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 مذكزج للمجلض التنفيذي
 

 

 

 ُظزهيمذيخ نهًدهس انتُفُذٌ ن انىثُمخهذِ 

ً  طظ٬ڀٶ رڄلظوىي ذوٌا حٿىػُٸوش    أٓجڀش ٳنُشٿيَهڂ ٷي طټىڅ طي٫ى حألڃخنش أ٠٫خء حٿڄـڀْ حٿٌَن  حالطٜوخٽ رڄوى٧ٴٍ    اٿو

 حٿڄـڀْ حٿظنٴٌٌُ رٴظَس ٻخٳُش. ىوٍسٷزپ حرظيحء  ًٿٺأڅ َظڂ  وَٴ٠پىنخا، أ حٿڄٌٻىٍَنرَنخڃؾ حألٯٌَش حٿ٬خٿڄٍ 

 ڃيََس ڃټظذ حٿظٸُُڂ: C. Heider حٿُٔيس  -2030066513ٍٷڂ حٿهخطٲ: 

 
طظ٬ڀوٶ   أٓوجڀش اڅ ٻخنوض ٿويَټڂ    ،حٿڄوئطڄَحص ىكويس هويڃخص   ٿ شحإلىحٍَو  سحٿڄٔوخ٫ي  ،I. Carpitella رخٿٔوُيس  حالطٜوخٽ  َڄټونټڂ 

 .(2645-066513)ڄظ٬ڀٸش رؤ٫ڄخٽ حٿڄـڀْ حٿظنٴٌٌُ وًٿٺ ٫ڀً حٿهخطٲ ٍٷڂ: ربٍٓخٽ حٿىػخثٶ حٿ
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 انتمُُى استُتبخبد

٫ڄڀُوش ؿخٍَوش، أو    24. وط٤ٰوٍ ذوٌا حٿظٸُُڄوخص    2010ٸيځ طٸَََ حٿظٸُُڂ حٿٔنىٌ ٿهٌح حٿ٬خځ طلڀُال ٿ٬ََ٘ن طٸُُڄوخ حٓوظټڄڀض ٳوٍ ٫وخځ     َ

 .هجزَبيحنٳٍ حٿڄخثش ڃن رَنخڃؾ حٿ٬ڄپ حٿ٬خٿڄٍ  13

ٿُٔخٵ حٿٌٌ ٬َڄپ ٳُه. وطزُن وطىحإڃه ڃ٪ ح جزَبيحهنحٿظڄىٟ٪ حالٓظَحطُـٍ ؿيَيس ٫ن ڃيي  ٍإيوٷيڃض طٸُُڄخص حٿلىحٳ٦ حٿٸ٤ََش 

. ٯُوَ أڅ حٿظوىحإځ ٿوڂ َوئى     حٿ٘وَٻخء ، و٫ڄوپ  ُشٓظَحطُـُخص حٿٸ٤خ٫حال، وخصأڅ حٿلىحٳ٦ ٻخنض ڃالثڄش ريٍؿش ڃ٬ٸىٿش ٿُٔخٓخص حٿلټىڃ

وؿهووىى أٛوولخد حٿ٘ووؤڅ حِهووََنت ٳهووٌح َظ٤ڀووذ ڃَِوويح ڃوون ٛوون٪ حٿٸووَحٍ حالٓووظَحطُـٍ     انجزَاابيحرووُن ٫ڄڀُووخص  طڀٸخثُووخ اٿووً طووىحُڅ 

: ٳخٿويالثپ حٿظوٍ أٓوٴَص ٫نهوخ     ڃون حٿزڀويحڅ  ٳوٍ رڀوي    انجزَابيح وحٿظو٢ُ٤ حٿالكٶ. وٷخځ ٫يى ڃن حٿ٬ىحڃپ ريوٍ ٳٍ طٸََوَ حٓوظَحطُـُخص   

َخطه وڃٔوظى  هڃن كُغ نڄىًؿ –حٿظڄىَپ  ٻخڅ، وىوڃخن٨ڂ حٿَٛي حٿ٬٠ُٴش  أٳ٠پ وٳخثيس أٻزَ ڃن أىحءحالكظُخؿخص أ٧هَص  يََحصطٸ

 وٻُٴُش حٿٸُخځ ره. انجزَبيححٿڄلَٹ ٿڄ٨٬ڂ ڃخ َٸىځ ره  –

 نهڄخ حألهَي رٜىٍس ڃظزخىٿش:نظخثؾ ٫ُِص ٻپ ڃ خصحٿٸ٤ََش وحٿ٬ڄڀُىحٳ٦ حٿلطٸُُڄخص ونظخثؾ حٿلخٳ٨ش، كٸٸض  أىحءوڃن كُغ 

  وحٿظٍ ُطٸيځ ٫ن ٣ََٶ حٿظىَُ٪ حٿ٬خځ ٿألٯٌَش، وحٿٌٰحء ڃٸخرپ حٿ٬ڄپ  – ٯخػشڃـخٽ حإل ٳٍ انجزَبيحطؤٻيص ڃن ؿيَي ٷىس

، 1ٓهخڃخص ٻزَُس ٿزڀى٭ حٿهيٱ حالٓظَحطُـٍ اريال ڃن حٿظى٬َُخص حٿ٬خڃش، وحٿڄٔخذڄخص ٳٍ رنىٹ حٿلزىد، رڄخ َٸيځ 

 نٸخً حألٍوحف.ا٫ڀً حألٷپ ٳٍ ڃـخٽ 

  وا٫خىس رنخثهخ، وأ٫ڄخٽ حٿظؤذذ  حٿلُخس وٓزپ ٻٔذ حٿ٬ُٖ ڄظ٬ڀٸش رلڄخَشحٿ – 3و  2و  1ط٬ظڄي حألذيحٱ حالٓظَحطُـُش

رَنخڃؾ حٿٌٰحء ڃٸخرپ حٿ٬ڄپ، و٫ڄىڃخ، ڃخ ُحٿض حٿظٸُُڄخص طټ٘ٲ ٫ن أوؿه ٷٜىٍ ٳٍ ذٌح  أىحء٫ڀً  –ٿڀټىحٍع 

 حٿن٘خ١ حٿزَنخڃـٍ، وحٿٌٌ طَحؿ٪ ريٍؿش ٻزَُس ٫نيڃخ ٻخنض حٿزَحڃؾ ط٬خنٍ ڃن نٸٚ حٿظڄىَپ.

  ٌٿزَنخڃؾ ٧پ رَنخڃؾ حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش حٿزَنخڃؾ حٿَحثي حِهَ  – 4حٿهيٱ حالٓظَحطُـٍ  –ٿڀـى٩ حٿڄِڃن ٫ني حٿظٜي

. وأٻيص حٿظٸُُڄخص ڃن ؿيَي أڅ حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش ٓخ٫يص ٫ڀً ٯخػشاٿً ؿخنذ ٫ڄڀه ٳٍ ڃـخٽ حإل حألٯٌَش حٿ٬خٿڄٍ،

٫ن أىٿش ط٨هَ أڅ ٳ٬خٿُش رَنخڃؾ حٿظٌَٰش  ألػَحَُخىس ڃ٬يالص حالٿظلخٵ وحٿڄىح٧زش وحالٓظټڄخٽ. وأٓٴَص طٸُُڄخص 

ٷُڄش حٿظ٬ڀُڂ حٿڄيٍٍٓ ٫ڀً ٻٴش ڃټخنُش ٻٔذ ىهپ طَؿق ٳُهخ ٻٴش احٿڄيٍُٓش ط٠خءٿض ٫نيڃخ رڀٮ حأل٣ٴخٽ حٿٔن حٿظٍ 

حٿڄيٍٍٓ حٿظ٬ڀُڂ ، أذڄُش حٿـهىى حٿڄ٘ظَٻش ٿظلُٔن حألػَوحٿىؿزش حٿڄيٍُٓش. وأٻيص حٿظٸُُڄخص، وهخٛش طٸُُڄخص 

 ر٘ټپ ٫خځ.

، وًٿوٺ  نظوخثؾ ٧هوخٍ حٿ إلؿخذويس  ، 4رَحڃؾ حٿظٌَٰوش، وذوى حٿن٘وخ١ حٿزَنوخڃـٍ حٿَثُٔوٍ حِهوَ ٳوٍ ا٣وخٍ حٿهويٱ حالٓوظَحطُـٍ            ٬ٓضو

 ڃن نخكُش أهَي. حٿلٜخثپ٬ٛىرش ٷُخّ  واٿًحٿزَحڃؾ رخٿنٔزش ٿالكظُخؿخص حٿ٬خڃش ڃن نخكُش،  أكـخځَٰٛ ََؿ٪ ؿِثُخ اٿً 

 

 يهخـص
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ٿڀظلٔوُن   صرُجوخص حٿظ٘وُٰپ حٿٜو٬زش. وٓوڀ٢ ٫ويى أٻزوَ ڃون حٿظٸُُڄوخص حٿ٠وىء ٫ڀوً ڃـوخال           ٷيٍطه ٫ڀً حٿٜڄىى ٳٍ  انجزَبيحوأ٧هَ 

. وح٫ظزوَ نڄوىًؽ حٿظڄىَوپ، وڃٔووظىَخطه،    ىحء: َُوخىس طَٻُوِ حٿ٬ڄڀُووخص، وحٿظو٤و٢ُ حألٳ٠وپ، واىحٍس حأل    انجزَابيح  ٓو٤َُس طويهپ ٟوڄن   

 ونظخثـه. نهجزَبيححٿظُٰ٘ڀٍ  ىحءه ٷٜىٍ حألواڃټخنُش حٿظنزئ ره، وطىٷُظه ڃن حٿ٬ىحڃپ حٿڄٔئوٿش ٫ن ٻؼَُ ڃن نـخكخص وأوؿ

 انتمُُى ػهً يستىي انجزَبيح

ڃٜويحٷُش حٿظٸُوُڂ وٳخثيطوه. وط٠وڄنض ذوٌا      طلٔوُن  وحٛپ ڃټظذ حٿظٸُُڂ حٓوظؼڄخٍ حٿىٷوض وحٿـهوي وحٿڄوىحٍى ٿظلٔوُن حٿـوىىس، ورخٿظوخٿٍ        

خٍحص وحٿڄ٬َٳووش، وان٘ووخء ؿڄخ٫ووخص طَٻُووِ  ٫وون ٣ََووٶ اٟووخٳش هزووَحء طٸُووُڂ ٿڀٴََووٶ، وطنڄُووش حٿڄهوو   –حٿـهووىى رنووخء ڃووىحٍىا حٿز٘ووََش  

ڃن هالٽ ن٨خځ ٟڄخڅ ؿىىس حٿظٸُُڂ. و٫الوس ٫ڀً ًٿٺ، ٻخنض ًٿٺ أٓخٓخ ، وهأىوحطٻٌٿٺ رنخء و –ألٯَحٝ حٿظزخىٽ حٿڄهنٍ وحٿظ٤ىََ 

ٷو٪ حٿ٘وزټٍ   ذنخٹ حٓظؼڄخٍحص ٳٍ َُوخىس حٿوظ٬ڀڂ ڃون حٿظٸُوُڂ ٫ون ٣ََوٶ طن٨وُڂ ڃنخٓوزخص ٿڀوظ٬ڀڂ، وحالٍطٸوخء رٜوٴلخص حٿظٸُوُڂ ٫ڀوً حٿڄى             

 .هخ أ٣ََٔال٩ ٫ڀً حٿيٍوّ وَـ٬پ حٓظويحڃص ٿڀظٸُُڄخص رڄخ َظُق اڃټخنُش حال، واٛيحٍ طلڀُالنهجزَبيح

 

 

 

يشزوع انمـزار


 
 

 

حإلىحٍس  وحٓوووووظـخرش( WFP/EB.A/2011/7-Aي )2010َلووووو٢ُ حٿڄـڀوووووْ ٫ڀڄوووووخي رخٿىػُٸوووووش يطٸََوووووَ حٿظٸُوووووُڂ حٿٔووووونىٌ ٿ٬وووووخځ   

(WFP/EB.A/2011/7-A/Add.1وَ٘ووـ٪ ٫ڀوو )    ٍحطوووخً ڃَِووي ڃوون حٿظوويحرَُ ر٘ووؤڅ حٿظىٛووُخص ڃوو٪ ڃَح٫ووخص حال٫ظزووخٍحص حٿظوو ً

 ٤ََكهخ حٿڄـڀْ أػنخء ڃنخٷ٘ظه.

 

 

 

 

 

  

                                                      
 وٍس.ذٌح ڃَ٘و٩ ٷَحٍ، وٿإل٣ال٩ ٫ڀً حٿٸَحٍ حٿنهخثٍ حٿٌٌ ح٫ظڄيا حٿڄـڀْ، ََؿً حٿَؿى٩ اٿً وػُٸش حٿٸَحٍحص وحٿظىُٛخص حٿٜخىٍس ٳٍ نهخَش حٿي 
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 مذيخانً

َُٸيځ ذٌح حٿظٸَََ  -1
(1)

٫ڀً ؿِثُن. حٿـِء حألوٽ َُلڀپ حٿڄالك٨خص وحٿيٍوّ حٿڄٔوظٴخىس ڃون حٿظٸُُڄوخص حٿظوٍ حٓوظټڄڀض ٳوٍ        

وحٿڄـڀْ. وحٿؼخنٍ َٜوٲ حٿـهوىى حٿڄزٌوٿوش ٫ڀوً ڃويي       نهجزَبيح، وَنظهٍ رظىُٛخص ٿټٍ طن٨َ ٳُهخ حإلىحٍس حٿ٬ڀُخ ٫2010خځ 

 .انجزَبيححٿ٬خځ حٿٔخرٶ ٿڄىحٛڀش طلُٔن نى٫ُش وٳخثيس طٸُُڄخص 

 انتمُُى استُتبخبد

 خطٸُُڄوو 15طٸُُڄووخص ٿلووىحٳ٦ ٷ٤ََووش، و   3: ، وذوو٫2010ٍووخځ طٸُُڄووخ حٓووظټڄڀض ٳووٍ   20َ٘ووڄپ طٸََووَ حٿظٸُووُڂ حٿٔوونىٌ    -2

 19 ٷوي ٗوڄڀض   ،الڃَٻَِوش طٸُُڄوخص   8طٸُُڄخص حٿلىحٳ٦ حٿٸ٤ََش وحٿ٬ڄڀُخص، رڄوخ ٳوٍ ًٿوٺ    ػَ. كُغ أڅ ٿڀ٬ڄڀُخص، وطٸُُڄُن ٿأل

پ ٫ڄڀُوخص أٷويځ   . ٯَُ أڅ ذٌا حأل٫يحى ط٘ڄانجزَبيحٳٍ حٿڄخثش ڃن ٫ڄپ  30اٿً  ٫25ڄڀُش، طڄؼپ ٳٍ ڃـڄى٫هخ ڃن  47رڀيح و 

أٷووپ  2010-2009ٿڀٴظووَس  نهجزَاابيحوٻخنووض حٿنٔووزش حٿڄجىَووش ٿظ٤ُٰووش حٿ٬ڄووپ حٿـووخٌٍ   –ٳووٍ ا٣ووخٍ طٸُُڄووخص حٿلووىحٳ٦ حٿٸ٤ََووش  

 .انجزَبيحٳٍ حٿڄخثش ڃن ٫ڄپ  ٫13ڄڀُش، و  24ريٍؿش ٻزَُس، اً طڄض ط٤ُٰش 

 ٿڄٍُپ حٿـَٰحٳٍ ڃن كُغ ٫يى حٿزڀيحڅ و٫يى حٿ٬ڄڀُوخص ال َڄؼوپ حٿظىَُو٪ حٿ٬وخ    حٿظڄؼ ٳبڅ، 2و  1وٻڄخ َظ٠ق ڃن حٿ٘ټڀُن   -3

. و٬َُِي حٍطٴوخ٩ ٫ويى حٿ٬ڄڀُوخص ٳوٍ     انجزَبيحذٌا حٿظٸُُڄخص ڃڄؼڀش ٿـڄُ٪ ٫ڄڀُخص  حٓظنظخؿخص. وٿهٌح َنزٍٰ أال ط٬ظزَ نهجزَبيح

ڀزوه ٿظٸُُڄوخص أىحٍذوخ ڃټظوذ حٿظٸُوُڂ، وأؿََوض       حٿڄټظذ حإلٷڀُڄٍ ٳٍ ىحٻخٍ اٿً حذظڄخځ حٿڄټظذ حٿٸىٌ رخٿظٸُُڂ، ٻڄخ َظ٠وق ڃون ٣  

 .2010حألوٽ ٷخثڄش ٿڀظٸُُڄخص حٿظٍ ٓظټظڄپ ٳٍ ٫خځ  ڀلٶ٫ڀً حٿڄٔظىي حٿڄُيحنٍ. وَظ٠ڄن حٿڄ

 (ODS) حٿڄټظذ حإلٷڀُڄٍ ٳٍ حٿٔىىحڅ

 (ODPC) حٿڄټظذ حإلٷڀُڄٍ ٳٍ رنڄخ ُٓظٍ )أڃََټخ حٿالطُنُش وحٿټخٍَزٍ(

 (ODJ) ؿنىد وَٗٵ وو٢ٓ حٳََٸُخ(حٿڄټظذ حإلٷڀُڄٍ ٳٍ ؿىذخنٔزَ٭ )

 (ODD) حٿڄټظذ حإلٷڀُڄٍ ٳٍ ىحٻخٍ )ٯَد حٳََٸُخ(

 (ODC) حٿڄټظذ حإلٷڀُڄٍ ٳٍ حٿٸخذَس )حٿَ٘ٵ حألو٢ٓ وو٢ٓ آُٓخ وَٗٵ أوٍورخ(

 (ODB) حٿڄټظذ حإلٷڀُڄٍ ٳٍ رخنټىٹ )آُٓخ(

                                                      
، ڃٔخ٫يس ٗئوڅ رلىع Cinzia Crucianiس حالٓظ٘خٍَش، وحٿُٔيس ، حٿوزJulie MacKenzieَُ، ڃيََس ڃټظذ حٿظٸُُڂ، ڃ٪ ڃيهالص ڃن حٿُٔيس Caroline Heiderأ٫يص ذٌح حٿظٸَََ حٿُٔيس  (1)

 حٿظٸُُڂ.
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 تؼققؿات احلواػظ الؼطروة 

وٛوپ حٿ٬ويى حٿټڀوٍ ڃون ذوٌح حٿنوى٩ ڃون حٿظٸُُڄوخص اٿوً           2010ٸُُڄوخص حٿلوىحٳ٦ حٿٸ٤ََوش حٿوؼالع ٳوٍ ٫وخځ       ڃ٪ حٓظټڄخٽ ط  -4

. وطَٻِ ذٌا حٿظٸُُڄخص ٫ڀً ؿڄُ٪ حٿ٬ڄڀُخص وحألن٘و٤ش حٿظوٍ ٠َو٤ڀ٪    2009-2008حٿٔنظُن هڄٔش ڃنٌ ريء حٿ٬ڄپ ره ٳٍ ٳظَس 

أٓوجڀش رهويٱ ى٫وڂ ؿهوىى      شخوٽ ذوٌا حٿظٸُُڄوخص ػالػو   ٳوٍ رڀوي ڃ٬وُن هوالٽ ٳظوَس طزڀوٮ كوىحٿٍ هڄوْ ٓونىحص. وطظنو           انجزَابيح رهخ 

 (:2013-2008ٿىٟ٪ حٓظَحطُـُخص ٷ٤ََش طټٴپ طنٴٌُ حٿو٤ش حالٓظَحطُـُش ) انجزَبيح

  ځ ڃ٪ حٓظَحطُـُخص حٿلټىڃخص وحٿَ٘ٻخء؟حءوَظى خحٓظَحطُـُخ نٴٔه و٬ٟٿ انجزَبيحَظوٌ ٻُٲ 

  ُخٍحص؟، وڃخ ڃيي حٓظَحطُـُش ذٌا حٿوههُخٍحطٳٍ  انجزَبيح َزضٻُٲ 

 ٻُٲ ٫ڄڀض حٿلخٳ٨ش، وڃخًح ٻخنض نظخثـهخ؟ 

ط٘خى، وڃخٿٍ، ونُزخٽ. وڃن رُن ذٌا حٿلىحٳ٦، ٻخنض كخٳ٨ش طوٚ طٸُُڄخص حٿلىحٳ٦ حٿٸ٤ََش حٿظٍ َظ٠ڄنهخ ذٌح حٿظٸَََ   -5

خى ڃون كُوغ حألٯٌَوش حٿڄى٫ُوش، وحٿظوٍ      َن وٻخنوض ڃظٔوخوَش طٸََزوخ ڃو٪ ط٘و     ڄٔوظٴُي نُزخٽ ذٍ حألٻزَ كظً حِڅ ڃن كُغ ٫ويى حٿ 

طلٔذ رخأل٣نخڅ حٿڄظََش. وٻخڅ ٿيي ڃخٿٍ ٫يى ٓنىٌ ڃن حٿڄٔظٴُيَن ٳٍ حٿڄظى٢ٓ أ٫ڀً ڃن ط٘وخى، وٿټنهوخ و٫ُوض ٻڄُوش أٷوپ      

ڃن حألٯٌَش وٻخڅ ٿهخ أىنً نٴٸخص ڃزخَٗس رُن حٿزڀويحڅ حٿؼالػوش. وٻوخڅ َظ٬وُن ٫ڀوً ٻوپ ڃون ط٘وخى وڃوخٿٍ أڅ طظ٬خڃوپ ڃو٪ طٸڀزوخص             

 1ٳٍ أ٫يحى حٿڄٔظٴُيَن هالٽ حٿٴظَس حٿظوٍ ٗوهيذخ حٿظٸََوَ، رُنڄوخ ُحى حٿ٬ويى رٜوىٍس ڃنظ٨ڄوش ٳوٍ نُزوخٽ. وَزوُن حٿـويوٽ            ٫خٿُش 

حألٍٷخځ حٿٔنىَش وحٿڄظى٤ٓخص ٿهٌا حٿڄئَٗحص حٿؼالػش. وطَى ٳٍ حٿڄڀلٶ حٿؼخنٍ ٛلخثٲ وٷخث٪ طظ٠ڄن ڃ٬ڀىڃخص اٟوخٳُش ٫ون   

 حٿِڃنُش، وحٿظڄىَپ. ـيحوٽحٿَ٘ٻخء، وحٿأن٤٘ش حٿلىحٳ٦، وحٿـهخص حٿڄخنلش حٿَثُُٔش، و

 نًحخ ػبيخ ػٍ انحىافظ انمطزَخ -1اندذول 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
انًتىسط 

 انسُىٌ

  انًستفُذوٌ

 777 612 706 884 502 791 611 608 147 733 356 703 564 365 551 202 ط٘خى

 983 727 116 503 882 368 903 989 704 047 1 055 676 845 781 379 728 ڃخٿٍ

 372 344 1 153 909 1 623 665 1 311 357 1 852 629 1 038 011 1 580 036 1 044 801 نُزخٽ

 (ثبألطُبٌ انًتزَخاألغذَخ انًىسػخ )

 678 51 587 90 630 64 773 65 139 54 097 49 730 28 788 8 ط٘خى

 627 15 179 11 842 11 044 23 474 23 158 17 002 13 690 9 ڃخٿٍ

 270 49 666 62 509 54 462 52 499 51 969 40 075 41 711 41 نُزخٽ

 (ثًالٍَُ انذوالراد األيزَكُخانُفمبد انًجبشزح )

 64 130 95 72 55 50 37 6 ط٘خى

 12 11 14 13 17 17 8 6 ڃخٿٍ

 30 53 44 37 25 17 21 16 نُزخٽ

 طٸخٍََ حٿظٸُُڂحٿڄٜيٍ: 

 سرتاتقجيالتواؤم والوضع اال 

. ٻخنض حٿلىحٳ٦ ٳٍ ؿڄُ٪ حٿزڀيحڅ حٿؼالػش ڃظىحٳٸش ريٍؿش ڃ٬ٸىٿش ڃ٪ حٿُٔخٓخص حٿلټىڃُش حٿظىحإځ وحٿظنُٔٶ ڃ٪ حٿلټىڃخص  -6

ڃو٪  ي ڃن كُغ طىحٳٶ حٿلخٳ٨ش اَـخرٍأكي حٿظٸُُڄخص وٛٲ ذٌح حٿظىحإځ رؤنه ي أڅ وحألذيحٱ حٿٸ٤خ٫ُش رڄ٬نخذخ حأل٫َٝ. ٯَُ
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أٻؼَ حٓظَحطُـُش. ٳٴٍ ڃوخٿٍ، كُوغ    زَبيحانجا٣خٍ حٿُٔخٓخص حٿى٣نُش وٿټنه ٿڂ ََٻِ ٫ڀً حٿڄـخالص حٿظٍ َڄټن أڅ َټىڅ ٳُهخ 

 نهجزَابيح ، ٻخڅ حإلَيُٻخنض طىٟ٪ ُٓخٓخص و٣نُش ٿڀظٌَٰش حٿڄيٍُٓش، وحٿظٌَٰش، وحٿٜلش، وٳَُوّ نٸٚ حٿڄنخ٫ش حٿزََ٘ش و

وٓخذڂ ٳٍ ط٬َِِ حٿٸيٍحص حٿى٣نُش ٳٍ ذٌا حٿڄـخالص. وٿڂ َظلٸٶ ذٌح رنٴْ حٿٸيٍ ٳٍ  طؤػَُ كخٓڂ ٫ڀً ُٰٛش ذٌا حٿُٔخٓخص،

ڃىٷٴوه ڃون أؿوپ حٿظوؤػَُ ٫ڀوً حٿڄنخٷ٘وخص حٿى٣نُوش ورنوخء          الٓوظٴخىس ڃون  ٿ انجزَابيح ط٘خى ونُزخٽ، كُغ ٿڂ طٔظٰپ رخٿټخڃپ ٳوَٙ  

ٿظ٬يَپ طَٻُِا  انجزَبيححٿظٸُُڄخص أڅ ؿهىى  حٿٸيٍحص حٿڄئُٓٔش. وٳٍ حٿلخالص حٿظٍ طَُٰص ٳُهخ حألوٿىَخص حٿلټىڃُش، وؿيص

وحٿٌٌ  –٫نيڃخ طلىٿض حٿـهىى حٿلټىڃُش ڃن ڃىحؿهش حٿنِح٩ حٿيحهڀٍ  نُزخٽٻخنض أٻؼَ ط٬ٸُيح. وٻخڅ ذٌح ذى حٿلخٽ، ڃؼال، ٳٍ 

ٻٔووذ حٿ٬ووُٖ ٳووٍ حٿڄوويي اٿووً حٓووظ٬خىس ٓووزپ  –٫ڀووً حألڃوون حٿٰووٌحثٍ ٳووٍ حٿڄوويي حٿٸٜووَُ   انجزَاابيحڃوون أؿڀووه ٍٻووِص كخٳ٨ووش 

 ڄظى٢ٓ.حٿ

ڃظټخڃڀش رٜىٍس ؿُيس ڃ٪ حٿٴَٵ حٿٸ٤ََش ٿألڃڂ حٿڄظليس  نهجزَبيح. ٻخنض حٿلىحٳ٦ حٿٸ٤ََش حٿظىحإځ وحٿظنُٔٶ ڃ٪ حٿَ٘ٻخء  -7

أطوخف   ٳٸيڃ٪ حٿَ٘ٻخء،  ظآٍُوأ٣َ ٫ڄپ حألڃڂ حٿڄظليس ٿڀڄٔخ٫يس حإلنڄخثُش وٻخنض ڃظٔٸش ڃ٪ أوٿىَخص حٿَ٘ٻخء. وكُؼڄخ طلٸٶ حٿ

حٿٸُخځ ريوٍ طټڄُڀٍ ذخځ ٿي٫ڂ واَـخى أٛوىٽ حؿظڄخ٫ُوش وحٷظٜوخىَش ٿألن٘و٤ش حإلنڄخثُوش       انجزَبيحٿڀڄٔخ٫يس حٿٌٰحثُش حٿظٍ َٸيڃهخ 

حألؿپ. ٯَُ أڅ حٿظٸُُڄخص وؿيص أ٠َخ ػَٰحص رُن ه٢٤ وحطٴخٷخص حٿڄن٨ڄخص حٿيوٿُش ٫ڀً حٿڄٔظىي حٿوى٣نٍ، وطنٴُوٌ    شحٿ٤ىَڀ

طـنزخ الُىوحؿُش  –ىَُن ىوڅ حٿى٣نٍ وحٿڄـظڄ٬ٍ: ٳٸي أىي حٿٴٜپ حٿـَٰحٳٍ رُن ڃنخ٣ٶ حٿظنٴٌُ وطنُٔٶ حٿڄٔخ٫يس ٫ڀً حٿڄٔظ

ٍ اٿووً حٿلووي ڃون اڃټخنُووش طلٸُووٶ حٿ  –حٿڄنوخٳ٪ ٳووٍ حٿ٨وخذَ    ٳُڄووخ روُن حٿ٬ڄڀُووخص. وڃوو٪ ذوٌح، ٻخنووض ذنووخٹ أڃؼڀوش ٫ڀووً حٿظنٔووُٶ     ظوآُ

 ڃ٪ حٿَ٘ٻخء، رڄخ ٳٍ ًٿٺ حٿڄن٨ڄخص ٯَُ حٿلټىڃُش. َـخرٍحإل

  اخلقارات االسرتاتقجقةتؼرور 

ٍ  ٳٍ ُٓخٷخص طلي ريٍؿش ٻزَُس ڃن حٿوُخٍحص، حألڃَ حٿوٌٌ َظ٤ڀوذ    انجزَبيح. ٬َڄپ حٿوخٍؿُش حٿ٬ىحڃپ  -8 هُوخٍحص   حٿزوض ٳو

كخٿوش ُٓخٓوُش وأڃنُوش     (1حٓظَحطُـُش. ٳٴٍ ؿڄُ٪ حٿزڀيحڅ حٿؼالػش، ٻخنض ذٌا حٿوُخٍحص ڃٸُيس ر٬خڃپ أو أٻؼَ ڃن حٿ٬ىحڃپ حٿظخٿُش: 

وحٿظلويَخص حٿـَٰحٳُوش وحٿڄنخهُوش     (2ش، ؿ٬ڀض حٿظلٸُٶ، وطٸيَڂ حألٯٌَش، وحٿَٛي أڃوَح ٛو٬زخ وَن٤وىٌ ٫ڀوً ڃووخ٣َست      زڃظٸڀ

وحٍطٴوخ٩ ڃ٬ويٽ ىوٍحڅ حٿڄوى٧ٴُن     (5وطيٳٸخص حٿالؿجُنت  (4وأُڃخص أ٬ٓخٍ حألٯٌَش وحٿىٷىىت  (3ُخصت ڀىؿٔظحٿظٍ وحؿهض حٿ

ذووى أڅ َىحٛووپ حٿ٬ڄووپ ڃوو٪  نهجزَاابيحص. و٫ڀووً حٿڄٔووظىي حٿ٬ووخٿڄٍ، ٻووخڅ حٿٸووَحٍ حالٓووظَحطُـٍ حٿلټووىڃُُن وٟوو٬ٲ حٿڄئٓٔووخ

ٳٴٍ وڃ٪ ٓڄ٬ظه ٳٍ حٿ٬ڄپ كظً ٳٍ أ٬ٛذ حٿ٨َوٱ.  والَظهحٿَ٘ٻخء ٳٍ ڃؼپ ذٌا حٿ٨َوٱ حٿ٬ٜزش، وذى ڃخ َظٴٶ طڄخڃخ ڃ٪ 

ٳوٍ أر٬وي حٿڄنوخ٣ٶ و٣ُڀوذ ڃنوه أڅ       زَابيح انجىوڅ أڅ طؤره رهـڄخص حٿڄظڄَىَنت وٳٍ ڃوخٿٍ، ٫ڄوپ    انجزَبيحنٴٌص رَحڃؾ ط٘خى، 

حٿٔوټخڅ ٫ڀوً    انجزَابيح ، ٓخ٫ي نُزخٽٌَذذ اٿً حٿڄنخ٣ٶ حٿ٘ڄخٿُش رىٛٴه أوٽ وٻخٿش ىوٿُش طيهپ ذٌا حٿڄن٤ٸش ڃن ؿيَيت وٳٍ 

 ڃىحؿهش حن٬يحځ حألڃن حٿٌٰحثٍ وٍحء ه٤ى١ حٿنِح٩، حٿظٍ ٿڂ طظڄټن حٿزَحڃؾ حٿلټىڃُش ڃن حٿىٛىٽ اٿُهخ.

