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 2021-2018الخطة المتوسطة األجل للفترة  -C 2017/3الوثيقة 
 2019-2018وبرنامج العمل والميزانية للفترة 

 
 2017أبريل/نيسان  – 2مذكرة المعلومات رقم 

 
 مجاالت إلغاء التركيز البرامجي

 

 السياساتسياق  -الا أو  
 
، يف التحديات زالتطورات املشييييار 2019-2018حبث املدير العام، يف سييييإاد د دان مر الع العامل زاملإةا إف ل      -1

دلإها يف اسيييييييييتعراال ااتار اوسييييييييي اصإدر زالتوملإهات الإليييييييييانر   غ امل ورات ااة إاإف ملة(اف ا   يف زالةرا ف  املة(اف  
ح يف ه ا السيييييييييييييإاد زةد اصضييييييييييييي .ذات ا زلويف الرب الع زاملالإف زاجمل س يف لا يتع ق مبداوت العاملزال دان ال ةإف زجلةيت 

زملون ت ب لتةايد لتأنيف اخلدلات ال ةإف ل اة(اف مغإف حتقإق الةتائع املةشيييييون  يفاميييييف يف لا يتع ق مد ل الي دان لتحقإق 
 املوارن.  لقامد أهداف التةاإف املستدالف يف ظمّل القإون امل رزضف   ى

 
 حول ليانئ رئإسإف أرمعف.  2019-2018ز  إه، وحورت م ور  مر الع العامل زاملإةا إف ل      -2
 

احملاف(ف   ى لإةا إف دمسإف ثامتف لغ نزن صغإري يف لستوى اوش اكات املقرر  زيف او تاانات الإلافإف يف املإةا إف   أ 
 اسييييييييييييييتإعال الةيانات يف التسالإا زد ان  اسييييييييييييييت اار الوفورات، زذلك لغ يفالل 2017-2016لقار ف مال    

 يف جماوت العامل ذات ا زلويف لع ااةرار مالضغط املتإلمل ماملإةا إف   ى ا  ضاء يف ا زةات املتقّ يف. 

ضيييوء لزد ان  ختإليييإمل املوارن ل اداوت ذات ا زلويف زصسييي إط ا حتديد جماوت ا زلويف زدلغاء ا زلويف الرباجمإف  ل 
 ويف اليت سييييييييييييييتسييييييييييييييا د فإها املسييييييييييييييا ات الطو إف املة(اف   ى ص يإف الط بل  ى اجملاوت ا يفرى ذات ا ز 

   ى يفدلاهتا ال ةإف. 

يف املائف لغ او تاانات الإلافإف يف املإةا إف مةاء   ى ةرار امل ور  14زيان   إلإب مر الع التعازن التقين دىل  سيف   ج 
 ر يف نزرصه التاسعف زال الثني. زصومإف امل و 9/89رةل 

 اسييييييييييييييتددام صرصإيات دنار  الربالع املعاول عا حالإا لتسييييييييييييييرال يف حتقإق  تائع فعالف زةام ف ل تحقق، يفامييييييييييييييف  ن 
   ى املستوى القطري. 

 
دزرصني يف ال 2019-2018زت يت جلةتا الرب الع زاملالإف دىل ا لا ف، لدى نراسييييييييييييييف مر الع العامل زاملإةا إف ل      -3

، د طييياء لةييييد لغ املع وليييات  غ جمييياوت دلغييياء ال كإة 2017ليييارذ/رذار  31دىل  27ال تني  قيييدهتايييا يفالل ال    لغ 
 زصتضيييييييييييييياغ ه ا امل كر  لع ولات  غ  ا إف حتديد. 1السييييييييييييييانسييييييييييييييف زاخلاسييييييييييييييني معد املائف ل اد س دىل الدزر الرباجمر 
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 63دىل  59جماوت دلغاء ال كإة الرباجمر زص امييييييييييييييإمل دضييييييييييييييافإف  غ جماوت دلغاء ال كإة املشييييييييييييييار دلإها يف ال قرات لغ 
 . 2019-2018 غ مر الع العامل زاملإةا إف ل      C 2017/3لغ الوثإقف 

 
 عملية تحديد مجاالت إلغاء التركيز -ثانياا 

 
 املدير العام زاملديريغ  وال، ةام جم س رمييييييييد مرالع املة(اف، مرئاسييييييييف املدير العام ز ضييييييييويف 2016يفالل سييييييييةف  -4

العالني املسيييا ديغ يف املقار كافف، زةان  الربالع اوسييي اصإدإف، متوملإه زنراسيييف  ا إف د دان اخلطف املتوسيييطف ا ململ ل     
  دتيار هي ا العا إيف، تإ يب دىل ليديري الشييييييييييييييعيب ال ةإيفزيف .2019-2018زمر يالع العايمل زاملإةا إيف ل      2018-2021

لع لرا ا  لتط يات  2019-2018لةهل، حتديد جماوت دلغاء ال كإة الرباجمر يفالل ال     لغ يفالل رؤسييييييييياء دنارات كملّ 
زةد ملرى  ف.زرراء ا ملهة  الرئاسيييييإ 2021-2018الربالع اوسييييي اصإدإف   ى الةحو املينّي يف اخلطف املتوسيييييطف ا ململ ل     

 حتديد جماوت دلغاء ال كإة ماوستةان دىل ثالث جماو ات رئإسإف لغ املعايري كاآليت:
 

 ف،لدى صة إ  الربالع اوسييييييييييييي اصإدإف زا  شيييييييييييييطف ال ةإف ل اة(ا اخن اال الط ب   ى املةتدات زاخلدلات ال ةإف  أ 
 ان  دلغ حتديد العامل ال ي ماالسان  مبا يف ذلك املةتدات زاخلدلات اليت اسييييييييييييييتإسا ت، مبا  ّسغ مالتاي

 ؛زة ه أزصوملإهه 

 يف حاوت التدايفمل أز اوزنزاملإف؛ال ةإف  صيسإط العامل مني الشعب  ل 

 لع اهلإئات املوملون  يف لوةع أفضييييييييييمل لالضييييييييييطالل ميع  أكرب مالشييييييييييراكات اوسيييييييييي اصإدإف مقدراوسييييييييييتعا ف   ج 
 أ وال العامل. 

