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  2010ٌٌشبً /أترٌل 13

 اهجيؾٌج اهؾيّيٌج اهراتؾج هضٌدّق اهتٌئج اهؾبهيٌج

 تٌّخب دٌل اشخً، أّرّغّاي

  2010أٌبر /يبٌّ 24-28

 

 12 تٌد جدّل األؽيبل ركى
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  مذكرة عن أوراق االعتماد

ٌجة خلدٌى أّراق اؽخيبد : " ؽوى يب ٌوً يٌج هضٌدّق اهتٌئج اهؾبهيٌجاهٌغبى اهداخوً هوجيؾٌج اهؾيّيً  6خٌص اهفلرث 
يب اهييثوًٌ ّأشيبء اهييثوًٌ اهيٌبّتًٌ ّاهيشخشبرًٌ إهى اهيشؤّل اهخٌفٌذي األّل كتل االجخيبػ األّل اهّاجة حظّرٍ ة

فؼ خلرٌرًا ؽٌِب إهى اهجيؾٌج أً ٌفحص أّراق االؽخيبد خوم ّأً ٌر اهجيؾٌج اهؾيّيٌج ينخةّؽوى . ال ٌلل ؽً ثالثج أٌبى
 ". اهؾيّيٌج 

شرػ أأً ٌرفؾّا إهى األيبٌج اهؾبيج فً   -يب هى ٌنٌّّا كبيّا تذهم فؾاًل  -تٌبء ؽوى ذهم، يً اهيعوّة يً اهيشخرنًٌ
كل ّهنً كتل أّل اجخيبػ هوجيؾٌج اهؾيّيٌج اهراتؾج هضٌدّق اهتٌئج اهؾبهيٌج اهّاجة ؽوٌِى حظّرٍ تيب ال يّكح يينً،  

 .ّأشيبء اهييثوًٌ اهيٌبّتًٌ ّاهيشخشبرًٌ( يٌدّتٌِى)أّراق اؽخيبد ييثوٌِى ؽً ثالثج أٌبى، 

ّّل كبًٌٌّب ّحشة األضّل ؽً اهحنّيج اهيؾٌٌج، ؽوى أً خخظيً  خضدرٌجة أً  خوم أّراق االؽخيبد ؽً يٌدّة يخ
 . اهيٌبّة ؽٌَ ّاهيشخشبرًٌاألّراق اشى ّيٌضة اهييثل اهيؾًٌ ّأً خدرج خفبضٌل أشيبء ّيٌبضة اهييثل 

ٌجة إرشبهِب إهى األيبٌج اهؾبيج هضٌدّق اهتٌئج اهؾبهيٌج فً  2010أٌبر /يبٌّ 17أّراق االؽخيبد اهخً خرفؼ تحوّل 
ؽوى )أّ تبهترٌد اإلهنخرًٌّ ( 1 202 522 45/3240ؽوى اهركى )إيب تبهفبنس  ّاشٌعً فً اهّالٌبح اهيخحدثاهؾبضيج 
أيب أّراق االؽخيبد اهخً ُخرفؼ تؾد ذهم اهخبرٌخ فٌجة خلدٌيِب إهى كشى اهخشجٌل (. assembly@theGEF.orgاهؾٌّاً 

 (. Conrad Resort)فً يرنز اهيؤخيراح فً يٌخجؼ نٌّراد 

إذا كبى اهّفد تخلدٌى أّراق االؽخيبد تبهترٌد اإلهنخرًٌّ أّ تبهفبنس كتل االجخيبػ، فؾوٌَ خلدٌى أّراق االؽخيبد األضوٌج 
ِّل نثٌرًا كٌبى ينخة اهجيؾٌج . ؽٌد اهخشجٌل هحظّر االجخيبػ ّيً شأً رفؼ أّراق االؽخيبد كتل االجخيبػ أً ٌش

 . اهؾيّيٌج تفحضِب ّاهيضبدكج ؽوٌِب

ّهغرط . ينخة اهجيؾٌج اهؾيّيٌج تبشخؾراط أّراق االؽخيبد، ُّّ ٌرفؼ خلرٌرًا ؽٌِب إهى اهجيؾٌج اهؾيّيٌجٌلّى 
إعالؽنى خجدًّ يرفلًب تِذٍ اهيذنرث يشّدث خلرٌر ؽً أّراق االؽخيبد ٌجة ؽوى اهينخة إٌجبزٍ تؾد كٌبيَ تؾيوٌج 

  .االشخؾراط اهالزيج
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 مسودة تقرير عن أوراق االعتماد

ٌجة خلدٌى أّراق اؽخيبد : " ؽوى يب ٌوً اهٌغبى اهداخوً هوجيؾٌج اهؾيّيٌج هضٌدّق اهتٌئج اهؾبهيٌجيً  6اهفلرث خٌص 
اهييثوًٌ ّأشيبء اهييثوًٌ اهيٌبّتًٌ ّاهيشخشبرًٌ إهى اهيشؤّل اهخٌفٌذي األّل كتل االجخيبػ األّل اهّاجة حظّرٍ تيب 

 ".أّراق االؽخيبد خوم ّأً ٌرفؼ خلرٌرًا ؽٌِب إهى اهجيؾٌج اهؾيّيٌج ّؽوى اهينخة أً ٌفحص . ال ٌلل ؽً ثالثج أٌبى

ّتؾد اشخؾراط أّراق االؽخيبد خوم، . يشخرنًب...... األيبٌج اهؾبيج هضٌدّق اهتٌئج اهؾبهيٌج أّراق اؽخيبد يً  اشخويح 
 . ّجد ينخة اهجيؾٌج اهؾيّيٌج أٌِب ُيؾّدث تبهضٌغج األضّهٌج

.... يج هضٌدّق اهتٌئج اهؾبهيٌج يراشالح رشيٌج يخخوفج ال خشّنل أّراق اؽخيبد رشيٌج يً نيب اشخويح األيبٌج اهؾب
 . يشخرنًب

اهينخة يؼ ذهم اهشيبح هويٌدّتًٌ اهذًٌ هى ٌخى اشخالى أّراق اؽخيبد أضّهٌج تشأٌِى تبهيشبرنج فً أؽيبل  ٌّلخرح
ى األضّهٌج فً أكرة ّكح يينً، ٌّفّظل أً ٌنًّ أً ؽوٌِى خلدٌى أّراق اؽخيبدٍ أً ٌفِيّااهجيؾٌج اهؾيّيٌج شرع 

  .ذهم كتل اٌخِبء جوشبح اهجيؾٌج اهؾيّيٌج

 

 

 

 

 

 

 

 

 