. طظ٤ڀذ حٿوُخٍحص حالٓظَحطُـُش أىٿش طلڀُڀُش. وطٔظلٶ ؿڄُ٪ حٿڄټخطذ حٿٸ٤ََش حٿؼالػش حٿظهنجوش ٫ڀوً ؿهىىذوخ ٳوٍ     حٿظلڀُپ  -9

طلڀُپ حألڃن حٿٌٰحثٍ. ٳٸوي حٓوظنيص حٿوُوخٍحص ر٘وؤڅ كوخٳ٨ظٍ ڃوخٿٍ ونُزوخٽ ٫ڀوً حٿظلڀوُالص حٿڄظټوٍَس ٿألڃون حٿٰوٌحثٍ، وحٿظوٍ              

حٳٍ وط٘ټُپ حألن٤٘ش حٿزَنخڃـُش. وٳٍ ڃوخٿٍ، أ٫ٸزوض حٿظُُٰوَحص ٳوٍ حطـخذوخص حٿزُخنوخص ط٬ويَالص        ص ٳٍ حالٓظهيحٱ حٿـَٰأػَ

ڃون   حٿڄٔظوڀٜوش ڃون ٣خثٴوش   ٓوظنظخؿخص  حالًٌ حٿٜڀش. وٿټن ٳوٍ ط٘وخى، ٫ڀوً حٿوَٯڂ ڃون وؿوىى ٫الٷوش وحٟولش روُن           ٿڀزَنخڃؾ

ٟو٪ حٓوظَحطُـُخص حالٓوظـخرش أٷوپ وٟوىكخ.      وو حالٓوظنظخؿخص حٿظٸيََحص وحالٓظهيحٱ حٿـَٰحٳٍ ٿڀلخٳ٨وش، ٻخنوض حٿ٬الٷوش روُن     

و٫ڀً ٓزُپ حٿڄؼخٽ، أٻيص ؿڄُ٪ طٸيََحص حٿظٌَٰش ٿٔټخڅ ط٘خى ٳٍ حٿڄنخ٣ٶ حٿَ٘ٷُش وحٿٔخكڀُش أنهڂ وٛڀىح اٿوً ڃٔوظىي كخٿوش    

ظوؤػَُ  ٳٍ كخٿش طٌَٰش حٿٔوټخڅ رخٿٸويٍ حٿوٌٌ َټٴوٍ ٿڀ     حٿَإيذٌا  انجزَبيح. وٿڂ َيٍؽ حٿظٌَٰش حٿلخى حٿ٬خځحٿ٤ىحٍة رخٿنٔزش ٿٔىء 

ذوٌا حألٳټوخٍ    انجزَابيح ٫ڀً حٿنٸخٕ حٿى٣نٍ أو ٛن٪ حٿٸَحٍ ڃن ؿخنذ حٿَ٘ٻخء ٿىٟ٪ حٓظَحطُـُخص حٓظـخرش، ٻڄخ ٿڂ َٔظويځ 

 ٿظليَي هُخٍحطه حالٓظَحطُـُش حٿوخٛش.
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حٿوُووخٍحص. ٳخٿټڄُووخص حٿټزُووَس ڃوون نڄووىًؽ حٿظڄىَووپ وڃٔووظىَخص حٿظڄىَووپ حٿڄَطز٤ووش رووه ٫ڀووً طٜووڄُڂ   أػووَ. نظووخثؾ حٿظڄىَووپ  -10

حٿڄىحٍى حٿڄظخكش ٿڄٔخ٫يس حٿالؿجوُن حٿٔوىىحنُُن ٳوٍ ٗوَٵ ط٘وخى طَؿڄوض اٿوً طىحؿوي أٻزوَ ٿڀ٘وَٻخء واڃټخنُوش وؿوىى حٓوظـخرش              

َ ط٘خى، ڃڄوخ   ڃنهَي س حٿظٍ أ٤٫خذخ حٿڄخنلىڅ ٿألؿِحء حألڃظټخڃڀش. وٻخنض ذٌا حٿلخٿش ڃظنخٷ٠ش ڃ٪ حألوٿىَش حٿڄليوى ٫ڀوً   أػو

ڃن حٿزَنخڃؾ حٿٸ٤ٌَ اٿوً حٿ٬ڄڀُوش حٿڄڄظويس ٿإلٯخػوش وحإلن٬وخٕ      أن٤٘ش حٿظٌَٰش  ضوهُخٍحص حٿَ٘حٻش. وٳٍ ڃخٿٍ، طلىٿ ؾحٿزَنخڃ

وٿوُْ ألڅ أوؿوه حٿظوآٍُ ٳُڄوخ روُن حألن٘و٤ش        –ألڅ حٿڄىحٍى حٿڄظخكش ٿهٌا حٿ٬ڄڀُش أطخكض حٿٴَٛوش ٿظنٴُوٌ أٳ٠وپ ونظوخثؾ أٳ٠وپ      

ُزوخٽ أ٠َوخ، ٻوخڅ حٿظڄىَوپ وحٿزَڃـوش َٔوَُحڅ رٜوىٍس طيٍَـُوش: ٳٸوي ٻوخڅ           ٓظظلٔن ٫ن ٣ََوٶ ذوٌح حٿظلوىٽ. وٳوٍ ن     انجزَبيح

ٻخٳُوخ ٫نويڃخ    –ڃؼپ حٿٌٰحء ڃٸخرپ حٿظ٬ڀوُڂ، وٛولش وطٌَٰوش حألځ وحٿ٤ٴوپ، وحٿٰوٌحء ڃٸخروپ حٿ٬ڄوپ         –حٿظڄىَپ ٿألن٤٘ش حٿزَنخڃـُش 

س ڃن حٿنِح٫خص. وٿټون رڄـوَى   ٻخنض ذٌا حٿزَحڃؾ ط٘ټپ نڄىًؿخ ڃن حٿ٬ڄڀُخص حٿظٍ طٜيص ٿالكظُخؿخص ٳٍ حٿڄنخ٣ٶ حٿڄظ٠ٍَ

ٻوخڅ َُن٨وَ    –طىٷُو٪ حطٴوخٵ حٿٔوالځ     ر٬ي –طلىَڀهخ ڃن حٿ٬ڄڀُش حٿڄڄظيس ٿإلٯخػش وحإلن٬خٕ اٿً ڃَ٘و٩ انڄخثٍ أو رَنخڃؾ ٷ٤ٌَ 

 .نٴٔه خٿڄٔظىيرٽ اٿً ذٌا حألن٤٘ش حٿزَنخڃـُش ٫ڀً أنهخ ٿڂ ط٬ي ڃٴ٠ڀش وٿڂ طڄَى

٘وټپ  ٿٸ٤ََش أذڄُش ط٤زُٶ نهؾ رَنوخڃـٍ ط حٳ٦ حى. أٻيص ؿڄُ٪ طٸُُڄخص حٿلحٿڄلڀُش ڃٸخرپ حُىوحؿُش حٿڄنخٳ٪ ٍُظآأوؿه حٿ  -11

ٳُڄخ رُنهخ. وٳٍ اكيي حٿڄنخٓزخص، ط٬َٝ حٿظىؿُه حٿڄئٍٓٔ ٿالنظٸوخى   طآٍُرَنخڃـخ ٗخڃال َن٤ىٌ ٫ڀً  شڄوظڀٴحٿٳُه حألن٤٘ش 

ٍ ٿظلٸُوٶ  ال روي  ڄوىڅ أنوه   ال ڃون ًٿوٺ، حٷظوَف حٿڄٸُ    ٫نيڃخ ٻخڅ َهيٱ اٿً طٴخىٌ حُىوحؿُوش حٿڄنوخٳ٪. وروي    ونظوخثؾ أٳ٠وپ ڃون     طوآُ

 .نهجزَبيحوؿىى رَنخڃؾ ڃظټخڃپ َٔڄق ٿڀٔټخڅ رخالٓظٴخىس ڃن طىٿُٴش ڃن حألن٤٘ش حٿزَنخڃـُش 

څ حٿَٛوي ٬َوخنٍ ڃون نٸوخ١     ڃ٘وخٻپ طظ٬ڀوٶ رخٿَٛوي. ٳٴوٍ ڃوخٿٍ، ٻوخ       طىحٛپ وؿىى. ٻڄخ كيع ٳٍ ٓنىحص ٓخرٸش، حٿَٛي  -12

ٻخنض حٿڄئَٗحص، اڅ وؿيص، ٯَُ وحٷ٬ُش ٳٍ أٯڀذ حألكُخڅ، وٿوُْ ٿهوخ ن٨وخځ ڃَؿ٬وٍ، وڃ٬ٸويس ٿڀٰخَوش،        (٬ٟ1ٲ ٍثُُٔش: 

(ت 1ٳټخڅ ٿيي ڃخٿٍ نٴٸخص ڃزخٗوَس ڃنوٴ٠وش ٿڀٰخَوش )حٿـويوٽ      –ٻخڅ حٿظڄىَپ حٿوخٙ رخٿَٛي ڃليوىح  (2وڃظ٬يىس أو ڃټڀٴشت 

ٳوٍ ٯُوخد رُخنوخص ڃـيَوش ٫ون       (4ٗوَٻخء ٿوُْ ٿويَهڂ حٿىٷوض أو حٿټٴوخءس أو حٿىٓوُڀش ٿظنٴُوٌ حٿَٛويت         ٫ڀً  انجزَبيحى خح٫ظڄ (3

. وٷي طىٛپ طٸُُڄخ كوخٳ٨ظٍ ط٘وخى ونُزوخٽ    حالٓظنظخؿخصط٬ٌٍ حٓظويحځ حٿڄ٬ڀىڃخص ٿظ٬يَپ حالٓظَحطُـُش ٫ڀً ٟىء ٳٸي حٿَٛي، 

وحِػخٍ. وطئػَ ذٌا حٿٸُىى ٫ڀً ڃويي ٷويٍس    حٿلٜخثپيََ ڃڄخػڀش، هخٛش أنه ٿڂ طظىٳَ ٓىي رُخنخص ڃليوىس ٿظٸ حٓظنظخؿخصاٿً 

 –، وَڄټن رپ وَنزٍٰ حٓظويحڃهخ ٿظليَي هُخٍحص حٓوظَحطُـُش ر٘وؤڅ حٿلخٳ٨وش    ىحءن٨ڂ حٿَٛي ٫ڀً طىٿُي رُخنخص ڃـيَش ٫ن حأل

 ڃؼپ كپ حٿڄ٘خٻپ، وطليَي أوٿىَش حألن٤٘ش وٯَُ ًٿٺ.

  أداء احلاػظة ونتائجفا 

. حٿڄ٘خٻپ حٿڄظ٬ڀٸش رن٨ڂ حٿَٛي حٿظٍ ٿىك٨ض ٳٍ حٿٴٸَس حٿٔخرٸش، طـ٬وپ ڃون حٿٜو٬ذ ٫ڀوً     رڀى٭ حألذيحٱ وطلٸُٶ حألػَ  -13

ٳََٶ حٿظٸُوُڂ طٸويََ حٿلٜوخثپ وحِػوخٍ رخٿلڄوخّ حٿڄَٯوىد. ٯُوَ أڅ ؿڄُو٪ حٿظٸُُڄوخص حٿؼالػوش أٓوٴَص ٫ون ڃ٬ڀىڃوخص ٓوَىَش               

 ش ر٘ټپ ٫خځ:اَـخرُٻخنض ، وحٿظٍ انجزَبيحونى٫ُش ٫ن كٜخثپ ٫ڄڀُخص 

 حٿظٍ  ن٬خٕوحإل ٯخػش. ٓڀ٤ض حٿظٸُُڄخص حٿ٠ىء ٫ڀً حالكظُخؿخص حٿڄوظڀٴش وڃ٬يالص نـخف طيهالص حإلغبثخاإل

َنٸپ  انجزَبيح. ٳټخڅ ٯخػشخ رٜىٍس ٻخٓلش رخٿنٔزش ٿـخنذ حإلاَـخرُ. وٻخڅ طىحٳٶ حٍِحء انجزَبيح َٸىځ رهخ

ُش ٬ٛزش ٿڀٰخَش أػنخء كخٿش حٿ٤ىحٍة ٳٍ ط٘خى، ٿىؿٔظطلض ٧َوٱ حألٯٌَش رٜىٍس ٳ٬خٿش وٳٍ حٿىٷض حٿڄنخٓذ 

ٳٍ حٿڄخثش ڃن طى٬َُخص حألٯٌَش حٿٔنىَش. وٷي كٸٸض ذٌا حٿ٬ڄڀُخص أذيحٳهخ ٳٍ انٸخً حألٍوحف  90ڃلٸٸخ أٻؼَ ڃن 

، ح٫ظَٱ أٛلخد حٿ٘ؤڅ نُزخٽوكخٳ٨ض ٫ڀً حٓظٸَحٍ حٿلخٿش حٿظٌٰوَش ٿڀٔټخڅ ىوڅ ڃٔظىَخص حٿ٤ىحٍة. وٳٍ 

رىٛٴه وحكيح ڃن أذڂ وٻخالص حالٓظـخرش ٿلخالص حٿ٤ىحٍة وًٿٺ ٬َُِي ٫ڀً وؿه حٿظليَي اٿً ن٤خٷه  َبيحثبنجز

حٿڄڄظيس،  ٯخػشحٿـَٰحٳٍ، وٷيٍطه حٿڀىؿٔظُش، وٷيٍطه ٫ڀً ط٬زجش حٿڄىحٍى ر٫َٔش. وٳٍ ٻؼَُ ڃن كخالص حإل
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حٿظٌَٰش حٿلخى ص حٿڄٔظهيٳش ٿٔىء ، وؿي حٿظٸُُڂ أنه ٿڂ َظڂ رڀى٭ حٿڄ٬يالنُزخٽهخٛش ٳٍ ڃوُڄخص حٿالؿجُن ٳٍ 

 ألٓزخد ڃوظڀٴش. حٿ٬خځ

 ٿظَكُذ ٻزَنخڃؾ ٍحثي ٳٍ ڃخٿٍ وط٘خى. وٷي وؿي حٿظٸُُڂ ٳٍ . ك٨ُض حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش رخانغذاء يمبثم انتؼهُى

ؿڄُ٪ حٿزڀيحڅ حٿؼالػش أڅ حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش ٓخذڄض ٳٍ َُخىس ڃ٬يالص حالٿظلخٵ هخٛش رخٿنٔزش ٿڀٴظُخص. وٳٍ 

ٳٍ حٿڄخثش ػڂ  20ٳٍ حٿڄخثش، رُنڄخ ٳٍ ڃخٿٍ ٻخنض حٿَِخىحص حألوٿُش  200وٛڀض ذٌا حٿَِخىحص اٿً  ط٘خى،

حنوٴ٠ض ٻڀڄخ ٣خٽ أڃي حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش. وٳٍ نُزخٽ، ٓخ٫يص حٿزُخنخص حٿڄظخكش ٫ڀً اؿَحء ڃٸخٍنش رُن كخٿش 

َُ أڅ ؿڄُ٪ حٿظٸُُڄخص حٿؼالػش ه٢ حألٓخّ وحٿ٬خڃُن حٿالكٸُن، أ٧هَ ٻپ ڃنهڄخ َُخىس ٳٍ ڃ٬يٽ حالٿظلخٵ. ٯ

كٌٍص ڃن أڅ ذٌا حٿَِخىحص ٳٍ ڃ٬يالص حالٿظلخٵ ال َڄټن أڅ ط٬ِي اٿً حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش وكيذخ. ٳٴٍ ط٘خى، 

٫ڀً وؿه حٿوٜىٙ، ذنخٹ كخؿش ٻزَُس اٿً َُخىس حالٿظلخٵ، وطَٻِ حٿلټىڃش ؿهىىذخ ٫ڀً حٿظىٓ٪ ٳٍ ٷ٤خ٩ 

ؼڄخٍ ٳٍ طلُٔن نى٫ُش حٿظ٬ڀُڂ. ٳٴٍ ؿڄُ٪ حٿزڀيحڅ حٿؼالػش، ٻخڅ ٫يى حٿظ٬ڀُڂ ىوڅ أڅ طظڄټن رخٿ٠َوٍس ڃن حالٓظ

أ٣ٴخٽ حٿڄيحٍّ حٿٌَن وٛپ اٿُهڂ رَنخڃؾ حألٯٌَش حٿڄيٍُٓش ٟجُال نٔزُخ، وٿهٌح ُٓټىڅ ڃن حٿ٬ٜذ ڃ٬َٳش 

كٜخثپ اكَحُ . وطڂ نهجزَبيححألػَ ٫ڀً حٿڄٔظىي حٿى٣نٍ أو اٍؿخ٫ه اٿً رَحڃؾ حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش حٿظخر٬ش 

ُش ڃن كُغ ٟڄخڅ حن٬ټخّ حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش ٳٍ حالٓظَحطُـُخص حٿلټىڃُش، ٻڄخ ط٤ىٍص ٷيٍحص طنٴٌُ نى٫

رَحڃؾ حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش. ٳٸي طـڀض ٳٍ ط٘خى أذڄُش حٿزلغ ٫ن أوؿه طآٍُ اَـخرُش ألن٤٘ش أهَي وطؤڃُنهخ، 

 ٿظ٬زَ ٫ن حٓظنظخؿخص طٸُُڄخص أػَ حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش.

 يي ٷيٍس ذٌح حٿن٘خ١ حٿزَنخڃـٍ ٫ڀً طلٸُٶ أذيحٳه رنٸٚ حٿظڄىَپ حٿڄظټٍَ وط٬ؼَ ڃ َؤػ. طانغذاء يمبثم انؼًم

 – ط٘خىحٿظنٴٌُ. ٳٴٍ ط٘خى، ٫ڀً وؿه حٿوٜىٙ، ٻخڅ رَنخڃؾ حٿٌٰحء ڃٸخرپ حٿ٬ڄپ َهيٱ اٿً ڃٔخ٫يس ٓټخڅ 

حٿـخنزٍ  ػَحألٿيٍؿش أنه ٧پ ٯَُ ٳ٬خٽ. وٻخڅ  ؤػَوٿټنه ط –وحٿڄَ٘ىَن ىحهڀُخ ڄ٠ُٴش حٿحٿڄلڀُش حٿڄـظڄ٬خص 

أ٠َخ  ؤػَٯَُ حٿڄظ٬ڄي ٿهٌح حٿظَحهٍ ٳٍ حٿظنٴٌُ ذى َُخىس حٿظىطَ رُن ٓټخڅ ط٘خى وحٿالؿجُن. وٳٍ ڃخٿٍ ونُزخٽ، ط

طنٴٌُ رَنخڃؾ حٿٌٰحء ڃٸخرپ حٿ٬ڄپ، وٿټن ٿُْ رنٴْ حٿٸيٍ. ووؿيص حٿظٸُُڄخص أڅ ذٌح حٿن٘خ١ حٿزَنخڃـٍ كٸٶ 

ٿظٜيٌ الن٬يحځ حألڃن حٿٌٰحثٍ حٿڄزخَٗ ورٌٿٺ ٷڀپ ڃن ذيٳه حٿٸَُٜ حألؿپ ٳٍ ٻال حٿزڀيَن: ٫ن ٣ََٶ ح

ٓهخڃخ ڃٴُيح، اڃٸخرپ حٿ٬ڄپ ٻخڅ َڄؼپ  ءحٓظَحطُـُخص حٿڄىحؿهش حٿٔڀزُش. وٳٍ ٻڀظخ حٿلخٿظُن، طزُن أڅ رَنخڃؾ حٿٌٰح

ُٛڄڄض وأىََص ونٴٌص طلض ٫ٍخَش ڃن٨ڄخص ٯَُ  واڅ ٻخڅ ٟجُال، ٳٍ رَحڃؾ حٿظنڄُش حٿََٴُش حألوٓ٪ حٿظٍ 

ڃِح٩ٍ أٓخُٓش َُٰٛس حٿن٤خٵ، و ًش: ان٘خء أٛىٽ ٿټٔذ حٿ٬ُٖ، ورنَـخرُحإل حٿلٜخثپط٠ڄنض كټىڃُش. و

، كُغ طظ٤ڀذ حألٛىٽ ٬ُشٛىٽ حٿڄـظڄحألوَش ٿألٗـخٍ. وٳٍ ٻال حٿزڀيَن، ٻخڅ ذنخٹ طڄُُِ رُن أٛىٽ حألَٓ

 .هخوحٓظويحڃٳُڄخ َوٚ ان٘خءذخ حألهَُس ڃَح٫خس حٿ٬يحٿش 

 ص ٫ڀً ٳ٬خٿُظهخ. وط٠ڄنض حٿڄ٘خٻپ ٳٍ حٿڄَحكپ أػ٫َيىح ڃن حٿظليَخص حٿظٍ أن٤٘ش حٿظٌَٰش  وحؿهض. انتغذَخ

حألوٿً ٫يځ طليَي حألوٿىَخص وحٿوزَس حٿڄليوىس ٿيي حٿڄى٧ٴُن ڃڄخ أ٫خٵ حٿظڄىَپت وحالٳظٸخٍ اٿً حٿىٟىف ٳُڄخ 

 ځأ ،ٿ٤ىحٍةٳٍ كخالص ح ٯخػشٳٍ حإلٿڄ٬َٳش اڅ ٻخنض طټڄن  ،انجزَبيحظٍ َٸيڃهخ ٷىس حٿظٌَٰش حٿرڄىح٣ن َظ٬ڀٶ 

حٿ٤ىَپ حألؿپ. وطڄؼڀض نٸخ١ حٿ٬٠ٲ حألهَي ٳٍ ٬ٛىرش حٿظنُٔٶ ڃ٪ حٿلټىڃش، وحالٳظٸخٍ اٿً  ن٬خٕٳٍ حإل

ػٸخٳش طٌٰوَش ٿيي حٿـهخص حٿٴخ٫ڀش، وحٿظلڀُپ حٿڄليوى ألٓزخد ٓىء حٿظٌَٰش، وحٿلخؿش اٿً حٿظىكُي حٿـَٰحٳٍ، 

ڄلڀٍ ىوڅ حإلٗخٍس اٿً حٿ٬ڄڀُخص ٳٍ حٿڄخٍٟ أو و٣ز٬ُش أن٤٘ش حٿظٌَٰش حٿٸخثڄش رٌحطهخ أو ًحص حٿ٤خر٪ حٿ

وطٸ٪  –رٔزذ ٫يځ وؿىى ه٢ أٓخّ أو رُخنخص ٍٛي ڃنظ٨ڄش  اڃخحٿڄٔظٸزپ. وٻخڅ ڃن حٿ٬ٜذ ٷُخّ حٿنظخثؾ، 

واڃخ ألڅ حٿزَحڃؾ ٻخنض أَٰٛ ڃن أڅ طٸيځ  –ڃٔئوٿُش طـڄُ٪ ذٌا حٿزُخنخص ٫ڀً حٿلټىڃش وحٿَ٘ٻخء حِهََن 
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خٿش حٿظٌٰوَش ٿڀٔټخڅ حٿڄٔظهيٳُن. وذٌا حٿنظُـش ڃهڄش ٫ڀً ٟىء أُڃش حٿٔخكپ، حٿظٍ ٓهخڃخ ٻزَُح ٳٍ طلُٔن حٿلا

 ٔټخڅ ٳٍ ط٘خى وڃخٿٍ كخالص ه٤َُس ڃن حن٬يحځ حألڃن حٿٌٰحثٍ وٓىء حٿظٌَٰش.حٿوحؿه هالٿهخ 

حٿڄىحٍى وحٿٴ٬خٿُش. ٳ٬ـِ حٿظڄىَپ حٿڄوِڃن ٳوٍ    . ٓڀ٤ض ؿڄُ٪ حٿظٸخٍََ حٿ٠ىء ٫ڀً حٿ٬الٷش حٿهخڃش رُن ڃٔظىَخصحٿظڄىَپ  -14

ٳوٍ حٿڄخثوش ٳٸو٢ ٳوٍ      50ڃخٿٍ ٻخڅ ٬َنٍ ٬ٛىرش حٿىٛىٽ اٿً حأل٫يحى حٿڄٸوٍَس ڃون حٿڄٔوظٴُيَن أو ٫ڄڀُوخص حٿظٔوڀُڂ، اً رڀٰوض       

ً    ىحءٻڀظخ حٿلخٿظُن. وكٌٍ حٿڄٸُّڄىڅ ڃن أڅ حٿَ٘و٩ ٳٍ ٫ڄڀُخص ريوڅ طڄىَپ ڃئٻوي ٓو٨ُپ َوئػَ ٫ڀوً حأل      ر٘وټپ ه٤ُوَ. و٫ڀو

ڃون أؿوپ حٿالؿجوُن ٳوٍ ط٘وخى ٫ون ٣ََوٶ طوىحٳَ          انجزَبيحوحٿظٌَٰش ٿظيهالص ٍوحف نٸخً حألحٿڄظ٬ڀٶ رب أػَ، طلٸٶ ٯخػشؿخنذ حإل

ڃٔظىي ؿُي ڃن حٿڄىحٍى وحٿويڃخص حٿظټڄُڀُوش ڃون ؿخنوذ حٿ٘وَٻخء. و٫ڀوً ٫ټوْ ًٿوٺ، ٻخنوض حٿڄوىحٍى حٿ٘ولُلش حٿڄوٜٜوش            

ڃٸخروپ حٿ٬ڄوپ. ٳٴوٍ نُزوخٽ، ٻخنوض ؿهوىى        حٿٰوٌحء نهوخ طلوي ڃون ٳ٬خٿُوش رَنوخڃؾ      ٯَُ حٿٌٰحثُوش ڃون روُن حٿ٬ىحڃوپ حٿظوٍ وؿوي أ      زنىى ٿڀ

ٿڀظٜيٌ ٿڀ٬ىحڃپ حٿ٬خٍٟش الن٬يحځ حألڃن حٿٌٰحثٍ حٿڄِڃن ڃٸُّيس رٔزذ ٣ز٬ُش حٿظڄىَپ: ٳټخڅ حٿظڄىَپ ٷَُٜ حألؿوپ،   انجزَبيح

 وٯَُ ڃ٠ڄىڅ، وال َڄټن حٿظنزئ ره.

َ . ٻخڅ ذنخٹ ٫خڃپ آهَ َلي ڃن حٿٴ٬خٿُش وَٰحٳٍ وحٿزَنخڃـٍحالنظ٘خٍ حٿـ  -15 ٓوزپ ٻٔوذ    حٓوظ٬خىس ، هخٛوش ٳوٍ ڃـوخٽ    حألػو

حٿ٬ُٖ، وذى حالنظ٘خٍ حٿـَٰحٳٍ حٿڄليوى ڃ٪ وؿىى ٫يى ٻزَُ ڃن حألن٤٘ش. ٳٴٍ ط٘خى، أىي كـوڂ وط٬ٸُوي حٿزَنوخڃؾ اٿوً ؿ٬وپ      

رڄٸخوڃش طىُٓ٪ ط٤ُٰظه حٿـَٰحٳُش ڃىٟ٪  انجزَبيحڅ ٷَحٍ حطوخً نهؾ طٸنٍ ڃنٔٶ طـخا حألن٤٘ش أڃَح ڃٔظلُال. وٳٍ ڃخٿٍ، ٻخ

أٳ٠پ ٳُڄخ رُن حألن٤٘ش حٿزَنخڃـُوش وط٘وـ٪ ٫ڀوً حٓوظويحځ      طآٍُػنخء: ٳخٿزَڃـش حٿڄىكيس ٳٍ ڃنخ٣ٶ ٷڀُڀش طٔخ٫ي ٫ڀً طلٸُٶ 

ظوً َظٔونً ٷُوخّ    حٿڄىحٍى رټٴخءس. وٳٍ نُزخٽ، ٻخنض حٿظىُٛش طٸ٠ٍ رظَٻُِ ؿَٰحٳٍ أٻزَ ڃ٪ طيهالص طٌٰوَش أٻؼَ طَٻُِح ك

 ذخ.أػَ

 انجزَابيح . ح٫ظَٳض حٿظٸُُڄخص رؤڅ حكظڄخٽ حٓظيحڃش حألن٤٘ش حٿزَنخڃـُش حٿظٍ ٫ََخذوخ  حالٓظيحڃش وحٿڄڀټُش وٷيٍس حٿلټىڃش  -16

 –وٷويٍطهخ  ألن٘و٤ش  ٿٳٍ أوٿىَخص حٿىُحٍحص حٿلټىڃُش. وذٌح ريوٍا ٬َنوٍ ڃڀټُوش حٿلټىڃوش     انجزَبيحَظنخٓذ ڃ٪ اىڃخؽ أن٤٘ش 

. ورهوٌا حٿڄٸوخَُْ، ٻخنوض حكظڄوخالص حالٓوظيحڃش ٳوٍ ط٘وخى ٟو٬ُٴش         ٫نهخ طىٿٍ حٿڄٔئوٿُش٫ڀً  –رڄخ ٳٍ ًٿٺ ڃُِحنُش ڃوٜٜش 

. أڃوخ ٳوٍ نُزوخٽ، ٳټوخڅ ڃون حٿڄلظڄوپ أڅ طظلٸوٶ        انجزَابيح رٔزذ ٫يځ ٻٴخَش ٷويٍس حٿلټىڃوش وحٿظِحڃهوخ رظوىٿٍ ُڃوخځ حألڃوىٍ ڃون        

ٛلش وطٌَٰوش   كٜخثپألنهخ أىڃـض ٳٍ وُحٍس حٿظ٬ڀُڂ، ٿټن أػَُص ٗىحٯپ كىٽ حٓظيحڃش  پ حٿظ٬ڀُڂحٿٌٰحء ڃٸخرحٓظيحڃش أن٤٘ش 

حألځ وحٿ٤ٴووپ رٔووزذ ٟوو٬ٲ ٷوويٍس حٿلټىڃووش، وٟوو٬ٲ ن٨ووخځ ڃ٬ڀىڃووخص حألڃوون حٿٰووٌحثٍ رٔووزذ ط٠ووخإٽ حكظڄووخالص حٿظڄىَووپ            

ىڃش ڃن أؿپ طهُجش ٧وَوٱ ٿظوىٿٍ ُڃوخځ    طنڄُش حٿٸيٍس ٿٜخٿق حٿلټ انجزَبيححٿلټىڃٍ. ٳٴٍ ؿڄُ٪ ذٌا حٿلىحٳ٦ حٿؼالع، َظىٿً 

 حٿڄٔئوٿُش وحالٓظيحڃش. وَزيو كظً حِڅ أڅ ذٌا حٿـهىى ٻخنض ڃليوىس وٿڂ ط٨هَ نظخثـهخ ر٬ي.