 
زةام ةان  الربالع اوس اصإدإف ماستعراال اجملاوت املق حف الغاء ال كإة الرباجمر لغ أململ دنراملها ضاغ مر الع  -5

  2زأةّرها لغ مثّ فريق اانار  التة إ يف زالرمد. 2019-2018العامل زاملإةا إف ل     
 

 مجاالت إلغاء التركيز -ثالثاا 
 
لغ مر الع العامل زاملإةا إف ل      63دىل  59يتةازل ه ا القسييييييييييييييل جماوت دلغاء ال كإة املدرملف يف ال قرات لغ  -6

  ف حبسييييييييييييييب القطا ات ال ةإف  أي اانارات ال ةإف  لع ااشييييييييييييييار  دىل املعايري املعتاد  يف كمل حالفل إلييييييييييييييّ  2018-2019
 ت تإديييف اخن ييياال الط يييب   ى املةتديييا وقفهيياأز  د توجيههيياسييييييييييييعيياجمييياوت العايييمل اليت  ال كإة: احلييياوت الغييياءلغ 

أكرب  قدرممني الشييعب ال ةإف ل حد لغ اوزنزاملإف؛ ز/أز اوسييتعا ف  تبسيييا العملزاخلدلات ال ةإف أز اسييتسااهلا؛ ز/أز 
 . بالشراكات االستراتيجية

  

                                                      
دإف املدير العام، املدير العام املسا د  التةاإف اوةتإلانيف زاوملتاا إف ، لدير  اوس اصإ  والفريق اانار  التة إ يف زالرمد: املدير العام  رئإًسا ،   2

 .زالتدطإط زدنار  املوارن ، زلدير الديوان
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 إدارة الزراعة وحماية المستهلك -من برنامج العمل والميزانية  59الفقرة 
 
 سيجري تبسيطها التسةولوملإا اليإولوملإف ل تةاسمل احلإواين:  أ 
 

 وممعييييد الإ احلإواين زمييييييييييييييحييييف احلإوان يف جمييييال صسةولوملإييييا التةيييياسيييييييييييييييييمل احلإواين وزليييياً   تيييياجمل يعييييد  اييييمل شييييييييييييييعيييييف اا
سييييتددام التقةإات و  ى ا تيار أ ه  امل صضييييط ع مه مالسالمل الشييييعيف املشيييي كف مني املة(اف زالوكالف الدزلإف ل طاةف ال ريف 

دلات احلإواين زمحف احلإوان ت يات ا دان زن ل لشاريع صركة   ى يف  تاجالةوزيف يف ا   يف زالةرا ف. زصت قى شعيف اا
اةف ال ريف زلدى الشييعيف املشيي كف مني املة(اف زالوكالف الدزلإف ل ط الت قإح اومييطةا ر ز قمل ا ملّةف   ى املسييتوى القطري.

قةإات الةوزيف يف ا   يف زالةرا ف لوظ ون يعا ون يف جمال اخلرب  ه ا زهر مإلييييدن صة إ   دن لغ املشيييياريع وسييييتددام الت
 ال كإة احلإواين زميييييييييحف احلإوان سيييييييييت غر  تاجزلع أّن شيييييييييعيف اا زصةشيييييييييط يف صقدمل الد ل املإداين ل ي دان. ذات الإلييييييييي ف

ف زالوكالف إا اليإولوملإف، سيييييتواميييييمل الشيييييعيف املشييييي كف مني املة(ا غ العامل يف جمال التةاسيييييمل احلإواين ماسيييييتددام التسةولومل
الدزلإف ل طاةف ال ريف ماسيييييتددام التقةإات الةوزيف يف ا   يف زالةرا ف صقدمل الد ل ال ين يف ه ا اجملال لغ يفالل ميييييةدزد 

  لشاريع التعازن التقين التامع ل وكالف الدزلإف ل طاةف ال ريف.
 
  سيوقف العمل بها:جم ف املوارن الوراثإف احلإوا إف:   ل 
 

تع ق املقاوت زص مبا أن دميييييييييييدارات أيفرى ص .   س احلاملف. جم ف املوارن الوراثإف احلإوا إفسيييييييييييتتوةا املة(اف  غ دميييييييييييدار 
إا الةاطر ال(اهري إف: التومييييييييييييييماجملاوت التالإف لغ دنار  املوارن الوراثإف احلإوا  جم ف املوارن الوراثإف احلإوا إفاملةشييييييييييييييور  يف 

اء ةدرات اجملتاعات مةز الإلون؛ ز اوستددام املستدام؛ ز التطوير  التحسني الوراثر ؛ ز  ا إات املسح زالرمد؛ ز زاجلإةيئر؛ 
احمل إف اليت صريب املاشييإف؛ زالسييإاسييات زامل سييسييات. زصتةازل جماو ف زاسييعف لغ اجملالت الع اإف اليت صةشيير لقاوت يف جمال 

 احلإواين اجملاوت املواضييييييييييييييإعإف اآل  ف ال كر، زلةها   ى سيييييييييييييييإمل امل ال: جم ف الع وم احلإوا إف  تاجالوراثف احلإوا إف زاا  ل 
 Journal of Animal Science   s.org/publications/jashttp://www.animalsciencepublication  ؛ زجمييييييييي يييييييييف

Animal   اليت صإعىن ماحلإوا اتhttp://www.cambridge.org/core/journals/animal زهر كةايف  غ نلع مني ثالث  
إوا إييف يف رسييييييييييييييإييا ؛ زجم ييف الع وم احل ييات زصغيي يتهييا زصةاإتهييا    وم احلإوان؛ اليحوث احلإوا إييف؛ صسيياثر احلإواجمالت   اإييف 

؛ زجم ف اليحوث احلإوا إف  Australasian Journal of Animal Science-Asian   http://www.ajas.info  زأسيييييييييي الإا
؛ زجم يييييف   وم  Journal of Applied Animal Research   20http://www.tandfonline.com/loi/taar  التطيإقإيييييف

 ؛ زجم ييييف احلييييدزن Livestock Science   cescien-http://www.journals.elsevier.com/livestock  ال رز  احلإوا إييييف
  .Frontiers in Genetics   http://journal.frontiersin.org/journal/genetics  يف   ل الوراثف

 
  سيجري تبسيطه: مر الع لسافحف ال ييا وززلا اوفريقإف  ج 
 

دىل املستب  احلإواين زميييييييييييييحف احلإوان  تاجلغ شيييييييييييييعيف اا مر الع لسافحف ال ييا وززلا ىف أفريقإاسيييييييييييييإتل  قمل العامل   ى 
اف   ى أن حتافظ الشعيف   ى  الةاهتا لع لة(اف الإلحف العاملإف زاملة( -ال ي   ك القدرات ل لك  -ااة إار  فريقإا 

يف ا   يف  لف الدزلإف ل طاةف ال ريف وسييييتددام التقةإات الةوزيفالشييييعيف املشيييي كف مني املة(اف زالوكاز العاملإف لإلييييحف احلإوان 
زالةرا ف حسب املقتضى. زستواممل الشعيف املش كف ن ل الرب الع لغ يفالل صطيإق صقةإات احلشر  العقإاف ملسافحف ذمامف 

سيييي ول املسافحف وير أاحلإواين زمييييحف احلإوان   ى  رار صط  تاجالتسيييير صسيييير زاملشيييياركف يف أ شييييطف لشيييي كف لع شييييعيف اا

http://www.animalsciencepublications.org/publications/jas
http://www.cambridge.org/core/journals/animal
http://www.ajas.info/
http://www.tandfonline.com/loi/taar20
http://www.journals.elsevier.com/livestock-science
http://journal.frontiersin.org/journal/genetics
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التدرجيإف لداء امل قيإات ا فريقر زأت س ذمامف التسييييييييييير صسييييييييييير زناء امل قيإات ا فريقر   ى املسيييييييييييتوى الوتين لغ يفالل 
  لشاريع التعازن التقين ل وكالف الدزلإف ل طاةف ال ريف يف املإدان.

