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عابع اٌاحخماعها حهؼة العلُا للغكابت اإلاالُت واإلاداؾبت ألة للمىظمت العغبُت ٌيالبيئالغكابت  لجىتث علض

 . 2019 عؾبخمب 12 -09زالٌ الفترة ملىت ألاعصهُت الهاقمُت المب (4/2019)

 : اللجىتز ألاحهصة ألاعضاء في بدضى

   دًىان املداطبت /دولت الكىيذ

( ةيالبيئالغكابت  لجىتعئِـ )مضًغ الكـىث عــادل خظيــً / الظيد -

 
 (إصاعة الضعم الفني)مهىضؽ ازخهاص ي أٌو  فاضل الصعابيمدمد  -

  دائسة املداطباث/ الجمهىزيت الخىوظيت

 (عئِؿت غغفت -كايُت ) ػسيفت كىيدز /الظيدة -

 دًىان املداطبت / اململكت ألازدهيت الهاػميت

 الغكابت على الؼعاعت والبِئتعئِـ / مهىضؽ  ماهس الليس ي/ الظيد -

 الغكابت على ؤلاصاعة اإلادلُت وأماهت عمانعئِـ  ان أبى هاللتخعّس   /الظيد -

 الغكابت على الؼعاعت والبِئت/ مضكلت  زيم كطىاوي/ الظيدة -

 الغكابت على الؼعاعت والبِئت/ مضكلت  أمل الخالًلت/ الظيدة -

  دًىان السكابت املاليت الاجدادي/  حمهىزيت العساق

 معاون عئِـ هُمُائُحن كبع وعد زػيد/ الظيد -

 معاون مضًغ عام خمدًت خلف بدًس/ ةالظيد -

  للدولت حهاش السكابت املاليت وإلادازيت/طلطىت عمان

الكؤون اإلاالُت  مضًغ صائغة الغكابت على كُاع بً طيف الرهلي زاػدبدز بً / الفاضل -

 والاكخهاصًت والبيُت ألاؾاؾُت
ة ألاؾاؾُت ينمضًغ صائغة الغكابت على كُاع الب اويهبهال بً هاصس بً مدمد ذهل/ الفاضل -

  الجهاش املسكصي للمداطباث/  مصسحمهىزيت 

 مغاكب مً الفئت ألاولى حابسهللا أخمد  عبد/ الظيد -

  العليا للسكابت ألاماهت العامت للمىظمت العسبيت لألحهصة

  دًىان السكابت املاليت وإلادازيت / دولت فلظطين 

 مؿدكاع عئِـ الضًىان عالوههأخمد شحادة / الظيد -

 العامت للمىظمت ممثل ألاماهت فيصل خظين ماوي/ الظيد -
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ع خًىع عًى الجهاػ اإلاغهؼي للغكابت الُمني بؿبب 
ّ
، ًتالُمً الجمهىعٍتالتي جمّغ بها  الظغوفوحعظ

 .الجمهىعٍت ؤلاؾالمُت اإلاىعٍخاهُتب اإلاداؾباث مدىمت العًى مً هما حغُب عً الاحخماع

 2019ز طبخمب 09إلازىين : اليىو ألاول 

ى
ّ
ؾعاصة  عً امعغب للاءاٌافخخاح  ،صًىان اإلاداؾبت ألاعصوي( وهُل) أمحن عام  اإلاجاليإبغاَُم  /الؿُض جىل

هظمت العغبُت لألحهؼة العلُا بالم ًتالبيئ الغكابتللجىت  عابعباؾخًافت الاحخماع اٌ عصهُتألا ملىتالم

أقاص  ، بعض أنلهم إكامت َُبت يوجمً بأعًاء اللجىت بعّح و( عابىؾايألا)للغكابت اإلاالُت واإلاداؾبت 

 ألاعًاءبجهىص ووكاٍ اللجىت وصوعَا الباعػ في جلاؾم اإلاعغفت وجباصٌ الخبراث والخجاعب بحن ألاحهؼة 

. في مجاٌ الغكابت البُئُت

وعبر عً ؾعاصجه بخىاحضٍ ووافت ( عئِــ لجىت الغكابت البُئُـت)عاصٌ اليىث / وبعض طلً جضزل الؿُض

على  عئِـ صًىان اإلاداؾبت ألاعصوي ووافت مىدؿبُهمعغبا عً قىٍغ إلاعالي  ألاعصنأعًاء اللجىت بأعى 

. باؾخًافت الاحخماع مجفًله

ض فُهل ماوي الظي/ الافخخاخُت ممثل ألاماهت العامت للمىظمت الؿُضوقاعن باليلمت 
ّ
على خغم  أه

على اإلاض ي كضما في جلضًم الضعم واإلاؿاهضة الالػمت للجىت  وعؼمهاألاماهت العامت للمىظمت العغبُت 

