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  :كب صاخلا عورشملا عون رايتخا ىجري
ةيناثلا ةلحرملا عيراشم

1
   

 درفنم دلب

 ةددعتم نادلب

  حارتقالا مّ◌دقم

  :ةمظنملا مسا

   :ةمظنملا عون

  )زكرملاو مسالا( :عورشملا يف لاصتالا ةهج

  :ينورتكلإلا ديربلا ناونع

 :فتاهلا مقر

 :سكافلا مقر

 

 ةماعلا تاطارتشالا

 .ةيلوألا مÑاحارتقا دادعإ دنع هÅدأ ةحضوملا ةماعلا تاطارتشال^ اوفوتسي نأ تاحرتقالا يمدقم عيمج ىلع بجي

 

 لاح يف .ةیھتنملا عیراشملا نم ةیناث ةلحرمل بلطب مدقتت يتلاو عفانملا مساقت قودنصل تاحارتقالا میدقتل ثلاثلا ءادنلا لالخً اقباس اھلیومتّ مت يتلا عیراشملا كلت يھ ةیناثلا ةلحرملا عیراشم 1
   .ةددعتم نادلب وأ درفنم دلب وھ كب صاخلا حارتقالا ناك اذإ تاعبرملا رایتخا ىجری ،ةیناثلا ةلحرملا عورشمل حارتقاب مدقتت تنك
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 تاحفص 9 نم رثكأ ىلع ةيلوألا تاحارتقالا لوط ىدعتي الأ بجي
2

 مسق لك يف ةصصخملا تاملكلل ىصقألا ددعلا نإ .)تاقفرملاو ميج مسقلاو ،تâوتحملا نايب ءانثتس^( 

 ىلع بجاولا وحنلا ىلع ةيداشرإلا ةينازيملا ءلم يغبني :2 قحلملا .اهيلإ راشملا تاحفصلا ددع ىدعتت ال نأ طرش لقأ ةبولطملا تامولعملا نوكت نأ نكميو .يراشإ ددع وه

ءزج لكشت اíأ رابتعا
ً
 .تاقحلملا عيمجل ةيفوتسملا ريغ ةيلوألا تاحارتقالا رايتخالا ةيلمع نم ىنثتست فوسو .يلوألا حارتقالا نم أزجتي ال ا

 .يسيئرلا يلوألا حارتقالا ميدقت دنع ةيمسرلا ريغ ةكارشلا لõاسر/تايقافتا وأ كرتشملا ليومتل^ ةصاخلا تامازتالا نع ةيفاضإ تامولعم ءاطعإ اًضيأ زوجيو

 ةرامتسا لمحت نأ بجيو .)Wordو pdf( يقسنبو 11 مجحبو  Times New Roman طخبو ةءارقلا ةلهس تاقفرملا عيمجو يلوألا حارتقالا نأ نم دكأتلا ىجريو

 )pdf( لصفنم فلم نمض اهلاسرإ نكميو ةرامتسالا نم ةريخألا ةحفصلا ىلع عورشملا قسنم عيقوت بلطلا

 يتلا لماكلا عورشملا ميمصتو جمÅربلا دادعإ ةلحرم ةراتخملا تاحارتقالا عبتت نأ عقوتملا نمو تابلطلا مييقتب ءاربخلا نم لقتسم قيرف موقيس ،ةيلوألا تاحارتقالا ميدقت دعب

 ةيئاهنلا تاسمللا عضو لبق كلذو ،عورشملل لماك حارتقا نمض هذيفنتو عورشملا ميمصت ططخ ليصفتو ديدحت يف رثكأ قمعتلا اهلالخ نيعتيسو ،اًبيرقت رهشأ 3 ةدمل مودت

 .ذيفنتل^ ةرشابملاو حنملا تايقافتا ىلع

 

 
 تاحفص 10 اهلوط ىدعتي ال ةيلوأ تاحارتقا مدقت نأ ،ةيناثلا ةلحرملا عيراشمل معد ىلع لوصحلل ابلط مدقت يتلا تاسسؤملا ىلع يغبني هنأ ةظحالم ىجري 2

 )تاقفرملاو ميج مسقلاو ،تâوتحملا نايب ءانثتس^(
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 هتBوتحمو يلوألا حارتقالا فصو :ءO مسقلا

