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 مذكزة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 ُظشهيمذيت نهًدهس انتُفٛز٘ ن انٕثٛمتْزِ 

ٓ  رزعلق ثهؾزوّْ َوشٌ الّصٗ وخ    أػئلخ فًٗخلزُٖم قز ركّو رزعّ اٚنبيخ أعوبء الهغلغ الشٖى  اٞرلوب  ثهوّي ٕ    إلو

 الهغلغ الزً ٗشٔ ث زضح كبفٗخ. رِصحقجل اثززاء  سلكأو ٖزم  ِٖ ولأريبٌ،  الهشكّصٖىثضيبنظ اٚغشٖخ العبلهٕ 

 :نكزت الز ٗٗم حنزٖض C. Heider الؼٗزح  -2030066513 صقم الُبرف:

 :الز ٗٗم نّي خ C. Conanالؼٗزح  -3480066513 صقم الُبرف:

رزعلوق   أػوئلخ إو كبيوذ لوزٖكم    ،الهوترهضاد ّؽوزح دوزنبد   ل خاٜراصٖو  حالهؼوبعز  ،I. Carpitella ثبلؼوٗزح  اٞرلوب   ٖهكوًكم 

 .(2645-066513)ثإصػب  الّصبئق الهزعل خ ثأعهب  الهغلغ الزً ٗشٔ ِسلك علٓ الُبرف صقم: 
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فووٕ أِغًووزا. َِووّ أؽووز اِٚلّٖووبد    نهبشَااايحٖهضوول نـووضِم رعووم الظصاعووخ ِاٚػووّاط رٌووّصا نًٌ ٗووب لع ووزٖى نووى الـووضاء الهؾلووٕ     

ِٖزهضل َزفوٍ فوٕ ِهول الهوظاصعٗى ِالزغوبص فوٕ نّقوف ٖؼوهؼ لُوم           2014-2009اٞػزضارٗغٗخ الضٟس للهكزت ال ٌضٔ فٕ ال زضح 

نلّٗو رِٞص أنضٖكٕ ػًّٖب. ِرضكظ أيـٌخ الهـضِم علٓ رًهٗوخ الجًٗوخ    100قٗهزُب عى رظٖز  انبشَايحثجٗل أغشٖخ نًزغخ نؾلٗب إلٓ 

اٚػبػٗخ لٛػّاط ِرؾؼٗى نًبِلخ نب ثعز الؾلبر ِطٖوبرح الـوضاء الهؾلوٕ ِرًّٖعوٍ ِالهؼوبَهخ فوٕ إيزبعٗوخ الظصاعوخ ِرًّعُوب فوٕ           

بد الزٕ ٖ زنُب الهـضِم ِال ّٗر الزٕ ّٖاعُُوب نوى أعول    ؿهب  أِغًزا. ِالغضم نى َشا الز ٗٗم َّ ر زٖم يظضح عبنخ علٓ الهؼبَه

 الزعلم ِرؾؼٗى الههبصػخ.

عوى ًضٖوق الـوضاء     –ِلم ٖزؾ وق الهؼوزّْ العوبل الهؼوزُزش للـوضاء. سلوك أو الؾلوخ الهـوزضاح نجبؿوضح نوى نًظهوبد الهوظاصعٗى             

ٞ     –الهجبؿض ِالزعبقز ا٘عل  د الهؼوزّرعبد. غٗوض أو الكهٗوخ الهـوزضاح     ايذ وذ، فٕ ؽٗى طارد الؾلخ الهـوزضاح نوى يظوبل إٖلوب

 نى دٟ  ًضائق الـضاء نى أعل الز زل لم رهضل إٞ عظءا كغٗضا نى عهٗل الهـزضٖبد، علٓ دٟش نب كبو ن لّرا فٕ اٚكل.

كهوب  هعزاد علٓ نًظهبد الهظاصعٗى. الِقز ُثشلذ عُّر كجٗضح لزؾؼٗى نًبِلخ نب ثعز الؾلبر، ِدبكخ نى دٟ  الززصٖت ِرّطٖل 

نٟٖٗى رِٞص أنضٖكٕ علٓ سلك، ِلكى قز ٞ ٖكوّو َوشا    7أؽضط ر زل كجٗض فٕ رًهٗخ الجًٗخ اٚػبػٗخ لٛػّاط؛ ف ز أي ق نب ٖظٖز عى 

ثّكو ٍ   انبشَاايح الًُظ قبثٟ لٟػززانخ. كهب رعم الهـضِم ثّهّػ رًهٗخ يظبل إٖلبٞد الهؼوزّرعبد فوٕ أِغًوزا، ِقوز أرْ رِص     

 الزغبصح فٕ الؾجّة الغبفخ الًظٗ خ. إيعبؽ الهـزضٔ الضئٗؼٕ إلٓ

علٓ نّاكلخ اٞػزضهبص فٕ يظوبل إٖلوبٞد الهؼوزّرعبد، ثّكو ٍ اػوزضارٗغٗخ لزًهٗوخ اٚػوّاط؛         انبشَايحِرـغل رّكٗبد الز ٗٗم 

اٚػبػوٗخ   نوى رًهٗوخ الجًٗوخ    1ِاٜعٟو ثـكل أفول عى الزؾزٖبد ِأِعٍ ال لّص نوى أعول إراصح الزّقعوبد؛ ِالوزعلم نوى الهضؽلوخ       

ِرًهٗخ قزصاد نًظهبد الهظاصعٗى؛ ِركٗٗف يظبل الضكز ِالز ٗٗم لٗكّو أكضض اػزغبثخ ِلٗؼبعز فوٕ صكوز الًزوبئظ؛ ِنّاكولخ ثوش       

 الغُّر الضانٗخ إلٓ رعظٖظ ال زصاد ال ًٗخ نى أعل رعم الظصاعخ ِاٚػّاط فٕ ال ٌبعبد الضئٗؼٗخ.

 

 

  

 يهخـض
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يششٔع انمـشاس

 

 

 

" لظصاعخ ِاٚػوّاط فوٕ أِغًوزا   ارعم هـضِم لر ٗٗم نًزلف الهزح اٞػزضارٗغٕ  ر ضٖض نّعظ عىثبلّصٗ خ "ٖؾٗي الهغلغ علهب 

(WFP/EB.2/2011/6-A ِٕصر اٜراصح فوو )WFP/EB.2/2011/6-A/Add.1 نّاكوولخ العهوول علووٓ الزّكووٗبد، نوول   ِٖـووغل

 نضاعبح اٞعزجبصاد الزٕ ًضؽُب الهغلغ أصًبء نًبقـبرٍ.

 

 

 

 

 

  

                                                      
 ِصح.َشا نـضِم قضاص، ِلًٟٟم علٓ ال ضاص الًُبئٕ الشٔ اعزهزٌ الهغلغ، ٖضعٓ الضعّم إلٓ ِصٗ خ ال ضاصاد ِالزّكٗبد اللبرصح فٕ يُبٖخ الز 
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 تانخهفٛ

 انسٛاق

علٓ عهٗل أغشٖزٍ نى الجلزاو الهبيؾخ. غٗض أيٍ نًش أِائل رؼعًٗٗبد ال ضو الهبهٕ، أكجؼ أكٟ ٖؾلل  انبشَايحكبو   -1

ٖـزضُٖب ثـكل نزظاٖز نى الهًبًق الزٕ رـُز فبئوب فٕ اٜيزبط فٕ الجلزاو أِ اٚقبلٗم اله ضص إصػوب  اٚغشٖوخ إلُٗوب. ِقوز أرْ     

الذوبف ثبلـوضاء الهؾلوٕ إلوٓ أو ٌٖلوق نجوبرصح الـوضاء نوى أعول          الهزظاٖز ثزؾ ٗق أنضل أصض إيهبئٕ لجضيبنغٍ  انبشَايحاَزهبل 

. ِرُوزش الهجوبرصح الزغضٖجٗوخ للؼوًّاد الذهوغ إلوٓ نـوبصكخ كوغبص الهوظاصعٗى فوٕ الؼوّط            2008الز زل فوٕ ػوجزهجض/أٖلّ    

انخ فوٕ  ثٌضٖ خ رتنى ؽلّلُم علٓ ردل ثـكل نؼززال. ِالُزش الهعلى عًٍ َّ طٖبرح اٜيزوبط الظصاعوٕ ِالهـوبصكخ الهؼوزز    

 ػجل كؼت عٗـُم. ِرّػٗلالؼّط، نهب ٖترٔ ثبلزبلٕ إلٓ طٖبرح ردل كغبص الهظاصعٗى الهـبصكٗى فٕ الجضيبنظ 

، ِكبيوذ أِغًوزا رائهوب هوهى أكضوض عـوضح ثلوزاو يبنٗوخ         1991ؽجّثب ِث ّٞ فوٕ أِغًوزا نًوش عوبل      انبشَايحِقز اؿزضْ   -2

أغشٖخ. ِقز صفول الهكزوت ال ٌوضٔ روزصٖغٗب كهٗوخ اٚغشٖوخ الهـوزضاح نؾلٗوب ِٖـوزضٔ ا٘و فوٕ العوبرح نوب              انبشَايحٖـزضٔ فُٗب 

 انبشَايح(. ِكبو ؽغم نـزضٖبد 1نلّٗو رِٞص أنضٖكٕ )الـكل  50ًى نزضٔ فٕ الؼًخ، رجلغ قٗهزُب  200 000ٖلل إلٓ 

 ثوٗى  نوى  انبشَاايح الٌلوت نوى عبيوت     ِٖعزجوض ِغًوزا.  َبئٟ، ِدبكخ نى الشصح الزٕ رًزظ إلٓ ؽز كجٗوض كهؾلوّ  ي وزٔ فوٕ أ    

ًضائوق الـوضاء الذبكوخ ثوٍ ػلؼولخ اٜنوزار الزوٕ رذوزل الؼوّط. ِفوٕ ؽوٗى             كهوب رلوّ   العّانل الزافعخ الضئٗؼٗخ فٕ الؼوّط  

ضاح فٕ الهبئخ نوى اٚغشٖوخ الهـوز    60ُرذلق نعظم اٚغشٖخ الهـزضاح نؾلٗب أػبػب ٚيـٌخ اٜغبصخ فٕ أِغًزا، فإو أكضض نى 

 فٕ الجلزاو الهغبِصح. انبشَايحا٘و نّعُخ يؾّ عهٗبد 

 1141إنٗ عاو  4991: انكًٛت انطُٛت يٍ انًشتشٚاث انًحهٛت ٔانتكانٛف فٙ أٔؼُذا، يٍ عاو 4انشكم 

 
 

ِنًوش أِادووض صهبيًٗٗووبد ال ووضو الهبهووٕ، كووبو الزؾووضص اٞقزلووبرٔ ِالذلذلووخ نووى الؼووهبد الجووبصطح لؼٗبػووخ أِغًووزا     -3

اٞقزلووبرٖخ. ِرؾووضصد رغووبصح الهؾبكووٗل الً زٖووخ ِالغشائٗووخ ثزصعووخ كجٗووضح ِفككووذ نغووبلغ الزؼووّٖق الؾكّنٗووخ أِ دوووعذ   

ؾوزر َوشا الجضيوبنظ الهؼوزهض لعـوضٖى ػوًخ ص ٖوخ        ، أًل وذ أِغًوزا دٌوخ لزؾوزٖش الظصاعوخ. ِٖ     2000للذلذلخ. ِفوٕ عوبل   
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رزفعوٍ   سٔ ِعُخ رغبصٖوخ الؾكّنخ الهزّػٌخ ِالٌّٖلخ اٚعل لزؾّٖل ال ٌبم الظصاعٕ نى قٌبم قبئم علٓ الك بش إلٓ قٌبم 

فووٕ الهبئووخ فووٕ الؼووًخ الهبلٗووخ   4.0خ ٗووهٗظايٗووخ الؾكّنفووٕ اللظصاعووخ لالهذللووخ  الًؼووجخ ِقووز ثلغووذرًهٗووخ ال ٌووبم الذووبف.  

