احملٌس األًي  0ادلفبىُْ ًاإلشىبٌْبد حٌي اٌنٌع االعزّبػِ
 رؼشّف اٌنٌع االعزّبػِ
 اٌغبّخ ِٓ رفؼًْ لؼبّب اٌنٌع االعزّبػِ
 ادلشأح ،اٌزنّْخ ً اٌنٌع االعزّبػِ
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رؼشّف اٌنٌع االعزّبػِ
ّ ؼين ِفيٌَ اٌنٌع االعزّبػِ سلزٍف األدًاس ًاحلمٌق ًادلغإًٌْبد
اٌشاعؼخ ٌٍنغبء ًاٌشعبي ًاٌؼاللبد اٌمبئّخ ثْنيًُ .ال ّمزظش ادلفيٌَ
ػٍَ اٌنغبء ًاٌشعبي ًئمنب ّشًّ اٌـشّمخ اٌيت حتذد هبب خظبئظيُ
ًعٌٍوْبذتُ ِٓ خالي ِغبس اٌزؼبّش االعزّبػًِّ .شرجؾ اٌنٌع
االعزّبػِ ػٌِّب حببالد اٌالِغبًاح يف اٌنّفٌر ًيف ئِىبْٔخ
االعزفبدح ِٓ اخلْبساد ًادلٌاسدً .رزأصش ادلٌالغ ادلخزٍفخ ٌٍنغبء
ًاٌشعبي ثبحلمبئك اٌزبسخيْخ ًاٌذّنْخ ًااللزظبدّخ ًاٌضمبفْخ.
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رؼشّف اٌنٌع االعزّبػِ

(ربثغ)

ّ زُ رؼشّف اٌنّغبء ًاٌشّعبي ثـشق سلزٍفخ حغت اخزالف اجملزّؼبد.

ً رشىًّ اٌؼاللبد اٌيت ّزمبمسيب اٌنّغبء ًاٌشّعبي ِب ّغَّّ ػاللبد اٌنٌّع
االعزّبػِ اٌيت رشىٍّيب رلٌّػخ ِزنٌّػخ ِٓ ادلإعّغبد ِضً األعشح
ًاٌنّظُ اٌمبٌْٔٔخ ً اٌغٌق.
ً رزّضً ػاللبد اٌنٌع االعزّبػِ يف ػاللبد لٌٍ رشارجْخ ثني اٌنغبء
ًاٌشعبي دتًْ ئىل رىشّظ دًْٔخ اٌنغبءً .غبٌجب ِب رُمجً رٍه اٌؼاللبد
اٌرتارجْخ ػٍَ أهنب ؿجْؼْخ ثبٌشغُ ِٓ أهنب زلذّدح اعزّبػْب ًِزٌؿنخ
صمبفْب ًلبثٍخ ٌٍزغري ػرب اٌضِٓ.
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رؼشّف اٌنٌع االعزّبػِ

(ربثغ)

ً رشىً ػاللبد اٌنٌع االعزّبػِ دّنبِْىْخ رزّْض ثبٌظشاع ًاٌزؼبًْ يف ٔفظ
اٌٌلذ ًرزخٍٍيب زلبًس أخشٍ ِٓ االػزجبساد ادلرتاوّخ اٌيت رشًّ اٌـبئفخ أً
اٌـجمخ أً اٌؼّش أً احلبٌخ االعزّبػْخ أً ادلٌلغ داخً األعشح.

 اإلشبسح ئىل األدًاس احملذدح اعزّبػْب ٌىً ِٓ اٌزوش ًاألٔضَ
 رىزغت ىزه األدًاس ثبٌزؼٍُ ًرزغري مبشًس اٌضِٓ
ً رزجبّٓ رجبّنب شبعؼب داخً اٌضمبفخ اٌٌاحذح ًِٓ صمبفخ ئىل أخشٍ
 أدًاس اٌنٌع االعزّبػِ ىِ األدًاس اٌيت ّمٌَ هبب اجلنغني ًاٌيت رشىٍيب
اٌظشًف االعزّبػْخ ًااللزظبدّخ ًاٌضمبفْخ
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رؼشّف اٌنٌع االعزّبػِ
اجلنظ

