
 FC 134/6 

October 2010 

وورجىذمنذالدادةذاملندوبنيذواملراؼينيذالًكّرمذبإحضارذندخهمذمعهمذإىلذاالجًماعاتذوعدمذ.ذمنذأجلذاحلّدذمنذتأثرياتذعملواتذاملنظمةذعلىذاليوىةذواملداهمةذيفذعدمذالًأثريذعلىذاملناخ عددذحمدودذمنذهذهذالوثوقةذُطيع

  www.fao.org:ذاإلنرتنتذعلىذالعنوانذالًاليومعظمذوثائقذاجًماعاتذاملنظمةذمًاحةذعلىذ .طلبذندخذإضاػوةذمنها
W0000 

 

A 

 

ثلوجل٘ز لؾٌز  

 انذٔرح انزاثؼخ ٔانثالثٌٕ ثؼذ انًبئخ

  2010رشزٍٚ انثبَٙ /أكزٕثز 22-21رٔيب، 

(2011-2010)انزحذٚث انثبنث ػٍ خطخ انجزَبيج نإلدارح   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٗشؽٔ صْؽَ٘ إٔ أعتلز صقٌ٘ز صضؼلق دوقضْٓ ُزٍ ثلْع٘قز إلٔ:

Sean O’Brien : انسٛذ  

 يذٚز شؼجخ انًٛشاَٛخ ٔانجزيجخ َٔبئت رئٛس انشؤٌٔ انًبنٛخ

 ثزَبيج األغذٚخ انؼبنًٙ

+3906 6513 2682 : رلى انٓبرف  

  



2 FC 134/6 

 

 يهخص

  انزغٛٛزاد ْٔٙ رجّٛ. ػهٗ انًجهس انزُفٛذ٘ نهؼهى" انزحذٚث انثبنث ػٍ خطخ انجزَبيج نإلدارح"رؼزض ٔثٛمخ ٍ

يهٛبر دٔالر أيزٚكٙ  1.24 ثشٚبدح صبفٛخ فٙ لًٛزّ رجهغيُذ انزحذٚث األخٛز، انزٙ طزأد ػهٗ ثزَبيج انؼًم 

 .2011-2010انسُزٍٛ نفززح 

  ٙٔرؼشٖ انشٚبدح ثبنذرجخ األٔنٗ إنٗ انؼًهٛبد انزايٛخ إنٗ رهجٛخ احزٛبجبد انسكبٌ انًزضزرٍٚ يٍ انفٛضبَبد ف

كًب رجٍٛ انٕثٛمخ رخفٛضبد فٙ انًزطهجبد انزشغٛهٛخ حذثذ فٙ . يُطمخ انسٓم فٙ أفزٚمٛبثبكسزبٌ ٔانجفبف فٙ 

 .يالٍٚٛ دٔالر أيزٚكٙ 410ثهذا ٚجهغ يجًٕػٓب  25

  ٍٛ6.91، يُٓب يهٛبر دٔالر أيزٚكٙ 11.98ٔرجهغ انمًٛخ اإلجًبنٛخ انُبرجخ نجزَبيج انؼًم انًزٕلغ نفززح انسُز 

 .2011نسُخ  يهٛبر دٔالر أيزٚكٙ 5.07ٔ 2010نسُخ  يهٛبر دٔالر أيزٚكٙ

 حسبة رسٕٚخ دػى  كًب ٚمذو ْذا انزحذٚث ػزضًب ػبيًب نإلٚزاداد انًزٕلؼخ نهجزَبيج خالل فززح انسُزٍٛ ٔنحبنخ

 .ٔانًٕارد انخبرجخ ػٍ انًٛشاَٛخ انجزايج ٔاإلدارح

 

 

 انزٕجٛٓبد انًطهٕثخ يٍ نجُخ انًبنٛخ

  ّأى صْثفق ػلٔ ثلٌظش فِ٘ج  "لإلدثسر انجزَبيجثلضقذٗظ ثلغجلظ ػي خيز " زدْع٘قٗشؽٔ هي لؾٌز ثلوجل٘ز أى صق٘و ػلوًج

 .ّثػضوجدُج هي قذل ثلوؾلظ ثلضٌف٘زٕ

 يشزٔع انًشٕرح

ٔفمًب نهًبدح انزاثؼخ ػشزح يٍ انالئحخ انؼبيخ نجزَبيج األغذٚخ انؼبنًٙ، رٕصٙ نجُخ انًبنٛخ فٙ يُظًخ األغذٚخ 

 ".انزحذٚث انثبنث ػٍ خطخ انجزَبيج نإلدارح"ٔانشراػخ انًجهس انزُفٛذ٘ نهجزَبيج ثبنًٕافمخ ػهٗ 
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 انًجهس انزُفٛذ٘

 انذٔرح انؼبدٚخ انثبَٛخ
 

 11/11/2010-8رٔيب، 

 

مسائل الموارد  
 والماليت والميزانيت

 األعمال جدول من 5 البند
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 لإلدارة البزنامج خطت عن الثالث التحديث
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ثلذّسر ثلغٌْٗز ّثلذّسر ثلؼجدٗز ثلغجلغز ّفقًج لقشثسثس ثلوؾلظ ثلضٌف٘زٕ دؾأى ثلضغ٘٘ش ّثإلدثسر ثلضٖ ثػضوذس فٖ * 

، فئى ثلوْمْػجس ثلوقذهز للوؾلظ للؼلن ّثإلفجىز ٌٗذغٖ ػذم هٌجقؾضِج إّاَل إرث ىلخ أفذ أػنجء 2000لؼجم 

ثلوؾلظ رلك صقذٗذًث قذل دذثٗز ثلذّسر ّّثفق سة٘ظ ثلوؾلظ ػلٔ ثليلخ ػلٔ أعجط أى ثلوٌجقؾز صضفق هغ 

 .لظثّالعضخذثم ثلغل٘ن لْقش ثلوؾ
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 مذكزة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 يمذيخ نهًجهس انزُفٛذ٘ نهؼهىانٕثٛمخ ْذِ 

ٔ  صضؼلق دوقضوْٓ ُوزٍ ثلْع٘قوز    أعتلز فٌ٘زلذِٗن قذ صكْى صذػْ ثألهجًز أػنجء ثلوؾلظ ثلزٗي  ثّالصقوج  دووْيفٖ    إلو

 .ثلوؾلظ ثلضٌف٘زٕ دفضشر كجف٘ز دّسرقذل ثدضذثء  رلكأى ٗضن  ّٗفنلأدًجٍ،  ثلوزكْسٗيدشًجهؼ ثألغزٗز ثلؼجلوٖ 

ًجةخ ثلوذٗش ثلضٌف٘زٕ ّسة٘ظ ثلؾؤّى ثلوجل٘وز،   G. Casar: ثلغ٘ذر -2885066513: سقن ثلِجصف

 :دثةشر إدثسر ثلوْثسد ّثلوغجءلز

ًجةوووخ سةووو٘ظ ثلؾوووؤّى ثلوجل٘وووز ّهوووذٗش ؽوووؼذز    S. O’Brien: ثلغ٘ذ -2682066513: سقن ثلِجصف

 :ثلو٘ضثً٘ز ّثلذشهؾز

 :إدثسر ثلو٘ضثً٘زسة٘ظ هكضخ ثلو٘ضثً٘ز،  G. Crisci: ثلغ٘ذ -2704066513: سقن ثلِجصف

 
صضؼلووق  أعووتلزإى كجًووش لووذٗكن  ثلوووؤصوشثس،ْفووذر خووذهجس ثلوغووجػذ ثإلدثسٕ ل ،I. Carpitella دجلغوو٘ذر ثّالصقووج  ٗوكووٌكن

 .(2645-066513): دئسعج  ثلْعجةق ثلوضؼلقز دأػوج  ثلوؾلظ ثلضٌف٘زٕ ّرلك ػلٔ ثلِجصف سقن
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يشزٔع انمـزار


 
 

 

ثلوؾلووظ فووئى ، (WFP/EB.2/2010/5-C/1) "(2011-2010)لووإلدثسر  انجزَاابيجخيووز ػووي ثلضقووذٗظ ثلغجلووظ "فووٖ دؼووذ ثلٌظووش 

غ ، ه2011-2010لفضشر ثلغٌض٘ي  دّّالس أهشٗكٖ هل٘جس 11.98٘وضَ ثلذجلغز قثلضٌف٘زٕ ٗق٘و ػلوج دذشًجهؼ ثلؼول ثلوضْقغ ثلوقّذط 

 .ضْقؼزّالفض٘جؽجس غ٘ش ثلوثعضذؼجد ثلذٌذ ثلخجؿ دج

 

 

 

 

 

  

                                                      
 ّسرُزث هؾشّع قشثس، ّلإلىالع ػلٔ ثلقشثس ثلٌِجةٖ ثلزٕ ثػضوذٍ ثلوؾلظ، ٗشؽٔ ثلشؽْع إلٔ ّع٘قز ثلقشثسثس ّثلضْف٘جس ثلقجدسر فٖ ًِجٗز ثلذ. 
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 يمذيخ

، ػلوؤ (2011-2010)ثألفوول٘ز لووإلدثسر لفضووشر ثلغووٌض٘ي   انجزَاابيجػلوؤ خيووز  ضِووج ػٌووذ هْثفق ،ثلضأك٘ووذ ثألهجًووزأػووجدس -  1

ّصغيوٖ ثلوؼلْهوجس ثلضوٖ    ، ُّزث ُوْ ثلضقوذٗظ ثلغجلوظ ثلوقوذم إلؤ ثلوؾلوظ      . فْ  صٌف٘ز ثلخيز هؼلْهجس هقّذعزثلضضثهِج دضقذٗن 

 .2010أٗلْ  /ثلفضشر ثلووضذر فضٔ عذضوذش ٗضنوٌِج

 انخهفٛخ

 8.95فضوشر ثلغوٌض٘ي صذلوي ق٘وضوَ     لػوول   دشًجهؼ( 2011-2010)ثألفل٘ز لإلدثسر لفضشر ثلغٌض٘ي  انجزَبيجػشمش خيز -  2

ثعووضٌجدًث إلوؤ  – 2011كووٖ لغووٌز دّّالس أهشٗهل٘ووجس  4.35ّ 2010 غووٌزلدّّالس أهشٗكووٖ هل٘ووجس  4.6 –دّّالس أهشٗكووٖ  هل٘ووجس

 .ّفذُج ضْقؼزثّالفض٘جؽجس ثلو

 .ّٗضألف دشًجهؼ ثلؼول ثلوضهغ هي ثفض٘جؽجس صؾغ٘ل٘ز صؾول صكجل٘ف ثلذػن غ٘ش ثلوذجؽشر-  3

هل٘ووْى دّّالس أهشٗكووٖ، هغووضْٓ ثلووذخل ثلخووجؿ    476ّقووذ أخووزس ه٘ضثً٘ووز دػوون ثلذووشثهؼ ّثإلدثسر، ثلضووٖ صذلووي ق٘وضِووج    -  4

