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 ُظزهيمذيح نهًجهس انرُفُذٌ ن انىثُمحهذِ 

ٔ  رزملق ثوؾزوْٓ ُورٍ الْص٘ وخ    فٌ٘خأظئلخ لدِٗن قد ركْى ردلْ اٛهبًخ ألعبء الوغلط الرٗي  اٟرصوب  ثووْـ ٖ    الو

 الوغلط الزٌ ٘رٕ ث زسح كبف٘خ. دّزحقجل اثزداء  ذلكأى ٗزن  ّٗ علأدًبٍ،  الوركْزٗيثسًبهظ اٛغرٗخ المبلوٖ 

 الوْـ خ الوعئّلخ، هكزت الز ٘٘ن: S. Burrowsالع٘دح  -2519066513زقن الِبرف: 

 :الز ٘٘ن ٖهْـ  حكج٘س J.Wattsالع٘دح  -066513 2319 زقن الِبرف:

 
رزملوق   أظوئلخ اى كبًوذ لودٗكن    ،الووئروساد ْؽودح دودهبد   ل خاٝدازٗو  حالوعوبلد  ،I. Carpitella ثبلعو٘دح  اٟرصوب   ٗوكوٌكن 

 .(2645-066513)ثبزظب  الْصبئق الوزمل خ ثؤلوب  الوغلط الزٌ ٘رٕ ّذلك للٔ الِبرف زقن: 
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ُّوْ الاوبهط فوٖ ظلعولخ هوي ر وبزٗس ر ٘و٘ن         الز ٘٘ن آصبز ثسًبهظ الزغرٗخ الودزظ٘خ لجسًبهظ اٛغرٗخ الموبلوٖ فوٖ ثوٌغ٠دٗػ.   ٗؾلل ُرا 

رؤص٘س الزغرٗخ الودزظ٘خ الزٖ ألّدد ثٌبء للٔ ؼلت هكزت الز ٘٘ن. ّٗ ٘ن ُرا الز سٗس الٌزبئظ ّاٙصوبز الوسرجؽوخ ثبلزغرٗوخ الودزظو٘خ فوٖ      

ّْٓ ثبلوغرٗبد الدق٘ خ ٛؼ ب  الودازض اٟثزدائ٘خ.ثٌغ٠دٗػ الزٖ رعزادم   ف ػ ؼسٗ خ ر دٗن الجعكْٗذ الو 

فسٗق هي دجساء الز ٘٘ن اٟظزؽبزٗ٘ي الوعوز ل٘ي هوي الؽوسكخ     2011ّأعسٓ الز ٘٘ن فٖ ال زسح ف٘وب ث٘ي ؼجبغ/فجساٗس ّؽصٗساى/ًْْٗ٘ 

. ّاظوزادم الز ٘و٘ن ًِغوب هازلؽوب     "هزوسا "لجؾوْس الجٌغ٠دٗؽو٘خ   . ّأعوسد لول٘وبد الوعوؼ الكّووٖ ؼوسكخ ا     "ربًغْ"اٟظزؽبزٗخ الدّل٘خ 

أظوسح   1.890 ـّالوعوؼ الكووٖ لو    العوجػ ّهودازض   الجسًوبهظ رعوي اظزمساض الج٘بًبد الضبًْٗخ ّالوعؼ الكّوٖ لضوبً٘ي هي هدازض 

فوٖ هٌؽ زو٘ي هوي أؼود      هدزظوخ ّهغزوموب هؾل٘وب. ّقود أعوسٕ الز ٘و٘ن       22فٖ أهبكي الودازض هؾل الجؾش ّهعؾب ًْل٘ب هزمو ب ؼوول  

فسل٘وخ ادز٘وسد لووب     أقعوبم هٌبؼق ثٌغ٠دٗػ اًمداهب لٜهي الغرائٖ ّرمسظب للكْازس ُوب الؽوب  الغسثوٖ ّالعوبؽل الغٌوْثٖ، فوٖ     

 رزعن ثَ هي ف س هدقك ّاًا بض فٖ همدٟد اكوب  الوسؽلخ الزمل٘و٘خ.

وسؽلخ الضبًْٗوخ ف٘ووب ٗزملوق ثبٛؼ وب  الوٌزوو٘ي الؤ أؼود اٛظوس         ّقد ارعؾذ اٙصبز فٖ همدٟد الوْاـجخ ّالزعسة، ّاًٟز ب  الٔ ال

ظم ب، ّدّافك اٛؼ ب  للرُبة الؤ الودزظوخ، ّدّافوك اٙثوبء لٞث وبء للؤ أثٌوبئِن فوٖ الوودازض. ّلون ٠ٗؽوؿ إٔ روؤص٘س للؤ ؽغون               

ثبلٌعوجخ الؤ اٛؼ وب  الوٌزوو٘ي الؤ       أّ اًٟز ب  الٔ الوسؽلوخ الضبًْٗوخ   الص ٘ي الساثك ّالابهطقبلبد الدزض ّهمدٟد الزعسة فٖ 

 أظس أقل ظم ب.

ّعوك الز ٘٘ن ث٘بًبد ثؽؤى الٌفبم الغرائٖ لٜؼ ب  فٖ ظي الودزظخ ّّعد أى لدِٗن ً صب فٖ الوغرٗبد الدق٘ خ ّكج٘سح الو داز. ّهوي  

ي رغرٗوخ اٛؼ وب  الوؽوبزك٘ي فوٖ     صن ف د أظِوذ الوغرٗبد الدق٘ خ ّالجسّرٌ٘بد ّالؽبقخ الزٖ ٗؾزِْٗب الجعوكْٗذ الودزظوٖ فوٖ رؾعو٘    

. ّأفبد اٙثبء ثبًا بض دزعخ الغْق لٌد أؼ بلِن كوب أفبد اٙثبء فٖ الوٌؽ خ الؽووبل٘خ الغسث٘وخ ثبًا وبض    للٔ ًؾْ هلؾْؾ الجسًبهظ

 فٖ هعزْٗبد اٟلز٠ . 

لوودازض الؤ د وط الزكل وخ الْ٘ه٘وخ      ّقّدز الز ٘٘ن هدٓ اظِبم الجعكْٗذ الوّْشق فٖ الودازض فٖ اقزصبد اٛظس. ف د أدٓ ثعكْٗذ ا

فٖ الددل العٌْٕ ٛؼد اٛظس ظم ب. ّقبلذ همفن اٛظوس اى اٛؼ وب  الورٗي     فٖ الوبئخ 4ّظبُن ثٌعجخ  فٖ الوبئخ 4.4للغراء ثٌعجخ 

ٌْٕ ُٗزْقك أى ٗمؽْا ثعكْٗزب فٖ الودزظخ ٟ ٗمؽْى افؽوبزا فوٖ الج٘وذ. ّلٌودهب رعوبة ق٘ووخ ثعوكْٗذ الودزظوخ الؤ الوسروت العو           

هي الددل العٌْٕ فوٖ الؽووب  الغسثوٖ     فٖ الوبئخ 10الرٕ رصسفَ الؾكْهخ للزمل٘ن ٗسر ك الؾبفص الوبلٖ لدٓ أؼد اٛظس ظم ب ل٘جلغ 

 هي الددل العٌْٕ للٔ العبؽل الغٌْثٖ.  فٖ الوبئخ 8ّ

ٗؽكل الجعكْٗذ الودزظٖ ّاؽدا ف ػ هي الودد٠د فٖ ث٘ئخ هسكجخ هوي الوزمّلن ّظوجل كعوت المو٘ػ. ّهوي ؼوؤى أّعوَ ال صوْز فوٖ           

الٌفبم الزمل٘وٖ ـ هضل ظبلبد اٟرصب  الوؾدّدح ّازر بق ًعجخ الز٠ه٘ر الٔ الوملو٘ي ِّلفن ؽغن الص ْة ـ ّالعوغػ اٟقزصوبدٕ     

ثسًوبهظ الزغرٗوخ الودزظو٘خ هوي أعول       اظوزسار٘غ٘خ لٔ اٛداء الزمل٘وٖ. ّهي العسّزٕ دزاظوخ  للٔ اٛظس أى ٗؾدس آصبزا هلؾْـخ ل

 ُرٍ المْاهل ّٟ ظ٘وب ف٘وب ٗزملق ثبٛؼ ب  اٛكجس ظٌب.  هغبثِخالوعبلدح للٔ 

 يهخـص
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هضل الزٌع٘ق ّعْدح الزمل٘ن ًّ ول الوعوئّل٘خ. ّرزملوق صو٠س      اظزسار٘غ٘خّقد أصدز الز ٘٘ن صوبًٖ رْص٘بد هٌِب دوط رزملق ث عبٗب 

رْص٘بد ث عبٗب ذاد ؼبثك رٌ ٘رٕ هضل هعوْى الوغرٗبد الدق٘ خ ّرْظو٘ك ًؽوبا الجسًوبهظ ل٘ؽوول الوودازض غ٘وس الٌفبه٘وخ ًّفوبم         

 السصد ّالز ٘٘ن.

