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عدد محدود من النسخ، والمرجو من أعضاء الوفود والمراقبيـن أن يكتفوا بهذه النسخة  فياالقتصاد طبعت هذه الوثيقة  لدواعي
 للضرورة القصوى إالمنهـا  إضافيةأثناء االجتماعات وأال يطلبوا نسخا 

 

A 

 اإلكميهى الثالثوو هىظهت األغذيت والزراعت هؤجهر 
 لمشرق األدىى

 

 0202 كبىوو األول/ديسهبر 8-4الخرطون، جههوريت السوداو،  

 إىشبء هركز عبلهي هوّحد لمخدهبث الهشجركت

 اهخوفّٖج
 
، ّافق اهيؤخير ؽوٓ إٌشبء يرنز يشخرم هوخديبح يً 2005خشرًٖ اهذبٌٕ /فٕ شِر ٌّفيتر- 1

ختشٖع اهؾيوٖبح اإلدارٖج ّاهيبهٖج تيب ٖنفل خضلٖق يزٖد يً اهينبشة اهٌبشئج ؽً زٖبدث اهنفبءث دؽى أسل 
ٌّخٖسج هِذا اهلرار اهضبدر ؽً اهيؤخير، خّى ديز دائرث . ّخؾزٖز شٖبشبح اهيّارد اهتشرٖج ّإدارخِب

يً يرنز هوخديبح اهدؽى اإلدارٔ فٕ اهيلّر اهرئٖشٕ ّّضداح اهدؽى اإلدارٔ فٕ اهينبخة اهيٖداٌٖج ظ
يرنز يشؤّل ؽً اهخٌشٖق فٕ اهيلر اهرئٖشٕ، ّاهيشخرنج ّٖسد يلّرٍ فٕ تّداتشح فٕ ٌُغبرٖب، 

هخديبح اهيشخرنج فٕ نل يً شبٌخٖبغّ ّتبٌنّم تيب ً خبتؾًٖ هيرنز اتبإلظبفج إهٓ يرنزًٖ فرؽٖٖ
 (. اهيٌغيج)زراؽج اهذالد اهخٕ خؾيل فِٖب يٌغيج األغذٖج ّاهاهرئٖشٖج ٖغعٕ اهيٌبعق اهزيٌٖج 

 
ُذٍ اهّذٖلج هيضج ؽبيج ؽً اهّظؼ اهراًُ هيرنز اهخديبح اهيشخرنج ّاهخسرتج  ؾعّٕخ- 2

هعرق ؽيل اهيرنزًٖ  2010اهينخشتج ضخٓ خبرٖخَ نيٌعوق هيزٖد يً اهدرس اهيفّضل خالل شٌج 
 . اهفرؽًٖٖ ّخلٖٖى إينبٌٖج إسراء يزٖد يً اهديز

 
 يبح اهيشخرنجاهخديبح اهخٕ ٖلديِب يرنز اهخد

 
، يً اهيلر اهرئٖشٕ اهيؾبيالح اإلدارٖجٌلل نبً اهغرط يً إٌشبء يرنز اهخديبح اهيشخرنج - 3

ٌغرًا إهٓ ضسيِب اهنتٖر ّعبتؾِب اهرّخٌٖٕ ّاهيشخٌدث إهٓ كّاؽد ّإسراءاح  إهٓ يّاكؼ أدٌٓ نوفج، ّذهم
ّكد شيوح . رختع تيّكؼ اهلٖبى تِبيّّضدث يّّذلج ّيخفق ؽوِٖب ّال خخشى تعبتؼ اشخراخٖسٕ ؽبٍل ّغٖر ي
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ُذٍ اهيؾبيالح اهخديبح هويّغفًٖ ّاهشوف ألغراط اهشفر ّاهيعبهتبح تبشخرداد اهخنبهٖف ّاهشسالح 
اهيضبشتٖج ّرشبئل االخفبق ّخسِٖز اهفّاخٖر ّاهيؾبيالح اهينختٖج اهخبضج تبهيشخرٖبح ّؽيوٖبح اهسرد 

