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مرحبا
هشعبا بكن فٖ ًؾشة ؽِش هاْٗ اإلبخباسٗت
لوٌظوت األغزٗت ّالضساػت فٖ الغْداى.
حشكض ُزٍ الٌؾشة ػلٔ ًخائش دساعت صذٗذة
ّالخٔ قام بخٌف٘زُا هؾشّع ع٘فغ٘ا لوٌظوت
األغزٗت ّالضساػتّ ،الخٔ حخخـ باألهي
الغزائٖ لألعش الوؼ٘ؾ٘ت .كوا حشكض ُزٍ
الٌؾشة اٗضا ً ػلٔ ػولٌا فٖ داسفْس لوغاػذة
الضؼفاء بوخ٘ن الٌاصع٘ي لإلػخٌاء بالواػض
ّالغو٘ش ،ضوي هْاض٘غ أبخشٓ.
ّػلىىىىىىٔ الىىىىىىشغن هىىىىىىي فىىىىىىؼْبت الْضىىىىىىغ
الغىىىىائذ ،حضىىىىذس بٌىىىىا اإلؽىىىىاسة ألىىىىٔ أًٌىىىىا قىىىىذ
بىىىىذأًا بخٌف٘ىىىىز هؾىىىىشّع صذٗىىىىذ فىىىىٖ صٌىىىىْ
كشدفىىىىىىاى ّالٌ٘ىىىىىى األصس ّالىىىىىىزٓ حقىىىىىى
حكال٘فىىىىىَ الىىىىىٔ  5.1هل٘ىىىىىْى دّرس أهشٗكىىىىىٖ
باإلؽىىىىخشاك هىىىىغ الْكالىىىىت ال٘اباً٘ىىىىت للخؼىىىىاّى
الىىىىىىىىذّلٖ لوغىىىىىىىىاػذة الٌىىىىىىىىاصع٘ي دابخل٘ىىىىىىىىا
فى هزا انعذد :اقشأ عٍ عًم انًُظًت
ّالؼائىىىىذٗي ّغ٘ىىىىشُن هىىىىي الف ىىىىاث الضىىىىؼ٘فت
في يخيى أبى شىك نهًششديٍ داخهيا
لخؼضٗىىىىىىىىىض حغىىىىىىىىىزٗخِن ّأهىىىىىىىىىٌِن الغىىىىىىىىىزائٖ.
في يخيًاث شًال داسفىس.
ّحؾىىىش هكاحبٌىىىىا الو٘ذاً٘ىىىىت ػبىىىىش الغىىىىْداى
ػلىىىىىىٔ حغضىىىىىى٘شاث الوىىىىىىضاسػ٘ي للوْعىىىىىىن
الضساػىىىٖ المىىىادم .كوىىىا حضىىىن ُىىىزٍ الٌؾىىىىشة ػشضىىىج فىىىٔ دائىىىشة حلفضًْٗ٘ىىىت هغلمىىىت هىىىغ
اٗضىىىا ً اُخواهىىىاث ّأًؾىىى ت أبخىىىشٓ لوٌظوىىىت
ق اع األهي الغزاء الؼالوٖ ()GFSC
األغزٗت ّالضساػت فٖ الغْداى.
ّالخىىىىٔ أر٘ىىىىشث بخ لِىىىىا الوغىىىىائ الوخؼلمىىىىت
بخٌغىىىى٘ا ق ىىىىاع الخذهىىىىت الو٘ذاً٘ىىىىت الوغل٘ىىىىت
احؤٌ لكن قشاءة هوخؼت.
فىىىٖ الغىىىْداى .أكىىىذ الغىىى٘ذ ػىىىًْٖ أًىىىَ عىىى٘خن
هإ هْعٔ أباسٕ
حؼ٘ىىىىى٘ي هٌغىىىىىا لم ىىىىىاع الخذهىىىىىت الو٘ذاً٘ىىىىىت
ّالضساػت
األغزٗت
هوز هٌظوت
الوغل٘ت ( )GFSCهخقـ
الغْداى
للغىىىْداى لوىىىذة ؽىىىِشٗي ،ابخىىىذاء هىىىي ؽىىىِش
ْٗل٘ىىىىىىْ .كوىىىىىىا أؽىىىىىىاسث ا ( )GFSCأٗضىىىىىىا
ألىىىىٔ أًِىىىىا حفكىىىىش فىىىىٔ أعىىىىخخذام أداة الخم٘ىىىى٘ن
ػمىىىذ اصخوىىىاع األهىىىي الغىىىزائٖ ّعىىىب كغىىى
الم٘اعىىىىى٘ت لألهىىىىىي الغىىىىىزائٖ ّعىىىىىب كغىىىىى
الؼىىىى٘ؼ  -ق ىىىىاع الخش ىىىىْم ُ -ىىىىزا الؾىىىىِش الؼىىىى٘ؼ ّالوبىىىىادت الخْصِ٘٘ىىىىت الخىىىىٖ عىىىىْ
فىىىىٔ همىىىىش بشًىىىىاهش األغزٗىىىىت الؼىىىىالوّٖ .قىىىىذ حغىىىىىِ هماسًىىىىىت الوؼلْهىىىىىاث ػبىىىىىش الىىىىىذّ
عضىىىش ارصخوىىىاع كىىى الضِىىىاث راث القىىىلت ّالوٌظواث ّالوٌا ا.
