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 مذكزة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 ىظزهمقذمت نهمجهس انتىفيذي ن انوثيقتهذي 

ّ  ذر٥لئ  تمؽرئُِ ٌئمي الُشٕ ئح     أٌئللح نىٕئح  لكٍٔم قك ذكُن ذك٤ُ األماوح أ٤ٙاء المعلً المٔه  االذٕئا  تمئ٠ُ ٓ    الئ

 .المعلً الرى ٕمْ ت رهج كانٕح قَنجقثل اتركاء  للكأن ٔرم  َٔ ٙلأقواي،  الممكُنٔهتهوامط األغمٔح ال٥المٓ 

 :مكرة الر ٕٕم الم٠ُ ح المٍئَلح، S. Burrows الٍٕكج  2519 -066513: نقم الٍاذف

 :الر ٕٕمم٠ُف الر ٕٕم، مكرة  C. Conanالٍٕكج  -3480066513: نقم الٍاذف

 
ذر٥لئئ   أٌئئللحان كاوئئد لئئكٔكم  ،المئئئذمهاخُؼئئكج ـئئكماخ ل حاإلقانٔئئ جالمٍئئا٤ك ،I. Carpitella تالٍئئٕكج االذٕئئا  ٔمكئئىكم

 .(2645-066513): تبنٌا  الُشائ  المر٥ل ح تؤ٤ما  المعلً الرى ٕمْ َللك ٤لّ الٍاذف نقم
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َٔهكئى  . 2010َ 2006ٔ ّٕم ٌما الر هٔه ؼان١ح تهوامط األغمٔح ال٥المٓ نٓ كٕىٕا الرئٓ ذّئمل ذٍئ٣ ٤ملٕئاخ وّ ئمخ نٕمئا تئٕه ٤ئامٓ         

 .األقاء َالىرائط( 3؛ االٌرهاذٕعٕحاالـرٕاناخ ( 2االذٍاق االٌرهاذٕعٓ للؽان١ح؛ ( 1: قٙأاالر هٔه ٤لّ شالشح 

ُّ  الئّ         هبزوابم  ن االٌئرهاذٕعٕح ذرٍ  الؽان١ح ذماما مئ٣ األٌئكا    َ  المٍئا٤كج ، َقئك اذفئم المكرئة ال ٝئهْ الفٝئُاخ الالومئح للرؽئ

مئ٣ ؼاظئاخ    ذرئُاء  ظٕئكا    كما أوٍئا . مر٥كقج األِكا  ذعم٣ تٕه الى ك َال ٍائم َاألغمٔح ذٍلٕم الغمائٕح َللك تاذثا٢ وٍط ٍٔرىك الّ آلٕح

 بزواابم انمئئ٣ العٍئئاخ الؽكُمٕئئح الم٥ىٕئئح الرىٍئئٕ  الّئئامل تئئٕه أوّئئٝح      َٔٙئئمه الؽئئُان المىئئر١م . الٍئئكان َالٍٕاٌئئاخ الؽكُمٕئئح 

٤ُٙ نٓ ٤كج لعان مئشهج ُذىاقُ نٓ اٜانٌا الٍٕاٌاخ َذرفم ال هاناخ  انبزوبم ألن  َو١ها . َاألوّٝح الرٓ ذرُالٌا ذلك العٍاخ

المُاءمئح ٘ئ٥ٕ ح ٤لئّ ٔئ٥ٕك الفٝئٛ اإلومائٕئح       غٕئه أن  . المر٥ل ح تالع٢ُ َتالرىمٕح ظكاَ  ال٥ملأن ٔكُن لً ذؤشٕه تّؤن  ذمكهن ك 

 .ال٥ٍٓ الىّٕٛ الّ اقامح َذؽ ٕ  الرآون م٣ الّهكاء ، َما ٔثكَ مه غٕاب نٓ الرىٍٕ  ُٔؼٓ تؤوً ال ٔعهْ قائما األقٍا نٓ 

 نبزواابم  ا ٤َملٕاذئئً االٌئئرٍكانٕح َقهاناذئئً الرى ٕمٔئئح تاألؼئئكاز الفانظٕئئح َذٝئئُناخ        نهبزواابم  الثهامعٕئئح  ـرٕئئاناخ  االذئئؤشهخ  َ

َورائط ال٥مل الرؽلٕلٓ؛ َٔمرلك المكرة ال ٝهْ قئكناخ ذ ٕٕمٕئح ٤الٕئح تمئا نٍٕئا الكنأئح نئٓ المعئاالخ الر ىٕئح، َالهٔئك            ،المئٌٍٕح

 .ٌّاِح األَ٘ا٢ َنٌم ـهائٍٝاَالر ٕٕم َذؽلٕل 

 الئّ مئا ٔرئهاَغ تئٕه     مئه الكمٕئاخ الم ئهنج تمئا ٥ٔىئٓ الُٔئُ  ٌئىُٔا         نئٓ المائئح   80ن ئك ذئّم ذٍئلٕم قهاتئح     . كان أقاء الؽان١ح ظٕئكا  َ

االورفاتئاخ َانذ ئا٢   نئٓ مهؼلئح مئا ت٥ئك     مه المٍر ٕكٔه م٣ ذ ّلة االؼرٕاظاخ ورٕعح لؽاالخ الع ا  َال٥ىف  ملُٕن 6.6َمالٕٔه  4

لألغمٔئح َالرغمٔئح نئٓ ؼئاالخ الٝئُانة      الرُو٣ٔ ال٥ئا   ؼٕس أٌٍمد أوّٝح َنّكىخ الؽان١ح ٤لّ ٤ملٕاخ اإلغاشح . أ٥ٌان األغمٔح

٤لئئّ الغئماء نئٓ م اتئئل األٔئُ  الئّ ذٍٕئئٕه      َأقِ الرهكٕئى الئئمْ ذئّم مئئـها    . نئٓ او ئال األنَاغ َالؽئئك مئه مٍئرُٔاخ ٌئئُء الرغمٔئح     

رغمٔئح  َمه تٕه العٍُق اإلومائٕئح ؼ ئ  تهوئامط ال   . الؽُٕ  ٤لّ الغماء م٣ ذ٥ىٔى ٌثل كٍة ال٥ُٕ للمرل ٕه َذك٤ٕم ظٍُق اإلو٥اَ

. ال ؼّس ٤لّ ال ٕك َالمُا٠ثح ٌَاٌم نٓ تىاء قكناخ الى١هاء الؽكُمٕٕه المٔه ٍٔر٥كَن لرُلٓ ظئىء مئه الثهوئامط    المكنٌٕح وعاؼا 

٤ُّح َ ت ٕهَي و ٓ المىا٤ح الثّهٔحأما األوّٝح المر٥ل ح  المى مج ٤لّ وٝاق َا٣ٌ ٤لّ ٔغهٌا ن ك ٤اوئد مئه مّئكالخ نئٓ     المرى

 .الرٓ ُذى م مىم نرهج ُٜٔلحتاٌرصىاء أوّٝح الُقأح  عاؼا الرٕمٕم َكاود أقل و

. األقٍئا  الغمائٕح َال٥مل ٤لّ وؽُ أَش  م٣ لعئان الرىمٕئح نئٓ     المٍا٤كجذهكى ذُٕٔاخ الر ٕٕم ٤لّ مىٔك مه الرؽُ  وؽُ ٜهائ  َ

 . ذُٕٔاخ قٝا٤ٕح َذهق أٔٙا 

 

  

 مهخـص
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مشزوع انقـزار

 

 

 

َنق اإلقانج ٤لٕئً  ( WFP/EB.2/2011/6-D" )ذ هٔئه مئُظى ٤ئه ذ ٕئٕم الؽان١ئح ال ٝهٔئح لكٕىٕئا       "تالُشٕ ئح   ٔؽٕٛ المعلً ٤لما 

، َٔؽئئس ٤لئئّ اذفئئال مىٔئئك مئئه اإلظئئهاءاخ تّئئؤن الرُٔئئٕاخ مئئ٣ مها٤ئئاج WFP/EB.2/2011/6-D/Add.1الئئُانق نئئٓ الُشٕ ئئح 

 .اال٤رثاناخ الرٓ ٜهؼٍا المعلً أشىاء مكاَالذً

 

 

 

 

 

  

                                                      
  قهان، َلالٜال٢ ٤لّ ال هان الىٍائٓ المْ ا٤رمكي المعلً، ٔهظّ الهظ٢ُ الّ َشٕ ح ال هاناخ َالرُٕٔاخ الٕاقنج نٓ وٍأح الكَنجٌما مّه٢َ. 
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 انخهفيت

 مؼبنم انتقييم

 2006نٓ كٕىٕا نٕما تئٕه ٤ئامٓ   انبزوبم  ٔ ك  ٌما الر هٔه اٌرىراظاخ ذ ٕٕم الؽان١ح ال ٝهٔح المْ ا٘ٝل٥د تً أوّٝح -  1

لرؽلٕل ال ئائم  ق٤م الر٥ّلم ٤ه ٜهٔ  ا( 2؛ (المٍاءلح) انبزوبم ذ ٕٕم أقاء َورائط ؼان١ح ( 1: َاٌرٍك  الر ٕٕم ما ٔلٓ. 2010َ

 .َالهإِ تّؤن الٝهٔ ح الرٓ ظهِ تٍا ذفٕٝٛ َاقانج الؽان١ح ٤َملٕاذٍا  ٤لّ األقلح

. األقاء َالىرئائط ( 3؛ االٌئرهاذٕعٕح الفٕئاناخ  ( 2للؽان١ئح؛   االٌرهاذٕعٕحالمُاءمح ( 1: ٔهكى الر ٕٕم ٤لّ شالز قٙأاَ-  2

ال ٝهٔح الرٓ ٕٔكنٌا المكرة  االٌرهاذٕعٕحَقك أوعى نٓ نرهج ومىٕح مىاٌثح تؽٕس ٔمكه اٌرفكا  ورائعً نٓ ٕٔاغح الُشٕ ح 

 .اٜان ٤مل األمم المرؽكج للمٍا٤كج اإلومائٕحاٌر٥هاٖ نٓ  ال ٝهْ، َأٔٙا 

َ    أظهِ الر ٕٕم نهٔ  مهَ-  3  أنت٥ح ـثهاء اٌرّانٕٔه مٍر لٕه مه لَْ الفثهج المرفٕٕح نٓ األمئه الغئمائٓ َالرغمٔئح 

 .2011 آلان/َذّم ال٥مل المٕكاوٓ نٓ ماني. َالرغمٔح المكنٌٕح َالىنا٤ح اإلٔكو/نٕهَي و ٓ المىا٤ح الثّهٔح

 انسيبق

ٍ     38.2لصالشٕه األـٕهج تصالشئح أمصالئً نثلئ     اوقاق ٤كق ٌكان كٕىٕا ـال  الٍىُاخ ا-  4  نئٓ المائئح   80 مملٕئُن وٍئمح مئه تٕئى

 مىئاٜ  ن٤ُٔئح نئٓ األنا٘ئٓ ال اؼلئح؛     ( 1: ٤هٔٙئح  َٔى ٍئم الثلئك الئّ ـمئً مىئاٜ  م٥ّٕئٕح      . ٥ُّٕٔن نٓ المىاٜ  الهٔ ٕح

المىئاٜ  الىنا٤ٕئح   ( 3ثؽٕئهاخ؛  لل الّئاٜلٕح مىاٜ  ونا٤ٕح ٌامّٕح نٓ األنا٘ٓ الٍاؼلٕح العىُتٕح الّئهقٕح َالمىئاٜ    ( 2

" المىاٜ  ٤الٕح ال كنج الرٓ ّٔئان الٍٕئا ٤ئاقج ت٥ثئانج     ( 5مىاٜ  الىنا٤ح المفرلٝح ٤الٕح ال كنج نٓ الٍٙاب؛ ( 4اله٤ُٔح؛ 

مئئه  نئئٓ المائئئح 80َٔ ئئُ  االقرٕئئاق ٤لئّ الىنا٤ئئح َذهتٕئئح المُاِئئٓ اللرئئٕه ٥ٔرمئئك ٤لٍٕمئا لل٥ئئُٕ وٌئئاء   . كٕىٕئئا" ٌئلح ؼثئئُب 

َقئك  . المركئهنج ذر٥هٖ األنا٘ٓ ال اؼلح َِثً ال اؼلح للٕكماخ المىاـٕح تما نٍٕئا مُظئاخ الع ئا  َال ٕٙئاواخ     َ. الٍكان

