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مذكزة للمجلس التنفيذي

هزِ انىثٍقت يقذيت نهًجهس انخُفٍزي نهُظش
طذُّ حألمخوش أّنخء حلمـلظ حلزٔه قذ طكُن لذٍٔم أعجلش فىٕش طظْلق رملظوُِ ٌوزي حلُػٕقوش الوّ حالطقوخ رموٍُ ٓ
رشوخمؾ حألغزٔش حلْخلمٓ حلمزكُسٔه أدوخي َٔ ،نل أن ٔظم رلك قزل حرظذحء دَسس حلمـلظ حلظى ٕزْ ر ظشس كخفٕش.
مذٔش مكظذ حلظقٕٕم:

حلغٕذسC. Heider :

سقم حلٍخطف066513-2030 :

مٍُف حلظقٕٕم ،مكظذ حلظقٕٕم:

حلغٕذM. Denis :

سقم حلٍخطف066513-3492 :

ٔمكوىكم حالطقوخ رخلغوٕذس  ،I. Carpitellaحلمغوخّذس حإلدحسٔوش لُكوذس دوذمخص حلموئطمشحص ،ان كخووض لوذٔكم أعوجلش طظْلوق
ربسعخ حلُػخثق حلمظْلقش رؤّمخ حلمـلظ حلظى ٕزْ َرلك ّلّ حلٍخطف سقم.(066513-2645) :
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يهخـص

أفنض حللخلش حإلوغخوٕش حلظٓ طُحؿٍٍخ كُلُمزٕخ رْذ أكؼش مه ّ 40خمخً مه حلْىف الّ َحكذ مه أّلّ مْوذالص حلمؾوشدٔه فوٓ حلْوخلم.
َْٔمل انبشَايج فٓ طْخَن َطىغٕق َػٕقٕه مِ ككُمش كُلُمزٕخ لخذمش حلغكخن حلمؾشدٔه َحلنْ خء.
َمخ صحلض حلْملٕش حلممظذس لإلغخػش َحإلوْخػ مالثمش لألَمخُ فٓ كُلُمزٕوخ َطقوُب روذَس مٍوم فوٓ طقوذٔم حلمغوخّذس حإلوغوخوٕش للغوكخن
حلمؾووشدٔهَ .طغووظخذب دمغووش أوووُحُ مووه حلمغووخّذس حلهزحثٕووش فووٓ ٌووزي حلْملٕووش :حإلغخػووشو َمغووخّذس حألى ووخ حلمْشمووٕه للمخووخىشو
َمغخّذس حلىغوخء حللُحمول َحلمشموْخصو َحلظهزٔوش حلمذسعوٕش فوٓ كوخالص حليوُحسةو َأوؾويش حلهوزحء مقخرول حلْمول أَ حلهوزحء مقخرول
حلظذسٔذ.
ََفلض حلمغخّذس الّ  92فٓ حلمخثوش موه حلْوذد حلمقوشس للمغوظ ٕذٔه كظوّ موخسط/آرحس ََ ،2010صُِ موخ وغوزظً  52فوٓ حلمخثوش موه
حألغزٔووش حلمقووشس طغوولٕمٍخَ .طووم طخ ووٕل حللقووـ حلهزحثٕووش حلمقذالمووش مووه دووال أوؾوويش حلهووزحء مقخروول حلْموول/حلهووزحء مقخروول حلظووذسٔذ
َحإلغخػش كمخ طقلقض مذس حلمؾشَّخص حلظٓ طى ز طلك حألوؾيش فٓ اىخسٌخَٔ .زلغ حلمْذ حلُىىٓ لظغلٕم حألغزٔش فٓ حلُقض حلمىخعوذ
 79فٓ حلمخثشَ .أؽخس حلمغظ ٕذَن َحلؾشكخء حلمظْخَوُن الّ سمخثٍم حلكزٕش ّه حلْملٕش مه كٕغ وُّٕش حلمىظـوخص حلمقذموش َكغوه
طُقٕض ّملٕخص طغلٕم حألغزٔش.
َكققض حلْملٕش آػخسحً أـخرٕش ّ لّ حللخلش حلظهزَٔش َحلقلٕش للمغظ ٕذٔه َكزلك ّلّ وُّٕش كٕخطٍمَ .طـذس حإلؽخسس الّ دَس حلْملٕش
فٓ عذ ػهشحص حلمغخّذس ٌَُ ،مخ ٔغخّذ ّلوّ وقول حلمغوظ ٕذٔه الوّ حلزوشحمؾ حللكُمٕوش .كموخ طغولو حلْملٕوش حلنوُء ّلوّ حلقيخّوخص
حلملشَموش مووه حلخووذمخص روٕه حلمؾووشدٔه َحلنووْ خءو َطغوخّذ ّلوّ كمخٔووش حلغوكخن حلووزٔه ْٕٔؾووُن ٍوشَ

حلْىووفو َطقووُْ حلىغووٕؾ

حالؿظمخّٓو َطىمٓ حلقذسحص مه دال حلؾشحكخص حلظٓ أوؾجض َحٖػخس حلمنخّ ش حلظٓ طلققض.
َعخٌمض مشَوش حلٍٕكول حلظىَٕموٓ نهبشَاايج فوٓ كُلُمزٕوخ َسَف حإلروذحُ حلظوٓ ٔظغوم رٍوخ حلمكظوذ حلقيوشْ روذَس أـوخرٓ فوٓ وـوخف
حلْملٕووش ّ .لووّ أن ٌىووخد ّووذدحً مووه حلظلووذٔخص ،مىٍووخ طلووذٔخص مشطزيووش رخالوخ ووخك حلظووذسٔـٓ فووٓ حلظمُٔوولَ ،مقووذس َوووُُ حلمووُحسد
حلمظخكشَ ،طهُٕش ىزْٕش حلْىفَ ،حلققُس حلظىَٕمٓ حلزْ لُكٌ رٕه حلؾشكخءَ ،حطغخُ قخّذس حلزٕخوخص.
َٔيشف حلظقٕوٕم مـمُّوش موه حلظُفوٕخص حلمشطزيوش رخلزشمـوش َدسحعوخص حألػوش ٌَٕكول حلمكظوذ حلقيوشْ نهبشَاايج َقخّوذس حلزٕخووخص
َحإلىخس حلمىيقٓ َحلظمُٔل.
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يطشوع انقـشاس



ٔلووووٕو حلمـلووووظ ّلمووووخً رخلُػٕقووووش حلمْىُوووووش " طقشٔووووش مووووُؿض ّووووه طقٕووووٕم حلْملٕووووش حلممظووووذس لإلغخػووووش َحإلوْووووخػ كُلُمزٕووووخ "105880
(َ )WFP/EB.2/2010/6-Cسد حإلدحسس كغووذ مووخ ٌووُ َحسد فووٓ حلُػٕقووش َٔ ،WFP/EB.2/2010/6-C/Add.1ؾووـِ ّلووّ مُحفوولش
حلْمل فٓ طى ٕز حلظُفٕخص ،مِ مشحّخس حالّظزخسحص حلظٓ أػخسٌخ حلمـلظ فٓ مىخقؾخطً.

ٌ زح مؾشَُ قشحسَ ،لإلىالُ ّلّ حلقشحس حلىٍخثٓ حلزْ حّظمذي حلمـلظٔ ،شؿّ حلشؿُُ الّ َػٕقش حلقشحسحص َحلظُفٕخص حلقخدسس فٓ وٍخٔش حلذَسس.
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انخهفٍت
-1

أفنووض حللخلووش حإلوغووخوٕش حلظووٓ طُحؿٍٍووخ كُلُمزٕووخ رْووذ أكؼووش مووه ّ 40خم وخً مووه حلْىووف الووّ َحكووذ مووه أّلووّ مْووذالص
حلمؾشدٔه فٓ حلْخلمَٔ .قذالس مـموُُ ّوذد حلكُلوُمزٕٕه حلوزٔه حمويشَح الوّ مهوخدسس أموخكىٍم حألفولٕش َحالوظقوخ الوّ مىوخىق
كنشٔش رؤكؼش مه  3مالٕٔه وغومش ،لظلظول كُلُمزٕوخ روزلك حلمشطزوش حلؼخوٕوش ّلوّ مغوظُِ حلْوخلم رْوذ حلغوُدحن موه كٕوغ ّوذد
حلغكخن حلمؾشدٔه.
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َفذس فٓ أَحدش طغْٕىخص حلقشن حلمخمٓ قخوُن لمْخلـش مؾخكل حلمؾشدٔهَ .أفوذسص حلملكموش حلذعوظُسٔش رْوذ رلوك
ّذدحً مه حألككخب حلظٓ طلضب حللكُمش رظقذٔم حلمغخّذس الّ حلمؾشدٔه.

-3

ََحفووق حلمـلووظ فووٓ ميلووِ ّووخب ّ 2008لووّ حلْملٕووش حلممظووذس لإلغخػووش َحإلوْووخػ ٌَ ،105880ووٓ سحرووِ ّملٕووش مىووز
ّووخب  2000لمغووخّذس حلمؾووشدٔه دحدلٕوًخ َحل جووخص حألدووشِ حلمظنووشسس مووه حلْىووف فووٓ عووٕخي حألصمووش حإلوغووخوٕش حلظووٓ طمووش رٍووخ
كُلُمزٕخَ .طظمؼل أٌذح

حلْملٕش فٓ مىِ طذٌُس حألمه حلهوزحثٓ َطلغوٕه حللخلوش حلظهزَٔوش للمؾوشدٔه َدّوم طىمٕوش سأط حلموخ

حلزؾشْ َحألفوُ حلمـظمْٕوش فوٓ عوٕخي حإلوْوخػ حلممظوذَ .طْيوٓ حلْملٕوش حلممظوذس لإلغخػوش َحإلوْوخػ أَلُٔوش للمخٔوش حللخلوش
حلظهزَٔش للىغخء حللُحمل َحلمشمْخص َحألى خ حلزٔه طقل أّمخسٌم ّه  6عىُحص.
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َْٔمول انبشَاايج فوٓ طْوخَن َ طىغوٕق موِ َكوخلظٕه ككووُمٕظٕه مغوئَلظٕه ّوه دذموش حلمؾوشدٔه َحلنوْ خءٌ ،موخ حلٍٕجووش
حلشثخعٕش للْمل حالؿظمخّٓ َحلظْخَن حلذَلَٓ ،مٍْذ كُلُمزٕخ لشفخي حألعشس.
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َطقوذِب حلْملٕووش مغوخّذس غزحثٕووش مووه دوال حإلغخػووش َمغووخّذس حألى وخ حلمْشمووٕه للمخووخىش َمغوخّذس حلىغووخء حللُحموول
َحلمشمْخص َحلظهزٔش حلمذسعٕش فٓ كخالص حليُحسة َأوؾيش حلهزحء مقخرل حلْمول َحلهوزحء مقخرول حلظوذسٔذَٔ .وُفش انبشَاايج
أٔنًخ حلمغخّذس حلظقىٕش َْٔضص رىخء حلقوذسحص روٕه حلؾوشكخء حلمللٕوٕه َحلوُىىٕٕهَٔ ،ؾوخسد فوٓ حللموالص حلظشَٔـٕوش َكموالص
حلظُّٕش حلظٓ طٍذ

