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 بٗاُ ٔتٕصٗات

 لمىٗآ عوؤمتش ارتمٗج التاط

 "اطتذاوٛ املٗآ يف دٔه زتمع التعأُ "

 2212ًواسغ    25 - 22ِـ املٕافق 1431سبٗع الثاٌ٘  9 - 6

 وظقط ـ طمطٍٛ عىاُ

ٔوـٕاسد  ٌظىتْ ٔصاسٚ البمـذٖات اقلمٗىٗـٛ   الزٙ يف وظقط بظمطٍٛ عىاُ ٔوؤمتش ارتمٗج التاطع لمىٗآ  عقذ

األواٌـٛ العاوـٛ لـذٔه زتمـع التعـأُ لـذٔه ارتمـٗج العشبٗـٛ         ٔبالتعـأُ وـع   ٗٛ عمـًٕ ٔتقٍٗـٛ املٗـآ    مجعٔاملٗآ 

 ٛ حتـ  سعاٖـٛ  وعـال٘ الظـٗذ  الـذ بـَ ِـعه بـَ طـعٕد البٕطـعٗذٙ             ٔعذد وَ املٍظىات الذٔلٗٛ ٔاقلمٗىٗـ

اسَٖ ٔزصــ اا األوــا العــاً امــع الــٕصساٞ املــٕلش ٔنغــٕس عــذد وــَ زصــ اا املعــال٘ الــٕصساٞ ٔاملظتؼــ    

الظــعادٚ الــٕوعٞ ٔالعذٖــذ وــَ ارتــنياٞ ٔاملدتضــا وــَ عــذد وــَ الــذٔه الؼــقٗقٛ ٔالضــذٖقٛ ٔادتّــات       

 ، ٔبذعي عذد وَ املٍظىات الذٔلٗٛ ٔاقلمٗىٗٛ ٔاحملمٗٛ. اذتكٕوٗٛ ٔػشوات القطاع ارتاظ

. 

تضاٖـذٚ الٕالعـٛ عمّٗــا   تعـاٌ٘ املـٕاسد املاٟٗـٛ يف دٔه اامـع االٗـا وـَ ت ّــادات وـبلٚ بظـبل الغـػٕ  امل         

لتمبٗٛ وتطمبات زٌؼطٛ التٍىٗٛ اال تىاعٗٛ ٔااللتضادٖٛ اليت تفٕق طالٛ ِـزٓ املـٕاسد احملـذٔدٚ، ٖٔضٖـذ وـَ      

رلك اٌتؼاس االطتدذاً غل الكـءٞ لمىٗـآ بٕاطـطٛ القطاعـات املظـتّمكٛ املدتمفـٛ ٔتٍـالط اقوـذادات         

     ٕ عٗتّـا. ٖٔفـالي وـَ ا ـتعه التـٕاصُ بـا العـشب ٔالطمـل         املاٟٗٛ الطبٗعٗـٛ بظـبل تمٕاّـا املتضاٖـذ ٔتـذِٕس ٌ

االفتقـاس لظٗاطـات ٔاطـياتٗتٗات تداسٚ املــٕاسد املاٟٗـٛ املبٍٗـٛ عمـٜ املٍــاِج املتكاومـٛ ٔاملذعٕوـٛ بّٗاوــن         

 وؤطظٗٛ وعٟىٛ ٔبتؼشٖعات فعالٛ يف وعظي ِزٓ الذٔه. 

 

ْ لـَ تكـُٕ ستضـٕسٚ عمـٜ وظـتقبن      تُ ِزا الٕعع ِٕ عمٜ دس ٛ عالٗٛ وَ ارتطـٕسٚ، اٗـأ زُ تذاعٗاتـ   

التٍىٗٛ يف دٔه اامع ف ظل، بن وزلك عمٜ اطتذاوٛ وا مت حتقٗقْ وَ تصتـاصات ٔوؼـاسٖع التضـادٖٛ    

