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 تكسِٜ:

 

ٚيف ػػس شيو يف زغتٛض ممًه١ ايبشطٜٔ ممًه١ ايبشطٜٔ بصيت دٗٛزًا سجٝج١ يهُإ اغتسا١َ ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ؾ٢ فاالت َتعسز٠، ٚ إٕ
ل ايتٛاظٕ بني َتطًبات ايت١ُٝٓ ٝكؼيب١٦ٝ ٚامحا١ٜ  بهؿاي١ %9884بٓػب١  ايصٟ تٛاؾل عًٝ٘ ؾعب ممًه١ ايبشطٜٔ َٝجام ايعٌُ ايٛطين

االغرتاتٝذٞ ايٛطين اهلٝهًٞ ٚيف املدطط  ١2030، ٚنصيو يف ضؤ١ٜ ٚاغرتاتٝذ١ٝ ايبشطٜٔ االقتكاز١ٜ االدتُاع١ٝ ٚاالقتكازٜ ٚايٓٛاسٞ
ايرباَر ٚايػٝاغاتبٛنعاملٗت١ُاؿه١َٝٛ ٚايًذإٚاألدٗع٠املؤغػاتَٔايعسٜسقاَت املًُه١ بإْؿا٤. نُا2030

بتطبٝكاتايعالق١شاتايكٛاْني ٚايتؿطٜعاتَٔعسزًاٚغٓتاملدتًؿ١،بأبعازٖااالغتسا١َؼكٝلإىلاهلازؾ١ٚاالغرتاتٝذٝات
اجملتُعٜؿٗسٖااييتٚاالدتُاع١ٝٚايػٝاغ١ٝايتشٛالت االقتكاز١ٜظٌيفزٚيًٝاَطًبًاأقبشتٚاييتاملػتسا١َايت١ُٝٓ

سز٠ األططاف، ٚتابعت االيتعاّ مبتطًباتٗا َع اؿطم ع٢ً ْؿط ايٛعٞ ايعاّ ، ؾهاًل عٔ االْهُاّ إىل ايعسٜس َٔ االتؿاقٝات َتعايسٚيٞ
 ٚبٓا٤ ايكسضات ايٛط١ٝٓ يف اجملاالت شات ايك١ً.

 

ٚسطقت املًُه١  بهع١ عكٛز،خالٍٚاالدتُاع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝاالقتكاز١ٜايت١ُٝٓفاٍيفنبريًاؾًٛطاايبشطٜٔممًه١قطعتيكس
َٚتٛا٥ًُا َع ايٓعِ ايب١ٝ٦ٝ ٚإٔ ٜهٕٛ ايتطٛض اؿاقٌ يف كتًـ اجملاالت ًَبًٝا اليتعاَات املًُه١ يف ؼكٝل ٕ ٜهٕٛ منٖٛا َػتساًَا أع٢ً 

 األٖساف اإلمنا١ٝ٥ يأليؿ١ٝ
 

فاٍ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ، مت إعساز ٖصا ايتكطٜط ٚايصٟ ٜعطض أبطظ  يفممًه١ ايبشطٜٔ  ٚإلاظاتٚؾ٢ إطاض َا تكسّ، ٚبػ١ٝ إبطاظ دٗٛز 
 إلاظات ممًه١ ايبشطٜٔ يف اجملاالت شات ايعالق١ بايت١ُٝٓ املػتسا١َ.
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َؤمتطات األَِ املتشس٠ يًت١ُٝٓ املػتسا١َعٔ  عا١َتاضى١ٝ ْبص٠ :  أٚاًل
 

كتكطؾطحًٜٞٚؾُٝابايت١ُٝٓ املػتسا١َ،املع١ٝٓايعامل١ٝاملؤمتطاتَٔايعسٜسعكسايعاملؾٗس 2002ٚعاّ  1972بني عاّ 
 :املؤمتطاتتًوألِٖ

 

اغتذاب١اْعكازٙٚايصٟ دا٤ ؼت اغِ َؤمتط األَِ املتشس٠ سٍٛ ب١٦ٝ اإلْػا1972ٕعكس يف غتٛنٗٛمل )ايػٜٛس( عاّ  :األٍٚاملؤمتط 

قهاٜاٚغالَت٘، ٚناْتاإلْػإقش١ع٢ًشيوأثطَٔايبشريات ٚاـٛفب٦ٝاتتسٖٛضَٔاألٚضٚبٞايؿُاٍزٍٚيؿها٣ٚ
 املؤمتط.دسٍٚ أعُاٍَكس١َيفايب٦ٝٞايتًٛخ

 أُٖٗاذُٛع١ َٔ ايتٛقٝاتٚقس خطز املؤمتط مب

َٔ ايتًٛخايب١٦ٝؿُا١ٜزع٠ٛ اؿهَٛات إىل بصٍ اؾٗٛز 

ايب١٦َٝؿطٚعاتإْؿا٤ قٓسٚم خام يتٌُٜٛ 

زٚيٞ يًرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ٜٛد٘الؽاش اـطٛات ايالظ١َ إلْؿا٤ بطْاَر -ايْٝٛػهٛخكٛقااألَِ املتشس٠زع٠ٛ َٓعُات  

ايتعًِٝإىل اؾُٗٛض ٜٚػطٞ مجٝع َطاسٌ

محا١ٜ ( بٗسف ؼؿٝع ايعٌُ ػاٙ ) بطْاَر األَِ املتشس٠ يًب١٦ٝبعس اْعكاز ٖصا املؤمتط مت إْؿا٤ دسٜط بايصنط أْ٘ 
 .ايب١٦ٝ

 

ق١ُ >َؤمتط األَِ املتشس٠ سٍٛ ايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ، ٚايصٟ اؾُتٗط بـ مبػ٢ُ  1992)ايرباظٌٜ( عاّ عكس يف ضٜٛ زٟ داْريٚ ايجاْٞ:املؤمتط 

ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ تسٖٛض  "ايت١ُٝٓ املػتسا١َ" اييت َٔ ؾأْٗا زعِ ايت١ُٝٓ االقتكاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝٚمت ايتٛقٌ ؾٝ٘ إىل َؿّٗٛ  ”األضض
باالضتهاظ ع٢ً االستٝادات املتبازي١ ٚاملكاحل املؿرتن١ اييت َٔ ايسٍٚ ، ٚمت ايتٛقٌ ؾٝ٘ إىل إضغا٤ األغاؽ يؿطان١ عامل١ٝ بني ايب١٦ٝ

 ؾأْٗا نُإ َػتكبٌ قشٞ يهٛنب األضض.
 

 ايتكًٝسٟ يف ايت١ُٝٓ ٖٞ:يف ٖصا املؤمتط مت اعتُاز ثالخ اتؿاقٝات ض٥ٝػ١ٝ تٗسف إىل تػٝري ايٓٗر 

 اتؿاق١ٝ األَِ املتشس٠ اإلطاض١ٜ بؿإٔ تػري املٓار () 

 ٞاتؿاق١ٝ ايتٓٛع ايبٝٛيٛد ()

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9


 

 4  2012 ايت١ُٝٓ املػتسا١َ يف ممًه١ ايبشطٜٔ

 

 اتؿاق١ٝ األَِ املتشس٠ ملهاؾش١ ايتكشط () 
 

ٚايت١ُٝٓ ٚبٝإ َبازئ ، ٚإعالٕ ضٜٛ بؿإٔ ايب١٦ٝ 21عٔ إقطاض دسٍٚ أعُاٍ ايكطٕ  1992باإلناؾ١ إىل شيو متدهت ق١ُ األضض األٚىل 
 ايػابات، ٚؾُٝا ًٜٞ ًَدل سٍٛ تًو ايٓتا٥ر:

 21 أدٓس٠ تٚنُ، ايت١ُٝٓ املػتسا١َٚنع بطْاَر عٌُ ؾاٌَ يًعٌُ ايعاملٞ يف مجٝع فاالت  :(21)أدٓس٠  21دسٍٚ أعُاٍ ايكطٕ  .1
:نايتايٞ ا إىل أضبع١ أقػاّ عا١َمت تكػُٝٗؾكال،  40خط١ عٌُ َؿك١ً مٛ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ مشًت 

 ايكهاٜا االدتُاع١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ، (1

 إزاض٠ املٛاضز ايطبٝع١ٝ ٚاحملاؾع١ عًٝٗا، (2

زٚض اجملُٛعات ايط٥ٝػ١ٝ يف اجملتُع )اؿهَٛات، ايٓػا٤، املعاضعٕٛ، ايٓاؾ١٦، ايعُاٍ، َٓعُات اجملتُع املسْٞ، اجملتُع  (3
 ٚايكٓاعٞ( يف تطبٝل أدٓس٠ ايت١ُٝٓ املػتسا١َايعًُٞ ٚايتكين، ٚاجملتُع ايتذاضٟ 

 مبا ؾٝٗا ْكٌ ايتك١ٝٓ ٚايتٌُٜٛ ٚايعًّٛ ٚايتعًِٝ َٚؿاضن١ اجملتُع. 21أدٓس٠ تطبٝل ب أغايٝ (4

إىل  21. ٚظًت أدٓس٠ () ٚتهُٓت ٖصٙ اجملاالت األضبع١ ايتشسٜات ايب١ٝ٦ٝ ٚنصيو ايتشسٜات املتعًك١ باؿان١ُٝ
اؿكٍٛ ع٢ً ايسعِ  ٜتِ 21َٜٛٓا ٖصا أِٖ ٚغ١ًٝ يتشكٝل ايت١ُٝٓ املػتسا١َ يف فاٍ ايب١٦ٝ. ٚيتٌُٜٛ تطبٝل خط١ عٌُ أدٓس٠ 

ايصٟ أْؿأ قبٌ َؤمتط ق١ُ األضض بعاّ ٚاسس بٛاغط١ ايسٍٚ املتكس١َ املام١ يتٌُٜٛ ٚزعِ املازٟ َٔ َطؾل ايب١٦ٝ ايعاملٞ
 ات اييت تٗسف إىل محا١ٜ ايب١٦ٝ ايعامل١ٝ. املؿطٚع

:ٜهِ غًػ١ً َٔ املبازئ ؼسز سكٛم َٚػؤٚيٝات ايسٍٚ ؾُٝا ٜتعًل بعس٠ قهاٜا َٓٗا بؿإٔ ايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ: ضٜٛإعالٕ  .2

َهاؾش١ ايؿكط (1

ٚاالغتٗالىتػٝري أمناط اإلْتاز  (2

ع ايػٝاغات ايسميػطاؾ١ٝ املٓاغب١ٚن (3
َبسأ َٔ َبازئ إعالٕ ضٜٛ بؿإٔ ايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ. 27ٜٚتٓاٍٚ ايبٝإ 

 ٖٞ فُٛع١ َٔ املبازئ اييت تكّٛ عًٝٗا اإلزاض٠ املػتسا١َ يًػابات يف مجٝع أما٤ ايعامل. َبازئ ايػابات:  .3
 

سٍٛ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ، سٝح ؼت َػ٢ُ َؤمتط األَِ املتشس٠ 2002 عاّعكس يف دٖٛاْػبٛضؽ )دٓٛب إؾطٜكٝا( ايجايح:املؤمتط 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%88
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ز خط١ ا، ٚاعت1992ُيٓتا٥ر احملطظ٠ َٓص اْعكاز َؤمتط ق١ُ األضض عاّ ، ٚاايتكسّ غبٌدط٣ يف ٖصٙ ايك١ُ تكًُٝٝا يًعكبات اييت اعرتنت 
ٜػع٢ غطٛات ًَُٛغ١ إىل ؼكٝل أٖساف ٚغاٜات قاب١ً يًكٝاؽ ايهُٞ  ايطؤ٣ٓٗر قسز َتٓؿٝص دٖٛاْػربؽ اييت تٓل ع٢ً إتباع 

 َٚطتبط١ ظساٍٚ ظ١َٝٓ.
 

َؤمتط األَِ املتشس٠ سٍٛ >ٕ عاًَا ع٢ً اْعكاز ٚبعس َهٞ عؿط، (20)ضٜٛ + َؤمتط األَِ املتشس٠ يًت١ُٝٓ املػتسا١َ املؤمتط ايطابع:

)دٖٛاْػربؽ ظٓٛب ” ايك١ُ ايعامل١ٝ سٍٛ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ>(، ٚبعس اْكها٤ عؿط غٓٛات ع٢ً 1992)ضٜٛ زٟ داْريٚ، ” ايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ
يف  2012ْٜٛٝٛ  22 - 20، يف ايرباظٌٜ خالٍ ايؿرت٠ ″20ؤمتط ضٜٛ+َ -َؤمتط األَِ املتشس٠ سٍٛ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ >(; عكس 2002أؾطٜكٝا، 

َع ٜٛادٗ٘ اجملتُع ايسٚيٞ ٚايسٍٚ ايٓا١َٝ بكؿ١ خاق١، َٔ ؼسٜات خطري٠ أُٖٗا ايتساعٝات اـطري٠  20دا٤ َؤمتط ضٜٛ +، 2012ّعاّ 
١، ٚاألظَات االقتكاز١ٜ ٚاملاي١ٝ ايعامل١ٝ، ٚؼسٜات يعاٖط٠ تػري املٓار، ٚايتكشط، ٚؾكسإ ايتٓٛع ايبٝٛيٛدٞ، ٚتعاٜس ايهٛاضخ ايطبٝعٝ

متجٌ َؿهالت شات أبعاز غٝاغ١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚاقتكاز١ٜ بايػ١ ايتعكٝس تٗسز بؿهٌ َباؾط سانط اييت األَٔ ايػصا٥ٞ ٚاألَٔ املا٥ٞ، 
داْريٚ إلسٝا٤ ؾكٌ دسٜس يف تاضٜذ  َٚػتكبٌ ايبؿط١ٜ، سٝح ادتُع قاز٠ ٚضؤغا٤ سهَٛات ٚنباض َػ٦ٛيٞ زٍٚ ايعامل َط٠ أخط٣ يف ضٜٛ زٟ

 ايت١ُٝٓ املػتسا١َ يف ايصنط٣ ايعؿطٜٔ يك١ُ األضض األٚىل، ٚشيو:
 يهُإ ػسٜس االيتعاّ ايػٝاغٞ يتشكٝل ايت١ُٝٓ املػتسا١َ
 يتكِٝٝ ايتكسّ احملطظ
  ٟيًتشسٜات اؾسٜس٠ ٚايٓاؾ١٦ ايتكس 
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 ٔيبشطٜ: ْبص٠ عا١َ عٔ ممًه١ اثاًْٝا

( اييت 2ن591ِدعٜط٠ أنربٖا دعٜط٠ ايبشطٜٔ ) 33أضخبٌٝ َٔ اؾعض، ٜتأيـ َٔ  ايبشطٜٔ عباض٠ عٔ
ٜؿتٌُ األضخبٌٝ ع٢ً عسز َٔ اؾعض غري املأٖٛي١  ،% َٔ املػاس١ ايه١ًٝ يًًُُه83١تؿهٌ َا ٜكاضب 

 بايػهإ، ٚاييت تؿتٗط بهْٛٗا َأ٣ًٚ ملدتًـ أْٛاع ايطٝٛض يف ططٜل ٖذطتٗا أثٓا٤ ايطبٝع ٚاـطٜـ.
ُغُٝت ايبشطٜٔ بٗصا االغِ، ٖٚٛ أسس األمسا٤ ايعطٜك١ يف املٓطك١، بػبب ٚدٛز ٜٓابٝع املا٤ ايعصب ٚغط َٝاٙ ايبشط املاؿ١ عٓس ٖصٙ ٚقس 

 .تكع ممًه١ ايبشطٜٔ ٚغط اـًٝر ايعطبٞ ع٢ً َكطب١ َٔ ايػاسٌ ايؿطم يًًُُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ اؾعٜط٠.
 

