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 ملخص

  ػهٗ انًجهظ انزُفٛز٘ نهُظش فّٛفٙ انصٕيبل  بزوامجالػٍ ػًهٛبد  رقشٚش يشاجغ انحغبثبد انخبسجٙٚؼشض . 

 آراس /فٙ انصٕيبل فٙ يبسط البزوامجرًظ ػًهٛبد  ادػبءادفشٚق األيى انًزحذح انًؼُٙ ثبنشصذ فٙ انصٕيبل ػذح  أطهق

فٙ  ثإجشاء رحقٛق يغزقمفٙ خطبة يُٓب إنٗ انًجهظ انزُفٛز٘ ػٍ رشحٛجٓب  للبزوامجٔأػشثذ انًذٚشح انزُفٛزٚخ . 2010

كبٌَٕ األٔل /انًفزش انؼبو فٙ دٚغًجشأصذسِ  انز٘ طالع ػهٗ انزقشٚشاال إيكبَٛخفٙ انصٕيبل ٔػشضذ  البزوامج ػًهٛبد

2002. 

 َٕٕٛٚ ٙإجشاء اعزؼشاض يفَصم  2010حضٚشاٌ /ٔطهت انًجهظ انزُفٛز٘ يٍ انًشاقت انًبنٙ ٔانًشاجغ انؼبو نهُٓذ ف

 .انذاخهٛخ انضٕاثطضٚض نزؼ بدفٙ انصٕيبل ثٓذف ٔضغ رٕصٛ البزوامجنؼًهٛبد 

 ٍٚٔٚزُبٔل انجضء األٔل يٍ انزقشٚش يب صذس يٍ ادػبءاد، ٔيب قبو ثّ انًفزش . ُٔٚقغى رقشٚش انًشاجغ انخبسجٙ إنٗ جضأ

ؼبو انز٘ ٔٚشٛش انًشاجغ انخبسجٙ إنٗ أٌ رقشٚش انًفزش ان. ٔانشد ػهٛٓبفٙ انُظش فٙ االدػبءاد  البزوامجانؼبو ٔأيبَخ 

َٔٔجٓذ انزٕصٛبد انٕاسدح فّٛ  جٕاَت ضؼف انشقبثخم األعبط انز٘ اعزُذ إنّٛ انُظش فٙ قذ شك 2002 بوػصذس فٙ 

 .ٔٚحَذد انزقشٚش أٚضًب انًجبالد انزٙ فٙ حبجخ إنٗ يضٚذ يٍ انزحقٛق. انزغٛٛشاد انالصيخ نهزخفٛف يٍ رنك انضؼف

 ٔ رزضًٍ اقزشاحبد ثشأٌ رحغٍٛ انضٕاثط انذاخهٛخ رٕصٛخ 22ٔٚزضًٍ انجضء انثبَٙ يٍ انزقشٚش رقًًٛٛب نهضٕاثط انذاخهٛخ. 

 

 التىجيهاث المطلىبت مه لجىت الماليت

  ٔأٌ فٙ انصٕيبل بزوامجالػٍ ػًهٛبد  انحغبثبد انخبسجٙثزقشٚش يشاجغ ٚشجٗ يٍ نجُخ انًبنٛخ أٌ رحٛط ػهًًب ،

 .ًبػهٗ انًجهظ انزُفٛز٘ نهُظش فًٛٓب رٕافق ػهٗ ػشضٓ

 مشزوع المشىرة

وفقًا للمادة الزابؼت ػشزة مه الالئحت الؼامت لبزوامج األغذيت الؼالمي، تىصي لجىت الماليت في مىظمت األغذيت والزراػت 

 .لبزوامج في الصىماالػه ػملياث  يبتقزيز مزاجغ الحساباث الخارج بأن يحيط ػلمًاالمجلس التىفيذي 
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 الهجلظ التًفٍزي

 الذوسح الؼبدٌخ األولى
 

 16/2/2011-14سونب، 

 

مسائل الموارد  
 والماليت والميزانيت

 األعمال جدول من 5 البند

 

 

 

 

 

 

 

 للنظز 

 عن الخارجي الحسابات مراجع تقرير
 الصومال في البزنامج عمليات
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 مذكزة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 ًظشلنمذنخ للهجلظ التًفٍزي ل هزٌ الوثٍمخ

ً  شص٩ٽٳ خځفصوىي ڈوىچ تټىظُٵور    أِةٽر ٰڅُرټهَهٿ ٴه شٹىڂ شه٨ى تألڀثڄر أ٨ٝثء تټځؽٽُ تټىَڃ  تالشٙوثٺ خځوى٤ٱٍ    إټو

 .تټځؽٽُ تټصڅٱُىٌ خٱصًذ ٸثُٰر نويذٴدٻ تخصهتء  وټٷأڂ َصٿ  وَٱٝٻأنڄثچ،  تټځىٸىيَڃخًڄثڀػ تأل٬ىَر تټ٩ثټځٍ 

 :تټځًتؼ٩ر تټمثيؼُر ذڀهًَ R. Mathaiتټُّهذ  -3071066513: يٴٿ تټهثشٯ

 
شص٩ٽوٳ   أِوةٽر ، إڂ ٸثڄوس ټوهَٹٿ   تټځوتشځًتز ىـوهذ لوهڀثز   ټ رتإلنتيَو  ذتټځّوث٨ه ، I. Carpitella تالشٙوثٺ خثټّوُهذ   َځٹوڅٹٿ 

 .(2645-066513): خإيِثٺ تټىظثبٳ تټځص٩ٽٵر خأ٨ځثٺ تټځؽٽُ تټصڅٱُىٌ ووټٷ ٨ٽً تټهثشٯ يٴٿ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌمّدّدّدذال الهشالّدّدّدت الهّدّدّدبلً والهشا ّدّدّدّدغ    

الؼّدّدّدّدّدبل للدًّدّدّدّدّدذ اّدّدّدّدّدذنبد الهشا ؼّدّدّدّدّدخ  

 .الخبس ٍخ لجشيبنج األغزٌخ الؼبلهً

 

التّدّدّدّدً ٌجشٌدّدّدّدّدب وتدّدّدّدّدذم الهشا ؼّدّدّدّدخ 

الهشالّدّدّدت الهّدّدّدبلً والهشا ّدّدّدغ الؼّدّدّدبل    

للدًّدّدذ ىلّدّدى تضوٌّدّدذ الجشيّدّدبنج ث ّدّدهبو 

نغّدّدّدتمإ وىةّدّدّدبةخ لٍهّدّدّدخ ىلّدّدّدى ىداسح    

الجشيبنج ػى طشٌك تمذٌم توصّدٍبد  

 .ثًّبءح

 

 

 

 

 

 

 

 

للهضٌّدّدّدّدّدذ نّدّدّدّدّدى الهؼلونّدّدّدّدّدبد ٌه ّدّدّدّدّدى    

 :ـث االتصبل

 

 Rebecca Mathaiالغٍذح 

 نذٌشح الهشا ؼخ الخبس ٍخ

 ثشيبنج األغزٌخ الؼبلهً 

Via Cesare Giulio Viola, 68/70  

00148 Rome 

Italy. 

 0039ـ06ـ65133071: سلم الدبتف

 rebecca.mathai@wfp: الجشٌذ اإلل تشويً
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 نو ض تًفٍزي

ـًٍَتڂ /وٸثڄس تټٵڅثذ تټًتخ٩ر ټأللدثي ٴه أ٠ٽٵس ٍٰ َىڄُى. ٩َځٻ خًڄثڀػ تأل٬ىَر تټ٩ثټځٍ ٍٰ تټٙىڀثٺ ڀڅى ِصُڅثز تټٵًڂ تټځثٍٜ

وأ٨ٽڃ خ٩هڈث ًَٰٳ تألڀٿ تټځصفهذ تټځ٩څٍ خثټً٘ه ٍٰ تټٙىڀثٺ . ٍٰ تټٙىڀثٺ الجشيبنجتټ٩هَه ڀڃ تالن٨ثءتز خٕأڂ ٨ځٽُثز  2009

 . تن٨ثءتز ٔځٽس ڀٍت٨ٿ ؼهَهذ خثإلٜثٰر إټً تالن٨ثءتز تټصٍ أ٠ٽٵصهث ڀڃ ٴدٻ تټٵڅثذ تټًتخ٩ر 2010آوتي /ٍٰ ڀثيَ

ځًتؼ٧ تټ٩ثپ ټٽهڅه، إؼًتء ڀڃ تټځًتؼ٧ تټمثيؼٍ، وڈى تټځًتٴح تټځثټٍ وتټ 2010ـًٍَتڂ /و٠ٽح تټځؽٽُ تټصڅٱُىٌ ٍٰ َىڄُى

َٙٻ ټ٩ځٽُثز   .ٍٰ تټٙىڀثٺ خههٮ ٠ًؾ شىُ٘ثز ټص٩ٍٍَ تټٝىتخٟ تټًٴثخُر الجشيبنجتِص٩ًتٚ ڀٱ

تټصفٵٳ ڀڃ أڂ تټٝىتخٟ ٴه و٩ٜس ٨ٽً أِثَ شٵهًَ تټځمث٠ً وأڄهث ( أ: )وتألڈهتٮ تټًبُُّر ټ٩ځٽُر تټځًتؼ٩ر تټصٍ ٴځڅث خهث ڈٍ

تټصىُ٘ر خثټهيوَ تټځّصمٽٙر ڀڃ ( غ)إټ٭ثء ٜىتخٟ، /ش٩هَٻ/تټصىُ٘ر خإٜثٰر( ج) شڅٱى ٨ٽً تټڅفى تټىٌ ٘ځځس ڀڃ أؼٽڇ،

وأنيؼڅث أًَٝث ٍٰ ڀىؼٍ شٵًًَڄث يأَڅث خٕأڂ . ٨ځٽُثز تټٙىڀثٺ ټالِصٱثنذ ڀڅهث ٍٰ تټ٩ځٽُثز تټفثِځر تټځځثظٽر ٍٰ أڀثٸڃ ألًي

 .2009ٸثڄىڂ تألوٺ /ىٌ أ٘هيچ ٍٰ نَّځدًشفٵُٵثز تټځٱصٓ تټ٩ثپ وڀهًَ ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر تټصٍ أٰٝس إټً شٵًًَچ تټ

 11ٍٰ يوڀث وتټځٹصح تټٵ١ًٌ ټٽٙىڀثٺ ٍٰ ڄًُوخٍ ټځهذ ِصر أِثخ٧ُ ڀڃ  للجشيبنجوأؼًَڅث ٨ځٽُثز تټځًتؼ٩ر ٍٰ تټځٵً تټًبٍُّ 

ىؼُث ، ووټٷ ڀڃ لالٺ تِص٩ًتٚ تټىظثبٳ؛ وشفٽُٻ خُثڄثز ُڄ٥ٿ شٹڅىټ2010شًَٕڃ تټعثڄٍ /ڄىٰځدً 19شًَٕڃ تألوٺ ـصً /أٸصىخً

 2009ٸثڄىڂ تټعثڄٍ /وتِص٩ًٜڅث ڀ٥٩ٿ ِؽالز تټٱصًذ ڀڃ َڅثًَ. تټځ٩ٽىڀثز، وإؼًتء ڀڅثٴٕثز ڀ٧ أ٘فثج تټځٙٽفر تټًبُُُّڃ

، ويٸٍڄث خٕٹٻ لثٖ ٨ٽً تټ٩ځٽُثز ٍٰ ڀٵهَٕى وڀځً أٰٵىٌ، وڈځث تټځڅ١ٵصثڂ تټٽصثڂ وينز خٕأڄهځث 2010ـًٍَتڂ /ـصً َىڄُى

 . إٔثيتز خثيٌذ ٍٰ تالن٨ثءتز

وَځٹڃ ٴًتءذ ڄصثبػ ڀًتؼ٩ثشڅث تټځدَُڅر شٱُٙاًل . ٨ځٽُثشڇ ٍٰ تټٙىڀثٺ الجشيبنجڄٵِهي تټدُةر تټځ٩ٵهذ وتټم١ًذ تټصٍ َؽًٌ ُٰهث وڄفڃ 

 . ټص٩ٍٍَ شٽٷ تټ٩ځٽُثز الجشيبنجٍٰ تټٱٵًتز تټصثټُر ٨ٽً لٽٱُر شفهَثز ٨ځٽُثز تټٙىڀثٺ وتټؽهىن تټځدىوټر ڀڃ 

ٍٰ ؼڅىج  الجشيبنجوَىتؼڇ . الجشيبنجز ٍٰ ؼڅىج تټٙىڀثٺ تټىٌ شٱًٚ ُٰڇ ٴُىن ٨ٽً نلىٺ وشص٩ٽٳ تِصڅصثؼثشڅث أِثًِث خثټ٩ځٽُث

وټىټٷ ٰإڂ تِصڅصثؼثشڅث تټځًشد١ر شفهَهًت . تټٙىڀثٺ شفهَثز لث٘ر ڀمصٽٱر ٨ڃ أؼىتء تټههوء تټڅّدٍ تټصٍ َٕههڈث ٔځثٺ تټٙىڀثٺ

 .خؽڅىج تټٙىڀثٺ ٴه ال شڅ١دٳ ٨ٽً تټ٩ځٽُثز ٍٰ تټدٽه خأًِچ

تټصٵًًَ إټً ؼٍأَڃ، َصڅثوٺ تټؽٍء تألوٺ يأََڅث ٍٰ تټصفٵُٵثز وتِصڅصثؼثز تټځٱصٓ تټ٩ثپ وڀهًَ ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر خٕأڂ  وَڅٵّٿ

ًَڄث ٨ڃ خُةر تټًٴثخر تټهتلٽُر . تن٨ثءتز تټٵڅثذ تټًتخ٩ر ټأللدثي وتټٱًَٳ تټځ٩څٍ خثټً٘ه ٍٰ تټٙىڀثٺ وَصٝځڃ تټؽٍء تټعثڄٍ شٵًَ

 .ٍٰ تټٙىڀثٺ نجالجشيبتټفثټُر ٍٰ ٨ځٽُثز 

سأي الهشا غ الخبس ً ةً تحمٍمبد شؼجخ اذنبد الشلبثخ واعتًتب بتدب ثشأو ادػبءاد المًبح الشاثؼخ لألاجبس  -الجضء األول 

 والفشٌك الهؼًً ثبلشصذ ةً الصونبل

شفىَٻ ( أ: )ٽٳ خځث َٽٍتالن٨ثءتز تټًبُُّر خٕأڂ ٨ځٽُثز تټٙىڀثٺ تټصٍ ـٵٵس ُٰهث ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر وڄصڅثوټهث ٍٰ خفعڅث شص٩

ٍٰ  80ـٙىٺ ظالظر ڄثٴٽُڃ ٨ٽً ( ج)وخ٩ُهث ٍٰ تألِىتٲ تټځفٽُر وإڄٕثء ڀمُځثز وڈځُر ټصى٧ٌَ تأل٬ىَر؛  الجشيبنجڀّثي أ٬ىَر 

تټڅهح تټځڅ٥َٿ ټأل٬ىَر ڀڃ ٴثٰٽر أـه تټڅثٴٽُڃ؛ ( ن)شٝثيج تټځٙثټؿ خُڃ تټڅثٴٻ وتټًَٕٷ تټځص٩ثوڂ؛ ( غ)تټځثبر ڀڃ أ٨ځثٺ تټڅٵٻ؛ 

 .إڄٕثء ٠ًَٳ ًَخٟ خُڃ ڀُڅثء وأـه تټځ١ثيتز( ڈـ)
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وتِصڅثنًت إټً تټڅصثبػ تټصٍ أِٱًز ٨څهث ٨ځٽُثز تټً٘ه تټصٍ ٴثڀس خهث وٸثټر لث٘ر ٍٰ أـه تألِىتٲ تټًبُُّر و٨هپ تټ٩عىي ٨ٽً 

شًَٕڃ تألوٺ /وأٸصىخًآج /خٽهتز شؽثيَر ٍٰ أ١ّ٬ُ ظالضإاّل ٍٰ ِصر ڀصثؼً، وخثِص٩ځثٺ تټدُثڄثز تټځصثـر ٨ڃ  الجشيبنجأ٬ىَر 

٨ٌَر ٔهًًَث ڀڃ  10، لٽٙس ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر إټً أڂ ڀث َٵًج ڀڃ 2009 ٍٰ أٰٵىٌ  الجشيبنجٍٰ تټځثبر ڀڃ تأل٬ىَر تټځى

وڀٵهَٕى و٘ٽس إټً تألِىتٲ تټځفٽُر ڀڃ لالٺ تټځّصٱُهَڃ تټىَڃ ٴثڀىت خد٧ُ ؼٍء ڀڃ ـٙٙهٿ تټ٭ىتبُر إټً تټصؽثي تټځفٽُُڃ ڀٵثخٻ 

ُِ تټصٍ تِصڅه إټُهث تِصمالٖ شٽٷ تټڅصثبػ ٬ًُ ٸثُٰر ڄ٥ًًت ټٙ٭ً ـؽٿ تټ٩ُڅر وڄفڃ ڄًي أڂ تأل. ً تټّٹً وتټٕثٌتټفٙىٺ ٨ٽ

وټٿ شه٨ٿ تټدُثڄثز تټصٍ . شٙٻ إټً تألِىتٲ تټځفٽُروتِصمهتپ ڄصثبػ ٨ځٽُثز ي٘ه تِص٭ًٴس خ٩ٝر أَثپ ټصفهَه ٸځُثز تأل٬ىَر تټصٍ 

تالِصڅصثغ خأڂ تأل٬ىَر تټصٍ خث٨هث تټځّصٱُهوڂ ٸثڄس تټځٙهي تټىـُه ټٽځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر تټصٍ ُؼځ٩س الـٵًث ٍٰ أظڅثء ٨ځٽُثز تټً٘ه 

 . ٨ُعً ٨ٽُهث ٍٰ تألِىتٲ

وشځَٹڅس وٸثټر تټصفٵُٳ تټمث٘ر ڀڃ إظدثز وؼىن ڀمُځثز شى٧ٌَ تأل٬ىَر تټصٍ أٰٝس خ٩ٕدر لهڀثز تټًٴثخر إټً تِصڅصثغ ٨هپ شىًٰ 

وڀًذ ألًي ٰإڂ تټدُثڄثز تټعثڄىَر تټصٍ ؼثءز ٍٰ شٵثيًَ تټً٘ه . ـّح ڀث ؼثء ٍٰ تالن٨ثءتز أٌ أنټر شعدس إڄٕثء ڀمُځثز وڈځُر

تټٙثنيذ ٨ڃ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ٍٰ أ٨ٵثج تأل٨ځثٺ تټځُهتڄُر تټصٍ ٴثڀس خهث خ٩عر ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر شٹٕٯ ٨ڃ لُىٞ َځٹڃ إوت 

 .أؼًَس شفًَثز ٨څهث أڂ شٱُه تټصفٵُٳ ٍٰ ڈىت تالن٨ثء

وٸثڄس ٩ٔدر . ٨ٽً تټصىتټٍ 2009و 2008ٍٰ تټځثبر ڀڃ أ٨ځثٺ تټڅٵٻ ٨ٽً ظالظر ڀص٩ههَڃ ٍٰ ٨ثڀٍ  66ٍٰ تټځثبر و 81وشٿ إيِثء 

لهڀثز تټًٴثخر ٴه الـ٥س تيشٹثج خ٩ٛ تټځمثټٱثز ٨څهڀث شّٽٽس إټً تټ٩ځٽُر خ٩ٛ ؼىتڄح تټ٩ٝٯ تټًٴثخٍ ڄصُؽر ټ٩هپ وٜىؾ 

 . ڀثز تټًٴثخر أڂ شّصًٔه أٸعً خًوؾ أـٹثپ تټهټُٻوڄفڃ ڄًي أڄڇ ٸثڂ الخه ټٵًتيتز ٩ٔدر له. تټهټُٻ

وڄصٱٳ ڀ٧ ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر ٨ٽً ڀث أٔثيز إټُڇ ڀڃ شٝثيج ٍٰ تټځٙثټؿ خُڃ أـه تټڅثٴٽُڃ وأـه تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ، وأڄڇ ٴه 

خٕأڂ تِصًنتن تأل٬ىَر وڄصٱٳ أًَٝث ڀ٧ ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر ٨ٽً ڀث شى٘ٽس إټُڇ . تُشمى ٨ٽً إظً وټٷ إؼًتءتز شٙفُفُر ٰىيَر

 .تټځٱٵىنذ ڀڃ أـه تټڅثٴٽُڃ ٍٰ ڀڅ١ٵر تټ٩دىي وإڂ ٸثڄس ٴه تِصًنز ٨ٽً ن٩ٰثز وټُُ ڀڃ لالٺ ِڅه تألنتء

ِث٨ه ًٔٸر ٨ََهتڂ ټٽصؽثيذ تټ٩ًَّر ٨ٽً إ٨ثنذ ٰصؿ ڀُڅثء ڀ٩ثڂ ٸدهَٻ  الجشيبنجوتن٨ً تټٱًَٳ تټځ٩څٍ خثټً٘ه ٍٰ تټٙىڀثٺ أڂ 

“ڇ ل١ر تـصًتٌَرُٰځث ٨ٌٿ أڄ”ټځُڅثء ڀٵهَٕى 
(1)

ِىي ڀدًيتز تټًٕتء وټُُ ٨ځٽُر تټًٕتء خفه ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر وټٿ شٱفٗ  .

إټً أڄڇ ٸثڂ َځٹڃ إلنتيذ تټځٹصح تټٵ١ًٌ تالٔصًتٶ خهوي أٸدً ڀ٧ ًَٰٳ تألڀٿ تټځصفهذ تټٵ١ًٌ ٍٰ تټٙىڀثٺ ُٰځث  وتوأٔثي. وتشهث

وڄفڃ ڄًي أڄڇ ال خه ڀڃ . َص٩ٽٳ خځدثنيذ إڄٕثء ٠ًَٳ، ولٽٙس تټ٩ٕدر إټً ٨هپ تټفثؼر إټً أٌ إؼًتءتز ألًي خٕأڂ ڈىت تالن٨ثء

ٕٱثُٰر ٍٰ إنتيذ تټ٩ٵه ـّح ڀث شؽٽً ٍٰ تإل٨ٱثء ڀڃ ٨ځٽُر تټ١٩ثءتز تټصڅثُّٰر وتيشٱث٦ إؼًتء ڀٍَه ڀڃ تټصفٵُٳ ٍٰ ڀّأټر تڄ٩هتپ تټ

 . ووتٰٵس ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر ٨ٽً أڂ ڀث ٴهڀڅثچ ڀڃ ڀ٩ٽىڀثز ؼهَهذ َدًي إؼًتء تِص٩ًتٚ آلً. شٹٽٱر تټًٕتء

٨څهڀث أؼًز ٩ٔدر لهڀثز  2009ټفثٺ ٍٰ ٨ثپ وڄفڃ ڄهيٶ أڂ تټٹعًُ ڀڃ تټځ٩ٽىڀثز خثز تِڂ ڀصثـًث ټٽصفٽُٻ أٸعً ڀځث ٸثڂ ٨ٽُڇ ت

وڄ٩صًٮ أًَٝث أڂ شٵثيًَ ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر ٤ٽس لالٺ ٰصًذ ٌڀڅُر شًُٕ إټً ٩ٜٯ تټٝىتخٟ . تټًٴثخر شفٵُٵثشهث ٍٰ تالن٨ثءتز

صٵثيًَ ٨ٽً ٜىء تټ 2009ٸثڄىڂ تألوٺ /وَؽح تټڅ٥ً ٍٰ شٵًًَ تټصفٵُٳ تټىٌ ٘هي ٍٰ نَّځدً. تټًٴثخُر ٍٰ ٨ځٽُثز تټٙىڀثٺ

ڈى تټٵث٨هذ تټصٍ تڄ١ٽٳ ڀڅهث ٰفٗ ؼىتڄح تټ٩ٝٯ تټًٴثخُر وٸثڄس  2009وٸثڂ شٵًًَ ٨ثپ . تټّثخٵر تټصٍ ٘هيز ٨ڃ تټ٩ٕدر

و٨ٽً تټ٬ًٿ ڀځث ِدٳ ٰإڄڅث ڄ٩صٵه أڂ شٵًًَڄث . تټصىُ٘ثز تټځڅدعٵر ٨څڇ ٨ثڀاًل ڀىؼهًث ټٽص٭ًُُتز تټًٝويَر ټٽصمٱُٯ ڀڃ وټٷ تټ٩ٝٯ

 .ټً تټځٍَه ڀڃ تټصفٵُٳَفِهن ڀؽثالز ٍٰ ـثؼر إ

                                                      
 .S/2010/91وظُٵر تټٱًَٳ تټځ٩څٍ خثټً٘ه ٍٰ تټٙىڀثٺ   (1)
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 تمٍٍم الشلبثخ الذاالٍخ -الجضء الثبيً 

وڄفڃ ڄىٍ٘ تإلنتيذ تټ٩ٽُث خصؽًَح آټُر ټٽصٵُُٿ . شٵ٧ تټځّتوټُر ٨ٽً تإلنتيذ تټ٩ٽُث ٨ڃ شهُةر تټځڅ٥ځر ټالڀصعثٺ ټٽٵىت٨ه وتټٽىتبؿ

شٕځٻ ٜىتخٟ ټٽځٹصح تټٵ١ًٌ، وَؽح أڂ شٵُِٿ  وال خه ڀڃ و٧ٜ ٴثبځر ڀًؼ٩ُر ټٽصٵُُٿ تټىتشٍ. تټىتشٍ ٍٰ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ټٽٙىڀثٺ

وِىٮ َٕؽ٧ وټٷ تټىـهتز تټصٕ٭ُٽُر ٨ٽً . شٕ٭ُٽُر ڄٱّهث ٨ٽً أِثَ شٽٷ تټٵثبځر تټځًؼ٩ُر ٍٰ ڄهثَر تټ٩ثپ تزىـهتټ ؼځ٧ُ

 .تإلڀّثٶ خٍڀثپ ڀٽٹُر تټٝىتخٟ وخثټصثټٍ ش٩ٍٍَ تټځّثءټر

ڀثٺ َص١ٽح ٌَثنذ شٹعُٯ ي٘ه نٴر ڀىت٨ُه تِصُٱثء ڄځثوغ تټصٵُُٿ ٍٰ تټځٵً وَشدَُڃ ټڅث أڂ شٵُُٿ تټځى٤ٱُڃ ٍٰ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ټٽٙى

 .تټًبٍُّ وتټځٹصح تټٵ١ًٌ

ٍٰ ٘هن إ٨هتن ِؽالز ټٽځمث٠ً ٨ٽً ڀّصىي تټځڅ٥ځر ٨ٽً ڀّصىي تټځٹصح تټٵ١ًٌ ټٽٙىڀثٺ، وِىٮ ُشځِٹڃ ڈىچ  الجشيبنجو

ٌ ـثټًُث ٴُثَ ڀهي شٵُدٻ تټځمث٠ً، وڄفڃ ڄىٍ٘ خًٝويذ ٴُثَ ٨ٽً أڄڇ ال َؽً. تټځدثنيذ ڀڃ ٌَثنذ ٩ٰثټُر تټص٩ثڀٻ ڀ٧ تټځمث٠ً

( ڀعٻ ڀڅث٠ٳ تټٙىڀثٺ تټصٍ شٱًٚ ٴُىن ٨ٽً نلىټهث)ڀهي شٵدٻ تټځمث٠ً ٨ٽً ـهذ ٍٰ تټ٩ځٽُثز تټصٍ شڅ١ىٌ ٨ٽً ڀمث٠ً ٸدًُذ 

 (. خهلىټهث الجشيبنجڀعٻ ڀڅث٠ٳ تټٙىڀثٺ تټصٍ َّځؿ ټځى٤ٱٍ )وتټ٩ځٽُثز تټ٩ثنَر 

َ تټځّصٱثن ڀڃ شؽًخر تټٙىڀثٺ ڈى إنيتٶ تټځمث٠ً تټىُٔٹر ٍٰ تټىٴس تټځڅثِح وإ٠ال٦ أ٘فثج تټځٙٽفر وڄفڃ ڄًي أڂ تټهي

وڄىٍ٘ خصفهَه تټځّتوټُر ٨ڃ ؼځ٧ وشفٽُٻ إٔثيتز تإلڄىتي خٕأڂ تټځمث٠ً تټٹدًُذ تټصٍ شځُ تټّځ٩ر ـصً َځٹڃ . تټًبُُُّڃ ٨ٽُهث

ڄ٩صٵه أًَٝث أڂ تالِصؽثخر تټ٩ًَّر وتټٕٱثٰر ټالن٨ثءتز ٸثڂ َځٹڃ أڂ شههئ و. ش٩ُٙهڈث ٍٰ تټىٴس تټځڅثِح إټً تټځّصىَثز تټځالبځر

 .أ٘فثج تټځٙٽفر

 الجشيبنجوَصٿ إ٨هتن ل١ر تټصمُٙٗ ڄٙٯ تټّڅىَر ٨ٽً ڀّصىي تټځٵث٩٠ثز تِصڅثنًت إټً ڄصثبػ تټصٵُُٿ تټځّصمٽٙر ڀڃ خُثڄثز 

ّصڅهَر ٸثڀٽر شعدس ش٭ًُُ تأل٨هتن تألَوټُر ټٽځّصٱُهَڃ وٸځُثز وټٿ ڄ٩عً ٍٰ تټّؽالز ٨ٽً أنټر ڀ. وڀڅ٥ځثز تألڀٿ تټځصفهذ تټٕٵُٵر

تأل٬ىَر تټځفّىخر وٰٵًث إلؼًتءتز تټصٕ٭ُٻ تټځىـهذ خثِصمهتپ تټدُثڄثز تټّثټٱر تټىٸً ټصفهَه أيٴثپ تټځمٙٙثز تټڅهثبُر ٍٰ ل١ر 

ټصمُٙٗ ڀڃ أؼٻ ٸٱثټر ٌَثنذ وڄىٍ٘ خأڂ َفصٱ٣ تټځٹصح تټٵ١ًٌ خّؽٻ ٸثڀٻ َدًي تأل٨هتن تټځفهنذ ٍٰ ل١ر ت. تټصمُٙٗ

 .تټٕٱثُٰر

وتشٝؿ ټڅث أڂ . وُش٩ه ل١ر شى٧ٌَ ٔهًَر أل٨هتن تټځّصٱُهَڃ ٍٰ تټٵًي وٸځُثز تأل٬ىَر تټځٵصًؾ شى٩ٌَهث ٍٰ ڄٵثٞ تټصى٧ٌَ تټڅهثبُر

خىتشڇ ال شًخ١ڇ ل١ر تټصى٧ٌَ ال ش٩ِدً ٍٰ ٸٻ تألوٴثز ٨ڃ تټفٵثبٳ ٨ٽً أيٚ تټىتٴ٧؛ وَځعٻ إ٨هتن ل١ر تټصمُٙٗ ڄٕث٠ًث ٴثبځًث 

وشٕځٻ نيتِر ـثټر ُأؼًَس ٨ڃ تټصى٩ٌَثز تټ٩ثڀر ټأل٬ىَر تټمث٘ر خثټځ٩ىٴُڃ وٸدثي تټّڃ ٬ًُ . خم١ر تټصى٧ٌَ أٌ ٘الز ٴىَر

 .تټځٙفىخُڃ خىوَُهٿ ٍٰ ڀٵهَٕى أڀعٽر ٨ٽً ؼىتڄح ٩ٜٯ تټدًڀؽر

ٍٰ إ٨هتن ل١ر تټصى٧ٌَ وشفهَه تټځّصٱُهَڃ  ڀڃ لالٺ تٔصًتٸهٿ الجشيبنجوَتنٌ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄىڂ نويًت ـُىًَث ٍٰ ٨ځٽُثز 

وأنلٻ تټځٹصح تټٵ١ًٌ أنتذ أٸعً ڀىٜى٨ُر ټصٵُُٿ ٴهيتز تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ ٴدٻ تټّځثؾ ټهٿ . وتټصى٧ٌَ تټڅهثبٍ ټٽځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر

ٯ ِصٍَه ڀڃ ڀىٜى٨ُر وڄ٩صٵه أڂ ڀ٩ثټؽر ڈىت تټ٩ٝ. خثټ٩ځٻ ٨ٽً تټ٬ًٿ ڀڃ ٨هپ ٸٱثَر تټدُثڄثز تټصٍ شّصڅه إټُهث شٽٷ تټصٵهًَتز

 .ؤٱثُٰر تټ٩ځٽُر

والـ٥څث ٨ُىخًث ٍٰ ڄ٥ثپ ٸىڀدثَ ټصصد٧ تټّٽ٧ تټ٭ىتبُر تټىٌ َص١ٽح تِصًؼث٦ تټځ٩ٽىڀثز ڀڃ تټىتؼهر تټمٽٱُر ټٽڅ٥ثپ، ڀځث َڅصٵٗ 

ـَهذ ټٽف. وَؽًٌ تټ٩ځٻ ـثټًُث ٨ٽً و٧ٜ ڄ٥ثپ ؼهَه. خثټصثټٍ ڀڃ ِالڀر تټدُثڄثز ٙىٺ ٨ٽً ٨ٽً أڄڅث ڄىٍ٘ خإَؽثن أنوتز ڀى

وَّص٩ځٻ تټځى٤ٱىڂ ٘فثبٯ ٨ځٻ . تټصٵثيًَ خځث َٱٍ خثـصُثؼثز تټځٹصح تټٵ١ًٌ إټً أڂ َصٿ تالڄصهثء ڀڃ و٧ٜ وټٷ تټڅ٥ثپ تټؽهَه
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تټځ٩ٽىڀثز تټځهځر، وټىـ٥س ٍٰ تټ٩ثنذ ڀٕثٸٻ ڀڃ ٴدُٻ شٝثيج تټدُثڄثز تټصٍ شفصٱ٣ خهث ڀمصٽٯ تټىـهتز، ووٴى٦  خ٩ٛټصّؽُٻ 

 .٨ٽً تټڅٙىٖأل١ثء، و٨هپ وؼىن يٴثخر 

وأ٨ًج ؼځ٧ُ أ٘فثج تټځٙٽفر تټىَڃ تټصٵُڅث خهٿ ٨ڃ شٵهًَڈٿ ټ٩ځٻ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ٍٰ شٽٷ تټدُةر تټځفٱىٰر خصفهَثز ڈثبٽر ٍٰ 

. خٕأڂ تټٵٝثَث تټًبُُّر الجشيبنجوڀ٧ وټٷ ٰٵه أٔثيوت إټً أڄهٿ ٸثڄىت َصىٴ٩ىڂ نويًت أٸدً وڀ٩ٽىڀثز أٸعً ٔٱثُٰر ڀڃ . تټٙىڀثٺ

 . خځٍَه ڀڃ تټص٩ثوڂ تټىظُٳ وتټ٩ځٻ تټٕٱثٮ ڀ٧ أ٘فثج تټځٙٽفر تټمثيؼُُڃ الجشيبنجوڄفڃ ڄىٍ٘ 

ٌَثنذ تټصفٽُٻ وتټ٩ځٳ ٍٰ ( ج) ؛إنلثٺ تټمٟ تټّثلڃ( أ)وٸثڂ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ٴه تشمى ٨هذ ڀدثنيتز ټص٩ٍٍَ تټً٘ه، ڀڃ ٴدُٻ 

ػ تټصٍ أِٱًز ٨څهث تلصدثيتز تټدُثڄثز تټصٍ أؼًَڅثڈث وٸٕٱس تټڅصثب. شهيَح يت٘هٌ تټځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر( غ) ؛شٵثيًَ تټً٘ه تټٕهًَر

٨ٌَر تټځً٘ىنذ ٴه تڄمٱٝس ٍٰ َىڄُى ٨3ٽً تڀصهتن  ٨ځث ٸثڄس ٨ٽُڇ ٍٰ  2010ـًٍَتڂ /أٔهً أڂ ڄّدر تأل٬ىَر تټځى

ؼثشڅث ٴه ٨ٽً أڂ تټٵٽٳ َّثويڄث ڀڃ أڂ تِصڅصث. وأخٽ٭صڅث تإلنتيذ أڂ ـؽٿ تټً٘ه َصٱثوز ڀڃ ٔهً إټً ٔهً. 2009ـًٍَتڂ /َىڄُى

وڄىٍ٘ خٍَثنذ تټً٘ه تټ٩ثنٌ ٍٰ تټځڅث٠ٳ تټصٍ َُّځؿ خى٘ىٺ . شٹىڂ ڀتًًٔت ٨ٽً ـهوض تڄمٱثٚ ٨ثپ ٍٰ ڀّصىي تټً٘ه

 . إټُهث الجشيبنجڀى٤ٱٍ 

 :وُٰځث َٽٍ ڀالـ٥ثشڅث تټ٩ثڀر وشىُ٘ثشڅث خٕأڂ تټٝىتخٟ وتټهيوَ تټصٍ َځٹڃ تالِصٱثنذ ڀڅهث ٍٰ تټ٩ځٽُثز تټځځثظٽر ٍٰ تټځّصٵدٻ

  َٟؽًٌ تټصم١ُٟ ټصڅٱُى تِصعځثيتز ٸدًُذ ٍٰ تټً٘ه ٨ڃ ٠ًَٳ ٠ًٮ ظثټط وتټً٘ه ٨دً تټفهون تټىٌ َٕځٻ ٜىتخ

وخثټڅ٥ً إټً أڂ تټٝىتخٟ تټىٴثبُر شىًٰ ٜځثڄثز أٸدً ڀڃ تټٝځثڄثز تټٹثٔٱر ٰإڂ ڈڅثٶ ـثؼر إټً إ٨ثنذ ڀىتءڀر . ٸثٔٱر

ټٝىتخٟ تټىٴثبُر تټځًشد١ر خثلصُثي تټ٩الٴثز ڀ٧ تټًٕٸثء تِصًتشُؽُر تټځٹصح تټٵ١ًٌ ڀڃ لالٺ ٌَثنذ تالِصعځثي ٍٰ ت

 . تټځص٩ثوڄُڃ وتټفٱث٢ ٨ٽُهث؛ وإ٨هتن ل١ٟ تټصمُٙٗ وتټصى٧ٌَ وشفهَه وشّؽُٻ تټځّصٱُهَڃ

 َڅد٭ٍ شڅٱُى تټٝىتخٟ ـصً َصٿ تټصى٘ٻ إټً ڄصُؽر ڀڅ١ٵُر أو َصفٵٳ ڈهٮ إڄٕثء تټٝىتخٟ خثټٹثڀٻ. 

