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 : تقذيــــــى**  
 

ثيييخ ثتغييبتكخ  كضيي  فبلميييخ رمتغت لييخ     فييإ امييبت امزتبمييبد ملعتييخ ار تيي  ار      
 ؾييبرؼ ار  ثيييخ وارزييإ مييزف ل فيي ب فييإ    ار  ثيييخ ارت ليييخ ثاقييبمب ار تيي  وار تييب  وارت   

ارتؾبفيي  ارلوريييخن فيسيين مضيي لسإ  ا  فييا  مييبض ارضييببح اجلقييبا ار يي ة ثتغمييش اباتح    
مكزييت ار تيي  ارييلورإ متضمييإ  ميي ال اثسزييبط ارض صييخ فييإ ارييلو  ار  ثيييخ  ؽك مييبد /      

رتغمييش اباتح مكزييت   309بة  لتييب  / لتييب م ارتغييبتكيع فييإ  لتييب  ارييلوتح      ؽييؾ
م مذه  ار صياخ ارزيإ  ليلمب مكزيت    2010 رغ مع ارضبسى/  س فتج  عليفن ار ت  ارلورى 

ارزلضيق وارز بوا ثيع ار ف ب ار  ثيخ ؽي    ث لل ر زمز ثغليفن  ضخ ارلائتخ رمتلعتخ ارج
ب  ارييلوتح ارؾبريييخ رز  ييي  بوت ومكبسييخ ث ييـ ارت فيي لبد ارتلتعييخ لمييى عييلو   لتيي

 ارتغت لخ ار  ثيخ ثيع صبئ  ارتغت لبد اثقميتيخ وارلوريخ.

وثبرلع  ارى علو   لتب  مذه ارلوتح مزجيع  سن مزقتع ث ـ ارت في لبد ااد  
ار  قيخ ارتجبعي ح ثبمزتبميبد ارتغت لييخ ار  ثييخ مضيب  ارج سييبمظ ارت يزا رمز يبوا ار لييى        

 ثيييخ ارتؾزمييخ ومضييبئ  ارتيي ا يع وثيي امظ ارز ييبوا ار لييى ورا ميي   رؾييبرؼ اجتافييى ار 
ثغيي ا  1986لمييى بصييز ت ملعتييخ ار تيي  ارلوريييخ    مزبث ييخ ارز ييلم ارتييلم  ار ييبض ؽيي    

ن ثبثفييبفخ اريى  ا مييذه ارييلوتح قيل ركيي ا ملبصييجخ   ارزتضيي  اجف ماييى فيى مغمييش اثباتح   
ارتغت ليخ   ارزى قبمذ ث يب  زؾ كبداررمضببح اجلقبا ار  ة فى ارتغمش رمز  ؿ ارى 

وارز كيل لميى   2010رتؤرت  ار ت  ارلورى ر بض  99ار  ثيخ لمى مبمظ  لتب  ارلوتح 
 ارتنبرت وارت اقف ار  ثيخ فى مذا ارغ ا .

 ا  مغميش اباتح ملعتيخ ار تي  ار  ثييخ    و كتب مض لسإ ثبصف مؤرت  ار تي  ار  ثيإ  
ارتغمش لمى ع  بمف فإ ارلفبع لع  رالض ثبرغك  وارزالم  رمضببح اجلقبا ار  ة فإ 

 مؾبرؼ  م ال اثسزبط ارض صخ فإ ار مع ار  ثإ ثك  علاتح وامزتبض.

 
 

 أحًذ يحًذ نقًاٌ
 انًذير انؼاو نًُظًح انؼًم انؼرتيح
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 هتًاياخ انًجًىػح انؼرتيحا
 

خيي   اتعزتييبع ارزلضييياى   زفمييريي م ملعتييخ ار تيي  ار  ثيييخ فيي وتح و متيييخ  ا   
ملبقغخ ومزبث خ ارلابك ارزبرييخ  فيتع سايبك  خي مم ميع قجي  ارضيببح/         ار  ثيخرمتغت لخ 

 309اجلقييبا ار يي ة ثتغمييش اباتح مكزييت ار تيي  ارييلورإ ارتغييبتكيع فييإ ارييلوتح         
عييلو   لتييب  مييذا   مغيي وع واتبح فييتعومييذه ارلاييبك  2010 رغيي ا ارضييبسى /سيي فتج 

 :اتعزتبع كبآلرى 

 انتؼاوٌ انفُى : انثُذ األول  : 
 سبمظ م زا رمز بوا ار لى رؾبرؼ اجتافى ار  ثيخ ارتؾزمخ .ث  م1 
 ارز بوا ار لى رؾبرؼ ارلو  ار  ثيخ . م2 

◘ ◘ ◘ 
 

 ؽؾخ ارز ايف ار  ثيخ فى ملعتخ ار ت  ارلوريخ . انثُذ انثاَى : 
◘ ◘ ◘ 

 
  ارز صا فى اصزخلاض ارمغخ ار  ثيخ فى  سغنخ ملعتخ ار ت  ارلوريخ . انثانثانثُذ : 

◘ ◘ ◘ 
 

 م 99: مزبث خ رؾ كبد ارتغت لخ ار  ثيخ لمى مبمظ  لتيب  اريلوتح     انراتغ انثُذ
 . 2010رتؤرت  ار ت  ارلورى ر بض 

