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 ملخص

  فٙ يبسط/آراس  2شبكت بشَبيح األغزٚت انؼبنًٙ َٔظبيّ انؼبنًٙ نهًؼهٕيبث َٔدض انُغخت انثبَٛت يٍ بذأ حُفٛز يششٔع

( إدخبل َُظى يؼهٕيبث حخفك يغ انًؼبٚٛش انًؼًٕل بٓب فٙ ْزا انًدبل ًٔٚكٍ 1ٔكبٌ انٓذف يٍ ْزا انًششٔع ْٕ: ، 2002

إػبدة حصًٛى أعبنٛب ػًم  (2انًخطٕسة؛  البزوامجحطٕٚشْب فٙ انًغخمبم بغشػت ٔبغٕٓنت بًب ٚؼبش ػٍ احخٛبخبث 

نكٙ حشًم َظى انًؼهٕيبث ٔاإلصالحبث اندذٚذة يٍ لبٛم إديبج ػًهٛبث عالعم اإليذاداث ًَٕٔرج انؼًم  البزوامج

 اندذٚذ ٔاألخز ببنًؼبٚٛش انًحبعبٛت انذٔنٛت نهمطبع انؼبو.

 

 انز٘ بذأ  2انخُفٛز٘ يٍ األيبَت، بُبء ػهٗ حٕصٛت يشاخغ انحغبببث انخبسخٙ، اعخؼشاض يششٔع َٔدض  انًدهظ ٔطهب

، ٔرنك نخحذٚذ يب إرا كبَج األيٕال انًُفمت فّٛ حًثم اعخثًبسًا خٛذًا. ٔحٕنٗ حُغٛك فشٚك 2001حشغٛهّ فٙ ٕٚنٕٛ/حًٕص 

انًٕاسد ٔانًغبءنت ببالعخؼبَت بخبٛش اعخشبس٘ يٍ خبسج ش حغٛٛداسة إلانخمذٚش شؼبت إداسة األداء ٔانًغبءنت انخببؼت 

. ٔاعخخذو انفشٚك فٙ ححهٛهّ نهفٕائذ يؤششاث األداء 2ٔنّ خبشة فٙ حمذٚش لًٛت انًششٔػبث انًًبثهت نُظبو َٔدض  البزوامج

ًغخًذة يٍ أطش انُخبئح ، ٔانًؤششاث ان2انشئٛغٛت انثببخت ٔيؤششاث األداء انخٙ حذدحٓب ٔحذاث انؼًم فٙ أثُبء حُفٛز َٔدض 

 اإلداسٚت فٙ انًُظًت ٔشؼب انًمش. 

 

 :ٔفًٛب ٚهٙ يهخص انُخبئح 

  إَفبلًب خٛذًا نأليٕال، ٔحمذس فخشة االعخشداد بألم يٍ خًظ عُٕاث. 2ًٚثم االعخثًبس فٙ َٔدض 

  ث ٔفمب ػٍ سأ٘ ٔاضح يٍ يشاخغ انحغبببث بشأٌ انكشٕف انًبنٛت انخٙ أػذ 2001فٙ ػبو  2َٔدض  حُفٛزأعفش

حبنٛب ْٕ ٔكبنت األيى انًخحذة انخشغٛهٛت انٕحٛذة انخٙ حهخضو بخهك  البزوامجنهًؼبٚٛش انًحبعبٛت انذٔنٛت نهمطبع انؼبو. ٔ

 انًؼبٚٛش انًحبعبٛت.

  نهًؼبٚٛش انًحبعبٛت انذٔنٛت نهمطبع انؼبو ٔيب أدخهّ يٍ حغٛٛشاث كبٌ نٓب ػبئذ كبٛش ػهٗ  البزوامجببنُظش إنٗ ايخثبل

 االعخثًبس، حشٖ األيبَت أٌ انخٕاصٌ بٍٛ ٔظبئف انُظبو ٔحكبنٛف انًششٔع ٔاإلطبس انضيُٙ كبٌ ٚغٛش بطشٚمت عهًٛت.

 2ٙ نًششٔع َٔدض حخفك انفٕائذ انًخحممت يغ انفٕائذ انًخٕلؼت انًحذدة فٙ انخحذٚث انُٓبئ  

 (.WFP/EB.1/2010/6-G/1)انٕثٛمت 

 

 التىجيهاث المطلىبت مه لجىت الماليت

  ًُٙٚشخٗ يٍ ندُت انًبنٛت أٌ ححٛط ػهًًب ببنخمشٚش انًخؼهك بخمذٚش لًٛت شبكت بشَبيح األغزٚت انؼبنًٙ َٔظبيّ انؼبن

 بّ ػهًًب.ٔأٌ حصذق ػهٗ إحبنخّ إنٗ انًدهظ انخُفٛز٘ نٛأخز  2نهًؼهٕيبث َٔدض 

 مشزوع المشىرة

وفقًا للمادة الزابعت عشزة مه الالئحت العامت لبزوامج األغذيت العالمي، تىصي لجىت الماليت في مىظمت األغذيت والزراعت 

المجلس التىفيذي للبزوامج بأن يحيط علمًا بالىثيقت "تقذيز قيمت شبكت بزوامج األغذيت العالمي ووظامه العالمي للمعلىماث 

 (".2 )ووجز
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 انًدهش انخُفٍزي

 انذوسة انضُوٌت
 

 01/6/1100-6سويا، 

 

مسائل الموارد 
 والمالية والميزانية

 األعمال جدول من 6 البند

 

 

 

 

 

 

 

 للعلم* 

 العالمي األغذية برنامج شبكة قيمة تقدير
 2 ونجز للمعلومات العالمي ونظامه

 

 

 

 

 

 

* ٩ًُٔث ٛٔشتستز ت٠ٛؽٜظ تٛص٤ِٰز٭ خشأ١ تٛصغٰٰش ٩تإلدتسذ تٛصٮ تهص٠ذز ُٮ تٛذ٩سذ تٛغ٤٪ٯر ٩تٛذ٩سذ تٛوثدٯر تٛعثٛعر 

٠ٛ٪ػ٪هثز ت٠ٛٔذٟر ٠ٜٛؽٜظ ٜٛوٜٞ ٩تإلـثؿر ٯ٤دٌٮ هذٝ ٤ٟثٓشص٨ث إّاَل إرت ؿٜح أـذ أهؼثء ، ُإ١ ت2000ٛوثٝ 

 ه٬ٜ أعثط أ١ ت٤٠ٛثٓشر شصِْ ٟنت٠ٛؽٜظ رٖٛ شفذٯذًت ٓدٚ خذتٯر تٛذ٩سذ ٩٩تُْ سبٰظ ت٠ٛؽٜظ ه٬ٜ تٛـٜح 

 تّالعصخذتٝ تٛغٰٜٞ ٛ٪ٓس ت٠ٛؽٜظ.

 على وثائق اجمللس التنفيذي  عاالطالطبعت هذه الوثيقة يف عدد حمدود من النسخ. ميكن 

 (http://www.wfp.org/eb)على العنوان التالي:  ننرنتاإلشبكة  علىيف صفحة برنامج األغذوة العاملي 
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 مذكزة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 يمذيت نهًدهش انخُفٍزي نهؼهىانوثٍمت هزِ 

تّالشظوثٙ خ٠و٪كِٮ    إٛو٬  شصوْٜ خ٠فصو٪٫ ٧وز٥ تٛ٪ظٰٔور    أعةٜر ٤ُٰرٛذٯ٨ٞ ٓذ ش٘٪١ شذه٪ تألٟث٣ر أهؼثء ت٠ٛؽٜظ تٛزٯ٢ 

 ت٠ٛؽٜظ تٛص٤ِٰز٭ خِصشذ ٗثُٰر. د٩سذتء ٓدٚ تخصذ رٖٛأ١ ٯصٞ  ٩ٯِؼٚأد٣ث٥،  ت٠ٛزٗ٪سٯ٢خش٣ثٟػ تألًزٯر تٛوث٠ٛٮ 

 :إدتسذ تألدتء ٩ت٠ٛغثءٛر شودرٟذٯش  C. Kayeتٛغٰذ  2197-066513سٓٞ ت٨ٛثشَ: 

 
 ٞ ٙ  ٯ٠٘و٤٘ شصوٜوْ   أعوةٜر إ١ ٗث٣وس ٛوذٯ٘ٞ    ،ت٠ٛوتش٠شتز ٪ـوذذ دوذٟثز   ٛ رتإلدتسٯو  ذت٠ٛغوثهذ  ،I. Carpitella خثٛغوٰذذ  تّالشظوث

 .(2645-066513)تٛص٤ِٰز٭ ٩رٖٛ ه٬ٜ ت٨ٛثشَ سٓٞ: خإسعثٙ تٛ٪ظثبْ ت٠ٛصؤٜر خأه٠ثٙ ت٠ٛؽٜظ 
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يششوع انمـشاس


 
 

 

 "2 شٔووووذٯش ٠ٰٓوووور شوووود٘ر خش٣ووووثٟػ تألًزٯوووور تٛوووووث٠ٛٮ ٣٩لثٟوووو٦ تٛوووووث٠ٛٮ ٠ٜٛوٜ٪ٟووووثز ٣٩ؽووووض  "خثٛ٪ظٰٔوووور  ٯفووووٰؾ ت٠ٛؽٜووووظ ه٠ٜووووًث

(WFP/EB.A/2011/6-F/1.) 

 

                                                      
  تٛذ٩سذ.٧زت ٟشش٩م ٓشتس، ٩ٛالؿالم ه٬ٜ تٛٔشتس ت٨٤ٛثبٮ تٛز٭ تهص٠ذ٥ ت٠ٛؽٜظ، ٯشؼ٬ تٛشؼ٪م إ٬ٛ ٩ظٰٔر تٛٔشتستز ٩تٛص٪طٰثز تٛظثدسذ ُٮ ٨٣ثٯر 
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 يمذيت

٣٩لثٟو٦ تٛووث٠ٛٮ    انبشَاايح تٛفغثخثز تٛخثسؼٮ، ؿٜح ت٠ٛؽٜظ ٟو٢ تألٟث٣ور تعوصوشتع شود٘ر      خ٤ثًء ه٬ٜ ش٪طٰر ٟشتؼن  -1

ش٠عوٚ تعوصع٠ثسًت ؼٰوذتً    2ٟشوش٩م ٣٩ؽوض    ُوٮ س تألٟو٪تٙ ت٤٠ِٛٔور   ـص٬ ٯصد٢َٰ ٟث إرت ٗث٣و  (WINGS II)٠ٜٛوٜ٪ٟثز 
(1)

٩تٓصشـوس  . 

أ١ خووذ   2010ـصو٬ ٨٣ثٯور هوثٝ     انبشَاايح س ُوٮ  ث٤ٛصوثبػ ٩ت٠ٛتشوشتز تٛصوٮ شفٔٔو    خ 2تألٟث٣ر ٟٔثس٣ر ٠ٰٓر تّالعوصع٠ثس ُوٮ ٣٩ؽوض    

ع٤ر شٔ٪ٯ٠ٰر ٗثٟٜر انبشَايحُٮ  2 ٯ٘٪١ ٓذ ٟش ه٬ٜ ششٌٰٚ ٣٩ؽض
(2)

. 

ٰووش تعصشووثس٭. ٩ه٠ووٚ ُشٯووْ تٛصٔووذٯش ٟوون  دإدتسذ تألدتء ٩ت٠ٛغووثءٛر خص٤غووْٰ تٛصٔووذٯش ٟغووصو٤ٰر ُووٮ خووزٖٛ خخ  شووودر٩ٓثٟووس   -2

 تٛووز٭ ٯص٤ووث٩ٙ٪ٟووثز تٛصووٮ شووٞ ؼ٠و٨ووث ٟوو٢ ٟخصٜووَ ت٠ٛظووثدس ٩تٛصعدووس ٟوو٢ طووفص٨ث إلهووذتد ٧ووزت تٛصٔشٯووش    ت٠ٛووذٯشٯ٢ ٛصٰٔووٰٞ ت٠ٛوٜ

 .تِٛشٯْ تّالعص٤صثؼثز ٩ت٤ٛصثبػ تٛصٮ ش٪طٚ إ٨ٰٛث

 انخهفٍت

 اإلطاس انزيًُ

٪ٯش ٣لث٨ٟوث ت٠ٛغوصخذٝ ُووٮ   ّ ٩شـو إؼوشتء دستعور ٛشُون ش٪طووٰر خشوأ١ تعوصشتشٰؽٰر ٣٩ـوث       2005تألٟث٣ور ُوٮ هوثٝ     سؿٜدو   -3

. ٩أ٩طوس تٛذستعور خوأ١ ٯ٘و٪١     ٣٩لث٦ٟ تٛوث٠ٛٮ ٠ٜٛوٜ٪ٟثز )٣٩ؽوض(  انبشَايح٩ت٠ٛوش٩ٍ خثعٞ شد٘ر  ت٠ٛتعغرٟ٪تسد شخـٰؾ 

تٛصـ٪ٯش ٟذُ٪هًث خثـصٰثؼثز تٛو٠ٚ خذّاًل ٢ٟ أ١ ٯ٘٪١ ٟؽشد شـ٪ٯش ش٤ٔٮ
(3)

إٛو٬   ٥. ٩أ٩ط٬ ت٠ٛشتؼن تٛخثسؼٮ أٯؼًث ُٮ شٔشٯش

تٛو٠ٚشٜدٰر تـصٰثؼثز صـ٪ٯش ٟ٪ؼ٨ًث ٣ف٪ ت٠ٛؽٜظ خأ١ ٯ٘٪١ تٛ
(1)

. 

