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/ أعوس ْيِ ثنٕعٛقز دُجء عهٗ غهخ نؾُز ثنذٌَجيؼ مالل هًٔصٓج ثنغجنغز دعدو ثنًجةدز فدٙ أدٌٚدم-  1

ٛجًثس ثننجصز دضْٕٚز عوو ثالصْجق فدٙ يعدجٌٚٛ دٌَدجيؼ ثنضعدجٌٔ نضًكُٛٓج يٍ دقظ ثنن 2010َْٛجٌ 
.ثنضقُٙ يٍ فٛظ عالقضٓج دأْهٛز ثنذهوثٌ

 1 
 

 هعلىهاخ أساسيح- ألف
 

ّعٛج إنٗ يعجنؾز ثنضقوٚجس ثنضٙ صٕثؽّ دٌَجيؼ ثنضعجٌٔ ثنضقُٙ، أٔصش نؾُز ثنذٌَجيؼ مدالل -  2
ٔقدو صدجهق ثنًؾهدِ  2.ض نٓديث ثنذٌَدجيؼددئؽٌثء ثّدضعٌث 2003أٚهدٕل / هًٔصٓج ثنضْعٍٛ فٙ ّدذضًذٌ

 2003.3صردٌٍٚ ثنغدجَٙ / عهٗ ْيِ ثنضٕصٛز مالل هًٔصّ ثننجيْدز ٔثنعردٌٍٚ دعدو ثنًجةدز فدٙ َدٕفًذٌ
 ٔأكدددددددددددددوس نؾُدددددددددددددز ثنذٌَدددددددددددددجيؼ مدددددددددددددالل هًٔصٓدددددددددددددج ثنقجهٚدددددددددددددز ٔثنضْدددددددددددددعٍٛ فدددددددددددددٙ

 .أًْٛز هًثّز ثنًعجٌٚٛ نضقوٚو أْهٛز ثنذهوثٌ فٙ ّٛجق ثالّضعٌثض 2004أٚجً / يجٕٚ
4 

 
أٚدجً / ٔقويش َضجةؼ ثالّضعٌثض إنٗ نؾُز ثنذٌَجيؼ مالل هًٔصٓج ثنغجنغز ٔثنضْدعٍٛ فدٙ يدجٕٚ-  3

غٌٛ أٌ ثنهؾُز غهذش يعهٕيجس أمٌٖ درأٌ عوه يٍ ثنقعجٚج يٍ دُٛٓج أْهٛز ثنذهدوثٌ دًدج فدٙ  2005.5
 .ىنك يعجٌٚٛ ثألْهٛز فٙ ثنًُظًجس ثألمٌٖ

 
، 2005أٚهدٕل / عٍٛ نهؾُدز ثنذٌَدجيؼ فدٙ ّدذضًذٌٔقويش ثأليجَز، مالل ثندؤًر ثنٌثدعدز ٔثنضْد-  4

 : صذٍٛ ثنًذجها ثألًدعز ثنٌةْٛٛز ثنضٙ فوهس صٍٕٚع يٕثًه دٌَجيؼ ثنضعجٌٔ ثنضقُٙ 6ًٔقز
 

يدٍ ( أ)3-1ثّدضؾجدز نهًدجهر  1976عجو  ثنضقُٙأَرب دٌَجيؼ ثنضعجٌٔ  .االستجاتح للطلة (أ)
نًْدجعور ثننُٛدز ثنضدٙ قدو صقدوو ث"هّضًٕ ثنًُظًدز ثنضدٙ صدُل عهدٗ أٌ ثنًُظًدز ّدٕ  

ٔنديث ٔثفدق ثنًؾهدِ عهددٗ إَردجء دٌَدجيؼ ثنضعدجٌٔ ثنضقُدٙ إلصجفددز ". صطهذٓدج ثنقكٕيدجس

                                                 
1
 .CL 139/4 ثنٕعٛقز يٍ 51 ثننقٌر 
2
 .CL 125/3 ثنٕعٛقز يٍ 45 ثننقٌر 
3
 .CL 125/REP ثنٕعٛقز يٍ 27 ثننقٌر 
4
 .CL 127/11 ثنٕعٛقز يٍ 27 ثننقٌر 
5
 .PC 93/6 A) ٔPC 93/INF/4  ٔ PC 93/INF/5 ثنٕعجةق 
6
 .PC 94/4 ثنٕعٛقز 
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فٛددظ فددوه غددجدع : ثنضددٙ صقددويٓج ثنقكٕيددجس ثألععددجء" ثّددضؾجدز نهطهذددجس"ثأليددٕثل 
 7 .ثنذٌَجيؼ دأَّ يٕؽّ يٍ ثنطهخ

 
ٙ ثنًؤْهدددز فقدددػ ْددد" ثنذهدددوثٌ ثنُجيٛدددز"أٌ صكدددٌٕ  1976صقدددًٌ فدددٙ عدددجو  .الشممموىليح (ح)

أٌ ٚكددٌٕ  1991عددجونًْددجعوثس دٌَددجيؼ ثنضعددجٌٔ ثنضقُددٙ غٛددٌ أٌ ثنًددؤصًٌ قددًٌ فددٙ 
 8".ننجةور ؽًٛع ثنؤل ثألععجء"ثنذٌَجيؼ 

 
إٚالء عُجٚز مجصز الفضٛجؽجس "أًْٛز  1976أدٌٍ ثنًؾهِ فٙ عجو  .ترتية األولىياخ (ػ)

 9".أقم ثنذهوثٌ ًَٕث ٔثنذهوثٌ ثألشو صعًٌث
 

دئعطدجء ٌٍٔ يالةدى فدٙ ثّدضنوثو " 1976أصوً ثنًؾهِ صعهًٛجصّ فدٙ عدجو  :الوساواج (ه)
دقٛددظ أًّددٗ  10،"ثأليددٕثل نضؾُددخ صٌكَْٛددج دددال هثد عهددٗ دهددو دعُٛددّ أٔ دهددوثٌ دعُٛٓددج

 .دينك يذوأ عجيج ْٕ ثنًْجٔثر ٔعوو ثنضًَٛٛ يٍ فٛظ صنصٛل ثنًٕثًه
 
٘ أؽٌصّ ثأليجَز درأٌ يعدجٌٚٛ ثألْهٛدز كينك دُضجةؼ ثنضقهٛم ثني نؾُز ثنذٌَجيؼٔأدهغش ثنٕعٛقز -  5

ثنًطذقز فٙ ٔكجالس ثأليى ثنًضقور ثألمٌٖ، ٔثنًؤّْجس ثنًجنٛز ثنؤنٛدز ٔأععدجء نؾُدز ثنًْدجعوثس 
ثإلًَجةٛدددز ٔثنؾًجعدددز ثألًٔٔدٛدددز ٔالّدددًٛج فًٛدددج ٚضعهدددق دجنٕظدددٕؿ ٔثنردددنجفٛز ٔثنردددًٕنٛز، ٔصٌصٛدددخ 

 11.ثألٔنٕٚجس ٔثنًْجٔثر ٔشٌٔغ ثنقصٕل
 
نًعهٕيدددجس صردددٌٛ إندددٗ ثنْٛجّدددجس ثنضُظًٛٛدددز أٔ ثنًؤّْدددٛز ثنعجيدددز فًٛدددج ٚضعهدددق غٛدددٌ أٌ ث-  6

دضنصٛل ثنًٕثًه دٍٛ ثنذهوثٌ ٔثنذدٌثيؼ ٔندِٛ إندٗ صدكٕم ثنًدُـ ثنصدغٌٛر يغدم دٌَدجيؼ ثنضعدجٌٔ 
 ٔثنٕثقدددددددددددددددددع أٌ ثنُضٛؾدددددددددددددددددز ثنعجيدددددددددددددددددز نهضقهٛدددددددددددددددددم أفدددددددددددددددددجهس دأَدددددددددددددددددّ. ثنضقُدددددددددددددددددٙ