 

 )ىصقألا ىلع ةملك 500( ةلكشملا ديدحت 1.1

 ءادنلا صن يف عفانملا مساقت قودنص جئاتن لمع راطإو ،عفانملا مساقت قودنص جمsرب ىلع ةماع ةرظن :سماخلا مسقلا ىلع عالطالا ىجري

  .مسقلا اذه ةغايص لبق تاحارتقالا ميدقتل

حلم لكاـــشم/ةلكـــشم مـــسقلا اذه صّخلي نأ بجي
ّ

 ةيعارزلا ةمادتـــسالا وأ نيعرازملا شيع لبـــسو ،يئاذغلا نمألا مادعناو ،خانملا ريغتب قّلعتت ة

نيعم يئايحأ ال داهجإ وأ ضرم وأ ةفآ ًالثم( اهتجلاعمل عورــــــــشملا ططخي يتلا
ّ

 ال تاداهجإل ةمواقم داوم رفاوت مدعو ،ةددحم ليــــــــصاحم لاطي 

يعم ةيئايحأو ةيئايحأ
ّ
يكم داوم ليلحتل ةمئالم تايجولونكتو تsايب رفاوت مدعو ،ةعورزملا ليـــــــــصاحملل ةميقلا لـــــــــسالـــــــــس رفاوت مدعو ،ةن

ّ
 ةف

ــــــــضيأ موقي فوــــــــسو امك .)كلذ ىوــــــــسو تsايبلل لماكتملا ليلحتلل تاودأ رفاوت مدعو ،اهريوطتو ةديدج  نم ةررــــــــضتملا تاهجلا ديدحتب اً

مهم ربتعت ةلكـــــــــشملا هذه اذاملو نيأو فيك ،ةلكـــــــــشملا
ّ

 نيديفتـــــــــسملل ةيلحملا تاجايتحالاو ةددحملا ةلكـــــــــشملا نيب ام ةنيتم ةقالع سيـــــــــسöو ة

   .نيفدهتسملا

يقطنم ةلــــصتم اهيلإ راــــشملا ةلكــــشملا نوكت ّنأ ىلع صرحلاو ةقدلا نم نكمم ردق ربكأ يخوت ىجري
ً
 ،.1.2 ماــــسقألا يف ةدراولا تامولعملV ا

  .1.5و .1.4

 

 ةلصلا تاذ ت8اغلاو عورشملا جئاتن 1.2

 صيخلت كنم ىجري ،مــسقلا اذه ةغايــص لبقو ،ةيناثلا ةلحرملا عورــشم ىلا يمتنت ا§ مدّقتت فوــس يتلا تاحارتقالا تناك لاح يف :ةظحالم

 ةققحملا جئاتنلا قاطن عيـــــسوت نم ةيناثلا ةلحرملا نكمتتـــــس فيك ديدحتو ،عورـــــشملا اذه نم ىلوألا ةلحرملا جئاتن ثيح نم ةيـــــسيئرلا تازاجنإلا

 )ىصقألا ىلع ةملك 500(.ىلوألا ةلحرملا عورشم نم ةديجلا تاسرامملاو ةدافتسملا سوردلا قيبطتو اهديحوتو

 ةـمئاـق :ةـقيثولا هذـه نم 1 قفرملا ،جئاـتنلا راـطإ ،عفاـنملا مــــــــــــــساـقت قودـنــــــــــــــص جمsرب ىلع ةـماـع ةرظن :سماـخلا مــــــــــــــسقلا ىلع عالطالا ىجري

 اذه ريوطت لبق زرفلاو ةيلهألا ريياعم :تاحارتقالا ميدقتل سماخلا ءادنلا نم 1 قحلملا ،عفانملا مــساقت قودنــص جئاتن قيقحت دــصرل تارــشؤملا

)ىصقألا ىلع ةملك 1500(.مسقلا
3

 

صن نم 1 لكــــشلا يف ضورعملا جئاتنلا راطإ نإ
ّ

 ةرتفلل عفانملا مــــساقت قودنــــص جمsربل يئرملا صخلملا وه تاحارتقالا ميدقتل سماخلا ءادنلا 