ٓووشتس  شووٞ تشخووثرإٛوو٬ ش٪عووٰن ٣لثٟوو٦ ٛ٘ووٮ ٯٌـووٮ أٗعووش ٟوو٢ ٟؽووشد ه٠ٰٜثشوو٦ تألعثعووٰر ُٔووذ    انبشَااايح٩خووث٤ٛلش إٛوو٬ ـثؼوور   -4

ٛفثعو٪خٮ ٨ٛوزت ت٤ٛلوثٝ. ٩عوثهذ رٛوٖ هٜو٬ تشدوثم دـو٪تز أٗعوش ش٤ل٠ٰٰوًث ُوٮ إددوثٙ             ت انبشَاايح ٟو٢   إطوذتس خثّالسشٔثء إ٬ٛ آدش 

ُوٮ ت٠ٛغوصٔدٚ. ٩أػوثٍ رٛوٖ أٯؼوًث ٟخوثؿش ؼذٯوذذ ٠ٜٛشوش٩م، ٟعوٚ           شفذٯعثز ٗدٰشذ٩كثبَ ؼذٯذذ ٩شالُٮ تٛفثؼر إ٬ٛ إؼشتء 

 ٪ـذتز تٛفثع٪خٰر تٛؽذٯذذ.تٛ

. ٩ؿوشأز شٌٰٰوشتز ٗدٰوشذ هٜو٬ تٛخـوؾ تألطوٰٜر خووذ ٟ٪تُٔور         2006ُوٮ ٟوثسط/آرتس    2ض ٩خذأ تٛو٠ٚ ُٮ ٟشش٩م ٣٩ؽو   -5

خفٜوو٪ٙ هووثٝ  انبشَااايحت٠ٛؽٜوظ ُووٮ ٯ٪٣ٰوو٪/ـضٯشت١ هٜوو٬ تٓصووشتؾ خشوأ١ شـدٰووْ ت٠ٛوووثٯٰش ت٠ٛفثعوودٰر تٛذ٩ٰٛوور ٜٛٔـوثم تٛوووثٝ ُووٮ    

2008
(4)

. ٩ٗوث١ ٟو٤و٬   ر ٟن ٧وز٥ ت٠ٛووثٯٰش  ٠ٰٜثز ٣ُ٩لٞ ٟصـثخٔت٠ٛغت٩ٰٛر ه٢ شظ٠ٰٞ ٩ش٤ِٰز ه ٩2ش٪٬ٛ ُشٯْ ٟشش٩م ٣٩ؽض .

تعصوذتدًت ٛصـدْٰ ت٠ٛوثٯٰش ت٠ٛفثعدٰر تٛذ٩ٰٛور ٜٛٔـوثم تٛووثٝ إددوثٙ تٛوذٯوذ ٟو٢        انبشَايحتألعثعٰر ُٮ تٛو٠ٚ تعصوشتع أعثٰٛح 

، ٧٩٪ ٟث أعِش ه٢ صٯثدذ ٧ثبٜر ُٮ ٣ـثّ ت٠ٛشوش٩م. ٩أد٫ رٛوٖ إٛو٬ صٯوثدذ ٗدٰوشذ ُوٮ       ٣2لثٝ ٣٩ؽض  ه٬ٜتٛصٌٰٰشتز تٛشبٰغٰر 

 ذتز ٩شفذٯثز تٛصظ٠ٰٞ، ٦٤٘ٛ٩ ٗث١ ٯدشش خثٛ٪ط٪ٙ إ٬ٛ ٟؽ٠٪هر ٟص٘ثٟٜر ش٠ثًٟث ٢ٟ تٛو٠ٰٜثز ٩ت٤ٛلٞ ٩تٛدٰث٣ثز.شؤٰ

                                                      
 .WFP/EB.A/2005/6-B/1/Rev.1"شٔشٯش ت٠ٛشتؼن تٛخثسؼٮ ه٢ تّالسشٔثء خشد٘ر خش٣ثٟػ تألًزٯر تٛوث٠ٛٮ ٣٩لث٦ٟ تٛوث٠ٛٮ ٠ٜٛوٜ٪ٟثز"، تٛ٪ظٰٔر  (1)
 (.WINGS II( ")WFP/EB.1/2010/6-G/1) ٣٩2لث٦ٟ تٛوث٠ٛٮ ٠ٜٛوٜ٪ٟثز ٣٩ؽض  انبشَايح"تٛصفذٯط ت٨٤ٛثبٮ ٠ٛشش٩م شد٘ر  (2)
 ، ٧٩ٮ ششٗر تعصشثسٯر ُٮ ٟؽثٙ تإلدتسذ ٩تٛص٤٘٪ٛ٪ؼٰث. Accentureتٛذستعر ٟتعغر  أؼشز (3)
(. ٩٩تُٔس ٟتدشًت تٜٛؽ٤ر تإلدتسٯر تٛشُٰور ت٠ٛغص٪٫ ه٬ٜ تهص٠ثد ت٠ٛوثٯٰش ت٠ٛفثعدٰر WFP/EB.A/2006/6-I/1"تٛصٔشٯش تٛعث٣ٮ ه٢ تٛصٔذٝ ت٠ٛفشص ُٮ شـدْٰ ت٠ٛوثٯٰش ت٠ٛفثعدٰر تٛذ٩ٰٛر" ) (4)

ٜٛٔـثم تٛوثٝ ُٮ ٤ٟل٠ثز ٤ٟل٪ٟر تألٟٞ ت٠ٛصفذذ.تٛذ٩ٰٛر 
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٩إػثُر أـذ تٛفٜو٪ٙ ٛوذهٞ تٛصٰٔوٰٞ ت٤ٛٔوذ٭     ش٪عٰن ٣ـثّ ت٠ٛشش٩م ه٬ٜ  ٩٩2006تُْ ت٠ٛؽٜظ ُٮ ٣٪٠ُدش/شششٯ٢ تٛعث٣ٮ   -6

٠٪تسد تٛدششٯر ٓدٚ ت٠ٛ٪هذ تٛز٭ ٗث١ ٟٔشسًت ٛزٖٛ ُوٮ تٛدذتٯور. ٩أُؼو٬ تٛوشخؾ خو٢ٰ تإلؿوثس تٛض٤ٟوٮ        ٛألسطذذ، ٩شـ٪ٯش ٣لٞ تٛ

إٛو٬ ٟٔثٯؼوثز شو٠ٜس ٟوعاًل      2008خإددثٙ ت٠ٛوثٯٰش ت٠ٛفثعودٰر تٛذ٩ٰٛور ٜٛٔـوثم تٛووثٝ خفٜو٪ٙ هوثٝ        انبشَايح٠ٜٛشش٩م ٩تٛصضتٝ 

خوأدتء ت٤٠ٛل٠وثز تألدوش٫     انبشَايحتٛشبٰغٰر أ٩ ٟٔثس٣ر أدتء  هذٝ ش٪ُش تٛ٪ٓس تٛالصٝ ٰٛٔثط تٛخؾ تألعثعٮ ٛألدتء ُٮ ه٠ٰٜثش٦

ُوٮ ٗوٚ ت٠ٛ٘ثشوح تٛٔـشٯور      2ُٮ خذتٯر ت٠ٛشش٩م. ٩شـٜح أٯؼًث إددثٙ ت٠ٛوثٯٰش ت٠ٛفثعدٰر تٛذ٩ٰٛر ٜٛٔـثم تٛووثٝ إؿوالّ ٣٩ؽوض    

 ٛ٘صش٣٩وٮ ٜٛصوٜوٰٞ تٛوزتشٮ   ُٮ آ١ ٩تـذ؛ ٩ٜٛغ٠ثؾ خإؼشتء تٛصذسٯح تٛالصٝ ه٤ذ رٖٛ ت٠ٛغص٪٫، ٗث١ ّال خذ ٢ٟ ٩ػن ٩ش٤ِٰوز ٣لوثٝ إ  

 )تٛذٰٛٚ تإلٛ٘صش٣٩ٮ(. ٣صش٣سه٢ ؿشٯْ تإل

شأؼٰوٚ ش٤ِٰوز تٛفوٚ     ٩2شٜدٰر ٠ٛصـٜدثز ت٠ٛوثٯٰش ت٠ٛفثعدٰر تٛذ٩ٰٛر ٜٛٔـثم تٛوثٝ، ٓشسز تٛششٗر طوثـدر ٟشوش٩م ٣٩ؽوض      -7

خ٢ٰ ٣لوثٝ عوثج   ت٠ٛص٘ثٟٚ ش٠ثًٟث ٩أ١ ش٤ِز خذّاًل ٦٤ٟ ـاًل ٟتٓصًث ٟخظظًث ٯؽ٠ن
(5)

ٚ ٩ٛخٰث٣وثز ت٤ٛلوثٝ تٛفوثٛٮ       ـشٗور  ٩إدتسذ صفٰٜو

 )ٗ٪ٟدثط( ُٮ ؼشد ت٠ٛخض٣٩ثز.  تٛغٜن

( إددوثٙ ٣ُلوٞ ٟوٜ٪ٟوثز ٩ُٔوًث     1. ٩ٗوث١ ت٨ٛوذٍ ٟو٢ ٧وزت ت٠ٛشوش٩م ٧و٪:       2شظو٠ٰٞ ٣٩ؽوض    ٩2007تٗص٠ٚ ُوٮ ٨٣ثٯور هوثٝ      -8

صِٜ٘ر خ٩خأٓٚ ٓذس ٢٘٠ٟ ٢ٟ تٛصخظٰض ٜٛص٢ٰ٘٠ ٢ٟ شـ٪ٯش٥ ُٮ ت٠ٛغصٔدٚ خغ٨٪ٛر أٗدش ٠ٜٛ٩وثٯٰش ت٠ٛو٠٪ٙ خ٨ث ُٮ ٧زت ت٠ٛؽثٙ 

ٜٛغ٠ثؾ خثعوصخذتٝ ٣لوٞ ت٠ٛوٜ٪ٟوثز     انبشَايح( إهثدذ شظ٠ٰٞ أعثٰٛح ه٠ٚ 2؛ انبشَايحأٓٚ تعصؽثخر ٛالـصٰثؼثز ت٠ٛصـ٪سذ ُٮ 

ٟوثغ ه٠ٰٜوثز عالعوٚ تإلٟوذتدتز ٩تعوصخذتٝ      ت٠ٜٛصضٟر خث٠ٛوثٯٰش ت٠ٛو٠٪ٙ خ٨وث ُوٮ ٧وزت ت٠ٛؽوثٙ ٩إؼوشتء إطوالـثز ٟو٢ ٓدٰوٚ إد        

 ٠٣٪رغ ه٠ٚ ؼذٯذ ٩تألدز خث٠ٛوثٯٰش ت٠ٛفثعدٰر تٛذ٩ٰٛر ٜٛٔـثم تٛوثٝ.

ٛصأؼٰٚ إؼشتء شفغ٤ٰثز ٟو٤َٰور ُوٮ ت٤ٛـوثّ تألطوٜٮ      انبشَايح٩ظدس أ١ تٛٔشتستز تٛو٠ٰٜر تٛصٮ تشخزش٨ث تإلدتسذ تٛوٰٜث ُٮ   -9

2009 ٤ٛغخر
(6)

ٗث٣س ـ٠ٰ٘ر ٩ُوثٛر ٢ٟ ـٰط تٛصِٜ٘ر، ـٰط عثهذز ه٬ٜ شالُٮ شُ٘دذ ش٘ثَٰٛ إػثُٰر ٩ػ٠ث١ ش٤ِٰز ت٠ٛوثٯٰش  

 تٛصوٮ  2ٟو٢ ٣٩ؽوض    2009أ ششوٌٰٚ ٣غوخر   ، خوذ 2009ت٠ٛفثعدٰر تٛذ٩ٰٛر ٜٛٔـثم تٛووثٝ ُوٮ ٟ٪هوذ٧ث ت٠ٛفوذد. ٩ُوٮ ٯ٪ٰٛ٪/ش٠و٪ص       

خٜذًت ُوٮ آ١   91ٟ٘صدًث ٩ 159ُٮ ٰش ت٠ٛفثعدٰر تٛذ٩ٰٛر ٜٛٔـثم تٛوثٝ ٟص٘ثٟٜر ٢ٟ تٛو٠ٰٜثز ت٠٠ٛصعٜر ٠ٜٛوثٯ ٟؽ٠٪هر ثأػِٰس إ٨ٰٛ

 ٩تـذ.

