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 لجىت المالٍت

 الذورة الثاوٍت واألربؼون بؼذ المائت

2011ووفمبر/تشرٌه الثاوً  8-7روما،   

 رد اإلدارة ػلى توصٍاث تقرٌر المراجغ الخارجً بشأن إدارة المشروػاث

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٗزجٔ حْجَ٘ إٔ أسئلت حقٌ٘ت حخعلق بوحخْٓ ُذٍ الْث٘قت إلٔ:

 

  Pedro Guazo الس٘ذ

  الوبل٘ت ّالخشاًت شعبتهذٗز 

 بزًبهج األغذٗت العبلوٖ

 رقن الِبحف: 2293 6513 3906+
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 هلخص

 ُددذٍ بخحل٘دد   البروااام إدارة  قبهددجّقددذ إدارة الو ددزّتبث  فددٖ حقزٗددزٍ ب دد ى    حْصدد٘ت 11م الوزاجددا الخددبرجٖ  قددَذ

 لخٌف٘ذُب  سهًٌ٘ب ّإطبرًالِب  بثث اسخجبب، ّأتَذبالخْص٘بث ّقبلخِ

 

 الخْجِ٘بث الوطلْبت هي لجٌت الوبل٘ت

  إدارة  حقزٗددز الوزاجددا الخددبرجٖ ب دد ى  تلددٔ حْصدد٘بث   البروااام بددزد إدارة  الوبل٘ددت أى ححدد٘م تلوددبً   ٗزجددٔ هددي لجٌددت

  إلحبطتلخقذٗوَ إلٔ الوجلس الخٌف٘ذٕ اتخوبدٍ لّ ،الو زّتبث

 

 مشروع المشورة

 للمادة الرابؼت ػشرة ماه   وفقًا  ً لجىات المالٍات فاً مىظمات األذيٌات      توصاً  لبرواام  األذيٌات الؼاالمً،     الىظاا  األاااا

تقرٌر المراجغ الخاارجً بشاأن إدارة   برد اإلدارة ػلى توصٍاث والزراػت المجلس التىفٍيي للبروام  بأن ٌحٍط ػلمًا 

 .المشروػاث

 

 



 

 

A A 

 

 

 المجلس التنفيذي

 الذورة الؼاديت الثانيت
 

 47/44/1144-41روما، 

 

مسائل الموارد  
 والميزانيةوالمالية 

 األعمال جذول مه 5 البنذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 للنظز  

 المراجع تقرير توصيات على اإلدارة رد
 المشروعات إدارة بشأن الخارجي

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 نظزلمقذمت للمجلس التنفيذي ل الىثيقتهذه 

ٔ  صضؼلق دوقضوْٓ ُوزٍ ثلْع٘ وز    أعتلز فٌ٘زلذِٗن قذ صكْى صذػْ ثألهجًز أػؼجء ثلوؾلظ ثلزٗي  ثالصظوج  دووْي ٖ    إلو

 ثلوؾلظ ثلضٌ ٘زٕ د ضشر كجف٘ز. دّسرقذل ثدضذثء  رلكأى ٗضن  ّٗ ؼلأدًجٍ،  ثلوزكْسٗيدشًجهؼ ثألغزٗز ثلؼجلوٖ 

 هذٗش ثلشؤّى ثلوجل٘ز ّثلخضثًز: P. Guazo ثلغ٘ذ  -2223066513سقن ثلِجصف: 

هووووذٗش تووووذهجس ثلض ووووجسٗش ثلوجل٘ووووز، ثلشووووؤّى  G. Craigثلغ٘ذ  -2024066513سقن ثلِجصف: 

 ثلوجل٘ز ّثلخضثًز:

صضؼلوق   أعوتلز إى كجًوش لوذٗكن    ،ثلووؤصوشثس ْفوذر توذهجس   ل زثإلدثسٗو  رثلوغوجػذ  ،I. Carpitella دجلغو٘ذر  ثالصظوج   ٗوكوٌكن 

 .(2645-066513)دئسعج  ثلْعجةق ثلوضؼل ز دأػوج  ثلوؾلظ ثلضٌ ٘زٕ ّرلك ػلٔ ثلِجصف سقن: 
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مشزوع القـزار


 
 

 

