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 المستضافةات ــالشراك
 
 

 األمانةتقرير من 
 
 
ظمعلومرات ماّثةرا  ترتم حااةرا إللمرلرل إللتذي ران ظاذت رام 1،(2013( )10)132م تللمقررر إلجررإلير   وفقا   -1

و قررّم  2.عررا إللتةررورإلت وإللق ررا ا إللري نرر ا إللذا رريا ف مررا  ارري إلل رررإلاات إللترر  تنت رر يما مذ مررا إلل رراا إللعالم ررا
إللتةرورإلت إللري نر ا  لالنت رافا عاما هاإل إللتقر ر أار منترّإلت إلألمور إللتال ا: إللتقّم إللمارز ف  و ع إلل روة إلل

إلنرتعرإل  إللتارالم مرا أررل إللذاتررا عرا إللذتراي  وإللتو ر ات إللري نر ا إللمذ مرا  ل ظ  ق   إللُمنت افا ماف  إلل رإلاات 
 إللُمنت افا. ارزء ما إلالنتعرإل  إللّورن لل رإلاات  إللان تم حررإلؤهإللن انات إلل ا ا وظاوث إللذ م، 

 

ام  وإللم زإلذ را وإلجّإلر  إللتاظعرا مرا لرذرا إللظرذر(، 10)132م تاما ةلب إللمرلل، ظمورب إللمقرر إلجررإلير   -2
للمرلل إللتذي ان أا تايل إلنتعرإل  ترت ظات إلنت افا إلل رإلاات إلل ا ا عمومرا  علرأ أنرال ارل االرا علرأ ارّ  
وفرر  إللوقررت إللمذانررب ف مررا  تعلرره ظمنرراهماتما فرر  إللذمررو  ظالا ررايل إلل ررا ا، وتياعررل إللمذ مررا مررع إلل رررإلاات 

ع عمل إللمذ ما  وإلتااا تو  ات  ذ ر ف ما إللمرلل، انب إلالقت اء، مرا إللمنت افا إللمذيّر ، وإلتناه عملما م
إلل ررإلاا مرا  3، ترم إلنرتعرإل 2016وفر  عرام  .االل ظذّ ّإليم مّرج ف  رّول أعمال إللمرلل ظ رنا هراه إللمنرنلا

ا أرررل  رراا إلألم وإللول ررّ وإللةيررل، وإللتاررالم إللعررالم  للقرروي إللعاملررا إلل ررا ا. ومررا إللمقتررر  إلنررتعرإل  إللتاررالم مرر
 أرل إللن انات إلل ا ا وظاوث إللذ م هاإل إللعام.

 
 الستضافة فيما يتعلق بالشراكات التي تستضيفها المنظمةلعامة لشروط اال
 
ظ ررنا  10-63ج ي عإللقرررإلر  ، إلعتمررّت رمع ررا إلل رراا إللعالم ررا إللةالةررا وإللنررتوا2010فرر  أ رراري مررا و  -3

وتارّّ  4إلل رإلاات، وأ ّت إللن انا إللمتعلقا ظم اراا إللمذ ما ف  إلل رإلاات إلل ا ا إللعالم ا وترت ظات إلالنت افا.
إللماتملرررا، وإلتاررراا قررررإلر ظانت رررافا   ررررإلااتتوررررق تق ررر م إللمذ مرررا للإللتررر  معرررا  ر إللر و إلألةرررن انرررا إلل ررررإلاات هررراه 

إللمرّ ر  ارال  ةالظرت رمع را إلل راافر  إللقررإلر ات مارّّ  النت رافا إلل ررإلاات. و  رإلاات رنم ا، امرا تروفر ترت ظر
 إلنتاّإلث حةار عمل  ظ نا إلنت افا إللمذ ما لل رإلاات إللرنم ا".إللعام ظالعمل علأ "

 
                                                         

  . متا  علأ:اذ ما: إلل رإلاات إللمنت اف ال  إللمح   1
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB132-REC1/B132_REC1-en.pdf#page=53 (  ترررررررررررم إلالةرررررررررررالع فررررررررررر

