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                       البيولوجى التنوعب المتعلقة االتفاقية
         

 

هّضٓ تهرًٌّ حلأً تإلكوٖيٖد تهَيل ّؿلد تهحّٖ  

رثةص ؽٍيًث ّتهريّٖل ٌثضّٖث ٌه  

  تألّل تالضريثً

2010 ٌّفيحؿ 30-29 تهلثُؿخ،  

 تألٍيثل ضؽّل يً( 5) ؿكى تهحٌؽ

الوطىى الصؼيد ػمى البيولوجى الثىوع أىشطة لدػن الهوارد ثؼبئة  

الؼربية الهىطلة فى   

تهرٌفْٖؾ تهقنؿرٖؿ كحل يً يلؽيد  

 تهريّٖل لؿّى فٕ تهيِى ّيً تالرفثكٖد، يً 20 تهيثؽخ أعنثى يً ضـء  تهّىٌٓ تهيثهٕ تهؽٍى َٖرحؿ .1
 يٌ تهّىٌٖد تهيّتؿؽ رَحةد ّرؿرحى. تهؼثؿضٖد تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ يلؿٍّثذ ؽٍى تهيلرؿم

 تهٌيثى ّؼؽيثذ تهحّٖهّضٕ هورًٌّ تالكرنثؽٖد حثهلٖى ّتالٍرؿتف ّتهٍّٕ تهّىٌٖد تألّهّٖثذ
ٖد تهّـتؿتذ يٖـتٌٖد هيّتؿؽ ٖينً نيث تإلٖنّهّضٕ،  حثهغد أُيٖد ؾتذ رنحظ أً تهنود ؾتذ تهلىٍث

 .ٌقحًٖث تهّىٌٖد تهحٖةٖد ّنثالذ هعؽتسد ٌيؿت ،
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 ٌرّضَ ٌّعً. تهّىٌٖد تهيّتؿؽ رَحةد فٕ تهَثهيٖد تهرضثؿج حَه تهّضٖـخ تهيؾنؿخ ُؾٍ ّرّوظ .2
 : ٖوٕ يث ٍوٓ تهوّء إلهلثء ٍيل ّؿلد فٕ تهيلثؿنًٖ حؽٍّخ

I. ُثذ إهٓ تالٍرحثؿ حًَٖ تهٌيؿ ٖد تهيؼروفد تهقٌٖثؿّٖ  تهرًٌّ حريّٖل تهؼثند هويٖـٌت
 2020 إهٓ 2011 يً تهفرؿخ فٓ تهحّٖهّضٓ

II. ٖد تهرٌيٖد قٖثقثذ فٕ تهحٖةد ؽيص ـتٌٖثذ ّتهؼىى تهّىٌ ريثؽ ،ّتهيٖ  هّوٌ ثيليرن ٌِص ٍّت
ٖؾُث، تهقٖثقثذ  تهؿنثـة حًٖ تهيؿرؽخ تهرغؾٖد ّعولثذ تهَالكد فٕ ثهٌيؿح نثيل فِى يٌ ّرٌف

ٖد تهسالز  .ّتالكرنثؽٖد ّتالضريثٍٖد تهحٖةٖد:  تهيقرؽتيد هورٌي
III. ٌٖٖد تهّـتؿتذ رلض  تالٍرحثؿتذ ؽيص ٍوٓ تهّـتؿتذ، حًٖ تهرٌقٖق ؼالل يً ّؾهم تهلىٍث

 تهيثٕه تهَجء رلوٖل إهٓ حؽّؿٍ قٖؤؽْ ييث ،ّحؿتيضِث ثقٖثقثرِ فٕ ّتالضريثٍٖد تهحٖةٖد
 .تهحٖةد ّـتؿتذ ٍوٓ

IV. تهيقرؽتيد هورٌيٖد وؿّؿٔ نلؿى تهحٖةٕ تهٌيثى ّؼؽيثذ تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ فٕ تهٌيؿ 
 تهالـيد تهؼىّتذ ّوٌ ٍوٓ ّتهَيل. تهرٌيٖد أيثى ٍثةلث رنًّ أً يً حؽال دّنفؿن
 ٍٓو تإلٖنّهّضٖد تهٌيى ّؼؽيثذ تهحّٖهّضٕ هورًٌّ تالكرنثؽٖد هولٖى رلٖٖيثذ إلضؿتء

 .ّتإلكوٖيٕ تهّىٌٕ تهنَٖؽًٖ
V. يٌ ريلًٖث تهحٖةٖد تهلوثٖث فٕ تهرلٌٖد تهيقثٍؽخ هرلؽٖى تهحٖةٖد تهقوىثذ كؽؿتذ رَـٖـ 

ٍثذ تهّـتؿتذ  .تهحٖةٖد تألّهّٖثذ يَثهضد فٓ كؽؿرِث ؿفٌ ٍوٓ ّتهَيل ،ّتهلىث
VI. ّفٖؿ ّتالكرنثؽٖد تهحٖةٖد تهيعثقحد يً يرنثيل ٌيثى تقرعؽتز  أضل يً علٖلٖد تذيؤلؿ هر

ٌفف  تأليّتل ّؿؤّف تهىحَٖٖد تألنّل يٌ َثيلرر ّتهرٕ ،تهيقرؽتيد تهرٌيٖد  تهىؿٖلد ح
 .تإلٌقثً ّفؿٍ تهؾْ تهيثل ؿأف حِث َثيلر تهرٕ

 
A. اإليكولوجي الىظبن وخدهبت البيولوجي الثىوع اكثصبديبت 

 
ٖد تهرنوفد أً إهٓ تهؽّهٕ تهحٌم رلؽٖؿتذ رلٖؿ .3  إٓه 4 يً ررؿتّط تهحٖةٕ هورؽُّؿ تهقٌّ

: تهيغؿج تهيةد، فٕ 9،6: تهضـتةؿ) تهيلؿؿخ تهَؿحٖد هوؽّل تإلضيثهٕ تهيعوٕ تهٌثرص يً تهيةد فٕ 9
 ُٕ تهٌقج ُؾٍ(. تهيةد فٕ 4.5 :ّينؿ ، تهيةد فٕ 6 :هحٌثً ، تهيةد فٕ 7: قّؿٖث ، تهيةد فٕ 8

 يٌييد حوؽتً قضورِث تهرٕ روم يً حنسٖؿ ّأٍوٓ( ٪ 5) تهلؿكٖد أّؿّحث قضورِث تهرٕ روم يً أٍوٓ
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 هضثيَد تإلضيثهٕ تهيعوٕ تهٌثرص حًٖ تهضيٌ أً إهٓ ّحثهٌيؿ(. تهيثةد فٕ 3-2) ّتهرٌيٖد تهرَثًّ
ٖد تهؽّل ٖد تهنوفد رنًّ أً ٖينً ،ؽّالؿ يوٖثؿ 1624 عّل تهيرعؽخ ثذّتهّالٖ تهَؿح  تإلضيثه

 ّحثهرثٕه. $ 146000000000 تهيرعؽخ ّتهّالٖثذ ؽّالؿ يوٖثؿ 65 حًٖ ٌىثق فٕ تهحٖةٓ هورؽُّؿ
ٖد تهيٌىلد ررأسؿ ٖد تهرنوفد عٖز يً تهَؿح  هويّتؿؽ تهيقرؽتى غٖؿ تالقرؼؽتى يً نحٖؿخته تالكرنثؽ

ٖد ٖد تهرٌيٖد أضل يً تهيحؾّهد تهضِّؽ ٍٓو قوحث ٖؤسؿ تهؾٔ تأليؿ ،تهحٖةد ّرؽُّؿ تهىحَٖ  تالكرنثؽ
 .تهفلؿ يً ّتهعؽ ّتالضريثٍٖد

B. الوطىى اإلىفبق 
 

فثؾ عٖـ تالرفثكٖد ؽؼوذ ٌٍؽيث .4 ٖد ؼى ريروم رلؿٖحث ؽّهد أْ ٌُثم رنً هى ،1993 ثىٍ فٕ تٌه  يٖـٌت
هّضٕ هرًٌّت ًٍ يٌفنل تهّىٌٖد  تهرًٌّ ٌٍثنؿ حَه هؽِٖث تهحوؽتً يَيى رَؽ تًّٗ. تهحّٖ

ٖد يؼننثذ فٕ تهحّٖهّضٕ ٌد فٕف. تهّىٌٖد تهيٖـٌت  ألثؿذ كؽ ّىٌٖث، رلؿٖؿت 93 يً يؤهفد ٍٖ
 هألٌلىد عّتفـ أّ يثهٕ ؽٍى أٔ رلؽى هى حّنفِث تهحوؽتً يً تهيةد فٕ 10 يً أكل إهٓ فلى

ٍى تهحوؽتً يً تهَييٓ تهغثهحٖد ّفؿذ ّكؽ. تالرفثكٖد أُؽتف رعلٖق إهٓ رِؽف تهرٕ تهّىٌٖد  تهؽ
ٖد تألٌلىد هؽٍى نوِٖيث أّ تهعّتفـ أّ تهيثهٕ  عؽ إٓه ُّ تهريّٖل ُّؾت. تهحّٖهّضٕ هورًٌّ تهّىٌ
 .تهَيل ّؼىد تهحّٖهّضٕ هورًٌّ تهّىٌٖد تقرؿترٖضٖرِث هريّٖل تهيؿنـٖد تهعنّيد ضِّؽه ٌرٖضد نحٖؿ

