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 مذكزة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 ُظشهيمذيت نهًجهظ انتُفيزي ن انىثيمتهزِ 

حالطقوخٍ رٔوٞيل٢    اُو٠  طظؼِن رٔلظوٟٞ ٛوزٙ حُٞػ٤ووش    ك٤٘شأعجِش ُذ٣ْٜ هذ طٌٕٞ طذػٞ حألٓخٗش أػنخء حُٔـِظ حُز٣ٖ 

 حُٔـِظ حُظ٘ل٤ز١ رلظشس ًخك٤ش. دٝسسء حرظذحهزَ  رُيإٔ ٣ظْ  ٣ٝلنَأدٗخٙ،  حُٔزًٞس٣ٖرشٗخٓؾ حألؿز٣ش حُؼخ٢ُٔ 

 ٓذ٣شس ٌٓظذ حُظو٤٤ْ: C. Heider حُغ٤ذس -066513 2030 سهْ حُٜخطق:

 حُظو٤٤ْ، ٌٓظذ حُظو٤٤ْ: ٢ٓٞيلًز٤شس  M. Readحُغ٤ذس  066513- 2539 سهْ حُٜخطق:

 
 ْ ٍ  ٣ٌٔوٌ٘ طظؼِون   أعوجِش إ ًخٗوض ُوذ٣ٌْ    ،حُٔوئطٔشحص ٞكوذس دوذٓخص   ُ شحإلدحس٣و  سحُٔغوخػذ  ،I. Carpitella رخُغو٤ذس  حالطقوخ

 .(2645-066513)ربسعخٍ حُٞػخثن حُٔظؼِوش رؤػٔخٍ حُٔـِظ حُظ٘ل٤ز١ ٝرُي ػ٠ِ حُٜخطق سهْ: 
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حُزِذحٕ ًؼخكوش   ٠ك٢ حُٔخثش. ٝطؼظزش سٝحٗذح ٖٓ أػِ 2.7غ١ٞ٘ حُ٘ٔٞ حُٓظٞعو ٓؼذٍ ، ٣ٝزِؾ ٤ِٕٓٞ ٗغٔش 10.3سٝحٗذح ٣زِؾ ػذد عٌخٕ 

سطلوغ  ٝح 2000حُٔخثش ك٢ ػخّ  ٢ك 8 ؿٔخ٢ُ. ًٝخٕ حُ٘خطؾ حُٔل٢ِ حإلٛخك٢ حُغٌخٕ ك٢ حُؼخُْ ٝطؾٌَ حُضسحػش حُؼٔٞد حُلوش١ الهظقخد

كو٢  ك٢ حُٔخثش ٖٓ حُغٌخٕ طلض دوو حُلووش حُوٞى٢٘ب ٝروخُشؿْ ٓوٖ حٌُٔخعوذ حألد٤وشس         57. ٣ٝؼ٤ؼ 2008ك٢ حُٔخثش ك٢ ػخّ  11ا٠ُ 

ًٔخ حسطلؼوض ٓؼوذالص حإلُٔوخّ روخُوشحءس ٝحٌُظخروش ٝحالُظلوخم       ألٖٓ حُـزحث٢، ٣ظٞحفَ حسطلـخع ٓغظ٣ٞخص عـٞء حُظـز٣ـش حُٔضٓـٖ. ٓـخٍ ح

ٓوٖ ؿٜٔٞس٣وش حٌُٞٗـوٞ حُذ٣ٔٞهشحى٤وش، حُؼو٤ؼ كو٢       ٓؼظٜٔوْ   ؿوت ال 54 ٣ٝ000ٞحفوَ كـٞحُوـ٢    سطلخػخ ًز٤شح.ث٤ش حرظذحرخُٔذحسط حال

اػوخدس  ض ٓوٖ حُزِوذحٕ حُٔـوخٝسس ٝهوذ طٔو     ا٤ُوٚ  ٤ٞحفوِٕٞ حُؼوٞدس   كٗذ٣ٕٞ حُز٣ٖ كشٝح ك٢ حُغخرن ٓوٖ حُزِوذ   حٓخ٤ٔخص ك٢ سٝحٗذح. أٓخ حُشٝ

 .طٞى٤ْٜ٘

حالعوظشحط٤ـ٢ ٝحطغوخهٚ    انبشَايجٓخ ٓذٟ كغٖ طٔٞمغ ( 1: ػالػش أعجِش حٗيالهخ ٖٓ 2010-2006ُِلظشس لخكظش ح٣ُٝو٤ِْ ٛزح حُظوش٣ش 

( 3 ك٢ د٤خسحطٚ ٝٓخ ٓذٟ حطغخّ ٛزٙ حُخ٤خسحص رخُقوزـش حالعوظشحط٤ـ٤ش؟   انبشَايج٤ًق رّض ( 2ٓغ حعظشحط٤ـ٤خص حُلٌٞٓش ٝحُؾشًخء؟ 

 ٤ًق ًخٕ أدحء حُلخكظش، ٝٓخ ٢ٛ ٗظخثـٜخ؟ 

ٖ   هووخّ رٜوووزح حُظو٤ووو٤ْ كش٣ووون ٝ  ٗٞكٔزش/طؾوووش٣ٖ حُؼوووخ٢ٗ ؽوووٜش٤ٔ١ذح٤ٗوووش كوو٢  حُػٔوووخٍ ؿوووشص حأل، ٣ٝظووؤُق ٓوووٖ عوووظش حعظؾوووخس٤٣ٖ ٓغووظو٤ِ

 .٣2010غٔزش/ًخٕٗٞ حألٍٝ ٝد

ٓ  كو٢ سٝحٗوذح    نهبشَاايج حُلخكظش حُويش٣ش ٝؿذ حُظو٤٤ْ إٔ ٝ ًخٗوض ٓظٞحثٔوش ػوٖ ًؼوذ ٓوغ ؽوٞحؿَ حُلٌٞٓوش         2010ٝ 2006 ٢رو٤ٖ ػوخ

حُظو٢  حُويوش١  ألْٓ حُٔظلذس حلش٣ن حُظخرؼش ُ ألدحء"ح"طٞك٤ذ أ٣نخ ٓغ ٓزخدسحص  ؿ٤ذٓظغوش رؾٌَ ٝحكظ٤خؿخص حُغٌخٕ. ًٝخٗض حُلخكظش 

 ٓغ حأل٣ُٞٝخص حُٞى٤٘ش.طظٞحءّ رذٝسٛخ 

ٝطل٤َِ ؿٔغ  ٖٓ دالٍش. ٝهذّ ٓغخٛٔخص ًز٤شس ا٣ـخر٤ٗظخثؾ  ًخٕ ُٜخٖٓ حُخ٤خسحص حالعظشحط٤ـ٤ش  حػذد انبشَايج حطخزٝىٞحٍ حُلظشس، 

ُو٠ أ٣ُٞٝوخص ٝحمولش    ا انبشَاايج  طوذدالص ٝحعوظ٘ذص  . ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حُوٞى٢٘ ـٞع ٝحألٖٓ حُـزحث٢ ٝكخُش حُظـز٣ش رخُطظؼِن ٓؼِٞٓخص 

ُظٞك٤وذ  حألكشهوش حُٔٞحمو٤ؼ٤ش ُٔزوخدسس    كو٢   انبشَاايج ؾوخسًش  ٓ ٝعؤلض ط٘غو٤ن ؿٜوٞد حُـٜوخص حُٔخٗلوش.     حُظ٢ طوٞد ٝمؼظٜخ حُلٌٞٓش 

رؾٌَ ٓؾظض  انبشَايجٓؾشٝػخص  طٞصػضحألْٓ حُٔظلذس. ٝٓغ رُي، ٝرقلش ػخٓش، ٖٓ ؾشًخء ٓغ حُ ظآصسرخُٔض٣ذ ٖٓ أٝؿٚ حُحألدحء 

حعظخذحّ حُٔوذحسط ًؤٓوخًٖ   ٖٓ أؿَ دػٔٚ ُِظؼ٤ِْ ٖٓ حالعظلخدس ٖٓ  انبشَايجحُظآصس. ٝطٌٖٔ  كشؿٓغ ه٤َِ ٖٓ حُظذحدَ أٝ ، ؿـشحك٤خ

 حُٔظؼِوش رخُضسحػش.  ٤شُألٗؾيش حُٔـظٔؼ

 ،ٝحُظـز٣ووش حُٔذسعوو٤ش ،حألعخعوو٤ش ٠ٝحُز٘وو حموو٢حألس فووالفٝا ،حإلؿخػووش حُٔٔظووذسٓـووخالص كوو٢  ٤ٓضطووٚ حُ٘غووز٤شػِوو٠  انبشَااايج ٝرووشٖٛ

ْ . ٝرقٞسس ػخٓش، ػٔٞٓخ ٝحُظـز٣ش َ  انبشَاايج ٝكوون   ،ش٤و ٝكؼخُ رٌلوخءس حُٔغوخػذس حُـزحث٤وش    طْ طووذ٣ ٚ  ش ا٣ـخر٤و  كقوخث ػِو٠   ٓوٖ طذدالطو

ًووزُي ػِوو٠ فووؼ٤ذ ، ْٝٝحُظؼِوو٤ ،ُظـز٣ووشحٝ ،ٓوخرووَ حُظووذس٣ذحُـووزحء ٝ ،ٓووٖ أؿووَ اٗؾووخء حألفووٍٞ ،ـووزحء ٓوخرووَ حُؼٔووَ ٝحُـووزحءفووؼ٤ذ حُ

ٖ    ١أهوٟٞ ٓوغ حعوظشحط٤ـ٤خص ٝطوذحر٤ش ُِظقوذ      ٓؾخسًشِٔغظوزَ ػ٠ِ ُحُظٞص٣غ حُؼخّ ُألؿز٣ش. ٝطشًض حُظٞف٤خص   ،ُغوٞء حُظـز٣وش حُٔوضٓ

 .لٌٞٓشا٠ُ حُ حألٖٓ حُـزحث٢ ٝحُظـز٣ش ٝرشٗخٓؾ حُظـز٣ش حُٔذسع٤شأٗؾيش طل٤َِ وَ ٤ٌِٓش ٘ٝط٤ٔ٘ش حُوذسحص ُ

  

 يهخـص
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يششوع انمـشاس


 
 

 

( ٝسد حإلدحسس ػ٤ِوٚ  WFP/EB.A/2011/7-E" )ُشٝحٗوذح طوش٣ش ٓٞؿض ػٖ طو٤٤ْ حُلخكظوش حُويش٣وش   ٣ل٤و حُٔـِظ ػًِٔخ رخُٞػ٤وش "

٣ٝلوغ ػِو٠ حطخوخر حُٔض٣وذ ٓوٖ حإلؿوشحءحص رؾوؤٕ حُظٞفو٤خص ٓوغ ٓشحػوخس           ، WFP/EB.A/2011/7-E/Add.1حُٞحسد ك٢ حُٞػ٤وش 

 حُظ٢ ىشكٜخ حُٔـِظ أػ٘خء ٓذحٝالطٚ.حالػظزخسحص 

 

 

 

 

 

  

                                                      
 ا٠ُ ٝػ٤وش حُوشحسحص ٝحُظٞف٤خص حُقخدسس ك٢ ٜٗخ٣ش حُذٝسس.ىالع ػ٠ِ حُوشحس حُٜ٘خث٢ حُز١ حػظٔذٙ حُٔـِظ، ٣شؿ٠ حُشؿٞع ٛزح ٓؾشٝع هشحس، ُٝال 
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 يؼهىياث أعاعيت

 عًاث انتمييى

: ٓؾوشٝػخٕ  2010اُو٠   2006كو٢ حُلظوشس ٓوٖ    حُظو٢ طوْ ط٘ل٤وزٛخ     انبشَاايج ػ٤ِٔخص  شٝحٗذحَُ طو٤٤ْ حُلخكظش حُويش٣ش ٣ٔؾ  -1

ٖ ٓال 207ًٝخٗوض ٤ٓضح٤ٗوش حُلخكظوش    . ٗؼوخػ ٝػالع ػ٤ِٔوخص ٓٔظوذس ُاؿخػوش ٝحإل    ،خٕاٗٔخث٤ ٍ ٝؽؤِض   ،دٝالس أٓش٣ٌو٢  ٣و٤  أػٔوخ

 ػ٠ِ ٗلٞ ٓ٘لقَ. ضُٓٞ شامخك٤ َطل٤ِ

ٝطلذ٣وذ أعوزخد    اُو٠ طو٤و٤ْ أدحء حُلخكظوش حُويش٣وش ٝٗظخثـٜوخ      ٠حُٔغوخءُش ٝحُوظؼِْب ٣ٝغوؼ   ٛذف ٓضدٝؽ ٣ظٔؼوَ كو٢   ِظو٤٤ْ ُٝ  -2

ٖ  . ٣ٝو٤ِْ ٛزح حُظوش٣وش حُلخكظوش   ٤ًل٤ش حعظخالؿ حُذسٝط ٜٓ٘خكظظٜخ ٝحُ٘ـخف أٝ حُلؾَ حُظ٢ طٔض ٓال  :ػالػوش أعوجِش   حٗيالهوخ ٓو

كو٢   انبشَاايج ( ٤ًوق روّض   2حالعظشحط٤ـ٢ ٝحطغخهٚ ٓغ حعظشحط٤ـ٤خص حُلٌٞٓوش ٝحُؾوشًخء؟    انبشَايج( ٓخ ٓذٟ كغٖ طٔٞمغ 1