 (.2017آاإلري مارل  15
 .9ي141م ت إللم ااظاللمز ّ ما إللمعلومات إلذ ر إللوة قا    2
 .2وإل  افا  1ح افا  47ي138م تإلذ ر إللوة قت ا    3
 .1ملاه إلل ،1ي نرالتي2010ي63ج ي عإلذ ر إللوة قا    4
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إلل ررررإلاات  ظ رررنا، ذ ررر إللمرلرررل فررر  تقر ررر إلألماذرررا 2013  ذرررا ر يوفرر  وقرررت الاررره، فرر  اررراذوا إللةررراذ  -4
 إللُمنت ررافا،مررع إلل رررإلاات  الت رراوروظ(، 10)132م ت إللمقرررر إلجررإليرر  ظموررربإلألماذررا  مررا وةلررب 1إللُمنت ررافا

 .وتةظ قما رم ع إلل رإلاات إللت  تنت  يما إللمذ ماف ما  تعله ظنت افا إللعاما لال روة إللو ع 

 

نرروإلء ّإلاررل إلألماذررا أو مررع أماذررات إلل رررإلاات مررا  -لو ررع  ررروة إلالنت ررافا  ماةيرراوأرر ررت م رراورإلت  -5
 .إللُمنت افاللرذا إللم تراا ل رإلاات إللمذ ما  عّ  ّورإلتاالل 

 

 ل ررإلاات إللرنرم ا إللتر  تنت ر يماواّّت  روة إلالنت افا إللت  أ ّرها إللمّ ر إللعام إلجةار إللت غ ل  ل -6
 إلألنانرر  وإللذ رراممذ مررا، وإللالياررا إللمال ررا وإللذ ررام إللمررال  للمذ مررا، إللحّإلرتمررا فرر  نرر اه ّنررتور وةررره إللمذ مررا 

، ظمررا فرر  الرر  إللمةظقررا إللممارنرراتإلجررررإلءإلت و مذ مررا، وإللن انررات و إللإللمررو ي ا، وأااررام ّل ررل  للمررو ي ا والياررا
إللريانرررر ا   ظرررراألرمز ، وإللقرررررإلرإلت اإلت إلل ررررلا إللاا ررررا ظالمذ مررررا وإللمظرررراّت إللتور م ررررا وإلجررررررإلءإلت إللتقذ ررررا إللمعررررا  ر

علأ  رم ع قوإلعّ إللمذ ما أ  ا   إللتنا ّ مرّّإل  علأ تةظ ه روة إلالنت افا  تع ّو  2.مذ ما )"قوإلعّ إللمذ ما"(لل
تاّّ اال ، ف  االا ظع  إللقوإلعّ، إلالنرتةذاءإلت أو إللا و ر ات إللتر  تذةظره علرأ  وه إلل رإلاات إللُمنت افا  

 أن  ررإلاا،مذ مرا ا رر   فر  إللعلرأ أا إللتعراوا وإللتياعرل إللتقذ ر ا إلللرا ا ت رةلع ظممرا  و رب إللتنا رّإلل رإلاات. 
 ف  إللمقام إلألول لن انا إلل رإلاات. ااا ع ، منت افا أم الظغ  إللذ ر عما حاإل ااذت هاه إلل رإلاا 

 
 الُمستضافة منظمة الالتطورات الرئيسية في شراكات 

 

 3النظموبحوث التحالف من أجل السياسات الصحية 
 

تعاوذ ررا مررع إلل رررااء، ظمررا فرر  الرر  إللررّول  ترت ظرراتإللتاررالم مررا اررالل  ذيررات أعمررال، 2016فرر  عررام  -7
، إللتررر    ررتر  فررر  إللظارروث وةر قرررا حتااررا إللاررّماتتذي رررا إللمتعلقررا ظ ، فرررما مظاّرتررقعلررأ ذيرررل إللذنررهإلألع رراء. و 

مرررا إللو رررو   مز رررّإلل ت ررري واالرررا إللتذم رررا إللّول رررا إللتاظعرررا للوال رررات إللمتارررّ ، ظالتعررراوا مرررع رعا تمرررا إللظذررر  إللرررّول  
إللظرررااة ا وإللممارنررر ا  واظررررإلت اإللاق ق ررر تررررارب إللا رررا إللم رررةلاات وإلألنرررال ب مرررا ارررالل ترم رررع  علرررأوإللتوإلفررره 