أٔاتد كٕىٕا نٓ األ٤ُا  الٍرح األـٕهج شالز نرئهاخ ظ ئا  نئٍٕئٕح قٙئد ٤لئّ اورئاض الؽثئُب نئٓ األنا٘ئٓ ِئثً ال اؼلئح            

 .َأو ٕد اوراظٕح المها٤ٓ

ظمئالٓ  اإلالىئاذط المؽلئٓ    َلئله ؼ ئ  ؼئكٔصا    . ٥ٔرثه اقرٕاق كٕىٕا أكثه اقرٕاق نٓ مىٝ ح ِئهق أنهٔ ٕئا َأكصهٌئا ذى٤ُئا    َ-  5

نبن وٍئثح الٍئكان الئمٔه ٥ّٕٔئُن ذؽئد ـئٛ ال  ئه اوقاقخ         2003اإلو٥اَ االقرٕاقْ ل٥ا   الٌرهاذٕعٕحورٕعح  ملؽ٠ُا  ومُا 

َذؽرئل كٕىٕئا المهذثئح    . ملُٕن مه الٍكان نئٓ ن ئه مئكق٣    7.5لٍرح األـٕهج، ٥َُٕٔ ـال  األ٤ُا  ا نٓ المائح 52الّ  42مه 

الٕئاقن   2010َنئ  مئِئه الرىمٕئح الثّئهٔح ل٥ئا        لاخ الكـل المىف ٗالغمائٓ  ال٥عىمه تلكان  مٕى ا  تلكا  169مه  128

 . ٤ه تهوامط األمم المرؽكج اإلومائٓ

مه الٍكان َذّئكل مئ٣ المٍئرُٜىاخ ال٥ّئُائٕح الؽٙئهٔح       نٓ المائح 50ا٘ٓ ال اؼلح َِثً ال اؼلح ؼُالٓ ذٙم األنَ-  6

 ٓ مئه األٌئه الرئٓ     نئٓ المائئح   ٥َٔ70عئى ٤ئه ذلثٕئح مرٝلثئاخ الغئماء الٕئُمٓ ؼئُالٓ        . تئن ٥٘ف َن ه َاو٥كا  لألمه الغئمائ

َ   ذ٥ُٕ نٓ األنا٘ٓ ال اؼلح َأكصئه مئه وٕئف ذلئك الرئٓ ذ٥ئُٕ نئٓ األن        ممئه ذ٥ئُٕ نئٓ     نئٓ المائئح   70ا٘ئٓ ِئثً ال اؼلئح 

ٓ   َّٔئكل ال  ئه الٍئثة الهئٍٕئٓ ال    . ٤ُّائٕاخ المئكن  الئمْ ذئىقاق ؼكذئً مئه ظئهاء الع ئا  َال ٕٙئاواخ         و٥ئكا  األمئه الغئمائ

 .ٌَُء ذُو٣ٔ األغمٔح َو١م الرٍُٔ  َالىمُ الٍكاوٓ َمهٖ اإلٔكو
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نئٓ   نئٓ المائئح   6.3ن ك شثد ٤ىئك وٍئثح    نٕهَي و ٓ المىا٤ح الثّهٔحرغمٔح الّ الركٌُن، أما اورّان ذرعً مٍرُٔاخ الَ-  7

مئئه  1.8ملٕئئُن ِئفٓ َكئئان ٔ ئئكن أن   1.42كئئان ٤ئئكق المٕئئاتٕه تئال ٕهَي ٔثلئئ    2007 ٤ئا   َنئئٓ. 2009ـئئ2008ال رئهج  

 .األٜ ا  ذّٕرمُا ت ٥ل اإلٔكو

نئٓ   نئٓ المائئح   77اوقاق ٔانٓ م٥ك  ال ٕك تالمئكاني مئه    2003 ٤ا  أ٤ اب اقـا  الر٥لٕم االتركائٓ المعاوٓ نٓنٓ َ-  8

غٕئه أن ؼئُالٓ ملٕئُن ٜ ئل نئٓ ٌئه االلرؽئاق تالمكنٌئح االتركائٕئح ال          . 2007نئٓ ٤ئا     ذ هٔثا  نٓ المائح 90الّ  ٤2002ا  

لئس األٜ ئا  ن ئٛ م ٕئكَن تالمئكاني ٍَٔئركملُن المهؼلئح االتركائٕئح،         ش نبن َنٓ المؽان١اخ ال اؼلح. ٔىالُن ـانض المكنٌح

 .َالم٥كالخ مىف ٙح تالمصل نٓ األؼٕاء ال  ٕهج

ُ  1991مىئئم ٤ئئا  َ-  9  ذٍرٙئئٕف كٕىٕئئا الظلئئٕه مئئه الٕئئُما  َالٍئئُقان نئئٓ م٥ٍئئكهاخ قاقاب َكاكُمئئا ؼٕئئس كئئان ٥ٔئئٕ

ال٥مل نٓ أوّٝح ونا٤ٕئح أَ اقرٕئاقٔح    2006َٔؽ١ه قاوُن الالظلٕه الٕاقن نٓ . الر ٕٕموٍمح َقد اظهاء ٌما  380 000

َذ١ئل ال ئهْ مؽئكَقج إلٔعئاق ؼلئُ  قائمئح ذ ئُ  ٤لئّ         . ـانض الم٥ٍكهاخ ممئا ٔع٥لٍئم ٥ٔرمئكَن ٤لئّ المٍئا٤كج اإلوٍئاوٕح      

 .ال٥ُقج الّ الثلك األٔلٓ أَ الرُٜٕه نٓ تلك شالس

لكٍئة ال٥ئُٕ نئٓ المىئاٜ  اله٤ُٔئح ٤ئه       ٔئامكج  نٓ المىاٜ  ال اؼلح َِثً ال اؼلئح ذٍئ٥ّ الؽكُمئح الئّ اقامئح ٌئثل       َ-  10

َوانج لرىمٕئئح ِئئما  كٕىٕئئا   2008َقئئك أوّئئلد نئئٓ ٤ئئا    . ٜهٔئئ  االٌئئرصمان نئئٓ ٤ملٕئئاخ اإلو٥ئئاَ َالرؽُٔئئل ُٜٔئئل األظئئل    

٤لّ أٌكا  الىمئُ   "االقرٕاقْ مه أظل ـل  نهْ الصهَج َال٥مل اإلو٥اَ اٌرهاذٕعٕح"َذهكى . َالمىاٜ  ال اؼلح األـهِ

األمئه الغئمائٓ َالرغمٔئح، َتهوئامط      الٌئرهاذٕعٕح َمئه ـئال  ذ ئكٔم الئك٤م     . االقرٕاقْ َاإلوٕا  َالؽك مه ال  ه َالؽُكمئح 

لرئكـالخ اإلو٥ئاَ،    اٜئانا  او٥اَ الىنا٤ح، َالٍٕاٌح الُٜىٕح للرىمٕئح المٍئركامح للمىئاٜ  ال اؼلئح َِئثً ال اؼلئح، تا٤رثانٌئا        

َنٕمئئا ٔلئئٓ . ذئئك٤م العٍئئاخ الماوؽئئح ََكئئاالخ األمئئم المرؽئئكج االٌئئرهاذٕعٕاخ الؽكُمٕئئح الهامٕئئح الئئّ الرٕئئكْ للعئئ٢ُ َلل  ئئه  

 .َٔف ألِكا  ٌما الك٤م

ال هٔئ  ال ٝئهْ لألمئم المرؽئكج الؽكئم      ٔئك٤م   2013 ـئ 2009 اٜئان ٤مئل األمئم المرؽئكج للمٍئا٤كج اإلومائٕئح      تىاء ٤لئّ  َ-  11

َمئه ـئال    . الهِٕك َاالٌئرعاتح للٝئُانة َاألٌئالٕة الم٥ّٕئٕح المٍئركامح َاإلقانج الثٕلٕئح الم٥ئىوج َمُاظٍئح ذغٕئه المىئاؾ          

مثئاقنج ال ئهن األنهٔ ئئٓ المّئرهكح تئٕه الؽكُمئئح َاألمئم المرؽئئكج قامئد األنهقئح ال ٝهٔئئح الرات٥ئح لألمئم المرؽئئكج نئٓ المىٝ ئئح           

ترؽلٕل أٌثاب او٥كا  األمه الغمائٓ َنٌمد الفُٝٚ ال٥هٔٙح الٌرهاذٕعٕاخ لالور ئا  الرئكنٔعٓ مئه اإلغاشئح الئّ اإلو٥ئاَ       

 .الّ الرىمٕح

الرات٥ئح  َذرئؤلف آلٕئح الر٥ئُٔٗ    . ذٍٍم مثاقنج اللعىح األَنَتٕح إلقانج الع ا  نئٓ ؤئاقج ن٥الٕئح َك ئاءج اقانج الع ئا      َ-  12

مه ٔىكَق مفٕٓ للُقأح مه المعا٤ئح، َمئه المّئه٢َ اإلقلٕمئٓ لر٥ىٔئى       ُكالح الرىمٕح الكَلٕح الرات٥ح للُالٔاخ المرؽكجل

 .ٌثل كٍة ال٥ُٕ نٓ المىاٜ  اله٤ُٔح، َللك نٓ ٌثٕل ذعٍٕه ال عُج تٕه اإلغاشح الٝانئح َالرىمٕح االقرٕاقٔح

العئ٢ُ ٌئٕمرك ل٥ّئه ٌئىُاخ ٔئك٤م اقامئح        مئه مئان  األنٓ المملكح المرؽئكج تهوئامط ِئثكح     اقانج الرىمٕح الكَلٕحٍلد اٌرَ-  13

لمّئه٢َ الؽكُمئح المر٥لئ      َُٔنه الثىئك الئكَلٓ ائرماوئا    . ُٜٔل األظل المٙمُنو١ا  ؼكُمٓ للؽمأح االظرما٤ٕح ٔ ك  الى ك 

 .م٥ٓ إلقانج الع ا  ٔهمٓ الّ ذ٥ىٔى األمه الغمائٓتبقانج مُانق المىاٜ  ال اؼلح، ٌَُ مّه٢َ معر

 حبفظت بزوبم  األغذيت انؼبنمي 

تهوامعان قٝهٔئان، َأنتئ٣ ٤ملٕئاخ ممرئكج لةغاشئح َاإلو٥ئاَ،       : ذ٣ٍ ٤ملٕاخ انبزوبم وّ م  2010ـ   2006أشىاء ال رهج -  14

 .٤َملٕرا ُٜانة، ٤َملٕح ـأح َاؼكج
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ذّمل األوّٝح الهئٍٕٕح للؽان١ح ٤ملٕاخ الرُو٣ٔ ال٥ا  لألغمٔح، َالغماء مه أظل الر٥لٕم، َالرغمٔح الركمٕلٕئح تمئا نٍٕئا    َ-  15

تهامط الرغمٔح اإل٘انٕح نٓ المكاني َٔؽح َذغمٔح األمُمح َالٝ ُلح، َالغئماء مئه أظئل اوّئاء األٔئُ ، َأوّئٝح الُقأئح        

َق٤ئم ال٥ئالض تمٙئاقاخ ال ٕهٌَئاخ الهظ٥ٕئح      ( اإلٔئكو )مرالومح و ٓ المىا٤ح المكرٍئة  /ٕهَي و ٓ المىا٤ح الثّهٔحنمه 

 الى ئك َال ٍئائم مؽئل   أٌئلُب   َنٕما ٔر٥ل  ت٥كق مه األوّٝح ؼّل مئـها . َذ كٔم الم٥ُوح لألٔرا  َغٕهٌم مه األٜ ا  ال٥ٙ اء

، تمئا نٍٕئا   الىنا٤ٕئح الٍامّئٕح  مىئاٜ  اله٤ُٔئح َالىنا٤ٕئح اله٤ُٔئح َالمىئاٜ       َذرم األوّئٝح نئٓ ال  . أٌالٕة الرؽُٔل ال كٔمح

 . ت٥ٗ المهاكى الؽٙهٔح نٓ ذلك المىاٜ 

َمئئه ٌئئما المثلئئ  . قَالن أمهٔكئئٓ ملٕئئان 1.6 ٔثلئئ  اظمئئالٓ مٕىاوٕرٍئئا النهبزواابم  ذ٥رثئئه ٌئئمي الؽان١ئئح كثٕئئهج تالىٍئئثح َ-  16

