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 لجىت المالٍت

 الدورة الثاوٍت واألربعىن بعد المائت

2011وىفمبز/تشزٌه الثاوً  8-7روما،   

 الكفاءة فً البزوامج

  

 

 

 

 

 ٚشجٗ حٕجّٛ أ٘ أسئهت حقُٛت حخعهق بًحخٕٖ ْزِ انٕثٛقت إنٗ:

  Gina Casar انسٛذة

،ٔسئٛس انشؤٌٔ انًبنٛت َبئب انًذٚش انخُفٛز٘  

ٔانًسبءنتإداسة حسٛٛش انًٕاسد   

+3906 6513 2885   سقى انٓبحف: ،بشَبيج األغزٚت انعبنًٙ

 

  Robert Opp انسٛذ

 إداسة حسٛٛش انًٕاسد ٔانًسبءنت، بس ٔانذعى فٙ يجبل حصشٚف األعًبليكخب االبخكيذٚش 

 2146 6513 3906+ سقى انٓبحف:، بشَبيج األغزٚت انعبنًٙ

 

  Chris Kaye انسٛذ

 إداسة حسٛٛش انًٕاسد ٔانًسبءنت، ٔانًسبءنتيذٚش شعبت إداسة األداء 

 2197 6513 3906+ سقى انٓبحف:، بشَبيج األغزٚت انعبنًٙ
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 يهخص

 فٛٓب انخُفٛز٘ انًجهس نُٛظش أِعذث انخٙ"، البزوامجٔثٛقت "انكفبءة فٙ  حقذوبشَبيج األغزٚت انعبنًٙ أٌ  َتأيب ٚسش. 

  ّفًٛب ٚخعهق ببنكفبءة البزوامجحشيٙ ْزِ انٕسقت إنٗ ححذٚذ يبْٛت انُٓج انز٘ ٚخبع. 

 ياٍ أجام انخحساٍٛ ثلي هات حاذل عهاٗ        يٍ انُجبحابث انخاٙ ححققاج فاٙ انًبااٙ ٔانجٓإد انًبزٔنات حبنٛابً         ٔٚبشص انقسى األٔل عذدًا

 .فٙ انسعٙ إنٗ ححقٛق انكفبءة فٙ جًٛع أجضاء سهسهت انقًٛت فّٛ البزوامجطشٚقت 

  فٙ ٔاع انٕسبئم انالصيت نضٚبدة انكفبءة عٍ طشٚق ححساٍٛ ادداسة انًبنٛات ٔيًبسسابث     البزوامجأيب انقسى ان بَٙ فٛعشض طشٚقت

 ادبالغ، ٔانخخطٛط انشبيم نهًٕاسد ْٔٛبثم احخبر انقشاساث، ٔحعضٚض إداسة األداء. 

 ٛإبالغ انجٓبث انًبَحت بشلٌ يب ٚحشصِ يٍ حقذو فٙ ححسٍٛ انكفبءة، ٔرنك عٍ طشٚق حقشٚش األداء انسُٕ٘. البزوامجٕاصم ٔس 

 

 انخٕجٛٓبث انًطهٕبت يٍ نجُت انًبنٛت

 انًجهس انخُفٛز٘ بفُٛٓظش ٛنحشاْب يُبسبت  حعهٛقبثو أ٘ ٔحقِذٕثٛقت ْزِ انسخعشض ٚشجٗ يٍ نجُت انًبنٛت أٌ ح . 

 

 مشزوع المشىرة

 لجىت المالٍت فً مىظمت األغذٌت  استعزضتلبزوامج األغذٌت العالمً،  الىظام األساسًللمادة الزابعت عشزة مه  وفقًا

فً تقزٌزها عه دورتها الثاوٍت التً تزد  تعلٍقاتهاوقدمت إلى المجلس التىفٍذي  "الكفاءة فً البزوامج"لىثٍقت اوالزراعت 

 .واألربعٍه بعد المائت
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 انًجهس انخُفيزي

 انذوسة انؼاديت انثاَيت
 

 11/11/2011-11سويا، 

 

مظائل الموارد  
 والميشانيتوالماليت 

 األعمال جدول من 5 البند

 

 

 

 

 

 

 

 

 البزنامج في الكفاءة للنظز  
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 مذكزة للمجلض الخنفيذي
 

 

 

 ُظشهيقذيت نهًجهس انخُفيزي ن انىثيقتهزِ 

ثالصصوجٖ دٝو٧ـ٫ٍ    إ٘و٩  صضمُٙ دٝقضو٨٧ ٤ور٢ ث٧٘ع٭ّوز    أظتٙز ١ٌ٭ز٘د٥٬ٛ ِد ص٧ٕٞ صدل٧ ثألٜج٠ز ألعجء ث٘ٝؾٙط ث٘ر٬ٟ 

 ث٘ٝؾٙط ث٘ض١ٍ٭ر٪ دٍضسر ٔجٌ٭ز. د٦زرِذٗ ثدضدثء  ذ٘ٓأٞ ٬ضٛ  ٬٦ٍعٗأد٠ج٢،  ث٘ٝر٧ٔز٬ٟدس٠جٜؼ ثألور٬ز ث٘مج٫ٝ٘ 

٦زة٭ط ث٘شؤ٦ٞ  ٠جةخ ث٘ٝد٬س ث٘ض١ٍ٭ر٪ Gina Casar  ث٘ع٭در 2885-066513زِٛ ث٥٘جصً: 

 :٦ث٘ٝعجء٘زإدثزر صع٭٭س ث٧ٝ٘ثزد  ،ث٘ٝج٘٭ز

جز ٦ث٘دلٛ ٫ٌ ٜؾجٖ ٜٕضخ ثالدضٕٜد٬س  R. Opp  ث٘ع٭د 2146-066513زِٛ ث٥٘جصً: 

إدثزر صع٭٭س ث٧ٝ٘ثزد ، صصس٬ً ثأللٝجٖ

 :٦ث٘ٝعجء٘ز

إدثزر ، ٦ث٘ٝعجء٘زٜد٬س شمذز إدثزر ثألدثء  C. Kaye  ث٘ع٭د 2197-066513زِٛ ث٥٘جصً: 

 :صع٭٭س ث٧ٝ٘ثزد ٦ث٘ٝعجء٘ز

 
 ٛ ٖ  ٬ٕٝو١ٕ صضمٙوُ   أظوتٙز إٞ ٔج٠وش ٘ود٬ٕٛ    ،ث٘ٝوؤصٝسثس ٧فودر دودٜجس   ٘ زثإلدثز٬و  رث٘ٝعوجلد  ،I. Carpitella دج٘عو٭در  ثالصصوج

 .(2645-066513)دئزظجٖ ث٧٘عجةُ ث٘ٝضمّٙز دألٝجٖ ث٘ٝؾٙط ث٘ض١ٍ٭ر٪ ٦ذ٘ٓ ل٩ٙ ث٥٘جصً زِٛ: 
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. ٌٕٙوٗ دِ٭ّوز أ٤ٝ٭ض٥وج ٌو٫ فوجالس ث٘ؽو٧ثزا ل١ودٜج ٬ضمو٭ٟ ث٧٘صو٧ٖ إ٘و٩ أظومً ثألشو ج              انبشَااي  ص٧ؽد ثٍٕ٘جءر ٫ٌ صٝ٭ٛ لٝوٗ  

دج٘ٝعووجلدر  ٭وجق ث٧٘صو٧ٖ إ٘وو٩ لودد أٔذووس ٜوٟ ثألشوو ج  ث٘ؾ    انبشَااي  دج٘ىورثء ث١ّٝ٘ور ٘ٙق٭ووجر. ٦ٔوٗ د٦الز ٬وو٧ٌ س ٬م١و٫ أٞ دجظووضؽجلز     

د٦ٜج، د٧ص٣ٍ ٦ٔج٘ز ص٧ٖٝ دٝعج٤ٝجس ؼ٧ل٭ز، إ٩٘ صقّ٭ُ ثٍٕ٘جءر ٧ٔظ٭ٙز ٘عٝجٞ  انبشَاي ث٘ىرثة٭ز ث٘ض٫ صشضد ث٘قجؽز إ٘٭٥ج. ٬٦عم٩ 

 ِدزص٣ ل٩ٙ ث١ٝ٘جٌعز ٦صقّ٭ُ ث٘غّز ث٘ض٫ صعم٥ج ٌ٭٣ ث٘ؾ٥جس ث٘ٝج٠قز.

ٜغوٗ ؽ٥و٧د    ،٦لٝٙ٭جصو٣  انبشَااي  إ٩٘ صقّ٭ُ ثٍٕ٘جءر ٫ٌ ؽٝ٭ك فّٙجس ظٙعوٙز ثّ٘٭ٝوز ٌ٭و٣. ٦ِود صكوٝٛ ٔغ٭وس ٜوٟ ٠فوٛ          انبشَاي  ٬٦عم٩

٦لكد٘ش ل٩ٙ ٜس ث٘صٜٟ د٥دي صقّ٭ُ ٍٔجءر ث٘ضٕج٘٭ً ٦ث٧ِ٘وش ٜوك ث٘ٝقجٌفوز لٙو٩     ، د ٦ص٧ش٬ك ثألور٬ز ٠٦فٛ ث٘دلٛ ثألظجظ٭زثالظضمدث

 دأٞ صقع٭ٟ ثٍٕ٘جءر لٝٙ٭ز ٜض٧ثصٙز، ٌّد ثص ر دؽ٧ثس ٘ضمص٬ص ٥٠ؾ٣ إشثء ثٍٕ٘جءر. انبشَاي دسٜؾز لج٘٭ز ث٘ؾ٧در. ٦إلدزثْ 

ٟ  لوددث ثّ٘عوٛ ثأل٦ٖ   ٬٦ذوسش ٌ٭ٝوج ٬ضمٙوُ دجٍٕ٘وجءر.     انبشَااي  ث٘ر٪ ٬ضذم٣  ٤ر٢ ث٧٘زِز إ٩٘ صقد٬د ٜج٤٭ز ث٥١٘ؼ صس٦٫ٜ ث١٘ؾجفوجس ث٘ضو٫    ٜو

ٌو٫ ث٘عوم٫ إ٘و٩ صقّ٭وُ ثٍٕ٘وجءر ٌو٫        انبشَااي  صقّّش ٫ٌ ث٘ٝجظ٫ ٦ث٘ؾ٧٥د ث٘ٝذر٦٘ز فج٘٭ج ٜٟ أؽٗ ث٘ضقع٭ٟ ٔأٜغٙز صدٖ ل٩ٙ ؼس٬ّوز  

 دٝج ٫ٌ ذ٘ٓ: ،ؽٝ٭ك أؽصثء ظٙعٙز ثّ٘٭ٝز ٌ٭٣

 ٙث٘ض٫ صٕٟٝ ٜٟ ص٧ٌ٭س ث٧ِ٘ش ٦ث٘ضٍٕٙز، ٜغٗ ثظض دثٚ أ٧ٜثٖ فعجح ثالظضؾجدز ث٘مجؽٙز ٘ض٧ظ٭ك ٠ؽجَآ٘٭جس ث٘ض٬٧ٝٗ دج٘ع ً 

، ٦ثظض دثٚ أ٧ٜثٖ ٜسٌُ ص٬٧ٝٗ زأض ث٘ٝجٖ ث٘مجٜٗ ٫ٌ2011 ٌذسث٬س/شذجغ  ث٘قد٦د ث٘ض٠٧ع٭ز ٜك ٘٭ذ٭جؼ٧ٖ مٝٙ٭جس ل٩ٙ ث٘

 ٫ٌ ٧ٜثل٭د ث٘ضعٙ٭ٛ ٫ٌ ٔ٭١٭ج؛ عالع٭ٟ ٧٬ٜج٘ض٧ٌ٭س 

  ٪؛2011ٜٟ صٍٕٙز ث٘عٙك ٫ٌ ظ١ز  ٫ٌ ث٘ٝجةز ٦33 23أد٨ إ٩٘ ٧ٌ٦زثس صضسث٦ؿ د٭ٟ ٥٠ؼ ٜمجدٖ ث٧٘ثزدثس ث٘ر 

  ِذ٭ٗ  ؼ٧ثزاقجالس ثظض دٚ ٜٟ أؽٗ ثالظضؾجدز دعسلز ٘ث٘ر٪ ٜعض٧دق ثألٜٛ ث٘ٝضقدر ٘الظضؾجدز ٘ٙقجالس ثإل٠عج٠٭ز ٟٜ

 ؛٫ٌ2011 ظ١ز  ٦ث٘ضع٠٧ج٫ٜ ٫ٌ ث٘٭جدجٞ ٫ٌ2010 ظ١ز  ثٍ٘٭عجٞ ٫ٌ دجٔعضجٞ

   ٜٙ٭٧ٞ د٦الز  ٧ٌ٦11.5زثس ظ٬٧١ز ٜضٕسزر صّدز دٝذٙه ث٘ر٪ أد٨ إ٩٘  ٘ض ؽ٭ػ ث٧ٝ٘ثزد ث٘ٝؤظع٭ز ٠2فجٚ ٠٦ؾص ص١ٍ٭ر

 .أٜس٫ٕ٬

٫ٌ ٦ظك ث٧٘ظوجةٗ ث٘الشٜوز ٘ص٬وجدر ثٍٕ٘وجءر لوٟ ؼس٬وُ صقعو٭ٟ ثإلدثزر ث٘ٝج٘٭وز          انبشَاي ٭مسض ؼس٬ّز أٜج ثّ٘عٛ ث٘غج٫٠ ٜٟ ث٧٘زِز ٌ

إدوالن ث٘ؾ٥وجس    انبشَااي  ٦ظ٭٧ثصٗ  ن، ٦ث٘ض ؽ٭ػ ث٘شجٜٗ ٧ٝٙ٘ثزد ٤٦٭جٔٗ ثص جذ ثّ٘سثزثس، ٦صمص٬ص إدثزر ثألدثء.٦ٜٝجزظجس ثإلدال

 صقع٭ٟ ثٍٕ٘جءر، ٦ذ٘ٓ لٟ ؼس٬ُ صّس٬س ثألدثء ث٘ع٧١٪.٫ٌ ث٘ٝج٠قز دشأٞ ٜج ٬قسش٢ ٜٟ صّدٚ 

دٍعوٗ   – انبشَااي  خ أٞ صمج٘ؼ ثظوضسثص٭ؾ٭ج. ٦ظو٭ذ٩ّ   ٫ٌ٦ ٜ ضًٙ ؽ٧ث٠خ ثألٜٛ ث٘ٝضقدر ٬ؾ انبشَاي ٦ثألٜج٠ز ّٜض١مز دأٞ ثٍٕ٘جءر ٫ٌ 

ٌو٫ ثّ٘ٝدٜوز    –د١جء ٠فٛ دثدٙ٭ز ٬٧ِز ّ٘٭جض صٕج٘٭ً ثظض دثٚ ث٧ٝ٘ثزد ٦ثإلدالن ل٥١ج، ٦دلٛ ٤ر٢ ث١٘فٛ د٥٭جٔٗ ٜض٭١ز الص جذ ثّ٘وسثزثس  

ٌو٫ ٜ ضٙوً ؽ٧ث٠وخ ١ٜف٧ٜوز      ٜٟ ف٭ظ صّد٬ٛ ٜعجلدر إ٠عج٠٭ز ذثس ٍٔجءر صٕج٘٭ٍ٭ز، ٦ظ٭٧ثصوٗ ثإلظو٥جٚ ٌو٫ صقّ٭وُ ٜص٬ود ٜوٟ ثٍٕ٘وجءر       

 ثألٜٛ ث٘ٝضقدر.

 

  

 يهخـص
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يششوع انقـشاس

 

 

 

 (.WFP/EB.2/2011/5-E/1" )انبشَاي ٬أدر ث٘ٝؾٙط لٙٝج دج٧٘ع٭ّز "ثٍٕ٘جءر ٫ٌ 

 

 

 

 

 

  

                                                      
  ث٥١٘جة٫ ث٘ر٪ ثلضٝد٢ ث٘ٝؾٙط، ٬سؽ٩ ث٘سؽ٧ق إ٩٘ ٦ع٭ّز ثّ٘سثزثس ٦ث٘ض٧ص٭جس ث٘صجدزر ٫ٌ ٥٠ج٬ز ث٘د٦زر.٤رث ٜشس٦ق ِسثز، ٦٘الؼالق ل٩ٙ ثّ٘سثز 



WFP/EB.2/2011/5-E/1 5 

 

يقذيت

ل١ودٜج ٬ضمو٭ٟ ث٧٘صو٧ٖ إ٘و٩ أظومً      . ٌٕٙٗ دِ٭ّوز أ٤ٝ٭ض٥وج ٌو٫ فوجالس ث٘ؽو٧ثزا      نبشَاي ص٧ؽد ثٍٕ٘جءر ٫ٌ صٝ٭ٛ لٝٗ ث  -1

ث٧٘صوو٧ٖ إ٘وو٩ لوودد أٔذووس ٜووٟ ثألشوو ج   انبشَاااي س ٬م١وو٫ أٞ دجظووضؽجلز ثألشوو ج  دج٘ىوورثء ث١ّٝ٘وور ٘ٙق٭ووجر. ٦ٔووٗ د٦الز ٬وو٧ٌ 

ٝ    ،د٦ٜوج  انبشَااي  دج٘ٝعجلدر ث٘ىرثة٭وز ث٘ضو٫ صشوضد ث٘قجؽوز إ٘٭٥وج. ٬٦عوم٩        ٭جقث٘ؾ إ٘و٩   ،ؼ٧ل٭وز عوج٤ٝجس  د٧صو٣ٍ ٦ٔج٘وز صٝو٧ٖ د

 ث٘غّز ث٘ض٫ صعم٥ج ٌ٭٣ ث٘ؾ٥جس ث٘ٝج٠قز.صقّ٭ُ ٦ِدزص٣ ل٩ٙ ث١ٝ٘جٌعز  ٘عٝج٧ٞظ٭ٙز ٔصقّ٭ُ ثٍٕ٘جءر 

دأ٥ٙٝٔج، ددث٬وز ٜوٟ صّٙو٫ أٜو٧ثٖ ث٘ؾ٥وجس ث٘ٝج٠قوز إ٘و٩ صّود٬ٛ          انبشَاي ظٙعٙز ثّ٘٭ٝز ٫ٌ ل٩ٙ ؼ٧ٖ ثٍٕ٘جءر لّٙ٭ز ضؾ٩ٙ ٦ص  -2

٠٦ّـ ٜٝجزظجس ٦ظ٭جظجس ث٘ضشى٭ٗ ٌ٭٣  انبشَاي لدٖ  ،ثٍٕ٘جءر ٜٟ صقّ٭ُ ث٘ٝص٬د. ٦فسصج ل٩ٙ ٘ٙٝعضٍ٭د٬ٟ ث٘ٝعجلدر ث٘ىرثة٭ز

ث١ٝ٘فٝوز   ٌو٫ ث٘ض٧٘٧١ٕؽ٭وج، ٦شوؾك ثالدضٕوجز لٙو٩ ؽٝ٭وك ٜعوض٬٧جس       زة٭عو٭ز  ز ثظوضسثص٭ؾ٭ جظوضغٝجزثس  . ٔٝوج ِوجٚ د  ث٘صٜٟل٩ٙ ٜس 

 ثٍٕ٘جءر.صمص٬ص د٥دي 

ث٘ٝو٧ثزد ٦ث٘ٝعوجء٘ز،   صعو٭٭س  ٠٦عوّش إدثزر   .2010ؽٙخ ث٘ٝؾٙط ٫ٌ د٦زص٣ ث٘ع٬٧١ز ٘موجٚ  ٦صأص٫ ٤ر٢ ث٧٘ع٭ّز ثظضؾجدز ٘  -3

٘مسض ٤رث ثالظضمسثض ث٘مجٚ ٍٕ٘ٙجءر ٌو٫   انبشَاي دضشج٦ز ٦ثظك ث١٘ؽجَ ٜك ٜدزثء ث٘شمخ، ؽٝك ث٘ٝم٧ٜٙجس دشأٞ ٜذجدزثس 

 .انبشَاي 

 يا هي انكفاءة؟

 ، ألوسثض ٤ر٢ ث٧٘زِز، صمس٬ً ثٍٕ٘جءر ث٘ر٪ ِدٜض٣ ١ٜفٝز ث٘ضمج٦ٞ ٦ث٘ض١ٝ٭ز ٫ٌ ث٘ٝ٭دثٞ ثالِضصجد٪:انبشَاي ثلضٝد   -4

 ّٜ٭جض ٕ٘٭ٍ٭ز صق٬٧ٗ ث٧ٝ٘ثزد/ث٘ٝددالس ثالِضصجد٬ز )ثأل٧ٜثٖ، ث٘ ذسر، ث٧ِ٘ش ٦ٜج إ٩٘ ذ٘ٓ( إ٩٘ ٠ضجةؼ.

