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 مذكزة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظزلمقذمت للمجلس التنفيذي ل الىثيقتهذه 

ٔ  رزعلق ثوؾزوْٓ ُوزٍ الْص٘ وخ    أعئلخ فٌ٘خلذِٗن قذ ركْى رذعْ األهبًخ أعضبء الوغلظ الزٗي  االرصوب  ثووْي ٖ    إلو

 الوغلظ الزٌ ٘زٕ ث زشح كبف٘خ. دّسحقجل اثزذاء  رلكأى ٗزن  ّٗ ضلأدًبٍ،  الوزكْسٗيثشًبهظ األغزٗخ العبلوٖ 

 :إداسح األداء ّالوغبءلخهذٗش شعجخ   C. Kayeالغ٘ذ  2197-066513سقن الِبرف: 

 إداسح العول٘بد: ،كج٘ش هغزشبسٕ الجشاهظ P. Rodriguesالغ٘ذ  2361-066513سقن الِبرف: 

إداسح األداء شووووووعجخ ، هغزشووووووبس الجووووووشاهظ  K. Oppusungguالغ٘ذح  3068-066513سقن الِبرف: 

 :ّالوغبءلخ

 
رزعلوق   أعوئلخ إى كبًوذ لوذٗكن    الووتروشاد، ْؽوذح دوذهبد   ل خاإلداسٗو  حالوغوبعذ  ،I. Carpitella ثبلغو٘ذح  االرصوب   ٗوكوٌكن 

 .(2645-066513)ثإسعب  الْصبئق الوزعل خ ثؤعوب  الوغلظ الزٌ ٘زٕ ّرلك علٔ الِبرف سقن: 
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 الخلفيت

 لِوووبٗزٖ  البزناااام رعوووشذ ُوووزٍ الْص٘ وووخ سد اإلداسح علووؤ الزْ ووو٘بد الوووْاسدح فوووٖ ر ٘ووو٘ن الؾبف وووخ ال  شٗوووخ لوغوووبعذح   -1

(2005-2010.) 

أى ٗزغلوت علؤ العذٗوذ     البزناام  كوبى علؤ   ّقوذ  : ّالزع ٘وذ  ثبلز لتالج٘ئخ الزشغ٘ل٘خ فٖ ُبٗزٖ دال  فزشح الز ٘٘ن  ّارغوذ  -2

. ّرؾ وق ُوزا ثوذعن هوي     2010الجوشاهظ ثشوكل كج٘وش، ّدب وخ ثعوذ الضلوضا  فوٖ ٌٗبٗش/كوبًْى الضوبًٖ           ّأى ٗكِ٘فهي الزؾذٗبد 

 ّث ضول االعوزغبثخ لؾوبالد ال وْاس .    فوٖ  الو ش ّالوكزت اإلقل٘وٖ هي دال  هٌِظ ٗشكض علٔ االًعبػ ّالزٌو٘خ، هع هشًّخ 

 الوغبعذح ثعذ الضلضا .أهكي رْع٘ع ً بق ثبلؾكْهخ  البزنام ّعالقخ ع الجشًبهظ الؾبلٖ ضروْ

ٔ  للبزناام   الشئ٘غوخ   وْح الّرشؽت األهبًخ ثوبلز ٘٘ن ّالزْ و٘بد. ّفوٖ ُوزٍ ال وشّن، كبًوذ         -3 قذسروَ علؤ االعوزغبثخ     ُو

ّ األهوي  إدساط فوٖ  ال عبلخ لؾبالد ال ْاس . ّرغلن األهبًخ ثعول الوكزوت ال  وشٕ    عوذاّ  األعووب     ضووي الزغوزّٕ  الغوزائٖ 

ّ  فوٖ اال جكبد األهوبى ال بئووخ علؤ األغزٗوخ     شو ُو٘وخ  ألاإلًغوبً٘خ   الغِبد ال بعلخفِن  ٗضّرعضالْطٌ٘خ  دعون  عوزغبثخ للصوذهبد 

 الزٌو٘خ.