لمرروإلّر إل تولررّت مررا اررالل هرراه إللم رراراات عظرررإللمعررارم إللرماع ررا إللترر  إللت ررار  فرر  إللن انررات. وقررّ تررم  رإلنررم و 
فر  مررال إلل راا  إللتيا ر إللترم ع تّر ظ ا اول  ال  ّور ها إللتاالم، ظما ف  فر و  إللعاما إللت  مذافعإللغ رها ما و 
رإلنات موم اإللع إللران ترم حةالقرق  إللرعا را إلل را ا إلألول را، وإللتقر رر إللري نر  عرا إللق راّ  إللت رارا ا ظ نااالا إلل، ّو

إللقررررإلر مرررا ارررالل إلتاررراا مرررل علرررأ ت رررم ا إللظاررروث فررر  عمل رررا و وإل رررل إللتارررالم إللع 2016.4فررر  أوإلارررر عرررام 
إللماترررب إلجقل مررر  و  مذ رررعقاارررات وإللتمرررا أررررل إلللوإللتارررالم إللعرررالم  إللذرررّإلءإلت إللم رررتراا ظالتعررراوا مرررع إلل وذ نررر م 

ظ ذررررات علررررأ ا ي ررررا تاي ررررز مقتراررررات ظاة ررررا لتول ررررّ ظغ ررررا تقررررّ م  إلل رررراا للظلررررّإلا إلألمر ا ررررامذ مررررا لألمررررر ات اي 
 .وإللذ م إلل ا اعلأ منتوي إللذ م ّإلال إللظرإلم   إللماّّو  وإللتّر ب للتغ  رإلت إلالنتةمارإلت

                                                         
إللرلنرررا إللتذي ررران فررر  ّورترررق إللةاذ رررا وإللةالةررر ا ظعرررّ إللمايرررا،  وإللماا رررر إللمرررورز  للمرلرررل 1ح رررافا  5ي132م تإللوة قرررا    1

 .()ظاجذال ز ا( 2نرالت ي ي2013ي132م ت)إللوة قا  وإللرلنا إللناّنا ع ر  2إللرلنا إللةالةا ع ر ، إلليرع و  إللاامنا
ومررات عررا معل نرتتم حتااررا  ررروة إلالنت ررافا قر ظررا  علررأ إللموقررع إللارراي ظالمذ مررا علررأ  ررظاا إلجذترذررت تاررت عذرروإلا   2

 .إللمذ ما
 .9ي141م تأّذاه وإللوة قا  21-19إللذ ر حلأ إلليقرإلت  النتعرإل  إلل رإلاا،  ررأ أ  ا     3
إللتاالم ما أررل إللن انرات إلل را ا وظاروث إللرذ م. عقل را مذيتارا: ق راّ  ت رارا ا مرا أررل إلل راا. رذ رم: مذ مرا    4

تررررررم ) /http://www.who.int/alliance-hpsr/resources/publications/participatory-leadership/en، 2016إلل رررررراا إللعالم ررررررا 
 (.2017آاإلري مارل  15إلالةالع ف  
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 ق ررراّن  عذرررأمذ مرررا، حلرررأ حذ ررراء وت رررا ل فر ررره إللوأّي عمرررل إللتارررالم، ظو ررريق  ررررإلاا منت رررافا فررر   -8
ي إللةرراذ ت ررر ا  18-14ذاوفر، اذررّإل، فرر  إللذرّو  إللعالم ررا إللرإلظعررا لظارروث إللررذ م إلل را ا )فررا قررقةالتررم حلن انرات ظا

م ررراراا أ رررااب إللم رررلاا إللمتعرررّّ ا فررر  إللق رررا ا اإلت علرررأ ت نررر ر  إللتارررالم أ  رررا   عمرررلو  1(.2016ذررروفمظر 
إللمذراةه إللمال ررا  إللعموم را فرر إلالرتمراع إللمعذرر  ظتعز رز ممارنررات إلل راا  مررا قظ رلإلألولو را مرا اررالل ترمعرات 