جٜٗ ٧ِٙ٘ش ٦ث٘ضٍٕٙز ٜمج. ٫ٌٍ فجالس ث٘ؽ٧ثزا ٔغ٭سث ٜج ٬ٕو٧ٞ ث٧ِ٘وش أ٤وٛ لجٜوٗ. إذ ١٬ذىو٫      ل نهبشَاي ٦ثٍٕ٘جءر دج١٘عذز   -5

صّد٬ٛ ثالفض٭جؽجس ث٘ىرثة٭ز ٧ٌزث إل٠ّجذ ثألز٦ثؿ ٦صٙذ٭ز ثالفض٭جؽجس ث٘ٝٙقز فض٩ ٧٘٦ ٔج٠وش ث٘ضٕوج٘٭ً ث١٘جؽٝوز ألٙو٩ ٜٝوج ٬قودط       

لوجٜال دوج٘ه ثأل٤ٝ٭وز دج١٘عوذز ٘ؾٝ٭وك ث٘مٝٙ٭وجس. ١٬٦ذىو٫         –٘٭ً ٍٔجءر ث٘ضٕوج  –٫ٌ ثألف٧ثٖ ث٘مجد٬ز. ٦صمد ٍٔجءر ثظض دثٚ ثأل٧ٜثٖ 

٫ٌ ث٘مٝٙ٭جس ؼ٬٧ٙز ثألؽٗ صع٥٭ٗ ث٧٘ص٧ٖ إ٩٘ ثالفض٭جؽجس ث٘ىرثة٭ز دأد٩٠ صٍٕٙوز ١ٕٜٝوز، ٜوك ث٘ٝقجٌفوز لٙو٩ ٧٠ل٭وز ث٘ذوسثٜؼ        

 دٍٕجءر ٫ٌ ؽٝ٭ك ظ٭جِجس ث٘ذسٜؾز ٘عٝجٞ ث٘ضأع٭س ثألِص٩. انبشَاي ٦ص٧ثصٗ ل٥ٙٝج. ٬٦ؾخ ثظض دثٚ دذسر 

 : يىاصَت كفاءاث انىقج وانخكهفت وانخبشة في يخخهف سياقاث انبشيجت1انشكم 

 
 

                                                      
 .EB.A/2/2010 ثّ٘سثز (1)
(2) Working Party on Aid Evaluation. 2010.ٌ ٫ ث٘ٝ٭دثٞ ثالِضصجد٪، دجز٬ط. ٜضجؿ . ٜعسد ث٘ٝصؽٙقجس ثألظجظ٭ز ٫ٌ ٜؾجٖ ث٘ضّ٭٭ٛ ٦ثإلدثزر ثّ٘جةٝز ل٩ٙ ث١٘ضجةؼ. ١ٜفٝز ث٘ضمج٦ٞ ٦ث٘ض١ٝ٭ز

 www.oedc.org/dataoecd/29/21/2754804.pdfل٩ٙ ث٧ِٝ٘ك: 

ال ملياث الممخ ة ل  ا ت وا ن اع ملياث ال وار  الم زو اث ا نمائيت

ال بزة

الو ج الخ لفت

الظيا اث

ال فا ة
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 انُه 

 ث٘ضقد٬د:ٌ٭ٝج ٬ضمُٙ دجٍٕ٘جءر. ٧٤٦ ل٩ٙ ٦ؽ٣  انبشَاي صس٫ٜ ٤ر٢ ث٧٘زِز إ٩٘ صقد٬د ٜج٤٭ز ث٥١٘ؼ ث٘ر٪ ٬ضذم٣   -6

  ث١٘ؾجفجس ث٘ض٫ صقّّش ٫ٌ ث٘ٝجظ٫ ٦ث٘ؾ٧٥د ث٘ٝذر٦٘ز فج٘٭ج ٜٟ أؽٗ ث٘ضقع٭ٟ ٔأٜغٙز صدٖ ل٩ٙ ؼس٬ّز  ث ٬ٟٜذسش لدد

 ٫ٌ ث٘عم٫ إ٩٘ صقّ٭ُ ثٍٕ٘جءر ٫ٌ ؽٝ٭ك أؽصثء ظٙعٙز ثّ٘٭ٝز ٌ٭٣؛ انبشَاي 

   ثإلدثزر ث٘ٝج٘٭ز ٦ٜٝجزظجس ث٧٘ظجةٗ ث٘الشٜز ٘ص٬جدر ثٍٕ٘جءر لٟ ؼس٬ُ صقع٭ٟ ٦ظك ٫ٌ  انبشَاي ٬مسض ؼس٬ّز

 ثإلدالن، ٦ث٘ض ؽ٭ػ ث٘شجٜٗ ٧ٝٙ٘ثزد ٤٦٭جٔٗ ثص جذ ثّ٘سثزثس، ٦صمص٬ص إدثزر ثألدثء.

ث٧٘زِوز ث٘قج٘٭وز   صض١وج٦ٖ  ال ٦دى٭وز إلودثد ٤ور٢ ث٧٘زِوز.      ٦٦عجةُ ٜشوس٦لجص٣  انبشَاي ٦ِد أؽس٪ ثظضمسثض شجٜٗ ٘ضّجز٬س   -7

، ٦أزٌّش ِجةٝز ؽصة٭وز د٥وج د٧صو٥ٍج ث٘ٝٙقوُ     دقغ٥جٝذجدزثس ثٍٕ٘جءر ث٘ض٫ ؽس٨ ل٩ٙ ؽصء ٜٟ ث٘مدد ث٫ٕٙ٘ ٘ إال٦صعٙػ ث٘ع٧ء 

 ث٘غج٫٠.

ٕ٘و٫ ٬ضٍٕوس ٌو٫ صّدٜو٣ ث٘ٝقوسش ٌ٭ٝوج ٬ضمٙوُ         نهبشَااي  ٌسصوز عٝ٭١وز    إلودثد ٤ور٢ ث٧٘زِوز    أصجفوش لٝٙ٭وز  ٦دج١٘عذز ٘ألٜج٠ز،   -8

دودأس أع١وجء إلودثد    ظٙعوٙز ٜوٟ ث١ٝ٘جِشوجس ث٘ضو٫      ٦ٗظضض٧ثصو . ث٘ٝص٬د ٜٟ ث٘ضمص٬صث٘ٝؾجالس ث٘ض٫ صقضجػ إ٩٘ دجٍٕ٘جءر ١٬٦فس ٫ٌ 

 ث٥٘٭جٔٗ ث٘دثدٙ٭ز الص جذ ثّ٘سثزثس دٝج ٫ٌ ذ٘ٓ ٜؾٙط ثإلدثزر ث٘ض١ٍ٭ر٬ز.ث٧٘زِز ٜٟ دالٖ 

 أجضاء سهسهت انقيًت في انبشَاي انكفاءة في يخخهف 

 –٦لٝٙ٭جصو٣   انبشَااي  إ٩٘ صقّ٭ُ ثٍٕ٘جءر ٫ٌ ؽٝ٭ك فّٙجس ظٙعٙز ثّ٘٭ٝز ٌ٭٣. ٦ِد صكوٝٛ ٔغ٭وس ٜوٟ ٠فوٛ      انبشَاي ٬عم٩    -9

د٥دي صقّ٭وُ ٍٔوجءر ث٘ضٕوج٘٭ً ٦ث٧ِ٘وش      ش ل٩ٙ ٜس ث٘ص٦ٟٜلكد٘ –ٜغٗ ؽ٧٥د ثالظضمدثد ٦ص٧ش٬ك ثألور٬ز ٠٦فٛ ث٘دلٛ ثألظجظ٭ز 

 .ز لج٘٭ز ث٘ؾ٧درٜك ث٘ٝقجٌفز ل٩ٙ دسٜؾ

ٖ دموط ثأل ٦ ٜذوجدزثس ؽد٬ودر، ٌوئٞ    أٜٙق٧ـز ثٍٕ٘جءر ٤ر٢ صٝغٗ د٧ظ٧ؿ ثدضٕجزثس  شٕجٖٜك أٞ دمط أ٦   -10 ثألدوس٨   شوٕج

د٭وود أ٠وو٣ ٜووٟ ث٥ٝ٘ووٛ ثاللضووسثي دووأٞ ٤وور٢ ثألشووٕجٖ  ث٘٭وو٫ٜ٧.  انبشَاااي لٝووٗ  دجلضذجز٤ووج ٜؾووسد ؽووصء ٜووٟ دٍٙ٭ووز٥ووج إ٤ٝج٘ضٛ ِوود ٬وو

، دأ٤ٝ٭ووز فجظووٝزش ٭وو٧ِضث٘ث٘ضوو٫ ٬ضعووٛ ٌ٭٥ووج  انبشَاااي لٝووٗ ٜؾووجالس أٔذووس د٦ثٌووك ث٘ضٍٕٙووز ٦"ث٘ ٍ٭ووز" ٜووٟ ثٍٕ٘ووجءر صشووٝٗ أ٬عووج 

١ز ٌو٫ ظو   انبشَاي ٦صعضقُ د١جء ل٩ٙ ذ٘ٓ ٜص٬دث ٜٟ ث٘ضقٙ٭ٗ. ٦ٜغجٖ ذ٘ٓ أٞ شسثء ثألور٬ز ٜغٗ ف٧ث٫٘ ث٘غٙظ ٜٟ ؽٝ٭ك ٠ٍّجس 

٧٤٦ ٜج ٬م٫١ أٞ إؽسثء دمط ث٘ضقع٭١جس فض٩ ٧٘٦ ٔج٠وش ظوت٭ٙز ٌو٫ ٍٔوجءر      –ٜٙ٭جز د٦الز أٜس٫ٕ٬  1.3ث٘ض٫ دٙىش  – 2010

 لٝٙ٭جس ث٘شسثء صؤعس إ٩٘ فد ٔذ٭س ل٩ٙ ث٧ٌ٧٘زثس ٫ٌ ث٘ضٕج٘٭ً.

ثالظووضمدثد  – انبشَاااي عٙعووٙز ثّ٘٭ٝووز ٌوو٫ ث٘سة٭عوو٭ز ٘ث٘ٝؾووجالس ثٍٕ٘ووجءر ٌوو٫ ٜ ضٙووً ؼ ٥٠كوو ٌووئ٦ٞألوووسثض ٤وور٢ ث٧٘زِووز،   -11

ص٧٘٧١ٕؽ٭ووج ٦ج٧ٝ٘ثزد ث٘ذشووس٬ز، ث٘وودلٛ ث٘ٝضمّٙووز دوو ؛ ٦٦ـووجةًث٘ذس٠ووجٜؼ ٦ث٘ض٧ش٬ووك؛ ث٘شووقٟ ٦ث١ّ٘ووٗ؛ ث٘شووسثء؛ ٦ث٘ض ؽوو٭ػ ث٘ٝذٕووس

 ٢(.أد٠ج 2ث٘شٕٗ )ث٠فس  انبشَاي دع٭ػ ٘ضقٙ٭ٗ أعس لٝٗ ٫ٌ إؼجز ِد صٛ ص١ف٭٥ٝج  – ث٘ٝج٘٭ز ٦ث٘ صث٠ز٦ث٘ٝم٧ٜٙجس، 

 انشئيسيت في سهسهت انقيًت في انبشَاي  ًجاالث: ان2انشكم 

ال زا  ال    والن ل البزنامج والخوس  

  ماث ال   

 الموارد الب ز ت  ح نولو يا الم لوماث  الماليت وال شانت 

ا طخ  اد والخ  ي  المب ز
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 انًبكشاالسخؼذاد وانخخطيط 

  ض٦٣دجظوضؽجل ؛ أٞ ٧ٕ٬ٞ ٜعضمدث ٘الظضؾجدز دٍٕجءر ٘قجالس ث٘ؽ٧ثزا ظ٧ثء أٔج٠ش ظس٬مز ث٧ِ٧٘ق أٚ ٜٝضودر  انبشَاي ل٩ٙ   -12

٤ر٢ ث٘قج٘ز ٜٟ ثالظضمدثد ٜٟ  انبشَاي . ٬٦قُّ ٜعذّجأٞ ٬عضؾ٭خ ٧ٌزث ٫ٌ فجالس ث٘ؽ٧ثزا ل١د ٦ؽ٧د ث٧ٝ٘ثزد ٦ثإلؽسثءثس 

ٞ آ٘٭وجس ث٘ض٬٧ٝوٗ دج٘عوًٙ، ٦ث٘شوسٔجء      ٜوٟ د٭٥١وج  ٘٭وجس  آدالٖ ظٙعٙز   ٜعوض٧دلجس ث٘ٝعوجلدر ثإل٠عوج٠٭ز   شوذٕز ٜوٟ   ، ٦ثالفض٭وجؼ٭٧

، ٦ث٘شوسثء ٦ث٘ض وص٬ٟ،   ث٘ٝذٕوس صقعو٭ٟ ثظوضمدثد٢ دج٘ض٧ظوك ٌو٫ ص ؽ٭ؽو٣       انبشَااي  . ٦ظ٭٧ثصٗ زثظضسثص٭ؾ٭ث٧ٝ٘ؽ٧در ٫ٌ ٧ٜثِك 

 ٦لٟ ؼس٬ُ دس٠جٜؾ٣ ث٘ ج  دضمص٬ص ثالظضمدثد ٦ثالظضؾجدز.

 ذالتموولذبالدلف

ٜس دج٘ه ثأل٤ٝ٭ز دج١٘عوذز  . ٌج٘ض٬٧ٝٗ ٫ٌ ث٧ِ٘ش ث١ٝ٘جظخ أنهبشَاي  ث٘ض٬٧ٝٗ دج٘عًٙ ثدضٕجز فجظٛ ٫ٌ ٜؾجٖ ثٍٕ٘جءر دج١٘عذز  -13

٘شووسثء ثألور٬ووز ٦صعووٙ٭٥ٝج دٍٕووجءر. ٦ذ٘ووٓ أٞ ث٘ض٬٧ٝووٗ دج٘عووًٙ ٬عووٝـ دووجإلٌسثػ لووٟ ثألٜوو٧ثٖ ألوووسثض ث٘ضشووى٭ٗ ِذووٗ ٦صوو٧ٖ   

ٜعج٤ٝجس ث٘ؾ٥جس ث٘ٝج٠قز، ٬٦ص٬د ٜٟ ٍٔجءر ث٧ِ٘ش ٫ٌ ؽٝ٭ك أؽصثء ظٙعٙز ثإلٜدثدثس ٬٦م٫١ ص١ٍ٭ر ث٘ٝشس٦لجس دعسلز أٔذوس  

 ٌس٬ّو٫ ٜوؤدسث ٘ٙؾٍوجي ٌو٫ ثّ٘وسٞ ثأل     انبشَااي  مس أزدص ٜٝج ٬قدط دد٣٠٦. ٦ٔج٠ش ظسلز ثظضؾجدز ٦ٔغ٭سث ٜج ٧ٕ٬ٞ ذ٘ٓ دع

شج٤دث ل٩ٙ ذ٘ٓ. ٦ِد ص٧ظمش ٫ٌ ث٘ع٧١ثس ثألد٭سر آ٘٭جس ث٘ض٬٧ٝٗ دج٘عًٙ ٦ٌو٫ ث٧ِ٘وش ث٘قجظوس ٬ضؾوج٦ش ث٘ضوسد٭ص دجإل ٠ٍوجَ       

 ٜٙ٭٧ٞ د٦الز أٜس٫ٕ٬. 500ٜذٙه 

٤و٫ فعوجح ثالظوضؾجدز ث٘مجؽٙوز،      انبشَااي  ث٘ض٬٧ٝٗ دج٘عًٙ ث٘ضو٫ صعوض دٚ ٌو٫ ث٧ِ٘وش ث٘قجظوس ٌو٫       ث٘سة٭ع٭ز آ٘٭جس أ٤ٛ ٦  -14

. ٬٦وسد ٦صوً ٘ضؽو٧ز ٜسثٌوُ ث٘ض٬٧ٝوٗ      1، ٦ٜسٌُ ث٘شوسثء ثٮؽوٗ، ٔٝوج ٬ف٥وس ٌو٫ ث٘ؾود٦ٖ       ٜسٌُ ص٬٧ٝٗ زأض ث٘ٝجٖ ث٘مج٦ٜٗ

 ."ٜسٌُ ص٬٧ٝٗ زأض ث٘ٝجٖ ث٘مجٜٗز ٫ٌ ث٧٘ع٭ّز "ثظضمسثض دج٘عًٙ دٝج ٫ٌ ذ٘ٓ صّد٬سثس ٍٔجءص٥ج ٜٟ ف٭ظ ث٧ِ٘ش ٦ث٘ضٍٕٙ

 انبشَاي : آنياث انخًىيم بانسهف في 1انجذول 

 األيىال انًخاحت اآلنيت

 )بًالييٍ انذوالساث األيشيكيت(

 انىصف

 ٫ٌ فجالس ث٘ؽ٧ثزا ٦ثظضمدثدث ٥٘ج –أ٧ٜثٖ ٜضجفز ٘ٙصسي ث٘مجؽٗ  70 فعجح ثالظضؾجدز ث٘مجؽٙز

ٜسٌُ ص٬٧ٝٗ زأض ث٘ٝجٖ 

 ث٘مجٜٗ 
407 

أ٧ٜثٖ ٜضجفز ٕ٘ٙٝجصخ ثإلِٙ٭ٝ٭ز ٜٟ أؽٗ ث٘ٝشضس٬جس ث٘ىرثة٭ز ِذٗ ث٘ٝعج٤ٝجس 

 ث٘ٝؤٔدر

 أ٧ٜثٖ ٜضجفز ٜٟ أؽٗ ث٘ٝشضس٬جس ث٘ىرثة٭ز ِذٗ ثالفض٭جؽجس ثّ٘ؽس٬ز ث٘ٝؤٔدر 150 ٜسٌُ ث٘شسثء ثٮؽٗ

ٜٙ٭وو٧ٞ د٦الز  30. ٦ِود زٌووك ٜعووض٧ث٢ ثألصو٫ٙ ث٘ذووج٘ه   1991أ٠شوب فعووجح ثالظووضؾجدز ث٘مجؽٙوز ٌوو٫ د٬عووٝذس/ٔج٧٠ٞ ثأل٦ٖ     -15

. ٦ث٘قعجح آ٘٭ز ٜضموددر ثألؼوسثي   2004ٜٙ٭٧ٞ د٦الز أٜس٫ٕ٬ ٫ٌ  ٦70إ٩٘  1995ٜٙ٭٧ٞ د٦الز أٜس٫ٕ٬ ٫ٌ  35أٜس٫ٕ٬ إ٩٘ 

دضّد٬ٛ ٜعجلدر لجؽٙز ٫ٌ ثأل٦ظجق ث٥ٝ٘ددر ٘ٙق٭جر ٦دلٛ أ٠شؽز ثالظضمدثد ٫ٌ فجالس ث٘ؽ٧ثزا. ٦ِد صذ٭ٟ أ٠و٣   نهبشَاي صعٝـ 

لٙوو٩ ظووذ٭ٗ ث٘ٝغووجٖ أٌووسػ  2011آ٘٭ووز شوود٬در ثٍ٘مج٘٭ووز ٘الظووضؾجدز دعووسلز ٘ألشٜووجس ث٘ىرثة٭ووز ل١وود ٧ِ٦ل٥ووج. ٦ٌوو٫ ٌذسث٬س/شووذجغ  

ث٘مجؽٙز ٘دلٛ ث٘ض٧ظك ث٘مجؽٗ ٫ٌ لٝٙ٭جص٣ ل٩ٙ ث٘قد٦د ث٘ض٠٧عو٭ز   د٦الز أٜس٫ٕ٬ ٜٟ فعجح ثالظضؾجدز 500 000لٟ  انبشَاي 

 .جأً٘ ش ص ٌجز ٜٟ ث١٘صثق ٫ٌ ٘٭ذ٭ 50 000دضّد٬ٛ ٜعجلدر إ٠عج٠٭ز لجؽٙز ٘ـ  نهبشَاي . ٦ظٝقش ثأل٧ٜثٖ جٜك ٘٭ذ٭

                                                      
(3)
 WFP/EB.2/2010/5-B/1. 
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16-   ٟ ٝ   ٜسٌوُ ص٬٧ٝووٗ زأض ث٘ٝوجٖ ث٘مجٜووٗ    ٬٦ٕٝو ذ٘وٓ أٞ دئٜٕووجٞ   جس ث٘ٝؤٔودر. ٬٦ضسصوخ لٙوو٩  ٜوٟ شوسثء ثألور٬ووز ِذوٗ ث٘ٝعووج٤

ث٘ؾجز٪ ص١ٍ٭ر٤ج ظٝجٞ ثال٠ضفجٚ ٦ثالظضّسثز ٫ٌ ص٧ش٬م٥ج، فض٩ ٧٘٦ ٔجٞ ٦ظك ث٘ض٬٧ٝوٗ ٜضى٭وسث. ٦ثأل٤وٛ     انبشَاي ٜشس٦لجس 

 ض٭ـ ٘ٙٝشس٦لجس ث٘ؾد٬در، ٦د جصز لٝٙ٭جس ث٘ؽ٧ثزا، أٞ صعض٥ٗ ث٘ض١ٍ٭ر دعسلز. ث٘ٝسٌُ ٬ٜٟ ذ٘ٓ أٞ 

٦ص٧ش٬وك ثألور٬وز   ث٘ٝشوس٦لجس  ٌضسر ث٘ضأد٭س ٌ٭ٝج د٭ٟ صّد٬س ثفض٭جؽجس ٬ّصس أٞ ٤رث ث٧١٘ق ٜٟ ث٘ض٬٧ٝٗ دج٘عًٙ ٦دئٜٕجٞ   -17

٧٬ٜج. ٦ٜغجٖ ذ٘ٓ أ٣٠ ل١دٜج صعذخ ث٘ؾٍجي ٫ٌ ثزصٍجق فجد ٫ٌ لودد ثألشو ج  ث٘ؾوجةم٭ٟ ٌو٫ صشوجد ٌو٫ ظو١ز         ٬50صٗ إ٩٘ دٝج 

٘ضمص٬ص ثأل٠شؽز ٫ٌ ثألش٥س ث٘غالعوز ثأل٦٘و٩ ِذوٗ     ص٬٧ٝٗ زأض ث٘ٝجٖ ث٘مجٜٗ  ٜس٫ٌٌُ صشجد  انبشَاي ثظض دٚ ٜشس٦ق  ،2010

ٜسٌوُ ص٬٧ٝوٗ زأض ث٘ٝوجٖ ث٘مجٜوٗ      أٞ صذدأ ٜعج٤ٝجس ث٘ؾ٥جس ث٘ٝج٠قز ٫ٌ ث٧٘ص٧ٖ. ٦فدط ٌو٫ فج٘وز أدوس٨ أٞ أد٨ ثظوض دثٚ     

ظوضؾجدز ٘ٙؾٍوجي ٌو٫ ٔ٭١٭وج إ٘و٩ صو٧ٌ٭س ٜوج ٬ّودز         ٜٟ أؽٗ لٝٙ٭ز ٜٝضدر ٘إلوجعز ٦ثإل٠مجغ ث 2010ثألور٬ز ٥ّٙ٠٦ج ٫ٌ ظ١ز  ٘شسثء

ٗ   ٜٟ دالٖ  ٜٙ٭٧ٞ د٦الز أٜس٫ٕ٬ 400ٜشس٦لج ٜٟ  59ص٩ّٙ  2010دغالع٭ٟ ٧٬ٜج. ٫ٌ٦ ظ١ز   ،ٜسٌُ ص٬٧ٝوٗ زأض ث٘ٝوجٖ ث٘مجٜو

ٜٙ٭و٧ٞ د٦الز   557زٌوك ٜوؤدسث دق٭وظ أصوذـ      ث٘ور٪  ث٘ؾد٬ود دٍعٗ ظًّ ث٘ض٬٧ٝوٗ   ٫ٌ2011 ظ١ز  قجزصٍ٘ال ٜسشـ٧٤٦ ث٘سِٛ 

 أٜس٫ٕ٬.