 

يشزوع انمـزار


 
 

 

 ر ٘ووووو٘ن روووووؤص٘س الزغرٗوووووخ الودزظووووو٘خ فوووووٖ ثوووووٌغ٠دٗػ"    ر سٗوووووس هوووووْعص لوووووي   ثبلْص٘ وووووخ الومًٌْوووووخ " الوغلوووووط للووووووب  ٗؾووووو٘ػ 

(WFP/EB.2/2011/6-F ) ّاظزغبثخ اٝدازح الْازدح فٖ الْص٘ خWFP/EB.2/2011/6-F/Add.1    ّٗؾش للٔ ارابذ هصٗود هوي

 .هداّٟرَ الوغلط أصٌبءالوضبزح هي اٟلزجبزاد ، هك هسالبح هزبثمخ الزْص٘بداٝعساءاد ثؽؤى 

 

 

 

 

 

  

                                                      
 ّزح.ُرا هؽسّق قساز، ّل٠ؼ٠ق للٔ ال ساز الٌِبئٖ الرٕ الزودٍ الوغلط، ٗسعٔ السعْق الٔ ّص٘ خ ال سازاد ّالزْص٘بد الصبدزح فٖ ًِبٗخ الد 
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 يمذيح

 انرحهُمسًاخ 

ٗلاص ُرا الز سٗس ًزبئظ ر ٘٘ن رؤص٘س ثسًبهظ الزغرٗخ الودزظ٘خ فٖ ثٌغ٠دٗػ الزبثك لجسًبهظ اٛغرٗخ المبلوٖ ّالورٕ ألود     -1

خ الودزظو٘خ  ثٌبء للٔ ؼلت هكزت الز ٘٘ن فٖ اؼبز ظلعلخ هي لول٘بد ر ٘٘ن رؤص٘س الزغرٗخ الودزظ٘خ. ّٟ ٗعزادم ثسًبهظ الزغرٗ

 فٖ ثٌغ٠دٗػ ظْٓ الجعكْٗذ الو ْٓ ثبلوغرٗبد الدق٘ خ. 

قّ٘ن الز ٘٘ن الٔ إٔ هدٓ ٗوزود ًؽوبا ًوْارظ ّآصوبز الزغرٗوخ الودزظو٘خ ل٘زغوبّش الزملو٘ن اٟثزودائٖ ّٗؽوول الزملو٘ن الضوبًْٕ             ّ  -2

مْاهول الزوٖ رعوِن فوٖ اؽوداس اٙصوبز الوؾودّدح الزوٖ زصودرِب فوٖ           ّؼجكبد اٛهبى اٟعزوبلٖ ّغ٘س ذلك هي الوغوبٟد  ّال 

اٟظوزِداف٘خ ّؼسائوق الزغرٗوخ الودزظو٘خ الزوٖ ٗمزوودُب        اٟظوزسار٘غ٘خ ثمط الوغبٟد لول٘بد الز ٘٘ن العبث خ  ّهودٓ هْاءهوخ   

فوٖ   انثزَاايج لك ثِوب  هك أّلْٗبد ّأًؽؽخ الع٘بظبد الزٖ رٌزِغِب ؽكْهخ ثٌغ٠دٗػ، ّاًٛؽؽخ اٛدسٓ الزٖ ٗعوؽ  انثزَايج

الزغرٗوخ الودزظو٘خ ّرصوو٘وِب     اظوزسار٘غ٘خ ثٌغ٠دٗػ، ّظبئس أًؽؽخ الؽسكبء اٙدسٗي  ّالزغ٘٘ساد الزٖ ٗوكوي اددبلِوب للؤ    

 هي أعل هسالبح اظزٌزبعبد الز ٘٘ن.

ّْى هووي أزثمووخ دجووساء اظزؽووبزٗ٘ي هعووز ل٘ي هووي الوئظعووخ اٟظزؽووبزٗخ الدّل٘ووخ        -3  "رووبًغْ"ّقووبد لول٘ووخ الز ٘وو٘ن فسٗووق هكوو

ً٘عووبى. أثسٗوول/  26الوؤ  5ّثبلمووول الو٘ووداًٖ الٌووْلٖ هووي    2011 ؼووجبغ /فجساٗووس 11الوؤ  5اظووؽلمْا ثوسؽلووخ الجوودء هووي   

ُّٖ ؼسكخ ثٌغ٠دٗؽ٘خ هزاصصخ فٖ ثؾوْس   "هزسا"ؼسكخ  أثسٗل/ ً٘عبى 23الٔ  3ّاظؽلمذ ثبلمول الو٘داًٖ الكوٖ هي 

 الوعؼ الو٘داًٖ.

 يُهجُح انرمُُى

ثووب فِ٘وب الْظوك الجودًٖ      ،اظزادم الز ٘٘ن هٌِغ٘خ هزٌْلخ اٛظبل٘ت هي أعول ر ٘و٘ن المْاهول الزوٖ روئصس فوٖ ًوْارظ الوزمّلن          -4

ّالوغزووك الوؾلوٖ، ّاظزكؽوف ك٘ ٘وخ اراوبذ ال وسازاد ثؽوؤى الزملو٘ن ّهوب رؾدصوَ هوي            لٜؼ ب  ّث٘ئخ كل هي الودزظخ ّاٛظسح 

آصبز. ّأعسٕ الز ٘٘ن فٖ هٌؽ ز٘ي هي أؼد هٌبؼق ثٌغ٠دٗػ اًمداهب لٜهوي الغورائٖ ّرمسظوب للكوْازس ُّووب الؽووب  الغسثوٖ        

  الدزاظخ هٌا عوخ. ّرعووٌذ ًِوْط    فسل٘بى ٗزو٘صاى ثومدٟد ف س لبل٘خ ّهمدٟد اكوب قعوبىّالعبؽل الغٌْثٖ، ّادز٘س 

 عوك الج٘بًبد هب ٗلٖ:

 اٟظزمساض ّالزؾل٘ل الوٌزفوبى للج٘بًبد الضبًْٗخ  (1

 فٖ ظ٘بقبد اعزوبل٘خ ّاقزصبدٗخ هوبصلخ  العجػ الوعؼ الكوٖ لضوبً٘ي هدزظخ هي هدازض الجسًبهظ ّهدازض  (2

ٌّ٘بد الودازضأظسح فٖ الوٌبؼق الزٖ ٌٗزوٖ الِ٘ب ر٠ه٘ر ل 1.890 لـالوعؼ الكوٖ  (3
(1)

  

الزٖ رن ادز٘بزُب ثؾ٘ش روضل  العجػ هدزظخ ّهغزومب هؾل٘ب فٖ هٌبؼق الجسًبهظ ّ 22الز ٘٘ن الٌْلٖ الوزموق لـ  (4

 ؼسٗؾخ هي الودازض ّالوٌبؼق الغغساف٘خ ّهعبلٖ ظجل كعت الم٘ػ.

ّهوب ّظك ؽدّدا للز ٘٘ن غ٘وبة الج٘بًوبد اٛظبظو٘خ الزوٖ ٗوكوي أى ر وبزى ثِوب الج٘بًوبد الوغوموخ فوٖ اؼوبز الز ٘و٘ن للؤ                -5

ثمٌبٗخ لززوبؼٔ هك هٌبؼق رددل الجسًبهظ هي ؽ٘ش هوْاؼي العومف   العجػ السغن هي ادز٘بز هٌبؼق 
(2)

. ّأدٓ اً ؽوبق فوٖ   

                                                      
 هساقجخ(. 476ردد٠ ّ 471أظسح فٖ العبؽل الغٌْثٖ ) 947هساقجخ( ّ 470ردد٠ ّ 473)أظسح فٖ الؽوب  الغسثٖ  943رعوٌذ المٌّ٘خ  (1)
  .الِؽبؼخ فٖ رؾل٘ل ُؽبؼخ اّٛظبق ّزظن دسائؽِبللٔ أظبض رصٌ٘ بد  (2)
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جعكْٗذ الٔ الوودازض قجول اظوز٠ِ  الز ٘و٘ن هجبؼوسح ّأصٌوبءٍ      دؽْغ اٝهداد هسر٘ي هززبل٘ز٘ي الٔ رْقف ردفق ال
(3)

، هووب أظو س   

 ّه٠ؽفخ رْشٗك الجعكْٗذ ّاظز٠ِكَ.  هئؼس كزلخ الغعنلي الؾد هي ال دزح للٔ ر ٘٘ن هدٓ اظِبم الجعكْٗذ فٖ 

 انسُاق

ر سٗجب. ّللٔ السغن هي اؽساش ُرا  فٖ الوبئخ 6ؽب هزص٠ ٗجلغ هٌر أّاظػ الزعمٌ٘بد رؽِد ثٌغ٠دٗػ ًوْا ظٌْٗب هزْظ  -6

ّ     1.25ر سٗجب هي العكبى ثؤقل هي  فٖ الوبئخ 49الز دم ٗم٘ػ  ثؤقول   فوٖ الوبئوخ   81.3دّٟز أهسٗكٖ فوٖ ال٘وْم لل وسد الْاؽود، 

ّ   169هوي   129هي دّٟزٗي اصٌ٘ي فٖ الْ٘م لل سد الْاؽد. ّرؾزل ثٌغ٠دٗػ الوسرجخ  فوق هئؼوس الزٌو٘وخ الجؽوسٗخ     ثلودا هصوٌ ب 

 الصبدز لي ثسًبهظ اٛهن الوزؾدح اًٝوبئٖ. 2010لمبم 

قد ؽّعٌذ الؾكْهخ ـسّة اٟلزؾبا ثبلوسؽلخ اٟثزدائ٘خ ّقعوذ ثصوْزح ؼوجَ كبهلوخ للؤ الزو٘٘وص ثو٘ي الغٌعو٘ي فوٖ          ّ  -7

الغوبء السظوْم الدزاظو٘خ ّهغبً٘وخ الكزوت الودزظو٘خ ّالزغرٗوخ الودزظو٘خ          الودازض اٟثزدائ٘خ. ًّز٘غخ للوجبدزاد الؾكْه٘خ هضول 

. ًّووذ همودٟد   2004فوٖ لوبم    فٖ الوبئخ 101.6ّثساهظ الوسرجبد الٌ دٗخ ثلغ همد  ال ٘د اٝعوبلٖ فٖ الودازض اٟثزدائ٘خ 

