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 يخخظرث ّأشيبء اخخظبراح

 

OSC يغٌٕ يسخيى يٌهيج 

EITI االؿخعؼاسٖج اهكٌبيبح فٕ اهففبفٖج يتبغؼث 

GSD اهًبيج اهعغيبح اغاؼث 

IPN اهخفخٖـ ُٖئج 

IRDPG اهيئؿؿٕ هإلكالش اهخٌيٖج ؿٖبؿبح يٌضج 

MNA ؤفؼٖلٖب ّفيبل األّؿن اهفؼق يٌنلج اغاؼث 

PDA هويفؼّو اهيؿتق اهخلٖٖى ّذٖلج 

PD اهيفؼّو ّذٖلج 

PID اهيفؼّو يًوّيبح ّذٖلج 

TTL اهًيل فؼٖق ؼئٖؾ 

 



 اهيدٖرًٖ يجوس إهٓ اهتٌم إدارث جِبز كديِب اهخٕ اهـيل خػج خٌفٖذ فٕ اهيدرز اهخلدى خلٖٖى اهخلرٖر ُذا ٖخٌبّل .1
 اهيؿسل( RQ09/05 تؼكى اهِٖئج نوة) اهخفخٖـ ُٖئج اؿخًؼال نوة ؿٖبق فٕ ،2009 أٖوّل/شتخيتر 15 فٕ اهخٌفٖذًٖٖ

 هإلكالش اهخٌيٖج ؿٖبؿبح تيٌضج ٖخكل فٖيب( اهخفخٖـ نوة تخًتٖؼ ّؼغ نويب اهَٖ ؿُٖفبؼ اهػٔ) 2009 ٌٖؿبً/ؤتؼٖل 20 فٕ
 خيّهِب خٕال( اهيئؿؿٕ اإلكالش تيٌضج ّؼغح نويب اهِٖب ؿُٖفبؼ اهخٕ) اهٖيً/H336:ؼكى يٌضج/اهٖيٌٖج هوسيِّؼٖج اهيئؿؿٕ
 ؼفل كًٌبء فٕ هوتٌم اهلنؼٔ اهينخة( ؤ) :ؤً اهخضغٖغ ّسَ يوٓ اهخفخٖـ نوة يً ؤفبغ ّكغ .هوخٌيٖج اهغّهٖج اهيئؿؿج
 اهيٌضج، تؼٌبيز هّذٖلج يؼتٖج تخؼسيج اهنبهتًٖ خؽّٖغ األعق ّيوٓ اهيئؿؿٕ، اإلكالش يٌضج يً يًوّيبح يً اإلفكبش

 نتٖؼث ؽٖبغث اهٓ ؿٖئغٔ اهيئؿؿٕ اإلكالش يٌضج تؼٌبيز خٌفٖػ( ر)ّ اهيغٌٕ، سخيىاهى يى اهفؼانج يتغؤ عبهف اهتٌم( ة)ّ
 يً نبً اهيئؿؿٕ اإلكالش يٌضج يضخّٖبح يً اهيٌبؿة اهّكح فٕ اإلفكبش( غ)ّ اهٖيً، فٕ اهفلؼ يًغالح ّؽٖبغث هألؿًبؼ

  .هِػا يفكوج يكفّفج يؼفقال اهيوضق ّٖخميً .اٗذبؼ ُػٍ خعفٖف فٕ اهيؿبيغث يً اهيغٌٕ اهيسخيى خينًٖ فإٌَ

 هوخٌفٖذ اهـبى اهخلٖٖى

 فٕ ّؼغح اهخٕ اهرئٖشٖج األٌضػج نل فٕ خدلق اهذٔ اهنتٖر اهخلدى ؿً تبهرغب اإلدارث جِبز ٖضـر ؿبى، تّجَ .2
 نبهتٕ تخًتٖؼ اهِٖب ؿُٖفبؼ) اهخفخٖـ نوة كغيح اهخٕ اهسِج يى ضّاؼ فٕ اهغعّل( ؤ) :ٖوٕ يب خفيل ُّٕ .اهًيل عنج
 تبإلفكبش، ٖخًوق فٖيب ؤفؼٖلٖب ّفيبل األّؿن اهفؼق يٌنلج اغاؼث ييبؼؿبح خغيٖى( ة)ّ ،(ػنؼُيب ّؼغ نويب ـاهخفخٕ

 اإلكالش يٌضج تؼٌبيز تخٌفٖػ اهيخكوج اهيعبنؼ ؼكغ( ر)ّ تِب، اهيًيّل اهتٌم ؿٖبؿبح ّفق ّاهيفبّؼاح ّاهخؼسيج،
 تؼٌبيز هيؿبٌغث اهكوج ػاح اهيفبؼنج ييوٖبح خغيٖى فٕ يؼاؼاالؿح( غ)ّ اهيتبفؼث، اهيكوضج ؤكضبة يى تبهخفبّؼ اهيئؿؿٕ

  .اهًيل عنج هخٌفٖػ اهيّاؽٌج يّاؼغ يً تَ ُٖؿخِبً ال كغؼا اهيٌنلج اغاؼث ّعككح .اهٖيً فٕ اهغّهٕ اهتٌم

 خٌفٖػ تفإً يفبّؼاح اسؼاء ُػا ّخميً .اهخفخٖص ػبهتٕ يؾ اهخّاظل ؿوٓ اهفخرث خوم ػّال اإلدارث جِبز دبفؼ .3
 اهفؼق هيٌنلج اهتٌم ؼئٖؾ ٌبئتج ّيلغح .اهٖيً فٕ هوتٌم ٌنبكًب األّؿى اهتؼٌبيز ّتفإً اهيئؿؿٕ اإلكالش يٌضج ايزتؼً

 خفؼًٖ/ٌّفيتؼ 8 فٕ اهخفخٖـ نبهتٕ يى تبهكؼاضج اخؿيح تكّؼث األفنبؼ ختبغل ّخى عبكب اسخيبيب ؤفؼٖلٖب ّفيبل األّؿن
  .2009 اهذبٌٕ

 تًل هخٌفٖػ اهؽيٌٕ اإلنبؼ يوٓ ُػا ّؤذَّؼ .تضدث يخدُّرث أيٌٖج تٖئج فٕ خى ؿيلال خػج خٌفٖذ أً يالدؼج ٌٖتغٕ .4
 ُّؤغولح اهغّهٕ اهتٌم تًذبح اٖلبف خى يٌغيب ،2010 فتبن/فتؼاٖؼ-اهذبٌٕ نبًٌّ/ٌٖبٖؼ اهفخؼث عالل ؿٖيب ّال األٌفنج،
 يوٓ اهتٌم يّهفٕ كغؼث يوٓ ؤٖمب ُػا ؼّؤدَّ .اؼُبتٖج خِغٖغاح ؤيلبة فٕ اهؼئٖؿٖج اهغتوّيبؿٖج اهتًذبح يئكخج تكّؼث
 ؽال يب اهتالغ غاعل ّاالٌخلبل اهؿفؼ ألً كًٌبء، عبؼر يلؼُب ّٖسغ اهخٕ اهيغٌٕ اهيسخيى يٌهيبح يى ّاهخفبّؼ اهضّاؼ

 اهتٌم امنؼ اهيخضغث، هأليى األيٌٕ اهٌهبى يفّؼث ؤؿبؾ ّيوٓ األيٌٖج، اهيعبنؼ مّء ّفٕ ّعخبيب، .ؤيٌٖج ألؿتبة يلٖغا
 ضيوج فٕ هويفبؼنج اهتٌم سِّغ يى يب ضغ اهٓ ٖعخوف اهػٔ اهٖيً فٕ" light footprint/اهضػؼ اهؿٖؼ" ؤؿوّة ختٌٕ اهٓ

  ".اهيفخّضج األتّاة" ٌِّز خفبيوٖج اياليٖج
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 أفرٖلٖب ّضيبل األّشػ اهضرق يٌػلج إدارث فٕ ّاهخضبّر ّاهخرجيج اهيـوّيبح ؿً اإلفظبح

 اهًيل، عنج فٕ تبهخؽايبخِب ييال ؤفؼٖلٖب، ّفيبل األّؿن اهفؼق يٌنلج اؼثاغ كبيح .اهيـوّيبح ؿً اإلفظبح  .5
 يًوّيبح تّذبئق ٖخًوق فٖيب اهيًوّيبح يً تبإلفكبش اهعبكج اهتٌم هؿٖبؿج االيخذبل يغْ هؼكغ ٌهبيِب تبؿخًؼال