 الزًهٗخ الظصاعٗخ الـبنلخ فٕ أفضٖ ٗب. ضيبنظثفٕ الهبئخ نى دٟ   10؛ ًَِبك الزظال ثظٖبرح َشٌ الًؼجخ إلٓ 2005/2006

 سًاث انتمٛٛى 

إو أَووزاش َووشا الز ٗووٗم َووٕ ر ووزٖض إيغووبطاد نـووضِم رعووم الظصاعووخ ِاٚػووّاط فووٕ أِغًووزا نووى ؽٗووش اٚراء ِال عبلٗووخ       -4

بءلخ( ِرؾزٖز أػجبة َشٌ الًزبئظ ِاػزذٟف رصِع ٖهكى نى دٟلُب رؾزٖز أفول الههبصػبد )الوزعلم(. ِصكوظ الز ٗوٗم    )الهؼ

( عّرح أرائُوب ِيزبئغُوب، ثهوب فوٕ سلوك الك وبءح ِال عبلٗوخ ِعوزِْ         2نخ رلهٗهُب؛ ِء( أَهٗخ الهجبرصح ِنزْ ن1ٟعلٓ ر زٖض: 

 رؼُم فٕ رؾ ٗق َشٌ الًزبئظ ِر ؼٗضَب. ( العّانل الز3ٕالزكبلٗف ِاػززانخ الًُظ؛ ِ

عوى ًضٖوق فضٖوق ؿوهل دجوضاء       2011الز ٗٗم ثٗى ًٖبٖض/كبيّو الضبيٕ ِأغؼٌغ/آة  نعُز الزًهٗخ الذبصعٗخِقز أعضْ   -5

   ِ و الغًؼوبيٗخ ِالز ٗوٗم. كهوب روم     رادلٗٗى فٕ نغبٞد الزًهٗخ الضٖ ٗخ ِاٚنى الغشائٕ ِالهـزضٖبد ِرًهٗخ ػلؼولخ اٜنوزار ِالـوت

ٌّٖلخ فٕ العهل نل الهعُز. ِكوبو َوشا ال ضٖوق عوظءا نوى فضٖوق الز ٗوٗم اِٚػول         الذجضح نى سِٔ الاٞػزعبيخ ثجبؽضٗى نؾلٗٗى 

 يٌبقب الزبثل لهعُز الزًهٗخ الذبصعٗخ الشٔ أعضْ ر ٗٗم نًزلف الهزح الؾبلٕ لهجبرصح الـضاء نى أعل الز زل.

ِاؿزهل الًُظ الهعزهز علٓ اػزعضاهبد يظضٖخ للّصبئق ِنؼّؽبد كٗ ٗخ، إلٓ عبيت رؾلٗل كهٕ لؼٟػل ال ٗهخ ِػجل   -6

ِنّي ٗوٍ ِأكوؾبة الهلولؾخ الذوبصعٗٗى، ثهوب فوٕ        نهبشَاايح كؼت عٗؾ الهظاصعٗى. ِالُزهؼذ نعلّنبد نى اٜراصح العلٗب 

 سلك ثعن الهبيؾٗى ِنهضلٕ الؾكّنخ ِالهًظهبد الـضٖكخ ِكغبص الهظاصعٗى ِالزغبص.

ِادززهذ ثؾل بد عهل ٞػزذٟف الهعلّنبد لهوّي ٕ   2011ّٖنب فٕ نبصع/آساص  17ِأعضٖذ طٖبصح نٗزايٗخ نزرُب   -7

ِأكؾبة الهللؾخ فٕ الجلز. ُِك ل ههبو الغوّرح نوى دوٟ  اػوزعضام الًظوضاء لغهٗول نًزغوبد الز ٗوٗم نوى قجول            انبشَايح

 فضٖق ههبو الغّرح الزبثل لهعُز الزًهٗخ الذبصعٗخ ِثإرجبم يظبل ههبو عّرح الز ٗٗم الذبف ثهكزت الز ٗٗم.

 يششٔع دعى انضساعت ٔاألسٕاق

إلوٓ   انبشَاايح جض نـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط رٌّصا نًٌ ٗب لع زٖى نى الـضاء الهؾلٕ فٕ أِغًزا ِنوى رؾوّ    ٖعز  -8

، إلوٓ عبيوت   2014-2009رّفٗض الهؼبعزح الغشائٗوخ. َِوّ نوى اِٚلّٖوبد اٞػوزضارٗغٗخ الوضٟس للهكزوت ال ٌوضٔ فوٕ ال زوضح           

ِهل الهظاصعٗى ِالزغبص فٕ نّقف  . ِالُزش نى َشا الهـضِم َّاٜعضاءاد اٜيؼبيٗخ الٌبصئخ ِاٚنى الغشائٕ ِالزغشِٔ

. ِنوى أعول رؾ ٗوق سلوك،     نلّٗو رِٞص أنضٖكوٕ ػوًّٖب   100رظٖز قٗهزُب عى  انبشَايحٖؼهؼ لُم ثجٗل أغشٖخ نًزغخ نؾلٗب إلٓ 

 ٖـزهل نـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط علٓ نغهّعخ ِاػعخ نى اٚيـٌخ الزٕ رضكظ علٓ:

 اٚػبػٗخ لٛػّاط، لظٖبرح إرنبط الهظاصعٗى فٕ الؼّط الظصاعٕ الهزًبنٕ؛رًهٗخ الجًٗخ  (1

رؾؼٗى نًبِلوخ نوب ثعوز الؾلوبر، لذ ون الذؼوبئض ِهوهبو نعوبٖٗض الغوّرح ِهوهبو اٜيزبعٗوخ ِإهوبقخ قٗهوخ للؼولل                (2

 اٚػبػٗخ الهذزبصح؛

طٖبرح ًلت الؼّط علٓ الؼلل طٖبرح الـضاء الهؾلٕ ِرًّعٍ، للهؼبعزح فٕ ؽ ظ الًهّ فٕ قٌبم الظصاعخ عى ًضٖق  (3

 اٚػبػٗخ اِٚغًزٖخ؛

 الهؼبَهخ فٕ إيزبعٗخ الظصاعخ ِرًّعُب فٕ ؿهب  أِغًزا. (4
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ثلزا ٖزم فُٗب رغضثخ نجبرصح الـضاء نوى أعول الز وزل، ًِٖظوض إلوٓ الهجوبرصح الهؾلٗوخ للـوضاء نوى           21ِرعز أِغًزا نى ثٗى   -9

لهـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط اِٚػل يٌبقب. ِرضكظ نجبرصح الـضاء نوى أعول    نؼبيزحنغهّعخ فضعٗخ أعل الز زل ثّك ُب 

الز ووزل ثلوو خ دبكووخ علووٓ رعووم الزؾؼووًٗبد فووٕ قٌووبم الظصاعووخ الزووٕ ر ٗووز كووغبص الهووظاصعٗى ِعلووٓ الـووضاء نووى كووغبص         

ش الهؾوزرح للهجوبرصح ثظٖوبرح ال وّائن ال بثلوخ      الهظاصعٗى ثغٗخ طٖبرح ردلُم ِرعلم أفول الههبصػبد. ِرزعلق الًوّارظ ِاَٚوزا  

، ِرؾؼوٗى عوّرح الوشصح الهًزغوخ، ِرؾؼوٗى نُوبصاد       انبشَاايح للزؼّٖق لزْ نًظهوبد الهوظاصعٗى ِاٚؽغوبل الزوٕ رجٗعُوب إلوٓ       

الهظاصعٗى الزغبصٖخ، ِرعظٖظ نـبصكخ الهظاصعٗى فٕ اٚػّاط. ِرذزلف نجبرصاد الـضاء نى أعول الز وزل الزغضٖجٗوخ نوى ثلوز      

إلٓ آدض؛ ِرعزجض الهجبرصح الزغضٖجٗخ فٕ أِغًوزا فضٖوزح ثإرنبعُوب للوغبص الهوظاصعٗى ِرعهُوب لًظوبل إٖلوبٞد الهؼوزّرعبد          

 ِالزًهٗخ الكجٗضح فٕ الجًٗخ اٚػبػٗخ.

نلٗوّو   14رم رأنٗى يؾّ نلّٗو رِٞص أنضٖكٕ؛ ِقز  101ِٖلل إعهبلٕ ركبلٗف نـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط إلٓ   -10

رِٞص أنضٖكووٕ ؽزووٓ ا٘و. ِلووم رووزصط اٚنووّا  الهذللووخ للهـووزضٖبد الغشائٗووخ فووٕ َووشٌ الهٗظايٗووخ يظووضا ٚيُووب رووأرٕ نووى         

الهذلق لُب اٚغشٖخ، ثهب فٕ سلك رلك الذبكخ ثبلهكبرت ال ٌضٖخ فٕ الجلوزاو الهغوبِصح.    انبشَايحنؼبَهبد ي زٖخ لعهلٗبد 

ِالغضم نى أنّا  نـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط َّ رهّٖل اٞػوزضهبصاد فوٕ الجًٗوخ اٚػبػوٗخ، ِالهوًؼ لـوضاكبد عبيوت        

أو نٗظايٗخ نـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط  العضم، ِالهؼبعزح ال ًٗخ، ِرًهٗخ ال زصاد، ِالضكز ِالز ٗٗم. ِعلٓ الضغم نى

  ِ ِٖعزجوض   –الجضيوبنظ ال ٌوضٔ ِٚغًوزا    َوٕ   – نهبشَاايح عوظء نوى عهلٗوخ عبرٖوخ      مٞ رغٌٕ الهـزضٖبد الغشائٗخ، فوإو الهـوض

 غٗض ال بئهخ علٓ اٚغشٖخ. انبشَايحنـضِعب صائزا فٕ عهلٗبد 

 َتائح انتمٛٛى

 أًْٛت انًششٔع

ؼوٗخ ِٚغًوزا فوٕ    فٚيوٍ ٖعكوغ الهٗوظح الزًب    نبشَاايح ٖعزجض نـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط نُهب عزا لكل نى أِغًوزا ِا   -11

للؼووّط ِقٗهووخ ثبلًؼووجخ  نهبشَااايحاٜيزووبط اٜقلٗهووٕ للؾجووّة ِثٗئووخ الؼٗبػووبد العبنووخ الزاعهووخ يؼووجٗب ِأَهٗووخ الـووضاء الهؾلووٕ    

علوٓ الزذ ٗوف    انبشَاايح لز نب. كهب رزعم َوشٌ الهجوبرصح الؼٗبػوبد الؾكّنٗوخ ِرؼوبعز      اػزعهب  نًلخ ؿضاء لزعم الزًهٗخ فٕ ث

نوى   نبشَايحزِصٌ فٕ ؽ ظ اٜنزار نى الشصح ِالؼلل اٚػبػٗخ اٚدضْ. غٗض أيٍ فٕ هّء رؾّ  االهزعل خ ثنى ا٘صبص الؼلجٗخ 

للهؾبكوٗل الغشائٗوخ فوٕ أِغًوزا      نً وضر ح كوأَم نـوزض   الهعّيخ الغشائٗخ إلٓ الً ز ِال ؼوبئم، ف وز ٞ ٖكوّو أنبنوٍ إٞ فزوضح قلوٗض      

 ٞػزعهب  نـزضٖبرٍ نى أعل الهؼبَهخ فٕ رؾؼٗى ؿكل الؼّط.

