
 

 

A A 

 

 

 الوجلس التنفيذي

 الذورة العاديت الثانيت
 

 47/44/1144-41روها، 

 

 تقاريز التقييم

 األعمال جدول من 6 البند

 

 

 

 

 

 

 

 

 للنظز  

 وارئالط عملية تقييم عن موجز تقرير
 022002 للنيجر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عؾى وثائق اجملؾس التـػيذي  االطالعميؽن . طبعت هذه الوثيؼة يف عدد حمدود من الـسخ

 (http://www.wfp.org/eb): نرتنت عؾى العـوان التالياإلشبؽة  عؾىيف صػحة برنامج األغذوة العاملي 

 

Distribution: GENERAL 

WFP/EB.2/2011/6-G 
3 October 2011 

ORIGINAL: FRENCH 



2 WFP/EB.2/2011/6-G 

 

 مذكزة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظزلهقذهت للوجلس التنفيذي ل هذه الىثيقت

ٔ  رز٦لق ثوؾزوْٓ ُونٍ الْص٘ وخ    أٍئلخ فٌ٘خللِٗن قل ركْى رل٥ْ األهبًخ أ٥ٚبء الوغلٌ النٗي  االرٖوب  ثوو١ْ ٖ    ئلو

 .الوغلٌ الزٌ ٘نٕ ث زوح كبف٘خ كّهحقجل اثزلاء  ملكأى ٗزن  ّٗ ٚلأكًبٍ،  الونكْهٗيًبهظ األغنٗخ ال٦بلوٖ ثو

 :الو١ْ خ الوَإّلخ، هكزت الز ٘٘ن S. Burrows  حالَ٘ل -2519066513: هقن الِبرف

 
رز٦لوق   أٍوئلخ ، ئى كبًوذ لولٗكن   الووإروواد ْؽولح فولهبد   ل خاإلكاهٗو  حالوَوب٥ل ، I. Carpitella ٖوب  ثبلَو٘لح  االر ٗوكوٌكن 

 .(2645-066513): ثاهٍب  الْصبئق الوز٦ل خ ثأ٥وب  الوغلٌ الزٌ ٘نٕ ّملك ٥لٔ الِبرف هقن
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ى رَلٜ٘ الْٚء الكبفٖ ٥لٔ أّعَ االفزالف ث٘ي ٝوق ثغ٘خ ٙوب للبزناهجأعوٕ ُنا الز ٘٘ن ثٌبء ٥لٔ ٝلت الوكزت اإلقل٘وٖ 

ؽزٔ ٗوكي الزؾ ق هوب ئما كبًذ االٍزغبثبد قل رؾٌَذ  2010 2005 ٥بهٖ لألىهز٘ي اللز٘ي ؽّلزب ثبلٌ٘غو فٖ البزناهجاٍزغبثخ 

األُو٘خ ثوكبى وي ف ،هزكوهح ٦ْٕثبدر٦بًٖ هي  بؽلالَهٌٞ خ أى الٌ٘غو ّغ٘وُب هي ثللاى ئلٔ ٢ًّوا . ّاللهًّ اٍُزقلٖذ

 .اٍزقالٓ اللهًّ هي أّكب  االٍزغبثخ

ّلئي كبى الز ٘٘ن ٗوكي ٥لٔ ٥ول٘خ الْٞاهب فاًَ ٗغٖٞ أعياء ال٦ول٘خ الووزلح لإلغبصخ ّاإل٦ًبُ الزٖ اٍزٌلد ئلِ٘ب أًْٞخ 

، ّاألكاء ّالٌزبئظ، ّرؾل٘ل بقرَّأعوٕ الز ٘٘ن ألغواٗ الوَبءلخ ّالز٦ّلن ّرٌبّ  هَبئل الوالءهخ ّاال. االٍزغبثخ فٖ الو بم األّ 

ّأكل الز ٘٘ن ٥لٔ أى األٍبً الوٌٞ ٖ لل٦ول٘خ لٌ٘ هؾل رَبؤ  ٢ًوا لؾلح األىهخ الزٖ ؽّلذ . ال٦ْاهل الزٖ ر َو ُنٍ الٌزبئظ

األهي هي ا٦ًلام  فٖ الوبئخ 22هي الَكبى ٦ٗبًْى هي ا٦ًلام األهي الغنائٖ ّ فٖ الوبئخ 48كبى  2010أثوٗل /ف ٖ ًَ٘بى: ثبلٌ٘غو

 .الغنائٖ الْلٗل

رؾَ٘ي ال٤ْٙ الزغنّٕ  –ُلفب هٌبٍجب، ّلكي الز ٘٘ن ا٥زجو الِلف الضبًٖ  –أال ُّْ ئً بم األهّاػ  –ّكبى الِلف األّ  لل٦ول٘خ 

 ه٤ أىّ. كبًذ هالئوخلنا ف ل ّاًٖجذ األًْٞخ ٥لٔ الؾبعبد الولؾخ فٖ ملك الْقذ ّ. ُلفب ٝوْؽب ٢ًوا لألّٙب٣ –للَكبى 

هي الكو٘بد الويه٦خ فٖ الوبئخ  92خ ثلأد ثاٝبه ىهٌٖ أقٖو ف ل رن رولٗلُب هلح ٍزخ أِّو، ّه٤ اًزِبء ُنٍ ال زوح رن رْى٤ٗ ال٦ول٘

ّقل ّى٥ذ ُنٍ الوْاهك ٥لٔ . هي هغو٣ْ الكو٘بد الو وهح أصٌبء كبهل فزوح االٍزغبثخ فٖ الوبئخ 53إٔال، ّلكي لن ْٗى٣ ٍْٓ 

ّفٖ الْاق٤ أٍ ود ٥ول٘خ الزْى٤ٗ ُنٍ ٥ي رق ٘ف فٖ الؾٖٔ . ي الوَب٥لح الغنائ٘خ الوؾلكٗيهي الوَز ٘لٗي هفٖ الوبئخ  74

٥ّلٔ الوغن هي أّعَ ال ْٖه ُنٍ ف ل لْؽ٢ذ ًْارظ ئٗغبث٘خ ّفلٔ الز ٘٘ن ئلٔ أًَ ٢ًوا لللّه الووهْق النٕ . ّاقزَبم لِب

أهب رؾَ٘ي ال٤ْٙ الزغنّٕ للَكبى فوب ىا  ُلفب ث٦٘ل . أهّاػ فٖ هْاعِخ األىهخ ف ل ٍبُوذ ٥ول٘برَ فٖ ئً بم البزناهجاٙٞل٤ ثَ 

ّرّن ئهعب٣ األكاء ّالٌزبئظ ئلٔ ٥ْاهل فبهع٘خ ئٗغبث٘خ هضل . الوٌب  ّقذ ئعواء الز ٘٘ن ٢ًوا ل٢٦ن الوْكلخ ّؽغن االٍزغبثخ

لٔ عبًت ال٦ْاهل الزٖ كبًذ رؾذ ال٢وّف الَ٘بٍ٘خ ّرْافو األغنٗخ فٖ الجللاى الوغبّهح ّّوّٛ الزجبك  الزغبهٕ اإلٗغبث٘خ ئ

ّالك بءح ّالْواكبد ّالزيام الو١ْ ٘ي ثب٥زجبهُب ٥ْاهل ئٗغبث٘خ  االٍزوار٘غ٘خّأثوى الز ٘٘ن فبٕخ االفز٘بهاد . البزناهجرؾكن 

 .أهب اٙصبه األقل ئٗغبث٘خ فزوضلذ فٖ قلخ الوْاهك الوزبؽخ ًّ ٔ الوٕل. هإصوح ٥لٔ ًزبئظ ال٦ول٘خ
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قـزارهشزوع ال


 
 

 

ّهك ( WFP/EB.2/2011/6-G) "200170ر وٗووو هووْعي ٥ووي ر ٘وو٘ن ٥ول٘ووخ الٞووْاهب للٌ٘غووو   "ثبلْص٘ ووخ  ٗؾووٜ٘ الوغلووٌ ٥لوووًب

٥لوؤ ارقووبم الويٗوول هووي اإلعووواءاد ثْووأى الزْٕوو٘بد، هوو٤   ، ّٗؾووش (WFP/EB.2/2011/6-G/Add.1)اإلكاهح ٥ل٘ووَ ثبلْص٘ ووخ 

 . هٌبقْزَء هوا٥بح اال٥زجبهاد الزٖ أصبهُب الوغلٌ أصٌب

 

                                                      
 ّهحُنا هْو٣ّ قواه، ّلالٝال٣ ٥لٔ ال واه الٌِبئٖ النٕ ا٥زولٍ الوغلٌ، ٗوعٔ الوع٣ْ ئلٔ ّص٘ خ ال واهاد ّالزْٕ٘بد الٖبكهح فٖ ًِبٗخ الل. 
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 الوقذهت

 أهذاف التقيين

ئم َّعَ الوغزو٤ اللّلٖ ّؽكْهخ الٌ٘غوو فوٖ  ى ه٦وًب    . للبزناهجٙوهًا ّلٗلًا ثبلوّػ الو٦ٌْٗخ  2005ألؾ ذ أىهخ ٥بم -  1

. رؾولس هووح أفووٓ ٥لؤ اإلٝوالق     ، ُّوْ هوب ّوكل ٥ًْوًب هوي الٖولهخ الزوٖ ٌٗجغوٖ أال         البزناهجإٔبث٤ االرِبم الغوب٥٘خ ئلٔ 

ِوولف ُوونا الز ٘وو٘ن ئلوؤ ق٘ووبً اٍووزغبثخ  ّٗ. االُزوووبم األقٖوؤ ر بكٗووًب لزكووواه رلووك الزغوثووخ  2010ّلِوونا ف وول أّل٘ووذ أىهووخ ٥ووبم 

