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 مقدمة- أوال 

ثػضٔذ ٓؤصٔش ث٧ؽشثف ثُؼجَٓ ًجؽضٔجع ٨ُؽشثف ك٢ دشٝصًٍٞٞ هشؽجؽ٘ز ُِغ٬ٓز ثُذ٤ُٞٞؽ٤ز، ك٢ ثؽضٔجػجصٚ ثُغجدوز  .1

III/5 ٓؤصٔش ث٧ؽشثف ك٢  إ٠ُدٔج ك٢ رُي صٞط٤جس . ةَ ثُٔشصذطز دج٤ُ٥ز ثُٔج٤ُز ٝثُٔٞثسدػذدث ٖٓ ثُٔوشسثس دشإٔ ثُٔغج

 ، BS-II/5ثُٔوشسثس )ث٤ُ٥ز ثُٔج٤ُز ك٤ٔج ٣خض ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز  إ٠ُ ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔوذّث٫صلجه٤ز ثُٔضؼِوز دجُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ دشإٔ 

BS- -III/5 ، BS IV/5.) 

جُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز د ثُٔؼ٤٘زث٤ُ٥ز ثُٔج٤ُز  إ٠ُثُٔوذّ  ٚص٘ل٤ز ثُضٞؽ٤ آ٤ُزشإٔ ٝصؼشع ٛزٙ ثُٔزًشر أخش ثُٔغضؾذثس د .2

٣ٝض٘جٍٝ ثُوغْ ثُغج٢ٗ صوش٣شث ٓشف٤ِج ػٖ فجُز ص٣َٞٔ ٓشكن ثُذ٤تز . ٝثُٔؼِٞٓجس ػٖ ثُٔٞثسد ثُٔج٤ُز ث٧خشٟ ُض٘ل٤ز ثُذشٝصًٍٞٞ

، ٝإٗشجء  ُِٔشكن، ٝٗضجةؼ إعضؼشثع إؽجس صخظ٤ض ثُٔٞثسد ُِغ٬ٓز أ٧ف٤جة٤ز، ٝثُضؾذ٣ذ ثُقجٓظ ُِظ٘ذٝم ث٩عضتٔج٠ٗ  ثُؼج٤ُٔز

ُٔشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز ٝثُٜ٘ؼ  ُِضؾذ٣ذ ثُخجٓظ ثعضؼشثع ُذٝسر ثُٔشجس٣غ ثُٔؼذُزٝ"ُِضخظ٤ض ثُشلجف ُِٔٞثسد"ثُ٘ظجّ ثُؾذ٣ذ 

أػؼجء ك٢ ٤ٔز هذَ إٔ صظذـ ثُغجُظ صوش٣شث ػٖ فجُز ثُذِذثٕ ثُض٢ صِوش ص٬٣ٞٔ ٖٓ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٣ُٝوذّ ثُوغْ . ثُذشثٓؾ٤ز

ضؼذتز ُ خ٤جسثسثُظجدس ػٖ ٓؤصٔش ث٧ؽشثف ٣ٝض٘جٍٝ ثُوغْ ثُشثدغ  7/20ٖٓ ثُٔوشس ( ح) 21ٍ دٔٞؽخ ثُلوشر ٞثُذشٝصًٞ

ثُٔٞثسد ثُٔج٤ُز ث٩ػجك٤ز ُض٘ل٤ز ثُذشٝصًٍٞٞ ٣ٝوضشؿ ثُوغْ ث٧خ٤ش ػ٘جطش ُٔوشس ٓقضَٔ دشإٔ ثُٔغجةَ رثس ثُظِز دج٤ُ٥ز ثُٔج٤ُز 

 .سدٝثُٔٞث
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ث٫ؽضٔجع ثُؼجشش ُٔؤصٔش ث٧ؽشثف ك٢ ث٫صلجه٤ز دشإٔ  إ٣ٝ٠ُشد ثُضوش٣ش ثٌُجَٓ ثُٔوذّ ٖٓ ٓؾِظ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز  .3

 .UNEP/CBD/COP/10/6ثُٔج٤ُز دٔج ك٢ رُي ثُضٞؽ٤ٚ ثُخجص دجُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ك٢ ثُٞع٤وز  ٤ُ٦ُزفجُز ص٘ل٤ز ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔوذّ 

ٍٞ ثُ٘ظش ك٢ ثُٔؼِٞٓجس ثُٞثسدر ك٢ ٛزٙ ثُٔزًشر ٝثُضوش٣ش ثُٔوذّ ٖٓ ٓشكن ثُذ٤تز ٣ٝشؽ٠ ٖٓ ث٧ؽشثف ك٢ ثُذشٝصًٞ .4

 إ٠ُ، فغخ ٓوضؼ٠ ثُقجٍ، دشإٔ ثُٔغجةَ رثس ثُظِز دج٤ُ٥ز ثُٔج٤ُز ٝثُٔٞثسد، ُٝذٟ صوذ٣ْ ثُضٞط٤جس ٓوشسٛجثُؼج٤ُٔز ُذٟ ثصخجر 

 .ز ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤زٓؤصٔش ث٧ؽشثف ك٢ ث٫صلجه٤ز دشإٔ ثُٔض٣ذ ٖٓ ثُضٞؽ٤ٚ ٤ُ٦ُز ثُٔج٤ُ

 حالة تنفيذ التوجيه المقدم لمرفق البيئة العالمية بشأن السالمة األحيائية -ثانيا

( 12ٝ 11ثُلوشصجٕ ) 8/18ٝ( 23ثُلوشر ) 7/20هذّ ٓؤصٔش ث٧ؽشثف ك٢ ثصلجه٤ز ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢، ك٢ ٓوشسثصٚ  .5

. ثُٔج٤ُز ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ٤ُ٦ُزصٞؽ٤ٜج  ٍٞف ك٢ ثُذشٝصًٞ، د٘جء ػ٠ِ صٞط٤ز ٖٓ ث٧ؽشث(5ثُلوشر )ؽ٤ْ  9/31ٝ

ٖٓ ث٤ُ٥ز ثُٔج٤ُز إٔ ص٘ظش ك٢ ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔوذّ ك٢ ٓؾٔٞػز  5ثُلوشر  9/31ٝؽِخ ٓؤصٔش ث٧ؽشثف دظٞسر ٓقذدر ك٢ ٓوشسٙ 

٨ُؽشثف ك٢ دشٝصًٍٞٞ هشؽجؽ٘ز  ثُشثدغ ُٔؤصٔش ث٧ؽشثف ًجؽضٔجعثُظجدس ػٖ ث٫ؽضٔجع  4ثُلوشر  4/5ثُٔٞثسد ك٢ ثُٔوشس 

ك٢ ع٤جم ث٣ُٞٝ٧جس ثُذشثٓؾ٤ز ثُٞثسدر ك٢ ثُٔشكن دجُٔوشس ( ٝ)5ثُلوشر  إ٠ُدشإٔ ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ٓغ ٬ٓفظز ػشٝسر ثُ٘ظش 

 .ٓؤصٔش ث٧ؽشثف خ٬ٍ ثؽضٔجػٚ ثُؼجشش إ٠ُ ػٖ رُيدجء، ٝسكغ صوش٣ش  9/31

٣ٝٞكش ثُضوش٣ش . ؽ٤ْ 9/31ٖٓ ثُٔوشس  ٤ٔ5ز ُِضٞؽ٤ٚ ثُٞثسد ك٢ ثُلوشر ٣ِٝخض ثُؾذٍٝ ثُضج٢ُ ثعضؾجدز ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼجُ .6

صلجط٤َ ( UNEP/CBD/COP/10/6)ثُز١ هذٓٚ ٓؾِظ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز ٬ُؽضٔجع ثُؼجشش ُٔؤصٔش ث٧ؽشثف ك٢ ث٫صلجه٤ز 

 .ٛزث ثُض٘ل٤زُض٢ ثصخزس طٞح ػٖ فجُز ص٘ل٤ز ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔوذّ ٤ُ٦ُز ثُٔج٤ُز ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ٝثُخطٞثس ث

ػزض ػبو نهتىجُه انًمذو نًزفك انبُئت انؼبنًُت فًُب َتؼهك ببنساليت األحُبئُت ػهً   :1انجذول

 انؼبنًُت انبُئتانُحى انذٌ لذيه يؤتًز األطزاف فٍ اجتًبػه انتبسغ واستجببت يزفك 

 استجببت يزفك انبُئت انؼبنًُت 5جُى، انفمزة  9/31انًمزر 

صيييأع٤ش إؽيييجس صخظييي٤ض ثُٔيييٞثسد ػِييي٠ ص٘ل٤يييز صو٤ييي٤ْ  .أ 

ثُذشٝصًٍٞٞ ٝثهضشثؿ ثُضذثد٤ش ثُض٢ ٣ٌٖٔ دٜج ثُقذ ٓيٖ ه٤يٞد 

 .ثُٔٞثسد ثُٔقضِٔز ثُض٢ هذ صؤعش ك٢ ص٘ل٤ز ثُذشٝصًٍٞٞ

 

أؽييشٟ ٌٓضييخ ثُضو٤يي٤ْ كيي٢ ٓشكيين ثُذ٤تييز ثُؼج٤ُٔييز ثعييضؼشثع ٓ٘ضظييق ثُٔييذر 

 إُي٠هذّ صوش٣يشٙ ٩ؽجس صخظ٤ض ثُٔٞثسد ٝثُذسثعز ثُشثدؼز ٨ُدثء ثُشجَٓ ٝ

 2008صشييش٣ٖ ثُغييج٢ٗ / ثُٔشكيين خيي٬ٍ ثؽضٔجػ٤ييٚ كيي٢ ٗييٞكٔذشٓؾِييظ إدثسر 

ثُوغْ ثُغج٢ٗ ؽي٤ْ  إ٣٠ُشؽ٠ ثُشؽٞع . ػ٠ِ ثُضٞث٢ُ 2009فض٣شثٕ / ٤ٗٞ٣ٝٞ

كي٢ ثُضوش٣يش " دٌٔضيخ صو٤ي٤ْ ٓشكين ثُذ٤تيز ثُؼج٤ُٔيز"أدٗجٙ ٝث٠ُ ثُوغْ ثُخيجص 

٧ؽييشثف كيي٢ ث٫صلجه٤ييز ث٫ؽضٔييجع ثُؼجشييش ُٔييؤصٔش ث إُيي٠ثُييز١ هذٓييٚ ثُٔشكيين 

(UNEP/CBD/COP/10/6) ُٔض٣ييييذ ٓيييييٖ ثُٔؼِٞٓيييييجس ػيييييٖ ثُ٘ضيييييجةؼ ،

 .ٝثُضٞط٤جس ثُٞثسدر ك٢ ثُضوش٣ش٣ٖ

إصجفز ثُٔيٞثسد ثُٔج٤ُيز ُضٌٔي٤ٖ ث٧ؽيشثف ثُٔؤِٛيز ٓيٖ  .ح 

 .إػذثد صوش٣شٛج ثُٞؽ٢٘

 

أ١ ؽِذيجس ٓيٖ ثُذِيذثٕ ٩ػيذثد صويجس٣ش ٝؽ٤٘يز  ٤يزٓشكين ثُذ٤تيز ثُؼجُٔ ٣ضِنُْ 

ٝعٞف ٣ٌٕٞ رُي ٓؤ٬ٛ خي٬ٍ . ذ٣ذ ثُٔٞثسد ثُشثدؼز ُِٔشكنخ٬ٍ دٝسر صؾ

ٝٓيييٖ ثُٔويييشس صويييذ٣ْ ثُضويييجس٣ش . ثُيييذٝسر ثُخجٓغيييز دٔٞؽيييخ أٗشيييطز ثُضٌٔييي٤ٖ

، ٣ٝضٞهغ إٔ صؼضٔذ ث٧ؽشثف خي٬ٍ ثؽضٔجػٜيج 2011ثُٞؽ٤٘ز ثُغج٤ٗز ك٢ ػجّ 

ثهضييشثؿ ٓوييذّ ٓييٖ ث٧ٓيي٤ٖ ثُض٘ل٤ييز١  إُيي٠ثُخييجٓظ ٗٔييٞرػ إديي٬ؽ ؽذ٣ييذ ٣غييض٘ذ 

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/14/Rev.1.) 

صٔذ٣ذ ثُؼَٔ دٔششٝع ؿشكز صذيجدٍ ٓؼِٞٓيجس ثُغي٬ٓز  .ػ 

ث٧ف٤جة٤يييز ثُٔشيييضشى دييي٤ٖ ث٤ٗٞ٤ُيييخ ٝثُٔشكييين كييي٢ شيييٌِٚ 

جس ث٧ط٢ِ دٞطيلٚ ٓشيشٝػج ػج٤ُٔيج ٣ويغ خيجسػ ٗطيجم إؽي

 .صخظ٤ض ثُٔٞثسد

ٝثكن ٓؾِيظ ٓشكين ثُذ٤تيز ثُؼج٤ُٔيز ػِي٠ ثعيضٔجسر صقذ٣يذ ٓشيشٝع ٓيٖ أؽيَ 

ديي٤ٖ ث٤ٗٞ٤ُييخ ٝثُٔشكيين ُٔٞثطييِز صؼض٣ييض د٘ييجء ثُوييذسثس  ثُٔشييشٝع ثُٔشييضشى

/ ُِٔشجسًز ثُلؼجُز ك٢ ؿشكز صذيجدٍ ٓؼِٞٓيجس ثُغي٬ٓز ث٧ف٤جة٤يز كي٢ ٗيٞكٔذش

ث٤ٗٞ٤ُييخ، )دِييذث  50 إُيي٠ُضييٞك٤ش ثُييذػْ ُؼييذد ٣ظييَ  2009صشييش٣ٖ ثُغييج٢ٗ 

٤ِٓيٕٞ  ٤ِٓ2.515يٕٞ د٫ٝس أٓش٣ٌي٢، ٝص٣ٞٔيَ ٓشيضشى دٔذِيؾ  2.5ثُٔشكن 

(. ٤ِٓييٕٞ د٫ٝس أٓش٣ٌيي٢ 5.015 ثُيي٠ ٓؾٔٞػييٚ ٣ظييَ  د٫ٝس أٓش٣ٌيي٢ دٔييج

 ث٩ؽضٔيجعإُي٠  ٤يزثُذ٤تيز ثُؼجُٔ ٓشكنك٢ صوش٣ش  5ثُٔشكن  إ٠ُسؽجء ثُشؽٞع 
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 استجببت يزفك انبُئت انؼبنًُت 5جُى، انفمزة  9/31انًمزر 

ُ٪ؽيي٬ع ػِيي٠ ( UNEP/CBD/COP/10/6)ثُؼجشييش ُٔييؤصٔش ث٧ؽييشثف 

 .ِٓخض ٝطق ثُٔششٝع

ثُٔييج٢ُ ٝؿ٤ييشٙ ٓييٖ أشييٌجٍ ثُييذػْ ُضٌٔيي٤ٖ  صوييذ٣ْ ثُييذػْ .د 

أٝ صٞعييي٤غ /٤يييز ٓييٖ ٝػيييغ ٝثُؾجٓؼييجس ٝثُٔؤعغيييجس ثُٔؼ٘

ٗطجم ثُذشثٓؼ ث٧ًجد٤ٔ٣ز ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ثُوجةٔيز ٝصيٞك٤ش 

 ثُضٓج٫س ُِذثسع٤ٖ ٖٓ ث٧ؽشثف ٖٓ ثُذِذثٕ ثُ٘ج٤ٓز

٣٫ويذّ ٓشكين ثُذ٤تيز ثُؼج٤ُٔيز دػٔيج ٓج٤ُيج ُٜيزث ثُ٘يٞع ٓيٖ ثُضيذخ٬س دٔٞؽييخ 

ُييْ ٝ. إعييضشثص٤ؾ٤ز ثُغيي٬ٓز ث٧ف٤جة٤ييز ُييذٟ ثُٔشكيين ٝثُٔؼضٔييذر ٓييٖ ثُٔؾِييظ

ثُض٘ييٞع  ص٘غيي٤ن٣غييذن ُِٔشكيين إٔ هييذّ أدييذث ٛييزث ثُ٘ييٞع ٓييٖ ثُييذػْ كيي٢ ٓؾييجٍ 

 .ثُٔشكنثُذ٤ُٞٞؽ٢ دجُ٘ظش إ٠ُ أٗٚ ٣٫ضغن ٓغ ٣٫ٝز 

صوذ٣ْ ثُذػْ ٨ُؽشثف ثُٔؤِٛز ُذ٘جء هذسثصٜج ك٢ ٓؾيجٍ  .ٙ 

أخز ثُؼ٤٘جس ٝسطذ ثٌُجة٘يجس ثُٔقيٞسر ثُق٤يز دٔيج كي٢ رُيي 

ٔ٘ظٔييي٤ٖ ثُإٗشيييجء ٓشثكييين ٓخضذيييشثس ٝصيييذس٣خ ثُٔيييٞ ل٤ٖ 

 ٝثُؼ٤٤ِٖٔ ثُٔق٤٤ِٖ

ٛييزث ثُشييٌَ ٓؤٛييَ دٔٞؽييخ إعييضشثص٤ؾ٤ز ثُغيي٬ٓز ث٧ف٤جة٤ييز ُييذٟ ثُٔشكيين، 

دؼييغ أؽييش ثُغيي٬ٓز ث٧ف٤جة٤ييز ٝأطييذـ دجُلؼييَ ؽييضءث ٓييٖ ٓشييجس٣غ ص٘ل٤ييز 

 .ثُٞؽ٤٘ز ثُؾجس٣ز

ثُ٘ظش ك٢ ص٣َٞٔ ث٫فض٤جؽجس ثُذشثٓؾ٤ز رثس ث٣ُٞٝ٧ز  .ٝ 

 ثُخيجٓظ ضؾذ٣يذثُكضشر ثُضج٤ُز دشإٔ ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز خ٬ٍ 

