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نشأة الجهعٌت
 ،BCFHDهٌظوة غيز حكْهية هظحقلة غيز ُادفة للزبح ،جأطظث في  20يًْيْ 1996م ّهقزُا الزئيظي
جؼش الجوِْرية اليوٌية .
جؼول الجوؼية في قطاػات رئيظية جحورل في هجاالت الغذاء ّاإليْاء ّ الوياٍ ّالٌظافة ّالصزف الصحي
ّالحؼلين ّالزػاية االجحواػية ّالصحة ّ ،لكل قطاع الؼذيذ هي الوشاريغ الحي يظحفيذ هٌِا طٌْياً ػشزات
اآلالف هي أفزاد الوجحوغّ ،جؼول الجوؼية في جويغ الوحافظات اليوٌية.
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اطزّزاراً ٌّظ١زح اٌجٕبء ٚاٌؼطبء ٔضغ ث ٓ١أ٠دي٠ىُ اٌزمز٠دز اٌظدٌٕ ٞٛجّؼ١دخ ثٕدبء اٌر١ز٠دخ
ٌٍزّٕ١خ اإلٔظبٔ١خ (ٌٍ )BCFHDؼبَ ٚ ، 2019اٌذ٠ ٞذز ٞٛث ٓ١د َف َز ْٗ١دصبد ػبَ وبِدً ِدٓ
اٌّشدبر٠غ ٚاٌرديِبد فد ٟطددزخ لطبػدبد را١ظد١خ اطددزطؼٕب ِدٓ ولٌٙدب اٌ ٛددٛي ئٌد40 ٝ
ِي٠ز٠خ فِ 5 ٟذبفظبد ١ّٕ٠خ ثبٌشدزاوخ ِدغ ِٕظّدبد رااديح فدِ ٟجدبمد اٌؼّدً اٌزّٕدٞٛ
ٚامٔظبٔ.ٟ
٠شددزفٕب اطلػىددُ ػٍدد ٝأرلددبَ ٚث١بٔددبد اٌزمز٠ددز اٌددذ٠ ٞؼىددض إٌزددباظ اٌذم١م١ددخ ػّددبي
اٌجّؼ١خ ولي  َ2019ذاد أصز ٍِّٛص ػٍد ٝأر

اٌٛالدغ ثّدب طدبّ٘ذ ثدٗ ٌٍذدي ِدٓ اصدبر

ا سِخ اإلٔظبٔ١خ اٌز ٟرؼصف ثبٌ.ّٓ١
ٌمي وبْ ٌزٍه اٌّشبر٠غ دٚراً ٘بِبً فِ ٟظبػيح اٌّزضزرٚ ٓ٠اٌفئبد ا شي ضؼفبً ِٓ ودلي
ثزٔبِظ ا ِٓ اٌغذاا ، ٟوّب ارجٕٙب ٌّظبػيح إٌبسدٚ ٓ١اٌّجزّغ اٌّض١ف ِٓ ولي ِشزٚع
اٌّظبػياد اٌغ١ز غذاا١خ ٚاٌّظبػياد إٌمي٠خ ٌإل٠جبراد اٌّزرجطخ ثظجً اٌؼ١ش .
ِٓ ثزاِجٕب اٌٙبِخ ٚاٌزٌٙ ٟب ا ٠ٌٛٚخ ف ٟاطززار١ج١زٕب "ِشبر٠غ اٌزؼٍٕ٘ٚ ، "ُ١ب ٔىزر دِٚبً
ثأْ اٌزؼٍ٠ ُ١ؼي اٌرطٛح امٌ ٌٝٚذً عّ١غ اشىبمد اٌٛطٓ  ٛ٘ٚاٌذ٠ ٞؼدٛي ػٍ١دٗ فد ٟثٕدبء
اٌّجزّؼبد ٚا ُِ.
وّب ٚرأرِ ٟشبر٠غ طُجً اٌؼ١ش ٚثٕبء اٌميراد ثب ٠ٌٛٚخ اٌضبٔ١دخ ٌدي ٜاٌجّؼ١دخ ،فىدبْ ٌٙدب
أجبساد فد٘ ٟدذا اٌّجدبيٚ ،اٌدذ ٞر١ٌٛدٗ ا٘زّبِدبً وج١دزاً ود٘ ْٛدذا اٌجزٔدبِظ ٠ذدٛي ا طدز