 .2025-2020 نيب ام

 دراوملا داوم كراــــشت معدل ةززعم تايلآ :3 جرخملا قيقحت يف عفانملا مــــساقت قودنــــصل ةــــسماخلا عورــــشملا ةرود عيراــــشم عيمج مهاــــست نأ بجي

رقت دــق اــمنيب ،ةــفرعملاو تsاــيبلاو ،ةــعارزلاو ةــيذــغألل ةــيتاــبنلا ةــيثارولا
ّ

 دراوملا :1 تاــجرخملل ةــيعرفلا تاــجرخملا نم دودــحم ددــع ىلع زيكرتلا ر

 ىلإ ةنـــسحملا ةيلحملا ةميقلا لـــسالـــس يدؤت :2 جرخملاو نيعرازملا ةكراـــشمب اهنيـــسحت وأ اÆرادإ وأ اهيلدعت مت يتلا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا

   .اهكالهتساو ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا جاتنإ نيسحت

 
 ةملك 1500 ىدعتت ال نا بجي  لمتكملا 1 لودجلا تاملك يلامجإ ددع نأ ةظحالم ىجري 3
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 اهريوطت مت يتلا ةدوشنملا ت6اغلا نم ةعومجم ىلع عفانملا مساقت قودنص جئاتن لمع راطإ يف ةلص تاذ ةيعرف تاجرخمو جرخم لك يوتحي

مّلعتلاو مييقتلاو دصرلا لمع راطإ نم ءزجك
4

(MEL Framework)  كميس .عفانملا مساقت قودنصل◌
ّ

 مّلعتلاو مييقتلاو دصرلا لمع راطإ ن

   .عفانملا مساقت قودنصل ةسماخلا عورشملا ةرود جمsرب لالخ مّلعتلاو مييقتلاو دصرلا

 يف ةحاتملا ةمئاقلا نم ةدوشنملا ت6اغلا ديدحت ىجري ،اهتجلاعم ىلإ عورشملا فدهي يتلا ةلصلا تاذ ةيعرفلا تاجرخملاو تاجرخملا نم لكل

6ريدقت اًقاطن ،ةلحرملا هذه يف ،ميدقتو ةقيثولا هذهل 1 قفرملا
ً

 5-3 سيسö ،لاثملا ليبس ىلع( هقيقحتل كعورشم ططخي ددحم رشؤم لكل 

  .)كلذ ىلإ امو ،ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نم 100-50 مييقتو فينصتو ،ةيعمتجم روذب كونب

 دكأتلا ىجري ،يعرف جرخم لكل .اهتجلاعمل كعورشم ططخي يتلا ةيعرفلا تاجرخملا نم لكل ريصق فصوب يلي ام يف 1 لودجلا ةئبعت ىجري

ءانب زاجنإلل ةدوشنملا )ت6اغلا( ةياغلا رايتخا نم
ً
 .ةقيثولا هذ§ 1 قفرملا يف ةدراولا ت6اغلا ةمئاق ىلع 

 .عيراشملا عيمجل اهسفن يهو عفانملا مساقت قودنصل ةسماخلا عورشملا ةرودـل جئاتنلاو فدهلا ت6وتسم ميدقت متي

 

 لخاد تادئاعلاو ةيجاتنإلا ةد6ز ىلإ يدؤي امب اºوصب نوموقيو اهفييكت ىرج اًفانصأ ملاعلا لوح نوعرازملا مدختسي فدهلا

 ىلع ةردقلا ززعيو ،ةئيبلا ىلع ةيبلسلا تاريثأتلا نم ّدحيو ،ت6ّذغملV ةينغ ةعونتم ةيذغأ رفاوت نم ديزيو ،ةعرزملا

  .جاتنإلا لاجم يف تامدصلا هجو يف دومصلا
 

 ظفح لالخ نم ،ةمادتسملا ةعارزلاو يئاذغلا نمألا زيزعتو ،ةيمانلا نادلبلا يف نيعرازملا راغص ةشيعم لبس نيسحت  ةجيتنلا

  .مادتسم لكشب اهمادختساو ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا

 نيعرازملا ةكراشمب اهنيسحت وأ اRرادإ تمت يتلا ةفّيكملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا :1 جرخملا
  اهظفحو نيعرازملا فانصأ مادختسا زيزعت  :1.1 جرخملا

