد رحؿً يٌ تهيثٌظ -

 
تهرحؿً  ترفثكٖد. حثء
 

ّررحٌ ترفثكٖد تهرحؿً . كّٖى فٕ ترفثكٖد رحؿً يٌ نل يثٌظيث ٍؽت فٕ عثهد تهرحؿٍثذ تهنغٖؿخ يً تٙفؿتؽ، ٖؽؼل تل
: ينفّفد يرفلث ٍوِٖث قوفث ررويً ٍؽخ أعنثى يً حٌِٖث يث ٖوٕ

 
 رنًّ تهرحؿٍثذ غٖؿ يلؿّىد ّٝ رؿنؽ ؼنٖنث ٙٔ يٌىلد أّ كىثً أّ يلؿًّ يعؽؽ. 

 ٕخ تهرحؿً علّق ٍوّٖد أّ تعرؿتيث هِٖنل تٛؽتؿخ تهَثيد تهفؿٖؽ تهؼثم حنٌؽّق تهرنٖف، ٝ رٌلب ترفثك
 .إؽتؿخ فٕ نٌؽّق تهرنٖف هيٌفَد تهيثٌظ

 ٖـّؽ تهيثٌعًّ حثهرلثؿٖؿ ّتهيَوّيثذ تهؼثند حثقرؼؽتى تهيّتؿؽ تهرٕ رنًّ يرثعد فٕ تهٌىثق تهَثى. 

  ّٖتفق تهيثٌعًّ ٍوٓ أٌَ ٝ ٖرثط هويثٌعًٖ تهعنّل تهرفوٖوٕ ٍوٓ يَوّيثذ يضوف إؽتؿخ نٌؽّق
 .ٖؽ هنٌؽّق تهرنٖف ٌرٖضد هورحؿًتهرنٖف أّ فؿم تهرّؿ

  ٖضّـ هويثٌعًٖ تقرؼؽتى لَثؿ أّ تقى نٌؽّق تهرنٖف حثهلؿّى تهرٕ ّٖتفق ٍوِٖث يضوف إؽتؿخ نٌؽّق
 .تهرنٖف

  ْٖورـى تهيثٌعًّ حثهعنّل ٍوٓ تهيّتفلد تهيقحلد هوقنؿرثؿٖد ٍوٓ تهحٖثٌثذ تهنعفٖد ّتهيّتؽ تٙؼؿ 
 .تهرٕ ٖنؽؿُث تهيثٌظ ًٍ تهرحؿً

 رفثكثذ تهِحثذ تهقٖثقثذ ّتٛضؿتءتذ تهيَيّل حِث هؽْ تهلّٖىررحٌ ت 

  ٖضّـ إٌِثء ترفثكٖد تهرحؿً فٕ أٔ ّكذ ّإٍثؽخ أٔ أيّتل غٖؿ يؿرحى حِث إهٓ تهيثٌظ إؾت نثً ٌُثم
تعريثل فٕ أً روعق قيَد تهيثٌظ فٕ أٔ ّكذ وؿؿت حقيَد تهنٌؽّق، أّ يضوف إؽتؿرَ، أّ 

 .تهقنؿرثؿٖد، أّ تهلّٖى

 
هرحؿٍثذ يً تٙفؿتؽ ت. ضٖى

 
ٖينً رولٕ رحؿٍثذ يً تٙفؿتؽ يحثلؿخ فٕ عقثج ينؿفٕ ؼثم حثهلّٖى أّ حأىؿتف سثهسد يؼرند حرضيٌٖ 

. تؼرٖثؿُث ًٍ ىؿٖق ّيً ؼٞل ترفثق يٌ تهلّٖى ىتهرحؿٍثذ ٖذ

                                                 
7
. حثهٌقحد هعنّيثذ يٌَٖد ؾتذ قٖثؽخ ّهٖقذ أٍوثء فٕ تهحٌم، ٖضّـ أً ٖورـى تهلّٖى حىوج يّتفلد ضِثـ إؽتؿرَ تهَوٖث كحل كحّل تهرحؿً  
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تهيؿفق تهسثيً 
 

خعج ؽهل هسمس إدارث ضىدوق الخكٍف 
 

 2010 آذار/هبرس: االسخهبػ الخبشؼ
 

ٙىؿتف تهيؤُود هرلؽٖى تهيلؿٍّثذ ّتهحؿتيص تهيلرؿعد هوعنّل ٍوٓ ّتفلد ٍوٓ يقّؽخ ؼىثج ؽٍّخ تّتهى حعز ( أ)
ريّٖل يً نٌؽّق تهرنٖف؛ 

 
حلأً أّهّٖثذ تهريّٖل تهيحؽةٕ ّرؼنٖم تهيّتؿؽ هرغىٖد تهرنثهٖف تهنثيود هورنٖف؛  طحعز ّتهيّتفلد ٍوٓ تكرؿت  ( ج)

 
ٌؽخ إهٓ تهٌرثةص ّتهرلٖٖى تهؼثم حنٌؽّق تهرنٖف؛ حعز ّتهيّتفلد ٍوٓ إىثؿ تٛؽتؿخ تهيقذ  (ش)
 
يرثحَد ٍيوٖد تٍٝريثؽ؛  ( ؽ)
 
تهِٖةثذ تهيقؤّهد ًٍ حًٖ تهيضوف ّ( تٝرفثكٖد/يؾنؿخ تهرفثُى)حعز تٝكرؿتعثذ تهؼثند حلؿّى تهّسثةق تهلثٌٌّٖد  ( ٍ)

ٛؽتؿخ تهيلؿٍّثذ ّتهحؿتيص تهرٕ ٖيّهِث نٌؽّق تهرنٖف؛  تهرٌفٖؾ
 
تهفؿٖق تهعنّيٕ تهؽّهٕ تهيٌَٕ حرغٖؿ تهيٌثغ حلأً يؤلؿتذ تهرَؿه ه٘سثؿ؛ يً حٖثً  ( ّ)
 
تقرَؿته ّتهيّتفلد ٍوٓ تٝكرؿتط تهؼثم حثقرؿترٖضٖد تٝرنثٝذ تهؼثند حثهيضوف؛  ( ـ)
 
 تضريثً أىؿتف حؿّرّنّل نّٖرّ حنفرَ تهؼثيفيؤريؿ تٙىؿتف  /حعز ٌرثةص يؤريؿ تٙىؿتف تهؼثيف ٍلؿ  ( ط)

 
  2010 حزٍراو/ٍوىٍو: الؾبشراالسخهبػ 

 
تهضوقد تٝفررثعٖد هوضثً تهيضوف؛  ( أ)

 
حعز تهيلؿٍّثذ تهيلرؿعد؛   ( ج)

 
حعز ّتهيّتفلد ٍوٓ يؽٌّد تهقوّم تهيلرؿعد هوضثً تهرثحَد هيضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف؛  ( ش)

 
؛  2011حعز ّتهيّتفلد ٍوٓ ؼىد ٍيل يضوف إؽتؿخ نٌؽّق تهرنٖف هوقٌد تهيثهٖد (  ؽ)
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تهنٌؽّق تٝقرةيثٌٕ تهرثحٌ هنٌؽّق تهرنٖف؛ ّيضوف إؽتؿخ ّقنؿرثؿٖد نٌؽّق  يّتـٌثذتهيّتفلد ٍوٓ حعز ّ(  ٍ) 
 .2011تهرنٖف؛ ّتهلّٖى هوقٌد تهيثهٖد 

 


