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 مذكزة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 ظزٌلهقذهت للوجلس التٌفيذي ل الوثيقتُذٍ 

ٔ  رزؼلق ثوؾزوْٓ ُونٍ الْص٘ وخ    فٌ٘خأٍئلخ للِٗن قل ركْى رلػْ األهبًخ أػؼبء الوغلٌ النٗي  االرظوب  ثووْي ٖ    إلو

 .الوغلٌ الزٌ ٘نٕ ث زوح كبف٘خ كّهحقجل اثزلاء  ملكأى ٗزن  ّٗ ؼلأكًبٍ،  الونكْهٗيثوًبهظ األغنٗخ الؼبلوٖ 

 :هكزت الز ٘٘ن حهلٗو  C. Heider :الَ٘لح -2030066513: هقن الِبرف

 
رزؼلوق   أٍوئلخ إى كبًوذ لولٗكن    ،الووتروواد ْؽولح فولهبد   ل خاإلكاهٗو  حالوَوبػل  ،I. Carpitella ثبلَو٘لح  االرظوب   ٗوكوٌكن 

 .(2645-066513): ثإهٍب  الْصبئق الوزؼل خ ثأػوب  الوغلٌ الزٌ ٘نٕ ّملك ػلٔ الِبرف هقن
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ٖ    البزًاهحالنٕ أعواٍ الزْىٗغ الؼبم لألغنٗخ ٗزؼوي ُنا الز وٗو هْعيا لز ٘٘ن  ّقول اػوـلغ فوٗوق هوي     . 2009 ػوبم  فوٖ كاهفوْه فو

أٍبل٘ت هي ثٌِ٘ب إعواء ه وبثالد هوغ الوقجووٗي الوئَ٘و٘٘ي،      يهَزقله٘ 2010آماه /و٘ي كّل٘٘ي ثبلؼول الو٘لاًٖ فٖ هبهًصالصخ ه ّ٘

 .اإللكزوًّ٘خالْصبئق، ّااللز بء ثبلوَز ٘لٗي، ّالوشبُلح الوجبشوح، ّاالٍز ظبءاد فٖ ّالجؾش 

ّأكٓ ُونا  . ػلٔ ًـوب  ّاٍوغ   إلٔ ؽلّس ّف٘بد، ّرله٘و أطْ  إًزبع٘خ، ّرشوك 2003 ػبم اهفْه فّٖقل أكٓ اًلالع الٌياع فٖ ك

ٖ ل ّالوّؽو  الؾؼوو  لوغزوؼوبد  –أقول   ثلهعوخ  كبىّإى  –أٗؼب ّفؾَت، ثل  وشوكٗيالزشوك إلٔ ف لاى ٍجل الؼ٘ش ال ثبلٌَجخ لل  الزو

ٗ ولم الوؼًْووخ إلوؤ الَووكبى   البزًاااهحفزوو   ّهوب  .رشوووكد الزووٖ خاليهاػ٘وو الوؾل٘وخ  ثبلوغزوؼووبد االقزظووبكٗخ الٌبؽ٘وخ  هووي رووورجؾ كبًوذ 

ٔ ّلكي ثؼل هوّه ٍجغ ٍوٌْاد  . ًبػغب اٙى ثوًبهغَ أطجؼ، ّقل 2003الوزأصوٗي ثبلٌياع فٖ كاهفْه هٌن ػبم  ثولء الٌوياع لون     ػلو

 .ؽلكّى أٍجبة الزشوك هب ىالذ  أى إلٔٗؼل إلٔ كاهفْه إال ػلك قل٘ل هي الَكبى ًظوا 

كووب أى ًِووظ الزْىٗوغ الؼووبم   . ّّعول الز ٘و٘ن أى ػول٘ووخ الـوْاهة هِووخ للَووكبى الوزوأصوٗي ُّووٖ روزالءم إلؤ ؽوول كج٘وو هووغ اؽز٘بعوبرِن         

، ػلؤ الووغن هوي أى ُونٍ الوٌِظ أفون ٗظوجؼ أقول هالءهوخ هوغ رـوْه            2009لألغنٗخ كبى هزالئوب هغ الظوّف الزٖ ٍبكد فوٖ ػوبم   

ٌٗـْٕ ػلؤ ركوبل٘ف أقول للـوي الوزووٕ ه بهًوخ ثوبلٌِظ األفووٓ الزوٖ كبًوذ ٍوززـلت هِوبهاد              ألًَكوب ارَن ثبلك بءح . االؽز٘بعبد

 .أكضو هي الشوكبء الوزؼبًّ٘ي

فٖ الوبئخ هوي الوَوز ٘لٗي هٌِوب ر وٗجوب، ُّوْ هوب ٗؼول إًغوبىا كج٘ووا ثوبلٌظو إلؤ ث٘ئوخ الزشو ٘ل               100ّقل ّطلذ ػول٘خ الـْاهة إلٔ 

ًّ ووض فووٖ   – للزؼووْٗغ ػووٌِن ثووبالًقواؽ فووٖ الزْىٗووغ الوجبشووو  البزًاااهحالوونٗي اػووـو  –الظووؼجخ، ّؿوووك الشوووكبء الوزؼووبًّ٘ي 

ّكبى هي الظؼت رؾلٗل هلٓ رؾ ٘ق الؼول٘خ ألُلافِب الوؾلكح ألى الوؼبٗ٘و الوتٍَ٘خ كبى قل رون ثلْغِوب   . فٖ الوبئخ 22 لغالزوْٗل ث

     َ كّها  البزًااهح ؼول٘وخ ُوٖ األكجوو فوٖ كاهفوْه ُّوٖ رؼـوٖ        األصوو، فبل أهوب هوي ؽ٘وش    . ُونٍ الؼول٘وخ   فؼال فوٖ الْقوذ الونٕ أقوود ف٘و

لَوكبى الوزوأصوٗي، ّال ٍو٘وب الوشووكٗي كافل٘وب، ف٘وبهاد لكَوت الؼو٘ش أقول          ل البزًااهح هَوبػلاد  أربؽوذ  ّقل  .هوكيٗب ث٘ي شوكبئَ

  .فـوا هي رلك الزٖ كبًْا ٌٍ٘زِغًِْب لْ لن ركي الؼول٘خ هْعْكح

  

 هلخـص
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هشزوع القـزار

 

 

 

ر ولٗن الوَوبػلح ال نائ٘وخ للَوكبى      – 107600 لَْكاىفٖ ا ر وٗو هْعي ػي ر ٘٘ن ػول٘خ الـْاهة"الوغلٌ ػلوب ثبلْص٘ خ ٗؾ٘ؾ 

ؾوش  ّٗ WFP/EB.2/2010/6-D/Add.1ّاٍزغبثخ اإلكاهح الْاهكح فوٖ الْص٘ وخ    (WFP/EB.2/2010/6-D)" الوزأصوٗي ثبلٌياع

 .هواػبح االػزجبهاد الزٖ ؿوؽِب الوغلٌ أصٌبء هلاّالرَالزْط٘بد هغ  ػلٔ ارقبم هيٗل هي اإلعواءاد ثشأى

 

 

 

 

 

  

                                                      
 اػزولٍ الوغلٌ، ٗوعٔ الوعْع إلٔ ّص٘ خ ال واهاد ّالزْط٘بد الظبكهح فٖ ًِبٗخ اللّهحؿالع ػلٔ ال واه الٌِبئٖ النٕ ُنا هشوّع قواه، ّلال. 
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 هقذهت

ٖ    البزًااهح النٕ أعوواٍ  الزْىٗغ الؼبم لألغنٗخ ٗزؼوي ُنا الز وٗو هْعيا لز ٘٘ن -  1 كغويء هوي    2009 ػوبم  فوٖ كاهفوْه فو

ً     و٘ي ّقل اػـلغ فوٗق هي صالصخ ه ّ٘. 107600ػول٘خ الـْاهة   يهَوزقله٘  2010آماه /كّل٘و٘ي ثبلؼوول الو٘ولاًٖ فوٖ هوبه