هوي ؽ٘وش هَوبه     20017األّ  ٗزوبّؤ هو٤ الٞوٗ وخ الو٦زوبكح ثؾ٘وش ُق٘مووذ ٥ول٘وخ الٞوْاهب         . ٥لٔ هَزْٗ٘ي اصٌ٘ي البزناهج

فوٖ ٍو٘بق كّهح األؽولاس الزوٖ      2010صن ُكهٍوذ أىهوخ ٥وبم    . البزناهجفٖ ٍج٘ل ر لٗو اٍزغبثخ " الٌزبئظ –ٌ ٘ن الز –اإل٥لاك "

 2010ّ 2005ّثو٘ي ٥وبهٖ   . ؽَلذ ثبلٌ٘غو هواهًا ّركواهًا ٥لٔ هلٓ ٥لح ٥ ْك ثٖوْهح هإٍو خ ّلكٌِوب ركوبك ركوْى هزْق٦وخ      

فووٖ  2005هوا٥وبح الوولهًّ الوَزقلٖوخ هوي رغوثووخ ٥وبم     رٌ ٘وون أًْوٞزَ، ّهوي الو ٘وول الز٦ووف ٥لوؤ هولٓ      البزنااهج ّإول  

، ّك٘ ٘خ هَبُوخ اللهًّ الوَزقلٖخ هي األىهز٘ي األف٘ور٘ي فٖ الٌِْٗ ثبلغِْك الواه٘خ ئلٔ البزناهجالوَبه النٕ ارج٦َ 

 .االٍز٦لاك لألىهخ الو جلخ ثل ّؽزٔ الزق ٘ف هي ّٝأرِب

 التقيين  هفهىم

زٌبّ  الز ٘٘ن، ثوْعت افزٖبٕبرَ، صالصوخ أٍوئلخ هئَ٘و٘خ رْوكل ُ٘كول الز وٗوو الوواُي ّرزٚووي الوإّوواد الو٦زوبكح           ٗ-  2

 :ل٦ول٘بد الز ٘٘ن هي ُنا ال٣ٌْ

ُٕووذ ال٦ول٘خ ٥ّلٔ إٔ أٍبً : ال٦ٌبٕو االٍزوار٘غ٘خ (1  ؟(االرَبق)ّهب ُٖ الق٘بهاد الزٖ اُرقند ( الوالءهخ)ك٘ف 

 ؟(ال ٦بل٘خ)؟ ُّل ؽ  ذ أُلافِب (الك بءح) مند ال٦ول٘خ ك٘ف ًُ: األكاء ّالٌزبئظ (2

 هب ُٖ ال٦ْاهل القبهع٘خ ّاللافل٘خ الزٖ ر مَو رؾل٘الد الز ٘٘ن؟: ال٦ْاهل الزٖ ر مَو الٌزبئظ (3

 ونهجيت الوقتزحتال

الوئَ٘٘خ الوْْٕفخ أ٥الٍ ه َوًخ ئلٔ ٍلَلخ هوي   هٖ ْفخ ر ٘٘ن رغٖٞ الوغبالد( 1: ّّولذ الوٌِغ٘خ الو زوػ هب ٗلٖ-  3

هٖو ْفخ  ( 3القْٞٛ الزْعِ٘٘خ للو بثالد ثؾَوت ًو٣ْ الوغ٘وت هو٤ ر ٖو٘ل األٍوئلخ؛       ( 2األٍئلخ، ّالوغ٘ج٘ي، ّالوإّواد؛ 

: ُون  ّرأَلف ال وٗق هي أهث٦خ فجوواء اٍزْوبهٗ٘ي  . ر ٘٘ن ه٤ اإلؽبلخ ئلٔ كل ٥ٌٖو ق٘ل الجؾش ثبٍزقلام ٍلَلخ هي الوإّواد

ّكبًوذ ١ووّف الز ٘و٘ن هْار٘وخ هغون      . رغنٗخ هقزٔ ثبلْثبئ٘بد، ّفج٘و رغنّٕ، ّفج٘وو لْعَوزٖ، ّقبئول لل وٗوق    /فج٘و ٕؾخ

 .ال ْ٘ك األهٌ٘خ ّاإلٝبه اليهٌٖ الٚ٘ق ًَج٘ب

 السياق العام

لضوب الَوكبى كّى فوٜ ال  وو، ّرول  هإّوواد الزٌو٘وخ        رٌلهط الٌ٘غو فٖ ٥لاك أّل الجللاى ف ووًا فوٖ ال٦وبلن، ؽ٘وش ٦ٗوِ٘ ص     -  4

ىها٥وخ الك وبف الزوٖ    ( 1: )ِّٗ٘وي ٥لٔ االقزٖبك ٥ًْبى هي األًْوٞخ ُووب  . الوقزل خ ٥لٔ هْكالد ٕؾ٘خ ّاقزٖبكٗخ ثبلغخ

  لوون رْووِل الزؾوولٗش ث٦وول، ّالو٦زووولح ا٥زوووبكًا ّوولٗلًا ٥لوؤ ه٦وولالد ُٞووْ  األهٞووبه، ّالقبٙوو٦خ ألؽوولاس غ٘ووو قبثلووخ للزْقوو٤؛   

فوٖ الوبئوخ هوي ئعووبلٖ الٌوبرظ       40ّرْفو ُنٍ األًْٞخ ًؾوْ  . أًْٞخ الضوّح الؾْ٘اً٘خ الوإل خ فٖ الو بم األّ  هي األث به( 2)

ّهوب روي  ال ولهح    . فٖ الوبئخ هي الَكبى هغن ٥غيُوب ٥وي ٙووبى االكز وبء الونارٖ لل وبئو٘ي ثِوب        85الوؾلٖ ّر٦ول فِ٘ب ًَجخ 
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. ثْولح ّه٦وٙوخ ٙصوبه األٍوْاق الوز لجوخ كض٘ووًا، هووب ٗيٗول هوي الِْبّوخ ئىاء الٖولهبد           الْوائ٘خ لَكبى األهٗبف هٌق ٚوخ  

          ٖ  ّأف٘وًا ف ل ٥بًذ الٌ٘غو هي ٥لك هي فزواد ال القل الَ٘بٍو٘خ فوٖ الَوٌْاد األف٘ووح، ّكوبى  فوُوب االً والة الونٕ ّقو٤ فو

 .2010ّجبٛ ٥بم /فجواٗو 18

 0202أسهت عام 

ثبل٢ٌو ئلٔ الٚوللخ االٍوزضٌبئ٘خ للوْاٍون ّاًق وبٗ غوالد       2009ثؾلْ  هٌزٖف ٥بم  ١2010ِود ثْاكه أىهخ ٥بم -  5

، ّرْٞهد ُنٍ األىهخ رلهٗغً٘ب لزٖل ئلٔ مهّرِوب فوٖ أ٥ وبة اً والة     (فٖ الوبئخ ٥لٔ الزْالٖ 67ّ 31ً ٔ ثٌَجخ ) ال٦لف

، ئلؤ  2010ًَ٘بى ٥بم /ّأّبه الوَؼ األّ ، النٕ أعوٕ فٖ أثوٗل .ّجبٛ ٝج ًب ل٦ول٘زٖ هَؼ فلٖزب ئلٔ ًزبئظ عل٘خ/فجواٗو

فٖ الوبئخ ر بٍٖ هوي الؾوهوبى الْولٗل هوي      22ٌُبك ًَجخ )فٖ الوبئخ هي الَكبى ر٦بًٖ هي ا٦ًلام األهي الغنائٖ  48أى ًَجخ 

ه ل خ هي ٍْء الزغنٗخ الؾبك فٖ  ، ف ل أ١ِو هَزْٗبد2010ؽيٗواى ٥بم /، أهب الوَؼ الضبًٖ، الوٌَ ن فٖ ًْْٗ٘(األهي الغنائٖ

 ، ؽ٘وش ّٕولذ ُونٍ الوَوزْٗبد ئلؤ ًَوجخ      (فوٖ الوبئوخ   15) البزنااهج الجالك ر بهة أّ رزغبّى ٥زجوخ الٞوْاهب الزوٖ ٦ٗزوولُب     

ّأف٘ووًا، ّهغون هَوزْٓ الونهّح     . فٖ الوبئخ فٖ ٕ ْف األٝ ب  ث٘ي الِْو الَبكً ّالِْو الضبلش ّال٦ْوٗي هي ال٦ووو  26

أٗوبه، ف ول ١لوذ أٍو٦به الؾجوْة هَوز وح ٥وْهوًب، ُّكونا فواى األىهوخ كبًوذ أٍبٍوًب أىهوخ فوٖ ال ولهح ٥لؤ                 /ْالوَغل فوٖ هوبٗ  

 .الْْٕ  ئلٔ الؾجْة ثبلٌَجخ لألٍو الزٖ رالّذ هْاهكُب روبهًب ث ٦ل ال  و الولق٤

 عزض عام الستزاتيجيت العوليت

 عزض عام

لو٘ياً٘وخ ال٦ول٘وخ الووزولح     6ّ 5فوٖ االٍوزغبثخ لألىهوخ ٥جوو الز٦ولٗل٘ي       2009هًا هوي أّافوو ٥وبم    ا٥زجوب  البزناهجّو٣  -  6

ٖ الوْعوخ  ّالزْى٤ٗ ، ُّْ هب أربػ رٌ ٘ن أًْٞخ هئَ٘٘خ للزغنٗخ الزكو٘ل٘خ الْبهلخ 106110لإلغبصخ ّاإل٦ًبُ   .لألغنٗوخ  الوغوبً

ّكبى هي الويه٤ إٔواًل أى رَوزوو ال٦ول٘وخ    . لس الغِْكهزبث٦خ هٌٞ ٘خ، ٥ّيىد ث ْح أؽ 200170ّّكلذ ٥ول٘خ الْٞاهب 

كّاله أهوٗكووٖ، ّأى هل٘ووْى  213.4، ّأى رجلووق ق٘وووخ ه٘ياً٘زِووب (2010كووبًْى األّ  /كَٗوووجو - ة/أغَووٌٞ)فوَووخ أّووِو 