الّ طْضٔض حلغٕخعخص حلُىىٕش رؾوؤن حألموه حلهوزحثٓ َحلظهزٔوشَ .طشكوض حلْملٕوش حلممظوذس لإلغخػوش َحإلوْوخػ

ّلّ عذ حلؼهشحص فٓ حلمغخّذس حإلوغخوٕش َرىخء حلـغُس رٕه حلمغظ ٕذٔه َحلكٕخوخص حللكُمٕش لظٕغٕش حللُحس َحلمغخّذس.
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َٔىظؾش حلظؾشٔذ فٓ كُلُمزٕخ ّلّ حلىيخقٕه حلُحعِ َحلنٕقَْٔ .شِ

حلمشعوُب سقوم ( 2569رؾوؤن طى ٕوز حلقوخوُن 387

لْووخب  )1997حلظؾووشٔذ حلُحعووِ حلىيووخي رؤوووً طؾووشٔذ فجووخص مووه  10أعووش أَ أكؼووش ،أَ  50فووشدحً أَ أكؼووشَ .أمووخ حلظؾووشٔذ حلنووٕق
حلىيخي فٕؾمل أّوذحدًح فوهٕشس موه حألفوشحد أَ حألعوشٌَ ،وُ أكؼوش أووُحُ حلظؾوشٔذ ؽوًُّٕخ فوٓ كُلُمزٕوخ دالفوًخ لموخ فوٓ حلزلوذحن
حألدووشَِٔ .يووشف رلووك طلووذٔخص مْقووذس أمووخب حلْملٕووش حلممظووذس لإلغخػووش َحإلوْووخػٌَ ،ووٓ طلووذٔخص ٔظْووزس حلظهلووذ ّلٍٕووخ ألن
حلظلشكووخص حلمغووظمشس للمؾووشدٔه دحدلٕ وخً طظيلووذ مشَوووش َالمشكضٔووش ف وٓ قووذسحص حلظقووذْ رخعووظخذحب ؽووزكش المشكضٔووش َحعووْش
َمظىُّش مه حلؾشكخء حلمظْخَوٕه ،رمخ فٓ رلك حلكىٕغش َحلمىَموخص غٕوش حللكُمٕوش َحلُكوخالص حللكُمٕوش َغٕشٌوخَ .طؾوظشد
حلْملٕووش حلممظووذس لإلغخػووش َحإلوْووخػ مووِ حلووذَحثش حللكُمٕووش حلمشكضٔووش مووه وخكٕووش َفووهخس حلؾووشكخء حلالمشكووضٕٔه مووه حلىخكٕووش
حألدشِ فٓ أدحء دَس مٍم فٓ عذ حلؼهشحص َطكمٕل ؿٍُد حللكُمش فٓ حالعظـخرش للخالص حلظؾشٔذ.
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َطئػش حلُْحمل حلمشطزيش رخلغٕخي َحلؾشحكخص حلظكظٕكٕش َحالعظشحطٕـٕش للْملٕوش حلممظوذس لإلغخػوش َحإلوْوخػ ّلوّ طقومٕم
حلْملٕش َحدظٕخس حألوؾيشَ .طْيٓ حلْملٕش أَلُٔش حٌظمخمٍوخ ألوؾويش مغوخّذس حألى وخ حلمْشموٕه للمخوخىش َمغوخّذس حلىغوخء
حللُحمل َحلمشمْخص فٓ اىخس رشوخمؾ ؽخمل لمغوخّذس حألعوش حلمؾوشدس َحلمـظمْوخص حلمللٕوش حلنوْٕ ش ،موِ حلظشكٕوض رؾوكل
دخؿ ّلّ فجخص حلغكخن حلكُلُمزٕٕه حلمىلذسٔه مه أفُ أفشٔقٕش َمـمُّوخص حلغوكخن حألفولٕٕه حلمظنوشسس موه حلْىوف.
َمه حلغمخص حلـذٔذس ألوؾيش مغخّذس حلىغخء حللُحمل َحلمشمْخص ؿٍوُد سروو حلمؾوشَّخص رؤوؾويش حلقولش َحلظهزٔوش موه
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دال مئعغخص حلقلشَ ،ك خلش اقخمش فالص رٕه حلمغظ ٕذٔه َحلىَخب حلْخب للنمخن حالؿظمخّٓ حلقلَٓ .لزلك فبن حلمُحفقش
ّلّ حلمؾشَّخص طظيلذ حسطزخه طلك حلمؾشَّخص رـضء مه حلىَخب حلقلٓ أَ ّلّ حألقل حللقُ ّلّ دّم مىً.
َٔزٕه حلـذَ  1حألٌذح

-8

حلمئعغٕشَْٔ ،شك لملش ّخمش ّه أوُحُ حلمغخّذس ،الّ ؿخوذ مئؽشحص حألػش.

انجذول  :1اإلطاس انًُطقً وأَىاع انًساػذة
انهذف االسخشاحٍجً  :1إَقار األسواح وحًاٌت سُبم كسب انؼٍص فً حاالث انطىاسئ

وُُ حلمغخّذس :اغخػش
حلهخٔش :حللذ مه مخظلف أؽكخ حلـُُ فٓ حلمىخىق حلمغظٍذفش
حلىخطؾ  :1-1حعظٍالد مخ ٔك ٓ مه حألغزٔش دال حل ظشس حلظٓ طقذالب فٍٕخ حلمغخّذس الّ حألؽخخؿ حلمغظ ٕذٔه مه حلظُصْٔخص حلهزحثٕش حلْخمش
انهذف االسخشاحٍجً  :3اسخؼادة انحٍاة وسُبم كسب انؼٍص وإػادة بُائها فً حاالث يا بؼذ انصشاع أو حاالث يا بؼذ انكىاسد أو حاالث
االَخقال

أوُحُ حلمغخّذس :أوؾيش حلهزحء مقخرل حلْمل َحلهزحء مقخرل حلظذسٔذَ ،حلظهزٔش حلمذسعٕش حليخسثش
حلهخٔش :حللذ مه مخظلف أؽكخ حلـُُ فٓ حلمىخىق حلمغظٍذفش
حلىخطؾ  :1-3حعظٍالد مخ ٔك ٓ مه حألغزٔش دال حل ظشس حلظٓ طقذالب فٍٕخ حلمغخّذس الّ حألؽخخؿ حلمغظ ٕذٔه مه أوؾيش حلهزحء مقخرل حلْمل َحلهزحء
مقخرل حلظذسٔذ
حلهخٔش :كمخٔش َحعظْخدس عُزل كغذ حلْٕؼ
حلىخطؾ  :2-3طلغٕه فشؿ حللقُ ّلّ حلظْلٕم فٓ حلمىخىق حلمخظخسس
حلىخطؾ  :3-3طؼزٕض أَ طقلٕـ مغظُٔخص حلظْشك للـُُ حلىخؿم ّه كخالص حليُحسة حلمْقذس
انهذف االسخشاحٍجً  :4انحذ يٍ انجىع وَقص انخغزٌت انًضيٍٍُ

وُُ حلمغخّذس :مغخّذس حلىغخء حللُحمل َحلمشمْخص َحألى خ حلمْشمٕه للخيش
حلهخٔش :حللذ مه مخظلف أؽكخ حلـُُ فٓ حلمىخىق حلمغظٍذفش
حلىخطؾ  :1-4طلغٕه حللخلش حلظهزَٔش أَ حلل خً ّلٍٕخ رٕه حلىغخء حللُحمل َحلمشمْخص َحألى خ حلزٔه طقل أّمخسٌم ّه  6عىُحص

انُخائج
-9

َْٔووشك حلـووذَ  2أّووذحد حلمغووظ ٕذٔه َأسقووخب حألوؾوويشَ .كخوووض حلْملٕووش حلممظووذس لإلغخػووش َحإلوْووخػ قووذ قووذالمض كظووّ
مخسط/آرحس  2010مغوخّذس الوّ  92فوٓ حلمخثوش موه حلْوذد حلمقوشس للمغوظ ٕذٔه 52َ ،فوٓ حلمخثوش موه كمٕوخص حألغزٔوش حلمقوشس
طغلٕمٍخَْٔ .ىٓ رلك أن حللقـ حلهزحثٕشَ ،رخخفش حألسص ،قذ طقلقض فٓ أوؾيش حلهزحء مقخرل حلْمل/حلهزحء مقخرل حلظوذسٔذ
َحإلغخػش ،كمخ طقلقض مذس حلمؾشَّخص حلظٓ طى ز فوٓ اىخسٌوخ طلوك حألوؾويشَٔ .زوٕه حلـوذَ  3حلظْوذٔالص حلظوٓ أُددلوض ّلوّ
حلخيووشَ .كمووخ ٔظنووق مووه حلـووذَ فووبن وغووزش حلمغووظ ٕذٔه فووٓ حلمىووخىق حلشٔ ٕووش مقخروول حلمىووخىق حللنووشٔش طزلووغ  31الووّ 96و
َطؾمل حألوؾيش رحص حألَلُٔش فٓ حلمىخىق حلشٔ ٕش رشحمؾ حلظهزٔش حلمذسعوٕش َحإلغخػوش َحلهوزحء مقخرول حلْمولَ .قوذمض حلْملٕوش
حلممظذس لإلغخػش َحإلوْخػ مُحد غٕش غزحثٕش رمخ قٕمظً  4.13ملُٕن دَالس أمشٔكٓ الّ  1 019مؾشَّخً.
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انجذول  :2انًسخفٍذوٌ وحىصٌغ األغزٌت بحسب َىع انُطاط
حسٍ حىقٍج