 
 سيعاد توجيهها  احلوارات العاملإف زااة إاإف  غ اليقول:  ن 
 

  تاجكا ت شعيف ااز  سإعان صوملإه العامل يف جمال اليقول دىل العامل   ى املستوى القطري املدرج يف الربالع اوس اصإدإف.
لسا ات فةإف زافإف جملاو ف زاسعف لغ ا  شطف ن اا ل سةف الدزلإف  2016-2015يف ال     ةدلتالةيايت ززةايف الةياصات 

ات زلوان التو إف زاملشييييييييييياركف يف اوملتاا ات زفرد املهام ااة إاإف زالعاملإف زلا شيييييييييييامه. ل يقول مبا يف ذلك د دان املطيو 
  ى ن ل العامل   ى املسيييييييييتويني القطري زااة إار لدلع اليقول  2019-2018زسيييييييييإسون هةاك صركإة أكرب يفالل ال    

حتسني ساللف ستددام املديفالت كا مسد  ز املستدام ل احامإمل مما يساهل يف: ص عإمل ا  تاجزاحليول اليقولإف يف  (ل اا
  ال مف زصعةية التةول الةرا ر اليإولوملر زصغ يف املةار ني زسيمل  إشهل.

 
 سيعاد توجيهه وبناء شراكات استراتيجية دصالف املدةز ات القد ف الطراز لغ ليإدات اآلفات:  ه 
 

 ت.ليإدات اآلفات لسر يركة   ى دنار  خمةز ات ليإدات اآلفاسإعان صوملإه العامل يف جمال املدةز ات القد ف الطراز لغ 
لغ الطراز  ليإدات اآلفات صرسيييييييا اتزةد أنت املة(اف نزرا رائدا يف التو إف   ى لسيييييييتوى العامل مالتهديدات الةا ف  غ 

 دن لغ ا تراف  نزو  ت دحدى الةتائع يف أ ه مات هةاك اآل القدمل زيف م ور   ا إف حتديد ص ك امليإدات زدصالفها.
هتا املقار ف زسييييييييي كة املة(اف   ى لإة  ال ا  ف يف القطا ني العام زاخلاص أمييييييييييحوا يف لوةع أفضيييييييييمل لتأنيف ص ك اخلدلات.

 ز  ى  ا ها يف جمال ا  شيييييييييييييطف املسييييييييييييييقف لع احلسولات ا  ضييييييييييييياء زالشيييييييييييييركاء لت عإمل اانار  ال عالف مليإدات اآلفات
زسيييييييوف يشيييييييامل ه ا دنار  ليإدات اآلفات املتاحف يف دتار لشييييييياريع  صراكل ال سيييييييا ات.  ى التدان نزر  حإاهتا لتدةب 

  لسافحف اجلران.
 
  سيجري تبسيطها :معإةهان ل الربالع زةوا د اليإا ات املوملهف لس ع أساسإف   ز 
 

مل لة رن ، حمامييييإ، فضييييال  غ ن ل  (ل زرا ف لة رن ا اسييييتحداث شيييييسات زةوا د مإا ات لسيييي ع أسيييياسييييإف سييييإتل صدرجيإ  
تدالف.  زةد ملرى لع الوةت صطوير جماو ف زذلك مبا يتااشييييييييييييييى   ى دو أفضييييييييييييييمل لع ليانئ ا   يف زالةرا ف املسيييييييييييييي

 إادرجي  زجيري العامل ص لغ الشييييييييسات زةوا د اليإا ات املوملهف لسييييييي ع أسييييييياسيييييييإف لة رن  مواسيييييييطف مرالع زلشييييييياريع لةّو ف.
ولوملإا ص يإف لالحتإاملات املتغري  ل ي دان زيف ضيييوء التقدم ال ي شيييهدصه صسة  ى اسيييتحداث ه ا الربالع زةوا د اليإا ات 

  زسإحد صوحإدها لغ اوزنزاملإف يف اجلهون زسإةيد ملون  املع ولات املتاحف ل ي دان زاصساةها مشسمل  ام. املع ولات.
 
  سيعاد توجيههاأسالإب زهنع اارشان احملدن :   ز 
 

زهنع درشيييان حمدن  ملعاجلف املسيييائمل   ى املسيييتوى امل سيييسييير املتإلييي ف  دلات اارشيييان  سيييإإعان صوملإه العامل   ى أسيييالإب
ز  ى زمله التحديد، ماوسيييييييتةان دىل ملهون لة(اف ا   يف  زاخلدلات اوسيييييييتشييييييياريف يف دتار صعةية  (ل اومتسار الةرا ر.

 املييدارذ احلق إييف ل اةار ني زالةرا ييف زلة(اييات أيفرى   ى لّر سييييييييييييييةني  ييديييد ، مييات هةيياك ةيول زاسييييييييييييييع الةطيياد لةهع
زملرى دضييي اء تامع ل سيييسييير   إها يف دتار يفدلات اارشيييان الري ر، مما يتإح فرميييف ا ان  صوملإه  امل املة(اف اخلاص 

  مأس ول اارشان حبإث يرّكة   ى هدف أمشمل هو دمالح اخلدلات اوستشاريف الري إف.
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 سيعاد توجيهها :ا   يف/جتهإة د تاجممارسات الة(افف اجلإد  يف   ح 
 

دنار  املداتر  شأنم/جتهإة ا   يف حبإث يركة   ى التوملإهات د تاجسإعان صوملإه العامل   ى ممارسات الة(افف اجلديف يف 
زالتدريب العام يف  (ام حت إمل لإلييييييييانر اخلطر ز قاة الرةامف احلرملف/ممارسييييييييات    ى سيييييييياللف ا   يف يف ةطا ات حمدن .

 (راً دىل زملون العديد لغ لقدلر اخلدلات ال يغ يوفرزن ه ا الةول لغ التدريب العام ال ي لإس  دزنحماانار  اجلإد  
سييييياللف دنار  املداتر املتإلييييي ف م مشيييييأنلسغ ل اة(اف لإة  لقار ف يف زضيييييع صوملإهات حمدن   ل اة(اف فإه أي لإة  لقار ف.