لجٌ٘ووخ الزؾز٘ووخ الغدٗوودح، فووٖ ؽوو٘ي  ال ٘وود ّالوْاـجووخ فووٖ الووودازض اٟثزدائ٘ووخ ثؤظووسق ثكض٘ووس هووي رووْف٘س الوملووو٘ي الووودزث٘ي أّ ا   

اًا عذ همدٟد اكوب  الدزاظخ ّردُْزد ًزبئظ الزمّلن. ّرفل ًْل٘خ الزمل٘ن ّالج٘ئخ الزمل٘و٘خ هٌا عخ عدا ُّوْ أهوس هؾول    

 كج٘س.   قلق

ال سلووٖ )أّ  ال عون الوٌوبؼق الغغساف٘وخ للوؤ هعوزْٓ     انثزَاايج رعوزِدة ثوساهظ الزغرٗوخ الودزظوو٘خ الزوٖ ٗعوؽلك ثِووب      ّ  -8

أّثبش٠ٗ( للٔ أظبض هعزْٓ ال  س ّاٛداء الزمل٘وٖ. ّرؾفٔ ثؤللٔ دزعخ هي اّٛلْٗخ الوٌبؼق الزٖ رزغوبّش فِ٘وب همودٟد    

 .فٖ الوبئخ 40، ّٟ رزغبّش فِ٘ب همدٟد اكوب  الوسؽلخ اٟثزدائ٘خ فٖ الوبئخ 33ال  س 

كْزٗغسام ّغبٗجبًدا الْاقموبى فوٖ الؽووب  الغسثوٖ هوي أف وس هٌوبؼق الجلود ّأؼودُب ظوم ب. ّهمفون ظوكبًِب              قعوبٗمزجس ّ  -9

. ّرصٗد هوي ؽودح اًزؽوبز ال  وس ال ٘عوبًبد العوٌْٗخ الزوٖ رغمول ظوجل كعوت المو٘ػ            الومده٘يزٗ ْ٘ى هي الوٌزغ٘ي الصزال٘٘ي 

هي اٛزاظٖ الصزال٘خ رزآكل فزؾسم اٛظس هي أزظِب ّظجل ل٘ؽِب. ّرِبعس همفون   غ٘س هعز سح ًفسا ٛى هعبؽبد كج٘سح

ثزْف٘س الزغرٗخ الودزظو٘خ فوٖ    انثزَايجهٌبؼق أدسٓ هي ثٌغ٠دٗػ ثؾضب لي المول. ّٗ ْم  الٔاٛظس الومدهخ ثؽكل هْظوٖ 

 .2008ّفٖ غبٗجبًدا هٌر لبم  2002كْزٗغسام هٌر لبم 

ًِسٗووخ ّف٘عووبى ظووٌْٕ. ّهمفوون العووكبى   ّفْزاًووبدٛلبصوو٘س دّزٗووخ  خالغٌْث٘وو خثبزٗعووب  العووبؽل٘ هٌؽ ووخزمووسض رّ  -10

ٗزجمْى اظزسار٘غ٘بد هزٌْلخ لكعت الم٘ػ رزعوي اًٝزبط الصزالٖ ّالمول الصزالٖ ّص٘د العووك   همدهْىزٗ ْ٘ى ف ساء 

لاوووط اٛد٘ووسح الصووبزاى قْٗووبى أظوو سا لووي ثوور  عِوود لفوو٘ن ّالمووول الوئقووذ. ّقوود أصووبة ُوورٍ الوٌؽ ووخ دوو٠  العووٌْاد ا

 لٞغبصخ الؽبزئخ كبًذ الزغرٗخ الودزظ٘خ عصءا هٌَ.

رئدٕ ُؽبؼخ ظجل كعت الم٘ػ الٔ ظْء اٛؽْا  الصؾ٘خ ّالزغرّٗخ، ّرفل همدٟد ظْء الزغرٗخ فٖ ثٌغ٠دٗػ هوي  ّ  -11

ثو٘ي   فوٖ الوبئوخ   68ف ساثخ ًصف اٛؼ ب  دّى الابهعخ هصبثْى ثبلز صم ّرجلوغ همودٟد ف وس الودم     أللٔ الومدٟد فٖ المبلن. 

هوي   ٘وخ غ٘وس كبف  خغرائ٘و  ّعجوبد ُرٍ ال ئخ الموسٗخ الزٖ ٌٗزؽس فِ٘ب ً ص الوغرٗبد الدق٘ خ. ّرعزِلك زثك اٛظس فٖ ثٌغ٠دٗػ 

 ؽ٘ش الزغرٗخ ّرْف٘س الؽبقخ.

                                                      
الزْشٗك ثعجت ؼْاغل راص الغْدح ثمد افبدح ثؽؤى رلْس الجعكْٗذ. ّالضبً٘خ فٖ ال زسح هي  انثزَايجلٌدهب لّلق  2010كبًْى اّٛ   كبًذ الوسح اّٛلٔ فٖ ًْفوجس/ رؽسٗي الضبًٖ ـ دٗعوجس / (3)

ْٗذ د ثبلجعكلٌدهب رؤدس رعل٘ن الجعكْٗذ الوصٌّك فٖ الٌِد ثٌ٘وب رن رٌبّ  هعبئل اٟظز٘ساد هك ؽكْهخ ثٌغ٠دٗػ. ّفٖ ثمط الودازض لن ٗزْافس اٝهدا 2011كبًْى الضبًٖ/ٌٗبٗس الٔ ً٘عبى/أثسٗل 

  .2011 ّفٖ لدد آدس هٌِب هٌر ٌٗبٗس/ كبًْى الضبًٖ 2010رؽسٗي الضبًٖ  دّى اً ؽبق هٌر ًْفوجس/
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 االسرُراجاخ انزئُسُح

  العيشسبل كسب 

ٗئصس رٌْق ظجل اٛظس لكعت الم٘ػ للٔ ًزبئظ ّرؤص٘س الزغرٗخ الودزظ٘خ. ّل ٘بض ُرا الزٌْق رن رْشٗك اٛظوس فوٖ أزثوك      -12

فئبد ثؾعت دزعخ العمف هي اٛؼد ظم ب الٔ اٛقل ظوم ب ّذلوك للؤ أظوبض ددْلِوب ّاظوز٠ِكِب هوي الغوراء ّاٛصوْ           

. صوون ؽّلوول الز ٘وو٘ن  ك٘ ٘ووخ ازرجووبغ العوومف ثووبلزمل٘ن ّالزغرٗووخ ًّزووبئظ الؾوبٗووخ اٟعزوبل٘ووخ. ّعووسٓ رؾل٘وول هٌ صوول      الزووٖ لوودِٗب

 للوٌؽ ز٘ي الؽوبل٘خ الغسث٘خ ّالعبؽل٘خ ّهغبٟد هساقجخ كل هٌِوب.

عؤلخ ًعج٘خ ؽزٔ أى الرٗي ٗكعوجْى ددو٠ ؼوِسٗب    رـفل هعزْٗبد العمف فٖ ثٌغ٠دٗػ ه 1ّف ب لوب ٗزجّ٘ي هي الغدّ  ّ  -13

 .دّٟزا ٗصٌ ْى ث٘ي اٛقل ظم ب. أهب ددل أؼد اٛظس ظم ب ف٘غؽٖ ثبلكبد الؾد اٛدًٔ الو دز لزكبل٘ف الغراء 45ٗجلغ 

 : يؤشزاخ انضؼف، تحسة انًجًىػاخ وانًُاطك4انجذول 

 أشذ ضؼفًا ضؼُف ػهً انحافح ألم ضؼفًا    

      انشًال انغزتٍ

 783 062.2 1 425.8 1 260.3 3 ربكب ددل اٛظسح الؽِسٕ هي عو٘ك الوصبدز

 10.9 14.7 19.8 45.2 1الومبد  ثبلدّٟز اٛهسٗكٖ 

 633 633 633 633 ربكب الؾد اٛدًٔ الؽِسٕ لزكبل٘ف غراء اٛظسح

 799 15 528 33 391 72 098 169 ربكب هغوْق ق٘وخ اٛصْ 

 10.1 24.9 70 160.1 2ألؽبز  الوولْكخاٛزض الصزال٘خ 

      انساحم انجُىتٍ

 782.7 151.2 1 597.9 1 433.1 3 ربكب ددل اٛظسح الؽِسٕ هي عو٘ك الوصبدز

 10.8 16.0 22.1 47.6 الومبد  ثبلدّٟز اٛهسٗكٖ

 633 633 633 633 ربكب الؾد اٛدًٔ الؽِسٕ لزكبل٘ف غراء اٛظسح

 697 14 027 26 994 54 527 143 ربكب هغوْق ق٘وخ اٛصْ 

 10.8 22.8 59 254.8 ألؽبز اٛزض الصزال٘خ الوولْكخ

 ، ثبظزادام ظمس الصسة السظوٖ لٜهن الوزؾدح2011ً٘عبى  أثسٗل /اثزداء هي  1

 هي الِكزبز 0.004047هي ال داى أّ  0.01ٗمبد  الُمؽس  2

هي أؼدُب ظم ب ثبًٝ با للؤ الودزّض الاصْصو٘خ     فٖ الوبئخ 40ر ْم همفن اٛظس ثوب فِ٘ب  2ٗجٌَ٘ الغدّ  ّف ب لوب   -14

 ثبلزجبزُب ؼسٗ خ لوْاعِخ هؽبكل عْدح الزمل٘ن الرٕ ٗعدٓ فٖ الودازض.