ؿجْؼخ
روش /أٔضَ
أػؼبء ً /ظبئف
صبثزخ ال رزغري
أفشاد
ٌٌّذ ثو اإلٔغبْ (ثٌٌٌْعْب)
غري لبثً ٌٍزغْري

(ربثغ)

اٌنٌع االعزّبػِ
صمبفخ  /ػبداد ًرمبٌْذ  /الزظبد  /عْبعخ
اِشأح  /سعً
شلْضاد اعزّبػْخ  /صمبفْخ ً /ػغ طٌسح ِ /ىبٔخ /أدًاس ًػاللبد
ِزغريح يف اٌضِبْ ًادلىبْ
رلزّغ  /زلْؾ ِ /إعغبد
ال ٌٌّذ ثو اإلٔغبْ (ّزىٌْ اعزّبػْب)
لبثً ٌٍزغْري

ِظذس اجلذًي عحش اٌشٌا ئػذاد ًرنفْز االعرتارْغْبد اٌٌؿنْخ ٌزفؼًْ لؼبّب اٌنٌع االعزّبػِ ،ثشٔبِظ األُِ ادلزحذح
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اإلمنبئِ2006 ،

اٌغبّخ ِٓ رفؼًْ لؼبّب اٌنٌع االعزّبػِ
 أعظ ِفيٌَ اٌنٌع االعزّبػِ0
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ادلشأح ٔظف اجملزّغ ًثذًْ رفؼًْ دًسىب ّفمذ اجملزّغ ٔظف ئِىبْٔبرو
ًلٌاه.
رفؼًْ دًس ادلشأح ىٌ غبّخ ًًعٍْخ يف ٔفظ اٌٌلذ ؛ غبّخ يف حذ راذتب
ألهنب رؼـِ ادلشأح ادلشبسوخ اٌىشاِخ ًاإلحغبط ثزحمْك اٌزاد ً
ًعٍْخ ألٔنب عنغزفْذ ِٓ ٔظف لٌٍ اجملزّغ ًٔجين اٌمشاساد
ًاٌغْبعبد ثنبءاً ػٍَ لذساد اجلّْغ حبْش رؼىظ أفؼٍْبد ًِظبحل
اجملزّغ وىً ًٌْغذ رمزظش ػٍَ ِظبحل ٔظف اجملزّغ فمؾ.

اٌغبّخ ِٓ رفؼًْ لؼبّب اٌنٌع االعزّبػِ
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(ربثغ)

ئػبدح رٌصّغ األدًاس ثني اٌشعً ً ادلشأح يف اجملزّغ ًئربحخ
اٌفشطخ ادلزىبفئخ ٌٍشعً ً ادلشأح ِٓ ِنـٍك ِفيٌَ ادلشبسوخ
ّإدُ ئىل فبئذح أورب ٌٍّغزّغ.

اٌغبّخ ِٓ رفؼًْ لؼبّب اٌنٌع االعزّبػِ

(ربثغ)

 اٌزمبسّش ًاالرفبلْبد اٌذًٌْخ اخلبطخ ثزفؼًْ لؼبّب اٌنٌع االعزّبػِ0








ارفبلْخ اٌمؼبء ػٍَ زتْغ أشىبي اٌزّْْض ػذ ادلشأح (عْذاً )CEDAW
ِنيبط ػًّ ثْغني
اٌغبّبد اإلمنبئْخ األٌفْخ

رمشّش اٌزنّْخ اإلٔغبْٔخ اٌؼشثْخ
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اٌغبّخ ِٓ رفؼًْ لؼبّب اٌنٌع االعزّبػِ

(ربثغ)

 ارفبلْخ اٌمؼبء ػٍَ زتْغ أشىبي اٌزّْْض ػذ ادلشأح (عْذاً )CEDAW
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يف  18وبٌْٔ األًي  /دّغّرب  ،1979اػزّذد اجلّؼْخ اٌؼبِخ ٌألُِ ادلزحذح
ارفبلْخ اٌمؼبء ػٍَ زتْغ أشىبي اٌزّْْض ػذ ادلشأح "عْذاً "،CEDAW
ًدخٍذ االرفبلْخ حّْض اٌزنفْز يف  3أٌٍّي  /عجزّرب  1981وبرفبلْخ دًٌْخ ثؼذ
أْ طبدلذ ػٍْيب اٌذًٌخ اٌؼششًًّْ .جٍغ ػذد اٌذًي ادلنؼّخ ئٌْيب حبٌْب 185
دًٌخ ( ِٓ %90اٌذًي األػؼبء يف األُِ ادلزحذح).
رمزؼِ االرفبلْخ ِٓ اٌذًي األػؼبء اٌمؼبء ػٍَ اٌزّْْض ػذ ادلشأح فّْب ّزؼٍك
ثبٌزّزغ ثبحلمٌق ادلذْٔخ ًاٌغْبعْخ ًااللزظبدّخ ًاٌضمبفْخ.

