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 مذكزة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 ُظشهيمذيخ نهًدهظ انتُفٛز٘ ن انٕثٛمخْزِ 

جالضقوحٍ ذٔوٞيل٢    ئُو٠  ضطؼِن ذٔكطوٟٞ ٛوزٙ جُٞغ٤ووس    ك٤٘سأعثِس ُذ٣ْٜ هذ ضٌٕٞ ضذػٞ جألٓحٗس أػنحء جُٔؿِظ جُز٣ٖ 

 .جُٔؿِظ جُط٘ل٤ز١ ذلطشز ًحك٤س دٝسزهرَ جذطذجء  رُيإٔ ٣طْ  ٣ٝلنَأدٗحٙ،  جُٔزًٞس٣ٖذشٗحٓؽ جألؿز٣س جُؼح٢ُٔ 

 :ٓذ٣ش ٌٓطد جُطو٤٤ْ C. Heider: جُغ٤ذز -2030066513: سهْ جُٜحضق

 :جُطو٤٤ْ، ٌٓطد جُطو٤٤ْ سٓٞيل C. Conan: جُغ٤ذز 3480-066513: سهْ جُٜحضق

 
ضطؼِوون  أعووثِسئٕ ًحٗووص ُووذ٣ٌْ  ،جُٔووإضٔشجشٞقووذز مووذٓحش ُ جُٔغووحػذ جادجس١ ،I. Carpitella ذحُغوو٤ذز جالضقووحٍ ٣ٌٔووٌْ٘

 .(2645-066513): ذاسعحٍ جُٞغحتن جُٔطؼِوس ذأػٔحٍ جُٔؿِظ جُط٘ل٤ز١ ٝرُي ػ٠ِ جُٜحضق سهْ
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ض٘ذسؼ ضؾحد ك٢ ػذجد أهَ جُرِذجٕ ًٗٔٞج، ٝضشضلغ ك٤ٜح ٓؼوذالش جُلووش، ٝجٗؼوذجّ جألٓوٖ جُـوزجت٢، ٝعوٞء جُطـز٣وس، ًٔوح ضؼوح٢ٗ ػٔٞٓوًح ٓوٖ            

. 1963جُٔغحػذز ُِرالد ُطِر٤س جقط٤حؾحضٜح جُٔطقِس ذٔؼحُؿس يحٛشز جُؿٞع ٓ٘ز ػوحّ   انجشَبيح٣ٝوذّ . جٗخلحك جُٔإؽشجش جالؾطٔحػ٤س

جُٔؼٞٗووس ألػووذجد مووخٔس ٓووٖ جُالؾثوو٤ٖ جُوووحد٤ٖٓ ٓووٖ جُغووٞدجٕ ٝؾٜٔٞس٣ووس أكش٣و٤ووح    ٣2003نووًح جػطرووحسًج ٓووٖ ػووحّ انجشَاابيح  ٣ٝووٞكش 

 .ٝٗيحهٜح انجشَبيحجُٞعي٠، ٝٛٞ ٓح ٣ٔػَ ضكٞاًل ؾزس٣ًح ك٢ ىر٤ؼس ٓغحػذجش 

جُـزجت٤وس جُٔ٘لوزز ذو٤ٖ ػوح٢ٓ      ، جُٔكوذدز ػِو٠ أٜٗوح ضطوأُق ٓوٖ ػؾوش ػ٤ِٔوحش ُِٔغوحػذجش        نهجشَبيح٣ٝو٤ِْ ٛزج جُطوش٣ش جُكحكظس جُويش٣س 

جالعووطشجض٤ؿ٢ ٝجضغووحهٚ ٓووغ جعووطشجض٤ؿ٤حش   انجشَاابيحٓووح ٓووذٟ قغووٖ ضٔٞمووغ  ( 1: )، ٣ٝشًووض ػِوو٠ غالغووس أعووثِس ٛوو٢  2009ٝ 2003

ٕ أدجء ٤ًوق ًوح  ( 3)جضٚ ٝٓح ٓذٟ جضغحّ ٛزٙ جُخ٤حسجش ذحُقرـس جالعوطشجض٤ؿ٤س؟  ك٢ م٤حس انجشَبيح ٤ًق ذّص( 2)جُكٌٞٓس ٝجُؾشًحء؟ 

 .2010 ؽرحه/ُؼَٔ ج٤ُٔذج٢ٗ ك٢ كرشج٣شٝهذ أؾشش جُطو٤٤ْ ؽشًس جعطؾحس٣س، ٝضْ ض٘ل٤ز ج جُكحكظس، ٝٓح ٢ٛ ٗطحتؿٜح؟

ٝضطغون  . ذحُؾ جُطؼو٤ذ ٝجُقوؼٞذس، ػِو٠ إٔ جعوط٘طحؾحش جُطو٤و٤ْ ًحٗوص ئ٣ؿحذ٤وس ػٔٞٓوح         ك٢ ضؾحد ع٤حهًح ضؾـ٤ِ٤ًح انجشَبيحٝضؼشك قحكظس 

إٔ ٣كطوَ ٓٞموؼًح جعوطشجض٤ؿ٤ًح أكنوَ      نهجشَبيحٓغ ع٤حعحش جُكٌٞٓس ٝجعطشجض٤ؿ٤حش جُؾشًحء، ػ٠ِ أٗٚ ًحٕ ٣ٌٖٔ  انجشَبيحػ٤ِٔحش 

هؾووحش جُٞى٤٘وس ذؾووإٔ هنووح٣ح جألٓووٖ جُـووزجت٢ ٝجعووطشجض٤ؿ٤حش  ُوٞ أٗووٚ جعووطلحد ٓووٖ أٗؾوويطٚ جُطك٤ِ٤ِوس جُٜٔٔووس ًٔشضٌووض ُِطووأغ٤ش ػِوو٠ جُٔ٘ح  

ٝهذسضٚ ػ٠ِ  انجشَبيحٝأدٟ مؼق جُوذسجش ٝجالُطضجٓحش جُٞى٤٘س ئ٠ُ جُكذ ٖٓ ج٤ٌُِٔس جُك٤ٌٓٞس ٖٝٓ قٞجكض . جُكٌٞٓس أٝ جُؾشًحء

ٜ٘ح جعطشؽوذش أ٣نوًح ذؼ٤ِٔوحش    ٝمنؼص م٤حسجش جُرشجٓؽ ٝض٘ل٤زٛح ُو٤ٞد جُؼٞجَٓ جُخحسؾ٤س، ٌُ. جُؼَٔ ك٢ ؽشجًس كؼحُس ٓغ جُكٌٞٓس

ػِو٠ أٗوٚ ضوْ جُ٘ظوش ئُو٠      . جُطوذ٣ش، ٝجُغ٤حعوحش جُٔإعغو٤س، ٝذذسؾوس أدٗو٠ ذطوش٣ٝؽ جُطنوحكش ذو٤ٖ جُؾوشًحء، ٝالعو٤ٔح كو٢ ؽوشم ضؾوحد            

جُكحكظس ٝئدجسضٜح ػ٠ِ أٜٗح ٓؿٔٞػوس ٓوٖ ػ٤ِٔوحش جُٔغوحػذز جُـزجت٤وس جُٔ٘لقوِس، ال ػِو٠ أٜٗوح قحكظوس ٓطٌحِٓوس ضطغوْ ذحُٞموٞـ ٓوٖ              

 .شؤ٣س، ٝجألٛذجف جُٔؾطشًس، ٝجالعطشجض٤ؿ٤سق٤ع جُ

. ٝضر٤ٖ ُِطو٤٤ْ إٔ أدجء جُكحكظس ًحٕ ؾ٤ذًج، ٝمقٞفًح ك٤ٔح ٣طؼِن ذأٗؾيس ٓغحػذز جُالؾثو٤ٖ جُطو٢ ضؾوٌَ جُؿوضء جألػظوْ ٓوٖ جُكحكظوس       

ّٝ انجشَبيحٝجعطؿحخ  ٕٝ جُالؾثو٤ٖ ُطوٞك٤ش   ٢ُ ُالؾث٤ٖ، َٝٗغن ذؾٌَ ؾ٤ذ ٓوغ ٓلٞمو٤س جألٓوْ جُٔطكوذز ُؾوإ     ذغشػس ٝكؼح٤ُس ُِطذكن جأل

ٌُٖٝ جُٔغحػذجش جُٔوذٓس ئ٠ُ جُغوٌحٕ  . جُٔغحػذجش جُط٢ ًلِص ئٗوحر جألسٝجـ ٝأعٜٔص ك٢ جُكذ ذؾٌَ ًر٤ش ٖٓ ٓؼذالش عٞء جُطـز٣س

ٝأعٜٔص . جُطؾحد٤٣ٖ ك٢ جُؾشم ٝٓ٘يوس جُغَٜ جػُطرشش ؿ٤ش ًحك٤س ك٢ يَ جألٝمحع جُغحتذز ٖٓ عٞء جُطـز٣س ٝجٗؼذجّ جألٖٓ جُـزجت٢

ٌَوٖ ٓوٖ ضوٞك٤ش جُٔغوحػذجش كو٢ جُٞهوص جُٔ٘حعود سؿوْ          جُؼٔ ٤ِحش جُِٞؾغط٤س ك٢ مٔحٕ كؼح٤ُس جُكحكظس، ُٝٗلزش ذحهطذجس ًٝلحءز، ٓٔوح ٓ

 .جُطكذ٣حش جُؼذ٣ذز

٣ٝٞف٢ جُطو٤٤ْ ذٞمغ جعطشجض٤ؿ٤س مٔغ٤س ٌُِٔطد جُويش١ ٝئسعحء ٜٗؽ ُإلدجسز ٣ذٓؽ ػ٤ِٔوس جضخوحر جُووشجسجش ػِو٠ جٓطوذجد جُكحكظوس       

ًٔووح ٣ٞفوو٢ ذطؼض٣ووض ػالهووحش جُؾووشجًس ٓووغ جُكٌٞٓووس ٝجُؾووشًحء   . ٣طوو٤ف جاغووشجء جُٔطرووحدٍ موؤٖ جُؼ٤ِٔووحش ٝك٤ٔووح ذ٤ٜ٘ووح  ذأًِٜٔووح، ذٔووح

 .جُشت٤غ٤٤ٖ ٖٓ مالٍ جُٔض٣ذ ٖٓ جالٗخشجه، ٝجُطٌحَٓ، ٝجُط٘غ٤ن

 

  

 يهخـص
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يششٔع انمـشاس

 

 

 

(" 2009-2003)جُكحكظوووووس جُويش٣وووووس ُطؾوووووحد   ضو٤ووووو٤ْ ضوش٣وووووش ٓوووووٞؾض ػوووووٖ   "٣كووووو٤و جُٔؿِوووووظ ػِٔوووووًح ذحُٞغ٤ووووووس جُٔؼ٘ٞٗوووووس    

(WFP/EB.2/2010/6-A)  ٝسد جادجسز جُٔذسؼ ك٢ جُٞغ٤وسWFP/EB.2/2010/6-A/Add.1   ٖ٣ٝكل ػ٠ِ جضخحر جُٔض٣وذ ٓو ،

 .جُٔ٘حهؾحشجُطذجذ٤ش ذؾإٔ جُطٞف٤حش، ذٔح ٣شجػ٢ جالػطرحسجش جُط٢ أغحسٛح جُٔؿِظ أغ٘حء 

 

 

 

 

 

  

                                                      
 ٝسزٛزج ٓؾشٝع هشجس، ُٝإلىالع ػ٠ِ جُوشجس جُٜ٘حت٢ جُز١ جػطٔذٙ جُٔؿِظ، ٣شؾ٠ جُشؾٞع ئ٠ُ ٝغ٤وس جُوشجسجش ٝجُطٞف٤حش جُقحدسز ك٢ ٜٗح٣س جُذ. 
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 نخهفٛخ ا

 عًبد انتمٛٛى

ًٝحٕ جُـوشك ٓوٖ ٛوزج    . 2009ٝ 2003ك٢ ضؾحد ذ٤ٖ ػح٢ٓ  نهجشَبيح٣ؼشك ٛزج جُطوش٣ش ٗطحتؽ ضو٤٤ْ جُكحكظس جُويش٣س -  1

أٓوح  . كو٢ ضؾوحد   نهجشَابيح جُطو٤٤ْ ٛٞ جعطخالؿ جُذالتَ جُالصٓس ُٔغحٗذز ػ٤ِٔس جضخوحر جُووشجسجش ذؾوإٔ جُطٔٞموغ جالعوطشجض٤ؿ٢      

ٝػ٘ووذ  شَاابيحانجٓووٖ مووالٍ ضوووذ٣ش أدجء جُكحكظووس ٝٗطحتؿٜووح كوو٢ عوو٤حم ٜٓٔووس   جُٔغووحءُسجألٛووذجف جُٔكووذدز ُِطو٤وو٤ْ كٌحٗووص ضووٞك٤ش  