دجعيضخذثّ ٜٗيؼ ٗيٞػ٢ ٔٞثسد ُِٔشكن ف٤غٔيج ٣ٌيٕٞ ٬ٓةٔيج ُِ

ٝدػيْ ٝصؼض٣يض ثُويذسثس ٝصٞك٤ش ثُيذػْ ؽ٣ٞيَ ث٧ؽيَ ُذ٘يجء 

ثُٔغييضذثٓز ُِٔييٞثسد ثُذشييش٣ز، ٝثُيي٘ظْ ثُوج٤ٗٞٗييز ٝث٩دثس٣ييز 

ؽش ٝصو٤يييي٤ْ ثُٔخييييجؽش ٝإدثسر ثُٔخييييج٩ؽييييشثءثس ث٩ديييي٬ؽ 

ثُٔقيٞسر ثُق٤يز  ٝصذثد٤ش ث٩ٗلجر دٔج ك٢ رُي سطيذ ثٌُجة٘يجس

 .ؼ٠ثُضؼ٣ٞ ٝصذثد٤ش ثُٔغجءُز ٝثُؾذش

ٔؾِييظ ػِيي٠ إعييضشثص٤ؾ٤ز ثُغيي٬ٓز ث٧ف٤جة٤ييز ُِٔشكيين ٝثُضيي٢ صظييَ ثُٝثكيين 

ٝٗظيشث ٧ٕ .. ثُٞع٤وز ث٩سشجد٣ز ُِذػْ ثُز١ ٣وذٓٚ ثُٔشكن ُض٘ل٤ز ثُذشٝصًٍٞٞ

ص٘ل٤يز ث٧ؽيش )ُيذػْ ثُٔشكين ٤ُظ ًَ ثُذِيذثٕ هيذ ثٗضٜيش ٓيٖ ثُٔشفِيز ثُغج٤ٗيز 

عيي٤ٌٕٞ صش٤ًييض ثُٔشكيين، خيي٬ٍ كضييشر ثُضؾذ٣ييذ (. ٤ييز ُِغيي٬ٓز ث٧ف٤جة٤ييزثُٞؽ٘

ثُخجٓغز، ػ٠ِ ػٔجٕ إٔ صٌَٔ ؽ٤ٔغ ثُذِذثٕ ثُذجه٤ز ٓشجس٣ؼٜج ُض٘ل٤يز ث٧ؽيش 

ثُغيي٬ٓز إعييضشثص٤ؾ٤ز  إؽييجس  ٝهييذ أص٤قييش كيي٢. ثُٞؽ٤٘ييز ُِغيي٬ٓز ث٧ف٤جة٤ييز

ُِٔشيييجس٣غ ثُٔٞثػييي٤ؼ٤ز  فظيييضث٧ف٤جة٤ييز خييي٬ٍ كضيييشر ثُضؾذ٣يييذ ثُخجٓغييز 

 .ث٩ه٤ٔ٤ِزٝ

 

٣ٝٞكش ثُضوش٣ش ثُٔوذّ ٖٓ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز إ٠ُ ث٫ؽضٔجع ثُؼجشش ٨ُؽشثف ك٢ ث٫صلجه٤ز  .7

(UNEP/CBD/COP/10/6 ) صلجط٤َ ػٖ فجُز ص٘ل٤ز ثُضٞؽ٤ٚ ثُٔوذّ ٤ُ٦ُز ثُٔج٤ُز ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ٝثُخطٞثس

 .ثُض٢ ثصخزس ُض٘ل٤ز ٛزث ثُضٞؽ٤ٚ

 يزفك انبُئت انؼبنًُت نًشبرَغ انساليت األحُبئُت خالل انفتزة لُذ اإلبالؽ لذيهانذػى انذٌ - أنف

 

ٓشكن ثُذ٤تز ث ، ٝثكن (2010فض٣شثٕ / ٤ٗٞ٣ٞ 30إ٠ُ  2008ًجٕٗٞ ثُغج٢ٗ / ٣٘ج٣ش 1)ه٤ذ ث٩د٬ؽ ثُقج٤ُز  ٝخ٬ٍ ثُلضشر .8

كوذ ٝثكن ػ٠ِ . ضٞك٢ ٓؼج٤٣ش ثُض٣َٞٔ ك٢ ثُٔشكنُؼج٤ُٔز ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ٓوضشفجس ٓشجس٣غ ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ثُض٢ هذٓش ُٚ ٝثُض٢ صغ

ٝٓج٣ضظَ دٜج ٖٓ ثُضضثٓجس ُذشٝصًٍٞٞ هشؽجؽ٘ز  ث٧ف٤جة٤زُِغ٬ٓز ثعضٔجسر صقذ٣ذ ٓشجس٣غ ُض٘ل٤ز ث٧ؽش ثُٞؽ٤٘ز  37ٓج ٓؾٔٞع 

٤ِٕٓٞ د٫ٝس  ٤ِٓ43ٕٞ د٫ٝس أٓش٢ٌ٣ ٓغ إدثسر ثُض٣َٞٔ ثُٔشضشى ثُذجُؾ  35.2دِذث دضٌِلز صذِؾ  46غ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ك٢ ُِ

ُٔٞثطِز صؼض٣ض د٘جء ثُوذسثس ُِٔشجسًز دلؼج٤ُز ك٢ ؿشكز صذجدٍ ٓؼِٞٓجس ًٔج ٝثكن ثُٔشكن ػ٠ِ ٓششٝع ػج٢ُٔ . أٓش٢ٌ٣

٤ِٕٓٞ د٫ٝس  2.5ٝأعْٜ ثُٔشكن دٔذِؾ . ؽ٤ْ 9/31ٖٓ ثُٔوشس ( ػ) 5ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ثعضؾجدز ُِضٞؽ٤ٚ ثُٞثسد ك٢ ثُلوشر 

 .٤ِٕٓٞ د٫ٝس أٓش٢ٌ٣ ُِض٣َٞٔ ثُٔشضشى 2.515ك٢ هذسٙ ٓذِؾ إػج ٝإعضخذثّأٓش٢ٌ٣ 

 :2010فض٣شثٕ / ٤ٗٞ٣ٞ 30ًٝجٗش فجُز ثُٔشجس٣غ ثُٔشجس إ٤ُٜج أػ٬ٙ ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ ك٢  .9

أ١ أُذج٤ٗج ٝدٜٞصجٕ ًٝٔذٞد٣ج، )ثُٞؽ٤٘ز ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز  فظِش صغؼز ٓشجس٣غ ٓضٞعطز ثُقؾْ ُض٘ل٤ز ث٧ؽش (أ )

ٜٗجة٤ز ٖٓ ًذ٤ش ػ٠ِ ٓٞثكوز ( ِلجدٝس، ٝؿٞثص٤ٔج٫، ٝؽٜٔٞس٣ز ٫ٝ ثُذ٣ٔوشثؽ٤ز ثُشؼذ٤ز ٝٓذؿشوشٝثًٞثدٝس، ٝثُغ ًٝٞعضجس٣ٌج

 ثُٔشكن ث٧ٍٝ أدٗجٙ؛ٝصشد ثُضلجط٤َ ك٢ . ٢ٌ ُِٔشكن٠ ثُٔٞهغ ثُشذثُٔٞ ل٤ٖ ثُض٘ل٤ز٤٣ٖ ُِٔشكن، ٝٝػؼش ػِ

دشٝصًٍٞٞ س ُض٘ل٤ز ٝثكن ٓؾِظ إدثسر ثُٔشكن ػ٠ِ ٓششٝع ٝؽ٢٘ ًجَٓ ثُقؾْ ُِٜ٘ذ دشإٔ د٘جء ثُوذسث (ح )

 ثُٔششٝع ٖٓ ؽجٗخ ثًُٞجُز ثُٔ٘لزر؛هشؽجؽ٘ز، ثُٔشفِز ثُغج٤ٗز، ٣ٝؾش١ ٝػغ ثُظ٤ـز ثُٜ٘جة٤ز ُٞع٤وز 
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 ٌِج٤ٓشٕٝ دشإٔ ٝػغ ٝصأع٤ظ ٗظجّ ٝؽ٢٘ ُِشطذ ٝثُشهجدزُٝثكن ثُٔؾِظ ػ٠ِ ٓششٝع ٝؽ٢٘ ًجَٓ ثُقؾْ  (ػ )

 فظَ ػ٠ِ ٓ٘قز إػذثد ثُٔششٝع؛٣ز، ٌُِٝجة٘جس ثُٔقٞسر ثُق٤ز ٝث٧ٗٞثع ثُـش٣ذز ثُـجص( إؽجس)

ٝثكن ثُٔؾِظ ػ٠ِ ٓششٝػ٤ٖ ًج٤ِٖٓ ثُقؾْ ُض٘ل٤ز ث٧ؽش ثُٞؽ٤٘ز ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز، ٣ٝؾش١ إػذثد ثُظ٤ـز  (د )

 :ثُٜ٘جة٤ز ُِٞع٤وض٤ٖ دٞثعطز ثًُٞجُز ثُٔ٘لزر ٢ٛٝ

ث٩ه٤ِْ ثُلشػ٢ ك٢ ث٤ٗٞ٤ُخ ٝثُٔشكن دشإٔ ص٘ل٤ز ث٧ؽش ثُٞؽ٤٘ز ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ٓششٝع إه٢ٔ٤ِ ٓشضشى د٤ٖ  (1)

أٗض٤ـٞث ٝدجسدٞدث ٝدجسدجدٝط ٝثُذ٤٘٤ٌٓٝج ٝعجٕ ٤ًضظ ٤ٗٝل٤ظ، ٝعجٗش ُٞش٤ج، ٝصش٣٘ذثد ٝصٞدجؿٞ، )ٌُِجس٣ذ٢ 

 ؛(ٝعجٗش ك٤٘غ٘ش ٝؿش٣٘جد٣ٖ

ثُلشػ٢  ث٩ه٤ِْك٢ دِذثٕ  ث٧ؽش ثُٞؽ٤٘ز ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤زٓششٝع ٓشضشى د٤ٖ ث٤ٗٞ٤ُخ ٝثُٔشكن دشإٔ ص٘ل٤ز  (2)

 د٤ِض ، ٝؿش٣٘جدث ٝؿ٣ٞجٗج ٝعٞس٣٘جّ ك٢ ع٤جم ٓششٝع إه٢ٔ٤ِ؛ٝ، ثُذٜجٓج ك٢ٌِجس٣ذ٢ ُ

ثُوذسثس ك٢ ثُذ٢ُٝ ٝثُٔشكن ك٢ أٓش٣ٌج ث٬ُص٤٘٤ز دشإٔ د٘جء ٓششٝع إه٢ٔ٤ِ ٓضٞعؾ ثُقؾْ ٓشضشى د٤ٖ ثُذ٘ي  (ٙ )

ٜجة٤ز ٖٓ ًذ٤ش ػ٠ِ ثُٔٞثكوز ث٬ُُ٘ٓضغجٍ ُذشٝصًٍٞٞ هشؽجؽ٘ز دشإٔ ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز، ٝفظَ ٓؾجٍ ث٫صظجٍ ٝثُضٞػ٤ز ثُؼجٓز 

 .ٖثُض٘ل٤ز٤٣ثُٔٞ ل٤ٖ 

ٓششٝع ػج٢ُٔ ًجَٓ ثُقؾْ أ١ ٓششٝع ٓشضشى د٤ٖ ث٤ٗٞ٤ُخ ٝثُٔشكن ُٔٞثطِز صؼض٣ض د٘جء ثُوذسثس  (ٝ )

٣ٝؾش١ إػذثد ثُظ٤ـز ، ٝثكن ػ٤ِٚ ثُٔؾِظ (ثُٔشفِز ثُغج٤ٗز)ُِٔشجسًز ثُلؼجُز ك٢ ؿشكز صذجدٍ ٓؼِٞٓجس ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز 

 .دٞثعطز ثًُٞجُز ثُٔ٘لزرثُٜ٘جة٤ز ُٞعجةن ثُٔششٝع 

ُض٘ل٤ز ث٧ؽش ثُٞؽ٤٘ز ُِغ٬ٓز  ثُٔٞثكن ػ٤ِٜج ٫عضٔجسثس صقذ٣ذ ثُٔشجس٣غ ث٩ع٤ٖ٘ ٝثُؼشش٣ٖ ُٔشجس٣غثٝعجةن  (ص )

ثُض٘ل٤ز٤٣ٖ ٝٝػؼٜج ػ٠ِ  ثُٔٞ ل٤ُِٖٔٞثكوز ػ٤ِٜج ٖٓ ؽجٗخ ًذ٤ش ثُٜ٘جة٤ز ثًُٞج٫س ثُٔ٘لزر دٞػغ ط٤ـضٜج  صوّٞث٧ف٤جة٤ز ثُض٢ 

، ٤ُغٞصٞ، ٤ُذ٤ش٣ج،  ٝث٧سدٕ، ؽٜٔٞس٣ز إ٣شثٕ ث٩ع٤ٓ٬ز، ٝؿجٗج ٝثٗذ٤ٗٝغ٤ج ٝإع٤ٞد٤جد٘ـ٬د٣ش ًٝٞدج : ِٔشكنثُٔٞهغ ثُشذ٢ٌ ُ

ثُؾٔج٤ٛش٣ز ثُؼشد٤ز ث٤ُِذ٤ز ٝؽٜٔٞس٣ز ٓوذ٤ٗٝج ث٤ُٞؿٞع٬ك٤ز ثُغجدوز ٝٓ٘ـ٤ُٞج ٝٓٞصثٓذ٤ن ٝٗج٤ٓذ٤ج ٤ٗٝؾ٤ش٣ج ٝد٘ٔج ٝد٤شٝ ٝسٝثٗذث 

 .ك٢ ثُٔشكن ثُغج٢ٗ أدٗجٙرُي صلجط٤َ ٝصشد . غضجٕ ٝصش٤ًج ٝصشًٔجٗغضجٕٝثُؾٜٔٞس٣ز ثُؼشد٤ز ثُغٞس٣ز ٝؽجؽ٤ٌ

خ٬ٍ كضشر ثُضؾذ٣ذ ثُخجٓغز ُِٔشكن ِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ُع٤ٞثطَ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز صٞك٤ش ثُذػْ ُذشٝصًٍٞٞ هشؽجؽ٘ز  .10

ض٘ل٤ز ث٧ؽش ثُٞؽ٤٘ز ٥ُفذ٣ز ثُذِذثٕ ٝع٤وذّ ثُٔشكن ثُذػْ ُِٔشجس٣غ ث. ك٢ إؽجس ثُٜذف ع٬عز ٖٓ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢

ثُض٢ ص٢ٔ٘ هذسثس ٓؾٔٞػجس ثُذِذثٕ ثُض٢ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز، ٝثُٔشجس٣غ ث٩ه٤ٔ٤ِز أٝ ث٩ه٤ٔ٤ِز ثُلشػ٤ز ٝثُٔشجس٣غ ثُٔٞثػ٤ؼ٤ز 

ٜج خ٬ٍ ثُلضشر هجةٔز دٔشجس٣غ ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ثُض٢ ٝٝكن ػ٤ِ ٣ٝ11وذّ ثُؾذٍٝ . صلضوش إ٠ُ ثُوذسثس ك٢ ثُٔؾج٫س رثس ثُظِز

 .ه٤ذ ث٩د٬ؽ

 انتجذَذ انخبيس نهصُذوق االستئًبٍَ نًزفك انبُئت انؼبنًُت وبزيجت انًىارد- ببء

٤ِٓجس د٫ٝس أٓش٢ٌ٣ ُِضؾذ٣ذ ثُخجٓظ ُِظ٘ذٝم  4.25دٔج ٓؾٔٞػٚ  2010أ٣جس / ٓج٣ٞ 12ثُذِذثٕ ثُٔجٗقز ك٢  صؼٜذس .11

صٔٞص / ٤ُٞ٣ٞ 1ن ٝأٗشطضٚ خ٬ٍ ثُغ٘ٞثس ث٧سدغ ثُوجدٓز ثُض٢ صذذأ ٖٓ ػ٤ِٔجس ثُٔشكث٫عضتٔج٢ٗ ُٔشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز ُذػْ 

ك٢ ثُٔجةز ػٖ ٓغض٣ٞجس ثُضؾذ٣ذ ثُشثدغ ٣ٝ34ٔغَ رُي ص٣جدر د٘غذز . 2014فض٣شثٕ / ٤ٗٞ٣ٞ 30ٝفض٠  2010
2
. 