ّسد ثإلدثسر  (WFP/EB.2/2011/5-D/1)ٗق٘ط ثلوؾلظ ػلووج  دجلْع٘ وز قص شٗوش ثلوشثؽوغ ثلخوجسؽٖ دشوأى إدثسر ثلوشوشّػجسق        

، هوغ  هضجدؼوز ثلضْطو٘جس  ّٗقظ ػلٔ ثصخجر هضٗوذ هوي ثإلؽوشثءثس دشوأى      .(WFP/EB.2/2011/5-D/1/Add.1)ػلَ٘ فٖ ثلْع٘ ز 

 .هذثّالصَ ثلوؾلظ أعٌجءثلوغجسر هي ثالػضذجسثس هشثػجر 

 

 

 

 

 

                                                      
 ّسر.ُزث هششّع قشثس، ّلالطالع ػلٔ ثل شثس ثلٌِجةٖ ثلزٕ ثػضوذٍ ثلوؾلظ، ٗشؽٔ ثلشؽْع إلٔ ّع٘ ز ثل شثسثس ّثلضْط٘جس ثلظجدسر فٖ ًِجٗز ثلذ 
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 المزاجغ الخارجي بشأن إدارة المشزوػاثاستجابت اإلدارة للتىصياث الىاردة في تقزيز 

 المىػذ النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجزاء المتخذ جهت التنفيذ التىصياث

: ٌٗذغٖ ّػغ ثألهْث  ثلوخظظز 4التىصيت 

للذسثعجس ثألعجع٘ز ّص ذٗش ثالفض٘جؽجس ّثلض ٘٘ن 

ؽجًذج ّؽؼل ثعضخذثهِج إلضثه٘ج. ّػٌذ ثالقضؼجء، 

ثألًشطز دضوْٗل هؤعغٖ ال ٗشصذط ٌٗذغٖ صضّٗذ ُزٍ 

.دجلؼشّسر دأهْث  ثلوششّػجس  

 

شؼذز ثلو٘ضثً٘ز ّثلذشهؾز، إدثسر 

 ثألدثء ّثلوغجءلز

 صوش ثلوْثف ز.

ع٘ضن صأك٘ذ ثلوؼجٗ٘ش ثلذً٘ج لضظو٘ن ثلوششّػجس فٖ صْؽِ٘جس ثلذشثهؼ، دوج فٖ رلك ػٌذ ػشع 

ثلضكجل٘ف ثلوشطْدر فٖ ثلوششّػجس ػلٔ لؾٌز ثعضؼشثع ثلذشثهؼ، ّع٘غضوش ثعضؼشثع 

ّعضغضطلغ ثألهجًز  ثلو٘ضثً٘ز لض ذٗشثس ّص ٘٘وجس ثالفض٘جؽجس للضأكذ هي أًِج هؼ ْلز ّهالةوز.

إًشجء آل٘ز صوْٗل ػجهز غ٘ش هشصذطز دجلوششّػجس؛ ّصشول ثألهغلز ثلضوْٗل ثلوْثػ٘ؼٖ هي 

 ثلؾِجس ثلوجًقز ّصقذٗذ أّلْٗجس ثلضوْٗل غ٘ش ثلوخظض.

صوْٗال للذشثهؼ هي أؽل ص ذٗش ّص ٘٘ن ثالفض٘جؽجس ػي طشٗق  بزنامجالٌّٗذغٖ أى ٗلضوظ 

ثلوظجدس ثل جةوز هغل ثلضوْٗل هي فغجح ثالعضؾجدز ثلؼجؽلز للضأُخ، ّهظجدس تجسؽ٘ز هغل 

، ػوي هظجدس أتشٓ. ّصشول ثلخ٘جسثس ثألتشٓ Bill & Melinda Gatesهؤعغز 

 ثالعضتوجً٘ز. ثلوشثد ثعضطالػِج ثلضوْٗل ثلوخظض هي هْثسد ثلظٌجدٗق

 2012/فضٗشثى ًْْٗ٘ 30

: ًظشث لوج صضطلذَ ثلذسثعجس ثألعجع٘ز 1التىصيت 

هي صكجل٘ف ػجل٘ز ّهج صغضغشقَ هي ّقش، ًْطٖ 

دض ٘٘ن هذٓ هغجُوضِج فٖ ثصخجر قشثسثس هغضٌ٘شر 

.دشأى صظو٘ن ثلوششّػجس  

 

