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ًؿنًجدولًاألعؿالًاملمؼت1ً-3اؾلـدً

مفقكةًاملواردًاؾوراثقةًؾألغذقةًواؾزراعة

ًاؾدورةًاؾعادقةًاؾناؾنةًعشرةً

م2188ممت٧ز/ؼ٧ظق٧م22-88روعو،م

 احملدثةًخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيؿيودةً
ماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفوماٌلؿٔام ظص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقي

م
م

م

ًبقانًاحملموقات

ماظػؼٖاتًً

م4-8معؼٔعيم-أوالم

م88-5ماحملٔثيمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيل٧دةمعوادؿعٖاضمإسٔادمم-ثوغقًوم

م22ماظؿ٧جقفوتماٌطؾ٧بي-مثوظـوم

م

ماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمظص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماحملٔثيمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيعل٧دةمم:اٌٖص١

 م
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ًاؾوراثقةًؾصونًاملوارداحملّدثةًخطةًاؾعؿلًاؾعاملقةًيودةًؿ

ًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًوادمىداؿفاًامليمدام

ًؿؼدؿةً-أوالً

م
،ميفمدورتفوماظعودؼيماظـوغقيمسشٖةماظيتمُسؼٔتميفم(اهلقؽي)اتػؼًمػقؽيما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيم-م8

خطيماظعؿ٣ماظعوٌقيمظص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيموادةؿكٔاعفوماٌلةؿٔامممممممم،مسؾ٨مهٔؼٌم2119سومم

ادةؿـودًاميفماٌؼةومماّوإمإظبممماًطةيممع٥معـظؿيماّشٕؼيمواظٗراسةيمهةٔؼٌمممقؽيماهلورؾؾًم.ماٌؿفٔدةم(خطيماظعؿ٣ماظعوٌقي)

،موادةؿـودًامبصةػيمخو ةيمإظبمممم(اظؿؼٖؼٖماظـةوغ٩م)ماظؿؼٖؼٖماظـوغ٩مس٥محوظيما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيميفماظعومل

ايؽ٧عوت،موطةٕظ٢ماٌةٔخ تماظة٧اردةمعة٥ممممماظـغٖاتمواالحؿقوجوتماحملٔدة،مآخٕةميفمايلؾونماٌلوػؿوتماإلضوصقيمع٥م

ّٔثةيميفمدورتفةوماظعودؼةيماظـوظـةيمممممخطةيماظعؿة٣ماظعوٌقةيممموضٖرتماظـظٖميفم.ماالجؿؿوسوتمواٌشووراتماإلضؾقؿقي م1 .سشةٖةمماحمل

عبوسةيمم)ورؾؾًماهلقؽيمع٥معبوسيماظعؿ٣ماظػـقيمايؽ٧عقيماظٔوظقيماٌعـقةيمبةو٧ٌاردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيممممممم

ماحملٔثةيممخطةيماظعؿة٣ماظعوٌقةيمممعلة٧دةمماظؿوبعيمهلومأنموؿؿٞمضؾ٣ماظٔورةماظعودؼيماظـوظـيمسشٖةمظؾفقؽيمظؿلةؿعٖضمم(ماظعؿ٣

 2.ًطيماظعؿ٣ماظعوٌقياٌمذٖاتماّسؾ٨،مبوظـلؾيموظؿؾٔأماظـظٖميفماٌمذٖات،ممبوميفمذظ٢م

م

أػؿقيمهٔؼٌمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيمسؾ٨مض٧ءمط٧غفةومعؽ٧غةًومداسؿةًومعة٥معؽ٧غةوتماٌعوػةٔةمممممممطٕظ٢موالحظًماهلقؽيم-م2

احملٔثيمدةؿؽ٧نمػوعةيميفمممخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيموأنم(ماٌعوػٔةماظٔوظقي)اظٔوظقيمبشلنما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيم

ورؾؾًماهلقؽيمع٥مأعقـفةومأنمؼـلة١معةٞمأعةنيماٌعوػةٔةممممممم3.هٔؼٔماّوظ٧ؼوتماٌلؿؼؾؾقيمالدرتاتقفقيممت٧ؼ٣ماٌعوػٔةماظٔوظقي

ورؾؾًمعة٥مأعقـفةومأنممم.ماظٔوظقيميفمسؿؾقيماظؿقٔؼٌ،مظؽػوظيمأخٕماٌلوئ٣ماحملٔدةمذاتماظصؾيمبوٌعوػٔةماظٔوظقيميفمايلؾون

نيماٌعوػٔةماظٔوظقيماجؿؿوسًومعشرتطًومٌؽؿيبماهلقؽيمواٌعوػٔةماظٔوظقيمع٥مأج٣معبؾةيمأعة٧رمعة٥مبقـفةومادةؿعٖاضممممممؼـظ٤معٞمأع

 .م،موذظ٢مضؾ٣مدورتفوماظعودؼيماظـوظـيمسشٖةماحملٔثيمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيعل٧دةم

م

واىفوزماظٖئود٩مع٥مأجة٣مماهلقؽيمأؼضًومع٥معؽؿؾفوموعؽؿىماهلقؽيماظٔوظقيمتـلق١مجٔوظ٩مأسؿوإماهلقؽيممًورؾؾ-م3

 م4 احملٔثيمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيعل٧دةمعبؾيمأع٧رمع٥مبقـفومادؿعٖاضم

م

وتشةؿؿ٣مسؾة٨مممماحملٔثةيمخطيماظعؿة٣ماظعوٌقةيمموادؿعٖاضمعل٧دةمأعومػٕهماظ٧ثقؼيمصف٩متؼٔممع٧جًٗامظعؿؾقيمإسٔادم-م4

 .اٌٖص١اظ٧ثقؼي،مسؾ٨مسب٧معومسٔظؿفومذبؿ٧سيماظعؿ٣،ميفم

م

م__________
م.CGRFA-12/09/Reportع٥ماظ٧ثقؼيمم28اظػؼٖةممم1
م.CGRFA-12/09/Reportع٥ماظ٧ثقؼيمم33اظػؼٖةممم2
م.CGRFA-12/09/Reportع٥ماظ٧ثقؼيمم22اظػؼٖةممم3
م.CGRFA-12/09/Reportع٥ماظ٧ثقؼيمم23اظػؼٖةممم4
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ًؿيودةًخطةًاؾعؿلًاؾعاملقةًاحملدثةوادمعراضًإعدادًً–ثاـقاً

ظؿـػقةٕممم2187-2181واصؼًماهلقؽيميفمدورتفوماظعودؼيماظـوغقيمسشٖة،مبوسؿؿودػوماًطةيماالدةرتاتقفقيمظؾػةرتةمممم-م5

ٌممممخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيبٖغوعٍماظعؿ٣ماٌؿعٔدماظلـ٧ات،مسؾ٨مسؿؾقيمهٔؼٌم ٖدميفمؼةمو.موسؾ٨ماإلرورماظةٗع مظةٕظ٢ماظؿقةٔؼ

م.اٌؿكٕةماظٖئقلقيماًط٧اتمعٞمخطيماظعؿ٣م8اىٔوإم

م

ًاحملدثةًوإعدادفاًخلطةًاؾعؿلًاؾعاملقةاملشاوراتًاملمعؾؼةًبامليودةًاألوىلً

،معشووراتمإضؾقؿقيم2181طوغ٧نماّوإم/أؼورمودؼلؿرب/خ إماظػرتةمعومبنيمعوؼ٧سؼٔتمعـظؿيماّشٕؼيمواظٗراسي،م-م6

ويفمث ثمحوالتمتلـ٨ماىؿٞمعومبنيماٌشووراتموحؾؼوتمسؿ٣مبشلنماٌعوػٔةماظٔوظقيمُسؼةٔتمم.ميفمعبقٞمأضوظقؿفوماظلؾعي

عـظؿةيمعة٥ماٌـظؿةوتماظٔوظقةيمممممم82بؾةًٔاموعة٥مممم838وحضةٖمثـؾة٧معةومذبؿ٧سة٦ممممم.ميفمأسؼوبماٌشووراتماإلضؾقؿقيمعؾوذةٖةًم

م.ػويموضٔع٧امعٔخ تمأثـوءواإلضؾقؿقيماٌشووراتماإلضؾقؿق

م

ماحملدثةمخطةًاؾعؿلًاؾعاملقةإعدادًوادمعراضًؿيودةً:1ًاجلدولً

م(2188مأؼور/عوؼ٧م5يفم:مايوظي)

م

0212ً0211ًًاؾـشاط

ًيًيًمًأ مًفًيًدًنًأًس أًيًيًمًأًمًفًيم

إسةةٔادموثقؼةةةيمعؿٔاوظةةةيمظؾؿشةةةووراتممم-8
ماإلضؾقؿقي

مممممممممممممم●م● ●م●م●م●

ماٌشوورةماإلضؾقؿقيمّوروبوم-2

م(ترياغو،مأظؾوغقو)م

ممممممممممممممم●م●ممم

ماٌشوورةماإلضؾقؿقيمّصٖؼؼقوم-3

م(غريوب٩،مطقـقو)م

مممممممممممممم●م●مممم

اٌشةةوورةماإلضؾقؿقةةيمّعٖؼؽةةوماظ تقـقةةيمم-4
مواظؾقٖماظؽورؼيب

م(أغؿقغ٧ا،مش٧اتقؿوال)م

ممممممممممم ●م●مممممم

ماٌشوورةماإلضؾقؿقيمآلدقوم-5

م(تشقوغغؿوي،متوؼؾـٔ)م

ممممممممممم●م●ممممممم

ماٌشوورةماإلضؾقؿقيمّعٖؼؽوماظشؿوظقيم-6

بقؾؿلةةةةػق٣،ماظ٧الؼةةةةوتماٌؿقةةةةٔةمم)م
م(اّعٖؼؽقي

ممممممممممم●م●ممممممم

اٌشةةةوورةماإلضؾقؿقةةةيمظؾشةةةٖ ماّدغةةة٨مم-7
مومشوإمأصٖؼؼقوموآدقوماظ٧دط٨

م(حؾى،ماىؿف٧رؼيماظعٖبقيماظل٧رؼي)م

ممممممممم●م●ممممممممم

اٌشوورةماإلضؾقؿقيمظؾؾٔانمجٗرماحملةقٜممم-8
م(د٧صو،مصقف٩)اهلودئم

مممممممم● مممممممممم

اٌشةةوورةماإلظؽرتوغقةةيمعةةٞماظشةةٖطوءمممممم-9
اٌـظؿةةوتمشةةريمايؽ٧عقةةيطمواظؼطةةو م)

م(اًوص

ممممممم●م●ممممممممممم

ممممم●م●م●ممممممممممممإسةةٔادماٌلةة٧دةماّوظبمًطةةيماظعؿةة٣مممم-81
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ماحملٔثياظعوٌقيم

اٌة٧اردمممٌؽؿيبمػقؽياٌشرتكماالجؿؿو مم-88
اظ٧راثقةةيمظألشٕؼةةيمواظٗراسةةيمواٌعوػةةٔةم
اظٔوظقيمبشلنما٧ٌاردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيممم

مظألشٕؼيمواظٗراسي

ممممم●مممممممممممممم

اظةةةٔورةماظٖابعةةةيمظؾففةةةوزماظٖئودةةة٩ممم-82
مظؾؿعوػٔةماظٔوظقي

ممممم●مممممممممممممم

مممم●مممممممممممممممماظٔورةماًوعليمىؿوسيماظعؿ٣مم-83

م●مممممممممممممممممممفقؽيمظؾاظٔورةماظـوظـيمسشٖةمم-84
م

 غشوطمدُقـفٗ ● غشوطمُأنٗ ●

م

خطةيماظعؿة٣مممواتؾعًماٌشووراتمعبقعفومذؽً معؿؿوثً موأتوحةًمظؾؾؾةٔانمأنمتـظةٖميفمعلةوئ٣مسوعةي،معة٥مضؾقة٣مػقؽة٣ممممممممم

وُؼؿوحماالر  مسؾ٨متؼورؼٖماٌشووراتماإلضؾقؿقيمسؾة٨ما٧ٌضةٞماظشةؾؽ٩مٌـظؿةيممممم.م،موإعؽوغقيمهٔؼٔمأوظ٧ؼوتماّغشطياظعوٌقي

م.وضٔمتلـ٨مسؼٔماٌشووراتماإلضؾقؿقيمع٥مخ إماظٔس٤ماظٕيمضٔعؿ٦محؽ٧عوتمإدؾوغقوموادرتاظقوموإؼطوظقوم5 .اّشٕؼيمواظٗراسي

م

سؾة٨مأدةوسموثقؼةيمعؿٔاوظةيمسٖضةًمذبةوالتممممممممخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيوأثـوءماٌشووراتماإلضؾقؿقيمجٖىمادؿعٖاضم-م7

إظبمجوغةىمأضلةومماظؿؼٖؼةٖممممم8996اظةيتماسُؿؿةٔتميفمدةـيمممممؿة٣ماظعوٌقةيممخطيماظعاظـشوطمذاتماّوظ٧ؼيماظعشٖؼ٥ماظ٧اردةميفم

اظـوغ٩مس٥محوظيما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيميفماظعةوملماظةيتمهةٔدمثغةٖاتمواحؿقوجةوتمععقـةيمأومتؾكةٚمممممممم

.م8996/8998يفماظػةرتةممموملحوظيما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيميفماظعةماظؿغقرياتماظيتمحٔثًمعـٕمغشٖمتؼٖؼٖم

م.وطوغًماظ٧ثقؼيماٌؿٔاوظيمعؿوحيمبوظؾغوتماإلدؾوغقيمواإلنؾقٗؼيمواظػٖغلقي

م

طةونمموعةٞمذظة٢،ممم.مخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيسؾ٨مايوجيمإظبمإدخوإمتعٔؼ تمرئقلقيمسؾ٨مماتػؼًوؼؾٔومأنماّضوظق٤م-م8

،مطؿومػ٩معةربزةميفماظؿؼٖؼةٖماظـةوغ٩،مممم8996ػـوكمأؼضًوماتػو مسؾ٨مأغ٦مبوظـظٖمإظبماظؿط٧راتماظؽـريةماظيتمحٔثًمعـٕمسومم

،مالمدقؿومبوظـظٖمإظبماظؿط٧راتماظيتمحٔثًميفماإلرورماظؼوغ٧غ٩مواظلقودوت٩ماظةٔوظ٩ممخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيع٥ماظ زممهٔؼٌم

وػٕهمتشؿ٣ماظؿط٧راتماظيتمحٔثًميفمإرورماتػوضقيماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩مواهلقؽةيمم.مظٗراسيظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيموا

اظةيتمُحةٔدتميفمممموإضوصيمإظبمذظ٢،مأطٔتماّضوظق٤مأنماظـغةٖاتمواالحؿقوجةوتمم.موطٕظ٢مدخ٧إماٌعوػٔةماظٔوظقيمحقٗماظـػوذ

م.ضوظق٤اظؿؼٖؼٖماظـوغ٩مػ٩مإظبمحٔمطؾريمتؾ٢ما٧ٌج٧دةمأؼضًوميفمطـريمع٥ماظؾؾٔانمواّ

م

صؾقـؿةومم.ماحملٔثةيممخطةيماظعؿة٣ماظعوٌقةيممموُدفؾًماضرتاحوتمزبؿؾػيميفمعومبنيماّضوظق٤مخبص٧صمتـػقٕمومت٧ؼة٣مم-م9

،متٖىمأضةوظق٤ممخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيادؿقٔاثمآظقيممت٧ؼ٣مظٔس٤معؽ٧غوتمربٔدةمع٥معؽ٧غوتممحؾٕتؼؾٔومأنمبعٛماّضوظق٤م

اظٔوظقيموحلوبماّعوغيماظعو٩ٌماًوصمبةوظؿـ٧ؼٞماحملصة٧ظ٩مع ئؿةونممممأخٖىمأنمحلوبماضؿلومماٌـوصٞماًوصمبوٌعوػٔةم

م.خطيماظعؿ٣ماظعوٌقيوطوصقونمظؿـػقٕم

م__________
م.pgr/gpa/gpa_update/en/-themes/theme/seeds-http://www.fao.org/agriculture/crops/coreمم5

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/gpa/gpa_update/en/
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ردةوظيمتعؿقؿقةيممماظؿ٧جقة٦مسةربمممعـظؿيماّشٕؼيمواظٗراسةيممماظؿؿلًمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيوسـٔمادؿعٖاضموهٔؼٌم-م81

واظؼطو ماًةوصمواٌـظؿةوتمشةريمايؽ٧عقةيمواّعة٤مممممممع٥مروئػيموادعيمع٥ماٌمدلوت،ممبوميفمذظ٢ماجملؿؿٞمأٌغ٩م،ظؾٔوإ

م.اٌؿقٔةموعـظؿوتمحؽ٧عقيمدوظقيمأخٖى

م

ًممآلراءماظيتمأسٔتفومعـظؿيماّشٕؼيمواظٗراسيميفمضة٧ءماماحملٔثي،ممخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيمعل٧دةموتٖع٩-م88 ماظةيتمُرٖحة

وضةٔمُأدعةٍمذبةوإماظـشةوطمذوممممم.مخػٛمسةٔدمذبةوالتماظـشةوطمذاتماّوظ٧ؼةيممممواّغشطيطمم،إظبمتٖذقٔخ إمسؿؾقيماظؿشوور

ؿ٧دةٞميفمماظم،8وذبةوإماظـشةوطمذوماّوظ٧ؼةيمرضة٤مممممإداعيماجملؿ٧سوتما٧ٌج٧دةمخورجمع٧اضعفوماظطؾقعقةي،مم،م5اّوظ٧ؼيمرض٤م

اىٖث٧عقةيميفما٧ٌاضةٞمممإداعيم ٧نماظؾ زعةومم،م6ضؿ٥مذبوإماظـشوطمذيماّوظ٧ؼيمرض٤ممأغشطيماظص٧نمخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقي

تشفقٞمتـؿقيموتل٧ؼ١مأ ـوفماٌٗارسنيمواّغة٧ا مشةريممم،م82وُأدعٍمذبوإماظـشوطمذوماّوظ٧ؼيمرض٤مم.اظطؾقعقيمواظؿ٧دٞمصق٦

إصبودمأد٧ا مجٔؼٔةمظأل ةـوفماحملؾقةيمواٌـؿفةوتمممم،م84،موذبوإماظـشوطمذوماّوظ٧ؼيمرض٤مسؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣اٌلؿكٔعيم

تشةفقٞمتـؿقةيموتلة٧ؼ١مأ ةـوفماٌةٗارسنيمواّغة٧ا مشةريمممممممم،م88ذبوإماظـشوطمذيماّوظ٧ؼةيمرضة٤مممضؿ٥مم’اظغـقيمبوظؿـ٧ ‘

سةٔدمعة٥مذبةوالتماظـشةوطماّخةٖىمعة٥مأجة٣مادةؿقعوبمممممممممموإضوصيمإظبمذظ٢،متغقَّةٖمتٖطقةٗممم.سؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣اٌلؿكٔعيم

ٌشووراتماإلضؾقؿقي،مظؿؾلقٜمغٚماظ٧ثقؼيموُبٕظًمجف٧دمأؼضًو،ماتؾوسًومظؾؿ٧جقفوتماٌـؾـؼيمع٥ما.ماّوظ٧ؼوتماحملٔدةمحٔؼـًو

احملٔثيمتٖطقًٗاموبٖوزًامأطربمالدةؿق دماظـؾوتةوت،معـؾؿةومؼةـعؽ٘ميفمذبةوإمممممممخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيومتـْمعل٧دةم.موت٧ضقق٦

م.ضوسٔتفومغطو مدس٤مجف٧دمادؿق دماظـؾوتوتموهلقـفوماظ٧راث٩موت٧دقٞ،م81اظـشوطمذيماّوظ٧ؼيمرض٤م

م

ًواؾدورةًاؾرابعةًؾؾهفازًاؾرئادياؾدوؾقةًملؽميبًاهلقكةًواملعافدةًًؾناؾثاالجمؿاعًاملشرتكًا

ً

يفمم2188آذارم/عةورسمم81ادؿعٖضماالجؿؿو ماٌشرتكماظـوظٌمٌؽؿيبماهلقؽيمواٌعوػٔةماظٔوظقةي،ماظةٕيماغعؼةٔميفمممم-م82

وأسٖبماٌؽؿؾونمس٥متؼٔؼٖػؿومٌوماتلؿًمبة٦ماظ٧ثقؼةيمعة٥ممشة٧إمممممم.احملٔثيمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيبوظ٩،مأغٔوغقلقو،معل٧دةم

،مواّحؽةوممواٌة٧ادمذاتماظصةؾيميفمممماظؿؼٖؼةٖماظـةوغ٩مموج٧دةموأضٖامبلنماٌل٧دةمتٖاس٩ماظػف٧اتمواالحؿقوجوتماظيتمحةٔدػومم

م.اٌعوػٔةماظٔوظقي،موطٕظ٢ماٌلوػؿوتماظ٧اردةمع٥ماٌشووراتماإلضؾقؿقي

م

ضؾ٣ماسؿؿودػو،ممبوميفمذظة٢ممماظرتذقٔاحملٔثيمٌٗؼٔمع٥ممخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيظ٧اجىمإخضو موأطٔماٌؽؿؾونمأنمع٥ما-م83

.ماظؿؽٖارمضةؿ٥مذبةوالتماظـشةوطمذاتماّوظ٧ؼةيموصقؿةومبقـفةوممممممـشوطمذاتماّوظ٧ؼيموائمع٥مإجٖاءمدعٍمإضويفمجملوالتماظ

مخطيماظعؿة٣ماظعوٌقةيمموسؾ٨ماعؿٔادمم.ؼٔةورحىماٌؽؿؾونمبؿقل٥م قوشيماظ٧ثقؼيموذٔدامسؾ٨مايوجيمإظبمادؿكٔاممظغيمربو

معة٥معؽ٧غوتفةوماظٔاسؿةي،ممممطؿؽة٧نماحملٔثةي،مممخطةيماظعؿة٣ماظعوٌقةيممموماحملٔثيمصننمع٥ماظ٧اجىماظؿشٔؼٔمسؾة٨مأنماٌعوػةٔةمم

طؿومؼـؾغ٩مأنم.ماظٗراسيموادؿكٔاعفوماٌلؿٔامتشؽ نمجٗءًامع٥مغفٍمسو٩ٌمعشرتكمظص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمو

ورأىماٌؽؿؾونمأنمعة٥ماٌػقةٔمإسةٔادمممم.متٔس٤متـػقٕػوماحملٔثيمأؼضًوموتٔرجمجفوتمصوسؾيمعـودؾيمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيهٔدم

خطيمطؿومأنم.مأودٞمخورجمغطو ماًرباءظؿ٧صريماٌعؾ٧عوتمىؿف٧رممًطيماظعؿ٣ماظعوٌقيغلكيمععٔظيمع٥ما٧ٌجٗماظؿـػقٕيم

مبومؼؽػة٣ممماحملٔثيمميؽ٥مأنمتشريمأؼضًومإظبمايوجيمإظبماظؿـػقٕماظؽوع٣مالدرتاتقفقيممت٧ؼ٣ماٌعوػٔةماظٔوظقيماظعؿ٣ماظعوٌقي

وُرٖحًموجفوتمغظٖمزبؿؾػةيمتؿعؾة١ممبةومإذامطوغةًمايوجةيمممممم.مخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيتـػقٕماّغشطيمذاتماّوظ٧ؼيميفمز٣م



5 CGRFA-13/11/6 

حقٌمرأتمبعٛماّضوظق٤مأنماّعٖمدةقؿطؾىممماحملٔثيمًطيماظعؿ٣ماظعوٌقيػقٕماظؽوع٣متٔس٧مإظبمع٧اردمجٔؼٔةموإضوصقيمظؾؿـ

م.ذظ٢

م

خطيماظعؿة٣مموالحٝماٌؽؿؾونماظؿعؾقؼوتمواالضرتاحوتماظيتمتؼٔممبفومسٔدمع٥مأسضوئفؿومصقؿومؼؿعؾ١مبوظص تمبنيم-م84

عؾقؼوتمواالضرتاحةوتمأثـةوءمادةؿعٖاضمعبوسةيممممماحملٔثيمواٌعوػٔةماظٔوظقي،موحـومػمالءماّسضوءمسؾ٨مرٖحمػٕهماظؿماظعوٌقي

خطةيماظعؿة٣ممموواص١ماٌؽؿؾونمسؾ٨مأنمع٥ماظ٧اجةىمهٔؼةٔماٌؽ٧غةوتماظٔاسؿةيمظؾؿعوػةٔةمبصة٧رةمأوضةْميفممممممممم.اظعؿ٣مظؾ٧ثقؼي

م.احملٔثيماظعوٌقي

م

احملٔثةيمواالدةؿـؿوجوتمذاتماظصةؾيمظ جؿؿةو ماٌشةرتكمظؾؿؽؿةؾنيمسؾة٨مممممممممخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيوُسٖضًمعل٧دةم-م85

وبوظعؿؾقيماىورؼيمظؿقةٔؼٌمماظؿؼٖؼٖماظـوغ٩مبـشٖمماىفوزماظٖئود٩ورحىم.ماظٔورةماظٖابعيمظؾففوزماظٖئود٩مبغٖضماإلحوري

م.6خطيماظعؿ٣ماظعوٌقي

م

ًواردًاؾوراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةؿاعةًاؾعؿلًاؾػـقةًاكحؽوؿقةًاؾدوؾقةًاملعـقةًباملاؾدورةًاخلاؿيةًجل

والحظًمأغفومتعؽ٘مب٧ض٧حمًاحملٔثيمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيرحؾًمعبوسيماظعؿ٣،ميفمدورتفوماًوعلي،ممبل٧دةم-م86

وادؿعٖضةًمم.موطةٕظ٢ماٌلةوػؿوتماظة٧اردةمعة٥ماٌشةووراتماإلضؾقؿقةيممممممماظؿؼٖؼةٖماظـةوغ٩مماظػف٧اتمواالحؿقوجوتماحملٔدةميفم

خطةيممعة٥معلة٧دةممم(م851-8اظػؼةٖاتمم)م8إظبمم8اىؿوسيما٧ٌجٗماظؿـػقٕي،مواٌؼٔعي،موذبوالتماظـشوطمذاتماّوظ٧ؼيمعة٥مم

بفةومممبص٧رةمعػصؾي،موضوعً،معةٞمربوصظؿفةومسؾة٨ماظةـٚماّ ةؾ٩،مبةندراجماظؿغةقرياتما٧ٌ ة٨ممممممممماحملٔثيماظعؿ٣ماظعوٌقي

واصؼًماىؿوسيمسؾ٨ممويفمايوالتماظيتمتعٕرمصقفوماظؿ٧ ٣مإظبمت٧اص١،.مػٕهماظ٧ثقؼيمعٖص١يفممعؾؿ٧ؼيواٌعٖوضيمبنيمأض٧اسم

أعوماظـٚماٌلُطٖموأٌرجمضؿ٥مأض٧اسمضوئؿةيمصؼةٔماضرتحة٦مأحةٔمأسضةوءماىؿوسةيموملممممممم.مععؽ٧صيإدراجماظـٚمضؿ٥مأض٧اسم

م.٨مبشطؾفومخبٜمطبرتضفوومتمود٤ماّجٗاءما٧ٌ م.ضبٝمبو٧ٌاصؼي

م

مخطةيماظعؿة٣ماظعوٌقةيممموأطٔتمعبوسيماظعؿ٣مأػؿقيمضؿونمتغطقيمتؽق٠ماظٗراسيمعٞمتغريماٌـوخمبشةؽ٣مطةوفميفممم-م87

يفما٧ٌاضةٞماظطؾقعقةي،مواظؿقلةنيماظة٧راث٩ممممممومشؾًماٌلوئ٣ماّخٖىماظيتمأثورػومأسضوءماىؿوسيمأػؿقةيماظصة٧نمم.ماحملٔثي

اٌة٧اردماظ٧راثقةيممماظـؾوتوتمواٌٗارس٧نطموايوجيمإظبمتعٗؼٗماظـؼيمبنيمعبقٞماّرٖافماٌـكٖريميفم ٧نممعٖب٧اظٕيمؼؼ٧ممب٦م

م.اظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيطموضٖورةمتعٗؼٗماالتصوإمواظؿعوونمصقؿومبنيماظ٧زراتمواٌمدلوتماٌعـقي

م

.ماحملٔثةيممخطيماظعؿة٣ماظعوٌقةيمموواصؼًمعبوسيماظعؿ٣مسؾ٨مأنماٌمذٖاتماظػعوظيمتؿل٤مبلػؿقيمبوظغيمظٖ ٔمتـػقٕم-م88

مأسؾة٨ماّوظبموأنممايوجيمتٔس٧مإظبمعمذةٖاتممخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيموالحظًمأنماهلقؽيمضٔماسؿؿٔتمعمذٖاتمتؿعؾ١مبؿـػقٕم

م.احملٔثيمطيماظعؿ٣ماظعوٌقيً

م

م__________
مGB-4/11/Reportماظ٧ثقؼيمم6
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،موالدةقؿومظؿطة٧ؼٖماٌة٧اردمممماحملٔثةيممخطيماظعؿ٣ماظعوٌقةيموأطٔتمعبوسيماظعؿ٣مأػؿقيمإتوحيمأع٧اإمطوصقيمظؿـػقٕم-م89

وأو ًماىؿوسيمبلنمتؼ٧مماهلقؽةيمبةٔس٧ةمايؽ٧عةوتمواىفةوتماٌوسبةيمإظبمممممم.ماظؾشٖؼيمواظؾـ٨ماظؿقؿقيميفماظؾؾٔانماظـوعقي

م.احملٔثيمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيإتوحيمع٧اردمعوظقيمظؿـػقٕمور ٔم

م

ظؾففةوتماٌعـقةيممماحملٔثةيمط٧ثقؼةيمداسؿةيمممممطيماظعؿة٣ماظعوٌقةيممًوأو ًمعبوسيماظعؿ٣مبنسٔادمو ٠مذبؿ٣مم-م21

م.بو٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمؼلؾٜماظض٧ءمسؾ٨معؽ٧غوتفوماظٖئقلقي

م

مخطةيماظعؿة٣ماظعوٌقةيممموأو ًمعبوسيماظعؿ٣ماهلقؽيمبلنمتـظٖ،مخ إمدورتفوماظعودؼيماظـوظـيمسشٖة،ميفمعلة٧دةمم-م28

االضرتاحةوتممماحملٔثي،مسؾ٨ماظـق٧ماظٕيمادؿعٖضؿفومصق٦ماىؿوسي،موطٕظ٢ميفماّجةٗاءماٌؿؾؼقةيمعة٥ماظ٧ثقؼةي،ممبةومصقفةومممممم

مخطةيماظعؿة٣ماظعوٌقةيممم،موأنمتلةؿؽؿ٣مادةؿعٖاضممم(851ظػؼةٖةممأٌرجيمضؿ٥مأض٧اسمضوئؿيمبعٔما)اٌـػٖدةمّسضوءماىؿوسيم

والحظًماىؿوسةيمأنممبؼةٔورماجملؾة٘،مإذامعةومرؾةىمممممم.مةاحملٔثيمحبقٌمت٧ضٞميفم قغؿفوماظـفوئقيمأثـوءماظٔورةمإٌط٧ر

يماظةيتمم،ميفماظصةقغماحملٔثةيممخطيماظعؿ٣ماظعوٌقةيمم2188تشٖؼ٥ماظـوغ٩م/عـ٦ماٌممتٖمذظ٢،مأنمؼعؿؿٔمأثـوءمدورت٦ميفمغ٧صؿرب

م.واصؼًمسؾقفوماهلقؽي

ًاؾموجقفاتًاملطؾوبةً–ثاؾناً

م:يفمأنماهلقؽيضٔمتٖشىم-م82

م

وذظة٢مبفةٔفمممرٖحؿفةومعبوسةيماظعؿة٣،مممممسؾ٨مسب٧معوم،احملٔثيمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيعل٧دةمتلؿعٖضم (مأ)

موضٞم قغؿفوماظـفوئقيط

م

،مأنمؼعؿؿٔ،م2188تشٖؼ٥ماظـوغ٩م/تطؾىمإظبماجملؾ٘،ميفمدورت٦ماظـوظـيمواّربعنيمبعٔماٌوئيميفمغ٧صؿربم(ب)م

ماحملٔثيطمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيبوظـقوبيمس٥ماٌممتٖ،م

م

تطؾىمع٥معـظؿيماّشٕؼيمواظٗراسيمع٧ا ؾيمإسٔادماٌمذٖات،ممبوميفمذظ٢ماٌمذةٖاتماّسؾة٨،مبوظـلةؾيممممم(ج)م

ماحملٔثيمط٩متـظٖمصقفومعبوسيماظعؿ٣طماظعوٌقيًطيماظعؿ٣م

ممم

احملٔثةي،ممبةوممممخطيماظعؿ٣ماظعوٌقةيمؿـػقٕمظتٔس٧مايؽ٧عوتمواىفوتماٌوسبيمإظبمإتوحيما٧ٌاردماٌوظقيمم(د)م

م.يفمذظ٢مع٥مأج٣مع٧ا ؾيمإسٔادماٌمذٖات،موع٥مبقـفوماٌمذٖاتماّسؾ٨
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ًقـػاملر

ًامليودةًاحملدثةًخلطةًاؾعؿلًاؾعاملقةًؾصونًاملواردًاؾوراثقةًاؾـلاتقة

ًؾألغذقةًواؾزراعةًوادمىداؿفاًامليمدام

ً

عبوسةيماظعؿة٣ماظػـقةيمممممسؾة٨مسبة٧معةومادؿعٖضةؿفوممممظعؿة٣ماظعوٌقةيماحملٔثةي،ممممؼؿضؿ٥مػٕاماٌٖص١معل٧دةمخطةيمامً:ؿالحظة

وادؿعٖضةًماىؿوسةيماٌة٧جٗمممم.ميفمدورتفةوماًوعلةيمممايؽ٧عقيماظٔوظقيماٌعـقيمبو٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسةيم

مخطةيماظعؿة٣ماظعوٌقةيمممعة٥معلة٧دةممم(م851-8اظػؼةٖاتمم)م8إظبمم8اظؿـػقٕي،مواٌؼٔعي،موذبوالتماظـشوطمذاتماّوظ٧ؼيمعة٥مم

احملٔثيمبص٧رةمعػصؾي،موضوعً،معٞمربوصظؿفومسؾ٨ماظةـٚماّ ةؾ٩،مبةندراجماظؿغةقرياتما٧ٌ ة٨مبفةومواٌعٖوضةيمبةنيممممممممم

ويفمايوالتماظيتمتعٕرمصقفوماظؿ٧ ٣مإظبمت٧اص١،مواصؼًماىؿوسيمسؾة٨مإدراجماظةـٚممم.ماظـٚماظ٧اردمأدغوهيفممعؾؿ٧ؼيأض٧اسم

.مأٌرجمضؿ٥مأض٧اسمضوئؿيمصؼٔماضرتح٦مأحٔمأسضوءماىؿوسةيموملمضبةٝمبو٧ٌاصؼةيممموأعوماظـٚماٌلُطٖم.مععؽ٧صيضؿ٥مأض٧اسم

م.ومتمود٤ماّجٗاءما٧ٌ ٨مبشطؾفومخبٜمطبرتضفو

مأو ًمب٦معبوسيماظعؿ٣م:{اظـٚ}

مذطىمعؼرتحموظؽ٥مملمت٧صمب٦معبوسيماظعؿ٣مم[:اظـٚ]

ماظعؿ٣إضوصيمعؼرتحيموظؽ٥مملمت٧اص١مسؾقفومعبوسيممم[:اظـٚ]

مذطىمأو ًمب٦معبوسيماظعؿ٣مم:ماظـٚ

 
 

م

ًاملوجزًاؾمـػقذي

م

.مت٧صٖما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيماّدةوسماظؾق٧ظة٧ج٩مظتغؿةوجماظٗراسة٩مواّعة٥ماظغةٕائ٩ماظعةو٩ٌممممممم-م8

واظؿـ٧ ماظ٧راث٩ما٧ٌج٧دميفمػٕهم.ما٧ٌاردمأػ٤معودةمخوممبوظـلؾيمظؾؿٗارسني،موايػظي،موبوظـلؾيمٌٖب٩ماظـؾوتوتوُتعؿربمػٕهم

ا٧ٌاردمؼؿقْمظؾؿقو ق٣مواّ ـوفمأنمتؿؽق٠معٞمزٖوفمتؿغريمبودؿؿٖارموأنمتؿغؾىمسؾ٨ماٌع٧ضوتماظـوعبةيمسة٥ماآلصةوتمممم

والمؼ٧جٔمتعورضمعؿل ٣مبنيم ة٧نمػةٕهماٌة٧اردمممم.ماظٗراس٩ماٌلؿٔاموػ٩مضٖورؼيمظتغؿوجم.مواّعٖاضمواظضغ٧طماظ حق٧ؼي

و ٧نمػةٕهمم.مب٣مدقؽ٧نمع٥ماٌف٤مبٔرجيمبوظغي،ميفمحؼقؼيماّعٖ،مطػوظيموج٧دمتؽوع٣متوممبنيمػٕهماّغشطي.موادؿكٔاعفو

ش نمدوظقةونموضةٖورةممما٧ٌاردموادؿكٔاعفوماٌلؿٔاممواالضؿلومماظعودإمواٌـص٠مظؾؿـوصٞماظيتمتؿلت٨مع٥مادؿكٔاعفومػؿومذةوم

وػٕهمػ٩مأػٔافماٌعوػٔةماظٔوظقيمبشلنما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي،ماٌـلةفؿيمعةٞممم.محؿؿقيمسؾ٨محٔمد٧اء

احملٔثيمػٕهماظيتمتؿـووإما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمػة٩،مممخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيو.ماتػوضقيماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩

و٧ٌاردماظؾؾةٔانمصقؿةومؼؿعؾة١مبةممممبنيممواظرتابٜم}ايؼ٧ ماظلقودؼيمظؾٔوإمسؾ٨مع٧اردػوماظؾق٧ظ٧جقيم{يفمدقو }تلطقٔبنسودتفوم

م.،معظفٖمع ئ٤مالدؿؿٖارماػؿؿومماجملؿؿٞماظٔوظ٩موعلموظقؿ٦ميفمػٕاماجملوإ{اظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي

م
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ػ٩ماظ٧ثقؼيماٌٖجعقيماظٖئقلةقيمظؾففة٧دمممماظعؿ٣ماظعوٌقيخطيموسؾ٨معٔىماظلـ٧اتماًؿ٘مسشٖةماّخريةمطوغًم-م2

اظؼطٖؼيمواإلضؾقؿقيمواظعوٌقيمظص٧نماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيموادةؿكٔاعفوماٌلةؿٔامموظ ضؿلةومماظعةودإمممممممممم

عـظؿةيماّشٕؼةيممم،مبوسؿؾورػةومجةٗءًامعة٥مغظةوممممممخطيماظعؿة٣ماظعوٌقةيمموطوغًم.مواٌـص٠مظؾؿـوصٞماظيتمتؿلت٨مع٥مادؿكٔاعفو

واظٗراسيماظعو٩ٌمظص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفوماٌلؿٔام،ماظعـصٖماظٖئقل٩ماظةٕيمتلةؿكٔع٦ممم

ػقؽيما٧ٌاردماظ٧راثقيمظألشٕؼيمواظٗراسيماظؿوبعيمظؾؿـظؿيميفماظ٧صوءمب٧الؼؿفوميفمعومؼؿعؾ١مبةو٧ٌاردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةي،مووصةٖتممممم

صؼةةٔمدةةوسٔتماًطةةيمايؽ٧عةةوتمسؾةة٨م ةةقوشيمدقودةةوتم.موعةةًومظؾؼطوسةةوتماّخةةٖىماٌعـقةةيمبةةو٧ٌاردماظ٧راثقةةيعٖجعةةًومػ

وادؿكٔعفوماجملؿؿةٞماظةٔوظ٩مظؿقٔؼةٔماّوظ٧ؼةوتممممم.موادرتاتقفقوتمضطٖؼيمبشلنما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي

وأثؾؿًماًطيمصعوظقؿفوميفمإسودةمت٧جق٦مجٔاوإمأسؿةوإممم.سؾ٨ماظصعقٔماظعو٩ٌموظؿقلنيمتـلق١ماىف٧د،موإلصبودمتكزرات

اٌـظؿوتماظٔوظقيمذاتماظصؾيمبشلنماظؾقٌمواالدؿقٔاثميفمعومؼؿعؾ١مبوّغشطيماٌؿصؾيمبو٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيممم

م.واظٗراسي،مويفمإسطوءمأوظ٧ؼيمظؿؾ٢ماىٔاوإ

م

ععؾؿةًومرئقلةقًومعة٥مععةوملممممم{يفمظقؾةٗؼٍمم}م8996مؾًٔاميفمدـيبم851ع٥مِضَؾ٣ممخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيوضٔمطونماسؿؿودم-م3

وضٔمػقَّلماظلةؾق٣مظتمتةومماظـةوجْمٌػووضةوتماٌعوػةٔةمممممم.متط٧ؼٖماي٧طؿيماظٔوظقيمظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي

م.اظٔوظقيميفمإرورمػقؽيما٧ٌاردماظ٧راثقيمظألشٕؼيمواظٗراسيماظؿوبعيمٌـظؿيماّشٕؼيمواظٗراسي

م

وضٔمحٔثمعـٕماسؿؿودػومسٔدمع٥ماظؿطة٧راتماظٖئقلةقيميفمعةومؼؿعؾة١مبصة٧نماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمممممممممم-م4

اظؿؼٖؼٖماظـوغ٩مس٥محوظةيماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمممممموضٔموّصٖم.مواظٗراسيموادؿكٔاعفوماظيتمتلؿٔس٩مهٔؼـًومظؾكطي

صوظعوملمؼ٧اجة٦ماغعةٔامممم.مأدودًومعؿقـًومظعؿؾقيماظؿقٔؼٌمػٕه،مووّصٖمت٧جقفًومهلومعمخٖاومُغشٖممنُٗأاظٕيممواظٗراسيميفماظعومل

ومتغقُّةٖمم.أع٥مشٕائ٩معؿٗاؼًٔا،مؼـعؽ٘ميفمسٔممادؿؼٖارمأدعورما٧ٌادماظغٕائقيمويفماظؿـوص٘مبنيمإغؿوجماّشٕؼيموإغؿةوجماظ٧ضة٧دمم

مو{وايوجةيمإظبم ة٧نماظؿـة٧ ماظة٧راث٩ماظـؾةوت٩مممممم}ماٌـوخموتٗاؼٔماظٗح٠مايضٖيموايوجيمإظبمزؼةودةمادةؿٔاعيماظٗراسةيممم

اظؿكط٣ماظ٧راث٩مػ٩مأعة٧رمتؼؿضة٩معبقعفةومزؼةودةماالػؿؿةوممبصة٧نماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيممممممممممممادؿؿٖار{تؼؾق٣م}

ويفماظ٧ضًمغػل٦،ممثيمصٖصمجٔؼةٔةمػوعةيمميؽة٥مأنمهلإة٥مإدارةماٌة٧اردمممممم.مواظٗراسي،موزؼودةماالػؿؿوممأؼضًومبودؿكٔاعفو

التصةوالتمواٌعؾ٧عةوتماظؼ٧ؼةيماٌؿوحةيمسؾة٨مغطةو موادةٞ،مممممممماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي،مع٥مبقـفومتؽـ٧ظ٧جقةوتمام

م.{٥ماظٗراسةيمسةميمذؽق٧ؼيماظـووتط٧ؼٖماٌـؿفوتمايم}وطٕظ٢مأوج٦ماظؿؼٔمماظؽؾريةماظيتمهؼؼًميفماظؿؽـ٧ظ٧جقوماظؾق٧ظ٧جقي

٧كمأخةٖىمموس وةمسؾ٨مذظ٢،متغقَّٖتمبقؽيماظلقودوتمتغريًامطؾريًا،مالمدقؿومبٔخ٧إماٌعوػٔةمحقةٗماظـػةوذ،موبةٔخ٧إم ةؽمممم

إظبممـػةوذمصض مس٥ماسؿؿودمبٖوت٧ط٧إمغوش٧ؼومبشلنماظم}حقٗماظـػوذمع٥مبقـفومبٖوت٧ط٧إمطورتوخقـومبشلنماظل عيماظؾق٧ظ٧جقي

وبٖوت٧طة٧إمغوش٧ؼةومبشةلنماظـػةوذمإظبماظؿـة٧ ماظؾق٧ظة٧ج٩مواضؿلةوممممممممم{ا٧ٌاردماظ٧راثقيمواضؿلومماٌـوصٞماظـوويمس٥مادةؿعؿوهلوم

وؼؾةٗمموجة٧دمخطةيمممم.ماظؿٗاعًومعؿفٔدًامووهماظٗراسيموأغشطيماظؾقٌمواالدؿقٔاثماٌؿعؾؼةيمبفةوممموذفٔماظعوملمأؼضًو.معـوصع٦

ّٔثيمظ دؿفوبيمهلٕهماظؿط٧راتموظؽ٩متعؽلفو م.سؿ٣مسوٌقيمرب

م

وتؿـووإمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماحملٔثيماظؿقٔؼوتمواظػٖصماىٔؼٔةميفمذبوالتماظـشوطمذاتماّوظ٧ؼيماظ٧اردةمصقفوم-م5

،مودؾلةؾيمعة٥ممماظؿؼٖؼٖماظـوغ٩مس٥محوظيما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيميفماظعوملوضٔموّصٖم.مغشورًوم88وذبؿ٧سفوم
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اجؿؿوسوتماظؿشوورماإلضؾقؿقي،مصضً مس٥معٔخ تماًرباءمسؾة٨مغطةو ماظعةومل،ماٌةٔخ تماظ زعةيمىعة٣مخطةيماظعؿة٣ممممممممم

وطبٔممأؼضًومهٔؼٌمخطيماظعؿ٣م.مؼوتماظعوٌقيمواإلضؾقؿقيمواظؼطٖؼياظعوٌقيمػٕهمحٔؼـيموتطؾعقيموتعؽ٘ماٌـظ٧راتمواّوظ٧

م.اظعوٌقيمشٖضمتعٗؼٗمدورػومطؿؽ٧إنمداس٤مع٥معؽ٧غوتماٌعوػٔةماظٔوظقيمبشلنما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي

م

ـشوطمذاتماّوظ٧ؼي،محبقةٌمموضٔمتلـ٨،مادؿـودًامإظبمأٌخ تماٌكؿؾػيمإٌط٧رةمأس ه،متٖذقٔمسٔدمذبوالتماظ-م6

إداعةيماجملؿ٧سةوتممم)م8ومم5وضٔمهؼ١مػٕامبٔعٍمذبوظ٩ماظـشوطمذويماّوظ٧ؼيماظلةوبؼنيمرضؿة٩ممم.م88إظبمم21اشبػٛمع٥م

ضةؿ٥مذبةوإماظـشةوطمذيماّوظ٧ؼةيمممممم(ا٧ٌج٧دةمخورجمع٧اضعفوماظطؾقعقيمواظؿ٧دٞميفمأغشطيماظص٧نمخورجما٧ٌاضةٞماظطؾقعقةيمم

ومتمدعةٍمذبةوظ٩ماظـشةوطمذويممممم.اظؾ زعوماىٖث٧عقيمواظؿ٧دٞميفم ة٧غفومخةورجمع٧اضعفةوماظطؾقعقةيممممإداعيم،م6اىٔؼٔمرض٤م

إصبودم)م84وم(مسؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣متشفقٞمتـؿقيموتل٧ؼ١ماحملو ق٣مواّغ٧ا مشريماٌلؿكٔعي)م82اّوظ٧ؼيماظلوبؼنيمرضؿ٩م

،م88اظـشةوطمذيماّوظ٧ؼةيماىٔؼةٔمرضة٤ممممممضةؿ٥مذبةوإممم(’اظغـقةيمبةوظؿـ٧ مم‘أد٧ا مجٔؼٔةمظأل ـوفماحملؾقيموظؾؿـؿفةوتمم

وإضةوصيمم.ماّغ٧ا مشريماٌلؿكٔعيمسؾ٨ماظـق٧ماّعـة٣موم{اّ ـوفماظؾٔائقي/}تشفقٞمادؿقٔاثموتل٧ؼ١مأ ـوفماٌٗارسني

إظبمذظ٢،مجٖىمتعٔؼ٣مرب٧رمتٖطقٗمسةٔدمعة٥مذبةوالتماظـشةوطمذاتماّوظ٧ؼةيماّخةٖىمعة٥مأجة٣مادةؿقعوبماّوظ٧ؼةوتممممممممممم

ومتـْم.مجفٔمأؼضًو،ماتؾوسًومظؿ٧جقفوتمعـؾـؼيمع٥ماٌشووراتماإلضؾقؿقي،مظؿؾلقٜماظ٧ثقؼيموت٧ضققفوموُبٕإ.ماحملٔدةمحٔؼـًو

اظـؾوتوتمعٗؼًٔامع٥ماظرتطقٗمواظربوز،مسؾ٨ماظـق٧ماظةٕيمؼةـعؽ٘ميفمذبةوإماظـشةوطمذيممممممتٖبقيخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماحملٔثيم

م.،موت٧دقٞمغطو مضوسٔتفواظـؾوتوت،موهلقـفوماظ٧راث٩متٖبقيدس٤مجف٧دم،م9اّوظ٧ؼيمرض٤م

م
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ًاحملموقات

ً

 ؿيودةًخطةًاؾعؿلًاؾعاملقةًاحملدثةًؾصونًاملواردًاؾوراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًوادمىداؿفاًامليمدام

ً
م
ًاؾػؼراتم

03ً-1ًاملؼدؿة

ممايوجيماٌلؿؿٖةمإظبما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمو ٧غفوموادؿكٔاعفوماٌلؿٔام

ممتورؼٓمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقي

ممتـػقٕمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقي

مماّدوسماٌـطؼ٩مًطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماحملٔثي

ممأػٔافموادرتاتقفقوتمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقي

ممػقؽ٣مخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيموتـظقؿفو

مًجماالتًاؾـشاطًذاتًاألوؾوقة

89ً-02ًاؾصونًواإلدارةًيفًاملواؼعًاؾطلقعقة

مما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمعلْموحصٖم-8

ممدس٤مإدارةما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموهلقـفوميفماٌٗرسيم-2

ممعلوسٔةماٌٗارسنيميفمحوالتماظؽ٧ارثمسؾ٨مإسودةماظـظ٤ماحملص٧ظقيمم-3

مميفما٧ٌاضٞماظطؾقعقيتشفقٞمإدارةماّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣مواظـؾوتوتماظغٕائقيماظربؼيمم-4

120ً-92ًاؾصونًخارجًاملواؼعًاؾطلقعقة

ممدس٤ماىؿٞما٧ٌج٦مظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمم-5

ممإداعيم ٧نماظؾ زعوماىٖث٧عقيمخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقيمواظؿ٧دٞمصق٦م-6

ممؤؼٔمأٌخ تما٧ٌج٧دةمخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقيموإطـورػوم-7

010ً-123ًاالدمىدامًامليمدام
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مماظؿ٧دٞميفمت٧ ق٠مذبؿ٧سوتمصٖسقيمربٔدةموتؼققؿفوموزؼودةمسٔدػومظؿقلريمادؿكٔاعفوم-8

مماظـؾوتوتموهلقـفوماظ٧راث٩موت٧دقٞمغطو مضوسٔتفومتٖبقيدس٤ماىف٧دميفمذبوالتمم-9

اظٗراسةةيمتشةفقٞمتـ٧ؼةٞماإلغؿةوجماحملصة٧ظ٩موت٧دةقٞمغطةةو ماظؿـة٧ ماحملصة٧ظ٩معة٥مأجة٣ممممممممممم-81

ماٌلؿٔاعي

م

واّغ٧ا مشريماٌلؿكٔعيمسؾة٨ممم{اّ ـوفماظؾٔائقي/}تشفقٞمتـؿقيموتل٧ؼ١مأ ـوفماٌٗارسنيم-88

ماظـق٧ماّعـ٣

م

ممدس٤مإغؿوجماظؾٕورموت٧زؼعفوم-82

311ً-013ًبـاءًؼدراتًؿمديقةًوبشرقةًؿيمداؿة

ممبـوءماظرباعٍماظؼطٖؼيموتعٗؼٗػوم-83

مما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيتشفقٞموتعٗؼٗمذؾؽوتمم-84

ممبـوءمغظ٤مععؾ٧عوتمذوعؾيمظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموتعٗؼٗػوم-85

تكط٣ما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيممم[تؼؾق٣موو ٧نماظؿـ٧ ماظ٧راث٩م]ادؿقٔاثمغظ٤مظٖ ٔمم-86]

م[واظٗراسيموتعٗؼٗػو

م

مما٧ٌاردماظؾشٖؼيموتعٗؼٗػوبـوءمضٔراتمم-87

ممتشفقٞموتعٗؼٗماظ٧س٩ماظعوممبشلنمأػؿقيما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيم-88

301ً-310ًتـػقذًخطةًاؾعؿلًاؾعاملقةًاحملدثةًومتوقؾفا

مً

م
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ًاملؼدؿة

ً

ًوادمىداؿفاًامليمداماكحاجةًامليمؿرةًإىلًاملواردًاؾوراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًوصوـفاً

م

إذمدةقؿعنيمأنمؼٗؼةٔمإغؿةوجماّشٕؼةيممممم.مدؿ٧اج٦ماظٗراسةيميفماظؼةٖنمايةوديمواظعشةٖؼ٥مهةٔؼوتمجٔؼةٔةمطةـريةممممممم-م8

ظؿؾؾقيماحؿقوجوتماظلؽونماظٕؼ٥متؿٗاؼٔمأسٔادػ٤موؼلخٕونمبوئاثي،موذظ٢مب٧ادةطيممم{بشؽ٣مطؾري}ػوئؾيواّظقوفمزؼودةم

دؿٔصٞماظؿغرياتماظيتمهٔثميفماظغٕاءماٌؿـةووإمويفماظعةوداتماظغٕائقةيمإظبمإحةٔاثمممممو.مض٧ةمسؿ٣مرؼػقيمأ غٖمحفؿًومغلؾقًو

واظطؾىماٌؿٗاؼٔمسؾ٨ماظ٧ض٧دمايق٧يمع٥مأج٣مدة٧ مروضةيمحق٧ؼةيمممم.متغرياتميفمغظ٤ماإلغؿوجماحملص٧ظ٩مواإلغؿوجمايق٧اغ٩

م[تؿطؾةىم[]تؿفةووزم]،مع٥ماٌٖجْمأنمويفمطـريمع٥مأسبوءماظعومل.ماإلغؿوجماظغٕائ٩م[دقؽؿ٣][دقؿـوص٘معٞ]آخٕةميفماظؿ٧دٞم

،مثةومؼةمديمإظبمزؼةودةمممم[سؾة٨ماظؿؽقة٠ممم]ظؽـريمع٥ماحملو ق٣مواّس فا[متغقرياتميفمتؽق٠[]ضٔرة]تلثرياتمتغقُّٖماٌـوخم

وس وةمسؾ٨مذظة٢،مدةقمديمتغقُّةٖماٌـةوخمإظبممممم.ماالسؿؿودماٌؿؾودإمبنيماظؾؾٔانمسؾ٨ما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي

وؼؿٗاؼةٔمم.محٔوثمتغرياتميفمعـور١ماإلغؿوجموثوردوت٦،موطٕظ٢ميفمحٔوثمآصوتموأعةٖاضماحملو ةق٣مواظـةٖوةمايق٧اغقةيمممم

ع٥متلثريػوماظلؾيبمسؾ٨ماظؾقؽةيمواظؿـة٧ مممم{اإلض إاالدؿؿٖارميفموهؿوجماظٗراسيمإظبم}إظبمإض إماظٗراسيممسو مأ ٧اتمتٔس٧

واظؿغرياتماظيتمهٔثميفمادةؿكٔامماّراضة٩مدةؿقٔمعة٥ممممم.ماظؾق٧ظ٧ج٩موإظبماتؾوسفومثوردوتمإغؿوجمأطـٖمطػوءةموادؿٔاعي

م.٧سوتماّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣مواظـؾوتوتماظغٕائقيماظربؼياٌلوحيماٌؿوحيمظؾٗراسيمودؿمديمإظبمزؼودةماظضغٜمسؾ٨مذبؿ

م

وا٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمتٔس٤مضٔرةماظٗراسيمسؾ٨ماظؿؽقة٠معةٞمػةٕهماظةؿغريات،مدة٧اءمطوغةًممممممم-م2

وظٕامدقؿعنيمأنمتؾعىمػٕهما٧ٌاردمدورًامعؿٗاؼٔماّػؿقيميفمتةلعنيمهلةقـوتمعلةؿؿٖةميفمممم.ماضؿصودؼيم–بقؽقيمأوماجؿؿوسقيم

اإلغؿوجمواإلغؿوجقيماظٗراسقنيطمظق٘مصقلىمع٥مخ إمت٧صريمجقـوتمجٔؼٔةمّ ـوفمربّلـيمع٥ماحملو ةق٣،مبة٣مأؼضةًومممم

ويفمطةـريمعة٥مممم.{وتطة٧ؼٖماٌـؿفةوتمايق٧ؼةيمممم}ظقيع٥مخ إمعلوػؿوتميفمأداءماظـظ٤ماإلؼؽ٧ظ٧جقيماظٗراسقيمظ٧زوئػفومبػعو

،ممتـ٣ما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼةيمواظٗراسةي،مبوسؿؾورػةومجةٗءًامعة٥ماظؿـة٧ ماظؾق٧ظة٧ج٩مممممممماظػؼريةعـور١ماظعوملماظٖؼػقيم

ظؾؿفؿؿعةوتمم[ىؿوسةوتماظشةع٧بماّ ةؾقيموممم]اظٗراس٩،معؽ٧غًومأدودقًومع٥معؽ٧غوتمادرتاتقفقوتمدؾ٣ماٌعقشةيمبوظـلةؾيممم

م.احملؾقي

م

متارقخًخطةًاؾعؿلًاؾعاملقة

م

اسُؿؿٔتمرمسقًومخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيمظص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسةيموادةؿكٔاعفوماٌلةؿٔاممعة٥ممممم-م3

مظقؾةٗ ،مأٌوغقةو،ميفمممبؾًٔامأثـوءماٌممتٖماظؿؼ ماظٔوظ٩ماظٖابٞماٌع مبو٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيماظةٕيمُسؼةٔميفممم851ِضَؾ٣مثـؾ٩م

وأثـوءماٌممتٖمغػل٦،ماسُؿؿٔمإس نمظقؾٗ ،ماظٕيمؼٖطٗمتٖطقًٗامواضقًومسؾ٨مأػؿقيمتؾ٢ما٧ٌاردمظألعة٥مم.م8996حٗؼٖانم/ؼ٧غق٧

بؾةًٔا،موطةٕظ٢ماظؼطوسةونماظعةوممممممم851وضةٔمذةوركمأطـةٖمعة٥ممممم.ماظغٕائ٩ماظعو٩ٌموُؼؾٗمماظؾؾٔانمبؿـػقةٕمخطةيماظعؿة٣ماظعوٌقةيمممم

واظؿٗعةًمعـظؿةيماّشٕؼةيمواظٗراسةيمبؿـػقةٕماًطةي،مهةًمممممممم.مغشطيميفمإسةٔادمخطةيماظعؿة٣ماظعوٌقةيممممواًوص،معشورطيم
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،مبوسؿؾورػومجٗءًامع٥ماظـظومماظعو٩ٌم(اهلقؽي)ت٧جقفوتماهلقؽيمايؽ٧عقيماظٔوظقيماٌعـقيمبو٧ٌاردماظ٧راثقيمظألشٕؼيمواظٗراسيم

م.يماّشٕؼيمواظٗراسيظص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيموادؿكٔاعفوماظؿوبٞمٌـظؿ

م

،متلطقٔمأنمعـظؿةيماّشٕؼةيمواظٗراسةيمممم8999وضٔمأسودتماهلقؽي،ميفمدورتفوماظعودؼيماظـوعـيماظيتمُسؼٔتميفمدـيم-م4

ؼـؾغ٩مأنمُتفٖيمبصػيمدورؼيمتؼققؿًوميوظيما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيميفماظعةوملمظؿقلةريمإجةٖاءمهؾةق تممممم

ويفماظةٔورةماظعودؼةيماظؿودةعي،مممم.متماٌؿغريةموظؾؿلوػؿيميفمسؿؾقيمهٔؼٌمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماٌؿفٔدةظؾـغٖاتمواالحؿقوجو

واصؼًماهلقؽيمسؾ٨ماتؾو مغفٍمجٔؼٔمظٖ ٔمتـػقٕمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيمؼلؿـٔمإظبمعمذٖاتمعؿػ١مسؾقفومدوظقًو،مثةومأدىمإظبمم

،م2119يفمدورتفوماظعودؼيماظـوغقيمسشٖة،ماظيتمُسؼةٔتميفمدةـيمممموأضٖتماهلقؽي،.مإغشوءماآلظقوتماظؼطٖؼيمظؿؼود٤ماٌعؾ٧عوت

اظؿؼٖؼٖماظـوغ٩مس٥محوظيما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيميفماظعوملمبوسؿؾورهمتؼققؿًومع٧ث٧ضًومهلٕاماظؼطو مورؾؾًمعة٥مم

ّوإمإظبماظؿؼٖؼةٖماظـةوغ٩،موادةؿـودًامبصةػيمممممعـظؿيماّشٕؼيمواظٗراسيمإسٔادمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماحملٔثي،مادؿـودًاميفماٌؼومما

خو يمإظبماظـغٖاتمواالحؿقوجوتماحملٔدة،مآخةٕةميفمايلةؾونماٌلةوػؿوتماإلضةوصقيماظة٧اردةمعة٥مايؽ٧عةوت،موطةٕظ٢ممممممممم

وضٖرتماظـظٖميفمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماحملٔثيميفمدورتفوماظعودؼةيمم.مأٌخ تماظ٧اردةمع٥ماالجؿؿوسوتمواٌشووراتماإلضؾقؿقي

م.وظـيمسشٖةاظـ

م

،ماسؿؿٔمعممتٖمعـظؿيماّشٕؼيمواظٗراسيماٌعوػٔةماظٔوظقيمبشلنما٧ٌاردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمممم2118ويفمدـيم-م5

خبطيماظعؿ٣ماظعوٌقةيمبوسؿؾورػةومأحةٔمعؽ٧غوتفةوماظٔاسؿةي،موضةٖرمممممممم84،ماظيتمتعرتفميفمعودتفوم(اٌعوػٔةماظٔوظقي)واظٗراسيم

ويفم.مأنمأوظ٧ؼوتماًطيمػ٩مأؼضًومأوظ٧ؼوتميفمإرورمادرتاتقفقيممت٧ؼة٣ماٌعوػةٔةماظٔوظقةيمممم2116جفوزػوماظٖئود٩ميفمدـيم

،مالحٝماىفوزماظٖئود٩مظؾؿعوػٔةماظٔوظقيمايوجيمإظبمطػوظيماظؿعوونماظ٧ثق١مبنيماهلقؽيمواىفوزماظٖئود٩ميفمعةومم2119دـيم

عٖاجعيمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقةي،ماٌلةوئ٣ماحملةٔدةمذاتمممممؼؿعؾ١مخبطيماظعؿ٣ماظعوٌقي،مودسوماهلقؽيمأنمتلخٕميفماالسؿؾور،ميف

م.اظصؾيمبوٌعوػٔةماظٔوظقيموأنمتعؽ٘مأحؽومماٌعوػٔةماظٔوظقيمبٔرجيمواصقيميفمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماحملٔثي

م

متـػقذًخطةًاؾعؿلًاؾعاملقة

م

ـوءمسؿؾقيمإسةٔادماظؿؼٖؼةٖمممعـٕم قوشيمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقي،مادؿـودًامبٔرجيمطؾريةمإظبماٌعؾ٧عوتماظيتمادؿفٔتمأث-م6

يفمأوائ٣متلعقـقوتماظؼٖنماظعشٖؼ٥،مهؼة١مضةٔرمطةؾريمممممحوظيما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيميفماظعوملاّوإمس٥م

وع٥ماظؿغرياتماظٖئقلقيماظةيتمميؽة٥ماإلبة  مسـفةومسـةٔمممممم.مع٥ماظؿؼٔمميفمتـػقٕمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيميفمزبؿؾ٠مأسبوءماظعومل

يفمسٔدمأٌخ تماظةيتمُتقػةٝممم%م21حٔوثمزؼودةمبـلؾيمتؼٖبمع٥مم8996بويوظيميفمدـيمم2181يوظيميفمدـيمعؼورغيما

قـيمسم241111وضٔممتمعبٞمأطـٖمع٥م.م2181عؾق٧نميفمدـيمم7.4يفمبـ٧كماىقـوتمسؾ٨مغطو ماظعومل،مواظيتمبؾٟمسٔدػوم

م8751ا٧ٌج٧دةمخةورجما٧ٌاضةٞماظطؾقعقةي،ممتماظؿعةٖفمسؾة٨ممممممم{اىقـوتمذبؿ٧سوت}اىقـوتمبـ٧كوأضقػًمإظبممةجٔؼٔ

م8 511وزادمسٔدمحٔائ١ماظـؾوتوتمعة٥مسبة٧ممم.م8996دـيمميفم8451عؼورغًيمبٗػوءمم2181يفمدـيممعـفوم{مبـ٢مجقـوت}

وزادمسٔدماظرباعٍماظؼطٖؼيماٌعـقيمبةو٧ٌاردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيممممم.م2181دـيميفمم2511إظبمأطـٖمع٥مم8996يفمدـيم

واسؿؿةٔتماآلنمشوظؾقةيماظؾؾةٔانمأومراجعةًممممم.مواظٗراسي،معٞماتلو مغطو معشورطيماىفوتماٌعـقيمصقفوميفمععظة٤ماّحقةونمم
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وزادمادةؿكٔامماظؿؽـ٧ظ٧جقةوتممم.مٕورتشٖؼعوتفوماظؼطٖؼيماظيتمتؿـووإما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيموغظة٤ماظؾةممممم

اظؾق٧ظ٧جقيماظـؾوتقيمائؼـيميفم ٧نموادؿكٔامما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيطموتؿٗاؼةٔمعشةورطيماٌةٗارسنيميفمممم

وؼـعؽ٘ماظٔورماهلومماظةٕيمتؾعؾة٦ممم.مطموهل٥َّم ٧نموادؿكٔامماّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣مواّ ـوفماظؾٔائقيرتبقياظبٖاعٍم