 هيٌنلج اهتٌم ؼئٖؾ ٌبئتج ّؤكغؼح .اهيٌنلج فٕ اهيفؼّيبح ّّذبئق هويفؼّيبح، اهيؿتق اهخلٖٖى ّّذبئق اهيفؼّيبح،
 خنوٖف ّخى. 2009 األّل خفؼًٖ/ؤنخّتؼ 31 فٕ اهًيل فؼق ؼئؿبء نل اهٓ يفكوج خًوٖيبح ؤفؼٖلٖب ّفيبل األّؿن اهفؼق
 فؼق يى ّاهيخبتًج اإلفكبش ييبؼؿبح ؼكغ تيؿئّهٖج( ؤفؼٖلٖب ّفيبل األّؿن اهفؼق فٕ اإلٌيبئٖج اهفًبهٖج ّضغث ُٕ) ّضغث
 االيخذبل ّيخبتًج ؼكغ يؿئّهٖج ٖخّهٕ اإلفكبش هفئًّ يٌؿق تخًًٖٖ كنبو نل ّضغث ّكبيح .اهضبسج غيح يخٓ اهًيل

 8 ّدخٓ .اإلفكبش ييبؼؿبح هيخبتًج فِؼٔ تسغّل اهيٌنلج اغاؼث اتالٌ ضبهٖب ّٖسؼٔ .تِب اهيًيّل هوؿٖبؿبح
 ؿً تبإلفظبح هخزايبخِبال اهخبى االيخذبل أفرٖلٖب ّضيبل األّشػ اهضرق يٌػلج إدارث دللح ،2010 دزٖراً/ٌّّٖٖ

  .هوخٌيٖج اهدّهٖج اهيؤششج/ّاهخـيٖر هإلٌضبء اهدّهٕ اهتٌم يضرّؿبح يً اهدبهٖج تدبفؼخِب اهخبظج اهيـوّيبح

 ػهم فٕ تيب) ؤفؼٖلٖب ّفيبل األّؿن اهفؼق يٌنلج اغاؼث فٕ اهخؼسيج هييبؼؿبح اؿخًؼال ؤيلبة فٕ .اهخرجيج .6
 يًوّيبح ّذبئق) اهؼئٖؿٖج اهًيوٖبح ّذبئق نل خؼسيج خنًّ ؤً خلؼؼ ،(اإلٌخؼٌح فتنج يوٓ هويٌنلج اهغّهٕ اهتٌم يّاكى

 اهسغٖغث اهًيوٖبح هنل مؼّؼٖب فؼنب اهًؼتٖج اهٓ( اهيفؼّيبح ّّذبئق هويفؼّيبح، اهيؿتق اهخلٖٖى ّّذبئق اهيفؼّيبح،
 خٌفٖػ هيخبتًج اهيٌنلج ؤسل يً هوؼكغ سغٖغ ٌهبى ّمى ّخى اهؼئٖؿٖج، األييبل هغج ُٕ اهًؼتٖج فِٖب خنًّ اهخٕ اهتوغاً فٕ
 خًًٖٖ ّخى. 2009 األّل خفؼًٖ/ؤنخّتؼ 31 فٕ اهغبٖج هِػٍ يفكوج خًوٖيبح اهتٌم ؼئٖؾ ٌبئتج ؤكغؼح ّكغ .االهخؽاى ُػا

 اغاؼث ّخًبٌّح .اهيذبؼث ّاهلمبٖب اهخًوٖيبح هِػٍ االيخذبل يغْ ّؼكغ اهًيل فؼق هيؿبٌغث كنبيٖج ّضغث نل فٕ يٌؿلًٖ
 11 فٕ يلغ اسخيبو ّفٕ ّاهلبُؼث، ّافٌنً فٕ اهًبيج اهعغيبح إلغاؼث اهخبتًج اهًؼتٖج اهخؼسيج ّضغث يى ؤٖمب نلجاهيً

 يلخمٓ ضؿة اهًؼتٖج اهٓ هوخؼسيج اإلغاؼث ُػٍ كغؼاح خًؽٖؽ ؿٖسؼٔ تإٌَ خإنٖغاح خولح ،2009 اهذبٌٕ خفؼًٖ/ٌّفيتؼ
 األّشػ اهضرق يٌػلج فٕ 1اهيضرّؽ هيـوّيبح اهخأُٖل ّذبئق ًؽ اإلفظبح خى ،2010 دزٖراً/ٌّّٖٖ 8 ّتدوّل .اهضبسج
 خٌفٖذُب اهجبرٔ اهـيوٖبح أجل يً هويضرّؽ اهيشتق اهخلٖٖى ّذبئق خرجيج يشخيرث تظفج ّخجرٔ تبهـرتٖج أفرٖلٖب ّضيبل

 اهفؼق يٌنلج ؼثاغا اؿخيؼح ػهم، يى ّتبهخّاؽٔ (.أشبتٖؾ 8 خشخغرق اهّذبئق ُذٍ يذل خرجيج ألً أتػأ تّخٖرث نبً ّإً)
 ّفمال .سٖتّخٕ ّفٕ اهًؼتٕ اهيغؼة توغاً فٕ تبهفؼٌؿٖج يٌِب ّاإلفكبش اهًيوٖبح ّذبئق خؼسيج فٕ ؤفؼٖلٖب ّفيبل األّؿن

 ؤخٖص اهخٕ اهيؼسًٖج اهيًوّيبح ّذبئق ؤؿبؾ يوٓ اهٖيً فٕ سُّؼٖج يفبّؼاح اًٗ خسؼٔ يبيج، ّنلبيغث ػهم، يً
 يٌغ اهفّؼٖج اهخؼسيج تبؿخعغاى) اهًؼتٖج تبهوغج خسؼْ اهخٕ اهيٌبكفبح يى ّػهم ث،تبهًؼتٕ يوِٖب االنالو هويفبؼنًٖ
 اإلٌخؼٌح فتنج يوٓ اهًؼتٖج تبهوغج ؤفؼٖلٖب ّفيبل األّؿن اهفؼق يٌنلج يّاكى هخضغٖد يّاؽ سِغ اٌسبؽ ّخى (.اهمؼّؼث
 اهٖيً هيّكى اهؽٖبؼاح فبً هسِّغ،ا ُػٍ تفمل ؤٌَ يتغئٕ خضوٖل ّٖهِؼ .اهيؿخسغاح ألضغد يضخّٖبخِب يؿبٖؼث ّميبً

 يً ٌفؿِب اهفخؼث يى يلبؼٌج اهيبمٖج اهؿخج األفِؼ عالل اهيبئج فٕ 48.2 تٌؿتج ؽاغح اإلٌخؼٌح فتنج يوٓ اهًؼتٖج تبهوغج

                                                                 
1
 فٕ 2009 اهذبٌٕ خفؼًٖ/ٌّفيتؼ 1 يٌػ سغٖغث ّذبئق ؤٔ ؤّ اهيفؼّو خكّؼاح يػنؼث يً اهنفف خى ؤسوِب يً اهخٕ اهّذبئق نل ُٕ اهخإُٖل ّذبئق  

 .ّاهٖيً ّغؽث اهغؼتٖج ّاهمفج ّؿّؼٖب ّهٖتٖب ّهتٌبً ّاهنّٖح ّاألؼغً ّاهًؼاق ّاٖؼاً اهعوٖسٕ اهخًبًّ يسوؾ ّتوغاً يكؼ
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 فٕ اهيلٖيًٖ يً ُى اإلٌخؼٌح يوٓ اهًؼتٖج تبهوغج اهٖيً يّكى يؿخعغيٕ يً اهيبئج فٕ 57 ؤً تبهػنؼ ّسغٖؼ .اهيبمٕ اهًبى
 .هويّكى االٌسوٖؽٖج اهٌؿعج يؿخعغيٕ يً اهيبئج فٕ 21 يى يلبؼٌج ٖيًال

 اهًيل، عنج يلخمٓ ضؿة ؤفؼٖلٖب، ّفيبل األّؿن اهفؼق هيٌنلج اهتٌم ؼئٖؾ ٌبئتج ؤكغؼح .اهيضبّراح .7
 ؼقف ّؼئؿبء اهلنؼٖج اهينبخة فئًّ ّيغٖؼٔ اهلنؼًٖٖ اهيغٖؼًٖ اهٓ 2009 األّل خفؼًٖ/ؤنخّتؼ 29 فٕ يفكوج خًوٖيبح

 يٌهيبح ؤغهج فبً اهخبؼٖظ، ُػا ّضخٓ .اهيغٌٕ اهيسخيى يٌهيبح يً اهيتبفؼث اهيكوضج ؤكضبة يى اهخّاكل هخغيٖى اهًيل
 ٖالئى تيب يكيى اؿخلكبئٕ يؿص ايغاغ خى اهٖيً، ضبهج ّفٕ .اهيّهفًٖ الؿخعغاى اهلنؼٖج اهينبخة فٕ يخبضج اهيغٌٕ اهيسخيى