. ، ّرلك ثعضٌجدًث إلٔ هغضْٗجس ثلضوْٗول ثلوضْقؼوز ّثألسفوذر ثّالفض٘جى٘وز ثلوضٌذوأ دِوج      فٖ ثػضذجسُج دضكجل٘ف ثلذػن غ٘ش ثلوذجؽشر

 هٌظوووز صوووْ  هووي ثلضذشػووجس، فووئى ثألهجًووز عضْثفوول ثعووضؼشثك هغووضْٓ ثإلًفووج  ػلوؤ دػوون ثلذووشثهؼ    انجزَاابيجًّظووشًث ألى 

 .ّثإلدثسر دق٘ظ صنوي ثعضذثهضَ

5  -      ٖ خيوز ثلذشًوجهؼ ثألفول٘ز لوإلدثسر لفضوشر       ّّال ٗضنوي دشًجهؼ ثلؼول ثألفلٖ لفضوشر ثلغوٌض٘ي، ػلؤ ثلٌقوْ ثلوؼوشّك فو

 هضْقؼوز س غ٘وش  ّقذ أدوشص أى هوي ثلووشؽـ أى صٌؾوأ ثفض٘جؽوج     . ثلوضْقؼز، إٔ ثػضوجد لالفض٘جؽجس غ٘ش (2011-2010)ثلغٌض٘ي 

ّقوذ أّسدس ثألهجًوز، فوٖ ثلضقوذٗغ٘ي ثألّ  ّثلغوجًٖ لخيوز ثإلدثسر ثلوقوذه٘ي        . خال  فضشر ثلغٌض٘ي هوج ع٘ضٗذ هي دشًجهؼ ثلؼول

ٔ فٖ دّسر ثلوؾلظ ثلؼجدٗوز   هل٘وجس دّّالس   1.8، صٗوجدثس فوٖ دشًوجهؼ ثلؼوول دلغوش ق٘وضِوج       2010ّدّسصوَ ثلغوٌْٗز لؼوجم     ثألّلو

 .أهشٗكٖ

ّهٌووز ثلضقووذٗظ ثألخ٘ووش، أدٓ ػووذد هووي ثألفووذثط، خقْفووًج ثلف٘نووجًجس فووٖ دجكغووضجى ّثلوضيلذووجس ثإلمووجف٘ز ثلخجفووز     -  6

إلؤ   انجزَابيج صٗجدثس فٖ دشًوجهؼ ثلؼوول ّثسصفوغ ػوذد ثلوغوضف٘ذٗي ثلوزٗي ٗضلقوْى ثلوغوجػذر هوي           إلٔ دوٌيقز ثلغِل فٖ أفشٗق٘ج

 .م ُزث ثلضقذٗظ ثلغجلظ ػشمًج ػجهًج للضٗجدثس ّثلضخف٘نجس فٖ دشًجهؼ ثلؼولّٗقذ. هلْ٘ى ؽخـ 112

. خال  فضشر ثلغٌض٘ي ّلْمغ هْثسدٍ ثلخجسؽوز ػوي ثلو٘ضثً٘وز    نهجزَبيجكوج ٗؼيٖ ثلضقذٗظ ػشمًج ػجهًج للذخل ثلوضْقغ -  7

 ْ ، فووئى ثألهجًووز عضْثفوول سفووذ  انجزَاابيجسر كذووشٓ ػلوؤ ه٘ضثً٘ووز ًّظووشًث ألى أعووؼجس ثألغزٗووز ّثلْقووْد ٗوكووي أى صووؤعش دقوو

 .انجزَبيجثصؾجُجس أعؼجس ثألغزٗز ػي ىشٗق هؤؽش هقذد ألعؼجس ثلقذْح ٗغضٌذ إلٔ علز أغزٗز 

أى ًفِون هؼٌؤ    ثلقْ٘د ثلوجل٘ز ّدجسصفجع صوجسٗخٖ فوٖ هغوضْٗجس ثلؾوْع، فوئى هوي ثألُو٘وز دوكوجى        دؾذر ّفٖ ّقش ٗضقف -  8

، فئى دشًجهؼ ثلؼول ثلزٕ ثقضشفضَ ثألهجًز ٗضألف نهجزَبيجفضوؾً٘ج هغ ثلٌظجم ثألعجعٖ . ثألسقجم ثلوخضلفز ثلْثسدر فٖ ُزٍ ثلْع٘قز

. صكجل٘ف ثلذػن غ٘ش ثلوذجؽشر، هوج ٗضؼلق دجلضذخالس ثلضٖ ىلذضِج ثلقكْهجس ثلْىٌ٘وز هي ثلوضيلذجس ثلضؾغ٘ل٘ز ثلكجهلز، دوج فِ٘ج 

. وضيلذجس ثلضؾغ٘ل٘ز صغضٌذ إلٔ ثّالفض٘جؽجس ُّوٖ صؾّووغ هوي ًضوجةؼ ثلضقوذٗشثس دجلضؼوجّى هوغ ثلقكْهوجس ّثلؾوشكجء ثٙخوشٗي          ثلّ
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، ػٌووذ ثّالقضنووجء، فووٖ صقووذٗشثس هؾووضشكز هووغ ثلوٌظوووجس ثألخووشٓ فووٖ ثألهوون ثلوضقووذر ّثلؾووشكجء ّثلؾِووجس   انجزَاابيجّٗؾووجس  

 .ثلوجًقز

ألًؾويز  فئى دشًجهؼ ثلؼوول ٗؾوكل ًوذثًء لضقوذٗن ثلووْثسد، ػلؤ أعوجط ثّالفض٘جؽوجس، فوٖ فو٘ي أى ثلوغوضْٓ ثلفؼلوٖ             ّلزث، -  9

ّأعوجل٘خ ػولوَ ّموْثديَ دوأى ٗذقؤ       انجزَبيجّصنوي ع٘جعجس  .ٗضْقف كلُ٘ج ػلٔ ثلوغجُوجس ثلوقذهز خال  ثلفضشر ثلؼول٘جس

 .ثإلًفج  دثةوج فٖ فذّد ثلوْثسد ثلضٖ ٗقذهِج ثلوجًقْى

 انزغٛزاد فٙ ثزَبيج انؼًم –انمسى األٔل 

ٖ   1.24دوذلي  2011-2010للفضشر  انجزَبيجهٌز ثلضقذٗظ ثألخ٘ش، صثدس ق٘وز دشًجهؼ ػول -  10  516: هل٘وجس دّّالس أهشٗكو

ٔ ، هوج ٗؼْد دجلذسؽوز  2011هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ لغٌز  720ّ 2010هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ لغٌز  إلؤ ثلؼوول ثلخوجؿ     ثألّلو

ّصذلوي فجل٘وًج ق٘ووز    . دضلذ٘وز ثفض٘جؽوجس ثلغوكجى ثلوضنوشسٗي دجلف٘نوجًجس فوٖ دجكغوضجى ّدجلؾفوجق فوٖ هٌيقوز ثلغوِل فوٖ أفشٗق٘وج             

 2010لغووٌز  هل٘ووجس دّّالس أهشٗكووٖ 6.91، هٌِووج هل٘ووجس دّّالس أهشٗكووٖ 11.98دشًووجهؼ ثلؼووول ثلوضْقووغ دأكولووَ لفضووشر ثلغووٌض٘ي 

 .2011لغٌز  أهشٗكٖ هل٘جس دّّالس 5.07ّ

 0202ثزَبيج انؼًم نسُخ 

ٖ   6.9هٌز ثلضقوذٗظ ثلغوجًٖ لضقول ق٘وضوَ إلؤ       2010، صثد دشًجهؼ ثلؼول لغٌز 1كوج ٗذ٘ي ثلؾذّ  -  11 ، هل٘وجس دّّالس أهشٗكو

ٓ   516.6هوج ٗوغل صٗجدر فجف٘ز قذسُج  . صخوـ دجكغوضجى ّثلٌ٘ؾوش ّصؾوجد     هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ، ف٘ظ كجًش ثلضٗوجدثس ثلكذوش

 410دووج صذلوي ق٘وضوَ     –هٌِوج ثلؼوشث  ّثلقوْهج  ّثلغوْدثى      –دلوذًث   25فوٖ   2010دشًوجهؼ ػولوَ لغوٌز     انجزَابيج كوج خفول  

 .هالٗ٘ي دّّالس أهشٗكٖ

 (*ثبنذٔالر األيزٚكٙ) 2010رحذٚث ثزَبيج انؼًم نسُخ : 1انجذٔل 

انخطخ األصهٛخ  انجهذ

 نإلدارح

انزحذٚث انشٚبدح فٙ 

 األٔل

انشٚبدح فٙ 

 انزحذٚث انثبَٙ

انزغٛٛزاد فٙ 

 انزحذٚث انثبنث

االحزٛبجبد 

 انًُمحخ

االحزٛبجبد انًُمحخ 

كُسجخ يئٕٚخ يٍ 

 انخطخ األصهٛخ نإلدارح 

 983 816.4 388.7 111.5 240.8 75.4 دجكغضجى

 916 361.8 217.5 111.1 -2.4 35.6 ثلٌ٘ؾش

 23 258.5 50.1 0.0 -2.5 210.9 صؾجد

 86 108.3 46.3 0.0 3.9 58.1 ثل٘وي

 13 277.4 31.7 0.0 0.7 245.0 كٌ٘٘ج

 43 120.2 28.6 3.0 4.4 84.2 أّغٌذث

 210 36.0 24.1 0.0 0.3 11.6 قشغ٘ضعضجى

 37 345.8 5 139.6 971.6 349.4 885.2 3 دلذثى أخشٓ

 59 324.4 7 926.6 197.2 1 594.6 606.0 4 انًجًٕع انفزػٙ

 -410 ثلضخف٘ل

 50 914.4 6 516.6 197.2 1 594.6 606.0 4 انًجًٕع

 .ؽو٘غ ثألسقجم صؾول صكجل٘ف ثلذػن غ٘ش ثلوذجؽشر* 
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 يُذ انزحذٚث األخٛز 0202سٚبداد سُخ 

 .هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ 926.6هٌز ثلضقذٗظ ثلغجدق قذسُج  2010 ػجم ّؽْد صٗجدر فٖ ثفض٘جؽجس 1ّٗذ٘ي ثلؾذّ  -  12

 ثبكسزبٌ

هل٘ووْى  342هل٘ووْى دّّالس أهشٗكووٖ، هٌووَ  388.7ثسصفؼووش ثّالفض٘جؽووجس ثلخجفووز دذجكغووضجى هٌووز ثلضقووذٗظ ثألخ٘ووش دوذلووي -  13

ٖ   هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ للؼول 46.7دّّالس أهشٗكٖ لؼول٘جس ثليْثسا ّ لوذػن ػول٘وجس ثليوْثسا     2010 ػوجم  ٘وجس ثلخجفوز فو