الْصبئق، ّااللز وبء ثبلوَوز ٘لٗي، ّالوشوبُلح الوجبشووح،     فٖ أٍبل٘ت هي ثٌِ٘ب إعواء ه بثالد هغ الوقجوٗي الوئَ٘٘٘ي، ّالجؾش 

 .اإللكزوًّ٘خّاالٍز ظبءاد 

ػلؤ ًـوب     إلؤ ؽولّس ّف٘وبد، ّروله٘و أطوْ  إًزبع٘وخ، ّرشووك        2003 ػوبم  ّٖقل أكٓ اًلالع الٌياع فوٖ كاهفوْه فو   -  2

 لوغزوؼوبد  –أقول   ثلهعخ كبىّإى  –أٗؼب ّفؾَت، ثل  وشوكٗيّأكٓ ُنا الزشوك إلٔ ف لاى ٍجل الؼ٘ش ال ثبلٌَجخ لل. ّاٍغ

 .رشوكد الزٖ اليهاػ٘خ الوؾل٘خ ثبلوغزوؼبد االقزظبكٗخ الٌبؽ٘خ هي رورجؾ كبًذ الزّٖالوؽل  الؾؼو

 اٙى ثوًبهغَ أطجؼ، ّقل 2003ٗ لم الوؼًْخ إلٔ كل الَكبى الوزأصوٗي ثبلٌياع فٖ كاهفْه هٌن ػبم  البزًاهحفز   ّهب-  3

ٔ ّلكي ثؼل هوّه ٍجغ ٌٍْاد . ًبػغب ٔ ثولء الٌوياع لون ٗؼول إلؤ كاهفوْه إال ػولك قل٘ول هوي الَوكبى ًظووا             ػلو أٍوجبة   أى إلو

 .ؽلكّى وك هب ىالذ الزش

فِوٖ رؼوبًٖ ؽزؤ فوٖ أفؼول الؾوبالد هوي اًؼولام األهوي ال ونائٖ، ّلِوب روبهٗـ هوي              . بفِ٘و  ٗظوؼت الؼوول   ث٘ئوخ ّكاهفْه -  4

 مػوب  ّقل رلُْه األهي ثبلٌَجخ للوْي ٘ي اللّل٘٘ي ػلٔ ًؾوْ هـووك هٌون   . الوغبػبد ٍّْء الز نٗخ الويهي فٖ ثؼغ الوٌبؿق

 .، ُّْ هب ٗتكٕ إلٔ اهر بع ركبل٘ف الزش ٘لطؼْثبدٗؼبف إلٔ ملك أى الظوّف اللْعَز٘خ رٌـْٕ ػلٔ . 2004

 استؼزاض ػام واستزاتيجيت الؼوليت

ّكبًوذ الؼول٘وبد   . 2009فٖ الَْكاى فوٖ ٍوٌخ    البزًاهحُب كبًذ ػول٘خ الـْاهة أكجو ػول٘خ هي ث٘ي ٍذ ػول٘بد ً ن-  5

القوٌ األفوٓ ُٖ الجوًبهظ ال ـووٕ، ّأهثوغ ػول٘وبد فبطوخ هٌِوب صوالس لِوب طولخ ثولاهفْه ثبإلػوبفخ إلؤ ػول٘وخ ّاؽولح              

 .هقظظخ روبهب للاهفْه

ّ     ّكبًذ األُلاف الوئَ٘٘خ لؼول٘خ الـْاهة ُٖ إً بم األهّاػ، ّالؾل-  6 ٍوجل الؼو٘ش    اٍوزؼبكح هوي اًؼولام األهوي ال ونائٖ، 

إً ووبم "، للبزًاااهح 1ُّووْ هووب ٗزـووبثق هووغ الِوولف االٍووزوار٘غٖ . الوزبؽووخ للَووكبى الوزووأصوٗي ثووبلٌياع ّالؼووؼ بء فووٖ الَووْكاى 

ّكبًوذ األُولاف الزوٖ ًوض     . كووب اٍوزِلفذ الؼول٘وخ ؽوبٗوخ ٍوجل الؼو٘ش      ". الـوْاهة  األهّاػ ّؽوبٗخ ٍجل الؼ٘ش فٖ ؽبالد

ّقل ٍبػل اٍزقلام هْعي للوتشواد هوغ إعوواء ػول٘وخ    . ّأُلافَ البزًاهحػلِ٘ب فٖ ّص٘ خ الوشوّع رزَق روبهب هغ ٍ٘بٍبد 

 .اٍزؼواع للوشوّػبد ػلٔ ػوبى اهزضب  ّصبئق الوشوّػبد للَ٘بٍبد

هل٘وْى كّاله   675ه أهوٗكوٖ للَوٌخت ّرون عووغ هجلوغ      هل٘وْى كّال  868.7لؼول٘وخ الـوْاهة   عوبل٘وخ  اإلو٘ياً٘خ الثل ذ ّ-  7

.2009ػبم ًِبٗخ أهوٗكٖ ثؾلْ  
1
هل٘وْى هزل وٖ    3.8هلْ٘ى هَز ٘ل ثوب فٖ ملك  6.2ّكبى الجوًبهظ ٗوهٖ إلٔ الْطْ  إلٔ  

ّكوبى  . خ الزْىٗوغ الؼوبم لألغنٗو   ّرؼوي الجوًبهظ ػلح ؿو  لزْىٗغ األغنٗوخ، كوبى أُوِوب    . فٖ كاهفْه غنٗخللزْىٗغ الؼبم لأل

فوٖ الوبئوخ هوي     84فٖ كاهفْه، ُّْ هب ٗوضل الزْىٗغ الؼبم لألغنٗخ ؿي هزوٕ ػي ؿوٗق  443 800ٗؼزيم رْىٗغ  البزًاهح

كولذ ػول٘ووخ الـووْاهة ثؼول٘ووخ فبطووخ لز ـ٘ووخ الزكووبل٘ف   اٍووزّ. الـووْاهة خإؿووبه ػول٘ووفووٖ الزْىٗووغ الؼووبم لألغنٗووخ  إعوووبلٖ 

                                                      
ف ٖ الزٌ ٘ؼ األّ  ف ؼذ الو٘ياً٘خ اٍزغبثخ الًق بع أٍؼبه ال ناء ّالٌ لت ّفٖ الووح : 2009ػول٘خ الـْاهة صالس هواد فال  ػبم  البزًاهحً ؼ  1

 .ٌ ٘ؼ الضبلش ىٗل ؽغن الؾبالد فٖ الغٌْةالضبً٘خ كبى الزٌ ٘ؼ إكاهٗب ط ٘وات ّفٖ الز
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الؼوول فِ٘وب    البزًااهح ّليٗوبكح ػولك الوْاقوغ الزوٖ َٗوزـ٘غ هْي وْ        الغِوبد الوزؼبًّوخ الشووٗكخ    اإلػبف٘خ الٌبعووخ ػوي ؿووك    

 .اهزضبال لل ْاػل األهٌ٘خ لألهن الوزؾلح

8  -   ٖ ّقول ؽولكد   . كوبى عو٘وغ الَوكبى الوزوأصوٗي ٗؾزوبعْى إلؤ هؼًْوخ غنائ٘وخ         2003 ػوبم  ّػٌلهب ثلأد ػول٘وخ كاهفوْه فو

ػلؤ أٍوبً   ّلوٌ٘  وار٘غ٘خ االٍزِلاف األطل٘خ ر لٗن الوَبػلح ػلؤ أٍوبً ّػوغ األشوقبص ثْطو ِن هشووكٗي كافل٘وب        اٍز

ّكض٘وو هوي ُونٍ الَوجل غ٘وو كبف٘وخ إلػبلوخ        . ّثووّه الْقذ ؿْه الَكبى الوزأصوّى ٍجال ثلٗلخ للؼو٘ش . هَزْٓ األهي ال نائٖ