 ييذوٕ يً 102 اسيبال هػهم ّاؿخسبة اهغهٖل، ّخضغٖد تِى هالخكبل سغغ يتبفؼث يكبهص ؤكضبة هخضغٖغ ؤّمبيِب
 يٌهى سِغ فٕ اهلنؼٖج اهينبخة فئًّ ّيغٖؼّ اهلنؼًّٖ اهيغٖؼًّ فبؼم ُػا، يى ّتبهخّاؽٔ .اهيغٌٕ اهيسخيى يٌهيبح
 ّخغيٖى اهيفبّؼاح ؤًتـ اهسٖغث اهييبؼؿبح هخًيٖى خغؼٖتٖج غّؼاح ؿوؿوج يلغح ػهم، يً ّفمال 2.اهخّاكل ؤٌفنج هخًؽٖؽ
 نبًٌّ/ٌٖبٖؼ فٕ اهتٌم يلؼ فٕ) ّافٌنً اهيخّاسغًٖ اهًيل فؼق هؼئؿبء ؤّال .اهيفؼّيبح يؿخّْ يوٓ اهيفبّؼاح فًبهٖج
 يٌخغْ عالل تٖؼّح فٕ) اهلنؼٖج اهينبخة فٕ اهًيل فؼق هؼئؿبء ذى 3يّهفب، 61 تيفبؼنج( 2010 فتبن/ّفتؼاٖؼ اهذبٌٕ

 اهفؼق يٌنلج فٕ اهلنؼٖج اهينبخة نل يً يّهفب 52 تيفبؼنج( 2010 ؤٖبؼ/يبّٖ 19-17 فخؼثال فٕ اإلكوٖيٖج اهًيوٖبح
  .ؤفؼٖلٖب ّفيبل األّؿن

 اهيؤششٕ هإلظالح اهخٌيٖج شٖبشبح يٌدج خٌفٖذ

 عنج تَ خلمٕ يب ضؿة اهًيل فؼٖق اسخيى .اإلضراف تـذبح خالل اهيدٌٕ اهيجخيؾ يٌؼيبح يؾ االجخيبؿبح .8
 اهخلغى هيٌبكفج اهيغٌٕ اهيسخيى غاعل اهؼئٖؿٖج اهٌهؼ ّسِبح خيذل اهيغٌٕ اهيسخيى يٌهيبح يً يجّاؾ فؼٖضج يى اهًيل

 4ّ ،2009 ؤٖوّل/ؿتخيتؼ 6) اإلفؼاف تًذبح يً تًذج نل عالل اهيئؿؿٕ اإلكالش يٌضج تؼٌبيز خٌفٖػ فٕ اهيضؼؽ
 (.2010 ٌٖؿبً/ؤتؼٖل 7ّ ،2010 اهذبٌٕ ًّنبً/ٌٖبٖؼ 31ّ ،2009 األّل نبًٌّ/غٖؿيتؼ 16ّ ،2009 اهذبٌٕ خفؼًٖ/ٌّفيتؼ

 ّضمؼ .تبهًؼتٖج اهخّمٖضٖج اهًؼّل ؤّ/ّ اهيؼسًٖج اهيًوّيبح ّذبئق ؤؿبؾ يوٓ اهًؼتٖج تبهوغج االسخيبيبح ُػٍ ّيلغح
 اهينبخة فئًّ يغٖؼّ/اهلنؼًّٖ اهيغٖؼًّ األضٖبً ؤغوة ّفٕ) اهًيل فؼٖق ؼئٖؾ اهتٌم سبٌة يً االسخيبيبح ُػٍ

 يً اهًغغ ٌفؾ ٖيذوًّ فعكب 15 اهٓ ؤفعبق 10 اهيخّؿن فٕ فبؼم اهيغٌٕ، اهيسخيى يٌهيبح سبٌة يًّ (.اهلنؼٖج
 اهخفخٖـ نبهتٕ يً األكل يوٓ ّاضغ اهيئؿؿٕ اإلكالش يٌضج تفإً اهخفبّؼ اسخيبيبح يً اسخيبو نل ّضمؼ .اهيٌهيبح

 يى ّاألفنبؼ اهٌهؼ ّسِبح هختبغل يفٖغا يٌخغْ ُػا ّؤخبش .اهيٌبكفبح فٕ ٌفنج يفبؼنج ٖفبؼنًّ ّنبٌّا اذٌبً ّؤضٖبٌب
 خكيٖى يؼضوج فٕ اهيفبّؼاح فٕ تًمِى فبؼم اهػًٖ)  اهيغٌٕ اهيسخيى يٌهيبح يً ؤّؿى يسيّيج ّيى اهخفخٖـ نبهتٕ
 تؼٌبيز يوٓ األيؼ تبغة فٕ االسخيبيبح ّخؼنؽح (.األّهٓ هويؼث ٖفبؼنًّ آعؼًّ نبً تٌٖيب اهيئؿؿٕ اإلكالش يٌضج
 اهتٌم تفإً اهيغٌٕ اهيسخيى يٌهيبح ٌهؼ ّسِبح ّنػهم اهيضخيوج، تأذبؼُب اهيخكوج ّاهيعبّف اهيئؿؿٕ كالشاإل يٌضج

 يالضهبح خلغٖى اهٓ اهٌهؼ هّسِبح تؿٖن ختبغل يسؼغ يً اهيٌبكفبح خنّؼح اهيفبّؼاح، ُػٍ اؿخيؼاؼ ّيى .ّاهضنّيج

                                                                 
2
 اهيغٖؼ ّاسخيى اهيغٌٕ، اهيسخيى يٌهيبح يى فِؼٔ ؤؿبؾ يوٓ هويغؼة اهلنؼٔ اهيغٖؼ اسخيى ،اهلنؼٖج اهفؼانج اؿخؼاخٖسٖج ايغاغ عالل يذال  

 .يٌبؿتبح يغث فٕ ّاهؼؤٔ اهفنؼ ّؤكضبة اهتضذٖج ّاهيؼانؽ اهيغٌٕ اهيسخيى يٌهيبح يى ؤٖمب هخٌّؾ االخكبل ّيؿئّل هوتٌبً اهلنؼٔ
3
 .ؤفؼٖلٖب ّفيبل األّؿن اهفؼق يٌنلج ٔف اهًيل فؼق ؼئؿبء يً 71 ّٖسغ 2010 اهيبهٖج اهؿٌج عالل  
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 ّخيعل) ؤّؿى يؿخّْ يوٓ ّاهتٌم اهيغٌٕ اهيسخيى حيٌهيب تًٖ اهخفبيل خضؿًٖ هؿتل ٌفن ّاؿخنفبف سُّؼٖج خلٖٖيٖج
 ّاهخٕ ّخلٖٖيِب اهًبيج ّاهعغيبح اهخٌيٖج يفؼّيبح يخبتًج فٕ اهيغٌٕ اهيسخيى يفبؼنج ؤفنبل يً غؼاؿٖج ضولج ُػا يً

  (.2010 اهذبٌٕ نبًٌّ/ٌٖبٖؼ فٕ يلغح

 اإلظالح يٌدج تيّجة يشبٌدث خولٕ اهخٕ اإلجراءاح خٌفٖذ فٕ اهيضبرنج اهيدٌٕ اهيجخيؾ يٌؼيبح يؾ اهـيل .9
 فٕ اهففبفٖج تيتبغؼث اهعبق تبهينًّ اهيًٌٖج اهيغٌٕ اهيسخيى يٌهيبح يى ّذٖق تفنل هوًيل عبكج سِّغ ُتػهح .اهيؤششٕ
 غؼاؿٖج ضولج ؤكٖيح ،2009 األّل خفؼًٖ/ؤنخّتؼ 20-19 ّفٕ .اهيئؿؿٕ اإلكالش يٌضج يً االؿخعؼاسٖج اهكٌبيبح

 هيٌبكفج( اهيغٌٕ اهيسخيى يً يٌِى 14) يفبؼنب 30 ّميح( خغفًَ يب اٌفؼ) ّضيوج إلٖؼاغاحا ؼكغ يًِغ يى تبهخًبًّ
 فتبن/فتؼاٖؼ 15 ّفٕ (.ّاهيًبغً ّاهغبؽ اهٌفن) االؿخعؼاسٖج اهكٌبيبح اٖؼاغاح اغاؼث فٕ اهففبفٖج يؿخّْ ؼفى ؿتل