 .فٖ الجالك ٥جو ٍج٦خ أًْٞخ هقزل خ ّقٔ هلْ٘ى 7.9ًٌٝب هزوًٗب، ّأى رَزِلف  518 212ٖٗل ؽغن ئهلاكارِب ئلٔ 

 زاتيجيت التشغيليتاالست

ّهوب رويا  الوالءهووخ ُوٖ الَووخ الوالىهوخ الهرجوبٛ ال٦ول٘ووخ       . لوٌ٘ األٍوبً الوٌٞ وٖ لل٦ول٘وخ هؾوٜ رَووبؤ  ثٖو خ ٥بهوخ       -  7

ال٦ول٘وخ   ّلوٌٞوق للبزنااهج،  ثبٍزوار٘غ٘بد الؾكْهخ، ّالْوكبء الز ٌ٘٘ي ّالوبل٘٘ي، ّّكبالد األهون الوزؾولح، ّال و٘ن األٍبٍو٘خ     

ّهغن قلهح االٍزغبثخ الوؾلّكح لولٓ ال٦ول٘وخ الووزولح لإلغبصوخ ّاإل٦ًوبُ فواى قوواه ئٝوالق ٥ول٘وخ          . ئىاء األّلْٗبد اإلًَبً٘خ

قل أروبػ ٥لؤ الوَوزْٓ الولافلٖ ر٦جئوخ الووْاهك الوبكٗوخ ّالجْووٗخ الالىهوخ، ّهَكوي فبهع٘وًب هوي رْٙو٘ؼ              " هإٍَ٘خ"ْٝاهب 

؛ ثٌ٘وب ارَون الِولف   "ئً بم األهّاػ"األّ ، هٌبٍت روبهًب، ُّْ : ّقل رن ئهٍبء ُلف٘ي هئَ٘٘٘ي. ئلؾبػ الؾبلخ للغِبد الوبًؾخ

َمن ُناى الِلفبى ئلٔ صالصخ ًْارظ هزْق٦خ، ّهزجبٌٗخ ئلٔ ؽل هوب،  . ، ثبلٞوْػ الجبلق"رؾَ٘ي الزغنٗخ فٖ الٌ٘غو"الضبًٖ، ُّْ  ُّق

٦ٖت رؾ ٘ وَ كووب ٗجولّ؛    كّى القبهَخ هي ال٦وو، ُّْ أهو ٗ ب  ف ٘ ه٦ل  ٍْء الزغنٗخ الؾبك فٖ ٕ ْف األٝ( 1: ُّٖ

رؾَ٘ي االٍزِالك الغنائٖ ٝ٘لخ فزوح الوَب٥لح فٖ ٕ ْف الوغو٥ْبد الَكبً٘خ الوَزِلفخ، ُّْ ًبرظ ٦ٖٗت ق٘بٍَ فوٖ  ( 2
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الٌ ول ه بثول   رؾَ٘ي االٍوزِالك الغونائٖ فوٖ ٕو ْف األٍوو الوزٚووهح هوي ؽبلوخ الٞوْاهب ّالوَوزِلفخ ثجوًوبهظ            ( 3الْاق٤؛ 

 .قوٗخ فٖ هٌٞ خ أّاالم 22ال٦ول، ُّٖ هِوخ ارَوذ ثبلِبهْ٘خ ٥لٔ هب ٢ِٗو فٖ الٌَقخ األّل٘خ هي الْص٘ خ ؽ٘ش اٍزِلفذ 

 :ّكبى افز٘به األًْٞخ هزَ ًب هي ؽ٘ش أى األًْٞخ رٌبّلذ هَبئل رزَن ثبألُو٘خ الجبلغخ فٖ ملك الْقذ-  8

الزغنٗخ الزكو٘ل٘وخ الْوبهلخ لألٝ وب     : الوز٦لق ثبألىهخ ّثبلٌزبئظ الو ل خ الزٖ فلٖذ ئلِ٘ب الوَْػ األف٘وح طارئالذعن ال (1

ثوو٘ي الْووِو الَووبكً ّالْووِو الضبلووش ّال٦ْوووٗي هووي ال٦وووو، ّالوَووزكولخ ثؾٖوؤ الؾوبٗووخ، للؾوول هووي ١ووبُوح اقزَووبم      

ُ الؾٖؤ الزووٖ لْؽ٢ووذ فووال  الغووْلز٘ي األّل٘و٘ي فووٖ ١وول ال٦ول٘ووخ ا   ّكووبى ُووناى الٌْووبٝبى . لووزوولح لإلغبصوخ ّاإل٦ًووب

 .هجوهٗي روبهب

، ٥لٔ ّكل ك٥ن رغنّٕ هٌبٍت روبهًب لوغبثِوخ ٍوْء الزغنٗوخ الؾوبك الو٦زول  لولٓ األٝ وب         دعن أشذ الوجوىعاث ضعفا (2

ث٘ي الِْو الَبكً ّالِْو الزب٤ٍ ّالقوَو٘ي هوي ال٦ووو ّفوٖ ٕو ْف الؾْاهول ّالووٙو٦بد، ثووب ٗزوبّؤ هو٤ ّالٗوخ            

ّعوووٓ رٍْوو٤٘ ًٞووبق ُوونا الوول٥ن لْ٘ووول ه٥بٗووخ األٝ ووب  القبٙوو٦٘ي للو٦بلغووخ فووٖ هواكووي الزأُ٘وول الزغوونّٕ  . البزناااهج

.الوْلك، ثغ٘خ الؾل هي الو٦ل  الوور ٤ للزَوة هي أًْٞخ الو٦بلغخ الٌبعن ٥ي ٦ٙف الوْاهك
(1)

 

أ٥والٍ، ّلكٌِوب كبًوذ ر٦وبًٖ هوي ا٦ًولام        الزٖ لن رٌلهط فٖ ٥لاك الوَز ٘لٗي هي األًْٞخ الوونكْهح  دعن األسز الضعيفت (3

 .ّالٌ ل ه بثل ال٦ول لألغنٗخالوغبًٖ الوْعَ الزْى٤ٗ ّلٗل فٖ األهي الغنائٖ، ّملك ثبٍزقلام أًْٞخ 

 :ثْأًِب األفوٓ الوز٦ل خ ثبل٦ول٘خ هالئوخ ٥وْهًب، ّلْ أًَ هب ريا  ٌُبك ث٦٘ الزؾ ٢بد البزناهجكبًذ ف٘بهاد -  9

غ٘وو أى ملوك   . البزنااهج اٍزٌل افز٘به الْوكبء ٥لٔ االؽز٘بعبد الٞبهئخ، ّعود االٍز٦بًخ ثْوكبء ٦ٗولْى ثبل ٦ل ه٤  (1

ّثبلٌَجخ ألًْوٞخ الزغنٗوخ   . أٍ و ٥ي ث٦٘ الزؾ٘ي الغغوافٖ لٖبلؼ الوٌبٝق الزٖ كبى ُإالء الْوكبء ٦ٗولْى فِ٘ب قجال

و٢ٌوووبد غ٘ووو الؾكْه٘ووخ، ّعل ِووب هووي الو٢ٌوووبد الوؾل٘ووخ، ثبالّووزواك هوو٤ هكزووت  الزكو٘ل٘ووخ الْووبهلخ ف وول عوووٓ افز٘ووبه ال

غ٘و أًَ ٥لٔ الوَزْٓ الو٘لاًٖ ف ل ُإٔ٘ت ث٦٘ الوَإّل٘ي ثبلؾ٘وح عواء افز٘به ث٦٘ ُإالء الْوكبء النٗي . الزغنٗخ

 .ٗ ز وّى ئلٔ الو٦وفخ ثبلوْاق٤ الو٦ٌ٘خ هوب أكٓ ئلٔ اهركبة أفٞبء فٖ االٍزِلاف

ٛ  البزناااهجز٘ووبه األغنٗووخ هزَوو ًب هوو٤ ال٦وووف الو٦زووبك فووٖ   كووبى اف (2 ّأ٥وثووذ الو٢ٌوووبد غ٘ووو  . ّهوو٤ اؽز٘بعووبد كوول ًْووب

الؾكْه٘خ ٥ي ث٦٘ الزؾ ٠ ئىاء اٍزقلام فلٜ٘ النهح ّالْٖٗب فٖ ه٦بلغخ ٍْء الزغنٗخ الؾبك الو٦زول ، ّك٥وذ ٥ْٙوًب    

 .ب ٦و٥ي ملك ئلٔ االٍزقلام الوٌز٢ن لألغنٗخ الزكو٘ل٘خ الغبُيح لالٍز

ف ٘وب ٗز٦لق ثبلزغنٗخ الزكو٘ل٘خ الْبهلخ ف ل ها٥ذ ٥ول٘خ الٞوْاهب  . هالئوخ هي الياّٗخ ال٢ٌوٗخ ه٦بٗ٘و االٍزِلافكبًذ -  10

 ، ّاٍزقلهذ ث٘بًبد هي2010ؽيٗواى ٥بم /هي الٌبؽ٘خ الغغواف٘خ األهقبم الٌْٝ٘خ لَْء الزغنٗخ الوَزقلٖخ هي هَؼ ًْْٗ٘

ال٢ٌبم الؾكْهٖ لإلًناه الوجكو فٖ رؾلٗل الوٌبٝق ّال وٓ األّل ٦ٙ ًب الزٖ رل٥ْ فِ٘ب الؾبعوخ ئلؤ أًْوٞخ الزغنٗوخ الزكو٘ل٘وخ      

ٌُّوبك ث٦و٘ الْوكْك الوؾ٘ٞوخ ثوواكوي الزأُ٘ول القبٕوخ ثَوْء         . ٥لٔ ؽل ٍْاء لألغنٗخالوغبًٖ الوْعَ ّالزْى٤ٗ الْبهلخ 