اٌغبّخ ِٓ رفؼًْ لؼبّب اٌنٌع االعزّبػِ
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(ربثغ)

وّب رشعخ االرفبلْخ ثشٔبرلب ِٓ اإلعشاءاد اٌيت ّزؼني ػٍَ اٌذًي ئرجبػيب ِٓ أعً
حتمْك ادلغبًاح ثني اٌشعبي ًاٌنغبءً .ال ّمزظش رؼيذ اٌذًي ػٍَ اٌغؼِ
ٌزحمْك ادلغبًاح يف احلْبح اٌؼبِخ (يف رلبالد اٌٌػغ اٌمبٌِٔٔ ًادلشبسوخ
اٌغْبعْخ) ،ئمنب ّزغبًصىب ئىل احلْبح اخلبطخً ،خظٌطب ػّٓ اٌؼبئٍخ.
ًِٓ أعً رـجْك أىذاف االرفبلْخ فاْ اٌذًي سلٌٌخ ثارجبع عْبعبد اٌزّْْض
اإلجيبثِ حزَ ّزُ حتمْك ادلغبًاح ثني ادلشأح ًاٌشعً.

2010 اٌذًي اٌؼشثْخ اٌيت أؼّذ أً طبدلذ ػٍَ االرفبلْخ ٌغبّخ عجزّرب
a/ Accession; b/ Declarations or reservations; c/ Reservation subsequently withdrawn; d/ Succession
State
Algeria

Date of signature

ربسّخ اٌزٌلْغ

Date of receipt of the instrument of ratification,
accession or succession
22 May 1996 a/ b/

Bahrain

18 June 2002 a/

Comoros

31 October 1994 a/

Djibouti

2 December 1998 a/

Egypt

16 July 1980 b/

Iraq
Jordan

18 September 1981 b/

13 August 1986 a/ b/
3 December 1980 b/

1 July 1992 b/

Kuwait

2 September 1994 a/ b/

Lebanon

21 April 1997 a/ b/

Libyan A. Jamahiriya

16 May 1989 a/ b/

Mauritania

10 May 2001 a/

Morocco

21 June 1993 a/ b/

Oman

7 February 2006 a/

Qatar

29 Apr 2009 a

Saudi Arabia

7 September 2000

Syrian Arab Republic
Tunisia

7 September 2000 b/
28 March 2003 a/

24 July 1980

20 September 1985 b/

United Arab Emirates

6 October 2004 a/

Yemen

30 May 1984 a/ b/
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اٌغبّخ ِٓ رفؼًْ لؼبّب اٌنٌع االعزّبػِ

(ربثغ)

 أؼّذ دًٌخ اٌىٌّذ ئىل االرفبلْخ يف  2عجزّرب ً ،1994لذ أثذد دًٌخ اٌىٌّذ
اٌزحفظ ػٍَ ادلٌاد األسثغ اٌزبٌْخ0




ادلبدح (ً 0)7رزؼٍك ثبحلْبح اٌغْبعْخ ًاٌؼبِخ .اٌفمشح/أ" 0اٌزظٌّذ يف زتْغ
االٔزخبثبد ًاالعزفزبءاد اٌؼبِخً ،أىٍْخ االٔزخبة جلّْغ اذلْئبد اٌيت ّنزخت
أػؼبؤىب ثباللرتاع اٌؼبَ ".حْش أْ ِب رنض ػٍْو ىذه اٌفمشح ّزؼبسع ِغ لبٌْٔ
االٔزخبة اٌىٌّيت ًاٌزُ ّمظش حك اٌرتشْح ًاالٔزخبة ػٍَ ادلٌاؿنني اٌزوٌس دًْ
اإلٔبس.
ادلبدح (ً 0)9رزؼٍك ثمٌأني اجلنغْخ.اٌفمشح" 02/دتنح اٌذًي األؿشاف ادلشأح حمبً
ِغبًّبً حلك اٌشعً فّْب ّزؼٍك جبنغْخ أؿفبذلب"ً .رٌه ٔظشاً ٌزنبلغ ىزه اٌفمشح ِغ
لبٌْٔ اجلنغْخ اٌىٌّيت ًاٌزُ ّنض ػٍَ أْ عنغْخ اٌـفً ِشرجـخ جبنغْخ ًاٌذه.
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اٌغبّخ ِٓ رفؼًْ لؼبّب اٌنٌع االعزّبػِ