 % َٔ املػاس١ ايه١ًٝ(9) 2نِ 717سٛايٞ  املػاس١ ايه١ًٝ يًٝابػ١
 % َٔ املػاس١ ايه١ًٝ(91) 2نِ 7552سٛايٞ  املػاس١ ايه١ًٝ يًُٝاٙ ايبشط١ٜ

 نِ 442سٛايٞ  طٍٛ اؿسٚز ايبشط١ٜ
 نِ 673سٛايٞ  طٍٛ ايػٛاسٌ

 املكسض: دٗاظ املػاس١ ٚايتػذٌٝ ايعكاضٟ
 

عطٜين، يف سني بًؼ عسز  غري 666172عطًٜٓٝا ٚ 5688399ْػ١ُ، َِٓٗ  1234571 ايبشطٜٔ ممًه١بًؼ عسز غهإ  2010عػب تعساز 
 %.89.8ْػ١ُ بعٜاز٠ قسضٖا  650604سػب بٝاْات ايتعساز 2001ايػهإ عًِ 

 

 
 (: عسز غهإ ممًه١ ايبشط1ٜٔؾهٌ ضقِ )

 املكسض: اؾٗاظ املطنعٟ يًُعًَٛات
 

ٜتُٝع َٓار ايبشطٜٔ بك١ًّ األَطاض ٚاالضتؿاع ايٓػيب يف زضد١ اؿطاض٠ ٚؾس٠ ايططٛب١. ٚتؿٗس ايبشطٜٔ ؾكًني أغاغٝني يف ايػ١ٓ تتؿاٚت 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Bahrain.svg&filetimestamp=20120504081052
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Bahrain.svg&filetimestamp=20120504081052
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Bahrain.svg&filetimestamp=20120504081052
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ؾُٝٗا زضدات اؿطاض٠، ُٖٚا:
 % يف بعض ايؿرتات، ٚىًٛ نًًٝا َٔ األَطاض.80ميتاظ باؿطاض٠ ايؿسٜس٠ ٚايططٛب١ ايعاي١ٝ اييت تتذاٚظ  ؾكٌ ايكٝـ:
ٚتؿٗس املًُه١ خالٍ ٖصا  ،تٓدؿض ؾٝ٘ زضدات اؿطاض٠، ٚتهٕٛ يٝايٝ٘ أنجط انؿانًا َٔ ايٓٗاض، سٝح ٜهٕٛ اؾٛ َعتسال ؾكٌ ايؿتا٤:

 ١ً ايؿكٌ.ايؿكٌ تػاقط األَطاض ع٢ً ؾرتات َتكطع١ طٝ
 ؾكًٞ ايطبٝع ٚاـطٜـ، ؾُٗا ؾكالٕ قكريإ َكاض١ْ بؿكًٞ ايكٝـ ٚايؿتا٤، تػًب عًُٝٗا أغًب قؿات ايؿكًني ايًصٜٔ ٜػبكاُْٗا.أَا 

 

 
 ،ايبشطٜٔ ممًه١(: خاضط١ 2ؾهٌ ضقِ )

 املكسض: دٗاظ املػاس١ ٚايتػذٌٝ ايعكاضٟ
ايكطاعٚاظزٖاضايٓؿط،أغعاضالضتؿاعْتٝذ١املان١ٝ، ٚشيوايعكٛزَس٣ع٢ًًَشٛظًامنًٛاايبشطٜٔممًه١اقتكازسكل

 ايبشطٜٓٝني. يًُٛاطٓنياملػتٜٛات املعٝؿ١ٝؼػنيإىلاالقتكاز١ٜايٓٗه١ٖصٙأزتٚقس ،املايٞ
 

ٚبػبب اعتُاز ايبشطٜٔ ع٢ً قطاع ايكٓاع١، ٚايعٜاز٠ ايػطٜع١  ،تٗا َع قسٚز١ٜ َٛاضزٖا ايطبٝع١ٝتتُٝع ممًه١ ايبشطٜٔ بكػط َػاس
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يف َعسٍ ايُٓٛ ايػهاْٞ، ؾإٕ َٛاضز ايبالز ايطبٝع١ٝ احملسٚز٠ تكع ؼت تٗسٜس نبري. َٚع تعاٜس املؿانٌ ايب١ٝ٦ٝ تؿذعت ممًه١ ايبشطٜٔ 
س ملعٜس َٔ األنطاض ايب١ٝ٦ٝ، غعت ممًه١ ايبشطٜٔ َٔ أدٌ ٚنع س، ٚيتبين ْٗر ٜٛيٞ اٖتُاًَا أنجط بايب١٦ٝ ٚشيو نُٔ خطتٗا ايت١ُٜٛٓ

ّ، ؾاضنت ايبشطٜٔ يف َؤمتط األَِ املتشس٠ 1992، ٚيف ْٜٛٝٛ َٔ عاّ ٍٛ يكهاٜا ايب١٦ٝ ع٢ً مٛ َتكاعسبهاؾ١ دٗٛزٖا إىل إهاز سً
يت١ُٝٓ املػتسا١َ باحملاؾع١ ع٢ً ، ٚأنس ٖصا املؤمتط ع٢ً نطٚض٠ ضبط ا١ ضٜٛ زٟ داْريٚ بايرباظٌٜيًب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ ايصٟ عكس يف َسٜٓ

 ايب١٦ٝ، إناؾ١ إىل شيو. 
 ٚبكٛض٠ عا١َ ميهٔ ٚنع ايػٝاغات ايب١ٝ٦ٝ ملًُه١ ايبشطٜٔ يف إطاض ال ىطز عٔ املبازئ ايتاي١ٝ: 

 ظَبسأ االسرتا 
 "َُٔبسأ "املًٛخ ٜسؾع ايج 
  َؿّٗٛ االغتسا١َ 
  َؿّٗٛ املػؤٚي١ٝ املؿرتن١ 
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بشطٜٔ يف فاٍ ايت١ُٝٓ املػتسا١َممًه١ اي: ايتكسّ ايصٟ أسطظت٘ ثايجًا 

زغتٛض ػػس شيو يف ٚ، بايت١ُٝٓ املػتسا١َاملتعًك١ ٚايب١ٝ٦ٝٚاالقتكاز١ٜاالدتُاع١ٝباألبعازأٚيت ممًه١ ايبشطٜٔ اٖتُاًَا خاق١ 
َٝجام ٚيف  االدتُاع١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ ٚايٓٛاسٞايصٟ ٜهؿٌ محا١ٜ أنٝس٠ يًب١٦ٝ ٚوكل ايتٛاظٕ بني َتطًبات ايت١ُٝٓ ممًه١ ايبشطٜٔ 

املًُه١  قاَتنُا .2030االغرتاتٝذٞ ايٛطين اهلٝهًٞ ٚيف املدطط  2030ٚيف ضؤ١ٜ ٚاغرتاتٝذ١ٝ ايبشطٜٔ االقتكاز١ٜ  ايعٌُ ايٛطين
ؼكٝلإىلاهلازؾ١ٚاالغرتاتٝذٝاتايرباَر ٚايػٝاغاتبٛنعاملٗت١ُٚايًذإ اؿه١َٝٛٚاألدٗع٠املؤغػاتَٔايعسٜسبإْؿا٤

أقبشتٚاييتاملػتسا١َايت١ُٝٓبتطبٝكاتايعالق١شاتايكٛاْني ٚايتؿطٜعاتَٔعسزًاٚغٓتاملدتًؿ١،بأبعازٖااالغتسا١َ

  ايسٚيٞاجملتُعٜؿٗسٖااييتٚاالدتُاع١ٝٚايػٝاغ١ٝايتشٛالت االقتكاز١ٜظٌيفزٚيًٝاَطًبًا
 

 : ايتاي١ٝغاغ١ٝ األ اٚضاحملتكّٛ ع٢ً يًت١ُٝٓ املػتسا١َ إغرتاتٝذ١ٝ ؾا١ًَ طبكت ممًه١ ايبشطٜٔ يكس 

ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ: .1

تطٜٛط ايتعًِٝ (1

ؼػني دٛز٠ اـسَات ايكش١ٝ (2

تععٜع األَٔ االدتُاعٞ عٔ ططٜل ايسعِ االدتُاعٞ (3

تطٜٛط غٛم ايعٌُ (4

ٍ ٚايؿباباطؿٚضعا١ٜ األ تععٜع زٚض املطأ٠ (5

املعًَٛات ٚاالتكاٍ تك١َٝٓٛانب١ ايتطٛض يف فاٍ  (6

اإلعال١َٝايتٛع١ٝ  (7

ايت١ُٝٓ االقتكاز١ٜ: .2

تٜٓٛع َكازض ايسخٌ (1

ايٓٗٛض بايب١ٝٓ األغاغ١ٝ (2

إقالح غٛم ايعٌُ (3

محا١ٜ ايب١٦ٝ ٚاملٛاضز ايطبٝع١ٝ .3
 

 :ٖٞ أضانٝٗاباغتهاؾ١ مخؼ َٓعُات تابع١ يألَِ املتشس٠ يف  تكّٛ ممًه١ ايبشطٜٔ إٔػسض اإلؾاض٠ إىل 
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 ;(األَِ املتشس٠ اإلمنا٥ٞ ) ( بطْاَر1

 ;(املهتب اإلقًُٝٞ يػطب آغٝا -( بطْاَر األَِ املتشس٠ يًب١٦ٝ 2

 ;(( املهتب ايؿطعٞ ملطنع األَِ املتشس٠ يإلعالّ )3

 ;(( املهتب اإلقًُٝٞ يتؿذٝع ايتهٓٛيٛدٝا اـام مبٓع١ُ ايت١ُٝٓ ايكٓاع١ٝ ايتابع١ يألَِ املتشس٠ )4

 (.( املهتب اإلقًُٝٞ يًُٓع١ُ ايعامل١ٝ يألضقاز اؾ١ٜٛ )5
 

ايت١ُٝٓ )ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ،  ايجالث١ ١ت١ُٝٓ املػتساَاي يف فاالتايتكسّ ايصٟ أسطظت٘ ممًه١ ايبشطٜٔ بٝإ ٖصا ايتكطٜط  ٜػتعطض
 عػب األبٛاب ايتاي١ٝ.، (، محا١ٜ ايب١٦ٝ ٚاملٛاضز ايطبٝع١١ٝاالقتكازٜ
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 فاٍ ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ:: 1
 

ٜؿٌُ ايتكسّ ايصٟ أسطظت٘ ، ٚ)املٛاطٓني ٚاملكُٝني( عٝـ ايهطِٜ ٚايكشٞ يهاؾ١ األؾطازتػع٢ ممًه١ ايبشطٜٔ إىل تٛؾري َتطًبات اي
ايتايٞ:   ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ فاٍ يف املًُه١

 :ِايتعًٝتطٜٛط  .أ
ٚؾكا  2010شات األزا٤ ايعايٞ يف فاٍ ؼكٝل أٖساف ايتعًِٝ يًذُٝع يًعاّ استًت ممًه١ ايبشطٜٔ املطنع األٍٚ عطبٝا نُٔ ايسٍٚ  

.100ملٓع١ُ "ايْٝٛػهٛ"، سٝح بًػت ْػب١ االغتٝعاب ايكاؾ١ٝ يف املطس١ً االبتسا١ٝ٥ 

األغاغٞ إىل ; ْعطًا يطؾع عسز املساضؽ مبطاسٌ ايتعًِٝ 283إىل أقٌ َٔ  2010لشت ممًه١ ايبشطٜٔ يف خؿض َعسالت األ١َٝ عاّ  
 12داَعات سه١َٝٛ ٚ 3داَع١، َٓٗا  15َسضغ١ خاق١، نُا ٚقٌ عسز اؾاَعات إىل  65َساضؽ سه١َٝٛ ٚ 203َسضغ١، َٓٗا  268

داَع١ خاق١.
 ًَٕٝٛ زٜٓاض 200َكابٌ  ،2010عاّ  َٝعا١ْٝيف  ًَٕٝٛ زٚالض أَطٜهٞ( 626) ًَٕٝٛ زٜٓاض 236املدككات املاي١ٝ يًتعًِٝ إىل مٛ  ظازت 

ألٖساف األغاغ١ٝ يربْاَر األَِ املتشس٠ اـام بايتعًِٝ ي، مما غاِٖ يف ؼكٝل املًُه١ 2009عاّ  ًَٕٝٛ زٚالض أَطٜهٞ( 531)
قبٌ املٛعس املػتٗسف ٚشيو  –اييت ٚنعتٗا َٓع١ُ األَِ املتشس٠ يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايجكاؾ١ )ايْٝٛػهٛ(  - 2011ٚ 2010عاَٞ يًذُٝع 

.(2015عاّ )

  
 (3ؾهٌ ضقِ )

َطادع١ ملػاض األٖساف  - 2010املكسض: يف ايططٜل إىل ق١ُ األيؿ١ٝ 
 َٓعٛض ٚطين –اإلمنا١ٝ٥ يأليؿ١ٝ يف ممًه١ ايبشطٜٔ 

َهتب املٓػل املكِٝ يألَِ املتشس٠ اؾٗاظ املطنعٟ يًُعًَٛات َع  :إعساز
 يف ممًه١ ايبشطٜٔ

اغتعطاض يعؿط  –ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يف ممًه١ ايبشطٜٔ  إلاظات املكسض:
 غٓٛات

ؾرباٜط  -َهتب املٓػل املكِٝ يألَِ املتشس٠ يف ممًه١ ايبشطٜٔ  :إعساز
2010 
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بٛيٝتهٓو ، ٚن١ًٝ ايبشطٜٔ ايتك2008١ْٝٓٛؾُرب يف  5اؾتتاح ايعسٜس َٔ ايهًٝات املتدكك١ َجٌ: ن١ًٝ ايبشطٜٔ يًُعًُني يف  
.2008ْٛؾُرب ايبشطٜٔ" يف 

.اإليهرت١ْٝٚ ضؽاتطبٝل َؿطٚع دالي١ املًو محس ملساضؽ املػتكبٌ ٚاملتعًل باملس 
.ٜعٌُ ؼت إؾطاف َٓع١ُ ايْٝٛػهٛٚايصٟ  إْؿا٤ "املطنع اإلقًُٝٞ يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتكاٍ" مبًُه١ ايبشطٜٔ 
عس٠ دٛا٥ع يًبشٛخ املتُٝع٠ يف اجملاالت املدتًؿ١ َٓٗا ع٢ً ، ايكطاع اـامضقست ممًه١ ايبشطٜٔ بسعِ سهَٛٞ ٚأسٝاًْا بسعِ َٔ  

.غبٌٝ املجاٍ دا٥ع٠ ٚيٞ ايعٗس يًبشح ايعًُٞ
–يف زٚضت٘ ايجايج١ ٚايجالثني بباضٜؼ يـ )دا٥ع٠ ايْٝٛػهٛايسٍٚ األعها٤ باملٓع١ُ  بإمجاعاعتُاز املؤمتط ايعاّ ملٓع١ُ ايْٝٛػهٛ  

تهٓٛيٛدٝات املعًَٛات ٚاالتكاٍ يف فاٍ ايتعًِٝ(، ٚاملدكك١ يسعِ ٚتؿذٝع الغتدساّ  –املًو محس بٔ عٝػ٢ آٍ خًٝؿ١ 
املؿطٚعات ٚاألْؿط١ اييت ٜهطًع بٗا األؾطاز أٚ املؤغػات أٚ املٓعُات غري اؿه١َٝٛ ٚاملتعًك١ بُٓاشز َتُٝع٠ ٚأؾهاٍ يإلبساع يف 

فاٍ اغتدساّ تهٓٛيٛدٝات املعًَٛات ٚاالتكاٍ
ٚايصٟ ٜعٌُ بطعا١ٜ َٓع١ُ ايْٝٛػهٛ  2012يف َاٜٛ  املطنع اإلقًُٝٞ يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتكاٍ مبًُه١ ايبشطٜٔ اؾتتاح 

تطٜٛط ايكسضات يًتٛظٝـ األَجٌ يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتكاٍ (، ٜٗسف املطنع إىل 2008ْٛؾُرب يف املطنع  إْؿا٤)تٛقٝع اتؿاق١ٝ 
ط١ٝٓ ٚزعِ املؤغػات يالؾرتاى يف اْتاز املٛاز ايتع١ًُٝٝ ايطق١ُٝ ايتؿاع١ًٝ.يف ايتعًِٝ ٚبٓا٤ ايكسضات ايٛ

( ايتابع ملٓع١ُ ايْٝٛػهٛ َٚكطٙ يف دٓٝـ، بؿإٔ َصنط٠ تؿاِٖ َع املهتب ايسٚيٞ يًرتب١ٝ )ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ  ٚقعت 
ق١.تطٜٛط املٓٗر ايسضاغ١ٝ بكؿ١ عا١َ َٚٓاٖر سكٛم اإلْػإ ٚاملٛاط١ٓ بكؿ١ خا

 إْؿا٤ ١٦ٖٝ نُإ اؾٛز٠ ايصٟ ٜؿٌُ اْطالم َبازضات املؿطٚع ايٛطين يتطٜٛط ايتعًِٝ ٚايتسضٜب 2008/2009ؾٗس ايعاّ ايسضاغٞ  
ؼػني تٛسٝس أْع١ُ ايكبٍٛ ٚاَتشاْات٘ يف اؾاَعات، ٚٚٚتطٜٛط ايتعًِٝ ايعايٞ  ايتًُص٠ امل١ٝٓٗ يًبٓني ٚايبٓات تٓؿٝص َبازض٠ٚ

قاسب ايػُٛ املًهٞ األَري غًُإ بٔ محس آٍ خًٝؿ١ ٚيٞ ايعٗس ْا٥ب ايكا٥س األع٢ً ض٥ٝؼ  ايصٟ زؾٓ٘املعًُني  أزا٤ املساضؽ ٚمتٗني
.فًؼ ايت١ُٝٓ االقتكاز١ٜ

.2012يف زٚالض أَطٜهٞ(  795756ض )زٜٓا 300000اـًٝر ايعطبٞ بهًؿ١ ظاَع١  اإليهرتْٚٞتسؾني نطغٞ املًو محس يًتعًِٝ  
 

 ايكش١: .ب
َطنًعا قشٝا  25، َػتؿؿ٢ خام 15َػتؿؿٝات سه١َٝٛ،  9َٔ خالٍ  طب١ٝ ضا٥س٠ ؾُٝع املٛاطٓني ٚاملكُٝني تكسّ ايبشطٜٔ خسَات  

 ؿطنات خاق١بعض اييتابع١ عٝازات  5نُا ٜٛدس أنجط َٔ  ،َٛظع١ يف مجٝع أضدا٤ املًُه١ عٝاز٠ خاق١ 300ٚعٝاز٠ سه١َٝٛ ٚ
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َطانع يكش١  4، باإلناؾ١ يٛدٛز % يف ٚظاض٠ ايكش80١عط١ْ ٚبٛاغط١ نٛازض قش١ٝ َؤ١ًٖ بٓػب١َطانع يكش١ ايب١٦ٝ،  6، ٚايهرب٣
 .(2011ايب١٦ٝ )إسكا١ٝ٥ ٚظاض٠ ايكش١ عاّ 

تٛؾط ٚظاض٠ ايكش١ بايتعإٚ َع ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بطْاَر ايكش١ املسضغ١ٝ يطًب١ املساضؽ اؿه١َٝٛ، ٜٚٛدس يف أغًب املساضؽ  
طب١ٝ بطبٝب عاّ ٚممطن١. اـاق١ عٝاز٠

.2009يف عاّ  غ١ٓ 75.6ايعُط املتٛقع عٓس املٝالز" إىل اضتؿاع "َتٛغط  

 
 (2009) (: َتٛغط ايعُط املتٛقع عٓس ايٛالز4٠ؾهٌ ضقِ )