 فٕ اهففبفٖج هيتبغؼث اهٖيٌٖج األيبٌج يى ؼامتبالفح اهيغٌٕ اهيسخيى هيٌهيبح( ّٖى ٌكف) ذبٌٖج غؼاؿٖج ضولج ؤكٖيح ،2010
 ضنّيٖج غٖؼ يٌهيبح يً ييذال 16 اهولبء ُػا ّضمؼ .اإلٌؿبً ضلّق ّخغؼٖة يًوّيبح ّيؼنؽ االؿخعؼاسٖج اهكٌبيبح

 اهكٌبيبح فٕ اهففبفٖج يتبغؼث هًيوٖج اؿخًؼال يوٓ اهخلغٖيٖج اهًؼّل ّافخيوح .اهخفخٖـ نوة يً تٌِٖى يً يعخوفج،
 ّخؼنؽح .هويتبغؼث اهخبهٖج اهؼئٖؿٖج ّاهعنّاح اهًبهيٕ اهيؿخّْ يوٓ اهيتبغؼث هخٌفٖػ اهؼاًُ ّاهّمى اهٖيً فٕ ؼاسٖجاالؿخظ

 6-5 فٕ ؤكٖيح ّؤعٖؼا، .اهيتبغؼث ُػٍ هل فٕ اهيغٌٕ اهيسخيى ؤيمبء خّاسَ اهخٕ اهؼئٖؿٖج اهلمبٖب يوٓ اهيٌبكفبح
 اهًبهى، ؤٌضبء فخٓ فٕ اهيتبغؼث ُػٍ فٕ اهييبؼؿبح ؤفمل يوٓ ؽحخؼم ّٖيبً يغخِب غؼاؿٖج ضولج 2010 ٌٖؿبً/ؤتؼٖل

 ائخالف ؼئٖؾ) ّنبؽاعؿخبً( اهّؽؼاء ؼئٖؾ ّيؿخفبؼ يّؼٖخبٌٖب فٕ اهيتبغؼث ؼئٖؾ) يّؼٖخبٌٖب يً يفبؼنًّ فِٖب ّخضغد
  (.اهففبفٖج ّيتبغؼث اهضنّيٖج غٖؼ اهيٌهيبح

 اهِٖئبح يى هوخّاكل يّاؽٖج سِّغ ُتػهح .اهيؤششٕ حاإلظال تيٌدج خخأذر كد اهخٕ اهجِبح ييذوٕ يؾ اهخّاظل .10
 اهينٌّبح فٕ ؿٖيب ّال اهيئؿؿٕ، اإلكالش يٌضج تيّسة يؿبٌغث خولٓ اهخٕ تبإلسؼاءاح خخإذؼ كغ اهخٕ اهسِبح خيذل اهخٕ

 ُػٍ عالل ؤذٖؼح اهخٕ اهلمبٖب تيخبتًج اهًيل فؼٖق ّكبى .اهتؼٌبيز يً اهيغٌٖج اهعغيج ّسِبؽ األؼامٕ تيونٖج اهعبكج
 ّخؿِٖل( اهيئؿؿٕ اإلكالش يٌضج تيّسة يتبفؼث يؿبٌغث خولٓ ال اهخٕ تبهلمبٖب اهيخكوج اهيؿبئل ػهم فٕ تيب) اهيٌبكفبح

 اهخّنًٖ تبيبغث ٖخًوق فٖيب ّعبكج) اهلمبٖب ُػٍ فٕ ّاهضنّيج اهيغٌٕ اهيسخيى يٌهيبح تًٖ ّاهخفبّؼ اهٌهؼ ّسِبح ختبغل
  (.األؼامٕ هخؿسٖل تػهَ ٖينً يٌهى سِغ انبؼ فٕ ّػهم ؼؿيٖج غٖؼ تكّؼث اهٖغ تّمى يجاهًب األؼامٕ هفبغوٕ اهيضخيوج

 اهٖيً فٕ اهتٌم ترٌبيج

 هلبءاح تخؼخٖة اهًيل، عنج يلخمٓ ضؿة اهلنؼٔ، اهينخة كبى اهيدٌٕ اهيجخيؾ يٌؼيبح يؾ اهدّرٖج اهولبءاح .11
 هخًهٖى يًٌٖج ؤٌفنج ضّل اهولبءاح ُػٍ فٕ يٌبكفبحال ّاٌخهيح .اهيغٌٕ اهيسخيى يٌهيبح يً ّاؿًج يسيّيج يى يخنؼؼث

 اهؼيبٖج هكٌغّق اهسغٖغث اهًيوٖج يذل يخٌّيج يّمّيبح تفإً ذالذج ؤّ هلبءاً فِؼ نل اهيخّؿن فٕ ّيلغ، .خفبيل نل آذبؼ
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 نبهتّ يُّٕغ 7.اهيٌبط ّخغٖؼ 6اهلبح، يوٓ اهنوة يً اهضغ ّتؼٌبيز 5اهيخنبيوج، اهضمؼٖج اهخٌيٖج ّيفؼّو 4االسخيبيٖج،
  .كًٌبء فٕ يلغح اهخٕ اهولبءاح ُػٍ ضمّؼ اهٓ اهخفخٖـ

 اهيفبّؼاح مؼّؼث يوٓ تبهخإنٖغ اهعبق اهيٌنلج اغاؼث ُغف خضلق اهيضبّراح تضأً اهدنّيج إهٓ اهٌظخ خلدٖى .12
 فٕ اهٖيٌٖج نبحاهؿل يى اهًوٖب هإلغاؼث ؼؿيٕ اسخيبو نل اهيٌنلج اغاؼث اؿخغوح ؤّال، :يخّاؽًٖٖ يؿبؼًٖ عالل يً اهٖيً فٕ

 األّل نبًٌّ/غٖؿيتؼ فٕ كتل يً ضغد ّنيب ذبٌٖب،.اهفإً ُػا فٕ اهتٌم يؿبيغث ّيؼل اهيفبّؼاح ؤُيٖج يوٓ 8اهخإنٖغ
 اهًغٖغ تفإً تبهخفبّؼ هوضنّيج اهٌكص فِٖب ٖلغى 2009 األّل نبًٌّ/غٖؿيتؼ 15 فٕ تؼؿبهج اهلنؼٔ اهيغٖؼ تًد ،2006

 تؽٖبؼث تًذخبً ّكبيح ػهم، خضلٖق فٕ اهيؿبيغث ًّٖؼل 9اهتٌم ٖؿبٌغُب اهخٕ ّاألٌفنج ثاهؼئٖؿٕ اهيّامًٖٖج اهيسبالح يً
 ُػٍ ؤُيٖج يوٓ ييوٖج تكّؼث هختؼًُ( 2009 األّل نبًٌّ/غٖؿيتؼ 15-12ّ ،2009 اهذبٌٕ خفؼًٖ/ٌّفيتؼ 5-3) اهٖيً

 ُػٍ آذبؼ تخلٖٖى ؤفؼٖلٖب ّفيبل ؿناألّ اهفؼق يٌنلج اغاؼث كبيح 2010،10 ؤٖبؼ/يبّٖ ّفٕ .اهغبٖج خوم هتوٌّ اهيفّؼث
 .اهفِؼ ُػا يوِٖب اهضنّيج انالو ؿٖخى خلٖٖيٖج يػنؼث فٕ اهيفّؼث

 ّمًٖج يً ّذٖلج ايغاغ هخُّب اهيٌنلج اغاؼث ؤخيح ّيضبّراخِى اهيتبضرث اهيظودج أظدبة ّغـٖج ؿً خلرٖر .13
 ّػهم اهيغٌٕ، هويسخيى اهؼئٖؿٖج هلنبيبحل خضوٖال اهيػنؼث ّخخميً اهٖيً، فٕ ّيفبّؼاخِى اهيتبفؼث اهيكوضج ؤكضبة
 هخّؿٖى اهالؽيج اٗهٖبح تفإً خّكٖبح اهّذٖلج ّخلغى .ّفئبخِى اهيتبفؼث اهيكوضج ألكضبة اهتٌم فِى خضؿًٖ فٕ هويؿبيغث
 هٖبحاهًى ايغاغ عالل اهضنّيج خلّغُب اهخٕ اهيفبّؼاح ؿٖبق فٕ ػهم فٕ تيب اهيغٌٕ، ّاهيسخيى اهتٌم تًٖ اهخفبيالح ّخًيٖق

 ؤسل يً اهخلٖٖيٖج ّاٗؼاء هوخًلٖتبح ٌهبى إلكبيج اهيخبضج اهعٖبؼاح ؤٖمب خخميً ُّٕ .ّخٌفٖػُب اهتٌم ٖؿبٌغُب اهخٕ
 ّاهلنبو اهيغٌٕ ّاهيسخيى اهيضوٖج اهيسخيًبح يً ّاهفنبّْ هالؿخفؿبؼاح اهؽيٌٖج اهيغث ّاهيضغغث اهخفبيوٖج االؿخسبتبح

