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 مذكزة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 ٌظزلهمذهت للوجلس التٌفُذٌ ل الىثُمتهذٍ 

جالضفوحٍ ذٔوٞيل٢    ئُو٠  ضطؼِن ذٔكطوٟٞ ٛورٙ جُٞغ٤ووس    أظثِس ك٤٘سُد٣ْٜ هد ضٌٕٞ ضدػٞ جألٓحٗس أػمحء جُٔؿِط جُر٣ٖ 

 جُٔؿِط جُط٘ل٤ر١ ذلطسز ًحك٤س. دٝززهرَ جذطدجء  ذُيإٔ ٣طْ  ٣ٝلمَأدٗحٙ،  جُٔرًٞز٣ٖذسٗحٓؽ جألؿر٣س جُؼح٢ُٔ 

 ٓد٣سز ٌٓطد جُطو٤٤ْ: C. Heider جُع٤دز  -2030066513زهْ جُٜحضق: 

 ًر٤سز ٓٞيل٢ جُطو٤٤ْ، ٌٓطد جُطو٤٤ْ: S. Burrows جُع٤دز -2519066513زهْ جُٜحضق: 

 
 ْ ٍ  ٣ٌٔوٌ٘ ضطؼِون   أظوثِس ئٕ ًحٗوص ُود٣ٌْ    ،جُٔوإضٔسجش ٞقودز دودٓحش   ُ سجإلدجز٣و  زجُٔعوحػد  ،I. Carpitella ذحُعو٤دز  جالضفوح

 .(2645-066513)ذازظحٍ جُٞغحتن جُٔطؼِوس ذأػٔحٍ جُٔؿِط جُط٘ل٤ر١ ٝذُي ػ٠ِ جُٜحضق زهْ: 
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جُطو٤٤ْ جُسجذغ ُطأغ٤س جُطـر٣س جُٔدزظ٤س جُر١ وِد ٌٓطد جُطو٤٤ْ ئؾسجءٙ. ٝٛٞ ٣ودّ أدُس ُضظٜس ؾدٟٝ جُطـر٣وس جُٔدزظو٤س ٝضرو٤ ٖ     ٛرج ٛٞ

كؼح٤ُطٜح ك٢ جألٝلحع جُٔمىسذس ذـ٤س جالظطلحدز ٓ٘وٚ كو٢ دػوْ ضفو٤ْٔ جُروسجٓؽ ٝجالظوط٘حزز ذوٚ كو٢ ظ٤حظوس جُطـر٣وس جُٔدزظو٤س. ٝجضروغ             

ٔ ِوس كو٢ ؾٔوغ جُر٤حٗوحش. ذ٤ود إٔ         جُٞغحتن جُٔٞؾٞدز ٝٓعطؼ٤ً٘ح ٤ٖ ػدز وسجتن ٓعطؼسلًحجُطو٤٤ْ ٜٓ٘ؿح ٣ؿٔغ ذ ذأدٝجش ٤ًٔوس ٝٗٞػ٤وس ٌٓ

، أظولسش ػوٖ ئ٣ووحف جُؼٔوَ ج٤ُٔودج٢ٗ كطؼورز       2010 /أ٣ٍِٞجاللىسجذحش جُع٤حظ٤س جُط٢ جٗدُؼص ك٢ ًوٞش د٣لوٞجز جذطودءج ٓوٖ ظورطٔرس     

 ىحهٚ ٝجُدهس جُٔطٞدحز ك٤ٚ. ٖٓ ق٤ع ٗ ذؽأٗٚ أـاًل ئٗؿحشٙ ٝكن ٓح ًحٕ ٓوسزًج

٣ٝٔػَ جُرسٗحٓؽ جُٞو٢٘ ُِطـر٣س جُٔدزظ٤س ك٢ ًٞش د٣لٞجز، ٖٓ ق٤ع ظ٤حظطٚ جُٔطٔػِس ك٢ "ٓدزظس ٝجقودز، ٓىؼوْ ٓدزظو٢ ٝجقود"،     

كو٢ ـو٤ْٔ جُطىوه جُٞو٤٘وس ُوىوحع جُطؼِو٤ْ. ُٝودٟ ًوٞش د٣لوٞجز           ٝٓودزؾحً  ُرسٗحٓؽ ضٔعي جُعِىحش جُٞو٤٘وس ذصٓحٓوٚ قووحً    زجتدًج ٓػحاًل

 ذدػٔٚ ك٢ ًَ أوٞجزٙ. البزًبهج ٤حظس الظطدجٓس ُِطـر٣س جُٔدزظ٤س ٓكٞزٛح ٗٔٞذؼ ٓك٢ِ جُٔ٘ؽأ أٓدٙظ

ػِو٠   البزًبهج، جهطفس ذسٗحٓؽ جُطـر٣س جُٔدزظ٤س جُؼحد١ جُر١ ض٘لرٙ جُكٌٞٓس ٣ٝكظ٠ ذدػْ ٖٓ 2002ٝئغس جٗوعحّ ٛرج جُرِد ك٢ ػحّ 

ٓنووح كوو٢ جُٔ٘ىووو  ٔنٖ جُٔودجزض جُٞجهؼووس كوو٢ جُؿووصء جُؿ٘ووٞذ٢. أ س جُؽوؤح٤ُس جُـسذ٤ووس جُٞظووى٠ جُطوو٢ ضعوو٤ىس ػ٤ِٜووح هووٞجش جُٔطٔووسد٣ٖ، كموو

جُطـر٣س جُٔدزظ٤س ك٢ ػ٤ِٔط٤ٖ هىس٣ط٤ٖ ٓططح٤ُط٤ٖ ٖٓ ػ٤ِٔحش جُىٞجزب زٓطح ئُو٠ قٔح٣وس جإلٗعوحٕ ٝجألـوٍٞ جُٔ٘طؿوس أغ٘وحء        البزًبهج

٢ ػ٤ِٔطوو٤ٖ ٓططووح٤ُط٤ٖ ٓووٖ ػ٤ِٔووحش جإلؿحغووس  جُعووؼ٢ ُِطٞـووَ ُكِووٍٞ ظ٤حظوو٤س ٝأ٤٘ٓووس ُمشٓووس. ٝجظووطٔس ئضرووحع ٛوورج جُووٜ٘ؽ جُٔووصدٝؼ كوو   

 ٛدكطح ئ٠ُ ضطل٤ق ٝوأز جُطأغ٤سجش جُ٘حؾٔس ػٖ جألشٓس. 2009ئ٠ُ ػحّ  2005ٝجإلٗؼحغ جُٔٔطدز ػ٠ِ جُفؼ٤د جُٞو٢٘ ٖٓ ػحّ 

ٕن ذسٗحٓؽ  ُٞظوحتَ جُٔطحقوس   ٓغ جالقط٤حؾوحش نٗورجى. ذ٤ود إٔ ج    ٝٓط٘حظرًح ًحٕ، ٝكن ضف٤ٔٔٚ جألـ٢ِ، ٓؿد٣ًح البزًبهجٝضر٤نٖ ٖٓ جُطو٤٤ْ أ

ٝجُؼالهس ذ٤٘ٚ ٝذو٤ٖ جإلدجزز جُٞو٤٘وس ُِطـر٣وس جُٔدزظو٤س ُوْ ضؼود ضٌلوَ دػوْ جُ٘طوحتؽ جُطؼ٤ٔ٤ِوس ٝجُؿ٘عوح٤ٗس جُٔطٞدوحز أٝ كٞجتود                للبزًبهج

-جُطو٢ ُوْ ضٌوٖ ٓووسزز     -ؼرٌس جألٓحٕ جُٔطٞهغ ضكو٤وٜح ٝذُي ذعرد ضٞجـَ جاللىسجذحش. ٝضؼرز ه٤حض جُطوأغ٤سجش جُطـر٣ٝوس جُٔكطِٔوس    

 ػ٠ِ ٗكٞ ـس٣ف.

ٓوٖ جألولووحٍ كوو٢ جُٔ٘ووحون جُطوو٢ ٣عوو٤ىس ػ٤ِٜووح جُٔطٔووسدٕٝ ٝكوو٢   ٝؾرووحش ؿرجت٤ووس ألػوودجد ًر٤ووسز ؾوودًج البزًاابهجُٝوثٖ هوودٓص ػ٤ِٔووحش  

جُؿ٘ٞخ، كإ جُؼدد ج٢ٌُِ أل٣حّ جُٞؾرحش ٝجٗطظحٜٓح ُْ ٣ٌٞٗح ًحك٤٤ٖ ُطؽؿ٤غ جالُطكحم ذحُٔودجزض ٝجُٔٞجيروس ػِو٠ جُدزجظوس ٝئًٔحُٜوح.      

ُطو٤٤ْ أ٣س كسٝم ك٢ ٓؼدالش جالُطكحم ذحُٔدجزض ٝجُطكف٤َ جُدزجظو٢ ذو٤ٖ جُٔؿٔٞػوحش جُٔطِو٤وس ُِطـر٣وس ٝؿ٤وس جُٔطِو٤وس        ُْٝ ٣ٌطؽق ج

ػوٖ ذُوي، يِوص جُلط٤وحش دٕٝ ٓعوطٟٞ جُلط٤وحٕ ٓوٖ ق٤وع ئًٔوحٍ جُدزجظوس جالذطدجت٤وس.             ُٜح ك٢ أ١ ٖٓ جُٔ٘ىوطو٤ٖ جُٔورًٞزض٤ٖ. ٝكموالً   

ش جُٔدزظ٤س قووص ٓص٣س ذجش ؼإٔ ُمظس ٖٓ ق٤ع ٗووَ جُو٤ٔوس، الظو٤ٔح كو٢ قحُوس أؼود       د٤َُ ٝجٖٛ ػ٠ِ إٔ جُٞؾرح ٤ُٟٝط ٛ٘حى ظٞ

 .جألظس لؼلًح

ٔنوح ضوو٣ٞك كوصجدش ٓعوط٣ٞحش جُٜؽحؼوس        ،ك٤ٜوح  لبزًابهج اٗحضؿوس ػوٖ جظوطٔسجز جُ٘وصجع ال ٣وطكٌْ       ،ٝهٞلوص ػٞجٓوَ دحزؾ٤وس    جُ٘طوحتؽ أ٣

جُطو٢ ألوك٠    ػ٠ِ ئُكحم أولحُٜح ذحُٔدجزض. ٣ٝفف ذُي ذٞؾٚ أدؿ ػ٠ِ أؼد جألظس لوؼلحً  جألظس هدزز ذحُطح٢ُ ٖٓ ٝهِِص جزضلحػًح

ذؼوٞدز جألٓوٞز ئُو٠     . ٝزأش ذؼك جألظس ك٢ جظطث٘حف ذسٗحٓؽ جُطـر٣س جُٔدزظ٤س ٓإؼسًجػٖ ددَ جألظس جألهَ لؼلًح هَ ًػ٤سًجأددِٜح 

 ئزظحٍ جألولحٍ ئ٠ُ جُٔدجزض ٝجُلٞجتد جُٔكووس ٓ٘ٚ.ٗفحذٜح، ؿ٤س إٔ ضرذرخ جُٞؾرحش جُٔدزظ٤س هٞق جُٔلحلِس ذ٤ٖ ضٌح٤ُق 

 هلخـص
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٣ومو٢ ذطوود٣ْ قفوس أهوَ ٓوٖ جألؿر٣وس        ق٤ٌٓٞوحً  هوسجزجً  البزًابهج أظولس ضوروَ   ، 2007ٝئغس جٗطلحق جُط٣َٞٔ ٝض٘ح٢ٓ جُىِد ذؼد ػحّ  