ٖد ٌٍّتً رعذ ٍيّيث تإلٖنّهّضٖد ّتهٌيى تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ هؼؽيثذ يٖـتٌٖثذ رنٌف نيث .5  عيث
ٌثذ حعيثٖد ولدتهيرَ تألٌلىد ّرغىٖد ،تهحٖةد  تألًٌّت إؽؼثل إٍثؽخ ؾهم ٕف حيث) ّتهٌحثرثذ تهعّٖت

 تهَثيد تهعؽتةق إؽتؿخ ؾهم ٕف حيث) تهيّتةل ّعيثٖد ،(حثالٌلؿته يِؽؽخ تألٌّتً ّتٌرَثك تهيٌلؿود
ٖد ّتهيعيٖثذ ٖد تهيٌثيؿ ّعيثٖد تهىحَٖ  تهيٌثيؿ رلنٖل إٍثؽخ يرويًٌث تهضيثهٖد هلٖيِث تهىحَٖ

 ّيّتكٌ تهيِضّؿخ تهيٌثضى رأُٖل ّإٍثؽخ تهضيثهٖد كٖيرِث رَـٖـ هغؿه تهيروؿؿخ تهىحَٖٖد
 تهحّٖهّضٕ ًٌّتهر حعيثٖد تهيرَولد تألٌلىد ؽٍىّ ،ّتهرفرٖك ّتإللؿتف ّتإلؽتؿخ ،(تهيعضؿ

ٌثذتإل أّ لؿّهتهّ يٌظته رلؽٖىّ ،تهىحَٖٖد ّتهيٌثيؿ  تهرًٌّ حعيثٖد تهيرَولد تألٌلىد هؽٍى ٍث
عثء ضيٌٖ ٕف تهّوٌ نّؿٖ 1 تهضؽّل. تهىحَٖٖد ّتهيٌثيؿ تهحّٖهّضٕ ُثذ حلًأ تهَثهى ٌأ  تالرضث

 .تهحٖةد عيثٖد ٌفلثذ فٕ
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 :الوطىية الحكوهية الىفلبت في البيئة لحهبية الهئوية الىسبة  :1 الجدول
  تهيؿنـٖد تهعنّيد
(قٌد)  

  الؼبهة الحكوهة
(سىة)  

 الدولة

ٖث  أفؿٖل
  تهنٌّغّ ضيِّؿٖد   (2003) 0.3

0.O2P (2002)   ٖث  إسّٖح
0.35P (2007) 0.35P (2007)  ينؿ 
 هٖقّّر  (2007) 0.75 (2007) 0.75
 يؽغللؿ   (2007) 0.14
ٖث )2002) 4.34 (2008) 0.98 (2008) 0.45  يّؿٖرثٌ
 رٌّف   (2007) 1.15

 أقٖث
 تهحعؿًٖ  (2005) 0.69 (2005) 0.69
 حٌضالؽٖك   (2008) 0.08
0.07 (2007) 1.07P (2007)  ًٖتهن 
 إٖؿًت (2003) 1.09 (2007) 1.68 (2007) 1.54
 تهنّٖذ (2003) 0.1 (2009) 0.05 (2007) 0.05
 يوؽٖف (2006) 0.74 (2008) 1.54 (2008) 1.54
 حثنقرثً   (2008) 0.01
0.14P (2008) 0.13P (2008)  ٌؽ  رثٖال

تهنثؿٖٓح تهحعؿ ّيٌىلد تهالرٌٖٖد أيؿٖنث  
0.29 (2004)  0.19p (2004) ًٖتألؿضٌر 
ٖث (2002) 2.22 (2007) 1.74 (2007) 0.56  حّهٖف
 رلٖٓو  (2008) 0.32 (2008) 0.34
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 نّقرثؿٖنث  (2007) 0.51 (2007) 0.53
تهؽّيٌٖٖنثً ضيِّؿٖد   (2002) 0.66  
 تهقوفثؽّؿ (2003) 0.19 (2007) 0.16 (2007) 0.17

 ضثيٖنث (2002) 0.2  
ّرّحثغّ رؿٌٖٖؽتؽ   (2007) 1.46  

ّغؿٌٖثؽًٖ فٌقٌذ قثٌذ (2003) 1.42 (2004) 1.22   
ٖد تهّقىٓ أّؿحث ّتهلؿك  

1.17 (2008) 0.85 (2008) 1.38p (2004) حٖالؿّف 
 حّهغثؿٖث  (2008) 3.07 (2008) 0.94
 نّؿّترٖث  (2008) 0.67 (2008) 0.26
1033 (2008) 2.59p (2008) 2.24 (2002) رلٖم ضيِّؿٖد  
 ضّؿضٖث  (2007) 1.75 (2007) 0.66
 تهيضؿ (2002) 1.84 (2007) 1.42 (2007) 0.98
 نثـتؼقرثً (2002) 0.4 (2007) 0.59 (2007) 0.44

كٖؿغٖـقرًث ضيِّؿٖد (2006) 0.01    
 الرٖفث  (2008) 2.67 (2008) 2.81
0.55p (2008) 2.55p (2008) 0.28 (2008) ٖث ّتٌ  هٖر
 يّهؽّفث (2003) 0.41 (2008) 0.36 (2008) 0.41
  حّهٌؽت (2003) 1.85 (2008) 1.43 (2008) 0.24
0.62 (2005) 1.11 (2005) 0.36p (2002) ؿّيثٌٖث 
تهؿّقٓ تالرعثؽ (2002) 0.41 (2008) 0.14 (2008) 0.08  
1.16p (2008) 2.2p (2008) 1.82p (2003) قوّفنٖث 
ٖث (2002) 1.61 (2008) 1.48 (2008) 0.93  قوّفٌٖ
0.48 (2008) 0.55 (2008) 0.63p (2004) أّنؿتٌٖث 

تهيرلؽيد تهؽّل  
ٖث (2002) 1.36 (2008) 1.43 (2008) 0.43  أقرؿته
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0.35p (2007) 0.95p (2007) 0.66 (2002) تهٌيقث 
 حوضٖنث (2001) 1.54  (2001) 0.05
 نٌؽت (2003) 1.56 (2006) 1.65 (2006) 0.65
0.69p (2008) 0.97p (2008) 0.96p (2004) تهؽٌيثؿم 

  0.67p (2001) فٌوٌؽت 
 1.64p (2008) 1.52 (2005) فؿٌقث 

 أهيثٌٖث (2002) 1.23 (2008) 1.1 (2006) 0.06
 أٖقوٌؽت (2006) 1.57 (2008) 1.15 (2008) 0.78
 إقؿتةٖل (2002) 1.55 (2008) 1.49 (2008) 0.42
ٖث (2000) 1.67 (2003) 1.72 (2003) 0.39  إٖىثه

 تهٖثحًث (2003) 3.76 (2006) 3.56 
 هّنقّيحّؿش (2002) 2.79 (2008) 2.81 (2008) 1.21
 يثهىث (2001) 1.27  (2001) 1.27
0.46P (2008) 1.18P (2008) 1.57 (2002) ُّهٌؽت 
0.06P (2005) 1.18P (2007) 1.73 (2004) ٌؽ  ٌّٖـٖال
0.36P (2008) 1.45P (2008) 1.67 (2003) تهٌؿّٖص 
 تهحؿرغثل (2000) 1.53  (2002) 0.33
يثؿٌّٖ قثً (2002) 3.23  (2002) 3.23  
ٖث (2000) 1.85  (2000) 0.19  أقحثٌ
 تهقّٖؽ (2002) 0.59 (2008) 0.68 (2008) 0.46
 قّٖقؿت (2002) 1.74 (2007) 1.66 (2007) 0.06

تهيرعؽخ تهييوند (2003) 1.32 (2005) 2.15   
 (2002 ،2007 ،2006 ،2005 ،2004 ،2003) الدولي الىلد صىدوق:  الهصدر
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ٖد أّ وةٖود تهحٖةد عيثٖد ٌفلثذ رَرحؿ ٍثى حّضَ .6 ٖد ّوٌ ٍيوٖد فٕ ضؽت ُثيل  ٕف ،تهّىٌٖد تهيٖـٌت
ٖد تهحوؽًت رؼنم ّهى. تهٌثيٖد ؽًتّتهحو تهيرلؽيد تهحوؽتً يً نل هّضٕ رًٌّهو تهؿةٖق  ٔأ ٓف تهحّٖ

 رَرحؿ نيث. تهحٖةد هعيثٖد تهيؿنـٖد تهعنّيد ٌفلثذ يً تهيةد فٕ ّتعؽ يً أنسؿ يوٓ ّكذ
 تهيقرّْ ٍوٓ دنثيو  حنّؿخ يرثعد غٖؿ تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ عّل عنّيدوه تهيثهٖد يَوّيثذته