ُّوٖ رزْقوف عو٘ؼِوب ػلؤ     . فوٓ للؼ٘ش أّ ألًِب غ٘و هَوزلاهخ غ٘و طبلؾخ ألًِب رلؾق الؼوه ثَجل أُٖ أٍو ثو وكُب، ّ

ّٗتكٕ ًوؾ ٍوجل الؼو٘ش الجلٗلوخ، ػووي ػْاهول أفووٓ،      . األهي الوؾلٖ
2
كج٘وو فوٖ االؽز٘بعوبد ف٘ووب ثو٘ي الَوكبى        رجوبٗي إلؤ   

ٍوزِلاف ًؾوْ   َ اال٘و هوغ رْع  ،اٍزوار٘غ٘خ االٍزِلاف إلٔ ًِظ ٗ ْم ػلؤ االؽز٘بعوبد  لنا ٌٗج ٖ أى رزؾْ  ّ. الوشوكٗي كافل٘ب

. الوشوكٗي كافل٘ب ه بثل الوغزوؼبد الوؾل٘خ الوؼ٘ خ ًؾْ األشقبصهضال عَ ْأى ٗثالوَزْٓ األٍوٕ ثلال هي الوغوْػبد، 

هووي شووأًَ أى ْٗاعووَ ه بّهووخ لألٍووجبة  نلكالوزظوولخ ثووالجواهغ٘ووخ غ٘ووو أى رؼوولٗل اٍووزوار٘غ٘خ االٍووزِلاف ّإعووواء الز ٘٘ووواد 

 :الزبل٘خ

 ل ْائن الزْىٗغ روش٘لألٕ  الوزأصوحد الوؾل٘خ هؼبهػخ قبكح الوغزوؼب. 

 ُشبشخ رلهك ُّٖ الوؾلٖت الوغزوغ أػؼبء ث٘ي ٗ و  اٍزِلاف ألٕ ثبلوضلالوغزوؼبد الوؾل٘خ الوزأصوح  هؼبهػخ 

. إلٔ ػلك أقل هي األٍو هي شأًَ أى ِٗلك الزوبٍك االعزوبػٖ الوؼًْخ رْعَ٘ ألى ثبل لق ّرشؼو ػ٘شِب ٍجل هي كض٘و

 .ٗؼبف إلٔ ملك أى ثؼغ الوغزوؼبد الوؾل٘خ ٗقلؾ ث٘ي الؾق فٖ ال ناء ّالْػغ الوزأصو ثبلٌياع

  االػـالع ثجواهظ ثلٗلخ رزـلت فجوح  بل ْ٘ك رتصو ػلٔ هلٓ اٍزـبػزِ الغِبد الوزؼبًّخ الشوٗكخ فؼْع قلهاد

 .الزْىٗغ الؼبم لألغنٗخ َ أكجو هوب ٗزـلج

 ّهب ىالذ اٍزوار٘غ٘خ الؼول٘خ هِوخ، ّلكي ٌُبك أٗؼب ؽبعوخ إلؤ هواػوبح ّهؼبلغوخ هَوبئل رزؼلوق ثوَوز جل األشوقبص        -  9

هب ىالذ أفؼول   ّهغن اًق بع ًْػ٘خ ٍجل الؼ٘ش الجلٗلخ، فإًِب. الوشوكٗي كافل٘ب ّثبؽزوب  ػْكرِن إلٔ ٍجل الؼ٘ش ال لٗوخ

ثبإلػوبفخ إلؤ رياٗول ػولك      ،ّٗؼٌٖ ُنا. هي ثؼغ ٍجل الؼ٘ش الزٖ كبًذ هزبؽخ ف٘وب هؼٔ ألف و الَكبى فٖ الوٌبؿق الوٗ ٘خ

 ّرزوواّػ ُّن النٗي أعوٗذ هؼِن ه وبثالد   –أى ًَجخ كج٘وح هي الَكبى الوزأصوٗي  ،الٌَ٘ي الزٖ ٗ ؼًِْب فٖ ث٘ئبد ؽؼوٗخ

ّلن رزغبّى الؼْكح ثظ خ كائوخ إلٔ ال وٓ الؾل األكًؤ،  . لي ٗؼْكّا ؽزٔ ػٌل ؽلْ  الَالم –فٖ الوبئخ  50ّ 15ًَجزِن ث٘ي 

ّلِونٍ ال ؼو٘خ أُو٘وخ ؽبٍووخ ثبلٌَوجخ لزظوو٘ن ػول٘وخ        . ّلكي صوخ ًوـب هزياٗلا للؼْكح ثظ خ هتقزخ هي أعل الوٍْن اليهاػٖ

 .فٖ هٌبؿق ؽؼوٗخ ىّالوشوك الـْاهة إما اٍز و الَكبى

لظوؼْثبد اٍوزِلاف هَوزْٗبد هقزل وخ هوي االؽز٘وبط ثو٘ي الَوكبى ػوي ؿوٗوق الؾول هوي الؾغون               البزًاهحّقل اٍزغبة -  10

ٖ  للبزًااهح ُّوْ إًغوبى كج٘وو     ،ّّفو ًظبم هطل األهي ال نائٖ فوٖ كاهفوْه  . الكلٖ للؾظض ال نائ٘خ ث٘بًوبد  ، 2009 ػوبم  فو

ح ثشأى األهي ال نائٖ رظِو أى ُنا الزق ٘غ لؾغن الؾظخ ال نائ٘خ لن ركي لَ إٔ آصبه ٍلج٘خ كج٘وح ػلٔ األهي ال ونائٖ  هوزبى

 .فٖ الوٌبؿق الزٖ عوٓ هطلُب

                                                      
الزوبٗي ث٘ي الغٌَ٘ي، ّالوْاهك الوبل٘خ ّغ٘وُب هي الوْاهك، الشجكخ : الؼْاهل األفوٓ ماد اللّه الوِن فٖ الزو٘٘ي ث٘ي هَزْٗبد االؽز٘بط إلٔ الوَبػلحهي  2

 .األٍوٗخ، ّالوِبهاد، ّهْاقغ الوق٘وبد ّؽغوِب
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 الٌتائح

 الوستفيذوى والوساػذة الوقذهت

فوٖ الوبئوخ هوي الؼولك الوؾولك فوٖ        96فوٖ كاهفوْه إٔ إلؤ    هل٘وْى هَوز ٘ل    3.7فوٖ أّقوبد الونهّح إلؤ      البزًااهح  ّطل-  11

ّكوبى ملوك إًغوبىا هِووب ثوبلٌظو إلؤ       . فٖ الوبئخ هي ملك الؼلك فٖ القـؾ الزش ٘ل٘خ 99.5رظو٘ن فـخ الـْاهة األطل٘خ، ّ

آماه /هًّهي اإلًغبىاد األفوٓ الالفزخ للٌظوو أى ف ولاى  الغِوبد الوزؼبًّوخ الشووٗكخ فوٖ هوب       . كاهفْه فٖ الؼولطؼْثبد 

 البزًااهح ّقول شووع   . لن ٗكي لَ رأص٘و كج٘و ػلٔ ػلك الوَز ٘لٗي النٗي أهكي الْطْ  إلوِ٘ن أّ ػلؤ الكو٘وخ الوْىػوخ     2009

ال نائ٘خ ؿ٘لخ الَوٌخ ثٌوبء ػلؤ     الؾظض ّهكًْبد الوَز ٘لٗي ػلكقبم ثز ٘٘و  كوب. فٖ رْلٖ الزْىٗغ الوجبشو ػلٔ ًؾْ فؼب 

 .الغْع فغْح فزوح أصٌبءر ٘٘وبد الِشبشخ، ّاٍزغبة لٌوؾ االؽز٘بعبد الوٍْوٖ ثؾظض هقظظخ للَكبى الو ٘و٘ي 