 ٝ٨ٽً ڀمث٠ً  شڅ١ىٌىتخٟ تإلٜثُٰر تټصٍ َڅ١ىٌ ٨ٽُهث تټ٩ځٻ ٍٰ تټځڅث٠ٳ تټصٍ ڄىٍ٘ خصٵهًَ تټصٹثټُٯ تإلؼځثټُر ټٽ

ٸدًُذ وشٵثِٿ تټصٹثټُٯ خٕٱثُٰر ڀ٧ تټؽهثز تټځثڄفر ـصً َصّڅً تشمثو ٴًتي ڀهيوَ خٕأڂ تټ٩ځٻ ٍٰ شٽٷ تټځڅث٠ٳ 

 . تټځفٱىٰر خځمث٠ً ٸدًُذ

  ـصً ٍٰ ٨ځٽُثز تټ١ىتيئ شدث٦تالىتؼدر تټِثُِر تألٝىتخٟ تټفه تألنڄً ټٽ الجشيبنجَڅد٭ٍ أڂ ٧َٝ . 
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 نلخص التوصٍبد

 الم بٌب االعتشاتٍجٍخ- أواًل 

َؽح أڂ ٩َُُّڃ ٍٰ ٸٻ ڀٹصح ڀى٤ٯ ټأللالٴُثز َفځٻ ټىتء تټهٰث٦ ٨ڃ تټٵٝثَث تأللالٴُر وَٵىپ خهوي ڈځٍذ تټى٘ٻ  :1التوصٍخ 

 .تألوټً ٍٰ ـّٿ تټځ٩ٝالز تأللالٴُر

ش١ٝٽ٧ تټځٹثشح تإلٴٽُځُر خهوي ڈثپ ٍٰ تټځڅ٥ځر ألڄهث أٴًج إټً تټځٹثشح تټٵ١ًَر وشصځص٧ خى٧ٜ أٰٝٻ ټصٽدٍ خ٨ًّر : 2التوصٍخ 

 .خثټځىتين تټالٌڀر ټصځٹُڅهث ڀڃ تټٵُثپ خ٩ځٽهث خٙىي أٸعً ٩ٰثټُرتإلٴٽُځُر وَڅد٭ٍ شٍوَه تټځٹثشح . ؼثشهثتـصُث

وڄفڃ ڄًي أڂ تټځٹصح تټٵ١ًٌ . شٕهه تټّثـر تټ٩ثټځُر ت٨صًتًٰث ڀصٍتَهًت خأڈځُر تټً٘ه تټىتشٍ ڀٵثخٻ تټً٘ه تټمثيؼٍ :3التوصٍخ 

وشځثًُٔث ڀ٧ تټٵثبځر تټځًؼ٩ُر ټٽصٱصُٓ ٍٰ تټځٹصح . ٍٰ تټٙىڀثٺ َځٹڅڇ أڂ َىًٰ ٤ًوًٰث ڀعثټُر ټصؽًَح آټُر ټٽصٵُُٿ تټىتشٍ للجشيبنج

تټٵ١ًٌ، َؽح و٧ٜ ٴثبځر ڀًؼ٩ُر خثټٝىتخٟ تټًبُُّر ټٽصٵُُٿ تټىتشٍ ټٽځٹثشح تټٵ١ًَر وَؽح أڂ شٵُِٿ تټځٹثشح تټٵ١ًَر ڄٱّهث ٨ٽً 

وڄ٩صٵه أڂ وټٷ ُِٕؽ٧ تټځٹثشح تټٵ١ًَر . ٩ُر ٍٰ ڄهثَر تټ٩ثپ ڀڃ لالٺ شٵًًَ شٵهڀڇ إټً تټځهًَ تټٵ١ًٌأِثَ شٽٷ تټٵثبځر تټځًؼ

 .٨ٽً تإلڀّثٶ خٍڀثپ ڀٽٹُر تټٝىتخٟ، وخثټصثټٍ شفُّڃ تټځّثءټر

 :4التوصٍخ 

ڀثٺ تټصٍ شٱًٚ ُٰهث ڀعٻ ڀڅث٠ٳ تټٙى)َؽح شفهَه ڀهي شٵدٻ تټځمث٠ً ٨ٽً ـهذ ٍٰ تټ٩ځٽُثز تټصٍ شڅ١ىٌ ٨ٽً ڀمث٠ً ٸدًُذ ( أ)

 (.خثټى٘ىٺ إټُهث الجشيبنجڀعٻ ڀڅث٠ٳ تټٙىڀثٺ تټصٍ َّځؿ ټځى٤ٱٍ )وتټ٩ځٽُثز تټ٩ثنَر ( الجشيبنجٴُىن ٨ٽً و٘ىٺ 

خثإلٜثٰر إټً ِؽٻ تټځمث٠ً تټځصأ٘ٽر، َؽح أًَٝث إ٨هتن ِؽٻ ټٽځمث٠ً تټځصدٵُر خځث َٝځڃ ٨هپ لًوؼهث ٨ڃ ـهون شٵدٻ ( ج)

 . تټځمث٠ً

أڂ تټځمث٠ً تټصٍ شځُ تټّځ٩ر َځٹڃ أڂ شڅ١ىٌ ٨ٽً أظً شڅ٥ُځٍ أو٧ِ ڀٵثيڄر خثټځمث٠ً تټصٕ٭ُٽُر تټصٍ شڅ١ىٌ ڄًي  :5التوصٍخ 

وټىټٷ َڅد٭ٍ أڂ ُشَّڅه إټً نتبًذ إنتيذ تټځىتين وتټځّثءټر تټځّتوټُر ٨ڃ ؼځ٧ وشفٽُٻ إٔثيتز تإلڄىتي . ٨ځىڀًث ٨ٽً أظً ڀى٩ٍٜ

وَڅد٭ٍ ټهتبًذ إنتيذ تټځىتين . وش٩ُٙه شٽٷ تإلٔثيتز إټً تټځّصىَثز تټځالبځر تټځص٩ٽٵر خثټځمث٠ً تټٹدًُذ تټصٍ شځُ تټّځ٩ر

 .وتټځّثءټر أڂ ش٩ځٻ ٍٰ ش٩ثوڂ وظُٳ ڀ٧ ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر وټؽڅر ڀًتؼ٩ر تټفّثخثز وش١ٽ٩هث ٨ٽً ڀث شٵىپ خڇ ڀڃ أ٨ځثٺ

 .ُر تټًبُُّر خ٨ًّر خفّٿ وخٕٱثُٰرَڅد٭ٍ ټإلنتيذ أڂ ش٧ٝ وشڅٱى تِصًتشُؽُر ټٽًن ٨ٽً تالن٨ثءتز تټمثيؼ :6التوصٍخ 

ڀڃ أ٨هتن تټځّصٱُهَڃ ڀڃ لالٺ تټٱفىٖ تاللصدثيَر ٴدٻ إؼًتء ي٘ه ټ٩ځٽُثز تټصى٧ٌَ ٨ٽً  الجشيبنجَڅد٭ٍ أڂ َصعدس  :7التوصٍخ 

 .تټى٘ىٺ إټُهث الجشيبنجتألٴٻ ٍٰ تټځڅث٠ٳ تټصٍ َځٹڃ ټځى٤ٱٍ 

ً تټصٍ َڅ١ىٌ ٨ٽُهث إؼًتء ٨ځٽُثز شى٧ٌَ تأل٬ىَر ٍٰ أٰٵىٌ خثټصٕثوي َڅد٭ٍ ټٽځٹصح تټٵ١ًٌ أڂ ٩َُه شٵُُٿ تټځمث٠ :8التوصٍخ 

 .ڀ٧ أ٘فثج تټځٙٽفر تِلًَڃ
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 :9التوصٍخ 

 .َڅد٭ٍ ن٨ٿ شٵُُٿ ٴهيتز تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ خثټىظثبٳ تټٹثُٰر ټصفٵُٳ ڀٍَه ڀڃ تټځىٜى٨ُر( أ)

تلصُثيڈٿ، أڂ ٩ًَّ تټځٹصح تټٵ١ًٌ إټً تټفٱث٢ ٨ٽً  َؽح خىٺ تټؽهه تټالٌپ ٴدٻ تلصُثي تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ وَؽح، خځؽًن( ج)

 .٨الٴثز ٠ىَٽر تألؼٻ ٨ٽً تألٴٻ ٍٰ تټځڅث٠ٳ تټصٍ ال شص٭ًُُ ُٰهث تألڄ١ٕر ڀڃ ڀىِٿ إټً آلً

تټصٵثيًَ ٍٰ /تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ تټىَڃ ال َٵهڀىڂ وظثبٳ تټٕفڃ/شّٽُٿ أٌ أ٬ىَر ألًي ټٽڅثٴٽُڃ/َڅد٭ٍ ٨هپ شمُٙٗ :10التوصٍخ 

 .الظر أٔهً ڀڃ شثيَك و٘ىٺ تأل٬ىَر٬ٝىڂ ظ

 .ڀ٧ أ٘فثج تټځٙٽفر تټمثيؼُُڃ ٨ڃ ٸعح وخٕٱثُٰر تټځٹصح تټٵ٩ًٌَ١ځٻ َڅد٭ٍ أڂ  :11التوصٍخ 

خثټڅ٥ً إټً أڂ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ٩َصٍپ إؼًتء تِصعځثيتز ٸدًُذ ٍٰ أڄ١ٕر تټً٘ه، َڅد٭ٍ أڂ شفَهن ڀّدٵًث ڄصثبػ  :12التوصٍخ 

وڄفڃ ڄًي أڂ ڈىچ تټ٩ځٽُر ِصىؼڇ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ڄفى تشمثو إؼًتءتز . ځصثخ٩ر تټځځٹڅر ټٹٻ ڄصُؽرتټً٘ه تټځفصځٽر وإؼًتءتز تټ

 .وتُٰر ټځصثخ٩ر تِصڅصثؼثز تټً٘ه وشځٹُڅڇ ڀڃ ؼڅٍ أٰٝٻ تټٱىتبه ڀڃ شٽٷ تټ٩ځٽُر

وَڅد٭ٍ إنيتغ شٽٷ . ُڄ٥ځًث ټؽځ٧ تټځ٩ٽىڀثز وٴُثَ ڀتًٔتز تټفٙثبٻ وتألظً تټٵثبځر الجشيبنجَڅد٭ٍ أڂ ٧َٝ  :13التوصٍخ 

ـَهذ ٨ڃ تټځًٕو٨ثز  .تالِصڅصثؼثز ٍٰ تټصٵثيًَ تټّڅىَر تټځى

 :14التوصٍخ 

وتټفٱث٢ َڅد٭ٍ أڂ ٩َُه تټځٹصح تټٵ١ًٌ ڀىتءڀر تِصًتشُؽُر تټًٴثخر ټصٕځٻ ٜىتخٟ وٴثبُر ڀًشد١ر خثلصُثي تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ ( أ)

 . ٨ٽً تټ٩الٴر ڀ٩هٿ؛ وإ٨هتن ل١ٟ تټصمُٙٗ وتټصى٧ٌَ وشفهَه تټځّصٱُهَڃ وشّؽُٽهٿ

َڅد٭ٍ أڂ َؽًٌ تټځٹصح تټٵ١ًٌ شفٽُاًل ټٽع٭ًتز ڀڃ أؼٻ شفهَه تألِدثج تټؽىيَر ټٽځٕٹٽر ٴدٻ ش٭ًُُ تإلؼًتءتز ( ج)

وَڅد٭ٍ ٌَثنذ تټصًٸٍُ ٨ٽً تټصهيَح وشٹًتي شأٸُه . روَڅد٭ٍ ٨هپ ش٭ًُُ تإلؼًتءتز ڀث ټٿ َعدس ٩ٜٯ تټٝىتخٟ تټٵثبځ. وتټځځثيِثز

 .تټص٩ٽُځثز وتإلؼًتءتز تټصأنَدُر ټٱًٚ شڅٱُى تټٝىتخٟ

نويًَث تټصٹٽٱر تإلؼځثټُر ټٹٻ تټٝىتخٟ تإلٜثُٰر تټصٍ َٱًٜهث أو ٍَڀ٧ ًٰٜهث ټٽ٩ځٻ ٍٰ تټځڅث٠ٳ  تټدًڄثڀػَڅد٭ٍ أڂ َفهن ( غ)

وَڅد٭ٍ أًَٝث إ٠ال٦ تټځثڄفُڃ ٨ٽً شٽٷ تټصٱثُ٘ٻ خٕٱثُٰر ـصً . و٘ىٺ ڀى٤ٱُڇ إټُهثتټٕهَهذ تټم١ىيذ تټصٍ شٱًٚ ُٰهث ٴُىن ٨ٽً 

 .َصّڅً تشمثو ٴًتي ڀهيوَ خٕأڂ تټ٩ځٻ ٍٰ شٽٷ تټځڅث٠ٳ تټٕهَهذ تټم١ىيذ

 الم بٌب التشغٍلٍخ- ثبيًٍب 

 :15التوصٍخ 

ـَهذ ټځهځر تټًٴثخر ٍٰ ٸٻ ڀؽثٺ ( أ) و٤ُٱٍ تِصڅثنًت إټً تټٵثبځر تټځًؼ٩ُر ټٽصٱصُٓ ٍٰ َؽح أڂ ٩َه تټځٵً تټًبٍُّ ٴثبځر ڀًؼ٩ُر ڀى

 .تټځٹصح تټٵ١ًٌ، وَؽح إؼًتء ؼځ٧ُ ڀهثپ تټًٴثخر تټصٍ شٵىپ خهث تټځٹثشح تإلٴٽُځُر ٍٰ تټځّصٵدٻ وٰٵًث ټٽٵثبځر تټځًؼ٩ُر تټځ٩صځهذ

ىپ خڇ تټد٩عر وڀث شصى٘ٻ إټُڇ ڀڃ َڅد٭ٍ أڂ شٵَهپ ٸٻ شٵثيًَ خ٩عثز تټځٹثشح تإلٴٽُځُر ٸصثخر ـصً شصثؾ وظثبٳ تټ٩ځٻ تټىٌ شٵ( ج)

 . تِصڅصثؼثز ټٽًؼى٦ إټُهث ٍٰ تټځّصٵدٻ
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وڄًي أڂ . َؽح إؼًتء تِص٩ًتٚ نٴُٳ اللصٙث٘ثز ڀى٤ٯ ڀًتٴدر تالڀصعثٺ خځؽًن شًُٔه تټُڅ٥ٿ وتإلؼًتءتز: 16التوصٍخ 

تټځهًَ تټٵ١ًٌ وتټځهًََڃ تِلًَڃ تِصځًتي تټه٨ٿ تټٕمٍٙ تټٵىٌ ڀڃ ڀى٤ٯ تالڀصعثٺ َڅد٭ٍ أاّل َٹىڂ ِددًث ٍٰ شځ٧ُُ ڀّثءټر 

 .وًٰ٘هٿ ٨ڃ شفُځٻ تټځّتوټُر ٨ڃ تټٝىتخٟ

وَؽح . خهٴر أٸدً ٍٰ تټځٵً تټًبٍُّ وٍٰ تټځٹصح تټٵ١ًٌ الجشيبنجټځى٤ٱٍ َؽح ي٘ه شٵهَٿ تِصځثيتز تټصٵُُٿ  :17التوصٍخ 

. ُٱثبهث وڀصثخ٩ر إ٨ثنذ شٵهَځهث إوت ټٿ شٹڃ ڀّصىٰثذإيِثٺ يِثبٻ ٍٰ تټىٴس تټځڅثِح ټٽصىٸًُ خصٵهَٿ تِصځثيتز تټصٵُُٿ وتټصفٵٳ ڀڃ تِص

وٴه أٸهز ټڅث تإلنتيذ أڄهث خٙهن . وَؽح تِصمهتپ تإلڄىتيتز وتإلؼًتءتز تټصأنَدُر ٸځالو ألًُ ٜه ٸٻ ڀڃ ًَٙ ٨ٽً ڀمثټٱر وټٷ

ټدڅىن وًُُِّ تټصفٵٳ ڀڃ تټىٌ ُِٹٱٻ تِصُٱثء ت( تټٹٱثءتز ش٩ٍٍَشٵُُٿ تألنتء تټځهڅٍ و)و٧ٜ ڀًٕو٦ ټص٩ٍٍَ تِصځثيتز تټصٵُُٿ 

 .تټؽىنذ

الخه ڀڃ ٸٱثټر ٌَثنذ تټٕٱثُٰر ٨ڃ ٠ًَٳ شىًُٰ ٸٻ تټځّصڅهتز تټصٍ شدًي تأل٨هتن تټځفهنذ ٍٰ ل١ر تټصمُٙٗ : 18التوصٍخ 

 . تټڅهثبُر

تټٹثٍٰ أڂ  َڅد٭ٍ أڂ َصىلً تټځٹصح تټٵ١ًٌ ڀٍَهًت ڀڃ تټهٴر ٍٰ ٸٱثټر شىًُٰ ِؽٻ خثټځّصڅهتز تټصٍ شدُِڃ خثټٕٹٻ :19التوصٍخ 

 .تټص٭ًُُتز تټٱ٩ٽُر تټالٌڀر ټٽصى٩ٌَثز ٴه وِظٵس خهٴر

ـَهذ تټؽهَهذ ُٰځث َص٩ٽٳ خځّأټر خ١ثٴثز تټفٙٗ تټ٭ىتبُر، و٨ًٚ  :20 التوصٍخ َڅد٭ٍ أڂ شڅٱى ٰىيًت أـٹثپ إؼًتءتز تټصٕ٭ُٻ تټځى

تِصمهتپ  الجشيبنجوَڅد٭ٍ أڂ َّص١ٽ٧ . تبُرتِصفٵثٴثز تټځّصٱُهَڃ، وتټفٙىٺ ڀڃ تټځّصٱُهَڃ ٨ٽً ڀث َٱُه تِصالڀهٿ تټفٙٗ تټ٭ى

خٙىيذ شؽًَدُر ٍٰ ( ڀعٻ تِصمهتپ خ١ثٴثز تټفٙٗ تټ٭ىتبُر تإلټٹصًوڄُر تټځّصڅهذ إټً ڄځثوغ تټٵُثَ تألـُثبٍ)تټصٹڅىټىؼُث 

 .ځڅث٠ٳ تټصٍ شٕهه أوٜث٨ًث ڀّصٵًذتټ

 :21التوصٍخ 

، ٨ٽً أڂ َٹىڂ وټٷ ڀه٨ىڀًث خثلصدثيتز ټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃت شٵُُٿالخه ڀڃ تالټصٍتپ تټٙثيپ خثإل٠ثي تټٍڀڅٍ تټځفَهن إلڄهثء ( أ)

 . ڀڅص٥ځر ڀڃ تټځًُٰٕڃ

َڅد٭ٍ، ـًً٘ث ٨ٽً شفٵُٳ تټٕٱثُٰر، إ٠ال٦ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ ڀّدٵًث ٨ٽً ڀ٩ثًَُ تټصٵُُٿ تټځّصمهڀر ٨څه و٧ٜ تټُٙ٭ر ( ج)

 .ر الشٱثٴثز تټځّصىي تټځُهتڄٍتټڅهثبُ

َڅد٭ٍ أڂ شىت٘ٻ تټىـهذ تټځڅٱىذ ووـهذ تټٽىؼّصُثز تټ٩ځٻ ڀ٩ًث ٨ٽً شفٽُٻ وڀ١ثخٵر أِدثج تټصدثَڃ ٍٰ شٵثيًَ  :22التوصٍخ 

 .ُٰهث َدستټًٕٸثء تټځٕثيٸُڃ تټصٍ ټٿ 

 :23التوصٍخ 

َڅد٭ٍ إَؽثن أنوتز ڀىـهذ ټصىټُه تټصٵثيًَ ټفُڃ و٧ٜ ڄ٥ثپ ؼهَه ٩َثټػ ؼىتڄح ٩ٜٯ ڄ٥ثپ ٸىڀدثَ ټځڅ٧ تټځى٤ٱُڃ ڀڃ ( أ)

 . تټى٘ىٺ إټً تټدُثڄثز ڀڃ لالٺ تټىتؼهر تټمٽٱُر ټٽڅ٥ثپ

٨ٌَر ڀڃ ڄٵثٞ تټصّٽُٿ تټڅهثبُر ٨( ج) ٽً تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ َڅد٭ٍ أڂ شّؽٻ ٍٰ ڄ٥ثپ ٸىڀدثَ شٱثُ٘ٻ ؼځ٧ُ ٔفڅثز تأل٬ىَر تټځى

 .ټصًُُّ تټځ١ثخٵر خُڃ ل١ر تټصمُٙٗ وتټصى٧ٌَ تټٱ٩ٽٍ ٍٰ ڄٵثٞ تټصى٧ٌَ تټڅهثبُر



11 WFP/EB.1/2011/5-B/1 

 

، خث٨صدثيڈث تټځ٩ٽىڀثز تټًٴثخُر تألڈٿ، ٍٰ ڀڃ تټڅثٴٽُڃ وتټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ تټٱىتشًُڄىٍ٘ خصّؽُٻ شىتيَك تِصالپ : 24 التوصٍخ

 (.2وڄؽٍ )وڄ٥ثڀڇ تټ٩ثټځٍ ټٽځ٩ٽىڀثز  الجشيبنجٔدٹر 

. َڅد٭ٍ شهيَح تټځى٤ٱُڃ ٨ٽً تټځمث٠ً تټځًشد١ر خفىِدر تټځّص٩ځٽُڃ تټڅهثبُُڃ و٠ًٲ ش٩ٍٍَ ؼىنذ تټځ٩ٽىڀثز :25التوصٍخ 

 .وَڅد٭ٍ إڄٕثء وـهذ شڅُّٳ شصىټً تټځّتوټُر ٨ڃ ؼځ٧ُ أ٨ځثٺ تټځ١ثخٵر وتالـصٱث٢ خثټدُثڄثز تټّثخٵر ټصالٍٰ أٌ شٝثيج ٍٰ تټدُثڄثز

 :26التوصٍخ 

د٭ٍ أڂ َٕځٻ تټً٘ه خ٩ه تټصى٧ٌَ تټ٩هَه ڀڃ تټدثيتڀصًتز تټًبُُّر تټځّصمهڀر ٍٰ ي٘ه تټصى٧ٌَ ټٽصفٵٳ ڀڃ تټځ٩ٽىڀثز َڅ( أ)

 . وَڅد٭ٍ أڂ شفٽٻ ٰىيًت أِدثج تټصدثَڃ تټځٽځىَ خُڃ تټڅصُؽصُڃ. وشىًُٰ ڀٍَه ڀڃ تټٝځثڄثز

 تالِصعڅثءوَڅد٭ٍ أڂ َٹىڂ تټً٘ه تټدهَٻ ڈى . خهلىټهث الجشيبنجَڅد٭ٍ ٌَثنذ تټً٘ه تټ٩ثنٌ ٍٰ تټځڅث٠ٳ تټصٍ َّځؿ ټځى٤ٱٍ ( ج)

 . ٍٰ شٽٷ تټځڅث٠ٳ

٨ٌَر أو إنيتغ شٽٷ تټصٱثُ٘ٻ ٍٰ تټصٵثيًَ تټٕهًَر تټالـٵر( غ)  .َڅد٭ٍ إ٨هتن شٵًًَ ڀڅٱٙٻ َصٝځڃ شٱثُ٘ٻ تأل٬ىَر تټځى
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 نمذنخ

خًڄثڀػ تأل٬ىَر تټ٩ثټځٍ ٍٰ تټٙىڀثٺ ڀڅى و٩َځٻ . َځعٻ تټٙىڀثٺ أـه أ٨ٵه تټدُةثز وأٸعًڈث ل١ىيذ ٍٰ تټ٩ثټٿ تټُىپ - 1

. خّدح شهڈىي تټفثټر تألڀڅُر 1995ِصُڅثز تټٵًڂ تټځثٍٜ، وخهأ ٨ځٽڇ ڈڅثٶ ڀڃ ڀٵهَٕى ظٿ ڀڃ ڄًُوخٍ ٍٰ ٸُڅُث ڀڅى ٨ثپ 

 267خٽ٭س ڀّث٨هذ ٬ىتبُر  الجشيبنجوٴَهپ . ڀفىيًت ټىؼّصًُث ٍٰ تټٙىڀثٺ/ڀٹصدًث ڀُهتڄًُث/ټڇ تظڅث ٨ًٕ ڀٹصدًث ٨ًًُٰث الجشيبنجو

ٍٰ إ٠ثي تټ٩ځٽُر تټځځصهذ ټإل٬ثظر وتإلڄ٩ثْ ـصً  2009ڀالَُڃ ڀّصٱُه لالٺ ٨ثپ  ٠1.8څًث ڀصًًَث إټً ڀث َٵًج ڀڃ  335

 .2009ڄُّثڂ /وٍٰ إ٠ثي ٨ځٽُثز ټٽ١ىتيئ ڀڅى أخًَٻ 2009آوتي /ڀثيَ

ـًٍَتڂ /ٍٰ تټٙىڀثٺ ٍٰ َىڄُى الجشيبنجوٸثڄس تټٵڅثذ تټًتخ٩ر ټأللدثي ٴه أوت٨س تټ٩هَه ڀڃ تالن٨ثءتز خٕأڂ ٨ځٽُثز  - 2

وأؼًي تټځٱصٓ تټ٩ثپ وڀهًَ ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر شفٵُٵًث نتلٽًُث ٍٰ شٽٷ تالن٨ثءتز وتڄصهً تټصفٵُٳ خصٵًًَ ٘هي . 2009

 .2009ٸثڄىڂ تألوٺ /ٍٰ نَّځدً

ت٨ٿ ؼهَهذ تن٨ثءتز ٔځٽس ڀٍ 2010آوتي /ٍٰ ڀثيَوأ٨ٽڃ خ٩ه وټٷ ًَٰٳ تألڀٿ تټځصفهذ تټځ٩څٍ خثټً٘ه ٍٰ تټٙىڀثٺ  - 3

 .خثإلٜثٰر إټً تالن٨ثءتز تټصٍ أ٠ٽٵصهث ڀڃ ٴدٻ تټٵڅثذ تټًتخ٩ر

َٙٻ  2010ـًٍَتڂ /و٠ٽح تټځؽٽُ تټصڅٱُىٌ ٍٰ َىڄُى - 4 ڀڃ تټځًتٴح تټځثټٍ وتټځًتؼ٧ تټ٩ثپ ټٽهڅه إؼًتء تِص٩ًتٚ ڀٱ

 .ٍٰ تټٙىڀثٺ خ٭ًٚ شٵهَٿ شىُ٘ثز ټص٩ٍٍَ تټٝىتخٟ تټًٴثخُر الجشيبنجټ٩ځٽُثز 

 أهذام الهشا ؼخ

 :شځَعٽس تألڈهتٮ تټًبُُّر ټ٩ځٽُر تټځًتؼ٩ر تټصٍ ٴځڅث خهث ٍٰ تِشٍ - 5

 ٍتټصفٵٳ ڀڃ و٧ٜ ٜىتخٟ ؼهَهذ ٨ٽً أِثَ ڀث َٽ: 

 ًشٵهًَ تټځمث٠ 

  ٍٰ ًالجشيبنجڀّصىي شٵدٻ تټځمث٠ 

 شٵُُٿ ڀهي شڅٱُى تټٝىتخٟ ٨ٽً تټڅفى تټىٌ و٩ٜس ڀڃ أؼٽڇ. 

 ٍتټصىُ٘ر خځث َٽ: 

 ،و٧ٜ ٜىتخٟ إٜثُٰر 

  ٟتټفثټُر،ش٩هَٻ تټٝىتخ 

 ٟإټ٭ثء خ٩ٛ تټٝىتخ. 

 تټصىُ٘ر خثټهيوَ تټځّصمٽٙر ڀڃ ٨ځٽُثز تټٙىڀثٺ ټالِصٱثنذ ڀڅهث ٍٰ تټ٩ځٽُثز تټفثِځر تټځځثظٽر ٍٰ أڀثٸڃ ألًي. 

أًَٝث ٨ڃ تټفثؼر إټً يأٌ ڀّصٵٻ خٕأڂ تالِصڅصثؼثز تټصٍ شى٘ٻ إټُهث  الجشيبنجوٸٕٱس ڀڅثٴٕثشڅث تټصٍ أؼًَڅثڈث ٍٰ  - 6

وخڅثًء ٨ٽً وټٷ ٰإڂ ڈىت تټههٮ َٕٹٻ ؼٍءًت ڀڃ ٨ځٽُر . ٩در لهڀثز تټًٴثخر ُٰځث َص٩ٽٳ خثالن٨ثءتزتټځٱصٓ تټ٩ثپ وڀهًَ ٔ

 .تټځًتؼ٩ر تټصٍ ٴځڅث خإؼًتبهث

 يطبق الهشا ؼخ

ش٩ٍٍَ تټًٴثخر تإلنتيَر ”ڀًٕو٦ إ٠ثي ټٽًٴثخر تټهتلٽُر خث٨صدثيچ أـه ٨هذ أڄ١ٕر ڀصٙىيذ ٍٰ إ٠ثي خًڄثڀػ  الجشيبنجو٧ٜ  - 7

وأؼًَڅث ٨ځٽُر تټځًتؼ٩ر . تټځڅ٥ځثز تټًت٨ُر تټصثخ٩ر ټٽؽڅر شًَهوتٌ ټٽؽڅرتټىٌ َصٱٳ ٸعًًُت ڀ٧ إ٠ثي تټًٴثخر “ وتټځّثءټر
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وأـه تټځٹىڄثز تټځهځر ټهىت تإل٠ثي ڈى خُةر تټًٴثخر تټهتلٽُر تټصٍ . ر تټهتلٽُرتِصڅثنًت إټً تټځدثنئ تټځفَهنذ ٍٰ إ٠ثي تټًٴثخ

وټىټٷ ٔځٽس ٨ځٽُر تټځًتؼ٩ر تِص٩ًتٚ خُةر تټًٴثخر تټهتلٽُر ٍٰ . َّصڅه إټُهث تألنتء تټٱ٩ثٺ ټٽٝىتخٟ تټًٴثخُر تأللًي

 .٨ٽً تټ٬ًٿ ڀڃ أڄهث ال شًشدٟ شفهَهًت خ٩ځٽُثز تټٙىڀثٺ الجشيبنج

ڀ٧  2009، وڄ٥ًًت ټ٬ًدصڅث ٍٰ ڀٵثيڄر ٩ٰثټُر ٜىتخٟ ٨ثپ 2009ً أڂ تالن٨ثءتز شص٩ٽٳ ٍٰ ڀ٥٩ځهث خ٩ثپ وخثټڅ٥ً إټ - 8

وأًٔڄث . 2010ـًٍَتڂ /ـصً َىڄُى 2009ٸثڄىڂ تټعثڄٍ /تټٝىتخٟ تټفثټُر ٰٵه تِص٩ًٜڅث ڀ٥٩ٿ ِؽالز تټٱصًذ ڀڃ َڅثًَ

 . إټً ڀ٩ثټؽر ٴٝثَث ڀفهنذتټالـٵر ٨څهڀث ٸثڄس تټًٝويذ شه٨ىڄث /أًَٝث إټً تټٱصًتز تټّثخٵر

ٍٰ يوڀث وٍٰ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ټٽٙىڀثٺ ٍٰ ڄًُوخٍ ټځهذ ِصر أِثخ٧ُ ت٨صدثيًت  الجشيبنجوأؼًَڅث ٨ځٽُر تټځًتؼ٩ر ٍٰ ڀٵً  - 9

 .2010شًَٕڃ تټعثڄٍ /ڄىٰځدً 19شًَٕڃ تألوٺ ـصً /أٸصىخً 11ڀڃ 

آوتي /ٍٰ ڀثيَوأخهي تټٱًَٳ تټځ٩څٍ خثټً٘ه ٍٰ تټٙىڀثٺ تِص٩هتنچ إل٠ال٨څث ٨ٽً ڀث ټهَڇ ڀڃ أنټر شتَه شٵًًَچ تټٙثني  - 10

وخثټڅ٥ً إټً أڂ تألنټر تټؽهَهذ ِصم٧ٝ ټٱفٗ أَوټٍ ڀڃ تټځٱصٓ تټ٩ثپ ٰإڂ ڀث ٴځڅث خڇ ڀڃ ڀًتؼ٩ر ټٿ َٕځٻ . 2010

 .ٷ ٸثڂ أِثًُِث ټٽصًٸٍُ ٨ٽً تټصٍتڀڅث شؽثچ تټځؽٽُ تټصڅٱُىٌوڄفڃ ڄًي أڂ وټ. تِص٩ًتًٜث ټصٽٷ تألنټر تټؽهَهذ

 نًدجٍخ الهشا ؼخ

أؼًَڅث ٨ځٽُر تټځًتؼ٩ر ڀڃ لالٺ تِص٩ًتٚ تټىظثبٳ وشفٽُٻ تټدُثڄثز تټځألىوذ ڀڃ ڄ٥ثپ ڀ٩ثټؽر ـًٸر تټّٽ٧ وشفٽُٽهث  - 11

 (.2وڄؽٍ )وڄ٥ثڀڇ تټ٩ثټځٍ ټٽځ٩ٽىڀثز  الجشيبنجؤدٹر ( ٸىڀدثَ)

ٍٰ يوڀث وٍٰ ڄًُوخٍ، وڀ٧ ظالض وٸثالز ڀثڄفر، ولځُ ڀڃ وٸثالز تألڀٿ  الجشيبنجڀى٤ٱٍ  وأؼًَڅث ڀڅثٴٕثز ڀ٧ - 12

تټځصفهذ، وتټٱًَٳ تټځ٩څٍ خثټً٘ه ٍٰ تټٙىڀثٺ، وِد٩ر ڀڃ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ، وظالظر ڀڃ ڀص٩ههٌ تټڅٵٻ، وأيخ٩ر ڀڃ 

 .يت٘هٌ تټځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر

ټٽصى٘ٻ إټً  2010ـًٍَتڂ /وَىڄُى 2009شًَٕڃ تألوٺ /وأٸصىخً 2009آوتي /ټّؽالز ڀثيَ تلصدثيَڇوأؼًَڅث ٰفىً٘ث  - 13

ويٸٍڄث خٕٹٻ لثٖ ٨ٽً تټ٩ځٽُثز ٍٰ ڀٵهَٕى وڀځً أٰٵىٌ. تِصڅصثؼثشڅث خٕأڂ تټځًتؼ٩ر
(2)

وڈځث تټځڅ١ٵصثڂ تټصٍ وينز  ،

 . إٔثيتز خثيٌذ خٕأڄهځث ٍٰ تالن٨ثءتز

 عٍش الؼهلٍبد

ًتءتز تټًبُُّر تټځصد٩ر ٍٰ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ټٽٙىڀثٺ ٴدٻ ڄًي أڄڇ ڀڃ تټځّصٙىج ٰهٿ ًُِ تټ٩ځٽُثز وو٘ٯ تإلؼ - 14

ڀًّنًت خثټځ١ٙٽفثز تټځّصمهڀر ٍٰ  2وَصٝځڃ تټځٽفٳ . 1وشًن شٱثُ٘ٻ وټٷ ٍٰ تټځٽفٳ يٴٿ . ڀڅثٴٕر ڄصثبػ ٨ځٽڅث

  .تټصٵًًَ

 يتبئج الهشا ؼخ

وڄفڃ ڄهيٶ . ٍٰ يوڀث وٍٰ ڄًُوخٍ ٨ٽً ش٩ثوڄهٿ ڀ٩څث ٍٰ أظڅثء إؼًتء ٨ځٽُر تټځًتؼ٩ر الجشيبنجڄىؼڇ ٔٹًڄث إټً ڀى٤ٱٍ  - 15

وڄالـ٣ أًَٝث . ٍٰ تټٙىڀثٺ وتټصفهَثز تټصٍ شىتؼههث ٍٰ ٬ُثج ـٹىڀر ڀّصٵًذ الجشيبنجش٩ٵه ول١ىيذ خُةر ٨ځٽُثز 

 .صمىذ ڀتلًًت ٍٰ ڈىت تټٙهنوتِص٩هتنڈٿ ټص٩ٍٍَ تټٝىتخٟ، وُڄٵً خثټ٩هَه ڀڃ تټځدثنيتز تټځ الجشيبنج٘هٲ ڀى٤ٱٍ 

                                                      
(2)

 .2009شًَٕڃ تټعثڄٍ /ڀڅى ڄىٰځدً أٰٵىٌتټفه تألنڄً ڀڃ ٨ځٽُثشڇ ٍٰ  الجشيبنجَڅٱى  
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وَځٹڃ ٴًتءذ ڄصثبػ ٨ځٽُر تټځًتؼ٩ر تټصٍ ٴځڅث خهث وتټىتين شٱثُ٘ٽهث ٍٰ تټٱٵًتز تټصثټُر ٨ٽً لٽٱُر تټصفهَثز تټصٍ شڅ١ىٌ  - 16

وشص٩ٽٳ تِصڅصثؼثشڅث أِثًِث خ٩ځٽُثز ؼڅىج . ټص٩ٍٍَ شٽٷ تټ٩ځٽُثز الجشيبنج٨ٽُهث ٨ځٽُثز تټٙىڀثٺ وتټؽهىن تټځدىوټر ڀڃ 

ٍٰ ؼڅىج تټٙىڀثٺ شڅٱًن  الجشيبنجوتټصفهَثز تټصٍ َىتؼههث . الجشيبنجتټىٌ ٸثڄس شٱًٚ ُٰڇ ٴُىن ٨ٽً نلىٺ  تټٙىڀثٺ

وټىټٷ ٰإڂ تِصڅصثؼثشڅث تټځص٩ٽٵر شفهَهًت . خهث شٽٷ تټځڅ١ٵر وشمصٽٯ ٨ڃ تټفثټر ٍٰ ٔځثٺ تټٙىڀثٺ تټصٍ شٕهه ڈهوءًت ڄّدًُث

 .ٽه خأًِچخؽڅىج تټٙىڀثٺ ٴه ال شڅ١دٳ ٨ٽً تټ٩ځٽُثز ٍٰ تټد

وڄفڃ ٬ًُ . وتټصٍڀڅث ٍٰ تِصڅصثؼثز وشىُ٘ثز تټځًتؼ٩ر تټصٍ أؼًَڅثڈث تټصٍتڀًث ٘ثيڀث خثټځ٩ٽىڀثز تټصٍ أشُفس ټڅث - 17

 .ڄٵٗ تټځ٩ٽىڀثز تټځٵَهڀر إټُڅث/ڀّتوټُڃ ٨ڃ أل١ثء ڄصثبػ تټځًتؼ٩ر تټصٍ ڀًنڈث ٨هپ نٴر

تټصفٵُٵثز تټصٍ أؼًتڈث تټځٱصٓ تټ٩ثپ وڀهًَ ٩ٔدر لهڀثز وَڅٵّٿ تټصٵًًَ إټً ؼٍأَڃ، َصڅثوٺ تټؽٍء تألوٺ ڀڅهځث يأَڅث ٍٰ  - 18

وَصٝځڃ . تټًٴثخر وڀث شى٘ٻ إټُڇ ڀڃ تِصڅصثؼثز خٕأڂ تن٨ثءتز تټٵڅثذ تټًتخ٩ر وتټٱًَٳ تټځ٩څٍ خثټً٘ه ٍٰ تټٙىڀثٺ

  .ٍٰ تټٙىڀثٺ الجشيبنجتټؽٍء تټعثڄٍ تِصڅصثؼثشڅث وشىُ٘ثشڅث خٕأڂ خُةر تټًٴثخر تټهتلٽُر تټفثټُر ٍٰ ٨ځٽُثز 
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سأي الهشا غ الخبس ً ةً تحمٍمبد شؼجخ اذنبد الشلبثخ  –الجضء األول 

واعتًتب بتدب ثشأو ادػبءاد المًبح الشاثؼخ لألاجبس والفشٌك الهؼًً ثبلشصذ 

 ةً الصونبل
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 االدػبءاد الشئٍغٍخ

 :يبُُُّڃ شفس ٨څىتڄُڃَځٹڃ شٙڅُٯ تالن٨ثءتز تټًبُُّر تټصٍ ڄ٥ًڄث ُٰهث 

  ڀّثي تأل٬ىَرشفىَٻ 

  تألِىتٲ تټځفٽُر الجشيبنجخ٧ُ أ٬ىَر ٍٰ 

 إڄٕثء ڀمُځثز وڈځُر 

 ًٔتء تټمهڀثز 

  ًتټځثبر ڀڃ أ٨ځثٺ تټڅٵٻ 80ـٙىٺ ظالظر ڄثٴٽُڃ ٨ٽ ٍٰ 

 شٝثيج تټځٙثټؿ خُڃ تټڅثٴٻ وتټًَٕٷ تټځص٩ثوڂ 

 تټڅهح تټځڅ٥َٿ ټأل٬ىَر ڀڃ ٴثٰٽر أـه تټڅثٴٽُڃ 

  تټځ١ثيتز٠ًَٳ ًَخٟ خُڃ ڀُڅثء وأـه إڄٕثء 

 تحوٌإ نغبس األغزٌخ

 تټځد٩ُرشفهَه ـؽٿ تأل٬ىَر : ٍٰ تټّىٲ تټځفٽُر الجشيبنجخ٧ُ أ٬ىَر : تالن٨ثء

وتشمى تټصفٵُٳ . ٩ِس ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر إټً شٵُُٿ ـؽٿ تأل٬ىَر تټصٍ ـِىٺ ڀّثيڈث إټً أِىتٲ ڀٵهَٕى وڀځً أٰٵىٌ - 19

ي٘ه ( ج)ڀڃ لالٺ وٸثټر شفٵُٳ لث٘ر ٨ُُڅس ټهىت تټ٭ًٚ، تټً٘ه ٍٰ ِىٲ ڀٵهَٕى تټځفٽُر ( أ)تټځّثيَڃ تټصثټُُڃ 

ُِّٽځس ٍٰ ڀځً أٰٵىٌ إټً خٽهتز وتؼه، وخُٽُس ـىت، و٨ٽىتٲ  الجشيبنجتټځٹصح تټٵ١ًٌ ټألٸُثَ تټځىِىڀر خ٩ٕثي  تټصٍ 

تټفهونَر
(3)

 . 