ػرووش جعووطخالؿ   جُووطؼِْجالعووطؿحذس ُِطكووذ٣حش جاٗغووح٤ٗس ٝجاٗٔحت٤ووس جُطوو٢ ضٞجؾٜٜووح ضؾووحد، ٝضوووذ٣ْ جُطوووحس٣ش ػووٖ رُووي  ٝدػووْ        

 .جُطك٤ِالش ٝج٥سجء جُؼ٤ٔوس ذؾإٔ جُيش٣وس جُط٢ ضْ ك٤ٜح ضخي٤و ٝئدجسز جُكحكظس ٝػ٤ِٔحضٜح

جالعوطشجض٤ؿ٢ ٝجضغوحهٚ ٓوغ جعوطشجض٤ؿ٤حش      انجشَابيح ٓح ٓذٟ قغوٖ ضٔٞموغ   ( 1: )ثِس ست٤غ٤س ٣ٝ٢ٛيشـ جُطو٤٤ْ غالغس أع-  2

٤ًوق  ( 3)ك٢ م٤حسجضوٚ ٝٓوح ٓوذٟ جضغوحّ ٛوزٙ جُخ٤وحسجش ذحُقورـس جالعوطشجض٤ؿ٤س؟          انجشَبيح ٤ًق ذّص( 2)جُكٌٞٓس ٝجُؾشًحء؟ 

 .2010ؽرحه /ؼَٔ ج٤ُٔذج٢ٗ ك٢ كرشج٣شض٘ل٤ز جُ ٝهذ أؾشش جُطو٤٤ْ ؽشًس جعطؾحس٣س، ٝضْ ٕ أدجء جُكحكظس، ٝٓح ٢ٛ ٗطحتؿٜح؟ًح

 انغٛبق

سؿوْ جُ٘ٔووٞ جُي٤وود كوو٢ جُ٘ووحضؽ جُٔكِوو٢ جاؾٔووح٢ُ ٝجُغ٤حعوحش جُٔؼطٔووذز كوو٢ جُويحػووحش جُك٣ٞ٤ووس ٓػووَ جُقووكس، ٝجُطؼِوو٤ْ،    -  3

ٝمؼق جُوذسز ػ٠ِ ضخيو٤و جُٔروحدسجش،    ٝأدش هِس جُط٣َٞٔ. ٝجُضسجػس، كإ ضؾحد ضؼح٢ٗ ٖٓ جٗخلحك جُٔإؽشجش جالؾطٔحػ٤س

 .ٝض٘غ٤وٜح، ٝئدجسضٜح، ٝض٘ل٤زٛح، ك٢ ٛزٙ جُويحػحش ئ٠ُ جُكذ ٖٓ أغشٛح

كوو٢ جُٔحتووس ٓووٖ جُغووٌحٕ ٓووٖ يووحٛشز جُلوووش، ٝضؾووطذ ٓؼووذالش ٛووزٙ جُظووحٛشز ًػ٤ووشًج كوو٢ فوولٞف جألعووش    55ٝضؼووح٢ٗ ٗغوورس -  4

ٝك٢ ق٤ٖ إٔ ٓؼذالش جُكقٍٞ ػ٠ِ موذٓحش جُطؼِو٤ْ هوذ ضكغو٘ص، ٝمقٞفوًح ذحُ٘غورس       . ضطشأعٜح جُ٘غحءجُش٣ل٤س، ٝالع٤ٔح جُط٢ 

كو٢ جُٔحتوس ٓوٖ     44ذ ٗغورس  ٝضٌحذو . ُِلط٤حش، كإ ٓؼذالش ٝك٤حش جُشمغ ٝجألىلحٍ يِص ػ٠ِ ٓح ًحٗص ػ٤ِٚ ٓ٘ز ػوذ جُطغؼ٤٘حش

ؼشجش جُكشجس٣س ػوٖ جُٔطٞعوو جُغوحتذ كو٢ ئهِو٤ْ أكش٣و٤وح       جٗؼذجّ جألٖٓ جُـزجت٢، ٣ٝوَ جُٔطكقَ جُويش١ ج٢ٓٞ٤ُ ٖٓ جُغ جُغٌحٕ

َ . ؾ٘ووٞخ جُقووكشجء ٝسؿووْ جُؼذ٣ووذ ٓووٖ جألٗؾوويس . ػِوو٠ ٝؾووٚ جُخقووٞؿ ٣ٝطلؾوو٠ جُؼؿووض جُـووزجت٢ جُٔووضٖٓ كوو٢ ٓ٘يوووس جُغووٜ

 .جُطـز٣ٝس، كوذ ذو٤ص جُٔؼذالش جُؾحِٓس ُغٞء جُطـز٣س جُكحد ٝجُٔضٖٓ أػ٠ِ ٖٓ جُؼطرحش جُكشؾس ك٢ ػذد ٖٓ جُٔ٘حىن

الؾوة ٓوٖ ؾٜٔٞس٣وس      000 58الؾة عٞدج٢ٗ ك٢ جُؾوشم ٝهشجذوس   000 265، جعطورِص ضؾحد ٗكٞ 2003ٝٓ٘ز ٜٗح٣س ػحّ -  5

أكش٣و٤ح جُٞعي٠ ك٢ جُؿ٘ٞخ ٖٓٔ كشٝج ٖٓ د٣وحسْٛ ٗط٤ؿوس ضوذٛٞس جُٞموغ جألٓ٘و٢ كو٢ ئهِو٤ْ دجسكوٞس كو٢ جُغوٞدجٕ ٝجعوطٔشجس            

ٝجُطوٞضشجش  ٝأدٟ ضضج٣ذ جالميشجذحش جُذجم٤ِس ذلؼوَ أٗؾويس جُؿٔحػوحش جُٔغوِكس     . و٤ح جُٞعي٠جٗؼذجّ جألٖٓ ك٢ ؾٜٔٞس٣س أكش٣

ًٔح ضؼح٢ٗ ضؾوحد ٓوٖ جُطوِروحش جُٔ٘حم٤وس جُؾوذ٣ذز  ٝٓوغ       . ٖٓ جُٔٞجى٤ٖ٘ جُطؾحد٤٣ٖ ك٢ جُؾشم  000 180جاغ٤٘س ئ٠ُ ٗضٝـ صٛحء

ٓؼووذالش جألٓيووحس ًحٗووص ػؾووٞجت٤س، ٓووغ قووذٝظ  ، كووإ 2009ٝ 2003إٔ جاٗطووحؼ جُضسجػوو٢ ٗؼاووْ ذحعووطوشجس ٗغوور٢ ذوو٤ٖ ػووح٢ٓ  

ٝضؾٜذ جُرالد ٓٞؾحش ؾلحف مخٔس ًَ ػوذ ك٢ جُؼوحدز، ٓوغ   . ٓٞؾحش ؾلحف ٝك٤نحٗحش ٓٞمؼ٤س، ٝالع٤ٔح ك٢ ٓ٘يوس جُغَٜ

 .ٝهٞع ٓٞؾحش ؾلحف فـ٤شز ٓشز ًَ مٔظ ع٘ٞجش

 حبفظخ انجشَبيح

ٓوٖ   انجشَابيح ٖ ٖٓ جُغٞدجٕ ٝؾٜٔٞس٣س أكش٣و٤ح جُٞعي٠، ضكٞاًل ٛحًٓح كو٢ ػ٤ِٔوحش   ، ٝٓغ ضذكن جُالؾث2003٤ؽٜذ ػحّ -  6

ٝك٢ ق٤ٖ ًحٗص جُكحكظس ضطوأُق كو٢ جُغوحذن ٓوٖ ػ٤ِٔوحش ئٗٔحت٤وس فوـ٤شز كو٢ ٓ٘يووس جُغوَٜ،           . ق٤ع جُ٘ٞع، ٝجُكؿْ، ٝجُطؼو٤ذ
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ثو٤ٖ جُغوٞدج٤٤ٖٗ، ٝجُٔؾوشد٣ٖ دجم٤ِوًح،     كاٜٗح ؿذش ٌٓٞٗس أعحعًح ٖٓ ػ٤ِٔحش جُيٞجسب، ٝٓشًضز ػ٠ِ ضوذ٣ْ جُٔغحػذز ئ٠ُ جُالؾ

 .ٝجُٔؿطٔؼحش جُٔك٤ِس جُٔن٤لس ك٢ جُؾشم، ٝئ٠ُ جُالؾث٤ٖ جُوحد٤ٖٓ ٖٓ ؾٜٔٞس٣س أكش٣و٤ح جُٞعي٠ ك٢ جُؿ٘ٞخ

٣حٕ، ٝعورغ  ذشٗحٓؿحٕ هيش: َٗلز جٌُٔطد جُويش١ ُطؾحد ػؾش ػ٤ِٔحش ُِٔغحػذز جُـزجت٤س ٢ٛ 2009ٝ 2003ٝذ٤ٖ ػح٢ٓ -  7

ْ  . ػ٤ِٔحش ىٞجسب، ٝػ٤ِٔس ٓٔطذز ٝجقذز ُإلؿحغس ٝجاٗؼحػ . ًٝحٗص ٛ٘حى غالظ ػ٤ِٔحش ٓح ضضجٍ ه٤ذ جُط٘ل٤ز ٝهص ئػوذجد جُطو٤و٤

ًٔوح هووحّ جٌُٔطوود جُويوش١ ذط٘ل٤ووز عووص ػ٤ِٔوحش محفووس ُطؼض٣ووض جُووذسز جُِٞؾغووط٤س ٝضووٞك٤ش موذٓحش جُي٤ووشجٕ ُٔغووحٗذز ػ٤ِٔووحش      

 .ُْ ُضذسؼ مٖٔ ٗيحم جُطو٤٤ْجُيٞجسب، ؿ٤ش إٔ ٛزٙ جُؼ٤ِٔحش 

 

 2009-2003ػًهٛبد انحبفظخ انمغشٚخ نتشبد،  :1انشكم 

 

 

كو٢ جُٔحتوس ٓخققوس ُؼ٤ِٔوحش      87ٜٓ٘وح ٗغورس   : ًحأٓش٤ٌ٣و  ًج٤ِٕٓٞ دٝالس 711ٝضرِؾ جُطٌِلس جاؾٔح٤ُس ُِكحكظس ه٤ذ جُذسط -  8

ٝضؼطروش ٛوزٙ جُكحكظوس موخٔس ٝكووًح      . ك٢ جُٔحتس ُِروشجٓؽ جُويش٣وس، ٝجُرو٤وس ُِؼ٤ِٔوس جُٔٔطوذز ُإلؿحغوس ٝجاٗؼوحػ        10جُيٞجسب، ٝ

 .انجشَبيحُٔؼح٤٣ش 

 :ّ ك٢ جألٛذجف جالعطشجض٤ؿ٤س جُٔإعغ٤س جُطح٤ُسٝضغؼ٠ جُؼ٤ِٔحش جُٔذسؾس ك٢ جُكحكظس ك٢ ٓؿٔٞػٜح ئ٠ُ جاعٜح-  9

  مالٍ ضوذ٣ْ جُٔغحػذز ئ٠ُ  – ئٗوحر جألسٝجـ ٝقٔح٣س عرَ ًغد جُؼ٤ؼ ك٢ قحالش جُيٞجسب - 1جُٜذف جالعطشجض٤ؿ٢ ٖٓ

ٓحش ذأٝمحػٜح جُـزجت٤س كثحش جُالؾث٤ٖ ٝجُٔؾشد٣ٖ دجم٤ًِح ٝجُٔؿٔٞػحش جُنؼ٤لس جألمشٟ جُط٢ أمشش جُقذ

 حاالت في الذات على االعتماد وتعزيزو٤ِـ ٖٓ عٞء جُطـز٣س جُكحد  ٝقٔح٣س عرَ ًغد جُؼ٤ؼ   ٝجُطٝجُطـز٣ٝس

Sahelian Zone

Development

assistance

Operations:

DEV 2001 –2005

DEV 2007 – 2010

SouthernChad

Assistance to Central 

AfricanRefugees

Operations:

EMOP 10295
EMOP 10295.1
PRRO 10510

EasternChad

Assistance to Sudanese

Refugees, Internally
Displaced, IDP Host 

Communities, and 
Refugee-affectedLocal 
Populations

Operations:

EMOP 10325

EMOP 10327.1

EMOP 10327
EMOP 10559.1

Eastern Chad
Assistance to Sudanese 
Refugees, Internally 
Displaced, IDP Host 
Communities, and 
Communities affected 
by presence of 
refugees

Operations:
EMOP 103250
EMOP 103271
EMOP 103270
EMOP 105591

Southern Chad
Assistance to Central
African refugees

Operations:
EMOPS 102950
EMOP 102951
PRRO 10510

 ر  تشاد  
تقديم الم اعد   لى ال ج ين 

ال ودا يين  والمشردين 

دا ليا   والم تمعات المحلية 
الم ي ة للمشردين دا ليا   

والم تمعات الحلية 
المت ر   من وجود  

ال ج ين

:العمليات

 325  عملية الطوا   
 327  عملية الطوا   
 327  عملية الطوا   

 559  عملية الطوا   

 