3

. ٦ٜسٌوُ  انبشَااي  ٦ث٘شسثء ثٮؽٗ أ٤ٛ إظجٌز فدعش ٜؤدسث ٘قجٌفز أظج٘٭خ ث٘ض٬٧ٝٗ دج٘عًٙ ٫ٌ ث٘ٝذٕس ٬٦مد ث٘ض ؽ٭ػ   -18

صو١د٦َ دثةوس    ٧عمس ٜمجدٖ ث٧٘ثزدثس ٦د٭ٟ ِدزثس ث٘ض٬٧ٝٗ دج٘عًٙ، ٤دج٘شسثء د انبشَاي  ؾٝك د٭ٟ ِ٭جٚر٪ ٬ث٘شسثء ثٮؽٗ ث٘

د١جء ل٩ٙ صّود٬س ٜؾٝو٧ق ثالفض٭جؽوجس ثإلِٙ٭ٝ٭وز ٦ص١ذوؤثس ث٘ض٬٧ٝوٗ دشوسثء ث٘عوٙك ِذوٗ           نهبشَاي ٜٙ٭٧ٞ د٦الز ٬٦عٝـ  ٬150ذٙه 

 صّد٬ٛ ثٕ٘ٝجصخ ثّ٘ؽس٬ز ٘ٙؽٙذجس.

ٜٙ٭و٧ٞ د٦الز   60ثظوضؾجدز ألشٜوز ثزصٍوجق أظومجز ث٘ىورثء، ٦دعوًّ ٬ذٙوه         2008ُ ث٘شسثء ثٮؽوٗ ٌو٫ ظو١ز    ٦ِد أ٠شب ٜسٌ  -19

أٞ  انبشَااي  ل٩ٙ ظ٧ء ث٧ٍ٘ثةد ث٘ض٫ ؽٙذ٥ج. ٬٦ّودز   2010ٜٙ٭٧ٞ د٦الز أٜس٫ٕ٬ ٫ٌ ظ١ز  150أٜس٫ٕ٬. ٦زٌك ٤رث ث٘عًّ إ٩٘ 

٧٬ٜووج ٌوو٫ ص٧ش٬ووك ث٘عووٙك ددث٬ووز ٜووٟ صووجز٬  ث٘ض١ذووؤ  50ث٘ٝشووضس٬جس ث٘ضوو٫ صٝووش لووٟ ؼس٬ووُ ٜسٌووُ ث٘شووسثء ثٮؽووٗ ٬ٕٝووٟ أٞ صوو٧ٌس 

دجالفض٭جؽجس ثإلِٙ٭ٝ٭ز. ٬٦ٕٟٝ ٘ٙشسثء ثٮؽٗ أ٬عج أٞ ٬عوضىٗ ث٘ضّٙذوجس ث٧ٝ٘ظوٝ٭ز ٌو٫ أظومجز ث٘عوٙك ٬٦ٕٝوٟ أٞ ٬وؤٜٟ أزصودر          

 ورثة٭ز دضٕج٘٭ً أد٩٠ ٜٟ ث٘ٝض٧ظػ ٫ٌ ٌضسر ٜج دمد ث٘قصجد.

فج٘٭ج ٜسٌُ ث٘شسثء ثٮؽٗ ٘ذ١جء زص٭د ٜٟ ثألور٬ز ثإلظجٌ٭ز ث٘ؾوج٤صر ٘الظوض٥الْ ٕ٘و٫ صعوض دٚ ٌو٫       انبشَاي ٬٦عض دٚ   -20

. ٦ٜوٟ شوأٞ ش٬وجدر    صو٧ٌس ثإلٜودثدثس  ظوىؽج لٙو٩    صٍوسض ث٘ٝضصث١ٜوز ث٘ضو٫    ثالظضؾجدز ث٘مجؽٙز ل٩ٙ ثألِٗ ٫ٌ فوجالس ث٘ؽو٧ثزا  

 ث٘ٝعجلدر ثإل٠عج٠٭ز. ٜٟ ث٘ض ص٬ٟ ث٘ٝذٕس ّ٘ٝدثز أٔذس ٜٟ أزصدر انبشَاي ثظض دثٚ ٜسٌُ ث٘شسثء ثٮؽٗ أٞ ٬ٕٟٝ 
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ٗ ٦ ث٘ٝذٕووس ث٘ض ؽوو٭ػ ٥٠ووؼأ٤ٝ٭ووز  ٌس٬ّوو٫ٜووؤدسث ٌوو٫ ثّ٘ووسٞ ثأل  ٦ِمووشأدووسشس ثألشٜووز ث٘ضوو٫    -21 . ٌذدث٬ووز ٜووٟ  ث٘شووسثء ثٮؽوو

ٜٙ٭٧ٞ د٦الز أٜس٫ٕ٬ لوٟ ؼس٬وُ ثظوض دثٚ     250زدصش ثألٜج٠ز دشسثء أور٬ز دٝذٙه  ٠٧٬2011٭٧/فص٬سثٞ إ٩٘ أوعؽط/آح 

ٜسٌُ ث٘شسثء ثٮؽٗ. ٦أد٨ ٤رث إ٩٘ صقّ٭ُ ٧ٌ٦زثس ٫ٌ ث٧ِ٘ش دج٘ىز ثأل٤ٝ٭ز أل٠و٣ أصوذـ ٜوٟ ثٕ٘ٝٝوٟ ٘ٙشوسثء أٞ ٬ذودأ ٜوك أٞ        

 ث٘ضمذتز. ٜعج٤ٝجس ث٘ؾ٥جس ث٘ٝج٠قز ٜج شث٘ش ِ٭د

 ذاالدتجابةذالدروعةذعنذرروقذالشركاءذاالحتياريني،ذومدتودعاتذاملداعدةذاإلندانية،ذوالتخزونذاملبكر

٘عسلز ث٧٘ص٧ٖ إ٩٘ ث٧ٝ٘ـٍ٭ٟ ٦ث٘ دٜجس ٦ثإلٜدثدثس أ٤ٝ٭وز أظجظو٭ز ل١ود ٧ٜثؽ٥وز ؼٙوخ ٍٜوجؽب ٘ٙٝعوجلدر ثإل٠عوج٠٭ز.           -22

لٙوو٩ ثالظووضؾجدز ث٘عووس٬مز لٙوو٩ أٜوو٧ز ٜووٟ د٭٥١ووج شووسٔجم٢ ثالفض٭ووجؼ٭٧ٞ، ٦ٜعووض٧دلجس ثالظووضؾجدجس       انبشَاااي ٦صمضٝوود ِوودزر  

 ثإل٠عج٠٭ز، ٦ثألزصدر ث٘ىرثة٭ز ث٘ٝ ص٠ز ٜذٕسث.

ثالفض٭جؼ٭٧ٞ ٦ٔوجالس ف٧ٕٜ٭وز، ١ٜ٦فٝوجس و٭وس ف٧ٕٜ٭وز، ٦شوسٔجس صؾجز٬وز ٦ثٌّوش لٙو٩ ثالفضٍوجؾ            انبشَاي ٦شسٔجء   -23

. ٦صضو٭ـ  انبشَااي  دّجةٝز دٝج ٬ٕٟٝ ٠شس٢ ٜٟ ث٧ٝ٘ـٍ٭ٟ ٦ث٘ دٜجس ٦ث٘ٝمدثس ث٘الشٜز ٘دلٛ لٝٙ٭جس ث٘ؽ٧ثزا ث٘ض٫ ٬عؽٙك د٥ج 

د ٧ِ٦ق فج٘ز ؼ٧ثزا، ٦ظد ث٘غىسثس ث٘قسؽز ٌو٫  ص٧ظ٭ك ٠ؽجَ ث٘مٝٙ٭جس دعسلز ل١ نهبشَاي ٜعج٤ٝجس ث٘شسٔجء ثالفض٭جؼ٭٭ٟ 

ثألظجظ٭ز. ٦ال صّضصس ٤ر٢ ث٘شسثٔجس ٦ث٘ٝعج٤ٝجس ث٘م٭١٭وز ث٘ضو٫ ص٧ٌس٤وج     انبشَاي صّك دجزػ ٠ؽجَ صالف٭جس  ث٥ٝ٘جزثس ث٘ض٫

ِوودزس ِ٭ٝووز  2010ٌوو٫ فووجالس ث٘ؽوو٧ثزا، دووٗ صووؤد٪ أ٬عووج إ٘وو٩ دٍووط ث٘ضٕووج٘٭ً. ٌٍوو٫ ظوو١ز  انبشَاااي لٙوو٩ صمص٬ووص ثظووضؾجدز 

دٝعووز ٜشووس٦لجس  2010ٜٙ٭وو٧ٞ د٦الز أٜس٬ٕوو٫. ٦شووٝٙش ث٘ٝعووج٤ٝجس ٌوو٫ ظوو١ز   18ث٘شووسٔجء ثالفض٭ووجؼ٭٭ٟ دٝذٙووه  ٜعووج٤ٝجس

٧ٜـٍوج صجدموج ٘ٙشوسٔجء     115ٌو٫ ٤وج٬ض٫ ٠٦شوس     انبشَااي  ٔذس٨ ٘ٙودلٛ ٜوٟ د٭٥١وج د١وجء ٜمعوٕس ِجلود٪ دعوسلز إل٬و٧ثء ٜو٧ـ٫ٍ          

 .انبشَاي ثالفض٭جؼ٭٭ٟ ٜٟ أؽٗ دلٛ لٝٙ٭جس 

دٍعوٗ ثظوض دثٚ ث١٘فوجٚ ثإلِٙ٭ٝو٫      - انبشَااي  . ٦ِود أصوذـ   انبشَااي  ٦٘مٝٙ٭ز ص ص٬ٟ ثإلٜدثدثس ٜعوذّج صوجز٬  ؼ٬٧وٗ ٌو٫       -24

ل٩ٙ ٍٔجءر ٌو٫   -٘الظضؾجدز ٘ٙقجالس ثإل٠عج٠٭ز ٦ص ص٬ٟ ثألزصدر ث٘ىرثة٭ز ٜعذّج ٫ٌ ث٘ذٙدثٞ ٜذجشسر  ٘ٝعض٧دلجس ثألٜٛ ث٘ٝضقدر

 ز.ثظضسثص٭ؾ٭٫ٌ ٧ٜثِك  ٠شس ثإلٜدثدثس دعسلز ٜٟ ٠ّجغ

ث١٘فوجٚ ثإلِٙ٭ٝو٫ ٘ٝعوض٧دلجس ثألٜوٛ ث٘ٝضقودر ٘الظوضؾجدز ٘ٙقوجالس ثإل٠عوج٠٭ز ٜوٟ أؽوٗ            انبشَااي  ثظض دٚ  ٫ٌ٦2010 ظ١ز   -25

فجالس ؼ٧ثزا ٔذس٨ ٫ٌ وع٧ٞ ظجلجس ٜٟ ص٫ّٙ ؼٙذوجس ث٘ودلٛ. ٦ؽوس٨ ثظوض دثٚ ٜعوض٧دق ثألٜوٛ ث٘ٝضقودر         ثالظضؾجدز ٘عّش

٘الظضؾجدز ٘ٙقوجالس ثإل٠عوج٠٭ز ٌو٫ ددو٫ ٜوٟ أؽوٗ ثالظوضؾجدز دعوسلز ٘ؽو٧ثزا ثٍ٘٭عوجٞ ٌو٫ دجٔعوضجٞ. ٦لّوخ ٦ِو٧ق ث٘ص٘وصثٖ                

ٜوٟ ثألور٬وز    ؼ١وج ٜضس٬وج   86ثإل٠عوج٠٭ز ٌو٫ ٜج٘٭ص٬وج    ٦ث٘ضع٠٧ج٫ٜ ٫ٌ ث٘٭جدجٞ أزظوٗ ٜعوض٧دق ثألٜوٛ ث٘ٝضقودر ٘الظوضؾجدز ٘ٙقوجالس       
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ظووجلز ٜووٟ ث٘ضٝووجض ث٘ٝعووجلدر. ٔٝووج أٞ شووذٕز ٜعووض٧دلجس ثألٜووٛ ث٘ٝضقوودر ٘الظووضؾجدز      ٦48ثإلٜوودثدثس ثألظجظوو٭ز ٌوو٫ وعوو٧ٞ  

٘ٙقجالس ثإل٠عج٠٭ز صؤد٪ إ٩٘ صقّ٭ُ ٍٔجءثس ٜوٟ ف٭وظ ث٘ضٕوج٘٭ً ٌو٫ فوجالس ث٘ؽو٧ثزا دجإلظوجٌز إ٘و٩ أ٥٠وج صعوٟٝ ثالظوضؾجدز            

٬مز. ٌذمد ث٘ص٘صثٖ ث٘ر٪ ٦ِك ٫ٌ ٤ج٬ض٫ ثظضؽجق ٜعض٧دق ثألٜٛ ث٘ٝضقدر ٘الظضؾجدز ٘ٙقجالس ثإل٠عوج٠٭ز ٌو٫ د١ٝوج شوقٟ ظوٙك      ث٘عس

 ، إ٬ؽج٘٭ج.١٬د٬ص٪٫ٌ ث٘ٝجةز ٌّػ ٜٟ صٕج٘٭ً شق٥١ج ٧٘ أ٥٠ج ؽجءس ٜٟ ث٘ٝعض٧دق ث٘ٝسٔص٪ ٫ٌ دس 40ّ٘جء 

ص٭١٭ز دض ص٬ٟ ثألور٬ز ٜعذّج ٫ٌ ث٘ذٙدثٞ ِذٗ فد٦ط ٠ّص ٜض٧ِوك ٌو٫ ث٘ىورثء ظو٧ثء أٔوجٞ ٠جصؾوج       دصٍز ز٦ انبشَاي ٧ّ٬٦ٚ   -26

دأح ٘مدر ظ٧١ثس لٙو٩ ص وص٬ٟ أور٬وز ٜعوذّج ٌو٫ ث٘عو٧دثٞ        انبشَاي لٟ ثصؾج٤جس ٧ٜظٝ٭ز أ٦ فجالس ؼ٧ثزا. ٦ٜغجٖ ذ٘ٓ أٞ 

ٜعذّج أور٬ز  انبشَاي ضسر أِسح ل٥دث دصٞ ِذٗ ٧ٜظٛ ثألٜؽجز ف٭ظ صصذـ ث٘ؽسَ ٜعد٦در ٦صشـ ثإلٜدثدثس ث٘ىرثة٭ز. ٫ٌ٦ ٌ

 ص٫ٍٕ ٘ش٥س ٫ٌ ٜ ضًٙ أزؽجء ٤ج٬ض٫ ص٧ِمج إللصجز إٜ٭٫ٙ.

د١جء دذسص٣ ٫ٌ ٜؾجٖ ث٘ض ص٬ٟ ث٘ٝعذُ، ٧٤٦ ٬عك ّٜوجد٬س ٜضصث٬ودر ٜوٟ ثألزصودر ث٘ىرثة٭وز ثألظجظو٭ز        انبشَاي ٧٬٦ثصٗ   -27

٫ٌ ٧ٜثِك أٜجٜ٭ز ٜٟ أؽٗ ٠شس٤ج دعسلز. ٫ٌ٦ ث٘ع٧١ثس ثّ٘جدٜوز ظوض١فٛ ٤ور٢ ث٧ٝ٘ثِوك ثألٜجٜ٭وز لٙو٩ شوٕٗ ٜٝوسثس ٘ٙٝعوجلدر          

 نهبشَااي  ٟ ث٘ٝعوذُ ٘ألور٬وز ث٘ور٪ ٬عو٣ٙ٥ ث٘شوسثء ثٮؽوٗ       ثإل٠عج٠٭ز ٜٟ أؽٗ صقّ٭ُ ثأل٦ِجس ث٘ٝغ٩ٙ ٘الظضؾجدز. ٦ظ٭ض٭ـ ث٘ض ص٬

 ش٬جدر ٌمج٘٭ز دسثٜؾ٣ ث٘ جصز دجالظضؾجدز ثإل٠عج٠٭ز ٦ث٘قد ٜٟ صأع٭س صّٙخ أظمجز ثألور٬ز ل٩ٙ لٝٙ٭جص٣.

 ذبرنامجذتعزوزذاالدتعدادذواالدتجابة

دثد٢. ٬٦س٫ٜ دس٠جٜؼ صمص٬ص ثالظوضمدثد ٦ثالظوضؾجدز إ٘و٩ ش٬وجدر ٍٔوجءر      دصٍز دثةٝز إ٩٘ صقع٭ٟ فج٘ز ثظضم انبشَاي ٬عم٩   -28

. 2013إ٘وو٩ ظوو١ز  2011ٌوو٫ فووجالس ث٘ؽوو٧ثزا لووٟ ؼس٬ووُ ثّ٘٭ووجٚ دمودر ٜذووجدزثس ظض١شووس ددث٬ووز ٜووٟ ظوو١ز   انبشَاااي ثظوضؾجدجس  

ذ ِوسثزثس لوٟ   ثإلدثز٬وز لٙو٩ ثص وج    انبشَااي  ٦صضعٟٝ صمص٬ص ِدزر  انبشَاي ٦صشٝٗ ٤ر٢ ث٘ٝذجدزثس ٜؾ٧ٝلز شض٩ ٜٟ د٦ثةس 

 لٙٛ ٫ٌ٦ ث٧ِ٘ش ث١ٝ٘جظخ ٫ٌ فجالس ث٘ؽ٧ثزا. ٫٤٦ صشٝٗ:

  إددجٖ ص١ّ٭قجس ل٩ٙ دس٦ص٧ٔ٧ٖ ص١ش٭ػ ثظضؾجدجس ث١ٝ٘فٝز ٜٟ أؽٗ إِجٜز إدثزر ٦ثظقز ٘الظضؾجدز ٧ٜ٦ثءٜز

 ث٘ذس٦ص٧ٔ٧ٖ ٜك صسص٭ذجس ؽد٬در ٘ض٬٧ٍط ث٘عٙؽز ٦ث٘ٝسثِذز:

 ض٨٧ ث٘غج٘ظ، ٦ذ٘ٓ دى٭ز ظٝجٞ ثصعجَ ث٘ضشى٭ٗ د٭ٟ ٦فدثس إِجٜز ٜسٔص ٘ٙمٝٙ٭جس ٜٟ أؽٗ فجالس ث٘ؽ٧ثزا ٜٟ ث٘ٝع

 ثألظجظ٭ز دالٖ ثالظضؾجدز ٘قجالس ث٘ؽ٧ثزا؛ انبشَاي 

  صصٝ٭ٛ أد٦ثس إلدثزر ث٘ٝم٧ٜٙجس ٜغٗ أشٕجٖ ٦ٜذجدا ص٧ؽ٭٥٭ز ٧ٜفدر ٘إلدالن، ٦ذ٘ٓ ٜٟ أؽٗ دلٛ ثص جذ ثّ٘سثزثس

 ز ٦ث٘ضشى٭ٙ٭ز.ظضسثص٭ؾ٭ثال

لٙو٩ ثالظوضؾجدز    انبشَاي ٦ظضؤد٪ ٤ر٢ ث٘ٝذجدزثس ٦و٭س٤ج ٜٟ ٜذجدزثس صمص٬ص ثالظضمدثد ٦ثالظضؾجدز إ٩٘ صقع٭ٟ ِدزر   -29

 دعسلز ٦ٍٔجءر ٜٟ ف٭ظ ث٘ضٕج٘٭ً ٘قجالس ث٘ؽ٧ثزا ٫ٌ أ٪ ٜٕجٞ ٫ٌ ث٘مج٘ٛ.

 انششاء

٫ٌ ٜؾوجٖ ث٘شوسثء    انبشَاي  سإؽسثءث. ٦صّدٚ انبشَاي أل٠شؽز ث٘شسثء ٫ٌ ٜج شث٘ش ثٍٕ٘جءر ١ٜر أٜد دم٭د أظجظ٭ز دج١٘عذز   -30

 ثألظجظ٭ز. انبشَاي لدر أٜغٙز ؽ٭در صدٖ ل٩ٙ أ٤ٝ٭ز ث٧ِٝ٘ك ث٘ر٪ صقض٣ٙ ثٍٕ٘جءر ٫ٌ أ٠شؽز 

 ذ"معادلذالواردات"ذوؤديذإىلذزقيقذكفاءاتذكبريةذيفذالتكاليف

ل٩ٙ ٜمجدٖ ث٧٘ثزدثس إ٩٘ صقّ٭ُ ثٍٕ٘جءر دّدز ثإلٜٕجٞ، ٧٤٦ ٬مٝٗ لوٟ ؼس٬وُ ثّ٘ٝجز٠وز دو٭ٟ      ٛثّ٘جة انبشَاي ٬س٩ٜ ٥٠ؼ   -31

صٕج٘٭ً ث٧ٝ٘ثزد ٧ٜ٦ثل٭د ث٘ضعٙ٭ٛ ث٘ٝقٙ٭ز ٦ث٘د٦٘٭ز ٫ٌ فج٘ز ث٘ىرثء. ٬٦ؾس٪ صّ٭٭ٛ ٔٗ ؼٙخ ٘ٙشسثء ل٩ٙ أظجض ث٘ضٍٕٙز ٦ث٧ِ٘وش  



WFP/EB.2/2011/5-E/1 00 

 

٦ ث٘وود٫٘٦ ٤وو٧ ثألٌعووٗ ٜووك إدّووجء ثلضذووجزثس ث٘ؾوو٧در عجدضووز. ٦ٌوو٫ ث٘ووالشٚ ٘ٙضعووٙ٭ٛ ٜووٟ أؽووٗ صقد٬وود ٜووج إذث ٔووجٞ ث٘شووسثء ث٘ٝقٙوو٫ أ

 ث٘قجالس ث٘ض٫ ال ٧ٕ٬ٞ ٌ٭٥ج ل١صس ث٧ِ٘ش ٧٤ ث٘مجٜٗ ث٘ىج٘خ، ٬ّك ثالدض٭جز ل٩ٙ ث٘ٝصدز ثألد٩٠ ظمسث.