بىىىىىاألهن الوخغىىىىىذة هىىىىىي الْكىىىىىارث الذّل٘ىىىىىت
ّالْ ٌ٘ىىىىىىىىىىىت ّالوٌظوىىىىىىىىىىىاث الغكْه٘ىىىىىىىىىىىت قىىىذهج الغىىى٘ذة أبشٗىىى فىىىام ،هغخؾىىىاس اللضٌىىىت
ّهوزلىىىىْى هىىىىي عكْهىىىىت الغىىىىْداى .حىىىىشأط الذائوىىىىىت لمضىىىىىاٗا الٌىىىىىْعً ،خىىىىىائش هشاقبىىىىىت
ارصخوىىىاع الغىىى٘ذ ص٘وىىىٖ ػىىىًْٖ هىىىي هٌظوىىىت البؼزىىىت لمضىىىاٗا الٌىىىْع فىىىٖ صٌىىىْ داسفىىىْس.
قاهىىىىىىج البؼزىىىىىىت بضٗىىىىىىاسة ر رىىىىىىت هخ٘وىىىىىىاث
األغزٗت ّالضساػت ّ قذم هؼلْهاث
للٌاصع٘ي دابخل٘ا (أّحاػ ّ الغ م ّ
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دساس) ّّصىىىىىذث أى الؼٌىىىىىى المىىىىىىائن ػلىىىىىىٔ
أعىىىىاط قضىىىىاٗا الٌىىىىْع ّاًؼىىىىذام األًؾىىىى ت
الوىىىىىذسة للىىىىىذبخ ُىىىىىٖ الوؾىىىىىاك الشئ٘غىىىىى٘ت
الخىىىىىىىٔ هاصالىىىىىىىج حؼىىىىىىىأً هٌِىىىىىىىا الوىىىىىىىشأة.
ّّصىىىىذث البؼزىىىىت أٗضىىىىا أى الفمىىىىش ّاًؼىىىىذام
الذبخ
هىىىىاصا ٗىىىىلدٓ لوواسعىىىىت الىىىىضّاس الوبكىىىىش.
قالىىىج الغىىى٘ذة فىىىام أى الٌغىىىاء فىىىٖ الوخ٘وىىىاث
أكىىىذّا أًِىىىن عىىىْ ٗغىىىخوشّى فىىىٔ حىىىضّٗش
بٌىىىاحِن فىىىٖ عىىىي هبكىىىشة أرا حلمىىىْا ػشّضىىىا ً
ص٘ىىىىىذةّ .حؾىىىىىو حْفىىىىى٘اث البؼزىىىىىت أًؾىىىىىاء
الوضٗىىىىىىذ هىىىىىىي عىىىىىىب الوؼ٘ؾىىىىىىت ّاألًؾىىىىىى ت
الوىىىىذسة للىىىىذبخ الخىىىىٖ حغىىىىخِذ كىىىى هىىىىي
الشص ّالوشأة.
عىىىىْ ٗؼمىىىىذ ارصخوىىىىاع الخٌغىىىى٘مٖ الومبىىىى
لم ىىىىىاع الخذهىىىىىت الو٘ذاً٘ىىىىىت الوغل٘ىىىىىت ٗىىىىىْم
األسبؼىىىىىاء ًْ٘ٗ 02ىىىىىىْ فىىىىىىٖ همىىىىىىش هٌظوىىىىىىت
األغزٗت ّالضساػت بالخش ْم.

إعادة بناء الموارد المائية
في شمال دارفور
هىىىغ بىىىذء هْعىىىن األه ىىىاس ،حىىىن أػىىىادة حأُ٘ىىى
عف٘ىىىش المىىىش هىىىي قشٗىىىت ف٘ىىىشٗؼ الخىىىٔ حمىىىغ
صٌىىىىْ الفاؽىىىىشُّ .ىىىىْ عف٘ىىىىش ّاعىىىىذ هىىىىي
ر رىىىت عفىىىائش ٗضىىىشٕ أػىىىادة حىىىأُ٘لِن ضىىىوي
هؾىىىىىىىشّع هٌظوىىىىىىىت األغزٗىىىىىىىت ّالضساػىىىىىىىت
ّالىىىىىىىىىىزٓ هْلىىىىىىىىىىَ هكخىىىىىىىىىى هغىىىىىىىىىىاػذاث
الكىىىىىىْاسد الخاسص٘ىىىىىىت للْرٗىىىىىىاث الوخغىىىىىىذة
(ًّ )OFDAفىىىىز فىىىىٖ ؽىىىىشاكت هىىىىغ الوٌظوىىىىت
الوغل٘ىىىىىت ،ؽىىىىىبكت الفاؽىىىىىش للخٌو٘ىىىىىت الشٗف٘ىىىىىت
( .)FRDNكوىىىىىىىىا حىىىىىىىىن أػىىىىىىىىذاد الغفىىىىىىىىائش
األبخىىىشٓ فىىىٖ أم اًْْٗٗىىىا فىىىٖ هغل٘ىىىت الفاؽىىىش
ّعلىىَ ػبىىذ الىىشع٘ن (أبىىْ غ٘ىىشٍ) فىىٖ هغل٘ىىت
هل٘ىىىىج .ع٘خضىىىىوي عف٘ىىىىش ف٘ىىىىشٗؼ 000222
هخىىىش هكؼىىى هىىىي ه٘ىىىاٍ الؾىىىش للغْ٘اًىىىاث
الوولْكىىىىىىىت هىىىىىىىي قبىىىىىىى ارعىىىىىىىش المشّٗىىىىىىىت
الضىىىىىىىىؼ٘فت ّالشػْٗىىىىىىىىت الضساػ٘ىىىىىىىىت فىىىىىىىىٖ
الوٌ مىىىىىتّ .عىىىىىْ ٗىىىىىْفش الوىىىىىاء لوىىىىىذة 7
أؽِش حمشٗبا بؼذ اًخِاء هْعن األه اس.