ٔا تىاعٗٛ يف ِزٓ الذٔه اتٜ اآلُ. ٔتكىـَ تضاٖـذ  طـٕسٚ املٕلـء يف التضـاعذ املظـتىش يف الطمـل عمـٜ         

لظٗاطات الضساعٗٛ غل املعٟىٛ، بالتضاوَ وـع اقٗقـٛ   املٗآ، الٍاتج زطاطا عَ الٍىٕ الظكاٌ٘ املتظاسع ٔا

 زُ دٔه املٍطقٛ تظتدذً االٗا مجٗع وضادسِا املاٟٗٛ بٍٗىا تعاٌ٘ وٗاِّا ادتٕفٗٛ وَ الٍغٕا ٔالتمٕث.

 

دٔه زتمـع  يف زُ عذً التٕاصُ اذتال٘ با اتي املضادس املاٟٗـٛ املتااـٛ ٔالطمـل عمّٗـا     لقذ زصبح ٔاع ا 

ٌـ     وع الٕل ، وىا  تفالي وظتىشضوٍا ٔيف لذ زصبح والتعأُ  ْ بـالشغي وـَ   اتغـح وـَ التتـاسا الظـابقٛ ز

    ُ طٗاطـات صٖـادٚ العـشب     ادتّٕد املغٍٗٛ ٔاملكمفٛ اليت بزلتّا ِزٓ الذٔه يف صٖـادٚ توـذاداتّا املاٟٗـٛ، فـ 

اسد املٗـآ ذـزٓ   يف تداسٚ املٗآ يف ٔ ْ الطمل املتٍاو٘ لَ ٖظتطٗع حتقٗق لذسا وعقٕال وَ اطتذاوٛ وٕمىٗآ ل

 الذٔه، ٔب ُ ٍِاك عشٔسٚ وم ٛ لمتٕ ْ ضتٕ  اٌل تداسٚ الطمل ٔاليػٗذ ٔاذتىاٖٛ. 
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٘ ا  ٗـاس تُ "اقداسٚ املظتذاوٛ لمىٕاسد املاٟٗٛ" ِ٘   غـاٖا ػـح املٗـآ يف دٔه اامـع،    ل وـع  لمتعاوـن  طـياتٗت

 ملدتمـء  املٗـآ تٍىٗٛ املظتذاوٛ، ٔتـٕفل  زطاطٗا يف حتقٗق ال سوٍا املاٟٗٛ لمىٕاسد  املتكاومٛ اقداسٚ ٔمتثن

يف  ٗــاسات ٔبــذاٟن احملافظــٛ عمــٜ املٗــآ وظــ٠ٕلٗٛ    ، وىــا زُ الب ــأ فٍٗــا ٔالتضــادٖا ٔب٠ٗٗــا ااتٗا ــات

اذتكٕوات ٔااتىع عمٜ اذ طٕاٞ.  زُ وفًّٕ اقداسٚ املظتذاوٛ لمىٕاسد املاٟٗـٛ يف دٔه اامـع  ـل زُ    

عتىــذٚ عمـٜ املٗــآ وىرـذ ن سٟٗظــ٘   مجٗــع القطاعـات امل د ٔوـزلك  ٖؼـىن مجٗـع املضــادس الشٟٗظـٛ لمىــٕاس   

ٔ  الؼشا اتلطاعفّٗا، وثن  ٛ ٔالبمـذٖات  ٛ ٔٛ ٔالضـٍاع  الضساعـ مٍظـش ت   ل. مبعٍـٜ خ ـش، ٍِـاك اا ـٛ     الب٠ٗـ

 ٛ ٛ  تداسٚ املٕاسد املاٟٗٛ ٔالتعاون وعّا بطشٖقٛ  ذٖذٚ ٔػـاوم ، نٗـأ ٖكـُٕ اذـذل الشٟٗظـ٘ ذـا      يف املٍطقـ

ــا  ــٕفل املتطمبـ ــذ    تـ ــذٝ البعٗـ ــٜ املـ ــٛ عمـ ــٛ املطمٕبـ ــٛ بالٍٕعٗـ ــتذاوٛ   ٔ ،ت املاٟٗـ ــاسوٛ لعطـ ــاٖل صـ ــن وعـ يف ظـ