العوول هوع    البزناام  أُوذافِب االعوزشار٘غ٘خ فوٖ ُوبٗزٖ. ّعْ٘ا ول       لزؾ ٘وق ّاألهبًخ هلزضهوخ ثزؾغو٘ي الك وبءح ّال بعل٘وخ       -4

هغوزذاهخ لمهوي الغوزائٖ ّالزغوزّٕ ّرعضٗوض الجوشاهظ الْطٌ٘وخ ّال وذساد الوؾل٘وخ           ًِظالؾكْهخ ّالششكبء اٙدشٗي هي دال  

 االًغبصاد االعزوبع٘خ االقزصبدٗخ. ّرذع٘نلالعزغبثخ للصذهبد 
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 لهايتيلتىصياث الىاردة في التقزيز المىجز عن تقييم الحافظت القطزيت ل اإلدارة استجابت

 المىعذ النهائي للتنفيذ اإلدارة والتذبيز المتخذ استجابت جهت التنفيذ التىصياث

ٌٗجغٖ للوكزت ال  شٕ رؾغ٘ي ً وَ الخب خ ثبلش ذ ّالز ٘٘ن هي  :4التىصيت 

أعل صٗبدح ارغبق الج٘بًبد ّهْصْق٘زِب ّق٘بط آصبس عول٘برَ. ّلكٖ ٗكْى ً بم 

، ال ثذ هي ّضع ً بم هَْؽذ ّهٌَغق َالش ذ ّالز ٘٘ن هغزذاهًب ّٗوكي رْع٘ع ً بق

ّلكي هع إض بء ال بثع الالهشكضٕ علٔ الوغتّل٘خ عي إداسح الج٘بًبد ثإؽبلزِب 

إلٔ الوكبرت ال شع٘خ ّالشعت الوعٌ٘خ ثبلجشاهظ. ٌّٗجغٖ إى ٗزشافق إض بء ال بثع 

الالهشكضٕ ُزا هع إششان داعن ّرذسٗت أصٌبء العول لضوبى الغوع الوٌز ن 

هْصْقخ ّراد عْدح. ّال ثذ أٗضًب هي إربؽخ ؽل خ رغزٗخ هشرذح ّاضؾخ  لج٘بًبد

لإلثالغ للششكبء الوزعبًّ٘ي ّالوبًؾ٘ي ّالؾكْهخ ثوب ٗعضص الوشبسكخ ّالششاكخ. 

علٔ إؽذاس رعذٗالد لزصو٘ن  البزنامَ كوب عزغبعذ ّي٘ خ لإلثالغ الوٌز ن 

 ز جل.الجشًبهظ فٖ هٌزصف الوذح ّرؾغي عِْد الجشهغخ فٖ الوغ

 .روذ الوْاف خ الوكزت ال  شٕ

بلشئ٘ظ الغذٗذ لزؾل٘ل ُشبشخ األّضبع ثرن دعن فشٗق الش ذ ّالز ٘٘ن 

 البزنام ّضع د ط عول ّارصبالد لوْي ٖ  ٓع٘غشّ. دشائ ِبّسعن 

 ّالششكبء الوزعبًّ٘ي.

فٖ ّؽذح الش ذ ّالز ٘٘ن علٔ دعن رذفق  اإلضبف٘خعزعول ال ذساد 

 الؾصبئلثوب فٖ رلك هتششاد  –الوعلْهبد ّعوع الج٘بًبد ّالزؾل٘ل 

هي  اإلًزِبءّاإلداسح ال بئوخ علٔ الٌزبئظ ّر ْٗش قبعذح الج٘بًبد. ّع٘غشٓ 

 .ّالششكبء طج ب لزلك. البزنام رذسٗت هْي ٖ ًّ بم الش ذ ّالز ٘٘ن، 

 

 2012 الضبًٖ/كبًْى ٌٗبٗش

 

 

  2012هبسط/آراس 

 

 

 