إ٠ُ ٓؾجٍ  (ك٢ ثُٔجةز 28)٤ِٓجس د٫ٝس أٓش٢ٌ٣  1.2ع٤ٞؽٚ ٓذِؾ  ،٤ِٓجس د٫ٝس أٓش٢ٌ٣ 4.25ٖٝٓ د٤ٖ ثُٔذِؾ ثُذجُؾ  .12

ٝصذِؾ فجكظز ثُٔٞثسد ث٩شجس٣ز ثُٔوضشفز ُِضؾذ٣ذ ثُخجٓظ، ٝثُٞثسدر ك٢ ٝع٤وز دشٓؾز ثُضؾذ٣ذ ثُخجٓظ . 3ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ص٘غ٤ن

(GEF/R.5/31/CRP.1 ) ص٘غ٤نثُٜذف ع٬عز ك٢ إعضشثص٤ؾ٤ز ٓؾجٍ )٤ِٕٓٞ د٫ٝس أٓش٢ٌ٣،  40دشإٔ ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ٓذِؾ 

                                                      
 ٤ِٓ1998جس د٫ٝس أٓش٢ٌ٣ ك٢  2.75ٝ ٤ِٓ1994جس د٫ٝس أٓش٢ٌ٣ ك٢  2.02: 1991ثُؼج٤ُٔز ٣ؾذد ًَ أسدغ ع٘ٞثس ٓ٘ز إٗشجةٚ ػجّ ًجٕ ٓشكن ثُذ٤تز  2

  .٤ِٓ2006جس د٫ٝس أٓش٢ٌ٣ ك٢  3.13ٝ ٤ِٓ2002جس د٫ٝس أٓش٢ٌ٣ ك٢  2.92ٝ
3
ٓغَ ثُذشٗجٓؼ ثُٔؼ٢٘ دخلغ ث٫ٗذؼجعجس ٖٓ إصثُز ثُـجدجس ٝصذٛٞس ثُـجدجس ك٢ ثُذِذثٕ )ث٬ُٔفظز دإٔ دؼغ ث٧ٓٞثٍ ثُٔخظظز ُضـ٤ش ثُٔ٘جك صؾذس  

ٝثُضظقش، عضٞكش ( ثُٔ٘جؽن ثُٔق٤ٔز ثُذقش٣ز ثُض٢ صضؾجٝص ث٣٫ُٞز ثُٞؽ٤٘ز)ٝث٤ُٔجٙ ثُذ٤ُٝز ( ٔذجدسرثُ٘ج٤ٓز ٝث٩دثسر ثُٔغضذثٓز ُِـجدجس دج٩ػجكز إ٠ُ ثُ

 . ص٬٣ٞٔ إػجك٤ج ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢
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ػٖ ثُٔذِؾ ثُٔوضشؿ ك٢ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُٔشكن ُض٣َٞٔ ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ٣وَ ٛزث ثُٔذِؾ ٝ(. ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢

(GEF/C.30/8/Rev.1)  (٤ِٕٓٞ د٫ٝس أٓش٢ٌ٣ 75)ٝثُز١ ؽشٟ صؾ٤٘ذٚ ك٢ ثُضؾذ٣ذ ثُشثدغ 
4
٤ِٕٓٞ  40ٝثُـشع ٖٓ ٓذِؾ ثُـ  

ث٧ف٤جة٤ز ٖٓ ثُو٤جّ دزُي، ٝعضخظض ثُٔٞثسد ثُٔضذو٤ز ٛٞ ص٤ٌٖٔ صِي ثُذِذثٕ ثُض٢ ُْ ص٘لز أؽشٛج ثُٞؽ٤٘ز ُِغ٬ٓز  د٫ٝس أٓش٢ٌ٣

ٝٗظشث . دشإٔ ص٣َٞٔ أٗشطز ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤زُِٔشجس٣غ ث٩ه٤ٔ٤ِز ٝثُٔٞثػ٤ؼ٤ز ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُٔوضشؿ ك٢ إعضشثص٤ؾ٤ز ثُٔشكن 

ضشر ثُضؾذ٣ذ ثُشثدؼز، د٫ٝس أٓش٢ٌ٣ ُض٣َٞٔ ٓشجس٣غ ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ثُٞؽ٤٘ز خ٬ٍ ك 600,000 ثُذجُـز  ُِٔخظظجس ثُٔضٞعطز

 ٤ِٓ58ٕٞ د٫ٝس أٓش٢ٌ٣  40ٝٗظشث ُِٔذجُؾ ثُغجدوز ثُٔخظظز ُِٔشجس٣غ ث٩ه٤ٔ٤ِز، ٣ٌٖٔ إٔ صٍٔٞ فجكظز ثُٔٞثسد ثُذجُـز 

 .ٓششٝػج ٖٓ ثُٔشجس٣غ ثُٞؽ٤٘ز ُض٘ل٤ز إؽجس ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز

غذز ُؾ٤ٔغ ثُٔٞثػ٤غ ك٢ إؽجس ٓؾجٍ ثُضج٢ُ ٓغض٣ٞجس ثُذشٓؾز ثُٔوضشفز ُِضؾذ٣ذ ثُخجٓظ دجُ٘ ٣2ضؼٖٔ ثُؾذٍٝ ٝ .13

إشجس٣ز  ٓخظظجس ٝصؾذس ث٬ُٔفظز دإٔ ثُٔخظظجس دٔٞؽخ ًَ ٛذف ثعضشثص٤ؾ٢ ٤ُغش عٟٞ. ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ثُض٘غ٤ن

ٝعٞف ٣ٞكش ثُٔشكن ثُٔٞثسد ث٩ػجك٤ز ثُض٢ صض٣ذ ػٖ ثُٔخظظجس ث٩ع٤ٔز ك٢ فجُز صِو٤ٚ . ٝصؼٌظ ثُطِخ ثُغجدن ٖٓ ثُذِذ

ٗظشث ٧ٕ ثُٔشكن ٓٞؽٚ ٝصؾذس ث٬ُٔفظز أ٣ؼج دأٗٚ . ِذثٕ ُذػْ ثُٔشجس٣غ دٔوضؼ٠ ٛذف ثعضشثص٤ؾ٢ دؼ٤٘ٚأخشٟ ٖٓ ثُذؽِذجس 

ث٣ُٞٝ٧جس ثُض٢ صؼذش ػٜ٘ج ثُذِذثٕ ٝثُٔذجُؾ ٗقٞ ثُذِذثٕ كئٕ ٓغض٣ٞجس ثُذشٓؾز ثُٜ٘جة٤ز عٞف صضقذد، ػٖٔ ؽِٔز أٓٞس، دٔٞؽخ 

كؼ٬ ػٖ ث٧ٓٞثٍ ثُٔضجفز ك٢ ثُظ٘ذٝم  ثُض٘غ٤نٖ ٓؾج٫س ثُٔطِٞدز ٓوجدَ ٓخظظجصٜج ثُوطش٣ز دٔوضؼ٠ ًَ ٓؾجٍ ٓ

 .ثُٔغضخذٓز دقغخ ًَ ٛذف، ك٢ ٜٗج٣ز ثُضؾذ٣ذ ثُخجٓظ، ثُطِخ ثُلؼ٢ِ ُِذِذثٕٝعٞف صذ٤ٖ ثُٔذجُؾ ثُلؼ٤ِز . ث٫عضتٔج٢ٗ ُِٔشكن

 انخبص ببنتُىع انبُىنىجٍ انتُسُكحبفظت انًىارد اإلشبرَت نذي انًزفك نًجبل  :2انجذول

هذف انبزيجت فٍ انتجذَذ  انبُىنىجٍ تُسُك  انتُىعاإلستزاتُجُت نًجبل األهذاف 

 انخبيس

 (بًالٍَُ انذوالراث األيزَكُت) 

 700 ز شذٌجس ثُٔ٘جؽن ثُٔق٤ٔزصقغ٤ٖ ثعضذثٓ .1

صؼ٤ْٔ طٕٞ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝث٫عضخذثّ ثُٔغضذثّ ك٢ ثُٔ٘ج ش ثُطذ٤ؼ٤ز ُ٪ٗضجػ ٝثُٔ٘جؽن  .2

 ثُذقش٣ز ٝثُوطجػجس

250 

 40 ء ثُوذسثس ٧ؿشثع دشٝصًٍٞٞ هشؽجؽ٘ز ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤زد٘ج .3

 40 د٘جء ثُوذسثس ٧ؿشثع ثُقظٍٞ ػ٠ِ ثُٔٞثسد ثُٞسثع٤ز ٝصوجعْ ثُٔ٘جكغ .4

أٗشطز دٓؼ ثُضضثٓجس ثصلجه٤ز ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ك٢ ػ٤ِٔجس ثُضخط٤ؾ ثُٞؽ٤٘ز ٖٓ خ٬ٍ  .5

 .ثُض٤ٌٖٔ

40 

 130 دجسجث٩عٜجّ ك٢ ث٩دثسر ثُٔغضذثٓز ُِـ .6

 1,200 انًجًىع

 .76ص ( GEF/R.5/31/CRP.1)ٝع٤وز ثُذشٓؾز ُِضؾذ٣ذ ثُخجٓظ : ثُٔظذس

 ‘‘نهتخصُض انشفبف نهًىارد’’تخصُض انًىارد وإَشبء َظبو جذَذ  استؼزاض إطبر -جُى

ؽ٤ْ د٘جء ػ٠ِ صٞط٤ز ٖٓ ث٧ؽشثف ك٢ ثُذشٝصًٍٞٞ، ٖٓ ٌٓضخ ثُضو٤٤ْ ك٢  9/31ؽِخ ٓؤصٔش ث٧ؽشثف ك٢ ٓوشسٙ  .14

إؽجس صخظ٤ض ثُٔٞثسد ػ٠ِ ص٘ل٤ز ثُذشٝصًٍٞٞ، ٝثهضشثؿ ثُضذثد٤ش ثُض٢ صوَِ إ٠ُ أد٠ٗ فذ ٖٓ صو٤٤ْ صأع٤شثس ذ٤تز ثُؼج٤ُٔز ٓشكن ثُ

ثُو٤ٞد ثُٔقضِٔز ُِٔٞثسد ثُض٢ هذ صؤعش ك٢ ص٘ل٤ز ثُذشٝصًٍٞٞ دٔج ك٢ رُي ثُضذثد٤ش ثُض٢ ص٤غش ٗظش ثُٔشجس٣غ ث٩ه٤ٔ٤ِز ٝث٩ه٤ٔ٤ِز 

 .ث٩ه٤ِْ ثُلشػ٤ز ثُض٢ صؼؼٜج دِذثٕ

                                                      
4

 /gef/node/3020http://www.thegef.org . ٣ٌٖٔ ثُقظٍٞ ػ٠ِ ٗغخز ٖٓ ٝع٤وز دشٓؾز ثُضؾذ٣ذ ثُشثدغ ٖٓ 

http://www.thegef.org/gef/node/3020
http://www.thegef.org/gef/node/3020
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، ٝٗظش 2008ٝأؽشٟ ٌٓضخ ثُضو٤٤ْ ك٢ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز ثعضؼشثع ٓ٘ضظق ثُٔذر ٩ؽجس صخظ٤ض ثُٔٞثسد ك٢  .15

2008صشش٣ٖ ثُغج٢ٗ / ٓؾِظ ثُٔشكن ك٢ صوش٣شٙ خ٬ٍ ثؽضٔجػٚ ك٢ ٗٞكٔذش
5
ثُضوش٣ش ثُذ٤جٗجس ثُضج٤ُز ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُغ٬ٓز  ٝصؼٖٔ. 

 .ث٧ف٤جة٤ز

ؿ٤ش إٔ صٌج٤ُلٜج هذ . ٣َ ٗشجؽ ثُض٤ٌٖٔ ٖٓ ٓخظظجس إؽجس صخظ٤ض ثُٔٞثسد٣لضشع ثُقظٍٞ ػ٠ِ صٔٞ" (أ )

٣ٝٔغَ دشٝصًٍٞٞ . ٣غض٘لز ًجَٓ ثُٔذِؾ ثُٔخظض ُِذِذثٕ ك٢ صخظ٤ض ثُٔؾٔٞػجس ٓٔج ٣٫ضشى أ١ ص٣َٞٔ ُِٔشجس٣غ ث٧خشٟ

١ دػٔٚ ثُٔشكن دجٌُجَٓ دٞطلٚ هشؽجؽ٘ز ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز شٞثؿَ خجطز ك٢ ٛزث ثُظذد دجُ٘ظش إ٠ُ أٗٚ ثُذشٝصًٍٞٞ ثُٞف٤ذ ثُز

 ؛(7ص )"ث٤ُ٥ز ثُٔج٤ُز

ٓشجس٣غ ُِغ٬ٓز  10فض٠ ث٥ٕ ك٢ إؽجس ثُضؾذ٣ذ ثُشثدغ، ٝٝكن ػ٠ِ ٜٗؼ ثُذشثٓؼ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ٝ" (ح )

ٓؼظْ ٝك٢ إؽجس ثُضؾذ٣ذ ثُغجُظ، هذّ . ث٧ف٤جة٤ز ك٢ ٓؾجٍ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢، ٣ٝوَِ رُي ٖٓ ث٧ٗٔجؽ ثُضجس٣خ٤ز ثُٔؼ٤٘ز ثُٔضٞهؼز

٣ٝذذٝ إٔ إؽجس صخظ٤ض ثُٔٞثسد هذ أدطأ ٖٓ . ٖٓ خ٬ٍ ثُٔشجس٣غ ثُؼج٤ُٔز( ٤ِٕٓٞ د٫ٝس أٓش٢ٌ٣ 21)ثُذػْ ُِغ٬ٓز ث٥ف٤جة٤ز 

٣ٝذِؾ ٓضٞعؾ صٌِلز خطؾ "(. 8-7ص )‘‘ هٞر ثُذكغ ثُض٢ ًجٕ هذ ٝكشٛج ثُٔششٝع ثُؼج٢ُٔ ثُغجدن ثُٔؼ٢٘ دجُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز

د٫ٝس أٓش٢ٌ٣ ٝٛٞ ٓج ٣٫ٌٖٔ ص٣ِٞٔٚ ػٖ ؽش٣ن ٓخظظجس إؽجس صخظ٤ض ثُٔٞثسد ُٔؼظْ  600,000ثُض٘ل٤ز ثُوطش٣ز ٗقٞ 

 ؛(123ص ) "ثُذِذثٕ

ػٖ ٝهذ أعجسس دسثعز د٣ِل٢ أعتِز دشإٔ ٓج إرث ًجٕ دجُٞعغ ٓؼجُؾز ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز دظٞسر ص٘جعذ٤ز " (ػ )

جكغ ثُؼج٤ُٔز ثُٔقضِٔز ثُض٢ ٣ٌٖٔ صقو٤وٜج ٖٓ ث٧ٗشطز ثُٔغضخذٓز ك٢ إؽجس صخظ٤ض ثُٔٞثسد ُو٤جط ثُٔ٘‘‘ ث٧سهجّ ثُذ٤ِ٤ُز’’ؽش٣ن 

٫ ٣ٝٞثكن ثُخذشثء ثُذ٤ُٕٝٞ ػ٠ِ إٔ ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز "...  6 (54ٝ 15 ضجٕثُظلق)ثُٔضؼِوز دجُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ك٢ أفذ ثُذِذثٕ 

ؿ٤ش (. 15ص ) "جعضغ٘جء أ٣ؼجً ٓؼجِٓضٜجك٢ ث٧سهجّ ثُذ٤ِ٤ُز أٝ ٖٓ خ٬ٍ ثُٔخظظجس ثُوطش٣ز، ٣ٌٖٝٔ  صقظ٠ دجُضـط٤ز ثُؾ٤ذر

ك٤ٔج د٤ٖ ثُٔشجس٤ًٖ ك٢ د٣ِل٢ دشإٔ صؼذ٣َ ثُشهْ ثُذ٢ِ٤ُ ُٔ٘ـ ٓض٣ذ ٖٓ ث٫ٛضٔجّ ُِغ٬ٓز  أٗٚ ُْ ٣ضْ ثُضٞطَ إ٠ُ أ١ ثصلجم

ش ٝأشجس ثُخذشثء إ٠ُ إٔ ٖٓ ثُٔضؼزس صظٞس ث٤ٌُل٤ز ثُض٢ ٣ٌٖٔ دٜج ه٤جط ٛزٙ ثُٔغأُز ٝخجطز إٔ ثُذ٤جٗجس ثُٞؽ٤٘ز ٤ُغ. ث٧ف٤جة٤ز

 ؛(55ص ) "ٓضٞثكشر دظٞسر ػجٓز

ٝثُؼج٤ُٔز ه٤ذ ث٩ػذثد، أدٟ إدخجٍ إؽجس صخظ٤ض ثُٔٞثسد إ٠ُ صـ٤٤ش ؽذ٤ؼز ثٌُغ٤ش ٖٓ ثُٔشجس٣غ ث٩ه٤ٔ٤ِز " (د )

كؼ٠ِ عذ٤َ ثُٔغجٍ أطذـ ٖٓ ثُٔضؼزس ص٘ل٤ز إعضشثص٤ؾ٤ز إؽجس صخظ٤ض ثُٔٞثسد ُض٣َٞٔ إعضشثص٤ؾ٤ز . "أػذثد دؼؼٜج ٝٝهق

ثُؼج٤ُٔز ػٖٔ إؽجس صخظ٤ض ثُٔٞثسد ٗض٤ؾز ُِو٤ٞد ك٢ ثُذشثٓؼ ، ث٩ه٤ٔ٤ِزًذ أ٤ٔٛز ثُٜ٘ؼ صؤ ٢ هذٝثُضثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز 