 أصانٍب انخمذٌش

ـَوذذ ت٠ٛو٠و٪ٙ خ٨وث ُوٮ ٧وزت ت٠ٛؽوثٙ ٩ٟتشوشتز           2َٰٓٞ تِٛشٯْ ُ٪تبذ ٣لثٝ ٣٩ؽض   -10 خثعصخذتٝ ٟتشوشتز تألدتء تٛشبٰغوٰر ت٠ٛ٪

خثعوصخذتٝ د٠غور أخووثد     انبشَاايح . ٩تعصخذٝ تِٛشٯْ إؿثسًت ٩ػن ٟتدشًت ٰٛٔثط تألدتء ُٮ حانبشَايتألدتء ت٠ٛفذدذ ُٮ ٩ـذتز 

ٛإلدتسذ
(7)

 ُٮ أدتء ت٤٠ٛل٠ر. 2ٛصفذٯذ ٟذ٫ ٟغث٠٧ر ٣٩ؽض  

ُوٮ تٛصِٜ٘ور أ٩ شالُوٮ     ( شفغو٤ٰثز تِٛوثٰٛور تٛصوٮ ٯ٠٘و٢ أ١ ش٪ِٛوذ ٩ُو٪ستز      ٩1ش٠ٜس تِٛ٪تبذ تٛٔثخٜر ٰٜٛٔثط ت٠٘ٛوٮ ٟوث ٯٜوٮ:      -11

( شفغ٤ٰثز تإل٣صثؼٰر تٛصٮ شغ٠ؿ ٛ٪ـذتز تٛو٠ٚ خص٤ِٰز أ٣شـر أهٜو٬ ٠ٰٓور ٩خو٤ِظ ٓو٪ذ تٛو٠وٚ ٟع٠ٜوث ُوٮ ـثٛور         2ش٘دذ تٛص٘ثَٰٛ؛ 

 . شفْٔ ٠ٰٓر أٗدشت٠ٛ٪كِ٪١ ُٮ ؼ٠ن ٩شششٰح تٛدٰث٣ثز ٩ٓؼثء ٩ٓس أؿ٪ٙ ُٮ أدتء أه٠ثٙ شفٰٰٜٜر  ٯٔؼ٦ٰشٰٜٔٚ تٛ٪ٓس تٛز٭ 

                                                      
 عثج ٧٪ أـذ تٛصـدٰٔثز تٛفثع٪خٰر ت٠ٛغصخذٟر ُٮ ت٠ٛتعغثز. (5)
 (.٣٩WINGS II( )WFP/EB.1/2008/6-E/1لث٦ٟ تٛوث٠ٛٮ ٠ٜٛوٜ٪ٟثز" )ت٤ٛغخر تٛعث٣ٰر( ) انبشَايحت٣لش تٛ٪ظٰٔر "ٟوٜ٪ٟثز ٟفَذظر ه٢ ٟشش٩م شد٘ر  (6)
 ( تِٛ٘ثءذ تٛصشٌٰٰٜر.5( شغٰٰش تأله٠ثٙ تٛذتدٰٜر؛ 4( تٛصوٜٞ ٩تّالخص٘ثس؛ 3( تٛشهثٯر؛ 2؛ ( ػ٠ث١ ت٠ٛ٪تسد1 (7)
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٩تعصخذٟس تٛدٰث٣ثز ت٠ٛوٰثسٯر ٛصف٪ٯٚ ت٤ٛغح ت٠ٛة٪ٯر ٛ٪ُ٪ستز تٛؽ٨ذ إ٬ٛ ٠ٰٓر ٣ٔذٯور. ٩خووذ ٟٔثس٣ور تٛدٰث٣وثز ت٠ٛوٰثسٯور        -12

 ت٠ٛغص٠ذذ ٢ٟ ٤ٟل٠ثز تٛٔـثم تٛوثٝ ٩ششٗثز تٜٛ٪ؼغصٰثز، شٔشس تعصخذتٝ ت٠ٛوثٯٰش تألٗعش شفِلًث ت٠ٛأد٪رذ ٢ٟ تٛٔـثم تٛوثٝ.

٩ُووٮ تٛفووثّالز تٛصووٮ شوووزس ٨ُٰووث إؼووشتء ٰٓووثط ٠ٗووٮ ِٜٛ٪تبووذ، ٠ِٰٓووس تِٛ٪تبووذ ت٤ٛ٪هٰوور ٟوو٢ دووالٙ تٛصشووث٩س ٟوون ت٠ٛووذٯشٯ٢         -13

 ت٠ٛغت٢ٰٛ٩ ه٢ شغٰٰش تأله٠ثٙ. 

 انفوائذ انمابهت نهمٍاس انكًً

 انفوائذ

ٟوو٢  انبشَاايح  ٯؽ٨ٰ٤ووث ٟوو٢ ت٠ٛص٪ٓون أ١ تٛصوٮ   -٪ستز تٛصِٜ٘ور أ٩ شؽ٤ووح ش٘دوذ تٛصِٜ٘وور   ٩ُوو -شٔوَذس تِٛ٪تبوذ تٛغوو٤٪ٯر ت٠ٛص٘وشسذ      -14

ٰٟٜ٪١ د٩ّالس أٟشٯ٘ٮ. ٩ٯش٠ٚ ٧وزت ت٠ٛدٜوي ٩ُو٪ستز ٟدثشوشذ ُوٮ تٛصِٜ٘ور        ٠11.55ث ٠ٰٓص٦ خ ٢ٟ2 ٣٩ؽض  ٣2009غخر  تعصخذتٝ

 ر.٩ُ٪ستز تٛص٘ثَٰٛ ًٰش ت٠ٛدثششذ ٣صٰؽر ٰٜٛٔثٝ خأه٠ثٙ أه٬ٜ ٠ٰٓر خذ١٩ شِٜ٘ر إػث٩ُٰ

 انخكانٍف

ٰٟٜوو٪١ د٩ّالس أٟشٯ٘ووٮ ششوو٠ٚ ٗووٚ تٛص٘ووثَٰٛ     56.5ٟووث ٠ٰٓصوو٦   2ٟوو٢ ٩ٯ٤ؽووض   2009خٌٜووس تٛصِٜ٘وور تّالعووصع٠ثسٯر ٤ٛغووخر     -15

ت٠ٛصظٜر خص٤ِٰز ت٠ٛشش٩م، ٧٩وٮ إهوثدذ شظو٠ٰٞ تٛو٠ٰٜوثز، ٩ت٠ٛ٘٪٣وثز ت٠ٛششدـور خص٤٘٪ٛ٪ؼٰوث ت٠ٛوٜ٪ٟوثز، خوٚ ٩شِٜ٘ور تعوصدذتٙ            

٢ِٰ ت٤٠ٛصذخ٢ٰ ٜٛو٠ٚ ُٮ ت٠ٛشش٩مت٠ٛ٪ك
(8)

. 

 ػائذ االصخثًاس

عٰفْٔ هثبذًت ُٮ ًؼ٪١ د٠ظ ع٤٪تز ٟو٢   2تعص٤ثدًت إ٬ٛ تٛص٘ثَٰٛ ٩تِٛ٪تبذ تٛغ٤٪ٯر تٛصٔذٯشٯر ُإ١ تّالعصع٠ثس ُٮ ٣٩ؽض   -16

، 2الٕ تٛغ٤٪٭ ٛألط٪ٙ ًٰش ت٠ٜ٠ٛ٪عر ُوٮ ٣لوثٝ ٣٩ؽوض    خذء تعصخذت٦ٟ. ٩ٯ٠عٚ رٖٛ هثبذًت إٯؽثخًٰث خث٠ٛٔثس٣ر ٟن ش٘ثَٰٛ تّالعص٨

  ع٤٪تز. عس ُٮ ًؼ٪١ إ٧ال٨ٗث٧٩ٮ أط٪ٙ ٯؽش٭ 

 انخمذٌش انُوػً

صؼ٢٠ تِٛٔشتز تٛصثٰٛر أٟعٜر ِٜٛ٪تبذ ت٤ٛ٪هٰر تٛصٮ ـذد٧ث ت٠ٛذٯش١٩ ت٠ٛغت٩ٛ٪١ هو٢ شغوٰٰش تأله٠وثٙ. ٩ٯصؼو٢٠ ت٠ٜٛفوْ      ش  -17

٣٩لثٟو٦ تٛووث٠ٛٮ    انبشَاايح تٛصفوذٯط ت٨٤ٛوثبٮ ٠ٛشوش٩م شود٘ر     "٢ٰ تِٛ٪تبذ تِٛوٰٜر ٩تِٛ٪تبذ ت٠ٛص٪ٓور تٛو٪تسدذ ُوٮ   ٟٔثس٣ر خ ٩ٙتأل

"(WINGS II) 2ض ٠ٜٛوٜ٪ٟثز ٣٩ؽ
(9)

 ه٬ٜ ٟؽ٠٪هر ٟخصثسذ ٢ٟ ٣صثبػ تإلدتسذ. 2أظش ٣٩ؽض  ٣ٮ؛ ٩ٯوشع ت٠ٜٛفْ تٛعث

 نًانٍتاانشؤوٌ 

غٰثعثز ٩ت٠ٛووثٯٰش تٛصوٮ شٔصؼو٨ٰث ت٠ٛووثٯٰش ت٠ٛفثعودٰر تٛذ٩ٰٛور ٜٛٔـوثم تٛووثٝ ـثٰٛوًث ؼوضءًت ٟو٢ تٛو٠ٰٜوثز ٩تٛو٤لٞ              شش٘ٚ تٛ  -18

ُوٮ ت٠ٛثبور ٟو٢ تٛؽ٨وذ      80ٯصـٜوح خوزٙ    2. ٩ٗث١ شؽ٠ٰن تٛفغثخثز ت٠ٛثٰٛر تٛغ٤٪ٯر ٓدٚ إددثٙ ٣لثٝ ٣٩ؽوض  انبشَايحتٰٛ٪ٰٟر ُٮ 

                                                      
 ه٤ذٟث ششٰش هذذ ٤ٟل٠ثز إ٬ٛ شِٜ٘ر ٟشش٩هثز ش٤٘٪ٛ٪ؼٰث ت٠ٛوٜ٪ٟثز ُإ١ رٖٛ ٯٔصظش ه٬ٜ شِٜ٘ر ٟصو٨ذ٭ ش٤٘٪ٛ٪ؼٰث ت٠ٛوٜ٪ٟثز. (8)
.WFP/EB.1/2010/6-G/1تٛ٪ظٰٔر  (9)
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٢ٟ تٛؽ٨ذ ُٮ ه٠ٰٜوثز تٛصفٰٜوٚ؛ ٩أٟوث تٱ١ ُٔوذ ت٣و٘وظ ٧وزت تٛصو٪تص١. ٩أشوثؾ          ُٮ ت٠ٛثبر ُٔؾ 20ُٮ ؼ٠ن تٛدٰث٣ثز ٩ش٪ـٰذ٧ث، ٩

شوو٪ُش خٰث٣ووثز ٟ٪ظ٪ٓوور إطووذتس تٛ٘شوو٪ٍ ت٠ٛثٰٛوور خث٣صلووثٝ أٗدووش ٗووٚ ظالظوور أشوو٨ش. ٩ششوو٠ٚ تٛ٘شوو٪ٍ ت٠ٛثٰٛوور ُووٮ تِٛظوو٢ٰٜ تأل٩ٙ  

عثٛوط ٟو٢ تٛغو٤ر ُصووشع ٟؽ٠٪هور      ٩تٛعث٣ٮ ٢ٟ تٛغ٤ر ت٠ٛوثٛٞ ت٠ٛثٰٛر تٛدوثسصذ ٩ٟتشوشتز تألدتء تٛشبٰغوٰر؛ ٩أٟوث ُوٮ تِٛظوٚ تٛ      

 .ٜٛفغثخثز ٢ٟ تٛ٘ش٪ٍ ت٠ٛثٰٛر ت٠ٛظف٪خر خ٠زٗشتز ه٬ٜ تإلدتسذ ٩ٯغصوشػ٨ث ٟ٘صح ت٠ٛشتؼور تٛذتدٰٜرٗثٟٜر 

ثء . ٩شغؽٚ ت٤ِٛٔوثز ُوٮ ٟ٪تهٰوذ٧ث ت٠ٛفوذدذ خذٓور أٗدوش ٩ت٣خِؼوس أدـو        أٯؼًث تٛؼ٪تخؾ ت٠ٛثٰٛر ٣٩2ؽض ٣لثٝ ـَغ٢ ٓذ ٩  -19