ٌٗجغٖ للوكزت ال  شٕ أى ٗك ل رْا ل الزوْٗل ألًش خ هغوْعخ  :1التىصيت 

اللْعغز٘بد ّاعزج بء الوْي ٘ي، ّرلك ضوبًًب لوْا لخ األًش خ ال ّ٘وخ لالعزعذاد 

لل ْاس  ّاالعزغبثخ لِب. ّٗغشٕ روْٗل أًش خ هغوْعخ اللْعغز٘بد فٖ إطبس 

؛ 2011األّ  ، الو شس أى رٌزِٖ فٖ دٗغوجش/كبًْى 200102العول٘خ الخب خ 

ٌّٗجغٖ االؽز بظ ثبل ذساد اللْعغز٘خ فٖ إطبس العول٘خ الووزذح لإلغبصخ ّاإلًعبػ 

10244. 

 الوكزت ال  شٕ

 

 روذ الوْاف خ.

الغعٖ للؾصْ  علٔ روْٗل هي الغِبد الوبًؾخ لزوذٗذ العول٘خ  ٕٗغش

الخب خ لزوك٘ي هغوْعخ اللْعغز٘بد هي هْا لخ عولِب. ّقذ أصٌٔ الز ٘٘ن 

عول الششكبء ّالغِبد الوبًؾخ.  لزٌغ٘ ِبعلٔ هغوْعخ اللْعغز٘بد 

ّع٘غشٓ الؾ بظ علٔ الزشك٘ض علٔ رٌو٘خ ال ذساد هي أعل االعزعذاد 

 ّاالعزغبثخ.

 

   2012دٗغوجش/كبًْى األّ  

إعشاء اعزعشاذ هعوق  للبزنام  : علٔ الوغزْٓ الوتعغٖ، ٌٗجغ3ٖالتىصيت 

لٌ وَ اإلداسٗخ ّالزشغ٘ل٘خ ثغ٘خ رؾذٗذ أعجبة الوشكالد الٌُ و٘خ للششاء ّالوعبلغخ 

الزٖ ر ِش عٌذ االًز ب  هي ثشاهظ الزْصٗع العبم لمغزٗخ إلٔ ثشاهظ الوعًْخ 

الغزائ٘خ ّالزؾْٗالد الٌ ذٗخ األكضش اعزِذافب. ّرلك أى الٌ بم الوع ذ للش ذ 

ٌغجخ الر بقبد الوغزْٓ الو٘ذاًٖ، ّالِ٘بكل الوشكضٗخ ال ْٗخ لوعبلغخ ّالوعبلغخ ثبل

 ّرؾ ٘ق أُذافَ. البزنام ، ٗؾْالى ث٘ي 2الوذفْعبد فٖ إطبس ً بم ًّغض 

 

دذهخ الٌ ذ هي أعل 

الزغ٘٘ش/الخضاًخ 

ّدذهخ إداسح 

 الوبل٘خالوخبطش 

 

 .عضئ٘ب روذ الوْاف خ

إلٔ رغلن األهبًخ ثبل ْ٘د الزٖ رغشٓ فٖ الزؾْ  هي الزْصٗع العبم لمغزٗخ  

هالٗ٘ي  4 لٌؾْثزغل٘ن أغزٗخ  البزنام . ّقبم خالوششّط خالٌ ذٗ الزؾْٗالد

عول٘بد  إًِبء، رن 2010شخص فٖ الشِش ثعذ الضلضا ؛ ّفٖ أثشٗل/ً٘غبى 

، العول ه بثل ّالٌ ذ العول ه بثل الغزاء لصبلؼ أًش خالزْصٗع العبم لمغزٗخ 

 الوغز ٘ذٗي. عذدأدٓ إلٔ د ض  هوب
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 لهايتيلتىصياث الىاردة في التقزيز المىجز عن تقييم الحافظت القطزيت ل اإلدارة استجابت