لٌَوجخ لقـوخ   فٖ الوبئوخ هوي الكو٘وخ الو ووهح للزْىٗوغ الؼوبم لألغنٗوخ، ّكوبى ملوك إًغوبىا ٗؼزول ثوَ ثب             83 البزًاهحّّىع -  12

 البزًاااهحف ووغ  2009كووبًْى الضووبًٖ /ٌٗووبٗو 1ّثلاٗووخ هووي (. 26اًظووو ال  وووح )فووٖ الوبئووخ  78ؿووْاهة لوون روووْ  إال ثٌَووجخ  

فوٖ الوبئوخ ًظووا ألى ث٘بًوبد األهوي ال ونائٖ أيِوود طوْهح          70الؾظض ال نائ٘خ الو لهخ لألشقبص الوشوكٗي كافل٘ب إلٔ 

اٍزْعجذ قْ٘ك الوْاهك رق ٘غ الؾظض  2009رشوٗي الضبًٖ /ّفٖ ًْفوجو". ٘لالغ" 2008 ػبم إٗغبث٘خ ًَج٘ب ػ ت ؽظبك

. فٖ الوبئخ هوب كوبى ه ووها أطوال    60هوح أفوٓ ثؾ٘ش ّطلذ الؾظخ الو لهخ إلٔ األشقبص الوشوكٗي كافل٘ب إلٔ ؽْالٖ 

ضوو فوأكضو، كووب أكد    اً ـبع إهلاكاد ثؼغ الَلغ أؽ٘بًوب إلؤ ف وغ الؾظوخ أك     ٓث٘ل أى ُنٍ الؾظض كبًذ افزواػ٘خ، ّأك

ػْاهل أفوٓ هضل فَبئو الـؾي، ّركبل٘ف الـؾي، ّركبل٘ف الٌ ل، ّالؼوائت الولفْػخ للشْ٘ؿ فوٖ ثؼوغ    إلٔ ملك أٗؼب

فٖ الوبئخ روْفو إمى أقول هوي ًظوف االؽز٘بعوبد ال نائ٘وخ، ثٌ٘ووب أكٓ اؽز٘وبط          70ّكبًذ الؾظخ االفزواػ٘خ الجبل خ . الوْاقغ

األغنٗووخ لزَوولٗل ركووبل٘ف الظووبثْى ّالزؼلوو٘ن ّغ٘ووو ملووك هووي الَوولغ ّالقوولهبد إلوؤ ف ووغ ال ٘وووخ  الوزل و٘ي إلوؤ ث٘ووغ عوويء هووي  

الوشووكٗي   فٖ الوبئخ هي الؾظخ الو لهخ إلٔ األشوقبص  50ّثل ذ الؾظخ الو لهخ ل ٘و الوشوكٗي كافل٘ب . أكضواالفزواػ٘خ 

 .كافل٘ب

ثووب فوٖ ملوك ىٗوبكح اٍوزقلام آل٘وبد        - 2009 ػوبم قل قوه إكفبلِوب ػلؤ ثوًوبهظ     البزًاهح ّرؼـلذ الز ٘٘واد الزٖ كبى-  13

الغِووبد  ّملووك ثَووجت الؾبعووخ إلوؤ االٍووزغبثخ لـوووك    -ث ٘ووخ رؾَوو٘ي رْع٘ووَ الوَووبػلح  الزْىٗووغ الؼووبم لألغنٗووخ  أفوووٓ غ٘ووو 

ً   الوزؼبًّخ الشوٗكخ اٙل٘وبد الوِووخ الو وبٗوح     –ّىاك فوٖ ثؼوغ الؾوبالد     –اٍوزج ٔ   البزًااهح إال أى . 2009آماه /فوٖ هوبه

 .، ثوب فٖ ملك ال ناء ه بثل الزؼل٘ن، ّثواهظ الز نٗخ الزكو٘ل٘خ، ّثوًبهظ شبهل للز نٗخ الزكو٘ل٘خغنٗخللزْىٗغ الؼبم لأل

 بلوؽ األُذاف

إلً وبم األهّاػ ُوٖ هؼول  الْف٘وبد األّلوٖ، ّهَوزْٓ ٍوْء        كبًذ الوتشواد الوَزقلهخ فوٖ ػول٘وخ الـوْاهة ثبلٌَوجخ     -  14

ٖ    البزًااهح ث٘ي األؿ ب  كّى ٍي القبهَخ، ّملك روش٘ب هوغ هغوْػوخ هتشوواد    الؼبم الز نٗخ الؾبك  . ػلؤ الوَوزْٓ الوتٍَو

ن أّافوو  األُولاف رون رؾ ٘ ِوب إلؤ ؽول كج٘وو هٌو       ( 1: أىإلؤ  غ٘و أى الز ٘٘ن ّعل أى ُنٍ الوتشواد ماد ؿوبثغ إشوكبلٖ ًظووا    

ّلوٌ٘ هوي الووكوي ثٌوبء      –هغن أى ثؼغ الوٌبؿق هب ىالذ رشِل هشكالد هَوزووح فوٖ هغوب  ٍوْء الز نٗوخ الؾوبك        – 2005

ٍْء الز نٗخ الؾبك قل ٗؾلس ًز٘غخ لؼْاهول أفووٓ ثووب    ( 2ػلٔ ملك رؾلٗل هلٓ الز لم الوؾوى أّ اإلًغبىاد هٌن ملك الؾ٘يت 

( 3ل ٗكوْى هوي الظوؼت إهعوبع الز ٘وواد فوٖ الوتشوواد إلؤ الوَوبػلح ال نائ٘وخت           فٖ ملك ٍوْء الٌظبفوخ الوٌيل٘وخ، ّلونلك قو     

الوتشوواد هظوووخ هوي أعول ؽوبالد الـوْاهة ل ٘وبً طوالؽ٘خ الز نٗوخ الزكو٘ل٘وخ ػلؤ ٍوج٘ل الوضوب ، ّلون رظوون هوي أعوول                 
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األّلوٖ أّ  لْف٘وبد  اهؼل  إلٔ ف غ  البزًاهحّلن رتك الوَبػلح الو لهخ هي . أىهبد ؿْٗلخ األعل كوب ُْ الؾب  فٖ كاهفْه

 .ثإىاء ارجبع ٍجل ثلٗلخ للؼ٘ش كّى الوَزْٓ األهضل ، ّلكٌِب ٍبػلد ػلٔ هٌغ اهر بػِوبالؼبم ٍْء الز نٗخ الؾبك هَزْٓ

ّكالُوووب َٗووزقلم فووٖ ًظووبم هطوول  –الز ٘وو٘ن أى هتشووو اٍووزوار٘غ٘بد الزك٘ووف ًّزووبئظ اٍووزِالك ال وناء األٍوووٕ   ّٗؼزجوو -  15

ّأكٓ إكفوب  ُونا   . فوٖ كاهفوْه   البزًااهح  دهتشوواى أفؼول كاللوخ ػلؤ الٌوْارظ الكل٘وخ لزولفال        –األهي ال نائٖ فوٖ كاهفوْه   

، ف ل أؽل ٍلَلخ هوي أهثؼوخ اٍز ظوبءاد ٍوٌْٗخ هؾول      2009 ػبم الٌظبم إلٔ رؾَي الفذ للٌظو فٖ هطل األهي ال نائٖ فٖ

ي الٌظووبم أى ٍوجل الؼو٘ش روْفو ثظوو خ ػبهوخ هَوزْٓ كبف٘ووب هوي األهوي ال ونائٖ فووٖ هؼظون الوْاقوغ الزووٖ           ّثوّ٘ . اٍز ظوبء ّاؽول  

الوزل ٘ي  عيءا كج٘وا هي ٍجل الؼ٘ش الوزبؽخ للَكبى هضلذ البزًاهحي أى األغنٗخ الو لهخ هي كوب ثّ٘. 2009ػبم هطلد فٖ 

 .للوَبػلح

 أعورَ ثؾش هي رج٘ي ف ل. الوؾل٘خ األٍْا  ػلٔ ال نائ٘خ الوَبػلح رأص٘و الو ظْكح غ٘و اإلٗغبث٘خ الٌْارظ ث٘ي هي ّكبى-  16