من قت ال   
الم اعد  ا  ما ية

 ال ملياث
-   2البر ام  القطر  

2  5

-7  2البر ام  القطر  

2   

جنو  تشاد  
تقديم الم اعد   لى 

ال ج ين القادمين من 

جم و ية  فريقيا الو طى 

:العمليات
 295  عملية الطوا   
 295  عملية الطوا   

عملية ممتد  ل  ا ة 
  5  وا  عا  
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ٝؽِٔص جألٗؾيس جُٔطؼِوس ذٜزج جُٜذف ػ٤ِٔحش جُطٞص٣غ جُؼحّ ُألؿز٣س، ٝذشجٓؽ . ٝمالٍ ٓشقِس جاٗؼحػ الطوا  

جُطـز٣س جُيحستس، أ١ جُطـز٣س جُؼالؾ٤س ٝجُط٤ِ٤ٌٔس ٝفكس ٝضـز٣س جألّ ٝجُيلَ، ٝأٗؾيس جُـزجء ٓوحذَ جُؼَٔ جُط٢ ًحٗص 

 .ٝجاٗؼحػعٔس ؽحتؼس ك٢ ًَ ػ٤ِٔحش جُيٞجسب ٝجُؼ٤ِٔس جُٔٔطذز ُإلؿحغس 

  ػرش دػْ –قذضٜح  ٖٓ خل٤قٝجُط ٌُِٞجسظ جالعطؼذجد ضذجذ٤ش ك٢ ٝجالعطػٔحس جُكحد جُؿٞع ٓ٘غ - 2جُٜذف جالعطشجض٤ؿ٢ 

ٝجُ٘ؾحه جُٔشضرو ذٜزج جُٜذف ٛٞ . جألٓحٕ ؽرٌحش مالٍ ٖٓ جُقذٓحش ٓٞجؾٜس ػ٠ِ جُٔك٤ِس جُٔؿطٔؼحش هذسز ٝضؼض٣ض

 .جُـزجء ٓوحذَ جُؼَٔ ك٢ جُرشجٓؽ جُويش٣س

  والتغذية التعليم م تويات ٖٓ مالٍ ص٣حدز – ٝٗوـ جُطـز٣س جُٔض٤ٖ٘ٓجُكذ ٖٓ جُؿٞع  - 4جُٜذف جالعطشجض٤ؿ٢ 

٢ٛ جُطـز٣س جُٔذسع٤س ٝفكس ٝضـز٣س جألّ ٝجُيلَ ك٢  واأل شطة الر ي ية المتعلقة ب ذا ال دف. األ ا ية والصحة

 .جُرشجٓؽ جُويش٣س

 األَشغخ َٔغجخ انًغتفٛذٍٚ انًضيؼٍٛ :1اندذٔل 

انتٕصٚغ انؼبو  انؼًهٛبد

 نألغزٚخ

انغزاء يمبثم 

 انتذسٚت/األصٕل/انؼًم

فٛشٔط َمص  انتغزٚخ انتؼهٛى

 انًُبػخ انجششٚخ

  X X X  100180  جُويش١ُرشٗحٓؽ ج

 X X X X  104780  جُويش١ُرشٗحٓؽ ج

 X X  X X 105100جُؼ٤ِٔس جُٔٔطذز ُإلؿحغس ٝجاٗؼحػ 

  X   X 103250ػ٤ِٔس جُيٞجسب 

  X X  X 103270ػ٤ِٔس جُيٞجسب 

  X X  X 103271ػ٤ِٔس جُيٞجسب 

  X   X 102950ػ٤ِٔس جُيٞجسب 

  X   X 102951ػ٤ِٔس جُيٞجسب 

  X X X X 105590ػ٤ِٔس جُيٞجسب 

  X X X X 105591ػ٤ِٔس جُيٞجسب 

 1 10 19 22 48 جُ٘غرس جُٔث٣ٞس ٖٓ جُٔغطل٤ذ٣ٖ جُٔضٓؼ٤ٖ

 1 8 18 18 55 ٤ٖلؼ٤ِجُجُ٘غرس جُٔث٣ٞس ٖٓ جُٔغطل٤ذ٣ٖ 

 

 انًٕاءيخ ٔانتًٕضغ االعتشاتٛدٙ

ػِو٠ ٓوذٟ جُلطووشز جُٔؼ٤٘وس، ٝٓوغ جاىووحس      نهجشَاابيحضرو٤ٖ ُِطو٤و٤ْ إٔ جُكحكظووس ضطغون ػٔٞٓوًح ٓووغ جالعوطشجض٤ؿ٤س جُٔإعغو٤س       -  10

ٝذوشص ٛوزج جالضغوحم ذوأؾ٠ِ فوٞسٙ كو٢ هيوحع جُطؼِو٤ْ ق٤وع ضغوْٜ جُطـز٣وس            . جُٞى٢٘ ُِغ٤حعحش ٝجألٛوذجف جُويحػ٤وس جُك٤ٌٓٞوس   

 انجشَابيح ٝغٔس ٓؿحٍ ُْ ضكظ ك٤ٚ أٗؾويس  . جمف ك٢ ضكو٤ن جُٜذف جُٞى٢٘ جُٔطٔػَ ك٢ ضٞك٤ش جُطؼ٤ِْ ُِؿ٤ٔغجُٔذسع٤س ذؾٌَ ٝ

ذحالضغحم جٌُحَٓ ٝٛٞ جُٔٞجصٗس ذ٤ٖ جُٔغحػذز جُٔوذٓس ئ٠ُ جُالؾث٤ٖ ٖٓ ؾٜس ٝضِي جُٔوذٓس ئ٠ُ جُٔؿٔٞػحش جُغٌح٤ٗس جُٔنو٤لس  

      ٟ ٓ٘كشكوس ؾوذًج ٝذقوٞسز ٓكطٞٓوس ٗكوٞ جُالؾثو٤ٖ كوو٢        انجشَابيح كووذ ًحٗوص ٝؾٜوس ٓغوحػذجش     . كو٢ ؽوشم ضؾوحد ٓوٖ ؾٜوس أموش

    ٔ ؽو٤ًح ٓوغ جُ٘وذجءجش    حجُغ٘ٞجش جأل٠ُٝ، ؿ٤ش أٗٚ ؾشٟ ٓإمشًج ضخق٤ـ جُٔض٣ذ ٖٓ جُٔوٞجسد ُِٔؿٔٞػوحش جُغوٌح٤ٗس جُٔنو٤لس، ض

 .جُك٤ٌٓٞس ُِو٤حّ ذزُي
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س ذؾإٔ جُٔغحتَ جُويش٣س ُِؿٞع ٝجألٖٓ جُـزجت٢، كإ جٌُٔطد جُويوش١ ُوْ   َٗلز أٗؾيس ضك٤ِ٤ِس ٜٓٔ انجشَبيحٝك٢ ق٤ٖ إٔ -  11

٣يرن ٛزٙ جُطك٤ِالش ػ٠ِ ٗكٞ ٣إغش ػ٠ِ جُٔ٘حهؾحش جُٞى٤٘س، أٝ ٣غْٜ ك٢ جعطشجض٤ؿ٤حش جُكٌٞٓس ٝجُؾشًحء، أٝ ٣ر٘و٢ جُووذسز   

ٞ      . جُطو٤٘س جُويش٣س ػِو٠ ىش٣ون جُٔأعغوس    جس، جُالصٓوس ُطؼض٣وض جُطٔٞموغ    ًٝحٗوص ػ٘حفوش جالٗخوشجه، ٝجعوطويحخ جُطأ٤٣وذ، ٝجُكو

ٝجُكٌٞٓوس أق٤حٗوًح ئُو٠ ٗؾوٞء جٗيروحع       انجشَابيح جالعطشجض٤ؿ٢ جُ٘ؾو مؼ٤لس ػ٠ِ ٝؾٚ جُؼّٔٞ، ًٔح أدش كؿٞز جالضقحالش ذ٤ٖ 

 .٤ُظ ؾٜس كحػِس ٜٓٔس ك٢ ٓؿحٍ جُٔغحػذز جاٗغح٤ٗس انجشَبيحمحىة ذإٔ 

ُْٝ ضكظ جُغ٤حعحش ٝجالعطشجض٤ؿ٤حش جُك٤ٌٓٞس ذوذػْ ٓخققوحش ًحك٤وس ٓوٖ ج٤ُٔضج٤ٗوس ُِويحػوحش جُك٣ٞ٤وس ٓػوَ جُطـز٣وس          -  12

ٝأدٟ موؼق جُٔإعغوحش، ٝجُووذسجش، ٝجالُطضجٓوحش جُٞى٤٘وس ئُو٠ جُكوذ ٓوٖ         . جُٔذسع٤س، ٝجُطـز٣س، ٝجُضسجػس ٝجُط٤ٔ٘وس جُش٣ل٤وس  

س ٓغ جُكٌٞٓس ُط٘ل٤ز جألٗؾيس، ًٔح أٗٚ أمؼق هذسز جُكٌٞٓس ػ٠ِ ضوٞك٤ش  ٝهذسضٚ ػ٠ِ جُؼَٔ ذلؼح٤ُس ذحُؾشجً انجشَبيحقٞجكض 

ٝذشجٓؿوٚ ضطغوْ ذحُنو،ُس، ٣ٝؼٔوَ      انجشَابيح ٝٗط٤ؿس ُوزُي كوإ ج٤ٌُِٔوس جُك٤ٌٓٞوس العوطشجض٤ؿ٤س      . انجشَبيحجُذػْ جُطو٢٘ ألٗؾيس 

ُٜح، قط٠ ك٤ٔح ٣طؼِن ذحألٗؾيس جُطو٢  ػًٔٞٓح ػ٠ِ جُٔغط٣ٞحش جُويش٣س ٝؽرٚ جُويش٣س ٓغ ج٤ُٜحًَ جُك٤ٌٓٞس ال ٖٓ مال انجشَبيح

أق٤حٗوًح ئُو٠ جالٗخوشجه ذقوٞسز      انجشَابيح ٝعوؼ٠  . ضوذسٛح جُكٌٞٓس قن جُطوذ٣ش ٓػَ جُطـز٣س جُٔذسع٤س ٝدػْ جُؼ٤حدجش جُقوك٤س 

أٗؾو ٓغ جُكٌٞٓس ٝضؼض٣ض جُط٘غ٤ن ٓؼٜح، ٝأفحخ جُ٘ؿوحـ كو٢ ذؼول جُٔوشجش، ًٔوح قوذظ ذحُ٘غورس ُِرؼػوس جُٔؾوطشًس جألم٤وشز           

 .ٓغحػذجش جُطـز٣س جُٔذسع٤س ٓغطورال ٖٓ جُٔذجسط اسعحء جألعحط جُالصّ ُطوذ٣ْ  ُِطكون

كوو٢ جُٔحموو٢ ضطرووغ دٝسز أدٝجش جُطخيوو٤و ػِوو٠ ٓغووطٟٞ ٓ٘ظٞٓووس جألٓووْ جُٔطكووذز، ؿ٤ووش إٔ    انجشَاابيحُٝووْ ضٌووٖ ػ٤ِٔووحش -  13

طشًس، ًٝوزُي كو٢ ئىوحس ػٔوَ جألٓوْ جُٔطكوذز ُِٔغوحػذز جاٗٔحت٤وس،         ٣ؾحسى قح٤ًُح ك٢ ٝموغ جُطووذ٣شجش جُويش٣وس جُٔؾو     انجشَبيح

ػِو٠  . ك٢ جُٞهص جُشجٖٛ ٓغ جعطشجض٤ؿ٤حش جألْٓ جُٔطكذز ك٢ ضؾحدجُويش٣س  انجشَبيحٝػ٤ِٔس جُ٘ذجءجش جُٔٞقذز، ٝضطغن قحكظس 

٣رذٝ كإ ٛ٘وحى هوذسًج ٓكوذٝدًج     إٔ جُطكذ٣حش ٓح ضضجٍ هحتٔس ذؾإٔ ضك٣َٞ ٛزٙ جُؿٜٞد ئ٠ُ ذشجٓؽ ٓ٘غوس ُألْٓ جُٔطكذز، ٝػ٠ِ ٓح

ٝجضغوْ جعوطخذجّ جُٔؿٔٞػوحش ذحُطروح٣ٖ، ٝذِوؾ ٛوزج جالعوطخذجّ رسٝز        . ككغد ٖٓ جُؿٜٞد جُٔؾوطشًس ُطخيو٤و جألٗؾويس ٝض٘ل٤وزٛح    

 .ٗؾحىٚ ك٤ٔح ٣طؼِن ذٔؿٔٞػحش جُؾإٕٝ جُِٞؾغط٤س ٝجألٖٓ جُـزجت٢

ٌٓطد ٓلٞم٤س جألْٓ جُٔطكذز ُؾإٕٝ جُالؾث٤ٖ ك٢ ٓؿوحٍ ٓغوحػذز جُالؾثو٤ٖ، كِو٤ظ ٛ٘وحى       ٝذحعطػ٘حء جُؾشجًس جُلؼحُس ٓغ-  14