 .ػٖ ضو٤َِ ػدد جُٔدجزض جُٔعطل٤دز ػٖ ضأغ٤س ظحُد ػ٠ِ جُ٘طحتؽ أ٣مًح ػٞلًح -ُِؼدد ٗلعٚ ٖٓ جُٔدجزض

ٔنس ٓرسزجش ه٣ٞس هرَ جٗدالع جألشٓس  ظوطسجض٤ؿ٤س جُكٌٞٓوس ُالظوطدجٓس قطو٠ ٣رِوؾ ذسٗوحٓؽ       جذودػْ  لبزًبهج الُطصجّ جٝدالـس جُوٍٞ إٔ غ

كو٢ جُٔحتوس ٓوٖ ظوٌحٗٚ      40ٖٓ ٓ٘حون ٛرج جُرِد ٝ 60جالًطلحء جُرجض٢. ؿ٤س إٔ كودجٕ جُكٌٞٓس جُع٤ىسز ػ٠ِ  ٓسقِسجُطـر٣س جُٔدزظ٤س 

 جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجُؿ٘عح٤ٗس ٝذجش جُفِس ذؽرٌس جألٓحٕ ػ٠ِ جُٞؾٚ جألًَٔ. البزًبهج٤ن أٛدجف ُلطسز و٣ِٞس ػسهَ ضكو

ق٤ع ضٔوط جُكحؾوس ئ٤ُوٚ، ذحالظوطؼحٗس ذوأًػس جُوُٜ٘ؽ ٓالتٔوس ألٛودجف ظ٤حظوس           البزًبهج٣ٝودّ جُطو٤٤ْ ػؽس ضٞـ٤حش إلػحدز ضس٤ًص دػْ 

 جُٔطحقس ُٚ قط٠ ٣طع٠٘ ضٞك٤س جُطـر٣س جُٔدزظ٤س جُٔ٘طظٔس. جُكح٤ُس ٝضكو٤ن جُط٘حظد ذ٤ٖ ضـى٤س جُرسٗحٓؽ ٝجُٔٞجزد البزًبهج

 

هشزوع المـزار


 
 

 

ُِطـر٣ووووس جُٔدزظوووو٤س كوووو٢ ًووووٞش البزًاااابهج  دػووووْ أغووووس٣كوووو٤ه جُٔؿِووووط ػِٔووووح ذحُٞغ٤وووووس جُٔؼ٘ٞٗووووس "ضوس٣ووووس ٓووووٞؾص ػووووٖ ضو٤وووو٤ْ 

٣ٝؽووؿغ ػِوو٠ ٓٞجـووِس   (WFP/EB.A/2011/7-C/Add.1)س ذحُٞغ٤وووػ٤ِووٚ جإلدجزز  ٝزد  (WFP/EB.A/2011/7-C)د٣لووٞجز"

 .ٓ٘حهؽطٚض٘ل٤ر جُطٞـ٤حش، ٓغ ٓسجػحز جالػطرحزجش جُط٢ أغحزٛح جُٔؿِط أغ٘حء 

 

 

 

 

 

  

                                                      
  ٝغ٤وس جُوسجزجش ٝجُطٞـ٤حش جُفحدزز ك٢ ٜٗح٣س جُدٝزز.ٛرج ٓؽسٝع هسجز، ُٝإلوالع ػ٠ِ جُوسجز جُٜ٘حت٢ جُر١ جػطٔدٙ جُٔؿِط، ٣سؾ٠ جُسؾٞع ئ٠ُ 
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 الخلفُت

 هؼبلن التمُُن

 ببلبزًابهج ٛرج ٛٞ جُطو٤٤ْ جُسجذغ ٖٓ ظِعِس ضو٤٤ٔحش جُطأغ٤س جُٔططِىس جُىسجتن ُِطـر٣س جُٔدزظ٤س جُط٢ وِد ٌٓطد جُطو٤٤ْ   -1

 ئػدجدٛح ذـ٤س جالظطسؼحد ذٜح ك٢ ػ٤ِٔط٢ جُٔعحءُس ٝجُطؼِْ. ٝضٌٖٔ أٛدجف ٛرج جُطو٤٤ْ ك٢ ٓح ٢ِ٣:

 ضو٤٤ْ ؾدٟٝ جُطـر٣س جُٔدزظ٤س ٝكؼح٤ُطٜح ك٢ ذ٤ثس ٓمىسذس؛ (1

 حػ٢؛جُؿد٣د ُِطـر٣س جُٔدزظ٤س ذكعرحٜٗح ؼرٌس أٓحٕ جؾطٔالبزًبهج جُٔكووس ذجش جُفِس ذطفٞز  ٝج٥غحزضو٤٤ْ جُكفحتَ  (2

 ضكد٣د جُطـ٤٤سجش جُالشٓس ُص٣حدز ؾدٟٝ جُطـر٣س جُٔدزظ٤س ٝكؼح٤ُطٜح ك٢ جُر٤ثحش جُٔمىسذس. (3

، جٗوعْ ًٞش د٣لٞجز ئ٠ُ ٓ٘ىوط٤ٖ ٛٔح جُٔ٘ىوس جُؿ٘ٞذ٤س جُط٢ ضع٤ىس ػ٤ِٜح جُكٌٞٓوس ٝجُٔ٘ىووس جُؽؤح٤ُس    2002ٓ٘ر ػحّ   -2

٤ٜح ٓطٔوسدٝ جُووٞجش جُؿد٣ودز جُعوحذوس رأٗظوس جُطس٣ىوس جُوٞجزدز كو٢ جُِٔكون(. ٝهود ُأػمودن جُطو٤و٤ْ             جُـسذ٤س جُٞظى٠ جُط٢ ٣طٔسًص ك

ْم   ك٢ ًِطح جُٔ٘ىوط٤ٖ. جألغسذك٤ع ٣ُو٤ن

3-      ٌ ٞٗوس  ٝضمٖٔ جُٜ٘ؽ جُٔططِه جُىسجتن جظطؼسجق جألدذ٤حش ٝجُر٤حٗحش ٝجالظطىالػحش جُط٢ ُأؾس٣وص ػِو٠ ػ٤٘وس ضٔػ٤ِ٤وس ٓ

ٝكن ػ٤ِٔس الدط٤حز جُؼ٤٘حش ضأُلص ٖٓ ٓسقِط٤ٖ. ٣ٝ٘ط٢ٔ ٗفق ٛورٙ جألظوس ئُو٠     أ٣مًح أظسز ضْ جدط٤حزٛح ػؽٞجت٤ًح 1 260ٖٓ 

"جُٔؿطٔؼوحش جُٔك٤ِوس    –كو٢ ٓ٘وحون جُطؿٔوغ جُطو٢ ٣ؽؤِٜح ذسٗوحٓؽ جُطـر٣وس جُٔدزظو٤س          ضوْ جدط٤حزٛوح ػؽوٞجت٤حً    ٓك٤ًِح ٓؿطٔؼًح 30

ك٢ جُٔوحوؼوحش ٗلعوٜح ٌُٜٝ٘وح ضوو٤ْ كو٢ ٓ٘وحون ضؿٔوغ ُو٤ط ذٜوح ٓىؼوْ            ٓك٤ًِح ٓؿطٔؼًح ٢ٗ30 ك٢ جُٔطِو٤س ُِطـر٣س"؛ ٝٗفلٜح جُػح

"جُٔؿطٔؼحش جُٔك٤ِس ؿ٤س جُٔطِو٤وس ُِطـر٣وس". ٝظوحػد ػوود ٓوحزٗوس ذو٤ٖ جُٔؿطٔؼوحش جُٔك٤ِوس جُٔطِو٤وس ُِطـر٣وس            – ذحُٔسز ٓدزظ٢

 ٝؿ٤س جُٔطِو٤س ُٜح ك٢ ئظ٘حد جُ٘طحتؽ ئ٠ُ جُرسٗحٓؽ.

ٝضٞهق جُؼَٔ ج٤ُٔدج٢ٗ ُِطو٤٤ْ ئغس جإلػالٕ جُٔلحؾة ذاؾسجء جٗططحذحش ك٢ ًٞش د٣لٞجز ٝجألشٓس جُع٤حظ٤س جُط٢ ضٔطموص    -4

ػٜ٘ح. ٝجظطٞؾد جألٓس جالظطؼحلس ػٖ جُٔوحذالش جُٔوسزز ٝٓؿٔٞػحش جُطس٤ًص ك٢ جُٔدجزض ٝٓغ وحتلوس ٝجظوؼس جُ٘ىوحم ٓوٖ     

ٔنح ل٤نن ٗىحم جُطو٤٤ْ ٝهَِ دهطٚ ئ٠ُ قد ًر٤س ٓوحزٗس ذحُطف٤ْٔ جألـ٢ِ. جُؿٜحش جُٔؼ٤٘س ذٔوحذالش ٛحضل٤س، ٓ 

( ػوود ٓوحزٗوس ذو٤ٖ    1. ٝدموؼص جُر٤حٗوحش ُِطك٤ِوَ ذىوس٣وط٤ٖ ٛٔوح: ر     جألغوس ٝٓػِص جألظسز ٝقدز جُطك٤ِوَ جُست٤عو٤س ُطو٤و٤ْ      -5

  جُٔ٘ىووس جُؿ٘ٞذ٤وس أٝ جُؽؤح٤ُس جُـسذ٤وس جُٞظوى٠؛      -جُٔؿطٔؼحش جُٔك٤ِس جُٔطِو٤س ُِطـر٣وس ٝؿ٤وس جُٔطِو٤وس ُٜوح كو٢ ٓ٘ىووس ٝجقودز        

طو٤ٖ. ٝئلوحكس ئُو٠ ذُوي، ٝلوغ      ( ػود ٓوحزٗس ذ٤ٖ جظطؿحذحش جألظس كو٢ جُٔ٘وحون جُٔؼحُؿوس ٝؿ٤وس جُٔؼحُؿوس كو٢ ًِطوح جُٔ٘ىو       2ر

 جُطو٤٤ْ جألظس ك٢ ٓؿٔٞػحش قعد دزؾس ٛؽحؼطٜح ٝقدد ٓح ئذج ًحٗص جُطأغ٤سجش ضططِق ذحدطالف جُلثحش.