 وانًُاطك انًجًىػاخ انضؼُفح: ذكانُف انرؼهُى تحسة 1انجذول 

 ضؼفًاأشذ  ضؼُف ػهً انحافح ألم ضؼفًا    

 انشًال انغزتٍ

 156.9 227.3 439.2 207.9 1 ربكب الوجلغ الوٌ ق ؼِسٗب للٔ الزمل٘ن     

 39 56 61 78 هي الوغوْق فٖ الوبئخ  اٛظس الزٖ رزكجد ركبل٘ف دزّض دصْص٘خ

 126 121 212 581 ربكب الزكبل٘ف الؽِسٗخ للدزّض الاصْص٘خ

 انساحم انجُىتٍ

 252.7 296.8 512.9 993.8 ربكب ؼِسٗب للٔ الزمل٘نالوجلغ الوٌ ق      

 43 55 63 80 هي الوغوْق فٖ الوبئخ  اٛظس الزٖ رزكجد ركبل٘ف دزّض دصْص٘خ

 186 174 249 518 ربكب الزكبل٘ف الؽِسٗخ للدزّض الاصْص٘خ
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 25اٛظسح ال٠شهخ لزغؽ٘خ ركوبل٘ف الغوراء ّالزملو٘ن هغزوموخ قساثوخ      ثبلٌفس الٔ ُرٍ الٌ  بد اٝظبف٘خ رجلغ ؽصخ ددل ّ  -15

ثبلٌعجخ ٛقل اٛظس ظم ب ّلكٌِب رزغوبّش هغووْق الوددل ثبلٌعوجخ ٛؼود اٛظوس ظوم ب فوٖ كول هوي الؽووب  الغسثوٖ              فٖ الوبئخ

الددل الؽوِسٕ لل وسد ٟظوزضوبزٍ    ز ال٘ع٘س هي صّالعبؽل الغٌْثٖ.  ف ٘وب ٗزملق ثِرٍ اٛظس ٟ ٗزج ٔ ثمد ركبل٘ف الغراء اٟ الٌ

ث٘ووبى ؽصووص الووددل الؽووِسٕ الزووٖ رٌ ووق للوؤ الزملوو٘ن ّركووبل٘ف الغووراء ثؾعووت هازلووف        1فووٖ الزملوو٘ن. ّٗووسد فووٖ الؽووكل   

 الوغوْلبد العم٘ خ.

 : انُفماخ انشهزَح تحسة انًجًىػاخ انضؼُفح وانًُاطك4انشكم 

 )كحصح يٍ انذخم انشهزٌ، تانراكا(

 
 

 الـتائج التعؾيؿية 

رمزجس همدٟد الوْاـجخ فٖ الودازض اٟثزدائ٘خ لبل٘خ فٖ هغولِب. غ٘س أًَ فٖ الوٌؽ خ الؽوبل٘خ الغسث٘وخ ر وْا همودٟد      -16

ً ووبغ هئْٗووخ. ّفووٖ العووبؽل  8ّ 6ثوووب ٗزووساّػ ثوو٘ي  العووجػ الوْاـجووخ فووٖ هوودازض الجسًووبهظ هموودٟد الوْاـجووخ فووٖ هوودازض 

، العوجػ  همود  الوْاـجوخ فوٖ هودازض      فٖ الوبئخ 10الغٌْثٖ ٗزغبّش همد  الوْاـجخ فٖ هدازض الجسًبهظ ثٌعجخ ر زسة هي 

 ّاٛزقبم الوٌبـسح أللٔ فٖ ثمط الص ْة الدزاظ٘خ ف٘وب ٗزملق ثبلجٌوبد. ّٟ رازلوف كض٘وسا همودٟد الوْاـجوخ ثؾعوت ًوْق       

 .العجػ فٖ هٌبؼق  1.01فٖ هدازض الجسًبهظ ّ 1.06كبًذ ًعجخ الجٌبد الٔ الجٌ٘ي  2010الودزظخ. ّفٖ لبم 

فوٖ كول هوي هودازض الجسًوبهظ ّهودازض        1990فٖ الؽوب  الغسثٖ اشدادد همدٟد ال ٘د فٖ الصوف اّٛ  هٌور لوبم    ّ  -17

ّازر موذ الومودٟد فوٖ هٌوبؼق الجسًوبهظ. ّفوٖ أؼود         الساثوك ّالاوبهط  د فٖ الص ٘ي العجػ فٖ ؽ٘ي اًا عذ ُرٍ الومدٟ

فوٖ   80لبهوب   18الؤ   5اٛظس ظم ب فٖ الوٌؽ خ الؽوبل٘خ الغسث٘خ رجلغ ًعجخ الولزؾ و٘ي ثبلودزظوخ هوي اٛؼ وب  الجوبلغ٘ي هوي       

هي اٛظوس   فٖ الوبئخ 5خ الؽوبل٘خ الغسث٘خ صوخ ر سٗجب فٖ أقل اٛظس ظم ب. ّفٖ الوٌؽ  فٖ الوبئخ 97ف ػ ه بزًخ ثٌعجخ  الوبئخ

 الزٖ ل٘ط لدِٗب أؼ ب  فٖ ظي الودزظخ هلزؾ ْى ثبلودازض ّٟ ظ٘وب فٖ أؼد ال ئبد ظم ب.

18-            ّ  ًّعوت ال ٘ود أللوؤ فوٖ العوبؽل الغٌووْثٖ ّٗجودّ أى العومف ٟ ٗؾوودس روؤص٘سا هٌفوْزا للوؤ ق٘ود اٛؼ وب  ثبلووودازض أ

ظغل الزعسة هوي هودازض الجسًوبهظ همودٟد      2008اًمداهَ. ّفٖ هدازض الغٌْة اشداد اٟلزؾبا ثبلصف اّٛ  ّهٌر لبم 

كوبى أقول ثو وداز ؽوْالٖ الضلوش هوي ال ٘ود         الابهطأدًٔ هي همدٟد الزعسة هي هدازض العجػ. ّلكي هزْظػ ال ٘د ثبلصف 
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فوٖ   49عوسة الجٌوبد ثمود اددوب  الجعوكْٗذ فوٖ الوودازض فجلغوذ         . ّفٖ العبؽل الغٌْثٖ اًا عذ همدٟد رالساثكثبلصف 

 فٖ هدازض العجػ. فٖ الوبئخ 63فٖ هدازض الجسًبهظ ه بزًخ ثٌعجخ  2010فٖ لبم  الوبئخ

ْة الغسثوٖ  ؽ ق أقل هي ًصف ر٠ه٘ر الودازض اٟثزدائ٘خ هعبزا لبدٗب دّى اً ؽبق لجس الص ْة. ّفٖ هٌؽ وخ الغٌو  ّ  -19

ظٌخ فٖ هٌبؼق الجسًبهظ هعبزا هدزظ٘ب ٗز ق هك ظٌِن فٖ ه بثل  12ـ6ف ػ هي اٛؼ ب  هي ال ئخ الموسٗخ  فٖ الوبئخ 43ؽ ق 

ّ  فٖ الوبئخ 47. ّفٖ العبؽل الغٌْثٖ ثلغذ اٛزقبم الوٌبـسح العجػ فٖ هٌبؼق  فٖ الوبئخ 42 فوٖ   33فٖ هٌبؼق الجسًوبهظ 

 س أى الج٘بًبد رْؽٖ ثؤى اٛؼ ب  ٗعلكْى هعبزا أفعل هوب فمل ألعبء أظسُن اٛكجس ظٌب.. غ٘العجػ فٖ هٌبؼق  الوبئخ

 المْاهل الزٖ رئصس فٖ قساز اٝث بء للٔ اٛثٌبء فٖ الودزظخ.ُٗجلغْى لي ًعجخ اٙثبء الرٗي  3ْٗظؼ الغدّ  ّ  -20

 : أسثاب تماء األطفال فٍ انًذرسح3انجذول 

 انجُىتٍ انساحم انشًال انغزتٍ 

 فٖ الوبئخ 60 فٖ الوبئخ 50 رؽغ٘ك اٙثبء

 فٖ الوبئخ 20 فٖ الوبئخ 25 قدزح الؽ ل للٔ الزمّلن/ اُزوبهَ ثبلزملن

 فٖ الوبئخ 10 فٖ الوبئخ 12 عْدح ث٘ئخ الزملن الودزظٖ

 الوبئخفٖ  18 فٖ الوبئخ 23 ّعْد الغراء ثبلودزظخ )هدازض الجسًبهظ ف ػ(

هوي اٛؼ وب  الورٗي لون ٗلزؾ وْا ثبلودزظوخ الجزوخ الؤ ال ئزو٘ي           فٖ الوبئخ 80فٖ الوٌؽ خ الؽوبل٘خ الغسث٘خ ٌٗزوٖ أكضس هي ّ  -21

ّفٖ العبؽل الغٌْثٖ رمزجس ـسّة ظمف اٛظس لبه٠ أقل أُو٘وخ فوٖ ُورا الصودد. ّهوي ثو٘ي اٛظوس هْظوك          اٛؼد ظم ب.

ؽل الغٌوْثٖ الؤ   هي الوٌزوو٘ي الؤ العوب    فٖ الوبئخ 45هي الوٌزو٘ي الٔ الوٌؽ خ الؽوبل٘خ الغسث٘خ ّ فٖ الوبئخ 55الوعؼ أؼبز 

 أظجبة اقزصبدٗخ ّالؾبعخ الٔ ازظب  اٛؼ ب  للمول ثبلزجبزُب أظجبثب لزسك اٛؼ ب  للودزظخ أّ اًمدام ال ٘د ثِب أص٠. 