 ٛ االلتضــادٖٛ، ٔاملالٗــٛ، ٔالب٠ٗٗــٛ، ٔوتطمبــات اذتفـاظ عمــٜ الضــ ٛ العاوــٛ.  وىــا زُ ٍِــاك  -اال تىاعٗـ

مٗـٛ  عىزوثـش  ت  تعشٖفـات  اا ٛ لتطٕٖش وٍّتٗات عمىٗٛ تي ـي التعشٖـء العـاً لـةداسٚ املظـتذاوٛ لمىٗـآ       

ــٜ زسب الٕالــع  ٔ ــاس ، ٔنٗــأ ت  ــز يف ا ميكــَ تٍفٗــزِا عم ــذٚ لقطــاع  العتب ــآ الظــىات الفشٖ يف دٔه املٗ

الظٗاطــٗٛ ٔااللتضــادٖٛ ٔاال تىاعٗــٛ  عتبــاسات االاملٍطقــٛ ٔالقطاعــات التٍىٕٖــٛ املعتىــذٚ عمٗــْ، مبــا فّٗــا   

 .ٔالتقٍٗٛ ٔالب٠ٗٗٛ

 

اذتا ـٛ ت   اطتذاوٛ املٗآ يف دٔه زتمع التعـأُ   "حت  ػعاس "آ التاطع لمىٗوؤمتش ارتمٗج ٔ اٞ اٌعقاد 

 املظـتفادٚ ٔالذسٔغ " وَ ز ن عشب ٌتاٟج الذساطات ٔتباده ارتنيات ب٠ٗ٘ٔ لتضادٙا-تعشٖء ا تىاع٘

ت املٗآ املدتمفٛ يف دٔه زتمع التعأُ ٔالذٔه العشبٗـٛ ٔالعـاو، ٔمبـا تـذً تٕ ّـات دٔه اامـع       تاالمب

 ٛ االداسٚ لمىــٕاسد املاٟٗــٛ، ٔلٗكــُٕ ٌقطــٛ الت ــٕه لمىغــ٘ لــذوا  ضتــٕ حتقٗــق         لت قٗــق اقداسٚ املتكاومــ

 .لمىٕاسد املاٟٗٛتذاوٛ املظ

 

وٍّـا يف  زوثـش اـذٚ   يف دٔه زتمـع التعـأُ ارتمٗتـ٘ ِـ٘      ٗـآ وؼـكمٛ امل لذ زمجع املؼاسوُٕ عمٜ زُ ٔ

الطبٗعٗـٛ وـَ  ّـٛ،     ٌظـشا  حملذٔدٖـٛ املـٕاسد    طـش  حتـذٖات زوـني ٔز  يف طٗاتّا األ شٝ ٔحتىن العاو دٔه 

وَ  ّـٛ ز ـشٝ.  ٔميكـَ    بظبل التٍىٗٛ املتظاسعٛ اليت متش بّا وعظي ِزٓ الذٔه صٖادٚ الطمل عمٜ املٗآ ٔ

  ىا ٖم٘فٗدٔه اامع اليت تٕا ّّا  الت ذٖاتتمدٗط زِي 

 

ٔصٖادٚ الطبٗعٗٛ ستذٔدٖٛ املٕاسد املاٟٗٛ العزبٛ تٍالط اضٛ الفشد ارتمٗت٘ وَ املٗآ، ٔتٍاو٘  .1

التٍافع عمّٗا با القطاعات املظتّمكٛ املدتمفٛ )املٍضلٗٛ ٔالضساعٗٛ ٔالتتاسٖٛ ٔالضٍاعٗٛ 

 ؛ٔالتذِٕس املظتىش يف ٌٕعٗتّا ٔالظٗااٗٛ(

 دٔه اامعبٕتلٚ ٔوعذالت تفٕق لذسٚ وَ املٗآ ااتٗا ات الٍىٕ الظكاٌ٘ ٔتٌتاج الػزاٞ اصدٖاد  .2