 السُبق المطزٌ

ووون ٝق ،كوو٢ جُٔ٘ىوووس ٓووٖ أًػووس جُرِوودجٕ جشدٛووحزجً  1960ًووحٕ ًووٞش د٣لووٞجز وووٞجٍ غووالظ ػوووٞد ٓ٘وور جظووطوالُٚ كوو٢ ػووحّ     -6

كو٢   ذِودجً  183ٓوٖ ذو٤ٖ    163جقطوَ جُسضروس    2009ٓإؼسجش ٓ٘حيسز ػح٤ُس ٖٓ ٓإؼسجش جُط٤ٔ٘س جُرؽس٣س. ذ٤ود أٗوٚ ذكِوٍٞ ػوحّ     

، جشدجدش ٗعرس جُعٌحٕ جُٔفو٘ل٤ٖ كو٢ كثوس جُلووسجء     2008ٓإؼس جُط٤ٔ٘س جُرؽس٣س. ٝقعد جُٔعف جُك٢ٌٓٞ ُٔؼح٤٣س جُك٤حز ُؼحّ 

 .2007ك٢ جُٔحتس ك٢ ػحّ  50ئ٠ُ  2002ك٢ جُٔحتس ك٢ ػحّ  38.4ٖٓ 

جُع٤حظ٤س ئ٠ُ ٛصجش ضٌحد ال ضطٞهق ك٢ ٛرج جُٔٞهغ أٝ ذجى  -ٝوٞجٍ جُلطسز جُٔؽُٔٞس ذحُطو٤٤ْ، ضؼسلص جُر٤ثس جالؾطٔحػ٤س  -7

ٓدزظوس   8 975ٓوٖ   ٖٓ ًٞش  د٣لٞجز. ٝضؿ٠ِ ذُي ك٢ ػدد جُٔدجزض جالذطدجت٤س جُؼحِٓس ك٢ ظوحتس أٗكوحء جُورالد جُور١ جٗطلوك     
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، أظلس ضؿدد جألَٓ ذكٍِٞ جُعالّ ػٖ 2006/2007. ٝك٢ جُع٘س جُدزجظ٤س 2003ٓدزظس ك٢ ػحّ  5 784ئ٠ُ  2001ك٢ ػحّ 

 ٓدزظوووس ػحِٓوووس كووو٢ جُؼوووحّ جُدزجظووو٢     10 009ٓدزظوووس ٝٝـوووَ ٛووورج جُؼووودد ئُووو٠      9 106جشد٣وووحد ػووودد جُٔووودجزض كرِوووؾ    

 ٝجألشٓس جُط٢ أػورطٜح. 2010ٍ جٗططحذحش ػحّ . ؿ٤س إٔ جُٔدجزض ُْ ضلطف أذٞجذٜح دال2010/ 2009

 (0221/0292إلً  9111/0222دػن البزًبهج لبزًبهج التغذَت الوذرسُت )

ٓوٖ جُطىوس جُٞو٤٘وس ُط٤ٔ٘وس هىوحع      ؾوصءجً  2002ئُو٠ ػوحّ    1998ُِطؼ٤ِْ دوالٍ جُلطوسز ٓوٖ ػوحّ      البزًبهجًحٗص ٓعحػدز   -8
 

جُطؼ٤ِْ
(1ر

جُر١ ٝذسٗحٓؽ جُكٌٞٓس الظطدجٓس جُطـر٣س جُٔدزظ٤س 
(2ر

ُرسٗوحٓؽ ٓكِو٢ جُٔ٘ؽوأ ُِطـر٣وس جُٔدزظو٤س.       زجتودجً  ٣ٔػَ ٗٔٞذؾًح 

٤ٜ٣ٝة ٛرج جُرسٗحٓؽ جُر١ ضط٠ُٞ ئدجزضٚ جإلدجزز جُٞو٤٘س ُِطـر٣س جُٔدزظ٤س ذٞشجزز جُطسذ٤س ٣ٝطرغ جُع٤حظس جُٔطٔػِس ك٢ "ٓدزظوس  

ٓوٖ   كؽو٤ثحً  َ ُطعو٤ِْ شٓوحّ ئدجزز ذسٗوحٓؽ جُطـر٣وس جُٔدزظو٤س ئُو٠ جُٔؿطٔؼوحش جُٔك٤ِوس ؼو٤ثحً         ٝجقدز، ٓىؼْ ٓدزظ٢ ٝجقود" جُعور٤  

، جهطفوس ذسٗوحٓؽ جُطـر٣وس جُٔدزظو٤س جُور١ ضطو٠ُٞ ئدجزضوٚ جإلدجزز        2002دالٍ ُؿحٕ جُوسٟ. ٝئغس جألشٓس جُط٢ جٗدُؼص ك٢ ػوحّ  

ٔنٖ       ػِو٠ جُٔودجزض جُٞجهؼوس كو٢    البزًابهج  جُٞو٤٘س ُِطـر٣س جُٔدزظو٤س ذودػْ ٓوٖ      البزًابهج ؾ٘وٞخ جُورالد. ٝالظوطٌٔحٍ ذُوي، لو

جُطـر٣س جُٔدزظ٤س ك٢ ػ٤ِٔط٢ وٞجزب ٓططح٤ُط٤ٖ ػ٠ِ جُفؼ٤د جُٞو٢٘ ضس٤ٓحٕ ئُو٠ قٔح٣وس جإلٗعوحٕ ٝجألـوٍٞ جإلٗطحؾ٤وس ز٣ػٔوح       

٣ووطْ جُطٞـووَ ُكِووٍٞ ظ٤حظوو٤س ٝأ٤٘ٓووس ُمشٓووس. ٝكوو٢ جُٔ٘ىوووس  

ٖ ٛووحض٤ٖ جُؼ٤ِٔطوو٤ لبزًاابهججُؽوؤح٤ُس جُـسذ٤ووس جُٞظووى٠، ٗلوور ج 

ذحُطؼووحٕٝ ٓووغ ٓ٘ظٔووحش ؿ٤ووس ق٤ٌٓٞووس ؼووس٣ٌس. ٝجظووطٔس ٛوورج  

جُطوودذ٤س جُٔووصدٝؼ كوو٢ ئوووحز ػ٤ِٔطوو٤ٖ ٓططووح٤ُط٤ٖ ٓووٖ ػ٤ِٔووحش 

 2009ئُو٠ ػوحّ    2005جإلؿحغس ٝجإلٗؼوحغ جُٔٔطودز ٓوٖ ػوحّ     

ٛدكطح ئ٠ُ ضطل٤ق ٝوأز جُطأغ٤سجش جُ٘حؾٔس ػٖ جألشٓس. ٣ٝسد 

ؼوص  جإلوحز جُص٢٘ٓ ُمقدجظ جُطحزؾ٤س جُط٢ ٝه 2ك٢ جُؽٌَ 

دوووالٍ البزًااابهج  ٝجُطـ٤٤وووسجش جُطووو٢ ووووسأش ػِووو٠ ػ٤ِٔوووحش

 جُع٘ٞجش جُؼؽسز جُٔ٘فسٓس.

كو٢ جُٔحتوس ٓوٖ جُٔودجزض جُٔؽوحزًس كو٢ ذسٗوحٓؽ جُطـر٣وس جُٔدزظو٤س           90ٝ 70ٝك٢ ظحتس أؾصجء جُٔ٘ىوط٤ٖ، ضِوص ٓوح ذو٤ٖ     -9

كو٢ جُٔحتوس ٓوٖ ؾ٤ٔوغ جُٔودجزض كو٢        50ػوٖ   ، ؼحزى ٓح ٣ص٣د هِو٤الً 2009/2010ٝك٢ جُع٘س جُدزجظ٤س البزًبهج.  ٓعحػدز ٖٓ

ئُو٠   2001جُٔودٓس ئُو٠ ًوٞش د٣لوٞجز ٓوٖ ػوحّ       لبزًبهجه٤ٔس ٓعحٛٔحش ج 3جُرالد ك٢ ذسٗحٓؽ جُطـر٣س جُٔدزظ٤س. ٣ٝرن٤ٖ جُؽٌَ 

 ،ؿ٤س إٔ جُ٘عرس جُٔطففس ُِطـر٣س جُٔدزظ٤س ؿ٤س ٓعؿِس . 2009 ػحّ

، قظوو٢ ذسٗووحٓؽ جظووطدجٓس جُطـر٣ووس جُٔدزظوو٤س ضووحزز أدووسٟ ذحأل٣ُٞٝووس كوو٢ ٓؽووسٝع ئٗٔووحت٢ ؾد٣وود ضووحذغ       2009ٝكوو٢ ػووحّ   -10

هوَ  ٌأٓؿٔٞػس ضـر٣س ٓدزظو٤س ٓك٤ِوس جُٔ٘ؽوأ كو٢ جُوىوس ذأًِٔوٚ، ذ٤ود إٔ         229(. ٝضٞؾد ك٢ جُٞهص جُكح٢ُ 107590ر للبزًبهج

 جالًطلحء جُرجض٢ جُطحّ.ك٢ جُٔحتس ٖٓ جُٔىحػْ جُٔدزظ٤س قووص  5ٖٓ 

                                                      
 . جُطىس جُٞو٤٘س ُط٤ٔ٘س هىحع جُطسذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ. أذ٤ؿحٕ.1998قٌٞٓس ًٞش د٣لٞجز  (1ر
 . أذ٤ؿحٕ..(Programme Integré de Pérenisation des Cantines Scolaires)قٌٞٓس ًٞش د٣لٞجز. جُرسٗحٓؽ جُٔطٌحَٓ ُِطـر٣س جُٔدزظ٤س (2ر

مدعومة كليًا من 
 البزنامج 

38% 

مدعومة جزئيًا  
 البزنامجمن 

19% 

غيز مدعومة من 
 %43 البزنامج

نسبت المطاعم المدرسيت التي يدعمها  : 1الشكل 
 البزنامج



 

 

7
 

W
F

P
/E

B
.A

/2
0
1

1
/7

-C
  

 

 

 

              

  

 

 

 

 

 

  

 

:       ا نما ي  مشز  ال
: لتزكيش       -     1

الت ذيت المدرسيت للمجتم اث 
الم ليت ال  يفت عل  ال  يد 

يبيزي    لال  ني  ال      ال
   نا   دراث  سارة التز يت

 فل          1:  المجم  
     :  الفتياث  النسا 

عمليت الط ار   
1     - 

     1 -        
الت ذيت : التزكيش

المدرسيت  ي المنطقت  
الشماليت التي يسيطز  
   عليها المتمز   
:مجم   ال  باث

%45       1  
الفتياث  النسا 

:1    1عمليت الط ار   
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بذوالراث الىالَبث الوتحذة)

دٝالز  0.05كسٌٗووح أكس٣و٤ووح ر ٣ؼووحدٍ ج٥ٕ ٗكووٞ   25ٝٓ٘وور ػووود جُػٔح٤٘٤ٗووحش، ؼووٌَ ه٤ووحّ جُطال٤ٓوور ذوودكغ ٓوحذووَ ٓووح٢ُ ٣رِووؾ      -11

ك٢ ئظطسجضؿ٤س جظطدجٓس جُطـر٣س جُٔدزظ٤س. ُٝأظ٘دش ئ٠ُ جُِؿوحٕ جُٔدزظو٤س ٜٓٔوس ئ٣ؿوحد      أظحظ٤ًح أٓس٢ٌ٣( ػٖ ًَ ٝؾرس ػ٘فسًج

ٌ ٖ أولحٍ أؼد جألظس لؼلًح  ٖٓ ٓٞجـِس ٓؽحزًطْٜ. ظرَ ضٔ

 حصبئل التغذَت الوذرسُت وتأثُزاتهب

 نالتؼلُن والتؼّل

ئُو٠   92ٓوٖ   2009-2003قعد ذ٤حٗحش جألْٓ جُٔطكدز، جٗطلمص ٗعرس جُطٔدزض ك٢ جُٔدجزض جالذطدجت٤وس دوالٍ جُلطوسز      -12

جالُطكوحم  كو٢   أ٤ٔٛوس كو٢ جُٔحتوس ذو٤ٖ جُلط٤وحش. ُٝوْ ٣ُظٜوس جُطو٤و٤ْ أ٣وس كوسٝم ذجش           64ئُو٠   70ك٢ جُٔحتوس ذو٤ٖ جُلط٤وحٕ ٝٓوٖ      81

٤ٖ جألظس ك٢ جُٔؿطٔؼحش جُٔك٤ِس جُٔطِو٤وس ُِطـر٣وس ٝؿ٤وس جُٔطِو٤وس ُٜوح ظوٞجء كو٢ جُؿ٘وٞخ أٝ كو٢ جُٔ٘ىووس جُؽؤح٤ُس            ذ ذحُٔدجزض

ك٢ جُٔحتوس ٓوٖ جألولوحٍ كو٢      17جُـسذ٤س جألٝظه. ذ٤د إٔ ضف٤٘ق جُر٤حٗحش جألظس٣س ك٢ غالغس كثحش ٖٓ جُٜؽحؼس، أذحٕ إٔ شٛحء 

كو٢ جُٔحتوس ُمولوحٍ     11ُْ ٣ِطكوٞج ذحُٔدزظوس هوه ٓوحزٗوس ذ٘عورس      جألظس لؼلًح ظٖ جُطٔدزض جالذطدجت٢ جُر٣ٖ ٣٘كدزٕٝ ٖٓ أؼد

، ُوْ ضطموف أ٣وس كوسٝم ُضورًس ذو٤ٖ جألظوس كو٢ جُٔ٘وحون جُٔطِو٤وس ُِطـر٣وس            . ٝك٢ ٛرج جُفودد أ٣موحً  جُٔ٘ط٤ٖٔ ئ٠ُ أهَ جألظس لؼلًح

 ٝؿ٤س جُٔطِو٤س ُٜح.