 المىعذ النهائي للتنفيذ اإلدارة والتذبيز المتخذ استجابت جهت التنفيذ التىصياث

هصبعت فٖ ععل الٌ ن  ذدح،ْٗاعَ، ثعذ عزجخ هؾ البزنام الز ٘٘ن أى  ّثّ٘ي

 الو لْثز٘ي ّالك بءح ال ذسحالؾ بظ علٔ  ّفٖ ثغالعخ رعول ّالوبل٘خ الزشغ٘ل٘خ

. الوششّعبد ّصبئق فٖ الو شسحالوعًْخ الغزائ٘خ ّالٌ ذ  ه بدٗش رغل٘ن لوْا لخ

 ّأًَ ُبٗزٖ فٖ ال  شٕ الوكزت ع٘ شح ً بقدبسط  ر ع الوغؤلخ ُزٍ أى ّاعزجش

 .الوتعغٖ الوغزْٓ علٔ هعبلغزِب ٗغت

 خالٌ ذٗ الزؾْٗالدالعول٘بد الزٖ اعزخذهذ فِ٘ب  هي ث٘ي أّائلكبًذ ُبٗزٖ 

الوعذ  ؤى ث البزنام ثعذ ؽبلخ طْاس . ّٗغلن  علٔ ً بق كج٘ش خالوششّط

أعبل٘ت أعوب  للزؾْٗالد عضئ٘ب الؾبعخ إلٔ ر ْٗش  عكظفٖ الزٌ ٘ز ئ الج 

أطلق هجبدسح الٌ ذ هي أعل الزغ٘٘ش لوذح عٌز٘ي فٖ قذ ّ ،الٌ ذٗخ

للزصذٓ للضغشاد فٖ ال ذساد ّرؾغ٘ي ارخبر  2010رششٗي الضبًٖ ًْفوجش/

 .أعبل٘ت األعوب ال شاساد ّر ْٗش 

 2012دٗغوجش/كبًْى األّ  

ٌٗجغٖ للوكزت ال  شٕ رؾغ٘ي عول٘زَ الخب خ ثبلزخ ٘ط لكٖ ٗؾذد  :1التىصيت 

أُذافًب ّاقع٘خ ٗوكي هْاءهزِب علٔ ًؾْ أفضل هع ؽ بئق الزٌ ٘ز. ٌّٗجغٖ أى ٗضع 

أُذافب رشاعٖ الج٘بًبد الذٗوْغشاف٘خ هي قج٘ل هغزْٗبد عْء الزغزٗخ  البزنام 

٘خ إضبفخ إلٔ أداء ّالوشضٔ الزٗي ٗزل ْى العالط ثوضبداد ال ٘شّعبد الشعع

الؾبف خ فٖ الغبثق. ّع٘غبعذ ر ذٗن هغْغبد لمُذان الوؾذدح فٖ ّصبئق الجشاهظ 

فٖ رْض٘ؼ إٔ اًؾشان عي ُزٍ األُذان ّفٖ رؾغ٘ي رخ ٘ط الجشاهظ، هوب قذ 

 علٔ رعجئخ الزوْٗل. البزنام ٗعضص هي قذسح 

 الوكزت ال  شٕ

 

  .عضئ٘ب روذ الوْاف خ

ثبلؾبعخ إلٔ رٌغ٘ق االعزِذان هع الزٌ ٘ز ال علٖ، دب خ فٖ  البزنام ٗغلن 

 ث٘ئخ الزشغ٘ل الوع ذح فٖ ُبٗزٖ.

س ذ الوخبطش ّالصذهبد الوؾزولخ علٔ األهي الغزائٖ  البزنام عْ٘ا ل 

ّرعذٗل الزخ ٘ط ّاالعزِذان ؽغت الؾبعخ.  ّآصبسُب علٔ األعْاق،

فٖ  ّالز ٘٘ن د الش ذّع٘عول الوكزت ال  شٕ علٔ صٗبدح اعزخذاهَ لج٘بًب

فٖ  الوعٌ٘خّع٘ ْم ثبعزشبسح األطشان  ٘بغخ أُذان الش ذ ّالز ٘٘ن 

 الْقذ الوٌبعت للزوكي هي ّضع رْقعبد ّاقع٘خ للوْاسد.