 ػْءػلٔ  ثلوقشص ػشّسٗز لضضذغ ثلض ذمصوش ثلوْثف ز ؽضة٘ج. صؼذ هؼلْهجس تط ثألعجط  شؼذز ثلو٘ضثً٘ز ّثلذشهؾز

ثألُذثف ّثلوؤششثس. غ٘ش أى ص ذٗش هذٓ ثعض جدر صظو٘ن ثلوششّػجس هي دسثعجس تط 

لضقغ٘ي ػول٘جس ثلشطذ ػلٔ  البزنامجثألعجط ال ٗؼضذش هي ثلؼٌجطش ثلِجهز. ّٗغؼٔ 

ثلوغضْٓ ثل طشٕ ػي طشٗق ثعضقذثط أدثر ػجهز للشطذ ّثلض ٘٘ن، ّهْي ٘ي إػجف٘٘ي، 

ّصذسٗخ ثلششكجء، ّإؽشثء ثعضؼشثػجس هٌضظوز لظالف٘ز ثلوؤششثس ّفؼجل٘ضِج. ّقذ أفشص 

 .ص ذم ّلكي ٗلضم ثلوضٗذ هي ثالعضغوجسثس

 2012دٗغوذش/ كجًْى ثألّ   31

ٌٗذغٖ أى ٗشصذط ص ذٗش ثالفض٘جؽجس : 3التىصيت 

ثسصذجطج ّع٘ ج دجتض٘جس ثعضؾجدجس ثلوششّػجس ّأى 

ٗغِن فٖ صقذٗذ فظجةل ؽل٘ز ّقجدلز لل ٘جط لَ. 

فٖ ُزٍ ثلؼول٘ز د٘ي  البزنامجٌّٗذغٖ أى ٗوجٗض 

ثلؼْثهل ثلذثتل٘ز ّثلخجسؽ٘ز ثلضٖ ٗوكي أى صؤعش 

.ػلٔ صق ٘ق ثلقظجةل  

دظْسر سّصٌ٘٘ز إلٔ ثعضٌضجؽجس ثلض ٘٘ن. ّفٖ ثلْقش ثلزٕ ٌٗض ل فَ٘  البزنامجذ هششّػجس صغضٌ شؼذز ثلو٘ضثً٘ز ّثلذشهؾز

هي ثلوؼًْز ثلغزثة٘ز إلٔ ثلوغجػذر ثلغزثة٘ز، صظذـ ًضجةؼ ثلض ٘٘ن هكًْج سة٘غ٘ج فٖ  البزنامج

صقذٗذ إٔ ت٘جسثس ثلذشثهؼ صٌ ز فٖ كل فجلز، ّصؼضٗض أُو٘ز ػول٘ز ثلض ٘٘ن. كوج أى هْثطلز 

ّصقغ٘ي ثلوخشؽجس ثلوؼ٘جسٗز ّهؤششثس ثلٌْثصؼ لألًشطز، ّثلوخجطش ثلوقضولز ػٌذ  صقذٗذ

  .للبزنامج صٌ ٘ز ثلوششّع صذػن إطجس ثلٌضجةؼ ثالعضشثص٘ؾ٘ز

 صن ثلضٌ ٘ز
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 المزاجغ الخارجي بشأن إدارة المشزوػاثاستجابت اإلدارة للتىصياث الىاردة في تقزيز 

 المىػذ النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجزاء المتخذ جهت التنفيذ التىصياث

ٌٗذغٖ ثعضؼشثع ثلؼول٘جس ّصخْٗل : 1التىصيت 

ثلغلطجس لضقذٗذ أٗز هؼ٘ جس صقْ  دّى ثعضؼشثع 

.ثلْقش ثلوٌجعخثلوششّػجس ّثلوْثف ز ػلِ٘ج فٖ   

هذٗش ثلؼول٘جس ّشؼذز ثلو٘ضثً٘ز 

 ّثلذشهؾز

 صوش ثلوْثف ز. 