اٌعؾ٧عوتميفم ٧نموادؿكٔامما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي،موأوج٦ماظؿؼٔمماظؿؽـ٧ظ٧ج٩،ميفمهل٥ُّماظ٧ضةٞميفمم

م.عومؼؿعؾ١مبندارةماٌعؾ٧عوتمسؾ٨مط٣مع٥ماٌلؿ٧ىماظؼطٖيمواإلضؾقؿ٩مواظعو٩ٌ

م

.مظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفوماٌلةؿٔامموب٧ج٦مسوم،مزادماظـشوطماظٔوظ٩ميفمذبوإم ٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيم-م7

صؼٔمأضق٤ماظؽـريمع٥ماظشؾؽوتمواظرباعٍماإلضؾقؿقيمواحملص٧ظقيماىٔؼٔة،مادؿفوبيمأؼضًومّوظ٧ؼةوتماظعؿة٣ماظة٧اردةميفمخطةيممممم

وتظ٣ماظشؾؽوتمػوعيمإظبمحةٔمطةؾريمظؿشةفقٞماظؿعةوون،موتؼودة٤ماٌعةورفمواٌعؾ٧عةوتمواّصؽةور،موتؾةودإمممممممممم.ماظعؿ٣ماظعوٌقي

وضٔمأغشلتماٌعوػٔةماظٔوظقةيمادةرتاتقفقيممم]م. زعوماىٖث٧عقي،موإجٖاءمحب٧ثمعشرتطي،مواظؼقوممبلغشطيمعشرتطيمأخٖىاظؾ

وتلةؿػقٔمعة٥مػةٕهماظشةؾؽوتممممم.م[اظؿؿ٧ؼ٣معٞمذبةوالتماظـشةوطمذاتماّوظ٧ؼةيماظة٧اردةميفمخطةيماظعؿة٣ماظعوٌقةيماٌؿفةٔدةمممممممم

حملصة٧ظ٩ماظعةو٩ٌ،مظؾؿلةوػؿيميفماظصة٧نمخةورجما٧ٌاضةٞمممممممعؾودرات،مع٥مضؾق٣مجفة٧دمحلةوبماّعوغةيماًةوصمبةوظؿـ٧ ماممممم

أيم)اظطؾقعقيماّطـٖمتٖذقًٔا،مالمدقؿوميفمحوظيماحملو ق٣ماظيتمؼشؿؾفوماظـظومماٌؿعٔدماّرٖافماًوصمبوٌعوػةٔةماظٔوظقةيممم

ةمخةورجمموضٔمظعؾًماظشؾؽيماظؼوئؿيمعة٥ماجملؿ٧سةوتماظٔوظقةيمعة٥ماحملو ةق٣ماظٖئقلةقيما٧ٌجة٧دممممممم(.مربو ق٣ماٌؾق١ماّوإ

ا٧ٌاضٞماظطؾقعقيمدورًامػوعًوميفمعػووضوتماٌعوػٔةماظٔوظقي،موعومزاظًمتشؽ٣ماظعؿة٧دماظػؼةٖيمظؾـظةومماظعةو٩ٌمظصة٧نماٌة٧اردممممممم

وتة٧صٖماآلنمخٗاغةيمدةػوظؾوردمممم.ماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفوماٌلةؿٔامماظؿةوبٞمٌـظؿةيماّشٕؼةيمواظٗراسةيممممم

وسة وةمسؾة٨مذظة٢،متشةؽ٣مإضوعةيمممممم.مإضوصقًومع٥ماّع٥مظؾؿفؿ٧سوتما٧ٌج٧دةمخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقياظعوٌقيمظؾؾٕورمعلؿ٧ىم

ب٧ابيمسوٌقيمظؾؾقوغوتماٌؿعؾؼيممبلؿ٧ىمأٌخ تمواإل ٔارماظ٧ذق٢مظـظوممعؿؼٔممإلدارةمععؾ٧عوتمبـ٧كماىقـوتمخطة٧تنيمم

وثومؼؽؿإة٣مذظة٢ممم.مقيموتشغقؾ٦مسؾ٨مسب٧مأطـٖمصعوظقيػوعؿنيمأخٖؼنيم ٧بمتعٗؼٗمغظوممسو٩ٌمظؾص٧نمخورجما٧ٌاضٞماظطؾقع

بؾًٔامظؿقلريمايص٧إمسؾ٨ماٌعؾ٧عوتمذاتماظصةؾي،مور ةٔمتـػقةٕممممم65إغشوءماآلظقوتماظؼطٖؼيمظؿؼود٤ماٌعؾ٧عوتميفمأطـٖمع٥م

ومتـة٣ممم.خطيماظعؿ٣ماظعوٌقي،موتعٗؼٗماظشٖاطوتميفمعومبنيماىفوتماٌعـقيموسؿؾقوتم ـٞماظؼةٖارمسؾة٨ماٌلةؿ٧ىماظؼطةٖيمممم

اظـؾوتوتمجفًٔامظلٔمثغٖةمػوعيميفماظةرباعٍماظؼطٖؼةي،مأيمربةٜمممممتٖبقيعؾودرةماظشٖاطيماظعوٌقيمبشلنمبـوءماظؼٔراتميفمذبوإم

وس وةمسؾ٨مذظ٢،مأغشؽًمآظقيمظؿقلريم.م ٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمبوالدؿكٔامميفمهلنيماحملو ق٣

م.وغشٖماٌعؾ٧عوتمس٥مصٖصماظؿؿ٧ؼ٣ميفمعومؼؿعؾ١مجبؿقٞمذبوالتماظـشوطمذاتماّوظ٧ؼيخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيمظؿقٔؼٔم

م

ًاألداسًاملـطؼيًخلطةًاؾعؿلًاؾعاملقةًاحملدثة

م

عـٕم قوشيمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيمواسؿؿودػو،محٔثمسٔدمع٥ماظؿغرياتماظػـقيموغشلتمهٔؼوتموصٖصمجٔؼةٔةميفمم-م8

وػٕهماظؿط٧راتماىٔؼٔة،ماظيتمُدؾٜماظض٧ءمسؾقفةومم.ميمظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفوعومؼؿعؾ١مبص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتق

واظةيتمُأبةٖزتميفماالجؿؿوسةوتمواٌشةووراتمممممماظؿؼٖؼٖماظـوغ٩مس٥محوظيما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيميفماظعومليفم

م.وتٖدميفمعومؼؾ٩معـوضشيمأػ٤ماٌلوئ٣ميفمػٕاماظصٔد.مياإلضؾقؿقي،مت٧صٖماٌربرمواّدوسماٌـطؼ٩مظؿقٔؼٌمخطيماظعؿ٣ماظعوٌق

م
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تلثرياتمطؾريةمسؾ٨م ٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيممؾؾمطوراتًواالجتافاتًاؾماؾقةًيفًجمالًاؾزراعةع٥ماٌؿ٧ضٞمأنمتؽ٧نم-م9

م:اظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفو

م

يفمععظ٤ماظعوملماٌؿؼٔممت٧صٖمععظ٤ماظغٕاءمغظ٤ماإلغؿوجماظغٕائ٩ماظصـوسقيماظيتمؼؼة٠موراءػةومرؾةىمضة٧يمممممم(أ)م

ووةٖيمتٖبقةيمأ ةـوفمممم.مع٥ماٌلؿفؾؽنيمسؾ٨مشٕاءمزػقٔماظـؿ٥مذيمغ٧سقيمع٧حٔةموميؽة٥ماظؿـؾةممبفةوممم

ورعي،ميفمزة٣مموظؿؾؾقيمععوؼريمد٧ضقيم مذاتمأٌخ تماظعوظقياحملو ق٣مظؿؾؾقيماحؿقوجوتمػٕهماظـظ٤م

وظؽة٥مأؼضةومظؾؿصةٔيمظؾؿؼووعةيمايق٧ؼةيموجة٧دةماظؿغٕؼةيموادةؿؼٖارممممممممم،م}غظ٤مإغؿوجمربصة٧إمأحةوديمم

وضةٔمسةٗزتمػةٕهماظؿطة٧راتماالوةوهماهلؾة٧ر٩ميفماّغة٧ا مواظؿـة٧ ماظة٧راث٩ميفمحؼة٧إممممممممممم].م{االغؿوجقي

م[.اٌٗارسني

م

ٍمممممممممم(ب)م بودةؿكٔاممبضةعيمعةٔخ تمممممعٞمذظ٢،ميفماظعةوملماظـةوع٩،معةومزاظةًمحصةيمطةؾريةمعة٥ماظغةٕاءمُتـةؿ

وتعؿؿةٔمم.مطقؿقوئقي،مإنموجٔت،موُؼؾو مربؾقًومأيمصوئٛمشٕائ٩مظؾٗراسيماظؽػوصقةيمأومظؾقةٔائ١ماٌـٗظقةيممم

ع ؼنيمطـريةمع٥م غورماٌٗارسنيميفمزبؿؾ٠مأسبوءماظعوملمسؾ٨مع٧اردموراثقيمغؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيمممم

م.عؿوحيمربؾقًومطؿصٔرمظؽلىمسقشفوموظٖصوػفو

م

ع٥مدؽونماظعوملمدقصؾق٧نم%م71قٔثماظٗح٠مايضٖيمب٧تريةمعؿلورسيموع٥ماٌؿ٧ضٞمأنمأطـٖمع٥مدقم(ج)م

وع٥ماٌؿ٧ضٞمأنمتٖتػٞمعلةؿ٧ؼوتماظةٔخ٣مبةورٖادمممم(.ماآلن%م51عؼورغًيمبـق٧م)م2151حضٖؼنيميفمدـيم

وعةٞمذظة٢،مدةقظ٣ماظؿػةووتميفماظةٔخ٣مبةنيمممممممم7م.حبقٌمتؾؾٟمعومؼعودإمعلؿ٧ؼوتفومايوظقيمسٔةمعٖات

م.ـقوءمواظػؼٖاءمعٖتػعًومإظبمحٔمطؾرياّش

م

صؼةٔمزادتموةورةممم.ممثيماووهمآخٖ،مؼؿعؾ١مبوظع٧ٌي،مػ٧متٖطقٗمذٖطوتماظؾٕورماظٔوظقيمتٖطقةًٗامطةؾرياًمم]م(د)م

اظؾٕورماظٔوظقي،موظؽ٥متلقطٖمسؾقفومذٖطوتمبٕورمعؿعٔدةماىـلقوتمأض٣مسةٔدًاموأطةربمحفؿةًومعؼورغةًيممممم

مثيمزؼودةمعؾق٧زةيميفموةورةماظؾةٕورماظٔوظقةي،مواظةيتمتلةقطٖممممممم][.8996مبومطونمسؾق٦ماظ٧ضٞميفمدـيم

م[.سؾقفومذٖطوتمبٕورمعؿعٔدةماىـلقوتمأض٣مسٔدًاموأطربمحفؿًو

م

ؼٖتؾٜماظؿٗاؼةٔماٌلةؿؿٖميفمإغؿةوجموتلة٧ؼ١ماّ ةـوفماحملة٧رةموراثقةًوميفمعةومؼؿعؾة١مبعةٔدمعؿٗاؼةٔمعة٥مممممممممممممم(ػة)م

 ٔهمر ًٔاموثقؼًومع٥مجوغىماّودوطماظعوعؾيميفمذبةوإمماحملو ق٣مارتؾورًوموثقؼًومبوظـؼطيماظلوبؼيموؼؾٗممر

أومسـةٔمعبةٞممم/مدقؿومظؿفـىمتؾ٧ثماجملؿ٧سوتما٧ٌج٧دةمأثـةوءمأغشةطيماظؿفٔؼةٔموممم،مالا٧ٌاردماظ٧راثقي

م.اظؾ زعوماىٖث٧عقيميفمحؼ٧إماٌٗارسنيمأوميفماظطؾقعي

م__________
م.2151طق٠مميؽ٥مإرعومماظعوملميفمدـيم.م2119عـظؿيماّشٕؼيمواظٗراسيممم7

مhttp://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdfم
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م

حبؼ٧ ماٌةٗارسني،مطؿةومػة٩ممممماسرتافمعؿٗاؼٔ]مؼ٧جٔ{ظؾلقودوتمواالحؿقوجوتماظ٧رـقي،مؼ٧جٔموصؼو}م(و)م

حبؼةة٧ ماٌةةٗارسنيمماٌؿعؾؼةةيم9عؿٗاؼةةٔمظؾؿةةودةممطؾقةة١ت[]عةة٥ماٌعوػةةٔةماظٔوظقةةي،موم9عٔرجةةيميفماٌةةودةم

بوظٔورماهلومماظٕيمؼمدؼ٦ماٌٗارس٧نميفم ٧نماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيمممممم[مواالسرتافم

م.وادؿكٔاعفوماٌلؿٔام

م

تفٔؼًٔامص٧رؼًوموشريمعلؾ٧ مظلؾ٣ماٌعقشيموظألع٥ماظغٕائ٩موضةٔمؼؽة٧نمسؼؾةيمرئقلةقيمهة٧إمممممممتغقُّرًاملـاخًوميـ٣م-م81

وتؾةٗمماٌؽ٧غةوتماالدةرتاتقفقيمممم.م2151يفماإلغؿوجماظغٕائ٩ماظعو٩ٌمحبؾ٧إمدةـيمم%م71دونمهؼق١ماظٗؼودةماٌطؾ٧بيماظؾوظغيم

فومسؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣مظؾؿلوسٔةمسؾ٨ماظؿؽق٠معةٞمتغقُّةٖممماظؿوظقيمظضؿونما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاع

م:اٌـوخ

م

زؼودةماظرتطقٗمسؾ٨م ٧نماجملؿ٧سوتماٌؿـ٧سيموراثقًو،مالمدقؿوماّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣،ميفمع٧اضعفةوممم•م

ماظطؾقعقي،مظؾؿؿؽنيمع٥مادؿؿٖارماظؿط٧رمواظلؿوحمبٕظ٢مبودؿؿٖارمت٧ظقٔمخصوئٚمتؽقػقيط

طةةؾريمظؾصةة٧نمخةةورجما٧ٌاضةةٞماظطؾقعقةةي،مالمدةةقؿوميفمحوظةةيماّضةةوربماظربؼةةيممبٖغةةوعٍمع٧دةةٞمإظبمحةةٔمم•م

ظؾؿقو ق٣،مظؽػوظيم ٧نمتـ٧ ماّغ٧ا مواجملؿ٧سوتمواّ ـوفماٌؽقػيمحلىماظظةٖوفماٌؿطٖصةيموعة٥مممم

معـور١مع٥ماٌؿ٧ضٞمأنمؼؽ٧نمتلثٖػومبؿغقُّٖماٌـوخمذٔؼًٔاط

ع٧اضعفةومممخورجميفت٧اصٖماٌعؾ٧عوتمس٥مخصوئٚماٌودةماحملؿػٝمبفوممهلني{زؼودةماظؾقٌموهلني}م•م

ماظطؾقعقيمواظيتمدؿصؾْمعػقٔةميفمز٣مزٖوفمجٔؼٔةط

زؼودةمدس٤مايص٧إمسؾ٨ما٧ٌادموغؼؾفوم٧ٌاجفيمزؼودةماالسؿؿودماٌؿؾودإماظـوعبةيمسة٥ماظظةٖوفماظؾقؽقةيمممممم•م

ماىٔؼٔةط

ٖبقيماظـؾوتةوتمواظؾةٕورماظةيتمتلةؿكٔمماٌة٧اردماظ٧راثقةيمممممممزؼودةمدس٤مبـوءماظؼٔراتميفمذبوإمإدارةمغظ٤متم•م

ماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمادؿكٔاعًومصعواًلموعلؿٔاعًوط

زؼودةمإذٖاكماٌٗارسنيمواجملؿؿعوتماظٗراسقيمسؾ٨مسب٧مع٧ج٦ميفماّغشطيماظؼطٖؼيمواحملؾقةيمظؿقلةنيمممم•م

م.اظؿشورطقياحملو ق٣،ممبوميفمذظ٢متؼٔؼ٤ماظٔس٤مظؾؾق٧ثموتٖبقيماظـؾوتوتم

م

وخ إماظلـ٧اتماًؿ٘مسشٖةماّخريةمأ ؾْمضٔرمطؾريمع٥ماٌعؾ٧عوتمعؿوحًوميفمعومؼؿعؾ١ممبٔىمورؾقعيماظؿكطة٣مم-م88

وُؼؼوإمإنماظؿكط٣ماظ٧راث٩معلةؿؿٖمم.ماظ٧راث٩مظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمويفمعومؼؿعؾ١ممبٔىماهلشوذيماظ٧راثقي

واّدةؾوبمم.مموإنماهلشوذيماظ٧راثقيمظؾؿقو ق٣مضٔمزادتمخ إماظلـ٧اتماًؿ٘مسشةٖةماٌوضةقيمميفمأضوظق٤مطـريةمع٥ماظعومل

،موتطفةريماّراضة٩،ممم{اّ ةـوفماظؾٔائقةيمم/}اظٖئقلقيمظؾؿكط٣ماظةيتمُحةٔدتمتشةؿ٣ماالدؿعوضةيمسة٥مأ ةـوفماٌةٗارسنيممممممم

واظؿةٔػ٧رماظؾقؽة٩،موتغقُّةٖماظةـظ٤ممممم[مي،وتغةقريماظعةوداتماظغٕائقةممم]واظضغ٧طماظلةؽوغقي،مم[موت٧اصٖماٌقوه،]واالدؿغ إماٌػٖط،م

وظؾةؿغرياتميفمضطةو ممم.ماظٗراسقي،مواإلصٖاطميفماظٖس٩،مواظؿشٖؼعوتمواظلقودوت،مواآلصةوتمواّعةٖاض،مواّسشةوبماظضةورةمممم

اّغ٧ا م}اّغ٧ا موػٕهماهلشوذيمتـطؾ١مب٧ج٦مخوصمسؾ٨م.مسؾ٨مػشوذيماحملو ق٣رئقل٩ماظؾٕورموعـففقوتمإغؿوجفومأثٖم
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اظيتمالمؤماظؽـريمع٥ماظٔس٤،مإنمُوجٔمأ ً مأيمدسة٤مهلةو،معة٥مجوغةىمممممم{اٌلؿكٔعيمسؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣ماٌؿفوػؾيموشري

وػةٕهماّغة٧ا ممم.مواظيتمؼؿٗاؼةٔمووػؾةفومحؿة٨معة٥مِضَؾة٣ماٌةٗارسنيممممممم{اظؿل٧ؼ١/أوماظؿـؿقي/و}تٖبقيماظـؾوتوتممأو/اظؾق٧ثمو

٨مإعؽوغةوتمطةؾريةميفمدةقو ممتغقُّةٖماٌـةوخ،مواظٗراسةيممممممماٌلؿوةمعؿفوػؾيموشريماٌلؿكٔعيمسؾة٨ماظـقة٧ماّعـة٣متـطة٧يمسؾةممممم

م.اإلؼؽ٧ظ٧جقي،مواظؿـ٧ ماظغٕائ٩،موتـط٧يمب٧ج٦مسوممسؾ٨مإعؽوغوتمطؾريةمع٥محقٌمادؿٔاعيمغظ٤ماإلغؿوجماظٗراس٩

م

أوجهًتؼدمًؽربىًيفًجماالتًرئقيقةًؿنًجمـاالتًاؾعؾـمًًًوضٔمحٔثًمخ إماظلـ٧اتماًؿ٘مسشٖةماّخريةم-م82

وضٔمطونمأػ٤مػٕهماظؿطة٧راتمػة٧ممم.مذاتماظصؾيمبص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفومواؾمؽـوؾوجقا

اظؿط٧رماظلٖؼٞماظٕيمذفٔت٦متؽـ٧ظ٧جقوتماٌعؾ٧عوتمواالتصةوالت،ماظةيتمتشةؿ٣ماإلغرتغةًمواهل٧اتة٠ماحملؿ٧ظةي،موإدارةممممممم

م.قياٌعؾ٧عوتموهؾقؾفو،مواظؿط٧راتميفمذبوإماظؾق٧ظ٧جقوماىٗؼؽ

م

.مذفٔتمتؼٔعًومطؾريًامخ إماظلـ٧اتماًؿ٘مسشٖةماٌوضةقيممػمؽـوؾوجقاتًإدارةًاملعؾوؿاتًوتلادهلام(أ)م

وحٔثًمزؼودةمطؾريةميفمإعؽوغقيمايص٧إمسؾ٨ماٌعؾ٧عوت،مصضً مس٥مهل٥ُّماظؼٔرةماظؿقؾقؾقةيماٌؿوحةيممم

اظؽقػقةيماظةيتمتطة٧رتمبفةومغظة٤مممممموطونمأػ٤مسـصٖميفمػٕاماظؿقلُّة٥مم.مظؾعوعؾنيميفمذبوإما٧ٌاردماظ٧راثقي

اٌعؾ٧عوتماىغٖاصقيمواظ٧دوئ٣ماظلوتؾقيمع٥مضؾق٣ماظـظومماظعو٩ٌمظؿقٔؼٔما٧ٌاضٞ،مواالدؿشعورمس٥مُبعٔ،م

حبقٌمؼؿلـ٨مدعٍمبقوغوتما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمعةٞمروئػةيموادةعيمعة٥مبقوغةوتمممممم

م.قٔؼٔمعودةمع٥مع٧ائ٣مععقـيأخٖىمظؿقٔؼٔمع٧اضٞمعـور١مربٔدةمظؾؿـ٧ مأومظؿ

م

اظةيتمحةٔثًمخة إماظلةـ٧اتممممميفًاؾطرقًاجلزقكقةًواجلقـوؿقةًاهلائؾةًأوجهًاؾمؼدمًوتٖطًمبوظػع٣مم(ب)م

صفةٕهمم.ماًؿ٘مسشٖةماٌوضقيمأثًٖامبوظغًومسؾ٨مذبوالتمرئقلقيمع٥مذبوالتمتـػقٕمخطيماظعؿة٣ماظعوٌقةيمم

بؽةـريمسة٥معةٔىموت٧زؼةٞماظؿـة٧ ماظة٧راث٩موميؽة٥مممممممماظطٖ متؿقْمت٧ظقٔمععؾ٧عوتمإضوصقيموأطـٖمتػصةقً مم

ادةؿكٔاعفومطفةٗءمعة٥مادةرتاتقفقوتماظؿكطةقٜمظصة٧نماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيمممممممممممم

وإضوصيمإظبمذظ٢،متػةؿْماظؿؽـ٧ظ٧جقةوتماحمللةـيمطةـريًامظؿقٔؼةٔموغؼة٣ماىقـةوتمبةنيممممممممم.موادؿكٔاعفو

م.ٖابيمآصوضًومجٔؼٔةممتوعًومالدؿغ إماظؿـ٧ ماظ٧راث٩اّغ٧ا مذاتماظؼٖابيموحؿ٨ماّغ٧ا مشريمذاتماظؼ

م

اؾصـونًخـارجًاملواؼـعًًًًوبقـؿومحٔثًمتط٧راتمطربىمضؾقؾيمغلؾقًوميفمعومؼؿعؾة١ممبؿوردةوتموإجةٖاءاتممممم(ج)م

سؾ٨معٔىماظعؼٔماٌـصٖم،مصننماٌعؾ٧عوتمواّدواتماىٗؼؽقيماىٔؼٔةمتـط٧يمسؾة٨مإعؽوغقةيمممماؾطلقعقة

وضةٔماضةطؾٞمبؼةٔرمممم.ما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسةيموادةؿكٔاعفوممزؼودةمصعوظقيموطػوءةم ٧نم

،ميفمحوظةةيماّضةةوربماظربؼةةيمظؾؿقو ةةق٣،مويفمماؾصــونًيفًاملواؼــعًاؾطلقعقــةطةةؾريمعةة٥ماظعؿةة٣مبشةةلنمم

وضٔمأدػٖتماًربةماظيتموؿعةًمواٌعةورفممم.مإظبمحٔمأطربمحؿ٨مع٥مذظ٢م[اظص٧نميفمائؼؼي/]اٌٗرسي

االسرتافمبلػؿقيماتؾو مغفةٍمعؿؽوعة٣معؿعةٔدماظؿكصصةوت،مؼةمديمصقة٦ماٌٗارسة٧نممممممممماظيتماطُؿلؾًمس٥

واجملؿؿعوتماحملؾقيمدورًامرئقلقًوموتـعؽ٘مصق٦ممتوعةًومعـظة٧راتمدةؾ٣مممم[وعبوسوتماظشع٧بماّ ؾقيم]

م.اٌعقشيمواظٖصوه
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م

وتقيمظألشٕؼيمواظٗراسةيمموضٔمحٔثًمتط٧راتمطربىمسؾ٨م عقٔماظلقودوتميفمعومؼؿعؾ١مبص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾ-م83

وتشؿ٣مػٕهماسؿؿودمعممتٖماّرةٖافميفماتػوضقةيماظؿـة٧ ماظؾق٧ظة٧ج٩مبٖغةوعٍمسؿة٣مبشةلنماظؿـة٧ ماظؾق٧ظة٧ج٩مممممممممم.موادؿكٔاعفو

،مووضٞماالدرتاتقفقيماظعوٌقيمظص٧نماظـؾوتةوتمم2111،مواسؿؿودماّػٔافماإلمنوئقيمظألظػقيميفمدـيم2111اظٗراس٩ميفمدـيم

،مواسؿؿودمػقؽيما٧ٌاردماظ٧راثقيمبٖغوعٍماظعؿة٣ماٌؿعةٔدماظلةـ٧اتميفمممم2114لوبماّعوغيميفمدـيم،موإغشوءمح2112يفمدـيم

م.،ماظٕيمؼؿضؿ٥مضٔرًامطؾريًامع٥ماظعؿ٣مبشلنما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي2117دـيم

م

وتعةرتفماّرةٖافماٌؿعوضةٔةمممم.م2114والمرؼىمأنمأػ٤متط٧رمطونمدخ٧إماٌعوػٔةماظٔوظقةيمحقةٗماظـػةوذميفمدةـيممممم-م84

،موأنمسؾقفومأنمتعٗزمتـػقٕػوماظػعوإ،ممبوميفمذظة٢مم84بلػؿقيمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماٌؿفٔدةمبوظـلؾيمهلٕهماٌعوػٔةميفماٌودةم

ع٥مخ إمادبوذمإجٖاءاتمضطٖؼي،مواظؿعوونماظٔوظ٩،محلىماالضؿضوء،مظؿ٧صريمإرورمعؿل١مع٥مأج٣معبؾيمأع٧رمعة٥مبقـفةوممم

ات،موغؼ٣ماظؿؽـ٧ظ٧جقو،موتؾودإماٌعؾ٧عوت،مأخًٕاميفماالسؿؾورمأحؽومماضؿلةومماٌـةوصٞماظة٧اردةميفماظـظةومماٌؿعةٔدممممممبـوءماظؼٔر

اّغشةطيمم]أؼضًومبلنماظؼٔرةمسؾ٨متـػقةٕمم{ماٌعوػٔةماظٔوظقيمظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيميف}موتلؾ٤ماّرٖافماٌؿعوضٔة.ماّرٖاف

،موبصػيمخو يمضٔرةماظؾؾٔانماظـوعقةيمم[تـػقًٕامطوعً ]خطيماظعؿ٣ماظعوٌقيم[ماالسؿؾورم،موآخٕةميفاّوظقي،مواًطٜ،مواظرباعٍ

االدؿكٔامماٌلؿٔامم،م6ظؾؿودةم}مواظؾؾٔانماظيتممتٖماضؿصوداتفوممبٖحؾيماغؿؼوظقي،مدؿؿ٧ض٠مإظبمحٔمطؾريمسؾ٨ماظؿـػقٕماظػعوإ

مبةوميفمذظة٢ممم}اضؿلةومماٌـةوصٞميفماظـظةومماٌؿعةٔدماّرةٖافممممم،م83ظؾؿةودةمم{ظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيم،مومم

وضةٔمأخةٕماىفةوزماظٖئودة٩مظؾؿعوػةٔةمممممم.م88،موسؾ٨ماظؿـػقٕماظػعوإمالدرتاتقفقيماظؿؿ٧ؼ٣مطؿومتـٚمسؾقفةوماظػؼةٖةممم{8183

ف٩مظةٕظ٢مماظٔوظقيمإرورماًطيميفماالسؿؾورمسـٔمهٔؼٔهمأوظ٧ؼوتمحلوبماضؿلومماٌـوصٞمظؾؿؿؽنيمع٥ماالدةؿكٔامماالدةرتاتقمم

ودةؿؽ٧نمخطةيماظعؿة٣ماظعوٌقةيممممم.مايلوبمظؿقػقٗماالدؿكٔامماٌلؿٔاممظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمو ة٧غفوم

ّٔثيمع٧ردًامػوعًومظؿقٔؼٔماّوظ٧ؼوتميفماٌلؿؼؾ٣ م.احمل

م

طةيماالدةرتاتقفقيممم،ماً(2181)وضٔماسؿؿٔمعممتٖماّرٖافميفماتػوضقيماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩،ميفماجؿؿوسة٦ماظعوذةٖممم-م85

”مأػةٔافمآؼؿشة٩مظؾؿـة٧ ماظؾق٧ظة٧ج٩مممم“ع٥مم83واهلٔفم.مػٔصًوم21،ماظيتمتؿضؿ٥م2121-2188ظؾؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩مظؾػرتةم

،مؼؿ٤مايػوزمسؾ٨ماظؿـة٧ ماظة٧راث٩مظؾـؾوتةوتماٌٗروسةيممممم2121حبؾ٧إمدـيم“:مػ٧ماهلٔفماظٖئقل٩ماٌؿعؾ١مبوظؿـ٧ ماظ٧راث٩

م–واّغ٧ا ماظربؼيمذاتماظؼٖابي،ممبوميفمذظ٢ماّغة٧ا ماّخةٖىمذاتماظؼقؿةيماالجؿؿوسقةيمممممواٌلؿٗرسيموايق٧اغوتماٌلؿلغليم

وطٕظ٢مذاتماظؼقؿيماظـؼوصقي،موؼؽ٧نمضٔممتموضةٞموتـػقةٕمادةرتاتقفقوتمظتضة إمإظبمأدغة٨محةٔمعة٥ماظؿكطة٣ممممممممماالضؿصودؼيم

٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيموادةؿكٔاعفوممممودقؿعؾ١مسٔدمع٥ماّػٔافماّخٖىمأؼضًومبص٧نماٌةم.م”اظ٧راث٩مو ٧نمتـ٧سفوماظ٧راث٩

وضةٔمبةٔأماظعؿة٣ميفمممم.موتٖع٩مخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماحملٔثيمإظبماإلدفومميفمهؼق١مػٕهماّػةٔافمإدةفوعًومطةؾرياًمممم8م.اٌلؿٔام

وبٖوت٧ط٧إمغوش٧ؼةومبشةلنمايصة٧إمسؾة٨ماٌة٧اردماظ٧راثقةيمواالضؿلةوممممممممم.موضٞماٌمذٖاتماظٔوظقيمذاتماظصؾيمبفٕهماّػٔاف

م__________
م5واهلةٔافمم.(مإدعوجمضَق٤ماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩مضؿ٥ماالدرتاتقفقوتموسؿؾقوتماظؿكطقٜماظؼطٖؼيمواحملؾقةيمظؾؿـؿقةيموايةٔمعة٥ماظػؼةٖ،مإ ممممم)م2مبومؼشؿ٣ماهلٔفممم8

ماإلدارةماٌلةؿٔاعيم)م7 ،مواهلةٔفم(عبٞمط٣ماظـؾوتوتماٌوئقةيمبطٖؼؼةيمعلةؿٔاعي،مإ ممم)م6،مواهلٔفم(خػٛمععٔإمصؼٔانما٧ٌائ٣ماظطؾقعقيممبؼٔارماظـص٠،مإ )

،م(عـةٞماغؼةٖاضماّغة٧ا ماٌفةٔدةماٌعٖوصةيممممم)م82 ،مواهلةٔفم(اٌـور١ماحملؿقي،مإ )م88،مواهلٔفم(ظؾؿـور١ماٌٗروسي،موتٖبقيماّحقوءماٌوئقي،موايٖاجي،مإ 

م(.اٌعورفمواالبؿؽوراتمواٌؿوردوتماظؿؼؾقٔؼي،مإ )م88واهلٔفم
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اسُؿؿٔمعمخًٖا،مضٔمتؽ٧نمظ٦،مسـٔعومؼٔخ٣محقٗماظـػوذ،ماغعؽودوتماظعودإمواٌـص٠مظؾؿـوصٞماٌؿلتقيمع٥مادؿكٔاعفو،ماظٕيم

م.أؼضًومبوظـلؾيمظؾقص٧إمسؾ٨مع٧اردموراثقيمغؾوتقيمععقـيموادؿكٔاعفو

م

وؼـؾغة٩مأنمم.موخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيمُتلـٔمػ٩مذاتفومإظبماهلقؽيمعفؿيموضٞمإجٖاءمالدؿعٖاضمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقي-م86

حملٖزمسؾ٨مط٣مع٥ماٌلؿ٧ىماظؼطٖيمواإلضؾقؿ٩مواظةٔوظ٩ميفمتـػقةٕمخطةيماظعؿة٣ماظعوٌقةي،ممممممؼؿـووإمػٕاماالدؿعٖاضماظؿؼٔمما

م.28سؾ٨ماظـق٧ما٧ٌ ٨مب٦ميفمجٔوإمأسؿوإماظؼٖنم”معؿفٔدة“وبؾ٧رتفو،موتعٔؼؾفومحلىماالضؿضوء،موجعؾفومبٕظ٢مخطيم

م

 
 
 

ًأفدافًوادرتاتقهقاتًخطةًاؾعؿلًاؾعاملقة

م

ؼيمايودؼيمسشٖة،مسؾ٨مأنمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقةيمؼـؾغة٩مأنمتلةؿـٔمإظبمأػةٔافممممماتػؼًماهلقؽي،ميفمدورتفوماظعود-م87

وعؾودئمواضقي،موظؽـفومعٕط٧رةمبؾ شي،موؼـؾغ٩مأنمتؿضؿ٥،مبنيمعبؾيمأع٧رمأخٖى،مادةرتاتقفقيموععؾ٧عةوتمسة٥مطة٣ممممم

وتماظٔوظقةيممواتػؼًمسؾ٨مأنماّػٔافمصبةىمأنمتشةريموتلةؿـٔ،محلةىماالضؿضةوء،مإظبماالتػوضةمممممم.مغشوطمذيمأوظ٧ؼيمعؼرتح

م.اظ٧اجؾيماظؿطؾق١

م

م:واّػٔافماظٖئقلقيمًطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماحملٔثيمػٕهمػ٩-م88

م

 [تـػقٕماٌعوػٔةماظٔوظقيمظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيطتعٗؼٗم] (أم)

م

وائمعة٥ممطػوظيم ٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمطلدوسمظألع٥ماظغٕائ٩مواظٗراسيماٌلؿٔاعيم (بم)

 اظػؼٖموذظ٢مبؿ٧صريمأدوسمالدؿكٔاعفوميفمايوضٖمواٌلؿؼؾ٣ط

م

بؿقلةنيماظؼةٔرةمسؾة٨مادةؿكٔامممممماالدؿكٔامماٌلؿٔاممظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيمممممتشفقٞ (جم)

دةقؿوميفمم ،مع٥مأج٣متشفقٞماظؿـؿقيماالضؿصودؼيموايةٔمعة٥ماىة٧ مواظػؼةٖ،مالمممما٧ٌاردمظؿقلنيماحملو ق٣

واظةؿغرياتماظعوٌقةيممم،م]اظؾؾٔانماظـوعقي،موطٕظ٢مت٧صريمخقوراتمظؾؿؽق٠معٞمتغقُّٖماٌـوخمواظؿكػق٠مع٥مآثوره

 ط[اّخٖى،مواالدؿفوبيمظ شٕؼيمواّس فمواالحؿقوجوتماّخٖى

م

ع٥ماالضؿلومماظعودإمواٌـص٠مظؾؿـوصٞماٌؿلتقيم{تؾودإما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمو}تشفقٞم (دم)

اٌةة٧اردماظ٧راثقةةيماظـؾوتقةةيمظألشٕؼةةيمواظٗراسةةي،ماسرتاصةةًومبوٌلةةوػؿيماهلوئؾةةيماظةةيتمضةةٔعؿفومم{ػةةو}ادةةؿكٔام

اجملؿؿعوتماحملؾقيمواظشع٧بماّ ؾقيمواظيتمضٔعفوماٌٗارس٧نميفمعبقٞمأضوظق٤ماظعومل،مالمدةقؿومعة٥ِمطةوغ٧امممم
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بفةومعة٥مأجة٣م ة٧نموتطة٧ؼٖماٌة٧اردمممممممعـف٤ميفمعٖاطٗماٌـشلمواظؿـ٧ ماحملص٧ظ٩،مواظيتمدق٧ا ةؾ٧نماظؼقةومممم

 طاظ٧راثقيماظـؾوتقيماظيتمتشؽ٣مأدوسماإلغؿوجماظغٕائ٩مواظٗراس٩ميفمزبؿؾ٠مأسبوءماظعومل

م

اظؾؾٔان،محلىماالضؿضوء،مورػـًومبؿشٖؼعوتفوماظؼطٖؼي،مع٥مادبوذمتٔابريميؿوؼيموتعٗؼةٗممم{علوسٔة}متؽني (هم)

 ع٥ماٌعوػٔةماظٔوظقيطم9حؼ٧ ماٌٗارسني،مسؾ٨ماظـق٧ماٌـص٧صمسؾق٦ميفماٌودةم

م

علوسٔةماظؾؾٔانمواّضوظق٤مواىفوزماظٖئود٩مظؾؿعوػٔةماظٔوظقي،موطٕظ٢ماٌمدلوتماّخٖىماٌلموظيمس٥م ٧نم (وم)

 ا٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفو،مسؾ٨مهٔؼٔمأوظ٧ؼوتماظعؿ٣ط

م

٩مواظٔوظ٩،ممبوميفمذظ٢ماظؾقة٧ثمواظؿعؾةق٤ممموضٞموتعٗؼٗمبٖاعٍمضطٖؼيمب٧ج٦مخوص،موزؼودةماظؿعوونماإلضؾقؿ (زم)

 واظؿٔرؼى،مبشلنم ٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفو،موهلنيماظؼٔرةماٌمدلقيط

م

تشفقٞمتؼود٤ماٌعؾ٧عوتمبشلنماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيميفمعةومبةنيماّضةوظق٤مواظؾؾةٔانمممممممممم (حم)

 وداخؾفوط

م

ظصة٧نماٌة٧اردمممم{،محلةىماالضؿضةوء،مم}ػوػقؿقيمظ٧ضٞمواسؿؿودمدقودوتموتشةٖؼعوتمضطٖؼةيممإضوعيمأد٘مع (طم)

 ط}اظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفوماٌلؿٔام

م

طػوءةموصعوظقيماظؿؽوظق٠ميفممٞقشفتجٖاءاتمع٥مأج٣متظضٖورؼيماظؼص٧دةموشريماٌئمع٥ماالزدواجقيمشريما (يم)

 .{اظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفوماٌلؿٔاما٧ٌاردماظ٧راثقيممص٧ناىف٧دماظعوٌقيمظ

م

وتلؿـٔمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيمإظبمحؼقؼيموج٧دماسؿؿودمعؿؾودإمبنيماظؾؾٔانميفمعومؼؿعؾ١مبةو٧ٌاردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمممم-م89

ضةٖورؼًومظؿقؼقة١مأػةٔاصفومبػعوظقةيمممممظألشٕؼيمواظٗراسيموع٥مث٤مصننموج٧دمضٔرمطؾريمع٥ماظؿعوونماإلضؾقؿة٩مواظةٔوظ٩مدةقؽ٧نمممم

م:ويفمػٕاماظلقو ،مادؿقٔثًماًطيمإرورًامادرتاتقفقًوموادٞماظـطو مؼض٤مدؾعيمج٧اغىمأدودقيموعرتابطي.موطػوءة

م

ػـوكمضٔرمطؾريموػوممع٥ما٧ٌاردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةي،مايق٧ؼةيمبوظـلةؾيمظألعة٥ماظغةٕائ٩ممممممممم (أم)

م}ويفمحةةنيمأنم ةةقوغيماٌةة٧اردماظ٧راثقةةيميفمبـةة٧كماىقـةةوت.ماظطؾقعقةةيماظعةةو٩ٌ،مزبةةٗونمخةةورجما٧ٌاضةةٞ

.مػ٩مإجٖاءمرادٓممتوعًوميفمععظ٤ماظؾؾٔان،مع٥ماظ زممزؼودةمتـؿقيموتعٗؼٗماجملؿ٧سوتما٧ٌج٧دةم{واظشؾؽوت

وميـ٣ّمتلعنيمزٖوفمدبٗؼ٥مع ئؿيمظؾؿ٧ادماظ٧راثقةيماظةيتمُجؿعةًمبوظػعة٣،مواظؿؽػة٣مبؿفٔؼةٔػومودة عيمممممممم

وب٧ج٦مسوم،ممثيمحوجيمإظبمإجٖاءاتم.م،مسـصًٖامادرتاتقفقًومرئقلقًومع٥مسـو ٖمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيإطـورػو

 .تشغقؾقيمععقورؼيمع٥مأج٣معبقٞماظعؿؾقوتماظٖوتقـقيماًو يمبؾـ٧كماىقـوت
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ع٥ماظضٖوريمربٜماظص٧نمبوالدؿكٔامموهٔؼٔماظعؼؾوتماظيتمهة٧إمدونمزؼةودةمادةؿكٔامماٌة٧اردماظ٧راثقةيمممممم (بم)

وتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيماٌص٧غيمواظؿغؾىمسؾ٨متؾ٢ماظعؼؾةوتمإذامطةونماٌةٖادمهؼقة١مايةٔماّضصة٨معة٥مممممممماظـؾ

ودؿؽ٧نماإلدارةماظػعوظيمظؾؿعؾ٧عوت،ممبةوميفمذظة٢متؼودة٤ماٌعؾ٧عةوتمذاتماظصةؾيمممممم.ماٌـوصٞمع٥مجف٧دماظص٧ن

ٌؿؼٔعةي،مذةٖرًومعلةؾؼًوممممسؾ٨مغطو موادٞمعٞماٌلؿكٔعنيمبوالدؿػودةماظؽوعؾيمع٥متؽـ٧ظ٧جقةوتماٌعؾ٧عةوتمامم

ػٕهماٌعؾ٧عوتمبٔرجيمعؿٗاؼٔةماظؾقوغوتماىٗؼؽقةيمواىقـ٧عقةيممممودؿشؿ٣م{تشؿ٣ظ٥مو}.مػوعًومظؿقؼق١مػٕا

بشلنما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي،ماظةيتممم{،موظؽ٥مأؼضوماظؾقوغوتماٌٖصؾ٧جقيمواظٗراسقيصؼٜ}

ٔارةميفمض٧اسةٔمبقوغةوتمبـة٧كماىقـةوت،موهؾقؾةفومعةٞمتؾة٢ممممممممدقؾٗممربطفومبؾقوغوتماظؿ٧ ق٠مواظؿؼقق٤ماٌ

م.اظؾقوغوت

م

ميـ٣مهلنيماظؼٔرةمسؾ٨معبقٞماٌلؿ٧ؼوتمادةرتاتقفقيمرئقلةقيمُتلةؿكٔمميفماّغشةطيماظػٖدؼةيميفمخطةيممممممم (جم)

صوًطيمتلع٨مإظبمتشفقٞمادؿكٔامماٌمدلوتموا٧ٌاردماظؾشٖؼيمواظؿعوونمواآلظقوتماٌوظقةي،مم.ماظعؿ٣ماظعوٌقي

ؾيمأع٧رمأخٖى،موتـؿقؿفومسؾ٨مسب٧مؼؿل٤مبوظؽػوءةمواظطوبٞماظعؿؾ٩،موذظة٢مبؿقلةنيمتـِؼة٣ماٌة٧اردمممممبنيمعب

وس وةمسؾ٨م.ماظؾشٖؼيمواٌوظقيمطؿلوػؿيميفمإضوعيمغظوممسو٩ٌمحؼًومظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي

وتطؾقؼة٦مسؾة٨م ة٧نماٌة٧اردمممممذظ٢،ممثيمحوجيمإظبمهلنيماظصة تمبةنيماالبؿؽةورماظعؾؿة٩مواظؿؽـ٧ظة٧ج٩مممممم

م.اظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفو

م

ظصة٧نموادةؿكٔامماٌة٧اردماظ٧راثقةيممممم}ميفماظؼطوسنيماظعوممواًوصماٌٖبنيُؼعؿربمتعٗؼٗمجف٧دموذٖاطوتمم (دم)

،مواالغؿؼوءماظؿشورطقنيمرتبقياظوإضوصيمإظبمذظ٢،مع٥ماظ زممتعٗؼٗم.مأعًٖامضٖورؼًوم{اظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي

وطٕظ٢ماظؾق٧ثماظؿشورطقيمب٧ج٦مسوم،معٞماٌٗارسنيمواجملؿؿعوتماظٗراسقةي،مواالسةرتافمبؿؾة٢ماظعؿؾقةوتممممم

سؾ٨مغطو مأودٞمبوسؿؾورػومرٖائ١مع ئؿةيمظؿقؼقة١ماظصة٧نمواالدةؿكٔامماٌلةؿٔاممواظط٧ؼة٣ماّعةٔمظؾؿة٧اردممممممممم

م.اظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي

م

:مؿقيما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيميفما٧ٌاضٞماظطؾقعقةيميفمدةقوضنيماثةـنيمممضبٔثم ٧نموتـم (هم)

وعبوسةةةةوتماظشةةةةع٧بماّ ةةةةؾقيمواجملؿؿعةةةةوتمم}وؼؾعةةةةىماٌٗارسةةةة٧نم.ميفماٌٗرسةةةةيمويفماظطؾقعةةةةي

ودقلةوسٔمهلةنيممم.مدورًامحودة٤ماّػؿقةيميفمطؾقفؿةومممواجملؿؿعةوتماظٖؼػقةيمواظشةع٧بماّ ةؾقيممممم{احملؾقي

اظعةةومم}عةة٥مخةة إماالرتؾورةةوتمعةةٞمأجفةةٗةماإلرذةةودمواظؼطةةو ممرةماٌةةٗارسنيمواجملؿؿعةةوتضةةٔ{ضةةٔرتف٤}

اًوصمواٌـظؿوتمشريمايؽ٧عقيمواظؿعووغقوتماٌؿؾ٧طةيمظؾؿةٗارسني،موطةٕظ٢معة٥مخة إمتة٧صريمحة٧اصٗمممممممم{و

،مواظؼةٔرةممظص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيميفما٧ٌاضٞماظطؾقعقي،مسؾ٨متعٗؼٗماّعة٥ماظغةٕائ٩مم

وعبوسةوتماظشةع٧بماّ ةؾقيمواجملؿؿعةوتممممم}مسؾ٨ماظؿؽق٠،مواظؼةٔرةمسؾة٨ماظؿقؿُّة٣،مالمدةقؿوميفمأودةوطممممم

م.ٕؼ٥مؼعقش٧نميفمعـور١مذاتمإعؽوغوتمزراسقيمعـكػضياظمدؽونماظٖؼ٠ماظؽـريؼ٥م{احملؾقي

م
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ءمضٔرمطوف مبوظـظٖمإظبمأػؿقيماّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣مبوظـلؾيمظؿقلنيماحملو ق٣،موحؼقؼيمسٔممإؼ م (وم)

ع٥ماالػؿؿوممهلو،مدؿؾٗممأغشطيمربٔدةميفمذبوظ٩ماظص٧نمواإلدارة،ممبوميفمذظ٢مهلنيموضوؼؿفومع٥مخة إمم

 .ثوردوتمربلـيمالدؿكٔامماّراض٩،مو ٧نماظطؾقعي،مواٌشورطيماجملؿؿعقيماٌعٗزة

م

واإلضؾقؿ٩مواظٔوظ٩مأضص٨متؾؾٟمادرتاتقفقوتماظص٧نمواالدؿكٔاممسؾ٨مط٣مع٥ماٌلؿ٧ىماجملؿؿع٩مواظؼطٖيم (زم)

وع٥ماظ زممإدعوجماظص٧نميفما٧ٌاضٞماظطؾقعقةيمم.مدرجوتمصعوظقؿفومسـٔعومتؽ٧نمتؽوعؾقيموعـلؼيمتـلقؼًومجقًٔا

م.واظص٧نمخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقيمواالدؿكٔامماٌلؿٔاممإدعوجًومتوعًومسؾ٨معبقٞماٌلؿ٧ؼوت

م

اتقفقيميفماظ٧ضًماٌـودىموبطٖؼؼةيمواصقةيمدةؿؿطؾىمضؾة٣مطة٣مممممموتعؾؽيما٧ٌاردمظؾؿؿؽنيمع٥متـػقٕماظعـو ٖماالدرت-م21

ذ٩ءمإؼ ءماالػؿؿومماظ٧اجىموبٕإماىف٧دماظ زعيمسؾ٨مطوصيماٌلةؿ٧ؼوت،ممبةوميفمذظة٢ماظؿـلةق١معةٞماٌؾةودراتماٌؿعةٔدةمممممممم

اإلرورؼيماّع٤ماٌؿقٔةمموعـفومسؾ٨مدؾق٣ماٌـوإماتػوضقيماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩،مواتػوضقي)اىورؼيمداخ٣ماظؾؾٔان،مإضؾقؿقًوموسوٌقًوم

م.ظؿقؼق١ماظؿكزراتماظيتمتشؿٔمايوجيمإظقفوم(بشلنممتغقُّٖماٌـوخ،موشريػو

م

مفقؽلًخطةًاؾعؿلًاؾعاملقةًوتـظقؿفا

م

ّٔثيم-م28 وّشةٖاضمسؿؾقةيموتؿعؾة١مممم.مذبواًلمع٥مذبوالتماظـشوطمذاتماّوظ٧ؼةيمم88تؿضؿ٥مخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماحمل

اؾصـونًواإلدارةًيفًاملواؼـعًًًوتؿـةووإماجملؿ٧سةيماّوظبممم.مبوظعٖض،مُغظؿًمػٕهماجملوالتمضؿ٥مأربةٞمذبؿ٧سةوتمرئقلةقيممم

طمىدامًامليـمداًماالدـًمطموتؿـووإماجملؿ٧سةيماظـوظـةيممماؾصونًخارجًاملواؼعًاؾطلقعقةطموتؿـووإماجملؿ٧سيماظـوغقيماؾطلقعقة

وبةوظـظٖمإظبمأنماًطةيمػة٩مذبؿ٧سةيمعة٥مممممم.مبـاءًؼدراتًؿمديقةًوبشـرقةًؿيـمداؿةًًأعوماجملؿ٧سيماظٖابعيمصف٩متؿـووإم

اّغشطيماٌؿؽوعؾيمواٌؿشوبؽي،مصننماٌؼص٧دمب٧ضٞماّغشطيمضؿ٥مأربٞمذبؿ٧سوتمػ٧مبؾلوريماٌلوسٔةمسؾ٨متٖتقىماظعٖضم

وطـٖةمع٥مذبوالتماظـشوطمذاتماّوظ٧ؼيمتؿعؾ١مبلطـٖمع٥مذبؿ٧سةيمم.مؿ٦مب٧ج٦مخوصوت٧جق٦ماظؼورئمإظبماجملوالتماظيتمتف

م.واحٔةموذاتمأػؿقيمّطـٖمع٥مذبؿ٧سيمواحٔة

م

وت٧جٔمظؽ٣مغشوطمذيمأوظ٧ؼيمذبؿ٧سيمأدودقيمع٥ماظعـووؼ٥مأوماّضلوممظؾؿلوسٔةميفمسةٖضماظـشةوطماٌؼةرتحمذيمممم-م22

ضًوميفمعومؼؿعؾ١مبؿ٧ قوتمع٧ج٧دةمهًمسـ٧انمعةومأنمتؽة٧نمع٧ضة٧سيممممويفمبعٛمايوالت،مطونمع٥ماٌـودىمأؼ.ماّوظ٧ؼي

وبقـؿومالمُؼعؿربموج٧دمهٔؼةٔاتم ةورعيمظألضلةوممأعةًٖامضةٖورؼًو،مضةٔمؼؽة٧نمعة٥ماٌػقةٔمإؼةٖادمبضةٞمممممممممممم.مهًمسـ٧انمآخٖ

م:ع حظوتمتػلريؼي

م

اتماظةيتمهؼؼةًمعـةٕممممؼ٧صٖمضل٤ماًؾػقيمأدودًومعـطؼقًومجملوإماظـشوطمذيماّوظ٧ؼيموعؾكصًومظتنةوزمم(أ)م

اظؿؼٖؼٖماظـوغ٩مسة٥محوظةيماٌة٧اردمممم،مادؿـودًامبصػيمرئقلقيمإظبماالدؿـؿوجوتماٌؾؾٟمسـفوميفم8996دـيم

م.اظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيميفماظعومل

م
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ٔإدمم(ب)م اظةيتممماّػةٔافماظـفوئقةيمواظػو ةؾيمممم{ٔافاّػةم}ماّػٔافماظط٧ؼؾيماّج٣مواّػةٔافماظ٧دةقطيممه

واظصقوشيماظصٖضبيمظألػٔافمميؽ٥مأنمتلوسٔماجملؿؿٞماظةٔوظ٩مم.مضبؼؼفوماظـشوطمذوماّوظ٧ؼيمصبىمأن

م.يفمايؽ٤مسؾ٨معٔىمتـػقٕماظـشوطممبٖورماظ٧ضً

م

االدرتاتقفقيمدقودوتموُغففًومادرتاتقفقيمضطٖؼيمودوظقيمظؿـػقةٕمأػةٔافماظـشةوطمممم/ؼؼرتحمضل٤ماظلقوديم(ج)م

٧ قوتمظ٧ضٞمدقودوتمدوظقيمجٔؼةٔةطمويفمحةوالتمأخةٖىممممويفمبعٛمايوالتمت٧جٔمت.مذيماّوظ٧ؼي

م.ت٧جٔمعؼرتحوتمتٔس٧مإظبمإدخوإمتغقرياتميفماظـفٍمواّوظ٧ؼوتمواظٖؤى

م

م.ؼشريمضل٤ماظؼٔراتمإظبمغ٧سقيماظؼٔراتماظؾشٖؼيمواٌمدلقيماظيتمؼـؾغ٩مادؿقٔاثفومأومت٧صريػوم(د)م

م

اظؿؽـ٧ظ٧جقوموغؼؾفو،مذبةوالتماظؾقةٌمأوماظعؿة٣مممماظؿؽـ٧ظ٧جقو،ممبوميفمذظ٢متط٧ؼٖم/ضبٔدمضل٤ماظؾق٧ثم(ػة)م

م.اظعؾؿقنيمأوماٌـففقنيمأوماظؿؽـ٧ظ٧جقنيمذاتماّػؿقيمظؿـػقٕماظـشوطمذيماّوظ٧ؼي

م

ؼؿـووإمضل٤ماظؿـلق١مواإلدارةماظؽقػقيماظيتمميؽ٥مبفومععوىيمػةٕهماٌلةوئ٣مسـةٔمدبطةقٜماظـشةوطمذيممممممم(و)م

اظؼلة٤مبصةػيمرئقلةقيمسؾة٨ماٌلةؿ٧ىماظؼطةٖيموـؾةًوممممممممموضٔماضؿصٖمرب٧رمتٖطقةٗمػةٕامم.ماّوظ٧ؼيموتـػقٕه

ظعؿؾقوتماظؿؽٖارموذظ٢مّنمايوجيمإظبمزؼودةمتعٗؼٗماظؿعوونمعٞماٌـظؿوتماظٔوظقةيمذاتماظصةؾيموعٖاطةٗمممم

اظؾق٧ثماظٗراسقيموإظبمزؼودةمتؼود٤ماٌعؾ٧عوتميفمعومبنيمعبقٞماٌـظؿةوتمواىفةوتماٌعـقةيمتـطؾة١ميفممممم

واظؿعوونماظٔوظ٩مبوظٟماّػؿقيمظؿقؼق١مأضصة٨ماٌـةوصٞممم.موطمذاتماّوظ٧ؼيؼؿعؾ١مجبؿقٞمذبوالتماظـش عو

يفمإرورماظصؽ٧كماظؼوغ٧غقيمواظلقودوتقيمع٥مضؾق٣ماتػوضقيماظؿـة٧ ماظؾق٧ظة٧ج٩مواٌعوػةٔةماظٔوظقةيموظؾ٧صةوءمممممم

م.بوالظؿٗاعوتماٌٖتؾطيمبٕظ٢

م

ؼعة مم وال.مذبوإماظـشوطمذيماّوظ٧ؼيمويفمبعٛماّحقون،مُتٕطٖمهٔؼًٔامعمدلوتمأومعبوػريمعلؿفٔصيميفمعنت-م23

صفٕهماإلذوراتمُتلؿكٔممظؿلؾقٜماظضة٧ءمسؾة٨مدورمبةوظٟماّػؿقةيمب٧جة٦مخةوص،مأومضةٔمممممممم.مػٕامادؿؾعودػوميفمأغشطيمأخٖى

م.ُؼغػ٣مظ٧المذظ٢،مأومؼـط٧يمسؾ٨مط مػٕؼ٥ماّعٖؼ٥

م
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ًاؾصونًواإلدارةًيفًاملواؼعًاؾطلقعقة

ً

ًؾألغذقةًواؾزراعةؿيحًوحصرًاملواردًاؾوراثقةً-1ً

م

(ميفما٧ٌاضةٞماظطؾقعقةيموخورجفةوممم)ؼؾٔأماظص٧نماظٖذقٔمظؾؿة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيمممممم:ماخلؾػقة-م24

وظؾؾ٧رةمدقودوتموادةرتاتقفقوتمظصة٧نممم.م5بعؿؾقوتمعلْموسؿؾقوتمحصٖ،مسؾ٨ماظـق٧ماٌربزميفماٌعوػٔةماظٔوظقيميفماٌودةم

ظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفو،مع٥ماظ زممأنمتؽ٧نماظرباعٍماظؼطٖؼيمسؾ٨مبّقـيمع٥ما٧ٌاردما٧ٌج٧دةما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيم

وضٔماسرتصًماظؾؾٔانماظيتم ٔضًمسؾة٨ماتػوضقةيماظؿـة٧ ماظؾق٧ظة٧ج٩مب٧جة٧دمممممم.ميفمبؾٔاغفو،موت٧زؼعفو،موعٔىم ٧غفومبوظػع٣

واتلةو مغطةو مايصة٧إمسؾة٨ممممم(.م٧ ماظؾق٧ظة٧ج٩ماظٗراسة٩ممعـً ميفمبٖغوعٍماظعؿ٣مبشلنماظؿـةم)علموظقوتمربٔدةمتؿعؾ١مبفٕام

أدواتمهٔؼٔماٌٖاجٞماىغٖاصقيمؼلَّٖماٌلْموتط٧ؼٖمتؼـقوتماظؾق٧ظ٧جقوماىٗؼؽقيمائؼـيموتطؾقؼفوميفمتؼقق٤معٔىماظؿـة٧ مم

ربو ةق٣ممموأثـوءماظعؼٔماٌـصٖممطوغًمشوظؾقيمسؿؾقوتماٌلةْمتؼؿصةٖمسؾة٨ممم.ماظؿكط٣ماظ٧راث٩{يفمبعٛمايوالتم}اظ٧راث٩مو

صٖدؼيمأومسؾ٨معـور١مربٔودة،موإنمطونمضٔمهؼ١مأؼضًومضٔرمع٥ماظؿؼٔمميفمحصٖماّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣موإضوعةيمأعةوط٥ممم

وعٞمذظ٢،مصننماىف٧دماظيتمُبٕظًميفماٌـور١ماحملؿقيمبشلنمعلةْماٌة٧اردماظ٧راثقةيمممم.مربٔدةمظص٧غفوميفمع٧اضعفوماظطؾقعقي

ومو ٧غفومطوغًمربٔودةمعؼورغًيمبؿؾ٢ماظيتمطوغةًمعؽٖدةيمظؽةـريمعة٥معؽ٧غةوتماظؿـة٧ ممممممماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموحصٖػ

وضٔمدوػؿًمعـظؿوتمدوظقيمعؿعةٔدةميفمر ةٔمحوظةيم ة٧نماظـؾوتةوتماظربؼةيمذاتماّػؿقةيماظٗراسقةيممممممممم.ماظؾق٧ظ٧ج٩ماّخٖى

ظؾقؽةي،مالمدةقؿومسؾة٨ماٌلةؿ٧ىمممممإضؾقؿقوموسوٌقًو،موظؽ٥مؼؾٗمماظلع٩مإظبمهلنيماظشٖاطوتمعٞماٌـظؿةوتماظعوعؾةيميفمضطةو ماممم

م.اظؼطٖي

م

تقلريموضٞمادرتاتقفقوتم ٧نمتؽؿقؾقيمودقودوتمضطٖؼةيمتؿعؾة١مبصة٧نممممم:األفدافًاألفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م25

وتعٗؼٗم.ما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفوماٌلؿٔام،موتـػقٕمتؾ٢ماالدرتاتقفقوتمواظلقودوتمور ٔػو

زاراتماظٗراسيمواظؾقؽيموتشفقٞمر ٔمحوظيمواووػوتما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼةيمواظٗراسةي،موطػوظةيمممماظص تمبنيمو

م. ٧غفومسؾ٨ماظـق٧ماظ٧ايف،مبٕظ٢

م

وضٞموتطؾق١معـففقوتمٌلْموحصٖما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسةيما٧ٌجة٧دةمممم:األفدافًاؾودقطة-م26

وعـفةومم)ج٧دةمخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقي،ممبوميفمذظ٢مغظومماٌعؾ٧عةوتماىغٖاصقةي،مواظطةٖ ماظلةوتؾقيممممميفما٧ٌاضٞماظطؾقعقيموا٧ٌ

وهٔؼٔماظؿفٔؼٔاتمظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقةيمم.مواٌمذٖاتماىٗؼؽقي(معـً مغظومماٌعؾ٧عوتماىغٖاصقي،مواالدؿشعورمس٥مُبعٔ

اض٩موتغرياتماٌـوخ،موهٔؼٔمأعوط٥متؾ٢ماظؿفٔؼٔاتموحصٖػومظألشٕؼيمواظٗراسي،مالمدقؿومتؾ٢ماظـوعبيمس٥مادؿكٔامماّر

م.وتؼققؿفو

م

.ميفمذبةوإمػةٕاماظـشةوطماّوظة٩ممممتشؽ٣مضٔرةماظؿعٖفمسؾ٨ماالغ٧ا ماظعـصٖماظٖئقلة٩مم}م:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م27

ظبميفمسؿؾقةيمماًطة٧ةماّوم{م،محلةىمايوجةيمم}ؼـؾغ٩ماسؿؾورمعلْما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسةيموحصةٖػومم{

أومادؿكٔاع٦،م/وظؽ٥،مبٔونمت٧اصٖماظؼٔرةمسؾ٨م ٧نماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩مو.ماظص٧نموائمع٥مععٔإمصؼٔانماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩
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أنمؼؽة٧نماٌلةْمممم{ؼـؾغة٩م}عة٥ماٌـةوظ٩مموع٥مث٤،م.م{صقؿومؼؿعؾ١مبوالدؿكٔامماٌلؿٔامم}ضٔمتؽ٧نمهلٕاماظعؿ٣مصوئٔةمػوعشقي

وايصٖمعٖتؾطنيمبلػٔافموخطٜمربةٔدةمظؾصة٧نميفما٧ٌاضةٞماظطؾقعقةي،مواىؿةٞ،مواظصة٧نمواالدةؿكٔاممخةورجما٧ٌاضةٞمممممممممم

ومثةيمحوجةيممم.موؼؾٗممتشفقٞموضٞمتعورؼ٠مورٖ مععقورؼيمظؿؼقق٤ماهلشوذيماظ٧راثقةيمواظؿكطة٣ماظة٧راث٩معؾوذةٖةمممم.ماظطؾقعقي

يفمذظة٢معمذةٖاتمبٔؼؾةي،مظؾؿـة٧ ،مواظؿكطة٣ماظة٧راث٩،مواهلشوذةيمميؽة٥ممممممممممسوجؾيمأؼضًومإظبموضٞمعمذٖاتمربّلةـي،ممبةومم

وؼـؾغ٩مهلةٕهماٌمذةٖاتمأنمتؽة٧نمع٧ضة٧سقيموعؿ٧ازغةي،معةٞممممممم}.مادؿكٔاعفومظ٧ضٞمخط٧طمأدوسمضطٖؼيموإضؾقؿقيموسوٌقي

ؾةٔمسؾة٨ماٌة٧اردممممضٞمتٔابريمسؼوبقي،موالمتمثٖمسؾة٨مدةقودةماظؾممتوؼـؾغ٩مأالم.مسؾ٨ماٌلؿ٧ىماظ٧ر ميلؿكٔعاٌعٖاسوةماظـظ٤م

وع٥ماظ زمماظلع٩مإظبماظؿ٧ ٣مإظبماتػةو مسةوممسؾة٨متصةؿق٤مػةٕهماٌمذةٖاتممممممم{.مػٖضمغظ٤مععؾ٧عوتمربٔدةتقي،موالم٧راثاظ

م.وادؿكٔاعفو

م

وؼـؾغ٩ماالسرتافمبلنماٌعورفماحملؾقيموععورفماظشع٧بماّ ؾقيمتشؽ٣معؽ٧غًومػوعًومع٥معؽ٧غوتمأغشطيماٌلةْمم-م28

ت٧ثقؼفةومم[ياظشع٧بماّ ةؾقمعبوسوتمواالضؿضوءمومب٧اصؼيمعلؾؼيمظؾؿفؿؿعوتماحملؾقيممحلى]فومووايصٖموؼـؾغ٩ماظـظٖمصق

م.بعـوؼي

م

ضةٔمم]ؼـؾغ٩مأنمت٧صٖماظؾؾٔانمدسؿًومعوظقًوموتؼـقًومٌلْموحصٖما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي،موم:اؾؼدرة-م29

ؾوتمعؿعٔدةمتؼ٠ميفمرٖؼ١معلْموحصٖما٧ٌاردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمممصـؿيمسؼ.مدس٤مع٥مػٕاماظؼؾق٣م[ضٔمتلؿػقٔمع٥[]هؿوجمإظب

وؼـؾغة٩ماالضةط  مبعؿؾقةوتماظؿةٔرؼىموبـةوءمممممم.مظألشٕؼيمواظٗراسي،مع٥مبقـفومسٔممت٧اصٖمع٧اردمبشٖؼيمعٔربيمتةٔرؼؾًومطوصقةوًمم