ثُذِذثٕ ُٔشجس٣غ ثُؼج٤ُٔز ٝث٩ه٤ٔ٤ِز إٔ ٛ٘جى دؼغ ثُؼـٞؽ ػ٠ِ ثُٔؤعغ٤ز ٧ؿشثع ثثٗخلجع ث٧ٓٞثٍ  ٣ٝؼ٢٘. "7ٝث٩ه٤ٔ٤ِز

ث٧ٓٞثٍ ثُٔضجفز ؽشأ ػ٠ِ  ثُزٟٝٗظشث ٬ُٗخلجع  ."ػٖٔ إؽجس صخظ٤ض ثُٔٞثسد ك٢ ٛزٙ ثُٔذجدسثسٔٞثسدٛج د ُ٪عٜجّ

ٓخظظجصٜج ثُوطش٣ز ٓٞثٍ ٖٓ ث٧ج ٤صٞكش ؽٞػإؽجس صخظ٤ض ثُٔٞثسد إٔ ثُذِذثٕ عٞف خ٬ٍ صظ٤ْٔ ثكضشع ، ٓؤعغ٤ج

 "ثُٔشجس٣غ ث٩ه٤ٔ٤ِزص٘ظ٤ْ  ٝإصدثدر طؼٞدز ٓؤًذؿ٤ش ٛزث ث٫كضشثع ؿ٤ش إٔ . ثُٔخظظجس ثُؾٔجػ٤زُذِذثٕ ٝخجطز دجُ٘غذز 

 ؛(120-119 ص)

ٓشُٔٞز  ٣ٝٞط٢ ثُضوش٣ش، ػٖٔ ؽِٔز أٓٞس، دئٌٓج٤ٗز ٓؼجِٓز ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ًجعضغ٘جء دجُ٘ظش إ٠ُ أٜٗج ٤ُغش .16

 ثٝٝثكن خذشثء د٣ِل٢ ثُز٣ٖ ثعضش٤شٝ. أٝ ٖٓ خ٬ٍ ثُٔخظظجس ثُوطش٣ز/دظٞسر ؽ٤ذر دج٧سهجّ ثُذ٤ِ٤ُز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝ

ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز دٞطلٜج ٓغأُز ػجدشر ُِقذٝد صوغ خجسػ صظ٤ْٔ إؽجس  جِٓزٓؼخ٬ٍ ث٫عضؼشثع ػ٠ِ إٔ ٖٓ ث٧كؼَ 

 .صخظ٤ض ثُٔٞثسد

ًزُي ٫فظ صوش٣ش ثُذسثعز ثُشثدؼز ٨ُدثء ثُشجَٓ أٗٚ هذ فذط صذجؽؤ، ٓ٘ز إدخجٍ إؽجس صخظ٤ض ثُٔٞثسد، ك٢ ثُذػْ  .17

٤ِٕٓٞ د٫ٝس أٓش٢ٌ٣  32أٗلن خ٬ٍ كضشر ثُضؾذ٣ذ ثُشثدؼز كؼ٠ِ عذ٤َ ثُٔغجٍ، . ثُز١ ٣وذٓٚ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز ُض٘ل٤ز ثُذشٝصًٍٞٞ

٤ِٕٓٞ د٫ٝس أٓش٢ٌ٣ ٧ؿشثع  75فجكظز ٓٞثسد دٔذِؾ  صخظ٤ضػ٠ِ ٓشجس٣غ ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ أٗٚ هذ ؽشٟ 

                                                      
: ٣ٌٖٔ ثُقظٍٞ ػ٠ِ صوش٣ش ثعضؼشثع ٓ٘ضظق ثُٔذر ٩ؽجس صخظ٤ض ثُٔٞثسد ٖٓ 5
 mtr.pdf-http://gefeo.org/uploadedFiles/Evaluation_Office/RAF/raf 
. ث ٓغضو٬ ٣ٔغِٕٞ ؽجةلز ٖٓ ثُٔؤعغجس ك٢ ػ٤ِٔجس د٣ِل٢ ثُض٢ صض٘جٍٝ ث٧سهجّ ثُو٤جع٤ز ُٔ٘جكغ ثُٔشكن دشإٔ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢خذ٤ش 112شجسى أًغش ٖٓ  6

   http://www.thegef.org/gef/node/2319. :٣ٌٖٝٔ ث٩ؽ٬ع ػ٠ِ صلجط٤َ ػٖ ػ٤ِٔجس د٣ِل٢ ٖٓ
 .ثُو٤ٞد إ٠ُ ثُلؾٞر د٤ٖ ثُؼشع ٝثُطِخ ٝثُٔذجدُز ثُض٢ صؾش٣ٜج ثُذِذثٕ ك٤ٔج د٤ٖ ثُٔشجس٣غ ثُٞؽ٤٘ز ٝثُٔشجس٣غ ث٩ه٤ٔ٤ِز أٝ ثُؼج٤ُٔز شؽغص 7

http://gefeo.org/uploadedFiles/Evaluation_Office/RAF/raf-mtr.pdf
http://www.thegef.org/gef/node/2319
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 ذز دشإٔ ٤ًل٤ز ثعضغٔجسٝأشجس ثُضوش٣ش إ٠ُ إٔ رُي سدٔج ٣ؼٞد إ٠ُ فو٤وز إٔ ثُذِذثٕ ثُض٢ صٞثؽٚ ثخض٤جسثس طؼ. ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز

ك٢ إؽجس ث٫صلجه٤ز ٝثُذشٝصًٍٞٞ، ٓخظظجصٜج ثُٔقذٝدر ثُٔضؼِوز دجُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ك٤ٔج د٤ٖ ث٫ُضضثٓجس ثُؼذ٣ذر ثُٔض٘جكغز 

ًجٕ صخظ٤ض  ُٞٝرًش ثُضوش٣ش أٗٚ . ثُض٣َٞٔ ُٔشجس٣غ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ دذ٫ ٖٓ أٗشطز ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤زثخضجسس إٔ صطِخ 

ص )ٌُجٕ هذ أٌٖٓ ص٣َٞٔ ػذد أًذش ٖٓ ثُٔشجس٣غ  ،ػٖ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٓ٘لظ٬  َِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز دقغخ ثُذِذ هذ ثُض٣َٞٔ ُ

 (.ٖٓ ثُضوش٣ش 94

ُؾٞثٗخ ثُوظٞس ك٢ إؽجس صخظ٤ض ثُٔٞثسد ثُض٢ فذدس ك٢ ثعضؼشثع ٓ٘ضظق ثُٔذر ُٜزث ث٩ؽجس،  ٝدـ٤ز ثُضظذٟ .18

ٗظجٓج ؽذ٣ذث  2009صشش٣ٖ ثُغج٢ٗ / ٔجػٚ ثُغجدط ٝثُغ٬ع٤ٖ ثُز١ ػوذ ك٢ ٗٞكٔذشثػضٔذ ٓؾِظ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز خ٬ٍ ثؽض

ٝعٞف ٣طذن ٛزث ثُ٘ظجّ . ُِٔٞثسد ع٤قَ ٌٓجٕ إؽجس صخظ٤ض ثُٔٞثسد خ٬ٍ كضشر ثُذشٓؾز ُِضؾذ٣ذ ثُخجٓظُِضخظ٤ض ثُشلجف 

صٔٞص / َ ف٤ض ثُضشـ٤َ ك٢ ٤ُٞ٣ُٞض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝصـ٤ش ثُٔ٘جك ٝصذٛٞس ث٧سثػ٢ ٝعٞف ٣ذخث ص٘غ٤نثُؾذ٣ذ ػ٠ِ ٓؾج٫س 

إؽشثءثس ثُضشـ٤َ ك٢ كضشر "ٝصشد هٞثػذ ٝإؽشثءثس ثُضشـ٤َ رثس ثُظِز دجُضطذ٤ن ثُؼ٢ِٔ ُِ٘ظجّ ثُؾذ٣ذ ك٢ ٝع٤وز دؼ٘ٞثٕ . 2010

 .(GEF/C.38/9) "ُ٘ظجّ ثُضخظ٤ض ثُشلجف ُِٔٞثسدثُضؾذ٣ذ ثُخجٓغز 

ِٔٞثسد ٓخظض كشد١ إشجس١ ٣ٌٜٔ٘ج ثُقظٍٞ ػ٤ِٚ ٝع٤ٌٕٞ ُذٟ ؽ٤ٔغ ثُذِذثٕ، دٔٞؽخ ٗظجّ ثُضخظ٤ض ثُشلجف ُ .19

. ثُغ٬عز، ٝٛٞ ؽجٗخ ًجٕ ٗجهظج ك٢ إؽجس صخظ٤ض ثُٔٞثسد ثُض٘غ٤نخ٬ٍ كضشر ثُضؾذ٣ذ ُذػْ ثُٔشجس٣غ ك٢ ًَ ٓؾجٍ ٖٓ ٓؾج٫س 

ٓج ٣٫وَ  ٝعضٌٕٞ ثُٔخظظجس ثُلشد٣ز. ز ثُض٢ ًجٕ ٓؼ٫ٞٔ دٜج أع٘جء كضشر ثُضؾذ٣ذ ثُشثدؼز٤ٝأٝهق ثُؼَٔ دجُٔخظظجس ثُؾٔجػ

ٝهذ فغذش . ٤ِٕٓٞ د٫ٝس ُضذٛٞس ث٧سثػ٢ ٤ِٓ0.5ٕٞ د٫ٝس ُضـ٤ش ثُٔ٘جك ٝ ٤ِٓ2ٕٞ د٫ٝس ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝ 1.5ػٖ 

ثعض٘جدث إ٠ُ ص٤ُٞلز ٖٓ ثُشهْ ثُذ٢ِ٤ُ ُٔ٘جكغ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز ٝثُشهْ ثُذ٢ِ٤ُ ٧دثء ثُٔشكن، ٝسهْ د٢ِ٤ُ ثُٔخظظجس ث٩شجس٣ز 

ثُ٘جصؼ ثُٔق٢ِ ؽجٗذج ؽذ٣ذث ك٢ ٗظجّ ثُضخظ٤ض إؽٔج٠ُ ثُذ٢ِ٤ُ ثُٔؼضٔذ ػ٠ِ ٣ٝؼضذش ثُشهْ . ُ٘جصؼ ثُٔق٣٢ِؼضٔذ ػ٠ِ إؽٔج٢ُ ث

ثُٔغجٝثر ٖٓ خ٬ٍ ص٣جدر ثُٔخظظجس ُِذِذثٕ ثُض٢ ٢ٛ ك٢ ثُ٘طجم ث٧د٠ٗ ٖٓ ٗظ٤خ ثُلشد ٖٓ ثُشلجف ُِٔٞثسد طْٔ ُضؼض٣ض 

ث٤ُٝ٧ز ُِذِذثٕ ثُض٢ ُذ٣ٜج ٓخظظجس ٖٓ ٗظجّ ثُضخظ٤ض طش٣ز ٝهذ ًشق ػٖ فٞثكظ ثُٔٞثسد ثُو. ثُ٘جصؼ ثُٔق٢ِ ث٩ؽٔج٢ُ

‘‘ ثُٔخظظجس ث٤ُٝ٧ز دٔٞؽخ ٗظجّ ثُضخظ٤ض ثُشلجف ُِٔٞثسد خ٬ٍ كضشر ثُضقذ٣ذ ثُخجٓظ’’ثُشلجف ك٢ ٝع٤وز دؼ٘ٞثٕ 

(GEF/C.38/Inf.8) 8. 

ثُضوجس٣ش ثُٞؽ٤٘ز ص٣َٞٔ ٓٞثسد إػجك٤ز ٧ٗشطز ثُض٤ٌٖٔ ٓغَ  ،ٝعضضٞثكش، دٔوضؼ٢ ٗظجّ ثُضخظ٤ض ثُشلجف ُِٔٞثسد .20

. ثُشثدؼزأٓش٢ٌ٣ ُِذِذ ثُٞثفذ ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢، ٝٛٞ ٓج ُْ ٣ٌٖ ٓٞؽٞدث ك٢ كضشر ثُضؾذ٣ذ  د٫ٝس  500,000دٔذِؾ ٣ظَ إ٠ُ 

ثُظجدس ػٖ ٓؤصٔش ث٧ؽشثف ( 1) 2ثُلوشر  ٣ٝBS-III/5ؼجُؼ ٛزث ثُؾجٗخ ثُؾذ٣ذ أفذ ثُشٞثؿَ ثُشة٤غ٤ز ثُض٢ أع٤شس ك٢ ثُٔوشس 

 .ًجؽضٔجع ٨ُؽشثف ك٢ ثُذشٝصًٍٞٞثُؼجَٓ 

٣ٝوذّ ٗظجّ ثُضخظ٤ض ثُشلجف ُِٔٞثسد أ٣ؼج ؽٞثٗخ ؽذ٣ذر صٜذف إ٠ُ صؼض٣ض ثُٔشٝٗز ٝثُٔغجٝثر ك٢ ثعضخذثّ  .21

ه٤ٞد ػ٠ِ فؾْ ثُٔخظظجس ث٩شجس٣ز ثُض٢ ٣ٌٖٔ ٧فذ ثُذِذثٕ ثُقظٍٞ  كؼ٠ِ عذ٤َ ثُٔغجٍ، ٫صٞؽذ. .ٛزث ثُ٘ظجّٓخظظجس 

٣ؾش١ صشؾ٤غ ثُذِذثٕ، ٢ٌُ ٣ؼَٔ ؿ٤ش أٗٚ . ثُضؾذ٣ذ ًٔج ًجٕ ثُقجٍ ك٢ إؽجس صخظ٤ض ثُٔٞثسد ػ٤ِٚ ك٢ أ١ ٝهش خ٬ٍ كضشر

كضشر ثُضؾذ٣ذ دأًِٜٔج ٝػذّ ثعضخذثّ  إٓضذثد  ٓوضشفجس ثُٔشجس٣غ ُِض٣َٞٔ ػ٠ِثُ٘ظجّ دغ٬عز هذس ثُٔغضطجع، ػ٠ِ ٝػغ ٝصوذ٣ْ 

 .جس فض٠ ٜٗج٣ز ثُلضشرثُٔخظظؽ٤ٔغ ثُٔخظظجس ث٩شجس٣ز ك٢ دذث٣ز ثُلضشر أٝ ث٩دوجء ػ٠ِ ؽ٤ٔغ 

 ثُض٘غ٤نٝػ٬ٝر ػ٠ِ رُي، ٣ض٤ـ ٗظجّ ثُضخظ٤ض ثُشلجف ُِٔٞثسد ُِذِذثٕ ثُض٢ ٣ٌٕٞ ٓؾٔٞع ٓخظظجس ٓؾج٫س  .22

دٔٞؽخ ٗظجّ ثُضخظ٤ض  ثُض٘غ٤ن ٓخظظجصٜج ثُوطش٣ز ػذش أ١ ٓؾجٍ ٖٓ ٓؾج٫س ثُٔشٝٗز ك٢ ٗوَ  ، خجػؼج ُقذ أهظ٠ ٓؼ٤ٖ

ٓؾٔٞع ٓٞثسد ٝهذ فذد ثُقذ ث٧هظ٠ ُؼٔجٕ ثعضخذثّ ٓج ٣٫وَ ػٖ صغؼ٤ٖ ك٢ ثُٔجةز ٖٓ . ظثُضؾذ٣ذ ثُخجٓثُشلجف خ٬ٍ دٝسر 

                                                      
 
8

ٖٓ ‘‘ ثُٔخظظجس ث٤ُٝ٧ز دٔٞؽخ ٗظجّ ثُضخظ٤ض ثُشلجف ُِٔٞثسد خ٬ٍ كضشر ثُضؾذ٣ذ ثُخجٓظ’’٣ٌٖٔ ثُقظٍٞ ػ٠ِ ثُٞع٤وز ثُٔؼ٘ٞٗز 
http://www.thegef.org/gef/node/3205 . 

http://www.thegef.org/gef/node/3205
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 ٣ٝضٞهغ إٔ ٣غضل٤ذ ٓج ٫ ٣وَ. ثُض٘غ٤ن ٛزٙ  ٓؾج٫سثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝصـ٤ش ثُٔ٘جك خ٬ٍ كضشر ثُضؾذ٣ذ ثُخجٓظ ك٢ ٓشجس٣غ ك٢ 

 .9دِذث ٖٓ ٛزث ثُؾجٗخ 50ػٖ 

ٓج إرث ًجٕ ثُ٘ظجّ ثُؾذ٣ذ ُِضخظ٤ض ثُشلجف ُِٔٞثسد  ش، كئٕ ٖٓ ؿ٤ش ثُٔؤًذٝػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ ثُضقغ٤٘جس ثُض٢ أدخِ .23

ٖٓ ٓخظظجس ثُذِذثٕ ٖٓ ص٣َٞٔ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُز ُض٘ل٤ز دشٝصًٍٞٞ ثُغ٬ٓز خ٬ٍ كضشر ثُضؾذ٣ذ ثُخجٓظ عٞف ٣قغٖ 

٢ ثُذشٝصًٍٞٞ ك٢ إٔ ٣طِخ صوش٣ش ثعضؼشثع إؽجس صخظ٤ض ثُٔٞثسد، هذ ٣شؿخ ثؽضٔجع ث٧ؽشثف كًٝٔج أٝط٠ ك٢ . ث٧ف٤جة٤ز

ص٣َٞٔ ٓشجس٣غ ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز خجسػ ٗطجم ٗظجّ ثُضخظ٤ض ثُشلجف  ثُؼج٤ُٔزٖٓ ٓؤصٔش ث٧ؽشثف إٔ ٣طِخ ٖٓ ٓشكن ثُذ٤تز 