غوافوٖ الْؽ٘ول ثْوأًِب كوبى ٥لؤ هوب ٗجولّ ُوْ أًِوب قبئووخ ثبل ٦ول ّرزل ؤ الول٥ن هوي أؽول                الزغنٗخ الو٦زل  ؽ٘ش أى الو٦٘وبه الغ 

: ّثبٍزضٌبء ملك فاى ٥ول٘خ افز٘به الوَوز ٘لٗي لكول ًْوبٛ كبًوذ هؾولكح ثْٙوْػ      (. ثوب فٖ ملك ٥جو الؾكْهخ أؽ٘بًب)الْوكبء 

ٗوخ الزكو٘ل٘وخ الْوبهلخ، هو٤ هْاءهوخ الو٦وبٗ٘و       األٝ ب  ث٘ي الْوِو الَوبكً ّالْوِو الضبلوش ّال٦ْووٗي هوي ال٦ووو ألًْوٞخ الزغن        

لزؾلٗل الوزل ٘ي فٖ ١ل ال٢ووّف الْاق٦٘وخ للٌ٘غوو؛ ّأٍوو ُوإالء األٝ وب  ثبلٌَوجخ لؾٖؤ الؾوبٗوخ؛ ّاألٝ وب  ثو٘ي الْوِو             

                                                      
ْبٛ ُبهْٖ ألٝ ب  رغِٞ٘ن ه٢ٌوخ األهن الوزؾلح للٞ ْلخ، غ٘و أى ُنٍ الوالؽ٢خ ر٦ْك لل وٗق، فِْ ٗزٞلت عِلًا ئٙبفً٘ب فٖ ّقذ األىهخ هي أعل ً)ر٦بًٖ هالءهخ ُنا الٌْبٛ هي قلخ الْْٙػ  (1)

 .فٖ ؽ٘ي أى الوكزت ال ٞوٕ ٦ٗزجو الٌْبٛ الونكْه هجوها
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 ؛ الَبكً ّالِْو الزب٤ٍ ّالقوَ٘ي هي ال٦وو النٗي ٗلجْى ه٦بٗ٘و ه٢ٌوخ الٖؾخ ال٦بلو٘وخ ف٘ووب ٗز٦لوق ثَوْء الزغنٗوخ الو٦زول      

 .٥لٔ أًَ كوب ٍ٘زٚؼ ف ل كبى هي ال٦ٖت رٞج٘ق ُنٍ الو٦بٗ٘و ال٢ٌوٗخ ٥لٔ ال٦ٖ٘ل ال٦ولٖ. ّالؾْاهل ّالوو٦ٙبد

ّفووٖ الٌِبٗووخ قووبم ر٦وولٗل للو٘ياً٘ووخ ثزولٗوول ٥ول٘ووخ الٞووْاهب هوولح ٍووزخ أّووِو، ّىٗووبكح ٥وولك الوَووز ٘لٗي ّؽغوون الكو٘ووبد     -  11

ْمى الزؾوْٗالد         الو لهخ، ّر٤ٍْ٘ ه ْمى الٌ ل ه بثل ال٦ول لل٦ٌبٗخ ثأهو ُْبّوخ األّٙوب٣ ٥لؤ الٖو٦٘ل الوٌْٖٝ، ّئٙوبفخ هكو ك

الٌ لٗخ ٥ًْٙب ٥ي ؽٖٔ الؾوبٗخ الوز٦ل وخ ثبلزغنٗوخ الزكو٘ل٘وخ الْوبهلخ، ًز٘غوخ روْافو الؾجوْة فوٖ األٍوْاق ث ٚول الوْاٍون            

لّ هالئوخ علًا للؾبلوخ ال بئووخ، فواى االًقوواٛ فوٖ ٥ول٘وبد رْوزول        ّفٖ ؽ٘ي أى ُنٍ الوجبكهح األف٘وح رج. 2010الٌبعؾخ ل٦بم 

، ٦ٗزجوو أهووًا   (أّ فوٖ فزووح هوب ث٦ول األىهوخ     )فَ٘ فجوح ّا٦ٍخ ث٦ل، فٖ ١ول األىهوخ    البزناهج٥لٔ الٌ ل، ُّْ هغب  لن ٗكزَت 

جِوب، ؽ٘وش ٥وول ٥لؤ رٌ ٘ون ٍوج٦خ       ٥بىهًب ٥لٔ ال٦ٌبٗخ ثكول األّلْٗوبد كّى رور٘  البزناهج ّثبلوضل ف ل ثلا . هؾ ْفًب ثبلوْكالد

  .أًْٞخ هقزل خ، صن صوبً٘خ، هغن اؽزوب  أى ركْى ُنٍ األًْٞخ ٥َ٘وح هي ؽ٘ش الزٌ ٘ن ّاإلكاهح

 النتائج: 4الجدول 

 العوليت األصليت  

 (أشهز 5)

 1تعذيل الويشانيت 

 (شهزا 11)

النتائج في 

11/11/1212 

في  122102هسار عوليت الطىارئ 

11/11/1212 

-4/8/1141 تزة الف

14/41/1141 

4/8/1141-

14/41/1141 

 5: 4تعااااااذيل الويشانياااااات  أشهز 5/5: في البذايت 

 شهزا 44/أشهز

 فٖ الوبئخ 62 فٖ الوبئخ 81 282 854 2173 687 401 1279 202 405 213 (كّاله أهوٗكٖ)الوَبُوبد الوإكلح 

 فٖ الوبئخ 49 ئخفٖ الوب 64 487 045 5 420 246 10 655 886 7 ٥لك الوَز ٘لٗي

 فٖ الوبئخ 42 فٖ الوبئخ 53 710 3111 591 265 518 212 (ٝي هزوٕ)األغنٗخ الوْى٥خ 

 فٖ الوبئخ 63 فٖ الوبئخ 79 344 4167 (ٝي هزوٕ)األغنٗخ الوََلوخ 

 خفٖ الوبئ 72 فٖ الوبئخ 96 820 353 293 089 903 129 700 915 96 (كّاله أهوٗكٖ)هغو٣ْ ركبل٘ف األغنٗخ 

ركبل٘ف أًْٞخ الٌ ل ه بثل ال٦ول ّال َوبئن  

 (كّاله أهوٗكٖ)

 فٖ الوبئخ 34 فٖ الوبئخ 100 282 698 1 000 920 4 000 500

1
 ل٦ول٘خ الْٞاهب 1ر٦لٗل الو٘ياً٘خ  
2
 .31/12/2111الؾبلخ ثزبهٗـ  – 4/11/2111فٖ " ال٦وٗ ال٦بم إلكاهح الوْو٣ّ"فالٕخ  –أهقبم ٢ًبم ًّغي  
3
 (31/12/2111 -1/8/2010)هغو٣ْ الكو٘بد الوََلوخ ئلٔ الْوكبء (: كْهجبً)م رؾل٘ل ّئكاهح ؽوكخ الَل٤ أهقبم ٢ًب 
4
 ٌٝب هزوٗب 344 164( = 415 17)كو٘بد ثبلٞي الوزوٕ فٖ فْٞٛ اإلهلاك أّ فٖ هوؽلخ ال٦جْه + هقيًّبد فٖ الوَزْك٥بد ( + 710 111)الكو٘بد الوََلوخ ثبلٞي الوزوٕ  

 2010كوبًْى األّ  ٥وبم   /كَٗووجو  31أٌٝبى هزوٗوخ ثٖوْهح ف٦ل٘وخ ؽزؤ      710 111ف ل رن رْى٤ٗ  ّف٘وب ٗز٦لق ثبألغنٗخ-  12

.فٖ الوبئخ هي الوغو٣ْ، ُّٖ ًَجخ ر٦زجو هٌق ٚوخ  53إٔ ًَجخ 
(2)

فوٖ الوبئوخ هوي الو ولاه      91.7غ٘وو أى ملوك ْٗوكل ًَوجخ      

هوووب ٗوول  ٥لوؤ ف٦بل٘ووخ الزٌ ٘وون، هغوون الزجبٌٗووبد  ( ٌٝووًب هزوٗووًب 867 121)خ ماد األّووِو القوَووخ الوٞلووْة فووٖ القٞووخ الزْووغ٘ل٘

ّثؾَت األًْٞخ فاى ُنٍ الٌَت هكٗئخ أٗٚوًب ًَوج٘ب   (. ٝي هزوٕ هي األغنٗخ 000 8)فٖ الوبئخ  18الِْوٗخ الزٖ رٖل ئلٔ 

س هغو٥ْوبد هزووبٗيح ُوٖ ىٌٗولاه ّهوبهاكٕ الزوٖ       ، ّْٗ٘و ر َ٘ن األهقبم ثؾَت الوٌبٝق ئلٔ أى ٌُوبك صوال  (1ا٢ًو الْكل )

فٖ الوبئوخ، ّكٗ وب ّأغوبكٗي     35ّرِْا الزٖ رل ذ ًَجخ ( ه٤ ً٘بهٖ)فٖ الوبئخ هي األغنٗخ الوْى٥خ، ّر٘الث٘وٕ  55رل ذ ًَجخ 

 .ٌّٗب١و ُنا ثْٖه ّص٘ خ للغبٗخ األهقبم الوز٦ل خ ثبلَكبى. فٖ الوبئخ فؾَت 10الزٖ رل ذ ًَجخ 

                                                      
ٌّٗب١و ال بهق ال بئن ث٘ي الوقن الونكْه . 2010كبًْى األّ  /جوكَٗو 10، غ٘و أى ملك ْٗول األغنٗخ فٖ الوقبىى ّاألغنٗخ الزٖ رن ٝلجِب ؽزٔ (فٖ الوبئخ 79)ًٌٝب هزوًٗب  344 164رن رَل٘ن  (2)