◘ ◘ ◘ 
 

  ار بقيخ ار ت  ارلوريخ ثغ ا ار تب  ارتلزرييع . انخايصانثُذ : 
◘ ◘ ◘ 

 
  مزبث خ ر لم  بصز ت ملعتخ ار تي  ارلورييخ ثغي ا ارزتضيي  اجف مايى       انطادشانثُذ :

 مش اثباتح .فى مغ
◘ ◘ ◘ 

 
  ٍأػًاليا يطتجذ ي 

◘ ◘ ◘ 

ميب مضيزغل   مذا ثبثفبفخ ارى مب ماز ؽن ارضيببح اجلقيبا ميع م افييا رؾيذ ثليل       
 .  لتب مع 
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 انتؼاوٌ انفُى : : أوال

 : يٍ أجم األراضي انؼرتيح انًحتهح انثرَايج انًؼسز نهتؼاوٌ انفُي (1) 

اصييزت ات  رجنبرييخ وار ايي  عيي اا   ر متيي ا ؽغييف اآلصييبت ارضييمجيخ لمييى اتقزؾييبب وا     
قنيبع زيزح. متيب  صي  لميى ارزغيغي         وفي ؿ قيي ب ؽيبتمخ ر يز     اثص ائيمإ  اتؽز  

واسخ يييبؿ ارلغيييبك اتقزؾيييبب  اسخ بفيييب ؽيييببا  بم اريييى ر غيييإ ار اييي  وارجنبريييخ اريييى   
 . ا  وارتؤصضبد اثسزبعيخبثبثفبفخ ارى رلمي  رمتلن مضز مبد خني ح

بؽييخ لييع مييلم ارزاييلض ارتؾيي ا فييإ رل يييذ ارج سييبمظ   متييب مضييز عت راييلمف وصياييخ خ 
ارت ييزا رمز ييبوا ار لييإ مييع  عيي  اجتافييإ ار  ثيييخ ارتؾزمييخ فييإ كيي  لييبض خيي   اس اييبب  

ا لقيب بوترإ مغمش اباتح مكزت ار ت  اريلورإ وفايب رمز ؽييخ ارزيإ ارخيذمب ارضيببح اج      
ت ار ت  م رتغمش اباتح مكز2009 مبتس / آاات  304ار  ة ارتغبتكيع فإ ارلوتح 

 . ارلورإ

رييف رتغمييش اباتح مكزييت ار تيي  ارييلورى     307وؽيييش  ا عييلو   لتييب  ارييلوتح    
ذ مييذا ارج سييبمظ ن متكييع  ا سضييزلزظ  ا مكزييت ار تيي     مزقييتع ثلييلا خبؽييب ثتزبث ييخ رل ييي  

ارلورى اتر م ملبقغخ مذا ارجلل مي ح واؽيلح فيى ارضيلخ فيى بوتح سي فتج / رغي مع ارضيبسى         
 رتغمش اثباتح .

وصياييخ ارجلييل ارخييبمش مييع عييلو   لتييب  مغمييش اثباتح ؽيي   ارج سييبمظ    بورييذ رلو
ارت يزا رمز يبوا ارزالييى ميع  عيي  اجتافيى ار  ثييخ ارتؾزمييخ ثغيك  ميي عز ميلم ارزاييلض        

ن ولع لتميخ ريلخ  ملعتيخ ار تي  ارلورييخ ارتخنيل ر يب       ارتؾ ا فى رل يذ مذا ارج سبمظ 
ن واثعييبتح ارييى  2009رضييبسى  / رغيي مع اجتمييذا ارضيييبذ ملييذ آخيي  رؾييلمش فييى سيي ففييى 

فيى ارؾبريخ اتقزؾيببمخ ميا  سين تميزا  مليب  مغبعيخ كبمليخ فيى اسز يبط            رؾضع ار فا 
ارلتيي  ارييذم ؽ زريين ثبجصييبس اثلبسييخ ارخبتعيييخ ن وماييلت م ييل  ستيي  ارلييبرظ ارتؾمييى           

% فاييل فييى زييزح ن   1% فييى ارؾيي خ ارغ ثيييخ وثلضييجخ    8.5اثعتييبرى ارؾاياييى ثلضييجخ   
. كتيب  عيبت ارزا مي  اريى وعي ب       2009% ليبض  38.7فيى زيزح   برخ ورغبوا م ل  ارجن

م  قبد كجي ح ر اعن لتميبد رلا  اجعخبػ وارضما باخ  ارقي خ ارغ ثييخ وزيزح متيب     
 مؤص  ثغلح لمى رتزا ار مضنيلييع ثؾا ذ اثسضبا اجصبصيخ .