 يذٖ يالئًت انتظًٛى

ٖ ز ض نـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط إلٓ إًبص نًٌ ٕ ٖـهل أَزافٍ ِػلؼلخ يزبئغٍ. ِٖغت اػزًزبط أَزاش الهـضِم   -12

ِغبٖبرٍ نى الجضيبنظ ال ٌضٔ ِالذٌخ ال ٌضٖخ لزً ٗش نجوبرصح الـوضاء نوى أعول الز وزل ِار وبط العهول الهـوزضك الهزعلوق ثوزعم           

الظصاعخ ِاٚػّاط نل الؾكّنخ َِٕ غٗض نزؼ خ ارؼبقب كبنٟ فٗهوب ثًُٗوب. ُِٖع وز الهكزوت ال ٌوضٔ إًوبصا نًٌ ٗوب أكضوض ارؼوبقب          

 ر بط العهل الهـزضك.اػزًبرا إلٓ اَٚزاش الّاصرح فٕ ا

ِعلٓ الضغم نى سلك، فإو اٚػبع الزؾلٗلٕ للهـضِم عٗز إلٓ ؽز نب يظضا للزبصٖخ الٌّٖل نى اٞثزكبصاد فٕ الـوضاء    -13

للؾجوّة   علوٓ رًهٗوخ أػوّاط نًظهوخ     نهبشَاايح الهؾلٕ فوٕ أِغًوزا. ِاػوزًز الزلوهٗم إلوٓ أرلوخ ؽوّ  أصوض الهـوزضٖبد الهؾلٗوخ           

، فوإو  2 ِفعبلٗزُب، ِالزٕ لم رجؾش ثؾضب ؿبنٟ فٕ نجبرصاد الـضاء نى أعول الز وزل الزغضٖجٗوخ اٚدوضْ. ِؽؼوجهب ٖجوٗى الـوكل       
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ايذ بم أػعبص رؼلٗم الهظصعخ ٖهٗل إلٓ الزعجٗض عى دلبئق الهظاصعٗى ِايعزال الك بءح الًبرظ عى هعف الجًٗخ اٚػبػٗخ 

  نى قجل الزغبص. ِرز  الُوّانؾ اللوغٗضح للّػوٌبء ثوٗى الهوظاصعٗى ِػوّط الغهلوخ فوٕ         للؼّط ِٞ ٖعجض عى ِعّر اػزغٟ

كهجبٞ ِاٞدزٟفبد الجؼٌٗخ فٕ اٚػعبص ثٗى نذزلف اٚنبكى علٓ ك بءح الؼّط. ِٖ ؼض سلك الًُظ الهذزلوف ِاٚكضوض فعبلٗوخ    

ِرـوغٗل يظوبل    –كوّو الـوضاء نوى أعول الز وزل      ثهوب فوٕ سلوك ن    –الزٕ ارذشٌ الهكزت ال ٌضٔ فٕ أِغًزا فٕ العهل نل الزغوبص  

 الزذظٖى ِرؾؼٗى عّرح الشصح. ًبقخإٖلبٞد الهؼزّرعبد ِالزـزٖز علٓ طٖبرح 

 1111: تكانٛف انتسٕٚك يٍ تسهٛى انًضسعت إنٗ كًباال، عاو 1انشكم 

 

 Wandschneider and Hodges. 2005. Local Food Aid Procurement in Uganda. Chatham, UK, Natural Resources Instituteالهلزص: 

ِآدضِو  انبشَايحغٗض أو الز ٗٗم ثؾش نزْ اػزًبر نـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط إلٓ العهل الشٔ اهٌلل ثٍ ثبل عل   -14

ا فوٕ نـووضِم رعوم الظصاعووخ   نول نًظهوبد الهووظاصعٗى. ِٖعزجوض َووشا اٚنوض نُهوب ٚو نًظهووبد الهوظاصعٗى رلعووت رِصا ثوبصط       

ِاٚػّاط الشٔ ٖؼعٓ إلٓ روّفٗض رعوم الهوزدٟد ِالًوّارظ للهوظاصعٗى ِٖزوّدٓ أو روزٖض الُٗبكول الغهبعٗوخ الجًٗوخ اٚػبػوٗخ            

للؼّط. ِؽؼجهب ٖجٗى ر ٗٗم نًزلف الهزح لهجبرصح الـضاء نى أعل الز زل، فإو نًٌق نـضِم رعم الظصاعوخ ِاٚػوّاط ٖؼوزًز    

اٞفزضاهبد  َِشٌلم ٖعزضش ثُب أِ رذزجض ثهب فٍٗ الك بٖخ فٕ نضؽلخ الزلهٗم. الزٕ ، الهجزئٗخاٞفزضاهبد  أٖوب إلٓ عزر نى

( 2 بقبد أػّاط الهزدٟد ِالًّارظ؛ ( أو العهل الغهبعٕ نى دٟ  نًظهبد الهظاصعٗى ِػٗلخ فعبلخ للزغلت علٓ إد1: َٕ

( أيٍ ٖهكى 3ِأو ٖؼُم فٕ ال وبء علٓ ال  ض؛  ى علٓ طٖبرح ردلُمأو نى الهؾزهل أو ٖؼبعز إيزبط الؾجّة كغبص الهظاصعٗ

رهكٗى الًؼبء نى دٟ  الهـبصكخ فٕ نًظهبد الهوظاصعٗى. كهوب لوم ُٖعزوضش ثبلهذوبًض ث وزص كوبش فوٕ رلوهٗم نـوضِم رعوم            

رذووول الظصاعوخ ِاٚػووّاط، ؽٗووش رزؼووم اٚػووّاط ثٌجٗعزُووب ثووبلذٌّصح، ِدبكووخ أػووّاط رلووزٖض الؾجووّة فووٕ أِغًووزا الزووٕ   

للزأصٗض الؼٗبػٕ ِاٜعضاءاد الزعؼ ٗخ للزِلوخ. ِٖوترٔ سلوك إلوٓ ر وبقم الهذوبًض الهزأكولخ الزوٕ ّٖاعُُوب كوغبص الهوظاصعٗى            

 العبنلٗى فٕ إيزبط الهؾبكٗل الجعلٗخ فٕ الهًبًق الزٕ رعبيٕ نى ثًٗخ أػبػٗخ اقزلبرٖخ ف ٗضح عزا.

Trading licence

كهجبٞ إلٓ الً ل

الُبنؾ كبفٕ

الزغبصح رضدٗق

الؼّط صػّل

الذؼبئض

الزذظٖى

الضبئّ الؼّط إلٓ الً ل

خ ركبلٗف العهبل

أكٗبع فٕ الزعجئخ نّار

الُبنؾ كبفٕ

اِٚلٕ الؼّط إلٓ الً ل

خ ركبلٗف العهبل

أكٗبع فٕ الزعجئخ نّار

الهظصعخ رؼلٗم ػعض

إيغبيغب انبػًٗزٔ  ا  ورو
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الـوضاء الؼؤًّ ثهّعوت الجضيوبنظ إلوٓ       خ قٗهخزًّعخ ِعضٖئخ فٕ ثعن الؾبٞد، ِدبكخ نوبع ن لهـضِماِأَزاش   -15

نلّٗو رِٞص أنضٖكٕ. ِعلٓ الضغم نى أو َشا الُزش ٖؼزًز إلٓ دجضح ًّٖلخ فٕ نغوب  الـوضاء الهؾلوٕ، إٞ أيوٍ ٖهضول       100

ْ فٕ هوّء ال ق ظح فٕ الـضاء الهؾلٕ، ؽزٓ  أو أَوزاش كوغبص الهوظاصعٗى ًهّؽوخ      زعم عبيوت العوضم. كهوب   الهًزظوض لو   هوز

رِٞصا أنضٖكٗووب فووٕ الووزدل الؼوؤًّ ِالُووزش الهزهضوول فووٕ طٖووبرح الـووضاء نووى نًظهووبد         50عووزا، ِدبكووخ الظٖووبرح الجبلغووخ   

. ِٖهضل الجعز الغًؼبيٕ نؼألخ أػبػوٗخ لكول نوى نـوضِم     2014فٕ الهبئخ نى الـضاء الهؾلٕ ثؾلّ  عبل  50الهظاصعٗى إلٓ 

 –علوٓ الهـوبصكخ   ٖضكوظ  ػوّاط ِنجوبرصح الـوضاء نوى أعول الز وزل، ِلكوى الُوزش الهزعلوق ثبلجعوز الغًؼوبيٕ            رعم الظصاعخ ِاٚ

ثزٞ نى رضكٗظٌ علٓ ك بلخ أو ٖكّو للًؼبء روأصٗض   –فٕ الهبئخ نى الهـبصكخ فٕ نًظهبد الهظاصعٗى  50ًؼجخ لالًؼبء  رؾ ٗق

الهكزت ثأو رغٗٗض العٟقبد الغًؼبيٗخ دٟ  نوزح الهـوضِم    فٕ نًظهبد الهظاصعٗى أِ ؽزٓ أو ٖؼز زو نى نـبصكزُى. ِٖ ض

 نؼألخ ًهّؽخ عزا.

ِٖضكظ إًبص ِيظبل الضكز ِالز ٗٗم ثـكل أكجض علوٓ قٗوبع إيغوبط اَٚوزاش ٞ الوزعلم. غٗوض أو نـوضِم رعوم الظصاعوخ            -16

   ٓ أو ٖوزهكى نوى الوزعلم نوى الزغوبصة. ِكوبو نوى الههكوى أو ٖؼوز ٗز           ِاٚػّاط ٖهضل اثزكبصا للهكزت ال ٌضٔ، الوشٔ ٖؾزوبط إلو

اعزجبصٌ رزدٟ ثؾضٗب ٖـهل يظبنب للضكز ِالز ٗٗم ّٖفض نعلّنبد نضرزح ثـكل أػوضم للهؼوبعزح فوٕ الوزعلم      لّ عضْالهـضِم 

 نى الهـضِم ِنزْ نٟئهخ أيـٌزٍ.