لةغاشئح   نٓ المائئح  24لألوّٝح اإلومائٕح َ نٓ المائح 13ألوّٝح الُٝانة َاإلو٥اَ للكٕىٕٕه َ نٓ المائح 63ذفٕٓ وٍثح 

، َاإلقانج ال٥امئئح للم٥ُوئئح َكئئان المئئاوؽُن الهئٍٕئئُٕن للؽان١ئئح الُالٔئئاخ المرؽئئكج األمهٔكٕئئح . َاإلو٥ئئاَ مئئه أظئئل الالظلئئٕه

َِئمل الّئهكاء   . الُكالح الٕاتاوٕح للر٥اَن الكَلَٓ ،َالمملكح المرؽكج ،األَنَتٕح الرات٥ح للم ُٕ٘حوٕح َالؽمأح المكوٕح اإلوٍا

 .مى١مح غٕه ؼكُمٕح 60ؼكُمح كٕىٕا َأكصه مه 

 ألداءانمؼبنم انببرسة ن

 وانوضغ االستزاتيجي انمواءمت

َقك اذفم المكرة ال ٝهْ الفُٝاخ الالومئح  نهبزوبم   االٌرهاذٕعٕحذرُاء  أٌكا  الؽان١ح تُٕنج كاملح م٣ األٌكا  -  17

ٍل تهوئامط لل ٍئائم َذئّم ذ٥مئٕم الرؽئُٔالخ الى كٔئح نئٓ        ناٌُر. للرؽُ  الّ المٍا٤كج الغمائٕح َللك تبقـا  ٜهائ  ظكٔكج للرٍلٕم

أٜل ئد مثئاقنج    2009َنئٓ وٍأئح ٤ئا      ،الىنا٤ٕئح الٍامّئٕح  الرٓ ذعهْ نٓ المىاٜ  ٤ملٕاخ الغماء مه أظل اوّاء األُٔ  

َٔرماِّ ٌما االٌر٥ما  ٖلٕاخ ذٍلٕم مرى٤ُح ذعم٣ تٕه الى ك َال ٍئائم َالغئماء مئ٣ ٌئك  ؤئاقج ٤ئكق       . للّهاء مه أظل الر ك 

غٕئه أن الؽان١ئح َلئله أقٔئهخ َن ئا      . ٕح َالرىمٕئح المهاؼل االور الأكصه مهَوح اواء الُٝانة َ ػ وٍعا الماوؽٕه المؽلٕٕه َٔرٕ

ال ذ٥كئً ت٥ئك ؤئاقج الرهكٕئى نئٓ ال رئهج األـٕئهج ٤لئّ الُقأئح مئه ٌئُء الرغمٔئح، كمئا أن الثئهامط                نبوٍا المئٌٍٕحٍٕاٌاخ لل

 المىا٤ئح الثّئهٔح  ت ٕئهَي و ئٓ   الم٥ىٕئح   نهبزوابم  لم ذرُاء  ت٥ك م٣ الٍٕاٌح العكٔئكج   ت ٕهَي و ٓ المىا٤ح الثّهٔحالم٥ىٕح 

 .َاإلٔكو

. م٣ ؼاظاخ الٍكان ٌَٕاٌاخ الؽكُمح َذرالء  م٣ األَلُٔئاخ َال٥ملٕئاخ الُٜىٕئح    تّكل ظٕكذ٥رثه الؽان١ح مرُائمح َ-  18

ُ   أمح ءتاذفالي الفُٝاخ الالومح لمُا انبزوبم َقك أشثد  شئُق َمئهن نٕمئا    ٌكا  الؽان١ح م٣ أَلُٔاخ الؽكُمئح أوئً ِئهٔك م

َتهوامط اإلو٥اَ االقرٕاقْ َالٍٕاٌاخ ال ٝا٤ٕح لاخ الٕئلح َال ٌئٕما نئٓ    " 2030نإٔح "ٔر٥ل  تك٤م الؽكُمح نٓ اوعاو 

 انبزوابم  َٔٙئمه الرؽئاَن المىئر١م الرىٍئٕ  الكامئل تئٕه أوّئٝح        . الىنا٤ح َالٕئؽح َالر٥لئٕم َاالٌئر٥كاق للكئُانز     خمعاال

 .ؽكُمٕح الم٥ىٕحَأوّٝح الُكالح أَ الكائهج ال

َ   ال٥ملٕئح  مصا  للئك أن ذٕئمٕم ال  َ-  19 . ت ٕئاقج الؽكُمئح   ذؽ ٕئ  ذُانئ  آناء  ل٥ملٕئح   الهاٌىئح ذئّم َن ئا     ممرئكج لةغاشئح َاإلو٥ئا

َ   َتالم انوح ت٥ملٕاخ الُٝانة الٍات ح ذرٍم ٌمي ال٥ملٕح ترهكٕى أ٣ٌَ وٝاقا  ذ٥ىٔئى ال ئكنج ٤لئّ    ٤لّ ا٤اقج تىاء ٌئثل ال٥ئُٕ 

، َللك ـأح الىنا٤ٕح الٍامّٕحم اَمح الٕكماخ م٣ ذ٥ىٔى االٌر٥كاق للع ا  نٓ المىاٜ  ال اؼلح َِثً ال اؼلح َالمىاٜ  

٤ه ٜهٔ  ؤاقج أوّٝح الغماء مه أظل اوّاء األُٔ  َذى ٕم تهوامط قٍائم ٔرٕػ لله٤ئاج االنذؽئا  قَن المٍئاي تؽٕئُلٍم     

مرُائمئح تٕئُنج كاملئح مئ٣ الٍٕاٌئح الُٜىٕئح ل٥ئا          ممركج لةغاشح َاإلو٥اَال٥ملٕح َمه شم ان ال .٤لّ ؼٍٕٕم مه األغمٔح
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الم٥ىٕح تالرىمٕح المٍركامح للمىاٜ  ال اؼلح َِثً ال اؼلح َالرٓ ذ٥الط ٤ّهاخ الٍئىٕه مئه اإلٌمئا  َذ٥رئه  تؤٌئلُب       2007

 .الؽٕاج اله٤ُٔح كٍثٕل مٍركا  لل٥ُٕ

َذمئد ؤئاقج المُاءمئح ٤ئه ٜهٔئ  ا٤ئكاق ـٝئٛ ٤مئئل        . َتئملد ظٍئُق مماشلئح لرؽ ٕئ  أٌئكا  مرٍئ ح نئٓ قٝئا٢ الر٥لئٕم         -  20

َمئئه ـئئال  ٤ٙئئُٔرً نئئٓ نهٔئئ  ال٥مئئل الم٥ىئئٓ تئئالر٥لٕم ذمُ٘ئئ٣   . َالؽكُمئئح  انبزواابم مّئئرهكح ذؽئئكق مٍئئئَلٕاخ كئئل مئئه  

تهوئامط  ذّئمل اقامئح    ذئكنٔعٕا   رٍئلٕم المٍئئَلٕح  ل اٌئرهاذٕعٕح ثٕئ   َذٝ ٌئاٌم نئٓ ذىمٕئح    للؽكُمح اٌرهاذٕعٓكّهٔك انبزوبم  

 .َذُنٕه ذىمٕح ال كناخ للّهكاء نٓ َوانج الر٥لٕم الرغمٔح المكنٌٕح تالمىرعاخ المؽلٕح

مئ٣ أَلُٔئاخ الؽكُمئح، َلكئه ٔمكئه ؤئاقج        نٕهَي و ٓ المىا٤ح الثّئهٔح ذلر ٓ أٌكا  الؽان١ح نٕما ٔر٥ل  تالرغمٔح ََ-  21

نٕئهَي و ئئٓ المىا٤ئئح  مئح ٤ئئه ٜهٔئ  مىٔئئك مئئه الرهكٕئى ٤لئئّ األٌئئثاب الكامىئح لٍئئُء الرغمٔئئح المئىمه َللُقأئئح مئئه      ءالمُا

نئٓ   مهكىٔئا   ، ٤لّ الهغم مئه أن ٌئمي الُقأئح ال ذؽرئل مُق٥ئا      الؽ اٞ ٤لّ الٕؽحتاإل٘انح الّ ذ كٔم الك٤م لمهاكى  الثّهٔح

ُأئل الئك٤م   رَٔ. َاإلٔئكو  نٕهَي و ئٓ المىا٤ئح الثّئهٔح   أَ نٓ ٌٕاٌح الثهوامط العكٔكج تّؤن  االٌرهاذٕعٕح انبزوبم ـٝح 

 . مح ٥ٔثح تٍثة غٕاب ٌٕاٌح ؼكُمٕح تّؤن الالظلٕهءلل٥ملٕاخ الؽكُمٕح الفأح تالالظلٕه َلكه المُا

 كُمئح َؼٍئة َاومئا نئٓ أؼٕئان كصٕئهج نئٓ اٜئان ال٥ملٕئاخ َالثىئّ الؽكُمٕئح، ٌَئُ أٔٙئا              لًٕ م٣ الؽ انبزوبم ٥ٔمل َ-  22

نئٓ مُقئ٣ قئُْ     انبزوابم  َمه ِؤن للك أن ٔٙئ٣  . ٤ُٙ نٓ ٤كج لعان مئشهج ذىاقُ نٓ اٜانٌا الٍٕاٌاخ َذرفم ال هاناخ

٥ئل مّئانكرً نئٓ لعئان الرىٍئٕ       ٍٔمػ لً تالرؤشٕه ظكَ  أ٤ما  الع٢ُ َالرىمٕح، غٕه أوئً مئه الٙئهَنْ تئم  ظٍئك أكثئه لع      

تئئكَن ملؽئئُٞ نئئٓ ذؤٕٔئئك الٍٕاٌئئح َالرئئؤشٕه ٤لٍٕئئا ٤لئئّ الٕئئ٥ٕك    انبزواابم َٔٙئئٝل٣ . الم٥ىٕئئح تالرغمٔئئح َالٕئئؽح أكصئئه ن٥الٕئئح 

 .الُٜىٓ

ترئُنٕه الم٥ُوئح نئٓ األمئاكه     ، نٓ أ٤ اب ال٥ىف المْ ذال االورفاتاخ، اٌئرعاب تٍئه٤ح ال قئا     انبزوبم أن  َٔمكه مصال -  23

َـٝئح  ( 2009)الؽٙهٔح َا٘ٝل٣ تكَن نئٍٕئٓ نئٓ الرئهَٔط َالئك٤م إل٤ئكاق الٍٕاٌئح الُٜىٕئح إلقانج الكئُانز نئٓ كٕىٕئا           

 .َٜىٕح إلقانج الكُانز

ٓ   اظرمئا٢ نٓ نئاٌح كل مئه   انبزوبم ّٔانك َ-  24 َال هٔئ  الرئُظٍٕٓ الم٥ىئٓ تئاألمه الغئمائٓ نئٓ        نئٓ كٕىٕئا   األمئه الغئمائ

َقئك أقِ الؽئُان   . نٓ ذؽكٔك ٤م  َكصانح الُٝانة َنٓ المُان ئح ٤لئّ االٌئرعاتح المىاٌئثح     مؽُنٔا  كٕىٕا اللمٔه ٔئقٔان قَنا 

عرمئ٣ المئكوٓ   المٍرمه تٕه المكرة ال ٝهْ َكثان المٍئَلٕه الؽكُمٕٕه َالعٍاخ الماوؽح ٌَائه َكاالخ األمم المرؽكج َالم

 .الّ امكاوٕح االٌرعاتح الٍه٥ٔح َالمهوح لرغٕٕه الٍٕاٌاخ أَ اوكال٢ الكُانز الٝث٥ٕٕح

تّئئؤن  األقٍئا  َلئله كاوئد المُاءمئئح َالمٍئاٌمح نئٓ الٍٕاٌئئاخ الُٜىٕئح ظٕئئكج تّئكل ٤ئا  نئئبن المُاءمئح ٤لئّ مٍئئرُِ          -  25

الم٥ىٕئح تئئالُٝانة قللئئد مئه ِئئؤن الرفٝئئٕٛ    لألقٍئئا ألن األنهقئح الرُظٍٕٕئئح   َللئئك أٌاٌئئا قأئهج   لألقٍئئا الفٝئٛ اإلومائٕئئح  

َلئم ذئكنض ـٝئٛ    . ال أن اٌر ٝاب الرمُٔل َغٕهي مه المُانق لؽئاالخ الٝئُانة أٌئٍل مئه ذ٥ثلرٍئا للرىمٕئح       لألقٍا اإلومائٓ 