ُوٮ ت٠ٛثبور، ٩ت٣خِؼوس تصد٩تؼٰور تٛدوثبو٢ٰ       10ُٮ ت٠ٛثبر، ٩شٜٔظس ُصشتز شأدش عوذتد ت٠ٛوذُ٪هثز خ٤غودر     25تِٛ٪تشٰش خ٤غدر 

 10ُٮ ت٠ٛثبر. ٩ش٘شَ ٛ٪ـر ت٠ٛصثخور ت٠ٛثٰٛور ت٠ٛصثـور ٛ٘وٚ ت٠ٛوذٯشٯ٢ تٛٔـوشٯ٢ٰ شو٨شٯًث هو٢ ت٣خِوثع ٯصوشت٩ؾ خو٢ٰ            30خ٤غدر 

 غصفٔر.ُٮ ت٠ٛثبر ُٮ تٛد٤٪د ت٠ِٛص٪ـر ت٠ٛ ٩20

 انششاء وانهوخضخٍاث

ذٯع٨ث هٜو٬ ُصوشتز أٓظوش ٩خذٓور أٗدوش؛ ٩ٯووضص رٛوٖ        ١ خغشهر أٗدش إ٬ٛ ٟوٜ٪ٟثز تٛؽشد تٛصوٮ ٯؽوش٭ شفو   ٯظٚ ت٠ٛذٯش٩  -20

٣ووثز. إدتسذ عٜغووٜر تإلٟووذتدتز تٛوث٠ٰٛوور، ٩ٯٰغووش شفغوو٢ٰ ه٠ٰٜووثز تٛشووشتء ٩شصدوون تٛغووٜن ـغووح ت٠ٰٔٛوور ٩إدتسذ أسطووذذ ت٠ٛخض٩    

ُووٮ ت٠ٛثبوور ُووٮ هووذد ـووثّالز تٛصؼووثسج خوو٢ٰ تألسطووذذ ت٠ٛثدٯوور ٩تألسطووذذ ت٠ٛغووؽٜر ُووٮ ت٤ٛلووثٝ،     ٩30شفٔووْ شخِووٰغ خ٤غوودر 

 ُٮ ت٠ٛثبر ُٮ تٛؽ٨ذ تٰٛذ٩٭ ت٠ٛدز٩ٙ ُٮ إهذتد تٛصٔثسٯش. ٩40شخِٰغ خ٤غدر 

 وبشيدت انًضاهًاثإداسة 

ُووٮ ت٠ٛثبوور ُووٮ دٓوور ش٪ٓوووثز ت٠ٛغووث٠٧ثز ت٠ٛششدـوور خث٠ٛغووث٠٧ثز   25شفغوو٢ٰ خ٤غوودر  هٜوو٬ شفٰٔووْ ٣٩2ؽووض ٣لووثٝ عووثهذ   -21

تِٛوٰٜر، ٩خثز ٟو٢ تألعو٨ٚ شفذٯوذ تألسطوذذ ًٰوش ت٤٠ِٛٔور ٩ـوثّالز تٛو٤ٔض، ٧٩و٪ ٟوث عو٠ؿ خصفغو٢ٰ ت٠ٛ٪تءٟور خو٢ٰ تـصٰثؼوثز                

 تٛص٠٪ٯٚ ٩ت٠ٛغث٠٧ثز ت٠ٛتٗذذ.

ظ٪سذ خشأ١ ٩ػن تٛغَٜ ٩ت٠ٛغوث٠٧ثز رتز تٛظوٜر ؿٜدوثز تٛغوذتد ٟو٢ ت٠ٛشوش٩هثز ٧٩و٪ ٟوث         ٩ع٨َٚ تصدٯثد ٩ػ٪ؾ تٛ  -22

ُوٮ ت٠ٛثبور ٟو٢ تٛغوَٜ      55أد٫ إ٬ٛ شٰٜٔض ت٠ٛذذ تٛض٤ٰٟر ت٠ٛـٜ٪خر ٜٛغذتد ٟو٢ شو٨ش أ٩ شو٨شٯ٢ إٛو٬ ٯو٪ٝ ٩تـوذ أ٩ ٯو٪٢ٰٟ ُوٮ         

تٛؽ٨ذ ت٠ٛذدش  ش٪ؼ٦ٰهثز تألدش٫، ٩ٯ٢٘٠ ت٠ٛٔذٟر. ٣٩صٰؽر ٛزٖٛ تصدتد سأط ت٠ٛثٙ تٛوثٟٚ ت٠ٛصثؾ ٜٛغَٜ ت٠ٛٔذٟر إ٬ٛ ت٠ٛشش٩

تٛغوذتد ٠ٛوثٛؽور شظو٪ستز تٛغوذتد تٛصوٮ ش٤ـو٪٭ هٜو٬ شؤٰوذتز أٗدوش. ٩شفٔٔوس إؼ٠وثّاًل صٯوثدذ             شؽ٨ٰض ٟوذُ٪هثز  إؼشتءتز  ٢ٟ

ُٮ ت٠ٛثبر ُٮ عشهر شؽذٯذ أ٩ عذتد تٛٔش٩ع ت٠ٛغصفٔر، ٧٩٪ ٟوث ٯفغو٢ دـو٪ؽ تإلٟوذتدتز تٌٛزتبٰور ٩دٓور ٟ٪تهٰوذ         50خ٤غدر 

 زٯر ٠ٜٛغصِٰذٯ٢.ش٪ُش تألً

 انًواسد انبششٌت

عثهذ إ٣شثء ٣لثٝ ٩تـذ شثٟٚ ٠ٜٛ٪تسد تٛدششٯر ه٬ٜ شفغ٢ٰ ٩ػ٪ؾ تٛظو٪سذ ٩تّالشغوثّ ٠ُٰوث ٯصوٜوْ خثٛدٰث٣وثز تٛشبٰغوٰر         -23

تأل٩ٛوو٬ تّالـصِووثف  . ٩ٯؽووش٭ ٠ٜٛووشذبشَااايحان٠ٜٛوو٪ك٢ِٰ، ٩٩ُووش ٟوٜ٪ٟووثز ٟ٪ظ٪ٓوور ٛصخـووٰؾ ٩إدتسذ ٓوو٪ذ تٛو٠ووٚ تإلؼ٠ثٰٛوور ُووٮ   

ٗوٚ ُةوثز   هو٢  ٠وٜ٪ٟوثز  خـثٰٛوًث   ٯوصٞ تّالـصِوثف ُٰو٦   تٛوز٭   انبشَاايح ت٠ٛ٪ك٢ِٰ ت٠ٰٛذت٢ٰٰ٣ ت٠ٛو٤ٰو٢ٰ ٟفٰٜوًث ُوٮ ٣لوثٝ      ٢خدٰث٣ثز ه

 .انبشَايحت٠ٛ٪ك٢ِٰ ٩أ٣٪تم تٛؤ٪د ُٮ 

خِؼٚ ٟشٗضٯر تٛدٰث٣ثز ٩ش٪ـٰذ٧ث. ٩شٜٔض خذسؼر  َايحانبش٩تصدتد تّالشغثّ ُٮ أعثٰٛح شغٰٰش ت٠ٛ٪تسد تٛدششٯر ُٮ ٗٚ   -24

ٟ٪كوَ،   15 000ت٠ٛ٪ك٢ِٰ تٛشثٟٜر. ٩ٯفوصِق ٟغوص٪دم تٛدٰث٣وثز ـثٰٛوًث خ٠وٜ٪ٟوثز هو٢       ٗدٰشذ تٛؽ٨ذ ت٠ٛـٜ٪ج ٛصؽ٠ٰن خٰث٣ثز 
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ـثؼور إٛو٬   ٟ٪كَ، ٩ٛٞ شوذ ت٠ٛ٘ثشوح ت٠ٰٛذت٣ٰور ُوٮ     2 500أ٭ ٟث ٯ٠عٚ صٯثدذ ه٢ تٛوذد تٛز٭ ٗث١ ٯٌـ٦ٰ ت٤ٛلثٝ تٛغثخْ، ٧٩٪ 

 شؽ٠ٰن خٰث٣ثز ه٢ ت٠ٛ٪ك٢ِٰ ٗٚ ظالظر أش٨ش.

ـووثّالز  ُووٮخٰث٣ووثز ت٠ٛوو٪تسد تٛدشووشٯر تٛصووٮ ٯ٠٘وو٢ تّالهص٠ووثد ه٨ٰٜووث ٩ٯووصٞ شفووذٯع٨ث خث٣صلووثٝ ٰٟووضذ     ٩ٯ٠عووٚ ٩ؼوو٪د ٟغووص٪دم    -25

ٖ ٠ٜٛوذٯشٯ٢ خوثٛصشٰٗض هٜو٬ ٟغوثبٚ     تٛـ٪تسئ، ـٰط ٯ٢٘٠ تٛفظ٪ٙ ُ٪سًت ه٬ٜ ٟوٜ٪ٟثز ه٢ ت٠ٛ٪ك٢ِٰ ٩ٟووث٨ٰٛٞ، ٩ٯغو٠ؿ رٛو   

ت٤ٛضتم ت٠ٛذ٣ٮ ُٮ ٗ٪ز دٯِ٪تس ه٤ذٟث ٗث٣س ٗٚ  ٩ُٮ أظ٤ثءتٜٛ٪ؼغصٰثز ٩تٛدشٟؽر. ٩شؽَٜس ُ٪تبذ رٖٛ ُٮ أهٔثج صٛضتٙ ٧ثٯصٮ 

ت٠ٛوٜ٪ٟثز ت٠ٛصؤٜر خث٠ٛ٪ك٢ِٰ ٟصثـر خغو٨٪ٛر ُوٮ ت٠ٛٔوش؛ ٩ُوٮ ت٠ٛٔثخوٚ ُوإ١ شؽ٠ٰون شٜوٖ ت٠ٛوٜ٪ٟوثز ٩تٛصفٔوْ ٨٤ٟوث ٗوث١ شوثًٓث              

فَغ٤س أٯؼًث تٛٔذسذ ه٬ٜ ٰٓثط ٟتششتز ٢ٟ ٓدٰٚ تٛصو٪تص١  ش٩خِؼٚ ش٪ُش تٛدٰث٣ثز ٰةًث خوذ تٛصِؽٰش تٛز٭ ٩ٓن ُٮ خثٗغصث١. ٩خـ

 خ٢ٰ تٛؽ٤غ٢ٰ ٩تٛص٤٪م تٛؽٌشتُٮ ٩تإلخالى ه٨٤ث.

أٗدش ه٢ ؿشٯْ صٯثدذ تٛص٘ثٟوٚ خو٢ٰ   شفذٯذ تٛ٪تؼدثز ٩شغٜغٚ تٛغٜـثز خ٪ػ٪ؾ  ٩2خثز ٢ٟ ت٢٘٠٠ٛ خِؼٚ ٣لثٝ ٣٩ؽض   -26

ت٠ٛغوصخذٟر ٛؽ٠ون    انبشَاايح تٛوذٯذ ٢ٟ شـدٰٔوثز   2ه٠ٰٜثز ت٠ٛ٪تسد تٛدششٯر ٩ت٠ٛثٰٛر ٩ت٠ٰٛضت٣ٰر ٩تٛغِش. ٩تعصدذٙ ٣لثٝ ٣٩ؽض 

 خٰث٣ثز تٛص٪كَٰ ٩تّالـصِثف خ٨ث، ٩ٜٓض خثٛصثٛٮ ش٘ثَٰٛ طٰث٣ر ٩شفذٯط شٜٖ تٛصـدٰٔثز.