إاد صعةية ي لإلييييايد ا مساك زسييييالسييييمل ال رز  احلإوا إف  زيف سييييا   يف يف القطا ات اليت صتاتع فإها املة(اف مقو  فةإف  أ
ملرصيطف زصإعىن املة(اف أيضييا مبسييائمل دنار  الة(افف ا ا   يف، زهو ألر سييإسييتاّر  ةد الط ب. د تاجااشييراف التة(إار   ى 

 مشسمل زثإق مت سري  إلوص الدستور الغ ائر زصسإإ ها. 
 

 والمياه واألرضإدارة المناخ والتنوع البيولوجي  –من برنامج العمل والميزانية  60الفقرة 
 
  سيعاد توجيههااليىن التحتإف ل اإاا:   أ 
 

 العامل   ى  (ل الري يف أ  ى السيييييييييييي سيييييييييييي ف زاليىن السربى لتداإع املإاا زاوحت ا  عا ز ق ها ال كإة  غسييييييييييييوف ي غى 
سييييييتوامييييييمل ز  ئات أيفرى صتاتع مبإة  لقار ف أكرب مالةسيييييييف دىل اليىن التحتإف ل اإاا.زهةاك زكاوت زهإ   ى  رار السييييييدزن.

املة(اف ن ل الي دان يف ا  اال املةدة   ةد أسيييي مل السيييي سيييي ف، مبا يف ذلك اليىن الإلييييغري  لتداإع املإاا لغ يفالل اانار  
ا د  املةار ني، إف زلسد تاململعمل الةرا ف أك ر  املستدالف ل  مف زلرافق التدةيغ نايفمل املةر ف، زذلك لغ أململ املسا د  يف

 سيمل  إشهل زةدرهتل   ى الإلاون. مو سإاا أمحال احلإازات الإلغري  لةهل،  رب الةهوال 
 

 زسيييييتحت ظ شيييييعيف ا راضييييير زاملإاا  ربهتا زصوفر الد ل ل ي دان يف جماوت خمت  ف لغ دنار  املوارن املائإف زاملإاا املسيييييتددلف
سييي سييي ف لسيييألف اا تاح زيشيييامل أسييي مل ال إف صألني املإاا لأل  يف زالتغ يف زاحملاف(ف   ى ةا د  املوارن الطيإعإف.يف الةرا ف مغ

إف، لع ديالء العةايف زصرمإف ا حإاء املائ زال رز  احلإوا إف احملامييييييييييييييإمل د تاجحإث صتاح املإاا ل قطا ات الةرا إف، مبا يف ذلك 
  لغامات زال مف زا راضر زالة(ل اايسولوملإف.أيضا ل اوارن املائإف يف سإاةات ا

 
زصيعا هل ا الةهع، صرن اخلربات التالإف زا  اال املتإليييييييي ف عا ضيييييييياغ حاف(ف  امل املة(اف يف جمال ا راضيييييييير زاملإاا: ك اء  

دنار  املإاا ز إاا؛ لتط يات احملامييييييييإمل لغ املز حتديث الرّي؛ ز احملاسيييييييييف زالدةإق يف جمال املإاا؛ ز إتها؛ د تاملاسييييييييتددام املإاا ز 
طاةف الشييييييياسيييييييإف ؛ ال   ىحمور الطاةف املشييييييي كف مني املإاا زا   يف  مبا يف ذلك حاف(ف الري ز اجلوفإف زااشيييييييراف   إها؛ 

 املإاا دنار ز التعالمل لع  در  املإاا زاجل اف؛ ز اسييييييييتددام لإاا الإلييييييييرف الإلييييييييحر معد لعاجلتها يف الةرا ف؛ ز ملون  املإاا؛ ز 
  ع املإاا؛ زاانار  املستدالف ل  مف زا راضر. ز   ى لستوى ا حواال زاحملاف(ف   إها؛ 
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 إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية -من برنامج العمل والميزانية  61الفقرة 
 
 سيعاد توجيهها :الةااذج التح إ إف ززضعا سالإب زاخلطوة التوملإهإف   أ 
 

 تقإإل الةااذج التح إ إف لتسون أسيييييييياسيييييييياً ل زضييييييييعز سييييييييإتل احلد لغ العامل املتعّ ق موضييييييييع ا سييييييييالإب زاخلطوة التوملإهإف 
لسإاسات زحت إمل السإاسات الةرا إف زالغ ائإف  رمد زحت إمل ا لةايفإاً  ال ّكإفاملتع ق مالةرا ف اوةتإلاني زدتار السإاسات 

ت. القدر    ى الإليياون، زسييإإعان صوملإهه لريّكة   ى الد ل القطري يف ص ك اجملاوالغ ائإف زالةرا إف  زةإاذ زحت إمل ل شيير 
كإة دو لةايفإًا لرح ف لتقّدلف مبا فإه الس ايف زسييييييييييييييوف يةتقمل حمط ال   ال ّكإفم غت اخلطوة التوملإهإف العاملإف ل ةرا ف ز 

د اسيييييات   ى املسيييييتوى القطري. زسيييييتسيييييتةيف جمال السيييييإ املقدمن  كدةء لغ الد ل صشيييييغإ ها زلواءلتها لع سيييييإاةات حمدّ 
 ا إات التةقإح املستقي إف ل دطوة التوملإهإف العاملإف   ى اخلربات القطريف. كاا سإتل السعر دىل نلع اخلطوة التوملإهإف 

  لغ EXACT/ ه ا لع أ اال أيفرى لتعّ قف مالد ل يف جمال السيييييإاسيييييات  رميييييد زحت إمل السيييييإاسيييييات الغ ائإف زالةرا إف
  صطيإقها   ى املستوى القطري.يفالل 

 
، ززضع  كإيف ا   يفمزمع  ا  اال اخلامف  صع إاإف ل  مإف التغ زيفالعامل املتإّلمل موضع لةاهع  وسُيعاد توجيه  ل 

 ارشييييياناتا ا إف د دان  سييييتتوقفإف املغ يات، كاا د تامل، زصطوير ل هوم ل شييييير ل حد ا نا لغ التةول الغ ائر
  .لتطوير الإلةا ف الةرا إفن ااً ال ةإف امل إّل ف 

 
 دىل ا سييييييييييييييييالإيييب زاملوان اليت يت يييا يييمل لعهيييا التاللإييي  لغ أمليييمل حتقإق املدرمليييات التع إاإيييف املةييياهع التع إاإيييفزصشييييييييييييييري 

متدائإف ، ةالت املة(اف موضييييييع لوان صع إاإف صغ زيف لألت ال يف املدارذ اوالق إ ف املاضييييييإفالسييييييةوات اليت مت حتديدها. زيف 
زال ا ويف. زاسيييييييييييتةاناً دىل املوان التع إاإف املوضيييييييييييو ف، يةتقمل صركإة املة(اف يف جمال ال مإف التغ زيف دو ضييييييييييياان صطيإق املوان 

  ه ا اخلامف مالتغ يف يف الي دان. زيست ةم ذلك لا ي ر: التع إاإف
 

  يفالل صةاإف  سيييإف الوتةإف لغالدرا لةاهدهلن ل الي دان، حبسيييب الط ب، لدلع ال مإف التغ زيف زالغ ائإف يف
 القدرات ززضع اخلطوة التوملإهإف ذات الإل ف.