 اهيغٌٕ اهيسخيى هيٌهيبح ييذال 166 يسيّيَ يب يى اهخفبّؼ تٌِٖب يً يتبغة ؤؿبؾ يوٓ اهّذٖلج ُػٍ ايغاغ ّخى .اهعبق
11.ّاهينال ّخًؽ ّيغً كًٌبء فٕ

 

 اهيًوّيبح اهٓ هوّكّل اهسغٖغث اهؿٖبؿج يً خغؼٖتٕ تؼٌبيز خلغٖى خى .اهيدٌٕ اهيجخيؾ هيٌؼيبح خدرٖتٕ ترٌبيج .14
 كغؼاح خًؽٖؽ ؤعؼْ خغؼٖتٖج غّؼاح ّاؿخِغفح .اهيغٌٕ سخيىاهى يٌهيبح يً يٌهيج 43 ييذوٕ اهٓ 2010 ؤٖبؼ/يبّٖ 8 فٕ

 اهًيل فؼق ّكبيح االكخكبغٖج، اإلكالضبح تفإً اهيفبّؼاح فٕ اهفًبهج اهيفبؼنج يوٓ اهٖيً فٕ اهيغٌٕ اهيسخيى يٌهيبح
  .تِب اهعبكج اهيفؼّيبح ؿٖبق فٕ اهتٌم ؤٌفنج تبيغاغ ؤٖمب

                                                                 
4
 .2010 األّل خفؼًٖ/ؤنخّتؼ 18 كًٌبء،  

5
 .2009 األّل خفؼًٖ/ؤنخّتؼ كًٌبء  

6
 .2009 اهذبٌٕ خفؼًٖ/ٌّفيتؼ 2 ّكًٌبء األّل خفؼًٖ/ؤنخّتؼ 31 ّػيبؼ األّل خفؼًٖ/ؤنخّتؼ 28 ّيغً األّل خفؼًٖ/ؤنخّتؼ 26 اهينال  

7
 .2010 ؤٖبؼ/ّيبّٖ ،2009 اهذبٌٕ ًخفؼٔ/ٌّفيتؼ 17-15 كًٌبء  
 اهذبٌٕ خفؼًٖ/ٌّفيتؼ 9-6 فٕ اهتٌم ؼئٖؾ ٌبئتج يى ّاسخيبيبح 2009 األّل خفؼًٖ/ؤنخّتؼ 6 فٕ اهيٌخغة اهيغٖؼ يى اسخيبو يلغ ُػا فيل 8

 .2010 ٌٖؿبً/ؤتؼٖل ّفٕ 2009
9
 .سخيبيٖجاال اهؼيبٖج كٌغّق ّخغيٖى اهفؿبغ، ّينبفضج اهيٌبط، خغٖؼ يوٓ ُػٍ ّافخيوح  

10
 .2010 ؤٖبؼ/يبّٖ 12-10 تًذج  

11
 .2010 ؤٖبؼ/ّيبّٖ آػاؼ،/ّيبؼؾ فتبن،/فتؼاٖؼ  
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 :األيبى إهٓ اهخػوؾ

 اإلفظبح كغبٖب ؿوٓ كّْ خرنٖز ؿوٓ هودفبؼ يينً جِد نل تذل فٕ اهيٌػلج إدارث شخشخير هويشخلتل، اشخضرافب .15
 ّّذبئق هويفؼّيبح، اهيؿتق اهخلٖٖى ّّذبئق اهيفؼّيبح، يًوّيبح هّذبئق اهًؼتٖج اهٓ اهخؼسيج ؿٖيب ّال ،ّاهخرجيج

 (.اهؼئٖؿٖج األييبل هغج اهًؼتٖج فِٖب نًّح اهخٕ اهتوغاً فٕ) اهتٌم ٖيّهِب اهخٕ اهسغٖغث اهيفؼّيبح ؤسل يً اهيفؼّيبح،

 ّيٌهيبح اهضنّيج تًٖ فـبهج يضبّراح إلجراء يّاخٖج تٖئج إٖجبد ؿوٓ تبهيشبؿدث تبهيذل اهيٌػلج إدارث خوخزى .16
 فٕ اهعكّق ّسَ يوٓ ؤفؼٖلٖب ّفيبل األّؿن اهفؼق اغاؼث يّهفّ ّؿٖؿخيؼ .اهيٌنلج فٕ ؤينً ضٖذيب اهيٌٕ اهيسخيى

 اهيٌنلج اغاؼث ّخًخؽى يالئيب، ٖنًّ ؤّ اهمؼّؼث خلمٕ ضؿتيب اهؿونبح اهٓ اهتوغ ؤّمبو ضؿة ييجيق يفّؼث خلغٖى
  .اهيٌنلج ؤؼسبء فخٓ فٕ اهيغٌٕ اهيسخيى هيٌهيبح هوخغؼٖة تؼٌبيسِب خّؿٖى

 خـزٖزُب فٕ ّاالشخيرار اهيؤششٕ اإلظالح يٌدج ترٌبيج خٌفٖذ تضأً اهيضبّراح هيّاظوج خبط جِد شٖتذل .17
 (.2010 األّل نبًٌّ/غٖؿيتؼ فٕ) اإلكفبل ؼٖظخب ضخٓ

 ػوة إػبر فٕ اهيشخفبدث اهدرّس ؿوٓ تٌبًء اهٖيً فٕ اهيالئيج اهيضبّراح اشخيرار هغيبً يّاز جِد شٖتذل .18
 يٌضج عالل يً هوٖيً( ؤعؼْ عٖبؼاح تًٖ ّػهم) اهيؿبٌغث خلغٖى تغؼاؿج ضبهٖب اهعكّق ّسَ يوٓ اهتٌم ّٖلّى .اهخفخٖص

 اخعػ ّاػا .اهغّهٕ اهٌلغ هكٌغّق تؼٌبيز تفإً اهيفبّمبح اخيبى فٕ اهٌسبش افخؼال يوٓ اهخٌيٖج، ؿٖبؿبح ألغؼال سغٖغث
 اهيغٌٕ اهيسخيى يٌهيبح يى اهخفبّؼ ؤسل يً اهضنّيج اهٓ اهيفّؼث ؼؿيٖب ؿٖلغى اهتٌم فبً االخسبٍ، ُػا فٕ تبهيمٕ كؼاؼ
 اهخكّؼاح يػنؼث اؿخًؼال كتل ضخٓ اهخٌيٖج ؿٖبؿبح ضجيً تيّسة يؿبٌغخَ ؿخسؼٔ اهػٔ اإلكالضبح تؼٌبيز تفإً

 فٕ اهلنؼٖج اهيؿبيغث اؿخؼاخٖسٖج خٌفٖػ ؿٖؼ يً خلؼٖؼ تبيغاغ ؤٖمب اهتٌم ّؿٖلّى (.اهغبٖج ُػٍ هخضلٖق اهفٌٖج اهيؿبٌغث ّؿٖلغى)
 ّؿٖؿخيؼ.اهًيوٖج خوم فٕ اهيغٌٕ اهيسخيى يٌهيبح يى نبفٖج يفبّؼاح إلسؼاء عبكج اُخيبيب ّؿّٖهٕ 2011 اهيبهٖج اهؿٌج
  .اهكوج ػاح األعؼْ األٌفنج تفإً اهخفبّؼ فٕ ؤٖمب اهتٌم

 إلدبػج رشبهج 2010 دزٖراً/ٌّّٖٖ 21 فٕ أفرٖلٖب ّضيبل األّشػ اهضرق يٌػلج إهٓ اهتٌم رئٖس ٌبئتج تـذح .19
 خػج إػبر فٕ ٌجبزاحإ يً خدلق يب ؿوٓ ّاهدفبؼ اهجِّد يّاظوج أُيٖج ّخأنٖد اهـيل خػج خٌفٖذ تشٖر ؿويب اهيّؼفًٖ

 .اهـيل
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  1 اهيودق
 اهيدشٌج اهـيل هخػج يّجز

 اهزيٌٕ اإلػبر/اهراٌُج اهدبهج اهيلخردج اإلجراءاح

 اهخفخٖص ػبهتٕ يؾ اهدّار

 إهٓ اهيضرّؽ هّذٖلج خرجيج خلدٖى
 أظدبة يً ّغٖرُيب اهػبهتًٖ
 اهيـًٌٖٖ اهيتبضرث اهيظودج