 ،عضغضؼشع إدثسر ثلؼول٘جس ثلوغضْٗجس ّثالتضٌجقجس ثلوقضولز ثلوشصذطز دض ْٗغ ثلغلطز

 .ّعض ضشؿ إٔ صؼذٗالس ػشّسٗز لض ذٗوِج إلٔ ثلوؾلظ

 2012/فضٗشثى ًْْٗ٘ 30

دؼذ صقذٗذ فذّد صخْٗل ثلغلطجس : 5التىصيت 

دظْسر ّثقؼ٘ز، ٗؾخ ثاللضضثم دِج ّّػغ ًِؼ ٗض٘ـ 

فٖ ّقش هذكش صقذٗذ فجالس ػذم ثاللضضثم ثلوقضولز. 

ّلتي كٌج ًذسك أى صٌ ٘ـ ثلوششّػجس قذ ٗكْى أهشث 

ال هٌجص هٌَ فٖ ّػغ ٗضغن دجلضغ٘ش، فئى ثلضٌ ٘قجس 

ثلكغ٘شر ثلضْثصش قذ صٌذب دْؽْد هشكلز ٌّٗذغٖ 

 ثعضؼشثػِج فٖ ثلو ش.

ول٘جس ّشؼذز ثلو٘ضثً٘ز هذٗش ثلؼ

 ّثلذشهؾز

 صوش ثلوْثف ز.

ٗؾشٕ ثعضؼشثع صٌ ٘قجس ثلو٘ضثً٘ز ثلو ضشفز ّهٌجقشضِج ػي طشٗق آل٘ز لؾٌز ثعضؼشثع 

ثلذشثهؼ، هوج ٗغوـ دئؽشثء صذق٘ق ػجم لظالف٘جصِج، ّٗضن إدالؽ ثلوؾلظ دؾو٘غ صٌ ٘قجس 

صؾشٕ صٌ ٘قجس هضكشسر للو٘ضثً٘ز، ّهج ثلو٘ضثً٘ز. ّصضأكذ ثألهجًز هوج إرث كجًش ثلوكجصخ ثل طشٗز 

ُجهج هي ًظجم  عل٘وز. ّصؼذ ػول٘ز ثلشطذ ُزٍ ؽضءث  إرث كجًش أعذجدِج لل ٘جم دزلك أعذجدج 

للشقجدز ػلٔ ثلذشثهؼ، ّثلزٕ ٗوكي أى ٗضقغي ػي طشٗق ّػغ ًضجةؼ ثلوشثؽؼز فٖ  البزنامج

 .ثالػضذجس

 صن ثلضٌ ٘ز

إػجفز إلٔ ثلؾِْد ثلوذزّلز هغ  :6لتىصيت ث

ثلوجًق٘ي ثلؼششر ثألّثةل، ًْطٖ دأى ٗشكض 

إلٔ  11ػلٔ ثلذلذثى ثألّلٔ فٖ ثل تز هي  البزنامج

، ّأى ٗغضغوش فٖ ششثكجس ثعضشثص٘ؾ٘ز ؽذٗذر، 30

ّال ع٘وج هغ ثالقضظجدثس ثلظجػذر. ّل٘ظ هي شأى 

رلك أى ٗضٗذ فؾن ثلوغجُوجس فقغخ دل ّأى ٗخلق 

ػذش قجػذر أّعغ البزنامج ْٓ دولك٘ز أق إفغجعج 

 ًطجقج هي ثلذلذثى.

ثلقكْهجس  غشؼذز ثلؼالقجس ه

 ثلوجًقز

 صوش ثلوْثف ز.

ز فٖ ّع٘ ز قصْف٘ش ثلوْثسد لذ٘تز هضغ٘شرق ذٌ٘ثلوّ ،لضْف٘ش ثلوْثسد البزنامجثعضشثص٘ؾ٘ز  ْػـص

(WFP/EB.1/2010/5-B/Rev.1)،  ،ثلضشك٘ضّثلضٖ ػشػش ػلٔ ثلوؾلظ للٌظش فِ٘ج 

ػلٔ ششثكجس ثعضشثص٘ؾ٘ز ؽذٗذر صضؾجّص ثلذلذثى ثلوجًقز ثألػؼجء فٖ لؾٌز ثلوغجػذر ثإلًوجة٘ز 

ثلضجدؼز لوٌظوز ثلضؼجّى ّثلضٌو٘ز فٖ ثلو٘ذثى ثالقضظجدٕ، كضلك ثلضٖ صشول ثلذشثصٗل، ّثالصقجد 