 تؼققؿات العؿؾقات 

.الڃَٻَِووشطٸُُڄووخص  8طٸُُڄووخ ٿڀ٬ڄڀُووخص، ڃنهووخ   15َظنووخوٽ ذووٌح حٿٸٔووڂ    -17
(2)

كووىحٳ٦  ٤ٰ5ُظهووخ وط٘ووڄپ حٿٴجووخص حٿظووٍ طڄووض ط  

٫ڄڀُوخص ڃڄظوويس ٿإلٯخػووش وحإلن٬ووخٕ. وٿوڂ طټوون حٿظٸُُڄووخص ٫ڀووً ذوٌح حٿنلووى ڃڄؼڀووش رخٿټخڃووپ     ٫7ڄڀُووخص ٣ووىحٍة، و  3ٷ٤ََوش، و  

٫ڀً ن٤خٵ حٿ٬خٿڂ: ٳڀڂ ط٘ڄپ حٿظٸُُڄخص حٿڄَ٘و٫خص حإلنڄخثُش وحٿ٬ڄڀُخص حٿوخٛش، وَظ٠ق  نهجزَبيحٿلخٳ٨ش حٿ٬ڄڀُخص حٿـخٍَش 

ٍ  2ٓوُ٪ أڅ حٿلوىحٳ٦ حٿٸ٤ََوش ٻخنوض ڃڄؼڀوش اٿوً كوي ڃوخ روؤٻؼَ ڃڄوخ َنزٰوٍ )حٿـويوٽ             ڃن حٿنٔزش حٿڄجىَش ٿڀظى  (. وُحى حٿ٬ويى حٿټڀو

ت ٯَُ أنه ال َِحٽ أٷپ ڃن أڅ َٸويځ ٫ُنوش ٓوڀُڄش اكٜوخثُخ.    2009و 2008ٿظٸُُڄخص حٿ٬ڄڀُخص ريٍؿش ٻزَُس ڃنٌ ٫خڃٍ 
(3)

وڃو٪   

 ٝ ٳٍ ذٌح حٿٸٔڂ.٬َذٍ طٷُّڄش ڃن ذٌا حٿظٸُُڄخص، و ٍإيه َڄټن حٓظوالٙ ٳبنذٌح، 

                                                      
حص طٸنُش طلض اَٗحٱ ڃټظذ حٿظٸُُڂ وري٫ڂ ڃنه كٔذ حٿظٸُُڄخص حٿالڃَٻَِش ُطټڀٲ ربؿَحثهخ حٿڄټخطذ حٿٸ٤ََش أو حٿڄټخطذ حإلٷڀُڄُش رخٓظويحځ نڄخًؽ ن٨خځ ٟڄخڅ ؿىىس حٿظٸُُڂ وڃٌٻَحص واٍٗخى (2)

 حالٷظ٠خء.
 طٸُُڄخ ٿڀ٬ڄڀُخص ٿظىٳَُ ڃ٬خََُ ٓڀُڄش اكٜخثُخ َڄټن أڅ ُطٔظوڀٚ ڃنهخ ىٍوّ طڄؼپ حٿلخٳ٨ش ٻټپ. 30ِځ ڃخ ال َٸپ ٫ن َڀ (3)



11 WFP/EB.A/2011/7-A 

 

 : انؼًهُبد ثحست انفئخ2اندذول 

 2010تمًُُبد انؼًهُبد انًستكًهخ فٍ  2009انؼًهُبد انُشطخ فٍ 

انفئبد  ػجزانتىسَغ  انؼذد فئخ انجزَبيح

 )انُسجخ انًئىَخ(

انفئبد  ػجزانتىسَغ  انؼذد

 )انُسجخ انًئىَخ(

انُسجخ انًئىَخ 

 ًخنهؼًهُبد انًمَُ

 19 33 5 14 27 حٿزَحڃؾ حٿٸ٤ََش 

 - - - 13 25 حٿڄَ٘و٫خص حإلنڄخثُش

 9 20 3 19 35 ٫ڄڀُخص حٿ٤ىحٍة

حٿ٬ڄڀُخص حٿڄڄظيس 

 11 47 7 35 66 ن٬خٕوحإل ٯخػشٿإل

 - - - 19 36 حٿ٬ڄڀُخص حٿوخٛش

 8 100 15 100 189 انًدًىع

 2009ٿ٬خځ  نهجزَبيححٿٔنىٌ  حألىحء طٸَََ حٿڄٜيٍ:

ٍ    ٫ڄوپ حٿٌٰحء ڃٸخرپ ن٘خ١ وٻخڅ   -18 ٍ ٫ڄڀُوش، وحٿظٌَٰوش    13 أكوي حٿڄټىنوخص ٳو  11ٳوٍ   حٿٰوٌحء ڃٸخروپ حٿظ٬ڀوُڂ   ٫ڄڀُوش، و  12 ٳو

ٍ    ٫ڄڀُوخص، و  10 ٳٍ ٫ڄڀُش، وحٿظىَُ٪ حٿ٬خځ ٿألٯٌَش أىنوخا ٫َٟوخ    ٫3ڄڀُوخص. وَظ٠وڄن حٿـويوٽ     9 حٿٰوٌحء ڃٸخروپ حٿظويٍَذ ٳو

ٳٍ حٿڄظى٢ٓ أٍر٬ش أن٤٘ش رَنخڃـُش ٍثُٔوُش. وَوَى حٿڄَِوي ڃون حٿظٴخٛوُپ       ڃـڄال ٿڀڄټىنخص رلٔذ حٿ٬ڄڀُش. وط٠ڂ ٻپ ٫ڄڀُش

 ٫ن ٻپ ٫ڄڀُش ٳٍ حٿڄڀلٶ حٿؼخٿغ.

 : األَشطخ انزئُسُخ نهجزايح3اندذول 

 انفئخ انجهذ
انغذاء يمبثم 

 انتؼهُى

انغذاء يمبثم 

 انتذرَت

انغذاء يمبثم 

 انؼًم

انتىسَغ انؼبو 

 نألغذَخ
انتغذَخ

)أ(
 

 تمُُىتمًُُبد يكتت ان

 √ √ √ √ √ ن٬خٕوحإل ٯخػش٫ڄڀُش ڃڄظيس ٿإل  ٻىٿىڃزُخ

   √ √ √ رَنخڃؾ ٷ٤ٌَ  ڃَٜ

 √ √ √   ن٬خٕحإلو ٯخػش٫ڄڀُش ڃڄظيس ٿإل  اػُىرُخ

 √    √ رَنخڃؾ ٷ٤ٌَ  ٯخنخ

  √ √ √ √ ن٬خٕوحإل ٯخػش٫ڄڀُش ڃڄظيس ٿإل حألٍٝ حٿٴڀ٤ُٔنُش حٿڄلظڀش

 √ √ √ √ √ ٫ڄڀُش ٣ىحٍة حٿٔىىحڅ

 √ √ √  √ ن٬خٕوحإل ٯخػش٫ڄڀُش ڃڄظيس ٿإل ٿُ٘ظٍ - طُڄىٍ

 اليزكشَخانتمًُُبد ان

 √ √ √ √ √ ن٬خٕوحإل ٯخػش٫ڄڀُش ڃڄظيس ٿإل رىٍونيٌ

 √  √ √ √ رَنخڃؾ ٷ٤ٌَ ٯُنُخ

 √ √ √   ن٬خٕوحإل ٯخػش٫ڄڀُش ڃڄظيس ٿإل  ڃىٍَظخنُخ

  √    10748 ٤ىحٍةحٿ٫ڄڀُش  ڃُخنڄخٍ

√ √  10749 ٤ىحٍةحٿ٫ڄڀُش  ڃُخنڄخٍ
)د(

 √
)ؽ(

 √ 

 √ √ √ √ √ ن٬خٕوحإل ٯخػش٫ڄڀُش ڃڄظيس ٿإل حٿٔنٰخٽ

 √  √ √ √ رَنخڃؾ ٷ٤ٌَ ؿڄهىٍَش طنِحنُخ حٿڄظليس

 √  √  √ رَنخڃؾ ٷ٤ٌَ  ُحڃزُخ

 12 10 13 9 11  انًدًىع

 حٿڄڀلٶ حٿؼخٿغ(.ٿڂ طيٍؽ ىوٿش رىٿُٴُخ )ڃظ٬يىس حٿٸىڃُخص( ألڅ ڃَ٘و٫هخ َيهپ ٟڄن كٔخد أڃخنش َظىٿً أن٤٘ش ڃوظڀٴش )

 ط٘ڄپ حٿڄٔظٴُيَن ڃن ٛلش وطٌَٰش حألځ وحٿ٤ٴپ، حٿظٌَٰش حٿ٬الؿُش وحٿظټڄُڀُش، وٳَُوّ نٸٚ حٿڄنخ٫ش حٿزََ٘ش/حإلَيُ، وحٿٔپ. )أ(

 ط٘ڄپ حٿنٸي ڃٸخرپ حٿ٬ڄپ. )د(

 رخإلٟخٳش اٿً حألٯٌَش حٿ٬ُنُش، ط٘ڄپ حٿ٠َحثذ حٿنٸي، وٷٔخثڂ حٿٌٰحء/حٿ٤لن، وٯَُ ًٿٺ. )ؽ(
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 ؿؾقاتتصؿقم الع 

. ح٫ظزَص حٿ٬ڄڀُخص ٳٍ ؿڄُو٪ حألكوىحٽ ڃالثڄوش ر٘وټپ ٫وخځ الكظُخؿوخص حٿڄٔوظٴُيَن. وطلويع ٫ويى          حٿڄالءڃش وحالٓظهيحٱ  -19

اٿً طَُّٰ حالكظُخؿخص أػنخء حٿظنٴٌُ. ٳٴوٍ حٿٔوىىحڅ، ٫ڀوً ٓوزُپ حٿڄؼوخٽ،       حيٷڀُپ ڃن حٿظٸُُڄخص ٫ن حٿڄالءڃش وٷض حٿظٜڄُڂ، ڃَُ٘

 هَظڄؼپ ٳٍ حطٔخ٩ حٿٴـىس رُن حالكظُخؿخص وحٿڄٔخ٫يس، و٬َُِي ًٿٺ ٳٍ ؿخنوذ ڃنو   انجزَبيحٻخڅ أٻزَ طهيَي الٓظهيحٱ ڃٔخ٫يس 

اٿووً ٷووىحثڂ طىَُوو٪ ٫ظُٸووش ر٘ووټپ ڃظِحَووي. وٳووٍ ٻىٿىڃزُووخ، ٷىرووپ اىٍحؽ حٿڄ٘ووَىَن ٯُووَ حٿڄٔووـڀُن، وحٿڄـظڄ٬ووخص حألٛووڀُش            

أٻزوَ   طآٍُطلٸُٶ  انجزَبيحٳٍ ؿڄهىٍَش طنِحنُخ حٿڄظليس أڅ رخٓظ٤خ٫ش  ٍَِثٍُ وحألٳَوٻىٿىڃزُش رخٿظَكُذ رڄَوٍ حٿىٷض، رُنڄخ

ٳُڄخ رُن حٿڄټىنوخص ٫ون ٣ََوٶ حالٓوظهيحٱ ٫ڀوً أٓوخّ ڃلويى. وَزويو أڅ حٿ٬ڄڀُوخص ٿوڂ طهوظڂ ؿڄ٬ُهوخ رخٿويٍوّ حٿڄٔوظڄيس ڃون                

 طٸُُڄخص ٓخرٸش.

ـ   -20 . ٻووخڅ حالطٔووخٵ ؿُوويح ڃوو٪ حألوٿىَووخص حٿى٣نُووش وٻووٌٿٺ حٿظووَحر٢ ڃوو٪ ُٓخٓووخص     ُخصحٿڄىحءڃووش ڃوو٪ حٿُٔخٓووخص وحالٓووظَحطُ

، أو ڃن حٿظٰخٍٟ انجزَبيح. وٷي ن٘ؤص ر٬ٞ حٿڄٔخثپ حٿ٤ٴُٴش ٫ن طلىٽ حٿظَٻُِ حٿڄٸخٍڅ ٳٍ أن٤٘ش انجزَبيحوحٓظَحطُـُخص 

َ ٫ن ٫يى ڃن ح٫ظزخٍحص حٿظنٴُوٌ. وٷوي    ٤خص حٿلټىڃُوش ڃون حٿزيحَوش، ٳوٍ     ٫ويى ڃون حٿڄٔوظٴُيَن وحٿٔوڀ     اٗوَحٹ أڅ ڃون حٿڄهوڂ    ح٫ُظزو

ش وٓڀزُش طظ٬ڀٶ رظلٸُٶ ًٿٺ. وٻخڅ ذنخٹ أ٠َخ طؤٻُي ٫ڀً ڃِحَخ اَـخرُڃٴهىځ حألن٤٘ش، وطنٴٌُذخ وٍٛيذخ. وٻخنض ذنخٹ أڃؼڀش 

اىڃخؽ حألن٤٘ش ٫ڀً حٿڄٔظىي حٿـَٰحٳٍ و٫ڀً ڃٔظىي حٿٔټخڅ حٿڄٔظهيٳُن، ڃؼوپ أذڄُوش وٟو٪ حٓوظَحطُـُخص ٫ڀوً حٿڄٔوظىي       

 ٳٍ ڃټخڅ ڃ٬ُن. ن٬خٕوحإل ٯخػشٶ حالٓظٴخىس حٿٸٜىي ڃن حٿظټخڃپ رُن أن٤٘ش حإلحٿڄلڀٍ وطلٸُ

، وؿويص حٿظٸُُڄوخص ڃـوخال ٿظلٔوُن     2009. ٻڄوخ كويع ٳوٍ طٸََوَ حٿظٸُوُڂ حٿٔونىٌ ٿ٬وخځ        حأل٣َ حٿڄن٤ٸُش: طٜڄُڂ حٿزَحڃؾ  -21

ن٤ٸُش. وٻخنض ذنخٹ أڃؼڀش ٿڄئٗوَحص ڃٴٸوىىس، أو ٫ويځ حٿٸويٍس ٫ڀوً      طٜڄُڂ حٿزَحڃؾ، ڃ٨٬ڄهخ َظ٬ڀٶ رخٿ٬ٜىرخص ڃ٪ حأل٣َ حٿڄ

حٿزَنخڃؾت أو ح٫ظزوَص ٯُوَ ٫ڄڀُوشت أو ٻخنوض ڃ٤ڀىروش ڃون ڃن٨وىٍ ڃئٓٔوٍ وٿټون ٯُوَ ڃالثوڂ وٷوض طٜوڄُڂ               أػَاىٍحٹ ٫ڄٶ 

ؿويوي ٷٔوڂ   ، ڃؼوپ  حٿلٜوخثپ ڃو٪ ڃئٗوَحص   نوىحطؾ  وطنٴٌُ حٿ٬ڄڀُش. وٻخڅ ذنخٹ طؤٻُي ٿڀلخؿش اٿً ٓڀٔڀش نظخثؾ طَر٢ ڃئَٗحص حٿ

اىحٍس حٿڄوخ٣َ. وٳٍ اكيي حٿڄنخٓزخص، أىي ٫يځ وٟىف حألذيحٱ ٳٍ وػُٸش حٿڄَ٘و٩ اٿً طووز٢. وٳوٍ ڃنخٓوزش أهوَي، أىي     

حٿٴٜپ حٿڄٴظ٬پ ألن٤٘ش ڃڄخػڀش رُن رَنخڃـُن اٿً طٴخوص ٳٍ حٿظنٴٌُ رنٔوزش ٿونٴْ حٿڄـڄى٫وش ڃون حٿڄٔوظٴُيَن ونٴوْ حألذويحٱ.        

ٍ ر٘وټپ   اػُىرُوخ وٷي حط٠لض ٳٍ  أذڄُوش وؿوىى ا٣وخٍ ڃن٤ٸوٍ ٷوىٌ َڄټون أڅ َظ٤وىٍ ڃو٪ حٿزَنوخڃؾ، كُوغ أطوخف طٜوڄُڂ              اَـوخر

حٿظىٓو٪ ٳوٍ حٿوَى ٫ڀوً حٿٜويڃخص حالٷظٜووخىَش وحٿڄنخهُوش، وٓوڄق طٜوڄُڂ ڃټوىڅ ٗوزټخص حألڃوخڅ ٳوٍ حهووظالٱ              ٯخػوش ڃټوىڅ حإل 

 حٿظىحُڅ رُن حٿنٸي وحٿٌٰحء.

٫ڄڀُوش ٫ويىح ٻزُوَح ڃون حألن٘و٤ش، ڃڄوخ ٫ٸوي         15ض هڄْ ٫ڄڀُخص ٫ڀً حألٷپ ڃن أٛوپ  . ط٠ڄنظضحٿظ٘: طٜڄُڂ حٿزَحڃؾ  -22

. وَڄټون  لٜخثپحٿو أ٠َخ أڅ ر٬ٞ حألن٤٘ش ڃڄظيس ؿَٰحٳُخ أٻؼَ ڃڄخ َنزٍٰ، ڃڄخ َئػَ ٫ڀً حٿنىحطؾح٫ظزَ حإلىحٍس وحٿَٛي. و

ڀظنڄُش ٫ڀوً حٿڄٔوظىي حٿڄلڀوٍ أو ٫ڀوً     ٫يځ وؿىى حٓظَحطُـُش ٿ –أڅ َنز٪ ذٌح حٿظ٘ظض ڃن نٸخ١ حٿ٬٠ٲ ٳٍ حٿڄٴهىځ حٿظُٰ٘ڀٍ 

ٿظوٴُٞ حن٬يحځ حألڃن حٿٌٰحثٍ وٓىء حٿظٌَٰش. وٳٍ اكيي حٿلوخالص، طزوُّن    ن٬خٕوحإل ٯخػشڃٔظىي حٿٸََش طـڄ٪ رُن طيهالص حإل

٫ڀً حٿظٜىٍحص، ڃڄوخ ؿ٬وپ ٓوڀ٤خص حٿىالَوخص وحٿٔوڀ٤خص حٿڄلڀُوش طن٨وَ اٿوً          أػَأڅ حٿظ٤ُٰش حٿـَٰحٳُش ٯَُ حٿټخٳُش ٻخڅ ٿهخ 

ٍُأنهخ ٫ڀً  انجزَبيحڃؾ رَح ٍَطيهالص اٟخٳُش وٿُٔض طيهالص ؿخٍَش طظ٤ڀذ ى٫ڄهخ. و أڅ طټؼُٲ حٿظ٤ُٰش ٳٍ ٫ويى أٷوپ ڃون     ِث

ٍ حٿ٬ڄڀُخص حٿڄ َ س و٫ويى أٷوپ ڃون حٿڄنوخ٣ٶ حٿـَٰحٳُوش ٓوَُِي ڃون        ظوآُ ، ؤَوڄق رڄَِوي ڃون    حٿزوَحڃؾ روُن  َوحر٢ حٿو ، و٬َوُِ  حألػو

 هََن.حٿظَٻُِ ٫ڀً طنڄُش ٷيٍحص حٿلټىڃش وحٿَ٘ٻخء حِ

 التـػقذ التشغقؾي 

. ٻخنض ذنخٹ ٍٓخٿش وحٟلش هَؿض ڃن ٫٘وَس طٸُُڄوخص وذوٍ حٿلخؿوش اٿوً طټخڃوپ أٻزوَ ٿألن٘و٤ش         /حٿظټخڃپظآٍُأوؿه حٿ  -23

ڄڀُش وحكيس وحٿظٌَٰش حٿظټڄُڀُش حٿڄىؿهش ٳٍ ٫ ٯخػش، وحإلحإلنظخؿُش. ٳخٿـڄ٪ رُن ٗزټخص حألڃخڅ لٜخثپڃن أؿپ طلٸُٶ أٷًٜ حٿ
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ٿڂ َټن ٻخٳُخ ألڅ حٿَوحر٢ ٳُڄخ رُن حٿڄټىنخص ٿڂ طټن ڃليىس رىٟىف، ڃؼال ٫ون ٣ََوٶ حإل٫والڅ ٫ون      ن٬خٕوحإل ٯخػشڃڄظيس ٿإل

 ٯخػوش ڃن ٗزټش حألڃخڅ حٿڄنظـش وطويهالص حإل  ؿِثُنحٿظټخڃپ رُن حٿظٌَٰش حٿظټڄُڀُش حٿڄىؿهش وحٿظىَُ٪ حٿ٬خځ ٿألٯٌَش رخ٫ظزخٍذڄخ 

ٳټخڅ َڀِځ أڅ طټوىڅ ڃټىنوخص حٿزَنوخڃؾ ڃظَحر٤وش وطټڄُڀُوش كظوً َڄټون ٿڀڄٔوظٴُيَن حٿظٰڀوذ ٫ڀوً حن٬ويحځ            ٳٍ كخالص حٿ٤ىحٍة. 

ه ٻخڅ َڀِځ وٟو٪ نهوؾ ڃظ٬ويىس حٿٸ٤خ٫وخص ڃو٪ حطٜوخالص ٷىَوش ٳُڄوخ روُن          ٳبنحألڃن حٿٌٰحثٍ ر٤َٵ ڃظ٬يىس. وطلٸُٸخ ٿهٌا حٿٰخَش، 

ٍ ٿڄنخٓوزخص، أىي ٫ويځ حٿ  طٸڀپ ڃن حُىوحؿُوش حٿـهوىى. وٳوٍ اكويي ح     طآٍُحٿٸ٤خ٫خص، وأوؿه  ٍ اٿوً طنٴُوٌ    ظوآُ وٷڀوپ ڃون    طـَِجو

ش. وٳٍ كخٿش أهَي، ٍإي أڅ حٓظهيحٱ حٿڄنخ٣ٶ حألٻؼَ ط٬َٟخ الن٬يحځ حألڃون حٿٰوٌحثٍ ٫ڀوً ن٤وخٵ     اَـخرُحكظڄخٽ طلٸُٶ آػخٍ 

ٿنويحء حٿڄ٘وظَٹ   ڃلڀٍ ڃن ٗؤنه أڅ َٔهپ ٷُخځ ٍوحر٢ ٳُڄخ رُن حٿظ٬ڀُڂ، وحٿٍِح٫ش، وطىٿُي حٿويهپ، وحألن٘و٤ش حٿٜولُش. وٻوخڅ ح    

ظويهالص  حٿذى ڃن أؿوپ نهوؾ أٻؼوَ ٗوڄىال، َظ٠وڄن طټوخڃال ڃو٪ حٿون٨ڂ طٸويځ ڃون هالٿوه حٿوويڃخص حالؿظڄخ٫ُوش حٿلټىڃُوش، وڃو٪                

 ٍ حٿڄنخ٣ٶ حٿڄٔظهيٳش.وحٿَ٘ٻخء حِهََن حٿ٬خڃڀُن ٳهَي حأل

 اٗوَحٹ حٓوظٰالٽ وٟو٬ه ر٘وټپ أٳ٠وپ ٳوٍ       انجزَابيح ظ٤خ٫ش . وؿي أٍر٬وش طٸُُڄوخص ٫ڀوً حألٷوپ حنوه رخٓو      كىحٍ حٿُٔخٓخص  -24

حٿن٨َحء حٿلټىڃُُن ٳٍ كىحٍ ٿڀُٔخٓخص ٫ڀً ڃٔظىي ٍٳُ٪. وٻخڅ رخٓظ٤خ٫ش ڃؼوپ ذوٌح حٿلوىحٍ أڅ َٔوخ٫ي ٫ڀوً وٟو٪ حألڃون        

ٗووَٻخء  اٗووَحٹحٿٰوٌحثٍ وحٿـووى٩ ٳووٍ ٛوويحٍس ؿوويحوٽ حأل٫ڄوخٽ حٿى٣نُووش، ؤَووخ٫ي ٫ڀووً اَـووخى نهووؾ أٻؼوَ ٗووڄىال ٫وون ٣ََووٶ    

 ٻََ٘ٺ ٳٍ ٗزټخص حألڃخڅ حالؿظڄخ٫ُش. انجزَبيحڃظوُٜٜن وطؤٻُي ڃهڄش  ڃئُُٓٔن

ٻخنوض حٿڄوىحٍى طٴوٍ رخٿظټوخٿُٲ حٿظٸيَََوش ألٌ ٫ڄڀُوش. وٳوٍ ڃوَس وحكويس ٳٸو٢، ٻخنوض ذنوخٹ ٫ڄڀُوش ٣وىحٍة                ٷڀڄخ. حٿظڄىَپ  -25

، أو ٯُوَ حٿڄئٻويس، وكوخالص ٫ـوِ ه٤ُوَس      ئؿڀوش ، أو حٿڄڃڄىٿش رٜىٍس ؿُيس. وَٓىص حٿظٸُُڄخص ٫ڄڀُوخص حٿظڄىَوپ حٿڄوٴ٠وش   

څ كوخالص حٿٸٜوىٍ ذوٌا ڃظټوٍَس وطوئىٌ اٿوً نظوخثؾ        اٳٍ حٿڄخثوش ٓونىَخ. وَُٸوخٽ     40اٿً  30ڃٔظڄَس أو ڃظيذىٍس ٳٍ كيوى ڃن 

ـوخًد روُن   ٫ڀً كڄخَوش أٛوىٿهخت وَُوخىس حٿظ   حٿڄ٬ُُ٘ش حٿٔڀزٍ ٫ڀً ٷيٍس حألَٓ  حألػ٫َخڃش: طؤهَ طٔڀُڂ حألٯٌَش ٿڀڄٔظٴُيَنت و

. شڄلڀُو خص حٿخٿڄنظـو رڀظٌَٰش حٿڄيٍٓوُش  ٿَٟوٍس أڅ طټىڅ ڃ٘ظََخص حألٯٌَش ٳ٬خٿش ڃن كُغ حٿظټڀٴش وٳىحثي حٿڄ٘ظََخص حٿڄلڀُش 

ٳَحؽ ٫ون حألڃوىحٽ ٿ٘وَٻخثه ٳوٍ حٿڄىح٫ُوي حٿڄلويىس. وحٷظوَف        اٿً ٫يځ حإل انجزَبيحٻڄخ أڅ حٿظڄىَپ حٿٌٌ ال َڄټن حٿظنزئ ره ىٳ٪ 

 ڃؼپ ؿڄ٪ أڃىحٽ ڃن حٿٸ٤خ٩ حٿوخٙ ٳٍ حٿزڀي حٿڄ٬نٍ، اًح ٻوخڅ ڃون حٿزڀويحڅ ًحص حٿويهپ حٿڄظىٓو٢، أو      ٫يى ڃن حٿظٸُُڄخص كڀىال

ڃوون حٿنخكُووش حٿـَٰحٳُووش وطوٴووُٞ ن٤ووخٵ حألن٘وو٤ش، وحٓووظويحځ نهووؾ ٿڀ٘ووَحٻش حٿڄظټخڃڀووش. وٍأي أكووي   انجزَاابيحطـڄُوو٪ ٫ڄڀُووخص 

 ُڂ آهَ ط٬يَپ ن٤خٵ حألن٤٘ش ٿُالثڂ حٿڄىحٍى حٿڄظخكش.حٿظٸُُڄخص َٟوٍس حٿظوڀٍ ٫ن حٓظَحطُـُش حٿظ٤ُٰش حٿٸٜىيت و٣ڀذ طٸُ

ورؤٷپ طټڀٴش ڃن حألڃىٍ حٿلخٓڄش ٿنـوخف ٫ڄڀُخطوه وكوخالص     ا٫ڀً طٔڀُڂ حٿٌٰحء ٳٍ ڃى٫ي انجزَبيح. ط٬ي ٷيٍس ُخصڀىؿٔظحٿ  -26

هخٍ وٓو٢ ٿىؿٔوظُخص ڃ٬ٸويس ٳوٍ ٫ڄڀُوش حٿ٤وىحٍة       رب٫ـخد ٻزَُ ٿٸُخىطه ٿُپ ن انجزَبيححٿ٤ىحٍة ذٍ حالهظزخٍ حأل٫ڂ، وك٨ً 

 َظٴىٵ ٳٍ ُٛخٯش كڀىٽ ٿڀىؿٔظُخص كظً ٳٍ ٧پ ٷُىى ڃظ٬يىس. انجزَبيح ٳبڅحٿوخٛش رڄُخنڄخٍ. و٫ڄىڃخ 

(. ٳٸوي  13ٻڄخ كيع ٳٍ ٓنىحص ٓخرٸش وٻڄخ كيع ٳوٍ طٸُُڄوخص حٿلوىحٳ٦ حٿٸ٤ََوش )حٿٴٸوَس       ي. ط٬َٝ حٿَٛي ٿڀنٸحٿَٛي  -27

و٫ن حِػخٍ، وٿټن ريٍؿش أٷپ. وٻخنض حٿڄئَٗحص ٳٍ حأل٣َ حٿڄن٤ٸُوش   حٿلٜخثپٳ٘پ حٿَٛي ر٘ټپ ٫خځ ٳٍ طىٿُي رُخنخص ٫ن 

ىوڅ ط٤ىَو٪ ڃالثوڂ    نهجزَابيح ٯخڃ٠وش ٿڀٰخَوش أو ٫خڃوش ٿڀٰخَوشت أو طټوَحٍ ڃئٗوَحص ڃئٓٔوُش         نوىحطؾ ط٬ظڄي اٿً كوي ٻزُوَ ٫ڀوً    

َ وحٟلش ڃ٪ ه٤ى١ أٓخّ. ٳٸي طڂ وٟ٪ ن٨خځ ڃالثڂ ٳوٍ هڄوْ كوخالص، وٿټون     ٯُ نىحطؾَظنخٓذ ڃ٪ حٿڄىٷٲت أو ڃئَٗحص ٿ

كظً ذنخ، الك٦ حٿڄٸُّڄىڅ ڃ٘خٻپ طظ٬ڀٶ رنى٫ُش حٿزُخنخص وحالٓظويحځ حٿنخٷٚ ٿڀن٨خځ ٳٍ اىحٍس حٿ٬ڄڀُخص وٛون٪ حٿٸوَحٍ. وٻوخڅ    

أٌ كىحٳِ ڃخٿُش ٿڀٸُخځ ر٬ڄڀُوخص  حٿَحٛيوڅ َٴظٸَوڅ اٿً حٿظيٍَذ حٿ٠َوٌٍ، وٿڂ َټن ٿيي حٿڄن٨ڄخص ٯَُ حٿلټىڃُش حٿڄټڀٴش 

 حٿَٛي أو ٻخنض ڃ٬خََُ حإلرال٭ ڃٴ٣َش ٳٍ َٗو٣هخ. أو ٻخڅ ذنخٹ نٸٚ ٳٍ حٿىٓخثپ حٿڀىؿٔظُش.

طڄووخٍّ أو طوظزووَ أو طزلووغ روويحثپ  انجزَاابيحطٸُُڄووخ أڅ ٫ڄڀُووخص  15طٔوو٬ش طٸُُڄووخص ڃوون أٛووپ  ص. ًٻووَحٿزَڃـووش حٿزيَڀووش  -28

ٷٔوخثڂ حٿ٤لون. وٳوٍ ڃ٨٬ووڂ     –وٳووٍ حٿٔوىىحڅ   –ٿٌٰحثُوش حٿ٬ُنُوش: حٿنٸوي، وٷٔووخثڂ حألٯٌَوش، وحٿنٸي/حٿٰوٌحء ڃٸخروپ حٿ٬ڄوپ        ٿڀڄ٬ىنوش ح 

حٿزڀيحڅ، ٻخنض ذٌا حٿظـخٍد أكيع ڃن أڅ طٔڄق رظٸُُڂ آػخٍذخ. وٿټن ٳٍ حٿٔنٰخٽ، طڂ طليَي ڃنخٳ٪ أوٓ٪: ان٘خء نڄىًؽ ڃلظڄپ 
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حٿظـخٍَش حٿڄلڀُوش،   وحأل٫ڄخٽ انجزَبيحت وحٿظ٬خوڅ ٳُڄخ رُن طؤڃُن حٿٸٔخثڂزَس ٳٍ ت وهشحالؿظڄخ٫ُ صألنىح٩ أهَي ڃن حٿظلىَال

. وٳوٍ ُحڃزُوخ،   ٔوخثڂ حٿڄلظڀش، ؿَي حهظزخٍ ڃو٤٤خص طٸىځ ٫ڀً حٿنٸوي وحٿٸ  حألٍٝ حٿٴڀ٤ُٔنُشوأكي حٿڄٜخٍٱ حٿظـخٍَش. وٳٍ 

ٿٰوٌحء ٿڀڄٔوظٴُيَن، وطوٴوُٞ حٿظټووخٿُٲ،    ُنٴوٌص ٫ويس نهوؾ ڃزظټووَس. وٻوخڅ رىٓو٪ ذوٌا حالرظټووخٍحص َُوخىس ٓو٫َش وٻٴوخءس طٔووڀُڂ ح         

َ حٷظٜوخىٌ أ  أػَروالٱ حٿڄٔخ٫يس حٿٌٰحثُش، إلَـخى  انجزَبيحٿڄىحٍى  أػَوطلٸُٶ أٷًٜ  وى٫وڂ حألٓوىحٵ حٿڄلڀُوش. وط٘وـ٪      ٻزو

حٿٸويٍس  . ٯُوَ أڅ  انجزَابيح حٿنهؾ حٿـيَيس أ٠َوخ ٫ڀوً حٿڄٔوئوٿُش حٿڄلڀُوش ونٸوپ حٿڄڀټُوش وحالٓوظيحڃش اٿوً أَوي ڃلڀُوش ر٬ُويح ٫ون             

 حٿلټىڃُش حٿڄليوىس ط٬ي حٿ٬خثٶ حٿَثٍُٔ أڃخځ حٿظنٴٌُ.