وٗآ الضشل  الت مٗٛ ٔتعادٚ اطتدذاًطاطا  يف ٔالزٙ ٍٖ ضش ز ،عمٜ تطٕٖش وٕاسدِا املاٟٗٛ

 ؛ٔاذتضاد املاٟ٘ االٗا  الض ٘ املعادتٛ
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دٔه اامع مبا فّٗا الكٕادس وعظي يف املٍظٕوٛ اقداسٖٛ ٔاملؤطظٗٛ املظ٠ٕلٛ عَ املٗآ عذً وفاٞٚ  .3

 ؛ البؼشٖٛ الفٍٗٛ، ٔ ضٕصا يف زتاه التدطٗط ٔاقداسٚ املاٟٗٛ

وؼاسوٛ ععء دٔس ااتىع املذٌ٘ ٔ ااتىع ارتمٗت٘ ٔغٗاايف عذً وفاٖٛ الٕع٘ املاٟ٘  .4

 ؛يف تداسٚ املٗآ ٔاحملافظٛ عمّٗااملظتّمكا 

االعتىاد الكم٘ عمٜ اطتلاد تقٍٗات املٗآ غل التقمٗذٖٛ ٔلمٛ القٗىٛ املغافٛ ملؼاسٖع ٔصٍاعات  .5

 الت مٗٛ ٔوؼاسٖع وعادتٛ الضشل الض ٘ اللتضادٖات دٔه اامع؛

 ات الظمبٗٛ املتٕلعٛ لظاِشٚ تػل املٍاخ عمٜ املٕاسد املاٟٗٛ يف وٍطقٛ ارتمٗج.  الت ال .6

 

َ  زوثـش  فّٗـا  ػاسك اليت الٍقاش ٔامقات العمىٗٛ ادتمظات  عه وَ املؤمتش تٕصن ٔلذ  وظـ٠ٕال   052 وـ

  ٛ التالٗ الشٟٗظٛ التٕصٗات ت  املٗآ زتاالت شتتمء يف ٔوتدضضا  ٔبااثا  ٔعاملا  ٔزطتارا 

 

اطتكىاه الظٗاطات املاٟٗٛ الٕطٍٗٛ املبٍٗٛ عمٜ وبادئ ٔوٍاِج اقداسٚ املتكاومٛ لمىٕاسد املاٟٗٛ مبـا   .1

تؼىمْ وَ وفاٞٚ التضادٖٛ ٔعذالٛ ا تىاعٗٛ ٔاطتذاوٛ صـ ٗٛ ٔب٠ٗٗـٛ ٔاليوٗـض عمـٜ  اٌـل تداسٚ      

بؼــشٖٛ  اصــٛ يف الطمــل ٔتــٕفل التىٕٖــن الــعصً لــزلك، ٔبٍــاٞ ٔتطــٕٖش لــذسات املؤطظــات املاٟٗــٛ ٔال 

 زتاه ختطٗط ٔتداسٚ املٕاسد املاٟٗٛ.

ــٗذ        .0 ــشاوج اليػـ ــآ يف بـ ــتدذو٘ املٗـ ــشاك وظـ ــٛ ٔتػـ ــٕاسد املاٟٗـ ــاسو٘ يف تداسٚ املـ ــٍّج التؼـ ــاع الـ تتبـ

ٔاحملافظٛ عمٜ املٕاسد املاٟٗٛ، ٔتثىا دٔس ادتّات املعٍٗٛ يف صٖادٚ التٕعٗٛ املاٟٗـٛ وـع الت وٗـذ عمـٜ     

ت ااتىـع املـذٌ٘ يف رلـك، وـع عـشٔسٚ وشا عـٛ ٔتقٗـٗي بـشاوج التٕعٗـٛ          دٔس املشزٚ ٔالؼـباا ٔوٍظىـا  

 اذتالٗٛ ٔتطٕٖشِا لتؼىن مجٗع لطاعات ااتىع لشفع فاعمٗتّا وظتقبع.