٠څًث ڀصًًَث ٸثڄس شدث٦ ٔهًًَث  234وتِصڅثنًت إټً شٵًًَ تټىٸثټر تټمث٘ر، لٽٙس ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر إټً أڂ ڀث َٵًج ڀڃ  - 20

 .ٍٰ ِىٲ خٹثيذ ٍٰ ڀٵهَٕى

 الجشيبنج٠څًث ڀصًًَث شٵًَدًث ڀڃ أ٬ىَر  20و٘ىٺ ڀث ڀصى١ِڇ  الجشيبنجوـَهنز ٨ځٽُثز ش٩ٵح تألٸُثَ تټځىِىڀر خ٩الڀثز  - 21

٠ڃ ڀصًٌ  600ٽ٫ َىڀًث وشى٘ٽس إټً يٴٿ خ 30و٠دٵس ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر ڈىت تټًٴٿ ٨ٽً . َىڀًُث إټً تټدٽهتز تټفهونَر

 .ٔهًًَث

وتِصڅثنًت إټً ڀث ِدٳ، لٽٙس ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر إټً وؼىن ڀث َٹٱٍ ڀڃ تألنټر تټصٍ شعدس أڂ خ٩ٛ تأل٬ىَر تټځىَينذ ڀڃ  - 22

٨ٌَر ٔهًًَث  10ٴه خ٩ُس ٍٰ تألِىتٲ تټځفٽُر وأڄهث شٵَهي خځث َٵًج ڀڃ  الجشيبنج ڀث ڀؽځى٨ڇ )ٍٰ تټځثبر ڀڃ تأل٬ىَر تټځى

٠ڃ ڀصًٌ ڀڃ تأل٬ىَر  9 ٠000څًث ڀصًًَث ٔهًًَث ڀٵّىڀر ٨ٽً ڀث ڀصى١ِڇ  834= ٠ڃ ڀصًٌ  600+ ڀصًًَث ٠څًث  234

٨ٌَر ٔهًًَث  (.تټځى

أِىتٲ ٍٰ ڀٵهَٕى ٰإڂ تټً٘ه تټٱ٩ٽٍ تٴصًٙ  لځّروشدَُڃ ټڅث أڄڇ ٨ٽً تټ٬ًٿ ڀڃ أڂ ل١ر تټصفٵُٳ ش١ٽدس ڀڃ تټىٸثټر ي٘ه  - 23

إاّل ٍٰ ِصر ڀصثؼً  الجشيبنجو٨الوذ ٨ٽً وټٷ، ټٿ ش٩عً وٸثټر تټصفٵُٳ ٨ٽً أ٬ىَر . ٨ٽً ِىٲ خٹثيذ خّدح تټٵُىن تألڀڅُر

وأخٽ٭س تټىٸثټر ٩ٔدر . ڀصؽً شد٧ُ تأل٬ىَر وتټځىتن ٬ًُ تټ٭ىتبُر ٍٰ تټّىٲ 100ٍٰ ِىٲ خٹثيذ ڀڃ خُڃ ڀث َٵًج ڀڃ 

 .ټٿ شٹڃ شدث٦ إاّل ٍٰ شٽٷ تټځصثؼً تټّصر ٍٰ تټّىٲ ووتٰٳ تټځٹصح ٨ٽً وټٷ الجشيبنجثز تټًٴثخر أڂ أ٬ىَر لهڀ

                                                      
(3)

 .٨ڃ تټً٘ه ٨دً تټفهون 2009شًَٕڃ تټعثڄٍ /تلصصځس ٨ځٽُثز تټً٘ه خصٵًًَ أ٨هچ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ٍٰ ڄىٰځدً 
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وشٕٹٻ ڄصثبػ ٨ځٽُثز تټً٘ه تټصٍ تٴصًٙز ٨ٽً ِىٲ خٹثيذ وِصر ٰٵٟ ڀڃ ڀصثؼً تټّىٲ أِثًِث ٬ًُ ٸثڀٻ ټٽصى٘ٻ إټً  - 24

وأؼًز وٸثټر شفٵُٳ لث٘ر ألًي تِص٩ثڂ خهث . ٍٰ ڀٵهَٕى شٿ خ٩ُهث ٍٰ تألِىتٲڀؽځى٦ تټٹځُر تټصٵهًََر ټأل٬ىَر تټصٍ 

وأ٨ٽڅس ٩ٔدر . ِىٴًث ٍٰ ڀٵهَٕى 14تِص٩ًتًٜث ٔځٻ ( ٴدٻ ٴُثپ ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر خإؼًتء شفٵُٵثشهث)تټځٹصح تټٵ١ًٌ 

 :لهڀثز تټًٴثخر ڀث َٽٍ

 َه تِصڅصثؼثشهثټٿ َتلى ٍٰ تال٨صدثي ٨ځٻ ڈىچ تټىٸثټر ألڄهث ټٿ شٵِهپ تټځٙثني أو تألنټر تټصٍ شت. 

  الجشيبنجأنيؼس ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر تټ٩ځٽُثز تټصٍ ٴثپ خهث تټځٹصح تټٵ١ًٌ ټص٩ٵح تأل٬ىَر تټځىِىڀر خ٩الڀثز 

٨ٌِس ٍٰ ڀځً أٰٵىٌ ٍٰ  أِىتٲ ڀهځر ألًي ٍٰ تټځٵث٩٠ثز تټځؽثويذ ټٽص٩ىَٛ ٨ڃ تأل٨ځثٺ تټصٍ ٸثڂ ڀڃ ظالظر وو

 .تټځٵًي أڂ شؽًَهث وٸثټر تټصفٵُٳ

  ِىٴًث، وتڄٙح تټصًٸٍُ ٨ٽً ِىٲ خٹثيذ تټصٍ وينز  14ڀڃ خُڃ ( خٹثيذ وخ٩ثن)ٍٰ ِىٴُڃ ٰٵٟ “ تټّٽ٧ ٸٻ”خ٩ُس

 .إٔثيتز خثيٌذ خٕأڄهث ٍٰ تالن٨ثءتز

٨ٌَر ٍٰ ڀځً أٰٵىٌ ال َځٹڃ أڂ َٕٹٻ خهَاًل تټًأٌ تټٵثبٻ خأڂ  أل٬ىَر ٍٰ ٨ڃ ي٘ه تڀدثًًٔت ش٩ٵح تټځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر تټځى

 .أِىتٲ ڀٵهَٕى تټًبُُّر

أخٽ٭څث تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄىڂ تټ٩ثڀٽىڂ ٍٰ تټځڅ١ٵر أڄڇ ٨ٽً تټ٬ًٿ ڀڃ أڂ خٹثيذ ڈٍ تټّىٲ تټًبُُّر ٍٰ ڀٵهَٕى ٰٵه خ٩ُس وٴه  - 25

 .تټځىتن تټ٭ىتبُر ٍٰ أِىتٲ يبُُّر ألًي ڀعٻ خ٩ثن، وٸثيتڂ، وڀڅىخىټى، وُِڅثٌ، وتټځهَڅر

ڀٵثيڄر خصٵهًَتز ٩ٔدر  تټصٍ ش٩دً تټفهون ڀڃ ڀڅ١ٵر أٰٵىٌ تأل٬ىَر ڀّصىيوأٔثي شٵًًَ تټً٘ه ٨دً تټفهون إټً تيشٱث٦  - 26

خ٩ه تڄصهثء خ٩عر  2009شًَٕڃ تټعثڄٍ /وينز تټ٩ٕدر خأڂ ڈىت تټصٵًًَ ٘هي ٍٰ ڄىٰځدً. ٍٰ تټځثبر 10تټدثټ٭ر  لهڀثز تټًٴثخر

 .2009شًَٕڃ تألوٺ /تټصفٵُٳ ڀڃ ڀهځصهث ٍٰ أٸصىخً

٨ٽً ٜىء تټٵُىن تټ٩هَهذ ټ٩ځٽُر تټً٘ه ِصڅصثؼثز تال ذٴًتء ًٜويذإټً تټً٘ه ٨دً تټفهون خٕأڂ صٵًًَ تټ وت٩ٜى وأٔثي - 27

 23َىڀًث و 13)ڀىِځُر ٨ځٽُثز ؼځ٧ تټدُثڄثز وتٴصٙثي تټً٘ه ٨ٽً ڀىٴ٩ُڃ تظڅُڃ ٰٵٟ وؼځ٧ تټدُثڄثز ټځهذ ٴًُٙذ خّدح 

 (.َىڀًث ٍٰ تټځىٴ٩ُڃ ٨ٽً تټصىتټٍ

. وڄفڃ ڄىتٰٳ ٨ٽً أڂ شٽٷ تټٵُىن شٵٽٻ ڀڃ ڀىظىٴُر تټڅصثبػ - 28

وڄىن أًَٝث أڂ ڄًُٕ إټً أڂ ت٨صځثن ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر ٨ٽً 

، وټٹڃ خثالِص٩ثڄر خٵث٨هذ ًُٰٜس ٨ٽُهث ڇڄٱّ تټدُثڄثزڀٙهي 

َٕٹٷ ٍٰ ٘فر  ،(ٸځث ڈى ڀدَُڃ ٍٰ تټؽهوٺ)ٴُىن أٸعً 

تټصٍ و٘ٽس إټً  الجشيبنجتِصڅصثؼثشهث خٕأڂ ٸځُر أ٬ىَر 

 .تألِىتٲ

ر يخځث وَفځٽڅث شفٽُٽڅث، ٸځث ؼثء أ٨الچ، ٨ٽً تالِصڅصثغ خأڂ تټځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر تټصٍ ٨دًز تټفهون وخ٩ُس ٍٰ تټّىٲ تټځفٽُ - 29

وَڅد٭ٍ ټٽځٹصح تټٵ١ًٌ أڂ ٧َٝ ڄ٥ثڀًث . ٍٰ تټځثبر 10شٹىڂ أٸدً ڀڃ تټٹځُر تټصٍ ـهنشهث ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر خڅّدر 

 .ټٽً٘ه تټځڅص٥ٿ وتشمثو تإلؼًتءتز تټځالبځر

 

خُثڄثز تټً٘ه ٨دً تټفهون تټصٍ تِصمهڀصهث  تټځىٴ٧

 ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر ٍٰ شٵهًَتشهث 

 (٨هن أَثپ تټً٘ه)

 6 ِىٲ خٹثيذ

 1 وتؼه

 6 خٽُس ـىت

 6 ٨ٽىتٲ
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 تټځد٩ُر تأل٬ىَر ڀٙثني: ٍٰ تټّىٲ تټځفٽُر الجشيبنجخ٧ُ أ٬ىَر : تالن٨ثء

٬ىَر يخځث شٹىڂ ٴه و٘ٽس إټً تألِىتٲ تټځفٽُر ڄصُؽر ټٵُثپ تټځّصٱُهَڃ خد٧ُ ؼٍء لٽٙس ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر إټً أڂ تأل - 30

ڀڃ ـٙٙهٿ تټ٭ىتبُر ټٽصؽثي تټځفٽُُڃ ڀٵثخٻ تټفٙىٺ ٨ٽً تټّٹً وتټٕثٌ؛ وأڂ ڄٙٯ أٸُثَ تټفدىج ٴه خ٩ُس ټٽفٙىٺ 

  .لًي ڀڃ ٴدُٻ تټفٽُح وـ١ح تټىٴىن٨ٽً تټًٝويتز تأل

ٸُٽى٬ًتڀًث ٍٰ ِىٲ خٹثيذ و٨ڃ ٠ًَٳ  ٨50ڃ ٠ًَٳ ـّثج ٨هن تألٸُثَ تټصٍ ش٧ّ  تټځد٩ُروـِهنز ٸځُثز تأل٬ىَر  - 31

وـصً خثٰصًتٚ ٴُثپ تټصؽثي خؽځ٧ خ٩ٛ تټفدىج . شفهَه تألٸُثَ تټځىِىڀر تټځ٩دأذ خثټٹثڀٻ ٍٰ خٽهشٍ ٨ٽىتٲ وخٽُس ـىت

ٸُٽى٬ًتڀًث ٰإڂ وټٷ ال  50أٸُثَ ش٧ّ وإ٨ثنذ ش٩دةصهث ٍٰ ( وټُّس تألٸُثَ تټٹثڀٽر)تټ٭ىتبُر تټصٍ خث٨هث تټځّصٱُهوڂ ِثبدر 

ٸُٽى٬ًتڀًث، خځث ٍٰ وټٷ تألٸُثَ تټځىِىڀر خ٩الڀثز لث٘ر  50تټصٍ ش٧ّ  الجشيبنجَٱٍٝ إټً تالِصڅصثغ خأڂ ٸٻ أٸُثَ 

٨ٌَر . وټىـ٥س ٍٰ تألِىتٲ، ٸثڄس أٸُثًِث أ٨ُهز ش٩دةصهث و٨الوذ ٨ٽً وټٷ ٰٵه ٸٕٯ تټً٘ه ٨دً تټفهون أڂ تأل٬ىَر تټځى

َفځٻ ٍٰ ٠ُثشڇ أڂ تټىٴس  وڈى ڀث ،“ٰصًذ وؼٍُذ ټٽ٭ثَر”و٘ٽس إټً تټدٽهتز تټفهونَر ٍٰ  2009شًَٕڃ تألوٺ /خًٍٰ أٸصى

٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر خأڂ تِصڅصثؼهث َّصڅه إټً تألٴىتٺ  وٴه أخٽ٭صڅث .ټٿ َٹڃ ٸثًُٰث ٍٰ ٸعًُ ڀڃ تألـُثڂ إل٨ثنذ ش٩دةر تألٸُثَ

وأٜثٰس تټ٩ٕدر أڂ تټصؽثي َٕصًوڂ ڄٙٯ تټفٙر تټ٭ىتبُر ڀؽَځ٩ر . صفٵُٳ تټمث٘رتټصٍ أنټً خهث تټځّصٱُهوڂ أڀثپ وٸثټر تټ

 .ٶ ـثؼر إټً إ٨ثنذ ش٩دةر تألٸُثَڀڃ ٨هن ڀڃ تټځّصٱُهَڃ ٍٰ أٸُثَ ٸثڀٽر وأڄڇ ټٿ شٹڃ ڈڅث

 ًذوتټدٙڈالٺ )إټً أڂ ظالظر ڀمُځثز  2009شًَٕڃ تټعثڄٍ /ثڄس وٸثټر تټصفٵُٳ تټمث٘ر ٴه أٔثيز أًَٝث ٍٰ ڄىٰځدًٸو - 32

وأٔثي تټصٵًًَ إټً ڀٵثخٽر أؼًَس ڀ٧ أـه تټځّصٱُهَڃ ٍٰ ڀمَُٿ ڈالٺ . ټٿ شٙٽهث تټځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر ټځهذ لځّر أٔهً( وُٰهو

وڀ٧ وټٷ ٰٵه شدَُڃ ټڅث أڂ ڀمُٿ ڈالٺ ٸثڂ ڀهيؼًث ٍٰ ل١ر . أٸه لالټهث ڄٱُ ڀث ؼثء ٍٰ شٵًًَ وٸثټر تټصفٵُٳ تټمث٘ر

أَٽىٺ /ِدصځدً)يت٘هوڂ آلًوڂ ټٽځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر ٍٰ ڀمُٿ ڈالٺ  ؤهه (2009شًَٕڃ تألوٺ /أٸصىخً)تټصى٧ٌَ 

٨ٌِس ٍٰ تټځمُٿ لالٺ ڈىَڃ تټٕهًَڃ( 2009شًَٕڃ تألوٺ /وأٸصىخً خأڄڇ ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر و٨ٵدس . أڂ تأل٬ىَر و

ځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر ٸثڂ ٰإڂ شٵًًَ يت٘هٌ تټ 2009أَثي /إټً ڀځً أٰٵىٌ ڀڅى ڀثَى الجشيبنجڄ٥ًًت ټ٩هپ إڀٹثڄُر و٘ىٺ ڀى٤ٱٍ 

ووتٴ٧ تألڀً أڂ ڈڅثٶ ڀث َتٸه أڂ . أل٬ىَر٩َصځه ٨ٽً تټً٘ه ٨ڃ ٠ًَٳ تټهثشٯ ٍٰ تټُىپ تټىٌ ٸثڂ َؽًٌ ُٰڇ شى٧ٌَ ت

 .تأل٬ىَر ٸثڄس شى٦ٌ ٨ٽً تټ٬ًٿ ڀڃ أڄهث ټٿ شٹڃ شٙٻ إټً تټځّصٱُهَڃ

وٴه َٕثي أًَٝث إټً ڀث ؼثء ٍٰ شٵًًَ تټً٘ه ٨دً تټفهون ڀڃ أڂ ؼٍءًت ٸدًًُت ڀڃ تأل٬ىَر تټځَّٽځر إټً تټًَٕٷ تټځص٩ثوڂ ٴه  - 33

 .٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخرتټىٌ أؼًشڇ  تټصفٵُٳء أڂ وټٷ ـهض خ٩ه تڄصهثوڄالـ٣ . ٨دًز تټفهون

وال شتَه ڈىچ تالِصڅصثؼثز تټؽٍپ خأڂ تأل٬ىَر تټصٍ خث٨هث تټځّصٱُهوڂ ٸثڄس تټځٙهي تټىـُه ټٽځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر تټصٍ ٨ُعً ٨ٽُهث  - 34

 . ٍٰ تألِىتٲ

 الجشيبنجإڄٕثء ڀمُځثز وڈځُر وتلصالَ تټفٙٗ تټ٭ىتبُر تټځٵهڀر ڀڃ : تالن٨ثء

ڀمُځًث ټٽصفٵٳ ڀڃ وؼىنڈث  17تټًٴثخر ٨ُڅر ٨ٕىتبُر ڀڃ  تلصثيز وٸثټر تټصفٵُٳ تټمث٘ر تټصٍ ش٩ثٴهز ڀ٩هث ٩ٔدر لهڀثز - 35

و٨ٽً تټ٬ًٿ ڀڃ أڂ تټىٸثټر ٸٕٱس ٨ڃ شدثَڃ أ٨هتن تټځّصٱُهَڃ ٰٵه شفٵٵس ڀڃ وؼىن . وشأٸُه ٨هن تټځّصٱُهَڃ ُٰهث

ًشدٟ ولٽٙس ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر إټً ٨هپ وؼىن أٌ أنټر شعدس إڄٕثء ڀمُځثز وڈځُر ټٽځًٕنَڃ نتلٽًُث وڀث َ. تټځمُځثز

 .الجشيبنجخهث ڀڃ تلصالَ ټٽفٙٗ تټ٭ىتبُر تټځٵَهڀر ڀڃ 

 . وٴځڅث خثِص٩ًتٚ شٵًًَ وٸثټر تټصفٵُٳ تټمث٘ر وشدَُڃ ټڅث أڄهث شفٵٵس خثټٱ٩ٻ ڀڃ وؼىن ڀمُځثز تټځًٕنَڃ نتلٽًُث - 36
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ٰځڃ . ٨څهثَځٹڃ أڂ شٱُه تټصفٵُٳ إوت ُأؼًَس شفًَثز  ٨2009ٽً أڂ خ٩ٛ تټمُىٞ تټصٍ ٸٕٯ ٨څهث شٵًًَ تټً٘ه ټ٩ثپ  - 37

خُڃ تألٔهً تټعالظر تټصٍ ٴځڅث خثټصفٵٳ ڀڅهث ٨ٽً ِدُٻ تاللصدثي، شَٝځڃ شٵًًَ تټً٘ه وتټصٵُُٿ تټٕهًٌ تټىٌ أ٘هيچ تټځٹصح 

تِصڅصثؼثز شٱُه خ٩هپ إؼًتء أٌ ٨ځٽُثز شى٧ٌَ ٍٰ إـهي ڄٵثٞ تټصّٽُٿ  2009شًَٕڃ تألوٺ /تټٵ١ًٌ ٍٰ ٔهً أٸصىخً

شًَٕڃ /وتِصد٩هز خ٩ه وټٷ ڈىچ تټڅٵ١ر تټڅهثبُر ڀڃ ل١ر تټصى٧ٌَ ټٕهً ڄىٰځدً. ٴٍّتټڅهثبُر، وڈٍ ُٰهو ٍٰ ڀڅ١ٵر ؼال

وُأخٽ٭څث خإټ٭ثء تشٱثٲ تټځّصىي تټځُهتڄٍ تټځدًپ ڀ٧ تټًَٕٷ تټځص٩ثوڂ وأڄڇ ٴه شٿ تِصًنتن ٴُځر تأل٬ىَر ٬ًُ تټځَّٽځر ڀڃ . تټعثڄٍ

أِدثج إنيتغ ڄٵ١ر تټصّٽُٿ تټڅهثبُر ٍٰ ل١ر تټصى٧ٌَ وال خه ڀڃ إؼًتء شفٵُٵثز ألًي ټٽٹٕٯ ٨ڃ . ٰىتشًُچ ٬ًُ تټځّهنذ

ٍٰ ټصًَٕه ٰث. تټځمُځثز ٍٰ ُِثٲ تټٙىڀثٺ ټُّس ٸثټځمُځثز ٍٰ تټُّثٴثز تأللًي خأڂ الجشيبنجإنتيذ وأخٽ٭صڅث . تټّثخٵر

تټ٩عىي ٰإڂ ٨هپ ڀڅص٥ٿ إټً ـه ڀث، وخثټصثټٍ أِثَ ڀ٥٩ځڇ ٴًُٙ تألؼٻ وـصً تټځّصى٠څثز َځٹڅهث أڂ شٱصؿ وش٭ٽٳ ٨ٽً 

 الجشيبنجإنتيذ  ٨ٽً أڂ. ٨ٽً ڄٵ١ر شّٽُٿ ڄهثبُر ٍٰ أـه تټٕهىي ال ٩َڅٍ خثټًٝويذ أڄهث ټٿ شٹڃ ڀىؼىنذ ٴدٻ وټٷ خٕهًَڃ

تټځ٩ٽىڀثز تټؽهَهذ ٴه شّصفٳ ڀڃ ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر شفٵُٵًث آلً ٍٰ أِدثج إنيتغ ڄٵ١ر تټصّٽُٿ تټڅهثبُر ٸىڂ ٨ٽً  وتٰٵس

 . ٍٰ ل١ر تټصى٧ٌَ تټّثخٵر

ـ٥څث أًَٝث أڂ وٸثټر تټصفٵُٳ تټمث٘ر تټصٍ تِص٩ثڂ خهث تټځٹصح تټٵ١ًٌ ٍٰ تټدهتَر ٴه أٔثيز إټً أڄهث ټٿ شصځَٹڃ ڀڃ وال - 38

وأخٽ٭صڅث ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر أڂ وٸثټر تټصفٵُٳ تټمث٘ر . شفهَه أڀثٸڃ ڀمُځُڃ ڀڃ خُڃ ِصر ڀمُځثز تلصثيشهث ټٽصفٵٳ ڀڅهث

وټىټٷ ټٿ َصٿ إؼًتء . پ شٱثُ٘ٻ ٨ڃ تټځمُځثز تټصٍ ټٿ شصځَٹڃ ڀڃ شفهَه ڀىتٴ٩هثتټصٍ تِص٩ثڂ خهث تټځٹصح تټٵ١ًٌ ټٿ شٵِه

 .شفٵُٵثز ألًي ٍٰ ڈىت تټٕأڂ

ًِ تټځفثيخُڃ تتن٨ً تټٱًَٳ تټځ٩څٍ خثټً٘ه ٍٰ تټٙىڀثٺ أڂ ٜځڃ تټځًٕنَڃ نتلٽًُث  ًِ تټځفثيخُڃأ شّؽُٻ: تالن٨ثء - 39

وت٨صٵهز ٩ٔدر لهڀثز . “ڀځث أِٱً ٨ڃ شٝمُٿ أ٨هتن تټځفصثؼُڃ]...[ شَّؽٻ يوشُڅًُث ٜځڃ تټځًٕنَڃ نتلٽًُث ”ٸثڄس 

تټًٴثخر أڂ ڈىت تالن٨ثء َځٹڃ أڂ َڅهيغ ٜځڃ تالن٨ثء تألو٧ِ تټځص٩ٽٳ خثټځًٕنَڃ نتلٽًُث تټىڈځُُڃ وشفىَٻ ڀّثي تأل٬ىَر 

 .وأڂ ڀث ٴثڀس خڇ ٍٰ ڈىت تټٕأڂ ٸثڂ ٸثًُٰث ټځ٩ثټؽر ڈىت تالن٨ثء أًَٝث

ـًٸر ”ُٳ لث٘ر ألًي تِص٩ثڂ خهث تټځٹصح تټٵ١ًٌ ٍٰ تټدهتَر ٴه أٔثيز ٍٰ شٵًًَڈث إټً أڂ ٸثټر شفٵأّڂ وشدَُڃ ټڅث  - 40

تټٕدثج ٸثڄس شصٽٵً ڀ٩ىڄر ٬ىتبُر خ١ًَٵر ٬ًُ ڀدثًٔذ خثټڅ٥ً إټً أڂ ڀ٥٩ٿ ڀُٽُُٕثز ـًٸر تټٕدثج ڈٍ ڀُٽُُٕثز ڀفٽُر 

٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر خأڄهث وأخٽ٭صڅث . “ؽځ٧ُ أٔٹثټهثشٕٹٻ ُأًِڈث نوڂ ٔٷ ؼٍءًت ڀڃ تټځّصٱُهَڃ وتټځصٽٵُڃ ټٽځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر خ

وأ٨ٽڅس تإلنتيذ أڄهث ټٿ شِّؽٻ تټځًٕنَڃ نتلٽًُث ٨ٽً ـهذ، . ټٿ ش٩صځه ٨ٽً ڈىت تټصٵًًَ خّدح ٨هپ شىًٰ أنټر ڀفَهنذ شتَه وټٷ

، َځٹڃ أڂ َٹىڂ ًٰنًت ڀڃ وأڂ تټځّث٨هذ شٵَهپ إټً ؼځ٧ُ تټځفصثؼُڃ خ٭ٛ تټڅ٥ً ٨ځث إڂ ٸثڂ تټٕمٗ، وٸًًت أپ أڄعً أپ ٠ٱاًل

خُڃ ڀٵثشٽٍ ـًٸر تټٕدثج تټځصٕهنَڃ وتألٔمثٖ تټىَڃ  َځٍُِال َّص٧ُ١ أڂ  الجشيبنج ٸځث أڂ. أًٰتن أًِ ـًٸر تټٕدثج

 .٩َُٕىڂ ٍٰ تټځڅث٠ٳ تټصٍ شم٧ٝ ټ١ًُّذ ـًٸر تټٕدثج و٩ًَٕوڂ أڂ تټمُثي تټىـُه أڀثڀهٿ ڈى تالڄفُثٌ ټفًٸر تټٕدثج

 ششاء الخذنبد

 ٍٰ تټځثبر ڀڃ ٨ځٽُثز تټڅٵٻ 80ـٙىٺ ظالظر ڄثٴٽُڃ ٨ٽً : تالن٨ثء

خٽ٭س ڀث َٵًج  2009ټٽڅٵٻ ٍٰ ٨ثپ  الجشيبنجأٔثي تټٱًَٳ تټځ٩څٍ خثټً٘ه ٍٰ تټٙىڀثٺ إټً أڂ تټځٍُتڄُر تټصٍ لٙٙهث  - 41

 .ٍٰ تټځثبر ڀڃ ڈىچ تأل٨ځثٺ 80ڀٽُىڂ نوالي أڀًَٹٍ، وتن٨ً أڂ ظالظر ڄثٴٽُڃ ـٙٽىت ٨ٽً  200ڀڃ 
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 200خٽ٭س ڀث َٵًج ڀڃ  2009ټٽڅٵٻ ٍٰ ٨ثپ  الجشيبنجتټځٍُتڄُر تټصٍ لٙٙهث "ـ٥س ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر أڂ ٨دثيذ وال - 42

 62خٽ٭س ڀث َٵًج ڀڃ  ٬2009ًُ ٘فُفر ألڂ تټځدثټ٫ تټٱ٩ٽُر تټځهٰى٨ر ټځص٩ههٌ تټڅٵٻ ٍٰ ٨ثپ  "ڀٽُىڂ نوالي أڀًَٹٍ

ٴه ُخفعس ڀڃ ٴدٻ وـِهنز ڀىت٠ڃ ٩ٜٯ “ ڀمثټٱثز إؼًتبُر”ج وٸثڄس تالن٨ثءتز تټځص٩ٽٵر خثيشٹث. ڀٽُىڂ نوالي أڀًَٹٍ

وتټڅصُؽر تټ٩ثڀر تټصٍ شى٘ٽس إټُهث ٩ٔدر . تټًٴثخر ٨ٽُهث، وش٩ٹٯ تإلنتيذ ٨ٽً شڅٱُى تټصىُ٘ثز تټځص٩ٽٵر خځًتٴدر شٽٷ تټع٭ًتز

 .الجشيبنجلهڀثز تټًٴثخر شتٸه ٨هپ شىًٰ أٌ أنټر شعدس تيشٹثج أٌ ڀمثټٱثز ڀڃ ؼثڄح ڀى٤ٱٍ 

وو٘ٽس تټځدثټ٫ تټٱ٩ٽُر . ڀٽُىڂ نوالي أڀًَٹٍ شٵًَدًث 82خٽ٭س  2009ٯ تِص٩ًتٜڅث ټٽىظثبٳ أڂ ڀٍُتڄُر تټڅٵٻ ټ٩ثپ وٸٕ - 43

تټځهٰى٨ر ټٹٻ تټڅثٴٽُڃ
(4)

ڀٵثخٻ تټ٩ٵىن تټصٍ ( ًٔٸثز ټٽڅٵٻ تټدًٌ 6ًٔٸر ټٽڅٵٻ تټهتلٽٍ و 31ِد٧ ًٔٸثز ټٽڅٵٻ تټدفًٌ و) 

ُىڂ نوالي أڀًَٹٍ ـٙٻ ڀڅهث تټڅثٴٽىڂ تټعالظرڀٽ 62ڀڃ خځث َٵًج  2009يِس ٨ٽُهٿ ٍٰ ٨ثپ 
(5)

. ٍٰ تټځثبر ٨66ٽً  

ٍٰ  49وأڀث ڀڃ ـُط تټٹځُر ٰٵه تِصأظً تټڅثٴٽىڂ تټعالظر خڅّدر . ٍٰ تټځثبر 81تټصٍ خٽ٭س  2008وَٵٻ وټٷ ٨ڃ ڄّدر ٨ثپ 

 . ٸځث ڈى ڀدَُڃ ٍٰ تټؽهوٺ أنڄثچ 2009تټځثبر ڀڃ ڀؽځى٦ تټٹځُثز تټځمٙٙر ٍٰ ٨ثپ 

ڀؽځى٦ تټٹځُر تټځمٙٙر  ټڅٵٻ٠د٩ُر ت

 (خثټ١ڃ تټځصًٌ)

تټٹځُر تټځمٙٙر ټٽڅثٴٽُڃ تټعالظر 

 (خثټ١ڃ تټځصًٌ)تټځفهنَڃ 

تټڅّدر تټځةىَر ټٽٹځُر تټځمٙٙر 

 ټٽڅثٴٽُڃ تټعالظر

 80.65 878 207 728 257 تټڅٵٻ تټدفًٌ

 0 0 016 22 تټڅٵٻ تټدًٌ

 34.78 917 181 020 523 تټڅٵٻ تټهتلٽٍ

 48.56 795 389 764 802 الهجهوع

 

وأ٨ًخس ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر ٨ڃ ت٨صٵثنڈث خأڂ تټع٭ًتز تټًٴثخُر تټځفَهنذ ٍٰ شٵًًَڈث شًؼ٧ أِثًِث إټً ٨هپ وٜىؾ  - 44

"ڄ٥ثپ تټص٩ًَٱثز"ٍٰ ٴّٿ تألـٹثپ تټځڅٙىٖ ٨ٽُهث 
(6)

وتِصڅثنًت إټً شىُ٘ر تټځٹصح، ٘هيز ڄّمر ڀڅَٵفر . ڀڃ نټُٻ تټڅٵٻ 

  .2010أَٽىٺ /ڀڃ نټُٻ تټڅٵٻ ٍٰ ِدصځدً

وڄفڃ ڄًي . ـهنشهث ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخرټألـٹثپ تټځڅٙىٖ ٨ٽُهث ٍٰ تټهټُٻ ثز ڈڅثٶ أڀعٽر وتٜفر ٨ٽً ڀمثټٱٸىټٷ و - 45

ڀڃ تټځهٿ ٸٱثټر تټٕٱثُٰر ٍٰ "پ تټهټُٻ تټصٍ شڅٗ ٨ٽً أڄڇ أڂ ٴًتيتز تټځٹصح تټٵ١ًٌ َڅد٭ٍ أڂ شّصًٔه أٸعً خًوؾ أـٹث