غ مجاالث  الغكابت البُئُت وحمُع اللجان اللاعة باإلاىظمت مً أحل جدلُم أَضافها الغامُت إلى جٍُى

، وإصاعة جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجهاالث، ؤلاحغاءاث واؾخسضامها صلتأل بىاء اللضعاث مً ويع

غ اإلاغاحعتواٌ اصة أزغ جلاٍع اإلاعاًحر الضولُت لألحهؼة العلُا للغكابت اإلاالُت واإلاداؾبت  وجفعُل جُبُم ٍػ

(ISSAIS)، ٌألاحهؼة الغكابُت مً أحل إكامت عالكاث عمل أوزم ب أهبرحعاون ٌجأؾِـ فًال عً ا ًً

 .ئهاوقغواالعغبُت 

. ألاعماٌوفم البىىص الىاعصة بجضٌو  اأعماله اللجىت ثمً اإلاغاؾم الافخخاخُت باقغ وبعض الاهتهاء

: عسض وإكساز مؼسوع حدول ألاعمال :أوال بىدال

لــصٌو ألاعمــعوع جــمل( ةـيالبيئبت لغكاا لجىت ؽـعئي) عاصٌ اليىث/ الؿُض عىـاؾخع:  1/1 ب ـاٌ، َو

ماهت ألا ثاكترحو علُـه،َا ـعونــالث يـيــغخاث أو حعضة ملذــأيجلضًم  اللجىتاء ـاصة أعٌـــمً الـ

ٌ الالئدت الخىظُمُت للجىت حعضي حعضًل بعٌ البىىص على غغاع البىض الخامـ لُهبذ العامت
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وحعضًلها بما ًدىاؾب مع جىفُظا للغاع اإلاجلـ الخىفُظي اإلاخعلم بمغاحعت اللىائذ الخىظُمُت 

اث اإلاسُِ ؤلاؾتراجُجي  هما جّم إعاصة جغجِب وجيؿُمحغُحر حؿمُت اللجىت، بضال عً  أولٍى

أعًاء حمُع مً كبل ٌ إكغاع جّم و وصنب 10بىىص حضٌو ألاعماٌ خُث أنبذ ٌكخمل على 

 :وفلا للخالي لجىتاٌ

 .ألاعماٌمكغوع حضٌو  إكغاععغى وـ  1

 .البُئُتبغهامج عمل اللجىت . 2

 .هجاػ اث اللجىت البُئُت في جىفُظ بغهامج العملإعغى  2-1     

اع العام وجىػَع مهام بغهامج العمل على أعًاء اللجىت 2-2       .عغى ؤلَا

 .ًىلُى والخانت باللجىت البُئُت 30–28عغى الخىنُاث الهاصعة مً لجىت اإلاخابعت بخىوـ  2-3     

 .للخىنُاثمىاككت عامت  2-4     

 .2020و 2019 حيوالبرهامج الؿىىي لعمل اللجىت لؿً 2022-2020ملترح بغهامج العمل للؿىىاث  2-5     

غ  عغى 2-6     اع العام للخلٍغ  .البُئُت الغكابت للجىت الؿىىي  ؤلَا

بُت ووعف العمل والىضواث واإلاؤجمغاث التي ؾخعلض باللجىت البُئُت. 3  .اإلاىكف مً البرامج الخضٍع

 .اإلاكاعواث الضولُت ألعًاء اللجىت البُئُت. 4

 .مغاحعت اإلاسلفاث البالؾدُىُت -خٌى مكاعهت في لجىت الاهخىؾايعغى  4-1    

 .مكاعهت في مجمىعت عمل البِئت بمىظمت ألاؾىؾاي 4-2    

 .2019جاًلىض ًىاًغ  –الخضكُم الخعاووي في مىيىع جلىر اإلاُاٍ  4-3   

 .الغكابت البُئُت الخىظُمُت للجىتحعضًل الالئدت . 5

اعة مُضاهُت إلاىكع بُئي . 6  .ميكأة بُئُت أوٍػ

 .البُئُت اللجىت أعًاء لجمُع خضًثت ججاعب عغى. 7

غ الهفدت الالىتروهُت للجىت يمً مىكع اإلاىظمت العغبُت مً وكف الم. 8 جدضًض ميان ومىعض . 9جٍُى

 .الاحخماع اللاصم

 .الاحخماعالخهضًم على مدًغ . 10

 .بعض حعضًل البىىص وفم ما وعص بملترخاث ألاماهت العامت بعض اإلاىاككت جّم إكغاع حضٌو ألاعماٌ 1/2
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 بسهامج عمل لجىت البيئت :البىد زاهيا

 .اث اللجىت البيئيت في جىفير بسهامج العملهجاشإعسض  2-1 

ى 
ّ
ش الاحخماع عئِـجىل الثالث  اللجىت الخظهحر ببرهامج العمل الجاعي وما جّم جىفُظٍ مىه ختى جاٍع