اٌّذزبعخ اٌ ٝأطز ِٕزجخ ،د١ش لّٕب ثزٕف١ذ ِشزٚع اٌزير٠ت اٌذزفٚ ٟاٌزّى ٓ١املزصدبدٞ
ي  200اِزأح ٚاٌذٙ٠ ٞدي اٌد ٝرّىد ٓ١إٌظدبء ٌٍ ٛدٛي اٌد ٝاوزظدبة ِٕٙدخ رّىدِٕ ٓٙدٓ
اِزلن ِصير دوً ٠ظبػي٘ٓ ف ٟئػبٌخ أطدز٘ٓ ٠ٚذمدك اموزفدبء اٌدذار ،ٟثبإلضدبفخ اٌدٝ
ِشزٚع رذظ ٓ١طجً اٌؼ١ش ٌألطدز اٌّزضدزرح ِدٓ إٌشاػدبد ِدٓ ودلي اٌديػُ اٌّزىبِدً
ٌألِٓ اٌغذااٚ ٟاٌزغذ٠خ ف ٟأرثغ ِي٠ز٠بدٚ ،وذٌه ِشزٚع رذظ ٓ١طدجً اٌؼد١ش ٚرؼش٠دش
ليرح ا طز ٚاٌّجزّغ ػٍ ٝاٌصّٛد ،ػٍّبً ثأْ ػيد إٌظبء اٌٍٛار٠ ٟذزجٓ ئٌ ٝطجً اٌؼد١ش
فِ ٟذبفظخ رؼش ِضلً ٠ش٠ي ػٓ  25اٌف اِزأح.
فبٌزذٛي ِٓ ٔظبَ اإلغبصخ اٌؼبعٍخ ئٌدٔ ٝظدبَ اٌجٕدبء ٚاٌزّٕ١دخ ٘دِ ٛدب ٔظدؼ ٝئٌ١دٗٔٚ ،ديػ ٛعّ١دغ
إٌّظّبد اٌؼبٍِخ ف ٟاٌّجبي امٔظبٔ ٟئٌ ٝرىض١ف عٛٙدُ٘ فدِ ٟجدبمد دػدُ اٌزّٕ١دخ ٚاٌزّىدٓ١
و ْٛاٌ ّٓ١رّزٍه اٌميرح اٌجشز٠خ اٌز ٟرظزط١غ ِٓ ولٌٙدب اٌؼجدٛر ئٌد ٝثدز ا ِدبْ ٌٚ ،دي ٜاٌدّٓ١
ئِىبٔبد ثشز٠خ ٚعغزاف١خ ٚطج١ؼ١خ رّىٕٙب ِٓ رجبٚس اٌظز ٚاٌذبٌ١خ.

وّب شٍّذ ثزاِظ اٌجّؼ١خ رٕف١ذ ِشبر٠غ فِ ٟجبي اٌّ١بٖ ٚإٌظبفدخ ٚاٌصدز اٌصدذٚ ٟاٌّشدبر٠غ
امعزّبػ١خ ٚاٌّٛطّ١خ عشء وج١ز ِٓ اٌّظزف١يٌٍ ٓ٠ؼبَ إٌّصزَ َ2019
ئْ وً ِب رم َٛثٗ اٌجّؼ١خ ِٓ أػّبي ِٚشبر٠غ ئٔظبٔ١خ ٚو١ز٠خ ٚرّٕ٠ٛخ ئّٔدب رٕطٍدك ِدٓ رؤ٠دخ
ػّ١مخ ِذٛر٘ب ثٕبء اإلٔظبْ ْ ،اإلٔظبْ ٘ ٛأطبص ٔٙضخ ا ٚطبْ.

شىزٔب ٚرمي٠زٔب ٌىً إٌّظّبد اٌّذٍ١خ ٚاإللٍ١ّ١خ ٚاٌي١ٌٚخ اٌّشبروخ ف ٟرضّ١ي عزاح
٘ذا اٌجٍي ٚػٍ ٝرأطُٙ

ٕيٚق اٌزّ ً٠ٛاإلٔظبٔٚ ، YHF ّٓ١ٌٍ ٟودذٌه ِزودش اٌٍّده

طٍّبْ ٌإلغبصخ ٚا ػّبي اإلٔظبٔ١خ .KSRelief
دِزُ ثر١ز..
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نشزوع األنن الغذائٍ
ًفذت  BCFHDهشزّع الوظاػذات الغذائية الطارئة لألطز األشذ
جضزراً في هذيزيحي الشوايحيي ّالوخاء هحافظة جؼش ،حيثد ُثذف
الوشثثزّع ىلثثا سيثثاد ّسثثْأل األطثثز األشثثذ جضثثزراً للوظثثاػذات
الغذائيثثة فثثي ػ(ثثشأل حاألسثثابح – أديثثن – حضثثارم –الِقٌثثْى ػشلثثة
الشكيز ) في الشوايحيي باإلضافة ىلا ػشلثة الوشثالحة فثي الوخثا،
بحظب هؼاييز كحلة األهي الغذائي ّالشراػة.