 انتقذو انؼاو انًحرز :

ور ميخ  رتغيبتد ااد اج وف ذ وااتح ار ت  اصز اريغيخ رانبع ار ت  ر كيز لميخ ا   -
بلف ثليخ م اريخ رخمق ف ػ ار ت  ار ئق ن رن م  ارزلتمت ارت لى ن ر زمز قنبع 

 ا ول ار ت  ن ارزغبوت وارؾ ات اتعزتبلى ار  ب  . رؾضيعارز بوسيبد ن 

 م م ميع بوتت  م مكى .4ارتجمغ اثعتبرى رج سبمظ ارز بوا ارزالى ارى  مؾ   -

 تيي  ارلوريييخ فييى ارقيي خ ارغ ثيييخ وزييزح ثبسقييتبض متضيي      رييف بلييف ر اعييل ملعتييخ ار   -
لع ارج سبمظ وم ا يع وملييع مضئ ريع لع ارتغي وع ومي ا ى    مضئ  وم اف 
 ارللف .
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 ر ف  ملعتخ ار ت  ارلوريخ ارتضبللح ارزاليخ ارى وااتح ار ت  . -

رزل ييذ ارضيبصيبد   بلف اصزؾلاس وكبتد ومليخ وعجن ؽك مييخ مزخؾؾيخ ومضيزامخ     -
 .رخلمبد لمى سؾ   كض  فبلميخ ورالمف ا

م م ميع بوتت  م مكى صل مب رللف اجسغنخ ثلاميخ  5خؾؾذ ارضمنخ ار مضنيليخ   -
فييى امييبت اترزييزاض ثيس ييبط ارؾييللوذ ار مضيينيلى رمزغييغي  وارؾتبمييخ        2011مييع 

 اتعزتبليخ .

وارغي كبا اتعزتيبلييع   قلمذ ملعتخ ار تي  ارلورييخ ارتغي تح ارزالييخ اريى ارؾك ميخ        -
 للف اؽ ػ ارز بوسيبد .ر

قيييببد ملعتيييخ ار تييي  ارلورييييخ لتمييييخ وفيييا صيبصيييخ وملييييخ رمتلغييي د ارؾيييغي ح      -
 وارتز صنخ .

ثضابفييخ رييللف ملعتييخ ار تيي  ارلوريييخ ع يي ب وااترييب ار تيي  وارز ميييف ار ييبرى رمل يي ؿ   -
 رلعيف ارتغبتما ثيع ارغبثبد وارغجبا .

ػ ميع خي   ثليبا قيلتاد     رضبمف ملعتخ ار تي  ارلورييخ فيى بليف ستي  ارانيبع ارخيب        -
 ارؾبب ارغ ل ارزغبتمخ وارؾلبليخ وارزتاليخ ار مضنيليخ .

ثبرلضجخ رم فا فى ززح وسع ا تصزت ات اثز ذ وارؾع  ارت  وؿ لميى بخي      -
ارضيييما وارتييي اب واؽيييمذ ملعتيييخ ار تييي  ارلورييييخ ع  بميييب رت اع يييخ اريييلاؼ فيييى     

ث سييبمظ بلييف ثلييبا   ارت ييبتاد فييى قنييبع ارجلييبا ور زمييز فيي ػ ار تيي  مييع خيي         
ارتضبكع ثزت م  مع ؽلببمق ك مزيخ وثبتلزتبب لميى ركل ر عييب مجزكي ح راي ض لميى      

 اصزخلاض قنا مقغ مخ مع ارنيع .

كتييب صيي مذ ملعتييخ ار تيي  ارلوريييخ الييببح اؽيييبا ارمغلييخ ارض صيييخ ار مليييخ ووفيي ذ     -
ميع خي      رمؾ ات اتعزتبلى واصز اريغيخ رز زيظ ار ت  صيزف رل ييذمتب اصز اريغيخ 

 مغ وع رمز بوا ارزالى .

رف اصزكتب  لتميخ ر صيق  وفبع ارضكبا ار مضنيلييع مع ؽيش ارقتبا اتعزتبلى  -
 فى امبت اثؽ ؽبد ارتزما اع اؤمب فى مذا ارتغب  .

فى امبت بلف لتميخ رتكيع ارت  ح اقزؾيببمب ريف اسغيبا ارمغليخ ار ملييخ ر تي  ارتي  ح         -
 بتمخ ر فا ارضيبصبد ار بمخ .ارزى صز ت  ثتضبثخ ميئخ اصزغ

 : انخطـىاخ انقاديـح

ار تي  ار ئيق فيى اجتافيى ار مضينيليخ ارتؾزميخ فيى مغيبتد         عبتم وفا ث سبمظ  -
 ارل  ؿ ثبر ت  وارؾا ذ فى ار ت  وارؾتبمخ اتعزتبليخ وارؾ ات اتعزتبلى .
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تخبمجخ ث ا ملعتخ ار ت  ار  ثيخ قبمذ ثوفى مذا ارؾلب رغلت اثعبتح وارزذكي  
ارضيل ارتلم  ار بض رتكزت ار ت  ارلورى رلل ه رزجلى ارلل ح ر ال مؤرت  بورى رمتيبسؾيع  

وارؾتبميخ اتعزتبلييخ مببميب ن ور  يي  بوته     مع  ع  بلف ارؾللوذ ار مضنيلى رمزغيغي   
ارتغت لييخ ار  ثيييخ ارتغييبتكخ فييى ارييلوتح    و قيي دفييى اس ييبط اتقزؾييبب ار مضيينيلى ..  