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ٗغخىىىْٓ عف٘ىىىش ف٘ىىىشٗؼ ػلىىىٔ قٌىىىْاث ادبخىىىا
ّابخىىىىشاس ،كوىىىىا عىىىى٘خن بٌىىىىاء عىىىى٘اس عْلىىىىَ
لغواٗخت
هىىي الغْ٘اًىىاث الخىىٔ قىىذ حخغىىب فىىٔ حلْٗىىذ
أهىىىذاداث الو٘ىىىاٍٗ .غىىىاػذ فىىىٔ عف٘ىىىش ف٘ىىىشٗؼ
بؼىىىل المىىىشّٗ٘ي الوؾىىىاسك٘ي فىىىٔ هؾىىىشّع
اإلًؼىىىىىىىىىاػ الغىىىىىىىىىزائٔ لبشًىىىىىىىىىاهش الغىىىىىىىىىزاء
الؼالوٖ.
ٗمىىىىىْ سئىىىىى٘ظ ( )FRDNالغىىىىى٘ذ دم عىىىىىاب
دم اى هىىىى ك الغْ٘اًىىىىىاث عىىىىْ ٗمْهىىىىىْى
بىىذفغ سعىىْم سهضٗىىت رعىىخؼوا الوىىاء ُّىىزٍ
الشعىىىىىىىْم عىىىىىىىْ ٗىىىىىىىخن ارعىىىىىىىخفادة هٌِىىىىىىىا
للقىىىى٘اًت ّللغفىىىىاى ػلىىىىٔ الغف٘ىىىىش لغىىىىٌْاث
ػذٗىىىذةّٗ .مىىىْ كعىىىْ حكىىىْى هغىىىخذاهتك.
انقشوييٍ يحفشوٌ حفيش فيشيش.
عىىىْ حغىىىلن الشعىىىْم للضٌىىىت الضذٗىىىذة إلداسة
الوضخوىىىغ ّالخىىىٔ حىىىن حىىىذسبِا ػلىىىٔ القىىى٘اًت
بكــىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىـال
ّالغفىىاى ػلىىٔ ًظافىىت الغف٘ىىش بإصالىىت حىىشاكن خىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
األمىىىىىىىىىىىىىىا لاعــىىىىىىىىىىىىىىـزيز األســىىىىىىىىىىىىىىـواق
ال وٖ هشة ك عٌخ٘ي.
المحليــىىىىىىىىىىىىـة ،وكــىىىىىىىىىىىىـذلك لاحســىىىىىىىىىىىىـي
إ ا المياه والموا ال بيعية األخ ى.

كؾىىىفج الذساعىىىت الضذٗىىىذة لوٌظوىىىت األغزٗىىىت
ّالضساػىىىىىىت أى داسفىىىىىىْس ّكشدفىىىىىىاى ُوىىىىىىا
الوٌىىىا ا األقىىى هشًّىىىت فىىىٔ الغىىىْداى فىىىٔ
عىىىىىىىا اًؼىىىىىىىذام األهىىىىىىىي الغىىىىىىىزائٖ لألعىىىىىىىش
الوؼ٘ؾىىىى٘تّ .صىىىىاء ُىىىىزا الٌخ٘ضىىىىت بٌىىىىاءاًػلٔ
الوغىىىىىظ الىىىىىزٕ أصىىىىىشاٍ الوكخىىىىى الىىىىىىْ ٌٖ
لإلعقىىىىاءاث بىىىىذػن هىىىىي هؾىىىىشّع ع٘فغىىىى٘ا
لوٌظوىىىىىت األغزٗىىىىىت ّالضساػىىىىىت ػىىىىىام 0222
ّالىىىزٓ اصىىىشاٍ فىىىٔ عىىىج هٌىىىا ا صغشاف٘ىىىت
أصىىىىىاصث لضٌىىىىىت األهىىىىىي الغىىىىىزائٖ الؼىىىىىالؤ
حؾىىىىىىىو الؾىىىىىىىش ّالؾىىىىىىىوا ّالخش ىىىىىىىْم
الوبىىىىىىىادت الؼالو٘ىىىىىىىت الخْصِ٘٘ىىىىىىىت األّلىىىىىىىٔ،
ّالْعط ّكشدفاى ّداسفْس.
ّالخىىىىىٔ حغىىىىىخٌذ ػلىىىىىٔ ػول٘ىىىىىت الخؾىىىىىاّسالخٔ
بىىذأحِا هٌظوىىىت األغزٗىىت ّالضساػىىىت فىىٖ ػىىىام
حؾىىىىىىىى٘ش الذساعىىىىىىىىت اٗضىىىىىىىىا ً ا اى األعىىىىىىىىش
 ،0222الشاه٘ىىىىت ألىىىىٔ هغىىىىاػذة الغكْهىىىىاث
للغفىىىاى ػلىىىٔ عمىىىْ الٌىىىاط فىىىٖ اإلهىىىخ ك الوؼ٘ؾىىىىىى٘ت فىىىىىىٖ الخش ىىىىىىْم ُىىىىىىٖ األكزىىىىىىش
أّ الْفىىىىىىْ ألىىىىىىٔ األساضىىىىىىٖ ّالغابىىىىىىاث هشًّىىىت ّأًىىىَ بالكىىىاد حْصىىىذ ابخخ فىىىاث فىىىٖ
ّهقىىىىاٗذ األعىىىىواك .حخكىىىىْى لضٌىىىىت األهىىىىي الوشًّىىىىت لألعىىىىش الوؼ٘ؾىىىى٘ت الخىىىىٖ حشأعىىىىِا
الغىىىىىىىىىزائٖ الؼىىىىىىىىىالوٖ هىىىىىىىىىي الغكْهىىىىىىىىىاث اإلًىىىىىاد هماسًىىىىىت بىىىىىالخٖ ٗشأعىىىىىِا الىىىىىزكْس.