  ع ليتسر  لتةاإف القدرات لغ أململ صدريب املهةإني احلالإني زاملسيييييييييتقي إني يف جمال التدطإط ل  مإف ززضيييييييييع هنإ
لتغ زيف يف الي دان االتغ زيف زالغ ائإف زصة إ ها  ل مل الت قإا لغ أململ التغ يف ال عالف يف اجملال العا ر/ال مإف 
 ا فريقإف الةاتقف مال غف ال ر سإف  لتحسني صة إ  الربالع زالسإاسات زاورصقاء م عالإتها.

   يف ا  شييييييييييييييطييف  منيحتسييييييييييييييني اصيييال هيي ا الةإهع لتةاإييف القييدرات زصة إيي هييا دىل ملييا ييب ن ل نلع املهةإني املييدر
 زاملةامب اليت حتتاج دىل لهاراهتل املستسيف حدي اً.

 
قإق أثر   ى املسيييييتوى ةقمل حمّط صركإةها يف ه ا اجملال لتحزصواميييييمل املة(اف مالتاي  ا ها يف جمال ال مإف التغ زيف  ري أهنا ص  

القطري. زلع  قمل حمط ال كإة ع ا الشييييييييسمل، يتل اسييييييييتددام املوارن ليةاء القدرات   ى املسييييييييتوى القطري. زصعترب املة(اف 
 لغ هنع لتسالمل ل تديفالت اخلامف مالتغ يف زا   يف يف املدارذ. ال مإف التغ زيف ملةءاً لهااً 
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 غ صركإيف  الد ل املياشييير املقّدم دىل الي دان لغ أململ حتديث اليإا ات ال كإة  غ، سيييإتل دلغاء صركإيف ا   يفزمالةسييييف دىل 
ف ل كإيف زسيييإإعان صوملإه العامل دىل ال كإة   ى اليإا ات العاملإف زااة إاإ اء ذلك املقّدم لغ يفالل املشييياريعا   يف، ماسيييت ة

  ا   يف.
 

 اانازسيييييي إّكة أ شييييييطف دضييييييافإف   ى حتسييييييإةه زصطيإقه زا ت ل شيييييير ل حد ا نا لغ التةول الغ ائرزأإجنةت لةهدإف زضييييييع 
    ى املستوى القطري.

 
 بناء شراكات استراتيجيةوجيهه سيعاد تو  العامل الالئق يف املةاتق الري إف:  ج 
 

سييييييييييييييتإةدة العا إف املقرر  لوضييييييييييييييع املةتدات املوّلد  ل اعارف زالرالإف دىل صعاإل العامل الالئق يف املةاتق الري إف يفالل ف   
 اين العامل الالئق يف املةاتق الري إف يف يةاير/كا ون ال مشيييييييييييأنف لس ز إ. زأإت قت نزر  التع إل اا2017 -2016السيييييييييييةتني 

 العامل الالئق مشيييييأنزةا د  اليإا ات السيييييإاسييييياصإف  جماو ف ا نزات اخلاميييييف مالعامل الالئق يف املةاتق الري إف، زدن 2017
االف ا ت ال مال غف   مشييييييييييأنف دلس ز إاآلن   ى شيييييييييييسف اا   ت، كاا أإت قت نزر  صع إاإف يف املةاتق الري إف لتاحتان 
. ز  ى الر ل لغ أن ةا د  2017زسيييييييييييوف صتاح مال غف ال ر سيييييييييييإف زااسييييييييييييا إف يف  ام  2016اا س إةيف يف يو إو/حةيران 

 اً زلوارن أةمّل. زمالتاي،، سيييإسيييت ةم العامل زةتهايد  فإدمل ازسيييتسيييتقيمل م دا اليإا ات السيييإاسييياصإف سيييتتط ب حتدي اً لةت(ااً 
. ممل سييييييإإومّله 2019-2018لغ يتط ب العامل اامنائر ضيييييياغ ه ا الةشيييييياة القدر   سييييييه لغ املتامعف املس ّ ف يفالل ال    

 ال كإة دو  شر لةتدات املعارف ه ا لغ يفالل الشيسات التامعف ل شركاء. 
 
 توجيهه سيعادزتبسيطه  سيجري: مر الع العامل ااحإلائر  ن 
 

ب زد ان  صوملإهه دو الوظائا التشيييييييييغإ إف املتع قف مالتةاإف املةهدإف، دىل ملا  مر الع العامل ااحإليييييييييائرسيييييييييإتل صيسيييييييييإط 
هغ، ز شييرها مالةسيييف دىل اجملاوت ااحإلييائإف املشيياولف يف الوةت الرا زدسييةانهااكتسييال اليإا ات زلعاجلتها زالتحقق لةها 

زد ان  صركإة  ا إف صةاإف القدرات ااحإليييييييييائإف   ى ا نزات اخلاميييييييييف  الفمبا يف ذلك ل شيييييييييرات أهداف التةاإف املسيييييييييتد
  مب شرات أهداف التةاإف املستدالف.

 
ستب  لري ااحإليييائإني، زفإليييمل ا نزار مني شيييعيف ااحإلييياء زصعةى د ان  صوملإه العامل ع ا الشيييسمل دىل د شييياء لستب كي

. سييت غر شييعيف ااحإليياء ال كإة   ى نزر امل سييسيير لتةسييإق ااحإليياءات،  (راً دىل أن الدزر ه ا يقع كيري ااحإلييائإني
  ف ّ اآلن مشيييييسمل رئإسييييير   ى  اصق لستب كيري اوحإليييييائإني، كاا أهنا سيييييتعإد صركإة  ا ها   ى الوظإ ف التشيييييغإ إف املتا

ا ات . زيغطر ذلك أ شيييييييييطف لةهدإف زلتعّ قف متولإد اليإاملوكمل دىل شيييييييييعيف ااحإلييييييييياءيف صة إ  مر الع العامل ااحإليييييييييائر 
ضيياغ  صقع اليتل اداوت ااحإلييائإف املشيياولف حالإاً، فضييالً  غ ن ل العامل اخلاص مب شييرات أهداف التةاإف املسييتدالف 

سيوف صعإد شيعيف ااحإلياء صركإة  ا ها مشيسمل رئإسير   ى زضيع أنزات زلغ حإث التطوير ااحإليائر،  زويف املة(اف.
  مل شرات أهداف التةاإف املستدالف ز قمل املعارف زاملةهدإات دىل الي دان.