 مذا ارز عن . 2010ارلورى ر بض  م رتؤرت  ار ت 99 

وعييبا تب ملعتييخ ار تيي  ارلوريييخ ثبرت افاييخ لمييى ممييت ارتغت لييخ ار  ثيييخ رزلعيييف  
ارغ بد ارتبسؾيخ ؽي   م في ع ارز يبوا ار ليى فيى اجتافيى ار مضينيليخ         اعزتبع مقف 

فيى ارابليخ تقيف     2010سي فتج / رغي مع ارضيبسى     15ارتؾزمخ وارك م ض اتصلييع ارت افيق   
م مضيبا  ن وصيقيف   8.30 – 6.30جلى ملعتخ ار ت  ارلوريخ ميب ثييع ارضيبلخ     م ثت11 

ارتبسؾييخ وارغ ييبد  مييا ارغيي كبا اتعزتييبلييعمييذا اتعزتييبع متضميي  ارضييمنخ ار مضيينيليخ  
متضمييع ليع ملعتيبد ار تيب  و ؽيؾبة      واصيز لاب رمتضيبللح   لميى  وارلو  ار  ثيخ ارزإ 

 ار  ثيخ وارلوريخ . ار ت  وملعتبد اجمف ارتزؾلح وملعتزى ار ت 

اصزغبثخ ملعتخ ار ت  ارلوريخ رزلعييف ميذا اتعزتيبع ار يبض فييا ملعتيخ       وفى ف ا 
ف ؽخ متيزح  مبض ارضيلاد وارضببح اجلقيبا ار ي ة فيى مغميش     ار ت  ار  ثيخ ر زج ه 

اباتح مكزت ار ت  اريلورى رمتغيبتكخ ار بلميخ فيى  لتيب  ميذا اتعزتيبع وارتضيبمتخ فيى          
خييبا خنيي اد واعيي اااد ممت صييخ رييللف ارؾييللوذ ار مضيينيلى رمزغييغي    اسغبؽيين سؾيي  ار

 وارؾتبمخ اتعزتبليخ .

*  *  * 

 : انذول انؼرتيح نصانحانتؼاوٌ انفُي  (2)

ا ارتغت لييخ ار  ثيييخ فييإ مغمييش اباتح مكزييت ار تيي  ارييلورإ فييإ اعزتبلبر ييب      ا
  ار  ثييخ لميى   ارضبثاخ كبسذ رؤكل بومب للل ملبقغز ب م ف ع ارز يبوا ار ليإ فيإ اريلو    

 : ارلابك ارزبريخ

لميى ارز يبوا ار ليإ ثتيب مزلبصيت       اثس يبذ  ف وتح تفا سؾيت ارجملاا ار  ثيخ ميع  -  
 فإ ارلو  ار  ثيخ. اثسزبطما اؽزيبعبد  م ال 

 وارجي امظ  اجسغنخ رل يذ ومزبث خف وتح رالمف كبفخ  س اع ارتضبللح وار  ا ار لإ  -ة 
 اثسزيبط رتؾزميخ اجخي م وكيذرك جمي ال     ر مضينيع واجتافيإ ار  ثييخ ا    خارت ع 

 فإ ار  اذ وارؾ مب  وارلو  ار  ثيخ اجخ م ارزإ مإ ثؾبعخ ارى مذا ارز بوا.

رتغمييش اباتح  ارضييبثاخ ادار  ثيييخ ارتغييبتكخ فييإ ارييلوت  ارتغت لييخ  وقييل س مييذ 
مكزيييت ار تييي  اريييلورإ ثبمزتبميييبد ارتلعتيييخ ارلورييييخ وارغ ييي ب ارتجذوريييخ ر فيييا ارتجيييبرغ   

اتصييزت ات فييى مييذا   متيييخلمييى  ارز كيييلمييا مز ييبوا ار لييإ رمييلو  ار  ثيييخ ارتخؾؾييخ ر
 .ارتل ظ

اثعبتح وارزذكي  ث ا ملعتخ ار تي  ار  ثييخ قيل وع يذ      تلوفى مذا ارؾلب ن رغ
ارييى ملعتييخ ار تيي  ارلوريييخ رييللف رل يييذ اجعلييلح ار  ثيييخ رمزغييغي  ارؾييببتح لييع   ارييلل ح 
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م وارييك 2009ارلوريييخ وار  ثيييخ  ثييي ود  ارتييؤرت  ارتغييز   ث لبمييخ ملعتزييى ار تيي    
 . 2010شهر يارش/ آرار فى  ثغليف خ   اتعزتبع ارذم رف لاله ثيع ارتلعتزيع

ارؾيببتح ليع ارتلزيلم ار  ثيى رمزغيغي       رز ؽييبد  رل يذ اراي اتاد وا وفى امبت 
 علييلح لتيي  ل ثيييخ رمزغييغي  ن فاييل رييف لاييل     –م 2009/  10/  21 – 19 ثييي ود ن 
و  رمغلخ ارض صيخ ار ليخ ارتلجضاخ لع ارتلزلم رتزبث خ رل يذ اجعللح وارك فيى  اتعزتبع اج

وثزلعيييف مغييز   ثيييع ملعتزييى ار تيي     2010/  5/  24 – 23اراييبم ح خيي   ار زيي ح  
ار  ثييييخ وارلورييييخ ووااتح اراييي م ار بمميييخ وار غييي ح فيييى عت  تميييخ مؾييي  ار  ثييييخ        