 (. ّهي صن فاى ُنا الز ٘٘ن ال ٗغِٞ٘ب)أٌٝبى هزوٗخ أٍبًٍب األغنٗخ القبٕخ ثز٦لٗل الو٘ياً٘خ  710 111ّهقن 
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 :، رغله اإلّبهح ئلٔ صالس ً بٛ أّل٘خ قجل ّوػ الٌزبئظ ُّّٖف٘وب ٗزٖل ثبلوَز ٘لٗي-  13

ح الوكبروت ال و٥٘وخ، ّؽولح رؾل٘ول ُْبّوخ األّٙوب٣ ّهٍون فوائِٞوب، الْؽول         )ر بّرذ الج٘بًبد هي هٖله ئلٔ  فوو   (1

 .ثْكل ٥بم ح الو٦ٌ٘خ ثبلجواهظٚ٘ل الْؽل، ّكبى ال ثل هي االفز٘به ثٌِ٘ب، ّقل رن ر الو٦ٌ٘خ ثبلجواهظ

ّالزغنٗوخ الزكو٘ل٘وخ    لألغنٗوخ الوْعوَ الوغوبًٖ   الزْىٗو٤  كبى االهرجوبك ُوْ الَووخ الزوٖ ٝج٦وذ رٌ ٘ون اٍوزِلاف أًْوٞخ          (2

، ّالق٘بهاد الوزقنح ث ٦ل قلخ اإلهولاكاد الغنائ٘وخ   (ثؾَت الوٌبٝق الغغواف٘خ أّ الوَز ٘لٗي ٥لٔ ؽل ٍْاء)الْبهلخ 

أّ الغِوبد الْووٗكخ الوقزل وخ،    /ّ للبزنااهج ِب أ٥الٍ، ؽ٘ش كبًذ ٌُبك ًَـ هزجبٌٗخ فوٖ الوكبروت ال و٥٘وخ    الوْبه ئل٘

ّاٍووُزقلم ٥وولك هووي الووٌُِظ الوز بّرووخ ثؾ٘ووش كووبى هووي الٖوو٦ت رؾلٗوول ه٦ووبلن     . ّملووك ؽزوؤ فووٖ الوٌٞ ووخ مارِووب أؽ٘بًووب  

 .الوَز ٘لٗي النٗي رن الْْٕ  ئلِ٘ن ف٦ال

ّأف٘وًا، ًّز٘غخ قلخ اإلهلاكاد الغنائ٘خ ّاالٍزج٦بك الوؾزن للوَز ٘لٗي الوؾزول٘ي، ف ل رن ٥ولً٘ب اقزَبم عو٘و٤ ؽٖؤ    (3

لألغنٗوخ، كافول األٍوو ف٘ووب ٗز٦لوق ثبلزغنٗوخ الزكو٘ل٘وخ الْوبهلخ، أّ ف٘ووب ثو٘ي األٍوو ثبلٌَوجخ              الوْعَ الوغبًٖالزْى٤ٗ 

ٖ خ، ؽٖؤ الؾوبٗووخ، الزْىٗو٤   الْوبهل  الزكو٘ل٘ووخالزغنٗوخ  )لإلهولاكاد ككول    لألغنٗوخ، هواكوي الزأُ٘وول    الوْعوَ الوغووبً

ّال ٗجلّ أى ملك قل أَصو كض٘وًا ٥لٔ الٌوبً الونٗي ٦ٗزجووّى ُونٍ الووبهٍوخ، فوٖ أّوكبلِب الوقزل وخ،         (. الزغنّٕ الوْلك

 .أهوًا ه٦زبكًا هي الياّٗخ االعزوب٥٘خ

 ُّر٦ويٓ ئلؤ ُونا الووقن ًَوجخ ر ووة هوي       . فوٖ الوبئوخ هوي الوَوز ٘لٗي     74 ول رون الْٕوْ  ئلؤ ًَوجخ      ّثْٖهح ئعوبل٘وخ ف -  14

فٖ الوبئخ هي األغنٗوخ الوزبؽوخ، هووب أكٓ ئلؤ ث٦و٘ الزق ٘وف فوٖ الؾٖؤ، ئلؤ عبًوت ١وبُوح االقزَوبم الوْوبه ئلِ٘وب                53

 :٥ّلٔ ّعَ الزؾلٗل ف ل. أ٥الٍ

الكو٘بد الزوٖ  ٖ الوبئخ هي الَكبى الوَزِلف٘ي، ّكبًذ الؾٖٔ هزَ خ ه٤ ف 75ّٕلذ الزغنٗخ الزكو٘ل٘خ الْبهلخ ئلٔ  (1

ئال أى .  ٦وباألغنٗوخ الزكو٘ل٘وخ الغوبُيح لالٍوز     أّالنهح ّالْٖٗب فلٜ٘ اللغْء ئلٔ هَألخ  أص٘ودكوب ، البزناهج قوهُب

ّفوٖ  . ًا غ٘وو مٕ ثوب   رق ٘ف الؾٖٔ ّئ٥بكح رْى٦ِٗب ث٘ي الوَز ٘لٗي ّغ٘و الوَز ٘لٗي قل ع٦ل هي ُنا الٌ وبُ أهوو  

 .فٖ الوبئخ هي الَكبى 88الْقذ مارَ ف ل ّٕلذ ؽٖٔ الؾوبٗخ ئلٔ ًَجخ 

ّٕل الل٥ن الزغنّٕ الوْعَ ئلٔ هغو٥ْخ األٝ ب  فٖ الِْو الَوبكً ئلؤ الْوِو الزبٍو٤ ّالقوَو٘ي هوي ال٦ووو فوٖ          (2

الوَوزِلف٘ي، ّّٕول الول٥ن الو ولم     فٖ الوبئخ هوي الَوكبى    52هواكي الزأُ٘ل القبٕخ ثَْء الزغنٗخ الو٦زل  ئلٔ ًَجخ 

فٖ الوبئخ، ّغٞوذ ؽٖؤ ال وبئو٘ي ثبلو٥بٗوخ فوٖ هواكوي الزأُ٘ول الزغونّٕ          72ئلٔ الؾْاهل ّالوو٦ٙبد ئلٔ ًَجخ 

فوٖ الوبئوخ، ّالزؾوْٗالد الٌ لٗوخ ًَوجخ       78فٖ الوبئخ، فٖ ؽ٘ي ّولذ أًْٞخ الٌ ل ه بثول ال٦وول ًَوجخ     68الوْلك ًَجخ 

 .و٥ْخ الٌَت ُنٍ ٥لٔ أٍبً الج٘بًبد ر بكًٗب للز٦لاك الويكّطُّأهٍ٘ذ هغ. فٖ الوبئخ 81

فوواى هووي ال٦َوو٘و ر ٘وو٘ن الغْاًووت الزووٖ ٥بًووذ هووي االفز ووبه ئلوؤ ق٘ووبً ٥وولك هووي      ( 7ا٢ًووو ال  وووح )ّهووي ؽ٘ووش الٌووْارظ  -  15

 ٘لٗي ثٞووق هزجبٌٗوخ، أّ الزوٖ رون اقزَوبم الؾٖؤ       الوإّواد، أّ هي ٥لم رؾلٗلُب كوً٘ب، أّ هي ئغ بلِب، أّ هي ر٦٘٘ي الوَز

. غ٘وو ّاٙوؾخ  البزنااهج  ّال٦القخ ال بئوخ ث٘ي الٌزبئظ الوَزقلٖخ ّاللّه الل٥ن النٕ اٙٞل٤ ثَ . أّ رق ٘ ِب ف٘وب ٗز٦لق ثِب/ّ

 :ّقل ٦ٍٔ ال وٗق ف٦اًل ئلٔ رؾلٗل ث٦٘ ال٦ْاهل

الوٖبؽجخ ٗجلّ أًَ كبى ٌُبك اًق بٗ ؽ ٘ وٖ فوٖ ه٦ولالد     ثبلٌَجخ ألًْٞخ الزغنٗخ الزكو٘ل٘خ الْبهلخ ّؽٖٔ الؾوبٗخ (1

ٛ  الْف٘بد فٖ ٕ ْف هغو٥ْخ األٝ ب  ث٘ي أهوب  . الِْو الَبكً ّالِْو الضبلش ّال٦ْوٗي هي ال٦وو الزٖ غٞبُب الٌْوب

ّهؽجوذ  (. لون ٗوزن ئعوواء ق٘بٍوبد هٌز٢ووخ     )ف٘وب ٗز٦لق ثق ٘ ه٦لالد ٍْء الزغنٗخ فلٌ٘ ٌُبك هي أٍبً إلثلاء الوإٔ 
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كل األٍو ثزْى٤ٗ ؽٖٔ الؾوبٗوخ ثوبلزوافق هو٤ أًْوٞخ الزغنٗوخ الزكو٘ل٘وخ الْوبهلخ، ّهو٤ أى ُونٍ الؾٖؤ لون ر٦وْٗ             

ثْكل كبف ٥ي اقزَبم ه٦ًْبد الزغنٗخ الزكو٘ل٘خ الْبهلخ، فاى اٍز٦وبلِوب ه٦ًب قل ٍوب٥ل ٥لؤ األهعوؼ فوٖ الْٕوْ  ئلؤ       

 .ال٦لك األقٖٔ الووكي هي األٍو

هغو٥ْوخ األٝ وب  ثو٘ي الْوِو الَوبكً ّالْوِو الزبٍو٤        )ُ٘ل القبٕخ ثَْء الزغنٗخ الو٦زل  ّهي ؽ٘ش ك٥ن هواكي الزأ (2

ر وبهٗو الوْوو٥ّبد   )فواى الٌزوبئظ رجولّ ئٗغبث٘وخ ٥لؤ الووغن هوي ر بّرِوب ثو٘ي الوٖوبكه الوقزل وخ            ( ّالقوَ٘ي هي ال٦وو

( فوٖ الوبئوخ   1أقول هوي   )ّالْف٘وبد  ، (فوٖ الوبئوخ   75أكضوو هوي   )ّرزَوق ه٦ولالد الْو بء    (. الوْؽلح، الْؽولاد الجواهغ٘وخ  