ٌَُ أمه ـٕٝئه ألن الم٥ُوئح الغمائٕئح اذفئمخ     . قٍا األمما أقِ الّ ا٤اقح ٤ملٕح ذىمٕح  لألقٍا نٓ الفٝٛ اإلومائٕح  انبزوبم 

٤لّ مه الٍىٕه ََق٣ ٤كق مه األنهقح الرُظٍٕٕح للمؽان١ئاخ ذؽئد ذئؤشٕه الٍٕاٌئح، َوئرط ٤ئه للئك أن         مرىأكا  ٌٕإٌا  ٜات٥ا 

 .غكا ٤ه٘ح للٙغُٚ الٍٕإٌحانبزوبم  اإلغاشح ذل د االورثاي أكصه تكصٕه مه الرىمٕح َأن 

َذمئد  . َذٙئٝل٣ تئكَن مرىأئك نئٓ ذٝئُٔهي      اٜان ٤مل األمم المرؽكج للمٍئا٤كج اإلومائٕئح  م٣  انبزوبم ذرُاء  ؼان١ح َ-  26

تُٕنج ظٕكج المُاءمح الّاملح نٓ معا  الرىمٕح م٣ األَلُٔاخ االٌرصمانٔح ال ٝا٤ٕح للّهكاء غٕه أن ذىمٕح الهَاتٛ م٣ ٌئمي  

  َ  مئه  مئان األاألَنَتٕئح  َتهوئامط ِئثكح     للم ُ٘ئٕح ال ٌئٕما نٕمئا ٔر٥لئ  تمثئاقنج اقانج الع ئا  الرات٥ئح       الثهامط كاوئد تٕٝلئح 

 .قانج الرىمٕح الكَلٕحالع٢ُ الرات٣ إل
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َنغثرً نٓ ذ٥ىٔى الرآون م٣ ٌٕاٌاخ َتهامط الؽكُمح ذع٥ل  َامكاوٕاذًَوٝاقً العغهانٓ  نهبزوبم ال كنج الرّغٕلٕح َ-  27

َلئله اذٙئػ أن الرىٍئٕ  مئ٣ ٌئمي الكٕاوئاخ كئان        . للمى١ماخ غٕه الؽكُمٕح َاألمئم المرؽئكج َالمئاوؽٕه    اٌرهاذٕعٕامىً ِهٔكا 

١ٍئه مئه و ئٓ نئٓ     ٍَٔئرفلٓ ممئا ٔ  . األقٍئا  نال ٔىا  تاإلمكان ذؽٍٕىً، ـأح مه ـال  ذىّٕٛ ٤ملٕاخ الرىمٕح نئٓ   ن٥اال 

 .اذعاي وؽُ ال٥ٍٓ الؽصٕس الّ ذؽ ٕ  الرآون تٕه األوّٝح أوً ال ُٔظك قائما  األقٍا الرىٍٕ  ٤لّ مٍرُِ 

 ستزاتيجيتاالخيبراث انإجزاء 

الرٓ ِكلد الؽان١ح أشىئاء نرئهج    الثهامعٕحنٓ االـرٕاناخ  انبزوبم قاـل  المئٌٍٕح أشهخ أؼكاز ـانظٕح َالرُٝناخ-  28

 2009/2010َ 2008/2009َ 2006/2007أقِ الرئئىامه تئئٕه نرئئهاخ الع ئئا  الُٝٔلئئح نئئٓ  نمئئصال (. 1الّئئكل )المهاظ٥ئئح 

َانذ ا٢ أ٥ٌان األغمٔح َالُقُق َاوف اٖ اوراض األغمٔح األٌإٌح ٤ه م٥كلٍا الٝث٥ٕئٓ َذ ئاقم ٌئمي األَ٘ئا٢ ورٕعئح للرّئهق       

 للمٍئا٤كج الّ ؤاقج ٤ملٕاذً َاقـئا  أقَاخ ظكٔئكج    ببنبزوبم المرىاو٢ ٤لٍٕا، أقِ كل للك  2007المْ أ٤ ة اورفاتاخ ٤ا  

لرئُنٕه تىٕئح لرُظٕئً َذ ٕئٕم      2008قكمد الك٤م نٓ ٌما الٕكق َؼئكج االتركئان تالمكرئة ال ٝئهْ الرئٓ أوّئلد ٤ئا         َ. الغمائٕح

أقـل الرؽُٔالخ الى كٔح لألٌه الرٓ ذ٥اوٓ مه او٥ئكا  األمئه   ( 1: تما ٔلٓ تُظً ـاْ انبزوبم َا٘ٝل٣ . المثاقناخ العكٔكج

ُ  )أٜلئ  ٤ملٕئح ٜئُانة قٕئٕهج     ( 2وٕهَتئٓ؛  الغمائٓ المٍئرٍكنح نئٓ أؼٕئاء ماشئانْ ال  ٕئهج نئٓ        الئّ   2008ذمئُو  /مئه ُٔلٕئ

٣ٌّ( 3؛ (2009 آلان/ماني م٥اواج َنٓ األؼٕاء ال  ٕئهج تمئكٔىرٓ   كصه األ٤ملٕاخ الرغمٔح المكنٌٕح نٓ المىاٜ  ِثً ال اؼلح  َ

ٌَ (4َظثح غكاء ٌاـىح نٓ كل أٔا  الكناٌح؛  650 000َللك ترُنٕه ؼُالٓ  َوٕهَتٓمُمثاٌا  الىٝاق الىمىئٓ لثهوئامط    ٣َ

 .2009 آب/الرغمٔح المكنٌٕح لٕٝث  أشىاء ٤ٝلح أغًٍٝ

 1141ـ1112انجذول انشمىي ألهم أحذاث انفتزة : 4انشكم 

 

2006 2007 2008 2009 2010

ٕح  ٜ ل  540 000: 2009آلان /ماني ظثاخ مكٌن نَ  ٔرلُ 
ٕح ٕح تالمىرعاخ المؽل ن اّل تهوامط الرغمٔح المكنٌ ٔؽُُل

نئًٕ الُوناء : 2009أُٔل  /ٌثرمثه
ٔكِه نهقح ال٥مل الم٥ىٕح تّثكح األمان 

الغمآئ

ذعهتح الى ك : 2010آلان /ماني
م اتل ال٥مل

 َ ٤106660ملٕح ممركج لةغاشح َاإلو٥ا

ٔح ٥ٌان األغم انذ ا٢ أ

 َ َ ٤102582ملٕح ممركج لةغاشح َاإلو٥ا ٤102581ملٕح ممركج لةغاشح َاإلو٥ا

 ْ ْ 106680الثهوامط ال ٝه  102640الثهوامط ال ٝه

ُانة  ُانة ٤107450ملٕحٜ  ٤103740ملٕحٜ 

ن الصاوٓ/ٔىأه :  2009 كاُو
ان ٤مل األمم  الق ٜا ٜا
ٕح ٍا٤كج اإلومائ المرؽكج للم

ن  هقاُو الالظٕل

 (2006)

2012

2012

ٓ /ٔىأه ن الصاو ال٥ىف : 2008كاُو
ٌٕاق  ٕه ٓن  ٤ ة االورفاتاخ؛ الرغٕ

ٔح المىٜا  الؽٙه

نٕٙاواخ ـٕٝهج

ـٕٝه ظ ا   أ٤كاق كثٕهج مه 

ٕا المّهقٔه قاـل
ـٕٝه ظ ا  

أح  ٤105690ملٕحـ 
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اٌرىكخ االـرٕاناخ الثهوامعٕح ٤َملٕاخ االٌرٍكا  َال هاناخ الرى ٕمٔئح الئّ ورئائط ال٥مئل الرؽلٕلئٓ تمئا       الّ ؼك ت٥ٕك َ-  29

نًٕ ٤ملٕاخ الر ٕٕم وٕف الٍىُٔح َالهٔك الكَنْ لألمه الغمائٓ َاإلومان ٤َملٕاخ الرؽكٔس الٍّهٔح لؽالئح األمئه الغئمائٓ    

. الظلئٕه ٤َملٕئاخ االٌئر٥هاٖ الكاـلٕئح أَ الفانظٕئح للثئهامط َاألوّئٝح       َت٥صاخ الر ٕٕم المّئرهكح الم٥ىٕئح تر ئكٔم الم٥ُوئح ل    

ٌّاِح األَ٘ئا٢  الكنأح نٓ المعاالخ الر ىٕح، َالهٔك َالر ٕٕم َذؽلٕل  ذّملَٔمرلك المكرة ال ٝهْ قكناخ ذ ٕٕمٕح ٤الٕح 

 .َنٌم ـهائٍٝا

كئل مئه    ال رهاخ المٕٝهج الُٝٔلئح َال ٕئٕهج الرئٓ ذمئد نئٓ اٜئان ٤ملٕئاخ        ذ كٔهاخ ظٕكا  اٌرفكاما  انبزوبم اٌرفك  َ-  30

لرفٝئٕٛ َذى ٕئم    ٌئلٕما   َذئُنه ٌئمي ال٥ملٕئاخ أٌاٌئا     . اظرما٢ األمه الغمائٓ نئٓ كٕىٕئا َنهٔئ  ذىٍئٕ  األمئه الغئمائٓ نئٓ كٕىٕئا        

ٓ   ر ئكٔه ال٤لّ وؽُ ن٥ا  ٤لّ الهغم مئه ذىأئك ال لئ  تّئؤن اؼرمئا  ذ٥ئهٖ ٤ملٕئح         ال٥ملٕاخ َأشىئاء ؼئاالخ   . للرئكـل الٍٕاٌئ

 مئه أظئل ذؽكٔئك أكصئه العٕئُب ذئؤشها        َالؽكُمئح م٥ئا    انبزوابم  الُٝانة ـ ـأح الع ا  ـ ُذٍر٥هٖ االؼرٕاظاخ مه ظاوة   

مئهذٕه نئٓ ال٥ئا  ن ئك      األقٍئا  ألوً ٥ٔاق اٌئرٍكا    َو١ها . أَ ٌؽثٍا المٍا٤كجلمّكٌا تالم٥ُوح، َالثد ٤امح نٓ مُألح ذ كٔم 

. ٤لئئّ َظئئً الٍئئه٤ح اواء ؼئئاالخ الع ئئا  الىاِئئلح ََأئئل الرهكٕئئى ٤لئئّ المىئئاٜ  لاخ االؼرٕئئاض الؽئئهض   انبزواابم ذؽئئّهك 

نٓ ذُٝٔه ال كنج َاظهاء أَ  ذ ٕٕم قا٤كْ ِامل نٓ كٕىٕئا لألمئه الغئمائٓ َالرغمٔئح ٤لئّ       تكَن ٌا  أٔٙا  انبزوبم َا٘ٝل٣ 

 .المٍرُِ الؽٙهْ

اٌر ٕاءاخ ٌائه الّهكاء ـ تُوانج الر٥لٕم،  مٕاقن الثٕاواخ ََما ٔهذثٛ تٍا مه ٤مل ذؽلٕلٓ ـ   الر كٔهأقخ ٤ملٕاخ َ-  31

مئىػ أَلُٔئح أوّئٝح    َالمئكاني الرئٓ ذُ   األقٍئا  ، الئّ مهاظ٥ئح مىٍعٕئح االٌئرٍكا  المٍئر٥ملح نئٓ ذؽكٔئك        انبزوابم  َتك٤م مئه  

غٕه أوً ٌئٕر٥ٕه ال ٕئا  تمىٔئك    . ، َمه شم ٘مان اٌرمهان َُٔ  المُانق المؽكَقج المراؼح أل٥٘ف ال لاخالرغمٔح المكنٌٕح

ل٥ملٕئح ذىمٕئح    مه ال٥مل مه أظل ذ ُٔئح الئهَاتٛ تئٕه تٕاوئاخ الرغمٔئح َالرؽلٕئل َذٕئمٕم الثئهامط لع٥ئل الثئهامط أكصئه امرصئاال             

ٔئكو الئمْ ٍٔئرىك نئٓ الُقئد الئهاٌه الئّ م٥ئإٔه         لعغهانٓ لثهوئامط اإل ل االٌرٍكا  ا، َذؽٍٕه و٤ُٕح الثٕاواخ مه أظاألقٍا 

 .مر٥كقج

 األداء وانىتبئ 

 انمالءمت

تّئكل ـئاْ ال    َكان تهوامط الرغمٔح المكنٌئٕح مالئمئا   . اذٙػ أن أوّٝح الؽان١ح مالئمح َمىاٌثح الؼرٕاظاخ الٍكان-  32