الوشثثزّع حقثثا ًجاحثثاً كحيثثزاً حظثثب الخطثثة الوزطثثْهة ّكثثاى
للوشزّع أذز ىيجابي فثي جثأهيي الغثذاء لألطثز الوححاجثة  ،حيثد
دفؼث بؼض األطز أبٌاءُا لوْاسلة الحؼلين بؼذ اًقطثاع قظثز
ػٌَ للححثد ػثي لقوثة الؼثيي ،فيوثا اججثَ الثحؼض اآل ثز ًحثْ
األػواأل اليذّية ّجزبية الوْاشي.
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جوسًع نقاعد جدًدة للهدارص

ضوي هشثزّع جحظثيي جثْد الحؼلثين للطلحثة

ُذف الوشزّع الا جقثذين الثذػن للطلحثة األكرثز

األكرثثز جضثثزراً فثثي هذيزيثثة الْاسػيثثة ّسػثثث

جضثثزراً ّالحثثي جحثثزاّ أػوثثارُن بثثيي  17 ّ 6طثثٌة

 BCFHDالوقاػذ الوشدّجة الجذيذ للوثذارص

لؼثثذد  19هذرطثثة فثثي هذيزيثثة الْاسػيثثة ّدػثثن

الوظحِذفة الحي لذيِا ػجش في ػثذد الوقاػثذ،
ّػذدُاح  )1410هقؼذ هثشدّز فثي 19هذرطثة
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الخذهات الحؼليوية اسة في الوذارص الوحضزر ّ
الحي ال جظحطيغ الؼول بشكل كاهل بظحب الصثزاع
.

إضالح الهقاعد الهدرضٌت القدًهت

ضوي هشزّع جحظثيي جثْد الحؼلثين للطلحثة

ُّذف الوشزّع أيضاً ىلا جقذين الثذػن

األكرثثز جضثثزراً فثثي هذيزيثثة الْاسػيثثة قاهثثث

للطلحثثة األكرثثز جضثثزرا ّالحثثي جحثثزاّ

 BCFHDبإسال الوقاػذ القذيوة الحي جححاز

أػوثثارُن بثثيي  17 ّ 6طثثٌة لؼثثذد 19

الا سياًة لؼذد ح )565هقؼذ هشدّز.

هذرطَ في هذيزيَ الْاسػية .
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جوسًع الحقٌبت الهدرضٌت

ّسػثث  BCFHDالحقيحثة الوذرطثثية
للطلحة األكرز جضثزراً هثي األحثذاخ ،

شول الطلحة هي الصف األّأل ّححا
الصثثثثف الظثثثثادص أطاطثثثثي لؼثثثثذد
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ح )4143حقيحة هغ هظحلشهات الذراطة ح 8
دفاجز ّ 80رقة  -باكث أقالم رساص  -باكث
أقالم ححز  -باكث هقاشط  -باكث هقلوة -
باكث أقالم هلًْة  -باكث هظاطز ).

جدرًب على الحعلٌو فٍ الطوارئ

ضوي هشزّع جحظيي جْد الحؼلين للطلحة األكرز

كوا قاهث أيضثاً بحثذريب  160فثزد هثي

جضثثزراً فثثثي هذيزيثثة الْاسػيثثثة قاهثثثث BCFHD

هجثثثثثالض اآلبثثثثثاء ّاألهِثثثثثات ّاالدار

بحذريب  30هي هثْففي هكحثب الحزبيثة بؼاسثوة

الوذرطية ػلا الحؼاهل هغ الحؼلثين فثي

الوحافظة ػلا الحؼلين في الطْارئ .

الطْارئ.

- BCFHD

05 | 9102

9102

- BCFHD | 06

07 | 9102

- BCFHD

نشزوع جوسًع الهطاعداث النقدًت لإلًجار

ضّٓ ِشزٚع دػُ ا طز ا وضز رضزراً ثبٌّظبػياد اٌغ١ز

لوذ جظؼة أشثِز كثل شثِز لألطثز الْاحثذ ح)$75

غذاا١خ ٚاٌّظبػياد إٌمي٠دخ ٌإل٠جدبراد اٌّزرجطدخ ثظدجً

دّالر ح  193اطثثز فثثي هذيزيثثة سثثالة ّ  187فثثي

اٌؼ١ش ٔفذد ِ BCFHDشزٚع رٛس٠غ اٌّظبػياد إٌمي٠خ

هذيزية القاُز ) ُّ ،ذف الوشزّع الا اإلطثِام فثي

ٌٍٕددبسد ٓ١اٌّظددزأعز ٓ٠ا شددي رضددزراً ِددٓ ا دددياس ٌؼدديد

الحخفيف ػي األطز الوحضثزر ػحثز جظثلين هظثاػذ

( )380اطزح فِ ٟي٠ز٠زٟ

- BCFHD | 08
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ايجارات كل شِز ػحز ًظام الححْيالت الٌقذية.