ّر٢ِوو ه٢٦ون الوإّوواد أّعوَ ٙو٦ف هزكووهح       . ه٤ األُلاف الووٍْهخ ٥وْهوب ( فٖ الوبئخ 10أقل هي )ّاالٍزٌياف 

غ٘و أى هي الْاعت ر َو٘و ُونٍ األهقوبم ثؾونه ثوبل٢ٌو ئلؤ الزجوبٗي فوٖ أًووبٛ ٥ول٘وبد ؽ و٠            . فٖ هٌٞ زٖ رٍِْ ّأغبكٗي

 .ال ْ٘ك ٥ًّْ٘زِب ّاًز٢بهِب

فٖ الوبئخ ٍّٞ٘ب، ُّؽلك ه٦ل  االٍوزٌياف   85ّثبلٌَجخ لوواكي الزأُ٘ل الزغنّٕ الوْلك ف ل ثلق ه٦ل  الْ بء فٖ الٌَخ  (3

 .غ٘و أى ٥ول٘خ الْٞاهب لن ر٦زول هإّوًا ل ٘بً ُنٍ الٌْارظ. فٖ الوبئخ ٥5لٔ أًَ 

، ّكبًذ الٌزبئظ ئٗغبث٘خ ٥لؤ هوب ٗجولّ، ّلوْ     (الٌ ل ه بثل ال٦ول)فٖ أّاالم  الٌ لٗخالوَب٥لح ٥ول٘بد ّأف٘وًا ف ل ُهٕلد  (4

     ٜ أى ( 2010كوبًْى الضوبًٖ   /ٌٗوبٗو )ّثبلوضول ف ول ثوَ٘ي هَوؼ أٍّو٤      . أًَ لن ٗزن رٌ ٘ن ٥ول٘وبد ه بهًوخ هو٤ هغو٥ْوبد الٚوج

ه٦لالد ا٦ًلام األهي الغنائٖ فٖ ُنٍ الوؾبف٢خ هٌق ٚخ للغبٗخ، ُّْ هب ٗوكي أى ٦ُٗيٓ فٖ عبًوت هٌوَ ئلؤ رْل٘ وخ هوي      

ّف٘ووب ٗز٦لوق ثبالٍز٦بٙوخ ٥وي ؽٖؤ الؾوبٗوخ ثوبلزؾْٗالد الٌ لٗوخ فوٖ          . البزناهجث٘و الوَب٥لح، ثوب فٖ ملك رلاث٘و رلا

، ف ل كبى الٌبرظ الولؾوْٟ الْؽ٘ول ُوْ اًق وبٗ هلًْٗ٘وخ األٍوو       2010كبًْى األّ  ٥بم /رْوٗي الضبًٖ ّكَٗوجو/ًْفوجو

ٓ أقل ثضالس هواد هوب ُْ ٥لَ٘ الؾب  فٖ األ)الوَز ٘لح  ّثقوالف ملوك فلوٌ٘ ٌُوبك هوي فوبهق ُٗونكو ثٌِ٘وب         (. ٍو األفوو

 .ّث٘ي ؽٖٔ الؾوبٗخ، كوب أى الٌزبئظ الولوٍْخ ٙئ٘لخ علا

فوٖ هغوب  روْف٘و الوَوب٥لح      للبزنااهج ّأف٘وًا ّهي ؽ٘ش األصو ّالوَبُوخ فٖ الزؾْالد فٖ الجالك فواى الوْقو٤ الوِو٘وي    -  16

٥جوو رلفلوَ   " ئً وبم األهّاػ "ٗٚوٞل٤ ثولّه ق٘وبكٕ فوٖ      البزناهج٦ٌٖٗ أى ( فٖ الوبئخ هي الوغو٣ْ 70لق الؾٖخ رج)الغنائ٘خ 

، ٥لووؤ الووووغن هوووي أًوووَ لووون ٗوووزن ٥لووؤ الووولّام االهزضوووب  الكبهووول  (ؽٖووؤ الؾوبٗوووخ+ الزغنٗوووخ الزكو٘ل٘وووخ الْوووبهلخ )األٍبٍوووٖ 

ٖ     ّهووي عِووخ أفوووٓ، ّهووي الياّٗووخ الزغنّٗووخ،    . للجوّرْكووْالد الويه٦ووخ  . فلوون ٗؾوولس إٔ رغ٘ووو ٗوونكو ٥لوؤ الٖوو٦٘ل الووٌْٝ

هوًُْخ ثْعْك هواكي الزأُ٘ل القبٕخ ثَْء الزغنٗوخ الو٦زول ، ّلوْ    )األّل٘خ كبًذ عيئ٘خ  البزناهجفجبإلٙبفخ ئلٔ أى رغٞ٘خ 

فوٖ   60ّى فاى الٌَجخ الوئْٗخ للوَز ٘لٗي النٗي رن الْْٕ  ئلِ٘ن لون رزغوب  ( أى ٥لك ُنٍ الوواكي قل رٚب٥ف فال  ٥بم ّاؽل

رْووٗي  /ّأف٘وًا فواى هَوؼ أكزوْثو   . فٖ الوبئخ فؾَت 50الوبئخ، كوب أى الٌَجخ الزٖ عوٓ رْى٦ِٗب هي األغنٗخ الوزبؽخ ثلغذ 

، ٥ّلٔ الوغن هي ٍْء رْق٘زَ، ُوْ الٌ ٞوخ الووع٦٘وخ الْؽ٘ولح ف٘ووب ٗز٦لوق ثو٦ولالد ٍوْء الزغنٗوخ الزوٖ هوب            2010األّ  ٥بم 

 .ريا  ه ل خ فٖ الٌ٘غو

كّى ّوك أصووًا ٥لؤ الوَوزْٗبد الَ٘بٍو٘خ ّالِ٘كل٘وخ ٥جوو عِوْكٍ          البزناهجّثبإلٙبفخ ئلٔ الغْاًت اإلًَبً٘خ ف ل فَلف -  17

ُّونٍ الوإٍَوبد ُوٖ ّؽولاد األىهوبد الغنائ٘وخ ٥لؤ ّعوَ القٖوْٓ، ّالِ٘ئوخ ال٦ل٘وب            . لزل٥٘ن ؽكْهخ الٌ٘غوو ّهإٍَوبرِب  

(. ثبلز٦بّى ه٤ ه٢ٌووخ األهون الوزؾولح للٞ ْلوخ    )ز٦لق ثبألًْٞخ الو٦ٌ٘خ ثبألىهبد الغنائ٘خ، ّهكزت الزغنٗخ لألهي الغنائٖ ف٘وب ٗ

فوٖ  ( 2009هٌون ٥وبم   )ّفٖ الوغب  األف٘و ٍبُوذ ئ٥بكح االٍزضوبه فٖ ك٥ن هواكي الزأُ٘ول القبٕوخ ثَوْء الزغنٗوخ الو٦زول       

، ّثبلزوبلٖ افزٖوبه فزوواد مهّح ٍوْء     ْولٗل   ٍّوْء الزغنٗوخ الؾوبك ال   اٍز٦بكح الزوْاىى ال وبئن ثو٘ي ٍوْء الزغنٗوخ الؾوبك الو٦زول       

 .الزغنٗخ أصٌبء أّقبد األىهبد
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 العىاهل الكاهنت وراء النتائج

ّالٌغوووبػ اإلعووووبلٖ أٗٚوووًب للغْاًوووت   البزنااااهجركووووي ّهاء الق٘وووبهاد الزوووٖ ارقووونُب   أهث٦وووخ ٥ْاهووول فبهع٘وووخٌُوووبك -  18

 :٘خ لل٦ول٘خ ُّٖاالٍزوار٘غ

ّجبٛ ٥ي روك٘ي االُزوبم ٥لٔ األىهخ ّئٝالق الوَب٥لح اللّل٘خ فؾَوت، ثول أًوَ أروبػ     /لن َٗ و اً الة فجواٗو: ٍ٘بٍ٘ب (1

 .ه٦ِب أّعَ رٚبفو هوزبىح البزناهجكنلك ئًْبء ؽكْهخ اًز بل٘خ رْبهك٘خ ّثٌبءح أهٍٔ 

، ّلنلك ف ول  2009ل٢وّف الوٌبف٘خ اليها٥٘خ الوْار٘خ ٥بم اٍز بكد الجللاى الوغبّهح هي ا: ف٘وب ٗزٖل ثزْافو األغنٗخ (2

ُلفوَ الوزوضول فوٖ الؾٖوْ  ٥لؤ ًٖوف       البزنااهج  ؽ٢٘ذ أٍوْاق الٌ٘غوو ثاهولاكاد هٌز٢ووخ ّثأٍو٦به ه٦ ْلوخ، ّؽ وق        

 .هْزوٗبرَ ر وٗجًب هي الوَزْٓ كّى اإلقل٘وٖ

ل وًك األفوٗ ٖ هْار٘وخ لل وًوك ٥لؤ ً و٘٘ هوب      ّا" الٌ٘وح"كبًذ ه٦لالد الزجبك  الزغبهٕ ث٘ي ٥ولخ ً٘غ٘وٗب : اقزٖبكٗب (3

ّقل ؽب  ملك كّى ٍ ٜ األغنٗوخ ّالوٌزغوبد األفووٓ ئلؤ ً٘غ٘وٗوب الزوٖ ر٦زجوو ٍوْقًب اٍوزِالك٘خ          . 2005كبى ٍبئلًا ٥بم 

 .أٙقن

 كبى هوزبىًا، ّأًزظ فْائ٘ أغبصذ الَكبى ّأربؽذ ر لٗن الل٥ن ٥جو 2010/2011ّأف٘وًا فاى الوٍْن اليها٥ٖ لل زوح  (4