 2008ػبم  فٖ( Tufts University" )ربفزٌ" عبهؼخ
3
كوبى   البزًاهحػلٔ رأص٘و الٌياع ػلٔ الزغبهح أى ال ناء الو لم هي  

ّٗج٘وغ  . لَ أصو أكجو هوب كبى ه لها هي قجل ػلٔ أٍْا  الؾجْة الؾؼوٗخ، ثؾ٘ش أث ٔ ر وٗجوب ُونٍ األٍوْا  ػلؤ ق٘ول الؾ٘وبح      

ي الزكووبل٘ف، أّ ألًِوون لزوْٗوول الوظووبهٗف اللهاٍوو٘خ ّغ٘ووو ملووك هوو   البزًاااهحالوَووز ٘لّى عوويءا هووي الوَووبػلح الو لهووخ هووي   

 ُوونٍ روقؼووذّ. كوووب أى الوَووز ٘لٗي الوونٗي ٗؾولووْى ػوولح ثـبقووبد للؾظووض ٗج٘ؼووْى فْائؼووِن   . ٗ ؼوولْى األًووْاع الوؾل٘ووخ 

ٔ  رولػن الـوْاهة   فـوخ  فوإى  ّثونلك، . كاهفوْه  فٖ األغنٗخ أٍؼبه رضج٘ذ ػيالوج٘ؼبد   ّطوْ  ًؾوْ غ٘وو هجبشوو إهكبً٘وخ      ػلو

 .األغنٗخ إلٔء الؾؼوٗ٘ي غ٘و الوَزِلفخ هضل ال  وا الوغوْػبد

 هساُوت الؼوليت في الوضغ اإلًساًي الؼام واالستجابت

ّملك ُْ األهو الوتكل فٖ ؽبلخ كاهفْه ؽ٘ش ٗؼٌٖ ػلم الزْطل إلٔ رَوْٗخ  . ال ٗوكي أى ركْى ٌُبك رٌو٘خ ثلّى ٍالم-  17

للَوكبى   البزًااهح ّقول ٍووؾذ الوَوبػلح الو لهوخ هوي      . آهٌوخ  ّى أى الؼْكحالوشوكٗي كافل٘ب ال ٗو ٍ٘بٍ٘خ فؼبلخ أى األشقبص

الوشوكٗي كافل٘ب، ثزؾبشٖ األفن ثبٍزوار٘غ٘بد لَجل الؼو٘ش رٌـوْٕ ػلؤ هقوبؿو أكجوو هوي        الوزأصوٗي، ّال ٍ٘وب األشقبص

 .االٍزوار٘غ٘خ الزٖ َٗزقلهًِْب ؽبل٘ب

كّها هوكيٗوب فوٖ روْف٘و إؿوبه َٗوزـ٘غ       للبزًااهح ّرؼل ػول٘خ الـْاهة أػقن ًشبؽ إًَبًٖ فٖ كاهفْه، ُّٖ رؼـوٖ  -  18

غ٘وو أى األؿوواف األفووٓ لون رٌ ون إال ػولكا قلو٘ال هوي         . الشوكبء اإلًَبًْ٘ى اٙفوّى أى ٌٗ نّا فٖ ًـبقَ هجوبكهاد ركو٘ل٘وخ  

 .2009آماه /ٖ هبهًالجواهظ، ّثقبطخ هٌن ؿوك الوٌظوبد غ٘و الؾكْه٘خ ف

 الؼواهل الوفسزة للٌتائح

 ثبلٌَووجخ األهووي ٍووبء ّقوول. الوَووبػلح إلوؤ الؾبعووخ اٍووزوواه َٗووجت آفووو ػبهوول كاهفووْه فووٖ الَووالم ار بق٘ووخ فشوول. األهااي-  19

ٗؼوبف إلؤ   . وؿِب األهون الوزؾولح  ، ّرقؼغ كاهفْه ثأكولِب ر وٗجب ل ْ٘ك الَ و الزٖ رشز2004الوؼًْخ كل ٌٍخ هٌن  لوْي ٖ

 ػلوؤ ال ٘ووْك هووي هيٗوولا ر وووع الوزؾوولح األهوون ر وهُووب الزووٖ األهٌ٘ووخ ال ْاػوولال ٘ووْك الزووٖ ٗ وػووِب الْػووغ األهٌووٖ مارووَ أى  

الوقووبؿو األهٌ٘ووخ ثبلٌَووجخ   رؼزووول ثٌ٘وووب الوولّل٘٘ي الوووْي ٘ي ػلوؤ االفزـووبف فـووو ٌّٗـجووق. ّالوولّل٘٘ي الوؾل٘وو٘ي الوووْي ٘ي

ّٗتصو ُنا الْػغ ػلٔ الـوٗ خ الزوٖ َٗوزـ٘غ   . للوْي ٘ي الوؾل٘٘ي ػلٔ أطْلِن ّػلٔ الغيء النٗي ٗؼولْى فَ٘ هي كاهفْه

 .الزش ٘ل ّركبل٘ف ،ِبزًّْػ٘ الشوٗكخ الوزؼبًّخ الغِبدّرْافو  ،البزًاهحالؼول ثِب هْي ْ 

                                                      
3 Buchanan-Smith, M. and Fadul, A.A. 2008. Adaptation and Devastation: The Impact of the Conflict on Trade and Markets in 

Darfur. Findings of a Scoping Study. Medford, Massachusetts, Feinstein International Center, Tufts University 
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 لَ٘وْا إكهاط أشوقبص  : ٌُوبك ًْػوبى هوي أفـوبء اإلكهاط فوٖ قوْائن الزْىٗوغ فوٖ كاهفوْه         . واالساتبؼاد اإلدراج  أخطاء-  20

ألى لولِٗن ٍوجال ثلٗلوخ هزٌ٘وخ      البزًااهح ت ّإكهاط أشقبص ال ٗؾزبعْى إلٔ هَوبػلح  حالوزأصو ٘خالَكبًالوغوْػبد أػؼبء فٖ 

للؼ٘ش،
4
           ّ ال ٗؾوق لِون رل وٖ    الونٗي   ّهي الوؼز ل أى ال وْائن رزؼووي ػولكا ال ثوأً ثوَ هوي األشوقبص الونٗي ٍوغلْا هوور٘ي، أ

ت2005 ػبمأّافو ّقل ث ٘ذ ال ْائن الؾبل٘خ كّى ر ٘٘و هٌن . هَبػلح غنائ٘خ
5
ُّٖ ثبٍزضٌبء ػلك قل٘ل هي الؾبالد ال رزؼوي  

  ّ ث٘ول أى الشوْ٘ؿ ٗؼبهػوْى ثشولح إػوبكح الزَوغ٘ل، ّرؼوبهع        . 2005 ػوبم  افوو الْافلٗي الغلك أّ األؿ ب  النٗي ّلولّا فوٖ أ

ػول٘وخ إػوبكح رَوغ٘ل ّاؽولح فوٖ       البزًااهح ّقول أعووٓ   . 4فوٖ ال  ووح   ػلٔ الٌؾْ الوج٘ي الوؾل٘خ اٍزِلاف األٍو،  دالوغزوؼب

ّكبى ملوك أهووا هالئووب    . هق٘ن ط ٘و فٖ غوة كاهفْه، ّلكي ملك لن ٗؾلس إال ثؼل روك الوق٘ن كّى غناء لولح صالصخ أشِو

 .روبهب ثبلٌظو إلٔ أى ٍغالد الؾظض الؾبل٘خ روضل ػ جخ فٖ ّعَ االٍزِلاف الوٌبٍت

ّثوبلٌظو إلؤ الظو و    . الؼولك ّال ولهح   حهؾلّك الغِبد الوزؼبًّخ الشوٗكخ  ل ْ٘ك ًظوا ألى البزًاهحٗقؼغ . الشزاكاث-  21