 اغتعطاض يعؿط غٓٛات –ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يف ممًه١ ايبشطٜٔ  إلاظاتاملكسض: 
 2010ؾرباٜط  -ايبشطٜٔ  ممًه١َهتب املٓػل املكِٝ يألَِ املتشس٠ يف  :إعساز

 

ؾُٝع  ،ٚايعكاقري ايطب١ٝ ،ٚاـسَات ايكش١ٝ األٚي١ٝ اجملا١ْٝ ،ٚخسَات ايكطف ايكشٞ،تٛاؾط ؾطم اؿكٍٛ ع٢ً املٝاٙ املأ١َْٛ 

.2015ٖٚٛ َا وكل أٖساف ايت١ُٝٓ يأليؿ١ٝ قبٌ املٛعس احملسز  100ايبشطٜٔ بٓػب١ غهإ
تكسّ ٚظاض٠ ايكش١ ممج١ً باملطانع ايكش١ٝ فُٛع١ َٔ اـسَات ايٛقا١ٝ٥ ٚايعالد١ٝ ٚغريٖا َٔ اـسَات تؿٌُ: 

 .تكسِٜ خسَات تٓعِٝ األغط٠ نايؿشل قبٌ ايعٚاز
  ايٛالز٠.تكسِٜ اـسَات يألّ ٚايطؿٌ خالٍ ؾرت٠ اؿٌُ إىل َا بعس
 ِايؿشل ايسٚضٟ يألطؿاٍ ٚتكسِٜ ايتطعُٝات ايالظ١َ هل.
 .ٔتكسِٜ خسَات ايعٓا١ٜ بصٟٚ االستٝادات اـاق١ َٔ نباض ايػ
 ٕتكسِٜ خسَات ايعٓا١ٜ بايؿِ ٚاألغٓا.
 ش١ ايعامل١ٝ عالز األَطاض املع١َٓ ٚاملػتعك١ٝ، سٝح مت اغرتؾازًا بربٚتٛنٛالت َهاؾش١ األَطاض املع١َٓ ايتابع١ ملٓع١ُ ايك

.2009اؾتتاح عٝازات األَطاض املع١َٓ يف َععِ املطانع ايكش١ٝ َٓص أنتٛبط 
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 .)خسَات ايطعا١ٜ ايطب١ٝ ملطن٢ ؾكط ايسّ املٓذًٞ )ايػهًط
 .ٞتكسِٜ خسَات ايعالز ايطبٝع
 .ايكٝاّ بايعٜاضات املٓعي١ٝ يتكسِٜ ايعالز ايالظّ يبعض اؿاالت

 

 
 اييت تكّٛ بٗا ٚظاض٠ ايكش١ يألَٗات اؿٛاٌَ ٚاملطنعات ايتجكٝؿ١ٝ(: أسس ايرباَر 5ؾهٌ ضقِ )

 املكسض: ٚظاض٠ ايكش١
 

:تععٜع األَٔ االدتُاعٞ عٔ ططٜل ايسعِ االدتُاعٞ .ت
غهإ ايبشطٜٔ إٔ ْػب١ 2007-2004اإلمنا١ٝ٥ يأليؿ١ٝ ؾ١ٗ ايتكسّ احملطظ يف ايعٌُ خالٍ ايػٓٛات تكطٜط ايبشطٜٔ يألٖساف أنس 

.ايّٝٛ ٖٞ قؿط يف املا١٥ يف ٜعٝؿٕٛ بأقٌ َٔ زٚالض أَطٜهٞايصٜٔ 
ًٝا 30َٔ سٝح َػت٣ٛ َعٝؿ١ املٛاطٓني، بتكٓٝؿٗا يف املطتب١ ايـ )بني زٍٚ ايعاملؼتٌ ممًه١ ايبشطٜٔ َها١ْ َتكس١َ   ( عامل

ًٝا ٚايطابع١ ًٜا )بايسٚالض سػبأيـ زٚالض أَطٜهٞ  2987َتٛغط ْكٝب ايؿطز َٔ ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ  إش ٜكٌعطب تعازٍ غٓٛ
.2009تكطٜط األَِ املتشس٠ يًت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يعاّ ، ٚؾل2007ايك٠ٛ ايؿطا١ٝ٥( عاّ 
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 (2010) تطٛض األدط األغاغٞ(: 6ؾهٌ ضقِ )

 َٓعٛض ٚطين –َطادع١ ملػاض األٖساف اإلمنا١ٝ٥ يأليؿ١ٝ يف ممًه١ ايبشطٜٔ  - 2010يف ايططٜل إىل ق١ُ األيؿ١ٝ املكسض: 
 َهتب املٓػل املكِٝ يألَِ املتشس٠ يف ممًه١ ايبشطٜٔإعساز: اؾٗاظ املطنعٟ يًُعًَٛات َع 

( ، اؿهَٛٞع املعٝؿ١ٝ ملٛظؿٞ اـس١َ املس١ْٝ )َٛظؿٞ ايكطاع ايتشػني األٚن اإلدطا٤اتاؽصت سه١َٛ ممًه١ ايبشطٜٔ ايعسٜس َٔ  
:ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ال اؿكط َٓٗا
 ( 2004تطٜٛط نازض ايٛظا٥ـ ايتع١ًُٝٝ.)
 ( ِٗ2005تطٜٛط نازض ٚظا٥ـ األطبا٤ ٚاغتشساخ ٚتطٜٛط بعض ايبسالت اـاق١ ب.)
 ٝ(.2006)١ تطٜٛط نازض ايٛظا٥ـ ايكها١ٝ٥ ٚتعسٌٜ غٝاغ١ ايعال٠ٚ ايكها٥
  (.2007ايتدكك١ٝ ) ايهٛازض ايٛظٝؿ١ٝتطٜٛط
  (.2007ايتٓؿٝص١ٜ )ايهٛازض ايٛظٝؿ١ٝ تطٜٛط
 ( 2008تطٜٛط نازض ٚظا٥ـ ايتُطٜض.)
 ( 2011ظٜاز٠ ضٚاتب املٛظؿني.)
 ( ٞ2011اغتشساخ عال٠ٚ ؼػني املػت٣ٛ املعٝؿ.)

يف إطاض ايتدؿٝـ َٔ ايؿكط قاَت املًُه١ بـ: 
 االستٝادات اـاق١، تكّٛ بهؿاي١ األضاٌَ ٚاألٜتاّ ٚضعا١ٜ املػٓني ٚشٟٚاييت  ،2001يف أغٝؼ "املؤغػ١ اـري١ٜ املًه١ٝ" ت

 نُا تكّٛ يف ؽؿٝـ األعبا٤ املعٝؿ١ٝ عٔ األغط احملتاد١،تكسِٜ املػاعسات االدتُاع١ٝ ٚايكش١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ، ٚاملػا١ُٖٚ
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 ضعا١ٜ ايطؿٛي١ ٚاملعاقني،زٚض املؿاضٜع االدتُاع١ٝ ٚاـري١ٜ غري ايطع١ٝ نسٚض األٜتاّ، ٚاملػا١ُٖ يف إْؿا٤ ٚت١ُٝٓب
.تأٌٖٝ األغط احملتاد١، َٚطانع ايتأٌٖٝ ايكشَٞطانع َٚطانع املػٓني، ٚضٜاض األطؿاٍ، ٚ

 إٔ ٢عً (( ايؿكط٠ )ز(9)املاز٠ ) 1973زغتٛض ممًه١ ايبشطٜٔ ايكازض عاّ  سٝح ْل يًُٛاطٓنياملال٥ِايكشٞ ايػهٔ  ريتٛؾ  "
ايبٝٛت اآل١ًٜٚإعاز٠ بٓا٤ رتَِٝ ، نُا تكّٛ املُه١ً بتٛؾري ايػهٔ يصٟٚ ايسخٌ احملسٚز َٔ املٛاطٓني" ٢تعٌُ ايسٚي١ عً

، ٚقس يألغط ايؿكري٠ ٚاألضاٌَ ٚاملطًكات ٚاألٜتاّ ٚنباض ايػٔ ايصٜٔ ال تػُح َٛاضزِٖ املاي١ٝ برتَِٝ ٚبٓا٤ املٓاظٍ يًػكٛط
قاَت اؿه١َٛ ممج١ً بٛظاض٠ اإلغهإ بـ:

 يًُٛاطٓني ٚاييت تؿٌُ ايٛسسات ٚايكػا٥ِ ايػه١ٝٓ ٚايؿكل ٚقطٚض ايؿطا٤  املدكك١ اإلغها١ْٝعسز اـسَات  ضؾع
%.105.9بعٜاز تبًؼ  2011عاّ  2265إىل  2003عاّ  1105ٚايبٓا٤ ٚايرتَِٝ َٔ 

 َات اإلغها١ْٝ.تٛؾري األضض فاًْا يًُٛاطٓني املػتؿٝسٜٔ َٔ اـس
  زٚالض  256.25زٜٓاض ؾٗطًٜا ) 100ؽؿٝـ ايعب٤ املايٞ ع٢ً األغط املتكس١َ يًشكٍٛ ع٢ً اـسَات اإلغها١ْٝ مبٓح

أَطٜهٞ( يهٌ أغط٠ نعال٠ٚ بسٍ غهٔ َؤقت.
  25يـ إقساض ايتؿطٜعات املٓع١ُ يًؿإٔ اإلغهاْٞ بعسّ ػاٚظ ق١ُٝ ايكػط ايؿٗطٟ يًُػتؿٝسٜٔ َٔ اـسَات اإلغها١ْٝ %

غ١ٓ. 25َٔ زخٌ األغط٠ املػتؿٝس٠ ٚمبس٠ غساز تكٌ إىل 

 
 اؿه١َٝٛ اإلغها١ْٝ(: أسس املؿاضٜع 7ؾهٌ ضقِ )

 .ؽؿٝض ايطغّٛ ايبًس١ٜ عٔ بعض األغط ٚؾكًا ملعاٜري قسز٠
 بايطعا١ٜ االدتُاع١ٝ، َٔ خالٍ َهاؾش١ ايؿكط ٚضعا١ٜ األغط احملتاد١، عرب تؿعٌٝ َؿطٚع األغط املٓتذ١، ٚاغتُطاض ٖتُاّ اال

أغػطؼ )احملتاد١ األغطط١ٝٓ يت١ُٝٓ إطالم اـط١ ايٛٚقطف إعا١ْ ايػال٤، ٚإقساض قإْٛ بطاق١ ضعا١ٜ األغط احملتاد١ 
(.2010)ٜٓاٜط ٚتسؾني "بٓو األغط٠" ايبشطٜين ايبٓو ايسٚيٞ،  َع ٚتطٜٛط ؾبه١ األَإ االدتُاعٞ بايتعإٚ (2005
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 (: تػًِٝ دا٥ع٠ تؿذٝع األغط املٓتذ١ َٔ قبٌ قط١ٜٓ ًَو ممًه١ ايبشط8ٜٔؾهٌ ضقِ )

 املكسض: ٚناي١ أْبا٤ ايبشطٜٔ

  َٓعُات اـًٝر ايعطبٞ يسعِ نأٍٚ بٓو يًؿكطا٤ يف اـًٝر بايتعإٚ َع بطْاَر2009اإلؾٗاض ايطمسٞ يـ "بٓو اإلبساع" يف
األَِ املتشس٠ اإلمنا١ٝ٥.

 ٍتكسِٜ خسَات ايطعا١ٜ ايعالد١ٝ  تدطٝط ايعُطاْٞايقٝاّ ٚظاض٠ ؾ٦ٕٛ ايبًسٜات ٚ زعِ قػاض املعاضعني ٚاملطبني َٔ خال
.اؿٝٛا١ْٝ ٚايٓبات١ٝ

 َؿطٚع األغط املٓتذ١ "املٓعٍ املٓتر".إطالم املؿطٚع ايٛطين يتطٜٛط
  ٚاملتٛغط١.إْؿا٤ املؿاضٜع ايكػري٠زعِ بطاَر
 .ؽكٝل األضانٞ يًُؿاضٜع االدتُاع١ٝ ٚاـري١ٜ

 ٜٔتٛؾري َطاؾل ايكٝس ٚخسَات ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يًكٝاز
 يعا١َ يًًُُه١.ااملباؾط ٚغري املباؾط يًػًع ٚاـسَات األغاغ١ٝ يف املٝعا١ْٝ سعِ سهَٛٞتععٜع اي

سٝح مت ايتٛقٝع ع٢ً االتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ؿكٛم األؾدام شٟٚ اإلعاق١، ٚاعتُاز اإلغرتاتٝذ١ٝ اـاق١، ضعا١ٜ شٟٚ االستٝادات  
األؾدام شٟٚ اإلعاق١  يتٛظٝـايٛط١ٝٓ يطعا١ٜ املعٛقني، ٚتؿهٌٝ ايًذ١ٓ ايعًٝا يًُعٛقني، ٚاإلعالٕ عٔ إْؿا٤ قٓسٚم خام 

.آالف أغط٠ 10ٝس َٓ٘ ٚضعا١ٜ املػٓني َٔ خالٍ تطٜٛط ْعاّ ايهُإ االدتُاعٞ ايصٟ تػتؿ
تطًٛضا ًَشًٛظا يف ْؿاط َؤغػات٘ َٚؿاضنتٗا يف اؿٝا٠ االدتُاع١ٝ ممجاًل باملٓعُات األ١ًٖٝ ايبشطٜين اجملتُع املسْٞ ؾٗس  

، ٖٚٛ َا ٜعس أسس 2011خالٍ ايعاَّؤغػ١  540، سٝح بًؼ عسز َؤغػات٘ أنجط َٔ ٚايت١ُٜٛٓ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايعُاي١ٝ ٚغريٖا
قٛضٕ عسز املٓعُات بعسز املٛاطٓني، مبا ٜؿهٌ بسٚضٙ َؤؾًطا ؿ١ٜٛٝ َا األضقاّ ايكٝاغ١ٝ يف عسز املٓعُات األ١ًٖٝ يف ايعامل إشا 

.ْٚؿاط ايعٌُ األًٖٞ ٚاظزٖاضٙ يف عٗس متٝع باملعٜس َٔ اؿط١ٜ ٚايؿؿاؾ١ٝ ٚايتطٛض ايػٝاغٞ ٚاالقتكازٟ
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ملطنع ايٛطين يسعِ املٓعُات األ١ًٖٝ.اؾتتاح ا 
يًرتؾٝ٘ ايعا٥ًٞ يًُٛاطٓني ٚاملكُٝني، سٝح تعٌُ اؿه١َٛ ع٢ً تطٜٛط فُٛع١ َٔ ايػٛاسٌ يف كتًـ تٛؾط املٛاقع املٓاغب١ 

َػاسات يف تٛؾري َٓاطل املًُه١ ٚتػِٗ ٖصٙ ايػٛاسٌ مبا ؼٜٛ٘ َٔ ٚادٗات عط١ٜ َؿتٛس١ َٚػطشات خهطا٤ َٚطاؾل عا١ًٝ٥
. ٚيف ٖصا اإلطاض قاَت % يًعا5١َاملؿاضٜع ايػاس١ًٝ اؾسٜس٠ بتدكٝل  أقشاب إيعاّٜتِ  اإلطاض، ٚنُٔ ٖصا تطؾ١ٝٗٝ عا١ًٝ٥

عًٝٗا باعتباضٖا َٛضٚثا سهاضٜا ٜتٛدب ْكً٘ يألدٝاٍ اؿاي١ٝ تطٜٛط ٚقٝا١ْ ايعٕٝٛ ايطبٝع١ٝ ٚاحملاؾع١بأٜهًا املًُه١ 
عًُت اؿه١َٛ ع٢ً تطٜٛط عني عصاضٟ ٚعني أّ ؾعّٛ، نُا مت ايبس٤ يف إدطا٤ات تطٜٛط نال َٔ عني ايطس٢ ٚعني سٝح  ٚاملػتكب١ًٝ

ٚعني قكاضٟايػؿاس١ٝ ٚعني أّ غٜٛؿ١
ٚ)سسٜك١  ايرتؾ١ٝٗٝ يف كتًـ َٓاطل املًُه١ نُٔ إغرتاتٝذٝتٗا يف تٓؿٝص )َٓتعٙ يف نٌ قاؾع١(تٓؿٝص فُٛع١ َٔ املؿاضٜع 

اـهطا٤ ٚتؿذٝع ايػٝاس١ ايساخ١ًٝ. باإلناؾ١ إىل سطقا َٔ اؿه١َٛ ع٢ً تٛؾري املٛاقع ايرتؾ١ٝٗٝ ٚظٜاز٠ ايطقع١طك١( يف نٌ َٓ

تٓؿٝص فُٛع١ َٔ َهاَري املؿٞ يف كتًـ احملاؾعات
 .احملاؾعاتتطٜٛط فُٛع١ َٔ َؿاضٜع األغٛام ٚاجملُعات اـس١َٝ يف كتًـ 
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 (2011 – 2007(: ق١ُٝ املػاعسات اؿه١َٝٛ ٚعسز األغط ٚاألؾطاز املػتؿٝسٜٔ سػب غبب املػاعس٠ )9ؾهٌ ضقِ )

 املكسض: ٚظاض٠ سكٛم اإلْػإ ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ
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تطٜٛط غٛم ايعٌُ: .خ
عاّ  0.820بٗا َٔ لشت املًُه١ يف اؿؿاظ ع٢ً َهاْتٗا املتُٝع٠ يف زيٌٝ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ، سٝح اضتؿع زيٌٝ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ  

ايكازض عٔ 2010ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل )ٚؾكا يتكطٜط "ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ" يعاّ  39، يتٓاٍ املطتب١ ضقِ 2009عاّ  0.895إىل  2000

 .(بطْاَر األَِ املتشس٠ اإلمنا٥ٞ
.%(4% إىل 3بني )ع٢ً ْػب١ ايبطاي١ يف سسٚزٖا اآل١َٓ، اييت ترتاٚح  - 2011سػب إسكا٤ات عاّ  -ساؾعت املًُه١  
.2010% ست٢ ْٜٛٝٛ 87 بًػتأيـ عاٌَ عطٜين بٓػب١ عط١ْ  35ٜكسض سذِ ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ يف ايكطاع اؿهَٛٞ بٓشٛ  
سكل زٜٛإ اـس١َ املس١ْٝ ايعسٜس َٔ االلاظات يف ت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف ايكطاع اؿهَٛٞ َٔ خالٍ بطاَر  تطٜٛط قسضات  

َٛظـ يف  3568ؾطق١ اغتؿاز َٓٗا  5349ملٛظؿٞ اـس١َ املس١ْٝ  2011فُٛع ايؿطم ايتسضٜب١ٝ يف عاّ  ؾٝ٘ ؾكس بًؼيًعاًَني 
كتًـ ايٛظاضات ٚاهل٦ٝات ٚاملؤغػات اؿه١َٝٛ ؾا١ًًَ  ايتسضٜب احملًٞ ٚاـاضدٞ باإلناؾ١ إىل ايبعجات.