ثّ٘ؽوس٪ ٌو٫ إع٭٧د٭وج ٦ٌوس ٌو٫       ٬٦ض٭ـ ٥٠ؼ ٜمجدٖ ث٧٘ثزدثس صقّ٭ُ ٧ٌ٦زثس ٔذ٭سر ٌو٫ ث٘ضٕوج٘٭ً. ٦ٜغوجٖ ذ٘وٓ أٞ ثٕ٘ٝضوخ       -32

ٜٙ٭و٧ٞ د٦الز أٜس٬ٕو٫ لوٟ ؼس٬وُ      72ٜٙ٭٧ٞ د٦الز أٜس٫ٕ٬ ٜٟ صٕج٘٭ً ٘شسثء ثّ٘ٝـ دٙه ٜؾ٧ٝل٥وج   40أٔغس ٜٟ  2010ظ١ز 

ث٘ضق٧ٖ لٟ ث٘ٝصجدز ث٘د٦٘٭ز إ٩٘ ث٘ٝصوجدز ث٘ٝقٙ٭وز ٠فوسث ٘ضى٭وس ثألظومجز دوالٖ صٙوٓ ث٘عو١ز. ٦ٌو٫ أ٦ثةوٗ ث٘عو١ز ل١ودٜج ٔج٠وش              

إ٘و٩ ث٘شوسثء    انبشَااي  ٜٟ ٜصجدز د٦٘٭ز ل٩ٙ ظذ٭ٗ ث٘قصوس. ٦ٌو٫ ٦ِوش الفوُ ث٠ضّوٗ       انبشَاي ٩ ثشضس٨ ثألظمجز ث٘د٦٘٭ز أد٠

  ث٘ٝق٫ٙ ل١دٜج ثزصٍمش ثألظمجز ث٘د٦٘٭ز لٟ ثألظمجز ث٘ٝقٙ٭ز.

5

٦ال صّضصس ٤ر٢ ث٧ٌ٧٘زثس ل٩ٙ ث٘ذٙدثٞ ٔٗ ل٩ٙ فدر. ٌضقٙ٭ٗ ث٧ٍ٘ثزَ ٫ٌ ثألظمجز د٭ٟ أد٠و٩ ٦ألٙو٩ لوس٦ض ثألظومجز       -33

٬ودٖ لٙو٩ أٞ ٥٠وؼ     2010لٙو٩ شوسثء ثألور٬وز ٌو٫ ظو١ز       انبشَااي  ثّ٘ٝدٜز ٜٟ ث٧ٝ٘زد٬ٟ دج١٘عذز ألٔغس ٜٟ عٙظ ٜؾ٧ٝق إ٠ٍجَ 

(5).ٜٙ٭٧ٞ د٦الز أٜس٫ٕ٬ ل٩ٙ ثألِٗ( ٜٟ صٍٕٙز ث٘عٙك ٫ٌ99 ث٘ٝجةز ) ٦33 23ٜمجدٖ ث٧٘ثزدثس أد٨ إ٩٘ ٧ٌ٦زثس صضسث٦ؿ د٭ٟ 
 
 

  

                                                      
ظػ أظمجز ث٘ع٧َ ٘ٙش٥س. ٦ثألظمجز ث٘ض٫ ٬دٌم٥ج صقعخ ث٧ٌ٧٘زثس ث٘ضّد٬س٬ز د٧ص٥ٍج ث٘قؾٛ دجألؼ١جٞ ث٘ٝضس٬ز ٜعس٦دج ٫ٌ ثٍ٘جزَ ث٘ٝؽُٙ د٭ٟ ث٘عمس ث٘د٫٘٦ ٦ث٘عمس ث٘ٝق٫ٙ. ٦ثألظمجز ٫٤ ٜض٧ (4)

 دجٍ٘مٗ صضى٭س ددزؽز ؼٍ٭ٍز ٦ٌّج ٘ٙقؾٛ ث٘ٝشضس٨ ٦ث٘ضّٙذجس ٫ٌ صٕج٘٭ً ثألظ٧ثَ ٦ث٘شقٟ. انبشَاي 
ٜؾ٧ٝلز ٜٟ ثألظمجز ث٘ض٫ صأص٫ ٫ٌ  ٜعس٦دج ٫ٌ ثٍ٘جزَ د٭ٟ أد٩٠ ظمس ٜمس٦ض أ٦ ظمس ث٘شسثء ثٍ٘م٫ٙ ٦د٭ٟ ٜض٧ظػ 2010صقعخ ث٧ٌ٧٘زثس ث٘ضّد٬س٬ز د٧ص٥ٍج ث٘ٝذٙه ث١ٍُٝ٘ ل٩ٙ ظٙمز ٜج ٫ٌ  (5)

جدٖ ث٧٘ثزدثس ّٜع٧ٜج ل٩ٙ أد٩٠ ظمس ٜمس٦ض أ٦ ظمس ث٘شسثء ثٍ٘م٫ٙ. ٬٦عض١د ٌجزَ ث٘ٝسصذز ث٘غج٠٭ز ٜٟ ف٭ظ ث٘ؾ٧در دمد أٌعٗ ظمس ٜمس٦ض ٜٟ ؽج٠خ ث٧ٝ٘زد٬ٟ ٔٝج ظؾٗ ٫ٌ ثظضٝجزر ٜم

 انبشَاي أٜج إذث ٘ٛ ٬عض دٚ، ٌئٞ ثألظمجز ث٘ض٫ ٬دٌم٥ج  –ثألظمجز ث٘ع٧١٪ ث٘ٝمؽ٩ إ٩٘ ث٘ٝض٧ظػ ثّ٘ٝجض ٧ٍٙ٘ثزَ ث٘ش٥س٬ز. ٬٦عض دٚ ظمس ث٘شسثء ثٍ٘م٫ٙ ل١دٜج ٬شٝٗ ؽٝ٭ك زظ٧ٚ ث٘شقٟ ٦ث١ٝ٘ج٦٘ز 

 دجٍ٘مٗ ص ضًٙ لٟ أد٩٠ ظمس ٜمس٦ض ٦ٌّج ٘عمس ثألظ٧ثَ ٫ٌ ٧٬ٚ ث٘شسثء، ٦ثٕ٘ٝ٭ز ث٘ٝشضسثر، ٦ث٘ضّٙذجس ٫ٌ صٕج٘٭ً ث٘شقٟ.

الظ ز الم ل  
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 : ػًهيت يؼادل انىاسداث حخيح وفىساث كبيشة في انخكانيف6انشكم 

 ذالربنامجذالعامليذلتأجريذاملركبات

صٕج٘٭ً شسثء ث٘ٝسٔذجس دج١٘عذز ٕ٘ٙٝجصوخ ثّ٘ؽس٬وز    2007دٍط ث٘ذس٠جٜؼ ث٘مج٫ٝ٘ ٘ضأؽ٭س ث٘ٝسٔذجس ث٘ر٪ أ٠شب ٫ٌ ظ١ز   -34

ل٩ٙ ٠ؽجَ ث٘مج٘ٛ. ٫ٌ٦ إؼجز ٤رث ث٘ذس٠جٜؼ ٬شضس٪ دس٠جٜؼ ثألور٬ز ث٘مج٫ٝ٘ ث٘مسدجس ٜسٔص٬ج د صٛ ٜٟ أؽٗ ث٘شسثء دج٘ؾٝٙز، 

ثظووض دثٚ ٧٬٦ٌس٤ووج ٕ٘ٙٝجصووخ ثّ٘ؽس٬ووز دّٝضعوو٩ صسص٭ذووجس دثدٙ٭ووز ٘إل٬ؾووجز. ٦ِوود شثد ث٘ذس٠ووجٜؼ ث٘مووج٫ٝ٘ ٘ضووأؽ٭س ث٘ٝسٔذووجس ٜووٟ    

ٜسٔذوز دٍ٭ٍوز ص١وضؼ ل٥١وج      1 300فج٘٭وج   انبشَااي  ٦دٍط صٕج٘٭ً ث٘ع٭جزثس ل٩ٙ ٠ق٧ ٜٙق٧ؾ. ٌٍو٫ ف٭وجشر    انبشَاي ٜسٔذجس 

٘ٙضوأٜ٭ٟ ث٘وورثص٫   ٜٙ٭وو٧ٞ د٦الز أٜس٬ٕو٫ ٌوو٫ ث٘عو١ز. ٦ٌو٫ ث٧ِ٘ووش ث٘قجظوس صىؽو٫ دؽووز      ٦3.5ٌو٧زثس ٌو٫ ث٘ضٕووج٘٭ً صسدو٧ لٙو٩     

ٜسٔذوز صجدموز ٘ذس٠وجٜؼ ثألور٬وز ث٘موج٫ٝ٘ دٝوج ٬قّوُ ٦ٌو٧زثس          3 ٦000ظمش لٟ ؼس٬ُ ث٘ذس٠وجٜؼ ث٘موج٫ٝ٘ ٘ضوأؽ٭س ث٘ٝسٔذوجس     

 صّد٬س٬ز ٫ٌ ث٘ضٕج٘٭ً صذٙه ٜٙ٭٧ٞ د٦الز أٜس٫ٕ٬ ٫ٌ ث٘ع١ز.

 انشحٍ وانُقم

١ٝجظخ ٦دٍٕجءر صٕج٘٭ٍ٭ز إ٩٘ ف٭ظ صٕو٧ٞ ث٘قجؽوز إ٘٭٥وج ل١صوسث دوج٘ه ثأل٤ٝ٭وز ٌو٫        ٬مد ث٠ضّجٖ ثألور٬ز ٦ث٘عٙك ٫ٌ ث٧ِ٘ش ث٘  -35

. ٦ٜٟ ثٕٟ٘ٝٝ ١ّٙ٘وٗ ث٘ؾو٧٪ ٌو٫ فج٘وز ثٕ٘و٧ثزط ظوس٬مز ث٧ِ٘و٧ق أٞ ٬وؤد٪ إ٘و٩ ٌوجزَ ٥ٜوٛ دو٭ٟ ث٧٘صو٧ٖ إ٘و٩               انبشَاي ؽ٧٥د 

ٙ٭ٗ ٠ٍّجس ث٘شقٟ إ٩٘ صمف٭ٛ ث٘ٝعضٍ٭د٬ٟ ٫ٌ ث٧ِ٘ش ث١ٝ٘جظخ ٦د٭ٟ ث٧٘ص٧ٖ دمد ٧ٌثس ثأل٦ثٞ. ٫ٌ٦ ث٘فس٦ي ثألدس٨ ٬ؤد٪ صّ

 أعس ٜعج٤ٝجس ث٘ؾ٥جس ث٘ٝج٠قز.

 ذخدماتذاألممذاملتحدةذللنقلذاشويذللمداعدةذاإلندانية

ددٜوز ١ّٙ٘وٗ    ز دأظس٢ثإل٠عج٠٭ٝؾضٝك ث٘ٝعجلدر ث٘ضٕج٘٭ً ٫ٕ٘ ٧٬ٌس ٜٟ٘ ف٭ظ ث٧ِ٘ش ٦ٍٕجءر ث٘ل٩ٙ لجٜٗ  انبشَاي ٬سٔص   -36

 انبشَاي ٠ّٙش ددٜجس ثألٜٛ ث٘ٝضقدر ١ّٙ٘ٗ ث٘ؾ٧٪ ٘ٙٝعجلدر ثإل٠عج٠٭ز ث٘ض٫ أدثز٤ج  2010ث٘ؾ٧٪ آ١ٜز ٬٦م٧ٖ لٙ٭٥ج. ٫ٌ٦ ظ١ز 

 ٜٟ أور٬ز ٦إٜدثدثس ث٘ٝعجلدر ثإل٠عج٠٭ز. ؼٟ ٜضس٪ 15 000ٜعجٌس ٫ٌ إؼجز ث٘مٝٗ ثإل٠عج٫٠ ٦ِسثدز  350 000أٔغس ٜٟ 
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٦صعم٩ ددٜجس ثألٜٛ ث٘ٝضقدر ١ّٙ٘ٗ ث٘ؾ٧٪ ٘ٙٝعجلدر ثإل٠عج٠٭ز إ٘و٩ صقّ٭وُ ثٍٕ٘وجءر ٌو٫ ث٘ضٕوج٘٭ً لوٟ ؼس٬وُ ث٘مؽوجءثس           -37

٬قوضٍؿ ١ٍ٘عو٣ دج٘ٝس٠٦وز ث٘ضو٫ ص١ٕٝو٣ ٜوٟ إ٥٠وجء ث٘مّو٧د          انبشَاي ث٘ض١جٌع٭ز إل٬ؾجز ث٘ؽجةسثس ٘عٝجٞ أد٩٠ صٍٕٙز ١ٕٜٝز. ٔٝج أٞ 

 أد٩٠ ٘إل٬ؾجز.دئدؽجز لجؽٗ إذث ص٧ثٌسس صٕج٘٭ً 

ٌو٫ ث٘ٝجةوز ٠ض٭ؾوز ٘ض١وجٌط ث٘ؽٙذوجس ثّ٘ٝدٜوز ٜوٟ         ٦55ِد صصدثد صٍٕٙز ثظضتؾجز ث٘ؽوجةسثس دوالٖ فوجالس ث٘ؽو٧ثزا د١عوذز        -38

ث٘ووسفالس ث٘ؾ٬٧ووز، ٌووئٞ ٧ٜع٧ِ٭ووز ث٧٘ٔووجالس ثإل٠عووج٠٭ز ٦ث٘ق٧ٕٜ٭ووز. ٦دى٭ووز ث٘ض ٍ٭ووً ٜووٟ صٙووٓ ث٘ص٬ووجدثس ٌوو٫ ثألظوومجز ٦ظووٝجٞ   

٬قضٍؿ دؽجةسثس ثفض٭جؼ٭ز ؽج٤صر ١ٙ٘شس دئدؽوجز لجؽوٗ ٌو٫ فوجالس ث٘ؽو٧ثزا. ٦٘ود٨ دودٜجس ثألٜوٛ ث٘ٝضقودر ١ّٙ٘وٗ            نبشَاي ا

ج، ٤٦و٫ صٝغوٗ   أٌس٬ّ٭و ث٘ؾ٧٪ ٘ٙٝعجلدر ثإل٠عج٠٭ز ؼجةسثس ثفض٭جؼ٭ز صض ر ّٜس٤ج ٫ٌ أ٦و١دث ٜٟ أؽٗ ث١٘شوس ث٘عوس٬ك ٌو٫ أزؽوجء     

 فجالس ث٘ؽ٧ثزا فض٩ صجز٬ ٣. ٫ٌ ث٘ٝجةز ٜٟ ث٘ؽٙذجس ثّ٘ٝدٜز ٘ٙؽجةسثس ٫ٌ 70

، د٧صوو٣ٍ ٜوود٬س دوودٜجس ثألٜووٛ ث٘ٝضقوودر ١ّٙ٘ووٗ ث٘ؾوو٧٪ ٘ٙٝعووجلدر ثإل٠عووج٠٭ز، ث٘ٝعووؤ٦٘٭ز لووٟ صٕج٘٭ٍوو٣      انبشَاااي ٬٦ضقٝووٗ   -39

 2011ث٘ضشى٭ٙ٭ز ث٘ض٫ ٬عضسد٤ج دصٍز ؽصة٭ز ٜٟ ٜعض د٫ٜ ث٘ دٜجس ث٘ٝر٧ٔزر لٟ ؼس٬ُ ٠فجٚ الظضسدثد ث٘ضٕج٘٭ً. ٫ٌ٦ ظو١ز  

٧٪ ٘ٙٝعوجلدر ثإل٠عوج٠٭ز ٌأصوذقش صؽذ٭ّوج ٜسٔص٬وج      أددٗ صقع٭ٟ ل٩ٙ دسٜؾ٭ز إدثزر زفالس ددٜجس ثألٜوٛ ث٘ٝضقودر ١ّٙ٘وٗ ث٘ؾو    

إٜٕج٠٭وز ثظوضسدثد    نهبشَاي ِجةٝج ل٩ٙ شذٕز ث٬٧٘خ ٜٟ أؽٗ صع٥٭ٗ ص ؽ٭ػ ث٘سفالس ٦صضذم٥ج ٦ثظضسدثد ث٘ضٕج٘٭ً. ٦ظ٭ض٭ـ ذ٘ٓ 

 ث٘ضٕج٘٭ً دٝص٬د ٜٟ ث٘دِز ٦ظ٭مصش ثٍٕ٘جءر ٫ٌ ؽٝ٭ك ؽ٧ث٠خ ث٘ دٜز.

 ذخدماتذالشحنذيفذبرنامجذاألغذوةذالعاملي

ل٩ٙ ٠ؽجَ ٬عٝـ ٣٘ دضقّ٭ُ ٧ٌ٦زثس ٔذ٭سر ٫ٌ ث٘ضٕج٘٭ً لٟ ؼس٬ُ ث٘ضٍج٦ض ٜٟ أؽٗ ث٘قصو٧ٖ لٙو٩    انبشَاي ٬شقٟ   -40

أظومجز ؽ٭وودر لوٟ ث٘مّوو٧د ٦ثالظوؽالق دضسص٭ذجصوو٣ ث٘ جصوز ٌ٭ٝووج ٬ضمٙوُ دج٘شووقٟ د٦ٞ فجؽوز إ٘وو٩ ِ٭وجٚ ٧ٜزد٬وو٣ دوئدزثػ صٕووج٘٭ً         

. ٦ٜوٟ ثّ٘ٝودز ثٞ ٤ور٢    ٟٝ ثألور٬وز ؼوٟ ٜضوس٬   533 000 انبشَااي  ٠ّٙش شمذز ث٘شقٟ ٫ٌ  ٫2010 ث٘شقٟ ٫ٌ أظمجز ث٘عٙك. ٦ٌ

ٜٙ٭٧ٞ د٦الز أٜس٬ٕو٫ ّٜجز٠وز دضٕوج٘٭ً ث٘ضمجِود دشوأٞ دودٜجس ث٘شوقٟ لوٟ          11.1إ٩٘ ص٧ٌ٭س ف٧ث٫٘  سأدث٘ضسص٭ذجس ث٘دثدٙ٭ز ِد 

ٜٙ٭و٧ٞ   40ٜج ٬ّودز دوـ    2010إ٩٘  2008ط ٜٟ . ٦ِد دٙىش ث٧ٌ٧٘زثس دج١٘عذز ٘ٙع٧١ثس ث٘غال٫ٌ2010  ؼس٬ُ ٧ٜزد٪ ثألور٬ز

 د٦الز أٜس٫ٕ٬.

ٜص٬دث ٜٟ ثٍٕ٘جءثس ث٘ضٕج٘٭ٍ٭ز لٟ ؼس٬ُ ٦ظك صسص٭ذجص٣ ث٘ جصز دضٍس٬ه ٦صمذتز دمط ث١ٝ٘ـ ٜٟ ث٘عوٙك   انبشَاي ٬٦قُّ   -41

ث٘ضٍس٬ه ٦ث٘ضمذتز دج١٘عذز ٘عش لشسر شق١ز، ٧٤٦ ٜج أد٨ إ٩٘ ٧ٌ٦زثس  انبشَاي زصخ  2010ث٘عجةذز ٫ٌ ٧ٜث٠ب ثّ٘ٝصد. ٫ٌ٦ 

ٜٙ٭و٧ٞ د٦الز   14.8ٜوج ٬ّودز دوـ     2010إ٩٘  2008ٜٙ٭٧ٞ د٦الز أٜس٫ٕ٬. ٦دٙىش ث٧ٌ٧٘زثس ٜٟ  3.6صّد٬س٬ز ٫ٌ ث٘ضٍٕٙز ِ٭ٝض٥ج 

 أٜس٫ٕ٬.

 حُفيز انبشاي  وحىصيغ انغزاء

ور٬ز ث٘مج٫ٝ٘ ثٍٕ٘جءر ٫ٌ ص١ٍ٭ر دسثٜؾ٣ ٦ص٧ش٬ك ثألور٬ز لٟ ؼس٬ُ ث٘شسثٔجس ٜوك ث٘ق٧ٕٜوجس ث٘ٝعو٭ٍز    ٬قُّ دس٠جٜؼ ثأل  -42

 ٦ث١ٝ٘فٝجس و٭س ث٘ق٧ٕٜ٭ز ٦صعٙ٭ٛ ث٘ٝعؤ٦٘٭ز إ٘٭٥ج، ٦ٔر٘ٓ لٟ ؼس٬ُ ثصذجق ؼسثةُ ؽد٬در ٫ٌ ث٘ضق٬٧ٗ.