الو٥ئكا  األمئه الغئمائٓ َللئك  ت ٙئل االٌئرٍكا  َا٤ئاقج االٌئرٍكا           َذ٥ه٘ئا   كصه المىاٜ  ٥٘ ا لم ٔ ٣ االـرٕان اال ٤لّ أ

 .َمُا٤ٕكٌا تؽٍة كل مىٝ ح المٍا٤كجتاور١ا ، َذؽكٔك نرهاخ 

الغماء مه أظل اوّئاء األٔئُ    الّ اإلو٥اَ م٣ ؤاقج اال٤رماق ٤لّ ( الرُو٣ٔ ال٥ا  لألغمٔح)َأقِ الرؽُ  مه اإلغاشح -  33

أن تهوئامط الى ئك مئه أظئل اوّئاء       َاذٙئػ أٔٙئا   . الّ امكاوٕح اوّاء األُٔ  تالرُاإ  م٣ ٜلثاخ المعرم٥ئاخ المؽلٕئح المرل ٕئح   

 .َأوً ٍٔرعٕة ٤لّ وؽُ مهٖ الؼرٕاظاخ المرل ٕه ال ٔرٕػ لٍم أن ٔ هنَا ما ّٔرهَن األُٔ  مالئم أٔٙا 

المٕئاتح تالع ئا     تاألقٍا الرغمٔح نٓ ؼالح الُٝانة المْ ٥ٔىّ نٓ الم ا  األَ   ٔمكه ذؽٍٕه قنظح مالءمح تهوامطَ-  34

، أمئا  اإلٔئكو /نٕئهَي و ئٓ المىا٤ئح الثّئهٔح     َتم٥كالخ مهذ ٥ح مئه ٌئُء الرغمٔئح الؽئاق الّئامل، كمئا ٔمكئه ذؽٍئٕه تهوئامط         

َقك نّلد تهامط الرغمٔح نٓ م٥العح األٌثاب الكامىئح َناء  . ح ٤الٕح مه المالءمحنٍٓ ٤لّ قنظ الؽ اٞ ٤لّ الٕؽحمهاكى 

 .اإلٔكو/نٕهَي و ٓ المىا٤ح الثّهٔح تهوامطٌُء الرغمٔح المىمه َالر ى ، كما ذثّٕه َظُق أَظً قُٕن نٓ ذٕمٕم 
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 انفؼبنيت

َنئٓ المرٌُئٛ تلئ  ذمُٔئل     . مئه مرٝلثئاخ مٕىاوٕئح الؽان١ئح     نئٓ المائئح   77ٕه ـال  نرهج الر ٕٕم غٝد مٍاٌماخ الماوؽ-  35

َ   ال اخ٥ملٕئ َال نئٓ المائئح   75َالثئهامط ال ٝهٔئح    نٓ المائح ٤95ملٕاخ الُٝانة   مئه أظئل الالظلئٕه    ممرئكج لةغاشئح َاإلو٥ئا

ال٥اظلح لالقرهاٖ، َلم ذٍكق المثال  ؽٍاب االٌرعاتح ، مما أقِ الّ ا٘ٝهان المكرة ال ٝهْ الّ االٌر٥اوح تنٓ المائح 74

َ  ال٥ملٕئئح ال أمئئا. كاملئح ت٥ئئك تٍئثة ال ٕئئُق المالٕئئح المٍئرمهج    الرئٓ اٌئئرٍكند ؼمأئئح  ( 2012ـ     2009) ممرئكج لةغاشئئح َاإلو٥ئا

َا٤اقج تىاء ٌثل كٍة ال٥ُٕ نٓ مىاٜ  كٕىٕا ال اؼلئح َِئثً ال اؼلئح ن ئك نٔئكخ لٍئا أكثئه مٕىاوٕئح مئه تئٕه ظمٕئ٣ ٤ملٕئاخ             

 .مه ٌما المثل  نٓ المائح 63قَالن أمهٔكٓ؛ َقك ؼٕلد ؼرّ اٖن ٤لّ  500.000ن١ح ال تلغد الؽا

مئه َظئُق ٜٕئف     مما ٔئقْ الّ ٌٕٝهج ماوػ َاؼك تكال  قَن مىاو٢الُالٔاخ المرؽكج األمهٔكٕح ٌٓ أكثه ظٍح ماوؽح َ-  36

ّ     َذ ئئكن مٍئئاٌماخ كٕى. مرىئئ٢ُ مئئه المئئاوؽٕه   ٕئئا ال٥ٕىٕئئح مئئه الئئمنج مئئه اؼرٕاٍّٜٕئئا االٌئئرهاذٕعٓ مئئه الؽثئئُب تمئئا ٔىٔئئك ٤لئئ

 .ملُٕن قَالن أمهٔكٓ 32

مئه   نٓ المائح 79َنٓ المرٌُٛ ذم ذٍلٕم . ٤كق المٍر ٕكٔه المرل ٕه َالكمٕاخ المٍلمح تؽٍة الىّاٚ 2ُٔ٘ػ الّكل َ-  37

َلم ٔالؼٟ او ٝا٢ ٔمكه نٓ ـٛ اإلمئكاق الفئاْ ت٥ملٕئاخ الالظلئٕه،     . خ نٓ ال٥ملٕاخ َاألوّٝحالكمٕاخ الم هنج م٣ اـرالنا

َلكه ؼكشد اـ اقاخ ِكٔكج نٓ ـٛ اإلمكاق الفاْ تغٕه الالظلٕه َال ٌٕما نٓ ذُنكاوا ؼٕس لم ٔرم ذُو٣ٔ األغمٔح نٓ كصٕئه  

الئكَناخ الفمئً    أٔئل  مئه  ٤ّئه قَناخ الّئهكاء أن  َقئك أنئاق أؼئك    . لُظٍئرٕح  ذؽئكٔاخ الئّ   مه األؼٕان َللك ٥ُٔق ظىئٕا 

 .لم ُذىَ م٤ّهج المإ٘ح 

مئه اإلوعئاو الم ئهن تمئا ٔصثئد       نئٓ المائئح   100َتّكل ٤ا  ذعاَو ٤كق المٍئر ٕكٔه الئمٔه ؼٕئلُا ٤لئّ الم٥ُوئح وٍئثح       -  38

مئئ٣ تكأئئح ظ ئئا    2009نئئٓ ٤ئئا   ملٕئئُن 6.6َ 2008مالٔئئٕه نئئٓ ٤ئئا    4َذئئهاَغ معمئئ٢ُ المٍئئر ٕكٔه تئئٕه  . ؼٍئئه األقاء

 .مه ٌكان كٕىٕا نٓ المائح 17َ 10ٔ ك  المٍا٤كج لما ٔرهاَغ تٕه  انبزوبم َُٜا  نرهج الر ٕٕم كان . 2009/2010

6000ـ  6002بحسب انىشبط أثىبء انؼمهيبث،  انموسػت ثن وانكميبوانمستفيذاتجبهبث   

(تالمالٕٔه)لمٍر ٕكَن ا  
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(تالٝه المرهْ)الكمٕاخ المُو٤ح   

 

 

مئه المعمئ٢ُ، َذعئاَوخ     نٓ المائح 58تؤ٤لّ وٍثح مه الكمٕاخ تما ٥ٔاق   قائما ؼ١ٓ الرُو٣ٔ ال٥ا  لألغمٔح . اإلغبثت-  39

للىٍاء َال رٕاخ تما ٥ٔكئً األَلُٔئح    نٓ المائح 105للهظا  َالثىٕه َ نٓ المائح 101أ٤كاق المٍر ٕكٔه األ٤كاق الم هنج لرثل  

 .َاذ٣ٍ وٝاق الرغٕٝح َتل  لنَذً أشىاء نرهاخ الع ا  َال٥ىف المْ ذال االورفاتاخ. األنَاغال٥لٕا الممىُؼح ألٌكا  او ال 

ذرئئٕػ الرعهتئئح األـٕئئهج الهامٕئئح الئئّ اٌئئرثكا  الرُؤئئ٣ ال٥ئئا  لألغمٔئئح تثهوئئامط قٍئئائم اٌئئرعاتح أنٙئئل الؼرٕاظئئاخ             َ-  40

اواء الٕكماخ الرئٓ   ذٍرىك الّ األٌُاقَّٔكل ٌما الثهوامط ـُٝج أَلّ وؽُ اٌرعاتح . المعرم٥اخ المؽلٕح اله٤ُٔح المرى لح

ه الغمائٓ للمعرم٥اخ المؽلٕح ألوً ٍٔركّف آلٕاخ اٌئرثكا  الٍئل٣ المئُنهج مئه الفئانض تؤغمٔئح غىٕئح تئالثهَذٕه         ذىا  مه األم

مصئا  للئك اٌئرثكلد ال ٍئائم المُو٤ئح نئٓ ذُنكاوئا ََاظٕئه تالٍئمك          . َٔرم الؽُٕ  ٤لٍٕا مئه الرعئان المؽلٕئٕه    مىرعح مؽلٕا 

َذ ئرػ ٌئمي الٝهٔ ئح المغئأهج امكاوٕئح ظٕئكج لٙئؿ        . انبزوابم  الرئٓ ُٔو٤ٍئا   لل أئُلٕا   مؽلٕئا   َلؽم المئا٤ى تا٤رثانٌمئا تئكٔال    

َمه المرُق٣ ٤امح أن ٔكُن لٙؿ الى ك ٤لئّ وؽئُ ملمئُي    . أمُا  و كٔح نٓ المعرم٥اخ المؽلٕح الرٓ ذهتٓ األٌماك َالما٤ى

الٕئغٕهج َالرعئان المؽلٕئٕه    َقئك ٌئعل أٔئؽاب المرئاظه     : ذؤشٕه ملؽُٞ ٤لّ ذىمٕح الٍُق َالرعانج نٓ المىئاٜ  المٍئرٍكنح  

ْ      أ٤مالٍم َقـُلٍم َذؽٍىا  َذٕهجؤاقج نٓ  َمئه المرُقئ٣ أن ٔئئقْ َظئُق أ٤ئكاق      . نٓ َٔئُلٍم الئّ االئرمئان ال٥ٕىئٓ َالى ئك

 .أكثه مه الرعان الّ ؤاقج المىانٍح تٕه ِهكاخ الى ل َالّ اوف اٖ ذكالٕف الى ل نٓ وٍأح األمه

ذ هٔثا مه ال٥كق الم هن مه المٍر ٕكٔه مه تهامط الرغمٔح اإل٘ئانٕح، َنكئى تهوئامط     نٓ المائح 95أمكه الُُٔ  الّ َ-  41

غٕه . مه الع ا  لاخ الم٥كالخ ال٥الٕح مه ٌُء الرغمٔح الؽاق الّامل ذٙهنا  األقٍا الرغمٔح نٓ أؼُا  الُٝانة ٤لّ أكصه 

قثئل   2009َلئم ٔهنئ٣ مٍئرُِ االٌئرعاتح لع ئا        2006د مىف ٙح أشىاء ظ ئا  ٤ئا    أن ذغٕٝح تهامط الرغمٔح اإل٘انٕح كاو

َلله ٌاٌمد تال ٥ل تهامط الرغمٔح اإل٘انٕح نٓ الؽك مه ٌُء الرغمٔح نٓ المعرم٥اخ المؽلٕح الرٓ ٜث د . 2010ؼلُ  ٤ا  

ٔؽئك   للؽٕئائل َاألشئه  الهٔئك الئكقٕ    نٍٕا ـ َال ٌٕما تٕه األٜ ا  قَن الفامٍح َالىٍاء الؽُامل َالمه٥٘اخ ـ نبن غٕئاب    

 .مه امكاوٕح الر ٕٕم الكامل إلٌٍا  ذلك الثهامط

مئه أظئل ذئُنٕه الم٥ُوئح قٕئٕهج األظئل إللغئاء الرئؤشٕه الٍئلثٓ للع ئا             المكنٌئٕح  للرغمٔحذم ذٕمٕم الثهوامط الم٣ٌُ َ-  42

َقك وعػ ٌما الثهوامط ٤اقج نٓ مى٣ الرٍهب مه المكاني َاإلت اء ٤لئّ األٜ ئا  نئٓ المكنٌئح أشىئاء      . ٤لّ المٍان المكنٌٓ

 .حنرهاخ الع ا ، كما أ٤ّٝ قَان٣ لل ٕك تالمكاني َلكه ٌمي االذعاٌاخ او لثد م٣ ذُقف الم٥ُو
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َأو م الرُو٣ٔ ال٥ا  لألغمٔئح أنَاؼئا َقّلئٓ تّئكل     . ٌاما  اوٍاوٕا  نٓ كٕىٕا ق٤ما  انبزوبم  ك َنهخ أوّٝح ننٓ الىٍأح َ-  43