وع لذسٚ املٕاسد املاٟٗـٛ املتااـٛ مبـا فّٗـا املضـادس       تتعًٞٔعع طٗاطات ٔ طط صساعٗٛ لذٔه اامع  .3

 املاٟٗٛ غل التقمٗذٖٛ.

االلتضــادٖٛ و اــذ األدٔات اقداسٖــٛ الفعالــٛ يف تداسٚ املــٕاسد املاٟٗــٛ، ٔوٍّــا ٔعــع    األ ــز بــاألدٔات .4

التعشفــٛ املٍاطــبٛ الطــتدذاوات املٗــآ يف القطاعــات املدتمفــٛ لضٖــادٚ وفــاٞٚ االطــتدذاً ٔاطــتذاوٛ     

ــآ  التضــادٖاتٔالت ــٕه ت  املــٕاسد املاٟٗــٛ   ، وــع األ ــز باالعتبــاس الغــشٔسات زلــن اعتىــادا  عمــٜ املٗ

 مىٗآ.  لالض ٗٛ ٔاال تىاعٗٛ 

ٔ    اعتبــاس .5 دساطــٛ مجٗــع ارتٗــاسات املتااــٛ   املٗــآ وظــؤٔلٗٛ وؼــيوٛ بــا القطــاعا العــاً ٔارتــاظ 

ملؼاسوٛ القطاع ارتاظ يف زتاالت املٗآ املدتمفٛ بّذل صٖادٚ الكفاٞٚ االلتضادٖٛ ٔحتظا  ٕدٚ 

ٔاالطــتفادٚ وــَ ٌتاٟتّــا لمىشامــٛ    ارتذوــٛ، وــع عــشٔسٚ تقٗــٗي التتــاسا اذتالٗــٛ يف دٔه اامــع       

 القادوٛ.

ٔعع بـشاوج ٔ طـط ٔطٍٗـٛ لعطـتفادٚ املثمـٜ وـَ املـٕاسد املاٟٗـٛ املدتمفـٛ وثـن وؼـاسٖع اضـاد املٗـآ               .6

ٔتٌؼاٞ الظذٔد لتدضَٖ ٔااتتاص وٗآ األوطاس ٔالظٕٗه ٔوزلك االطـتفادٚ وـَ املٗـآ غـل التقمٗذٖـٛ      

 ٔتعىٗي ٌتاٟج التتاسا القاٟىٛ با دٔه اامع.املٗآ،  املدتمفٛ ٔتقمٗن الفالذ وَ تظشبات ػبكات
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الت وٗذ عمٜ زِىٗٛ وٕاصمٛ العىن ٔوتابعٛ الت الات ارتاصٛ بظاِشٚ تػل املٍاخ عمٜ املٕاسد املاٟٗـٛ   .7

يف دٔه اامع ٔدعي ت شاٞ الذساطات ٔالب ٕث املتعمقٛ بزلك ٔٔعع الظٍٗاسِٖٕات ملٕا ّٛ ٌتاٟتّا 

طقٛ، ٔوزلك دعي دساطات تضشٖء وٗآ األوطاس ٔالظٕٗه ٔتعذاد  شاٟط ملداطش املتٕلعٛ عمٜ املٍ

 الفٗاعاٌات لمىٍاطق اذتغشٖٛ يف دٔه اامع. 

ــٕطا ِــزٓ        .8 ــٛ ٔاملعادتــٛ بّــذل االستقــاٞ بت ــات الت مٗ االطــتثىاس يف الب ــأ ٔالتطــٕٖش يف زتــاه تقٍٗ

ذا ٔسفع القٗىٛ املغـافٛ ملؼـشٔعات   التقٍٗات يف دٔه زتمع التعأُ ٔ فض التكمفٛ ٔاآلااس الب٠ٗٗٛ 

 الت مٗٛ ٔاملعادتٛ اللتضادٖات دٔه املٍطقٛ. 