 ذالشراكاتذوتدليمذاملدؤولية

١٘عذز ٘ؾٝ٭ك ٜشس٦لجص٣ إ٩٘ إ٬ؾجد شسٔجء دثدٗ ثّ٘ؽس ٘ضّود٬ٛ ث٘ودلٛ دوأد٩٠ صٍٕٙوز ١ٕٜٝوز. ٦ث٘مٝوٗ ٜوك        دج انبشَاي ٬عم٩   -43

ث٥٘٭تجس ثّ٘ؽس٬ز ٦ث٘ق٧ٕٜ٭ز ث٘ٝقٙ٭ز ٧٤ ث٘ ٭جز ثٍ٘ٝعٗ ألٞ ثشضسث٥ٔج ٬عوجلد لٙو٩ ظوٝجٞ ثظوضدثٜز ث٘ٝشوس٦لجس ٌو٫ ثألؽوٗ        

. ٦إذث ٘ٛ صعضؽك ٘ٙضعٙ٭ٛدى٭ز دٍط ث٘ضٕج٘٭ً ثإلؽٝج٘٭ز ّ٘جةٝز ٦شذٕجس ث٘ض٧ش٬ك ثث٘ذسثٜؼ  ثالظضٍجدر ٜٟ نهبشَاي ث٘ؽ٬٧ٗ ٬٦ض٭ـ 
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ٌو٫ ثصٍجِووجس   انبشَاااي ث٘ق٧ٕٜوجس ث٘ٝقٙ٭وز صوو٧ٌ٭س ث٘ودلٛ دعووذخ صعوجزح ث٘ٝعووؤ٦٘٭جس أ٦ ث٘غىوسثس ٌوو٫ ٜؾوجٖ ثّ٘وودزثس، ددوٗ        

فٝوز )أ٦ ث١ٝ٘فٝوجس(   ٦ث١ٝ٘ انبشَااي  شسثٔز ٜك ث١ٝ٘فٝجس و٭س ث٘ق٧ٕٜ٭ز ث٘د٦٘٭ز ٦ث٘ٝقٙ٭ز ٜك صّجظٛ صٕج٘٭ً ث٘ض١ٍ٭ر لوجدر دو٭ٟ   

 و٭س ث٘ق٧ٕٜ٭ز ث٘ٝم١٭ز.

ٌوو٫ ٜؾووجٖ ث٘ضّ٭وو٭ٛ ٦صقٙ٭ووٗ ث٘عوومً، ٦ثظووض٥دثي       -دج٘ض٧ظووك ٌوو٫ أ٠شووؽض٣ ث٘سثٜ٭ووز إ٘وو٩ ٠ّووٗ ث٘ ذووسر       انبشَاااي ٬٦ّوو٧ٚ   -44

ث٘ق٧ٕٜووجس. ٦ِوود أصووذقش إ٘وو٩  -ث٘ٝعووضٍ٭د٬ٟ، ٦ثالظووضمدثد ٕ٘ٙوو٧ثزط ٦ثالظووضؾجدز ٥٘ووج، ٦شووسثء ثألور٬ووز، ٦إدثزر ث٧ٙ٘ؽعووض٭جس   

جس صعٙ٭ٛ ث٘ٝعؤ٦٘٭ز ِجدزر ل٩ٙ ٠ق٧ ٜضصث٬د لٙو٩ صو٫٘٧ ث٘ٝعوؤ٦٘٭ز لوٟ     ثظضسثص٭ؾ٭ث٘ق٧ٕٜجس ث٘ٝع٭ٍز دٍعٗ ص١ٝ٭ز ثّ٘دزثس ٦

 ٦إدزثػ ٜذجدزثس ٠جؽقز ٫ٌ ٜ٭صث٠٭جص٥ج ٦دسثٜؾ٥ج. انبشَاي أ٠شؽز 

 ذالطرائقذاشدودةذللتحوول:ذالنقدذوالقدائم

ٜوٟ أؽوٗ ث٘ض٧ظوك ٌو٫ دوسثٜؼ ث١ّ٘ود ٦ثّ٘عوجةٛ ٌو٫ أ٠شوؽض٣ ث٘ جصوز دج٘ٝعوجلدر ثإل٠عوج٠٭ز أٞ              انبشَاي ٜٟ ث٘ٝض٧ِك ٘ؾ٧٥د   -45

صع٥ٛ إ٩٘ فد ٔذ٭س ٫ٌ صقّ٭ُ ثٍٕ٘جءر ٜك ٜس٦ز ث٘صٜٟ. ٦ٜٟ ثٕ٘ٝٝوٟ ثظوض دثٚ ث١ّ٘ود ٦ثّ٘عوجةٛ ٌو٫ ث٘فوس٦ي ث٘ضو٫ ٬ضو٧ثٌس ٌ٭٥وج          

٬ص٬ود دسثٜؾو٣ ث٘ جصوز دج١ّ٘ود ٦ثّ٘عوجةٛ       انبشَااي  ث٘ىرثء، ٦صمٝٗ ٌ٭٥ج ثألظ٧ثَ، ٧ٕ٬٦ٞ ٌ٭٥ج ث٘ضع ٛ صقش ث٘ع٭ؽسر. ٦ٜوج شثٖ  

ٜشوس٦لج ٌو٫    35ٜٙ٭٧ٞ د٦الز أٜس٫ٕ٬ ٜوٟ ث٘ضقو٬٧الس ثّ٘ٝوسزر إ٘و٩ ث٘ٝعوضٍ٭د٬ٟ ٌو٫        140، دق٭ظ ٦صٗ إ٩٘ ١ٜ2005ر ظ١ز 

 ، ٧٤٦ ٬ض٧ِك ث٘ض٧ظك ٫ٌ ٤ر٢ ث٘ؽسثةُ ٫ٌ ث٘ع٧١ثس ثّ٘جدٜز.2010ظ١ز 

 2010-2006قسائى، : انخىسغ في االسخخذاو انًقشس في انُقذ وان7انشكم 

 

 

 

 

 

 

 

٬ٕٟٝ ١ّٙ٘د ٦ثّ٘عجةٛ أٞ صقُّ ٍٔجءثس ٜٟ ف٭ظ ث٘ضٕج٘٭ً ٦ث٧ِ٘ش لوٟ ؼس٬وُ ثّ٘عوجء لٙو٩ ث٘قجؽوز إ٘و٩ شوسثء ثألور٬وز           -46

٥ّٙ٠٦ج ٦ص٧ش٬م٥ج، ٦ٜٟ ثٕ٘ٝٝوٟ أف٭ج٠وج صعوٙ٭٥ٝج لوٟ ؼس٬وُ ث٘ضق٬٧وٗ ث٘سِٝو٫ ٕ٘و٫ صعوض دٚ ٌو٧زث ٌو٫ ثألظو٧ثَ ث٘ٝقٙ٭وز. ٦ٜوٟ               

لٟ ؼس٬ُ ث١ّ٘د ٦ثّ٘عجةٛ دضٍٕٙز أِٗ ٜٟ صّد٥ٝ٬ج لوٟ ؼس٬وُ ث٘ٝعوجلدر     ثٕٟ٘ٝٝ، ز١٤ج دأظمجز ث٘ع٧َ، صعٙ٭ٛ ظٙز ورثة٭ز ٜىر٬ز

ث٘سثةود ٘ضق٬٧وٗ ث١ّ٘ود ث٘ور٪ ٬عوؽٙك دو٣ دس٠وجٜؼ ثألور٬وز          ث٘ذس٠وجٜؼ ث٘ىرثة٭ز ث٘م٭١٭ز ث٘ضّٙ٭د٬ز. ٦ٜغجٖ ذ٘ٓ أ٣٠ ٔجٞ ٜوٟ ثّ٘ٝودز أٞ   

ثء ٦صٕوج٘٭ً ث٘ضشوى٭ٗ لٙو٩ ث٘ٝعوض٨٧     ٫ٌ ث٘ٝجةز ٠ض٭ؾوز ال٠ ٍوجض أظومجز ث٘ىور     5ث٘مج٫ٝ٘ ٫ٌ ظس٪ ال٠ٕج دٍط ث٘ضٕج٘٭ً د١عذز 

ث٘ٝق٫ٙ. ٦صض٧ًِ ٍٔجءر ث١ّ٘د ٦ثّ٘عجةٛ ّٜجز٠ز دضعٙ٭ٛ ث٘ىرثء لٙو٩ ـوس٦ي ثألظو٧ثَ. ٌّود ٬ٕو٧ٞ ث١ّ٘ود ٦ثّ٘عوجةٛ أٔغوس ٍٔوجءر ٌو٫           

دمط ث٘قجالس د٭١ٝج ٧ٕ٬ٞ ث٘ىرثء أٍٔأ ٫ٌ فجالس أدس٨. ٬٦ؾخ د١جء ل٩ٙ ذ٘ٓ صّ٭٭ٛ ثٍٕ٘وجءر ث١٘عوذ٭ز دصوٍز ١ٜضفٝوز ٌو٫ فج٘وز       

 ٜشس٦ق ل٩ٙ فدر. ٔٗ
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٘ضعو٥٭ٗ صمٝو٭ٛ ث١ّ٘ود ٦ثّ٘عوجةٛ.      انبشَااي  أ٠شتش دثةسر ث١ّ٘د ٜوٟ أؽوٗ ث٘ضى٭٭وس دثدوٗ شومذز ث٘ذوسثٜؼ ٌو٫         ٫ٌ٦2011 ظ١ز   -47

 ٦ص٧ّٚ ٤ر٢ ث٘دثةسر د٧ظك ٧ٜثد إزشجد٬ز ٦صع٥ٛ ٫ٌ ص٧ف٭د ٠كك٥ؼ ث١ّ٘د ٦ثّ٘عجةٛ دى٭ز صقّ٭ُ ٜص٬د ٜٟ ثٍٕ٘جءر.

 ياث انذػى: انًىاسد انبششيتخذ

ٔٝج أٞ ث٘ٝقجٌفز ل٩ٙ ٧ِر لجٜٙوز صضٝ٭وص دج٘ٝس٠٦وز ٦ثّ٘ودزر لٙو٩ ث٘ضٕ٭وً ٦لٙو٩ ث٘ٝعوض٨٧ ث٘صوق٭ـ ٜوٟ ث٘ض٧ـ٭وً أٜوس               -48

ؼذّوووج دج٘د١٬جٜ٭وووز؛ ٌج٘ٝشوووس٦لجس ٧٬ظوووك ٠ؽج٥ِوووج أ٦ ٬ؾوووس٪ صّٙ٭صووو٥ج   انبشَااااي  أظجظووو٫ دج١٘عوووذز ٍٕ٘ٙوووجءر. ٦صضٝ٭وووص لٝٙ٭وووجس  

٘الفض٭جؽجس، ٧٤٦ ٜج ٬ّضع٫ إؽسثء صمد٬الس دثةٝز ٫ٌ ث٧ّ٘ر ث٘مجٜٙز ٫ٌ ٜ ضًٙ ثٕ٘ٝجصوخ ثّ٘ؽس٬وز، ٦صسص٭ذوجس صمجِد٬وز ٜس٠وز.      

أٞ ٧ٕ٬ٞ ِجدزث ل٩ٙ ٠شس ث٧ٝ٘ـٍ٭ٟ دعسلز ل١دٜج صضؽٙخ ثالظوضؾجدز ٘قج٘وز ث٘ؽو٧ثزا ٜو٧ثزد إظوجٌ٭ز،       انبشَاي ٬٦ضم٭ٟ ل٩ٙ 

س٠وجٜؼ ِؽوس٪ ث٘ٝعوؤ٦٘٭ز إ٘و٩ ث٘شوسٔجء ٬٦قود ٜوٟ ٜضؽٙذجصو٣ ث٘دثدٙ٭وز ٜوٟ ث٘ٝو٧ثزد.            ٦ل٩ٙ صّٙ٭ص ث٘ٝشوس٦لجس ل١ودٜج ٬عوٙٛ د   

أٞ ٧ٕ٬ٞ ِجدزث ل٩ٙ ص٧ِوك ثالفض٭جؽوجس ٜوٟ ث٘ٝو٧ـٍ٭ٟ؛ ٬٦ؾوخ أٞ صضو٧ثٌس ٘د٬و٣ ثألد٦ثس ث٘ضمجِد٬وز ٦لٝٙ٭وجس           نهبشَاي ١٬٦ذى٫ 

ص ص٭ص ث٧ٝ٘ثزد ث٘ٝالةٝز دجإلظجٌز إ٩٘ ٠فٛ صعٟٝ ث٧ٝ٘ثصٙز ٠٦ّوٗ ث٘ٝموجزي. ٦ٜوٟ شوأٞ ثّ٘و٧ر ث٘مجٜٙوز ث٘ٝس٠وز أٞ صعوجلد         

 ث١ٝ٘جظخ. ل٩ٙ ثظض دثٚ دذسص٣ ٦ظذػ صٕج٘٭٣ٍ دٍٕجءر ٫ٌ٦ ث٧ِ٘ش انبشَاي 

إ٘و٩   2007٘ ذسص٣ دٍٕجءر ٜس٠٦ز ٜعوض٬٧جص٣ ٌو٫ ث٘ض٧ـ٭وً لٙو٩ ٠ؽوجَ ث٘موج٘ٛ. ٌذدث٬وز ٜوٟ          انبشَاي ٦صش٥د ل٩ٙ ثظض دثٚ   -49

٫ٌ ث٘ٝجةوز ٜوٟ ٜؾٝو٧ق     ٦20 15ث٘ٝضى٭سر إ٩٘ إ٠شجء أ٦ إ٘ىجء ٠عذز ٜت٬٧ز ٜض٧ظؽز صضسث٦ؿ د٭ٟ  انبشَاي أدس ٜضؽٙذجس  2011

ث٘ٝم٭١وو٭ٟ دمّوو٧د ٜس٠ووز. ٦ٜغووجٖ ذ٘ووٓ أٞ ٠عووذز ث١ٍ٘٭وو٭ٟ   انبشَاااي ١ٝ٘جصووخ ٌوو٫ ث٘عوو١ز. ٦ٌوو٫ ٠ٍووط ثٍ٘ضووسر شثدس ٠عووذز ٜوو٧ـ٫ٍ   ث

 ٫ٌ17 ث٘ٝجةز د٭١ٝج شثدس ٠عذز ث٘ ذسثء ثالظضشجز٬٭ٟ ٜوٟ   61إ٩٘  68ث٘د٦٘٭٭ٟ ٜٟ د٭ٟ ث٧ٝ٘ـٍ٭ٟ ث٘ٝم٭١٭ٟ د٦٘٭ج ث٠ ٍعش ٜٟ 

٦ظوك ٜو٧ثزد٢ ف٭وظ صودل٧ ث٘قجؽوز إ٘٭٥وج ٥ّٙ٠٦وج ٜوٟ ف٭وظ ال           انبشَااي  جظوضؽجلز  ٫ٌ ث٘ٝجةز. ٦صم٫١ ٤ر٢ ث٘ٝس٠٦ز أٞ د 25إ٩٘ 

 فجؽز إ٘٭٥ج.

ثصذجق ٠ك٥ؼ أٔغس ٍٔجءر ٫ٌ ٜؾوجٖ ث٘ض ؽو٭ػ ّ٘ٙو٧ر ث٘مجٜٙوز. ٦ٜغوجٖ ذ٘وٓ أ٠و٣ أصوذـ ٜوٟ ثٕ٘ٝٝوٟ دٍعوٗ             انبشَاي ٧٬٦ثصٗ   -50

ٌو٫ ٠فوجٚ    انبشَااي  ( ص وص٬ٟ د٭ج٠وجس ٘ؾٝ٭وك ٜو٧ـ٫ٍ     2)٠٦ؾوص   2شذٕز دس٠جٜؼ ثألور٬ز ث٘موج٫ٝ٘ ٠٦فجٜو٣ ث٘موج٫ٝ٘ ٘ٙٝم٧ٜٙوجس     

ّٙووز دووج٘ض١ف٭ٛ ٦ثّ٘وو٧ر ث٘مجٜٙووز. ٦صمٝووٗ شوومذز ث٘ٝوو٧ثزد ٦ثفود ٬ٍٕووٗ ٜص٬وودث ٜووٟ ث٘دِووز ٦إٜٕج٠٭ووز ث٧٘صوو٧ٖ ٬٦عوو٥ٗ ث٘ضقٙو٭الس ث٘ٝضم  

ث٘ذشس٬ز ٦ٜٕضخ ٜد٬س ددٜجس ث٘ؽ٧ثزا ٜمج صقش إشسثي ٜذوجدزر صمص٬وص ثالظوضمدثد ٦ثالظوضؾجدز ٘قوجالس ث٘ؽو٧ثزا ٜوٟ أؽوٗ         

 .إ٠شجء ِجةٝز ث٧ٝ٘ـٍ٭ٟ ثّ٘جدٙ٭ٟ ١ٙ٘شس ٫ٌ فجالس ث٘ؽ٧ثزا ٘ضع٥٭ٗ ث٘قشد ث٘عس٬ك ٧ٝٙ٘ثزد ث٘ذشس٬ز ٫ٌ فجالس ث٘ؽ٧ثزا

٦ِد أ٠شأس شمذز ث٧ٝ٘ثزد ث٘ذشس٬ز، ٜٟ أؽوٗ ش٬وجدر ِودزر ث٘ٝود٬س٬ٟ لٙو٩ ث٧ٌ٘وجء دجالفض٭جؽوجس ٜوٟ ثّ٘و٧ر ث٘مجٜٙوز، ٤و٭ٕال              -51

 انبشَااي  الظضمسثض ث٧ٝ٘ـٍ٭ٟ، ٫٤٦ صضعوٟٝ دجزؼوز ؼس٬ّوز شوجٜٙز إلزشوجد ث٘ٝودزثء ثّ٘ؽوس٬٭ٟ ٦شومخ          ٦ٜؾ٧ٝلز أد٦ثس

 جس ٜٕجصذ٥ٛ ٦أ٤دث٥ٌٛ ٦ٜك ث٧ٝ٘ثزد ث٘ٝضجفز.ثظضسثص٭ؾ٭١ٜ٦جصخ ث٧ٝ٘ـٍ٭ٟ ٌ٭٥ج ٜك  ل١د ٧ٜثءٜز ٤٭جٔٗ

ٌوئٞ   –ث١ّ٘ود ٦ثّ٘عوجةٛ، ٦ث٘شوسثء ٜوٟ أؽوٗ ث٘ضّودٚ ٦ٜوج إ٘و٩ ذ٘وٓ           -٦دى٭ز صمف٭ٛ ٧ٌثةد ثألد٦ثس ث٘ؾد٬در ٘ٙٝعجلدر ث٘ىرثة٭وز    -52

د ث٘غىووسثس ف٭ووظ صٕوو٧ٞ ٥ٜووجزثس ث٘ٝوو٧ـٍ٭ٟ و٭ووس ٔجٌ٭ووز دج١٘عووذز ٘الفض٭جؽووجس صقد٬وو ٩ث٘قجظووس لٙوو٬مٝووٗ ٌوو٫ ث٧ِ٘ووش  انبشَاااي 

ز ّ٘ٙوو٧ر ث٘مجٜٙووز ث٘قج٘٭ووز ظووضسثص٭ؾ٭ث٘ؾد٬وودر. ٦صؾووس٪ شوومذز ث٘ٝوو٧ثزد ث٘ذشووس٬ز فج٘٭ووج ٜسثؽمووز ٥ٝٙ٘ووجزثس ٦ثّ٘وودزثس ثال  ث٘ض١ف٭ٝ٭ووز

 ٦ث٘ٝض٧ِمز.

١ٜور   انبشَااي  ٬عم٩ إ٩٘ صقع٭ٟ ٥ٜجزثس ث٧ٝ٘ـٍ٭ٟ لٟ ؼس٬ُ دوسثٜؼ ث٘ضودز٬خ. ٌّود أص٭قوش ٘ٝو٧ـ٫ٍ       انبشَاي ٔٝج أٞ   -53

٧٤٦ أدثر ِجةٝوز لٙو٩ ث٬٧٘وخ ٘ٙوضمٙٛ ثإلٕ٘ضس٠٦و٫ ٘ضّود٬ٛ ث٘ٝو٧ثد ث٘ضدز٬ذ٭وز.          –إٜٕج٠٭ز ث٧٘ص٧ٖ إ٩٘ ٠فجٚ إدثزر ث٘ضمٙٛ  2010ظ١ز 

د٦زر  1 400د٦زر صمٙووٛ إٕ٘ضس٠٦٭ووز ٦ 6 600ـووً أٔغووس ٜووٟ ٧ٜ 3 ٦700ٌوو٫ ثألشوو٥س ث٘غٝج٠٭ووز لشووس ثأل٦٘وو٩ ٜووٟ ث٘مٝٙ٭ووز، أصووٛ 
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ِجةودث ٌو٫ ٜؾوجٖ     انبشَااي  ٜجد٬ز. ٦أد٨ إددوجٖ ٠فوجٚ إدثزر ث٘وضمٙٛ ٦ث٘غوس٦ر ث٘ٝضجفوز ٜوٟ ٜو٧ثد ث٘ضودز٬خ ثالٌضسثظو٭ز إ٘و٩ ؽموٗ            

دز٬ذ٭وز شوجٜٙز   ِوجدزث لٙو٩ صّود٬ٛ دوسثٜؼ ص     انبشَااي  ث٘ضدز٬خ ثالٌضسثظ٫ ٫ٌ ١ٜف٧ٜز ثألٜٛ ث٘ٝضقدر. ٌذٍعٗ ٤رث ث١٘فجٚ أصوذـ  

 ٘مدد ٔذ٭س ٜٟ ث٧ٝ٘ـٍ٭ٟ ٜك ث٘قد ٜٟ صٕج٘٭ً ث٘ض١ع٭ُ ٦ث٘عٍس.

 خذياث انذػى: حكُىنىجيا انًؼهىياث

ٌو٫ ث٘ض٧٘٧١ٕؽ٭وجس ث٘ضو٫ ٬ٕٝوٟ      ثظضسثص٭ؾ٫دصٍز دثةٝز صّ٭٭ٝج ٘ٙض٧٘٧١ٕؽ٭جس ث٘ؾد٬در ٬٦عضغٝس ل٩ٙ ٠ق٧  انبشَاي ٬ؾس٪   -54

 2 ( ٠٦فوجٚ ٠٦ؾوص  WFP Connect) "انبشَااي  أٞ صعجلد ل٩ٙ زٌك ٜعض٨٧ ثٍٕ٘جءر ٫ٌ لٝٙ٭جص٣. ٦صمد ٜذوجدزر "١ٜصوز زدوػ    

 ٜغج٘٭ٟ ٥ٜٝ٭ٟ ٘ٙض٧٘٧١ٕؽ٭ج ث٘ض٫ أددٙش ٜؤدسث.