ض على يغوعة يبِ بغهامج عمل اللجىت للفترة 2019اإلاىعلض بخىوـ في ًىاًغ 
ّ
زالٌ  2022-2020، وأه

 .َظا الاحخماع

 .عسض إلاطاز العاو وجىشيع مهاو بسهامج العمل على أعضاء اللجىت 2-2

جىت  اؾخعغى
ّ
واجفم ألاعًاء  2020و 2019ما جبلى لإلهجاػ مً بغهامج عمل اللجىت لؿىتي عئِـ الل

 .على هُفُت اؾخىماٌ ما جبلى مً أوكُت جخعلم بها

 .ًىليى والخاصت باللجىت البيئيت 30-28عسض الخىصياث الصادزة مً لجىت املخابعت بخىوع  2-3

بيكاٍ لجىت الغكابت البُئُت التي أنضعتها لجىت  اؾخعغى عئِـ اللجىت أَم الخىنُاث طاث العالكت

 30إلى  28مخابعت جىفُظ اإلاسُِ الاؾتراجُجي على إزغ احخماعها اإلاىعلض بالجمهىعٍت الخىوؿُت مً 

اث الفغعُت وزانت ما حعلم منها ب ،2019ًىلُى  تالىظغ في حعضًل ألاولٍى الكاملت ألاولى  لألولٍى

صعم كضعاث ألاحهؼة ألاعًاء في الغكابت على أَضاف  جمثلت في، والمللمسُِ الاؾتراجُجي للمىظمت

ت فغعُت جسو مؿاهضة ألاحهؼة في وكاَها اإلاخعلم بغكابت ألاصاء على  ،الخىمُت اإلاؿخضامت بئيافت أولٍى

. أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت

 

 للمخططألاولىيت ألاولى جىفير املخعللت باللجىت على حعدًل الخطت الدؼغيليت  أعًاءاجفم 

مأولىيت فسعيت ثبئضافت  إلاطتراجيجي
ّس
ألاحهصة ألاعضاء ودعم كدزاتها في مجال السكابت  مظاهدةب حعل

  .على جىفير أهداف الخىميت املظخدامت

 

 .مىاكؼت عامت للخىصياث 2-4 

ضمً بعد الخداول والدؼاوز أوصذ اللجىت باألخر بعين الاعخباز امللترخاث والخىصياث الىازدة بالخلسيس 

الخطت الدؼغيليت الخاصت بدىفير ألاولىيت الاطتراجيجيت ألاولى املخعللت بدعم كدزاث ألاحهصة ألاعضاء في 

وفي هرا  .السكابت على أهداف الخىميت املظخدامت، وكرلك ضمً خطط عمل اللجىت للظىىاث اللادمت

ملترخاث ذاث  بخلدًمهاش الكىيتي ألاعضاء بكل مً الجهاش العساقي والجهاش العماوي والج إلاطاز جمّس جكليف
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العالكت بآلياث جدليم ألاولىيت الفسعيت التي جمّس إضافتها إلى الخطت ومؤػساث كياض جىفير جلك ألاولىيت 

 .واملىازد املطلىبت لرلك وأًضا الصعىباث أو املعىكاث املخىكعت

ومدّس ألاماهت  2022-2020وطدخىلى زئاطت اللجىت ججميع امللترخاث وإدزاحها ضمً الخطت الدؼغيليت 

 .العامت بها كبل مىعد احخماع املجلع الخىفيري اللادو

 .2019 ةوالبرهامج الظىىي لعمل اللجىت لظً 2022-2020ملترح بسهامج العمل للظىىاث  2-5

جضاٌو أعًاء اللجىت خٌى بغهامج عملها زالٌ ما جبلى مً فترة اإلاسُِ الاؾتراجُجي للمىظمت واهخهى 

ت وعلى إعضاص زُت زالزُت للفترة  2019الاجفاق على إفغاص ؾىت  إلى الىلاف -2020بسُت عمل ؾىٍى

 .مع فترة اإلاسُِ الاؾتراجُجي بما ًدىاؾب 2022

 :2019بسهامج عمل طىت 

ر الهىاء/ 1  جلدًم ملترح بدىفير مهمت زكابت حعاوهيت خىل جلىّس

 عكابت مهمت إهجاػ على 2018كض اجفلىا زالٌ احخماعهم الثاوي باللاَغة في فبراًغ  اللجىت أعًاءوان 

اإلاعُاع الضولي )ة الخعاووي اإلاكترهت اإلاغاحعت إحغاءاث وفمجىفظ  البُئي اإلاجاٌ في مكترهت أو حعاوهُت