جوسًع الهواد الغٌز غذائٌت للناسحٌن

وّدددب ٔفدددذد  BCFHDرٛس٠دددغ اٌّدددٛاد اٌغ١دددز غذاا١دددخ
ٌٍٕبسد ٓ١اٌّزضزر ِٓ ٓ٠ا دياس ٌؼديد ( )1000أطدزح
فِ ٟدي٠ز٠زٟ

دبٌخ ٚاٌمدب٘زحٚ ،ردُ رٕف١دذ اٌّشدزٚع

ػجدددز اٌ١دددخ اٌزذددد٠ٛلد إٌمي٠دددخ ثّؼددديي ( )170دٚمر

ٚرددأر٘ ٟددذٖ اٌّشددبر٠غ اٌياػّددخ ٌألطددز إٌبسدددخ
ٚا شي فمزاً ف ٟظً ٚضغ ئٔظبٔ ٟثبٌغ اٌصدؼٛثخ

ف ٟرؼش .

ٌألطزح اٌٛاديح ٌّٚ ،زح ٚاديح.
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نشارًع ضبل العٌش للهطحهدفٌن نن االًجاراث

ضددّٓ ِشددزٚع دػددُ ا طددز ا وضددز رضددزراً ثبٌّظددبػياد
اٌغ١ز غذاا١دخ ٚاٌّظدبػياد إٌمي٠دخ ٌإل٠جدبراد اٌّزرجطدخ
ثظددجً اٌؼدد١ش ٔفددذد ِ BCFHDشددبر٠غ طددجً اٌؼدد١ش

ٌٍّظدددزٙيفِ ٓ١دددٓ ام٠جدددبراد ٌؼددديد ( )380اطدددزح فدددٟ
ِي٠ز٠زٟ

بٌخ ٚاٌمب٘زح.
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اٌّشزٚع لبَ ثزظٍِ ُ١جبٌغ ِبٌ١خ ٌزٍه ا طز ( دز
ٔمي ٞثّؼيي  400دٚمر ٌألطزح اٌٛاديح ،ضّٓ "طدجً
اٌؼدددد١ش" وٛطددددٍ١خ وددددزٚط ٌٍّظددددزأعز ٓ٠ثذ١ددددش
٠ظزط١ؼ ْٛدفغ ام٠جبراد ثؼي أزٙبء اٌّشزٚع.

دورة الدعو النفطٍ لألحداث والنطاء

ضّٓ ثزٔبِظ اٌذّب٠خ ٔفذد  BCFHDدٚرح رير٠ج١خ

٘ٚددديفذ اٌددديٚرح ئٌددد ٝرش٠ٚدددي اٌّزددديرث ٓ١ثأدددديس

ٌٍؼددبٍِ ٓ١فدد ٟاإل ددلد١خ اٌّزوش٠ددخ ثزؼددش ٌزمدديُ٠

اٌٛطباً اٌز ٟرظبػي ٔشمء ام لد١بد ػٍد ٝررطدٟ

اٌدديػُ إٌفظددٌٍ ٟمددباّ ٓ١ػٍدد ٝدددياس ٚإٌظددبء

اٌؼمجبد ٚاٌظ١ز ٔذ ٛد١بح وزّ٠دخ عي٠ديح ٌٍفدزد ثؼدي

ٚاطددددددزفبد ِٕٙددددددب ِ 20زدددددديرثبً ِٚزيرثددددددخ.

اٌردددددددددددددددددزٚط ِدددددددددددددددددٓ ام دددددددددددددددددلد١خ.
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جوسًع حقائب الوقاًت نن الكولٌزا

ٔفدددذد  BCFHDرٛس٠دددغ دمبادددت اٌٛلب٠دددخ ِدددٓ

اٌّزدددأصزح ٚإٌدددبسد ٓ١فددد ٟإٌّدددبطك ذاد ا ٠ٌٛٚدددخ

اٌىدد١ٌٛزا ٌؼددديد ( )3960اطدددزح ٌذدددبمد اٌىددد١ٌٛزا

اٌمص ٜٛفِ ٟي٠ز٠خ

بٌخ.