ٖٓ ذشجٓؽ ٝٓح ضوّٞ ذٚ جُؿٜحش جُؾش٣ٌس جُشت٤غ٤س، ٝٛٞ ٓح ٣شؾوغ كو٢ ؾحٗود ٓ٘وٚ ئُو٠       انجشَبيحٖٓ ضنحكش ٣زًش ذ٤ٖ ٓح ٣٘لزٙ 

ُِ       . مؼق قنٞسٛح ٝٓ٘ظٔوس جألؿز٣وس   " ج٤ٗٞ٤ُغوق "يلُٞوس  ٝع٤ٌلَ جُٜ٘وٞك ذحُطنوحكش ٝجُط٘غو٤ن ٓوغ ٓ٘ظٔوس جألٓوْ جُٔطكوذز 

ك٢ ٤ٓحد٣ٖ جُطـز٣س، ٝجُطؼ٤ِْ، ٝأٗؾيس جُـزجء ٓوحذَ جُؼٔوَ، ٓوٖ موالٍ     انجشَبيحٝجُضسجػس ُألْٓ جُٔطكذز ضؼض٣ض أغش ٓغحٛٔحش 

 .ٝمرشجش جُؾشًحء ٝٓٞجسدْٛ جُٔح٤ُس انجشَبيحجُؿٔغ ذ٤ٖ أؿز٣س 

 تحذٚذ انخٛبساد االعتشاتٛدٛخ

كنوخحٓس جالقط٤حؾوحش كو٢ جُٔ٘وحىن جُؾؤح٤ُس ٝجُؾوشه٤س ٓوٖ        . ضخنغ م٤حسجش جُرشجٓؽ ٝض٘ل٤زٛح ُو٤ٞد جُؼٞجَٓ جُخحسؾ٤س-  15

ػ٠ِ جُكقوٍٞ ػِو٠ جُٔوٞجسد ٝض٘ل٤وز جُروشجٓؽ، ٓٔوح ٣وإد١ ئُو٠ قحؾوس ٓلٜٞٓوس ئُو٠ ضشض٤ود              انجشَبيحضؾحد ضطؿحٝص ذٌػ٤ش هذسز 

ًٔح إٔ جُؾٞجؿَ جأل٤٘ٓس جُخي٤شز هذ ؾؼَ ٖٓ أٗؾيس جُطخي٤و، ٝضغ٤ِْ جألؿز٣س، ٝجُشفوذ، أٓوشًج فوؼرًح ٝٓكلٞكوًح     . جأل٣ُٞٝحش

ٝجُطكوذ٣حش جُِٞؾغوط٤س ٛحتِوس أ٣نوح      . غوٌش٣س ذحُٔخحىش، ٝالع٤ٔح ك٢ ؽشم جُرالد ق٤ع ضذػٞ جُكحؾوس ئُو٠ ضوٞك٤ش جُكشجعوس جُؼ    

كطؾحد ذِذ ال ٣يَ ػ٠ِ جُركش، ٝرٝ ٓغحقس ؽحعؼس ٝذ٠٘ أعحع٤س سد٣ثس، ك٢ ق٤ٖ إٔ جُٔٞعْ جُٔحىش ٣كذ ٖٓ جُووذسز ػِو٠ ٗووَ    

 .جألؿز٣س ػرش جُٔٔش جُشت٤غ٢ ػ٠ِ ٓذٟ ٗقق جُغ٘س

كوو٢ ؽوشم ضؾوحد كو٢ جُكغورحٕ جعووطشجض٤ؿ٤حش جُؿٜوحش جُؾوش٣ٌس ٝذشجٓؿٜوح ًٝووزُي         بيحانجشَا ٝضأموز جعوطشجض٤ؿ٤س جعوطؿحذس    -  16

ٝضكون ٛوزج ذلنوَ جُٔغوطٟٞ جُؼوح٢ُ ٓوٖ جُٔوٞجسد جُٔطحقوس ُٔغوحػذز جُالؾثو٤ٖ جُغوٞدج٤٤ٖٗ، ٝجُطضج٣وذ            . ئٌٓح٤ٗحش جُطنحكش ٓؼٜح
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ٝكو٢ ٓ٘وحىن   . ٔ٘ظٔوحش ؿ٤وش جُك٤ٌٓٞوس   جُ٘حضؽ ػٖ رُي ك٢ ػذد جُؿٜحش جُؾش٣ٌس جُؼحِٓس ك٢ جُٔ٘يووس جُٔوزًٞسز، ٝٓوٖ ذ٤ٜ٘وح جُ    

ػِو٠ ضخيو٤و    أمشٟ، ٝالع٤ٔح ٓ٘يوس جُغوَٜ، كووذ أموشش هِوس جٛطٔوحّ جُٔوحٗك٤ٖ ٝموؼق هوذسز جُؾوشًحء، ٝمحفوس جُكٌٞٓوس           

 .، ذحُخ٤حسجش جُٔطحقس أٓحّ جُرشجٓؽ جُويش٣س ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُرشجٓؽ ٝجُؾشجًحشجألٗؾيس ٝض٘ظ٤ٜٔح ٝض٘ل٤زٛح

ٖٝٓ جُٞجمف إٔ م٤حسجش جٌُٔطد جُويش١ ذؾإٔ كثوحش جُروشجٓؽ هوذ جٛطوذش ذحُغ٤حعوحش جُٔإعغو٤س، ؿ٤وش إٔ جُٔإؽوشجش         -  17

ٝٗط٤ؿوس ُوزُي كووذ ًحٗوص جمط٤وحسجش جعوطشجض٤ؿ٤حش جالعوطؿحذس        . جُٔغطخذٓس ك٢ ضؼ٤٤ٖ ٛزٙ جُلثحش ٓكذٝدز ٝٓو٤ِذز ػ٠ِ قذ عوٞجء 

ٝضوْ  . ٓوٖ أٗوٞجع جُروشجٓؽ، ال ذٔوح ٛوٞ أٓػوَ ٓوٖ جُخ٤وحسجش جُرشٗحٓؿ٤وس          ٝأٗؾيطٜح ٓكٌٞٓس ػحدز ذٔح ٛٞ ٌٖٓٔ مؤٖ ًوَ ٗوٞع   

جُ٘ظش ئ٠ُ جُكحكظس ٝئدجسضٜح ػ٠ِ أٜٗح ٓؿٔٞػس ٖٓ ػ٤ِٔحش جُٔغحػذز جُـزجت٤س جُٔ٘لقوِس، ال ػِو٠ أٜٗوح قحكظوس ٓطٌحِٓوس ضطغوْ       

 .ذحُٞمٞـ ٖٓ ق٤ع جُشؤ٣س، ٝجألٛذجف جُٔؾطشًس، ٝجالعطشجض٤ؿ٤س

سًج ٛوحتاًل ٓوٖ جُؼٔوَ جُطك٤ِِو٢ ُطؼض٣وض كٜٔوٚ ُِونوح٣ح جُويش٣وس ُِؿوٞع ٝجألٓوٖ جُـوزجت٢            جٝهذ أؾشٟ جٌُٔطد جُويوش١ ٓووذ  -  18

ٝغٔس فِس ذ٤ِ٘س ذ٤ٖ جعط٘طحؾحش جُطوذ٣شجش ٝجالعطٜذجف جُؿـشجك٢ ُِؼ٤ِٔحش جُز١ ٣٘قود  . ُٝالٛطذجء ذزُي ػ٘ذ جضخحر جُوشجسجش

ٜوح قحؾوس   ك٤ ٓػوَ ٓ٘يووس جُغوَٜ، أٝ جُطو٢ ضغوٞد     ٢ ضؾٜذ أػ٠ِ ٓؼذالش الٗؼذجّ جألٓوٖ جُـوزجت٢،   ػ٠ِ ضِي جألسؾحء ٖٓ جُرالد جُط

ؿ٤ش أٗوٚ ُو٤ظ ٛ٘وحى ػِو٠ جُوذٝجّ ٓوٖ فوِس ؾ٤ِوس ذو٤ٖ جعوط٘طحؾحش           . ٖٓ ضؾحد ئٗغح٤ٗس ٝجمكس ٓػَ جُٔ٘حىن جُؾشه٤س ٝجُؿ٘ٞذ٤س

 .جُطوذ٣شجش ٝئػذجد جعطشجض٤ؿ٤حش جالعطؿحذس

، ػ٠ِ 2006آرجس ػحّ /كل٢ ٓحسط. ٝذشٖٛ جٌُٔطد جُويش١ ػ٠ِ هذسز ػ٠ِ ئدسجى جالقط٤حؾحش جُٔطـ٤شز ٝجُط٤ٌق ٓؼٜح-  19

ك٢ مٞء جالٗذٓحؼ جُٔطضج٣ذ ُالؾث٤ٖ ٖٓ ؾٜٔٞس٣س أكش٣و٤ح جُٞعي٠ ك٢ جُٔؿطٔغ جُٔكِو٢ جُٔؿوحٝس    عر٤َ جُٔػحٍ، هشس جٌُٔطد،

ص ٌُِػ٤وش ٓوٖ جألعوش جُطٔطوغ ذحالًطلوحء جُوزجض٢، إٔ ٣٘طووَ ٓوٖ ػ٤ِٔوس ُِيوٞجسب ئُو٠            ٝذلؼَ ٓغط٣ٞحش جاٗطحؼ جُـزجت٢ جُطو٢ أضحقو  

ػِو٠ إٔ ػ٤ِٔوحش جُطووذ٣ش أيٜوشش     . ػ٤ِٔس ٓٔطذز ُإلؿحغس ٝجاٗؼوحػ ضشًوض ػِو٠ جالًطلوحء جُوزجض٢ ٝجالعوطذجٓس كو٢ ؾ٘وٞخ ضؾوحد         

٢ ٓ٘يووس جُغوَٜ، ٝٛوٞ ٓوح ًوحٕ ٣ؿود       ذقٞسز ٓطٌشسز إٔ جُٔؼذالش جُؾحِٓس ُغٞء جُطـز٣س جُكحد ضطؿحٝص ٓغط٣ٞحش جُيٞجسب ك

إٔ ٣ووإد١ ئُوو٠ ضؼض٣ووض جالٛطٔووحّ ذٜووح ٝص٣ووحدز جُٔووٞجسد جُٔخققووس ُٜووح، ٝسذٔووح ئُوو٠ جػطٔووحد كثووس ذشٗحٓؿ٤ووس ٓخطِلووس ػٞمووًح ػووٖ   

عطؼحُؽ ذؼنًح ٖٓ ٛزٙ جُونح٣ح، ُٝوٞ إٔ  ك٢ ٓ٘يوس جُغَٜ  2010ٝضؿذس جاؽحسز ئ٠ُ إٔ ػ٤ِٔس جُيٞجسب . جُٔؾشٝع جاٗٔحت٢

ًٔوح ضغوحءٍ جُطو٤و٤ْ ػٔوح     . ُٔؼذالش جُؼح٤ُس ٖٓ جٗؼذجّ جألٖٓ جُـزجت٢ جُٔضٖٓ ٝعٞء جُطـز٣س، ٛٞ جُكوحكض ٝسجء رُوي  جُؿلحف، ال ج

ئرج ًحٗص جُلثس جُرشٗحٓؿ٤س جُكح٤ُس ُؼ٤ِٔس جُيٞجسب ك٢ جُؾشم ٓح ضضجٍ ٓرشسز ذؼوذ ٗكوٞ عورغ عو٘ٞجش، كو٢ جُٞهوص جُوز١ ضو٘ـ         

 .ؽٜشج 24ٞجسب  ٣ؿد أال ضطؿحٝص ك٤ٚ جُطٞؾ٤ٜحش جُٔإعغ٤س ػ٠ِ إٔ ٓذز ػ٤ِٔحش جُي

ٖٓ جُنؼق ػًٔٞٓح ق٤ع أٗٚ ٣شًض ػ٠ِ جُ٘ٞجضؽ جُطو٢ ضوٞكش هوذسًج ٓكوذٝدًج      نهجشَبيح٣ٝؼح٢ٗ ٗظحّ جُشفذ ٝجُطو٤٤ْ جُطحذغ -  20

مو٢ ؽوٜذ ذوزٍ ؾٜوٞد ٝجعوؼس      ػِو٠ إٔ جُؼوحّ جُٔح  . ٖٓ جألكٌحس جُؼ٤ٔووس جُطو٢ ض٤٘وش ػ٤ِٔوس جضخوحر جُووشجسجش ػِو٠ أعوحط جُ٘طوحتؽ         

ُطؼض٣ض ٓؼح٤٣ش ٝٗظْ جُشفوذ ٝجُطو٤و٤ْ، ٝٛوٞ ٓوح ؽؤَ ضؼض٣وض جُٔوٞيل٤ٖ كو٢ جٌُٔحضود جُلشػ٤وس ٝجُؾوشٝع كو٢ ؾٔوغ ٓإؽوشجش               