 .ّخديبح اهيشبؽدث اهينختٖج ذاح اهضوج
ح اهِٖنوٖج اهخٕ ّكؼ ؽوِٖب االخخٖبر تئؽبدث خّزٖؼ ّغبئف اهيرانز اهفرؽٖج اهذالذج ّكظ- 4
ّخلؼ ُذٍ اهيرانز فٕ يٌبعق زيٌٖج يخخوفج يً . فٕ تبٌنّم ّشبٌخٖبغّ ّتّداتشح وخديبح اهيشخرنجه

أسل رؽبٖج يّغفٕ اهيٌغيج اهيّزؽًٖ فٕ يّاكؼ سغرافٖج يخٌّؽج، ُذا تبإلظبفج إهٓ خّافر يِبراح 
ّخلؼ ُذٍ اهيرانز فٕ يدً ضشٌج اهخسِٖزاح ّخّسد فِٖب تٌٖج . غّٖج فِٖب توغبح اهؾيل فٕ اهيٌغيجه

ّضرضًب ؽوٓ سّدث اهخديبح اهيلديج فٕ يخخوف أٌضبء . خضخٖج يّذّق تِب هويؾوّيبح ّاالخضبالح
ذج يشؤّهج اهؾبهى، خّى إٌشبء يرنز يشؤّل ؽً اهخٌشٖق فٕ اهيلر اهرئٖشٕ خنًّ اهيرانز اهفرؽٖج اهذال

 .أيبيَ
 
اهخديبح اهخبضج تبهيّارد اهتشرٖج ّتبهشفر  حّكتل اشخضداد يرنز اهخديبح اهيشخرنج، نبٌ- 5

يً يشؤّهٖج دائرث اهدؽى اإلدارٔ فٕ اهيلر اهرئٖشٕ ّّضدث اهخديبح اإلدارٖج فٕ نل ينخة يً 
يرنز فٕ تّداتشح يِيج ّتؾديب خّى اشخضداد يرنز اهخديبح اهيشخرنج، خّهٓ اه. اهينبخة اإلكوٖيٖج

( تيب فٕ ذهم اهيلّر اهرئٖشٕ)خّفٖر اهخديبح اهخبضج تبهيّارد اهتشرٖج ّتبهشفر ألّرّتب ّآشٖب اهّشعٓ 
فٕ شبٌخٖبغّ ّتبٌنّم خّفٖر اهخديبح اهيذنّرث اهفرؽٖبً ّٖخّهٓ اهيرنزاً . ّأفرٖلٖب ّاهشرق األدٌٓ

 . هتضر اهنبرٖتّٕأيرٖنب اهالخٌٖٖج ّا ٔآشٖب ّاهيضٖع اهِبد ًهنّل ي
 
ّخّهٓ يرنز تّداتشح أٖظًب ؽددًا يً اهخديبح األخرْ اهخٕ نبٌح يّسّدث فٕ اهيلر اهرئٖشٕ - 6

ُّٕ خضدٖدًا اهدؽى هيشخخديٕ اهٌغبى ّخسِٖز عوتبح اهشراء ّأٖظًب، تبهٌشتج إهٓ اهيلر اهرئٖشٕ، خسِٖز 
 . ؽج ّيشخضلبح اهيّغفًٖاهشسالح اهيضبشتٖج ّاهفّاخٖر ّإدارث اهخؾوٖيبح اهيضرفٖج هوتب

 
 اهفرؽٖجإٌشبء اهيرانز 

 
ّنبً ّاضد يً اهؾّايل  .هخنًّ اهيرنز اهرئٖشٕ حتّداتش حاخخٖرتؾد درس يشخفٖط، - 7

اهضبشيج تِذا االخسبٍ كٖبى اهضنّيج اهٌِغبرٖج تخّفٖر غرّف يشّسؾج هوغبٖج إلٌشبء يرنز اهخديبح 
ّنبً يً شأً . كؼ اشخظبفج اهيرنز فٕ ّزارث اهزراؽجاهيشخرنج، تيب فٕ ذهم إؽبدث خسدٖد نبيوج هيّ