 .2004يٓكابات عُاٍ ايبشطٜٔ يف ; ٚإْؿا٤ االؼاز ايعاّ 2002إقساض قإْٛ ايٓكابات ايعُاي١ٝ يف   
، ايصٟ ٜكّٛ بتكسِٜ َػاعسات َاي١ٝ ؾٗط١ٜ يًعاطًني عٔ ايعٌُ.2007تٓؿٝص َؿطٚع "ايتأَني نس ايتعطٌ" اعتباضًا َٔ ْٜٛٝٛ  
 2005% عاّ 15يف خؿض َعسٍ ايبطاي١ َٔ األَط ايصٟ غاِٖ ، 2006متهني" يف  -إْؿا٤ "١٦ٖٝ تٓعِٝ غٛم ايعٌُ" ٚ"قٓسٚم ايعٌُ  

.2011% يف 3.6إىل 
غٛم ايعٌُ يف كتًـ  ، بٗسف إزَاز مجٝع ايعاطًني اؾاَعٝني يف2009اْطالم َؿطٚع تأٌٖٝ ٚتٛظٝـ اـطهني اؾاَعٝني يف  

.ؾٗطًٜازٚالض أَطٜهٞ(  1061)زٜٓاض  400ايتدككات امل١ٝٓٗ ٚبأدٛض ال تكٌ عٔ 
ٚقت ايعٗري٠ يف قطاع اإلْؿا٤ات، ٚقطاض ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ مبٓع ْكٌ بؿإٔ سعط ايعٌُ  2007( يػ١ٓ 24تطبٝل ايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ ) 

ايعُاٍ يف ايػٝاضات املهؿٛؾ١.
.2009( َٔ قإْٛ تٓعِٝ غٛم ايعٌُ بؿإٔ سط١ٜ اْتكاٍ ايعُاي١ األدٓب١ٝ َٔ أغػطؼ 25تؿعٌٝ املاز٠ ) 

 ٍ ٚايؿباب:اطؿاألضعا١ٜ املطأ٠ ٚ تععٜع زٚض .ز
 .2001أغػطؼ تأغٝؼ اجملًؼ األع٢ً يًُطأ٠ يف  
، 2010ٚ 2006ٚ 2002يف االْتدابات ايبًس١ٜ ٚايٓٝاب١ٝ يألعٛاّ ( تطؾًٝشا ٚاْتداًباايبشط١ٜٝٓ سكٛقٗا ايػٝاغ١ٝ نا١ًَ )ْايت املطأ٠ 

عهٛات يف فًؼ ايٓٛاب ٚعه٠ٛ ٚاسس٠ يف اجملايؼ ايبًس١ٜ  4) طأ٠ بعه١ٜٛ فًؼ ايٓٛاب ٚاجملًؼ ايبًسٟ. ٚؾاظت امل2012، 2011
2011 ،2012).
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سٝح بًؼ عسز ايٛظٜطات َٚٔ يف سهُٗٔ عػب بٝاْات ١٦ٖٝ ايتؿطٜع ٚاإلؾتا٤ تعٝني املطأ٠ يف اؿكٝب١ ايٛظاض١ٜ يف اؿه١َٛ مت  
ٚثالخ غؿريات يس٣ ايكني  ٠ َػاعس َٚٔ يف سهُٗٔٚنٌٝ ٚظاض 11ٚ ،ٚنٝالت ٚظاض٠ َٚٔ يف سهُٗٔ 4ٚظٜطات ٚ 4 2012ايكاْْٛٞ يًعاّ 

.تشس٠ األَطٜه١ٝ ٚاملًُه١ املتشس٠ٚايٛالٜات امل
% َٔ فُٛع أعها٤ 2785( يتُجٌ املطأ٠ ايبشط١ٜٝٓ ْػب١ 2014 - 2010يف فًؼ ايؿٛض٣ يف ايؿكٌ ايتؿطٜعٞ )عه٠ٛ 11تعٝني  

.اجملًؼ
عهٛ يف ايػًو ايكها٥ٞ; 11تعٝني  
، ٚشيو نأٍٚ زبًَٛاغ١ٝ 2006عط١ٜٝٓ ض٥اغ١ ايسٚض٠ اؿاز١ٜ ٚايػتني يًذُع١ٝ ايعا١َ يألَِ املتشس٠ يف غبتُرب اَطأ٠ تٛيت  

 .ايطؾٝع عط١ٜٝٓ ٚعطب١ٝ تتٛىل ٖصا املٓكب ايسٚيٞ
ْٛع١ٝ َع١ٝٓ  إغرتاتٝذ١ٝمت اعتُازٖا َٔ قبٌ ًَو ايبالز )أٍٚ  2005 يف تسؾني "اإلغرتاتٝذ١ٝ ايٛط١ٝٓ يًٓٗٛض باملطأ٠ ايبشط١ٜٝٓ" 

نٛثٝك١  2007، ٚقس مت ٚنع خط١ تٓؿٝص١ٜ يإلغرتاتٝذ١ٝ يف ؾرباٜط بؿ٦ٕٛ املطأ٠ تعتُس َٔ قبٌ ضأؽ ايسٚي١ يف ايٛطٔ ايعطبٞ(
.أغاغ١ٝ يعٌُ اجملًؼ األع٢ً يًُطأ٠ يف فاٍ ايٓٗٛض باملطأ٠ ايبشط١ٜٝٓ

.2007 تؿهٌٝ ؾ١ٓ زا١ُ٥ تع٢ٓ باملطأ٠ ٚايطؿٌ يف فًؼ ايؿٛض٣ اعتباضًا َٔ 
بإْؿا٤ ٚتٓعِٝ ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ايعًٝا ملتابع١ ٚتٓؿٝص ايُٓٛشز ايٛطين إلزَاز استٝادات  2011( يػ١ٓ 14قسٚض األَط املًهٞ ضقِ ) 

، ًٝؿ١ ض٥ٝػ١ اجملًؼ األع٢ً يًُطأ٠املطأ٠ يف بطْاَر عٌُ اؿه١َٛ، بط٥اغ١ قاسب١ ايػُٛ املًهٞ األَري٠ غبٝه١ بٓت إبطاِٖٝ آٍ خ
ايًذ١ٓ مبجاب١ آي١ٝ املتابع١ ايٛط١ٝٓ اييت غتعطٞ اؾٗٛز املبصٚي١ ع٢ً ٖصا ايكعٝس زعًُا قًٜٛا يتشٌٜٛ ؾهط٠ اإلزَاز إىل ٚتعترب ٖصٙ 

.ٚاقع ًَُٛؽ ٜطاعٞ استٝادات املطأ٠ ٚايطدٌ ع٢ً سس غٛا٤ يف املٓع١َٛ ايت١ُٜٛٓ
بؿإٔ االعتُازات ٚايًٛا٥ح ٚايتعًُٝات اـاق١ بتٓؿٝص املٝعا١ْٝ  2011( يػ١ٓ 7) ضقِقطاض نُا أقسض َعايٞ ٚظٜط املاي١ٝ ايتعُِٝ  

ايتكٝٝس بتطبٝل َبسأ تهاؾؤ  تهُٔ زع٠ٛ ايٛظاضات ٚاؾٗات اؿه١َٝٛ إىلتٚايصٟ  2012ٚ 2011ايعا١َ يًسٚي١ يًػٓتني املايٝتني 
ٚقس بازضت عسز َٔ  اييت ٜكسضٖا اجملًؼ األع٢ً يًُطأ٠. ايؿطم ٚاملٝعا١ْٝ املػتذٝب١ الستٝادات املطأ٠ ٚؾكًا يًكٛاعس ٚاملبازئ

نُا ععظ شيو إعالٕ َطنع ايبشطٜٔ  .ايٛظاضات ٚاملؤغػات ايطمس١ٝ بإْؿا٤ ٚسسات تهاؾؤ ايؿطم ع٢ً ٖٝانًٗا اإلزاض١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ
ا ٚإ تهاؾؤ ايؿطم َٔ املبازئ يًتُٝع بؿإ َطادع١ ٚتعسٌٜ َعاٜري منٛشز ايبشطٜٔ يًتُٝع يتتال٤ّ َع َبسأ تهاؾؤ ايؿطم، الغُٝ

ؤغػات ٚايٛظاضات اؿه١َٝٛ اييت بازضت بإْؿا٤ ٚسسات تهاؾؤ ايؿطم . املايط٥ٝػ١ٝ ٚاهلا١َ اييت أنس عًٝٗا زغتٛض ممًه١ ايبشطٜٔ
ؾ٦ٕٛ ٖٞ: ٚظاض٠ سكٛم اإلْػإ ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ، فًؼ ايؿٛض٣، ٚظاض٠ اـاضد١ٝ، املؤغػ١ ايعا١َ يًؿباب ٚايطٜان١، ١٦ٖٝ 

، اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ اإلغهإايبًسٜات ٚايتدطٝط ايعُطاْٞ، ٚظاض٠ ايعٌُ، ٚظاض٠ األؾػاٍ، ٚظاض٠ ايجكاؾ١، ٚظاض٠  ؾ٦ٕٛ اإلعالّ، ٚظاض٠
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، فًؼ ايٓٛاب، ٚفًؼ ايت١ُٝٓ االقتكاز١ٜ، ٜٚتِ سايًٝا ايتٓػٝل َع ايكطاع اـام َٔ يًٓؿط ٚايػاظ، ٚظاض٠ ايكش١، ٚظاض٠ املاي١ٝ
 .َبازض٠ بٓو اإلبساع يتهاؾؤ ايؿطم يف غٝاغات ٚبطاَر ايبٓو خالٍ تؿعٌٝ

ض٥ٝػ١ اجملًؼ األع٢ً يًُطأ٠ يتُهني املطأ٠ ايبشط١ٜٝٓ يف قاسب١ ايػُٛ املًهٞ األَري٠ غبٝه١ بٓت إبطاِٖٝ آٍ خًٝؿ١ دا٥ع٠  تسؾني 
ٚمتهني املطأ٠ ايبشط١ٜٝٓ فاالت زعِمتٓح نٌ غٓتني ألؾهٌ ايٛظاضات ٚاملؤغػات اؿه١َٝٛ ٚاـاق١ املتُٝع٠ يف ٚ 2004عاّ 

ايعا١ًَ
 

 
 : أسس ادتُاعات ؾ١ٓ دا٥ع٠ األَري٠ غبٝه١ بٓت إبطاِٖٝ آٍ خًٝؿ١ يتُهني املطأ٠(10) ؾهٌ ضقِ

 املكسض: ٚناي١ أْبا٤ ايبشطٜٔ

يتُهني املطأ٠ 2010يًُطأ٠ يف عاّ تسؾني دا٥ع٠ قاسب١ ايػُٛ املًهٞ األَري٠ غبٝه١ بٓت إبطاِٖٝ آٍ خًٝؿ١ ض٥ٝػ١ اجملًؼ األع٢ً  
مجع١ٝ غٝاغ١ٝ ٚأخط٣ ١َٝٓٗ تعٌُ ع٢ً تععٜع زٚض ايبشط١ٜٝٓ يف اؾُعٝات ايػٝاغ١ٝ ٚامل١ٝٓٗ، ٚمتٓح نٌ أضبع غٓٛات ألؾهٌ

ايػٝاغ١ٝ ٚامل١ٝٓٗاملطأ٠ يف َؤغػات اجملتُع املسْٞ
 .ايبشط١ٜٝٓ ًُطأ٠ٚمتٌٜٛ ايٓؿاط ايتذاضٟ ي "قؿع١ ايؿٝد١ غبٝه١" يسعِ تسؾني 
.2005يػ١ٓ  (34)تسؾني َؿطٚع قٓسٚم ايٓؿك١ يسعِ ايٓػا٤ املطًكات مبٛدب ايكإْٛ ضقِ  
ْٚعطًا ٚنصيو اإلضخ نُٔ اؿسٚز ايؿطع١ٝ.  ايتًُوسل أداظ هلا  يف سٝاظ٠ ايػهٔ، ؾكسبني املطأ٠ ٚايطدٌ  ايكإْٛمل ٜؿطم نُا  

بؿإٔ سل املطأ٠ ايبشط١ٜٝٓ اؿان١ٓ يف  2004يػ١ٓ  (12)قسض ايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ  ،ا اَطأ٠ ٚخاق١ املطًكات ٚاألضاٌَيٛدٛز أغط تعًٝٗ
.يًُطأ٠ االْتؿاع باـسَات اإلغها١ْٝ بٓا٤ً ع٢ً تٛدٝٗات دالي١ املًو بسضاغ١ أسٛاٍ املطأ٠ املطًك١ ٚتٛق١ٝ اجملًؼ األع٢ً

أدٓيب أٜها ؾطٜط١ إقاَتِٗ يف ممًه١ أٚالز املطأ٠ ايبشط١ٜٝٓ املتعٚد١ َٔ َػاعس٠إْؿا٤ قٓسٚم ايٓؿك١ سٝح مشٌ ٖصا ايكٓسٚم  
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ايبشطٜٔ.
، ٚتكٌ ٖصٙ ايٓػب١ (2010)ايكطاعني اؿهَٛٞ ٚاـام % َٔ فُٛع ايك٣ٛ ايعا١ًَ ايٛط١ٝٓ يف35تؿهٌ املطأ٠ ايبشط١ٜٝٓ ْػب١  

.يف ايكطاع اـام30% يف ايكطاع اؿهَٛٞ، 47ٚإىل 
 

 

 2010-2006(:عسز َٛظؿٞ اـس١َ املس١ْٝ )ايكطاع اؿهَٛٞ( يًؿرت٠ 11)ؾهٌ ضقِ 
 املكسض: زٜٛإ اـس١َ املس١ْٝ

ًٜااييت تٗسف إىل ، ٚايعسٜس َٔ املؿطٚعات 2010عاّ تسؾني َطنع ت١ُٝٓ قسضات املطأ٠ ايبشط١ٜٝٓ   .متهني املطأ٠ اقتكاز
.2005ايٛط١ٝٓ يًؿباب" بايتعإٚ َع بطْاَر األَِ املتشس٠ اإلمنا٥ٞ يف  تسؾني "اإلغرتاتٝذ١ٝ 
تسؾني دا٥ع٠ املػؿٛض هلا ايؿٝد١ سك١ بٓت غًُإ آٍ خًٝؿ١ يًعٌُ ايؿبابٞ ايتطٛعٞ يتععٜع ايعٌُ ايتطٛعٞ ٚتؿذٝع ايؿباب ع٢ً  

االبساع ٚايتُٝع يف خس١َ اجملتُع.
غبٝه١ بٓت تسؾني اَتٝاظ ايؿطف يطا٥س٠ األعُاٍ ايبشط١ٜٝٓ ايؿاب١ ٚايصٟ ٜعس َبازض٠ تؿذٝع١ٝ َٔ قاسب١ ايػُٛ املًهٞ األَري٠  

يسعِ ٚؼؿٝع ايؿابات ايبشطٜٓٝات يف فاٍ ضٜاز٠ األعُاٍ، متٓح غًٜٓٛا يف ّٜٛ  إبطاِٖٝ آٍ خًٝؿ١ ض٥ٝػ١ اجملًؼ األع٢ً يًُطأ٠
.املطأ٠ ايبشط١ٜٝٓ

ممًه١ ايبشطٜٔ إىل ايعسٜس َٔ االتؿاقٝات ايسٚي١ٝ املع١ٝٓ عُا١ٜ سكٛم ايطؿٌ،َٚٔ أبطظٖا: اتؿاق١ٝ ايكها٤ ع٢ً مجٝع  اْهُاّ 
(، ٚاتؿاق١ٝ سكٛم ايطؿٌ ايسٚي١ٝ، ٚاتؿاق١ٝ َٓع١ُ ايعٌُ ايسٚي١ٝ بؿإٔ سعط عٌُ األطؿاٍ، 2002أؾهاٍ ايتُٝٝع نس املطأ٠ )عاّ 

، ٚ تؿهٌٝ ؾ١ٓ زا١ُ٥ يف فًؼ ايؿٛض٣ تع٢ٓ باملطأ٠ ٚايطؿٌ ٚشيو اعتباضا َٔ عاّ 2007 أبطٌٜ ض قإْٛ سكٛم ايطؿٌ يفٚٚقس
2007.
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 :ٚاالتكاٍ املعًَٛات تك١َٝٓٛانب١ ايتطٛض يف فاٍ  .ح
إٔقكرياييت اغتطاعت يف ٚقت 2007( يػ١ٓ 69ضقِ )املطغّٛ املًهٞمبٛدبايبشطٜٔيفاإليهرت١ْٝٚاؿه١٦ٖٝ١َٛإْؿا٤ 