 اهخؼسيج ُػٍ خؿويّا تإٌِى اهخفخٖـ تّنبل ؤكؼ (2009 ضؽٖؼاً/ٌّّٖٖ) اٌسبؽٍ خى

 يّؿد فٕ هالجخيبؽ اهػبهتًٖ دؿّث
 إلدبػخِى اهتٌم ييذوٕ يؾ ٖالئيِى

 تبهخرجيج، اهخبظج تبهخػػ ؿويب
 اهخرجيج خظتخ دٌٖيب أخرْ ّيرث

 يً ٖخـوق يب هيٌبكضج جبُزث
 .تِب ظوج ذاح ضّاغل

 يى ؤٖمب اهخفخٖـ نبهتّ سخيىا (2009 ؤٖوّل/ؿتخيتؼ 6ّ ،2009 ؤٖبؼ/يبّٖ 30) اٌسبؽٍ خى
 يٌخهيج تكفج غيّاح اهِٖى ّّسِح (2009 اهذبٌٕ خفؼًٖ/ٌّفيتؼ 8) اهتٌم ؼئٖؾ ٌبئتج
 .كًٌبء فٕ ؤكٖيح اهخٕ اهكوج ػاح اهولبءاح ضمّؼ اهٓ

 أفرٖلٖب ّضيبل األّشػ اهضرق يٌػلج إدارث فٕ ّاهخضبّر اهيضبرنج

 يخبتـج ٌؼبى اشخـراع
 تشٖبشج اهفـوٕ اهخلٖد/االيخذبل
 تّذبئق ٖخظل فٖيب اإلفظبح
 ّّذبئق اهيضرّؿبح، يـوّيبح

 ّّذبئق هويضرّؿبح اهيشتق اهخلٖٖى
 يٌػلج إدارث داخل اهيضرّؿبح

 أفرٖلٖب ّضيبل األّشػ اهضرق

 ؤفؼٖلٖب ّفيبل األّؿن اهفؼق هيٌنلج اهتٌم ؼئٖؾ ٌبئتج ّنوفح .االؿخًؼال اٌسبؽ خى
 غاعل اإلفكبش تؿٖبؿج ّاهخلٖغ االيخذبل يغْ خبتًجى تيؿئّهٖج اإلٌيبئٖج اهفًبهٖج ّضغث

 .2009 األّل خفؼًٖ/ؤنخّتؼ 31 فٕ اهخّكٖبح هخٌفٖػ يفكوج خًوٖيبح ّكغؼح .اهيٌنلج
 .ّاهخؼسيج اإلفكبش ييبؼؿبح هيخبتًج تسغّل فِؼٖب اهيٌنلج اغاؼث اتالٌ ضبهٖب ّٖسؼٔ

 .خّظٖبخِب خٌفٖذ اتـجيح فٕ اهيٌػلج هيشبؿدث اإلفظبح هضؤًّ يٌشلب كػبؽ نل ّؿًّٖ

 أفرٖلٖب ّضيبل األّشػ اهضرق يٌػلج إدارث دللح ،2010 دزٖراً/ٌّّٖٖ 8 ّدخٓ
 اهتٌم يضرّؿبح يً اهدبهٖج تدبفؼخِب اهخبظج اهيـوّيبح ؿً تبإلفظبح اهنبيل االيخذبل
 .هوخٌيٖج اهدّهٖج اهيؤششج/ّاهخـيٖر هإلٌضبء اهدّهٕ

 فٕ اهخرجيج ييبرشبح اشخـراع
 ّضيبل األّشػ اهضرق كجيٌػ إدارث

 يـوّيبح تّذبئق ٖخظل فٖيب أفرٖلٖب
 اهيشتق اهخلٖٖى ّّذبئق اهيضرّؽ

 اهيضرّؿبح ّّذبئق هويضرّؿبح

 ؤفؼٖلٖب ّفيبل األّؿن اهفؼق هيٌنلج اهتٌم ؼئٖؾ ٌبئتج ّنوفح .االؿخًؼال اٌسبؽ خى
 غاعل اإلفكبش تؿٖبؿج ّاهخلٖغ االيخذبل يغْ يخبتًج تيؿئّهٖج اإلٌيبئٖج يبهٖجاهف ّضغث

 ؤفؼٖلٖب ّفيبل األّؿن اهفؼق يٌنلج اغاؼث يّهفٕ اهٓ يفكوج خًوٖيبح ّكغؼح .اهيٌنلج
 ّدداح إتالف ضِرٔ أشبس ّؿوٓ أٖغب ّجرْ. 2009 األّل خفؼًٖ/ؤنخّتؼ 31 فٕ

 اهؿبتق اهضِرٔ تبهجدّل اهلبُرث ّفٕ ّاضٌػً فٕ اهـبيج اهخديبح إلدارث اهخبتـج اهخرجيج
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 اهزيٌٕ اإلػبر/اهراٌُج اهدبهج اهيلخردج اإلجراءاح

 ؿدد فٕ خدرٖجٖب اهخّشؾ تِدف
 .ّاكـٖج تػرٖلج اهيخرجيج اهّذبئق

 هنوتبح االؿخسبتج يً كغؼ ؤنتؼ هميبً ّػهم ّاهخؼسيج، اإلفكبش ييبؼؿبح هيخبتًج ػنؼٍ
 اهخؼسيج يٌؿق تغّؼ ؤٖمب كنبو نل فٕ اإلفكبش يٌؿق ّٖلّى .اهيٌنلج غاعل اهخؼسيج
 نل نبٌح ،2010 ضؽٖؼاً/ٌّّٖٖ 8 ّتضوّل .اهخؽايِب خٌفٖػ يخبتًج فٕ اهيٌنلج هيؿبيغث

 يٌِب اإلفكبش خى كغ ؤفؼٖلٖب ّفيبل األّؿن اهفؼق يٌنلج فٕ اهيفؼّيبح يًوّيبح ّذبئق
 ؤسل يً هويفؼّيبح اهيؿتق اهخلٖٖى ّذبئق خؼسيج يخّاكوج تكفج ّخسؼٔ تبهًؼتٖج
 8 خؿخغؼق اهّذبئق ُػٍ يذل خؼسيج ألً ؤتنإ تّخٖؼث نبً ّاً) خٌفٖػُب اهسبؼٔ اهًيوٖبح

 (.ٖىؤؿبة

 يٌػلج إدارث يّاكؾ اشخـراع
 ؿوٓ أفرٖلٖب ّضيبل األّشػ اهضرق
 اهيّاكؾ ّخددٖد اإلٌخرٌح ضتنج

 يّاد إهٓ اهّظّل هخشِٖل اهـرتٖج،
 .اهـرتٖج تبهوغج اهظوج ذاح اهتٌم

 إلغاؼث اهًؼتٖج هويّاكى ؼئٖؿٕ خضغٖد ؤيلتَ ،2009 خيّؽ/ّٖهّٖ فٕ اؿخًؼال ُؤسؼٔ
 اهتٌم يّاغ اهٓ اهّكّل هخؿِٖل اإلٌخؼٌح فتنج يوٓ ؤفؼٖلٖب ّفيبل األّؿن اهفؼق يٌنلج
 اهًيل ُػا ّؤٌسؽ .اهخضوٖوٖج ّاألييبل اهيفؼّيبح ّذبئق ّيٌِب اهًؼتٖج تبهوغج اهكوج ػاح
 فٕ اهيّاكى هخضغٖد ؤّهٓ سّهج ّؤُسؼٖح .هوٖيً تبهٌؿتج 2009 آة/ؤغؿنؾ فٕ

 يتغئٕ خضوٖل ّٖهِؼ. 2009 األّل خفؼًٖ/ؤنخّتؼ فٕ ذبٌٖج ّسّهج ،2009 آة/ؤغؿنؾ
 تٌؿتج ؽاغح اإلٌخؼٌح فتنج يوٓ تبهًؼتٖج اهٖيً هيّكى اهؽٖبؼاح فبً اهسِّغ ُػٍ تفمل ؤٌَ

 .اهيبمٕ اهًبى يً ٌفؿِب تبهفخؼث يلبؼٌج اهيبمٖج اهؿخج األفِؼ عالل اهيبئج فٕ 48.2

 ُى إلٌخؼٌحا يوٓ اهًؼتٖج تبهوغج اهٖيً يّكى يؿخعغيٕ يً اهيبئج فٕ 57 ؤً تبهػنؼ ّسغٖؼ
 .هويّكى االٌسوٖؽٖج اهٌؿعج يؿخعغيٕ يً اهيبئج فٕ 21 يى يلبؼٌج اهٖيً فٕ اهيلٖيًٖ يً