 .كّى اإلفال  ثبٍز واه األٍْاق الٌ لٗخالوَب٥لح ٥ول٘بد 

 :ٙوي ٥لك هي ال ئبد ال٦وٗٚخ ُّٖ ال٦ْاهل اللافل٘خّرٌلهط -  19

فٖ ٤ّٙ ٍ٘بٍٖ ٝ٘ت ئلٔ ؽل ٗوكمٌَ هي رٌ ٘ن أًْٞزَ ثِلّء هٞلق ّثلّى إٔ ًويا٣ هو٤    البزناهجكبى : االستزاتيجيت (1

 .ُْ هب ْٗكل ئًغبىًا ّاٙؾبالؾكْهخ، ّ

٥لٔ الوغن هي االًز ب  ال ٦ب  ال ْهٕ هي ال٦ول٘خ الووزلح لإلغبصخ ّاإل٦ًبُ ئلٔ ٥ول٘خ الْٞاهب فواى  : الوىارد الواليت (2

ّْٗٙوؼ ملوك الَوجت فوٖ     . فوٖ الوبئوخ فؾَوت    50الٌَجخ الزٖ رن رل ِ٘ب هي الوَبُوبد الوٌز٢وح فٖ مهّح األىهوخ ثلغوذ   

ئٖ، ّكنلك اٍزوار٘غ٘خ ئ٥بكح روك٘ي أًْٞخ الزغنٗخ الزكو٘ل٘خ الْوبهلخ ّؽٖؤ الؾوبٗوخ الزوٖ ًُ موند      ؽبالد الٌ ٔ الغنا

فووٖ  21) لألغنٗووخالوْعووَ الوغووبًٖ الزْىٗوو٤ اًز٢ووبم أًْووٞخ ئلوؤ ثٖووْهح هكٗئووخ أؽ٘بًووًب هووي ؽ٘ووش االٍووزِلاف ّاالفز ووبه 

 (.الوبئخ

ْ . كبًذ ال٦ول٘خ ًبعؾخ: هن حيث الكفاءة (3 كّى  30عَوز٘خ فوٖ ىٗوبكح ئهولاكاد األغنٗوخ ث٦بهول ثلوق        ًّغؾذ الْؽولاد الل

؛ ّكبًوذ  (فوٖ ًِبٗوخ الوٞوبف   كج٘ووح  النٕ لن ٗكي ما فبئولح   البزناهجهغن أّٙب٣ أٍْٞ  ّبؽٌبد )أٗخ هْكالد هئَ٘٘خ 

ٌُبك رْل٘ خ ؽك٘وخ هي الوْزوٗبد اللّل٘خ ّكّى اإلقل٘و٘خ، ُّْ رلث٘و هجزكو هؾ وْف ثبلوقوبٝو فوٖ ١ووّف األىهوبد      

 .َ أصجذ ًغبؽَ؛ كوب ٥ولذ ٝوق الزْى٤ٗ ثْكل ع٘ل هغن ث٦٘ أّعَ ال ْٖه الؾزو٘خّلكٌ

الْووكبء  ّهو٤  . كووب كبًوذ أّعوَ الزٚوبفو هو٤ الؾكْهوخ هوزوبىح       . كبًذ ُونٍ ال٦القوبد ئٗغبث٘وخ للغبٗوخ    : عالقاث الشزاكت (4

بد رؾَو٘ي الزٌَو٘ق، ثبٍوزضٌبء    األفوٓ للزؾْٗالد الٌ لٗوخ ف ول أروبػ ٢ًوبم الوغو٥ْو      ،فٖ الوغب  الز ٌٖ ّالوبلٖ األفوٗي

٥ّلؤ هَوزْٓ األهون الوزؾولح،     . ث٦٘ الؾبالد، ّالٍ٘وب فٖ الو٘لاى، ؽ٘وش لون ُرٌَ ون ال وواهاد الوزقونح فوٖ ً٘وبهٖ كائووب        

ّثبٍووزضٌبء الوغو٥ْووبد، لوون ٗكووي ٌُووبك رٚووبفو ه٦وو٘ي ُٗوونكو؛ ثوول ئى ال لووق ًْووأ ثْووأى ه٢ٌوووخ األهوون الوزؾوولح للٞ ْلووخ         

ًْٞخ الوز٦ل خ ثَوْء الزغنٗوخ الو٦زول  فوٖ ث٦و٘ الوواكوي، ؽ٘وش ٍوبك ّو٦ْه ثأًِوب ر٦وَلد ٥لؤ             ّاًقواِٝب فٖ ئكاهح األ
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ّلن ركي ٌُبك أٗخ هْكالد فبٕخ فٖ الو٘لاى ف٘وب ٗز٦لق ثبالر بقبد هو٤ الْووكبء الوز٦وبًّ٘ي، ثبٍوزضٌبء     . البزناهجّالٗخ 

 .م ه٤ الْاق٤هي أى ركبل٘ف الْؽلح ال رزَق ٥لٔ اللّا( ّالو٦ ْلخ)الْكْٓ الوزكوهح 

ٗجلّ أى ال وٗق ال ٞوٕ ًَ ن ُونٍ اإلكاهح ثٖوْهح ف٦بلوخ ٍوْاء فوٖ       (:شخص 411أكثز هن )إدارة العاهلين الخارجيين  (5

 وووق ال٦وْه٘ووخ  الّثوٌُووذ . 2005ً٘ووبهٖ أّ ٥لوؤ هَووزْٓ الوكبرووت ال و٥٘ووخ، هوووب أرووبػ ر ووبكٕ ٥ضووواد أىهووخ ٥ووبم          

هخ، ّلْ أى ك بءح الوغو٥ْبد ّر بًٖ الوْبهك٘ي فِ٘ب لن ٗكًْوب عل٘و٘ي   ككل ئىاء األى البزناهجّالوْا٦٘ٙ٘خ ٥لٔ الزيام 

 .٥لٔ اللّام

فلون ركوي األكّاد هزَو خ أّ هْؽولح ٥لؤ الولّام       . ُّوٖ ئؽولٓ ً وبٛ الٚو٦ف الوئَ٘و٘خ لل٢ٌوبم      : عوليت الزصذ والتقياين  (6

َّٗولٜ ر وٗوو   . ززوًب ّغ٘وو هزَوق   ٙوي كل ًْبٛ؛ كوب رجبٌٗذ كاهاد الو٦لْهبد رجبًٌٗب ّا٦ًٍب، ّكبى اقزٌوبٓ الج٘بًوبد ه   

الوْو٥ّبد الوْؽل، النٕ ٦ٖٗت اٍوزقلاهَ ؽٌ٘ووب ركوْى ال٦القوخ ٙوئ٘لخ ثو٘ي الوإّوواد ّاإلٝوبه الوٌٞ وٖ، الٚوْء           

 . ٥لٔ ُنٍ الوْكلخ

. ٍوت األفٚول لوضول ُونٍ الوَوبئل     ، فاى ٥ول٘بد الْٞاهب ال رْفو الَو٘بق الوٌب ّأف٘وًا، ّف٘وب ٗز٦لق ثبلوَبئل ال٦وْه٘خ-  20

َ وألخ االٍوزلاهخ فوٖ رِوٍْ ف٘ووب           ّه٤ ملك ف ل ّكلذ الٌَبء فٖ ُنٍ ال٦ول٘خ الوغو٥ْخ الوئَ٘٘خ هوي الوَوز ٘لٗي، كووب أص٘وود ه

ّفوٖ الْقوذ ماروَ كبًوذ االرٖوبالد، القبهع٘وخ هٌِوب ّاللافل٘وخ، هغوب           . ٗزٖل ثبل ب٥لح اللْعَز٘خ الوغِيح ثبلٞبقخ الْوَ٘خ

 .َٖ٘ فٖ ال٦ول٘خ، ٥ّلٔ األهعؼ فاًِب ّكلذ الَجت الغنهٕ ل٦لك هي ؽبالد قْٖه االٍزِلاف فٖ الو٘لاى٦ٙف هئ

 والتىصياث  االستنتاجاث العاهت

ؾزول  ٗ البزنااهج األّلؤ، ّهوي ىاّٗوخ اٍوزوار٘غ٘خ، ُوٖ أى       .الوئَ٘و٘خ الجوبهىح فوٖ ُونا الز ٘و٘ن      الزْعِبدٌُبك ٥لك هي -  21

ّقل ًغؼ فوٗق اإلكاهح فٖ الؾ بٟ ٥لٔ هْق٤ قْٕ ٥لٔ ًؾْ ٗك ٖ هي عِخ ل٦ولم  . ه٦ًْٙب هالئوًب، ّأى ف٘بهارَ كبًذ ٕبئجخ

، ّلزْعَ٘ ٝبقبد الوكزوت اإلقل٘ووٖ ّالو وو    (٥2005لٔ ً ٘٘ هب ؽلس ٥بم )الوْٙؿ للزلفل الؾكْهٖ فٖ ه٦بلغخ األىهخ 

 .ّهي ُنا الو٢ٌْه كبًذ ال٦ول٘خ ًبعؾخ. ثزلفق ال٦بهل٘يالوئَٖ٘ هي عِخ أفوٓ، ّالٍ٘وب ف٘وب ٗزٖل 

: ّعل ً ََ فٖ ث٘ئخ هْار٘خ اٍزضٌبئ٘خ ال ٗوكي الز٦ْٗل ٥لِ٘ب فٖ األىهبد الو جلخ البزناهج٥لٔ أى هي الوِن الزنك٘و ثأى -  22

ّ "فووٖ اللؾ٢ووخ الوٌبٍووجخ "ف وول ّقوو٤ االً ووالة   رْووبهك٘خ، ٍّووبك ّٙوو٤ اقزٖووبكٕ ئٗغووبثٖ كووجؼ روولفق    ، ّقبهووذ ؽكْهووخ ّوو بفخ 

هْار٘وًب فوٖ رلوك الجلولاى هووب أكٓ ئلؤ روْافو         2009/2010الٖبكهاد ٥لٔ الجللاى الوغبّهح، ّكبى الوٍْن اليها٥ٖ لل زووح  