هوي   البزًااهح د غ٘و الؾكْه٘خ الؼبهلخ فٖ كاهفْه ثبلو بهًخ هغ االؽز٘بعبد اإلًَبً٘خ الكل٘خ، فلٌ٘ أهبم الٌَجٖ لؼلك الوٌظوب

ٔ . ف٘ووبهاد كض٘وووح فووٖ اًز ووبء الشوووكبء الغِووبد   ّالزؾوولٗبد الزووٖ ٌٗـووْٕ ػلِ٘ووب الؼووول فووٖ كاهفووْه رغؼوول هووي الظووؼت ػلوو

 .اعزناة هْي ٘ي هتُل٘ي ػلٔ الٌؾْ الوالئن الوزؼبًّخ الشوٗكخ

 اإلعوبل٘وخ هوي    البزًااهح ؽْالٖ ًظف قلهح  روضل عِبد هزؼبًّخ شوٗكخؿوكد الؾكْهخ ػلح  2009آماه /ّفٖ هبهً-  22

هوغ ؿووك ملوك الغويء الكج٘وو هوي قولهرِب ػلؤ         أى رزك٘وف  فوٖ كاهفوْه    البزًااهح ؼول٘وخ  هب كبى لّ. الغِبد الوزؼبًّخ الشوٗكخ

ّكوبى الوقجووّى الوئَ٘وْ٘ى غ٘وو الزوبثؼ٘ي      . رؼلون ّاٍوزْػت الولهًّ ػلؤ هوو الَوٌ٘ي       بًبػوغ  بثوًبهغو لْ لون ركوي   الزْىٗغ 

ثؼ٘ي االؽزووام، ّٗ ولقْى الضٌوبء ػلؤ الـوٗ وخ الزوٖ أؽَوي ثِوب          البزًاهحالنٗي أعوٗذ ه بثالد هؼِن ٌٗظوّى إلٔ  للبزًاهح

 .الـوكػول٘بد هؼبلغخ 

" للَوْكاى الزشو ٘ل   ًظوبم "إٔ  –قل ثلأ قجل ؽلّس الـوك الؼول ػلٔ رؾَ٘ي ًظبم الوؼلْهوبد اإلكاهٗوخ    لبزًاهحا ّكبى-  23

ٔ ث ٘خ اٍزقلام ث٘بًبد الوطل ػلٔ ًؾْ أفؼل، ّهؼبلغخ قؼبٗب  – ّأكٓ روْلٖ  . ثوأكاء الشووكبء   الوزؼل وخ  الوشوكالد  هٌِوب  شوز

رٌو٘وخ رلوك    هشووّػب فبطوب لولػن    البزًااهح للزْىٗغ الوجبشو إلٔ ىٗوبكح ّػ٘وَ ثوشوكالد قولهاد الشووكبء، ّّػوغ        البزًاهح

 .ال لهاد

ؾويم  ثًوَ ر وبّع   أٗؼوب أ  ذقبلو ب ثْطو َ شووٗكب ع٘ولا، ّلكٌِو     البزًااهح ػلؤ   ػوْهوب خ الشوٗكخ الوزؼبًّالغِبد  ذّأصٌ-  24

أى ُوونٍ االر بق٘ووبد روضوول ر بٍوووب غ٘ووو ػووبك  للوقووبؿو الوبل٘ووخ ثوو٘ي   دشووؼوب ًِوؤ الوَووزْٓ الو٘وولاًٖ، ّأر بق٘ووبد ػلووثشووأى اال

 .خ الشوٗكخ هؼَالوزؼبًّ الغِبدّث٘ي  البزًاهح

ل َبئن الـؾوي فوٖ شووب  كاهفوْه هجوبكهح هوزوبىحت فبل َوبئن         البزًاهحكبًذ رغوثخ . التوسيغ الؼام لألغذيتخارج ًطاق -  25

 .لزَلٗل ركبل٘ف الـؾي زَأغنٗزِن أّ ه بٗؼغيء هي أكضو فؼبل٘خ هي ؽ٘ش الزكبل٘ف هي ث٘غ الوَز ٘لٗي ل

، ّلكي ؽب  2009 ػبم فٖغنٗخ الزْىٗغ الؼبم لأل األفوٓ غ٘وقل فـؾ للزٍْغ إلٔ ؽل كج٘و فٖ الـو   البزًاهحكبى -  26

ّروْلٔ الزْىٗوغ الوجبشوو فوٖ هٌوبؿق لون َٗوزـغ أى ٗغول فِ٘وب شووٗكب إلكاهح الزْىٗوغ ثزكوبل٘ف             . الـوك ثٌ٘وَ ّثو٘ي رؾ ٘وق ملوك    

 لون  ٗؾزوبعِن ًظووا ألى الووْي ٘ي الونٗي     هور ؼوخ الوجبشوو   الزْىٗوغ اًـْٓ ػلِ٘وب   الزٖركبل٘ف ال وطخ الجلٗلخ  ّكبًذ. هؼ ْلخ

 .للزْىٗغ أفوٓ ؿو  فِ٘ب رَزقلم الزٖ الغلٗلح الوشوّػبد لوزبثؼخ الكبفٖ الْقذ للِٗن ٗكي

                                                      
 .لوّاثؾ ث٘ي ٍجل الؼ٘ش ّاألهي ال نائٖ األٍوٕا 2010إعواءٍ فٖ  البزًاهحٍ٘زٌبّ  الجؾش النٕ ٗيهغ  4
 .ُٖ الوَتّلخ ػي قْائن الزْىٗغ ّرؾلٗضِب ،البزًاهحالوٌظوخ اللّل٘خ للِغوح، ّلٌ٘  5
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27  - ٓ ّعووٓ الزٍْوغ   . ّكبى الْػغ األهٌٖ هزْروا علا قجل ؽلّس الـوك، ّلن ٗكي ٌُبك إمى هغب  الٍزقلام ؿو  أفوو

الزكو٘ل٘وخ، ّلكوي فوػوذ ػلؤ ملوك ق٘وْك ثَوجت        لز نٗوخ  لشبهل ثوًبهظ فٖ ر لٗن هَبػلح فبطخ ألػؼف الَكبى ػي ؿوٗق 

 الوَوز ٘لٗي ػولك  إلٔ قلهاد إكاهٗخ أكجو، ّالزْىٗغ الؼبم لألغنٗخ ّثظ خ ػبهخ رؾزبط الـو  األفوٓ غ٘و . قظْه ال لهاد

 .الزْىٗغ الؼبم لألغنٗخهي أقل ثكض٘و  هٌِب

ّهوي األهضلوخ   . ثوًبهظ كاهفْه ػلكا هي اللهًّ هي اٍزضوبهٍ فوٖ الجؾوْس  قلض اٍز. لتجزبتالذروس الوستفادة هي ا-  28

اعزوبػب لولح صالصوخ أٗوبم هوغ     البزًاهحؽ٘ش ػ ل هْي ْ  2009شجبؽ /الظ ٘وح ػلٔ ملك هشبّهح للقجواء أعوٗذ فٖ فجواٗو

 . و ػي اإلًغبىاد الزٖ هي الوؼ ْ  رْقؼِبأهثؼخ هي أكضو القجواء الغبهؼ٘٘ي كهاٗخ ثشأى كاهفْه، ّرجبكلْا ّعِبد الٌظ

ّقول ؽولا ملوك    . ٗؾولس  لون  ملوك  ّلكوي  الوّرٌ٘وٖ،  ثبلوطول هشوكالد كوبى ٌٗج وٖ اكزشوبفِب     الزْىٗوغ الؼوبم لألغنٗوخ    ثوى ّأ-  29

ٖ " للَوْكاى الزشو ٘ل   ًظوبم  ثوًوبهظ "إلٔ اٍزضوبه هيٗل هي الووْاهك فوٖ الوطول ثـوو  هوي ثٌِ٘وب إكفوب          بالبزًاهح  الؾبٍوْث