اإل إلالرتمرراع حلررأ ّعررم إللررّول إلألع رراء مررّم هرر و  2.(2016ت ررر ا إللةرراذ ي ذرروفمظر  25-21)ظ الر ررو، ح ةال ررا، 
ظ رررنا  1-69ج ي عتذي ررا قررررإلر رمع ررا إلل رراا ومنررراعّتما علررأ وإللرمررات إللياعلررا غ ررر إللرررّول و رررااء إللتذم ررا 

 ّعررت ف ررق وإللررانإللتغة ررا إلل ررا ا إلل رراملا  ظلررو تعز ررز إللو ررايم إلألنانرر ا لل رراا إللعموم ررا ظمررّم إللمنرراعّ  فرر  
مةرل ظرّء رمرّو . و موم را إلألنانر ال راا إللعإلتانر ا و رايم ل إللتمرال ةررهحلرأ إلألع راء إللرّول رمع ا إلل راا 

ظالذنررظا للتاررالم فرر   ظررارزإل  إللن انررات إلل ررا ا وظارروث إللررذ م معلمررا   3إللررتعلم وإللم رراراا وإللررّعو  حلررأ عقررّ مذتررّي
ول ررّ ت فرر تمارر ا إللمز ررّ مررا أورررق إللترريزر ف مررا ظرر ا إللمرموعررات إللم رراراا  . و مررّم هرراإل إللمذتررّي حلررأ2016 عررام

إللررذ م إلل ررا ا. و تمةررل أاررّ إلألهررّإلم أّإلء تانرر ا  ظمررّموإللررذ م  إلل ررا ا وتعز ررز إللمعررارم إللمتعلقررا ظالن انررات
 إلل ررا ا إللن انررات  ررعور إللااومررات إللمال ررا ظالنرر ةر  علررأإللري نرر ا للمذتررّي فرر  ز رراّ  إلنررتّإلما إلالنررتةمارإلت و 

 .إللذ مظاوث و 
 

 والسياساتالصحية المرصد األوروبي للنظم 
 
فر  إللمنراهما مرع عمرل إللماترب إلجقل مر  ألوروظرا و علرأ تاق ره إلالتنراه إللمر رّ مرا ارالل عملرق  نعأ  -9

أولو ات إللرّول  وتال ل إللظ اذات وذقلماإلل ا ا. وتعال أذ ةا إللمر ّ إللمتعلقا ظالر ّ إللقةرن ا ايل تان ا إلل
نررترإلت ر ا وإللقةر ررا. و ررررن إللتاةرر ة إلال إللمذ مررا ؤةر علررأ رم ررع أعمررالإلألع رراء وإلللرذررا إلجقل م ررا ألوروظررا، وترر

 إللقايما. تل ف   وء إللاارا حلأ تنم ا أورق تيزر رّ ّ  وإللايا  علأ  2019-2018لةذاي ا ل
 

إلنت رررافتق إلللرذرررا إللررران رذرررا إللتور م رررا للمر رررّ، إللل، أترررا  إلرتمررراع 2016وفررر  اررراذوا إلألولي ّ نرررمظر  -10
إللترررر  لل ررررإلاات ظالذنررررظا النت رررافا لعامررررا ل رررروة إلال ررررّ ظإلألوروظ رررا فررر  لانررررمظر ، فر رررا جظررررال   ررررااء إللمر 

إلّ إللتارررال م، ف مرررا  تعلرره ظذ رررام إللن انررا إللمذقارررا إل   ررياف ا و  تعز رررز. وراررب إلل ررررااء ظتنت رر يما إللمذ مرررا انرررتّر
إلالتنرراه. وإلنررتعر  إلل رررااء  ت ررر م إلل ررؤوا إللاا ررا ظمررا ل ررمااوةلظرروإل مررا أماذررا إللمر ررّ إلنررتعرإل  وةررايه 

ظقرّر ارام  أذرق قرّ إلارتي  راذظرا  و  إللمر ّ علأ أنرال مرال  أاةرر أمذرا   وقومةمنذوإل حلأ إلإلالنتّإلما إللمال ا، و  أ  ا  
 ات اة ات.ما إلال

