{ وقدو} ٛ
تشع٘ دٔه دلمص التعأُ لدٔه اخلمٗخ العسبٗ ٛإىل تشّٗن األعىاه اجلىسكٗٔ ٛاإلحصاٟٛٗ
يف االحتاد اجلىسك٘ لدٔه اجملمص مبا ٖشاعد عم ٜمنٕ التحاز ٚالبٍٗٗٔ ٛالدٔلٗٔ ، ٛمجع ٔوقازٌٛ
ٔحتمٗن اإلحصاٟٗات اخلاص ٛبتحاز ٚدٔه دلمص التعأُ فٗىا بٍّٗا ٔوع بقٗ ٛدٔه العامل .
ٔحسصاً وَ دٔه اجملمص عم ٜوٕاكب ٛآخس التطٕزات يف عىمٗات تصٍٗف الشمع عم ٜاملشتٕٝ
الدٔل٘ ٔ ،أُ ٖكُٕ ٌظاً التعسف ٛاجلىسكٗ ٛاملٕحد ، ٚاملعىٕه بْ يف االحتاد اجلىسك٘ لدٔه اجملمص
ٔفقاً لمتصٍٗف الشمع٘ الدٔل٘ الصادز عَ وٍظى ٛاجلىازك العاملٗ. ٛ
فقد كمف ود زا ٞعاو٘ اجلىازك بدٔه دلمص التعأُ األواٌ ٛالعاو ٛبرتمجٔ ٛثٗق ٛتعدٖالت
الٍظاً املٍشق ٌشخٔ 2102 ٛعسضّا عم ٜجلٍ ٛالٍظاً املٍشق لتصٍٗف ٔتبٕٖب الشمع بدٔه اجملمص
ٔوساجعتّا ٔاعتىادِا ٔ ،أُ تقًٕ الدٔه األعضا ٞخاله عاً  2100بتحّٗز أٌظىتّا اآللٗٔ ٛفق اإلصداز
اجلدٖد ٔ ،تقًٕ األواٌ ٛالعاو ٛبطباعتّا ٔإصداز ٌشخ ٛالكرتٌٔٗ ٛوٍّا متّٗداً لٕضعّا وٕضع التٍفٗر
اعتبازا وَ األٔه وَ ٍٖاٖس . ً2102
ٔاتفقت دٔه دلمص التعأُ عم ٜاجلدٔه املٕحد لتصٍٗف ٔتبٕٖب الشمع ٔفق الٍظاً املٍشق
ٔ ، 2102الرٖ ٙتضىَ آخس االضافات ٔالتعدٖالت عم ٜجدٔه تصٍٗف الشمع  ِٕٔ ،الٍظاً احلال٘
املعتىد لتصٍٗف ٔتبٕٖب الشمع عم ٜاملشتٕ ٝالدٔل٘ ٔ ،سٗبدأ العىن بْ يف وعظي دٔه العامل ٔوَ بٍّٗا
دٔه دلمص التعأُ  ،اعتبازاً وَ االٔه وَ ٍٖاٖس .ً2102
ٔبّرٓ املٍاسب ٛتٕد األواٌ ٛالعاو ٛجملمص التعأُ أُ تتقدً جبزٖن الشكس ٔالتقدٖس خلارباٞ
التعسف ٛاجلىسكٗ ٛيف الدٔه األعضأ ٞمجٗع وَ ساِي يف اكتىاه ِرا العىن وَ مجٗع إدازات
اجلىازك يف دٔه اجملمص  ،عم ٜوا اتصف بْ عىمّي وَ وٍّٗ ٛعالٗٔ ٛعىن دؤٔب ٔجّٕد وتٕاصم، ٛ
اد ٙإىل ٌـحاِي يف إعداد التعسف ٛاجلىسكٗ ٛاملٕحد ٚلدٔه اجملمص ٔفق احدث إصداز ٔ ، 2012اليت
ستكُٕ يف وتٍأه وٕظف٘ اجلىازك بدٔه اجملمص ٔاملتعاومني وعّا ٔاجلّات األخس ٝذات العالق.ٛ
ٔتأون األواٌ ٛالعاو ٛأُ حيقق ِرا العىن الغسض وَ إعدادٓٔ ،أُ ٖشاِي يف تشّٗن األعىاه
اجلىسكٗٔ ٛاإلحصا ٟٛٗبالدٔه األعضأ ،ٞأُ ٖف٘ بأحد أِي وتطمبات االحتاد اجلىسك٘.
ٔاهلل ٔل٘ التٕفٗق . . .
األواٌ ٛالعاو ٛجملمص التعأُ لدٔه اخلمٗخ العسبٗٛ
الش ُٕ٠االقتصادٖ /ٛإداز ٚش ُٕ٠االحتاد اجلىسك٘
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