 .ثلوضؼلقز دجلف٘نجًجس

هغ ثعضوشثس صيْسثس فجلز ثليْثسا، صوغل ف٘نجًجس دجكغضجى فجلً٘ج ثلكجسعز ثإلًغجً٘ز ثألكذش فٖ ثلؼجلن ف٘ظ دلي ػوذد  ّ-  14

آح /أغغويظ  1ىْثسا أّل٘ز دؼوذ ثلكجسعوز دذنوؼز أٗوجم، فوٖ       ّقذ دذأس ػول٘ز. هلْ٘ى ؽخـ 20 هٌِج ثلنقجٗج ثلوضنشسٗي

 151هالٗ٘ي هي ثلوغضف٘ذٗي، ّدلغش ق٘وضِج  6ثعضؾجدز للقجؽز ثلوضضثٗذر إلٔ صْف٘ش هغجػذر أعجع٘ز ُذفِج إًقجر أسّثؿ  2010

 597لضقذـ ق٘وضِوج   هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ 446ّفٖ صٌق٘ـ لو٘ضثً٘ز ُزٍ ثلؼول٘ز، أدسؽش صٗجدر قذسُج . هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ

هل٘وْى   342ّهي أفل ُزث ثلوذلوي، خقوـ   . هي ثألؽخجؿ هلْ٘ى 7.3هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ، ّثسصفغ ػذد ثلوغضف٘ذٗي إلٔ 

هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ  255، فٖ ف٘ي أى هذلي 2010 ػجم دّّالس أهشٗكٖ للوغجػذر ثلغزثة٘ز ّلضقْٗالس ثلٌقذ أّ ثلقغجةن خال 

، فوٖ ُوزٍ ثلؼول٘وز، صقوذٗن ثلوغوجػذر إلًقوجر       انجزَابيج ّعْ٘ثفول  . 2011صووْص  /جؽجس فضٔ ْٗلْ٘ثلوضذقٖ خقـ لضلذ٘ز ثّالفض٘

سّثؿ هغ ثعضوشثس ثسصفجع هٌغْح ه٘جٍ ثلف٘نجًجس فٖ دؼل هٌجىق ثلذالد، ّهؼجلؾز دؼل ثفض٘جؽجس ثإلًؼجػ ثلوذكش هوغ  ثأل

 .صوكي دؼل ثلٌجط هي ثلؼْدر إلٔ دْ٘صِن فٖ هٌجىق أخشٓ

هل٘وْى دّّالس أهشٗكوٖ، ػلؤ أًِوج هوذدس       13أهج ثلؼول٘ز ثلخجفوز ثألفول٘ز فقوذ كجًوش لووذر عالعوز أؽوِش ّدلغوش ق٘وضِوج          -  15

ٖ   33.7لغالعز أؽِش، هوج ٗضيلوخ هذلغوًج إموجفً٘ج قوذسٍ      ّع٘نووي ُوزث ثلضوذٗوذ صوْفش هؾوْػوز لْؽغوض٘ز       . هل٘وْى دّّالس أهشٗكو

لشة٘غ٘ز ثلخجفز دجللْؽغض٘جس ّثّالصقجّالس، هوج فذدصَ دّثةش ثلوغوجػذر ثإلًغوجً٘ز، ّلضٗوجدر    هٌغقز ّفؼجلز لذػن ثّالفض٘جؽجس ث

 .ػلٔ هغجًذر ػول٘جصَ لْؽغضً٘ج انجزَبيجقذسر 

 انُٛجز

ة٘ز ّكؾوفش ثلذسثعوز ثّالعضققوج   . ، ّثؽِوش ثلٌ٘ؾوش أصهوز غزثة٘وز ّصغزّٗوز كذوشٓ ُوذدس ًقوف ثلغوكجى         2010فٖ ػوجم  -  16

ثلٌقوجح ػوي ّؽوْد هؼوذّالس لغوْء ثلضغزٗوز هغ٘وشر للؾوضع، هوغ صؼوشك            2010فضٗوشثى  /للضغزٗز ّدقجء ثليفل ثلوٌفزر فٖ ًْْٗ٘

ّفووٖ هْثؽِووز ثلوْعون ثلنووؼ٘ف، أىلووق ثلذشًووجهؼ  . ثألىفوج  للوخووجىش دقووْسر خجفوز، هوووج ٗضيلووخ صووذخالس إلًقوجر ثألسّثؿ   

هوي ثألؽوخجؿ هوي ثلغوكجى ثلنوؼفجء،       هل٘وْى  7.8ثلؾجسٗوز ألكغوش هوي    ػول٘ز ىْثسا صشهٖ إلٔ هنجػفز ثلوغجػذر ثلغزثة٘ز 

 .دّّالس أهشٗكٖ ألسدجح ثألعش ثلؾجةؼز 500 000ىًٌج هضشًٗج هي ثألغزٗز ّدضقْٗالس ًقذٗز صذلي ق٘وضِج  212 518دضْف٘ش 

كوجًْى  /آح إلؤ دٗغووذش  /هل٘وْى دّّالس أهشٗكوٖ للفضوشر هوي أغغويظ      213ّفٖ إىجس خيز ثليْثسا ثلضٖ دلغش ق٘وضِوج  -  17

، دجلؼووول هووغ ثلقكْهووز ّثلؾووشكجء، ثلوغووجػذر ثلغزثة٘ووز ثلضووٖ ٗقووذهِج، ّرلووك دغ٘ووز ثلقووذ هووي عووْء   انجزَاابيج، صثد 2010ثألّ  

ْثهول ّثلوشموؼجس فوٖ أّعوجه ثلوؾوْػوجس ثلغوكجً٘ز ثلوغووضِذفز       ثلضغزٗوز ثلقوجد دو٘ي ثألىفوج  دّى عوي ثلخجهغوز ّثلٌغوجء ثلق       

 .ثلوضأعشر دقجلز ثليْثسا، ّدغ٘ز فوجٗز عذل ثلؼ٘ؼ ّصؼضٗض قذسر ثلغكجى ثلنؼفجء ػلٔ ثلضؼجهل هغ ثلقذهجس



 

WFP/EB.2/2010/5-C/1 8 

 

 4ض٘جؽوجس ثلؼول٘وز ثلخجفوز دوذلوي     ثف انجزَابيج ىوي هضوشٕ، صثد    200 000ّثعضؾجدز لالفض٘جؽجس ثلوضضثٗذر ثلوقوذسر دو    -  18

ّصغووجًذ ثلؼول٘ووز ثلخجفووز ػول٘ووز ثليووْثسا دنوووجى فغووي ثلضْق٘ووش فووٖ ّفووْ  إهووذثدثس ثلوغووجػذر    . هالٗوو٘ي دّّالس أهشٗكووٖ

 .ثلغزثة٘ز ثلضٖ صؾضذ ثلقجؽز إلِ٘ج ّصخضٌِٗج ًّقلِج

لضقلو٘ـ صوذسٗؾٖ فوٖ هغوضْٓ ثلوغوجػذر ثلوقذهوز،        انجزَبيجٗخيو  صؾشٗي ثألّ ،/فٖ أكضْدش ؾذحّهغ ثًضِجء هْعن ثل-  19

ّع٘ؼكظ ثلضقذٗظ ثلوقذول لخيوز ثإلدثسر   . ّهج ٗضشصخ ػلَ٘ هي صقغي فٖ أفْث  ثلوجؽ٘زثلوضْقغ ؾ٘ذ ثلوققْ  ثلهغ هشثػجر 

 .بيجانجزَأٗز صخف٘نجس عضيشأ فٖ ًِجٗز ثلويجق ػلٔ ثلو٘ضثً٘ز ًض٘ؾز لِزث ثلضغ٘ش فٖ ثألّمجع ّّالعضؾجدز 

 رشبد

فٖ صؾجد ثلوؾجّسر، ّخقْفوًج فوٖ ؽووج  غشدوٖ ثلوذالد، كوجى ثلْموغ ثلضغوزّٕ لنىفوج  دّى ثلخجهغوز هغ٘وشًث للؾوضع             -  20

ؼوجم  ثل قوجد ثل زغوْء ثلضغزٗو  لػوي هؼوذّالس    2009كوجًْى ثألّ   /دجلذسؽز ًفغِج؛ ّعؾل صقذٗش لؼووْم ثلوذالد أؽوشٕ فوٖ دٗغووذش     

ّهغ ثّالسصفجع ثلكذ٘ش فٖ ًغذز ثلغكجى ثلزٗي ٗؼجًْى هوي ثًؼوذثم ثألهوي ثلغوزثةٖ فوٖ هٌيقوز ثلقوضثم        . فٖ ثلوجةز 26.9صقل إلٔ 

ووي ثلووشؽـ أى صكوْى    ، ف2010آرثس /فٖ ثلوجةوز فوٖ هوجسط    61إلٔ  2009أٗجس /فٖ ثلوجةز فٖ هجْٗ 41ثلغِلٖ فٖ صؾجد، هي 

آرثس /ػول٘وز لليوْثسا فوٖ هوجسط     انجزَابيج جدز لِوزٍ ثألّموجع، أىلوق    ّثعوضؾ . ثسصفؼوش قوذ   هؼذّالس عْء ثلضغزٗز ثلقوجد ثلؼوجم  

هوي ثألىفوج  ثلوزٗي ٗؼوجًْى هوي عوْء ثلضغزٗوز         740 000هل٘وْى دّّالس أهشٗكوٖ لوذػن     65صضيلخ هْثسد إمجف٘ز صذلي  2010

ذ٘ول صقغوي   ّػلؤ غوشثس ثلٌ٘ؾوش، فوئى أٗوز صغ٘وشثس فوٖ ثلقجلوز، هوي ق         . 2010ّثلٌغجء ثلقْثهل ّثلوشمؼجس فضٔ ًِجٗز ػوجم  

ّقذ خفل هكضخ صؾوجد ثلقيوشٕ هضيلذجصوَ    . صؾشٗي ثألّ /ثدضذثء هي أكضْدش انجزَبيجثلوققْ ، عضٌؼكظ فٖ صؼذٗل ثعضؾجدز 

 .هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ 14.9دوذلي  2010ألغشثك ثلوؾشّػجس ثلقجةوز فٖ ػجم 

 انًٍٛ

ٖ     انجزَبيجّٗقذم . غزٗز فٖ ثلؼجلنصؼجًٖ ثل٘وي هي أعْأ هؼذّالس عْء ثلض-  21 هغوضف٘ذ ػوي ىشٗوق     ثلوغوجػذر ألكغوش هوي هل٘وًْ

ثلوغوجػذر ثلغزثة٘وز   ( 2)ثلذػن ثلغزثةٖ ثلوْؽَ للوؾوْػجس ثلنؼ٘فز ثلوضأعشر دجسصفجع أعؼجس ثألغزٗز؛ ( 1: )ػول٘ض٘ي لليْثسا

ٖ   انجزَبيجّٗقضجػ . لنؽخجؿ ثلوضأعشٗي دجلٌضثع فٖ ؽوج  ثل٘وي ِوجص٘ي  هل٘وْى دّّالس أهشٗكوٖ ل   46.3قوذسٍ   إلٔ هذلوي إموجف