 .جُكقحتَ ذـشك ضقك٤ف جُط٘ل٤ز ئٕ جهطن٠ جألٓش رُي، ٝجُٔغحٛٔس ك٢ ضق٤ْٔ جُرشجٓؽ جُٔورِس

  داء انحبفظخ َٔتبئدٓب

ًحٗص أٗؾيس جُكحكظس ٜٓٔس ذأؾٔؼٜح ذحُ٘ظش ئ٠ُ ٓغط٣ٞحش جٗؼذجّ جألٓوٖ جُـوزجت٢ ٝجالقط٤حؾوحش كو٢     . األًْٛخ ٔانًالءيخ-  21

ٝجضغٔص جُٔغحػذجش جُٔوذٓس ئ٠ُ جُالؾث٤ٖ ك٢ جُٔ٘حىن جُؾشه٤س ٝجُؿ٘ٞذ٤س ٖٓ ضؾحد، جُط٢ ؽٌِص جُؿحٗود  . جُٔ٘حىن جُٔغطٜذكس

ٝؾوٚ جُخقوٞؿ، ًٔوح ًحٗوص ىشجتون ػ٤ِٔوحش جُطٞص٣وغ جُؼوحّ ُألؿز٣وس ٝجُطـز٣وس جُط٤ِ٤ٌٔوس            جألػظْ ٖٓ جُكحكظس، ذحُلحتوذز ػِو٠   

ؿ٤وش إٔ جُكحؾوس ضوذػٞ ئُو٠ ئػوحدز جُ٘ظوش كو٢ ٓغوط٣ٞحش         . ٝجُؼالؾ٤س ٓ٘حعرس ُألٝمحع جأل٤ُٝس جُط٢ ًحٗوص ك٤ٜوح جألسٝجـ ٜٓوذدز   

٣ٝػ٤ش جُ٘ؾوحه جالهطقوحد١   . لس ك٢ ؽشم ضؾحدجُٔغحػذز جُٔوذٓس ئ٠ُ ًَ ٖٓ جُالؾث٤ٖ جُغٞدج٤٤ٖٗ ٝجُٔؿٔٞػحش جُغٌح٤ٗس جُٔن٤
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ضؾحد جُطغحؤالش قٍٞ ٓح ئرج ًحٕ ٓوٖ جُٔ٘حعود ٓٞجفوِس ض٘ل٤وز      جُٔ٘حىن جُؾشه٤س ٖٓ جُٔطضج٣ذ ٓإمشًج ك٢ ٓخ٤ٔحش جُالؾث٤ٖ ك٢

ػ٤ِٔووحش جُطٞص٣ووغ جُؼووحّ ُألؿز٣ووس، ٝالعوو٤ٔح ٝكوووًح ُِكؿووْ جُكووح٢ُ ُِكقووـ، كوو٢ جُٞهووص جُووز١ ال ضكظوو٠ ك٤ووٚ يووٞجٛش جسضلووحع      

 .٣ٞحش جٗؼذجّ جألٖٓ جُـزجت٢ ٝعٞء جُطـز٣س ك٢ فلٞف جُغٌحٕ جُطؾحد٤٣ٖ ك٢ جُؾشم ٝٓ٘يوس جُغَٜ ذٔؼحُؿس ًحك٤سٓغط

ٝضٔووص ػ٤ِٔووس ئدسجؼ جُالؾثوو٤ٖ كوو٢  . ٝهووذ ضرح٣٘ووص ٓؼووح٤٣ش جمط٤ووحس جُٔغووطل٤ذ٣ٖ ذوو٤ٖ جألٗؾوويس ًٝحٗووص ٝجك٤ووس ذقوولس ػحٓووس    -  22

ْ جُٔكذد ذٔٞؾد ضٔك٤ـ ٓلٞم٤س جألْٓ جُٔطكوذز ُؾوإٕٝ جُالؾثو٤ٖ، أٓوح جُٔؾوشد٣ٖ دجم٤ِوًح كووذ        جُٔخ٤ٔحش ػ٠ِ أعحط ٝمؼٜ

، ٝٓ٘ظٔس جألؿز٣س ٝجُضسجػس، ٝجُؿٜوحش  انجشَبيحدسؾٞج ػ٠ِ أعحط ٝمؼْٜ ٝٗطحتؽ ضوذ٣شجش جُٔكحف٤َ جُغ٣ٞ٘س جُط٢ ٗلزٛح ُأ

ىن جُؾوشه٤س ٝجُؿ٘ٞذ٤وس ٓوٖ ضؾوحد كووذ جعوط٘ذ جادسجؼ       جُؾش٣ٌس جألمشٟ  ٝك٤ٔح ٣طؼِن ذحُٔؿٔٞػحش جُغٌح٤ٗس جُٔن٤لس ك٢ جُٔ٘وح 

ٝجعوُطخذّ أعوِٞخ ه٤وحط    . ئ٠ُ ضوذ٣شجش ضك٤َِ ٛؾحؽس جألٝموحع ٝسعوْ مشجتيٜوح جُطو٢ ضكوووص ٜٓ٘وح ٓؿٔٞػوس جألٓوٖ جُـوزجت٢         

غحػذز ٓك٤و جُزسجع المط٤حس جُٔغطل٤ذ٣ٖ ٖٓ جُٔؾشٝػحش جُطـز٣ٝس، ذحعطػ٘حء جُٔغطل٤ذ٣ٖ ك٢ ٓخ٤ٔحش جُالؾث٤ٖ ق٤ع ُهذٓص جُٔ

جٗطوحء جُٔذجسط ُطير٤ن ذشجٓؽ جُطـز٣س جُٔذسع٤س ك٢ جُٔ٘حىن جُط٢  ٔانجشَبيحٝضُٞص جُكٌٞٓس . ئ٠ُ ًَ جُكٞجَٓ ٝجُٔشمؼحش

ض٘خلل ك٤ٜح ٓغط٣ٞحش جُطؼ٤ِْ  ٝجؽطِٔص جُٔؼوح٤٣ش ػِو٠ جؽوطشجه ضوٞجكش ؿشكوس ٓذسعو٤س، ٝسجذيوس أل٤ُٝوحء جألٓوٞس، ٝئٓوذجدجش           

ؿ٤ش أٗٚ ضر٤ٖ إٔ ٗغرس مث٤ِس ككغود ٓوٖ جُٔوذجسط ضِرو٢     . شجكن ئفكحـ ك٢ ًَ ٓذسعس٤ُِٔحٙ، ٝٓيرخ، ٝؿشكس ُِطخض٣ٖ، ٝٓ

 .ًَ ٛزٙ جُٔؼح٤٣ش

كو٢ جُٔحتوس ٓوٖ جُٔطيِروحش جُٔح٤ُوس ُِكحكظوس، ٝٛو٢ ٗغورس ى٤روس           73.5ٝذقٞسز ئؾٔح٤ُس كوذ ضٔص ضِر٤س ٓح ٗغورطٚ   .انكفبءح-  23

كو٢ جُٔحتوس ػِو٠     78ٝ 75ٗغرس ض٣َٞٔ ػ٤ِٔحش جُالؾث٤ٖ جُنخٔس ك٢ جُؾشم ٝجُؿ٘ٞخ ئ٠ُ ػ٠ِ أٗٚ ك٢ ق٤ٖ ٝفِص . ػًٔٞٓح

 .ك٢ جُٔحتس ككغد ٖٓ ٓطيِرحضٜح 57جُطٞج٢ُ، كإ جُٔغحٛٔحش جُٔوذٓس ئ٠ُ جُرشجٓؽ جُويش٣س جُقـ٤شز ؿيص ٗغرس 

 

عن ا،  تدفقاث موارد الحافظت ح ب ال ملياث، باالستناد إلى النفقاث الف ليت المبلغ  2الشك  

 بالدوالراث األمزيكيت
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كو٢ جُٔحتوس    75ٝقووص جُكحكظوس أدجء ى٤روًح ق٤وع ضٌٔ٘وص ٓوٖ جُٞفوٍٞ ئُو٠ جُٔغوطل٤ذ٣ٖ جُٔوضٓؼ٤ٖ ذ٘غورس ضشجٝقوص ذو٤ٖ             -  24

ًٝحٗوص  . ٓغوطل٤ذ كو٢ جُغو٘س    000 500ك٢ جُٔحتس، ٝذِوؾ ٓطٞعوو ػوذد ٛوإالء جُٔغوطل٤ذ٣ٖ صٛوحء        200ٝقط٠ ٓغطٟٞ ػحٍ هذسٙ 

 000 885، ٝئ٠ُ 2003ٓغطل٤ذ ػحّ  000 200جُٔغحػذز ئ٠ُ  كوذ ُهذٓص: ٛ٘حى ص٣حدز ٓيشدز ك٢ جُٔغحػذجش ػ٠ِ ٓذٟ جُضٖٓ

 .ٝأػشخ جُٔغطل٤ذٕٝ ك٢ ًَ أسؾحء جُرالد ػٖ سمحْٛ ػٖ جُٔغحػذز جُط٢ ضِوٞٛح. 2009ٓغطل٤ذ ػحّ 

25  -         ٓ وحذووَ جُلؼ٤ِووس، ٓووٖ   ٝضكووشص ػ٤ِٔووحش جُطٞص٣ووغ جُؼووحّ ُألؿز٣ووس ذحعووطٔشجس أػِوو٠ جألسهووحّ جُٔيِوووس، ٝجألسهووحّ جُٔضٓؼووس 

جُٔغطل٤ذ٣ٖ ٖٝٓ جُكُٔٞس جُي٤٘س، ٝٛٞ ٓح ٣شؾغ ئ٠ُ جأل٣ُٞٝس جُؼح٤ُس جُٔٔ٘ٞقس ئ٠ُ أٛوذجف ئٗووحر جألسٝجـ كو٢ أٗؾويس ٓغوحػذز      

ُْٝ ضؾٜذ أٗؾيس جُطـز٣س ص٣حدز ذٞض٤شز ضٔحغَ ٓح ؽٜذضٚ ػ٤ِٔحش جُطٞص٣غ جُؼحّ ُألؿز٣س، ؿ٤ش أٜٗوح ذِـوص رسٝضٜوح ػوحّ     . جُالؾث٤ٖ

 .ك٢ جُٔحتس 200ٖ جألسهحّ جُٔضٓؼس ذ٘غرس ضلٞم ٤ؿحٝص ػذد جُٔغطل٤ذ٣ٖ جُلؼ٤ِق٤ٖ ض 2004

ٝضكطَ جُطـز٣س جُٔذسعو٤س، جُطو٢ ضطٔطوغ ذحُووذس جألًروش ٓوٖ ج٤ٌُِٔوس جُك٤ٌٓٞوس، جُٔشضروس جُػح٤ٗوس ٓوٖ ق٤وع جألسهوحّ جُٔيِووس               -  26

جُلؼ٤ِس ٓوحذَ جألسهحّ جُٔضٓؼس ٖٓ جُٔغطل٤ذ٣ٖ ٝجُكُٔٞس جُي٤٘وس ًحٗوص أدٗو٠ ٓوٖ     ُِٔغطل٤ذ٣ٖ ٝجُكُٔٞس جُي٤٘س، ؿ٤ش إٔ جألسهحّ 

 .ٓطٞعيحش جُكحكظس

ٝسؿْ إٔ أٗؾيس جُـزجء ٓوحذَ جُؼَٔ عؿِص أسهحًٓح أمخْ ٖٓ جُٔغطل٤ذ٣ٖ ٖٝٓ جُكُٔٞس جُي٤٘س ك٢ جُٔشقِس جأل٤ُٝوس ٓوٖ   -  27

ُٝوْ  . جُ٘غر٤س مٖٔ جُكحكظس ض٘حهقص ٓوغ ٓنو٢ جُٞهوص ُطؾوٌَ ٗغورس فوـ٤شز ككغود ٓوٖ جألٗؾويس         كطشز جُطو٤٤ْ، كإ أ٤ٔٛطٜح 

ٝضوْ ضؼ٤ِون ٛوزٙ    . ضكظ جألٗؾيس جُٔزًٞسز ذط٣َٞٔ ؾ٤ذ ك٢ جُرشجٓؽ جُويش٣س ٝٗحُص أ٣ُٞٝس ٓطذ٤ٗوس ٗغور٤ًح كو٢ ػ٤ِٔوحش جُيوٞجسب     

 .ُالؾث٤ٖ أٝ ٗط٤ؿس ألعرحخ أ٤٘ٓسجألٗؾيس ٓشجسًج ك٢ جُؾشم ق٤٘ٔح دػص جُكحؾس ئ٠ُ ٓٞجسد ئمحك٤س ُٔغحػذز ج

 

 

 

 

Source: WFP Country Office and project documentation
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 2008-2003،حًٕنخ انغُٛخ انًغهًخ حغت انُشبطاتدبِ انًغتفٛذٍٚ ٔان :4انشكم 