  

http://www.fao.org/rural-employment/toolbox/en/
http://www.fao.org/rural-employment/toolbox/en/
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  .بناء شراكات استراتيجيةز هسيوقف العمل ب:  ري الغ ائإف ا ساسإف العامل   ى مع  الس ع  ه 
 

 ري الغ ائإف اليت لإس   إها ت ب لرص ع، أز حإث صقوم ل سيييسيييف أيفرى  ا سييياسيييإف سيييإتل زةا العامل   ى مع  السييي ع
  معامل لشامه، أز اوضطالل مه  رب دةالف الشراكات   ى الةحو التاي:

 
 اجل ون السيري  زالإلييييييييييييييغري : زةا العامل   ى اجل ون السيري  زالإلييييييييييييييغري  اليت لإس هةاك ت ب   إها، زيتاّ مل 

 ت ز شرها.ه ا العامل أساساً يف  ع اليإا ا
  أسيييييييييواد القطغ مشيييييييييأنالقطغ: دةالف شيييييييييراكف لع ال دةف اوسيييييييييتشييييييييياريف الدزلإف ل قطغ لتوفري ااحإلييييييييياءات 

زاوسيييييتددام زالتدار  زاملدةز ات زا سيييييعار  دىل ملا ب صقإإل ا سيييييواد   ى املدى القإليييييري زصوفري   تاج اا
 التوةعات اخلامييف عا. زسيي ّكة املة(اف   ى التوةعات   ى املدى املتوسييط اليت سييتإدرج يف ال إلييمل  غ القطغ

 يف زالةرا ف، وةتإلييييييييياني زلة(اف ا  يف التوةعات الةرا إف املشييييييييي كف مني لة(اف التعازن زالتةاإف يف املإدان ا
 ز  ى  امل حت إ ر ريفر حبسب اوةتضاء.

  مثار احلاضيييإات" مسييييب اخن اال الط ب  مشيييأناملوملة معةوان "ااحإلييياءات  دميييدارمثار احلاضيييإات: زةا
مثار احلاضييييييييإات لغ ةا د   مشييييييييأن. ز الز    ى ذلك،  سغ احلإلييييييييول   ى اليإا ات زااحإليييييييياءات   إه

 إلائإف املوضو إف يف املة(اف.اليإا ات ااح
 

 سيييف دىل السيي عل سييإاسييات مالة متح إالتزجتدر ااشييار  دىل أن شييعيف التدار  زا سييواد سييتوامييمل صقإإل ا سييواد زالقإام 
 ري املشاولف يف  امل أي ل سسف نزلإف أيفرى  ل مل الشاي زالسسر زا لإاف  زأ ري الغ ائإف اليت   إها ت ب  ا ساسإف
  زال واكه اوستوائإف .زاملوز 

 
 إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية -من برنامج العمل والميزانية  62الفقرة 

 
 العمل بها سيوقف التقديرات العاملإف ل اإلإد املرجتع:  أ 
 

سييييييةوات صقريياً لغ أململ صقإإل صطّور العا إات اخلامييييييف مبإلييييييايد  10صضييييييع املة(اف التقديرات العاملإف ل اإلييييييإد املرجتع كمل 
دنار  لإليييايد   دنار  لإليييايد ا مساك زصرمإف ا حإاء املائإفا مساك يف ه ا الإليييدن. زيفالل السيييةتني املاضيييإتني، اضيييط عت 

قد دضايف ع ا الشأن ةيمل   . زمالتاي لإس لغ املتوةع القإام مأي  امل2017ا مساك  ع ا العامل املةلع دجنازا مةهايف  ام 
   لغ الةلغ.

 
رى جسييييييي :املسا إف ل يإا ات زضييييييييع أت س ا لل املتحد  زلةإلييييييييف الة(ام العاملر ل اع ولات  غ لإلييييييييايد ا مساك  ل 

 تبسيطه وبناء شراكات استراتيجية
 

واشإاً لع اوس اصإدإات امل سسإف، حتّد دنار  لإلايد ا مساك لغ صديف ها املياشر يف  ا إات صطوير صسةولوملإا املع ولات 
 غ لإليييييايد  لةإليييييف الة(ام العاملر ل اع ولات صرحإملزصعةز اجلهون املي زلف يف جمال دنار  اليإا ات. زكةتإدف ل لك، سيييييإتل 

 ولوملإات املع ولات يف املة(اف، لع ضيييياان احل ا    ى ةدراهتا، مبا فإها التطيإقاتملةءاً لغ حاف(ف صسة إليييييحتلا مساك 
  الةتائع.م دنار  لإلايد ا مساك لغ است اارها يف ه ا اجملال لغ نزن املسّ  اجلغرافإف املسا إف، زموهنا. زهل ا السيب، حتدّ 
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 أثّر أيضييييييييياً   ى لديفالت دنار  لإليييييييييايد ا مساك زدن ه ا التحّول يف املسييييييييي زلإات اخلاميييييييييف متسةولوملإات املع ولات ةد

 خمرملات أك ر اسييييييييتهدافاً ةائاف   ى صعةية الشييييييييراكات. حتديديف أت س ا لل املتحد ، زهو  شيييييييياة فقد لغ ز ه م عمل 
زلقد مسح العامل لع شييييييركاء نايف إني زيفارملإني، مبا يف ذلك املة(اات ااة إاإف انار  لإلييييييايد ا مساك، انار  لإلييييييايد 

مساك زضع لةتدات لسا إف ألنت ماست اارات أةمّل. ز  ى سيإمل امل ال، صعةز دنار  لإلايد ا مساك الشراكات يف سإاد ا 
 فالعاملر ل تو  ا ت س دميييدار ، حإث جيري BlueBRIDGE  اجلسييير ا زرد /لشييرزل iMarine  ال ّكإفلشيييرزل اليحار 

 زسييييييييييييييإوفّر ذليييك يفيييدليييات اليإيييا يييات . marine.d4science.org/web/fao_tunaatlas-https://i  مةسييييييييييييييدتيييه اجليييدييييد 
غ الة(ام الإلييييييانر   فدىل املة(اف زاملة(اات ااة إاإف انار  لإلييييييايد ا مساك، زسييييييإسييييييتيدل الةسييييييدف احلالإف  ت س التو 

زمالتاي فإن دنار  لإلايد   .http://www.fao.org/figis/geoserver/tunaatlas/  العاملر ل اع ولات  غ لإلايد ا مساك
  ا مساك حتّد لغ اوست اارات زلسةها حتّسغ التة إ   رب شراكات ألنت.