 

  زًُ

 

 2011دٗغوجش/كبًْى األّ  

ٌٗجغٖ للوكزت ال  شٕ دساعخ إهكبً٘بد الزكبهل ف٘وب ث٘ي أًش زَ  :5التىصيت 

ّهع ششكبئَ اٙدشٗي، ّرلك هضاًل عي طشٗق ثشًبهظ هذسعٖ ًوْرعٖ، هي أعل 

 هضبع خ األصش ّضوبى رؾ ٘ق عِْدٍ ألقصٔ الٌزبئظ.

ّف٘شّط ً ص الوٌبعخ  ّالزغزٗخ،اعزعشاذ أًش خ الزغزٗخ الوذسع٘خ،  ٌٗجغٖ

 رؾ ٘ق ٗوكي ك٘ف لوعشفخٌ ذ ه بثل العول ّالغزاء ه بثل العول، لّاالغل، /الجششٗخ

 للٌ بق سعوٖ اعزعشاذ ثإعشاء َّْٗ ٔ. الو جلخ العول٘بد فٖ الزآصس أّعَ

ثذعن هي الوكزت  ّعجشُب، األًش خ ث٘ي ف٘وب الزكبهل ّإلهكبً٘بد ّالوؾزْٓ

ّالغجل الغذٗذح  الزآصسأّعَ  البزنام ٌٗجغٖ أى ٗغزكشف  كوباإلقل٘وٖ ّالو ش. 

 .ّالششكبء األدشٓ الوزؾذح األهن ّكبالد هعللزعبّى 

 الوكزت ال  شٕ

 

 روذ الوْاف خ.

روش٘ب هع إطبس األهن الوزؾذح االعزشار٘غٖ الوزكبهل ّد خ الؾكْهخ 

عبدح ر ٘٘ن أُذافَ ثغشذ رؾ ٘ق االعز شاس ثعذ إث البزنام الخوغ٘خ، ع٘ ْم 

الضلضا  ّإعبدح الجٌبء. ّثٌبء علٔ إطبس عول األهن الوزؾذح للوغبعذح 

ّالْكبلخ  ،( الجٌك الذّل1ٖهع: ) البزنام ، ع٘عول 2012االًوبئ٘خ لعبم 

ّالجشًبهظ الْطٌٖ  خ،ّّكبلخ الزعبّى الجشاصٗل٘ ،الكٌذٗخ للزٌو٘خ الذّل٘خ

ّالوٌ وبد  ،ّّصاسح الضساعخ ،لْصاسح الزعل٘نالزبثع سع٘خ للْعجبد الوذ

 لْضع ثشًبهظ ّطٌٖ للْعجبد الوذسع٘خ؛  ،غ٘ش الؾكْه٘خ الوؾل٘خ

 ،(الًْ٘٘غفهٌ وخ األهن الوزؾذح لل  ْلخ )ّ ،( ّع٘ ْم الجٌك الذّل2ٖ)

 

 2012 ؽضٗشاى/ًْْٗ٘
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 لهايتيلتىصياث الىاردة في التقزيز المىجز عن تقييم الحافظت القطزيت ل اإلدارة استجابت

 المىعذ النهائي للتنفيذ اإلدارة والتذبيز المتخذ استجابت جهت التنفيذ التىصياث

هي ّالششكبء  ،ّهٌ وخ الصؾخ العبلو٘خ ،ّ ٌذّق األهن الوزؾذح للغكبى

للزٌو٘خ الذّل٘خ  األهشٗك٘خْكبلخ الّ ،ّّصاسح الصؾخ العبهخ ،الصؾخ أعل

سَ بد الزٌو٘خ األعشٗخ هي هعبلغخ األعجبة الغزسٗخ ثْضع ًوْرط لزوك٘ي 

ّالجٌك الذّلٖ ّالجشًبهظ الْطٌٖ  فالًْ٘٘غ ّع٘ ْم( 3غْء الزغزٗخ؛ )ل

عذاد إل عول٘بد ك ْءح هي ؽ٘ش اعزِالك الْقْدللْعجبد الوذسع٘خ ثز ْٗش 

ّرْف٘ش الزذسٗت علٔ الزغزٗخ  ،ّإًشبء ؽذائق هذسع٘خ ،وذسع٘خالْعجبد ال

 ّرؾغ٘ي هشافق الو٘بٍ ّاال ؾبػ فٖ الوذاسط؛  ،ّالز ٌ٘بد الضساع٘خ

ّعز ْم هٌ وخ األغزٗخ ّالضساعخ ّالصٌذّق الذّلٖ للزٌو٘خ الضساع٘خ ( 4)