 .2010لؼول٘ض٘ي خال  ػجم ث

إلوؤ  انجزَابيج فذجلٌغوذز لؼول٘وز ثلووذػن ثلغوزثةٖ ثلوْؽوَ للوؾوْػووجس ثلنوؼ٘فز ثلوضوأعشر دجسصفووجع أعوؼجس ثألغزٗوز، ٗقضووجػ         -  22

صقوذٗن   انجزَابيج ّٗؼضوضم  . ّلضغي٘وز ثلضكوجل٘ف ثلوضقولز دِوج    ىي هضوشٕ هوي ثلغولغ     26 500هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ لضقذٗن  16.8

 . ثلققـ ثألعشٗز ثلؾِشٗزهي خال  هلْ٘ى هغضف٘ذ  1.9 إلٔثلوغجػذر 

 29.5دقجؽوز إلؤ    انجزَابيج أهج دجلٌغذز لؼول٘ز ثلوغجػذر ثلغزثة٘وز لنؽوخجؿ ثلوضوأعشٗي دوجلٌضثع فوٖ ؽووج  ثلو٘وي، فوئى         -  23

ًّظشًث ّالعضوشثس ػذم ثّالعضقشثس، فوئى ػوذد ثلوغوضف٘ذٗي ٗضضثٗوذ صوذسٗؾً٘ج ّهوي ثلوٌضظوش أى        . 2010ْى دّّالس أهشٗكٖ لؼجم هل٘

إًقوجر ثألسّثؿ ّفوجٗوز عوذل ثلؼو٘ؼ للوؾوشدٗي دثخل٘وًج       إلؤ  هوي ُوزٍ ثلؼول٘وز     انجزَابيج ِّٗوذق  . ؽخـ 340 000ٗقل إلٔ 

 .لوؾوْػجس ثلغكجً٘ز ثألؽذ صأعشًثدضقذٗن ثلوغجػذر ثلغزثة٘ز ّثلضغزّٗز ثلوٌجعذز ل

 كُٛٛب

ىووي هضوشٕ هووي ثألغزٗووز ّهووج   38 800هل٘ووْى دّّالس لضووأه٘ي  31.7فووٖ كٌ٘٘وج إلوؤ هذلووي إمووجفٖ قوذسٍ    انجزَاابيجٗقضوجػ  -  24

 870 000 فض٘جؽووجسّعضغووضؾ٘خ ُووزٍ ثلضٗووجدر فووٖ ثفض٘جؽووجس ثلؼول٘ووز ثلووضووذر لإلغجعووز ّثإلًؼووجػ ّال . ٗضقوول دِووج هووي صكووجل٘ف
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ز كو٘ل٘و ثلض زللضغزٗو فققًج فشدٗوز إموجف٘ز دوْؽوخ دشًوجهؼ      انجزَبيجّع٘قذم . ثلؾفجق ثلوضكشسرقجّالس هغضف٘ذ هي ثلوضأعشٗي د

صكو٘ل٘وز   صغزٗوز هوي عوْء ثلضغزٗوز ثلوؼضوذ ، كووج عوْ٘فش        ْىٗؼجًثلزٗي  لنىفج  دّى ثلخجهغز ّثلقْثهل ّثلوشمؼجس ثلوْؽِز

 .ثلوقجىؼجس ثلخوظ ثلضٖ صؼجًٖ هي أػلٔ هغضْٗجس عْء ثلضغزٗز كئؽشثء ّقجةٖ فٖؽجهلز 

 أٔغُذا

ؽِذس فجلز ثلؾْع فوٖ أّغٌوذث صقغوًٌج ىف٘فوًج خوال  ثلغوٌْثس ثلقل٘لوز ثلوجمو٘ز، غ٘وش أى صقوذٗجس ثلؾوْع هغوضوشر ػلؤ              -  25

 َ ثليذ٘ؼ٘وز ثلوضكوشسر ّثلؼٌوف ّثلفقوش ثلووذقغ أدٓ إلؤ        ّفضؤ فوٖ غ٘وجح أصهوز هقوذدر، فوئى صنوجفش ثلكوْثسط        . ًيج  ثلذلذ كلو

 .إمؼجق قذسر ثلٌجط ػلٔ ثّالعضؾجدز للقذهجس

فوٖ   2008ثلوغجػذر ثليجسةز للوؾضوؼجس ثلوضأعشر دجلؾفجق فٖ ػوجم  ّعضغضوش ػول٘ز ثليْثسا فٖ أّغٌذث، ُّٖ ػول٘ز -  26

هووي ثلٌووجط ثلووزٗي ٗؼووجًْى هووي ثًؼووذثم ثألهووي  309 000 إلوؤ، فووٖ صقووذٗن ثلوغووجػذر  هٌيقووز كجسثهْٗووج فووٖ ؽوووج  ؽووش  أّغٌووذث

ّكغ٘شًث هج ٗقل إلؤ   دجلخيش ثإلًزثسػضذز ، ًظشًث لذقجء هغضْٓ عْء ثلضغزٗز ثلقجد فْ  2010 ػجم ثلغزثةٖ، ّرلك فضٔ ًِجٗز

هل٘وْى دّّالس أهشٗكوٖ للفضوشر ثلوضذق٘وز      28.6إلٔ هذلي إمجفٖ قذسٍ  انجزَبيجّٗقضجػ . هغضْٗجس ثليْثسا فٖ دؼل ثلوٌجىق

، للضوكي هي هٌغ صذُْس فجلز عْء ثلضغزٗوز ثلقوجد، دول ّصخف٘نوِج ف٘وظ ٗوكوي رلوك، فوٖ أّعوجه ثلوؾوْػوجس           2010 ػجم هي

 .ؽذ فجّالس ثًؼذثم ثألهي ثلغزثةٖ ّثلضغزّٕأثلغكجً٘ز ثلضٖ صؼجًٖ هي 

 لزغٛشسزبٌ ٔأٔسثكسزبٌ

دؼول٘وز   2010ً٘غوجى  /ثلضوٖ ًؾوأس فوٖ قشغ٘ضعوضجى فوٖ أدشٗول      وؾوْػجس ثلؼشق٘ز ثلد٘ي لقجلز ثلؼٌف  انجزَبيجثعضؾجح -  27

ًفزس فٖ قشغ٘ضعضجى ّكزلك فٖ أّصدكغضجى ثلضٖ لؾأ إلِ٘وج   –صذلي ق٘وضِج هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ  –ىْثسا لالعضؾجدز ثلفْسٗز 

ىووي  28 300هل٘ووْى دّّالس أهشٗكووٖ لضووأه٘ي  23.1إلوؤ هذلووي إمووجفٖ قووذسٍ  انجزَاابيجّٗقضووجػ . لٌضثعكغ٘ووش هووي ثلوضووأعشٗي دووج

ؼوجم لنغزٗوز   ثلضْصٗغ هي خال  ثل، ّرلك هي ثًؼذثم ثألهي ثلغزثةٖ ْىهغضف٘ذ هوي ٗؼجً 560 000هضشٕ هي ثألغزٗز لوغجػذر 

 .ّثلضغزٗز ثلوؤعغ٘ز فضٔ ًِجٗز ثلغٌز

 ث األخٛزيُذ انزحذٚ 0202رخفٛضبد سُخ 

هالٗو٘ي دّّالس أهشٗكوٖ هٌوز     410ٗذلوي   2010أٗنًج صخف٘نوًج فوٖ ثفض٘جؽوجس عوٌز      1إمجفز إلٔ ثلضٗجدثس، ٗذ٘ي ثلؾذّ  -  28

 . ثلضقذٗظ ثلغجدق

لضغ٘٘ش ثألفوْث  ّصؼضٗوض ػول٘وجس صقذٗوذ ثلقجؽوجس       دلذًث ًض٘ؾز 25ّقذ صققق ُزث ثلضخف٘ل فٖ ثّالفض٘جؽجس ثلضؾغ٘ل٘ز فٖ -  29

 .ثألؽذ إلقجفًج لْفذُج ّهْثءهز ثّالفض٘جؽجس هغ صْقؼجس ثلضوْٗل ثألكغش ّثقؼ٘ز

أعفش ثّالفضقجس إلؤ  ّ. هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ 46.3دوذلي  2010قْهج  ثفض٘جؽجصَ لؼجم ثلفٖ  انجزَبيج هكضخ ّقذ خفل-  30

هل٘ووْى  3.6هل٘ووْى ؽووخـ، دؼووذ أى كووجى  1.9ثلْفووْ  ّثلضقووذٗشثس إلوؤ ثًخفووجك فووٖ ػووذد ثلوغووضف٘ذٗي ل٘قوول إلوؤ جً٘ووز إهك

 60 500ّأدٓ ُزث إلٔ صخف٘ل ػجم فٖ ثلكو٘ز قذسٍ . 2010لؼجم  هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ 292، ّلضقذـ ثّالفض٘جؽجس ؽخـ

ٖ   24.6صكلفوز ثلٌقول قووذسٍ   هل٘وْى دّّالس أهشٗكووٖ ّإلؤ صخفو٘ل فووٖ     18.7ىوي هضوشٕ دق٘وووز صذلوي     كوووج . هل٘وْى دّّالس أهشٗكو

ٗؼضٓ ثّالًخفجك فٖ ثلكو٘جس ّالًخفجك فٖ كو٘وز ثلقذوْح ثلويلْدوز لٌظوجم ثلضْصٗوغ ثلؼوجم للققوـ ثلغزثة٘وز، ػلؤ ًقوْ هوج            

 .ثصفقش ػلَ٘ ثلوؾوْػز ثلوؼٌ٘ز دجلضغزٗز



 

WFP/EB.2/2010/5-C/1 00 

 

هل٘وْى دّّالس أهشٗكوٖ، للوْثءهوز هوغ صْقؼوجس       200ثفض٘جؽجصوَ دوذلوي   لؼوشث   فوٖ ث  هجزَبيجن ثلوكضخ ثلقيشٕ كوج خفل-  31

هل٘وْى هغوضف٘ذ    1.8قذ خيو، فٖ إىجس ثلؼول٘ز ثلووضذر ثألفل٘ز، لضقذٗن ثلوغجػذر لٌقْ ثلوكضخ ّكجى . ثلوْثسد للؼول٘ز ثلووضذر

أقنو٘ز،   8هغوضف٘ذ فوٖ    267 300غوجػذر لو    عو٘قذم ثلو  انجزَابيج أهوج فوٖ ثلؼول٘وز ثلووضوذر ثلوٌققوز، فوئى       . قنجًء 41صقشٗذًج فٖ 

ّقوذ  . مؼفًج هغ ثلضشك٘ض ػلٔ أًؾويز ثلضغزٗوز ثلوذسعو٘ز دِوذق صقغو٘ي ثلقنوْس       ؽذثألدق٘ظ صقذم ثلوغجػذر إلٔ ثلوؾوْػجس 