٦ٌَ ـثټًُث ٨ٵىن تټڅٵٻ ٨ٽً ٨هن ٸدًُ ڀڃ تټڅثٴٽُڃ. "شى٧ٌَ تأل٨ځثٺ ٨ٽً ًٔٸثز تټڅٵٻ  ٘هي ش٩ٽُٳ ڀتٴس شؽثچو. وشى

 .تټفثټُر شيبنجالجتټځص٩ثٴهَڃ تټعالظر تټىَڃ تڄّٙدس ٨ٽُهٿ تالن٨ثءتز وټٹڃ تټڅثٴٽُڃ تِلًَڃ َځٹڅهٿ تټىٰثء خثـصُثؼثز 

 (SAACID)شٝثيج تټځٙثټؿ خُڃ ًٔٸر نَٹث ټإلڄٕثءتز ؤدٹر تټځڅ٥ځثز ٬ًُ تټفٹىڀُر تټڅّثبُر تټٙىڀثټُر : تالن٨ثء

تن٨ً تټٱًَٳ تټځ٩څٍ خثټً٘ه ٍٰ تټٙىڀثٺ وٴى٦ شٝثيج ٍٰ تټځٙثټؿ خُڃ أـه تټڅثٴٽُڃ، وڈٍ ًٔٸر نَٹث ټإلڄٕثءتز تټصٍ  - 46

، وڈٍ ٔدٹر تټځڅ٥ځثز ٬ًُ تټفٹىڀُر تټڅّثبُر الجشيبنجوتټًَٕٷ تټځص٩ثوڂ ڀ٧  "إَڅثو"َٕثي إټً يبُّهث تټصڅٱُىٌ خثِٿ

 . يبُّر ټهث "ٌوؼر إَڅثو"تټٙىڀثټُر تټصٍ ش٩ځٻ 

                                                      
 .تټفهون ٨دً تټً٘ه ٨ڃ 2009 تټعثڄٍشًَٕڃ /ڄىٰځدًٍٰ  تټٵ١ًٌ تټځٹصح أ٨هچ خصٵًًَ تټً٘ه ٨ځٽُثز تلصصځس (4) 
 .تټځفهونذ ؤًٸر تټصىُٰٳ تټصؽثيَر WWD ًٸرٔ (5) 
الِصهيتغ تټ١٩ثءتز تټصڅثُّٰر ڀڃ ًٔٸثز تټڅٵٻ تټځهيؼر وشفَهن تټص٩ًَٱثز ٨ٽً أِثَ ٨ځٽُر . ٨څهڀث َص٩ىي ٨ٽً تټڅثٴٻ شٽدُر تټًٕوٞ خأٸځٽهث، َصٿ تټص٩ثٴه ٨ٽً تټڅٵٻ ٨ٽً أِثَ ڄ٥ثپ تټص٩ًَٱثز(6)

وشفَهن . و١َٽح ڀڃ تټڅثٴٽُڃ شأٸُه ڀىتٰٵصهٿ ٨ٽً تټص٩ًَٱثز، وَدًپ تټدًڄثڀػ خ٩ه وټٷ ٨ٵهًت ڀ٧ ٸٻ ڄثٴٻ ٨ٽً ٸٻ وؼهثز تټڅٵٻ. ٨ٽً تټٵثبځر تټځمصًٙذ تټځفَهنذ ڀڃ تټدًڄثڀػ وخڅثًء ٨ٽً نيتِر تټّىٲ

 .و٨څه تټفثؼر إټً تټڅٵٻ، َمٙٗ تټدًڄثڀػ تټٕفڅر ټٽڅثٴٽُڃ ٨ٽً أِثَ ٴهيذ تټڅٵٻ تټځصثـر ټٹٻ ڄثٴٻ ٍٰ وټٷ تټىٴس. تټڅثٴٽُڃ خهىچ تټ١ًَٵر ڀؽځى٨ر ڀڃ
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تِصؽثخس  الجشيبنجإټً ڈىت تټصٝثيج ٍٰ تټځٙثټؿ وأڂ إنتيذ  2009والـ٥څث أڂ ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر ٴه أٔثيز ٍٰ ٨ثپ  - 47

وشفٵٵڅث أًَٝث ڀڃ وظثبٳ تټٕفڃ تټمث٘ر خًٕٸر نَٹث . ټځ٩ثټؽر ڈىچ تټځّأټر 2009شًَٕڃ تټعثڄٍ /ٰىيًت ٍٰ ڄىٰځدً

شًَٕڃ /ټإلڄٕثءتز وشدَُڃ ټڅث أڂ تټڅثٴٻ ټٿ َّٽٿ أٌ أ٬ىَر ټٕدٹر تټځڅ٥ځثز ٬ًُ تټفٹىڀُر تټڅّثبُر تټٙىڀثټُر ڀڅى ڄىٰځدً

 . 2009تټعثڄٍ 

 څ٥َٿ ټأل٬ىَر ڀڃ ٴثٰٽر أـه تټڅثٴٽُڃتټڅهح تټځ: تالن٨ثء

أ٨ًخس ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر ٨ڃ ت٨صٵثنڈث خ٩هپ تټفثؼر إټً تشمثو إؼًتءتز ألًي خٕأڂ ڈىت تالن٨ثء خ٩ه ٴُثپ تټڅثٴٻ  - 48

 .تټځ٩څٍ، وڈٍ ًٔٸر نَٹث تټځفهونذ ټإلڄٕثءتز، خّهتن ٴُځر تأل٬ىَر تټځٱٵىنذ

أَٽىٺ /ِدصځدً 22هز وڈٍ ٍٰ ٠ًَٵهث ڀڃ نَٹث إټً ڀڅ١ٵر خثٸىٺ ٍٰ ٠ڃ ڀصًٌ ڀڃ تأل٬ىَر ٴه ٰٵ 1 229.65والـ٥څث أڂ  - 49

وٴځڅث خٱفٗ ٔهثنتز تِصًنتن تأل٬ىَر وشدَُڃ ټڅث، ـّح ڀث أٔثيز إټُڇ ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر، أڄڇ ٴه شٿ تِصًنتن  .2008

 . ٠ڃ ڀصًٌ ڀڃ تأل٬ىَر خثټٱ٩ٻ ڀڃ تټڅثٴٻ 1 229.55

50 - َ٘ ڀڃ شٵًًَ تټٱًَٳ  253تټٱٵًذ )ٻ إټُهث تټٱًَٳ تټځ٩څٍ خثټً٘ه ٍٰ تټٙىڀثٺ ٨ٽً أڄڅث ڄصٱٳ أًَٝث ڀ٧ تټڅصُؽر تټصٍ شى

ټٿ َّصمهپ ( ٍٰ تټځثبر ڀڃ ٴُځر تټٕفڅر 30ڀٵثخٻ )تټصٍ شٱُه خأڂ ِڅه تألنتء تټځٵَهپ ڀڃ تټڅثٴٻ ( تټځ٩څٍ خثټً٘ه ٍٰ تټٙىڀثٺ

ٸثڄىڂ /٨ٽً ش٧ّ ن٩ٰثز ٍٰ تټٱصًذ ڀڃ َڅثًَ( ؼٽرالِصًنتن تټمّثبً؛ وأڄڇ ٴه شٿ خهاًل ڀڃ وټٷ تِصًنتن تټمّثبً ڀڃ تټ٩ٵىن تِ

 . أِدثج ڈىت تټصًشُحخٙىيذ ٸثُٰر ىظٳ شوټٿ (. 2009أَٽىٺ /تألوٺ وِدصځدً

وأٔثيز ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر إټً أڂ ٴًتي ٨هپ إټ٭ثء تټّڅه وتټځىتٰٵر ٨ٽً ل١ر ِهتن ڀڃ تټڅثٴٻ ٴه تشمى خثټصٕثوي ڀ٧  - 51

وأٔثيز تإلنتيذ إټً أڂ ـؽٿ أ٨ځثٺ تټڅهح ٍٰ ڈىچ تټفثټر ٸثڂ ٬ًُ . تټٵثڄىڄُر مهڀثزإنتيذ تټ٩ځٽُثز، وتټٽىؼّصُثز، وتټ

أڂ  الجشيبنجڀّدىٲ ٍٰ تټٙىڀثٺ؛ وتـصؽس ًٔٸر نَٹث ڀًتيًت خأڂ تټّهتن تټٹثڀٻ ُِتنٌ إټً إٰالَ تټًٕٸر و٠ٽدس ڀڃ 

ټٿ َىتٰٳ ڀ١ٽٵًث ٨ٽً ڈىت تټ١ٽح  الجشيبنجوأوٜفس تإلنتيذ أڂ . ـصً شصځٹڃ ڀڃ ِهتن تټمّثبً إٜثُٰرَُّڅه إټُهث أ٨ځثاًل 

٨ٵىن ٍٰ /وأٸهز ٨هپ وؼىن أٌ ٘ٽر ٨ٽً تإل٠الٲ خُڃ ٴُثپ ًٔٸر نَٹث خثټص٩ىَٛ ٨ڃ تټمّثبً وـٙىټهث ٨ٽً أ٨ځثٺ

 . تټځّصٵدٻ

 إڄٕثء ٠ًَٳ ًَخٟ خُڃ ڀ٩ثڂ وڀ١ثي ٨ُّٽٍ: تالن٨ثء

٨ٽً إ٨ثنذ ( ِىَٱس شًَهيٌ)ؽثيذ تټ٩ًَّر ِث٨ه ًٔٸر ٨ََهتڂ ټٽص الجشيبنجتن٨ً تټٱًَٳ تټځ٩څٍ خثټً٘ه ٍٰ تټٙىڀثٺ أڂ  - 52

٨ٌُِٿ أڄڇ ل١ر تـصًتٌَر”ٰصؿ ڀُڅثء ڀ٩ثڂ ٸدهَٻ ټځُڅثء ڀٵهَٕى  ټدڅثء ٠ًَٳ ًَخٟ  الجشيبنجٸځث شٽٵً ٨ََهتڂ ٨ٵهًت ڀڃ . “ُٰځث 

ٿ ال َمهپ أٌ ٠ًَٳ ڀ٩ًوٮ ټصٵهَ”أڄڇ تټفٹىڀُُڃ خُڃ ڀُڅثء ڀ٩ثڂ وڀ١ثي ٨ُّٽٍ تټىٌ ؼثء ٨ٽً ټّثڂ ڀّتوټٍ تټځُڅثء 

“تټځّث٨هذ تإلڄّثڄُر وٸثڂ تټ٭ًٚ ڀڅڇ ڈى شّهُٻ و٘ىٺ ؼځث٨ثز تټځ٩ثيٜر تټځّٽفر إټً تټځ١ثي
(7)

. 

ويَٸٍز ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر ٨ٽً تالن٨ثء تټًبٍُّ تټىٌ أ٨ٽڅڇ تټٱًَٳ تټځ٩څٍ خثټً٘ه ٍٰ تټٙىڀثٺ ُٰځث َص٩ٽٳ خإڄٕثء  - 53

وتټمال٘ر . وټٿ شڅ٥ً ٍٰ ٨ځٽُر تټًٕتء تټځٵصًڄر خثالن٨ثء ٠ًَٳ ټًخٟ أـه تټ١ًٲ ٬ًُ تټځ٩ًوٰر ټصّٽُٿ تټځ٩ىڄر تإلڄّثڄُر،

أڂ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ٸثڂ َځٹڅڇ تټ٩ځٻ ٍٰ ش٩ثوڂ أوظٳ ڀ٧ ًَٰٳ تألڀٿ تټځصفهذ تټٵ١ًٌ ٍٰ تټٙىڀثٺ خٕأڂ ڀدثنيذ إڄٕثء 

 .٠ًَٳ وټٿ شصمى أٌ إؼًتءتز ألًي ٍٰ ٘هن ڈىت تالن٨ثء

 :تټٵٝثَث تټصثټُرثويڄث ٴٽٳ خٕأڂ وٴځڅث خٱفٗ تټځّصڅهتز تټځص٩ٽٵر خ٩ځٽُر تټًٕتء وَّ - 54

                                                      
(7)

 .S/2010/91 تټٱًَٳ تټځ٩څٍ خثټً٘ه ٍٰ تټٙىڀثٺ روظُٵ 
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 شفهَه ڄ١ثٲ تټ٩ځٻ 

  ٍٰ ؛تټًٕتءتإل٨ٱثء ڀڃ تټځڅثّٰر 

 ؛ٍٰ شٵهًَتز تټصٹٽٱر ٌَثنذ ٸدًُذ 

 ټٿ َّصمهپ ڀُڅثء ڀ٩ثڂ خ٩ه ٨ځٽُر تإل٘الؾ. 

 .بنجالجشيوشدُِڃ تټٱٵًتز تټصثټُر تټفٵثبٳ تټځفَهنذ ڀڃ تټىظثبٳ تټځٵَهڀر وتټص٩ٽُٵثز تأللًي تټصٍ أخهشهث إنتيذ  - 55

 يطبق الؼهإ

نوالي  645 ٨000ًٜس ًٔٸر ِىَٱس شًَهيٌ، وڈٍ أـه تأل٠ًتٮ تټًبُُّر تټځ٩څُر خځُڅثء ڀ٩ثڂ، ٨ًًٜث ٴُځصڇ  - 56

إل٘الؾ و٘ٽر تټ١ًَٳ تټځځصه ڀڃ تټځُڅثء ـصً شٵث٩٠ڇ ڀ٧ تټ١ًَٳ تټځتنٌ إټً ٠ًَٳ  2008أَٽىٺ /أڀًَٹٍ ٍٰ ِدصځدً

تـصځثٺ إ٬الٲ ڀُڅثء ڀٵهَٕى وتِصمهتپ ڀُڅثء ڀ٩ثڂ وخُڅځث ًَُٕ تټ٩ًٚ تټځٵصًؾ إټً. خٽه تټًبٍُّ
(8)

ٸځُڅثء خهَٻ ٰٵه ؼثء  

ڃ وڄٵصًؾ إ٘الؾ تټ١ًَٳ ٸُٽىڀصًًت ٩َٙح تؼصُثٌچ خّدح ـثټصه 17تټ١ًَٳ ڀڃ ڀ٩ثڂ إټً تټى٘ٽر تټځځصهذ خ١ىٺ "ُٰڇ أڂ 

وټٿ َٕځٻ تټ٩ًٚ تټځٵَهپ ڀڃ ًٔٸر  ."ـصً شٵث٩٠ڇ ڀ٧ تټ١ًَٳ تټځتنٌ إټً ٠ًَٳ خٽه تټًبٍُّتټځځصه ڀڃ ڀُڅثء ڀ٩ثڂ 

 .تټ٩ًٚ ُهثِىَٱس شًَهيٌ أٌ لًتبٟ شدُڃ خىٜىؾ تټى٘ٽر تټصٍ ًَُٕ إټ

ٸُٽىڀصًًت  29تټځځصهتڂ خ١ىٺ تټى٘ٽصثڂ ٹىڂ شٸثڂ تـصځثٺ تِصمهتپ ڀُڅثء ڀ٩ثڂ ٸدهَٻ ٨ڃ ڀُڅثء ڀٵهَٕى َٵصٍٝ أڂ و - 57

، ټالِص٩ځثٺصُڃ ٘ثټف تټىٌ ًَخٟ ڀٵهَٕى خځهَڅر خٽهٍ ١ًَٳ تټىٌ ًَخٟ ڀُڅثء ڀ٩ثڂ خٵًَر ٨ٽُثٺ ٨ٽً تټ١ًَٳ تټًبُّټٽ

 15تټځځصهذ خ١ىٺ وتټى٘ٽر تټعثڄُر ڀ٩ثڂ إټً ڀ١ثي ٨ُّٽٍ ڀُڅثء ٸُٽىڀصًًت ڀڃ  14تټځځصهذ خ١ىٺ تألوټً تټى٘ٽر : وڈځث

 الجشيبنجوأٴًز إنتيذ  .ٴًَر ٨ٽُثٺ ٨ٽً تټ١ًَٳ تټًبٍُّ تټىٌ ًَخٟ ڀٵهَٕى خځهَڅر خٽهإټً ٸُٽىڀصًًت ڀڃ ڀ١ثي ٨ُّٽٍ 

خأڂ تټٹٽځثز تټځّصمهڀر ٍٰ تټ٩ًٚ ٬ًُ نٴُٵر أو َځٹڃ شٱًُّڈث خث٨صدثيڈث ٨ًًٜث َٵصًٙ ٨ٽً إ٘الؾ تټ١ًَٳ تټځځصه ڀڃ 

ثڂ إټً ٴًَر ٨ٽُثٺ ٍٰ ڀڅ١ٵر ڀ٩ثڂ إټً ڀ١ثي ٨ُّٽٍ، أو َځٹڃ شٱًُّڈث خث٨صدثيڈث ٨ًًٜث إل٘الؾ تټ١ًَٳ تټځځصه ڀڃ ڀ٩

 .خٽه

تټځٵُځُڃ ٍٰ ڀٵهَٕى شٵًًًَت ٨ڃ ڀّؿ ُأؼًٌ ټٽ١ًَٳ تټځځصه ڀڃ ڀ٩ثڂ  الجشيبنجأَٽىٺ، ٴَهپ أـه ڀهڅهٍِ /ِدصځدً 21ٍٰ  - 58

إټً تټفثؼر إټً إ٘الؾ تټى٘ٽر ( ٨ٽً تټم١ًَر)وڈىت تټځّؿ تټىٌ َّصڅه إټً ٌَثيذ ڀُهتڄُر أٔثي . إټً ٠ًَٳ خٽه تټًبٍُّ

ڀڃ )ڀ١ثي ٨ُّٽٍ إټً ٴًَر ٨ٽُثٺ ٨ٽً تټ١ًَٳ تټًبٍُّ خُڃ ڀٵهَٕى وخٽه ٸُٽىڀصًًت ڀڃ تټ١ًَٳ ڀڃ  15تټځځصهذ خ١ىٺ 

 14أڂ تټى٘ٽر تټځځصهذ خ١ىٺ  ٩َڅٍوأٔثيز تإلنتيذ إټً أڂ وټٷ (. 3تټځٽفٳ تټىتينذ ٍٰ ٍٰ تټم١ًَر ‘ D’إټً ‘ B’تټڅٵ١ر 

ٴدٻ ڀىتٰٵر تټځٹصح تټٵ١ًٌ  وڄالـ٣ أڂ شٵًًَ تټځّؿ ٴه ُو٧ٜ. ٸُٽىڀصًًت ڀڃ ڀ٩ثڂ إټً ڀ١ثي ٨ُّٽٍ ٸثڂ َځٹڃ تِصمهتڀهث

نوالي أڀًَٹٍ إلؼًتء شٵهًَ ټالـصُثؼثز َ٭١ٍ تټځّثٰر تټځځصهذ  3 ٨000ٽً شمُٙٗ  2008شًَٕڃ تألوٺ /أٸصىخً 8ٍٰ 

وخثإلٜثٰر إټً وټٷ ټٿ . ٸُٽىڀصًًت ڀڃ ڀُڅثء ڀ٩ثڂ إټً ٴًَر ٨ٽُثٺ تټىتٴ٩ر ٍٰ ڀڅ١ٵر خٽه ٨دً ٠ًَٳ ڀ١ثي ٨ُّٽٍ 29خ١ىٺ 

ٸُٽىڀصًًت ڀڃ تټ١ًَٳ ٸثڄس ٘ثټفر ټالِص٩ځثٺ ٍٰ شٵًًَ تټځّؿ تټځٵَهپ  14خأڂ تټى٘ٽر تټځځصهذ خ١ىٺ  شًن أٌ إٔثيذ شٱُه

 أو ٍٰ أٌ ڀّصڅهتز نت٨ځر ألًي؛ الجشيبنجڀڃ تټځهڅهَ أو ٍٰ تټ٩ًٚ تټځٵَهپ ڀڃ تټځٹصح تټٵ١ًٌ إټً ڀٵً 

ي ٨ُّٽٍ إټً ٴًَر ٨ٽُثٺ ٨ٽً تټ١ًَٳ ٸُٽىڀصًًت ڀڃ تټ١ًَٳ ڀڃ ڀ١ث 15٘الؾ تټى٘ٽر تټځځصهذ خ١ىٺ وشٿ ڀڅؿ ٨ٵه إل - 59

ٴصًـس ًٔٸر ِىَٱس شًَهيٌ وت. (3ٍٰ تټم١ًَر تټىتينذ ٍٰ تټځٽفٳ ‘ D’إټً ‘ B’ڀڃ تټڅٵ١ر )تټًبٍُّ خُڃ ڀٵهَٕى وخٽه 

                                                      
(8)

 .2006ـصً  ٤1995ٻ ڀُڅثء ڀ٩ثڂ َّصمهپ ٨ځىڀًث ٸدهَٻ ڀڃ ٴدٻ ٨څهڀث أ٬ٽٳ ڀُڅثء ڀٵهَٕى لالٺ تټٱصًذ  
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وڀ٧ وټٷ ٰٵه شٿ إيِثء تټ٩ٵه ٨ٽً ًٔٸر ِىَٱس . ٍٰ تټ٩ًٚ تټځٵَهپ ڀڅهث تلصُثي ڀٵثوٺ ڀڃ لالٺ ٨ځٽُر تِصهيتغ ١٨ثءتز

تټځٹصح تټٵ١ًٌ خأڄڇ خ٩ه و٧ٜ  وأخٽ٭څث. ڃ ٠ًَٳ تإل٨ٱثء ڀڃ ٨ځٽُر تټځڅثٴٙثز تټصڅثُّٰر خىي٩َر تټ١ىتيئشًَهيٌ ٨

خهَاًل )ٺ شٙىي ټٽځًٕو٦ ٸثڂ تڄّفثج تټٵىتز تإلظُىخُر ڀڃ ڀٵهَٕى ؤُٹًث، وڈى ڀث ش١ٽح إڄٕثء ڀڅٱى تـصُث٠ٍ ټٽهلى

 .ٰىيًت( ټځُڅثء ڀٵهَٕى

 ت لفخ الهششوع

نواليًت أڀًَٹًُث 506 940خځدٽ٫ ُٴِهيز شٹٽٱر تټ٩ځٻ  - 60
(9)

 253 470ڀڃ وټٷ تټځدٽ٫  الجشيبنجوٸثڂ ڀڃ تټځٵًي أڂ َصفځٻ  ،

ٍٰ تټځثبر ڀڃ تټصٹٽٱر 50نواليًت أڀًَٹًُث شځعٻ 
(10)

نوالي  322 ٨500ٽً أڂ ًٔٸر ِىَٱس شًَهيٌ ٠ٽدس ڀث ال َٵٻ ٨ڃ  .

أڀًَٹٍ
(11)

ـُهنز ُٰڇ تټصٹٽٱر خځدٽ٫ وأ٨ه تټځٹصح تټٵ١ًٌ شٵهًًَت ظثڄُ. أل٨ځثٺ تإل٘الـثز  نواليتز  746 303ًث 

أڀًَٹُر
(12)

نوالي  342 000وُڀڅؿ تټ٩ٵه تټىٌ خٽ٭س ٴُځصڇ . ٍٰ تټځثبر ٨ٽً تټصٵهًَ تألوٺ 47، وڈٍ شٹٽٱر شٍَه خڅّدر 

، وڈى ڀدٽ٫ أٸدً ڀڃ تټځدٽ٫ تټىٌ ٠ٽدصڇ ًٔٸر ِىَٱس شًَهيٌ (نوالي أڀًَٹٍ 684 000ٍٰ تټځثبر ڀڃ  50)أڀًَٹٍ 

 .ٸعًًُت ٨ٽً شٵهًَتز تټصٹٽٱر تټصٍ ـهنڈث تټځٹصح تټٵ١ًٌ ٍٰ تټدهتَروٍََه 

إټً تټًنون تټىتينذ ٨ٽً تټ١٩ثءتز ٍٰ تټځڅ١ٵر تټځفٽُر وت٨صدً أڄڇ ٩َِدً تِصڅه تټځٹصح تټٵ١ًٌ خأڂ تټصٵهًَ تټعثڄٍ خٽ٭څث وأ - 61

الي أڀًَٹٍ ٍٰ تټ٩ًٚ تألوٺ تټځٵَهپ نو 654 000وتٴصًـس خثټٱ٩ٻ شٹٽٱر ٴهيڈث . خهٴر أٸدً ٨ڃ تټصٹٽٱر تټځفصځٽر ټألٔ٭ثٺ

خځؽًن تِصالپ خُثڂ تټځٵثَّر تټصٱُٙٽُر ڀڃ  684 605وڀ٧ وټٷ ٰٵه ٨ُّهٺ ڈىت تټځدٽ٫ ټُٙدؿ . ڀڃ ًٔٸر ِىَٱس شًَهيٌ

نواليتز أڀًَٹُر ال شّصڅه إټً  746 303ٍٰ تټځثبر ټصٙدؿ  47وڈىچ تټٍَثنذ تټٹدًُذ ٍٰ تټصٵهًَتز خڅّدر . الجشيبنج

نوالي  322 500ڀڅهث )نوالي أڀًَٹٍ  645 000ڀدًيتز ٴىَر خثټڅ٥ً إټً أڂ تټځٵثوٺ ٸثڂ ٴه وتٰٳ ٨ٽً ڀث ڀؽځى٨ڇ 

 (.الجشيبنجأڀًَٹٍ ڀڃ 

 ششوط الؼمذ

ٍٰ تټځثبر ټًٕٸر ِىَٱس شًَهيٌ ٨څه تِصالپ  20ٍٰ تټ٩ٵه ٨ٽً ِهتن ن٩ٰر ڀَّدٵر خڅّدر  ڄٙس تټًٕوٞ تټمث٘ر تټځفهنذ - 62

و٘هي خ٩ه وټٷ، خڅثًء ٨ٽً ٠ٽح ڀڃ ًٔٸر ِىَٱس شًَهيٌ . ِڅه ٜځثڂ تألنتء تټځًٍٰٙ خځث ٩َثنٺ ڄٱُ تټځدٽ٫

ر ٨ٽً ِهتن أٴّثٞ ٔهًَر إ٨ٱثء ڀڃ ًٔٞ ٜځثڂ تألنتء و٨ُهټس ًٔوٞ تټ٩ٵه خ٩ه تټځىتٰٵ( 2008ٸثڄىڂ تألوٺ /نَّځدً)

وال َىؼه ڀث َدًي ش٩هَٻ ًٔوٞ تټّهتن خثټڅ٥ً إټً أڂ ًٔٸر ِىَٱس شًَهيٌ، خث٨صدثيڈث أـه ڀص٩ههٌ تټڅٵٻ . ڀتٴصر

ٍٰ تټځثبر ڀڃ ٴُځر تټصٹٽٱر  30تټًبُُُّڃ ټٽځٹصح تټٵ١ًٌ لالٺ شٽٷ تټٱصًذ، ٸثڄس ٴثنيذ ٨ٽً شٵهَٿ ِڅهتز أنتء ش٩ثنٺ 

أًَٝث أڂ ڈىچ تټص٩هَالز شمثټٯ شىؼُهثز تټٽؽڅر تټٱ٨ًُر ټٽځٕصًَثز الـ٥څث و. ځُر تټځمٙٙروتټصأڀُڃ وُأؼىي ٔفڃ تټٹ

تټٽؽڅر تټٱ٨ًُر َځعٻ ٨څًٙت أِثًُِث ٍٰ تټًٴثخر  أڂ تالڀصعثٺ ټًٕوٞ الجشيبنجوأٸهز إنتيذ . ٍٰ تټځٵً تټًبٍُّ وتټ٩ٵىن

ووتٰٳ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ٨ٽً أڄڇ ٸثڂ َڅد٭ٍ  .ٍٰ ڈىچ تټفثټر ر٘فُف خٙىيذټٿ ١َدٵڇ  تټهتلٽُر، وأڂ تټځٹصح تټٵ١ًٌ

ټٿ شَّهن أٌ ٸځث تالټصٍتپ خثټًٕوٞ تټځفَهنذ ڀڃ تټٽؽڅر تټٱ٨ًُر ټٽځٕصًَثز وتټ٩ٵىن، وټٹڅڇ أٔثي إټً أڂ تټص٩هَالز ټٿ شڅَٱى 

 .أٴّثٞ ڀتٴصر

                                                      
 .2006ـصً  1995ٳ ڀُڅثء ڀٵهَٕى لالٺ تټٱصًذ ٽ٤ٻ ڀُڅثء ڀ٩ثڂ َّصمهپ ٨ځىڀًث ٸدهَٻ ڀڃ ٴدٻ ٨څهڀث أ٬ (9)
 .ثءتزشٵًي شفځُٻ ڄّدر تټمځُّڃ ٍٰ تټځثبر تټځصدٵُر ٨ٽً ًٔٸر ِىَٱس شًَهيٌ وأـه تټڅثٴٽُڃ تټىَڃ ش٩ثٴه ڀ٩هٿ تټدًڄثڀػ، وڈٍ ًٔٸر نَٹث ټإلڄٕ (10)
 .أڀًَٹٍ نوالي 645 000 ڀڃ تټځثبر ٍٰ 50 شځعٻ (11)
  .خُهوت - وتؼه ٠ًَٳ إڄٕثء ټځًٕو٦ تټځ٩ًوٜر تأل٩ِثي ټځصىِٟ وٰٵًث (12)
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 اعتخذال الطشٌك

أ٨ځثٺ تإل٘الؾ ٨ٽً تټ٬ًٿ ڀڃ إخًتپ ٨ٵه أخٽ٭څث تټځٹصح تټٵ١ًٌ خ٩هپ نلىٺ أٌ أ٬ىَر ٨ڃ ٠ًَٳ ڀُڅثء ڀ٩ثڂ ڀڅى تڄصهثء  - 63

وأٔثي تټځٹصح تټٵ١ًٌ إټً أڂ . َٵٍٝ خٕفڃ تأل٬ىَر إټً ڀُڅثء ڀ٩ثڂ ٸصهخًُ تـصًتٌٌ ٍٰ ـثټر إ٬الٲ ڀُڅثء ڀٵهَٕى

وِٟ تټٙىڀثٺ ڀڃ تټڅٵ١ر /تټڅثٴٽُڃ أٔثيوت ٔٱثڈر إټً تِصمهتپ تټ١ًَٳ ڀڃ ڀُڅثء ڀٵهَٕى إټً تټځڅث٠ٳ تټهتلٽُر ٍٰ ؼڅىج

”A “ ًتټڅٵ١ر إټ’D ‘ ٨ڃ ٠ًَٳ’B ‘( 2009ٍٰ ؼڅىج تټٙىڀثٺ ٍٰ ڄهثَر ٨ثپ  الجشيبنجټفُڃ شىٴٯ ٨ځٽُثز .)

وخثټڅ٥ً إټً أڂ ڈىچ تټص٩ٽُٵثز وينز ٔٱثڈر، ټٿ شصىًَٰ أَر ڀّصڅهتز شعدس وټٷ، وټٿ َص٩َٵح تټځٹصح تټٵ١ًٌ تټ١ًٲ تټځفَهنذ 

 .تټصٍ تِصمهڀهث تټڅثٴٽىڂ

أڂ  الجشيبنجوٴځڅث خإخال٪ إنتيذ . الجشيبنجشٱصٵً إټً تټٕٱثُٰر تټالٌڀر ټٝځثڂ ڀٙثټؿ وڄفڃ ڄًي أڂ إنتيذ تټ٩ٵىن ٸثڄس  - 64

 .تټځٱصٓ تټ٩ثپ أنيغ تِص٩ًتًٜث آلً ټؽىتڄح ڀ٩َُڅر ڀڃ ٨ځٽُر تټًٕتء ٍٰ شفٵُٵثشڇ تټؽثيَر ٍٰ تټٙىڀثٺ

 الًتٍجخ الؼبنخ

٨څهڀث أؼًز ٩ٔدر  2009ث ٸثڂ ٨ٽُڇ تټفثٺ ٍٰ ٨ثپ تِڂ ټٽصفٽُٻ أٸعً ڀځًث ڀصثـٴه خثز أٸدً ڀڃ تټځ٩ٽىڀثز  ًتٴهي أڂڄهيٶ  - 65

وڄ٩صًٮ أًَٝث خأڂ شٵثيًَ تټ٩ٕدر ٤ٽس ټٱصًذ ڀڃ تټىٴس شًُٕ إټً ٩ٜٯ . لهڀثز تټًٴثخر شفٵُٵثشهث ٍٰ تالن٨ثءتز

٨ٽً ٜىء شٽٷ  2009ٸثڄىڂ تألوٺ /وَؽح تټڅ٥ً ٍٰ شٵًًَ تټصفٵُٳ تټٙثني ٍٰ نَّځدً. تټٝىتخٟ ٍٰ ٨ځٽُثز تټٙىڀثٺ

تألِثَ تټىٌ تِصڅه إټُڇ ٰفٗ ؼىتڄح  2009ؤَٹٻ شٵًًَ ٨ثپ . تټّثخٵر تټٙثنيذ ٨ڃ ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخرتټصٵثيًَ 

وخثټ٬ًٿ ڀځث شٵَهپ ٰإڄڅث ڄ٩صٵه أڂ . ٩ٜٯ تټًٴثخر ون٨س شىُ٘ثشڇ إټً إؼًتء تټص٭ًُُتز تټالٌڀر ټٽص٭ٽح ٨ٽً وټٷ تټ٩ٝٯ

 .ځثُٰه ٍٰ ـثؼر إټً ڀٍَه ڀڃ تټصفٵُٳ ُڃشٵًًَڄث َفِهن ڀؽثټ

  



25 WFP/EB.1/2011/5-B/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمٍٍم الشلبثخ الذاالٍخ: الجضء الثبيً

 



26 WFP/EB.1/2011/5-B/1 

 

 ثٍئخ الشلبثخ -أواًل 

 الًضاهخ والمٍم األااللٍخ

وڄٱى تټځٹصح ڀڅى إڄٕثبڇ ُِثِر ټإلخال٪ ٨ڃ تټځمثټٱثز . 2008ٸثڄىڂ تټعثڄٍ /ٍٰ َڅثًَ الجشيبنجأڄٕا ڀٹصح تأللالٴُثز ٍٰ  - 66

وَٵِهپ تټځٹصح أًَٝث شهيَدًث ٨ٽً ڀّثبٻ تأللالٴُثز ٨دً تټځىٴ٧ تټٕدٹٍ، . وخًڄثڀؽًث إلٴًتي تټىڀر تټځثټُر وڀهوڄر ألالٴُثز

وڄًي أڂ . تټههتَث وتټ٩ځٻ تټمثيؼٍ، وڀث إټً وټٷ ٸځث َّهٌ تټځٕىيذ إټً تټځى٤ٱُڃ خٕأڂ ڀّثبٻ شٝثيج تټځٙثټؿ وٴدىٺ

 .الجشيبنجڈىچ تألڄ١ٕر ڀدثنيتز ؼُهذ ِصّث٨ه ٨ٽً شٕؽ٧ُ تټځڅثق تأللالٴٍ ٍٰ 

َؽح أڂ ٩َُُّڃ ٍٰ ٸٻ ڀٹصح ڀى٤ٯ ټأللالٴُثز َفځٻ ټىتء تټهٰث٦ ٨ڃ تټٵٝثَث تأللالٴُر وَٵىپ خهوي ڈځٍذ تټى٘ٻ  :التوصٍخ

 .ٴُرتألوټً ٍٰ ـّٿ تټځ٩ٝالز تأللال

 هٍ إ التًظٍم والهغؤولٍبد

ڀّصىَثز ٍٰ تټځٹثشح تإلٴٽُځُر تټّصر تټصثخ٩ر ټٽځٵً وڀٹثشدڇ تټٵ١ًَر تټصٍ َدٽ٫ ظالظر ڈُٹاًل شڅ٥ُځًُث ڀڃ  الجشيبنجَّصمهپ  - 67

وَصىټً تټځٵً تټًبٍُّ تټځّتوټُر ٨ڃ تټصًُُّ وتټصم١ُٟ تالِصًتشُؽٍ و٘څ٧ تټُّثِثز وتټً٘ه ٨ٽً . ڀٹصدًث ٨78هنڈث 

ټً ڀًتٴدر تټصٍتڀهث خثټم١ىٞ تټصىؼُهُر وَٵِهپ تټځٹصح تإلٴٽُځٍ تټځّث٨هذ تټصٵڅُر ټٽځٹثشح تټٵ١ًَر وَصى. تټځّصىي تټٹٽٍ

 . وتټځځثيِثز وتإلؼًتءتز تټځ٩ځىٺ خهث ٍٰ تټځڅ٥ځر

تټ٩ځٻ تټىٌ ٴثپ خڇ تټځٹصح تإلٴٽُځٍ ٍٰ ؼىڈثڄّدً٪ ُٰځث َص٩ٽٳ خثټځٹصح تټٵ١ًٌ ټٽٙىڀثٺ وشدَُڃ ټڅث أڂ  ٴځڅث خصٵهًَوٴه  - 68

وڄفڃ ڀٵصڅ٩ىڂ خؽىنذ ڀهځر تټًٴثخر تټځثټُر تټصٍ . ثخرتټځٹصح تإلٴٽُځٍ َّصمهپ ٴثبځر ڀًؼ٩ُر ٔثڀٽر ٍٰ إؼًتء ڀهثپ تټًٴ

 .١َٝٽ٧ خهث تټځٹصح تإلٴٽُځٍ

وأخٽ٭څث تټځٹصح تإلٴٽُځٍ خ٩هپ وؼىن ڀص١ٽدثز ڀڃ . وټٿ شٙٽڅث شٵثيًَ ألًي ٨ڃ خ٩عثز تټًٴثخر تټصٍ أوٰهڈث تټځٹصح تإلٴٽُځٍ - 69