ٌ  2005األغنٗووخ ّاٍووز واه األٍووْاق ًَووجً٘ب، ّأف٘وووًا فوواى فووْائ٘ الوؾبٕوو٘ل ٥ووبم   ّأصجووذ . أربؽووذ للَووكبى فَووؾخ هووب للزووٌ 

 .أًَ قبكه ٥لٔ اغزٌبم ُنٍ ال وٕخ لبزناهجا

. ّفووٖ ٙووْء الوَووزْٓ الوف٘وو٤ عوولًا هووي الزٌ ٘وون الز ٌووٖ فاًووَ ٗوكووي ا٥زجووبه ُوونٍ ال٦ول٘ووخ ًبعؾووخ هووي ُوونا الو٢ٌووْه أٗٚووب  -  23

٥لؤ أى ث٦و٘ عْاًوت    . ٗوخ ّأؽوىد اإلكاهح ّاألًْٞخ اللْعَز٘خ ٥ّول٘بد الْواء ئًغوبىاد كج٘ووح فوال  ّقوذ قٖو٘و للغب     

ّروضلوذ ً ٞوخ الٚو٦ف الوئَ٘و٘خ لل٢ٌوبم فوٖ       . ال٦ول٘خ ٥غيد ٥ي رلج٘خ الزٞل٦بد، ّكبى لِنا أصو ٍلجٖ ٥لؤ األث٦وبك ال٥ٌْ٘وخ   

ّّوكبؤٍ هي ه٦بلغخ أّعوَ  البزناهج ّلن ٗزوكي . االٍزِلاف، ُّْ هب روافق ه٤ صغواد ّا٦ٍخ فٖ الوٕل ّاقزٌبٓ الج٘بًبد

، ئلؤ عبًوت   ّرجوبٗي عوْكح ث٘بًبرِوب   ق٘بً ًْارظ ٥ول٘وخ الٞوْاهب ٢ًووًا ئلؤ ٙو٦ف هإّوواد الوٕول         ّهي ال٦َ٘و ،ال ْٖه

  ّ . أّ ُه زَووخ، هووب ٗغ٦ول هوي الٖو٦ت ر َو٘و ث٦و٘ الٌزوبئظ        /الوْكالد الوز٦ل خ ثزؾلٗل الوَز ٘لٗي ّرْى٤ٗ ؽٖؤ هق  وخ 

 .كوب كبى ل٦ٚف اٍزوار٘غ٘خ االرٖبالد كّه ثبهى فٖ ث٦٘ االفزالالد
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ّه٤ ملك فاى ال٦ول٘خ ككل أربؽذ للٌ٘غو هغبثِخ األىهخ كّى هْكالد ه وٝخ، كوب رؾ ق ٥وْهًب الِلف األُن الوزوضول  -  24

ُّٗغول الوٍن الج٘بًٖ الوولهط  . فٖ ئً بم األهّاػ، هغن أى الٞوٗ خ الزٖ اُرج٦ذ فٖ ملك لن ركي ُٖ الٞوٗ خ الوٌبٍجخ ال ٚلٔ

 .َبئل الزٖ رٌبّلِب الز ٘٘نأكًبٍ الو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فواى ؽكْهووخ الٌ٘غوو رزوزو٤ هووي الياّٗوخ األٍبٍو٘خ ثِ٘كوول هزو٘ي ثووب ٗك ووٖ لالٍوز بكح هووي         ّهوي ؽ٘وش الوولهًّ الوَوز بكح    -  25

افوزالالد ال٢ٌوبم، ُّوٖ    كوب أثلٓ الَكبى قلهح ٥لٔ الزك٘ف، ّهوًّوخ إٔو٘لخ فوٖ ّعوَ ث٦و٘      . الوَب٥لح فٖ ئكاهح األىهبد

هي عبًجوَ هوب ٗزَون ثوَ      البزناهج" أكل"ّقل . هوًّخ ٌٗجغٖ أى رز٘ؼ كوب ُْ ه زوٗ ئكهبط ُنا الج٦ل فٖ ئكاهح األىهبد الو جلخ

، غ٘وو أى ٌُوبك   (ثوبلو٦ٌٔ الْاٍو٤ للكلووخ   )ٗزوزو٤ ث ولهاد اٍوزضٌبئ٘خ فوٖ ه٘ولاى اللْعَوز٘بد        فالبزنااهج . هي ً بٛ قْح ٦ّٙف

رؾٌَ٘بد فٖ الو٘بكٗي الزٖ ال َٗ٘ٞو فِ٘ب ٥لٔ كول الغْاًوت الو٦ٌ٘وخ ٥ّل٘وَ أى ٦ٗوول ّٗزْإول هو٤ الغِوبد          هغباًل إلؽلاس

هضول  )٦ٗبًٖ هي ٦ٙف فٖ أًْٞخ الوٕول ّالز ٘و٘ن، ّفوٖ ٥ولوَ فوٖ الو٘ولاى       البزناهج ّفٚاًل ٥ي ملك فاى . الو٦ٌ٘خ األفوٓ

 .لصَ، ُّْ هب ٗؾل كض٘وًا هي األصو النٕ ٗوكي أى ُٗؾ(االٍزِلاف

 التىصياث

 اجملاالت العؿومية 

 .هْإلخ ك٥ن ّهْاكجخ الؾكْهخ ثبٍزقلام الزور٘ت ال بئن الوزَن ثبل ٦بل٘خ ّال بثل ه٤ ملك للزؾَ٘ي :4التىصيت -  26

ّرٞووْٗو أّ علووت  ) لَ٘بٍوو٘خ الزووٖ رقلووق األىهووبد   الَوو٦ٖ ل ِوون ال٦ٌبٕووو اليها٥٘ووخ، ّاالقزٖووبكٗخ، ّا     :1التىصاايت -  27

 .ثغ٘خ ر بكٕ ُنٍ األىهبد ّالزق ٘ف ٥لٔ ًؾْ أفٚل هي  صبهُب ٥ٌل ّق٥ِْب (لنلك الوِبهاد الالىهخ

الٌ لٗوخ  هغوب  الوَوب٥لاد   رْٞٗو الوِبهاد ّأّعَ الزٚبفو ه٤ الغِوبد الو٦ٌ٘وخ األفووٓ الوٌقوٝوخ فوٖ       :1التىصيت -  28

 .الزٖ هب ريا  ماد ٝبث٤ رغوٗجٖ

وز٦لكح االُزوبهبد فوٖ ه٘وبكٗي االرٖوبالد ّالوٕول ّالز ٘و٘ن الزوٖ ٗ ز وو ئلِ٘وب         الوِبهاد الر٦يٗي ثل فلق  :1التىصيت -  29

 .فٖ الكض٘و هي األؽ٘بى البزناهج
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 الؾوجستيات والتؿوول 

. الٌ لٗوخ الوَوب٥لح  ٍو٘وب لزوْف٘و ئكاهح أفٚول ل٦ول٘وبد      اٍزؾلاس ٢ًبم للوؾبٍجخ الزؾل٘ل٘خ أّ هب ٗكبفئَ، ّال :5التىصيت -  30

ْمًبد الزكبل٘ف  .ّثن  الغِْك أًٗٚب لزٞج٘ق الٖواهخ الوؾبٍج٘خ مارِب ٥لٔ كل هك

 .هي هّهب ّْٕاًل ئلٔ الو٘لاى( الزٖ ر٦ول ثْكل ع٘ل ف٦اًل)ٗخ ر٦يٗي ٍلَلخ ّواء األغن :6التىصيت -  31

 .للبزناهجر٦يٗي الغِْك إلًْبء أٍْٞ   :7التىصيت -  32

 .هكزت الوٌزغبد الغنائ٘خ الٌْٝ٘خرل٥٘ن ال٦القبد الَ٘بٍ٘خ ّالز ٌ٘خ ه٤  :8التىصيت -  33

 ةالتغذو 

هْإلخ أًْٞخ الزغنٗخ الزكو٘ل٘خ الْبهلخ القبٕخ ثوغو٥ْخ األٝ وب  ثو٘ي الْوِو الَوبكً ّالْوِو الضبلوش        :9التىصيت -  34

ئلؤ ال وبئو٘ي ثبلو٥بٗوخ     الو لهوخ ماد الٖولخ  ، ّئ٥بكح ال٢ٌو فٖ ؽٖؤ الزغنٗوخ   فال  الوٍْن األ٥غفّال٦ْوٗي هي ال٦وو 

 (.بئلح، ّالٞوٗ خ، ّال٣ٌْهي ؽ٘ش ال )

٥لؤ الوَوزْٓ الووكويٕ ّملوك فوٖ األقَوبم ّفوٖ         ٙووبى ر ولٗن الزولهٗت   )هْإلخ ك٥ون هكزوت الزغنٗوخ     :41التىصيت -  35

 (.الكبفٖهواكي الٖؾخ الوزكبهلخ، ّهَبًلح اإلكهبط الوٌز٢ن لوواكي الزأُ٘ل القبٕخ ثَْء الزغنٗخ الو٦زل  ٥جو الزوْٗل 

 .هاد الو٦لْهبدّرْؽ٘ل أكّاد عو٤ الج٘بًبد ّرٌَ٘ق ك :44التىصيت -  36

 .البزناهجرْف٘و الويٗل هي الزلهٗت فٖ ه٘لاى الزغنٗخ لل٦بهل٘ي فٖ  :41التىصيت -  37

ال وٓ، ّالوياٗب الٌَج٘خ، ّالؾَبثبد ) ٦وب الز٦وق فٖ كهاٍخ اٍزقلام األغنٗخ الزكو٘ل٘خ الغبُيح لالٍز :41التىصيت -  38

 (.الغلٗلح لٌَت الو٘ياً٘خ

 .رَْٗخ هْكالد الْالٗخ ٥ي ٍْء الزغنٗخ الو٦زل  ه٤ ه٢ٌوخ األهن الوزؾلح للٞ ْلخ :41التىصيت -  39
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