ظـؾةوتماإلثة ،ممماظؼٔراتميفمسٔةمذبوالتمظؾؾق٧ث،ممبوميفمذظ٢ماظؿعٖفمسؾ٨ماظـؾوتوت،موبق٧ظ٧جقوماجملؿ٧سةوت،موسؾة٤مامم

وتؿٗاؼةٔمأؼضةًومأػؿقةيماظؼةٔرةممممم.موادؿكٔاممغظومماٌعؾ٧عوتماىغٖاصقيموغظوممهٔؼٔما٧ٌاضٞماىغٖاصقي،مواّدواتماىٗؼؽقةيم

سؾ٨مضقوسمأثٖممتغقُّٖماٌـوخموتؼقق٤ماظؿؽق٠معع٦،مالمدقؿومإذامطونماٌةٖادمظؾؿـة٧ ماظة٧راث٩ماٌصة٧نميفما٧ٌاضةٞماظطؾقعقةيمأنممممممم

م.ٔامميفماّج٣ماّر٧إؼؾؼ٨مسؾ٨مسب٧معلؿ

م

ؼـؾغ٩متؼٔؼ٤مدس٤مطةوف مظ٧ضةٞمعـففقةوتمأصضة٣مٌلةْموتؼقةق٤ماظؿـة٧ مبةنيماّغة٧ا ممممممممممم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م31

ومثيمحوجيمض٧ؼيمأؼضًومإظبموضٞمعمذٖاتمدؾقؿيمسؾؿقةًوموؼلةف٣متـػقةٕػومظٖ ةٔممممم.موداخؾفوميفماظـظ٤ماإلؼؽ٧ظ٧جقيماظٗراسقي

م.ظ٧راث٩حوظيماووػوتما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي،مالمدقؿومسؾ٨ماٌلؿ٧ىما

م

بص٧نمبندارةما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيميفماٌٗرسيمو ٧غفوومثيماحؿقوجوتمحبـقيمربٔدةمتؿعؾ١م-م38

وؼؾةٗمموجة٧دمضة٧ائ٤محصةٖمأوصة٨مظؾةؿؿؽنيمعة٥مهلةنيممممممممم.ميفما٧ٌاضةٞماظطؾقعقةيممما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسةيم

وإذامارتؾطًمػٕهماّغشطيمبؾقوغوتمصعؾقيمأومعؿ٧ضعيمبشلنمخصوئٚمربٔدةم.ماظطؾقعقيادؿفٔافمأغشطيماظص٧نميفما٧ٌاضٞم

.مع٧ضٞماػؿؿوم،مصنغفومدؿصؾْمأطـٖمضقؿيمحؿ٨مع٥مذظ٢،موت٧صٖم ؾيمعػقٔةمبوظص٧نمواالدةؿكٔاممخةورجما٧ٌاضةٞماظطؾقعقةيمممم

م.ظؾؿقو ق٣ميفماٌـور١ماحملؿقيوؼـؾغ٩مادؿكٔاممعصودرماٌعؾ٧عوتما٧ٌج٧دةميفماظؾق٧ثمظؿقٔؼٔمعٔىموج٧دمأضوربمبٖؼيم

م
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ومثيمذبوإمحبـ٩مػوممسؾ٨موج٦ماًص٧صمػ٧موضٞمعمذٖاتمميؽ٥مادؿكٔاعفومظٖ ٔماظؿغرياتماظةيتمهةٔثممم-م32

وػٕهماظؾق٧ثمدؿعٗزم.ميفمعٔىماظؿـ٧ موت٧زؼع٦مسؾ٨مغطوضوتمزبؿؾػيموظؿفؿقٞماٌعؾ٧عوتمس٥ماّغ٧ا مواجملؿ٧سوتماظػٖدؼي

م.نمو ـٞماظؼٖاراتماٌؿعؾؼيمب٦مسؾ٨ماظصعقٔماظؼطٖيتعٗؼًٗامج٧ػٖؼًوماظؿكطقٜمظؾص٧

م

،م}وظؾقؽةيماظة٧زاراتماٌؽؾػةيمبمموزارتة٩ماظٗراسةيموممصبىمأنمصبٖيماظؿـلق١مداخ٣ماظؾؾٔمبةنيممم:اإلدارة/اؾمـيقق-م33

وؼؾةٗمموجة٧دممم.م،موطٕظ٢مإضؾقؿقًو،مع٥معـطؾ١مإدراكمأنماّغة٧ا متعةربمايةٔودماظؼطٖؼةيمممم{ؽـ٧ظ٧جقوواظؾقٌ،مواظعؾ٧م،مواظؿ

ق١مسؾ٨ماٌلؿ٧ؼنيماإلضؾقؿ٩مواظعو٩ٌمظؿعٗؼٗماظص تمبنيمجفة٧دماظصة٧نمخةورجما٧ٌاضةٞماظطؾقعقةيموجفة٧دماظصة٧نميفممممممممتـل

م.ا٧ٌاضٞماظطؾقعقي

م

وتؾٗممإضوعيم  تمض٧ؼيمعٞماظشؾؽوتماظؼطٖؼيمواإلضؾقؿقيمواحملص٧ظقيموعٞمعلؿكٔع٩ما٧ٌاردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمممم-34

ظؽ٩متفؿٔيمبفومسؿؾقيماظص٧نمبلطؿؾفوموظؽ٩مت٧ج٦متؾ٢ماظعؿؾقيموهةٔدمم(موحـنيمواٌٗارسنيواظؾماٌٖبنيم)ظألشٕؼيمواظٗراسيم

م.وؼـؾغ٩مظؾؾؾٔانمأنمتؿعوونميفمأغشطيماٌلْموايصٖمع٥مأج٣مبـوءماظؼٔرة.مأوظ٧ؼوتفو

م

ًدعمًإدارةًاملواردًاؾوراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًوحتيقـفاًيفًاملزرعة-0ً

م

اظـؾوتوتمسؾ٨مزؼودةمش تماحملو ةق٣،موهلةنيمعؼووعؿفةومظ٪صةوتمواّعةٖاض،مممممممتٖبقيمتٔظؼٔمدوسم:اخلؾػقة-م35

وطبؿورماٌٗارس٧نمزراسةيمأ ةـوفممم].ماظغٕائقي،مالمدقؿوميفماظؾقؽوتما٧ٌاتقي{اظٗراسقيمو}ج٧دةماٌـؿفوتم{تـ٧ مو}وتعٗؼٗم

،معة٥مبقـفةوممم[ ـوفمائؼـيمأوماظؿؼؾقٔؼةيمؽـريمععٖوفمس٥مأدؾوبماخؿقورماٌٗارسنيمظٗراسيماّاظم[]حٔؼـيمّدؾوبمطـرية

وعٞمأنمػٕهماالخؿقوراتمطةـريًامعةومتلةػٖمسة٥متكطة٣موراثة٩ممممممم.مذٖوطماظل٧ ،مواّع٥ماظغٕائ٩ماّدٖي،مواالدؿٔاعيماظؾقؽقي

عة٥ممطؾري،مصؼٔمضٔمماظعؼٔانماٌـصٖعونمضٔرًامطؾريًامع٥ماّدظيمسؾ٨مأنمعٗارسنيمطـريؼ٥ميفماظعوملماظـةوع٩،موأسةٔادًامعؿٗاؼةٔةمممم

وؼشةؽ٣مػةٕاممم.ماٌٗارسنيميفماظؾؾٔانماٌؿؼٔعي،معومزاظ٧امضبوصظ٧نمسؾ٨مضٔرمطؾريمع٥ماظؿـ٧ ماظة٧راث٩مظؾؿقو ةق٣ميفمحؼة٧هل٤ممم

اظؿـ٧ مسـصًٖامػوعًومالدرتاتقفقوتمدؾ٣ماٌعقشيمبوظـلؾيمظؾؿٗارسنيموذظ٢مبلؾىمتؽقػف٤معٞماظؾقؽوتماهلوعشقيمأوماٌؿغوؼٖةم

أؼضًومظ دؿفوبيمظؾؿغرياتماظيتمهٔثميفماظطؾةىميفماّدة٧ا ،موتة٧اصٖماظقةٔماظعوعؾةي،مممممموػٕاماظؿـ٧ مُؼؾؼ٨مسؾق٦م.ما٧ًاص

م.وشريػومع٥ماظع٧اع٣ماالجؿؿوسقيماالضؿصودؼي،موّدؾوبمثؼوصقيمودؼـقي

م

وأ ؾقًمتؿ٧اصٖمروئػيمع٥ماٌؾودراتمواٌؿوردوتمٌلةوسٔةماجملؿؿعةوتماظٗراسقةيمسؾة٨مع٧ا ةؾيماالدةؿػودةمعة٥مممممممم-م36

اجملؿؿعةوتمم{عـة٣مػةٕهمم}وبـوءماظؼةٔرةمواظؼقةودةميفممم.ماظؿـ٧ ماظ٧راث٩مظؾؿقو ق٣ماحملؾقيميفمغظ٤مإغؿوجفو قوغيموادؿكٔامم

وضٔمأ ةؾْمتشةفقٞمودسة٤مإدارةماٌة٧اردماظ٧راثقةيميفمممممم.موعمدلوتفومػ٧مذٖطمعلؾ١مظؿـػقٕمػٕهماّغشطيماجملؿؿعقياحملؾقيم

وغؿقفةيمظةٕظ٢،مصةننمإدارةمممم.ماتقفقوتم ة٧نماحملو ةق٣مماٌٗرسيمرادكًوممتوعًوموعـففقًومطؿؽ٧ّنمرئقل٩مع٥معؽ٧غةوتمادةرتمم

تشؽ٣مإحٔىماّوظ٧ؼةوتماظةـ ثماّوظبميلةوبماضؿلةومممممم[وائؼؼيم]ا٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيميفماٌٗرسيم

م.اٌـوصٞماًوصمبوٌعوػٔةماظٔوظقي

م
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وب٧ج٦مخوص،مؼ٧جٔمذبوإمظؿقلنيم.معيوسؾ٨ماظٖش٤مع٥مػٕاماظؿؼٔم،معومزاظًمػـوكمعلوئ٣متؼـقيموعـففقيمػو-م37

وهؼقؼًومٌومؼـط٧يمسؾق٦ماظؿقلنيميفماٌٗرسيمعة٥مم.متـلق١ماإلدارةميفماٌٗرسيمعٞماظص٧نمواالدؿكٔاممخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقي

م.إعؽوغوتمبوظؽوع٣،مع٥ماظ زممإدعوجمػٕهماٌؿوردوتمإدعوجًومتوعًوميفمدقودوتماظؿـؿقيماظٖؼػقي

م

صوٌٗارس٧نمرمبومملمؼعٔم.مبشلنمأثٖمتغقُّٖماٌـوخمسؾ٨ماظٗراسيمزؼودةمطؾريةمخ إماظعؼٔماٌـصٖموضٔمزادتماٌكووفم-م38

بنعؽوغف٤مأنمؼٗرس٧امأ ـوصف٤ماظؿؼؾقٔؼيمواّ ـوفماظؾٔائقيميفمزة٣ماظظةٖوفماٌـوخقةيماٌةؿغرية،موعة٥مثة٤مدةققؿوج٧نمإظبمممممممم

يمػة٩معصةٔرموعصةٖفمسؾة٨محةٔمدة٧اءمظؾؽٖبة٧نمممممممموس وةمسؾ٨مذظ٢،مصةننماظٗراسةمم.مايص٧إمسؾ٨مب زعومجٖث٧عقيمجٔؼٔة

وُؼعرتفممبومظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمع٥مأػؿقيمبوظغيمإلضوعيمغظ٤مزراسقةيمضةودرةمسؾة٨مممم.ما٧ٌج٧دميفماى٧

ٔم.ماظصؿ٧دميفمع٧اجفيمتغقُّٖماٌـوخ،موهؿفٗمعٗؼًٔامع٥ماظؽٖب٧ن،موُتـؿٍمطؿقيمأض٣مع٥مشوزاتماالحؿؾةوسمايةٖاريمم س٤مودةؿ

ظظةٖوفمم{إ}ظؾٗراسيميفمزة٣مام{ٌ ئؿيماظٗراسي}ػٕهما٧ٌاردمتٖبقيمأ ـوفماحملو ق٣ماىٔؼٔةماٌؽقػيماظيتمدؿؽ٧نمالزعيم

ظؿةلعنيمايصة٧إمممم{واظشةؾؽوتمم}ودؿٗؼٔمايوجيمإظبم  تمبنيمغظ٤ماظؾٕورماحملؾقيموبـ٧كماىقـوت.ماظؾقؽقيماٌلؿؼؾؾقي

م.فماٌـوخقيماٌؿغريةسؾ٨مب زعومجٖث٧عقيمجٔؼٔةمعؽّقػيمحلىماظظٖو

م

ادؿكٔامماٌعورفماظيتمت٧ظٔتمأثـوءماظعؼٔؼ٥ماٌـصٖعنيمظؿعٗؼٗموهلةنيممم:{األفداف}ًاألفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م39

.مصعوظقيماظعؿؾقوتمايوظقيمظص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسةيموإدارتفةوموهلةقـفوموادةؿكٔاعفوميفماٌٗرسةيممممم

وإسؿوإمحؼ٧ ماٌٗارسنيمطؿوم.مطؾقعقيوهؼق١مت٧ازنموتؽوع٣مأصض٣مبنيماظص٧نمخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقيمواظص٧نميفما٧ٌاضٞماظ

.م{رؾؼومظؾؿشٖؼعوتماظؼطىٖؼيمواّوظ٧ؼةوتمم}ع٥ماٌعوػٔةماظٔوظقي،مسؾ٨ماٌلؿ٧ؼنيماإلضؾقؿ٩مواظؼطٖيم9ػ٩معػصؾيميفماٌودةم

وتشفقٞماالضؿلومماٌـص٠مظؾؿـوصٞماٌؿلتقيمع٥ما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمسؾ٨ماظـق٧ماظٕيمتٔس٧مإظق٦ماٌةودةمم
وتشفقٞمغش٧ءمذٖطوتموعمدلوتمتعووغقيمععـقيمبوظؾٕورميفماظؼطوسنيماظعوممواًوصميفماٌلؿؼؾ٣م.مع٥ماٌعوػٔةماظٔوظقيم83

تشةفقٞممو.م٢مبوسؿؾورػومغؿقفيمع٥مغؿوئٍماخؿقةورماحملو ةق٣موتٖبقؿفةومبـفةوحميفماٌٗرسةيمممممتؾيبماالحؿقوجوتماحملؾقيموذظ

عةٞمعٖاسةوةمضقة٧دماظصةقيممممم]م{،مخص٧ ومبوظـلؾيمظصغورماٌٗارسنيموعٗارس٩ماظؽػوفميفماظؾؾةٔانماظـوعقةي،ممسؾ٨ماحملوصظي}

تماجملؿؿعقةي،موتعٗؼةٗماّدة٧ا ماحملؾقةيممممماظـظ٤ماظؿؼؾقٔؼيمظؿؾودإماظؾٕورمواإلعٔادمبفو،ممبوميفمذظ٢مبـ٧كماىقـةوم[اظـؾوتقيم

واٌٖاسوةماظؽوعؾيمظٔورماٌٖأةميفماإلغؿوجماظٗراس٩،مالمدقؿوميفمعومؼؿعؾ١مبندارةما٧ٌاردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمممم.مظؾؿـؿفوت

وجقني،مالمدةقؿومماظـةماظؿؼؾقةٔؼنيمواٌؾؿؽةٖؼ٥ممممرتبقةيمواظوتشفقٞماالغؿؼوءم.مواظٗراسيميفماٌٗرسي،ميفمطـريمع٥ماظؾؾٔانماظـوعقي

م.سؾ٨مض٧ءممتغقُّٖماٌـوخ

م

ععوىيماظـغٖاتميفماٌعورفماٌؿعؾؼيمبةٔؼـوعقوتماظصة٧نموهلةنيماحملو ةق٣ميفماٌٗرسةيممممممم:األفدافًاؾودقطة-م41

م{اّ ةـوفماظؾٔائقةيمم/}وإضوعيمأومتعٗؼٗمبٖاعٍموذةؾؽوتمإلدارةمأ ةـوفماٌةٗارسنيممم.موعـففقوتفؿوموتلثرياتفؿوموإعؽوغوتفؿو

اظربؼيمظؾؿقو ق٣مواظـؾوتوتماظغٕائقيماظربؼيموا٧ٌاردماظ٧راثقيماظٖس٧ؼيميفماٌٗرسي،موإدعوجمسؿؾفؿومضؿ٥مدقودةوتممواّضوربم

ظقشؿ٣متؼٔؼ٤ماظةٔس٤ممم{واظشؾؽوت}وت٧دقٞمغطو مدورمبـ٧كماىقـوتماظؼطٖؼيمواإلضؾقؿقيمواظٔوظقي.موأغشطيماظؿـؿقيماظٖؼػقي

ووضٞمبٖاعٍميفماٌٗرسيمتلؿـٔمإظبم.مً ،موت٧صريمعومؼؾٗممع٥مع٧ادمظؿؾ٢ماظرباعٍظرباعٍماظؿقلنيميفماٌٗرسيمبطٖؼؼيمأطـٖمتؽوع

وتٖطقٗم.ماظـظ٤ماحملؾقيمواظؿؼؾقٔؼيمظؾؿعورفمواٌمدلوتمواإلدارة،معٞمطػوظيماٌشورطيماحملؾقيميفماظؿكطقٜمواإلدارةمواظؿؼقق٤
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ؾعؾفةوماظـة٧ ماالجؿؿةوس٩مواظعؿةٖميفمإدارةماإلغؿةوجممممممضٔرمأطربمع٥ماالػؿؿومماىؿوػرييمواظعؾؿ٩مسؾ٨ماّدوارماٌؿـ٧سةيماظةيتمؼمم

م.وا٧ٌاردميفماّدٖماٌعقشقيماظٖؼػقي

م

عٞمأنمأغشطيماإلدارةميفماٌٗرسيمضٔموووزتماآلنمعٖحؾيماظؾقة٧ثماظصةغريةماظـطةو ممممم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م48

أومخطٜمسؿ٣مأودةٞمغطوضةًوممم/ظؾؿشورؼٞماٌـففقي،معومزاإمع٥ماظ زممإدعوجمػٕهماّغشطيمإدعوجًومتوعًومضؿ٥مادرتاتقفقوتمو

اتلوعًومبطوبٞمرمس٩ميفمذبةوإمادةؿقٔاثممممواّغشطيماظيتموٖيميفماٌٗرسيمعؽّؿؾيمظألغشطيماّطـٖ.مبشلنماظص٧نمواظؿـؿقي

وعة٥مم.مودقؾٗممت٧اصٖمعٖوغةيمعمدلةقيميفماظعؿة٣معةٞماجملؿؿعةوتماظٗراسقةيمممممم.مأغ٧ا ماحملو ق٣،موتعٗزمغظ٤ماإلعٔادمبوظؾٕور

اظ زمموضٞمادرتاوقوتمربٔدةمظص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيميفما٧ٌاضةٞماظطؾقعقةي،موإلدارةماظؿـة٧ ممممممم

وؼـؾغ٩مإؼ ءماػؿؿةوممخةوصميفمػةٕهماالدةرتاتقفقوتمظصة٧نماّضةوربماظربؼةيمممممممم.مص٧ظ٩ميفماٌٗرسيمويفماٌـور١ماحملؿقياحمل

وصبىمغشةٖمأعـؾةيمسؿؾقةيمظصة٧نماٌة٧اردمممممم.م،موبمرماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩اظٖئقلقيمظؾؿقو ق٣ميفمعٖاطٗمعـشؽفو،موعٖاطٗماظؿـ٧ 

اٌلؿٔاممتٔس٤ماظؼق٤ماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيمواظـؼوصقيمظؾؿفؿؿعوتماحملؾقيماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفوم

وأصضة٣مدةؾق٣مظؿقؼقة١مػةٕامػة٧مإذةٖاكممممممم.موىؿوسوتماظشع٧بماّ ؾقيموهوصٝمسؾ٨متؾ٢ماظؼق٤،موهلإ٥مغ٧سقةيمايقةوةمم

م.وهلقـفوميفماٌٗرسييفمعبقٞمج٧اغىمإدارةما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيماحملؾقيماجملؿؿعوتم{ػٕه}

م

وؼـؾغ٩مظؾقؽ٧عوتمأنمتـظٖميفماظؽقػقيماظيتمميؽ٥مبفةومظلقودةوتماإلغؿةوجمواية٧اصٗماالضؿصةودؼيموشريػةومعة٥مممممممم-م42

اظلقودوت،موطٕظ٢مخةٔعوتماإلرذةودمواظؾقة٧ثماظٗراسقةي،مأنمتقلةٖموتشةّفٞمإدارةماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيممممممممممم

ؿٗاؼٔمايوجيمإظبماظؿٔظق٣مسؾ٨مضقؿيمأغشطيماظص٧نمع٥محقةٌمادةؿؿٖارمتة٧صريمخةٔعوتممممموت.مواظٗراسيموهلقـفوميفماٌٗرسي

وضٔمبٔأمت٧ًامصقلىماإلدراكماظؽوع٣مّػؿقيما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمبوسؿؾورػومإحٔىم.ماظـظ٤ماإلؼؽ٧ظ٧جقي

بماظربؼيمظؾؿقو ق٣مواّ ـوفماظؾٔائقيميفمػٕامػٕهمأًعوت،موؼـؾغ٩مع٧ا ؾيماىف٧دموتؽـقػفومظؿ٧ثق١مضقؿيمتـ٧ ماّضور

م.اظصٔد

م

ودؿؽ٧نممثيمحوجيمربٔدةمإلدعوجم ٧نماّضوربماظربؼيمظؾؿقو ةق٣مواّ ةـوفماظؾٔائقةيمضةؿ٥مادةرتاتقفقوتمممممم-م43

.ماظص٧نما٧ٌج٧دةمظؽػوظيمسٔممععوىيماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩ماظٗراس٩مواظؿـ٧ ماظؾق٧ظة٧ج٩ماّسة٤مسؾة٨مأغفؿةومطقوغةونمعـػصة نمممممم

ٕامدقؿطؾىمأنمؼصؾْم ٧نماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩ماظٗراسة٩ممسةيمعة٥ممسةوتمعؾةودراتموبةٖاعٍم ة٧نماظؿـة٧ ماظؾق٧ظة٧ج٩مممممممممموػ

م.{اظؼطٖؼيمواإلضؾقؿقيمواظٔوظقيسؾ٨ماٌلؿ٧ؼوتمم}اّودٞمغطوضًو

م

عبوسةوتماظشةع٧بماّ ةؾقيمممم}وؼـؾغ٩مأنمتٖع٩ماظلقودوتماظؼطٖؼي،مسـٔعومؼؽ٧نمذظ٢مع ئؿًو،مإظبمتعٗؼٗمضٔرةم-م44

وعة٥ماظة زممتعٗؼةٗمُغُفةٍماظؿقلةنيماحملصة٧ظ٩ممممممم.ماجملؿؿعوتماحملؾقيمسؾة٨ماٌشةورطيميفمجفة٧دمهلةنيماحملو ةق٣ممممم{و

اظ عٖطٗؼيمواظؿشورطقيمواٌٖاسقيمظؾػ٧ار مبنيماىـلنيمع٥مأج٣مإغؿوجمأ ـوفمعؽّقػيمهٔؼًٔامحلىماظؾقؽوتمشريما٧ٌاتقةيمم

دقودةوتموتشةٖؼعوتمجٔؼةٔة،ممبةوميفمذظة٢مإجةٖاءاتمع ئؿةيمممممممموضٔمؼؿطؾىمػٕاموج٧دم.ماجؿؿوسقًومواضؿصودؼًومب٧ج٦مخوص

ع٥مخ إموٖيمتٖبقؿفومواسؿؿودماظؾٕورميفمعومؼؿعؾ١مبوّ ـوفماظيتمم{فووإر  ماّ ـ،م}اٌؾؽقيماظػؽٖؼيميؿوؼيم{إ}
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ماظـؾوتوتمبطٖؼؼيمتشورطقي،موذظ٢مظؿشةفقٞموتعٗؼةٗمادةؿكٔاعفوموطػوظةيمإدراجفةومضةؿ٥ماالدةرتاتقفقوتماظؼطٖؼةيمممممممممتٖبقي

م.ظؾؿـؿقيماظٗراسقي

م

وؼؾٗممإؼ ءمضٔرمأطربمع٥ماالػؿؿوممظص٧نماّسٔادمشريماٌلؿكٔعيمسؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣،ماظيتمميؽ٥مظؽـريمعـفةومأنمم-م45

وظؾؿعؾريمسة٥ماظؼقؿةيماظلة٧ضقيماحملؿؿؾةيمهلةٕهماحملو ةق٣مؼؾةٗممممممممم.مؼلوػ٤معلوػؿيمضقإؿيميفمهلنيماظغٕاءماٌؿـووإمواظٔخ٣

بةنيماىفةوتماظػوسؾةيماٌكؿؾػةيميفمدؾلةؾيماإلغؿةوج،مبةٔءًامعة٥مادةؿقٔاثمووٖؼةىماّ ةـوفمممممممممممموج٧دمتعوونمأطربميفمعوم

وتؿٗاؼةٔمايوجةيمإظبماظؿةٔظق٣مسؾة٨مضقؿةيمأغشةطيممممممم.ماىٔؼٔة،موعٖورًامبلغشطيمإضوصيماظؼقؿي،مواغؿفوّءمبػؿْمأد٧ا مجٔؼةٔةم

اإلدراكماظؿوممّػؿقيماظؿـ٧ ماظؾق٧ظة٧ج٩مموظؼٔمبٔأمت٧ًامصقلىم.ماظص٧نمع٥محقٌمادؿؿٖارمت٧صريمخٔعوتماظـظ٤ماإلؼؽ٧ظ٧جقي

اظٗراس٩مبوسؿؾورهمإحٔىمػٕهمأًعوت،موؼـؾغ٩مع٧ا ؾيماىف٧دموتؽـقػفومظؿ٧ثق١مضقؿيمتـ٧ ماّضةوربماظربؼةيمظؾؿقو ةق٣مممم

م.واّ ـوفماظؾٔائقيميفمػٕاماظصٔد

م

يفمتؼةٔؼ٤ماٌلةوسٔةمممؼـؾغ٩متؼٔؼ٤مدس٤مطوفمظؾؿـظؿةوتماجملؿؿعقةيموجملؿ٧سةوتماٌلةؿكٔعنيماظضةوظعيمممممم:اؾؼدرة-م46

وع٥ماظ زممتعٗؼٗمضٔرةماٌٗارسنيموعبوسوتماظشةع٧بماّ ةؾقيمواجملؿؿعةوتمممم.ماظعؿؾقيمّسؿوإماظص٧نمواظؿقلنيميفماٌٗرسي

احملؾقيموعـظؿوتف٤،مصضً مس٥ماظعوعؾنيميفمذبوإماإلرذةودموشةريهمعة٥ماىفةوتماٌعـقةي،مسؾة٨مإدارةماظؿـة٧ ماظؾق٧ظة٧ج٩ممممممممم

م.اٌٗرسيماظٗراس٩مبطٖؼؼيمعلؿٔاعيميف

م

َّممهلة٤ماًةٔعوت،مؼـؾغة٩مظؾـة٧كماىقـةوتممممم-م47 م{واظشةؾؽوتمم}وبوظـظٖمإظبماحؿقوجوتموأسٔادماٌٗارسنيماظٕؼ٥متؼ

أومإصبةودمم/اٌ ئؿةيمظتطـةورموممم{اّ ةـوفماظؾٔائقةيمم/}اظٔوظقيمأنمتـظةٖميفمهٔؼةٔمأ ةـوفماٌةٗارسنيمممم/وظؾؿـظؿوتماظؼطٖؼي

وؼـؾغة٩ممم.جٔؼٔةمُتٔعٍمخصوئٚمربٔدةمضؿ٥مع٧ادمعؽّقػيمربؾقًومع٥مأج٣مأغشةطيماظؿقلةنيميفماٌٗرسةيممممتٖبقيذبؿ٧سوتم

وطؿؿوردةيمم.متشفقٞماإلدعوجمواظؿقلنيماظؿٔرصبقنيمبٔاًلمع٥ماالدؿعوضيمس٥ماظؿـ٧ ما٧ٌج٧دميفماٌٗرسيمادؿعوضةيمعؿلةٖسيمم

شّفٞماٌٗارسنيمسؾ٨ماظؿفٖؼى،موؼـؾغ٩مأالمتؽ٧نمطؾريةمسوعي،مؼـؾغ٩مأنمتؽ٧نمطؿقوتماظؾٕورموع٧ادماظٗر ما٧ٌزسيمسوعً مؼ

م.حبقٌمه٣مرب٣ماٌصودرماٌعؿودةمظتعٔادمبوظؾٕورمأومإدارةماظؾٕورميفماٌٗرسي

م

وؼـؾغ٩موضٞمبةٖاعٍمتٔرؼؾقةيمعؿعةٔدةماظؿكصصةوتمعة٥مأجة٣ماظعةوعؾنيميفمذبةوإماإلرذةود،مواٌـظؿةوتمشةريمممممممممممم-م48

مرتبقةيماظٗماّغشطيماظيتموٖيميفماٌٗرسي،ممبوميفمذظة٢مأدةوظقىماالغؿؼةوءمومممايؽ٧عقي،موشريػو،ميفمذبوالتمتقلريموهػق

م.اٌ ئؿيمظؿؽؿؾيموهلنيمتؾ٢ماّدوظقىماظيتمؼلؿكٔعفوماٌٗارس٧نمبوظػع٣

م

وؼـؾغةة٩مأنمؼـصةةىمربةة٧رمتٖطقةةٗمبةةٖاعٍماظؿةةٔرؼىمسؾةة٨معلةةوسٔةماٌةةٗارسنيمسؾةة٨مايصةة٧إمسؾةة٨مععةةورفمممم-م49

وتؽـ٧ظ٧جقوتمجٔؼٔةموادؿؽشوفمأد٧ا مجٔؼٔةمٌـؿفوتف٤،موسؾ٨معلوسٔةماظؾوحـنيمسؾ٨مأنمؼصؾق٧امأطـٖممتؽقـًومودسؿةًومم

اظـؾوتةوت،مممعٖبة٧ممبة٥مصةقف٤ممم)ظعؾؿةوءمما:موؼـؾغ٩مأنمؼؽ٧نماظؿٔرؼىمع٧جفومإظبمأربةٞمذبؿ٧سةوتمزبؿؾػةيمػة٩مممم.مظؾؿٗارسني

مبةومؼشةؿ٣ماٌـظؿةوتمشةريممممم)،موع٧زػة٧ماظةٔس٤ماظةؿؼ ،موأخصةوئق٧ماإلرذةودمممممم(واظؾوحـ٧ن،موأخصةوئق٧ماالضؿصةودماظٗراسة٩ممم

وؼـؾغ٩مأنم.موؼـؾغ٩مأنمؼؿضؿ٥مدس٤ماظعؿ٣ماٌؿؼٔممسؿً مذام ؾيميفماظعؾ٧مماظؾق٧ظ٧جقيمواالجؿؿوسقي.م،مواٌٗارس٧ن(ايؽ٧عقي
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اظؿشورطقني،موايػوزممرتبقياظأخصوئق٩ماإلرذودمإظبمزؼودةمعفوراتف٤ميفمذبوإمسؾ٤ماظـؾوتماإلث ،مواالغؿؼوءمومؼٖع٩متٔرؼى

م.سؾ٨ماظؾٕور،موادؿكٔاممتؽـ٧ظ٧جقوماٌعؾ٧عوتمواالتصوالت

م

سؾ٨مهٔؼٔمخصوئٚم{وتٖطٗمأدودوميفمدقو مدؾلؾيماالغؿوجماظؽوع٣م}تٔرؼىماٌٗارسنيم{ؼؿ٤}ؼٖطٗموؼـؾغ٩مأنم-م51

وعة٥ماٌفة٤ممم.م،موادؿكٔامماحملو ق٣ماحملؾقيموايػوزمسؾقفةو،مواظـفة٧ضممبؾقعةوتماٌـؿفةوتممممرتبقياظ/ظـؾوتوت،مواالغؿؼوءا

م.تـؿقيمعفوراتماٌٗارسنيميفماغؿؼوءماظـؾوتوتمسـٔمعٖحؾيماإلغؾوتموظق٘مبعٔمايصود

م

م{،}ٗراسقةةيمواٌةةٗارسنيوؼـؾغةة٩متصةةؿق٤مبةةٖاعٍماظؿةةٔرؼىمبوظؿعةةوونماظ٧ثقةة١معةةٞماظـظةةومماظؼطةةٖيمظؾؾقةة٧ثماظم-م58

وؼـؾغة٩مأالمتؿفوػة٣ممم.موأنمتؽ٧نمعلؿـٔةمإظبماالحؿقوجوتماحملٔدةمطؿومؼٖوغفو{واىفوتماٌعـقيماّخٖىم}وعـظؿوتف٤،م

وؼـؾغة٩مأنمتٖاسة٩ممم.محوظ٩ماظٕيمتؾعؾ٦ماٌٖأةميفمط٣مع٥ماظؿةلثريمسؾة٨متطة٧رماحملو ةق٣موت٧جقففةوممممممػٕهماظرباعٍماظٔورماإ

ؾػيمظؾؿ٧اردماظؾق٧ظ٧جقيمع٥مجوغىماٌٖأةمواظٖجة٣،ممبةوميفمذظة٢ماػؿؿةومماٌةٖأةمبوالدةؿكٔاعوتممممممماظرباعٍماالدؿكٔاعوتماٌكؿ

م.وعؿطؾؾوتماظؿصـقٞماٌؿعٔدةمظؾؿقو ق٣

م

ؼؾٗمموج٧دمدؾعيمأغ٧ا مأدودقيمع٥ماظؾق٧ثماظعؾؿقيماظـشطيماٌؿعٔدةماظؿكصصوتمسؾ٨مم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م52

م:اظـق٧ماظؿوظ٩

م

اظـؼوصقيمظػف٤موهؾق٣مععورفمم–االجؿؿوسقيم/االضؿصودؼيم–عٗؼٔمع٥ماظؾق٧ثماظـؾوتقيماإلثـقيمواالجؿؿوسقيم (أم)

اٌؿعؾؼنيمبفةو،موادةؿكٔاعفو،ممممرتبقياظ/اٌٗارسنيمبشلنما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي،مواالغؿؼوء

ٌؿطؾؾةةوتماٌـطؾؼةةيميؿوؼةةيمععةةورصف٤مموإدارتفةةو،ممبةةومؼؿؿوذةة٨معةةٞمع٧اصؼةةيماٌةةٗارسنيماٌعـةةقنيموعةةٞماممم

موتؽـ٧ظ٧جقوتف٤ط

م

بق٧ظ٧جقةةةوماجملؿ٧سةةةوتمواظصةةة٧نمظػفةةة٤مػقؽةةة٣مودؼـوعقةةةوتماظؿـةةة٧ ماظةةة٧راث٩ميفمأ ةةةـوفماٌةةةٗارسنيمم (بم)

مبةوميفمذظة٢ممم}قـةوتممبةوميفمذظة٢ماظؿؿققةٗمبةنيماجملؿ٧سةوت،موتةٔص١ماىمممممم)م{اّ ـوفماظؾٔائقي/}احملؾقي

مط(اظٔاخؾ٩،مواظضغ٧طماالغؿؼوئقيميماظؿففنيودرجواظؿؾ٧ثماظ٧راث٩،م،م{اإلدعوج

م

،مط٧دةقؾيمظٗؼةودةمشة تماحملو ةق٣مممممياظؿشورطقمرتبقياظاظؾق٧ثماٌؿعؾؼيمبؿقلنيماحملو ق٣،ممبوميفمذظ٢م (جم)

موع٧ث٧ضقؿفومبٔونمإيو مخلوئٖمطؾريةمبوظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩ماحملؾ٩ط

م

ؾة٨ماظـقة٧مممحب٧ثمودرادوتميفمذبةوإماإلرذةودمعة٥مأجة٣ماحملو ةق٣ماٌؿفوػؾةيموشةريماٌلةؿكٔعيمسممممممممم (دم)

ماّعـ٣،ممبوميفمذظ٢مإغؿوجماظؾٕورموع٧ادماظٗر ماظيتمتؿؽوثٖمبوإلغؾوت،موتل٧ؼؼفوموت٧زؼعفوط

م
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ؿؽوعة٣ممظماٖغظةمم]درادوتمبشلنمأجٔىماظلؾ٣مإلدعوجماظص٧نميفماٌٗرسيمواظص٧نمخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقةيمم (هم)

مط[غظ٤ماظؾٕورماظٖمسقيمواحملؾقي

م

احملؿؿؾةيمظؾؿـة٧ ما٧ٌجة٧دميفماٌٗرسةيمويفما٧ٌاضةٞماظطؾقعقةي،مممممممدرادوتمبشلنمعٔىمورؾقعيماظؿفٔؼٔاتمم (وم)

مبةوميفمذظة٢متلثرياتفةومسؾة٨ممممم)دقؿومبشلنماظؿفٔؼٔاتماظيتمميـؾفومتغقُّٖماٌـوخموتغقُّٖمادؿكٔامماّراضة٩مم ال

مط(اٌؾؼقوت

م

هؾق٣معؽوغ٩مظؿقٔؼٔماّ ـوفماظيتمؼٖجْمأنمتؽ٧نمهلومخصوئٚمعؿؽقػيمعٞماٌـوخمظؾؿلةوسٔةمسؾة٨مممم (زم)

 ط]اظـؾوتوتمبقيتٖ

م

م[.اظ٧راث٩مكط٣درادوتمظؿقٔؼٔماظؿ (حم)

م

دقو ماظعؿ٣م{تؼققق٤م}صف٤موؼـؾغ٩مأنمتؽ٧نماظؾق٧ثماظعؾؿقي،معؿ٨مأعؽ٥،معؼٖوغًيمبلغشطيميفماٌٗرسيمع٥مأج٣م-م53

اّ ةـوفمم}|ميؽ٥مادؿعؿوإمتؼـقوتماظؿ٧ ق٠ماظظوػٖيمظؿصـق٠مأ ةـوفماٌةٗارسنيمم}.مأوص٨{تؼققؿوم}صفؿومواظغٖضمعـ٦م

وؼـؾغة٩مأنمتلةوسٔماظؾقة٧ثميفمر ةٔممممم{.عٞممسوتمربٔدة،مواظؿؽق٠معٞمزبؿؾ٠ماظظةٖوفماٌقٔاغقةيمممع ضيبوظم{قياظؾٔائ

وؼـؾغ٩ماالضط  مبوظؾق٧ثمبطٖؼؼةيمتشةورطقيموتعووغقةيمظؿشةفقٞممممم.ماّغشطيماظيتموٖيميفماٌٗرسي،موتؼققؿفوموهلقـفو

وصبةىمإذةٖاكماٌمدلةوتمممم.موع٧زػ٩ماٌمدلوتماظؼطٖؼيم[بنيماٌٗارسني،مواٌٖبني،[]بنيمدؽونماظٖؼ٠]اظؿػوس٣مواظؿعوونم

م.اّخٖىمسؾ٨مسب٧معـودىمطؾؿومطونمذظ٢مضٖورؼًو

م

وؼـؾغ٩مادؿقٔاثمرٖ موتؼٔؼ٤ماٌلةوسٔةمإلدعةوجمإدارةمو ة٧نماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيميفممممممممم-م54

م.وععوػٔماظؾق٧ثماظؼطٖؼيمواإلضؾقؿقيم{اظشؾؽوت/}ا٧ٌاضٞماظطؾقعقيمويفماٌٗرسيمويفمائائ١موذظ٢معٞمبـ٧كماىقـوت

م

ؼـؾغ٩مأنمتؿقْمجف٧دماظؿـلق١ميفمػٕاماجملوإموأنمتشفٞماٌؾةودراتماحملؾقةيمسؾة٨م ةعقٔمممممم:اإلدارة/اؾمـيقق-م55

وؼـؾغة٩مم.موؼـؾغ٩مأنمتـوإماٌشورؼٞماظشعؾقيماظصغريةمأوظ٧ؼيميفمخٔعوتماظؿؿ٧ؼ٣مواظٔس٤.ماجملؿؿٞماحملؾ٩ميفماضرتاحمبٖاعٍ

ظؾؿٗارسنيممبشةٖو متؼة ممم{ؿـ٧ ماحملص٧ظ٩اظقوغيمتشفٞم اٌـؾـؼيمس٥ماٌٗارسنيمواظيتمظؾؿشورؼٞماظؿؼـقيم}إسطوءماّوظ٧ؼيم

ورػـًومبنحٖازمضٔرمعةٖض معة٥ممم.م،موظؾؿعوونمبنيماجملؿؿعوتماحملؾقيموعمدلوتماظؾق٧ثؼشفٞم قوغيماظؿـ٧ ما٧ٌج٧دمدؾػو

م.ظؿقؼ١مغؿوئٍ(مدـ٧اتمأومأطـٖم81)اظؿؼٔم،مؼـؾغ٩مأنمتؽ٧نماظرباعٍمر٧ؼؾيمبٔرجيمطوصقيم

م

بنيماٌـظؿوتماٌعـقيميفماٌؼومماّوإمبص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيمممموطـريًامعومتؽ٧نماظص تم-م56

م.واٌـظؿوتماظيتمتؿعوع٣معٞمادؿكٔاممتؾ٢ما٧ٌاردمضعقػيمأومالموج٧دمهلوميفمطـريمع٥ماظؾؾٔان،موؼؾٗممتعٗؼٗػو

م
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م[9]عقةؿياعدةًاملزارعنيًيفًحاالتًاؾؽوارثًعؾىًإعادةًاؾـُُظمًاؾزرا-3ً

م

طـريًامعوممتـ٣ماظؽ٧ارثماظطؾقعقيمواظصٖاسوتماّػؾقيمهٔؼًومبوظـلؾيمظصؿ٧دماظـظ٤ماظٗراسقي،محبقةٌممم:اخلؾػقة-م57

وؼشةؽ٣مأعة٥ماظؾةٕورمعؽ٧غةًومرئقلةقًومعة٥ممممممم.متمثٖمب٧ج٦مخوصمسؾ٨م غورماٌٗارسنيمواٌٗارسنيماظؽػوصقنيميفماظؾؾٔانماظـوعقةيم

اٌؿعؾؼيمبوظؾٕورمميؽ٥مأنمتلوسٔماٌٗارسنيماٌؿضٖرؼ٥مبؽورثةيمحةودة،مصةننمممموعٞمأنماٌلوسٔةماظػ٧رؼيم.معؽ٧غوتمػٕاماظصؿ٧د

وب٧جة٦مخةوص،مطةونمممم.ماتؾو مغفٍمعـفف٩مبٔرجيمأطربمإلسودةمأع٥ماظؾٕورمواظـظ٤ماظٗراسقيمؼؾٗمميفمحوظيماّزعةوتماٌٗعـةيمم

ظـلةؾيمّعة٥ماظؾةٕورموظألعة٥مممممػـوكماسرتافمخ إماظعؼٔماٌـصٖمممبٔىمورؾقعةيماظؿفٔؼةٔاتماظةيتمميـؾةفوممتغقُّةٖماٌـةوخمبومممممم

اظغٕائ٩،موبلػؿقيما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموإعؽوغوتفوميفمعلوسٔةماظٗراسيمسؾ٨مأنمتظ٣معـؿفةيموض٧ؼةيميفممم

وسـٔعومُتػؼٔمأ ـوفمربص٧ظقيمع٥محؼ٧إماٌةٗارسنيميفمعـطؼةي،مطةـريًامعةومتؿلةـ٨مإسودتفةوممبةٖورمممممممم.مز٣ماظظٖوفماٌؿغرية

.مـور١ماحملقطي،معٞمتؼٔؼ٤مضٔرمع٥ماظٔس٤،مع٥مخ إماّد٧ا ماحملؾقةيموسؿؾقةوتماظؿؾةودإمعة٥معةٗار مآلخةٖمممممماظ٧ضًمع٥ماٌ

وعةٞمم.ماظؼطٖؼةيمأوماإلضؾقؿقةيمأوماظٔوظقةيمممم{واظشةؾؽوتمم}وميؽ٥مأؼضًومإسودتفومع٥معصودرمإضوصقي،مالمدقؿومبـ٧كماىقـوت

ؼٔمع٥مِضَؾ٣ماظؽ٧ارثماظطؾقعقةيمواظؽة٧ارثماظةيتمػة٩مممممذظ٢،مصننمبـ٧كماىقـوتمتؿعٖضمػ٩مذاتفوميفمبعٛماّحقونمظؾؿفٔ

ويفمػٕهمايوالتمصننمضٔرتفومسؾ٨مدس٤مإسةودةماظةـظ٤ماظٗراسقةيمدةؿؿ٧ض٠مسؾة٨مايصة٧إمسؾة٨ماٌة٧ادممممممممم.مع٥م ـٞماإلغلون

عـفو،مأدودًومدةؾقؿًومظؿقلةنيموتقلةريمػةٕامممممم82وت٧صٖماٌعوػٔةماظٔوظقي،ميفماٌودةم.ماحملؿػٝمبفوميفمبـ٧كماىقـوتماّخٖى

م.وؼؾٗمموج٧دمغظ٤مععؾ٧عوتمضطٖؼيموإضؾقؿقيموسوٌقيمظٔس٤مأغشطيماإلسودةمػٕه.مايص٧إ

م

واٌع٧غيماظغٕائقي،ماٌؼٖوغيمبودؿريادمأ ـوفمع٥ماظؾٕورمتؽ٧نمدقؽيماظؿؽقة٠ميفمطةـريمعة٥ماّحقةون،مميؽة٥مأنمممممم-م58

ويفماّج٣ماظط٧ؼ٣،مميؽ٥مظؾؿؿوردةوتمشةريماظصةقققيمبشةلنممممم.مضيمٌٔةمدـ٧اتتمديمإظبماشبػوضماظغ تموإبؼوئفومعـكػ

اٌع٧غيماظغٕائقيمواٌع٧غةيماٌؿعؾؼةيمبوظؾةٕورمأنمتةمديمإظبمتػةوض٤ماىة٧ ،موتؼة٧ؼٛماّعة٥ماظغةٕائ٩،موتشة٧ؼ٦مغظة٤ماظؾةٕورممممممممممممم

إمجة٧ػٖيميفماظةؿػؽريمخة إمممموإدراطًومهلٕا،محٔثمهة٧ُّم.ماحملؾقي،موزؼودةمتؽوظق٠ماٌلوسٔةماٌؼٔعيمع٥ماىفوتماٌوسبي

واهلٔفمػ٧محبٌماظطٖؼؼيماظيتمتعؿ٣مبفومغظ٤ماظؾٕورمحبـةومعػصةً موو ة٠مممم.ماظعؼٔماٌـصٖم،مادؿـودًامإظبمإرورمأع٥ماظؾٕور

صؾعٔماظؽ٧ارث،مطـريًامعومصبٔماٌٗارس٧نم ع٧بيميفمايص٧إمسؾ٨مبةٕورمم.محوظيماظؾٕورمع٥محقٌماظؿ٧اصٖموايص٧إمواى٧دة

وضةٔمأدىمم.مقًو،محؿ٨موإنمطوغًمػٕهماظؾٕورمعؿ٧اصٖة،موذظ٢مظػؼٔاغف٤مأ ٧هل٤ماٌوظقيموشريػومع٥ماّ ٧إأ ـوفمعؽّقػيمربؾ

اظػؽٖماىٔؼٔماظٕيمأوجٔهمإرورمأع٥ماظؾٕورمإظبمهلنيماظؿـلق١ميفمعةومبةنيماظ٧طةوالتموإظبمأغة٧ا مجٔؼةٔةمعة٥ماظؿةٔخ تمممممممم

وتشةؿ٣مػةٕهمُغففةًومدة٧ضقيمعة٥مضؾقة٣ممممممم.مٖىمسؾ٨ماٌةٗارسنيمبشلنماظؾٕور،متؿفووزماظؿ٧زؼٞماٌؾوذٖمظؾؾٕورموأٌخ تماّخ

ضلوئ٤ماظؾٕورموععورضموورةمأٌخ تمواٌؾودراتماجملؿؿعقيمإلطـورماظؾٕورميفمعومؼؿعؾة١مبل ةـوفماٌةٗارسنيموبوّ ةـوفممممم

م.احمللـي

م

م__________
 [86وظ٧يمعٞمذبوإماظـشوطماّم3رتحمإدعوجمذبوإماظـشوطماّوظ٧يمعؼ]م9
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اظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمممإ  حماظـظ٤ماظٗراسقةيماٌؿضةٖرةمادةؿـودًامإظبماٌة٧اردمممممم:{األفداف}ًاألفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م59

ٌعقشةةيما]ظألشٕؼةةيمواظٗراسةةيماٌؽقػةةيمربؾقةةًو،ممبةةوميفمذظةة٢متةةٖعق٤ماظؾ زعةةوماىٖث٧عقةةيمحلةةىماالضؿضةةوء،مدسؿةةًومظلةةؾ٣مم

م.واظٗراسيماٌلؿٔاعيم[ععقشيماجملؿؿٞماظٗراس٩][اجملؿؿعقي

م

وسٔةماٌةٗارسنيمسؾة٨مممبـوءماظؼٔرةمسؾ٨متؼقق٤مأع٥ماظؾةٕورموسؾة٨مإصبةوده،ممبةوميفمذظة٢معلةممممممم:األفدافًاؾودقطة-م61

م.ايص٧إمسؾ٨مع٧اردموراثقيمغؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمعؽقػيمربؾقًو

م

هٔؼٔمعلموظقوتمعمدلقيموآظقوتمظؾؿعٖفمسؾ٨ما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسةيماٌ ئؿةيموحقوزتفةومممم-م68

م.وإطـورػوموت٧رؼٔػو

م

واٌٗارسنيمسؾة٨ماظؿعةٖفمسؾة٨ماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيممممممممم[اظٗراسقي[]اظٖؼػقي]تعٗؼٗمضٔرةماجملؿؿعوتم-م62

م.واظٗراسيمذاتماظصؾيماحملؿػٝمبفومخورجمع٧اضعفوماظطؾقعقيموحص٧هل٤مسؾقفو

م

م.طػوظيمأنمتؽ٧نماّ ـوفماظٗراسقيماظيتمصبٖيمت٧رؼٔػومظؾؿفؿؿعوتماٌـؽ٧بيمعؽقػيمحلىماظظٖوفماحملؾقي-م63

م

ـؾغة٩مظؾقؽ٧عةوت،مبوظؿعةوونمعة٥مجوغةىمعـظؿةوتماٌةٗارسنيمواجملؿؿعةوتمذاتمممممممممؼم:االدـرتاتقهقًة/اؾيقادة-م64

،مواٌـظؿوتمشريمايؽ٧عقيماإلضؾقؿقيموايؽ٧عقيماظٔوظقي،موضٞمعومػ٧مضٖوريمع٥مدقودوتماّع٤ماٌؿقٔةاظصؾي،موأجفٗةم

م.تغقُّٖماٌـوخممسؾ٨معبقٞماٌلؿ٧ؼوتمإلتوحيمتـػقٕمأغشطيمأع٥ماظؾٕورماٌ ئؿيمادؿفوبيمظؾؽ٧ارث،ممبوميفمذظ٢

م

ؼـؾغ٩مأنمتضٞمايؽ٧عةوتمدقودةوتموادةرتاتقفقوتمظؾؿكطةقٜمٌكةورٖماظؽة٧ارثمواالدةؿفوبيمهلةومتلخةٕميفمممممممممم-م65

.ماالسؿؾورممتوعًومعلوئ٣مأع٥ماظؾٕور،مواظظٖوفماًو يمبؽ٣مع٧ضٞمسؾ٨محٔةموعؿطؾؾةوتماظؿةٔخ تماٌؿعؾؼةيمبةلع٥ماظؾةٕورممممم

ور،مووضٞمخط٧طمت٧جقفقيمّصض٣ماٌؿوردةوتميفمعةومؼؿعؾة١مبوظؿةٔخ تمممممودقشؿ٣مػٕامتشفقٞمإجٖاءمتؼققؿوتمّع٥ماظؾٕ

م.بشلنماظؾٕور

م

واّضةوربماظربؼةيمظؾؿقو ةق٣مضؾة٣مصؼةٔاغفوممممممم{اّ ةـوفماظؾٔائقةيمم/}وؼؾٗممبٕإمجف٧دمظص٧نمأ ـوفماٌةٗارسنيم-م66

وؼؾٗممبٕإمجف٧دمخو يمظؿقٔؼٔماّغ٧ا مواجملؿ٧سوتماّذٔم.مغؿقفيمظؿغقُّٖماظظٖوفماٌـوخقي،مأومغؿقفيمظؿفٔؼٔاتمأخٖى

م.تعٖضًومظؾكطٖمواظيتمهؿ٣مخصوئٚمميؽ٥مأنمتؽ٧نمػوعي

م

اظة٧راث٩،ممبةومؼشةؿ٣موضةٞمعمذةٖاتمؼلةف٣ممممممممومثيمحوجيمإظبمضقومماظؾؾٔانمبنغشوءمأومتعٗؼٗمغظ٤مر ةٔماظؿكطة٣مم-م67

سؾة٨موجة٦ماظلةٖسيميفماٌـةور١ماهلشةيمأوممممممم{اّ ـوفماظؾٔائقي/}وع٥مث٤مؼـؾغ٩مدس٤معبٞمأ ـوفماٌٗارسني.مادؿكٔاعفو

اٌفٔدةمب٧ج٦مخوص،محقٌمالمتؽ٧نمػٕهماّ ـوفمربؿػظًومبفومبوظػع٣مخورجمع٧اضعفةو،موذظة٢محبقةٌمؼؿلةـ٨مإطـورػةومممممم

وؼـؾغ٩مأنمؼؽ٧نمػـوكمادؿـلةوخمجملؿ٧سةوتمبـة٧كمممم.م٧غفومأؼضًومع٥مأج٣مادؿكٔاعفوميفماٌلؿؼؾ٣الدؿكٔاعفوماظػ٧ريمو 
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م{واظشةؾؽوتمم}أومبـة٧كماىقـةوتمم/اىقـوتماظؼطٖؼيمخورجماظؾؾٔ،معـً ميفمبـ٧كماىقـوتما٧ٌج٧دةميفمبؾٔانمذبةوورة،موم

٩مظؾؿفؿ٧سوتماظؼوئؿي،موذظ٢موـؾًومظ دؿـلوخموؼؾٗممإجٖاءمتؼقق٤مسو٩ٌمعـفف٩مٌٔىموج٧دماحؿقور.ماإلضؾقؿقيمأوماظٔوظقي

م.اٌػٖط

م

أنمتؿقْماٌعؾ٧عوتماٌؿعؾؼيمبوظؿ٧ ق٠مواظؿؼقق٤ماظيتمدؿلوسٔميفمهٔؼةٔممم{واظشؾؽوتم}وؼـؾغ٩مظؾـ٧كماىقـوت-م68

ٞمأٌخ تماٌػقٔةماظيتمصبىمادؿكٔاعفومإلسودةماظـظ٤ماظٗراسقي،معٞماحرتامماالتػوضوتماٌؿعؾؼيمبويص٧إمواضؿلو .ممماٌـةوص

م.وؼـؾغ٩مأنمؼقلٖمػٕهماظعؿؾقيماظـظومماٌؿعٔدماّرٖافماًوصمبوٌعوػٔةماظٔوظقي

م

ؼـؾغ٩مأنمتؿعوونمعمدلوتماظؾق٧ثماظٗراسقيماظؼطٖؼيمواظٔوظقيمعٞمعـظؿةيماّشٕؼةيمواظٗراسةيموشريػةومممممم:اؾؼدرة-م69

تقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموإطـورػةوموتٖعقؿفةوموت٧صريػةوممممع٥ماظ٧طوالتماٌ ئؿيمإلغشوءمآظقوتمظلٖسيمحقوزةما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾو

وميـة٣ماظؿعةوونمعةٞمممم.موؼـؾغ٩مأنمتؽػ٣مػٕهماظ٧طوالتمأنمتؽة٧نماظؼةٔرةماٌؿة٧اصٖةمطوصقةيمهلةٕهماٌفؿةيمممممم.مظؾؾؾٔانماحملؿوجي

ؾ زعةومماًوصمعؽ٧غومػوعًومعة٥معؽ٧غةوتماىفة٧دماظٖاعقةيمإظبمت٧زؼةٞماظممممم[اظعوممو]اٌـظؿوتمشريمايؽ٧عقيموعـظؿوتماظؼطو م

م.اىٖث٧عقيماٌؽّقػيمربؾقًوميفماّضوظق٤ماظيتمتؿعوص٨مع٥ماظؽ٧ارث

م

م].وصبىمإضوعيمغظ٤مظؾؿعؾ٧عوتمظؿقٔؼٔماظؾ زعوماىٖث٧عقيماٌ ئؿيموايص٧إمسؾقفومعة٥مأجة٣مإسةودةمإدخوهلةومممم-م71

مميؽة٥مأنمتؽة٧نمضةوسًمأوممممالدرتجو ما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيماظةيتممممؼـؾغ٩مادبوذماإلجٖاءاتماظ زعيم

م[.أتؾػًمبلؾىمايوالتماظؼص٧ى

م

وؼـؾغ٩مأنمتـظٖمايؽ٧عوتمواظ٧طوالتماظٔوظقيماٌعـقيمحبوالتماظطة٧ارئميفمإتوحةيمأعة٧اإمطوصقةيمإلطـةورمبةٕورممممممم-م78

م.ا٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيماٌؽقػيمربؾقًومادؿفوبًيمظؾطؾىماظطورئمبعٔماظؽ٧ارث

م

وميؽ٥مادؿؽؿوإماظؿٔخ تماالدؿفوبقيممبؾودراتمضطٖؼيموذبؿؿعقةيموضوئقةيمإلطـةورماظؾةٕور،موؼـؾغة٩مأنمتعةٗزممممممم-م72

ايؽ٧عوتماظؼٔراتماٌؿعؾؼيممب٧اجفيماظؽ٧ارثموأنمتٔس٤مإسودةمغش٧ءماظشؾؽوتماحملؾقيمظتعٔادمبوظؾةٕورمواظةـظ٤ماظٗراسقةيمممم

عةوممواّ ـوفماظؾٔائقةيمحقةٌمأغفةوممثـة٣معصةٔرامػممممم|وفماحملؾقيبٔورماٌٗارسنيميفم ٧نماّ ـمسرتافؼـؾغ٩ماإل].احملؾقي

م[.تسودةظؾؿـ٧ ماظ٧راث٩مظ

م

تؾٗممدرادوتمبشلنمعٔىمورؾقعيماظؿفٔؼٔاتماحملؿؿؾيمظؾؿـة٧ ما٧ٌجة٧دميفماٌٗرسةيمويفممممم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م73

غؼوذماجملؿ٧سوتما٧ٌج٧دةمخةورجمموؼـؾغ٩مادؿعٖاضماظؿفٖبيماظلوبؼيمووضٞمخقوراتمظؿقلنيماظؿلػىمإل.ما٧ٌاضٞماظطؾقعقي

ا٧ٌاضٞماظطؾقعقيموعبٞماظؾٕورميفمدقو محوالتماظط٧ارئ،ممبومؼشؿ٣ماظصٖاسوتماّػؾقي،مواي٧ادثماظصـوسقي،مواظؽ٧ارثم

وػٕهماىف٧دمدؿلؿػقٔمع٥موج٧دمتعةوونموثقة١ميفمعةومبةنيمحؽ٧عةوتماظؾؾةٔانماٌؿضةٖرة،مواىفةوتماٌوسبةي،مممممممممم.ماظطؾقعقي

٧عقي،موعـظؿوتماظؼطو ماًوص،موععوػٔماظؾق٧ثماظٗراسقيماظؼطٖؼيمواإلضؾقؿقيمواظٔوظقةي،مواظشةؾؽوتمممواٌـظؿوتمشريمايؽ

وؼؾةٗممأؼضةًومإجةٖاءمحبة٧ثمبشةلنمممممم.ماإلضؾقؿقيمظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقي،موطٕظ٢ماظ٧طوالتمايؽ٧عقيماظٔوظقةيمذاتماظصةؾيمم
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دماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيماحملؿػٝمبفومخةورجمماظؽقػقيماظيتمميؽ٥مبفومظؾؿفؿؿعوتماظٖؼػقيمأنمتؿعٖفمسؾ٨ما٧ٌار

م.ا٧ٌاضٞماظطؾقعقي،موأنمهص٣مسؾقفوموتلؿكٔعفو

م

وتؾٗممأؼضًومدرادوتمبشلنمغظ٤مإغؿوجماظؾةٕورموت٧رؼةٔػومضؾة٣ماظؽة٧ارث،ممبةوميفمذظة٢ماإلؼؽ٧ظ٧جقةوتماظٗراسقةيممممممممم-م74

وؼ٧جٔماصؿؼورمإظبماٌعؾ٧عوتماظيتمع٥م.م٧ا ماظؾٕورموأر ٔتفوظؾؿقو ق٣،مواظؿؼووؼ٤ماظٗراسقي،موتٔصؼوتماظؾٕورماحملؾقي،موأد

م.ذلغفومأنمتلوسٔماٌكططنيميفمائمع٥مزبورٖماظؽ٧ارثمواالدؿفوبيمهلو،مالمدقؿومبشلنماظؿلثرياتماٌؿ٧ضعيمظؿغقُّٖماٌـوخ

م

قؽةيمواّجفةٗةمممسؾ٨ماظصعقٔماظؼطٖي،مدقؾٗمموج٧دمتـلق١ميفمعةومبةنيموزارتة٩ماظٗراسةيمواظؾممممم:اإلدارة/اؾمـيقق-م75

ودقؽ٧نمظؾؿـظؿوتمشريمايؽ٧عقةيمدورمػةوممب٧جة٦مخةوصمصبةىمأنمممممم.ماظعوعؾيميفمذبوإماظؿلػىمظؾؽ٧ارثمواالدؿفوبيمهلو

وؼؾٗممبٕإمجف٧دمظؾؿ٧سقيماظعوعيمإلذعورماٌةوسبنيمواٌـظؿةوتمشةريمايؽ٧عقةيمبلػؿقةيماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيممممممممم.متؼ٧ممب٦

وؼـؾغ٩مأنمتمديمػٕهماىف٧دمأؼضةًومإظبمزؼةودةماظة٧س٩مبويوجةيمإظبممممم.ماإلشوثيمواظؿلػق٣مظألشٕؼيمواظٗراسيماٌؽقػيميفمجف٧د

م.ادؿـلوخماجملؿ٧سوتما٧ٌج٧دةمخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقيميفمبؾٔانمأخٖىمت٧خقًومظؾل عي

م

مإدارةًاألؼاربًاؾربقةًؾؾؿواصقلًواؾـلاتاتًاؾغذائقةًاؾربقةًيفًاملواؼعًاؾطلقعقة[صونًو]تشهقعً-2ً

م

هؿ٧يماظـظ٤ماإلؼؽ٧ظ٧جقيماظطؾقعقيمسؾ٨مع٧اردموراثقيمغؾوتقيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيمػوعةي،معة٥مبقـفةوممممممم:اخلؾػقة-م76

وتؿٗاؼٔمأػؿقيمػٕهماّغ٧ا مطؿصةٔرمم.مأضوربمبٖؼيمظؾؿقو ق٣موغؾوتوتمشٕائقيمبٖؼيمغودرةموعؿ٧رـيموععٖضيمًطٖماالغؼٖاض

و ق٣مواّغ٧ا ماظربؼيمؼؽ٧نم ٧غفوماٌـوظ٩مػ٧م ٧غفوميفمع٧اضعفةوممصوّضوربماظربؼيمظؾؿق.ماظـؾوتوتمرتبقيًصوئٚمجٔؼٔةمظ

وصبىمغبوؼيماجملؿ٧سوتماظػٖؼٔةموخبو يماٌؿـ٧سيمع٥مػةٕهمم.ماظطؾقعقي،محقٌمميؽ٥مأنمتؿط٧رميفمز٣ماظظٖوفماظطؾقعقي

ٔممممم اظؾةوظٟمماظعةوملممبقةٔمأنمشوظؾقةيمايةٔائ١ماظ٧رـقةيما٧ٌجة٧دةميفمممممم.ماّغ٧ا ميفمع٧اضعفوماظطؾقعقةيمسـةٔعومتؽة٧نمع٧ضةٞمتفٔؼة

واٌـور١ماحملؿقيماّخٖىمُأضقؿًمعٞمإؼ ءمضٔرمضؽق٣مع٥ماالػؿؿومماحملٔدمبص٧نماظؿـة٧ ماظة٧راث٩مّيمممم8م511ذبؿ٧سفوم

ٔمممممم والمتؽة٧نمخطةٜمإدارةممم.مغؾوتوت،مغوػق٢مس٥ماّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣مواظـؾوتةوتماظغٕائقةيماظربؼةيمسؾة٨موجة٦ماظؿقٔؼة

طوصقيمظص٧نماظؿـ٧ ماظ٧راث٩مهلٕهماّغ٧ا ،موظؽ٥مميؽ٥متعٔؼؾفومظؿؽة٧نمعؽّؿؾةيمظةـُفٍممممماٌـور١ماحملؿقيمربٔدةمسودًةمبٔرجي

وميؽ٥ماظؼ٧إمبلنماظص٧نماظـشٜمظؾؿـ٧ ماظ٧راث٩مظألضوربماظربؼةيمظؾؿقو ةق٣ميفمذةؾؽوتماٌـةور١ماحملؿقةيمممممم.ماظص٧نماّخٖى

٧مإدراكمؼةٔس٤مبةٔورهمأعة٥ماٌـطؼةيمممممؼمديمإظبمحٔوثمزؼودةمطؾريةميفمإدراكمضقؿؿفوميفمخةٔعوتماظةـظ٤ماإلؼؽ٧ظ٧جقةي،موػةمممم

م.احملؿقيمذاتفومسؾ٨مأٌىماظط٧ؼ٣

م

وظٕامعة٥مم.موميـ٣متغقُّٖماٌـوخمتفٔؼًٔامخطريًامإضوصقًو.موتؿعٖضمعـور١مربؿقيمطـريةمأؼضًومًطٖماظؿٔػ٧رمواظؿٔعري-م77

٧دمخةورجمػةٕهماٌـةور١،مممماظضٖوريمادؿؽؿوإماظص٧نميفماٌـةور١ماحملؿقةيمبؿةٔابريمتٖعة٩مإظبم ة٧نماظؿـة٧ ماظة٧راث٩ما٧ٌجةمممممممم