. تټځڅ٥ځر خصٵهَٿ شٵثيًَ ل١ُر ٨ڃ خ٩ٛ تټځهثپ تټصٍ ٸثڄس شصٿ ڀڃ لالٺ ؼٽّثز إـث٠ر ٔٱىَر ڀ٧ ڀى٤ٱٍ تټځٹصح تټٵ١ًٌ

صمهڀر ڀڃ تټځٹصح تإلٴٽُځٍ ڀ٩صځهذ ڀڃ تټځڅ٥ځر وټٹڃ تټځٹصح تإلٴٽُځٍ ؼ٩ٻ ڀڃ وټٿ شٹڃ تټٵىتبٿ تټځًؼ٩ُر تټًٴثخُر تټځّ

ـَهذ ٍٰ ٸٻ ڀهثپ تټًٴثخر  . تِصمهتپ شٽٷ تټٵىتبٿ تټځًؼ٩ُر ڀځثيِر ڀى

. وٸثڂ تټځٹصح تټٵ١ًٌ َهيٶ أڂ تټځٹصح تإلٴٽُځٍ ڀٙهيًت ټٽه٨ٿ تټهثبٻ ٍٰ تټىٴس تټځڅثِح ٍٰ أ٨ٵثج ڀث ڄًٕ ڀڃ تن٨ثءتز - 70

ح تټٵ١ًٌ ت٨صدً ٨ځىڀًث أڂ تټځٹثشح تإلٴٽُځُر خفٹٿ والَصهث تټىت٩ِر وڀىتينڈث ٬ًُ تټٹثُٰر ٬ًُ ٴثنيذ شځثڀًث ٨ٽً أڂ تټځٹص

 . ٨ٽً شىًُٰ تټًٴثخر تټځ١ٽىخر

 :خالتوصٍ

 شٵىپ تټځٹثشح تإلٴٽُځُر خهوي ڀهٿ ٍٰ تټصڅ٥ُٿ خثټڅ٥ً إټً ٴًخهث ڀڃ تټځٹثشح تټٵ١ًَر وڀث شصمىچ ڀڃ ڀىٴ٧ َؽ٩ٽهث أٴهي ٨ٽً (أ)

 .وَڅد٭ٍ شٍوَه تټځٹثشح تإلٴٽُځُر خثټځىتين تټالٌڀر ټصځٹُڅهث ڀڃ أنتء ٨ځٽهث خځٍَه ڀڃ تټٱ٩ثټُر. تالِصؽثخر خ٨ًّر الـصُثؼثشهث

ـَهذ ټځهځر تټًٴثخر ٍٰ ٸٻ ڀؽثٺ و٤ُٱٍ تِصڅثنًت إټً تټٵثبځر تټځًؼ٩ُر ټٽصٱصُٓ  (ج) َؽح أڂ ٩َه تټځٵً تټًبٍُّ ٴثبځر ڀًؼ٩ُر ڀى

 .وَؽح إؼًتء ؼځ٧ُ ڀهثپ تټًٴثخر تټصٍ شٵىپ خهث تټځٹثشح تإلٴٽُځُر ٍٰ تټځّصٵدٻ وٰٵًث ټٽٵثبځر تټځًؼ٩ُر تټځ٩صځهذ ٍٰ تټځٹصح تټٵ١ًٌ،

َڅد٭ٍ أڂ شٵَهپ ٸٻ شٵثيًَ خ٩عثز تټځٹثشح تإلٴٽُځُر ٸصثخر ـصً شصثؾ وظثبٳ تټ٩ځٻ تټىٌ شٵىپ خڇ تټد٩عر وڀث شصى٘ٻ إټُڇ ڀڃ  (غ)

 . تِصڅصثؼثز ټٽًؼى٦ إټُهث ٍٰ تټځّصٵدٻ
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ةر وإټً ؼثڄح ڀّث٨هذ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ٍٰ شهُةر خُ. وأڄٕةس ڀتلًًت و٤ُٱر ڀًتٴدر تالڀصعثٺ ٍٰ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ټٽٙىڀثٺ - 71

يٴثخُر ِٽُځر وإؼًتء تِص٩ًتٜثز نويَر ټٹٱثټر تالڀصعثٺ ټصٽٷ تټٝىتخٟ، ٰإڂ ڀى٤ٯ ڀًتٴدر تالڀصعثٺ َځعٻ أًَٝث ؼهر 

وڄًي أڂ وټٷ ڀدثنيذ ٠ُدر ٍٰ تألؼٻ تټٵًُٙ ڄ٥ًًت ټدُةر تټځمث٠ً تټٹدًُذ تټصٍ شڅٱى ُٰهث . تالشٙثٺ تټځ٩څُر خصٵهًَ تټځمث٠ً

 .ٍٰ تټٙىڀثٺ الجشيبنج٨ځٽُثز 

وڄًي أڂ . َؽح إؼًتء تِص٩ًتٚ نٴُٳ اللصٙث٘ثز ڀى٤ٯ ڀًتٴدر تالڀصعثٺ خځؽًن شًُٔه تټُڅ٥ٿ وتإلؼًتءتز :صٍخالتو

تِصځًتي تټه٨ٿ تټٕمٍٙ تټٵىٌ ڀڃ ڀى٤ٯ ڀًتٴدر تالڀصعثٺ َڅد٭ٍ أاّل َٹىڂ ِددًث ٍٰ شځ٧ُُ ڀّثءټر تټځهًَ تټٵ١ًٌ وتټځهًََڃ 

 .تِلًَڃ وًٰ٘هٿ ٨ڃ شفځٻ تټځّتوټُر ٨ڃ تټٝىتخٟ

 الهواسد الجششٌخ ونهبسعبد الؼهإ

إټً ؼىتڄح تټٵٙىي ٍٰ ڀځثيِثز تټځىتين  2010ٔدثٞ /أٔثي تټصٵًًَ تټىٌ أ٘هيشڇ ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر ٍٰ ٰدًتًَ - 72

وڄفڃ ڀٵصڅ٩ىڂ خثټصفّڅثز تټځٽځىِر تټصٍ أؼًتڈث . تټدًَٕر تټځص٩ٽٵر خثټص٩ُُڃ وتالـصٱث٢ خٵثبځر تټ٩ثڀٽُڃ ٍٰ تټځٹصح تټٵ١ًٌ

وشفٵٵڅث ٨ٽً ِدُٻ تاللصدثي . ًٌ لالٺ شڅٱُى شىُ٘ثز ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر ټٍَثنذ تټٕٱثُٰر ٍٰ ٨ځٽُثز تټص٩ُُڃتټځٹصح تټٵ١

 .ڀڃ ظالظر ش٩ُُڅثز أؼًَس ڀتلًًت وشدَُڃ ټڅث تڀصعثټهث ټإلؼًتءتز تټځ٩صځهذ

تِص٩ًتٚ ڀڅصٙٯ تټځهذ ، و(تټځًـٽر تألوټً)ٍٰ خهتَر ٰصًذ تإلخال٪  -وَٽٍپ شٵُُٿ أنتء تټځى٤ٱُڃ ٨ٽً ظالض ڀًتـٻ  - 73

وټٿ َصٿ تالڄصهثء . وـِهنز تټصىتيَك تټځّصههٰر إلڄهثء ٸٻ ڀًـٽر(. تټځًـٽر تټعثټعر)وٍٰ ڄهثَر ٰصًذ تإلخال٪ ( تټځًـٽر تټعثڄُر)

ٍٰ تټځثبر ڀڃ تِصځثيتز شٵُُٿ تألنتء تټځهڅٍ وش٩ٍٍَ تټٹٱثءتز ټٽځى٤ٱُڃ  1ٍٰ تټځثبر و 30ٍٰ تټځثبر و 45إاّل ڀڃ 

ٍٰ ٬ٝىڂ تټځىت٨ُه تټځفهنذ ټٽځًـٽر تألوټً وتټځًـٽر تټعثڄُر وتټځًـٽر تټعثټعر  2009ٍٰ ٨ثپ ( تټىَڃ ٨ځٽىت/تټ٩ثڀٽُڃ)

وٸثڂ ڀ٩هٺ تالڀصعثٺ أ٨ٽً خثټڅّدر ټٽځى٤ٱُڃ تټى٠څُُڃ ڀٵثيڄر خثټځى٤ٱُڃ تټهوټُُڃ، وًَؼ٧ وټٷ أِثًِث إټً أڂ . ٨ٽً تټصىتټٍ

تټى٘ىٺ ٨دً تټٕدٹر إټً تِصځثيتز شٵُُٿ تألنتء تټځهڅٍ وش٩ٍٍَ  ڀى٤ٯ تټځىتين تټدًَٕر ٍٰ تټځٹصح تټٵ١ًٌ َځٹڅڇ

 . تټٹٱثءتز تټمث٘ر خثټځى٤ٱُڃ تټى٠څُُڃ وَّص٧ُ١ أڂ ًَ٘ه ٨ڃ ٸعح شٵهَٿ تالِصځثيتز

وٸٕٱس تټٱفىٖ تټصٍ أؼًَڅثڈث ٨ٽً ِدُٻ تاللصدثي الِصځثيتز شٵُُٿ تألنتء تټځهڅٍ وش٩ٍٍَ تټٹٱثءتز ټٽځى٤ٱُڃ تټهوټُُڃ  - 74

. ڀّصىٰثذ، وشًٸس تټصٱثُ٘ٻ تټځهځر تټځص٩ٽٵر خثِص٩ًتٚ تټٹٱثءتز نوڂ أڂ شّصٹځٻ ٍٰ تټٹعًُ ڀڃ تالِصځثيتز أڄهث ټٿ شٹڃ

 . و٨الوذ ٨ٽً وټٷ ٰإڂ تټىظثبٳ تټځٕثي إټُهث ٍٰ تالِصځثيتز تټځّصىٰثذ ټٿ شٹڃ ڀصثـر

وشٹځڃ تټځٕٹٽر . ءتز إؼًتءتز ڀٵدىټروڄفڃ ڄًي أڂ تإلؼًتءتز تټځص٩ٽٵر خصٵهَٿ تِصځثيتز شٵُُٿ تألنتء تټځهڅٍ وش٩ٍٍَ تټٹٱث - 75

وڄفڃ ڄهيٶ أڂ وـهذ تټځىتين تټدًَٕر ٍٰ تټځٹصح تټٵ١ًٌ شٵِهپ تټصهيَح إټً تټځى٤ٱُڃ . ٍٰ ًٰٚ شڅٱُى تإلؼًتء تټځفَهن

 .خٕأڂ أڈځُر تِصُٱثء تالِصځثيتز خهٴر وٍٰ تټىٴس تټځفَهن

وَؽح إيِثٺ يِثبٻ ٍٰ تټىٴس . ٍُّ وٍٰ تټځٹصح تټٵ١ًٌَؽح ي٘ه شٵهَٿ تالِصځثيتز خهٴر أٸدً ٍٰ تټځٵً تټًب :خالتوصٍ

وَؽح تِصمهتپ تإلڄىتيتز . تټځڅثِح ټٽصىٸًُ خصٵهَٿ تالِصځثيتز وتټصفٵٳ ڀڃ تِصُٱثبهث وڀصثخ٩ر إ٨ثنذ شٵهَځهث إوت ټٿ شٹڃ ڀّصىٰثذ

ځىتين تټدًَٕر ش٩ځٻ ـثټًُث ڀ٧ وٴه أٸهز ټڅث تإلنتيذ أڂ تټ. وتإلؼًتءتز تټصأنَدُر ٸځالو ألًُ ٜه ٸٻ ڀڃ ًَٙ ٨ٽً ڀمثټٱر وټٷ

٩ٔدر شٹڅىټىؼُث تټځ٩ٽىڀثز ٨ٽً و٧ٜ ڀًٕو٦ ټص٩ٍٍَ تِصځثيتز شٵُُٿ تألنتء تټځهڅٍ وش٩ٍٍَ تټٹٱثءتز تټىٌ ُِٹٱٻ تِصُٱثء تټدڅىن 

 . وًُُِّ تټصفٵٳ ڀڃ تټؽىنذ
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 ةلغفخ اإلداسح وأعلوة الؼهإ

وڀڃ تألِثٍِ شىُ٘ٻ يِثټر وتٜفر ڀڃ . ټالڀصعثٺ ټٽٵىت٨ه وتټٽىتبؿشٵ٧ ٨ٽً تإلنتيذ تټ٩ٽُث تټځّتوټُر ٨ڃ شهُةر تټځڅ٥ځر  - 76

 .تإلنتيذ ټٱًٚ تالڀصعثٺ ټٽٝىتخٟ

 . “خًڄثڀػ ڀڅ٧ تټصهټُُ وتټٱّثن”تټصٍ ال خه ڀڃ ڀصثخ٩صهث ڀڃ لالٺ “ ُِثِر ڀٹثٰفر تټصهټُُ وتټٱّثن”وڄفڃ ڄُٕه خځدثنيذ  - 77

وڄفڃ ڄًي أڂ تټځٹصح تټٵ١ًٌ . تټً٘ه تټىتشٍ ڀٵثخٻ تټً٘ه تټمثيؼٍ شٕهه تټّثـر تټ٩ثټځُر ت٨صًتًٰث ڀصٍتَهًت خأڈځُر :التوصٍخ

وشځثًُٔث ڀ٧ تټٵثبځر تټځًؼ٩ُر ټٽصٱصُٓ ٍٰ تټځٹصح . ٍٰ تټٙىڀثٺ َځٹڅڇ أڂ َىًٰ ٤ًوًٰث ڀعثټُر ټصؽًَح آټُر ټٽصٵُُٿ تټىتشٍ للجشيبنج

ٵ١ًَر وَؽح أڂ شٵُِٿ تټځٹثشح تټٵ١ًَر ڄٱّهث ٨ٽً تټٵ١ًٌ، َؽح و٧ٜ ٴثبځر ڀًؼ٩ُر خثټٝىتخٟ تټًبُُّر ټٽصٵُُٿ تټىتشٍ ټٽځٹثشح تټ

وڄ٩صٵه أڂ وټٷ ُِٕؽ٧ تټځٹثشح تټٵ١ًَر . أِثَ شٽٷ تټٵثبځر تټځًؼ٩ُر ٍٰ ڄهثَر تټ٩ثپ ڀڃ لالٺ شٵًًَ شٵهڀڇ إټً تټځهًَ تټٵ١ًٌ

 .٨ٽً تإلڀّثٶ خٍڀثپ ڀٽٹُر تټٝىتخٟ، وخثټصثټٍ شفُّڃ تټځّثءټر

 الهخبطش ىداسح -ثبيًٍب 

 وىداستدب تمجإ الهخبطش

وٸثڂ تټځٹصح تإلٴٽُځٍ ٴه . ـثټًُث ٨ٽً إ٨هتن ِؽٻ ټٽځمث٠ً تالِصًتشُؽُر وتټصٕ٭ُٽُر ٨ٽً ڀّصىي تټځڅ٥ځر الجشيبنج٩َٹٯ  - 78

، و٨ځٽس خ٩عر لث٘ر ڀڃ ڀٹصح نخٍ ټٽه٨ٿ تټځُهتڄٍ ٍٰ ـثالز تټ١ىتيئ 2010أ٨ه ِؽاًل ټځمث٠ً تټٙىڀثٺ ٍٰ ٨ثپ 

وَؽًٌ ـثټًُث تإل٨هتن . ِؽٻ ڀمث٠ً تټٙىڀثٺ ڀ٧ ِؽٻ ڀمث٠ً تټځڅ٥ځر ٨ٽً ڀىتءڀر( خثټڅُثخر ٨ڃ تټځٹصح تټٵ١ًٌ)

إلڄٕثء ڀٹصح إنتيذ تټځمث٠ً ٍٰ تټٙىڀثٺ شفس إًٔتٮ ڀڅّٳ تټٕتوڂ تإلڄّثڄُر تټځٵُٿ، وُشدىٺ ؼهىن ټٽصى٘ٻ إټً ڄهػ 

 . ٽهڀٕصًٶ خُڃ أ٘فثج تټځٙٽفر ٍٰ تألڀٿ تټځصفهذ وتټىٸثالز تإلڄّثڄُر تټهوټُر تأللًي ټٽص٩ثوڂ ٍٰ تټد

 . وڄًي أڂ شٽٷ تټځدثنيتز ِصځِٹڃ ڀڃ تټص٩ثڀٻ ڀ٧ تټځمث٠ً خٱ٩ثټُر أٸدً - 79

وٴه أ٨هز ِؽالز . والـ٥څث أڂ شٵدٻ تټځمث٠ً ال َٵثَ ٍٰ تټؽثڄح تټصٕ٭ُٽٍ خُڅځث َٵثَ شٵدٻ تټځمث٠ً ٍٰ تټځّثبٻ تألڀڅُر - 80

وشڅٕأ ٨ڃ تټص٩ًٚ ټألـهتض  بنجالجشيأٌ تټځمث٠ً تټصٍ شٕٹٻ ٨څًًٙت ؼىڈًًَث ٍٰ أڄ١ٕر أ٨ځثٺ )ټٽځمث٠ً تټځصأ٘ٽر 

 (. أٌ تټځمث٠ً تټصٍ ش٥ٻ خثٴُر ـصً خ٩ه شڅٱُى تټٝىتخٟ)وټُُ ټٽځمث٠ً تټځصدٵُر ( تټځّصٵدٽُر تټځفصځٽر و٨هپ تټصُٵڃ ڀڅهث

 :خالتوصٍ

ڀعٻ ڀڅث٠ٳ تټٙىڀثٺ تټصٍ شٱًٚ )َؽح شفهَه ڀهي شٵدٻ تټځمث٠ً ٨ٽً ـهذ ٍٰ تټ٩ځٽُثز تټصٍ شڅ١ىٌ ٨ٽً ڀمث٠ً ٸدًُذ  (أ)

 (.خثټى٘ىٺ إټُهث الجشيبنجڀعٻ ڀڅث٠ٳ تټٙىڀثٺ تټصٍ َّځؿ ټځى٤ٱٍ )وتټ٩ځٽُثز تټ٩ثنَر ( الجشيبنجُٰهث ٴُىن ٨ٽً و٘ىٺ 

ًٝث إ٨هتن ِؽٻ ټٽځمث٠ً تټځصدٵُر خځث َٝځڃ ٨هپ لًوؼهث ٨ڃ ـهون شٵدٻ خثإلٜثٰر إټً ِؽٻ تټځمث٠ً تټځصأ٘ٽر، َؽح أَ (ج)

 .تټځمث٠ً

 ىدسان ىشبساد اإليزاس

ٍٰ تټٙىڀثٺ خأڄڇ  للجشيبنجتټځٹصح تټٵ١ًٌ  2006ٔدثٞ /َ٘څٯ تټصٵًًَ تټىٌ أ٘هيشڇ ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر ٍٰ ٰدًتًَ - 81

ًَٚ ټځمث٠ً ٸدًُذ خّدح ڀث َٽٍ ٍٰ ڀؽثالز إنتيذ تټدًتڀػ وتټڅٵٻ وتټٽىؼّصُثز  تټ٩ٝٯ تټځٽځىَ تټځٽفى٢( أ: )ڀ٩

 .٨2003هپ ٸٱثَر شڅٱُى شىُ٘ثشهث تټًبُُّر تټىتينذ ٍٰ شٵًًَڈث تټّثخٳ ټ٩ثپ ( ج)وتټّٽ٧، 

وٴَهپ يبُُ وٌيتء تټفٹىڀر تالشفثنَر تالڄصٵثټُر ٍٰ تټٙىڀثٺ إټً تألڀُڃ تټ٩ثپ ټألڀٿ تټځصفهذ لالٺ تؼصځث٦ ٨ٵه ٍٰ  - 82

وخثټڅ٥ً إټً أڂ خ٩ٛ شٽٷ تټٕٹثوي . ٹثوي شص٩ٽٳ خىٸثالز تألڀٿ تټځصفهذ تټ٩ثڀٽر ٍٰ تټٙىڀثٺ٨هذ ٔ 2007شځىٌ /َىټُى
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٩ُٔدر لهڀثز تټًٴثخر شٱصًُٕث ٍٰ ِدصځدًثبلجشيبنجٸثڄس شص٩ٽٳ  وَ٘څٯ . 2007شًَٕڃ تألوٺ /أَٽىٺ وأٸصىخً/، ٰٵه أؼًز 

ًَٚ  الجشيبنجح ڀٹص 2007ٸثڄىڂ تألوٺ /شٵًًَ ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر تټىٌ ٘هي ٍٰ نَّځدً ٍٰ تټٙىڀثٺ خأڄڇ ڀ٩

خثټڅ٥ً إټً خُةر تټ٩ځٻ تټځفٱىٰر خځمث٠ً ٸدًُذ ٍٰ تټٙىڀثٺ وؼىتڄح ٩ٜٯ تټًٴثخر ٍٰ ’ټځمث٠ً ٸدًُذ ولٽٗ إټً أڄڇ 

وأوً٘ تټصٵًًَ تإلنتيذ خأڂ شٹىڂ ٨ٽً . ‘الشهثڀثز خّىء تإلنتيذ، خٻ وتټٱّثن الجشيبنجتټدًتڀػ وتټٽىؼّصُثز، ٰٵه ش٩ًٚ 

ٍٰ شٽٷ تټ٥ًوٮ، وأڂ شڅ٥ً ٍٰ إخال٬هث إټً تټځؽٽُ تټصڅٱُىٌ ٸصهخًُ  الجشيبنجمث٠ً تټصٍ َځٹڃ أڂ شځُ ِځ٩ر و٨ٍ خثټځ

 . ټٽفه ڀڃ تټځمث٠ً

وټٿ ڄفٙٻ ڀڃ تإلنتيذ . وټٿ َصٝځڃ تټصٵًًَ تټّڅىٌ تټىٌ ٘هي خ٩ه وټٷ ٨ڃ تټځٱصٓ تټ٩ثپ أٌ إٔثيذ إټً ٨ځٽُثز تټٙىڀثٺ - 83

٨ٽً و٨ٍ خثټځمث٠ً  وڄًي أڄڇ ٸثڂ ال خه ڀڃ أڂ شٹىڂ تإلنتيذ. إټً تټځؽٽُ تټصڅٱُىٌ ٨ٽً أنټر شعدس شٵهَٿ شٽٷ تټځ٩ٽىڀثز

١ٽ٧ تټځؽٽُ تټصڅٱُىٌ ٨ٽً شٽٷ تټځ٩ٽىڀثز تټصٍ ٸثڂ َځٹڃ أڂ شّث٨ه ٨ٽً تشمثو ڀث َٽٍپ ڀڃ إؼًتءتز ٍٰ تټىُٔٹر وأڂ ش

خأڄڇ ٸثڂ ٨ٽُهث أڂ شٹىڂ أٸعً  الجشيبنجشٵً إنتيذ  ـهض، ُٰځثو٨څه تټڅ٥ً . تټىٴس تټځڅثِح ټٽصمٱُٯ ڀڃ ـهذ شٽٷ تټځمث٠ً

 .تټ٩ځٽُثز ٍٰ تټٙىڀثٺ ڀ٧ تټځؽٽُ تټصڅٱُىٌتِصدثٴُر ٍٰ ڀڅثٴٕر تټځمث٠ً تټصٍ شځُ تټّځ٩ر تټڅثٔةر ٨ڃ 

أڂ خ٩ٛ تټځّثبٻ تټًبُُّر تټصٍ  الجشيبنجوشًُٕ تټًِثبٻ تإلټٹصًوڄُر تټځصدثنټر خُڃ تټٱًَٳ تټځ٩څٍ خثټً٘ه ٍٰ تټٙىڀثٺ و - 84

 .وينز الـٵًث ٍٰ شٵًًَ تټٱًَٳ ٸثڄس شٕٹٻ ؼٍءًت ڀڃ شٽٷ تټځًتِالز

ڄًي أڂ تټځمث٠ً تټصٍ شځُ تټّځ٩ر َځٹڃ أڂ شڅ١ىٌ ٨ٽً أظً شڅ٥ُځٍ أو٧ِ ڀٵثيڄر خثټځمث٠ً تټصٕ٭ُٽُر تټصٍ شڅ١ىٌ  :التوصٍخ

إنتيذ تټځىتين وتټځّثءټر تټځّتوټُر ٨ڃ ؼځ٧ وشفٽُٻ إٔثيتز تإلڄىتي وټىټٷ َڅد٭ٍ أڂ شّڅه إټً نتبًذ . ٨ځىڀًث ٨ٽً أظً ڀىٜى٨ٍ

وَڅد٭ٍ أڂ ش٩ځٻ نتبًذ إنتيذ تټځىتين . تټځص٩ٽٵر خثټځمث٠ً تټٹدًُذ تټصٍ شځُ تټّځ٩ر وش٩ُٙه شٽٷ تإلٔثيتز إټً تټځّصىَثز تټځالبځر

ًتؼ٩ر تټفّثخثز وش١ٽ٩هځث ڀث شٵىپ خڇ ڀڃ وتټځّثءټر ٍٰ ش٩ثوڂ وظُٳ ڀ٧ ڀٹصح تټځٱصٓ تټ٩ثپ و٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر وټؽڅر ڀ

 .أ٨ځثٺ

 الشد ػلى االدػبءاد الخبس ٍخ

ٱًَٳ تټځ٩څٍ خثټً٘ه ٍٰ تټڀّص٩هًت شځثڀًث ټٽًن خفّٿ ٨ٽً تن٨ثءتز  الجشيبنجٍٰ ٬ُثج تِصًتشُؽُر يتِمر ټٽصٙهٌ، ټٿ َٹڃ  - 85

ټالن٨ثءتز  الجشيبنجتِصؽثخر  و٩ًٔ أ٘فثج تټځٙٽفر تټمثيؼُُڃ أڄهٿ ال َفٙٽىڂ ٨ٽً ڀ٩ٽىڀثز ٸثُٰر ٨ڃ. تټٙىڀثٺ

وٸثڂ َځٹڃ شههبر . وأڂ ڈڅثٶ تٰصٵثيًت إټً تټىٜىؾ خٕأڂ ڀث إوت ٸثڂ تټځٹصح تټٵ١ًٌ أو تټځٵً ًُِن ٨ٽً ڀث َعًُ ٴٽٵهٿ

شألً إ٘هتي شٵثيًَ تټصفٵُٳ ڀڃ تټځٱصٓ تټ٩ثپ خڅفى ِصر أٔهً خ٩ه إ٠الٲ )أ٘فثج تټځٙٽفر ڀڃ لالٺ شٵهَٿ ين أ٦ًِ 

وأٴًز تإلنتيذ خأڄڇ ٸثڂ َځٹڃ شفُّڃ تشٙثټهث خأ٘فثج تټځٙٽفر . وٌَثنذ تټٕٱثُٰر( ثذ تټًتخ٩ر ټأللدثيتالن٨ثءتز ٍٰ تټٵڅ

وڄصىٴ٧ أڂ شّث٨ه ڀدثنيذ . تټمثيؼُُڃ، وأٔثيز إټً أڄهث تشمىز ٨هنًت ڀڃ تټم١ىتز ٍٰ ڈىت تټٙهن لالٺ تألٔهً تأللًُذ

وش٩ُٙه تټځمث٠ً وتټٵٝثَث إټً تټځّصىي تټځڅثِح ڀڃ تإلنتيذ  ٨ٽً شفهَه الجشيبنجتټځڅ٥ځر ټص٩ٍٍَ إنتيذ تټځمث٠ً وتألنتء 

 . الشمثو إؼًتءتز ٩ًَِر خٕأڄهث

 .َڅد٭ٍ ټإلنتيذ أڂ ش٧ٝ وشڅٱى تِصًتشُؽُر ټٽًن ٨ٽً تالن٨ثءتز تټمثيؼُر تټًبُُّر خ٨ًّر وخفّٿ وخٕٱثُٰر :التوصٍخ
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 وتطوٌش أيشطخ الشلبثخ ااتٍبس -ثبلثًب 

 ىػذاد اطخ التخصٍص

تټصمُٙٗ ڈٍ أِثًِث ل١ر ڄٙٯ ِڅىَر ٴثبځر ٨ٽً تالـصُثؼثز تِصڅثنًت إټً ڄصثبػ تټصٵهًَ تټځٕصًٶ خُڃ تټىٸثالز ل١ر  - 86

(ڀڅ٥ځر تأل٬ىَر وتټٍيت٨ر)ټألڀڃ تټ٭ىتبٍ وتټص٭ىَر تټىٌ شؽًَڇ وـهذ شفٽُٻ تألڀڃ تټ٭ىتبٍ وتټص٭ىَر 
(13)

وُش٩ه ل١ر  

تټصمُٙٗ ٨ٽً أِثَ ڄصثبػ تټصٵهًَتز وشصٝځڃ خُثڄثز وـهذ شفٽُٻ تألڀڃ تټ٭ىتبٍ وتټص٭ىَر وخُثڄثز ڀٱىُٜر تألڀٿ 

وتټ٭ًٚ ڀڃ تټم١ر ڈى . الجشيبنجتټځصفهذ ټٕتوڂ تټالؼةُڃ خٕأڂ تټځًٕنَڃ نتلٽًُث وخُثڄثز تألڀڃ تټ٭ىتبٍ تټځّصځهذ ڀڃ 

٨ٌَر ٍٰ إ٠ثي ٸٻ خًڄثڀػ شٵهًَ أ٨هتن تټځّصٱُهَڃ ٍٰ ٸٻ ڀٵث٩٠ر  . وشفهَه ٸځُثز تأل٬ىَر تټځى

ـَهذ ٰإڂ ل١ر تټصمُٙٗ  - 87 و٨ٽً تټ٬ًٿ ڀڃ ـّثج أ٨هتن تټځّصٱُهَڃ وشمُٙٗ تأل٬ىَر خثِصمهتپ إؼًتءتز تټصٕ٭ُٻ تټځى

 . تټڅهثبُر ش٩َهٺ ـّح ڀث شٵًيچ ڀمصٽٯ تؼصځث٨ثز ل١ر تټصمُٙٗ

ڀّصٱُهًت ٍٰ  23 463وٴه خٽ٭س تټصٵهًَتز تألَوټُر أل٨هتن تټځّصٱُهَڃ . إًٰتنَرٍٰ ڀٵهَٕى ـثټر  2009َځعٻ تټصمُٙٗ ٍٰ أٸصىخً 

وأخٽ٭څث تټځٹصح تټٵ١ًٌ خفهوض ل١أ ٍٰ ٘فُٱر تټفّثخثز وأڂ أ٨هتن تټځّصٱُهَڃ، وٰٵًث ټٽصٵًًَ . صى٧ٌَ تټ٩ثپ ټأل٬ىَرإ٠ثي تټ

وأٜثٮ تټځٹصح . ڀّصٱُه ش٭١ُهٿ تټم١ر 80 000ٿ ڀّصٱُه، ڀڅه 85 000تټڅهثبٍ ټىـهذ شفٽُٻ تألڀڃ تټ٭ىتبٍ وتټص٭ىَر، خٽ٭س 

تټٵ١ًٌ أڂ أ٨هتن تټځّصٱُهَڃ ڀڃ خًتڀػ تټص٭ىَر ـّدس ٨ٽً أِثَ تټځ٩ٽىڀثز تټځّصځهذ ڀڃ ڀؽځى٨ر تټص٭ىَر، وـهنز أ٨هتن 

د٭ٍ أڂ وڄًي أڂ تټځٹصح تټٵ١ًٌ َڅ. وڀٱىُٜر تألڀٿ تټځصفهذ ټٕتوڂ تټالؼةُڃ الجشيبنجتټځًٕنَڃ نتلٽًُث ٨ٽً أِثَ شٵهًَتز 

َفصٱ٣ خّؽٻ ٸثڀٻ ټٽىظثبٳ خهءًت ڀڃ تټفّثخثز تألَوټُر ـصً شفهَه تأل٨هتن تټڅهثبُر ٍٰ ل١ر تټصمُٙٗ، وڈٍ وظثبٳ ٬ًُ ڀصثـر 

 .تټځٹصح تټٵ١ًٌ خأڄڇ َځٹڃ شصد٧ وټٷ ڀڃ لالٺ تټًِثبٻ تإلټٹصًوڄُر تټځصدثنټر ت٨صدًو. ـثټًُث

 2010آج /ڃ تټصى٧ٌَ تټ٩ثپ ټأل٬ىَر ٍٰ وِٟ تټٙىڀثٺ ٍٰ أ١ّ٬ٍُٰ تټځثبر ڀڃ تټځّصٱُهَڃ ڀ 32وٸٕٯ شفٽُٽڅث ٨ڃ أڂ  - 88

وَتٸه وټٷ تټفثؼر إټً ٌَثنذ شفُّڃ ل١ر تټصمُٙٗ . الجشيبنجأٔثيوت إټً ـٙىټهٿ ٨ٽً أ٬ىَر ڀڃ ڀڅ٥ځثز ٬ًُ 

 .وتټىٸثالز تأللًي الجشيبنجالٸصٕثٮ وتِصد٩ثن ـثالز تټصهتلٻ خُڃ 

 . ٠ًَٳ شىًُٰ ٸٻ تټځّصڅهتز تټصٍ شدًي تأل٨هتن تټځفهنذ ٍٰ ل١ر تټصمُٙٗ تټڅهثبُرالخه ڀڃ ٸٱثټر ٌَثنذ تټٕٱثُٰر ٨ڃ  :خالتوصٍ

 ىػذاد اطخ التوصٌغ

شؽهٍ ل١ر شى٧ٌَ ٔهًَر شٕځٻ أ٨هتن تټځّصٱُهَڃ وٸځُثز تأل٬ىَر تټځٵصًؾ شى٩ٌَهث ٍٰ ٸٻ ٴًَر وٍٰ ٸٻ ڄٵ١ر شّٽُٿ  - 89

تټصّٽُٿ تټڅهثبُر شفهًَث خّدح ٩٘ىخر تټى٘ىٺ إټً ڀمصٽٯ وَځعٻ شٙڅُٯ تټدُثڄثز ـّح تټځٵث٩٠ثز وـّح ڄٵثٞ . ڄهثبُر

وأ٨هز . ټٽٙىڀثٺ‘ ٴث٨هذ خُثڄثز ٴًوَر’وتُشمىز ٍٰ ڈىت تټٙهن ڀدثنيذ ؼهًَذ خثټعڅثء إل٨هتن . تټځڅث٠ٳ ٍٰ تټٙىڀثٺ

ٍٰ أ٨ٵثج ڀىِٿ أڀ١ثي يخ٧ُ ٨ثپ )ل١ٟ تټصمُٙٗ ټځڅث٠ٳ ٘ىڀثټُالڄه وخىڄصالڄه وڀ٥٩ٿ ڀڅث٠ٳ وِٟ تټٙىڀثٺ 

وټٹڃ ڈىچ تټځدثنيذ ټٿ شٹڃ ٴه تِصٵًز خ٩ه وټٿ َٹڃ ڈڅثٶ تټصٍتپ ٸثڀٻ خثأُل٠ً . ٨ٽً أِثَ ٴث٨هذ تټدُثڄثز تټٵًوَر (2010

ڀعثٺ وټٷ أڂ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ ٸثڂ ٨ٽُهٿ أڂ َصعدصىت ڀڃ تټدُثڄثز تټىتينذ ٍٰ ٴث٨هذ تټدُثڄثز تټځص٩ٽٵر خځڅث٠ٳ . تټٍڀڅُر

وٸثڂ ڀڃ تټځٵًي شفهَط ٴث٨هذ تټدُثڄثز ٍٰ . 2009آج /فَهن ڈى أ١ّ٬ُـًُتڂ ؤدُٽٍ وؼىخث، وٸثڂ تټځى٨ه تټځ

ڀڅث٠ٳ خّدح ٩٘ىخر  8ڀڃ خُڃ ( ٍٰ تټىِٟ)وټٹڃ أ٨ځثٺ تټصفهَط ټٿ شٹصځٻ إاّل ٍٰ ڀڅ١ٵر وتـهذ  2010ـًٍَتڂ /َىڄُى

وٸثڂ وټٷ ڈى  2010وشٿ تټصعدس ڀڃ ٴث٨هذ تټدُثڄثز تټځص٩ٽٵر خثټځڅ١ٵصُڃ تأللًَُڃ ٍٰ ٨ثپ . تټى٘ىٺ إټً لځُ ڀڅث٠ٳ

 .تألوٺ‘ تټصفهَط’

                                                      
 .شصىټً وـهذ شفٽُٻ تألڀڃ تټ٭ىتبٍ وتټص٭ىَر ٍٰ ڀڅ٥ځر تأل٬ىَر وتټٍيت٨ر إ٨هتن شٵثيًَ تألڀڃ تټ٭ىتبٍ وتټص٭ىَر  (13)
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ڀعثٺ وټٷ أڂ تټڅًٕذ تإل٨الڀُر . وشدَُڃ ټڅث أڂ ل١ٟ تټصى٧ٌَ ټٿ شٹڃ ش٩ِدً ٍٰ ٸٻ تألوٴثز ٨ڃ تټفٵثبٳ ٨ٽً أيٚ تټىتٴ٧ - 90

خ٩ه تڄهال٦ ”أٔثيز إټً أڄڇ  2010آج /تټٙثنيذ ٨ڃ ڀٱىُٜر تألڀٿ تټځصفهذ ټٕتوڂ تټالؼةُڃ ٨ڃ تټٙىڀثٺ ٍٰ أ١ّ٬ُ

ًّ ڀةثز تِالٮ ڀڃ تألٔمثٖ ڀڃ 2009أَثي /ڀثَى 7ٵىتز تټفٹىڀُر وؼځث٨ثز تټځ٩ثيٜر تټځّٽفر ٍٰ تټٵصثٺ خُڃ تټ ٰ ،

وَهٺ وټٷ ٜځڅًث ٨ٽً تڄمٱثٚ ٸځُر تټځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر . “(وـهچ 2010ٍٰ ٨ثپ  200 000أٸعً ڀڃ )ڀڅثٌټهٿ ٍٰ ڀٵهَٕى 

ـّح ڀث ڈى ڀَّؽٻ ٍٰ ل١ٟ تټصمُٙٗ ول١ٟ  ٨ٽً أڂ شٵهًَتز أ٨هتن تټځّصٱُهَڃ ٍٰ ڀٵهَٕى. تټځٵَهڀر إټً ڀٵهَٕى

 : تټصى٧ٌَ ٸٕٱس ٨ڃ ـهوض ٌَثنذ

 (تأليٴثپ تټىتينذ خُڃ ٴىُِڃ شًُٕ إټً ٸځُثز تأل٬ىَر خثأل٠څثڂ تټځصًَر)

 2010حضٌشاو /ٌويٍو 2009تششٌى األول /أكتوثش 2009آراس /نبسط طجٍؼخ الخطخ

 اطخ التخصٍص
341 250  

(4951) 

348 865 

(3640) 

533 150 

(7047) 

 اطخ التوصٌغ
281 419 

(4827) 

298 229 

(4356) 

476 532 

(5026) 

شًَٕڃ تألوٺ /أٸصىخً)أ٠څثڂ ڀصًَر  2 107ٍٰ تټځثبر ڀڃ  83وِؽٽس أًَٝث تټصى٩ٌَثز تټ٭ىتبُر ٍٰ ڀٵهَٕى ٌَثنذ خڅّدر  - 91

ڀىٸًذ تإلـث٠ر تټٙثنيذ  أڄهث ټٿ شٵدٻ الجشيبنجإنتيذ  أوٜفسو(. 2010ـًٍَتڂ /َىڄُى)٠څًث ڀصًًَث  3 855إټً ( 2009

وأٜثٰس . ٨ڃ ڀٱىُٜر تألڀٿ تټځصفهذ ټٕتوڂ تټالؼةُڃ ٸځٙهي ڀالبٿ ټص٩هَٻ ٴًتيتز تِصههتٮ تټځّصٱُهَڃ أو تټصفٵٳ ڀڅهث

أڂ تټځٱىُٜر ټٿ شص٩ٵح خثڄص٥ثپ تټ٩ثبهَڃ إټً ڀٵهَٕى وٸثڄس ڈڅثٶ خثټصثټٍ شفًٸثز ڀّصځًذ ڀڃ تټ٩ث٘ځر وإټُهث خهوڂ أڂ 

 :ًَي تټځٹصح تټٵ١ًٌ تټٍَثنذ ٍٰ تټم١ٟ خأڄهث ٸثڄس ًٜويَر ټألِدثج تټصثټُروخ. ُشَّؽٻ يِځًُث

  ًڀڃ تټځًٕنَڃ نتلٽًُث ڀڃ أٰٵىٌ ٍٰ إـهي ڄٵثٞ تټصّٽُٿ تټدهَٽر ٍٰ ڀٵهَٕى خّدح  44 000شٵهَٿ ـٙٗ ٬ىتبُر إټ

 .تټٵُىن تټځٱًوٜر ٨ٽً تټى٘ىٺ إټً أٰٵىٌ

 ٠څًث ڀصًًَث ڀڃ تأل٬ىَر 1 050ِصأظً خٹځُر ٴهيڈث ڀّصٱُه وت 185 000تټمثٖ تټىٌ ٸثڂ َ٭١ٍ  تټدًڄثڀػ. 