 ( ٤ًق ًخٕ أدحء حُلخكظش، ٝٓخ ٢ٛ ٗظخثـٜخ؟3د٤خسحطٚ ٝٓخ ٓذٟ حطغخّ ٛزٙ حُخ٤خسحص رخُقزـش حالعظشحط٤ـ٤ش؟ 

 ٗٞكٔزش/طؾوش٣ٖ حُؼوخ٢ٗ   ؽوٜش١ ٤ٔذح٤ٗش ك٢ حُػٔخٍ ٝؿشص حأل ،هخّ رٜزح حُظو٤٤ْ كش٣ن ٣ظؤُق ٖٓ عظش حعظؾخس٤٣ٖ ٓغظو٤ِٖٝ  -3

 .2010ٍٝ د٣غٔزش/ًخٕٗٞ حألٝ

 انغياق

كو٢ حُٔخثوش   2.7 غو١ٞ٘ حُ٘ٔوٞ  حُٓؼوذٍ  ٓظٞعوو  ٣ٝزِوؾ   ،٤ِٕٓٞ ٗغٔش ٣10.3زِؾ ػذد عٌخٕ سٝحٗذح   -4
(1)

. ٝطؼظزوش سٝحٗوذح ٓوٖ    

ٝكوووض   ٗوخدسس.  ٢ ك٤ٜوخ مح: ٝحألسحُٞحكذ ؽخـ ك٢ ح٤ٌُِٞٓظش حُٔشرغ 321رٔظٞعو حُزِذحٕ ًؼخكش ك٢ حُغٌخٕ ك٢ حُؼخُْ  أػ٠ِ

كو٢ حُٔخثوش    57. ٣ٝؼ٤ؼ 2008ك٢ حُٔخثش ك٢ ػخّ  11سطلغ ا٠ُ ٝح ،2000ك٢ حُٔخثش ك٢ ػخّ  8 رِؾ خاؿٔخ٤ُ خٓل٤ِ خٗخطـسٝحٗذح 

كو٢ حُٔخثوش ػِو٠ أهوَ ٓوٖ دٝالس٣وٖ كو٢ ح٤ُوّٞ، ٣ٝ٘ظؾوش حُلووش كو٢ ٓؼظوْ              ٣ٝ90.3ؼو٤ؼ   ،طلوض دوو حُلووش حُوٞى٢٘    حُغٌخٕ ٖٓ 

حُ٘غوخء طؼو٤ؼ طلوض ٓغوظٟٞ دوو      حُظو٢ طؼ٤ِٜوخ   ك٢ حُٔخثش ٖٓ حألعش  62، ًخٕ 2008 حُٔلخكظخص حُـشر٤ش ٝحُـ٘ٞر٤ش. ٝك٢ ػخّ

ٝ  ٣ؼ٤ِٜوخ كو٢ حُٔخثوش ٓوٖ حألعوش حُظو٢       54ٓوغ  حُلوش، رخُٔوخسٗش  عوزَ حُٔؼ٤ؾوش   موؼلخ ٓوٖ ك٤وغ    ٔـٔٞػوخص  حُأًؼوش  ٓوٖ  حُشؿوخٍ. 

حُوز٣ٖ  ٕ ٞؼٔوخٍ حُضسحػ٤و  ُٝح ٓوٖ حُغوٌخٕ،   كو٢ حُٔخثوش   ٣ٝ38ؾوٌِٕٞ   ،ٌٛظوخس  0.1فـخس حُٔوضحسػ٤ٖ حُوز٣ٖ ٣ضسػوٕٞ أهوَ ٓوٖ      

.حُغٌخٕ ك٢ حُٔخثش ٖٓ 22ٗغزش  ٣ؾٌِٕٞ
(2)

 

كو٢   57ػخٓوخ ٓوٖ    24ٝ 15خُوشحءس ٝحٌُظخرش ر٤ٖ حألؽخخؿ حُز٣ٖ طظشحٝف أػٔخسْٛ ٓخ رو٤ٖ  ر حإلُٔخّٓغظٟٞ  حُظؼ٤ِْ. صحد  -5

ث٤وش  رظذحب ٝصحدص حُٔؼذالص حُقخك٤ش ُالُظلوخم رخُٔوذحسط حال  2005/2006ك٢ حُٔخثش ك٢ حُلظشس  77ا٠ُ  ،2000حُٔخثش ك٢ ػخّ 

ث٤ش أًؼش ٖٓ رظذح. ٝصحد ٓؼذٍ أًخٍ حُذسحعش رخُٔذسعش حال2009ك٢ حُٔخثش ك٢ ػخّ  93ا٠ُ  ،2000ك٢ حُٔخثش ك٢ ػخّ  72ٖٓ 

ٍ  ،كو٢ حُٔخثوش   75ك٢ حُٔخثش اُو٠   22ٖٓ رخسطلخػٚ  ،ػالع ٓشحص كو٢   83.5 شٔٞحيزو حُٓؼوذٍ  ٓظٞعوو   ٗلغوٜخ، ٝرِوؾ  حُلظوشس   دوال

.2005حُٔخثوش كوو٢ ػوخّ   
(3)

كوو٢ حُٔخثوش.  14حُووٞى٢٘ ػِوو٠ حُٔغوظٟٞ  ٓؼووذٍ حُظغوشد  ٣زِووؾ ٝ 
(4)

ٝأددِووض حُلٌٞٓوش رشٗووخٓؾ طؼِوو٤ْ   

 ث٢.رظذحا٠ُ حُٔغظٟٞ حال – 9ا٠ُ  7حُقلٞف ٖٓ  –، ٓن٤لش ػالع ع٘ٞحص 2009طغغ ع٘ٞحص ك٢ ػخّ  ٓذطٚأعخع٢ 

 ٓخ ٢ِ٣: سٝحٗذحطؾَٔ حُظلذ٣خص حُٔلذدس حُظ٢ طٞحؿٚ ٝ  -6

                                                      
 .ٞسى٣. 2010ٞ٤ْٗ عٌخٕ حُؼخُكخُش . 2010ف٘ذٝم حألْٓ حُٔظلذس ُِغٌخٕ.  (1)
 .2007حُظوذ٣ش حُؾخَٓ ُألٖٓ حُـزحث٢ ٝٛؾخؽش حألٝمخع،  (2)
 .2007ٔغق حُٔظٌخَٓ ُألعش حُٔؼ٤ؾ٤ش، حُ (3)
 .ُِ٘ظخّ حُظؼ٢ٔ٤ِ، حُظؼ٤ِْ حالرظذحث٢. ٤ًـخ٢ُ. ٓئؽشحص 2009ٝصحسس حُظؼ٤ِْ،  (4)
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 ُ ٣٘خلل عوٞه حألٓيخس رؾٌَ ٓضٖٓ ك٢ ٓ٘خىن حُٔلخكظخص حُـ٘ٞر٤ش ٝحُؾشه٤ش ٝحُـشر٤ش.  ٌِٞحسع حُيز٤ؼ٤ش.حُظؼشك

 .ِخيشُك٢ حُٔخثش ٖٓ حألسحم٢ حُضسحػ٤ش  40حُظشرش ٓغؤُش ٓظٞى٘ش ٓغ طؼشك  حٗـشحفٝ

 ٓخصحُٞح ٣ؼ٤ؾٕٞ ك٢ ٓخ٤ٔخص ك٢ ٤ٖ ؿجحُالٖٓ  54 000ًخٕ ٛ٘خى ك٤غ  ،ػخٓخ 15ىٞحٍ  ٤ٖطذكوخص ًز٤شس ٖٓ حُالؿج

طِضّ ٖٓ حُزِذحٕ حُٔـخٝسس ٝؼٞدس حُكشٝح ٖٓ حُزِذ ك٢ حُغخرن  ٖحُز٣ ٕٞٗذ٣حٞحفَ حُش٣ٝا٠ُ رُي،  ٝرخإلمخكش. 2009ػخّ 

 طٞى٤ْٜ٘.اػخدس 

  َحُظوذ٣ش حُؾخَٓ ُألٖٓ حُـزحث٢ ٝٛؾخؽش ٝٝؿذ  رؼل حُظلغٖ.ٚ ٣ؾٜذ ٌُٝ٘، عش١حألٖٓ حُـزحث٢ حأل حٗؼذح٣ّظٞحف

 حُظ٢ ألعشض، رخٗخلخك ٗغزش حإٔ دسؿش حالعظٜالى حُـزحث٢ حألعش١ طلغ٘ظـز١ٝ حُٝحُٔغق  2009ُؼخّ  حألٝمخع

حُٔخثش ك٢  ك٢ 22ا٠ُ  2006ك٢ ػخّ ك٢ حُٔخثش  35ٖٓ  –مؼ٤ق/ػ٠ِ حُلخكش  –طؼخ٢ٗ ٖٓ حعظٜالى ؿزحث٢ ؿ٤ش ٓوزٍٞ 

 .2009ػخّ 

  .كٞح٢ُ ١، ك٤غ طذػْشٝحٗذحُ طؾٌَ حُضسحػش حُؼٔٞد حُلوش١ ُالهظقخدحالكظوخس ا٠ُ حُز٤٘ش حألعخع٤ش ُِظغ٣ٞن حُضسحػ٢ 

حُٞى٢٘ ٝطٔؼَ كٞح٢ُ  ؿٔخ٢ُحُ٘خطؾ حُٔل٢ِ حإلك٢ حُٔخثش ٖٓ  37.4ٝطغخْٛ ر٘غزش  ،ك٢ حُٔخثش ٖٓ حُغٌخٕ حُؼخ٤ِٖٓ 80

حص.ك٢ حُٔخثش ٖٓ حُقخدس 85
(5)

، رَ طلذ٣خ ُقـخس حُٔضحسػ٣ٖ٤ؾٌَ حالكظوخس ا٠ُ حألعٞحم ٝحُز٤٘ش حألعخع٤ش ٓخ صحٍ ٝ 

 حُٔخم٤ش.حُؼالع أٝ حألسرغ غ٘ٞحص ػ٠ِ ٓذٟ حُحُزسس ٝحُؤق ٝحُزوٍٞ  اٗظخؽص٣خدس  ٓ٘ز أًؼشٝطلخهْ 

 َٔ ٣ضسػٕٞ أهَ ٖٓ ٌٛظخس ٝحكذ. ٝٓؼظْ حُٔضحسػ٤ٖ ْٛ ٖٓ أفلخد حُل٤خصحص حُقـ٤شس  ضحسع.حألكـخّ حُقـ٤شس ُِ

ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حُٞى٢٘ ك٢ حُٔخثش ٖٓ حُٔضحسػ٤ٖ  19ٝٝؿذ حُظوذ٣ش حُؾخَٓ ُألٖٓ حُـزحث٢ ٝٛؾخؽش حألٝمخع إٔ 

٣ضسػٕٞ ك٢ حُٔخثش  59ٝ ،ٌٛظخس 0.2أهَ ٖٓ ْٜٓ٘ ٣ضسػٕٞ ك٢ حُٔخثش  37 إٌٔٛظخس ٝ 0.1أهَ ٖٓ ٣ضسػٕٞ ٓغخكش 

 .كوو رضسحػش ٌٛظخس ٝحكذ أٝ أًؼشْٜٓ٘  ك٢ حُٔخثش 4وّٞ ٣ٌٛظخس. ٝ 0.5أهَ ٖٓ 

 ٖٓ حألٖٓ حُـزحث٢، ٣ظٞحفَ عٞء حُظـز٣ش حُٔضٖٓ ٓـخٍ رخُشؿْ ٖٓ حٌُٔخعذ حألد٤شس ك٢  عٞء حُظـز٣ش حُٔضٖٓ. حُٔؼخٗخس

ك٢ حُٔخثش ىٞحٍ حُغ٘ٞحص حُؼؾش  52 ظوضّحُٓؼذٍ روخء ( ٓغ 2009، حُظوذ٣ش حُؾخَٓ ُألٖٓ حُـزحث٢ ٝٛؾخؽش حألٝمخع)

 ُؼخّ حُظوذ٣ش حُؾخَٓ ُألٖٓ حُـزحث٢ ٝٛؾخؽش حألٝمخعِ٘غخء مؼ٤لش. ٝطز٤ٖ ر٤خٗخص ٣ُش ٝظـزحُلخُش حُٝطظَ  حُٔخم٤ش.