ٌ  اإلاهّمت مىيىع ًيىن  وأن( 5140 وكض جّم الاجفاق زالٌ َظا الاحخماع على أن ًيىن  الهىاء، حىصة خى

ر الهىاء"مىيىع اإلاهمت   ."جلييم كفاءة وفاعليت أداء الجهاث املعىيت بالحدّس مً جلىّس

 :احخماعهم الغابع يبِ هُاق ومداوع َظٍ اإلاهمت وفلا للخاليأعًاء اللجىت زالٌ  ؾخىملوا

 ".بالحّض مً جلّىر الهىاء جلُُم هفاءة وفاعلُت أصاء الجهاث اإلاعىُت" :املىضىع

 .2019-2017فترة  :الىطاق الصمني للمهمت

ة جىفير املهمت ميداهيا  .أقهغ 6 :مدّس

زاث جىفير املهمت  :مبرّس

 .ججاوػ اليؿب اللهىي اإلاؿمىح بها لخلّىر الهىاء بالعضًض مً العىانم واإلاضن الىبري العغبُت -

ىر الهىاء على البِئت وعلى الصحت العامت -
ّ
 .مساَغ جل

 .زحراث واوعياؾاث جلّىر الهىاءأالخيلفت العالُت إلنالح ث -

 :املداوز أو ألاهداف السكابيت السئيظيت
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عاث والؿُاؾاث والىظم والبرامج وؤلاحغاءاث طاث العالكت  -1 مضي هفاًت وهفاءة الدكَغ

 .بالخهضي لخلّىر الهىاء

 .جلُُم أصاء وهفاءة الجهاث طاث العالكت بالحّض مً جلّىر الهىاء -2

 .الجهاث طاث العالكت بالحّض مً جلّىر الهىاء جلُُم اإلاكاول واإلاعىكاث التي جىاحه -3

 ،بسفع ملترح جىفير املهمت السكابيت الخعاوهيت إلى لجىت جىميت اللدزاث املؤطظيتجىص ي اللجىت 

 .الجخاذ الخدابير وإلاحساءاث الالشمت لخفعيل امللترحوالخيظيم مع ألاماهت العامت 

 

 * 1جىفير الخطت الدؼغيليت خىل ألاولىيت إلاطتراجيجيت زكم  /2

ت لى إهجاػ ألاوكُت اإلالترخت يمً الخُت الدكغُلُت إاللجىت  ؾعىث اإلاخعللت بخفعُل ألاولٍى

صعم كضعاث ألاحهؼة ألاعًاء التي جّم جيلُف لجىت الغكابت البُئُت بها والخانت ب 1ؤلاؾتراجُجُت عكم 

، والتي حكخمل على جىظُم مؿابلاث في هخابت ملاالث الخىمُت اإلاؿخضامتفي الغكابت على أَضاف 

بُت وعلمُت طاث نلت بهظا اإلاىيىع  . جسّههُت وجىظُم وعف وللاءاث جضٍع

اع اكترح أعًاء اللجىت ما ًلي  :وفي َظا ؤلَا

صت جمّس اكتراح املىاضيع الخاليت  :فيما ًخعلم بمظابلت كخابت ملاالث مخخصّس

 .البُئُت في صعم وجدلُم أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامتصوع اإلاغاحعت  -

هأخض أؾالُب الخدؿحن " ؾُجما 6"جدؿحن حىصة اإلاغاحعت البُئُت باؾخسضام  -

 .اإلاؿخمّغ 

 :فيما ًخعلم بدىظيم وزغ عمل وللاءاث جدزيبيت جمّس اكتراح ما ًلي

 ".الخغحر اإلاىاخي"جىظُم وعقت عمل خٌى 

ألاعًاء في الغكابت على أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت مً زالٌ  صعم كضعاث ألاحهؼة: الهضف مً الىعقت

 .إهجاػ أعماٌ مغاحعت وجضكُم طاث عالكت بالخغحراث اإلاىازُت

ب  وأزهائي: اإلاضعبىن   .والخبراء في اإلاجاٌ( IDI)الخضٍع

 "معاًير املساحعت البيئيت"جىفير البرهامج الخدزيبي خىل / 3
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 ".الخغير املىاخي"جىظيم وزػت العمل خىل اطدبدال هرا البرهامج ب اجفم أعضاء اللجىت على 

 

 :2022-2020عمل  خطت

 : 2020طىت باليظبت إلى 

املعىيت بمكافدت  جلييم كفاءة وفاعليت أداء الجهاث" جىفير مهمت زكابت حعاوهيت خىل / 1

 ".الخصحس

لخدسيس ملاالث جخعلم حميعها اكتراح جىظيم للاءاث جدزيبيت وعلميت ووزغ عمل ومظابلاث / 2

 .بمكافدت الخصحس والخغير املىاخي

 .وزػت عمل خىل مؤػساث ومعاًير السكابت على أهداف الخىميت املظخدامت مً مىظىز بيئي/ 3