 :ټألِدثج تټصثټُر ر٬ًُ ڀٵڅ٩چ تټص٩ٽُٵثز وڈى - 92

  ڄٱّڇ، شځعٻ أـه ڀٙثني خُثڄثز  الجشيبنجتأليٴثپ تټصٍ ـهنشهث ڀٱىُٜر تألڀٿ تټځصفهذ ټٕتوڂ تټالؼةُڃ، خث٨صًتٮ

و٨الوذ ٨ٽً وټٷ ٰٵه وتٰٳ (. 88تټٱٵًذ  شڅثوټصهث تټفثټر تإلًٰتنَر تټصٍنيتِر )تټصمُٙٗ ټٽځّصٱُهَڃ تټځًٕنَڃ نتلٽًُث 

ٍٰ ڀٵهَٕى تِصٵًز ڀتٴصًث  ٨ٽً أڂ أ٨هتنًت ٸدًُذ ڀڃ تټّٹثڂ تټځًٕنَڃ ڀڃ تټځڅث٠ٳ تټفًَٝر( 102تټٱٵًذ ) الجشيبنج

 . ٍٰ أٰٵىٌ

  تټمثٖ  تټدًڄثڀػ٠څًث ڀصًًَث ڀڃ تأل٬ىَر ٍٰ إ٠ثي  1 050ڀّصٱُه و 185 ٨000ٽً تټ٬ًٿ ڀڃ أڂ ل١ر تټصى٧ٌَ ٔځٽس

٦ٌَ خثټٱ٩ٻ ِىي صى٧ٌَ تټ٩ثپ ټأل٬ىَرټٽ وإوت ٠ًـڅث ڈىت تټًٴٿ . تټدًڄثڀػ٠څًث ڀصًًَث ڀڃ تأل٬ىَر ٍٰ إ٠ثي ڈىت  797، ټٿ َى

ڀڃ تټځًٕنَڃ نتلٽًُث ٍٰ ڀځً أٰٵىٌ ڀڃ ڀؽځى٦  44 ٠000څًث ڀصًًَث تټځمٙٙر ټځث ٨هنچ  470وٸځُر تأل٬ىَر تټدثټ٭ر 

٨ٌَر ٍٰ ڀٵهَٕى ٰإڂ ال ٍَتٺ أٸدً ڀڃ ( 797 - 470 - 3 855)٠څًث ڀصًًَث  2 588تټًٴٿ تټځ٩َهٺ تټدثټ٫  تأل٬ىَر تټځى

٨ٌِس ٍٰ أٸصىخً 2 107ٸځُر تأل٬ىَر تټدثټ٭ر   .2009شًَٕڃ تألوٺ /أ٠څثڂ ڀصًَر تټصٍ و
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 تټمثٖ ټصىُٜؿ ظ٭ًتز تټدًڀؽر ټٽدًڄثڀػنيتِر ـثټر إًٰتنَر 

ټٽځ٩ىٴُڃ وتټځّڅُڃ ٬ًُ تټځٙفىخُڃ خىوَهٿ ٍٰ ڀٵهَٕى ت٨صدثيًت  ثپ ټأل٬ىَرصى٧ٌَ تټ٩ٔځٽس ل١ر تټصى٧ٌَ خًڄثڀؽًث لثً٘ث ټٽ

تٌنَثن تټٝ٭ىٞ ٍٰ تټىٴس ( أ: )تټؽهَه ڀث َٽٍ تټدًڄثڀػؤځٽس تألِدثج تټًبُُّر إلنيتغ ڈىت . 2010ڄُّثڂ /ڀڃ أخًَٻ

خًڄثڀػ تټص٭ىَر ( ج)تټٕدثج؛ شٵهَٿ تأل٬ىَر إټً تټځًٕنَڃ نتلٽًُث ٍٰ أٰٵىٌ خّدح ـًٸر  الجشيبنجتټىٌ ټٿ َّص٧١ ُٰڇ 

شًننز ڀمثوٮ ڀڃ وٴى٦ ڈؽىپ ٍٰ ڀٵهَٕى ( غ)ټٿ ٩َه ڀالبځًث خّدح شٹٽٱصڇ؛ ( تټىٌ شٵَهپ ُٰڇ وؼدر ڀ١هُر)تټځ١دىلر 

 .َځٹڃ أڂ ٍََه ڀڃ تالـصُثؼثز

ټٽصى٧ٌَ تټمثٖ  تټدًڄثڀػو٨ٽً تټ٬ًٿ ڀڃ أڂ خًڄثڀػ تټص٭ىَر تټځ١دىلر ټٿ َٹڃ ٩َصدً ڀالبځًث ٰٵه ٤ٻ ڀّصځًًت إټً ؼثڄح 

ٍٰ ل١ر  صى٧ٌَ تټ٩ثپ ټأل٬ىَرتټمثٖ ټٽ تټدًڄثڀػوټٿ َهيغ . ، وخهأ أًَٝث شڅٱُى خًڄثڀػ ؼهَه ټٽص٭ىَر تټځ١دىلرتټ٩ثپ ټأل٬ىَر

صى٧ٌَ تټمثٖ ټٽ تټدًڄثڀػوټٹڃ   2010آوتي /تټصٍ أڄؽٍز ٍٰ ڀثيَ (تټهًَ)تټصمُٙٗ ټٱصًذ ڀث خ٩ه ڀىِٿ أڀ١ثي لًَٯ 

٨ٌَر ٍٰ إ٠ثي . 2010ـًٍَتڂ /ڀّصٱُهًت ٍٰ َىڄُى 184 650 ڃَٵًج ڀـَهن ڀث  تټ٩ثپ ټأل٬ىَر وِؽٽس تټٹځُثز تټٱ٩ٽُر تټځى

ٍٰ تټځثبر ٨ڃ ل١ر تټصى٧ٌَ، ووټٷ ُٰځث َدهو خّدح ٨هپ إڀٹثڄُر ش٭١ُر خ٩ٛ تټځڅث٠ٳ ټهوت٦ٍ  30ڄٵًٙث خڅّدر  تټدًڄثڀػ

ث َٹٱٍ ڀڃ تټځدًيتز خهوڂ ڀ صى٧ٌَ تټ٩ثپ ټأل٬ىَرتټمثٖ ټٽ تټدًڄثڀػوڄًي أڂ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ٴه أٴهپ ٨ٽً ڈىت . أڀڅُر

 .ٱى ُٰهث تټً٘ه تټ٩ثنٌ ٍٰ ڀٵهَٕىُِځث ٍٰ تټفثالز تټصٍ ټٿ َٹڃ َڅوتټصم١ُٟ، ال

 صى٧ٌَ تټ٩ثپ ټأل٬ىَرٸثڂ ڀفثوټر ټى٧ٜ خًڄثڀػ ټٽ صى٧ٌَ تټ٩ثپ ټأل٬ىَرتټمثٖ ټٽ تټدًڄثڀػأڂ  الجشيبنجإنتيذ أوٜفس و

وأٜثٰس تإلنتيذ أڂ . تټځىَؼهر ٸدهَٻ ڀفصځٻ ټٽص٭ىَر تټځ١دىلر وأني خ٩ه وټٷ ٨هپ تاليشُثؾ ټځّصىي تټًٴثخر إټً إټ٭ثبڇ

تټص٭ىَر تټځ١دىلر ټٿ ش٩صدً ٍٰ أٌ وٴس ڀڃ تألوٴثز ٬ًُ ڀالبځر، خٻ ٨ٽً تټ٩ٹُ ڀڃ وټٷ ٸثڄس وڀث ٌتټس لُثيًت ڀالبځًث 

 . ټالِصؽثخر

وأڄڇ ؼًي خهال ڀڃ وټٷ تال٠ال٦  تټدًڄثڀػتټفٹىڀر تټٙىڀثټُر ټٿ شٙهي أٌ ٠ٽح يِځٍ خٕأڂ  وأخٽَ٭څث تټځٹصح تټٵ١ًٌ أڂ

ٍٰ ل١ثخهث  الجشيبنجوالـ٥څث أڂ تټفٹىڀر أخٽ٭س . 2010ڄُّثڂ /٨ٽً ل١ثج ٘ثني ڀڃ تټفٹىڀر تټٙىڀثټُر ٍٰ أخًَٻ

 27 000صثؼُڃ إټً ش٭ىَر خٽ٫ أڂ ٨هن تټځ٩ىٴُڃ وتټځّڅُڃ ٬ًُ تټځٙفىخُڃ خىوَهٿ تټځف 2010ڄُّثڂ /تټځتيق أخًَٻ

أڄڇ ال َىؼه ڀث  الجشيبنجإنتيذ وأوٜفس . ڀّصٱُه 185 000ل١ر شى٧ٌَ ش٭١ٍ  الجشيبنجٔمٗ ٍٰ تټىٴس تټىٌ أ٨ه ُٰڇ 

َه٨ى إټً تال٨صٵثن خأڂ تټځّصٱُهَڃ ال ٩َُٕىڂ ٍٰ إ٠ثي تألًِذ وأڄڇ وٰٵًث ټٽځځثيِثز تټځ٩ځىٺ خهث ٍٰ تټصى٧ٌَ تټ٩ثپ ټأل٬ىَر 

ٸًٴٿ شم١ُ١ٍ أَوټٍ، وأِٱً تټصّؽُٻ تټٱ٩ٽٍ ( 6×  27 000)ڀّصٱُه  162 000ٵَهپ ـٙر ٬ىتبُر أًَِر إټً ٰٵه ٸثڄس ش

وال َىؼه ٨ٽً وؼڇ تټمٙىٖ ڀث َدًي تٰصًتٚ أڂ تټځّڅُڃ ٬ًُ . ڀّصٱُه 185 000ټٽځّصٱُهَڃ ٨ڃ يٴٿ ڄهثبٍ خٽ٫ 

ىڀثٺ أًَٝث ٍٰ ل١ثخهث إټً أڄهث ڄأز خڅٱّهث ٨ڃ وأٔثيز ـٹىڀر تټٙ. تټځٙفىخُڃ خىوَهٿ ٸثڄىت ٩َُٕىڂ ٍٰ إ٠ثي تألًِذ

 .أڄ١ٕر شى٧ٌَ تأل٬ىَر ټفُڃ و٧ٜ ڄ٥ثپ ٴثبٿ ٨ٽً تټٕٱثُٰر

ڀًٕن نتلٽٍ ڀڃ ڀځً أٰٵىٌ إټً  185 000والـ٥څث أًَٝث أڄڇ ٴه شٿ تټصى٘ٻ إټً أ٨هتن تټځّصٱُهَڃ ٨ڃ ٠ًَٳ ڄٵٻ 

ټځ٩ىٴُڃ وتټځّڅُڃ ٬ًُ تټځٙفىخُڃ خىوَهٿ ٍٰ إ٠ثي ڈىت وڄًي أڂ تِصمهتپ أ٨هتن تټځًٕنَڃ نتلٽًُث ټصدًًَ ٨هن ت. ڀٵهَٕى

 .ټٿ َٹڃ ِٽُځًث تټدًڄثڀػ

وأخَٽَ٭څث تټځٹصح تټٵ١ًٌ أڂ ل١ر تټصمُٙٗ شٝځڅس يٴځًث ٜثخ١ًث ټٹٱثټر ٨هپ شؽثوٌ ڀمٙٙثز ل١ر تټصى٧ٌَ وټٷ تټًٴٿ  - 93

َځٹڃ أڂ شځعٻ تټفٵثبٳ ٨ٽً و٨ٽځڅث أًَٝث أڂ ل١ر تټصمُٙٗ ڀؽًن ل١ر ڄ٥ًَر ال . ڀث ټٿ شصٿ تټځىتٰٵر ٨ٽً ٬ًُ وټٷ

وڄًي أڂ . أيٚ تټىتٴ٧ ٍٰ تټٙىڀثٺ، ال ُِځث أڂ ل١ر تټصمُٙٗ ش٭١ٍ تټځمٙٙثز تټځصىٴ٩ر ٨ٽً تڀصهتن ِصر أٔهً

ڀعثٺ وټٷ أڂ تټصٵًًَ . إ٨هتن ل١ر تټصمُٙٗ َځعٻ ُٰځث َدهو ڄٕث٠ًث ٴثبځًث خىتشڇ خهوڂ أڂ شًخ١ڇ ٘الز ٴىَر خم١ر تټصى٧ٌَ
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 أ٘ٻڀڃ ( ٍٰ تټځثبر 13)ًث ٠َڅًث ڀصً 2 280ٸٕٯ ٨ڃ أڂ  2010ـًٍَتڂ /ُٿ ټٕهً َىڄُىتټٕهًٌ ٨ڃ تټً٘ه وتټصٵُ

خًڄثڀؽًث ټٿ شًن تإلٔثيذ إټُهث ٍٰ ل١ر تټصمُٙٗ  ٠12څًث ڀصًًَث ڀفَهنذ ٍٰ ل١ر تټصى٧ٌَ تټٕهًَر ُٰځث َمٗ  17 245

ح تټٵ١ًٌ ٍٰ شڅٱُى تټدًتڀػ تټځفهنذ ٍٰ ل١ر وَدُڃ تټؽهوٺ أنڄثچ تټځدًيتز تټصٍ تِصڅه إټُهث تټځٹص. وټٹڅهث ت٨صځهز خ٩ه وټٷ

 : تټصى٧ٌَ إټً ؼثڄح ش٩ٽُٵثشڅث ٨ٽً وټٷ

 ش٩ٽُٵثشڅث أِدثج تإلنيتغ ٍٰ تټم١ر ٨هن تټدًتڀػ

5  ٦ٌَ أنيؼس تټدًتڀػ ٨ٽً ِدُٻ تټم١أ ٍٰ ل١ر تټصى٧ٌَ وټٿ شى

 تأل٬ىَر خثټٱ٩ٻ

 

 2010آج /شځىٌ وأ١ّ٬ُ/َىټُىتألنټر شدًي تټصځهَهتز ٍٰ  ٔهىي ألًي رټد٩ٝ تټدًڄثڀػشځهَه  1

 2010ـًٍَتڂ /خُڅځث شص٩ٽٳ ڀالـ٥ثشڅث خٕهً َىڄُى

ڀڃ تټځًٕنَڃ نتلٽًُث ٍٰ أٰٵىٌ إټً ڀٵهَٕى  185 000شفىَٻ  1

تټمثٖ  تټدًڄثڀػ)إلنيتؼهٿ ٍٰ خًڄثڀػ إ٬ثظر تټځڅث٠ٳ تټفًَٝر 

 (صى٧ٌَ تټ٩ثپ ټأل٬ىَرټٽ

تټفثټر تټځص٩ٽٵر َځٹڃ تال٠ال٦ ٨ٽً ش٩ٽُٵثشڅث تټصٱُٙٽُر ٍٰ نيتِر 

 صى٧ٌَ تټ٩ثپ ټأل٬ىَرخثټدًڄثڀػ تټمثٖ ټٽ

ٸدهَٻ ٨ڃ  صى٧ٌَ تټ٩ثپ ټأل٬ىَرتټمثٖ ټٽ تټدًڄثڀػخهأ شڅٱُى  تټدهء ٍٰ خًڄثڀػ ؼهَه ټٽص٭ىَر تټځ١دىلر ٍٰ ڀٵهَٕى 1

تټص٭ىَر تټځ١دىلر ٍٰ تټىٴس تټىٌ خهأ ُٰڇ شڅٱُى خًڄثڀػ ؼهَه 

صى٧ٌَ تټ٩ثپ تټمثٖ ټٽ تټدًڄثڀػټٽص٭ىَر تټځ١دىلر خثإلٜثٰر إټً 

 .ټأل٬ىَر

تشمثو ٴًتي خٕأڂ ڀّث٨هذ تټځًًٜ تټځفصؽٍَڃ ٍٰ تټځّصٕٱُثز  1

ڀڃ لالٺ ـٙر ٬ىتبُر أًَِر خهاًل ڀڃ ـٙر ( تټص٭ىَر تټځتُِّر)

 ٬ىتبُر ًٰنَر

 .تألنټر ال شدًي تټفثؼر تټځٽفر إټً وټٷ

 .ًي تټفثؼر تټځٽفر إټً وټٷتألنټر ال شد تالـصُثؼثز تټځصٍتَهذ تټصٍ ـهنڈث تټځٹصح تټٱ٨ًٍ 1

 .تألنټر ال شدًي تټفثؼر تټځٽفر إټً وټٷ تٌنَثن ٨هن تټځّصٱُهَڃ ڄصُؽر ټصّؽُٻ أ٨هتن ؼهَهذ 2

   12: تټځؽځى٦

وڄفڃ ڄًي أڄڇ ال خه ڀڃ شىلٍ ڀٍَه ڀڃ تټهٴر ٍٰ إ٨هتن ل١ر تټصى٧ٌَ ـصً َځٹڃ تټځّث٨هذ ٨ٽً شدهَه ڀث َصٙىيچ تټ٩هَه  - 94

 .َٵثَ ڄؽثـهث خٹځُر تأل٬ىَر تټصٍ شٵىپ خځڅثوټصهث‘ ڀڅ٥ځر ټىؼّصُر الجشيبنج’تټمثيؼُُڃ ڀڃ أڂ ڀڃ أ٘فثج تټځٙٽفر 

َڅد٭ٍ أڂ َصىلً تټځٹصح تټٵ١ًٌ ڀٍَهًت ڀڃ تټهٴر ٍٰ ٸٱثټر شىًُٰ ِؽٻ خثټځّصڅهتز تټصٍ شدُِڃ خثټٕٹٻ تټٹثٍٰ أڂ  :خالتوصٍ

 .تټص٭ًُُتز تټٱ٩ٽُر تټالٌڀر ټٽصى٩ٌَثز ٴه وِظٵس خهٴر

 تحذٌذ الهغتفٍذٌى وتغجٍلدم وتوػٍتدم وتشجٍؼدم ػلى الهشبسكخ

وتټځًٕنَڃ نتلٽًُث صى٧ٌَ تټ٩ثپ ټأل٬ىَرتټځّصٱُهَڃ ڀڃ تټ الجشيبنجَفِهن تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄىڂ ڀ٧  - 95
(14)

خثټص٩ثوڂ تټىظُٳ ڀ٧  

 الجشيبنجڀى٤ٱى )تټ٭ىتبُر وٍٰ ـثټر تټصهلالز تټځىَؼهر، َٵىپ يت٘هو تټځ٩ىڄر . تټٵُثنتز تټځؽصځ٩ُر وتټّٽ١ثز تټځفٽُر

 . خإؼًتء ي٘ه تڄصٵثبٍ ټ٩ځٽُثز ًٌٰ تټځّصٱُهَڃ تټصٍ َؽًَهث تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄىڂ( تټځٹٽٱىڂ خثټً٘ه نتلٻ تټځىٴ٧

تټځًٕنَڃ نتلٽًُث ٨ٽً خ١ثٴثز /صى٧ٌَ تټ٩ثپ ټأل٬ىَروالـ٥څث ٍٰ تِص٩ًتٜڅث تټځٹصدٍ ٨هپ ـٙىٺ أٌ ڀّصٱُهَڃ ٍٰ إ٠ثي تټ - 96

. وټٿ شصؿ ِىي ٴىتبٿ تټځّصٱُهَڃ ٍٰ ڄٵثٞ تټصّٽُٿ تټڅهثبُر( ڀعٻ ڀڅث٠ٳ وِٟ تټٙىڀثٺ)ټځڅث٠ٳ ـٙٗ ٬ىتبُر ٍٰ خ٩ٛ ت

٦ٌَ ٨ٽً تټځّصٱُهَڃ ٍٰ ڄٵثٞ تټصى٧ٌَ تټڅهثبُر ٨ڃ ٠ًَٳ تټڅهتء ٨ٽً أِځثبهٿ ڀڃ ٴثبځر تټځّصٱُهَڃ ٨ٽڅًث  وٸثڄس تأل٬ىَر شى

                                                      
خٱثبهذ تټص٩ثوڂ وتټًٕتٸر ڀ٧ تټًٕٸثء  الجشيبنجو٩َصًٮ . ڀ٧ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ أِثُِر ٍٰ تټدٽهتڂ تټصٍ ش٩ثڄٍ شهڄٍ تټدڅُر تألِثُِر و٩ٜٯ تټٵهيذ تإلنتيَر تټفٹىڀُر الجشيبنجًٔتٸثز  (14)

 .تټځص٩ثوڄُڃ ـصً ٍٰ تټدٽهتڂ تټصٍ شصځص٧ خٵهيذ إنتيَر ٴىَر ڄّدًُث
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ٵىپ تټځؽصځ٧ تټځفٽٍ خځڅ٧ أٌ ٔمٗ ٬ًُ ڀّصٱُه ڀڃ ٍٰ ڀىٴ٧ تټصى٧ٌَ؛ وتِصڅهز ٸٱثءذ تټًٴثخر إټً تألڀٻ ٍٰ أڂ َ

تټځٹصح تټٵ١ًٌ أڂ خ١ثٴثز تټفٙٗ تټ٭ىتبُر ټٿ شّصمهپ ڀڃ ٴدٻ ټهوت٦ أڀڅُر خُڅځث خثشس أوٜؿ و. تټفٙىٺ ٨ٽً تأل٬ىَر

 .شځعٻ تِڂ ٠ًًٔث ٍٰ ٸٻ تټځڅث٠ٳ

وٸىټٷ إ٨هتن ( ـُعځث وؼهز)وَصىټً تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄىڂ شفهَه تټځّصٱُهَڃ وشّؽُٽهٿ وشىًُٰ خ١ثٴثز تټفٙٗ تټ٭ىتبُر  - 97

٩َصځه ت٨صځثنًت ٸدًًُت ٨ٽً تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ تټىَڃ َٱصٵًوڂ إټً تټٵهيذ تټٹثُٰر ٨ٽً  الجشيبنجوڄًي أڂ . ٴىتبٿ تټځّصٱُهَڃ

تټځٹصح تټٵ١ًٌ أڂ شفهَه أوٜؿ و. تټى٘ىٺ إټُهث الجشيبنجتټصٍ َځٹڃ ټځى٤ٱٍ  تټصفٵٳ ڀڃ تټدُثڄثز ـصً ٍٰ تټځڅث٠ٳ

تټځّصٱُهَڃ وإ٨هتن خ١ثٴثز تټفٙٗ تټ٭ىتبُر وٴىتبٿ تټځّصٱُهَڃ ڀڃ ؼثڄح تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ ڈى تټځ٩ُثي تټىٌ ًَُّ ٨ٽُڇ 

وأٜثٰس تإلنتيذ أڂ . تټځفٽُر ٍٰ ؼځ٧ُ أڄفثء تټ٩ثټٿ وأڄڇ ال َّص٧ُ١ شفځٻ وټٷ تټ٩حء ٍٰ ٸٻ تټځؽصځ٩ثز الجشيبنج

وڄٵصًؾ أڂ َٵىپ . ُِىت٘ٻ تټصفٵٳ ڀڃ ٨ځٻ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ ڀڃ لالٺ تټً٘ه تټځّصځً ټ٩ځٽُثز تټصى٧ٌَ الجشيبنج

خثټصفٵٳ ڀڃ شفهَه تټځّصٱُهَڃ ٨ٽً ِدُٻ تاللصدثي ٴدٻ ي٘ه تټصى٩ٌَثز ٨ٽً تألٴٻ ٍٰ تټځڅث٠ٳ تټصٍ َځٹڃ  الجشيبنج

 .ٺ إټُهثتټى٘ى الجشيبنجټځى٤ٱٍ 

. وخثإلٜثٰر إټً وټٷ ٰإڂ ٴىتبٿ تټځّصٱُهَڃ ٰٝاًل ٨ڃ تِصفٵثٴثشهٿ ڀڃ تأل٬ىَر ټٿ شٹڃ ڀ٩ٽڅر ٍٰ خ٩ٛ ڄٵثٞ تټصّٽُٿ تټڅهثبُر - 98

وټٿ َصٿ تټفٙىٺ ٨ٽً . ٘هو تټځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر أڂ إخال٪ تټځّصٱُهَڃ خثِصفٵثٴثشهٿ ٸثڂ َصٿ لالٺ تؼصځث٨ثز تټص٩دةرتوأخٽَ٭څث ي

٨څه شى٧ٌَ تأل٬ىَر ٍٰ خ٩ٛ تټځڅث٠ٳ، وٸثڂ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄىڂ  ثز تأل٘ثخ٧ ڀڃ تټځّصٱُهَڃخٙځ/إٴًتيتز تِصالپ

وش٩ًّ إؼًتءتز تټصٕ٭ُٻ تټځىـهذ تټؽهَهذ . ٩َٝىڂ ٨الڀر أڀثپ تالِٿ ٍٰ ٴثبځر تټځّصٱُهَڃ أو ٍٰ خ١ثٴر تټفٙٗ تټ٭ىتبُر

 .ټځّثبٻٍٰ تټصى٧ٌَ تټ٩ثپ ټأل٬ىَر إټً ڀ٩ثټؽر شٽٷ ت الجشيبنج تټصٍ َّصمهڀهث

إنتيذ تأل٬ىَر تټصٍ شٝٿ ڀځعٽُڃ ٨ڃ تټځّصٱُهَڃ ٴه أڄٕةس ٍٰ ٸٻ تټځڅث٠ٳ وٰٵًث ټصٵثيًَ تټً٘ه  ثڂوًَّڄث أڂ ڄالـ٣ أڂ ټؽ - 99

 .ٍٰ تټځثبر ڀڃ شٽٷ تټٽؽثڂ 44وشٕ٭ٻ تټڅّثء ڀڅث٘ح ٴُثنَر ٍٰ . وَځعٻ وټٷ إڄؽثًٌت ٍٰ تټُّثٲ تټٙىڀثټٍ. تټٕهًَر

 :خالتوصٍ

ڀڃ أ٨هتن تټځّصٱُهَڃ ٨ٽً ِدُٻ تاللصدثي ٴدٻ إؼًتء ي٘ه ټ٩ځٽُثز تټصى٧ٌَ ٨ٽً تألٴٻ ٍٰ تټځڅث٠ٳ  الجشيبنجَڅد٭ٍ أڂ َصفٵٳ ( أ)

 .تټى٘ىٺ إټُهث الجشيبنجتټصٍ َځٹڃ ټځى٤ٱٍ 

ـَهذ تټؽهَهذ ُٰځث َص٩ٽٳ خځّأټر خ١ثٴثز تټفٙٗ تټ٭ىتبُر، و٨ًٚ ( ج) َڅد٭ٍ أڂ شڅٱى ٰىيًت أـٹثپ إؼًتءتز تټصٕ٭ُٻ تټځى

وَڅد٭ٍ أڂ َّص١ٽ٧ تټدًڄثڀػ تِصمهتپ . ز تټځّصٱُهَڃ، وتټفٙىٺ ڀڃ تټځّصٱُهَڃ ٨ٽً ڀث َٱُه تِصالڀهٿ تټفٙٗ تټ٭ىتبُرتِصفٵثٴث

خٙىيذ شؽًَدُر ٍٰ ( ڀعٻ تِصمهتپ خ١ثٴثز تټفٙٗ تټ٭ىتبُر تإلټٹصًوڄُر تټځّصڅهذ إټً ڄځثوغ تټٵُثَ تألـُثبٍ)تټصٹڅىټىؼُث 

 .تټځڅث٠ٳ تټصٍ شٕهه أوٜث٨ًث ڀّصٵًذ

 ٌغ األغزٌخ ةً ثلذح أةمويتوص

٨ٌَس ٨ٽً  58الـ٥څث أڂ  - 100 ڀّصٱُه ٍٰ إ٠ثي خًتڀػ تټص٭ىَر تټځتُِّر وتټص٭ىَر تټصٹځُٽُر ٍٰ  6 ٠040څًث ڀصًًَث ڀڃ تأل٬ىَر و

وأخٽ٭څث أڂ . ڀڃ تټ٩ځٻ ڈڅثٶ الجشيبنجٍٰ أٰٵىٌ ٨څهڀث أ٨ٽڅس ـًٸر تټٕدثج ً٘تـًر ٨ڃ ڀڅ٧  2010ـًٍَتڂ /َىڄُى

وٸثڂ . الجشيبنجٍٰ خٽهذ أٰٵىٌ تټصٍ ٸثڄس لث٩ٜر ټفٍج تإلِالپ تټىٌ ټٿ َٹڃ َٱًٚ ـ٥ًًت ٨ٽً  تټصى٩ٌَثز ٸثڄس شصٿ

تټځّثي تټىـُه تټځځٹڃ ڀڃ ڀٵهَٕى إټً خٽهذ أٰٵىٌ ڈى تټ١ًَٳ تټىٌ َٕٹٻ تِڂ ڀځً أٰٵىٌ ـُط شىؼه ڄٵثٞ شٱصُٓ شثخ٩ر 

ڀڅثٴٕثشڅث ڀ٧ أ٘فثج تټځٙٽفر تټمثيؼُُڃ أڄهٿ ټٿ  وَصدَُڃ ڀڃ. ټفًٸر تټٕدثج، ڀځث َؽ٩ٻ تټ٩ځٽُر ڀفٱىٰر خځمث٠ً ٸدًُذ
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أڂ أٰٵىٌ ٸثڄس ٍٰ ـثؼر ڀثِر إټً ڀّث٨هذ ٬ىتبُر خ٩ه أڂ تِصٵً  الجشيبنجس إنتيذ أوٜفو. َٹىڄىت ٨ٽً ٨ٽٿ خهىچ تټ٩ځٽُر

 .ُٰهث ڀتٴصًث تټٹعًُ ڀڃ تټّٹثڂ تټفًَُٝڃ تټڅثٌـُڃ ڀڃ ڀٵهَٕى

تټځمث٠ً تټصٍ َڅ١ىٌ ٨ٽُهث إؼًتء ٨ځٽُر شى٧ٌَ تأل٬ىَر ٍٰ أٰٵىٌ خثټصٕثوي ڀ٧  َڅد٭ٍ أڂ ٩َُه تټځٹصح تټٵ١ًٌ شٵُُٿ :التوصٍبد

 .أ٘فثج تټځٙٽفر تِلًَڃ

 الؼهإ نغ الششكبء الهتؼبويٍى

خٕهذ ٨ٽً تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ ٍٰ شفهَه وشّؽُٻ تټځّصٱُهَڃ إټً ؼثڄح شى٧ٌَ تأل٬ىَر، وخثټصثټٍ ٰإڂ إنتيذ  الجشيبنج٩َصځه  - 101

وٸثڄس تټځٹثشح تټٱ٨ًُر شصىټً ـصً وٴس ٴًَح شٵُُٿ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ وٰٵًث . أِثُِر ٍٰ ٨ځٽُثشڇتټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ 

٨ٽً أڄڇ خثټڅ٥ً إټً أڂ وټٷ تټصٵُُٿ ٸثڂ ٩َصدً ٬ًُ ڀىٜى٨ٍ، ٰٵه ٴثپ تټځٹصح تټٵ١ًٌ . ټٽٵثبځر تټځًؼ٩ُر ټٽځ٩ثًَُ تټهڄُث

وَٵَُٿ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄىڂ ـثټًُث . ًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ ٴدٻ ش٩ُُڅهٿټصٵُُٿ تټ 2010أَثي /َىڀث ٍٰخإنلثٺ أنتذ شٵُُٿ تټٵهيتز 

ٰځث  3ڀصًتز ڀمصٽٱر، وََٙڅٯ ڀڃ َفٙٻ ٨ٽً شٵهًَ ٨ثپ خهيؼر تتِصڅثنًت إټً ڀٵُثَ ڀڃ لځُ نيؼثز ٨ٽً أِثَ خثي

ټدثيتڀصًتز تټٱًنَر ال ٨ٽً أڂ شفهَه تټصٵهًَتز خثِصمهتپ ت. وخثشس تټ٩ځٽُر خىټٷ أٸعً ٔٱثُٰر. ٰىٴهث خأڄڇ ڀّصىٍٮ ټٽًٕوٞ

خأڂ تټىظثبٳ تټځتَهذ شصٝځڃ ڀ٩ٽىڀثز ـّثِر وأڂ  الجشيبنجوأخٽ٭صڅث إنتيذ . َّصڅه إټً أنټر وَڅصٵٗ ڀڃ ڀىٜى٨ُر تټ٩ځٽُر

وټٹڃ ڀڅثٴٕثشڅث ڀ٧ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ ٸٕٱس . تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ ټُّىت ٨ٽً تِص٩هتن إل٠ال٦ تټؽځهىي تټمثيؼٍ ٨ٽُهث

 .أڂ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ٸثڂ ٍٰ و٧ٜ َځٹڅڇ ڀڃ ٠ٽح ڀث ًَتچ ڀالبځًث ڀڃ وظثبٳ ڀتَهذ وتټفٙىٺ ٨ٽُهث ٨ڃ أڄهٿ ٩َصٵهوڂ

ًَٔٹًث  47 تټځثُٜر ڀ٧ ڄفى ٨الٴثز ڀّصځًذ لالٺ تټّڅىتز تټعالضخصځٹڅڇ ڀڃ تټفٱث٢ ٨ٽً تټځٹصح تټٵ١ًٌ  وأخٽ٭څث - 102

ًَٔٹًث  140و ٨2008ثپ  ٍٰٹًث ڀص٩ثوڄًث ًَٔ 280 ڀڃ أ٘ٻ ڀؽځى٦ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ تټىٌ شًتوؾ ڀث خُڃڀص٩ثوڄًث 

س وٸٕٱ. ڀؽځى٦ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ تټىَڃ َّص٩ثڂ خهٿ ٸٻ ِڅر ڃووټٷ َٕٹٻ ڄّدر ٴٽُٽر ڀ. ٨2010ثپ  ٍٰڀص٩ثوڄًث 

صى٧ٌَ تأل٬ىَر ٍٰ ٸٻ تټّڅىتز ٴثڀىت خثټٱ٩ٻ خڈتالء تټّد٩ر وتأليخ٩ُڃ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ ټُُ ؼځ٧ُ أڂ ڀًتؼ٩صڅث أًَٝث 

وڄفڃ ڄهيٶ تټځٕثٸٻ تټٹدًُذ تټصٍ َڅ١ىٌ ٨ٽُهث تالـصٱث٢ . تټعالض تټّثخٵر وأڂ خ٩ٝهٿ أڄهً ًٔتٸصڇ ڀڅى وټٷ تټفُڃ

خ٩الٴثز ٠ىَٽر تألؼٻ ڀ٧ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ ٍٰ تټُّثٲ تټٙىڀثټٍ، وټٹڅڅث ڄًي أڂ وټٷ َڅد٭ٍ أڂ َٕٹٻ ڈهًٰث ڀهځًث 

 . ألؼٻ تټځصىِٟټٽځٹصح تټٵ١ًٌ ٍٰ ت

ٌٍَ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ڀصثخ٩ر إؼًتءتز تټصٵُُٿ ٍٰ ٨ثپ  - 103 ڀڃ لالٺ إنلثٺ ٘فُٱر ټٽصصد٧ وتإلً٘تي ٨ٽً إؼًتء شٵُُٿ  2010و٨

٨ٽً أڄڅث الـ٥څث ٨ُىخًث ٍٰ ُڄ٥ٿ تټصٵُُٿ ـّح ڀث ڈى ڀدَُڃ . ٨څه شؽهَه تشٱثٴثز تټځّصىي تټځُهتڄٍ ڀ٧ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ

 : أنڄثچ

 ًَٔٹًث ڀص٩ثوڄًث ٸثڂ ڀڃ تټځٵًي إؼًتء شٵُُٿ ټهٿ 80ڀڃ  10ِىي شٵُُٿ  2010شًَٕڃ تټعثڄٍ /ڄىٰځدً 1ً ټٿ َٹصځٻ ـص .