العول  ّالوٌ وخ الذّل٘خ للِغشح ّثشًبهظ األهن الوزؾذح االًوبئٖ ّهٌ وخ

الذّل٘خ ّثشًبهظ األهن الوزؾذح للج٘ئخ ّالوغزوعبد الوؾل٘خ ّالغل بد الوؾل٘خ 

هخبطش الكْاسس  ثبلؾذ هيّّصاسح الضساعخ ّالوٌ وبد غ٘ش الؾكْه٘خ 

 الو٘بٍ. هغزغوعبدّرؾغ٘ي عجل الوع٘شخ هي دال  إداسح 

ٌٗجغٖ رعضٗض ّعٖ هْي ٖ الوكزت ال  شٕ ثبلزكبل٘ف الؾ ٘ ٘خ لشزٔ  :6التىصيت 

هكًْبد العول٘بد. فبلوْي ْى هي عو٘ع الوغزْٗبد ٗذسكْى قضبٗب روْٗل 

الوششّعبد ّالو٘ضاً٘خ، ّلكي ٌٗجغٖ أٗضًب إششاكِن فٖ ؽشكخ دائجخ لزؾ ٘ق 

 ّفْساد فٖ الزكبل٘ف فٖ إعشاء العول٘بد ْٗه٘ب.

 الوكزت ال  شٕ

 

 الوْاف خ.روذ 

اإلثالغ عي د ط الو٘ضاً٘خ هي  هغب  فٖ 2عضص الزذسٗت علٔ ًّغض  

إلٔ الو ش. ّع٘غشٓ ر بعن الز بسٗش هع الوْي ٘ي  الوْؽذح الز بسٗش الشِشٗخ

ّرشغ٘ع  اؽزْاء الزكبل٘فإلٔ علٔ عو٘ع الوغزْٗبد لضٗبدح الْعٖ ثبلؾبعخ  

 رؾ ٘ق رلك.الوشبسكخ فٖ 

 

 ً ز

ٌٗجغٖ للوكزت ال  شٕ اعزغال  هششّعبد رٌو٘خ ال ذساد األكضش  :7التىصيت 

طوْؽًب ّاألطْ  أعاًل فٖ هغب  االعزعذاد لل ْاس . ًّ شا إلٔ اؽزوب  ركشاس 

ّقْع الكْاسس ال ج٘ع٘خ فٖ ُبٗزٖ، فوي األُو٘خ ثوكبى أى ر ْم الؾكْهخ، هي 

بد ٗوكي رخضٗي دال  ّكبلخ هْاعِخ الكْاسس الزبثعخ لِب، ثإًشبء شجكخ هغزْدع

اؽز٘بط٘بد األغزٗخ ّالوعذاد فِ٘ب ل زشاد طْٗلخ. ّهي شؤى ُزا الوششّع أى 

ثشؤى رٌو٘خ ال ذساد، ّروِ٘ذ الغج٘ل  ْة  البزنام ٗكْى هزْائوًب هع ع٘بعخ 

 ْاف خ.روذ الو الوكزت ال  شٕ

االعزغبثخ لؾبالد ال ْاس  هٌز  إًشبء قذسح دائوخ علٔ البزنام كبى ُذن 

كؤّلْٗخ فٖ  رلك الؾكْهخ د؛ ّاعزوذ2002أصهخ أععبس األغزٗخ فٖ عبم 

 .2002عبم 

 البزنام الْ ْ ، صاد  ّقْ٘د 2010ًّ شا لٌ بق الكبسصخ فٖ عبم 

ف٘وب ٗزعلق ّالؾكْهخ ّآدشّى هي قذساد االعزعذاد ّاالعزغبثخ لل ْاس  

 

 

 

 

 عول٘خ عبسٗخ
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 لهايتيلتىصياث الىاردة في التقزيز المىجز عن تقييم الحافظت القطزيت ل اإلدارة استجابت

 المىعذ النهائي للتنفيذ اإلدارة والتذبيز المتخذ استجابت جهت التنفيذ التىصياث

ّرعضٗض قذسح ُبٗزٖ علٔ الزصذٕ لؾبالد  للبزنام اعزشار٘غ٘خ لزغل٘ن الوغتّل٘خ 

 ال ْاس .