ر ثنضقُٛددز ثنًٕؽٓددز فْددخ ثنطهددخ صٕؽددو أ٘ ٔكجنددز أٔ يؤّْددز أمددٌٖ نددوٚٓج صددكٕم يددُـ ثنًْددجعو ال
 .صًجعم دٌَجيؼ ثنضعجٌٔ ثنضقُٙ فٙ صٕفٌٛ ثننذٌثس عهٗ أّجُ ثالّضؾجدز ثنٌْٚعز

 
ٔقددويش ثأليجَددز، عهددٗ أّددجُ ثنضقهٛددم، ٔثنضٕؽٛددّ ثنددي٘ قويضددّ نؾُددز ثنذٌَددجيؼ فددٙ هًٔثصٓددج -  7

 2005.12أٚهٕل / ذٌفٙ ّذضً نؾُز ثنذٌَجيؼثنْجدقز، مٛجًثس نضعوٚم يعٛجً ثألْهٛز نهُظٌ يٍ ؽجَخ 
 
( 1)ٔصٌكدَس ثنًدوثٔالس عهدٗ . يوثٔالس يْضنٛعز درأٌ ثننٛدجًثس نؾُز ثنذٌَجيؼٔأؽٌس -  8

صنصدٛل يعظدى عهدٗ غٌق ثنًقجفظز عهٗ ثنطجدع ثنرًٕنٙ نهقصٕل يع ظدًجٌ فدٙ َندِ ثنٕقدش 
يؼ إيكجَٛددز صنصددٛل ثعضًددجهثس ثنذٌَددج( 2)ٔ يددٕثًه دٌَددجيؼ ثنضعددجٌٔ ثنضقُددٙ ألشددو ثنذهددوثٌ ثفضٛجؽددج
ٔٔثفق ثنًؾهِ دعدو ىندك فدٙ  13ٔمهصش ثنهؾُز،. ننتجس يعُٛز يٍ ثنذهوثٌ ألَٕثد يعُٛز يٍ ثنًرجًٚع

 :عهٗ 2005صرٌٍٚ ثنغجَٙ / فٙ َٕفًذٌ 14هًٔصّ ثنضجّعز ٔثنعرٌٍٚ دعو ثنًجةز
 

ٔٔثفق ثألععجء عهٗ أٌ ثنرًٕنٛز صظم ثنًذوأ ثألّجّٙ نهذٌَجيؼ، ٔدجنضدجنٙ أٚدّوس ثنًقضدٌؿ "
. ع أععدجء ثنًُظًدز يدؤْهٍٛ نهقصدٕل عهدٗ يْدجعور دٌَدجيؼ ثنضعدجٌٔ ثننُدٙدأٌ ٚكٌٕ ؽًٛد

ٔثصنجقددج يددع ثنضٌكٛددَ ثالّددضٌثصٛؾٙ نهًُظًددز دضققٛددق ْددو  يددؤصًٌ ثنقًددز ثنعددجنًٙ ن غيٚددز 
ٔثألْوث  ثإلًَجةٛز ن ننٛز، أٔصدش ثنهؾُدز ددأٌ صدٕنٙ عُجٚدز مجصدز عُدو صنصدٛل يدٕثًه 

                                                 
7
 .CL 69/2 ثنٕعٛقز يٍ 10-4 ثننقٌر 
8
 .C/1991/REP ثنٕعٛقز يٍ 187 ثننقٌر أٚعج ثَظٌ .4/91 ثنًُظًز يؤصًٌ قٌثً 
9
 .صعًٌث ثألشو ٔثنذهوثٌ ًَٕث ثألقم ثنذهوثٌ إنٗ صرٌٛ CL 69/2 ثنٕعٛقز يٍ 3-12-4 ثننقٌر 
10
 .CL 69/2 ثنٕعٛقز يٍ 3-12-4 ثننقٌر 
11
 .PC 94/4 ثنٕعٛقز يٍ 1 ٔثنًهقق 9 إنٗ 7 ثننقٌثس 
12
 .PC 94/4 ثنٕعٛقز يٍ 10 ثننقٌر 
13
 .CL 129/3 ثنٕعٛقز يٍ 42 ثننقٌر 
14
 .CL 129/REP ثنٕعٛقز يٍ 34ٔ 33 ثننقٌصجٌ 
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شو فجؽز، مجصز أقم ثنذهوثٌ ًًَٕث، ٔثنذهدوثٌ ثنُجيٛدز ثنذٌَجيؼ نالّضؾجدز نًضطهذجس ثنذهوثٌ ثأل
، ٔثندددؤل ثنُجيٛدددز ثنؾًَٚدددز ثنصدددغٌٛر ٔدهدددوثٌ ثنعؾدددَ ثنغددديثةٙ ىثس ثندددومم غٛدددٌ ثنْدددجفهٛز

فدٙ ثنًجةدز يدٍ ثعضًدجهثس دٌَدجيؼ ثنضعدجٌٔ  15كينك أٔصش ثنهؾُز دأٌ صنصل . ثنًُننط
دجنُظٌ نطجدع ثنًُـ ثندي٘ ٔ. ثننُٙ نًرٌٔعجس ثنطٕثًٖء ٔأٌ صكٌٕ يضجفز نؾًٛع ثألععجء

ًَّٚٛ دٌَجيؼ ثنضعجٌٔ ثننُٙ، أٔظقش ثنهؾُز أٌ فصٕل ثنذهوثٌ ثنُجيٛدز ىثس ثندومم ثنًٌصندع 
ٔثنذهوثٌ ثنًضقويز عهٗ ثنًْجعور ثننُٛز يٍ ثنًُظًز يٍ مالل أّهٕح دٌَجيؼ ثنضعجٌٔ ثننُٙ، 

 ".ثّضٌهثه كجيم ثنضكجنٛف أّجُُٚذغٙ فقػ أٌ ٚكٌٕ عهٗ 
 

 المطريح تالتجوعاخ  االحتفاظ وطرق يحالوسؤول- تاء
 

صقٛٛى أْهٛز ثنذهدوثٌ نهقصدٕل عهدٗ يْدجعوثس  2006كجٌَٕ ثنغجَٙ / ؽٌٖ يُي ثألٔل يٍ ُٚجٌٚ-  9
دٌَجيؼ ثنضعجٌٔ ثنضقُٙ غٌٛ صهك ثننجصز دجنطٕثًا ٔىنك ثّضُجهث إنٗ ثنقٌثً ثنًرجً إنّٛ أعالِ ثندي٘ 

ٔيٌثعجر أٚز صغٌٛٛثس فٙ صصُٛف ثنذهدوثٌ دجعضذجًْدج  ،2005عجو ثصنيصّ نؾُز ثنذٌَجيؼ ٔثنًؾهِ فٙ 
دهوثٌ ثنعؾَ ثنغيثةٙ ىثس ثنومم ثنًُننط، ٔأقم ثنذهوثٌ ًَٕث ٔثنذهوثٌ ثنُجيٛز غٌٛ ثنْجفهٛز ٔثندؤل 

 .ثنًٌصنع.ثنُجيٛز ثنؾًَٚز ثنصغٌٛر ٔثنذهوثٌ ىثس ثنومم
 

ننط عهددٗ أّددجُ عالعددز ٔصقددضنا ثنًُظًددز دقجةًددز دهددوثٌ ثنعؾددَ ثنغدديثةٙ ىثس ثنددومم ثنًددُ-  10
( أ٘ ثندٕثًهثس ٔثنصدجهًثس ثإلؽًجنٛدز)َصٛخ ثنندٌه، ٔثنٕظدع ثنصدجفٙ نهضؾدجًر دجألغيٚدز : يعجٌٚٛ

 ٔيعٛددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددجً ثالّددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددضذعجه ثندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديثصٙ
يٍ  ثّضذعجهْجأ٘ عُويج صطهخ ثنذهوثٌ ثنضٙ صْضٕفٙ ثنًعٛجًٍٚ ثنْجدقٍٛ يٍ ثنًُظًز دصًٕر يقوهر )

 15(.ننطفتز دهوثٌ ثنعؾَ ثنغيثةٙ ىثس ثنومم ثنًُ
 

ٔٚقضنا يكضخ ثأليى ثنًضقور نهًًغم ثنْجيٙ ألقم ثنذهوثٌ ًَٕث ٔثنذهوثٌ ثنُجيٛز غٌٛ ثنْدجفهٛز -  11
ٔصعضًو يعجٌٚٛ ثإلهًثػ فٙ ْيِ ثننتجس عهٗ صٕنٛنز يدٍ يْدضٕٚجس . ٔثنؤل ثنُجيٛز ثنؾًَٚز ثنصغٌٛر

( ٔغٛددٌ ىنددك يغددم ثنضغيٚددز ٔثنصددقز)َصددٛخ ثننددٌه يددٍ ثنددومم، ٔيؤشددٌثس ًأُ ثنًددجل ثنذرددٌ٘ 
يغم قجعور ثنًدٕثًه ثنًقدؤهر ٔفصدز ثنًَثعدز ٔيصدجٚو ثألّدًجم )ٔيؤشٌثس ثنععف ثالقضصجه٘ 

ٔدجنُْدذز ألقدم ثنذهدوثٌ ًَدٕث ٔثندؤل ثنُجيٛدز  16 (ٔثنغجددجس فدٙ ثإلَضدجػ ثنًقهدٙ ثإلؽًدجنٙ ٔغٛدٌ ىندك
 .ثنؾًَٚز ثنصغٌٛر، ًٚغم ثنذعو ٔصكجنٛف َقم ثنْهع أٚعج يعجٌٚٛ ْجيز

 
  ثنذهدددوثٌ ثنُجيٛدددز ٔثنًضقويدددز ىثس ثندددومم  ثنًٌصندددع دأَٓدددج صهدددك ثنًوًؽدددز فدددٙ قجةًدددز ٔصّعدددٌ-  12

ٔصضأنف ْيِ ثنقجةًز يدٍ ثنذهدوثٌ ثنضدٙ . ثالقضصجهثس ىثس ثنومم ثنًٌصنع  ثنضٙ ٚقضنا دٓج ثنذُك ثنؤنٙ
 2009كدجٌ ٚعددجهل فددٙ )ٚضؾدجٍٔ فٛٓددج َصدٛخ ثننددٌه يددٍ ثندومم ثنددٕغُٙ ثإلؽًددجنٙ فدوث أقصددٗ يعددٍٛ 

ٔٔفقج نًج أقٌصدّ نؾُدز ثنذٌَدجيؼ مدالل هًٔصٓدج ثنٕثفدور دعدو ثنًجةدز  17(.هٔالًث أيٌٚكٛج 12 196يقوثً 
2009أٚدجً / فٙ يجٕٚ

فدئٌ ؽًٛدع أععدجء ثالصقدجه ثألًٔٔددٙ صعضذدٌ أٚعدج  ؽدَءثً يدٍ قجةًدز ثنذهدوثٌ  ،18
نُظدٌ ثنُجيٛز ٔثنًضقويز يٌصنعز ثنومم ألغٌثض ثألْهٛز نًْجعوثس دٌَجيؼ ثنضعجٌٔ ثنضقُٙ دصدٌ  ث

 ثنًٌصنع.عٍ إهًثؽٓج فٙ قجةًز ثنذُك ثنؤنٙ نالقضصجهٚجس ىثس ثنومم
 

فعهٗ ٔؽّ ثننصدٕ  فدئٌ ثّدضًٌثً ثيضغدجل ثنذهدوثٌ . ٔثنقٕثةى ثنًرجً إنٛٓج أعالِ نْٛش عجدضز-  13
نهًعددجٌٚٛ ثنضددٙ صقكددى قددٕثةى فتددجس دهددوثٌ ثنعؾددَ ثنغدديثةٙ ىثس ثنددومم ثنًددُننط، ٔأقددم ثنذهددوثٌ ًَددٕث 

مم صْضعٌض دجَضظجو يٍ ؽجَخ ثنًُظًز ٔيكضخ ثأليى ثنًضقور نهًًغم ثنْجيٙ ٔثنذُك ٔصصُٛنجس ثنو

                                                 
15
  ASP.LIFDC/COUNTRYPROFILES/ORG.FAO.WWW://HTTP 

 /ORG.UNOHRLLS.WWW://HTTP
16

     
 CLASSIFICATIONS-COUNTRY/ABOUT/ORG.WORLDBANK.DATA://HTTP

17
     

18
 .CL 136/REP ثنٕعٛقز يٍ 37 ٔثننقٌر CL 136/9 ثنٕعٛقز يٍ 24 ثننقٌر 

http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp
http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp
http://www.unohrlls.org/
http://data.worldbank.org/about/country-classifications


PC 104/8 4 

 

ٔثّدضُجهثً إندٗ ثنضقهٛدم ثندي٘ أؽدٌٖ، صندٌػ ثنذهدوثٌ يدٍ ْديِ ثنقدٕثةى عدجهر دعدو . ثنؤنٙ عهٗ ثنضدٕثنٙ
 .عالط ُّٕثس يٍ ثالَقٌث  ثنًُضظى عٍ ْيِ ثنًعجٌٚٛ

 
 التمٌي التعاوى ترًاهج يف األهليح هعايير تفسير في االتساق عذم- جين

 
ٔيصدجهقز  2005أٚهدٕل / كًج أشٌٛ أعالِ، فئٌ ثنضٕؽّٛ ثني٘ قويضّ نؾُز ثنذٌَجيؼ فٙ ّدذضًذٌ-  14

درأٌ صقوٚو أْهٛز ثنذهوثٌ نهقصٕل عهٗ يْجعوثس دٌَجيؼ  2005 ثنغجَٙصرٌٍٚ / ثنًؾهِ فٙ َٕفًذٌ
ٔٚدُل . 2006كدجٌَٕ ثنغدجَٙ / ُٚدجٌٚ ثنضعجٌٔ ثنضقُٙ غٌٛ صهك ثننجصدز ددجنطٕثًا صطذقدّ ثأليجَدز يُدي

 :يعٛجً ثألْهٛز عهٗ يج ٚهٙ
 

ؽًٛددع أععددجء ثنًُظًددز يؤْهددٌٕ نهقصددٕل عهددٗ ثنًْددجعور ثننُٛددز ثنًوعٕيددز يددٍ دٌَددجيؼ "
دٛدو أٌ ثنذٌَدجيؼ ٚدٕنٙ عُجٚدز مجصدز نًْدجعور ثنذهدوثٌ ثألكغدٌ ثفضٛجؽدًج، ٔال . ثنضقُدٙ ثنضعجٌٔ

ُننط، ٔأقدم ثنذهدوثٌ ًَدًٕث، ٔثنذهدوثٌ ثنُجيٛدز غٛدٌ ًّّٛج دهوثٌ ثنعؾَ ثنغيثةٙ ىثس ثنومم ثنًد
 .أٔ ثنذهدددددددددددددددددددددوثٌ ثنُجيٛدددددددددددددددددددددز ثنؾًَٚدددددددددددددددددددددز ثنصدددددددددددددددددددددغٌٛر/ثنْدددددددددددددددددددددجفهٛز، ٔ

عهدٗ ثنًْدجعور  ثألًٔٔددٙىثس ثندومم ثنًٌصندع ٔأععدجء  ثإلصقدجه  ثالقضصدجهثسفصدٕل  أيج
ثننُٛز عٍ غٌٚق دٌَجيؼ ثنضعجٌٔ ثنضقُٙ، فُٛذغٙ أٌ ٚدضى فقدػ عهدٗ أّدجُ ثّدضٌهثه ثنضكدجنٛف 