هل٘وْى دّّالس أهشٗكوٖ،    15.3هل٘وْى دّّالس أهشٗكوٖ إلؤ     115خُ فنش ثّالفض٘جؽجس ثلغزثة٘ز ثلؼجهز فوٖ ثلؼول٘وز ثلووضوذر هوي     

ثلكو٘جس إلؤ صخف٘نوجس كذ٘وشر فوٖ ثلضكوجل٘ف ثلوضقولز        ُذْهّأدٓ . جهضشٗ جىٌ 164 483غل ثًخفجمًج فٖ ثلكو٘جس ٗذليهوج ٗو

 .هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ 100دِج، دوج ٗذلي 

هل٘وْى دّّالس أهشٗكوٖ هوي     14.4ٌُّج  صخف٘نجس أٗنًج فوٖ ثلؼول٘وز ثلووضوذر لإلغجعوز ّثإلًؼوجػ فوٖ ثلغوْدثى، قوذسُج         -  32

ّهووغ أى ثّالفض٘جؽووجس ثلغزثة٘ووز لوون صضغ٘ووش، فووئى ثفض٘جؽووجس ثلٌقوول ثلخووجسؽٖ ّثلٌقوول ثلذووشٕ ّثلضخووضٗي      . ثلضكووجل٘ف ثلوضقوولز دِووج 

ثلقيوشٕ ثلخجفوز دجلوؾوضشٗجس ّدغوذخ ثلشفوذ ثلوضْثفول ألعوؼجس         ز ثلوكضوخ ثعوضشثص٘ؾ٘ ّثلوٌجّلز ثًخفنش دغذخ صقْ  فٖ 

كوج أى إػجدر هْثءهز هشصذجس ثلوْيف٘ي ثلوقل٘٘ي أدس إلٔ صخف٘ل آخوش فوٖ   . ثلٌقل ثلوقلٖ ّثلوفجّمجس ثلؾجسٗز هغ ثلٌجقل٘ي

 .هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ 5.8ه٘ضثً٘ز صكجل٘ف ثلذػن ثلوذجؽشر دأكغش هي 

 .هي ثلذلذثى ثألخشٓ 22ّقذ صقققش ثلضخف٘نجس ثلوضذق٘ز فٖ -  33

 0202يهخص ثزَبيج انؼًم نسُخ 

 .دجلوقجسًز هغ ثلخيز ثألفل٘ز لإلدثسر 2010هلخقًج للضغ٘٘شثس ثلشة٘غ٘ز فٖ دشًجهؼ ثلؼول لغٌز  2ٗضنوي ثلؾذّ  -  34

 (*ثًالٍٚٛ انذٔالراد األيزٚكٛخ) 2010م نسُخ انشٚبداد فٙ ثزَبيج انؼً: 2انجذٔل 

االحزٛبجبد  انشٚبدح انؼبيخ انخطخ األصهٛخ نإلدارح انجهذ

 انًُمحخ

االحزٛبجبد انًُمحخ كُسجخ يئٕٚخ 

 يٍ انخطخ األصهٛخ نإلدارح

 983 816.4 741.0 75.4 دجكغضجى

 547 633.4 535.5 97.9 ُجٗضٖ

 146 662.2 393.0 269.2 **هٌيقز ثلغِل

 28 348.1 1 295.8 052.3 1 ثلقشى ثألفشٗقٖ

 11 454.3 3 343.1 111.2 3 دلذثى أخشٓ

 50 914.4 6 308.4 2 606.0 4 انًجًٕع

 .ؽو٘غ ثألسقجم صؾول صكجل٘ف ثلذػن غ٘ش ثلوذجؽشر* 

 .صؾول هٌيقز ثلغِل ثّالفض٘جؽجس ثلخجفز دجلٌ٘ؾش ّصؾجد ّكجه٘شّى** 
 .ثّالفض٘جؽجس ثلخجفز دأعْ٘د٘ج ّكٌ٘٘ج ّثلقْهج  ّأّغٌذثصؾول هٌيقز ثلقشى ثألفشٗقٖ *** 

ّصؼوْد ُوزٍ ثلضٗوجدر ثلكذ٘وشر     . 2010هل٘وجس دّّالس أهشٗكوٖ لغوٌز     2.3صٗوجدر فوٖ دشًوجهؼ ثلؼوول قوذسُج       2ّٗذ٘ي ثلؾذّ  -  35

هل٘وجس   1.96وج ٗذلي دإلٔ صٗجدر ثّالفض٘جؽجس فٖ دجكغضجى ُّجٗضٖ ّهٌيقز ثلغِل فٖ أفشٗق٘ج ّثلقشى ثألفشٗقٖ،  ثألّلٔدجلذسؽز 

 .فٖ ثلوجةز هي هؾوْع ثلضٗجدر 85دّّالس أهشٗكٖ أّ 

 0200ثزَبيج انؼًم نسُخ 

ٖ   5.07، ّثلذجلي 2011ٗوغل دشًجهؼ ثلؼول ثلوضْقغ ثألخ٘ش لؼجم -  36 هل٘وْى دّّالس   720، صٗوجدر قوذسُج   هل٘وجس دّّالس أهشٗكو

ٖ  4.35ّثلووزٕ دلووي   2011أهشٗكووٖ ػلوؤ دشًووجهؼ ثلؼووول ثألفوولٖ لؼووجم       ّصؼووْد ُووزٍ ثلضٗووجدر أعجعووًج    . هل٘ووجس دّّالس أهشٗكوو

 .لالفض٘جؽجس ثإلمجف٘ز أٗنًج فٖ هٌيقز ثلغِل فٖ أفشٗق٘ج ّدجكغضجى ّثلقشى ثألفشٗقٖ ُّجٗضٖ
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ٗذلوي   2011، فوئى دشًوجهؼ ثلؼوول ثلوضْقوغ لغوٌز      هل٘جس دّّالس أهشٗكٖ 6.9ّثلذجلغز  2010ّهقجسًًز دأفذط صْقؼجس عٌز -  37

هي ثلذلذثى ػوي دشًوجهؼ ثلؼوول     57فٖ ثلوجةز ًض٘ؾز ّالًخفجك ثفض٘جؽجس  27هل٘جس دّّالس أهشٗكٖ، أّ دجًخفجك دٌغذز  1.84

 .2010لغٌز  خ٘شثأل

ٗضنووي دجلفؼول    2010، فئى دشًجهؼ ثلؼول لغوٌز  2010ٗذذّ أًِج صشثؽؼش دجلوقجسًز هغ عٌز  2011ّهغ أى ثفض٘جؽجس -  38

ّهوي ثلووشؽـ أى صٌؾوأ ثفض٘جؽوجس غ٘وش هضْقؼوز خوال         . ثفض٘جؽجس غ٘ش هضْقؼز ًؾوأس خوال  ثلغوٌز ػلؤ ثلٌقوْ ثلوذو٘ي أػوالٍ       

 .أٗنًج 2011

 .لإلدثسر انجزَبيجدوضٗذ هي ثلضفق٘ل فٖ ثلضقذٗظ ثلشثدغ لخيز  2011ّعُ٘ ؼشك دشًجهؼ ػول عٌز -  39

 يسزٕٚبد انًٕارد انًزٕلؼخ: انمسى انثبَٙ

ٖ   7.5إٗوشثدثس هضْقؼوز ق٘وضِوج    إلٔ ( 2011-2010)لفضشر ثلغٌض٘ي خيز ثألفل٘ز لإلدثسر ثل ثعضٌذس-  40  هل٘وجس دّّالس أهشٗكو

ْقوغ  ّٗذلوي هغوضْٓ ثلضوْٗول ثلوض   . ثلوذػن غ٘وش ثلوذجؽوشر    إٗوشثدثس صكوجل٘ف  هل٘وْى دّّالس أهشٗكوٖ هوي     476ْلذ صأى  جّهي ؽأًِ

 .هل٘جس دّّالس أهشٗكٖ 11.98دشًجهؼ ػول ق٘وضَ  ٗقجدلَ 2011-2010للفضشر  هل٘جس دّّالس أهشٗكٖ 7.45فجلً٘ج 

هل٘جس  6.9صقذس دٌقْ لوْثؽِز ثفض٘جؽجس  هل٘جس دّّالس أهشٗكٖ 3.7، هذجلي قذسُج 2010أى ٗضلقٔ فٖ  انجزَبيجّٗضْقغ -  41

 ٖ هل٘وْى دّّالس أهشٗكووٖ، دغوذخ أعووؼجس    50 وج ق٘وضووَدؼول ثلؾووٖء، دو    2010لغووٌز ْثسد ّقووذ ًقوـ صْقووغ ثلوو  . دّّالس أهشٗكو

فشق ثلؼولز غ٘ش ثلوْثص٘ز ّثلضشثؽغ ثّالقضقجدٕ ثلزٕ أعش ػلٔ هغضْٗجس ثلوغجػذر ثإلًوجة٘ز ثلشعوو٘ز أكغوش هووج كوجى هقوذسًث      

 .ّفجّالس ثلؾفجق ثلضٖ أدس إلٔ ثًخفجك فٖ ثلضذشػجس ثلؼٌ٘٘ز ّإلٔ كغشر ثألصهجس ثإلًغجً٘ز

 .ّلن ٗؤد ثلقؾن ثألكذش لذشًجهؼ ثلؼول إلٔ صوْٗل إمجفٖ دجلٌغذز ًفغِج-  42

 0202يصبدر انًٕارد األسبسٛخ نسُخ 

ّصضوؾؤ ثّالصؾجُووجس ثلؼجهووز هووغ  . هل٘ووجس دّّالس أهشٗكووٖ 2.88قووذ صلقؤ   انجزَاابيج، كوجى  2010أٗلووْ  /عووذضوذش 26فضؤ  -  43

فوٖ ثلوجةوز هوي هؾووْع ثألهوْث  ثلوْثسدر كووج أى هغوضْٗجس          80قز، ف٘ظ قذهش ثلوقجدس ثلؼؾشر ثألكذش ثصؾجُجس ثلغٌز ثلغجد

 ٖ ػلوؤ أى ٌُووج  ثصؾجُووجس هضذجٌٗووز صكوووي خلووف ثألسقووجم  . ثلضوْٗوول صوجعوول صقشٗذووًج هغووضْٗجصَ فووٖ ثلْقووش ًفغووَ هووي ثلؼووجم ثلوجموو

 ْف٘شصو هغ ثلؾِجس ثلوجًقز، ػلٔ ًقْ ٗغضشؽوذ دْع٘قوز    ثلوؾوْػز، هوج ٗؼكظ ثلضشك٘ض ثلؾذٗذ ػلٔ ثلؾِْد ثلخجفز دجلؼالقجس

.ثلوْثسد لذ٘تز هضغ٘شر
(1)

 

ٖ         انجزَابيج ّصذل٘اًل ػلٔ ثعضوشثس ثلذػن ّصضثٗذ ثّاللضضثم دؼول٘جس -  44  فوٖ أػقوجح أصهضوٖ ثسصفوجع أعوؼجس ثألغزٗوز ّثلْقوْد فو