 دهٖل تئؿداد تود نل فٕ اهلٖبى
 اهخٕ اهيدٌٕ اهيجخيؾ هيٌؼيبح

 يؾ اهخضبّر ؿيوٖج خشخِدفِب شّف
 اخخظبظبخِب، ٌػبق خددٖد

  .اهلػبؿٕ ّاُخيبيِب

 الؿخعغاى اهلنؼٖج اهينبخة فٕ يخبضج اهيغٌٕ اهيسخيى يٌهيبح ؤغهج فبً اهخبؼٖظ، ُػا ضخٓ
 هخضغٖغ ؤّمبيِب ٖالئى تيب يكيى اؿخلكبئٕ يؿص ايغاغ خى اهٖيً، ضبهج ّفٕ .اهيّهفًٖ
 102 اسيبال هػهم ّاؿخسبة اهغهٖل، ّخضغٖد تِى هالخكبل سغغ يتبفؼث يكبهص ؤكضبة

 .اهيغٌٕ اهيسخيى يٌهيبح ييذوٕ يً

 يٌػلج إدارث رئٖس ٌبئتج خظدر
 إهٓ أفرٖلٖب ّضيبل األّشػ اهضرق

 ضؤًّ يدٖرٔ/اهلػرًٖٖ اهيدٖرًٖ
 اهيٌػلج فٕ اهلػرٖج اهينبخة
 يٌؼى جِد فٕ هوضرّؽ خـوٖيبح

 أظدبة يؾ اهخّاظل خدؿٖى ُدفَ
 دشتيب اهيـًٌٖٖ اهيتبضرث اهيظودج
 إدارث ّإتالف اهغرّرث، خلخغٕ

 اهلنؼًّٖ اهيغٖؼًّ ّفبؼم. 2009 األّل خفؼًٖ/ؤنخّتؼ 29 فٕ احاهخًوٖى كغؼح
  .اهخّاكل هخغيٖى يٌخهى سِغ فٕ ؤٖمب اهلنؼٖج اهينبخة ّيغٖؼّ
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 تضنل اهجِد ُذا تشٖر اهيٌػلج
  .يٌخؼى

 يٌػلج إدارث رئٖس ٌبئتج خظدر
 أفرٖلٖب ّضيبل األّشػ اهضرق

 هزٖبدث اإلدارث يّؼفٕ إهٓ خـوٖيبح
 اهجٖدث اهييبرشبح ّخـيٖى اهّؿٕ
 اهخدرٖة خلدٖى .اهيضبّراح تضأً

 ّأؿغبئِب اهـيل فرق هرؤشبء
 .اهدبجج خلخغٕ دشتيب

 ّيلغح. 2009 األّل خفؼًٖ/ؤنخّتؼ 30 فٕ اهيؿبٌغث ّاهينتّيبح اهخًوٖيبح كغؼح
 فًبهٖج ّخغيٖى اهيفبّؼاح تفإً اهسٖغث اهييبؼؿبح هخًيٖى خغؼٖتٖج غّؼاح ؿوؿوج

 ّافٌنً فٕ خّاسغًٖاهى اهًيل فؼق هؼئؿبء ؤّال :احاهيفؼّو يؿخّْ يوٓ اهيفبّؼاح
 تيفبؼنج( 2010 فتبن/فتؼاٖؼ 4-2ّ اهذبٌٕ نبًٌّ/ٌٖبٖؼ 14-12 اهيغث فٕ اهتٌم يلؼ فٕ)

 اهًيوٖبح يٌخغْ عالل تٖؼّح فٕ) اهلنؼٖج اهينبخة فٕ اهًيل فؼق هؼئؿبء ذى يّهفب، 61
 اهينبخة نل يً يّهفب 52 تيفبؼنج(  2010 ؤٖبؼ/يبّٖ 19-17 اهفخؼث فٕ اإلكوٖيٖج
 .ؤفؼٖلٖب ّفيبل األّؿن اهفؼق يٌنلج فٕ ثاهلنؼٔ

 اهيؤششٕ هإلظالح اهخٌيٖج شٖبشبح يٌدج خٌفٖذ

 اهـيل فرٖق تًٖ اجخيبؿبح خٌؼٖى
 يٌؼيبح يً ّاشـج ّضرٖدج
 اهخلدى هيٌبكضج اهيدٌٕ اهيجخيؾ
 اهخٕ اإلجراءاح خٌفٖذ فٕ اهيدرز

 اإلظالح يٌدج تيّجة يشبٌدث خولٓ
 .اهيؤششٕ

 يٌهيبح ييذوٕ يً ّاؿًج فؼٖضج يى اهًيل فؼٖق اسخيى ؼاف،اـ يِيج نل عالل( 1)
 يً خضلق يب هيٌبكفج اهيغٌٕ، اهيسخيى غاعل اهؼئٖؿٖج اهٌهؼ ّسِبح خيذل اهيغٌٕ، اهيسخيى

 ّاهيعبّف اهيئؿؿٕ اإلكالش يٌضج تيّسة اهتٌم ٖؿبٌغُب اهخٕ اإلسؼاءاح خٌفٖػ فٕ خلغى
 ّنبً .اهفلؼاء يوٓ اإلسؼاءاح ُػٍ ؤذٖؼح تفإً اهيغٌٕ اهيسخيى يٌهيبح خؿبّؼ كغ اهخٕ

 فؼٖق ؼئٖؾ ّاسخيى .هوضمّؼ اهخفخٖـ نبهتٕ اهٓ اهغيّث خّسَٖ يٌخهيج تكّؼث ٖسؼٔ
 اهذبٌٕ، خفؼًٖ/ٌّّفيتؼ ؤٖوّل،/ؿتخيتؼ فٕ اهيغٌٕ اهيسخيى يٌهيبح ييذوٕ يى اهًيل

 .2010 ٌٖؿبً/ّؤتؼٖل اهذبٌٕ، نبًٌّ/ٌّٖبٖؼ ،2009 األّل نبًٌّ/ّغٖؿيتؼ

 يؾ ّذٖق تضنل اهـيل فرٖق ؿبًّٖح
 اهيـٌٖج اهيدٌٕ اهيجخيؾ يٌؼيبح

 فٕ فبؿوج نجِبح يتبضر تضنل
 خولٓ اهخٕ اإلجراءاح تـع خٌفٖذ

 اإلظالح يٌدج تيّجة يشبٌدث
 خٌفٖذ خشِٖل تِدف ّذهم اهيؤششٕ

  .اهـيوٖج

 عبقال تبهينًّ اهيًٌٖج اهيغٌٕ اهيسخيى يٌهيبح يى ّذٖق تفنل هوًيل عبكج سِّغ ُتػهح
 20-19 ّفٕ .اهيئؿؿٕ اإلكالش يٌضج يً االؿخعؼاسٖج اهكٌبيبح فٕ اهففبفٖج تيتبغؼث
 اإلٖؼاغاح ؼكغ يًِغ يى تبهخًبًّ غؼاؿٖج ضولج ؤكٖيح ،2009 األّل خفؼًٖ/ؤنخّتؼ
 اغاؼث فٕ اهففبفٖج يؿخّْ ؼفى ؿتل هيٌبكفج يفبؼنب 30 ّميح( خغفًَ يب اٌفؼ) ّضيوج

 ،2010 فتبن/فتؼاٖؼ 15 ّفٕ (.ّاهيًبغً ّاهغبؽ اهٌفن) سٖجاالؿخعؼا اهكٌبيبح اٖؼاغاح
 األيبٌج يى تبالفخؼام اهيغٌٕ اهيسخيى هيٌهيبح( ّٖى ٌكف) ذبٌٖج غؼاؿٖج ضولج ؤكٖيح
 ضلّق ّخغؼٖة يًوّيبح ّيؼنؽ االؿخعؼاسٖج اهكٌبيبح فٕ اهففبفٖج هيتبغؼث اهٖيٌٖج

 نبهتّ تٌِٖى يً يعخوفج، نّيٖجش غٖؼ يٌهيبح يً ييذال 16 اهولبء ُػا ّضمؼ .اإلٌؿبً
 فٕ اهففبفٖج يتبغؼث هًيوٖج اؿخًؼل يوٓ اهولبء فٕ اهخلغٖيٖج اهًؼّل ّافخيوح .اهخفخٖـ

 اهًبهيٕ اهيؿخّْ يوٓ اهيتبغؼث هخٌفٖػ اهؼاًُ ّاهّمى اهٖيً فٕ االؿخعؼاسٖج اهكٌبيبح
 خّاسَ اهخٕ هؼئٖؿٖجا اهلمبٖب يوٓ اهيٌبكفبح ّخؼنؽح .هويتبغؼث اهخبهٖج اهؼئٖؿٖج ّاهعنّاح
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 ٌٖؿبً/ؤتؼٖل 6-5 فٕ ؤكٖيح ّؤعٖؼا، .اهيتبغؼث ُػٍ هل فٕ اهيغٌٕ اهيسخيى ؤيمبء
 فٕ اهيتبغؼث ُػٍ فٕ اهييبؼؿبح ؤفمل يوٓ خؼنؽح ّٖيبً يغخِب غؼاؿٖج ضولج 2010