اٌّإودديح ٚاٌّشددزجٗ ثٙددب  ٚا طددز اٌّجددبٚرح ٌىددً

ٚرُ اٌزٛس٠غ ٚاٌزٛػ١دخ ٚفمدبً ٌّؼدب١٠ز اي  SOPد١دش

دبٌخٚ ،رٛػ١ز ُٙثبٌزطباً ا طبط١خ ٌٍٛلب٠خ ِٓ
اٌىددد١ٌٛزا ضدددّٓ ِشدددزٚع رددديولد امطدددزجبثخ
اٌطبراخ ٌٍى١ٌٛزا ف ٟاٌّجزّؼبد اٌضؼ١فخ
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رددُ رظددج 20 ً١أطددزح ِجددبٚرح ٌىددً دبٌددخ ودد١ٌٛزا
ِإويح ِٓ لجً فز٠ك اٌّزطدٛػ ٓ١اٌّجزّؼ١دِ ٓ١دٓ
ِٕشي إٌِ ٝشي.

جدرًب وجوعٌت بالكولٌزا

ٔفدددذد  BCFHDأٔشدددطخ ردددير٠ت ثشدددأْ ر ٛدددً١

وّب ٔفذد  BCFHDأٔشطخ اٌزٛػ١دخ ٚرذظدِّ ٓ١برطدبد

اٌزطدددباً اٌّزؼٍمدددخ ثبٌزٛػ١دددخ ثدددبٌى١ٌٛزا ٚرذظدددٓ١

إٌظبفددخ اٌصددذ١خ ٌش٠ددبدح اٌددٛػ ٟثأّ٘١ددخ ئرجددبع اٌزددياث١ز

أٔشدددطخ ِّبرطدددبد إٌظبفدددخ شدددٍّذ اٌّزطدددٛػٓ١

اٌٛلبا١خ اٌضدزٚر٠خ فدِ ٟىبفذدخ رفشد ٟاٌىد١ٌٛزا ضدّٓ

اٌّجزّؼ١ددددِٚ )CVs( ٓ١ىٍددددٛر ٓ٠إلعددددزاء اٌزؼمددددُ١

ِشدددزٚع رددديولد امطدددزجبثخ اٌطبرادددخ ٌٍىددد١ٌٛزا فدددٟ

ٌدددٕمب اٌّ١ددبٖ فدد ٟاٌّٛالددغ اٌّزددأصزح ،ثبإلضددبفخ اٌددٝ

اٌّجزّؼبد اٌضؼ١فخ اٌّزأصزح ٚإٌبسد ٓ١ف ٟإٌّبطك ذاد

رددير٠ت اٌمددبدح اٌّددإصز ٓ٠اٌّجزّؼ١دد ٓ١ػٍدد ٝرذف١ددش

ا ٠ٌٛٚخ اٌمص ٜٛفِ ٟي٠ز٠خ

بٌخ.

اٌّجزّغ ٚرٛػ١زٗ.

- BCFHD
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جوسًع أقزاص الكلور

ٚسػذ  BCFHDألزاص اٌىٍٛر ٌزؼم ُ١وشأبد اٌّ١بٖ فٟ

٠أر٘ ٟذا إٌشب ضّٓ ِشدزٚع رديولد امطدزجبثخ

إٌّبطك ذاد اٌرطٛرح اٌؼبٌ١خ ٌؼيٚ ٜٚثدبء اٌىد١ٌٛزا ٌؼديد

اٌطبراخ ٌٍى١ٌٛزا ف ٟاٌّجزّؼدبد اٌضدؼ١فخ اٌّزدأصزح

 2785أطزح فِ ٟي٠ز٠خ
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ٚإٌبسد ٓ١ف ٟإٌّبطك ذاد ا ٠ٌٛٚخ اٌمص.ٜٛ

بٌخ.

9102

حهالث جعقٌو وجنظٌف وقائٌت

لبِددددذ  BCFHDثدددداعزاء دّددددلد رٕظ١ددددف اٌرشأددددبد

وّب لبِذ ثجٕبء وشاْ رجّ١ؼ )3َ 25 ( ٟفِٕ ٟطمدخ

ثبطزرياَ ِذٍدٛي اٌىٍدٛر ثززو١دش ٌ ،٪5زؼمد ُ١وشأدبد

(صؼجبد) ضّٓ ِشدزٚع رديولد امطدزجبثخ اٌطبرادخ

اٌّ١دبٖ فد ٟإٌّددبطك ذاد اٌرطدٛرح اٌؼبٌ١ددخ ٌؼديٚ ٜٚثددبء

ٌٍىدددد١ٌٛزا فدددد ٟاٌّجزّؼددددبد اٌضددددؼ١فخ اٌّزددددأصزح

اٌى١ٌٛزا ٌؼيد  162وشاْ ِ١بٖ فِ ٟي٠ز٠خ

بٌخ.