 19."كجيمدجن
 

ثنضدٙ صضدأنف يدٍ دهدوثٌ ثنعؾدَ ثنغديثةٙ ىثس ثندومم " ثنعُجٚز ثننجصدز"ٔصُْو ثألٔنٕٚز نذهوثٌ -  15
ثنًددُننط ٔثنذهددوثٌ ثألقددم ًَددٕث ٔثنذهددوثٌ ثنُجيٛددز غٛددٌ ثنْددجفهٛز ٔثنددؤل ثنُجيٛددز ثنؾًَٚددز ثنصددغٌٛر 

نهذهدوثٌ ثنًوًؽدز فدٙ ًٔٚكٍ . فٙ صٍٕٚع يٕثًه دٌَجيؼ ثنضعجٌٔ ثنضقُٙ عهٗ أّجُ ثنًُـ( 1ثنًهقق )
 (2ثنًهقدددددددددددددق ) قجةًدددددددددددددز ثنذهدددددددددددددوثٌ ثنُجيٛدددددددددددددز ٔثنًضقويدددددددددددددز ىثس ثندددددددددددددومم ثنًٌصندددددددددددددع

ٔؽًٛددع . أٌ صقصددم عهددٗ يْددجعوثس ثنذٌَددجيؼ ٔىنددك فقددػ عهددٗ أّددجُ ثالّددضٌهثه ثنكجيددم نهضكددجنٛف
 .ثنذهوثٌ يؤْهز نهقصٕل عهٗ يْجعوثس ثنطٕثًا

 
ألْهٛز ثنقصٕل عهٗ يْجعوثس " ننجصزثنعُجٚز ث"ٔصعضذٌ ثأليجَز أ٘ دهو نِٛ ؽَءث يٍ فتز -  16

دٌَجيؼ ثنضعجٌٔ ثنضقُٙ، ٔإٌ كجٌ أٚعج نِٛ ؽَءث يٍ ثنذهوثٌ ثنُجيٛز ٔثنًضقويدز ىثس ثندومم ثنًٌصندع 
ْٔيِ ثنذهوثٌ يؤْهز نًْجعوثس ثنذٌَجيؼ عهٗ أّجُ ثنًُـ ثنكجيهز إالّ أَٓج صردؾع ". يضّٕػ"دأَّ دهو 

ٌكَ ْيِ ثنًْجعور عهٗ ثنًومالس ثنضقُٛز ٔنِٛ ثنًجهٚز عهٗ أٌ صقو يٍ عوه غهذجس ثنًْجعور ٔأٌ ص
 .3ٔصٌه ثنقجةًز ثنقجنٛز فٙ ثنًهقق (. ثننذٌر ٔنِٛ ثنًرضٌٚجس)
 

2009 أٚددجً / ٔكًددج أدهغددش نؾُددز ثنذٌَددجيؼ مددالل ثنددؤًر ثنٕثفددور دعددو ثنًجةددز فددٙ يددجٕٚ-  17
فقددو ، 20

صٌه أٚعدج " ثنعُجٚز ثننجصز"ٌ أصذـ يٍ ثنٕثظـ أَّ قو فوط عوو ثصْجق دجنُظٌ إنٗ أٌ دعط دهوث
 .عثنًٌصن.فٙ قجةًز ثنذهوثٌ ثنُجيٛز ٔثنًضقويز ىثس ثنومم

 
ععدٕث فدٙ ثنًُظًدز يدٍ ثنذهدوثٌ ىثس ثندومم  37، كدجٌ ُْدجم 2006كجٌَٕ ثنغجَٙ / ٔفٙ ُٚجٌٚ-  18

قجةًددز ثنددؤل ثنُجيٛددز " )ثنعُجٚددز ثننجصددز"ثنًٌصنددع، كددجٌ يددٍ دُٛٓددج دهددو ٔثفددو فقددػ ؽددَءث يددٍ دهددوثٌ 
فندٙ ٔقدش ثَعقدجه ثندؤًر : غٌٛ أٌ عوه ثنذهوثٌ ثنضٙ فٙ ْيث ثنٕظع كدجٌ ٚضذدجٍٚ(. ؾًَٚز ثنصغٌٛرثن

مًِ هٔل يدٍ ثندؤل )، كجٌ ثنعوه ّضز دهوثٌ 2009أٚجً / ثنٕثفور دعو ثنًجةز نهؾُز ثنذٌَجيؼ فٙ يجٕٚ
عؾدَ ثنغديثةٙ ىثس ثنُجيٛز ثنؾًَٚز ثنصغٌٛر، ٔدهو ٔثفو ٌٚه فٙ قجةًضٙ ثنذهوثٌ ثألقم ًَدٕث ٔدهدوثٌ ثن

دهددوث يددٍ ثنذهددوثٌ ثألععددجء فددٙ  51عددوه  2010صًددٍٕ / ٕٚنٛددٕ 1ٔكددجٌ ُْددجم فددٙ (. ثنددومم ثنًددُننط

                                                 
19
 .2010 ثألٔل كجٌَٕ /ُٚجٌٚ 1يُي غذقشٔ 2009 فٙ ثألًٔٔدٙ ثالصقجه ععٕ إنٗ ثإلشجًر أهًؽش 
20
 .PC 101/4 ثنٕعٛقز يٍ 14 إنٗ 9 يٍ ثننقٌثس 
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ثنًُظًز فٙ قجةًز ثنذهوثٌ ثنُجيٛز ٔثنًضقويز ىثس ثنومم ثنًٌصنع، كجٌ يٍ دُٛٓج مًْدز دهدوثٌ أععدجء 
 .21"ثنعُجٚز ثننجصز"فٙ قجةًضٗ كم يٍ  ثنذهوثٌ ىثس ثنومم  ثنًٌصنع ٔ

 
يج ٚضعهق دضأعٌٛ صطذٛق يعٛجً ثألْهٛز ثنقطٌٚز عهٗ ثنُقٕ ثنًرجً إنّٛ أعالِ، فئٌ فصز  ٔفٙ-  19

كدجٌَٕ ثألٔل / فضٗ هًْٚذٌ 2006كجٌَٕ ثنغجَٙ / يٕثًه دٌَجيؼ ثنضعجٌٔ ثنضقُٙ ثنًنصصز يٍ ُٚجٌٚ
ثنًدجنٛضٍٛ  كُْذز يٍ يؾًٕد قًٛز ثنًرجًٚع ثنًعضًور، دًج فٙ ىنك يرجًٚع ثنطٕثًا، نهنضٌصٍٛ 2009

 :22ثنًرجً إنًٛٓج فٓٙ كجٜصٙ
 

 82.8  ٌ؛"ثنعُجٚز ثننجصز"فٙ ثنًجةز نذهوث 
 17.2  ٌ؛"ثنًضّٕطز"فٙ ثنًجةز نؾًٛع ثنذهوث 
 1.4  ٌثنضددٙ كجَددش أٚعددج " ثنعُجٚددز ثننجصددز"فددٙ ثنًجةددز دصددًٕر مجصددز نْددضز دهددوث

 .2009كجٌَٕ ثألٔل / هًْٚذٌ 31يٌصنعـــز ثنومم ثعضذجًث يــــــٍ 
 

ٔٔفددق عهددٗ يرددٌٔد ٔثفددو فقددػ يددٍ  2011-2010 ثنًجنٛددز ْٔكدديث فئَددّ فضددٗ ثٌٜ يددٍ ثننضددٌر-  20
هٔالًث أيٌٚكٛددج  87 817دقًٛددز ( يٌفددق دٌَددجيؼ ثنضعددجٌٔ ثنضقُددٙ)ثنًرددجًٚع غٛددٌ ثننجصددز دددجنطٕثًا 