ظ فٖ عو٘ك أًوبغ الودازض فوٖ كو٠ هٌوبؼق الجسًوبه     2010ّ 2008اًا عذ همدٟد اكوب  الدزاظخ ف٘وب ث٘ي لبهٖ ّ  -22

ّى الصوف  أفٖ العبؽل الغٌْثٖ  ّرجلغ ًعجخ اٛؼ ب  الورٗي ٗجود   العجػ فٖ الوٌؽ خ الؽوبل٘خ الغسث٘خ، ّفٖ هٌبؼق  العجػ ّ

. ّٗزسكص اٛؼ ب  الرٗي ٟ ٌٗغصّى الوسؽلخ اٟثزدائ٘خ فٖ أؼود اٛظوس   فٖ الوبئخ 50ـ45 الابهطاّٛ  ّٟ ٗعزكولْى الصف 

 ظم ب.

رعووز جل الووودازض الدٌٗ٘ووخ ّهوودازض اٛقل٘ووبد المسق٘ووخ أكضووس اٛؼ ووب  ف ووسا ّأّلئووك الوورٗي قوود ٗزمسظووْى للزو٘٘ووص فووٖ       ّ  -23

الودازض الٌفبه٘خ. ُّرٍ ال ئخ العكبً٘خ ُوٖ اٛؼود ظوم ب ف٘ووب ٗزملوق ثبلزغرٗوخ ّثوبلزمل٘ن ّلكٌِوب غ٘وس هؽووْلخ ؽبل٘وب ثجسًوبهظ             

 رْشٗك الجعكْٗذ فٖ الودازض.

أفبد الوغ٘جْى لوي اٛظوئلخ ثوؤى أؼ وب  اٛظوس ال  ٘وسح لٌودهب ٗكجوسّى ّٗصوجؾْى قوبدزٗي للؤ كعوت قوْرِن ٗورُجْى               ّ  -24

فوٖ ألووب  دؽوسح فوٖ ّزغ اللؾوبم      ّللمول. ّٗمول الكض٘س هٌِن لدٓ اٛظس الضسٗخ أّ فٖ الوؽبلن أّ فٖ هؾو٠د الؽوبٕ ثول    

ّقد ر ْم اٛظس الزٖ رزٌ ل هْظو٘ب ثؾضب لي المول الووؤعْز ثبصوؽؾبة أثٌبئِوب للؤ أهول أى      ّاص٠ػ الع٘بزاد ّالوؾبعس. 

 ٗغدّا لو٠ ٗز ق ّألوبزُن. 

رسر وك همودٟد اًز وب  اٛؼ وب  الوورٗي ٗزووْى الوسؽلوخ اٟثزدائ٘وخ الؤ الوسؽلووخ الضبًْٗوخ. ّٗزوؤصس اًٟز وب  الؤ الوسؽلووخ             ّ  -25

ثمبهل٘ي اصٌ٘ي: هعزْٓ رمل٘ن زة اٛظسح ّّظك اٛظسح هي ؽ٘ش ـسّة العمف.  رؤصسا ؼدٗداًْٗخ ّاؽساش الٌغبػ فِ٘ب الضب

ّقلخ هي أؼد اٛظس ظم ب ُٖ الزٖ لدِٗب لعْ أكول الوسؽلوخ الضبًْٗوخ  ّٗعزؽوف هوي الل وبءاد أى الموتء الووبلٖ للودزظوخ         

 الضبًْٗخ ٗؽكل ل جخ دؽ٘سح.
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 الـتائج التغذووة 

26-     ٕ ٗصٗد ً ص الوغرٗبد الدق٘ خ هي هابؼس ؽدّس الْف٘بد ًز٘غخ لٞظِب  ّالؾصجخ ّالو٠زٗوب ّاٟلزِوبة السئوْ
(4)

كووب   

ٗزعوجت فوٖ قعوػ كج٘وس هووي اٟلزِبثوبد ّظوْء اٛؽوْا  الجدً٘ووخ ّالم ل٘وخ ّازر وبق همود  الْف٘وبد للوؤ ًؾوْ ه وسغ فوٖ المووبلن               

زووذ الدزاظووبد أى الجعووكْٗذ الو ووْٓ ثبلوغوورٗبد الدق٘ ووخ هووي ؼووؤًَ أى ٗؾعووي ثؽووكل هلؾووْؾ ّظووك ر٠ه٘وور       الٌووبهٖ. ّقوود أصج

ؼوسد الدٗوداى  الودازض اٟثزدائ٘خ هي ؽ٘ش الوغرٗبد الدق٘ خ ّأى ٗ لل هي اًزؽوبز ف وس الودم ّأى ٗموصش روؤص٘س لول٘وبد       
(5)

. ّقود  

زظ٘خ فٖ ثٌغ٠دٗػفٖ هغب  الزغرٗخ الود انثزَايجٟؽفذ دزاظبد ظبث خ لي رددل 
(6)

رؾعٌب هلؾْـب فٖ الْظوك الزغورّٕ    

ّالوزؾصوول هووي الؽبقووخ ّف ووس الوودم ًّ ووص الووْشى    هئؼووس كزلووخ الغعوون هووي ؽ٘ووش  العووجػ للوعووز ٘دٗي ه بزًووخ ثوغوْلووبد  

 .ثبلدٗداىّاٝصبثخ 

الودزظخ ثٌبء للٔ اظزمساض ًفبهِن الغرائٖ للٔ هوداز ال٘وْم   عوك الز ٘٘ن أدلخ ثؽؤى الٌفبم الغرائٖ لٜؼ ب  فٖ ظي ّ  -27

ٗ ز وس   4كزلخ الغعن ثبلٌعجخ الٔ العي. ّكوب ٗزجّ٘ي هي الغدّ   للٔ أظبضسّثْهزسٗخ الزٖ رّن ر ع٘سُب ضّللٔ الوملْهبد اًٛ

 2 ّثوبء  1زبهٌ٘وبد ألوف ّثوبء   الٌفبم الغرائٖ لومفن اٛؼ ب  فٖ ظوي الودزظوخ اٟثزدائ٘وخ فوٖ هٌوبؼق الجسًوبهظ الؤ الؽبقوخ ّف٘        

 .ّالؾدٗد

 : يرىسط اسرهالن يغذَاخ دلُمح يخرارج نذي أطفال شًههى انًسح تحسة انًُطمح 1انجذول 

 أنف فُرايٍُ 

 (، يُكزوغزاويكافئ رَرُُىل)

، 4تاء فُرايٍُ

 )يهغ( ثُايٍُ

 جُى فُرايٍُ )يهغ( 1تاء فُرايٍُ

 )يهغ(

 )يهغ( حذَذ

 الوْصٔ ثَالوددْ  هي الوغرٗبد 
1 

 500
2 

0.9 0.9 35 13.4 

 8.5 34.2 0.34 0.55 333.6 الؽوب  الغسثٖ

 10.02 43.71 0.44 0.63 328.6 العبؽل الغٌْثٖ

 هي:ظٌْاد  10ـ7أّ  9ـ7الوددْ  هي الوغرٗبد الوْصٔ ثَ لٜؼ ب  فٖ ظي  1

WHO/FAO. 2004. Vitamin and mineral requirements in human nutrition. 2nd edition. Geneva.   فٖ الوبئخ(  7.5)ثبفزساض أى الزْافس الجْ٘لْعٖ للؾدٗد ٗجلغ 

 .الوددْ  الوؤهْى الوْصٔ ثَٗوضل السقن  فبى  لفف٘وب ٗزملق ث ٘زبه٘ي أ 2

 

اظزمساض الٌفبم الغرائٖ للٔ هداز الْ٘م فٖ هٌبؼق الجسًبهظ الؽوبل٘خ الغسث٘خ ثلغذ ًعجخ اٛؼ ب  الورٗي ٗلجوْى   لدٓ ّ  -28

هوٌِن الؤ الوعوزْٓ اٛدًؤ هوي اؽز٘بعوبد        فوٖ الوبئوخ   46ّلون ٗصول    فٖ الوبئخ 2.7أدًٔ هعزْٓ هي اٟؽز٘بعبد هي الؽبقخ 

ف ػ هي اٛؼ ب  الوعزْٓ اٛدًٔ هي اؽز٘بعبد الجسّر٘ي فٖ الوبئخ 20الجسّر٘ي. ّفٖ العبؽل الغٌْثٖ لّجٔ 
(7)

. 

 

                                                      
(4) Black, R., Allen, L., Bhutta, Z., Caulfield, L., de Onis, M., Ezzati, M., Mathers, C. and Rivera, J. 2008. Maternal and child undernutrition: Global 

and regional exposures and health consequences. The Lancet, 371(9608): 243–260. 
(5) Van Stuijvenberg, 1999; Nga, 2009. 
(6) Ahmed, A.U. 2004. Impact of Feeding Children in School: Evidence from Bangladesh. International Food Policy Research Institute, Washington 

DC; Mustafa, S. 2010. Food For Education (FFE) Activity of the World Food Programme: Outcome Survey Report. World Food Programme, 

Rome; van Stuijvenberg, M.E., Dhansay, M.A., Smuts, C.M., Lombard, C.J., Jogessar, V.B., and Benade, A.J.S. 2001. Long-term evaluation of a 

micronutrient-fortified biscuit used for addressing micronutrient deficiencies in primary school children. Public Health Nutrition 4: (6): 1201–1209; 

Nga, T.T, Winichagoon, P., Dijkhuizen, M.A., Khan, N.C., Wasantwisut, E., Furr H. and Wieringa, F. 2009. Multi-Micronutrient–Fortified Biscuits 

Decreased Prevalence of Anemia and Improved Micronutrient Status and Effectiveness of Deworming in Rural Vietnamese School Children. The 

Jour. of Nut.,139: pp 1013–1021. 
ّلكي لن رسد ال ْازا ث٘ي هغوْلبد العجػ ّهغوْلبد الجسًبهظ ثبلزجبزُب ذاد رؤص٘س ٛى ثعكْٗذ  ّكج٘سح الو داز جػ أٗعب هي ً ص فٖ الوغرٗبد الدق٘ خلبًذ الٌفن الغرائ٘خ فٖ هٌبؼق الع (7)

 الودازض لَ رؤص٘س هؾدّد للٔ الٌْل٘خ الؽبهلخ للٌفبم الغرائٖ.
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: يرىسط االسرهالن يٍ انًغذَاخ كثُزج انًمذار نذي األطفال انًشًىنٍُ 5انجذول 

 تانًسح، تحسة انًُطمح 

 انطالح  

 )سؼزج حزارَح(

 انثزوذٍُ

 )غزاو(

 انذهىٌ

 )غزاو(

 23–35 19.3–33 428 1–341 2 اٟؽز٘بعبد

 17.5 24.4 730.3 الغسثٖالؽوب  

 28.0 40.8 147.4 1 العبؽل الغٌْثٖ

 

 فٖ الوبئوخ  66غن هي الدُْى ّ 10.5غن هي الجسّر٘ي ّ 7.5هي الؽبقخ ّ ظمس ؽسازٕ 338ثعكْٗذ  للجخْفس كل ّر  -29

ّهي ؼؤى الجعكْٗذ أى ٗموصش الووددْ      هي اٟؽز٘بعبد الْ٘ه٘خ هي ال ٘زبهٌ٘بد ّالومبدى للؽ ل فٖ ظي الودزظخ اٟثزدائ٘خ.