واظص٧نميفماٌـةور١ماظطؾقعقةيمؼـطة٧يمضةؿـًومسؾة٨مإجةٖاءممممممم.موادؿؽؿوظ٦مأؼضًومبص٧نمخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقيمحلىماالضؿضوء

دبطقٜمذوع٣،مؼـؾغ٩مأنمؼٖاس٩موؼلؿ٧سىمعوممتـؾ٦مغبوؼيماظؾقؽي،مواإلغؿةوجماظغةٕائ٩،مواظصة٧نماظة٧راث٩،معة٥معطوظةىممممممم

م.طـريًامعومتؽ٧نمعؿعورضي
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م

ادؿكٔامما٧ٌاردماظ٧راثقيمظألضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣موظؾـؾوتوتماظغٕائقيمم:{األفداف}ًاألفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م78

م.اظربؼيمبطٖؼؼيمعلؿٔاعيمو ٧غفوميفمعـور١مربؿقيمويفمأراضمأخٖىمظقلًمعٔرجيم ٖاحًيمطؿـور١مربؿقي

م

ص٧نماهلوعيميفما٧ٌاضٞماظطؾقعقةيمبوظـلةؾيمممتشفقٞمثوردوتماظؿكطقٜمواإلدارةميفمعـور١ماظم:األفدافًاؾودقطة-م79

وتؼقةق٤ماظؿفٔؼةٔاتماظةيتمتؿعةٖضمهلةوماّضةوربماظربؼةيمممممممم.مظألضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣موبوظـلؾيمظؾـؾوتةوتماظغٕائقةيماظربؼةيممم

ظؾؿقو ق٣مواظـؾوتوتماظغٕائقيماظربؼيمذاتماّوظ٧ؼةي،موتؼقةق٤محوظةيم ة٧غفو،مووضةٞمخطةٜمإدارؼةيميؿوؼؿفةوميفما٧ٌاضةٞمممممممممم

م.وهلنيماٌعٖصيمبشلنمادؿكٔاعوتماظـؾوتوتماظربؼيمطؿصودرمظؾٔخ٣مواظغٕاء،موالمدقؿومبوظـلؾيمظؾؿٖأة.مياظطؾقعق

م

إصبودمصف٤مأصض٣مٌلوػؿوتماّضةوربماظربؼةيمظؾؿقو ةق٣مواظـؾوتةوتماظربؼةيميفماالضؿصةوداتماحملؾقةي،مواّعة٥ممممممممم-م81

ؽوع٣مبنيماظصة٧نمواالدةؿكٔامماٌلةؿٔامميفمايةٔائ١ممممموهلنيماإلدارةمواظؿكطقٜ،موتشفقٞماظؿ.ماظغٕائ٩،مواظصقيماظؾقؽقي

اجملؿؿعوتماحملؾقةيمم{عبوسوتماظشع٧بماّ ؾقيمو}اظ٧رـقيمواٌـور١ماحملؿقيموذظ٢مجبؿؾيمأع٧رمع٥مبقـفومزؼودةمعشورطيم

م.وطػوظيماظص٧نماظـشٜمظؾؿـ٧ ماظ٧راث٩مظألضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣موظؾـؾوتوتماظغٕائقيماظربؼي

م

ـلق١مأصض٣ميفمعومبنيمزبؿؾ٠ماّجفٗةماظعوعؾةيميفمذبةوإماظصة٧نميفما٧ٌاضةٞماظطؾقعقةيموإدارةممممممإصبودماتصوإموت-م88

م.ادؿكٔامماّراض٩،مسؾ٨ماظصعقٔؼ٥ماظؼطٖيمواإلضؾقؿ٩،مالمدقؿومبنيمضطوس٩ماظٗراسيمواظؾقؽي

م

اٌعـقةيممماىفةوتم}ؼـؾغ٩مظؾقؽ٧عوت،مرػـًومبوظؿشٖؼعوتماظؼطٖؼي،موبوالذةرتاكمعةٞمممم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م82

واجملؿؿعةوتماحملؾقةي،ممم{وعبوسةوتماظشةع٧بماّ ةؾقيمممم}اٌـظؿوتمشريمايؽ٧عقي،موآخٕةميفماالسؿؾورمآراءماٌٗارسنيم{و

م:اظؼقومممبومؼؾ٩

م

أنمتٔرج،محلىماالضؿضوء،مضؿ٥مأشٖاضموأوظ٧ؼوتمائائ١ماظ٧رـقيمواٌـور١ماحملؿقي،م ٧نماٌة٧اردممم(أ)م

واظٗراسي،ممبوميفمذظ٢ماّغ٧ا ماٌ ئؿةيمعة٥ماظعؾة٠ماظة٧رض٩مواّضةوربماظربؼةيممممممماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيم

اظؿـة٧ ممواظةيتمميؽة٥مأنمتشةؿ٣مبةمرمممممأومسؾة٠،ممم}ظؾؿقو ق٣مواّغ٧ا ماظيتمُتفؿةٞمعة٥ماظربؼةيمطغةٕاءمممم

مط{ظ٧راثقيمظألضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣مواظـؾوتوتماظغٕائقيماظربؼيواحملؿقوتما

م

رةما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةي،مالمدةقؿوماّضةوربماظربؼةيمممممممأنمتـظٖميفمإدعوجم ٧نموإدام(ب)م

ظؾؿقو ق٣مواظـؾوتةوتماظغٕائقةيماظربؼةيميفمعٖاطةٗمعـشةؽفو،مواٌٖاطةٗماظٖئقلةقيمظؾؿـة٧ ،موبةمرماظؿـة٧ ممممممممممم

وإدراطةًومظؽة٧نمعٖاطةٗماظؿـة٧ مع٧جة٧دةمممممم.ماظؾق٧ظ٧ج٩،مضؿ٥ماًطٜماظؼطٖؼيماٌؿعؾؼيمبودؿكٔامماّراض٩

يماّوظبميفمبؾةةٔانمغوعقةةيمضةةٔمتؽةة٧نماٌةة٧اردمصقفةةومربةةٔودةموؼؾةةٗممبـةةوءماظؼةةٔراتمصقفةةوموغؼةة٣ممبوظٔرجةة

عٖتؾطةيممإظقفو،مصننمادرتاتقفقوتماظص٧نميفما٧ٌاضٞماظطؾقعقيمصبةىمأنمتؽة٧نمممم[وق٧ظ٧جـؽاظؿ[]]ا٧ٌارد]

مادرتاتقفقوتماظص٧نمخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقيط{عؿؽوعؾيمعٞم}ارتؾورًومأصض٣مب
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م

وضٞمأػٔافمضطٖؼيموربؾقيمإلدارةماٌـور١ماحملؿقيمع٥مخ إمعشورطيموادعيماظـطو ،متشؿ٣مأنمتٔس٤مم(ج)م

مسؾ٨موج٦ماًص٧صماىؿوسوتماّذٔماسؿؿودًامسؾ٨ماظـؾوتوتماظغٕائقيماظربؼيط

م

وأنمتشٖك،مسـٔماالضؿضوء،ماٌةٗارسنيمم.مأنمتٔس٤متشؽق٣مأصٖضيمادؿشورؼيمظؿ٧ج٦مإدارةماٌـور١ماحملؿقيم(د)م

اظشع٧بماّ ؾقيموسؾؿوءما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيمواٌلةموظنيمايؽة٧عقنيممممموعبوسوتم

مواظؼودةماجملؿؿعقني،موذظ٢موصؼًومظؾؿشٖؼعوتماظؼطٖؼيط(مع٥مزبؿؾ٠ماظ٧زارات)احملؾقنيم

م

يممىؿوسةوتمماظع ضيمبنيما٧ٌاردماظ٧راثقيمواٌعٖصيماظؿؼؾقٔؼةي،مورؾقعؿفؿةوماٌؾؿلةؼيمبوظـلةؾممممم حٝنمتأ]م(ػة)م

ؾؿة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيممممبوظـلةؾيمظمماظشع٧بماّ ؾقيمواجملؿؿعوتماحملؾقي،موضقؿةيماٌعٖصةيماظؿؼؾقٔؼةيممم

أنمتعةرتفمحبؼة٧ معبوسةوتمممم][ظألشٕؼيمواظٗراسي،موظؾؿعقشيماٌلؿٔاعيمهلٕهماجملؿؿعةوت،موخص٧ ةومم

يفمعةومؼؿعؾة١مبةو٧ٌاردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيمممممممم{ؾقيؿؿعوتماحملاجملو}يماظشع٧بماّ ؾق

ما٧ٌج٧دةميفماٌـور١ماحملؿقيموذظ٢موصؼًومظؾؿشٖؼعوتماظؼطٖؼيط[

م

أنمتعرتفمبلنماٌٖأةمعصةٔرممثةنيمظؾؿعؾ٧عةوتمبشةلنم ة حقيمثوردةوتماظصة٧نمواإلدارةميفما٧ٌاضةٞمممممممممم(و)م

ماظطؾقعقيط

م

ظٕيممتـؾ٦ماّغ٧ا ماظغٖؼؾيماظغوزؼةيماظةيتمميؽة٥مأنمتةمثٖمتةلثريًاممممممأنمتؿكٕمتٔابريمربلـيمضٔماظؿفٔؼٔمام(ز)م

مدؾؾقومسؾ٨م ٧نماّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣مواظـؾوتوتماظغٕائقيماظربؼيميفما٧ٌاضٞماظطؾقعقيط

م

أنمتٔس٤ماىف٧دماظيتمتؾٕهلوماظشع٧بماّ ؾقيمواجملؿؿعوتماحملؾقيمإلدارةماّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣مم(ح)م

،مأومحقـؿومؼ٧جٔماسرتافمحبؼ٧ ماظلؽونماّ ؾقنيمأومبةويؼ٧ ممٕائقيميفماٌـور١ماحملؿقيواظـؾوتوتماظغ

مطاظؿعوػٔؼيماظؼوئؿي

م

أنمتلؿعٖضمعؿطؾؾوتمبقونماّثٖماظؾقؽ٩ماظؼوئؿيمظؿضؿقـفومتؼققؿومظؾؿلثريماحملؿؿ٣مظؾـشوطماٌؼرتحمسؾة٨ممم(ط)م

مضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣طاظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩ماحملؾ٩مظألشٕؼيمواظٗراسي،مالمدقؿومسؾ٨ماّ

م

أنمتٔعٍمأػٔافماظص٧نماظ٧راث٩مضؿ٥ماإلدارةماٌلؿٔاعيمظألضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣موظؾـؾوتوتماظغٕائقةيممم(ي)م

ماظربؼيميفماٌـور١ماحملؿقيموشريػومع٥معـور١ما٧ٌاردماًوضعيمظتدارةط

م
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ئقيماظربؼةيموأنمتؿةقْماٌعؾ٧عةوتمممموؿٞمععؾ٧عوتمس٥ماّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣موس٥ماظـؾوتوتماظغٕامأنم(ك)م

مم10.ع٥مخ إماآلظقوتماظؼطٖؼيمظؿؼود٤ماٌعؾ٧عوتموغظ٤ماٌعؾ٧عوتماظعوٌقيماٌؿكصصي

م

اٌكؿصةيمواٌـظؿةوتماإلضؾقؿقةيموايؽ٧عقةيممممماّعة٤ماٌؿقةٔةممموؼـؾغ٩مأنمتلع٨مايؽ٧عوت،مبوظؿعوونمعٞمأجفةٗةمم-م83

يموعبوسوتماظشع٧بماّ ؾقيمواجملؿؿعوتماحملؾقيماظيتمتعةقٙميفمماظٔوظقيمواٌـظؿوتمشريمايؽ٧عقيمواجملؿؿعوتماظٗراسق

م:عـور١مشريمربؿقي،مإظبماظؼقومممبومؼؾ٩،محقـؿومأعؽ٥موحقـؿومطونمذظ٢معـودؾًو

م

وضٞمادرتاتقفقوتمضطٖؼيمظص٧نماّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣موادةؿكٔاعفومطلدةوسمالدبةوذمإجةٖاءاتمممممم(أ)م

مٞماظطؾقعقيموظ دؿكٔامماٌلؿٔامطظؾص٧نميفما٧ٌاضٞماظطؾقعقيموخورجما٧ٌاض

م

ادبوذمإجٖاءاتمظؾص٧نمظؾقػوزمسؾ٨متـ٧ ماّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣مواظـؾوتوتماظغٕائقيماظربؼيمطؿؽة٧نممم(ب)م

مأدود٩مع٥معؽ٧غوتماظؿكطقٜمالدؿكٔامماّراض٩ط

م

ماجملؿؿعةةوتماحملؾقةيمسؾة٨م ة٧نموإدارةماّضةوربماظربؼةةيمممم{عبوسةوتماظشةع٧بماّ ةؾقيموممم}تشةفقٞممم(ج)م

ظؾؿقو ق٣مواظـؾوتوتماظغٕائقيماظربؼي،موتفقؽيمعومؼؾٗممظؾؿشةورطيميفم ةـٞماظؼةٖاراتماٌؿعؾؼةيمبوظصة٧نمممممم

م.واإلدارةماحملؾقني

م

وؼـؾغ٩،محلىماالضؿضوءمواٌلؿطو ،مأنمتشفٞماظلقودةوتماٌؿعؾؼةيمبوٌـةور١ماحملؿقةيموتةٔس٤،مبةٔالمعة٥مأنمممممممم-م84

وؼـؾغة٩مم.م ماظ٧راث٩مداخ٣مأغ٧ا ماظـؾوتةوتمويفمعةومبقـفةوموأنمهلةـ٦ممممتؼقٔ،متؾ٢ماّغشطيماظؾشٖؼيماظيتمهوصٝمسؾ٨ماظؿـ٧

أؼضًومتشفقٞماتؾو مُغفٍمتشورطقيميفمعومؼؿعؾ١مبندارةماٌـور١ماحملؿقةيمواٌـةور١مذاتماظصةؾيموذظة٢مظؾؿ٧صقة١مبةنيمأػةٔافمممممممم

م.اظص٧نموأع٥مدؾ٣ماٌعقشيماحملؾقي،موػ٩مأػٔافمضٔمتؽ٧نمعؿضوربيميفمبعٛماّحقون

م

يمعٞماظـفٍماظؼطٖيممثيمحوجيمأؼضومإظبمعـظ٧رمسو٩ٌمتؽؿقؾ٩مؼٖطٗمسؾ٨مأع٥م ٧نمأػ٤مأغ٧ا ماّضةوربمموبوظؿ٧از-م85

وعةٞمأغة٦ممم.ماظربؼيمظؾؿقو ق٣ما٧ٌج٧دةميفماظعوملميفمع٧اضعفوماظطؾقعقي،ممبومؼشؿ٣مإضوعيمذؾؽيمسوٌقيمظ حؿقورقوتماظ٧راثقي

يمظؾؿقو ق٣ميفما٧ٌاضةٞماظطؾقعقةيمدةقؽ٧نمػة٧ماٌـةور١ماحملؿقةيمممممممع٥ماٌعرتفمب٦مأنماٌؽونماّوإمظص٧نمتـ٧ ماّضوربماظربؼ

اظؼوئؿي،مّنمػٕهماٌـور١معؼوعيمصعً مع٥مأج٣م ٧نماظـظ٤ماإلؼؽ٧ظ٧جقي،مؼـؾغ٩مأؼضًومتؼقق٤مإعؽوغقيم ٧نماّضةوربماظربؼةيممم

م.ظؾؿقو ق٣ما٧ٌج٧دةمخورجماٌـور١ماحملؿقيميفما٧ٌاضٞماظطؾقعقي

م

م__________
م.Genesysموم Crop Wild Relatives Portalمم10
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شٕؼيمواظٗراسيماسؿؿودموتـػقٕمادرتاتقفقيمسوٌقيمإلدارةماّضوربماظربؼةيمظؾؿقو ةق٣ممموؼـؾغ٩مأنمتشفٞمعـظؿيماّ-م86

ميؽ٥مأنمتؽ٧نممبـوبيمدظق٣مإرذوديمظؾعؿ٣مايؽ٧ع٩،معٞماالسرتافمبويوجيمإظبمادبوذمإجٖاءاتمسؾ٨مط٣معة٥ماٌلةؿ٧ىممم

م.اظؼطٖيمواٌلؿ٧ىماظعو٩ٌ

م

م:ضوء،ماظؼقومممبومؼؾ٩ؼـؾغ٩مظؾقؽ٧عوت،مطؾؿومأعؽ٥،موحلىماالضؿم:اؾؼدرة-م87

م

وضٞمخطيمذاتمأوظ٧ؼي،مالمدقؿومع٥مأج٣ماظـظ٤ماإلؼؽ٧ظ٧جقيماظيتمت٧جٔمصقفومعلؿ٧ؼوتمعٖتػعةيمعة٥مممم(أ)م

تـ٧ ماّضوربماظربؼةيمظؾؿقو ةق٣مواظـؾوتةوتماظغٕائقةيماظربؼةي،موإجةٖاءمادؿعٖاضةوتمضطٖؼةيمظؿقٔؼةٔمممممممممم

ٖش٧بمع٥ماظؿـ٧ ماظ٧راث٩مظألضوربماظربؼيماٌؿوردوتماظ زعيمسؾ٨م عقٔماإلدارةمظؾقػوزمسؾ٨ماٌلؿ٧ىماٌ

مظؾؿقو ق٣موظؾـؾوتوتماظغٕائقيماظربؼيط

م

اجملؿؿعةوتماحملؾقةيميفمجف٧دػةوماظٖاعقةيمإظبماظؿعةٖفمسؾة٨ممممممم{عبوسوتماظشع٧بماّ ؾقيمو}علوسٔةمم(ب)م

ماّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣موسؾ٨ماظـؾوتوتماظغٕائقيماظربؼيموصفٖدؿفوموإدارتفوط

م

٥ماّضةةوربماظربؼةةيمظؾؿقو ةةق٣موعةة٥ماظـؾوتةةوتماظغٕائقةةيماظربؼةةي،مور ةةٔمت٧زؼعفةةومر ةٔمايقةةوزاتمعةةمم(ج)م

وتـ٧سفو،موإدعةوجموربةٜماظؾقوغةوتمواٌعؾ٧عةوتماٌلةؿؿٔةمعة٥مبةٖاعٍماظصة٧نميفما٧ٌاضةٞماظطؾقعقةيمعةٞمممممممممممم

اظؾقوغوتمواٌعؾ٧عوتماٌلؿؿٔةمع٥مبةٖاعٍماظصة٧نمخةورجما٧ٌاضةٞماظطؾقعقةيموتشةفقٞمعـظؿةوتماظؼطةو ممممممممم

م.ؿوتمشريمايؽ٧عقيمسؾ٨مأنمتػع٣مغػ٘ماظش٩ءاًوصمواٌـظ

م

تشؿ٣ماالحؿقوجةوتماظؾقـقةيماٌؿعؾؼةيمبةندارةماّضةوربماظربؼةيمظؾؿقو ةق٣مواظـؾوتةوتمممممممممم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م88

م{:}اظغٕائقيماظربؼيميفما٧ٌاضٞماظطؾقعقي

.موعؿطؾؾوتفوماإلؼؽ٧ظ٧جقةيمإجٖاءمدرادوتمبشلنمعؿطؾؾوتفومع٥محقٌمسؾ٤ماظؾق٧ظ٧جقوماظؿ٧اظٔؼيماًوصمبفوم (أم)

م{ط}وؼؾٗممأؼضًومتعٗؼٗماظؼٔرةماظؾقـقيميفمذبوالتمع٥مضؾق٣م

ماظؿعٖفمسؾ٨ماّغ٧ا ،موسؾ٤ماظـؾوتماإلث ،{اظؿصـق٠مو} (بم)

اظـؿودجمظـةٗوحمم،موطٕام}و ٠مذبؿ٧سوتماىقـوت،موعلْماجملؿ٧سوتمبودؿكٔامماّدواتماىٗؼؽقيماىٔؼٔةو (جم)

وؼـؾغةة٩مأؼضةةًومأنم.م{طاظةةيتمضةةٔمتؽةة٧نمعفةةٔدةميفمبقؽوتفةةوماظطؾقعقةةياّضوربماظربؼةةيمظؾؿقو ةةق٣ماظعشةةوئٖ

متلؿفٔفماظؾق٧ثم

صفةة٤مضقؿةةيماّضةةوربماظربؼةةيمظؾؿقو ةةق٣ميفما٧ٌاضةةٞماظطؾقعقةةيمواظةةٔورماظةةٕيمتؾعؾةة٦ميفمخةةٔعوتماظةةـظ٤ممممم (دم)

 .اإلؼؽ٧ظ٧جقي

م

م:ؼـؾغ٩مظؾقؽ٧عوتماظؼقوم،محلىماالضؿضوء،ممبومؼؾ٩م:اإلدارة/اؾمـيقق-م89

م
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وإدارةماٌـور١ماحملؿقيمبوٌـظؿوتماٌلموظيمس٥م ٧نماّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣مواظـؾوتوتمربٜمدبطقٜمم(أ)م

اظغٕائقيماظربؼيموادؿكٔاعفوماٌلةؿٔام،معة٥مضؾقة٣مإضوعةيمعٖاطةٗمظؾؿة٧اردماظ٧راثقةيماظٗراسقةي،موتعةقنيمممممممممم

ؿقةي،ممعـلؼنيمضطٖؼنيمظؾؿ٧اردماظ٧راثقةيماظٗراسقةي،موتعةقنيمعةٔؼٖؼ٥مظؾشةؾؽوتماظؼطٖؼةيمظؾؿـةور١ماحملممممممم

موإضوعيمحٔائ١مغؾوتقي،مومبومؼشؿ٣ماٌـظؿوتماظعوعؾيميفمضطو ماظؾقؽيط

م

تلؿقيمغؼوطماتصوإ،محلىماالضؿضوء،مظؿقػقٗمتـلق١مبٖاعٍمايؿوؼيميفماٌـور١ماظطؾقعقيمواالتصوإمعٞمم(ب)م

ماظؾؾٔانماّخٖىميفماإلضؾق٤ط

م

مإغشوءمآظقوتمالدؿعٖاضمخطٜماظص٧نموتعٔؼؾفومدورؼًوطم(ج)م

م

ٜماٌعؾ٧عوتماٌؿعؾؼيمبوّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣مبـظ٤ماٌعؾ٧عوتماظعوٌقيماٌؿكصصةيمظؾؿلةوسٔةمسؾة٨ممممربم(د)م

م.تؾودإماٌعؾ٧عوتموغشٖػو

م

ًاؾصونًخارجًاملواؼعًاؾطلقعقة

ً

مدعمًاجلؿعًاملوجهًؾؾؿواردًاؾوراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة-5ً

م

إنماظؼ٧ىمايوصٗةماظٖئقلقيماظيتمتؼ٠موراءمععظ٤مسؿؾقوتماىؿٞمػ٩مدةٔماظـغةٖات،مووجة٧دمخطةٖمممممم:اخلؾػقة-م91

والممتـ٣ماظؾ زعوماىٖث٧عقيماٌصة٧غيمحوظقةًوميفمبـة٧كماىقـةوتماظؿؾةوؼ٥ماظؽؾة٩ممممممم.مصؼٔانموذق٢،مووج٧دمصٖصمظ دؿكٔام

شةؽ٣مجقةٔمسؿ٧عةًومربو ةق٣مرئقلةقيمطةـرية،موظؽة٥مممممممموضٔمُجؿعًمب.ما٧ٌج٧دميفما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي

وذبؿ٧سوتمععظ٤ماحملو ق٣ماإلضؾقؿقيمواظصغريةموشريماٌلؿكٔعيماالدةؿكٔامماّعـة٣مػة٩مممم.مزاظًمت٧جٔمبعٛماظـغٖات عو

صؼٔمغوظًماّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣،محؿ٨ماًو يمبوحملو ق٣ماظٖئقلقي،ماػؿؿوعًومضةؽقً مم.مذبؿ٧سوتمأض٣ماطؿؿواًلمبؽـري

وتؾٕإماالدرتاتقفقوتماظٗراسقيماظعوٌقيماظيتمؼٔسؿفومحلوبماّعوغيمربووظيمظؿقٔؼٔم.مرتبقيؼورغيمبلػؿقؿفوماٌؿؽـيميفماظبوٌ

وعٞمذظ٢،متظ٣مػٕهماالدةؿـؿوجوتمعمضؿةيميفمزة٣مممم.ماظـغٖاتميفمايقوزاتماظعوٌقيمع٥مبعٛماحملو ق٣ماظغٕائقيماظٖئقلقي

وإضةوصيمإظبمذظة٢،مصةننمعفةومممممم.م٩ماٌؿـ٣ميفمبـ٧كماىقـوتما٧ٌج٧دةميفماظعةوملمسٔممإجٖاءمهؾق٣مذوع٣مظؽ٣ماظؿـ٧ ماظ٧راث

طةٕظ٢مصةننممم.ماىؿٞماظيتمجٖيماالضط  مبفومبودؿكٔاممعـففقوتمضو ٖةمرمبومطوغًمملمتـفْميفمأخٕمسقـيمعة٥ماظؿـة٧ مم

المدةقؿوميفمعةومؼؿعؾة١مبوحملو ةق٣ممممم)م{اّ ةـوفماظؾٔائقةيمم/}عٔىموت٧زؼٞماظؿـ٧ ميفماجملؿ٧سوتماظربؼيموأ ـوفماٌٗارسني

ورمبومأدتمأؼضًوماظظٖوفمشريماٌـؾ٨ميفمبـ٧كماىقـوتمإظبمصؼٔانماٌة٧ادماجملؿ٧سةي،مثةومممم.مؼؿغريانممبٖورماظ٧ضً(ماظلـ٧ؼي

م.ؼؿطؾىمإسودةمعبٞ

م

ٞمممممم-م98 اظطؾقعقةيمويفممموظؼٔمزادتماظؿفٔؼٔاتماظعوٌقيمظؾؿ٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيما٧ٌجة٧دةميفما٧ٌاضة

واظؿفٔؼةٔاتماظٖئقلةقيممم.م{غظٖامالزدؼودمأثةٖماّغشةطيماظؾشةٖؼيمسؾة٨ماظقوبلةيمممممم}صٖعياٌٗرسيمأثـوءماظلـ٧اتماظعشٖؼ٥ماٌـ
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عٖتؾطيمبعةٔمماظؿؿ٧ؼة٣مواظؿةلثريماظؾعقةٔممممم]اظربؼيمظؾؿقو ق٣مػ٩ممواّضوربموظألضورباظؾٔائقيمم ـوفّامظأل ـوف{ظص٧نم}

إدخوإمأ ـوفمحٔؼـي،مومتغقُّٖماٌـةوخ،مواّغة٧ا ماظغوزؼةيماظغٖؼؾةي،موتغقُّةٖمادةؿكٔامممممممم[يمقأٌىمبوظـلؾيمظؾلقودوتماظٗراس

عة٥مأغة٧ا ماظـؾوتةوتمرمبةوممممم%م21وؼشريمتؼقق٤مأجٖيمعمخًٖامإظبمأنمعةومؼصة٣مإظبممم.ماّراض٩،ممبوميفمذظ٢ماظٗح٠مايضٖي

يفمعةومؼؿعؾة١مبوّضةوربماظربؼةيمممممموظةق٘معة٥ماٌةٖجْمأنمؼؽة٧نماظةٖض٤مأضة٣مممممم.متؽ٧نمعفٔدةمبةوالغؼٖاضمسؾة٨معلةؿ٧ىماظعةوملمممم

وايوجيماٌوديمٌؼووعيماظضغ٧طمايق٧ؼيمواظ حق٧ؼي،مصضً مس٥مخصوئٚمتغٕوؼيموخصةوئٚمأخةٖى،مطةـريامممم.مظؾؿقو ق٣

م.عومتربرماظؼقومممبٗؼٔمع٥مسؿؾقوتماىؿٞ

م

عبٞمو ٧نمتـ٧ ما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسةيمإظبمجوغةىمممم:{فدافاأل}األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م92

اٌعؾ٧عوتماٌٖتؾطيمبفو،مالمدقؿوماظؿـ٧ مشريما٧ٌج٧دميفماجملؿ٧سوتما٧ٌج٧دةمخورجما٧ٌاضةٞ،مأوماٌعةَّضمظؾؿفٔؼةٔ،مأومذومممم

م.اظػوئٔةماٌؿ٧ضعي

م

ظؿـة٧ ماٌػؼة٧د،مواظػوئةٔةماحملؿؿؾةي،مواظؾقؽةوتممممممهٔؼٔمأوظ٧ؼوتماىؿٞما٧ٌج٦مع٥محقٌمام:األفدافًاؾودقطة-م93

م.اٌعٖضيمظؾؿفٔؼٔ

م

ع٥ماظ زممت٧سقيمواضع٩ماظلقودةوتمبويوجةيماٌلةؿؿٖةمظؿقلةنيمتغطقةيماظؿـة٧ ميفمممممممم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م94

 ةـوفمماّ/}اجملؿ٧سوتما٧ٌج٧دةمخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقي،ممبوميفمذظ٢ماّضةوربماظربؼةيمظؾؿقو ةق٣،موأ ةـوفماٌةٗارسنيممممم

وؼـؾغ٩متـؿقيمأصض٣مثوردوتماىؿٞموت٧ثقؼفوميفمعومؼؿعؾ١مبوّػٔافم.م{فواّس م}واظـؾوتوتماظغٕائقيماظربؼيم{اظؾٔائقي

ع٥ماٌعوػٔةماظٔوظقي،موعـفومعـً مح١م{مه3ومم82وم}م5م{وا٧ٌاد}واٌودةواالظؿٗاعوتماٌؾقـيميفماتػوضقيماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩م

يفمأنمتطؾىما٧ٌاصؼيماٌلؾؼيمس٥مسؾ٤مضؾ٣مإتوحيمايص٧إمسؾ٨ماٌة٧اردمم{اتػوضقيماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩ميفمم}اّرٖافماٌؿعوضٔةم

،مرػـةًومبؿشةٖؼعوتفوماظؼطٖؼةي،مبةوحرتاممععةورفمعبوسةوتماظشةع٧بماّ ةؾقيممممممممماّرٖافماٌؿعوضةٔةمم{ػ٤}اظ٧راثقي،مواظؿٗام

م.٦ماٌلؿٔاميفمعومؼؿعؾ١مبص٧نماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩موادؿكٔاع{واجملؿؿعوتماجملؾقيم}

م

ؼـؾغ٩مإؼٔا ماٌودةماظيتمصبٖيمعبعفوميفمعٖاص١مظٔؼفوماظؼٔرةمسؾ٨مإدارتفةوميفمبؾةٔماٌـشةل،مويفمأعةوط٥مممممم:اؾؼدرة-م95

وحقـؿومطوغًمالمت٧جةٔمعٖاصة١معة٥مممم.مأخٖىمت٧خقًومظ دؿـلوخماآلع٥،مسؾ٨ماظـق٧ماظٕيمؼ٧اص١مسؾق٦مبؾٔماٌـشلمضؾ٣ماىؿٞ

إضوعيمتؾ٢ماٌٖاص١،محلىماالضؿضوء،مويفماظ٧ضًمذات٦مميؽ٥مإدارةما٧ٌادميفمبؾةٔانمأخةٖىممممػٕاماظؼؾق٣ميفمبؾٔماٌـشل،مؼـؾغ٩

م.بؾٔماٌـشلمضؾ٣ماىؿٞم{عٞ}يفسؾ٨ماظـق٧ماظٕيمُؼؿػ١مسؾق٦م

م

وؼـؾغ٩مإؼ ءماالسؿؾورماظؿوممظؾؼٔرةمسؾ٨م ٧نماٌودةماظيتمُتفؿةٞم ة٧غًومصعةواًلموعلةؿٔاعًوموذظة٢مضؾة٣ماظشةٖو ميفمممممممم-م96

م.سؿؾقيماىؿٞ

م



42 CGRFA-13/11/6 

ؼـؾغ٩ماالضط  مبعؿؾقيمتٔرؼىمبشلنمرٖ ماىؿٞماظعؾؿقيماٌؿعؾؼيمبو٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسةي،مم-م97

المدقؿوميفمعومؼؿعؾ١مبودؿكٔامماّدواتمواظطٖ ماظيتمهلإ٥مطػوءةماىؿةٞموصعوظقؿة٦،معة٥مضؾقة٣ماظـظةومماظعةو٩ٌمظؿقٔؼةٔمممممممم

م.واٌلْماىغٖايفماإلؼؽ٧ظ٧ج٩ما٧ٌاضٞ،موبٖاعٍموضٞماظـؿوذجماٌؽوغقي،

م

اجملؿ٧سوتما٧ٌج٧دةمخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقةيممؼؾٗممإجٖاءمحب٧ثمظؿقٔؼٔماظـغٖاتميفمً:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث.عؽٖرم97}

،ماٌعؾ٧عةوتماّخةٖىممموماٌعؾ٧عةوتموتة٧اصٖمموؼؿطؾةىمػةٕاماظ٧ظة٧جمإظب،مممم،مظؾؿفؿٞمأوماٌكٗونماىق ماظؿؿـق٣ماظؽويفظضؿونم

ٜممممماىٗؼؽقيمأؼضةومؿؽـ٧ظ٧جقوتماظماٌعؾ٧عوتماىغٖاصقيموغظومموميؽ٥مالدؿكٔامم مبعـةوتممتلةفق٣مهٔؼةٔماظـغةٖاتمودبطةق

ظألغ٧ا مموسؾ٤ماظـؾوتمق٠مـاظؿصسؾ٨مإجٖاءمحب٧ثمع٥ماظضٖوريمنم٧يفمحوظيمبعٛماّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣مؼؽو.ماىؿٞ

م{.اٌلؿفٔصي

م

ؼـؾغ٩مأنمصبٖيماظؿـلق١،محلىماالضؿضوء،مداخ٣مأيمبؾٔ،مالمدقؿومبةنيمبـة٧كماىقـةوتممممم:اإلدارة/اؾمـيقق-م98

وؼؾٗمموجة٧دمتـلةق١مسؾة٨مممم.موأعوط٥محػٝمذبؿ٧سوتماّسشوبموشريػومع٥ماٌعوػٔمذاتماًربةميفمذبوإمتصـق٠ماظـؾوتوت

عقيمواىف٧دماٌؿعؾؼيمبلٔماظـغٖاتماٌلؿ٧ؼنيماإلضؾقؿ٩مواظٔوظ٩مظؿ٧صريم  تمعٞماجملؿ٧سوتما٧ٌج٧دةمخورجما٧ٌاضٞماظطؾق

وػٕاماظؿـلق١مضٔمؼؿعؾ١مبؿقٔؼٔماالحؿقوجوتماظعوٌقيمأوماالحؿقوجوتماظؼطٖؼيماحملٔدةماظةيتمميؽة٥مأنمتؾؾقفةومممم.مواظؿفٔؼٔ

م.ا٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيما٧ٌج٧دةميفمبؾٔمآخٖ

م

ظٗراسقيموعةٞمعلةؿكٔع٩ماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيممممممموتؾٗممإضوعيم  تمض٧ؼيمعٞماظشؾؽوتماإلضؾقؿقيموا-م99

ع٥مأج٣مت٧سقيمسؿؾقةيماظصة٧نمبلطؿؾةفو،ممبةومؼشةؿ٣ماٌلةْموايصةٖمواىؿةٞ،ممممممممم(مواظؾوحـنيمواٌٗارسنيماٌٖبني)واظٗراسيم

م.وت٧جقففوموإسطوءمأوظ٧ؼيمهلو

م

،مخص٧ ةومم}تقيمظألشٕؼيمواظٗراسيماظطورئوؼؾٗممإغشوءمآظقوتمسؾ٨معبقٞماٌلؿ٧ؼوتمىؿٞما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾو-م811

وػٕهماآلظقوتمؼـؾغ٩مأنمتلؿكٔممغظ٤ماٌعؾ٧عوتمواإلغٕارماٌؾؽٖما٧ٌج٧دةمسؾ٨معبقٞم.م{اّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣ماٌفٔدة

م.اٌلؿ٧ؼوتمادؿكٔاعًومطوعً موؼـؾغ٩مع٥مث٤مأنمتؽ٧نمعٖتؾطيمبؿؾ٢ماظـظ٤مارتؾورًوموثقؼًو

م

طٖؼيمظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةي،مؼـؾغة٩مأنمتلةؿ٩مايؽ٧عةوتمجفةيمممممممموطفٗءمع٥ماظرباعٍماظؼ-م818

م.اتصوإمإلدارةمرؾؾوتماىؿٞ

م

مخارجًاملواؼعًاؾطلقعقةًواؾمودعًػقه[اؾرافـةً]إداؿةًصونًاؾلالزؿاًاجلرثوؿقةً-6ً

م

م7.4ميفمأغوبقةىماالخؿؾةورمزػةوءمممتص٧نمحوظقًومبـ٧كماىقـوتما٧ٌج٧دةميفماظؾٕورموايؼؾقةيما٧ٌجة٧دةمممم:اخلؾػقة-م812

ّٔرمأغ٦مسقـوتمعؿؿقٗةمعلؿـلةكيميفمذبؿ٧سةوتمعؿعةٔدةممم وػةٕهمم.معؾق٧نمعٔخً مع٥ماظؾ زعوماىٖث٧عقي،مأيمسب٧مُربٞمعومؼؼ

حٔؼؼيمع٥محٔائ١ماظـؾوتوتمع٧ج٧دةمسؾ٨مغطو ماظعوملمتةٗر مسبة٧مثؾةٌمعبقةٞمأغة٧ا ماظـؾوتةوتمممممممم2 511مؼؽؿؾفومأطـٖمع٥
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شةريمم]وؼؿٗاؼةٔماالػؿؿةوممجبؿةٞمذبؿ٧سةوتمعة٥ماحملو ةق٣مواّغة٧ا مممممممم.مسوتمأسشوبمومثةورمػوعةيمماٌعٖوصيموهؿػٝممبفؿ٧

شةريماٌلةؿكٔعيمممواّضةوربماظربؼةيمظؾؿقو ةق٣مممم[،مواّسة ف،مم]اظغٕائقيماظربؼةيمم[اٌلؿكٔعيماالدؿكٔامماّعـ٣،مواّغ٧ا م

إظبماظؿـ٧ؼةٞ،موظؽة٥مػةٕهماّغة٧ا مؼؽة٧نمممممموبوالحؿػوزمبفٕهماجملؿ٧سوت،موذظ٢مبٔاصٞمع٥متٗاؼٔمايوجيماالدؿكٔامماّعـ٣م

ب٣مإنمأغ٧اسًومطـريةمػوعيم.ماظٖئقلقي[أوماظعؾػقيم]م ٧غفومخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقيمأ عىمسودًةمع٥م ٧نماحملو ق٣ماظغٕائقي

ع٥ماحملو ق٣مالمتـؿٍمبٕورًامميؽ٥مدبٗؼـفوميفمز٣مزةٖوفماشبػةوضمدرجةيمايةٖارةمواظٖر٧بةيموعةومزاإمالمؼة٧ظبمظصة٧نممممممممم

م.اظ٧راثقيمهلٕهماظـؾوتوت،مذاتماظؾٕورمايٖونمأوماظيتمتؿ٧اظٔمبوإلغؾوت،ماالػؿؿومماٌ ئ٤ا٧ٌاردم

م

وسوٌقًو،مع٥ماظ زممأنمُتٗؼٔمايؽ٧عوتمواظ٧طوالتماٌوسبيمع٥مادؿـؿورػوميفماظؾـقيماظؿقؿقيمظؾصة٧ن،مالمدةقؿوميفممم-م813

صفةٕامدقؼضة٩ممم.ماالسؿؾورمب٧ج٦مخوصمتؽوظق٠ماظصةقوغيممعومؼؿعؾ١مبوّغ٧ا ماظيتمالمميؽ٥م ٧غفوميفمبـ٧كماظؾٕور،مآخٕةميف

وتـعؽ٘م.مسؾ٨ماظؿٔػ٧رماٌطٖدماظٕيمضبٔثميفمعٖاص١مطـريةمودققل٥مضٔرةمتؾ٢ماٌٖاص١مسؾ٨مأداءموزوئ٠ماظص٧نماّدودقي

ٌُؾؾةٟميفممامذٔةماظؿفٔؼٔماظٕيمتؿعٖضمظ٦ماجملؿ٧سوتما٧ٌج٧دةمخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقيميفماظـلؾيماٌؽ٧ؼيماٌٖتػعيمظؾؿٔخ ت

طـريمع٥ماظؿؼورؼٖماظؼطٖؼيمس٥مط٧غفومحبوجيمإظبمؤؼٔم،موطٕظ٢مض٧ائ٤ماٌشوط٣ماظؿؼـقيمواإلدارةماٌٖتؾطيممب٧ا ةؾيمأغشةطيممم

ظؾقٔمعة٥ماظؿؽةٖارموتشةفقٞمممم}وؼٖع٩محلوبماّعوغيمإظبمدس٤مهلنيماظؿكطقٜموزؼودةماظؿـلق١مواظؿعوونم.مبـ٧كماىقـوت

ذظ٢مظؾقٔمع٥ماظؿؽوظق٠ماإلعبوظقيمّسؿوإماظص٧نموإلردوءمسؿؾقوتمبـ٧كماىقـوتمسؾ٨مسؾ٨ماٌلؿ٧ىماظعو٩ٌ،مو{اظرتذقٔم

وتؾٗممع٧ا ؾيمادؿؽشةوفماًقةوراتماٌؿوحةيمظٗؼةودةمجةٔوىماظصة٧نمبوظـلةؾيمظؿؽؾػؿة٦ممممممممم.مأدوسمدؾق٤مسؾؿقًوموعلؿٔاممعوظقًو

م.وىعؾ٦مرذقًٔامبٔرجيمأطرب

م

م{.خورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقيم٧نصاظوإمالمبٔمع٥متعٗؼٗماظؿعوونماإلضؾقؿ٩ميفمذبم.عؽٖرم813}

م

،موػ٩ممتـة٣معؾةودرةمتعووغقةيمدوظقةيمجٔؼةٔةمرئقلةقيممممممم2118وخٗاغيمدػوظؾوردماظعوٌقيمظؾؾٕورماصُؿؿقًميفمدـيم-م814

وظؽة٥مملمدبُطةٜمحؿة٨ماآلنمجفة٧دمثوثؾةيمظؾؾةٕورمايةٖونمممممممم.مظؿقلنيمد عيماجملؿ٧سوتما٧ٌج٧دةمع٥ماظؾةٕورماظؿؼؾقٔؼةيمم

م.صبٖيمت٧اظٔػومبوإلغؾوتوظؾؿقو ق٣ماظيتم

م

إضوعيمغظوممرذةقٔموؼؿلة٤مبوظؽػةوءةموت٧جفة٦مأػةٔافموطة٠ءموعلةؿٔامممممممممم:{األفداف}ًاألفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م815

اضؿصودؼًومظؾص٧نمواالدؿكٔاممخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقي،مؼشؿ٣ماّغ٧ا ماظيتمتؿ٧اظٔمب٧ادطيماظؾٕورموب٧ادطيماإلغؾوتمسؾ٨محٔم

م.د٧اء

م

إضوعيمذؾؽوتمضطٖؼيموإضؾقؿقةيمودوظقةيموتعٗؼٗػةو،ممبةوميفمذظة٢ماظـظةومماٌؿعةٔدماّرةٖافمممممممممم:اؾودقطةاألفدافً-م816

وإصبودمضٔرةمطوصقيمظؿة٧صريمخقةوراتمظؾؾؾةٔانميفمعةومؼؿعؾة١مبةوظؿكٗؼ٥ماظطة٧س٩مظؾؿة٧اردماظ٧راثقةيمممممممممم.مظؾؿعوػٔةماظٔوظقيماظؼوئ٤

ظيتمتؿ٧اظٔمس٥مرٖؼة١ماإلغؾةوتمواظـؾوتةوتمذاتماظؾةٕورمممممووضٞمادرتاتقفقوتمإلدارةم ٧نماظـؾوتوتما.ماٌ ئؿيموادؿـلوخفو

.ماٌؿفوػؾيميفمأغشطيماظصة٧نمايوظقةيمم{مواّر ٔةماظ٧راثقيمواىقـ٧عقي}شريماظؿؼؾقٔؼيميفما٧ٌاضٞماظطؾقعقي،موطٕظ٢ماّغ٧ا م

تميفم ة٧نمموتشفقٞمادؿقٔاثموغؼ٣ماظؿؽـ٧ظ٧جقوتماٌ ئؿيمظص٧نمػٕهماظـؾوتوتموتشفقٞموتعٗؼٗمعشورطيمحٔائ١ماظـؾوتةوم
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وتشفقٞمايص٧إمسؾ٨ماٌعؾ٧عوتماٌؿعؾؼةيمبةو٧ٌاردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمممممم.ما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي

ؾؿة٧اردماظ٧راثقةيمممظؿؼقق٤ماظؿصـق٠مواظمٗؼٔمع٥مبقوغوتاٌأوظ٧ؼوتمظؾص٧نمبودؿكٔامممووضٞ]م.واظٗراسيموتؾودإمتؾ٢ماٌعؾ٧عوت

م[.ٗراسياظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظ

م

ائمع٥ماظؿؽٖارماظٕيمالمداس٩مظ٦ميفمعٔخ تماظؾ زعوماىٖث٧عقيميفمبٖاعٍماظص٧نمايوظقةي،موادةؿكٔاممحقةٗمممم-م817

اظؿكٗؼ٥ماٌؿوح،موتشفقٞمايص٧إمسؾ٨ماٌعؾ٧عوتمس٥ما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسةيموتؾةودإمتؾة٢ماٌعؾ٧عةوتممممم

.ماظٔوظقيماٌـطؾؼي،موع٥مبقـفوماٌعوػٔةماظٔوظقةيم{اإلضؾقؿقيمأوم}االتػوضوتم{اظؼطٖؼي،مواّوظ٧ؼوتمواظؿشٖؼعوتم}متوذقًومعٞم

م.م{بلعونم}واظؿؽػ٣مبوالدؿـلوخماٌكطٜمواظؿكٗؼ٥ماٌلع٧نمظؾؿ٧ادمشريماٌلؿـلكيمحوظقو

م

راسةيمخةورجمممظؾؿفؿؿٞماظٔوظ٩معصوحلميفم ٧نما٧ٌاردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗمممم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م818

وػٕاماٌػف٧ممػة٧ماظةٕيمؼة٧صٖماّدةوسمًطةيمسوٌقةيمعؿؽوعؾةيمممممممم.ما٧ٌاضٞماظطؾقعقي،موػ٧مؼؿقؿ٣معلموظقوتمس٥مذظ٢ماظص٧ن

وظؾؾؾٔانمدقودةمضطٖؼيمسؾ٨ما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيماظةيتمممم.مورذقٔةموصعوظيمظؿلعنيماجملؿ٧سوتما٧ٌج٧دة

٢ما٧ٌارد،موظؽ٥ممثيمحوجيمإظبمزؼودةمتٖذقٔماظـظومماظعو٩ٌمظؾؿفؿ٧سوتما٧ٌج٧دةمخورجمتص٧غفو،موتؿقؿ٣معلموظقيمس٥متؾ

م.وػٕامػ٧ماهلٔفمع٥مسؿ٣محلوبماّعوغيم.ا٧ٌاضٞماظطؾقعقي

م

وؼـؾغ٩مظؾقؽ٧عوت،موعٖاطٗماظؾق٧ثماظٗراسقيماظٔوظقي،مواٌـظؿوتمشريمايؽ٧عقي،مووطوالتماظؿؿ٧ؼة٣مأنمتة٧صٖممم-م819

وعؿ٧ازغًومظص٧نماظـؾوتوتمذاتماظؾٕورماظيتمتؿ٧اظٔمس٥مرٖؼ١ماإلغؾوتموايةٖونمإضةوصيمإظبماظةٔس٤ماٌؼةٔمممممممدسؿًومطوصقًوموع ئؿو

ويفمػٕاماظصٔد،مؼـؾغ٩متعٗؼٗمحٔائ١ماظـؾوتوتموبـ٧كماىقـوتمايؼؾقيمع٥محقةٌمضةٔرتفوممم.مظص٧نمبٕورماّغ٧ا ماظؿؼؾقٔؼي

م.ؿكٔامماّعـ٣سؾ٨م ٧نماّغ٧ا ماهلوعيماٌؿفوػؾيمأومشريماٌلؿكٔعيماالد

م

وؼـؾغة٩مادؿـلةوخممم.موؼـؾغ٩ماالدؿػودةماظؽوعؾيمع٥ماٌٖاص١ماظؼوئؿي،موع٥مبقـفوماٌٖاطٗماظؼطٖؼيمواإلضؾقؿقيمواظٔوظقي-م881

وؼـؾغة٩مم.ما٧ٌادماٌص٧غيمودبٗؼـفوميفمعٖاص١مدبٗؼ٥مر٧ؼ٣ماّج٣متلؿ٧يفماٌعوؼريماظٔوظقي،موصؼًومظ تػوضوتماظٔوظقيماٌـطؾؼةيم

تماالدؿـلوخمشريماٌؼص٧دةمواظيتمالمداس٩مهلومبنيماجملؿ٧سوتمع٥مأج٣مزؼودةمطػوءةماظؿؽؾػيمواظػعوظقةيميفممائمع٥مسؿؾقو

وميؽ٥معلوسٔةماظؾؾٔانميفمهٔؼٔما٧ٌاردماظ٧راثقيماٌكٗوغيمبوظػع٣مواٌلؿـلكيما٧ٌجة٧دةمم.ماىف٧دماظعوٌقيميفمذبوإماظص٧ن

م.يفمعٖاص١ماظؿكٗؼ٥ماظط٧ؼ٣ماّج٣

م

ـظؿيماّشٕؼيمواظٗراسي،مبوظؿعوونمعٞماظؾؾٔانموعٞماٌمدلوتمذاتماظصةؾي،مأنمتقلةريمإضةػوءماظطةوبٞممممموؼـؾغ٩مٌ-م888

اإلضؾقؿقةيمأومم}اظٖمس٩مسؾ٨ماتػوضوتميؿوؼيماظؿـة٧ ميفماجملؿ٧سةوتما٧ٌجة٧دةمخةورجما٧ٌاضةٞماظطؾقعقةيمرؾؼةًومظ تػوضةوتممممممممم

أنمؼؿقْمظؾؾؾٔانماظيتمتٖشىميفمذظة٢مأنمتة٧د مذبؿ٧سةوتمممممصفٕامع٥مذلغ٦.ماظٔوظقيماٌـطؾؼي،موع٥مبقـفوماٌعوػٔةماظٔوظقي{

م.ر٧سًوميفمعٖاص١مآعـيمخورجمحٔودػو

م
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سؾ٨معبقٞماٌلؿ٧ؼوتمظؿـػقٕمور ٔماظلقودةوتمواالتػوضةوتممموتٔرؼؾف٤مأصٖادم{تٔرؼىم}ت٧زق٠مؼـؾغ٩مم:اؾؼدرة-م882

حوظقًوميفمعومؼؿعؾ١مبةندارةمبـة٧كماىقـةوتمممموؼـؾغ٩مأنموٖيماٌمدلوتماظؼطٖؼيمتؼققؿومظؾؿؿوردوتماٌؿؾعيم.مإٌط٧رةمأس ه

وؼـؾغة٩مأنمتؿةوحمظؾةرباعٍمممم.مإلصبودمغظ٤مظؾص٧نمخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقيمتؽ٧نمأطـٖمرذًٔاموطػوءًةموت٧جفومسب٧ماٌلةؿكٔعنيم

م.اظؼطٖؼيماٌٖاص١موا٧ٌاردماظؾشٖؼيمواٌعٔاتماٌ ئؿي

م

قيماظـؾوتقيمظألشٕؼةيمواظٗراسةي،موصبةىمايةٖصمب٧جة٦مممممموؼـؾغ٩متلعنيماظص٧نماٌلؿؿٖمجملؿ٧سوتما٧ٌاردماظ٧راث-م883

م.خوصمسؾ٨مغبوؼيمأٌخ تماّ ؾقيمع٥ماجملؿ٧سوتماٌفٔدةمبوالغؼٖاض

م

ماظؾلقطيموذاتماظؿؽؾػةيماظٗػقةٔةممموؼـؾغ٩متعٗؼٗموتشفقٞمحٔائ١ماظـؾوتوتمواٌشفٖاتموبـ٧كماىقـوتمايؼؾقي-م884]

مم11[.اظعوموتشفقعفومع٥مأج٣ماظـف٧ضمبوظؿعؾق٤مواظ٧س٩مماٌٖتؾطيمبوىوععوتموأٌارسمواٌمدلوتماّخٖى

م

.موؼـؾغ٩متؼٔؼ٤مدس٤مظؾؿٔرؼىمسؾ٨متؼـقوتمايػٝميفمأغوبقىموشريمذظ٢معة٥ماظؿؽـ٧ظ٧جقةوتماىٔؼةٔةمواٌ ئؿةيمممم-م885

ادةؿكٔامممووصؼًومظ حؿقوجوتمواّوظ٧ؼوتماظؼطٖؼيمواإلضؾقؿقيماظػٖسقيمواإلضؾقؿقي،مؼـؾغ٩متؼٔؼ٤ماظٔس٤مظرتدقٓماظؼةٔرةمسؾة٨ممم

م.ػٕهماظؿؽـ٧ظ٧جقوت

م

وؼـؾغ٩متؼٔؼ٤ماظٔس٤مظؿقؿ٣ُّماظـػؼوتماظيتمتؿؽؾةٔػوماٌمدلةوتماظةيتمتة٧صٖماظؿكةٗؼ٥ماٌعةق٥َّموخةٔعوتماظصة٧نممممممممم-م886

صفٕاماظٔس٤مميؽ٥مأنمؼلوسٔمسؾ٨ماظؿعٖفمسؾ٨معبقٞما٧ٌادماظػٖؼةٔة،موتؾة٢ممم.ماظؿ٧ثق١مذاتماظصؾيمظؾؾٔانمأخٖى/واظؾق٧ث

وػٕامعة٥مذةلغ٦مأنمؼشةؿ٣مممم.مع ئؿي،مواٌكٗوغيمبطٖؼؼيمآعـي،موا٧ٌّ ػي،مواجملٔدة،مواٌؼّقؿي،موا٧ٌثؼياٌلؿـلكيمبطٖؼؼيم

وؼـؾغ٩مإطـورما٧ٌادمشريماٌلؿـلةكيمحؿة٨ماآلنممم.ماظؿعٖفمسؾ٨ما٧ٌادماٌلؿـلكيمادؿـلوخًومضو ًٖامأومعػٖرًومسؾ٨محٔمد٧اء

ودةقفٖيمم.ماظؽوعؾةيمظ تػوضةوتماظٔوظقةيمواظؿشةٖؼعوتماظؼطٖؼةيماٌـطؾؼةيمممممممإطـورًامع ئؿًومودبٗؼـفومدبٗؼـًومآعـًو،معٞماٌٖاسوة

وضةٔمؼؽة٧نمعة٥ماٌلؿصة٧بممممم.ماالحؿػوزمبوظـلٓماإلضوصقيمع٥مأٌخ تمخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقيموصؼةًومٌةومتلؿـلةؾ٦ماظؾؾةٔانمممم

م.اظؿ٧دٞميفمبعٛمعٖاص١ماظؿكٗؼ٥ماظؼوئؿيموإضوعيمعٖاص١مجٔؼٔة

م

٩مأنمتؽ٧نماظؾق٧ثمع٧جفيمإظبمادةؿقٔاثمرةٖ مربّلةـيمظؾصة٧ن،ممبةوميفمذظة٢مممممممؼـؾغم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م887

اظص٧نميفمأغوبقىمواالحؿػوزمب٧ادطيماظؿربؼٔ،موأنمتؽ٧نمع٧جفيمب٧ج٦مخةوصمسبة٧متؼـقةوتمع٧ث٧ضةيموعـكػضةيماظؿؽؾػةيممممممم

ٔممم.متؽ٧نمع ئؿيمظظٖوفماظؿشغق٣ماحملؾقي ظةيمضةٔمالمتؽة٧نممممصوظؿؽـ٧ظ٧جقوتمواإلجٖاءاتماظيتمُتـؼ٣معؾوذةًٖةمعة٥مأجة٧اءمععؿ

م.عـودؾيمظؾظٖوفما٧ٌج٧دةميفماظؾؾٔانماالدؿ٧ائقي،مواظعؽ٘مبوظعؽ٘

م

م

م__________
 [.88مإظبمذبوإماظـشوطماّوظ٧يعؼرتحمغؼؾفوم]م11
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وؼـؾغ٩ماالضط  مبؾق٧ثمتلؿـٔمإظبماظؿ٧ثق١ماحملّل٥ماٌؿ٧خ٨ميفمإرورمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيمظؾؿلوسٔةميفمسؿؾقةيمم-م888

ى،مإجةٖاءمحبة٧ثمبشةلنمهٔؼةٔممممموػٕامضٔمؼؿضؿ٥،مبنيمعبؾيمأعة٧رمأخةٖمم.م ـٞماظؼٖاراتمبشلنمإضوعيمغظوممرذقٔموصعوإ

اظؾ زعوماىٖث٧عقيمواٌلؿـلكوتمذاتماّوظ٧ؼةي،موبشةلنمرةٖ ماظؿعةٖفمسؾة٨ماٌلؿـلةكوتموطةٕظ٢موٖؼةىم ة حقيمممممممممم

أٌخ ت،موإجٖاءاتمظؾص٧نماظٖذقٔ،موادؿـلوخماّغ٧ا ماظيتمتؿ٧اظٔمسة٥مرٖؼة١ماإلغؾةوت،موبشةلنمرةٖ موتؽـ٧ظ٧جقةوتممممممم

م.ؾوتماىقـوت ٧نماىقـوت،موأغ٧ا ماىقـوت،موعّٖط

م

وؼؾٗممإجٖاءمحب٧ثمبشلنمأصض٣مزٖوفماظؿكٗؼ٥ميفمعومؼؿعؾ١مبوظؾٕورماظؿؼؾقٔؼي،مواظؾٕورمشريماظؿؼؾقٔؼي،مواٌةودةمم-م889

وع٥ماظة زممإجةٖاءمدرادةوتمجقـ٧عقةيموبشةلنماًصةوئٚماظػقـ٧ظ٧جقةيمتةٖبٜماظؾقوغةوتمممممممممم.ماظيتمتؿؽوثٖمس٥مرٖؼ١ماإلغؾوت

وؼـؾغةة٩موضةةٞمبٖوت٧طةة٧التمظؾصةة٧نميفمأغوبقةةىمم.مػقـ٧ظ٧جقةةيمربطةةًومأصضةة٣اىٗؼؽقةةيمبؾقوغةةوتموا ةةػوتماًصةةوئٚماظم

وظؿؽـ٧ظ٧جقوتماظص٧نماّخٖىمع٥مأج٣ماظـؾوتوتمذاتماظؾٕورماظيتمتؿ٧اظٔمس٥مرٖؼة١ماإلغؾةوتموشةريماظؿؼؾقٔؼةي،موؼـؾغة٩مممممم

م.إجٖاءمتؼقق٤مالحؿقوجوتماظص٧نماٌؿعؾؼيمبلغ٧ا مأخٖىمظألشٕؼيمواظٗراسيمظقلًمعص٧غيمبٔرجيمطوصقي

م

بةو٧ٌاردماظ٧راثقةيمممعبقةٞماىفةوتماٌعـقةيمممم}ؼـؾغ٩مأنمصبٖيماظؿـلق١مداخ٣ماظؾؾٔ،موبةنيممم:اإلدارة/اؾمـيقق-م821

وعبقةٞمم،موذبؿ٧سوتماظعؿ٣ماظٗراسقيماظؼطٖؼي،م[ة]اىقـوتماظؼطٖيم[بـ٧ك]بـ٢{اظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي،ممبوميفمذظ٢م

وصبىم(.مواظؾوحـنيمواٌٗارسنيمواٌـظؿوتمشريمايؽ٧عقيموٌٖبنيٖباٌ)علؿكٔع٩ما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيم

م.إضوعيم  تمض٧ؼيمعٞماظشؾؽوتماإلضؾقؿقيمواٌٖاطٗماظٔوظقي

م

ورػـةًومبفةٕهممم.متماٌؿكةٕةموؼـؾغ٩متشةفقٞماالدؿعٖاضةوتماإلدارؼةيمواظؿؼـقةيماظٔورؼةيمظؿؼقةق٤مصعوظقةيماإلجةٖاءامممممممم-م828

االدؿعٖاضوت،مورػـًومطٕظ٢مبوّحؽومماحملٔدةميفماالتػوضوتمذاتماظصةؾي،مؼـؾغة٩مأنمؼعةٗزماظةٔس٤ماٌةوظ٩ماّعة٥ماظط٧ؼة٣مممممممم

م.اّج٣موأنمؼؿقْماظؿكطقٜمبؽػوءة

م

يمذاتموؼـؾغ٩مظؾـظ٤ماظؼطٖؼيمظؾؾق٧ثماظٗراسقي،موظؾشؾؽوتماحملص٧ظقيمواإلضؾقؿقةي،موطةٕظ٢مظؾؿـظؿةوتماظٔوظقةمممم-م822

اظصؾيماٌعـقيمحبٔائ١ماظـؾوتةوت،مأنمُتفةٖيمبصةػيمعـؿظؿةي،موبةٔس٤معة٥معٖاطةٗماظؾقة٧ثماظٗراسقةيماظٔوظقةيمواٌـظؿةوتمممممممممممم

اإلضؾقؿقي،متؼققؿًوميوظيم ٧نماظـؾوتوتمذاتماظؾٕورماظيتمتؿ٧اظٔمس٥مرٖؼ١ماإلغؾوتموشةريماظؿؼؾقٔؼةي،موأنمتضةٞمت٧ ةقوتممممم

م.وتؿكٕمإجٖاءاتمسـٔماظضٖورة

م

وؼـؾغ٩متعٗؼٗماظص تمبةنيمم.متشفقٞمحٔائ١ماظـؾوتوتمسؾ٨ماٌشورطيمبفؿيميفمأغشطيماظٖابطوتماظٔوظقيوؼـؾغ٩م-م823

عـظؿوتمع٥مضؾق٣ماظٖابطيماظٔوظقيمئائ١ماظـؾوتوتمواٌـظؿيماظٔوظقيمظص٧نمحٔائ١ماظـؾوتوتموبنيماٌـظؿةوتماٌلةموظيمسة٥مممم

وعـفومعةـً معـظؿةيماّشٕؼةيمواظٗراسةي،مواٌـظؿةيمممممم)يفمػٕاماجملوإم ٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمواظعوعؾيم

وؼـؾغ٩مإضوعيم  تمثوثؾيمبنيماٌـظؿةوت،موعة٥ممم(.ماظٔوظقيمظؾؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩،موعٖاطٗماظؾق٧ثماظٗراسقيماظٔوظقيماّخٖى

وؼـؾغة٩متشةفقٞممم.مطٖي،مسؾ٨ماٌلؿ٧ىماظؼ(ع٥مضؾق٣معـظؿوتموورةماٌشوت٣)بقـفوماٌـظؿوتما٧ٌج٧دةميفماظؼطو ماًوصم

م.اظؿعوونماظعؿؾ٩مطؿللظيمذاتمأوظ٧ؼي
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م

مجتدقدًاملدخالتًاملوجودةًخارجًاملواؼعًاؾطلقعقةًوإؽنارفا-7ً

م

بوظـظٖمإظبمأنمأٌخ تماٌكٗوغيمخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقيمتؼة٣م ة حقؿفو،مصةننمطةً معة٥ماىقـةوتمممممممم:اخلؾػقة-م824

ٗؼ٥ماٌـؾ٨مخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقةي،متؿطؾةىماٌةٔخ تمعبقعفةوميفممممموحؿ٨ميفمز٣مزٖوفماظؿك.موخصوئٚماىقـوتمُتػؼٔ

وطـريًامعومطوغًمالمتٖاس٨ماظؼٔرةمسؾ٨ماظؿفٔؼٔمسـٔموؿقٞمذبؿ٧سوتموغشٖمعٔخ ت،ممبومتٖتىم.مغفوؼيماٌطوفمؤؼًٔا

وبـةوءمم.ماٌوضة٩ممسؾ٨مذظ٢مدونمضصٔمع٥مسٔممإعؽوغقيماالحؿػوزمبطٖؼؼيم قققيماآلنمبؼٔرمطؾريمع٥ما٧ٌادماظيتمُجؿعةًميفم

وضؾيمحف٤ماظعقـيماّ ؾقي،مواشبػوضم ة حقؿفو،مواظطؾةىماٌؿؽةٖرمممم.مسؾ٨مذظ٢،متٖاط٤مضٔرمطؾريمع٥مأسؿوإمؤؼٔما٧ٌاد

ٔمممممم وظؽة٥،مم.ماإلطـةورم/سؾ٨مسقـوتمع٥معٖاص١ماظؿكٗؼ٥ماظط٧ؼ٣ماّج٣مػة٩مس٧اعة٣مميؽة٥مأنمتةمديمإظبمتؼصةريمدورةماظؿفٔؼة

ج٣ماظصقققيمؼـؾغ٩مأنمتؾغ٩مايوجيمإظبماظؿفٔؼٔمٌةٔةمسؼة٧د،مصةننمعؿطؾؾةوتمممممبوظـظٖمإظبمأنمزٖوفماظؿكٗؼ٥ماظط٧ؼ٣ماّ

ع٥مأٌخ تم%م81عومؼؼ٣مس٥م(مسؾ٨ماظعؽ٘مع٥ماحؿقوجوتماإلطـور)اظؿفٔؼٔماظلـ٧ؼيماٌلؿؿٖةماظٖوتقـقيمتؾؾٟميفماٌؿ٧دٜم

اظعوٌقيمظؿؼود٤ماٌعؾ٧عةوتمبشةلنممممع٥ماظؾؾٔانماظيتمتلوػ٤ممبعؾ٧عوتمبشلنماظؿفٔؼٔميفماآلظقي%م55وعٞمذظ٢،مصننم.ماٌص٧غي

يفماٌوئةيممم21تـػقٕمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيمُتؾؾٟمس٥مادؿؿٖارموج٧دمتٖاطؿوتمطؾريةمظٔؼفو،موأنمضٔرةماظؿفٔؼٔمضةٔمػؾطةًميفممم

وتشريماالدرتاتقفقوتماحملص٧ظقيماظعوٌقيماظةيتمؼةٔسؿفومحلةوبماّعوغةيمإظبمأنمتٖاطؿةوتماظؿفٔؼةٔممممممم.مع٥مبـ٧كماىقـوت