ٚاالتكاالت.املعًَٛاتتك١ٝٓاغتدساّتعُِٝيفٖا١َؼكل الاظات
 13املطتب١استًتقسايبشطٜٔممًه١إىل إٔ( 2010-2009اإليهرت١ْٝٚ )اؿه١َٛملؤؾطاملتشس٠األَِتكطٜطبٝاْاتتؿري 

)َؤؾط اؿه١َٛ اإليهرت١ْٝٚ(. اجملاٍٖصايفاألٚضٚب١ٝ ٚاآلغ١ٜٛٝايسٍَٚٔايهجريػاٚظتزٚي١ ٚبصيو قس 192بنئَ
 

 

 
 يف تكطٜط األَِ املتشس٠ ؾاٖع١ٜ اؿه١َٛ االيهرت١ْٝٚ ايطٜاز٠ يف فاٍ اؿه١َٛ االيهرت١ْٝٚ (:12ؾهٌ ضقِ )

 املكسض: بٛاب١ اؿه١َٛ االيهرت١ْٝٚ

َٛاطٔ عطٜين َٔ كتًـ  158015اهلازف إىل قٛ أ١َٝ اؿاغب اآليٞ، ٚتسضٜب " قسضات يًتسضٜب اإليهرتْٚٞ"إطالم بطْاَر  
ايطا١َٝ إىل تكًٝل ايؿذ٠ٛ  املًُه١ نُٔ َػاعٞ، 2012ٚ 2011ايؿطا٥ح ايعُط١ٜ َٚٔ اؾٓػني مبًُه١ ايبشطٜٔ ع٢ً َساض ايعاَني 

 .ايطق١ُٝ، ٚبٓا٤ فتُع َعًَٛاتٞ َٔ خالٍ تٛؾري قاعس٠ ناؾ١ٝ َٔ األؾطاز املسضبني ع٢ً أغاغٝات اؿاغب اآليٞ
قاعس٠بٓا٤يفخكٛقًااملعًَٛات،ٚمجعْٚعاّ ايطقساإلسكا٥ٞبايٓعاّٜتعًلَايفباضظًالاسًااملًُه١سّككت 

ٚاملػانٔيًػهإٍٚ تعساز ؾاٌَأمت إلاظ  2010عأَّايجاْٞايٓكـدالٍؾَتٓٛع١،  تؿٌُ فاالتَرتابط١َعًَٛات

ٖٚصٙ ؾٍعاٍبؿهٌاملرتابط١ايبٝاْاتقٛاعسٚباغتدساّاإلزاض١ٜ،ايػذالتخالٍ َٔايعضاع١ٝٚايطقع١ٚاملٓؿآتٚاملباْٞ
ايبشطٜٔممًه١ بًػت٘ايصٟاملتكسّاملػت٣ٛايتذطٜب١ٜٝؤنس بايٛقا٥عَاٖٚٛ.املٓطك١يفْٛعٗأَ األٚىلٖٞايتذطب١

ٚاملتابع١ايطقسيفاملعًَٛاتتك١ٝٓاغتدساّ  فاٍيف
ايتعًِٝدٛز٠ؼػنئَ إغرتاتٝذ١ٝدع٤ٖٚٞ تؿهٌٚاغع،ْطامع٢ًاملعًَٛاتتك١ٝٓتػتدسّايتعًِٝ،فاٍيف 
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.%100 مبدتربات ساغٛباجملٗع٠ٚاؾاَعاتاملساضؽْػب١ايبشطٜٓٝني. ٚتبًؼايتٓاؾػ١ٝ يًدطهنياملٗاضاتٚتطٜٛط

ؼت َع١ً دا٥ع٠ ايك١ُ ايعامل١ٝ ) اإليهرتْٚٞاؾٗاظ املطنعٟ يًُعًَٛات باؾا٥ع٠ ايعطب١ٝ يًُشت٣ٛ  ؾٛظ 

.)( ايتابع١ يألَِ املتشس٠ ٚشيو ملؿطٚع َهتؿـ ايبشطٜٔ اؾػطايف )
تكس١َ يف ؾ١٦ "إزاض٠ املعطؾ١ امل 2012املتشس٠ يًدس١َ ايعا١َ غذًت ممًه١ ايبشطٜٔ إلاظًا عاملًٝا بؿٛظٖا باملطنع األٍٚ يف دا٥ع٠ األَِ 

ايٛطين ظادٌ يًُطاغالت اإليهرت١ْٝٚيف اؿه١َٛ" عٔ املؿطٚع
املتشس٠ يًدس١َ ايعا١َ ايصٟ ْعِ يف بطؾ١ًْٛ اغتجٓا٥ٝا يؿٛظٖا بجالث١ دٛا٥ع يف َؤمتط األَِ إلاظًاغذًت ممًه١ ايبشطٜٔ  

اؿه١َٛ اإليهرت١ْٝٚ يف ؾ١٦ )تطٜٛط ايؿؿاؾ١ٝ،اؿه١َٛ اإليهرت١ْٝٚ، سٝح ؾاظت بٛاب١ ألزا٥ٗا املتُٝع يف 2010بإغباْٝا يف 
يتك١ٝٓ املعًَٛات ايصٟ ٜٗسف إىل تؿهٌٝ إطاض املػا٤ي١، ٚاالغتذاب١ ايؿعاي١ يف فاٍ اـس١َ ايعا١َ(، ٚؾاظ َؿطٚع ايب٢ٓ املؤغػ١ٝ

ايتُٝع ، ٚدا٥ع٠يف اؿه١َٛ( ض٠ املعطؾ١ املتكس١َٚاملؤغػات اؿه١َٝٛ املدتًؿ١ يف ؾ١٦ )إزاعٌُ اغرتاتٝذٞ ٜؿٌُ مجٝع ايٛظاضات

2010األَِ املتشس٠ يًشه١َٛ اإليهرت١ْٝٚ اـاق١ ألؾهٌ أزا٤ )تػري إهابٞ( نُٔ ايسٍٚ ايعؿطٜٔ األٚا٥ٌ عاملٝا يف تكطٜط
املعًَٛات تك١ٝٓأسسخ ٚتٛظٝـاغتدساّع٢ًَتكسًَاَجااًلاملػتكبٌ ملساضؽمحساملًودالي١َؿطٚعَبازض٠تعترب  

يٝكٌباملًُه١،اـُؼاحملاؾعاتع٢ًَٛظع١ثا١ْٜٛ َسضغ11١األٚىلَطسًت٘يفاملؿطٚعٚطٍبلايتعًِٝ،يفٚاالتكاٍ
.َسضغ194١إىل ناؾ١ َطاسً٘يفيًُؿطٚع املطٍبك١املساضؽعسز

 .اي١َٝٛٝعًُٝاتٗايفٚاغعْطامع٢ًاملعًَٛات تك١ٝٓٚاإلْتاد١ٝاإلزاض١ٜٚايكطاعاتايٛظاضاتفٌُتػتدسّ 
 

 :اإلعال١َٝايتٛع١ٝ  .ر
ًَا نبرًيا بتععٜع ايٛعٞ اجملتُعٞ بأ١ُٖٝ اؿؿاظ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚايجطٚات ايطبٝع١ٝ ٚايكش١ ايعا١َ   أٚيت ١٦ٖٝ ؾؤٕٚ اإلعالّ اٖتُا

َٔ خالٍ ايعسٜس َٔ ايرباَر اإلشاع١ٝ ٚايتًٝؿع١ْٜٝٛ املتدكك١،  ٚايت١ُٝٓ االقتكاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝٚزؾع عذ١ً اإلقالح ٚايبٓا٤ 
ٚتػط١ٝ ايؿعايٝات ايٛط١ٝٓ ٚاملعاضض ٚاملٗطداْات املتعًك١ بايؿإٔ االدتُاعٞ ٚاالقتكازٟ ٚايب٦ٝٞ ٚتؿذٝع ايت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ 

   اؿهاض١ٜ ٚايػٝاس١ٝ املتُٝع٠ يف املًُه١.ايٓعٝؿ١، ٚإبطاظ املعامل ايتك١ٝٓاملػتسا١َ ٚايٓٗٛض باإلْتاز اؿٝٛاْٞ، ٚاالغتؿاز٠ َٔ 
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 ايت١ُٝٓ االقتكاز١ٜ:فاٍ  2

 

 ايتايٞ: ٜؿٌُ ؼكٝكًا ألسس أبعاز ايت١ُٝٓ املػتسا١َايتكسّ ايصٟ أسطظت٘ ممًه١ ايبشطٜٔ يف فاٍ ايت١ُٝٓ االقتكاز١ٜ 
اؿط١ٜ َؤؾطيفاألٚغطايؿطمَٓطك١ٚزٍٚايعطب١ٝايسٍَٚػت٣ٛع٢ًاملطنع األٍٚيفقساضتٗاع٢ًايبشطٜٔساؾعت 

عاّيفعاملًٝا13املطتب١استًتٚقشٝؿ١ ٚٚيػرتٜت، نُاؾاْٚسٜؿٔعٔ َؤغػ١ ٖريتر 1995عاّ َٓص قسٚضٙاالقتكاز١ٜ
.2008 عاّيف19املطتب١َعٚشيو باملكاض١ْزٚي183،١بني2009َٔ

ناتؿاق١ٝايتذاض١ٜاالتؿاقٝاتَٔفُٛع١بتٛقٝعقاَتسٝحاألغٛام ايعامل١ٝ،ػاٙطُٛس١اْؿتاحغٝاغ١ إتباع 
َايٝعٜأَنٌَعٚاغتجُاض١ٜ أخط٣ػاض١ٜاتؿاقٝاتإىلباإلناؾ١األَطٜه١ٝ،املتشس٠ايٛالٜاتَعايتذاض٠ اؿط٠

 َٔاملًُه١ضاتق١ُٝ قازاضتؿعتاالتؿاقٝات إٖٔصٙع٢ًتطتبٚقسفًؼ ايتعإٚ يسٍٚ اـًٝر ايعطب١ٝٚزٍٚٚغٓػاؾٛض٠
يفًَٕٝٛ زٚالض أَطٜهٞ(  21175) زٜٓاضًَٕٝٛ 7983 يتكٌ إىل2007عاّيفًَٕٝٛ زٚالض أَطٜهٞ( 17268) زٜٓاض6510ًَٕٛٝ

 2007عاّ يفًَٕٝٛ زٚالض أَطٜهٞ( 12591851) زٜٓاض4747ًََٕٛٝٔ قُٝتٗااضتؿعتؾكسايٛاضزاتع٢ً قعٝس، أَا2008 عاّ

.2008 عاّيفًَٕٝٛ زٚالض أَطٜهٞ 1623088) زٜٓاضًَٕٝٛ 6119قُٝت٘   َايتكٌ إىل
، سٝح ٜهطًع بسٚض يف ايٓٗٛض 2005، ٚمت تعسٌٜ اختكاقات٘ مبٛدب َطغّٛ ًَهٞ يف 2000إْؿا٤ فًؼ ايت١ُٝٓ االقتكاز١ٜ عاّ  

ٚايكطاعٞ ٚغٝاغات اـكدك١، إىل داْب ايرتٜٚر يًُٓار االغتجُاضٟ  يتدطٝط االقتكازٟ اإلغرتاتٝذٞاٚ ايٛطين االقتكازب
 .املُٝع يًًُُه١

ع٢ً ثالخ َبازئ أغاغ١ٝ ٖٞ ايتٓاؾػ١ٝ  ٚاييت تطتهع ،2008أنتٛبط يف2030تسؾني ايطؤ١ٜ االقتكاز١ٜ ملًُه١ ايبشطٜٔ ست٢ عاّ  
َبازئ االغتسا١َ ٚايتٓاؾػ١ٝ ٚايعساي١، يهٞ ٌْٗٝأ يهٌ  "غٛف ٜعتُس نٌ َٔ فتُعٓا ٚسهَٛتٓا: ٚتٓل ع٢ًٚايعساي١ ٚاالغتسا١َ، 

.َٛاطٔ عطٜين ايٌػبٌ اييت متهٓ٘ َٔ ػػٝس قسضات٘ ايها١ًَ، ٚعٝـ سٝا٠ نطمي١ ٚآ١َٓ"
تٗسف إىل زعِ أغؼ االغتسا١َ ٚايتٓاؾػ١ٝ ٚايعساي١ يف ايت١ُٝٓ  اييت (2014-2009) إقطاض اإلغرتاتٝذ١ٝ االقتكاز١ٜ ايٛط١ٝٓ 

.االقتكاز١ٜ
اعتُاز ٚتٓؿٝص كطط ٚطين ٖٝهًٞ اغرتاتٝذٞ يًًُُه١، اهلسف َٓ٘ نُإ ايتطٛض ٚايتٛغع يف ممًه١ ايبشطٜٔ عٔ ططٜل املٛاظ١ْ  

بني ايُٓٛ االقتكازٟ َٔ د١ٗ ٚاغتدساَات األضانٞ َٔ د١ٗ أخط٣ بػ١ٝ دعٌ ايبشطٜٔ دعٜط٠ َجاي١ٝ، َٚٔ األٖساف املػتكب١ًٝ هلصا 
ؾسٕٚ يف ايبشطٜٔ ب١٦ٝ َال١ُ٥ يًكٝاّ باألعُاٍ ايتذاض١ٜ ٚب١ٝٓ ؼت١ٝ َتطٛض٠ مبعاٜري عامل١ٝ َكشٛب١ املدطط ايٛطين إٔ هس ايٛا

.َٚسع١َٛ بب١٦ٝ طبٝع١ٝ غ١ًُٝ َٚتٛا١ُ٥ َع َعاٜري ايب١٦ٝ ايعامل١ٝ
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 2030املدطط االغرتاتٝذٞ ايٛطين ملًُه١ ايبشطٜٔ (:13ؾهٌ ضقِ )

 ايعُطاْٞ املكسض: ٚظاض٠ ؾ٦ٕٛ ايبًسٜات ٚايتدطٝط

، تععًٜعا يًطقاب١ ع٢ً املاٍ ايعاّ ٚنُاْا يًؿؿاؾ١ٝ يف ايعٌُ 2002إْؿا٤ زٜٛإ ايطقاب١ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ، ٚفًؼ املٓاقكات يف  
.اؿهَٛٞ

 2007عاّ %، ٚبًػت أع٢ً َػتٜٛاتٗا يف7( بًػت يف املتٛغط 2010-1999سكل االقتكاز ايبشطٜين َعسالت منٛ قٝاغ١ٝ خالٍ ) 

.4بٓشٛ 2010، ٚقسض َعسٍ ايُٓٛ االقتكازٟ يف عا2009ّ% عاّ 3.1%، ٚػاٚظت 8.4بٓػب١ 
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.ٓؿطٞايغري تععٜع االقتكاز ياملًُه١  إغرتاتٝذ١ٝنذع٤ َٔ ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ  يفايكطاعات غري ايٓؿط١ٝ" َػا١ُٖ اضتؿاع 
 

 
 يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞايكطاعات غري ايٓؿط١ٝ" اضتؿاع َػا١ُٖ(:14ؾهٌ ضقِ )

 املكسض: اؾٗاظ املطنعٟ يًُعًَٛات
 

.تؿعٌٝ ايؿطان١ َع ايكطاع اـام يف تٓؿٝص ٚمتٌٜٛ َؿاضٜع ايب١ٝٓ األغاغ١ٝ 
ايكٓاع١ٝ، يف ظٌ  املٓاطلبؿإٔ إْؿا٤ ٚتٓعِٝ  1999( يػ١ٓ 28مت إقطاض املطغّٛ بكإْٛ ضقِ ) ، سٝحتطٜٛط ايكٓاعات ايتش١ًٜٝٛ 

ًٝا يف 35يطؾع َػا١ُٖ ايكٓاعات ايتش١ًٜٝٛ يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ إىل تٛدٗات  %. ٚمت تسؾني "َس١ٜٓ غًُإ ايكٓاع١ٝ" ضمس
َطبع َٔ  نًَٝٛرت 1281يتكسِٜ اـسَات ايكٓاع١ٝ ٚايًٛدػت١ٝ ٚخسَات األعُاٍ ٚايتذاض٠ املتها١ًَ ع٢ً َػاس١  2010ٜٓاٜط 

األضانٞ ايكٓاع١ٝ املتاس١، ٚتهِ ثالخ َٓاطل ٖٞ: َٓطك١ ايبشطٜٔ ايعامل١ٝ يالغتجُاض َٚطغ٢ ايبشطٜٔ يالغتجُاض َٚٓطك١ اؿس 
.ايكٓاع١ٝ

كت ممًه١ ايبشطٜٔ املطنع األٍٚ خًٝذٝا ٚايجاْٞ عؿط عاملٝا ع٢ً َػت٣ٛ أزا٥ٗا االقتكازٟ يف اغتكطاب االغتجُاضات األدٓب١ٝ سك 

.2008االغتجُاض ايعاملٞ ؾط٠ ٚؾًكا يتكطٜطاملبا
تٛؾري خسَات ايب١ٝٓ األغاغ١ٝ )ايهٗطبا٤، املا٤، ايكطف ايكشٞ( مبا ٜتُاؾ٢ َع املعاٜري ٚاالؾرتاطات ايعامل١ٝ. 
ٜٛط تععٜع ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يكطاع املٛاقالت )ايٓكٌ ايعاّ، ايربٜس، االتكاالت، ايطريإ املسْٞ( سٝح تعٌُ اؿه١َٛ ع٢ً تط 

اـطط ٚتطٜٛط ايػٝاغات يًٛقٍٛ إىل َػتٜٛات عاي١ٝ َٔ دٛز٠ اـسَات. قاَت اؿه١َٛ ٚؼػني ٖصٙ اـسَات َٔ خالٍ ٚنع
ممج١ً بٛظاض٠ املٛقالت بـ:

  ٌتؿهٌٝ ؾ١ٓ تعين بسضاغ١ تطٜٛط خسَات ايٓكٌ ايعاّ ٚتٛغٝع ؾبه١ خسَات٘ ٚتؿازٟ ايػًبٝات اؿاي١ٝ يف ْعاّ ايٓك
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ايعاّ.
  ْكٌ آَٔ ٚؾاٌَ بتهايٝـ َعكٛي١ تػّطٞ ناؾ١ املٓاطل شات ايهجاؾ١ ايػها١ْٝ.تٛؾري
 ؾطم اغتجُاض١ٜ دسٜس٠ يف فاٍ ايٓكٌ ايربٟ، ٚضؾع َػت٣ٛ اـسَات املكٍس١َ يًُٛاطٓني ٚاملكُٝني َٔ خالٍ إؾطاى  تٛؾري

ام يًػهإ عٔ ططٜل تأَني قٝا١ْ ايكطاع اـام، ٚنصيو ايٍطقاب١ ٚاإلؾطاف ع٢ً خسَات ايٓكٌ اييت ٜكٍسَٗا ايكطاع اـ
قطات ايٓكٌ ايعاّ.