ّّكىىىىىىىارث األهىىىىىىىن الوخغىىىىىىىذة ّهٌظوىىىىىىىاث ّهىىىىغ رلىىىىن ،حلكىىىىذ ػلىىىىٔ أى الوىىىىشأة حكىىىىْى
الوضخوغ
أكزىىىىىىش كفىىىىىىاءة فىىىىىىٖ حخقىىىىىى٘ـ ه٘ضاً٘ىىىىىىت
ل عىىىىىخِ ك الغىىىىىزائّٖ .حْفىىىىىٖ الذساعىىىىىت
الوىىىىىىىذًٖ ّهشاكىىىىىىىض البغىىىىىىىْد الضساػ٘ىىىىىىىت
ّالولعغىىىىاث الوال٘ىىىىت ّهضوْػىىىىاث الم ىىىىاع حؾىىىىىض٘غ األًؾىىىىى ت الوىىىىىذسة للىىىىىذبخ كىىىىىأداة
الخىىىىىىاؿ ّالولعغىىىىىىاث الخ٘شٗىىىىىىتّ .حمىىىىىىْم ع٘اع٘ت ّاألكزش
هٌظوىىىىت األغزٗىىىىت ّالضساػىىىىت عال٘ىىىىا بْضىىىىغ
علغىىىلت هىىىي الكخ٘بىىىاث الخمٌ٘ىىىت الشاه٘ىىىت ألىىىٔ أُو٘ىىىىت فىىىىٖ الضِىىىىْد الشاه٘ىىىىت ألىىىىٔ حغغىىىى٘ي
هغىىىاػذة البلىىىذاى ػلىىىٔ الخك٘ىىى هىىىغ الوبىىىادت قىىىذسة األعىىىش الوؼ٘ؾىىى٘ت ػلىىىٔ اًؼىىىذام األهىىىي
الخْصِ٘٘ت للغ٘ا الوغلٖ.
الغىىىىىىزائٖ .أرا سغبىىىىىىج فىىىىىىٔ ًغىىىىىىخت هىىىىىىي
الخمشٗىىىىىىىشٗ ،وكٌىىىىىىىن األحقىىىىىىىا بوْىىىىىىىى
احقىىىارث هٌظوىىىت األغزٗىىىت ّالضساػىىىت فىىىٖ
الغىىىىىىىىْداى ػلىىىىىىىىٔ البشٗىىىىىىىىذ اإللكخشًّىىىىىىىىٔ
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الصندوق اإلئتماني لألمن
الغذائي
اتفاقية حيازة األراضي
أصوؼىىىىج البلىىىىذاى الوؾىىىىاسكت فىىىىٖ الوىىىىلحوش
اإلقل٘وىىىىىىىٖ الغىىىىىىىادٕ ّالز رىىىىىىىْى لوٌظوىىىىىىىت التاريخية
األغزٗىىىت ّالضساػىىىت للؾىىىش األدًىىىّٔ ،هىىىي
ب٘ىىىىٌِن الغىىىىْداى ،ػلىىىىٔ أًؾىىىىاء القىىىىٌذّ
اإلئخوىىىىىىىاًٖ للخٌو٘ىىىىىىىت الضساػ٘ىىىىىىىت ّاألهىىىىىىىي
الغىىىىىزائٖ فىىىىىٖ الوٌ مىىىىىت كؾىىىىىبَ٘ للقىىىىىٌذّ
الومخىىىىىىىىشط بوىىىىىىىىلحوش هٌظوىىىىىىىىت األغزٗىىىىىىىىت
ّالضساػىىىت اإلقل٘وىىىٖ ألفشٗم٘ىىىا ّالىىىزٕ ػمىىىذ
فىىىىىىٖ الؾىىىىىىِش الواضىىىىىىٖ فىىىىىىٖ بشاصاف٘ىىىىىى ،
صوِْسٗىىىىىىت الكًْغىىىىىىْ .عىىىىىىخز٘ش القىىىىىىٌادٗا
ارعىىىخ واً٘ت الوىىىْاسد لوكافغىىىت الضىىىْع كوىىىا
اًِىىىىىىا ّعىىىىىىخخ٘ظ الفشفىىىىىىت لشفىىىىىىغ هغىىىىىىخْٓ
األًؾىىىىىىىى ت الٌاصغىىىىىىىىت لوٌىىىىىىىىغ ّهْاصِىىىىىىىىت
األصهاث الغزائ٘ت ّالضساػ٘ت.