 اإلَداصاث

 الشراء احملؾي 

نلٗووّو رِٞص  33ًووى نزووضٔ، قٗهزُووب  125 700إلوٓ   2010فوٕ أِغًووزا فووٕ عووبل   انبشَااايحِكول إعهووبلٕ نـووزضٖبد    -17

نلٗوّو رِٞص أنضٖكوٕ. ِٞ ٖضٗوض َوشا الوضقم اٞػوزغضاة يظوضا للعّانول الزوٕ ٞ           100عى الُزش الجوبلغ   َِّ نب ٖ لأنضٖكٕ، 

ّٖبد اٜيزبط ِاٚػوعبص فوٕ الؼوّقٗى الوًًّٕ ِاٜقلٗهوٕ، ِنوزْ       نضل نؼز نبشَايحٖهكى الزًجت ثُب الزٕ رتصض علٓ نـزضٖبد ا

رّافض اٚنّا . ِٞ رظا  الشصح َٕ أكضض ػلعخ غشائٗوخ نـوزضاح ِلوم ٖؾوزس ؽزوٓ ا٘و الزؾوّ  الهزّقول يؾوّ ػولل أدوضْ نضول            

 ِاٚػهبك. ،ِالؼهؼم ،ِالزدى ِصقبقبد الكؼبفب، الضفٗعخ،الشصح 

الهـوزضاح نوى دوٟ  ًضائوق      الًٌٗوخ الؾلوخ  علٓ الضغم نوى أو نـوضِم رعوم الظصاعوخ ِاٚػوّاط ُٖوزش إلوٓ طٖوبرح         ِ  -18

نوى الهـوزضٖبد    فوٕ الهبئوخ   6.1، فوإو الًؼوت الزوٕ رؾ  وذ ثلغوذ      2012فٕ الهبئخ ثؾلّ  عبل  35الـضاء نى أعل الز زل إلٓ 

الهـوزضاح نجبؿوضح نوى     . ِنى ثٗى َشٌ الًؼوت، فوإو الؾلوخ   2010فٕ الهبئخ فٕ عبل  3.2ِ 2009فٕ عبل  الهؾلٗخ ِاٜقلٗهٗخ

هبد ـًظووـزر نـعوو  بمـذووـاي بيتـٓ عو ـايذ وووذ، إلوو –عووى ًضٖوق الـووضاء الهجبؿووض ِالزعبقووز ا٘عول    –نًظهوبد الهووظاصعٗى  

. ِعلٓ دٟش سلك، ف ز 2010إلٓ دهغ نًظهبد فٕ عبل  2009نًظهخ فٕ عبل  14هظاصعٗى الهزعبقز نعُب نجبؿضح نى ـال

ًوى   3 800فوٕ الهبئوخ ر ضٖجوب نوى الكهٗوخ الجبلغوخ        60يظبل إٖلبٞد الهؼزّرعبد، لزلول إلوٓ    عجضطارد الؾلخ الهـزضاح 

 (.1)الغزِ   2010نزضٔ الهـزضاح نى دٟ  ًضائق الـضاء نى أعل الز زل فٕ عبل 
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 طشائك انششاء يٍ أخم انتمذو: يهخض انششاء يٍ خالل 4اندذٔل 

 2007 2008 2009 2010 

 848 3 107 7 807 3 101 7 )ثبلٌى الهزضٔ( الًٌٗخ ال علٗخإعهبلٕ الكهٗخ 

 36 48 90 - )الًؼجخ الهئّٖخ(  عٌبءاد

 64 52 10 - ()الًؼجخ الهئّٖخ ؿضاء نجبؿض

 3.2 6.1 - 3.4 نى نغهّم الـضاء الهؾلٕ ِاٜقلٗهٕ كًؼجخ نئّٖخ

 انًشتشاةانسهعت 

 793 3 426 6 473 3 101 7 ًى نزضٔ() الشصح

 55 681 335 - (نزضٔ ىً)فبكّلٗبء 

 ؿضاء نجبؿض نى نًظهبد الهظاصعٗى

 5 14 8 18 عزر عُبد الزّصٖز

 608 1 331 5 759 3 101 7 )ًى نزضٔ( انبشَايحالهجبعخ إلٓ الكهٗخ 

 )َظاو إٚظاالث انًستٕدعاث() انششاء يٍ خالل انًستٕدعاث

 3 3 1 - عزر عُبد الزّصٖز

 240 2 796 1 48 - )ًى نزضٔ( ثبًًٚبو الهزضٖخ انبشَايحالكهٗخ الهجبعخ إلٓ 

 .انبشَايحالهلزص: ر ضٖض الـضاء ثهّعت ًضائق الـضاء نى أعل الز زل فٕ 

ِأرد دٌووي رعووم الظصاعووخ ِاٚػووّاط الٌهّؽووخ ِالهجلووغ عًُووب علووٓ يٌووبط ِاػوول إلووٓ يُووّص رّقعووبد ثووٗى الـووضكبء       -19

علٓ الـضاء نى دٟ  ًضائق الـضاء نى أعل الز وزل. ِنول الز وزل     انبشَايحِالهظاصعٗى الشٔ قٗزِا فٕ ثعن الؾبٞد قزصح 

 الهذٗت لٙنب  يؾّ رؾ ٗق اَٚزاش، ٖزعٗى إراصح عهلٗخ اٜثٟ  ثعًبٖخ ثؾٗش ٞ رً لت الزّقعبد الهزظاٖزح إلٓ دٗجخ أنل.

الهؾلٕ العبرٔ ِالـضاء نى دٟ  ًضائق الـضاء نوى أعول    ِقز طارد نعزٞد عزل ال زصح علٓ الؼزار لكل نى الـضاء  -20

. ًَِوبك عوزح أػوجبة لوشلك:     2010-2008فٕ الهبئوخ لل زوضح    29الز زل؛ ؽٗش ِكلذ يؼجخ الـضاء ثهّعت َشٌ الٌضائق إلٓ 

ٓ إلو  2010الؾجوّة اٚدوضْ؛ ِأرد طٖوبرح أػوعبص الؼوّط فوٕ عوبل         ثبله بصيخ نلكعت ههبو الغّرح فٕ ؽبلخ الشصح نى اٚ

الجٗل الغبيجٕ، ؽٗش أو الع ّر ال بئهخ علٓ اٚػعبص الهز ق علُٗب فوٕ نٌلول الؼوًخ أكوجؾذ غٗوض نغزٖوخ؛ ِِعوزد نًظهوبد         

 نضَ خ. نهبشَايحالهظاصعٗى ِنّصرِ نذظِيبد الهؼزّرعبد أو أعجبء إعضاءاد الـضاء ِالؼزار 

كعّثخ إعضاء ن بصيخ رقٗ خ لغوزِْ الزكوبلٗف ثوٗى نـوزضٖبد ًضائوق الـوضاء نوى أعول         ِأرْ اٞفز بص إلٓ الجٗبيبد إلٓ   -21

الز زل ِالهـزضٖبد الهؾلٗخ ال ٗبػٗخ، الزٕ ٖهكى أو رعهل كإعضاء ثزٖل إسا لم ٖزٗؼض الزعبقز علوٓ اٚغشٖوخ فوٕ أِغًوزا ثٌضائوق      

 ٚغضام اٜصؿبر ف ي. 3الـضاء نى أعل الز زل. ِلشلك، فإو الـكل 



WFP/EB.2/2011/6-A 00 

 

 انًختهفٍٛ سُٛاسٍْٕٚٛان: يماسَت بٍٛ تكانٛف 3انشكم 

 

 : ر ضٖض الـضاء فٕ أِغًزا ِر ضٖض الهلضِفبد الزغهٗعٕ لٌضائق الـضاء نى أعل الز زل.الهلبرص

إلوٓ أيوٍ علوٓ الوضغم نوى أو اٚغشٖوخ ي ؼوُب رـوزضْ ثؼوعض أصدوق نوى دوٟ               3ِعلٓ الضغم نى سلوك، ٖـوٗض الـوكل      -22

ًضائق الـضاء نى أعل الز زل عى الهلبرص اٚدضْ، فإو الزكبلٗف الكبنلخ للهـزضٖبد ثٌضائق الـضاء نوى أعول الز وزل رظٖوز     

الهجوبلغ فُٗوب يزٗغوخ ايذ وبم الكهٗوبد الًٌٗوخ       ِِي ول الؾجوّة،    فٕ الهبئخ ثؼوجت ركوبلٗف الهوًؼ للهًظهوبد الـوضٖكخ      50ثًؾّ 

الهـزضاح ثّاػٌخ َشٌ الٌضائق ؽزٓ ا٘و. ِٖجٗى الؼًٗبصّٖ اِٚ  اٚصض علٓ الزكبلٗف الكبنلخ لٌضائق الـضاء نى أعل الز وزل  

أكجوض ثكضٗوض للكهٗوخ الًٌٗوخ، فوإو       فٕ ؽبلخ رؾ ٗق أَزاش الكهٗخ الًٌٗخ الهذٌٌخ. ِٚو ي غ الزكبلٗف الضبثزخ ُر ّؼم علٓ أصقوبل 

 .اٞعزٗبرٔالؼعض لكل ًى نزضٔ نى الؾجّة الهـزضاح ثهّعت َشٌ الٌضائق ٖ زضة كضٗضا نى صقم الـضاء 

 فوإسا عهلوذ ًضائوق الـوضاء نوى أعول الز وزل ثوبلؾغم الهزوّدٓ فوٕ ِصوبئق            .اله بٖووبد ِٖـٗض َشا الزؾلٗل إلٓ عزر نى   -23

الزلهٗم، ٖهكى رّطٖل الزكبلٗف الكجٗضح لزًهٗخ قزصاد الهظاصعٗى علٓ ؽغم نـزضٖبد كجٗض، نهب ٖعًٕ هوهًب طٖوبرح كوغٗضح    

فٕ ركبلٗف الّؽوزح ن بصيوخ ثبلـوضاء الهؾلوٕ العوبرٔ. ِإسا كوبو اٚصوض اٜهوبفٕ علوٓ كوغبص الهوظاصعٗى نوى ركوبلٗف أدوضْ               

، ٖهكى إصجبد أو ن ُّل ًضائق الـوضاء  اٞعزٗبرٖخٖبد الهؾلٗخ ِاٜقلٗهٗخ كغٗضح ِنتقزخ لكل ًى نزضٔ ٖظٖز عى أصض الهـزض

نى أعل الز زل ػٗكّو نغزٖب علٓ الهزْ الٌّٖل. غٗض أيٍ إسا كبيذ الزكبلٗف اٜهبفٗخ لٌضائق الـضاء نى أعل الز زل كجٗوضح  

لهؾلٗخ ِاٜقلٗهٗخ، فلى ركّو نعوزٞد  ى أصض الهـزضٖبد انِنؼزهضح ِ/أِ لم ٖكى أصض َشٌ الٌضائق أفول للغبص الهظاصعٗى 

 الزكبلٗف إلٓ ال ّائز فٕ نللؾخ ًضائق الـضاء نى أعل الز زل.

إٞ إسا يظوم   اٞعزٗبرٖوخ ِرٌلعب إلٓ الهؼز جل، ٖجزِ نى الهضعؼ أو رظل الهـزضٖبد الهجبؿضح أكضوض ركل وخ نوى العٌوبءاد       -24

. ِٖـٗض سلوك إلوٓ أو الؼوعٕ إلوٓ ِػوبئل أكضوض ك وبءح        ارؼبنًب ثبلزًبفؼٗخدزنبد لّعؼزٗخ ثـكل أكضض دزنبد ر زٗؾ ِ نبشَايحا

للعهل نجبؿضح نل الهوظاصعٗى ًٖجغوٕ أو ٖكوّو نوى اِٚلّٖوبد. ِٖهكوى أو ٖؾ وق يظوبل إٖلوبٞد الهؼوزّرعبد ِفوّصاد فوٕ             
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ٕ ؽوٗى ٖهكوى رعوّٖن اصر وبم ركوبلٗف الزهّٖول       ، فو اٞعزٗبرٖوخ الـتِو اللّعؼزٗخ ِفٕ َّانؾ الّػٌبء، ن بصيوخ ثبلعٌوبءاد   

، ِطٖووبرح عووزر ِػووٌبء الؼووّط  الووزذلق نووى قلووّص اٜنووزاراد ثهّعووت يظووبل إٖلووبٞد الهؼووزّرعبد ثبل ّائووز الًبرغووخ عووى  

الزوٕ ٖ ضهوُب   الزّػوٗم   ؿوضِى ٞػوزٗ بء   –الؾبلٗٗى ِد ن ر لجبد اٚػعبص. غٗض أو ركبلٗف إعبرح رعجئخ الؾجّة فٕ أكٗوبع  

 كجٗضح. – الهبيؾّو

 دعم اإلنتاجية الزراعية 

ِاٚصط ِالذوووضِاد ِال بكُووخ فوٕ ؿووهب  أِغًووزا ِقوذ إعووضاء َووشا    الكؼوبفب ثوزأد عووزح أيـووٌخ نذٌٌوخ رزعلووق ثإيزووبط     -25

ٕ  علوٓ الهؾبكوٗل ساد اللولخ ثٌضائوق الـوضاء نوى أعول الز وزل        ٖضكظ الز ٗٗم، ِلكى الز ٗٗم  . ِٖعهول  ِال بكوّلٗبء : الوشصح  َِو

نعظووم الـووضكبء الزـووغٗلٗٗى لهـووضِم رعووم الظصاعووخ ِاٚػووّاط علووٓ طٖووبرح اٜيزبعٗووخ نووى دووٟ  أيـووٌخ رووزصٖت ِ/أِ رٗؼووٗض   

الؾلووّ  علووٓ الهووزدٟد. ِعلووٓ الووضغم نووى أو َووشا الووزعم لغبيووت العووضم ٞ ٖعووظْ نجبؿووضح إلووٓ نـووضِم رعووم الظصاعووخ  

اٚػّاط ثإنكبيٗبد رؾؼٗى الههبصػوبد الظصاعٗوخ نكوّو نُوم نوى اػوزضارٗغٗخ        ِاٚػّاط، فإو العظل علٓ ِكل أيـٌخ رعم

 ؿضاكخ نـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط.

