رمعيت المٍىذسيه العشاقيت

مؤتمش الطبقت المستذامت َالمتزذدة االَل لزمعيت المٍىذسيه العشاقيت
((التوصيات))
بعذ اوتٍبء رلسبث مؤتمش الطبقت المستذامت َالمتزذدة َمه خالل المضبَس
َالزلسبث الخبصت بً وذسد التُصيبث التي تُصل اليٍب المؤتمش ٌَي التبليت.:
.1

اضااب ت بىااذ ااي الع ااُد مااا الطااشببث الىمطياات بمااب نلضمٍااب مااه و اال ت ىُلُريااب الطبقاابث
المستذامت َالمتزذدة ضمه ع ُد الخذمت الىمطيت بمب نخاذ البيئات العشاقيات َتعاذنل الع اُد
المبشمت بمُرب رلك.

.2

دعم َتىطيط مشابض بضُث الطبقت بب ت مه قبل الزٍبث المشتبطت بٍب بماب نمامه اوتبرٍاب
للبضُث التطبي يت.

.3

قيب مشابض بضُث الطبقت َالضامٍب بت ذنم مبال ن ل عه حالحت بضُث تطبي يت سنبدنت ساىُنب
للىٍااُب بٍااز الزبوااب الضيااُت َنااتم متببعتٍااب مااه قباال اللزىاات العلمياات التببعاات لزمعياات
المٍىذسيه العشاقيت.

.4

الباااذح بضملااات تُعيااات تخ يميااات اااي مزااابل البيئااات الىتيمااات َالطبقااابث المساااتذامت َالمتزاااذدة
َاستخذامبتٍب ي العاشا ماه خاالل ادساد تلاك الضملات ضامه مىابٌذ دساسايت حببتاً نتما
عليٍب ببلتعبَن ما َصاسة التشبيت َتبذح مه مشصلت سنبب االطمبل.

.5

تُريً طلبت ال ليبث الٍىذسيت َالمعبٌذ الت ىيت لمطبسنا التخشد للصامُ

المىتٍيات ببتزابي

مطبسنا تطبي يت ي مزبل الطبقبث المستذامت َالمتزذدة َنتم االعالن عه رُائض ت ذنشنت
ال مل حالحت مطبسنا مه خالل مؤتمش سىُت ت يمً رمعيت المٍىذسيه العشاقيت َببلتعبَن
ما َصاسة التعليم العبلي َالبضج العلمي َالزٍبث الذاعمت لٍزا المُضُع.
.6

اوطبء مختبش مشبضت للمضُصبث نضتُت على اصذث ارٍضة ال يبسبث الخبصات ببلطبقابث
المتزااذدة تخااذ الباابصخيه المتخصصاايه بٍاازا المزاابل ببلتعاابَن مااا َصاسة التعل ايم العاابلي
َالبضج العلمي َرمعيت المٍىذسيه العشاقيت.

.7

تُريااً بب اات الااُصاساث َالتطا يالث راث العالقاات مااه قباال مزلا

الااُصساء ببلتعاابَن مااا

الزبمعبث ي سبيل انزبد صلُل علميت تطبي يت لمطبسنا الطبقبث المتزذدة.
.8

تُريً بضُث طلبات الذساسابث العلياب ددبلاُ عابليل المبرساتيشلالذبتُساي( ماه قبال دائاشة
البضج َالتطُنش التببعت لاُصاسة التعلايم العابلي َالبضاج العلماي ببتزابي الطبقابث المتزاذدة
مه خالل دعمٍب ببم بويبث َمستلضمبث تلاك البضاُث الوتابد بضاُث تطبي يات تخاذ البيئات

1

رمعيت المٍىذسيه العشاقيت
العشاقيت َبزلك التعبَن ما َصاسة الصضت َالبيئت َششببث ال طبع الخاب

المتخصصات

لتبىي مخل ٌزي المطبسنا.
.9

تُصيااذ التطااشنعبث الصاابدسة صااُل الطبقاات المسااتذامت َالمتزااذدة َتطُنشٌااب َتعااذنلٍب بمااب
نخذ المشصلت ال بدمت َاصذاسٌب بتطشنا َاصذ لتض ي بيئت وتيمت.

.11

ت اايم رمعياات المٍىذساايه العشاقياات مااؤتمش الطبقاات المسااتذامت َالمتزااذدة الخاابوي ااي تطااشنه
الخبوي ي عب  2116ما اششاك ببصخيه مه خبسد العشا .

 .11ع ذ َسش عمل ببلطبقبث المستذامت َالمتزاذدة لمضابَس الماؤتمش ضامه وطابطبث رمعيات
المٍىذساايه العشاقياات َببلتعاابَن مااا مشابااض بضااُث الطبقاات َالزٍاابث الذاعماات َالمسااتميذة
َالذاعمت.
 .12تبىي ٌيئت االوُاء الزُنت َببلتعبَن ما الزٍبث راث العالقت بإوطبء خبسطت لتُصنا ساشع
الشنبس َخبسطات لتُصناا الطبقات الطمسايت للعاشا تععتماذ ماه قبال بب ات الزٍابث َتضاذنخٍب
بصُسة دَسنت.
 .13اوطبء ٌيئت تىسي يت ببلتعبَن ما بب ت المشابض التخصصايت للطبقابث المساتذامت َالمتزاذدة
َرلااك لتُصيااذ رٍااُد الباابصخيه ااي مختل ا

االختصبصاابث ل ب اات ال اُصاساث َالتط ا يالث

َالزٍبث غيش المشتبطت بُصاسة.
 .14الضا الزٍبث التصىيعيت راث العالقت لغشب تىميز باشاءاث االختاشاع اي مزابل الطبقابث
المستذامت َالمتزذدة ببالتمب ما المختشعيه َببلتىسي ما رمعيت المٍىذسيه العشاقيت.
 .15قياااب َصاسة االعمااابس َاالسااا بن َالبلاااذنبث ببلتعااابَن ماااا مشاباااض البضاااُث َالم بتاااب
االستطااابسنت ببعاااذاد تصااابميم سنبدنااات صاااذن ت للبيئااات دابىيااات خماااشاء تعمااال ببلطبقااابث
المستذامت َالمتزذدة َتعميمٍب على بب ت المضب تبث.
 .16تعااذ رمعياات المٍىذساايه العشاقياات دَساث للتعلاايم المسااتمش للطبقاابث المسااتذامت َالمتزااذدة
َبمطبسبت المتخصصيه مه اسبتزة الزبمعبث َمىتسابي الاُصاساث َالتطا يالث المختلمات
َالزٍبث راث العالقت َنمىش المطبسك شٍبدة مطبسبت.
 .17التىساااي ماااا معاااشب بغاااذاد الاااذَلي بخصاااُ

اقبمااات معاااشب متخصا ا

ببلطبقااابث

المسااتذامت َ المتزااذدة مااه خااالل دعااُة الطااشببث التخصصاايت بٍاازا المزاابل للمطاابسبت
ببرٍضتٍااب َمعااذاتٍب َبمااب ت ذمااً مااه مضبضااشاث تخاا

عملٍااب َببلتعاابَن مااا رمعياات

المٍىذسيه العشاقيت.
 .18اعاذاد ملا

صاُل مااؤتمش الطبقابث المسااتذامت َالمتزاذدة االَل السساابلً الاى َببلاات اسنىااب

للمطبسبت ي مؤتمشٌب ال بد .
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