ّاٟظووز٠ِك هووي  فووٖ الوبئووخ 46الوزْظووػ هووي الؽبقووخ لوودٓ الؽ وول فووٖ هٌووبؼق الؽوووب  الغسثووٖ الوؽوووْلخ ثبلجسًووبهظ ثٌعووجخ      

هوي ؼوؤًَ أى ٗموصش هزْظوػ اظوز٠ِك      فوبى  العبؽل الغٌْثٖ الوؽوْلخ ثبلجسًبهظ  . ّفٖ هٌؽ خفٖ الوبئخ 31الجسّرٌ٘بد ثٌعجخ 

 .فٖ الوبئخ 29الؽ ل هي الؽبقخ ثٌعجخ 

أفبد كل هي اٛهِبد ّهْـ ٖ الودازض ّألعبء لغبى اٝدازح الودزظ٘خ ثؤى الجعكْٗذ ٗا ط ؽبٟد الغْق ّٗ لول  ّ  -30

ض الغلدٗخ ّٗا ف هي ؽدح ؽبٟد العمف ّالدّاز لدٓ اٛؼ ب ، هوب ٗؾعي قدزح اٛؼ ب  للٔ الوزمّلن  هي اٝصبثخ ثبٛهسا

ّف ووب لوووب ٗووساٍ اٙثووبء. ّلوون ركووي ٌُووبك فووْازا ُبهووخ ف٘وووب ٗزملووق ثكزلووخ الغعوون ثبلٌعووجخ الوؤ العووي ثوو٘ي هغوْلووبد الجسًووبهظ        

الجعكْٗذ فٖ هٌبؼق  ّلدم ّعْد اٝهداداداً ؽبق  ؼْ  فٖ إٔ هي الوٌؽ ز٘ي، ّزثوب ٗمصٓ ذلك الٔ العجػ ّهغوْلبد 

 الجسًبهظ لٌدهب أعسٗذ ال ٘بظبد.

 قيؿة التحوول 

هوي الوددل    فٖ الوبئخ 4أًَ ثبلٌعجخ الٔ أؼد ال ئبد ظم ب فٖ الوٌؽ ز٘ي ٗعِن الجعكْٗذ فٖ ؽْالٖ  6ٗزجّ٘ي هي الغدّ    -31

. ّرٌ وق اٛظوس الوٌزو٘وخ الؤ ال ئزو٘ي      فوٖ الوبئوخ   1العٌْٕ فٖ ؽ٘ي ٗمبد  السقن الوٌبـس ثبلٌعجخ الٔ ال ئخ اٛقل ظم ب ؽوْالٖ  

اٛكضس ظم ب للٔ الزمل٘ن أقل هي ق٘وخ الجعكْٗذ  أهب ثبلٌعجخ الٔ ال ئخ اٛؼد ظم ب فبى ال ٘وخ الزؾْٗل٘خ للجعكْٗذ رجلغ ص٠صخ 

اٛظسح للٔ الزمل٘ن. هوب ٗؽ٘س الٔ أى الجعكْٗذ ٟ ٗعِن ف ػ فوٖ ددول اٛظوسح ثول اًوَ ٗ مول ذلوك ثمود اظوز ؽبق           أهضب  ً  بد

هي فبرْزح الغوراء ال٘وْهٖ.    فٖ الوبئخ 4.4صبفٖ ركل خ الزمل٘ن. ّْٗفس ثعكْٗذ الودزظخ رؾ٠ْٗ لل ٘وخ الٔ اٛظس ال  ٘سح ٗجلغ 

ن الضبًْٕ رسر ك الؾْافص الوبل٘خ ٝزظب  اٛؼ وب  الؤ الودزظوخ لودٓ أؼود اٛظوس       ّلٌدهب رغزوك ق٘وخ الجعكْٗذ ّهسرت الزمل٘

 فٖ العبؽل الؽسقٖ. فٖ الوبئخ 8هي الددل العٌْٕ فٖ الوٌؽ خ الؽوبل٘خ الغسث٘خ ّ فٖ الوبئخ 10ظم ب ثٌعجخ 
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 لًُح انرحىَم تحسة يجًىػح انضؼف وانًُطمح: 6انجذول 

 ضؼفًاأشذ  ضؼُف ػهً انحافح ألم ضؼفًا 

     انشًال انغزتٍ

 499 1 539 1 429 1 407 1 ْٗهب( )ربكب( 240ق٘وخ الزؾْٗل الٔ اٛظسح )للٔ أظبض 

 124 1 154 1 072 1 055 1 ْٗهب( )ربكب( 180ق٘وخ الزؾْٗل الٔ اٛظسح )للٔ أظبض 

 4.5 3.3 1.8 1.1 ق٘وخ الزؾْٗل )كٌعجخ هي الددل العٌْٕ(

 329 135 78 26 ً  بد الزمل٘ن(ق٘وخ الزؾْٗل )كٌعجخ هي 

     انساحم انجُىتٍ

 070 1 104 1 472 1 273 1 ْٗهب( )ربكب( 240ق٘وخ الزؾْٗل الٔ اٛظسح )للٔ أظبض 

 123 1 070 1 104 1 954 ْٗهب( )ربكب( 180ق٘وخ الزؾْٗل الٔ اٛظسح )للٔ أظبض 

 3.7 2.4 1.6 0.5 ق٘وخ الزؾْٗل )كٌعجخ هي الددل العٌْٕ(

 118 72 48 37 ق٘وخ الزؾْٗل )كٌعجخ هي ً  بد الزمل٘ن(

الجعوكْٗذ  أٗوبم   ف داى ق٘وخ الزؾْٗل ًز٘غخ ًٟ ؽبق اٝهداد. ّٗجلغ المدد العٌْٕ الو وسز هوي "   6ّْٗظؼ أٗعب الغدّ    -32

"ٗوْم   182كوبى ٌُوبك ثبل مول     2010السظو٘خ. ّفٖ لوبم  ْٗهب اذ أى ث ٘خ اٛٗبم رٌدزط فٖ المؽلخ الص٘ ٘خ ّالمؽ٠د  240" 

 2008فوٖ لوبم    فوٖ الوبئوخ   91.8ّ 2009هوي ُدفوَ فوٖ لوبم      74.2هي المدد الوصهك. ّؽ وق الجسًوبهظ    75.8ثعكْٗذ" إٔ 

ظوزٌا ط ق٘ووخ الزؾْٗول ًفوسا ٛى الجعوكْٗذ لون ٗزوْافس فوٖ اٛؼوِس الض٠صوخ            2011. ّفٖ 2007فٖ لبم  فٖ الوبئخ 89.7ّ

ٔ. ّٗمْد اً ؽبق اٝهداد الٔ لغص فٖ الزوْٗل ّهؽك٠د فٖ اًٝزبط ّر بزٗس غ٘وس هْص وخ لوي هؽوك٠د ًْل٘وخ ّروؤدس       اّٛل

 الودزظ٘خ. دفٖ اظز٘ بء الج٘بًب

ٖ الؽووب  الغسثوٖ   الوٌؽ ز٘ي رمد همفن اٛظس كو٘بد أقل هي الؽمبم اذا رل ٔ أثٌبإُب الجعكْٗذ الودزظوٖ. ف و   زبفٖ كلّ  -33

هوي اٛظوس ثوؤى اٛؼ وب  الورٗي ٗؾصولْى للؤ الجعوكْٗذ الودزظوٖ ٟ           فوٖ الوبئوخ   90ّالعبؽل الغٌْثٖ كلِ٘وب أفبدد شُوبء  

 .7ٗزٌبّلْى افؽبزا فٖ الج٘ذ. ّرسٓ اٛظس أى الجعكْٗذ الودزظٖ لَ ص٠س فْائد زئ٘ع٘خ ّف ب لوب ٗسد فٖ الغدّ  

 ٍ تُاء ػهً يا جاء فٍ انًسىحاخ انًذرسُح: فىائذ انثسكىَد انًذرس7انجذول 

 انساحم انجُىتٍ انشًال انغزتٍ 

 فٖ الوبئخ 52 فٖ الوبئخ 40 ٗددس الغراء ّالوب 

 فٖ الوبئخ 22 فٖ الوبئخ 40 (رؾع٘ي صؾخ اٝدْح اٛصغس )زثوب لي ؼسٗق اددبز الؽمبم أّ رْف٘س هصٗد هي الْقذ لسلبٗخ اٛؼ ب 

 فٖ الوبئخ  40 الوبئخفٖ  14 ْٗفس الْقذ

 جىدج انرؼهُى

هي أعل هْاكجخ أُداة ال ٘د ثبلودازض ّرمْٗط الٌ ص فٖ ألوداد الوودازض ّالوملوو٘ي رؽجوق عو٘وك الوودازض ر سٗجوب          -34

ًعجخ الز٠ه٘ر الٔ الوملو٘ي فٖ الودازض فزجلغ فٖ هودازض   ّرسر كًفبم فزسرٖ الدّام هوب ٗع س لي الؾد هي ظبلبد الدزض. 