(ربثغ)

ادلبدح (ً 0)16رزؼٍك ثبٌضًاط ًاٌؼاللبد األعشّخ.اٌفمشحٔ" 0ً /1 0فظ
احلمٌق ًادلغإًٌْبد فّْب ّزؼٍك ثبٌٌالّخ ًاٌمٌاِخ ًاٌٌطبّخ ػٍَ األؿفبي
ًرجنْيُ ،أً ِب شبثو رٌه ِٓ األٔظّخ ادلإعغْخ االعزّبػْخ ،حني رٌعذ
ىزه ادلفبىُْ يف اٌزششّغ اٌٌؿينً ،يف زتْغ األحٌاي رىٌْ ِظبحل األؿفبي
ىِ اٌشاعحخ".حْش ختبٌف ىزه اٌفمشح أحىبَ اٌششّؼخ اإلعالِْخ ،ألْ
اإلعالَ دّٓ اٌذًٌخ اٌشمسِ.
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اٌغبّخ ِٓ رفؼًْ لؼبّب اٌنٌع االعزّبػِ


(ربثغ)

ادلبدح (ً 0)29رزؼٍك ثبٌزحىُْ ثني اٌذًي األؿشاف اٌفمشحّ" 01 /ؼشع
ٌٍزحىُْ أُ خالف ّنشأ ثني دًٌزني أً أوضش ِٓ اٌذًي األؿشاف حٌي
رفغري أً رـجْك ىزه االرفبلْخ ًال ّغٌٍ ػٓ ؿشّك ادلفبًػبدً ،رٌه
ثنبء ػٍَ ؿٍت ًاحذح ِٓ ىزه اٌذًيً .ئرا مل ّزّىٓ األؿشاف ،خالي
عزخ أشيش ِٓ ربسّخ ؿٍت اٌزحىُْ ِٓ ،اٌٌطٌي ئىل ارفبق ػٓ رنظُْ
أِش اٌزحىُْ ،عبص ألُ ِٓ أًٌئه األؿشاف ئحبٌخ اٌنضاع ئىل زلىّخ
اٌؼذي اٌذًٌْخ ثـٍت ّمذَ ًفمأ ٌٍنظبَ األعبعِ ٌٍّحىّخً .ال رؼزرب
دًٌخ اٌىٌّذ ٔفغيب ٍِزضِخ ثزـجْك زلزٌٍ ىزه اٌفمشح.
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اٌغبّخ ِٓ رفؼًْ لؼبّب اٌنٌع االعزّبػِ

(ربثغ)

ِ نيبط ػًّ ثْغني




أظيش ادلإدتش اٌشاثغ يف ثْغني ػبَ ِ 1995ذٍ اٌزضاَ دًي اٌؼبمل ثبٌنيٌع ثبدلشأح
ًِغبًاذتب ِٓ ِنظٌس اٌنٌع االعزّبػِ ٌىِ رأخز حمٌليب ثشىً ال ّزغضأ
ػٓ حمٌق اإلٔغبْ ،حْش أوذ ِنيبط ػًّ ثْغني ػٍَ ػشًسح طْبغخ
االعرتارْغْبد ًاٌغْبعبد ًاٌرباِظ ًحتذّذ األًٌٌّبد اإلمنبئْخ.
ًِٓ أعً رغشّغ اجليٌد ادلجزًٌخ اٌيت رؼًّ ػٍَ ِغبػذح ادلشأح ٌنٍْيب حمٌليب
ًاٌزضاِبً ثبإلديبْ ثبدلغبًاح ثني اٌشعً ً ادلشأح ثبدلشبسوخ اإلجيبثْخ يف شزَ
ِنبحِ احلْبح االعزّبػْخ ًااللزظبدّخ ًاٌغْبعْخ ًاٌضمبفْخ ،فمذ أوذد ًصْمخ
ِنيبط ثْغني يف زلبًسىب االصين ػشش ػٍَ ػشًسح اٌؼًّ ػٍَ حتمْك األىذاف
االعرتارْغْخ يف رلبالد االىزّبَ احلبمسخً ،اختبر اإلعشاءاد اٌالصِخ ٌزنفْز ِب
عبء فْيب .
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اٌغبّخ ِٓ رفؼًْ لؼبّب اٌنٌع االعزّبػِ
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(ربثغ)