 
مرررا  نلنرررلا مذت مرررا تق ررر م  رررما اررررآ  اررروالإللمر رررّ علرررأ حرررررإلء تق ررر م ارررارر  فررر   ررررااء إللوإلتيررره  -11

. و عمررل إللمر ررّ مررع مرموعررا فرع ررا مررا 2023-2019إللتاةرر ة لررّور  إلل رررإلاا لليتررر  عمل ررا  ررّعم ل، و إللتق  مرات
فر   ومرا إللمتوقرع حرررإلء إللتق ر م، ا لال رةالع ظرالتق  ممذانرظ رمامذ ما الات ار إللإلل رااء وواّ  إللتق  م ف  أماذا 

 .2017عام 

مررع عقررّ إلرتماعررات مي ررّ   ألوروظررا،إللتعرراوا إلجّإلرن ظرر ا أماذررا إللمر ررّ وإللماتررب إلجقل مرر   ذمررو و توإل ررل -12
 . االلّعم إللممارنات إللر ّ  وال إللم

 

 الشراكة من أجل صحة األم والوليد والطفل
                                                         

تم إلالةالع )، /http://www.who.int/alliance-hpsr/news/2016/highlights-fourth-global-symposium/en إلذ ر إللرإلظة   1
 (.2017آاإلري مارل  22ف  
2   http://www.who.int/alliance-hpsr/news/2016/strengthening-public-health/en/. 
فر   إلالةرالعتم ) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254752/1/WHO-HIS-HSR-17.1-eng.pdfإلذ ر    3
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إلل ررإلاا مرا أررل  إل رةلعتظال راا،  علقاف  حةار إللعمل ما أرل تاق ه إلألهّإلم إلجذماي ا لأللي ا إللمت -13
ق را ا إللمررأ  وإللةيرل،  ا أررلمرر ظر ا إلل ررااء و رن مّو  إلالرتماععا ةر ه  ظّور ممم اا إلألم وإللول ّ وإللةيل 

مرررع إلالنرررترإلت ر ا  ، وتما ررر ا  2030نرر ما وف رررات إلألممرررات وإلألةيرررال. وفرر  حةرررار اةرررا إللتذم رررا إللمنررتّإلما لعرررام وال
 تظذرر ز راّ  تعز ررز قاعرّ   رراايما و  حلرأإلل رررإلاا  نرعأ(، ت2030-2016إللعالم را ل راا إللمررأ  وإللةيررل وإللمرإلهره )

 متعّّ إللقةاعات. عالم  رّول أعمال

 

ارل ةيرل، علرأ  ،ق اّ  إللير ه إللتور م  إللرف ع إللمنتوي إللمعذر  ظارارا ارل إلمررأ ف   ل وتعمل إلل رإلاا،  -14
 مرفره إللتمو رل إللعرالم ، إللمتارّ ، ومظراّر ماتب إلألمر ا إللعرام لألمرم  ف ممظما  إللاراا،أع اء ناير ذاو وة ه مع 

حلررأ  إلنررتذاّإل   للمنرراءلا،م ررتر  مواررّ اررول حةررار وتذ  ممررا م  مررا أرررل موإلءمررا إللررذُ  1إلل رررإلاا إلل ررا ا إللنّإلنرر او 
األولو رررا لألهرررّإلم إلل ررراملا لالنرررترإلت ر ا إللعالم رررا إللماّةرررا: إللظقررراء علرررأ ق رررّ ظ إللتررر  تا رررأإللمرررراالت إللموإل ررر ع ا 

إللذماء  وإللتاول. وما إللمتوقع أا توإل ل إلل رإلاا إلال ةالع ظرّور ا رون فر  إللموإلءمرا وإللمنراءلا وإللرّعو  و إللا ا   
 ل ل الح إللذناء وإلألةيال وإللمرإلهق ا ف  رم ع أذااء إللعالم.وإللتال 

 