 .وجؤزيرها على الخلازيس البيئيت( Big Data)للاء علمي خىل البياهاث الضخمت / 4

 .في إَاع الاحخماع اللاصم للجىت 2020ة وؾِخم جفهُل َظٍ اإلالترخاث يمً زُت عمل ؾً

 :2019الخطت الدؼغيليت للجىت لظىت  مىاصلت جىفير*

ت ألاولى الكاملت مً اإلاسُِ ؤلاؾتراجُجي الخُت الدكغُلُت  باعخباع أّن  -2018للمىظمت لخىفُظ ألاولٍى

ا إال زالٌ الاحخماع الثالث لّل إ لم ًخّم  2022 فئهه ؾِخم مىانلت ، 2019حىت بخىوـ في ًىاًغ كغاَع

 .2019العمل على اؾخىماٌ جىفُظ بىىص الخُت الدكغُلُت لؿىت 

 :2022-2021باليظبت إلى طىتي 

 :ألاوكُت الخالُت زالٌ الفترة اإلاعىُتاجفم أعًاء اللجىت على جىظُم 

 .جخعلم بملالت جسههُت أو بدث مؿابلت علمُت -

بي - في ول ؾىت مً  اللجىت الؿىىي حخماع ا جهاخبهضوة  أو وعقت عمل أو بغهامج جضٍع

 .الؿيخحن اإلاعىِخحن

ا لها عالكت بأوكُت ومهام اللجىت - غ، أوعاق بدثُت، صعاؾاث، وغحَر  .جغحمت أصلت، جلاٍع

 -أفغوؾاي أو أعابىؾاؽ  -أعابىؾاي)اكتراح مهمت عكابت حكاعهُت مع مىظمت إكلُمُت  -

 (.أؾىؾاي مثال
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في َظا الخهىم وجىّفل عئِـ اللجىت بخجمُعها وكض جلّضم ألاعًاء بمجمىعت مً اإلالترخاث  

 .وفغػَا اإلالترخاث وجؼوٍض ألاماهت العامت بها في أكغب آلاحاٌ

 .البيئيت السكابت للجىت الظىىي  إلاطاز العاو للخلسيس  عسض 2-6 

غ الؿىىي للجىت الغكابت البُئُت وان كض جّم  ممثلأقاع  اع العام للخلٍغ ألاماهت العامت إلى أّن ؤلَا

غ وعلى أؾاؾه جم جلضًم  2019الثالث الظي علض بخىوـ في ًىاًغ  َاعغيه وإكغاٍع زالٌ احخماع جلٍغ

صاص وحؿاءٌ إن واهذ اللجىت جىىي إع. 2018-2016إهجاػ زُت عمل لجىت الغكابت البُئُت للفترة 

غ ؾىىي مىفهل خٌى وكاَها لؿىت  غ إهجاػ لخُت  2019جلٍغ على غغاع  2022-2020زّم إعضاص جلٍغ

غ  غ خٌى ما جبلى مً فترة اإلاسُِ الاؾتراجُجي  2018-2016جلٍغ اإلاكاع إلُه أم جفًل إعضاص جلٍغ

غ خٌى وكاٍ اللجىت ألعبع ؾىىاث مً   .2022إلى  2019وبالخالي ًيىن جلٍغ

مع جلسيس إهجاش  2019داول اجفم أعضاء اللجىت على دمج جلسيس وؼاط اللجىت لظىت بعد الىلاغ والذ

 .زبع طىىاثألليكىن بالخالي جلسيسا ػامال ليؼاط اللجىت  2022-2020خطت 

     

 2019ز طبخمب 10الثالزاء : اليىو الثاوي

بُت ووعف العمل والىضواث واإلاؤجمغاث  :الثالبىد زا التي ؾخعلض باللجىت اإلاىكف مً البرامج الخضٍع

 .البُئُت

غ ممثل ألاماهت العامت أّن َظا البىض ًخعلم بمخابعت وعف العمل واإلالخلُاث العلمُت التي 
ّ
طه

ت للمىظمت ومخابعت الخىنُاث التي جىبثم عنها ب الؿىٍى . جلترخها اللجىت والتي جًّمً بسُت الخضٍع

بي خٌى اٌعهامج الببوأقاع إلى أن اإلالترح ألازحر للجىت حعلم  باإلاملىت  اإلاىعلض" الُاكت اإلاخجضصة "جضٍع

وكض جمذ مخابعت مسغحاجه زالٌ احخماع  13/9/2018 إلى 8الهاقمُت زالٌ الفترة مً  ألاعصهُت

الللاء على حمُع ، وكامذ ألاماهت العامت بخعمُم جىنُاث 2019اللجىت الثالث بخىوـ في ًىاًغ 