وعٞمذظ٢،مصؼٔمهؼؼًمأوج٦متؼةٔممطةؾرية،ممبةوميفمذظة٢مسؾة٨ماظصةعقٔممممممم.مؼؿعؾ١مجبؿقٞماحملو ق٣مواّضوظق٤هٔثميفمعوم

اٌـوصٞماظعوعيم‘اظعو٩ٌمغؿقفيمظؾؿؿ٧ؼ٣ماظٕيمتؼٔع٦معٖاطٗماىؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾق٧ثماظٗراسقيماظٔوظقيمع٥مأج٣معشورؼٞم

وضةٔمدسة٤محلةوبماّعوغةيمأؼضةًوموضةٞممممممم.مٖهمحلوبماّعوغةيم،موسؾ٨ماظصعقٔماظؼطٖيمع٥مخ إماظؿؿ٧ؼ٣ماظٕيمؼ٧ص’اظعوٌقي

وعومزاإمضص٧رمت٧ثق١ماٌةٔخ تمميـة٣مسوئؼةًومضبة٧إممممم.مخط٧طمت٧جقفقيمظؾؿفٔؼٔمع٥مأج٣مسٔدمع٥مربو ق٣ماٌؾق١ماّوإ

ٖموتةٕطم.مدونماتؾو مغفٍمسو٩ٌمرذقٔميفمعومؼؿعؾ١مبوظؿفٔؼٔ،موإنمطةونمؼؿٗاؼةٔماآلنمتة٧اصٖماٌعؾ٧عةوتماظضةٖورؼيمإظؽرتوغقةومممممم

.مبؾٔانمطـريةماالصؿؼورمإظبمعٖاص١مٌـووظيماّغ٧ا ماٌففـيموضص٧رماّعة٧اإمواٌة٧اردماظؾشةٖؼيمبوسؿؾورػؿةومعشةؽؾؿنيمرئقلةقؿنيمممممم

واظؿكطقٜمواظؿـلق١ماىقٔانمدقؼؾ نمع٥مطؿقيما٧ٌادماظيتمصبىمؤؼٔػو،موظؽ٥مع٥ماظضةٖوريمأنمؼؽة٧نمػـةوكمتةٔخ٣ممممم

م.ظؿـ٧ ماظ٧راث٩مظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيماٌكٗونعؿ٧ا ٣مظؾقػوزمسؾ٨م  حقيمضٔرمطؾريمع٥ما

م

ؤؼةٔموإطـةورماٌةٔخ تما٧ٌجة٧دةمخةورجما٧ٌاضةٞماظطؾقعقةيمظؿؾؾقةيمممممممممم:{األفـداًف}ًاألفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م825

م.االحؿقوجوتماٌؿعؾؼيمبوظص٧نمواظؿ٧زؼٞمواالدؿـلوخماآلع٥

م

إصبودماظعؿؾقوتمواظشٖاطوتمواظؼٔراتماظ زعيمظؿفٔؼٔموإطـورماجملؿ٧سوتما٧ٌج٧دةمخةورجممم:ةاألفدافًاؾودقط-م826

م.ا٧ٌاضٞماظطؾقعقيمظؿؾؾقيماالحؿقوجوتماٌؿعؾؼيمبوظص٧نمواظؿ٧زؼٞمواالدؿـلوخماآلع٥

م

م:ؼـؾغ٩مإسطوءماّوظ٧ؼيمٌومؼؾ٩م:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م827

م
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دبٗؼ٥مر٧ؼة٣ماّجة٣مأوماٌؼصة٧دمبفةومأنمتة٧د ميفمزةٖوفمر٧ؼؾةيممممممممؤؼٔماظعقـوتما٧ٌج٧دةمحوظقًوميفمم(أ)م

ماّج٣موتؿعٖضمظػؼٔانم  حقؿفوط

ؤؼٔماظعقـوتماظيتمتلؿ٧يفمععوؼريمط٧غفومصٖؼةٔةمسوٌقةًوموعفةٔدةمبةوالغؼٖاضموتـطة٧يمسؾة٨مإعؽوغقةيممممممممم(ب)م

م.ايػوزمسؾ٨متـ٧ ماظعقـيماّ ؾقي

م

تماحملصة٧ظقيمواإلضؾقؿقةيمسـةٔم ةؼ٣ماّوظ٧ؼةوتموهٔؼةٔممممممموؼـؾغ٩ماظلع٩مظؾقص٧إمسؾ٨معٔخ تمع٥ماظشةؾؽوم-م828

م.اظؾ زعوماىٖث٧عقيمذاتماّوظ٧ؼيمّشٖاضماظؿفٔؼٔمواإلطـور

م

وأعـوءماظربغوعٍماظؼطٖي،ماظٕؼ٥ممعٖب٩وؼـؾغ٩مهٔؼٔمسقـوتمدونمشريػومّشٖاضماظؿفٔؼٔمواإلطـورمبوظؿعوونمعٞم-م829

م.اجملؿ٧سوتموبشلنمت٧اصٖمع٧ادمثوثؾيمع٥مأعوط٥ما٧ٌاضٞماظطؾقعقيشوظؾًومعومتؽ٧نمظٔؼف٤مععٖصيموثقؼيموعػصؾيمبشلنم

م

ًِؾػ٩موتـ٧ ماًصةوئٚماظ٧راثقةيممم-م831 وؼـؾغ٩مأنمتلع٨مجف٧دماظؿفٔؼٔمواإلطـورمدعقًومجفقًٔامظؾقػوزمسؾ٨ماظؿـ٧ ما

وغؿقفةيمػوعةيمّغشةطيممممموؼشؽ٣ماإلض إمإظبمأدغ٨محٔمع٥مت٧اتٖماظؿفٔؼٔمػةٔصًومػوعةوًمم.مواٌٖطؾوتماٌؽقػيمع٥ماظعقـيماّ ؾقي

م.أخٖىميفمإرورمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقي

م

ؾغ٩متشفقٞماىف٧دماظٖاعقيماظبمائمع٥ماظؿؽٖارماظٕيمالمداس٩مظ٦مداخ٣ماجملؿ٧سوتمويفمعةومبقـفةوموذظة٢مممموؼـ-م838

م.ط٧دقؾيمظؿقلنيماظؽػوءةمواإلض إمإظبمأدغ٨محٔمع٥متؽوظق٠ماظص٧نماٌلؿؿٖة

م

اًوص،مواٌـظؿةوت،موعة٥مبقـفةومسؾة٨موجة٦ماًصة٧صماىؿوسةيماالدؿشةورؼيمممممممممموؼـؾغ٩مظؾقؽ٧عوت،مواظؼطو -م832

م:ظؾؾق٧ثماظٗراسقيماظٔوظقي،مواٌـظؿوتمشريمايؽ٧عقيماظؼقومممبومؼؾ٩

م

اظؿعوونمالدؿكٔامماظؼٔرةما٧ٌج٧دةمادؿكٔاعًومؼؿل٤مبوظؽػوءةموظؽػوظيمإعؽوغقيمحٔوثماظؿفٔؼٔمواإلطـةور،ممم(أ)م

قًوموإدارؼو،ميفما٧ٌاضٞماظيتمتؽ٧نمصقفوماظظٖوفمضٖؼؾيمع٥متؾ٢ماظيتمُجؿعةًممإذامطوغومثؽـنيمسؾؿقًوموتؼـ

معـفوماظعقـيط

م

تشفقٞموتقلريمايص٧إمسؾة٨ماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيماٌكٗوغةيمخةورجما٧ٌاضةٞممممممممممم(ب)م

عومؼرتتىمسؾ٨ماظطؾقعقيمظتض إمإظبمأدغ٨محٔمع٥مايوجيمإظبمدبٗؼ٥مسقـوتمعؿؿوثؾيميفمسٔةمأعوط٥،مو

م.ذظ٢مع٥محوجيمإظبمؤؼٔمط٣معـفو

م

وؼـؾغ٩ماالضط  مبلغشطيماظؿ٧ ق٠مبوالضرتانمعٞماظؿفٔؼٔمبةٔونمتؼة٧ؼٛمصعوظقةيمسؿؾقةيماظؿفٔؼةٔمأومأػةٔاصفوممممممم-م833

م.وؼـؾغ٩متط٧ؼٖمسؿؾقيماظؿ٧ ق٠ممتوذقًومعٞماٌعوؼريماٌؼؾ٧ظيمسوٌقًو.ماظعؾؿقي

م
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ظصقققيموا٧ٌاردماظؾشٖؼيماظؽوصقيمواظؿؽـ٧ظ٧جقةوماٌ ئؿةيمواٌعةٔاتماظضةٖورؼيمممممؼـؾغ٩مأنمتؿوحماٌٖاص١مام:اؾؼدرة-م834

.مظؾرباعٍماظؼطٖؼيموظؾؿـظؿوتماظٔوظقيماظعوعؾيميفمذبوإمأغشطيماظؿفٔؼٔمواإلطـورماٌضطؾٞمبفومطفٗءمع٥مخطيماظعؿ٣ماظعوٌقي

اٌففـيمواظيتمتؿ٧اظةٔمسة٥مرٖؼة١ماإلغؾةوتمممممموؼـؾغ٩مإؼ ءماػؿؿوممخوصمإلصبودمأومتعٗؼٗماظؼٔرةمسؾ٨مؤؼٔموإطـورماّغ٧ا 

وؼـؾغ٩مإؼ ءماسؿؾورمأؼضًومإلذٖاكماظؼطو ماًةوصمواٌةٗارسنيممم.م{ظ٢مبـوءماظؼٔراتمظ دؿـلوخماٌلع٧ن،ممبوميفمذ}وايٖون

م.واٌـظؿوتمشريمايؽ٧عقي

م

اٌةٔخ تموإسطةوءممموؼـؾغ٩مأنمتؽػ٣مبـ٧كماىقـوتموج٧دمر ٔموأنمتؽة٧نمظةٔؼفوماظؼةٔرةمسؾة٨مهٔؼةٔمحوظةيممممممم-م835

م.أوظ٧ؼيمظؿؾ٢ماظيتمهؿوجمإظبمؤؼٔموإطـور

م

م.وؼـؾغ٩مأنمتلخٕمبٖاعٍماظؿٔرؼىميفماالسؿؾورماالخؿ صوتميفمعؿطؾؾوتماظؿفٔؼٔمواإلطـورميفمعومبنيماّغ٧ا -م836

م

مؼـؾغ٩مع٧ا ؾيموضٞمخط٧طمت٧جقفقةيمظؾؿفٔؼةٔ،ممبةوميفمذظة٢مععةوؼريموتؽـ٧ظ٧جقةوتممممممم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م837

م.ربٔدة،مالمدقؿومظألغ٧ا ماٌففـيمواظيتمتؿ٧اظٔمس٥مرٖؼ١ماإلغؾوتموايٖون

م

ومثيمحوجيمإظبمتعٗؼٗماظؾق٧ثمظؿقلنيمتؽـ٧ظ٧جقوتماظص٧نميفمذبوالتمرئقلقيمذؿ٨،مع٥مضؾق٣مإروظيماظػةرتةمم-م838

ةمسؾ٨مهؿة٣مدرجةيمايةٖارةمممم،مواآلظقوتماظػلق٧ظ٧جقيماٌٖتؾطيمبؼؾيماظؼٔر(اظؾٕورماظؿؼؾقٔؼي)اظػو ؾيمبنيمدوراتماظؿفٔؼٔم

م.،موطٕظ٢ميفمتؽـ٧ظ٧جقوتماظص٧نميفماّغوبقى(اظؾٕورمايٖون)واىػوفم

م

وؼـؾغ٩مإجٖاءمحب٧ثمظٗؼودةمصعوظقيموطػوءةمجف٧دماظؿفٔؼٔ،ممبوميفمذظ٢معـففقوتمظتض إمإظبمأدغة٨محةٔمعة٥مممم-م839

مادةؿـؾوطمادةرتاتقفقوتمظؾؿفٔؼةٔ،موإصبةودمممممانٖافماىقـوت،مظؿقٔؼٔماٌمذٖاتماٌٖتؾطيمبط٧إمسؿٖماظؾٕورمظؾؿلوسٔةميف

وتظة٣مػـةوكممم.مصف٤مّدؾوبماظطػٖاتماظيتمهٔثميفماظؾ زعوماىٖث٧عقيماٌص٧غي،موادؿؽصوإماآلصوتماظيتمهؿؾفوماظؾةٕورم

م.،موبق٧ظ٧جقوماظؿ٧اظٔ،موآظقوتماًؿ٧إ،مواٌشوط٣ماظؿؼـقيماٌٖتؾطيممبؿوردوتماظؿفٔؼٔرتبقيتلوؤالتمػوعيمبشلنمغظ٤ماظ

م

وؼـؾغ٩موؿقٞماظؾقوغوتماٌؿعؾؼيمبؤٌخ تمايوظقيميفماجملؿ٧سوتما٧ٌج٧دةمخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقيموهؾقؾةفومم-م841

م.ظؾؿلوسٔةميفماظؿكطقٜمواظؿـػقٕ

م

إنمعشورطيماظشؾؽوتماحملص٧ظقيمواإلضؾقؿقةيمعشةورطيمغشةطيمػة٩مأعةٖمػةوممظـفةوحمجفة٧دمممممممممم:اإلدارة/اؾمـيقق-م848

يفمعومؼؿعؾ١مبؿقٔؼٔماظؾ زعوماىٖث٧عقيماظيتمصبىمؤؼٔػوموإطـورػو،مويفمعومؼؿعؾة١مبنسطةوءمممماظؿفٔؼٔمواإلطـور،مالمدقؿو

طٕظ٢،مؼـؾغ٩موضٞمخطٜمضطٖؼيمظؾؿفٔؼٔ،مالمدقؿوميفمعومؼؿعؾ١مبو٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسةيمم.ماّوظ٧ؼيمهلو

م.ذاتماّوظ٧ؼيماظؼطٖؼي

م
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٣مظؾقوجيمإظبماظؿفٔؼٔمواإلطـةور،ممبةومؼشةؿ٣ماظـظةٖميفمضةٖورةماالدؿـلةوخممممممموؼـؾغ٩مأنمؼؽ٧نمػـوكمر ٔمعؿ٧ا -م842

م.اظؽويف،مودؾ٧كماظعقـوتمع٥محقٌماظؿكٗؼ٥،موزٖوفماظؿكٗؼ٥،مو  حقيمط٣مُعٔخ٣مع٥مأٌخ تمسؾ٨محٔة

م

ً[ةاؾوراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعًواردؾؾؿاالدمىدامًامليمدامً][االدمىدامًامليمدام]

ً

12ًادمىداؿفااؾمودعًيفًتوصقفًجمؿوعاتًػرعقةًحمددةًوتؼققؿفاًوزقادةًعددفاًؾمقيريً-8ً

م

إنماجملؿ٧سةةوتما٧ٌجةة٧دةمظةةٔىمبـةة٧كماىقـةةوتمؼـؾغةة٩مأنمتلةةوسٔماٌلةةؿكٔعنيمسؾةة٨ماالدةةؿفوبيمم:اخلؾػقــة-م843

وعؼووعةيممم}قؿوممتغقُّٖماٌـوخظؾؿقٔؼوتمواظػٖصماىٔؼٔة،مظؿقلنيماإلغؿوجقي،موزؼودةماالدؿٔاعي،مواالدؿفوبيمظؾؿغقُّٖ،مالمد

وع٥ماٌعرتفمب٦مسؾة٨مغطةو موادةٞمممم.م{اآلصوت،مواالحؿقوجوتماظؾشٖؼيماٌؿعؾؼيمبو٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي

وظؽة٩مم.مأنمذبؿ٧سوتماظؾ زعوماىٖث٧عقيماحملص٧ظقيمؼ٧جٔمصقفومضٔرمطؾريمع٥ماظؿـ٧ ماظٕيمدقؾٗمم٧ٌاجفيمػٕهماظؿقٔؼوت

اظـؾوتوتمواظؾوحـ٧نمواٌلؿكٔع٧نماآلخٖونمظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمع٥ماجملؿ٧سوتمأضصة٨مممب٧عٖؼلؿػقٔم

ادؿػودةمصعوظيمصؿ٥ماظ زممأنمضبٔدوامسؾ٨موج٦ماظلٖسيمسٔدامعقل٧رًامع٥مأغ٧ا ماىقـوتماظةيتممتؾة٢مأومؼةّٖجْمأنممتؾة٢ممممم

ميؽة٥مأنمؼشةّفٞمهلةنيماظؿ٧ ةق٠مواظؿؼقةق٤مسؾة٨مزؼةودةمادةؿكٔاممممممممممو.ماًصوئٚماٌكؿؾػيماظؽـريةماظ زعيميفمبٖاذبف٤

وصف٤ماظؿؾوؼ٥ماظ٧راث٩مواظؿعؾريمسـ٦مأعٖانمػوعونمأؼضًومظؿقلنيمادةؿكٔامماٌة٧اردماظ٧راثقةيمممم.ماجملؿ٧سوتموجعؾ٦مأطـٖمطػوءة

ا٧ٌج٧دميفمسٔدم غريمع٥موضٔمتؾنيمأنمتؽ٧ؼ٥مذبؿ٧سوتمربٔودةمع٥ما٧ٌادمإعومادؿـودًامإظبمتلفق٣ماظؿـ٧ ماظؽؾ٩م.ماظـؾوتقي

وتؿطؾةىمػةٕهماىفة٧دمتعووغةًوموثقؼةًومبةنيمَحػ ظةيمممممممم.مأٌخ تمأوماظؿؾوؼ٥ميفمخصوئٚمععقـيمضبلإ٥مادؿكٔامماجملؿ٧سوت

وعة٥ماٌؿؽة٥مأؼضةًومممم.ماظـؾوتوتميفمهٔؼٔماجملؿ٧سوتماظػٖسقيماظيتمميؽ٥ماظؿصٖفمصقفومبلف٧ظيمعٖب٩اظؾ زعوماىٖث٧عقيمو

ٌٗؼةٔمعة٥ماظؿقلةنيممممام}سؾ٨مهٔؼٔماظؾ زعوماىٖث٧عقيماظيتمتـط٧يمسؾ٨مإعؽوغقيماظؿؼقق٤{ظؿؼقق٤اظؿ٧ ق٠موا}أنمؼلوسٔم

ظتغؿةوجممم}عة٥مجوغةىماٌةٗارسنيمممبٔرجيمأطةربممادؿكٔاعفومبطٖؼؼيمعؾوذٖةم{صض مس٥ممنيٖباٌع٥مضؾ٣ماٌٖبني،مواٌٗارسنيم

م.{واظؿل٧ؼ١

م

.مويفماظعؼٔماٌـصٖم،مهؼ١مضٔرمطؾريمع٥ماظؿؼٔمميفمت٧ ق٠موتؼقق٤مذبؿ٧سةوتماظؾ زعةوماىٖث٧عقةيماحملصة٧ظقيمممم-م844

صؼٔماطؿلؾًمبؾٔانمطـريةماظؼٔرةمسؾ٨مادؿكٔامماظؿؼـقوتماىٗؼؽقيميفمت٧ ق٠ماظؾ زعوماىٖث٧عقي،موػة٧متطة٧رمؼةمديمإظبمممم

اىف٧دميفمإصبودمػةٕهماظؼةٔرةمحقـؿةومعةومزاظةًمت٧جةٔمحوجةيمممممممممودقؿعنيمأنمتؿ٧ا ٣.مت٧ظقٔمبقوغوتمأطـٖممش٧اًلموع٧ث٧ضقي

وهؼؼًمأوج٦متؼٔممػوعيمأؼضًوميفمادؿقٔاثمتؼـقوتمسوظقيماٌٖدودمظؿ٧ ق٠ماًصوئٚماظػقـ٧ظ٧جقي،موعةومؼؿصة٣ممم.مإظقفو

٨مبؽػةوءةمظؾ٧ضة٧فمسؾةممممرتبقةيماظعٔخ تماظؾ زعوماىٖث٧عقةيموعة٧ادممم{وتؼقق٤موظؿ٧ ق٠م}وظؿ٧ ق٠م.مبفومع٥مبـقيمهؿقي

م__________
اظؿؼقةق٤مػة٧متلةفق٣متؾة٢ماًصةوئٚمشوظؾةومعةومتؿةلثٖممممممممم.ماًصوئٚمسوظقيماظ٧راثيماظيتمميؽ٥مرؤؼؿفومبلف٧ظيمواظيتمتظفٖميفمعبقٞماظؾقؽوتاظؿ٧ ق٠مػ٧متلفق٣م]م12

 Reference: Rao NK, Hanson J, Dulloo ME, Ghosh K, Nowell D and Larinde M. 2006. Manual of seed.مبوظع٧اعة٣ماظؾقؽقةيمم

-9043-92-handling in genebanks. Handbooks for Genebanks No. 8. Bioversity International, Rome,  Italy. ISBN 978

6-740] 
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عة٥ماٌفة٤ممم{لةؿفؾ٢،مماٌموتطؾؾةمظواالدؿفوبيم}اًصوئٚماٌٖتؾطيمبوظؿؽق٠معٞمتلثرياتممتغقُّٖماٌـوخ،مواظؿكػق٠معـفو،م

م.بـػ٘ماظٔرجيمع٧ا ؾيمتـؿقيماظؼٔرةمسؾ٨مت٧ ق٠ماًصوئٚماظػقـ٧ظ٧جقي

م

ؼلف٣مايص٧إمسؾة٨مضةٔرممموسؾ٨ماظٖش٤مع٥مػٕاماظؿؼٔمماإلعبوظ٩،معومزاظًمت٧جٔمثغٖاتمطؾريةميفماظؾقوغوتموالم-م845

وعومزاإمسٔمموج٧دمبقوغوتمت٧ ق٠موتؼقةق٤مع ئؿةي،موسةٔمماظؼةٔرةمسؾة٨مت٧ظقةٔموإدارةمتؾة٢مممممممم.مطؾريمع٥ماظؾقوغوتما٧ٌج٧دة

اظؾقوغوت،مسوئؼنيمخطريؼ٥مضبة٧النمدونمادةؿكٔامماظؽةـريمعة٥مذبؿ٧سةوتماظؾ زعةوماىٖث٧عقةي،مالمدةقؿوماّغة٧ا مشةريممممممممممم

وعةٞمهلُّة٥ماالدةؿػودةمعة٥متؼـقةوتماظؾق٧ظ٧جقةوماىٗؼؽقةيمممممممم.مضةوربماظربؼةيمظؾؿقو ةق٣ممماٌلؿكٔعيماالدؿكٔامماّعـ٣مواّ

وايلوبقي،موتؽـ٧ظ٧جقوماٌعؾ٧عوتموغظومماٌعؾ٧عوتماىغٖاصقةي،معة٥ماٌؿؽة٥مهلةنيمصوئةٔةمذبؿ٧سةوتماٌة٧اردماظ٧راثقةيممممممممم

وؼـؾغة٩،مبوٌـة٣،ممم.مبوظؾ زعةوماىٖث٧عقةيممماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمهلقـًومطؾريًامبٗؼودةمأغ٧ا موحف٤ماظؾقوغةوتماٌؿعؾؼةيمم

.مادؿـؿورمجف٧دميفمادؿقٔاثموا ػوتمععقورؼيموعـففقوتمع٧حٔةمظؾؿ٧ ةق٠معة٥مأجة٣معٗؼةٔمعة٥ماحملو ةق٣مواّغة٧ا ممممممم

ودؿلوػ٤مزؼودةماظؿؿ٧ؼ٣موبـوءماظؼٔراتميفمزؼودةماتلو مغطو ماىف٧دماٌؿعؾؼيمبؿ٧ ق٠ماظؾ زعوماىٖث٧عقيمويفمزؼةودةمسؿة١ممم

،مودؿمديمبوظؿوظ٩مإظبمزؼودةمدف٧ظيمادؿؽشوفمبـ٧كماىقـةوتمظؾؿ٧ ة٣مإظبماًصةوئٚماظةيتمتؽة٧نمع٧ضةٞمممممممتؾ٢ماىف٧د

م.اػؿؿوم

م

وهٔؼةٔمم.مهلةنيمادةؿكٔامموإدارةماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيماٌصة٧غيممممممم:{األفداف}األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م846

واٌٖبنيممبوميفمذظة٢ماٌةٗارسنيممممعؾؿوءع٥مرٖفماظ]ص٧ظ٩ماظؾ زعوماىٖث٧عقيمذاتماظؼقؿيماحملؿؿؾيمظؾؾق٧ثمواظؿقلنيماحمل

وظ دؿكٔامماٌؾوذٖمع٥مجوغىماٌٗارسنيميفمإ  حماظـظ٤ماإلؼؽ٧ظ٧جقيماٌؿٔػ٧رة،موأذؽوإمأخٖىمع٥ماالدةؿكٔاممم[م،اٌٖبني

م.اٌؾوذٖميفماظـظ٤ماإلؼؽ٧ظ٧جقيماظٗراسقي

م

تشةورطقيممعةٞمغفةٍممم،م}وتؼقق٤مربو ق٣مربةٔدةممعؾؿؽٖةمظؿ٧ ق٠[مأغشطي[]بٖاعٍم]وضٞمم:األفدافًاؾودقطة-م847

،ممبوميفمذظ٢مظألغ٧ا مشريماٌلؿكٔعيماالدؿكٔامماّعـ٣،موهٔؼٔمأٌخ تمواىقـةوتماظةيتمميؽة٥مأنمممم{االضؿضوءمحلى

م.تؽ٧نمعػقٔةمظؿقلنيماإلغؿوجقيمواالدؿٔاعي،مالمدقؿوميفمدقو ممتغقُّٖماٌـوخ

م

تؽققة٠مرةٖ متؼقةق٤مسوظقةيماٌةٖدودمعة٥مضؾقة٣ماظؿقؾةق تماظلةٖؼعيممممممممممهلنيمطػوءةمسؿؾقيماظؿؼقق٤مبودؿقٔاثمو-م848

واحمل٧دؾيمظؾؿـ٧ ماظ٧راث٩موظؾؿقؿ٧ىماّؼض٩طمواظؿقؾق تماظؾق٧طقؿقوئقيماىٔؼٔةطمواظطٖ مائؼـةيمظؾؿلةفق٣ماظلةٖؼٞمممم

م.قإؿيظؾؿؾوؼ٥ما٧ٌرص٧ظ٧ج٩مواظؾـق٧يميفمايؼ٣مس٥مرٖؼ١مأجفٗةمؼٔوؼي،مظؾؿعٖفمسؾ٨مأٌخ تمذاتماًصوئٚماظؼ

م

إغشوءمذبؿ٧سوتمصٖسقيمع٥ما٧ٌادممبوميفمذظ٢مذبؿ٧سوتمربٔدةماًصوئٚمع٥مأج٣ماحملو ةق٣مذاتماّػؿقةيممم-م849

م.اظعوٌقي

م

م}هلنيموتقلريمتؾودإمبقوغةوتمت٧ ةق٠موتؼقةق٤مجقةٔةموايصة٧إمسؾقفةومسةربمذبؿ٧سةوتمبـة٧كماىقـةوتمممممممممم-م851

م.واإلضؾقؿقيمواظعوٌقي،ممبوميفمذظ٢مع٥مخ إمغظ٤ماٌعؾ٧عوتماظؼطٖؼيم{واظشؾؽوت



52 CGRFA-13/11/6 

م

واٌـظؿةوتماإلضؾقؿقةيممماّعة٤ماٌؿقةٔةمممؼـؾغ٩مظؾقؽ٧عوت،مبوظؿعوونمع٥مجوغىمأجفةٗةممم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م858

ومبةومم[واظشؾؽوتماإلضؾقؿقيم]وايؽ٧عقيماظٔوظقيمواٌـظؿوتمشريمايؽ٧عقيمذاتماظصؾي،موعٖاطٗماظؾق٧ثماظٗراسقيماظٔوظقي،م

يفماالسؿؾةور،ماظؼقةومممم[وذبؿؿعةوتف٤مم]وعـظؿوتماٌٗارسنيمم[وعـظؿوتماٌٖبنيم]أخٕمآراءماظعؾؿوءؼشؿ٣ماظؼطو ماًوص،موعٞم

م:مبومؼؾ٩

م

إغشوءمبقوغوتمت٧ ق٠موتؼقةق٤مأدودةقي،موهٔؼةٔماّوظ٧ؼةوت،موإجةٖاءمتؼقةق٤مدوريمظؾؿؼةٔمماحملةٖزميفممممممممم (أم)

اظـؾوتقيمظألشٕؼةيمواظٗراسةي،معةٞمممماظؿؼقق٤مبوظـلؾيمظ حؿقوجوتماٌكؿؾػيمظشؿ٨معلؿكٔع٩ما٧ٌاردماظ٧راثقيم

اظرتطقٗمسؾ٨مهٔؼٔماًصوئٚماٌضودةمظؼق٧دماإلغؿةوجميفمعةومؼؿعؾة١مبوحملو ةق٣ماّدودةقيمواحملو ةق٣ممممممم

مط[اظغٕائقيواحملو ق٣مذاتماّػؿقيمم]ذاتماّػؿقيماالضؿصودؼيماظؼطٖؼي

م

مواظؾوحـنيموخٔعوتماإلرذودمظؾؿٗارسنيموبـ٧كماىقـوتطماٌٖبنيدس٤ماظؿعوونمواظؿؽوع٣مبنيم (بم)

م

تشفقٞمايص٧إمسؾ٨مععؾ٧عوتماظؿ٧ ق٠مواظؿؼقق٤موتؾودهلو،ممبوميفمذظ٢معة٥مخة إماظؿ٧ا ة٣ماظشةؾؽ٩ممممم (جم)

 بنيمض٧اسٔمبقوغوتمبـ٧كماىقـوتمداخ٣ماظؾؾٔانمويفمعومبقـفوط

م

اإلضؾقؿقةةيم]اسةةيمطبضةةٞمظ تػوضةةوتمع حظةةيمأنمايصةة٧إمسؾةة٨ماٌةة٧اردماظ٧راثقةةيماظـؾوتقةةيمظألشٕؼةةيمواظٗر (دم)

واعؿـواًلمهلٕهماالتػوضوت،مؼـؾغ٩متشفقٞمعلةؿكٔع٩ماٌة٧اردممم.ماظٔوظقيماٌـطؾؼيمع٥مضؾق٣ماٌعوػٔةماظٔوظقي[أو

اظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمسؾ٨ما٧ٌاصؼيمسؾ٨مأحؽوممظؿؼود٤مبقوغوتماظؿؼقق٤مذاتماظصؾيمعةٞماٌعوػةٔممم

ورماظ٧اجىمأؼضًومظ حؿقوجوتماًو يمظؾؿلؿكٔعنيماظؿفورؼنيمّشٖاضماظلٖؼيماٌصٔرؼي،معٞمإؼ ءماالسؿؾ

 اٌ ئؿيط

م

ادؿكٔاممبقوغوتماظؿ٧ ق٠مواظؿؼقق٤مظؾؿلوسٔةمسؾة٨مهلةنيمإدارةماّ ةـوفماظؾٔائقةي،مواّضةوربماظربؼةيممممممم (هم)

 ظؾؿقو ق٣،مواظـؾوتوتماظغٕائقيماظربؼيماّخٖى،مواّس فماظ٧رضقي،ميفما٧ٌاضٞماظطؾقعقيط

م

ؼٔؼ٤ماظٔس٤ماٌوظ٩ماٌ ئ٤مظرباعٍماظؿ٧ ق٠مواظؿؼقق٤ماًو يمبةلغ٧ا ماحملو ةق٣مذاتماّػؿقةيماظٖئقلةقيمأومممممت (وم)

ايصٖؼيمظألع٥ماظغٕائ٩ميفمبؾٔاغفو،مبوظـظٖمإظبمأػؿقيمت٧اصٖممت٧ؼ٣ميفماّجؾنيماٌؿ٧دٜمواظط٧ؼة٣موتشةفقٞممم

 (]ـوصٞماًوصمبوٌعوػٔةماظٔوظقيوعـفومعـً محلوبماضؿلومماٌ)اظؿكزراتمعٞمآظقوتماظؿؿ٧ؼ٣ماظؼوئؿيم

م

عـة٣مدةـوب٣مايؾة٧بمممم)ظؾكصةوئٚماًورجقةيمممؾةيموذاتماىة٧دةماظعوظقةيممممؼتشفقٞمادةؿكٔامماظصة٧رماظؼٖمم (زم)

م.[اإلغرتغًوتضؿقـفوميفمض٧اسٔماظؾقوغوتمسؾ٨م(ماظؽوعؾي

م



53 CGRFA-13/11/6 

ذبؿ٧سةوتمذاتمموؼـؾغ٩متشفقٞماظشؾؽوتماحملص٧ظقيموبـ٧كماىقـوتمسؾ٨مهٔؼٔماًصوئٚماٌػقٔةموتؽ٧ؼ٥م-م852

خصوئٚمربٔدةموذاتمحف٤مربٔودمتؽ٧نمهلومأػؿقؿفومبوظـلؾيمظؾؿلؿكٔعنيمعٞماظرتطقٗمب٧ج٦مخوصمسؾ٨ماظؿؽق٠معةٞممم

وؼـؾغ٩متعٗؼٗماظؿ٧ ق٠مواظؿؼقةق٤موت٧حقةٔػؿومضقودةقًو،موؼـؾغة٩مزؼةودةمإتوحةيممممممم.متغقُّٖماٌـوخ،مواالدؿٔاعي،مواّع٥ماظغٕائ٩

م.ظومماٌعؾ٧عوتايص٧إمسؾ٨ماظؾقوغوتمع٥مخ إمهلنيمغ

م

ؼـؾغ٩متؼٔؼ٤ماظٔس٤م٧ٌا ؾيمبٖاعٍماظؿ٧ ق٠مواظؿؼقق٤ما٧ٌجفيميفمعومؼؿعؾ١مبؾ زعومجٖث٧عقيمعـؿؼوةمذاتمم:اؾؼدرة-م853

وع٥مذلنمسؿؾقيماظؿ٧ ةق٠مواظؿؼقةق٤مأنمتؾةٔأمبةنجٖاءمتؼقةق٤مظؾؿعؾ٧عةوتما٧ٌجة٧دةمحوظقةًوموبؾةٕإمجفةٔمظؿفؿقةٞمممممممممممم.مأوظ٧ؼي

وؼؾةٗمماظؼقةوممبؼةٔرمممم.متمواظؿؼورؼٖمواظؾطوضوتماٌـّؼؾي،موشريػو،موتصـقػفوموح٧دؾؿفوموإتوحؿفةوماٌعؾ٧عوتماظ٧اردةميفمإٌطٖا

م.طؾريمع٥ماظعؿ٣ميفمذبوإماظؿؼقق٤مبطٖؼؼيمع٧جفيمسب٧ماالدؿكٔامموربٔدةما٧ٌضٞ

م

ربةموؼـؾغ٩مأنمهٔدمايؽ٧عوتمواٌـظؿوتماٌ ئؿيماٌمدلةوتمواّصةٖادماظةٕؼ٥مضةٔمتؽة٧نمظةٔؼف٤ماظؼةٔرةمواًةمممممممم-م854

اظ زعؿنيمظؾؼقوممبعؿؾقيمت٧ ق٠ماظؾ زعوماىٖث٧عقيموتؼققؿفوميفمعومؼؿعؾ١مبضغ٧طمربةٔدةموؼـؾغة٩مهلةومأنمتضةٞمحوصظةيمممممم

ا٧ٌجة٧دونميفمعـةور١مسوظقةيماظضةغ٧طمواظةٕؼ٥مضةٔمممممممماٌٗارس٧ن[اٌٗارس٧نماٌٖب٧نماٌٖب٧نمو]ضطٖؼيمهلٕهماًربة،ممبوميفمذظ٢م

وتماظػٖسقيمع٥مأٌخ تماٌؾشإٖةمع٥مأج٣مإجٖاءمعٗؼٔمع٥ماظؿؼقق٤مهلوميفمز٣مزةٖوفممؼمدونمتؼققؿًومأوظقًومظؿقٔؼٔماجملؿ٧س

وؼـؾغ٩مأؼضًومحبٌمطػوءةمتؽؾػيماظؿعوضٔمع٥ماظؾةور٥مسؾة٨ماظؼقةوممبوظعؿة٣ماظؿؼققؿة٩،موطةٕظ٢مإعؽوغقةيمممممممم.مسؾؿقيمأطـٖم ٖاعي

م.تـػقٕمبٖاعٍمتعووغقيمبنيماظرباعٍماظؼطٖؼيمواظؼطو ماًوص

م

ؿؾؼ٨مع٧زػ٧ماظرباعٍماظؼطٖؼيمتٔرؼؾًومسؾ٨متؼـقوتمت٧ ق٠ماظؾ زعوماىٖث٧عقيموتؼققؿفومسؾ٨مأدةوسمموؼـؾغ٩مأنمؼ-م855

متٖبقةيموؼـؾغ٩مأنمؼؾٔأمػٕاماظؿٔرؼىمبوحملو ق٣ماظيتمُتعؿربمػوعيمضطٖؼًو،مواظيتمالمت٧جٔمهلومبةٖاعٍمم.مط٣مربص٧إمربٔد

يمعة٥ماّصةٖادماظةٕؼ٥مظةٔؼف٤معفةورةميفمادةؿكٔامممممممموؼـؾغ٩مأنمؼلؿفٔفمبـوءماظؼٔراتمإصبودمطؿؾيمحٖج.محوظقيمأومزبططي

عـففقوتماظؿ٧ ق٠ما٧ٌحةٔةمضقودةقًو،ممبةوميفمذظة٢متؼـقةوتماظؾق٧ظ٧جقةوماىٗؼؽقةيموإدارةماظؾقوغةوتمبودةؿكٔاممعـصةوتممممممممممم

م.تؽـ٧ظ٧جقوماٌعؾ٧عوتمائؼـي

م

وع٥مبقـف٤ماٌٗارسوت،ماظةٕؼ٥مماٌٗارسني،م[،منيماٌٖبنياٌٗارساحملؾقنيممبوميفمذظ٢ممنياٌٖب]وؼـؾغ٩مدس٤متٔرؼىم-م856

وبةوظـظٖمإظبمأنمم.مؼشورط٧نميفمبٖاعٍمتؼقق٤ما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي،مسؾ٨ماٌفوراتماظضٖورؼيمذاتماظصةؾيم

،م[اّسة فم]/علموظقوتف٤مطـريًامعوممتؿٔمع٥مت٧ظقٔماحملو ق٣موإغؿوجفوموحصودػومإظبماظؿصـقٞمواظؿكٗؼ٥موإسةٔادماّشٕؼةيمم

م.ورفماٌٖأةمبشلنمادؿكٔاعوتماظـؾوتوتموصوئٔتفومطـريامعومتؽ٧نمعلؿػقضيصننمعع

م

وؼـؾغ٩متعؾق٤م غورماظطؾؾيموتٔرؼؾف٤مسؾ٨ما٧ٌاضقٞماّدودةقيمذاتماظصةؾيمبؿ٧ ةق٠ماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيممممممم-م857

م.وتؼققؿفوموادؿكٔاعفو

م



54 CGRFA-13/11/6 

طونماٌٖادمتشفقٞمادؿكٔامماجملؿ٧سوتممصبىماالضط  مبلغ٧ا مذؿ٨مع٥ماظؾق٧ثمإذام:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م858

م:وؼـؾغ٩مأنمؼشؿ٣مػٕامعومؼؾ٩.ما٧ٌج٧دةمحوظقًومادؿكٔاعًومؼؿل٤مبػعوظقيماظؿؽؾػي

م

واظؾقة٧ثمم]اظـؾوتةوتمممرتبقةيمباظؾقة٧ثماٌؿعؾؼةيمممايص٧إمسؾ٨مأحةٔثمتؽـ٧ظ٧جقةوموسؾة٨ماظةٔس٤معة٥ممممممم(أ)م

واظؿؼقةق٤مظؿقٔؼةٔماىقـةوتماٌػقةٔةموصفة٤ممممممظؿقلنيمادؿكٔامماظطٖ ماىٗؼؽقيميفمعومؼؿعؾ١مبوظؿ٧ ق٠م[

متعؾرياتفوموتؾوؼـفوط

م

رةةٖ مربّلةةـيمظؿ٧ ةةق٠موتؼقةةق٤ماظؾ زعةةوماىٖث٧عقةةيمبودةةؿكٔامماظؿقؾةةق تماظؾق٧طقؿقوئقةةيموهٔؼةةٔممم(ب)م

اًصوئٚماظػقـ٧ظ٧جقيماظلٖؼعيمذيماٌٖدودماظعوظ٩،مالمدقؿوميفمعومؼؿعؾ١مبلؿوتماظؿؽقة٠معةٞممتغقُّةٖمممم

مآثورهمويفمعومؼؿعؾ١مبوظلؿوتماظؿغٕوؼيطماٌـوخمواظؿكػق٠مع٥

م

م.هلنيمتؾودإماظؾقوغوتمس٥مرٖؼ١مزؼودةموضٞموع٧اءعيمععوؼريمبقوغوتماظؿ٧ ق٠مواظؿؼقق٤م(ج)م

م

وتؾٗممأؼضًومحب٧ثمظؿؽ٧ؼ٥مذبؿ٧سوتمصٖسقيمع٥ما٧ٌادمتؽ٧نمأطـٖمصوئةٔة،ممبةومؼشةؿ٣ماجملؿ٧سةوتماّدودةقي،مممممم-م859

وػةةٕامدةةقؿطؾىمادةةؿقٔاثمووٖؼةةىم.مواجملؿ٧سةةوتمذاتماًصةةوئٚماحملةةٔدةمواظؼؾةة٧بماظصةةغريةمواٌؿـوػقةةيماظصةةغٖ،

ظؾؾقة٧ثمعة٥مخة إمهلةنيمتة٧اصٖمبقوغةوتمممممممموطٕامهلنيماظؾـقيماظؿقؿقةيم]ـففنيمظتجٖاءاتماٌكؿؾػيمّخٕماظعقـوتث

ؿكٔممبفةومموؼؾٗممعٗؼٔمع٥ماظعؿ٣مأؼضًومبشةلنماظؿقلةنيماّعـة٣مظؾطةٖ ماظةيتمؼلةمممممم.م[اظؿ٧ ق٠مواظؿؼقق٤مسربمغظ٤ماٌعؾ٧عوت

م.ػٕهماجملؿ٧سوتماظػٖسقيمظؾقص٧إمسؾ٨مأصض٣ما٧ٌادماٌضؿ٧غيمع٥ماجملؿ٧سيماظؽوعؾيماٌٖب٧ن

م

ؼـؾغ٩مدبطقٜمجف٧دماظؿ٧ ق٠مواظؿؼقق٤موتـػقةٕػوممبشةورطيمغشةطيمعة٥ماظةرباعٍماظؼطٖؼةي،مممممممم:اإلدارة/اؾمـيقق-م861

عـظؿةوتماٌةٗارسني،ممم[عـظؿةوتماٌةٖبنيمومم]اكموؼـؾغة٩مأؼضةًومإذةٖممم.مواظشؾؽوتماحملص٧ظقيمواإلضؾقؿقةيم[وعٖب٩ماظـؾوتوت،م]

م.وذٖطوتماظؼطو ماًوص،مورابطوتفو،موشريػو،محلىماالضؿضوء

م

وؼـؾغ٩متؽ٧ؼ٥مذبؿ٧سوتمربةٔودةمؼلةف٣مادةؿكٔاعفو،معة٥مضؾقة٣ماجملؿ٧سةوتمذاتماًصةوئٚماحملةٔدة،ممممممممم-م868

ػة٤معة٥ماٌلةؿكٔعنيموطةٕظ٢ممممموشريماٌةٖبنيموذبؿ٧سوتماظؼؾ٧بمأوماظؼؾ٧بماٌؿـوػقةيماظصةغٖممبشةورطيمغشةطيمعة٥مجوغةىممممممم

وصبىماظـظٖميفماظعؿ٣ماٌؿعؾ١مبفٕهماجملؿ٧سوتمضؿ٥مدقو ماىفٔماظؽوع٣ماظٕيمؼٖع٩م.ماظشؾؽوتماحملص٧ظقيمذاتماظصؾي

م.إظبمهلنيماالدؿكٔام،موصبىمإدعوج٦مإدعوجًومرادكًوميفمذظ٢ماظلقو 

م

تميفماظؾؾٔانماظـوعقةيماظةيتمتةٔؼٖمذبؿ٧سةوتممممموؼؾٗمماظؿعوونموتؾودإماٌعؾ٧عوت،مالمدقؿومع٥مجوغىمبـ٧كماىقـو-م862

م.ذٔؼٔةماظؿـ٧ موظؽ٥مالمؼ٧جٔمظٔؼفومع٧زػ٧نمذوومخربةميفمعومؼؿعؾ١مجبؿقٞماّغ٧ا ماٌص٧غي

م

ًاؾـلاتاتًوحتيقـفاًاؾوراثيًوتودقعًـطاقًؼاعدتفاًتربقةدعمًاجلفودًيفًجماالتً-9ً
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م

ميؽ٥مادؿكٔاممذبؿ٧سوتماظؾ زعةوماىٖث٧عقةيماحملةؿػٝمبفةوميفمبـة٧كماىقـةوتمظؿقٔؼةٔمخؾػةوتمممممممممم:اخلؾػقة-م863

،موظؿ٧دقٞمغطو ماظؼوسةٔةماظ٧راثقةيممم[واالحؿقوجوتم]حلىمزٖوفمجٔؼٔةميربٔدةمعػقٔةمالدؿقٔاثمأ ـوفمجٔؼٔةمعؽقػ

هؼقؼةًومّيمشةٖضمعة٥مػةٕهمممممماٌةٖبنيمموعٞمأغ٦مع٥ماٌؿؽ٥مادؿكٔاممبعٛما٧ٌادمعؾوذًٖةمع٥مجوغةىم.مرتبقياظاظعوعيمظرباعٍم

أوماظؿقلنيماظ٧راث٩مطـريًامعومؼؽ٧نمضٖورؼًومإلغؿوجمعودةمميؽة٥مادةؿكٔاعفومبلةف٧ظيمممممرتبقياظاّشٖاض،مصننماظؿقلنيمضؾ٣م

ؾطيماىٔؼٔةماظ٧دقؾيماظٖئقلقيمظؿلؾق٤ما٧ٌاردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمممماّ ـوفماٌلؿـمتـ٣مم].رتبقياظع٥مجوغىمبٖاعٍم

م[.ظٗراسيمظؾؿٗارسنيوا

م

واظؿقٔيماٌؿؿـ٣ميفمادؿكٔامما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيمؼع٧ضة٦مرطة٧دمأوماضةؿق إماظؼةٔرةميفممممممم-م864

واًةوصمم]اظـؾوتوتميفماظؼطةو ماظعةومممممعٖب٩وؼ٧جٔماآلنمغؼٚميفم.ماظـؾوتوتميفمطـريمع٥ماظؾؾٔانمتٖبقيعبقٞمعٖاح٣مسؿؾقيم

،محبقٌمطبؿورم[أٌارسماظٗراسقي/]اظـؾوتوتميفماىوععوتمرتبقيبوػؾ٧طميفمععٔالتماالظؿقو مبوظٔوراتماظؿؼؾقٔؼيماٌؿعؾؼيم[

.ماظطؾؾيمبٔاًلمع٥مذظ٢مدبصصوتمسؾؿقيمتؿقْمعلوراتمعفـقيميفمعومُؼٖتلىمأغ٦مسؾ٧ممأحٔثمع٥مضؾق٣ماظؾق٧ظ٧جقوماىٗؼؽقةيم

اظـؾوتةوتماظؿؼؾقةٔيميفمتطة٧ؼٖمأ ةـوفماحملو ةق٣مػة٧مدورمالمميؽة٥مممممممممتٖبقةيمرمصٔو.مومثيمحوجيمعؾقيمظؿٔاركمػٕهمايوظي

صوظؿؽـ٧ظ٧جقوتماظؾق٧ظ٧جقيمائؼـيمالمتـط٧يمد٧ىمسؾ٨مزؼودةمأوج٦ماظؽػوءة،موظؽـفومالمميؽة٥مأنمهة٣ممم.ماالدؿغـوءمسـ٦

م.رب٣ماالغؿؼوءماظؿففق ماظؿؼؾقٔيمواظؿؼقق٤مايؼؾ٩

م

عطوظىمعؿٗاؼٔةمسؾ٨مبةٖاعٍممم[،موبوًص٧صمتغقُّٖماٌـوخٌقيوعاظماتاظؿغري[]ٌـوختغقُّٖما]حوظقًو،متػٖضمهٔؼوتمو-م865

وع٥ماظضٖوريمتعٗؼٗماظؼٔراتماظؾشٖؼيمواظؾـقيماظؿقؿقيمتعٗؼًٗامطؾريًامعة٥مأجة٣ممم.م،موع٥ماٌٖجْمأنمتٗدادمطـوصيمذظ٢رتبقياظ

ع٥مضٔرةمربلـيمسؾ٨مهؿ٣ُّماظضةغ٧طمايق٧ؼةيممممؼؾٗممظؾؿؽق٠معٞمتغقُّٖماٌـوخ ػٕهماظرباعٍمظؽ٩مت٧صٖمأ ـوصًومتـط٧يمسؾ٨معو

وصبىمأنمؼؽة٧نمػةٕاماظؿقلةنيمظؾؼةٔراتمعؼرتغةًومبنسةودةماظةؿػؽريميفمممممممم.م[،موظؽ٥مأؼضومظؾؿـ٧ؼٞمواّع٥ماظغٕائ٩]واظ حق٧ؼي

واٌلةؿفؾؽنيماآلخةٖؼ٥ممم]ملؿـٔمإظبماالحؿقوجوت،معٞمزؼودةمإدعوجمعـظ٧راتماٌٗارسنيتصبىمأنممرتبقيصوظ.ماالدرتاتقفقوت

اظـؾوتةوتمبوإلدعةوجمايؽةق٤مممممرتبقةيمظوصبةىمهلةنيمطػةوءةماّغشةطيماظؿؼؾقٔؼةيمممممم.ميفمهٔؼٔماّوظ٧ؼوتموهٔؼٔماّػٔاف[

م.مظؾؿؽـ٧ظ٧جقوماظؾق٧ظ٧جقيمائؼـيماظيتمتؿل٤مبؽػوءةماظؿؽؾػيموادرتاتقفقوتمهٔؼٔماًصوئٚماظػقـ٧ظ٧جقي

م

واظؿقلنيماظة٧راث٩،ممبةوميفمذظة٢مبؿفؿقةٞمعة٧اردمطة٣معة٥مممممممممرتبقياظوصبىمتشفقٞمأغشطيماظؿقلنيمضؾ٣م[مَعؽٖرم865]

اظـؾوتوت،محبقٌمؼؿلـ٨مهٔؼٔمأغلىمب زعومجٖث٧عقيموادؿكٔاعفوميفمهؼق١مأػةٔافمممعٖب٩َحػ ظيماظؾ زعوماىٖث٧عقيمو

وصبىمإؼ ءمعٗؼٔمع٥ماالػؿؿوممظؿقلنيماحملو ق٣مأٌروديمبٔرجيمأضة٣مواظةيتمتشةؽ٣مأشٕؼةيمرئقلةقيمممممم.مربٔدةمب٧ض٧ح

وصبىمادةؿكٔامماّضةوربماظربؼةيمظؾؿقو ةق٣مبطٖؼؼةيمأطـةٖمعـففقةيمظؿقٔؼةٔماىقـةوتمممممممممم.معيميفمطـريمع٥مأسبوءماظعوملػو

م.اظؼودرةمسؾ٨ماظؿقؿ٣ماٌطؾ٧بيميؿوؼيماّع٥ماظغٕائ٩ميفمع٧اجفيمزٖوفممتغقُّٖماٌـوخماحملو ق٣اظ زعيمظؿ٧ظقٔمأ ـوفم

م

ٔرت٦مسؾ٨ماظؿقؿ٣ُّموسؾ٨ماظؿؽق٠مادؿكٔامموغشٖمعؼودؼٖمأطةربممودقؿطؾىمهلنيمادؿٔاعيماإلغؿوجماحملص٧ظ٩موض-م866

وميؽة٥مهؼقة١معلةوػؿيمػوعةيمعة٥مخة إممممممم.مع٥ماظؿـة٧ معة٥محقةٌمطة٣معة٥ماحملو ةق٣مواّ ةـوفماٌؿوحةيمظؾؿةٗارسنيممممممممم
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ماظـؾوتوتمويفمعـؿفوتمػٕهمتٖبقيادرتاتقفقوتمت٧دقٞمغطو ماظؼوسٔةماظيتمتلع٨مإظبمت٧دقٞمغطو ماظؿـ٧ ماظ٧راث٩ميفمبٖاعٍم

م.اظرباعٍ

م

وع٥مأعـؾيماىفٔماٌؿعٔدماّرٖافميفمذبوإمهلنيماظؼٔراتمعؾودرةماظشٖاطيماظعوٌقةيمظؾـةوءماظؼةٔراتميفمذبةوإممممم-م867

صفٕهماظشٖاطيماظيتمتشرتكمصقفومجفوتمععـقيمعؿعٔدةمعة٥ماظؼطةوسنيماظعةوممواًةوصمعة٥مبؾةٔانمغوعقةيمممممممم.ماظـؾوتوتمتٖبقي

وػ٩متٖعة٩مم.مع٥ماٌعوػٔةماظٔوظقيم6ؾقوجيمإظبموج٧دمضٔرةمع٥مأج٣متـػقٕماٌودةموبؾٔانمعؿؼٔعيمأغشؽًمطودؿفوبيمعؾوذٖةمظ

اظـؾوتوتموهلنيمغظ٤مت٧رؼٔماظؾٕورميفماظؾؾٔانماظـوعقي،موهلنيماإلغؿوجماظٗراس٩مع٥مخ إممتٖبقيإظبمهلنيماظؼٔرةمسؾ٨م

ؿقٔيماٌؿؿـة٣ميفماظؿ٧ظقةٔ،موػة٧معؾةودرةمتوبعةيمممممموبٖغوعٍماظ.ماالدؿكٔامماٌلؿٔاممظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي

ظؾفؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾق٧ثماظٗراسقيماظٔوظقيمتٖع٩مإظبمإصبودمربو ق٣مربلـيمعة٥مأجة٣م ةغورماٌةٗارسنيمعة٥مخة إممممممم

ذٖاطوتميفمعومبنيمعـظؿوتماظؾق٧ث،مػ٧معـوإمآخٖمٌؾودراتمسوعيمتشرتكمصقفومسٔةمجفةوتمععـقةيموتشةفٞمادةؿكٔامممممم

وؼٖطٗمػٕاماظربغوعٍمسؾ٨مادؿكٔاممأدواتماظؿؽـ٧ظ٧جقةومم.ميماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيميفماظؿقلنيماحملص٧ظ٩ا٧ٌاردماظ٧راثق

،مواٌعؾ٧عوتقيماظؾق٧ظ٧جقةي،مظؿقلةنيمأوجة٦ماظؽػةوءةميفمممممياىٗؼؽقمرتبقيواظاظؾق٧ظ٧جقيمائؼـي،ممبوميفمذظ٢ماىقـ٧عقوت،م

م.ادؿقٔاثمأ ـوفمربص٧ظقي

م

اٌلوػؿيميفماّع٥ماظغٕائ٩موهلنيمدؾ٣مععقشيماٌةٗارسنيمعة٥مخة إممممم:{األفداف}ًجلاألفدافًاؾطوقؾةًاأل-م868

ادؿكٔاممربو ق٣معؽقػيموادؿقٔاثمأ ـوفمربص٧ظقيمضودرةمسؾ٨ماظؿقؿ٣موتضؿ٥مشة تمسوظقةيميفمزة٣مزةٖوفمبقؽقةيمممممم

عٗؼةٔمعة٥ماية٧اصٗماٌؾؿ٧دةيمممممموزؼودةمادؿكٔامما٧ٌاردماظ٧راثقيمواظؼقوممبةٕظ٢مبؿة٧صريمم.معـووئيموغظ٤مزراسقيمػٗؼؾيمأٌخ ت

مم.اظيتمتٔصٞمإظبم ٧غفو

م

ائمع٥مأوج٦ماهلشوذيميفماظـظ٤ماحملص٧ظقيمبٗؼودةماظؿـ٧ ماظ٧راث٩ميفمغظ٤ماإلغؿوجمذاتفو،مم:األفدافًاؾودقطة-م869

اّ ةـوفمم/}احملو ةق٣مسة٥مرٖؼة١مادةؿكٔامماّضةوربماظربؼةيمظؾؿقو ةق٣،موأ ةـوفماٌةٗارسنيممممممممممتٖبقةيموطٕظ٢ميفمبٖاعٍم

وزؼودةمادؿٔاعيماظـظ٤ماظٗراسقيموضٔرتفومسؾ٨ماظؿؽق٠معٞم.محلىماالضؿضوءم[اظعصٖؼيماّ ـوفم][اإلدخوالت]،مو{اظؾٔائقي

حلةىمم]اظـؾوتةوت،مممتٖبقةيمم[اظؼطةو ماظعةومميفمذبةوإممم]وتعٗؼةٗمضةٔرةمبةٖاعٍمممم.م[واحؿقوجوتماٌلؿفؾؽنيم]اظؿغرياتماظؾقؽقي

ؼؾٗممع٥مأدواتموع٧اردمإلحةٔاثمزؼةوداتمعلةؿٔاعيميفماظؿـة٧ ماظة٧راث٩ممممممموت٧صريمعو.ماظؿشورط٩مرتبقياظوتشفقٞمم[،االضؿضوء

ع٥مأج٣ماحملو ق٣ماظؽربىمواظصغٖىمس٥مرٖؼ١ماتؾو مُغفٍمع ئؿيمظؿ٧دةقٞمغطةو ماظؼوسةٔةمممممرتبقياظاظٕيمتلؿكٔع٦مبٖاعٍم

م.وظؾؿقلنيماظ٧راث٩

م

ؼـؾغةة٩مظؾقؽ٧عةةوت،مواٌـظؿةةوتماظٔوظقةةي،مواٌـظؿةةوتمشةةريمايؽ٧عقةةي،موعصةةودرممم:االدــرتاتقهقة/اؾيقادــة-م871

م:اظؿؿ٧ؼ٣،ماظؼقومممبومؼؾ٩

م

اظـؾوتةوتمواظؾقة٧ثممممرتبقةيمظاالسرتافمبلػؿقيمت٧صريممت٧ؼ٣مودسة٤مظ٧جقلةيتمرة٧ؼؾ٩ماّجة٣مّغشةطيممممممم(أ)م

م،مواظؿقلنيماظ٧راث٩،موت٧دقٞمغطو ماظؼوسٔةطرتبقياظاٌؿعؾؼيمبفوموأغشطيمعومضؾ٣م
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م

االسرتافمبلػؿقةيمتؼةٔؼ٤مدسة٤مطةوف مظتدعةوجماظةٖوتق مّدواتماظؿؽـ٧ظ٧جقةوماظؾق٧ظ٧جقةيمائؼـةي،ممممممممممم(ب)م

واظؾق٧ظ٧جقةومايلةوبقي،موعـصةةوتمتؽـ٧ظ٧جقةوماٌعؾ٧عةوتميفمإدارةماٌةة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةةيممممممم

ًصوئٚماٌٖش٧بيمضؿ٥مواظٗراسي،مالمدقؿوميفمت٧ ق٠ماظؾ زعوماىٖث٧عقيمويفمتقلريمإدخوإمع٧رثوتما

مطرتبقياظع٧ادم

م

تشفقٞمإضوعيمذٖاطوتمبنيماظؼطوسنيماظعوممواًوصموذٖاطوتمأخٖىمتشفٞماتؾةو مُغفةٍمتشةورطقيميفممممم(ج)م

معومؼؿعؾ١مبؿقٔؼٔمأوظ٧ؼوتموأػٔافماظؿقلنيماحملص٧ظ٩موتـػقٕػوط

م

،ممبوميفمذظ٢موضٞمأرٖمتـظقؿقيمع ئؿةيمظأل ةـوفمممياظؿشورطقمرتبقياظوضٞمدقودوتموتشٖؼعوتمتٔس٤مم(د)م

مظؾـؾوتوتطمياظؿشورطقمرتبقياظاظيتمُتلؿقٔثمع٥مخ إم

م

تشفقٞمإضػوءماظطوبٞماٌمدل٩مسؾ٨ماظـفٍماظؿشورطقيماٌٖاسقيمظؾػ٧ار مبنيماىـلنيمواٌٖاسقيمظؾشؾوبمم(ػة)م

دماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمممماظـؾوتةوتمطفةٗءمعة٥ماالدةرتاتقفقيماظؼطٖؼةيمظؾؿة٧ارمممممممرتبقةيمبيفمعومؼؿعؾ١م

مواظٗراسيمتقلريًامالسؿؿودمأ ـوفماحملو ق٣ماىٔؼٔةط

م

اظـؾوتوتمسؾ٨مأودٞمتـ٧ موراث٩مثؽ٥مظؽة٩مضبةٔدواماًصةوئٚمممممعٖب٩اٌلوسٔةمسؾ٨مهلنيمحص٧إمم(و)م

ماظ زعيمالدؿقٔاثمأ ـوفمع٥ماحملو ق٣معؽقػيمحلىماظظٖوفماٌـوخقيمائؼـيط

م

ٔموضٞماالدرتاتقفقوتماظؼطٖؼيموسـٔمتعٗؼٗمأوجة٦ماظؿعةوون،مبلحؽةومماظـظةومماٌؿعةٔدمممممماظ٧س٩ماظؿوم،مسـم(ز)م

اّرٖافمظؾقص٧إمواضؿلومماٌـوصٞماًوصمبوٌعوػٔةماظٔوظقي،ماظيتمميؽة٥معة٥مخ هلةومايصة٧إمسؾة٨مممممم

م”.بشلنماّشٕؼيمواظٗراسيمرتبقيواظّشٖاضماالدؿكٔاممواظص٧نمع٥مأج٣ماظؾق٧ثمواظؿٔرؼىم“ا٧ٌادم

م

ؼـؾغ٩مدس٤ماظـظ٤ماظؼطٖؼي،مواظشؾؽوتماإلضؾقؿقي،موعٖاطٗماظؾق٧ثماظٗراسقيماظٔوظقةي،مواٌـظؿةوتمشةريممممم:اؾؼدرة-م878

اظـؾوتةوت،ممبةومؼشةؿ٣مممممتٖبقةيم،مواٌـظؿوتماّخٖىمذاتماظصؾيمظؽة٩ممتةورسمأغشةطيمممم[،مواٌٖبني]ايؽ٧عقي،مواىوععوت

ؼةيمٌعوىةيماٌشةوط٣ماظةيتمهةٔدػوماظشةؾؽوتماحملصة٧ظقيمممممممموؼـؾغ٩مإسطوءماّوظ٧.ماظؿقلنيماظ٧راث٩موت٧دقٞمغطو ماظؼوسٔة

وعـظؿةوتمم]واإلضؾقؿقي،مواٌـؿٔؼوتماإلضؾقؿقةيماٌعـقةيمبوظؾقةٌمواظؿطة٧ؼٖ،موشريػةومعة٥ماهلقؽةوتمواٌمدلةوتماٌكؿصةي،مممممممممم

١موؼـؾغ٩مأنمتؿفووزماىف٧دمععوىيمأذةٔماٌشةوط٣مإيوحةًوماحملةٔدةميفمربو ةق٣ماٌؾقةمممممم.موعـظؿوتماٌٗارسني[،ماٌٖبني

م.اّوإمظؾؿعوػٔةماظٔوظقي،محبقٌمتشؿ٣ماحملو ق٣ماظيتمتٔس٤ماّع٥ماظغٕائ٩ماحملؾ٩ميفمزبؿؾ٠مأسبوءماظعومل

م

ودقؿطؾىمبـوءماظؼٔراتمإؼ ءمعٗؼٔمع٥ماالػؿؿوممإلسٔادمأصةٖادمعفةٖةميفماظؿؼـقةوتماظؿؼؾقٔؼةيمظؾؿقلةنيماظة٧راث٩ممممممم-م872

صبىمتعٗؼٗماظؼٔرةمسؾ٨مإجٖاءماظؿؼقةق٤مايؼؾة٩موطةٕظ٢ماظؿؼقةق٤مممممموإضوصيمإظبمذظ٢،.مظؾـؾوتوتموطٕظ٢ميفماظؿؼـقوتمائؼـي
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وصبىمأنمؼؽ٧نمبـوءماظؼٔراتمعصق٧بًومبؿ٧صريمح٧اصٗمطوصقي،مع٥مضؾق٣مإتوحيمصةٖصمعفـقةيمعفقؽؾةي،مظؿقلةريممممم.ماٌكؿربي

تؽةٖارمموميؽ٥مأنمؼمديمهلنيماظؿعوونماظٔوظ٩مإظبمخػٛمتؽوظق٠ماظؿٔرؼىموائمع٥م.مجٕبموادؿؾؼوءمع٧زػنيمعؿؿٖدني

م.ويفمػٕاماظصٔد،مميؽ٥مأنمتؽ٧نمعٖاطٗماظؿػ٧ ماإلضؾقؿقيمودقؾيمظؾقٔمع٥ماظؿؽوظق٠موع٥ماظؿؽٖار.ماالدؿـؿوراتمب مدا  

م

ؼـؾغة٩مظؾؿمدلةوتمأنمت٧ا ة٣متطة٧ؼٖموتؽققة٠موادةؿكٔاممتؽـ٧ظ٧جقةوتمبق٧ظ٧جقةيمممممممممم:اؾمؽـوؾوجقـًا/اؾلووث-م873

ظؿقؼ١مع٥م  حقؿفو،موأنمت٧دةٞمغطةو مأغشةطيماظؾقةٌمواظؿطة٧ؼٖمممممموأدواتمثوغ٧ؼيمظؾؿقلنيماظ٧راث٩مهّل٥ماظؽػوءةمومتما

وتؿضةؿ٥مم.مرتبقةيماظحبقٌمتشؿ٣مزؼودةمجف٧دماالدؿؽـوسموهؼق١ماالدؿكٔامماّعـ٣مظألضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣ميفمبةٖاعٍمم

ظؿ٧دةقٞمممػٕهماظرباعٍمجقـوتمػوعيمٌؼووعيماظضغ٧طمايق٧ؼيمواظ حق٧ؼيموهلنيماإلغؿوجقيموميؽ٥مأنمتؽ٧نمعصةودرمػوعةيمم

م.وؼؾٗممادبوذمإجٖاءاتمظؿقلنيمهٔؼٔماىقـوتموغؼؾفوماٌػقٔؼ٥.مغطو ماظؼوسٔة

م

اظيتمتةٔس٤مت٧دةقٞمغطةو ماظؼوسةٔةموهلإة٥ماالدةؿٔاعيميفممممممممرتبقياظوتؾٗممحب٧ثمظؿط٧ؼٖمإجٖاءاتماالغؿؼوءمورٖ م-م874