 .فؼبل٘زَ ّىٗبكح الوطل ّرَِ٘ل الوؼلْهبد عو٘غ للهظ

ّكبًذ الْالٗبد . فٖ الوبئخ هي األهْا  الالىهخ لقـخ الـْاهة 78 البزًاهحاعزنة . هستوى التوويل وحسي توقيتَ-  30

ّثبلٌظو إلٔ ال زوح الالىهخ لؾشول الووْاهك ًّ ول    . فٖ ّقذ هجكو األهْا أكجو عِخ هبًؾخ، كوب أًِب قلهذ  الوزؾلح األهوٗك٘خ

ّقولهذ الْالٗوبد الوزؾولح    . الَوٌخ ث زووح كبف٘وخ    ط إلٔ الؾظْ  ػلٔ األهْا  قجل ثولء ٗؾزب البزًاهحاألغنٗخ إلٔ كاهفْه، فإى 

ٖ فٖ الوبئوخ هوي الزوْٗول     63 البزًاهح، ّرل ٔ 2008 ٌٍخي األهوٗك٘خ أكضو هي صلضٖ روْٗلِب فٖ الوثغ الضبلش ه لقـوخ   الٌِوبئ

( 12اًظوو ال  ووح   )فوٖ الوبئوخ ف وؾ     78هغ ًَوجخ  هب قْهى إما ُّْ إًغبى هِن  ،2009كبًْى الضبًٖ /ٌٗبٗو 1الـْاهة ثؾلْ  

 .فٖ ًِبٗخ الٌَخ بهي الزوْٗل النٕ أهكي الْطْ  إلِ٘

فزكووبل٘ف الٌ وول الوؾلووٖ، ّالزقوويٗي  . كاهفووْه فووٖ ٍوو٘وب ّال هور ؼووخ، الَووْكاىالؼووول اإلًَووبًٖ فووٖ   ركووبل٘ف. التكااالي -  31

 للبزًااهح الوجبشوح الزٖ ُٖ إلٔ ؽل ثؼ٘ل ركبل٘ف الوؾبفظخ ػلؤ ؽؼوْه    اللػنفٖ ملك شأى ركبل٘ف  شأًِب هور ؼخّالوٌبّلخ 

ع٘ولح   أكلوخ " كاهفوْه  فٖ ال نائٖ األهي هطل ًظبم"ٗ لم  الزكبل٘ف، هي الوغن ّػلٔ. ّاالهزضب  لل ْاػل األهٌ٘خ لألهن الوزؾلح

 .، ُّْ هب ٗؼٌٔ ك بءح الؼول٘خ هي ؽ٘ش الزكبل٘فلؾلصذ أىهخ غنائ٘خ فٖ كاهفْه البزًاهحأًَ لْال الوَبػلح الو لهخ هي  ػلٔ

 التقيين الكلي والتوصياث

 التقيين الكلي

الؼووبلوٖ فووٖ كاهفووْه هِوووب ثبلٌَووجخ للَووكبى الوزووأصوٗي   األغنٗووخكووبى الجوًووبهظ الوونٕ ً وونٍ ثوًووبهظ  . األُوياات والومءهاات-  32

ٖ الزْىٗووغ الؼووبم لألغنٗووخ ّهالئوووب إلوؤ ؽوول كج٘ووو الؽز٘بعووبرِنت ّيوول   ُوونا غ٘ووو أى . 2009 ػووبم هالئوووب للظوووّف الَووبئلح فوو

ّ       اداالؽز٘بعوبد ّالوَوبػل  الجوًبهظ ْٗاعَ اً ظبال هزياٗلا ث٘ي  ٍوجل الؼو٘ش   أفون  ثَوجت الؾبعوخ إلؤ رؾولٗش قوْائن الزْىٗوغ 

ًؾوْ األفون   هضول،  األفوٖ الْػوغ    ،لجوًوبهظ ُونا ا أى ٗزـوْه  ٌّٗج وٖ  . ثؼو٘ي االػزجوبه   ىّالَوكبى الوزوأصو  اٍزؾلصِب الجلٗلخ الزٖ 

بد الوغزوؼ٘خ، ّملك لؼوبى هَوزْٗبد ػبل٘وخ   للَ٘بق ثـو  االٍزِلاف النارٖ هضل ال ناء ه بثل الؼول، ّرْعَ٘ أغنٗخ هالئوخ

ألعول  ػلؤ ا هؼبلغوخ ُونٍ الوشوكالد     البزًااهح ّثولال هوي ملوك ؽوبّ      . الزؾْ  لٌ٘ ّاقؼ٘وب  ُناهي األُو٘خ ّالوالءهخ، ّلكي 

ثبلز نٗوخ أّ   ال ظ٘و ػي ؿوٗق رؼلٗل الؾظض ال نائ٘خ ثؾ٘ش رؼجو ػي االؽز٘بعبد الكل٘خ كّى إلؾوب  ػْاقوت ٍولج٘خ كج٘ووح    

 .2009 ػبم هي ال نائٖ فٖاأل
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أهوا هزجؼب فوٖ الوبػوٖ ألًوَ لون ٗكوي ٌُوبك إٔ ف٘وبه آفوو فوٖ ثلاٗوخ           الزْىٗغ الؼبم لألغنٗخ كبى االػزوبك ػلٔ . الكفاءة-  33

وٕ الْاؽول ّٗزـلوت   ركبل٘ف رٌ ٘نٗخ كل٘خ هٌق ؼخ للـي الوزو الزْىٗغ الؼبم لألغنٗخ ّٗ زؼٖ . 2003/2004 ال زوح الؼول فٖ

ٗ ز ووو أًووَ الزْىٗووغ الؼووبم لألغنٗووخ ٗؼ٘ووت هوووب ّ. األفوووٓ الـووو زـلجووَ رهِووبهاد أقوول هوووب  الغِووبد الوزؼبًّووخ الشوووٗكخ  هووي

.، ّلكي الٌـب  الوزبػ لألًشـخ الجوًبهغ٘خ الجلٗلخ هؾلّكلالٍزِلاف
6
 

فٖ كاهفْه هي أػلٔ الؼول٘بد ركل خ فٖ الؼبلن ثَجت الوشكالد اللْعَز٘خ ّاهر بع ركبل٘ف رـج٘وق   البزًاهحرؼل ػول٘خ -  34

رلاث٘و لزؾ ٘ق ّفْهاد فٖ الزكبل٘ف هي أعل رق ٘غ الزكل خ  البزًاهحأكفل  2009 ػبم ّفٖ. الوؼبٗ٘و األهٌ٘خ لألهن الوزؾلح

خ أكضو ك بءح روكي األٍو هي رلج٘خ ركبل٘ف الـؾي ثـوٗ وخ أفووٓ   الكل٘خ للـي الوزوٕ الْاؽل، ّقَبئن الـؾي ثبػزجبهُب ٍّ٘ل

 . غ٘و ث٘غ ؽظظِب ال نائ٘خ

ّالشووكبء ال  . الغِبد الوزؼبًّوخ الشووٗكخ  ًّغؼ فٖ ف غ ركبل٘ف الو بّل٘ي ّ شبقخأعوٓ ه بّػبد  البزًاهحكوب أى -  35

ثبلزٌ ٘ن الوجبشو أربػ لَ االؿوالع ػلؤ طوْهح     البزًاهح٘ ِن الؾ ٘ ٘خ، ّلكي اػـالع ٗواػْى الش بف٘خ كائوب ف٘وب ٗزؼلق ثزكبل

غ٘و أى الو بّػبد الظوبههخ هوي أعول ىٗوبكح الك وبءح أصوبهد ثبلٌَوجخ للشووكبء الوزؼوبًّ٘ي أٍوئلخ ؽوْ             . كق٘ خ لزلك الزكبل٘ف