 الـتائج التشغقؾقة 

 ش ٳٍ كخالص ٻؼَُس:خص كٜخثپ اَـخرُحٿظٸُُڄؿيص . وحٿٴ٬خٿُش  -29

 ٫ڄڀُش طڂ  15. ط٠ڄنض ٫َ٘ ٫ڄڀُخص ڃن أٛپ اإلغبثخ ػٍ طزَك انتىسَغ انؼبو نألغذَخ وانغذاء يمبثم انؼًم

حٿظىَُ٪ حٿ٬خځ ٿألٯٌَش و/أو حٿٌٰحء ڃٸخرپ حٿ٬ڄپ اڃخ ٻظى٬َُخص ٫ُنُش أو ٻڄٔخذڄخص ٳٍ  2010ڄهخ ٳٍ ٫خځ طٸُُ

اىحٍس ڃوِونخص حٿ٤ىحٍة ٫ڀً حٿڄٔظىي حٿڄـظڄ٬ٍ أو حٿڄٔظىي حٿى٣نٍ. ووؿيص حٿظٸُُڄخص ر٘ټپ ٫خځ أڅ 

، وكٔنض حالٓظهالٹ حٿٌٰحثٍ شأػنخء كخالص حٿ٤ىحٍة ٻخنض طڀزٍ حالكظُخؿخص حٿٴىٍَ انجزَبيحطى٬َُخص أٯٌَش 

ڃ٬يالص ٓىء حٿظٌَٰش  – ثبنجزَبيح، وهٴٴض ڃن حِػخٍ حٿُٔجش ٿألُڃخص. ٯَُ أڅ ڃئَٗحص حإلٯخػش حٿوخٛش ٿألَٓ

ٿڂ ط٬ي ڃالثڄش ٳٍ ؿڄُ٪ حٿلخالص، وٷڀڄخ ٻخنض طو٠٪ ٿڀٸُخّ أو حإلرال٭. وٻخنض  –حٿ٬خځ ووٳُخص حأل٣ٴخٽ حٿلخى 

ٍ كڄخَش ٓزپ ٻٔذ حٿ٬ُٖ، ن٨َح ألنه ٻخڅ ڃن حٿ٬ٜذ حٿظنزئ رهخ، وٻخنض ڃظؤهَس حإلٯخػش ر٘ټپ ٫خځ أٷپ ٳ٬خٿُش ٳ

ٿڀٰخَش أو ٟجُڀش ٿڀٰخَش ٿڄن٪ حٓظَحطُـُخص حٿڄىحؿهش حٿٔڀزُش، ڃڄخ ؿ٬پ ا٫خىس رنخء ٓزپ ٻٔذ حٿ٬ُٖ ر٬ي حٿٜيڃش 

حٿڄٔخ٫يس حٿٌٰحثُش أٻؼَ ٬ٛىرش. وأريي طٸُُڄخڅ ڃالك٨خص ڃڄخػڀش ر٘ؤڅ حٿڄٔخ٫يس حٿڄٸيڃش ٿڀ٬خثيَن، كُغ ُٷيڃض 

 ٿٴظَس ٷَُٜس ٿڀٰخَش ٿڀڄٔخ٫يس ٫ڀً ا٫خىس حإلىڃخؽ ر٬ي حٿو٤ىحص حألوٿُش، ڃؼپ حٓظ٬خىس كٶ حٿڄىح٣نش.

 أ٧هَص حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش ڃ٬يالص نـخف ڃوظڀٴش ٫ڀً ن٤خٵ حٿڄئَٗحص حٿڄ٬ُخٍَش ٿالٿظلخٵ، انغذاء يمبثم انتؼهُى .

وحٿظ٬ڀڂ. وٿڂ طظڄټن ڃ٨٬ڂ طٸُُڄخص حٿ٬ڄڀُخص ڃن طٸيَڂ أىٿش ٫ڀً  رُن حٿـنُٔن،ظڄخَِ وحٿڄىح٧زش، وحالٓظټڄخٽ، وحٿ

َُخىس ڃ٬يالص حالٿظلخٵ، رٔزذ كخالص حٿٸٜىٍ ٳٍ ن٨ڂ حٿَٛي، ٓىحء رخٿنٔزش ٿن٨خځ حٿظ٬ڀُڂ حٿى٣نٍ أو رخٿنٔزش 

٫ڀً وؿه حٿوٜىٙ. وڃ٪ ذٌح، وؿي ٫يى ڃن حٿظٸُُڄخص أڅ حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش ٻخڅ ٿهخ أػَ  انجزَبيحٿ٬ڄڀُخص 

َـخرٍ ٫ڀً ڃ٬يالص حالٿظلخٵ، وٳٍ ر٬ٞ حٿلخالص، ٫ڀً ڃ٬يالص حٿڄىح٧زش. ٳٴٍ ڃَٜ وٯخنخ، وؿيص حٿظٸُُڄخص ا

ك٨ُض حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش ر٬٘زُش ٻزَُس، وٿټن ريٍؿخص  آػخٍح اَـخرُش ٫ڀً طلُٔن حٿڄٔخوحس رُن حٿـنُٔن. وٷي

ڂ َظَؿڂ طڀٸخثُخ اٿً ٍٯزش أو ٷيٍس ٫ڀً طىٿٍ ڃظٴخوطش، رُن حٿڄيٍُٓن، وحِرخء، وحٿلټىڃخص، ڃ٪ أڅ ذٌح حالذظڄخځ ٿ

 حٿڄٔئوٿُش ٫ن طُٰ٘پ رَنخڃؾ حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش.

 ٫زَص حٿظٸُُڄخص ٫ن حألذيحٱ حٿٸَُٜس حألؿپ وحٿ٤ىَڀش حألؿپ ٿهٌح حٿن٘خ١ حٿزَنخڃـٍ،  .انغذاء يمبثم انؼًم

هالٹ ٯٌحثٍ، ٻڄخ ٳٍ ( حٿظٜيٌ ٿألڃن حٿٌٰحثٍ ٫ڀً حٿڄيي حٿٸَُٜ وڃخ ََطز٢ ره ڃن حٓظ1وحٿٌٌ ط٠ڄن: 

ٳٍ حٿڄخثشت  70ٳٍ حٿڄخثش اٿً  40حٿٔنٰخٽ، كُغ ُحىص نٔزش حٿٔټخڅ حٿٌَن َٔظهڀټىڅ وؿزظُن ٫ڀً حألٷپ َىڃُخ ڃن 

( َُخىس حألٛىٽ حٿزََ٘ش ٫ن ٣ََٶ حٿظيٍَذ وحٿظن٨ُڂ 3أو حٓظټڄخٽ نٴٸخص حألَٓ ٫ڀً حألٯٌَشت  حٓظزيحٽ( 2

( وحٿڄٔخ٫يس ٫ڀً ُٛخٯش حٿهُخٻپ 5رڄهخځ ٬ٛزش ٳٍ ٯُنُخت ( طٸيَڂ كىحٳِ ٿڀٸُخځ 4حٿڄـظڄ٬ٍ ٳٍ ڃَٜت 

( حٿڄٔخذڄش ٳٍ َُخىس ٷيٍس حألَٓ وحٿڄـظڄ٬خص ٫ڀً ا٫خىس طؤذُپ حألٛىٽ ٳٍ 6حالؿظڄخ٫ُش ٳٍ طُڄىٍ ٿُ٘ظٍت 

 ُحڃزُخ أو حٿلٴخ٥ ٫ڀُهخ.
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 ٸي وحؿهض طٸُُڄخص . ٻڄخ ٿىك٦ ٳٍ طٸُُڄخص حٿلىحٳ٦ حٿٸ٤ََش، ڃن حٿ٬ٜذ ٷُخّ ٳ٬خٿُش طيهالص حٿظٌَٰش. ٳانتغذَخ

ٯَُ وحٟق رُنڄخ ٻخڅ حٿز٬ٞ حِهَ ٯَُ ىٷُٶ.  خحٿ٬ڄڀُخص أ٠َخ ٬ٛىرخص ٳٍ حإلرال٭ ٫ن حٿنظخثؾ، ٳټخڅ ر٠٬ه

. ٫ڀً حٿنٔخءٓڀزٍ ٫ڀً حٿٴىحثي حٿظٍ ط٬ىى  أػَوٻخڅ ألوؿه حٿٸٜىٍ ٳٍ رَحڃؾ حٿظٌَٰش، هخٛش طٌَٰش حألځ وحٿ٤ٴپ، 

ڄخ طلٔنض ڃڄخٍٓخص طٌَٰش حألڃهخص، وٿټن ذٌح ال ٬َنٍ رخٿ٠َوٍس أڅ وٿڂ طټن حٿنظخثؾ ىحثڄخ ًحص حطـخا ه٤ٍ: ٳَر

 ٳٍ ڃ٬يالص حٿظٸِځ. خحنوٴخٟ ذنخٹ

س ڃَحٳووٶ حءٻٴووخءس حٿزووَحڃؾ ٳووٍ كووخالص ٻؼُووَس ر٬ڄڀُووخص حٿظىٷووٲ حٿڄظټووٍَس، ونى٫ُووش حٿٰووٌحء حٿڄٸوويځ، وٍى  طووؤػَص. حٿټٴووخءس  -30

ٿِڃخځ حٿڄٔئوٿُش. وٻخڅ حالٿظِحځ رخٿڄىح٫ُي ڃظزخَنخ ٳٍ ٻپ ڃټخڅ طٸََزخ، وٍرڄخ ٻوخڅ ًٿوٺ كظڄُوخ    حٿظوَِن، و٫يځ طىٿٍ حٿلټىڃش 

. وط٤٬ووٍ طـَرووش طُڄووىٍ ٿُ٘ووظٍ ڃؼووخال ڃ٬زووَح: يٳوونٸٚ حٿٔووڀ٪، وحالٍطٴووخ٩ حٿنٔووزٍ   انجزَاابيحن٨ووَح ٿڀ٨ووَوٱ حٿظووٍ ٬َڄووپ ٳُهووخ  

وحٿظنوخٳْ ڃو٪ وٻوخالص أهوَي ٿڀلٜوىٽ ٫ڀوً حٿڄوى٧ٴُن        حٿـيَيس،  شُخص، وحٿٸيٍس حٿزََ٘ش حٿڄليوىس ٳٍ حٿيوٿڀىؿٔظٿظټخٿُٲ حٿ

حٿڄنخٓزُن، وحٿلخؿش اٿً حٓظَُحى حٿويڃخص وحألٛنخٱ، وحٿ٬يى حٿڄليوى ڃن حٿڄن٨ڄخص ٯَُ حٿلټىڃُش حٿََ٘ټش، ٻپ ذٌح ٓوخذڂ  

ٕ وحإل ٯخػوش ٳٍ حٿلي ڃن ٻٴخءس حٿ٬ڄڀُش حٿڄڄظويس ٿإل  خٷزوش ٿټٴوخءس   ػ ٍإيوٳوٍ َُوخىس حٿظټوخٿُٲ.ي و٫ڄىڃوخ، ٿوڂ طٸويځ حٿظٸُُڄوخص         ن٬وخ

 حٿ٬ڄڀُخص.

وڃون حكظڄوخٽ حٓوظڄَحٍ     –وذوى ڃوخ حط٠وق ٳوٍ ٷڀُوپ ڃون حٿظٸُُڄوخص         –. ٳَٷض حٿظٸُُڄخص رُن حٓظيحڃش حٿلٜخثپ حالٓظيحڃش  -31

ىنوض ٫ون   حٿڄلظڀش، ٓخذڄض ر٬ٞ حألٛىٽ حٿظٍ طټ حألٍٝ حٿٴڀ٤ُٔنُش. ٳٴٍ انجزَبيححألن٤٘ش حٿزَنخڃـُش ر٬ي طىٷٲ ڃٔخ٫يس 

ڃٔظيحځ ٿٔزپ ٻٔذ حٿ٬ُٖ، وٿټن ٿڂ َټن ذنوخٹ ىٿُوپ وحٷ٬وٍ ٫ڀوً أڅ حٿظويٍَذ حٿوٌٌ طوڂ         ان٬خ٣ََٕٶ حٿٌٰحء ڃٸخرپ حٿ٬ڄپ ٳٍ 

ٷي وّٿي ٳَٙ ىهپ ؿيَيس ٿڀٔټخڅ. وٳٍ حٿٔنٰخٽ، حٍطز٤ض حٓظيحڃش ٳىحثي حٿٌٰحء ڃٸخرپ حٿ٬ڄپ  حٿٌٰحء ڃٸخرپ حٿظيٍَذ٫ن ٣ََٶ 

، اٿً ؿخنذ ٳ٬خٿُش حٿهُخٻپ حٿڄن٘ؤس وحٿلٴخ٥ ٫ڀُهوخ ٿٜوخٿق حٿڄٔوظٴُيَنت    انجزَبيحى٫ڂ ڃن  رخٓظڄَحٍ أن٤٘ش رنخء حألٛىٽ ىوڅ

ش. والكوو٦ طٸُووُڂ طُڄووىٍ ٿُ٘ووظٍ أڅ حٓووظيحڃش حٿنظووخثؾ ٓووظظىٷٲ ٫ڀووً نى٫ُووش حألن٘وو٤ش و٫وويى ڃوون حٿ٬ىحڃووپ  اَـخرُوووٻخنووض حٿنظووخثؾ 

حص. وٳٍ حٿزَنخڃؾ حٿٸ٤ٌَ ٿِحڃزُوخ،  حإلنـخُڀً حٿُٔخٷُش، وأڅ أن٤٘ش ى٫ڂ طنڄُش ٷيٍحص حٿلټىڃش ٓظټىڅ كخٓڄش ٳٍ حٿلٴخ٥ ٫

طزُن أڅ حالٓظيحڃش ٻخنض ؿُيس ٳُڄخ َظ٬ڀٶ رخٿٴىحثي حٿظ٬ڀُڄُش ڃن ڃٔخ٫يس ڃټىڅ حٿظ٬ڀُڂ حألٓخٍٓ وحٿڄهخٍحص حٿٍِح٫ُش حإلٟخٳُش 

حڃش ٫ڀوً حٓوظڄَحٍ   ََ حالٓوظي يحٿظٍ حٻظٔزهخ حٿڄ٘خٍٻىڅ ٳٍ رَنخڃؾ حٿٌٰحء ڃٸخرپ حٿ٬ڄپ. وٳٍ ٫يى آهَ ڃن حٿظٸُُڄخص، طَٻِ طٸ

رنٸپ حٿڄٔئوٿُخص. وٳٍ ؿڄُو٪ ذوٌا حٿلوخالص، ٻخنوض حٿڄظ٤ڀزوخص حٿَثُٔوُش        انجزَبيح، كُغ ٷخځ انجزَبيححٿزَحڃؾ حٿظٍ َٔخ٫يذخ 

ٍ رووؤڅ حٿظٸوويځ نلووى حالٓووظيحڃش  ي ڄووخ ؿووخء ٳووٍ حٿظٸُووُڂ حٿوووخٙ رڄٜووَ، ٷوو  . وٻوحٿظڄىَووپطظڄؼووپ ٳووٍ ٷوويٍس حٿلټىڃووش   ًٻووَصحٿظووٍ 

 ٿٌٰحثُش ُٓټىڅ طيٍَـُخ.حٿڄٔخ٫يس ح ٓظٰنخء ٫نوحال

 األثزتمًُُبد 

وآػوخٍ أن٘و٤ش رَنخڃـُوش ڃ٬ُنوش      كٜوخثپ . ٳهوٍ طظ٬ڄوٶ ٳوٍ رلوغ     انجزَابيح نى٫خ ؿيَيح ڃن حٿظٸُوُڂ ٳوٍ    حألػَط٬ي طٸُُڄخص   -32

 ال َڄټن ؿڄ٬هخ روالٱ ًٿٺ. ٍإيٿظىٳَُ رُخنخص و

٫ڀً رَنخڃـُن ٿڀظٌَٰش حٿڄيٍُٓش، أكيذڄخ ٳٍ ٻُنُخ وحِهَ ٳٍ ٻڄزىىَخ. وٗڄپ  حألػَ، ٍٻِص طٸُُڄخص 2010ځ وٳٍ ٫خ  -33

ُٛڄڄض وُأٷَص ٷزپ ح٫ظڄخى ُٓخٓ حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش ٳٍ  شحٿزَنخڃـخڅ ٫ڄڀُخص نٴٌص ٫ڀً ڃيي ٫َ٘ ٓنىحص ٷزپ حٿظٸُُڂ، وحٿظٍ 

 حٿنلى حٿظخٿٍ:. وٻخنض أذيحٱ حٿظٸُُڄخص ٫ڀً ٫2009خځ ٳٍ  انجزَبيح

 وحِػخٍ رخٿنٔزش ٿألذيحٱ حٿظ٬ڀُڄُش وحٿـنٔخنُش وحٿظٌٰوَش حٿڄ٬ڀنشت لٜخثپطٸُُڂ حٿ 

 حٿظٍ ٿڂ طيٍؽ ٳٍ طٜڄُڂ حٿزَنخڃؾ  –وحِػخٍ رخٿنٔزش ألذيحٱ ٗزټش حألڃخڅ حالؿظڄخ٫ٍ حٿـيَيس  لٜخثپوطٸُُڂ حٿ

 ٿهٌا حألذيحٱ أو ٷيٍطهخ ٫ڀً طلٸُٸهخت حٿزَنخڃؾوطٸيََ ڃيي طلٸُٶ  –
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  نهجزَبيحوطليَي حٿظَُُٰحص حٿڄ٤ڀىرش ٿڀڄٔخذڄش رؤٷًٜ ٷيٍ ٳٍ أذيحٱ حٿلټىڃش، وحٿو٤ش حالٓظَحطُـُش 

 .٬2009خځ ٿحٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش  ش( وُٓخ2008-2013ٓ)

 احلصائل واألثر 

ٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش ٗـ٬ض ٫ڀوً حالٿظلوخٵ و٫ڀوً    حٿ٬خڃش رُن حٿظٸُُڄُن. ٳخ حالٓظنظخؿخص. ٻخڅ ذنخٹ ط٘خره ٛخٍم ٳٍ حٿظ٬ڀُڂ  -34

رىٛوٴه طويهال ٷخثڄوخ    ُن حٿـنٔوُن. ٯُوَ أڅ ذوٌح حٿزَنوخڃؾ،     رو  ٴوخوص حٿڄَِي ڃن حٿل٠وىٍ حٿڄنوظ٨ڂ، وٓوخ٫يص ٫ڀوً طوٴوُٞ حٿظ     

ّٔ ٻڄوخ أنوه ٿوڂ َلوپ ڃ٘وټڀش       –ٳٸي كيع طلٔن ٳٍ ٻُنُخ وٿټن ٿڂ َلويع ٳوٍ ٻڄزىىَوخ     – ىحءن ٳٍ حألرٌحطه، ٿڂ َئى طڀٸخثُخ اٿً طل

٬يالص حٿظنخٷٚ حٿ٬خٿُش. وٻخڅ ذنخٹ ىٿُپ ٳٍ ٻُنُخ ٫ڀً طؤهَ وحنوٴخٝ ڃ٬يٽ حٿظَٔد حٿ٬خځ ڃن حٿڄيحٍّ حٿظٍ طٸيځ وؿزخص ڃ

ٯٌحثُووش ڃٸخٍنووش رظڀووٺ حٿظووٍ ال طىؿووي رهووخ طٌَٰووش ڃيٍٓووُش، وٿټوون ٷُڄووش حٿىؿزووخص حٿڄيٍٓووُش ٿووڂ طټوون ٻخٳُووش ٿڄنوو٪ ڃ٬وويٽ حٿظٔووَد   

ٔخر٪ وحٿؼخڃن. وٳٍ ٻڄزىىَخ كيع طَٔد ٻزَُ ڃڄخػوپ ڃون حٿڄويحٍّ ٳوٍ حٿڄَكڀوش      ٳٍ حٿڄخثش رُن حٿٜٴُن حٿ 30حٿڄٴخؿت رنٔزش 

ڃخ رُن حٿٜٴُن حٿَحر٪ وحٿوخڃْ. وٻخنض أٓزخد ذٌا حألنڄخ١ أوٓ٪ ڃن حٿـى٩ أو حٿظٌَٰوش: حٿزُجوش حٿڄيٍٓوُش، وحٷظٜوخى حألٓوَس      

 ڂ حٿؼٸخٳُش.٬ُُ٘ش، وىوٍ حأل٣ٴخٽ ٳُهخ، وحٿٸُحٿڄ

ش، وٿټنهوخ ڃلويوىس ٳوٍ طؤػَُذوخ. ٳٴوٍ ٻُنُوخ، ٻخنوض حٿىؿزوش حٿڄيٍٓوُش ڃٔوئوٿش ٫ون            اَـخرُو . ٻخنض حِػخٍ حٿظٌٰوَش حٿظٌَٰش  -35

ڃن حٿڄؤهىً حٿظٰوٌوٌ، وٓوخذڄض ر٘وټپ هوخٙ ٳوٍ اٟوخٳش حٿڄٰوٌَخص        حٿڄلزٌس حٿُىڃُش وٜٜخص حٍطٴخ٩ نُٜذ حٿ٤ڀزش ڃن حٿڄ

. و٫ڀوً ذوٌح حٿنلوى، ٷويڃض حٿىؿزوش حٿڄيٍٓوُش ڃٔوخذڄش ٻزُوَس ٳوٍ طوٴوُٞ           ٌحٿن٨وخځ حٿظٰوٌو  حٿيٷُٸش، وحٿ٤خٷوش، وحٿزوَوطُن اٿوً    

ٓوىي   خظـخوُذو طأو حٿڄوٜٜوخص حٿُىڃُوش حٿڄلزوٌس    ٫ڀً حٿلي حألىنوً ڃون    پلٜطحٿـى٩ وطلُٔن حٿڄؤهىً حٿظٌٰوٌ ڃ٪ أنه ٿڂ 

ٳٍ حٿڄنوِٽ، هخٛوش ٳوٍ     ٯَُ حٿڄالثڂ حٿن٨خځ حٿٌٰحثٍنٔزش ٟجُڀش ٿڀٰخَش ڃن حأل٣ٴخٽ. ٯَُ أڅ حٿىؿزش حٿڄيٍُٓش ٿڂ ط٬ىٝ ٫ن 

أٯٌَش أٷپ ٫نيڃخ َلٜپ أ٣ٴخٿهخ ٫ڀً وؿزوخص ٳوٍ حٿڄيٍٓوش. وٳوٍ ٻڄزىىَوخ، ٻخنوض ٿڀظٌَٰوش حٿڄيٍٓوُش          طٸىځ رب٫يحىحألَٓ حٿظٍ 

، ڃو٪ أنوه ٿوىك٦ أڅ حٿىؿزوخص حٿڄيٍٓوُش      حٿ٠٬وي آػخٍ ڃليوىس نٔزُخ ٫ڀً ڃئَٗحص حٿظٌَٰوش ڃؼوپ حٿوىُڅ، أو حٿ٤وىٽ، أو ڃلو٢ُ      

 ش ٳٍ وُڅ حٿٴظُخص.اَـخرُٻخنض ٿهخ ڃٔخذڄش 

طٜووڄُڂ طوويهالص حٿظٌَٰووش حٿڄيٍٓووُش ٿڄلخٍرووش حٿـووى٩ ٫نووي حأل٣ٴووخٽ، وطلٔووُن حٿظٌَٰووش،    انجزَاابيح. ح٫ظووخى طلىَووپ حٿٸُڄووش  -36

َ    ٬2009خځ ٿ نجزَبيحا ٳٍ حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش شوَُخىس حٿلٜخثپ حٿظ٬ڀُڄُش. وطن٨َ ُٓخٓ ٍثُٔوٍ   اٿً حٿظٌَٰوش حٿڄيٍٓوُش ٻ٬نٜو

 انجزَابيح ٛىٽ ٻٔذ حٿ٬ُٖ وطلّڄپ حٿٜيڃخص حٿ٬خٍٟش. وطزُن طويهالص  حٿلٴخ٥ ٫ڀً أٿزَحڃؾ طلىَپ حٿٸُڄش، اً طظُق ٿألَٓ 

ٳٸُڄش حٿظٌَٰوش حٿڄيٍٓوُش طڄؼوپ     -ٳٍ ٻُنُخ ذٌا حٿنظخثؾ: ڃنٴ٬ش حٷظٜخىَش ٿألَٓس ڃن كُغ حالكظُخؿخص حٿڄوٴ٠ش ٿَ٘حء حألٯٌَش 

ت وطىٳَُ حٿىٷض ٿٸ٠خثه ٳٍ أن٤٘ش ڃيٍس ٿڀيهپت وط٬ُي حٿڄٔخ٫يس اٿً أٳَحى حألٓوَس  پ حألَٓسٳٍ حٿڄخثش ڃن ىه 9پ اٿً ڃخ َٜ

حٿَثُُُٔن ٫نيڃخ َظوَؽ أ٣ٴخٿهڂ ڃن حٿڄيٍٓش وَلٜوڀىڅ ٫ڀوً ٳوَٙ ڃٔوظٸَس ٿټٔوذ حٿ٬وُٖ. ورخٿڄؼوپ ٳوٍ ٻڄزىىَوخ، ُٷويٍص           

، وٷُڄوش حٿلٜوش   ش ڃن حٿيهپ حٿٔونىٌ ٿألٓوَس  ٍ حٿڄخثٳ 14طڄؼپ ڃخ َٜپ اٿً  خڄىٷ٪ رؤنهحٿلٜٚ حٿٌٰحثُش حٿڄٸيڃش ٳٍ حٿٷُڄش 

ٳوٍ حٿڄخثوش، كُوغ طىؿوه حٿلٜوٚ حٿٌٰحثُوش حٿڄنِٿُوش ر٘وټپ أٳ٠وپ نلوى حٿـڄخ٫وخص             26حٿٌٰحثُش حٿڄنِٿُش رڄخ َٜپ اٿً ٷَحرش 

٫ڀً ٫ټْ ٻُنُوخ   – نهحٓظويڃهن ر٘ټپ هخٙ، ڃ٪ أن نٔخءحٿڄنوٴ٠ش حٿيهپ. وٳٍ ٻڄزىىَخ، وٳَص حٿىؿزخص حٿڄيٍُٓش وٷظخ ٿڀ

 أ٫ڄخٽ ڃنِٿُش أهَي ريال ڃن حٿٸُخځ رؤن٤٘ش ڃيٍس ٿڀيهپ. ىحءأٳٍ  –

 العوامل ادلػّسرة لؾـتائج 

. طئػَ حٿ٬ىحڃپ حٿڄظ٬ڀٸش رخالٷظٜخى وحٿؼٸخٳش ورُجش حٿظ٬ڀڂ ٳٍ ؿويوي  انجزَبيحهخٍؽ ن٤خٵ ٤َُٓس : ىوٍ حٿ٬ىحڃپ حٿُٔخٷُش  -37

ن، وٳٍ ٧پ حٿٴٸَ وحٿ٬٠ٲ حٿٔخثيَن، طلوىٽ طټوخٿُٲ حٿٴَٛوش حالٷظٜوخىَش ىوڅ ٷُوخځ حألٓوَ       حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش. ٳٴٍ ٻال حٿزڀيَ

ربٍٓخٽ أ٣ٴخٿهخ اٿً حٿڄيٍٓش. وٳٍ ٻال حٿزڀيَن، ٻخنخ ذنخٹ ٻخرلخڅ ػٸخٳُخڅ: ٳٴٍ ٻڄزىىَخ، ذنخٹ طٜىٍ رؤڅ حٿظ٬ڀُڂ أذڂ ٿألوالى 
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ڂ حٿظٸڀُيَوش وٿوُْ ٓوزُال اٿوً كُوخس أٳ٠وپ. وڃون حٿ٬ىحڃوپ         ُىٍ روؤڅ حٿظ٬ڀوُڂ َ٘وټپ طهيَويح ٿڀٸو     ڃنه ٿڀزنخص. وٳوٍ ٻُنُوخ، ذنوخٹ طٜو    

نٸووٚ ٳووٍ حٿڄيٍٓووُن حٿڄووئذڀُن، وهخٛووش حٿڄيٍٓووخص، وحٍطٴووخ٩ ڃ٬وويالص حٿ٤ڀزووش اٿووً     –حٿظ٬ڀووُڂ  نى٫ُووش طووينٍحٿڄووئػَس أ٠َووخ 

ىٽ ٫ڀوً  حٿڄيٍُٓن، وٻٌٿٺ حٿلخٽ رخٿنٔزش ٿڀزنُش حألٓخُٓش حٿڄخىَش: طىحٳَ حٿڄُوخا، وكـوڂ ونى٫ُوش حٿٴٜوىٽ حٿڄيٍٓوُش، وحٿلٜو      

ن حألػَ حٿٔوڀزٍ  ٫حٿټظذ وحٿڀىحُځ حٿڄيٍُٓش، وحألڃن حٿڄخىٌ، وطىحٳَ ىوٍحص حٿڄُخا. وال طٔظ٤ُ٪ حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش أڅ ط٬ىٝ 

 حٿٌٌ طظَٻه ذٌا حٿ٬ىحڃپ ٫ڀً ڃ٬يالص حالٿظلخٵ وحٿڄىح٧زش وحٿظ٬ڀڂ.