 ذ"منصةذربطذالربنامج":ذتوحيدذاالتصاالتذوالتعاونذ

٫٤ ٠فوجٚ ٧ٜفود ٧٘ثؽ٥وز د٭١٭وز صوسدػ صؽذ٭ّوجس ث٘ق٧ثظو٭خ ثٕ٘ٝضذ٭وز          2010" ث٘ض٫ أددٙش ٫ٌ ظ١ز انبشَاي "١ٜصز زدػ   -55

ٜغٗ ث٘ذس٬د ثإلٕ٘ضس٫٠٦، ٦ث٘ضسثظٗ ثٮ٫٠، ٦لّد ث٘ٝؤصٝسثس ل٩ٙ ث٬٧٘خ ٜك ص٧٘٧١ٕؽ٭جس ثالصصجٖ ٜغٗ ث٥ٝ٘جصٍوز، ٦ث٘ٝوؤصٝسثس   

إ٘و٩ ث٘مٝوٗ دعوسلز ٦ٍٔوجءر ٌو٫ ٜ ضٙوً ؽ٧ث٠وخ         "انبشَااي  ١ٜصز زدوػ  ث٘ص٧ص٭ز، ٦ث٘ضسثظٗ ث٘ص٧ص٫ ٦ثٍ٘٭د٧٬٪. ٦ِد أدس "

لٟ ؼس٬ُ ث٘قد ٜٟ صٕج٘٭ً صشى٭ٗ ٠فٛ ص٧٘٧١ٕؽ٭وج ث٘ٝم٧ٜٙوجس ٦صمص٬وص ٧ٜثصوٙز ثأللٝوجٖ. ٦ظو٭ؤد٪ ص١ٍ٭ور "١ٜصوز          انبشَاي 

 ث٘ٝم٧ٜٙجس. ٜٙ٭٧ٞ د٦الز أٜس٫ٕ٬ ٫ٌ ث٘ع١ز ٫ٌ صٕج٘٭ً ص٭ج٠ز ص٧٘٧١ٕؽ٭ج 0.5" إ٩٘ ص٧ٌ٭س ٜج ٬ّدز دٝذٙه انبشَاي زدػ 

 ذةيؤدداملذوارداملذلتخطيطذ2ذورزذنظام

 - 2011" ٌو٫ د٦زر ٠٧٬٭و٧/فص٬سثٞ   2ٔٝج ؽجء ٫ٌ ٦زِوز ث٘ٝؾٙوط ث٘ض١ٍ٭ور٪ "صّود٬س ِ٭ٝوز ٠فوجٚ ٠٦ؾوص         - انبشَاي ٬قُّ   -56

ٜص٦دث دٝؾ٧ٝلز ٜضٕجٜٙز ٜٟ لٝٙ٭جس  – 2ددٗ ٠فجٚ ٠٦ؾص  2009. ٫ٌ٦ ٧٬٘٭٧/ص٧ٝش ٧ٌ2ثةد ؽٝز ٠ض٭ؾز ٘ض١ٍ٭ر دسٜؾ٭ز ٠٦ؾص 

دٙودث. ٦أد٨   91ٜٕضذج ِؽس٬ج ٫ٌ ٠ٍوط ث٧ِ٘وش ٌو٫     159ف٭ص ث٘مٝٗ ٫ٌ  –ث٘مٝٗ ث٘ٝٝضغٙز ٘ٝمج٬٭س ث٘ٝقجظذز ث٘د٦٘٭ز ّ٘ٙؽجق ث٘مجٚ 

إ٩٘ ٧ٌثةد ٧ٌز٬ز دٝج ٌو٫ ذ٘وٓ    انبشَاي ث١٘فجٚ، لٟ ؼس٬ُ إ٠شجء ٠ّؽز دد٧ٖ ٦ثفدر ٦ٜصدز ٦ثفد ٘ٙذ٭ج٠جس ٫ٌ ؽٝ٭ك ؽ٧ث٠خ 

، ٜٟ شأ٥٠ج أ٥٠ج ِد صٍعو٫ إ٘و٩ ٦ٌو٧زثس ٌو٫ ث٘ضٍٕٙوز، ٦صالٌو٫ ث٘ضٕوج٘٭ً، ٦صقعو٭١جس ٌو٫ ثإل٠ضجؽ٭وز          ٍمج٘٭ز ٜٟ ف٭ظ ث٘صقع٭١جس 

ٕٟٝ ٦فودثس ث٘مٝوٗ ٜوٟ ثالظوؽالق دأ٠شوؽز لج٘٭وز ثّ٘٭ٝوز دو١ٍط ثّ٘و٧ر ث٘مجٜٙوز. ٦ٜغوجٖ ذ٘وٓ أٞ ث٧ِ٘وش ث٘ٝعوضىسَ               ٭ظ٧٤٦ ٜج 

ٌو٫   ٫30 ث٘ٝجةوز، ٦ِٙوش أ٦ؽو٣ ث٘ضذوج٬ٟ ٌو٫ فعوجح ث٘ٝ ص٠٦وجس ث٘ىرثة٭وز د١عوذز          ٌو  75ث٘ٝج٘٭ز صٛ إ٠ّجص٣ د١عذز  ٕش٧يإللدثد ث٘

 ٫ٌ ث٘ٝجةز. 25ث٘ٝجةز، ٦شثدس دِز ث٘ض١ذؤ دج٘ٝعج٤ٝجس ّٜجز٠ز دج٘ٝعج٤ٝجس ثٍ٘مٙ٭ز د١عذز 

ٝضدر ٘عش ظ٧١ثس. ٦ِود أد٨ ٠فوجٚ ٠٦ؾوص    صٕج٘٭ً ص١ٍ٭ر٢ دالٖ ٌضسر ثالظض٥الْ ث٘ٝ ٦2ص٧ٍَ ث٧ٍ٘ثةد ث٘ضّد٬س٬ز ١٘فجٚ ٠٦ؾص   -57

ٜٙ٭و٧ٞ د٦الز   11.5ٜٙ٭٧ٞ د٦الز أٜس٫ٕ٬ إ٩٘ ٧ٌ٦زثس ظ٬٧١ز ٜضٕوسزر صّودز دٝذٙوه     56.5ث٘ر٪ دٙه ٜؾ٧ٝق صٕج٘٭ً ٜشس٦ل٣ 

  .انبشَاي أٜس٫ٕ٬ ٫ٌ ؽٝ٭ك ؽ٧ث٠خ 

  

                                                      
 . (WFP/EB.A/2011/6-F/1)2صّد٬س ِ٭ٝز شذٕز دس٠جٜؼ ثألور٬ز ث٘مج٫ٝ٘ ٠٦فج٣ٜ ث٘مج٫ٝ٘ ٘ٙٝم٧ٜٙجس ٠٦ؾص  (6)
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 خذياث انذػى: انًانيت وانخضاَت

لوودر إصووالفجس ٦ثدضٕووجزثس لٙوو٩ ٦ـجةٍوو٣ ٌوو٫ ٜؾووجٖ ث٘ٝج٘٭ووز ٦ث٘ صث٠ووز دى٭ووز ش٬ووجدر ثٍٕ٘ووجءر. ٬٦عووضؽ٭ك    انبشَاااي أددووٗ   -58

٠ض٭ؾوز ٘ٝو٧ثزد ث٘ؾ٥وجس ث٘ٝج٠قوز ث٘ضو٫      ، دٍعٗ أظج٘٭خ ٜغٗ صؾٝ٭ك ث١ّ٘د ٦صق٬٧الس ث٘مٝٙز ث٘ض١جٌع٭ز، أٞ ٬قُّ ث٘ٝص٬ود  انبشَاي 

 ل٥د د٥ج إ٘٭٣.

 ذسميعذالنقد

أزصدر ٜٟ أؽٗ ثٕ٘ٝجصخ ثّ٘ؽس٬ز ٦ثٕ٘ٝجصوخ ثإلِٙ٭ٝ٭وز ثٕ٘ذ٭وسر ٌو٫ فعوجدجس ٜصوسٌ٭ز ٜسٔص٬وز ٜؾٝموز          انبشَاي ٬ق٧ش   -59

ثّ٘ؽس٬وز ظوقخ ثألٜو٧ثٖ لٙو٩ ث٘ وػ دصوٍز       صع٩ٝ فعجدجس ث٘سص٭د ث٘صٍس٪. ٦لٟ ؼس٬ُ ٤ور٢ ث٘قعوجدجس صعوضؽ٭ك ثٕ٘ٝجصوخ     

ٌو٫ ث٘ٝجةوز ٜوٟ ث٘ضقو٬٧الس ث١ّ٘د٬وز إ٘و٩ ثٕ٘ٝجصوخ         ٧٬85ٜ٭ز د١جء ل٩ٙ ث٘ض١ذؤ دئ٠ٍج٥ِج. ٦ٌو٫ ث٧ِ٘وش ث٘قجظوس ٬ؾوس٪ ٠ّوٗ فو٧ث٫٘       

 .٫ٌ2012 ث٘ٝجةز دق٧ٖٙ ٥٠ج٬ز ظ١ز  90ص٬جدر ث٘ضىؽ٭ز إ٩٘ ٜك دؽػ ٘ث٘ٝ٭دث٠٭ز لٟ ؼس٬ُ فعجدجس ث٘سص٭د ث٘صٍس٪، 

٬٦عٝـ ٤٭ٕٗ صؾٝ٭ك ث١ّ٘د ٕ٘ٙٝجصخ دج٘مٝٗ دأزصدر ٠ّد٬ز صى٭سر ؽدث ٦صّٙٗ إ٩٘ فد دم٭د ٜٟ ث٘ٝ جؼس ث٘ٝضمّٙوز دج٘ذٙودثٞ     -60

٦ثألؼسثي ثّ٘ٝجدٙز ٦صسي ث٘مٝالس. ٬٦قضجػ أ٪ ٜٕضخ ٜ٭دث٫٠ ال ٬عضؽ٭ك ث٧٘ص٧ٖ إ٩٘ فعجح صٍس٪ إ٩٘ أٞ ٬ق٧ش لوجدر  

ل٭ٟ أ٦ عالعز أظجد٭ك ٜٟ ث٘ٝصس٦ٌجس. أٜج إذث ص٧ثٌس ٕ٘ٙٝضخ فعجح صٍس٪، ٌئ٣٠ ٬قضجػ لوجدر إ٘و٩ أٞ   ٜٟ ث١ّ٘د ٜج ٬ىؽ٫ أظذ٧

دٍط ثألزصودر ث١ّ٘د٬وز ٌو٫ ث٘ٝ٭ودثٞ دّٝودثز       نهبشَاي ٬ق٧ش ٜٟ ث١ّ٘د ٜج ٫ٍٕ٬ ألظذ٧ق ٦ثفد. ٦ِد أصجفش ث٘قعجدجس ث٘صٍس٬ز 

ٜٙ٭٧ٞ د٦الز أٜس٫ٕ٬ صّس٬ذج ٦ثظضغٝجز ٤رث ث٘ٝذٙه ث١ّ٘د٪ ٫ٌ فعجدجس ٜسٔص٬ز صم٧د دٍجةدر ٫ٌ أظ٧ثَ ث٘ٝجٖ. ٦ِد دٙه ث٘مجةد  40

ٜٙ٭و٧ٞ د٦الز أٜس٬ٕو٫ ٌو٫ ث٘عو١ز دوالٖ ث٘عو٧١ثس        1.0ث٘ٝضقصٗ لٟ ؼس٬ُ ٤٭ٕوٗ صؾٝ٭وك ث١ّ٘ود ٌو٫ ث٘ٝض٧ظوػ ٜوج ٬ّودز دٝذٙوه         

 ث٘ ٝط ث٘ٝجظ٭ز.

                                                      
 ٬الس ٕ٘ٙٝجصخ ث٘ٝ٭دث٠٭ز ث٘صى٭سر ٌأفؾجٚ ث٘ضق٬٧الس ٌ٭٥ج ٘٭عش ٜٟ ث٘ع جٜز دق٭ظ صذسز ثظض دثٚ فعجح ث٘سص٭د ث٘صٍس٪.ث٘ٝجةز ث٘ٝضذّ٭ز ٜٟ ث٘ضق٧ ٠٫ٌعذز ث٘مشسر ص صص  (7)
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 ذالتحوولذالتناػديذللعمالت

 2010ٜذج٘ه ٔذ٭سر ٜٟ ث٘مٝٙز ث٘صمذز إ٩٘ ث٘مٝالس ث٘ٝقٙ٭ز ٜٟ أؽٗ صعد٬د ث٘ذجةم٭ٟ ث٘ٝقٙ٭٭ٟ. ٌٍو٫ ظو١ز    انبشَاي ٬ق٧ٖ   -61

ٜٙ٭جز د٦الز أٜس٬ٕو٫. ٔٝوج أٞ ٤ور٢ ث٘ضودٌّجس ث٘ٝج٘٭وز صعو  لٝٙوز صومذز صشوضد ث٘قجؽوز إ٘٭٥وج ٌو٫ ث٘و١فٛ ث٘ٝج٘٭وز                1.1صٛ صسي 

 .انبشَاي ز دجإلظجٌز إ٩٘ أ٥٠ج صدلٛ لٝٗ ث٘ٝقٙ٭

ؽ٥و٧دث ٘ٙضأٔود ٜوٟ أ٠و٣ ٬ضّٙو٩ أٌعوٗ ثألظومجز ث١ٕٝٝ٘وز ٘ضقو٬٧الس ث٘مٝٙوز لوٟ ؼس٬وُ              ١ٜ2007ور ظو١ز    انبشَاي ٦ِد درٖ   -62

ث٘ٝقٙ٭وز. ٦أد٨ ذ٘وٓ إ٘و٩    ث٘مؽجءثس ث٘ض١جٌع٭ز، ٜسٔوصث ٌو٫ ذ٘وٓ لٙو٩ ث٘مٝٙ٭وجس ث٘ضو٫ صّضعو٫ صوسي ٜذوج٘ه ٔذ٭وسر ٜوٟ ث٘مٝٙوز             

٫ٌ ث٘ٝجةز أ٦ صص٬د ٫ٌ أظمجز صق٬٧ٗ ث٘مٝوالس، ٦ذ٘وٓ ز١٤وج دوأش٦ثػ ث٘مٝوالس ٦ث٘ذٙودثٞ        ٦0.5 0.1صقع٭١جس د١عذز صضسث٦ؿ د٭ٟ 

ٜٙ٭وو٧ٞ د٦الز  2.5ث٘ٝم١٭ووز. ٦صّوودز ث٧ٌ٘وو٧زثس ثٕ٘ٙ٭ووز ث٘ضوو٫ صضقّووُ ٕ٘ٙٝجصووخ ث٘ٝ٭دث٠٭ووز ٠ض٭ؾووز ٘ضقوو٬٧الس ث٘مٝٙووز ث٘ض١جٌعوو٭ز دٝذٙووه  

ٜٙ٭و٧ٞ د٦الز   0.9ٜوج ٬ّودز دٝذٙوه     انبشَااي  ث٘ع١ز، ٦دق٭ظ دٙىوش ث٧ٌ٘و٧زثس ث٘عو٬٧١ز ٌو٫ إفود٨ أظو ٛ لٝٙ٭وجس        أٜس٫ٕ٬ ٫ٌ 

 أٜس٫ٕ٬.

صمص٬ص لٝٙ٭جس صق٬٧ٗ ث٘مٝٙز ٜوٟ أؽوٗ ث٘قصو٧ٖ لٙو٩ ألفوٛ ِ٭ٝوز ل١ود صق٬٧وٗ ٜعوج٤ٝجس ث٘ؾ٥وجس            انبشَاي ٧٬٦ثصٗ   -63

دئ٠شجء ١ٜصز ل٩ٙ ث٘ ػ ٘ضؾجزر صسي ث٘مٝٙز ثألؽ١ذ٭ز ٦دٝسٔصر  ٫ٌ2011 ظ١ز  انبشَاي . ٧ّ٬٦ٚ ث٘ٝج٠قز إ٩٘ ث٘مٝٙز ث٘ٝقٙ٭ز

 صق٬٧الس ث٘مٝالس ٫ٌ ثّ٘ٝس ث٘سة٭ع٫ ٔٙٝج ٔجٞ ذ٘ٓ ١ٕٜٝج.

 انكفاءة حؼضص قىيت َظى بُاء

 ؽٝ٭كثٍٕ٘جءر ٫ٌ أظج٘٭خ ل٣ٙٝ ث٘سة٭ع٭ز ٬٦عم٩ ٘الدضٕجز ٫ٌ  انبشَاي  ٬سظ  ٔ٭ً ث٧٘ع٭ّز ٤ر٢ ٫ٌ ث٘عجدّز ثألِعجٚ د٭١ش  -64

 .٘إل٬عجؿ ظس٦ز٬ز ث٘ضج٘٭ز ٦ثألٜغٙز. ل٣ٙٝ زأ٠شؽ ؽ٧ث٠خ

٬ضعوٟٝ ٤ورث ثّ٘عوٛ ٜوٟ ث٘ضّس٬ووس آزثء ثألٜج٠وز دشوأٞ ث٘ٝعوجةٗ ث١٘فٝ٭وز ث٘ضوو٫ صضمو٭ٟ ٜمج٘ؾض٥وج إذث أزثدس ١ٜفٝوجس ثألٜووٛ            ٦  -65

 ٧ٜثصٙز صقّ٭ُ ٧ٌ٦زثس دٍعٗ ثٍٕ٘جءر ٫ٌ ث٘ٝعضّذٗ. انبشَاي ٜغٗ  ث٘ٝضقدر

 :ث٘ٝضقدر ثألٜٛ ؽ٧ث٠خ ٜ ضًٙ ٫ٌ ثٍٕ٘جءر صمص٬ص ٘دلٛ زة٭ع٭زأزٔجٞ  عالعز ٜٟ دد ال أ٣٠ ثألٜج٠ز صس٦٨  -66

 ج٦أص٥٘٧ ،٠ٍّجص٥ج٦ ث١ٝ٘فٝز إ٬سثدثس: ٌر٘ٓ أظجض ٜشضسْ ٘إلدالن ثٕ٘جٜٗ ٦ث٘دِ٭ُ دشأٞ ٝض٭ٟث٘ ٝج٫٘ث٘ ثإلدالن، 

 ث٘مجٚ؛ ّ٘ٙؽجق ث٘د٦٘٭ز ث٘ٝقجظذ٭ز ٘ٙٝمج٬٭س ثٕ٘جٜٗ ث٘ض١ٍ٭ر ٬م٩١ ٜج ٧٤٦ ،ج٦ٜعؤ٦٘٭جص٥

 ث٘مٝٗ؛ لٝٙ٭ز ٜٟ ؽج٠خ ٔٗ ٬شٝٗ ث٘ٝشس٦لجس ٧ٜثزد ٘ض ؽ٭ػ ٠فجٚ ٧٤٦: ٧ٝٙ٘ثزد شجٜٗ ص ؽ٭ػ 

 ٗٔ٦صؽذُ ثٍٕ٘جءثس صقّ٭ُ إ٩٘ ث٘عم٫ ل٩ٙ ف٧ثٌص ص٧ٌس ثّ٘سثزثس الص جذ ٜض٭١ز لٝٙ٭جس أ٪: ثّ٘سثزثس الص جذ ٌمج٘ز ٤٭ج 

 .صقّ٭٥ّج ٜٟ ٘ٙضأٔد ث٘ٝعجء٘ز

 انًخيٍ انًاني اإلبالؽ

 ذاملعاوريذاحملادبيةذالدوليةذللقطاعذالعام

ث٘د٦٘٭ووز ّ٘ٙؽووجق ث٘مووجٚ، عووالط ، د٧صوو٣ٍ أ٦ٖ ٦ٔج٘ووز ٌوو٫ ثألٜووٛ ث٘ٝضقوودر صؽذووُ ث٘ٝمووج٬٭س ث٘ٝقجظووذ٭ز  انبشَاااي أصووذـ ٘وود٨   -67

ظوو٧١ثس ٜووٟ ث٘ذ٭ج٠ووجس ثّ٘ٝجز٠ووز لووٟ ثظووض دث٣ٜ ٘ألٜوو٧ثٖ، ٦ثألصوو٧ٖ، ٦ث٘ٝعووؤ٦٘٭جس. ٦أد٨ ٤وورث إ٘وو٩ ثٌضضووجؿ لصووس ؽد٬وود ٜووٟ   
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ث٘ض٧ف٭د ٫ٌ ث٘ٝقجظذز ث٘ٝج٘٭ز ٦ثإلدالن ٫ٌ ٜ ضًٙ ؽ٧ث٠خ ثألٜوٛ ث٘ٝضقودر دوج١٘فس إ٘و٩ أٞ ٔغ٭وسث ٜوٟ ث١ٝ٘فٝوجس ثألدوس٨ دودأس          

 ٭س ث٘ٝقجظذ٭ز ث٘د٦٘٭ز ّ٘ٙؽجق ث٘مجٚ.ث٘ضق٧ٖ إ٩٘ ث٘ٝمج٬

ٜج٘٭ز ٌصٙ٭ز ٘الظض دثٚ ث٘ودثد٫ٙ ٦٘٭١فوس ٌ٭٥وج ٜؾٙوط ثإلدثزر ث٘ض١ٍ٭ر٬وز. ٦زووٛ أٞ ١٤وجْ فجؽوز         ٔش٧ي ٬٦ؾس٪ إصدثز   -68

٘د٬و٣   انبشَااي  ٙو٩ عّوز ٜوٟ أٞ    إ٩٘ ٜص٬د ٜٟ ث٘مٝٗ دى٭ز صّٗ ٦صقع٭ٟ صقٙ٭ٗ ث٘ذ٭ج٠جس ث٘ٝج٘٭ز ث٘ٝضو٧ثٌسر فج٘٭وج، ٌوئٞ ثألٜج٠وز ل    

ث٧٘ظجةٗ ث٘الشٜز ٘ضقّ٭ُ ذ٘ٓ. ٬٦ٕٟٝ ثالؼالق ل٩ٙ ٜص٬د ٜٟ ث١ّ٘جغ ف٧ٖ ل٧ثةد ث٘ٝمج٬٭س ث٘ٝقجظذ٭ز ث٘د٦٘٭ز ّ٘ٙؽجق ث٘مجٚ ٌو٫  

ّ٘ٙؽوجق ث٘موجٚ: صمص٬وص     ث٘ٝمج٬٭س ث٘ٝقجظذ٭ز ث٘د٦٘٭وز ثٍ٘جةدر ث٘ٝقّّز ٜٟ ٦زِز ث٘ٝؾٙط ث٘ٝم٠٧١ز "صّس٬س ث٘ٝسثؽك ث٘ جزؽ٫ دشأٞ 

  ثإلدثزر ث٘ٝج٘٭ز".