مرتبقةيماظا٧ٌادماّدودقيماٌ ئؿيمظةرباعٍممموع٥ماٌٖجْمأنمؼشؿ٣مػٕامحب٧ثًومبشلنماغؿؼوء.ماظ٧ضًمذات٦معٞمهلنيماإلغؿوجقي

م.ذبؿ٧سوتمتٖبقيوإجٖاءاتم

م

ظشةؾؽوتمماؼـؾغ٩مدبطقٜماّغشطيمواالضط  مبفةومبوظؿعةوونماظ٧ثقة١معةٞماظةرباعٍماظؼطٖؼةيمومممممم:ًاإلدارة/اؾمـيقق-م875

سني،معةٞماإلحورةيممموعـظؿوتماٌةٗارم[،موعـظؿوتماٌٖبني]احملص٧ظقيمواإلضؾقؿقي،مواهلقؽوتمواٌمدلوتماظعؾؿقيماّخٖى،م

معٖبة٧موؼـؾغ٩متشفقٞماالتصوإماظ٧ثق١ميفمعةومبةنيمأعـةوءمبـة٧كماىقـةوت،موممممم.مسؾؿًومبوٌؾودراتماظٔوظقيماظلوئٔةمذاتماظصؾي

وؼـؾغ٩متشفقٞماظؿ٧ا ٣ماظشؾؽ٩ميفمعةومبةنيماظعةوعؾنيمممم.ماظـؾوتوت،موشريػ٤مع٥ماظعؾؿوءميفمط٣مع٥ماظؼطوسنيماظعوممواًوص

وتعوونماىفوتماٌعـقيماظٖئقلقيميفمتـؿقةيمد دة٣ماظؼقؿةيماحملصة٧ظقيممممم.م٧جق٦موظؿؾودإماّصؽورطلداةمظؾؿمرتبقياظيفمذبوإم

م.سؾ٨ماٌلؿ٧ىماظؼطٖيمػ٧مودقؾيمصعوظيمأخٖىمظؿـلق١ماّغشطيمواىف٧دماظضٖورؼيمظؽػوظيمإحٖازمتؼٔممعلؿٔام

م

م[اءواؾغذً]اؾزراعةًامليمداؿةتشهقعًتـوقعًاإلـماجًاحملصوؾيًوتودقعًـطاقًاؾمـوعًاحملصوؾيًؿنًأجلً-12ً

م

سؾ٨ماظٖش٤مع٥ماظؿؼٔمماحملةٖزميفمتـ٧ؼةٞماإلغؿةوجماحملصة٧ظ٩،مصةننماظٗراسةيماّحودؼةيمواحملو ةق٣مممممممممم:اخلؾػقة-م876

ا٧ٌحٔةموراثقًومتلقطٖمبٔرجيمعؿٗاؼٔةمسؾ٨ماظـظ٤ماظٗراسقي،مثومؼلػٖمس٥مغش٧ءمخطٖمجةٔيميةٔوثمخلةوئٖميفماظغة تممممم

وضةٔماسُؿةٖفميفماظعؼةٔمممم.مظؼٔرةمسؾ٨ماظؿقؿ٣ُّبلؾىماآلصوتمواّعٖاضمواظضغ٧طماظ حق٧ؼي،موطٕظ٢مبلؾىمسٔمماالدؿؼٖارموا

ايوجةيمإظبماالدةؿٔاعيممم:موتشؿ٣مػةٕهماظؿقةٔؼوتمعةومؼؾة٩مممم.ماٌـصٖممبعٔةمهٔؼوتمجٔؼٔةمدؿؼؿض٩متعٗؼٗمجف٧دماظؿـ٧ؼٞ

ٕمموتسؾة٨مادةؿكٔاعمم]اظط٧ؼؾيماّج٣ميفماٌؿوردوتماظٗراسقةيطموتٗاؼةٔماٌـوصلةيمممم احملو ةق٣ماظةيتممم]عة٥مم[واّسة فممماءاظغة

اظ٧ض٧دمايق٧يطمواشبػوضماّع٥ماظؿغٕويمثومؼؼ٧ضماظصةقيطموتٗاؼةٔماظػؼةٖماظٖؼػة٩ميفمممممم[وتادؿكٔاع[]غؿوجُتلؿكٔمميفمإ

م.ومتغقُّٖماٌـوخ[واّع٥ماظغٕائ٩،مواظلقودةمسؾ٨ماظغٕاءم]بعٛمأسبوءماظعوملطم

م
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م[اظـؾوتقي[]ص٧ظقياحمل]و٧ٌاجفيماظؿقٔؼوتماٌؼؾؾي،مدقؾٗممأنمتؿضؿ٥ماظـظ٤ماظٗراسقيمروئػيمأودٞمع٥ماّ ـوفم-م877

،ممبوميفمذظ٢ماحملو ق٣ماظيتمُتـؿٍمع٧ادمخوممّشٖاضماظصةـوسيماظٗراسقةيموّشةٖاضماظطوضةي،ممممم[واّس ف]وع٥ماحملو ق٣

طٕظ٢،مدقؽ٧نمع٥ماظضٖوريم.م[واّس ف]واحملو ق٣مشريماٌلؿكٔعيمحوظقًوماالدؿكٔامماّعـ٣،مواظـؾوتوتماظغٕائقيماظربؼي

وميـة٣ماظؿؼقةق٤مواالغؿؼةوءمواظؿقلةنيماظؿشةورط٩مممممم.مؼضّؿـ٧امبٖاذبف٤ماظؿقلقـقيمعٗؼًٔامع٥ماظؿـ٧ اظـؾوتوتمأنممٌٖب٩بوظـلؾيم

اٌؾؽةٖةمتةٔابريمميؽة٥مأنمهؼة١معلةؿ٧ؼوتمأسؾة٨معة٥ماظؿـة٧ ممممممممممرتبقةيماظوخطة٧طممم{اّ ـوفماظؾٔائقي/}ّ ـوفماٌٗارسني

وسؾة٨ماٌلةؿ٧ىماظة٧راث٩مبؿـ٧ؼةٞمغظة٤ممممممموؼـؾغ٩مادؿؽؿوإماظؿـ٧ؼةٞمسؾة٨معلةؿ٧ىماّغة٧ا مممم.مواظؿؽق٠مواالدؿؼٖارمظؾؿقو ق٣

ص٧ج٧دمغظ٤مإغؿوجمعؿـ٧سيمدق٧صٖمخٔعوتمغظ٤مإؼؽ٧ظ٧جقيمربلـيمودقفع٣متؾ٢ماظـظ٤مأضٔرمسؾة٨ماالدةؿػودةمعة٥مممم.ماإلغؿوج

وإظبمجوغىمحؾ٧إمع٥مضؾق٣مسؿؾقوتمتـووبمزر ماحملو ق٣،موادؿكٔاممخ ئةٜمم.مأًعوتماظيتمتؼٔعفوماظؾقؽوتماحملقطي

م[يفمدؿلةوػ٤مػةٕهماٌؿوردةوتممم[]دةؿمديمػةٕهماٌؿوردةوتمإظبممم]،موخطة٧طمعؿعةٔدة،ممم[اظرتطقؾقةيمـوفم،مواّ ]ع٥ماّ ـوف

هلنيمضٔرةماظـظ٤ماظٗراسقيمسؾ٨ماظصؿ٧دموإظبمهلنيمادؿؼٖارػومثومؼلوسٔمسؾ٨مطػوظةيماّعة٥ماظغةٕائ٩مواظؿغةٕويموأعة٥مممممم

م.اظٔخ٣

م

تشفقٞماظٗراسيماٌلةؿٔاعيمسة٥مرٖؼة١ماظؿـ٧ؼةٞميفمعةومبةنيماحملو ةق٣ممممممممم:{األفداف}األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م878

م.وداخؾفو

م

،موشريػة٤معة٥ممماٌةٖبنيماظؼقوممدورؼًومبودؿعٖاضماهلشوذيماظ٧راثقيميفماحملو ةق٣موتشةفقٞمممم:األفدافًاؾودقطة-م879

م.إلضؾقؿ٩مواظٔوظ٩اىؿوسوتمذاتماظصؾي،مسؾ٨مادبوذماإلجٖاءاتماظؿكػقػقيماظضٖورؼيمسؾ٨مط٣مع٥ماٌلؿ٧ىماظؼطٖيموا

م

م.وطٕظ٢معٞمأصضؾقيماٌلؿفؾؽني[واالدؿؼٖارم]ووضٞممنوذجمظتغؿوجماٌؿـ٧ متؿل١معٞماإلغؿوجقيماّسؾ٨م-م881

م

ؼـؾغ٩مظؾقؽ٧عوتمواٌـظؿوتمايؽ٧عقيماظٔوظقيمذاتماظصؾيمأنمتؼة٧م،مبوظؿعةوونمعةٞممممم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م888

اإلرذةةودمواظؼطةةو ماًةةوصموعـظؿةةوتماٌةةٗارسنيمواٌـظؿةةوتمشةةريممماظشةةؾؽوتماحملصةة٧ظقيموعمدلةةوتماظؾقةة٧ثموأجفةةٗة

م:ايؽ٧عقي،ممبومؼؾ٩

م

موتؼقق٤ماهلشوذيميفماحملو ق٣مبصػيمعـؿظؿيطم[اظؿـ٧ ماظ٧راث٩[]اظ٧حٔةماظ٧راثقي]ر ٔمم(أ)م

م

إلدراجمأغ٧ا مجٔؼةٔةمم[شريمضورةمبوظؿفورةم]ٗموت٧صريمح٧اصتشفقٞماظلقودوتماظيتمتٔس٤مبٖاعٍماظؿـ٧ؼٞمم(ب)م

ميفمغظ٤ماإلغؿوجط

م

مط[حقـؿومطونماّعٖمؼؼؿض٩مذظ٢م]زؼودةماظؿـ٧ؼٞمبودؿكٔاممخ ئٜمزر مع٥مأ ـوفموأغ٧ا معؽّقػيم(ج)م

م
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اظعؿ٣مسؾ٨مإصبودموس٩ميفم ػ٧فمواضع٩ماظلقودوت،مواىفوتماٌوسبي،مواىؿف٧رماظعوممبؼقؿيمغظة٤ممم(د)م

ماإلغؿوجماٌـ٧سيط

م

ادرتاتقفقوتمودقودوتموأرٖمضوغ٧غقيموظ٧ائْمع ئؿيموصعوظيمتشةفٞمغظة٤مممتشفقٞماظؾؾٔانمسؾ٨ماسؿؿودمم(ػة)م

ماإلغؿوجماٌـ٧سيط

م

ماٌٗارسنيمظؾؿـ٧ ط[اٌٖبني،مواٌٗارسنيماٌٖبني،مو]دس٤مإدارةمم(و)م

م

زؼودةماالدةؿـؿورميفمهلةنيماحملو ةق٣مشةريماٌلةؿكٔعيماالدةؿكٔامماّعـة٣موادةؿقٔاثموادةؿكٔامممممممممممم(ز)م

م.تغقُّٖماٌـوخموبؿلثرياتئقلقيمذاتم ؾيمبصقيماإلغلونمو قيماظؾقؽيمخصوئٚميفماحملو ق٣ماظٖ

م

وؼـؾغ٩متشفقٞموطوالتماظؿؿ٧ؼ٣مسؾ٨مع٧ا ؾيمتؼٔؼ٤ماظٔس٤مظؾؿٖاطٗماظٗراسقيماظٔوظقي،موغظة٤ماظؾقة٧ثماظٗراسقةيمممم-م882

بعؿ٣مؼٖعة٩مإظبمهلةنيممموشريػومع٥ماهلقؽوتماظؾقـقيمواٌـظؿوتمشريمايؽ٧عقيمذاتماظصؾي،مظؾؼقومم[،ماٌٖبنيو]اظؼطٖؼي،م

م.علؿ٧ؼوتماظؿـ٧ ميفماظـظ٤ماظٗراسقي

م

ؼـؾغ٩مظؾقؽ٧عوت،موغظ٤ماظؾقة٧ثماظٗراسقةيماظؼطٖؼةيما٧ٌجة٧دةمظةٔؼفو،مأنمتؼة٧م،مبةٔس٤معة٥معٖاطةٗممممممممممم:اؾؼدرة-م883

م:اظؾق٧ثماظٗراسقيماظٔوظقيموشريػومع٥معـظؿوتماظؾق٧ثمواإلرذود،ممبومؼؾ٩

م

ماممخط٧طمعؿعٔدةموخ ئٜموأ ـوفمتٖطقؾقيطزؼودةمضٔرتفومسؾ٨مادؿقٔاثموادؿكٔم(أ)م

م

مزؼودةمضٔرتفومسؾ٨متؽقق٠مادرتاتقفقوتمزبؿؾػيمظتدارةماٌؿؽوعؾيمظ٪صوتمحلىمغظ٤ماإلغؿوجمظٔؼفوطم(ب)م

م

موضٞمادرتاتقفقوتمظـشٖموادؿكٔاممروئػيمع٥ماّ ـوفطم(ج)م

م

اظـؾوتوت،موادؿكٔاممتؾ٢ماالدرتاتقفقوتميفممرتبقيظ”متشورطقي“ادؿؽشوفمادرتاتقفقوتمالمعٖطٗؼيمومم(د)م

ماظظٖوفماٌـودؾي،مالدؿقٔاثمأ ـوفمع٥ماظـؾوتوتمعؽقػيمهٔؼًٔامحلىماظؾقؽوتماحملؾقيط

م

مادؿكٔاممتؼـقوتماظؿؽـ٧ظ٧جقوماظؾق٧ظ٧جقيمظؿقلريمت٧دقٞماظؼوسٔةماظ٧راثقيمظؾؿقو ق٣طم(ػة)م

م

واجملؿؿعوتماحملؾقيموعـظؿوتفو،موطٕظ٢ماظعةوعؾنيممتعٗؼٗمضٔرةماٌٗارسني،موعبوسوتماظشع٧بماّ ؾقيمم(و)م

يفمذبوإماإلرذودموشريػ٤مع٥ماىفوتماٌعـقي،مسؾ٨مإدارةماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩ماظٗراس٩موخةٔعوتماظةـظ٤ممم

م.اإلؼؽ٧ظ٧جقيمإدارةمعلؿٔاعي



61 CGRFA-13/11/6 

م

سقةيماظةيتمممدس٤ماىف٧دماظٖاعقيمإظبمهٔؼٔمثوردوتمتٖبقيماظـؾوتةوتمواٌؿوردةوتماظٗراممم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م884

م.وػٕامميؽ٥مأنمؼشؿ٣مإجٖاءمادؿعٖاضوتمظلف٣ماٌؿوردوتماٌكؿؾػي.متعٗزمتـ٧ؼٞماإلغؿوجماحملص٧ظ٩

م

وؼـؾغ٩متشفقٞماظؾق٧ثمبشلنمادؿؽـوسماّغ٧ا ماظربؼي،موزؼودةمادؿكٔامماحملو ق٣مشريماٌلؿكٔعيماالدؿكٔامم-م885

عةٞممم[المدقؿوم]ٔاثمربو ق٣موأ ـوفمربص٧ظقيمعؿؽقػيماّعـ٣مالدؿقٔاثمد التمعؽّقػيموربّلـيمتغٕوؼًوموبشلنمادؿق

م.تغقُّٖماٌـوخ

م

ودقؽ٧نمع٥ماٌف٤مادؿقٔاثمأدواتموعـففقوتمربلـيمظؿؼقق٤ماهلشوذيماظ٧راثقيمظؾؿقو ق٣،موت٧صريمأًعوتم-م886

م.ٌلؿٔاعيع٥ماظـظ٤ماإلؼؽ٧ظ٧جقيماظٗراسقي،ممبوميفمذظ٢ماظؿؾؼقْ،موادؿكٔاممغفٍماظـظ٤ماإلؼؽ٧ظ٧جقيميفماظٗراسيما

م

مثةةيمحوجةةيمإظبمتعةةوونموثقةة١مبةةنيموزاراتماظٗراسةةيمواظؾقؽةةيميفموضةةٞموتـػقةةٕمدقودةةوتمممم:اؾمـيــقق/اإلدارة-م887

وؼـؾغة٩مأنمتؽة٧نمػةٕهماظلقودةوتمعـلةؼيمسؾة٨ممممممم.موادرتاتقفقوتمظؿـ٧ؼٞماإلغؿوجماحملصة٧ظ٩مهؼقؼةًومظؾٗراسةيماٌلةؿٔاعيمممم

م.اٌلؿ٧ىماإلضؾقؿ٩مظؽ٩متؽ٧نمصعوظيمحؼًو

م

األصـافً/}أصـافًاملزارعني[أصـافًاؾـلاتات،ًمباًيفًذؾكًاألصـافًاحمليـة،ًو]تـؿقةًوتيوققًتشهقعً-11ً

مغريًامليمىدؿةًعؾىًاؾـووًاألؿنلً[األـواع][ًوًاحملاصقل]وً{اؾلدائقة

م

سٔدمربةٔودمعة٥ممم]ويفمػٕهماظـظ٤ماظؿفورؼيمؼ٧صٖم.متؿٗاؼٔمدقطٖةماإلغؿوجماظؿفوريمسؾ٨ماظـظ٤ماظٗراسقيم:اخلؾػقة-م888

وعةٞمذظة٢،متلةؿكٔممممم.مبضةعيمربو ةق٣مرئقلةقيمغلةؾيمطةؾريةمعة٥ماالحؿقوجةوتماظعوٌقةيممممممممم[ـؾوتةوتماظأ ةـوفمم[]أ ـوف

اًو يمبوحملو ةق٣ماظٖئقلةقيمممم{اّ ـوفماظؾٔائقي/}اجملؿؿعوتماحملؾقيمسٔدًامطؾريًامع٥ماّغ٧ا ،موع٥مأ ـوفماٌٗارسني

موعبوسةوتماظشةع٧بماّ ةؾقيممم}[اٌةٗارسنيمم]رؾةىمم[إا]واحملو ق٣ماظصةغريةمسؾة٨محةٔمدة٧اءميفمحؼقؼةيماّعةٖ،مظؿؾؾقةيمممممممم

وطةـريًامعةومتؽة٧نماٌعةورفماٌؿعؾؼةيمبودةؿكٔاعوتمػةٕهمممممممم.مسؾ٨ماظغٕاءمواّظقوفمواظطوضيمواظةٔواءمم[ة]احملؾ٩{واجملؿؿعوتم

اظ٧حٔةميفماظلة٧ ماظٗراسقةيممم[ع٥ممعنيعلؿ٧ىمع]وؼؿٗاؼٔمحؾ٧إم.ماّ ـوفمواّغ٧ا موإدارتفومػ٩مععورفمربؾقيموعؿكصصي

ودسؿًومظـظومماإلغؿةوجماظؿفةوري،موةٖيمتٖبقةيمأ ةـوفمظؿؾؾقةيممممممم.مرب٣مػٕاماظؿـ٧ مسؾ٨مط٣مع٥معلؿ٧ىماّغ٧ا مواّ ـوف

واّدة٧ا مواٌلةؿفؾؽنيمذاتممم]،مواظؿصةـقٞماظٗراسة٩،ممم[ذيمععٔالتماٌةٔخ تماٌٖتػعةيمم]مظتغؿوج[اظصورعيم]االحؿقوجوتم

مربلةـيممأ ةـوفممخؾة١مإظبمميدصةمواهلمرتبقةيماظمشةطيمأغماؼضووتؾيبم].[وؼريماظصعؾيماًو يمبوظل٧ واٌع][ماٌؿطؾؾوتماًو ي

م[م.احؿقوجوتماٌٗارسنيمواجملؿؿعوتماظٗراسقيماٌكؿؾػيماظؾقؽقيماظٗراسقيماظظٖوفمعؽقػيمعٞ

م

واّغ٧ا مشريماٌلؿكٔعيمسؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣مالمتشوركمعشورطيمطوعؾيميفمم{اّ ـوفماظؾٔائقي/}وأ ـوفماٌٗارسني-م889

وسؾ٨ماظٖش٤مع٥موج٧دمزؼودةمعؿ٧اضعيميفم.مهٔؼٌماظٗراسي،موُتػؼٔ،مإظبمجوغىماٌعورفماٌٖتؾطيمبفو[تط٧رمو]االووهمسب٧م

٧ج٦مسوم،مظةق٘مثةـً محؿة٨ماآلنمممماىف٧دماظٖاعقيمإظبم ٧نمػٕهماّغ٧ا ما٧ٌج٧دةمخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقي،مصننمتـ٧سفو،مب
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طٕظ٢،مصننمطـٖةمع٥ماحملو ق٣مشريماٌلؿكٔعيمسؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣مظقلًمعٔرجيميفماٌؾقة١مم.ممتـقً مطوصقًوميفماجملؿ٧سوت

وعٞمذظ٢،مصننماظؽـريمع٥مػٕهماّغ٧ا مواّ ـوفمؼـط٧يمسؾة٨مإعؽوغقةيمطةؾريةمالدةؿكٔاع٦مسؾة٨مممممم.ماّوإمظؾؿعوػٔةماظٔوظقي

وميؽ٥مأنمؼلوػ٤معلوػؿيمطةؾريةميفمدةؾ٣ماٌعقشةيماٌلةؿٔاعيمعة٥مخة إمهلةنيممممممممم[اظرتبقيميفم٧ج٦مخوصوب،]غطو مأودٞ

م.اّع٥ماظغٕائ٩مواظؿغٕوي،موإدرارماظٔخ٣،مواظؿكػق٠مع٥ماٌكورٖ

م

اٌؿفوػؾةيمم]واّغة٧ا ممم{اّ ةـوفماظؾٔائقةيمم/}وعٞمذظ٢،مؼ٧جٔماسرتافمسو٩ٌمعؿٗاؼٔمبؼقؿةيمأ ةـوفماٌةٗارسنيممم-م891

صعؾة٨مدةؾق٣ممم.ماٌمطٔة،مود٧ءماظؿغٕؼي،مواظػؼٖماظٖؼػ٩ماٌلؿغؾيمسؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣ميفمع٧اجفيماظظٖوفماٌـوخقيمشريشريم[و

اٌـوإ،مؼ٧جٔمدظق٣مسؾ٨متٗاؼٔماظ٧س٩مظٔىمط٣مع٥ماىؿف٧رموواضع٩ماظلقودوتمبشلنمأػؿقيماًضةٖمواظػوطفةيماظؿؼؾقٔؼةيمممم

،موذظة٢مظؿٗاؼةٔممم”اظعوظقةيماظؼقؿةيمم“أوم”ماًو ةيم“تلؿ٨ماّدة٧ا مموتؿ٧دٞمعوم.موبشلنمربو ق٣ماظطوضيماىٔؼٔةماحملؿؿؾي

ادؿعٔادماٌلؿفؾؽنيمظٔصٞمأمثونمأسؾ٨معؼوب٣مج٧دةمأصض٣،مأومأشٕؼةيمحٔؼـةيمأومتٖاثقةيمبوظػعة٣،معة٥معصةودرمؼعٖص٧غفةومممممممم

ـوفموأ ةة”ماٌػؼةة٧دة“واآلظقةةوتماظؼوغ٧غقةةيماىٔؼةةٔةممتؽخملةة٥ماٌةةٗارسنيمعةة٥متلةة٧ؼ١ماحملو ةةق٣ماظرتاثقةةيممم.موؼـؼةة٧نمصقفةةو

،موتؿ٧اصٖمتشٖؼعوتمتٔس٤متل٧ؼ١ماٌـؿفوتماحملٔدةمجغٖاصقًو،مثومؼ٧صٖمح٧اصٗمظؾؿةٗارسنيمم{اّ ـوفماظؾٔائقي/}اٌٗارسني

م.ظص٧نماظؿـ٧ ماظ٧راث٩ماحملص٧ظ٩ماحملؾ٩موادؿكٔاع٦

م

وظألغ٧ا ماٌلؿكٔعيمسؾ٨ماظـقة٧ممم{اّ ـوفماظؾٔائقي/}وظؾؿعؾريمس٥ماظؼقؿيماظل٧ضقيماحملؿؿؾيمّ ـوفماٌٗارسني-م898

اّعـ٣ممثيمحوجيمإظبمزؼودةماظؿؽوع٣مبنيمجف٧دماّصةٖادمواٌمدلةوتماظةٕؼ٥مهلة٤معصةؾقيميفمأجةٗاءمزبؿؾػةيمعة٥مدؾلةؾيمممممممممم

اجملؿؿعوتماحملؾقي،موأخٕمغظة٤موثوردةوتممم[اظشع٧بماّ ؾقيموعبوسوتم]وب٧ج٦مخوص،مع٥ماظضٖوريمإذٖاكم.ماإلغؿوج

م.ؿؾورممتوعًواٌعٖصيماظؿؼؾقٔؼيميفماالس

م

،ماظيتماغؾـؼًمعة٥ماٌٖطةٗممم’ربو ق٣مع٥مأج٣ماٌلؿؼؾ٣‘ويفماآلوغيماّخريةمأغشؽًمعـظؿيمجٔؼٔة،مػ٩معـظؿيم-م892

اظٔوظ٩مظؾؿقو ق٣مشريماٌلؿكٔعيمسؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣موع٥موحةٔةماظؿقلةريماظعوٌقةيمظألغة٧ا مشةريماٌلةؿكٔعيمسؾة٨ماظـقة٧ممممممممم

٧ا ماظـؾوتوتماٌؿفوػؾيموشريماٌلؿكٔعيمسؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣موذظ٢مطؿلوػؿيمظصوحلموػٕهماٌـظؿيمعؽّٖديمظؿشفقٞمأغ.ماّعـ٣

م.ياإلغلوغق

م

عةٞمممظٗراسةيمامظؿؽققة٠ممرئقلقيمذاتمأػؿقيمؼضوأمحملؾقنيامٌٖبنيامع٥مضؾ٣مجٔؼٔةمربلـيمأ ـوفمادؿـؾوطم.عؽٖرم892]

م[.واالحؿقوجوتماظؾشٖؼيماظؿغرياتماظؾقؽقي

اإلدفومميفمدؾ٣ماٌعقشيماٌلؿٔاعي،ممبوميفمذظ٢مهلنيماّعة٥ماظغةٕائ٩مممم:{األفداف}األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م893

احمللةـي،مميمقةميماظؾقؽقةمظٗراساظأل ةـوفمم]واظؿغٕوي،موإدرارماظٔخ٣،مواظؿكػق٠مع٥ماٌكورٖ،مس٥مرٖؼ١ماإلدارةماٌلؿٔاعيم

م.سؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣شريماٌلؿكٔعيم[اٌؿفوػؾيمو]وظألغ٧ا مم{اّ ـوفماظؾٔائقي/}ّ ـوفماٌٗارسني[و

م

أ ةةـوفم[يماحمللةةـي،موقةةيماظؾقؽقةةظٗراساّ ةةـوفما]هػقةةٗموجةة٧دمرؾةةىمأضةة٧ىمسؾةة٨مم:األفــدافًاؾودــقطة-م894

شريماٌلؿكٔعيمسؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣موعـؿفوتفو،مووجة٧دمأدة٧ا ممم[اٌؿفوػؾيمو]وسؾ٨ماّغ٧ا مم{اّ ـوفماظؾٔائقي/}اٌٗارسني
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أ ةـوفمم[]ػٕه]وتشفقٞماظؿصـقٞماحملؾ٩مٌـؿفوتم.مـوفمواّغ٧ا مواٌـؿفوتميؽ٥ماظؿع٧ؼ٣مسؾقفومبٔرجيمأطربمهلٕهماّ 

وزؼةودةمم.م،موتل٧ؼؼفو،موت٧زؼعفةوم[شريماٌلؿكٔعيمسؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣م]واّغ٧ا م{اّ ـوفماظؾٔائقي/}[اّ ـوف[]اٌٗارسني

م.[بؼقؿؿفو[]واّغ٧ا مشريماٌلؿكٔعيمسؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣م{اّ ـوفماظؾٔائقي/}بؼقؿيمأ ـوفماٌٗارسني]اظ٧س٩ماظعومم

م

تشفقٞمايؽ٧عوت،موغظ٤ماظؾق٧ثماظٗراسقيماظؼطٖؼيما٧ٌج٧دةمظٔؼفو،مسؾة٨ماظؼقةوم،مممم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م895

تمعـظؿةوتمعٖبة٩ماظـؾةوممم]بٔس٤مع٥معٖاطٗماظؾق٧ثماظٗراسقيماظٔوظقيمواٌـظؿوتمشةريمايؽ٧عقةي،موآخةٕةميفماالسؿؾةورمآراءممممم

م[]وذبؿؿعةوتف٤،م]م[عـؿف٩ماظؾٕورموعبوسوتماظشع٧بماّ ةؾقيمواجملؿؿعةوتماحملؾقةيمممذظ٢مميفمبوم،م]عـظؿوتماٌٗارسني[و

م:مبومؼؾ٩م[وضطو ماظؾٕورماًوص

م

شريماٌلؿكٔعيمسؾ٨ماظـق٧م[اٌؿفوػؾيمو]تشفقٞماظلقودوتماظيتمتؿل١معٞماالدؿكٔامماٌلؿٔاممظألغ٧ا مم(أ)م

تـط٧يمسؾ٨مإعؽوغقيمتؼةٔؼ٤معلةوػؿوتمػوعةيمظ ضؿصةوداتماحملؾقةيموظألعة٥ممممممماّعـ٣،ماظيتمُؼقٔدمأغفوم

ماظغٕائ٩،موإدارتفوموتط٧ؼٖػو،محلىماالضؿضوءط

م

وضٞمواسؿؿودمدقودوتميفمذبةوالتماإلرذةودمواظؿةٔرؼىمواظؿلةعريموت٧زؼةٞماٌةٔخ تموتـؿقةيماظؾـقةيمممممممممم(ب)م

٩موإلصبودمأد٧ا مٌـؿفةوتمشٕائقةيممماظؿقؿقيمواالئؿؿونمواظضٖائىمتؽ٧نممبـوبيمح٧اصٗمظؾؿـ٧ؼٞماحملص٧ظ

معؿـ٧سيمبق٧ظ٧جقًوط

م

تفقؽيمبقؽوتممتؽقـقيمإلدارةمور ٔماظؿـ٧ ماحملؾ٩موطةٕظ٢مإلصبةودمأدة٧ا مربؾقةيموتصةٔؼٖؼيمظطوئػةيمممممممم(ج)م

م{اّ ةةـوفماظؾٔائقةةي/}أ ةةـوفماٌةةٗارسني]أودةةٞمعةة٥ماٌـؿفةةوتماظؿؼؾقٔؼةةيمواىٔؼةةٔةماظـوبعةةيمعةة٥مم

مط[ػٕهماّ ـوف[]اظـق٧ماّعـ٨٣مواحملو ق٣مشريماٌلؿكٔعيمسؾ

م

تشفقٞماظشٖاطوتمبنيماظؼطوسنيماظعوممواًوصمود٥متشٖؼعوتمظؿشفقٞماضؿلومماٌـوصٞمتؽ٧نمع٧جفةيممم(د)م

م.اي ػ ظيماظؿؼؾقٔؼني[إظبم]اٌٗارسنيمو[اىفوتماٌعـقي،ممبومصقفوم]إظبم

م

وٌٖبة٩ماظـؾةوتموعـؿفة٩ماظؾةٕورممممم]إلرذةودممؼـؾغ٩مت٧صريماظؿٔرؼىموبـوءماظؼٔراتمظؾعؾؿةوءموّخصةوئق٩ماممم:اؾؼدرة-م896

وظؾؿفؿؿعوتماحملؾقي،معٞماظرتطقٗمب٧جة٦مخةوصمسؾة٨ماٌةٖأة،ميفمعةومؼؿعؾة١ممممممم[وىؿوسوتماظشع٧بماّ ؾقيم]وظؾؿٗارسنيم[

شةريماٌلةؿكٔعيمسؾة٨ماظـقة٧ماّعـة٣مممممم[اٌؿفوػؾةيموم]بنضوعيموإدارةمعمدلوتمربؾقيم غريةماظـطو مععـقيمبؿلة٧ؼ١ماّغة٧ا ممم

ويفمعةومؼؿعؾة١مبندةٔاءماٌشة٧رةمظؿؾة٢مممممم[يماحمللةـي،ممقيماظؾقؽقظٗراساوفمواّ ـ]،م{اّ ـوفماظؾٔائقي/}اٌٗارسنيوأ ـوفم

م:اٌمدلوت،ممبومؼشؿ٣معومؼؾ٩

م
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شةريماٌلةؿكٔعيمسؾة٨ماظـقة٧ممممم[اٌؿفوػؾةيموم]اّغة٧ا مم[يماحمللةـي،مومقةميماظؾقؽقظٗراساّ ـوفما]هٔؼٔمم(أ)م

اظيتمتـط٧يمسؾ٨مإعؽوغقةيمزؼةودةمتلة٧ؼؼفوماظؿفةوريمممممم{ؾٔائقياّ ـوفماظ/}اّعـ٣موأ ـوفماٌٗارسني

موادؿكٔاعفوماٌلؿٔامط

م

ادؿقٔاثموتـػقٕمثوردوتمعلؿٔاعيمإلدارةماّغ٧ا مشريماٌلؿكٔعيمسؾ٨ماظـقة٧ماّعـة٣مذاتماّػؿقةيممممم(ب)م

مظألشٕؼيمواظٗراسيط

م

وظألغة٧ا ممم{ـوفماظؾٔائقةيماّ /}ّ ـوفماٌٗارسني]رٖ متصـقٞمبعٔمايصودم[أومتؽقق٠م]ادؿقٔاثمم(ج)م

مط[هلٕهماّ ـوفمواّغ٧ا []شريماٌلؿكٔعيمسؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣

م

اّ ةـوفمم/}ّ ةـوفماٌةٗارسنيمم[وميماحمللةـي،مقةميماظؾقؽقةمظٗراساأل ةـوفممظ]ادؿقٔاثمرةٖ متلة٧ؼ١مممم(د)م

مكٔعيمسؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣طشريماٌلؿم[اٌؿفوػؾيمو]وظألغ٧ا م{اظؾٔائقي

م

اٌؿفوػؾةيمم]واّغة٧ا ممم{اّ ـوفماظؾٔائقةيم/}ٗارسنياحملؾقيمواظؿؼؾقٔؼيمبشلنمأ ـوفماٌت٧ثق١ماٌعورفمم(ػة)م

م.ق٧ماّعـ٣شريماٌلؿكٔعيمسؾ٨ماظـ[و

م

ّ ةـوفمما]وؼـؾغ٩مأنمتعٗزماّجفٗةماٌ ئؿي،موع٥مبقـفوماٌـظؿوتمشريمايؽ٧عقي،ماظؿ٧سقيماظعوعيمبشلنمضقؿةيمم-م897

اّ ةـوفمم/}اّغ٧ا مشريماٌلؿكٔعيمسؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣موأ ـوفماٌٗارسني[اٌؿفوػؾيموي،مواّغ٧ا ميماحمللـقيماظؾقؽقظٗراسا

يفمزبؿؾ٠مودوئٜماإلس مموع٥مخ إمآظقوتمع ئؿي،مع٥مضؾقة٣مأدة٧ا ماظشة٧ار ،مواٌؾةودراتماظةيتموةٖيميفمممممممم{اظؾٔائقي

م.أٌارس،موشريػو

م

اّغة٧ا مشةريممم]ـظؿ٩ماٌشورؼٞمايةٖةمبشةلنمضقؿةيمممموؼـؾغ٩مأنمتعٗزماّجفٗةماٌ ئؿيموس٩مواضع٩ماظلقودوتموع-م898

م.[ػٕهماّغ٧ا مواّ ـوف[]{اّ ـوفماظؾٔائقي/}اٌلؿكٔعيمسؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣موأ ـوفماٌٗارسني

م

م:ؼـؾغ٩ماالضط  مبؾق٧ثمع٥مأج٣معومؼؾ٩م:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م899

م

أ ةةةـوفم][حمللةةةـي،مويماقةةةيماظؾقؽقةةةظٗراساّ ةةةـوفما]ادةةةؿقٔاثمثوردةةةوتمعلةةةؿٔاعيمإلدارةممم(أ)م

شريماٌلؿكٔعيمسؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣مذاتماّػؿقةيمم[اٌؿفوػؾيمو]مواّغ٧ا م{اّ ـوفماظؾٔائقي/}اٌٗارسني

مط[ظألشٕؼيمواظٗراسي

م

شةريماٌلةؿكٔعيمسؾة٨مممم[اٌؿفوػؾةيموم]واّغة٧ا ممم{اّ ـوفماظؾٔائقي/}ت٧ ق٠موتؼقق٤مأ ـوفماٌٗارسنيم(ب)م

م٣طاظـق٧ماّعـ
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م

واّغ٧ا مشريماٌلؿكٔعيمم{اّ ـوفماظؾٔائقي/}اٌعؾ٧عوتماظـؾوتقيماإلثـقيمبشلنمأ ـوفماٌٗارسنيت٧ثق١مم(ج)م

مسؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣ط

م

يمقةمظٗراساّ ةـوفمما]ادؿقٔاثمرٖ مظؾؿصـقٞمبعٔمايصودمورٖ مأخٖىمظؿقلةنيمإعؽوغقةوتمتلة٧ؼ١ممممم(د)م

شةريماٌلةؿكٔعيممم[اٌؿفوػؾةيموم] مواّغة٧امم{اّ ـوفماظؾٔائقةيم/}أ ـوفماٌٗارسني[يماحمللـي،موقاظؾقؽ

م٣طسؾ٨ماظـق٧ماّعـ

م

اّ ةـوفمم/}ـوفماٌةٗارسنيمأ ةم[يماحمللةـي،مومقةميماظؾقؽقظٗراساّ ـوفما]وضٞمادرتاتقفقوتمظؿل٧ؼ١مم(ػة)م

م.سؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣موادؿقٔاثمس عوتموورؼيمهلوشريماٌلؿكٔعيم[اٌؿفوػؾيمو]واّغ٧ا مم{اظؾٔائقي

م

وأغشطيماظؿل٧ؼ١ماظؿفوريماظيتمتؽ٧نمهلو،مأومؼٖجْمأنمتؽ٧نمهلو،مآثورمدةؾؾقيمطةؾريةممموؼـؾغ٩مهٔؼٔمسؿؾقوتم-م211

م.سؾ٨م ٧نماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩ماظٗراس٩موادؿكٔاع٦ماٌلؿٔام،موؼـؾغ٩مر ٔمتلثرياتمتؾ٢ماظعؿؾقوتمواّغشطي

م

سةةوتماظشةةع٧بمواٌةةٗارسنيمواٌةةٖبنيموعبو]تعٗؼةةٗماظؿـلةةق١مبةةنيمبـةة٧كماىقـةةوتممؼـؾغةة٩م:اإلدارة/اؾمـيــقق-م218

وؼـؾغة٩مظؾشةؾؽوتماإلضؾقؿقةيمأنمتؼة٧م،ممممم.مواجملؿؿعوتماحملؾقيمظؿقٔؼٔما٧ٌادمذاتماظؼقؿيماحملؿؿؾةيمم[واٌٗارسني[]اّ ؾقي

بوالذرتاكمعٞماظرباعٍماظؼطٖؼيموبوظؿعوونمعٞمعٖاطةٗماظؾقة٧ثماظٗراسقةيماظٔوظقةيمواٌـظؿةوتمشةريمايؽ٧عقةيموشريػةومعة٥مممممممممم

أ ةةـوفمم[يماحمللةةـي،موقةةيماظؾقؽقةةظٗراساّ ةةـوفما]ٖاضمبصةةػيمعـؿظؿةةيميوظةةيماٌـظؿةةوتمذاتماظصةةؾي،مبةةنجٖاءمادةةؿع

شريماٌلؿكٔعيمسؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣ما٧ٌج٧دةميفمإضؾقؿفةو،موذظة٢معة٥مممم[اٌؿفوػؾيمو]واّغ٧ا مم{اّ ـوفماظؾٔائقي/}اٌٗارسني

م:أج٣معومؼؾ٩

م

مهٔؼٔمإعؽوغقوتماظؿل٧ؼ١ماظؿفوريطم(أ)م

م

ماٌشرتطيمع٥محقٌماظؾقٌمواظؿط٧ؼٖطهٔؼٔماالحؿقوجوتمم(ب)م

م

تقلريمرؾؾوتمايص٧إمسؾ٨ماٌلةوسٔةماٌوظقةيمواظؿؼـقةيمذاتماظصةؾي،موتـلةق١متؾة٢ماظطؾؾةوتمحلةىمممممممممم(ج)م

م.االضؿضوء

 
 

م

13ًدعمًإـماجًاؾلذورًوتوزقعفا-10ً

م__________
 .مذبوإماظـشوطمذيماّوظ٧ؼيمػٕاإظبمعبقٞمع٧ادماظٗر ميفم”اظؾٕور“ؼشريمعصطؾْممم13



66 CGRFA-13/11/6 

م

ج٧دةمع ئؿؿني،مؼؾٗمموج٧دمغظ٤مصعوظيمبشلنماظؾٕورمظؽػوظيمحص٧إماٌٗارسنيمسؾ٨معودةماظٗر مبؽؿقيموم:اخلؾػقة-م212

صؾفٕاموحٔهمدقلؿػقٔماٌٗارس٧نمع٥مإعؽوغوتمط٣مع٥ماّ ـوفماحملؾقةيمواحمللةـيممم.مويفماظ٧ضًماٌـودى،موبؿؽؾػيمععؼ٧ظي

ويفماظلةـ٧اتماظعشةٖؼ٥ماٌـصةٖعي،محةٔثممنة٧مطةؾريميفمضطةو ماظؾةٕورممممممممم.مظٗؼودةماإلغؿوجماظغٕائ٩مواظؿؽق٠معٞممتغقُّٖماٌـةوخم

اظؾؾٔانماظـوعقيطموعٞمذظ٢مصؼٔمطونمرب٧رماظرتطقٗماظٖئقل٩مالػؿؿوع٦مػ٧ماٌـؿفوتمذاتماظؼقؿيماًوصميفماظؾؾٔانماٌؿؼٔعيمو

.م[قةي،مواًضةٖممؿاظٗؼاظٕرة،ماظؼؿةْ،ماّرز،ماحملو ةق٣ممم[]اهلفنيماحمل٧رةموراثقًوموبٕورماًضٖ]ماظعوظقي،مع٥مضؾق٣ماظؾٕور

واسرتاصًومبؾعٛماظشة٧اش٣مبشةلنممم.مظؾؾٕورمعؿٗاؼٔةماظؿعؼقٔوطونماظؿ٧دٞميفموورةماظؾٕورمعصق٧بًومبودؿقٔاثمأرٖمتـظقؿقيم]

م[].ػٕهماّرٖ،مجٖىمتشفقٞمع٧اءعيماظؾٕورمسؾ٨مط٣مع٥ماٌلؿ٧ىماإلضؾقؿ٩مواٌلؿ٧ىماإلضؾقؿ٩ماظػٖس٩مخ إماظعؼٔماٌـصٖم

ط٣مع٥ماٌلةؿ٧ىمممؾؾٕورمسؾ٨قيمظـظقؿاّرٖماظؿؿشفقٞمع٧اءعيمبوطونماظؿ٧دٞميفموورةماظؾٕورمخ إماظعؼٔماٌـصٖممعصق٧بًوم

وضٔمحٔثماشبػوضمطؾريمأؼضًوميفمادؿـؿوراتماظؼطو ماظعةومميفمإغؿةوجماظؾةٕور،ماظةيتمممممم[.اإلضؾقؿ٩مواٌلؿ٧ىماإلضؾقؿ٩ماظػٖس٩

،ميفمطةـريمعة٥ماظؾؾةٔانماظـوعقةي،محقةٌمممممم8996طوغًمتؾؾٟمبوظػع٣معلةؿ٧ىمعـكػضةًوميفمععظة٤ماظؾؾةٔانماٌؿؼٔعةيميفمدةـيممممممم

زاظةًمغظة٤مبةٕورمممم ويفمطةـريمعة٥ماظؾؾةٔانماظـوعقةيمعةوممممم.مورمجقةٔةمعةومزاإمربةٔوداًمممايص٧إمسؾ٨مأ ـوفمربلـيموسؾ٨مبٕ

وطةـريًامعةومتعؿة٣مممم.ماٌٗارسنيمػ٩ما٧ٌردماظٖئقل٩مظؾٕورماّ ـوفماحملؾقي،مواّ ـوفماحمللـيميفمبعٛمايوالت،مأؼضةوًم

ـفوحمتؾعًومظؾؿقصة٧إ،مواٌـطؼةيمممغظ٤مبٕورماٌٗارسنيموغظ٤ماظؾٕورماظٖمسقيمجـؾًومإظبمجـى،موظؽ٥ممبلؿ٧ؼوتمزبؿؾػيمع٥ماظ

ظٕاممثيمحوجيمإظبمادؿقٔاثمُغفٍمعؿؽوعؾيمتعٗزمط مػةٕؼ٥مم.ماظٗراسقي،موصٖصماظل٧ ماٌؿوحيمأعومماإلغؿوجم–اإلؼؽ٧ظ٧جقيم

ـ٧سةيمماظـ٧سنيمع٥ماظـظ٤موتعٗزماظص تمبقـفؿومع٥مأج٣مإغؿوجموت٧زؼٞمبٕورمأ ـوفمربصة٧ظقيمعػقةٔةمظؾةـظ٤ماظٗراسقةيماٌؿمممم

م.واٌؿط٧رة

م

زؼودةمت٧اصٖمبٕورمسوظقيماى٧دةمظطوئػيمأودٞمع٥مأ ـوفماظـؾوتوت،معة٥ممم:[ألفدافا]ًاألفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م213

م.{اّ ـوفماظؾٔائقي/}بقـفوماّ ـوفماحمللـيموأ ـوفماٌٗارسني

م

م.اظٗراس٩موطٕظ٢ماإلغؿوجقيم–اٌلوػؿيميفمتعظق٤ماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩م-م214

م

اظؿؽوع٣ميفمإغؿوجماظؾٕورموت٧زؼٞماظؾٕورمبنيماظؼطوسنيماظعوممواًوص،موطٕظ٢مبةنيممنيمهلم:األفدافًاؾودقطة-م215

م.[يظؿـاٌت٧زؼٞماظؾٕورماٌـظؿيموشريم[]اظؾٕورماظٖمسقيموغظ٤مبٕورماٌٗارسني]غظ٤م

م

إلغؿةوجموت٧زؼةٞماّ ةـوفمممم[يفمإرورماظـظ٤ماظٖمسقيموغظ٤ماٌةٗارسنيمم]إغشوءمآظقوتم وييمسؾ٨ماٌلؿ٧ىماحملؾ٩م-م216

م.،مواظؿ٧دٞميفمتؾ٢ماآلظقوت[ظؾؿٗارسنيممبوميفمذظ٢م غورماٌٗارسني[]ظصغورماٌٗارسني]واحملو ق٣مذاتماّػؿقيم

م

اٌلوسٔةمسؾ٨مإتوحيمأ ـوفمربص٧ظقيمجٔؼٔةمظؾؿٗارسنيمواظعؿ٣مسؾ٨مإتوحيمع٧ادماظؾ زعوماىٖث٧عقةيماٌ ئؿةيممم-م217

عقيمّشٖاضماإلطـورمواظؿ٧زؼٞمسؾ٨ماٌٗارسنيمظؿؾؾقيماحؿقوجةوتف٤معة٥مأجة٣مإغؿةوجمربصة٧ظ٩مممممماٌكٗوغيمخورجما٧ٌاضٞماظطؾق

م.علؿٔام
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م

وتلخةٕميفمم[وا٧ٌاءعيمسؾة٨ماٌلةؿ٧ؼوتماإلضؾقؿقةي،مممم]لإٖمإغشوءمغظ٤مظؾؾٕورمادؿعٖاضمأرٖمتـظقؿقيمظؾؾٕورمتق/وضٞ-م218

م.سنياحملٔدةمظـظ٤ماظؾٕورماظٖمسقيموغظ٤مبٕورماٌٗارماالسؿؾورماًصوئٚ

م

ؼـؾغ٩مظؾقؽ٧عوت،موغظ٤ماظؾق٧ثماظٗراسقيماظؼطٖؼيما٧ٌج٧دةمظٔؼفو،موعـؿف٩ماظؾٕورمم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م219

ظٔؼفوماظؼقوم،مرػـًومبوظؼ٧اغنيمواظؾ٧ائْماظؼطٖؼيمحلىماالضؿضوء،موبٔس٤مع٥معٖاطٗماظؾق٧ثماظٗراسقيماظٔوظقيموبٖاعٍماظؿعوونم

ريمايؽ٧عقي،موأخًٕاميفماالسؿؾورمآراءماظؼطو ماًوصموعـظؿوتماٌٗارسنيموذبؿؿعوتف٤،مواٌـظؿوتمش[أوماظــوئ٩م]اإلضؾقؿ٩م

م:ؼؾ٩ مبو

م

ظؾؾٕورمرمسقيموخو يمبوٌٗارسنيمسؾة٨مم[مربؾقي]وضٞمدقودوتمع ئؿيمتفقهمبقؽيممتؽقـقيمإلضوعيمغظ٤مم(أ)م

٧عةوتمب٧جة٦ممموؼـؾغة٩مأنمتٖطةٗمجفة٧دمايؽممم.محٔمد٧اء،ممبومؼشؿ٣معمدلوتماظؾٕورماظصغريةماظـطةو م

خوصمسؾ٨ماحملو ق٣مواّ ـوفماظيتمضبؿوجمإظقفةوماٌٗارسة٧نماظةٕؼ٥مؼػؿؼةٖونمإظبماٌة٧ارد،مالمدةقؿوممممممم

وؼـؾغة٩مأنمتلةؿؽؿ٣مػةٕاماظةـفٍمدقودةوتمتقّلةٖمإضوعةيمذةٖطوتموورؼةيمظؾؾةٕورمتؾةيبمممممممممممم.ماٌٗارسوت

وتماحملو ةق٣مموؼـؾغ٩مأنمهٔدمايؽ٧عوتمأوظ٧ؼ.ماحؿقوجوتماٌٗارسنيماظٕؼ٥مؼعؿؾ٧نمسؾ٨مغطو مأطرب

اظؽربىمواحملو ق٣ماظصغٖىماظيتمالمؼغطقفوماظؼطو ماًوصمبٔرجيمواصقيمحقـؿةومطةونماّعةٖمؼؼؿضة٩ممممم

موؼـؾغ٩مإدعوجمػٕهماظلقودوتميفماظلقودوتماظٗراسقيماظعوعيط.مذظ٢

م

اظـؾوتةوت،موعـؿفة٩ماظؾةٕور،مممممتٖبقةيم،موعـظؿةوتمم{اظشؾؽوتو،م}تعٗؼٗماظص تمبنيمبـ٧كماىقـوتم(ب)م

وعمدلوتمإغؿوجموت٧زؼةٞماظؾةٕورماظةيتمتعؿة٣مسؾة٨مغطةو م ةغري،موذظة٢مظؽػوظةيمادةؿكٔامماظؾ زعةومممممممممممم

ماىٖث٧عقيماٌؿ٧اصٖةمادؿكٔاعًوموادعًوط

م

اظـظٖميفمزبططوتمٌٖاضؾيمج٧دةماظؾٕور،مالمدقؿومزبططوتمع ئؿيمظؾؿمدلوتماظيتمتعؿ٣مسؾ٨مغطةو ممم(ج)م

مط[ع٥متؾؾقيمعؿطؾؾوتماظصقيماظـؾوتقيمحؿ٨مؼؿؿؽـ٧ام] غري

م

أ ةةةـوفم[لةةةـيمواحمل ةةةـوفماّ]اسؿؿةةةودمتةةةٔابريمتشةةةٖؼعقيمتفقةةةهماظظةةةٖوفماٌ ئؿةةةيمظـشةةةٖمممم(د)م

اظٖمسقةيمم]مإرةورمغظة٤ماظؾةٕورمممميفم[لةؿكٔعيماٌؿفوػؾيموشريماٌغ٧ا ماّوم]{اّ ـوفماظؾٔائقي/}اٌٗارسني

ميفماالسؿؾورمخصوئصف٤ماحملٔدةطم،مأخًٕا[سؾ٨محٔمد٧اء]م[ؾقياحمل[]وغظ٤مبٕورماٌٗارسني

م

إ ةٔارماظشةفودات،موذةٖوطمايفةٖممممم[عٖاضؾةيماظؾةٕورموممم]إضؾقؿقةيمتـلإة١مم/وضٞماتػوضوتمإضؾقؿقيمصٖسقةيمم(ػة)م

م.اظصق٩مظؾـؾوتوت،موشريػومع٥ماٌعوؼريمظؿقلريمتـؿقيموورةماظؾٕورمسربمائود

م
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ؼـؾغ٩مظؾقؽ٧عوتمأنمتؼ٧م،مرػـًومبوظؿشٖؼعوتماٌـلؼيماإلضؾقؿقيمواظؼ٧اغنيمواظؾ٧ائْمواظلقودوتماظؼطٖؼيمم:اؾؼدرة-م281

م:حلىماالضؿضوء،موبوالضرتانمعٞموطوالتماٌع٧غيماظٔوظقيمواٌـظؿوتمشريمايؽ٧عقيموعمدلوتماظؾٕورماظؼوئؿي،ممبومؼؾ٩

م

اظـؾوتوتممتٖبقياظعوممواًوص،مظؽػوظيم قوغيمبٖاعٍمتعٗؼٗمغظ٤،متلؿـٔمإظبمذٖاطيمبنيماظؼطوسنيم/إغشوءم(أ)م

ميفمعومؼؿعؾ١مبوحملو ق٣ماهلوعيموإطـورمبٕورماىق٣ماٌؾؽٖط

م

تشفقٞمغظ٤مإغؿوجماظؾٕورماظؼوئؿةي،موخبو ةيمعمدلةوتماظؾةٕور،مسؾة٨مزؼةودةمروئػةيماّ ةـوفماظةيتممممممممممم(ب)م

م٧ثماظٗراسقيطوععوػٔماظؾقم{واظشؾؽوتم}تؼٔعفو،موذظ٢مبؿعٗؼٗماظصؾيمعٞمبـ٧كماىقـوت

م

متعٗؼٗماظؼٔراتميفمذبوإمتطؾق١مغظ٤مظضؿونمج٧دةماظؾٕورمتؿل٤مبوظؽػوءةطم(ج)م

م

ت٧صريمح٧اصٗمعـودؾي،موزبططوتمائؿؿوغقي،موشريػو،مظؿقلريمغش٧ءمعمدلوتمظؾؾٕور،معٞمإؼ ءماػؿؿةومممم(د)م

وجةوتممحلىماالضؿضوءميفمط٣مبؾةٔمالحؿقوجةوتمضطةو ماظٗراسةيماظصةغري،مواحؿقوجةوتماٌةٖأة،مواحؿقممممممم

ماىؿوسوتماهلشيمأوماٌفؿشيط

م

تؼٔؼ٤ماظٔس٤مواظؿٔرؼىمسؾ٨م عقٔماظؾـقيماظؿقؿقيمٌمدلوتماظؾةٕورماظةيتمتعؿة٣مسؾة٨مغطةو م ةغريميفمممممممم(ػة)م

وأؼضًوميفمذبوإمإدارةماّسؿوإموذظ٢مظؿقلةريمإغشةوءمغظةومممممم[اخؿؾورماظؾٕور،و،م]ذبوإمتؽـ٧ظ٧جقوماظؾٕور

معلؿٔاممظتعٔادمبؾٕورمجقٔةط

م

يفماظؼطةو ماظعةوممأوميفممم)عـظؿوتماٌٗارسنيموعـؿف٩ماظؾةٕورمم[وماٌٖبني،عـظؿوتم]ماظص تمبنيمهلنيم(و)م

حبقةٌمؼؿلةـ٨مظؾؿةٗارسني،مالمدةقؿومظؾؿٗارسةوتموظؾفؿوسةوتماهلشةيمأوماٌفؿشةي،ممممممممم(ماظؼطو ماًةوصم

مايص٧إمسؾ٨مبٕورمظأل ـوفماظيتمضبؿوج٧نمإظقفومتؽ٧نمسوظقيماى٧دةط

م

سؾ٨م ةعقٔماظؾـقةيماظؿقؿقةيمظؾؿةٗارسنيمبشةلنمتؽـ٧ظ٧جقةوماظؾةٕور،معة٥مأجة٣مممممممممممت٧صريماظؿٔرؼىمواظٔس٤م(ز)م

م.[ظؾؾٕورماظيتمؼـؿففوماٌٗارس٧ن[]ظؾؾٕورماظيتمؼٔخٖػوماٌٗارس٧ن]هلنيماى٧دةماظػقٗؼوئقيمواظ٧راثقيم

م

م:ؼـؾغ٩مظؾقؽ٧عوتماظؼقومممبومؼؾ٩م:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م288

م

حوظقةًوموطةٕظ٢ماالحؿقوجةوتمإظبمتؼةٔؼ٤ماظةٔس٤مظةـظ٤مإغؿةوجماظؾةٕورممممممممممتؼقق٤ماي٧اصٗمواٌـؾطوتما٧ٌجة٧دةمم(أ)م

موت٧زؼعفو،ممبومؼشؿ٣ماىف٧دماظصغريةماظـطو مسؾ٨معلؿ٧ىماٌٗارسنيط

م
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ُغفٍمظٔس٤مت٧زؼةٞماظؾةٕورمسؾة٨مغطةو م ةغريمسؾة٨معلةؿ٧ىماٌةٗارسني،مممممممممم[اظـظٖميفمتط٧ؼٖ[]ادؿقٔاث]م(ب)م

بوالدؿػودةمع٥مووربمعشٖوسوتماظؾٕورماجملؿؿعقيمواظيتمتعؿ٣مسؾ٨مغطو م ةغريماىورؼةيمبوظػعة٣ميفمممم

م.بعٛماظؾؾٔان

م

إمسؾة٨ممؼـؾغ٩مأنمتٖ ٔمايؽ٧عوتمبصػيمعـؿظؿيماظؼٔرةماظؼطٖؼيمظٔىماٌٗارسنيمسؾ٨مايص٧م:اإلدارة/اؾمـيقق-م282

وؼؾٗمموج٧دمتـلق١ميفمضطو ماظؾٕورمبنيماظؼطو ماظعوممواظؼطو ماًةوصمواٌةٗارسنيمظؽػوظةيمحصة٧إماٌةٗارسنيمممممم.مبٕورمع ئؿي

م.سؾ٨مبٕورمسوظقيماى٧دةمظؾؿقو ق٣مواّ ـوفماظيتمضبؿوج٧نمإظقفومظؾؿصٔيمظؾؿقٔؼوتماٌؿؿـؾيميفمزؼودةماإلغؿوجماظغٕائ٩

م

ًؿةبـاءًؼدراتًؿمديقةًوبشرقةًؿيمدا

م

مبـاءًاؾرباؿجًاؾؼطرقةًوتعزقزفا-13ً

م

إنماظرباعٍماظؼطٖؼيمظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمػ٩مأدوسماىف٧دماإلضؾقؿقةيمواظعوٌقةيمممم:اخلؾػقة-م283

اٌؾٕوظيميفمذبوإمتؾ٢ما٧ٌارد،محبقٌمتلوػ٤ميفمهؼق١مأػٔافم ؽ٧كمدوظقيمعة٥مضؾقة٣مخطةيماظعؿة٣ماظعوٌقةي،مواتػوضقةيممممممم

وػة٩،مالمدةقؿوميفممم.م[واالتػوضوتماّخٖىماٌؿعؾؼيمبوظؿفورةموحؼ٧ ماٌؾؽقيماظػؽٖؼةيمم]ؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩،مواٌعوػٔةماظٔوظقي،اظ

دقو ممتغقُّٖماٌـوخ،ماظلؾق٣مإظبمتعظق٤معلوػؿيماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيميفماّعة٥ماظغةٕائ٩،مواظؿـؿقةيممممممممم

وؼؾٗمموج٧دمبٖاعٍمضطٖؼيمض٧ؼيمظتدفومميفماظؿعوونماظةٔوظ٩مبشةلنممم.مؼٖ،مواظؿـؿقيماٌلؿٔاعياظٖؼػقي،مواظؿكػق٠مع٥مورلةماظػ

ايص٧إمسؾ٨ما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسةيمواالضؿلةومماظعةودإمواٌـصة٠مظؾؿـةوصٞماٌؿلتقةيمعة٥مادةؿكٔاعفو،ممممممممم

ٍماظؼطٖؼيماظػعوظيماظلقودوتماظؿؿؽقـقةيمواالدةرتاتقفقوتممموت٧صٖماظرباع.مإدفوعًومطوعً ،موظ دؿػودةماظؽوعؾيمع٥مذظ٢ماظؿعوون

اظٔاسؿيموخطٜماظعؿ٣ماٌؾؿ٧ديماظضٖورؼيمظؿقٔؼٔمأػٔافمعؾقـةيمجقةًٔاموأوظ٧ؼةوتمواضةقي،مودبصةقٚمعة٧ارد،موت٧زؼةٞمممممممم

وؼؿطؾىمنةوحماظةرباعٍماظؼطٖؼةيمممم.ماّدوارمواٌلموظقوت،موهٔؼٔموتعٗؼٗماظص تمبنيمعبقٞماىفوتماٌعـقيمذاتماظصؾي

م.اظؿٗاعًومع٥مجوغىمايؽ٧عوتمبؿ٧صريماظؿؿ٧ؼ٣،موتصؿق٤مدقودوتموأرٖمضوغ٧غقيموعمدلقي

م

واّغشطيماٌؿعؾؼيمبو٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمتضةطؾٞمبفةومطقوغةوتمسوعةي،موذةٖطوتمخو ةي،ممممممم-م284

م[وذبؿؿعةوتم[]ؿؿعوتماحملؾقةيمن،موعبوسوتماظشع٧بماّ ؾقيمواجمل٧وعٗارس]وعـظؿوتمشريمحؽ٧عقي،موحٔائ١مغؾوتوت،م

ْمممبٖغوعٍمضطٖي]وإدعوجمػٕهماّغشطيماٌكؿؾػيميفمإرورم.مواظؾقؽيمواظؿـؿقيواظؾقٌموأصٖادمع٥مضطوسوتماظٗراسيم م[ع٧حةٔمؼؿةق

م.صٖ يمإلضوصيمضقؿيمهلٕهماىف٧دماٌؿـ٧سي،محبقٌمؼصؾْماظؽ٣مأطربمع٥مربصؾيمعبٞمأجٗائ٦م[تؿقْمبٖاعٍمضطٖؼي]

م

وأثـوءماظعؼٔماٌـصٖممحٔثمضٔرمطؾريمع٥ماظؿؼٔمميفمإغشوءمبةٖاعٍمضطٖؼةيموهلةنيمعشةورطيماىفةوتماٌعـقةيميفممممممم-م285

مٖبنيوعـظؿوتماٌةم]االدرتاتقفقوتموخطٜماظعؿ٣ماظؼطٖؼي،مالمدقؿوميفمعومؼؿعؾ١مبوظؼطو ماًوصمواٌـظؿوتمشريمايؽ٧عقيم

ظؿٗامماظٕيمؼشريمإظق٦مذظ٢مُؼشوَػٔمأؼضًوميفماظؿػووضمسؾة٨ماتػوضةوتمممواال.موعـظؿوتماٌٗارسنيمواّجفٗةماظؾقـقيمواظؿعؾقؿقي[

ػوعيمعؿعٔدةمبشلنما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي،مأوماسؿؿودػو،مأومعٖاجعؿفو،مسؾ٨ماٌلةؿ٧ىماظةٔوظ٩ميفمتؾة٢مممم
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طورتوخقـومظؾل عيماظؾق٧ظ٧جقةيماظؿةوبٞمممماظػرتة،ممبومؼشؿ٣ماٌعوػٔةماظٔوظقي،مواالتػوضقيماظٔوظقيمظ٧ضوؼيماظـؾوتوت،موبٖوت٧ط٧إ

وضةٔممتمم.م[بشلنماظـػوذمإظبماظؿـ٧ ماظؾق٧ظة٧ج٩مواضؿلةوممعـوصعة٦مممما٧ٌضٞمع٧خٖامبٖوت٧ط٧إمغوش٧ؼووم]اظؾق٧ظ٧ج٩التػوضقيماظؿـ٧ م

أؼضومد٥متشٖؼعوتمضطٖؼيميفمطـريمع٥ماظؾؾةٔانمبشةلنمظة٧ائْماظصةقيماظـؾوتقةي،مواظلة عيماظؾق٧ظ٧جقةي،موظة٧ائْماظؾةٕور،مممممممممم

وحؼة٧ ماخةٖىمظؾؿؾؽقةيماظػؽٖؼةي،مممممموبةٖاءاتماالخةرتا ،ممماظـؾوتةوت،ممٖبة٩محؼة٧ معم]حؼ٧ ماٌؾؽقيماظػؽٖؼي،موعة٥مبقـفةومممو

ميضةعمواًؤةماظٔوظقةيممع٥ماٌعوػم9يفماٌودةمسؾق٦مطؿومػ٧معـص٧صم]حؼ٧ ماٌٗارسني[اظـؾوتوتمومعٖب٩حؼ٧ م[]بوإلضوصيمإظبم

م.[يٖؼاظؼطموتؾؿشٖؼعظ

م

أومخطةٜمسؿة٣مع ئؿةيمبشةلنماٌة٧اردمممممم/بؾٔانمطـريةمتػؿؼةٖمإظبمدقودةوتموادةرتاتقفقوتموممموعٞمذظ٢،معومزاظًم-م286

صـؿيمبٖاعٍمضطٖؼيمضوئؿيمطـريةمتعوغ٩مع٥مضص٧رماظؿؿ٧ؼ٣موسٔممإعؽوغقيماظؿع٧ؼ٣مسؾقة٦،مم.ماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي

ًومخو ةًومهٔؼةٔماّوظ٧ؼةوت،موهلةنيممممموتشةؿ٣ماجملةوالتماظةيتمتؿطؾةىماػؿؿوعةممممم.موع٥ماالغعٗاإمس٥ماّغشطيمذاتماظصؾي

اظؿعوونمبنيماظؼطوسنيماظعوممواًوص،مواظؿعوونماظؼطٖيمواظٔوظ٩،موتعٗؼةٗماظصة تمبةنيم ة٧نماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمممممممم

وعة٥مذظة٢معةـً مممم)ظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفو،موإضوعيمغظ٤مظؾؿعؾ٧عوتموض٧اسٔمبقوغوتمميؽة٥مظؾفؿفة٧رماظ٧ ة٧إمإظقفةوممممم