ٚإٌبسد ٓ١ف ٟإٌّبطك ذاد ا ٠ٌٛٚخ اٌمص.ٜٛ
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نشزوع نكافحت الكولٌزا

٘ددي اٌّشددزٚع اٌدد ٝاٌذددي ِددٓ أزشددبر اٌىدد١ٌٛزا فددٟ
ِي٠ز٠بد ِيٕ٠خ رؼش (اٌّظفز-اٌمب٘زح –

بٌخ ).

ئدارح اٌّظزشف ٝاٌجّٛٙر ٞأشبدد ثجٙدٛد ِٚجدبدرح
رػبح ِٕٚفذ ٞاٌّشزٚع ،ػٍ ٝرجبٚث ُٙاٌظدز٠غ ِدغ

رُ ف٘ ٟدذا اٌّشدزٚع اٌم١دبَ ثذّدلد رٛػ١دخ ٚرٛس٠دغ

ِٕبشيح أثٕبء اٌّذبفظدخ اٌدذ ٓ٠رٛافديٚا ػٍدِ ٝزودش

ِبدح اٌىٌٛدٛر ٚوٍدٛرح اٌرشأدبد ٌألطدز اٌّزضدزرح ِدٓ

ِىبفذددددددخ اٌىدددددد١ٌٛزا ثبٌؼشددددددزاد ١ِٛ٠ددددددب.

اٌى١ٌٛزا ٚوذٌه رُ رش٠ٚي ِزوش ِىبفذدخ اٌىد١ٌٛزا فدٟ
ِظزشف ٝاٌجّٛٙر ٞثأدٚاد إٌظبفخ ٚاٌّ١بٖ إٌم١خ.
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نشزوع الحهكٌن للهزأة الهعٌلت

ٔفدددذد  BCFHDثزٔدددبِظ اٌزدددير٠ت اٌذزفدددٚ ٟاٌزّىدددٓ١

ِٓ ودلي رأٍ٘ٙ١دب ٚرّىٕٙ١دب ثّشدزٚع ٠دير اٌديوً ،د١دش

املزصبدٌٍّ ٞزأح اٌّؼٍ١خ ٚاٌذ ٞاطزٙي  ِٓ 200إٌظبء

٠م َٛاٌّشزٚع ثزير٠ت اٌّزأح ف ٟئدي ٜأرثغ ددز ٠ي٠ٚدخ

اٌّؼددد١لد فدددِ ٟدددي٠ز٠بد اٌمدددب٘زح ٚاٌّظفدددز  ٚدددبٌخ

( اٌر١بطخ ٚاٌزطز٠ش –

ٕبػخ اٌجرٛر ٚاٌدزٚااخ – اٌىدٛاف١ز

ٚاٌّٛاطط ثّذبفظخ رؼش ،د١ش ٘ي اٌّشزٚع اٌ ٝرأِٓ١

ٚاٌددٕمش – ا شددغبي اٌ١ي٠ٚددخ )ٍ٠ ،دد ٟذٌدده ِزدٍددخ رّىددٓ١

ِصير دوً صبثذ ٌٍٕظبء ِٓ اٌلر ٟرؼٛي أطزح

اٌّزأح اٌّؼٍ١خ ثأدٚاد اٌّشزٚع اٌذ ٞريرثذ ػٍٗ١

- BCFHD

30 | 9102

نشزوع جعشًش قدرة األضزة والهجحهع على الطهود

ٔفدذد عّؼ١ددخ ثٕددبء اٌر١ز٠ددخ ٌٍزّٕ١ددخ اإلٔظددبٔ١خ BCFHD

ٚاطزفبد ِدٓ اٌّشدزٚع  440أطدزح ِٕٙ ،دب  225أطدزح فدٟ

ِشدزٚع رذظد ٓ١طدجً اٌؼدد١ش ٚرؼش٠ددش لديرح ا طدز

ِجبي اٌشراػخ 125 ٚ ،أطدزح فدِ ٟجدبي رزث١دخ اٌديٚاعٓٚ ،

ٚاٌّجزّددغ ػٍدد ٝاٌصددّٛد فددِ ٟي٠ز٠ددخ دجددز ِذبفظددخ

 90أطزح فِ ٟجبي رزث١خ اٌضزٚح اٌذٛ١أ١خ .