 انضفش

٩تـوذًت ٛغوِش ت٠ٛو٪ك٢ِٰ تٛوزٯ٢ ٯو٠ٜو٪١ ُوٮ ت٠ٛٔوش ٣٩لثٟوًث ٟخصِٜوًث           ًثٯغصخذٝ ٣لثٟ 2ٓدٚ إددثٙ ٣لثٝ ٣٩ؽض  انبشَايحٗث١   -27

 ٠ٜٛ2٪ك٢ِٰ ت٠ٰٛذت٢ٰٰ٣. ٩ٗث١ شؽ٠ٰن خٰث٣ثز ه٢ ت٤ِٛٔثز تإلؼ٠ثٰٛر ت٠ٛششدـر خثٛغوِش ٯصـٜوح ؼ٨وذًت ٗدٰوشًت. ٩عو٨َٚ ٣لوثٝ ٣٩ؽوض        

خثٗصشوثٍ ت٠ٛشوثٗٚ ت٠ٛفص٠ٜور     نهبشَاايح ، ٧٩و٪ ٟوث عو٠ؿ    انبشَاايح ز تٛغِش ٩تإلخالى ه٨٤ث ُٮ خذسؼر ٗدٰشذ شفٰٜٚ ٟؽ٠٪م ٣ِٔث

 .٩ٗثّالز تٛغِش٩شفذٯذ تٛ٪ُ٪ستز تٛصٮ ٯ٢٘٠ شف٨ٰٔٔث ٟعاًل ه٢ ؿشٯْ شششٰذ تعصخذتٝ 

٪تخؾ ششٌٰٰٜر أٗدش ه٬ٜ ؼ٪ت٣ح ٢ٟ ٓدٰٚ خذٙ ٩أٟث تٛفٚ تٛؽذٯذ ُٰوص٠ذ أٗعش ه٬ٜ تٛو٠ٰٜثز ت٠ٛتش٠صر تٛصٮ شِشع ٨ُٰث ػ  -28

تإلهثشر تٰٛ٪ٟٮ تٛز٭ ٯفغح تٱ١ شٜٔثبًٰث، ٩خثٛصثٛٮ شٰٜٔٚ تٛخـأ تٛدشش٭. ٩شذدٚ ٟذُ٪هثز عذتد ش٘ثَٰٛ تٛغِش ُوٮ تٛفغوثخثز   

ٙ ت٠ٛغوصفٔر تٛووذُن ٩ٯ٠٘وو٢ إٯوذته٨ث ٟدثشووشذ ُووٮ تٛفغووثخثز ت٠ٛظوشُٰر ٠ٜٛوو٪ك٢ِٰ. ٩ٯغووثهذ ت٤ٛلووثٝ هٜو٬ ػوو٠ث١ تشغووثّ تّالٟصعووث    

 ٩ٯغ٠ؿ خثشخثر إؼشتءتز شظفٰفٰر ُ٪سٯر ه٤ذ تٜٛض٩ٝ.  انبشَايحٛٔ٪تهذ تٛغِش ت٠ٛو٠٪ٙ خ٨ث ُٮ 

. ٣٩لوثٝ  ٩تٛوصف٘ٞ ُٰو٦   تٛ٘شخ٪٣ٮ أظش٥سطذ  نهبشَايح٩إدستغ ٰٟٔثط ّال٣دوثظثز ظث٣ٮ أٗغٰذ تٛ٘شخ٪١ ُٮ ٣لثٝ تٛغِش ٯصٰؿ   -29

 تٛ٘شخ٪١ ُٮ ٩ٗثّالز تألٟٞ ت٠ٛصفذذ. ظشت٠ٛتعغٰر تأل٩ٙ تٛز٭ ٯش٠ٚ سطذًت أل٧٪ ٣لثٝ شخـٰؾ ت٠ٛ٪تسد  ٣٩2ؽض 

 حكُونوخٍا انًؼهوياث

 ُووٮ ت٠ٛثبوور 43شخظووٰض ت٤ٛلووثٝ خ٤غوودر شٰٜٔووٚ ه٠ٰٜووثز  ص٪ظٰووْ إٛوو٬ ؼث٣ووح تٛصظوو٠ٰٞ ٩ت٢ٛ ُٰشٯووْ تٛصٔووذٯش أ١ شفغوو ٯووش٫  -30

عؤٰٜٚ تٛ٪ٓوس ت٠ٛـٜو٪ج ٛص٤ِٰوز تٛصفغو٤ٰثز ٩تٛ٪كوثبَ تٛؽذٯوذذ        ٩ُوٮ ت٠ٛثبور    10 ُوٮ ت٠ٛغوصٔدٚ خ٤غودر   ش٘ثَٰٛ شفغ٦٤ٰ عٰخِغ 

 ُٮ ت٠ٛثبر.  15ُٮ ت٠ٛثبر؛ ٢ٟ٩ ت٠ٛص٪ٓن أ١ ٯصـٜح دهٞ ت٤ٛلثٝ ٩طٰث٣ص٦ ؼ٨ذًت أٓٚ خ٤غدر  10خ٤غدر 

ه٠ثٙ ت٠ٛـٜ٪خر ٛذهٞ تشخوثر تٛٔوشتس. ٩ٯشؼون    غ٨٪ٛر أٗدش إ٬ٛ ٟوٜ٪ٟثز تألتٛ٪ط٪ٙ خُٮ ٟولٞ تٛ٪ـذتز  ٩2ٯصٰؿ ٣٩ؽض   -31

ٗوٮ ٯغوصخذ٨ٟث ت٠ٛغوصو٠ٜ٪١.    تِٛؼٚ ُٮ رٖٛ إ٬ٛ تٛؽ٠ن خ٢ٰ ٓثهوذذ خٰث٣وثز ٟص٘ثٟٜور ٩ٟصغؤر ٩ٟ٪ظ٪ٓور ٩أد٩تز أٓو٪٫ ٛإلخوالى        

 ٩شضدتد ُ٪تبذ ت٤ٛلثٝ ُٮ كٚ تشغثم ٣ـثّ تٛدٰث٣ثز تٛصٮ ٯٌـ٨ٰث ت٤ٛلثٝ.
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 تححذٌاث انخُفٍز األَونٍ

أشثسز خوغ ٟؽثّالز تٛو٠ٚ إ٬ٛ ـذ٩ض آظثس عٜدٰر ٣صٰؽر ٛدوغ تٛصٌٰٰشتز تٛصٮ ؼوش٫ إددث٨ٛوث، خ٠وث ُوٮ رٛوٖ تٛفثؼور         -32

إ٬ٛ خزٙ ؼ٨ذ أٗدش ٛصفْٰٔ ٣ِظ ت٤ٛصثبػ. ٩سخ٠ث ٯشؼن رٖٛ ُٮ ؼث٣ح ٦٤ٟ إ٬ٛ تٛ٪ٓس ت٠ٛـٜ٪ج ٜٛصَُٰ٘ ٟون تٛ٪كوثبَ ت٠ٛوٰثسٯور    

تٛعثخصر ُٮ ت٤ٛغوخر تٛغوثخٔر ٟو٢ ٣لوثٝ ٣٩ؽوض. ٩ٟو٢ ت٠ٛص٪ٓون تٛصٌٜوح هٜو٬ شٜوٖ تٛصفوذٯثز             تٛصٮ ـَٜس ٟفٚ تٛ٪كثبَ ت٠ٛخظظر

 ت٠ٛشؼ٪ذ. ثٍ تِٛ٪تبذ ـتأل٩َٰٛر خ٠ش٩س تٛ٪ٓس ٩عصصفْٔ ُٮ ٨٣ثٯر ت٠ٛ

 أليى انًخحذةانًُظويت ػهى انُطاق األوصغ  2وَدز 

 انًُورج انًشخؼً فً يُظويت األيى انًخحذة

تٛشتبذ ُٮ تألدز خث٠ٛوثٯٰش ت٠ٛفثعدٰر تٛذ٩ٰٛر ٜٛٔـثم ٣٩لثٝ شخـٰؾ ت٠ٛ٪تسد  خذ٩س٥تهصشتًُث ، انبشَايح ٩ٓن تّالدصٰثس ه٬ٜ  -33

خن ٛظوو٤ثدٯْ ُشٯووْ تّال٧ص٠ثٟووثز تٛخثطوور ت٠ٛو٤ووٮ خ٤لووثٝ عووثج ٩تٛصووث سبثعوور 2010-2009ٯصوو٪٬ٛ ُووٮ تِٛصووشذ ت٠ٛتعغووٰر، ٛ٘ووٮ 

صوضٯض ٟدثدستز ه٬ٜ ٣ـثّ ت٤٠ٛل٪ٟور خ٨وذٍ شو٪ُٰش تٛ٪ٓوس     دالٙ ُصشذ سبثعص٦ ِٜٛشٯْ خ انبشَايح٩خشتٟػ تألٟٞ ت٠ٛصفذذ، ٩ٓثٝ 

٩ـٜ٪ٛو٦ تٛص٤ٰٔور ٟون ٩ٗوثّالز تألٟوٞ ت٠ٛصفوذذ        2ه٠ٰٜوثز ٣٩ؽوض    انبشَاايح ٩ت٠ٛوثٙ ٟو٢ دوالٙ تعوصخذتٝ ـٜو٪ٙ ٟشوصشٗر. ٩ٯصٔثعوٞ        

أ٩ ه٤ذٟث شدذأ ُٮ ش٤ِٰز ٟشوش٩هثز شخـوٰؾ    تألدش٫ تٛصٮ شٜص٠ظ ش٪ؼ٦٨ٰ ه٤ذٟث ُشـدْ ت٠ٛوثٯٰش ت٠ٛفثعدٰر تٛذ٩ٰٛر ٜٛٔـثم تٛوثٝ

ت٠ٛ٪تسد ت٠ٛتعغٰر. ٩ش٪ُٰشًت ٜٛ٪ٓس ٩ت٠ٛثٙ، شضٟن إدتسذ ه٠ٰٜثز ـِق تٛغالٝ ٩إدتسذ تٛذهٞ ت٠ٰٛذت٣ٮ، ٢ٟ خو٢ٰ إدتستز أدوش٫،   

 انبشَاايح خذّاًل ٟو٢ ٩ػون ـٜو٪ٙ دثطور خ٨وث. ٩ٯصووث١٩ ٟ٪كِو٪         ٣٩2ؽض  ٣لثٝتألدز خ٠٤ثرغ ه٠ٰٜثز شغٰٰش تأله٠ثٙ ٩ٟ٘٪٣ثز 

 “.أ٩ٟ٪ؼث”ٟن تألٟث٣ر تٛوثٟر ٛألٟٞ ت٠ٛصفذذ ُٮ ٟدثدسش٨ث خشأ١ تإلطالؾ تإلدتس٭ 

 هًواسد انبششٌت فً األيى انًخحذةن حطبٍماث

 ٗدٰوش  ٧وز٥ تٛصـدٰٔوثز  ذذ. ٩تٛـٜوح هٜو٬   ٤ثعوح ٩ٗوثّالز تألٟوٞ ت٠ٛصفو    شـدٰٔثز ٠ٜٛ٪تسد تٛدشوشٯر ش شـ٪ٯش  انبشَايح ٩تطٚ  -34

ُٮ خش٣ثٟؽ٨ث تٛفثع٪خٮ ت٠ٛوٰثس٭ تٛز٭ ٢ٟ ت٠ٛص٪ٓن إطذتس ٣غخص٦ تأل٬ٛ٩ ُٮ ٤ٟصظَ  ثإدستؼ٨ نعثج شضٟ رأ١ ششٗ ٛذسؼر

 ٩٩ٗثّالز تألٟٞ ت٠ٛصفذذ تألدش٫. انبشَايح. ٩ع٪ٍ ٯٜٔٚ رٖٛ تٛص٘ثَٰٛ تٛصٮ ٯص٘دذ٧ث 2011هثٝ 

 انفوائذ انًمبهت

تٛصِٜ٘ور  ٣غودر ت٠ٰٔٛور إٛو٬    ِون ٨ُٰوث   شت٠ٛضٯوذ ٟو٢ تٛصفغو٤ٰثز تٛصوٮ شش     ضذتفتألعوثط ّالعوص   2 ٢ٟ ٣٩ؽض 2009 ٣غخرش٘ٚ ش  -35

 تّالعصع٠ثس. ٩خوغ ٧ز٥ تٛصفغ٤ٰثز شش٠ٚ ٟث ٯٜٮ: ٩٢ٟشفْٔ هثبذًت عشٯوًث 

  ٣لثٝ ـغثج ت٣دوثظثز تٛ٘شخ٪١، ٧٩ٮ أدتذ إٛ٘صش٣٩ٰر ؼذٯذذ ٯ٨٤٘٠ث أ١ شغؽٚ ت٠ٰ٘ٛر تإلؼ٠ثٰٛر ّال٣دوثظثز ظث٣ٮ أٗغٰذ

، ش٨٠ٰذًت ٰٛٔثط ٩شصدن أظش انبشَايح ٯغصخذ٨ٟثتٛصٮ ش٤دوط ٢ٟ ٗٚ تٛشـالز تٛؽ٪ٯر تٛصٮ “ ًثصتز تٛذُٰةر”٪١ أ٩ تٛ٘شخ

 ه٬ٜ تٛدٰةر؛ انبشَايحعِشٯثز 

 تبذ  رٖٛ تٛفٚ ت٠ٛص٪ٓن أ١ ٯفْٔ، ٢ٟ٩ 2011دتسذ عالعٚ ت٠ٰٔٛر ُٮ هثٝ شؽشٯح ـٚ ؼذٯذ ٩ٟص٘ثٟٚ خش٘ٚ أُؼٚ إل٪ُ

 ؛٢ٟ2 ٣٩ؽض  2009َٰٛ ٗؽضء ٢ٟ ش٘ثَٰٛ إطذتس ٣غخر إػثُٰر ٗدٰشذ؛ ٩أدسؼس تٛص٘ث
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  ٩عٰؽش٭ شو٪ٯغ تّالعصع٠ثس ٦ُٰ خوذ ع٤ر ٢ٟ تٛص٤ِٰز تعص٤ثدًت 2ٛ٪٣ؽض ٯؽش٭ ش٤ِٰز ٣لثٝ ؼذٯذ إلدتسذ تٛخضت٣ر ٗثٟصذتد ،