انُطاط
انًسخفٍذوٌ

ػًهٍاث حسهٍى

انخىصٌؼاث

األغزٌت (فً انًائت)
انؼذد انًقشس

انؼذد انفؼهً

انؼذد انًقشس

انؼذد انفؼهً

حإلغخػش

383 000

374 961
( 97فٓ حلمخثش)

17 563

6 842

حلهزحء مقخرل

280 000

318 795
( 114فٓ حلمخثش)

16 426

حلْمل/حلهزحء مقخرل

82

( 38فٓ حلمخثش)
5 253

74

( 31فٓ حلمخثش)

حلظذسٔذ (حألفُ )
حلظهزٔش حلمذسعٕش

360 000

303 691
( 84فٓ حلمخثش)

8 703

حلىغخء حللُحمل

140 000

96 545
( 68فٓ حلمخثش)

12 726

100 000

80 137
( 80فٓ حلمخثش)

8 190

1 263 000

1 174 129
( 92فً انًائت)

63 608

َحلمشمْخص
حألى خ حلمْشمُن
للمخخىش
انًجًىع

-10

6 216

79

( 71فٓ حلمخثش)
8 399

79

( 65فٓ حلمخثش)
6 483

79

( 79فٓ حلمخثش)
33 193
( 52فً انًائت)

َفٕمخ ٔظْلق رخألّذحد حل ْلٕش للمغظ ٕذٔه كىغزش مجُٔوش موه حلْوذد حلمقوشس للمغوظ ٕذٔه ،رلهوض حلىغوزش أدووّ مغوظُٔخطٍخ فوٓ
حألوؾيش حلمُؿٍش الّ "حلىغخء حللُحمل َحلمشمْخص" ( 68فوٓ حلمخثوش) َحوخ نوض وغوزش مؾوخسكش حلمىوخىق حلشٔ ٕوش فوٓ ٌوزح
حلىؾخه ّه غٕشٌخ مه حلمىخىقَ .فٓ حلمقخرل ،طـوخَصص حألسقوخب حلمغوظُٔخص حلمقوشسس فوٓ أوؾويش حلهوزحء مقخرول حلْمول/حلهوزحء
مقخرل حلظذسٔذ ( 114فٓ حلمخثش)َ .فٕمخ ٔظْلق رخلكمٕخص حلمُصالّش ،كخوض حألسقخب حل ْلٕش أقشد الّ حألسقخب حلمقشسس فٓ أوؾيش
مغخّذس حألى خ حلمْشمٕه للمخخىش ( 79فٓ حلمخثش) ،رٕىمخ كخوض أرْذ مخ ٔكُن ّه حألسقخب حلمقشسس فٓ أوؾيش حلهزحء مقخرل
حلْمل/حلهزحء مقخرل حلظذسٔذ ( 31فٓ حلمخثش)َ .كمخ ٔظنق مه حلـذَ  2فبن ٌىخد ملخَلش لظلقٕوق أّلوّ مغوظُِ ممكوه فوٓ
ّىقشٔه مخظل ٕهٌ ،مخ ّذد حلمغظ ٕذٔه مه أوؾيش حإلغخػوش َأوؾويش حلهوزحء مقخرول حلْمول/حلهوزحء مقخرول حلظوذسٔذَ ،حلكمٕوخص
حلمُصالّش مه دال حألوؾيش حلمُؿٍش للىغخء َحألى خ (ٌَٓ طؾمل مغخّذس حلىغخء حللُحمل َحلمشمْخص َمغخّذس حألى وخ
حلمْشمٕه للمخخىش َحلظهزٔش حلمذسعٕش فٓ كخالص حليُحسة)َ .ال طُؿذ أْ فشَي كزٕشس رٕه حألوؾيش حلخمغش مه كٕغ دقش
مُحّٕذ حلظغلٕم.
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انجذول  :3حسهٍى انًىاد انغزائٍت انًقشسة وانفؼهٍت
(غشاوٌ/ىو/فشد)
انُطاط

ػذد األٌاو نألغزٌت

ػذد يشاث انخسهٍى

يجًىع انسؼشاث انحشاسٌت

انًىصػت

(األٌاو)

(ٌىو/فشد)

(األٌاو)
انفؼهً
انًقشس

انفؼهً

انًقشس

انفؼهً

انًقشس

2008

2009

2010

حإلغخػش

90

210-40

كل ُٔ 30مخً

كل  30أَ ُٔ 40مخً

2092

1 552

1462

1 462

حألى خ حلمْشمُن

360

360

كل ُٔ 30مخً

ُٔ 40مخً

1113

1 113

*1 023 - 113

1 113

للمخخىش
حلظهزٔش حلمذسعٕش

210

210

كل ُٔ 30مخً

ُٔ 30مخً

706.8

707

*590 -706.8

707

حلىغخء حللُحمل

360

360

كل ُٔ 30مخً

ُٔ 40مخً

1 200

1 200

*1 110 - 1 200

1 200

َحلمشمْخص
حلهزحء مقخرل حلْمل/حلهزحء

180

160 -40

كل ُٔ 30مخً

ُٔ 40مخً

1 340

890

890

ال ُٔؿذ

مقخرل حلظذسٔذ
* فٓ حلمغظُِ حألدوّ مه فظشس طغظهشي  6أؽٍش فٓ ّخب 2009

انكفاءة
-11

فٕمخ ٔظْلق رخلك خءس حلذحدلٕش ،رلهض و قخص حلزىُد غٕش حلهزحثٕش فٓ حلْملٕش حلممظذس لإلغخػوش َحإلوْوخػ  41فوٓ حلمخثوش ،رموخ
فٓ رلك  12فٓ حلمخثش لظكخلٕف حلىقل حلزشْ َحلظخضٔه َحلمىخَلش 2َ ،فٓ حلمخثش لظكخلٕف حلظؾهٕل حلمزخؽشس حألدوشِ 11َ ،فوٓ
حلمخثش لظكخلٕف حلذّم حلمزخؽشسَ .طؾٕش طقخسٔش ديُه حإلمذحدحص الّ أن حلْملٕش حلممظذس لإلغخػوش َحإلوْوخػ قوذ وـلوض ّمُموخً
فٓ طالفٓ أْ حوقيخُ فٓ حإلمذحدحص رخعظؼىخء طُقف كزٕش فٓ امذحدحص حألسص دال ّخب  2009رغزذ حلقُٕد حلظٓ فشمض ّلّ
حالعووظٕشحدَ .لووم طقووِ أْ كووخالص ّـووض فووٓ حلزقووُ أَ حلضٔووض أَ حلووذقٕقٌَ ،ووٓ أٌووم مووُحد غزحثٕووش مووه حلىخكٕووش حلظهزَٔووشَ .رلووغ
حلمظُعو حلُىىٓ لذقش مُحّٕذ حلظغلٕم ،أْ طغولٕم حلموُحد حلهزحثٕوش فوٓ غنوُن ُٔ 30موخً موه حلظوخسٔل حلمقوشس 79 ،فوٓ حلمخثوش.
َّلّ حلشغم مه أن رلك أقول موه حلٍوذ

حلملوذالد رىغوزش  90فوٓ حلمخثوش فوبن حلمقوخرالص حلىُّٕوش حلظوٓ أُؿشٔوض موِ حلمغوظ ٕذٔه

َحلؾشكخء حلمظْخَوٕه طؾٕش الّ أن كلظخ حل جظٕه سحمٕظخن رذسؿش كزٕشس ّه حلْملٕش حلممظذس لإلغخػش َحإلوْخػ مه كٕغ وُّٕوش
حلمُحد حلمقذمش َدقش مُحّٕذ حلظغلٕم.
-12

َطلقض حلْملٕش فوٓ ّوخب  2008موخ وغوزظً  71فوٓ حلمخثوش موه حلظمُٔول حلمظُقوََِ ،صالّوض  63.8فوٓ حلمخثوش موه حلكمٕوخص
حلمقشسسَ .طلقض حلْملٕش فٓ ّخب  2009مخ وغزظً  72فٓ حلمخثش موه حلظمُٔول حلمظُقوِ ََصالّوض  53.5فوٓ حلمخثوش موه حلكمٕوخص
حلمقشسسَ .طمؼل حلمؾظشٔخص حلمللٕش  44فٓ حلمخثش موه حألغزٔوش ،رٕىموخ طمؼول حلمؾوظشٔخص حإلقلٕمٕوش َحلذَلٕوش  12.9فوٓ حلمخثوش،
َحلظزشّخص حلْٕىٕش  43.1فٓ حلمخثشَٔ .زٕه حلؾكل  1حإلؿموخلٓ حلظشحكموٓ لمغوخٌمخص حلـٍوخص حلمخولوش رلغوذ حلؾوٍُسَ .كموخ
ٔظزٕه مه حلؾكل فقذ كخوض ٌىخد فظشحص لوم طظغولم فٍٕوخ حلْملٕوش أْ مغوخٌمخص مئكوذسَ ،كخووض ٌىوخد فظوشحص أدوشِ طلقوض فٍٕوخ
حلْملٕش مغخٌمخص فٓ حلُقض حلمىخعذَٔ .ئػش ٌزح حلىمو حلزْ قُذمض رً حلظزشّخص ّلّ قوذسس حلْملٕوش ّلوّ حعوظْمخ مُحسدٌوخ
فٓ حلمُحّٕذ حلمىخعزشَٔ .قخسن حلؾكل  2حلظُصْٔخص حلؾٍشٔش رخلمُحسد حلمظخكش َحلكمٕخص حلمقشسس ؽٍشٔخًَ .رلغ مظُعوو حل ظوشس
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حل خفلش رٕه َفُ حلظزشّخص حلىقذٔش َأذحُ حلمؾظشٔخص حلهزحثٕش فٓ مغظُدّخص انبشَايج ػالػش أؽٍشَ .مه حلىخكٕش حألدشِ
فبن طقذٔم رْل حلظزشّخص حلْٕىٕش ٔقظنٓ اّخدس طهلٕف رْل حألغزٔش لظٕغٕش طُصٍْٔخ ٌَُ ،مخ ٔظيلذ َقظخً امخفٕخً.
انطكم ( :1اإلجًانً انخشاكًً) نهًساهًاث واالحخٍاجاث حخى ٌىٍَى/حضٌشاٌ 2010
90