ُذا، إظبفج إهٓ اهفبرق فٕ نوفج اهيّغفًٖ فٕ ٌُغبرٖب ّفٕ يّاكؼ أخرْ، أً ٖسؾل اهؾرط اهيلدى 
يؼ سيِّرٖج ٌُغبرٖب إلٌشبء اهيرنز فٕ ذٔ يردّدٖج خنبهٖفٖج، ّكد خّى إتراى االخفبق ؽرظًب فؾباًل ّ

 .2007تّداتشح فٕ يعوؼ شٌج 
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تشح ّاهخغٖٖراح اهالزيج فٕ نّل يً تبٌنّم اّسرْ ؽرط اهِٖنل اهيلخرش هيرنز تّد- 8
ّاٌعّْ . 2006خشرًٖ اهذبٌٕ /اهخٕ ضدرح فٕ شِر ٌّفيتر CL 131/18ّشبٌخٖبغّ فٕ اهّذٖلج 

يؼ اإلتلبء ؽوٓ يرنز ضغٖر )ّغٖفج فٕ اهيلر اهرئٖشٕ  72اهِٖنل اهسدٖد ؽوٓ خفط ضبٍف فٕ 
ُذا تبإلظبفج . ّغٖفج فٕ اهينختًٖ اإلكوٖيًٖٖ ألفرٖلٖب ّاهشرق األدٌٓ 20فٕ  ّخفط ضبٍف( هوخٌشٖق

ظبفٖج فٕ اهيرنزًٖ اٗخرًٖ فٕ اهينخة إّغٖفج فٕ تّداتشح ّخيس ّغبئف  72إهٓ اشخضداد 
اإلكوٖيٕ أليرٖنب اهالخٌٖٖج ّاهتضر اهنبرٖتٕ ّاهينخة اإلكوٖيٕ ٗشٖب ّاهيضٖع اهِبدٔ، األير اهذٔ أّدْ 

 .ّغٖفج 15خفط إسيبهٕ ضبٍف فٕ إهٓ 
 
-2008ُّؽرط اهِٖنل اهٌِبئٕ هيرنز اهخديبح اهيشخرنج فٕ ترٌبيز اهؾيل ّاهيٖزاٌٖج هوفخرث - 9

 :ؽوٓ اهٌضّ اٗخٕ 2009
 

  0222-0228الوظبئف الهوجودة في هركز الخدهبث الهشجركت في الفجرة  – 0الجدول 
الوحدة/ الهلّر  لهجهوعا عدد العلود الهحددة الهّدة   
  فئت الخدهبث العبهت الفئت الفىيت الهلّر الرئيسي

 

دائرث اهخديبح 
 33 17 16 اهيشخرنج

    الهلبر اإلكميهيت

 13 12 1 تبٌنّم 

 11 10 1 شبٌخٖبغّ 

 95* 86 9 تّداتشح 
 152 125 27 الهجهوع

 .ّغٖفج أخرْ يٌِب ُٕ ّغبئف يؤكخج 23يً اهّغبئف ُٕ ّغبئف دائيج فٖيب  72 *
 

ًّ اهلرار اهذٔ اخخذخَ يٌغيج األغذٖج ّاهزراؽج ٖخيبشٓ يؼ اهلراراح اهضبدرث ؽً يؤششبح - 10 ّإ
ضٖد ؽيد اهنذٖر يٌِب إهٓ إٌشبء يرنز هوخديبح اهيشخرنج فٕ يلبر  ،اهلعبؽًٖ اهؾبى ّاهخبص األخرْ

ّاهزراؽج، فبهّفّراح  أيب فٕ ضبهج يٌغيج األغذٖج. يخدٌٖج اهنوفج هالشخفبدث يً اهفبرق فٕ نوفج األسّر
دّالر أيرٖنٕ خلرٖتاًب   الًٖٖي 8ّغٖفج يً رّيب إهٓ تّداتشح توغح يب يسيّؽَ  72اهٌبشئج ؽً ٌلل 