، رن ّضع اعزشار٘غ٘خ 2011. ّفٖ عبم ثلْعغز٘بد األغزٗخ ّغ٘ش األغزٗخ

لزٌو٘خ ال ذساد هي أعل لْعغز٘بد ؽبالد ال ْاس  ؽ٘ش ٗشكض فِ٘ب 

ّالٌ ل الجشٕ ّركٌْلْع٘ب  اإلًغبً٘خهذاداد إلا رخضٗيعلٔ  البزنام 

الوعلْهبد ّاالرصبالد. ًّ شا لل ْ٘د ّال ذسح الوؾذّدح للؾكْهخ علٔ 

 هي الضشّسٕ ارجبع ًِظ ّاقعٖ.فإى رْف٘ش الزوْٗل، 

غِبد الوبًؾخ، ع٘غشٓ الّثبلزشبّس هع الؾكْهخ ّالوٌ وبد اإلًغبً٘خ ّ

الوْاف خ إلًشبء هخبصى دائوخ ثوغشد الؾصْ  علٔ الجذء فٖ عول٘خ دب خ 

 ّالزوْٗل.

 

 

 

 

 

  2011دٗغوجش/كبًْى األّ  

ٌٗجغٖ للوكزت ال  شٕ إقبهخ ششاكبد اعزشار٘غ٘خ هع الششكبء  :8التىصيت 

الوزعبًّ٘ي لالًزشبس الغشٗع فٖ عول٘بد ال ْاس  ّاإلًعبػ. ّللزخ ٘ف هي أعجبء 

الزعبقذ الزٖ رٌ ْٕ علِ٘ب إداسح عذد كج٘ش هي الششكبء الوزعبًّ٘ي ّار بقبد 

سعخ هع عذد الوغزْٓ الو٘ذاًٖ، ٌٗجغٖ أى ٗذسط الوكزت ال  شٕ ششاكبد هزذ

هخزبس هي الششكبء عجش ال  بعبد. ّع٘غوؼ رلك ثبلعول هع الششكبء الزٗي 

 –هضل الزذسٗت فٖ هغب  الزغزٗخ ّرٌو٘خ ال ذساد  –ٗ ذهْى دذهبد إضبف٘خ 

ّثبلزعبقذ ثشكل أعشع لزؾشٗك الوْاسد ثعذ ؽبلخ طْاس  هب؛ كوب ع٘خ ف رلك هي 

 ي الششكبء الصغبس.العتء اإلداسٕ الٌبعن عي العول هع العذٗذ ه

 روذ الوْاف خ.  الوكزت ال  شٕ

الوغجق  للزخضٗيعلٔ الوغزْٕ الو٘ذاًٖ هع الششكبء  ر بقًبا 35ْٗعذ 

 شخص لوذح أسثعخ اعبث٘ع. 500 000 الالصهخ لٌؾْلمغزٗخ 

دجشح الششكبء الوؾل٘٘ي ّٗذعن الششاكبد هي أعل  البزنام  ّع٘عضص

الوٌ وبد غ٘ش الؾكْه٘خ الذّل٘خ  االعزعبضخ عي الزْصٗع الغشٗع ثغشذ 

الؾوبٗخ الوذً٘خ لِبٗزٖ ّّصاسح  ُ٘ئخششكبء اعزشار٘غ٘٘ي. ّشبسكذ ك

 لذِٗوب قذسح الزٌغ٘ق ّعُزعضصالضساعخ فٖ عول٘بد ال ْاس  ّاإلًعبػ؛ 

 ّالزخضٗي. الٌ للذعن هجبدسح 

 

 ً ز

 

  2012/ؽضٗشاى ًْْٗ٘
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