80

70

60

40

30

م يي الد
)(millionرا ا
US$مزي ية

50

20

10

05/2010

06/2010

04/2010

03/2010

01/2010

02/2010

12/2009

11/2009

10/2009

09/2009

07/2009

08/2009

05/2009

06/2009

03/2009

04/2009

02/2009

01/2009

11/2008

12/2008

10/2008

09/2008

07/2008

08/2008

05/2008

06/2008

03/2008

04/2008

01/2008

02/2008

ا مال

Cumulative
 needsتيا ا
التزاكم ل

Cumulative
contributions
التزاكم للم ا ما
ا مال

انطكم  :2انؼًهٍت انًًخذة نإلغاثت واإلَؼاش  :105880انًىاسد انًخاحت وانخىصٌؼاث انطهشٌت واألهذاف
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ٔلذِد حإلىخس حلمىيقٓ لكل وؾخه مـمُّش مه حلمئؽشحص لقٕخط أػشي ّلّ كٕخس حلمغوظ ٕذٔهَ .أٌوم مئؽوشحص حالعوظذحمش
ٌٓ حلمئؽشحص حلظٓ طقٕظ وقل حلمغظ ٕذٔه الوّ حلزوشحمؾ حللكُمٕوش َدسؿوش حألدوز رخلممخسعوخص حلقولٕشٌَ ،وُ أكوذ حلـُحووذ
رحص حألَلُٔش حلكزٕشس فٓ حألوؾيش حلمُؿالٍش للىغخء حللُحمل َحلمشموْخص َحألى وخ حلمْشموٕه للمخوخىشَٔ .زوٕه حلـوذَ 4
حلمئؽشحص رلغذ كل وؾخه.
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انجذول  :4يؤضشاث األداء
انًؤضشاث

انُطاط

حلظىُُ حلهزحثٓ َّذد مشحص طىخَ حلُؿزخص

حإلغخػش

وغزش حلى قخص حلظٓ طخققٍخ حألعشس للهزحء
حلىغزش حلمجُٔش للمغظ ٕذٔه حلزٔه طىظقل حلمغئَلٕش ّىٍم الّ رشحمؾ ككُمٕش
حلهزحء مقخرل حلْمل/حلهزحء مقخرل حلظذسٔذ

حلظىُُ حلهزحثٓ َّذد مشحص طىخَ حلُؿزخص
حلىغزش حلمجُٔش للمغظ ٕذٔه حلزٔه طىظقل حلمغئَلٕش ّىٍم الّ رشحمؾ ككُمٕش
وغزش حلى قخص حلظٓ طخققٍخ حألعشس للهزحء
وغزش حألعش حلظٓ طظلغّه فشؿ كقُلٍخ ّلّ مشحفق حلمٕخي َحإلفلخف
ّذد َوُُ حلمغخّذس حلمقذمش
حلمؾخسكُن َأوُحُ حلظذسٔذ
ّذد حلىغخء حلمؾخسكخص
ّذد حلمىَمخص حلمـظمْٕش حلظٓ كقلض ّلّ دّم

رشحمؾ حلظهزٔش حلمذسعٕش

وغزش حألى خ حلملظلقٕه رخلمذحسط حلظٓ ٔغخّذٌخ انبشَايج
ّذد حلمئعغخص َحألى خ حلزٔه طهيٍٕم حلزشحمؾ حللكُمٕش

حلىغخء حللُحمل َحلمشمْخص /حألى خ

حلظىُُ حلهزحثٓ َّذد مشحص طىخَ حلُؿزخص

حلمْشمٕه للمخخىش

وغزش حلمغظ ٕذٔه حلزٔه طىظقل حلمغئَلٕش ّىٍم الّ رشحمؾ ككُمٕش
حوظؾخس وقـ حلظهزٔش
حوظؾخس فقش حلذب
ّذد حلمغظ ٕذٔه ممه طلقُن مكمالص غزحثٕش
وغزش حلى قخص حلظٓ طخققٍخ حألعشس للهزحء
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يساػذة انُساء انحىايم وانًشضؼاث واألطفال انًؼشضٍٍ نهًخاطش .طكؾف حلذسحعخص حلظٓ أُؿشٔض ّه طلك حألوؾيش
طلض سّخٔش انبشَايج ّه كذَع طهٕش فٓ مْذ حوظؾخس وقـ حلظهزٔشَٔ ،ظـلّ ٌوزح حلظهُٕوش فوٓ أَموق فوُسي روٕه حألى وخ
أكؼش مه حألمٍخصَ .أكذ حلُْحمل حلظٓ عخٌمض فٓ رلك ٌُ أوً ّلّ حلشغم مه طُصِٔ كقوـ غزحثٕوش ّلوّ حلىغوخء فوبن ٌوزي
حللقـ حلهزحثٕش ٔؾظشد فٍٕخ أفشحد حألعشس ،ممخ ٔقلل مه أػشٌخ حلمزخؽش ّلّ حلمغظ ٕذٔه حلمغظٍذفٕهَ .مخ صح حوْذحب حألموه
حلهزحثٓ ٔزْغ ّلّ حلقلقَ ،ان كخن مه حلمؾـِ مالكَش حلظلغه حلزْ ىشأ ّلّ أسقوخب حعوظٍالد حلهوزحء روٕه حلمغوظ ٕذٔه موه
كٕغ وُّٕش حلهزحء حلمغظٍلكَ .فٕمخ ٔظْلق رىقول حلمغوئَلٕش ،طخظلوف حلظ غوٕشحص كوُ موذِ حلىـوخف فوٓ رلوكََ .فقوخً للزٕخووخص
حلظٓ ؿمٍْخ فشٔوق حلظقٕوٕم فوبن أقول موه وقوف حلمغوظ ٕذٔه كوخوُح ٔلقولُن ّلوّ دوذمخص حلقولشَّ .لوّ حلـخووذ حإلٔـوخرٓ،
حصدحدص وغزش حلمغظ ٕذٔه حلزٔه كقولُح ّلوّ اّخووخص موه حللكُموش رْوذ حلمؾوخسكش فوٓ مؾوشَّخص حلمغوخّذس :كٕوغ حصدحدص
حلىغزش رىلُ  10فٓ حلمخثش رٕه حألى خ حلمْشمٕه للمخخىش َ 14فٓ حلمخثش رٕه حلىغخء حللُحمل َحلمشمْخص.
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انخغزٌت انًذسسٍت .طشكض حلمئؽشحص حلمشطزيوش رٍوزح حلىؾوخه ّلوّ مْوذالص وقول حلمغوئَلٕش (ّوه حألفوشحد َحلمئعغوخص)
َمْذالص حاللظلخي رخلمذحسطَ .ىشأص صٔوخدس ى ٕ وش فوٓ أّوذحد حألعوش حلمغوظ ٕذس موه حلْملٕوش حلممظوذس لإلغخػوش َحإلوْوخػ موه
كٕووغ اسعووخ أى خلٍووخ الووّ حلمووذحسطَ .طؾوومل حلظيووُسحص حإلٔـخرٕووش حألدووشِ صٔووخدس ّووذد حألى ووخ حلووزٔه طلقووُح اّخوووخص رْووذ
مؾخسكظٍم فٓ حلمؾشَُ (مخ ٔظشحَف رٕه  60َ 48فٓ حلمخثش مه حلمـمُُ ،طزْخً للذسحعش)ّ .لّ أووً ال طظوُفش أٔوش رٕخووخص ّوه
ّذد حلمئعغخص حلظْلٕمٕوش حلظوٓ طلقوض دّموًخ موه حللكُموش رْوذ حلمؾوخسكش فوٓ مؾوشَّخص حلْملٕوش حلممظوذس لإلغخػوش َحإلوْوخػ.
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00

َوؾخه حلظهزٔش حلمذسعٕش ٌُ حألكؼش ؽُّٕخً فٓ حلمىخىق حلشٔ ٕوش ( 42فوٓ حلمخثوش) َٔلْوذ دَسحً مٍموخً فوٓ كمخٔوش حألى وخ موه
حإلؿزخس.
-16