 . عمل بهاوصعىتها إلى جفعُلها واٌ ألاحهؼة العغبُت

 البىد 
ًا
  املؼازكاث الدوليت ألعضاء اللجىت البيئيت :زابعا

 .مغاحعت اإلاسلفاث البالؾدُىُت -خٌى مكاعهت الجهاػ اإلاهغي في لجىت الاهخىؾاي عغى  4/1

تي في مجمىعت عمل البِئت بمىظمت ألاؾىؾاي 4/2  .مكاعهت الجهاػ اليٍى
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تي في الاحخماع اإلاىعلض 4/3 خٌى الخضكُم 2019ًىاًغ 26إلى  24في جاًلىض مً  مكاعهت الجهاػ اليٍى

 .الخعاووي في مىيىع جلىر اإلاُاٍ

أهمّس الدزوض املظخفادة مً املؼازكاث  إكسازاجفم أعضاء اللجىت على والخداول  بعد الىلاغ

  الدوليت
ُق
 .بئخالتها على ألاماهت العامت لخعميمها لفائدة ألاحهصة ألاعضاء الخىصيتو مذدّس كما ق

 
ًا
 السكابت البيئيت حعدًل الالئدت الخىظيميت للجىت: البىد خامظا

اث  جىفُظا للغاع اإلاجلـ الخىفُظي اإلاخعلم بمغاحعت اللىائذ الخىظُمُت وحعضًلها بما ًدىاؾب مع أولٍى

جىت إعضاص ملترح أو مكغوع الئدت جىفُظًت معّضلت للمىظمتاإلاسُِ ؤلاؾتراجُجي 
ّ
ى أعًاء الل

ّ
، جىل

 (مسفم مؼسوع الالئدت بعد حعدًلها).َبلا للمُلىب

 

 2019 طبخمبر 11إلازبعاء : لثاليىو الثا

 
ًا
 شيازة ميداهيت ملىكع بيئي أو ميؼؤة بيئيت: البىد طادطا

مت مً صًىان اإلاداؾبت ألاعصوي  باؾخًافت 2019 ؾبخمبر 11 ؤلاعبعاءأعًاء اللجىت ًىم  أّصي اعة هٍغ ٍػ

ب اإلانهي ا ومغهؼ "بِذ زحراث ؾىف"إلاكغوع  بهضف  إهخاجي، والظي أوكأ همكغوع الخابع لهلخضٍع

 .في اإلاجخمع اإلادلي وصعم مكاعهتها الاكخهاصًت اإلاغأة جمىحن
 

( unicef)هظمت ألامم اإلاخدضة للُفىلت لمالخابع " أملىا"بضعم مً بغهامج جىؾعت اإلاكغوع  وكض قهض

غ ألاعماٌ  ب(BDC)ومغهؼ جٍُى ض مً فغم الخضٍع  .للمغأة والكباب في اإلاجخمع اإلادلي ، لخىفحر مٍؼ

ضعم  الكباب لتزوٍضَم باإلاهاعاث الالػمت للدكغُل، والحهٌى على فغم عمل  "بغهامج أملىا"ٍو

ع الخانت بهممجضًت ومؿخضامت، والعمل الحغ مً ر ب اإلانهي وي . الٌ جأؾِـ اإلاكاَع وفغ مغهؼ الخضٍع

ب ٌ ، في مجاٌ جهيُع ألاغظًت واٌقاًبا وقابت مً اإلاجخمع الم 250  فائضةفغم جضٍع
ً
ا  خغفخلي ؾىٍى

م ألاعماٌ ًخمخع اكخهاصًت جىؾعت الكغاواث مع اللُاع الخام لخلم بِئت  ، مع الؿعي إلىوحؿٍى

ؼثو ،فيها الكباب باإلاهاعاث الالػمت واللضعة على الىنٌى إلى ؾىق العمل  الحهٌى علىفغم  عٍؼ

ع الاحخماعُت، مع بىاء جىمُت اكخهاصًت مدلُت  صزل ألهثر الفئاث يعفا مً زالٌ جىظُم اإلاكاَع

ت ومؿخضامت وبىاء زغوة مجخمعُت  .مدؿاٍو
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والتي  مدمُت غاباث عجلىن، يمًالىاكعت ألاواصًمُت اإلالىُت لحماًت الُبُعت هما ػاع أعًاء اللجىت 

حاءث فىغة كض و .2015في عام افخخاخها وجّم  2010في عام  اَاحجغ ألاؾاؽ إلابنويع جّم 

ب ؤلاكلُمي لجمعُتهخُىع ألاواصًمُت  يهضف إلى الظي وان ، خماًت الُبُعت َبُعي لبرهامج الخضٍع

ب وبىاء اللضعاث على جلىُاث خماًت  إعضاص اإلاغهؼ ألاٌو في اإلاىُلت العغبُت اإلاخسهو في الخضٍع