 .ثني٘ ُٚوًػ أٚعج ظًٍ ثننتز يٌصنعز ثنومم" ثنعُجٚز ثننجصز"ألفو دهوثٌ 
 

ثنضٙ ْدٙ " ثنعُجٚز ثننجصز"ثّضًٌثً عوو ثالصْجق ثني٘ ّذذضّ دهوثٌ َٔظٌث ألٌ يٍ ثنًضٕقع -  21
أٚعج يٌصنعز ثنومم، صطهخ ثأليجَز صٕؽٛٓدج يدٍ نؾُدز ثنذٌَدجيؼ دردأٌ أْهٛدز صهدك ثنذهدوثٌ نًْدجعوثس 

 .دٌَجيؼ ثنضعجٌٔ ثنضقُٙ غٌٛ ثننجصز دجنطٕثًا ثنًقويز عهٗ أّجُ ثنًُـ
 

ْيِ ثنًْأنز إالّ  2009أٚجً / ثنٕثفور دعو ثنًجةز فٙ يجٕٚفٙ هًٔصٓج  نؾُز ثنذٌَجيؼٔقو َجقرش -  22
ٔغهذدش دددأٌ صذعدظ ثأليجَدز دٌّدجةم إنددٗ ثنذهدوثٌ ثنْدضز ثنًعُٛددز . أَٓدج ندى صْدضطع ثنضٕصددم إندٗ َضٛؾدز

نضٕظددٛـ ثنًرددكهز ثنضددٙ َرددأس عددٍ صنْددٌٛ يعٛددجً ثألْهٛددز نًْددجعوثس دٌَددجيؼ ثنضعددجٌٔ ثنضقُددٙ، ٔأٌ 
ٌٚو ثالّضًٌثً فٙ أٌ صٌثعٗ فٙ يْجعوثس دٌَدجيؼ ثنضعدجٌٔ ثنضقُدٙ صطهخ يُٓج ًًّٛج يج إىث كجَش ص

فدٙ هًٔصٓدج ثنغجنغدز دعدو ثنًجةدز فدٙ  نؾُز ثنذٌَدجيؼٔكًج أدهغش  23.ألغٌثض ثنضًُٛز عهٗ أّجُ ثنًُـ
، ًٔه ًه يٍ مًْز دهوثٌ صؤكو فّٛ ًغذضٓج فٙ ثالّضًٌثً فدٙ ثالّدضنجهر يدٍ ْديِ 2010صًٍٕ / ٕٚنٕٛ

 .ًُـ فٙ فٍٛ نى ٌٚه ًه يٍ دهو ٔثفوثنًْجعور عهٗ أّجُ ثن
 

ٔعهددٗ ْدديث ثألّددجُ، غهذددش نؾُددز ثنذٌَددجيؼ يددٍ ثأليجَددز صقددوٚى ًٔقددز صٕظددـ عددوو ثالصْددجق -  23
ٔصقدوٚى صقدوٚظ عدٍ صدأعٌٛ عدوو ( أعدالِ 18-2ثننقدٌثس )ثنُجشب عدٍ يعٛدجً ثألْهٛدز ثنقدجنٙ نهذٌَدجيؼ 

ٛجًثس يعجنؾز ىنك يع دٛجٌ يَثٚج ٔعٕٛح ، ٔثقضٌثؿ م(أعالِ 20ٔ 19ثننقٌصجٌ )ثالصْجق ثنًرجً إنّٛ 
نهًْدضٕٖ ثنضدجنٙ يدٍ  ثنذٌَدجيؼ ٔصٕظٛـ عًهٛز صقدوٚى أ٘ صٕصدٛجس نهؾُدز( ثنقْى هثل أهَجِ)كم يُٓج 

 24(.ثنقْى ْجء أهَجِ)ثألؽَٓر ثنٌةجّٛز نهضصوٚق 

                                                 
21
 ثنًضّٕطز ثالقضصجهثس قجةًز إنٗ ثنومم يٌصنعز ثنذهوثٌ قجةًز يٍ ثنصغٌٛر ثنؾًَٚز ثنُجيٛز ثنؤل إفوٖ صقٕٚم ؽٌٖ 

 فٙ ثنومم يٌصنعز ٔثنًضقويز ثنُجيٛز ثنذهوثٌ قجةًز صضعًٍ ٔال .2010 صًٍٕ /ٕٚنٕٛ 1 فٙ ثنؤنٙ ثنذُك دٕثّطز ثنومم ثنًٌصنعز

 ."ثننجصز ثنعُجٚز" قجةًز فٙ ثننًْز نذهوثٌث 2 ثنًهقق
22
 .يرًٕنز فغٌٛ ٔثألقجنًٛٛز ثإلقهًٛٛز ثنًرجًٚع أيج فقػ ثنقطٌٚز ثنًرجًٚع 
23
 .CL 136/9 ثنٕعٛقز يٍ 21 ثننقٌر 
24
 .CL 139/4 ثنٕعٛقز يٍ 51 ثننقٌر 
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 وتأثيراتها الحلىل خياراخ- دال
 

عذجًر عدٍ صٕظدٛـ  2ٔ 1ٔٚالفا أٌ ثننٛجًٍٚ . ثننٛجًثس ثألًدعز ثنضجنٛز نهُظٌ صقوو ثأليجَز-  24
ٚرددكالٌ صعددوٚال نصددٛجغز  4ٔ 3نضنْددٌٛ يعٛددجً ثألْهٛددز ثنقددجنٙ نًْددجعوثس ثنذٌَددجيؼ، ٔأٌ ثننٛددجًٍٚ 

ٔصؾددوً ثنًالفظددز أٚعددج دددأٌ ؽًٛددع ثنذهددوثٌ ّددٕ  صْددضًٌ، دصددٌ  ثنُظددٌ عددٍ ثننٛددجً . ثنًعٛددجً
 .ٗ هعى ثنذٌَجيؼ فٙ فجالس ثنطٕثًا عهٗ أّجُ ثنًُقز ثنكجيهزثنًنضجً، فٙ ثنقصٕل عه

 
 :1ثننٛجً 
 

ثنقصٕل عهٗ يْجعوثس دٌَجيؼ ثنضعجٌٔ "ثنعُجٚز ثننجصز"ٚؾٍٕ أل٘ دهو يوًػ فٙ فتز 
ثنضقُٙ عهٗ أّجُ ثنًُقز ثنكجيهز فضٗ إىث كجٌ َنِ ثنذهو يوًؽج أٚعج فٙ قجةًز ثنذهوثٌ 

 ٌصنعثنُجيٛز ٔثنًضقويز ىثس ثنومم ثنً
 

، ٔفقج نٓديث ثننٛدجً، أكغدٌ أًْٛدز يدٍ ثالَضًدجء "ثنعُجٚز ثننجصز"ٚعضذٌ إهًثػ دهو يج فٙ قجةًز -  25
ّٕٔ  ٚعكدِ ْديث ثننٛدجً ٔؽٓدز ثنُظدٌ ثنضدٙ صدٌٖ أٌ دعدط ثنذهدوثٌ، ٔإٌ . إنٗ فتز ثنومم ثنًٌصنع

قدٌ ًٚكدٍ كجَش ىثس همم فٌه٘ يٌصنع يٍ ثنومم ثنٕغُٙ ثإلؽًجنٙ، صُطدٕ٘ عهدٗ ؽٛدٕح كذٛدٌر نهن
 .ثنضننٛف يٍ ٔغأصّ يٍ مالل ثنضعجٌٔ ثنضقُٙ نهًُظًز

 
ٔٚذٍٛ ْيث ثننٛجً ثنًًجًّجس ثنقجنٛز ثنضٙ صضذعٓج ثأليجَز عهٗ ثنُقٕ ثني٘ ٔثفقش عهّٛ ثنهؾُز -  26