طلٔوُن ٳ٬خٿُووش وٻٴووخءس   انجزَاابيح. ٍأي حٿظٸُُڄووخڅ أڅ رخٓوظ٤خ٫ش  زَاابيحانجٓو٤َُس  ٟوڄن ن٤ووخٵ  : ىوٍ حٿ٬ىحڃوپ حٿظنٴٌَُووش   -38

َڄټون أڅ َٸڀوپ ريٍؿوش ٻزُوَس      انجزَابيح أڅ حٿظىٓ٪ ٳٍ حٿَ٘حء حٿڄلڀٍ أو حإلٷڀُڄوٍ ألٯٌَوش    ح٫ظزَطٌَٰظه حٿڄيٍُٓش. ٳٴٍ ٻُنُخ، 

رخٓوظ٤خ٫ظه   شڄلڀُو خص حٿٿڄنظـو رخڃن حٿظټڀٴش حٿٔنىَش ٿڀىؿزخص حٿڄيٍُٓش ٿټپ ڃٔظٴُي. و٬َظٸي أ٠َخ أڅ رَنخڃؾ حٿظٌَٰش حٿڄيٍٓوُش  

أڅ حالٓظهيحٱ حٿٌٌ ََٻوِ ٫ڀوً    ح٫ظزََُخىس ٷُڄش حٿٌٰحء ٫ن ٣ََٶ ط٘ـُ٪ اىڃخؽ حٿڄـظڄ٪ ٳٍ حٿظ٬ڀُڂ حٿڄلڀٍ. وٳٍ ٻڄزىىَخ، 

، كُوغ  ٟو٬ٴخ ٫ڀً ڃٔظىي حألَٓس َُِٓي ڃن ٳ٬خٿُش حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش ٫ن ٣ََٶ حٿىٛىٽ اٿوً حٿٴجوش حألٻؼوَ    حٿ٬٠ٲ َُ ڃ٬خَ

ُٓټىڅ طلىَپ حٿٸُڄش ٻزَُح. ووؿيص حٿظٸُُڄخص أ٠َخ أڅ ن٨خځ حٿَٛوي ٳوٍ ٻُنُوخ َڄټون أڅ َٴ٬وپ حٿټؼُوَ ٿظليَوي نٸوخ١ حٿ٠و٬ٲ          

حٿڄـظڄو٪   اٗوَحٹ حٿڄَِوي ڃون حالذظڄوخځ رخٿظٜوڄُڂ، و     ٳڄون ٗوؤڅ  ٻڄزىىَوخ،  وحٓظويحځ ذٌا حٿڄ٬ڀىڃخص ٳٍ كپ حٿڄ٘خٻپ، رُنڄخ ٳوٍ  

 .وحألٻؼَ حٓظيحڃش ڃَِيح ڃن حٿنظخثؾ حألٳ٠پأڅ َلٸٶ حٿڄلڀٍ، وحالٿظِحځ حٿلټىڃٍ 

نِٿُوش طلٸوٶ نظوخثؾ    . ٷيځ طٸُُڂ ٻڄزىىَوخ حٿويٿُپ ٫ڀوً أڅ حٿظٌَٰوش ٳوٍ حٿڄىٷو٪ وحٿلٜوٚ حٿٌٰحثُوش حٿڄ        حٿهيٱ وٟىف أذڄُش  -39

طىٟوُق وطليَوي أوٿىَوش حٿٰوَٝ حٿوٌٌ َنزٰوٍ أڅ        نهجزَبيحه ڃن حٿڄهڂ ٳبنڃوظڀٴش ٳٍ حٿظ٬ڀُڂ، وحٿظٌَٰش، وطلىَپ حٿٸُڄش. وٿهٌح 

طلٸٸه حٿظٌَٰش حٿڄيٍٓوُش، رويال ڃون ڃلخوٿوش طلٸُوٶ ڃـڄى٫وش ٻزُوَس ڃون حألذويحٱ ٳوٍ نٴوْ حٿىٷوض. ٳٴوٍ ٻڄزىىَوخ، حٓوظ٤خ٫ض                

ٷوو٪ أڅ ط٬ڄووپ ٻ٘ووزټش ٿألڃووخڅ حالؿظڄووخ٫ٍ وٻخنووض كووخٳِح ٿألٓووَ حٿٴٸُووَس إلرٸووخء حأل٣ٴووخٽ، وهخٛووش  حٿلٜووٚ حٿٌٰحثُووش ٳووٍ حٿڄى

حٿزنخص، ٳٍ حٿڄيٍٓش. وكٸٸض حٿىؿزخص حٿڄيٍُٓش أٯَحٝ حٿظٌَٰش وٍٳ٬ض ڃن أٍٷخځ حالٿظلوخٵ. وذټوٌح كٸٸوض ٻڀظوخ حٿ٤وََٸظُن      

أٻؼَ ڃن  ڃٔظٴُيش أو حٿزٔټىَض حٿڄٸىي رخٿنٔزش ٿټپ أذيحٳهخ ٻپ رىُٓڀظهخ حٿوخٛش. ٳٴٍ ٻُنُخ، طټڀٲ حٿلٜٚ حٿٌٰحثُش حٿڄنِٿُ

حٿظٌَٰش ٳٍ حٿڄىٷ٪، حٿظٍ ٻخنض ٿهخ ٷُڄش ڃ٠خٳش، واڅ ٻخنض ٯَُ ڃليىس، ڃون كُوغ ٍأّ حٿڄوخٽ حالؿظڄوخ٫ٍ حٿوٌٌ كٸٸوه طٸخٓوڂ        

 حٿڄـظڄ٪ ٿڀٌٰحء ڃ٪ ُڃالء حٿيٍحٓش وحٿڄيٍُٓن.

 الدروس 

أذوويحٱ طووىٳَُ حٿٜوولش وحٿظ٬ڀووُڂ ٫وون ٣ََووٶ حٿىؿزووخص رخٿٰووٌحء وكوويا طلٸُووٶ  ٿَثُٔووٍ ٳووٍ أنووه ال َڄټوونحالٓووظنظخؽ حطڄّؼووپ   -40

ٳُڀِځ ٍر٢ حٿىؿزخص حٿڄيٍُٓش رظيهالص أهَي طظٜيي ٿڀڄ٬ىٷخص حٿڄيٍٓوُش وحٿڄنِٿُوش وحٿڄـظڄ٬ُوش رخٿنٔوزش ٿڀوظ٬ڀڂ      . حٿڄيٍُٓش

ش حٿظوويحرَُ حألٓخٓووُش،ڃوون ؿيَووي أذڄُووش ڃـڄى٫وو ح حالٓووظنظخؽ ئٻووي ذووٌَوحٿٜوولش وٓووزپ ٻٔووذ حٿ٬ووُٖ. و 
(4)

وحطوووخً نهووؾ ٗووخڃپ  

ٳوٍ حٿزڀويَن أٓوجڀش ٫ڄوخ اًح ٻوخڅ       حالٓوظنظخؿخص وڃظټخڃپ وٷ٤خ٫ٍ َ٘ڄپ حٿظ٬خوڅ ڃ٪ حٿڄئٓٔخص حٿلټىڃُوش وحٿ٘وَٻخء. وط٤وَف    

 حٿٜيى. ذٌح حٿنهؾ َُنٴٌ رخٿٴ٬پ ٳٍ حٿڄـظڄ٬خص حٿڄظڀٸُشت وطَُ٘ حٿظىُٛخص اٿً أنه ال َِحٽ ذنخٹ حٿټؼَُ حٿٌٌ َڀِځ ٫ڄڀه ٳٍ ذٌح

                                                      
ټڄخٽ حٿىؿزخص حٿڄيٍُٓش ڃن وڃن٨ڄش حألڃڂ حٿڄظليس ٿڀ٤ٴىٿش )حٿُىنُٔٲ( ذٍ ڃن ڃـڄى٫ش ڃن حٿظيهالص ٯَُ حٿٌٰحثُش حٿڄىؿهش وحٿڄٜڄڄش الٓظ انجزَبيحڃـڄى٫ش حٿظيحرَُ حألٓخُٓش حٿظٍ و٬ٟهخ  (4)

ش حٿيَيحڅت وحٿڄالٍَخ وحٿظى٫ُش رٴَُوّ نٸٚ حٿڄنخ٫ش أؿپ ط٬َِِ ٛلش وطٌَٰش أ٣ٴخٽ حٿڄيحٍّ: حٿڄُخا حٿٜخٿلش ٿڀَ٘دت وحٿظٜلخف حٿڄالثڂت وحٿليحثٶ حٿڄيٍُٓشت وحٿڄىحٷي حٿڄىٳَس ٿڀ٤خٷشت واُحٿ

 ٿظٌَٰش وحٿن٨خٳش.حٿزََ٘ش/حالَيُت وأَش أن٤٘ش أهَي طلڄپ ٍٓخثپ هخٛش رخٿٜلش وح
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 االستُتبخبد وانتىصُبد

حٿهخڃووش، حٿظووٍ ُطڀوووٚ ٳووٍ ذووٌح حٿٸٔووڂ. وڃوو٪ أڅ ٫ُنووش   حٿووَإي٫وويىح ڃوون  2010طٸوويځ حٿظٸُُڄووخص حٿظووٍ حٓووظټڄڀض ٳووٍ ٫ووخځ    -41

طن٤ىٌ ٫ڀً ٳخثويس   صحالٓظنظخؿخحٿ٬ڄڀُخص ٻخنض َُٰٛس وٯَُ طڄؼُڀُش، وحٓظڄَص حٿظليَخص ٳُڄخ َظ٬ڀٶ رزُخنخص حٿَٛي، اال أڅ 

 ڃن أؿپ رڀى٭ أذيحٳه حالٓظَحطُـُش. انجزَبيح ىحءرخ٫ظزخٍذخ ڃئَٗحص ڃزټَس أل

ٻخنووض ر٘ووټپ ٫ووخځ ڃظىحثڄووش ريٍؿووش ؿُوويس ڃوو٪ ُٓخٓووخص    انجزَاابيح. وؿوويص حٿظٸُُڄووخص أڅ ٫ڄڀُووخص  طلٔووُن أوؿووه حٿظووآٍُ  -42

وؿهوىى أٛولخد    انجزَابيح رُن ٫ڄڀُخص  طآٍُذٌح حٿظىحإځ ٿڂ َئى طڀٸخثُخ اٿً أوؿه . ٯَُ أڅ َ٘ٻخءوحٓظَحطُـُخص حٿلټىڃش وحٿ

 حٿ٘ؤڅ حِهََن حٿٌَن ٬َڄڀىڅ ڃن أؿپ نٴْ حٿهيٱ:

  ٍُظٜڄُڂنٴٔهخ حهظُخٍحص ڃيٍوٓش ٿڀ انجزَبيحرَحڃؾ أو ٟڄن ڃ٪ رَحڃؾ حِهََن ٓىحء طظ٤ڀذ أوؿه حٿظآ 

حٿظآٍُ أٓهپ ٳٍ حٿو٢٤ ڃنه ٳٍ حٿڄـظڄ٬خص، كُغ َزَ٘ حٿظنُٔٶ ٿظنٴٌُ. وطَُ٘ حٿيالثپ اٿً أڅ طلٸُٶ حٿظىحإځ ووح

 حٿـُي ٿظٸيَڂ ڃـڄى٫ش ڃظنى٫ش ڃن حٿڄنخٳ٪ رظلٸُٶ نظخثؾ أٻؼَ ٳ٬خٿُش وٻٴخءست

 طـڄ٬ُخ ؿَٰحٳُخ ٿڀزَحڃؾ ٳٍ ڃنخ٣ٶ أٷپ  نهجزَبيحٳُڄخ رُن حألن٤٘ش حٿزَنخڃـُش  ظآٍَُظ٤ڀذ طلٸُٶ حٿڄَِي ڃن حٿ

ش ٫ڀً طلُٔن طَٻُِ ٫ڄپ َـخر٫ُيىح ڃن حألڃؼڀش حإل ٫2010خځ  ض طٸُُڄخص. وٷي الك٨حٿىحكي ىحهپ حٿزڀي

 تانجزَبيح

 ڃـڄى٫ش حٿڄنخٳ٪ حٿ٬خثيس  ٠ڄنٻُٲ ٓظ انجزَبيحٳُڄخ رُن حألن٤٘ش حٿزَنخڃـُش أڅ َٔظ٬َٝ  ظآٍَُظ٤ڀذ طلٸُٶ حٿ

حكظُخؿخص حألڃن ُش حٿڄٔخ٫يس حٿڄالثڄش، ىوڅ طٸيَڂ ڃخ ذى أٻؼَ ڃن َٟوٌٍ ٿظڀزطلٸُٶ  ألن٤٘ش حٿڄوظڀٴشڃن ح

 .حٿٌٰحثٍ ٿألَٓ

ٖ   حألٍوحفنٸووخً ا  -43 ٳووٍ رڀووى٭ حٿهوويٱ    انجزَاابيححٿظٸُُڄووخص ڃوون ؿيَووي ٷووىس    حٓووظنظخؿخص. أٻوويص وكڄخَووش ٓووزپ ٻٔووذ حٿ٬ووُ

ٿلٜوٚ حٿڄٸوٍَس.   رخڃن حٿڄٔوظٴُيَن   ن٘ىىحٿ٬يى حٿڄرظِوَي طنٴٌُح ؿُيح ر٘ټپ ٫خځ،  ٯخػش. ٳٸي ُنٴٌص ٫ڄڀُخص حإل1حالٓظَحطُـٍ 

ڃىٟوو٪ ػنووخء ٳووٍ ٫ڄڀُووخص حٿالؿجووُن ٳووٍ ط٘ووخى وٳووٍ ٫ڄڀُووخص حٿ٤ووىحٍة ٳووٍ         انجزَاابيح أىحءو٫ڀووً وؿووه حٿوٜووىٙ، ٻووخڅ   

 نهجزَابيح . وٷي طلٸٸض ذٌا حٿنظخثؾ ٳٍ أٯڀوذ حألكوىحٽ رٴ٠وپ حٿٸويٍحص حٿڀىؿٔوظُش      ىحهڀُخ حٿٔىىحڅ/ىحٍٳىٍ ڃن أؿپ حٿڄَ٘ىَن

وٷيٍحطوه. وٻخنوض ڃ٨٬وڂ حٿظٸُُڄوخص طٸوُْ       انجزَابيح ػٸوش حٿـهوخص حٿڄخنلوش ٳوٍ ىوٍ     وڃٔظىَخص حٿظڄىَپ حٿڄالثڄش حٿظوٍ أ٧هوَص   

رڀى٭ حألذيحٱ ڃن كُغ حألڃن حٿٰوٌحثٍ ٿألٓوَ وڃٔوظىَخص حٓوظهالٹ حألٯٌَوش، وريٍؿوش أٷوپ ڃون كُوغ ڃ٬ويالص ٓوىء حٿظٌَٰوش             

٣خٍ ذٌح حٿهيٱ حالٓوظَحطُـٍ، أٌ  أو وٳُخص حأل٣ٴخٽ، وذٍ ڃئَٗحص ٫خڃش ڃظٴٶ ٫ڀُهخ. وٻخنض حٿٰخَش حٿؼخنُش ٳٍ ا ٬خځحٿلخى حٿ

كڄخَش ٓزپ ٻٔذ حٿ٬ُٖ، أ٬ٛذ ٳٍ حٿظلٸُٶ ن٨َح ألڅ حٿڄٔخ٫يس ٿڂ طټن ٻخٳُش ىحثڄخ أو ٿڂ طٸيځ ٳٍ حٿىٷض حٿڄنخٓذ وَٜو٬ذ  

 حٿظنزئ رهخ ريٍؿش ٻخٳُش ٿڄن٪ حٓظَحطُـُخص حٿڄىحؿهش حٿٔڀزُش أو إل٫خىس رنخء ٓزپ ٻٔذ حٿ٬ُٖ ر٬ي حٿٜيڃخص.

ش ٳووٍ طنڄُووش ٷوويٍحص اَـخرُوو، ٍأي ٫وويىح ڃوون حٿظٸُُڄووخص ڃٔووخذڄخص 2. ٳووٍ ا٣ووخٍ حٿهوويٱ حالٓووظَحطُـٍ حٿـووى٩ حٿلووخى ڃنوو٪  -44

أ٠َخ ٫ڄڀُوش ٗوزټخص حألڃوخڅ     2010. وٗڄڀض طٸُُڄخص ٫خځ ذ٘خٗش حألوٟخ٩ وٍٓڂ هَحث٤هخحٿلټىڃخص ٫ڀً اؿَحء طٸيََحص 

ڃيهالص ٻزَُس ٿڀزَحڃؾ حٿڄڄڀىٻوش ٿڀلټىڃوش. وٳوٍ     ن٬خٕوحإل ٯخػش٬ڄڀُش حٿڄڄظيس ٿإل، كُغ طٸيځ حٿاػُىرُخٳٍ  نهجزَبيححٿڄ٬َوٳش 

ش كُغ ٓوخذڂ رَنوخڃؾ حٿٰوٌحء    اَـخرُحٿټىحٍع، ٓڀ٢ طٸُُڂ حٿلخٳ٨ش حٿٸ٤ََش ٳٍ ڃخٿٍ حٿ٠ىء ٫ڀً أڃؼڀش  ڃوخ٣َڃـخٽ حٿلي ڃن 

خروپ حٿ٬ڄوپ ٫وخنً ٻؼُوَح ر٘وټپ ٫وخځ ڃون        ڃٸخرپ حٿ٬ڄپ ٳٍ حٿـهوىى حٿڄزٌوٿوش ٿڀٸ٠وخء ٫ڀوً حٿظٜولَ. ٯُوَ أڅ رَنوخڃؾ حٿٰوٌحء ڃٸ        

 اٿً نظخثؾ ڃليوىس. ريوٍاكخالص حٿنٸٚ ٳٍ حٿڄىحٍى، وحٿٌٌ أىي 

 انجزَابيح ، ٯ٤وً طٸُُڄوخڅ ٳٸو٢ ڃٔوخ٫يس     3. ٳٍ ا٣خٍ حٿهيٱ حالٓوظَحطُـٍ  حٓظ٬خىس حٿلُخس وا٫خىس رنخء ٓزپ ٻٔذ حٿ٬ُٖ  -45

حٿڄٔخ٫يس أٷَٜ ر٘ټپ ٫خځ ڃن أڅ طټٴوپ حٓوظ٬خىس   ڃيس ٯپ ر٘ؤڅ ٳ٬خٿُش ذٌا حٿـهىى، كُغ ٻخنض ٿڀ٬خثيَن. وٷي أػخٍ ٻالذڄخ ٗىح

ٿنـخف ٫ڄڀُش ا٫خىس حإلىڃخؽ. ووؿهض ڃالك٨خص ڃڄخػڀوش ٫ون ا٫وخىس رنوخء ٓوزپ حٿ٬وُٖ، وحٿظوٍ ٫خنوض          شٻٔذ حٿ٬ُٖ حٿ٠َوٍَ
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     ٖ ٍ     ڃن ٬ٛىرخص ڃڄخػڀش ٿظڀٺ حٿظٍ وحؿهظهخ حألن٤٘ش حٿڄنٴوٌس ٿلڄخَوش ٓوزپ ٻٔوذ حٿ٬وُ . وٳوٍ  1 ٳوٍ ا٣وخٍ حٿهويٱ حالٓوظَحطُـ

حألٓوَت وَڀوِځ    وذى ڃخ َوئىٌ طُُٰوَ ٳوٍ ڃويي ٟو٬ٲ      طظ٤ىٍ ٓزپ ٻٔذ حٿ٬ُٖٳبڅ حٿٔىىحڅ،  حألُڃخص حأل٣ىٽ أؿال ٻڄخ ٳٍ

 وٟ٪ ًٿٺ ٳٍ حال٫ظزخٍ ٫ني حالٓظهيحٱ أو طٜڄُڂ حٿلٜٚ.

، ٧ڀوض حٿظٌَٰوش حٿڄيٍٓوُش حٿزَنوخڃؾ حٿَحثوي      4ٳوٍ ا٣وخٍ حٿهويٱ حالٓوظَحطُـٍ     . ننُحٿڄوِڃ  حٿلي ڃن حٿـى٩ ونٸٚ حٿظٌَٰش  -46

َ ٿزَنخڃؾ حألٯٌَش حٿ٬وخٿڄٍ. ٳٸوي أطخكوض طٸُُڄوخص      ش حٿظوٍ كٸٸظهوخ حٿظٌَٰوش حٿڄيٍٓوُش ڃون كُوغ       َـخرُو ٳهڄوخ أ٫ڄوٶ ٿڀنظوخثؾ حإل    حألػو

ڄـوَى أڅ َٜوپ حأل٣ٴوخٽ اٿوً ٓون طڄټونهڂ       ڃ٬يالص حالٿظلخٵ، وحالنظ٨خځ، وحالٓظټڄخٽ، وٻٌٿٺ حٿٸُىى حٿظٍ طئػَ ٫ڀً ٳ٬خٿُظهخ ر

ٜوخثپ  ك. وكٌٍص ؿڄُ٪ حٿظٸُُڄخص ڃن أڅ حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش وكويذخ ال َڄټون أڅ طلٸوٶ    ڃن حٿڄٔخذڄش ٳٍ ٻٔذ حٿيهپ ٿألَٓس

ط٬ڀُڄُوش، وٿټنهووخ طلظووخؽ اٿووً ٗووَحٻخص ٷىَوش طٸوويځ ڃوويهالص طټڄُڀُووش ٿڀڄوويحٍّ حٿظوٍ طٸوويځ ٳُهووخ حٿظٌَٰووش حٿڄيٍٓووُش. ٳټڀڄووخ ُحىص     

، ُحىص ٳ٬خٿُش حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش رخ٫ظزخٍذخ رَنخڃـوخ ٿظلىَوپ حٿٸُڄش/ٗوزټش حألڃوخڅ.     ٬ٟٴخحألٻؼَ  حألَٓس حٿڄىؿهش نلى حٿڄٔخ٫ي

ٍ   ؼخنٍحٿن٘خ١ حٿزَنخڃـٍ حٿَثٍُٔ حٿ ، حٿظٍ طڄؼپوٷي وحؿهض رَحڃؾ حٿظٌَٰش أٻزوَ   ، ڃٜوخ٫ذ ٳٍ ا٣خٍ ذٌح حٿهويٱ حالٓوظَحطُـ

ـڂ حٿزَحڃؾ حٿَُٰٜ نٔوزُخ ڃٸخٍنوش رخٿڄ٘وخٻپ حٿڄوَحى حٿظٜويٌ ٿهوخ. وڃو٪ ذوٌح، ٳٸوي          ٳٍ ا٧هخٍ ٳ٬خٿُظهخ ٿ٬يس أٓزخد، ڃن رُنهخ ك

حٿوي٫ىس أذڄُوش ٷ٠وخَخ حٿظٌَٰوش، رڄوخ ٳوٍ ًٿوٺ ٫ڀوً ڃٔوظىي           ن٘و٤ش ڃن هوالٽ حأل٫ڄوخٽ حٿظلڀُڀُوش وأ    انجزَبيحأرَُص ڃٔخذڄخص 

 وحٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش ٫ڀً كي ٓىحء.٫ڄىڃخ حٿُٔخٓخص ٳٍ ٷ٤خ٫ٍ حٿظٌَٰش 

. ٻخنض حٿڄ٬ڀىڃخص حٿظٍ طىٿيص ٫ن ٣ََٶ حٿظٸُُڄخص ڃليوىس ٿڀٰخَوش وٿوڂ طټون ڃئٻويس رڄوخ َټٴوٍ ٿڀظىٛوپ        ط٬َِِ حٿٸيٍحص  -47

. وطنخوٽ ٫ويى ڃون حٿظٸُُڄوخص ڃٔوخثپ حالٓوظيحڃش، وأػوخٍ ٻؼُوَ ڃنهوخ ٗوىحٯپ ر٘وؤڅ           5اٿً حٓظنظخؿخص ر٘ؤڅ حٿهيٱ حالٓظَحطُـٍ 

 .حصخٿٸيٍحٿڄظ٬ڀٸش رٸُىى حٿُش رٔزذ حالٳظٸخٍ اٿً ٳَٙ نٸپ حٿڄٔئوٿ

٫ڀوً حٿ٬ڄوپ ٳوٍ     انجزَابيح . أٻيص حٿظٸُُڄخص ڃون ؿيَوي ٷويٍس    وحٿنظخثؾ ىحءحٿ٬ىحڃپ حٿوخٍؿُش وحٿيحهڀُش حٿظٍ طئػَ ٫ڀً حأل  -48

ڃـووخالص طزوويو ٳُهووخ   واَـووخى كڀووىٽ ٿڀظلوويَخص. وذنووخٹ   ،أٛوو٬ذ حٿ٨ووَوٱ، واىحٍس ڃـڄى٫ووش ڃظنى٫ووش ڃوون حٿڄىحٷووٲ حٿڄ٬ٸوويس    

، وط٘وڄپ طلٔوُن حٿظٜوڄُڄخص حٿظ٘وُٰڀُش     انجزَابيح ٓو٤َُس   ٟوڄن ن٤وخٵ  حٿظلُٔنخص أٻؼَ َٟوٍس وَڄټن رڀىٯهوخ، وذوٌا طٸو٪    

وڃئٗوَحص ٷخرڀوش ٿڀٸُوخّ، ڃوؼال ٫ون ٣ََوٶ ط٬َِوِ ن٨وڂ          وحٷ٬ُوش وطلُٔن حٿظو٤و٢ُ ألذويحٱ    ،ٿظلٸُٶ طَٻُِ أٻزَ وط٘ظض أٷپ

وحٿوظ٬ڀڂ رٜوىٍس ڃنهـُوش ڃون حٿوزوَس، واَـوخى        –وخً طيحرَُ اٛالكُش ٫نوي حٿ٠وَوٍس   ڃ٪ حط –حٿَٛي ٿٜخٿق اىحٍس حٿٸَحٍحص 

ص ڃٔظىَخص حٿظڄىَوپ واڃټخنُوش حٿظنزوئ رهوخ ٫ڀوً حٿنظوخثؾ حٿظ٘وُٰڀُش وحٿټٴوخءس، هخٛوش          أػَٷخ٫يس ڃن حألىٿش ٿڄخ َٜڀق ٿڀ٬ڄپ. وٷي 

حٿټىحٍع، وٳٍ رَحڃؾ  ڃوخ٣َ، وحٿلي ڃن ن٬خ٫ٕني طنٴٌُ كڄخَش ٓزپ ٻٔذ حٿ٬ُٖ حٿڄظ٬ڀٸش رزَنخڃؾ حٿٌٰحء ڃٸخرپ حٿ٬ڄپ، وحإل

 حٿظٌَٰش.

٫ڀوً ن٤وخٵ ؿَٰحٳوٍ    ، ڃ٪ حإلرٸخء ٫ڀً ٣ڄىكه، انجزَبيحَنزٍٰ أڅ ََٻِ حٿظَٻُِ ٫ڀً طلُٔن حٿلٜخثپ.  :1انتىصُخ   -49

 .أ٫ڀًوٻٴخءس  أٳ٠پأَٰٛ ٿظلٸُٶ ٳ٬خٿُش 

ٍ حٿ أوؿوه ٫ڀً طلُٔن حٿظټخڃپ و انجزَبيح. َنزٍٰ أڅ ََٻِ ظآٍُحٿطىُٓ٪  :2ىصُخ انت  -50 ، ٳوٍ ا٣وخٍ رَحڃـوه حٿوخٛوش     ظوآُ

 حٿلخٳ٨ش. أػَوڃ٪ أن٤٘ش حِهََن، رخ٫ظزخٍ ًٿٺ أٳ٠پ وُٓڀش إلكيحع آػخٍ ڃ٠خ٫ٴش وط٨٬ُڂ 

ـ٬وپ حٿڄئٗوَحص أٷوپ ط٬ٸُويح، أو أٷوپ      َطٜوڄُڂ ن٨وڂ حٿَٛوي و    بيحانجزَا طلٔوُن حٿَٛوي. َنزٰوٍ أڅ َلٔون      :3انتىصُخ   -51

 وحٿلىحٳِ. ظ٬خٷيَش. وذٌا حٿظلُٔنخص ٷي طظ٤ڀذ حٓظ٬َحٝ ٷيٍحص حٿَٛي حٿيحهڀُش وحٿخَ ٷُخ٫ٓزَ حٿ٬ڄڀُخص، وأَٔ خجَطـِ

ٳووٍ  ىحءص حٿوونٸٚ ٳووٍ ڃـووخٿُن َزوويو ٳُهڄووخ حألأٓووزخد كووخال انجزَاابيحَُووخىس حٿٴ٬خٿُووش. َنزٰووٍ أڅ َٔووظ٬َٝ  :4انتىصااُخ   -52

ٿظليَوي ٓوزپ طلٔوُن حٿزَڃـوش، وحٿظڄىَوپ، وحٿنظوخثؾ ٿ٠وڄخڅ         –وروَحڃؾ حٿظٌَٰوش    حٿٰوٌحء ڃٸخروپ حٿ٬ڄوپ   رَحڃؾ  –أ٬ٟٲ كخالطه 

 طلٸُٶ أذيحٳه حالٓظَحطُـُش.ڃن أؿپ  ٫ڄڀه
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 انتمُُى فٍ انجزَبيح

، اٿوً  ٛوڀُش ن طٸَََ حٿظٸُُڂ حٿٔنىٌ ٫َٟخ ڃـڄال أل٫ڄوخٽ حٿظٸُوُڂ حٿڄنٴوٌس رخٿڄٸخٍنوش ڃو٪ حٿو٤و٢ حأل      َظ٠ڄن ذٌح حٿٸٔڂ ڃ  -53

ڃىحٛوڀش حٿـهوىى ٿظلٔوُن نى٫ُوش حٿظٸُُڄوخص،       (2ٳٍ طلُٔن حٿظ٬ڀڂ ڃن حٿظٸُُڄخصت ٓهخڃخص حإل (1ؿخنذ طٸُُڄخص ڃټظذ حٿظٸُُڂ: 

 حٿڄىحٍى حٿزََ٘ش وحٿڄخٿُش. (4زټخص حٿظٸُُڂت حٿڄ٘خٍٻش ٳٍ ٗ (3وذى أڃَ أٓخٍٓ ٿ٠ڄخڅ ڃٜيحٷُظهخ وٳخثيطهخت 

 0202أَشطخ انتمُُى فٍ ػبو 

ڃٴهوىځ   2009-2008. أىهوپ ڃټظوذ حٿظٸُوُڂ ٳوٍ ٳظوَس حٿٔونظُن       رُن حٿظٸُُڄوخص  ظآٍُحٿٸُڄش حٿڄ٠خٳش ٫ن ٣ََٶ ٫الٷخص حٿ  -54

. وحٓظنخىح اٿً نٴْ حٿڄٴهوىځ حٿووخٙ رخٿزلوغ    وحطٔخ٫هخ ٿظٸُُڂٍإي ح٫ڄٶ ٿظىُٟق حألٍر٬ش حٿظٸُُڄخص حالٓظَحطُـُش حٿڄظَحر٤ش 

َ ٓڀٔڀش ڃن طٸُُڄوخص   2011-2010رَنخڃؾ ٫ڄڀه ٿڀٴظَس ٳٍ ٳُڄخ رُن حٿظٸُُڄخص، أىٍؽ ڃټظذ حٿظٸُُڂ  ظآ٫ٍُن ٫الٷخص حٿ ، حألػو

ٳُڄخ رُن ذٌا حٿظٸُُڄوخص   ظآٍُي حٿحٿڄڄظيس. ؤَظن حٿڀـىءأكيذخ ٫ن حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش، وحِهَ ٫ن حٿڄٔخ٫يس حٿٌٰحثُش ٳٍ كخالص 

َڄټون ڃٸخٍنظهووخ، وطووىٳَ رڄـووَى   حٓووظنظخؿخصاٿوً حٓووظويحځ نٴووْ حٿڄنهـُووش ڃو٪ ط٬وويَڀهخ ٫نووي حٿ٠ووَوٍس. وطٔوٴَ حٿظٸُُڄووخص ٫وون    

َ طٸُُڄوخص   حٓوظنظخؿخص نٸخ١ حٿٸىس وحٿ٬٠ٲ حٿڄ٘ظَٻش ٳٍ حٿڄـخالص حٿزَنخڃـُوش. وٓظٔوظويځ   ٫ن  حٿَإيطلڀُڀهخ، ڃَِيح ڃن   أػو

ٍ حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش، ڃڄوخ َلٸوٶ ڃَِويح ڃون ٫الٷوخص حٿ      شٿُٔخٓ ځڄيٍُٓش أ٠َخ ٳٍ حٿظٸُُڂ حٿٸخىٿظٌَٰش حٿح ٳُڄوخ روُن حٿظٸُُڄوخص     ظوآُ

 ٴهخ ٫ڄپ ڃټظذ حٿظٸُُڂ.٠َُوََِي ڃن حٿٸُڄش حٿظٍ 

ڀوش ڃون   ر٬ويى ٻزُوَ ڃون حٿظٸُُڄوخص حٿڄَكَ     2011-2010طنٴٌُ رَنخڃؾ ٫ڄپ ڃټظذ حٿظٸُوُڂ ٿڀٴظوَس    ؤػَ. ططنٴٌُ رَنخڃؾ حٿ٬ڄپ  -55

، حٓوظټڄڀض حٿظٸُُڄوخص حٿـخٍَوش ٫ڄڀهوخ حٿڄُويحنٍ      2010ٳٍ ٫وخځ   ءح. ورخٓظؼنخء طٸُُڄُن ٿڀ٬ڄڀُخص، ري2009-2008ٳظَس حٿٔنظُن 