ذ٘عوود  قووحدًج د٢ُٝ ػووٖ جُلطووسز جُٔؽوؤُٞس ذووحُطو٤٤ْ ئُوو٠ ضوود٢ٗ ٓؼوودالش ئًٔووحٍ جُدزجظووس ضوود٤ٗحً   ٝضؽوو٤س ئقفووحءجش جُر٘ووي جُوو   -13

. ٝيِنص ٓؼدالش ئًٔحٍ جُدزجظس ذو٤ٖ جُلط٤وحش ضٔػوَ    2009ك٢ جُٔحتس ك٢ ػحّ  46ٝ 1999ك٢ جُٔحتس ك٢ ػحّ  41ضسجٝقص ذ٤ٖ 

 20٘ود ٓؼودُٜح جُؼوح٢ُ ذدزؾوس ؿ٤وس ٓورُٞوس هودزٛح        ُغِػ٢ ٓؼدالش جُلط٤حٕ وٞجٍ جُلطسز جُٔؼ٤٘س. ٝيِنص ٓؼدالش ٛؿس جُدزجظس ػ

 ك٢ جُٔحتس.

 جُٔووسقِط٤ٖ كوو٢ ًر٤ووسًج ٝأذحٗووص جُر٤حٗووحش جألظووس٣س جُطوو٢ ؾٔؼٜووح جُطو٤وو٤ْ إٔ ٓؼوودالش ٗؿووحـ جألولووحٍ جٗطلمووص جٗطلحلووحً       -14

َُٔ جُطؼ٤ٔ٤ِس جُدٝزز أوٞجز ٖٓ ٖط٤ٔلفِجُ ٣ؼطروس ك٤وٚ    ٓعإ٤ُٝحش ك٢ ٓ٘وحشُْٜ ٝػ٘ود ذِوٞؿْٜ ػٔوسجً    : ػ٘د ذِٞؽ جألولحٍ ظٖ ضك

كو٢ ظوٖ أذٌوس كو٢      ٤ٖطجُٔلفِ ٛحض٤ٖ جُٔسقِط٤ٖأ٤ُٝحء أٓٞزْٛ أْٜٗ هد قفِٞج ػ٠ِ هدز ًحٍف ٖٓ جُطؼ٤ِْ. ٣ٝفَ جألولحٍ ئ٠ُ 

ُِطـر٣وس ٝؿ٤وس   جُٔ٘ىوس جُؽٔح٤ُس جُـسذ٤س جُٞظى٠ ٖٓ أهسجْٜٗ ك٢ جُؿ٘وٞخ، ذ٤ود أٗوٚ ال ضٞؾود كوسٝم ذو٤ٖ جُٔؿٔٞػوحش جُٔطِو٤وس         

 جُٔطِو٤س ُٜح.
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٣ط٘حظد ٝأػٔحزْٛ. ٣ُٝسؾف إٔ ال ٣رِوؾ جألولوحٍ    ٝك٢ جُٔطٞظه، ٣رِؾ غِع جألولحٍ ك٢ ظٖ جُطٔدزض كوه ٓعطٟٞ ضؼ٤ٔ٤ًِح  -15

أهَ. ٝئلوحكس ئُو٠ ذُوي،    ٛرج جُٔعطٟٞ ٓوحزٗس ذأهسجْٜٗ ٖٓ جألظس جُمؼ٤لس ذدزؾس ٓؼطدُس أٝ  جُٔ٘كدز٣ٖ ٖٓ أؼد جألظس لؼلًح

كثحش جُٜؽحؼس ك٢ جُٔ٘ىوس جُؽٔح٤ُس جُـسذ٤وس جُٞظوى٠ ٓؼودالش ضكفو٤َ أهوَ ٓوٖ       ؾ٤ٔغ قون جألولحٍ ك٢ جألظس جُٔ٘دزؾس ك٢ 

ك٢ جُؿ٘ٞخ. ٝضٌحد ٓؼدالش جُططسؼ ك٢ جُؿ٘ٞخ ضؼحدٍ لؼق ٗظ٤سضٜح كو٢ جُٔ٘ىووس    أهسجْٜٗ جُٔ٘كدز٣ٖ ٖٓ أؼد جألظس لؼلًح

 ٠ ك٢ ًِطح جُٔؿٔٞػط٤ٖ جُٔطِو٤س ُِطـر٣س ٝؿ٤س جُٔطِو٤س ُٜح.جُؽٔح٤ُس جُـسذ٤س جُٞظى

 التحصُل الذراسٍ ) الوستىي التؼلُوٍ الوتٌبسب هغ الؼوز( حسب فئبث الهشبشت -4الشكل 
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 َتالتغذ

ُِطـر٣س جُٔدزظ٤س. ٝئلحكس ئ٠ُ ذُي، ًلص جُٔىحػْ جُٔدزظو٤س   البزًبهجٖٓ أٛدجف دػْ  ؾ٤ًِح ُْ ٣ٌٖ ضؼص٣ص جُطـر٣س ٛدكًح  -16

، ٓٔح ؾؼَ ػود ٓوحزٗس ُط٘وٞع جُٞؾروحش جُـرجت٤وس ٝجظوطٜالى جألؿر٣وس     2010 قص٣سج٤ٗٞ٣ٕٞ/ػٖ جُؼَٔ ٓ٘ر 
(ر

ٓعوطٟٞ   

 ؿ٤س ذ١ ؾدٟٝ. جألظسز ذ٤ٖ جُٔؿطٔؼحش جُٔك٤ِس جُٔطِو٤س ُِطـر٣س ٝؿ٤س جُٔطِو٤س ُٚ أٓسًج

جُصٓوحٕ ٝجٌُٔوحٕ ٝٓوٖ ق٤وع جٗطظوحّ جإلٓودجدجش. ٝقوحٍ هفوٞز          ٝضرح٣٘ص جُعالٍ جُـرجت٤س جُٔودٓس أغ٘حء كطوسز جُطو٤و٤ْ ٝكون     -17

ػوٖ ذُوي، قحُوص جألشٓوس جُع٤حظو٤س جُطو٢ جٗودُؼص كو٢          جُر٤حٗحش دٕٝ ئؾسجء جظطؼسجق ٓ٘طظْ ُطؽ٤ٌِس جُكفس جُـرجت٤س. ٝكماًل

 دٕٝ إٔ ٣طكون كس٣ن جُطو٤٤ْ ٖٓ جُكفؿ جُـرجت٤س جُكح٤ُس. 2010ػحّ 

ذ٤د إٔ جُطو٤٤ْ أيٜس إٔ جألظس ك٢ جُٔ٘ىوس جُؽٔح٤ُس جُـسذ٤س جُٞظى٠ جظطٌِٜص، ك٢ جُٔطٞظوه، ٝؾروحش ؿرجت٤وس كو٢ ج٤ُوّٞ        -18

كو٢ قحُوس    -ذٔوودجز ًر٤وس   أًػس ٖٓ زـ٤لطٜح ك٢ جُؿ٘ٞخ، ذ٤٘ٔح ًحٗوص أؿر٣وس أؼود جألظوس لوؼلح كو٢ ًِطوح جُٔ٘ىوطو٤ٖ أهوَ ض٘ٞػوحً          

 ٍ ـ   -جٌُرووحز ٝجألولووح أهووَ ٓووٖ جألظووس جألدووسٟ. ٝكوو٢ ؾ٤ٔووغ كثووحش جُٜؽحؼووس، ًحٗووص        رجت٤ووس ػووددجً ٝجظووطٌِٜص ٓووٖ جُٞؾرووحش جُ

جُٔطٞظىحش ك٢ جُٔ٘ىوس جُؽٔح٤ُس جُـسذ٤س جُٞظى٠ أهَ ٖٓ ٓػ٤الضٜح ك٢ جُؿ٘ٞخ، ذحظطػ٘حء ػدد جُٞؾروحش كو٢ قحُوس أهوَ جألظوس      

 ك٢ جُٔ٘ىوط٤ٖ. ئقفحت٤ًح جُر١ ُْ ٣ٌٖ ٓططِلًح لؼلًح

 تحىَل المُوت

ٓوٖ ذو٤ٖ كٞجتود ذسٗوحٓؽ      قحٍ ضٞهوق جُؼٔوَ ج٤ُٔودج٢ٗ دٕٝ قعوحخ ه٤ٔوس جألؿر٣وس جُٔكُٞوس. ذ٤ود إٔ جُلحتودض٤ٖ جألؼو٤غ ذًوسجً             -19

جُطـر٣س جُٔدزظ٤س، ظٞجء ك٢ جُؿ٘ٞخ أٝ جُٔ٘ىووس جُؽؤح٤ُس جُـسذ٤وس جُٞظوى٠، ٛٔوح جُٞكوٞزجش جُٔح٤ُوس أٝ جُـرجت٤وس جُطو٢ قووطٜوح           

ٓح ٣ٔمٜٞٗح ك٢ أٗؽىس ئٗطحؾ٤س أٝ إلدزجز جُددَ. ٝزأش جألظس كو٢ جُلثوس    حُـ٤ٖ جُر١ ًحٗٞج ًػ٤سًججألظس ٝئضحقس أٝهحش قسز ُِر

 .ك٢ جُطـر٣س جُٔدزظ٤س كٞجتد أًرس ٖٓ أهَ جألظس لؼلًح جألؼد لؼلًح

أهوَ ػِو٠ جُـورجء أغ٘وحء      ح، أٓوٞجالً ك٢ جُٔحتس ٖٓ جألظس ػ٠ِ ٝؾٚ جُطوس٣د، ذـك جُ٘ظس ػٖ ٓعطٟٞ ٛؽحؼطٜ 50ٝأٗلوص   -20

كو٢   52ك٢ جُٔحتس ٜٓ٘ح أٗلن جُودز ذجضٚ ك٢ ؿ٤س أ٣حّ جُطـر٣س. ٝٓغ ذُوي، ٝجـوَ    40ٝ 30أ٣حّ جُطـر٣س جُٔدزظ٤س، ذ٤د إٔ ٓح ذ٤ٖ 

ػؿوص  ك٢ جُٔحتوس ٜٓ٘وح ذُوي. ٝذعورد ضٞهوق جُؼٔوَ ج٤ُٔودج٢ٗ،         38ئػدجد ٝؾرس جُـدجء ذ٤٘ٔح ُْ ضلؼَ  جُٔحتس ٖٓ أؼد جألظس لؼلًح

كس٣ن جُطو٤٤ْ ػٖ إٔ ٣ُٔك ؿ جألظرحخ جُط٢ ؾؼِص ٛرٙ جألظس ضدأخ ػِو٠ ئػودجد جُٞؾروحش جُـرجت٤وس. ٝٓوٖ جُطلعو٤سجش جُٔكطِٔوس        

ُرُي، إٔ ضٌٕٞ جُٞؾرحش جألؿر٣س ك٢ جُٔدجزض ؿ٤س ٓعطعحؿس ٖٓ جُ٘حق٤س جُػوحك٤س ٝػدّ ٝغٞم جألظس ك٢ ضود٣ْ ٝؾروس ٓدزظو٤س   

ك٢ ٓؿٔٞػحش جُطس٤ًص ٓغ ج٥ذوحء ٝجألٜٓوحش ٝجألولوحٍ ٓوٖ جُٔؿٔٞػوحش جُموؼ٤لس ُطكد٣ود        ك٢ ًَ ٣ّٞ. ٣ِٝصّ ئؾسجء ٓ٘حهؽحش 

 جألظرحخ جُلؼ٤ِس.