ثنُجشب عٍ ثنًقًٌ ثني٘ ثصنيِ ثنًؾهدِ  25نوٖ ثنُظٌ فٙ ثَعكجّجس عوو ثالصْجق 2009أٚجً / فٙ يجٕٚ
2005فٙ 

ٌٖ أٌ صْوه ثنذهوثٌ ثنُجيٛز ٔثنًضقويز ىثس ثنومم ثنًٌصنع صكدجنٛف أ٘ يْدجعوثس ٔثني٘ ٚ 26
نذهددوثٌ ثنعؾددَ ثنغدديثةٙ ىثس ثنددومم " عُجٚددز مجصددز"يددٍ دٌَددجيؼ ثنضعددجٌٔ ثنضقُددٙ صقددوو نٓددج يددع يددُـ 

 .ثنؾًَٚز ثنصغٌٛر أٔ/ٔ ثنًُننط، ٔأقم ثنذهوثٌ ًَٕ ٔثنذهوثٌ ثنُجيٛز غٌٛ ثنْجفهٛز، ٔثنؤل ثنُجيٛز
 

ٔصأعٌٛ ْيث ثننٛجً عهٗ صٍٕٚع ثعضًجهثس دٌَجيؼ ثنضعجٌٔ ثنضقُدٙ يقدؤه عهدٗ ثنُقدٕ ثنًردجً -  27
فتدز ثندومم ثألمدٌٖ ثنًصدُنز فدٙ " ثنعُجٚز ثننجصدز"ٔٚضٕقع أٌ ٌٚصنع عوه دهوثٌ . 19إنّٛ فٙ ثننقٌر 

هدوثٌ ثنذ فدٙ َٓجٚدز ثنًطدج غٛدٌ أَدّ ٚضٕقدع فدٙ َندِ ثنٕقدش أٌ صندٌػ . فٙ ثنُْٕثس ثنقجهيز ثنًٌصنع
ثنًصددُنز يددٍ قذددم ثنذُددك ثنددؤنٙ عهددٗ أَٓددج يددٍ دهددوثٌ ثنعؾددَ ثنغدديثةٙ ىثس ثنددومم ثنًددُننط، ٔأقددم 
. ثنذهددوثٌ ًَددٕث، ٔثنذهددوثٌ ثنُجيٛددز غٛددٌ ثنْددجفهٛز ٔثنددؤل ثنُجيٛددز ثنؾًَٚددز ثنصددغٌٛر يددٍ ْدديِ ثننتددجس

ثنضعدجٌٔ ّٔٛؤه٘ ىنك إنٗ ثنقدو يدٍ عدوو ثالصْدجق ثنُجشدب دردأٌ يعٛدجً ثألْهٛدز نًْدجعوثس دٌَدجيؼ 
غٌٛ أَّ ٚضعٍٛ ثنضْهٛى دأٌ ثننٌٔػ يٍ ثننتضدٍٛ ثألمٛدٌصٍٛ . ثنضقُٙ ٔثنقو يٍ ثنضأعٌٛ عهٗ ثالعضًجهثس

قو ٚكٌٕ دطٛتج دجنُظٌ إنٗ أٌ أفو ثنًعجٌٚٛ ثنٓجيز  نإلهًثػ فٙ ْدجصٍٛ ثنقدجةًضٍٛ ْدٕ يعٛدجً ؽغٌثفدٙ 
 (.ثنصغٌٛر ثنذهوثٌ غٌٛ ثنْجفهٛز ٔثنذهوثٌ ثنؾًَٚز)

                                                 
25
 .CL 136/9 ثنٕعٛقز يٍ 21 ثننقٌر  
26
 .CL 129/REP ثنٕعٛقز يٍ 34 ثننقٌر 
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 :2ثننٛجً 
 

ًكٍ أٌ ٚقصم أ٘ دهو يوًػ فٙ فتز ثنومم ثنًٌصنع عهٗ يْجعوثس يٍ دٌَجيؼ ثنضعجٌٔ ٚ
عهٗ ثنُطجق ثنٕغُٙ عهٗ أٌ ٚكٌٕ ىنك فقػ عهٗ أّجُ  جنطٕثًٖءدثنضقُٙ غٌٛ يضعهقز 

 ".ثنعُجٚز ثننجصز"ثّضٌهثه ثنضكجنٛف فضٗ نٕ كجٌ يوًؽج أٚعج فٙ قجةًز دهوثٌ 
 

ٌصنع، دًقضعٗ ْيث ثننٛجً، يؤْال نهقصدٕل عهدٗ يْدجعوثس ٚكٌٕ أ٘ دهو فٙ فتز ثنومم ثنً-  28
دٌَجيؼ ثنضعجٌٔ ثنضقُٙ ألغٌثض ثنضًُٛز عهٗ أّجُ ثنًُقز فضٗ إىث كجٌ يصُنج دجعضذجًِ يدٍ دهدوثٌ 
ثنعؾَ ثنغيثةٙ ىثس ثندومم ثنًدُننط، ٔأقدم ثنذهدوثٌ ًَدٕث، ٔثنذهدوثٌ ثنُجيٛدز غٛدٌ ثنْدجفهٛز، ٔثندؤل 

 .ثنُجيٛز ثنؾًَٚز ثنصغٌٛر
 

ٔٚعكددِ ْدديث ثننٛددجً ثنًذددوأ ثنقجةددم دددأٌ دهددوثٌ ثنددومم ثنًٌصنددع نددوٚٓج ثنقددوًر عهددٗ ّددوثه قًٛددز -  29
 .ثنضعجٌٔ ثنضقُٙ ثنًقويز نٓج يٍ ثنًُظًز

 
، إندٗ إفدوثط ٍٚدجهر غنٛندز فدٙ صدٕثفٌ نؾُدز ثنذٌَدجيؼّٔٛؤه٘ ْيث ثننٛجً، إىث صجهقش عهّٛ -  30

 .يٕثًه ثنذٌَجيؼ نهذهوثٌ ثألمٌٖ
 
 :3ثننٛجً 
 

ع ثنؤل ثنُجيٛز ثنؾًَٚز ثنصغٌٛر ٔثنذهوثٌ ثنُجيٛز غٌٛ ثنْجفهٛز دٕصنًٓج يعٛجًث ًف
 .نذٌَجيؼ ثنضعجٌٔ ثنضقُٙ" ثنعُجٚز ثننجصز"نإلهًثػ فٙ قجةًز دهوثٌ 

 
ٚذدٍٛ ْديث ثننٛدجً أٌ فتضدٙ ثندؤل ثنُجيٛدز ثنؾًَٚدز ثنصدغٌٛر ٔثنذهدوثٌ ثنُجيٛدز غٛدٌ ثنْددجفهٛز -  31
أقدم ثنذهدوثٌ ًَدٕث ٔدهدوثٌ ثنعؾدَ ثنغديثةٙ ىثس ثندومم ثنًدُننط فٛدظ أٌ  أكغٌ عذجصج يٍ فتضٙ ثٌصذؤ

ثننتضٍٛ ثألٔنٍٛٛ صضًْجٌ دردور دأٔظدجد ؽغٌثفٛدز غٛدٌ قجدهدز نهضغٛٛدٌ فدٙ فدٍٛ أٌ ثننتضدٍٛ ثألمٛدٌصٍٛ 
 .صضأعٌثٌ دقٕر دًؤشٌثس ثنومم ثننٌه٘

 
ؾًَٚدز ثنصدغٌٛر ثألًددع ّٕٔ  ُٚطٕ٘ ْيث ثننٛجً، إىث َني، عهٗ أٌ صعضذٌ ثنؤل ثنُجيٛدز ثن-  32

ثنضٙ ُٚطذق عهٛٓج ثٌٜ عوو ثالصْجق، فٙ ثنًْدضقذم، يدٍ ثنذهدوثٌ ىثس ثندومم ثنًٌصندع فقدػ ٔثنًؤْهدز 
 .فقػ نهقصٕل عهٗ يْجعوثس دٌَجيؼ ثنضعجٌٔ ثنضقُٙ ٔىنك عهٗ أّجُ ثّضٌهثه ثنضكجنٛف ثنكجيهز