ٗظؾخس حك٢ حُٔخثش. ٝطْ طق٤٘ق  1.6 حُؾذ٣ذك٢ حُٔخثش ٝعٞء حُظـز٣ش حُلخد  4.6ًخٕ  حُظـز٣ش حُلخد حُؼخّإٔ عٞء  2009

 ػ٠ِ أٗٚ ٓوزٍٞ.دٕٝ عٖ حُخخٓغش ذٟ حألىلخٍ ك٢ حُٔخثش ُ 5ٖ ػَ ر٘غزش طو حُظـز٣ش حُلخد حُؼخّعٞء 

 .ل٤شٝط ٗوـ ٖٓ حألؽخخؿ حُٔقخر٤ٖ ر 160 000ٝ 140 000س ٝؿٞد ٓخ ر٤ٖ ٣وذ ك٤شٝط ٗوـ حُٔ٘خػش حُزؾش٣ش

ك٢ حُٔخثش ك٢  2.8ا٠ُ  ،2001ك٢ حُٔخثش ك٢ ػخّ  4.3رخُشؿْ ٖٓ حٗخلخك ٓؼذٍ حالٗظؾخس ٖٓ  حإل٣ذصحُٔ٘خػش حُزؾش٣ش/

 .2007ػخّ 

 حافظت انبشَايج 

ػ٤ِٔش 60 ٝٗلز 1972ػخّ  ا٠ُك٢ سٝحٗذح  انبشَايج ٣ؼٞد كنٞس  -7
(6)

٤ِٓوخس دٝالس أٓش٣ٌو٢. ٝطظوؤُق     1.8رِؾ ٓـٔٞػٜخ  

( ٝػوالع ػ٤ِٔوخص ٓٔظوذس    010677ٝ 010156خٕ )اٗٔخث٤و ٖٓ دٔظ ػ٤ِٔخص: ٓؾوشٝػخٕ   2010-2006 ُِلظشس سٝحٗذحكخكظش 

ش حُُٔٔٞوووش ٓوووٖ دوووالٍ ٓووو٘ق موووخك٤(. ٝؽووؤِض حألٗؾووويش حإل200030ٝ 010531ٝ]اه٤ٔ٤ِوووش   100622) ٗؼوووخػٝحإلُاؿخػوووش 

ٝحُظوذ٣ش حُؾوخَٓ ُألٓوٖ حُـوزحث٢ ٝٛؾخؽوش      ،2006ُؼخّ  ٝف٘خد٣ن حعظجٔخ٤ٗش حُظوذ٣ش حُؾخَٓ ُألٖٓ حُـزحث٢ ٝٛؾخؽش حألٝمخع

 .2009/طٔٞص ٤ُٞ٣ٞوذّ، حُظ٢ رذأص ك٢ ٝحُٔغق حُظـز١ٝ ٝٓزخدسس حُؾشحء ٖٓ أؿَ حُظ 2009ُؼخّ  حألٝمخع

                                                      
 ٔٞؿض حُويش١ ُشٝحٗذح، حُز٘ي حُذ٢ُٝ، ٓظخف ػ٠ِحُ (5)

51,00.html//web.worldbank.org/website/external/countries/africaext/rwandaextn/0,,menuPK:368714~pagePK:141132~piPK:141107~theSitePK:3686http: 

 سٝحٗذح.ؽِٔض  دٔغٕٞ ػ٤ِٔش هيش٣ش، امخكش ا٠ُ ػؾش ػ٤ِٔخص اه٤ٔ٤ِش (6)

http://web.worldbank.org/website/external/countries/africaext/rwandaextn/0,,menuPK:368714~pagePK:141132~piPK:141107~theSitePK:368651,00.html
http://web.worldbank.org/website/external/countries/africaext/rwandaextn/0,,menuPK:368714~pagePK:141132~piPK:141107~theSitePK:368651,00.html
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ٖ ٓال 207ٖٓ ٓـٔٞع حُظٌخ٤ُق حُزخُـوش  ٝ  -8 ٝ    22ٗغوزش   دققوض دٝالس أٓش٣ٌو٢ ُِلخكظوش،    ٣و٤ كو٢   78كو٢ حُٔخثوش ُِظ٤ٔ٘وش 

.ٗؼخػحُٔخثش ُاؿخػش ٝحإل
(7)

 .2010-2006طٞص٣غ حُلخكظش كغذ ٗٞع حُؼ٤ِٔش ُِلظشس  ٣ٝ1ؼشك حُـذٍٝ  

 9 انخط انضيُي ويغتىي انتًىيم نهحافظت انمطشيت نشواَذا0انجذول 

 األسلاو بًالييٍ انذوالساث األيشيكيت، يا نى يزكش خالف رنك((

 

ٝطٔوض  كو٢ حُٔخثوش ٓوٖ حُ٘غوخء ٝحُلظ٤وخصب       50، ًخٗوض ٗغوزش   ك٢ حُغو٘ش  526 000 ٣ٖ حُزخُؾٔغظل٤ذػذد حُ ٓظٞعو ٖٖٝٓ ر٤  -9

ٝحُـزحء ٓوٖ أؿوَ    ،ك٢ حُٔخثش ك٢ حُـزحء ٓوخرَ حُؼَٔ 25ك٢ حُٔخثش ٖٓ دالٍ حُـزحء ٓوخرَ حُظؼ٤ِْب ٝؽخسًض ٗغزش  50ٓغخػذس 

ّ   ؼخّ ُألؿز٣ش،حُظٞص٣غ ٖٓ ػ٤ِٔخص حُك٢ حُٔخثش  9حعظلخد ب ٝحُـزحء ٓوخرَ حُظذس٣ذٝ ،اٗؾخء حألفٍٞ ٤ٖ ؿجو ُال ٓؼظٜٔوخ  حُظو٢ هوذ

رل٤ووشٝط ٗوووـ حُٔ٘خػووش حُزؾووش٣ش    رووخألٓشحك حُٔظقووِش  ؽووخخؿ حُٔقووخر٤ٖ  كوو٢ حُٔخثووش ٓووٖ حأل   7ٗغووزش ٝحُؼخثووذ٣ٖب ًٝخٗووض  

حُوز٣ٖ ٣ؼوخٕٗٞ ٓوٖ عوٞء حُظـز٣وش حُوز٣ٖ        ٖحُالؿجو٤ كو٢ حُٔخثوش ٓوٖ     6ٝٗغوزش   بُِؼالؽ رٔنخدحص حُل٤شٝعخص حُشؿؼ٤وش  حُخخمؼ٤ٖ

ُقولش ٝطـز٣وش حألّ    خُظـز٣وش ٣ٝظِووٕٞ دػٔو   حُوز٣ٖ ٣ؼوخٕٗٞ ٓوٖ عوٞء ح     ٤٣ٖشٝحٗوذ ك٢ حُٔخثش ٓوٖ حُ  3ب ٝٗغزش ط٤ِ٤ٌٔش٣ظِوٕٞ طـز٣ش 

 (.2ٝحُيلَ )حُـذٍٝ 

                                                      
 ٤ِٕٓٞ دٝالس أٓش٢ٌ٣. 68.4، رل٤غ أفزق ٓـٔٞع ح٤ُٔضح٤ٗش 106770ُِٔؾشٝع حإلٗٔخث٢  2011ك٢ ػخّ ػ٤ِٚ طٔض حُٔٞحكوش حُز١ ح٤ُٔضح٤ٗش  ال ٣ؾِٜٔخ طؼذ٣َ ٛزٙ حإلكقخث٤خص (7)

العنوانالعملية

 انمشزوع اإلنمبئي 

انبزنبمج انقطزي101560

 انمشزوع اإلنمبئي 

دعم انتعهيم ببنمسبعدة انغذائيت106770

 انعمهيت انممتدة نإلغبثت 

واإلنعبش 100622 

)إقهيميت(

انمعىنت انغذائيت نإلغبثت واإلنعبش

في منطقت انبحيزاث انكبزي

 انعمهيت انممتدة نإلغبثت 

واإلنعبش 105310

انمسبعدة نالجئين وعمهيبث 

اإلنعبش نالسز األكثز ضعفًب

 انعمهيت انممتدة نإلغبثت 

واإلنعبش 200030

انمسبعدة انمقدمت نالجئين ودعم 

إنعبش انمجتمعبث انمضيفت واألسز 

األكثز ضعفًب

 انمتطهببث: 41.3 دوالر أمزيكي- انمسبهمبث: 28.4 دوالر أمزيكي

 انمتطهببث: 36.6 دوالر 

أمزيكي- انمسبهمبث: 4.9 

دوالر أمزيكي

556,638509,740528,215453 717529 000

Data by sex n/aانمستفيدين )انفعهيين( نسبء

237 880271 860252 100276 115222 425231 292

غيز متبحت

مجمىع انمستفيدين )انفعهيين(

     انمتطهببث: 47 دوالر أمزيكي- انمسبهمبث: 26.4 دوالر 

أمزيكي

 انمتطهببث: 33.6 دوالر أمزيكي-

 انمسبهمبث: 14.0 دوالر أمزيكي

 انمتطهببث: 54 دوالر أمزيكي- انمسبهمبث: 35.3 دوالر أمزيكي

2007200820092010 2006

غيز متبحت21.9$19.3$15.5$22.6$  اننفقبث انمببشزة

488 33220 07822 90926 23األغذيت انمىسعت )ببنطن انمتزي(

اننفقبث انمببشزة انعبنميت انتي يتحمههب البرنامج 

)مليار دوالر أمريكي(

$2.7$2.8$3.5$4

رجبلنسبءرجبلنسبءرجبلنسبءرجبل

غيز متبحت0.6 في انمبئت0.5 في انمبئت0.6 في انمبئت0.8 في انمبئتاننسبت انمئىيت نهنفقبث انمببشزة: رواندا مقببم انعبنم

265 006291 632529 000

27 754

2003

2012

2011
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 حغب انًغتفيذيٍب ،9 تىصيغ أَشطت انحافظت1انجذول 

  انُشاط
ؼاو انتىصيغ ان

 (*0نألغزيت )
 (0تغزيت )ان

انغزاء يمابم انؼًم وانغزاء 

يٍ أجم إَشاء األصىل 

 (2) انغزاء يمابم انتذسيبو

 (3تغزيت )ان
فيشوط َمص 

 (3) انبششيتانًُاػت 
 (3انتؼهيى )

 101560 ٗٔخث٢حإل ٔؾشٝعحُ
    

X X 

 106770 ٗٔخث٢حُٔؾشٝع حإل
     

X 

 ٗؼخػٔٔظذس ُاؿخػش ٝحإلحُؼ٤ِٔش حُ

 )اه٤ٔ٤ِش( 100622
X X X X X 

 

 ٗؼخػٔٔظذس ُاؿخػش ٝحإلحُؼ٤ِٔش حُ

105310 
X X X X X 

 

 ٗؼخػٔٔظذس ُاؿخػش ٝحإلحُؼ٤ِٔش حُ

200030 
X X X X X 

 

 ك٢ حُٔخثش 40 ك٢ حُٔخثش 5 ك٢ حُٔخثش 2 ك٢ حُٔخثش 34 ك٢ حُٔخثش 4 ك٢ حُٔخثش 14 حُٔوشس٣ٖ حُ٘غزش حُٔج٣ٞش ُِٔغظل٤ذ٣ٖ

 ك٢ حُٔخثش 50 ك٢ حُٔخثش 7 ك٢ حُٔخثش 3 ك٢ حُٔخثش 25 ك٢ حُٔخثش 6 ك٢ حُٔخثش 9 حُ٘غزش حُٔج٣ٞش ُِٔغظل٤ذ٣ٖ حُلؼ٤٤ِٖ

 .حُٜذف حالعظشحط٤ـ٢ ر١ حُؼالهشطؾ٤ش حألسهخّ ر٤ٖ حألهٞحط ا٠ُ  *

 يؼانى األداء انشئيغيت

 انًىاءيت وانًىلغ االعتشاتيجي

(، 2013-2008) نهبشَاايج ِخيوش حالعوظشحط٤ـ٤ش   ُٓوغ حألٛوذحف حالعوظشحط٤ـ٤ش    رؾٌَ ؿ٤ذ أٛذحف حُلخكظش ٓظٞحثٔش  ًخٗض  -10

 .1ًٔخ ٣ز٤ٖ حُؾٌَ 
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 انحافظت انمطشيت نشواَذا9 ًَىرج تمييى 1انشكم 

 
 

٤خدس ٤ٌِٓٝوش  ٝٝكشص حُلٌٞٓش هطٜخ. خحُٞػ٤ن ٓغ ع٤خعخص حُلٌٞٓش ٝحعظشحط٤ـ٤طٞحإٜٓخ ك٢ سٝحٗذح  انبشَايجكخكظش  أػزظض  -11

حإلىوخس حُؼوخّ ُِغ٤خعوش. ًٝخٗوض      ،ٝحعوظشحط٤ـ٤ش حُظ٤ٔ٘وش حالهظقوخد٣ش ٝحُلوذ ٓوٖ حُلووش      " 2020"سإ٣وش ػوخّ    ٝٝكشصٝحملظ٤ٖ. 

، دخفووش ك٤ٔوخ ٣ظؼِوون رظلوٍٞ حُضسحػووش ٝحُظ٤ٔ٘ووش   2020ٓظٞحثٔوش روووٞس ٓووغ حُشًوخثض حالعووظشحط٤ـ٤ش ُشإ٣وش ػووخّ     انبشَااايجأٗؾويش  

ؾوشًخء  حُٝٓوغ   ٓـوخالص ٓٞحمو٤ؼ٤ش  دٔغوش  حُويوش١ كو٢   حألٓوْ حُٔظلوذس   ٓوغ كش٣ون    انبشَاايج حُؾخِٓش ُِٔٞحسد حُزؾوش٣ش. ٝػٔوَ   

 ُذػْ حُلٌٞٓش.٤ش حُز٣ٖ ٣وذٕٓٞ حح٥دش٣ٖ ك٢ حُظ٘ٔ

ٝطٞؿووٚ ػٔووَ حُووٞصحسحص ٝحألىووشحف   ،ػووالٕ رووخس٣ظ( ٤ًل٤ووش ط٘ل٤ووز حُلٌٞٓووش إل2006)طلووذد ع٤خعووش حُٔؼٞٗووش ُشٝحٗووذح  ٝ  -12

ٓ حُٝكو٢   ُلش٣ون حألٓوْ حُٔظلوذس حُويوش١    كو٢ حألكشهوش حُٔٞحمو٤ؼ٤ش     انبشَاايج ٝػِٔض ٓؾوخسًش  حُلخػِش حألدشٟ.  ش ٤و ِـوخٕ حُلٌٞ

ٕ  رويخػخص حُضسحػش ٝحُقلش ٝحُظؼِو٤ْ   حُٔؼ٤٘ش رخُظوؤػ٤ش   نهبشَاايج  ضٓٔظوخصس ٝؽوشحًش حعوظشحط٤ـ٤ش ٝعؤل    ٞحءٓوش  ٓ ػِو٠ مؤخ

 ػ٠ِ حُلٞحس حُـخس١ حُٔظؼِن رظٞؿٚ ع٤خعخص حُلٌٞٓش ك٢ حُٔغظوزَ.