 .2007-2005وغضْٗجس صضؾجّص هضْعو هج قذهضَ خال  فضشر ددّلز هجًقز  39لضوْٗل هي ث انجزَبيج، صلقٔ 2008 ػجم

ٗلقوؤ ثلضشف٘ووخ ثلؾووذٗذ فووٖ صٗووجدر ثلوغووجُوجس ثلوقذهووز هووي فكْهووجس     ثلووزٕ ضيووْس خووال  ثلغووٌْثس ثألخ٘ووشر  ثلّٗضوغوول -  45

ٖ   81فكْهوز هوي ُوزٍ ثلفتوز دوذلوي       18فقوذ عوجُوش   . انجزَابيج صغضن٘ف ثلوغجػذر ثلضٖ ٗقذهِج  ّدلغوش  . هل٘وْى دّّالس أهشٗكو

هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ قذهضِج فكْهز ً٘ذج ، ألغشثك ثلوغجػذر ثلغزثة٘ز ّثلٌقذٗز ّلضْف٘ش ثلوغوزٗجس ثلذق٘قوز    36أكذش هغجُوز 

ػلوؤ ثلوغووضْٓ  ثلضكو٘ل٘ووز لنىفووج  دّى ثلخجهغووز ّلوؾووشّػجس ثألفووْ  ثلوؾضوؼ٘ووز ثلضووٖ صقغووي إًضووجػ ثلوقجفوو٘ل ّثلووذخل   

 .ثلضٖ صؼجًٖ هي ثًؼذثم ثألهي ثلغزثةٖ دوغضْٓ ٗضشثّؿ د٘ي ثلوؼضذ  إلٔ ثلقجد ثلوقجىؼجسهي  26ثلوقلٖ فٖ 
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فٖ ثلضْعغ فٖ ثلؾشثكجس هغ ثّالقضقجدثس ثلٌجؽتز ّثلذلذثى ثلٌجه٘ز فٖ ثلضْأهز دو٘ي ثلضذشػوجس    انجزَبيجّٗضذذٓ ثعضوشثس -  46

ُووٖ ثلؾضثةووش ّدووٌغالدٗؼ ّثلذشثصٗوول ّكٌ٘٘ووج ّهووالّٕ ّثلغووْدثى     –قذٗووز ّثلوغووجُوجس دجلغوولغ، هوووج هكووي عووذغ فكْهووجس   ثلٌ

ٕ   15 000فقوذ قوذهش فكْهوز ثلؾضثةوش     . فضؤ ثٙى  2010هغوجُوز ػٌ٘٘وز فوٖ ػوجم      25هي صقوذٗن   –ّصجٗالًذ  صقوذس   ىوي هضوش

قوذهضِج   ز، هوج ٗؾكل أكذوش هغوجُوز ػٌ٘٘وز، هوي ثلٌجف٘وز ثلكو٘وز،      أهشٗكٖ، ّرلك لغضز دلذثى أفشٗق٘ ق٘وضِج دؼؾشر هالٗ٘ي دّّالس

هوي ثألىٌوجى    4 105ّصذشػش فكْهز ثلْفذر ثلْىٌ٘ز فٖ ثلغْدثى دكو٘ز هي ثلوزسر ثلشف٘ؼوز قوذسُج    . 2003ثلؾضثةش هٌز ػجم 

 انجزَابيج ٘وز لؼول٘وجس   كوج صذشػش فكْهوجس دوٌغالدٗؼ ّكٌ٘٘وج ّهوالّٕ دغولغ ػٌ٘     . ثلووضذر فٖ أعْ٘د٘ج انجزَبيجثلوضشٗز لؼول٘ز 

 .فٖ دلذثًِج للغٌز ثلخجهغز ػلٔ ثلضْثلٖ

عولؼًج ػٌ٘٘وز   ّؽكلش هغجُوز فكْهضٖ ثلذشثصٗل ّصجٗالًذ ؽضءًث هي ثّالعضؾجدز ثلغخ٘ز ثلغشٗؼز لضلضث  ُجٗضٖ، هوج ؽول -  47

عوذجً٘ج هوج   إّقوذهش فكْهوز   . ْى دّّالس أهشٗكٖ هي صجٗالًذهل٘ 2.5هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ هي ثلذشثصٗل ّ 11 ٌقْصقذس ق٘وضِج د

لضغي٘ز صذشع ثلذشثصٗل، فٖ ف٘ي أى فكْهضٖ ًْ٘صٗلٌذث ّعْٗغشث  رثس ثلقلزهلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ هي ثلضكجل٘ف  17.6ق٘وضَ 

ُ       . صؾجسكضج لنوجى إٗقج  ثألسص ثلوزٕ قذهضوَ فكْهوز صجٗالًوذ      50 000ج ّقوذهش فكْهضوج كْلْهذ٘وج ّدوٌي هغوجُوز ًقذٗوز قوذس

 .دّّالس أهشٗكٖ، ػلٔ ثلضْثلٖ، فٖ أػقجح ثلضلضث  هذجؽشر 32 000دّّالس أهشٗكٖ ّ

لضؼضٗض ثلؾشثكجس هغ دلذثى ثلخل٘ؼ ّهغ ثلذّ  ثلؼشد٘وز، ثلضوٖ دأدوش هٌوز صهوي ىْٗول        انجزَبيجكوج فجلف ثلٌؾجؿ ؽِْد -  48

فقوذ صون صلقوٖ ػوذد هوي      . ػلٔ دػن أًؾويز ثلوغوجػذر ثإلًغوجً٘ز، أعجعوًج هوي خوال  ثلوؼًْوز ثلغٌجة٘وز ّثلوٌظووجس غ٘وش ثلقكْه٘وز           

هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ ثلزٕ قذهضَ فكْهوز   26ّٗؾكل هذلي . ثلوغجُوجس ثلكذ٘شر هي فكْهز ُػوجى ّثلوولكز ثلؼشد٘ز ثلغؼْدٗز

 .فٖ ثلؾوِْسٗز ثلؼشد٘ز ثلغْسٗز سقوًج ق٘جعً٘ج انجزَبيجُػوجى ألًؾيز 

ٖ   "هي قذ٘ل  –ّصوغل ثلؾِْد ثلؼجلو٘ز -  49 هل٘وجس   22، ّثلضوٖ صقظؤ دجلوذػن هوي ثلضوضثم قوذسٍ       "هذجدسر ّالكوْٗال لنهوي ثلغوزثة

لّْالٗووجس ثلضجدؼووز ل" إىؼووجم ثلوغووضقذل"هذووجدسر "ّثلوذووجدسثس ثلوٌذغقووز ػٌِووج هغوول   –دّّالس أهشٗكووٖ خووال  فضووشر عووالط عووٌْثس  

ج، ػلوؤ هووج صووشثٍ ثألهجًووز، ه٘ووضر هقجسًووز ًظووشًث لؼولووَ هووغ ثلقكْهووجس ثلْىٌ٘ووز  فِ٘وو ٔنهجزَاابيجثلوضقووذر، دووشثهؼ صقْدُووج ثلذلووذثى 

دخقْؿ ؽذكجس ثألهجى ثإلًضجؽ٘ز ثلوغضٌذر إلٔ ثألغزٗز ّثلضٖ صوكي ثلغكجى ثلزٗي ٗضلقْى ثلذػن هي ثغضٌجم ثلفشؿ ثإلًوجة٘وز  

وْقوغ ؽ٘وذ لالعوضفجدر هوي ُوزٍ ثلوذوجدسثس       د انجزَابيج ٗضوضوغ  ّ. هغ ثلؼول فٖ ثلْقش ًفغَ ػلٔ فوجٗز أًفغوِن فوٖ أّقوجس ثلؾةوّذر    

ػلؤ أًوَ ّالدوّذ هوي هْثءهوز ثألًؾويز هوغ        . ثّالصقوجد ثألّسّدوٖ ّهذوجدسر ثلقوقز ثلؼجلو٘وز      لذّٓهي دشثهؼ هغل ثلوشفق ثلغزثةٖ 

 .انجزَبيجثألُذثق ثلخجفز دجلغ٘جعجس ّثألُذثق ثلذشًجهؾ٘ز ثلضٖ صقكن أًؾيز 

للوووْثسد دّسُووج ثلوووؤعش فووٖ صخقوو٘ـ ثلوووْثسد للؼول٘ووجس ثلضووٖ لووذِٗج أكذووش          عووضشثص٘ؾٖلؾٌووز ثلضخقوو٘ـ ثّال ّصضووجدغ -  50

فوٖ ثلوجةوز هوي     10هل٘وْى دّّالس أهشٗكوٖ    286، صوغل ثلوغجُوجس ثلوضؼذدر ثألىوشثق ّثلذجلغوز   2010ػجم ّفٖ . ثّالفض٘جؽجس

ثألىوشثق ثألكغوش أُو٘وز هوي فكْهوجس ثلغوْٗذ ُّْلٌوذث        ّٗغوضوش قوذّم ثلوغوجُوجس ثلوضؼوذدر     . ؽو٘غ ثلوغجُوجس ثلضٖ صن صلقِ٘ج

 .ّثلذثًوش  ّأعضشثل٘ج ّألوجً٘ج ّثلٌشّٗؼ ّفٌلٌذث

 أثز رطٕراد أسٕاق انسهغ ٔانٕلٕد ػهٗ يٛشاَٛخ انجزَبيج: انمسى انثبنث

ْ       انجزَبيجِٗ٘ب -  51 ٗوكٌِوج أى  ثلضوٖ  عوْث  ثلذذٗلوز   ثألٗغضكؾوف   ًفغَ لالعضؾجدز للضيوْسثس ثألخ٘وشر فوٖ أعوْث  ثلغولغ ُّو

 .صضكفل دضْف٘ش ثإلهذثدثس دأعؼجس صٌجفغ٘ز



03 WFP/EB.2/2010/5-C/1 

 

، هوي ثألسقوجم ثلق٘جعو٘ز إلًضوجػ ثلقذوْح فقوذ صضثٗوذس هوؤخشًث         2010ّ 2009ّػلٔ ثلشغن هوي صؼجقوخ عوٌض٘ي هضوْثل٘ض٘ي،     -  52

ّثٙعجس ثلضٖ ًضؾش ػٌِج ػلٔ صقلذجس  2007/2008لؼجلو٘ز ثلضٖ ؽِذصِج فضشر ثلؾْثغل ثلوضؼلقز دجفضوج  صكشس أصهز ثألغزٗز ث

ّقذ أع٘شس ثلوخجّق فوْ  إهوذثدثس ثلقووـ ثلؼجلو٘وز خوال  هْعون ثلضغوْٗق فوٖ         . أعؼجس ثلغْ  ّصذثػ٘جصِج ػلٔ ثألهي ثلغزثةٖ