اإلغاثتٔ .غخّذ ٌزح حلىؾوخه ّلوّ طلُٔول حلمغوئَلٕش ّوه حلغوكخن الوّ روشحمؾ ككُمٕوش طقوذب مغوخّذس ىخسثوش موه دوال
حلؾشكخء حلمظْخَوٕه حلزٔه ٔقذمُن حلُْن حلقخوُوٓ َمغخّذس حلغكخن ّلّ قٕذٌم فٓ حلغوـالص حللكُمٕوش حلمشكضٔوش للمؾوشدٔه
دحدلٕخًَّ .لّ حلشغم مه َؿُد رْل حللخالص حلظٓ وـق فٍٕخ طغلٕم حلمغئَلٕش  -طزوٕاله ّلوّ عوزٕل حلمؼوخ موه دسحعوش أؿشحٌوخ
أكذ حلمكخطذ حل شّٕوش للْملٕوش حلممظوذس لإلغخػوش َحإلوْوخػ أن موخ ٔقوشد موه  90فوٓ حلمخثوش موه حلمغوظ ٕذٔه موه مشحكوض طهزٔوش
حلشُمِ قذ طم وقلٍم رىـخف الّ روشحمؾ ككُمٕوش  -فوبن رلوك ال ٔىيزوق ّلوّ حلـُحووذ حألدوشِ حلمشطزيوش رىقول حلمغوئَلٕش ّوه
وؾووخه حإلغخػووشَ .الكووٌ فشٔووق حلظقٕووٕم دووال حلضٔووخسحص حلمٕذحوٕووش أن وغووزش حلمؾووشدٔه حلووزٔه قزلووض حللكُمووش قٕووذٌم فووٓ حلغووـل
حلشعمٓ فٓ ّخب  2010ال طظـخَص  25فٓ حلمخثشََ .فقخً للزٕخوخص حللكُمٕش فبن حلمظُعو حلُىىٓ لشفل موىق َموِ حلمؾوشد
دحدلٕوًخ رلوغ  21فوٓ حلمخثوشّ .لوّ أن دسحعووخص َىىٕوش أدوشِ أُؿشٔوض طلوض سّخٔووش م ُموٕش حألموم حلمظلوذس لؾوئَن حلالؿجووٕه
َكقل ّلٍٕخ فشٔق حلظقٕٕم طؾٕش الّ حسط خُ حلىغزش الّ  53فٓ حلمخثش.
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انغزاء يقابم انؼًم/انغزاء يقابم انخذسٌب .طظزخٔه طلك حألوؾويش رظزوخٔه حلمغوخّذس حلمقذموش َحلغوكخن حلمغوظ ٕذٔهَ .طشكوض
أوؾيش حلهزحء مقخرل حلْمل ّلّ حلمؾشَّخص حلشٔ ٕشَ ،طكشط حٌظمخمٍخ لخذمخص حإلفلخف حألعخعٓ َحإلوظوخؽ حلضسحّوٓ .أموخ
مؾشَّخص حلهزحء مقخرل حلظذسٔذ فٍٓ أكؼش ؽوُّٕخً فوٓ حلموذنَ ،طمؼول حلىغوخء أغلزٕوش حلمؾوخسكٕه فٍٕوخَّ .لوّ حلوشغم موه أن
حإلفلخف حألعخعٓ ٔمؼل أَلُٔش فٓ حإلىخس حلمىيقٓ فوبن حإلكقوخءحص طزوٕه أن  22فوٓ حلمخثوش موه مؾوشَّخص حلهوزحء مقخرول
حلْمل سكضص كظّ حٖن ّلوّ طلغوٕه حإلفولخفَ .فٕموخ ٔظْلوق رىوُحطؾ أوؾويش حلهوزحء مقخرول حلْمول َحلهوزحء مقخرول حلظوذسٔذ،
كخوووض ٌىووخد مـمُّووش كزٕووشس مووه حلمؾووشَّخص حلمُؿالٍووش الووّ رىووخء حألفووُ حل شدٔووش َحلضسحّٕووش َحلمـظمْٕووش الووّ ؿخوووذ
مؾووشَّخص رىووخء حلقووذسحص فووٓ مـووخالص ملووُ حألمٕووش َحلمٍووخسحص حلمٍىٕووش َحلممخسعووخص حلقوولٕشَ .سكووض أكؼووش مووه وقووف
حلمؾشَّخص ّلّ دّم حلملخفٕل أَ حللذحثق حألعشٔشَ .سكوض موخ ٔقوشد موه وقوف حلوذَسحص حلظذسٔزٕوش ّلوّ ادسحس حلوذدل.
َفٕمخ ٔظْلق رىقل حلمغئَلٕش ّه حألوؾيش الّ حلزشحمؾ حللكُمٕشٔ ،ظنق مه حلزٕخوخص كذَع صٔخدس رىغزش  13وقيش مجُٔوش فوٓ
أوؾيش حلهزحء مقخرل حلظذسٔذ ( 61فٓ حلمخثش اؿمخالً) َ 18وقيش مجُٔش فٓ أوؾيش حلهزحء مقخرل حلْمل ( 79فٓ حلمخثش اؿموخالً).
ٌَزي حلمْذالص ٌٓ حألّلّ رٕه كل حألوؾيش حلمى زس فٓ اىخس حلْملٕش حلممظذس لإلغخػش َحإلوْخػ.

األثش انًباضش
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طشكض حلىظخثؾ حلمظُقْش حلملذالدس فٓ حإلىخس حلمىيقٓ ّلّ مكخفلش حلـَُُ ،مكخفلوش وقوـ حلظهزٔوشَ ،طْضٔوض عُوزل كغوذ
حلْٕؼ.
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حلمكُِن  - 1مكخفلش حلـُُ .ال ٔ ضح حألمه حلهوزحثٓ مقوذس قلوق لألغلزٕوش حلُحعوْش موه حألعوش فوٓ حلذسحعوش حلمشؿْٕوش.
ّلّ أوً رخلشغم مه أن حألعش حلظٓ طظمظِ رخألمه حلهزحثٓ ال طضٔذ ّلّ  6.3فٓ حلمخثوش فوبن ٌوزي حلىغوزش طمؼول حسط خّوًخ رىغوزش 4
وقخه مجُٔش مقخسوش رخو حألعخطَ .مه حلظيُسحص حإلٔـخرٕش حألدوشِ أن رٕخووخص حعوظٍالد حألغزٔوش فوٓ وٍخٔوش حلمؾوشَُ طؾوٕش
الووّ كووذَع طلغووه فووٓ حلىُّٕووش حلظهزَٔووش للهووزحء حلمغووظٍلكَٔ .ووذ رلووك ّلووّ أن حلمؾووشَّخص حلظووٓ طغووخّذ حلىغووخء حللُحموول
َحلمشمْخص َحألى خ حلمْشمٕه للمخخىش قذ كققض أػشحً أـخرٕخً ّلّ حألعشَُٔ .كٓ حلىمو حلْخب رؤن حوْذحب حألموه حلهوزحثٓ
قذ حولغش ّلّ حلشغم مه أن أكؼش مه ػلؼٓ حألؽخخؿ حلزٔه أُؿشٔض مٍْم مقخرالص مخ صحلُح ْٔخوُن مه حوْذحب حألمه حلهزحثٓ
رذسؿخص مْظذلش أَ ؽذٔذس.
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حلمكُِن  - 2مكخفلش وقـ حلظهزٔش .كؾ ض حلذسحعو ش حلظوٓ أُؿشٔوض ّوه حلمغوظ ٕذٔه موه أوؾويش مغوخّذس حلىغوخء حللُحمول
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َحلمشمْخص َحألى خ حلمْشموٕه للمخوخىش ّوه كوذَع طهُٕوش فوٓ مْوذ حوظؾوخس وقوـ حلظهزٔوشٌَ ،وُ موخ ٔظنوق أكؼوش روٕه
حألى وخ ّىوً روٕه حلىغوخءَٔ .مؼوول رلوك طيوُسًح أـخرٕوًخ َلكىووً غٕوش كوخ ال ّمُموًخ الوظؾوخ أفووشحد حألعوش موه فجوش "حلنووْ خء أَ
وخققٓ حلظهزٔش"َٔ .مكه لمظ طلغه فٓ حللخلش حلقلٕش للمغظ ٕذٔه أػىخء مؾخسكظٍم فٓ حلمؾشَّخصَ ،ان كخوض ،فٕمخ ٔزوذَ،
طهٕٕشحص مئقظش ال ٔظـخَص طؤػٕشٌخ فٓ مَْم حللخالص موذس حلم ؾوشَُ َفقوًخ لموخ طؾوٕش الٕوً حلذسحعوش حلمشؿْٕوشَٔ .وُكٓ حصدٔوخد
حلى قخص حلظٓ طُؿٍٍخ حألعش للهزحء رؤن حألعش حلمؾشدس حلظٓ لذٍٔخ أى خ فوهخس لوه طوظمكه موه حلل وخً ّلوّ حل ُحثوذ حلمظلققوش
رمـشد طُقف مؾخسكظٍخ فٓ حلمؾشَُ.
حلمكُِن  - 3طْضٔض عُزل كغذ حلْٕؼٔ .شكض أكؼش مه وقف مؾشَّخص حلهوزحء مقخرول حلْمول ّلوّ دّوم حلملخفوٕل أَ
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حللذحثق حألعشٔشَٔ ،شكض ّذد كزٕش مىٍخ ّلّ حإلفلخف حألعخعَٓ .فٓ أوؾيش حلهزحء مقخرول حلظوذسٔذ ،ؽوخسد موخ ٔقوشد موه
وقف حلمغظ ٕذٔه فٓ حلمؾشَّخص حلمذسس للذدلَ .طكؾف ٌوزي حألوموخه ّوه فوشَي فوٓ ىشٔقوش حعوظخذحب ٌوزٔه حلىوُّٕه موه
حألوؾيشَ .طؾِٕ أوؾيش حلهزحء مقخرل حلْمل ّلّ ويخي أَعِ فٓ حلمىخىق حلشٔ ٕش ،رٕىمخ طغوُد أوؾويش حلهوزحء مقخرول حلظوذسٔذ
فٓ حلمىخىق حللنشٔشٌَ .ىخد أػش أـخرٓ َحمق لٍزي حألوؾيش ّلوّ كٕوخس حلمغوظ ٕذٔه لوٕظ فقوو رغوزذ حألغزٔوش َحلمىظـوخص
حألدووشِ حلمقذمووش ،روول َكووزلك رغووزذ ىشٔقووش ادحسس حلمؾووشَّخص حلظووٓ كققووض آػووخسحً أـخرٕووش غٕووش مزخؽووشس وظىخَلٍووخ رمضٔووذ مووه
حلظ قٕل أدوخي.

اَثاس غٍش انًباضشة
طىيُْ حلْملٕش حلممظوذس لإلغخػوش َحإلوْوخػ ّلوّ ّوذد موه حٖػوخس غٕوش حلمزخؽوشس أَ ّىخفوش حلقٕموش حلمنوخفش فوٓ عوٕخي
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كُلُمزٕخَّ .ىذمخ أؽشوخ أّالي الّ قٕمش حلْملٕش حلممظذس لإلغخػش َحإلوْخػ رلغذ حلغٕخي فوبن رلوك ْٔىوٓ أن ٌوزي حٖػوخس غٕوش
حلمزخؽشس ال طقل أٌمٕش ّه حألػش حلمزخؽش لْملٕخص طغلٕم حألغزٔشَ .طىقغم حٖػخس غٕش حلمزخؽشس الّ أسرِ فجخص ّخمش:
أ)

طغلٕو مضٔذ مه حلنُء ّلّ حلمؾشدٔه َحلغكخن حلنْ خء حلملشَمٕه رغزذ ػهشحص فٓ حلىيخي حلزْ طهيًٕ حلمغخّذسو

د) كمخٔش حلغكخن حلزٔه ْٕٔؾُن فٓ رٕجخص ٔغُدٌخ حلْىف مه دال طى ٕز حلْملٕش حلممظذس لإلغخػش َحإلوْخػو
ؽ)

طقُٔش حلىغٕؾ حالؿظمخّٓو

د)

طىمٕش حلقذسحص مه دال حلؾشحكخص حلظٓ أوؾجض َحألػش حلمنخّف حلزْ طلقق.