 . ٯُوَ أنوه  2011-2010، وٿٌٿٺ ٻخنض ٿهخ آػخٍ ڃليوىس ٫ڀً ڃُِحنُوش ڃټظوذ حٿظٸُوُڂ ٿڀٴظوَس     2009اٿً كي ٻزَُ ڃ٪ نهخَش ٫خځ 

( اٿً ريحَش رخٿڄىحٍى حٿزََ٘ش 65ٻخنض ٿهخ آػخٍ رخٿنٔزش ٿ٬ذء حٿ٬ڄپ ٫ڀً ڃى٧ٴٍ حٿظٸُُڂ، وأىص ڃ٪ حٿ٘ىحٯَ حٿى٧ُٴُش )حٿٴٸَس 

ٳٍ حٿڄخثش ڃون رَنوخڃؾ ٫ڄوپ     60، ٻخڅ أٻؼَ ڃن 2010. ٯَُ أنه ڃ٪ نهخَش ٫خځ 2011-2010ر٤ُجش ٿزَنخڃؾ حٿ٬ڄپ ٳٍ حٿٴظَس 

رؤڅ ڃټظذ حٿظٸُُڂ ُٓنـِ رَنوخڃؾ ٫ڄڀوه رخٿټخڃوپ ٿٴظوَس      ىحءٷُي حٿظنٴٌُ. وَزَ٘ ذٌح حأل 2011-2010ڃټظذ حٿظٸُُڂ ٿٴظَس حٿٔنظُن 

 .2010كخٿش طنٴٌُ رَنخڃؾ حٿ٬ڄپ كظً نهخَش ٫خځ  4. وَزُن حٿـيوٽ 2011حٿٔنظُن ڃ٪ نهخَش ٫خځ 
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 2010دَسًجز/كبَىٌ األول  31: حبنخ تُفُذ ثزَبيح انؼًم حتً 4اندذول 

انتمًُُبد  

 دُخاالستزاتُ

تمًُُبد 

 انسُبسبد

تمًُُبد انحىافظ 

 انمطزَخ

تمًُُبد  األثزتمًُُبد 

 انؼًهُبد

 2011-2010نفتزح ػًم اثزَبيح 

 7 1 1 – – 2009-2008 حٿٴظَس ڀش ڃن رَنخڃؾ ٫ڄپڃََك

ٿٴظَس حٿٔنظُن  جزَبيحنه حإلىحٍس ڃظىٷ٬ش ٳٍ ه٤ش

(2010-2011) 

4 – 8 6  

 1 – – 1 2 2011-٣2010ڀزخص اٟخٳُش ٿڀٴظَس 

 8 7 9 1 6 2011-2010نفتزح ايدًىع ثزَبيح ػًم 

 تُفُذ ثزَبيح انؼًم

 1 3 4 – 4 ٷُي حٿظنٴٌُ

 7 2 3 – – ضحٻظڄڀ

 8 5 7 – 4 انًدًىع

 اإلَدبس

رَنخڃؾ حٿ٬ڄپ  هالٽٷُي حٿظنٴٌُ  ضوٻخن ضحٻظڄڀ

 حٿڄٸٍَ

 رخٿڄخثش 100 رخٿڄخثش 71 رخٿڄخثش 78 – رخٿڄخثش 67

 رخٿڄخثش 88 رخٿڄخثش 29 رخٿڄخثش 33 – – ڃؾ حٿ٬ڄپ حٿڄٸٍَرَنخ هالٽ ضحٻظڄڀ

 ڃټظذ حٿظٸُُڂحٿڄٜيٍ: 

ى٫وڂ حٿڄټخطوذ حٿٸ٤ََوش ٳوٍ طٸُُڄخطهوخ      ٳٸوي  ٫ڄڀوه،   ٿزَنوخڃؾ . رخإلٟوخٳش اٿوً طنٴُوٌ ڃټظوذ حٿظٸُوُڂ      ى٫ڂ طٸُُڄوخص حٿالڃَٻَِوش    -56

 ٛخص، وطٸخٍََ حٿظٸُُڂ حألوٿُش وحٿنهخثُش ٿ٠ڄخڅ ؿىىطهخ.. وٷي حٷظ٠ً ًٿٺ حٓظ٬َحٝ حالهظٜخالڃَٻَِشحٿ

 أَشطخ نتحسٍُ انتؼهى يٍ انتمُُى

ٿظٸوويَڂ حٿظىؿُووه ر٘ووؤڅ    انجزَاابيح. ط٬ووي حٿڄ٘ووخوٍحص حٿٔوونىَش ر٘ووؤڅ حٿظٸُووُڂ ٳَٛووش أل٠٫ووخء      حٿڄ٘ووخوٍحص ر٘ووؤڅ حٿظٸُووُڂ    -57

ْ            خؿخصحٓوظنظ حألوٿىَخص رخٿنٔزش ٿڀظٸُوُڂ وڃنخٷ٘وش     طٸََوَ حٿظٸُوُڂ حٿٔونىٌ. وٳ٠وال ٫ون ذوٌح، ورنوخء ٫ڀوً ٣ڀوذ أ٠٫وخء حٿڄـڀو

 ٌ أوٽ ڃخثوويس ڃٔوظيََس ٿڀظٸُووُڂ، ٫ٸويص ٷزووپ حٿويوٍس حٿؼخنُووش ٿڀڄـڀوْ ٳووٍ نىٳڄزَ/ط٘وََن حٿؼووخنٍ       انجزَابيح ، ن٨ڄوض أڃخنووش  حٿظنٴُوٌ

ٍٓووڄُخ ٫ڀوً حٿوويوٍس حٿظخٿُووش   ٫َٟوض . وٻخنوض حٿڄخثوويس حٿڄٔوظيََس رڄؼخرووش ٳَٛوش ٿڄنخٷ٘ووش طٴخٛوُپ طٸووخٍََ حٿظٸُوُڂ حٿظووٍ      2010

ڃټظوذ حٿظٸُوُڂ َىٛوٍ     ٳوبڅ ٿڀڄـڀْ. واًح أٛزلض ذٌا حٿڄىحثي حٿڄٔظيََس ڃن حٿٔڄخص حٿ٬خىَش ٳٍ ؿويوٽ حؿظڄخ٫وخص حٿڄـڀوْ،    

 أٻؼَ حٿ٤َٵ ٳ٬خٿُش ٿظن٨ُڄهخ وحٓظويحڃهخ ٿظ٨٬ُڂ حٿٸُڄش حٿظٍ ط٠ُٴهخ اٿً حٿڄنخٷ٘خص حٿَٓڄُش ٿڀڄـڀْ.وح٫ظڄخى رڄنخٷ٘ش 

طٸَََ حٿظٸُُڂ حٿٔونىٌ   حٓظنظخؿخص: اكيحذڄخ ٿڄنخٷ٘ش 2010. ن٨ڂ ڃټظذ حٿظٸُُڂ ڃنخٓزظُن ٿڀظ٬ڀڂ هالٽ ٫خځ ڃنخٓزخص حٿظ٬ڀڂ  -58

، ون٨ڄض ڃ٪ نخثذ حٿڄيََ حٿظنٴٌٌُ وڃيََ حإلىحٍس حٿ٬خڃشت وٻخنض حٿڄنخٓزش حألهَي ٫ڀً ٗټپ ڃنظيي ٯَُ ٍٓوڄٍ  2009ٿ٬خځ 

َ أوٽ طٸُوُڂ  حٿوٌٌ أؿوَي   ٴََٶ حٿ طٸخٓڂ ٳُه ڃيََ ڃو٪ ڃـڄى٫وش ٻزُوَس ڃون     حٿظٸُوُڂ   حٓوظنظخؿخص  ،ٿظٌَٰوش حٿڄيٍٓوُش ٳوٍ ٻُنُوخ    ح ألػو

 .نهجزَبيحڃى٧ٴٍ حٿڄٸَ حٿَثٍُٔ 

ٍوّ حٿ٬٘وَس  حٿظ٬ڀڂ. ٳٸي طوڂ حهظزوخٍ وطنٸوُق نظوخؽ حٿوي      شٳٍ حٓظټڄخٽ كڀٸطٸيڃه ٫ڄپ حٿڄټظذ  . وحٛپحٓظټڄخٽ كڀٸش حٿظ٬ڀڂ  -59

 –٫وَٝ طـڄ٬ُوٍ ٷ٤وٌَ ٿڀظٸُوُڂ     وذوى   –حألوٿً حٓظـخرش ٿڀظ٬ڀُٸخص حٿظٍ وٍىص ڃن حٿڄٔظويڃُن. وٷي طڂ ط٤ىََ ڃنوظؾ ؿيَوي   

٫ڀوً   وحٓظټڄپ رنـخف ٿٔظش رڀيحڅ. وطٸيځ ذوٌا حٿظٸوخٍََ حٿظـڄ٬ُُوش ىٍوٓوخ ڃون حٿظٸُُڄوخص ٫ڀوً ٗوټپ َٔوخ٫ي حٿڄټخطوذ حٿٸ٤ََوش           
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، 2010حٿَثُُٔش حٿظٍ ٛيٍص ٳٍ ٫خځ  خصحٿظٸُُڄ حٿظٸُُڂ وأ٫يص ٿـڄُ٪ڃىؿِحص ٓظئنٴض وٟ٪ حٓظَحطُـُخطهخ حٿٸ٤ََش. وٷي ح

ذٌا ڃويهالص ڃټظوذ حٿظٸُوُڂ ٿ٬ڄڀُوخص     ُڄُش حٿظ٬ڀ حٿڄنظـخصپ وڃخ ر٬يا. وطٔظټِڄ 2011وٓظظخف رٜىٍس ڃنظ٨ڄش ح٫ظزخٍح ڃن ٫خځ 

ً ٓوزُپ حٿڄؼوخٽ، َ٘وخٍٹ ڃټظوذ حٿظٸُوُڂ ٳوٍ       أهَي طظ٬ڀٶ رخٿظل٠َُ ٿ٬ڄڀُخص ؿيَيس، أو حٓظَحطُـُخص أو ُٓخٓخص ٷ٤ََش. و٫ڀو 

ٓووظ٬َحٝ حالٓووظَحطُـٍ ٿظٔووڀ٢ُ حٿ٠ووىء ٫ڀووً حٿوويٍوّ حٿڄٔظوڀٜووش ڃوون حٿظٸُُڄووخص إلىٍحؿهووخ ٳووٍ حالٓووظَحطُـُخص      حالٿـنووش 

 حٿٸ٤ََش.

ظ٬ڀڂ ڃون حٿظٸُوُڂ، حٓوظهپ ڃټظوذ     . ٿظٔهُپ حٿىٛىٽ اٿوً حٿظٸُُڄوخص ريٍؿوش أٻزوَ ورخٿظوخٿٍ طُٔوَُ حٿو       ط٤ىََ حٿڄىٷ٪ حٿ٘زټٍ  -60

وَٸويځ حٿڄىٷو٪    . www.wfp.org نهجزَابيح حٿظٸُُڂ رنـخف ٛٴلخص طٸُوُڂ ڃـويىس ر٘وټپ ٻخڃوپ ٫ڀوً حٿڄىٷو٪ حٿ٘وزټٍ حٿووخٍؿٍ         

ظٸُووُڂ، وحألىوحص حٿظووٍ ڃ٬ڀىڃووخص ٫وون أذوويحٱ ڃټظووذ حٿظٸُووُڂ ورَنووخڃؾ ٫ڄڀووه، وأنووىح٩ حٿظٸُووُڂ حٿڄوظڀٴووش حٿظووٍ َٸووىځ رهووخ ڃټظووذ حٿ  

َٔظويڃهخ، وحٿيٍوّ حٿڄٔظڄيس ڃن هالٽ ڃزخىٍطه الٓوظټڄخٽ كڀٸوخص حٿوظ٬ڀڂ. وأن٘وجض ٍوحرو٢ ڃو٪ ٛوٴلخص أهوَي ًحص ٛوڀش          

٫ڀً حٿڄىٷ٪ حٿ٘زټٍ ٿظَُُٔ حٿظ٬ڀڂ ڃن حٿظٸُُڂ. وطىحٛپ ڃټظزش حٿظٸُُڂ اطخكش حٿىٛوىٽ اٿوً ؿڄُو٪ طٸوخٍََ حٿظٸُوُڂ حٿظوٍ أٛويٍذخ        

ڃون   نهجزَابيح ٫ن ذٌح، حٓظؼڄَص ؿهىى ٟوڄش ٳٍ ط٤ىََ وؿىى ٿڀظٸُُڂ ٫ڀً حٿڄىٷو٪ حٿ٘وزټٍ حٿويحهڀٍ    ڃټظذ حٿظٸُُڂ. وٳ٠ال 

 .2011ت وحٓظهڀض ٛٴلخص ٳٍ أوحثپ ٫خځ انجزَبيحأؿپ ڃٔظويڃٍ 

 ٍ انًستًز ندىدح انتمُُىُانتحس

حٿٸُخځ ر٬ڄڀُوش ڃظټوٍَس َوظڂ هالٿهوخ      حألػَحٿظٸُُڂ طـخا طٸُُڄخص  . َ٘ڄپ نهؾ ڃټظذحألػَكڀٸش ٫ڄپ ٿٸخىس حٿٴَٵ ٫ن طٸُُڄخص   -61

حٿالُڃوش   ظلٔوُنخص حٿاىهوخٽ   ، ر٬وي ٳوٍ رڀويحڅ أهوَي    خحٿظٸُوُڂ أوال ٳوٍ أكوي حٿزڀويحڅ، ٷزوپ طټَحٍذو      أٓخٿُذ ذٌح حٿنوى٩ ڃون   حهظزخٍ 

س ٳَٵ حٿظٸُُڂ ٳٍ كڀٸش ٫ڄپ ڃيطهخ ٿڀظٌَٰش حٿڄيٍُٓش، ؿڄ٪ ڃټظذ حٿظٸُُڂ ٷخى أػَ. ورخٿنٔزش ٿڀڄـڄى٫ش حألوٿً ڃن طٸُُڄخص ٫ڀُهخ

أٍر٬ش أَخځ ٿڄنخٷ٘ش حٿڄنهـُش وڃىحءڃظهخ، وطلٸُٶ ٳهوڂ ٿظىٷ٬وخص ڃټظوذ حٿظٸُوُڂ ٳُڄوخ َظ٬ڀوٶ رنى٫ُوش حٿظٸُُڄوخص، واؿوَحء ڃنخٷ٘وش           

ڃظ٬ڄٸش ڃ٪ ڃى٧ٴٍ حٿُٔخٓخص وحٿڄى٧ٴُن حٿظنٴٌَُُن حٿٌَن ٬َڄڀىڅ ٳٍ حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش. و٬َڄپ ذوٌح حٿونهؾ ٫ڀوً ٟوڄخڅ ٿوُْ      

 ٸ٢ ؿىىس حٿظٸُُڄخص، وانڄخ ٷخرڀُظهخ ٿڀڄٸخٍنش أ٠َخ، رڄخ َلٔن حٿظلڀُپ وحٿظ٬ڀڂ.ٳ

ػوالع ڃـڄى٫وخص طَٻُوِ    ٳوٍ  ڃى٧ٴُوه حٿٴنُوُن   رظن٨وُڂ  ڃټظوذ حٿظٸُوُڂ    ٷوخځ . طنڄُش ڃهخٍحص وڃ٬خٍٱ ڃى٧ٴٍ ڃټظوذ حٿظٸُوُڂ    -62

 ٸُووُڂخص حٿظَٻُووِ ذووٌا ٫ڀووً ڃنخٷ٘ووش ڃ٬ووخََُ وڃظ٤ڀزووخص ؿووىىس حٿظ   كووىٽ أنووىح٩ حٿظَٻُووِ حٿظووٍ َـووٌَ طنٴُووٌذخ. وط٘ووـ٪ ؿڄخ٫وو    

وحٿڄٔوخ٫يس ٫ڀوً طنڄُوش ڃهوخٍحص وڃ٬ووخٍٱ ؿڄُو٪ حٿڄوى٧ٴُن حٿٴنُوُن ٳوٍ ڃټظووذ حٿظٸُوُڂ. وطَحوكوض حٿڄىحٟوُ٪ حإلٟوخٳُش حٿظووٍ             

،يٓووٴَُيٯ٤ظهووخ ذووٌا حٿڄنخٷ٘ووخص ڃووخ رووُن طلوويَغ ٿڄ٬ووخََُ  
(5)

٬ووخى ڃووَوٍح ر٘ووَو١ ٛووالكُش طٜووڄُڂ حالٓظٸٜووخء، وكظووً حألر  

. وٷخثڄش حٿڄىحُٟ٪ ڃظـيىس وطٔظـُذ الكظُخؿخص حٿڄى٧ٴُن. و٫الوس ٫ڀً ًٿوٺ، طوڂ ٷ٠وخء ڃوخ     انجزَبيححٿـنٔخنُش ٳٍ ٫ڄڀُخص 

 .٫2010خځ ٳٍ ٳٍ حٿڄخثش ڃن وٷض ٫ڄپ حٿڄى٧ٴُن( ٳٍ حٿظيٍَذ حٿَٓڄٍ  2َىځ ٫ڄپ ٿڀٴَى )أو  58ڃـڄى٫ه 

َ ، طڂ حٓظټڄخٽ ڃوىحى ن٨وخځ ٟوڄخڅ ؿوىىس حٿظٸُوُڂ ٿظٸُُڄوخص       2010. ٳٍ ٫خځ ُُڂن٨خځ ٟڄخڅ ؿىىس حٿظٸ  -63 وا٫ويحى حٿڄوىحى    حألػو

حٿالُڃش إلؿَحء طٸُُڄخص حٿُٔخٓخص وحإلرال٭ ٫نهخ. وطٔخ٫ي ؿڄخ٫خص حٿظَٻُِ حٿظٍ أٗوَُ اٿُهوخ ٳوٍ حٿٴٸوَس حٿٔوخرٸش ٳوٍ ط٤وىََ        

ٟو٪ ڃظ٤ڀزوخص ڃ٬ُخٍَوش ٿإلروال٭ رخٿنٔوزش ٿڀظٸُوُڂ اٿوً طلٔوُن         أىوحص ٿَِخىس حٿظىكُي حٿٸُخٍٓ وطىكُوي ؿوىىس حٿظٸُُڄوخص. وأىي و   

 .هخوط٤زُٸ ؿىىس طٸخٍََ حٿظٸُُڂ. وٓخ٫ي وٟ٪ ڃىحى ٫ن ٣ََٶ ٫ڄڀُش ط٬خونُش ٫ڀً َُخىس ٳهڂ ذٌا حٿڄ٬خََُ

                                                      
 (.www.sphereproject.orgحٿڄ٬َوٱ أ٠َخ رخٓڂ يڃ٬خََُ ٓٴَُي )حن٨َ حٿڄىٷ٪ حٿ٘زټٍ  حٿڄُؼخٵ حإلنٔخنٍ وحٿڄ٬خََُ حٿينُخ ٳٍ ڃـخٽ حالٓظـخرش ٿڀټىحٍعيوٟ٪ ڃَ٘و٩ ٓٴَُ ي (5)

http://www.wfp.org/
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 انتؼبوٌ يغ شجكبد انتمُُى

حٿڄظلويس حٿڄ٬نوٍ روخٿظٸُُڂ. ٳٸوي ڃؼوپ ذوٌح حٿٴََوٶ ٳوٍ حؿظڄوخ٩           ن٘وخ٣ه ٳوٍ ٳََوٶ حألڃوڂ     انجزَابيح ٳوٍ  َىحٛپ ڃټظذ حٿظٸُُڂ   -64

 –ڃ٘ظَٹ ٿڄنخٷ٘ش ڃىحءڃش طٸُُڄخص حالٓظـخرش ٿِٿِحٽ ذخَظٍ. وٷي ٗخٍٹ ٳٍ طن٨ُڂ ذٌح حالؿظڄخ٩ ػالع ٗزټخص ٍثُُٔش ٿڀظٸُوُڂ  

ـنوش حٿڄٔوخ٫يس حإلنڄخثُوش حٿظخر٬وش     ڀـهوخص حٿڄخنلوش حٿؼنخثُوش حٿڄڄؼڀوش ٳوٍ ٿ     ٿظٸُوُڂ  حٿ، وٗوزټش  ىحءٿش وحألخءڀڄٔٿ َـخرٍٗزټش حٿظ٬ڀڂ حإل

وحنظهً حالؿظڄخ٩ ربَٴوخى ر٬ؼوش ڃظخر٬وش     –ٿڄن٨ڄش حٿظ٬خوڅ وحٿظنڄُش ٳٍ حٿڄُيحڅ حالٷظٜخىٌ، وٳََٶ حألڃڂ حٿڄظليس حٿڄ٬نٍ رخٿظٸُُڂ 

 اٿً ذخَظٍ ٿڄنخٷ٘ش ان٘خء ڃټظذ ٿي٫ڂ حٿظٸُُڂ.

حٿظخر٬ش ٿٴََٶ حألڃڂ حٿڄظليس حٿڄ٬نٍ رخٿظٸُُڂ وَىحٛپ ىوٍا ٻـوِء   حألػَٷش ڃهخځ طٸُُڂ وَ٘خٍٹ ڃټظذ حٿظٸُُڂ أ٠َخ ٳٍ ٳَ  -65

طنٔووُٶ حٿ٘ووئوڅ ڃټظووذ حإلنٔووخنٍ رٸُووخىس  ػووَڃوون ڃـڄى٫ووش حٿ٬ڄووپ حٿڄ٘ووظَٻش رووُن حٿىٻووخالص وحٿڄ٬نُووش رخٿظٸُُڄووخص حٿڄ٘ووظَٻش ٿأل 

َٹ. و٫الوس ٫ڀً ًٿوٺ، َ٘وخٍٹ ڃټظوذ حٿظٸُوُڂ     حٿڄ٘ظ حإلنٔخنُش، وذى ٠٫ى ٳٍ حٿڄـڀْ حالٓظ٘خٌٍ ٿظٸُُڂ حٿٜنيوٵ حإلنٔخنٍ

، ڃٔووخذڄخ رڄ٬َٳظووه وڃهخٍحطووه حٿوخٛووش رووخٿظٸُُڂ ٳووٍ   ش رووُن حٿىٻووخالصحٿڄ٘ووظَٻحِنُووش  ڄووخصٳووٍ ڃـڄى٫ووش حٿ٬ڄووپ حٿڄ٬نُووش رخٿظٸُُ 

ٍ ڃىحٛڀش ط٤ىََ وطلُٔن نهؾ حٿظٸُوُڂ   . وى٫وڂ ڃټظوذ حٿظٸُوُڂ ٫ڄڀُوش ٟوڄخڅ حٿـوىىس ٿڀظٸُوُڂ حٿڄظ٬ويى حٿڄوخنلُن ٳوٍ ؿنوىد            حِنو

 ڃزخىٍس طىالذخ ڃټظذ حٿظٸُُڂ حٿڄٔظٸپ ٳٍ ذىٿنيح. ٍٿٔىىحڅ، وذح

 يىارد انتمُُى انجشزَخ وانًبنُخ

حٿ٬خڃڀُن رخٿظنخود ورُن هزوَحء   انجزَبيح، كٸٶ ڃټظذ حٿظٸُُڂ طىحُنخ ٻخڃال رُن ڃى٧ٴٍ 2010. ٳٍ ٫خځ حٿڄىحٍى حٿزََ٘ش  -66

ڄوپ هزوَحء حٿظٸُوُڂ حٿڄ٬ُنوىڅ ڃون      ٬، كٔوزڄخ ٻوخڅ ڃظىٷ٬وخ ٳوٍ ُٓخٓوش حٿظٸُوُڂ وٿوڂ َ       4اٿوً   4رنٔوزش   حٿظٸُُڂ حٿڄ٬ُنوُن ڃون حٿووخٍؽ   

. وٗوَٰص  2010، وحِهوَ ٳوٍ ىَٔوڄزَ/ٻخنىڅ حألوٽ    2010: ٳٸوي حن٠وڂ أكويذڄخ ٳوٍ ڃوخٍّ/آًحٍ      هوخ ڀرؤٻڄٔونش  ٳوٍ حٿ حٿوخٍؽ 

ن حٿڄوى٧ٴُن وطوىحٳَ ڃى٧وٲ ٫وُّن كويَؼخ.      رٔزذ هَوؽ حػنوُن ڃو   2010أٗهَ هالٽ ٫خځ  سو٧ُٴظخڅ ڃن حٿٴجش حٿٴنُش ٿڄيس ٫َ٘

 .2010ٳٍ حٿڄخثش ڃن حٿڄىحٍى حٿزََ٘ش ٻخنض ڃظخكوش ٿظنٴُوٌ رَنوخڃؾ حٿ٬ڄوپ ٳوٍ ٫وخځ        84و٬َنٍ ڃ٬يٽ حٿ٘ىحٯَ ذٌح أڅ 
(6)

وٿوڂ   

رلووىع حٿظٸُووُڂ. ٘ووئوڅ ٿ نَظُٰووَ حٿ٬وويى حإلؿڄووخٿٍ ٿڀڄووى٧ٴُن، وٿټوون ڃټظووذ حٿظٸُووُڂ ٫ووُّن هزووَحء حٓظ٘ووخٍَُن كوويَؼُن ٻڄٔووخ٫يَ  

طٴخٛوُپ ٫ون كخٿوش حٿڄوى٧ٴُن، ٻڄوخ َظ٠وڄن        5حٿظَٻُوِ وٳوَٵ حٿظٸُوُڂ. وَٸويځ حٿـويوٽ       ٿڄـڄى٫خصء َٸيڃىڅ ى٫ڄخ ٷُّڄخ وذئال

 .حٿڄزظيثىڅحٿڄڀلٶ حٿوخڃْ ٷخثڄش ٻخڃڀش رخٿڄى٧ٴُن، ڃن رُنهڂ حٿوزَحء حالٓظ٘خٍَىڅ 

 2010يىظفى يكتت انتمُُى فٍ ػبو  -5اندذول 

يىظفى انجزَبيح  انىظُفخ

 نتُبوةانؼبيهىٌ ثب

خجزاء انتمُُى انًؼُُىٌ 

 انخبرج يٍ

 انًدًىع

 1 1  (2-يدٍس )يد

 3 2 1 (5-فكثاز يوظفٌ انرمََى )

 4 1 3 (4-فيوظفو انرمََى )

 3  3 (3–عو خ  6-يوظفو انخديح انؼايح )خ ع

 11 4 8 انًدًىع

 

                                                      
 َلٔذ ڃ٬يٽ حٿ٘ىحٯَ ڃن ڃـڄى٩ حٿڄى٧ٴُن حٿٌَن ُوؿي رُنهڂ ٗخٯَ. (6)
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، ٫ٸوووي ڃټظوووذ حٿظٸُوووُڂ هڄٔوووش    2010وٳوووٍ ٫وووخځ    -67

طٴخٷووخص ٣ىَڀووش حألؿووپ ڃوو٪ ٗووَٻخص حٓظ٘ووخٍَش ٿظٸوويَڂ       ح

هووويڃخص حٿظٸُوووُڂت وٷوووي ُحى ًٿوووٺ ڃووون ڃـوووخٽ حٿوُوووخٍحص  

ٿظ٘ټُپ ٳَٵ حٿظٸُُڂ. وط٘ڄپ ذٌا حٿوُخٍحص أ٠َوخ ط٬ُوُن   

أٳووَحى طووڂ طلڀووُڀهڂ ڃوون ٷخثڄووش ڃىٟووى٫ش و٫وون ٣ََووٶ       

حإل٫وووووالڅت وحٓوووووظويحځ حٿ٤٬وووووخءحص حٿظنخٳٔوووووُش ٿظليَوووووي 

أو أٻؼَ ڃن ذٌا  حٿَ٘ٻخص حٿڄالثڄش. و٫ن ٣ََٶ وحكيس

هزُووَح   48حٿ٤ووَٵ، ٫ووُّن ڃټظووذ حٿظٸُووُڂ ڃووخ ڃـڄى٫ووه      

طٸُُڄوووخ وا٫ووويحى طٸََوووَ حٿظٸُوووُڂ     12حٓظ٘وووخٍَخ إلؿوووَحء  

حٿٔنىٌ: رڄظى٢ٓ أٍر٬وش هزوَحء حٓظ٘وخٍَُن ٿټوپ طٸُوُڂ.      

ٳوٍ حٿڄخثوش    25ورُن ذئالء حٿوزَحء حالٓظ٘وخٍَُن، ؿوخء   

ٳٍ حٿڄخثش ڃن رڀيحڅ ڃظٸيڃش. وٻخڅ  75ڃن رڀيحڅ نخڃُش و 

حٿظىَُوو٪ رووُن حٿـنٔووُن ٳووٍ كخٿووش حٿوزووَحء حالٓظ٘ووخٍَُن  

 ٳٍ حٿڄخثش ڃن حٿنٔخء. 35ٳٍ حٿڄخثش ڃن حٿَؿخٽ و  65

ڃڀُوىڅ ىوالٍ أڃََټوٍ ٿظټوخٿُٲ     9.6، (2011-2010)ٿٴظوَس حٿٔونظُن    انجزَابيح . هٜٜوض ه٤وش اىحٍس   حٿڄىحٍى حٿڄخٿُش  -68

ڃڀُىڅ ىوالٍ أڃََټٍ ٿڄوٜٜخص ٳظوَس حٿٔونظُن    1.4ٛش رخٿظٸُُڂ، وذى ڃخ َڄؼپ َُخىس ٷيٍذخ حٿڄى٧ٴُن وٯَُ حٿڄى٧ٴُن حٿوخ

ڃوٜٜووش ٿظنٴُووٌ طٸُُڄووخص   2010ڃڀُووىڅ ىوالٍ أڃََټووٍ ٿ٬ووخځ   2.8. وٻخنووض ڃووىحٍى ٯُووَ حٿڄووى٧ٴُن وٷوويٍذخ   2008-2009

(. و٧پ حٿڄ٬يٽ حٿڄخٿٍ ٿڀڄىحٍى 60و  59كڀٸش حٿظ٬ڀڂ )حٿٴٸَطخڅ  حٓظټڄخٽحٿ٘زټٍ وڃزخىٍس حٿڄىٷ٪ وأن٤٘ش أهَي، ڃؼپ طلُٔن 

 ٳٍ حٿڄخثش. 0.06 نٔزش ػخرظخ ٫ني انجزَبيححٿڄوٜٜش ٿڀظٸُُڄخص رخإلٟخٳش اٿً ڃـڄى٩ حألڃىحٽ حٿظٍ ؿڄ٬هخ 

 فبق انًستمجمآ

ٞ طوِحٽ   ڃخ. وٿټن انجزَبيح ٳٍ ظٸُُڂحٿن نى٫ُش ُطٸيځ ٳٍ طلٔ أكَُ  -69 ٿش خءحٿڄٔو  طوىٳَُ ٳَٛوش  ؼوپ  ڃ -حٿڄٔوخثپ ڃ٬ڀٸوش    ر٬و

وَڄټن اٟخٳش ڃٔوخثپ أهوَي، رنوخء ٫ڀوً حٿظلٔوُنخص       –ٿڀڄٔظٴُيَن، وذٍ ڃهڄش ٬ٛزش ن٨َح ٿ٬ڄڀُش حٿظٸُُڂ وحٿڄُِحنُش حٿڄظخكش 

 حٿظٍ طلٸٸض كظً حِڅ.