 ارض صخ ومتضمى ارغ بد ارتلعتخ . وثتغبتكخ متضميع لع ك  م ل مع  م ال اثسزبط

وسبقظ اتعزتبع ارتغت لخ اجوريى ميع ر ؽييبد ارتلزيلم ار  ثيى رمزغيغي  فيى        
 ارتغبتد ار ئيضيخ ارض صخ ارزبريخ :

 اتصزخلاض ار ئق وارلت  ارتضزلاض واتسز بط . -

 ارؾتبمخ اتعزتبليخ ارتلبصجخ وؽتبمخ ارضكبا .ثلبا سعف  -

 رخمق ف ػ ار ت  واتؽز به ث ب .ارتغبتما ارتضزلامخ رغغيا  -

 ومتب :ققيزيع مل غيزيع ثبثفبفخ ارى ملبقغخ 

 ارض صى و متيز ب فى ارل  ؿ ثاقبمب ار ت  .مجببئ ار ت   -

 ارتضئ ريخ ن ارتل غيخ وم ماخ ار ت  . ؽلوبارت بض ن اثمبت ارت ع ى رمغلخ ن  -

فيييى ارخيييبا ارض صييييخ ار لييييخ ريييف ارجيييلا  اتعزتيييبع اجو  رمغليييخوثليييبا لميييى سزيييبئظ 
ارز ريجبد واثع اااد ارزل يذمخ ارتلبصجخ ر ال ارتؤرت  ار  ثى ؽ   ارؾي ات اتعزتيبلى   

 – 14اتعزتبع ارضبسى رمغلخ ار ليخ ارض صيخ ن وارك فى ار ثيبك خي   ار زي ح ميع      وكذرك
رت ليى ثبرتتمكيخ   ثبرز يبوا ارتغيز   ميا وااتح ارزغيغي  وارزكي مع ا      2010/  12/  16

 ارتغ ثيخ .

◘ ◘ ◘ 

 : انتىظيف انؼرتيح فى يُظًح انؼًم انذونيح: حصح  ثاَيا

صييجق و ا ارخييذ مغمييش اباتح ملعتييخ ار تيي  ار  ثيييخ فييإ بوتاد مز ييلبح قيي اتاد    
 مييز اضارتيي ا يع ار يي ة ثتييب  ر ييييعرؤكييل لمييى بليي ح ملعتييخ ار تيي  ارلوريييخ ارز صييا فييإ  

ملعتخ ار ت  ارلوريخ. وقل ربثا ارضيببح اجلقيبا ار ي ة    وؽغف لق مخ ارلو  ار  ثيخ فإ 
  لي اض مي اتا وركي اتان    ارلورإ مذا ارت ف ع لمى ميلم ليلح   ثتغمش اباتح مكزت ار ت 

غبثإ ارضبئل ثبرغبه م رإ مكزت ار ت  ارلورإ ثبرغ  اثئوثبر زف مع اثل اة ارتضزت  رتض
  فإ مكزت ار ت  ارلورإ.ارلو  ار  ثيخ ت رزا  اق  رتضي   ارؾايق ارك ات 

اا ارييلو  ار  ثيييخ لمييى اصييز لاب كبميي  ثيي ا رايي ض ثزاييلمف ارت عييؾيع ارتييؤمميع        
رم ابئف ارغبز ح. لمتيب  ا مليب  ليلح بو  ل ثييخ رييش ريلم ب    رتضيي  فيإ ارتلعتيخ          
ومؾضع ار ت  لمى اصزلتا  ارك وؽش ارتيلم  ار يبض رتلعتيخ ار تي  ارلورييخ ثبصيزت ات        

لميى ميب ريف ثؾضين صيبثاب ثغي ا       ميع علميل    فيإ ميذا ارغي ا ميا ارز كييل     ذر ب ارغ  ب ارزإ مجي 
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ؽؾييخ ارتلناييخ ار  ثيييخ فييإ ارز ييلييبد ثبر اييبئف فييإ ارتضييز مبد ار ميييب وارتز صيينخ          
 ثتلعتخ ار ت  ارلوريخ واا ملؾؾ  ارزلبفش فإ امبت ارك رب ثيع م عؾيع ل ة. 

◘ ◘ ◘ 

 انذونيح يُظًح انؼًم اضتخذاو انهغح انؼرتيح  في فى تىضيغ: ان ثانثا

ثبر زف مع ارزالض ارؾبؽ  فإ اصيزخلاض ارمغيخ ار  ثييخ فيإ  لتيب  ملعتيخ ار تي         
ارلوريخ ص اا مع ؽيش ر عتخ ث ـ ار صبئق  و رالمف ارز عتخ ار  تمخ فإ اتعزتبليبد  
ارتخزم ييخ ارزييإ ر اييل ثتلعتييخ ار تيي  ارلوريييخ. ات  سيين وعييت ارزييذكي  ثزكيي ات ارتنبرجييخ          

اصيزخلاض ارمغيخ ار  ثييخ فيإ  لتيب  ملعتيخ ار تي  ارلورييخ واريك صي اا ميع            ثبرز صا فيإ  
ارت اصي د    وخ   اترؾبتد ارتجبع ح ما ارضيل ارتلم  ار بض رتكزت  ار تي  اريلورإ   

لاخ د ارضيببح اجلقيبا ار ي ة صي اا     مي ارت ع خ رتلعتخ ار ت  ارلوريخ  و ميع خي     
 ار بمخ رمتغمش. دبفإ ارغمض  واعزتبلبد ارمغبا كبا ارك فإ 