ٖد تهٌفلثذ فٕ تهحٖةٖد هوعيثٖد تهيةّٖد تهٌقحد ًٍ يؼروىد نّؿخ أٖوث ٌُّثم. تهَثهيٕ  تهعنّي
 ـٖثؽخ فٓ قثُى كؽ ّتهٌثيٖد تهيرلؽيد تهحوؽتً يً نحٖؿ ٍؽؽ أً ّؿغى. تهـيً يؽتؿ ٍوٓ تهّىٌٖد
ٖد تهٌقحد ٌفلثذ ٕف تهحٖةد هعيثٖد تهيةّ  ٍؽؽ أٖوث ٌُثم نثً ،تهيثوٕ تهَلؽ ٕف تهّىٌٖد هعنّيٖدت ته
 .تهحٖةد عيثٖد  دٌقح هؽِٖى تٌؼفوذ تهٌثيٖد ّتهحوؽًت تهيرلؽيد ؽتًتهحو يً نل يً يرقثّ

 مرؼن ٓرته تهيؿنـٖد تهعنّيثذ يٌ تهحٖٕة تإلٌفثق فٕ تهاليؿنـٖد هرعلٖق ٍثى ترضثٍ ٌُّثم .7
 تإلٌفثق رليل تهرٕ تهَثيد تهيعوٖد ثهعنّيثذح يلثؿٌد تهحٖةد هعيثٖد تهَثيد تهٌفلثذ يً أكل ٌقحد

 ّتهٕر ،تهروّز ّينثفعد تهيٖثٍ ّإؽتؿخ ،تهٌفثٖثذ إؽتؿخ إؽؿتش ؼالل يً همؾ رفقٖؿ ّٖينً. تهعنّيٕ
 يؽْ أْ إهٓ عّل تهرقثؤل ٖـتل ّال. تهيعوٖد تهعنّيد كحل يً هٌَثٖدحث تهحوؽتً يَيى فٕ رعيٓ

ٖؽه ٖعرثش ُثيث يّوٍّث تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ أُؽتف ّرٌثّل يَثهضد تهيعوٖد تهعنّيثذ رقرىٌٖ  ويـ
 .تهفعم يً

 تهٕر تالكرنثؽتذ ؾتذ ّتهحوؽتً تهٌيّ تهيرلؽيد تهحوؽتً قضوذ ، تهيؿنـٖد تهعنّيد ٌفلثذ عٖز ًي .8
رلثهٖد حيؿعود ريؿ  ٍٓو ٖؽل ييث ،تهٌثيٖد تهحوؽتً يً تهحٖةد عيثٖده أٍوٓ يةّٖد ٌقحد تهيرّقى ٕف ٌت
 يقثعد أٖوث ّؿحيث تهٍّٕ تٌؼفثه ًٍ فواًل. أكل يثهٖد كؽؿخ هؽِٖث ٍثيد حنفد تهٌثيٖد حوؽتًته أً
 ٍوٓ تهوّء إهلثء فٓ حؽّؿٍ ُؾت ّٖقِى. تهحٖةد يلنالذ يٌ تهرَثيل فٕ تهقٖثقٕ تهنَٖؽ ٍوٓ أكل
ٖد يّتؿؽ أً  رٌثكه ٕف تٌرلثهٖد حيؿعود تكرنثؽترِث ريؿ تهرٕ ّتهحوؽتً تهيرلؽيد تهحوؽًت فٕ تهيٖـٌت

 .تهَثهيٕ تهنَٖؽ ٍوٓ تهحّٖهّضٕ هورًٌّ تهرّـٌٖ ٌيى يٌ نثؿغ
 يثهٖد حيّتؿؽ رريرٌ ُّٓ ٌقحٖث، عؽٖسث أٌلةذ تهرٕ تهحٖةد ّـتؿتذ يً تهَؽٖؽ ؽٍثةى إؿقثء رى ّكؽ .9

 تهيسثل قحٖل ٍوٓ. أؼؿْ ّـتؿتذ يً دتهقثحل تإلؽتؿتذ ٌّلل ضؽٖؽخ ُٖثنل إؿقثء رى عٖز قٖةد
( MARN) تهىحَٖٖد ّتهيّتؿؽ تهحٖةد ّـتؿخ إؽتؿخ إهٓ تهىحَٖٖد هيعيٖثذت تٌرلوذ كؽ: تهقوفثؽّؿ فٕ
لىد  تهيّتؿؽ هيعؽّؽٖد ٌّيؿت. تألؼٖؿ فٕ حٕل قثٖرف ينرج ّهنً ،تهـؿتٍد ّـتؿخ يً حؽال  ٌّأ



                                                                                                           
                 

8 
 

 يً تهييّهد تهيلثؿٌٖ ًٍ ٖحعسًّ تٌِى عٖز تهؼثؿضٓ تهريّٖل ٖعؿنِث يث غثهحث تهّـتؿتذ ُؾٍ
 .يِيرِى يٌ إلٌضثـ تهؼثؿش

 
ٖيٖد ّؽًّ تإلكوٖيٖد تهيٌييثذ رّتضَ نيث .10 وث تإلكو  أيؿٖنث هضٌد رَثٌٓ عٖز. تهريّٖل ٕف ٌلنث ٖأ

ٌيٖد هوحٖةد تهّقىٓ ٌد ييسوٕ كحل يً تهَيل يَيى ٖرى) تهيّيفًٖ ٌلم يً( CCAD) ّتهر  تهوض
 تأليثٌد رَريؽ عٖز) تهؼثند تهيّتؿؽ ٌلم إهٓ إوثفد(. تهؼثند ثذيلؿٍّتهّ تإلكوٖيٖد تهرلٌٖد
ٌفٖؾٖ ٖد ّحٌٖرِث دتهر ٖد ؽٍى ٍٓو تهرعر  ،(SICA) تهّقىٓ أليؿٖنث تهيرنثيل تهٌيثى رنثيل يٖـٌت

ٖد تإلؿتؽخ غٖثج نؾهمّ ّؽ ٍّؽى نسٖؿت تهينثهظ روثؿج إٓه ٖؤؽْ ييث) تهقٖثق  ٕف رّتفق ّض
 (.تهَيل ٌىثق ؽتؼل تٗؿتء

ٖد يؼننثذ أنحعذ ،تهحٖةٕ تإلٌفثق يً ضـء تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ أنحظ أً يٌؾ .11 ـتٌ ٖد تهيٖ  تهّىٌ
 يً  فلى ضـةٖث تهحّٖهّضٓ تهرًٌّ أُؽتف رغىٖد ريذ فلؽ ،ؾهم ّيٌ. حنسٖؿ أكل تهحّٖهّضٕ هورًٌّ

ٖثذ هلٖثف ّٖضّـ تهحٖةد، ّـتؿتذ كحل ل تهحٖةد ّـتؿتذ يٖـٌت  يؼننثذ يً نحٖؿ عؽ إهٓ تهرلٖو
 .تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ ؾهم فٕ حيث هوحٖةد تهفَوٖد تهيٖـتٌٖد

ٖد ّّوٌ تهقٖثقٕ تالهرـتى حًٖ تهـيٌٕ تهفثؿق ٖنًّ أً ّٖينً .12 ف ،نحٖؿت تقرؿترٖض  تهيعثقحد ّٖه
ً ي أنسؿ 1993 ٍثى حعوّل حٌٖيث. تهفَوٕ ّتهرٌفٖؾ ّإٍؽتؽ تهَيل تقرؿترٖضٖثذ حًٖ تهرأؼٖؿ ًٍ

ٌَ إال تالرفثكٖد، ٍٓو نؽكذ كؽ ؽّهد ؼيقًٖ  يؤٍٖؽ حوؽت ؼيقًٖ ٌُثم نثً 1998 ٍثى عٓر أ
 ٍثى فٕ 150 تألىؿتف ٍؽؽ رؼىٓ ّكؽ. تهَيل ّؼىى تهحّٖهّضٕ هورًٌّ تهّىٌٖد قرؿترٖضٖثذهال

ّتذ ٍلؿ حَؽ أْ 2005 ٍثى عرٓ نثٌذ ّهنٌِث ،1995 ٖثذ يً ٍؽؽت قضوذ كؽ ،قٌ  تالقرؿترٖض
 إضؿتءتذ ترؼثؾّ تهضِّؽ يوثٍفد ٖرىوج ييث. 150 حوغ تهَيل ّؼىى تهحّٖهّضٕ هورًٌّ تهّىٌٖد
 .تهَثهيٖد تألعؽتز ًٍ رٌلأ كؽ تهرٕ تهيثهٖد تهضِّؽ ـؼى ٍوٓ هوعفثي يويّقد

13. ً ٖد تهٌيى ّؼؽيثذ تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ أً علٖلد إ  تالؼرنثم ويً رلٌ أً إٓه ريٖل تإلٖنّهّض
ٖد ضِّؽ حؾل وؿّؿخ إهٓ ٖلٖؿ ،تهحٖةد هّـتؿتذ تهلثٌٌّٓ ٖثذ هرَحةد إوثف  هرعلٖق تهلىثٍٖد تهيٖـتٌ
 هوحٖةد، ّـتؿتذ كحل يً تقروثفرِث ٖرى ّىٌٖدته رنثلتال ٌلثى غثهحٖدف. تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ أُؽتف

ذ إً. حثالرفثكٖد تهؼثند تهّىٌٖد تالرنثل ٌلثى يً% 10 يً أكل تألؼؿْ تهّـتؿتذ وىّر  تهرفّث
 ٕف هريؽٖؽ يعثّهد فٕ ّتهؼىى تالقرؿترٖضٖثذ:  ّتقٌ ٌىثق ٍوٓ قضل كؽ تهلىثٍٖد تهينثهظ حًٖ
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 كؽى ٍوٓ رسحذ ال تهّىٌٖد تهقٖثقثذ ّأىؿ لىثٍثذته ّهنً ،ّتهقٖثقثذ ّتهحؿتيص تهلىثٍٖد ؼىىته
 .تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ أُؽتف ينوعد فٕ تهيقثّتخ