 
يُٓج صركم ؽَءث يٍ  12  صْضًٌ ٔفًٛج ٚضعهق دجنؤل ثنُجيٛز ثنؾًَٚز ثنصغٌٛر ثنذجقٛز، ّٕ-  33
دجنُظٌ إنٗ أَٓج صوًػ أٚعج فٙ قجةًضٙ أقم ثنذهوثٌ ًَٕث ٔدهوثٌ ثنعؾَ ثنغيثةٙ " ثنعُجٚز ثننجصز"فتز 

هٔنز يٍ ثنؤل ثنُجيٛز ثنؾًَٚز ثنصغٌٛر ؽَءث يٍ  21ّٔٛكٌٕ يج يؾًٕعّ . ىثس ثنومم ثنًُننط
ٍ يْدجعوثس دٌَدجيؼ ثنضعدجٌٔ ثنضقُدٙ ألغدٌثض ، ٔصْضًٌ فدٙ ثالّدضنجهر يد"ثنذهوثٌ ثنًضّٕطز"قجةًز 

 .ثنضًُٛز عهٗ أّجُ ثنًُقز ثنكجيهز
 

ّٔٛكٌٕ صأعٌٛ ْيث ثننٛجً عهٗ ثنذهوثٌ ثنقجهٚز ٔثنغالعدٍٛ ثنًوًؽدز فدٙ قجةًدز ثنذهدوثٌ ثنُجيٛدز -  34
نهقصٕل عهٗ هعى ثنذٌَجيؼ دجنُظٌ " ثنعُجٚز ثننجصز"دهوث فٙ قجةًز  26ٚظم : غٌٛ ثنْجفهٛز كجٜصٙ

نٗ أَٓج يوًؽز فٙ قجةًز أقم ثنذهوثٌ ًَٕث أٔ دهدوثٌ ثنعؾدَ ثنغديثةٙ ىثس ثندومم ثنًدُننط فدٙ فدٍٛ إ
 ".ثنذهوثٌ ثنًضّٕطز"دهوثٌ يٍ قجةًز  5ّضٌفع 

 
ٔقو ثّضنجهس ثنذهوثٌ ثنْضز ٔثنعرٌٍٚ يٍ ثندؤل ثنُجيٛدز ثنؾًَٚدز ثنصدغٌٛر ٔثنذهدوثٌ ثنُجيٛدز -  35

 71يددج يؾًٕعددّ " ثنذهددوثٌ ثنًضّٕددطز"إنددٗ قجةًددز " ثننجصددز ثنعُجٚددز"َقهددش يددٍ  ثنضددٙغٛددٌ ثنْددجفهٛز 
يهٛددٌٕ هٔالً أيٌٚكددٙ يددٍ ثعضًددجهثس  13يرددٌٔعج يددٍ ثنًرددجًٚع غٛددٌ ثننجصددز دددجنطٕثًا دقًٛددز 
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ًٔٚكددددٍ أٌ ْٚددددضًٌ ْدددديث ثنًْددددضٕٖ يددددٍ ثنددددوعى نهذهددددوثٌ فددددٙ ثنقجةًددددز . 2008-2009ٔ 2006-2007
نعرٌٍٚ ثنًعُٛدز أ٘ صدأعٌٛ نٓديث ثننٛدجً يدٍ فٛدظ ، ٔال ٚضٕقع أٌ صالفا ثنذهوثٌ ثنْضز ٔث"ثنًضّٕطز"

 .قًٛز ثنًْجعوثس ثنًقويز
 

ٔال ٚقم ْيث ثننٛجً عوو ثالصْجق دجنُْذز نهذهو ثننجيِ ثنًضأعٌ فجنٛج يٍ عدوو ثالصْدجق فٛدظ -  36
غٛدٌ أَدّ ًٚكدٍ . أَّ يوًػ فٙ قجةًضٙ أقم ثنذهوثٌ ًَٕث ٔدهوثٌ ثنعؾَ ثنغديثةٙ ىثس ثندومم ثنًدُننط

 ".ثنعُجٚز ثننجصز"ْيث ثنذهو، كًج أشٌٛ أعالِ، يٍ ْجصٍٛ ثنقجةًضٍٛ ٔيٍ عى يٍ فتز  صٕقع مٌٔػ
 
 :4ثننٛجً 
 

ثنذهوثٌ ثنًضعًٌر يٍ عوو ثالصْجق يؤْهز نهقصٕل عهٗ ثنوعى يٍ يٌفق دٌَجيؼ ثنضعجٌٔ 
 .ثنضقُٙ فقػ

 
أّددجُ  ٚرددجً إنددٗ أٌ ثنذهددو ثنًؤْددم نهقصددٕل عهددٗ يْددجعوثس دٌَددجيؼ ثنضعددجٌٔ ثنضقُددٙ عهددٗ-  37

ثنًُقز ًٚكٍ أٌ ْٚضنٛو يٍ يرٌٔد ٔثفو يٍ يٌفق ثنذٌَدجيؼ فدٙ كدم فضدٌر يجنٛدز دقدو أقصدٗ قدوًِ 
كًددج (. هٔالً أيٌٚكددٙ فددٙ  ددٌٔ  يعُٛددز 300 000ًٚكددٍ ٍٚجهصـددـّ إنددٗ )هٔالً أيٌٚكددٙ  200 000

ًٚكٍ ثّدضنوثيّ فدٙ صقدوٚى يدومالس  ْٚضنوو يٌفق ثنذٌَجيؼ دصًٕر مجنصز فٙ صٕفٌٛ ثننذٌثس ٔال
 .جهٚزي
 

ٔىثس ثندومم ثنًٌصندع ْدٙ دهدوثٌ َجيٛدز فدٙ " ثنعُجٚدز ثننجصدز"ّٔٛذٍٛ ْيث ثننٛدجً أٌ دهدوثٌ -  38
ندوٚٓج يدٍ َجفٛدز يدٕثًه يجنٛدز إالّ أَدّ ًٚكدٍ يدٍ َجفٛدز أمدٌٖ صذٌٚدٌ صقدوٚى ثننذدٌثس : يٌفهز ثَضقدجل

وثٌ دصدًٕر كجيهدز ثنضقُٛز شوٚور ثنضنصل نٓج دًٕؽخ دٌَجيؼ ثنضعجٌٔ ثنضقُٙ إنٗ أٌ صُضقم ْيِ ثنذهد
 ".ثنعُجٚز ثننجصز"يٍ فتز 

 
 الوطلىب التىجيه-  هاء

 
أٌ صضني قٌثًث دردأٌ ثنًذدوأ ثندي٘ ٚطذدق فدٙ يعجنؾدز عدوو ثالصْدجق  نؾُز ثنذٌَجيؼٌٚؽٗ يٍ -  39

. فٙ صنٌْٛ يعٛجً ثألْهٛز نذٌَجيؼ ثنضعجٌٔ ثنضقُٙ دجنُْذز نهًرجًٚع ثنٕغُٛز غٌٛ ثنًضعهقدز ددجنطٕثًا
فٙ صقٌٌْٚج إنٗ ثنؤًر ثألًدعدٍٛ دعدو ثنًجةدز نهًؾهدِ نهًٕثفقدز  نؾُز ثنذٌَجيؼصٛز ّٕٔ  صظٌٓ صٕ

 .عهّٛ
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 1الولحك 
 

 (2010 توىز/يىليى 22 في) "الخاصح العٌايح" تلذاى لائوح
 (الوٌظوح في األعضاء)