ا قيي ت مييؤرت  ار تيي  ار  ثييإ وكييذرك مغمييش اباتح ملعتييخ    وقييل صييجق  مقييب و 
مز صا فيإ اصيزخلاض ارمغيخ    رار ت  ار  ثيخ فإ بوتاد مز لبح بل ح ملعتخ ار ت  ارلوريخ 

ار  ثيخ فإ كبفخ  سغنخ ملعتخ ار ت  ارلوريخ  وصبئقن ر عتخ ف تمخم ص اا فيإ بوتاد  
  ميي البليي ح  ن ميياخيي مج و ارمغييبا ار ليييخ ا اتحو مغمييش اثبمييؤرت  ار تيي  ارييلورإ  

اثسزييبط ارض صييخ ار  ثيييخ ارييى فيي وتح اصييزخلاض ارمغييخ ار  ثيييخ فييإ كمتييبر ف  مييبض مييؤرت    
 وفإ م اص ر ف رتلعتخ ار ت  ارلوريخ.ومغمش اثباتح ار ت  ارلورإ 

ارلورييخ   وفى امبت ارز بوا ارتغز   ثييع ملعتيخ ار تي  ار  ثييخ وملعتيخ ار تي       
ميع ملغيي تاد ملعتييخ ار تي  ارلوريييخ وارييك    م وصياييخ40ريف اتر ييبذ لمييى ر عتيخ سؾيي     

ثيع ملعتخ ار ت  ار  ثيخ و ملعتخ ار ت  ارلوريخ وارذ  لايله   ارزلضياىخ   اتعزتبع 
 . 2009 ث م / سيضبا  21ود ثزبتمخ فإ ثي 

ار تي  ارلورييخ    قميتيى رتكزيت ملعتيخ   ارتيلم  اث  –سيلم ارلبعيف    اجصزباح  فببدو
 306اريلوتح    لتيب  فيى اتعزتيبع ارزلضيياى رمتغت ليخ ار  ثييخ لميى ميبمظ         -ثجي ود
وصياييخ ارييى ارمغييخ    33مكزييت ار تيي  ارييلورإ قييبض ثز عتييخ سؾيي        ن ثييبا اثباتحرتغمييش 
ميا   2009وصيزف اؽلاتمب ما س بميخ ليبض    ومى فى م ت ارت اع خ ارل بئيخ ن نار  ثيخ

 .2010ارغلملح ارتزما ر عتز ب ارى ارمغخ ار  ثيخ خ   لبض وع ب قبئتخ مع ار صبئق 

م 99وثلبا لمى سزبئظ اعزتبلبد ارتغت لخ ار  ثيخ لمى مبمظ  لتب  اريلوتح   
م قبميذ ملعتيخ ار تي  ار  ثييخ     2010رتؤرت  ار ت  ارلورى  علييف ن م سيي / ؽزمي اا    

ى ؽبعييخ ارتغت لييخ ارتييلم  ار ييبض رتكزييت ار تيي  ارييلورى رمز كيييل مييع علمييل لميي ثتخبمجييخ 
فيى اصيزخلاض ارمغيخ ار  ثييخ فيى  لتيب  ووصيبئق ارتيؤرت          ار  ثيخ ارى ارتزمل مع ارز صيا  

ص اا فى ارغمضيبد ار بميخ  و فيى ارمغيبا ؽزيى ميزتكع اجلقيبا ار ي ة ميع ارتغيبتكخ           
ثيي كض  صيي  رخ وفبلميييخ فييى  لتييب  ارتييؤرت  مييا تزجييخ ارتغت لييخ ار  ثيييخ فييى  ا مييزف       

ارزاييبتم  ارت  وفييخ لمييى ارتييؤرت  وارمغييبا ومغييبتما ارؾييك    مضييزاج  ر عتييخ كبفييخ
 واتصزلزبعبد وارز لم د وارزابتم  ارت زتلح وارلتاصخ اتصزاؾبئيخ رمغلخ ارخج اا .
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رمتضبللح فى رؾاييق  ميلال   وفى امبت ارض ى ارتز اؽ  رتلعتخ ار ت  ار  ثيخ 
 متيييخ رلضيييق ارت اقييف   ارتغت لييخ ار  ثيييخ فييى مييذا ارتغييب  فيسلييب سيي م ارز كيييل لمييى       

ورقبف  كبفيخ ارغ ي ب وث عين خيبػ ع ي ب اجلقيبا ار ي ة فيى مغميش اباتح مكزيت           
ار ت  ارلورى ر صزت ات فى ارتنبرجخ ثبرتزمل مع ارز صا فى اصزخلاض ارمغخ ار  ثييخ فيى   

  سغنخ ووصبئق ملعتخ ار ت  ارلوريخ .

◘ ◘ ◘ 
 

( نًىتتًر  33ش أػًىال انىذورج )  : يتاتؼح تحركاخ انًجًىػح انؼرتيح ػهىى هىاي   راتؼا
 : 2010انؼًم انذونى نؼاو 

م رتييؤرت  ار تيي  ارييلورى  عليييف ن   99كتييب ر متيي ا فاييل صييجق اس اييبب ارييلوتح      
م ر  ؿ ارتلناخ ار  ثييخ اريى ع متيخ علميلح اتركجز يب صيمنبد       2010م سي / ؽزم اا 

ؾ ميييخ اتؽيييز   اثصييي ائيمى ارغبعيييف ورتضميييذ فيييى رل ييييذ لتمييييخ ق ؽيييلخ فيييل قبفميييخ ار 
 رمتضبللاد اثسضبسيخ ارى ززح .