:  ال    ا  تزاتيج  

 نقا  األ وا  و ماية  

 ب      ال ي  ف  

 ا   الطوا  

ال و ي  ال ا  ل   ية

ال   ية ال  مي ية  

:  ال    ا  تزاتيج  

من  ال و  الحا   

وا    ما  ف  تدا ير  

ا    دا  ل  وا    

وال   ي  من  دت ا

ال قدير ال ام  ل من  

ال  ا   و  ا ة  

األو ا 

نظا    د األمن  

ال  ا  

:  ال    ا  تزاتيج  

ا   ا   الحيا  و  ب   

    ال ي  و عا    

 نا  ا ف   ا   ما   د  

ال را   و  ا   ما 

  د ال وا    و  ا    

ا ن قال  

ال  ا  مقا   ال م 

ال  ا  من  ج   ن ا  
األ ول

وال  ا  مقا   
ال د ي 

:  ال    ا  تزاتيج  

الحد من ال و  ونق   

ال   ية المزمنين 

 حة وت  ية األ   

والط  

ال  ا  مقا   ال   يم

تقديم ال     م ا ا   

ال يرو ا  الرج ية  

ل م ا ين   يرو   

نق  المناعة الب رية

:  ال    ا  تزاتيج  

ت زيز  د ا  الب دا   

ع   الحد من ال و    

 ما ف   ل  من   ل  

ا  راتي يا  ت  يم  

الم  ولية والم  ريا   

المح ية 

تنمية القد ا  
وال د ي 

ال را  من  ج  ال قد 

ا  ا   النتا  
ف   واندا ال ز ام فا د  و  ا   وفاع ية و  ر وا  دامة عم يا  

تحقي  األ دا  المحد  

الم ا مة ف  تحقي  األ دا  القطاعية والحد من ال قر

و ر ا   ف   واندا لل ز ام  وج  ال     وال   ير الم اع  ل م يا  الم    القطر  

ا  تزاتيجي القزارا  
تح ي  م  وما  األمن ال  ا   وال   ية ل  م الم ا   وال حديا  الر ي ية

ا   دا  م  وما  األمن ال  ا   وال   ية ل حديد  ولويا    ايا ال و  ف  جدول األعمال الو ن 

ف   واندا لل ز ام تحديد الميز  الن بية ل م    القطر  

  جة ال ن ي  م  الح ومة وال  ا  المانحة وفري  األمم الم حد  القطر  والمنظما   ير الح ومية ال ري ة

ف   واندا ف   نا  القد ا  لد  الح ومة والمنظما   ير الح ومية ال ري ة لل ز ام  و  وفاع ية الم    القطر  

ا  تزاتيجي الم ا م  
ف   واندا م  ا   ياجا  ا ن انية وا نما ية ل ب د لل ز ام الم    القطر   ا  راتي يةموا مة 

ت  يرا  جداول  عمال ال يا ا  الو نية وا  راتي يا  ال ر ا 

لل ز ام ف   واندا م  ال يا ا  الم   ية  لل ز ام الم    القطر   ا  راتي يةموا مة 
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صسحػوش  حطنوق إٔ   كؼ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ،. حُٔؾظشًش ظٜخأٗؾيٝ حُشحثذس "حألدحء"طٞك٤ذ ٓزخدسحص ك٢ ر٘ؾخه  جانبشَايٝػَٔ   -13

 –ٝٝصحسس حُضسحػوش   وانبشَايجٓ٘ظٔش حألؿز٣ش ٝحُضسحػش ٝحُق٘ذٝم حُذ٢ُٝ ُِظ٤ٔ٘ش حُضسحػ٤ش رٔؾخسًش  –حُلذحثن حُٔذسع٤ش 

"طٞك٤وذ أدحء"   ُٔزوخدسحص حُقول٤لش. ٝٝؿوذ طو٤و٤ْ كوذ٣غ ٓغوظوَ      أدحس ػ٤ِٔش ُظذس٣ذ حُيالد ػ٠ِ حُٔٔخسعخص حُضسحػ٤وش  طٔؼَ 

شحثذسحُ
(8)

ٓغ حأل٣ُٞٝخص حُٞى٤٘ش، رخُشؿْ ٖٓ إٔ ٓزخدسحص حُظ٤ٔ٘ش حُل٤ٌٓٞش أكنَ طٞحإٓخ ش ٤ٝكؼخُأًؼش ا٠ُ رشٓـش  ١أٜٗخ طئد 

 ."طٞك٤ذ أدحء"أعشع ٖٓ ٓزخدسحص رؾٌَ ًخٗض طظلشى 

ُظخيوو٤و ؿووشحك حٓووغ حُيِووذ ػِوو٠ حُٔؼِٞٓووخص ألروووٞس  ٓظٞحثٔووخٝحُؾووشًخء  انبشَااايجًووخٕ حُؼٔووَ حُظل٤ِِوو٢ حُووز١ ُٓٞووٚ ٝ  -14

ٔؼِٞٓخص ػٖ حُـٞع ٝكخُش حألٓوٖ  رحُلٌٞٓش  حُظوذ٣ش حُؾخَٓ ُألٖٓ حُـزحث٢ ٝٛؾخؽش حألٝمخع صٝدؿشحك. ٝٝؿ٤شٛخ ٖٓ حأل

ٕ ٝحًُٞوخالص  ٞخث٤ٗٔو حُـزحث٢، ٓٔخ أدٟ اُو٠ ٝموغ ٗظوخّ سفوذ حألٓوٖ حُـوزحث٢. ٝحعوظخذٓض حإلدحسحص حُل٤ٌٓٞوش ٝحُؾوشًخء حإل         

، رٔووخ كوو٢ رُووي ُٞمووغ ٓئؽووشحص ػخ٤ُووش حُٔغووظٟٞ إلىووخس طو٤وو٤ْ حألدحء حُٔؾووظشى حُووز١   حُ٘خطـووش دووشٟ حُز٤خٗووخص ٝحُٔؼِٞٓووخصحأل

ُلٌٞٓوش، روذأص ح٥ٕ   حُظو٢ طووّٞ رٜوخ ح   حُالٓشًض٣وش  طيز٤ون  ػ٤ِٔش ك٢ اىخس حُظ٤ٔ٘ش. ٝٓغ رُي، ٝك٢ ؾشًخء حُػظٔذطٚ حُلٌٞٓش ٝح

 ا٠ُ ٛزٙ حُٔؼِٞٓخص. حإلؽخسسش دٕٝ ٗٔخث٤حإل ٜخحُٔ٘خىن ك٢ ٝمغ ديي

 اُو٠ ٤ٖ كو٢ طوٞك٤ش كقوـ ؿزحث٤وش     ؿجو ٔلٞم٤ش حألٓوْ حُٔظلوذس ُؾوئٕٝ حُال   ُُِلٌٞٓش ٝ ٢حُؾش٣ي حُشث٤غ انبشَايجًخٕ ٝ  -15

ٚ  ذػْحُ. ٝعخػذ ؿتال 54 000 ٖ ٣٤شٝحٗوذ طوٞى٤ٖ حُ  اػوخدس  حُلٌٞٓوش، كو٢  ٝحُٔلٞمو٤ش  اُو٠ ؿخٗوذ ؿٜوٞد    ، انبشَاايج  حُز١ هذٓو

 حُؼخثذ٣ٖ.

َ حُـوزحء ٓوخروَ حُؼٔوَ ٝحُـوزحء ٓوٖ أؿوَ اٗؾوخء حألفوٍٞ ٝحُـوزحء          حُٔظؼِوش رؤٗؾويش   ًخٗض أٛذحفٝ  -16  حُظخرؼوش  حُظوذس٣ذ  ٓوخرو

( 2004ش ُِضسحػش )ٓخسط/آرحس ٍٝ حألػٔخٍ ٝحُغ٤خعخص حُٞى٤٘ش حُٔؼِ٘ش، رٔخ ك٢ رُي حُغ٤خعش حُٞى٤٘حٓظغوش ٓغ ؿذ نهبشَايج

حُـوزحء ٓوخروَ حُؼٔوَ ٝحُـوزحء ٓوٖ      حُظ٢ طشًض ػ٠ِ ص٣خدس حألسك حُقخُلش ُِضسحػش ٝف٤خٗش حُظشرش ٝادحسس ح٤ُٔخٙ. ًٝخٕ طٞؿٚ 

 ٓالثٔخ. حُش٣ل٤شحُز٤٘ش حألعخع٤ش  اػخدس طؤ٤َٛ أٝ طي٣ٞشٗلٞ  حُـزحء ٓوخرَ حُظذس٣ذأؿَ اٗؾخء حألفٍٞ ٝ

، حُٔ٘لوز  نهبشَاايج ، ًوخٕ رشٗوخٓؾ حُظـز٣وش حُٔذسعو٤ش     2015-2010حُخيش حالعظشحط٤ـ٤ش ُويوخع حُظؼِو٤ْ ُِلظوشس    ك٢ اىخس ٝ  -17

ٓوغ حُظش٤ًوض ػِو٠ ص٣وخدس حُٔٞحيزوش ٝدلول ٓؼوذالص حُظغوشد ٝطلغو٤ٖ حُوظؼِْ            ٓظٞحثٔخ رؾوٌَ ؿ٤وذ  رؾشحًش ٓغ ٝصحسس حُظؼ٤ِْ، 

 ا٠ُ طغغ ع٘ٞحص.ٖٓ عض حالرظذحث٢ ٝحُظٞعغ ك٢ حُظؼ٤ِْ 

ك٢ ٓـخٍ فلش ٝطـز٣وش حألّ ٝحُيلوَ ٓالثٔوش ُالكظ٤خؿوخص حُشحٛ٘وش ُِزِوذ ٝعوخػذص ػِو٠ ص٣وخدس           انبشَايجًخٗض أٗؾيش ٝ  -18

ٓوغ ع٤خعوخص حُلٌٞٓوش. ًٝخٗوض     رؾوٌَ ؿ٤وذ    ٓظٞحثٔوش ًٝخٗوض   ،ػِو٠ حألؿز٣وش ٝحُخوذٓخص حُقول٤ش    ُٔـظٔؼخص حُٔل٤ِوش  كقٍٞ ح

ٗؾويخ ػِو٠ حُٔغوظٟٞ     انبشَاايج ٗيوخم حُظـز٣وش. ًٝوخٕ    ٝٓوغ حُٔزوخدسس حُذ٤ُٝوش ُظٞعو٤غ      أ٣نخ ٓوغ عِغوِش الٗغوض   رؾٌَ  ٓظٞحثٔش

ُلش٣وون حألٓووْ حُٔظلووذس حُٔؼ٘وو٢ رل٤ووشٝط ٗوووـ حُٔ٘خػووش حُزؾووش٣ش حُظووخرغ  حُلش٣وون حُٔٞحموو٤ؼ٢ ك٤ووغ ؽووخسى كوو٢ ه٤ووخدس حُووٞى٢٘: 

َ  كلٌٞٓش حُٝؽخسى ك٢ حُٔذحٝالص ٝٝمغ حعظشحط٤ـ٤خص  ،حُويش١ ٝحألؽوخخؿ حُٔقوخر٤ٖ    ٢ ٓـخٍ فلش ٝطـز٣وش حألّ ٝحُيلو

ٔظؼذدس حُويخػخص ُِونوخء ػِو٠ عوٞء حُظـز٣وش كو٢      حُ، رٔخ ك٢ رُي حالعظشحط٤ـ٤ش حُٞى٤٘ش /حإل٣ذصرل٤شٝط ٗوـ حُٔ٘خػش حُزؾش٣ش

 .2013-2010سٝحٗذح ٝديش ػَٔ حُظ٘ل٤ز ُِلظشس 

ُظوٞك٤ش حألعوٞحم ُقوـخس حُٔوضحسػ٤ٖ      2009ٖٓ أؿَ حُظووذّ، حُظو٢ روذأص كو٢ سٝحٗوذح كو٢ ػوخّ         ًخٗض ٓزخدسس حُؾشحءًٔخ   -19

طؼض٣وض حإلٗظخؿ٤وش   ظو٢ طوذػْ   حُظ٤ٔ٘وش حُ كو٢  ؾوشًخء  حُطوآصس ه٣ٞوش ٓوغ روشحٓؾ     أٝؿوٚ  ُٜٝوخ   ،ٜوخ ٝرشحٓـٓغ ع٤خعوش حُلٌٞٓوش    ٠طظٔؾ

 .حُضسحػ٢حُظغ٣ٞن ك٢ حُويخع ٝ

                                                      
(8)

 Ministry of Finance/United Nations Rwanda. 2010. Country-Led Evaluation of Delivering as One UN in Rwanda. Presentation of Interim 

Findings, Hanoi, June 2010. 
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 تحذيذ انخياساث االعتشاتيجيت

ػِو٠ حُٔغوظٟٞ   حُـوٞع ٝحألٓوٖ حُـوزحث٢ ٝحُظـز٣وش     كخُش رـٔغ حُٔؼِٞٓخص ٝطل٤ِِٜخ رؾؤٕ  انبشَايجرؾٌَ ػخّ، عخػذ ه٤خّ   -20