ووحتْ  ٣ٝشؾوغ جالٗويوحع ج٤ٌُِٜو٢ جُ   . ٝأدٟ ضق٤ْٔ جألٗؾيس ٝض٘ل٤زٛح مٖٔ ع٤حم جُؼ٤ِٔحش جُٔ٘لشدز ئ٠ُ جامشجس ذحٌُلحءز-  28

ذ٤ٖ جألٗؾيس جُرشٗحٓؿ٤س ٝج٤ٌَُٜ جُط٘ل٤ز١ ك٢ ؾحٗد ٓ٘ٚ ئ٠ُ ٛزج جُٜ٘ؽ جُٔغط٘ذ ئ٠ُ جُؼ٤ِٔحش ٝئ٠ُ ٗٔٞرؼ جُط٣ٞٔوَ كو٢ ؾحٗود    

 .آمش

ٝ   ٌٓطروًح كشػ٤وحً   ٣ٝ12طٞصع جُٔٞيلٕٞ جُؼحِٕٓٞ ك٢ ػ٤ِٔحش ٓطؼذدز ػ٠ِ ٌٓطد ٗؿح٤ٓ٘ح ٝ-  29 ض٤ٔ٘وس  ، ٓٔوح ٣ؿؼوَ ٓوٖ جادجسز 

ٝأعوولش ٛووزج جُطؼو٤ووذ أ٣نووًح ػووٖ ٤ٌٛووَ ؽووذ٣ذ   . هووذسجش جُٔووٞيل٤ٖ أٓووشًج فووؼرًح ٣ٝؼ٤وون جػطٔووحد ٜٗووؽ ضو٘وو٢ ٓ٘غوون ئصجء جألٗؾوويس   

 .جُٔشًض٣س الضخحر جُوشجسجش، ٝٛٞ ٓح أدٟ ك٢ ذؼل جألق٤حٕ ئ٠ُ ضأم٤ش هشجسجش جُط٘ل٤ز جُكحعٔس

سؾحضوٚ مؤٖ جُؼ٤ِٔوحش جُٔ٘لوشدز، ٝرُوي ذغورد عوُٜٞس ضؼوذ٣َ جُٔوٞجسد ٝألٕ جُٔوٞيل٤ٖ           ٣ٝرِؾ ٓغطٟٞ جُطنحكش أػِو٠ د -  30

ػ٠ِ إٔ جضرحع ٜٗؽ ٣غط٘ذ ئ٠ُ جُؼ٤ِٔحش ػٞموًح ػوٖ جُ٘ظوش ئُو٠ ضِوي جُؼ٤ِٔوحش       . جُطو٤٤ٖ٘ ٣ؼِٕٔٞ ُطكو٤ن قق٤ِس جُؼ٤ِٔحش رجضٜح

ح ػِو٠ ًوَ جُؼ٤ِٔوحش ٣ٝكوذ ٓوٖ جاغوشجء       ػ٠ِ أٜٗح ؾضء ٖٓ قحكظس هيش٣س ؽوحِٓس ٣ؼ٤ون جعوطكذجظ ٗظوْ ٝٓؼوح٤٣ش ٣ٌٔوٖ ضير٤وٜو       

ُٝض٘لز جألٗؾيس مٖٔ ًوَ ػ٤ِٔوس ذقوٞسز ٓغوطوِس، ُٝو٤ظ ٛ٘وحى جهطغوحّ ٣ُوزًش ُِخروشجش ٝجُوذسٝط ٓوغ            . جُٔطرحدٍ ذ٤ٖ جُؼ٤ِٔحش

جألٗؾيس جُٔٔحغِس ك٢ جُؼ٤ِٔحش جألمشٟ، ُْٝ ضطكون أٝؾوٚ جُطنوحكش جُطو٢ ًوحٕ ٣ٌٔوٖ جعطخالفوٜح ٓوٖ جهطغوحّ جُٔوٞجسد جُطو٤٘وس           

 ،ٝغٔووس قحؾووس ئُوو٠ موؤحٕ جُطووٞجصٕ ذوو٤ٖ ئسعووحء جُوو٘ظْ ٝجُٔؼووح٤٣ش جُالصٓووس ُطِر٤ووس ٓطيِرووحش جُرووشجٓؽ . ٤ُووس ػِوو٠ قووذ عووٞجءٝجُٔح

 .ٝجُشفذ ٝجُطو٤٤ْ ٝجاذالؽ ُِؼ٤ِٔحش جُٔ٘لشدز ٖٓ ؾٜس ٝضكو٤ن ٌٓحعد جٌُلحءز ػرش ػ٤ِٔحش جُكحكظس جُؾحِٓس ٖٓ ؾٜس أمشٟ

. جُؼ٤ِٔحش جُِٞؾغط٤س ذحهطذجس ًٝلحءز ٝٝكشش دػًٔح ٓط٤٘وًح ُِؼ٤ِٔوحش دٕٝ أ١ ضوأم٤ش أٝ ئموشجس ذط٘ل٤وز جألٗؾويس      ٝهذ ُٗلزش -  31

كو٢ جُٔحتوس ٓوٖ     96ٝضوَ جُلشؿ جُٔطحقس ُؼ٤ِٔحش ؽشجء جألؿز٣س جُٔك٤ِس أٝ جاه٤ٔ٤ِس ذقٞسز ؽذ٣ذز، ٝهوذ ؾوشٟ جذط٤وحع ٗغورس     

دٝالسًج  450ئ٠ُ  250ؼق ضوش٣رًح مالٍ كطشز ضو٤٤ْ جُكحكظس ٝرُي ٖٓ غرس جُناٝصجدش ضٌح٤ُق جُر٘ٞد جُـزجت٤س ذ٘. جألؿز٣س د٤ُٝح

 34 جُو   ٝضؿوذس جاؽوحسز ئُو٠ إٔ ٗغورس    . نهجشَابيح أٓش٤ٌ٣ًح ُِيٖ جُٔطش١، ؿ٤ش أٜٗح يِص ٓطغوس ٓغ ٓطٞعو جُطٌح٤ُق جُٔإعغ٤س 

كو٢ جُٔحتوس، كو٢ قو٤ٖ ذِـوص ٗغورس        49ك٢ جُٔحتس جُٔشفٞدز ُطٌح٤ُق جألؿز٣س ك٢ جُكحكظس ضووَ ػوٖ جُٔطٞعوو جُٔإعغو٢ جُروحُؾ      

 .انجشَبيحجُٔٞجسد جُٔح٤ُس جُٔخققس ُِؼ٤ِٔحش جُِٞؾغط٤س ٗكٞ مؼق ٓطٞعو 

ك٢ موٞء جُظوشٝف جُطؾوـ٤ِ٤س جُوحعو٤س ُِـح٣وس جُٔطغؤس ذيوٍٞ ػ٤ِٔوحش         ٣ٌٖٝٔ كْٜ ٝضرش٣ش جُطٌح٤ُق جُِٞؾغط٤س جُٔشضلؼس -  32

ٝضطٞهق جُؼ٤ِٔوحش جُِٞؾغوط٤س ػِو٠ ٓٔوش٣ٖ ككغود      . جُؾكٖ ٝجُ٘وَ ذشًج، ٝضؼذد ٓشجكن جُٔ٘حُٝس ٝجُطخض٣ٖ محسؼ ضؾحد ٝدجمِٜح

Beneficiaries Tonnage Delivered

Source: WFP Country Office 
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كو٢   40جُٔطرو٤وس جُرحُـوس   كو٢ جُٔحتوس ٓوٖ جُٔؼٞٗوس جُـزجت٤وس، ٝٓٔوش ذ٘ـوحص١ ُِ٘غورس          60ٓٔش دٝجال جُز١ ٣ؾٜذ ػروٞس ٗغورس   : ٛٔح

ٝسؿْ إٔ ٓٔش ذ٘ـحص١ جُز١ جكُططف ك٢ جُغ٘ٞجش جألم٤شز ذحٛظ جُطٌح٤ُق كوذ ذشٖٛ ػ٠ِ ًلحءضٚ ٝأ٤ٔٛطٚ جُكحعٔس آذجد . جُٔحتس

٤ُٝظ ٛ٘حى ٖٓ دالتَ ػ٠ِ إٔ ٝقذز جُطٌِلس جُٜ٘حت٤س ُِٔؼٞٗوس جُـزجت٤وس   . جُٔ٘يوس جُؾشه٤س ٖٓ ضؾحد ذحُٔغحػذجش جُـزجت٤س ذحٗطظحّ

 .جُٔغَِٔس هذ أدش ئ٠ُ ضؼذ٣َ ضق٤ْٔ أٝ ض٘ل٤ز أ١ ٖٓ أٗؾيس جُكحكظس

ٝسؿووْ إٔ جُٔطيِرووحش جُِـ٣ٞووس، ٝجُٞمووغ ًٔشًووض ػٔووَ ال ٣ُغوؤف ك٤ووٚ ذحفوويكحخ جألعووشز، ٝجُر٤ثووس جُوحعوو٤س، ضؿؼووَ ٓووٖ   -  33

غ ضٞعوغ جُروشجٓؽ، ٝجالعوطخذجّ جُؿ٤وذ ُٔطيوٞػ٢ جألٓوْ       جُؼغ٤ش جُطؼحهذ ػ٠ِ ٓٞيل٤ٖ ُِؼَٔ ك٢ ضؾحد كوذ صجد ػوذد جُٔوٞيل٤ٖ ٓو   

 ؿ٤ش إٔ جُؼذ٣ذ ٓوٖ جُٞيوحتق جُك٣ٞ٤وس يِوص ؽوحؿشز ُلطوشجش ى٣ِٞوس       . جألؾَ زجُٔطكذز، ٝجُخرشجء جالعطؾحس٤٣ٖ، ٝجُؼوٞد هق٤ش

ز ، ذٔووح كوو٢ رُووي ٝيووحتق جُٔووذ٣ش جُويووش١، ٝٓغووإٍٝ جُطـز٣ووس، ٝٓغووإٍٝ جُٔووٞجسد جُرؾووش٣س، ًٔووح إٔ جُووٞض٤ش  ٝفووِص ئُوو٠ جُؼووحّ

جُٔرشسز اؾحصجش جُشجقس ٝجالعطؿٔحّ ُِٔٞيل٤ٖ جُذ٤٤ُٖٝ، ٝجُٔطشجكوس ٓوغ موؼق جُطش٤ًوض ػِو٠ ذ٘وحء هوذسجش ًروحس جُٔوٞيل٤ٖ         

 .جُٞى٤٤ٖ٘، هذ قحُص أق٤حًٗح دٕٝ جُط٘ل٤ز جُغِظ ُألٗؾيس

ئر إٔ ٓووٖ جُٞجمووف أٜٗووح أٗوووزش جألسٝجـ كوو٢ : ٗووص كؼحُووسضروو٤ٖ ُِطو٤وو٤ْ إٔ جُٔغووحػذز جُٔوذٓووس ُالؾثوو٤ٖ ًح .انفؼبنٛااخ ٔاألثااش-  34

(. 1جُٜوذف جالعوطشجض٤ؿ٢   )جُغ٘ٞجش جأل٠ُٝ ٝأعٜٔص ك٢ جُكذ ٖٓ يحٛشز عوٞء جُطـز٣وس جُطو٢ جعوطوشش ػ٘وذ ٓغوط٣ٞحش ٓورُٞوس        

٤ِوس  ٤وذ ٓوٖ جُٔوٞجسد، ٝجُطوذكن جُٔ٘وطظْ ُإلٓوذجدجش جُ٘وحؾْ ػوٖ رُوي، ٝجُخوذٓحش جُط٤ٌٔ          أٌٖٓ ضكو٤ن رُوي ذلنوَ جُٔغوطٟٞ جُؿ   ٝ

. جُٔوذٓس ئ٠ُ جُالؾث٤ٖ ٖٓ ؾحٗد جُؼذ٣ذ ٖٓ جُؿٜحش جُؾش٣ٌس، ذٔح ك٢ رُي جُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُك٤ٌٓٞس، جُ٘ؾويس كو٢ ؽوشم ضؾوحد    

 ٖ ػِو٠ إٔ ٛ٘وحى قوحالش ٣ٌٔوٖ     . ًٝحٕ ٖٓ ذ٤ٖ جُؼٞجَٓ جُٔغحػذز جُؾشجًس جُٔٔطحصز ٓغ ٓلٞم٤س جألْٓ جُٔطكذز ُؾإٕٝ جُالؾثو٤

ٚ جُطنوحكش، ٝٛوٞ ٓوح عو٤إد١ ئُو٠ ملول ضٌوح٤ُق جُروشجٓؽ ٓوٖ موالٍ ضؼض٣وض جُلؼح٤ُوس             ك٤ٜح ُِط٘غ٤ن جُٔكغٖ إٔ ٣ض٣وذ ٓوٖ أٝؾو   

ٖٝٓ جألٓػِس ػ٠ِ رُي جُؼَٔ ٓغ جُؾشًحء ػ٠ِ ضؾـ٤َ جُٔيحقٖ كو٢ جُٔخ٤ٔوحش جُطو٢ ٣طِوو٠ ك٤ٜوح جُالؾثوٕٞ قققوًح        . ٝجٌُلحءز