ٖثذ تهيؼروف ٌِصته ّٖرىوج .14 ٖد يؼننثذ هرأيًٖ يؼروفد ىؿق رىحٖق تهّىٌٖد هويٖـٌت  ،تهيٖـٌت
ٖد فٕ تهحّٖهّضٕ هرًٌّت إؽؿتش ؤؽّْقٖ. تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ أُؽتف رعلٖق حغٖد ّؾهم  تهيٖـٌت

 ـؼى ٍوٓ تهعفثي تهنفؿٖد تهيٖـتٌٖد إىثؿ فٕ ٖضج حٌٖيث ،تهيقرلحل فٕ تهريّٖل إهٓ رولثةٖث تهّىٌٖد
 ّتهحؿٌثيص تألؽتء يل فٓ ّٖضج. تهـيً يؿ ٍٓو رؽّى ًأ ٖضج تهٕر تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ ريّٖل

ٖد أُؽتف فٕ تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ تعرٖثضثذ ؽيص ٖرى أً ،تهٌرثةص إهٓ رقرٌؽ تهرٓ ّتهيٖـتٌٖد  تهيٖـٌت
 ٌيثى يً ضـءت هٖنًّ تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ أٖوث تألضل تهيرّقى تإلٌفثق إىثؿ ّٖرىوج. تهّىٌٖد
ـتٌٖد ؼفه ٖقِى ّكؽ تهّىٌٖد، تألّهّٖد  تهريّٖل ٍوٓ يرٌثقج غٖؿ رأسٖؿ إعؽتز فٓ تهّىٌٖد تهيٖ
 .تهحّٖهّضٕ ثهرًٌّح تهؼثم

ٖثذ ٍؽخ ٌُّثم .15 ٖد تهَيل ّؼىى تهحّٖهّضٕ ورًٌّه تقرؿترٖض ٖثف رّفٖؿ ٍٓو رَيل تهٓر تهّىٌ  ك
ٖد عند رنًّّق: ىثضٖنقرثً ٕفف. تهريّٖل سغؿتذ  تإلضيثٕه تهيحوغ يً ٪ 35 تهؽّهد يٖـٌت
 تهرًٌّ تقرؿترٖضٖد) تهَيل ّؼىد تهحّٖهّضٕ هورًٌّ تهّىٌٖد القرؿترٖضٖرِث تهالـيد هوٌفلثذ
ّفٖؿ ّقٖرى ٪، 10 ٌعّ تهحٖةٖد تهيؤققثذ يً تأليّتل ريسلقّ(. تهعّٖٔ ( ٪ 20) تأليّتل حَه ر

 تهرعؿٖص،ّ ،تالؿتوٓ يقرؼؽيٓ يسل) تالكرنثؽٖدّ تهىحَٖٖد تهيؤققثذ يؽٖؿٔ كحل يً
 تهفؿًّ يً تهيقرؽتيد هورٌيٖد حؿتيص رٌفٖؾ عًٖ ٕف ّؾهم ،(إهػ ، تهعنّيٖد غٖؿ ّتهيٌييثذ
ٖد تهيثهٖد تهِٖثنل ؽٍى أً نيث. ّتهيٌظ تهؽّهٖد تالقرسيثؿتذ يً حؽٍى تهؼثند تالكرنثؽٖد  تهؽّه
حث ٖـتل ال( ٪ 35-30 يً ٖلؿج يث) تألضٌحٖد تهيثٌعد ّتهضِثذ  ٍٓو رعثفيق يّهؽّفث فٕف. يىّو
ٔ تهرًٌّ تقرؿترٖضٖد ألٌلىد تهيٖـتٌٖد فٕ عنرِث  تهرؿنـٖ يٌ ٪، 14-12 يقرّْ ٍوٓ تهعّٖ
ٖثذ ٍوٓ ؿةٖقٕ حلنل  تألؿتوٕ يالمّ تهغثحثذ يً تهؽّهد يّتؿؽ ريسل حٌٖيث. تهيعوٖد تهيٖـٌت

-30 حٌعّ تألضٌحٖد تهيثٌعد ذّتهضِث تهؽّهٖد تهيثهٖد تهيؤققثذ ؽٍى ّقٖنًّ. ٪ 50-48 رلنلق
 ّتهؼىد تالقرؿترٖضٖد ّرغىٓ. تهحٖةٖد نٌثؽٖق يً( ٪ 8-6) حلٖد يً تالٌرِثء قٖرى نيث ٪، 32

 ّتهقٖثعد ّتهنٌثٍد ّتهٌلل ّتهـؿتٍد تألقيثم ّنٖؽ تهغثحثذ يسل ؿةٖقٖد كىثٍثذ تالقرٌّٖد
ٖد تهيّتؿؽّ ّتهرَوٖى تهىحَٖد ّعيثٖد ٖؽ تهىحَٖٖد ّتهيٌثيؿ تهعّٖٖد ّضٖثّتهرنٌّه تهحّٖهّض  ّتهن
 يِى ،يِى ضؽت، يِى: تهرفوٖالذ عقج تإلضؿتءتذ رضيٌٖ ٖرىّق. تهعؽّؽ ّيؿتكحد تهّىٌٕ ّتهؽفثً
ٖفرؿه. أُيٖد ّأكل ٌقحٖث  .تإلضؿتءتذ يً ٪ 40 ٌعّ يّضّؽخ تهيثهٕ تهريّٖل ٖيسل ًأ ّ
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ّتذ روفٓ أً ٖينً نيث .16 ٖد تهيٌثىق إؽتؿخ ٕف تهريّٖل فض ٌلم تهحنٖؿخ يً حَه تهيعي  تهريّٖل ه
َد عيثٖد ُّٖةد تإلٌيثٕة تهيرعؽخ تأليى حؿٌثيص أضؿْ ّكؽ. تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ ريّٖل فٕ تهَثى  تهىحٖ
ٖد هوٌيى تهيثهٖد تالقرؽتيد أؽتء حىثكد حثقرؼؽتى يقظ ىٌ  ٓف يٌىلد 18 ٕف تهيعيٖد هويٌثىق تّه

 تعرٖثضثذ سوز رّفٖؿه تالقرضثحد ررى هى َتٌ ّّضؽذ ،تهنثؿٖحٕ تهحعؿ ّيٌىلد تهالرٌٖٖد أيؿٖنث
 رّفٖؿ هويثً نثيل حلنل َيلته يً تهيٌثىق روم ٖيٌٌ ييث ،تألقثقٖد تإلؽتؿخ هرٌفٖؾ تهريّٖل
 ٍٓو ّتهلؽؿخ ّتهرنٖف تهنؿحًّ ّتعرحثف  تهيٖثٍ ؽتؽتذإي رٌيٖى يسل تإلٖنّهّضٕ تهٌيثى ؼؽيثذ
 .تهيٌثغ رغٖؿ يٌ تهرنٖف

C. الوطىية االيرادات 
ٖد تإلٖؿتؽتذ رَؽ .17 . ٍثى حلنل نحٖؿخ ٖقذه تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ يّتؿؽ تقرغالل يً يحثلؿخته تهوؿٖح

ف ّيّتؽ ّتهِّتء تهيثء يسل تهىحَٖٖد تهيّتؿؽ تقرؼؽتى ٍوٓ وؿٖحد رفؿه تهؽّل حَه  تهرغٖو
َٖٖد تهيقثعثذ ٍوٓ تهيعوٖد تهوؿتةج أّ ،تهحّٖهّضٖد تهَّتيل يً ثّغٖؿُ  كؽّ. تهعقثقد تهىح
 تهيفؿّود تهوؿتةج يً رؽؿٖضٖث تهوؿتةج فٕ تهرؿنٖـ ٌٖرلل حعٖز تهوؿٖحٕ تهٌيثى فٌوٌؽت وَذ
 .هوحٖةد تهيوّسد ّتألٌلىد تهىحَٖٖد تهيّتؿؽ تقرؼؽتى ٍوٓ تهوؿتةج هفؿه تهَيل ٍوٓ

ٖد تالضؿتءتذ يً تهلوٖل ررويً ّتهٓر تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ تقرؼؽتى ٍوٓ تهؿقّى فؿه َٖؽ .18  تهرلؿَٖ
ٖد تهرؽتحٖؿ حًٖ لٍّٖث نسؿتأل ُّ  ّسثةق إنؽتؿ ٍوٓ ؿقّيث ررلثوٓ تهحوؽتً يً ّنسٖؿ. تهوؿٖح

 تهغثحثذ تيرٖثـ ، تهيسثل قحٖل ٍوٓ ،تهىحَٖد القرؼؽتى رنثؿٖظ أّ ٖمرؿتؼ يسل رفّٖه
 ،تهغثحثذ هيّتؿؽ تهرضثؿٔ القرؼؽتىه رؿتؼٖم/  تهغثحثذ يعيٖثذ فٕ/  تهؿٍٕ رنثؿٖظّ