ك٢ جُٔىؼْ جُٔدزظ٢ ٝظ٤ِس ضكون ه٤ٔس ؾ٤دز ُووحء ٓوح ض٘لووٚ أًػوس      ٣ُٝسؾف إٔ ضسٟ جألظس جُٔف٘نلس ك٢ أؼد جُلثحش لؼلًح  -21

 أكس٣و٤وحً  كسٌٗوحً  25س كو٢ جُلثطو٤ٖ جألدوس٤٣ٖ، ؼوس٣ىس إٔ ٣ٌوٕٞ ذكٞشضٜوح ٓوٖ جُٔوحٍ ٓوح ٣ٌلو٢ ُودكغ            ٓٔح ضسٟ ك٤ٚ جألظس جُٔدزؾو 

 (1993-1989ر ُرسٗوحٓؽ جُٔىؼوْ جُٔدزظو٢ كو٢ جُٔودجزض جالذطدجت٤وس       1992ُأؾوس١ كو٢ ػوحّ     ُِٞؾرس جُٔدزظ٤س. ذ٤د إٔ ضو٤٤ٔوحً 

كسٗي أكس٣و٢ أـرف، ك٢ قو٤وس جألٓس، ٓؼ٤حز جالدط٤حز جُست٤ع٢ جُر١ ٣ُكودد أ١ جُطال٤ٓور ظ٤كفوِٕٞ     25أذحٕ إٔ جُسظْ جُرحُؾ 

ُوورُي، ُووْ ضٌووٖ  ػِوو٠ جُكفووؿ جُـرجت٤ووس ػ٘وودٓح ٣ٌووٕٞ ػوودد جُٞؾرووحش جُٔدزظوو٤س أهووَ ٓووٖ ػوودد جُطال٤ٓوور كوو٢ جُٔدزظووس. ٝضرؼووحً    

ؼ٠ِ ظر٤َ جُٔػحٍ، هد ٣ط٘حٝخ أولحٍ أظسز ذؼ٤ٜ٘ح ك٢ جُكفٍٞ ػِو٠ جُٔوحٍ   ــذجضْٜ جُكفؿ جُـرجت٤س ُضودّ ػ٠ِ جُدٝجّ ُمولحٍ 

                                                      
 ػرحزز ػٖ ٓؼح٤٣س ؿ٤س ٓرحؼسز ُو٤حض قفحتَ جُطـر٣س. (3ر
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ٝٛٞ أٓس ػسهَ ضكو٤ن قفحتَ جُطؼِْ ٝؼرٌس جألٓحٕ ٝجُطـر٣س. ٝئلحكس ئ٠ُ ذُي، هد ُضعطرؼد أؼود   ــُدكغ ه٤ٔس جُطـر٣س جُٔدزظ٤س

أ٤ٔٛوٚ ٛورج جُٔرودأ، كاٗوٚ أٝـو٠       1992دزجى ضو٤٤ْ ػوحّ  ٜٓ٘ح. ٝزؿْ ئ ٣ع٤سًج جُط٢ ضلطوس ئ٠ُ جُ٘وٞد أٝ ضكطحش ٗرزًج جألظس لؼلًح

ُؼ٤ِٔوس جإلؿحغووس ٝجإلٗؼوحغ جُٔٔطوودز    2009. ؿ٤ووس إٔ ضو٤و٤ْ ػووحّ  كسٗووي أكس٣وو٢ كوو٢ أؼود جُٔ٘ووحون كووسجً    15ذاٗووحؾ جُسظووْ ئُو٠   

٣كوٍٞ  ذسظوّٞ أدوسٟ، ٓٔوح     كسٗي أكس٣و٢ ُِٞؾرس ٓوسٝٗوحً  25أذحٕ إٔ جُٔدجزض ًحٗص ُٔح ضصٍ ضلسق جُسظْ جُرحُؾ  106720

 ػ٠ِ جُٞؾرحش جُٔدزظ٤س. دٕٝ قفٍٞ أؼد جألظس لؼلًح

ٞنُص جإلدجزز جُٞو٤٘س ُِطـر٣س جُٔدزظ٤س جُٔدجزض ئٗؽحء ـ٘حد٣ن ضٌلَ قفٍٞ أولحٍ أؼد جألظس لؼلًح  -22 ػِو٠ جُطـر٣وس    ٝد

 جُٔدزظ٤س.جُٔدزظ٤س، ؿ٤س إٔ ذُي ُْ ٣ٌٖ، ك٢ ٓح ٣ردٝ، ًحك٤ح ُِكفٍٞ ػ٠ِ جُطـر٣س 

ذو٤ٖ جألظوس كو٢ جُٔؿطٔؼوحش      ًر٤وسجً  ُْٝ ضطرح٣ٖ ضود٣سجش ج٥ذحء ٝجألٜٓحش ُِ٘لوحش جُع٣ٞ٘س ػ٠ِ جُطٔودزض ٌُوَ ولوَ ضرح٣٘وحً      -23

جُٞجقد كو٢ أؼود    جُٔك٤ِس جُٔطِو٤س ُِطـر٣س ٝؿ٤س جُٔطِو٤س ُٜح. ذ٤د إٔ غٔس كسٝم ذ٤ٖ جُلثحش جُمؼ٤لس. ٝذِؾ ٓطٞظه جُ٘لوحش ُِىلَ

أ١  -دٝالز أٓس٣ٌو٢(  50كسٗوي أكس٣وو٢ ر   23 903دٝالز أٓس٣ٌو٢( ٓوحذوَ    30كسٗوي أكس٣وو٢ ر شٛوحء     15 159جألظس لؼلح 

 ألهَ جألظس لؼلح. -ك٢ جُٔحتس ػ٠ِ ٝؾٚ جُطوس٣د 60ذص٣حدز هدزٛح 

ٕن ٓطٞظووه جُووددَ جُؽووٜس١ ُِلووسد كوو٢ أؼوود جألظووس     -24 دٝالز أٓس٣ٌوو٢، كسذٔووح جلووىسش ٛوورٙ جألظووس   ٣14وووحزخ  لووؼلًحٝأل

الدط٤حز جألولحٍ جُر٣ٖ ظ٤طِوٕٞ جُٞؾروس جُٔدزظو٤س ذعورد ػؿصٛوح ػوٖ دكوغ ه٤ٔطٜوح ُؿ٤ٔوغ أولحُٜوح. ٣ٌٝٔوٖ إٔ ضٌوٕٞ جُسظوّٞ             

جُىلوَ كو٢   ٖٓ ٝؾٜط٤ٖ إلزظحٍ جألولحٍ ئ٠ُ جُٔدجزض، كحألظوسز ال ضودكغ زظوّٞ جُٞؾروس ككعود ذوَ ٝضلوود ػٔوَ          ٓػرىًح ػحٓاًل

 أٗؽىس ٓ٘ص٤ُس ٣طؼِن ٓؼظٜٔح ذاٗطحؼ جألؿر٣س ٝضك٣ِٜٞح.

 كُف تحذث التغذَت الوذرسُت التأثُز

 دور الؼىاهل السُبلُت التٍ ال َتحكن البزًبهج فُهب

جُطودٓحش جالؾطٔحػ٤وس كو٢ جُٔ٘ىووس     ، ضصػصػوص  ٝذُي ذىسم ؼط٠. أٝاًل ػظ٤ًٔح أغسش جُكسخ جأل٤ِٛس ػ٠ِ جُ٘طحتؽ ضأغ٤سًج  -25

ذعرد ضٞهق جُط٣ٞٔوَ ٓوٖ جُدُٝوس، كحلوىس أ٤ُٝوحء جألٓوٞز جُور٣ٖ ٣ؼوحٕٗٞ جُؽودز ئُو٠            ؼد٣دًج جُؽٔح٤ُس جُـسذ٤س ُٞظى٠ ضصػصػًح

، أُكوص جاللىسجذحش جُٔطٞجـِس جُمسز ذعرَ ًعود جُؼو٤ػ،   إلذوحء جُٔدجزض ٓلطٞقس. غح٤ًٗح ؾٔغ جألٓٞجٍ ٖٓ ذؼمْٜ ذؼمًح

، شجدش ػ٤ِٔووحش جُعووسهس ًووحٕ ٣ؼووٍٞ ٜٓ٘ووح ػِوو٠ ٓر٤ؼووحش جُٔكحـوو٤َ جُ٘ود٣ووس ٝظووٞجٛح ٓووٖ جألٗؽووىس جُعووٞه٤س. غحُػووحً    الظوو٤ٔح ٓووح

ٝجالذطصجش جُط٢ ضٔحزظٜح ٤ِٓؽ٤حش ًال ؾحٗر٢ جُ٘وصجع كو٢ ٗووحن جُطلطو٤ػ ضٌوح٤ُق جُٞـوٍٞ ئُو٠ جألظوٞجم، ًٔوح ٝغووص ٓ٘ظٔوحش            

جُمووسخ ٝجُوطووَ ٝجالؿطفووحخ ظووٞجء كوو٢ جُؿ٘ووٞخ أٝ جُٔ٘ىوووس   جٗطٜحًووحش ٝجظووؼس جُ٘ىووحم ُكوووٞم جإلٗعووحٕ، ؼوؤِص  ٓعووطوِس

جُؽٔح٤ُس جُـسذ٤س جُٞظى٠. ٝشجٍ جُ٘ظحّ جُومحت٢ أٝ أـحذٚ جُلعحد، كأـركص جُؿوسجتْ ضسضٌود دٕٝ ػووحخ ٝـوحز ٓسضٌرٞٛوح      

وِوحء ٣ٞجـِٕٞ ٓٔحزظس أكؼحُْٜ.
ر

 

جألٖٓ جُرد٢ٗ ئ٠ُ جُؼصٝف ػٖ جُٔكحـ٤َ جُ٘ود٣س ٝجإلهرحٍ ػ٠ِ جُٔكحـ٤َ جُـرجت٤وس،  ٝأدٟ ضمحكس كودجٕ جُلٞجتد ٝضٜد٣د   -26