 ثنُْغجل 88 يالٔ٘ 59 ؽٛذٕصٙ 30 أفغجَْضجٌ 1
 ّٛرٛم 89 يجنوٚف 60 هٔيُٛٛكج 31 أَغٕال 2
ثنؾًًٕٓٚز  32 ضٛغٕث ٔدجًدٕهثأَ 3

 ثنؤيُٛٛكٛز
 ٌّٛثنٌٕٛ 90 يجنٙ 61

 ؽًَ ّهًٛجٌ 91 ؽًَ يجًشجل 62 يصٌ 33 أًيُٛٛج 4
 ثنصٕيجل 92 يًٕٚضجَٛج 63 غيٌيا االستىائيح 34 أىًدٛؾجٌ 5
 ٌّ٘ الَكج 93 يًٕٚرُٕٛ 64 إًٚضٌٚج 35 جسر الثهاها 6
ٔالٚجس  65 إعٕٛدٛج 36 الثحريي 7

يٛكٌََٔٛٚج 
 ثنًٕفور

 ثنْٕهثٌ 94

 ًُّٕٚجو 95 يُغٕنٛج 66 فٛؾٙ 37 دُغالهٚش 8
 ّٕثٍٚهُو 96 ثنًغٌح 67 غجيذٛج 38 دٌدجهُٔ 9

ثنؾًًٕٓٚز ثنعٌدٛز  97 يٍٕثيذٛق 68 ؽًٕؽٛج 39 دهَٛ 10
 ثنًْٕٚز

 غجؽٛكْضجٌ 98 يٛجًَجً 69 غجَج 40 دٍُ 11
ؽًًٕٓٚز يقؤَٛج  99 َجًٔٔ 70 غٌُٚجهث 41 دٕصجٌ 12

ٕغّٕالفٛز ثنٛ
 ثنْجدقز

 صًًٕٛ نٛرضٙ 100 َٛذجل 71 غُٛٛج 42 دٕنٛنٛج 13
 صٕغٕ 101 َٛكجًثغٕث 72 غُٛٛج دْٛجٔ 43 دٕصْٕثَج 14
 صَٕغج 102 ثنُٛؾٌ 73 غٕٚجَج 44 دًٕكُٛج فجّٕ 15
 تريٌيذاد وتىتاغى 103 َٛؾٌٛٚج 74 ْجٚضٙ 45 دًَٕٔو٘ 16
 ضجٌصٌكًجَْ 104 َٕٖٛ 75 ُْؤًثُ 46 كًذٕهٚج 17
 صٕفجنٕ 105 دجكْضجٌ 76 ثنُٓو 47 ثنكجيٌٌٛٔ 18
 أٔغُوث 106 دجالٔ 77 إَؤَْٛٛج 48 ثنٌأُ ثألمعٌ 19
ؽًًٕٓٚز أفٌٚقٛج  20

 ثنّٕطٗ
ؽًًٕٓٚز صَُثَٛج  107 دجدٕث غُٛٛج ثنؾوٚور 78 ثنعٌثق 49

 ثنًضقور
 أٍٔدكْضجٌ 108 دجًثغٕث٘ 79 ؽجيجٚكج 50 صرجه 21
 فجَٕثصٕ 109 ثننهذٍٛ 80 كجٍثمْضجٌ 51 ثنصٍٛ 22
 ثنًٍٛ 110 ؽًًٕٓٚز يٕنؤفج 81 كُٛٛج 52 ؽًَ ثنقًٌ 23
 ٍثيذٛج 111 ًٔثَوث 82 كٌٛٚذجصٙ 53 ثنكَٕغٕ 24
ّجَش كٛضِ  83 قٌٛغَّٛضجٌ 54 ؽًَ كٕم 25

 َٔٛنِٛ
 ٍيذجدٕ٘ 112

ؽًًٕٓٚز الٔ  55 كٕس هٚنٕثً 26
 ثنوًٚقٌثغٛز

   ّجَش نّٕٛج 84

ّجٌ فُُْش  85 نْٕٛصٕ 56 كٕدج 27
 ٔغٌُٚجهٍٚ

  

ؽًًٕٓٚز كًٕٚج  28
 ثنوًٚقٌثغٛز ثنرعذٛز

   ّجيٕث 86 نٛذٌٛٚج 57

ؽًًٕٓٚز ثنكَٕغٕ  29
 ثنوًٚقٌثغٛز

ّجٌ صٕيٙ  87 يوغرقٌ 58
 ٔدٌُْٚٛذٙ

  

 
 .2010صًٍٕ / ٕٚنٕٛ 1ْٙ دهوثٌ ثالقضصجهثس ىثس ثنومم ثنًٌصنع ثعضذجًث يٍ  العريضثنذهوثٌ دجننػ 

 
 2 الولحك
 

 (2010توىز / يىليى 22في )وح الثلذاى الٌاهيح والوتمذهح راخ الذخل الورتفع لائ
، توا في رلك أعضاء االتحاد "العٌايح الخاصح"أعضاء الوٌظوح فمظ، تاستثٌاء الثلذاى في لائوح )

 (األوروتي
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 دٕنُوث 33 آٌٚنُوث 18 ثّضٌثنٛج 1
 ثنْٕٚو 42 يجنطز 27 إّضَٕٛج 2
 ثنًًهكز ثنًضقور 45 ثٍَٕٛٚهُو 30 أنًجَٛج 3
 عًجٌ 32 آْٚهُوث 17 أَؤًث 4
 ًٔيجَٛج 36 ثنٛجدجٌ 21 دهؾٛكج 5
 قطٌ 35 إٚطجنٛج 20 دهغجًٚج 6
 ّهٕفُٛٛج 40 نٛضٕثَٛج 25 ثنؾًًٕٓٚز ثنضرٛكٛز 7
 أّذجَٛج 41 نكًْذٌغ 26 ثنوثًٌَم 8
 ثإليجًثس ثنعٌدٛز ثنًضقور 44 ْٕنُوث 29 فٌَْج 9

 ٌّْٕٚث 43 كٕيَٕج 28 فُهُوث 10
 ثنؾًًٕٓٚز ثنْهٕفجكٛز 39 الصٛنج 24 قذٌ  11
 ثنًًهكز ثنعٌدٛز ثنْعٕهٚز 38 ثنكٕٚش 23 كٌٔثصٛج 12
 ّجٌ يجًُٕٚ 37 ؽًًٕٓٚز كًٕٚج 22 كُوث 13
 ثنذٌصغجل 34 إٌّثةٛم 19 ثنًُْج 14
     ُْغجًٚج 15
 ثنٕالٚجس ثنًضقور 46 ثنٌُٔٚؼ 31 ثنَٕٛجٌ 16

 

 3الولحك 
 

 (2010توىز / يىليى 22في " )الوتىسطح"الثلذاى  لائوح
 (فمظ الوٌظوح أعضاء)

 دٌٛٔ 23 غجدٌٕ 12 أنذجَٛج 1
 ثالصقجه ثنٌّٔٙ 24 غٕثصًٛجال 13 ثنؾَثةٌ 2
 صٌدٛج 25 إٌٚثٌ 14 ثألًؽُضٍٛ 3
 ؽُٕح أفٌٚقٛج 26 ثألًهٌ 15 دٛالًُٔ 4
 صجٚهُو 27 نذُجٌ 16 ثنذُّٕز ٔثنٌّٓك 5
 صَِٕ 28 ثنؾًجٌْٛٚز ثنعٌدٛز ثنهٛذٛز 17 ثنذٌثٍٚم 6
 صٌكٛج 29 يجنَٛٚج 18 شٛهٙ 7
 أٔكٌثَٛج 30 ثنًكْٛك 19 كٕنٕيذٛج 8
 أًٔٔغٕث٘ 31 ثنؾذم ثألّٕه 20 جكّٕضجًٚك 9

 فَُٔٚال 32 َجيٛذٛج 21 إكٕثهًٔ 10
 فٛٛش َجو 33 دًُج 22 ثنْهنجهًٔ 11

 