اُو٠   انبشَاايج حعظ٘ذص طوذدالص  ك٢ سٝحٗذح ػ٠ِ ٝمغ ٓغخثَ حألٖٓ حُـزحث٢ ٝحُظـز٣ش ػ٠ِ ؿذٍٝ حألػٔخٍ حُٞى٢٘. ٝحُٞى٢٘ 

، كش٣ن حألْٓ حُٔظلوذس حُويوش١  ط٘غ٤ن ؿٜٞد حُـٜخص حُٔخٗلش. ٝك٢ اىخس  حُظ٢ طوٞددطٜخ حُلٌٞٓش حُظ٢ كذحأل٣ُٞٝخص حُٞحملش 

ػوٖ ص٣وخدس   ٝحُضسحػوش  ك٤شٝط ٗوـ حُٔ٘خػش حُزؾش٣ش ك٢ هيخػخص حإلؿخػش ٝحُظؼ٤ِْ ٝحُظـز٣ش ٝ نهبشَايجحُ٘غز٤ش ٔضح٣خ حُأػٔشص 

 دشٟ.حألٖ حُٔظؼذدس حُٔخٗل٤عظجٔخ٤ٗش حالق٘خد٣ن حُٝٞحكذ حُحألْٓ حُٔظلذس ٝحُق٘ذٝم ٖٓ ؾشًخء حُظآصس ٓغ أٝؿٚ حُ

ث٢، رظوذح ُظؼِو٤ْ حال حُشح٢ٓ اُو٠ طلو٤ون طؼٔو٤ْ ح   ُألُل٤ش  شٗٔخث٤حإلٖٓ حألٛذحف  2حُٜذف  رِٞؽكووض سٝحٗذح طوذٓخ ؿ٤ذح ك٢ ٝ  -21

ٖ   ٌُٝوٖ   ُونوخء ػِو٠ حُلووش حُٔووذهغ    حُشحٓو٢ اُو٠ ح   ُألُل٤ووشش ٗٔخث٤و حإل ٓوٖ حألٛوذحف   1حُٜوذف  رِوٞؽ  طلو٤ون طووذّ كوو٢    ُوْ طوظٌٖٔ ٓو

ٝحُـووٞع.
(9)

قوولش ٝطـز٣ووش حألّ دػٔووٚ ُرٌؼ٤ووش ُِظـز٣ووش حُٔذسعوو٤ش  انبشَااايجٝىووٞحٍ حُغوو٘ٞحص حُخٔووظ حُٔخموو٤ش، طـووخٝص دػووْ   

َ أٗؾوويش ار إٔ  ،وخ٣نووش. ٝٛ٘ووخى ػ٤ِٔووش ٓٝحُيلووَ ٝصحسس  ٜخػ٘ووذٓخ ٗلووزط – انبشَااايج ٜخذػٔحُظوو٢ ٣وو فوولش ٝطـز٣ووش حألّ ٝحُيلوو

أٛوذحف طؼ٤ٔ٤ِوش.   كو٢ حألعوخط   غوٞء حُظـز٣وش، ر٤٘ٔوخ رشٗوخٓؾ حُظـز٣وش حُٔذسعو٤ش ًخٗوض ُوٚ         ًخٗوض طظقوذٟ ُ   –رؾوٌَ ؿ٤وذ   ش حُقل

 ٓغ حُؾشًخء. حُٔضٖٓ رخُظؼخٕٝأعزخد عٞء حُظـز٣ش  طؼخُؾ٣ٝؾ٤ش ٛزح ا٠ُ كخؿش حُلخكظش ُظـذ٣ذ حُظؤ٤ًذ ػ٠ِ حألٗؾيش حُظ٢ 

ؿوشص  رخُظذس٣ؾ حُٔغخػذس حُـزحث٤ش حُؼ٤٘٤ش ٗظشح الٗظؾخس أٗؾيش ط٤ٔ٘وش حألسحمو٢ حُظو٢     انبشَايج، أٝهق 2009ٝك٢ ػخّ   -22

ٍ      ،حُـزحء ٓوخرَ حُؼَٔٓغزوخ ك٢ اىخس أٗؾيش  أعخعوخ ٗظ٤ـوش   ٝرُوي  ، حُـوزحء ٓوخروَ حُظوذس٣ذ   ٝ ،ٝحُـوزحء ٓوٖ أؿوَ اٗؾوخء حألفوٞ

 ٓقووخىذاٗؾووخء خ حعووظشحط٤ـ٤ش ه٣ٞووش ُِضسحػووش ٝط٤ٔ٘ووش حألسحموو٢، كوووذ ٝحفووِض حالكظوووخس اُوو٠ حُٔووٞحسد. ٝرٔووخ إٔ حُلٌٞٓووش ُووذ٣ٜ

ّ    طؼظزش ٝظْ طِز٤ظٜخ. ُْ ط حكظ٤خؿخصٓخٗلش أدشٟ، ٌُٖٝ ٛ٘خى سحم٢ رٔٞحسد ؿٜخص حأل -2009) ٓزخدسس حُؾوشحء ٓوٖ أؿوَ حُظووذ

 ٤شس.حُل٤خصحص حُقـألفلخد ( ٓ٘خعزش ك٢ طٞه٤ظٜخ ألٜٗخ طظ٤ق أعٞحهخ ُلخثل حإلٗظخؽ حُـزحث٢ 2010

حُظؼ٤ِْ غ ٤طٞعك٢ دػٔٚ ُِظؼ٤ِْ ٖٓ دالٍ رشٗخٓؾ حُظـز٣ش حُٔذسع٤ش، ٖٓ ٓغخػذس حُلٌٞٓش  ، ٓغظل٤ذح ٖٓانبشَايجطٌٖٔ ٝ  -23

ًز٤وش ُخيوو   ٤وق  ظٌحُو٤وخّ ر ش طظؼِن رخألٖٓ حُـزحث٢. ٝطيِذ ٛوزح  امخك٤ٓـظٔؼ٤ش حُٔذحسط ًؤٓخًٖ ألٗؾيش  ٝحعظخذحّث٢ رظذححال

كووذ   ،ك٢ ٛزح حُقوذد ، ٓٔخ أدٟ ا٠ُ ص٣خدس ػذد حُٔغظل٤ذ٣ٖ. ٝظ ع٘ٞحصحُخٔر١  ٗٔخث٢حُزشٗخٓؾ حإلكظشس ك٢ ٓ٘ظقق  انبشَايج

اػوذحد  ُؼوذّ ًلخ٣وش   ، ٣ٝشؿوغ رُوي أعخعوخ    جوخ كو٢ روذح٣ظٜخ   حُظـز٣ش حُٔذسع٤ش ريحُٔغئ٤ُٝش ػٖ ظغ٤ِْ ُ نبشَايجاحعظشحط٤ـ٤ش  ؽٜذص

ع٤خعووش ػووٖ ُٞكووذس حُظـز٣ووش حُٔذسعوو٤ش كوو٢ ٝصحسس حُظؼِوو٤ْ  انبشَااايجدػووْ  طٔخوول٤ووش. ٝٓووغ رُووي، ُلٌٞٓووش ٝحُٔـظٔؼووخص حُٔلِح

 ح، إٔ طوٞكش ك٢ ف٤ـظٜٔخ حُٜ٘خث٤وش  خٜٔٝمؼ ٖٓرؼذ ، رخُشؿْ ٖٓ ػذّ حالٗظٜخء ٣ظٞهغ ُٜٔخ ُِظـز٣ش حُٔذسع٤شٝى٤٘ش ٝحعظشحط٤ـ٤ش 

 . حُٔغئ٤ُٝش حُضدْ ُؼ٤ِٔش طغ٤ِْ

ٓ٘وز ػوخّ   روذأص  ، حُظو٢  ٗؼوخػ ُاؿخػوش ٝحإل حإله٤ٔ٤ِوش  ٓوٖ حُؼ٤ِٔوش حُٔٔظوذس    روخُظلٍٞ   انبشَاايج  هوشحس  ، ًخ2007ٕٝك٢ ػخّ   -24

ٓوغ   أًزش رظٞحإّحُٔ٘خعذ ألٗٚ عٔق  ٚك٢ ٝهظؿخء ، هشحسح ُٞكذٛخ شٝحٗذحٌٓشعش ُ ٗؼخػػ٤ِٔش ٓٔظذس ُاؿخػش ٝحإل، ا٠ُ 1999

 الكظ٤خؿخص ك٢ حُزِذ.ح

كو٢ ٗلوظ   حُظآصس ك٤ٔخ ر٤ٖ حُٔؾشٝػخص حُظ٢ طقخدف ٝؿٞدٛخ أٝؿٚ ٖٓ حالعظلخدس ٖٓ  انبشَايجٝك٢ كخالص ه٤ِِش، طٌٖٔ   -25

 ٓٞصػشًخٗض حُظذدالص ر٤ذ إٔ . حُٔذسع٤شلذحثن حُرظ٤ٔ٘ش  حُظ٢ عٔلض، ٝٓؼَ حُـزحء ٓوخرَ حُؼَٔ ٝحُظـز٣ش حُٔذسع٤ش ،حألٌٓ٘ش

 .ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ظآصسحُو٤َِ ٖٓ أٝؿٚ حُك٢ ؿ٤ٔغ أٗلخء حُزالد، ٓغ  ؾظضػ٠ِ ٗلٞ ؽذ٣ذ حُظ

                                                      
(9) Government of Rwanda. 2008. EDPRS Mini Demographic and Health Survey 2008. Kigali. ٤ُظ ٖٓ 1. كخُش رِٞؽ حألٛذحف حإلٗٔخث٤ش ُألُل٤ش ك٢ سٝحٗذح: حُٜذف :

 . 2015: ٣ٌٖٔ رِٞؿٚ، رلٍِٞ 2حُٔشؿق رِٞؿٚب حُٜذف 
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 أداء انحافظت وَتائجها

 580 000ٝ 450 000ٓوخ رو٤ٖ   ٓغظل٤ذ٣ٖ طشحٝف ػذدْٛ ، طٌٔ٘ض حُلخكظش ٖٓ حُٞفٍٞ ا٠ُ 2009ٝ 2006 ٢ػخٓر٤ٖ   -26

كوو٢ حُٔخثووش ٓووٖ حُٔغووظل٤ذ٣ٖ  100اُوو٠  59كوو٢ حُٔخثووش ٓووْٜ٘ ٓووٖ حُ٘غووخء ٝحُلظ٤ووخص. ٝٓؼووَ ٛووزح ٓووخ روو٤ٖ   50 –ٓغووظل٤ذ كوو٢ حُغوو٘ش 

َ حُ٘لووخص   ٗغوزش ، ر٤٘ٔخ ًخٗض حُ٘غزش حُٔوشسسك٢ حُٔخثش ٖٓ  76ا٠ُ  35حألؿز٣ش حُٔٞصػش ٖٓ ٗغزش . ٝطشحٝكض ٘ؾٞد٣ٖحُٔ  ٓوخرو

ً   50حالكظ٤خؿخص كٞح٢ُ  ز٤وشس رو٤ٖ أدحء حألٗؾويش حُٔخظِلوش، روخُشؿْ ٓوٖ إٔ رؼنوٜخ ًوخٕ         ك٢ حُٔخثش. ُْٝ طٌٖ ٛ٘وخى حدظالكوخص 

ٝ   ٤ٖ ٝؿج، ٓؼَ دػْ حُالىل٤قأكنَ رؾٌَ أدحإٙ   حُـوزحء ٓوخروَ حُظوذس٣ذ   حُـزحء ٓوخرَ حُؼَٔ ٝحُـزحء ٖٓ أؿوَ اٗؾوخء حألفوٍٞ 

 ٝحُظـز٣ش حُٔذسع٤ش.