فوٖ   1:39  ّفوٖ العوبؽل الغٌوْثٖ رجلوغ الٌعوجخ      العوجػ ثوودازض   1:44فوٖ ه بثول    1:58 الجسًبهظ ثبلوٌؽ خ الؽوبل٘خ الغسث٘خ

ف الوملوو٘ي  ًصو  فبى . ّفٖ هدازض الوٌؽ خ الؽوبل٘خ الغسث٘خ الزٖ ؼولِب الوعؼالعجػفٖ هدازض  1:51هدازض الجسًبهظ ّ

فوٖ   45ـ   40هي الٌعبء ّفٖ هدازض الجسًبهظ ٗزغبّش لدد الٌعوبء الٌصوف ث ل٘ول. ّفوٖ العوبؽل الغٌوْثٖ رجلوغ ًعوجخ الٌعوبء          

. ّالوملوْى فٖ الودازض اٟثزدائ٘خ الؾكْه٘خ ؽبصلْى للؤ ؼوِبداد أللؤ هوي هملووٖ الوودازض غ٘وس الؾكْه٘وخ. لون          الوبئخ

بفٖ فٖ همفن الودازض الزٖ روذ شٗبزرِب ّكبى رْافس الكِسثبء ًبدزا. ّهمفون الوودازض   ٗكي ٌُبك هكبرت ّه بلد ثبلمدد الك



 

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

 

هووي لووْاشم الزوودزٗط ّالكزووت الودزظوو٘خ.  رؾزبعووَلوودِٗب هووب  ّأغلجِووبلوودِٗب دّزاد ه٘ووبٍ ذاد هسافووق هٌ صوولخ للجٌووبد ّالجٌوو٘ي، 

 زمل٘ن دبزط قبلبد الدزض.ّارعؼ هي هعؼ اٛظس ّالو بث٠د أى همفن اٛظس ردفك للؾصْ  للٔ هصٗد هي ال

ّفووٖ ُوورا العوو٘با ٗؽووكل الجعووكْٗذ الودزظووٖ ؼسٗ ووخ هٌبظووجخ اذ أًووَ ظووِل الٌ وول الوؤ الوٌووبؼق الٌبئ٘ووخ ّظووِل الزاووصٗي     -35

. ّصجذ أٗعب ّالزْشٗك ّاٟظز٠ِك فٖ الص ْة الوكزفخ دّى ؼغل الوملو٘ي لي أداء لولِن أّ رجدٗد الْقذ الوؾدّد للزمل٘ن

 أى الجعكْٗذ قبثل ل٠ظزموب  فٖ ؽبٟد الكْازس الؽج٘م٘خ الزٖ كض٘سا هب رص٘ت الجلد.

ؽبل٘ب فٖ ًؽبا هؾدّد الزغرٗخ الودزظ٘خ فٖ الوسؽلخ قجل اٟثزدائ٘وخ ّٗصهوك الزْظوك فِ٘وب فوٖ العوٌْاد        انثزَايجٗؽجق ّ  -36

الو جلووخ. ّقوود أثوودٓ اٙثووبء ّالووودازض اُزوبهووب كج٘ووسا ثمٌصووس الجعووكْٗذ الودزظووٖ فووٖ الوسؽلووخ قجوول اٟثزدائ٘ووخ ثبلزجووبزٍ ٗموود   

 ّقذ هجكس. اٛؼ ب  ل٠لزؾبا ثبلودزظخ ثبددبلِن فٖ ث٘ئخ الزمّلن فٖ

الٌعبء فٖ الوْاقوك ال ٘بدٗوخ    ًعجخ أدد الزغرٗخ الودزظ٘خ الٔ الٌِْض ثْظك الٌعبء فٖ لغبى اٝدازح الودزظ٘خ ّشٗبدح ّ  -37

ّْز فٖ الوبئخ 65 لزصل الٔفٖ ُرٍ اللغبى  ٗج٘وخ  قدزح ُرٍ اللغبى لوي ؼسٗوق رٌفو٘ن ّزؼوبد ّؽل وبد ردز      انثزَايج. كرلك ؼ

 لزمجئخ الوغزوك الوؾلٖ.

 انًىاءيح يغ االسرزاذُجُاخ وانسُاساخ واألونىَاخ انىطُُح 

هوك اّٛلْٗوبد ّاًٛؽوؽخ الؾكْه٘وخ فوٖ هغوب  الزملو٘ن ّالزغرٗوخ          انثزَاايج ٗزْاءم ثسًبهظ الزغرٗخ الودزظ٘خ الورٕ ٗؽج وَ     -38

ٔ  للؤ اٛعول الؽْٗول    جانثزَااي ، كوب ٗعومٔ  ّالؾد هي ال  س رعول٘ن ادازروَ للؾكْهوخ. غ٘وس أى قؽوبق الزملو٘ن الؾكوْهٖ لوَ          الو

قدزاد ّدجسح هؾدّدح فٖ ادازح الزغرٗخ الودزظ٘خ الزٖ رفل دبزط ّٟٗزَ اٛظبظ٘خ الوزوضلوخ فوٖ روْف٘س رملو٘ن لوبلٖ الغوْدح.       

ّْ  الوؤ ال٘ووْم الودزظووٖ ذٕ ال زووسح الْاؽوودح ّرووْف٘س    ّعجووخ ظووبدٌخ للز٠ه٘وور  ّهووي ؼووؤى هضوول ُوورٍ  ّرٌفووس الؾكْهووخ فووٖ الزؾوو

اٝعووساءاد الزووؤص٘س للوؤ ًؾووْ هلؾووْؾ للوؤ ؼسٗ ووخ رٌ ٘وور الزغرٗووخ الودزظوو٘خ ّعموول ركل زِووب أللوؤ ّادازرِووب أصوومت. ّٗ وودم     

دلوب لزؽْٗس قودزاد الووْـ ٘ي الؾكوْه٘٘ي للؤ الوعوزْٗ٘ي الوْؼٌٖ ّالوؾلوٖ ّفوٖ لغوبى اٝدازح الودزظو٘خ، كووب             انثزَايج

ب للٔ اًؽبء ّروْٗول ّؽودح ارصوب  فوٖ دادول الؾكْهوخ. ّٗزوضول الِودة دو٠  اٛلوْام الض٠صوخ ال بدهوخ فوٖ روكو٘ي               ٗمول ؽبل٘

 .انثزَايجالؾكْهخ هي راؽ٘ػ ّادازح ثسًبهظ رغرٗخ هدزظ٘خ هعز ل لي 

ف وس  الْؼٌ٘خ للْقبٗخ هوي   اٟظزسار٘غ٘خكض٘سا هب ر ك ال ئخ الموسٗخ قجل اٟثزدائ٘خ دبزط ًؽبا الزدد٠د الزغرّٗخ هك أى ّ  -39

هزْظوؽخ  رمزجوس   ظوٌز٘ي الؤ دووط ظوٌْاد     الورٗي رزوساّػ ألووبزُن ثو٘ي    ّهكبفؾزَ رؽ٘س الٔ أى دزعخ رموسض اٛؼ وب     الدم

ٖ    ؽ٘وش أى  هزموددح الوغورٗبد الدق٘ وخ    هكِوو٠د الؤ  ال وْٟد أّ  -ّأًِن فٖ ؽبعوخ هوي صون الؤ الؾدٗود      ٟ  ثسًوبهظ الزغرٗوخ الوْؼٌ