  ّنبؽاعؿخبً يّؼٖخبٌٖب يً يفبؼنًّ فِٖب ّخضغد اهًبهى، ؤٌضبء فخٓ

 يؾ هوخّاظل خبظج جِّد تذل
 هوجِبح ييذوج خنًّ اهخٕ ُٖئبحال

 خولٓ اهخٕ تبإلجراءاح خخأذر كد اهخٕ
 اإلظالح يٌدج تيّجة يشبٌدث

 .اهيؤششٕ

 خخإذؼ كغ اهخٕ هألنؼاف اهييذوج اهسِبح يى هوخّاكل عبكج سِّغا اهًيل فؼٖق تػل
 اهيعبّف هيٌبكفج ّػهم اهيئؿؿٕ اإلكالش يٌضج تيّسة يؿبٌغث خولٓ اهخٕ تبإلسؼاءاح

 األؼامٕ تيونٖج اهعبكج اهينٌّبح ػهم فٕ تيب) اإلسؼاءاح ُػٍ تفإً خؿبّؼُى كغ اهخٕ
  (.اهيغٌٖج اهعغيج سِبؽ ّاكالش

 اهٖيً فٕ اهتٌم ترٌبيج

 ٌظف اجخيبؿبح ؿلد يّاظوج
 اهلػرٔ اهينخة تًٖ ضِرٖج

 يٌؼيبح يً يخّازٌج ّضرٖدج
 أٌضػج هيٌبكضج اهيدٌٕ اهيجخيؾ

 .اهٖيً فٕ اهتٌم

 اهيسخيى يٌهيبح يً ّاؿًج فؼٖضج يى غّؼٖج اسخيبيبح يلغ فٕ اهلنؼٔ اهينخة اؿخيؼ
 اهيغٌٕ اهيسخيى غاعل اهؼئٖؿٖج اهٌهؼ ّسِبح خيذل ؤٌِب يوٓ اهِٖب ٌٖهؼ اهٖيً، فٕ اهيغٌٕ
 اهؼيبٖج كٌغّق يوٓ اهيٌبكفج يّمّيبح ّافخيوح .اهٖيً فٕ اهتٌم ؤٌفنج هيٌبكفج ّػهم

 يوٓ اهنوة يً اهضغ ّتؼٌبيز اهيخنبيوج، اهضمؼٖج اهخٌيٖج ّيفؼّو اهسغٖغ، االسخيبيٖج
  .ؤعؼْ ؤفٖبء تًٖ ّػهم اهلبح

 أُيٖج ؿوٓ اهدنّيج هدْ اهخضدٖد
 خلدٖى اهخضبّر ؿيوٖبح نفبٖج

 اهـيوٖج خوم فٕ هودنّيج اهيشبٌدث
 ّخدؿٖى اهخدرٖة ذهم فٕ تيب

 .اهدبجج خلخغٕ دشتيب اهيؤششبح

 ّيوٓ اهًوٖب اإلغاؼث يؿخّْ يوٓ) هضنّيجا هغْ اهخفغٖغ فٕ اهيٌنلج اغاؼث اؿخيؼح
 اهيتبفؼث اهيكوضج ؤكضبة يى اهيفبّؼاح نفبٖج ميبً ؤُيٖج يوٓ( اهخٌفٖػٖج اهيؿخّٖبح

 ّػهم ّخٌفٖػُب، األُيٖج ضبؿيج اإلكالضبح خكيٖى ّفٕ هوخٌيٖج اهتالغ تؼٌبيز كٖبغج فٕ
 تّكفَ اهًبى ّنّال( 2009 األّل خفؼًٖ/ؤنخّتؼ) 2009 اهؿٌّٖج االسخيبيبح عالل

 ؽٖبؼاح عالل ُػا يوٓ اهخفغٖغ ّخى .اهلنؼٔ اهيؿخّْ يوٓ اهضّاؼ يً مؼّؼٖب يٌكؼا
 ُّؤسؼٔ (.2010 ٌٖؿبً/ّؤتؼٖل ،2009 اهذبٌٕ خفؼًٖ/ٌّفيتؼ) هوٖيً اهتٌم ؼئٖؾ ٌبئتج
 ينبفضج ؤٌفنج ؿٖبق فٕ ؤٖبؼ/يبّٖ فٕ اهخفبّؼ ييوٖج يً اهضنّيج اؿخفبغث هيغْ خلٖٖى ؤٖمب

 .االسخيبيٖج اهؼيبٖج ّكٌغّق اهيٌبط، ّخغٖؼ اهفؿبغ،

 ّغـٖج ؿً أتٖع نخبة إؿداد
 اهيتبضرث اهيظودج أظدبة

 .اهٖيً فٕ ّيضبّراخِى

 ؤسل يً ّيفبّؼاخِى اهيتبفؼث اهيكوضج ؤكضبة ّمًٖج يً خلؼٖؼا اإلغاؼث سِبؽ ؤيغ
 يفكوج لاخكب ّتٖبٌبح يًوّيبح( 1) :ٖوٕ يب يوٓ اهخلؼٖؼ ُػا ّٖفخيل .اهٖيً فٕ اهتٌم
 تِغف اهيغٌٕ هويسخيى اهؼئٖؿٖج هولنبيبح خضوٖل( 2)ّ اهيغٌٕ، اهيسخيى يٌهيبح يً

( 3)ّ ّفئبخِى، اهيًًٌٖٖ اهيتبفؼث اهيكوضج ألكضبة اهتٌم فِى خضؿًٖ فٕ اهيؿبيغث
 ّآهٖبح اهيغٌٕ، ّاهيسخيى اهتٌم تًٖ اهخفبيالح ّخًيٖق خّؿٖى ٗهٖبح اهيخبضج اهعٖبؼاح

 ايغاغ عالل اهضنّيج خلّغُب اهخٕ اهخفبّؼ هًيوٖبح ّاهيخبتًج ؿبٌغثاهى هيّاكوج هوتٌم
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 ٌهبى إلكبيج اهيخبضج اهعٖبؼاح ؤٖمب ّٖخميً .ّخٌفٖػُب اهتٌم ٖؿبٌغُب اهخٕ اهًيوٖبح
 اهؽيٌٖج اهيغث ّاهيضغغث اهخفبيوٖج االؿخسبتبح ؤسل يً اهخلٖٖيٖج ّاٗؼاء هوخًلٖتبح

  .اهعبق ّاهلنبو اهيغٌٕ ّاهيسخيى هيضوٖجا اهيسخيًبح يً ّاهفنبّْ هالؿخفؿبؼاح

 هيٌؼيبح خدرٖة ترٌبيج ّغؾ
 تضأً اهٖيً فٕ اهيدٌٕ اهيجخيؾ

 ّأٌضػج االكخظبدٖج اإلظالدبح
 خدؿٖى فٕ اهيشبؿدث أجل يً اهتٌم

 اهيضبرنج ؿوٓ اهِٖئبح ُذٍ كدراح
  .اهيضبّراح فٕ اهفـبهج

 يوٓ اهٖيً فٕ اهيغٌٕ سخيىاهى يٌهيبح كغؼاح خًؽٖؽ ؤعؼْ خغؼٖتٖج غّؼاح اؿخِغفح
 ؤٖمب اهًيل فؼق ّكبيح االكخكبغٖج، اإلكالضبح تفإً اهيفبّؼاح فٕ اهفًبهج اهيفبؼنج

 تغؤح اهسِّغ، هِػٍ يّاؽ عن ّفٕ .تِب اهعبكج اهيفؼّيبح ؿٖبق فٕ اهتٌم ؤٌفنج تبيغاغ
 اؼؤٔ/يبّٖ 8 اهٖيً،) اهيًوّيبح اهٓ اهّكّل ؿٖبؿج ّخلغٖى هخلغٖى ؤعؼْ غّؼاح خًلغ

 غّؼاح اكبيج اهيعنن ّيً( اهيغٌٕ اهيسخيى يٌهيبح يً يٌهيج 43 ييذوٕ يى 2010
 غّؼث اهٓ تبإلمبفج ّػهم ،(آة/ؤغؿنؾ) ّيكؼ( 2010 ضؽٖؼاً/ٌّّٖٖ 24) هويغؼة

  .اهتوغًٖ فٕ ضنّيٖج غٖؼ هيٌهيبح خلغٖيِب ٖسؼٔ اهخٕ اهيبهٖج اإلغاؼث كغؼاح تٌبء
 

 