 مشسةانًانُغب انفؼهيت يمابم انُغب ٌ وانُفماث، و9 األغزيت انًىصػت وانًغتفيذ1انشكم 

 
 .ُٔؾشٝػخصػٖ ح ٞكذس: حُظوخس٣ش حُغ٣ٞ٘ش ٝحُظوخس٣ش حُٔحُٔقذس

  انفائذة

كظ٤خؿخص حُغٌخٕ. ٝهذ أػشد ؿ٤ٔغ حُٔغظل٤ذ٣ٖ حُز٣ٖ طٔض ٓوخرِظْٜ كخثذس الًخٗض حُٔؾشٝػخص حُٞحسدس ك٢ حُلخكظش رحص   -27

 انبشَاايج ب كش٣ن حألْٓ حُٔظلذس حُويش١،رٔخ ك٢ رُي  ،حُظ٤ٔ٘شك٢ ؾشًخء حُحُلٌٞٓش ٝػٖ طوذ٣شْٛ حٌُز٤ش ُِٔغخػذس، ٝحػظشكض 

ؼذّ ًلخ٣ش حُظ٣َٞٔ، حُز١ ٣ؼ٘و٢ إٔ رؼول حألٗؾويش    ُأعخعخ ٣ٝشؿغ رُي ، خٗويخع ديٞه حإلٓذحدر حُلخثذسؾش٣ي ه١ٞ. ٝطؤػشص ً

 .شٓيُٞكخالص ٗوـ ٖٓ دشٟ أهذ طٞهلض طٔخٓخ ر٤٘ٔخ ػخٗض 

كو٢ حدظ٤وخس حُٔؾوشٝػخص ٝط٘ل٤وزٛخ ٤ٌِٓٝظٜوخ. ًٝخٗوض أٗؾويش        ؾخسًش ُٔرؾؤٕ ححُلخكظش ك٢ ش ٝعِز٤ش ا٣ـخر٤أٓؼِش ؿذص ٝٝ  -28

ٍ   ،حُـزحء ٓوخرَ حُؼَٔ ٓوٖ هزوَ حُلٌٞٓوش حُظو٢     رووٞس  ًِٓٔٞوش ٝٓ٘لوزس    حُـوزحء ٓوخروَ حُظوذس٣ذ   ٝ ،ٝحُـزحء ٖٓ أؿَ اٗؾوخء حألفوٞ

ّ حُٔـظٔؼخص حُٔل٤ِش  هخٓضر٤٘ٔخ  ،فالف ٓغظـٔؼخص ح٤ُٔخٙحُـخس٣ش إلػٔخٍ حألػٖ حُؾخِٓش ش ٤ُٝٔغئطُٞض حُ  رق٤خٗش ٝحعوظخذح
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إلػوخدس طؤ٤ٛوَ   حٌُٔشعوش  حُـزحء ٖٓ أؿَ اٗؾخء حألفوٍٞ  ؿ٤ش إٔ أٗؾيش ُذػْ عزَ ٓؼ٤ؾظٜخ. فالكٜخ احُز٤٘ش حألعخع٤ش حُظ٢ طْ 

 حُغٌخٕ حُٔن٤ل٤ٖ، ُْ طزذأ ٗظ٤ـش ُؼذّ ًلخ٣ش حُظ٣َٞٔ.٤ٖ، ٝرخُظخ٢ُ دػْ ؿجحُٔ٘خىن كٍٞ ٓخ٤ٔخص حُال

سًوضص ػِو٠ حُظٞعوغ كو٢ حُظؼِو٤ْ      ك٤وغ  ط٘ل٤ز رشٗخٓـٜخ حُٞى٢٘ ُِظـز٣ش حُٔذسعو٤ش  ك٢ ػضٜٓخ ػ٠ِ ؤدشص حُلٌٞٓش طذ ٝه  -29

ِظـز٣وش حُٔذسعو٤ش ُِٔغوخػذس كو٢ طلو٤ون ٛوزح       رض٣وخدس طـي٤ظوٚ ُ   انبشَاايج هوذ هوخّ   ٝب 2009ث٢ ُٔذس ػالع عو٘ٞحص كو٢ ػوخّ    رظذححال

ٞ ، رذأص حُلٌٞٓش حُظلوشى  حألد٤شس ح٥ٝٗشك٢ . ٝحإلفالف رشٗوخٓؾ طـز٣وش ٓذسعو٤ش هوخثْ ػِو٠ حُٔـظٔؼوخص حُٔل٤ِوش. ٝعوخػذ          ٗلو

حُٔـظٔؼووخص حُٔل٤ِووشب ٝػِوو٠   ٔؾووخسًشٛووزٙ حُؼ٤ِٔووش رٞحعوويش ط٘ل٤ووز ٓؾووشٝػخص طـش٣ز٤ووش ػِوو٠ ٓغووظٟٞ حُٔذسعووش ر      انبشَااايج

 .ػٔٞٓخ حُظـز٣شُٝظـز٣ش حُٔذسع٤ش ك٢ ٝمغ ع٤خعش ححُلٌٞٓش  انبشَايجى٢٘، عخػذ حُٔغظٟٞ حُٞ

ٛوزٙ   ٝطوٞكش ح٤ٌُِٔش حُل٤ٌٓٞش ٝحُٔـظٔؼ٤ش ك٢ ٓزخدسس حُؾشحء ٖٓ أؿَ حُظوذّ حُظ٢ رذأص كوذ٣ؼخ.  ٛ٘خى هذس ًز٤ش ٖٓ  ًخٕٝ  -30

 حإلٗظخؿ٤ش ٝحُ٘ٞػ٤ش ٝحُظخض٣ٖ.طلغ٤ٖ حُٔزخدسس حُيِذ ػ٠ِ حألعٞحم ٝط٤غش 

دلول ٓغوظ٣ٞخص عوٞء    ك٢ كخثذس ٝحُؼالؽ رٔنخدحص حُل٤شٝعخص حُشؿؼ٤ش رحص  فلش ٝطـز٣ش حألّ ٝحُيلَرشحٓؾ  ًٝخٗض  -31

ٗووـ  ل٤وشٝط  ؽوخخؿ حُٔقوخر٤ٖ روخألٓشحك حُٔظقوِش ر    ٝحألدٕٝ عٖ حُخخٓغش ُلٞحَٓ ٝحُٔشمؼخص ٝحألىلخٍ ُذٟ ححُظـز٣ش 

ٔظؼذدس حُويخػخص ُِونخء ػ٠ِ عٞء حُظـز٣ش كو٢ سٝحٗوذح ٝديوش    حُحالعظشحط٤ـ٤ش حُٞى٤٘ش حُزذء ك٢ . ٝهذ رشٖٛ  حُٔ٘خػش حُزؾش٣ش

ح٥ٕ ػِو٠ ؿوذٍٝ حألػٔوخٍ حُوٞى٢٘. ٣ٝ٘زـو٢       ٣لظوَ ٓشًوضح ه٣ٞوخ   غوٞء حُظـز٣وش   إٔ حُظقذ١ ُ 2013-2010ُظ٘ل٤ز ُِلظشس حػَٔ 

 أ٣ُٞٝش.رحص غٞء حُظـز٣ش ًٔغؤُش طظقذٟ ُحُظ٢  انبشَايجدػْ ٓؾشٝػخص 

 انكفاءة

 طوؤد٤ش  ؽوٜذص كوخالص  ، ؿوشٟ طغو٤ِْ حألؿز٣وش كو٢ حُٞهوض حُٔ٘خعوذ، اال إٔ ؿ٤ٔوغ حألٗؾويش         ٢ٌوخك حُظ٣ٞٔوَ  طوٞكش حُ ػ٘ذٓخ   -32

طٞص٣وغ أهوَ ُألؿز٣وش     حُظ٣ٞٔوَ اُو٠  دلول  ك٢ حُلقـ حُـزحث٤ش دالٍ حُلظشس، أدص ا٠ُ دلول ًلوخءس حُزوشحٓؾ. ٝأدٟ     خٝدلن

حألٗؾيش ٝطـي٤ش حُٔغظل٤ذ٣ٖ، ٝك٢ رؼل حُلخالص ك٢ كـْ حُلقش حُـزحث٤ش. ٝك٢ ٓـخٍ حُظـز٣وش حُٔذسعو٤ش ٓوؼال،    ك٢ ٝدلل 

، طشحٝكوض حألؿز٣وش حُٔٞصػوش ٓوخ رو٤ٖ      ٛوخ أٝ طـخٝصحُخيو حُٔووشسس   ٠سؿْ إٔ حُؼذد حُلؼ٢ِ ُألىلخٍ حُز٣ٖ طٔض طـز٣ظْٜ هذ ُزٝ

كو٢ حُٔخثوش ٓوٖ حُٔخيوو.      90اُو٠   80ظ٤ـش ُالكظووخس اُو٠ حُٔوٞحسد. ٝطوشحٝف ػوذد أ٣وخّ حُظـز٣وش ٓوخ رو٤ٖ          ك٢ حُٔخثش ٗ 83ا٠ُ  47

 ، ػ٘ذٓخ ٝمغ ط٣َٞٔ ٓظؼذد حُغ٘ٞحص.2008ٝطلغ٘ض حُلخُش ك٢ ػخّ 

 30ٓ٘يووش ٓوٖ رو٤ٖ     26يش كو٢  رخُؼٔوَ كو٢ ؿ٤ٔوغ أٗلوخء حُوزالد، ٓوغ أٗؾو        انبشَاايج خعوظشحط٤ـ٤ش  رطوؤػشص حٌُلوخءس أ٣نوخ    ٝ  -33

ٖ رل٤وشٝط ٗووـ   ٤ٝحألؽوخخؿ حُٔقوخر  خُظـز٣ش حُٔذسع٤ش حُٔظؼِوش رٗؾيش ًخٗض حألٓ٘يوش، طـي٢ ؿ٤ٔغ حُٔلخكظخص حُخٔظ. ٝ

.ٓؾووظظشريش٣وووش  ٓ٘ظؾووشسؿ٤ٔؼٜووخ  فوولش ٝطـز٣ووش حألّ ٝحُيلووَٝ حُٔ٘خػووش حُزؾووش٣ش
(10)

 11رشٗووخٓؾ حُظـز٣ووش حُٔذسعوو٤ش كوو٢ ٝٗلووز  

ألؽووخخؿ ُ نهبشَااايجحُ٘ٔووٞرؽ حُظؾووـ٢ِ٤  ًووخٕ، 2007رخٌُخٓووَ. ٝٓ٘ووز ػووخّ  كوووو ٜٓ٘ووخ طـي٤ووش ٓ٘يوووش ٝحكووذس   ضطٔووٝٓ٘يوووش، 

٣وووَ ػووذد ، رؼنووٜخ سٔظؼووذدحُ سقووـ٤شحُهووغ حٔٞٓووٖ حُ 150ٝ 100ٓووخ روو٤ٖ ٣ؾوؤَ  ٖ رل٤ووشٝط ٗوووـ حُٔ٘خػووش حُزؾووش٣ش ٤حُٔقووخر

ًلوخءس حُظٌِلوش. ٝكنوال ػوٖ      كو٢  ٝدلول  ٤خصػِو٠ حُِٞؿغوظ  ًز٤ش . ٝأدٟ ٛزح ا٠ُ ػذء أؽخخؿ 10 ح٥ٕ ػٖك٤ٚ حُٔغظل٤ذ٣ٖ 

ٖ رل٤وشٝط  ٤ألؽوخخؿ حُٔقوخر  حُٔغوظخذٓش ُ ٜخ ٗلغدحثٔخ  حُظ٤ِ٤ٌٔش ٢ٛظـز٣ش حُٔغظخذٓش ُظوذ٣ْ حُحُٔشحًض حُقل٤ش ُْ طٌٖ رُي، 

ٖ رل٤وشٝط  ٤حألؽوخخؿ حُٔقوخر  حُظ٢ طغوظٜذف  ٗؾيش حألٖٓ حُظؼو٤ذ. ٣ٝ٘زـ٢ طشؽ٤ذ  حُٔض٣ذف أمخ، ٓٔخ ٗوـ حُٔ٘خػش حُزؾش٣ش

َ ٝٓٞحءٓظٜووخ ٓووغ أٗؾوويش   حُٔ٘خػووش حُزؾووش٣ش  ٗوووـ كووذ ٝط٤غوو٤ش   ٠حُظووآصس اُوو٠ أهقوو أٝؿووٚ ُض٣ووخدس  فوولش ٝطـز٣ووش حألّ ٝحُيلوو

 حُِٞؿغظ٤خص.

                                                      
٤ٓضس رُي إٔ ٣غٔق طظالءّ ٓغ ٗظْ حإلكخُش ا٠ُ حُٔشحكن حُقل٤ش ك٢ ٓ٘خىن ؿـشحك٤ش ٓلذدس. ٝ فلش ٝطـز٣ش حألّ ٝحُيلَٝ ٗوـ حُٔ٘خػش حُزؾش٣ش ٖ رل٤شٝط٤خألؽخخؿ حُٔقخرحُٔؼ٤٘ش رزشحٓؾ حُ (10)

 ِٔغظل٤ذ٣ٖ.ُ ٝحعغأ٣نخ ا٠ُ طؾظض  ٟأد ٌُٚٝ٘ ،خُٔغخػذس حُظـز٣ٝشظْٜ رحكظ٤خؿخص حُٔغظل٤ذ٣ٖ ٝطـي٤ر٤ٖ ربهخٓش طآصس 
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 انفاػهيت واألثش

 وووـٗأٗؾوويش ه٤ِِووش. ٝرووخُشؿْ ٓووٖ إٔ ػِوو٠ ٔلووذٝدس حُٔووٞحسد حُروووٞس رظش٤ًووض  ٤ووشخٓـٗٗؾوويش حُزشحألطووؤػشص كخػ٤ِووش ٝأػووش   -34

 رؼل حألٗؾيش طٔخٓخ، ًخٗض حألٗؾيش حُٔ٘لزس رحص ٗظخثؾ ؿ٤ذس. حُظ٣َٞٔ أػخم

٤ٖ إٔ ؿج٤ٖ رخعظخذحّ ٓئؽشحص عٞء حُظـز٣ش حُلخد. ٝطز٤ٖ ػ٤ِٔخص حُٔغق حُظـز١ٝ ُالؿجُالوشسس حُٔ لقخثَطْ ه٤خط حُٝ  -35

حُوز١  ، ٌُوٖ عوٞء حُظـز٣وش حُٔوضٖٓ     ػٔٞٓوخ  ٓوزُٞشكذٝد ًخٗض ك٢ حُؾذ٣ذ ٝعٞء حُظـز٣ش حُلخد  حُظـز٣ش حُلخد حُؼخّعٞء ٓؼذالص 

 .ؿ٤ش ٓوزٍٞرؾٌَ ٓشطلؼخ  يَخعظخذحّ ٓؼذالص حُظوضّ رطْ ه٤خعٚ 

َ    كقخثَف ٤ًٔش ُو٤خط ٞٓغاؿشحء سؿْ ػذّ ٝ  -36 ٍ      ،حُـوزحء ٓوخروَ حُؼٔو حُـوزحء ٓوخروَ   ٝ ،ٝحُـوزحء ٓوٖ أؿوَ اٗؾوخء حألفوٞ