ِكضٗض نب رـزهل اػزضارٗغٗبد طٖبرح اٜيزبعٗخ علٓ دٌخ ع ّر آعلخ، يظضا ٚو سلك ٖوهى الؼعض ػل ب، َِّ نب ًٖجغٕ   -26

ظاصعٗى لٟػزضهبص فٕ رؾؼوٗى ر ًٗوبد اٜيزوبط. غٗوض أو دٌوي الـوضاء ا٘عول الٌهّؽوخ ثهّعوت نـوضِم           أو ّٖفض ؽبفظا لله

يزٗغخ الـوّاغل إطاء اٞلزوظال ثوبٚنّا  قجول الؾبعوخ إلوٓ ؿوضاء         –رعم الظصاعخ ِاٚػّاط ؽظٗذ ثأِلّٖخ هعٗ خ ؽزٓ ا٘و 

 ثعن الـضكبء الذبصعٗٗى.نهب ٖؾجي عظٖهخ  –الؼلل اٚػبػٗخ ثّقذ ًّٖل ِإطاء الجٗل الغبيجٕ 

  ؼيؿةالدعم إضاػة 

ثشلذ عُّر كجٗضح لزؾؼٗى نًبِلخ نوب ثعوز الؾلوبر، ِدبكوخ نوى دوٟ  الزوزصٖت علوٓ الهًبِلوخ ثعوز الؾلوبر ِرؼوّٖق               -27

راصح. ِثؾلووّ  ِاٜ ِالزًظووٗمالؾجووّة، نوول قٗووبل ثعوون الـووضكبء أٖوووب ثزووزصٖت نًظهووبد الهووظاصعٗى فووٕ نغووب  الؾّكهووخ        

نوووى كوووغبص الهوووظاصعٗى ِال ًٗوووٗى الوووظصاعٗٗى ِالزغوووبص اللوووغبص  15 700، روووم روووزصٖت يؾوووّ 2010رٖؼوووهجض/كبيّو اِٚ  

هتػؼووبد اللهووظاصعٗى ِا رووزصٖتأػبػووب نووى دووٟ  ؿووجكخ نووى نووزاصع   ِسلووك ِالهزّػووٌٕ الؾغووم ِنـووغلٕ الهؼووزّرعبد،  

. 2011/ؽظٖضاو ّ، الزووٕ ادززهووذ فووٕ ّٖيٗوو1الهؼووزُزش للهضؽلووخ  الووضقم فووٕ الهبئووخ نووى 63. ِٖهضوول سلووك الغُّٖووخزعبِيٗووخ ال

أيـٌخ رًهٗخ ال زصاد الزٕ روتصض روأصٗضا نلؾّيوب علوٓ نعوبصش نًبِلوخ نوب        عى ِأعضة الهظاصعّو ِالهظاصعبد عى الضهب 

 ثعز الؾلبر.

عوبرح   –اصعٗى أٖوب علوٓ نغهّعوخ نوى الهعوزاد     ِنى دٟ  نـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط، ؽللذ نًظهبد الهظ  -28

للهبء ِعزاراد قضاءح الضًّثوخ   خعبطلاٚقهـخ الثهب فٕ سلك  –أػبع كًزِط نزغزر الهّاصر فٕ ثعن اٚؽٗبو  نغبيًب ِعلٓ

و ِنوى الؼوبثق لوِٛا    .نزً لخ ِنٟعئً بلخ ِفٕ ثعن الؾبٞد نًبدل نعزيٗخ الهًلبد الِ ِالهّاطٖىِأعُظح ٚدش العًٗبد 

 ر ٗٗم أصض َشٌ اٚيـٌخ علٓ الههبصػبد، ؽٗش ٖزعٗى صكزَب ثعًبٖخ ثّاػٌخ يظبل الضكز ِالز ٗٗم.

فوٕ دٌوخ لوزعم نٌوبؽى     ؿضم الهًزغبد الهؾلٗخ، ِلكى الهكزت ال ٌضٔ  ِر ّٖخِلم ٖ زل إٞ رعم قلٗل ؽزٓ ا٘و لٌؾى   -29

 ال ٌبم الذبف.



WFP/EB.2/2011/6-A 03 

 

 ستدامةإنشاء آليات سوق م 

نٟٖوٗى رِٞص أنضٖكوٕ علوٓ سلوك.      7ل ز رؾ ق ر زل كجٗض فٕ نغب  رًهٗخ الجًٗخ اٚػبػٗخ لٛػّاط، ُِأي ق نوب ٖظٖوز عوى      -30

أَهٗووخ الجًٗووخ اٚػبػووٗخ ِؿووضاكبد عبيووت العووضم ثبلًؼووجخ إلووٓ أيـووٌخ نـووضِم رعووم الظصاعووخ ِاٚػووّاط       4ِٖجووٗى الـووكل 

 الـضاء نى أعل الز زل فٕ أِغًزا.ًِضائق 

يهٌٕٛ دٔالس أيشٚكٙ عهٗ يششٔع دعى انضساعت ٔاألسٕاق ٔطشائك انششاء يٍ أخم  4141: يظشٔفاث انتًٕٚم انبانػ 1 انشكم

 انتمذو حتٗ اٌٜ

 
 

و ا٘و كهؼوزّرعبد نعزهوزح لجّصكوخ الؼولل     أعٗز رأَٗلُهب فٕ غّلّ ِرّصِصِ ِٖعهٟ اصًبوًَِبك نؼزّرعبو كجٗضاو   -31

 58علٓ نؼوزّْ   ال ضعٗخفٕ الهبئخ نى ي بى الزغهٗل  63، ثزأ العهل علٓ 2011آساص  نبصع/اٚػبػٗخ فٕ أِغًزا. ِثؾلّ  

فٕ الهبئوخ نوى    15/ؽظٖضاو، فلم ٖؼزكهل إٞ ّقضٖخ نذٌٌخ فٕ اٚكل. ِعلٓ الضغم نى أو اٜكهب  كبو نزّقعب ثؾلّ  ّٖيٗ

ِ     17غهّم الهذٌي ِقذ الز ٗٗم، نهب ٖعًٕ ههًب أو عزرا قلٟٗ نى الهضافوق ٖعهول ا٘و:   اله فوٕ   20فوٕ الهبئوخ نًُوب ألغٗوذ 

 الهبئخ علٓ عزِ  طنًٕ آدض.

عّا علٓ ع وّر  ِٖضٗض يُظ رذٌٗي الجًٗخ اٚػبػٗخ لٛػّاط ؿّاغل إطاء اٞػززانخ. ِلٗغ لزْ ثعن الـضكبء الشٖى ِق  -32

 15إلوٓ   12إٞ دجضح نؾزِرح فٕ نغب  الزؼوّٖق الظصاعوٕ. ِٖزوّلٓ الـوضكبء دوٟ  فزوضاد رعبقوز قلوٗضح نوى           انبشَايحنل 

ِالٌوضط ِروزصٖت    ال ضعٗخالزًظٗهٗخ ِرذٌٗي ِإيـبء ي بى الزغهٗل  بؿُضا نؼتِلٗخ رؾزٖز نًظهبد الهظاصعٗى ِثًبء قزصارُ

. ِعلٓ الضغم نى اعزهبر يُظ رـبصكٕ لزؾزٖز الهّاقول، فوإو   ال ضعٗخنًظهبد الهظاصعٗى علٓ العهل نى دٟ  ي بى الزغهٗل 

أيُم ػٗؼزعهلّو الهضافق، يبرصا نوب اػزـوٗضِا فٗهوب     الشٖى ٖ زضم –ِدبكخ الزغبص ِن زنٕ دزنبد الً ل  –ِػٌبء الؼّط 

 ٗبيزُب.ٖزعلق ثهكبيُب ِإراصرُب ِك

ِػٗعزهز اٞػزعهب  علٓ نّقل الجًٗخ اٚػبػٗخ ِعّرح إراصرُب ِػٗؾزر اٞػززانخ. ِٖعوضة فضٖوق الز ٗوٗم عوى قل وٍ إطاء        -33

 الزذظٖى ِكٗبيخ الٌضط الكضٗض نى عبيت الُٗبكل الغهبعٗخ. ِٖؾزبط َوشا  ًبقخَشٖى الغبيجٗى. ِثل خ دبكخ، رزٌلت إراصح 

اٚنض إلٓ الًظض فٍٗ ثعًبٖخ فٕ هّء دٌي نـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط اِٚػل يٌبقب للجًٗوخ اٚػبػوٗخ للؼوّط الزغوبصٔ     

ِ  27نغهّعخ رغ ٗف ِرًظٗف ِ 22: الزٕ رزوهى 2014-2011لل زضح  ِنلوًل كجٗوض    فضعٗوخ ي ٌوخ رغهٗول    101نؼوزّرعب 

 – 2014ًى نزوضٔ ثؾلوّ  عوبل     40 000، ِِكّ  اٞػزعهب  إلٓ . ِفٕ ؽبلخ رً ٗش َشٌ الذٌخ الٌهّؽخِالز ّٖخللزغُٗظ 

لكول ًوى نزوضٔ نوى الؾجوّة.       أنضٖكٗوب رِٞصا  17ػزجلغ ركبلٗف الجًٗوخ اٚػبػوٗخ يؾوّ     - 2010يؾّ عـض أهعبش صقم عبل 

ئل اٚكضوض  نًذ وب، نى الهضعؼ أو رظٖز ركبلٗف الهـضِم عى فّائزٌ. ِٖـبص إلوٓ أو إؽوزْ الّػوب    الٌبقخِإسا كبو اػزعهب  

فعبلٗخ لزّفٗض الجًٗخ اٚػبػٗخ الهٌلّثخ ٖهكى أو ركّو نى دوٟ  ؽوبفظ فوٕ الؼوّط فوٕ ؿوكل ػوعض إهوبفٕ للؾجوّة ثهّعوت           
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الؼهبػ لل ٌبم الذبف ثأو ّٖفض ثـكل نجبؿض الجًٗخ اٚػبػٗخ الهٌلّثخ لزؾ ٗق أَزاش  ِعجضًضائق الـضاء نى أعل الز زل، 

عخ ِاٚػوّاط ًِضائوق الـوضاء نوى أعول الز وزل. ِٖعزجوض يظوبل إٖلوبٞد الهؼوزّرعبد           الـضاء الٌهّؽخ لهـضِم رعم الظصا

 دٌّح فٕ َشا اٞرغبٌ.