 ،قثٖرف رنؽٖؿ رنثؿٖظ ؛ تهنٖؽ تيرٖثـ/  هولّتؿج رقضٖل/  تهنٖؽ ؿؼند/  تهنٖؽ ّرنثؿٖظ
 تألؿتوٕ ّرنثؿٖظ ؛تهحٖةٕ تألسؿ رلٖٖى لِثؽخ ىٌٖد؛تهّ تهعؽٖلد ؽؼّل ؿقّى ؛ تهنٖؽ ّؿقّى
ٖثذ تهيوّسد تهيّتؽ ّرنؿٖف تهنعٕ ّتهنؿف هالٌحَثسثذ ّتهقيثط ،ّتهيٖثٍ تهؿىحد  ّفلث ّتهٌفث

 إٍثؽرِثّ ،تهّىٌٕ تهٍّثء فٕ تإلٖؿتؽتذ ُؾٍ نج ٖرى تهحوؽتً، حَه ّفٕ. ٍويٖث يحؿؿخ ٖؿهيَثٖ
ـتٌٖد رؼنٖم ؼالل يً تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ إهٓ ٖد يٖ  ٍُؾ يً ٌقحد رنؿف تهحوؽتً حَه. هؾهم قٌّ

 يَثهضد ٍوٓ رَيل أؼؿْ حوؽتً ٌُثم أً نيث تهىحَٖد، إلؽتؿخ حثلؿتهي هالقرؼؽتى تهَثةؽتذ
 .تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ ألغؿته تقرؼؽتيِث ٖرى ال ّحثهرثهٕ ،تهّىٌٕ تهؽّهد نٌؽّق يً تإلٖؿتؽتذ

 يسل ،تهنثفٓ حثهلنل تهحّٖهّضٕ حثهرًٌّ تهيرنود تهوؿٖحٖد تهلوثٖث عّل تهؽّهٖد تهيَؿفد ررىّؿ هى .19
 تإلٖؿتؽتذ ّإؽتؿخ ،تهيَوّيثذ ّكثٍؽخ ،تهرٌفٖؾ ٍوٓ ّتهلؽؿخ ّتهرلؿٌٖ، تهؿقّى، يً تأليسل تهيقرّْ
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 ٍٓو ـٖيحثحّْ فٕف. تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ عفي ٌعّ تإلٖؿتؽتذ رّضَٖ إٍثؽخ ّنٖفٖد ،ؾهم ًٍ تهٌثرضد
ٖد تهرنوفد نثٌذ تهيسثل، قحٖل ٌد هرنؿٖظ تهقٌّ ٖد قفٖ ِى ًأ ٖينً ّهنً ،$ 50000  قٖثع  ٖق
 تهرنوفد فئً ، فٖنرّؿٖث لالالذ فٕ تإلحعثؿ يٌّ. قٌّٖث $ 500000 يحوغ رّهٖؽ فٓ ّتعؽ كثؿج

 إٓه$  50 عّتهٕ رّهٖؽ فٓ رقِى كؽ نٌثٍدته أً عًٖ فٕ$  25000 تهرلغٖل هرنؿٖظ تهقٌّٖد
ّىته أّ وؿتةجحثه تهؼثند تهرؽتحٖؿ ُؾٍ نثٌذ إؾت يث ُّ ّتهقؤتل. قٌّٖث ؽّالؿ يوًّٖ 60  ؿق

 رغىٕ أً تهؿؼند رنوفد رقرىٌٖ ال ،تهعثالذ حَه ّفٕ. تهيَوٌد ُؽتفِثأ فَثل ٌعّ ٍوٓ رعلق
 .تهنود ؾتذ ّتإلٌفثؾ هؿنؽت هَيوٖثذ عنّيد رنثهٖف

 تهرًٌّ ألغؿته تألؼؿْ تهلىثٍثذ يً تهَثةؽتذ ضيٌ ٍٓو أٖوث تهحوؽتً حَه رَيل نيث .20
 ٍٓو وؿٖحد ٪ 0.1 تهؼوؿتء ّرّحثغّ رؿٌٖٖؽتؽ نٌؽّق ٖقرلحل تهيسثل، قحٖل فَوٓ. تهحّٖهّضٕ

 تهينؽؿخ تهىٖؿتً رؾتنؿ ٍوٓ رفؿه إوثفٖد وؿٖحد ٌُثم ينؿ ّفٕ. تهؼثند تهلؿنثذ ٍثةؽتذ
 إهـتى ٌُثم يّؿٖلّٖف فٕ. تهحٖةد ّعيثٖد تهقٖثعد هرىّٖؿ حؿتيص هريّٖل قرؼؽىر ّتهرٕ يعوٖث،

 عّتٓه تهحٖةد عيثٖد ؿقّى حؽفٌ( ٌّى غؿف 4 يً أنسؿ يٌ) هؽتؼوٖدت تهقثعوٖد ّتهيٌثـل وفٌثؽقه
 .تهقٌّٖد ٍثةؽترِث يً ٪ 0.75

 رؽفلثذ رٖقٖؿ ٍوٓ رَيل أً تهّىٌٖد تهوؿٖحٖد تهٌيى تهّتؿؽخ تهوؿٖحٕ تإلٍفثء هورؽتحٖؿ ٖينً .21
 ّٖينً. تهحوؽتً يً نسٖؿ فٕ يرـتٖؽ حلنل ُؾت رفَٖل ّٖرى ،تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ أُؽتف إهٓ ّتؿؽتهي

 تألؿتوٕ قرؼؽتىت فٕ ّتهرغٖؿتذ ،تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ هيٌرضثذ تهؽؼل وؿٖحد رؼفٖه ٍوٓ تالىالً
ٖد تهيعيٖثذ يلثحل تألؿه ٍٓو وؿٖحٖد إٍفثءتذ ٌُثم ،ّحثهيسل. ّتهِحثذ  رـتىهّتال تهىحَٖ
 ّتهيٌرضثذ تهحّٖهّضٕ، تهرًٌّ هيَؽتذ( VAT) تهيوثفد تهلٖيد وؿٖحد إٍفثءتذ ّ ،حعيثٖرِث

 تهحّٖهّضٕ حثهرًٌّ تهنود ؾتذ هوّتؿؽتذ تهضيؿنٖد تهؿقّى يً ٍفثءتذّتإل ،تهؼثند ّتهنٌثؽٖق
ٖثذ ٍوٓ تهوؿٖحٖد ّتإلٍفثءتذ ّتهرنٌّهّضٖث، ٖدتهوؿ ّتإلٍفثءتذ ،تهؽّهٕ تهرَثًّ يلرؿ  ٖح

ٖد هويٌييثذ  ألُؽتف يفٖؽخ رنًّ أً ٖينً تهرٕ تألؼؿْ تهوؿٖحٖد ّتإلٍفثءتذ ،ّتهيؤققثذ تهؼٖؿ
 .تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ

َد تقرؼؽتى ّكّتٍؽ يَؽالذ يؿتٍثخ هَؽى ٌرٖضد حثهحٖةد هعلذ تهرٕ تألوؿتؿ ًٍ تهؽفٌ َٖؽ نيث .22  تهىحٖ
ٖد تهضؿتةى كثًٌّ ٌٖم تهحؿتـٖل فٕ. حٖةٖد ألغؿته تهيّتؿؽ ضيٌ فٕ ّيقرؼؽيد يعححد أؽتخ  تهحٖة
ـتةٖد تهَلّحثذ ٍوٓ . حثهحٖةد روؿ تهرٕ ّتألٌلىد تهقوّم ٍوٓ رىحٖلِث ٖينً تهرٕ ّتإلؽتؿٖد تهض
 ؾهم إهٓ ّيث تهحعؿ، فٓ تهيوّسثذ يً تهرؼوم ؿقّى تإلؽتؿٖد تهؿقّى رليل: تهنًٖ ّفٕ
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 هٖقذ ّتهَلّحثذ تهغؿتيثذ هنً. تهيلؿًّ غٖؿ تهنٖؽ ٍٓو غؿتيثذ رليل أؼؿْ أيسود حثقرؼؽتى
 حَه ففٕ. تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ أُؽتف رعلٖق رَـٖـ ٍوٓ كثؽؿخ حثهوؿّؿخ ّهٖقذ ؽتةيث، فَثهد

 تهّتكٌ رَنف ال أٌِث نيث علٖلٕ ؿتؽً هرّفٖؿ هوغثٖد كوٖود ٍوِٖث تهيٌنّم تهَلّحثذ رَرحؿ تهحوؽتً،
 هوغؿتيثذ  رلٖٖيثذ ٌُثم  تهعثالذ يَيى ّفٕ. هووؿؿ تهعلٖلٖد تالكرنثؽٖد ّتهرنثهٖف تهفَوٕ
ٌؽ ّأ تهحّٖهّضٖد تهيّتؿؽ القرؼؽتى تهلثيود  ٕف رأؼؾ ال ّهنٌِث تهعثهٖد، تهقّق أقَثؿ إهٓ رقر

 تهٌثضيد تهيحثلؿخ غٖؿ ّتألوؿتؿ تهىّٖل تهيؽْ ٍوٓ تهحٖةٕ حثهوؿؿ تهيؿرحىد تهرنثهٖف تالٍرحثؿ
 .تألٌلىد ُؾٍ ًٍ