ًلذ رجنَ طنذًق األُِ ادلزحذح اإلمنبئِ ٌٍّشأح ثؼذ ِإدتش ثْغني ثشٔبِظ ػًّ
دتىني ادلشأح اٌيت مت رجنْيب يف ِنيبط اٌؼًّ ِٓ خالي ئؿالق ِجبدسح ثشٔبِظ
ِزبثؼخ ِب ثؼذ ثْغني يف ػبَ  1996ثبٌزؼبًْ ِغ االحتبد األًسثِ حْش ىذف
ىزا ادلششًع يف ِشحٍزو األًىل ًاٌيت أزيذ ػبَ  1997ئىل رؼضّض آٌْبد
ادلؼنْخ ثبدلشأح ًرشزتخ ِنيبط ػًّ ثْغني ئىل اعرتارْغْبد ًخـؾ ػًّ
ًؿنْخ.
ًّيذف ادلششًع يف ِشحٍزو اٌضبْٔخ ًاٌيت ثذأد ػبَ  1998ئىل دػُ اٌزخـْؾ
اجلنذسُ ًئدِبط لؼبّب اٌنٌع االعزّبػِ يف اٌزنّْخ اٌشبٍِخ ِٓ أعً صّبدح
ِشبسوخ ادلشأح يف ػٍّْبد طنغ اٌمشاس اٌزُ رإصش يف حْبذتب.

اٌغبّخ ِٓ رفؼًْ لؼبّب اٌنٌع االعزّبػِ
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(ربثغ)

ًدلنيبط ػًّ ثْغني ىذف اعرتارْغِ زلذد ّزؼٍك ثاحظبئْبد
اجلنذس ” 0رؼُّْ اٌٌػِ ثبٌنٌع االعزّبػِ ًرظنْف اٌجْبٔبد
ًادلؼٌٍِبد حغت اجلنظ ًٔشش ادلؼٌٍِبد حٌي اٌزخـْؾ ًاٌزمُْْ”.
رؼزرب اإلحظبءاد ًادلإششاد أدًاد فؼبٌخ ًِيّخ يف اٌزخـْؾ
االلزظبدُ ًاالعزّبػِ ًاختبر اٌمشاساد اٌزنٌّّخ وّب رغزخذَ
اإلحظبءاد ًادلإششاد يف رمُْْ اٌٌػغ اٌشاىٓ ألُ ٔشبؽ ًلْبط
ِذٍ اٌزمذَ ًاٌزـٌّش فْوً ،ثنبءا ػٍْو رٌػغ األىذاف ادلغزمجٍْخ.

اٌغبّخ ِٓ رفؼًْ لؼبّب اٌنٌع االعزّبػِ

(ربثغ)

 اٌغبّبد اإلمنبئْخ ٌألٌفْخ
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ػمذد األُِ ادلزحذح رلٌّػخ ِٓ ادلإدتشاد رٌُعذ ثزشخْض ادلنزظُ اٌذًيل
ٌٍّشىالد اٌيت رؼرتع عجًْ اٌزنّْخ االعزّبػْخ ًااللزظبدّخ يف ئؿبس ئػالْ
األٌفْخ اٌزُ مت اػزّبده خالي شيش عجزّرب ِٓ ػبَ  ِٓ 2000لجً  147سئْظ
دًٌخ ًحىٌِخًّ .نـٌُ اإلػالْ اٌزُ رجنبه  189ثٍذا ػٍَ أىذاف مسْذ
"أىذاف األٌفْخ" ًرؼُ عً األىذاف اٌذًٌْخ ٌٍزنّْخ اٌيت مت رجنْيب خالي
ادلإدتشاد ًاٌمُّ اٌؼبدلْخ اٌيت أؼمذد يف حبش رغؼْنْبد اٌمشْ ادلبػِ ًلذ لجٍذ
ىزه األىذاف ئزتبال – اٌجبٌغ رؼذادىب رتبْٔخ – وّشعؼْخ ٌمْبط اٌزمذَ يف
اٌزنّْخً .ىِ ثزٌه ِشفمخ ثأسلبَ ّنجغِ حتمْميب يف أعً ألظبه  25عنخ ،أُ
خالي اٌفرتح ادلّزذح ثني ًِ ، 2015 ً 1990إششاد ِالئّخ ٌمْبط ِذٍ اٌزمذَ
احملشص يف وً رلبي ِٓ اجملبالد.