 56تټځٹصح تټٵ١ًٌ أڂ خٽ٭څث وأ. وين تټځٹصح تټٵ١ًٌ خأڄڇ ټٿ َٹڃ ڀڃ تټځٵًي إؼًتء شٵُُٿ إاّل ټعځثڄُر ًٔٸثء ڀص٩ثوڄُڃ

ڀڃ لالٺ ٨ځٽُر ٨ثنَر، وإڄځث ٨ڃ ٠ًَٳ ټؽڅر لث٘ر َٔٹٽهث وټٿ َصٿ شفهَهڈٿ “ ـثټر لث٘ر”ڀڃ تټًٕٸثء ٸثڄىت َځعٽىڂ 

وتټّدح ٍٰ ٨هپ تشدث٦ تإلؼًتءتز تټځ٩صثنذ ٍٰ ڈىچ تټفثالز  .وتټفٹىڀر الجشيبنجتټځهًَ تټٵ١ًٌ وٜځس ڀّتوټُڃ ڀڃ 

٠ڃ ڀصًٌ تټځٵًي ټؽځ٧ُ ڀًٕو٨ثز تټ٭ىتء ڀٵثخٻ  400ٜځڃ ِٵٯ تټـ )٨ثز تټځٵصًـر ڈىچ ځًٕوتټ ڈى أڂ

ٰإوت تلصًُ تټځًٕو٦ تټځٵصًؾ ٰإڂ تټًَٕٷ . ٸثڂ َٵصًـهث ًَٔٷ ڀص٩ثوڂ ڀ٩ُڃ( ڀڃ أؼٻ إڄٕثء تأل٘ىٺ تټ٭ىتء/تټ٩ځٻ

، ڈٿوأڄڇ إوت تِص٩ُڃ خأـه ،الجشيبنجوٴه ًأخٽ٭څث أڄڇ ټُُ ټهي أٌ ڀڃ ڈتالء تټًٕٸثء ٨ٵه ـثټًُث ڀ٧  .تټځص٩ثوڂ ٩ًَُُڃ شٽٵثبًُث

 .ٿ وٰٵًث ټٽم١ىٞ تټصىؼُهُرَُُّٰٵ
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 ز تټڅى٨ُر وتټٹځُر ووٴ٩س أل١ثء ٨هنَر ٍٰ شفهَه تټصٵهًَ تټ٩ثپ ټألنتءشٝثيخس تټصٵهًَت. 

 تالِصڅصثؼثز تټّٽدُر خٕأڂ أـه تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ ڀعثٺ وټٷ أڂ . ټٿ شّصمهپ تټځ٩ٽىڀثز تټځصثـر خثټٱ٩ٻ ٍٰ تټصٵُُٿ

تټصٵُُٿ تټىٌ ُأؼًٌ ٍٰ ٍٰ ټٿ شڅثٴٓ  2009شًَٕڃ تټعثڄٍ /تټً٘ه تټىٌ أؼًتچ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ٨دً تټفهون ٍٰ ڄىٰځدً

أٔثي تټځٹصح تټٵ١ًٌ و. ٍٰ تټځثبر 96وـٙٻ ُٰڇ تټًَٕٷ تټځص٩ثوڂ ٨ٽً شٵهًَ ٨ثپ خٽ٭س ڄّدصڇ  2010ڄُّثڂ /أخًَٻ

 . ٍٰ تټځثبر 59 َؽح أڂ َٹىڂڂ وټٷ وٴ٧ خّدح ل١أ ٍٰ تټصٵهًَ وأڂ تټصٵهًَ تټٱ٩ٽٍ إټً أ

  ټصٵُُځهٿ الجشيبنج٨ٽً ٨ٽٿ خثټځ٩ثًَُ تټصٍ َّصمهڀهث ټٿ َٹڃ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄىڂ تټىَڃ أؼًَڅث ڀٵثخالز ڀ٩هٿ . 

 :خالتوصٍ

 .َڅد٭ٍ ن٨ٿ شٵُُٿ ٴهيتز تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ خثټىظثبٳ تټٹثُٰر ټصفٵُٳ ڀٍَه ڀڃ تټځىٜى٨ُر( أ)

تټفٱث٢ َؽح خىٺ تټؽهه تټالٌپ ٴدٻ تلصُثي تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ، وَؽح خځؽًن تلصُثيڈٿ أڂ ٩ًَّ تټځٹصح تټٵ١ًٌ إټً  (ج)

 .٨ٽً ٨الٴثز ٠ىَٽر تألؼٻ ٨ٽً تألٴٻ ٍٰ تټځڅث٠ٳ تټصٍ ال شص٭ًَُ ُٰهث تألڄ١ٕر ڀڃ ڀىِٿ إټً آلً

، ٨ٽً أڂ َٹىڂ وټٷ ڀه٨ىڀًث خثلصدثيتز تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ الخه ڀڃ تالټصٍتپ تټٙثيپ خثإل٠ثي تټٍڀڅٍ تټځفَهن إلڄهثء شٵُُٿ (غ)

 . ڀڅص٥ځر ڀڃ تټځًُٰٕڃ

ً شفٵُٳ تټٕٱثُٰر، إ٠ال٦ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ ڀّدٵًث ٨ٽً ڀ٩ثًَُ تټصٵُُٿ تټځّصمهڀر ٨څه و٧ٜ تټُٙ٭ر َڅد٭ٍ، ـًً٘ث ٨ٽ (ن)

 .تټڅهثبُر الشٱثٴثز تټځّصىي تټځُهتڄٍ

 ىداسح ػمود الًمإ

٨ڃ شفّڅثز ٸدًُذ ڀىَؼهر ڄفى ٌَثنذ تټٕٱثُٰر ٍٰ إيِثء ٨ٵىن تټڅٵٻ وڀمٙٙثز  2010ٸٕٯ تِص٩ًتٜڅث ټّؽالز ٨ثپ  - 104

ـَهذ ٍٰ تټٙىڀثٺ ت٨صدثيًت ڀڃ أٸصىخًو. تټٕفڃ و٨ُهٺ تټٵّٿ تټځص٩ٽٳ  2010شًَٕڃ تألوٺ /خهأ ش١دُٳ إؼًتءتز شٕ٭ُٻ ڀى

وشؽهٍ ـثټًُث ل١ٟ تټصمُٙٗ تِصڅثنًت إټً شىُ٘ثز ټؽڅر تټڅٵٻ تټځفٽٍ خ٩ه . خڅ٥ثپ تټص٩ًَٱثز ٍٰ نټُٻ تټڅٵٻ وخهأ تټ٩ځٻ خڇ

وڄىٍ٘ خځىت٘ٽر شٽٷ . ٧ ٨ځٽُثز تټٕفڃ خُڃ ڀمصٽٯ تټڅثٴٽُڃ خثټصّثوٌوشدىٺ ـثټًُث ؼهىن ټصىٌَ. ڀىتٰٵر تټځهًَ تټٵ١ًٌ

 .تټځځثيِثز تټّٽُځر

ن٧ٰ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ٍٰ لځُ ـثالز أ٩ِثيًت ڀصڅثِدر ټڅٵٻ تأل٬ىَر إټً وؼهثز ؼهَهذ وٸثڄس ڈىچ تأل٩ِثي أ٨ٽً ڀڃ وٴه  - 105

وُٰځث . تُشمىز خثټٱ٩ٻ ٸؽٍء ڀڃ ٨ٵه تټڅٵٻ تټدفًٌتټځٹصح تټٵ١ًٌ أڂ ڈىچ تټصًشُدثز أخٽ٭څث و. تأل٩ِثي تټّثيَر ٍٰ تټّىٲ

ـُِهنز تأل٩ِثي خثټصڅثِح ڀ٧ ٠ىٺ تټځّثٰر خثټٹُٽىڀصً وُأنيؼس تټىؼهر تټؽهَهذ ٍٰ  َص٩ٽٳ خثټڅٵٻ تټهتلٽٍ إټً وؼهثز ؼهَهذ، 

ٵٻ تټدفًٌ وأٜثٮ تټځٹصح تټٵ١ًٌ أڄڇ ي٬ٿ تټّهىټر تټڅّدُر ٍٰ ڀ٩ًٰر أ٩ِثي تټڅ. ٠ٽح تأل٩ِثي تټصثټٍ ٸمهڀر ڀڅٱٙٽر

 .تټدًٌ نتلٻ تټٙىڀثٺ/تټّثبهذ ٍٰ تټّىٲ ٰإڂ وټٷ ٸثڂ أ٩٘ح ٸعًًُت ٍٰ ـثټر تټڅٵٻ تټهتلٽٍ

 اعتالل وثبئك الشحى وتمبسٌش الششكبء الهتؼبويٍى

َؽح ٨څه إيِثٺ أ٬ىَر أڂ شٹىڂ تټٕفڅر ڀٙفىخر خىظُٵر تټٕفڃ - 106
(15)

وَص٩َُڃ ٨ٽً تټڅثٴٽُڃ شٵهَٿ وظثبٳ تټٕفڃ إټً تټځٹثشح . 

أَثپ ڀڃ تِصالپ تټّٽ٧ تټصٍ َٽٍپ خ٩ه وټٷ شّؽُٽهث ٍٰ ڄ٥ثپ ٸىڀدثَ 10ڀٹثشح تټځڅث٠ٳ ٍٰ ٬ٝىڂ /تټٱ٨ًُر
(16)

  ٍٰ

خًٝويذ تټصمٽٗ ڀڃ شألً ( 2009ٸثڄىڂ تألوٺ /ٍٰ نَّځدً)وٸثڄس ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر ٴه أو٘س . ٬ٝىڂ َىپ وتـه

 .شّؽُٻ تټدُثڄثز ٍٰ ڄ٥ثپ ٸىڀدثَ

                                                      
(15) ًَ  .وتټڅثٴٻ وشّّؽٻ ُٰڇ ٸٻ شٱثُ٘ٻ تټٕفڅر تټصٍ َڅٵٽهث تټڅثٴٻ تټځ٩َُڃ الجشيبنجپ خُڃ شځعٻ وظُٵر تټٕفڃ ٨ٵهًت ټٽڅٵٻ َُد
 .ڄ٥ثپ ڀ٩ثټؽر ـًٸر تټّٽ٧ وشفٽُٽهث َصصد٧ شهٰٳ تټّٽ٧ ڀڃ ڀٙثنيڈث (16)
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‘وظثبٳ تټٕفڃ ٬ًُ تټځّصٽځر’وشدَُڃ ڀڃ شفٽُٻ خُثڄثز  - 107
(17)

 2 046أڄڇ ټٿ شٹڃ ٴه ِؽٽس ـصً وټٷ تټىٴس ٍٰ ڄ٥ثپ ٸىڀدثَ  

وظثبٳ تټٕفڃ ’وټٿ شٹڃ شٱثُ٘ٻ . ٠ڃ ڀصًٌ 12 460.331وظُٵر ٔفڃ أيِٽس خځىؼدهث ٸځُثز ڀڃ تأل٬ىَر خٽ٭س 

وڄًي . هً خ٩ه شثيَك تإليِثٺٍٰ تټځثبر ڀڃ تټٕفڅثز ٴه ِؽٽس ٍٰ ڄ٥ثپ ٸىڀدثَ ألٸعً ڀڃ ٔ 2ُٰځث َٵًج ڀڃ ‘ تټځّصٽځر

 .أڂ وټٷ ال َمًغ ٨ڃ تټفهون تټځٵدىټر

وشدَُڃ ټڅث أًَٝث أڂ شألً وظثبٳ . ٔفڅر أيِٽس ٴدٻ ِصر أٔهً ٨65ٽً أڄڅث ڄ٩ًٕ خثټٵٽٳ خّدح ٨هپ و٘ىٺ وظثبٳ ٔفڃ  - 108

 .تټٕفڃ َځعٻ ڀٕٹٽر ٸدًُذ ٍٰ ـثټر تټٕفڅثز تټځًِٽر ڀڃ ؼثټٹثَى إټً ٨هتنو وڈىخُى وڀثشثخثڂ

٭صڅث تټىـهذ تټځڅٱىذ أڄڇ ؼًز ڀ١ثخٵر شٵثيًَ تټصى٧ٌَ تټځٵهڀر ڀڃ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ ٨ڃ ؼځ٧ُ تټٕفڅثز تټصٍ و٘ٽس وأخٽ - 109

٨ٽً أڂ ٘فُٱر تټ٩ځٻ تټصٍ ـٙٽڅث ٨ٽُهث ڀڃ وـهذ تټٽىؼّصُثز خَُڅس ٨هپ وؼىن أٌ . 2010ـًٍَتڂ /َىڄُى 30ـصً 

خځث ٍٰ وټٷ ٔفڅثز )٠څًث ڀصًًَث  3 121.196ُهٿ ٸځُر خٽ٭س ًَٔٹًث ڀص٩ثوڄًث أيِٽس إټ 37ِؽالز ټٽصى٧ٌَ ُٰځث َمٗ 

وأوٜفس تټىـهذ تټځڅٱىذ خ٩ه وټٷ أڄهث ٴثڀس خثټً٘ه ڀڃ لالٺ ٘فُٱر ٨ځٽهث . 2010ـًٍَتڂ /َىڄُى 30ـصً ( ڀص٩هنذ

ټىـهشُڃ شفٙالڂ وخثټڅ٥ً إټً أڂ ٸٽصث ت. ًَٔٹًث ڀص٩ثوڄًث 37وأڄهث ټٿ شصَّٽٿ تټصٵثيًَ إاّل ڀڃ ِصر ًٔٸثء ڀص٩ثوڄُڃ ڀڃ خُڃ 

 .٨ٽً شٵثيًَڈځث ڀڃ ڄ٥ثپ ٸىڀدثَ ٰإڂ أِدثج تټصدثَڃ خُڃ تأليٴثپ ٬ًُ وتٜفر

 :خالتوصٍ

تټصٵثيًَ ٍٰ ٬ٝىڂ /تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ تټىَڃ ال َٵهڀىڂ وظثبٳ تټٕفڃ/شّٽُٿ أٌ ٸځُثز ألًي ټٽڅثٴٽُڃ/َڅد٭ٍ ٨هپ شمُٙٗ( أ)

 .ظالظر أٔهً ڀڃ شثيَك و٘ىٺ تأل٬ىَر

َڅد٭ٍ أڂ شىت٘ٻ تټىـهذ تټځڅٱىذ ووـهذ تټٽىؼّصُثز تټ٩ځٻ ڀ٩ًث ٨ٽً شفٽُٻ وڀ١ثخٵر أِدثج تټصدثَڃ ٍٰ شٵثيًَ تټًٕٸثء  (ج)

ووـهذ تټٽىؼّصُثز ٩َځالڂ ڀ٩ًث خثټٱ٩ٻ ٍٰ تټځ١ثخٵر خُڃ تټٹځُثز  الجشيبنجتټځٹصح تټٵ١ًٌ أڂ أخٽ٭څث و. ُٰهث َدستټځٕثيٸُڃ تټصٍ ټٿ 

 .٩ثوڄُڃ وتټصٵثيًَ تټځٵهڀرتټځَّٽځر إټً تټًٕٸثء تټځص

 الهطبثمخ واعتخذال يظبل نؼبلجخ حشكخ الغلغ وتحلٍلدب

ُشؽًٌ وـهذ تټً٘ه وتټصٵُُٿ ٍٰ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ڄى٨ُڃ ڀڃ تټځ١ثخٵر، تألوٺ ڈى تټځ١ثخٵر خُڃ ل١ر تټصمُٙٗ ول١ر  - 110

تټصى٧ٌَ وتأل٬ىَر تټځَّٽځر إټً ڄٵ١ر تټصّٽُٿ تټڅهثبُر
(18)

وشصىټً أًَٝث وـهذ تټً٘ه . ًَڈث تټٕهًٌوشَّؽٻ تټڅصثبػ ٍٰ شٵً. 

وتټصٵُُٿ ڀ١ثخٵر ڀىٸًتز تإلًٰتغ ٨ڃ تأل٬ىَر
(19)

وأخٽَ٭صڅث وـهذ تټً٘ه وتټصٵُُٿ أڂ ڈىچ تټ٩ځٽُر . خىظثبٳ تټٕفڃ تټځّصٽځر 

وخثإلٜثٰر إټً وټٷ . ٨څهڀث أؼًَس تټځًتؼ٩ر ووټٷ خّدح ڀث شّص٭ًٴڇ ڀڃ وٴس 2010ڄُّثڂ /تِصٹځٽس ـصً ٔهً أخًَٻ

ـهذ تټدًتڀػ ش١ثخٳ خُڃ شٵثيًَ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ ووظثبٳ تټٕفڃ تټځًِٽر وأڄڇ ٴه تالڄصهثء ڀڃ وټٷ ـصً ٰإڂ و

 .2010ـًٍَتڂ /َىڄُى

والـ٥څث ٍٰ ڄ٥ثپ ٸىڀدثَ ٨ُىخًث ڄ٩صٵه . وشځعٻ تټدُثڄثز تټصٱُٙٽُر تټځصثـر ٍٰ ڄ٥ثپ ٸىڀدثَ تټځٙهي تټًبٍُّ ټٽځ١ثخٵر - 111

 : أڄهث شفه ڀڃ ٩ٰثټُر تټځ١ثخٵر

  شصُؿ آټُر تټدفط ٍٰ ڄ٥ثپ ٸىڀدثَ تټصٱثُ٘ٻ تألِثُِر ټٽّؽالز وَصثؾ لُثي ټصى٧ُِ تټدفط إوت ٸثڄس تټصٱثُ٘ٻ تټٹثڀٽر

و٨ٽً تټ٬ًٿ ڀڃ ٸٱثَر ڈىت تټمُثي ټٽفٙىٺ ٨ٽً تټصٱثُ٘ٻ ٰإڄڇ ال َِّهٻ شىټُه تټصٵثيًَ وتټفٙىٺ ٨ٽً . ټٽّؽٻ ڀ١ٽىخر

                                                      
 .2010 تألوٺشًَٕڃ /أٸصىخً 27 ڀڃ ت٨صدثيًت (17)
٦ٌَ تټىٌ تټځىٴ٧ ڈٍ تټڅهثبُر تټىؼهر (18)  .تټځّصٱُهَڃ ٨ٽً تأل٬ىَر ُٰڇ شى
 .تټًَٕٹر تټؽهر إټً شّٽُځهث أو( تټځّصىن٦ خثج٨څه ) تأل٬ىَر ڀڃ ڀفَهنذ ٸځُر ٨ڃ ټإلًٰتغ تټٽىؼّصُثز وـهذ إټً تټځُهتڄُر تټدًڀؽر وـهذ شٵهڀڇ ٠ٽح ڈٍ تأل٬ىَر ٨ڃ تإلًٰتغ ڀىٸًذ (19)
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ُڃ َّصمًؼىڂ تټځ٩ٽىڀثز تټځ١ٽىخر ڀڃ تټىتؼهر تټمٽٱُر ټٽڅ٥ثپ خثِصمهتپ وڄصُؽر ټىټٷ ٰإڂ تټځى٤ٱ. ٸٻ ڀؽځى٨ر تټدُثڄثز

وأخٽ٭صڅث . ، وشهيغ تټځ٩ٽىڀثز خ٩ه وټٷ ٍٰ ٘فثبٯ تټ٩ځٻ ټځ١ثخٵصهث(MS Access)خًڄثڀػ ڀُٹًوِىٰس آٸُّ 

نًت إټً أڂ ڄ٥ثپ ٸىڀدثَ و٧ٜ أِثًِث ټٵُه تټدُثڄثز وأڄڇ تِصفهظس خ٩ه وټٷ ش١دُٵثز ڀڅٱٙٽر تِصڅث الجشيبنجإنتيذ 

وال َصُؿ ڄ٥ثپ ٸىڀدثَ خٕٹٽڇ . ټصىټُه تټصٵثيًَ( Oracle Explorer)‘ ڀّصٹٕٯ أويتٸٻ’ و‘ ڀُٹًوِىٰس آٸُّ’

وڄفڃ ڄتٸه أڂ تټدُثڄثز شّصمًغ ڀڃ تټىتؼهر تټمٽٱُر ټٽڅ٥ثپ، . تټفثټٍ ش١ىًَ ٴهيتز شىټُه تټصٵثيًَ ٍٰ شٽٷ تټص١دُٵثز

 .ڀځث ًَٝ خّالڀر تټدُثڄثز

  ٨ٽً أڄڇ . ٸىڀدثَ إاّل خإنيتغ شٵًًَ وتـه ټٹٻ ًَٔٷ ڀص٩ثوڂ ٍٰ ٸٻ ڀىٴ٧ لالٺ ٰصًذ ٌڀڅُر ڀفَهنذال َّځؿ ڄ٥ثپ

. خثټڅ٥ً إټً أڂ شٵثيًَ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ شً٘ه ـّح ڀىتٴ٧ تټصى٧ٌَ ٰإڂ وټٷ َص١ٽح خُثڄثز ڀٍنوؼر ٨ڃ ٸٻ ڀىٴ٧

وټىټٷ . ً شىتيَك تټٱصًذ تټصٍ َ٭١ُهث تټصٵًًَوـُط إڂ ٴىت٨ه تټصفٵٳ ٍٰ تټڅ٥ثپ ال شّځؿ خىټٷ ٰإڂ ڀڃ تټًٝويٌ ش٭ُُ

 .شمصٽٯ تټصىتيَك تټٱ٩ٽُر ٍٰ شٵثيًَ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ ٨ڃ شىتيَك تإلخال٪ تټځّؽٽر ٍٰ تټڅ٥ثپ

  ٦ٌَ ٍٰ ڄهثَر تټځ١ثٮ ٍٰ ڄٵ١ر خثټڅ٥ً إټً أڂ ل١ر تټصى٧ٌَ شصٝځڃ شٱثُ٘ٻ ڄٵثٞ تټصّٽُٿ تټڅهثبُر، وـُط إڂ تأل٬ىَر شى

و٨ٽً تټ٬ًٿ ڀڃ أڂ . ر ٰإڂ شٵثيًَ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ ٨ڃ تټصى٧ٌَ َڅد٭ٍ أڂ شٕځٻ ڄٵثٞ تټصّٽُٿ تټڅهثبُرتټصّٽُٿ تټڅهثبُ

ٰٵه الـ٥څث أڂ شٽٷ تټصٱثُ٘ٻ  2010تټځٹصح تټٵ١ًٌ أٔثي إټً أڂ تِٿ ڀىٴ٧ تټصى٧ٌَ ََّؽٻ ٍٰ ڄ٥ثپ ٸىڀدثَ ڀڅى ٨ثپ 

 .2010ڃ ِؽالز ٨ثپ ڀ( ٍٰ تټځثبر 23)ِؽاًل  9 270ڀڃ خُڃ  2 ٬157ًُ ڀصثـر ٍٰ 

  ڀعٻ تټځؽٽُ تټهتڄځًٸٍ ټالؼةُڃ تټىٌ ٸثڂ ټڇ ِؽالڂ َفځٻ أـهڈځث )الـ٥څث وؼىن أٸعً ڀڃ ِؽٻ ټٹٻ ًَٔٷ ڀص٩ثوڂ

أخٽ٭صڅث و. ڀځث ٩ًَٲ شىـُه تټصٱثُ٘ٻ تټځص٩ٽٵر خثټًَٕٷ تټځص٩ثوڂ( ‘SOM_DRC’وتِلً ‘ DRC’تالِٿ تټځمصًٙ 

ڄُڃ تټؽهَهذ ويڀىٌڈٿ ُأنلٽس ٍٰ ڄ٥ثپ ٸىڀدثَ ټهڀػ تټدُثڄثز ٍٰ تټڅّمر خأڂ أِځثء تټًٕٸثء تټځص٩ثو الجشيبنجإنتيذ 

 (2وڄؽٍ )تټعثڄُر ڀڃ ٔدٹر خًڄثڀػ تأل٬ىَر تټ٩ثټځٍ وڄ٥ثڀڇ تټ٩ثټځٍ ټٽځ٩ٽىڀثز 
(20)

وټٿ ش١ًأ أٌ ش٭ًُُتز ٨ٽً يڀىٌ  

وڄفڃ ڄ٩صٵه أڂ تټًڀىٌ . تټدُثڄثز تټصثيَمُر تټځّؽٽر ٍٰ ڄ٥ثپ ٸىڀدثَ ـُط ال ٩َصدً تټؽهه تټځدىوٺ ٍٰ تټ٩ځٻ ًٜويًَث

َڅد٭ٍ أڂ شٹىڂ ڀځٍَُذ خ٩ه أڂ الـ٥څث أڂ تټځّص٩ځٽُڃ َّصمهڀىڂ تټًڀىٌ تټٵهَځر وتټؽهَهذ وَص١ٽح وټٷ شڅٵُر تټدُثڄثز 

 .ٍٰ ٸٻ ڀًذ ٴدٻ تِصمًتغ تټصٵثيًَ

 :خالتوصٍ

ـَهذ ټصىټُه تټصٵثيًَ ټفُڃ و٧ٜ ڄ٥ثپ ؼهَه ٩َثټػ ؼىتڄح ٩ٜٯ ڄ٥ثپ ٸىڀدثَ ټځڅ٧ تټځى٤ٱُڃ ڀڃ ( أ) َڅد٭ٍ إَؽثن أنوتز ڀى

 . تټى٘ىٺ إټً تټدُثڄثز ڀڃ لالٺ تټىتؼهر تټمٽٱُر ټٽڅ٥ثپ

٨ٌَر ڀڃ ڄٵثٞ تټصّٽُٿ تټڅهثبُر (ج) ٨ٽً تټًٕٸثء  َڅد٭ٍ أڂ شّؽٻ ٍٰ ڄ٥ثپ ٸىڀدثَ شٱثُ٘ٻ ؼځ٧ُ ٔفڅثز تأل٬ىَر تټځى

 .تټځص٩ثوڄُڃ ټصًُُّ تټځ١ثخٵر خُڃ ل١ر تټصمُٙٗ وتټصى٧ٌَ تټٱ٩ٽٍ ٍٰ ڄٵثٞ تټصى٧ٌَ تټڅهثبُر

 الغذاد للًبللٍى والششكبء الهتؼبويٍى

َىڀًث ڀڃ تِصالپ تټٱثشىيذ؛ وشَّهن تټځدثټ٫  30شٵصٍٝ ٨ٵىن تټڅٵٻ ڀڃ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ِهتن ڀدثټ٫ ټٽڅثٴٽُڃ ٍٰ ٬ٝىڂ  - 112

وتٔصٹً تټٹعًُ ڀڃ تټڅثٴٽُڃ وتټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ . َىڀًث وٰٵًث الشٱثٴثز تټځّصىي تټځُهتڄٍ 21ڄُڃ ٍٰ ٬ٝىڂ ټٽًٕٸثء تټځص٩ثو

                                                      
 .٨ٽً أِثَ ُڄ٥ٿ وش١دُٵثز وڀڅصؽثز شؽهٍُ تټدُثڄثز 2009وڄ٥ثڀڇ تټ٩ثټځٍ ټٽځ٩ٽىڀثز ڈٍ ڄ٥ثپ ؼهَه خهأ شٕ٭ُٽڇ ٍٰ ٨ثپ  الجشيبنجتټڅّمر تټعثڄُر ڀڃ ٔدٹر  (20)
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وٸٕٯ شفٽُٻ تټځهٰى٨ثز تټځَّهنذ أليخ٩ر ڀڃ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ وأيخ٩ر ڀڃ تټڅثٴٽُڃ ٍٰ . تټىَڃ تټصٵُڅث خهٿ ڀڃ شألً تټه٧ٰ

 .َىڀًث 489و 37أٔهً وشًتوؾ خُڃ  8ٽ٫ ٴًتخر ٨ڃ أڂ ڀصىِٟ ڀهذ تټّهتن خ 2010ٔدثٞ /ٰدًتًَ

وشٵٽٗ ٸعًًُت ٨هن . والـ٥څث أڂ أؼڅفر تټٽىؼّصُثز وتټدًتڀػ وتټځثټُر ٴه و٩ٜس ڄ٥ثڀًث ټصصد٧ تټٱىتشًُ ڀّصفٵر تټّهتن - 113

أَٽىٺ /ٍٰ ِدصځدً 13وو٘ٽس إټً  2010ٔدثٞ /ٍٰ ٰدًتًَ 268تټٱىتشًُ تټصٍ شألً ِهتنڈث ألٸعً ڀڃ ظالظر أٔهً ڀڃ 

أڂ تټصألًُ يخځث َٹىڂ يتؼ٩ًث إټً شألً تټفٙىٺ  الجشيبنجإنتيذ أوٜفس و. وڄًي أڄڇ َؽح ڀىت٘ٽر شٽٷ تټؽهىن. 2010

٨ٽً تټٱىتشًُ وتټځّصڅهتز تټهت٨ځر تټځ١ٽىخر ټٽصځٹُڃ ڀڃ تإلوڂ خثټّهتن، وڄؽٿ وټٷ ٍٰ ؼثڄح ڀڅڇ ٨ڃ ٩٘ىخر خُةر تټ٩ځٻ ٍٰ 

 .تټٙىڀثٺ

٨ڃ  2وڄؽٍ تټځّؽٽر ٍٰ ڄ٥ثپ ( شىتيَك تټٱىتشًُ)وش٩ىي إؼًتء شفٽُٻ ڀٱٙٻ ټٽځهٰى٨ثز خّدح تلصالٮ شىتيَك تټځّصڅهتز  - 114

وَص٩َُڃ تټفٙىٺ ٨ٽً شثيَك تِصالپ تټٱثشىيذ ٍٰ تټځٹصح ٨ڃ . تټصىتيَك تټٱ٩ٽُر تټىٌ و٘ٽس ُٰهث تټٱىتشًُ إټً تټځٹصح

خأڄڇ خهأ شًٸٍُ تټٱىتشًُ ٍٰ ٩ٔدر تټٕتوڂ تټځثټُر خ٩ه شٕ٭ُٻ  الجشيبنج إنتيذخٽ٭صڅث وأ. ٠ًَٳ ٰفٗ ٸٻ ٰثشىيذ ٨ٽً ـهذ

 .2وڄؽٍ ڄ٥ثپ 

وڄ٥ثڀڇ تټ٩ثټځٍ  الجشيبنجڄىٍ٘ خصّؽُٻ شىتيَك تِصالپ تټٱىتشًُ، خث٨صدثيڈث تټځ٩ٽىڀثز تټًٴثخُر تألڈٿ، ٍٰ ٔدٹر  :التوصٍخ

 (.2وڄؽٍ )ټٽځ٩ٽىڀثز 

 الهؼلونبد واالتصبالد -ًبساثؼ

 واإلثالؽالهؼلونبد 

، َّصمهپ (ڄ٥ثپ ٸىڀدثَ)وڄ٥ثڀڇ تټ٩ثټځٍ ټٽځ٩ٽىڀثز وڄ٥ثپ ڀ٩ثټؽر ـًٸر تټّٽ٧ وشفٽُٽهث  الجشيبنجخثإلٜثٰر إټً ٔدٹر  - 115

تټځٹصح تټٵ١ًٌ ٘فثبٯ ٨ځٻ ٍٰ ل١ر تټصمُٙٗ ول١ر تټصى٧ٌَ وِؽٻ تټٕفڅثز تټُىڀُر وي٘ه تِصالپ شٵثيًَ 

ي٘ه شٵهَٿ تِصځثيتز شٵُُٿ تألنتء تټځهڅٍ وش٩ٍٍَ تټٹٱثءتز، وڀث إټً تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ، وشٵُُٿ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ، و

 :وَٱًٚ وټٷ ڀٕثٸٻ ڄځ١ُر ڀًشد١ر خفىِدر تټځّص٩ځٽُڃ تټڅهثبُُڃ ٸځث ڈى ڀدَُڃ أنڄثچ. وټٷ

 تالـصٱث٢ خٙفثبٯ ٨ځٻ خُثڄثز إيِثٺ تأل٬ىَر وتِصالڀهث ڀڃ لالٺ ڀهًَ شصد٧ تټّٽ٧، وٸدًُ : تٌنوتؼُر تټؽهىن

 .ىؼّصُثز، ووـهذ تټدًتڀػڀّث٨هٌ تټٽ

 ټىـ٣ شٝثيج ٍٰ تټدُثڄثز تټصٍ َفصٱ٣ خهث ڀمصٽٯ تټځى٤ٱُڃ، خٻ وـصً خُڃ تټدُثڄثز تټځىؼٍذ وتټصٱُٙٽُر : تټصٝثيج

ڀعثٺ وټٷ أڄڅث ـٙٽڅث ٨ٽً لځّر خُثڄثز ڀمصٽٱر ڀڃ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ٨ڃ تأل٬ىَر . تټصٍ َفصٱ٣ خهث ڄٱُ تټځى٤ٱُڃ

٨ٌَر لالٺ تټٱصًذ  .2009آج /ٸثڄىڂ تټعثڄٍ ـصً أ١ّ٬ُ/ڀڃ َڅثًَ تټٱ٩ٽُر تټځى

 ټىـ٥س أل١ثء ٍٰ تټدُثڄثز ٸثڂ َځٹڃ شالٍٰ وٴى٨هث ټى تِصمهڀس ٜىتخٟ ټٽصعدس ڀڃ : ٨هپ تټصعدس ڀڃ تټدُثڄثز

 (.ڀعثٺ وټٷ أڂ ڀؽځى٦ ٨هن تټىٸىي وتإلڄثض وتأل٠ٱثٺ ال َّثوٌ ڀؽځى٦ تټځّصٱُهَڃ ٍٰ ل١ٟ تټصمُٙٗ)تټدُثڄثز 

 تټصٍ ٨ًٜس ٨ٽُڅث وُأخٽ٭څث أڂ  2009آوتي /٨ُهټس الـٵًث ل١ر تټصمُٙٗ ټٕهً ڀثيَ: ټڅٙى٬ُٖثج تټًٴثخر ٨ٽً ت

 .تټدُثڄثز تټّثخٵر ټٿ شٹڃ تټڅّمر تټڅهثبُر

 .وَّثويڄث ٴٽٳ ڀڃ أڂ َتظً وټٷ تټٵٙىي ِٽدًث ٨ٽً ِالڀر تټدُثڄثز وتټٵًتيتز تټځّصڅهذ إټُهث - 116
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وَڅد٭ٍ . َڅد٭ٍ شهيَح تټځى٤ٱُڃ ٨ٽً تټځمث٠ً تټځًشد١ر خفىِدر تټځّص٩ځٽُڃ تټڅهثبُُڃ و٠ًٲ ش٩ٍٍَ ؼىنذ تټځ٩ٽىڀثز :التوصٍخ

 .إڄٕثء وـهذ شڅُّٳ شصىټً تټځّتوټُر ٨ڃ ؼځ٧ُ أ٨ځثٺ تټځ١ثخٵر وتالـصٱث٢ خثټدُثڄثز تټّثخٵر ټصالٍٰ أٌ شٝثيج ٍٰ تټدُثڄثز

 الؼاللبد الخبس ٍخ واالتصبل

صح تټٵ١ًٌ ڀ٧ تټ٩هَه ڀڃ أ٘فثج تټځٙٽفر تټمثيؼُُڃ ڀڃ ٴدُٻ تټؽهثز تټځثڄفر ووٸثالز تألڀٿ تټځصفهذ َصٱث٨ٻ تټځٹ - 117

تأللًي وتټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ وتټڅثٴٽُڃ وتټّٽ١ثز تټځفٽُر وتټځّصٱُهَڃ، وڀڃ تألِثٍِ تټفٱث٢ ٨ٽً ٨الٴثز ٩ٰثټر ڀ٩هٿ 

 .ټٝځثڂ ڄؽثؾ تټ٩ځٽُثز

ث خهٿ ٨ڃ خثټ٫ شٵهًَڈٿ ټځث َٵىپ خڇ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ٍٰ خُةر تټٙىڀثٺ تټځفٱىٰر وأ٨ًج ٸٻ أ٘فثج تټځٙٽفر تټىَڃ تټصٵُڅ - 118

وأٔثي خ٩ٛ أ٘فثج تټځٙٽفر . ٍٰ تټٙىڀثٺ للجشيبنجوٸثڂ ڈڅثٶ إؼځث٦ ٍٰ تټًأٌ ـىٺ تټهوي تټًبٍُّ . خصفهَثز ٸدًُذ

 . َص٩ًٚ الڄصٵثنتز ٬ًُ ڀڅٙٱر الجشيبنجأًَٝث إټً ت٨صٵثنڈٿ خأڂ 

وتٔصٹً أ٘فثج تټځٙٽفر ڀڃ ٨هپ إخال٬هٿ ڀدٹًًت خٵًتي تټځٹصح . تالڄٱًتنَرُثؾ ڀڃ تټڅ٨ٍر وِثن ٩ٔىي خ٩هپ تاليش - 119

ُِځث ٍٰ تټىٴس تټىٌ ٸثڄىت ٩َصځهوڂ ُٰڇ ت٨صځثنًت ٸدًًُت ٨ٽً ٩ځٽُثز ٍٰ ؼڅىج ووِٟ تټٙىڀثٺ، التټٵ١ًٌ خٕأڂ ش٩ٽُٳ تټ