٤ز ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ٫صؼجُؼ دظٞسر ص٘جعذ٤ز ٖٓ خ٬ٍ ث٧سهجّ ثُذ٤ِ٤ُز ثُقجُُِٔٞثسد ٓغِٔج ثُقجٍ ٓغ ث٤ُٔجٙ ثُذ٤ُٝز دجُ٘ظش إ٠ُ إٔ 

ثُخذشثء ثُٔغضو٤ِٖ ثُز٣ٖ ؽشس ثعضشجسصْٜ خ٬ٍ دسثعز د٣ِل٢ ٩ؽجس صخظ٤ض ثُذ٤ُٞٞؽ٢، ٝٛٞ ٓج ٫فظضٚ ٓؾٔٞػٚ ُِض٘ٞع 

 .ثُٔٞثسد دشإٔ ثعضؼشثع ٓ٘ضظق ثُٔذر

 اإلجزاءاث انًؼذنت نذورة انًشبرَغ وانُهج انبزايجُت خالل فتزة انتجذَذ انخبيس -دال

ًٝٝج٫صٜج كؼ٬ ػٖ ٓشكن ، ثُؾٜجس ثُٔجٗقز BS-II/5ٖٓ ثُٔوشس  1لوشر شؾؼش ث٧ؽشثف ك٢ ثُذشٝصًٍٞٞ، ك٢ ثُ .24

دقظٍٞ ث٧ؽشثف ٖٓ ثُذِذثٕ ثُ٘ج٤ٓز ٝث٧ؽشثف ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز ػ٠ِ صذغ٤ؾ ٓضطِذجس دٝسر ٓشجس٣ؼٜج، هذس ثُٔغضطجع، ُ٪عشثع 

 6ٝؽشٟ ك٢ ثُلوشر . ر ك٢ ص٘ل٤ز ثُذشٝصًٍٞٞػ٠ِ ثُٔٞثسد ثُٔج٤ُز ث٬ُصٓز ُِٔغجػذٖٓ دِذثٕ ث٫هضظجدثس ثُض٢ صٔش دٔشفِز ثٗضوجٍ، 

 .ٖٓ ٗلظ ثُٔوشس صشؾ٤غ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز ػ٠ِ ٝػغ ؽشهٚ ُِض٣َٞٔ ُض٘ظ٤ْ دػٔٚ ُِذشٝصًٍٞٞ دطش٣وز ٜٓ٘ؾ٤ز ٝٓشٗز

ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز دٝسر ٓشجس٣غ أًغش صشش٤ذث ُِٔشجس٣غ ثُٔضٞعطز ثُقؾْ ٝثٌُجِٓز ثُقؾْ كؼ٬ ػٖ  ٝهذ ثػضٔذس .25

ٝصٜذف ثُضـ٤٤شثس ثُٔوضشفز إ٠ُ ص٣جدر صقغ٤ٖ كؼج٤ُز . ٖ ثُٜ٘ؼ ثُذشثٓؾ٤ز ُِٔشكن ُض٘ل٤زٛج خ٬ٍ كضشر ثُضؾذ٣ذ ثُخجٓغزٗٞػ٤ز ٓ

ٝثُٔغجٝثر ثُٔ٘جعخ  ث٩صوجٕدؼ٤ِٔز ثُٔٞثكوز ػ٠ِ ثُٔشجس٣غ ٓغ ثُٔقجكظز ػ٠ِ ًٝلجءر ػ٤ِٔجس ث٧ػٔجٍ ك٢ ثُٔشكن ٝث٩عشثع 

 10 .ض٤ٌٖٔ دٕٝ صـ٤٤شٝعضظَ إؽشثءثس ثُضؼؾ٤َ دشإٔ أٗشطز ثُ

ك٢ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز ُِٔشجس٣غ ثُٔضٞعطز ثُقؾْ ًذ٤ش ثُٔٞ ل٤ٖ ثُض٘ل٤ز٤٣ٖ  ٝصضٝد إؽشثءثس دٝسر ثُٔشجس٣غ ثُٔؼذُز .26

ٝعضؼَٔ ثًُٞج٫س ثُٔ٘لزر ُِٔشكن ٓغ ثُذِذثٕ . ػ٠ِ ثُٔشجس٣غ دٕٝ صؼ٤ْٔ ٓغذن ػ٠ِ ثُٔؾِظ ُِضؼ٤ِندغِطجس ٓلٞػز ُِٔٞثكوز 

ثُض٢ عٞف ٣غضؼشػٜج ٣ٝٞثكن ػ٤ِٜج ًذ٤ش ثُٔٞ ل٤ٖ ثُض٘ل٤ز٤٣ٖ ك٢ ثُٔلج٤ْٛ ٝإػذثد ٝعجةن ثُٔشجس٣غ ثٌُجِٓز   ثُٔغضل٤ذر ُضقذ٣ذ

ٝػوخ ٓٞثكوز ًذ٤ش ثُٔٞ ل٤ٖ ثُض٘ل٤ز٤٣ٖ، عضٞثكن ثًُٞجُز دؼذ رُي ػ٠ِ ٝع٤وز ثُٔششٝع ٝكن إؽشثءثصٜج . ؿؼٕٞ ػششر أ٣جّ ػَٔ

صٞػغ ٝع٤وز ثُٔششٝع ثُٔٞثكن ػ٤ِٜج ػ٠ِ ثُٔٞهغ ثُشذ٢ٌ ُٔشكن ثُذ٤تز  ٝعٞف. ثُخجطز ف٤ظ ٣ذذأ ص٘ل٤ز ثُٔششٝع دؼذ رُي

ُؼٔجٕ إٔ صضٞثكن ٓضطِذجس ٝػ٬ٝر ػ٠ِ رُي ع٤ؾش١ صؼذ٣َ ثُٔؼج٤٣ش ثُٔغضخذٓز ك٢ ثُٔشجس٣غ ثُٔضٞعطز ثُقؾْ . ثُؼج٤ُٔز ُِؼِْ

٤ِٕٓٞ د٫ٝس أٓش٢ٌ٣ ٖٓ   2ْ إ٠ُ ٝع٤ضثد فؾْ ثُٔشجس٣غ ثُٔضٞعطز ثُقؾ. ثُٞعجةن ٝػ٤ِٔجس ث٫عضؼشثع ٓغ فؾْ ؽِخ ثُٔ٘قز

 .ثُقذٝد ثُوظٟٞ ثُقج٤ُز ثُذجُـز ٤ِٕٓٞ د٫ٝس أٓش٢ٌ٣

ػذُش ػ٤ِٔز ٓٞثكوز ثُٔؾِظ ثٌُٔٞٗز ٖٓ خطٞص٤ٖ إ٠ُ ػ٤ِٔز ٓٞثكوز ثُٔؾِظ دخطٞر ٝدجُ٘غذز ُِٔشجس٣غ ًجِٓز ثُقؾْ،  .27

. ٞػغ ٓلج٤ْٛ ٝإػذثد ثعضٔجسثس صقذ٣ذ ثُٔشجس٣غٝعضؼَٔ ًٝج٫س ثُٔشكن، ك٢ ثُؼ٤ِٔز ثُٔ٘وقز، ٓغ ثُذِذثٕ ثُٔغضل٤ذر ُ. ٝثفذر

ػَٔ، ٝعٞف ( ح)صقذ٣ذ ثُٔشجس٣غ ػ٠ِ أعجط ٓغضٔش دٔؼ٤جس أػٔجٍ هذسر ػششر ٝعضوّٞ أٓجٗز ثُٔشكن دجعضؼشثع ثعضٔجسثس 

ٝع٤ٞثطَ ثُٔؾِظ . كن ػ٤ِٜج ًذ٤ش ثُٔٞ ل٤ٖ ثُض٘ل٤ز٤٣ٖ ك٢ دشٗجٓؼ ثُؼَٔ ثُز١ ع٤٘ظشٙ ثُٔؾِظصذسػ صِي ثُٔشجس٣غ ثُض٢ ٝث

ٝػوخ ٓٞثكوز ثُٔؾِظ، . ثُٔٞثكوز ػ٠ِ ٓقض٣ٞجس دشثٓؼ ثُؼَٔ ثُض٢ صؼْ ثعضٔجسثس صقذ٣ذ ثُٔشجس٣غ ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُٔؼٍٔٞ دٚ فج٤ُج

٣ٌٖٝٔ صوذ٣ْ ؽِذجس ثُقظٍٞ ػ٠ِ ٓ٘قز إػذثد . جس٣غ ثُضلظ٤ِ٤زعضوّٞ ثُذِذثٕ ثُٔغضل٤ذر ك٢ ششثًز ٓغ ثًُٞج٫س، دئػذثد ثُٔش

ٝدٔؾشد ثُٔٞثكوز ػ٠ِ ثعضٔجسر صقذ٣ذ ثُٔششٝع ك٢ دشٗجٓؼ ثُؼَٔ ٣غضؼشع . ثُٔشجس٣غ إ٠ُ ث٧ٓجٗز ٓغ ثعضٔجسر صقذ٣ذ ثُٔششٝع

                                                      
 
9
ؿ٤٘٤ج  دٞسٝٗذ١ ٝثٌُٞٗـٞ ٝؽٜٔٞس٣ز ثكش٣و٤ج ثُٞعط٠ ٝؽضس ثُؤش ٝؿ٤٘٤ج ث٫عضٞثة٤ز، ؿ٤٘٤ج،: ك٢ أكش٣و٤جثُؾجٗخ  ثٖٓ ٛزثُذِذثٕ ثُضج٤ُز  صغضل٤ذ إٔ ٣ضٞهغ 

، ٝثُؼشثم ، ٤ًٝش٣ذجص٢ ٝؽضس ، ؽضس ًٞىصجٕدٜٞ: ك٢ آع٤ج ٝثُٔق٤ؾ ثُٜجداٝ. ٝسٝثٗذث ٝع٤شث٤ُٕٞ ٝعٞثص٬٣ٗذ ٝصٞؿٞ، ٤ُذ٤ج د٤غجٝ، ٤ُغٞصٞ، ٤ُذ٤ش٣ج

: ك٢ أٝسٝدج ٝآع٤ج ثُٞعط٠ٝ. ٝص٤ٔٞس ثُششه٤ز ٝصٞٗـج ٝصٞكجُٞ ٝكجٗٞثصٞع٤ِٔجٕ ، ٝدج٫ٝ ٝعجٓٞث ٝؽضس ٓجسشجٍ ٤ٌٓٝش٤ٗٝض٣ج ٝٗجٝسٝ ٤ٗٝٞ ثُٔجُذ٣ق ٝؽضس

أٗض٤ـٞث : ك٢ أٓش٣ٌج ث٬ُص٤٘٤ز ٝثُذقش ثٌُجس٣ذ٢ٝ. ، ٝؽجؽ٤ٌغضج٤ٕٞؿٞع٬ك٤ز ثُغجدوز ، ثُؾذَ ث٧عٞدٝثُٜشعي ٝؽٞسؽ٤ج ٝؽٜٔٞس٣ز ٓوذ٤ٗٝج ثُ أُذج٤ٗج ٝثُذٞع٘ز

، ٤ٖ٣ج، عجٗش ك٘غ٘ش ٝؿش٣٘جدشُذٜجٓج ٝدشدجدٝط ٝد٤ِض ٝد٤٘٤ٌٓٝج، ٝثُغِلجدٝس، ٝؿش٣٘جدث، ٝؿ٤جٗج، ٝعجٗش ٤ًضظ ٤ٗٝل٤ظ، عجٗش ُٞ، ٝؽضس ثٝدشدٞدث

  .ٝعٞس٣٘جّ
 ثُض٢ ٣ٌٖٔ ثُقظٍٞ ػ٤ِٜج ٖٓ‘‘ صشش٤ذ دٝسر ثُٔشجس٣غ ٝص٘و٤ـ ثُٜ٘ؼ ثُذشثٓؾ٢’’٣شد ٝطق ُذٝسر ثُٔشجس٣غ ثُؾذ٣ذر ٝثُٜ٘ؼ ثُذشثٓؾ٤ز ك٢ ثُٞع٤وز  10
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ثد ثٌُجَٓ ُِٔششٝع، ٣خؼغ ٝػ٘ذٓج ٣٘ض٢ٜ ث٩ػذ. ًذ٤ش ثُٔٞ ل٤ٖ ثُض٘ل٤ز٤٣ٖ ؽِذجس ثُقظٍٞ ػ٠ِ ٓ٘ـ ث٩ػذثد ُِٔٞثكوز ػ٤ِٜج

٬ُعضؼشثع ٝثُٔٞثكوز ٖٓ ؽجٗخ ًذ٤ش ثُٔٞ ل٤ٖ ثُض٘ل٤ز٤٣ٖ ك٢ ثُٔشكن ف٤ظ صوّٞ ثًُٞجُز دجُٔٞثكوز ػ٠ِ ثُٔششٝع ٝكوج 

ششؽ صؼ٤ْٔ ٝعجةن ثُٔششٝع ٝع٤ؾش١ ٝكوج ُِ٘ظجّ ثُؾذ٣ذ إُـجء . ٩ؽشثءثصٜج ثُخجطز، ٝػ٘ذ ٛزٙ ثُ٘وطز ٣ٌٖٔ ثُذذء ك٢ ثُض٘ل٤ز

ٝعٞف صٞػغ ؽ٤ٔغ ٝعجةن ثُٔشجس٣غ ػ٠ِ ثُٔٞهغ ثُشذ٢ٌ ُٔشكن . ٠ ثُٔؾِظ هذَ ٓٞثكوز ًذ٤ش ثُٔٞ ل٤ٖ ثُض٘ل٤ز٤٣ٖثُٜ٘جة٤ز ػِ

 .ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز

ٝؽشٟ أ٣ؼج إدخجٍ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ثُٜ٘ؼ ُض٘و٤ـ ثُٜ٘ؼ ثُذشثٓؾ٢ ف٤ظ ٣ٌٖٔ دٔوضؼجٛج ُِذِذثٕ ًٝٝج٫س ثُٔشكن ٝؿ٤شٛج  .28

ثُض٢ صشَٔ )ٖٓ ثُٔشكن ُِذشثٓؼ ؽِخ ثُذػْ ( أٝ ثُؾٜجس ثُٔجٗقز/ٝثُوطجع ثُخجص ٝٓغَ ثُذٝثةش ثُؼ٤ِٔز )ٖٓ أطقجح ثُٔظِقز 

دذ٫ ٖٓ  ثُٔشجس٣غ ثُٔ٘لشدر ُؼٔجٕ صقو٤ن ثُضأع٤ش ( ٓؾٔٞػز ثُٔشجس٣غ ثُٔضشثدطز ٖٓ خ٬ٍ ٛذف أٝ أٛذثف ٓشضشًز ُِذشٗجٓؼ

 .ثُ٘طجم ٝثُٔغضٔشٝثعغ 

٤ٗغجٕ / أدش٣َ)  GEF/C.33/6ؾ٢ ثُقج٢ُ ثُٔذ٤ٖ ك٢ ثُٞع٤وز ثُٜ٘ؼ ثُذشث٣ٝٓوضشؿ ثُ٘ٞع ث٧ٍٝ صؼذ٬٣س ؽل٤لز ػ٠ِ  .29

ًُٞجُز ص٘غ٤ن ثُذشثٓؼ ٝصٞك٤ش ( ك٢ فجُز ثُذشثٓؼ ثُٔضؼذدر ثًُٞج٫س)ٝصضؼٖٔ ٛزٙ ثُضؼذ٬٣س إدخجٍ ٤ٓضث٤ٗز ص٘غ٤ن (. 2008

ثُٔشصذطز دجُذشٗجٓؼ صوذّ  ك٢ ثُٔجةز ٖٓ ثُقظز ثُض٘جعذ٤ز ُِٔذِؾ ث٩ؽٔج٢ُ ُٔ٘قز ثُٔشكن 9ثُٔقغٞدز ػ٠ِ أعجط  سعّٞ ثًُٞجُز

 .ثُٔشجسًزًُِٞج٫س 

دجُغِطز ُِٔشجس٣غ ثُٔٞثكن ٓؼج٤٣ش ثُضل٣ٞغ  صغضٞك٠ثُغج٢ٗ ٖٓ ثُٜ٘ؼ ثُذشثٓؾ٤ز ثُٔوضشؿ ًُٞج٫س ثُٔشكن ثُض٢  ثُ٘ٞعأٓج  .30

س ثُذشثٓؼ ٝع٤ظَ ثُٔؾِظ ٣ٞثكن ػ٠ِ ٝع٤وز إؽجػ٤ِٜج ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُٔذ٤ٖ ك٢ ثُٔشكن ث٧ٍٝ ٣شضَٔ ػ٠ِ ػ٤ِٔجس صشش٤ذ إػجك٤ز 

ثعضؼشثع ثُٔشجس٣غ ثُلشد٣ز دؼذ إػذثدٛج دظٞسر ًجِٓز ٝثُٔٞثكوز ٝع٤ؾش١ . دؾجٗخ ثُٔذِؾ ث٩ؽٔج٢ُ ُِٔ٘قز ثُٔشصذؾ دجُذشٗجٓؼ

ثُض٘ل٤ز٤٣ٖ ػ٠ِ ًَ ٓششٝع، صٞثكن ثًُٞجُز ػ٠ِ ثُٔششٝع ٝدؼذ ٓٞثكوز ًذ٤ش ثُٔٞ ل٤ٖ . ػ٤ِٜج ٖٓ ؽجٗخ ًذ٤ش ثُٔٞ ل٤ٖ ثُض٘ل٤ز٤٣ٖ