ّٗؼخمىىىىىذ الوىىىىىذٗش الؼىىىىىام لوٌظوىىىىىت األغزٗىىىىىت
ّالضساػىىىىىىت الغىىىىىى٘ذ بخْعىىىىىىَ٘ غشاصٗىىىىىىاًْ دا
عىىىى٘لفا أًىىىىَ هىىىىي الضىىىىشّسة ّصىىىىْد حوْٗىىىى
اضىىىىىافٔ للبلىىىىىذاى .فىىىىىإى هٌظوىىىىىت األغزٗىىىىىت
ّالضساػىىىىت حشكىىىىض ػلىىىىٔ هغىىىىاػذة البلىىىىذاى
األػضىىىىىىىىاء الوؾىىىىىىىىاسكت فىىىىىىىىٖ الوىىىىىىىىلحوش
اإلقل٘وىىىىىىىٖ ػلىىىىىىىٔ بٌىىىىىىىاء هشًّىىىىىىىت الىىىىىىىٌظن
الضساػ٘ىىىىىىت ّالشػىىىىىىاة ّالغىىىىىىزاءّٗ .ضىىىىىى٘
الغىى٘ذ دا عىى٘لفا لٌىىخوكي هىىي فؼ ى رلىىن ًغىىي
بغاصىىىت الىىى زيىىىا االسىىىارما ال الز ا يىىىة
بانظمىىىة بالمنىىىا الذكيىىىة وأسىىىالي اإلناىىىا
المسىىىىا ا  ،و ىىىى اال ابىىىىا اإلناىىىىا مىىىى

دساست جذيذة عٍ يشوَت
نهسىداٌ فى حال اَعذاو
األيٍ انغزائي
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انخخطيط نهًُى انضساعي
أدث هٌظوىىىىىىىت األغزٗىىىىىىىت ّالضساػىىىىىىىت فىىىىىىىٔ
الغىىىْداى ّسؽىىىت ػوىىى أفىىىغا الوقىىىلغت
ػلىىىىٔ ّضىىىىغ األّلْٗىىىىاث اإلقل٘و٘ىىىىت لوٌ مىىىىت
اإلٗضىىىىىاد حغىىىىىج بشًىىىىىاهش أفشٗم٘ىىىىىا الؾىىىىىاه
للخٌو٘ىىىت الضساػ٘ىىىت ( )CAADPالىىىزٓ أًؾىىىأٍ
ارحغىىىىاد األفشٗمىىىىِٖٗ .ىىىىذ البشًىىىىاهش ألىىىىٔ
هغىىىىىىىاػذة البلىىىىىىىذاى األفشٗم٘ىىىىىىىت أى حقىىىىىىىبظ
األكزىىىش أًخاصىىىا ً صساػ٘ىىىاً .قىىىاسى الوؾىىىاسكْى
فىىىٖ ّسؽىىىت الؼوىىى األّلْٗىىىاث فىىىٖ الوٌ مىىىت
هىىىىىغ األّلْٗىىىىىاث الْ ٌ٘ىىىىىت فىىىىىٖ الغىىىىىْداى،
ّؽىىىىىىذد الوؾىىىىىىاسكْى أًىىىىىىَ ٌٗبغىىىىىىٖ ػلىىىىىىٔ
الغىىىىىْداى اإلعىىىىىشاع فىىىىىٔ أػىىىىىذاد البشًىىىىىاهش
الؾاه ػلٔ القؼ٘ذ الْ ٌٖ.

اح يثSPCRP
إَعقدددددددذث انهجُدددددددت انخىجيهيدددددددت
نهًشدددددددشو انخددددددداي عشدددددددش
نهبشَددددداي انسدددددىداَى إلَعدددددا
انقددددددددذساث اإلَخاجيددددددددت SPCRP
هددددزا انشددددهش .وأجدددداصث انهجُددددت
انًيضاَيددددددددددت انًقذيددددددددددت يددددددددددٍ
انبشَدددددددداي نبُددددددددا انقددددددددذساث
وأعشبدددج عدددٍ سضدددائها نهخقدددذو
انًهحددى فددى إَفددار خطددت انعًددم
انسدددددُىيت نعددددداو  .2102حًدددددىل
انًفىضددددددددددددددديت األوسوبيدددددددددددددددت
انبشَددددداي انسدددددىداَى إلَعدددددا
انقددددددددذساث اإلَخاجيددددددددت SPCRP
ويقددددددددددىو بخُفيددددددددددزِ يُظًددددددددددت
األغزيت وانضساعت.

يًيضاث يُظًت األغزيت
وانضساعت
قىىىىىىىام فشٗىىىىىىىا هىىىىىىىي هٌظوىىىىىىىت
األغزٗىىىىىىىىت ّالضساػىىىىىىىىىت فىىىىىىىىىٔ
الغىىىىْداى بضٗىىىىاسة هخىىىى٘ن أبىىىىْ
ؽىىىىْك للٌىىىىاصع٘ي دابخل٘ىىىىا فىىىىٖ
ؽىىىىىىىىىوا داسفىىىىىىىىىْس ّالخمىىىىىىىىىٔ
بىىىالوم٘و٘ي الىىىزٗي ٗشغبىىىْى فىىىٖ
الؼْدة ألٔ قشاُن األفل٘ت.
حماسٗش صّٕ صًْض.