دضددزِٛد ،د١ددش لبِددذ ثزٛس٠ددغ ِدديولد طددجً اٌؼدد١ش
ِصذٛثبً ثبٌّؼٔٛبد إٌمي٠خ اٌطبراخ ٌألطز ا وضز ضؼفبً .
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نشزوع جحطٌن ضبل العٌش نن خالل الدعو الهحكانل

ٔفذد ِ BCFHDشزٚع رذظ ٓ١طجً اٌؼ١ش ٌألطز

ٚاٌزؼش٠خ ٚاٌشّب٠ز ٓ١ثّذبفظخ رؼش .

اٌّزضزرح ِٓ إٌشاػبد ِدٓ ودلي اٌديػُ اٌّزىبِدً

٠زضّٓ اٌّشزٚع دػُ ا طز اٌّظزٙيفخ ثّيولد سراػ١خ (

ٌألِٓ اٌغذااٚ ٟاٌزغذ٠خ ٚاٌذ ٞاطدزٙي  600أطدزح

ثذٚر وضزٚاد ،ثذٚر ثم١ٌٛدبد) ،ثبإلضدبفخ ئٌدٔ ٝظدبَ اٌدزٞ

فِ ٟي٠ز٠بد شزػت اٌظلَ  ٚشزػت اٌزٔٚخ

ثبٌزٕم١ط ٠شًّ شدجىخ ٚأٔبث١دت اٌدزٚ ٞوشأدبد ِ١دبٖ طدؼخ
ٌ 6000/5000زز.
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الحدرًب وبناء القدراث
ألبِذ عّؼ١خ ثٕبء اٌر١ز٠خ ٌٍزّٕ١خ اإلٔظبٔ١خ  BCFHDدٚراد
رير٠ج١خ ِزؼيدح ِٚزٕٛػخ ػضبء اٌ١ٙئخ اإلدار٠خ ٚاٌؼبٍِٓ١
ف ٟاٌجّؼ١خ ثٙي امررمبء  ٚثٕبء اٌميراد ٚ ،رط٠ٛز اٌّٙبراد
اٌفزد٠خ ،شٍّذ دٚرح ف ٟأولل١بد اٌؼًّٚ ،دٚرح فِ ٟذبرثخ
اٌفظبد ٚامدز١بي ٚ ،دٚرح ِفبِ٘ٚ ُ١صطٍذبد شباؼخ
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فدد ٟاٌؼّددً اإلٔظددبٔ ، ٟثبإلضددبفخ ئٌدد ٝدٚرح فدد ٟاٌزرطدد١ط

امطززار١جٚ ٟدٚرح ف ٟاٌّذبطجخ ٌغ١ز اٌّذبطج .ٓ١وّب لبِذ
اٌجّؼ١خ ثزذي٠ش ٚرط٠ٛز اطززار١ج١زٙب ٌألػٛاَ -2020
. َ2025
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نشزوع الطلت الزنضانٌت

ٔفددذد ِ BCFHDشددزٚع "اٌظددٍخ اٌزِضددبٔ١خ" فددٟ
اٌؼي٠ي ِٓ ِي٠ز٠بد اٌز٠ف ٚاٌّيٕ٠خ ، ،د١ش رُ رٛس٠غ
( )1460طٍخ غذاا١دخ رذزد ٞٛػٍد ٝاٌّدٛاد اٌضدزٚر٠خ

اطددزٙيفذ ا طددز اٌّزضددزرح ٚإٌبسدددخ فددِ ٟددي٠ز٠بد اٌّٛاطددط
ٚاٌّظفز ٚاٌمب٘زح  ٚبٌخٚ ،رُ رٕف١ذ اٌّشدزٚع ٌزٍج١دخ ِزطٍجدبد
اٌّذزبع ِٓ ٓ١اٌفئبد ا شي ضؼفب.

(دل١ك ،ارس ،طىز ،دٍ١ت ،س٠ذ ،رّز ،فب ١ٌٛب)

- BCFHD
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نشزوع اإلغاثت الغذائٌت والهٌاه

ٔفددذد ِ BCFHDشددزٚع "امغبصددخ" ثددبٌّٛاد اٌغذاا١ددخ ٚاٌّ١ددبٖ ،

ٚاطزٙيفذ  200اطزح فِ ٟي٠ز٠خ اٌصٍ ،ٛوّب ردُ رٛس٠دغ

د١ش ردُ رٛس٠دغ طدًٍ غذاا١دخ رذزد ٞٛػٍد ٝاٌّدٛاد اٌضدزٚر٠خ (

ٍِِٚ ْٛ١باخ ٚطز ْٛاٌف ٌزز ِٓ ِ١بٖ اٌشزة ٚامطزرياَ

لّخ ،دل١ك ،طىز ،س٠ذٍِ ،خ ،فب ١ٌٛب)