 .٣ٝؾش١ ثُض٘ل٤ز ٝكوج ٩ؽشثءثصٜج

صشش٤ذ دٝسر ثُٔشجس٣غ ٝص٘و٤ـ  ’’دؼ٘ٞثٕ ٝصشد صلجط٤َ ث٩ؽشثءثس ثُٔ٘وقز ُذٝسر ثُٔشجس٣غ ٝثُٜ٘ؼ ثُذشثٓؾ٤ز ك٢ ٝع٤وز  .31

 11 (.GEF/C.38/5)‘‘ ثُٜ٘ؼ ثُذشثٓؾ٢

 انتؼبوٌ بٍُ األيبَت ويزفك انبُئت انؼبنًُت -هبء

ٝث٤ٓ٧ٖ ثُض٘ل٤ز١ ٬ُصلجه٤ز ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز  BS-II/5ٖٓ ثُٔوشس  5شؾؼش ث٧ؽشثف ك٢ ثُذشٝصًٍٞٞ، ك٢ ثُلوشر  .32

 .ػ٠ِ ٓٞثطِز صؼجٜٝٗٔج ك٢ صوذ٣ْ ثُذػْ ُض٘ل٤ز ثُذشٝصًٍٞٞ

ٝأدِـش ث٧ٓجٗز . ٝخ٬ٍ كضشر ٓجد٤ٖ ثُذٝسثس، ٝثطِش ث٧ٓجٗز ثُؼَٔ دظٞسر ٝع٤وز ٓغ أٓجٗز ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز .33

ث٤ُ٥ز ثُٔج٤ُز دٔج ك٢ رُي ثُضٞؽ٤ٚ ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُغ٬ٓز ٖ ٓؤصٔش ث٧ؽشثف إ٠ُ ثُٔشكن دطش٣وز فغ٘ز ثُضٞه٤ش دجُضٞؽ٤ٚ ثُظجدس ػ

ٝثؽضٔغ ث٤ٓ٧ٖ ثُض٘ل٤ز١ ًٝذ٤ش . ث٧ف٤جة٤ز، ٝصِوش ٝعجةن رثس ثُظِز ٖٓ ثُٔشكن دشإٔ ثُخطٞثس ثُض٢ صضخز ُض٘ل٤ز ٛزث ثُضٞؽ٤ٚ

دشإٔ ثُٔغجةَ ثُٔؼ٤٘ز دذػْ ثُٔشكن ُض٘ل٤ز ث٫صلجه٤ز  دظٞسر ٓغضٔشرثُٔٞ ل٤ٖ ثُض٘ل٤ز٤٣ٖ سة٤ظ ثُٔشكن ك٢ ػذر ٓ٘جعذجس ٝصٞثط٬ 

 .ٝثُذشٝصًٍٞٞ

ثُشجَٓ  ٨ُدثءٓ٘ضظق ثُٔذر ٩ؽجس صخظ٤ض ثُٔٞثسد ٝثُذسثعز ثُشثدؼز ٝهذٓش ث٧ٓجٗز ٓذخ٬س خ٬ٍ ثعضؼشثع  .34

ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُلضشر ُِض٘ ثُض٘غ٤نًٔج أص٤قش ُٜج ثُلشطز ٫عضؼشثع ٓششٝع إعضشثص٤ؾ٤ز ٓؾجٍ . دٞثعطز ٌٓضخ ثُضو٤٤ْ ك٢ ثُٔشكن

 .ثُضؾذ٣ذ ثُخجٓغز ثُض٢ صضؼٖٔ ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ٝثُضؼ٤ِن ػ٤ِٜج

ًٔج شجسى ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز ك٢ دؼغ ث٧ٗشطز رثس ثُظِز دجُذشٝصًٍٞٞ ٗظٔضٜج ث٧ٓجٗز دٔج ك٢ رُي ث٫ؽضٔجع  .35

ك٢ عجٕ  2009آرثس / ٓجسط 13ٝ 12وذ ٢ٓٞ٣ دذ٘جء ثُوذسثس ك٢ ٓؾجٍ ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ثُز١ ػثُغجدط ُلش٣ن ث٫صظجٍ ثُٔؼ٢٘ 

 .ؽٞع٤ٚ، ًٞعضجس٣ٌج

                                                      
 

11
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حصةمت عمةت تمويةل  بةل أن تصةبا أطرافةا تقرير عن حالةة البمةدان التة    -ثالثا
 7/22من المقرر ( ب) 21ف  البروتوكول وفقا لمفقرة 

 21ثُلوشثس )غ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز هجّ ٓؤصٔش ث٧ؽشثف ك٢ ثصلجه٤ز ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢، ك٢ صٞؽ٤ٜٚ إ٠ُ ث٤ُ٥ز ثُٔج٤ُز دشإٔ ثُ .36

، دضٞع٤غ ٓؼ٤جس ث٤ِٛ٧ز ُض٤ٌٖٔ ث٧ؽشثف ك٢ ث٫صلجه٤ز ثُض٢ ُْ صظذـ دؼذ أؽشثكج ك٢ ثُذشٝصًٍٞٞ ٖٓ (7/20، ثُٔوشس 26إ٠ُ 

صظذـ  دإُٔذؼغ ث٧ٗشطز ثُٔضؼِوز دذ٘جء ثُوذسثس دؼذ صوذ٣ْ ثُضضثّ ع٤جع٢ ٝثػـ  ٤زثُقظٍٞ ػ٠ِ ص٣َٞٔ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼجُٔ

إٔ ٣ظذـ ؽشكج ك٢  ٣ؼضض٣ّٝضخز ٛزث ث٫ُضضثّ ثُغ٤جع٢ شٌَ صأ٤ًذ ًضجد٢ ٤ٓ٨ُٖ ثُض٘ل٤ز١ دإٔ ثُذِذ . ج ك٢ ثُذشٝصًٍٞٞأؽشثك

ٝصضٔغَ ث٧ٗشطز ثُٔؤِٛز ك٢ صط٣ٞش ث٧ؽش ثُٞؽ٤٘ز ُِغ٬ٓز ثُذ٤ُٞٞؽ٤ز . ص٣ِٜٞٔج ٣ؾشٟإٗؾجص ث٧ٗشطز ثُض٢  ُذٟثُذشٝصًٍٞٞ 

ٔؼِٞٓجس ػٖ ثُغ٬ٓز ثُذ٤ُٞٞؽ٤ز ٝثُوذسثس ثُٔؤعغ٤ز ث٧خشٟ ُٔغجػذصٜج ػ٠ِ إٔ ٝٝػغ ثُٞفذثس ثُٞؽ٤٘ز ُٔشًض صذجدٍ ثُ

 .صظذـ أؽشثكج ك٢ ثُذشٝصًٍٞٞ

، 2004أ٣جس / ثُز١ صْ ك٢ ثؽضٔجػٚ ثُٔؼوٞد ك٢ ٓج٣ٞ ٤زٝٝكوج ُِضٞؽ٤ٚ، ٝسدث ػ٠ِ ؽِخ ٖٓ ٓؾِظ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼجُٔ .37

٤ز ٝث٤ٓ٧ٖ ثُض٘ل٤ز١ ٬ُصلجه٤ز خطجدج ٓشضشًج إ٠ُ ؽ٤ٔغ ؽٜجس ث٫صظجٍ سة٤ظ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼجُٔ/ دؼظ ًذ٤ش ثُٔٞ ل٤ٖ ثُض٘ل٤ز٤٣ٖ

ٝصطِخ ث٩ؽشثءثس ٖٓ د٤ٖ أٓٞس  إصذجػٜجدشإٔ ثصلجه٤ز ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٢ُٔ، صٞػـ ث٩ؽشثءثس ثُٞثؽخ 

إد٬ؽ  7/20ثُٔوشس ٖٓ ( ح) 21ر أخشٟ ٖٓ ثُذِذثٕ ؿ٤ش ث٧ؽشثف ثُض٢ فظِش ػ٠ِ ص٣َٞٔ ٖٓ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٢ُٔ ٝكوج ُِلوش

 .ث٤ٓ٧ٖ ثُض٘ل٤ز١ ٬ُصلجه٤ز دشٌَ ع١ٞ٘ دج٩ؽشثءثس ثُض٢ صضخز ٢ً صظذـ أؽشثكج ك٢ ثُذشٝصًٍٞٞ

ثُذِذثٕ ثُض٢ فظِش ػ٠ِ  ٨ُBS-II/5ؽشثف ك٢ ثُذشٝصًٍٞٞ، ك٢ ٓوشسٙ ٝدػج ٓؤصٔش ث٧ؽشثف ثُؼجَٓ ًجؽضٔجع  .38

إ٠ُ إد٬ؽ ث٤ٓ٧ٖ ثُض٘ل٤ز١ ٬ُصلجه٤ز  7/20ٖٓ ثُٔوشس ( ح) 21س إ٤ُٜج ك٢ ثُلوشر ص٣َٞٔ ٖٓ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز ٨ُٗشطز ثُٔشج

ػ٠ِ أؽشثكج ك٢ ثُذشٝصًٍٞٞ، ٝؽِخ ٖٓ ث٤ٓ٧ٖ ثُض٘ل٤ز١ صؾ٤ٔغ ثُضوجس٣ش ثُٔوذٓز ٝصٞص٣ؼٜج ػٖ ث٩ؽشثءثس ثُض٢ صضخز ُضظذـ 

 .ث٧ؽشثف ٝٓؾِظ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز

ٝ ٣ٌٖٔ إٔ صقظَ ػ٠ِ ص٣َٞٔ ٖٓ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز هذَ إٔ صظذـ أؽشثكج ك٢ ٝك٤ٔج٢ِ٣ فجُز ثُذِذثٕ ثُض٢ فظِش أ .39

 :2010فض٣شثٕ / ٤ٗٞ٣ٞ 15ثػضذجسث ٖٓ  7/20ٖٓ ثُٔوشس ( ح)21ثُذشٝصًٍٞٞ ٝكوج ُِلوشر 

دشإٔ ثُضضثٜٓج ثُغ٤جع٢ دإٔ شعجةَ ددِذث إ٠ُ ث٤ٓ٧ٖ ثُض٘ل٤ز١ ًٝذ٤ش ثُٔٞ ل٤ٖ ثُض٘ل٤ز٤٣ٖ ُِٔشكن  19دؼظ  (أ )

ثُذِذثٕ  ُْٝ صظذـ. 12دِذث أؽشثكج ٓ٘ز رُي ثُٞهش ك٢ ثُذشٝصًٍٞٞ 14ٖٝٓ د٤ٖ ٛزٙ ثُذِذثٕ، أطذـ . كج ك٢ ثُذشٝصًٍٞٞصظذـ أؽشث

 ؛13ثُخٔغز ثُذجه٤ز أؽشثكج دؼذ، ُْٝ صوذّ صوجس٣شٛج دشإٔ ث٩ؽشثء ثُز١ صضخزٙ ُضظذـ أؽشثكج ك٢ ثُذشٝصًٍٞٞ

 ؛14أطذقش أؽشثكج ٓ٘ز رُي ثُٞهش دِذث سعجةَ ثُضضثّ إػٔج٫ ُِٔوشس إ٫ّ أٜٗج 12ُْ ٣وذّ  (ح )

ُضظذـ أؽشثكج ك٢ دِذث ٖٓ ؿ٤ش ث٧ؽشثف سعجةَ ثُضضثّ أٝ هذّ صوجس٣ش ػٖ ثُخطٞثس ثُض٢ صضخزٛج  18ُْ ٣وذّ  (ػ )

 ؛15ثُذشٝصًٍٞٞ

ٖٓ ٓشكن ثُذ٤تز  هذ ٣شؿخ ثؽضٔجع ث٧ؽشثف ك٢ إٔ ٣وذّ صٞؽ٤ٜج دخظٞص ٛزٙ ثُذِذثٕ ثُض٢ فظِش ػ٠ِ ص٣َٞٔ .40

إ٫ّ أٜٗج ُْ صق دجُضضثٓجصٜج ثُض٢ ٝسدس ك٢  7/20ٖٓ ثُٔوشس ( ح)21ؽشثكج ك٢ ثُذشٝصًٍٞٞ ٝكوج ُِلوشر ثُؼج٤ُٔز هذَ إٔ صظذـ أ

 .رُي ثُٔوشس

                                                      
12
ثُذٞع٘ز ٝثُٜشعي ٝدٞسٝٗذ١ ٝثُشأط ث٧خؼش ٝصشجد ٝؽضس ثُؤش ، : ٢ٛ ٓ٘ز رُي ثُٞهش ج، ٝأطذقش أؽشثكُذِذثٕ ثُض٢ هذٓش سعجةَ ث٫ُضضثّث 

 .ٌج ، ؿجدٕٞ ، ؿ٤٘٤ج ، ثٗذ٤ٗٝغ٤ج ، ٓجُطج ، ثٌُٔغ٤ي ، ٝصج٣ِ٘ذ ، ٝؽٜٔٞس٣ز ٓوذ٤ٗٝج ث٤ُٞؿٞع٬ك٤ز ثُغجدوز ٓوذ٤ٗٝج ، ٝث٤ًُٖٔٞعضجس٣
ٍ ك٢ ثُذشٝصًٞٞ جأؽشثكُضظذـ  صضخزٛجُْ صوذّ صوجس٣ش ػٖ ثُخطٞثس ثُض٢ دؼذ أؽشثكج ك٢ ثُذشٝصًٍٞٞ ٝ ُْ صظذـإ٫ أٜٗج ثُضضثّ  سعجةَثُذِذثٕ ثُض٢ هذٓش  13

 .ًٞس د٣لٞثس ٝؿ٤٘٤ج ث٫عضٞثة٤ز ٝٛج٣ض٢ ُٝذ٘جٕ ٝعجٕ ص٢ٓٞ ٝدش٣٘غ٤ذ٢: ٢ٛ

 
14

أٗـ٫ٞ ، ٝؽٜٔٞس٣ز أكش٣و٤ج ثُٞعط٠ ٝؽٞسؽ٤ج ٝؿ٤٘٤ج د٤غجٝ ، ٝؿ٤جٗج : ٢ٛإ٫ أٜٗج أطذقش أؽشثكج ٓ٘ز رُي ثُٞهش ثُضضثّ  سعجةَثُذِذثٕ ثُض٢ ُْ صوذّ 

 .د٤ز ثُغؼٞد٣ز ، ٝعٞس٣٘جّ ، ٝصشًٔجٗغضجٕٝٛ٘ذٝسثط ١ٝ٬ٓٝ ٤ٓٝجٗٔجس ٝدجًغضجٕ ٝثٌُِٔٔز ثُؼش
أكـجٗغضجٕ ، ث٧سؽ٘ض٤ٖ ، ثُذقش٣ٖ ، : ك٢ ثُذشٝصًٍٞٞ ٢ٛ أؽشثكج أٝ هذٓش صوجس٣ش دشإٔ ثُخطٞثس ثُض٢ صضخزٛج ُضظذـ ثُضضثّ  سعجةَثُذِذثٕ ثُض٢ ُْ صوذّ  15

قجد ثُشٝع٢ ، ٝع٤شث٤ُٕٞ ٝص٤ٔٞس ثُششه٤ز ، ٝصٞكجُٞ ، ٝث٩ٓجسثس ش٢ِ٤ ، ؽضس ًٞى ، ٝؽجٓج٣ٌج ، ًٝجصثخغضجٕ ، ٤ٌٓٝش٤ٗٝض٣ج ، ٝثُٔـشح ٤ٗٝذجٍ ٝث٫ص

 .ثُؼشد٤ز ثُٔضقذر ، ٝأٝسٝؿٞث١ ، ٝأٝصدٌغضجٕ ، ٝكجٗٞثصٞ
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 بشأن تنفيذ البروتوكولالموارد المالية اإلضافية - رابعا

ض٘ٞع ٖٓ ثصلجه٤ز ثُ 20ٖٓ ثُذشٝصًٍٞٞ ٖٓ ث٧ؽشثف إٔ صأخز ك٢ ث٫ػضذجس ثُٔجدر  28ٖٓ ثُٔجدر  1صضطِخ ثُلوشر  .41

ٖٓ ث٫صلجه٤ز، ػٖٔ ؽِٔز أٓٞس، ٖٓ  20ٝصضطِخ ثُٔجدر . ثُٔٞثسد ثُٔج٤ُز ث٬ُصٓز ُض٘ل٤ز ثُذشٝصًٍٞٞثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُذٟ ثُ٘ظش ك٢ 

( ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز)ث٧ؽشثف ٖٓ ثُذِذثٕ ثُٔضوذٓز صوذ٣ْ ٓٞثسد ٓج٤ُز ؽذ٣ذر ٝإػجك٤ز ٖٓ خ٬ٍ ث٤ُ٥ز ثُٔج٤ُز ثُٔضؼذدر ث٧ؽشثف 

ثُو٘ٞثس ثُغ٘جة٤ز ٝث٩ه٤ٔ٤ِز ٝؿ٤شٛج ٖٓ ثُو٘ٞثس ثُٔضؼذدر ث٧ؽشثف ُض٤ٌٖٔ ث٧ؽشثف ٖٓ ثُذِذثٕ ثُضجدؼز ٖٓ ثُٞكجء أٝ ٖٓ خ٬ٍ /ٝ