ټځٙٽفر ٨ڃ ت٨صٵثنڈٿ خأڂ ٌَثنذ تټٕٱثُٰر وأ٨ًج أ٘فثج ت. ٍٰ تټفٙىٺ ٨ٽً تټ٩هَه ڀڃ تټمهڀثز ٍٰ تټٙىڀثٺ الجشيبنج

وڀ٧ وټٷ ٰٵه أ٨ًخىت ٨ڃ شٵهًَڈٿ ټٱًَٳ تټځٹصح تټٵ١ًٌ تټفثټٍ ٨ٽً ڄهؽڇ . ٸثڄس َځٹڃ أڂ شٵٽٻ ڀڃ أظً تالن٨ثءتز

 .تټص٩ثوڄٍ

أڂ َف١ُهٿ خځ٩ٽىڀثز ٔٱثٰر ٨ڃ تټٵٝثَث تټًبُُّر، ڀڃ  الجشيبنجوأخٽ٭څث خ٩ٛ أ٘فثج تټځٙٽفر أًَٝث أڄهٿ َىنوڂ ڀڃ  - 120

ُٻ ڀّصىَثز تټځمث٠ً تټصٍ َڅ١ىٌ ٨ٽُهث إؼًتء تټ٩ځٽُثز تټم١ًذ، وشٹثټُٯ تټٝىتخٟ تإلٜثُٰر تټالٌڀر ټٽ٩ځٻ ٍٰ شٽٷ ٴد

٨ٽً ت٨صًتٮ ًَ٘ؿ خأڄڇ ټٿ َٵهپ ٨ٽً إؼًتء ٨ځٽُثز ڀ٩َُڅر ٨څهڀث  الجشيبنجتټدُةر تټٕهَهذ تټم١ىيذ، خٻ وتټفٙىٺ ڀڃ 

 .شٹىڂ تټځمث٠ً ٸدًُذ

 .٨ڃ ٸعح وخٕٱثُٰر ڀ٧ أ٘فثج تټځٙٽفر تټمثيؼُُڃ تټځٹصح تټٵ١ًٌ َڅد٭ٍ أڂ ٩َځٻ :التوصٍخ

 الشصذ والتمٍٍم -ابنغًب 

 سصذ الهؼويخ الغزائٍخ

ـَهذ ټٿ شٹڃ ڀصثـر( 2007ٸثڄىڂ تألوٺ /ٍٰ نَّځدً)ٸثڄس ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر ٴه أٔثيز  - 121 . إټً أڂ شٵثيًَ تټً٘ه تټځى

ـَ هذ ټٽً٘ه وخثشس شّصمهپ تِڂ ٍٰ ي٘ه ڀمصٽٯ تټدًتڀػ وٍٰ تټً٘ه وو٩ٜس خ٩ه وټٷ تټ٩هَه ڀڃ تټٵىتبٿ تټځًؼ٩ُر تټځى

 . تټدهَٻ

وشڅًٕ ڀف١صُڃ إوت٨ُصُڃ ڀفٽُصُڃ أيٴثپ . وَّصمهپ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ل١ًث ِثلڅًث َصٽٵً ڀڃ لالټڇ ينون أ٩ٰثٺ تټځّصٱُهَڃ - 122

ځّثز تأللًُذ ٨ٽً ٨ٵىن و٩َٹٯ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ٨ٽً و٧ٜ تټٽ. تټمٟ تټّثلڃ وَؽًٌ تټص٩ثٴه ـثټًُث ٨ٽً ل١ُڃ آلًَڃ

وَؽًٌ أًَٝث و٧ٜ ل١ٟ إلؼًتء ي٘ه . ٨ځٽُثز تټً٘ه تټصٍ ِصؽًَهث وٸثالز نوټُر ڀٕهىن ټهث خفّڃ تټّځ٩ر

 .تأل٬ىَر ٨دً تټفهونتټځ٩ىڄثز 

٨ٽً  2010أَٽىٺ /ـصً ِدصځدً 2009أَثي /وڄٱىز أيخ٩ر خًتڀػ شهيَدُر ټًت٘هٌ تټځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر لالٺ تټٱصًذ ڀڃ ڀثَى - 123

وڄًي أڂ شٽٷ . ٸځث و٧ٜ ڄ٥ثپ ټص٭١ُر ٸٻ ڄٵ١ر شّٽُٿ ڄهثبُر ڀًذ وتـهذ ٨ٽً تألٴٻ ٸٻ ٔهًَڃ. ء تټٵىتبٿ تټځًؼ٩ُرتِصُٱث

ِّڃ آټُر تټً٘ه  .تټځدثنيتز ِصف
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 2010ـًٍَتڂ /وَىڄُى 2009شًَٕڃ تألوٺ /وأٸصىخً 2009آوتي /يَڀث ٍٰوٴه ـٽٽڅث خثټصٱُٙٻ شٵثيًَ تټً٘ه تټٙثنيذ  - 124

وخفعڅث أًَٝث آټُر تټً٘ه ڀ٧ تټًٕٸثء . ول١ٟ تټً٘ه، وأؼًَڅث ٰفىً٘ث تلصدثيَر ټصٵثيًَ يت٘هٌ تټځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر

 : وُٰځث َٽٍ ؼىتڄح ٩ٜٯ تټً٘ه. تټځص٩ثوڄُڃ ويت٘هٌ تټځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر

  55إټً  2009آوتي /يَڀث ٍٍٰٰ تټځثبر  43ٍٰ ٨ځٽُثز تټً٘ه ڀڃ خُڅځث تٌنتن ڄ١ثٲ ش٭١ُر ڄٵثٞ تټصّٽُٿ تټڅهثبُر  ٍٰ

ٍٰ تټځثبر  33ڀڃ ( تټىٌ َؽًَڇ يت٘هو تټځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر)، شٵٽٗ تټً٘ه تټ٩ثنٌ 2010ـًٍَتڂ /تټځثبر ٍٰ َىڄُى

ص٩ثوڄىڂ وخىټٷ تٌنتن تال٨صځثن ٨ٽً تټً٘ه تټدهَٻ تټىٌ ًَي تټًٕٸثء تټځ. ٍٰ تټځثبر لالٺ ڄٱُ تټٱصًذ 23وو٘ٻ إټً 

٨ٌَر . أڄٱّهٿ أڄڇ ٨ًٜر ټصفٍُُتز ٸثڀڅر ٍٰ تټځثبر  86ڀڃ ( خثأل٠څثڂ تټځصًَر)وتڄمٱٝس تټڅّدر تټځةىَر ټأل٬ىَر تټځى

ٍٰ تټځثبر ٍٰ  56ظٿ إټً  2009شًَٕڃ تألوٺ /ٍٰ تټځثبر ٍٰ أٸصىخً 75وو٘ٽس إټً  2009آوتي /يَڀث ٍٰ

 .2010ـًٍَتڂ /َىڄُى

 ذ ٍٰ ٔٹٻ تټٵىتبٿ تټځًؼ٩ُر ټٽً٘ه ٰإڂ شٵثيًَ تټً٘ه ُشؽهٍ خ١ًَٵر يوشُڅُر وال ٨ٽً تټ٬ًٿ ڀڃ تټصڅٵُفثز تټ٩هَه

 .شم٧ٝ ټصفٵُٵثز ألًي

 ُتټً٘ه تټىٌ َؽًَڇ يت٘هو )، أٌ شٵثيًَ ي٘ه تټصى٧ٌَ 2010آج /ٸٕٯ شفٽُٽڅث ټٽصٵثيًَ تټٕهًَر ٍٰ ٔهً أ١ّ٬

ٌ َؽًَڇ يت٘هو تټځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر ڀڃ لالٺ تټى)وتټً٘ه خ٩ه تټصى٧ٌَ ( تټځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر ٍٰ أظڅثء ٨ځٽُثز تټصى٧ٌَ

 :ٍٰ ڀڅ١ٵصُڃ ٨ڃ ًٰوٲ ٸدًُذ خُڅهث ٸځث ڈى ڀدَُڃ خثټصٱُٙٻ أنڄثچ( ڀٵثخالز ڀ٧ تټځّصٱُهَڃ خ٩ه تټصى٧ٌَ

 تټصى٧ٌَ تټ٩ثپ ټأل٬ىَر ٍٰ وِٟ تټٙىڀثٺ تټصى٧ٌَ تټ٩ثپ ټأل٬ىَر ٍٰ ڀڅ١ٵر ٘ىڀثټُالڄه أِةٽر تالِصٵٙثء

 شٵثيًَ ي٘ه تټصى٧ٌَ 

% 

شٵثيًَ تټً٘ه خ٩ه 

 تټصى٧ٌَ

% 

شٵثيًَ ي٘ه 

 تټصى٧ٌَ

% 

شٵثيًَ تټً٘ه خ٩ه 

 تټصى٧ٌَ

% 

 93 55 22 100 (ڄ٩ٿ)ٴثبځر تټصى٧ٌَ ڀ٩ٽڅر ٨ٽً تټځأل 

تټځّصٱُهوڂ ٨ٽً و٨ٍ خفؽٿ تټفٙر تټ٭ىتبُر 

 (ڄ٩ٿ)

100 14 100 90 

 

ڄٱُ تټځٵث٩٠ر لالٺ ڄٱُ تألٔهً،  إؼًتء ٨ځٽُصُڃ ټٽً٘ه ٍٰ ٸٻ تألوٴثز ٍٰأڄڇ ټٿ َصٿ  الجشيبنجإنتيذ أوٜفس و

وڀ٧ وټٷ ٰٵه ٸثڂ ڈڅثٶ تشٱثٲ ٨ٽً أڂ تټٱًوٲ ڀث ٌتټس ٸدًُذ وأڄهث شّصفٳ ڀصثخ٩ر . وخىټٷ ٰإڂ تټؽهوٺ ٴه َٹىڂ ڀٝٽاًل

 .ڀڅهؽُر وال خه ڀڃ شصد٩هث ڀڃ لالٺ ٴث٨هذ خُثڄثز ڀصثخ٩ر ڀّثبٻ تټځٹصح تټٵ١ًٌ

  ټٿ َصٝځڃ تټصٵًًَ تټٕهًٌ ِىي ل١ر تټصمُٙٗ ول١ر تټصى٧ٌَ وٸځُر تأل٬ىَر تټځَّٽځر، وټٿ َٕځٻ شٱثُ٘ٻ تأل٬ىَر

٨ٌَر خثټٱ٩ٻ أڂ شٱثُ٘ٻ تټصى٩ٌَثز تټٱ٩ٽُر ڀًڈىڄر خصّٽٿ تټصٵثيًَ ڀڃ تټًٕٸثء  الجشيبنجوأوٜفس إنتيذ . تټځى

ټ٩هذ أٔهً ٨ٽً تټ٬ًٿ ڀڃ تټؽهىن تټځٹَعٱر تټصٍ شدىٺ ټٽفٙىٺ تټځص٩ثوڄُڃ وأڂ ڈىچ تټصٵثيًَ شصألً ٍٰ ٸعًُ ڀڃ تألـُثڂ 

وټىټٷ تِصمهپ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ڀتٴصًث خُثڄثز تټصّٽُٿ ٸځتًٔ ڀتٴس ټٽصى٩ٌَثز ټفُڃ تِصالپ تټصٵثيًَ ڀڃ . ٨ٽُهث ڀدٹًًت

 .تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ

 :خالتوصٍ

ٝثَث تټًبُُّر تټصٍ َ٭١ُهث ي٘ه تټصى٧ٌَ ووټٷ ټٽصفٵٳ ڀڃ َڅد٭ٍ أڂ شٕځٻ أًَٝث ٨ځٽُثز تټً٘ه خ٩ه تټصى٧ٌَ تټ٩هَه ڀڃ تټٵ( أ)

 . وَڅد٭ٍ أڂ شفٽٻ ٰىيًت أِدثج تټصدثَڃ تټځٽځىَ خُڃ تالِصڅصثؼثز. تټځ٩ٽىڀثز وشىًُٰ ڀٍَه ڀڃ تټٝځثڄثز
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 تالِصعڅثءوَڅد٭ٍ أڂ َٹىڂ تټً٘ه تټدهَٻ ڈى . خهلىټهث الجشيبنجَڅد٭ٍ ٌَثنذ تټً٘ه تټ٩ثنٌ ٍٰ تټځڅث٠ٳ تټصٍ َّځؿ ټځى٤ٱٍ ( ج)

 . ٍٰ شٽٷ تټځڅث٠ٳ

٨ٌَر أو إنيتغ شٽٷ تټصٱثُ٘ٻ ٍٰ تټصٵثيًَ تټٕهًَر تټالـٵر( غ)  .َڅد٭ٍ إ٨هتن شٵًًَ ڀڅٱٙٻ َصٝځڃ شٱثُ٘ٻ تأل٬ىَر تټځى

خثټڅ٥ً إټً أڂ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ٩َصٍپ إؼًتء تِصعځثيتز ٸدًُذ ٍٰ أڄ١ٕر تټً٘ه، َڅد٭ٍ أڂ شفَهن ڀّدٵًث ڄصثبػ تټً٘ه  (ن) 

وڄفڃ ڄًي أڂ ڈىچ تټ٩ځٽُر ِصىؼڇ تټځٹصح تټٵ١ًٌ ڄفى تشمثو إؼًتءتز وتُٰر . ر وإؼًتءتز تټځصثخ٩ر تټځځٹڅر ټٹٻ ڄصُؽرتټځفصځٽ

 .ټځصثخ٩ر تِصڅصثؼثز تټً٘ه وشځٹُڅڇ ڀڃ ؼڅٍ أٰٝٻ تټٱىتبه ڀڃ شٽٷ تټ٩ځٽُر

 تمشٌش الهششوػبد

وَأخٽَ٭څث . شڇ، وٴه ُأخٽ٭څث أڄڇ ال َؽًٌ شٵُُٿ ټألظًڄثٴٕڅث تإلؼًتءتز تټصٍ ًَُّ ٨ٽُهث تټځٹصح تټٵ١ًٌ ٍٰ شٵُُٿ أظً ٨ځٽُث - 125

ـَهذ ٨ڃ تټځًٕو٨ثز  .تټځٹصح تټٵ١ًٌ أڂ شٵُُٿ تټڅىتشػ وتټفٙثبٻ َهلٻ ٍٰ ٘ځُٿ تټصٵثيًَ تټّڅىَر تټځى

أڂ تټصًٸٍُ تڄٙح أِثًِث ٨ٽً تټڅىتشػ، أٌ ٨هن تټځّصٱُهَڃ وٸځُر تأل٠څثڂ  2009وَٹٕٯ شفٽُٽڅث ټصٵًًَ ڀًٕو٨ثز ٨ثپ  - 126

٨ٌَر، و٨هن تټځهتيَتټځصً ڀًتٸٍ ڀفى تألڀُر، وتټځًتٸٍ تټٙفُر تټصٍ شٽٵس ڀّث٨هتز، و٨هن تټٹُٽىڀصًتز ڀڃ /َر تټځى

وال َصثؾ ِىي ڀ٩ٽىڀثز ٜةُٽر ٨ڃ تټفٙثبٻ وټٿ َصٿ إؼًتء شفٽُٻ ڀى٧ِ . تټ١ًٲ تټصٍ أ٨ُه إ٘الـهث، وڀث إټً وټٷ

 .ټٽځ٩ٽىڀثز تټځص٩ٽٵر خثټفٙثبٻ

وَڅد٭ٍ إنيتغ شٽٷ . ُڄ٥ځًث ټؽځ٧ تټځ٩ٽىڀثز وٴُثَ ڀتًٔتز تټفٙثبٻ وتألظً تټٵثبځر يبنجالجشَڅد٭ٍ أڂ ٧َٝ  :التوصٍخ

ـَهذ ٨ڃ تټځًٕو٨ثز  .تالِصڅصثؼثز ٍٰ تټصٵثيًَ تټّڅىَر تټځى

 نالحظبد ػبنخ ثشأو ال واثط

 .تټٕٱثُٰر ٍٰ تټ٩ځٽُثزأًٔڄث إټً تټځدثنيتز تټ٩هَهذ تټصٍ تشمىڈث تټځٹصح تټٵ١ًٌ ټصفُّڃ تټٝىتخٟ وٸٱثټر تټځٍَه ڀڃ  - 127

 :وُٰځث َٽٍ ڀالـ٥ثشڅث تټ٩ثڀر خٕأڂ تټٝىتخٟ وشڅٱُىڈث - 128

  نوالي  200 000)ڀالَُڃ نوالي أڀًَٹٍ ټٽً٘ه ڀڃ لالٺ ٠ًٮ ظثټط  1.6ي٘ه تټځٹصح تټٵ١ًٌ ڀٍُتڄُر خٽ٭س

ٱر َص٩َُڃ وَٕځٻ وټٷ ٜىتخٟ ٸثٔ. ڀٽُىڂ نوالي أڀًَٹٍ ټٽً٘ه ٨دً تټفهون 1و( أڀًَٹٍ ٔهًًَث ټځهذ ظځثڄُر أٔهً

وخثټڅ٥ً إټً أڂ تټٝىتخٟ تټىٴثبُر شىًٰ ٜځثڄثز أٸدً ڀڃ تټٝځثڄثز تټٹثٔٱر ٰإڂ ڈڅثٶ . تِصٹځثټهث خٝىتخٟ وٴثبُر

تټځٹصح تټٵ١ًٌ خأڂ خ٩ٛ تټٝىتخٟ أخٽ٭څث و. ـثؼر إټً إ٨ثنذ ڀىتءڀر تِصًتشُؽُر تټځٹصح تټٵ١ًٌ خٕأڂ تټٝىتخٟ

ځص٩ثوڄُڃ وشهيَح تټؽهثز تټًَٕٹر ٴثبځر خثټٱ٩ٻ وأڂ ُڄ٥ٿ تټً٘ه تټىٴثبُر تټځٱًوٜر ٨ٽً خڅثء ٴهيتز تټًٕٸثء تټ

 .تأللًي شّصمهپ ٸٝىتخٟ وٴثبُر ٨څهڀث شًشدٟ خإؼًتءتز ٨ځٽُر

 ـَهذ وڈىچ وـهڈث ال َځٹڅهث أڂ شفهض . أنلٽس ش٭ًُُتز ٨ٽً ٔٹٻ تټصٵثيًَ وتټٵىتبٿ تټځًؼ٩ُر وإؼًتءتز تټصٕ٭ُٻ تټځى

ټځٹصح أخٽ٭څث تو. هوڂ إنيتٶ ٸثٍٮ ټځٙهي تټځٕثٸٻ ال َځٹڃ أڂ ٩ٌٍَ تټٝىتخٟأظًًت ڀٽځىًِث ألڂ ش٩هَٻ تإلؼًتءتز خ

ـَهذ ٸثڄس ؼهَهذ وخثټصثټٍ ټٿ شهلٻ ٨ٽُهث شفُّڅثز ڀٽځىِرختټٵ١ًٌ   . أڂ تټٹعًُ ڀڃ إؼًتءتز تټصٕ٭ُٻ تټځى

 ڄڇ خمالٮ تټځىٸًتز ڀعثٺ وټٷ أ. ال شڅٱى تټٝىتخٟ إاّل خ٩ه تټصى٘ٻ إټً ڄصُؽر ڀڅ١ٵُر أو شفٵُٳ ڈهٮ تټًٴثخر خثټٹثڀٻ

تټڅثٴٽُڃ تټىَڃ وينز /تټ٩ثڀر تټصٍ شىؼڇ إټً ٸٻ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ، ټٿ ُش١ٽح شىُٜفثز ڀفَهنذ ڀڃ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ

وټٿ ش١ٽح أًَٝث إَٝثـثز ڀڃ يت٘هٌ تټځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر . إٔثيتز إټً ٔفڅثشهٿ ڀڃ تأل٬ىَر لالٺ تټً٘ه ٨دً تټفهون

تټځٹصح  ت٨صدًو. ټً٘ه وتإلخال٪ ٨ڃ شى٧ٌَ تأل٬ىَر ٍٰ تټځڅث٠ٳ تټصٍ َ٭١ُهث تټصٵًًَتټىَڃ تٔصًٸىت ٍٰ ٨ځٽُثز ت
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ٝس تټفٙٗ تټ٭ىتبُر ٸځث ُلٱتټٵ١ًٌ أڄڇ تشمى إؼًتءتز ٔځٽس إټ٭ثء تالشٱثٲ تټځدًپ ڀ٧ أـه تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ 

ٹڃ ڄثؼځًث ٨ڃ تټً٘ه ٨دً وڄفڃ ڄًي أڂ شمٱُٛ تټفٙٗ تټ٭ىتبُر ټٿ َ. تأللًي خڅثًء ٨ٽً ڄصثبػ تټً٘ه ٨دً تټفهون

آوتي /يَڀث ٍٰخُڅځث لٱٝس تټفٙٗ تټ٭ىتبُر  2009شًَٕڃ تألوٺ /تټفهون ألڂ تټً٘ه ُأؼًٌ ٍٰ أٸصىخً

 .2009أَٽىٺ /وِدصځدً

  ټٿ َفّح تټځٹصح تټٵ١ًٌ تټصٹٽٱر تإلؼځثټُر ټٽٝىتخٟ تإلٜثُٰر تټصٍ َص٩ىي خهوڄهث تشمثو ٴًتي ڀهيوَ خٕأڂ ڀىت٘ٽر

 . تټ٩ځٽُثز ٍٰ تټځڅث٠ٳ تټٕهَهذ تټم١ىيذ

 :خالتوصٍ

تټځص٩ثوڄُڃ َڅد٭ٍ أڂ ٩َُه تټځٹصح تټٵ١ًٌ ڀىتءڀر تِصًتشُؽُثشڇ تټًٴثخُر ټصٕځٻ ٜىتخٟ وٴثبُر ڀًشد١ر خثلصُثي تټًٕٸثء ( أ)

 .وتټفٱث٢ ٨ٽً تټ٩الٴر ڀ٩هٿ؛ وإ٨هتن ل١ٟ تټصمُٙٗ وتټصى٧ٌَ وشفهَه تټځّصٱُهَڃ وشّؽُٽهٿ

َڅد٭ٍ أڂ َؽًٌ تټځٹصح تټٵ١ًٌ شفٽُاًل ټٽع٭ًتز ڀڃ أؼٻ شفهَه تألِدثج تټؽىيَر ټٽځٕٹٽر ٴدٻ ش٭ًُُ تإلؼًتءتز  (ج)

وَڅد٭ٍ ٌَثنذ تټصًٸٍُ ٨ٽً تټصهيَح وشٹًتي شأٸُه . تخٟ تټٵثبځروَڅد٭ٍ ٨هپ ش٭ًُُ تإلؼًتءتز ڀث ټٿ َعدس ٩ٜٯ تټٝى. وتټځځثيِثز

 .تټص٩ٽُځثز وتإلؼًتءتز تټصأنَدُر ټٱًٚ شڅٱُى تټٝىتخٟ

نويًَث تټصٹٽٱر تإلؼځثټُر ټٹٻ تټٝىتخٟ تإلٜثُٰر تټصٍ َٱًٜهث أو ٍَڀ٧ ًٰٜهث ټٽ٩ځٻ ٍٰ تټځڅث٠ٳ  الجشيبنجَڅد٭ٍ أڂ َفهن  (غ)

وَڅد٭ٍ أًَٝث إ٠ال٦ تټځثڄفُڃ ٨ٽً شٽٷ تټصٱثُ٘ٻ خٕٱثُٰر ـصً . ٴُىن ٨ٽً و٘ىٺ ڀى٤ٱُڇ إټُهث تټٕهَهذ تټم١ىيذ تټصٍ شٱًٚ ُٰهث

 .َصّڅً تشمثو ٴًتي ڀهيوَ خٕأڂ تټ٩ځٻ ٍٰ شٽٷ تټځڅث٠ٳ تټٕهَهذ تټم١ىيذ

 الذسوط الهغتخلصخ نى ػهلٍبد الصونبل لالعتفبدح نًدب ةً الؼهلٍبد الههبثلخ الهحفوةخ ثهخبطش كجٍشح

ٛ تټهيوَ تټصٍ َځٹڃ تِصمال٘هث ڀڃ ٨ځٽُثز تټٙىڀثٺ ټالِصٱثنذ ڀڅهث ٍٰ تټ٩ځٽُثز تټځځثظٽر تټصٍ شڅ١ىٌ ُٰځث َٽٍ خ٩ - 129

 :٨ٽً ڀمث٠ً ٸدًُذ

  َص٩ُّڃ شفهَه ڀهي شٵدٻ تټځمث٠ً ٨ٽً ـهذ ٍٰ تټ٩ځٽُثز تټصٍ شڅ١ىٌ ٨ٽً ڀمث٠ً ٸدًُذ خثإلٜثٰر إټً ڀهي شٵدٻ

 .تټځمث٠ً ٍٰ تټ٩ځٽُثز تټ٩ثنَر

 ټصٵثٞ إٔثيتز تإلڄىتي تټځدٹً تټځص٩ٽٵر خثټځمث٠ً تټځهځر تټصٍ شځُ تټّځ٩ر وشفٽُٻ شٽٷ تإلٔثيتز َڅد٭ٍ و٧ٜ ُڄ٥ٿ ال

 .وش٩ُٙهڈث

  َڅد٭ٍ شفهَه تټصٹثټُٯ تإلؼځثټُر تټصٍ شڅ١ىٌ ٨ٽُهث تټٝىتخٟ تإلٜثُٰر ٍٰ تټ٩ځٽُثز تټځفٱىٰر خځمث٠ً ٸدًُذ وإ٠ال٦

 . ڂ ڀىت٘ٽر شٽٷ تټ٩ځٽُثز تټم١ًذأ٘فثج تټځٙٽفر ٨ٽُهث ڀڃ أؼٻ تټصى٘ٻ إټً ٴًتي وت٦ٍ خٕأ

  ًَؽح و٧ٜ تِصًتشُؽُر ټٽًن ٨ٽً تالن٨ثءتز خ٨ًّر وخفّٿ وخٕٱثُٰر ألڂ تټ٩ځٽُثز تټځڅ١ىَر ٨ٽً ڀمث٠ً ٸدًُذ أٸع

 .٨ًٜر ټالن٨ثءتز

  خثټڅ٥ً إټً أڂ تشمثو إؼًتءتز ڀدٹًذ إلڄٱثو تټٝىتخٟ َځٹڃ أڂ َفىٺ نوڂ وٴى٦ ـثالز إلٱثٲ وڀث َڅٕأ ٨څهث ڀڃ

 .تټفه تألنڄً ټٽٝىتخٟ تألِثُِر تټىتؼدر تالشدث٦ ـصً ٍٰ ٨ځٽُثز تټ١ىتيئ الجشيبنجأڂ ٧َٝ  تن٨ثءتز، َڅد٭ٍ
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 الهالحك

 عٍش الؼهلٍبد - 1الهلحك 

 

ڈٍ أِثًِث ل١ر ڄٙٯ ِڅىَر ڀّصڅهذ إټً تالـصُثؼثز وش٩صځه ٨ٽً ڄصثبػ تټصٵهًَ تټځٕصًٶ خُڃ تټىٸثالز ټألڀڃ : اطخ التخصٍص

وتټ٭ًٚ ڀڃ ڈىچ تټم١ر ڈى شٵهًَ (. ڀڅ٥ځر تأل٬ىَر وتټٍيت٨ر)تټ٭ىتبٍ وتټص٭ىَر تټىٌ شؽًَڇ وـهذ شفٽُٻ تألڀڃ تټ٭ىتبٍ وتټص٭ىَر 

٨ٌَر  . ٍٰ إ٠ثي ٸٻ خًڄثڀػ ٨ٽً ڀّصىي تټځٵث٩٠ثز أ٨هتن تټځّصٱُهَڃ وٸځُثز تأل٬ىَر تټځى

. ڈٍ ل١ر ٔهًَر شٕځٻ أ٨هتن تټځّصٱُهَڃ وٸځُثز تأل٬ىَر تټځٵصًؾ شى٩ٌَهث ٍٰ تټٵًي وڄٵثٞ تټصّٽُٿ تټڅهثبُر :اطخ التوصٌغ

 .وَّثڈٿ تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄىڂ ٍٰ إ٨هتن ل١ر تټصى٧ٌَ

تشٱثٴثز ًٔتٸر ٨ٽً تټځّصىي تټځُهتڄٍ ټصڅٱُى تټځهثپ تټًبُُّر ٍٰ  شيبنجالجتټىٸثالز تټځڅٱىذ تټصٍ َدًپ ڀ٩هث  :الششكبء الهتؼبويوو

وَصىټً تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄىڂ شفهَه تټځّصٱُهَڃ وإ٨هتن ٴىتبځهٿ وإ٘هتي خ١ثٴثز تټفٙٗ تټ٭ىتبُر . خًتڀػ تټځّث٨هذ تټ٭ىتبُر

 .ثټٱ٩ٻوتِصالپ تأل٬ىَر ڀڃ تټڅثٴٽُڃ وشى٩ٌَهث وشٵهَٿ شٵثيًَ ٨ڃ تأل٬ىَر تټصٍ َى٨ٌىڄهث خ

تِصڅثنًت إټً تأل٬ىَر تټځٍڀ٧ شى٩ٌَهث، شؽهٍ وـهذ تټدًتڀػ ڀىٸًتز تإلًٰتغ ٨ڃ تأل٬ىَر تټصٍ  :تخصٍص الشحًبد ويمإ األغزٌخ

٦ٌَ تټٕفڅثز ٨ٽً ڀمصٽٯ تټڅثٴٽُڃ تټځمصثيَڃ و٨څه تِصالپ ڀىٸًذ تإلًٰتغ . شصٝځڃ شٱثُ٘ٻ ٸځُثز تأل٬ىَر تټځٵًي شى٩ٌَهث، وشى

ذ تټٽىؼّصُثز ټٽڅثٴٻ ش٩ٽُځثز تټڅٵٻ تټدًٌ تټصٍ شصٝځڃ شٱثُ٘ٻ ڀڃ ٴدُٻ ٸځُثز تأل٬ىَر وڀٙهي تټصفځُٻ ٨ڃ تأل٬ىَر، شٙهي وـه

وَىٴ٧ تټًَٕٷ تټځص٩ثوڂ ٨څه تِصالڀڇ . وشٙهي أًَٝث ټٽڅثٴٻ ِد٧ ڀؽځى٨ثز ڀڃ وظثبٳ تټٕفڃ. ووؼهر تټصٱ٫ًَ وتِٿ تټځًِٻ إټُڇ

 .تټځّصٽځرتأل٬ىَر ڀڃ تټڅثٴٻ وظُٵر تټٕفڃ وَعدس ٸځُر تأل٬ىَر 

خإؼًتء  للجشيبنجوَٵىپ يت٘هو تټځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر تټصثخ٩ُڃ . َصىټً تټًَٕٷ تټځص٩ثوڂ شى٧ٌَ تأل٬ىَر ٨ٽً تټځّصٱُهَڃ: توصٌغ األغزٌخ

و٨څه تالڄصهثء ڀڃ شى٧ٌَ تأل٬ىَر، َٵِهپ تټًَٕٷ تټځص٩ثوڂ شٵًًَچ ٨ڃ ٸځُر . ي٘ه تڄصٵثبٍ ټ٩ځٽُثز شى٧ٌَ تأل٬ىَر وٰٵًث ټم١ر تټً٘ه

٨ٌَر وتټًُ٘ه تټځصدٵٍ ټهَڇ ڀڃ تأل٬ىَرتأل  .٬ىَر تټځى
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ي٘ه شى٧ٌَ تأل٬ىَر ٨ڃ ٠ًَٳ يت٘هٌ تټځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر َځٹڃ أڂ َٹىڂ ي٘هًت : الشصذ ػى طشٌك ساصذي الهؼويخ الغزائٍخ

وتټٵُثنتز تټځؽصځ٩ُر َڅٱى ڀڃ لالٺ ڀٹثټځثز ڈثشٱُر ڀ٧ ڀځعٽٍ تټځّصٱُهَڃ )أو ي٘هًت خهَاًل ( َڅٱى ٍٰ ڀىٴ٧ شى٧ٌَ تأل٬ىَر)٨ثنًَث 

أِثخ٧ُ ڀڃ شثيَك شى٧ٌَ تأل٬ىَر ووټٷ ڀڃ لالٺ ڀٵثخالز ڀ٧ ڀؽځى٨ر ڀمصثيذ /وَڅٱى تټً٘ه خ٩ه تټصى٧ٌَ خ٩ه خ٩ٝر أَثپ(. و٬ًُڈٿ

 .خ٩ه تټصى٧ٌَ/تټدهَٻ/وَٵِهپ يت٘هو تټځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر شٵثيًَڈٿ ٨ڃ تټً٘ه تټ٩ثنٌ. ڀڃ تټځّصٱُهَڃ

تټځ١ثخٵر تټٕهًَر خُڃ ل١ر تټصمُٙٗ ول١ر تټصى٧ٌَ وتأل٬ىَر تټځَّٽځر ( 1: )ڃ تټځ١ثخٵرڈڅثٶ ڄى٨ثڂ يبُُّثڂ ڀ :الهطبثمخ

٨ٌَر خثټٱ٩ٻ ڀڃ ؼثڄح تټًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ وٰٵًث ( 2)ټٽًٕٸثء تټځص٩ثوڄُڃ ټصى٩ٌَهث،  تټځ١ثخٵر خُڃ تأل٬ىَر تټځًِٽر وتأل٬ىَر تټځى

 .ټٽصٵثيًَ تټځٵَهڀر ڀڅهٿ
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 2الهلحك 

 نغشد الهصطلحبد

AC Audit Committee ټؽڅر ڀًتؼ٩ر تټفّثخثز 

AP Allocation Plan ُٗٙل١ر تټصم 

AS Al Shabaab ـًٸر تټٕدثج 

CD Country Director ًٌتټځهًَ تټٵ١ 

CO Country Office ًٌتټځٹصح تټٵ١ 

COMPAS Commodity Movement Processing and 

Analysis System 

 (ڄ٥ثپ ٸىڀدثَ)ڄ٥ثپ ڀ٩ثټؽر ـًٸر تټّٽ٧ وشفٽُٽهث 

CP Cooperating Partner تټًَٕٷ تټځص٩ثوڂ 

CRR Corporate Level Strategic and 

Operational Risk Register 

ِؽٻ تټځمث٠ً تالِوصًتشُؽُر وتټصٕو٭ُٽُر ٨ٽوً ڀّوصىي     

 تټځڅ٥ځر

DP Distribution Plan ل١ر تټصى٧ٌَ 

EB Executive Board ٌتټځؽٽُ تټصڅٱُى 

ED Executive Director ٌتټځهًَ تټصڅٱُى 

EMOP Emergency Operations ٨ځٽُثز تټ١ىتيئ 

FAM Food Aid Monitor يت٘ه تټځ٩ىڄر تټ٭ىتبُر 

FDP Final Delivery Point ڄٵ١ر تټصّٽُٿ تټڅهثبُر 

FLA Field Level Agreement ٍتشٱثٲ ٨ٽً تټځّصىي تټځُهتڄ 

FRN Food Release Notes  تأل٬ىَرڀىٸًتز تإلًٰتغ ٨ڃ 

FSNAU Food Security and Nutrition Analysis 

Unit 

 وـهذ شفٽُٻ تألڀڃ تټ٭ىتبٍ وتټص٭ىَر

GOS Government of Somalia ـٹىڀر تټٙىڀثٺ 

HOL Head of Logistics يبُُ وـهذ تټٽىؼّصُثز 

HQ WFP Headquarters, Rome  ٍُّيوڀث للجشيبنجتټځٵً تټًب ٍٰ 

HR Human Resources تټځىتين تټدًَٕر 

IDP Internally Displaced Persons تټځًٕنوڂ نتلٽًُث 

IG Inspector General تټځٱصٓ تټ٩ثپ 

IU ImplementingUnit تټىـهذ تټځڅٱىذ 

LTI Land Transport Instructions ًٌش٩ٽُځثز تټڅٵٻ تټد 

LU Logistics Unit وـهذ تټٽىؼّصُثز 

M&E Monitoring and Evaluation تټً٘ه وتټصٵُُٿ 

MGS United Nations Monitoring Group of ًَٰٳ تألڀٿ تټځصفهذ تټځ٩څٍ خثټً٘ه ٍٰ تټٙىڀثٺ 
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OS Oversight Office ٩ٔدر لهڀثز تټًٴثخر 

PCSC Purchase and Contracts Sub Committee  تټٽؽڅر تټٱ٨ًُر ټٽځٕصًَثز وتټ٩ٵىن 

PRRO Protracted Relief and Recovery 

Operations 

 ٨ځٽُثز ڀځصهذ ټإل٬ثظر وتإلڄ٩ثْ

RM Rsource Management & Accountability 

Department 

 نتبًذ إنتيذ تټځىتين وتټځّثءټر

SMCA Strengthening Management Control and 

Accountability  

 ش٩ٍٍَ تټًٴثخر تإلنتيَر وتټځّثءټر

SOP Standard Operating Procedure ـَهذ  إؼًتءتز تټصٕ٭ُٻ تټځى

SPR Standard Project Report ـَه ٨ڃ تټځًٕو٨ثز  تټصٵًًَ تټځى

SRR Somalia Risk Register ِؽٻ ڀمث٠ً تټٙىڀثٺ 

ST Swift Traders  ٌ(ټٽصؽثيذ تټ٩ًَّر)ًٔٸر ِىَٱس شًَهي 

UNHCR United Nations High Commissioner for 

Refugees 

 تټځصفهذ ټٕتوڂ تټالؼةُڃڀٱىُٜر تألڀٿ 

VAM Vulnerability Analysis and Mapping شفٽُٻ ڈٕثٔر تألوٜث٦ ويِٿ لًتب١هث 

WFP World Food Programme ٍخًڄثڀػ تأل٬ىَر تټ٩ثټځ 
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