 . فٕ اهفخرث اهيبهٖج اهّاضدث
 

ضٖد أضتضح  2009-2008ّتدأ اهؾيل تيرنز اهخديبح اهيشخرنج ؽوٓ يراضل خالل اهفخرث - 11
، أضتص 2008نبًٌّ اهذبٌٕ /ّفٕ شِر ٌٖبٖر. 2008بٖج شٌج اهّغبئف فٕ اهخديج اؽختبرًا يً ٌِ يؾغى
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اهيرنزاً فٕ تبٌنّم ّشبٌخٖبغّ ٖؾيالً تضّرث نبيوج، فٖيب تبشر اهيرنز فٕ تّداتشح ؽيوَ تّساّد  
ّتذهم، هى خؾد دائرث اهدؽى اإلدارٔ فٕ اهيلار اهرئٖشإ يّساّدث ّال    . يّغفًب فٕ يرضوج أّهٓ 25

، ّأؽٖاد  اهينخة اإلكوٖيٕ ألفرٖلٖب ّاهينخة اإلكوٖيٕ هوشرق األدٌّٓضداح اهدؽى اإلدارٔ فٕ نل يً 
 .خّزٖؼ اهيّغفًٖ نبفج تٌسبش

 ؽيوٖبح االشخؾراط اهخبرسٕ هيرنز اهخديبح اهيشخرنج
 

 ، كبيح يؤششخبً اشخشبرٖخبً تبرزخبً تدراشج أّهٖج هوخٌغٖى اهضبهٕ 2009ّ 2008فٕ ؽبيٕ - 12
ففٕ يرضوج أّهٓ، هى ٖسر االشخؾراط . اهخديبح اهيشخرنجهيرنز  ًٖاهخبتؾ ًٖاهفرؽٖ ًٖهويرنز

Ernst &Youngاهيفضل اهذٔ كبيح تَ يؤششج 
غٖر أٌَ أّضٓ تبهٌغر فٕ إينبٌٖج  ،دراشج يفضوج 1

. ؽوٓ أً خلّدى أٔ خديبح إظبفٖج يً اهخبرر( ّفق أفظل اهييبرشبح اهسبرٖج)إٌشبء يرنز يّّضد 
. فضوج أنذر هيشخّٖبح اهخّغٖف فٕ رّيب ّتّداتشحدراشج ي 2ّأسرح يؤششج اشخشبرٖج ذبٌٖج

ّيلبرٌج تيؤشراح ؽةء اهؾيل كتل اشخضداد يرنز اهخديبح اهيشخرنج ّتؾدٍ، أشبر االشخشبرًّٖ إهٓ 
ًّ ؽدد اهيؾبيالح هنل يّغف ٖؾيل تدّاى نبيل ُّ  يراح أؽوٓ فٕ تّداتشح ييب ُّ  2إهٓ  1.5أ

ًّ ضسى اهيؾبيالح اهخٕ خظعوؼ تِب اهيٌغيج ؽوٓ يشخّْ اهؾبهى ننّل  ؽوَٖ فٕ تبٌنّم ّشبٌخٖبغّ ّإهٓ أ
ًّ . فٕ ضبالح خؾدد اهيرانز يضدّد يلبرٌج تبهيلبٖٖس اهيؾخبدث فٕ ُذا اهلعبػ ّأفبد االشخشبرًّٖ أٖظًب أ

شبؽج هويؾبيوج اهّاضدث،  24رنز اهخديبح اهيشخرنج ٖفّق اهّكح اهيخّشع اهالزى هإلسبتج يً كتل ي
ٌّخٖسج هذهم، أّضٓ االشخشبرًّٖ . اهزيٌٖج قاألير اهذٔ ٖضّد يً سدّْ االؽختبراح اهيخضوج تبهيٌبع

نيب أّضّا تيزٖد يً ديز ّغبئف اهيلر اهرئٖشٕ . تبهٌغر فٕ إينبٌٖج إٌشبء يرنز ّاضد فٕ تّداتشح
خغٌبء ؽً خديبح يؾبهسج اهيؾبيالح فٕ يرنز اهخديبح اهيشخرنج اهذٔ ٌّلوِب إهٓ تّداتشح ّاالش