حُظذس٣ذ
(11)

كو٢   115ٝ 50ٓوخ رو٤ٖ   طشحٝكوض   اٗـوخص ، ػٌغض حُ٘ظخثؾ حُٔظؼِوش رخُز٤٘ش حألعخع٤ش ٝحُٔخشؿخص حألدشٟ ٓؼوذالص  

ٝ . ٖٝٓ دالٍ حُض٣وخسحص  ٘غزش حُٔ٘ؾٞدسحُٔخثش ٖٓ حُ ، ٝؿوذ كش٣ون حُظو٤و٤ْ إٔ حُز٤٘وش     ٓوغ أفولخد حُٔقوِلش   ٔووخرالص  حُح٤ُٔذح٤ٗوش 

حُظشرش. ٝػ٘ذ حعوظؼشحك حُ٘ظوخثؾ    حٗـشحفك٢ حُلذ ٖٓ ؿذح حُٔقخىذ كؼخُش إٔ أػ٤ذ طؤ٤ِٜٛخ رؾٌَ كؼخٍ ٝحألعخع٤ش حُش٣ل٤ش هذ 

ٍ  ،حُـزحء ٓوخرَ حُؼَٔٗظٜخء حرؼذ ػذس ع٤ٖ٘ ٖٓ  َ ، ٝؿوذ حُلش٣ون   حُـوزحء ٓوخروَ حُظوذس٣ذ   ٝ ،ٝحُـزحء ٖٓ أؿَ اٗؾخء حألفوٞ  دالثو

 طزؼ٤وظْٜ ش، حُظ٢ ٝكشص عزَ ٓؼ٤ؾش آٓ٘ش ٝدلنض طخل٤نخ ًز٤وشح  حألٗؾي رلنَػ٠ِ إٔ ك٤خس حُغٌخٕ هذ طـ٤شص طـ٤شح أعخع٤خ 

حُظوو٢  ش٣ـخر٤ووحإل٘ظووخثؾ ٗظووشح ُِدسحعووخص ُز٤ووخٕ حُلقووخثَ ٝح٥ػووخس، ذّ اؿووشحء حُٔئعووق ػووٓووٖ  حُـووزحث٢. ٝحػظزووش ْٜأٓوو٘ حٗؼووذحّٝ

 .ٝؿذص

ٓوٖ   انبشَاايج ٔٞحيزش ك٢ حُٔذحسط حُظ٢ ٣غوخػذٛخ  حُطْ طلو٤ن كقخثَ حُظـز٣ش حُٔذسع٤ش ٓغ طلغٖ ىل٤ق ك٢ ٓؼذالص ٝ  -37

حُٔوذحسط حُظو٢ ٣غوخػذٛخ    . ٝحٗخلنوض ٓؼوذالص حُظغوشد كو٢     2010ك٢ حُٔخثش كو٢ ػوخّ    97ا٠ُ  2006ك٢ حُٔخثش ك٢ ػخّ  95

ؿ٤وذ رخُٔوخسٗوش رٔؼوذٍ طغوشد      اٗـوخص ، ٝٛوٞ  2009وو ك٢ ػوخّ  ك٢ حُٔخثش ك 1.8ا٠ُ  2006ك٢ حُٔخثش ك٢ ػخّ  5ٖٓ  انبشَايج

ك٢ حُٔخثش  14ٝى٢٘ رِؾ 
(12)

 .2009ك٢ ػخّ  

. ل٤وشٝط ٗووـ حُٔ٘خػوش حُزؾوش٣ش    ٔقوخر٤ٖ ر ؽوخخؿ حُ ُأل حُؼالؽ رٔنخدحص حُل٤شٝعخص حُشؿؼ٤وش هذٓض ٝصحسس حُقلش ٝ  -38

حُؼوالؽ  حُوز٣ٖ ٣ظِووٕٞ    ٠أؿز٣وش ُِٔشمو   انبشَايجُلش٣ن حُظو٤٤ْ ٖٓ حُظلو٤ن ك٢ كخػ٤ِش طٞك٤ش حٗويخع ك٢ ديٞه حإلٓذحد ٝعٔق 

 ًخٕحٌَُٔٔ حُـزحث٢ حُٔوذّ إٔ ا٠ُ حألىشحف حُلخػِش ٓغ أفلخد حُٔقِلش ٔوخرالص ؾ٤ش حُب ٝطرٔنخدحص حُل٤شٝعخص حُشؿؼ٤ش

، ُوْ طظزو٤ٖ كخػ٤ِوش    ٜوزٙ حُقولش  . ٝر٘ظوخّ حُوذٝحث٢  خُحُظوضحْٜٓ ر حُٔشحًوض حُقول٤ش أٝ    اُو٠ ػ٠ِ كنٞس حألؽوخخؿ  ٓلذٝد أػش ُٚ 

خُؼالؽ رٔنووخدحص كوو٢ طلو٤وون ٛووذف حالُظووضحّ روو     ل٤ووشٝط ٗوووـ حُٔ٘خػووش حُزؾووش٣ش   ؽووخخؿ حُٔقووخر٤ٖ ر ألُ انبشَااايجأٗؾوويش 

، ِؼووالؽ رٔنووخدحص حُل٤شٝعووخص حُشؿؼ٤ووش٥ػووخس حُـخٗز٤ووش ُُِظخل٤ووق ٓووٖ حؿزحث٤ووش ش كقوو انبشَااايج. ٝهووذّ حُل٤شٝعووخص حُشؿؼ٤ووش

ْ حُؼ٤ِٔوش حُي٣ِٞوش ُض٣وخدس ٝصٗ    ٠ؿز٣ش حُٔـز٣ش ػ٘وذٓخ ٣زوذأ حُٔشمو   ظٞك٤ش حألُٝ ُِؼٔوَ. ٝٛ٘وخى كخؿوش ُـٔوغ      حعوظؼخدس أ٤ِٛوظْٜ  ٝ ٜو

ٝ ٔشم٠ ر٤خٗخص ػٖ أٝصحٕ حُ حُظو٤و٤ْ، طوْ ؿٔوغ رؼول حُز٤خٗوخص،       أػ٘وخء ٝحُؼٞحَٓ حألدشٟ ٝطل٤ِِٜخ ُو٤خط آػخس حُذػْ حُظـوز١ٝ. 

 ؽشًخثٚ.أٝ  انبشَايجٌُٖٝ ُْ ٣ظْ طل٤َِ أ١ ٜٓ٘خ ٖٓ هزَ 

هخرِش ُِظلو٤ن ك٢ ًؼ٤وش ٓوٖ   ُْ طٌٖ  أٜٗخ ٝحملش دحثٔخ، ٝحألْٛ ٖٓ رُي فلش ٝطـز٣ش حألّ ٝحُيلَُْ طٌٖ أٛذحف أٗؾيش   -39

حعظٜذف ك٢ حُٔوخّ حألٍٝ ٖٓ ٣ؼوخٕٗٞ ٓوٖ عوٞء     فلش ٝطـز٣ش حألّ ٝحُيلَحُز١ هذٓظٚ أٗؾيش ذػْ حُ. ٝٝؿذ حُظو٤٤ْ إٔ حألك٤خٕ

َ    أٗؾيشؽـؼض ًٔخ ٖٓ رشٗخٓؾ فلش ػالؿ٢ب أعخع٢ ـضء ًحُظـز٣ش حإل٢ٌ٤٘٤ًِ، ٝ حُغوِٞى حُوز١    فولش ٝطـز٣وش حألّ ٝحُيلو

حُلقوخثَ ٗظوخثؾ   حُٔظخكوش رؾوؤٕ    ز٤خٗوخص حُُِغ٤خعوش حُقول٤ش ُِلٌٞٓوش. ٝطزو٤ٖ      ٣٢ؼضص حُقلش، ٝٛٞ ػ٘قش سث٤غو ٖٓ ؽؤٗٚ إٔ 

                                                      
ٝؽـغ حُظنخٖٓ حالؿظٔخػ٢  ،ٝػضص ػوش حُ٘غخءٝحُٔضحسػخص، ِٔضحسػ٤ٖ ُسف حُظو٤٘ش خحُٔؼٜٝٔخسحص حُؤٕ ٓؾشٝػخص حُـزحء ٓوخرَ حُؼَٔ صحدص ٖٓ ر 2007ػخّ أؿش١ ك٢  أرِؾ طو٤٤ْ الٓشًض١ (11)

 اٗؾخء أفٍٞ س٣ل٤ش ٓ٘ظـش ٝاػخدس طؤ٤ِٜٛخ.ٝأعْٜ ك٢ ٝٓـٔٞػخطٜخ حالؿظٔخػ٤ش حُٔخظِلش،  ٟك٤ٔخ ر٤ٖ حُوش
 حُظؼ٢ٔ٤ِ، حُظؼ٤ِْ حالرظذحث٢. ُِ٘ظخّ حُظؼ٤ِْ  ٓئؽشحص ٝصحسس (12)
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."عوول٤ش"٤٣ش ٓؼووخِزوو٢ ط
(13)

ًووخٕ ٓظٞعوويخ.  حُظ٤ِ٤ٌٔووشحألىلووخٍ، ٌُٝووٖ ٓغووظٟٞ حُؼووٞدس ُِووذدٍٞ كوو٢ رشٗووخٓؾ حُظـز٣ووش  ٠طؼووخكٝهووذ  

ٝحُلٞحٓوَ  ألىلوخٍ  ٓوٖ ح ِز٣ٖ ٣ؼخٕٗٞ ٖٓ عوٞء حُظـز٣وش   ُحُق٣ٞخ ٝحُظ٢ طظؤُق ٖٓ د٤ِو حُزسس  حُظ٤ِ٤ٌٔشًخٗض حُلقش حُـزحث٤ش ٝ

ٛزٙ حُخالفش ٓخ ؿشٟ ٓئدشح ٓوٖ حٗويوخع كو٢    ًذ ٓٔخ ٣ئ. ٝشٔل٤ِحُٝ شذ٤ُٝحُر٘خء ػ٠ِ حُذالثَ حُظؾخس٤ًش ٝحُٔشمؼخص كؼخال، 

ـ ٣وئػش   ذسحعوش ٤ًوق  رعؤق ُلش٣ون حُظو٤و٤ْ     ٝٛوٞ ٓوخ  ، حُقو٣ٞخ ٝد٤ِو حُوزسس   ديٞه آذحد . ٝر٤٘وض  حُزشٗوخٓؾ حألؿز٣وش ػِو٠    ٗوو

لوخٍ ػِو٠ حالٗظؼوخػ ٓوٖ عوٞء      ًخٗض رحص ًلخءس كو٢ ٓغوخػذس حألى   حُظ٤ِ٤ٌٔشحُظوخس٣ش ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ حُقل٤٤ٖ إٔ حُلقش حُـزحث٤ش 

حُظـز٣ش.
(14)

 

ؿٔغ حُ٘ظخثؾ حُٔظؼِوش رخُلقخثَ، ٗظشح ألٕ ٗظخّ حُشفوذ ٝحُظو٤و٤ْ ُوْ ٣ٌوٖ     سس ػخٓش، حعظخذٓض حُيشم ح٤ٌُل٤ش ك٢ ٝرقٞ  -40

 لقخثَ رؾٌَ ٓ٘ظظْ.حُٓئؽشحص عٟٞ ػذد ه٤َِ ٖٓ ظْ طظزغ ُْ ٣كؼخال ٝ

 االعتذايت

ٍ  ،حُـزحء ٓوخرَ حُؼ٣َٔظْ اٗؾخإٛخ ٖٓ دالٍ ديو طؼظٔذ حعظذحٓش حألفٍٞ حُظ٢   -41  حػظٔوخدح  ٝحُـزحء ٖٓ أؿَ اٗؾخء حألفوٞ

أػٔوشص ػوٖ   ٝرؾوٌَ ؿ٤وذ   أفوٍٞ ًؼ٤وشس   فو٤خٗش   ضهذ طٔو ف٤خٗظٜخ. ٝٝهذسطْٜ ػ٠ِ حألفٍٞ ُٜزٙ ػ٠ِ ٤ٌِٓش حُٔغظل٤ذ٣ٖ  حًز٤ش

ٖ أدوشٟ ٓؼوَ ه٘وٞحص حُوش١     ػخٗض أفٍٞ ٘ٔخ ؿ٤ذس، ر٤ ؿالٍ كو٢   100ك٤ٔوخ ٣ظؼِون رظل٣ٞوَ    ص ؽوٞحؿَ  ٓؾوخًَ طو٤٘وش. ٝأػ٤وش    ٓو

ٓوغ   ٠ٓغ ع٤خعش حُلٌٞٓوش، كٜوٞ ال ٣ظٔؾو    ٠حُٔخثش ٖٓ أسحم٢ حُٔغظ٘وؼخص ا٠ُ كوٍٞ ٓ٘ظـش ُألسصب ٝرخُشؿْ ٖٓ إٔ ٛزح ٣ظٔؾ

 ػخدس ا٠ُ ط٘ل٤ز طذحر٤ش ُِظخل٤ق. ٣ٝ١ئدخ ح٤ٓحُللـ حُز٤ج٢ اُض٣ؼظزش  حُظ٢ رٔٞؿزٜخ، حُـ٤ذس حُٔٔخسعخص حُذ٤ُٝش

دػْ حعظذحٓش حُظـز٣ش حُٔذسع٤ش ٖٓ دالٍ ادسحؽ حُظـز٣ش حُٔذسع٤ش ك٢ اىخس حُغ٤خعش حُل٤ٌٓٞشب ٝٛزح ٣وذٍ ػِو٠   ٣ـش١ ٝ  -42

ٝ  كغووٖ ح٤ُ٘ووش حُٔغووئ٤ُٝش كشفووش ُٞمووغ حعووظشحط٤ـ٤ش طغوو٤ِْ  رُووي ٔؼووَ ٣، ٌُٝ٘ووٚ ٣ظيِووذ ط٤ٔ٘ووش حُوووذسحص ٝٓخققووخص ٓخ٤ُووش. 