َن جُىِد ػ٠ِ جُؼَٔ ج٢ٓٞ٤ُ ٝٛٞ ٖٓ ٓفحدز جُددَ جُست٤عو٤س ألؼود جألظوس لوؼلحً     . ٝأظولس جزضلوحع ٓعوط٣ٞحش جُٜؽحؼوس     ٓٔح هِ

َن ًػ٤سًج لؼلًحػٖ جلٔكالٍ هدزز جألظس ػ٠ِ ئزظحٍ أولحُٜح ئ٠ُ جُٔدجزض. ٝألك٠ ددَ أؼد جألظس  ػٖ ٗظ٤سجضٜح جألهَ  أه

ٓوٖ   ٣وٞزدٕٝ أظورحذحً   . ٝضطلحٝش جُؼٞجَٓ جُٔػرىس ُِطٔدزض قعد كثحش جُٜؽحؼس، كح٥ذحء ٝجألٜٓحش ك٢ أهَ جألظس لؼلًحلؼلًح

                                                      
 ٓ٘ظٔس جُؼلٞ جُد٢ُٝ ٤ٛٝٞٓحٕ زج٣طط ٝٝضػ. (4ر
 .(2008أًطٞذس/ضؽس٣ٖ جألٍٝ  S/2008/645 ،13جُطوس٣س جُٔسق٢ِ جُػحٖٓ ػؽس ُم٤ٖٓ جُؼحّ ػٖ ػ٤ِٔس جألْٓ جُٔطكدز ك٢ ًٞش د٣لٞجز ر (5ر
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ئذ هوحٍ  ٓح٤ُوس أٝ غوحك٤وس كو٢ جُٔووحّ جألٍٝ،      أظرحذًح هر٤َ "ػدّ ذِٞؽ ظٖ جُطٔدزض ذؼد"ذ٤٘ٔح ٣رًس ٗظسجؤْٛ ك٢ أؼد جألظس لؼلًح

كو٢ جُٔحتوس ٓوْٜ٘ ألولوحُْٜ ذحُورٛحخ       10أًػس ٖٓ غِػْٜ أْٜٗ ػحؾصٕٝ ػٖ ضكَٔ ضٌح٤ُق جُٔدزظس ك٢ ق٤ٖ ال ٣عؤف أًػوس ٓوٖ    

 ُِٔدزظس.

س. ئ٠ُ ئدسجؼ أولحُٜح ٖٓ جُٔودجزض، الظو٤ٔح أغ٘وحء جألٝهوحش جُكحظؤس ٓوٖ جُودٝزز جُصزجػ٤و         ٝجلُىسش أؼد جألظس لؼلًح  -27

أدُس ٓٞغنوس ػ٠ِ ضؿ٤٘د جُووٞجش جُٔطٔوسدز ٝج٤ُِٔؽو٤حش جألولوحٍ ٓوغ ٓوح ٣سجكون ذُوي ٓوٖ ـوؼحخ            ٝك٢ ٛرٙ جألقٞجٍ، ضٞؾد أ٣مًح

ق٤ٖ ضعطأٗق جُٔدجزض ػِٜٔوح. ُٜٝورٙ جُؼٞجٓوَ ضوأغ٤س ؾِو٢ ػِو٠ جضطوحذ         جُٞجدػسضطؼِن ذط٤ٌلْٜ ٓسز أدسٟ ٓغ جُك٤حز جُٔدزظ٤س 

٣ُسؾنف إٔ ٣كفِٞج ػ٠ِ ضؼ٤ِْ ٣ط٘حظد ٝأػٔحزْٛ أًػس ٓوٖ أهوسجْٜٗ ٓوٖ أؼود جألظوس       ؼلًحجألظس هسجزجضٜح: كأولحٍ أهَ جألظس ل

 .لؼلًح

ٝدالٍ جُع٘ٞجش جُؼؽس جُٔؽُٔٞس ذحُطو٤٤ْ، جضعْ دػْ جُٔوحٗك٤ٖ ذحُطلوحٝش، كوحُ٘صجع جُٔطٞجـوَ جُور١ جهطوسٕ ذلطوسز قودغص           -28

ؾؼَ ٖٓ جُؼع٤س لؤحٕ جُطصجٓوحش جُٔوحٗك٤ٖ، الظو٤ٔح ذؼود ضٞه٤وغ جضلحهوحش         ،أٗكحء جُؼحُْك٤ٜح ًٞجزظ ور٤ؼ٤س ًر٤سز ك٢ ٓططِق 

. كل٢ جُٞهص جُر١ ذِـص ك٤ٚ غوس جُعٌحٕ ك٢ ػٞدز جألٓٞز ئ٠ُ ٗفحذٜح أٝؾٜح ٝأدور جُطوصجْٜٓ   2007ٝجؿحدٝؿٞ ُِعالّ ك٢ ػحّ 

َن ق 60ذطؼ٤ِْ أولحُْٜ ٣طؿدد، جٗطلك دػْ جُٔحٗك٤ٖ ئ٠ُ  ؿوْ جُٔوٞجد جُـرجت٤وس جُٔ٘طظوس ضعو٤ِٜٔح ٝػودد جأل٣وحّ        ك٢ جُٔحتس، ٓٔح هِ

 جُط٢ ٣طِو٠ جألولحٍ جُـرجء ك٤ٜح.

 فُهب البزًبهجر ػىاهل التٌفُذ التٍ َتحكن دو

ٔحتس ك٢ جُ 29 ٤ٓٞ٣ًح ك٢ جُؽٜس جُٔحل٢ ظس جُط٢ ضِو٠ ك٤ٜح ولَ ٝجقد ٝؾرحش ٓدزظ٤سك٢ جُٔطٞظه، ُْ ضطؿحٝش ٗعرس جأل  -29

قعد جُٔ٘حون. ٝضؽ٤س جُٔوحذالش جُٜحضل٤س  ٖٓ جألظس جُط٢ ؼِٜٔح جُٔعف جُر١ ُأؾس١ أغ٘حء جُطو٤٤ْ. ُْٝ ضططِق ٛرٙ جُ٘عرس ًػ٤سًج

كو٢   45ٓوٖ   ذِـص أهَ ه٤ِاًل 2010-2009ئ٠ُ إٔ جُ٘عرس جُٔث٣ٞس ُم٣حّ جُدزجظس جُط٢ ُهدٓص ك٤ٜح ٝؾرحش دالٍ جُع٘س جُدزجظ٤س 

ك٢ جُٔحتوس كو٢ جُؿ٘وٞخ. ٝذٞؾوٚ ػوحّ، ػ٘ودٓح ال        50ٖٓ  جُٔحتس ك٢ جُٔطٞظه ك٢ جُٔ٘ىوس جُؽٔح٤ُس جُـسذ٤س جُٞظى٠ ٝأًػس ه٤ِاًل

، كٜوْ ئٓوح   ضٌٕٞ ٛ٘حى ٝؾرس ٓدزظ٤س، ٣ـحدز ــحز جألولحٍ جُٔدزظس ٝهص جُـدجء ٝال ٣ؼٞدٕٝ ئ٤ُٜوح. أٓوح جألولوحٍ جألًروس ظو٘حً     

 جء أٝ ٣روٕٞ ك٤ٜح ٝال ٣إًِٔٞ.٣ؼٞدٕٝ ئ٠ُ جُٔدزظس ذؼد جُـد

 كو٢ ئذووحء جُودػْ جُٔوودّ ُع٤حظوس جُكٌٞٓوس جُٔطٔػِوس كو٢          البزًابهج  ظوطسجض٤ؿ٤س كطسز جاللىسجذحش جُٔٔطدز، ضٔػِص جٝدالٍ   -30

، أظوولس ٗوووؿ "ٓدزظووس ٝجقوودز، ٓىؼووْ ٓدزظوو٢ ٝجقوود". ٝذؼوود إٔ ضسجدوو٠ جُٔووحٗكٕٞ كوو٢ أػوووحخ جضلحهووحش ٝجؿووحدٝؿٞ ُِعووالّ    

جُٔطصٝٗحش ٖٓ جألؿر٣س جُر١ جهطسٕ ذوسجز ٣وم٢ ذٔٞجـِس ضٞك٤س جُطدٓحش ُ٘لط جُؼدد ٖٓ جُٔدجزض ذ٤ٌٔوس أهوَ ٓوٖ جألؿر٣وس     

ػٖ ٓ٘ف جأل٣ُٞٝس ُؼدد أهَ ٖٓ جُٔدجزض ػٖ هفٞز جُطدٓحش جُٔودٓس ُِٔدجزض ٝألؼق قفحتَ جُٔؽسٝع. ٝقعود   ػٞلًح

جز ٓٞجـوِس ضوود٣ْ جألزش ُِٔودجزض كو٢ جُؿ٘وٞخ دٕٝ جُٔ٘ىووس جُؽؤح٤ُس جُـسذ٤وس         ذؼك ٓفحدز جُٔؼِٞٓحش جُست٤ع٤س، ظحْٛ هس

 جُٞظى٠ ك٢ ئقعحض جُٔؿطٔؼحش جُٔك٤ِس ذحٗك٤حش جُكٌٞٓس ُِؿ٘ٞخ.

 الؼىاهل السُبلُت والتٌفُذَت التفبػل بُي

ع٤حه٤س ٝػٞجٓوَ جُط٘ل٤ور جُدجد٤ِوس كو٢ جُٔ٘ىووس جُؽؤح٤ُس       ، ضمحكسش جُؼٞجَٓ ج2002ُأ٣ٍِٞ ظرطٔرس/ٓغ جٗدالع جألشٓس ك٢   -31

جدطوحز ٓٞيلوٞ جُكٌٞٓوس كو٢ ًػ٤وس ٓوٖ جألق٤وحٕ جالٗطووحٍ ئُو٠           (1رجُـسذ٤س جُٞظوى٠ كأظولسش ػوٖ غالغوس ػٞجهود ٝد٤ٔوس ٛو٢:        

ٞز جُٔؼ٤ِٖٔ جُؿ٘ٞخ أٝ ُْ ٣طِوٞج أؾٞزْٛ، ٓٔح شجد جُؼدء جُٞجهغ ػ٠ِ ًحَٛ جُٔؿطٔؼحش جُٔك٤ِس ُدكغ ٓسضرحش جُٔؼ٤ِٖٔ أٝ أؾ

ُأؿِوص جُٔدجزض ك٢ جُردج٣س كو٢ جُٔ٘وحون جُطو٢ ٣عو٤ىس ػ٤ِٜوح جُٔطٔوسدٕٝ ٝػ٘ودٓح ُأػ٤ود كطكٜوح ُوْ ٣ٌوٖ ُود٣ٜح             ( 2رجُٔطىٞػ٤ٖ؛ 

قودش جُو٤وٞد جُٔطؽوددز ػِو٠ جُكسًوس      ( 3رٓطصٝٗحش ؿرجت٤س ُطٞك٤س جُطـر٣س جُٔدزظ٤س ج٤ٓٞ٤ُس أٝ ٓٞجزد ُدػْ ضٞك٤س ضؼ٤ِْ ؾ٤د؛ 
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ظطسجض٤ؿ٤حش جُط٤ٌق ُدٟ جألظس، كحكطوسش ئ٠ُ جُٔٞجزد جُالشٓس ُطِر٤س ؾ٤ٔغ ٓطىِرحش ػِٜٔوح ٝئزظوحٍ   جذعرد جٗؼدجّ جألٖٓ ٖٓ 

 أولحُٜح ئ٠ُ جُٔدجزض.