الفاؽىىىىىىش كىىىىىىاى أّ هىىىىىىي ّفىىىىىى للؼ٘ىىىىىىادة
الب٘ شٗىىىت فىىىٔ القىىىباط البىىىاكش ُىىىٔ الغىىى٘ذة
بخو٘غىىت أعوىىذ الٌىىْس هىىغ ق ٘ىىغ فىىغ٘ش لِىىا
هىىي الوىىاػض .قالىىج بخو٘غىىت اًِىىا أقاهىىج فىىٔ
هخىىىى٘ن أبىىىىىْ ؽىىىىىْك للٌىىىىىاصع٘ي دابخل٘ىىىىىا فىىىىىٖ
ؽىىىوا داسفىىىْس لوىىىذة رىىى د عىىىٌْاث ،كوىىىا
أًِىىىا حؼخوىىىذ ػلىىىٔ ًفغىىىِا ٘لىىىت ا  51ػىىىام
الواضىىى٘ت هٌىىىز ّفىىىاة صّصِىىىا .حمىىىْ بخو٘غىىىت
أى الوىىىاػض ُىىىٔ كىىى هىىىا حولىىىن هىىىي أفىىىْ
ُّىىىٔ ال٘ىىىْم فىىىٔ عىىىي ا  ،12حمىىىْم بشػاٗىىىت
أعفادُىىىا الغىىىبؼت الىىىزٗي حمىىىْم بخغىىىزٗخِن بلىىىبي
الوىىىىىىاػضّ .بوىىىىىىا أًِىىىىىىا قلمىىىىىىت ألى الوىىىىىىاػض
ضىىىؼ٘فت ّر حىىىذس هىىىا ٗكفىىىٖ هىىىي اللىىىبي فمىىىذ
صلبىىىخِن للؼ٘ىىىادة الب٘ شٗىىىت الخافىىىت بوٌظوىىىت
األغزٗىىىىت ّالضساػىىىىت الخىىىىٔ ٗمىىىىْم بخوْٗلِىىىىا
هكخىىىىىىىىى الؾىىىىىىىىىلّى اإلًغىىىىىىىىىاً٘ت الخىىىىىىىىىابغ
للوفْضىىىىى٘ت األّسّب٘ىىىىىت .فالؼ٘ىىىىىادة هىىىىىضّدة
باأل بىىىىىىىىىاء الب٘ شٗىىىىىىىىىْى هىىىىىىىىىي ساب ىىىىىىىىىت
الوخ ىىىىىىْػ٘ي الب٘ شٗىىىىىىت الخ٘شٗىىىىىىت ()CVA
أعىىىذٓ الوٌظوىىىاث الْ ٌ٘ىىىت الوٌفىىىزة الخابؼىىىت
لوٌظوت األغزٗت ّالضساػت.
ٌُالىىىن الؼذٗىىىذ هىىىي الٌغىىىاء ّاأل فىىىا عىىىالِن
كغىىىىىا بخو٘غىىىىىت (فىىىىىٖ القىىىىىْسة) .فؾىىىىىشاء
الغْ٘اً٘ىىىىىت هكلىىىىى فىىىىىٖ عىىىىىْ
األػىىىىى
الفاؽىىىش ًغىىىبت لوْصىىىَ الضفىىىا الىىىزٕ ىىىا
أهىىىذٍ هوىىىا صؼىىى الؼزىىىْس ػلىىىٔ الؼلىىى ؽىىى٘ ا ً
ًىىادساً .ف٘ؾىىىؼش الؼذٗىىذ هىىىي الٌىىاصع٘ي دابخل٘ىىىا
أى هغىىىىادسة الوخىىىى٘ن للؼزىىىىْس ػلىىىىٔ الؼلىىىى
بخاسصَ أهش بخ ٘ش صذاً.

ػلىىٔ غىىزاء أعىىشحِا ،فلىى٘ظ ٌُىىاك هىىا ٗخبمىىٔ
إلًفاقىىَ ػلىىٔ سػاٗىىت الوىىاػضّ ،لكٌِىىا ال٘ىىْم
عىىىؼ٘ذة لغقىىىْلِا ػلىىىٔ الشػاٗىىىت الوضاً٘ىىىتً
فٔ الؼ٘ادة الب٘ شٗت.
ػلىىىىٔ بؼىىىىذ هغىىىىافت ققىىىى٘شة بالغىىىى٘اسة فىىىىٔ
هؼغىىىىكش الغىىىى م للٌىىىىاصع٘ي دابخل٘ىىىىا ّصىىىىذًا
الغىىىى٘ذة فىىىىاٗضة دم ،الخىىىىٔ حبلىىىى هىىىىي الؼوىىىىش
 07ػاهىىىىىا ً ّأم ل فلىىىىى٘ي ،هغا ىىىىىت بالٌغىىىىىاء
ّاأل فىىىا ّالوىىىاػض ّالغو٘ىىىشّ .ػلوٌىىىا أًِىىىا
صىىىىاءث لوؼغىىىىكش الغىىىى م فىىىىٖ ػىىىىام 0223
فىىٖ اعىىذ األف ىْاس األّلىىٔ الفىىاسة هىىي الؼٌ ى
بىىىىىالمشّٕ .فىىىىىٖ ػىىىىىام  0221حلمىىىىىج فىىىىىاٗضة
الخىىىىذسٗ كؼاهىىىى ػلىىىىٔ القىىىىغت الغْ٘اً٘ىىىىت
فىىىىىىىٔ الوضخوىىىىىىىغ حغىىىىىىىج أعىىىىىىىذ هؾىىىىىىىاسٗغ
القىىىىىٌذّ اإلًغىىىىىاًٖ الوؾىىىىىخشك لوٌظوىىىىىت
األغزٗىىىىىىىت ّالضساػىىىىىىىتّّ .صىىىىىىىذًاُا ال٘ىىىىىىىْم
هٌؾىىىىغلت بؼول٘ىىىىت حخلىىىى٘ـ الغْ٘اًىىىىاث هىىىىي
الذٗىىىىىذاى قبىىىىى ُ ىىىىىْ هْعىىىىىن األه ىىىىىاس.