 .ٗؽولِن
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 االسرُراجاخ

 هغبٟد الزؤص٘س الزٖ زصدُب الز ٘٘ن. 8ٗلاص الغدّ    -40

: يجاالخ انرأثُز8انجذول   

 انشًال انغزتٍ وانساحم انجُىتٍ ذأثُز انرؼهُى

 الز بّد فٖ همدٟد ال ٘دالؾد هي 

 الجعكْٗذ لبهل ؽبفص لٚثبء ؽزٔ ٗعزج ْا أثٌبءُن فٖ الودازض

 الجعكْٗذ لبهل ؽبفص لٜؼ ب  ؽزٔ ٗ جلْا للٔ الرُبة الٔ الودزظخ

 رؾعي اًٟز ب  الٔ الوسؽلخ الضبًْٗخ ٛؼ ب  اٛظس اٛؼد ظم ب

  الو٠زٗب لدد هي لٌبصس السشهخ اٛظبظ٘خ : الجعزٌخ الودزظ٘خ ّهكبفؾخ

 انساحم انجُىتٍ انشًال انغزتٍ

 شٗبدح ؼ ٘ خ فٖ همدٟد ال ٘د

 الابهطاًا بض همدٟد الزعسة ثبظزضٌبء الصف 

 ازر بق همدٟد الوْاـجخ

 ثكض٘س فْا الوزْظػالابهط هْاـجخ الزلو٘راد فٖ الصف 

 لدد هي لٌبصس السشهخ اٛظبظ٘خ

 الزْل٘خ فٖ هغب  الزغرٗخ 

 الزْل٘خ الصؾ٘خ 

 الدٗداى ؼسد 

ّٟ ظ٘وب فٖ  العجػ اًا بض الزعسة فٖ هدازض 

 الضبلش ّالساثكالص ٘ي 

 اًا بض رعسة الجٌبد

 ازر بق هْاـجخ الجٌ٘ي ّالجٌبد ّدبصخ الجٌبد

 رؾ ٘ق ًزبئظ رمل٘و٘خ أفعل

اًا بض لدد اٛظس الزٖ لدِٗب أؼ ب  فٖ ظي الودزظخ 

 غ٘س ه ٘دٗي ثبلودازض

 تٍ وانساحم انجُىتٍانشًال انغز انغذاء وانصحح

 فٖ الوبئخ 66هي الوغرٗبد الدق٘ خ ثٌعجخ  الوْصٔ ثِبرمصٗص الغسلخ 

 اٝفبدح ثبلؾد هي الغْق

 الؾد هي اًمدام اظز ساز اٛهي الغرائٖ

 انساحم انجُىتٍ انشًال انغزتٍ

 فٖ الوبئخ 31رمصٗص اظز٠ِك الجسّر٘ي ثٌعجخ 

 فٖ الوبئخ 46رمصٗص الؽبقخ ثٌعجخ 

 اٝفبدح ثبًا بض اٟلز٠ 

 فٖ الوبئخ 29رمصٗص الؽبقخ ثٌعجخ 

 انشًال انغزتٍ وانساحم انجُىتٍ االلرصاد األسزٌ

 رمْٗط الْعجخ

 رْف٘س فٖ فبرْزح اٛغرٗخ الْ٘ه٘خ فٖ الوبئخ 4.4

 هؽبزكخ فٖ الددل العٌْٕ لٜظسح فٖ الوبئخ 4

 رْف٘س الْقذ

 هصٗد هي الغراء لٞدْح اٛصغس

 انساحم انجُىتٍ انغزتٍ انشًال

ال ٘وخ الوٌ ْلخ للددل العٌْٕ ٛؼد اٛظس ظم ب  فٖ الوبئخ 10

 لٌدهب رعبة الٔ الوسرت الؾكْهٖ

ال ٘وخ الوٌ ْلخ للددل العٌْٕ ٛؼد اٛظس  فٖ الوبئخ  8

 ظم ب لٌدهب رعبة الٔ الوسرت الؾكْهٖ

 انشًال انغزتٍ وانساحم انجُىتٍ اإلدارج انًذرسُح

 هي الٌعبء فٖ لغبى اٝدازح الودزظ٘خهصٗد 

لن ٠ٗؽؿ رؤص٘س للٔ ؽغن الص ْة ّهمدٟد الزعسة فٖ الص ٘ي الساثك ّالابهط أّ اًٟز ب  الٔ الودزظخ الضبًْٗخ. ّ  -41

 ّأصجزذ اٛدلخ ردُْزا فٖ همدٟد اكوب  الوسؽلخ فٖ هٌبؼق الجسًبهظ.
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هغوْلخ هسكجخ هي المْاهل الوزساثؽخ ٗمزجس الجعكْٗذ الودزظٖ أؽود هودد٠رِب.    الٔهزؾص٠د الزمّلن  ّٗسعك اًغبش  -42

ًووػ هزْاصول للزوؤص٘س للؤ      فبًوَ لو٘ط ٌُوبك هوي    ّلئي ثّ٘ي الز ٘٘ن لددا هي اٙصبز اٝٗغبث٘خ للٔ همدٟد الوْاـجخ ّالزعوسة  

. ّٗمكوط ُورا الزوؤص٘س الوؾودّد للؤ هزؾصو٠د الزملو٘ن السئ٘عو٘خ أّعوَ          العجػ اٛداء فٖ هدازض الجسًبهظ ه بزًخ ثودازض 

ال صوْز ال بئووخ فوٖ ًفوبم الزملو٘ن )ظوبلبد اٟرصوب  الوؾودّدح ّازر وبق ًعوت الز٠ه٘ور الؤ الوملوو٘ي ّكجوس ؽغون الصوو ْة                

 ّهب الٔ ذلك( ّالعغْغ اٟقزصبدٗخ الْاقمخ للٔ اٛظس.ّظمف الجٌ٘خ الزؾز٘خ 

ٗمزجس اٙثبء ّالوملوْى أى الجعكْٗذ الودزظٖ هددل ُبم  ثبٝظوبفخ الؤ أًوَ ٗعوبلد للؤ اعزوراة أؼ وب  الصو ْة         ّ  -43

أٗعوب  ؾكْهوخ. ّٗوْفس الجعوكْٗذ الودزظوٖ     اّٛل٘خ الٔ الودزظخ، ّْٗفس ه ْٗب ؽسعب لٌفبم غرائٖ قبصس، ّٗدلن ظ٘بظوبد ال 

رؾ٠ْٗ ُبهب لل ٘وخ ّاى كبى ل٘ط كبف٘ب ٛكضوس العوكبى ف وسا ّرِو٘ؽوب ؽزؤ ٗموْض ركل وخ اث وبء الؽ ول فوٖ الودزظوخ ثودٟ هوي              

ثسًبهظ الزغرٗخ الودزظ٘خ ّالؽسائوق الجدٗلوخ الزوٖ هوي ؼوؤًِب الغوبء رلوك         اظزسار٘غ٘خهي العسّزٕ الٌفس فٖ ّازظبلَ للمول. 

 لمْاهل ف٘وب ٗزملق ثبٛؼ ب  اٛكجس ظٌب.ا

ًفسا لٌغبػ الغِْد الوجرّلخ ف٘وب ٗزملق ثبل ٘د فٖ الودازض اٟثزدائ٘خ ٗ زوسػ الز ٘و٘ن أى رمزوود ثوٌغ٠دٗػ أّلْٗوخ رزوضول       ّ  -44

ال٠شهوخ لزؾعو٘ي ظوجل     لٜؼ ب  اكزعوبة الوِوبزاد   فٖ اًؽبء الج٘ئخ الوئار٘خ لزمصٗص اًٟز ب  الٔ الوسؽلخ الضبًْٗخ ؽزٔ ٗزعٌٔ

 كعت ل٘ؽِن.

 انرىصُاخ

: ٗزم٘ي للٔ الوكزت ال ؽسٕ ّؼسكبئَ هْاصلخ رؽْٗس ثساهظ هزكبهلخ ّركو٘ل٘وخ رعوزِدة أؼود اٛظوس ف وسا      4انرىصُح   -45

 لجسًبهظ اٛغرٗخ المبلوٖ. فٖ أهبكي الزغرٗخ الودزظ٘خ ّذلك ثبلزْاإم هك الجسًبهظ ال ؽسٕ

هوي رصوو٘ن الؾكْهوخ ّغ٘سُوب هوي       اظوزسار٘غ٘خ ٗزم٘ي للٔ الوكزت ال ؽسٕ اظزموب  ظ٘بظخ الؾْاز لودلن   :1انرىصُح   -46

 الِ٘ئبد الزمل٘و٘خ هي أعل همبلغخ قع٘خ الغْدح فٖ الودازض.

لٌ ل الوعئّل٘خ فٖ هغب  الزغرٗخ الودزظ٘خ ّذلك ثبلزموبّى   اظزسار٘غ٘خ: ٗزم٘ي للٔ الوكزت ال ؽسٕ رؽْٗس 3انرىصُح   -47

 هك الؾكْهخ.

ٗزم٘ي للٔ الوكزت ال ؽسٕ الزوبد ًِظ ؼبهل لومبلغخ الزغرٗخ الودزظ٘خ فٖ الوسؽلخ اٟثزدائ٘وخ هوك رؾدٗود     :1انرىصُح   -48

س ظوٌب فوٖ الصو ٘ي الساثوك     أغساض هعزِدفخ  لوازلف ال ئبد الموسٗخ ثوب فِ٘ب ال ئبد قجل اٟثزدائ٘خ ّاٟثزدائ٘خ ّالز٠ه٘ر اٛكج

 ّالابهط.

همٌّ٘خ لوعوبلدح اٛؼ وب  فوٖ هسؽلوخ      اظزسار٘غ٘خٗزم٘ي للٔ الوكزت ال ؽسٕ دلن ظمٖ الؾكْهخ الٔ زظن  :5انرىصُح   -49

 .أًؽؽخ الغراء ه بثل الزمل٘ن اًٟز ب  الٔ الوسؽلخ الضبًْٗخ  ٌّٗجغٖ لَ أى ٗدزط لٌصس

 فٖ الوبئخ 70ًعجخ  هي الجعكْٗذ الوغرٗبد الدق٘ خ هؾزْٓؤكد هي أى ٗلجٖ ٗزم٘ي للٔ الوكزت ال ؽسٕ الز :6انرىصُح   -50

 الوئؼس الزغرّٕ. ٗزؽلجِبالزٖ 

: ٗزموو٘ي للوؤ الوكزووت ال ؽووسٕ أى ٗمووول هووك الؾكْهووخ ٝٗوو٠ء اُٟزوووبم  لزْظوو٘ك ًؽووبا رْشٗووك الجعووكْٗذ     7انرىصااُح   -51

فٖ الْقذ الساُي دبزط هٌؽ خ الزغؽ٘خ ثووب فوٖ ذلوك الوودازض الدٌٗ٘وخ ّهودازض اٛقل٘وبد         الودزظٖ فٖ الودازض الزٖ رْعد

 المسق٘خ.

ٗزموو٘ي للوؤ الوكزووت ال ؽووسٕ رْظوو٘ك ًؽووبا ًفبهووَ للسصوود ّالز ٘وو٘ن ل٘ؽووول الزسك٘ووص للوؤ رٌووبقص ألووداد    :8نرىصااُح ا  -52

 الز٠ه٘ر فٖ الودازض اٟثزدائ٘خ ّأظجبة اًا بض همد  اكوب  الوسؽلخ اٟثزدائ٘خ.
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