الاحخماعُت والخضماث اإلاخهلت بها بما فيها الؿُاخت  الُبُعت وإصاعة بغامج الخىمُت الاكخهاصًت

 .البُئُت

حؿاَم ألاواصًمُت في زلم العضًض مً فغم العمل اإلاباقغة ألبىاء اإلاىُلت مً زالٌ العمل في و

لت ومخسههت  فًال عًألاواصًمُت أو الخضماث اإلاغافلت لها،  الؿىق ألاعصوي وؤلاكلُمي بىفاءاث مَؤ

ع الاكخهاصًت : أَمها في العضًض مً اإلاجاالث إصاعة اإلادمُاث بيافت جفغعاتها، إصاعة اإلاكاَع

إصاعة الؿُاخت البُئُت وما ًخفغع عنها مً جسههاث، ؤلاعقاص الؿُاحي اإلاخسهو في الاحخماعُت، 

   . اإلاىاَم الُبُعُت

: متر مغبع وجخًمً اإلاغافم الخالُت 3000جبلغ مؿاخت ألاواصًمُت خىالي و

 ب، كاع ة مؤجمغاث، حىاح للمىخبت ومسخبر الحاؾىب، عُاصة َبُت، مؿخىصع كاعاث جضٍع

. للمعضاث وؾىً للعاملحن في ألاواصًمُت

 ب في مجاالث البدث وؤلاهلاط والدؿلم . مؿاخاث زاعحُت للخضٍع

  ًل ألاواصًمُت لخهبذ مً هلاٍ الجظب للعائالث  300مُعم ًدؿع ألهثر م ػائغ ًَؤ

. عجلىن واإلاجمىعاث الؿُاخُت في مدافظت 

 مغهؼ معلىماث ؾُاحي خٌى الغاباث واليكاَاث التي مً اإلامىً للؼائغ اللُام بها .

: أَمها حىاهب مًمً عضة  ، وطلًبِئتلل اوىن نضًميألاواصًمُت أن  بىاء عوعي في جهمُموكض 

  جم البىاء في مىكع محجغ كضًم بدُث ٌعمل البىاء على معالجت مكيلت بُئُت كائمت، هما جم

. حجاعة اإلاىكع في البىاءاؾخسضام 

  العٌؼ الحغاعي : 
ً
. جم عٌؼ الجضعان والؼحاج مً أحل الخىفحر في اؾخسضام الُاكت قخاًء ونُفا

  اؾخسضام هظام الـ(Geothermal )ض مبنى ألاواصًمُت باؾخسضام خغاعة باًَ لخضفئت و جبًر

. ألاعى

 ٍاؾخسضام الُاكت الكمؿُت لدسخحن اإلاُا .
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 2019 طبخمبر 12 خميعال: زابعاليىو ال

 طابعالبىد 
ًا
عسض جلدًمي عً ججازب ألاعضاء في الخدكيم البيئي ملىضىع مً خازج خطت عمل : ا

 اللجىت

ى 
ّ
 :ممثلىا ألاحهؼة ألاعًاء في اللجىت جلضًم وعكاث بدثُت على الىدى الخاليجىل

 

في مجال السكابت البيئيت خدًثت ججازب عسض  الجهاش 

 الجهاػ الخىوس ي الُاكتعغى خٌى مىظىمت الخدىم في 

 الجهاػ اإلاهغي  عغى خٌى البُئُت الصحُت في يىء جلىر الهىاء

اث  الجهاػ العغاقي عغى خٌى الخأزحر البُئي إلاهىع البُاٍع

 الجهاػ ألاعصوي جلُُم أصاء إصاعة الىفاًاث الهلبت في بلضًاث إعبض وعجىىن واإلافغق 

ا فاعلُت وهفاءة إصاعة الىفاًاث الهلبت وإعاصة َغ  الجهاػ الفلؿُُني جضٍو

تي جلُُم هفاءة وفاعلُت وػاعة الىهغباء واإلااء في اؾخضامت اإلاُاٍ العظبت  الجهاػ اليٍى

غ الىفاًاث ومسلفاث الهضم والبىاء ع جضٍو  الجهاػ العماوي جلُُم مىاكع الُمغ الخللُضي ومكاَع

 

 البىد 
ًا
مىكع املىظمت العسبيت لألحهصة العليا مىكف جطىيس الصفدت الالكتروهيت للجىت ضمً : زامىا

 :للسكابت املاليت واملداطبت

حعمل على إعضاص بغهامج عمل قامل إلزغاء أكؿام اإلاىكع  ألاماهت العاّمتأّن بممثل ألاماهت العامت  صافأ

ا به جباعا ت ألازباع والىزائم التي ًخّم وكَغ ُّ كامذ هما أّنها . واإلاعُُاث اإلاضعحت به والّغفع مً ملغوئ