اُو٠ حألكوشحد. ٝٓوٖ     ظٜوخ طشر٤ش حألسحٗوذ ٝحألرووخس كو٢ حُٔوذحسط ؿ٤وش ٓغوظذحٓش، ٓوخ ُوْ ط٘ظووَ ٤ٌِٓ         أٗؾيش ط٤ٔ٘ش  ٝطؼظزشٝط٘ل٤زٛخ. 

اُو٠  اموخكش  ، حث٢حُـوز حُ٘ظوخّ  غ ٣ظُ٘ٞٝدسؿش فـ٤شس ػ٠ِ فـشٙ،  ُِذدَ ٜٓٔخٓقذسح ٤ش لذحثن حُٔذسعحُٗخك٤ش أدشٟ، طٞكش 

 حُٜٔ٘ؾ حُذسحع٢ حُضسحػ٢ ٖٓ دالٍ طل٣َٞ حُ٘ظش٣ش ا٠ُ ٓٔخسعش.أٜٗخ طغظٌَٔ 

َ   حعظذحٓش رشٗوخٓؾ   ٣ٝـش١ دػْ  -43 ُوٞصحسس حُقولش   حُظوخرغ  ٓوٖ دوالٍ ادسحؿوٚ كو٢ ٗظوخّ حإلكخُوش        فولش ٝطـز٣وش حألّ ٝحُيلو

 حُظـز٣ش ٖٓ دالٍ ٜٓ٘ؾ ٓظؼذد حُويخػخص.غٞء ِظقذ١ ُُٓئدشح ٜخ حُلٌٞٓش ٤ُٞط٢ ظحأل٤ٔٛش حُٝمٖٔ 

 انتىصياث

ٝٓقوذحه٤ش   ك٢ حُٔخثش ٖٓ حالكظ٤خؿخص، ػ٠ِ حألٗؾيش 50كٞح٢ُ  حُزخُؾأػش حُٔغظٟٞ حُٔ٘خلل ُِظ٣َٞٔ،  09انتىصيت   -44

ٝإٔ ٣ؼظٔوذ  ُٜوخ،  ٓقوخدس رذ٣ِوش   ُِلقوٍٞ ػِو٠    رـ٤وش طوِو٤ـ رؼول حألٗؾويش أٝ حُغوؼ٢     رٔ٘خهؾوش حُظ٣ٞٔوَ    ٠. ٣ٝٞفو انبشَايج

 حُظ٣َٞٔ أكوخ ص٤٘ٓخ ٓظؼذد حُغ٘ٞحص.

ٝحًُٞووخالص حألدووشٟ رخعووظخذحّ حُظ٤ٔ٘ووش كوو٢ ؾووشًخء هووخّ حُٝ ،ٗظووخّ سفووذ حألٓووٖ حُـووزحث٢حعووظخذحّ  ٣ظٞحفووَ 19 نتىصاايتح  -45

ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حُٞى٢٘. ٝٓغ رُوي، ٛ٘وخى ػـوشس كو٢ حعوظخذحّ حُٔؼِٞٓوخص        ُألٖٓ حُـزحث٢ ٝٛؾخؽش حألٝمخع شحُؾخِٓ حصحُظوذ٣ش

حُٔغظخِقوش  رخُغؼ٢ إل٣ـوخد ىوشم ُ٘ووَ حُز٤خٗوخص حُٔـٔؼوش ٝحالعوظ٘ظخؿخص        انبشَايجرؤٕ ٣وّٞ  ٠ػ٠ِ ٓغظٟٞ حُٔ٘خىن. ٣ٝٞف

                                                      
 (.www.sphereproject.org"ٓؼخ٤٣ش عل٤ش" )حٗظش  خعْرأ٣نخ ، ٝحُٔؼشٝف ح٤ُٔؼخم حإلٗغخ٢ٗ ٝحُٔؼخ٤٣ش حُذ٤ٗخ ُالعظـخرش ٌُِٞحسعٝمغ ٓؾشٝع عل٤ش  (13)
ال ك٢ ًَ كقَ دسحع٢، ٌُٖٝ حٗخلل رُي لى 30"ب "ًخٕ ُذ٣٘خ 100ػ٘ذٓخ طٞهلض حألؿز٣ش حٗخلل حُؼذد ا٠ُ ؽخقخ ك٢ حُزشٗخٓؾ، ٌُٖٝ  180ُذ٣٘خ ؽِٔض حُظوخس٣ش حُؾل٤ٜش: "ٖٓ هزَ ًخٕ  (14)

 ُِلنٞس ا٠ُ حُؼ٤خدحص حُيز٤ش ارح كقِٖ ػ٠ِ أؿز٣ش ألىلخُٜٖ".٣ظلٔغٖ روٞس ػ٘ذٓخ طٞهلض أؿز٣ش حألىلخٍ"ب "حألٜٓخص أىلخٍ  10ا٠ُ كٞح٢ُ حُؼذد 
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ػِوو٠ ٓغووظٟٞ ٤و ظخيووحُٝٗظووخّ سفووذ حألٓووٖ حُـووزحث٢ اُوو٠ ػ٤ِٔووش  حُظوووذ٣شحص حُؾووخِٓش ُألٓووٖ حُـووزحث٢ ٝٛؾخؽووش حألٝمووخعٓووٖ 

 حُٔ٘خىن. ٝهذ ٣ٌٕٞ ٖٓ حُٔيِٞد طوذ٣ْ حُٔغخػذس حُظو٤٘ش ا٠ُ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُٔ٘خىن.

ربمولخء حُيوخرغ حُٔئعغو٢ ػِو٠      ٠حُؼ٤ِٔخص حُل٤ٌٓٞش. ٣ٝٞفو ٗيخم ٣زذٝ إٔ حُؼَٔ حُظل٢ِ٤ِ هذ ٗلز دخسؽ  29 انتىصيت  -46

 ِؼَٔ حُظل٢ِ٤ِ.ُحُٔلخف٤َ ٝر٤خٗخص حألعؼخس ك٢ ٤ٌَٛ حإلرالؽ  ذ٣شطو دٓؾٝ ،يخم حُل٢ٌٓٞحُؼَٔ حُظل٢ِ٤ِ ٝحُؼ٤ِٔخص ك٢ حُ٘

أٝ حموو٢ حُـلووخف أٝ ح٤ٜٗووخس حألس كووخالص ىووٞحسة  كوو٢ ُِلٌٞٓووش حُووالصّ  غوو٤خمح٣ُووٞكش حُؼٔووَ حُظل٤ِِوو٢    39 انتىصاايت  -47

   َ حُلٌٞٓووش العووظ٤ؼخد حُز٤خٗووخص ٝحُ٘ظووخثؾ إلػووالّ حطخووخر حُوووشحسحص.     حُل٤نووخٗخص. ٝكوو٢ حُٞهووض حُلخمووش، ال ٣ٞؿووذ ٤ٌٛووَ دحدوو

١ ٣ـوش ٤ٖ، رظيو٣ٞش ػ٤ِٔوش ٤ٌٛٝوَ ُنؤخٕ إٔ     ؿجو ٓ٘خهؾش ٓغ ٝصحسس ادحسس حٌُوٞحسع ٝحُال مٖٔ ، انبشَايجؤٕ ٣وّٞ ٠ ر٣ٝٞف

 ٝٓ٘خهؾظٜخ رخٗظظخّ. ٗظخّ سفذ حألٖٓ حُـزحث٢ٓخشؿخص حإلرالؽ ػٖ 

ع٤خعوش حُلٌٞٓوش حُـذ٣وذس    ػٔخ هش٣ذ اىالم  ٤ـش١ٓلظشم حُيشم. ٝع ػ٣٠ِوق رشٗخٓؾ حُظـز٣ش حُٔذسع٤ش  49 نتىصيتا  -48

إٔ ٣ؼخد طلذ٣وذ  ِغ٤خعش حُـذ٣ذس ٝٝكوخ ُ نهبشَايجرشٗخٓؾ حُظـز٣ش حُٔذسع٤ش ؼخد طٞؿ٤ٚ رؤٕ ٣ ٠ُِظـز٣ش حُٔذسع٤ش ٝحُظـز٣ش. ٣ٝٞف

حُظوذس٣ـ٢   حإلٜٗوخء ، ٝإٔ ٣٘ظوش كو٢   2009ُؼوخّ   ُألٓوٖ حُـوزحث٢ ٝٛؾخؽوش حألٝموخع    حُظووذ٣ش حُؾوخَٓ   حعوظٜذحكٚ رخعوظخذحّ ٗظوخثؾ    

 ُزشٗخٓؾ حُظـز٣ش حُٔذسع٤ش حُلخ٢ُ رٔـشد حميالع حُلٌٞٓش رخ٤ٌُِٔش.

َ سفوذ  رٞمغ حعظشحط٤ـ٤ش ُظ٤ٔ٘ش حُووذسحص ُظوظٌٖٔ حُلٌٞٓوش ٓوٖ ر٘وخء ٜٓوخسحص ٝٗظوْ ألٗؾويش ٓؼو          ٣٠ٞف 59 انتىصيت  -49

 .ذ٣شٛخحُظ٢ طْ طو كظ٤خؿخصػ٠ِ أعخط حالػٔٞٓخ ٝحُظـز٣ش  ،ٝحُظـز٣ش حُٔذسع٤ش ،حألٖٓ حُـزحث٢

 ،ٝحُقوو٘ذٝم حُووذ٢ُٝ ُِظ٤ٔ٘ووش حُضسحػ٤ووش    ،ٓزووخدسس حُلووذحثن حُٔذسعوو٤ش ُٔ٘ظٔووش حألؿز٣ووش ٝحُضسحػووش      طٔظووغ 69 انتىصاايت  -50

 ٠ظشحط٤ـ٢ ًؤدحس ػ٤ِٔش ُظذس٣ذ حُيالد ػ٠ِ حُٔٔخسعخص حُضسحػ٤ش حُقل٤لش. ٣ٝٞفو حعرٞمغ ٝٝصحسس حُضسحػش  وانبشَايج

 رٔٞحفِش حُلذحثن حُٔذسع٤ش، ٌُٖٝ ٣ظؼ٤ٖ اؿالم ؿ٤ٔغ حُٔزخدسحص حُٔظؼِوش رخُٔخؽ٤ش.

كو٢ ؿوذٍٝ أػٔوخٍ     ٓٞهؼوخ ٓظووذٓخ  ٔظؼوذدس حُويخػوخص، أفوزلض حُظـز٣وش طلظوَ      حُٓوغ اىوالم ٓزوخدسس حُظـز٣وش      79 انتىصيت  -51

ٝطلذ٣وذ  ظٞؿ٤وٚ  حُؾشًخء ُظو٤٤ْ ٤ًل٤ش حعظخذحّ حُؼَٔ حُظل٤ِِو٢ ُ ٝحُلٌٞٓش ػ٤ِٔخص ك٢  انبشَايج٘خشه رؤٕ ٣ ٠حُلٌٞٓش. ٣ٝٞف

 إٔ ٣وذٓٚ ٖٓ دالٍ ٓزخدسس "طٞك٤ذ حألدحء". نهبشَايجحُز١ ٣ٌٖٔ حإلمخك٢ حُذػْ 

 .لقخثَحُز٤خٗخص ػٖ حُظ٘ل٤ز ٝحُ ٓـٔٞػش ٖٓرـٔغ  ٠ظيِذ ٗظخّ حُشفذ ٝحُظو٤٤ْ حُلخ٢ُ ٓشحؿؼش. ٣ٝٞف٣ 89 نتىصيتح  -52

 ٖ رل٤وشٝط ٗووـ حُٔ٘خػوش حُزؾوش٣ش    ٤ُألؽوخخؿ حُٔقوخر   حُؼوالؽ رٔنوخدحص حُل٤شٝعوخص حُشؿؼ٤وش    رشٗخٓؾ  019 انتىصيت  -53

ٔ     ه٤َِٓؾظض رؾٌَ ًز٤ش ٓغ ػذد  حُؼوالؽ رٔنوخدحص   رظشؽو٤ذ ُٞؿغوظ٤خص رشٗوخٓؾ     ٠. ٣ٝٞفو ٞحهوغ ٓوٖ حُٔغوظل٤ذ٣ٖ كو٢ رؼول حُ

 ػ٠ِ ٗلٞ أكنَ ٓغ أٗؾيش حُؾشًخء. خٝط٘غ٤وٜ حُل٤شٝعخص حُشؿؼ٤ش
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 انًُاطك انتي يُفز فيها انبشَايج بشايج انتىصيغ انؼاو نألغزيت في سواَذا

 )ػذد انًغتفيذيٍ(

من األ وال عن مو    رنامج األ  ية ال الم       المر ز القانون   و  دو   و    ا  ا ا  الم   دمة و ريقة عرض الموا  ف    ا المن و    ت بر      ال 
 ت و  أل    د  و   ِض  و مدينة  و منطقة.

ك
ح

انًه
 