 . ٖظعوؼ تِب اهيرنز اهيشؤّل ؽً اهخٌشٖق فٕ رّيب
 

 اهخّسِٖبح يً األؽظبء
 

، اشخؾرظح هسٌج اهيبهٖج خلرٖرًا يرضوًٖب ؽً يرنز اهخديبح 2009خيّز /فٕ شِر ّٖهّٖ- 13
اهخٕ ٖلّديِب ّاهّفّراح اهيضللج فٕ اهنوفج،  اهيشخرنج فٕ تّداتشح خظّيً يؾوّيبح ؽً اهخديبح

. تبإلظبفج إهٓ خشوٖع اهظّء ؽوٓ خّضٖبح االشخؾراط اهيفضل ّاالشخؾراط اهخبرسٕ اهذبٌٕ
ًّ األيبٌج خسرٔ يزٖدًا يً اهخضوٖل هخّضٖبح االشخؾراط اهذبٌٕ اهشبهف اهذنر  . ّؽويح اهوسٌج أٖظًب أ

 
دّالر  الًٖٖي 8تيب ٖفّق )خٕ خضللح ضخٓ خبرٖخَ ّأذٌح هسٌج اهيبهٖج ؽوٓ اهّفّراح اه- 14

شبء يرنز ؽبهيٕ ٌّؽوٓ اهّفّراح اهخٕ ٖينً خضلٖلِب فٕ ضبل إ( أيرٖنٕ فٕ اهفخرث اهيبهٖج اهّاضدث

                                                      
 Ernst & Young، مؤسسة (2009نيسان /أبريل)مفصل لمنظمة األغذية والزراعة التقرير النهائي عن االستعراض ال   1
 Accenture، مؤسسة (2009أيار /مايو)االستعراض التنظيمي لمركز الخدمات المشتركة في منظمة األغذية والزراعة    2
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ّفٕ غّل إينبٌٖج خضلٖق . يوًّٖ دّالر أيرٖنٕ إظبفًٖب فٕ نّل فخرث يبهٖج 1.8ّد در تضّاهخٕ خلّد
زٖد يً اهّفّراح، شّسؾح اهوسٌج تشدث ؽوٓ اشخنيبل االشخؾراط ينبشة ٌبشئج ؽً زٖبدث اهنفبءث ّي

اهداخوٕ، ؽوٓ أً ُخؾرط ٌخبئز ُذا االشخؾراط ّاالكخراضبح اهخٕ شخضدر ؽٌَ تشأً إٌشبء يرنز 
اهوسٌج تبهخلدى اهيشّسؼ  حّرّضت. 2011-2010ؽبهيٕ يّّضد، ظيً ترٌبيز اهؾيل ّاهيٖزاٌٖج هوفخرث 

سراء يزٖد يً اهخضشٌٖبح شخرنج ّأّٖدح اهسِّد اهخٕ ختذهِب اإلدارث إلؽوٓ ضؾٖد يرنز اهخديبح اهي
 3.فٕ نفبءث ُذٍ اهّغبئف ّفؾبهٖخِب

 
 CLاهّذٖلج )ّنبً خلرٖر اهدّرث اهشبتؾج ّاهذالذًٖ تؾد اهيبئج هيسوس يٌغيج األغذٖج ّاهزراؽج - 15

137 REP ) ًّ لرر إسراؤٍ هيرنز اهخديبح اهيسوس كد أخذ ؽويًب تبالشخؾراط اهذٔ يً اهي"أشبر إهٓ أ
يب سبء فٕ ترٌبيز  ٌضّاهيشخرنج هوتضد فٕ إينبٌٖج اشخضداد يرنز ؽبهيٕ هوخديبح اهيشخرنج ؽوٓ 

ًّ أٔ كرار تخضّص إكفبل يرنزٔ اهخديبح . 2011-2010اهؾيل ّاهيٖزاٌٖج هوفخرث  ّشدد ؽوٓ أ
يفضوًٖ خراؽٓ فِٖيب اهشّاغل  اهيشخرنج فٕ تبٌنّم ّشبٌخٖبغّ ال تد ّأً ٖأخٕ ٌخٖسج دراشج ّخضوٖل