ُث تهرٕ تهيحثلؿخ ذتهَيوٖث يً تهوؿٖحٖد غٖؿ تإلٖؿتؽتذ حَه رأرٓ كؽ ؾهم ٍوٓ ٍّالّخ .23  رؿٍث
ٖدتالكرن تألٌلىد قٖيث ّال ،تهعنّيثذ  تهغثحثذ كىٌ يسل ٌفقِث، تهيعيٖد تهيٌثىق ؽتؼل ثؽ
حث تهفىؿ ّضيٌ ،ّتهؿٍٕ  ّإنؽتؿ تهفٖل، ّؿنّج ّتهفٌثؽق، تهحٖةٖد، ّتهقٖثعد تهىحٖد، رثذّتٌه

ٖؽ فٓ تهيعوٖد تهيٌييثذ قثُيذ كؽ هّقٖث قثٌذ فٕف. تهلؿّؽ رنؽٖؿّ تهرنّٖؿ، رؿتؼٖم  رّه
رثش ّتهغىف، ّتهغّم تهٖؼّذ يً ٍثةؽتذ . هوغثحثذ ّيقثؿتذ ،تهيٖالؽ ٍٖؽ ّألضثؿ تهغثحثذ، ٌّإ

ٌثط تهغثحثذ ِٖةده نثً فلؽ ، ـٖيحثحّٔ ٕف حٌٖيث  قوىد إهٓ إوثفد لؿند، حيسثحد َٖيل رضثؿٔ ض
لثء يٌ تهيلؽيد تهؼؽيثذ ٍوٓ تهيفؿّود تهحؿٖد ّتهعٖثخ تهّىٌٖد تهعؽتةق  .تهنٌؽّق ٌت

ـت تهحّٖهّضٖد هويّتؿؽ تهيقرؽتى تالقرؼؽتى يً تهيرأرٖد تإلٖؿتؽتذ رَـٖـ ٖرى أً ٖينً نيث .24  رَـٖ
 قٖثقده تهؿةٖقٓ تهؽتفٌ ُٓ ٍثيد حنفد تإلٖؿتؽتذ ـٖثؽخ فٓ تهؿغحد ذّنثٌ ، أؿيٌٖٖث فٕف نحٖؿت،

ف تهرقَٖؿ  رنثهٖف يً تألؼلثج أقَثؿ رعؽٖؽ رى ،تهيسثل قحٖل ٍوٓ. تهقّق كّْ ىؿٖق ًٍ ّٖه
 يً حأكل تألؼلثج يٌرضثذ رلٖٖى رى ؾهمه ٌّرٖضد ،يٌَٖد تٖؿتؽتذ رّهٖؽ إهٓ ّتهعثضد تقرؼؿتش

 إٓه ضٌحث عؽٖسد رنٌّهّضٖثذ إؽؼثل ؼالل يً ّٖينً. تهَثهيٖد تألقَثؿ يً حنسٖؿ أكل ّحَِٖث كٖيرِث
ٌلعد تهرقَٖؿ قٖثقد يٌ ضٌج ٖلٖد قٖثقد رىحٖقّ تهي  ـٖثؽخ إهٓ ؾهم ٖؤؽْ أً ،ؼلثجهأل فَثهد رقّ
 .٪ 650حٌعّ تهغثحثذ يً تهؽؼل

D. اللطبػية الثؼبئة 
ٖد يً( ج) 6 تهيثؽخ رؽٍّ .25 ٖد قٖثقد (تالكروثء ّعقج تهيينً حلؽؿ)  هؽيص  تالرفثك  تهعيث

ٍثذ ٕف تهحّٖهّضٕ هورًٌّ تهيقرؽتى ّتالقرؼؽتى  حًٖ ّؾهم ،تهيلرؿند أّ تهنود ؾتذ تهلىث
 فٕ تهلىثٍٖد تهلوثٖث تهحوؽتً يَيى ٍريؽذت كؽّ. ّتهقٖثقثذ ّتهحؿتيص تهؼىى تهلىثٍثذ

ى تالقرؿترٖضٖثذ ٖثذ هؽِٖث حوؽ يً ّيث تهَيل، ّؼىى تهحّٖهّضٕ هورًٌّ ٌٖدتّه  تهرنثيل تقرؿترٖض
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ٖد تهرٌيٖد ّأُؽتف تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ أُؽتف ٖضوج أً لأٌَ يً تهؾْ تهرفنٖل يً حيـٖؽ  تهلىٍث
ٖد تهيفّوٖد ررىثهج نيث. يَث  تهيرنثيود ّتهقٖثقد تهـؿتٍد فٕ تهحٖٕة تهرنثيل حرعلٖق تألّؿّح

ٖد  ّتهقّق ،تألقيثم ّينثةؽ ّتهيؤققثذ، ّتهىثكد ّتهَيثهد تالكرنثؽٔ، تإلٌَثك ّؼىد ّتهرٌي
 .ّتهيثهٖد تالكرنثؽٖد ّتهلؤًّ ،ّتهٌلل تهؼثؿضٖد، ّتهَالكثذ ّتهرضثؿخ ّتهحعّز، تهؽتؼوٖد

(. 1 تهضؽّل) تهيَوّيثذ ضيٌ يقرّْ فٕ نحٖؿ عؽ إهٓ تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ رنثيل فِى ّالٖـتل .26
 رؽتؿ( تهرلؿَٖثذ نؾهمّ) ّتهقٖثقثذ تهؼىى أً يً تهرأنؽ ُّ تهيَوّيثذ رنثيل يً تهغؿهّ

 تإلؽتؿتذ حًٖ تهيَوّيثذ رؽفق ٖنًّ أً فٖضج. تهعنّيٖد لىثٍثذته يٌ ّيرـتيٌد يقرلود حنّؿخ
ّتًٌٖ تهقٖثقثذ رروثؿج كؽ عٖز نثفًٖث، ّتألكقثى  يٌ يحثلؿخ تهعنّيد يً ّتعؽ كىثً يً ّتهل
ٍثذ إهٓ ؾهم ؤؽٖٔ أً ّٖينً ُؾت. تألؼؿْ تهلىثٍثذ فٕ ّتهرلؿَٖثذ تهلثٌٌّٖد تهٌثعٖد  نؿت
 نثٌَٕ يقرّْ تؿرفثً ٖرىوج يث ّغثهحث ،تالؼرحثؿ يّوٌ تهلّتًٌٖ ُؾٍ ّوٌ ٖرى ٌٍؽيث نحٖؿخ

ٖث تهلثٌٌّٖد تهقوىثذ هروم ررّفؿ ال كؽّ. ؼؿتٗ ؽًّ ّتعؽ كثًٌّ هنثهظ كؿتؿتذ الرؼثؾ تهلثًٌّ  تهَو
ضٕ تهرًٌّ ٍٓو تهعفثي حأُيٖد تهٍّٕ ّأ تهوؿّؿٖد تهيَوّيثذ  تهٌيثى ؼؽيثذ ّؽٍى) تهحّّٖه

 تالكرنثؽ ٍٓو تهيعريود تٗسثؿ حلأً ّتكَٖد أنسؿ ٖحؽّ يث ٍٓو تهيؼثّف حقحج( تإلٖنّهّضٕ
 .تهلؿٖج تهيؽْ فٕ تهّىٌٕ

 ّـؿتء) تهعنّيٖد يٌفنودته كىثٍثذ ًأ ُٕ تهيَوّيثذ رنثيل فَثهٖد أيثى تهرعؽٖثذ ُؾٍ حًٖ ّيً .27
 تهؼثند تهؿةٖقٖد لّتغوِث رلضٌ كؽ( تهيؽٌٖد تهؼؽيد يّيفٕ ًٍ فوال ،حِث تهيؿرحىًٖ ّتألفؿتؽ
 روٖف ال كؽ تهرٕ تالُريثيثذ ويً ّتهؼىى تهؽتؼوٖد قٖثقثرِث فٕ تألّهّٖد ؾتذ تألٍيثل ّضؽتّل
 تهغثحثذ ٍوٓ هعفثيت حًٖ يقريؿ نؿًت ٌضؽ يث نسٖؿت تهيسثل، قحٖل ٍوٓ. تهحّٖهّضٕ هورًٌّ

ٖد تهَثةؽتذ رّهٖؽ ٍوٓ هوعنّل تهيوعد تهعثضد يٌ تهيقرؽتيد ّإؽتؿرِث  ترفثكثذ ؼالل يً تألضٌح
 ًأ ٖضج تهفَثل تهرنثيل إهٓ هوّنّل حثهرثهّٓ ،تهعثالذ يً نسٖؿ ّفٕ. تهٌثيٖد تهحوؽتً يؿحعد رحثؽل

 .تهرٌيٖد ّأُؽتف تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ أُؽتف حًٖ تهيفثوود يٌ ٌرَثيل
 

 البيولوجى الثىوع ثكبهل هفبهين: 1 جدول
 تهيَوّيثذ رنثيل
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ٌثذ حيَوّيثذ تهؼثند تألعنثى عّل تهيَوّيثذ رنثيل رؿنٖـ ٌٖنج ّتذ ّحٖث  حثهرًٌّ تهؼثند تهقٖثقد ّأؽ
 .تهنود ؾتذ ّتهلىثٍثذ تألفؿتؽ تقرؼؽتيِث أّ كؿتءرِث ٍوٓ َٖنف أً ٖينً ّتهرٓ تهحّٖهّضٓ،