(ربثغ)

اٌغبّخ ِٓ رفؼًْ لؼبّب اٌنٌع االعزّبػِ
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(ربثغ)

ثبٌنغجخ ٌٍىٌّذ ِؼظُ اٌغبّبد حتممذ لجً .2015

ِ 16بٌّ  2005دتضً ػالِخ شلْضح ٌٍنؼبي اٌغْبعِ ٌٍّشأح اٌىٌّزْخ حْش
أعبص اٌربدلبْ احلمٌق اٌغْبعْخ ٌٍّشأح 0حظٍذ ادلشأح اٌىٌّزْخ ػٍَ حك
اٌرتشْح ًاٌزظٌّذ ًاالٔزخبة أً احلمٌق اٌغْبعْخ ػٓ ؿشّك ِشعٌَ أِريُ
ًمت ادلظبدلخ ػٍْو ِٓ لجً رلٍظ األِخ اٌىٌّيت يف اٌغبدط ػشش ِٓ ِبٌّ
 2005ثؼذ فشً احملبًٌخ األًىل ٌزّشّش ِششًع اٌمبٌْٔ يف ػبَ ٔ 1999زْغخ
ػذَ ٌِافمخ أغٍجْخ أػؼبء رلٍظ األِخ ػٍْوً .شبسوذ ادلشأح اٌىٌّزْخ
ثظٌسح فؼبٌخ يف أزخبثبد رلٍظ األِخ اٌىٌّيت ً 2006رششح ِنيٓ لشاثخ
اٌضالصني ِششحخ ِٓ رلٌّع ِ 350ششحب يف وبًِ اٌذًائش االٔزخبثْخ ئال أٔو مل
ّفض ِنيٓ أّخ ِششحخ.

اٌغبّخ ِٓ رفؼًْ لؼبّب اٌنٌع االعزّبػِ

(ربثغ)

 رمشّش اٌزنّْخ اإلٔغبْٔخ اٌؼشثْخ
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ٌمذ سوض رمشّش اٌزنّْخ اإلٔغبْٔخ اٌؼشثْخ ٌٍؼبَ  2002ػٍَ اٌجؼذ
ادلإعغبرِ ٌٍزنّْخ اٌجششّخ ِـبٌجًب فزح ثبة االعزيبد ٌزذلْك ًحتغني
أدٌخ لْبط اٌزنّْخ اإلٔغبْٔخ ػٍَ ادلغزٌٍ اٌؼشثًِ ،رٌه ثادِبط
ِمْبط احلشّخ ًِمْبط دتىني اٌنٌع االعزّبػِ ػّٓ ادلمبّْظ اٌيت
جيشٍ رـٌّشىب ًاعزحذاصيب ذلزا اٌغشع.

اٌغبّخ ِٓ رفؼًْ لؼبّب اٌنٌع االعزّبػِ
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(ربثغ)