ب االشخؾراط ّضٌؼ اهلراراح شفبفخًٖ خّأيل اهيسوس فٕ أً خنًّ ؽيوٖ. اهيخضوج تبهنفبءث ّاهفؾبهٖج
ّخشبّرٖخًٖ اشخٌبدًا إهٓ اهيؾوّيبح اهيفضوج اهيخبضج، تيب فٕ ذهم اهيشبّراح يؼ اهيؤخيراح اإلكوٖيٖج 

 (.23اهفلرث ) "ّيؼ هسٌج اهيبهٖج
 

ّّح اهيؤخير ؽوٓ اؽخيبداح يً اهيٖزاٌٖج خظ2009خشرًٖ اهذبٌٕ /ٌّفيتر ّفٕ شِر- 16 ٌح ّي، ض
يوًّٖ دّالر أيرٖنٕ  12.4يزٖدًا يً اهينبشة غٖر اهيضددث اهٌبشئج ؽً زٖبدث اهنفبءث ّكدرُب 

. 2011-2010يوًّٖ دّالر أيرٖنٕ ٌٖتغٕ خضلٖلِب خالل اهفخرث  10.4ّّفّراح هيرث ّاضدث كدرُب 
ر أً خخظيً اهخداتٖر اهيخخذث هخضلٖق ُذٍ اهّفّراح تٌّػ خبص إسراءاح هضيبٖج خٌفٖذ ّعوة اهيؤخي

 .اهترايز اهخلٌٖج ّاالكخضبدٖج هويٌغيج
 

  2010اهخعع هؾبى 
 

خيبشًٖب يؼ خّسِٖبح األسِزث اهرئبشٖج هيٌغيج األغذٖج ّاهزراؽج، خوخزى اهيٌغيج تخّفٖر - 17
هذا، شخؾيد إهٓ خلٖٖى . ّنفبءث فٕ يسيل ينبخة اهيٌغيجاهخديبح اهيشخرنج تأنذر اهعرق فؾبهٖج 

اهخّضٖبح اهٌبشئج ؽً ؽيوٖبح االشخؾراط اهخبرسٕ ّخٌفٖذُب، يؼ يراؽبح خّسِٖبح األؽظبء ؽٌد 
 .اهضبسج

 
، كبيح اهيٌغيج تخٌفٖذ اهخّضٖج اهخٕ 2011-2010ّفٕ إعبر ترٌبيز اهؾيل ّاهيٖزاٌٖج هوفخرث - 18

ّل فٕ رّيب ؽً خٌشٖق ؽيوٖبح يرنز اهخديبح اهيشخرنج ّخّى إهغبء تؾط كظح تئكفبل اهيرنز اهيشؤ
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إدارث اهخديبح اهيؤششٖج ّاهيّارد اهتشرٖج اهّغبئف ٌّلل تؾظِب اٗخر إهٓ شؾة أخرْ داخل 
، إهٓ (D-1) 1-ّشخٌلل ّغٖفج رئٖس يرنز اهخديبح اهيشخرنج، يً رختج يدٖر .ّاهشؤًّ اهيبهٖج

إدارث اهخديبح اهيؤششٖج خؾخزى ّؽالّث ؽوٓ ذهم، . 2010خيّز /ّهّٖتّداتشح اؽختبرًا يً شِر ٖ
اهفرؽًٖٖ هويرنزًٖ  2010إسراء اشخؾراط يفضل فٕ ؽبى  ّاهيّارد اهتشرٖج ّاهشؤًّ اهيبهٖج

اهخبتؾًٖ هيرنز اهخديبح اهيشخرنج فٕ تبٌنّم ّشبٌخٖبغّ، تيب ٖشيل نفبءث اهخديبح ّفؾبهٖخِب ّسّدخِب 
تبح ألٔ خديبح إظبفٖج ٖلديِب اهيرنزاً إهٓ سبٌة يشؤّهٖبخِيب اهراٌُج، ّإسراء تبإلظبفج إهٓ اهخرخٖ