انؼىايم انًساهًت فً انُخائج

 حلُْحمل حلخخسؿش ّه عٕيشس انبشَايج
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انكفاءة .طقلقض طذسٔـٕخً حلمُحسد حلمظخكش للْملٕش للممظذس لإلغخػش َحإلوْخػ  105880مقخسوش رمخ ٌُ ملذالد فوٓ حلخيوش
حألفلٕشَ .طمؼاللض حعظشحطٕـٕش حالعظـخرش لٍزح حلىقـ فوٓ حلل وخً ّلوّ حلْوذد حلمقوشس للمغوظ ٕذٔه فوٓ كول وؾوخه ،موِ طخ وٕل
مٕضحوٕخص أوؾيش مْٕالىشٌَ .زي حالعظشحطٕـٕش مزشسس ّلّ أعخط أن حلٍذ

مه حلْملٕش ٌُ حعوظْمخ حلموُحسد لغوذ حلؼهوشحص فوٓ

حلمغخّذس حلققٕشس حألؿل َوقل حلمغئَلٕش رْذ رلك ّه حلمغظ ٕذٔه الّ حلزشحمؾ حللكُمٕش.
-24

َال ٔمؼل وقـ حلمُحسد حلالصمش لظى ٕز حلْملٕش حلممظذس لإلغخػش َحإلوْخػ حلمؾكلش حلُكٕذس .فْذب حلظٕقه مه مُحّٕوذ طغولم
حلمُحسد ٔظغزذ فٓ فُْرخص أدشِ فٓ حلزشمـشَ .حميشص حلْملٕش رغزذ ّذب طلقٓ مغخٌمخص مئكذس الّ طقلٕـ طوذدالطٍخ
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ّلّ أعخط أوٍخ كخوض عظنويش الوّ حلْمول عوخثش حلْوخب رخعوظخذحب حلموُحسد حلمظخكوش رخل ْول رؾوكل كخمولَٔ .ىؾوؤ ّوه َفوُ
حلمغخٌمخص فٓ وٍخٔش حلْخب طقُس رلذَع وقـ فٓ حعظخذحب حلمُحسدَ .لْل حلْملٕش حلممظذس لإلغخػوش َحإلوْوخػ أكؼوش ّشموش
لذَسحص "حلقُْد َحلٍزُه" رغزذ حعظجؼخس ؿٍش مخولش َحكذس رؤكؼش مه  50فٓ حلمخثش مه حلمُحسد.
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َٔىيُْ حليخرِ حلمظيُس للْىوف فوٓ كُلُمزٕوخ ّلوّ أػوش ؽوخمل ّلوّ فْخلٕوش ّملٕوخص حلظغولٕم َدقوش مُحّٕوذٌخ َُّحمول
حلك ووخءس حألدووشِ للْملٕووش حلممظووذس لإلغخػووش َحإلوْووخػَ .مووه حلمظُقووِ حعووظمشحس حوظؾووخس حلْىووف الووّ مىووخىق ؿذٔووذس مووه حلزلووذ.
َحعظـخرش لٍزح حالطـخي ،أوؾؤص حلْملٕش حلممظذس لإلغخػش َحإلوْخػ مكظزخً فشّٕخً فٓ كخلٓ (ٔهيٓ مىيقظٓ كُكخ َفخ دٔل كُكوخ)
َمكظزخً طخرْخً ٔهيٓ قغمٓ رُطُمخُٔ َوخسٔىُ .كمخ ٔىظؾش حلْىف رخطـخي حلمىخىق حلؾشقٕش مه حلزلذّ .لّ أووً ال طُؿوذ كظوّ حٖن
أْ ديو لضٔخدس كنُس حلْملٕش حلممظذس لإلغخػش َحإلوْخػ فوٓ كول حلمىيقوش ٌىوخد رغوزذ قلوش ّوذد حلغوكخن َطؾوظظٍم فوٓ طلوك
حلمىيقش ٌَُ ،مخ ٔظيلذ حعظؼمخسحص كزٕشس لمغخّذس ّذد ملذَد وغزٕخً مه حألؽخخؿ.
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انفؼانٍت .ط ظشك كل حلمؾشَّخص حلمى زس فٓ اىخس حلْملٕش حلممظذس لإلغخػش َحإلوْخػ أن حلؾوشكخء لوذٍٔم مغوظُِ مْوٕاله
مه حلقذسس ّلّ حلظى ٕز عُحء فٓ مغظُِ حللكُمش أَ فٓ وَُوم حلظْلوٕم أَ حلقولش أَ حلؾوشكخء حلمظْوخَوٕه ،موه قزٕول حلموذحسط
َحلمىَمخص حلمـظمْٕشَ .سأِ انبشَايج أن مٕضس حلْمل مِ مىَمخص قذسطٍخ دَن حلمغظُِ حألمؼل (مؼل حلمىَموخص حلمـظمْٕوش
َحلمىَمخص غٕش حللكُمٕش حلُىىٕش) أٌم مموخ ٔمكوه أن ٔقوِ ّلوّ حلْملٕوش حلممظوذس لإلغخػوش َحإلوْوخػ موه آػوخس رغوزذ ققوُس
حلمٍخسحص حلظىَٕمٕش لٍزي حلمىَمخص.
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األثش .الكَض رْل حلذسحعخص حلظٓ أُؿشٔض طلض سّخٔش انبشَايج كُ حلغٕخي حلزْ طْمل فًٕ حلْملٕش حلممظذس لإلغخػش
َحإلوْخػ مُْقخص ٌٕكلٕش طْشقل طلغٕه ٍشَ

مْٕؾش حألعش حلمؾوشالدسٌَ .وزي حلْقزوخص طلوذ موه أػوش ؿٍوُد حلْملٕوش حلممظوذس

لإلغخػش َحإلوْخػ فٓ كمخٔش َحعظْخدس عُزل كغذ حلْٕؼ.

 حلُْحمل حلُحقْش طلض عٕيشس انبشَايج
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حجى انهٍكم انخُظًًٍٔ .شِ فشٔق حلظقٕٕم أن كـم حل شي حإلقلٕمٕش فهٕش رذسؿش كزٕشس مقخسوش رىيخي حلْملٕش َوٍـٍخ.
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يشوَت انهٍكم انخُظًًٍ .رخلىَش الّ دقخثـ حلْىف َحلظؾشٔذ َطزخٔه طلك حلخقخثـ رٕه أولوخء حلزلوذ ،قوخب انبشَاايج
ربوؾخء وَخب مشن لالعظـخرش رؾكل مالثم لالكظٕخؿخص فوٓ كول مُقوٌَِ .وزي حلمشَووش كُٕٔوش للظْخمول موِ حللخلوش فوٓ كُلُمزٕوخ
َٔىزهٓ ّذب حالعظٍخوش رؤٌمٕظٍخّ .لوّ أن رلوك ٔيوشف طلوذٔخص ،كٕوغ طوؤػشص حألسقوخب حلمظْلقوش رذقوش مُحّٕوذ ّملٕوخص حلظغولٕم
َحلىقل حلزشْ َحلظخضٔه َحلمىخَلش رخللخؿش الّ حلظْخمل مِ حللخلش حلمظهٕشس.
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انُُظى انهىجسخٍت وخطىط اإليذاداث .طئػش ُّحمل مْٕالىش ٔ -خشؽ مَْمٍوخ ّوه عوٕيشس انبشَاايج ّ -لوّ حلك وخءس حلظوٓ
طمكالىض رٍخ حلْملٕش مه طلُٔل حلمغخٌمخص الّ مُحسد ٔمكه طُصٍْٔخٌَ ،زي حلُْحمل ٌٓ )1 :حسط خُ وغوزش حلمغوخٌمخص حلْٕىٕوش
( 43فٓ حلمخثش)و  )2حّظمخد طُعِٕ حلْملٕش حلممظذس لإلغخػش َحإلوْخػ ّلّ قخّذس مه حلـٍخص حلمخولش طغظؤػش فٍٕخ ؿٍش مخولوش
َحكذس رمخ ٔقل الّ  50فٓ حلمخثش مه حلمغخٌمخص حلمئكذسو  )3فُْرخص حلؾشحء حلمللٓ رغزذ حل شي روٕه حألعوْخس حلمللٕوش
َحلذَلٕووش  -حلووزْ طووشحَف رووٕه  40َ 30فووٓ حلمخثووش فووٓ كخلووش حألسص  -كظووّ ّىووذمخ كووخن للؾووشحء حلمللووٓ آػووخس أـخرٕووش كؼٕووشسو
 )4فوُْرخص حلظغولٕم الوّ حلمؾوشَّخص حلقوهٕشس حألكؼوش ؽوًُّٕخ فوٓ كُلُمزٕوخ روخلىَش الوّ أن حلموُحد حألعخعوٕش حلمقذالموش موه
حلـٍخص حلمخولش طهلالف فٓ ّزُحص كزٕشسَ .رخإلمخفش الّ رلوك فوبن ٌىوخد ُّحمول كؼٕوشس طغوخٌم فوٓ ّوذب دقوش مُحّٕوذ حلظغولٕم
وغوزٕخً ( 79فووٓ حلمخثووش مقخروول حلٍووذ

حلملووذالد رىغووزش  90فووٓ حلمخثوش فووٓ حإلىووخس حلمىيقووٓ) ،رمووخ فووٓ رلووك حالّظزووخسحص حألمىٕووش،
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حليشيَّ ،ملٕخص حلظلقق فٓ أػىخء صٔخسحص حلمؾشفٕهَ ،حللخؿش الّ طُكٕوذ ّملٕوخص حلظغولٕم لظىَوٕم ىوشي حلظُصٔوِ

رؤكزش قذس ممكه مه حلك خءس كظّ ٔظغىّ طقلٕل طكخلٕف حلىقل الّ أدوّ كذ.
َعخٌمض حلْملٕش حلممظذس لإلغخػش َحإلوْخػ رذَس دالي فٓ أـخد رذحثل لظُصِٔ حلظزشّوخص حلْٕىٕوشَ .طؾوظشْ حلْملٕوش موخ
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ال ٔقل ّه  44فٓ حلمخثش مه حألغزٔش حألعخعوٕش مللٕوخً ،موِ اّيوخء حألَلُٔوش للؾوشحء موه فوهخس حلمىظـوٕهَٔ .مكوه العوظخذحب
حلقغووخثم أن ٔكووُن رووذٔل آدووش لللقووُ ّلووّ حلهووزحءَ ،ان كووخن مووه حلُحمووق أن حلقٕمووش حلكزٕووشس حلمنووخفش مووه دووال حعووظخذحب
حألغزٔش فٓ حلْملٕش حلممظذس لإلغخػش َحإلوْخػ ٔضٔذ مه آػخسٌخ غٕش حلمزخؽشس.
َُظى انشصذ .وَخب حلشفذ رؾكلً حللخلٓ ال ٔكظؾف حٖػخس غٕوش حلمزخؽوشس حلمٍموش ،موه قزٕول طكؤُه حلؾوشحكخصَ ،حٖػوخس
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حلمنخّ شَ ،كمخٔش حلغكخنَ ،صٔخدس حالٌظمخب رخلغوكخن حلمؾوشدٔهَ ،حلوذّم حلوزْ طقذموً حلْملٕوش للمىَموخص حلمـظمْٕوشَّ .لوّ
حلشغم مه أن حإلىخس حلمىيقوٓ ال ٔظىوخَ طلوك حٖػوخس فوبن قٕمظٍوخ حلمنوخفش َحمولش رخلقوذس حلوزْ ٔـْلٍوخ طغوظلق حلزلوغ ّوه
ىشٔقش لقٕخعٍخ فشحكش ّىذمخ ٔئػش طَْٕم حٖػخس غٕش حلمزخؽشس فٓ أػىخء طى ٕز حلْملٕش حلممظذس لإلغخػش َحإلوْخػ ّلّ ك خءطٍوخ
أَ فْخلٕظٍخ.