نظاصم ثهعلّنبد ؽزٖضخ عى الؼّط نوى دوٟ  ؿوجكخ نوى العهوب        90 000نتػؼخ غضانٗى لزظِٖز  نبشَايحِقز رعم ا  -34

 لّنبد اله زنخ رؼب ٞد ؽّ  رقخ نلبرص غضانٗى. . ِأصبص فؾق عـّائٕ للهعالهغزهعٗٗى

ٖوأرٕ  إس أِغًوزا:  فوٕ  رًهٗوخ يظوبل إٖلوبٞد الهؼوزّرعبد      نؼوبيزح أػُم نـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط ثّهّػ فوٕ  ِ  -35

الهؼزّرعبد؛ ِٖوزعم الهـوضِم   عظء نزظاٖز نى الهـزضٖبد ثهّعت ًضائق الـضاء نى أعل الز زل نى دٟ  يظبل إٖلبٞد 

إيـبء نؼزّرعبد نعزهزح عزٖزح؛ َِّ ؿضٖك نلزظل فٕ ثّصكخ الؼلل اٚػبػٗخ فٕ أِغًزا، نى دوٟ  ار وبط صػوهٕ. ِعلوٓ     

الضغم نى أو إيغبطاد ثّصكخ الؼلل اٚػبػٗخ/يظبل إٖلبٞد الهؼزّرعبد ٞ رعظْ إلٓ نـضِم رعوم الظصاعوخ ِاٚػوّاط    

نى الزِافل ال ّٖوخ. سلوك أو نـوزضٖبرٍ أرد إلوٓ طٖوبرح الٌلوت علوٓ الؾجوّة الغبفوخ           نبشَايحعبيت اف ي، ف ز كبو الٌلت نى 

الًظٗ خ، نهب ػهؼ للهؼزّرعبد ثزلجٗخ الٌلت الؾبلٕ أِ الكبنى نى أعظاء ال ٌبم الذبف الزٕ رلزهغ سصح ساد عّرح أفول. 

ِرم ثٗعُب إلٓ  2010ًًب نزضٖب فٕ عبل  8 133ح إلٓ ِعلٓ ػجٗل الهضب ، ِكل نغهّم اٜٖزاعبد فٕ الهؼزّرعبد الهعزهز

 .انبشَايحنـزضٖى غٗض 

فوٕ أِغًوزا؛ ِقوز ارؼوم      نهبشَايحيظبل الؼّط الشٔ رٌّص اػزغبثخ ٚيـٌخ الـضاء الهؾلٕ  فٕسلك رؾؼًب كجٗضا  ِٖـكل  -36

للؾلوّ  علوٓ رهّٖول دوبف      انبشَاايح ح عوزا ِٖؼوزعهلّو ع وّر    ثعزر كغٗض نى كجبص الزغبص الشٖى لزُٖم نذظِيوبد نؾوزِر  

لـضاء الؾجّة ٜٖزاعُب فٕ نؼزّرعبرُم فٕ كهجبٞ. ًَِبك عزح فّائز إٖغبثٗخ ن ٗزح نى الًظبل الشٔ ٖزٌلت ؽٗبطح الهظٖز نى 

زام ِثٗول  الؾجّة كهذظِو فوٕ نّاقول ٞ نضكظٖوخ ِالوشٔ ٖهكوى أو ٖؼوبعز الهوظاصعٗى فوٕ الؾلوّ  علوٓ رهّٖول علوٓ اٜٖو             

الؾجّة عًوزنب رضر ول اٚػوعبص. ًَِوبك نوب ٖ ٗوز ثوأو الهلوبصش ثوزأد فوٕ ر وزٖم قوضِم إلوٓ الؾوبئظٖى علوٓ إٖلوبٞد نوى                  

اٜٖلب ، ِأو الهظاصعٗى ثزأِا فوٕ الـوعّص ثبلٌهأيًٗوخ عًوز روضك نذوظِيُم فوٕ الهؼوزّرم. غٗوض أو          ثوهبيخ الهؼزّرعبد، 

كهوّرعٗى فوٕ يظوبل إٖلوبٞد الهؼوزّرعبد الهعزهوز        ؽزوٓ ا٘و  الهوظاصعٗى ًَبك أرلخ رـٗض إلٓ نؾزِرٖخ نـبصكخ نًظهوبد  

 ن بصيخ ثبلهظاصعٗى نزّػٌٕ الؾغم ِالزغبص.

كهوب  أو الؾجّة رهٗل إلٓ أو ركّو أكضض ركل خ، يزٗغخ إردب  ركوبلٗف الزذوظٖى فوٕ الؼوعض،      فٕالعّٗة الضئٗؼٗخ رزهضل ِ  -37

 .إلٓ الززلٗغ نـغلٕ الهؼزّرعبد الهعزهزح لغّءنذبًض  رزظاٖز

 الػوائد لصغار املزارعني 

لم ًٖزظ عى يظم الضكز ِالز ٗٗم ؽزٓ ا٘و أٔ ر زٖضاد لهكبػت كغبص الهظاصعٗى ٚو نؼؼ دوي اٚػوبع لوم ٖكوى قوز        -38

ال ّائز الهؾزهلخ علٓ  ٖ لضزل رؾ ٗق أَزاش ؽغم الـضاء كزص ِقذ إعضاء ر ٗٗم نًزلف الهزح. غٗض أيٍ نى الّاهؼ أو ع

عهوب كوبو نزّقعوب. ِنوى أعول ر وزٖض الهكبػوت الههكًوخ فوٕ ردول كوغبص الهوظاصعٗى الوشٖى ٖجٗعوّو                ٖ ول  عزر نوى الهوظاصعٗى  

لؼوعض   َايحنبش( عزل ر زٖم ا1َّٖٗى نؾزهلٗى: صنى دٟ  الـضاء الهجبؿض، افزضم فضٖق الز ٗٗم ػًٗب انبشَايحالهًزغبد إلٓ 

أِغًوزٖب للكٗلوّغضال،    ؿلًب 20( صفل الؼعض ثه زاص 2، ِلكى لٗغ اٚعّال الؼبث خ؛ 2010ِإهبفٕ، نضلهب كبو الؾب  فٕ عبل 

 ن بثلزُم فٕ الهٗزاو. ذَِّ نجلغ ٖ بثل َبنؾ الضثؼ الشٔ ٖؾ  ٍ كغبص الزغبص الشٖى ره

 1ِرهضل الؼًٗبصَّٖبد ألف إلٓ عٗم يظم إيزوبط نذزل وخ، فوٕ ؽوٗى رهضول اٚصقوبل        .ؼًٗبصَّٖٗىَشٖى ال 2ِٖجٗى الغزِ    -39

ِالؾوبٞد اٚدوضْ رهضول ن بصيوبد ثُوشا       1قًّاد رؼّٖق نذزل خ. ِٖ زوضم أو ركوّو ي ٌوخ الجزاٖوخ َوٕ الؼوًٗبصّٖ ثوبء        3إلٓ 
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َّ نؼبعزح اٚػض الهعٗـٗخ علٓ الّكّ  إلوٓ  الؼًٗبصّٖ. ِأصعؼ أصض لهـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط علٓ الهزْ ال لٗض 

ثهجلوغ إهوبفٕ    3رِٞصا أنضٖكٗب ر ضٖجب لكل أػضح نعٗـٗخ لزغهٗول نًزغبرُوب ِالؼوًٗبصّٖ ثوبء     20، ثظٖبرح قزصَب 2الؼًٗبصّٖ ثبء

إهوبفٕ   ، ثهجلوغ 2رِٞصا أنضٖكٗب لكل أػضح نعٗـٗخ لزؾؼٗى الغّرح. غٗض أو الؼًٗبصَّٖٗى الهضغّثٗى َهب عٗم 40-20قزصٌ 

ى رِٞصا أنضٖكٗوب ِلكوى َوشٖى الؼوًٗبصَّٖٗ     85-55صٌ ، ثهلوغ إهوبفٕ قوز   3رِٞصا أنضٖكٗب لكل أػوضح نعٗـوٗخ ِعوٗم    55قزصٌ 

 علٓ نزدٟد نضر عخ. اوٖعزهز

 : سُٛاسْٕٚاث نهًكاسب انًحتًهت نظؽاس انًضاسع1ٍٛاندذٔل 

 سُٛاسٕٚ َظاو اإلَتاج 

بزٔس يحفٕظت فٙ  

 انًُضل

 –بزٔس يحسُت 

 يذخالث يُخفضت

 –بزٔس يحسُت 

 يذخالث يشتفعت

 –بزٔس يٓدُت 

 يذخالث يشتفعت

 را  عٗم ثبء ألف سُٛاسٕٚ َيُفز انتسٕٚك

 500 2 900 1 250 1 625 ْكتاس )كػ( 140اإلَتاج نكم 

ْكتاااااااااس  140انااااااااذخم نكاااااااام 

 ثبـأسعاس انسٕق( )باناذٔالسا 

 األيشٚكٛت نكم أسشة يعٛشٛت(

1 0 25 50 90 

اإلضااااااافٙ ن ساااااااشة  انااااااذخم  

-1انًعٛشااٛت َتٛداات انتعب اات )  

 دٔالس أيشٚكٙ/كػ( 11

+ رِٞص 10 2

 1ألفأنضٖكٕ/

+ رِٞص 20

 1ثبءأنضٖكٕ/

+ رِٞص 30

 1عٗمأنضٖكٕ/

+ رِٞص 40

 1را أنضٖكٕ/

صٚاااادة اندااإدة انًحتًهااات ياااٍ 

 انبشَايح

رِٞص  20+إلٓ 0 - 3

 2ثبءأنضٖكٕ/

رِٞص  30+ إلٓ 0

 2عٗمأنضٖكٕ/

رِٞص  40+ إلٓ 0

 2را أنضٖكٕ/

: رصاػووخ اٚنووم الهزؾووزح الهـووزضكخ لؼلؼوولخ قٗهووخ الووشصح )أصقووبل اٜيزووبط ِالووزدل ِف ووب لؼووًٗبصَّٖبد يظووم اٜيزووبط( ِن ووبثٟد ؿذلووٗخ )ؽغووم   الهلووزص

 اٜهبفبد(.