ح تمئا أشثئد ن٥الٕئ    2009َ 2006الرٓ أ٤ ثد الع ا  المْ ؼئّل نئٓ    ملؽُٞ م٥كالخ ٌُء الرغمٔح الؽاق الّامل المهذ ٥ح ظكا 

غٕئه أن انذ ئا٢ أٌئ٥ان األنو َاوف ئاٖ الرمُٔئل      . تثهامط الرغمٔح نٓ ؼاالخ الٝئُانة  ذكـل الرُو٣ٔ ال٥ا  لألغمٔح مك٤ُما 

الى١ئه نئٓ ق٤ئُج     انبزوابم  مه ظاوة الماوؽٕه قك ٔئقْ الّ اوقٔاق ٥ُٔتح االٌرعاتح للٝلثئاخ نئٓ المٍئر ثل ٌَئٕر٥ٕه ٤لئّ      

أئح تاألنا٘ئٓ ال اؼلئح َِئثً ال اؼلئح َا٤رمئاق م٥ئإٔه أكصئه ٔئهامح نٕمئا ٔر٥لئ             الؽكُمح تبلؽاغ الّ ذٝثٕ  الٍٕاٌاخ الف

 .تاالٌرٍكا  نٓ معا  الرُو٣ٔ ال٥ا  لألغمٔح

اوقاقخ أٌمٕئئح تهوئئامط الغئئماء مئئه أظئئل اوّئئاء األٔئئُ  أشىئئاء نرئئهج الر ٕئئٕم َاوقاق ٤ئئكق المٍئئر ٕكٔه مئئه            . اإلوؼااب -  44

َأشثد ٌما الثهوامط أوً أقاج ن٥الح نٓ ذٍٕٕه َُٔ  المرل ئٕه الئّ الغئماء    . ٤2010ا   726.400الّ  2008  ٤ا 207.300

 .م٣ ذ٥ىٔى ٌثل م٥ّٕرٍم

45  - ٓ َلئئله كاوئئد . َتئئالرُاإ  مئئ٣ ٌٕاٌئئاخ الؽكُمئئح تىئئّ تهوئئامط الغئئماء مئئه أظئئل اوّئئاء األٔئئُ  أٔئئُال للمعرمئئ٣ المؽلئئ

 ٌكرئئانا َذؤٌٕئئل  38.493الرئئٓ أوّئئلد أقئئل تكصٕئئه ممئئا كئئان م ئئهنا نئئبن األوّئئٝح ٌئئاٌمد مئئ٣ للئئك نئئٓ ٔئئُن           األٔئئُ 

٤َلئّ الئهغم مئه قٕئا      . األِئعان  ِئرالخ مئه   170.000كئم مئه الٝئهق ال ه٤ٕئح َاورئاض       194للئهْ َأئالغ    و١اما  343

تئؤن ذهتٕئح المُاِئٓ     ؽأئٕل الىنا٤ٕئح ٤لمئا    المعرم٥اخ المؽلٕح تاـرٕان المّه٤َاخ كان ٌىاك ذهكٕى قئُْ ٤لئّ اورئاض الم   

 .ذّكل ٌثٕل الم٥ّٕح الهئٍٕٓ نٓ األنا٘ٓ ال اؼلح َِثً ال اؼلح

ذ لٕل المٍانح الرٓ ٔر٥ٕه ٤لّ المٍر ٕكٔه َالؽُٕاواخ ق٥ٍٝا للُٔئُ   ( 1: ٔلٓ تماَذرمصل ال ائكج الىاظمح ٤ه األُٔ  -  46

نتئٛ األمئاكه الىائٕئئح   ( 4ؤئئاقج غلئح المؽأئٕل؛   ( 3ٍئٕه قئُا  الرهتئئح َقئكنذٍا ٤لئّ االؼر ئاٞ تالهُٜتئح؛       ذؽ( 2الئّ المئاء؛   

ٔ ئئد مئه قئئكنج اله٤ئئاج َالمئئىان٤ٕه   المركئئهنالمٌُئئمٕح ذُأئئل اإلنئئاقج تئؤن الع ئئا    الر ئكٔهاخ تاألٌئُاق ال هٔثئئح، غٕئئه أن  

 .٥ىو الرماٌك تٕه أنهاق المعرم٥اخ المؽلٕحَقك ذ. الٍامّٕٕه ٤لّ ذلثٕح اؼرٕاظاذٍم األٌإٌح مه الغماء

ّ    الىنا٤ٕح الٍامّٕحالى ك مه أظل اوّاء األُٔ  نٓ المىاٜ   أوّٝح ٔرٙمه اقـا َ-  47 الغئماء   وٍئط  آلٕح ذرئٕػ ال٥ئُقج الئ

 .المٍر ٕكٔه مه ِكٔكا  مه أظل اوّاء األُٔ  نٓ ؼالح ذٙفم األ٥ٌان، َذل ّ ٌمي ال كهج ذؤٕٔكا 

الغماء مه أظل اوّاء األُٔ  ٤لّ أ٥ٌان أ٤لّ للٝه المرهْ ممئا ٌئٓ ٤لٕئً نئٓ ٠ئل الرُؤئ٣ ال٥ئا          وٍط ل ك اوَُِٝ-  48

و ئاق  لألغمٔح َأٔٙا مىٔك مه المٍا٤كج اإلقانٔح َالر ىٕح َذكالٕف الهٔك َالر ٕٕم ٤لّ الهغم مه الُنُناخ المرؽ  ح نئٓ اإل 

َقئك ذف ئف ٤لئّ المئكِ      َلئله ا٤رثئهخ األٔئُ  المىّئؤج اٌئرصمانا      . ٤لّ اللُظٍرٕاخ نٓ ؼالح الى ك مه أظل اوّاء األٔئُ  

ّ    الُٝٔل مه ٤لئّ المعرم٥ئاخ المؽلٕئح اله٤ُٔئح      المرؤٔئل الم٥ُوئح الغمائٕئح نئبن الرؽامئل      آشان الع ا  َذ لل مئه الؽاظئح الئ

َٔر٥ئٕه  . الث٥ٕكج قك ٔؽك مه ن٥الٕرٍا الرٓ ٔمكه ذ٥ىٔىٌا الا أَلٓ اٌرما  لىمالض اله٤ٓ أكثه مما ُٔلّ للمىان٤ٕه المٍئر هٔه 

نئٓ   تم  ظٍُق لرؽٍٕه الرُاون تٕه المعرم٥اخ المؽلٕح الرٓ ٔمكه الُُٔ  الٍٕا َالث٥ٕكج َالؽك مه االو ٝا٢ المركئهن  أٔٙا 

 .اإلمكاقاخ ورٕعح للمّكالخ تٕه الّهكاء

كان تهوامعا الغماء مه أظل اوّاء األُٔ  َالى ك مه أظل اوّاء األُٔ  أقل ٤ه٘ح للرئكـل الٍٕاٌئٓ مئه تهوئامط     َ-  49

   ٍ ٌكٔئئح معاوٕئئح مئئه   مئئا٤لئئّ أوٍ ماالرُؤئئ٣ ال٥ئئا  لألغمٔئئح ألن المٍئئر ٕكٔه ٥ٔملئئُن للؽٕئئُ  ٤لئئّ األغمٔئئح نئئال ٔمكئئه ذ ئئكٔم

غٕئه أن اٌئرفكا  مى١مئح غٕئئه ؼكُمٕئح َاؼئكج لرى ٕئم تهوئامط الغئماء مئئه أظئل اوّئاء األٔئُ  نئٓ كئئل             . الٍٕاٌئٕٕه المؽلٕئٕه  

 .مؽان١ح أمه غٕه مؽّثم

الرغمٔح المكنٌٕح ذ٥رثه للرغمٔح المكنٌٕح؛ َمه المٍر ٕكٔه مه الثهامط الم هنج  نٓ المائح 95ذّم الُُٔ  الّ . انتىميت-  50

مه أكصه المعاالخ الرٓ ذؽكم ٤لٍٕا الؽكُمح ٌٕٝهذٍا، َذؽرل المهذثح الصاوٕح تٕه أ٤لّ أنقا  المٍئر ٕكٔه ت٥ئك الرُؤئ٣ ال٥ئا      
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. 2010نئٓ ٤ئا     860.000الئّ   2008ملٕئُن نئٓ ٤ئا      1.2غٕه أن أنقا  المٍر ٕكٔه نئٓ ذئكن ن ئك اوف ٙئد مئه      . لألغمٔح

 المكنٌئٕح  الرغمٔح تهوامطمه ـال  الّ الؽكُمح ذلمٕم  540.000 ٤هالمٍئَلٕح  َذٍلٕمَللك ورٕعح النذ ا٢ أ٥ٌان األغمٔح 

 .المؽلٕح تالمىرعاخ

ّ    َ. ذّرك الكَان٣ لاللرؽاق تالمكنٌح ورٕعح لرُنٕه الرغمٔئح المكنٌئٕح  َ-  51 الرغمٔئح المكنٌئٕح    ال ٔمكئه أن ٥ٔئىِ الرؽٍئه الئ

نئٓ   100َنٓ مؽان١ئح غانٍٔئا ؼٕئس ذغٝئّ     . نٓ المائح 91َ 88َؼكٌا َلكه م٥كالخ المُا٠ثح كاود ظٕكج َذهاَؼد تٕه 

ٓ  17.100مئه   نئٓ المائئح   24.6مه المئكاني اوقاق م٥ئك  ال ٕئك تىٍئثح      المائح ٓ  21.100الئّ   2008 ٤ئا   نئ . 2010 ٤ئا   نئ

لُظثئئاخ المكنٌئئٕح لٍئئا ذئئؤشٕه أعئئاتٓ ٤لئئّ اورثئئاي الرالمٕئئم َقئئكناذٍم ٤لئئّ اإلقناك َاذٙئئػ مئئه المىاقّئئاخ مئئ٣ الم٥لمئئٕه أن ا

غٕه أن نهٔ  الر ٕٕم الؼٟ أن الكصٕه مه المكاني ٥ٔاوٓ مه مّكلح ـٕٝهج نٓ الماء كصٕها ما ذئقْ الئّ ال٥عئى نئٓ    . َالر٥ّلم

م٥ئإٔه الى١انئح   ن: قٙئٕح ٌامئح   ،انبزوابم  َان كاوئد ـئانض اـرٕئاْ     ،الى١انئح الٕئؽٕح  ذّكل َ. ا٤كاق الُظثاخ المكنٌٕح

مما ٔئئقْ الئّ ـٝئه ِئكٔك ٔرمصئل      تّكل مىر١م الٕؽٕح ٥ٕ٘ ح َال ذرم ٤ملٕاخ غٍل األٔكْ َغٕهٌا مه ممانٌاخ الى١انح 

 .نٓ اإلٔاتح تاألمهاٖ الم٥ُٔح

52  -َ      ُ مئه اٌئرهاذٕعٕح لرىمٕئح     ٠ ٓ َوانج الر٥لئٕم تا٤رثئاني ظئىءا    وعم ت٥ٗ الرؤشٕه مئه الئك٤م الرئكنٔثٓ َالر ىئٓ الم ئك  لمئ

 .المؽلٕح تالمىرعاخ المكنٌٕح الرغمٔح تهوامط ال كناخ ألظل أُٜ  َال ٌٕما ألغهاٖ

لئّ المٍئرُِ   تال٥ُٕتح ٤لّ المٍرُِ ال ىٓ َتاالورّئان الُاٌئ٣ ٤   اإلٔكو/نٕهَي و ٓ المىا٤ح الثّهٔحٔرٍم تهوامط َ-  53

ب٤ئئكاق الر ئئانٔه تّئئؤن  تَمئئه شئئم ذ٥ىئئّ المكاذئئة المٕكاوٕئئح   . العغهانئئٓ ممئئا ٔع٥ئئل مئئه الٕئئ٥ة اقانذئئً َظ٥ئئل ذكل رئئً معكٔئئح   

 كثٕئها   وعاؼا  الؽ اٞ ٤لّ الٕؽحؽهو تهوامط مهاكى َٔنٓ ؼٕه . اللُظٍرٕاخ َالرُو٣ٔ أكصه مما ذ٥ىّ تبقانج ال ٙأا ال ىٕح