  ّاؿسٜج١ يف قطاع املٛاقالت. ايتك١ٝٓاغتدسا
قاَت اؿه١َٛ َٚٔ خالٍ بطافٗا املدتًؿ١ بايعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ االعتُاز ع٢ً اإلْتاز احملًٞ يف بعض ايػًع ايػصا١ٝ٥ ٚؼػني دٛز٠ 

ايؿذ٠ٛ يف َٝعإ ايعذع ايػصا٥ٞ بني اإلْتاز ٜٛكٞ يًػًع ايػصا١ٝ٥، ٚتكًٌٝٚغال١َ ايػصا٤ باإلناؾ١ إىل اؿس َٔ ايؿاقس ايتػ
يف ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ، باإلناؾ١ إىل َطادع١ تطٜٛط ايتؿطٜعات ايعضاع١ٝٚاالغترياز َع تععٜع زٚض ايكطاع اـام

ٚايػٝاغ١ اإلمنا١ٝ٥ يًُؿطٚعات ايعضاع١ٝ، ٚتٝػط اؿكٍٛ ع٢ً قطٚض يًت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ
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 فاٍ محا١ٜ ايب١٦ٝ ٚاملٛاضز ايطبٝع١ٝ: 3

 

يهُإٚشيوب٦ٝت٘ اإلْػإٜؿاضىايصٟاؿٟٝٛٚاؿؿاظ ع٢ً ايتٓٛعَٛاضزٖا ْٚعُٗاٚتػع٢ ممًه١ ايبشطٜٔ إىل محا١ٜ ايب١٦ٝ
ٔ تًدٝل ايتكسّ ايصٟ همي. ٚيف ٖصا اإلطاض ه١َٛاؿتتبعٗااييتٚايرباَر ايػٝاغات ٚاغتساَت٘ ٚتطٜٛط ايطبٝعٞايتٛاظٕاغتُطاض١ٜ

 :بايتايٞ ًه١أسطظت٘ املُ
 

ٚاملؤغػٞٚايكاْْٛٞ  ايتؿطٜعٞ اإلطاضدٗٛز ممًه١ ايبشطٜٔ يف محا١ٜ ايب١٦ٝ نُٔ  .أ
ايسغتٛض .1

ايتٛاظٕ بني َتطًبات ايت١ُٝٓ املػتسا١َ َٚكتهٝات  ٚؼكٝلنِ زغتٛض ممًه١ ايبشطٜٔ ْكٛقًا تهؿٌ محا١ٜ أنٝس٠ يًب١٦ٝ 
 محا١ٜ ايب١٦ٝ، ٚغاق١ املٛاز ايتاي١ٝ:

تأخص ايسٚي١ ايتسابري ايالظ١َ يكٝا١ْ ايب١٦ٝ ٚاؿؿاظ ع٢ً اؿٝا٠ ايؿطط١ٜ"."ح:  9املاز٠  
ُاضٖا، مبطاعا٠ َكتهٝات أَ "ايجطٚات ايطبٝع١ٝ مجٝعٗا َٚٛاضزٖا ناؾ١ ًَو يًسٚي١، تكّٛ ع٢ً سؿعٗا ٚسػٔ اغتج: 11املاز٠  

ايسٚي١ ٚاقتكازٖا ايٛطين".
"تتدص ايسٚي١ ايتسابري ايالظ١َ َٔ ادٌ ؼكٝل اغتػالٍ األضانٞ ايكاؿ١ يًعضاع١ بكٛض٠ َجُط٠، ٚتعٌُ ع٢ً ضؾع َػت٣ٛ ظ:  9ملاز٠ ا 

ايؿالح، ٚوسز ايكإْٛ ٚغا٥ٌ َػاعس٠ قػاض املعاضعني ٚمتًٝهِٗ األضانٞ".
"يهٌ َٛاطٔ اؿل يف ايطعا١ٜ ايكش١ٝ، ٚتع٢ٓ ايسٚي١ بايكش١ ايعا١َ، ٚتهؿٌ ٚغا٥ٌ ايٛقا١ٜ ٚايعالز بإْؿا٤ كتًـ  أ: 8املاز٠  

.أْٛاع املػتؿؿٝات ٚاملؤغػات ايكش١ٝ"

َٝجام ايعٌُ ايٛطين .2
ْكٛقًا ؼكل محا١ٜ ايب١٦ٝ ٚاملٛاضز  %9884بٓػب١  ايٛطين ايصٟ تٛاؾل عًٝ٘ ؾعب ممًه١ ايبشطٜٔ ايعٌُ تهُٔ َٝجام

 :ٚنل بايصنط ،ايطبٝع١ٝ
ْعطا يًهػط املتعاٜس ع٢ً املٛاضز ايطبٝع١ٝ احملسٚز٠ ؾإٕ ايسٚي١ تػع٢ إىل االغتػالٍ األَجٌ "خاَػا َٔ ايؿكٌ ايجاْٞ ايصٟ ْك٘:  

، نُا تأخص يف عني االعتباض ايتٛدٗات ايعامل١ٝ يف َٓع َٚعاؾ١ ايهاض٠ يًب١٦ٝ ٚقش١ املٛاطٔيًُٛاضز ايطبٝع١ٝ ٚايت١ُٝٓ غري 
ٚط١ٝٓ ؿُا١ٜ ايب١٦ٝ ٚاؽاش مجٝع اإلدطا٤ات ٚايتسابري ايتؿطٜع١ٝ  إغرتاتٝذ١ٝاملؿهالت ايب١ٝ٦ٝ ايهرب٣ ٚشيو َٔ خالٍ ٚنع 

، ٚنطٚض٠ إدطا٤ ٍ يإلْتاز ايٓعٝـايكٓاع١ٝ يًتشٛ املٓاغب١ يًشس َٔ ايتًٛخ َٔ َكازضٙ املدتًؿ١ ٚتٛؾري ايتػٗٝالت يًؿطنات
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زضاغات ايتكِٝٝ ايب١ٝ٦ٝ قبٌ ايبس٤ يف تٓؿٝص املؿاضٜع. َٔ ْاس١ٝ أخط٣ تكّٛ ايسٚي١ باحملاؾع١ ع٢ً اؿٝا٠ ايؿطط١ٜ ٚخاق١ 
غب١ ايب٦ٝات ايطبٝع١ٝ املتٓٛع١ اييت تتُٝع بٗا ايبشطٜٔ مبا يف شيو َهْٛاتٗا اؿٝٛا١ْٝ ٚايٓبات١ٝ َٔ خالٍ ٚنع اـطط املٓا

الغتدساّ األضانٞ ٚإزاض٠ املٓاطل ايػاس١ًٝ ٚإْؿا٤ َٓع١َٛ َٔ احملُٝات ايطبٝع١ٝ ع٢ً غطاض ق١ُٝ ايعطٜٔ ٚق١ُٝ دعض سٛاض 
.ٚاملٝاٙ احملٝط١ بٗا ٚاييت تأتٞ أُٖٝتٗا ع٢ً املػت٣ٛ ايعاملٞ ْعطًا ملا ٜتٛادس ؾٝٗا َٔ سٝٛاْات ٚطٝٛض ْازض٠"

، ٚع٢ً ايػًطات ايعا١َ اؽاش نٌ ٜٚكع ع٢ً نٌ َٛاطٔ ٚادب محاٜتٗا ،يألَٛاٍ ايعا١َ سط١َ" َٔ ايؿكٌ ايػازؽ ايصٟ ْك٘: غازغًا 
ايٛغا٥ٌ اييت تهؿٌ قٝاْتٗا. ٚايجطٚات ايطبٝع١ٝ ناؾ١ َٚٛاضزٖا مجٝعا ًَو يًسٚي١. ٚتعٌُ ايسٚي١ ع٢ً قٝاْتٗا ٚاختٝاض أؾهٌ 

.ايػبٌ االقتكاز١ٜ الغتجُاضٖا"
 

املٓؿص٠ ي٘:قإْٛ ايب١٦ٝ ٚايكطاضات  .3
 :إىلٜٚٗسف املٓؿص٠ ي٘، تٚايكطاضابؿإٔ ايب١٦ٝ  1996( يػ١ٓ 21املطغّٛ بكإْٛ ضقِ )قسض 

.ايطبٝعٞتٛاظْٗاع٢ًٚاؿؿاظايب١٦ٝمحا١ٜ 
ٚبطاَرخططعٔ تٓؿٝصقس تٓتراملس٣ اييتبعٝس٠أٚقكري٠غًب١ٝآثاضأ١ٜٚػٓباملدتًؿ١،بأؾهاي٘ايتًٛخَهاؾش١ 

، عٔ املعٝؿ١َػت٣ٛؼػنيإىلتٗسفاييتايت١ُٝٓبطاَرغريٖا َٔأٚايعُطا١ْٝأٚايكٓاع١ٝأٚاالقتكاز١ٜايت١ُٝٓ
ططٜل:
 ايب١٦ٝعُا١ٜاملتعًك١ٚاملُاضغاتاألْؿط١ع٢ًايطقاب١.
 ِٝٝهلصٙايب١ٝ٦ٝاآلثاضسٍٛايطأٟٚإبسا٤َؿطٚع،ألٟايتدطٝطعٓسايب١٦ٝؿُا١ٜايالظ١َايسضاغاتتك

.املدتك١اؾٗاتَٔتٓؿٝصٖاإقطاضاملؿطٚعات قبٌ
اؿًٍٛٚاقرتاحاملؿانٌٖصٙيف زضاغ١املع١ٝٓباألدٗع٠ٚاالغتعا١ْٚتسٖٛضٖا،ايب١٦ٝتًٛخعٔايٓامج١املؿانٌؼسٜس 

.تطبٝكٗاَٚتابع١هلااملٓاغب١
.ايهاض٠ ب٦ًٝٝااألْؿط١مجٝعَٔاألخط٣اؿ١ٝٚايها٥ٓاتاإلْػإٚقش١اجملتُعمحا١ٜ 

قإْٛ اؿٝا٠ ايؿطط١ٜ ٚايكطاضات املٓؿص٠ ي٘: .4
 ٜٚٗسف إىل:، ٚايكطاضات املٓؿص٠ ي٘ بؿإٔ محا١ٜ اؿٝا٠ ايؿطط١ٜ 1995( يػ١ٓ 2قسض املطغّٛ بكإْٛ ضقِ )

.ٓات اؿ١ٝ ايؿطط١ٜ ٚمحا١ٜ ب٦ٝتٗااحملاؾع١ ع٢ً ايها٥ 
.ايؿطط١ٜاملال١ُ٥ يًشٝا٠ايطبٝع١ٝاملٛاطٔتأٌٖٝ 
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.ض بٗاانطاإلإىلتؤزٟاييتايبؿط١ٜاألْؿط١تكٝٝسأٚسعط 

قإْٛ ايجط٠ٚ ايبشط١ٜ ٚايكطاضات املٓؿص٠ ي٘: .5
ٜٚٗسف ، املٓؿص٠ ي٘ تٚايكطاضا بؿإٔ تٓعِٝ قٝس ٚاغتػالٍ ٚمحا١ٜ ايجط٠ٚ ايبشط١ٜ 2002( يػ١ٓ 20قسض املطغّٛ بكإْٛ ضقِ )

 إىل:
إزاض٠ ٚتٓعِٝ ع١ًُٝ ايكٝس ٚآيٝاتٗا َٚعساتٗا املػتدس١َ، ٚططم مماضغتٗا، ٚؾطٚط ٚإدطا٤ات محا١ٜ ايجط٠ٚ ايبشط١ٜ َٔ خالٍ  

.ايكٝس تًو املُاضغ١، ٚنٝؿ١ٝ اؿكٍٛ ع٢ً إداظ٠
.ع١ًُٝ بٝع ايجط٠ٚ ايبشط١ٜتٓعِٝ  
.ايبشط١ٜػؿٔ ايكٝس اييت ؼٌُ َٓتذات َػتٛضز٠ َٔ ايجط٠ٚ ي اـاق١ باؾُاضى ٚاؿذط ايكشٞ اإلدطا٤اتتٓعِٝ  

ًب١٦ٝ:يايٛط١ٝٓ  اإلغرتاتٝذ١ٝ .6
يف املًُه١ ٚبطْاَر األَِ املتشس٠  اجملًؼ األع٢ً يًب١٦ٝبايتعإٚ بني  ايٛط١ٝٓ ؿُا١ٜ ايب١٦ٝ مت إعساز ٚثٝك١ اإلغرتاتٝذ١ٝ

َطانع األعاخ ٚاؾاَعات َٚؤغػات ٚاؾٗات املدتًؿ١ يف ايكطاعات شات ايعالق١ بايب١٦ٝ  باالؾرتاى َع، اإلمنا٥ٞ
. ٚقس أقطت ٖصٙ اإلغرتاتٝذ١ٝ َٔ قبٌ فًؼ ايٛظضا٤ يف ممًه١ ايبشطٜٔ بتاضٜذ فُٛع١ َٔ اـربا٤ ايسٚيٝنيٚاجملتُع املسْٞ، 

مت ٚنع ايرباَر ٚاملؿاضٜع اهلازؾ١ يتٓؿٝص ٖصٙ اإلغرتاتٝذ١ٝ. ٚقس. 2006أنتٛبط  8

ايتٓعِٝ املؤغػٞ ؿُا١ٜ ايب١٦ٝ: .7
مت تأغٝؼ ؾ١ٓ محا١ٜ ايب١٦ٝ نأٍٚ ؾ١ٓ ضمس١ٝ تع٢ٓ بؿ٦ٕٛ ايب١٦ٝ، ثِ اغتُط تطٛض اؾ١ٗ املع١ٝٓ عُا١ٜ  1980عاّ يف 

قسض املطغّٛ املًهٞ  2002ٚايكطاضات ايعسٜس٠ املٓؿص٠ هلصا ايكإْٛ. ٚيف عاّ  1996ايب١٦ٝ يف املًُه١ ست٢ قسض قإْٛ ايب١٦ٝ عاّ 
ايجط٠ٚ ايبشط١ٜ ٚايب١٦ٝ ٚاؿٝا٠ ايؿطط١ٜ بٗسف ؼكٝل أسس َبازئ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ شات  بإْؿا٤ اهل١٦ٝ ايعا١َ ؿُا١ٜ

ضؾا١ٖٝ َٔ ايعٛاٌَ املًٛث١ ٚٚنع اـطط ٚايػٝاغات ايالظ١َ يًُشاؾع١ عًٝٗا َٔ أدٌ َٚٛاضزٖا ايعالق١ عُا١ٜ ايب١٦ٝ 
.اإلْػإ

 ٚايسٚي١ٝ: اإلق١ًُٝٝاالتؿاقٝات/ايربٚتٛنٛالت  .8
ايت١ُٝٓايب١٦ٝ ٚؼكٝلعُا١ٜاملع١ٝٓٚقعت/قازقت املًُه١ ع٢ً ايعسٜس َٔ االتؿاقٝات/ايربٚتٛنٛالت اإلق١ًُٝٝ 

( ٜهِ قا١ُ٥ باالتؿاقٝات.1، َطؾل ضقِ )املػتسا١َ
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يف قطاعات ايطاق١، املٝاٙ، دٛز٠ اهلٛا٤، ايتٓٛع ايبٝٛيٛدٞ، اغتدساَات محا١ٜ ايب١٦ٝ ممًه١ ايبشطٜٔ يف دٗٛز  .ب
األضانٞ ٚايتكشط، املٓاطل ايػاس١ًٝ، املٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥، ايٓؿاٜات:

:ايطاق١ .1
تكّٛ عسز َٔ املؤغػات اؿه١َٝٛ بتٓؿٝص عسز َٔ املبازضات اييت تػتٗسف احملاؾع١ ع٢ً ايطاق١ ٚتطؾٝس اغتدساَٗا، ٚإتباع  

ايػًيب ع٢ً ايب١٦ٝ. ٚيف ٖصا اإلطاض، ٚنُٔ  األثطايػٝاغ١ اـهطا٤، ٚاملػا١ُٖ يف اؿس َٔ اغتدساّ املٛاز ٚاملعسات شات 
ؾٓتإ يٛنع  ٚظاض٠ املاي١ٝإغرتاتٝذٝتٗا يف فاٍ ايػٝاغ١ اـهطا٤ ٚاحملاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚاالغتػالٍ األَجٌ يًُٛاضز، أْؿأت 

 اـطط ٚايرباَر اييت تكب يف ٖصا اجملاٍ ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:
 