ّكاًىىج فىىاٗضة حخلمىىٔ  012صٌِ٘ىىا كىى ؽىىِش
هىىىي ساب ىىىت الوخ ىىىْػ٘ي الب٘ شٗىىىت الخ٘شٗىىىت
ّلكٌِىىا لىىىن حؼىىىذ حخلمىىىٔ آ سعىىىْم هٌىىىز ؽىىىِش
ٌٗىىىاٗش لؼىىىذم حىىىْفش الىىىذػْهاث هىىىي الضِىىىاث
الذّل٘ىىىىت الواًغىىىىتّ .ال٘ىىىىْم حْافىىىى فىىىىاٗضة
ػولِىىىىىىىىا كوخ ْػىىىىىىىىتّ .للخقىىىىىىىىذٕ لِىىىىىىىىزٍ
الوؾىىىىىىىىىكلت ،حؼخىىىىىىىىىضم هٌظوىىىىىىىىىت األغزٗىىىىىىىىىت
ّالضساػىىىت بإًؾىىىاء فىىىٌادٗا دػىىىن لوضخوىىىغ
الؼىىىىاهل٘ي فىىىىٖ هضىىىىا القىىىىغت الغْ٘اً٘ىىىىت،
هزىى فىىاٗضة ،بغ٘ىىذ حغ ىىٖ الشعىىْم حكىىال٘
األدّٗت ّبخذهاث الؼاهل٘ي ػلِ٘ا.

ٗكلىىى بخو٘غىىىت ؽىىىشاءالؼل بؼىىىل هىىىي ا ٗغىىكي بقىىفت سعىىو٘ت فىىىٖ هخىى٘ن أبىىْ ؽىىىْك
 52صٌِ٘ىىىىىىىىىىىىىىىاث (عىىىىىىىىىىىىىىىْالٖ  3-0دّرس  100222ؽىىىىخـ حْصىىىىىذ هىىىىىٌِن هضوْػىىىىىت
أهشٗكىىىٖ) ْٗه٘ىىىا الخىىىٔ حكغىىىبِا هىىىي فىىىٌاػت فىىىىىىغ٘شة هىىىىىىي الشصىىىىىىا الىىىىىىزٗي ٗشحىىىىىىذّى
ال ْ ّ .حٌفا ها حبمٔ هي الضٌِ٘اث
الضلبىىىىىىا األبىىىىىى٘ل ّالؼواهىىىىىىَٗ ،ضلغىىىىىىْى
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ػلىىىىىٔ عقىىىىى٘شة البىىىىىْؿ ،دابخىىىىى هضوىىىىىغ
الؼ٘ىىىىىىادة القىىىىىىغ٘شة ،هلىىىىىى٘ي الؼىىىىىىْدة ألىىىىىىٔ
قىىىىشاُنّ .سد أعىىىىذ الشصىىىىا ػلىىىىٔ الغىىىىلا
عىىىْ الؼىىىْدة بِىىىض سأعىىىَ لفخىىىشة ْٗلىىىت رىىىن
قىىا األعىىبا الخىىٔ صىىاءث بٌىىا هىىي المىىشٓ
الىىىٔ الوؼغىىىكش ر حىىىضا ٌُىىىاكّ .كىىىاى ٗؼٌىىىٔ
بىىىىزلن اى قىىىىشاُن هاصالىىىىج هغخلىىىىتّٗ .مىىىىْ
أًِىىىىن ر ٗؼشفىىىىْى أٓ هىىىىي ال ىىىىش للؼىىىىْدة
هي الوخ٘ن ألٔ المشٓ.
بؼىىىىل الوم٘وىىىى٘ي فىىىىٖ هخىىىى٘ن أبىىىىْ ؽىىىىْك،
الىىىزٗي ر حبؼىىىذ قىىىشاُن األفىىىل٘ت كز٘ىىىشاً ػىىىي
الوخىىىى٘نٗ ،ؼىىىىْدّى لفخىىىىشاث ققىىىى٘شة بخىىىى
الوْعىىىىىن الضساػىىىىىٖ لضساػىىىىىت الوغافىىىىى٘ .
ّحىىىذػن هٌظوىىىت األغزٗىىىت ّالضساػىىىت ُىىىلرء
الوىىىىىىىىىىىىضاسػ٘ي بخضّٗىىىىىىىىىىىىذُن بالوؼىىىىىىىىىىىىذاث
الضساػ٘ىىىت األعاعىىىى٘ت الخىىىىٔ حغىىىىاػذُن ػلىىىىٔ
للبىىىىىىذء هىىىىىىي صذٗىىىىىىذّٗ .خىىىىىىا ش الؼائىىىىىىذٗي
لفخىىىشاث ققىىى٘شة بوغقىىىْلِن ع٘ىىىذ عىىىذرٌا
أعىىىذ الشصىىىا بمقىىىت أعىىىذ الوىىىضاسػ٘ي الىىىزٕ
قىىىام بضساػىىىت الغوغىىىن بخىىىاسس الوخىىى٘ن ّلكىىىي
ػٌىىىىذها صىىىىاء ّقىىىىج عقىىىىادٍ ّصىىىىذ الضوىىىىا
حشػىىٖ فىىٖ ه٘ذاًىىَ ٗغشعىىِا بؼىىل الشصىىا
الوغىىىىىىلغ٘ي بالبٌىىىىىىاد ّ .أضىىىىىىا الشصىىىىىى
قىىىىائ ً اى الوىىىىضاسع لىىىىن ٗىىىىخوكي عخىىىىٔ هىىىىي
هىىىى ء ؽىىىىْا ّاعىىىىذ هىىىىي بىىىىزّس الغوغىىىىن.