مر٥صئهج   تٍئما ال ٕئهَي  نئبن ٌئائه الثئهامط الم٥ىٕئح      نٕئهَي و ئٓ المىا٤ئح الثّئهٔح    َٔؽكز ذؤشٕها ظٕكا مه ؼٕس الؽمأح مه 

 الهظ٥ٕئح ال٥الض المٙئاق لل ٕهٌَئاخ   نمئصال ٔثئكَ أن تئهامط ذؽٍئٕه الر ّٕئك تئ      . ـأح تٍثة أمئُن ذر٥لئ  تالرٕئمٕم َالمالءمئح    

َتٕ ح ٤امح ال ٔرُانه اال ال لٕل مه الم٥لُمئاخ  . ٌُِ ال لٕل مه ال ٕمح المٙانح َؤاقج م٥كالخ االلرؽاق تالمكاني ال ذُّلك

 .ٌما ال ٕهَيتّؤن مئِهاخ الىرائط َالمؽٕالخ المر٥ل ح تثهامط 

مئم المرؽئكج   م ئُٖ األ تُٕنج ظٕكج م٣ كل مه مكرئة   انبزوبم نٓ كال م٥ٍكهْ الالظلٕه ٔر٥اَن . مسبػذة انالجئيه-  54

. َٔ ٕم ٤القئاخ نا٤لئح مئ٣ اقانج الم٥ٍئكهٔه َالّئهكاء المر٥ئاَوٕه       األمم المرؽكج للٝ ُلح َٔىكَق الٍامٓ لّئَن الالظلٕه

كاملئح   ٤َلّ الهغم مه ذىأك ٤كق الالظلٕه ٤ََُنج الٝهق لم ٔالؼٟ أْ او ٝا٢ ٌا  نٓ اإلمكاقاخ َقك  الثهوئامط ؼٕٕئا   

مما أقِ الّ ذ٥ىٔى ك ئاءج ال٥ملٕئاخ المُظٍئح الئّ الالظلئٕه ذٝئُٔه ممئهاخ ظكٔئكج َنئرػ الثئاب           َ. لعم٣ٕ الالظلٕه المٍعلٕه

 .أما  ظم٣ٕ ِهكاخ الى ل لى ل الؽٕٓ الغمائٕح؛ َورٕعح لملك اوف ٙد ذكالٕف الى ل

نٓ الؽك مه ٌُء الرغمٔح مه  انبزوبم مح مه الّ ظاوة الفكماخ الركمٕلٕح مه ظاوة الّهكاء ٌاٌمد المٍا٤كج الم كَ-  55

نٓ الم٥ٍكهٔه نٓ  نٓ المائح 10الّ م٥كالخ مه ٌُء الرغمٔح الؽاق الّامل أقل مه  2006مٍرُٔاخ نُق الُٝانة نٓ ٤ا  

الالظلئٕه َالمىاقّئاخ   ٤َلّ الهغم مئه الرؽ ئ  مئه ٌُٔئح     . ، نٓ ؼٕه انذ ٥د الم٥كالخ تٕه ٌكان الثلك المٕٙف٤2010ا  

ٓ ذعهْ نٓ اٜان ٥ِثح ِئَن الالظلٕه ََكاالخ األمم المرؽكج َم٣ الماوؽٕه َالّهكاء ١ٔل الرؽ   مه ٣َ٘ الالظلٕه الر

ن٥الٕئئح الم٥ُوئئح الغمائٕئئح غٕئئاب ٌَئئائل ذؽكٔئئك الٍُٔئئح    َممئئا ٥ٔهقئئل ؼالٕئئا  . أمئئها  ٔصٕئئه االوّئئغا  كمرل ئئٕه للؽٕئئٓ الغمائٕئئح  

 .تاالٌركال  األؼٕائٓ

أشىئاء نرئهج    نئٓ المائئح   8ٌا٤كخ الرغمٔح المكنٌٕح نٓ الم٥ٍكهٔه ٤لّ ؤاقج أ٤كاق ال ٕئك تالمئكاني تمئا ٔ ئانب وٍئثح      َ-  56

مئه أظئل الرّئع٣ٕ ٤لئّ ال٥ئُقج الئّ        2008الر ٕٕم  ٤لّ الهغم مه اإلغالق الركنٔعٓ للمكاني نٓ م٥ٍكه كاكُما مىئم ٤ئا    
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اقخ وٍثح الثىاخ الئّ الثىئٕه َال ٌئٕما تٍئثة ذؽٍئٕه ٤ملٕئح ذئُنٕه الؽٕئٓ مئه الُظثئاخ المىىلٕئح، َكاوئد             َاوق. الٍُقان

 .ظٕكجم٥كالخ المُا٠ثح 

أقوئّ مئه    نئٓ المائئح   30تىٍئثح   للؽٝةؼكشد ذؤشٕهاخ تٕلٕح ـٕٝهج ؼُ  الم٥ٍكهٔه ـأح تٍثة الرُو٣ٔ المؽكَق َ-  57

المٝلُب َاوف اٖ مٍرُٔاخ المٕاي العُنٕح ٌَمي ال ٙئأا ذ ئ٣ ٘ئمه مٍئئَلٕح الّئهكاء اال أوٍئا ذئئشه ٤لئّ ن٥الٕئح العٍئُق           

نٓ ذُنٕه الم٥ُوح الغمائٕح ال ٔ ُ  الالظلُن تعم٣ َِهاء الؽٝة مه ـانض الم٥ٍكه نٕؽكشُن ذئكٌُنا   انبزوبم الرٓ ٔثملٍا 

 .ـٕٝها  تٕلٕا 

الرئئٓ ذمئئد ؤانذٍئئا ٔثئئكَ أن ذملئئك   تهوئئامط الغئئماء مئئه أظئئل اوّئئاء األٔئئُ  نئئٓ المُاقئئ٣ الرئئٓ ٔٝثئئ  نٍٕئئا  . االسااتذامت-  58

َو١ها ألن ٤كقا . األُٔ  المىّؤج قُْ َذىفهٚ المعرم٥اخ المؽلٕح نٓ ذفٕٝٛ َاقانج األُٔ  َمه شم ذٍٍم نٓ االٌركامح

ّ مصل اوراض الثٕٝؿ َلًٕ  الركمٕلٕح ٌثل ال٥ُٕ ُمُظٍح وؽمه األُٔ  المىّؤج  ٓ )ٌئثل ال٥ئُٕ الهئٍٕئٕح     الئ ٔر٥ئٕه  ( المُاِئ

 اخالمعرم٥ئ  اخالا كاود الىنا٤ح ـ الرٓ ال ٔمكىٍا أن ذرث٣ األمٝان مصل المُآِ ـ ٌرؽ١ّ تاٌرصمان  ما االور١ان ؼرّ ٔرٙػ 

 .الغماء مه أظل اوّاء األُٔ  ٤ىكما ٔرُقف ٤ىٕه الم٥ُوح الغمائٕح الم كمح نٓ اٜان حالمؽلٕ

 تالمىرعئاخ  المكنٌئٕح  الرغمٔئح  تهوئامط ٜ ئل الئّ    540.000مئه ذؽُٔئل    2009ورٕعح الوف اٖ الرمُٔل َما ذئالي نئٓ   َ-  59

الّ الثهوامط  ٌىُٔا ٜ ل  50.000ٔرم نٓ اٜانٌا و ل  رٍلٕم المٍئَلٕحل اٌرهاذٕعٕحأٔثػ لثهوامط الرغمٔح المكنٌٕح  المؽلٕح

َلكىً ٔرٝلة اٌرمهان الك٤م مه المئاوؽٕه تمئا نئٓ للئك االٌئرمهان نئٓ ذىمٕئح قئكناخ          ٌَما االقرهاغ مىاٌة ذماما . الؽكُمٓ

 .المؽلٕح تالمىرعاخ المكنٌٕح الرغمٔح تهوامطمكٔهْ المكاني المٔه ٔٙٝل٥ُن تبقانج 

ذ٥رمئئك  مئئا ذئئىا  الثهوئئامط نئئبن أغمٔئئح ٌئئماتهوئئامط اإلقانج المركاملئئح لٍئئُء الرغمٔئئح ممانٌئئح م٥ٕانٔئئح َلئئله أٔئئثػ اٖن -  60

تغٕئاب   َظهِ اإلقهان. َالُٕوٍٕٕف مما ٔؽك مه قكنذً ٤لّ االٌركامح انبزوبم ا٤رماقا كامال ٤لّ المكـالخ الفانظٕح مه 

الم كمئح للمٕئاتٕه ت ٕئهَي و ئٓ     لثئهامط نٕمئا ٔر٥لئ  تالمٍئا٤كج     كاملح أَ تالركنٔط الّ ٌئائه ا  رٍلٕم المٍئَلٕحل اٌرهاذٕعٕح

 .ترُٝٔه مىٔك مه االٌركامح تٕه المٍر ٕكٔه اإلٔكو/نٕهَي و ٓ المىا٤ح الثّهٔح ، َالرى  تهوامطالمىا٤ح الثّهٔح

 انتوصيبث

الغمائٕئئح ُٔٔئئّ تئئؤن  المئٌٍئئٓ الئئّ المٍئئا٤كجللرؽئئُ   مئئ٣ ا٤رمئئاق المكرئئة ال ٝئئهْ للرغٕٕئئهاخ المُائمئئح: 4انتوصاايت -  61

 :ٔٙٝل٣ تما ٔلٓ

ىٕئئٕة المفٕئئٓ الالمٕىاوٕئئح ٤لئئّ ٘ئئُء األَلُٔئئاخ المرغٕئئهج  تغٕئئح الؽئئك مئئه   ا٤رمئئاقاخأن ٍٔئئر٥هٖ تاور١ئئا   (1

 ؛الؽان١حنٓ  للرُو٣ٔ ال٥ا  لألغمٔح

تُؼئكج االتركئان لرلثٕئح مٝلئة الئىٍط      ذُٝٔه َذ٣ٌُٕ وٝاق ت٥ٗ االتركاناخ الممرئاوج الرئٓ ذئّم ذعهٔثٍئا َالىٍئُٖ       (2

 .األكصه مهَوح نٓ ذىاَ  األمه الغمائٓ َال ٌٕما الا إٔ٘ف ٤ىٕه ؼٙهْ الّ الثهوامط

نٓ اٜئان الكٌئرُن الئُٜىٓ الم٥ئك  ٌئر ا  تىئّ ظكٔئكج للؽُكمئح مئه أظئل م٥العئح الرئُاون تئٕه الٝئُانة               : 1انتوصيت -  62

تمُاءمح ذفٕٝٛ األنهقح الرُظٍٕٕئح   انبزوبم َُّٔٔ تؤن ٥ٍّٔ (. األقٍا لعان ذىمٕح )َالرىمٕح ( لألقٍا ٍٕٕح األنهقح الرُظ)

مئ٣ كئُن األنهقئح     األقٍئا  َللك تالرّكٔك ٤لّ أَلُٔح لعان ذىمٕح  األقٍا ٤لّ وؽُ أَش  م٣ ال٥ملٕح العانٔح لرفٕٝٛ  لألقٍا 
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ذىئكنض   مرٕئال   اٜئانا   األقٍئا  َٔىثغٓ أن ذُنه ـٝٛ ذىمٕح . مه ال٥ملٕح أٌإٌا  َالرفٕٝٛ للُٝانة ظىءا  لألقٍا الرُظٍٕٕح 

 .٤َملٕاخ الُٝانة لألقٍا نًٕ األنهقح الرُظٍٕٕح 

 :ٔر٥ٕه ٤لّ المكرة ال ٝهْ اال٘ٝال٢ تما ٔلٓ تالرُو٣ٔ ال٥ا  لألغمٔحنٕما ٔر٥ل  : 3نتوصيت ا-  63

ر ٕكٔه تئالرُو٣ٔ ال٥ئا  لألغمٔئح َا٤رثئان الرُؤئ٣ ال٥ئا  لألغمٔئح اٌئرعاتح ٜانئئح نئٓ الم ئا             اٌر٥هاٖ ٤كق المٍ (1

األـٕئئه ٤ىئئكما ذٍئئرى ك اٌئئرهاذٕعٕاخ الرف ٕئئف َاالٌئئرعاتح  المىكنظئئح نئئٓ اٌئئرهاذٕعٕاخ اومائٕئئح اور الٕئئح لةغاشئئح  

 أُٜ  أظال؛

لرٍٕئئٕه الؽٕئئُ  ٤لئئّ األغمٔئئح نئئٓ المىئئاٜ   مُأئئلح اٌئئرفكا  ال ٍئئائم أَ الثٝاقئئاخ المكٕئئح تا٤رثانٌئئا ٌَئئائل   (2