 .ؿ٤ش ٓيكٞٗس

جم٤ًِح ٝجُٔؿٔٞػحش جُغٌح٤ٗس جُٔن٤لس ك٢ ؽشم ضؾحد ذذسؾوس ٓوٖ جأل٣ُٞٝوس ضٔحغوَ     ُْٝ ضكظ ٓغأُس دػْ كثحش جُٔؾشد٣ٖ د-  35

ٓح ٗحُطٚ هن٤س ٓغحػذز جُالؾث٤ٖ، ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ إٔ ٓؼذالش عٞء جُطـز٣س ك٢ فلٞكٜح ًحٗص أػ٠ِ ٖٓ ػطرحش جُيوٞجسب ٝإٔ  

ُكحؾوس ئُو٠ ٓوٞجسد ئموحك٤س ُطِر٤وس      ٝأٝهلص أٗؾيس جُـزجء ٓوحذَ جُؼَٔ ػ٘ذٓح دػوص ج . يشٝكٜح ًحٗص ٓؾحذٜس ُظشٝف جُالؾث٤ٖ

  ٖ ٝٗط٤ؿوس ُووزُي كووذ جػُطروش ٓغوطٟٞ جُٔغووحػذز جُٔوذٓوس ئُو٠ جُٔؾوشد٣ٖ دجم٤ِووًح ٝئُو٠ جُٔؿٔٞػوحش جُغووٌح٤ٗس          . جقط٤حؾوحش جُالؾثو٤

جُٔن٤لس ك٢ ؽشم ضؾحد ؿ٤ش ًوحف، ًٔوح إٔ كؼح٤ُوس جألٗؾويس ًحٗوص ٓكوذٝدز ذغورد جٗخلوحك ٓغوطٟٞ جألٗؾويس ذحُٔوحسٗوس ٓوغ             

ُالؾثوو٤ٖ ٓووٖ ؾٜووس  ألؿز٣ووس ٝجُخووذٓحش جُؼحٓووس جُٔووٞكشز  ٝأدش جُلووٞجسم جُوحتٔووس كوو٢ ٓغووط٣ٞحش ج . القط٤حؾووحشجسضلووحع ٓغووطٟٞ ج

 .ُِٝٔٞجى٤ٖ٘ جُطؾحد٤٣ٖ ٖٓ ؾٜس أمشٟ ئ٠ُ ٗؾٞخ ضٞضشجش ك٢ جُٔ٘يوس

ؿٔؼحش ج٤ُٔحٙ، ٝجعطقالـ عذٝد جُش١ ٓػَ ئٗؾحء جُغذٝد جُقـ٤شز، ٝج٥ذحس، ٝٓغط –ضشضرو أٗؾيس جُـزجء ٓوحذَ جُؼَٔ -  36

ػ٠ِ إٔ ٛ٘حى جُؼذ٣ذ ٖٓ جُؼٞجٓوَ  . جسضرحىًح ٓرحؽشًج ذض٣حدز جاٗطحؼ جُـزجت٢ ٝضكغٖ جألٖٓ جُـزجت٢ –ٝجُيشم، ٝئػحدز جُطكش٣ؽ 

ٖ  جُقوذٓحش  ٓٞجؾٜوس  ػِو٠  جُٔك٤ِوس  جُٔؿطٔؼوحش  هوذسز  ضؼض٣وض جُط٢ ضكذ ٖٓ كؼح٤ُوس ٛوزٙ جألٗؾويس كو٢      ٍ  ٓو ٕ  ؽورٌحش  موال  جألٓوح

ٝضؾَٔ ٛزٙ جُؼٞجَٓ جالػطوحد ذإٔ ٖٓ ؿ٤ش جٌُٖٔٔ جالػطٔوحد ػِو٠ ٛوزٙ جألٗؾويس ذوحُ٘ظش ئُو٠ ضٌوشس        (. 2جُٜذف جالعطشجض٤ؿ٢ )

ٝهلٜح ٝهقش ٓذز جُؼوٞد ٓغ جُؾشًحء، ٝهِس جُٔٞجسد جُٔخققس ُِر٘ٞد ؿ٤ش جُـزجت٤وس، ٓٔوح ٣وإد١ ئُو٠ جُكوذ ٓوٖ ٗيوحم ٝقؿوْ         

ٝجُؾوشًحء ػِو٠ قوذ عوٞجء ُطقو٤ْٔ       انجشَابيح ح إٔ جُٔغحػذجش جُطو٤٘س جُٔطٞجكشز ٓوٖ  ًٔ. جألٗؾيس جُٔكطِٔس ُِـزجء ٓوحذَ جُؼَٔ

 .ٛزٙ جألٗؾيس ٝدػٜٔح ه٤ِِس ذذٝسٛح
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، كوذ صجد ٓؼذٍ جالٗخشجه كو٢ جُٔوذجسط موالٍ كطوشز جُكحكظوس ذ٘غورس       4ٝضر٤ٖ ُِطو٤٤ْ أٗٚ ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُٜذف جالعطشجض٤ؿ٢ -  37

ك٢ جُٔحتس ضوش٣رًح ك٢ ٓ٘يوس جُغَٜ، ٝؽوٜذش ٓؼوذالش جٗخوشجه جُلط٤وحش      100ك٢ جُٔحتس ك٢ ؽشم ضؾحد ٝذ٘غرس  200ضوشخ ٖٓ 

، كوإ  ذذهوس ٝك٢ ق٤ٖ إٔ ٖٓ جُقؼد ضكذ٣ذ جُؼٞجَٓ جُٔطغررس ذوزُي  . جضؿحًٛح ٓٔحغاًل، ٓٔح أعلش ػٖ جُكذ ٖٓ جُلٞجسم جُؿ٘غح٤ٗس

ّ جألٍٝ ػ٠ِ ٓح ٣رذٝ ئ٠ُ ضٞعغ ذشجٓؽ جُطـز٣س جُٔذسع٤س، ٝذذسؾس أهوَ ئُو٠   ص٣حدز جُٞفٍٞ ئ٠ُ مذٓحش جُطؼ٤ِْ ضشؾغ ك٢ جُٔوح

ٝهووذ أؽووحس جُٔغووطل٤ذٕٝ ذٞمووٞـ ئُوو٠ إٔ جُطـز٣ووس جُٔذسعوو٤س، ذٔووح كوو٢ رُووي ضض٣ٝووذ جُلط٤ووحش ذحُكقووـ     . ص٣ووحدز ػووذد جُٔووذجسط

أٗوٚ ذوحُ٘ظش ئُو٠ إٔ جُكٌٞٓوس      ؿ٤وش . جُٔ٘ض٤ُس، ًحٗص قحكضًج ًٜٓٔح الضخحرْٛ هشجس ئسعوحٍ أىلوحُْٜ ئُو٠ جُٔوذجسط ٝئذووحتْٜ ٛ٘وحى      

ضطؼشك ُِنـو ُطٞع٤غ ٗيحم جُطؼ٤ِْ ٤ُـي٢ ًَ جألىلوحٍ، كاٜٗوح ضشًوض ذذسؾوس أًروش ػِو٠ ص٣وحدز جُووذسز ػِو٠ جُٞفوٍٞ ئُو٠            

جُؿٜوٞد جُالصٓوس ُطووذ٣ْ ٓؿٔٞػوس      ٔانجشَابيح ٝٓوح ُوْ ضروزٍ جُكٌٞٓوس     . مذٓحش جُطؼ٤ِْ ال ػِو٠ جُٜ٘وٞك ذ٘ٞػ٤وس ٛوزٙ جُخوذٓحش     

ش جُٔذسع٤س، ٝجُٔ٘حٛؽ جُذسجع٤س، ٝجُٔؼ٤ِٖٔ جُٔذسذ٤ٖ، ٤ٓٝحٙ جُؾشخ جُ٘و٤س، ٝدٝسجش ج٤ُٔحٙ، ٝجُشجذيحش ٓطٌحِٓس ضنْ جُٞؾرح

 .جُ٘ؾيس أل٤ُٝحء جألٓٞس، كإ ٗٞػ٤س جُكق٤ِس جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔضٓؼس عطظَ ٓ٘خلنس

38  -  ٖ أٗؾويس جُطـز٣وس ؿ٤وش ًحك٤وس ُالقط٤حؾوحش، ًٔوح ضوذٛٞسش         كووذ ًحٗوص   ،ٝذحعطػ٘حء ٓح ٛٞ ػ٤ِٚ جُكحٍ ك٢ ٓخ٤ٔوحش جُالؾثو٤

ٖٝٓ جُٞجؾد ذزٍ جُٔض٣ذ ٖٓ جُؿٜٞد ك٤ٔح ٣طؼِن ذوحُٜ٘ٞك  . جُؼذ٣ذ ٖٓ جُكحالش ٓؼذالش جُطـز٣س ك٢ جُؾشم ٝٓ٘يوس جُغَٜ ك٢

ئُو٠   انجشَابيح ٣وذٓوٚ  ٣ٝكظ٠ جُذػْ جُوز١  . ، ًٝزُي ك٢ ٤ٓذجٕ جُطٞػ٤س جُطـز٣ٝسجُط٤ِ٤ٌٔس ٝ جُؼالؾ٤س ذ٘ظحّ جاقحُس ذ٤ٖ جُطـز٣س

جُٔقحذ٤ٖ ذل٤شٝط ٗوـ جُٔ٘حػس جُرؾش٣س ذطووذ٣ش ػوحٍ، ًٔوح أٗوٚ ٣ؾوؿغ جُ٘وحط ػِو٠ جُخنوٞع ُالمطروحسجش جُالصٓوس، ٣ٝكوون            

 .ٗطحتؽ ضـز٣ٝس ى٤رس

ُْ ضٌٖ جالعطذجٓس ذحُ٘غرس ُِؿحٗد جألػظْ ٖٓ جُكحكظس، جُط٢ ضشًض ػِو٠ أٗؾويس ئٗووحر أسٝجـ جُالؾثو٤ٖ، ٛو٢       .االعتذايخ-  39

ٝٓلٞمو٤س جألٓوْ جُٔطكوذز ُؾوإٕٝ      انجشَابيح ػ٠ِ أٗوٚ كو٢ جُؼذ٣وذ ٓوٖ جُٔخ٤ٔوحش كو٢ جُؿ٘وٞخ، أعوْٜ دػوْ          . جُكق٤ِس جُٔ٘ؾٞدز

ًٝوحٕ  . ٖٓ جالػطٔحد ػ٠ِ رجضْٜ، ٓٔح أضحـ ملل ٓغط٣ٞحش جُٔغوحػذز جُالؾث٤ٖ، ئ٠ُ ؾحٗد جُر٤ثس جُٔٞجض٤س، ك٢ ض٤ٌٖٔ جُالؾث٤ٖ 

ٓغطٟٞ ٤ٌِٓس أٗؾيس جُـزجء ٓوحذَ جُؼَٔ، جُط٢ ضؼطرش ذحُـس جأل٤ٔٛوس ُنؤحٕ جالعوطذجٓس ٓوٖ موالٍ فوٕٞ جألفوٍٞ، ٓ٘خلنوًح         

          ٔ ؼوحش جُٔك٤ِوس أ٣ُٞٝوس    ذقلس ػحٓس، ذحعطػ٘حء جُكحالش جُطو٢ ضشًوض ك٤ٜوح جُؼٔوَ ػِو٠ أٗؾويس ذ٘وحء جُٔوذجسط جُطو٢ ضٔ٘كٜوح جُٔؿط

 .ٝجمكس

ٝغٔوس ئٌٓح٤ٗوس   . ٝضؼطرش جالعطذجٓس ٓغأُس فؼرس ذحُ٘ظش ئ٠ُ موؼق هوذسز جُكٌٞٓوس ٝهِوس ػوذد جُٔ٘ظٔوحش ؿ٤وش جُك٤ٌٓٞوس        -  40

ؾويس جُطو٢ ٣٘لوزٛح    ئ٠ُ جُكٌٞٓس جُط٢ ُْ ضرذ أ١ جُطضجّ ذٔٞجفِس جألٗ انجشَبيحمث٤ِس ككغد ُطغ٤ِْ ٗؾحه ٓح ٖٓ أٗؾيس قحكظس 

 .ك٢ جُٞهص جُشجٖٛ انجشَبيح

 انتٕصٛبد

ػهٗ انًكتات انمغاش٘ ٔضاغ س ٚاخ ٔاعاتشاتٛدٛخ خًغاٛخ ٔاضاحخ نهحبفظاخ انمغشٚاخ انشابيهخ، ػهاٗ  ٌ             :1انتٕصٛخ -  41

تتخهم ْزِ انش ٚخ ٔاالعتشاتٛدٛخ كم ػًهٛبد انًكتت انمغش٘ ٔتُٛش انمشاساد انجشَبيدٛخ ٔتخصٛص انًٕاسد، ثغٛاخ تؼضٚاض   