  ٚؼسٜس اجملاالت اييت غٝتِ املاي١ٝ ٚظاض٠هٛابط ٚاألطط ايعا١َ ع٢ً َػت٣ٛ ايؾ١ٓ ايػٝاغ١ اـهطا٤: ٚؽتل يف ٚنع ،
ًطاق١ ٚتطؾٝس اغتدساّ املٛاضز ايطبٝع١ٝ ٚتكًٌٝ االعتُاز ع٢ً ايٛغا٥ٌ ايتكًٝس١ٜ يف يعًٝٗا يف إطاض االغتػالٍ األَجٌ ايعٌُ 

ايطباع١ باغتدساّ ايبسا٥ٌ اييت تعتُس ع٢ً ايتك١ٝٓ اؿسٜج١.
  املٛاضز املتاس١: تطأغت ٚظاض٠ املاي١ٝ ؾطٜل عٌُ َهٕٛ تدساّ األَجٌ يًجطٚات ايطبٝع١ٝ ٚاملبازض٠ اؿه١َٝٛ اـاق١ باالغؾ١ٓ

 املؿاضٜع قٝس ايتٓؿٝصَٔ ممجًني عٔ ايٛظاضات ٚاإلزاضات اؿه١َٝٛ شات ايعالق١ ٚاالختكام ملتابع١ تٓؿٝص املبازض٠. ٚقس مشًت 
١ٓ:بطْاَر عٌُ ٖصٙ ايًذيف إطاض 

 يًُباْٞ اؿه١َٝٛ ناملساضؽ ٚاملػادس ٚاملػتؿؿٝات ٚاملطانعٚ يًُػانٔيرتؾٝس اغتٗالى ايطاق١  َؿطٚع
.َٔ قبٌ ٚظاض٠ ايطاق١ بايتٓػٝل َع ٚظاض٠ املاي١ٝ املؿطٚع تِ تٓؿٝصٜ: ايكش١ٝ

  ايه١ٝ٥ٛ.إلؾاضات١، ٚا٠  يف ايططم ٚايؿٛاضع ايط٥ٝػٝيإلْاضيرتؾٝس اغتٗالى ايطاق١  اغتدساَّؿطٚع
تؿهٌٝ ؾ١ٓ ايطاقات ايبس١ًٜ بٗسف ايبشح يف تؿذٝع اغتدساّ ايطاقات ايبس١ًٜ يف ممًه١ ايبشطٜٔ ٚاييت تهِ قاَت اؿه١َٛ ب 

أٜهًا ممجًني عٔ كتًـ اؾٗات املع١ٝٓ بايطاق١. ٚقس أقطت ٖصٙ ايًذ١ٓ تسؾني قط١ تٛيٝس يًطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥ باغتدساّ اـالٜا 
َٝذاٚات. 5بطاق١ إمجاي١ٝ تكٌ إىل ايؿُػ١ٝ ٚ

تٓؿٝص ايكطاض ايٛظاضٟ املتعًل بإيعا١َٝ تطبٝل ايععٍ اؿطاضٟ ٚتطؾٝس اغتٗالى ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥ يف قطاع املباْٞ يف ممًه١  
ٛنع َٛاقؿات َٚعاٜري تًعّ أقشاب املباْٞ بتطبٝكٗا.ب 2000ايبشطٜٔ عاّ 

اق١ ايطاق١ ايؿُػ١ٝ ٚطاق١ ايطٜاح، سٝح مت تٓؿٝص بعض ايتطبٝكات إلْاض٠ بعض تؿذٝع اغتدساّ ايطاقات ايبس١ًٜ ٚايٓعٝؿ١ خ 
ايؿٛاضع ايعا١َ باغتدساّ ايطاق١ ايؿُػ١ٝ.
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ايتٓػٝل قًًٝا ٚإقًًُٝٝا يف إطاض َٓع١َٛ فًؼ ايتعإٚ اـًٝذٞ يٛنع قاَت اؿه١َٛ ممج١ً بإزاض٠ تطؾٝس املٝاٙ ٚايهٗطبا٤ ب  
يتهٝٝـ ٚايتربٜس يًشس َٔ اغتٗالنٗا يًطاق١ األَط ايصٟ غٝٓعهؼ إهابًٝا ع٢ً خؿض االْبعاثات ايػاظ١ٜ َٛاقؿات ؾ١ٝٓ ألدٗع٠ ا

ٚمحا١ٜ ايب١٦ٝ.ٚغاق١ غاظ ثاْٞ أنػٝس ايهطبٕٛ 
يف  َب٢ٓأٍٚ نَطنع ايبشطٜٔ ايتذاضٟ ايعاملٞ يف قًب ايعاق١ُ املٓا١َ  إْؿا٤ 

بني ٖٝهً٘ املهٕٛ َٔ بطدني تك١ٝٓ طٛاسني اهلٛا٤ املعًك١ املًُه١ ٜػتدسّ 
. تٛيس يتٛيٝس ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥ قسّ 787َتُاثًني َٚتكابًني باضتؿاع 

َٝػاٚات َٔ ايٛسسات ايهٗطبا١ٝ٥ ٚبػع١ تهؿٞ إلَساز  1200ٖصٙ ايطٛاسني 
َٓعٍ.  300% َٔ ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥ يًربدني، أٟ مبا ٜكسض باغتٗالى 15

ُ٘ عُا١ٜ ٚاغتسا١َ ايب١٦ٝ ٚتكًٝل ساظ ٖصا املب٢ٓ ايصٟ ًٜتعّ يف تكُٝ

أؾهٌ اغتدساّ ''يف ؾ١٦  2006يًعاّ  ْػب١ ايهطبٕٛ ع٢ً دا٥ع٠ 
يًتهٓٛيٛدٝا ع٢ً َػت٣ٛ املؿطٚعات ايهد١ُ" نُا ساظ ع٢ً دا٥ع٠ ايعامل 

 ايعطبٞ يإلْؿا٤ات يف ؾ١٦ "ايتكُِٝ املػتساّ".
 ايطاق١.تسؾني محالت ٚبطاَر إعال١َٝ ٚتٛع١ٜٛ برتؾٝس اغتٗالى  

:املٝاٙ .2
( 3ٚايكطاض ) 2001( يػ١ٓ 2بؿإٔ املكاٜٝؼ ايب١ٝ٦ٝ )اهلٛا٤ ٚاملا٤( املعسٍ بايكطاض ضقِ ) 1999( يػ١ٓ 10إقساض ٚتٓؿٝص ايكطاض ضقِ ) 

. 2001يػ١ٓ 
املٛاضز املا١ٝ٥ مبا َٗاَ٘ ٚقالسٝات٘ يف ضغِ ايػٝاغ١ املا١ٝ٥، ٚمحا١ٜ ٚت١ُٝٓ ؽتل  إقساض قإْٛ بإْؿا٤ فًؼ املٛاضز املا١ٝ٥ 

ٜهؿٌ اغتساَتٗا، ٚاؽاش اإلدطا٤ات ايهؿ١ًٝ عػٔ اغتػالهلا يف األغطاض املدتًؿ١، ٚتٓعِٝ سؿط اآلباض ٚتٓعِٝ اغتدساّ املٝاٙ 
اؾٛؾ١ٝ، ٚغريٖا َٔ اإلدطا٤ات اإلزاض١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ.

، سٝح مت 2004ساخ١ًٝ يف ممًه١ ايبشطٜٔ ٚشيو يف عاّ تٓؿٝص ايكطاض ايٛظاضٟ املتعًل بإيعا١َٝ تطبٝل ْعاّ ايتُسٜسات املا١ٝ٥ اي 
زاخٌ املباْٞ ٚاؿؿاظ ع٢ً ايجط٠ٚ املا١ٝ٥. ٚنع َٛاقؿات َٚعاٜري يًتٛقٝالت املا١ٝ٥ زاخٌ املباْٞ بٗسف َٓع ايتػطبات املا١ٝ٥

ٗا.تٓؿٝص بطْاَر َتهاٌَ يهؿـ ايتػطبات املا١ٝ٥ يف ايؿبهات ايساخ١ًٝ يًُؿرتنني َٚػاعستِٗ يف عالد 
يف ايكطاع ايعضاعٞ.ايتٛغع يف اغتعُاٍ َٝاٙ ايكطف ايكشٞ املعاؾ١ يًطٟ 
 تسؾني محالت ٚبطاَر إعال١َٝ ٚتٛع١ٜٛ برتؾٝس اغتٗالى املٝاٙ. 

 
 

أٍٚ  -َطنع ايبشطٜٔ ايتذاضٟ ايعاملٞ  (:15ؾهٌ ضقِ )
يف املًُه١ ٜػتدسّ تك١ٝٓ طٛاسني اهلٛا٤ املعًك١  َب٢ٓ

يتٛيٝس  بني ٖٝهً٘ املهٕٛ َٔ بطدني َتُاثًني َٚتكابًني
 ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥
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:دٛز٠ اهلٛا٤ .3
 1993عاّ تدساّ قط١ ضقس ؾب٘ َتٓك١ً، ٚيف باغ 1986عاّ  بس٤ًا َٔتٓؿٝص بطْاَر ضقس دٛز٠ اهلٛا٤ احملٝط يف ممًه١ ايبشطٜٔ  

مخؼ قطات سسٜج١ َتٓك١ً ٚظعت  باغتدساّمت ؼسٜح ْعاّ ايطقس  2006مت اغتدساّ  ثالخ قطات ثابت١ يًطقس، ٚيف عاّ 
ع٢ً قاؾعات املًُه١ اـُؼ تكّٛ بطقس دٛز٠ اهلٛا٤ ع٢ً َساض ايػاع١ ٚؽعٕ بٝاْاتٗا آيًٝا ٚبؿهٌ َباؾط يف اؿاغب املطنعٟ 

١٦ ٚاؿٝا٠ ايؿطط١ٜ.يإلزاض٠ ايعا١َ ؿُا١ٜ ايبٝ
 

 
 قطات ضقس دٛز٠ اهلٛا٤ إسس٣(: 16ؾهٌ ضقِ )

 اجملًؼ األع٢ً يًب١٦ٝاملكسض: 

( 3ٚايكطاض ) 2001( يػ١ٓ 2بؿإٔ املكاٜٝؼ ايب١ٝ٦ٝ )اهلٛا٤ ٚاملا٤( املعسٍ بايكطاض ضقِ ) 1999( يػ١ٓ 10إقساض ٚتٓؿٝص ايكطاض ضقِ ) 
 . 2001يػ١ٓ 

بؿإٔ َعاٜري املًٛثات ٚاملٛاز املٓبعج١ َٔ املطنبات أٚ عٛازَٗا ٚايتؿتٝـ عًٝٗا. 2002( يػ١ٓ 8)إقساض ٚتٓؿٝص ايكطاض ضقِ  
بؿـإٔ تطنٝب أدٗع٠ يًطقس املباؾط ملًٛثات اهلٛا٤ اؾٟٛ. 2006( يػ١ٓ 10إقساض ٚتٓؿٝص ايكطاض ضقِ ) 

 
 
 

بايتعإٚ َع ايعسٜس َٔ ايؿطنات بتٓؿٝص َؿاضٜع ب١ٝ٦ٝ تػِٗ يف خؿض املًٛثات يًب١٦ٝ، َٓٗا ع٢ً غبٌٝ  اجملًؼ األع٢ً يًب١٦ٝ قاّنُا 
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 املجاٍ ال اؿكط َع:
 :َٞطاض ايبشطٜٔ ايسٚي

  باهلبٛط يف املطاضًطا٥طات ايكسمي١ايرتخٝل ييف َطاض ايبشطٜٔ ايسٚيٞ ٚعسّ  َٔ ايهٛنا٤تبين َعاٜري تؿػ١ًٝٝ يًشس 
يًشس َٔ االْبعاثات ايكازض٠ عٔ قطنات ايطا٥طات.

  ١ هٚاييت قازقت عًٝٗا ممً 1944ؾٝهادٛ  التؿاق١ٝاإليتعاّ باملعاٜري ايسٚي١ٝ يًب١٦ٝ ايٛاضز٠ يف املًشل ايػازؽ عؿط
.1971ايبشطٜٔ عاّ 

 :)ٛؾطن١ ْؿط ايبشطٜٔ )بابه
  ّ2000إْتاز ايبٓعٜٔ اـايٞ َٔ ايطقام عا.
  أدعا٤ يف املًٕٝٛ يف ايسٜعٍ  10دع٤ يف املًٕٝٛ يالغتدساّ احملًٞ ٚأقٌ َٔ  500إىل  6500ايسٜعٍ َٔ خؿض ايهربٜت يف

املكسض.
 تٛيسٖااييتَٔ املٝاٙاملًٛثاتٚايصٟ ٜػِٗ أٜهًا يف إظاي١ 2010املكؿا٠  عاّ َٔ غاظايهربٜتإظاي١اغتشساخ ٚسس٠

املكؿا٠غاظاتَٔايهربٜتأنػٝسثاْٞ اْبعاخ غاظعًُٝاتٗا ٚخؿضَٔاملكؿا٠
 ؾطن١ اـًٝر يكٓاع١ ايبرتٚنُٝاٜٚات

  َٔ اْبعاث٘ إىل اهلٛا٤ اؾٟٛ. يًتدؿٝـتٓؿٝص َؿطٚع تسٜٚط ثاْٞ أنػٝس ايهطبٕٛ ٚؼًٜٛ٘ إىل َٓتذات اقتكاز١ٜ َؿٝس٠   

ايبٝٛيٛدٞ:ايتٓٛع  .4
:ُشُٝات طبٝع١ٝ َتٓٛع١ َٓٗآَاطل ن 6إعالٕ  

  5 (;2نًِ 285) دعٜط٠ َؿتإ (;2نًِ 085) زٚس١ عطاز (;2نًِ 1385) خًٝر تٛبًٞ (;2نًِ 5184) سٛاضدعض ) :قُٝات عط١ٜ 
.((2نًِ 788) ٖري بٛيجا١َ

 (.(2نًِ 584) )ق١ُٝ ايعطٜٔ :ق١ُٝ بط١ٜ
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 (17ؾهٌ ضقِ )

 ق١ُٝ زٚس١ عطاز
 اجملًؼ األع٢ً يًب١٦ٝاملكسض: 

 ق١ُٝ ايعطٜٔ
 يًب١٦ٝاجملًؼ األع٢ً املكسض: 

ايطبٝإ.قٝسع٢ًَٛمسٞسعطؾطض 
ايبشط.ٚبكطٚايسالؾنيايػالسـقٝسسعط 
ايبشط١ٜ. ايب١٦ٝإىلاملػتعضع١األمساىقبعٝاتإطالم إإْعاف املدعٕٚ ايػُهٞ عٔ ططٜل َؿطٚعتٓؿٝص 
ايكٓاع١ٝ.ايؿعاب املطدا١ْٝإْؿا٤ 

  
 (18ؾهٌ ضقِ )

 ممًه١ ايبشطَٜٔؿطٚع إْعاف املدعٕٚ ايػُهٞ يف 
 املكسض: ٚناي١ أْبا٤ ايبشطٜٔ

 َؿطٚع األضٜاف املطدا١ْٝ ايكٓاع١ٝ
 املكسض: قشٝؿ١ ايبالز

إعساز ايعسٜس َٔ اـطط ٚاالغرتاتٝذٝات اهلازؾ١ إىل اؿؿاظ ع٢ً ايتٓٛع ايبٝٛيٛدٞ ٚاييت َٔ أبطظٖا "اإلغرتاتٝذ١ٝ ٚخط١ ايعٌُ  
ٔ".ايٛط١ٝٓ يًتٓٛع ايبٝٛيٛدٞ يف ممًه١ ايبشطٜ

ايعطٜٔ.ق١ُٝيفايرب١ٜايٓباتاتَٔألْٛاعْبات١ٝسسٜك١إْؿا٤ 
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 36متهٓت ممًه١ ايبشطٜٔ، نُٔ دٗٛز َهجؿ١ َٚػاع سجٝج١، َٔ اؿكٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ ٚتكسٜل ؾ١ٓ ايرتاخ ايعاملٞ يف زٚضتٗا ايـ 
، ٜٚعس ٖصا املؿطٚع َٔ أِٖ املؿاضٜع ع٢ً املػت٣ٛ ، َٛقعا ع٢ً قا١ُ٥ ايرتاخ ايعاملٞ اإلْػاْٞ(ططٜل ايًؤيؤ)ع٢ً تػذٌٝ َؿطٚع 

يتٛثٝل ٚتطٜٚر ايرتاخ ايبشطٟ يف املًُه١ ٚاملتُجٌ مب١ٓٗ ايػٛم، ٜٚؿٌُ املؿطٚع ق١ُٝ طبٝع١ٝ عط١ٜ َع١ٝٓ عُا١ٜ  اإلقًُٝٞ
.ُا١ٜ َػاقات ايًؤيؤٚاييت تعس َٔ أنرب احملُٝات ايطبٝع١ٝ يف اـًٝر ايعطبٞ ٚاألٚىل املع١ٝٓ ع )ب٦ٝات احملاض( اهلريات

 
 (: َػاض َؿطٚع ططٜل ايًؤيؤ19ؾهٌ ضقِ )

 املكسض: ٚناي١ أْبا٤ ايبشطٜٔ
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:األضانٞ ٚايتكشط اغتدساَات .5
تعٌُ املًُه١ َٔ خالٍ ٚظاض٠ ؾ٦ٕٛ ايبًسٜات ٚايتدطٝط ايعُطاْٞ ٚبايتعإٚ َع ٚظاضات َٚؤغػات املًُه١ ع٢ً ػٗٝع املدططات  

بكٛض٠ تؿك١ًٝٝ َعتُس٠ ع٢ً تٛؾري َتطًبات ايت١ُٝٓ املدتًؿ١  2030دطط اهلٝهًٞ االغرتاتٝذٞ ملًُه١ ايبشطٜٔ يًُايتٓؿٝص١ٜ 
بسٕٚ املػاؽ بايب١٦ٝ ٚاحملاؾع١ ع٢ً َٛاضزٖا ٚتُٓٝتٗا.