ئْ أحذ أىُ أعجبة ِؼٌلبد اٌزنّْخ يف اٌجٍذاْ اٌؼشثْخ  ،وّب أشبس ئٌْو رمشّش
اٌزنّْخ اإلٔغبْٔخ اٌؼشثْخ ٌٍؼبَ ّ ،2002ىّٓ ثشىً ػبَ يف ذتّْش لؼْخ ادلشأح
ًدًسىب يف اٌؼٍّْخ اٌزنٌّّخ ،ثبإلػبفخ ٌنمض احلشّخ ًٔمض ادلؼشفـخ.
ًّشذد اٌزمشّش اٌشاثغ ِٓ عٍغٍخ رمبسّش اٌزنّْخ اإلٔغبْٔخ اٌؼشثْخ ثؼنٌاْ "ضلٌ هنٌع
ادلشأح يف اٌٌؿٓ اٌؼشثِ" ٌٍؼبَ  2005ػٍَ أْ هنٌع ادلشأح اٌؼشثْخ جيت أْ رزغبًص
رلشد اٌزغًّْ اٌشِضُ اٌزُ ّغّح ثظؼٌد ٔغبء ػشثْبد ِزّْضاد ئىل ٌِالغ
لْبدّخ يف سلزٍف رلبالد اٌنشبؽ اٌجششُ ،خبطخ يف ِإعغبد اٌذًٌخًّ .نجغِ
أْ ديزذ رٌه ئىل دتىني اٌمبػذح اٌؼشّؼخ ِٓ اٌنغبء اٌؼشثْبد الوزغبة اٌمذساد
اٌجششّخ ًاٌظحخ ًٌٍّغبمهخ اٌفؼبٌخ ،ثمشاس شخظِ ّزخزٔو حبشّخ ،يف زتْغ
أطنبف اٌنشبؽ اٌجششُ ،خبسط ٔـبق اٌؼبئٍخً ،ػٍَ لذَ ادلغبًاح ِغ اٌشعبي.

ادلشأح ،اٌزنّْخ ً اٌنٌع االعزّبػِ
 ادلشأح يف اٌزنّْخّ 0نـٍك ىزا ادلذخً ِٓ االفرتاع اٌمبئُ ػٍَ أْ
ادلشأح غبئجخ دتبِب ػٓ رفىري ادلخــني يف رلبي اٌزنّْخ .وّب ّشٍ أْ
أذِبط ادلشأح يف أٔشـخ اٌزنّْخ اٌيت ختض رلٌّع اٌغىبْ  ،لذ جيؼً
ىزه األٔشـخ أوضش عذًٍ ً فؼبٌْخًّ ،شوض ػٍَ أدًاسىب اإلٔزبعْخ.
ًّنظح ىزا ادلذخً ثأْ رٌعو ئىل اٌنغبء ِجبششح ِشبسّغ خبطخ
حتبًي أْ جتؼٍيٓ أوضش وفبءح يف أداء أدًاسىٓ اٌزمٍْذّخ اٌمبئّخ.

المعهد العربي للتخطيط

ادلشأح ،اٌزنّْخ ً اٌنٌع االعزّبػِ

(ربثغ)

 ادلشأح ًاٌزنّْخّ 0مٌَ ىزا ادلذخً ػٍَ ِجذأ أًيل ّزّضً يف أْ ادلشأح
ِذرلخ ِغجمب يف ػٍّْخ اٌزنّْخ ٌىٓ ثظفخ غري ِزغبًّخ .ئْ ِنيظ
"ادلشأح ًاٌزنّْخ” ِجين أعبعب ػٍَ أْ ػٍّْخ اٌزنّْخ عزغري ثظٌسح
أفؼً ًرضداد فؼبٌْخ ئرا لذسد رليٌداد ادلشأح داخً اٌجْذ ً
خبسعوًّ .شري ىزا ادلذخً أّؼب ئىل لّغ اٌنغبء الزظبدّب يف
اذلْبوً االعزّبػْخ ًاٌـجمبدًّ .إِٓ ِإّذً ىزه اٌـشّمخ ٌٍّؼبجلخ
ثأْ حتشّش ادلشأح ٌٓ حيذس ئال ثفؼً صٌسح دتىنيب ِٓ اٌزخٍض ِٓ
ىْبوً لّغ اٌـجمبد االعزّبػْخ.
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ادلشأح ،اٌزنّْخ ً اٌنٌع االعزّبػِ

(ربثغ)

 اٌنٌع االعزّبػِ ًاٌزنّْخّ 0نزمً ىزا ادلذخً ِٓ االىزّبَ ثبدلشأح
ًحذىب ئىل االىزّبَ ثبٌؼاللبد ثني ادلشأح ًاٌشعًً ،حتًٍْ األعجبة
اٌيت رىّٓ ًساء حتذّذ األدًاس اٌضبٌّٔخ ًاٌذْٔب يف اجملزّغ دائّب ٌٍّشأح
ِمبسٔخ ثبٌشعً.
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ادلشأح ،اٌزنّْخ ً اٌنٌع االعزّبػِ

(ربثغ)

ًّ شرىض ِٓ ىظ اٌنٌع االعزّبػِ ًاٌزنّْخ ػٍَ االػزجبساد اٌزبٌْخ0
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رذِظ ادلشأح يف ػٍّْخ اٌزنّْخ يف ٌِالف صبٌّٔخ  ،ربثؼخ ٌٍشعً.