ذؼود   ُوْ ٣ٌوٖ ٓط٤٘وحً   ٝضؽ٤س جُٔؼِٞٓحش جُو٤ُٞس جُٔعطٔدز ٖٓ أكسجد جُٔؿطٔؼحش جُٔك٤ِس ئُو٠ إٔ زـود جُٔطصٝٗوحش جُـرجت٤وس       -32

ضٞش٣ؼٜح ػ٠ِ جُٔلطؽ٤حش جُٔك٤ِس ُِطؼ٤ِْ جالذطدجت٢ ُطووّٞ ذطعو٤ِٜٔح ُِٔؿطٔؼوحش جُٔك٤ِوس. ٝػ٘ودٓح ًلوص جُٔلطؽو٤حش جُٔك٤ِوس ػوٖ          

جُؼَٔ ػ٠ِ جُٞؾٚ جٌُحَٓ أٝ ق٤ٖ ضُٞص ٓ٘ظٔحش ؿ٤س ق٤ٌٓٞوس ضٞش٣وغ ٓطصٝٗوحش جألؿر٣وس ػِو٠ جُٔؿطٔؼوحش جُٔك٤ِوس، أـورف         

ُسـود جُطوحزؾ٤٤ٖ جُطكوون ٓوٖ جالُطوصجّ ذحُرسٗوحٓؽ ذعورد قحُوس جٗؼودجّ جألٓوٖ ًٔوح ُوْ ٣ؽوؼس ج٥ذوحء               ٖٓ جُؼع٤س ػِو٠ ٓوٞيل٢ ج  

 ٝجألٜٓحش ٝجُٔؼِٕٔٞ أْٜٗ ٓطُٕٞٞ ُسـد جالظططدجّ جُلؼحٍ ُِٔطصٝٗحش جُـرجت٤س. 

 االستٌتبجبث

ُالقط٤حؾحش كو٢ ذُوي جُٞهوص ٝنشز ػِو٠      جٗدالع جألشٓس ٓالتًٔحًحٕ ذسٗحٓؽ جُطـر٣س جُٔدزظ٤س، ك٢ ـ٤ـطٚ جألـ٤ِس، هرَ   -33

ٗكوٞ ؾِو٢ زؿروس جُكٌٞٓوس كو٢ ضكعو٤ٖ جالُطكوحم ذحُٔودجزض ٝجُطكفو٤َ جُدزجظو٢، الظو٤ٔح ٓوٖ همروَ جُلط٤وحش ٝذُوي ٓوٖ دووالٍ                 

      ٕ إٔ  ظ٤حظطٜح جُٔعٔحز "ٓدزظس ٝجقدز، ٓىؼْ ٓدزظ٢ ٝجقد". ذ٤د إٔ جظوطٔسجز جاللوىسجذحش ذؼود ٓسقِوس جُىوٞجزب قوحٍ دٝ

ٝجُؼالهس ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ جإلدجزز جُٞو٤٘س ُِطـر٣وس جُٔدزظو٤س دػوْ جُكفوحتَ جُطؼ٤ٔ٤ِوس جُٔرطـوحز أٝ        للبزًبهج ضٞجـَ جُٞظحتَ جُٔطحقس

 جُلٞجتد جُٔطٞهغ ضكو٤وٜح ٖٓ ؼرٌس جألٓحٕ.

ٓ   هودٓص  هد البزًبهج ص ػ٤ِٔحشُٝثٖ ًحٗ  -34 جألؿر٣وس جُٔووٞجز ئُو٠ ػودد لوطْ ٓوٖ جألولوحٍ كو٢ جُٔ٘ىووس           سجُٞؾروحش ٓعوططد

جُؽوؤح٤ُس جُـسذ٤ووس جُٞظووى٠ ٝكوو٢ جُؿ٘ووٞخ، كووإ ػوودد أ٣ووحّ جُٞؾرووحش ٝجٗطظحٜٓووح ُووْ ٣ٌٞٗووح ًووحك٤٤ٖ ُطؽووؿ٤غ جالُطكووحم ذحُٔوودجزض   

ُٔطِو٤وس ُِطـر٣وس   ٝجُٔٞجيرس ػ٠ِ جُدزجظس ٝئًٔحُٜح. ُْٝ ُضعؿنَ كسٝم ك٢ ٓؼدالش جالُطكحم ذحُٔودجزض ٝجُطكفو٤َ ذو٤ٖ جُلثوحش ج    

ٝؿ٤س جُٔطِو٤س ُٜح ظٞجء ك٢ جُؿ٘ٞخ أّ ك٢ جُٔ٘ىوس جُؽؤح٤ُس جُـسذ٤وس جُٞظوى٠. ٝئلوحكس ئُو٠ ذُوي، يِوص جُلط٤وحش أهوَ ئًٔوحال           

ُِٔدزظس جالذطدجت٤س ٓوٖ جُلط٤وحٕ. ٝضؼورز ه٤وحض جُطوأغ٤سجش جُطـر٣ٝوس جُٔكطِٔوس ذعورد ضٞهوق جُٔىوحػْ جُٔدزظو٤س ػوٖ جُؼٔوَ كو٢               

ٔنس أدُس ٝجٛ٘س ككعد ػ٠ِ إٔ جُٞؾرحش جُٔدزظ٤س قوووص  هر 2010قص٣سجٕ ٤ٗٞ٣ٞ/ َ ذدء جُؼَٔ ج٤ُٔدج٢ٗ ذ١ جُفِس ذحُطو٤٤ْ. ٝغ

جُطو٢ ضؼورز ػ٤ِٜوح ٓٞجـوِس ئزظوحٍ أولحُٜوح ئُو٠         ٓص٣س ذجش ؼإٔ ُمظوس ٓوٖ ق٤وع ضك٣ٞوَ جُو٤ٔوس، الظو٤ٔح ألؼود جألظوس لوؼلحً         

ِس ذو٤ٖ جُطؼِو٤ْ ٝجُؼٔوَ جُٔ٘صُو٢ ذحٛظوس ذدزؾوس ٣فوؼد        ؾؼوَ ضٌِلوس جُٔلحلو    جُٔدجزض ذعرد ضرذرخ جُٞؾرحش جُٔدزظ٤س ضرذورذحً 

 ػ٠ِ ٛرٙ جألظس ضكِٜٔح.

، ٓٞٛ٘وس هودزز   ك٢ جُ٘طحتؽ كوصجدش ٓعوط٣ٞحش جُٜؽحؼوس جزضلحػوحً     ذحُـًح ٝأغسش جُؼٞجَٓ جُطحزؾ٤س جُٔ٘رػوس ػٖ جُ٘صجع ضأغ٤سًج  -35

. جُطو٢ ألوك٠ ددِٜوح أهوَ ذٔوودجز ًر٤وس ٓوٖ زـو٤لحضٜح جألهوَ لوؼلحً           س لوؼلحً جألظس ػ٠ِ ضؼ٤ِْ أولحُٜح، الظو٤ٔح كو٢ أؼود جألظو    

ٝزأش ذؼك جألظس كو٢ جظوطث٘حف جُطـر٣وس جُٔدزظو٤س ػوٞدز جألٓوٞز ئُو٠ ٗفوحذٜح، ذ٤ود إٔ ضرذورخ ضٞش٣وغ جألؿر٣وس ألوؼق ٛورج               

 جُكحكص ػ٠ِ ئذوحء جألولحٍ ك٢ جُٔدجزض. 

ّ  ٝهرووَ جألشٓووس، ًحٗووص   -36 ، كحُكٌٞٓووس أػوودش  دػٔووٚ ُرسٗووحٓؽ ٝو٘وو٢ جُٔ٘ؽووأ قوووحً   البزًاابهج ٛ٘ووحى ٓرووسزجش ه٣ٞووس ألٕ ٣ووود

جالًطلحء جُرجض٢ ٖٓ دالٍ ضس٤ًصٙ ػِو٠   ٓسقِسذدػٜٔح قط٠ ٣رِؾ ذسٗحٓؽ جُطـر٣س جُٔدزظ٤س  البزًبهجظطسجض٤ؿ٤س جظطدجٓس جُطصّ ج

ظوطسجض٤ؿ٤س ُوْ ضعوحػد ذوودز ضوحّ كو٢ ضكو٤ون أٛودجف         ٕ ٛورٙ جال ئٗطحؼ جألؿر٣س جُٔك٤ِس جُٔ٘ؽأ ػ٠ِ ٓعطٟٞ جُٔؿطٔغ جُٔك٢ِ. ذ٤د أ

ٝ    60جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجُؿ٘عح٤ٗس ٝذجش جُفِس ذؽرٌس جألٓحٕ ػ٘دٓح كودش جُكٌٞٓس جُع٤ىسز ػ٠ِ البزًبهج   40ك٢ جُٔحتوس ٓوٖ جُورالد 

 ك٢ جُٔحتس ٖٓ ظٌحٜٗح.
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ٓوغ هوسجز جُكٌٞٓوس جُوحلو٢ ذطوود٣ْ       البزًابهج  ، أغوس ضٞجكون  2007ٝك٢ ظ٤حم ضموحؤٍ جُط٣ٞٔوَ ٝض٘وح٢ٓ جُىِود ذؼود ػوحّ         -37

 ػٖ ٝلغ أ٣ُٞٝحش ٝضود٣ْ جُطدٓحش ُؼدد أهَ ٖٓ جُٔودجزض ضوأغ٤سجً   جُطدٓحش ُ٘لط ػدد جُٔدجزض ٓغ ضو٤َِ ٤ًٔس جُـرجء ػٞلًح

َ إٔ ٣ٌٕٞ ُطود٣ْ ظالٍ ؿرجت٤س ٓططِلس ُٔ٘حون ؾـسجك٤وس ٓططِلوس دوالٍ كطوسز     . ٝئلحكس ئ٠ُ ذُي، ٣ُكطٔػ٠ِ جُ٘طحتؽ أ٣مًح ظحُرًح

 جاللىسجذحش جُٔٔطدز ٝجظطلكحٍ جٗؼدجّ جُٔعحٝجز ذ٤ٖ ٓططِق جُٔ٘حون جُؿـسجك٤س لِغ ك٢ دِن جٗىرحػحش ذؼدّ جإلٗفحف.

ئ٠ُ ئؿالم جُطدٓحش جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝقدش ٖٓ هدزز كس٣ن جُطو٤و٤ْ   2010ٝأدش جألشٓس جُط٢ جٗدُؼص ك٢ ًٞش د٣لٞجز ك٢ ػحّ   -38

جُع٤حظ٢ ٖٓ ضأغ٤سجش ػ٠ِ جألظس جُمؼ٤لس. ٝقط٠ ٣طْ جُكفٍٞ  -ػ٠ِ ئدزجى ًَ ٓح هد ٣طٔطك ػ٘ٚ جاللىسجخ جالؾطٔحػ٢

ضؼووحٕٝ ٓوٖ ضو٤٤ٔوحش جُٜؽحؼوس ٝجألٓوٖ ُمظووس جُموؼ٤لس، كِوٖ ٣ٌوٕٞ ٓوٖ جُٔعوطىحع جهطوسجـ ٗٔوحذؼ             ػِو٠ ٓؼِٞٓوحش أًػوس ػٔووحً    

 ؾد٣دز.