ِرـٗض َوشٌ العهلٗوخ إلوٓ أيوٍ نوى غٗوض الهوضعؼ أو رؾ وق العزٖوز نوى اٚػوض الهعٗـوٗخ الهبلكوخ ٚصام نزّػوٌخ الؾغوم                  -40

أو روترٔ إلوٓ طٖوبرح فوٕ      الزٕ ٖوضعؼ علوٓ اٚغلوت   رِٞصا أنضٖكٗب. ِاٞػزضارٗغٗبد  50كبفٕ طٖبرح ػًّٖخ فٕ الزدل قزصٌ 

 هبو نى نكّيبد نـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط، ؽؼجهب يّقؾ آي ب.الزدل َٕ طٖبرح اٜيزبعٗخ ِالزعجئخ، َِهب نكّيبو نُ

ِأِهووؾذ اله ووبثٟد نوول الهووظاصعٗى ِالهًبقـووبد فووٕ نغهّعووبد الزضكٗووظ رلووّصاد الهووظاصعٗى لل ّائووز ِالزؾووزٖبد     -41

 .3الهضرجٌخ ثهـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط. ِٖضر نلذق لُب فٕ الغزِ  
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 : َماط انمٕة ٔانضعف ٔانفشص ٔانتٓذٚذاث انًتعهمت بًششٔع دعى انضساعت ٔاألسٕاق3اندذٔل 

 َماط انضعف َماط انمٕة

 فٓى انًضاسعٍٛ

 .ٖجزِ أو قبرح نًظهبد الهظاصعٗى قز فُهّا نزٌلجبد الغّرح 

  رعلهذ نًظهبد الهظاصعٗى فٕ نغب  نًبِلخ نب ثعز الؾلبر

 الهظاصعٗى عى الززصٖت. ِالزذظٖى. ًَِبك نب ٖ ٗز ثضهب

 انتظٕساث نهفٕائذ انًحتًهت

 رفل أػعبصا أعلٓ عًزنب  نبشَايحٖـٗض الهظاصعّو إلٓ أو ا

 (.2010كبيذ ًَبك ِفضح فٕ الهؾبكٗل )قجل عبل 

 تمذٚش يدًٕعت أدٔاث انًششٔع

  الهـضِم ٞ ٖزعلق  ٚوأعضة الهظاصعّو عى ر زٖضَم

 ثبٜيزبط ِالزؼّٖق فؾؼت، ثل أٖوب ثؼلؼخ الؼّط ثأكهلُب.

 

 إخشاءاث ؼٛش يُاسبت نهًعايالث

 ِقزب ًّٖٟ عزا، نهب ٖضجي  نبشَايحٖؼزغضط إعضاء الهزفّعبد فٕ ا

 عظٖهخ ثعن الهظاصعٗى.

  نى  –الهؼبفخ الكجٗضح ثٗى يظبل إٖلبٞد الهؼزّرعبد ِالهظاصعٗى

 ً ل ِرفل ركبلٗ ٍ.اللعت رًظٗم ال

  ٕرهضل الهزفّعبد الهزأدضح نـكلخ كجٗضح فٕ ػّط ٖضر ل فٍٗ الؼعض. ِف

نهبصلخ ٚػعبص الزغبص ِقذ  نبشَايح، يبرصا نب كبيذ أػعبص ا2010عبل 

 الؼزار.

 فٓى انفٕائذ انًحتًهت نهبشَايح

 .فُم الهظاصعٗى لًظبل إٖلبٞد اٜٖزام ٞ ٖظا  هعٗ ب 

 زّرعبد إلٓ رؾؼى َبنـٕ ف ي فٕ الؾلّ  أرْ يظبل إٖلبٞد الهؼ

علٓ ائزهبو. ِاٞػزضًبءاد َٕ الهغزهعبد الزعبِيٗخ للزّفٗض ِاٞئزهبو 

فٕ نبػًٗزٔ، ِإلٓ ثزاٖخ اٜقضام الذبف ن بثل إٖلبٞد 

 الهؼزّرعبد.

 انبعذ اندُساَٙ

  ٖـزضك عزر قلٗل نى الًؼبء فٕ رؼّٖق الؾجّة؛ ِلشلك َل رعزجض

 بصكخ الًؼبء فٕ نًظهبد الهظاصعٗى نٟئهخ؟اػزضارٗغٗخ طٖبرح نـ

 انتٓذٚذاث انفشص

 إيكاَٛت انحظٕل عهٗ ائتًاٌ

  ٖٓهكى أو ٖؼبعز الهـضِم الهظاصعٗى فٕ الؾلّ  عل

 ائزهبو، َِم ٖعز زِو أيٍ نى اٞؽزٗبعبد الهُهخ.

 إيكاَٛت انتُبؤ

 الز لت أكضض نى اٚػّاط اٚدضْ؛  لٖٓهٗل ػّط الشصح إ

ِالؼّط الشٔ ٖهكى الزًجت ثٍ ٖهكى أو ٖؼبعز فٕ رؾ ٗق 

 اػز ضاص اٚػعبص.

 انطهب عهٗ انًعهٕياث

  ٌٖلت الهظاصعّو ِنًظهبد الهظاصعٗى الهظٖز نى

 الهعلّنبد عى الجضيبنظ.

 تمذٚش ضعٛف نهًخاطش ٔانفٕائذ انًحتًهت

 ٓطٖبرح َبئلخ فٕ ركبلٗف  عزل اػزٗ بء نعبٖٗض الغّرح ٖترٔ إل

 الهعبنٟد، َِّ نب ٖهضل دٌّصح للهظاصعٗى.

  ٕأعلٓ فٕ ثعن اٚؽٗبو نى أػعبص  بشَايحهنٖكّو الؼعض الًُبئ

 الؼّط الهؾلٕ، ِلكى ٞ ٖزم ر زٖض ركبلٗف اػزٗ بء نعبٖٗض الغّرح ثزقخ.

 .ٖزضرر الهظاصعّو فٕ الزفل للزعجئخ ثزِو نعضفخ ال ّائز الهؾزهلخ 

 انًضاسعٍٛتٕلعاث 

  عهلٗخ الزؼغٗل الهضَ خ لهًظهبد الهظاصعٗى رعًٕ ههًب اصر بم

. نبشَايحركبلٗف الهعبنٟد ِرأدٗض الهـبصكخ فٕ عٟقخ رغبصٖخ نل ا

ِقزنذ يؼجخ كغٗضح عزا نى نًظهبد الهظاصعٗى الهعزهزح نًزغبد إلٓ 

 ؽزٓ ا٘و. نبشَايحا

 بُاء انثمت

  ِنـغلٕ يظبل إٖلبٞد الض خ نؾزِرح فٕ قبرح الهغهّعبد ِ/أ

 الهؼزّرعبد.

  رذزلف نلبلؼ الهظاصعٗى أِ قزصرُم نى ؽٗش اٞػز برح نى الؼّط

 .نبشَايحللهًزغبد ساد الغّرح الزٕ ٖزٌلجُب ا

 : ن بثٟد نل الهظاصعٗى.الهلزص
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 انعٕايم انتٕضٛحٛت

اػز بر أراء نـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػوّاط نوى ػٗبػوخ أِغًوزا الزؾضصٖوخ فوٕ نغوب  رغوبصح الؾجوّة، ِلكوى اٚػوعبص              -42

ِإعضاءارووٍ الهبلٗووخ ِععلووذ نووى اللووعت عووزا علووٓ   الهـووضِم نـووزضٖبد نـووكلخ ثوويءإلووٓ ر ووبقم  ِالهزلووبعزح أردالهضر عووخ 

 ؿضاء أغشٖخ ثهّعت ًضائق الـضاء نى أعل الز زل. انبشَايح

 رؾزٖز ؿجكخ كجٗضح نى الـضكبء ِالزعبقز نعُوم نوى الجوبًى. ِٖعزجوض الزًؼوٗق الهٗوزايٕ نضهوٗب عوزا،         نبشَايحِاػزٌبم ا  -43

ِعبءد أيـٌخ اٜثٟ  ثهضرِر إٖغبثٕ نى الـضكبء ِػبعزد نـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط فٕ ثًبء كّصح إٖغبثٗخ. غٗض 

 انبشَاايح ِاَٚوزاش الٌهّؽوخ ِدجوضح     لهـوضِم انـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط لم ٖكى ػُٟ، يزٗغخ رع ٗز  أو إراصح ِرً ٗش

 ِؿضكبئٍ الهؾزِرح فٕ ثعن أيـٌخ نـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط.

وغي كجٗض لزؼولٗم  ٖزعضم ل نبشَايحانجبرصح صائزح، فإو فضٖق  ٖـكل ِثبلًظض إلٓ أو نـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط  -44

ِدبكخ نى اٜراصح العلٗب فٕ الهكزت ال ٌضٔ ِاله ض. ِقز أرْ سلك إلٓ رفل قّٔ عوزا لٟثزكوبص ِالزً ٗوش. ِيوزظ عوى       –يّارظ 

 الز ؼٗضاد الهذزل خ ٞػزضارٗغٗخ الزً ٗش ثعن الزّرض ثٗى ِؽزح الـضاء ِالّؽزح الهعًٗخ ثبلهـضِم.

ظم عزر نى أؽزاس الزعلم فٕ أِغًزا، ثهب فٕ سلك اعزهبم للغًوخ عبلهٗوخ فًٗوخ نعًٗوخ ثهجوبرصح الـوضاء نوى أعول الز وزل          ُِي  -45

ثـأو نتػؼبد الؼّط الهجزكضح، ِع ز نتدضا اعزهبم رعلم ٚكؾبة الهللؾخ الهعًٗوٗى ثهـوضِم رعوم الظصاعوخ ِاٚػوّاط      

نؾوزِرح عوزا يظوضا    كبيوذ  ّنوبد اله زنوخ نوى يظوبل الضكوز ِالز ٗوٗم       فٕ غّلّ. ِكبيوذ َوشٌ اٚؽوزاس ن ٗوزح عوزا، ِلكوى الهعل      

 َشا الًظبل ِعزل ر زٖهٍ ؽزٓ ا٘و لهؼبَهخ نًبػجخ فٕ عهلٗخ الزعلم. إيـبءللزأدض فٕ 

 االستُتاخاث

ـووكل غٗووض عووبرٔ نووى  ٖعزجووض نـووضِم رعووم الظصاعووخ ِاٚػووّاط نـووضِعب نجزكووضا ٖغٌووٕ نغهّعووخ نزًّعووخ ِِاػووعخ ث    -46

علٓ الهؼوزّْ ال ٌوضٔ    بشَايحهناٚيـٌخ إلٓ عبيت ػلؼلخ الؼّط الزٕ رؾظٓ ثزعم قّٔ نى ؽكّنخ أِغًزا ِاٜراصح العلٗب 

كجٗووض ِنع ووز،  نـووضِمِنؼووزّْ اله ووض. ِرزعووضم َووشٌ الهظاٖووب الكجٗووضح للذٌووض يزٗغووخ الزؾووزٖبد الزووٕ رّاعووٍ عهلٗووخ إراصح      

 لزأدض فٕ رؼلٗم يظبل الضكز ِالز ٗٗم ٖعًٕ عزل الزعلم ثزصعخ كجٗضح نى رً ٗش الهـضِم.ِػزكّو دؼبصح كجٗضح إسا كبو ا

ِنوى الهُوم أو ٖؼوزهض الزوزدل ثٌضٖ وخ نزؼو خ ثًوبء علوٓ الوًُظ اله وبَٗهٕ للزً ٗوش ِالضكوز ِالز ٗوٗم، لز وبرٔ أو ٖلووجؼ                 -47

وُب الجعن. ِعلٓ ػجٗل الهضب ، ًٖجغٕ أو رـزهل ال وضاصاد الهزعل وخ ثهّقول الجًٗوخ     رغهٗعب يضضٖب لهكّيبد نذزل خ ٞ رزعم ثع

اٚػبػٗخ لٛػّاط ِإراصرُب ِكٗبيزُب لجضيبنظ رًهٗخ اٚػّاط علٓ الزـوبِص نول الغُوبد ال بعلوخ الزغبصٖوخ فوٕ ػلؼولخ ال ٗهوخ         

 أو رؼزعهل اٚكّ . الزٕ ًُٖزظض

نوى نًظهوبد الهوظاصعٗى نتكوزح. سلوك أو َوشٌ الٌضٖ وخ كبيوذ نكل وخ ِغٗوض            نهبشَاايح ز اػززانخ الـضاء الهجبؿض ِلم رع  -48