اميبت ارزؾيلم واري فـ وارزللميل ث ؽغييخ اتؽيز   اثصي ائيمى وع ائتين         وفى 
ارتز اؽييمخ فييل اجتافييى ار مضيينيليخ واجتافييى ار  ثيييخ ارتؾزمييخ اجخيي م ن قبمييذ      

م رتيؤرت  ار تي  اريلورى    99ارتغت لخ ار  ثيخ ث م اف ب ارض صخ ارتغيبتكخ فيى اريلوتح     
وباخي   ثزؾ كبد للملح لمى مخزميف ارتضيز مبد وكبفيخ ف برييبد ارتيؤرت        2010ر بض 

ارزى مغبتك ا في ب رمزللمل ثبرتتبتصيبد اثصي ائيميخ وؽغيل اريللف     ارتغت لبد اثقميتيخ 
 ارلورى رماقبمب ار  ثيخ وبلف لتميخ ارض ض ار ببرخ فى ارتلناخ .

ارم غيخ   عيلمل   لخ ار  ثييخ  متغتت ثيبسيع رتلعتخ ار ت  ار  ثيخ وركتب رف اؽلا
 ثبرا ؽلخ اثص ائيميخ فل قبفمخ ارؾ مخ ومى فى م ما ب ارى ززح .رمزللمل وارغغت 

مع سبؽيخ  خ م رف رغكي  رغليخ ل ثييخ ختبصييخ تفي يخ ارتضيز م وص صييخ ارزكي مع        
م رتؤرت  ار تي   99تئيش ارلوتح   –وارزى قبمذ ث ال اعزتبع ما ارضيل عي  بم توثيبا 

 ؽيش رف ل ؿ وثؾش ارت ف لبد ارزبريخ : ارلورى

امكبسييييخ اؽيييلات تئبصيييخ ارتيييؤرت  ثيبسيييب ؽييي   ميييب ر  فيييذ رييين قبفميييخ ارؾ ميييخ       -
 رمتضبللاد اثسضبسيخ ارى ززح .

م ؽعييبد ارتغت لييخ ار  ثيييخ لمييى را ميي  ارتييلم  ار ييبض رتكزييت ار تيي  ارييلورإ      -
خي م وميب رقيتلن ميع     تيب  فيإ فمضينيع واجتافيإ ار  ثييخ ارتؾزميخ اج       ثغ ا  وفبع ار

رؾ ميي  اصييزلزبعبد ارزا ميي  ارييى مييا ارز كيييل لمييى فيي وتح خ وقييبد واسز بكييبد رمؾ مييبد 
 اع اااد وث امظ لتميخ رزخذمب ملعتخ ار ت  ارلوريخ .

امكبسيييخ رغييكي  رغلييخ خبؽييخ فييإ بوتاد ارتييؤرت  اراببمييخ رلتاصييخ مييذا ارزا ميي      -
 ول ؿ م ؽعبد ارتغت لخ ار  ثيخ لمين .
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ترخيبا ميب ري اه     امكبسيخ  ا مغل ارزا م  م ماخ ارى رغلخ ارخج اا ارايبس سييع ملم  -
مؾا ذ وارؾ مبد ارلابثيخ وم بمي  ار تي   ن مع خ وقبد واسز بكبد ررقتل ملبصجب  ثغ ا مب

 ارلوريخ .

وسع ا ر لض ارزتكع مع مابثميخ ارضييل ارتيلم  ار يبض رتلعتيخ ار تي  ارلورييخ ثضيجت         
تغت لييخ ار  ثيييخ ثتخبمجزيين ث صييبرخ رزقييتع س ييش ارت لييى      ا وفيين ارؾييؾيخ قبمييذ ار  

   وارتنبرت ار  ثيخ

م رتيؤرت  ار تي  اريلورإ ردفيببح ث سين صييا ض ثم يذ        99وعبا تب تئييش اريلوتح    
سع  ارتلم  ار بض ارى ار صياخ مع ؽيش ارلابك ارزيإ متكيع بتاصيز ب ميع قجمين وكيذرك ميع        

 .قج  مغمش اثباتح  

خ ار تي  ار  ثييخ ميع ارضيببح اجلقيبا ار ي ة فيى        ملعتي  ر عي  وفى مذا ارؾلب 
مغمش اباتح مكزت ار ت  ارلورى ثذ  ارتزمل ميع ارغ يل فيتع ف برييبد مغميش اثباتح      

 رمتضبمتخ ث بلميخ فى بلف ارغ  ب ار  ثيخ ورؾايق  ملاف ب .