ٿظٸُوُڂ. ٳُنزٰوٍ   ٳوٍ ڃٔوخثپ ح  وٷض حٿڄـڀْ حؿظڄخ٫خص حٿڄخثيس حٿڄٔظيََس ٿڀظٸُُڂ طٔخإالص كىٽ حٓظويحځ  حٓظليحعو٤ََف   -70

ڃو٪ حٓوظويحځ    ه،ذيحٳو ألٻپ ٣وَٱ   طلٸُٶوحإلىحٍس وڃټظذ حٿظٸُُڂ ٿ٠ڄخڅ  –ڃن هالٽ ڃټظزه  –اؿَحء حٿڄنخٷ٘خص رُن حٿڄـڀْ 

 .ٳٍ حٿىٷض نٴٔه حٿىٷض رټٴخءس

وطٸُوُڂ   –طلٸوٶ حألذويحٱ   أٌ ڃويي   – ڄخٍ ٿظ٬َِوِ طٸُوُڂ حٿٴ٬خٿُوش   وٳُڄخ َظ٬ڀٶ رخٿڄنهـُش، َڀِځ حٿڄَِي ڃن حٿـهىى وحالٓظؼ  -71

حٿټٴووخءس رٜووىٍس أٻؼووَ ىٷووش. واكووَحُ طٸوويځ ٳووٍ ذووٌا حٿڄـووخٿُن ُٓٔووڄق ٿڀظٸُُڄووخص رظٸوويَڂ ط٬ڀُٸووخص ٫وون حٿڄوويي حٿووٌٌ كٸٸووض ٳُووه   

 .ڃٸخرپ حألڃىحٽٸُڄش حٿحٿ٬ڄڀُخص حألن٤٘ش حٿزَنخڃـُش 

، ٓوُظڂ  2013-2012. وأػنخء ا٫يحى ڃُِحنُش حٿٴظوَس  خطڄؼُڀُ  ٬َظز٤َش حٿ٬خڃش ٿڀظٸُُڂ ٫ڀً ٫يى ڃن حٿ٬ڄڀُخص الوطٸظَٜ حٿو  -72

ٿش، رڄخ ٳٍ ًٿٺ ڃَح٫خس حٿ٬نخَش خءحٿظ٬ڀڂ وحٿڄٔ ش أٯَحٝحٓظ٬َحٝ ڃالءڃش ڃٔظىي حٿظڄىَپ ٿ٠ڄخڅ أڅ َظڄټن حٿظٸُُڂ ڃن هيڃ

 حٿىحؿزش.
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 انًهحك األول

 0202و انتمًُُبد انًُدشح فٍ ػب

 تمًُُبد انحىافظ انمطزَخ

 حٿلخٳ٨ش حٿٸ٤ََش ٿظ٘خى -1

 ٿڄخٿٍ حٿٸ٤ََشحٿلخٳ٨ش  -2

 حٿلخٳ٨ش حٿٸ٤ََش ٿنُزخٽ -3

 تمًُُبد األثز

 طٸُُڂ أػَ حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش ٳٍ ٻىٿىڃزُخ -1

 طٸُُڂ أػَ حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش ٳٍ ٻُنُخ -2

 تمًُُبد انؼًهُبد

  105880حٿ٬ڄڀُش حٿڄڄظيس ٿإلٯخػش وِحإلن٬خٕ ٿټىٿىڃزُخ  -1

 104500حٿزَنخڃؾ حٿٸ٤ٌَ ٿڄَٜ  -2

  106650حٿ٬ڄڀُش حٿڄڄظيس ٿإلٯخػش وحإلن٬خٕ إلػُىرُخ  -3

 104180حٿزَنخڃؾ حٿٸ٤ٌَ ٿٰخنخ  -4

  103871وحإلن٬خٕ ٿألٍٝ حٿٴڀ٤ُٔنُش حٿڄلظڀش حٿ٬ڄڀُش حٿڄڄظيس ٿإلٯخػش  -5

 ٫107600ڄڀُش حٿ٤ىحٍة ٳٍ حٿٔىىحڅ  -6

  103881حٿ٬ڄڀُش حٿڄڄظيس ٿإلٯخػش وحإلن٬خٕ ٿظُڄىٍ ٿُ٘ظٍ  -7

 انتمًُُبد اناليزكشَخ

 حٿٜنيوٵ حالٓظجڄخنٍ ٿالطلخى حألوٍورٍ ڃن أؿپ ىوٿش رىٿُٴُخ حٿڄظ٬يىس حٿٸىڃُخص -1

 105281حٿ٬ڄڀُش حٿڄڄظيس ٿإلٯخػش وحإلن٬خٕ ٿزىٍونيٌ  -2

 104530حٿزَنخڃؾ حٿٸ٤ٌَ ٿُٰنُخ  -3

 106050حٿ٬ڄڀُش حٿڄڄظيس ٿإلٯخػش وحإلن٬خٕ ٿڄىٍَظخنُخ  -4

  107490و  ٫107480ڄڀُش حٿ٤ىحٍة ٿڄُخنڄخٍ  -5

 106120حٿ٬ڄڀُش حٿڄڄظيس ٿإلٯخػش وحإلن٬خٕ ٿڀٔنٰخٽ  -6

 104370حٿزَنخڃؾ حٿٸ٤ٌَ ٿـڄهىٍَش طنِحنُخ حٿڄظليس  -7

 104470حٿزَنخڃؾ حٿٸ٤ٌَ ٿِحڃزُخ  -8
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 انًهحك انثبٍَ

 صحُفخ ولبئغ تمُُى انحبفظخ انمطزَخ

 (3002-3002تشبد )
 خ نتشبدنؼًهُبد انحبفظخ انمطزَ ماندذول انشيٍُ ويستىي انتًىَ

 
 .0222ٿڀڄَ٘و٫خص حٿـخٍَش(ت طٸَََ حألىحء حٿٔنىٌ ٿ٬خځ  0202أٯ٤ْٔ/آد  0كخٿش حٿڄىحٍى ) 1: آهَ حٿڄٜخىٍ: حٿظٸخٍََ حٿڄىكيس ڃن حٿڄَ٘و٫خصتحٿڄٜيٍ

وڃخ ٷزڀه حٿڄٔظنيس ٿڀڄ٬خََُ  0227طٸخٍڅ رخٿٸُڂ حٿڄظ٬ڀٸش ر٬خځ  وال وٳٸخي ٿڀڄ٬خََُ حٿڄلخٓزُش حٿيوٿُش ٿڀٸ٤خ٩ حٿ٬خځ 0222و 0222* رخٓظؼنخء طټخٿُٲ ى٫ڂ حٿزَحڃؾ وحإلىحٍس. وطَى نٴٸخص ٫خڃٍ 

 حٿڄلخٓزُش ٿڄن٨ىڃش حألڃڂ حٿڄظليس.

 

 00( DACOTAحٿڄٜيٍ: ط٤زُٶ حالطٜخالص ٳٍ ؿڄُ٪ حٿزُخنخص ) 

 0202أرََپ/نُٔخڅ 

 
 

 حٿڄٜيٍ: ٬ٗزش حٿ٬الٷخص ڃ٪ حٿلټىڃخص حٿڄخنلش

                                                      
 حٿيوالٍحص حألڃََټُش. وطَُ٘ حألٿىحڅ اٿً حٿنٔزش حٿڄجىَش حٿڄڄىٿش. رڄالَُنٔخذڄخص حٿڄظ٤ڀزخص، وحٿڄ (1)

 

المشزوع اإلومبئٍ 10018

العملُت الممتدة لإلغبثت 

واإلوعبش  10478

عملُت الطىارئ 10510

عملُت الطىارئ 10325

عملُت الطىارئ 10327

عملُت الطىارئ 10327.1

عملُت الطىارئ 10295

عملُت الطىارئ 10295.1

عملُت الطىارئ 10559

عملُت الطىارئ 10559.1

المتطلببث : 33.5 دوالر أمزَكٍ

المسبهمبث 23.3 دوالر أمزَكٍ

المتطلببث : 37.8 دوالر أمزَكٍ

المسبهمبث 28.5 دوالر أمزَكٍ

المتطلببث : 36.7 دوالر أمزَكٍ

المسبهمبث 36.3 دوالر أمزَكٍ

المتطلببث : 316.5 دوالر أمزَكٍ

المسبهمبث 247.0 دوالر أمزَكٍ

المتطلببث : 0.2 دوالر أمزَكٍ

المسبهمبث 0.16 دوالر أمزَكٍ

المتطلببث : 61.6 دوالر أمزَكٍ

المسبهمبث 47.0 دوالر أمزَكٍ

غُز متىفز

بُه 50 و%75

انزموس

مستىي التمىَل

 %75 <

2004 2003 انعىوان انعمهٍت

المتطلببث : 4.5 دوالر أمزَكٍ

المسبهمبث 3.0 دوالر أمزَكٍ

المتطلببث : 5.7 دوالر أمزَكٍ
المسبهمبث 3.1 دوالر أمزَكٍ

المتطلببث : 90.3 دوالر أمزَكٍ

المسبهمبث 64.2 دوالر أمزَكٍ

البزوبمج القطزٌ

َقُب  المسبعدة الغذائُت لالجئُه مه جمهىرَت أفز

الىسطً فٍ جىىة تشبد

المسبعدة الطبرئت لالجئُه السىداوُُه 

والمجتمعبث المستضُقت لهم فٍ شزقٍ تشبد

2005

َقُل الىسطً فٍ جىىة تشبد مسبعدة الجئٍ أفز

فعهٍون( انمستفٍدون )ان

األغذٌت انموسعت )طه متزي(

المتطلببث : 195.5 دوالر أمزَكٍ

المسبهمبث 129.8 دوالر أمزَكٍ

ىفقبث انمببشزة )مهٍون دوالر أمزٌكً(* ان

0.21.3انىسبت انمئوٌت نهىفقبث: تشبد مقببم انعبنم %

مسبعدي الالجئُه السىداوُُه والمشزدَه داخلًُب 

والمجتمعبث المستضُفت والالجئُه- السكبن 

المحلُُه المتضزرَه فٍ شزقٍ تشبد.

2.62.7

49,09754,13965,77364,63090,547

202,551365,564703,356733,147608,611791,502884,706

8,78828,730

130 63750557295

3.3

2009 2008 2007 2006

1.72.1

2010

2010

2010

 انًستفُذوٌ انًمزروٌ ثحست انُشبط

 

ال ملياخ
الت سي 

ال ا  

ل  ذيح 

 ال ذا  مقات 

الت رية ا     ال م  الت ليم الت ذيح  يز ص  ق 

المنا ح الث زيح 

100108انًؽسوع ا ًَا ٌ  X X X

10478انًؽسوع ا ًَا ٌ  X X X X
10510انؼًهَح انًًردج ن  اشح وا َؼاغ  X X X X

10325ػًهَح ان واز   X X

10327ػًهَح ان واز   X X X

103271ػًهَح ان واز   X X X

10295 ػًهَح ان واز  X X

102951ػًهَح ان واز   X X X

10559ػًهَح ان واز   X X X X

105591ان واز   ػًهَح X X X X

انُعثح انً وٍح نهًعرفَدٍٍ انًمسزٍٍ  48  22  19  10  1

انُعثح انً وٍح نهًعرفَدٍٍ انفؼهٍََ  55  18  18  8  1

المظتفي ي  ت ظة الن ا  ا    ح ت ظة ال ملياخ   ظثح

 حٿڄٴىُٟش حألوٍورُش، حٿُخرخڅ، حٿڄڄڀټش حٿڄظليس، ٻنيح. : حٿىالَخص حٿڄظليس حألڃََټُش،(2009-2003أكجز خًس يبَحٍُ )
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 (3002-3002ٍ )يبن

 اندذول انشيٍُ ويستىي انتًىَم وانًستفُذوٌ، ثحست األَشطخ واألغذَخ انًىسػخ

 .0222وكظً  0222، طٸخٍََ حألىحء حٿٔنىٌ ڃن 0222وكظً  0220حٿظٸخٍََ حٿڄىكيس ٫ن حٿڄَ٘و٫خص ڃن  حٿڄٜخىٍ:

 0202ىَٔڄزَ/ٻخنىڅ حألوٽ  02ڃڀُىڅ ىوالٍ حڃََټٍ. كخٿش حٿڄىحٍى رظخٍَن  0722ڄخص: ڃڀُىڅ ىوالٍ أڃََټٍ، حٿڄٔخذ 2020( كيػض وٷض ا٫يحى ذٌا حٿنَ٘س: حٿڄظ٤ڀزخص 0)

  0222ڃڀُىڅ ىوالٍ حڃََټٍ.رلٔذ حٿظٸَََ حٿڄىكي ٫ن حٿڄَ٘و٫خص ٿ٬خځ  0222ڃڀُىڅ ىوالٍ أڃََټٍ، حٿڄٔخذڄخص:  0227( كيػض وٷض ا٫يحى ذٌا حٿنَ٘س: حٿڄظ٤ڀزخص 0)

  0202ىَٔڄزَ/ٻخنىڅ حألوٽ  02ڃڀُىڅ ىوالٍ حڃََټٍ. كخٿش حٿڄىحٍى رظخٍَن  0.22ڃڀُىڅ ىوالٍ أڃََټٍ، حٿڄٔخذڄخص:  2220ظ٤ڀزخص ( كيػض وٷض ا٫يحى ذٌا حٿنَ٘س: حٿڄ2)

 خذڄخص(ٿڄظ٤ڀزخص/حٿڄٔ( حٿظٸخٍََ حٿڄىكيس ٫ن حٿڄَ٘و٫خص. حٿڄظ٤ڀزخص وحٿڄٔخذڄخص رڄالَُن حٿيوالٍحص حألڃََټُش. حألٿىحڅ طَُ٘ اٿً حٿنٔزش حٿظٍ طڂ طڄىَڀهخ )ح4)

 وڃخ ٷزڀه حٿڄٔظنيس ٿڀڄ٬خََُ حٿڄلخٓزُش ٿڄن٨ىڃش حألڃڂ حٿڄظليس 0227وٳٸخي ٿڀڄ٬خََُ حٿڄلخٓزُش حٿيوٿُش ٿڀٸ٤خ٩ حٿ٬خځ وال طٸخٍڅ رخٿٸُڂ حٿڄظ٬ڀٸش ر٬خځ  0222و 0222( رخٓظؼنخء طټخٿُٲ ى٫ڂ حٿزَحڃؾ وحإلىحٍس. وطَى نٴٸخص ٫خڃٍ 2)

  انًبَحىٌ وانشزكبء انزئُسُىٌ

 

 .انجزَبيح، ٬ٗزش حٿ٬الٷخص ڃ٪ حٿـهخص حٿڄخنلش ٳٍ انجزَبيح: اىحٍس حٿ٬الٷخص حٿوخٍؿُش ٳٍ حٿڄٜخىٍ

 (3002-3002)  انزئُسُخأَشطخ انحبفظخ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ٿټٔڄزَ٭ ،حٿىالَخص حٿڄظليس حألڃََټُش، ٻنيحانًبَحىٌ: 

ٍِح٫ٍ حألٿڄخنُوشت  : حٿلټىڃش )وُحٍحص حٿ٘ئوڅ حٿوخٍؿُش، وحٿٜلش، وحٿظ٬ڀُڂ، وحٿٍِح٫ش، )ڃن٨ڄخص ٯَُ كټىڃُش(، هيڃخص حإلٯخػش حٿټخػىٿُټُش، ڃن٨ڄش حٿ٬ڄپ حٿانشزكبء

 حٿُىنٔټى. ،وٻخالص حألڃڂ حٿڄظليس(ت َىنُٔٲ، ڃن٨ڄش حألٯٌَش وحٿٍِح٫ش، حٿٜنيوٵ حٿيوٿٍ ٿڀظنڄُش حٿٍِح٫ُش)

ا    ح ا خزى    إطار  ملياخ 

 الثز امج

 يثا زج انؽساء يٍ أظم انُمد •

يؽسوع انفُدوق اال رًاٌَ  •

نهَاتاٌ  ٌ يانٌ وكوخ 

ذًَُح :  اظووتوزكَُا   ٍفواز

ح يٍ أظم انمدزاخ ا لهًََ

انرًَُح انًعرًؼَح نهًعرُمؼاخ 

وانم اع انًسوٍح انفغَسج  ٌ 

 انمسى

انعىوانانعمهٍت

البزوبمج القطزٌ

102050
انجزَبيج انقطزي

البزوبمج القطزٌ

105830
انجزَبيج انقطزي

العملُت الممتدة لإلغبثت 

واإلوعبش

103720

)إقلُمٍ(

االستجبثخ ألسيخ كىد دٌفىار وأثزهب 

ُب فبسى وكىد  هًًٍ فً ثىرٍك اإلق

دٌفىار وغبَب ويبنً.

العملُت الممتدة لإلغبثت 

واإلوعبش

104520

انحزة ضد سىء االتغذٌخ ودعى سجم 

انًعٍشخ فً شًبل يبنً

العملُت الممتدة لإلغبثت 

واإلوعبش

106100

تغذٌخ فً  تحكى فً سىء ان انتصدي/ان

تً تعبًَ يٍ اَعداو األيٍ  انًُبطق ان

انغذائً فً يبنً

عملُت الطىارئ
102441

)إقلُمٍ(

اليسبعدح انغذائٍخ انًىجهخ 

ٌفىار نهًتضزرٌٍ يٍ أسيخ كىد د

عملُت الطىارئ
يسبعدح انسكبٌ انًتضزرٌٍ يٍ 104000

انجفبف وغشو انجزاد

20052006200720082009 20032004

676,0551,047,704989,903368,882

68

 

انمتطهببث: 15.7 دوالر أمزٌكً

- انمسبهمبث 12.4 دوالر أمزٌكً

728,379781,845

9,69013,00217,15823,474

انمتطهببث 39.8 دوالر أمزٌكً- انمسبهمبث 23.6 دوالر أمزٌكً

كً)1( زٌ 14.4 دوالر أم بث  م به مس كً- ان زٌ 28.6 دوالر ام بث  طهب مت ان

انمتطهببث 35.1 دوالر أمزٌكً

- انمسبهمبث 43.4 دوالر أمزٌكً

انمتطهببث 69.6 دوالر أمزٌكً- انمسبهمبث 60.5 دوالر أمزٌكً

انمتطهببث 29.7 دوالر أمزٌكً- انمسبهمبث 25.3 دوالر أمزٌكً)2(

انمتطهببث 32.7 دوالر أمزٌكً)3(

األغذٌت انموسعت )ببنطه انمتزي()4(

1717131411

انمستفٍدون )انفعهٍون()4(

0.20.30.60.60.50.40.3

503,116

11,179 11,842 23,044

انتفقبث انمببشزة نمبنً

)مهٍون دوالر أمزٌكً()5(

انىسبت انمئوٌت نهتفقبث%:

مبنً مقببم انعبنم

2012

2011

LEGEND

Funding level

> 75%

Between 50 

and 75%

n/a

الزم س

ڃٔظىي حٿظڄىَپ

  75 

 ٍ  75و 50تَ

 َس يرو س
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 (3002-3003َُجبل )

اندذول انشيٍُ ويستىي انتًىَم وانًستفُذوٌ ثحست األَشطخ واألغذَخ انًىسػخ 
 )أ(

 )ؽ( ، طٸخٍََ حألىحء حٿٔنىَش.0222وكظً  0220ٸخٍََ حٿڄىكيس ٫ن حٿڄَ٘و٫خص ڃن حٿظ )د( ،0و 0: ن٨خځ ونـِ حٿڄٜخىٍ

 انزئُسُىٌانًبَحىٌ وانشزكبء 

 

 (DACOTA)ط٤زُٶ حالطٜخالص ٳٍ ؿڄُ٪ حٿزُخنخص  حٿڄٜخىٍ: اىحٍس حٿ٬الٷخص حٿوخٍؿُش،

 األَشطخ ثحست انُىع )انًستفُذوٌ انًمزروٌ(

 

 

 

 

 

 

 

 حٿڄٜخىٍ: ط٤زُٶ حالطٜخالص ٳٍ ؿڄُ٪ حٿزُخنخص          ()ى حٿڄٜخىٍ: وػخثٶ حٿڄَ٘و٫خص

 حٿ٬ڄڀُش حٿوخٛش حٿ٬خٿڄُش حٿظٍ وٳَص حٿڄ٬يحص ٿنُزخٽ ، ٿُٔض ڃيٍؿش ٳٍ ٛلُٴش حٿىٷخث٪ ذٌا.  ( أ)
 حٿيوالٍحص حألڃََټُش. وطَُ٘ حألٿىحڅ اٿً حٿنٔزش حٿڄجىَش حٿڄڄىٿش. رڄالَُن وحٿڄٔخذڄخص، حٿڄظ٤ڀزخص  ( د)
وڃخ ٷزڀه حٿڄٔظنيس ٿڀڄ٬خََُ  2007. وٳٸخي ٿڀڄ٬خََُ حٿڄلخٓزُش حٿيوٿُش ٿڀٸ٤خ٩ حٿ٬خځ وال طٸخٍڅ رخٿٸُڂ حٿڄظ٬ڀٸش ر٬خځ 2009و 2008َحڃؾ وحإلىحٍس. وطَى نٴٸخص ٫خڃٍ رخٓظؼنخء طټخٿُٲ ى٫ڂ حٿز  ( ص)

 حٿڄلخٓزُش ٿڄن٨ىڃش حألڃڂ حٿڄظليس.
 لش و٫ٍخَش حألځ وحٿ٤ٴپ، وحٿظٌَٰش حٿ٬الؿُش وحٿظټڄُڀُش.حٿظ٬ڀُڂ َ٘ڄپ حٿىؿزخص حٿڄيٍُٓش وحٿلٜٚ حٿٌٰحثُش حٿڄنِٿُش، حٿظٌَٰش ط٘ڄپ ٛ  ( ع)

ظـخرش ٿلووخالص حٿىالَووخص حٿڄظلوويس حألڃََټُووش، حٿڄٴىٟووُش حألوٍورُووش، حٿڄڄڀټووش حٿڄظلوويس، نُزووخٽ )أڃووىحٽ حٿزنووٺ حٿوويوٿٍ(، ٛوونيوٵ حألڃووڂ حٿڄظلوويس حٿڄَٻووٌِ ٿالٓوو     انًاابَحىٌ: 

 حٿ٤ىحٍة.

 ٨ڄش ٯَُ كټىڃُش.ڃن 42: كټىڃش نُزخٽ، انشزكبء

ال ملياخ
الت سي  
ال ا  
ل  ذيح

ال ذا  مقات 

الت رية ا     الت ليم 
الت ذيح

 يز ص  ق 

المنا ح الث زيح 
الت ليم النق 

100930انثسَايط انم سً  X X X X
انؼًهَح انًًردج ن  اشح وا َؼاغ  

100581 X X X

X X X

X X X

X X

X X

X X

X X X X

X X X

X

X

X

X

انؼًهَح انًًردج ن  از  وا َؼاغ
 100582

انؼًهَح انًًردج ن  از  وا َؼاغ
 100583

انؼًهَح انًًردج ن  از  وا َؼاغ
 100584

انؼًهَح انًًردج ن  از  وا َؼاغ
 100585

انؼًهَح انًًردج ن  از  وا َؼاغ
 100586

انؼًهَح انًًردج ن  از  وا َؼاغ
 106760

105230ان واز   ػًهَح

107900ان واز   ػًهَح

االظرعاتح انؼاظهح نؼًهَح ان واز  
105450

االظرعاتح انؼاظهح نؼًهَح ان واز  
107710

االظرعاتح انؼاظهح نؼًهَح ان واز  
106870

انعىوانانعمهٍت

انجزَبيج انقطزيبزوامج قطزي 100930

انعمهيت انممتدة نإلغاثت واإلوعاش 100581

انعمهيت انممتدة نإلغاثت واإلوعاش 100582

انعمهيت انممتدة نإلغاثت واإلوعاش 100583

انعمهيت انممتدة نإلغاثت واإلوعاش 100584

انعمهيت انممتدة نإلغاثت واإلوعاش 100585

انعمهيت انممتدة نإلغاثت واإلوعاش 100586

انعمهيت انممتدة نإلغاثت واإلوعاش 106760
انًسباعدح انغذائٍخ نهًتضزرٌٍ ثسجت 

ٍَجبل انصزاع وارتفبع أسعبر األغذٌخ فً 

انًسبعدح انغذائٍخ نهًتضزرٌٍ يٍ انجفبفعمهيت انطوارئ 105230

عمهيت انطوارئ 107900
$1.8 

$1

عمهيت االستجابت انعاجهت نحانت انطوارئ 105450
$0.5

$0.4

عمهيت االستجابت انعاجهت نحانت انطوارئ 107710

عمهيت االستجابت انعاجهت نحانت انطوارئ 106870

تحضٍزاث انطوارئعمهيت خاصت 104240

انزيىس

مستوى انتمويم

20022003200420052006200720082009

نمتطهببث: 120.2 دوالر أمزٌكً- انمسبهمبث: 81.9 دوالر أمزٌكً

ٍٍٍَ انًسبعدح انغذائٍخ نالجئٍٍ انجىتب

انًتطهجبد: 8.6 دوالر أيزٌكً

انًسبهًبد: 5.4 دوالر أيزٌكً

انًتطهجبد: 8.6 دوالر أيزٌكً

انًسبهًبد: 6.3 دوالر أيزٌكً

نمتطهببث: 11.9 دوالر أمزٌكً

انمسبهمبث: 11.0 دوالر أمزٌكً

نمتطهببث: 9.3 دوالر أمزٌكً

انمسبهمبث: 8.3 دوالر أمزٌكً

نمتطهببث: 29.2 دوالر أمزٌكً

انمسبهمبث: 28.1 دوالر أمزٌكً

ليتطهجبد: 26.8 دوالر أيزٌكً

انًسبهًبد: 17 دوالر أيزٌكً

   % 75  < 

نًتطهجبد: 170 دوالر أيزٌكً- انًسبهًبد: 107 دوالر أيزٌكً

نمتطهببث: 20.7 دوالر أمزٌكً- انمسبهمبث: 

15.6 دوالر أمزٌكً

انًسبعدح انغذائٍخ نهًتضزرٌٍ يٍ انفٍضبَبد

$0.5 

$0.5

$0.5  

$0.4

ٍ 50 و%75 ٍث

    غُز متىفز

نمتطهببث: 1.4 دوالر أمزٌكً

انمسبهمبث: 0.9 دوالر أمزٌكً

732,133801,0441,036,5801,011,0381,629,8521,357,3111,665,6231,909,153انًستفٍدوٌ )انفعهٍىٌ(*

28,42041,71141,07540,96951,49952,46254,50962,666تىسٌع األغذٌخ )ثبنطٍ انًتزي(*

ٍَجبل** انُفقبد انًجبشزح 

)يهٍىٌ دوالر أيزٌكً(
1316211725374453

1.3
انُسجخ انًئىٌخ:

ٍَجبل يقبثم انعبنى  
0.80.50.70.611.31.3

2010

2010

2010
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 انًهحك انثبنث
 2009كشف ثبنؼًهُبد انتٍ تى تمًُُهب فٍ 

ال ملياخ  ا ه اف القيمح تال   ر ا مزي   ا طنا  المتزيح المظتفي    الج    الشمن  ال ن ا  ال مليح  الثل 
 ال ا ح

ا ه اف 
اإل مائيح 
 ل لفيح

 ا    ح

التاريخ المقزر 
 للث   اإل ها 

 

اإل ها   تاريخ
 الم    

 )أثنا  التقييم(

 أثنا  التقييم لل  ح   قًا التقييم أثنا  لل  ح   قًا التقييم أثنا  لل  ح   قًا

 تمًُُبد يكتت انتمُُى نهؼًهُبد

 ٻىٿىڃزُخ

 

حٿ٬ڄڀُش حٿڄڄظيس 

ٿإلٯخػش وحإلن٬خٕ 

105880 

حٿڄٔخ٫يس حٿٌٰحثُش 

ىَن ىحهڀُخ ٿڀڄَ٘

وحٿڄـڄى٫خص حألهَي 

حٿڄلَوڃش ر٘يس ڃن 

حألڃن حٿٌٰحثٍ رٔزذ 

 حٿ٬نٲ

أرََپ/نُٔخڅ 

2008 

ڃخٍّ/أرََپ 

2011 

 /000 530 2012ڃخٍّ/آًحٍ 

 ٿڀ٬خځ حٿىحكي

530 000/ 

 ٿڀ٬خځ حٿىحكي

طىٳَُ حٿلڄخَش ٿٔزپ ٫ُٖ ڃـڄى٫ش حٿڄَ٘ىَن  -1 325 038 106 079 108 93 086 90 086 90

خص حٿٔټخنُش حألهَي حٿڄظ٠ٍَس ىحهڀُخي، وحٿڄـڄى٫

ڃن حٿ٬نٲ وحٓظ٬خىطهخ ڃن هالٽ ط٬َِِ ٷيٍس ذٌا 

حٿڄـڄى٫خص ٫ڀً طڀزُش حالكظُخؿخص حٿٌٰحثُش واىحٍس 

 حٿٜيڃخص ت

حٿڄٔخ٫يس ٫ڀً طلُٔن حٿلخٿش حٿظٌٰوَش ٿڀڄـڄى٫خص  -2

حٿٔټخنُش حٿڄٔظهيٳش، ڃ٪ حٿظَٻُِ ٫ڀً حٿلىحڃپ 

 وحٿڄ٬َٟخص وحأل٣ٴخٽ ىوڅ ٓن حٿوخڃٔشت

َٙ حالٿظلخٵ رخٿظ٬ڀُڂ ٿڀڄـڄى٫خص حٿٔټخنُش ى٫ڂ ٳ -3

 حٿڄَ٘ىس وحٿڄهيىس 

2, 3, 4 1, 2, 

 4, 5 

 

حٿٌٰحء ڃٸخرپ 

حٿظيٍَذ، حٿٌٰحء 

ڃٸخرپ حٿ٬ڄپ، 

حٿظىَُ٪ حٿ٬خځ 

ٿألٯٌَش، 

حٿظٌَٰش،  حٿظٌَٰش 

 حٿڄيٍُٓش 

 ڃَٜ

 

حٿزَنخڃؾ حٿٸ٤ٌَ 

104500 

حٿزَنخڃؾ حٿٸ٤ٌَ 

 ٿڄَٜ 

(2007-2011) 

َنخََ/ٻخنىڅ 

 2007حٿؼخنٍ 

ىَٔڄزَ/ٻخنىڅ 

 2011حألوٽ 

ىَٔڄزَ/ٻخنىڅ حألوٽ 

2011 

 80 150 

)حٿزَنخڃؾ 

 حٿٸ٤ٌَ(

396 000 

 

)حٿزَنخڃؾ حٿٸ٤ٌَ 

 حٿڄىٓ٪(

396 000 20 904 

)حٿزَنخڃؾ 

 حٿٸ٤ٌَ(

 

 ٯَُ ڃظىٳَ

26 267 8 000 000 

 

 )حٿزَنخڃؾ حٿٸ٤ٌَ(

44 100 000 

 

)حٿزَنخڃؾ حٿٸ٤ٌَ 

 حٿڄىٓ٪(

 

ڃش ٫ڀً اٛالف رَحڃؾ ٗزټش ط٬َِِ ٷيٍس حٿلټى -1 000 400 32

حألڃخڅ، وريء حٓظَحطُـُخص و٣نُش ٿڀظٌَٰش، وحالٓظ٬يحى 

 تٿڀ٤ىحٍة وحالٓظـخرش ٿهخ

حٿلي ڃن حٿٴَوٵ رُن حٿـنُٔن ٳٍ حٿلٜىٽ ٫ڀً  -2

 .تحٿظ٬ڀُڂ

طلُٔن ٷيٍس حأل٣ٴخٽ ٫ڀً حٿظَٻُِ وحٓظ٬ُخد  -3

 .تحٿڄ٬ڀىڃخص

 .تطلُٔن ٓزپ حٿڄ٬ُ٘ش ٿڀڄـظڄ٬خص حٿ٬٠ُٴش -4

 .حٿنٸٚ ٳٍ حٿڄٌَٰخص حٿيٷُٸشحٿلي ڃن ڃٔظىَخص  -5

2, 3, 4, 

5 

1, 2, 3, 4, 

5 

حٿٌٰحء ڃٸخرپ 

حٿظيٍَذ، حٿٌٰحء 

ڃٸخرپ حٿ٬ڄپ، 

 حٿظٌَٰش حٿڄيٍُٓش 

 

  اػُىرُخ

 