، ّدلذثى ثلششق ثألّعط، )هؾوْػز دشٗكظ( ثلشّعٖ، ّثلٌِذ، ّثلظ٘ي، ّؽٌْح أفشٗ ٘ج

 .، ّطٌجدٗق ثألهن ثلوضقذر، ّثلذلذثى ثلوؼ٘ زثلظجػذرظجدثس ّثالقض

 صن ثلضٌ ٘ز

ثلٌظش فٖ  البزنامج: ًْطٖ دأى ٗؼ٘ذ 7التىصيت 

هؼجٗ٘ش ثعضخذثم طٌذّق ه جدلز هغجُوجس ثلؾِجس 

ثلوجًقز ثلٌجشتز دغ٘ز هْثءهضَ هغ ثلوغضْٗجس ثلقجل٘ز 

 لالفض٘جؽجس.

شؼذز ثلؼالقجس هغ ثلقكْهجس 

 ثلوجًقز

 ثلوْثف ز.صوش 

  .ثلؾِجس ثلوجًقز ثلٌجشتزهغجُوجس  ه جدلزفٖ عذ٘لَ لضقذٗظ هؼجٗ٘ش ثعضخذثم طٌذّق  البزنامج

 2011دٗغوذش/ كجًْى ثألّ   31
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 المزاجغ الخارجي بشأن إدارة المشزوػاثاستجابت اإلدارة للتىصياث الىاردة في تقزيز 

 المىػذ النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجزاء المتخذ جهت التنفيذ التىصياث

ًْطٖ دجصخجر ثلووجسعجس ثلقغٌز : 8التىصيت 

هٌطل ج إلػذثد هذجدا صْؽِ٘٘ز ػجهز لضقذٗذ 

ثألّلْٗجس ّفق صظْسثس هضؼذدر ػلٔ طؼ٘ذ 

و٘ز ّثلو ش، فغذوج ٗكْى رلك هالةوج.ثلوكجصخ ثإلقل٘  

 صوش ثلوْثف ز. شؼذز ثلو٘ضثً٘ز ّثلذشهؾز

ثٙى دوْثءهز تطط ثلذشثهؼ دظْسر هٌِؾ٘ز ّدطشٗ ز أّعق هغ ثلضْقؼجس  البزنامجٗ ْم 

لوْثسد إال فٖ فجالس ثلطْثسا ثلقجدر، ّرلك أعٌجء ػول٘جس ثعضؼشثع ثلخجطز دجثلوؼ ْلز 

دجعضطالع ثلخ٘جسثس لضقذٗذ أّلْٗجس ثلضظْسثس  البزنامجثلذشثهؼ ّثلوْثف ز ػلِ٘ج. ّع٘ ْم 

 .ثلوضؼذدر كؾضء هي ُزث ثلؾِذ ثلوقغي

 2012/فضٗشثى ًْْٗ٘ 30

ٌٗذغٖ أى صضؼوي طشٗ ز فغجح : 9التىصيت 

إفظجء ػذد أٗجم ثلوغض ٘ذٗي أّ ثلوغض ٘ذٗي أٗؼج 

أٗجم ثلْؽذجس ثلغزثة٘ز، ّثللزٗي ٗض٘قجى هؼج أعجعج 

 أدق لضقذٗذ ثلقظجةل ّثإلًؾجصثس.

 

 صوش ثلوْثف ز. شؼذز ثلو٘ضثً٘ز ّثلذشهؾز

غش فغي صضذغ ػذد ٘ثألدثر ثلؼجهز للشطذ ّثلض ٘٘ن دظْسر هضضثٗذر، هوج ع٘ البزنامجٗؾشح 

ّػذد ثلوغض ٘ذٗي  – ققأٗجم صغزٗز ثلوغض ٘ذٗي –ثلذشًجهؼ دضغزٗز ثلوغض ٘ذٗي ثألٗجم ثلضٖ ٗ ْم فِ٘ج 

  .ّثإلًؾجصثسي فٖ سطذ ثلٌْثصؼ ّٗٗؼذ ثلشقوجى ه ٘ذ .ثلزٗي صل ْث ثلوغجػذر

 2012دٗغوذش/كجًْى ثألّ   31

ٌٗذغٖ صقل٘ل أعذجح فجالس ثلضأت٘ش : 41التىصيت 

فٖ إق ج  ثلوششّػجس ّصقْٗل ثلوْثسد هي 

ػجس ثل ذٗوز إلٔ ثلوششّػجس ثلؾذٗذر ثلوششّ

ّصْف٘ش إسشجدثس إلصوجم ُزٍ ثلؼول٘ز فٖ ثلْقش 

 ثلوٌجعخ.