ّٗمىىْ أعىىذ الشصىىا ًغىىي فىىٖ اًخظىىاس ،
ًغي فٖ اًخظاس األهي.

ٗمىىىىىْ الىىىىىذكخْس بخضىىىىىش أعىىىىىواػ٘  ،أعىىىىىذ
األ بىىىىىىىىىىاء الب٘ شٗىىىىىىىىىىْى هىىىىىىىىىىي ساب ىىىىىىىىىىت
الوخ ىىىىىىْػ٘ي الب٘ شٗىىىىىىت الخ٘شٗىىىىىىت ()CVA
أى اًؼىىىذام األهىىىي فىىىٔ المىىىشٓ لىىى٘ظ الغىىىب
الْع٘ىىىذ لبمىىىاء الٌىىىاط فىىىٖ هخىىى٘ن أبىىىْ ؽىىىْك،
فىىإى الوؼ٘ؾىىت أفضىى عىىارً فىىٖ الوخىى٘ن هوىىا
ُىىىٔ ػل٘ىىىَ فىىىٖ المىىىشٓ ،إلهكاً٘ىىىت الغقىىىْ
ػلىىىىىٔ الىىىىىذبخ ّالؼىىىىى س ّالو٘ىىىىىاٍ ّالغىىىىىزاء
ّالخؼلىىىىىى٘ن ّبخىىىىىىذهاث القىىىىىىغت الغْ٘اً٘ىىىىىىت.
ّػٌىىىىىذها حىىىىىن ىىىىىشط ُىىىىىزا الكىىىىى م ألعىىىىىذ
الشصىىىىىىا الضالغىىىىىىْى فىىىىىىٖ ىىىىىىى الؼ٘ىىىىىىادة
للخؼل٘ىىىىىا ،حِكىىىىىن قىىىىىائ ً أًىىىىىَ ٗشغىىىىى فىىىىىٖ
الؼىىىىْدة؛ قىىىىا أى فىىىىٔ قشٗخٌىىىىا ًمىىىىْم بىىىىزبظ
أسبؼىىىت بخىىىشا للخشع٘ىىى بالضىىى٘ بٌ٘وىىىا ر
ًولن عخٔ دصاصت ّاعذة فٔ ُزا الوخ٘ن.
فىىىٖ ػىىىام ّ 0255للوىىىشة األّلىىىٔ هٌىىىز بىىىذء
القىىىشاع فىىىٖ داسفىىىْس ،كىىىاى ػىىىذد الؼائىىىذٗي
ألىىىٔ أهىىىاكٌِن األفىىىل٘ت أكزىىىش هىىىي الٌىىىاصع٘ي
عىىىذٗزا بغىىىب المخىىىا  ،هوىىىا أػ ىىىٔ بق٘قىىىا ً
هىىي األهىى فىىٖ ّصىىْد الغىى م ،الىىزٓ عىىاُن
فىىىىٔ حغم٘مىىىىَ أفىىىىغا الوقىىىىلغت لِىىىىلرء
الشصىىىىىىا الضالغىىىىىىْى فىىىىىىٖ ىىىىىىى الؼ٘ىىىىىىادة،
ّفىىىىاٗضة ّبخو٘غىىىىىت ّأعىىىىشُن للؼىىىىىْدة ألىىىىىٔ
دٗاسُن أبخ٘شاً.

الصووووووووووورة عوووووووووو  :إحوووووووووود
العيوووواداب البي ريووووة بمعسوووو راب
النوووووووووازحين داخليوووووووووا بشووووووووومال
دارفووووووور ويظهوووووور فووووووى اسووووووفل
الصووووورة فتوووواة تنتظر ووووا عوووو
حمار ا
الصوووووووورة دنوووووووا  :فوووووووايزة د
عايدددددددم صدددددددحت حيىاَيدددددددت فدددددددى
انًجخًع.
يًكددددددٍ يشدددددداهذة انًضيددددددذ يددددددٍ
انصددددددىس نعًددددددم انًُظًددددددت فددددددي
يخيًددددداث أبدددددى شدددددىك وانسددددد و
عهدددددددى اإلَخشَدددددددج فدددددددى اندددددددشابط
انخانى:
www.flickr.com/photos/f
aoemergencies/sets

ّقؼىىىج ّر٘مىىىت الذّعىىىت للغىىى م فىىىٖ داسفىىىْس
فىىٖ ْٗل٘ىىْ الؼىىام الواضىىٖ هىىي قبىى عكْهىىت
الغىىىىىىىىْداى ّعشكىىىىىىىىت الؼىىىىىىىىذ ّالخغشٗىىىىىىىىش
الوخوىىىىىىشدةّ ،حىىىىىىن أًؾىىىىىىاء الومىىىىىىش الضذٗىىىىىىذ
للغىىىىل ت اإلقل٘و٘ىىىىت لىىىىذاسفْس فىىىىٖ الفاؽىىىىش.
ّبوْصىىى ُىىىزا ارحفىىىا ّ ،ػىىىذث الغكْهىىىت
دػىىىىىىن الؼىىىىىىْدة ال ْػ٘ىىىىىىت بخىىىىىىْف٘شاألهي ّ
الخذهاث.
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