لؾؼ٘ش فٖ هٌيقوز ثلذقوش ثألعوْد،    ًض٘ؾز لقجّالس ثلؾفجق ثلقجد ثلزٕ أفجح ثلذلذثى ثلوقذسر ثلشة٘غ٘ز للقوـ ّث 2010/2011

 .ثّالصقجد ثلشّعٖ ّكجصثخغضجى ّأّكشثً٘ج

 2 239ٗقوذس دٌقوْ    2010ٗف٘ذ آخش صْقؼوجس هٌظووز ثألغزٗوز ّثلضسثػوز لنهون ثلوضقوذر أى إًضوجػ ثلقذوْح ثلؼوجلوٖ فوٖ           -  53

ّقوذ  . ققْ  ثألػلٔ ثلغجلظ هٌوز دوذأ ثلضغوؾ٘ل   وثلوجم٘ز ّٗوغل ثلهي ثلغٌز  فٖ ثلوجةز فقو 1هلْ٘ى ىي هضشٕ، إٔ أقل دٌغذز 

ّدوغوضْٓ ثلضْقؼوجس ثلقوجلٖ، فوئى     . ًضؼ هؼظن ُزث ثلضشثؽغ ػي ثّالًخفجك فٖ ًجصؼ ثلقذْح فٖ دلوذثى سثديوز ثلوذّ  ثلوغوضقلز    

٘كفٖ لضغي٘ووز ، ّثقضشثًووَ دجلوخضًّووجس ثلكذ٘ووشر ثلوشفلووز هووي ثلغووٌز ثلوجموو٘ز، عوو    2010هووي ثلوٌضظووش أى إًضووجػ ثلقذووْح فووٖ   

ّلووي ٗووٌخفل هؼووذ  هخووضى ثلقذووْح دجلٌغووذز ّالعووضخذثهِج دٌِجٗووز . 2010/2011ثّالعوضخذثم ثلؼووجلوٖ ثلوضْقووغ للقذووْح خووال   

فٖ ثلوجةز، ُّْ هؼذ  أػلؤ صوجهوًج هوي ثلوؼوذ  ثلووٌخفل ثلذوجلي        23إّال دقْسر ُجهؾ٘ز، إلٔ  2010/2011ثلغٌز ثلضغْٗق٘ز 

.2007/2008ز ثألغزٗز فٖ ثلوجةز ثلزٕ عؾلضَ فضشر أصه 19.6
(2)

 

لقذْح دجعوضخذثم هؤؽوش للقذوْح ٗغوضٌذ إلؤ د٘جًوجس هؾلوظ ثلقذوْح ثلؼوجلوٖ          لعؼجس ثلؼجلو٘ز ثألدشفذ  انجزَبيجّٗقْم -  54

ْفش صو ٖ ضو ّثل، انجزَابيج ثلضوٖ ٗقوذسُج   " Market Monitor"دؼٌوْثى   زثلفقول٘ ثلٌؾشر ثلضجدغ لوٌظوز ثألغزٗز ّثلضسثػز ّإلٔ 

 .صغ٘شثس أعؼجس ثلوْثد ثلغزثة٘ز ثألعجع٘ز ّآعجسُج ثلوقضولز ػلٔ صكلفز علز ثألغزٗز ثألعجع٘ز لذٓ ثلذشًجهؼ ػيهؼلْهجس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثلكل٘وز   انجزَابيج للقذْح ؽِذ ثسصفجػًج فجدًث خال  فضشر ثألعجد٘غ ثلغوجً٘ز ثلوجم٘ز، فئى ه٘ضثً٘وز   انجزَبيجّهغ أى هؤؽش -  55

 .ّال صضث  كجف٘ز 2011-2010للغلغ لفضشر ثلغٌض٘ي 

دّّالسثس أهشٗك٘ووز للذشه٘وول ثلْثفووذ، غ٘ووش أى ه٘ضثً٘ووز     6كوووج ثسصفؼووش أعووؼجس ثلْقووْد خووال  ثلؾووِش ثلوجموو٘ز دوؼووذ       -  56

 .ّال صضث  كجف٘ز 2011-2010لفضشر ثلغٌض٘ي للْقْد  انجزَبيج

                                                      
 .2010أٗلْ  /، عذضوذشصقشٗش صْقؼجس ثلوقجف٘ل ّفجلز ثألغزٗزهٌظوز ثألغزٗز ّثلضسثػز،  (2)
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 إدارح ركبنٛف انذػى غٛز انًجبشزح: انمسى انزاثغ

 دػى انجزايج ٔ اإلدارح رسٕٚخحبنخ حسبة 

ٖ  صغوووْٗز، فوووئى سفووو٘ذ فغوووجح  2009ثلوجل٘وووز ثلوشثؽؼوووز لؼوووجم   ثلكؾوووْقكووووج ّسد فوووٖ  -  57  دػووون ثلذوووشثهؼ ّ ثإلدثسر فووو

، هوغ هشثػوجر   ضغوْٗز صْقؼوجس فغوجح ثل   3ّٗضنوي ثلؾذّ  . هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ 152دلي  2009كجًْى ثألّ  /دٗغوذش 31

 .جثلوْثفق ػلِ٘ ّثإلدثسردػن ثلذشثهؼ  ًّفقجسصوْٗل ثلخقْم ثلخجفز دجلوْيف٘ي 

 2011-2010دػى انجزايج ٔاإلدارح نهفززح  رسٕٚخحسبة : 3انجذٔل 

 (ثًالٍٚٛ انذٔالراد األيزٚكٛخ)

2010كجًْى ثلغجًٖ /ٌٗجٗش 1ثلشف٘ذ ثّالفضضجفٖ فٖ 
(3)

  152.0 

 473.0  فٖ ثلوجةز 7ٌغذز د 2011-2010فٖ  زثلوضْقؼ ثإلٗشثدثس

  (479.4) 2011-2010للفضشر  جثلوْثفق ػلِ٘دػن ثلذشثهؼ ّثإلدثسر ًفقجس 

  (25.9) 2011-2010وشر ّثفذر للفضشر ثلضخق٘ـ ل

  (38.9) دػن ثلذشثهؼ ّثإلدثسر  صغْٗزإلٔ فغجح  2011-2010ثلٌقل ثلوْثفق ػلَ٘ لٌفقجس ثلفضشر 

 (544.2)  ثلوؾوْع ثلفشػٖ للٌفقجس

 80.8  2011كبٌَٕ األٔل /دٚسًجز 31 بد فٙانزٕلؼ

هل٘وْى دّّالس أهشٗكوٖ هوي ثلؾوضء غ٘وش ثلوخقوـ هوي         38.9ّٗؾوول ثلشفو٘ذ ثلوضْقوغ ًقواًل هْثفقوًج ػل٘وَ لٌفقوجس صذلوي         -  58

فٖ إدثسر ؽؤّى ثلغالهز ّثألهي ثلضجدؼوز لنهون ثلوضقوذر ّثلذوجلي      انجزَبيجثلقغجح ثلؼجم، دوج فٖ رلك ثلٌفقجس ثلخجفز دٌق٘خ 

 .هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ 14.5ّّالس أهشٗكٖ، ّفٖ فغجح ثألهي ّثلذجلي هلْ٘ى د 24.4

هالٗوو٘ي دّّالس  3ّقووذ خفوو لل ثلشفوو٘ذ ثلوضْقووغ لقغووجح هؼجدلووز دػوون ثلذووشثهؼ ّثإلدثسر فووٖ ًِجٗووز فضووشر ثلغووٌض٘ي دوذلووي    -  59

ّٗؾكل ُوزث ثلوشقن صٗوجدر فوٖ سفو٘ذ      . دّّالس أهشٗكٖ هلْ٘ى 80.8أهشٗكٖ دغذخ ثًخفجك فٖ ثلذخل، ّهي ثلوضْقغ أى ٗكْى 

(. 2011-2010)هل٘وْى دّّالس أهشٗكوٖ ثلوزٕ كوجى هضْقؼوًج فوٖ خيوز ثلذشًوجهؼ ثألفول٘ز لوإلدثسر            44.5ثإلقفج  ثلوقذس دوذلوي  

دػون ثلذوشثهؼ ّثإلدثسر لؼوذد هوي ثلوغوجُوجس ثلكذ٘وشر ثلضوٖ ّسدس خوال  ثلشدوغ          سفو٘ذ فغوجح صغوْٗز    ّٗؼْد ثًخفجك صقوذٗش  

دػن ثلذشثهؼ ّثإلدثسر هغ ثلِوذق ثلوضوغول فوٖ ثّالفضفوجً دوذلوي ٗؼوجد  ثإلًفوج         سف٘ذ فغجح صغْٗز ّٗضفق . 2009ألخ٘ش هي ث

 . ثلوضْقغ لذػن ثلذشًجهؼ ّثإلدثسر لوذر أسدؼز أؽِش

ثلذوشثهؼ ّثإلدثسر ّعضْثفول سفوذ دخول     ّصغلن ثألهجًز دأُو٘ز ثلقفجً ػلٔ ثلشف٘ذ ثلوغضِذق فٖ فغجح هؼجدلز دػن -  60

ّع٘ذقٔ ثلوؾلوظ ثلضٌف٘وزٕ ػلؤ    . صكجل٘ف ثلذػن غ٘ش ثلوذجؽشر ًّفقجس دػن ثلذشثهؼ ّثإلدثسر هؼًج لنوجى هغجٗشصِوج للضْقؼجس

 .ػلن دقجلز ثلقغجح ىْث  فضشر ثلغٌض٘ي

                                                      
 (.WFP/EB.A/2010/6-A/1) "ثلقغجدجس ثلغٌْٗز للوشثؽؼز" (3)
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 يؼهٕيبد يحّذثخ ػٍ انًٕارد انخبرجخ ػٍ انًٛشاَٛخ: انمسى انخبيس

هالٗو٘ي   506، كجى ٌُج  صْقوغ دوأى صذلوي ثلووْثسد ثلخجسؽوز ػوي ثلو٘ضثً٘وز        (2011-2010)فٖ ثلخيز ثألفل٘ز لإلدثسر -  61

هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ، ّرلوك هشثػوجر لووْثسد خجسؽوز ػوي ثلو٘ضثً٘وز لون         578.3ّقذ ػذ  ُزث ثلضْقغ ل٘قذـ . دّّالس أهشٗكٖ

ّ    دهالٗو٘ي   309: شًثصن صأك٘ذُج هؤخ صكي هضْقؼز ّلكي هل٘وْى دّّالس أهشٗكوٖ    257.3ّّالس أهشٗكوٖ فوٖ ثلقغوجدجس ثلخجفوز؛ 

ّ     194.5 –فٖ فغجدجس ثألهجًز  ّ     62.8هل٘وْى دّّالس أهشٗكوٖ هق٘وذر دجلذلوذثى  هل٘وْى   12هل٘وْى دّّالس أهشٗكوٖ غ٘وش هق٘وذر؛ 