 :دجُضضثٓجصٜج دٔٞؽخ ث٫صلجه٤ز ٝصضطِخ ٖٓ ث٧ؽشثف ٓشثػجر ٓج٢ِ٣ ُذٟ ص٘ل٤ز ٛزٙ ث٩ُضضثٓجس

 ثُٔ٘جعخ؛ ثُقجؽز إ٠ُ ًلج٣ز ث٧ٓٞثٍ ٝثُوذسر ػ٠ِ ثُض٘ذؤ دٜج ٝصذكوٜج ك٢ ثُٞهش (أ )

 ث٫فض٤جؽجس ثُ٘ٞػ٤ز ٝث٧ٝػجع ثُخجطز ٧هَ ثُذِذثٕ ٗٔٞث؛ (ح )

 ث٧ٝػجع ثُخجطز ُِذِذثٕ ثُ٘ج٤ٓز دٔج ك٢ رُي صِي ث٧ًغش ػؼلج ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُذ٤ت٤ز؛ (ػ )

٨ُؽشثف ٖٓ  ٝثُطجؿ٤زفو٤وز إٔ ثُض٤ٔ٘ز ث٫هضظجد٣ز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثعضتظجٍ ثُلوش صٔغَ ث٣ُٞٝ٧جس ث٠ُٝ٧  (د )

 .ثُذِذثٕ ثُ٘ج٤ٓز

 أ٣ؼج ثُٔٞثسد ٖٓ ثُذشٝصًٍٞٞ ػ٠ِ أٗٚ ٣ؾٞص ٨ُؽشثف ٖٓ ثُذِذثٕ ثُٔضوذٓز إٔ صوذّ 28ٖٓ ثُٔجدر  6ٝص٘ض ثُلوشر  .42

ٖٓ ثُذِذثٕ ثُ٘ج٤ٓز ٝثُذِذثٕ ثُض٢ صٔش ثهضظجدثصٜج دٔشفِز ثٗضوجٍ ُض٘ل٤ز أفٌجّ ثُٔج٤ُز ٝثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ز، ٝصغضل٤ذ ٜٓ٘ج ث٧ؽشثف 

 .ٝث٩ه٤ٔ٤ِز ٝثُٔضؼذدر ث٧ؽشثف ثُذشٝصًٍٞٞ ٖٓ خ٬ٍ ثُو٘ٞثس ثُغ٘جة٤ز

كٖٔ د٤ٖ ثُٔذِؾ ثُضوذ٣ش١ ثُذجُؾ . ٝفض٠ ث٥ٕ هذّ ٓؼظْ ثُٔٞثسد ثُٔج٤ُز ُض٘ل٤ز ثُذشٝصًٍٞٞ ٖٓ خ٬ٍ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز .43

و٤٤ْ ثُز١ ٤ِٕٓٞ د٫ٝس أٓش٢ٌ٣ ثُز١ أٗلن ػ٠ِ أٗشطز ص٤ٔ٘ز ثُوذسثس ك٢ ٓؾجٍ ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ك٢ ثُذِذثٕ ثُ٘ج٤ٓز ٝكوضج ُِض 135

,ٓؼٜذ ثُذسثعجس ثُٔضوذٓز ك٢ ؽجٓؼز ث٧ْٓ ثُٔضقذر 2007ػجّ أؽشثٙ 
 89ٓج ٓؾٔٞػٚ أًغش ٖٓ  ٝأدثسٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز  ، هذ16ّ

ثُض٣َٞٔ ثُٔضجؿ "ك٢ صوش٣ش ثُذسثعز ثُشثدؼز ٨ُدثء ثُشجَٓ ُِٔشكن كئٕ  أش٤ش ؿ٤ش أٗٚ ًٔج . ٤ِٕٓٞ د٫ٝس أٓش٢ٌ٣ فض٠ رُي ثُٞهش

ُْ ٣ٞثًخ  ٝأشجس ثُضوش٣ش ث٠ُ إٔ ص٣َٞٔ ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز" ...ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز... ٣ٌل٢ ُض٘ل٤ز صٞؽ٤ٚ ث٫صلجه٤ز دشإٔ ٖٓ ثُٔشكن ٫

ٝثعض٘جدث إ٠ُ ثُٔشجٝسثس ٓغ أٓجٗز ( 110)ثعض٘جدث إ٠ُ ػذد ثُذِذثٕ ثُض٢ ثعضٌِٔش أؽشٛج ثُٞؽ٤٘ز فض٠ ث٥ٕ ثُطِخ ثُٔقضَٔ 

أػ٬ٙ، خلؼش فجكظز ثُٔٞثسد دشإٔ  12ًٝٔج رًش ك٢ ثُلوشر  "ث٫صظجٍ ثُخجطز دجُٔشكنثصلجه٤ز ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝؽٜجس 

 ٤ِٕٓٞ د٫ٝس أٓش٢ٌ٣ ٓوجدَ ٓغض٣ٞجس ثُض٣َٞٔ ك٢ 40ك٢ ثُٔجةز إ٠ُ  50ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز دٔٞؽخ ثُضؾذ٣ذ ثُخجٓظ دٔج ٣وشح ٖٓ 

 .كضشص٢ ثُضؾذ٣ذ ثُغجُغز ٝثُشثدؼز

٣ش ثُذسثعز ثُشثدؼز ٨ُدثء ثُشجَٓ ُِٔشكن، كئٕ صطذ٤ن إؽجس صخظ٤ض ثُٔٞثسد ٝػ٬ٝر ػ٠ِ رُي، ًٝٔج أش٤ش ك٢ صوش .44

جسثس طؼذز دشإٔ ٤ًل٤ز ٤ثُز١ ٣ضؼ٤ٖ ػ٠ِ ثُذِذثٕ ك٤ٚ إٔ صضخز ثخض( ‘‘دَ ٝفض٠ ثُ٘ظجّ ثُؾذ٣ذ ُِضخظ٤ض ثُشلجف ُِٔٞثسد)

ث٫صلجه٤ز، ًغ٤شث ٓج٣ذكغ أٗشطز ثُغ٬ٓز ثعضغٔجس ثُٔخظظجس ثُوطش٣ز ثُٔقذٝدر ك٤ٔج د٤ٖ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ث٧ٗشطز ثُٔض٘جكغز دٔٞؽخ 

ٝأدٟ رُي دذٝسٙ إ٠ُ خلغ ثُض٣َٞٔ . ث٧ف٤جة٤ز إ٠ُ آخش هجةٔز ثُٔشجس٣غ رثس ث٣ُٞٝ٧ز ثُٔؼذر ُِض٣َٞٔ ٖٓ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز

 .ثُغ١ٞ٘ ثُشجَٓ ٖٓ ثُٔشكن دشإٔ ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ٝأدٟ إ٠ُ صذجؽؤ ص٘ل٤ز ثُذشٝصًٍٞٞ

ذتز ٝصٞؽ٤ٚ ٓٞثسد ٓج٤ُز إػجك٤ز إ٠ُ ث٧ؽشثف ٖٓ ثُذِذثٕ ثُ٘ج٤ٓز ٝث٧ؽشثف ٖٓ دِذثٕ ٝعٔز فجؽز ِٓقز إ٠ُ صؼ .45

٣ٝ٘ذـ٢ إٔ صٌٕٞ ٛزٙ ثُٔٞثسد دج٩ػجكز إ٠ُ ثُٔضجفز . ص٘ل٤ز ثُذشٝصًٍٞٞ دلؼج٤ُزث٫هضظجدثس ثُض٢ صٔش دٔشفِز صقٍٞ ُض٤ٌٜٔ٘ج ٖٓ 

 .كن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔزثُذ٤ُٞٞؽ٢ ك٢ ٓش ك٢ ثُٞهش ثُقجػش ٖٓ خ٬ٍ ٓؾجٍ ث٫صظجٍ ُِض٘ٞع

أ٣ؼج إٔ ص٘ل٤ز ثُخطز ( 2020-2011)٬٣ٝفظ ٓششٝع ثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ُذشٝصًٍٞٞ هشؽجؽ٘ز ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز  .46

ٝك٢ ٛزث . إػجك٤ز خجسػ ٓج ٛٞ ٓضجؿ فج٤ُج ٨ُؽشثف ٖٓ خ٬ٍ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔزث٩عضشثص٤ؾ٤ز ع٤قضجػ إ٠ُ ٓٞثسد ٓج٤ُز 

٩عضشثص٤ؾ٤ز دئٗشجء ط٘ذٝم خجص ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ٣ٍٔٞ ٖٓ خ٬ٍ ثُٔغجٛٔجس ثُطٞػ٤ز ثُخطز ثثُظذد، ٣ٞط٢ ٓششٝع 

ٓخضِلز صضؾجٝص ٣ٌٖٝٔ صؼذتز ثُض٣َٞٔ ٖٓ ٓظجدس . ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز ُذػْ ث٧ٗشطز ثُٞؽ٤٘ز ُض٘ل٤ز ثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز٣ٝذ٣شٙ 

                                                      
ث

16
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خ٬ٍ ثؽضٔجػٚ ك٢ ٤ٗشٝد٢ ٔجع ٨ُؽشثف ك٢ ثُذشٝصًٍٞٞ، ٝهذ أشجس ٌٓضخ ٓؤصٔش ث٧ؽشثف ثُؼجَٓ ًجؽض. صؾذ٣ذ ٓٞثسد ثُٔشكن

إ٠ُ إٔ ص٘ل٤ز ثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ٣ضطِخ ٓٞثسد ٓج٤ُز إػجك٤ز ص٣جدر ػٖ ثُٔذِؾ ثُٔضجؿ فج٤ُج ٨ُؽشثف  2010أ٣جس / ٓج٣ٞ ٣23ّٞ 

ٖٓ خ٬ٍ ثُٔغجٛٔجس ٣ٍٔٞ ٝأشجس ثٌُٔضخ ًزُي إ٠ُ إٔ إٗشجء ط٘ذٝم خجص ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز . خ٬ٍ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔزٖٓ 

 .إٔ ٣ذػْ ث٧ٗشطز ثُٞؽ٤٘ز ُض٘ل٤ز ثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ٣ٌٖٔثُطٞػ٤ز ٣ٝذ٣شٙ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز 

ٖٓ ثُذِذثٕ ثُ٘ج٤ٓز ٨ؽشثف ًُٝجٕ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز هذ عذن إٔ أٗشأ ط٘جد٣ن خجطز ُض٣َٞٔ أٗشطز ٗٞػ٤ز  .47

ُض٘ل٤ز ثُذشٝصًٍٞٞ دٔج ٣غضٌَٔ صِي ثُض٢ ٣ُٜٔٞج ثُظ٘ذٝم ث٫عضتٔج٢ٗ ُٔشكن ثُذ٤تز  ٝث٧ؽشثف ثُض٢ صٔش ثهضظجدثصٜج دٔشفِز ثٗضوجٍ

 ٕػٖٔ ثصلجه٤ز ث٧ْٓ ثُٔضقذر ث٩ؽجس٣ز دشأضج أٗشت٣ٝشَٔ رُي ط٘ذٝم خجص ُضـ٤ش ثُٔ٘جك ٝط٘ذٝم ٧هَ ثُذِذثٕ ٗٔٞث . ثُؼج٤ُٔز

غجػذر ك٢ ثُضؼؾ٤َ دظٜٞس ٝصٌشثس ثُٔشجس٣غ ثُٔذضٌشر ُِٔ أٗشبثُؼج٤ُٔز ثُز١ صـ٤ش ثُٔ٘جك ٝط٘ذٝم ث٧سع ُذٟ ٓشكن ثُذ٤تز 

 .ٓغضذثٓز ٝكؼجُز ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُضٌج٤ُل٤ز ك٢ ثُؼجُْ ثُ٘ج٢ٓٝثُٔؼضٔذر ػ٠ِ ثُغٞم ٓٔج ٣قون ٓ٘جكغ د٤تز ػج٤ُٔز دطش٣وز 

 صذػٞإٔ ٝهذ صشؿخ ث٧ؽشثف ك٢ ثُ٘ظش ك٢ إٗشجء ط٘ذٝم خجص ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ٣ذ٣شٙ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز، ٝ .48

ٝهذ . ث٧ؽشثف ٝثُقٌٞٓجس ث٧خشٟ ٝثُٔؤعغجس ٝؿ٤ش رُي ٖٓ ثُٔ٘ظٔجس رثس ثُظِز إ٠ُ صوذ٣ْ ٓغجٛٔجس ؽٞػ٤ز ُِظ٘ذٝم

٣شؿخ ثؽضٔجع ث٧ؽشثف أ٣ؼج ك٢ فظ ث٧ؽشثف ٖٓ ثُذِذثٕ ثُٔضوذٓز ػ٠ِ صض٣ٝذ ث٧ؽشثف ٖٓ ثُذِذثٕ ثُ٘ج٤ٓز ٝثُذِذثٕ ثُض٢ صٔش 

٤ز ٝث٩ه٤ٔ٤ِز ٤ُز ٝثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ز ث٩ػجك٤ز ُض٘ل٤ز ثُذشٝصًٍٞٞ ٖٓ خ٬ٍ ثُو٘ٞثس ثُغ٘جةثُٔجثهضظجدثصٜج دٔشفِز ثٗضوجٍ دجُٔٞثسد 

 .ٝثُٔضؼذدر ث٧ؽشثف

 عناصر مقرر محتمل بشأن المسائل ذات الصمة باآللية المالية والموارد- خامسا

 :ك٢ ثُذشٝصًٍٞٞؽشثف ثعض٘جدث إ٠ُ ثُٔؼِٞٓجس ثُٔوذٓز ك٢ ٛزٙ ثُٔزًشر هذ ٣شؿخ ٓؤصٔش ث٧ؽشثف ثُؼجَٓ ًجؽضٔجع ٨ُ .49

ثُضؾذ٣ذ ثُخجٓظ ُِظ٘ذٝم ث٫عضتٔج٢ٗ ُٔشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز ٝإٔ ٣ؼشح ػٖ صوذ٣شٙ ُِذِذثٕ د٘ؾجؿ  إٔ ٣شفخ (أ )

 ُِظ٘ذٝم ث٫عضتٔج٢ٗ؛ثُٔجٗقز ثُض٢ هذٓش صؼٜذثس 

ثُٔوذّ إٔ ٣أخز ػِٔج دضوش٣ش ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز ٝثُٔؼِٞٓجس ثُٞثسدر ك٢ ٛزٙ ثُٔزًشر دشإٔ ص٘ل٤ز ثُضٞؽ٤ٚ  (ح )

 ثُٔج٤ُز ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ٝإٔ ٣٘ظش ٓذٟ ثُقجؽز إ٠ُ صٞؽ٤ٚ آخش؛٤ُ٦ُز 

 إٔ ٣شفخ دجُضذثد٤ش ثُض٢ ثصخزٛج ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز ُضشش٤ذ دٝسر ثُٔشجس٣غ ٝثُٜ٘ؼ ثُذشثٓؾ٤ز؛ (ػ )

ثُضٞؽ٤ٚ ك٠ ُؼج٤ُٔز، ثُذ٤تز ثإٔ ٣ٞط٢ ٓؤصٔش ث٧ؽشثف ك٢ ث٫صلجه٤ز إٔ ٣٘ظش، ُذٟ ثػضٔجد صٞؽ٤ٜٚ إ٠ُ ٓشكن  (د )

 :ثُضج٢ُ ك٤ٔج ٣ضؼِن دذػْ ص٘ل٤ز دشٝصًٍٞٞ هشؽجؽ٘ز ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز

ٖٓ ث٤ُ٥ز ثُٔج٤ُز ص٣َٞٔ ٓشجس٣غ ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز خجسػ ٗطجم ٗظجّ ثُضخظ٤ض ثُشلجف  إٔ ٣طِخ (1)

 ُِٔٞثسد؛

٨ُؽشثف ثُٔؤِٛز  دئصجفز ثُٔٞثسد ثُٔج٤ُز ث٩ػجك٤زإٔ ٣ؼ٤ذ صأ٤ًذ ؽِذٚ إ٠ُ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز  (2)

 ُض٤غ٤ش إػذثد صوجس٣شٛج ثُٞؽ٤٘ز ثُغج٤ٗز؛

دٔشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز ثُض٢ صؼضٔذٛج ث٧ؽشثف ك٢ إؽجس ٓخضِق د٘ٞد ؽذٍٝ أػٔجٍ صغضٌَٔ ثعض٘جدث إ٠ُ ثُٔوشسثس رثس ثُظِز )

 (.ثؽضٔجػٜج ثُخجٓظ

جر ٓوشسثس صضؼِن دجُٔٞثسد ثُٔج٤ُز هذ ٣شؿخ ٓؤصٔش ث٧ؽشثف ثُؼجَٓ ًجؽضٔجع ٨ُؽشثف ك٢ ثُذشٝصًٍٞٞ أ٣ؼج ك٢ ثصخ .50

 :ث٩ػجك٤ز ػ٠ِ ٗغن ثُخطٞؽ ثُضج٤ُز

ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ٣ٍٔٞ دٔغجٛٔجس ؽٞػ٤ز ٖٓ ٓظجدس ٓخضِلز ُضٞك٤ش ثُذػْ  إٔ ٣وشس إٗشجء ط٘ذٝم خجص (أ )