خلٖٖى هنفبءث اهخديبح اإلدارٖج إلكوٖيٕ اهشرق األدٌٓ ّأفرٖلٖب اهخٕ خّالُب يرنز تّداتشح اؽختبرًا يً 
ّشخشيل ؽيوٖج االشخؾراط خلٖٖى اهخفبؽل تًٖ اهيرنزًٖ اهخبتؾًٖ هيرنز اهخديبح . 2008شٌج 

هِب تغٖج خلٖٖى يدْ فؾبهٖخِيب ّنفبءخِيب، تيب فٕ  بً خديبخِيبيشخرنج فٕ اهيٌعلج اهسغرافٖج اهخٕ ٖلدياه
 .ذهم سدّْ االؽختبراح اهيخضوج تبهيٌعلج اهزيٌٖج

 
يوًّٖ دّالر أيرٖنٕ ٌبشئج ؽً اؽخيبد  1.8 اهخٕ ختوغّتبإلظبفج إهٓ خأنٖد اهّفّراح اهيلّدرث ّ- 19

، شّف ٖتضد االشخؾراط أٖظًب فٕ يدْ نفبءث ؽيوٖج خّفٖر اهخديبح يرنز يّّضد فٕ تّداتشح
أشبرح اهينبخة اإلكوٖيٖج اهخٕ خؾيل فؾوٓ شتٖل اهيذبل، . بفؾبهٖخِاإلدارٖج اهراٌُج هسيٖؼ األكبهٖى ّ

ؽدى نفبٖج إهٓ ، 2008تبهفؾل يً دًّ ّسّد يرنز فِٖب خبتؼ هيرنز اهخديبح اهيشخرنج يٌذ ؽبى 
ايخالنِى اهيِبراح اهنبفٖج، خبضج فٕ يب ٖخؾوق تبهيّارد اهتشرٖج يذل ؽدى ًٖ يضوًٖب ّاهيّغفًٖ اإلدارٖ

اهخؾٌٖٖبح ّاهخضيٖى اهخٌغٖيٕ ّاهخعّر اهيٌِٕ هويّغفًٖ ّاهخخعٖع هوخعّر اهيٌِٕ، فظاًل ؽً اهخؾبعٕ 
شخذيبر ّيً شأً ُذٍ االؽختبراح أً خؤدٔ إهٓ ا. اهشٖبشبح ؽوٓ ضؾٖديؼ اهيشبئل اإلدارٖج اهيؾلدث 

سزء يً اهّفّراح يسددًا فٕ خضشًٖ اهدؽى اإلدارٖج اإلكوٖيٕ فٕ سيٖؼ األكبهٖى، خبضج فٕ ظّء يزٖد 
ّذهم اؽختبرًا يً  ،يً ؽيوٖبح اهخفّٖط اهيبهٕ ّفٕ يب ٖخؾوق تبهيٖزاٌٖج يً اهيلر اهرئٖشٕ إهٓ األكبهٖى

 . 2010شٌج 
 

شبح األخٖرث ؽوٓ يترراح إٌشبء يرنز ّفٕ ظّء ٌخبئز ؽيوٖج االشخؾراط ُذٍ، شخّظؼ اهوي- 20
فيً شأً ديز اهيرانز اهفرؽٖج أً ٖؤدٔ . ؽبهيٕ يؼ يراؽبث ٌخبئز اهيشبّراح يؼ اهيؤخيراح اإلكوٖيٖج

ّخفٖد أٖظًب . إهٓ يزٖد يً اهخّضٖد ّإهٓ خّفٖر خديج أشرػ ّخضشًٖ اهظّاتع يً اهيٌغبر اإلدارٔ
ًّ ؽيوٖج اهديز شخنًّ ذاح  اهٌخبئز األّهٖج  جفٕ نوف ٕيردّدٖج خنبهٖفٖج ٌغرًا إهٓ اهفبرق اإلٖسبتأ

ّفٕ ضبل خأّند اؽخيبد يرنز ّاضد يً يٌغبرٔ اهنفبءث (. تبالشخٌبد إهٓ اهيؾدالح اهراٌُج) ًاهيّغفٖ
 . 2011ّاهفؾبهٖج فٕ آً يؾًب، ٖينً أً خخى ؽيوٖج اهديز خالل اهٌضف اهذبٌٕ يً شٌج 