 

يكم فانصأ ريوطت  :1.2 جرخملا
ّ
 يكراشتلا ثحبلا لالخ نم ةديدج ةف

 

 ةيعارزلا ثوحبلا مظن يف اهريغو تانيجلا كونبو ةعرزملا يف جماربلا نيب ةيكيمانيدلا طباورلا زيزعت  :1.3 جرخملا
 

 اهكالهتساو ةفّيكملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا جاتنإ نم ةنّسحملا ةيلحملا ةميقلا لسالس نّسحت  :2 جرخملا
يكملا فانصألا رشنل ةيلحملا روذبلا ةميق لسالس نيسحت :2.1 جرخملا

ّ
 ةف

 
 Proceedings-9/SFC-IT/GB/4/21 نم 3 قحلملا ،عفانملا مساقت قودنص جئاتن قیقحت ةبقارمل تارشؤملا ةحئال : 1 قفرملا ،عفانملا مساقت قودنصل مّلعتلاو مییقتلاو دصرلا راطإ  4
  https://www.fao.org/3/cb7281en/cb7281en.pdf يلاتلا ناونعلا ىلع حاتملا

https://www.fao.org/3/cb7281en/cb7281en.pd
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يكملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا مادختسا زيزعت  :2.2 جرخملا
ّ
 ةيلحملا ةيئاذغلا ةميقلا ةلسلس يف اÆاجتنمو ةف

 
 اhأشب ةفرعملاو اeRايبو ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا داوم كراشت زيزعتل تايلآلا زيزعت  : 3 جرخملا
 ىلإ يلحملا ىوتسملا نم اsÆايبو ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا داومل يكيمانيدلا قفدتلا نامضل طباورلا زيزعت  :3.1 جرخملا

 مالعإلل يملاعلا ماظنلاو فارطألا ددعتملا ماظنلا لالخ نم يملاعلا ىوتسملا
 
 
 

 ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةرادإل تاراكتبالا لوح ةفرعملا رشنو قيثوتل عفانملا مساقت قودنص يف ءاكرشلا تاردق زيزعت  :3.2 جرخملا

 ةعارزلاو ةيذغألل
 
 
 

 نيسرامملا عمتجم لالخ نم ميلاقألا عيمج لبق نم اهمادختساو ةدافتسملا سوردلاو ةبستكملا ةفرعملا ىلإ لوصولا  :3.3 جرخملا
 
 

ءانب طيطختلاو تاسايسلا عضو لجأ نم ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةرادإ نأشب تاراكتبالا زاربإ ةد6ز  :3.4 جتانلا
ً
 

 ةلدألا ىلع
 

 

 رصانعلا عم اهقايس يف اهعضوو لماكلV عورشملا ريوطت ةلحرم يف ربكأ لكشب عورشم حارتقا لكل ةدوشنملا ت6اغلا ديدحت متيس :ةظحالم

 .لماكلا حارتقالل ةماعلا

 ريوطتل تارشؤملا ةمئاقو 1 لودجلا يف ةدراولا تامولعملا عفانملا مساقت قودنص يف ءاكرشلا مدختسيس ،لماكلV عورشملا ريوطت ةلحرم لالخ

 .ةلودلا ساسأ ىلع هدادعإ متيو قايسلل اًددحم نوكيس يذلاو ،عورشملا ىوتسم ىلع يقطنم لمع راطإ

 

 )ىصقألا ىلع ةملك 500(  لاصتالاو مّلعتلاو ةفرعملا ةرادإ 1.3

ي ،مسقلا اذه ةغايص لبق
ُ

 ةفرعملا ةرادإ :ءاج مسقلا ىلعو عفانملا مساقت قودنص جمsرب ىلع ةماع ةرظن :سماخلا مسقلا ىلع عالطالا ىجر

  .ضورعلا ميدقتل سماخلا ءادنلل لاصتالاو مّلعتلاو

ي
ُ

 ةرود قايس يف ةربخلا هذه مادختسال ططخت فيكو لصاوتلاو مّلعتلاو ةفرعملا ةرادإ يف مÆاربخو ءاكرشلا ةعباتم لجس زاجي¬ فصو ىجر