٠ر ٝ إدتسذ تّالعصع٠ثس، ٩شفْٰٔ ٰٓ٪ُٮ تٛشع٪ٝ ت٠ٛظشُٰر ٩سع تألسطذذ ت٤ٛٔذٯر، ٩تٛ٪ُ٪ستز ٢ٟإ٬ٛ شفغ٢ ٟوذٙ تٛوثبذ 

تٛوثٝ ٩ٰٟضت٣ٰثز  ٜٛظ٤ذ٩ّتٛ٪ُ٪ستز أُؼٚ خصِٜ٘ر أٓٚ ُٮ شف٪ٯالز تٛو٠ٜر تألؼ٤دٰر؛ ٩ع٪ٍ شخظض ٧ز٥ 

 ت٠ٛشش٩هثز؛

  ٣غخر ٟص٘ثٟٜر ٢ٟ ت٤ٛلثٝ ت٠ٛشصشٕ ٠ٛششدثز ت٠ٛ٪ك٢ِٰ ت٠ٰٛذت٢ٰ٣ ت٠ٛو٢ٰ٤َٰ ٟفًٰٜث، ٩ٯوص٠ذ ٧زت ت٤ٛلثٝ ه٬ٜ خٰث٣ثز

، ٩عٰ٘٪١ ت٤ٛلثٝ ؼث٧ضًت ٜٛصشٌٰٚ خفٜ٪ٙ ٤ٟصظَ هثٝ ٣٩2ؽض ت٠ٛ٪ك٢ِٰ ت٠ٛغص٠ذذ ٢ٟ ٩ـذذ ت٠ٛ٪تسد تٛدششٯر ُٮ 

ُٮ ت٠ٛثبر ٢ٟ ٧تّالء ت٠ٛ٪ك٢ِٰ  60؛ ٩ع٪ٍ ٯغصدذٙ ٧زت ت٤ٛلثٝ ُٮ تٛدذتٯر ت٤ٛلثٝ تٛٔثبٞ خزتش٦ تٛز٭ ٯٌـٮ خثِٛوٚ 2011

ٍ ٩ع٪ .انبشَايح٩عٰٔؼٮ خزٖٛ ه٬ٜ تصد٩تؼٰر ٰٓذ تٛدٰث٣ثز ُٮ ٣ُلٞ ٗش٪ٍ ت٠ٛششدثز ت٠ٛفٰٜر ٩ت٠ٛغصخذٟر ُٮ 

 شغصخذٝ ت٤ٛغخر ت٠ٛص٘ثٟٜر ٢ٟ ٣لثٝ ٗش٪ٍ تٛدٰث٣ثز ُٮ ٗٚ تٛدٜذت١ ّالعصدذتٙ ٣ُلٞ ٗش٪ٍ ت٠ٛششدثز ت٠ٛفٰٜر تٛفثٰٛر.

، ٩ٯصوأَٛ ٧وزت ت٨ٰٛ٘وٚ ٟو٢ تٜٛؽ٤ور تٛص٪ؼ٨ٰٰور ٛو٤ُلٞ        ٤ٟ2009وز إطوذتس ٣غوخر     2ٜصغٰٰش ُٮ ٣٩ؽوض  ٛشٞ إددثٙ ٧ٰ٘ٚ ؼذٯذ   -36

ذ ٩ٟؽٜظ ٛإلدتسذ تٛص٤ِٰزٯر. ٩شٔن ه٠٨ٰٜث ت٠ٛغوت٩ٰٛر هو٢ شٰٔوٰٞ تٛصفغو٤ٰثز تٛصوٮ ٯ٠٘و٢ إددث٨ٛوث هٜو٬ تأله٠وثٙ          ٟوٜ٪ٟثز تإلدتس

 2تعص٤ثدًت إ٬ٛ ٟوذ٫ ٓو٪ذ ت٠ٛدوشستز ت٤٠ٛـٰٔور تٛصوٮ ٯغوص٤ذ إ٨ٰٛوث رٛوٖ ٩ِٗثٛور إددوثٙ تإلػوثُثز ٩إؼوشتء تٛصفغو٤ٰثز ُوٮ ٣٩ؽوض                

 . نهبشَايحأٗدش ٓذس ٢ٟ تِٛ٪تبذ إ٬ٛ أد٬٣ ـذ ٩شفْٔ  ت٠ٛخثؿش ٩تٛصؤٰذتز خـشٯٔر شٜٔٚ

 اصخُخاخاث 

ٗث٣س تعصع٠ثسًت ؼٰذًت. ٩ُٮ ـثٛر تٛوصفِق تٛشوذٯذ ُوٮ     ٢ٟ2 ٣٩ؽض  2009ٯخٜض تٛصٰٰٔٞ إ٬ٛ أ١ تألٟ٪تٙ ت٤٠ِٛٔر ُٮ ٣غخر   -37

 .إددثٙ ت٤ٛلث٢ٝ خذتٯر ع٤٪تز ٟ 5ُٮ ًؼ٪١  عٰصفْٔ 2تّالعصع٠ثس ُٮ ٣٩ؽض هثبذ شٔذٯش تِٛ٪تبذ ت٠ٰ٘ٛر ُإ١ 

ٛؼو٠ث١ ش٤ِٰوز   ٟؤوذًت ٩ٟفِ٪ُوًث خ٠خوثؿش ٗدٰوشذ؛ ٩شوو٢َٰ تشخوثر هوذد ٟو٢ تٛٔوشتستز تٛظوودر            ٣2009غوخر  ٩ٗث١ ٟشش٩م   -38

ُوٮ إطوذتس ٟشتؼون تٛفغوثخثز سأٯوًث ًٰوش ٟوصفِق         2009دوالٙ هوثٝ    2ُٮ أٓشج ٩ٓس ٠ٟ٘و٢. ٩عوث٧ٞ ش٤ِٰوز ٣٩ؽوض      ت٠ٛشش٩م

ه٠٪ًٟث أُؼوٚ ٨٣وػ ٯ٠٘و٢ أ١ شغوٰش هٰٜو٦      رٖٛ أ١ تٛ٘ش٪ٍ ت٠ٛثٰٛر ت٠ٛـثخٔر ٠ٜٛوثٯٰش ت٠ٛفثعدٰر تٛذ٩ٰٛر ٜٛٔـثم تٛوثٝ، ٩ٯ٠عٚ خش

 .انبشَايح٤ٟل٠ر ٓثب٠ر ه٬ٜ ت٤ٛصثبػ ٟعٚ 

٩ٰٓثٟو٦ ُوٮ تٛ٪ٓوس ٣ِغو٦ خثٛصظوذ٭       ٠ٜٛ2008وثٯٰش ت٠ٛفثعودٰر تٛذ٩ٰٛور ٜٛٔـوثم تٛووثٝ ٤ٟوز هوثٝ        انبشَايح٩ٯ٘شَ تٟصعثٙ   -39

خ٢ٰ ٩كثبَ ت٤ٛلثٝ ٩ش٘ثَٰٛ  ٜٛص٪تص١تّالعصع٠ثس ه٢ ـغ٢ إدتسذ تألٟث٣ر  ٠ٛ٢ٟدثدستز تٛصٌٰٰش تألدش٫ تٛصٮ ـٔٔس هثبذًت ٗدٰشًت 

 ت٠ٛشش٩م ٩تٛؽذ٩ٙ تٛض٤ٟٮ ٛص٤ِٰز ت٠ٛشش٩م.

ٞ شصفْٔ ٨ُٰث تِٛ٪تبذ ت٠ٛفص٠ٜر ه٬ٜ تٛ٪ؼ٦ تأل٠ٗوٚ ـصو٬ تٱ١ ُوإ١ تِٛ٪تبوذ     ٩ه٬ٜ تٛشًٞ ٢ٟ ٩ؼ٪د خوغ ت٠ٛؽثّالز تٛصٮ ٛ  -40

 .2ت٠ٜ٠ٛ٪عر ـثًٰٛث شص٠ثش٬ ٟن تِٛ٪تبذ ت٠ٛص٪ٓور ت٠ٛد٤َٰر ُٮ ٩ظٰٔر تٛصفذٯط ت٨٤ٛثبٮ ٠ٛشش٩م ٣٩ؽض 

ٯور ٩ٟص٘ثٟٜور ٟو٢ تألد٩تز تٛؽذٯوذذ ٛصفغو٢ٰ      . ٩شصوثؾ ٠ٜٛوذٯشٯ٢ ٟؽ٠٪هور ٓ٪   2ع٤ر ٗثٟٜر ٤ٟوز إددوثٙ ٣لوثٝ ٣٩ؽوض      ز٩ٟش  -41

أعثعووًث ٓ٪ٯووًث ٠ٜٛغووصٔدٚ، ٩شووذهٞ ش٤ِٰووز ٟشووش٩هثز أدووش٫ إلددووثٙ       2ٟوو٢ ٣٩ؽووض   2009ت٠ٛغووثءٛر ٩تألدتء. ٩٩ػوووس ٣غووخر   

 شفغ٤ٰثز شفْٔ ٠ٰٓر ٗدٰشذ.
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 ولاألانًهحك 

 

 انفوائذ انفؼهٍت يمابم انفوائذ انًخولؼت – 1يٍ وَدز  1112َضخت 

 1101انفوائذ انخً ححممج خالل ػاو  تانفوائذ انًخولؼ

    دهٞ ت٠ٛوٜ٪ٟثز ت٠ٛصثـر ٢ٟ أؼٚ تشخثر تٛٔشتستز هٜو٬ ٟغوص٪٫

 تإلدتسذ تٛوٰٜث

      ٙت٠ٛثٰٛوور  فغوو٢ٰ تٛؼوو٪تخؾ  شتٛصشووذٯذ هٜوو٬ ت٠ٛغووثءٛر ٟوو٢ دووال

٩تٛشطووذ هٜوو٬ ؼ٠ٰوون ٟغووص٪ٯثز تإلدتسذ، خ٠ووث ُووٮ رٛووٖ ٟغووص٪٫  

 ت٠ٛ٘ثشح تٛٔـشٯر

 ٪َٛر ٠ٜٛ٪ك٢ِٰدِغ ٟخثؿش شِث٩ز تٛص٘ثَٰٛ ًٰش ت٠٠ٛ 

   دِغ تٛ٪ٓس ٩تٛؽ٨٪د تٛصٮ شدزٙ ُٮ ؼ٠ٰن ٩٩ػن شٔثسٯش هو٢

 تٛؽ٨ثز ت٠ٛث٣فر ٩شٔثسٯش أدش٫

  ُوٮ تٛ٪طو٪ٙ    شفغ٢ ٗدٰوش أشثسز ٗٚ ت٠ٛؽثّالز شٔشٯدًث إ٬ٛ

 إ٬ٛ ت٠ٛوٜ٪ٟثز تٛالصٟر ٛذهٞ تشخثر تٛٔشتستز

 ذ تٛؼ٪تخؾ ت٠ٛثٰٛر، ٩ش٘شَ ت٠ٛصثخور ت٠ٛثٰٛور هو٢    تصدتدز٪ٓ

ُٮ ت٠ٛثبور ُوٮ تٛد٤و٪د ت٠ِٛص٪ـور      ٩10 20شفغ٢ ششت٩ؾ خ٢ٰ 

 ت٠ٛغصفٔر ٤ٟز ٟذذ ؿ٪ٯٜر.

 ٟ صتٙ شفٰٜٚ ُش٩ّ ش٘ثَٰٛ ت٠ٛ٪ك٢ِٰ ٯوصٞ ٯوذ٩ٯًث. ٩ٟوث صتٙ    ث

غووٰش ه٠ٰٜووثز تٛصفٰٜووٚ.  ٰٯصووو٢َٰ ٩ػوون شٔشٯووش ٟصخظووض ٛص  

تٛ٪ٓس ٩تٛؽ٨ذ ـٰط ٯدوزٙ ت٠ٛ٪كِو٪١    ٩شٜٔض خذسؼر ٗدٰشذ

ٟو٢  تٱ١ ٟولٞ ؼ٨ذ٧ٞ ُٮ تٛصفٰٜٚ تٛوز٭ ٯؼوَٰ ٠ٰٓور خوذّاًل     

 .٩شظ٨ِٰ٤ث شؽ٠ٰن تٛدٰث٣ثز

     صٯووووثدذ ٩ػوووو٪ؾ ٩سقٯوووور تٛوالٓووووثز خوووو٢ٰ ت٠ٛوووو٪تسد ٩ت٤ٛوووو٪تشػ

 ٩تٛفظثبٚ ٩تأل٧ذتٍ تّالعصشتشٰؽٰر

    ٟوث صتٛووس تٛ٪ـووذذ ت٠٤ٛ٪رؼٰور ٛووألدتء ٩شخـووٰؾ ت٠ٛشووش٩هثز

 ُٮ ٟشـٜص٨ث تٛصؽشٯدٰر. 