اله٤ُٔح ـ ال أن ال ٍائم َالثٝاقاخ أكصه مالءمح لٍثل ال٥ُٕ اله٤ُٔح مه الرُو٣ٔ ال٥ا  لألغمٔئح ـ َالرٌُئ٣ نئٓ      

 .ذُٝٔهٌا تالر٥اَن م٣ الماوؽٕه َغٕهٌم مه الّهكاء

 :ل اوّاء األُٔ  ٔر٥ٕه ٤لّ المكرة ال ٝهْ اال٘ٝال٢ تما ٔلٓنٕما ٔر٥ل  تالغماء مه أظ: 1نتوصيت ا-  64

1)         ُ الغئماء مئه أظئل اوّئاء األٔئُ  أٔىمئا ذٍئمػ         االٌرمهان نئٓ االتر٥ئاق ٤ئه الرُؤئ٣ ال٥ئا  لألغمٔئح َاالذعئاي وؽئ

ال١هَ  َتؽٍة قنظح ٌّاِح المعرم٣ المؽلٓ الم٥ىٓ َالرؽ   مه للك ٤ه ٜهٔئ  اٌئر٥هاٖ مٕئكاوٓ ٤لئّ     

 أنٖ الُاق٣؛

مكٕه مى١ماخ مفرل ح مىٍا مى١ماخ المعرم٣ المؽلٓ مه اال٘ٝال٢ تؤقَان ذكمٕلٕح نٓ معا  الغئماء مئه أظئل    ذ (2

اوّاء األُٔ  نٓ مىاٜ  ت٥ٕىٍا ٤لّ أٌاي مٕىذٍا الىٍثٕح؛ َالا اذٙػ أوً ٔمكه الر٥ُٔل ٤لئّ ٌئمي المى١مئاخ    

 الُٝٔل؛ٔىثغٓ للمكرة ال ٝهْ أن ٥ٔىو ذىمٕح ذلك المى١ماخ َقَنٌا نٓ األظل 

تغٕح الىٍئُٖ تالعُاوئة الر ىٕئح    ألمم المرؽكج لألغمٔح َالىنا٤ح ااقامح َذُٝٔه َذ ٥ٕل ِهاكح أقُِ م٣ مى١مح  (3

 .الصالشح للغماء مه أظل األُٔ  َال ٌٕما نٕما ٔر٥ل  ت ٙأا الىنا٤ح َذهتٕح المُآِ

 :لمكاني ٔر٥ٕه ٤لّ المكرة ال ٝهْ أن ٔٙٝل٣ تما ٔلٓنٕما ٔر٥ل  تالرغمٔح نٓ ا: 5نتوصيت ا-  65

اٌركّا  امكاوٕح الر٥اَن المئٌٍٓ ٤لّ مٍئرُِ ٤ئا  تّئؤن األمئُن المر٥ل ئح تالمٕئاي َالى١انئح الٕئؽٕح ـ َان           (1

ـ ألوٍا مه األٌمٕح تمكان نٕما ٔر٥ل  تالرغمٔح المكنٌٕح؛ َنٓ اٜئان المثئاقة     انبزوبم كاود ـانض اـرٕأاخ 

الُٜىٕح للٕؽح المكنٌئٕح ذئهق ذُٔئٕح تاٌئرؽكاز ـٝئح ٤مئل مّئرهكح لرئؤمٕه امئكاق ظمٕئ٣ مئكاني            الرُظٍٕٕح 

  ؛تهوامط الرغمٔح المكنٌٕح تمٕاي الّهب الى١ٕ ح

َالا ذُانهخ المُانق ذى١ٕم ؼمئالخ ذ٤ُٕئح لٙئمان ا٤رمئاق     بٔ اق ت٥صاخ نٔك تتالر٥اَن م٣ َوانج الر٥لٕم ال ٕا   (2

 ؛ح ا٤كاق الُظثاخ المكنٌٕح َالى١ه نٓ امكاوٕح ذُٝٔه ال كناخ نٓ ٌما الٕكقم٥إٔه و١انح ٤الٕح ُٜا  ٤ملٕ

ا٤اقج الى١ه نٓ ٜهائ  الثهوامط الم٣ٌُ للرغمٔح المكنٌٕح لرعىة ـلئ  ذُق٥ئاخ مٍئر ثلٕح نئٓ المعرمئ٣ المؽلئٓ        (3

 .ََوانج الر٥لٕم ٤ىك اورٍاء الم٥ُوح  انبزوبم َالىٕل مه مٕكاقٕح 

 :نٕما ٔر٥ل  تالرغمٔح ٔر٥ٕه ٤لّ المكرة ال ٝهْ أن ٔٙٝل٣ تما ٔلٓ: 2انتوصيت -  66

مُأئئلح ق٤ئئم الؽكُمئئح تاألغمٔئئح َذىمٕئئح ال ئئكناخ لرٝثٕئئ  الرغمٔئئح الركمٕلٕئئح لألٜ ئئا  المٕئئاتٕه تٍئئُء الرغمٔئئح    (1

مئئه تهوئئامط اإلقانج المركاملئئح لٍئئُء الرغمٔئئح، َذى ٕئئم قئئهان ٘ئئم األٌئئه لاخ األٜ ئئا           تا٤رثئئان للئئك ٤ىٕئئها   

 .المٕاتٕه تٍُء الرغمٔح الم٥رك  الّ تهوامط الرُو٣ٔ ال٥ا  لألغمٔح
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ٌثه ٜهق الّه٢َ نٓ المىٔك مه األوّٝح الرغمَٔح الُقائٕح الرئٓ ذٍئرٍك  األٜ ئا  مئه الئهؼم الئّ الصاوٕئح مئه          (2

االنذثاٚ تالمثاقنج العكٔكج تّئؤن الرئكـالخ الرغمَٔئح ال٥الٕئح الرئؤشٕه الرئٓ ٔ ُقٌئا كئل مئه          ( 1: ال٥مه ٤ه ٜهٔ 

 .ذعهٔة ذكـالخ اتركانٔح نٓ األؼٕاء ال  ٕهج نٓ المكن( 2الُٕوٍٕٕف َؼكُمح كٕىٕا، 

 .امحاقناض اٌٍاماذً نٓ معا  الرغمٔح  نٓ الفٝح الرى ٕمٔح َالمٕىاوٕح الٍىُٔرٕه لُوانج ـكماخ الٕؽح ال٥ (3

ؤئئاقج مٍئئرُِ الفثئئهاخ ال٥الٕئئح نئئٓ معئئا  الرغمٔئئح إلذاؼئئح المّئئانكح الىّئئٕٝح نئئٓ المىرئئكٔاخ لاخ الٕئئلح َنئئٓ    (4

ذُٝٔه الٍٕاٌاخ َالمثاقة الرُظٍٕٕح، َالؽس ٤لّ االٌرصماناخ نٓ ذؽٍٕه و٤ُٕح تٕاواخ اورّئان ٌئُء الرغمٔئح    

مئه ـئال  تهوئامط نائئك لمهاقثئح مُاقئ٣ نٔئك َوانج ـئكماخ الٕئؽح ال٥امئح            َللئك مئصال    األقٍئا  ٤لّ مٍرُِ 

 .نٓ المىاٜ  ال اؼلح َِثً ال اؼلح لألقٍا المهذثٝح تى١ا  اإلومان المثكه المْ ذكٔهي األنهقح الرُظٍٕٕح 

 :ٕه ٤لّ المكرة ال ٝهْ أن ٔٙٝل٣ تما ٔلٓٔر٥ اإلٔكو/ ٕهَي و ٓ المىا٤ح الثّهٔحنٕما ٔر٥ل  ت: 1نتوصيت ا-  67

الٕؽح الُاق٥ح نٓ مؽالاج ممهاخ الى ل الهئٍٕٕح َاٌرٍكا  قائكْ الّاؼىاخ  ٤لّ مُألح ق٤م مهاكى الؽ اٞ (1

نٕئهَي  تالعىً تهٌائل َقائٕئح َمهانئ  لالٌرّئاناخ ال٤ُٕٝئح َاالـرثئاناخ؛ َذ٥مئٕم الُقأئح مئه          َالمّرغلٕه

٤ئئه ٜهٔئئ  الر٥ئئاَن مئئ٣ الثهوئئامط الئئُٜىٓ لمهاقثئئح اإلٔئئكو َاألمئئهاٖ المى ُلئئح      مئئصال  و ئئٓ المىا٤ئئح الثّئئهٔح 

تاالذٕا  العىٍٓ َللك نٓ ٕٔاغح الهٌائل الهئٍٕٕح المُظٍح الّ المعرم٥اخ المؽلٕح؛ َ٘مان َٔئُلٍا الئّ   

 .المٍر ٕكٔه تعم٣ٕ األوّٝح

ً  الرهكٕى ٤لّ ٌك شغهاخ الرغٕٝح ؼرّ ذٝث  ٤لّ وؽُ ِامل ـٝئح  (2  للمٍئا٤كج  الٝانئئح  المرؽئكج  اخالُالٔئ  نئئٕ

ت ٕئهَي و ئٓ   اإلٔكو نٓ تهوامط األغمٔح المُٔئُنح تالرئمكهج الٝثٕئح لألِئفاْ المٕئاتٕه       مكانؽح معا  نٓ

الهظ٥ٕح؛ َالى١ه نئٓ ذئُنٕه األغمٔئح تمُظئة      لل ٕهٌَاخ المٙاقج تال٥ اقٕه الفا٥ٕ٘ه لل٥الض المىا٤ح الثّهٔح

ً  الفا٘ئ٥ٕه ل٥ئالض الٍئل َغٕئه المّئمُلٕه تفٝئح       تال ٕهَيالرمكهج الٝثٕح للمٕاتٕه   المرؽئكج  الُالٔئاخ  نئئٕ

 .اإلٔكو مكانؽح معا  نٓ للمٍا٤كج الٝانئح

َالم٥ه٘ح الو٥ئكا  األمئه الغئمائٓ مئه ـئال  ِئثكاخ        نٕهَي و ٓ المىا٤ح الثّهٔح المرٙهنج مهق٤م األٌه  (3

مئئه ـئئال  الغئئماء مئئه أظئئل اوّئئاء    مئئصال  حرٍئئلٕم المٍئئئَلَٕا٘ئئؽح ل تاٌئئرهاذٕعٕاخاألمئئان المٍئئركامح الم رهوئئح  

مه الؽك األقوّ مئه المرٝلثئاخ الُٕمٕئح     نٓ المائح 50األُٔ ؛ َٔىثغٓ الرفلٓ ٤ه تهامط الؽٕٓ الرٓ ذُنه 

 انبزوابم  الرٓ ذٝث  نٓ ت٥ٗ المُاق٣ لل٥ا  الصامه ٤لّ الرئُالٓ، َأئالء االٌرمئا   لٙئمان الرئُاإ  مئ٣ ٌٕاٌئح        

 .اإلٔكو/الثّهٔح المىا٤ح ٓو  العكٔكج نٓ معا  نٕهَي

نٕمئئا ٔر٥لئئ  تر ئئكٔم المٍئئا٤كج لالظلئئٕه ُٔٔئئّ تئئؤن ٔئئكن٣ المكرئئة ال ٝئئهْ الئئّ األمئئا  ت٥ملٕئئح االٌئئركال       : 8انتوصاايت -  68

ال ٔرعئىأ مئه ٤ملٕئح ذُؤئ٣ األغمٔئح، نٕئئقْ        األؼٕائٓ ٤لّ الٍُٔح تالر٥اَن م٣ الّهكاء َأن ٔع٥ل مه ٌما االٌركال  ظئىءا  

 .االٌركال  اإلٔعاتٓ ٤لّ الٍُٔح الّ الؽُٕ  ٤لّ ؼٕح غمائٕح كاملح مه الرُو٣ٔ

 

  



08 WFP/EB.2/2011/6-D 

 

 انمهحك

ان اإلِاناخ المٍرفكمح َٜهٔ ح ٤هٖ المُاق نٓ ٌما المىُّن ال ذ٥ثئه تئؤْ ؼئا  مئه األؼئُا  ٤ئه مُقئف تهوئامط األغمٔئح ال٥ئالمٓ تّئؤن المهكئى             

ِٖ أَ مكٔىح أَ مىٝ حال اوُ  .وٓ أَ ؼكَق أَ ذفُ  ألْ تلك أَ أن
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