االسخُخاجاث
االحساق وانًالءيت
مخ صحلض حلْملٕش مالثمش لللخلش فٓ كُلُمزٕخَ ،طئدْ دَسحً مٍمخً فٓ طقذٔم حلمغخّذس حإلوغخوٕش للغكخن حلمؾشدٔه َطكؤُه
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ؽووشحكخص مووِ حلكٕخوووخص حألدووشِ حلمْىٕووش رظقووذٔم حلمُْوووش حإلوغووخوٕش لٍوومَ .مووخ صحلووض ىزْٕ وش حلظؾووشٔذ آدووزس فووٓ حلظيووُسَ ،مووه
حألعخعٓ أن طْظش

حلْملٕش حلممظذس لإلغخػش َحإلوْخػ رؤٌمٕوش حلل وخً ّلوّ أكزوش قوذس موه حلمشَووش للظْخمول موِ حللخلوش ّلوّ

حلُؿً حلمىخعذ.

انكفاءة
ٔيشف حلؾكل حلزْ طظخزي حلْملٕش حلممظذس لإلغخػوش َحإلوْوخػ رْول ح لظلوذٔخص أموخب طلقٕوق أققوّ مغوظُِ موه حلك وخءس.
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َٔمكه طلقٕوق حلك وخءس فوٓ حلْملٕوش موه دوال حالعوظْمخ حالعوظشحطٕـٓ لألػوش حلمنوخّف َموه دوال حلؾوشحكخص حلظوٓ طغومق
رظقخعم طكخلٕف حللُؿغظٕخصَ .مه حلُحمق أٔنخً أن انبشَايج ْٔمل مِ فشٔق فهٕش وغزٕخً مقخسوش رلـم حلْملٕشَٔ .شِ فشٔوق
حلظقٕٕم أن حلْقزخص حلظٓ طقف أمخب صٔخدس حلك خءس طىزِ دحدلٕخً مه حللخؿش الّ حلل خً ّلّ مشَوش حلْملٕش ،كمخ طىؾوؤ دخسؿٕوخً ّوه
حطـخٌخص حلمغخٌمخص حلمقذمش مه حلـٍخص حلمخولش َوَُم حلظمُٔل حلظٓ ٔغظخذمٍخ انبشَايج ّلّ حلمغظُِ حلْخلمٓ.

انُىاحج
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طكؾف رٕخوخص حل ْخلٕش ّه حسط خُ مْذ طلقٕق حألٌذح

َطؾٕش الّ أن حلْملٕوش كوخن ٔمكىٍوخ طلقٕوق أكؼوش موه رلوك لوُال

ّـض حلمٕضحوٕشَّ .لّ حلشغم مه ٌوزح حلْـوض فوبن حلْملٕوش قوذالمض حلمغوخّذس الوّ  92فوٓ حلمخثوش موه حلمغوظ ٕذٔه كظوّ رىقوف
حلكمٕوووش حلمقوووشسس لألغزٔوووشَ .طقوووشس صٔوووخدس ح ألوؾووويش حلمُؿالٍوووش للىغوووخء َحألى وووخ قوووذس حلمغوووظيخُ لظهيٕوووش حلىغوووخء حللُحمووول
َحلمشمْخصَ ،حألى خ حلمْشمٕه للمخخىشَ ،حلمغظ ٕذٔه مه حلظهزٔش حلمذسعٕشَ ،طقلٕل حلموُحسد حلمخققوش للهوزحء مقخرول
حلْمل َحلهزحء مقخرل حلظذسٔذَ .فٓ حلُحقِ كخن ّذد حلمغظ ٕذٔه مه ٌزٔه حلىؾوخىٕه أكزوش موه حلْوذد حلمقوشس ّلوّ حلوشغم موه
طقلٕـ كـم حللقـ حلهزحثٕش ّمخ كخن مه قزل َطققٕش حل ظوشحص حلضمىٕوشَ .روخلىَش الوّ حلشغزوش فوٓ صٔوخدس َّوٓ حللكُموش
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رخلغكخن حلزٔه ال طخذمٍم حلزشحمؾ حللكُمٕش ،مه حلمٍم ملخَلش مغخّذس أكزش ّذد ممكه مه حلمغظ ٕذٔه َلوُ ركمٕوخص أقول موه
حألغزٔش َل ظشحص أققش.

انفؼانٍت واألثش
كققض حلْملٕش حلممظذس لإلغخػش َحإلوْخػ آػخسحً أـخرٕش ّلّ حللخلش حلظهزَٔش َحلقلٕش للمغوظ ٕذٔه َّلوّ وُّٕوش كٕوخطٍم.
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َٔىزهٓ طؤكٕذ دَس حلْملٕش حلممظذس لإلغخػش َحإلوْخػ فٓ عذ ػهشحص حلمغخّذس ٌَُ ،مخ ٔغٍِل وقول حلمغوئَلٕش ّوه حلمغوظ ٕذٔه
الووّ حلزووشحمؾ حللكُمٕووشَ .رخإلمووخفش الووّ رلووك فووبن َؿووُد حلْملٕووش حلممظووذس لإلغخػووش َحإلوْووخػ َىشٔقووش ّملٍووخ ٔلققووخن أػووشحً
منخّ خًَ .فٓ حلكؼٕش مه حللخالص ،طلققض آػخس غٕش مزخؽوشس أٌوم موه طُصٔوِ حألغزٔوشّ .لوّ أن ٌوزي حٖػوخس ال طظنوق االّ موه
دال حلمقخرالص غٕش حلشعمٕش َحلشَحٔخص حلظٓ طذحَلظٍخ مقخدس حلمْلُمخص حلشثٕغٕشَ .ال طشفذ كخلٕوخً قخّوذس رٕخووخص حلمكظوذ
حلقيشْ ٌزح حلىُُ مه حلمْلُمخص.

انخشابط واالسخذايت
طزوٕاله فوٓ أػىوخء حلزْؼوش أن حلوشَحرو حلظؾوهٕلٕش موِ حلكٕخووخص حألدووشِ طؾوكل أكوذ ؿُحووذ حلقوُس حلظوٓ حطغومض رٍوخ حلْملٕووش
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حلممظذس لإلغخػش َحإلوْخػٌَ .ىخد حلْذٔذ مه أمؼلش حلؾوشحكخص حلظوٓ أوؾوجض َحٖػوخس حلمنوخّ ش حلظوٓ طلققوضَ ،ان كوخن ٔظْوزس
َمووِ َػٕقووش طزووٕه رذقووش دَس حلْملٕووش فووٓ اسعووخء حلؾووشحكخص َ/أَ كـووم حألػووش حلمنووخّفَّ .ووالَس ّلووّ رلووك فووبن حلووذسَط
حلمغظخل قش مه ٌزي حلْملٕش لٕغض مىَمش رخلقذس حلزْ ٔغمق رظـمِٕ أفنل حلممخسعخص حلظٓ ٔمكه أن ٔغوظ ٕذ مىٍوخ لوٕظ فقوو
حلمٍُ ُن حلْخملُن فٓ حلْملٕش حلممظوذس لإلغخػوش َحإلوْوخػ ،رول َحالعوظ خدس مىٍوخ أٔنوخً فوٓ ؿٍوُد انبشَاايج فوٓ ؿمٕوِ أولوخء
حلْخلم.
َطظغم حلشَحرو حالعظشحطٕـٕش للْملٕش رـُحوذ مزظكشس ّلّ حلشغم مه أوٍخ مخ صحلض فٓ مشكلظٍخ حلظـشٔزٕشَ .طمؼل ّالقش
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حلْملٕش رمٍْذ كُلُمزٕخ لشفوخي حألعوشس َحلٍٕجوش حلشثخعوٕش للْمول حالؿظموخّٓ َحلظْوخَن حلوذَلٓ حليوُس حألَ فوٓ ّملٕوش طكؤُه
حلشَحرو حالعظشحطٕـٕشَ .حلخيش حلظخلٕش ٌ ٓ ارشحب حط خقخص طْخَن سعمٕش مِ حلوُصحسحص حلمغوئَلش ّوه طلوك حلزوشحمؾ حلظؾوهٕلٕش،
مؼل َصحسس حللمخٔش حالؿظمخّٕش ََصحسس حلظْلٕمَ .رخلىَش الّ كـم حل ِشي حلْخملش فٓ حلمٕذحن ،طْوزس طخقوٕـ حلُقوض حلكوخفٓ
كؼ وض طكؤُه حلؾوشحكخص َكوزلك طلقٕوق حألػوش حلمنوخّف حلملموُط فوٓ
للشرو رٕه حلْملٕخص َحلغٕخعش حلْخمشَ ،لكوه حلْملٕوش ال
حلمٕذحن ُٔمٕخً.
َقوذ ٔزوذَ فوٓ حلُقوض حللوخلٓ أن مئؽوش وقول حلمغوئَلٕش الوّ حلزوشحمؾ حللكُمٕوش ال ٔخظلوف ّوه مئؽوش حعوظذحمش طقومٕم

-39

حلْملٕش حلممظذس لإلغخػش َحإلوْخػَ ،ان كخن ٔظْزس اػزخص أن مئؽش وقل حلمغئَلٕش ٔكخفت حلل خً ّلّ كٕخس حلمؾشدٔه دحدلٕخً.