 
 تإلؽيثش
هّضٕ تهرًٌّ ٍوٓ تهيرؿرحد تٗسثؿ رلٖٖى ٍيوٖد ُّ تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ يٌيّؿ إؽيثش  يؼىى ٍيل أٔ فٕ تهحّٖ

ٖثذ ضيٌٖ ٍّوٓ تهيضثالذ ضيٌٖ فّٕ تهحؿتيص أّ تهقٖثقثذ أّ تهرلؿٌٖ ؾهم فٕ حيث ،هَ ِث. تهيقّر  إٌ
هّضٕ تهرًٌّ أُؽتف هضَل تقرؿترٖضٖد  تهقٖثقثذ ّرلٖٖى ّؿنؽ ّرٌفٖؾ رنيٖى يً ٖرضـأ ال ضـءًت تهحّٖ
َد حًٖ تالٌلقثى رنؿٖف ٖرى ال حعٖز ّتالضريثٍٖد ّتالكرنثؽٖد تهقٖثقٖد تهيضثالذ ضيٌٖ فٕ ّتهحؿتيص  تهىحٖ
 .تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ أُؽتف رعلٖق ُّ تهٌِثةٕ تهِؽف ٖنحظ ّحعٖز. تهحلؿٖد ّتهرٌيٖد
 (تألفلٓ تهرّقٌ) تهّكثةٓ تهرنثيل
ٖد الرؼثؾ قرؼؽىُر تقرؿترٖضٖد ًٍ ٍحثؿخ ُّ تهّكثٓة تألفلٕ تهرنثيل ّتء عؽ ٍوٓ ّتهقٖىؿخ تهيون  ّؾهم ،ق
 ٖرى ٌٍؽيث ٖعؽز تألفلٕ تهرنثيل. ٍؽٖؽخ يّتكٌ فّٕ تهىحَٖٕ تهّوٌ ؼثؿش أّ تهيّوٌ فٕ تهعيثٖد حرّفٖؿ
ٖد يعيٖد يٌ ّؽيضِى ىحَٖدهو يرعف أّ ّىٌٖد عؽٖلد ترؼثؾ  تالفٓل تهرنثيل يـتٖث حًٖ ّيً. أؼؿْ ىحَٖ

 يً تهٌيّ ُؾت قريؽٖ كؽ. هورّقٌ ٌرٖضد تهرنوفد عٖز يً يـتٖث ٍوٓ تهعنّل عٖز تالكرنثؽْ حثهٌيّ تهقيثط
ٖد( أكل ّحرنوفد تهيثهٖد تألؽّتذ يً أنحؿ يضيٍّد ٍوٓ تهعنّل حَؽ) تهيثهٖد يسل ،يؼروفد ينثؽؿ  ّتإلؽتؿ

ضٖد( تهَيل ىؿٖق ًٍ ّتهرَوى تهيؽٖؿًٖ يً تهرؼنم ـٖثؽخ)  ٍثةؽتذ يً تالقرفثؽخ عٖز) ّتهرنٌّّه
 رنوفد ٌلؿ) ّ ،(تألضل ىّٖود ٍلّؽ ىؿٖق ًٍ هيّتؽت يً تألنحؿ تهضـء لؿتء عٖز) ّتهرقّٖق ،(تهٌىثق
ّتق يً أنحؿ ٌىثق ٍوٓ تهؽٍثٖد  (.تالٍالى ّقثةل تألق
 (تهؿأقٓ تهرّقٌ) تهيقرؽتى تالقرؼؽتى رنثيل

ٖد ّتهلىثٍثذ تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ إؽتؿخ حًٖ تهَالكد إهٓ ٖلٖؿ تهيقرؽتى هالقرؼؽتى تهؿأقٕ تهرنثيل  تالكرنثؽ
 رقٖىؿ تهرٕ تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ إؽتؿخ فٕ ،تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ أُؽتف ٍوٓ حثلؿي غٖؿ أّ يحثلؿ رأسٖؿ هِث تهرٕ
 ّرَيل ،تإلٌرثش هلىثً تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ ؽتؿخإ ؼؽيثذ ريرؽ ّحثهرثهٓ. يقرؼؽىته ٍوٓ أّ يٌَٖد كىثٍثذ ٍوٓ
ضٖد تهيّتؿؽ تقرؼؽتى يضثل فٕ  تهؿأقٕ تهرنثيل يً تالقرفثؽخ أً حثهؾنؿ ّضؽٌٖؿ. ّتهرضثؿخ تإلٌرثش ٕف تهحّّٖه
ٖد فؿم رَيٖى ىؿٖق ًٍ ُٓ  تهٌيثى ثذّؼؽي تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ إينثٌثذ إهٓ يلؽيث تهٌيؿ ؼالل يً تهرٌي

 .هالٌرثش تهيرنثيود تهيٌثُص يؼروف يسل تإلٖنّهّضٕ
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 تإلٖنّهّضٓ تهرنثيل
 ،ّتعؽ ٌيثى فٕ ّتالكرنثؽٖد تهىحَٖٖد ثذينٌّهو تهفؿٍٖد تهٌيى حًٖ تهضيٌ ُّ تإلٖنّهّضٕ تهٌيثى رنثيل إً

ٖد ّتألُؽتف تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ أُؽتف هرعلٖق ّتعؽ نٌيثى يَث رَيل تهفؿٍٖد تألٌييد أً يً ّتهرأنؽ  تإلٌيثة
رَ ٖرى أً ٖفرؿه تهٌِص ُؾت. قّتء عؽ ٍوٓ هّضٕ تهرًٌّ أُؽتف يٌ يٌِضٕ حلنل يرثَح ٖد أُؽتفّ تهحّٖ  تهرٌي

ٌفنل حلنل  رغٖٖؿتذ تضؿتء تٓه تالوىؿتؿ رضٌج يٌ تهرنثيل إىثؿ رعذ يَث ؿحىِى ّٖينً ّيقرلل، ي
 ؼالل يً تهفَثل تهحٖةٕ تهٌيثى رنثيل رعلٖق ٖينً نيث. تهلثةيد ّتالكرنثؽٖد تالضريثٍٖد تهِٖثنل فٕ ضؾؿٖد

ٖد تهٌيى يً تهَؽٖؽّ تهرؼننثذ يرَؽؽخ تهيَؿفد يً ّتقَد ّيضيٍّد تهيِثؿتذ يً ّتقَد يضيٍّد  تهىحَٖ
 .ّتهحلؿٖد

 هوحٖةد تهنؽٖق تالكرنثؽ رنثيل
 هرنثيلت ٖقَٓ ،تهرٌيٖد أُؽتف رعلٖق فٓ ّؽّؿُث تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ كوٖد يضؿؽ رلؽٖى يً حؽال

 يً تهرٌيٖد ّأُؽتف تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ أُؽتف ٍوٓ َٖريؽ ضؽٖؽ ٌيّؾش رىّٖؿ إهٓ هوحٖةد تهنؽٖقتالكرنثؽ
 تهنثيل ثالٍرحثؿح تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ أُؽتف عيٖذ ،هؾهم ٌرٖضد. ّتالكرنثؽٔ تهقوّنٕ تهرعّل رينًٖ ؼالل

ٖؾ ّرىّٖؿ نٖثغد فٕ تهيَثيود فٕ ّتهيقثّتخ ٖثذ ّرلٖٖى ّؿنؽ ّرٌف ٖد تالضريثٍٖد تالقرؿترٖض  ّتالكرنثؽ
 .ّتهقٖثقثذ

 
 

 تهيقرّْ ٍوٓ تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ أُؽتف يٌ تهلىثٍٕ تهرنثيل فٕ رلؽى إعؿتـ ٍؽى يالعيد ّٖينً .28
ٖد تهيٌييثذ فٓ تهقٖثقثذ ّوٌ فٕ تهّىٌٕ  تهَثهيٖد تهيٌييثذ ّوَذ ّكؽ. تهَثهيٖد تهلىٍث

 أُؽتف حًٖ تهّىٌٕ تهرنثيل ٍوٓ رقثٍؽ ّقثةل أّ تهحّٖهّضٕ هورًٌّ يعؽؽخ رّضِٖثذ كىثٍٖدتهال
ٖد تهّعٖؽخ تألؽتخّ. تهلىثٍٖد تهرٌيٖد ّأُؽتف تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ  إىثؿ فٕ ّوَذ تهرٓ تهلىٍث

 .تهقٖثعد ّرٌيٖد تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ حلأً تهرّضِٖٖد تهيحثؽا ُٕ تالرفثكٖد
E. الحكوهى ببلديو الخبصة الؼهميبت 

 
 ٕفف. تهؼثؿضٖد تهؽًّٖ هيلنالذ تهعنّيد عل يً ضـءت تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ ٖيسل أً ّٖينً .29