ػٍ ٝاٌؼي٠ي ِٓ اٌّزضزر ٓ٠فِ ٟي٠ز٠خ اٌّظفز
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نشزوع كطوة العٌد

ٔفددذد ِ BCFHDشددزٚع وظددٛح اٌؼ١ددي ثؼدديد  72أٌددف

٘ددي اٌّشددزٚع ئٌددِ ٝظددبػيح ا طددز إٌبسدددخ

لطؼددخ ٌٍٕددبسدٚ ٓ١اٌّزضددزر ٓ٠فددِ ٟذبفظددبد ِددأرة ،

ٚا شي فمدزاً ٚئدودبي اٌجٙجدخ ٚاٌظدزٚر ٚفزددخ

ٚاٌجددٚ ، ٛاٌج١ضددبء ٠ٚ ،شددًّ ػدديد  12أٌددف لطؼددخ

اٌؼ١ي ػٍ ٝأطفبٌٙب ف ٟظً ا ٚضدبع اٌّؼ١شد١خ

ِلثددض ٚمدٚ ٞرعددبٌٚ ٟػدديد  60أٌددف لطؼددخ ِلثددض

اٌصؼجخ اٌزد ٟرؼ١شدٙب ا طدز ٚامررفدبع اٌىج١دز

ٔظدددددددددددددددددددددددددددددددددباٚ ٟثٕدددددددددددددددددددددددددددددددددبر. ٟ

فددددددد ٟا طدددددددؼبر فددددددد ٟظدددددددً اٌذدددددددزة.
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39 | 9102

نشزوع لحوم االضاحٍ

ٔفددذد ِ BCFHDشددزٚع ا ضددبد َ2019 ٟفددٟ

ددؼجخٚ ،اطددزٙي اٌفئددبد اٌفم١ددزح ٚاٌّذزبعددخ ٚا شددي

اٌؼي٠ي ِٓ ِي٠ز٠بد ِذبفظدخ رؼدش ٚ ،اٌدذ٠ ٞدأرٟ

رضزراً.

رٍج١دددخ مدز١بعدددبد ا طدددز اٌّذزبعدددخ ودددلي ػ١دددي

اطزفبد ِٓ اٌّشزٚع اوضز ِٓ  13اٌف فزد فدِ ٟدي٠ز٠بد

ا ضذ ٝاٌّجبرن ف ٟظً ظز ٚالزصبد٠خ

اٌّظفز ٚاٌمب٘زح  ٚبٌخ ٚاٌّٛاطط ثّذبفظخ رؼش.
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نشزوع الهخبش الخٌزي للهطاكن الطالبٌت

ٔفذد ِ BCFHDشزٚع اٌّرجش اٌر١زٚ ٞاٌذ٠ ٞظزٙي

٘ددذا اٌّشددزٚع ٠ددإِّٓ اٌشددٟء ا طبطدد ٟفدد ٟاٌٛعجددبد

 200طبٌدت ٚطبٌجددخ ِدٓ طٍجددخ اٌجبِؼدبد فدد ٟاٌّظددبوٓ

اٌغذاا١خ ٌطٍجخ اٌجبِؼخٔٚ ،يػ ٛاٌ ٝاطزّزار ٚرٛط١غ ٘ذا

اٌطلث١ددخ ،د١ددش ٕ٠ددزظ اٌّرجددش الددزاص اٌزٚرددٌ ٟددضلس

اٌّشزٚع ٌ١شًّ ِظبوٓ أوضز ِبساٌذ رٕزظز اٌيػُ .

ٚعجددبد ١ِٛ٠ددبً ٌّٚدديح  10أشددٙز وددلي اٌؼددبَ اٌيراطددٟ
.َ2020 /2019
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نشزوع الكفاالث

ٙ٠ي اٌّشزٚع اٌ ٝام٘زّبَ ثبٌّىفِ ٓ١ٌٛبد٠بً ِٚؼٕ٠ٛدبً

وّب ٠زُ رٕف١ذ ثؼض ا ٔشطخ اٌرب دخ ثب ٠زدبَ

ِٓ فئدبد ِزؼديدح أّ٘ٙدب ا ٠زدبَ  ،د١دش رمد َٛاٌجّؼ١دخ

ِٚزبثؼخ رؼٍ. ُّٙ١

ثصز ِظزذمبر ُٙثشىً دٚر ٞوً  3اشٙز.
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