،موهٔؼٔماظـغٖاتميفم ٧نموادؿكٔامما٧ٌاردماظ٧راثقةيمم(ؼطٖؼيمظؿؼود٤ماٌعؾ٧عوتمبشلنمتـػقٕمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقياآلظقوتماظ

،موزؼودةماظ٧س٩ماظعوم،موتـػقٕماظلقودةوتمواظؿشةٖؼعوتممم(مبوميفمذظ٢ماّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣)اظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيم

م.اظؼطٖؼيمواٌعوػٔاتمواالتػوضقوتماظٔوظقي

م

وطـريًامعومتؽ٧نمظٔىمبؾٔانمطـرية،مظقلًمظٔؼفومبٖاعٍمضطٖؼيمض٧ؼيمأومعٖاص١مع ئؿةيمظؾصة٧نماظط٧ؼة٣ماّجة٣،ممممم-م287

.مأذٔمعشوط٣ماغعٔامماّع٥ماظغٕائ٩مإيوحًو،محؿ٨مإذامطوغًمظٔؼفومعصودرمشـقيمظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي

م.رةمذبؿ٧سوتمتؾ٢ما٧ٌاردمبؽػوءةوطـريًامعومضبٔمضع٠ماظرباعٍماظؼطٖؼيمع٥مإدا

م

وتشؽ٣ماجملؿ٧سوتماظؼطٖؼيما٧ٌج٧دةمخورجما٧ٌاضةٞماظطؾقعقةيمجةٗءًامالمؼؿفةٗأمعة٥ماظةرباعٍماظؼطٖؼةيماٌؿعؾؼةيممممممممم-م288

وتعؿ٣مبـ٧كماىقـوتمسؾ٨مخريموج٦مطؿٖاطٗمدؼـوعقيمتشفٞمهؼق١ماظؿؽوعة٣مم.مبو٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي

صوإلصٖاطميفماظرتطقٗمسؾ٨ماظص٧نمضٔمؼـؿؼٚمع٥ماالدؿكٔامماٌلؿٔام،ماظةٕيمدسة٤مإحةٖازمممم.ماظؿ٧ثق١مواالدؿكٔامبنيماظص٧نمو

وتٗاؼةٔمتةلثرياتمتغقُّةٖماٌـةوخمصبعة٣معة٥ممممممم.متؼٔمميفماظٗراسيمإظبمجوغىم ٧نماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيممممم

.مرتبقةيمواظؼشؿ٣ماّغشطيماٌؿعؾؼيمبعؾ٤ماظ٧راثيموسؾ٤ماىقـ٧عقوتمماظضٖوريمدس٤ماّغشطيماٌؿعؾؼيمبؿؽقق٠ماحملو ق٣،ممبو

وعـةٕمم.مواظؼٔرةمسؾ٨مػٕاماظؿؽقق٠متشؽ٣مجٗءًامأدودقًومع٥مإدارةما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمبؽػةوءةموصعوظقةيمم

عظة٤ماظؾؾةٔان،مالمدةقؿوميفممممزادتماظشٖاطوتمبنيماظؼطوسنيماظعوممواًوصميفمذبوإماظؾقٌمواالدؿقٔاثميفمعم8996دـيم

اظـؾوتوتممتٖبقيوعٞمذظ٢،مطـريًامعومتٔؼٖماٌـظؿوتماظعوعيموحٔػوماظص٧نمو.ماظـؾوتوتمواظؿؽـ٧ظ٧جقوماظؾق٧ظ٧جقيمتٖبقيذبوإم

م.يفماظؾؾٔانماظـوعقي،موػ٧مأعٖمميؽ٥مأنمؼلػٖمس٥مأوج٦مضص٧ر،مواشبػوضمعـوصٞ،موضقو مصٖص

م
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تؾؾقيماالحؿقوجوتماحملٔدةمسؾ٨ماظصعقٔماظؼطٖيمظص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقةيممم:{األفداف}األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م289

اظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفوماٌلؿٔاممع٥مخ إماتؾو مُغفٍمرذقٔةموصعوظيموعـلؼيمودؾقؿيمظصوحلمأجقوإمايوضةٖمم

م.واٌلؿؼؾ٣

م

يمواظلقودقيمظص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيممماإلبؼوءمسؾ٨مضٔرةمضطٖؼيمع ئؿيميفمعومؼؿعؾ١مجبؿقٞماى٧اغىماظؿؼـق-م221

م.ظألشٕؼيمواظٗراسيموايص٧إمسؾقفوموادؿكٔاعفو،موطٕظ٢ماالضؿلومماظعودإمواٌـص٠مظؾؿـوصٞماٌؿلتقيمع٥مادؿكٔاعفو

م

إغشةوءموتعٗؼةٗماظعـو ةٖمممم[االدؿػودةمع٥متضوصٖماىف٧دمبنيماىفةوتماظ٧رـقةيماٌكؿؾػةيموممم]م:األفدافًاؾودقطة-م228

أنمتؽة٧نمػـةوكمأرةٖمممم(م2)أنمؼؽ٧نمظ٦موضٞمضطةٖيمععةرتفمبة٦مرمسقةوطموممممم(م8:م)ظربغوعٍمضطٖيمعؿؽوع٣موػ٩ماّدودقي

أنمتؽ٧نمػـةوكمادةرتاتقفقيمظؾربغةوعٍ،مممم(م3)دقودوتقيموضوغ٧غقيموعمدلقيممبوميفمذظ٢مآظقوتمظؿـلق١ماظؿكطقٜمواظعؿ٣طموم

فةوتممظؽة٣ماىماٌشةورطيماٌـودةؾيممم(م4)طموم]لةؿٔاعوًمتؿضؿ٥مأػٔاصًومربٔدةمجقًٔا،موأوظ٧ؼةوتمواضةقي،مومتة٧ؼً مطوصقةًوموعمممم

واظؼقوم،محقـؿومؼؼؿض٩ماّعةٖمذظة٢،مبوالرتؼةوءممبلةؿ٧ىمعٖاصة١ماظصة٧نمواالدةؿكٔاممسؾة٨ماٌلةؿ٧ىماظؼطةٖيمأوممممممممممم.م[اٌعـقي

م.اإلضؾقؿ٩

م

والتمهلنيماظص تماٌمدلقيمواظؼطوسقي،موتعٗؼٗماظؿكزراتميفمعومبنيمعبقٞماىفوتماٌعـقةيماظعوعؾةيميفمذبةممم-م222

 ٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموتط٧ؼٖػوموادؿكٔاعفو،ممبوميفمذظ٢مغظ٤ماظؾةٕور،موتعٗؼةٗمتؽوعة٣ماىفة٧دممممم

م.اٌمدلقيمواجملؿؿعقي

م

تـؿقيموتعٗؼٗماظؼٔراتماظؼطٖؼيميفماجملوالتماظؿؼـقيمواإلدارؼيمواظؼوغ٧غقيمواظلقودوتقي،موهٔؼٌمتؾة٢ماظؼةٔراتممم-م223

م.يبصػيمعـؿظؿ

م

ؼـؾغ٩مأنمتؽ٧نماظرباعٍماظؼطٖؼيمذاتموضٞمععرتفمب٦مرمسقوموأنمتعط٨مهلومأوظ٧ؼةيممم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م224

وؼـؾغ٩متلؾقٜماظض٧ءمسؾ٨معلةوػؿؿفوميفمأػةٔافماظصةؽ٧كماظٔوظقةي،ممبةومممممم.مسوظقيمداخ٣مجٔاوإماّسؿوإماإلمنوئقيماظؼطٖؼي

٧ج٩،مواٌعوػٔةماظٔوظقي،موزبؿؾ٠ماالتػوضوتماّخةٖىماٌؿعؾؼةيمبوظؿفةورةممممصقفومخطيماظعؿ٣ماظعوٌقي،مواتػوضقيماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ

وؼـؾغ٩ماالسرتاف،ميفمسؿؾقوتماظؿكطقٜمووضٞماظلقودوتماظؼطٖؼةيمويفمهٔؼةٔمأوظ٧ؼةوتماٌة٧اردممممم.موحؼ٧ ماٌؾؽقيماظػؽٖؼي

اظط٧ؼؾيماّج٣موادؿكٔاعفو،مبوظؼق٤ماإلؼؽ٧ظ٧جقيمواالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمواىؿوظقةيمم[اٌؿ٧دطيمو]ماٌوظقيموا٧ٌاردماّخٖى

ظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي،ممبوميفمذظ٢مأػؿقيماظؿقلنيماحملص٧ظ٩ميفمزؼودةماّعة٥ماظغةٕائ٩،مواظؿكػقة٠مممم

ادةؿؾؼوءمم[إ][ٔرؼىموؾؿةمظ]ؼشؿ٣مػٕامحة٧اصٗمعوظقةيمممموميؽ٥مأن.مع٥مآثورممتغقُّٖماٌـوخ،موع٧اجفيماظؿقٔؼوتماظعوٌقيماّخٖى

ؾؿةٗارسنيممظ[ظؾؿٖبنيمظؿط٧ؼٖمأ ـوفمربلةـيمعـ٧سةيمتلةؿفقىمظ حؿقوجةوتماٌكؿؾػةيموممممم]ا٧ٌزػنيماٌمػؾنيموح٧اصٗمعوظقيم

وؼـؾغة٩متة٧صريمزبصصةوتممت٧ؼؾقةيمربةٔدةمظةرباعٍماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمممممممممم.مظؾقػوزمسؾ٨ماّ ـوفماحملؾقيموإتوحؿفو

ويفمػٕاماظصٔد،مؼـؾغ٩مإثةورةموسة٩مواضةع٩ماظلقودةوتممممم.مٕؼيمواظٗراسيمأثـوءمسؿؾقيموضٞمعقٗاغقيمايؽ٧عوتماظؼطٖؼيظألش

م.واىفوتماٌوسبي
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م

وع٥ماظضٖوريموج٧دماظؿٗاممضطٖيمبؿ٧صريممت٧ؼ٣مطوف موعلؿٔاممظؾرباعٍمواٌشورؼٞماظؼطٖؼيطموعٞمذظ٢مصننماظٔس٤م-م225

م.ظؾفف٧دماحملؾقيم[عؽؿإ٣مضٖوري[]نمعؽؿ مضٖورؼوشوظؾومعومؼؽ٧]اإلضؾقؿ٩مأوماظٔوظ٩م

م

وؼـؾغ٩مأنمهٔدماظرباعٍماظؼطٖؼيمأػٔاصًومربٔدةمجقًٔاموأوظ٧ؼوتمواضقي،ممبوميفمذظ٢مأوظ٧ؼةوتماٌلةوسٔةماظةيتمممم-م226

ٔؼةٔماٌة٧اردممموؼـؾغ٩مأنمتـؿ٩ماظرباعٍماظؼطٖؼيماظؼٔرةمسؾ٨متؼقق٤موه.مُتؾؿؿ٘مع٥مبٖاعٍماظؿـؿقيماظٗراسقيماإلضؾقؿقيمواظٔوظقي

اظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيماظ زعيمظؿؾؾقيماالحؿقوجوتماظؼطٖؼيمعة٥محقةٌماظصة٧نمواظؿطة٧ؼٖمواالظؿٗاعةوتماظٔوظقةيممممممم

ذاتماظصؾي،موؼـؾغ٩مأنمتؽ٧نمظةٔؼفومدقودةوتموادةرتاتقفقوتمداسؿةيمبشةلنم ة٧نماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيممممممممممم

وؼـؾغة٩مأنمم.مو،موبشلنماالضؿلومماظعودإمواٌـصة٠مظؾؿـةوصٞماٌؿلتقةيمعة٥مادةؿكٔاعفومممممواظٗراسيموايص٧إمسؾقفوموادؿكٔاعف

وؼـؾغة٩مأنمتؿةقْماظةرباعٍماظؼطٖؼةي،محلةىمممممم.متؿؽػ٣ماظرباعٍماظؼطٖؼيمبوظؿعٔؼ٣ماظٔوريمظ درتاتقفقوتمحلىماظضةٖورةم

مظؿؾؾقةيماحؿقوجةوتماٌةٗارسنيمممماالضؿضوء،مأودٞمذبؿ٧سيممتـقؾقيمثؽـةيمعة٥ماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيممممممم

وؼـؾغة٩مم.م{اّ ةـوفماظؾٔائقةيمم/}أ ةـوفماٌةٗارسنيممم[اّ ـوفممبةوميفمذظة٢مم]،موظؿقلني[اّخٖؼ٥مواٌلؿفؾؽنيمٖبنياٌو]

ظؾقؽ٧عوت،مبوظؿعوونمعٞماٌمدلوتماظؼطٖؼيمواإلضؾقؿقيمواظٔوظقي،مأنمتٖ ةٔمادةؿقٔاثمتؽـ٧ظ٧جقةوتمجٔؼةٔةمذاتم ةؾيمممممم

وإضوصيمإظبمذظ٢،مؼـؾغ٩متشفقٞماسؿؿودم.ماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموت٧ قػفوموادؿكٔاعفوماٌلؿٔامبص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيم

وتـػقٕمتشٖؼعوتمضطٖؼيمع ئؿيموشريمعؿضوربيموتؽوعؾقيميفمعومؼؿعؾة١مبصة٧نماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيمممممممم

م.عبقٞماىفوتماٌعـقيموذ٧اشؾفوموتؾودهلوموادؿكٔاعفوماٌلؿٔام،مأخٕاميفماالسؿؾورماحؿقوجوت

م

وؼـؾغ٩مأنمتؼق٤ماظرباعٍماظؼطٖؼيمأومتعٗزماظؿـلق١مواظص تميفمعةومبةنيمعبقةٞماّصةٖادمواٌـظؿةوتمذويماظصةؾيممممممم-م227

وؼـؾغة٩مأنمتةٖتؾٜماظةرباعٍماظؼطٖؼةيممممم.ماظعوعؾنيميفمذبوالتماظص٧ن،مواظؿقلنيماحملص٧ظ٩،موإغؿوجماظؾٕور،موت٧زؼٞماظؾٕور

وؼـؾغة٩مأنمم.م[،موأنمتؾقٌمسة٥ماظؿةكزراتموإعؽوغقةوتمتؼلةق٤ماٌفةومممممم]قؿقيمواظٔوظقيمحقـؿومطونمذظ٢مثؽـًوبوّغشطيماإلضؾ

تشؿ٣ماالدرتاتقفقوتماظؼطٖؼيم ٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموتط٧ؼٖػوموادةؿكٔاعفو،ممبةوميفمذظة٢مغظة٤ممممم

ودقلةوسٔموجة٧دمىةونمضطٖؼةيمسٖؼضةيمممممم.ماظؾقؽةيمواظٗراسةيممماظؾٕور،موؼـؾغ٩مأنمتـل١معٞماٌـظؿوتماظيتمتعؿ٣ميفمضطوس٩

م.اظؼوسٔةميفمسؿؾقوتماظؿـظق٤مواظؿـلق١ميفمععظ٤ماظؾؾٔان

م

ودقؿ٧ض٠مػقؽ٣مأيمبٖغوعٍمضطٖيموتـظقؿ٦مسؾ٨معومػ٧مع٧ج٧دميفماظؾؾٔمع٥مبـقيمهؿقيموع٥مضٔرات،مودةؿقٔدمم-م228

.ماظؼٖاراتماٌؿعؾؼيمبوظلقودوتماالدرتاتقفقوتمورٖ ماظعؿ٣ماظيتمتؿؾٞ،مالمدقؿوميفمعومؼؿعؾة١مبوظؿعةوونماإلضؾقؿة٩مواظةٔوظ٩مممم

م.يمادؿكٔاممعٖاص١موخربةمصـقيمع٥مخورجماظؾؾٔويفماظؾؾٔانمذاتماظؼٔرةماحملٔودة،مضٔمتشؿ٣ماالدرتاتقفق

م

وؼـؾغ٩مأنمتـظٖماظرباعٍماظؼوئؿيميفمإضوعيمأومتعٗؼٗمذةٖاطوتمعةٞمعمدلةوتماظؼطةو ماًةوص،مواٌـظؿةوتمشةريمممممممم-م229

وعـظؿةوتماٌةٖبني،موعـظؿةوتمممم]،م[واجملؿؿعوتماحملؾقةيمم]ػقي،موعبوسوتماظشع٧بماّ ؾقيايؽ٧عقي،مواجملؿؿعوتماظٖؼ

وؼـؾغ٩مإضوعيم  تمعشرتطيمبنيماظؼطوسةوتمعةٞماظ٧طةوالتماظعوعؾةيميفمبةٖاعٍمممممم.مٌـظؿوتماظؾقـقيمواظؿعؾقؿقياو[اٌٗارسنيم

م.اظؿكطقٜموشريػومع٥ماظرباعٍماظؼطٖؼيميفمذبوالتماظٗراسيموإ  حماّراض٩موغبوؼيماظؾقؽي
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م

اظؼطٖؼةيماٌؿكصصةيميفممموؼـؾغ٩متشفقٞماظص تماٌمدلقي،محلىماالضؿضوء،ميفمعومبنيماٌمدلوتمواظؽقوغةوتمم-م231

غؼ٣ماظؿؽـ٧ظ٧جقو،مع٥مأج٣معلةوسٔةماّجفةٗةماظؼطٖؼةيميفماظؿػةووضمسؾة٨محقةوزةماظؿؽـ٧ظ٧جقةوتماظ زعةيمظصة٧نماٌة٧اردممممممممممم

اظٔوظقيممؿعوػٔةؼومظؾوص،م]اظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموت٧ قػفوموادؿكٔاعفوماٌلؿٔامموععوىيماظؾقوغوتماٌٖتؾطيمبفو

،مبشةٖوطمسودظةيممم][وض٧اسٔمحؼ٧ ماٌؾؽقيماظػؽٖؼةيم،مواتػوضقيماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩ماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي،مؾؿ٧اردماظ٧راثقيظ

وع٧اتقيمضٔرماٌلؿطو ،ممبوميفمذظ٢ماظؿػووضمبشلنماظشٖوطماظؿلوػؾقيمواظؿػضقؾقي،مسؾة٨ماظـقة٧ماظةٕيمؼؿػة١مسؾقة٦معبقةٞممممممم

رباءاتماالخةرتا موشريػةومعة٥محؼة٧ ماٌؾؽقةيماظػؽٖؼةي،مؼـؾغة٩ممممممممويفمحوظيماظؿؽـ٧ظ٧جقوماظيتمدبضٞمظ.ماّرٖافميفماٌعوعؾي

م.[ت٧صريمايص٧إمسؾ٨ماظؿؽـ٧ظ٧جقوموغؼؾفومبشٖوطمتعرتفمبويؿوؼيماظؽوصقيمواظػعوظيميؼ٧ ماٌؾؽقيماظػؽٖؼيموتؿل١مععفو

م

ؼـؾغ٩متؼٔؼ٤ماٌلوسٔةمع٥ماٌمدلوتماإلضؾقؿقيمواظٔوظقيمبـوءمسؾ٨ماظطؾةىمظؿقلةريماظؿكطةقٜ،موهٔؼةٔمممممم:اؾؼدرة-م238

وؼـؾغة٩مإسطةوءمأوظ٧ؼةيمسوظقةيمظؿؼقةق٤موهلةنيممممممم.ماّوظ٧ؼوت،موتـلق١معبٞماّع٧اإ،مسؾ٨ماٌلؿ٧ىماظؼطٖيمبصػيمعـؿظؿي

ٔممم.مثوردوتماإلدارةميفمبـ٧كماىقـةوتموعٖاطةٗماظؾقة٧ثممم راتماٌةٗارسنيموعبوسةوتماظشةع٧بماّ ةؾقيممممموؼـؾغة٩متعٗؼةٗمضة

واظعوعؾنيميفمذبوإماإلرذودموشريػ٤مع٥ماىفةوتماٌعـقةي،ممبةومؼشةؿ٣معـظؿة٩ماٌشةورؼٞممممممم[واٌٖبنيم]واجملؿؿعوتماحملؾقيم

ا٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيمسؾة٨ممممم[وادؿكٔامم]مايٖةمواٌمدلوتماظيتمتعؿ٣مسؾ٨مغطو م غري،مسؾ٨مإدارة

م.علؿٔامسب٧م

م

شةريمم]ؼؾٗممإجٖاءمحب٧ثمب٧ج٦مخوصميفمذبوإماإلدارةميفماٌٗرسي،مواظص٧نميفما٧ٌاضةٞممم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م232

وهلةةنيمم،[بقةةيماظـؾوتةةوتممبةةومؼشةةؿ٣ماظرتبقةةيماظؿشةةورطقيموتٖ[]ظؾـؾوتةةوتمياظؿشةةورطقمرتبقةةيواظ]اظطؾقعقةةي،م[اظطؾقعقةةيمو

رةماظرباعٍماظؼطٖؼيمظؾؿة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةي،ممبةومممممممبشلنمإدام[ّأؼضو]وؼؾٗممإجٖاءمحب٧ثم.ماحملو ق٣

ؼشؿ٣موٖؼىماّرٖماٌمدلقيطموتؼقةق٤ماحؿقوجةوتماالدةؿكٔامطموإدارةمض٧اسةٔماظؾقوغةوت،مواظؽػةوءةماالضؿصةودؼيمظؾةـفٍممممممممم

٤مععؾ٧عوتماّدة٧ا ماظٗراسقةيطممماٌكؿؾػيمظؾص٧نمواالدؿكٔامطموضقؿيما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيطموتعٗؼٗمغظ

وادؿقٔاثمتٔابريموععوؼريموعمذٖاتموبقوغوتمأدودقيمدضقؼيموع٧ث٧ضيمظٖ ٔموتؼقق٤ماظٔورماحملٔدمظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيم

م.ظألشٕؼيمواظٗراسيميفماّع٥ماظغٕائ٩مويفماإلغؿوجماظٗراس٩ماٌلؿٔام

م

وميفمذظ٢متؾ٢ماٌؿعؾؼيمبوٌؾؽقي،موحؼ٧ ماٌؾؽقةيماظػؽٖؼةي،مممومثيمعلوئ٣مدقودوتقيموضوغ٧غقيموعمدلقيمربٔدة،ممب-م233

،م[وصؼةومظ حؿقوجةوتمواّوظقةوتماظؼطٖؼةيمممم]وايصة٧إمواضؿلةومماٌـةوصٞ،موحؼة٧ ماٌةٗارسنيممممم[مبوميفمذظ٢محؼ٧ ماٌٖبني،م]

اظؾةٕور،متؿٗاؼةٔمممواٌعورفماظؿؼؾقٔؼي،مواظؿؾودإ،مواظـؼ٣،مواظل عيماظؾق٧ظ٧جقي،مواظؿفورة،موإثورةماظ٧س٩ممبةومؼشةؿ٣مغظة٤مممم

وؼؾةٗممتؼةٔؼ٤ماٌلةوسٔةميفموضةٞماظلقودةوتمواالدةرتاتقفقوتمواظؿشةٖؼعوتمواظؾة٧ائْممممممممم.مأػؿقؿفومبوظـلؾيمظؾةرباعٍماظؼطٖؼةيمم

يفمعةومؼؿعؾة١مممم]واظؿٔابريماظعؿؾقيميفمػٕهماجملوالتمع٥مجوغىمأجفٗةمع٥مضؾق٣معـظؿيماّشٕؼيمواظٗراسةيمواٌعوػةٔةماظٔوظقةيممم

وؼؾٗمموج٧دمتـلق١مظؿٗوؼةٔماظةرباعٍماظؼطٖؼةيممبعؾ٧عةوتمسة٥مػةٕهماٌلةوئ٣مممممممم.م[ؼ٧ ماٌٗارسنيبويص٧إمواضؿلومماٌـوصٞموح

وظؿؼقق٤مأثٖماظؿط٧راتماظٔوظقيميفمػٕهماجملوالتمسؾ٨م ٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيموتؾودهلةو،موإلدعةوجممممم

م.اظؿط٧راتماظؾقـقيماىٔؼٔةمضؿ٥ماظـظ٤مواٌؿوردوتماظؼطٖؼي
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م

ؼـؾغ٩ماظؼقوممسؾة٨ماظصةعقٔماظؼطةٖيمبؿـػقةٕمآظقةوتمظؾؿـلةق١مظؽػوظةيمهٔؼةٔماّوظ٧ؼةوتميفممممممممممم:اإلدارة/ؾمـيققا-م234

وؼـؾغ٩مإضوعيم  تمض٧ؼيمبنيمعبقٞماىفوتماٌعـقيماظؼطٖؼةيمذاتمم.مؼؿعؾ١مبودؿكٔامما٧ٌاردماٌوظقيموشريػومع٥ما٧ٌارد عو

تقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموتط٧ؼٖػوموادؿكٔاعفو،ممبومؼشؿ٣مغظ٤ماظؾةٕور،مماظصؾيماظعوعؾيميفمذبوالتم ٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾو

وطٕظ٢مبنيمضطوسوتماظٗراسيمواظؾقؽي،مظؽػوظيماظؿكزرميفموضٞموتـػقٕمدقودوتموادرتاتقفقوتموتشةٖؼعوتموظة٧ائْموأغشةطيمممم

ؼـؾغةة٩مأنمتلةةؿعٖضمو.موظؿقؼقة١ماإلعؽوغةةوتماظؽوعؾةةيماظةةيتمتـطة٧يمسؾقفةةوماٌةة٧اردماظ٧راثقةةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةةيمواظٗراسةةيممم

وؼـؾغة٩مادةؿؽؿوإماإلجةٖاءاتمممم.مايؽ٧عوتمدورؼًومدقودوتفومظؿؼقق٤معٔىمصعوظقؿفوموظؿعٔؼ٣مادرتاتقفقوتفومبـوءمسؾة٨مذظة٢مم

وؼـؾغة٩مظؾؿـظؿةوتماظٔوظقةيمممم.ماٌـلؼيمواحملٔدةماّوظ٧ؼوتمسؾ٨ماظصعقٔماظؼطٖيمبـظوممدوظ٩معـل١موربٔدماّوظ٧ؼوتمأؼضًو

اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفو،مواإلغؿوجماظٗراس٩،مواالدةؿٔاعي،مواّعة٥ممماظعوعؾيميفمذبوالتم ٧نما٧ٌ

صوظؿعةوونماظةٔوظ٩ممم.ماظغٕائ٩،موطٕظ٢ميفماجملوالتمذاتماظصؾيمع٥مضؾق٣ماظؾقؽةيمواظصةقي،مأنمتـلة١مجف٧دػةوموأغشةطؿفوممممم

يفمإصبةودمودةوئ٣مسؿؾقةيمورذةقٔةمواضؿصةودؼيممممممضٖوريميفمسوملمؼ٧جٔمصق٦ماسؿؿودمعؿؾودإمبنيماظؾؾٔانموتٖشىمصق٦ماظؾؾةٔانمم

وتة٧صٖمم.مظص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموهلنيمادؿكٔاعفوموتشفقٞمايص٧إمسؾقفةومواضؿلةوممعـوصعفةوممم

ٔانمأنمذؾؽوتما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمواٌـؿٔؼوتماإلضؾقؿقيمواظٔوظقيمآظقوتمعػقٔةمميؽ٥مع٥مخ هلومظؾؾؾةم

م.تـل١مأغشطؿفوموتؿػ١مسؾ٨مدقودوتمعشرتطي،محلىماالضؿضوء

م

ًتشهقعًوتعزقزًذلؽاتًاملواردًاؾوراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة-12ً

م

ؼؼوإمإنمعٔىماالسؿؿودماٌؿؾودإميفمعومبنيماظؾؾٔانميفمعةومؼؿعؾة١محبوجؿفةومإظبمايصة٧إمسؾة٨ماٌة٧اردمممممممم:اخلؾػقة-م235

يمواظٗراسيموسؾ٨ماٌعؾ٧عوتماظيتمهؿػٝمبفومبؾٔانمأخٖىمأ ؾْماآلنمأػ٤مثومطونميفمأيموضًمعة٥مماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼ

زٖوصومبقؽقيمجٔؼٔةموذبؿ٧سيمجٔؼٔةمعة٥مم[واّس فمو/احؿقوجومعؿٗاؼٔامإلغؿوجماّشٕؼي]مضؾ٣،مبوظـظٖمإظبمأنماظعوملمؼ٧اج٦

قلىمتؾودإما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼةيمواظٗراسةي،مممواظشؾؽوتمالمتقلٖمص.ماآلصوتمواّعٖاضمدؿـف٤مس٥ممتغقُّٖماٌـوخ

واالدةرتاتقفقوتمم.مب٣متة٧صٖمأؼضةًومعـصةيمظؾـؼةوشماظعؾؿة٩،موتؾةودإماٌعؾ٧عةوت،موغؼة٣ماظؿؽـ٧ظ٧جقةو،مواظؿعةوونماظؾقـة٩ممممممممممم

تؼودة٤مماحملص٧ظقيماإلضؾقؿقيمواظعوٌقيماظيتمُوضعًمبٔس٤مع٥محلوبماّعوغيمتلؾٜماظض٧ءمسؾ٨مضقؿيماظشةؾؽوتميفمهٔؼةٔمومم

اٌلموظقوتميفمعومؼؿعؾ١مبلغشطيمع٥مضؾق٣ماىؿٞمواظص٧نمواظؿ٧زؼٞمواظؿؼقق٤مواظؿقلنيماظ٧راث٩مواظؿ٧ثق١مواالدؿـلوخماآلعة٥مم

وإضوصيمإظبمذظ٢،مصنغفومميؽ٥مأنمتلوسٔمسؾ٨مهٔؼةٔمأوظ٧ؼةوتماظعؿة٣،مووضةٞماظلقودةوت،موأنمممممم.مواظؿقلنيماحملص٧ظ٩

وتعرتفماٌعوػةٔةمم].م ق٣مربٔدةمإظبمذؿ٨ماٌـظؿوتمواٌمدلوتميمواٌؿعؾؼيممبقوت٧صٖمودقؾيمميؽ٥مبفومغؼ٣ماآلراءماإلضؾقؿق

طؿؽ٧إنمداسة٤مموتعٖفمذؾؽوتما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيم[].،مبلػؿقيماظشؾؽوت86اظٔوظقي،ميفمإرورمعودتفوم

م[.86ع٥معؽ٧غوتماٌعوػٔةماظٔوظقي،ميفمإرورمعودتفوم

م

وتعؿ٣ماآلنمذؾؽوتمإضؾقؿقيموخو يممبقو ق٣مععقـيموع٧اضةقعقيمطةـرية،مأضةق٤مبعضةفوميفماظعؼةٔماٌـصةٖم،مأوممممممم-م236

وتعٗؼةٗمطػةوءةممم]وظؽ٣مذؾؽيمع٥مػٕهماظشؾؽوتمدورمػوممصبىمأنمتؼ٧ممب٦ميفمدس٤متـلةق١ماىفة٧دممم.متعٗزمتعٗزًامطؾريًامصق٦

ووج٧دمس ضيمتكزرؼيم.مٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفومسؾ٨مسب٧معلؿٔاميفم ٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألش[اظؿؽؾػيموصعوظقؿفوم
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بنيماظرباعٍماظؼطٖؼيموػٕهماظشؾؽوتمػ٧ماظلؾق٣مالدؿٔاعيماظرباعٍمواظشؾؽوتمسؾ٨محةٔمدة٧اءطمصوظشةؾؽوتمتةٔس٤ماظةرباعٍمممممم

٧نمصقفةوماظؼةٔرةممموع٥مث٤،مصننماظشؾؽوتمذاتمأػؿقيمخو يميفماّضوظق٤ماظةيتمتؽةمم.ماظؼطٖؼيمواظرباعٍماظؼطٖؼيمتٔس٤ماظشؾؽوت

وع٥مبقـفومعـً ماظؽـريمع٥مأض٣ماظؾؾٔانممن٧ًامواظةٔوإمم)اظؼطٖؼيميفمذبوإما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمربٔودة،م

وذظ٢مّغفومتؿقْمهلومحص٧المأؼلٖمسؾ٨ماٌعؾ٧عوتمواظؿؽـ٧ظ٧جقوموا٧ٌاد،موتؿقْمهلو،موػةٕامػة٧ماّػة٤،مممم(ماىٗرؼيماظصغرية

وظؾشؾؽوتماًو يممبقو ق٣مربٔدةمدورمخوصمصبىمأنمتؼة٧ممبة٦ممم.مموضٞماظلقودوتمواإلجٖاءاتماظعوٌقي ٧تًومأض٧ىميف

أعوماظشؾؽوتما٧ٌاضقعقيمصف٩مودقؾيمصعوظةيمظؾفؿةٞمعةومبةنيماًةرباءمواّرةٖافممممممم.ميفمت٧ثق١ماظصؾيمبنيماظص٧نمواالدؿكٔام

وعٞمذظ٢مصننمأحٔماظؿقٔؼوتماظةيتمت٧اجففةوممم.ماٌفؿؿيمح٧إمع٧ض٧ معشرتك،مثومؼعٗزمتـلق١ماىف٧دموؼؿفـىمتؽٖارػو

وؼـؾغ٩مأنمتؽ٧نماظؾؾٔانمسؾة٨مادةؿعٔادمأؼضةومظؾؿلةوػؿيميفممممم.ماظشؾؽوتمجبؿقٞمأغ٧اسفومػ٧مت٧اصٖما٧ٌاردميفماّج٣ماظط٧ؼ٣

م.دس٤متؾ٢ماظشؾؽوتمسؾ٨مسب٧معلؿٔام

م

تشفقٞماظشٖاطوتمواظؿةكزراتميفمعةومبةنيماظؾؾةٔانمإلضوعةيمغظةوممسةو٩ٌممممممممم:{ألفدافا}األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م237

م.ظص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفومؼؽ٧نمرذقًٔامبٔرجيمأطربموأطـٖمصعوظقيمبوظـلؾيمظؾؿؽؾػي

م

اظضة٧ءمسؾة٨ماٌلةوػؿيممممطػوظيمادؿٔاعيماظشؾؽوتمبؿقؾق٣موهٔؼٔمص٧ائٔماٌشورطي،موتلةؾقٜممم:األفدافًاؾودقطة-م238

اظيتمتؼٔعفوماظشؾؽوتميفمهؼق١ماظص٧نماٌلؿٔاممظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمسؾ٨مط٣مع٥ماٌلؿ٧ىماظؼطةٖيمم

م.واإلضؾقؿ٩مواظعو٩ٌ

م

إضؾقؿقةيموإضؾقؿقةيموع٧اضةقعقيمعؿؽوعؾةيمظصة٧نماٌة٧اردماظ٧راثقةيممممممممم–تقلريمهٔؼٔمأػٔافموأوظ٧ؼوتمإؼؽ٧ظ٧جقةيمم-م239

م.ؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفوماٌلؿٔاماظـ

م

واٌـظؿوتمشريم]م[نياحملؾقٖبنيماٌ،مو]تشفقٞمعشورطيمعبقٞماىفوتماٌعـقيميفماظشؾؽوت،مالمدقؿوماٌٗارسوت-م241

م.وطػوظيمإذٖاكمعؾودراتماظشٖاطيمبنيماظؼطوسنيماظعوممواًوصم[ايؽ٧عقي،

م

ؼـؾغ٩مظؾقؽ٧عوتمأنمتٔس٤،مطؿللظيمع٥معلوئ٣ماظلقودةوت،ماٌشةورطيماظـشةطيمعة٥مممممم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م248

وؼـؾغة٩ماسؿؾةورمأنماٌشةورطيمممم.مجوغىمعمدلوتماظؼطوسنيماظعوممواًوصميفماظشؾؽوتماإلضؾقؿقيمواحملصة٧ظقيموا٧ٌاضةقعقيمم

وؿقةٞمجف٧دػةو،موميؽة٥مبفةومممممتع٧دمبوظػوئٔةمسؾ٨ماظؾؾٔانموت٧صٖمودقؾيمميؽ٥مبفومظؾؾؾٔانماظيتمت٧اج٦مهةٔؼوتمعؿؿوثؾةيممم

وتؿطؾىمعع٧ضوتماظؿؿ٧ؼ٣ماظيتمتعوغ٩معـفوماظشؾؽوتمإصبودمحؾ٧إمعلؿٔاعيموعؾؿؽٖة،متٖاس٩ماظػ٧ائٔماظةيتمم.ماضؿلومماٌـوصٞ

ميؽة٥معبةٞممم[]تؾةٗممدرادةوتمم]وع٥مثة٤،مم.مطـريًامعومتؽ٧نمشريمعؾؿ٧دي،موإنمطوغًمالمتؼ٣مأػؿقي،ماظيتمهؼؼفوماظشؾؽوت

.مٜماظض٧ءمسؾ٨مػٕهماظػ٧ائٔ،ماظيتمدؿعٗزماظٔس٤مايؽ٧ع٩موتلوسٔمأؼضةًوميفمايصة٧إمسؾة٨مأعة٧اإممممظؿلؾقم[ععؾ٧عوتمإضوصقي

ودسؿًومالدرتاتقفقوتماظؿؿ٧ؼ٣،مؼؾٗممعٗؼٔمع٥ماىف٧دمإلثورةماظ٧س٩ميفمأودوطمواضع٩ماظلقودةوتمواىؿفة٧رماظعةوممبشةلنممممم

وؼـؾغ٩م.مإمبنيماظٔوإ،موأػؿقيمدس٤مزؼودةماظؿعوونماظٔوظ٩ضقؿيما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي،مواالسؿؿودماٌؿؾود

م.اسؿؾورمط٣مع٥ماٌلوػؿوتماظـؼٔؼيمواٌلوػؿوتماظـ٧سقيماٌؼٔعيمع٥مايؽ٧عوتمظؾشؾؽوتممبـوبيمأوظ٧ؼي
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م

وبةوظـظٖمم.موت٧صٖماظشؾؽوتماظ٧دقؾيماظيتمميؽ٥مبفومهٔؼٔماظـغٖات،مووضٞماظـظ٤،موتشفقٞماٌؾودراتماىٔؼةٔةم-م242

اظؿؾودإماظٔوظ٩مظؾؾ زعوماىٖث٧عقيمػ٧مداصٞمرئقل٩مبوظـلؾيمظؽـريمع٥ماظشؾؽوت،مؼؾٗممإؼ ءماػؿؿوممإضويفمظؽة٣معة٥مممإظبمأنم

تشفقٞماظؿـػقٕماظػعوإمظؾؿعوػٔةماظٔوظقي،مالمدةقؿومغظوعفةوماٌؿعةٔدماّرةٖافمظؾقصة٧إمواضؿلةومماٌـةوصٞ،موطةٕظ٢مظ٧ضةٞمممممممممم

م.اظـظومموظؽـفومتـٔرجمضؿ٥ماظـطو ماظعوممظؾؿعوػٔةماظٔوظقيتٖتقؾوتمظؾؿقو ق٣ماّخٖىمشريمأٌرجيمحوظقًوميفم

م

المؼؿطؾىمبـوءماظشؾؽوتمخربةمصـقةيمصقلةىمبة٣مؼؿطؾةىمأؼضةًومضةٔرًامطةؾريًامعة٥معفةوراتماظؿـلةق١مممممممممممم:اؾؼدرة-م243

وميفماظؿكطقٜطمواالتصوإ،ممبةم:موؼـؾغ٩مأنمؼؿ٧اصٖمعومؼؾٗممع٥مع٧اردموضٔرةمظ ضط  مبلغشطيمع٥مضؾق٣.مواالتصوإمواظؿـظق٤

ذظ٢ماظلػٖطمواالجؿؿوسوتطموعطؾ٧سوتماظشؾؽوتمع٥مضؾق٣ماظٖدوئ٣ماإلخؾورؼيموتؼةورؼٖماالجؿؿوسةوتطموخٔعةيماظشةؾؽوتممممم

وتؿطؾىمأػؿقيما٧ٌاردماظ زعيمظٔس٤ماظشؾؽوتمأنمتؽة٧نمظةٔىماظشةؾؽوتماظؼةٔرةمسؾة٨مإسةٔادمعشةورؼٞمغوجقةيممممممممم.موتعٗؼٗػو

م.ظؿؼٔميفومإظبماىفوتماٌوسبي

م

وع٥ماظ زممأؼضًومهلنيماظؿعوونم.مؾؽوتماإلضؾقؿقي،مؼـؾغ٩مإسطوءماّوظ٧ؼيمظؿعٗؼٗماظشؾؽوتماظؼوئؿيوبوظـلؾيمظؾش-م244

واظؼقؿيماٌضوصيماظيتمتؿقؼ١معة٥مػةٕاممم.ميفمعومبنيماظشؾؽوتمود٧فمؼؽ٧نمظ٦مأثٖمطؾريمسؾ٨مبـوءماظؼٔراتموغؼ٣ماظؿؽـ٧ظ٧جقو

اظؽقػقيماظيتمميؽ٥مبفومادةؿكٔامماظشةؾؽوتماظؼوئؿةيمسؾة٨مممممماٌلؿ٧ىمع٥ماظؿعوونمع٥مذلغفومأنمتربزمأػؿقيماظشؾؽوتموتص٧ر

وتشّفٞماظؾؾٔانماظيتمظٔؼفومعٖاص١موبٖاعٍمبشلنما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيمأطـةٖمتؼةٔعًوممممم.مسب٧مأطـٖمصعوظقي

م.سؾ٨مدس٤مأغشطيماظشؾؽوتمع٥مخ إمتؼود٤ماًربةموإتوحيمصٖصمأطربمظؿـؿقيماظؼٔرات

م

أداةمظؾؾقة٧ثماظؿعووغقةيميفممم[اإلضؾقؿقةي،موذةؾ٦ماإلضؾقؿقةي،مواظعوٌقةيممممم]تة٧صٖماظشةؾؽوتمممم:ؾمؽـوؾوجقاا/اؾلووث-م245

وؼفقهماظؿؿ٧ؼ٣ماظٕيمصبٖيمايصة٧إمسؾقة٦معة٥مخة إماٌشةورؼٞماظؾقـقةيممممممم.مذبوالتماّوظ٧ؼيماٌؿػ١مسؾقفومبصػيمعؿؾودظي

وؼـؾغة٩،محلةىماالضؿضةوءموحلةؾؿومؼؽة٧نمممممم.مؿطة٧رمأدودًومميؽ٥مأنمت٧ا ٣ماظشؾؽوتمادؿـودًامإظق٦مت٧ثقة١مس ضوتفةوموأنمتمم

أومتـػقةٕػومم/ثؽـو،مدبطقٜماظؾق٧ثمواظؿٔرؼىموغؼ٣ماظؿؽـ٧ظ٧جقوميفمعومؼؿعؾ١مبو٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمو

ودف٧ظيماظؿكطقٜمواظؿـػقٕمبودؿكٔاممعـصيمذؾؽقيمتؿفؾ٨مب٧ج٦مخةوصمسـةٔعومتغطة٩ماظشةؾؽوتممممم.مبوظؿعوونمعٞماظشؾؽوت

م.ظق٤مذٔؼٔةماظؿفٗؤموظؽـفومت٧اج٦ميفماظ٧ضًمذات٦مهٔؼوتمعشرتطيأضو

م

ؼـؾغ٩مإتوحيمع٧اردم٧ٌا ؾيمخٔعيماظشٖطوتماظؼوئؿيمحلىماالضؿضوءموظؿـظق٤موتقلةريمإضوعةيمممم:اإلدارة/اؾمـيقق-م246

ثة٤مصةننممممواالدةؿكٔامماظػعةوإمظؾؿة٧اردمأعةٖمضةٖوري،موعة٥مممممم.مذؾؽوتمإضؾقؿقيموربص٧ظقيموع٧اضقعقيمجٔؼٔةمسـٔماالضؿضةوءم

م.اظؿـلق١مالمؼؾٗممصقلىمداخ٣ماظشؾؽوتمب٣ميفمعومبقـفومأؼضًومظؽػوظيمسٔممتؽٖارماىف٧دموادؿكٔامما٧ٌاردمبؽػوءة

م

ًبـاءًـظمًذاؿؾةًؾؾؿعؾوؿاتًاملمعؾؼةًباملواردًاؾوراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًوتعزقزفا-15ً

م
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صبىمأنمؼلؿـٔم ـٞماظؼةٖاراتمبطٖؼؼةيمذةػوصيمورذةقٔةميفمذبةوإم ة٧نماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيممممممممممم:اخلؾػقة-م247

وإظبمجوغىماظؿط٧رماظٕيمذفٔت٦مغظ٤ماالتصةوإمم.مظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفوماٌلؿٔاممإظبمععؾ٧عوتمميؽ٥ماالسؿؿودمسؾقفو

ـوتمػوعيمأؼضًوميفمت٧اصٖماٌعؾ٧عوتماٌؿعؾؼيمبةو٧ٌاردمموإدارةماٌعؾ٧عوتمأثـوءماظلـ٧اتماًؿ٘مسشٖةماٌـصٖعي،محٔثًمهّل

وطوغًمسٔةمضةٖاراتمظؾفقؽةيمعـةٕماسؿؿةودممممم.ماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمويفمعومؼؿعؾ١مبويص٧إمسؾ٨متؾ٢ماٌعؾ٧عوت

ألشٕؼةيمواظٗراسةيموزؼةودةممممخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماّوظبمتٖع٩مإظبمزؼودةمت٧اصٖماٌعؾ٧عةوتماٌؿعؾؼةيمبةو٧ٌاردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظممممم

ايص٧إمسؾ٨متؾ٢ماٌعؾ٧عوت،ممبوميفمذظ٢مزؼودةمتط٧ؼٖمغظومماٌعؾ٧عوتماىغٖاصقيمواإلغةٕارماٌؾؽةٖمبشةلنماٌة٧اردماظ٧راثقةيمممممم

اظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي،مواسؿؿودماٌمذٖات،موذؽ٣ماإلب  مظٖ ٔمتـػقٕمخطةيماظعؿة٣ماظعوٌقةي،موإغشةوءمآظقةوتمضطٖؼةيممممممم

عوتمس٥متـػقٕمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقةي،موإسةٔادماظؿؼٖؼةٖماظـةوغ٩مسة٥محوظةيماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمممممممممممظؿؾودإماٌعؾ٧

طؿؽة٧إنمداسة٤ممم]وُتعط٨مأػؿقيمسوظقيمظؿؾودإماٌعؾ٧عوتميفمزبؿؾ٠مأجٗاءماٌعوػٔةماظٔوظقيموبصػيمخو يم.مواظٗراسيميفماظعومل

اٌعؾ٧عوتماىغٖاصقي،موؼشّؽ٣مػٕاماظؿؾةودإمإحةٔىماآلظقةوتماظٖئقلةقيمالضؿلةوممممممم،مغظومم87ميفماٌودة[مع٥معؽ٧غوتماٌعوػٔة

اٌـوصٞماٌؿلتقيمع٥مادؿكٔامما٧ٌاردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيماضؿلةوعًومسةوداًلموعـصةػًوميفمإرةورماظـظةومماٌؿعةٔدممممممممممم

م.اّرٖافماظؿوبٞمظؾؿعوػٔة

م

إظبمدس٤مت٧ثق١ماٌعؾ٧عوتما٧ٌج٧دةمظٔىمبـ٧كماىقـةوتموتؾودهلةومممموتشؿ٣ماظؿط٧راتماظيتمحٔثًمعمخًٖاموتٖع٩-م248

،موػ٧مغظوممععؾ٧عوتمإلدارةمبـة٧كماىقـةوتمؼـطة٧يمسؾة٨ممسةوتمت٧ا ة٣مذةؾؽ٩معؿل ةؾي،مممممممممGlobal-GRINإ ٔارمم

وظؾؾوحـنيمايصة٧إمعة٥مغؼطةيمواحةٔةمصؼةٜمسؾة٨ممممممممظؾؿٖبني،موػ٩مب٧ابيمظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمتؿقْمGenesysوإ ٔارم

ٌعؾ٧عوتمس٥مسب٧مثؾٌمعٔخ تمبـ٧كماىقـوتميفماظعةومل،ممبةوميفمذظة٢متؾة٢ما٧ٌجة٧دةميفماجملؿ٧سةوتماظٔوظقةيماظةيتممممممممما

تٔؼٖػوماىؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾق٧ثماظٗراسقيماظٔوظقي،مواظـظومماظؼطٖيمظؾؾ زعوماىٖث٧عقيماظـؾوتقيماظؿوبٞمظ٧زارةماظٗراسةيمم

م.EURISCOاّعٖؼؽقي،موم

م

ع٥مػٕاماظؿؼٔمماحملٖزمعومزاظًمت٧جٔمثغةٖاتمطةؾريةميفمت٧ثقة١ماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمممممممموسؾ٨ماظٖش٤م-م249

واظٗراسيمويفمتؼود٤ماٌعؾ٧عوتمبشلغفومتؾٗممععوىؿفو،مبوظـظٖمإظبمأغفوممتـة٣مسؼؾةيمخطةريةمهة٧إمدونماظؿكطةقٜمبؽػةوءةممممممم

وضٔرمطؾريم.ميميفمهلنيماحملو ق٣موإجٖاءماظؾق٧ثمبشلغفوودونمزؼودةمادؿكٔامما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراس

ع٥ماظؾقوغوتما٧ٌج٧دةمظق٘معؿوحًومإظؽرتوغقو،موؼ٧جٔمضص٧رمب٧ج٦مخةوصميفمت٧ثقة١ماٌة٧اردماظ٧راثقةيما٧ٌجة٧دةميفماٌٗرسةيممممممم

زاظةًمممصؿو.مّضوظق٤وؼ٧جٔمسٔممت٧ازنمطؾريميفمعومبنيماّضوظق٤موحؿ٨ميفمعومبنيماظؾؾٔانمداخ٣ما.مواّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣

أومخطٜمسؿ٣مضطٖؼيمإلدارةماظؿـ٧ ،مأومالمتـػةٕمعـة٣مػةٕهماالدةرتاتقفقوتموخطةٜمممممم/بؾٔانمطـريةمتػؿؼٖمإظبمادرتاتقفقوتمو

اظعؿ٣متـػقًٕامطوعً ،موع٥مث٤مصنغفومالمهةؿػٝمبـظةوممععؾ٧عةوتمضطةٖيمعؿؽوعة٣مبشةلنماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيممممممممممم

ؿػوض٤مبػع٣ماّوظ٧ؼيماٌـكػضيمبطٖؼؼيمشريمع ئؿيماٌعطوةمّغشةطيمإدارةماظؾقوغةوتموت٧ثقؼفةومسـةٔممممموػٕهمايوظيمت.مواظٗراسي

م.دبصقٚماّع٧اإمسؾ٨ماٌلؿ٧ىماظؼطٖيموسؾ٨ماٌلؿ٧ىماٌمدل٩ميفمطـريمع٥ماّحقون

م

م
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ظألشٕؼةيمممتقلةريمهلةنيمإدارةموادةؿكٔامماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيممممممم:{األفـداًف}ًاألفدافًاؾطوقؾةًاألجـًل-م251

م.واظٗراسيمع٥مخ إمهلنيمايص٧إمسؾ٨مبقوغوتمحٔؼـيموسوظقيماى٧دة،موتؾودإمتؾ٢ماٌعؾ٧عوت

م

إغشوءموتعٗؼٗمغظ٤مععؾ٧عوتمضطٖؼي،ممبومؼشؿ٣مسؾ٨مدؾق٣ماٌـوإمالمايصٖمغظ٤ماٌعؾ٧عةوتممم:األفدافًاؾودقطة-م258

اظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسةي،مودسة٤معشةورطؿفوميفممممس٥معلؿ٧ىمأٌخ ت،موهلنيمإدارةماظؾقوغوتماٌؿعؾؼيمبو٧ٌاردم

م.غظ٤ماٌعؾ٧عوتماظعوٌقي،موادؿكٔاعفومظؿؾ٢ماظـظ٤

م

هلنيمادؿكٔاممغظ٤ماٌعؾ٧عوتماإلضؾقؿقيمواظعوٌقيمع٥مخ إماظؿقلنيماٌؿ٧ا ة٣مّداءموإغؿوجقةيماظؿػوسة٣مبةنيممممم-م252

م.بـ٧كماىقـوتموبنيماٌلؿكٔعنيمب٧ج٦مسوم

م

تؾودإماٌعؾ٧عوتموادؿكٔاعفو،موادؿٔاعيماظـظ٤ما٧ٌج٧دةمحوظقًو،مبؿعٗؼٗماظؿ٧اص١موإعؽوغقيماالدؿكٔامميفمعوممتعٗؼٗ-م253

م.بنيمذبؿ٧سوتماظؾقوغوتمس٥مرٖؼ١مإغشوءمواسؿؿودموا ػوتمعشرتطي

م

م.االدؿكٔاممر ٔمصعوظقيماظـظ٤موطػوظيمععوىيماالخؿ صوتمبنيماظـظ٤مظؿقلريماظؼوبؾقيمظؾؿشغق٣ماٌؿؾودإموتشفقٞ-م254

م

ؼـؾغ٩مإسطوءمأوظ٧ؼيمسوظقيمسؾ٨معبقٞماٌلؿ٧ؼوتمإلضوعيمغظ٤مت٧ثق١موععؾ٧عوتمبشةلنممم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م255

ا٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمؼلف٣مادؿكٔاعفو،متلؿـٔمإظبماٌعوؼريماظٔوظقي،موتٗوؼٔػوممبومؼؾٗممع٥معة٧زػني،مم

أنمتؽ٧نمػٕهماظـظ٤مضودرةمسؾ٨ماٌلوػؿيميفم ةـٞماظؼةٖارمظةق٘مصقلةىميفمعةومؼؿعؾة١مبصة٧نمممممممموؼـؾغ٩م.مو قوغيمتؾ٢ماظـظ٤

ا٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفومب٣مأؼضوميفمعومؼؿعؾ١مبوظٔورماحملةٔدماظةٕيمتمدؼة٦متؾة٢ماٌة٧اردميفمممممم

ؼـؾغ٩مبٕإمجف٧دمظ٧ضٞمععوؼريموعمذٖاتمأد موأطـةٖممو.مؼؿعؾ١ممبللظيتماظؿـؿقيماظٗراسقيمواّع٥ماظغٕائ٩ماّودٞمغطوضًو عو

ع٧ث٧ضقي،موعبٞمبقوغوتمأدودقيمس٥ماالدؿٔاعيمواّع٥ماظغٕائ٩ممتّؽ٥معة٥مهلةنيمر ةٔموتؼقةق٤ماظؿؼةٔمماحملةٖزميفمػةٕهمممممممم

م.اجملوالت،مور ٔموتؼقق٤ماٌلوػؿيماظيتمتؼٔعفوما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي

م

اظػعوظيمظؾؿفؿ٧سوتموزؼةودةمادةؿكٔامماظؾ زعةوماىٖث٧عقةيمتعٗؼةٗمع٧اءعةيماظؿ٧ثقة١مواظؿ٧ ةق٠ممممممممموتؿطؾىماإلدارةم-م256

وهلنيماظؿ٧حقٔماظؼقود٩مظـظ٤مإدارةماظؾقوغوتمواٌعؾ٧عوتم.مواظؿؼقق٤،مادؿـودًامإظبماسؿؿودمععوؼريمعشرتطيمظؿؾودإماٌعؾ٧عوت

غؼة٣ماظؿؽـ٧ظ٧جقةوموإجةٖاءمتؼققؿةوتمسوٌقةيموإضؾقؿقةيممممممممؼؾٗممصقلىمظؿقلريمايص٧إمسؾ٨متؾ٢ماٌعؾ٧عوتمب٣مأؼضًومظٔس٤ ال

م.وضطٖؼيمظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي

م

م8ظؾؿةودةمم]ودقفٖيمايص٧إمسؾ٨ماٌعؾ٧عوتماٌؿعؾؼيمبو٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسةيموغشةٖػوموصؼةًومممم-م257

ع٥ماتػوضقيماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩مصقؿوم(مي)م8ظؾؿودةمم[]اظٔوظقيع٥ماٌعوػٔةمم87ع٥ماتػوضقيماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩مووصؼومظؾؿودةم(مي)

ميفمظيتمولةٔمبص٧نمعبوسوتماظشع٧بماّ ؾقيمواجملؿؿعوتماحملؾقيماؼؿعؾ١مبوٌعٖصي،مواإلبؿؽورات،مواظؿطؾقؼوتماٌؿصؾيم

م.[ع٥ماٌعوػٔةماظٔوظقيم87ووصؼومظؾؿودةم،ماٌلؿٔاممظؾؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩كوممواالدؿمص٧نبوظمأمنوطماظعقٙماظؿؼؾقٔؼيماٌؿصؾي
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م

ؼـؾغ٩متؼٔؼ٤ماٌلوسٔةماظؿكطقطقيمظؾرباعٍماظؼطٖؼةي،موظؾةرباعٍماإلضؾقؿقةيمحلةىماالضؿضةوء،مظؿشةفقٞمممممممم:اؾؼدرة-م258

وصبىمأنمتشةفٞمػةٕهماالدةرتاتقفقوتمتطؾقة١مععةوؼريمممممم.موضٞمادرتاتقفقوتمرذقٔةموعؿ٧اصؼيمإلدارةماٌعؾ٧عوتموتؼومسفو

م.ق٣ماٌؿؾودإموظؿؾودإماٌعؾ٧عوتميفمعومبنيماظـظ٤اظؼوبؾقيمظؾؿشغ

م

وعة٥مم.موسؾ٨ماظٖش٤مع٥ماظؿؼٔمماحملٖز،معومزاظًمت٧جٔمبقوغوتموععؾ٧عوتميفمغظة٤مػشةيموؼؿعةٕرماظ٧ ة٧إمإظقفةوممممم-م259

م.اظ زمماظؿقؼ١مع٥م قيمػٕهماظؾقوغوتموتصـقػفوميفمذؽ٣مميؽ٥مادؿكٔاع٦موؼلف٣مايص٧إمسؾق٦

م

م.رباعٍماظؼطٖؼيمسؾ٨ماٌعؾ٧عوتماظعؾؿقيمواظؾقـقيمواظؾؾؾق٧شٖاصقيماّدودقيوؼـؾغ٩متقلريمحص٧إماظ-م261

م

اظؼطٖؼيمواإلضؾقؿقيمعومؼؽػ٩مع٥ماّصةٖادمإلدارةماٌعؾ٧عةوت،مممم{اظشؾؽوت/}وؼـؾغ٩مأنمؼؽ٧نمظٔىمبـ٧كماىقـوت-م268

وؼـؾغة٩مدسة٤ممم.متماظعوٌقةيمثومضبّل٥مإعؽوغقيمحص٧إماٌلؿكٔعنيمسؾ٨متؾ٢ماٌعؾ٧عةوتموؼؽػة٣ماٌشةورطيميفمغظة٤ماٌعؾ٧عةوممممم

اظؿٔرؼىماٌـودىمسؾ٨مإدارةماظؾقوغوتموغظ٤ماٌعؾ٧عوتمبوسؿؾورمأنمذظ٢مأعٖمأدودة٩مظ غؿؼةوإمإظبمتٖذةقٔماىفة٧دماٌؾٕوظةيمممممم

م.سؾ٨ماٌلؿ٧ؼنيماظعو٩ٌمواإلضؾقؿ٩مبشلنما٧ٌاردماظ٧راثقي

م

وؼـؾغة٩متؼةٔؼ٤مدسة٤مممم.مإلظؽرتوغ٩ماٌـودىأوماظؿعؾ٤ما/وؼـؾغ٩ماظؼقوم،محلىمايوجي،مبؿـؿقيماظؿٔرؼ٘ماظٕات٩مو-م262

م.ص مبصػيمعلؿؿٖةمظؿقلنيمإدارةماظؾقوغوتمواٌعؾ٧عوتموظٔس٤ماسؿؿودماظؿؽـ٧ظ٧جقوتماٌ ئؿيماىٔؼٔة

م

م:ؼـؾغ٩مدس٤ماظؾق٧ثمع٥مأج٣م:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م263

م

مطوضٞمعـففقوتموتؽـ٧ظ٧جقوتمع ئؿيمعـكػضيماظؿؽؾػيمظؿفؿقٞماظؾقوغوتموتؾودهلوم(أ)م

م

مادؿقٔاثمرٖ مظؿؽقق٠مػٕهماظؿؽـ٧ظ٧جقوتمسؾ٨ماٌلؿ٧ىماحملؾ٩محلىماالضؿضوءطم(ب)م

م

متقلريمايص٧إمبلف٧ظيمسؾ٨ماظؾقوغوتموادؿكٔاعفومبوظ٧دوئ٣ماإلظؽرتوغقيموع٥مخ إماإلغرتغًطم(ج)م

م

ادؿقٔاثمدؾ٣موعـففقوتمظ دؿػودةمع٥ماٌعؾ٧عةوتماظةيتمؼلةف٣مت٧اصٖػةومظغةريماٌؿكصصةني،موعة٥ممممممممم(د)م

وعـظؿةةوتماٌةٗارسني،موعـظؿةةوتماظشةةع٧بمم[م،وعـظؿةةوتماٌةٖبنيم]بقةـف٤ماٌـظؿةةوتمشةريمايؽ٧عقةةي،ممم

مط[واجملؿؿعوتماحملؾقي]اّ ؾقي

م

بوحملو ةق٣ماىٔؼةٔةموشةريماٌلةؿكٔعيمممممادؿقٔاثموا ػوتمتلؿـٔمإظبماٌعةوؼريماظٔوظقةيميفمعةومؼؿعؾة١مممممم(ػة)م

م.[واّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣ ]االدؿكٔامماّعـ٣
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م

عٞمادؿقٔاثمغظ٤مجٔؼٔةمظؾؿعؾ٧عوتمسؾ٨مط٣مع٥ماٌلؿ٧ىماظؼطٖيمواإلضؾقؿ٩مواظعو٩ٌمؼؽ٧نمم:اإلدارة/اؾمـيقق-م264

وت،موطةٕظ٢ماظؿ٧دةٞمصقفةومظؿشةؿ٣ممممموتظة٣مع٧اءعةيماظ٧ا ةػممم.ماظؿـلق١مواظؿعوونمضٖورؼنيمظؽػوظيمت٧اص١مػٕهماظـظ٤موجٔواػو

م.ربو ق٣مجٔؼٔة،مأعًٖامػوعًومإظبمحٔمطؾري

م

م.وؼؾٗمموج٧دمتؼقق٤مورضوبيمودبطقٜموتـلق١مسؾ٨ماٌلؿ٧ؼنيماظعو٩ٌمواإلضؾقؿ٩مظؿعٗؼٗمطػوءةماظؿؽؾػيموصعوظقؿفو-م265

م

اؾـلاتقـةًؾألغذقـةًًًتكؽـلًاملـواردًاؾوراثقـةًًًً[وصـونًتـوعفـاًاؾـوراثيًواإلؼـاللًؿـنًًًًًً]ًادموداثًـظمًؾرصـًد-16ً

مواؾزراعةًوتعزقزفا

م

ميؽ٥مأنمضبٔثمتكط٣ما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيميفماجملؿ٧سةوتما٧ٌجة٧دةمخةورجمممممممم:اخلؾػقة-م266

وضٔمتلـ٨ميفماظعؼةٔماٌـصةٖم،مبػضة٣ماظؿؼـقةوتماظ٧راثقةيماىٗؼؽقةيممممممم.ما٧ٌاضٞماظطؾقعقي،مويفمحؼ٧إماٌٗارسني،مويفماظطؾقعي

واظص٧رةماظيتمتظفٖم.مت٧ظقٔمبعٛماظؾقوغوتمس٥معٔىمورؾقعيماظؿكط٣ماظ٧راث٩ميفمربو ق٣مععقـيميفمعـور١مععقـيمائؼـي،

وإضوصيمإظبمذظ٢،مؼظ٣مػـةوك،مم.مععؼٔةموظق٘مع٥ماٌؿؽ٥مادؿك صمادؿـؿفوتمواضقيمبشلنمحف٤موعٔىمػٕهماظؿلثريات

وؼؾةٗمموجة٧دمتؼـقةوتمممم.موجةيمإظبمزؼةودةمغشةٖماظؿـة٧ مممميفمطـريمع٥ماظؾؾٔان،مضؾ١معؿ٧ا ٣مبشلنمعةٔىماظؿكطة٣ماظة٧راث٩موايممم

وصبؿةٞمبٖغةوعٍمعمذةٖاتماظؿـة٧ ممممم.موعمذٖاتمأصض٣مظٖ ٔماظؿـ٧ ماظ٧راث٩،مظؿقٔؼٔمخطة٧طماّدةوسموظٖ ةٔماالووػةوتمممم

اظؾق٧ظ٧ج٩معومبنيمسٔدمطؾريمع٥ماٌـظؿوتماظٔوظقيمظ٧ضٞمعمذةٖاتمذاتم ةؾيمبوتػوضقةيماظؿـة٧ ماظؾق٧ظة٧ج٩،ممبةوميفمذظة٢مممممممم

وعٞمذظ٢،مالمتؿ٧اصٖمحؿة٨ماآلنمعمذةٖاتمسؿؾقةيمحؼةًوممممم.مظ زعيمظٖ ٔماالووػوتميفماظؿـ٧ ماظ٧راث٩مظؾؿقو ق٣اٌمذٖاتما

م.اظ٧راث٩،موؼـؾغ٩مأنمؼؽ٧نموضٞمػٕهماٌمذٖاتممبـوبيمأوظ٧ؼيم[ظؾؿـ٧ []ظؾؿكط٣]وعؼؾ٧ظيمدوظقًوم

م

ع٥مبقـفوماظٗح٠مايضةٖي،مممومثيمس٧اع٣مذؿ٨،متشؽ٣مز٧اػٖمرؾقعقيموغؿوجماظلؾ٧كماظؾشٖيمسؾ٨محٔمد٧اء،-م267

واظؿـؿقيماظٗراسقي،مواظصٖاسوتماّػؾقيموايٖوب،ماسُؿٖفمتورطبقومبلغفوماظؼة٧ىماظةيتمتؼة٠موراءمتكطة٣ماٌة٧اردماظ٧راثقةيممممممم

م]وصؼٔانما٧ٌاردماظ٧راثقيميفماحملو ق٣مضبٔثمبصػيمرئقلقيمع٥مخ إماسؿؿودمربو ق٣مجٔؼٔة.ماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي

.م،ممبومؼرتتىمسؾ٨مذظ٢مع٥مػفٖماحملو ق٣مأوماّ ـوفماظؿؼؾقٔؼيمبٔونمادبةوذمتةٔابريم ة٧نمع ئؿةيمممم[أومأ ـوفمجٔؼٔة

تؾة٧ثمم]ويفمبعٛماظؾؾٔان،مُؼٖتلىمأؼضًومأنم.موعمخًٖا،ماسُؿربمأؼضًوممتغقُّٖماٌـوخمواّصضؾقوتماظغٕائقيمائؼـيممبـوبيمتفٔؼٔ