  شؼذز ثلو٘ضثً٘ز ّثلذشهؾز

 ّإدثسر ثألدثء ّثلوغجءلز 

 صوش ثلوْثف ز.

إق ج  ثلوششّػجس ّصقْٗل قئؽشثءثس ثلوضؼل ز د ثلقجل٘ز  ثلضْؽِ٘٘زصن آتش صقذٗظ للوذجدا 

صشك٘ل فشٗق ػجهل العضؼشثع ع٘جعجس ّإؽشثءثس  ّؽشٓ. 2002فٖ ػجم  قوضذ ٘زثلوْثسد ثل

ثلضغ٘شثس ثألت٘شر ثلوضؼل ز دجلضٌظ٘ن، ػْء  ػلٔ إق ج  ثلوششّػجس ّػول٘جس صقْٗل ثلوْثسد

 ّهغجس ثألػوج ، ًّظجم ثلوؼلْهجس.

 2012دٗغوذش/ كجًْى ثألّ   31

ًْطٖ دئدهجػ ثإلطجس ثلضهٌٖ لشطذ : 44التىصيت 

ّص ٘٘وِج ػلٔ ًقْ ّع٘ق فٖ صٌ ٘ز ثلوششّػجس 

ثلوششّػجس إلصجفز ثل شطز إلؽشثء صظْٗذجس فٖ 

هٌضظف ثلوذر ّلض ذٗن هذتالس فٖ هشفلز صظو٘ن 

 ثلوششّػجس ثلو ذلز.

 

 شؼذز ثلو٘ضثً٘ز ّثلذشهؾز

 ّهكضخ ثلض ٘٘ن

  صوش ثلوْثف ز.

ثد دّسر ف٘جر صؾشٕ ػول٘ز ثلشطذ ػلٔ ػْء ثلوؤششثس ثلْثسدر فٖ ثألطش ثلوٌط ٘ز ػلٔ ثهضذ

لضٌ ٘قجس هٌضظف ثلوذر ّهششّػجس ثلوغض ذل. ّقذ  ثلالصهز ثلوششّع، لضْف٘ش ثلوؼلْهجس

أػالٍ  1صؼشقل صٌ ٘ز تطط ثلشطذ فٖ دؼغ ثألف٘جى دغذخ ً ض ثلوْثسد. ّصشد فٖ ثلضْط٘ز 

 عذل هؼجلؾز ُزٍ ثلقجلز.

 

 2012/فضٗشثى ًْْٗ٘ 30
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 المزاجغ الخارجي بشأن إدارة المشزوػاثاستجابت اإلدارة للتىصياث الىاردة في تقزيز 

 المىػذ النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجزاء المتخذ جهت التنفيذ التىصياث

ػي ثلض ٘٘ن ف ط؛ فِْ ْٗثفق ػلٔ أى ص ٘٘وجس ثلوششّػجس ٌٗذغٖ أى  هكضخ ثلض ٘٘ن هغؤّالٗؼذ ّ

صضن دطشق صك ل صْف٘ش ثلوؼلْهجس لضظو٘ن هششّػجس ؽذٗذر. ّصِذف ص ٘٘وجصَ للقْثفظ 

ثل طشٗز إلٔ صْف٘ش هؼلْهجس لالعضشثص٘ؾ٘ز ثل طشٗز ّإػذثد ثلوششّػجس. ّلكي صوْٗل ص ٘٘وجس 

هكضخ ثلض ٘٘ن هي إؽشثء أّ صخط٘ط ص ٘٘وجس  ، ّلِزث لن ٗضوكيثلوششّػجس ل٘ظ كجف٘ج 

. فل٘غش ثلوشكلز فٖ ثلضْق٘ش ثلو ذلثلؼجم كوج ال ٗضهغ ثل ٘جم دزلك فٖ للوششّػجس فٖ ُزث ثلؼجم 

ّلكي ثلوشكلز فٖ  –هش هض ق ػلَ٘ ّهغؾل فٖ ًظجم ػوجى ؽْدر ثلض ٘٘ن ثأل ف٘ظ أى –

 .ثلضوْٗل
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