   تعووصخذتٝ أُؼووٚ ٠ٜٛوو٪تسد ٟوو٢ دووالٙ ٟصـٜدووثز ٟفَغوو٤ر ٠ٜٛوو٪تسد

 ٩ـشذ تٛصخـٰؾ 

 ٓر ٩تٛ٪ط٪ٙ ت٠ٛص٘ثٟٚ ٛص٪ٓوثز ت٠ٛغث٠٧ثزشفغ٢ٰ تٛذ 

        ٟغووثءٛر أٗدووش ٛووإلدتسذ هوو٢ تعووص٨الٕ ت٠ٛوو٪تسد تِٛوٜووٮ ٟٔثس٣وور

 خثٛص٪ٓوثز

    ُوووٮ ت٠ٛثبووور ُوووٮ دٓووور تٛص٪ٓووووثز      25شفغووو٢ ٯٔوووَذس خ٤غووودر

)ت٠ٛغووث٠٧ثز ت٠ٛص٪ٓووور ٟٔثخووٚ ت٠ٛغووث٠٧ثز تِٛوٰٜوور( ٩شفغوو٢ 

 تٛ٪ط٪ٙ إ٬ٛ ت٠ٛوٜ٪ٟثز ت٠ٛصؤٜر خثٛص٪ٓوثز ُٮ ت٤٠ٛل٠ر.

  ٩ػوو٪ؾ تٛظوو٪سذ ٧٩وو٪ ٟووث أشووثؾ شفغوو٢ٰ ٟ٪تءٟوور       شفغوو٢

 تـصٰثؼثز تٛص٠٪ٯٚ ٟن ت٠ٛغث٠٧ثز ت٠ٛتٗذذ.

     ٩ط٪ٙ أعشم ٩أ٩عن ٠ٛشتُْ تٛص٠٪ٯٚ ت٠ٛصٔذٟر ٠ٟوث ٯوتد٭ إٛو٬

دِغ ُصشتز تّال٣صلثس ٩شغٰٜٞ ت٠ٛو٪٣ر تٌٛزتبٰر إ٬ٛ ت٠ٛغوصِٰذٯ٢  

 ُٮ تٛ٪ٓس ت٤٠ٛثعح

 هٜو٬ شخِوٰغ  ت٨٤ٛػ تٛؽذٯذ ت٠ٛصدن ُٮ شؽ٨ٰوض تٛغوَٜ    عثهذ 

ٟو٢ شو٨ش ٩تـوذ أ٩ شو٨شٯ٢ إٛو٬      ذذ ش٤ِٰز ٟذُ٪هثز تٛغوذتد  ٟ

ُووٮ ت٠ٛثبوور هٜوو٬ تألٓووٚ ٟوو٢      55ٯوو٪ٝ ٩تـووذ أ٩ ٯوو٪٢ٰٟ ُووٮ    

ٛصٔووذٯٞ عووَٜ  تٛغووَٜ، ٧٩وو٪ ٟووث أعووِش هوو٢ شوو٪ُش تألسطووذذ    

 أدش٫.

   هوووذد تٛٔوووش٩ع   ُوووٮ ت٠ٛثبووور شٔشٯدوووث ُوووٮ   50صٯوووثدذ خ٤غووودر

 .ت٠ٛصؽذدذ أ٩ ت٠ٛغذدذ

  ٚشفغ٢ٰ تٛؽشد تٛوث٠ٛٮ خش٘ٚ أٟع 

 ُؼٚ ه٢ ٟغص٪ٯثز ت٠ٛخض٣٩ثزٟوٜ٪ٟثز أ 

 ٚشفغ٢ٰ ٩ٓس تٛصغٰٜٞ خش٘ٚ أٟع 

  ٝانبشَاايح شصثؾ ـثًٰٛث ٟوٜ٪ٟثز ه٢ عالعٚ ت٠ٰٔٛر ُٮ ٣لث ،

٧٩وو٪ ٟووث ٯوو٪ُش ٟؽ٠٪هوور ٟصغوؤر ٟوو٢ ٟوٜ٪ٟووثز تٛؽووشد ٛ٘ووٚ  

 ت٠ٛغص٪ٯثز ُٮ ٗٚ ت٠ٛ٪تٓن.

   ُووٮ ت٠ٛثبوور ُووٮ ت٨٠ٜٛوور تٛض٤ٰٟوور تٛصووٮ    5شفغوو٢ ٯٔووَذس خ٤غوودر

 ٚ دـ٪ؽ تإلٟذتدتز.شغصٌش٨ٓث ٗٚ ٟشـٜر ٢ٟ ٟشتـ
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 انفوائذ انفؼهٍت يمابم انفوائذ انًخولؼت – 1يٍ وَدز  1112َضخت 

 1101انفوائذ انخً ححممج خالل ػاو  تانفوائذ انًخولؼ

   دِغ تٛو٠ٚ تٰٛذ٩٭ ُٮ ؼ٠ن ٩ش٪ـٰذ ت٠ٛوٜ٪ٟثز ٛذهٞ تإلخوالى

 ت٠ٛثٛٮ ت٠٠ٛصعٚ ٠ٜٛوثٯٰش ت٠ٛفثعدٰر تٛذ٩ٰٛر ٜٛٔـثم تٛوثٝ

      شش٘ٚ عٰثعثز ٩ٓ٪تهذ ت٠ٛووثٯٰش ت٠ٛفثعودٰر تٛذ٩ٰٛور ٜٛٔـوثم

 تٛوثٝ ـثًٰٛث ؼضءًت ٢ٟ تٛو٠ٰٜثز ٩ت٤ُٛلٞ تٰٛ٪ٰٟر ُٮ ت٤٠ٛل٠ر.

   شصـٜوح تٛ٘عٰوش ٟو٢     2ٓدوٚ إددوثٙ ٣٩ؽوض     ٗث٣س ٧وز٥ تٛو٠ٰٜور

ُوٮ ت٠ٛثبور ٟو٢ ؼ٨وذ٧ث      80تألٯذ٭ تٛوثٟٜور تٛصوٮ ٗث٣وس ش٤ِوْ     

هٜوو٬ ؼ٠وون تٛدٰث٣ووثز. ٩شٜٔووض تٱ١ تٛ٪ٓووس تٛووز٭ ٯ٤ِووْ هٜوو٬ 

ؼ٠وون ٩ش٪ـٰووذ تٛدٰث٣ووثز، ٧٩وو٪ ٟووث ٯغوو٠ؿ ٠ٜٛوو٪ك٢ِٰ خٔؼووثء   

 ٟولٞ ٩ٓص٨ٞ ُٮ إؼشتء ٨ٟثٝ شؼَٰ ٠ٰٓر ٗدٰشذ.

   دتسذ ٩تإلخووالى ٟوو٢ دووالٙ   شفغوو٢ٰ شخـووٰؾ تٛٔوو٪٫ تٛوثٟٜوور ٩تإل

 ش٪ُش أُؼٚ ٠ٜٛوٜ٪ٟثز ت٠ٛصؤٜر خ٘ثٟٚ تٛٔ٪٫ تٛوثٟٜر

  دهووٞ تإلشووشتٍ هٜوو٬ ٩كِٰوور ت٠ٛوو٪تسد تٛدشووشٯر تٛالٟشٗضٯوور ٟوو٢

دوووالٙ سقٯووور خثٛ٪ٓوووس تٛفٰٔٔوووٮ إلؼوووشتءتز ت٠ٛووو٪تسد تٛدشوووشٯر   

٩ٟصغٔر ٟن تٛدٰث٣ثز هدش ت٠ٛ٪تسد تٛدششٯر ٩ت٠ٰٛضت٣ٰور ٩ٗشو٪ٍ   

 ٩تٛغِشت٠ٛششدثز ٩تٛو٠ٰٜثز ت٠ٛثٰٛر 

    ش٪ـٰووووذ ٟظووووـٜفثز ت٠ٛوووو٪تسد تٛدشووووشٯر ٩تٛٔ٪تهووووذ ٩ٟوثٛؽوووور

 إؼشتءتز ت٠ٛ٪تسد تٛدششٯر

  تّالهص٠ثد إ٬ٛ أد٬٣ ـذ ه٬ٜ ت٤ُٛلٞ تٛص٠ٰٰٜ٘ر 

   ٝشفغو٢ ٗدٰووش ُووٮ شوو٪ُش تٛدٰث٣ووثز ت٠ٛ٪ظ٪ٓوور خوووذ إددووثٙ ٣لووث

 ٩تـذ ٩شثٟٚ ٠ٜٛ٪تسد تٛدششٯر.

  ـَغ٢ ت٠ٛغص٪دم تٛ٪تـذ تٛشثٟٚ ٛدٰث٣ثز ت٠ٛ٪تسد تٛدششٯر ٢ٟ

خثٛصوووثٛٮ ٩تصدتدز تٛظووو٪سذ ٩تشغوووثّ ت٠ٛوٜ٪ٟوووثز، ٩ػووو٪ؾ 

ُوٮ ٤ٟل٠ور    تٛشوثٟٜر إدتسذ ٩ٟشتٓدور ت٠ٛو٪تسد تٛدشوشٯر     ُوثٰٛر

 ٓثب٠ر ه٬ٜ تٛالٟشٗضٯر.

      صٯثدذ تّالشغثّ ُٮ ؿشٯٔر شـدٰوْ ه٠ٰٜوثز ٩ٓ٪تهوذ ت٠ٛو٪تسد

 تٛدششٯر.

     شٜٔووٰض ٗدٰووش ُووٮ تٛؽ٨ووذ تٛووالصٝ ٛصؽ٠ٰوون خٰث٣ووثز ت٠ٛوو٪ك٢ِٰ

ش٪ـٰوذ تٛدٰث٣وثز ت٠ٛغوص٠ذذ ٟو٢     ٩تٛص٪َٓ هو٢ تّالهص٠وثد هٜو٬    

 ت٤ُٛلٞ ت٠ٛفٰٜر.

    دِووغ ش٘ووثَٰٛ ٟوثٛؽوور ٗشوو٪ٍ ت٠ٛششدووثز ٜٛوووث٢ٰٜٟ ت٠ٰٛووذت٢ٰٰ٣

 ت٠ٛو٢ٰ٤َٰ ٟفًٰٜث 

  تٛؼ٪تخؾشفغ٢ٰ  

          ٛووٞ شصفٔووْ ٧ووز٥ تِٛثبووذذ ـصوو٬ تٱ١ خثٛ٘ثٟووٚ. ٩ٟوو٢ ت٠ٛٔووشس

ُٮ ٤ٟصظَ  PASportإطذتس ت٤ٛغخر ت٠ٛص٘ثٟٜر ٢ٟ ٣لثٝ 

، ٩عو٪ٍ ٯٜٔوٚ   ثب٠ر خزتش٨ثفٚ ٟفٚ ت٤ٛغخر تٛٔٛص 2011هثٝ 

رٖٛ ٢ٟ تّالصد٩تؼٰر ٩تٛؽ٨ذ. ٩عو٪ٍ ٯ٪َعون ٧وزت تٛفوٚ خووذ      

رٖٛ ٰٛش٠ٚ عثبش تٛدٜذت١ ٜٛصٰٜٔٚ ٢ٟ ش٘ثَٰٛ ه٠ٰٜثز ٗش٪ٍ 

 ت٠ٛششدثز ت٠ٛفٰٜر ٩شفغ٢ٰ تٛؼ٪تخؾ. 

 تـص٠ثٙ ٟصٔذٝ ٜٛصِث٩ع ٛخِغ ش٘ثَٰٛ تٛغِش تٛؽ٪٭ 

  ه٬ٜ ٣ف٪ أٟعٚ تٛؽ٪٭شفْٰٔ تٛظ٪سذ تٛوث٠ٰٛر ٜٛغِش 

 هذ ت٤ٛلووثٝ تٛؽذٯووذ هٜوو٬ شفٰٔووْ ٩ُوو٪ستز شٔذٯشٯوور ُووٮ       عووث

 .تٛؽ٪٭ش٘ثَٰٛ تٛغِش 

   طوو٪سذ شووثٟٜر  ش٘وو٪ٯ٢ٯ٠٘وو٢ ٤٠ٜٛل٠وور تٱ١ ٠ٜٛ٩ووشذ تأل٩ٛوو٬

٩تػفر ه٢ تٛغِش خ٠ث ٯصٰؿ ٨ٛث شفٰٜٚ ِٰٰٗور إ٣ِوثّ تألٟو٪تٙ    

 ٩تإلؼشتءتز ت٠ٛ٪ؼ٨ر ٛصخِٰؼ٨ث.