 ق٣مواّضوربماظربؼيمسؾة٨محةٔمدة٧اء،مبؿةٔص١ماىقـةوتمعة٥مغؾوتةوتمممممممما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي،مواحملو

.مؼلوػ٤ميفماظؿكط٣ماظ٧راث٩م[ّإدخوإماًصوئٚماظ٧راثقيمع٥ماحملو ق٣ماّخٖىمواّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣[]رب٧رةموراثقو

اظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيممممموؼؿؾةوؼ٥مصؼةٔانماٌة٧اردممم.موع٥ماظ زممأؼضًوماظـظٖميفماظؿفٔؼٔماظٕيممتـؾ٦ماّغ٧ا ماظغوزؼيماظغٖؼؾي

م.وؼـؾغ٩متؼٔؼ٤ماظٔس٤مإلغشوءمآظقوتمظؾٖ ٔمسؾ٨معبقٞماٌلؿ٧ؼوت.مواظٗراسيمداخ٣ماظؾؾٔانموع٥مبؾٔمآلخٖ

م

،مُغشٖمسؾ٨ماظ٧ؼىمتطؾق١مغظومماٌعؾ٧عوتماىغٖاصقيمواإلغٕارماٌؾؽةٖمم8997ويفمأسؼوبمادؿعٖاضمأجٖيميفمدـيم-م268

وإضوصيمإظبمذظة٢،مضوعةًماآلظقةوتمممم.مظؾؾقٌمس٥مُبعٔمواظؿقٔؼٌمواإلب  مس٥ماظؿكط٣ماظ٧راث٩بشلنما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيم
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اظؼطٖؼيماٌضقػيمظؿؼود٤ماٌعؾ٧عوتمس٥متـػقٕمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيمبؿ٧دقٞمغطو ماٌعؾ٧عةوتماظةيتمؼشةؿؾفومغظةومماٌعؾ٧عةوتمممممم

م.ػٕهماآلظقوتمأؼضًوماٌلوئ٣ماٌؿعؾؼيمبوظؿكط٣ماظ٧راث٩اىغٖاصقيمواإلغٕارماٌؾؽٖمبشلنما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقي،موتؿـووإم

م

اإلض إمإظبمأدغ٨محٔمع٥ماظؿكط٣ماظ٧راث٩موأثٖهمسؾ٨ماظٗراسةيماٌلةؿٔاعيمممم:{األفداف}ًاألفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م269

اظع جقةيمأومم،موتـػقٕماإلجٖاءاتم]ع٥مخ إماظٖ ٔماظػعوإمظؾؿـ٧ ماظ٧راث٩مواظؼ٧ىماحملٖطيماظيتمتؼ٠موراءماظؿكط٣ماظ٧راث٩

م.[اظ٧ضوئقيماٌ ئؿيمحلىمعؼؿض٨مايوإ

م

إغشوءموتـػقٕمآظقوتمظؾٖ ٔمظؽػوظيمغؼة٣ماٌعؾ٧عةوتميفماظ٧ضةًماٌـودةىمإظبماظـؼةوطماٌ ئؿةيمممممممم:األفدافًاؾودقطة-م271

اٌؿؼٔعةيمظٖ ةٔمممواظؿ٧دٞميفمادؿكٔامماظؿؽـ٧ظ٧جقةوتمم.ماٌعقـيمبوسؿؾورػومعلموظيمس٥ماظؿقؾق٣مواظؿـلق١موادبوذماإلجٖاءات

م.[واّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣م]تٔػ٧رمأذٔماّغ٧ا متعٖضًومظتغؼٖاض

م

ؼـؾغ٩مظؾقؽ٧عوتمأنمتؼ٧ممدورؼًومبودؿعٖاضمحوظيما٧ٌاردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيممممم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م278

ّمم واىفةوزماظٖئودة٩ممم]شٕؼةيمواظٗراسةي،مممواظٗراسيمواإلب  مسـفو،معٞمتعقنيمجفيماتصوإمظـؼ٣مػٕهماٌعؾ٧عةوتمإظبمعـظؿةيما

ع٥ماٌعوػٔةماظٔوظقيمم5واٌودةم.موعممتٖماّرٖافميفماتػوضقيماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩،مواّجفٗةماٌ ئؿيماّخٖى[ظؾؿعوػٔةماظٔوظقيم

وأنممتؼؿض٩مع٥ماّرٖافماٌؿعوضٔةمأنمتٖ ٔما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسةي،موأنموةٖيمتؼققؿةومظؾؿفٔؼةٔات،مممم

وؼؾٗممبٕإمجف٧دمخو يمظؿقٔؼٔمتؾ٢ماّغ٧ا مواجملؿ٧سوتماّذةٔمم.متؼؾ٣مإظبمأدغ٨محٔمعـفو،مأومتؼض٩مسؾقفومحقـؿومأعؽ٥

تعٖضًومظؾكطٖمواظيتمع٥ماّرجْمأنمتؽ٧نمظٔؼفومخصوئٚمدؿؽ٧نمػوعيميفماٌلؿؼؾ٣طموػٕامأعٖمػوممسؾ٨موجة٦ماًصة٧صممم

وهلنيماظصة تمبةنيمادةرتاتقفقوتمممم.مواّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣م{ياّ ـوفماظؾٔائق/}يفمعومؼؿعؾ١مبل ـوفماٌٗارسني

اظص٧نميفما٧ٌاضٞماظطؾقعقيموادرتاتقفقوتماظص٧نمخورجما٧ٌاضةٞماظطؾقعقةيمدةقؼؾ٣معة٥مخطةٖمصؼةٔانمععؾ٧عةوتمبق٧ظ٧جقةيممممممممم

م.وثؼوصقيمدونمضصٔ

م

ث٩ماظةٕيمضبةٔثممبةٖورماظ٧ضةًممممماظؿكط٣ماظة٧رام[اظؿـ٧ ماظ٧راث٩مواإلض إمع٥م]وؼؾٗمموج٧دمعمذٖاتمورٖ مظؿؼقق٤م-م272

وتؼقق٤ماظؼ٧ىماظيتمتؼ٠موراءهموذظ٢مظؾؿؿؽ٥مع٥مهٔؼٔمخط٧طمأدودقيمضطٖؼيموإضؾقؿقيموسوٌقيمظٖ ةٔماظؿـة٧ موإضوعةيمغظة٤ممممم

وؼـؾغ٩مبٕإمجف٧دمظؽػوظيمإعؽوغقيمربٜماٌعؾ٧عةوتمذاتماظصةؾيماظةيتمتؿ٧ظةٔمسة٥مخةٔعوتماإلرذةود،مممممممم.مصعوظيمظتغٕارماٌؾؽٖ

.م٧عقيماحملؾقي،موضطةو ماظؾةٕور،مواٌةٗارسنيمبةـظ٤ماإلغةٕارماٌؾؽةٖمسؾة٨ماٌلةؿ٧ؼنيماظؼطةٖيمواّسؾة٨ممممممممممواٌـظؿوتمشريمايؽ

وبودؿطوسيماظؿؽـ٧ظ٧جقوتمائؼـةيمظؾؿعؾ٧عةوتمواالتصةوالت،ممبةومؼشةؿ٣ماّجفةٗةماظ٧ادةعيماالغؿشةورمحوظقةًومعة٥مضؾقة٣مممممممممممم

وؼـؾغة٩معطوظؾةيممم.مٔةمع٥معصودرمعؿػٖضةيموعؼورغؿفةومماهل٧ات٠ماحملؿ٧ظي،مأنمتقلٖمإظبمحٔمطؾريماإلب  مس٥ماٌعؾ٧عوتماٌلؿؿ

م.عبقٞماٌشٖوسوتماظؿـؿ٧ؼيمبنجٖاءمتؼقق٤مظ٪ثورماحملؿؿؾيمسؾ٨ماظؿـ٧ ماظ٧راث٩

م

ؼؾٗمموج٧دمضٔرةمععٗزةميفمعومؼؿعؾ١مجبؿٞموتػلةريماٌعؾ٧عةوتمسة٥ماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيممممممممم:اؾؼدرة-م273

واظٗراسي،موبصػيمخو يماظؿعةٖفمسؾة٨مأغة٧ا مععقـةيمعة٥ماّضةوربماظربؼةيمظؾؿقو ةق٣،موإجةٖاءمسؿؾقةوتمحصةٖموعلةْممممممممممممم

وؼـؾغة٩مم.مؼٔةمإلجةٖاءمهؾقة٣معؽةوغ٩مظؾؿـة٧ ممممبودؿكٔامماّدواتماىٗؼؽقيموأدواتمتؽـ٧ظ٧جقوماٌعؾ٧عوتمواالتصوالتماىٔ
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وؼـؾغة٩مإسةٔادمعة٧ادمممم.موظؾؿفؿؿعةوتماحملؾقةيمم[وىؿوسةوتماظشةع٧بماّ ةؾقيمممم]ظؾؿٗارسنيم[ؾؿٖبنيموظ]أؼضًومتؼٔؼ٤متٔرؼىم

م.اظؿٔرؼى،ممبوميفمذظ٢مأدواتماظؿٔرؼ٘ماظٕات٩،مبؾغوتمربؾقيمزبؿؾػيمحلىمايوجي

م

ارماٌؾؽٖمبشلنمصؼٔانماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةي،مؼـؾغة٩ممممممموإدراطًومّػؿقيماظٖ ٔماظعو٩ٌمواإلغٕ-م274

إسودةمتؼقق٤مطػوءةمغظومماٌعؾ٧عوتماىغٖاصقيمواإلغٕارماٌؾؽٖمبشلنما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي،مواظغٖضمعـة٦مم

صقيمواإلغٕارماٌؾؽٖمبشةلنماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمممممظـظومماٌعؾ٧عوتماىغٖاعٞماّخٕميفماإلسؿؾورماظٔورماحملؿؿ٣م،م]وضقؿؿ٦

ظألشٕؼيمواظٗراسيمطفٗءمع٥مغظومماٌعؾ٧عوتماظعو٩ٌمبشلنما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمطؿومػة٧معشةورمإظقة٦ميفمممم

م.[ظؾؿعوػٔةماظٔوظقيمظؾؿعوػٔةماظٔوظقيم87اٌودةم

م

ؿقلنيمرٖ معلْما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسةي،معة٥مممؼؾٗممإجٖاءمحب٧ثمظم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م275

اظة٧راث٩ممم[اظؿـة٧ م[]ظؾؿكطة٣م]وتؾٗممحب٧ثمعؿ٧ا ؾيمبشلنموضٞمعمذٖاتمسؿؾقيم.مذلغفومأنمتؽ٧نمعػقٔةميفمإضوعيمغظ٤ماظٖ ٔ

م.تؽ٧نمحوصؾيمبوٌعؾ٧عوت

م

اّعة٤ماٌؿقةٔةمممؾ٩ماظرباعٍماظؼطٖؼةي،موبٖغةوعٍممموؼـؾغ٩مأنمتٔس٧معـظؿيماّشٕؼيمواظٗراسيماًرباءماظؿؼـقني،موثـ-م276

اظعوعؾةيميفم ة٧نماٌة٧اردماظ٧راثقةيمممممواٌمدلوتماظٔوظقيماّخٖىم]ظؾؾقؽي،مواىؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾق٧ثماظٗراسقيماظٔوظقي،م

واالهودماظٔوظ٩ميػٝماظطؾقعي،مواٌـظؿوتمشريمايؽ٧عقةي،مواظؼطةو ماًةوص،مإظبمع٧ا ةؾيممممم[اظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي،م

م.اظؿكط٣ماظ٧راث٩[اظؿـ٧ ماظـؾوت٩موماظتض إمع٥م]اٌـوضشوتمبشلنمادؿقٔاثمغظ٤مظٖ ٔم

م

٧راث٩،م٧ ماظةماظؿـةم]موؼؾٗممإجٖاءمعٗؼٔمع٥ماظؾق٧ثمبشلنمتطؾق١متؽـ٧ظ٧جقومغظومماٌعؾ٧عوتماىغٖاصقيمسؾ٨مر ٔ-م277

،موؼؾٗممإدعةوجماٌعؾ٧عةوتماظـوعبةيمسة٥ممممم[واظؿـؾممب٦م]تكط٣ما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيم[واظؿـؾممبوإلض إمع٥م

ظؿـ٧ ما٧ٌج٧دميفماٌٗرسيماظيتمت٧اج٦مادرادوتمأخٖىمظػف٤مرؾقعيماٌكورٖموصبىمإجٖاءم].ذظ٢مضؿ٥مغظ٤مععؾ٧عوتمذوعؾي

م[وا٧ٌاضٞماظطؾقعقي

م

ؼؾٗممتعٗؼٗماظؿعةوونمواظؿـلةق١ماٌؿعةٔديماظؼطوسةوتمسؾة٨ماظصةعقٔماظؼطةٖي،مالمدةقؿومبةنيممممممممممم:اإلدارة/ؾمـيققا-م278

وؼـؾغ٩مأنمتـظٖماظرباعٍماظؼطٖؼيميفمتـؾق٦ماظشؾؽوتماإلضؾقؿقيمواظٔوظقيمإظبموجة٧دمخطةٖممم.مضطوسوتماظٗراسيمواظؾقؽيمواظؿـؿقي

م.وذق٢مئوثمتكط٣موراث٩

م

ماؾلشرقةًوتعزقزفابـاءًؼدراتًاملواردً-17ً

م

تعؿؿٔمهلقـوتم ٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموادةؿكٔاعفوماسؿؿةودًامذةٔؼًٔامسؾة٨مممممم:اخلؾػقة-م279

وضٔمحٔثًمزؼودةميفماػؿؿومماىفوتماٌوسبي،مويفممت٧ؼ٣،مبـةوءماظؼةٔراتمخة إمممم.مضٔرةما٧ٌاردماظؾشٖؼيموتـؿقؿفوماٌؿ٧ا ؾي

ـصٖعي،مثومأدػٖمسؾ٨موج٦ماًص٧صمس٥موج٧دمتعوونمأض٧ىميفماظؿٔرؼىميفمعومبنيماٌـظؿةوتمماظلـ٧اتماًؿ٘مسشٖةماٌ
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صؼٔمأ ؾقًماآلنمدوراتماظؿٔرؼىمأطـٖمذق٧سًوموُوضةعًمعة٧ادمتٔرؼؾقةيموادةُؿقٔثًمعٖاصة١مممممم.ماظؼطٖؼيمواإلضؾقؿقيمواظٔوظقي

اآلنمعٗؼٔمع٥ماىوععوتماظيتمتؼةٔممروئػةيممموحٔثمت٧دٞمأؼضًوميفمإعؽوغقوتماظؿعؾق٤ماظعوظ٩موأ ؾْمػـوكم.متٔرؼؾقيمجٔؼٔة

أودٞمع٥ماظٔوراتماظٔرادقيميفمذبوالتمتؿعؾ١مبو٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي،مالمدقؿوميفمعةومؼؿعؾة١مبؿطؾقة١مممم

م.اظؿؽـ٧ظ٧جقوماظؾق٧ظ٧جقيمسؾ٨ماظص٧نموهلنيماحملو ق٣

م

دماظؾشةٖؼيمبعقةٔةمسة٥مأنمتؽة٧نمطوصقةيمسؾة٨معبقةٞمممممممموظؽ٥مسؾ٨ماظٖش٤مع٥مػٕهماىف٧دمعومزاظًمضةٔراتماٌة٧ارمم-م281

صػ٩مطةـريمم.ماٌلؿ٧ؼوتمتؼٖؼؾًومويفمعبقٞماظؿكصصوتماٌؿعؾؼيمبص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفو

٧اردماظ٧راثقيمع٥ماظؾؾٔان،منٔمأنمسٔدمع٧زػ٩مبـ٧كماىقـوتمضؾق٣مظؾغوؼيمونٔمأغف٤مملمؼؿؾؼ٧امتٔرؼؾًومطوصقًومسؾ٨معبٞماٌ

وػٕامؼشؽ٣متفٔؼًٔامخطريًامظؿؽة٧ؼ٥مم.ماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموتصـقػفومو ٧غفوموؤؼٔػوموت٧ قػفوموت٧ثقؼفوموت٧زؼعفو

وإدارةمذبؿ٧سوتممثقـيمع٥ما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي،مالمدقؿومذبؿ٧سوتمع٥ماحملو ق٣مشريماٌلةؿكٔعيمم

اظـؾوتوتمواظؼةٔرةميفمممتٖبقي[اظؿ٧ ق٠،مو]وتؼقإٔماظؼٔرةماحملٔودةميفمذبوإم.مضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣سؾ٨ماظـق٧ماّعـ٣مواّ

يفمععظ٤ماظؾؾٔانماظـوعقيماالدؿكٔامماظػعوإمواٌلةؿٔاممظؾؿة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيمتؼققةًٔامممممممممرتبقياظعومضؾ٣م

تػؿؼٖمأؼضةًومخةٔعوتماإلرذةودمواٌـظؿةوتمشةريمايؽ٧عقةيميفمحةوالتممممممممم،[أومائؼؼي]مويفمدقو ماظص٧نميفماٌٗرسي.مذٔؼًٔا

غؼٚميفماّرةٖماٌمػؾةيميفمذبةوإمإغؿةوجماظؾةٕور،مممممموػـوكمأؼضوم].طـريةمإظبمأصٖادمعمػؾنيمظقؼٔع٧اماظؿٔرؼىماٌ ئ٤مظؾؿٗارسني

م[.وت٧ قػ٦موت،موطٕامتٖبقيماظـؾوتاظؾٕورمواخؿؾور

م

ػوظيمت٧اصٖمضةٔراتمعة٧اردمبشةٖؼيمطوصقةيميفماّجة٣ماظط٧ؼة٣ميفمعبقةٞممممممممطم:{ألفدافا}األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م288

ذبوالتم ٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموادؿكٔاعفو،ممبوميفمذظة٢مج٧اغةىماإلدارةمواى٧اغةىماظؼوغ٧غقةيممممم

م.[وت،موتٖبقيماظـؾوت]واظلقودوتقي

م

سؾ٨ماظؿةٔرؼىمسؾة٨معبقةٞماٌلةؿ٧ؼوتمووضةٞمتٖتقؾةوتمممممممتـؿقيماظؼٔرةماظؼطٖؼيمواإلضؾقؿقيمم:األفدافًاؾودقطة-م282

تعووغقيمصعوظيمبنيماٌـظؿوتما٧ٌج٧دةميفماظؾؾٔانماٌؿؼٔعيمواٌـظؿوتما٧ٌج٧دةميفماظؾؾٔانماظـوعقةيمعة٥مأجة٣متعٗؼةٗمضةٔراتمممممم

حؿػةوزمبؼةٔرةمممواال.معبقٞماىفوتماٌعـقيمبو٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمواالرتؼةوءممبلةؿ٧اػومبصةػيمعـؿظؿةيمممم

م.ضطٖؼيمطوصقيميفماجملوالتماظؾوظغيماّػؿقي،مواظؼضوءمسؾ٨مصؼٔانمأصٖادمعٔربنيمع٥ماظؾؾٔانماظـوعقي

م

وضٞمدوراتمجقٔةموع٧ادمتعؾقؿقيمجقٔةميفماظؿعؾق٤ماالبؿٔائ٩مواظؿعؾق٤ماظـوغ٧يميفما٧ٌاضةقٞمذاتماّوظ٧ؼةيمسؾة٨مممم-م283

فقٞمػقؽوتماظؿٔرؼ٘ميفمعمدلوتماظؿعؾق٤ماىوعع٩مواّسؾ٨مسؾة٨مإدراجمموتش.مط٣مع٥ماٌلؿ٧ىماظؼطٖيمواإلضؾقؿ٩مواظعو٩ٌ

ج٧اغىما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيميفماظٔوراتمواظرباعٍماظٔرادقي،ممبوميفمذظ٢مادؿكٔامماظةؿعؾ٤ماإلظؽرتوغة٩ممم

م.واظؿعؾق٤مس٥مُبعٔ

م

ٖمإظبمضةٔرةمضطٖؼةيموتشةفقٞماٌمدلةوتمممممتشفقٞمايص٧إمسؾ٨متٔرؼىمخورج٩ميفم ةػ٧فماظؾؾةٔانماظةيتمتػؿؼةمممم-م284

م.اٌؿؼٔعيماظيتمتٔؼٖما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمسؾ٨مإتوحيمصٖصمظؿـؿقيماظؼٔرات
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م

وضٞمجٔوإمأسؿوإمحبـ٩مدؾق٤مظلٔماظػف٧ةمبنيمسؾ٤ما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيموتطؾقؼة٦مسؾة٨ممممم-م285

بقةيممؾؿة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةي،ممبةوميفمذظة٢متٖمممممممظواالدؿكٔامماٌلؿٔاممم]تأغشطيماإلدارةموبـ٧كماىقـو

م.[اظؾٕورومقؽـ٧ظ٧جواخؿؾورماظؾٕور،موتموتاظـؾوت

م

واظلقودةوتميفممم[اظؿـؿقةيمو/]إتوحيمصٖصمظؾةؿعؾ٤ماظعؿؾة٩،مواظؿ٧جقة٦،موتـؿقةيماظؼقةوداتميفمذبةوالتماظؾقة٧ثممممممم-م286

م.أوماظٔوظ٩/اٌلؿ٧ىماظؼطٖيمواإلضؾقؿ٩مواٌـظؿوتمذاتماظصؾيمسؾ٨مط٣مع٥م

م

ؼـؾغة٩مأنمتعةرتفمايؽ٧عةوتمبلػؿقةيماظؿعؾةق٤ميفمذبةوإماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيممممممممممم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م287

وؼـؾغ٩مظؾقؽ٧عوت،مبوظؿعوونمعةٞماٌـظؿةوتمذاتماظصةؾي،مأنمممم.مظألشٕؼيمواظٗراسيميفماٌٖاح٣ماالبؿٔائقيمواظـوغ٧ؼيمواٌؿؼٔعي

واظعوعؾنيميفمذبوإماظؿـؿقةيمعة٥ماظشةؾوب،موأنمتؼة٧مممممم[،مواظؿؼـقني،م]بؿ٧صريماظؿٔرؼىموصٖصماظؿعؾق٤ماٌؿؼٔممظؾؾوحـنيمتؾؿٗم

وؼـؾغ٩مأنمتشؿ٣ماظػٖصماظؿٔرؼؾقيموبةٖاعٍماظؿعؾةق٤ممم.مبصػيمعـؿظؿيمبؿقلنيمعلؿ٧ىمععورفموعفوراتما٧ٌزػنيما٧ٌج٧دؼ٥

،موتطؾقؼفةومماٌؿؼٔممعبقٞماى٧اغىماظؿؼـقيمواظعؾؿقيمظص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموتؾودهلوموادؿكٔاعفو

وؼـؾغ٩ماظرتطقٗمب٧ج٦مخوصمسؾ٨ماظؿٔرؼىميفم.ميفمعـوػٍمدرادقيمتؿعؾ١مبعؾ٧مماّحقوءمواظٗراسيمواظؾقؽيمواالضؿصودمواظصقي

م.ذبوإمبق٧ظ٧جقوماظص٧ن،مالمدقؿوميفمعومؼؿعؾ١مبوظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩ماظٗراس٩

م

ٖؼي،موػة٩متؼققؿةوتمؼـؾغة٩مأنمتلةوسٔممممموؼـؾغ٩مإجٖاءمتؼققؿوتمبصػيمعـؿظؿيمظؼٔرةمواحؿقوجوتماٌة٧اردماظؾشةمم-م288

م.غؿوئففوميفموضٞمادرتاتقفقوتمظؾؿعؾق٤مواظؿٔرؼىمسؾ٨مط٣مع٥ماٌلؿ٧ىماظؼطٖيمواإلضؾقؿ٩مواظعو٩ٌ

م

ؼـؾغ٩متؼٔؼ٤ماظٔس٤مالدؿقٔاثمعـظؿوتموبٖاعٍمضطٖؼيموإضؾقؿقيمضودرةمسؾ٨مهٔؼٌماٌـوػٍماظٔرادقي،مم:اؾؼدرة-م289

وتؼٔؼ٤متعؾق٤معؿؼٔم،موتعٗؼٗماظؼٔرةماظؾقـقيمواظؿؼـقيميفمعومؼؿعؾ١مجبؿقٞمج٧اغىم ٧نماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيممممم

وؼـؾغة٩مم.م[ٔرؼىماٌف ماٌلةؿؿٖمواظؿم]يفماظرباعٍماىوععقيمواظعؾقوموؼـؾغ٩متؼٔؼ٤ماظٔس٤مأؼضًومظؾطؾؾي.مواظٗراسيموادؿكٔاعفو

تشفقٞماظؿعوونمبنيماٌمدلوتماّطودميقيميفماظؾؾةٔانماٌؿؼٔعةيمويفماظؾؾةٔانماظـوعقةي،ممبةوميفمذظة٢معةٞماظؼطةو ماًةوص،مممممممممم

ًمػوعةًومسؾة٨موجة٦ممممودةقؽ٧نماظـػةوذمإظبماإلغرتغةممم.موؼـؾغ٩متشفقٞمتؼٔؼ٤معـَْمداخؾقيموإجةٖاءمسؿؾقةوتمتؾةودإمظؾؿة٧زػنيمممم

م.اًص٧صمظؿشفقٞماظؿعؾ٤ماإلظؽرتوغ٩،مواظؿ٧ا ٣،موتؾودإماظؾقوغوتمواٌعؾ٧عوت

م

وعٞمتعُّٗزماٌـظؿوتماظؼطٖؼيمواإلضؾقؿقي،مؼـؾغ٩مادؿكٔاممودس٤ماظؼةٔرةما٧ٌجة٧دةميفماظؾؾةٔانماٌؿؼٔعةي،مالمدةقؿومممممم-م291

م.ةسـٔعومتؽ٧نمعؽّقػيمحلىماحؿقوجوتماظؾؾٔانماظـوعقيمع٥محقٌماظؼٔر

م

وإضوصيمإظبماىف٧دمايوظقي،مؼـؾغ٩موضٞمدوراتمتٔرؼؾقيمعؿكصصةي،معة٥مبقـفةومبةٖاعٍمظؾؿةٔرؼىمواظؿ٧جقة٦ممممممم-م298

وؼـؾغ٩مععوىيمع٧اضقٞمصـقي،مع٥مبقـفوماظص تمبةنيمم.ماظعؿؾقني،موع٧ا ؾيمػٕهماظٔوراتمبصػيمعـؿظؿيميفمعبقٞماّضوظق٤

م.واظ٧س٩ماظعوم،موذظ٢مظؿقلنيمصف٤ماالتػوضوتمواٌعوػٔاتماظٔوظقياظص٧نمواالدؿكٔام،مواإلدارة،مواظؼوغ٧ن،مواظلقودوت،م
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م

وؼـؾغ٩مهلنيماًربةميفمذبوإمغؼ٣ماظؿؽـ٧ظ٧جقوماٌؿعؾؼيمبصة٧نماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيممممممم-م292

نماظـوعقيموتؾة٢ما٧ٌجة٧دةممموؼـؾغ٩مأنمتؾعىماٌـظؿوتماظؼطٖؼيما٧ٌج٧دةميفماظؾؾٔا.موت٧ قػفوموتؾودهلوموادؿكٔاعفوماٌلؿٔام

م.يفماظؾؾٔانماٌؿؼٔعي،موطٕظ٢ماٌـظؿوتماظٔوظقي،مأدوارًامػوعيميفمتقلريمػٕا،مالمدقؿومع٥مخ إمسؿؾقوتمتؾودإما٧ٌزػني

م

وؼـؾغ٩ماظـظٖميفموضٞمع٧ادمتعؾقؿقيمتـطؾ١مسؾ٨مغطو موادٞميفمأضوظق٤مزبؿؾػيموتؽ٧نم وييمظ دؿكٔاممصقفةو،مم-م293

م.وؼـؾغ٩،محقـؿومأعؽ٥،متؼٔؼ٤ماظٔوراتماظٔرادقيمبوظؾغيماّغلىمظتضؾق٤.مرب٧رمتٖطقٗمإضؾقؿ٩معؿؿقٗوظؽـفومهوصٝمسؾ٨م

م

وؼـؾغ٩ماظـظٖمب٧ج٦مخوصميفمإدعوجماٌـظ٧رماىـلوغ٩،مالمدقؿومظؾؿٔرؼىما٧ٌضع٩مظـلوءماظٖؼ٠،موذظة٢مّغفة٥ممم-م294

٧ؼٖماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيممممممؼؼؿ٥مبٔورمػوم،موظؽـ٦مؼؽ٧نمعؾك٧دًوميفمبعٛماّحقون،ميفم ةقوغيموتطةمم

م.ؼٖتؾٜمبفومع٥مععورفموتؼوظقٔ وعو

م

م.وؼـؾغ٩مهلنيماظؼٔرةمسؾ٨موضٞمع٧ادماظؿٔرؼىموتؼٔؼ٤مدوراتمتٔرؼؾقيمأومتـلقؼفومسؾ٨ماظصعقٔماظٔوظ٩-م295

م

٥مأسؿةوإمحبةٌموتطة٧ؼٖممممؼـؾغ٩،محقـؿومأعؽ٥،مأنمؼؽ٧نماظؿٔرؼىمعٖتؾطًوممبومصبٖيمعم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م296

موؼـؾغ٩مبٕإمجفة٧دمإلذةٖاكمرؾؾةيماىوععةوتميفماّغشةطيمايؼؾقةيمممممم.مواظرباعٍماظؼطٖؼيم[واٌفـقيم]يفماٌمدلوتماظؿعؾقؿقي

م.وطٕظ٢ميفماّغشطيماظؾقـقي[م،يـقواّرٖماٌف]

م

ؼـؾغ٩موضٞمدوراتمتٔرؼؾقيموتؼةٔميفومبوظؿعةوونماظ٧ثقة١معةٞماظشةؾؽوتماظٔوظقةيمواإلضؾقؿقةيممممممممم:اإلدارة/اؾمـيقق-م297

وإضوصيمإظبمذظ٢،مؼـؾغ٩موضٞمبٖاعٍمعؿؼٔعيمبوظؿعوونمعٞماالهوداتمأوماظٖابطةوتماّطودميقةيماظٔوظقةيمممم.مواظرباعٍماظؼطٖؼي

م.واإلضؾقؿقيمذاتماظصؾيمادؿفوبيمظ حؿقوجوتماظؼطٖؼي

م

ًاؾوعيًاؾعامًبشلنًأفؿقةًاملواردًاؾوراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًتشهقعًوتعزقز-18ً

م

إنماظ٧س٩ماظعوممػ٧ماظلؾق٣مظؿعؾؽيماظٖأيماظشعيبموت٧ظقٔموإداعيمإجٖاءاتمدقودقيمع ئؿةيمسؾة٨مطة٣ممممم:اخلؾػقة-م298

ميؽة٥مأنمهؼؼفةوماٌة٧اردممممصوإلب  مبػعوظقةيمسة٥ماٌـةوصٞماظ٧ادةعيماالغؿشةورماظةيتممممممم.مع٥ماظصعقٔماظؼطٖيمواإلضؾقؿ٩مواظٔوظ٩

اظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمبوظـلؾيمظألع٥ماظغٕائ٩مودؾ٣ماٌعقشيماٌلؿٔاعيمػ٧مأعٖمبوظٟماّػؿقيمظـفوحمأيمبٖغةوعٍمم

وظؼٔمذفٔتماظلةـ٧اتماّخةريةمزؼةودةميفمصفة٤مأػؿقةيماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيميفممممممممممم.مع٥مبٖاعٍماظص٧ن

وؼؿٗاؼةٔماالػؿؿةوممبوحملو ةق٣ماٌؿفوػؾةيموشةريماٌلةؿكٔعيمسؾة٨ماظـقة٧ممممممممم.مقٔؼوتماظيتمؼطٖحفوممتغقُّٖماٌـةوخماظؿصٔيمظؾؿ

وػة٩متؿةقْمأؼضةًومممم.ماّعـ٣،مإدراطًومإلعؽوغوتفومطؿقو ق٣محٔؼـيمدؿؽ٧نمعـؿفيميفمز٣مدقـورؼ٧ػوتمزبؿؾػيمبشلنماٌـةوخم

اّودوطماظعؾؿقيممبومتـط٧يمسؾق٦ماّضوربماظربؼيمظؾؿقو ق٣مموؼ٧جٔماسرتافمعؿٗاؼٔميف.مصٖ ًومٌـؿفوتمخو يمسوظقيماظؼقؿي

وضٔمأدىماظؼؾ١مبشةلنمم.مع٥مإعؽوغقيماٌلوػؿيميفماظؿؽـق٠ماٌلؿٔاممظتغؿوج،موظؽ٥مػٕامملمؼص٣محؿ٨ماآلنمإظبمعبف٧رمأودٞ
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مميؽ٥مجـقفومع٥مادؿؽشةوفمماظٗؼودةماظعوٌقيميفماّعٖاضماٌٖتؾطيمبلدؾ٧بمايقوةمإظبمتٗاؼٔماالػؿؿوممبوظػ٧ائٔماظؿغٕوؼيماظيت

وتفٔفمبؾٔانمطـريةمإظبمائمع٥متؽؾػيماّشٕؼةيماٌلةؿ٧ردةمبؿـشةقٜمممم.موادؿغ إما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي

وتة٧صٖمأدواتماظؿ٧ا ة٣ماالجؿؿةوس٩ماىٔؼةٔةممممم.ماإلغؿوجماظغٕائ٩ماحملؾ٩،ماظٕيمتؽ٧نمظ٦ميفمطـريمع٥ماّحقونمضقؿيمثؼوصقةيم

وعةٞمذظة٢،مصةننمإثةورةممممم.مإظبمحٔمبوظٟمإلؼصوإمػٕهماظٖدوئ٣مإظبمضطو مطؾريمع٥ماظـوس،مالمدقؿومجق٣ماظشؾوبمودقؾيمصعوظي

وس٩مواضع٩ماظلقودوتمواىفوتماٌوسبيمواىؿف٧رماظعوممبشلنمضقؿيماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيممتـة٣ممممممم

م.هٔؼًومعؿ٧ا ً 

م

عوعيمأنمؼشّفٞمإضوعيم  تمدوظقيموآظقوتمتعووغقيمع٥مضؾق٣ماظشةؾؽوت،ماظةيتممموميؽ٥مظربغوعٍمع٧ّج٦مظؾؿ٧سقيماظ-م299

وداخة٣ماظؾؾةٔان،مميؽة٥مأنمتةٔس٤ماظؿ٧سقةيماظعوعةيماىفة٧دماظٖاعقةيمإظبممممممممم.متض٤مضطوسوتمووطوالتموجفوتمععـقيمزبؿؾػي

عؾؼةيمبةو٧ٌاردماظ٧راثقةي،مممماجملؿؿعوتمواٌـظؿوتماحملؾقيموشريمايؽ٧عقيميفماّغشطيماظؼطٖؼيماٌؿ[اظؼطو ماًوصمو]إذٖاكم

واالدةؿكٔامماٌلةؿٔاممظؾؿة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمممممممم]ثومؼؽػ٣مت٧اصٖموج٧دمضوسٔةمأودٞمغطوضةًومظؾصة٧نمواظؿقلةنيممم

ووجة٧دمم.موؼشؽ٣ماظعؿ٣معٞمودوئٜماإلس ممسؾ٨ماٌلةؿ٧ؼنيماحملؾة٩مواظؼطةٖيمجوغؾةًومرئقلةقًوميفمإثةورةماظة٧س٩ممممممم.م[واظٗراسي

٣ميفمذبوإماظؿ٧سقيماظعوعيماظٕيمتؼ٧ممب٦ماٌـظؿةوتماظٔوظقةيمواظةرباعٍمواٌـظؿةوتماظؼطٖؼةيمميؽة٥مأنممممممم  تمض٧ؼيمبنيماظعؿ

وميؽة٥مظؾةرباعٍماظػعوظةيميفمذبةوإماظؿ٧سقةيمأنمهؼة١مص٧ائةٔمعوظقةي،معـؾؿةومممممممممم.مؼمديمإظبمزؼودةماظػعوظقيموائمع٥ماظؿؽوظق٠

كصةٚمعؽةٖسمظةٔس٤م ة٧نماٌة٧اردماظ٧راثقةيمممممممطقلةوبمعؿمم2114ؼؿفؾ٨مع٥منوحمحلوبماّعوغي،ماظٕيمأغشهميفمدـيم

م.اظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموتشفقٞمادؿكٔاعفومسؾ٨مغطو ماظعومل

م

طػوظيمع٧ا ةؾيمتؼةٔؼ٤ماظةٔس٤مظصة٧نماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمممممممممم:{ألفدافا}األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م311

م.واظٗراسيموادؿكٔاعفومع٥مجوغىمواضع٩ماظلقودوتمواىؿف٧رماظعوم

م

دس٤موتعٗؼٗمآظقوت،مالمدقؿوميفماظؾؾٔانماظـوعقي،مظؿـلق١مأغشطيماظؿ٧سقيماظعوعيماظيتمتشؿ٣مم:األفدافًاؾودقطة-م318

وإدعوجماظؿ٧سقةيماظعوعةيمإدعوجةًومتوعةًوميفمعبقةٞمأغشةطيماظةرباعٍماظؼطٖؼةيمواإلضؾقؿقةيمممممممممم.موتلؿفٔفمعبقٞماىفوتماٌعـقي

م.واظٔوظقي

م

تؾٗممجف٧دمأطربمظؿؼٔؼٖماظؼقؿيماظؽوعؾيمظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةي،ممممم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م312

صوظؿ٧سقةيماظعوعةيمواّدوارممم.موتؼقق٤مأثٖمادؿكٔاعفو،موت٧جق٦ماػؿؿوممواضع٩ماظلقودوتمواىؿف٧رماظعوممإظبمػةٕهماٌعؾ٧عةوتمم

ؼيمبةو٧ٌاردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمؼـؾغة٩مأنمتمخةٕميفمممممماظيتمميؽ٥مأنمتؾعؾفومعبوػريمعلؿفٔصيمربٔدةميفمإداعيماّغشطيماٌؿعؾ

م.االسؿؾورمسـٔموضٞمأيمغشوطمع٥مأغشطيماظرباعٍماظؼطٖؼي

م

وؼـؾغ٩مأنمُتٔركماالدرتاتقفقوتماظؼطٖؼيمدورمعبقٞماىفوتماٌعـقيميفم ٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼةيمم-م313

وؼـؾغ٩مأنمتٔركمايؽ٧عوتموتشةّفٞمسؿة٣ممم.مأغشطيماظؿ٧سقيماظعوعيواظٗراسيموادؿكٔاعفو،ماظيتمؼـؾغ٩مإذٖاطفوميفمإسٔادم

اٌـظؿوتمشريمايؽ٧عقيميفمإثورةماظة٧س٩ماظعةوم،موؼـؾغة٩مبةٕإمجفة٧دمظؿشةفقٞمتـؿقةيماظشةٖاطوتمبةنيماظؼطةوسنيماظعةوممممممممممممم
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ؿعةوتمماجملؿ[عبوسةوتماظشةع٧بماّ ةؾقيموممم]وع٥ماظ زممأنمؼمخٕميفماالسؿؾورماظؿةومماظةٔورماهلةومماظةٕيمتؾعؾة٦مممممم.مواًوص

م.احملؾقيميفمأيم ٧نميفما٧ٌاضٞماظطؾقعقيمأومأيمجفٔمظتدارةميفماٌٗرسي،موطٕظ٢مغظ٤موثوردوتمععورصفوماظؿؼؾقٔؼي

م

وع٥ماظ زممأنمتؽ٧نماظؿ٧سقيماظعوعةيمبوظؾغةيماٌ ئؿةيمظؿقلةريمادةؿكٔاعفومسؾة٨مغطةو موادةٞمداخة٣ماظؾؾةٔان،ممممممممممم-م314

م.تصوالتماٌؿوحيوادؿغ إمعبقٞمخقوراتمتؽـ٧ظ٧جقوماٌعؾ٧عوتمواال

م

م.وع٥ماظ زممت٧صريمع٧اردمطوصقيمظؾؿ٧سقيماظعوعيمظؽ٩متؽ٧نمصعوظي،مد٧اءمطوغًمتؾ٢ما٧ٌاردمبشٖؼيمأومعوظقي-م315

م

ؼـؾغ٩مأنمؼؽ٧نمظؾرباعٍماٌؿعؾؼيمبو٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمع٧ز٠ماتصوإمعّٔربمظؿ٧ظ٩مم:اؾؼدرة-م316

٣مس٥مطـىمعٞمعةٔؼٖيماظةرباعٍمبشةلنماٌلةوئ٣ماٌؿعؾؼةيمبوظؿ٧سقةيماظعوعةيموؼلةؿقٔثماّدواتمممممممممعفؿيماظؿ٧سقيماظعوعيمؼعؿ

اظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيممممموبٔونمذظ٢،مؼـؾغ٩مأنمؼؽؿلىمعبقٞماّذكوصماظعوعؾنيميفماظرباعٍماٌؿعؾؼيمبو٧ٌار.ماٌـودؾي

وؼـؾغة٩مم.ملقو ماّودٞمظؾٗراسيمواظؿـؿقيماٌلؿٔاعؿنيواظٗراسيمضٔرةمعومسؾ٨ماظؿعؾريمس٥مأػؿقيمأػٔافموأغشطيماظرباعٍميفماظ

أنمؼؽ٧غ٧امضودرؼ٥مسؾ٨مت٧ ق٣مردوظؿف٤مإظبمعبقٞماىفوتماٌعـقةيمبودةؿكٔامماّدواتماٌ ئؿةي،موأنمؼؽ٧غة٧امسؾة٨مسؾة٤ممممممم

م.بودؿؿٖارمبوظـُفٍماىٔؼٔةمواٌؾؿؽٖة

م

دةماظ٧ ة٧إمإظبمودةوئٜماإلسة مموىةٕبممممموؼـؾغ٩مانمتعؿ٣ماظرباعٍماظؼطٖؼيمعٞمأذكوصمععٖوصنيموعمثٖؼ٥مظٗؼةوم-م317

وتؾٗممجف٧دمإلضوعيموتعٗؼٗماظع ضوتمعٞمودوئٜماإلس مماحملؾقيموظؿشفقعفومسؾ٨متغطقيمضضوؼوماٌة٧اردماظ٧راثقةيممم.ماالػؿؿوم

اظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيمبصػيمعـؿظؿي،موإذٖاطفوميفمحؾؼوتماظعؿ٣مواالجؿؿوسوتماظيتمتةـريماظة٧س٩مبشةلنمتؾة٢ماٌة٧اردمممممم

م.ؼقؼًومظؿقلنيمصف٤ماجملوإما٧ٌاضقع٩ه

م

وؼـؾغ٩مأنمتلؿػقٔماظرباعٍماظؼطٖؼيمظؾؿ٧اردماظ٧راثقيمع٥مأدواتموتؽـ٧ظ٧جقوتماظؿ٧سقيماظعوعيماظةيتمتؿ٧ظةٔمسؾة٨مممم-م318

واظٖدةوئ٣ماظةيتمممم–وضٔمؼةؿعنيمتؽققة٠مػةٕهماّدواتمممم.ماٌلؿ٧ؼنيماإلضؾقؿ٩مواظٔوظ٩مظؽ٩متلؿكٔعفوميفمجف٧دػوماإلس عقي

وعٞمذظة٢،معة٥ماٌةٖجْمأنماظؽةـريمعة٥ماظٖدةوئ٣ماإلضؾقؿقةيمواظعوٌقةيممممممممم.مظؽ٩متعؽ٘ماّوظ٧ؼوتمواظظٖوفماظؼطٖؼيم–تـؼؾفوم

وػٕامدقكّػٛمطـريًاماظؿؽوظق٠مبوظـلؾيمظؾربغوعٍم.مدقـؾًمصوئٔت٦ميفمدس٤ماالدرتاتقفقوتمواّغشطيماظؼطٖؼيمظؾؿ٧سقيماظعوعي

لةنيماظؼةٔرةمسؾة٨مإسةٔادمعة٧ادمظؾؿ٧سقةيماظعوعةيمسؾة٨ماٌلةؿ٧ىمممممممممموعٞمذظ٢مصننمػٕامالمؼـؿؼٚمع٥مايوجيمإظبمه.ماظؼطٖي

م.اظؼطٖي

م

اظـؾوتوتمواٌٗارسنيموعٖب٩موؼـؾغ٩متعٗؼٗماظ٧س٩مبؼقؿيما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي،موبٔورماظعؾؿوءم-م319

وػةةٔماظؾقةة٧ثماظٗراسقةةيمواجملؿؿعةةوتميفم ةةقوغؿفوموهلةةقـفو،ميفماٌةةٔارسمجبؿقةةٞماٌٖاحةة٣ماظؿعؾقؿقةةي،موطةةٕظ٢ميفمععم

تٔرؼؾقةيمعؽقػةيمبودةؿكٔاممدرادةوتمايةوالتمممممم/وميؽ٥ماٌلوسٔةمسؾ٨مذظة٢معة٥مخة إمإسةٔادمعة٧ادمتعؾقؿقةيمممممم.ماٌؿكصصي

وصبىمأؼضًومأنمؼلؿكٔمماظعوعؾ٧نميفمذبةوإمم.موػٕامؼؿطؾىمس ضوتمسؿ٣معٞمعمدلوتماظؿعؾق٤ماظؼطٖؼي.ماإلصٖادؼيماحملؾقي

م.يمواظٗراسيماظٔورماهلومماظٕيمتؾعؾ٦محٔائ١ماظـؾوتوتميفمتعٗؼٗماظ٧س٩ا٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼ
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م

ؼـؾغ٩مإجٖاءمحب٧ثمبشلنماحؿقوجوتماىؿوػريماٌلةؿفٔصيمإظبماٌعؾ٧عةوت،مواظـظةٖميفممممم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م381

اٌؼٔعةيمذاتمموصبةىمأنمتؽة٧نماٌعؾ٧عةوتمممم.متؾ٢ماالحؿقوجوت،مضؾ٣ماظشٖو ميفمأيمعؾودراتمطربىمبشلنماظؿ٧سقةيماظعوعةيمم

وؼؾٗممعٗؼٔمع٥ماظؾق٧ثمظؿ٧صريمععؾ٧عوتمظةٔس٤موضةٞمدقودةوتمممم.م ؾي،مأومأنمؼؽ٧نماظـشوطماظٕيمُتـؼ٣مع٥مخ ظ٦مذوم ؾي

وسؾ٨م.مع ئؿيمظص٧نماظؿـ٧ ماظ٧راث٩موادؿكٔاع٦،ممبوميفمذظ٢ماظؿؼقق٤ماالضؿصوديمظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي

ضةةط  مبؾقةة٧ثمبشةةلنمادةةؿكٔاممتؽـ٧ظ٧جقةةوتماٌعؾ٧عةةوتمواالتصةةوالتماىٔؼةةٔةمظؿؾؾقةةيمماٌلةةؿ٧ىماظةةٔوظ٩،مؼـؾغةة٩ماال

وؼـؾغ٩مسٔمماصرتاضمأثٖما٧ٌادماظرتوصبقيطمصـؿيمحوجيمإظبمإجٖاءمهؾق٣مّثٖما٧ٌادماظرتوصبقيم.ماحؿقوجوتماظؿ٧سقيماظعوعي

م.ظؽ٩مؼؿلـ٨مادؿكٔامما٧ٌاردماحملٔودةممبومضبؼ١مأضص٨مأثٖمثؽ٥

م

ؼؾٗمموج٧دمتـلق١موتقلريمسؾ٨معبقٞماٌلؿ٧ؼوتمظرتذةقٔماظعؿة٣ميفمذبةوإماظؿ٧سقةيماظعوعةيممممممم:اإلدارة/اؾمـيقق-م388

اٌلةؿ٧ىمم]وميؽ٥مظؾرباعٍماظؼطٖؼيموظغريػومع٥ماظرباعٍمأنمتلؿػقٔمع٥ما٧ٌادماظيتمُتعٔمسؾ٨م.موظؿقؼق١مأوج٦مطػوءةميفمتؽؾػؿ٦

واظؼطةو ماًةوصممم،م]اظٔوظقةيم[اإلضؾقؿقةيموم]ودققلٖموج٧دم ة تمبةنيماٌـظؿةوتمممم.م[اظٔوظقيواٌلؿ٧ؼوتماإلضؾقؿقيم[]اظٔوظ٩

وصبىماظـظٖمأؼضةًوميفماظؼقؿةيماظةيتمُتؽؿلةىممممم.مواٌـظؿوتمشريمايؽ٧عقيمهٔؼٔماظػٖصماٌؿوحيمظألغشطيماظؿعووغقيم[ظؾؾٕور

م.ةماظٖدوظيواتؾو مغفٍمعـل١معؿعٔدماظؼطوسوتموعؿعٔدماظ٧طوالتمضبّل٥مض٧.مع٥مإذٖاكماظؼطو ماًوص

م

متـػقذًخطةًاؾعؿلًاؾعاملقةًاحملّدثةًومتوقؾفا
مم

ت٧صٖمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماحملٔثيمإرورًامػوعًوموعؿػؼًومسؾق٦مدوظقًومظص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسةيمم-م382

هةًمم]اظٔوظقةيمم[صٖمدس٤مظؾؿعوػٔةسـ]م[عٞماٌعوػٔة]خطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماحملٔثيمم[تؽ٧ن[]تؿ٧اءم]و.موادؿكٔاعفوماٌلؿٔام

ودؿقلةٖمأؼضةًومتـػقةٕماتػوضقةيماظؿـة٧ مممممم.مودقؽ٧نمتـػقٕػومعلوػؿيمأدودقيميفمهؼقة١مأػةٔافماٌعوػةٔةماظٔوظقةيممممم[84اٌودةم

اظؾق٧ظ٧ج٩ميفمذبوإماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩ماظٗراس٩مودؿلوسٔمسؾ٨مبؾ٧ مأػٔافماًطيماالدرتاتقفقيمظؾؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩مظؾػةرتةمم

م.2188-2121

م

وتلؿٔس٩مسؿؾقوتماٌؿوبعيمادبوذمإجٖاءاتمسؾ٨مط٣مع٥ماٌلؿ٧ىماحملؾ٩مواظؼطٖيمواإلضؾقؿة٩مواظةٔوظ٩موؼـؾغة٩مممم-م383

ايؽ٧عةوتماظؼطٖؼةي،مواظلةؾطوتماحملؾقةيمواإلضؾقؿقةي،مواٌـظؿةوتممممممم:مأنمتشؿ٣معبقٞماىفوتماٌعـقيمذاتماظصؾيموػة٩م

وعبوسةوتمم]ايؽ٧عقةي،مواظعؾؿةوء،مواظؼطةو ماًةوص،مممممماإلضؾقؿقيمواظٔوظقي،مواٌـظؿوتمايؽ٧عقيماظٔوظقيمواٌـظؿةوتمشةريمم

م.واٌٗارس٧ن،موشريػ٤مع٥ماٌـؿفنيماظٗراسقنيمورابطوتف٤[واٌٖب٧نم]واجملؿؿعوتماحملؾقي،م[اظشع٧بماّ ؾقيم

م

واظؿؼٔمماحملٖزمب٧ج٦مسومميفمتـػقٕمخطيماظعؿة٣ماظعوٌقةيماحملٔثةيماٌؿفةٔدةمويفمتـػقةٕمسؿؾقةوتماٌؿوبعةيمذاتمممممممم-م384

وّداءمػةٕهمم.مرت ٔهموت٧جف٦مايؽ٧عوتماظؼطٖؼيموأسضوءمعـظؿيماّشٕؼيمواظٗراسيماآلخةٖون،معة٥مخة إماهلقؽةيمممماظصؾيمد

اظ٧زقػي،مدؿكطٜماهلقؽيميفمإرورمبٖغوعٍمسؿؾفوماٌؿعٔدماظلـ٧اتمادؿعٖاضمتـػقٕمخطةيماظعؿة٣ماظعوٌقةيماحملٔثةيموطةٕظ٢مممممم

وؼـؾغة٩مأنمؼؿـةووإممم.مق١معٞماىفوزماظٖئود٩مظؾؿعوػٔةماظٔوظقةيمادؿعٖاضمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماحملٔثيمذاتفومبوظؿعوونماظ٧ث

ادؿعٖاضماظؿـػقٕماظؿؼٔمماحملٖزمسؾ٨مط٣مع٥ماٌلؿ٧ىماظؼطٖيمواإلضؾقؿ٩مواظٔوظ٩ميفمتـػقٕمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماحملٔثةي،مم
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عٖاضمظؿـػقٕمخطيموؼـؾغ٩مأنموٖيماظٔورةماظعودؼيماًوعليمسشٖةمظؾفقؽيمأوإمادؿ.موبؾ٧رتفو،موتعٔؼؾفومحلىماالضؿضوء

م.اظعؿ٣ماظعوٌقيماحملٔثي

م

وهؼقؼًومهلٕهماظغوؼي،مدؿؿػ١ماهلقؽي،ميفمدورتفوماظعودؼةيماظٖابعةيمسشةٖة،مويفمضة٧ءماظؿفةوربماٌوضةقي،مسؾة٨مممممممم-م385

بـةوءمسؾة٨ماظعؿة٣ممممم]أذؽوإمظؿؾؼ٩ماظؿؼورؼٖماٌٖحؾقيموطٕظ٢مسؾ٨مععوؼريموعمذٖاتمظٖ ٔمتـػقٕمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماحملٔثي

وؼـؾغ٩مت٧جق٦ماػؿؿوممايؽ٧عةوتمواٌمدلةوتماظٔوظقةيماٌعـقةيمإظبممممم.م[ذٖاتماهلقؽيمظؿط٧ؼٖمػٕهماٌيمضوعًمب٦مٕب١ماظاظلو

.مادؿـؿوجوتماهلقؽيمظلٔماظـغٖات،موتٔاركمأوجة٦ماًؾة٣،مأومغؼةٚماظؿـلةق١،موظؾـظةٖميفمعؾةودراتمأومأغشةطيمجٔؼةٔةمممممممم

ٖػو،مواىفوزماظٖئود٩مظؾؿعوػٔةماظٔوظقي،موعممتٖماّرةٖافميفممودق٧ج٦مأؼضًوماػؿؿوممذبؾ٘معـظؿيماّشٕؼيمواظٗراسيموعممت

أومىـيماظؿـؿقيماٌلؿٔاعيمإظبمادؿـؿوجوتماهلقؽيماظةيتمهلةوماغعؽودةوتمرئقلةقيمسؾة٨م ةعقٔممممممم/اتػوضقيماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩مو

م.اظلقودوت،موذظ٢مظؽ٩متؿكٕمػٕهماىفوتمإجٖاّءمبشلغفو،مأومإلضٖارػو،مأومظؾعؾ٤،محلىماالضؿضوء

م

ودةقؿعنيمتـػقةٕممم.موؼؿطؾىماظؿـػقٕماظؽوع٣مًطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماحملٔثيمزؼودةمطؾريةميفماّغشطيماىورؼيمحوظقًو-م386

خطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماحملٔثيمتٔرصبقًو،موظٕامصبىمتعؾؽيمعة٧اردمعوظقةيمطوصقةيمتؿـودةىمعةٞمغطةو مخطةيماظعؿة٣ماظعوٌقةيمممممممممم

اّوظ٧ؼوتماٌؿػ١مسؾقفوميفمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقةيماحملٔثةيمويفمإرةورممممموؼـؾغ٩مأنمضبٔدمط٣مبؾٔمأوظ٧ؼوت٦مسؾ٨مض٧ء.ماحملٔثي

م.احؿقوجوت٦ماظغٕائقيمواحؿقوجوت٦مع٥محقٌماظؿـؿقيماظٗراسقي

م

وت٧صٖمحوظقًومايؽ٧عوتماظؼطٖؼيموعصةودرماظؿؿ٧ؼة٣ماظٔاخؾقةيماّخةٖى،معة٥ماٌصةودرماظــوئقةيمواإلضؾقؿقةيموعة٥مممممممممم-م387

م.ريًامع٥ماظؿؿ٧ؼ٣مظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسي،موظؽـ٦مشريمعضؿ٧ناٌـظؿوتماٌؿعٔدةماّرٖاف،مضٔرًامطؾ

م

وبوظـظٖمإظبمأػؿقيمعلوػؿيماٌصودرماحملؾقي،ممبوميفمذظ٢ماظؼطوسونماظعوممواًوص،مؼـؾغ٩مأنمؼؾٕإمط٣مبؾٔمطة٣مم-م388

بلغشةطؿ٦ماظؼطٖؼةيماظةيتمُؼؼصةٔمبفةومهؼقة١مممممممجفٔمثؽ٥مظق٧صٖ،موصؼًومظؼٔرات٦،ماظٔس٤ماٌوظ٩مواي٧اصٗماٌوظقيميفمعةومؼؿعؾة١ممم

م.أػٔافمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماحملٔثي،موصؼًومًطط٦موأوظ٧ؼوت٦موبٖاذب٦ماظؼطٖؼي

م

وؼـؾغ٩متعٗؼٗماظؿعوونماظٔوظ٩مظص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموادةؿكٔاعفوماٌلةؿٔام،مالمدةقؿومممم-م389

ودةقؾعىماىفةوزممم.مظٔس٤موتؽؿؾيماىف٧دماظيتمتؾٕهلوماظؾؾةٔانماظـوعقةيمواظؾؾةٔانماظةيتممتةٖماضؿصةوداتفوممبٖحؾةيماغؿؼوظقةيمممممممم

وعٔىمتـػقٕماظؾؾٔانماظـوعقيمواظؾؾٔانماظيتممتةٖماضؿصةوداتفوممبٖحؾةيمممم.ماماظصٔداظٖئود٩مظؾؿعوػٔةماظٔوظقيمدورًامرئقلقًوميفمػٕ

ّٔثيمدقؿ٧ض٠مإظبمحٔم سؾة٨ماظؿـػقةٕماظػعؾة٩ممممم[عةوم[]طؾري]اغؿؼوظقيمتـػقًٕامصعواًلمالظؿٗاعوتفوممب٧جىمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماحمل

اظؿؿ٧ؼ٣ماظؾةٕانمدةقٔسؿونمتـػقةٕمخطةيماظعؿة٣ممممممواظعـصٖانماظٖئقلقونمالدرتاتقفقيم.مظؾؿعوػٔةماظٔوظقيموادرتاتقفقيممت٧ؼؾفو

وأعة٧اإمحلةوبماضؿلةومماٌـةوصٞمدبضةٞمظؾلةقطٖةماٌؾوذةٖةمممممممم.ماظعوٌقيماحملٔثيمػؿومحلوبماضؿلومماٌـوصٞموحلوبماّعوغي

ظؾففوزماظٖئود٩موؼلؿكٔعفوماىفوزمظؾؼقوممبٔورمعلوسٔميفماظؿعةوونماظةٔوظ٩ميفمذبةوإماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمممممممم
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أعومحلوبماّعوغيمصف٧مسـصٖمأدود٩مع٥مسـو ٖمادةرتاتقفقيممم14.ظٗراسيمآخًٕاميفماالسؿؾورمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماٌؿفٔدةوا

وؼـؾغة٩مبةٕإمطة٣مجفةٔمممممم15.وصؼًومًطيماظعؿة٣ماظعوٌقةيمم[صعوظيموطػوءةمع٥محقٌماظؿؽؾػيم]اظؿؿ٧ؼ٣موؼشفٞمأغشطيماظص٧نم

ثؽ٥مظؾلع٩مإظبمايص٧إمسؾ٨معصةودرمجٔؼةٔةموإضةوصقيموعؾؿؽةٖةمظؾؿؿ٧ؼة٣ميفمإرةورمسؿؾقةيمتـػقةٕمخطةيماظعؿة٣ماظعوٌقةيمممممممممممم

م.احملٔثي

م

وع٥مخ إمر ٔمادرتاتقفقيممت٧ؼ٣ماٌعوػٔةماظٔوظقي،مدقؽ٧نماىفوزماظٖئود٩مضودرًامسؾ٨مر ٔماٌة٧اردماٌؿوحةيممم-م321

وأوظ٧ؼوتماظٔس٤ميفمإرورمادةرتاتقفقيماظؿؿ٧ؼة٣مػة٩مذبةوالتماظـشةوطمذاتماّوظ٧ؼةيممممممم.مٌقيماحملٔثيظؿـػقٕمخطيماظعؿ٣ماظعو

وؼشؿ٣مر ٔمادرتاتقفقيماظؿؿ٧ؼ٣ما٧ٌاردماٌؿوحيميفمإرورمحلةوبماضؿلةومماٌـةوصٞمممم.ماظ٧اردةميفمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماٌؿفٔدة

م.وطٕظ٢ما٧ٌاردمشريماًوضعيمظلقطٖةماىفوزماظٖئود٩ماٌؾوذٖة

م

وظؿقؼق١مأودٞمعشورطيمودس٤مظؿـػقٕمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماحملٔثيمصنغ٦مؼـؾغ٩مرصةٞمتؼةورؼٖمسـفةومإظبماّجفةٗةممممم-م328

واٌـؿٔؼوتماظٔوظقيمواإلضؾقؿقيمواظؼطٖؼيماظٖئقلقيماظيتمتؿـووإماّشٕؼيمواظٗراسيمواظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩،ممبوميفمذظ٢مسؾ٨موجة٦مم

وعممتٖماّرٖافميفماتػوضقيماظؿـ٧ ماظؾق٧ظ٧ج٩،موىـيماظؿـؿقيماٌلؿٔاعيماظؿوبعيمماًص٧صمعممتٖمعـظؿيماّشٕؼيمواظٗراسي،

اإلمنةوئ٩،مماّع٤ماٌؿقةٔةممظؾؾقؽي،موعٖص١ماظؾقؽيماظعوٌقي،موبٖغوعٍماّع٤ماٌؿقٔةمظألع٤ماٌؿقٔة،مواّجفٗةماظٖئودقيمظربغوعٍم

شةرتكمظؾلةؾٞماّدودةقي،موبـة٧كماظؿـؿقةيماإلضؾقؿقةي،مممممممواظصـٔو ماظٔوظ٩مظؾؿـؿقيماظٗراسقي،مواظؾـ٢ماظةٔوظ٩،مواظصةـٔو ماٌمم

واىؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾق٧ثماظٗراسقيماظٔوظقي،موحلوبماّعوغي،موؼـؾغ٩مدس٧ةمأسضوئفومإظبماظرتوؼٍمواٌشةورطيمحلةىممم

م.االضؿضوءميفمتـػقٕمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيماحملٔثي

م__________
يفمم89وم85اظةٕيمؼعؽة٘ماظـشةورنيمذويماّوظ٧ؼةيمرضؿة٩مممممم)تؾودإماٌعؾ٧عوت،موغؼ٣ماظؿؽـ٧ظ٧جقو،موبـةوءماظؼةٔراتمممم-8:مذبوالتماّوظ٧ؼيمايوظقيماظـ ثيمػ٩مم14

إدارةماٌة٧اردممم-2طموم([اظٖاػـةيمميفمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقةيمم78موم38اّوظ٧ؼيماظيتمهؿ٣ماّرضوممماتذميغشطّوبمؿعؾ١متؼٖؼؾوظٕيمؼ،موا]اّوظبخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيم

يفمم2اّوظ٧ؼةيمرضة٤مممماطمذوـشظوبمؿعؾ١متؼٖؼؾوظٕيمؼ،موا]اّوظبيفمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيمم2اظٕيمؼعؽ٘ماظـشوطمذاماّوظ٧ؼيمرض٤م)اظ٧راثقيماظـؾوتقيمو ٧غفوميفماٌٗرسيم

يفمم88 وم81 وم9اظٕيمؼعؽ٘ماّغشطيمذاتماّوظ٧ؼيماظةيتمهؿة٣ماّرضةوممممم)االدؿكٔامماٌلؿٔاممظؾؿ٧اردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمم-3طموم([اظٖاػـيماظعوٌقيخطيماظعؿ٣م

م(.[اظٖاػـيميفمخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيم81ومم9موم8اّوظ٧ؼيماظيتمهؿ٣ماّرضوممماتذميغشطّوبمؿعؾ١متؼٖؼؾوظٕيمؼ،موا]اّوظبخطيماظعؿ٣ماظعوٌقيم
ائ٩ماظعةو٩ٌمواظٗراسةيمممؼؿؿـ٣مػٔفمحلوبماّعوغيميفمطػوظيم ٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيموت٧اصٖػوميفماّج٣ماظط٧ؼ٣مبفٔفمهؼق١ماّع٥ماظغٕمم15

ذبؿ٧سةوتماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيممممممؼلع٨مإظبم ٧نم(مأ)وصبىمسؾق٦،موصؼًومظٔدؿ٧ره،مب٧ج٦مخوص،مودونماٌلوسمبعؿ٧عقيمعومدؾ١،مأنم.ماٌلؿٔاعي

اٌؾقة١ماّوإمظؾؿعوػةٔةمممواظٗراسيماظػٖؼٔةمواظؼّقؿيماحملؿػٝمبفومخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقي،معةٞمإسطةوءماّوظ٧ؼةيمجملؿ٧سةوتماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمأٌرجةيميفممممممممم

ؼشفٞمسؾ٨موج٧دمغظوممسو٩ٌمظؾص٧نمخورجما٧ٌاضٞماظطؾقعقةيمطػةمموع٧جة٦مظؿقؼقة١ممممم(مب)ع٥ماٌعوػٔةماظٔوظقيطموم(مب)م8-85اظٔوظقيمأوماٌشورمإظقفوميفماٌودةم

ٗراسةيموادةؿكٔاعفوماٌلةؿٔامممممأػٔافموؼؿل٤مبوظؽػوءةماضؿصودؼًوموعلؿٔامموصؼًومظؾؿعوػٔةماظٔوظقيموًطيماظعؿ٣ماظعوٌقيمظص٧نما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظمم

ؼشفٞمسؾة٨مت٧ظقةٔماٌة٧اردماظ٧راثقةيماظـؾوتقةيمظألشٕؼةيمواظٗراسةيموت٧ ةقػفوموت٧ثقؼفةوموتؼققؿفةوممممممممممم(مج)طموم(”يماظعؿ٣ماظعوٌقيخط“اٌشورمإظقفوميفمعومبعٔمبود٤م)

مؼشفٞمسؾ٨مبـوءماظؼٔراتماظؼطٖؼيمواإلضؾقؿقةي،ممبةومم(مػة)ؼشفٞمسؾ٨مت٧اصٖما٧ٌاردماظ٧راثقيماظـؾوتقيمظألشٕؼيمواظٗراسيطموم(مد)وتؾودإماٌعؾ٧عوتمذاتماظصؾيطموم

م.يفمذظ٢متٔرؼىماّصٖادماظٖئقلقنيميفمعومؼؿعؾ١ممبومدؾ١مذطٖه