◘ ◘ ◘ 

 : : اتفاقيح انؼًم انذونيح تشأٌ انؼًال انًُسنييٍ خايطا

ثغي ا  رلورييخ ر زيزض اؽيلات ار بقييخ ما وسيخ ثز ؽييخ       ر مت ا  ا ملعتيخ ار تي  ا  
ار تيي  ار ئييق رم تييب  ارتلييزرييع ن وقبمييذ ث يي ؿ وصياييخ ارتغيي وع فييتع ثليي ب عييلو   

 ملبقغيخ  وريىم وميع ارتز قيا      2010م رتيؤرت  ار تي  اريلورى ر يبض     99 لتب  ارلوتح  
فييتع ث يل ل في ب    2011م رتيؤرت  ار تي  اريلورى ر يبض     100الزتببميب ميع اريلوتح     

 ثل ب علو  اجلتب   ملبقغخ صبسيخم .

وثتلبقغخ مذا ارجلل خ   اتعزتبع ارضبسى رمغلخ ارزلضيق ار  ثييخ واريذم ريف لايله     
رجيع  ا اتر بقيخ ارتزما اؽيلاتمب رزقيتع ث يـ     9/6/2010فى قؾ  اجمف ثزبتمخ 

ار تمييخ ارتزج يخ   ارت اب ارزى ت رزتبعى ميا اراييف وارزابرييل وارضابفيخ ار  ثييخ واثعي اااد       
فييى م عييف ارييلو  ار  ثيييخ فييى مييذا ارتغييب  مييع ارزغييغي  ن وقييل ركيي ا مييذه اتر بقيييخ فييى  
ؽبعييخ ارييى ريي في  قييلت مييع ارزيي ااا ثيييع ؽايي ذ وواعجييبد لبميي  ارتلييز  ومضييزخلمين     

مؾي ت رنجيا يب   ارزيى  فيى اتر بقييخ و  ور في  ارت وسخ فى رنجيق ث ـ ارت بمي  اري اتبح  
 لمى  تؿ ار اقا .

لييبا لمييى سزييبئظ مييذا اتعزتييبع قييبض مكزييت ار تيي  ار  ثييى ث يي ؿ وصياييخ لمييى  وث
م رتغمييش اباتح ملعتييخ ار تيي  ار  ثيييخ  اراييبم ح ن سيي فتج / رغيي مع ارضييبسى   74ارييلوتح  
ارخييبا م قييف  قيييخ ث ييلل  م ؽيي   م ئيييبد ارتغت لييخ ار  ثيييخ ثغيي ا مييذه اتر ب    2010

اتح مكزييت ار تيي  ارييلورى ار يي ة فييى مغمييش ابل ثييى م ؽييل مضييبلل ارضييببح اجلقييبا  
وكذرك اجلقبا ار  ة فى ارمغبا ارتلجضاخ لع ارتؤرت  رمتلبقغيخ ارضبسييخ رتزبث يخ مي ػ     

 م ئيبد ارتغت لخ ار  ثيخ .

◘ ◘ ◘ 
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 رضــا دونى / جُيف 2010 – 303ارج تُطيقى ػرب يجهص إد
 ػثذ انًُؼىط/ 

 

ػهى دضتىر يُظًح انؼًم انذونيح تشىأٌ تىضىيغ انتًثيىم     1391يتاتؼح تؼذيم  اضادض
 : األفريقى فى يجهص إدارج يكتة انؼًم انذونى

زييت ار تيي  ار  ثييى ثتخبمجييخ ارييلو  ار  ثيييخ رمز كيييل لمييى  متيييخ ثميي          قييبض مك
ارلؾبة ارابس سى مع ارزؾلمابد لمى مذا ارز لم  ر ف ن م فيا ارزل ييذ وؽيش اريلو      
 ار  ثيخ زي  ارتؾببقخ لمين لمى ارخبا اثع اااد ارتلبصجخ رزض ي  ارزؾلمق لمين .

وبوريخ اثميبتاد ار  ثيييخ   وريف لي ؿ تبوب كي  ميع ارتتمكيخ ار  ثييخ ارضي  بمخ        
ارتزؾلح وعت  تمخ مؾ  ار  ثيخ لمى اتعزتبع ارزلضياى رمتغت لخ ار  ثيخ ارتغيبتكخ  

ن  1/6/2010م رتييؤرت  ار تيي  ارييلورى وارييذم لاييل ثغليييف ثزييبتمخ      99فييى ارييلوتح   
وثتلبقغخ ارت ف ع ارخذ ارتغبتك ا ر ؽيخ ثزغلمل ارلل ح ارى ارلو  ار  ثيخ وركمييف  

   ار  ثيخ ثتزبث خ مذا ارت ف ع .ملعتخ ار ت

ملعتخ ار ت  ار  ثييخ ثتخبمجيخ اريلو  ار  ثييخ ميع علميل       وفى مذا ارؾلب قبمذ 
ثبصزضلبا ارض  بمخ واثمبتاد ومؾ  رؾض ب لمى ارزؾيلمق لميى ر يلم  بصيز ت ملعتيخ      

رألمتيخ فى ارز صا فى ارزتضي  اجف مايى فيى مغميش اباتح مكزيت      1986ار ت  ارلوريخ 
ارلورى ن وصيزا ض ارتلعتيخ ث ي ؿ اري بوب خي   اتعزتيبع ارزلضيياى رمتغت ليخ         ار ت  

 . 2011م رتؤرت  ار ت  ارلورى ر بض 100ار  ثيخ ارتغبتكخ فى ارلوتح  

 

◘ ◘ ◘ 
 

 