انخىصٍاث
انبشيجت
-40

قذ طىيزق حلظُفٕخص حلظخلٕش أكؼش ّلّ حلمشكلش حلظخلٕش مه حلْملٕش حلممظذس لإلغخػش َحإلوْخػَ ،لكه رْنٍخ قذ ال ٔىيزق
كخلٕخًَٔ .ىزهٓ لمٍُ ٓ حلزشمـش حلىَش رذقش أكزش فٓ حلظُفٕخص حلظخلٕش.
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انخىصٍت  :1أـخد ىشٔقش لظُعِٕ حألوؾيش حلمُؿالٍش للىغخء حللُحمل َحلمشموْخص َحألى وخ حلمْشموٕه للمخوخىش فوٓ
حلمىخىق حلشٔ ٕش وَشحً لقُْرش ممخن سرو حألوؾيش رخذمخص حلشّخٔش حلقلٕش حل ْخلش.
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انخىصااٍت  :2حعظكؾووخ

امكخوٕووش صٔووخدس أػووش حألوؾوويش حلمُؿالٍووش للىغووخء حللُحموول َحلمشمووْخصَٔ .مكووه طلقٕووق رلووك

ريووشٔقظٕه )1 :حعووظزذح حللق وـ حلهزحثٕووش حل شدٔووش رلقووـ غزحثٕووش أُعووشٔشو  )2حلزلووغ ّووه عُووزل لضٔووخدس طىغووٕق حألوؾوويش
حلمُؿالٍووش الووّ حلىغووخء حللُحموول َحلمشمووْخص َأؽووكخ أدووشِ مووه حلمغووخّذس حلمغووظخذمش فووٓ أْ وؾووخه ٔى ووز ّلووّ حلمغووظُِ
حألعشْ.
-43

انخىصٍت  :3طخقٕـ وغزش أكزوش موه أوؾويش حلهوزحء مقخرول حلْمول لمؾوشَّخص حإلفولخف حألعخعوٓ ،كظوّ َان كخووض
ؿمِٕ وُحطؾ أوؾيش حلهزحء مقخرل حلْمل م ٕذس.
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انخىصٍت  :4حلىَش فٓ امكخوٕوش صٔوخدس طشكٕوض أوؾويش حلهوزحء مقخرول حلْمول ّلوّ حلزوشحمؾَ ،حالّظوشح

فوٓ حلُقوض و غوً

ر خثذس ؿمِٕ أوُحُ حلظذسٔذ فٓ كل حللخالص.

اَثاس غٍش انًباضشة
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رووخلىَش الووّ حلقٕمووش حلكزٕووشس حلظووٓ طنووٕ ٍخ حٖػووخس غٕووش حلمزخؽووشس فووٓ حلغووٕخي حلكُلووُمزٓ ،مووه حلمٍووم حلزلووغ ّووه ىووشي
لظْضٔضٌخ مه دوال ّمول حلْملٕوش حلممظوذس لإلغخػوش َحإلوْوخػَ .طشكوض حلظُفوٕخص حلظخلٕوش رخلذسؿوش حألَلوّ ّلوّ كٕ ٕوش طلذٔوذ
حٖػخس غٕش حلمزخؽشس َطشطٕذ أَلُٔخطٍخ طزْخً للغٕخي.
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انخىصٍت  :5طٍ ٕجش مضٔذ مه حل شؿ حلظٓ طغومق ربقخموش لقوخءحص روٕه حلؾوشكخء حلمظْوخَوٕهّ ،لوّ أال ٔكوُن حلهوشك موه
رلك حعظخالؿ حلذسَط حلمغظ خدس مه حلظقذب حلملشص فٓ حلمؾشَّخص فلغوذ ،رول َطْضٔوض حلقوالص روٕه حلمئعغوخص لك خلوش
حعظذحمش حلـٍُد حلمؾظشكش أٔنخً.
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انخىصٍت  :6اؿشحء دسحعش لظلذٔذ َارشحص حٖػخس حلمؾظشكش لمخظلف أوُحُ حلمغخّذس ،العوٕمخ حلظهزٔوش حلمذسعوٕش َحلهوزحء
مقخرل حألفُ .

-48

انخىصٍت  :7سّخٔش ػالع دسحعخص ّه حألعُحي كُ حلزذحثل حلممكىش لظُصِٔ حألغزٔش حلْٕىٕوش موه أؿول طلغوٕه رشمـوش
حلزذحثل رمخ ٔظ ق مِ حلغٕخي.
 )1دسحعش ّه ؿذَِ صٔخدس وغزش حلمٕضحوٕش حلمخققش للمؾظشٔخص حلمللٕشو
 )2دسحعش ّه امكخوٕش َعُزل طْضٔض حٖػخس غٕش حلمزخؽشس مه دال ؽشحء حلمىظـخص حلمللٕش مه فهخس حلمىظـٕهو
 )3دسحعش لظلذٔذ حٖػخس غٕش حلمزخؽشس العظْمخ حلمىظـخص حألعخعٕش مقخسوش رخلقغخثم.

هٍكم انًكخب انقطشي نهبشَايج
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حلهشك مه حلظُفٕخص حلظخلٕش رؾؤن ٌٕكل حلمكظذ حلقيشْ ٌُ ل ض حالوظزخي الّ حلمظيلزخص حلٍٕكلٕش حلمْظش

رٍخ للظهلذ

ّلّ طلذٔخص ادحسس حلْملٕخص حلممظذس لإلغخػش َحإلوْخػ فٓ حلغٕخقخص حلمظيُسس.
-50

انخىصٍت  :8حلىَش فٓ اقخمش كنُس ػخرض فٓ حلـضء حلؾشقٓ مه حلزلذ ّه ىشٔق فظق مكظذ طخرِ كظّ ٔمكه حالعوظ خدس
مه حلظآصس حلزْ ٔك لً َؿُد مٍُ ٓ انبشَاايج َ ،فوٓ حلُقوض و غوً طْضٔوض حٖػوخس غٕوش حلمزخؽوشس لللمخٔوشَ ،طغولٕو مضٔوذ موه
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حلنُءَ ،طقُٔش حلىغٕؾ حالؿظمخَّٓ .سرمخ ٔمكه اقخموش كنوُس رىقول أكوذ حلمكخطوذ حلظخرْوش حللخلٕوش الوّ اكوذِ حلمىوخىق حلظوٓ
طُقف فٍٕخ حلىضحُ.
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انخىصٍت  :9طُعِٕ فشي حلمكخطذ حل شّٕش َحلمكخطذ حلظخرْش.
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انخىصٍت  :10طؾـِٕ طزخد حلضٔخسحص رٕه مٍُ ٓ حلمكخطذ حل شّٕش َحلمكخطذ حلظخرْش مه دال صٔخسس حلمؾشَّخص مه
أؿل حلُقُ

ّلّ مخظلف حلظقُسحص حلظٓ طظٕلٍخ مخظلف حلغٕخقخص.

قاػذة بٍاَاث انًكخب انقطشي واإلطاس انًُطقً
رخلىَش الّ أن قخّذس حلزٕخوخص طنوم كموخً ٌوخثالً موه حلمْلُموخص ،موه حلنوشَسْ أن طكوُن ٌوزي حلمْلُموخص َفو ٕش فوٓ
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مَْمٍخَ .مه حلمٍم حالعظ خدس أكؼش مه حلظللٕل حالعظىزخىٓ للىَش رذقش أكؼش فٓ أػش مخظلف حألوؾيش ّلوّ حلزشمـوشَٔ .ىزهوٓ
ل شٔق حلمظخرْش أن ٔـشْ حألوؾيش حلظخلٕش قزل وٍخٔش دَسس حلْملٕش حلممظذس لإلغخػش َحإلوْخػ.
انخىصٍت  :11طلذٔذ كٕ ٕش قٕخط مئؽشحص حألػش حلمُؿُدس رخل ْل فٓ حإلىخس حلمىيقوٓ َحعوظىزخه أػوش مخظلوف حألوؾويش
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َحل شَي رٕه حلمغظ ٕذٔه َغٕش حلمغظ ٕذٔه موه حلْملٕوش حلممظوذس لإلغخػوش َحإلوْوخػ .موه حلمٍوم أن طؾومل حلذسحعوخص حألعخعوٕش
حلظٓ طـشْ طلض سّخٔش انبشَايج طغخإالص كُ مخ ارح كخن حلؾخـ حلزْ طـشْ مقخرلظوً مغوظ ٕذ موه حلْملٕوش َووُُ حلىؾوخه
حلزْ ٔغظ ٕذ مىً.
انخىصٍت َ :12مِ مئؽشحص ؿذٔذس طظٕق طغلٕو حلنُء ّلّ حٖػخس غٕش حلمزخؽوشس للْملٕوش حلممظوذس لإلغخػوش َحإلوْوخػ
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رلغذ كل عٕخيَ ،رخخفش صٔخدس حلظشكٕضَ ،حللمخٔشَ ،طقُٔش حلىغٕؾ حالؿظمخَّٓ ،حألػش حلمنخّفَ ،اسعخء حلؾشحكخص .مه
حلمٍم اوؾخء قخّذس رٕخوخص طغمق رشفذ حل وشَي فوٓ ّوذد حلمغوظُٔخص َّوذد حلؾوشكخءَ ،موخ الوّ رلوكَ ،موذِ حٖػوخس حلملققوش.
َٔمكه امخفش طللٕل حلمئؽشحص حألدشِ ،مه قزٕل ّذد حلمغظ ٕذٔه أَ حٖػخس غٕش حلمزخؽشس حلمخظل ش أَ حلممخسعوخص حلقولٕش
حلمظزْش.
انخىصااٍت  :13حلقٕووخب ،رمـووشد حالوظٍووخء مووه وقوول حلمغووئَلٕش رووبؿشحء دسحعووش مظخرْووش للمغووظ ٕذٔه ،رلغووذ وووُُ حلىؾووخه،
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رُمُف أكزش ّلّ مذِ حعظذحمش حلظهٕٕشحص حلظٓ لمغٍخ حلمغظ ٕذَن فٓ أػىخء طى ٕز حلمؾشَُ.

للظْش

جًغ األيىال
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انخىصٍت  :14طظيلذ صٔخدس دقش مُحّٕذ حلمغخٌمخص َامكخوٕش حلظىزئ رٍخ قٕخب حلمذٔش حلقيشْ رقٕخغش حعوظشحطٕـٕش لـموِ
حألمُح رذّم مه ادحسس حلْالقخص حلخخسؿٕش َحلـٍخص حلمخولش مه أؿل طىُٔوِ قخّوذس حلموخولٕه دّموخً للمزوخدسحص حالعوظشحطٕـٕش
حلظٓ ٔشحٌخ حلمكظذ حلقيشْ مه أَلُٔخص حلمغظقزل.
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