 انخخطيط انشايم نهًىاسد

 ذ2نظامذورزذ

إ٩٘ ش٬جدثس  2أدس ث٘ٝشس٦لجس ث٘سثٜ٭ز إ٩٘ إددجٖ ث٘ٝمج٬٭س ث٘ٝقجظذ٭ز ث٘د٦٘٭ز ّ٘ٙؽجق ث٘مجٚ ٦صصٝ٭ٛ ٦ص١ٍ٭ر ٠فجٚ ٠٦ؾص   -69

دجإلظجٌز إ٩٘ ث٘ضقعو٭١جس ث٘ٝذجشوسر ث٘ضو٫ ٠ضؾوش ل١و٣       - 2ظ ٝز ٫ٌ ص٧ثٌس ث٘ذ٭ج٠جس ٦ِجدٙ٭ض٥ج ٘الظض دثٚ. ٌّد ٔجٞ ١٘فجٚ ٠٦ؾص 

٦ٌّوج ٘ٝوج الففو٣     – 2. ٦ذ٘وٓ أٞ ث٘ٝموج٬٭س ث٘ٝور٧ٔزر ٠٦فوجٚ ٠٦ؾوص      انبشَااي  صأع٭س و٭س ٜذجشس ل٩ٙ ٍٔوجءر   -٫ٌ ٜؾجٖ ثٍٕ٘جءر 

ٚ  ش ث٧ٍ٘ثةد ث٘ٝقّّز ٜٟ "١ٕٜ - اي نهبشَث٘ٝسثؽك ث٘ جزؽ٫   انبشَااي   ٠٦2فوجٚ ٠٦ؾوص    ث٘ٝمج٬٭س ث٘ٝقجظذ٭ز ث٘د٦٘٭ز ّ٘ٙؽوجق ث٘موج

 ."دؽس٬ّز أٌعٗ إدثزر ثأللٝجٖأدَ صعجلد ل٩ٙ ٩ٙ ٜم٧ٜٙجس ٜج٘٭ز لص٧ٖ قٜٟ ث٘
8
، د٧صو٣ٍ ث٘ٝصودز   ٦2ِد ظج٤ٛ ٠٦ؾوص   

 ث٘سة٭ع٫ ٘ٙذ٭ج٠جس ث٘دِ٭ّز ث٘ض٫ ٬م٧ٖ لٙ٭٥ج، ٫ٌ صقع٭ٟ ثإلدالن لٟ ثألدثء.

إ٩٘ فد ٔذ٭س، ٤٦و٧ ٜوج صوٛ ص٧ع٭ّو٣ ٌو٫ صّس٬وس ث٘ٝسثؽوك         انبشَاي إ٩٘ ص٧ظ٭ك ٠ؽجَ ص ؽ٭ػ ث٧ٝ٘ثزد ٫ٌ  ٦2ِد أد٨ ٠٦ؾص   -70

 نبشَااي  اث٘ٝمج٬٭س ث٘ٝقجظذ٭ز ث٘د٦٘٭ز ّ٘ٙؽوجق ث٘موجٚ. ٦ٜغوجٖ ذ٘وٓ أٞ ث١٘فوجٚ ٬ٕٝوٟ       ثٍ٘جةدر ث٘ٝقّّز ٜٟ دشأٞ  نهبشَاي ث٘ جزؽ٫ 

دج٘ٝعوج٤ٝجس، ٬٦وؤد٪   ٜٟ ث٧٘ص٧ٖ دٝص٬د ٜٟ ث٘عسلز إ٩٘ د٭ج٠جس ث٘شسثء ٦ث٧ٙ٘ؽعض٭جس، ٬٦ض٭ـ زم٬ز دِ٭ّز ٘ٙض١ذوؤثس ث٘ٝضمّٙوز   

د٦ز ث٘ٝصدز ث٧٘ف٭د ٘ذ٭ج٠جس ث٧ٝ٘ـٍ٭ٟ. ٦ٜك ذ٘ٓ ٌئٞ عٝز فجؽز إ٩٘ ٜص٬د ٜٟ ث٘ضقع٭١جس ٜوٟ أؽوٗ ش٬وجدر ِودزر ثإلدثزر لٙو٩      

 . ٫٤٦ صشٝٗ ٜج ٫ٙ٬:انبشَاي ٜسثِذز لٝٙ٭جس 

 ٚث٧ٙ٘ؽعض٭ز ٘ٙذ٭ج٠جس د١فجٚ درثص٣ ثّ٘جةٛ ث٘عٙك فسٔز ٦إدثزر صقٙ٭ٗ ٠فجٜٚقٗ  قٗظ٭ ث٘ر٪ ث٧ٙ٘ؽعض٭جس ص١ٍ٭ر دلٛ ٠فج 

. ٦ظ٭٧ٌس ذ٘ٓ د١٭ز صقض٭ز ٜذعؽز ٬٦2ض٧ثٌُ ٬٦ضٕجٜٗ صٝجٜج ٜك ٠فجٚ ٠٦ؾص  ث٧ٙ٘ؽعض٭جس إلدثزر ظجح دس٠جٜؼ ل٩ٙ ٧ّ٬ٚ

 ٘ٙذ٭ج٠جس ٜك إددجٖ صقع٭١جس ل٩ٙ إدثزر ث٧ّ٘ثةٛ دٝج ٬عٝـ دضقع٭ٟ ث٘ض ؽ٭ػ ٦ثإلدالن ٦إدثزر ثألدثء.

  ٜذجدزثس صس٫ٜ إ٩٘ ش٬جدر ٦ظ٧ؿ صقسٔجس ث٘عٙك  "ثإلدالن ل٥١جصقع٭ٟ صضذك ظٙعٙز ثإلٜدثدثس ٦"٬ضأً٘ ٜشس٦ق ٟٜ

ٜك  انبشَاي . ٬٦عض دٚ ث٘ٝشس٦ق ٠فٛ ث٘ذ٭ج٠جس ثّ٘جةٝز ٫ٌ انبشَاي ٦ث٘ض ص٬ٟ ٫ٌ ؽٝ٭ك ٜسثفٗ ظٙعٙز إٜدثدثس 

دٚ ٜم٧ٜٙجس إظجٌ٭ز دشأٞ فسٔز ظٍٟ ث٘شقٟ ٦ث٘شق١جس. ٦ثألدثر ثألظجظ٭ز ٘إلدالن ١٤ج دجزؼز ٘عٙعٙز ثإلٜدثدثس صّ

. ٦ظ٭٧ٕٞ دئٜٕجٞ ث٘ٝد٬س٬ٟ انبشَاي لسظج صٍجلٙ٭ج ٫ٌ ث٧ِ٘ش ث٘قّ٭٫ّ ٘قسٔز ث٘عٙك ٫ٌ ؽٝ٭ك ٜسثفٗ ظٙعٙز إٜدثدثس 

 أٞ ٬س٦ث ٫ٌ ث٧ِ٘ش ث٘قّ٭٫ّ ٜج ٫٤ ث٘ٝ ص٠٦جس ٦ث٘شق١جس ٦أ٬ٟ ٧ٜثِم٥ج.

 ٧٤٦ ٜج ظ٭مصش ٧٬ٌس ٠فجٚ إدثزر ث٘ صث٠ز ٦ـجةٍ٭ز ٜقع١ز ٜٟ دالٖ دس٠جٜؼ ظجح. ٧٤٦ ٬ضٕجٜٗ ٜك ث١٘فٛ ث٘ٝصسٌ٭ز ،

ٜٙ٭٧ٞ د٦الز أٜس٫ٕ٬ ٜٟ ث٘م٧ثةد  2.0لٝٙ٭جس ث٘ٝسثِذز ٦ثٍٕ٘جءر ٫ٌ إدثزر ث٘ صث٠ز، ١٬٦ذى٫ أٞ ٧٬٘د ٧ٌثةد ظ٬٧١ز صذٙه 

                                                      
(8) FP/EB.1/2010/6-E/1: “Report of the External Auditor on the IPSAS Dividend: Strengthening Financial Management.”  
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ث٘ٝسصٍمز ٦إ٩٘ زظ٧ٚ ٜصسٌ٭ز أد٩٠. ٦ٜٟ ث٥ٝ٘ٛ أٞ ث٘مٝٙ٭جس ث٘ٝصسٌ٭ز ثإلٕ٘ضس٠٦٭ز ٠٦فجٚ إدثزر ث٘ صث٠ز ظض٧ثءٚ ٜك 

 ؾصء ٜٟ ث٘ؾ٥د ث٘سث٫ٜ إ٩٘ صمٝ٭ٛ ث١ّ٘د ٦ثّ٘عجةٛ.دس٦ص٧ٔ٧الس ث١ّ٘د ٦ثّ٘عجةٛ ٔ

 انهياكم انفؼانت الحخار انقشاساث

ٟ٘ صؤد٪ ث١٘فٛ ث٘ٝض٭١ز ٘ٙٝم٧ٜٙجس إ٩٘ صقّ٭ُ ثٍٕ٘جءثس دٍٝسد٤ج. ٌج٘ٝم٧ٜٙجس ث٘ٝضجفز ٫ٌ فجؽز إ٩٘ أٞ صدزػ ٌو٫ ٤٭ٕوٗ     -71

 الص جذ ثّ٘سثزثس.زثظ ز ٦ثظـ إلدثزر ثألدثء ٜدلٛ دمٝٙ٭جس 

 ذإدارةذاألداء

٦صقّوُ ث٘ضٕجٜوٗ دو٭ٟ زم٬ضو٣، ٥ٜ٦ٝضو٣       انبشَااي  إؼوجز إدثزر ثألدثء ٌو٫    2010صص٧ز لؾٙز ثألدثء ث٘ض٫ أددٙش ٫ٌ ظو١ز    -72

ثال٠ضذج٢ لٙو٩ إدثزر ٦ظو٧ثدػ   ٦إؼجز ث١٘ضجةؼ ثإلدثز٬ز. ٬٦سٔص إؼجز إدثزر ثألدثء ٜص٬دث ٜٟ  زظضسثص٭ؾ٭٦ِ٭٣ٝ، ٦إؼجز ث١٘ضجةؼ ثال

٫٤٦ ث٘ ؽوز، ٦ث٘ض١ٍ٭ور، ٦ثّ٘٭وجض ٦ث٘سصود، ٦ثالظوضمسثض ٦ثإلدوالن،        –ث٘ٝ جؼس ٬٦قدد ث٘ٝسثفٗ ث٘ ٝط ٘مٝٙ٭ز إدثزر ثألدثء 

، ل٩ٙ ٜعض٨٧ ثٕ٘ٝجصخ ٔٗ ل٩ٙ انبشَاي ٦ث٘ضمٙٛ ٦ث٘ضٕ٭ً. ٔٝج أ٣٠ ٬ّدٚ دجزؼز ؼس٬ُ ٘ضقع٭ٟ ثألدثء ل٩ٙ ٠ق٧ ٜض٧ثصٗ ٫ٌ 

 ٫ٌ ٜ ضًٙ ؽ٧ث٠خ ث١ٝ٘فٝز. لٟ لٙٛ سثّ٘سثزث١فٝز، ٬٦ع٥ٛ ٫ٌ صقع٭ٟ ثإلدالن ثّ٘جةٛ ل٩ٙ ث١٘ضجةؼ ٦ثص جذ فدر ٦ٜعض٨٧ ث٘ٝ

 ذجملسذاإلدارةذالتنفيذوة

. ٦دى٭وز دلوٛ   ٣ٜوٟ ٜد٬س٬و  ثص وجذ ِوسثزثس    انبشَااي  ٌو٫   ٥وج صمٝ٭٥ٝوج أ٦  ٍ٭٦صٕ٭ ٤ج٦ص١ٍ٭ور ث٘ضى٭٭وسثس  ص ؽو٭ػ  لٝٙ٭وز  صضؽٙخ   -73

٬ضأً٘ ٜوٟ أٔذوس ث٘ٝو٧ـٍ٭ٟ     ، ٧٤٦ٜؾٙط ثإلدثزر ث٘ض١ٍ٭ر٬ز ٫ٌ2011 ظ١ز  انبشَاي أ٠شأ لٝٙ٭ز ثص جذ ثّ٘جزثس ٜٟ ثإلدثزر ث٘مٙ٭ج 

٦ثص وجذ ِوسثزثس دشوأ٥٠ج. ٦صشوٝٗ ث٧ٝ٘ظو٧لجس       انبشَااي  دثز٬٭ٟ ٬٦ؾضٝك دصٍز ش٥س٬ز ١ٝ٘جِشز ث٘ٝؾجالس ث٘سة٭عو٭ز ٘مٝوٗ   إلث

 ٦ث٘شسثء ث٘ٝذٕس ٦ث٘ض ؽ٭ػ ث٘ٝ جؼس،٦ث٘ض ٍ٭ً ٜٟ أعس  ث٘ٝؤظع٭ز، ٦ث٘ٝ جؼس ٍصٙ٭زث٘ٝج٘٭ز ث٘ ٕش٧يث٘ض٫ ل٧٘ؾش ٜؤدسث ث٘

ثص جذ ِسثزثس لوٟ لٙوٛ ٦دزثظوز صودل٥ٝج      انبشَاي ٙعٙك. ٬٦ض٭ـ ٜؾٙط ثإلدثزر ث٘ض١ٍ٭ر٬ز ٕ٘ذجز ث٧ٝ٘ـٍ٭ٟ ثإلدثز٬٭ٟ ٫ٌ ثٮؽٗ ٘

 .ث٘ٝشضسٔزٜؾ٧ٝلز ٜٟ ث٘قّجةُ 

 حقذو يبادساث انكفاءة

٘ض١ٍ٭ور  ددزؽوز أٔذوس   ٬ضؾو٣ إ٘و٩ ثصذوجق ٥٠وؼ ٜو١فٛ      ٤٦و٧   ٍٕ٘وجءر ٘دلٛ صمص٬ص ثث٘سة٭ع٭ز زٔجٞ ل٩ٙ إزظجء ثأل انبشَاي لٝٗ   -74

 ث٘ٝذجدزثس ٦ِ٭جظ٥ج.

ل٩ٙ أٞ ثألدر دذس٠وجٜؼ ؼ٬٧وٗ ثألؽوٗ ّ٘ٙ٭وجض، ٦إؽوسثء صقٙ٭وٗ ٦ثص وجذ        " انبشَاي " ث٘ق٭جد ث١ٝ٘جد٫ ٫ٌ ٦صذس٤ٟ ٜذجدزر   -75

٬ضضذوك   انبشَااي  ز ٌو٫ ثٍٕ٘وجءر. ٦ٌو٫ إؼوجز ٤ور٢ ث٘ٝذوجدزر دودأ        ثظوضسثص٭ؾ٭ ِسثزثس ١ٜفٝز لٟ لٙٛ ٬ٕٟٝ أٞ ٬ؤد٪ إ٩٘ صقع٭١جس 

غجس ث٘عو٬٧١ز ث٘الفّوز.   ٘مّود ثّ٘ٝجز٠وجس ٜوك ث٘ضقود٬     2008ٌ٭ٝج ٬ضمُٙ دىجش ث٘دٌ٭تز لٟ ؼس٬ُ ٦ظك دػ ٘ألظجض ٌو٫ ظو١ز   أعس٢ 

ٜؤشوس   -ٌ٭ٝج ٬ضمُٙ دىجش ث٘دٌ٭تز ٦ل٧ث٥ٜٙج ث٘ٝعج٤ٝز ث٘سة٭ع٭ز  انبشَاي عس د١جء ل٩ٙ ٥ٌٛ ٜشضسْ أل -أظ٭ً  ٫ٌ٦2010 ظ١ز 

 ؽد٬د ٘ألدثء ٘سصد صى٭سثس ثال٠ذمجعجس ٜٟ ظ١ز إ٩٘ ظ١ز.

ز ٘ٙقود ٜوٟ ووجش ث٘دٌ٭توز ٤ود٥ٌج ث٘ض٧صوٗ إ٘و٩ صّٙ٭وٗ ثال٠ذمجعوجس د١عوذز           ثظوضسثص٭ؾ٭ دؽوز   انبشَااي  ٦ظك  ٫ٌ٦2011 ظ١ز   -76

ز إ٩٘ ظٝجٞ ثألدر ظضسثص٭ؾ٭. ٦صس٫ٜ ثال2008ّٜجز٠ز د ػ ثألظجض ٫ٌ ظ١ز  ٫ٌ2013 ث٘ٝجةز دق٧ٖٙ ظ١ز  ٦10 7صضسث٦ؿ د٭ٟ 

عجس. ٫٤٦ صمؽ٫ ثأل٬٧٘٦وز  د٥١ؼ ٜضعُ ٦ٜمٝٛ ٬ؤٔد ل٩ٙ ث٘ض٧ص٭جس ث٘مٝٙ٭ز ذثس ثإلٜٕج٠٭جس ثٕ٘ذ٭سر ٜٟ ف٭ظ ث٘قد ٜٟ ثال٠ذمج

 .نهبشَاي ٫ٌ ث٘ٝجةز ٜٟ ثال٠ذمجعجس ث٘مج٘ٝ٭ز  69٘ٙضدثد٭س ث٘ض٫ صض ر ٫ٌ أٔذس ث٘مٝٙ٭جس ثّ٘ؽس٬ز ث٘ض٫ صٝغٗ ٜؾضٝمز 
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77-          ٞ صٍوسض لٙو٩ ٜسٔذوجس     ٦ظض٧ٖٝ ٜذجدزثس ث٘قد ٜٟ ثال٠ذمجعجس دصوٍز ؽصة٭وز لوٟ ؼس٬وُ ظوس٬ذز دثدٙ٭وز لوٟ ثٕ٘سدو٧

٫ٌ ث٘ع١ز ٦ظضعج٤٭٣ أٜس٫ٕ٬ د٦الز  300 000ث٘ض٫ ٬ؤ٥١ٜج ذثص٭ج. ٦ٜٟ ث٘ٝض٧ِك ٘ص١د٦َ ٍٔجءر ث٘ؽجِز ٤رث أٞ ٬ؾٝك  انبشَاي 

 ثٕ٘ٝجصخ ثّ٘ؽس٬ز ث١ٍٝ٘رر ٘ٙٝذجدزثس.

ٜغوجال زة٭عو٭ج ٬ودٖ لٙو٩ ث٘ؽس٬ّوز ث٘ضو٫ ١٬ذىو٫ د٥وج ص١ٍ٭ور ٜذوجدزثس صقعو٭ٟ             نبشَااي  ٌو٫ ث ث٘ق٭وجد ث١ٝ٘وجد٫   ٦صمضذس ٜذوجدزر    -78

ثٍٕ٘وجءر ؼ٬٧ٙوز ثألؽووٗ. ٌوجألٜس ٬ّضعو٫ إ٠ٍووجَ دموط ث٧ِ٘ووش لٙو٩ ٦ظوك دووػ ٦ثظوـ ٘ألظوجض؛ ٦ثدض٭ووجز ثأل٤ودثي، ٦صصووٝ٭ٛ           

 ط ث٘قجؽز إ٘٭٣.ث٘ٝذجدزثس ٜٟ أؽٗ صقّ٭ُ ثأل٤دثي، ٦إلؽجء ثأل٬٧٘٦ز ٘ٙٝذجدزثس ث٘سثٜ٭ز إ٩٘ صقّ٭ُ ألفٛ ثألعس ف٭ظ صٝ

 االسخُخاجاث

َ صؾس٬ذ٣ ٘ظ٧ثء ٫ٌ صصٝ٭ٛ لٝٙ٭جص٣ ثألظجظ٭ز أ٦ ، ٧٥ٌ٫٘٧ ٬ . انبشَاي دّ٭ش ثٍٕ٘جءر د٦ٜج ٫ٌ صٝ٭ٛ لٝٙ٭جس   -79 ٗ  ؽوس  لٝو

ٟ ٘عووٝجٞ ٍٕ٘ٙووجءر ٜووٟ ف٭ووظ ث٧ِ٘ووش ٦ث٘ضٍٕٙووز   ثأل٬٧٘٦ووز  ،ؽد٬وودر ْ ثدزإل. ٦صٍٕٙووزِووٗ أدأظووسق ٦ِووش ٦ صعووٙ٭ٛ ث٘ىوورثء ٘ٙٝعووضٍ٭د٬

 ثٍٕ٘جءر.إشثء ٥٠ؾ٣  ص٘ضمص٬ٌّد ثص ر دؽ٧ثس أٞ صقع٭ٟ ثٍٕ٘جءر لٝٙ٭ز ٜض٧ثصٙز، د انبشَاي 

٬ّو٧ٚ دض١ٍ٭ور إؼوجز إل٬ؾوجد ٥ٌوٛ       انبشَااي  ٞ ٌوئ  ،"انبشَااي  ٜذجدزر "ث٘ق٭جد ث١ٝ٘جد٫ ٌو٫  ٬ضذ٭ٟ ٜٟ ٜذجدزثس ٜٟ ِذ٭ٗ ٔٝج ٦  -80

أ٪ ٥١ٜوج  صقد٬ود  ٜوٟ عوٛ   ، ٦صصٝ٭ٛ ٜذوجدزثس ٘ذٙو٧ن ث٥٘ودي، ٦   ٘ٙٝعضّذٗ ضقد٬د ٤دي ِجدٗ ّ٘ٙ٭جضدك دػ ٘ألظجض، ٧٘ظٜشضسْ 

صّودٚ ٌ٭ٝوج   ٜوج ٬قوسش٢ ٜوٟ    إدالن ث٘ؾ٥جس ث٘ٝج٠قز دشأٞ  انبشَاي د١جء ل٩ٙ ث٘ضٕج٘٭ً ٦ثٮعجز ث٘ٝض٧ِمز. ٦ظ٭٧ثصٗ  إصذجل٬٣ؾدز 