 .عفانملا مساقت قودنصل ةسماخلا عورشملا
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يو امك
ُ

ةيفرعملا تاجتنملا ريوطت اهلالخ نم متي يتلا تايلمعلاو ةطشنألل ططخم نيمضت ىجر
5

 ثيح نم اهلقنو اهئاقتساو ةكرتشم ةقيرطب 

 .لاثملا ليبس ىلع ةدافتسملا سوردلاو ةديجلا تاسرامملا

ي
ُ

 .ليصافتلا نم ديزمب عورشملا تاحرتقمل لاصتالاو ةفرعملا ةرادإ رصانع ريوطت متيس ،ةلماكلا ريوطتلا ةلحرم لالخ :يلي ام ةظحالم ىجر

 

 )ىصقألا ىلع ةملك 600( ةفدهتسملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا 1.4

 

ومي عورــــــــــــــشم لك روحم ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملل ةطــــــــــــــشنلا ةرادإلا ربتعت
ّ
يو .عفانملا مــــــــــــــساقت قودنــــــــــــــص هل

ُ
 نيمدقتملا نم بلط

Vيتلا ةيتابنلا ةيثارولا داوملا ،كلذ نم مهألاو ،ةفدهتــــــــــــــسملا ليــــــــــــــصاحملا لوح ةلحرملا هذه يف ةرفوتملا تامولعملا عيمج ميدقت ةيلوألا تاحارتقال 

 وأ ذاقنإلا وأ مييقتلا وأ فيصوتلا :اذه ليصاحملا عونت ءازإ ةذختملا تاءارجإلا ناكمإلا ردق يلوألا حارتقالا حضوي نأ بجي .ةبولطم نوكتس

 ءاهتنا دعب اهعاديإو تانيجلا كونب نم داوملا ىلإ لوــصولاو ؛نيعرازملا ةكراــشمب رايتخالا وأ ةيبرتلا ؛نيعرازملا ىلع هرــشن وأ هميدقت ةداعإ ؛عمجلا

 .لوطأ ةرتفل اهمادختساو اهظفح نيمأتل عورشملا

يعو ،ةيلحملا فانــصألا( ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا مــسقلا اذه فــصي نأ بجي
ّ
 براقألاو ،ةيبرتلا لبق ام داومو ،تانيجلا كونب تان

يربلا
ّ
 ةيثارولا دراوملا ةيمهأ ديدحت ىجري .حارتقالا ذيفنت اهفدهتــــــــسيــــــــس يتلا )كلذ ىلإ امو يفاكلا ردقلV ةلغتــــــــسملا ريغ عاونألاو ،ليــــــــصاحملل ة

  .يملاعلا ىوتسملا ىلع اهاودج فصوو ةيلحملا تاجايتحالا ىلإ ةبسنلV ةفدهتسملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا

 ةيادب ةلحرم يف .ةيساسأ ةفدهتسملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا لوح ةفرعملاو تامولعملا نوكتس ،هذيفنتو عورشملا ميمصت لالخ

 ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا يه ام نيعرازملا عم ديدحتلا فد§ ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملل حسم ءارجإ متيس ،عورشم لك

يلحم ةحاتملا ةعارزلاو
ً
 تاجايتحالا ديدحت بجي ،ناكمإلا ردقبو .ةبولطملا ةديدجلا داوملاو ،ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا يف تارغثلاو ،ا

ءاسنلاو لاجرلل ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نم ةزيامتملا
6

 نع ةزجوم تامولعم ىلإ ةجاح كانه نوكتس ،عيراشملا ذيفنت ةرتف لاوط .

 ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ىلع ظافحلل ةديجلا تاسرامملا فصو كلذ يف امب ،ةيلحرملا ريراقتلا يف ةفدهتسملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا

   .هجراخو يعيبطلا عقوملا لخاد ظفحلا دوهج طبر ىلع صاخ لكشب زيكرتلا عم ،اهمادختساو ةعارزلاو ةيذغألل

 

 )ىصقألا ىلع ةملك 500( نوديفتسملا 1.5

 ،عفانملا مساقت قودنص جمsرب ىلع ةماع ةرظن :سماخلا مسقلا ،ضورعلا ميدقتل ءادنلا صن ىلع عالطالا ىجري ،مسقلا اذه ةغايص لبق

    .ةكارشلاو نييسيئرلا نيديفتسملا جº :فلأ مسقلا

 
 ةرادإ تایجھنمو ،ةیملعلا تاروشنملاو ،ةیثحبلا قاروألاو ،میلعتلاو ةیبرتلا سلاجم جھانمو ،ةینادیملا ةیعارزلا سرادملا جھانم :رصحلا ال لاثملا لیبس ىلع ،ةیفرعملا تاجتنملا لمشت دق  5
 .اھیلع ةظفاحملاو ةعارزلاو ةیذغألل ةیتابنلا ةیثارولا دراوملا

 ةلحرم يف كلذ دیدحتل ىرخألا صیخشتلا ةطشنأ وأ/و عورشملا حسم بلُطیسو .ةعونتملاو ةزیمملا لیصاحملا نم ةفلتخم تالیضفتو تاجایتحا ءاسنلاو لاجرلا نم نیعرازملل نوكی دق 6
  .لماكلا حارتقالا ریوطت
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م مسقلا اذه فصي نأ بجي .عفانملا مساقت قودنص نم نويسيئرلا نوديفتسملا مه نوعرازملا
َ

 نم نوفدهتسملا نويسيئرلا نوديفتسملا مه ن

عورشملا حرتقم
7

 دارفأو )(ii ؛ةيناديملا ةيعارزلا سرادملا ءاضعأ لثم ،عورشملا ذيفنت يف نوكراشي نيذلا (i) ءالؤه مه نورشابملا نوديفتسملا .

سحملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا داومو بيردتلاو عورشملا ةفرعم ىلإ لوصولا مهنكمي نيذلا عمتŒاو ةرسألا
ّ
 يف ًالثم نوكراشيو ةن

 تاعمتŒا لخاد عسوألا روهمجلاو نيكلهتسملاو نيعرازملا نم مهف نيرشابملا ريغ نيديفتسملا امأ .ةماعلا ةسايسلا نأشب تاراوحو روذبلا ضراعم

 يف عورشملV ةصاخلا اهجئاتنو ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا تاجرخم ىلإ نولصي دق نيذلاو عورشملا قطانم جراخ عسوألا تاعمتŒاو

بلاغ .تاسايسلاو تامدخلاو ،يعولا زيزعتو ،ةفرعملاو ،ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا داوم لكش
ً
 ريغ نيديفتسملا ىلإ لوصولا متي ام ا

 .هميمعتو هلمع قاطن عيسوتب عورشملا موقي امدنع نيرشابملا

 .كلذ ىلإ امو بالطلاو تاسايسلا يعناصو نيجتنملاو داشرإلا ءالكوو نيبرملاو نيثحابلا عفانملا مساقت قودنص نم نويوناثلا نوديفتسملا لمشي

 تائفلاو ةيلصألا بوعشلاو بابشلا ةكراشم فصوو ديدحت يغبني .يعامتجالا عونلا بسح مهفينصتو دارفأك نيديفتسملا عيمج رابتعا متي

 .ىرخألا ةفيعضلا

 

 )ىصقألا ىلع ةملك 500( نواعتلا تابيترتو تاكارشلا 1.6

 تاردقلاو راودألاو نيينعملا ءاكرــشلا عون ديدحت لالخ نم يلوألا حارتقالV ةــصاخلا ةكارــشلا ةيجيتارتــسا راــصتخV مــسقلا اذه لوانتي نأ بجي

 ةيانع ءاليإ يغبنيو .اهل ططخملا ت6اغلاو ةطـــــشنألا يف مهتكراـــــشم زاربإو عورـــــشملا ذيفنت لجأ نم كيرـــــش لك اهيف مهاـــــسيـــــس يتلا تاربخلاو

  .اهذيفنتو تاحارتقالا ميمصت ةيلمع يف ةيموكحلاو ةيموكحلا ريغ ةينطولا تاسسؤملا نم ةعونم ةعومجم كارشإل ةصاخ

مجت" لكـش ىلع ةكارـشلا تابيترت مامتإ بجي ،نادلبلا ةددعتملا عيراـشملا ىلإ ةبـسنلVو
ّ