 مرفق اليونيتيد
 

فررر  تعز رررز عمل اترررق إللمتعلقرررا  (إللمرفررره إللرررّول  ل ررررإلء إلألّو رررا) مرفررره إلل وذ ت رررّ، ذررررح 2016ارررالل عرررام  -15
ّإلرتمررا مررا اررالل تذي رررا ذمررواج ت ررغ ل  رّ ررّ،  وفرر  هررراإل  ل رررإلاات.ل  عةرر  إللمز رررّ مررا إللترا ررزظاات ررار إللمررذح وإل 

نراير حزإلء تعاوذرق إللةو رل إلألمرّ مرع  علأ إلتظراع ذمر  أاةرر تذ  مرا   أ  ا   ل رإلء إلألّو ا إللن اه، إلتيه إللمرفه إللّول 
 مرال لّعم إللل رإلء إلألّو ا إلإللان ن قّم ظمورظق إللمرفه إللّول  و  للتما ا ذم  إللمذحأقنام أماذا إللمذ ما، ما االل 

ل ررإلء إللرّعم إللتقذر  لمراه إللم رار ع. وظاج رافا حلرأ الر ،  وإل رل إللمرفره إللرّول   تما ذما ما تقّ م ظمّمللمذ ما 
 مذ ما للتنه ل إللمنظه وتقّ م إللّعم إللمال  لق.إللوة ه مع ظرذام  ظ ال إللتعاوا  إلألّو ا

 

، وإلفرره إللمرلرررل إللتذي ررران للمرفرره إللرررّول  ل رررإلء إلألّو رررا، فررر  حةررار إللذمرررواج إللت رررغ ل  2016وفرر  عرررام  -16
م رررار ع ظق مرررا حرمال رررا  ا، وترررم إللتوق رررع علرررأ ةماذ ررررّ رررّإل   م رررروعا   12 ذارررومرررذح لإلل تقرررّ م ّ لل ررررإلاا، علرررأإللرّ ررر
ّعروإلت لتقرّ م مقترارات ظ رنا إللمالر را ل ررإلء إلألّو را . اما أةله إللمرفره إللرّول   ّوالر أمر امال  ا  206 قّرها

 إللنل إللااما. عالجإللا ول علأ  وإللامل، ما أرل تون ع ذةاه عالج إللنل لّي إلألةيال وتون ع فري
 

، عذرّ تذارأ 2016 وي  وذ رفر  از ررإلا لألّو اإللمرفه إللّول  ت ر م  ؤوا  ةرأت تغ  رإلت علأ ةرهو  -17
 .لما  اليمماب إللمرلل إللتذي ان اوإلذتا ،وذايب إللري ل ،إللري ل إللمؤنل

 

إللرّول  ل ررإلء إلألّو را علرأ إلنرترإلت ر ا ، وإلفه إللمرلل إللتذي ان للمرفره 2016ي ّ نمظر وف  ااذوا إلألول -18
ظمررا  اررّم للمرفرره إللررّول  ل رررإلء إلألّو ررا  وإل رراا   منررارإل  تاررّّ  20212-2017رّ ررّ  مررّتما امررل نررذوإلت لليتررر  

. وفر   رم م إلالنرترإلت ر ا اف  تاق ه أهرّإلفم  نممو  2030إلالنتراظا إللعالم ا لاةا إللتذم ا إللمنتّإلما لعام  رمّو

                                                         
معذرر  ظي رررول ذقرري إللمذاعررا مظرراّر  م ررتراا ظرر ا ظرذررام  إلألمررم إللمتاررّ  إللم ررتر  إلل إلل رررإلاا إلل ررا ا إللنّإلنرر ات ررال    1

إلألمرم إللمتارّ  للمررأ  ومذ مرا إلل راا ه يرا  ّز و ذّوه إلألمم إللمتاّ  للنااا ومذ مرا إلألمرم إللمتارّ  للةيولرا و ألي إلإللظ رن
 إللةيل وإللمرإلهه.إللعالم ا وإللظذ  إللّول  ظمّم تان ا إلل اا إلجذراظ ا و اا إلألم وإللول ّ و 