 التىصُبث

 التىصُبث الىالؼت فٍ ًطبق اختصبصبث البزًبهج

ئػحدز ضس٤ًص جُطـر٣س جُٔدزظ٤س ػ٠ِ ضكع٤ٖ ٓؼدالش جالُطكحم ذحُٔدجزض ٝجُٔٞجيرس ػ٠ِ جُدزجظس ٝجُ٘ؿوحـ   :1 التىصُت  -39

جُع٤حظو٤س. ٝئغوس جُطٞـوَ ئُو٠ قوَ ُمشٓوس جُكح٤ُوس،         -جالؾطٔحػ٤وس  ، ػ٘دٓح ضعطوس جألٝلوحع ك٤ٜح، الظ٤ٔح ذ٤ٖ أؼد جألظس لؼلًح

ظووطسجض٤ؿ٤س ُلط٤ووحش كوو٢ جُٔوودجزض ذك٤ووع ضووطٌٖٔ جال أكمووَ ُمظوورحخ جٌُحٓ٘ووس ٝزجء ضوود٢ٗ ٓؽووحزًس ج   ئؾووسجء دزجظووس ضطوو٤ف كٜٔووحً 

 جُٔططحزز ٖٓ جإلقحوس ذحُطكد٣حش جُط٢ ضٞجؾٚ جُلط٤حش.

ْن ٓوٖ جُ  البزًبهجضكع٤ٖ دزؾس جٗطظحّ جُسـد جُطؽحز٢ً، ٖٓ همرَ ٓٞيل٢ : 2التىصُت   -40 ؿوحٕ جُلسػ٤وس   ِك٢ جُردج٣س ٖٝٓ غ

ٝجإلدجزز جُٞو٤٘س ُِطـر٣س جُٔدزظو٤س ق٤وحٍ    البزًبهجإلدجزز جُـرجء ك٢ جُٔدجزض ػ٠ِ ٗكٞ ٣ؼصش غوس جُٔؿطٔغ جُٔك٢ِ ك٢ جُطصجّ 

 ٝذٞؾٚ أدؿ ُِلط٤حش. جُٔىحػْ جُٔدزظ٤س ٝضكع٤ٖ كسؾ جُكفٍٞ ػ٠ِ جُطؼ٤ِْ،

جُٔٞظوْ جألػؿوق   أغ٘وحء   جألظس لوؼلحً  جُطك٣ٞالش جُ٘ود٣س ألؼد ئػحدز جُؼَٔ ذحُكفؿ جُـرجت٤س جُٔ٘ص٤ُس أٝ : 3التىصُت   -41

ٜوح ُطوٞك٤س   ػوٖ ئدوسجؾْٜ ٓ٘   ز٣ػٔح ُضكفد جُٔكحـ٤َ ٝذُي ذـ٤س قع جألظس ػ٠ِ ٓٞجـِس ئزظوحٍ أولحُٜوح ئُو٠ جُٔودجزض ذودالً     

 جُؼَٔ ك٢ جألوٞجز جُكسؾس ٖٓ دٝزز جإلٗطحؼ.

 التىصُبث التٍ تستلزم التؼبوى هغ جهبث فبػلت أخزي

ظطسجض٤ؿ٤س جالظطٜدجف ٓغ جإلدجزز جُٞو٤٘س ُِطـر٣س جُٔدزظ٤س ُمٔحٕ قفٍٞ أولوحٍ  ئػحدز جُطلحٝق ذؽحٕ ج :4التىصُت   -42

ئٗؽحء ـ٘دٝم ُِٔ٘ف جُدزجظ٤س ذحظوططدجّ   (1رظطسجض٤ؿ٤س ٓح ٢ِ٣: ػ٠ِ جُطـر٣س جُٔدزظ٤س. ٣ٌٖٝٔ إٔ ضؽَٔ جال جؼد جألظس لؼلًح

كسٌٗحش أكس٣و٤س ػٖ ًَ وحُد ُطـى٤س جُطٌوح٤ُق   10ُإلدجزز جُٞو٤٘س ُِطـر٣س جُٔدزظ٤س ٝهدزٙ  ؾصء ٖٓ جُٔرِؾ جُر١ ٣ُدكغ قح٤ًُح

ئػدجد ظ٤حظوس هىس٣وس    (2ر ؛ٖٓ جُكفٍٞ ػ٠ِ جُٞؾرحش جُٔدزظ٤س أٝ ألظس لؼلًحجُطؽـ٤ِ٤س ُِطـر٣س جُٔدزظ٤س قط٠ ضطٌٖٔ أؼد ج

 ػ٠ِ جُٞؾرحش. ضٌلَ قفٍٞ أؼد جألظس لؼلًح

ضكو٤ن جُط٘حظد ذ٤ٖ جُطـى٤س ٝجُٔٞجزد. ٝق٤ع ٣ُطٞهغ إٔ ضٌوٕٞ جُٔوٞجزد جُٔطحقوس أهوَ ٓٔوح ٛوٞ ٓووسز، ضوود٣ْ          :5التىصُت   -43

-ُمٓوٖ جُـورجت٢ ٝجألٓوٖ جالؾطٔوحػ٢     دد أهَ ٖٓ جُٔدجزض، ٓغ ٓ٘ف جأل٣ُٞٝس ُِٔدجزض ك٢ أؼد ٓ٘حون جُرالد جكطووحزجً جألؿر٣س ُؼ

كوو٢ جُٔحتووس ٓووٖ ؾ٤ٔووغ أ٣ووحّ جُدزجظووس، ٓٔووح ٣عووطِصّ جدط٤ووحز جُٔؿطٔؼووحش جُٔك٤ِووس    90جُع٤حظوو٢. ٣ٝ٘رـوو٢ ئذوووحء جإلٓوودجدجش ُ٘عوورس  

 حالظطؼحٗس ذ٘طحتؽ ضو٤٤ْ هىس١ ُمٖٓ جُـرجت٢ ٝجُٔطحوس.ذ ـحترًح جدط٤حزًجالبزًبهج جُٔسؼكس ُطِو٢ دػْ 
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ضلؼ٤ووَ جُِؿووحٕ جُلسػ٤ووس إلدجزز جُـوورجء كوو٢ جُٔوودجزض ذر٘ووحء هوودزجضٜح ػِوو٠ زـوود ذسٗووحٓؽ جُطـر٣ووس جُٔدزظوو٤س   :6 التىصااُت  -44

ذـ٤س جُكلحي ػِو٠ ًلوحءز جُ٘ظوحّ ٝٗؿحػطوٚ ٝغووس جُٔؿطٔوغ        ٝٗٞػًح ٝٓعحءُس جإلدجزز جُٞو٤٘س ُِطـر٣س جُٔدزظ٤س ذؽإٔ جألؿر٣س ًًٔح

 جُٔك٢ِ ك٤ٚ.

ٝٓ٘ظٔس جألؿر٣س ٝجُصزجػس ُمْٓ جُٔطكدز، ئػدجد وحتلس ٓوٖ   ذحُطؼحٕٝ ٓغ جإلدجزز جُٞو٤٘س ُِطـر٣س جُٔدزظ٤س :7التىصُت   -45

أقود  جُٔدزظ٤س. ٝٓوح ئٗطوحؼ جألؿر٣وس الظوطٜالًٜح كو٢ جُٔودجزض ظوٟٞ         الظطدجٓس جُٔىحػْ جألٗؽىس ُِٔؿٔٞػحش جُٔؿطٔؼ٤س دػًٔح

جُط٤حزجش ٣ٝرـو٢ جظطٌؽوحف ذودجتَ أدوسٟ، الظو٤ٔح ُِٔؿطٔؼوحش جُٔك٤ِوس ؼورٚ جُكموس٣س ق٤وع ضٌوٕٞ ٤ٌِٓوس جألزجلو٢ ٓرؼوع               

 ضٞضس.

جُكفووحد ٓووغ جُؼىووَ جُٔدزظوو٤س، جُطلووحٝق ٓووغ  ٝٓٞظووْجألػؿووق ٔٞظووْ جُ جُكووحالش جُطوو٢ ٣طووصجٖٓ ك٤ٜووح كوو٢: 8التىصااُت   -46

ذودػْ ٓوٞجيرطْٜ    لبزًابهج جإلدجزز جُٞو٤٘س ُِطـر٣س جُٔدزظ٤س ُدزجظس ضؼ٤ِْ جُٜٔحزجش جُك٤حض٤س ُِٔ٘وىؼ٤ٖ ػٖ جُدزجظس ٓوغ ه٤وحّ ج  

 ذطص٣ٝدْٛ ذٞؾرحش ٓدزظ٤س ٝذكفؿ ؿرجت٤س ٓ٘ص٤ُس.

 ، ضكد٣وود جُٔوودجزض جُطوو٢ ضوووَ ك٤ٜووح ٓؼوودالش ئًٔووحٍ جُدزجظووس ػووٖ جُٔؼوودالش      جألشٓووس جُكح٤ُووس ئغووس جٗكعووحز   :9التىصااُت   -47

جُٞو٤٘س/جإله٤ٔ٤ِس ٝئؾسجء ٓ٘حهؽحش ك٢ ئوحز ٓؿٔٞػوحش جُطس٤ًوص ٓوغ وحتلوس ٝجظوؼس جُ٘ىوحم ٓوٖ ج٥ذوحء ٝجألٜٓوحش ٝجُٔؼِٔو٤ٖ           

، ضكد٣ود جُٔ٘ظٔوحش جُؼحِٓوس كو٢ هىوحع      طؼِو٤ْ ػحتووحً  ًٝرحز جُعٖ ُطكد٣د جُعرَ جٌُل٤ِس ذطكع٤ٖ ٛرٙ جُٔؼدالش. ٝئذج ًحٗص ؾٞدز جُ

 ذطود٣ْ جُٔعحػدز جُـرجت٤س. البزًبهججُطؼ٤ِْ ٝجظطٌؽحف ٓدٟ جظطؼدجدٛح ُطم٤ٖٔ ٛرٙ جُٔؿطٔؼحش جُٔك٤ِس ك٢ ذسٓؿطٜح، ٓغ ه٤حّ 

ضو٤وو٤ْ ظووس٣غ ُمٓووٖ جُـوورجت٢ ٝٓ٘حهؽووحش      ئؾووسجء البزًاابهج ئذج جظووطٔسش جألشٓووس جُكح٤ُووس، ٣٘رـوو٢ ػِوو٠     :10التىصااُت   -48

ٖٓ ٓططِق كثحش جُٜؽحؼس جألظس٣س ُطكد٣د ٓدٟ ٓالءٓوس أظوِٞخ    -جُ٘عحء ٝجُسؾحٍ ٝجألولحٍ - ٓؿٔٞػحش جُطس٤ًص ٓغ جُٔٔػ٤ِٖ

ٔوَ  . ٝٛورج جُؼ جُطـر٣س جُٔدزظ٤س جُكح٢ُ ٝجُطـ٤٤سجش جُالشّ ئقدجغٜح قط٠ ضؽٌَ جُطـر٣س جُٔدزظ٤س ؼرٌس أٓحٕ ألؼد جألظس لؼلًح

جُطك٣ٞالش جُ٘ود٣س، جُكفوؿ جُـرجت٤وس جُٔ٘ص٤ُوس، جُرعو٣ٌٞص، جُٞؾروحش جُعوحد٘س        -لسٝز١ هرَ ضكد٣د ٓؿٔٞػس ن٤ُحش جُطع٤ِْ

 الظطدجٓس جُطصجّ جألظس ق٤حٍ ضؼ٤ِْ جألولحٍ ك٢ ظٖ جُدزجظس جالذطدجت٤س أغ٘حء كطسز جاللىسجخ جُٔٔطدز.  -ك٢ جُٔدجزض
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