 
 توجيهها وسيعادوقف العمل بها سي: صسةولوملإات صرمإف ا حإاء املائإف  ج 
 

ف زيف   ا يعاثات  ازات إ تامللع أن التسةولوملإات اخلاميييف م مإف ا حإاء املائإف صتسيييل مأ إف كيري  لغ حإث حتسيييني اا
ل   ى القطال اخلاص. زشيييييّس ت صرمإف ا حإاء املائإف، يفال ةائل، فإن صطويرها اآلن د تاجكمل زحد    لغاوحتياذ احلراري 

ا   يف ا سيييييييييرل منواً يف العامل. زكان ه ا ااجناز ممسةاً م ضيييييييييمل التطّور التسةولوملر  د تاجرلف،  (ام العقون ا رمعف املةإلييييييييي
زسيييييييييتسون  .امل حو  يف كافف اجملاوت التالإف: اليىن ا سييييييييياسيييييييييإف، ز (ل ا  الف زالتغ يف، زاو تقاء الوراثر زلا دىل ذلك

حد  إف زيف   ا يعاثات  ازات اوحتياذ احلراري  غ كمل ز  تاملأيضيييييييييياً لتحسييييييييييني اا املقي ف لهافالتطورات التسةولوملإف 
صوملإه  امإلساهن.  ري أن دنار  لإلييييييييييايد ا مساك صعترب أن ه ا التطورات أميييييييييييحت راسييييييييييدف يف القطال اخلاص، ل ا د تاج

  ائإف.ملةدراهتا مبةيد لغ ال عالإف دو ملوا ب أيفرى، ل مل ن ل ةدرات الي دان   ى اوست اار يف صرمإف ا حإاء ا
 
  توجيهه سيعاد: زضع أنزات  املإف ل حوكاف  ن 
 

إها دنار  لإلييييييايد يعد ا قضيييييياء ف   رّكةت ففسييييييإإعان صوملإه العامل   ى زضييييييع أنزات  املإف ل حوكاف ل  كإة   ى التة إ . 
ملإهإف التدامري اليت صتد ها نزلف املإةاء زاخلطوة التو  مشييييييأنا مساك مشييييييسمل كيري   ى زضييييييع أنزات ملديد  ل مل اوص اد 

الإلييإد  شييأنماخلامييف مبإلييايد ا مساك الإلييغري  احلدل، فإهنا صرّكة اآلن   ى صة إ  ه ا ا نزات دىل ملا ب لدز ف السيي وك 
نار  لإليييايد د الرشيييإد، زذلك لغ يفالل املسيييا ات الطو إف مشيييسمل أسييياسييير. زو ي ثّر التغرّي ه ا يف التومّله   ى لشييياركف

ا مسيياك يف املةتييديييات زالعا إييات العيياملإييف  ل ييمل اجلاعإييف العييالييف لأللل املتحييد ، زاص يياةإييف التةول اليإولوملر زاص يياةإييف التدييار  
 الدزلإف مأ وال احلإوا ات زالةياصات الربيف املهدن  ماو قراال  اليت سييييييتسييييييتار   ى الةحو املعتان. زسييييييإسييييييتار العامل أيضيييييياً 

  املإلإد زوإإة لعدات الإلإد دىل حني دجناز ا  ا (ر أن اا .   ى يفطط صوثإق
 
 توجيهه وسيعاد بهوقف العمل سي :يفطط صوثإق املإلإد مشأنزضع اخلطوة التوملإهإف   ه 
 

 يفطط صوثإق املإليييييييييإد اسيييييييييت ااراً كيرياً ملوارن دنار  لإليييييييييايد ا مساك يفالل ال    مشيييييييييأنصطّ ب زضيييييييييع اخلطوة التوملإهإف 
 ، زسييييييييييييييوف صإعرال اخلطوة التوملإهإف2017. زأإجنةت العا إف التشييييييييييييييازريف ال ال ف مةداح يف أمريمل/ إسييييييييييييييان 2016-2017

  و تاانها زلتتاسغ الي دان لغ استددالها. 2017 يولإو/ووز  ى ل ور املة(اف يف 
 

https://i-marine.d4science.org/web/fao_tunaatlas
http://www.fao.org/figis/geoserver/tunaatlas/
http://www.fao.org/figis/geoserver/tunaatlas/
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 وقف العمل بهاسي يف  سخ لطيو ف:ا ساسإف  شر لع ولات حمّدثف  غ الس ع   ز 
 

إاا زأن املع ولات و س ،، يف  سخ لطيو ف  (راً دىل ة ف اوهتاام عاا ساسإف املع ولات احملدثف  غ الس عسإتوةا  شر 
. زيشيييييييييري جمال دلغاء ال كإة ه ا يفإليييييييييإإلييييييييياً دىل املطيو ات الورةإف ةد أمييييييييييحت لتاحف اآلن ك لك لغ لإليييييييييانر أيفرى

 ، زال ي سإتوةا GLOBEFISHع ولات صسويق ا مساك  يف الة(ام احلاسويب مل ا ساسإف ل اع ولات احملّدثف  غ الس ع
صوفري  يف لة(ام مما يعين أ ه سييييييييييييييإسييييييييييييييتاراهل ا  لس زينالعامل مه لغ اآلن فإلييييييييييييييا داً. زصتاح املع ولات اآلن  رب املوةع اا

 لعياملا الة(يام السايإوصري ل اإلييييييييييييييإيد السيييييييييييييياسر يفدىل الي يدان زا تراف املعةإيف. زلغ صطرأ أي صغإريات   ى  املع وليات
 FISHSTAT  اليت حيتوي   إها. أز املع ولات  
 
 توجيهه وسيعادوقف العمل به سي :العامل   ى دمدار الشهانات كأنا  لتحديد املعايري القإاسإف  ز 
 

مت اسيييتساال العامل   ى دميييدار الشيييهانات ما تيارها أنا  لتحديد املعايري القإاسيييإف اسيييتةاناً دىل ميييسوك املة(اف زسيييوف 
صوملإهه. زلقد زضييييعت دنار  لإلييييايد ا مساك يفطوتاً صوملإهإف ل توسييييإل اايسولوملر زدتار لتحديد املعايري القإاسييييإف يعان 

 لغ أململ صقإإل يفطط التوسييييييإل اايسولوملر. زلقد أإجنة ه ا العامل  ري أن الي دان ا  ضيييييياء ةد أزضييييييحت أهنا و صر ب
ا اخلطط. ز تإدف ل لك، صرّكة دنار  لإلييييييايد ا مساك   ى ن ل يف أن صةدرة دنار  لإلييييييايد ا مساك لياشيييييير  يف صقإإل ه 

 لاسيييتدالف ا   يف اليحريف يف لسيييا إها الرالإف دىل زضيييع أنزات لتحديد املعايري القإاسيييإف اليت سيييتإقإ   مشيييأنامليانر  العاملإف 
تدالف ا   يف اسيي مشييأناملإف يفطط التوسييإل اايسولوملر   ى أسيياسييها. زدن لشيياركف املة(اف، مإليي ف لراةب يف امليانر  الع