 ،EB26/2016/R1 إللقرإلر   2
http://www.unitaid.org/images/Resolutions/eb26/UNITAID_EB26_2016_R1_Strategy%202017-2021.pdf) ، تررررررررررررررررررررررررررررم
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نرررتورق وإللتررر   –وقاظل رررا إللتونرررع  ،إلالظتارررار، وإللقرررّر  علرررأ إللو ررول -ةرررا أهررّإلم وإل ررراا هذرررا  ةالاررراا إللرّ ررّ ، 
 ف  إللنذوإلت إللمقظلا.  رإلء إلألّو ات م م تّاالت إللمرفه إللّول  ل

 

 منظمة تستضيفها الللشراكات التي  الدوليستعرا  اال

 

إلالنرتعرإل   2فر  حةرار مررّّإل   1إللرذ مظاروث و  إلل را ا إلنتعرإل  إللتاالم ما أررل إللن انرات تم حررإلء -19
 وإلألماذا.إلل رإلاا إللُمنت افا ا ما أماذمّاالت ال  ظاالعتماّ علأ، ت افاإللّورن لل رإلاات إللُمن

 

أا اررال مررا إللتاررالم ومذ مررا إلل رراا إللعالم ررا قررّ إلنررتياّإل إلل رروء علررأ اق قررا مياّهررا إلالنررتعرإل   نررلةو  -20
لررذ م ظارروث إلو  إلل ررا ا إلالنت ررافا فرر  تعز ررز إللقررّر  علررأ تول ررّ إللمعررارم إللمنررتمّ  مررا إللن انررات اتمررا ترت ظرر

 فررماإللن انرات وغ رررهم مرا أ ررااب إللم رلاا. وفر  هرراإل إلل رّّ،  رإلنرم ف مررا ظر ا إللظررااة ا و وذ ررها وإلنرتاّإلمما 
اء إللقّرإلت إللمؤنن ا وتمار ا هراإل إللظااة ا ما إلالظتاار وإللترر ب و قل ممارإلتمم وظذذت ماث إللمذح إللظاة ا للتاالم 

هرار. وقرّ  إللم رار ع إلالظتاار را امرا  ت رح مرا إللظاروث علرأ حرررإلء مرذح إللتارالم  نراعّتإللمرال إللذا ئ ما إلالّز
عا حّاال مياه م رّ ّ ، مةل ت رر ع إللظاروث  إللمتعلقا ظالا ول علأ إلألّو ا وإللتمو ل إللقايم علأ إللذتاي ، ف ال  

ها  اذعو إللقرإل  إللظاوث علأ إللةلب. للتناّ ما إلعتماّر إللت   قّو
 

إللتاررالم قررّر  اظ ررر   مررذح  افامنت ررإلل رررإلاا للمذ مررا إلل إللترر  توفرهررا لمذ رراإلأا  وأاررّ إلالنررتعرإل  أ  ررا   -21
علرررأ  إللقررررإلر متارررانحلرررأ  وهرررو  تررر ح فر رررا للو رررولعلرررأ عقرررّ إلالرتماعرررات ظررر ا أ رررااب إللم رررلاا إللمعذ ررر ا. 

مررا اررالل  ررظاا اظ ررر  مررا مااتررب إللمذ مررا إلجقل م ررا وإللقةر ررا. وهررو  مررذح إلل ررع ّ إللعررالم  وإلجقل مرر  وإللرروةذ  
ذرازإلترق مرا ارالل إلألارّإلث إللاظرري مرا قظ رل رمع را إلل راا إللعالم را. وفر  ذما را  للتاالم إللير ا لذ ر أعمالرق وإل 

 إللمةام،  نتي ّ إللتاالم ما  وإلظة إللمذ ما إللماانظ ا وإللمال ا إللقو ا.
 
 

 جلس التنفيذياإلجراء المطلوب من الم
 

 ظماإل إللتقر ر.إللمرلل مّعو حلأ إلجااةا علما   -22

 
 

=     =     = 

                                                         
 .9ي141م تللمز ّ ما إللمعلومات إللمي لا  ررأ إلالةالع علأ إللوة قا    1
 .3ي134م تل لرذا إللظرذام  وإللم زإلذ ا وإلجّإلر ، إلذ ر إللوة قا ظ  ما ق   إلعتمّ   2