لتقمٗـن الغـػط عمـٜ املـٕاسد     ٔسٙ بعض الضساعات املٍاطبٛ  لألغشاباطتدذاً املٗآ املعادتٛ تؼتٗع  .9

 .افاظا عمٜ الض ٛ العاوٛ املاٟٗٛ، وع ٔعع املٕاصفات ٔاملعاٖل العصوٛ لزلك

ٔ ٔعع خلٗات لشبط الب .12 بـا  املتبـاده  التعـأُ  ٔدعـي  تؼـتٗع   أ العمى٘ بتدطٗط ٔتداسٚ املٕاسد املاٟٗـٛ 

ــآ يف    ــٛ ٔادتّــات املظــ٠ٕلٛ عــَ املٗ  دٔه زتمــع التعــأُ يف زتــاه اقداسٚ املظــتذاوٛ   ادتّــات الب ثٗ

لمىٕاسد املاٟٗٛ، ٔتٌؼاٞ وشوض وعمٕوات حيتٕٙ عمٜ الذساطات ٔالب ـٕث املتعمقـٛ مبدتمـء زتـاالت     

 . دٔه املٍطقٛاملٗآ يف

 

لألواٌٛ  اتشفع ِزٓ التٕصٖٗفٕب ااتىعُٕ زتمع تداسٚ مجعٗٛ عمًٕ ٔتقٍٗٛ املٗآ بٔلت قٗق الفاٟذٚ، 

دتٍٛ التٕصٗات  عَدتٍٛ وٍبثقٛ ؼكٗن وع تلعشعّا عمٜ المتٍٛ الٕصاسٖٛ لمىٗآ العاوٛ امع التعأُ 

ِزٓ تٍفٗز فٗىا تتط بظبن ٔخلٗات  ملظاعذٚ ٔوظاٌذٚ المتٍٛ الٕصاسٖٛ متثن دٔه زتمع التعأُ

ٔسفع تقشٖش عَ الضعٕبات اليت تٕا ْ تطبٗق ِزٓ التٕصٗات ت  وؤمتش ارتمٗج العاػش لمىٗآ تٕصٗات ال

وىا ٖطمل وَ زتمع تداسٚ ادتىعٗٛ بتعىٗي  . (يف ا تىاع  اظ بزلكباملؤمتش )لعشعْ عمٜ املؼاسوا 

الذاعىٛ لمىؤمتش عمٜ الذٔه الٕالعٛ يف ٌطاق املٍاطق ادتافٛ ِزٓ التٕصٗات وَ  عه املٍظىات اقلمٗىٗٛ 

  ٔادتّات رات الععلٛ لعطتفادٚ وٍّا. 

 

ٔتر ٖثين املؼاسوُٕ عمٜ وا تغىٍْ البٗاُ ارتتاو٘ وَ تٕصٗات ِاوٛ ػ ٌّا تعضٖض ادتّٕد الذٔلٗٛ 

ستّا بضٕسٚ وظتذاوٛ، فإٌّي ٔاقلمٗىٗٛ ملٕا ّٛ حتذٖات الٕعع املاٟ٘ ٔاذتفاظ عمٜ املٕاسد املاٟٗٛ ٔتدا

ٖعنئُ عَ ػكشِي ٔتقذٖشِي ذتكٕوٛ طمطٍٛ عىاُ عمٜ اظَ االطتقباه ٔوشً الغٗافٛ ٔعمٜ 

ا الذاٟي عمٜ تعضٖض دعاٟي العىن املؼيك ٔاملظاِىٛ يف ادتّٕد الذٔلٗٛ  لغىاُ التٍىٗٛ ّاِتىاوّا ٔاشص

اُ لمىقاً الظاو٘ ذتغشٚ صاال بشفع بشلٗٛ ػكش ٔعشفٔالشفآ دتىٗع ػعٕا العاو، ٖٔتؼشفُٕ 

 . ادتعلٛ الظمطاُ لابٕغ بَ طعٗذ املعظي ــ افظْ اهلل ٔسعآ ــ

 

 ،،،  املٕفقٔاهلل

 سٟٗع المتٍٛ العمىٗٛ لمىؤمتش

 ز.د. ٔلٗذ  مٗن الضباسٙ