  ل دطوة التوملإهإف لغ مني ألور أيفرى. اولت الاليحريف، صضاغ 
 

 إدارة الغابات -من برنامج العمل والميزانية  63الفقرة 
 
 توجيهها سيعادالربالع الوتةإف ل غامات:   أ 
 

لغ العامل   ى الربالع الوتةإف ل غامات زد ان  صوملإهه  (راً دىل أن لع(ل الي دان أمييييييييييحت و ك، دثر ن ل  سيييييييييإتل احلدّ 
املة(اف يفالل العقد املةإليييييييرم، مر اجماً زتةإاً فّعاوً ل غامات، زذلك واشيييييييًإا لع ليانئ السيييييييإان  زالقإان  القطريف زالشيييييييراكف 

م مما و يستد ر مشسمل ملّإد يف العاو  زيتل صة إ  امليدأيغ ا زلني ت زحدا.زاملشاركف زالتسالمل ال ي يتدطى ةطال الغاما
 كصعةيةا لغ يفالل  امل املة(اف املشيييييييييي   زسييييييييييإسييييييييييتارن ااً دضييييييييييافإاً لغ املة(اف. زييقى امليدأ ال الث ضييييييييييعإ اً  سيييييييييييإاً 

افف دىل ذلك، سييييييتوامييييييمل زلغ يفالل لرفق الغامات زاملةارل. زمااضيييييي 2مني القطا ات يف سييييييإاد الرب الع اوسيييييي اصإدر  
  القطري زالعاملر. ينيالغامات زصة إ ها   ى املستو  مشأناملة(اف ن ل حوكاف الغامات ززضع سإاسات 

 
 قف العمل بهسيو العامل   ى احلشرات الإلاحلف لألكمل:   ل 
 

معةوان "احلشييييرات الإليييياحلف لألكمل: التوةعات  171العامل  غ  شيييير الدراسييييف احلرملإف الواسييييعف اوسييييتددام رةل ه ا أسيييي ر 
ف . زسإستةد الدزر املستقي ر ل حشرات الإلاحلف لألكمل يف جمال ا لغ الغ ائر زالتغ ي"املستقي إف  لغ ا   يف زا  الف

ت ، امشيييسمل أسييياسييير   ى صرمإف احلشيييرات، و سيييإاا   الف احلإوا ات  مدوً لغ  عها يف ا لاكغ الربيف مبا فإها الغام
  زو يةدرج ذلك يف سإاد الغامات.
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 توجيهها سيعاد :دنار  لستداعات املإاا  ج 
 

 ال كإة دىل نزر دنار  لسييييييييييييييتداعات املإاا يف دنار  خماتر السوارث زالتسإا لع صغري املةاة زصعةية القدر  حمطسييييييييييييييإةتقمل 
  ى الإلييييياون، كدةء لغ الربالع اوسييييي اصإدإف. زيرصيط ا تقال حمط ال كإة أسييييياسييييياً متحديد أزلويات العامل يف جمال صغرّي 
 املةاة. زمثف حاملف، يف لا خيمّل دنار  لسييييييييييييييتداعات املإاا، دىل زيان  الد ل املقّدم ل وةايف لغ خماتر السوارث زدنارهتا

إاا يالغف الشيييد . زمااضيييافف دىل ذلك، سيييإتط ب صغرّي املةاة صعةية ةدر  لسيييتداعات امليف ظمل زيان  صواصر ال(واهر اجلويف ال
   ما تيارها  (ل ديسولوملإف  زالتداعات اليت صعإش يف لستداعات املإاا   ى الإلاون ألام رثار صغرّي املةاة.

 
 توجيهه وسيعادجرى تبسيطه سي ال مف زاملإاا: مون  ن 
 

صقون شيييييييعيف ا راضييييييير زاملإاا، التامعف انار  املةاة زالتةول اليإولوملر زا راضييييييير زاملإاا،  امل املة(اف يف جمال ميييييييون ال مف 
قمل العامل ال ين شريسف زالي دان ا  ضاء. زسإةتال سسات املزاملإاا يف القطا ات الةرا إف كافف، زذلك مالتةسإق الوثإق لع 

 ا (ر أ الا .  دنار  لسيييتداعات املإااال مف زاملإاا دىل اجملاوت املشيييار دلإها يف ال قر   ج   انار  الغامات يف جمال ميييون
  زمثف الس ري لغ التوملإهات ال ةإف املتاحف حالإاً  غ مون ال مف زاملإاا، زستضط ع شعيف ا راضر زاملإاا، اليت صتاتع ماخلرب 

  ري كي اوزنزاملإف. زمااضيييافف دىل ذلك، صتإح لة(اات أيفرى لعارف  الالزلف، معامل دضيييايف يف ه ا اجملال لغ أململ ص ان
  يف جمال الغامات ل مل الدراسف العاملإف لةهع زصسةولوملإات ح ظ املوارن.  غ مون ال مف زاملإاا

 
 توجيهه سيعادالعامل اخلاص حبإاز  الغامات:   ه 
 

 مساك احلوكاف املسيييييي زلف حلإاز  ا راضيييييير زلإلييييييايد ا مشييييييأن قب امليانرات الةاملحف ل تو إف ماخلطوة التوملإهإف الطو إف 
زالغامات يف سييييييييييييييإاد ا لغ الغ ائر الوتين  اخلطوة التوملإهإف الطو إف ، زو سييييييييييييييإاا مقإاف اخلطوة التوملإهإف الطو إف 

  رمتأ ، سييييييييييييإتل يف   العامل يف ه ا اجملال زال كإة   ى ن ل الي دان اليتالغاماتمالةسيييييييييييييف دىل لعاجلف ةضييييييييييييايا حإاز  
 غ اهتاالها ماسيييييتددام اخلطوة التوملإهإف الطو إف لتحسيييييني  (ل حإاز  الغامات لديها. زلة  ا تاان اخلطوة التوملإهإف 

 ، صرّكة  امل املة(اف يف جمال حإاز  الغامات   ى صعةية صة إ ها، و سييييييييييييييإاا لغ يفالل املسييييييييييييييا ف2012الطو إف يف  ام 
 صركإة العامل طحم،  ري أن الغاماتامييييييمل املة(اف ن ل الي دان لتحسييييييني حإاز  يف أ شييييييطف التو إف زصةاإف القدرات. زسييييييتو 

 يف جميال الغياميات سييييييييييييييإةتقيمل دو صوفري اليد ل ال ين لتة إي  اخلطوة التوملإهإيف الطو إيف معالةتهيا لع الغياميات، زذليك مةياء
    ى ت ب الي دان.

 