  ث تٛ٘شخو٪٣ٮ  أظش٧و ٯغ٠ؿ ت٤ٛلثٝ أٯؼًث ٤٠ٜٛل٠ر خشطذ ٩إدتسذ

 ٛفثؼر إ٬ٛ ش٘ثَٰٛ إػثُٰر.خذ١٩ ت
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 انفوائذ انفؼهٍت يمابم انفوائذ انًخولؼت – 1يٍ وَدز  1112َضخت 

 1101انفوائذ انخً ححممج خالل ػاو  تانفوائذ انًخولؼ

  ٚشفغ٢ٰ تٛ٪ػ٪ؾ ٩تٛشقٯر ُٮ شو٢ٰٰ ت٠ٛغت٩ٰٛر ٩ت٠ٛغثءٛر دتد

  انبشَايح

  هوذد تألد٩تس   ٜٓوض تإلدتسذ تٛص٤ل٠ٰٰور   تشدثم ٨٣ػ سع٠ٮ ُوٮ

 ٩عثهذ ه٬ٜ صٯثدذ تِٛظٚ خ٢ٰ تٛ٪تؼدثز. ت٠ٛوٰثسٯرًٰش 

  ث٤ٛلثٝ ُٮ ت٠ٛغصٔدٚخدِغ ش٘ثَٰٛ ه٠ٰٜثز تّالسشٔثء 

 ذ ٛص٤ِٰز شفغ٤ٰثز ٩إػثُر ع٠ثز ؼذٯذذ دِغ تٛ٪ٓس ٩تٛؽ٨ 

  شفذٯذ أع٨ٚ ِٛشص ٟضٯذ ٢ٟ تٛصفغ٤ٰثز 

  :تِٛ٪تبذ ه٬ٜ ٣ـثّ ٤ٟل٪ٟر تألٟٞ ت٠ٛصفذذ 

       دِغ ش٘ثَٰٛ ٟشوش٩هثز عوثج ٜٛ٪ٗوثّالز تألدوش٫ ٟو٢

دالٙ ش٪ُش ٩كِٰٰر تألٟٞ ت٠ٛصفوذذ ُوٮ تٛظوٌٰر ت٠ٛوٰثسٯور     

 ٛدش٣ثٟػ عثج

 ٛ ٗثّالزدذٟثز ٟصٔثع٠ر هدش ت٩ٛـٜ٪ٙ ٠ضٯذ ٢ٟ ُشطر٪ 

 

    شفغوو٢ٰ ت٨ٰٛ٘ووٚ ٩ه٠ٰٜووثز تٛص٪ظٰووْ خثإلػووثُر إٛوو٬ شخِووٰغ

ُٮ ت٠ٛثبر ُوٮ شخظوٰض ت٤ٛلوثٝ، ٧٩و٪ ٟوث ٯص٪ٓون        43خ٤غدر 

 ُٮ ت٠ٛثبر. 10ت٠ٛٔدٚ خ٤غدر  تٛصفذٯطشِٜ٘ر  ٯخِغأ١ 

       ٛوو٤ِظ تألعوودثج، ٟوو٢ ت٠ٛص٪ٓوون أ١ ٯ٘وو٪١ ش٤ِٰووز ٟشووش٩هثز

ُووٮ ت٠ٛثبوور  10تٛصفغوو٢ٰ تٛؽذٯووذذ أعووشم ٩أٓووٚ شِٜ٘وور خ٤غوودر  

 ُٮ ت٠ٛثبر ُٮ شٔذٯٞ تٛصذسٯح ٩تٛذهٞ. 15ذ أٓٚ خ٤غدر ٩خؽ٨

 ذذ ٛألٟٞ ت٠ٛصف انبشَايحتإلػثُٰر تٛصٮ عٰـ٪س٧ث  تٛصـدٰٔثز

ُووٮ إؿووثس ت٠ٛشووش٩م عووٰؽش٭ دٟؽ٨ووث شووذسٯؽًٰث ُووٮ ت٤ٛغووخر  

ت٠ٛوٰثسٯووور ٛدش٣وووثٟػ عوووثج، ٧٩ووو٪ ٟوووث عٰغووو٠ؿ ٜٛ٪ٗوووثّالز      

شوشٗر عوثج    ن. ٩شضٟتٛصـدٰٔثزتألدش٫ خثّالعصِثدذ ٢ٟ شٜٖ 

٢ٟ ٧ز٥ تألدتذ دالٙ تِٛظٚ تٛعوث٣ٮ   تأل٬ٛ٩ ششٯفرإطذتس تٛ

 .٢ٟ2011 هثٝ 

  ٝخإشثـوور ه٠ٰٜثشوو٦  ٤ٟ2ووز ٣ؽووثؾ إطووذتس ٣٩ؽووض   انبشَااايحٓووث

ش٤ِووز ٩ـٜ٪ٛوو٦ تٛص٤ٰٔوور ٛ٪ٗووثّالز تألٟووٞ ت٠ٛصفووذذ تألدووش٫ تٛصووٮ 

ٟشوووش٩هثز ٛصخـوووٰؾ ٟووو٪تسد ت٠ٛتعغووور ٩ش٤ِٰوووز ت٠ٛووووثٯٰش     

ثٟوور ت٠ٛفثعوودٰر تٛذ٩ٰٛوور ٜٛٔـووثم تٛوووثٝ. ٩شغووو٬ تألٟث٣وور تٛو     

إ٬ٛ تألدز خفٜ٪ٙ ٣٩ؽوض   "أ٩ٟ٪ؼث"ٛألٟٞ ت٠ٛصفذذ ٩ٟشش٩م 

 .٢ٟ ٣ٔـر تٛظِش تٛدذء ُٮ ش٤ِٰز ـٜ٪ٙخذّاًل  2
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 ًَانثاانًهحك 

 

 األثش ػهى األبؼاد فً إطاس َخائح إداسة انًُظًت وشؼب انًمش

 انخحضٍُاث األبؼاد

 ػ٠ث١ ت٠ٛ٪تسد

  ِٛصشذ تٛصغٰٜٞ ت٠ٛصوثٓذ ه٨ٰٜث، ٧٩٪ ٟث ٯغثهذ ُٮ ت٠ٛثبر ُٮ ع٨٪ٛر تإلخالى ه٢ تّالٟصعث 50شفغ٢ خ٤غدر ٙ

شفغ٢ٰ تدصٰثس ٩إدتسذ تٛدثبو٢ٰ، ٩ٯِؼٮ إ٬ٛ صٯثدذ ُٮ ؿٜدثز تألًزٯر ٩تٛغٜن ٩تٛخذٟثز ت٠ٛغو٠َٜر  ه٬ٜ 

 ُٮ ًؼ٪١ ٟذذ تٛصغٰٜٞ ت٠ٛصوثٓذ ه٨ٰٜث.

 تٛشهثٯر

 ٛ٠ثٰٛر ٩خزٙ ؼ٨ذ أٓٚ ُوٮ  شفغ٢ٰ تّالٟصعثٙ ٠ٜٛوثٯٰش ت٠ٛفثعدٰر تٛذ٩ٰٛر ٜٛٔـثم تٛوثٝ ٩ٟصـٜدثز تٛ٘ش٪ٍ ت

ُٮ ت٠ٛثبر ٢ٟ تٛؽ٨ذ ٯدزٙ تٱ١ ُوٮ شفٰٜوٚ تٛدٰث٣وثز خوذّاًل ٟو٢ إهوذتد خٰث٣وثز         80أ٣شـر ٤ٟخِؼر ت٠ٰٔٛر )

 ُٮ ت٠ٛثبر ُٮ تٛغثخْ( 20تٛصٔثسٯش ٟٔثس٣ر خ٤غدر 

 ٰٜٞصٯثدذ تّالٟصعثٙ ٛشش٩ؽ ٩أـ٘ثٝ هٔ٪د تألًزٯر ٩تٛغٜن ٩تٛخذٟثز ٠ُٰث ٯصوْٜ خ٠ذذ تٛصغ 

 ُوٮ ت٠ٛثبور ٟو٢ تٛدٰث٣وثز ت٠ٛصـثخٔور( ٩صٯوثدذ هوذد ٟوشتز تإلخوالى           20خالى ه٢ تٛؽوشد )  صٯثدذ ؼ٪دذ تإل

 ـٰط شوذ تٛصٔثسٯش آًٰٛث خذ١٩ تٛفثؼر إ٬ٛ ٩ٓس ٩ؼ٨ذ ٛصؽ٠ٰن ٩ٟـثخٔر تٛدٰث٣ثز

  ُٮ ت٠ٛثبر شٔشٯدًث 30شٰٜٔٚ تصد٩تؼٰر تٛدثبو٢ٰ خ٤غدر 

 ٰٜرصٯثدذ عشهر تّالعصؽثخر ٛالـصٰثؼثز تٛص٤ٰٔر ٩تّالعصِغثستز تٛو٠ 

 تٛصوٜٞ ٩تّالخص٘ثس

   ُووٮ ت٠ٛثبوور ُووٮ أُؼووٚ ٠ٟثسعووثز شغووٰٰش تأله٠ووثٙ ٩شفغوو٢ٰ ش٪طووِٰثز     ٩15 10صٯووثدذ ششت٩ـووس خوو٢ٰ

 ٟو٢  ٩تٛفوذ أعثٰٛح تٛو٠ٚ تٛصٮ ش٢٘٠ ت٠ٛغصو٢ٰٜ٠ ٢ٟ تٛو٠ٚ ٩ًُٔث ٜٛو٠ٰٜثز ت٠ٛظ٠٠ر، ٩شفغو٢ٰ ُووثٰٛص٨ٞ   

 .تٛصوذٯٚ

 ثغ ت٠ٛتش٠س ٩تٛص٢ٰ٘٠ ٢ٟ تإلخالى تٛٔـثهٮصٯثدذ هذد تٛو٠ٰٜثز تٛصٮ ٯصٞ شششٰذ٧ث تعص٤ثدًت إ٬ٛ تإل٣ص 

  ُٮ ت٠ٛ٪تهٰذ ت٠ٛفذدذت٠ٛٔذٟر  تٛصفٰٜالز تإلدتسٯردٰث٣ثز ٩تٛصٯثدذ هذد 

 ش٪عٰن هذد ت٤ٛغح ت٠ٛثٰٛر تٛشبٰغٰر ٩ت٠ٛوثٛٞ تٛدثسصذ ُٮ تٛصٔثسٯش 

 شفْٰٔ شخِٰغ ٗدٰش ُٮ هذد تٛصٔثسٯش تٛصٮ ٯصٞ إهذتد٧ث ٯذ٩ٯًث 

 تٛذتدٰٜر شغٰٰش تأله٠ثٙ

 ُووٮ ت٠ٛثبوور ُووٮ تٛد٤وو٪د  25دـووثء خٰث٣ووثز ه٠ٰٜووثز شغووٰٰش تأله٠ووثٙ )ٟعووٚ شفٰٔووْ شخِووٰغ خ٤غوودر  شٰٜٔووٚ أ

 ت٠ِٛص٪ـر ٣صٰؽر ٛألدـثء(

           ،صٯثدذ تّالٟصعثٙ ٛشش٩ؽ ٩أـ٘ثٝ تٛؤ٪د ُوٮ عوذتد ت٠ٛوذُ٪هثز، ٩تٛفوذ ٟو٢ ٟخوثؿش عوذتد ٟدوثٛي إػوثُٰر

 ٩ػ٠ث١ تٛذٓر

  ت٠ٛوثٛٮ صٯثدذ هذد ٟشتز تإلخالى  ٚ ٙ  ثٛخ تألخووثد تٛخثطور   خِؼو تٛصوٮ شفغو٢    ت٠ٛص٘ثٟٜور  ٔـثهوثز ٩تأله٠وث

 تٛفذ تألد٬٣ ٛو٠ٰٜر تإلِٓثٙ تٛش٨ش٭

 تِٛ٘ثءذ تٛصشٌٰٰٜر

  ٤َ٘س ٢ٟ إهذتد دـؾ ع٤٪ٯر ت٠ٛث٣ف٢ٰ خ٠وٜ٪ٟوثز أدّ   ٩شض٩دتٛصٌٰٰشتز ُٮ أعثٰٛح شظشٯَ تأله٠ثٙ ٟ

 ه٢ تـصٰثؼثز ت٠ٛشش٩هثز ٩ت٠ٛغث٠٧ثز ٩ت٠ٛخظظثز ت٠ٛص٪ٓور

 تسذ تٛشف٢ ٩تّالٛصضتٝ خ٠ذذ تٛصغٰٜٞ ُٮ ٟ٪ت٣ا تٛصِشٯيتّالخص٘ثس ُٮ ه٠ٰٜثز شغٰٰش إد 

 شفغ٢ٰ خٰث٣ثز تٛو٠ٰٜثز تٛصشٌٰٰٜر 
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