 ث٘ع٧١٪.ء ثألدث٬ضمُٙ دضقع٭١جس ثٍٕ٘جءر، ٦ذ٘ٓ لٟ ؼس٬ُ صّس٬س 

٬عج٤ٛ ٫ٌ صمص٬ص ثٍٕ٘جءثس ٫ٌ ٜ ضًٙ ؽ٧ث٠خ ١ٜف٧ٜز ثألٜٛ ث٘ٝضقودر لوٟ ؼس٬وُ آ٘٭وجس ٜشوضسٔز دو٭ٟ        انبشَاي ٔٝج أٞ   -81

، د٧صوو٣ٍ ث٘ووسة٭ط ث٘قووج٫٘ ٘ٙؾ١ووز، ٌوو٫ صّجظووٛ أٌعووٗ انبشَاااي ث٧٘ٔووجالس ٜغووٗ ث٘ٙؾ١ووز ثإلدثز٬ووز ث٘سٌ٭مووز ث٘ٝعووض٨٧. ٦ِوود شووجزْ 

 ظجس ٦ث١ٝ٘جِشجس د٭ٟ ث٧٘ٔجالس دشأٞ ٍٔجءر ثألٜٛ ث٘ٝضقدر.ث٘ٝٝجز

ج. ٦ظوو٭ذ٩ّ ثظووضسثص٭ؾ٭٦ٌوو٫ ٜ ضٙووً ؽ٧ث٠ووخ ثألٜووٛ ث٘ٝضقوودر ٬ؾووخ أٞ صمووج٘ؼ   انبشَاااي ٦ثألٜج٠ووز ّٜض١مووز دووأٞ ثٍٕ٘ووجءر ٌوو٫    -82

دٍعٗ د١جء ٠فٛ دثدٙ٭ز ٬٧ِز ّ٘٭جض صٕج٘٭ً ثظض دثٚ ث٧ٝ٘ثزد ٦ثإلدالن ل٥١ج، ٦دلٛ ٤ر٢ ث١٘فٛ د٥٭جٔٗ ٜض٭١ز الص جذ  – انبشَاي 

٫ٌ ثّ٘ٝدٜز ٜٟ ف٭ظ صّد٬ٛ ٜعجلدر إ٠عج٠٭ز ذثس ٍٔجءر صٕج٘٭ٍ٭ز، ٦ظ٭٧ثصٗ ثإلظ٥جٚ ٌو٫ صقّ٭وُ ٜص٬ود ٜوٟ ثٍٕ٘وجءر       –ثّ٘سثزثس 

 ٫ٌ ٜ ضًٙ ؽ٧ث٠خ ١ٜف٧ٜز ثألٜٛ ث٘ٝضقدر.
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 انًهحق 
 يبادساث انبشَاي  انًخؼهقت بانكفاءة

 وصف انًبادسة ػُىاٌ انًبادسة انىحذة انقائذة

شمذز ث٘مالِجس ٜك 

 ث٘ق٧ٕٜجس ث٘ٝج٠قز
 ث٘ض٧أٜز

ثظض دثٚ ث١ّ٘د ثّ٘ٝدٚ ٜٟ ؽ٥ز ٜج٠قز ٘ضعد٬د صٕج٘٭ً ث٘شقٟ ٦ث٘ض٧ش٬ك ّٜجدٗ ١ٜقز ل٭١٭ز 

ّٕ ٜعج٤ٝجس ل٭١٭ز ٜٟ دٙدثٞ ِد ال صّدٚ ٟ ٜٟ ص٫ّٙ ّٜدٜز ٜٟ ؽ٥ز أدس٨. ٧٤٦ ٜج ٬ٝ

 ١ٜقج ٧٘ال ذ٘ٓ.

شمذز ث٘مالِجس ث٘ٝضمددر 

ثألؼسثي ٦ث١ٝ٘فٝجس و٭س 

 ث٘ق٧ٕٜ٭ز

شسثٔجس ث٘ضشى٭ٗ د٭ٟ ث١ٝ٘فٝجس و٭س 

 ث٘ق٧ٕٜ٭ز ٦ث٘ق٧ٕٜجس

إشسثْ ث١ٝ٘فٝجس و٭س ث٘ق٧ٕٜ٭ز ٦ث٘ق٧ٕٜجس ٔشسٔجء ٘ٙض١ٍ٭ر ٜٟ أؽٗ ث٘قد ٜٟ صٕج٘٭ً 

 ث٘ضشى٭ٗ ٦ٜ جؼس٢.

 ٧ِر لجٜٙز ٜس٠ز ث٘ذشس٬زث٧ٝ٘ثزد 
٘ٙضأٔد ٜٟ ص٧ثٌس ٜؾ٧ٝلز ثٍٕ٘جءثس  انبشَاي صمد٬ٗ ١ٜجصخ ٧ٜ٦ثِك ث٧ّ٘ر ث٘مجٜٙز ٫ٌ 

 ث٘صق٭قز ف٭ظ صدل٧ ث٘قجؽز إ٘٭٥ج.

 ث٧ٝ٘ثزد ث٘ذشس٬ز
ثظضمسثض لٝٙ٭جس ددٜجس ث٘ضشى٭ٗ ٫ٌ 

 شمذز ث٧ٝ٘ثزد ث٘ذشس٬ز
 ثألٜغٗ.ثظضمسثض ث٘مٝٙ٭جس ثّ٘جةٝز ٘ضقد٬د ٜؾجالس صقّ٭ُ ثألدثء 

 صصٝ٭ٛ ٠٦شس ٠فجٚ إدثزر ث٘ضمٙٛ  ث٧ٝ٘ثزد ث٘ذشس٬ز
ث٘ىسض ٜٟ ٠فجٚ ث٘ضمٙٛ ثإلٕ٘ضس٫٠٦ ٧٤ إصجفز إٜٕج٠٭ز ث٧٘ص٧ٖ ثٮ٫٠ ٦ل٩ٙ صم٭د 

 ث٘مج٘ٛ ٧ٝ٘ثد ث٘ضدز٬خ ثالٌضسثظ٭ز

 صشد٬د ظ٭جظجس ثالظضتؾجز ث٧ٝ٘ثزد ث٘ذشس٬ز
ث٧ٝ٘ـٍ٭ٟ ث١ٍ٘٭٭ٟ  ش٬جدر ث٘ضصم٭د إ٩٘ ث٘شس٦غ ث٘د٠٭ج ٧ٝٙ٘ثٌّز دج١٘عذز الظضتؾجز

 ث٘د٦٘٭٭ٟ، ٜك ِصس ل٧ّد ث٘ ذسثء ثالظضشجز٬٭ٟ ل٩ٙ ٜدر أِصج٤ج ظضز أش٥س.

 دد٫ –إدثزر ث٘مٝٙ٭جس 
صصٝ٭ٛ ٠٦شس ث٘ذس٠جٜؼ ث٘مج٫ٝ٘ ٘ضأؽ٭س 

 ث٘ٝسٔذجس
 شسثء ث٘ٝسٔذجس ث٘ ٍ٭ٍز دج٘ؾٝٙز ٜسٔص٬ج ٜك صأؽ٭س٤ج دثدٙ٭ج ٕ٘ٙٝجصخ ثّ٘ؽس٬ز.

ٜٕضخ ٜد٬س ددٜجس 

 ث٘ؽ٧ثزا

صمص٬ص ثالظضمدثد ٦ثالظضؾجدز دس٠جٜؼ 

 ٘قجالس ث٘ؽ٧ثزا
 ٜذجدزثس ث١ٝ٘فٝز دالٖ عالط ظ٧١ثس ٘ضمص٬ص ِدزثص٥ج ل٩ٙ ثالظضمدثد ٦ثالظضؾجدز

شمذز ص٧٘٧١ٕؽ٭ج 

 ث٘ٝم٧ٜٙجس
 ٠فجٚ ل٩ٙ ٠ؽجَ ث٘مج٘ٛ ٘سصد ث٘ذ٭ج٠جس دشأٞ ث٘مٝٙ٭جس ثّ٘ؽس٬ز (Cometصصٝ٭ٛ ٠٦شس ٠فجٚ ٧ٜٔش )

شمذز ص٧٘٧١ٕؽ٭ج 

 ث٘ٝم٧ٜٙجس

صصٝ٭ٛ ٠٦شس ٜسٔص ؽٝك ث٘ٝم٧ٜٙجس 

 لٟ ثالظضمدثد ٘ٙؽ٧ثزا

صؾٝ٭ك ٜم٧ٜٙجس ث٘ضشى٭ٗ ث٘صجدزر لٟ ٜصجدز ٧١ٜلز ٦٦ٔجالس ٜ ضٍٙز ٫ٌ إؼجز أدثر 

 ٦ثفدر ٘دلٛ ثالظضمدثد ٦ثالظضؾجدز ثإل٠عج٠٭ز

شمذز ص٧٘٧١ٕؽ٭ج 

 ث٘ٝم٧ٜٙجس
 نهبشَاي ش٬جدر لسض ث١٘ؽجَ ث٘ضسدد٪ ٘شذٕجس ص٧٘٧١ٕؽ٭ج ث٘ٝم٧ٜٙجس ث٘ضجدمز  صصٝ٭ٛ ٠٦شس ث٘س٦ثدػ ث٘ىرثة٭ز

شمذز ص٧٘٧١ٕؽ٭ج 

 ث٘ٝم٧ٜٙجس
 ٠ّٗ ددٜجس ث٘ض٧٘٧١ٕؽ٭ج و٭س ثألظجظ٭ز إ٩٘ ّٜدٜ٭ٟ دجزؽ٭٭ٟ ٘ٙ دٜجس دضٍٕٙز أد٩٠  ٠ّٗ ددٜجس ث٘ض٧٘٧١ٕؽ٭ج إ٩٘ ث٘ جزػ 

شمذز ص٧٘٧١ٕؽ٭ج 

 ث٘ٝم٧ٜٙجس

صصٝ٭ٛ ٠٦شس ٜصدز د٭ج٠جس "ث٘قّ٭ّز 

 ث٧٘ثفدر" 
 ص٧ف٭د ث٘ذ٭ج٠جس ٦ٜسٔصص٥ج

شمذز ص٧٘٧١ٕؽ٭ج 

 ث٘ٝم٧ٜٙجس

" انبشَاي صصٝ٭ٛ ٠٦شس ١ٜصز "زدػ 

WFP Connect) ) 

صقد٬ظ ِدزر ث٘ذس٠جٜؼ ل٩ٙ ثالصصجالس ث٘مج٘ٝ٭ز لٟ ؼس٬ُ ث٘ق٧ثظ٭خ ثٕ٘ٝضذ٭ز 

 ٦ث٘ٝق٧ٝ٘ز

شمذز ص٧٘٧١ٕؽ٭ج 

 ث٘ٝم٧ٜٙجس
  ٠2فجٚ ٠٦ؾصصصٝ٭ٛ ٠٦شس 

ٜٟ أؽٗ ش٬جدر شٍجٌ٭ز  ثّ٘جةٝز ل٩ٙ دس٠جٜؼ ظجح إددجٖ دسٜؾ٭ز ٧ٜثزد ث٘ٝشس٦لجس

 ث٘ذ٭ج٠جس ٦دِض٥ج.

 إددجٖ صقع٭١جس ل٩ٙ صضذك فسٔجس ث٘ؽ٭سثٞ ٦ٍٔجءر ٧ِ٦د ث٘ؽجةسثس.  صقع٭١جس ث٘ؽ٭سثٞ شمذز ث٧ٙ٘ؽعض٭جس

 ؼس٬ُ ث٘مؽجءثس ث٘ض١جٌع٭ز دى٭ز ص ٍ٭ط ث٘ضٕج٘٭ً.صسص٭خ ث٘شقٟ ٦ث٘ضٍس٬ه لٟ  ددٜجس ث٘شقٟ ٫ٌ ثّ٘ٝس شمذز ث٧ٙ٘ؽعض٭جس

 شمذز ث٧ٙ٘ؽعض٭جس
صصٝ٭ٛ ٠٦شس ٠فجٚ ص١ٍ٭ر ٦دلٛ 

 ث٧ٙ٘ؽعض٭جس 

ثالظضمجظز لٟ ث١٘فجٚ ث٘عجدُ ثّ٘جةٛ درثص٣ ٘ضقٙ٭ٗ ٦إدثزر فسٔز ث٘عٙك د١فجٚ ث٘ذ٭ج٠جس 

 . 2ث٧ٙ٘ؽعض٭ز ثّ٘جةٛ ل٩ٙ دس٠جٜؼ ظجح ٦ث٘ٝض٧ثٌُ ٦ث٘ٝضٕجٜٗ صٝجٜج ٜك ٠فجٚ ٠٦ؾص 

 شمذز ث٧ٙ٘ؽعض٭جس
ث٘ض ٍ٭ً ٜٟ ث٘ عجةس ٌ٭ٝج دمد ث٘ضعٙ٭ٛ 

 ٦ثظضسدثد٤ج

ؽ٧٥د صس٫ٜ إ٩٘ ث٘ضّٙ٭ٗ ٜٟ ث٘ عجةس لٟ ؼس٬ُ صقع٭ٟ ث٘ض ص٬ٟ ٦ث٘شقٟ، ٦ث٘قد ٜٟ 

 ثألعس ث٘ٝج٫٘ ٘ٙ عجةس لٟ ؼس٬ُ ثظضسدثد ث٘ضٕج٘٭ً
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 وصف انًبادسة ػُىاٌ انًبادسة انىحذة انقائذة

 شمذز ث٧ٙ٘ؽعض٭جس
ٜشس٦ق ث٘ٝؤشسثس ثألظجظ٭ز ٘ألدثء ٫ٌ 

 ظٙعٙز ثإلٜدثدثس

٘ٝؤشسثس ثألظجظ٭ز ٘ألدثء ٫ٌ ؽٝ٭ك ٜسثفٗ ظٙعٙز ثإلٜدثدثس ث٧ٙ٘ؽعض٭ز ٜٟ إددجٖ ث

أؽٗ ث٘ضٕٝ٭ٟ ٜٟ ِ٭جض ثألدثء ل٩ٙ ٠ق٧ ١ٜضفٛ، ٦صقٙ٭ٗ ثالصؾج٤جس، ٦دلٛ ثص جذ 

 ثّ٘سثزثس

 شمذز ث٧ٙ٘ؽعض٭جس
صضذك ظٙعٙز ثإلٜدثدثس ٦ثإلدالن لٟ 

 ث٘ضقع٭١جس

ؽٝ٭ك ٜسثفٗ ظٙعٙز ٜذجدزثس ٜٟ أؽٗ صقع٭ٟ ٦ظ٧ؿ فسٔز ث٘عٙك ٦ث٘ض ص٬ٟ ٫ٌ 

 .نهبشَاي ثإلٜدثدثس ث٘ضجدمز 

 شمذز ث٘ دٜجس ثإلدثز٬ز
 ١ٝ٫ٌجد٫ ث٘ ق٭جدز ث٘ثظضسثص٭ؾ٭ص١ٍ٭ر 

  نبشَاي ا
 ز شجٜٙز ٘ٙقد ٜٟ ثال٠ذمجعجس دالٖ لدر ظ٧١ثس.ثظضسثص٭ؾ٭٦ظك 

 صؾسدز ثٍ٘س٬ُ ث٘ٝشضسْ ٘ٙشسثء ٌسق ث٘ٝشضس٬جس ث٘ىرثة٭ز

ثألور٬ز ٦ث٘صزثلز ٦ث٘ذس٠جٜؼ ث٘د٫٘٦ ٘ٙض١ٝ٭ز ص١ف٭ٛ لؽجءثس ٜشضسٔز د٭ٟ ١ٜفٝز 

ث٘صزثل٭ز ٦دس٠جٜؼ ثألور٬ز ث٘مج٫ٝ٘ ٘ٙعٙك ٦ثأللٝجٖ ٦ث٘ دٜجس ث٘ٝشضسثر ٜٟ أؽٗ 

 ثّ٘ٝجز ث٘سة٭ع٭ز.

 ٌسق ث٘ٝشضس٬جس ث٘ىرثة٭ز
صقّ٭ُ ثألدثء ثألٜغٗ ٫ٌ شسثء ث٘عٙك 

 ٦ث٘ دٜجس

سر، ٦ثظضمسثظجس ش٬جدر ثظض دثٚ ثالصٍجِ٭جس ؼ٬٧ٙز ثألؽٗ، ٦ؼٙذجس ث٘شسثء ث٘صى٭

 أدثء ث٘ذجةم٭ٟ ٜٟ أؽٗ ص ٍ٭ط ث٘ضٕج٘٭ً.

 لٝٙ٭ز ث٘شسثء ٬عمس ٜمجدٖ ث٧٘ثزدثس ٌسق ث٘ٝشضس٬جس ث٘ىرثة٭ز
لٝٙ٭ز ذثس ؼجدك زظ٫ٝ ال٠ضّجء أزدص د٭جز ٘ٙشسثء ٜٟ ث٧ٝ٘زد٬ٟ ث٘ٝقٙ٭٭ٟ 

 ٦ثإلِٙ٭ٝ٭٭ٟ ٦ث٘د٦٘٭٭ٟ.

 ٜذجدزر ث١ّ٘د ٜٟ أؽٗ ث٘ضى٭٭س ث٘ذسٜؾزشمذز 
قٙ٭ٙ٭ز، ٦إ٠شجء ٠فٛ، ٦ظٝجٞ لٝٙ٭جس ص عك ٘ٙٝسثِذز ٦ث٘ٝعجء٘ز ٫ٌ صمص٬ص ثّ٘دزر ث٘ض

 ٜٟ أؽٗ ث٘ض٧ظك ٫ٌ ص٧ش٬ك ث١ّ٘د أ٦ ثّ٘عجةٛ. انبشَاي ؽٝ٭ك ؽ٧ث٠خ لٝٗ 

ث٧ٝ٘ثزد  صع٭٭سإدثزر 

 ٦ث٘ٝعجء٘ز
 إ٠شجء ٜؾٙط ثإلدثزر ث٘ض١ٍ٭ر٬ز

صؾضٝك دصٍز ش٥س٬ز ١ٝ٘جِشز ث٘ٝعجةٗ  انبشَاي ٘ؾ١ز ٜٟ ٔذجز ث٧ٝ٘ـٍ٭ٟ ثإلدثز٬٭ٟ ٫ٌ 

 ث٘سة٭ع٭ز ٘ٙمٝٗ ٦ث٘ذش دشأ٥٠ج.

 ث٘ض٧ظك ٫ٌ ث٘ض٬٧ٝٗ دج٘عًٙ ٜٕضخ ث٘ٝ٭صث٠٭ز ٦ث٘ٝعجء٘ز
ثظض دثٚ ث٘ض١ذؤثس دج٘ٝعج٤ٝجس ٦ث٘ؽٙخ ٜٟ أؽٗ صعس٬ك ث٘ض٬٧ٝٗ ٦ث٘عٝجؿ دج٘شسثء 

 دج٘ؾٝٙز لٟ ؼس٬ُ ث٘عًٙ.

ٜٕضخ ث٘ٝ٭صث٠٭ز ٦ث٘ض ؽ٭ػ 

 ث٘ٝج٫٘
 ص ص٬ٟ ثألزصدر ث٘ىرثة٭ز ٜعذّج ٘ص٬جدر ظسلز صعٙ٭٥ٝج ٦ثاللضٝجد لٙ٭٥ج ص٬ٟ ث٘ٝذٕس صصٝ٭ٛ ٠٦شس ث٘ض 

 صؾٝ٭ك ث١ّ٘د دثةسر ث٘ضّجز٬س ث٘ٝج٘٭ز
ٜسٔصر فعجدجس ث٘سص٭د ث٘صٍس٪ ٜٟ أؽٗ ف٭جشر أزصدر ٠ّد٬ز ٕ٘ٙٝجصخ ثّ٘ؽس٬ز 

 ٦ثٕ٘ٝجصخ ثإلِٙ٭ٝ٭ز.

 صق٬٧الس ث٘مٝٙز ث٘ض١جٌع٭ز دثةسر ث٘ضّجز٬س ث٘ٝج٘٭ز
لؽجءثس ص١جٌع٭ز ٘ضق٬٧الس ث٘مٝٙز ٜٟ أؽٗ ثالظض دثٚ ل٩ٙ ٜعض٨٧ ث١ٝ٘فٝز ؼٙخ 

 ٦ثٕ٘ٝجصخ ثّ٘ؽس٬ز.

 دثةسر ث٘ضّجز٬س ث٘ٝج٘٭ز
صصٝ٭ٛ ٠٦شس ٠فجٚ إدثزر ث٘مٝٙ٭جس 

 ث٘ٝصسٌ٭ز ثإلٕ٘ضس٠٦٭ز ٦ث٘ صث٠ز

ش٬جدر صقد٬ظ ٦أصٝضز ث٘مٝٙ٭جس ث٘ٝج٘٭ز ٫ٌ ثٕ٘ٝجصخ ثإلِٙ٭ٝ٭ز، ٦صمص٬ص ٠فجٚ إلدثزر 

 أؽٗ إدثزر ٜسٌُ ص٬٧ٝٗ زأض ث٘ٝجٖ ث٘مجٜٗ ٫ٌ ثّ٘ٝس ث٘ صث٠ز ٜٟ

 دثةسر ث٘ضّجز٬س ث٘ٝج٘٭ز
صؽذ٭ُ ث٘ٝمج٬٭س ث٘ٝقجظذ٭ز ث٘د٦٘٭ز 

 ّ٘ٙؽجق ث٘مجٚ 

ثظض دثٚ ٠فجٚ ٧ٜفد ٘ٙٝقجظذز ٜٝج ٬ؤد٪ إ٩٘ ثصعجَ ٦٦ظ٧ؿ ث٘ذ٭ج٠جس ٜٟ ظ١ز إ٩٘ 

 ظ١ز

شمذز إدثزر ثألدثء 

 ٦ث٘ٝعجء٘ز
 انبشَاي .إؼجز شجٜٗ إلدثزر ثألدثء ٫ٌ  ٘ألدثءلؾٙز دس٠جٜؼ ثألور٬ز ث٘مج٫ٝ٘ 
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