ش جُويووش١، ٝٗحتوود جُٔووذ٣ش جُويووش١، ٝسؤعووحء    ٣٘رـوو٢ ٌُرووحس ٓووٞيل٢ جٌُٔطوود جُويووش١، ٝالعوو٤ٔح جُٔووذ٣     .األثااش ٔاالعااتذايخ 

جُٞقذجش، إٔ ٣ؾحسًٞج ك٢ ػ٤ِٔوس ٝموغ جالعوطشجض٤ؿ٤س ٓوغ ًروحس جُٔوذسجء كو٢ جُٞقوذجش جُطو٤٘وس كو٢ جٌُٔحضود جاه٤ٔ٤ِوس ٝجُٔووش              

رُوي  ًٔح ٣ٞف٠ ذحُطؾحٝس ٓغ جُؿٜحش جُٔؼ٤٘س جُشت٤غ٤س، ذٔوح كو٢   . جُشت٤غ٢، ٢ً ضٌٕٞ ػ٤ِٔحش جالٗخشجه ٝجهؼ٤س ٝهحذِس ُِط٘ل٤ز

 ٝ ٔطؼووذدز جألىووشجف، ٝجُٔ٘ظٔووحش ؿ٤ووش جُك٤ٌٓٞووس، جُجُكٌٞٓووس، ًٝٝووحالش جألٓووْ جُٔطكووذز جألمووشٟ، ٝجُؿٜووحش جُٔحٗكووس جُػ٘حت٤ووس 

 .٣ٝٞف٠ ذطٞك٤ش جُط٤غ٤ش جُخحسؾ٢ ُنٔحٕ قغٖ ضشجذو جُؼ٤ِٔس. ُنٔحٕ جُيحذغ جُٞجهؼ٢، ٝجأل٤ٔٛس، ٝجُط٘غ٤ن
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ػهٗ انًكتت انمغش٘ اعتحذاث َٓح نإلداسح ٚذػى تُفٛز االعتشاتٛدٛخ ٔتحمٛك انش ٚخ، يٍ خاالل ضاًبٌ    :2انتٕصٛخ -  42

ئٕ جضغوحع ٗيوحم جُووشجسجش ٝجُطكوذ٣حش ػِو٠ جٓطوذجد ًوَ         .تكبيم ػًهٛخ اتخبر انمشاساد ػهٗ ايتذاد انحبفظخ انمغشٚاخ ثككًهٓاب  

عطؿحذس ُِيِروحش ج٤ُٔذج٤ٗوس، ٣ٝطو٤ف ٌُِٔطود جُويوش١ جُط٤ٌوق ٓوغ        جُؼ٤ِٔحش ٣طيِد ٜٗؿًح ُإلدجسز ٣طغْ ذحُٞمٞـ، ٣ٝؼضص ٖٓ جال

 :٣ٝٞف٠ ذحضخحر ػذد ٖٓ جُطذجذ٤ش جُٔكذدز ٢ٛٝ. ٌُلحءز جُطؾـ٤ِ٤سذحجالقط٤حؾحش جُٔطـ٤شز، ٣ٜٝ٘ل ذحُلؼح٤ُس ٝ

زٙ ٝمغ ئىحس ٓلقَ ٣كذد جُؿٜس جُٔغوإُٝس ػوٖ جُووشجسجش جالػط٤حد٣وس ٝجالعوطػ٘حت٤س ٝجألىوشجف جُطو٢ ٣٘رـو٢ ئذالؿٜوح ذٜو           (  )

 .جُوشجسجش

ٌُٔحضود جُلشػ٤وس ٝالعو٤ٔح ٌٓطود     ٓ٘ف جُٔض٣ذ ٖٓ جُٔغإ٤ُٝحش، ك٢ يَ جاؽشجف جُٔ٘حعد ٓوٖ أقوذ ًروحس جُٔوذسجء، ئُو٠ ج      (  )

 .ذ٤ؾ٢ ك٢ ؽشم ضؾحدأ

ئػذجد ػ٤ِٔوس ُطخيو٤و جُؼٔوَ جُغو١ٞ٘ ضطغوْ ذووذس أًروش ٓوٖ جُطلقو٤َ ٝجُطٌحٓوَ، ٝضقوق جألٗؾويس جُشت٤غو٤س، ٝجألدٝجس،               (ج )

 .جاسؽحد ٝجُط٤ٌٖٔ ُٔذسجء جٌُٔحضد جُلشػ٤سٝجُٔغإ٤ُٝحش ذٔح ٣ٌلَ 

٣ٌٝلوَ   ،ٝمغ جعطشجض٤ؿ٤س ُنٔحٕ ضٞجكش ػذد ًحف ٖٓ جُٔوٞيل٤ٖ، ذٔوح ٣شجػو٢ ٓطيِروحش جُشجقوس ٝجالعوطؿٔحّ ٝٓوح ئ٤ُٜوح         (د )

 .ضٔطغ جُٔٞيل٤ٖ ذظشٝف ٓ٘حعرس ُِٔؼ٤ؾس ٝجُؼَٔ

األَشااغخ انجشَبيدٛااخ  ثُاابء ٔضااغ االعااتشاتٛدٛخ انمغشٚااخ نهجشَاابيح فااٙ   تُفٛااز ُٚجغااٙ اعااتؼشال تكهفااخ :3انتٕصااٛخ  -  43

٣ٞف٠ ذاؾشجء جعوطؼشجك ؽوحَٓ ُِكحكظوس ُطكذ٣وذ جُٔؿوحالش      . تشبد، ثغٛخ خفض انتكبنٛف انًشتفؼخ نتُفٛز انًششٔػبد فٛٓب

 .جُط٢ ٣ٌٖٔ ك٤ٜح ضكو٤ن ضنحكش جُطٌح٤ُق، ٓػَ ضؿ٤ٔغ جألٗؾيس ك٢ ٓ٘حىن أفـش، ٝٓح ئ٠ُ رُي

ثبنُظش إنٗ ضخبيخ انحبفظخ ٔتؼمٛذْب فإٌ ػهٗ انًكتت انمغاش٘، ٔانًكتات اللهًٛاٙ، ٔانًماش انشئٛغاٙ،      : 4انتٕصٛخ -  44

ٔضغ تحذٚذ ٔاضح نؼُبصش انذػى ٔانًغبَذح انتمُٛخ انًغهٕثخ يٍ انًكتت اللهًٛٙ ٔانًمش انشئٛغٙ، ٔإٚالء لغظ  كجش يٍ 

 .انتٕظٛف ٔتُبٔة انًٕظفٍٛ، نضًبٌ تُفٛز انحبفظخ ٔإداستٓب ثصٕسح عهغهخ االْتًبو ثبحتٛبخبد

ضٞجؾووٚ . ُٚجغااٙ تؼضٚااض َظااى انًكتاات انمغااش٘ ٔيؼاابٚٛشِ نهُٓاإل ثبنكفاابءح انتشااغٛهٛخ ٔتااذػٛى انجااشايح      :5انتٕصااٛخ -  45

ٝضؼض٣ضًج ٌُِلوحءز كوإ ٓوٖ    . جُكحكظس جُويش٣س م٤ِيًح ٓؼوذًج ٖٓ جُطكذ٣حش جُطؾـ٤ِ٤س، ٝجالقط٤حؾحش جُطو٤٘س، ٝجُٔطيِرحش جاذالؿ٤س

ٝجُؿٜوحش    انجشَابيح جُٞجؾد ئسعحء ٗظْ ٝٓؼح٤٣ش ذغ٤يس ُالضقحالش، ٝجُرشٓؿس، ٝجُشفذ، ٝجاذوالؽ، ٝئىوالع ًوَ ٝقوذجش     

َٔؼووس ُووذػْ جُؼ٤ِٔووحش جٌُلووٞءز الضخووحر      ٣ٝ٘رـوو٢ إٔ ض. جُٔؼ٤٘ووس ػ٤ِٜووح  ٌووٕٞ جُوو٘ظْ جادجس٣ووس، ٝجُٔح٤ُووس، ٝجُرشٗحٓؿ٤ووس ٓ٘غوووس ٝٓؿ

 . جُوشجسجش ُٝلْٜ جُٔوح٣نحش جُالصٓس

، ػهٗ انًكتت انمغش٘  ٌ ٚضغ َٓدًب يُتظًًب يغ ششكبئّ انشئٛغٍٛٛ، نتؼضٚض ػاللبد انششاكخ، ٔانتكبيام  :6انتٕصٛخ -  46

٣ٝؾؤَ رُوي   . ٛ٘حى قحؾس أ٣نًح ئ٠ُ جعطشجض٤ؿ٤س سك٤ؼوس جُٔغوطٟٞ ضٌلوَ جٗخوشجه جُكٌٞٓوس ٝجُطضجٜٓوح      . ٔانتُغٛك يغ انحكٕيخ

ٝٝصجسز جُطخيو٤و ٝجُؾوإٕٝ جالهطقوحد٣س     انجشَابيح ئؾشجء قٞجس فش٣ف ٓغ ًرحس جُٔغإ٤ُٖٝ جُكٌو٤٤ٖٓٞ، ٝئػوحدز جُقوِس ذو٤ٖ     

ذوَ ػِو٠ كٌوشز    " ٓحرج ضغطي٤غ إٔ ضوّٞ ذوٚ ٓوٖ أؾِو٢   "د جُطش٤ًض ػ٠ِ كٌشز ٖٝٓ جُٞجؾد أال ٣٘ق. جُط٢ ضنيِغ ذذٝس ض٘غ٤و٢

جعطخذجّ ٤ٛحًَ جُط٘غو٤ن جُوحتٔوس جُطحذؼوس ُألٓوْ جُٔطكوذز ًٔ٘طوذٟ ُط٤غو٤ش         انجشَبيحٝذٔوذٝس . ، ٤ًٝق"ٓحرج ٣ٌٖٔ إٔ ٗ٘ؿض ٓؼًح"

 .رُي

َغبق األَشغخ ٔيحتٕاْاب، ٔإيكبَٛاخ ديدٓاب ضاًٍ انؼًهٛابد ٔكازن        ػهٗ انًكتت انمغش٘  ٌ ٚغتؼشل : 7انتٕصٛخ -  47

٣ٞفو٠  . ٔعٛغٓى رنا  فاٙ ضاًبٌ ثازل خٓإد يشكاضح نتحمٛاك  داء َٔتابئح ػهاٗ يغاتٕٖ سفٛاغ           . ػهٗ ايتذاد فئبد انجشايح
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س ذٔؾوحسًس جُكٌٞٓو   ذاؾشجء جعطؼشجك سع٢ٔ مؤٖ جُؼ٤ِٔوحش ٝػِو٠ جٓطوذجدٛح ذوذػْ ٓوٖ جٌُٔطود جاه٤ِٔو٢ ٝجُٔووش جُشت٤غو٢          

 .ُنٔحٕ ٗوَ ضٞهؼحش ٝجهؼ٤س ئ٠ُ جُؿٜحش جُٔؼ٤٘س ُٝطكو٤ن ج٤ٌُِٔس ٝجُطورَ ًٝٝحالش جألْٓ جُٔطكذز جألمشٟ

ر٘ ياهْالد سفٛؼاخ نُمام صإسح اندٓإد انغٛجاخ انتاٙ         ػاللبد ػبيخ ٚحتبج انًكتت انمغش٘ إنٗ يٕظف :8انتٕصٛخ -  48

   ٙ عوو٤ٌلَ رُووي ضلووحد١ جُٔؼِٞٓووحش جُٔـِٞىووس ٝذووع    .ٚجاازنٓب انجشَاابيح ٔنكااٙ تحظااٗ حاابالد انغاإاسن انًًٓااخ ثبالَتجاابِ انكاابف

ٓوٖ  ٝؾٜٞدٙ جُي٤رس، ٓغ جُٔغحٛٔس ك٢ جُٞهص رجضٚ ك٢ ضغ٤ِو جُنٞء ػ٠ِ قحُس جأل جُرشٗحٓؽجُشعحتَ مؼ٤لس جُط٘غ٤ن ػٖ دٝس 

 .جُـزجت٢ ٝجقط٤حؾحش جُٔغحػذجش ك٢ فلٞف جُٔؿٔٞػحش جُغٌح٤ٗس جُٔن٤لس ك٢ ؽشم ضؾحد ٝٓ٘يوس جُغَٜ
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جُٔٞجد ك٢ ٛزج جُٔ٘ؾٞس ال ضؼرش ذأ١ قحٍ ٖٓ جألقٞجٍ ػٖ ٓٞهق ذشٗحٓؽ جألؿز٣س جُؼح٢ُٔ ذؾإٔ جُٔشًض ىش٣وس ػشك ئٕ جاؽحسجش جُٔغطخذٓس ٝ

 .أٝ ٓذ٣٘س أٝ ٓ٘يوس أسكاجُوح٢ٗٞٗ أٝ قذٝد أٝ ضخّٞ أل١ ذِذ أٝ 
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