نّصّط ثُب ؽزٓ ا٘و، ِنى الهضعؼ أو ٖكّو اٚصض اٜٖغبثٕ علٓ ػجل كؼت العٗؾ الهوظاصعٗى نؾوزِرا. ِعلوٓ الوضغم نوى      

 وبئهٗى ثوبلز ٗٗم ٖوضِِو أيوٍ ًٖجغوٕ طٖوبرح الزضكٗوظ علوٓ يظوبل          أيٍ نى الهُم الؾ بٍ علٓ نغهّعخ نزًّعخ نى الٌضائق، فإو ال

الًظووبل ثؾغووم ٖؼووهؼ لووٍ ثبٞػووززانخ. ِرعزجووض أِغًووزا فووٕ نّقوول فضٖووز ر ضٖجووب لووزعم يظووبل    َووشا إٖلووبٞد الهؼووزّرعبد، لٗعهوول

ٖهكى أو رؼوبعز  اػززانزٍ نبلٗب. ِوهبو إٖلبٞد الهؼزّرعبد الشٔ ٖغت رً ٗشٌ علٓ يٌبط أِػل ثكضٗض نى الًٌبط الؾبلٕ ل

 فٕ رؾ ٗق الؾغم الهٌلّة. نهبشَايحال ّح الـضائٗخ 
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 انتٕطٛاث

 انبشَاايح . كبو : يٕاطهت االستثًاس فٙ َظاو إٚظاالث انًستٕدعاث، بٕطفّ استشاتٛدٛت نتًُٛت األسٕاق4انتٕطٛت   -49

نى كجبص نتٖزٔ الذٌّاد اِٚلٓ نى يظوبل إٖلوبٞد الهؼوزّرعبد فوٕ أِغًوزا، ِلكوى ٖؾزوبط الًظوبل إلوٓ أو ٖعهول ثأؽغوبل            

أكجض ثكضٗض قجل أو ًٌٖلق. ِٖهكى أو ٖ زل نـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط نؼبَهخ كجٗضح لًظبل رؼوّٖق الؾجوّة فوٕ أِغًوزا     

 غٗب ِثـكل ٖهكى الزًجت ثٍ ثّك ٍ الًظبل الضئٗؼٕ للـضاء الهؾلٕ.عى ًضٖق اعزهبر يظبل إٖلبٞد الهؼزّرعبد رزصٖ

  ًٖجغٕ أو رزهضل اِٚلّٖخ فٕ الزؾّ  رزصٖغٗب نى اعزهبر ؿجٍ كبنل علٓ العٌبءاد الز لٗزٖخ إلٓ ؽلخ أكضض رّاطيب

ال بئهٗى للـضاء الهؾلٕ نى يظبل إٖلبٞد الهؼزّرعبد ِثّصكخ الؼلل اٚػبػٗخ نعب، لزّفٗض الؾبفظ للهّصرٖى 

للزؾّ  ِاٞػزضهبص فٕ الهعزاد ِاٜعضاءاد الٟطنخ. ِثهب أو لكل ًضٖ خ ركبلٗ ُب ِفّائزَب الهذزل خ، ًٖجغٕ إعضاء 

 رؾلٗل ر لٗلٕ لزكبلٗف ِفّائز كل ًضٖ خ.

  ًٖجغٕ أو ٖكّو ًَبك ار بط ِاهؼ نل الؾكّنخ ِأعوبء ثّصكخ الؼلل اٚػبػٗخ فٕ أِغًزا ِأكؾبة الهللؾخ

ؽّ  اػزضارٗغٗخ رًهٗخ يظبل إٖلبٞد الهؼزّرعبد ِثّصكخ الؼلل اٚػبػٗخ فٕ أِغًزا نعب ِؽّ  َٗكل ا٘دضٖى 

 ِؽّكهخ ِاػز ٟلٗخ َشٌ الجّصكخ.

  ًٕٖجغٕ أو ًٖظض الهكزت ال ٌضٔ فٕ أو ٖجزعز رزصٖغٗب عى عهلٗبد الهؼزّرعبد الذبكخ ثٍ للبلؼ نـغل

كبرص نى الهـغلٗى الًًّٗٗى الهزذللٗى الشٖى ٖهكًُم دزنخ الهؼزّرعبد الهعزهزح لزْ الجّصكخ، ثغٗخ ثًبء 

أو ٖزّقف فّصا عى ِؽّكهخ الهؼزّرعبد الهعزهزح  انبشَايحعهٟء ال ٌبعٗى العبل ِالذبف. ًِٖجغٕ أو ٖضكز 

 فإيٍ ٖغتعزل رذظٖى اٚغشٖخ رادلٗب،  انبشَايحالـضاء نى الهـغلٗى الشٖى ٞ ٖهزضلّو ل ّاعز الؾّكهخ. ِإسا قضص 

 رًبِ  عهلٗخ اٞيز ب  ثعًبٖخ لز برٔ اٜهضاص ثبػز ضاص عهلٗبد الهؼزّرعبد الزغبصٖخ ال بئهخ.

صفول نـوضِم رعوم الظصاعوخ     : اإلبالغ بشكم أفضم عٍ انتحذٚاث ٔأٔخّ انمظٕس يٍ أخم إداسة انتٕلعاث4 1انتٕطٛت   -50

 ِأكجؼ رؾ ٗ ُب أكضض كعّثخ؛ ِلشلك، ًٖجغٕ د ن الزّقعبد.ِاٚػّاط الزّقعبد الهزعل خ ثبلهـضِم 

  ،الزأكز نى أو عهٗل الـضكبء، ثهب فٕ سلك الؾكّنخ، ٖ ُهّو أو نـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط نجبرصح رغضٖجٗخ

 يٗى.ِالعزٖز نى ؿضكبئٍ الهزعبِ نهبشَايحِدبكخ فٗهب ٖزعلق ثهكّيبرٍ غٗض الهزعل خ ثبلـضاء الزٕ رهضل نغبٞ عزٖزا 

 الزأكز نى أو اَٚزاش ِاقعٗخ، ِدبكخ رلك الزٕ رزؾ ق ثـضاكخ نل الؾكّنخ. 

  كهـزض. ًِٖجغٕ رـغٗل رغهل كغبص الهظاصعٗى  انبشَايحارذبس إعضاءاد لذ ن رّقعبد نًظهبد الهظاصعٗى نى

ًِٖجغٕ  4بشَايحنهإٖٟء أِلّٖخ أقل لزؼغٗل نًظهبد الهظاصعٗى كهّصرٖى نؾزهلٗى  ِٖزعٗىكًـبى ن ٗز ثؾز سارٍ؛ 

كعهٗل نى ثٗى عزر نى العهٟء، ِكعهٗل لزٍٖ إعضاءاد ِنزٌلجبد ٖهكى أٞ  انبشَايحأو ًٖظض الهظاصعّو إلٓ 

غهل زأو ٖ زلض الزؼغٗل أػبػب علٓ نًظهبد الهظاصعٗى الزٕ لزُٖب ربصٖخ ػبثق فٕ نغب  ال ِنى الّاعترًبػجُم. 

 .انبشَايح الهضرجٌخ ثبلعهل نلِالزٕ ركّو علٓ اػزعزار لهّاعُخ الزؾزٖبد 

  .يٍ تًُٛت انبُٛت األساسٛت ٔتًُٛت لذساث يُظًاث انًضاسعٍٛ 4: انتعهى يٍ انًشحهت 3انتٕطٛت   -51

  ًٖجغٕ أو ٖغضٔ نـضِم 1، ِثعز ػًخ نى إكهب  كبفخ الجًٗخ اٚػبػٗخ الهـبص إلُٗب فٕ الهضؽلخ 2012فٕ عبل ،

صاعخ ِاٚػّاط رؾلٟٗ للزكبلٗف ِال ّائز الهزعل خ ثعهلٗبد رًهٗخ الجًٗخ اٚػبػٗخ ِال زصاد. ًِٖجغٕ أو رعم الظ

 ثزٖلخ رؼعٓ إلٓ رؾ ٗق ي غ اَٚزاش.  نـضِعبدِٖ بصو َشا الزؾلٗل ثٗى نـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط 
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 .ٛى نٛكٌٕ أكثش خاربٛت ٔنهًساعذة فٙ سطذ انُٕاتح: تكٛٛف َظاو انشطذ ٔانتم1ٛانتٕطٛت   -52

  ِهل إًبص نًٌ ٕ ؿبنل ِنزؼق لهـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط ٜراصح ِصكز َشا الهـضِم ؽزٓ يُبٖخ

 .ٔانبشَايحالجضيبنظ، ثهب فٕ سلك رؾلٗل ر لٗلٕ لٟفزضاهبد ِالهذبًض الهزعل خ ثبلهظاصعٗى ِالزغبص 

  ِنؾبِٞد الـضاء، ثغٗخ رؾزٖز الهـبكل الزٕ رّاعٍ يظبل الـضاء ثزقخ أكجض، ثزء عهل ثٗبيبد عى الهـزضٖبد

ِللؼهبػ ثإعضاء ؽؼبة ػلٗم للزكبلٗف الكبنلخ لهـزضٖبد ًضائق الـضاء نى أعل الز زل. ًِٖجغٕ عهل نعلّنبد عى 

يظبنب لٝثٟ   العهلٗخ ثأكهلُب، نى ثزاٖخ اله بِهبد ؽزٓ الزفل الًُبئٕ. كهب ًٖجغٕ أو ٖول الهكزت ال ٌضٔ

الؼًّٔ عى ركبلٗف الـضاء نى دٟ  كل ًضٖ خ نى ًضائق الـضاء نى أعل الز زل، ِعى الزّقعبد ثـأو آصبص 

 الٌضائق الغزٖزح علٓ الزكبلٗف فٕ الؼًّاد الٟؽ خ.

 ٖب. ًَبك ؽبعخ عبعلخ إلٓ رؾزٖز قبئهخ نى الهتؿضاد غٗض الهجبؿضح ل ٗبع إيغبط الًّارظ ِعهعُب ِرؾلٗلُب رِص

ًِٖجغٕ أو ٖـزهل يظبل صكز الًّارظ علٓ ن بثٟد كٗ ٗخ نل الهظاصعٗى، ِر ٗٗم رلّصارُم لل ّائز الزٕ ٖهكى أو 

 ٖؾ  َّب نى نـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط.

ٔاألساإاق فااٙ انًُاااطك : يٕاطااهت اندٓاإد انشايٛاات إنااٗ تعضٚااض انمااذساث انفُٛاات نًشااشٔع دعااى انضساعاات  0انتٕطااٛت   -53

 4انشئٛسٛت

  .ِنى الّاعتًٖجغٕ أو رّاكل اٜراصح اٞػزعبيخ ثذجضح الهزذللٗى فٕ فضٖق نـضِم رعم الظصاعخ ِاٚػّاط 

نتػؼبد الؼّط. ًِٖجغٕ أو ٖؼعٓ نـضِم رعم  ِرٌّٖضإٖٟء اِٚلّٖخ لزًهٗخ قزصاد نًظهبد الهظاصعٗى 

الـضكبء ال ًٗٗى ِإه بء الٌبثل الضػهٕ علُٗب، ِٖ ول الـضكبء الظصاعخ ِاٚػّاط إلٓ رعظٖظ الـضاكبد نل 

 الشٖى لزُٖم دجضح فٕ نغب  رً ٗش الجضانظ.
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