ال ديىٓ ئدسان حْبح ادلشأح أً االخزْبساد ادلزبحخ ذلب مبؼضي ػٓ ػاللزيب ِغ
اٌشعً اٌزُ ديٍه اٌغٍـخ ٌزٌعْغ ىزه االخزْبساد أً رمٍْظيب.

ال ّىٌْ اٌنغبء ًاٌشعبي أطنبف ِزغبٔغخ ثً ّظنفٌْ أّؼب حغت اٌؼشق
ًاٌـجمخ االعزّبػْخ ًاٌذّٓ أً ػٌاًِ أخشٍ.
حيزبط سلــٌ اٌزنّْخ ئىل اخز حْبح اٌنغبء ًاٌشعبي ثظفخ وبٍِخ يف احلغجبْ،
ِغ االىزّبَ يف آْ ًاحذ ثبألدًاس اإلٔزبعْخ ًاإلصلبثْخ ًاجملزّؼْخ ًٌْظ فمؾ
ثىً دًس ػٍَ حذح.

ادلشأح ،اٌزنّْخ ً اٌنٌع االعزّبػِ

(ربثغ)

 يف ىزا اإلؿبس ّإدُ اٌرتوْض ػٍَ اٌنغبء فمؾ ئىل جتبىً ادلشىٍخ
األعبعْخ ًىِ رٍه اٌيت ختض ِىبٔزيب ادلزذْٔخ ِمبسٔخ ثبٌشعً.
ٌزٌه ّمٌَ ِنيظ اٌنٌع ًاٌزنّْخ ػٍَ0
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االىزّبَ مبب ّمٌَ ثو اٌنغبء ًاٌشعبي ِغ االػرتاف ثزٌه ًرمذّش رليٌداد
اجلنغني يف ثنبء اجملزّغ.
االىزّبَ ثزأصري ثشاِظ ًِشبسّغ اٌزنّْخ ػٍَ وً ِٓ اٌنغبء ًاٌشعبي.

أمهْخ ِغبمهبد اٌنغبء ًاٌشعب ي يف ِشبسّغ ًثشاِظ اٌزنّْخ.
أمهْخ اعزفبدح اٌنغبء ًاٌشعبي ِٓ ِشبسّغ ًثشاِظ اٌزنّْخ.

ادلشأح ،اٌزنّْخ ً اٌنٌع االعزّبػِ










(ربثغ)

ّجني أْ ِغبمهخ ادلشأح يف ادلشبسّغ ًاٌرباِظ ال ّؼين ثبٌؼشًسح اعزفبدذتب ِنيب.

ّيزُ ثبٌؼاللخ ثني اٌنغبء ًاٌشعبي ًّؼًّ ػٍَ فيُ األعجبة اجلزسّخ ٌٍزفبًد يف اٌفشص
ًاحلمٌق اٌٌاعجبد ًادلىبٔخ ثني اٌنغبء ًاٌشعبي ًرٌه ٌٍؼًّ ػٍَ ِؼبجلزيب.
ّإوذ ػٍَ ػشًسح حتمْك اٌؼذاٌخ ًادلغبًاح ثني اجلنغني يف ادلشبسوخ يف اٌفشص ًاٌغْـشح
ػٍَ ادلٌاسد ًاالعزفبدح ِٓ رٌه.
ّنظش ئىل لؼبّب اٌنٌع االعزّبػِ يف ٔـبق اإلؿبس اٌؼبَ ٌٍّغزّغ ًخٍفْزو اٌزبسخيْخ.

ّأخز يف االػزجبس أدًاس ادلشأح اٌضالصخ يف اجملزّغ ًّؼًّ ػٍَ ختفْف اٌؼتء ػنيب.

ّيذف ئىل دتىني ادلشأح اعزّبػْب ًالزظبدّب ًعْبعْب وِ رىٌْ ػنظشا فبػال يف اجملزّغ،
ّشبسن يف ثنبئو ًجيين رتشح رمذِو.
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