، بًػت املػاس١ ايه١ًٝ يًطقع١ اـهطا٤ ْٚكل األٜسٟ ايعا١ًَ املسضب١ ع٢ً األعُاٍ ايعضاع١ٝ ٚق١ً خكٛب١ ايرتب١ ضغِ ؾح املٝاٙ 
ٖهتاض، ٜٚبصٍ  934.76ٖهتاض، يف سني بًػت املػاس١ ايكاؿ١ يًعضاع١  6121.63ملًُه١ ايبشطٜٔ  2010عػب ايتعساز ايعضاعٞ يعاّ 

مببايؼ ضَع١ٜ  عضاع١ ٚتأدريٖااآلالت املتٓٛع١ ٚاملػتع١ًُ يف ايبتٛؾري يف ايٛقت اؿانط دٗس نبري يتعٜٛض املػاسات اـهطا٤ 
ٚايتذٌُٝ يف كتًـ َٓاطل املًُه١ نُٔ بطْاَر تٓؿٝص فُٛع١ َٔ َؿاضٜع ايتؿذريبٚتٛؾري ايبصٚض اؾٝس٠، نُا تكّٛ اؿه١َٛ 

عًُٗا يالضتكا٤ بايٛاد١ٗ اؿهط١ٜ ٚظٜاز٠ ايطقع١ اـهطا٤.

  
 (: ايطقع١ اـهطا٤ يف ممًه١ ايبشط20ٜٔؾهٌ ضقِ )

 يًُعًَٛات املكسض: اؾٗاظ املطنعٟ

بسأت سه١َٛ ممًه١ ايبشطٜٔ بتٓؿٝص مح١ً ن١ً يهٌ بٝت، سٝح قاَت بتٛؾري ايٓدٌٝ بكٛض٠ فا١ْٝ عال٠ٚ ع٢ً تكسِٜ اغتؿاضات  
نٝؿ١ٝ ايعٓا١ٜ ٚاالٖتُاّ بايٓد١ً ٚاحملاؾع١ عًٝٗا.ظضاع١ٝ سٍٛ

"، ٚاييت اع١ٝ املػتسا١َ يًعكسٜٔ ايكازَنيايت١ُٝٓ ايعض االْتٗا٤ َٔ إعساز "َكرتح ايطؤ١ٜ املػتكب١ًٝ ٚإغرتاتٝذ١ٝ 2010مت يف ٜٓاٜط  
ْباتٞ ) ْػيبتٗسف إىل "ايٛقٍٛ إىل ظضاع١ شات نؿا٠٤ اقتكاز١ٜ عاي١ٝ يف اغتػالٍ املٛاضز املتاس١، ٚقازض٠ ع٢ً ؼكٝل أَٔ غصا٥ٞ 
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ْؿط١ تػاِٖ يف اؿؿاظ ع٢ً ٚاحملاؾع١ ع٢ً ايطقع١ اـهطا٤ ٚغال١َ ايب١٦ٝ". ٚقس تهُٓت تًو ايٛثٝك١ بطاَر ٚأ (ٚسٝٛاْٞ
، ٚاييت َٔ بٝٓٗا: محا١ٜ املٛاضز ايٛضاث١ٝ يألغص١ٜ ايعضاع١ٝ، َٚهاؾش١ اآلؾات هلا غتدساّ املػتساّاالٚتؿذٝع  ١ايعضاعٝ ايطقع١

ايعضاع١ٝ اؿسٜج١، ٚإزاض٠ املدًؿات ايعضاع١ٝ، ٚاإلزاض٠ املتها١ًَ يًُٛاضز املا١ٝ٥،  ايتك١ٝٓايسخ١ًٝ ٚاألَطاض ايعضاع١ٝ، ْٚكٌ 
 َٚهاؾش١ ايتكشط.

:املٓاطل ايػاس١ًٝ .6
ؼكٝل ايت١ُٝٓ ٜعس ايتكِٜٛ ايب٦ٝٞ أسس أزٚات ) بؿإٔ ايتكِٜٛ ايب٦ٝٞ يًُؿطٚعات 1998( يػ١ٓ 1ٚتٓؿٝص ايكطاض ضقِ ) إقساض 

سٍٛايطأٟٚإبسا٤َؿطٚع،ألٟايتدطٝطاملٓاطل ايػاس١ًٝ عٓسؿُا١ٜايالظ١َايسضاغاتسٝح ٜتِ إعساز(، املػتسا١َ
املدتك١.اؾٗاتَٔتٓؿٝصٖاإقطاضقبٌ اضٜعاملؿهلصٙايب١ٝ٦ٝاآلثاض
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 2012ٚتٛقعات  2011-1996(: عسز املؿاضٜع اـانع١ يع١ًُٝ ايتكِٜٛ ايب٦ٝٞ خالٍ 21ؾهٌ ضقِ )

 اجملًؼ األع٢ً يًب١٦ٝاملكسض: 
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تبين َؿّٗٛ اإلزاض٠ املتها١ًَ يًب١٦ٝ ايػاس١ًٝ ٚايبشط١ٜ يف ؾكٌ ايتدطٝط ايعُطاْٞ يًُدطط اهلٝهًٞ االغرتاتٝذٞ ملًُه١  
 .2030ايبشطٜٔ 

:املٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥ .7
املػتٓؿس٠ يطبك١ األٚظٕٚ.بؿإٔ ايتشهِ يف املٛاز  1999( يػ١ٓ 1إقساض ٚتٓؿٝص ايكطاض ضقِ ) 
بؿإٔ تطاخٝل ايعٌُ يف قٝا١ْ املعسات ٚاملباْٞ احملت١ٜٛ ع٢ً َاز٠ االغبػتٛؽ. 1999( يػ١ٓ 4إقساض ٚتٓؿٝص ايكطاض ضقِ ) 
بؿإٔ ايتشهِ يف اغترياز ٚاغتدساّ املٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥ احملعٛض٠ ٚاملكٝس٠ بؿس٠. 2002( يػ١ٓ 7إقساض ٚتٓؿٝص ايكطاض ضقِ ) 
بؿـإٔ إزاض٠ املـٛاز ايهُٝٝـا١ٝ٥ اـطـط٠. 2006( يػٓـ١ 4ٓؿٝص ايكطاض ضقِ )إقساض ٚت 

 (.تبين ايٓٗر اإلغرتاتٝذٞ يإلزاض٠ ايسٚي١ٝ يًُٛاز ايهُٝا١ٝ٥ ) 

:ايٓؿاٜات .8
اعتُاز خط١ طٛاضئ ٚط١ٝٓ ملهاؾش١ االْػهابات ايٓؿط١ٝ باملًُه١. 
املدًؿات اـطط٠ يًطعا١ٜ ايكش١ٝ. بؿإٔ إزاض٠ 2001( يػ١ٓ 1قساض ٚتٓؿٝص ايكطاض ضقِ )إ 
بؿـإٔ إزاض٠ املدًؿات اـطـط٠. 2006( يػٓـ١ 3إقساض ٚتٓؿٝص ايكطاض ضقِ ) 

ؿطٚع يف مجع امل. ٜتًدل َؿّٗٛ ايب١٦ٝ اؿؿاظ ع٢ًبٗسف ( ) األدٗع٠ اإليهرت١ْٝٚايبس٤ بتٓؿٝص َؿطٚع تسٜٚط  
ٜتِ بٝع األدعا٤ ايكاب١ً يالغتدساّ حملالت اإليهرتْٚٝات بُٝٓا ٜتِ بٝع األدعا٤ غري ايكاب١ً  عٝح املػتع١ًُ اإليهرت١ْٝٚأدٗع٠ 

  .يالغتدساّ يؿطنات ايتسٜٚط
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(1َطؾل ضقِ )

 :قعت/قازقت عًٝٗا ممًه١ ايبشطٜٔٚاييت ايب١٦ٝ عُا١ٜاملع١ٝٓ ٚايسٚي١ٝ اإلق١ًُٝٝاالتؿاقٝات/ايربٚتٛنٛالت 
 

.1967املٝاٙ )اهلٝسضٚغطاؾٝا( يعاّ يتٛقٝـاتؿاق١ٝ املٓع١ُ ايسٚي١ٝ  
بؿإٔ ايتسخٌ يف ساالت سسٚخ تًٛخ ْؿطٞ يف أعايٞ ايبشاض. 1969اتؿاق١ٝ بطٚنػٌ يعاّ  
.1978، ٚبطٚتٛنٍٛ 1973املعاٖس٠ ايسٚي١ٝ ملٓع ايتًٛخ ايبشطٟ ايٓادِ َٔ ايػؿٔ يعاّ  
 ٔ ايتًٛخ ٚايربٚتٛنٛالت املًشك١ بٗا ٖٚٞ:اتؿاق١ٝ ايهٜٛت اإلق١ًُٝٝ يًتعإٚ يف محا١ٜ ايب١٦ٝ ايبشط١ٜ َ 

 (.1978ايربٚتٛنٍٛ املتعًل بايتعإٚ يف َهاؾش١ ايتًٛخ بايٓؿط ٚاملٛاز ايهاض٠ االخط٣ يف ساالت ايطٛاضئ )ايهٜٛت  -أ 
 ايربٚتٛنٍٛ اـام بايتًٛخ ايبشطٟ ايٓاتر َٔ اغتػالٍ ٚاغتهؿاف اؾطف ايكاضٟ. -ب 
 ٚايتدًل َٔ ايٓؿاٜات عرب اؿسٚز.بطٚتٛنٍٛ ايتشهِ يف ايٓكٌ  -ز 

 يف داَٝها. 1982زٜػُرب  10اتؿاق١ٝ األَِ املتشس٠ يكإْٛ ايبشاض املٛقع١ يف  
 اتؿاق١ٝ املٓع١ُ ايبشط١ٜ يألقُاض ايكٓاع١ٝ )امناضغت( َٚالسكٗا. 
 االتؿاقٝات بؿإٔ املالس١ ايبشط١ٜ: 

 ملٓكٍٛ بايػؿٔ ٚتعسٜالتٗا.يًشس َٔ تًٛخ ايبشاض بايٓؿط ا 1954اتؿاق١ٝ يٓسٕ يعاّ    –أ 
 اـاق١ بايتكازّ َٚالسكٗا. 1972اتؿاق١ٝ  –ب 
 ( َٚالسكٗا.1974اتؿاق١ٝ غال١َ األضٚاح يف ايبشاض ) –ز 

 .1992ٚ 1976ٚبطٚتٛنٛيٝٗا يعاَٞ  1969االتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ بؿإٔ املػؤٚي١ٝ املس١ْٝ عٔ أنطاض ايتًٛخ ايعٜيت يعاّ  
.1992 -1976ٚبطٚتٛنٛيٝٗا يعاّ  1971قٓسٚم زٚيٞ يًتعٜٛض عٔ أنطاض ايتًٛخ ايعٜيت يعاّ االتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ بؿإٔ إْؿا٤  
.1992اتؿاق١ٝ األَِ املتشس٠ اإلطاض١ٜ بؿإٔ تػري املٓار يعاّ  
بطٚتٛنٍٛ نٝٛتٛ املًشل باتؿاق١ٝ األَِ املتشس٠ اإلطاض١ٜ بؿإٔ تػري املٓار. 
 اتؿاق١ٝ ايتٓٛع ايبٝٛيٛدٞ. 
.1971يططب١ شات األ١ُٖٝ ايسٚي١ٝ ٚخاق١ بٛقؿٗا َٛا٥ٌ يًطٝٛض املا١ٝ٥ )ضاَػاض( يعاّ اتؿاق١ٝ األضانٞ ا 
 االتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ يًتذاض٠ ايسٚي١ٝ يف األْٛاع املٗسز٠ باالْكطاض َٔ فُٛعات اؿٝٛإ ٚايٓبات ايرب١ٜ )غاٜتؼ(. 
إٚ يسٍٚ اـًٝر ايعطب١ٝ.اتؿاق١ٝ احملاؾع١ ع٢ً اؿٝا٠ ايؿطط١ٜ َٚٛاطٓٗا ايطبٝع١ٝ يف زٍٚ فًؼ ايتع 
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 بطٚتٛنٍٛ قططاد١ٓ املتعًل بايػال١َ اإلسٝا١ٝ٥ يالتؿاق١ٝ املتعًك١ بايتٓٛع ايبٝٛيٛدٞ. 
 .1994ايبًسإ اييت تعاْٞ َٔ اؾؿاف ايؿسٜس أٚ َٔ ايتكشط ٚغاق١ يف إؾطٜكٝا يعاّ اتؿاق١ٝ األَِ املتشس٠ ملهاؾش١ ايتكشط يف 
.1985َاضؽ عاّ  22األٚظٕٚ احملطض٠ يف اتؿاق١ٝ ؾٝٝٓا ؿُا١ٜ طبك١  
 1992، ٚتعسًٜٞ نٛبٓٗادٔ يػ١ٓ 1987غبتُرب عاّ  16بطٚتٛنٍٛ َْٛرتٜاٍ بؿإٔ املٛاز املػتٓؿص٠ يطبك١ األٚظٕٚ احملطض يف  

ع٢ً بطتٛنٍٛ َْٛرتٜاٍ. 1997َْٚٛرتٜاٍ يػ١ٓ 

 .اتؿاق١ٝ غتٛنٗٛمل يًًُٛثات ايعه١ٜٛ ايجابت١  
َتساٚي١ يف بتطبٝل إدطا٤ املٛاؾك١ املػبك١ عٔ عًِ ع٢ً َٛاز نُٝا١ٝ٥ َٚبٝسات آؾات َع١ٓٝ خطط٠املتعًك١اتؿاق١ٝ ضٚتطزاّ  

 ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ.
 .1989اتؿاق١ٝ باظٍ بؿإٔ ايتشهِ يف ْكٌ ايٓؿاٜات اـطط٠ ٚايتدًل َٓٗا عرب اؿسٚز يعاّ  
 يف األغطاض ايػ١ًُٝ.املعسي١ يًتعإٚ ايعطبٞ يف اغتدساّ ايطاق١ ايصض١ٜ االتؿاق١ٝ 
ٚتسَري تًو األغًش١.اتؿاق١ٝ سعط اغتشساخ ٚإْتاز ٚؽعٜٔ ٚاغتعُاٍ األغًش١ ايهُٝٝا١ٝ٥ 
 )ايبٝٛيٛد١ٝ( ايتهػ١ٝٓٝ ٚتسَري األغًش١. ١اتؿاق١ٝ سعط اغتشساخ ٚإْتاز األغًش١ ايبهرتٜٛيٛدٝ 
هُاْات يف إطاض َعاٖس٠ عسّ اْتؿاض األغًش١ اي١ٜٚٛٓايسٚي١ٝ يًطاق١ ايصض١ٜ يتطبٝل اياالتؿام بني ممًه١ ايبشطٜٔ ٚايٛناي١ 

 ٚايربٚتٛنٍٛ املطؾل ب٘.
األغًش١ اي١ٜٚٛٓ.َعاٖس٠ عسّ اْتؿاض 
َعاٖس٠ اؿعط ايؿاٌَ يًتذاضب اي١ٜٚٛٓ. 
 االتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ يكُع أعُاٍ اإلضٖاب ايٟٓٛٚ. 
 اتؿاق١ٝ اؿُا١ٜ املاز١ٜ يًُٛاز اي١ٜٚٛٓ ٚتعسٜالتٗا. 
 ايٟٓٛٚ.اتؿاق١ٝ األَإ  
 اتؿاق١ٝ ايتبًٝؼ املبهط عٔ ٚقٛع سازخ ْٟٛٚ. 
اإلقًُٝٞ َٚٓع١ُ األَِ املتشس٠ يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايجكاؾ١ )ايْٝٛػهٛ( بؿإٔ إْؿا٤ املطنعاالتؿاق١ٝ بني سه١َٛ ممًه١ ايبشطٜٔ 

 ايعطبٞ يًرتاخ ايعاملٞ يف ممًه١ ايبشطٜٔ.
ٚايجكايف ٚايطبٝعٞ.اتؿاق١ٝ محا١ٜ ايرتاخ ايعاملٞ 
اـاق١ بكطاع ايٓكٌ اؾٟٛ 1971ٚاييت قازقت عًٝٗا ممًه١ ايبشطٜٔ عاّ  1944املًشل ايػازؽ عؿط التؿاق١ٝ ؾٝهادٛ  
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ٚاملتعًك١ عُا١ٜ ب١٦ٝ ايعٌُ َٔ ايتًٛخ اهلٛا٥ٞ ٚايهٛنا٤. 1977اتؿاق١ٝ دٓٝـ يعاّ  
 ١َ ٚايكش١ امل١ٝٓٗ.بؿإٔ ايػال 1977( يعاّ 1ٚايتٛق١ٝ ضقِ )1977( يعا7ّاالتؿاق١ٝ ايعطب١ٝ ضقِ ) 
بؿإٔ ب١٦ٝ ايعٌُ. 1981يػ١ٓ 1االتؿاق١ٝ ايعطب١ٝ ضقِ  
بؿإٔ ايػال١َ ٚايكش١ املٗٓٝتني ٚب١٦ٝ ايعٌُ. 1981( يػ١ٓ 155ايعٌُ ايسٚي١ٝ ضقِ )اتؿاق١ٝ َٓع١ُ 
 يالْهُاّ إيٝٗا. ايٓٗا١ٝ٥باإلناؾ١ إىل ايعسٜس َٔ االتؿاقٝات اإلق١ًُٝٝ ٚايسٚي١ٝ ٚايربٚتٛنٛالت اييت ٖٞ اآلٕ يف املطاسٌ  
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