اث  كغٍّ
ّ
غ وصعاؾاث )بئصزاٌ جدؿِىاث عضًضة في إزغاج ألاكؿام وجىظُم كؿم الي ت وجلاٍع

ّ
مً أصل

ا باإلاىكع...( ووعكاث بدثُت وملاالث  غٍّ  .والظي أنبذ كؿما حَى

ً العغاقي واإلاهغي مكيىعًٍ إلهجاػ  هما جّم خهغ الهفداث اللاّعة للمىكع وجُّىع وّل مً الجهاٍػ

ت زّم جّمذ مغاحعت ألاعماٌ اإلاىجؼة أعماٌ الترحمت  غت ؤلاهجلحزًّ
ّ
ت إلى الل ُّ لت بها مً اللغت العغب

ّ
اإلاخعل

ت للمىكع سخت ؤلاهجلحزًّ
ّ
 .وإصعاج اإلاعُُاث اإلاظوىعة بالي

م أّما 
ّ
ؿبت إلى اللؿم اإلاخعل

ّ
ل ألاعماٌ اإلاىجؼة مىظ قهغ بالي

ّ
ت على اإلاىكع فخخمث ُّ بلجىت الّغكابت البُئ

 :أؾاؾا فُما ًلي 2019فبراًغ /فُفغي 

جىت على اإلاىكع بئصعاج جلضًم لها وطهغ أعًائها إيافت إلى الئدتها  -
ّ
ت للؿم الل سخت ؤلاهجلحزًّ

ّ
إزغاء الي

ت ُّ  . الّخىظُم
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ت للمىكع بالتزامً مع أقغالها في   - ُّ جىت على الّهفدت الغئِؿ
ّ
وكغ زبر اوعلاص الاحخماع الثالث لل

 .ن بىىص حضٌو أعمالهامع طهغ إلادت ع 2019حاهفي /ًىاًغ

ت زالٌ الفترة  - ُّ ت الخىوؿ ٍّ ت اإلاىعلض بالجمهىع ُّ -28إصعاج مدًغ الاحخماع الثالث للجىت الغكابت البُئ

 واإلاخًّمً لجملت اللغاعاث والخىنُاث، 2019حاهفي /ًىاًغ 31

ت للفترة  - ُّ ت عمل لجىت الغكابت البُئ
ّ
 ،2018  -2016إصعاج زُ

-  
ّ
غ إهجاػ زِ مت للفترة إصعاج جلٍغ

ّ
ت للمىظ ُّ على زبر وكٍغ حعمُم و 2018-2016ة لجىت الغكابت البُئ

له  حمُع ألاحهؼة ألاعًاء في اإلاىظمت الع علُه وججًز  .كهض الّضعىة إلى ؤلَا

ذ والعغاق ومهغ وألاعصن وجىوـ  - ت لألحهؼة العلُا بيل مً اليٍى ُّ غ اإلاجّمع لألوعاق البدث إصعاج الّخلٍغ

 .ان ومىعٍخاهُاوفلؿُحن وؾلُىت عم

ًّ صعاج إ - يمً اللؿم الجضًض الظي  َضاف الخىمُت اإلاؿخضامتأحاح في مجاٌ الغكابت على كهو ال

مت جّم إخضازه على اإلاىكع ؤلالىترووي 
ّ
غخحن والظي للمىظ

ّ
جّم جىظُمه خؿب ألاحهؼة ألاعًاء وطلً بالل

ت ت وؤلاهجلحزًّ ُّ  .العغب

 

 :ما ًلياجفم أعضاء اللجىت على بعد الخداول والىلاغ 

ى -
ّس
زئاطت اللجىت اخخياز أفضل ألاوزاق البدثيت وامللاالث املخخصصت  جخىل

ت  .والدزاطاث والخلازيس لخلدًمها إلى الترحمت إلى اللغت إلاهجليًز

اكتراح إوؼاء كظم أو وخدة خاصت بالترحمت ضمً هياكل املىظمت العسبيت حظاعد  -

 .واملخسحاث الصادزة عً هياكل املىظمت ولجانها اللازةعلى جسحمت املىخجاث 

جىت على املىكع أعضاء اللجىت التزاو   -
ّس
لت بصفدت الل

ّس
بئزطال مالخظاتهم املخعل

ان جىف  .زهايلخدظينها وجطىيسها وإدزاج املعطياث والىزائم الالشمت بها إبّس

  البىد
ًا
: جددًد مكان ومىعد الاحخماع اللادو: جاطعا

 .ميان مىعض الاحخماع اللاصم الخلاؾىف ًخم جدضًض  -

 

 :الخصدًم على مدضس الاحخماع: عاػسا البىد

. كام ألاعًاء بالخهضًم على مدًغ الاحخماع -