حٿ٬ڄڀُش حٿڄڄظيس 

ٿإلٯخػش وحإلن٬خٕ 

106650 

حٿظٜيٌ ٿألُڃخص 

حإلنٔخنُش وط٬َِِ 

حٿڄَونش طـخا حن٬يحځ 

 حألڃن حٿٌٰحثٍ

َنخََ/ٻخنىڅ 

 2008حٿؼخنٍ 

ٔڄزَ/ٻخنىڅ ىَ

 2010حألوٽ 

ىَٔڄزَ/ٻخنىڅ حألوٽ 

2010 

3 800 000  

)ٻلي أٷًٜ 

 ٓنىَخ(

4 900 000 959 327 1 591 312 561 946 745 1 295 291 

546 

طؼزُض و/أو طٸڀُپ ٓىء حٿظٌَٰش حٿلخى ٳٍ أوٓخ١  -1

حٿڄظ٠ٍََن ڃن حن٬يحځ حألڃن حٿٌٰحثٍ حٿلخى ٯَُ 

 حٿڄظىٷ٪ ت

ڃؾ ٗزټش حألڃخڅ َُخىس ڃٸيٍس حٿڄٔظٴُيَن ڃن رَنخ -2

 ٳٍ اىحٍس حٿٜيڃخص ت

ا٫خىس طؤذُپ حأل٣ٴخٽ ىوڅ ٓن حٿوخڃٔش حٿڄٜخرُن  -3

 رٔىء طٌَٰش كخى ڃ٬ظيٽ وحٿلىحڃپ وحٿڄ٬َٟخصت

ط٬َِِ حٿڄ٬خٍٱ حٿٌٰحثُش حألٓخُٓش ٿيي حألڃهخص  -4

وٓخثَ حٿنٔخء ٳٍ حٿڄـظڄ٬خص حٿڄٔظهيٳش ڃن ؿخنذ 

ش ط٬َِِ حالٓظَحطُـُش حٿڄى٬ٓش إل٫خٗش حأل٣ٴخٽ وحألٯٌَ

 حٿظټڄُڀُش حٿڄىؿهشت

طلُٔن حٿلخٿش حٿظٌٰوَش ونى٫ُش كُخس ڃ٬يڃٍ حألڃن  -5

 حٿٌٰحثٍ حٿڄٜخرُن رٴَُوّ وڃَٝ حإلَيُت

َُخىس ڃ٬يالص حٍطُخى حٿڄيحٍّ وحٿڄىح٧زش ٫ڀُهخ  -6

ڃن ؿخنذ حأل٣ٴخٽ حٿ٬٠ٴخء ٳٍ حٿڄـظڄ٬خص حٿل٠ََش 

 حٿڄٜخرش رٴَُوّ وڃَٝ حإلَيُ ت

ؿخص حٿٌٰحثُش َُخىس ٷيٍحص حٿلټىڃش ٿظليَي حالكظُخ -7

وطنٴٌُ حٿزَحڃؾ حٿظٍ طلي ڃن ٧خذَس حٿـى٩ وأه٤خٍ 

 ..حٿټىحٍع

1, 2, 3, 

4, 5 

1, 2, 4, 5, 

6, 7  

حٿٌٰحء ڃٸخرپ 

حٿ٬ڄپ، حٿظىَُ٪ 

حٿ٬خځ ٿألٯٌَش، 

 حٿظٌَٰش
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ال ملياخ  ا ه اف القيمح تال   ر ا مزي   ا طنا  المتزيح المظتفي    الج    الشمن  ال ن ا  ال مليح  الثل 
 ال ا ح

ا ه اف 
اإل مائيح 
 ل لفيح

 ا    ح

التاريخ المقزر 
 للث   اإل ها 

 

اإل ها   تاريخ
 الم    

 )أثنا  التقييم(

 أثنا  التقييم لل  ح   قًا التقييم أثنا  لل  ح   قًا التقييم أثنا  لل  ح   قًا

  اَا

 

انثسَايط انم سً 
104180 

انثسَايط انم سً نغاَا 
(2006-2010) 

ٍُاٍس/كاَوٌ 
 2006انصاٌَ 

 ٍعًثس/كاَوٌ 
 2010ول األ

 ٍعًثس/كاَوٌ األول 
2010 

خفك ظوء انرغرٍح تٍَ انحوايم وانًسلؼاخ  -1 636 535 000 200 16 977 30 169 35 000 170 000 152
 واألطفال ذحد ظٍ انخايعح انًؼسلٍَ نهخ س؛

ذحعٍَ يؼدالخ انًواظثح واظركًال اندزاظح تٍَ  -2
األطفال انًهرحمٍَ تانًدازض يٍ انفف األول إني 

 ض االتردا ٌ وانفرَاخ انًهرحماخ تانًسحهح انفف انعا
األونٌ يٍ انرؼهَى انصاَوً يٍ انفف األول إني 

 انفف انصانس؛
ذحعٍَ انمدزاخ ػهي انفؼَد انوطٌُ نرُفَر وز غ  -3

يعروى تسايط انرغرٍح انركًَهَح وذو َس انوظثاخ  اخم 
 انًدازض؛

شٍا ج ان هة ػهي انًُرعاخ انصزاػَح انًحهَح   -4
حرَاظاخ انعولَح انعدٍدج يٍ يوا  نالظرعاتح نال

 انرغرٍح انًدزظَح

3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 
5 

انرغرٍح، انرغرٍح 
 انًدزظَح 

األزق 
انفهع ََُح 
 انًحرهح 

انؼًهَح انًًردج 
ن  اشح وا َؼاغ 

103871 

انؼًهَح انًًردج   اشح 
انفهع ٍَََُ يٍ  َس 

 انالظ ٍَ

ظثرًثس/أٍهول 
2007 

أ ع ط/آب 
2009 

Jun 2010 

ٍوََو/حصٍساٌ 
2010 

665 000 413 000 
)انمفح انغستَح 

  مط(

164 605 178 101 107 234 011 167 266 
012 

حًاٍح ظثم انؼَػ  ٌ حاالخ األشياخ  -1
 وذؼصٍص انمدزج ػهي يماويح انفدياخ

 ػى  سؾ االنرحاق تانرؼهَى وانحد يٍ  -2
 .انفوازق تٍَ انعُعٍَ  ٌ انحفول ػهي انرؼهَى 

غراء يماتم ان 3 ,2 ,1 4 ,2
انردزٍة، انغراء 
يماتم انؼًم، 
انروشٍغ انؼاو 

نأل رٍح، انرغرٍح 
 انًدزظَح 

ػًهَح ان واز   انعو اٌ
107600 

انًعاػدج ان از ح 
نهعكاٌ انًرأشسٍٍ 
 تانُصاع  ٌ انعو اٌ

ٍوََو/حصٍساٌ 
2009 

 ٍعًثس/كاَوٌ 
 2009األول 

Dec 2009 5 900 000 6 175 000 677 991 659 830 921 300 000 868 700 
000 

ذمهَم أو ذصثَد ظوء انرغرٍح انحا  وانو َاخ،   -1
وحًاٍح ظثم انؼَػ تٍَ انًؽس ٍٍ  اخهَا وانالظ ٍَ 

و َسهى يٍ انًعًوػاخ وانًعرًؼاخ انًحهَح 
 انمؼَفح؛ 

 ػى ػو ج انًؽس ٍٍ  اخهَا وانالظ ٍَ وإػا ج تُاء   -2
 ظثم انؼَػ واأليٍ انغرا ٌ نهًعرًؼاخ انًحهَح؛

شٍا ج  سؾ انحفول ػهي ذؼهَى ظَد خاـح  -3
 نهفرَاخ؛

ذحعٍَ انحانح انرغروٍح نهًفاتٍَ تأيساق   -4
 يصيُح. 

1, 3, 4 1, 2, 3, 4, 
5,  

6 

انغراء يٍ أظم  ,
  ,ا َؼاغ

 

انغراء يماتم 
، انغراء انؼًم
، انردزٍةيماتم 

انروشٍغ انؼاو 
نأل رٍح، انرغرٍح،  
 انرغرٍح انًدزظَح 

ذًَوز 
 ٌنَؽر

 

انؼًهَح انًًردج 
ن  اشح وا َؼاغ 

103881 

ذمدٍى انًعاػدج نهعكاٌ 
 انمؼفاء

ظثرًثس/أٍهول 
2008 

أ ع ط/آب 
2010 

  600 255 2010أ ع ط/آب 
)انًروظط 
 انعُوً(

شٍا ج لدزج انًعرًؼاخ انًحهَح انًعر د ح ػهي  -1 700 913 38 233 038 36 942 31 263 30 362 334
 ح يٍ خالل انغراء يماتم انؼًم؛ذهثَح احرَاظاذ ا انغرا َ

ذحعٍَ انولغ انرغروً نهف اخ انمؼَفح وشٍا ج  -2
  سؾ وـون ا إني يساكص انسػاٍح انفحَح؛

ذحعٍَ يؼدالخ االنرحاق تانًدازض وانًواظثح  -3
ػهي اندزاظح تٍَ األوال  وانثُاخ  ٌ انًدازض 

 االتردا َح؛

 ذحعٍَ انمدزاخ يٍ خالل ؼثكاخ األياٌ ؛ -4
نثسَايط نهرغرٍح انًدزظَح  ولغ إطاز يؤظعٌ -5

 ػهي َ اق انثهد تأظسِ؛
االحرفاظ تأزـدج ن  اشح  ٌ حاالخ ان واز   -6

نرغ َح االحرَاظاخ ان از ح نألظس انًرمسزج يٍ 
 انكوازز ان ثَؼَح؛

 .. ػى ػو ج وإػا ج ذوطٍَ انًؽس ٍٍ  اخهًَا -7

1, 2, 3, 
4 

1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8 

 

انغراء يماتم 
انؼًم، انروشٍغ 

و نأل رٍح، انؼا
انرغرٍح،  انرغرٍح 

 انًدزظَح 

 .2011-2008تاظرصُاء انعو اٌ وذًَوز نَؽرٌ انهرٍَ ذرواءو أهدا  ًا يغ انخ ح االظرساذَعَح  2009-2006* ذرواءو األهداف االظرساذَعَح يغ انخ ح االظرساذَعَح  

  



 

 

3
1
 

W
F

P
/E

B
.A

/2
0
1

1
/7

-A
  

ال ملياخ  ا ه اف  لقيمح تال   ر ا مزي  ا ا طنا  المتزيح المظتفي ي  الج    الشمن  ال ن ا  ال مليح  الثل 
 ال ا ح

ا ه اف 
اإل مائيح 
 ل لفيح

 ا    ح

التاريخ المقزر 
 للث  

 اإل ها تاريخ 
 الم   

 اثنا  التقييم   قا لل  ح أثنا  التقييم   قا لل  ح  أثنا  التقييم   قا لل  ح

 تمًُُبد انؼًهُبد اناليزكشَخ

تونَفَا 
 يرؼد ج)
 نمويَاخ(ا

يؽسوع 
انًس و  
انعسٍغ 

/2006/129
-589 

انفُدوق االظر ًاٌَ 
يٍ أظم "إٍعا  انمدزاخ 

ان ا  ح إني اظردايح 
تسَايط انرغرٍح 

 انًدزظَح"

يازض/آذاز 
2007 

أتسٍم/ََعاٌ 
2010 

 ٍعًثس/كاَوٌ 
 2010انصاٌَ 

يٍ انفمس  ذ وٍس انعالظم ا َراظَح وانحد 000 100 3 000 100 3 _ _ 000 220 000 220
 واَؼداو األيٍ انغرا ٌ يٍ خالل ذؽعَغ: 

( وا َراض انصزاػٌ 2 انًدازض انًُرعح؛1)
نرًكٍَ انثهدٍاخ يٍ ؼساء هرِ انًُرعاخ 
وذو َس انًواز  نثسايط انرغرٍح انًدزظَح 
 انراتؼح ن ا ػهي األظم انًروظط وان وٍم.

( انًدزاض 1    
انًُرًعح: 
)يصال: 
انحدا ك 
 انًدزظَح(

ػى (  2
ا َراض 
 انًحهٌ

 توزَدً

 

انؼًهَح انًًردج 
ن  اشح 

وا َؼاغ 
105281 

 ػى ذحمَك االظرمساز 
وا َؼاغ: حًاٍح 

وإٍعا  ظثم نهًؼَؽح، 
وذحعٍَ انحانح انرغروٍح 

 ألؼد انعكاٌ لؼفًا

ٍُاٍس/كاَوٌ 
 2009انصاٌَ 

 ٍعًثس/كاَوٌ 
 2010األول 

 ٍعًثس/كاَوٌ 
 2010انصاٌَ 

ػهةي   انًؼسلةح لًاٌ حفول انعًاػاخ  -1 548 345 142 815 180 139 338 126 154 123 100 117 1 000 100 1
 األ رٍح ؛

االظةةةةرصًاز  ةةةةٌ يُةةةةغ حفةةةةول انكةةةةوازز     -2
 وانرخفَف يٍ حدذ ا ؛

اظرؼا ج ظةثم انًؼَؽةح وإػةا ج ذكوٍُ ةا يةٍ       -3
خالل تسايط انغراء يماتم انؼًم وانغراء يماتةم  
 انردزٍة وتسايط انمعا ى وانرحوٍالخ انُمدٍح؛

انحةةةد يةةةٍ اَرؽةةةاز انعةةةوع انًةةةصيٍ وػةةةدو    -4
كفاٍةةةةةح انرغرٍةةةةةح تًةةةةةا  ةةةةةٌ ذنةةةةة  األؼةةةةةخاؾ     
انًرمةةةسزٍٍ تعةةةثة  َةةةسوض َمةةةؿ انًُاػةةةح     

انًكرعةةة وا ٍةةدش يةةٍ خةةالل تةةسايط     انثؽةةسٍح
 انرغرٍح وانرغرٍح انًدزظَح

1, 2, 
3, 4 

1, 2, 
3, 4, 

5, 6, 7 

 

انغراء يماتم 
انردزٍة، 

انغراء يماتم 
انؼًم، 

انروشٍغ انؼاو 
رٍح، نأل 

انرغرٍح،  
انرغرٍح 

 انًدزظَح 

  ََُا 

 

انثسَايط 

انم سً 
104530 

 انثسَايط انم سً نغََُا 

(2007-2010) 

ٍُاٍس/كاَوٌ 

 2007انصاٌَ 

 ٍعًثس/كاَوٌ 
 2011األول 

 ٍعًثس/كاَوٌ 

 2011األول 

يٍ انغرا ٌ ذحعٍَ انرًَُح االظرًاػَح واأل -1 000 900 28 408 699 21 000 28 128 26 966 580 896 505

 نهعس انفمَسج؛

 ػى انًعًوػاخ انمؼَفح وال ظًَا   -2
انُعاء يٍ خالل تسايط ـحح وذغرٍح األو 

 وان فم؛

  ػى انرؼهَى األظاظٌ. -3

2, 3, 

4 

1, 2, 

3, 4, 
5, 6, 7 

 

انغراء يماتم 
انردزٍة، 

انغراء يماتم 
انؼًم، 
انرغرٍح،  
انرغرٍح 

 انًدزظَح 

 يوزٍراََا

 

 انؼًهَح انًًردج
ن  اشح 

وا َؼاغ 
106050 

 ػى انًعًوػاخ 
انعكاََح انًؼسلح 

الَؼداو األيٍ انغرا ٌ 
وظوء انرغرٍح وذموٍح 

 آنَاخ االظرعاتح 

ٍُاٍس/كاَوٌ 
 2008انصاٌَ 

 ٍعًثس/كاَوٌ 
 2009األول 

أ ع ط/آب 
2010 

طفةال  وٌ ظةةٍ  ذحعةٍَ انحانةح انرغروٍةح نأل    -1 477 157 50 826 823 30 738 51 108 32 667 750 495 674
انخايعةةةةةح ظةةةةةُواخ وانحوايةةةةةم وانًسلةةةةةؼاخ  

 وانًعًوػاخ انمؼَفح األخسى؛

 إَماذ انحَاج  ٌ حانح األشيح؛ -2

حًاٍةةح ظةةةثم انكفةةةاف نًعًوػةةةاخ انعةةةكاٌ   -3
انمةةةةؼَفح وذؼصٍةةةةص ـةةةةًو هى  ةةةةٌ يواظ ةةةةح     

 انفدياخ؛

تُةةةةةاء لةةةةةدزاخ حكويَةةةةةح نولةةةةةغ آنَةةةةةاخ      -4
نالظةةةةرعاتح يركَفةةةةح يةةةةغ انحاظةةةةاخ انًثاؼةةةةسج    

ػةةةاخ انعةةةكاٌ انرةةةٌ ذؼةةةاٌَ يةةةٍ اَؼةةةداو   نًعًو
( ذؼصٍةةةص لةةةةدزاخ ا  ازج  1األيةةةٍ انغةةةةرا ٌ و) 

 وانسـد وانرمََى نهؽسكاء انًرؼاوٍََ.

1, 2, 
3, 5 

1, 3, 
4, 5, 

6, 7, 8 

انغراء يماتم 
انؼًم، 

انروشٍغ انؼاو 
نأل رٍح، 
 انرغرٍح 
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ال ملياخ  ا ه اف  لقيمح تال   ر ا مزي  ا ا طنا  المتزيح المظتفي ي  الج    الشمن  ال ن ا  ال مليح  الثل 
 ال ا ح

ا ه اف 
اإل مائيح 
 ل لفيح

 ا    ح

التاريخ المقزر 
 للث  

 اإل ها تاريخ 
 الم   

 اثنا  التقييم   قا لل  ح أثنا  التقييم   قا لل  ح  أثنا  التقييم   قا لل  ح

االظرعاتح  يَاًَاز
انؼاظهح نؼًهَح 

 ان واز 
107480 

 االظرعاتح انؼاظهح
  ػفاز َاز َط

ياٍو/أٍاز 
2008 

ٍوََو/حصٍساٌ 
2008 

ٍوََو/حصٍساٌ 
2008 

ذوشٍغ    1 إَماذ األزواغ 954 499 954 499 448 448 000 40 000 40
األ رٍح  ٌ 

حاالخ 
 ان واز 

ػًهَح  يَاًَاز
 ان واز  

107490 

انًعاػدج انغرا َح 
نهعكاٌ انًرأشسٍٍ 

 تا ػفاز  ٌ ياًٍُاز

ياٍو/أٍاز 
2008 

 ًثس/ذؽسٍٍ َو
 2008انصاٌَ 

 ٍعًثس/كاَوٌ 
 2009األول 

 إَماذ األزواغ وانًحا ظح ػهَ ا؛ -1 510 957 117 086 504 69 056 121 615 65 000 924 000 750

 حاظرؼا ج ظثم انؼَػ وانثُي األظاظَ -2
انًعًؼَح انسٍفَح  ٌ انًُاطك انًرمسزج يٍ 

 خالل أَؽ ح ا َؼاغ وإػا ج انرأهَم.  

انُمد يماتم  1 2 ,1
انؼًم، 

انغراء يماتم 
، انؼًم

انغراء يماتم 
، انردزٍة

انروشٍغ انؼاو 
، نأل رٍح
 انرغرٍح

 انعُغال 

 

انؼًهَح انًًردج 
ن  اشح 

وا َؼاغ 
106120 

انرأهَم تؼد  رسج 
انفساع  ٌ يُ مح 
كاشاياَط َاذوزال 

وذمدٍى انًعاػدج انغرا َح 
انًوظ ح نهمؼفاء 

انًرأشسٍٍ تمهح 
م وازذفاع انًحاـَ

أظؼاز األ رٍح  ٌ 
 انعُغال

ٍُاٍس/كاَوٌ 
 2008انصاٌَ 

 ٍعًثس/كاَوٌ 
 2009األول 

Dec 2010 370 000 1 100 000 12 953 53 301 11 147 320 53 331 940 1-  إػا ج انثُاء وحًاٍح انثؽس واألـول
انًُؽأج تغسق ذؽعَغ ا َؼاغ االظرًاػٌ 

 وااللرفا ً؛
ألطفال  وٌ يُغ ذساظغ انحانح انرغروٍح ن - 

 ظٍ انخايعح، 
ذؼصٍص انرًاظ  االظرًاػٌ واالظرمساز  -3

تواظ ح ذَعَس ػو ج أطفال انُاشحٍَ 
وانؼا دٍٍ إني حَاج يدزظَح ػا ٍح، تًا ٍمًٍ 

 حًاٍر ى واَدياظ ى  ٌ انًعرًغ انًحهٌ؛

لةةًاٌ اظةةرعاتح  ؼانةةح و ةةٌ انولةةد انًُاظةةة       
 نرحدٍاخ األيٍ انغرا ٌ.

2, 3, 
4, 5 

1, 2, 
3, 4, 7 

انغراء يماتم 
انردزٍة، 

انغراء يماتم 
انؼًم، 

انروشٍغ انؼاو 
نأل رٍح، 
انرغرٍح 

 انًدزظَح 
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ال ملياخ  ا ه اف  لقيمح تال   ر ا مزي  ا ا طنا  المتزيح المظتفي ي  الج    الشمن  ال ن ا  ال مليح  الثل 
 ال ا ح

ا ه اف 
اإل مائيح 
 ل لفيح

 ا    ح

التاريخ المقزر 
 للث  

 اإل ها تاريخ 
 الم   

 اثنا  التقييم   قا لل  ح أثنا  التقييم   قا لل  ح  أثنا  التقييم   قا لل  ح

ظً وزٍح 
ذُصاََا 
 انًرحدج

 

انثسَايط 
 انم سً 

104370 

انثسَايط انم سً 
  نرُصاََا 

(2007-2010) 

ٍُاٍس/كاَوٌ 
 2007انصاٌَ 

 ٍعًثس/كاَوٌ 
 2010األول 

 ٍعًثس/كاَوٌ 
 2010األول 

شٍا ج يؼدالخ االنرحاق وانًواظثح  -1 246 816 54 892 044 40 266 69 732 69 000 874 000 874
واَخفاق يؼدالخ انرعسب وانحد يٍ انفوازق 

تٍَ األوال  وانفرَاخ  ٌ انًدازض انرٌ 
 ٍعاػدها انثسَايط؛

ذحعٍَ انرصاو انًسلي تثسايط انؼالض   -2
تًما اخ انفَسوظاخ انسظؼَح/انعم وانرصاو 

ولاٍح يٍ اَرمال  َسوض َمؿ انُعاء تثسايط ان
 انًُاػح انثؽسٍح/ا ٍدش يٍ األو إني ان فم؛

ذحعٍَ انحانح انفحَح وانرغروٍح -- -3
نهُعاء واألطفال انًؽازكٍَ  ٌ تسايط انولاٍح 

يٍ اَرمال  َسوض َمؿ انًُاػح 
 انثؽسٍح/ا ٍدش يٍ األو إني ان فم؛

ذحعٍَ انمدزج ػهي انًواظ ح نألظس  -4
يٍ اَؼداو األيٍ انغرا ٌ انًؼسلح انرٌ ذؼاٌَ 

وانًفاتح تفَسوض َمؿ انًُاػح 
 انثؽسٍح/ا ٍدش؛

شٍا ج  هح انًحاـَم، وانحد يٍ  -5
خعا س يا تؼد انحفا ، وشٍا ج حفول األظس 

 ػهي انًَاِ؛

انحد يٍ اَخفاق انةوشٌ ػُةد انةوال ج وَمةؿ      
 .انوشٌ

2, 3, 
4 

1, 2, 
3, 4, 
5, 6 

 

انغراء يماتم 
، انؼًم

انغراء يماتم 
، دزٍةانر

انرغرٍح 
، انًدزظَح
 انرغرٍح

 شايثَا

 

انثسَايط 
 انم سً 

104470 

انثسَايط انم سً 
 نصايثَا 

(2007-2010) 

ٍُاٍس/كاَوٌ 
 2007انصاٌَ  

 ٍعًثس/كاَوٌ 
 2010األول 

 ٍعًثس/كاَوٌ 
 2010األول 

خالل  ز اِ انفمساء وانعَاع يٍ شٍا ج -1 061 098 46 292 405 34 259 52 201 52 178 936 178 936
 ذحعٍَ انًًازظاخ انفحَح وانرغروٍح؛

شٍا ج االكرفاء انراذٌ وذؼصٍص لدزج  -2
أطفال األظس انفمَسج انرٌ ذؼاٌَ اَؼداو األيٍ 
انغرا ٌ ػهي كعة اندخم  ٌ انًعرمثم يٍ 

خالل انُ وق تمدزذ ى ػهي انمساءج وانكراتح 
وانحعاب وانً ازاخ انحَاذَح وانرصمَف  ٌ 

َمؿ انًُاػح  يعال انولاٍح يٍ  َسوض
 ؛انثؽسٍح

ذؼصٍص انمدزج انوطَُح ػهي إَؽاء  -3
وإ ازج تسايط وطَُح نهًعاػدج انغرا َح نرمدٍى 

وظثاخ  را َح  اخم انًدازض، وذحعٍَ 
انًًازظاخ انفحَح وانرغروٍح وإ ازج 

 انكوازز وانرخفَف يٍ آشازها.

 2, 3, 
4, 5 

1, 2, 
3, 4, 

5, 6, 7 

انغراء يماتم 
انؼًم، 
، انرغرٍح

رغرٍح ان
 انًدزظَح 

 2011-2008تاظرصُاء توزوَدً انرٌ ذرواءو أهدا  ا يغ انخ ح االظرساذَعَح  2009-2006* ذرواءو األهداف االظرساذَعَح يغ انخ ح االظرساذَعَح  
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 انًهحك انزاثغ 

 صحُفخ ولبئغ تمًُُبد األثز 

 كُُُب            كًجىدَب
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طٍ يتزيانتكهفخانعُىاٌتبرٌخ االَتهبءتبرٌخ انجدءانُىعرقى انًشزوع

603801

عمهيت ممتدة 

نإلغاثت 

واإلوعاش

 2001 

 يىايز/كاوون

انثاوي

 2003 

 ديسمبز/كاوون

األول

انمساعدة انغذائيت نإلوعاش وإعادة 

انتأهيم
58 301 454113 550

10305.0

عمهيت ممتدة 

نإلغاثت 

واإلوعاش

 2004 

يونيو/تموس

 2006 

 ديسمبز/كاوون

األول

000 53285 887 46مساعدة انسكان في األسماث

103051

عمهيت ممتدة 

نإلغاثت 

واإلوعاش

 2008 

 يىايز/كاوون

انثاوي

 2010 

 ديسمبز/كاوون

األول

844 10890 926 56مساعدة انسكان في األسماث

عمهٍبث انبزوبمج فً كمبودٌب انتً تحتوي عهى مكون نهتغذٌت انمدرسٍت )2000- 2010(

بئق المشزوعبث المصدر: وث

رقى 

انًشزوع
ُىع جدءان تبرٌخ ان

تبرٌخ 

االَتهبء
تكهفخانعُىاٌ طٍ يتزيان

انبزوامج انقطزي10009.0

 1999 

 يىايز/كاوون

انثاوي

 2003 

 ديسمبز/كاوون

األول

انبزوامج

انقطزي
32 500 00085 101

انبزوامج انقطزي10264.0

 2004 

 يىايز/كاوون

انثاوي

 2008 

 ديسمبز/كاوون

األول

انبزوامج

انقطزي
83 264 873256 010

عمهيت انطوارئ10374.0
 2004 

أغسطس/آب

 2005 

 يىايز/كاوون

انثاوي

انمساعدة انغذائيت نهسكان انمتضزريه مه 

انجفاف في كيىيا
81 287 429166 000

عًهٍبد انجزَبيج فً كٍٍُب انتً تحتىي عهى يكىٌ نهتغذٌخ انًدرسٍخ )1999- 2008(

المصدر: وثبئق المشزوعبث

 الما     الزئيظي   

 كََُا، هونُدا، انًًهكح انًرحدج، كُدا، انًفولَح األوزوتَح، انَاتاٌ،  
 انوالٍاخ انًرحدج األيسٍكَح

  أ  اب المصل ح الزئيظي  

اُتاء وانًدزظوٌ، وشازج انرؼهَى  ٌ كََُا، انًُظًاخ  َس  أطفال انًدازض،
 يى انًرحدج انؽسٍكحانحكويَح انؽسٍكح، وكاالخ األ

 الما     الزئيظي   

 كُدا، كًثو ٍا، أنًاََا، انَاتاٌ، إظثاََا،  أظرسانَا،
 انوالٍاخ انًرحدج األيسٍكَح

  أ  اب المصل ح الزئيظي  

، وشازج انرؼهَى  ٌ كًثو ٍا، يوظفو انًدازض، انًُظًاخ  َس الثز امج

انًعرًؼاخ انًحهَح  انحكويَح انؽسٍكح، وكاالخ األيى انًرحدج انؽسٍكح،
 وانعه اخ انًحهَح
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 انًهحك انخبيس

 يىظفى يكتت انتمُُى

 (2010 حألوٽ ٻخنىڅ/ىَٔڄزَ 31 ٳٍ)

 ، حٿڄيCaroline HEIDERََحٿُٔيس 

 ، ڃى٧ٲ طٸُُڂ أٷيځSally BURROWSحٿُٔيس 

 ڃى٧ٲ طٸُُڂ أٷيځ، Marian READحٿُٔيس 

 (2010)ڃنٌ ڃخٍّ/آًحٍ  أٷيځ طٸُُڂ ، ڃى٧ٲJamie WATTSحٿُٔيس 

 (2010 آًحٍ/ٳٍ ڃهڄش ڃئٷظش ٳٍ اػُىرُخ ڃن َنخََ/ٻخنىڅ حٿؼخنٍ اٿً ڃخٍّ) طٸُُڂ ، ڃى٧ٲClaire CONANحٿُٔيس 

 طٸُُڂ ، ڃى٧ٲMichel DENISحٿُٔي 

 ٳٍ ڃهڄش ڃئٷظش ڃ٪ ڃټظذ حٿظٸُُڂ ڃن ٳزَحََ/ٗزخ١ اٿً ڃخَى/أَخٍ) طٸُُڂ ، ڃى٧ٲDiane PRIOUX DE BAUDIMONTحٿُٔيس 

 (2010، طڂ حٿظټڀُٲ ڃنٌ ٓزظڄزَ/أَڀىٽ 2010

 (2010ڃنٌ ىَٔڄزَ/ٻخنىڅ حألوٽ ) طٸُُڂ ، ڃى٧ٲRoss SMITHحٿُٔي 

 ، ڃٔخ٫ي ٿ٘ئوڅ رلىع حٿظٸُُڂ Cinzia CRUCIANIحٿُٔيس 

 (2010حٿظٸُُڂ )ڃن ڃخَى/أَخٍ اٿً أٻظىرَ/طََ٘ن حألوٽ  ، ڃٔخ٫ي ٿ٘ئوڅ رلىعMariana MIRABILEحٿُٔيس 

 (2010، ڃٔخ٫ي ٿ٘ئوڅ رلىع حٿظٸُُڂ )ڃنٌ نىٳڄزَ/طََ٘ن حٿؼخنٍ Stefania SPOTOحٿُٔيس 

 (2010 حٿؼخنٍ طََ٘ن/نىٳڄزَ ڃنٌ)، ڃٔخ٫ي ٿ٘ئوڅ رلىع حٿظٸُُڂ Federica ZELADAحٿُٔيس 

 ، ڃٔخ٫ي ٿ٘ئوڅ حٿزَحڃؾRosa NETTIحٿُٔيس 

 ٘ئوڅ حٿڄى٧ٴُنڃٔخ٫ي أٷيځ ٿ ،Eliana ZUPPINI حٿُٔيس

 ، ٻخطذ اىحJane DONOHOEٌٍحٿُٔيس 

 

 )ڃى٧ٴىڅ ٓخرٸىڅ(

، ڃى٧ٲ طٸُُڂ )ٳٍ ڃهڄش ڃئٷظش ٳٍ ذخَظٍ ڃن َنخََ/ٻخنىڅ حٿؼخنٍ ٳٜخ٫يحت ٫خىص ر٬ي ًٿٺ اٿً Maureen FORSYTHEحٿُٔيس 

 ڃنٜذ آهَ(

 (2010/نُٔخڅ ، ڃى٧ٲ طٸُُڂ )كظً أرََپAnne-Claire LUZOTحٿُٔيس 
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