ثٗضوجٍ ُض٘ل٤ز ثُٔؼؾَ ٨ُٗشطز ٝثُذشثٓؼ ك٢ ث٧ؽشثف ٖٓ ثُذِذثٕ ثُ٘ج٤ٓز ٝث٧ؽشثف ٖٓ دِذثٕ ث٫هضظجدثس ثُض٢ صٔش دٔشفِز 

 ثُٔقذدر ك٢ ثُخطز ث٩عضشثص٤ؾ٤ز ُِذشٝصًٍٞٞ؛صِي ثُُٔٔٞز ٖٓ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز ٝخجطز صِي  صغضٌَٔٝثُض٢ ثُذشٝصًٍٞٞ 
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صشـ٤َ ث٤ُ٥ز ثُٔج٤ُز، ُضشـ٤َ ثُظ٘ذٝم إٔ ٣ؼ٤ٖ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز ثُز١ ٛٞ ث٤ٌُجٕ ثُقج٢ُ ثًَُٔٞ إ٤ُٚ  (ح )

 ثُذشٝصًٍٞٞ ٧ؿشثع ثُذشٝصًٍٞٞ؛ٔش ث٧ؽشثف ثُؼجَٓ ًجؽضٔجع ٨ُؽشثف ك٢ دٔٞؽخ صل٣ٞغ ٝصٞؽ٤ٚ ٝٓغجءُز ٓؤص

إٔ ٣طِخ ٖٓ ٓشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز ٝػغ صشص٤ذجس ٩ٗشجء ثُظ٘ذٝم ٝٝػغ ثُغ٤جعجس ثُضشـ٤ِ٤ز ٝثُخطٞؽ  (ػ )

 جدط ٨ُؽشثف؛ٝث٩ؽشثءثس ثُٔ٘غوز ُِقظٍٞ ػ٠ِ ثُٔٞثسد ٖٓ ثُظ٘ذٝم ٝصوذ٣ْ صوش٣ش ػٖ ثُضوذّ إ٠ُ ث٫ؽضٔجع ثُغثُضٞؽ٤ٜ٤ز 

 جس ُضوذ٣ْ ٓغجٛٔجس ؽٞػ٤ز ُِظ٘ذٝم؛إٔ ٣ذػٞ ثُذِذثٕ ثُٔضوذٓز ٝثُٔ٘ظٔجس رثس ثُظِز دٔج ك٢ رُي ثُٔؤعغ (د )

ُض٘ل٤ز ثُذشٝصًٍٞٞ ثُض٘ل٤ز١ ثعضٌشجف ثُٞعجةَ ث٧خشٟ ُضؼذتز ٓٞثسد ٓج٤ُز إػجك٤ز  إٔ ٣طِخ إ٠ُ ث٤ٓ٧ٖ (ٙ )

 .ٝصوذ٣ْ صوش٣ش ػٖ رُي إ٠ُ ث٫ؽضٔجع ثُغجدط ٨ُؽشثف
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 ُٔشكن ث٧ٍٝث

 (2212حزَزاٌ / َىَُى 32و  2222كبَىٌ انثبٍَ / َُبَز 1)انًشبرَغ انًىافك ػهُهب وانًؼزوضت ػهً انًىلغ انشبكٍ نًزفك انبُئت انؼبنًُت خالل انفتزة لُذ اإلبالؽ 

رلى 

 انًشزوع

انىكبنت 

 انًُفذة

َىع  انبهذ

 انًشزوع

انًشتزن  انتًىَم يُحت انًزفك تبرَخ انًىافمت ػُىاٌ انًشزوع

 ببنذوالراث األيزَكُت

تكهفت انًشزوع 

 والراث األيزَكُتبنذب

ٓششٝع  كمبوديا ث٤ٗٞ٤ُخ 2819

ٓضٞعؾ 

 ثُقؾْ

د٘جء ثُوذسثس ُشطذ ٝٓشثهذز ثٌُجة٘جس ثُٔقٞسر ثُق٤ز ك٢ دشٗجٓؼ 

 ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ك٢ ًٔذٞد٣ز

July 11, 2006 656,528 1,000,000 1,656,528 

ٓششٝع  الهند  ث٤ٗٞ٤ُخ  3751

 ًجَٓ ثُقؾْ

 -ُض٘ل٤ز دشٝصًٍٞٞ هشؽجؽ٘زثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز دشإٔ  د٘جء ثُوذسثس

 ثُٔشفِز ثُغج٤ٗز دٔٞؽخ دشٗجٓؼ ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز

January 27, 

2009  

2,727,273 6,000,000 8,727,273 

جمهورية الو   ث٤ٗٞ٤ُخ  3642
الديمقراطية 

 الشعبية

ٓششٝع 

ٓضٞعؾ 

 ثُقؾْ

ثُٞؽ٢٘ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ك٢ ؽٜٔٞس٣ز ٫ٝ  دػْ ص٘ل٤ز ث٩ؽجس

 ثُذ٣ٔوشثؽ٤ز ثُشؼذ٤ز

June 22, 2009 995,000 505,000 1,500,000 

ٓششٝع  دٜٞصجٕ ث٤ٗٞ٤ُخ 3850

ٓضٞعؾ 

 ثُقؾْ

 ,January 8 ص٘ل٤ز ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ك٢ دٜٞصجٕ

2010 

869,000 854,000 1,723,000 

شٝع ٓش غواتيماال ث٤ٗٞ٤ُخ 3630

ٓضٞعؾ 

 ثُقؾْ

ٝػغ آ٤ُجس ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ُضؼض٣ض ص٘ل٤ز دشٝصًٍٞٞ هشؽجؽ٘ز ك٢ 

 ؿٞثص٤ٔج٫

April 8, 2010 636,364 490,020 1,126,384 

ٓششٝع  مدغشقر ث٤ٗٞ٤ُخ 3335

ٓضٞعؾ 

 ثُقؾْ

 ,April 29 دػْ ص٘ل٤ز ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ك٢ ٓذؿشوش

2010 

613,850 290,001 903,850 

ٓششٝع  االكوادور ث٤ٗٞ٤ُخ 3405

ٓضٞعؾ 

 ثُقؾْ

 May 26, 2010 681,818 660,824 1,342,642 ص٘ل٤ز ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز

ٓششٝع  ألبانيا ث٤ٗٞ٤ُخ 3895

ٓضٞعؾ 

 ثُقؾْ

 May 27, 2010 558,000 306,600 864,600 ض٘ل٤ز ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤زد٘جء ثُوذسثس ُ

ٓششٝع  السلفادور ٤ٗٞ٤ُخث 3332

ٓضٞعؾ 

 ثُقؾْ

 June 3, 2010 900,000 1,025,000 1,925,000 ث٩عٜجّ ك٢ ث٫عضخذثّ ث٥ٖٓ ُِضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُق٣ٞ٤ز

ٓششٝع  كوستاريكا ث٤ٗٞ٤ُخ 3629

ٓضٞعؾ 

 ثُقؾْ

 June 18, 2010 718,873 750,102 146,8975 ص٘ل٤ز ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز

سثدطز  3562

ض٤ٔ٘ز ثُ

 ثُذ٤ُٝز

ٓششٝع  إقليمي

ٓضٞعؾ 

 ثُقؾْ

د٘جء ثُوذسثس دشـإٔ ث٫صظجٍ ٝثُضٞػ٤ز ثُؼجٓز ك٢ أٓش٣ٌج ث٬ُص٤٘٤ز 

 ٬ُٓضغجٍ ُذشٝصًٍٞٞ هشؽجؽ٘ز ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز

March 5, 

2008 

900,000 1,020,000 1,920,000 

ٓششٝع  عالمي ث٤ٗٞ٤ُخ 3856

 ًجَٓ ثُقؾْ

شكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز ُٔٞثطِز ثُٔششٝع ثُٔشضشى د٤ٖ ث٤ٗٞ٤ُخ ٝٓ

صؼض٣ض د٘جء ثُوذسثس ُِٔشجسًز ثُلؼجُز ك٢ ؿشكز صذجدٍ ٓؼِٞٓجس 

November 

12, 2009 

2,500,000 2,515,000 5,015,000 
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 ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز

 

 ثُٔشكن ثُغج٢ٗ

 

 ُذٍَُ وانؼزض ػهً انًىلغ انشبكٍ نًزفك انبُئت انؼبنًُتوثبئك يشبرَغ انساليت األحُبئُت انتٍ َجزٌ إػذادهب نهحصىل ػهً يىافمت كبُز انًىظفٍُ انتُف

 (2212حزَزاٌ / َىَُى 32فٍ ) 

انىكبنت 

 انًُفذة

تكهفت انًشزوع  انتًىَم انًشتزن  يُحت انًزفك ػُىاٌ انًشزوع َىع انًشزوع انبهذ

 ببنذوالراث األيزَكُت

ٓششٝع ٓضٞعؾ  بنغالديش ث٤ٗٞ٤ُخ

 ثُقؾْ

 1,417,390 533,300 884,090  ث٧ف٤جة٤ز ص٘ل٤ز ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ُِغ٬ٓز

ٓششٝع ًجَٓ  الكاميرون ث٤ٗٞ٤ُخ

 ثُقؾْ

 ثُٔقٞسر ٌُِجة٘جس( إؽجس)ٝإهجٓز ثُ٘ظجّ ثُٞؽ٢٘ ُِشطذ ٝثُٔشثهذز ٝػغ ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز 

 ثُق٤ز ٝث٧ٗٞثع ثُـش٣ذز ثُـجص٣ز

2,400,000 8,400,000 10,800,000 

ٓششٝع ٓضٞعؾ  كوبا ث٤ٗٞ٤ُخ

 ثُقؾْ

 1,795,891 895,800 900,091 جٍ ٝصؼض٣ض ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ثٌُٞد٢ ُِض٘ل٤ز ثُلؼجٍ ُذشٝصًٍٞٞ هشؽجؽ٘زثعضٌٔ

ٓششٝع ٓضٞعؾ  أثيوبيا ث٤ٗٞ٤ُخ

 ثُقؾْ

ص٘ل٤ز دشٝصًٍٞٞ هشؽجؽ٘ز دشإٔ ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ٖٓ خ٬ٍ ثُض٘ل٤ز ثُلؼجٍ ُ٪ؽجس ثُٞؽ٢٘ 

 ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز

600,000 700,000 1,300,000 

ٓششٝع ٓضٞعؾ  غانا ٤ٗٞخث٤ُ

 ثُقؾْ

 1,436,364 800,000 636,364 ص٘ل٤ز ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ك٢ ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ك٢ ؿجٗج

ٓششٝع ٓضٞعؾ  اندونيسيا ث٤ٗٞ٤ُخ

 ثُقؾْ

 1,539,396 709,200 830,196 ص٘ل٤ز ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز

ٓششٝع ٓضٞعؾ  إيران ث٤ٗٞ٤ُخ

 ثُقؾْ

٘ل٤ز ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز د٘جء ثُوذسثس ثُٞؽ٤٘ز ػ٠ِ ص٘ل٤ز ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ص

 ٝدشٝصًٍٞٞ هشؽجؽ٘ز ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤زُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ك٢ ؽٜٔٞس٣ز إ٣شثٕ ث٩ع٤ٓ٬ز 

749,000 851,000 1,600,000 

ٓششٝع ٓضٞعؾ  األردن ث٤ٗٞ٤ُخ

 ثُقؾْ

 1,789,000$ 905,000$ 884,000$ ٧ف٤جة٤ز ك٢ ث٧سدٕدػْ ص٘ل٤ز ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ُِغ٬ٓز ث

ٓششٝع ٓضٞعؾ  ليسوتو ث٤ٗٞ٤ُخ

 ثُقؾْ

 1,051,694 166,888 884,806 ليسوتودػْ ص٘ل٤ز ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ك٢ 

ٓششٝع ٓضٞعؾ  ليبيريا ث٤ٗٞ٤ُخ

 ثُقؾْ

 1,107,679 530,000 577,679 ليبيريادػْ ص٘ل٤ز ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ك٢ 

ٓششٝع ٓضٞعؾ  ليبيا ث٤ٗٞ٤ُخ

 ثُقؾْ

 1,858,100 950,000 908,100 د٘جء ثُوذسثس ػ٠ِ ص٘ل٤ز ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز

ٓششٝع ٓضٞعؾ  منغوليا ث٤ٗٞ٤ُخ

 ثُقؾْ

 716,800 335,000 381,800 د٘جء ثُوذسثس ػ٠ِ ص٘ل٤ز ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز
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انىكبنت 

 انًُفذة

تكهفت انًشزوع  انتًىَم انًشتزن  يُحت انًزفك ػُىاٌ انًشزوع َىع انًشزوع انبهذ

 ببنذوالراث األيزَكُت

ٓششٝع ٓضٞعؾ  وزامبيقم ث٤ٗٞ٤ُخ

 ثُقؾْ

 943,750 188,750 755,000 دػْ ص٘ل٤ز ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ك٢ ٓٞصثٓذ٤ن

ٓششٝع ٓضٞعؾ  ناميبيا ث٤ٗٞ٤ُخ

 ثُقؾْ

ٝٓج٣ضظَ دٚ ٖٓ  2006هجٕٗٞ ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ُؼجّ د٘جء ثُوذسثس ثُٔؤعغ٤ز ػ٠ِ ص٘ل٤ز 

 ز ث٧ف٤جة٤زثُضضثٓجس إصثء دشٝصًٍٞٞ هشؽجؽ٘ز ُِغ٬ٓ

510,000 396,000 906,000 

ٓششٝع ٓضٞعؾ  نيجيريا ث٤ٗٞ٤ُخ

 ثُقؾْ

 2,011,000 1,046,000 965,000 دػْ ص٘ل٤ز ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ك٢ ٤ٗؾ٤ش٣ج

ٓششٝع ٓضٞعؾ  بنما ث٤ٗٞ٤ُخ

 ثُقؾْ

 1,954,927 1,000,000 954,927 جة٤ز ك٢ د٘ٔجصذػ٤ْ ثُوذسثس ثُٞؽ٤٘ز ػ٠ِ ثُض٘ل٤ز ثٌُجَٓ ُذشٝصًٍٞٞ هشؽجؽ٘ز ُِغ٬ٓز ث٧ف٤

ٓششٝع ٓضٞعؾ  بنما ث٤ٗٞ٤ُخ

 ثُقؾْ

 1,711,804 900,000 811,804 ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز زص٘ل٤

ٓششٝع ٓضٞعؾ  رواندا ث٤ٗٞ٤ُخ

 ثُقؾْ

 1,614,540 969,085 645,455 دػْ ص٘ل٤ز ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ك٢ سٝثٗذث

ٓششٝع ٓضٞعؾ  سوريا خث٤ٗٞ٤ُ

 ثُقؾْ

 1,828,000 953,000 875,000 زدػْ ص٘ل٤ز ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ك٢ عٞس٣

ٓششٝع ٓضٞعؾ  طاجيكستان ث٤ٗٞ٤ُخ

 ثُقؾْ

 1,380,000 540,000 840,000$ طاجيكستاندػْ ص٘ل٤ز ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ك٢ ؽٜٔٞس٣ز 

جمهورية مقدونيا  ث٤ٗٞ٤ُخ
ليوغوسالفية ا

 السابقة مقدونيا

ٓششٝع ٓضٞعؾ 

 ثُقؾْ

 643,000 236,000 407,000 دػْ ص٘ل٤ز ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز

ٓششٝع ٓضٞعؾ  تركيا ث٤ٗٞ٤ُخ

 ثُقؾْ

 1,292,650 750,000 542,650 دػْ ص٘ل٤ز ث٩ؽجس ثُٞؽ٢٘ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز

ٓششٝع ٓضٞعؾ  تركمانستان ث٤ٗٞ٤ُخ

 ثُقؾْ

 452,225 167,625 284,600 ثُوذسثس ُٞػغ إؽجس ٝؽ٢٘ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤زد٘جء 

ٓششٝع ًجَٓ  إقليمي ث٤ٗٞ٤ُخ

 ثُقؾْ

ك٢ ث٩ه٤ِْ ثُلشػ٢ ث٧ف٤جة٤ز ٓششٝع إه٢ٔ٤ِ ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ُض٘ل٤ز ث٧ؽش ثُٞؽ٤٘ز ُِغ٬ٓز 

ٞث ٝدشدٞدث، أٗض٤ـ)ُٔشكن ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز  ك٢ إؽجس دشٗجٓؼ ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤زٌُِجس٣ذ٢ 

، ٝعجٗش ٤ًضظ ٤ٗٝل٤ظ، عجٗش ُٞع٤ج، ٝصش٤٘٣ذثد ٝصٞدجؿٞ، ٝعجٗش ٝدشدجدٝط، ٝد٤٘٤ٌٓٝج

 (ٝؿش٣٘جد٣ٖك٘غ٘ش 

3,344,043 3,767,950 7,111,993 

ٓششٝع ًجَٓ  إقليمي ث٤ٗٞ٤ُخ

 ثُقؾْ

٢ ص٘ل٤ز ثُغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ٨ُؽش ثُٞؽ٤٘ز ُِغ٬ٓز ث٧ف٤جة٤ز ك٢ دِذثٕ ث٩ه٤ِْ ثُلشػ٢ ٌُِجس٣ذ

 دٜجٓج ٝد٤ِ٤ضض ٝؿش٣٘جدث ٝؿ٣ٞجٗج ٝعٞس٣٘جّ ك٢ ع٤جم ٓششٝع إه٢ٔ٤ِ 

2,628,450 3,150,674 5,779,124 

----- 