 .هؼٌٔ الشواكخ

الْف٘بد أّ ٍْء الز نٗخ إلؤ ؽول ثؼ٘ول، ف ول      األىهخ اإلًَبً٘خ فٖ كاهفْه ثبلوتشواد الز ل٘لٗخ ليٗبكحإما قَ٘ذ . الفؼاليت-  36

إال أى اٍوزوواه الوٌ ض الكج٘وو فوٖ األغنٗوخ فوٖ كاهفوْه هوي شوأًَ أى ٗوتكٕ ثولّى الوَوبػلح             . 2005 ػوبم اًزِذ هٌن أّافوو  

أكضوو هووب ٗوعوغ إلؤ      الوٌظووخ  ادالزجبٗي الظبُوٕ إلؤ هتشوو  ّٗوعغ ُنا . إلٔ ػْكح األىهخ اإلًَبً٘خ البزًاهحالو لهخ هي 

فووٖ الوبئووخ هووي كو٘زووَ  83ّّىع أكضووو هووي  َووزِلف٘يفووٖ الوبئووخ هووي هَووز ٘لَٗ الو 95الجوًووبهظ الوونٕ ّطوول إلوؤ ُوونا فؼبل٘ووخ 

 .فٖ الو٘ياً٘خلهط فٖ الوبئخ هي الزوْٗل الو 78هغن أًَ لن ٗؾ ق إال َزِلفخ الو

ّالْكوبالد اإلًَوبً٘خ األفووٓ كّى ر وبقن األىهوخ       البزًااهح رؾْ  الغِوْك الوزْاطولخ الزوٖ ٗجونلِب     . االستذاهت والتزابط-  37

  ْ ال ووْح ُّووٖ  –ّهووب ىالووذ اليهاػووخ . ٘ووبد ٍّووْء الز نٗووخفالَ٘بٍوو٘خ فووٖ كاهفووْه ثؾ٘ووش ر ؼووٖ إلوؤ هؼوولالد ه وؿووخ فووٖ ال

٘و هووي هَووزْاُب قجوول الٌووياع، ٍّزَووزوو ػلوؤ ُوونا الؾووب  إلوؤ أى ٗشووؼو    رؼووول ثغوويء َٗوو  -قزظووبك فووٖ كاهفووْه الوؾوكووخ لال

ّؽزوؤ ٗؾوو٘ي ملووك ٍووزكْى ٌُووبك ؽبعووخ إلوؤ اٍووزوواه   . األشووقبص الوشوووكّى ثأهووبى كووبف الٍووزئٌبف ٍووجل ػ٘شووِن الَووبث خ  

 .الوَبػلح فٖ كاهفْه

عِلا هَزووا لزؼو٘ق فِوَ للولٌٗبه٘بد الَوبئلح فوٖ كاهفوْه      البزًاهحثن  ّقل . كاهفْه ث٘ئخ شلٗلح الزؼ ٘ل .التقيين الكلي-  38

أثلؤ ثوالء ؽَوٌب     البزًااهح ّثظ خ ػبهخ اًزِٔ فوٗق الز ٘و٘ن إلؤ أى   . ثوًبهغَ ّػغبك هي آهاء القجواء الغبهؼ٘٘ي فٖ اٍز ّ

 .يوّف شلٗلح الظؼْثخ خهْاعِفٖ كاهفْه فٖ 

 التوصياث

فووٖ كاهفووْه فووٖ ٍووٌخ الزْىٗووغ الؼووبم لألغنٗووخ فووٖ الَووْكاى أى ْٗاطوول  لبزًاااهحللوكزووت ال ـوووٕ ٌٗج ووٖ ل :1التوصاايت -  39

2010. 

                                                      
الؼبم لألغنٗخ  ؽزٔ لْ كبًذ للٓ الغِبد الوزؼبًّخ الشوٗكخ ال لهح ػلٔ رٌ ٘ن ثواهظ ثلٗلخ ػلٔ ًـب  ّاٍغ، فإى رلك األًشـخ ٍزكْى هؾلّكح ألى الزْىٗغ 6

 .ُْ الٍْ٘لخ الْؽ٘ل لوؼبلغخ الٌ ض الكج٘و فٖ ال ناء
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ػلؤ ًؾوْ فؼوب  كافول الوغزوؼوبد الوؾل٘وخ، فٌ٘ج وٖ        الزْىٗوغ الؼوبم لألغنٗوخ    ثبلٌظو إلٔ الؼغي ػي رْعَ٘  :2التوصيت -  40

غنٗوخ  ؿوو  رْىٗوغ األ   كل رلجٖؽزٔ الزْىٗغ الؼبم لألغنٗخ فٖ الَْكاى أى ْٗاطل رق ٘غ ؽظخ  للبزًاهحٕ لوكزت ال ـول

 .الوَبػلح ال نائ٘خ القبهع٘خهي هغزوؼخ االؽز٘بعبد الكل٘خ لكل هغزوغ هؾلٖ 

فٖ الَوْكاى رٍْو٘غ ًـوب  ًظوبم هطول األهوي ال ونائٖ فوٖ كاهفوْه ث ٘وخ            للبزًاهحلوكزت ال ـوٕ لٌٗج ٖ : 3التوصيت -  41

 .و الؾظض ال نائ٘خ فٖ الوْاقغ الوقزل خ٘ريّٗل الولٗوٗي ثوؼلْهبد ع٘لح ػي آصبه ر ٘

غو٘ووغ لّاؽوولح  غنائ٘ووخر وولٗن ؽظووخ ًِووظ ػووي  ٗزؾووْ أى فووٖ الَووْكاى  للبزًاااهحلوكزووت ال ـوووٕ لٌٗج ووٖ  :4التوصاايت -  42

ٔ فئخ هب ػوي الوَز ٘لٗي  ْاؽول، ثٌوبء ػلؤ هؼلْهوبد األهوي      الوْقوغ  الالؾظوض لزلوك ال ئوخ فوٖ      هوي هغوْػوخ  ض ٘رقظو  إلو

 .ال نائٖ

 .فٖ الَْكاى أى ٌٗظو فٖ إكفب  ؽظخ هْعِخ للؾبالد الؼؼ٘ خ للبزًاهحلوكزت ال ـوٕ لٌٗج ٖ  :5التوصيت -  43

فوٖ الَوْكاى أى ْٗاطول الؼوول هوغ الوٌظووخ اللّل٘وخ للِغووح هوي أعول            للبزًااهح لوكزوت ال ـووٕ   لٌٗج وٖ  : 6التوصيت -  44

 .روش٘ل قْائن الزْىٗغ، ٌّٗج ٖ أى ٗؼلق الزْىٗغ فٖ الوْاقغ الزٖ ٗوفغ فِ٘ب الوغزوغ الوؾلٖ قجْ  إػبكح الزْىٗغ

الغِوبد   قل ٗ زؼٔ ملك رٌو٘خ قلهاد ّ. أى ٗزؾبشٔ الزْىٗغ الوجبشو كلوب كبى ملك هوكٌب للبزًاهحٌٗج ٖ  :7التوصيت -  45

 .ٗورؼِ٘ن ثبلٌَجخ للوْاقغ الزٖ ال ٗزْفو فِ٘ب إٔ شوكبء رْىٗغ الوزؼبًّخ الشوٗكخ

أى ٗؼغ آل٘وبد للز وبّع ثشوأى الزكوبل٘ف هوغ الشووكبء ث ٘وخ عؼلِوب أكضوو هالءهوخ لو ِوْم             للبزًاهحٌٗج ٖ  :8التوصيت -  46

 .الشواكخ
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 خزيطت السوداى

 
الوْاك فٖ ُنا الوٌشْه ال رؼجو ثإٔ ؽوب  هوي األؽوْا  ػوي هْقوف ثوًوبهظ األغنٗوخ الؼوبلوٖ         ؿوٗ خ ػوع إى اإلشبهاد الوَزقلهخ ّ

 .أّ هلٌٗخ أّ هٌـ خ أهِعٕ ثلل أّ ثشأى الووكي ال بًًْٖ أّ ؽلّك أّ رقْم أل
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