ّتذ  ؼالل يً ّؾهم تهؽًّٖ ٍجء يً نحٖؿًت كؽؿًت رؼفٖف رى ٕ،تهيثو تهلؿً يً تألؼٖؿخ تهقٌ
 ؽّالؿ يوٖثؿ 1 يً أنسؿ رّهٖؽ رى كؽ ،هؾهم ٌّرٖضد. تهىحَٖد هعيثٖد تهؽًٖ يلثٖود ٌيثى رىحٖق
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 تهنٌثؽٖق يً لنل فٕ قٖيث الّ ،تهٌثيٖد تهحوؽتً يً 30 يً ٖلؿج ثي فٕ تهحٖةٕ ريّٖل فٕ أيؿٖنٕ
ٖثذت ؾهم ٕف حيث ،تهؿةٖقٖد تهيثٌعد تهضِثذ ًٍ أيث. ةيثٌٖدتالقر  فِٓ ،ّفؿٌقث ّأهيثٌٖث تهيرعؽخ هّال
 ّعؽُث أهيثٌٖثف. تهيقرؽتيد تهؽًّٖ هيلثنل نعل تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ يً تالقرفثؽخ يّتنود ٍوٓ رَيل
ًّٖ يً ّٖؿّ يوٖثؿ 1.7 ٖلؿج يث ريوم ِث ٖينً تهٕرّ  2007 فٕ تهيقؽؽخ غٖؿ تهؽ  رعّٖو

 .تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ ألغؿته
30. ٕ ٍوٌذ ، 2010 أغقىف 12 ف  هوعؽ تهىحَٖد هعيثٖد تهؽًٖ ترفثق ٍوٓ تهيرعؽخ تهّالٖثذ عنّيد أ

ٖل ؽًّٖ ؽفٌ يً ّتذ يؽْ ٍوٓ ؽّالؿ يوًّٖ 21 يً ٖلؿج حيث تهيرعؽخ تهّالٖثذ إهٓ تهحؿـت  تهقٌ
ٖل رورـى تهيلثحل ّفٕ. تهيلحود تهؼيف ِث هعيثٖد تهيؼنند تهيٌظ هؽٍى تأليّتل ِؾٍح تهحؿـت  غثحثر

ٖد ؽّالؿ يوًّٖ 239 يً أنسؿ رّفٖؿ إهٓ قثحق ّكذ ٕف ييثسود ترفثكثذ أؽذ ّكؽ. تالقرّتةٖد  هعيث
ٖثذح تالقرّتةٖد تهيؽتؿٖد تهغثحثذ ٌد( TFCA) تهغثحثذ ٍوٓ تهعفثي كثًٌّ إىثؿ فٕ تهيرعؽخ ثهّال  هق
 ٍثى فٕ أٌلب تهؾٔ ،(EAI) تأليؿٖنرًٖ يحثؽؿخ هيلثؿٌٖ يؼنم آؼؿ حؿٌثيص فٕ ٌُثمّ. 1998
 .تهىفل إٌلثؾّ تهحٖةد ٍوٓ تهيعثفيد هيلثؿٌٖ ؽّالؿ يوًّٖ 172 حٌعّ ،1991

 ؽًّٖ يً تهعؽ هيحثؽؿخ ينيل حّنفَ( C2D) ّتهرٌيٖد تهؽًّٖ هغثءحئ تهؼثم تهَلؽ فؿٌقث أٌلأذ .31
 تهيحثؽؿخ إىثؿ فٕ تهؽًّٖ إلهغثء تإلضيثهٕ تهيحوغ ّٖلؽؿ(. HIPC) حثهؽًّٖ تهيسلود تهفلٖؿخ تهحوؽتً

ذ ، 2006 ٍثى فّٕ. ّٖؿّ يوٖثؿ 12.7 حعّتٓه تهرٕ  تهؽًّٖ يحثؽهد ترفثق ّفؿٌقث تهنثيٖؿًّ َّك
ًّٖ 25 ّرؼنٖم ، C2D تهىحَٖد عيثٖد يلثحل ّتذ ؼيف يؽْ ٍوٓ ؽّالؿ يو  ضـء هعيثٖد قٌ

 ٌيثى ٍوٓ ّفؿٌقث يؽغللؿ ّتفلذ ،2008 ّفٕ. تهَثهى فٕ تالقرّتةٖد تهغثحثذ أنحؿ سثٌٓ يً
 20 رّفؿ تهٕر يؽغللؿ رثؿٖػ فٕ يلثٖود أنحؿ ُّٓ ،تهىحَٖد عيثٖد يلثحل تهؽًّٖ ألنحؿ يلثٖود
لةذ تهرٕ تهحّٖهّضٕ، ّتهرًٌّ تهيعيٖد يٌثىقهو يؽغللؿ يؤققد هريّٖل ؽّالؿ يوًّٖ  ٕف ٌأ
 ٌيثى ّقثٍؽ. تهيعيٖد تهحالؽ فٕ تهيٌثىق يً تهىّٖل تهيؽْ ٍوٓ تهؽٍى ٍٓو هوعنّل 2005
 .ؽّالؿ يوًّٖ 50 حٌعّ تهيؤققد ُؽف رضثّـ ٍوٓ تهؽًّٖ يلثٖود

 
F. الوطىية البيئية الصىبديق 

 
 ّيٌىلد تهالرٌٖٖد أيؿٖنث فٕ قٖيث ّال ،تهحٖةٖد تهنٌثؽٖق يً ؿأنس أّ ّتعؽخ تهؽّل يَيى ريروم .32

ٌؽ تهرٕ روم يسل .تهؼثؿضٖد تهيّتؿؽ يً تهَؽٖؽ ٖةٖدتهح تهنٌثؽٖق ؽٍى رى ّهلؽ ،تهنثؿٖحٕ تهحعؿ  رقر
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 يً 50 ٍوٓ أضؿْ تهؾْ قرَؿتهتال قضل ّكؽ. تهىحَٖد عيثٖد يلثحل تهؽًّٖ يلثٖود إهٓ
 أٌعثء ضيٌٖ فٕ تهحّٖهّضٕ رًٌّهو رنؿٖقَ رى كؽ ؽّالؿ يوًّٖ 810 يحوغ أً ،تالقرةيثٌٖد تهنٌثؽٖق

ٖلٖث ٕف ٪ 9 ّ آقٖث، فٕ ٪ 10 ّ تهالرٌٖٖد، أيٖؿنث فٕ ٪ 74 ؾهم فٕ حيث ،تهَثهى  ٕف ٪ 7 ّ ،أفؿ
 ،٪ 70 ٌعّ حوغذ فلؽ ،ّأهيثٌٖث تهَثهيٖد تهحٖةد ّيؿفق  تهيرعؽخ تهّالٖثذ يقثُيد ًٍ أيث. أّؿّحث

 ٖؼم فٖيث أيث. تهحثكٖد ٪ 30 تل تألؼؿْ تهيثٌعد ّتهضِثذ تهّىٌٖد تهعنّيثذ يً تهيّتؿؽ غىذّ
ٕ، تهحعؿ ّيٌىلد هالرٌٖٖدت أيؿٖنث  ٍٓو تهىحَٖد عيثٖد يلثحل ّتهؽًّٖ نٌثؽٖق ُؾٍ فرقرؼؽى تهنثؿٖح
 ،تهيثهٖد هويلنالذ هرنؽٔت فٓ تألضل ىّٖل أقثف ٍوٓ تهعثالذ َهح ّفٕ تهيؽْ يرّقى أقثف

هّضٕ تهرًٌّ عيثٖدّ تهيعيٖد تهيٌثىق إؽتؿخ فٕ تهريّٖل ّفضّتذ  تهنٌثؽٖق ُؾٍ ّرَؽ. تهحّٖ
 ألُؽتف هؼؽيد أكل ٌقحد رّفؿ ِثّهنٌ ،حنسٖؿ ؾهم يً أنحؿ تهّتقَد ٖةٖدتهح تألُؽتف ؾتذ تالقرةيثٌٖد

 .تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ
 
 
 

 :الهراجغ
 ٌضٖج ،ينىفٓ ،ىوحَ ،ّتهَثى تهؼثم تهلىثًٍٖ حًٖ لؿتندته:  تهحٖةد حؿتيص ريّٖل(. 2008) أحثيد عقًٖ
ٖثذ: تهَؿحٖد ّتهحٖةد ّنَج، ،ضّؿش  .2008 ّتهرٌيٖد، هوحٖةد تهَؿحٕ تهيٌرؽْ ،تهيقرلحل رعؽ

 
 ّتهعؽ ، تهحٖةد ٍوٓ ّتهيعثفيد تهيقرؽتيد تهرٌيٖد ريّٖل إهٓ تهعثضد:  تهَؿحٕ تهحٖةد يؿفق(. 2006) هحٌثً
ّهًٖ تهَؿج تهّـؿتء هيضوف تهفٌٖد تأليثٌد يٌ حثهرَثًّ تهحٖةد ّـتؿخ ، تهَؿحٕ تهَثهى فٕ تهروّز يً  تهيقؤ
 . 2006 ٌّفيحؿ ، تهحٖةد لؤًّ ًٍ

 
 ،تهحّٖهّضٕ هورًٌّ تهيحرنؿ هريّٖلت:  تهَثهيٕ تهؿنؽ رلؿٖؿ(. 2010) تهحّٖهّضٕ تهرًٌّ ترفثكٖد أيثٌد

 .2010 قحريحؿ ،يٌّرؿٖثل
 

 ،يٌّرٖؿٔ آؿتء رّتفق رٌفٖؾ فٕ تإلقنّت فٕ تألٍوثء تهحوؽتً أعؿـرَ تهؾٔ تهرلؽى(. 2005) تهيرعؽخ تأليى
 .2005 قحريحؿ E/ESCWA/GRID/2005/5، 6 ،آقٖث هغؿحٕ ّتالضريثٍٖد كرنثؽٖدتال ّتهوضٌد
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