 . دّّالس أهشٗكٖ هي ثألهْث  ثلغٌجة٘ز

ثلوْثسد ثلخجسؽز ػي ثلو٘ضثً٘ز هقذسًث ؽذٗذ ثألُو٘ز لالعضغوجس ألغشثك ثّالدضكجس ّدٌجء ثلقذسثس ػلؤ ثلقوؼ٘ذ   ّصذقٔ -  62

 (.2013-2008)ز عضشثص٘ؾ٘ثلوؤعغٖ ّلضٌو٘ز قذسثس ثلؾشكجء، هوج ٗلضم لوْثءهز ػولِن هغ ثلخيز ثّال

فوٖ   39هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ، ُّٖ صؾكل  228.5ضثً٘ز ثلضٖ صن صلقِ٘ج فضٔ ثلْ٘م ّصذلي ق٘وز ثلوْثسد ثلخجسؽز ػي ثلو٘-  63

 .2011-2010ثلوجةز هي ثّالفض٘جؽجس ثلوضْقؼز ثلوٌققز للفضشر 

ضْقؼوز  فوٖ ثلوجةوز هوي ثألسقوجم ثلو     37هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ كذخل للقغجدجس ثلخجفز، هوج ٗؾكل  114.5ّقذ ّسد ًقْ -  64

ّٗأصٖ دخول ثلقغوجدجس ثلخجفوز أعجعوًج هوي صوْف٘ش خوذهجس        . 2011-2010ثلوٌققز لفضشر ثلغٌض٘ي هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ  309

ّقذ أًؾب فغجح خجؿ ؽذٗذ ألغشثك صكٌْلْؽ٘وج ثلوؼلْهوجس دق٘ووز    . ّصكٌْلْؽ٘ج ثلوؼلْهجس لْؽغض٘جسخجفز فٖ هؾجلٖ ثل

ّع٘غضخذم ُوزث ثلقغوجح ثلؾذٗوذ ّالعوضشدثد صكلفوز ثلوشخـ ثلوضؼلقوز        . قجلٖهالٗ٘ي دّّالس أهشٗكٖ ُّْ ٗغضكول ثلقغجح ثل 10

 .دجلو٘ذثى ّغ٘ش رلك هي خذهجس صكٌْلْؽ٘ج ثلوؼلْهجس

فووٖ ثلوجةووز هووي  31هل٘ووْى دّّالس أهشٗكووٖ، أّ  60هذلووي  2010ّقووذ ّسد إلوؤ فغووجدجس ثألهجًووز ثلوخققووز قيشٗووًج فووٖ -  65

ٖ   194.4دِزٍ ثلقغوجدجس ّثلذوجلي   ثلضْقغ ثلخجؿ  فوئى ق٘وضِوج   ( غ٘وش ثلوخققوز  )أهوج ثلقغوجدجس ثلؼجهوز    . هل٘وْى دّّالس أهشٗكو

ّٗؾشٕ ثلضفجّك فجلً٘ج ػلؤ فغوجح   . هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ 19هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ، هوج ٗؼٌٖ ًققًج قذسٍ  51ثلقجل٘ز صذلي 

 .زؾ٘عضشثص٘أهجًز ػجم ألغشثك ثلضؼضٗض ثلوؤعغٖ دػوًج للخيز ثّال

هل٘وْى دّّالس أهشٗكوٖ لوذػن دٌوجء ثلقوذسثس ألغوشثك        28.3فغجح أهجًوز ؽذٗوذ ق٘وضِوج     31ّخال  فضشر ثلغٌض٘ي، أًؾب -  66

فلْ  ثلؾوْع دق٘وجدر قيشٗوز ّثلٌِوُ ؼ ثلؾذٗوذر ثلخجفوز دجلضغزٗوز ثلوذسعو٘ز ّثلضغزٗوز، ّألغوشثك ثلقوذ هوي هخوجىش ثلكوْثسط               

 .ف هغ صغ٘ش ثلوٌجك، ّصقل٘ل ثألهي ثلغزثةّٖأدّثس ثلضك٘

ّعُضغوضخذم ثألهوْث    . ثٙؽول هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ لذػن فغجح ثلذشًوجهؼ للؾوشثء    19ّقذ أكذس كٌذث هؤخشًث صقذٗن هذلي -  67

فووغ٘شر صؾشٗذ٘ووز لضووْف٘ش  ّعضووُ ٌفز ػول٘ووجس ؽووشثء. ُووزٍ لضْعوو٘غ قووذسثس ثلقغووجح للووضوكي هووي ؽووشثء عوولغ هووي غ٘ووش ثلقذووْح  

 .نهجزَبيجثلوخضًّجس دقْسر هغذقز ػٌذهج صكْى ثألعؼجس هْثص٘ز 

خوال  ثلفضوشر ثلقشؽوز هوي دوذء      " ثلوٌجعوخ فوٖ ثلْقوش ثلوٌجعوخ     ثلغوزثء "ػلٔ ثلضْعغ فٖ ثعضخذثم ًِوؼ   انجزَبيجّٗؼول -  68

، دووج فوٖ رلوك فوٖ     2010لْ٘ى هي فغجس ثألىفج  ثألغزٗز ثلوغزٗز خوال  ػوجم   ثلقول ّفضٔ عي ثلغجً٘ز، هوج ٗقذم ألكغش هي ه

 ؽشثكز ثلقنجء ػلٔ ثلؾوْع ًّقوـ ثلضغزٗوز دو٘ي ثألىفوج      ّقذ دخلش . ػول٘جس ثليْثسا ثلكذ٘شر فٖ ُجٗضٖ ّثلٌ٘ؾش ّدجكغضجى

إمجف٘ز ػلٔ هخضلف هشثفل  ف٘ض ثلٌفجر فٖ هْسٗضجً٘ج ّؽوِْسٗز ّالّ ثلذٗوقشثى٘ز ثلؾؼذ٘ز، ٌُّج  دلذثى( REACH ؽشثكز)

ّفووٖ هؾووج  ف٘ووشّط ًقووـ ثلوٌجػووز ثلوكضغووذز   . ثلضقنوو٘ش للووذخْ  فِ٘ووج، ّهٌِووج عوو٘شثلْ٘ى ّدووٌغالدٗؼ ّهْصثهذ٘ووق ّسّثًووذث  

جس ثلْىٌ٘ز ثلخجفوز دووشك ثإلٗوذص، فوٖ فو٘ي أى      عضشثص٘ؾّ٘هشك ثإلٗذص، قُ ذم ثلذػن ثلضقٌٖ إدسثػ ثألغزٗز ّثلضغزٗز فٖ ثّال
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ف٘وشّط ًقوـ ثلوٌجػوز ثلوكضغوذز فوٖ خوغوز هوي دلوذثى آعو٘ج          /ٕ أدسػ فؼاًل فٖ ثألًؾيز ثلخجفز دجلغلثلذػن ثلغزثةٖ ّثلضغزّ

 .ذًث أفشٗقً٘جلد 14ّفٖ 

ز عوضشثص٘ؾ٘ هلْ٘ى دّّالس أهشٗكٖ فٖ ثلقغجدجس ثلؼجهز ثلوْثءهز ثلقيشٗوز هوغ ثلخيوز ثّال    12ّٗؼ٘ق ثلٌقـ ثلقجلٖ ثلذجلي -  69

جس ثلقيشٗوز، ّرلوك فوٖ هؾوجّالس إدثسر ثألدثء ّؽوذكجس ثألهوجى ّسفوذ ثألهوي ثلغوزثةٖ ّإدثسر          عوضشثص٘ؾ٘ صوْٗول ثّال ػي ىشٗق 

 .ثلوؼلْهجس ثلخجفز دَ ّثلٌقذ ّثلقغجةن ّثلؾشثكجس ًّقل ّصغل٘ن ثلوغؤّل٘ز ّثإلًزثس ثلوذكش ّثّالعضؼذثد لليْثسا
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 انًهحك األٔل
 

 رحهٛم االحزٛبجبد غٛز انًزٕلؼخ

 

، ّال صأخز صقذٗغجس صْقؼجس دشًجهؼ (2011-2010)لإلدثسر لفضشر ثلغٌض٘ي  انجزَبيجػلٔ ثلٌقْ ثلوؼشّك فٖ خيز -  1

فٖ ثػضذجسُج إّال ثّالفض٘جؽجس ثلوضْقؼز ثلضٖ صضألف هي ثلؼول٘جس ثلقجةوز ّثلضْعؼجس ثلوٌيق٘ز  2011-2010ثلؼول للفضشر 

 . الفض٘جؽجس غ٘ش ثلوضْقؼزهخققجس لفِٖ ّال صذسػ أٗز . ثلوشصذيز دِج

، ٗقذم ُزث ثلولقق ثلغجلغز ّثلغالع٘ي دؼذ ثلوجةزّدٌجء ػلٔ ىلخ لؾٌز ثلوجل٘ز ثلضجدؼز لوٌظوز ثألغزٗز ّثلضسثػز فٖ دّسصِج -  2

 .هقجسًز د٘ي خيو ثإلدثسر ثلغجدقز لفضشثس ثلغٌض٘ي ثلوجم٘ز ّدشثهؼ ثلؼول ثلٌِجة٘ز ثلوقجدلز لِج

ٔ ّدجلٌغذز للغٌز -  3 ، أموجق  (2011-2010)لوإلدثسر لفضوشر ثلغوٌض٘ي     انجزَابيج هوي فضوشر ثلغوٌض٘ي، دجلوقجسًوز دخيوز       ثألّلو

 .فٖ ثلوجةز 34هل٘جسثس هي ثلذّّالسثس ثألهشٗك٘ز، هوج ٗوغل صٗجدر قذسُج  3.0هذلي  انجزَبيجدشًجهؼ ػول 

ثألفوول٘ز لووإلدثسر لفضووشثس ثلغووٌض٘ي    انجزَاابيجثّالفض٘جؽووجس غ٘ووش ثلوضْقؼووز دجلوقجسًووز دخيووو    1-لووفّٗؼووشك ثلؾووذّ  أ-  4

 .ثلغجدقز

 االحزٛبجبد غٛز انًزٕلؼخ انزبرٚخٛخ: 1-انجذٔل أنف

 خطخ اإلدارح   

 (ثًالٍٚٛ انذٔالراد األيزٚكٛخ)

االحزٛبجبد غٛز انًزٕلؼخ 

 (ثًالٍٚٛ انذٔالراد األيزٚكٛخ)

 انؼًم انُٓبئٙيجًٕع ثزَبيج 

 (ثًالٍٚٛ انذٔالراد األيزٚكٛخ) 

 َسجخ انشٚبدح

2002-2003 2 931 2 689 5 620 92 

2005-2004 4 784 1 076 5 860 22 

2007-2006 6 198 252 6 450 4 

2009-2008 5 792 5 987 11 779 103 

2011-2010* 8 953 3 031 11 984 34 

 ثلوضْعو

2002-2011 

5 732  2 607 8 339 45 

 .2011هجػذث أٗز ثفض٘جؽجس غ٘ش هضْقؼز لؼجم * 
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