عم عمتجت يتلا تاـسـسؤملا نم "ع
ً
لح داجيإل ا

ّ
 لكاـشملل 

مجت" لمــــشيــــسو .ةكرتــــشملا
ّ

 ةعومجم عم نولمعي نيذلاو ةفدهتــــسملا نادلبلا يف نيينطو وأ نييلحم ءاكرــــش نادلبلا ةددعتملا عيراــــشملل يجذومن "ع

مكم مهفو ةياردو تاراهم مهيدلو ةيلودلا وأ ةيميلقإلا وأ ةينطولا تاسسؤملا نم ةعساو
ّ

  .ةيلحملا تاجايتحالل ل

 تامظنم( اهزيزعتو تاـسـسؤملا عاونأ فلتخم نيب تاكبـشلا ةيوقت يف عورـشملا يف نوكراـشملا ءاكرـشلا مهاـسيـس فيك مـسقلا اذه حرـشي نأ بجي

 ذيفنت لالخ نم )كلذ ىلا امو ،صاخلا عاطقلا ،ةينطولا تانيجلا كونب ،ةيموكحلا تالاكولا ،داـــــشرإلا تالاكو ،نيجتنملا تامظنم ،نيعرازملا

 اÆرادإو ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا تاراكتبا قايـــــــــــــس يف ،تاردقلا ءانبو ثحبلاو ةفرعملا ةرادإ ىلإ فدÆ ةطـــــــــــــشنألا نم ةعومجم

  .اهيلع ةظفاحملاو

 ةيراشتسالا ةعامجلاو ،ةدهاعملاو ،ةينطولاو ةيميلقإلا تانيجلا كونب لثم( ةيميلقإلاو ةيملاعلا تايلآلV اهتطشنأ تاكبشلا هذه طبرت نأ عقوتملا نمو

 ةيتابنلا ةيثارولا دراوملV ةقلعتملا ةدافتسملا سوردلاو ،ةبستكملا ةفرعملاو ،تsايبلاو داوملا لدابت متي ثيحب )كلذ ىلإ امو ةيلودلا ةيعارزلا ثوحبلل

 .لدابتم لكشب ةمعاد ةفلتخم ت6وتسم ىلع ةعارزلاو ةيذغألل

 

 

 

 
 ةردقلا ةدایزو ،تاراھملاو ةفرعملاو ،ةعارزلاو ةیذغألل ةیتابنلا ةیثارولا دراوملا داوم ىلإ لوصولا ةدایز ثیح نم ةیلحملا تاعمتجملا عفانملا مساقت قودنص عیراشم دیفت نأ عقوتملا نم 7
 ةیدرفلا تاردقلا نیسحت نم نورخآلا نودیفتسملا دیفتسی دقو .كلذ ىلا امو ،يئاذغلا عونتلاو ،قاوسألا ىلإ ذافنلاو ،لخدلا نیسحتو ،ةسایسلا تایلمع يف ةكراشملاو ،فیكتلا ىلع
  .ةعارزلاو ةیذغألل ةیتابنلا ةیثارولا دراوملاب ةقلعتملا تاسایسلاو قاوسألاو ثوحبلاو طیطختلا تالاجم يف ةیتاسسؤملاو
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 )ىصقألا ىلع ةملك 400(  ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملq ةقلعتملا ةينطولا تاسايسلاو ططخلا ىلإ ةبسنلq ىودجلا 1.7

 ،ةيتابنلا ةيثارولا دراوملV ةلـــــصتملا ةينطولا تاـــــسايـــــسلاو ططخلا قيقحت يف عورـــــشملل يلوألا حارتقالا كراـــــشي فيك مـــــسقلا اذه فـــــصي نأ بجي

 ةـطــــــــــــــشنألا وأ جماربلا وأ ت6ولوألا ذـيفنت اـهلالخ نم يلوألا حارتقالا معدـي يذـلا ةـقيرطلا ددـحي نأو خاـنملا ريغتو ،يجولويبلا عونتلاو ،ةـعارزلاو

 .هذه ةينطولا تاسايسلاو لمعلا ططخ يف ةددحملا

ةدـهاـعملل لاـثتمالا ةـنجل ىلإ ةـيلودـلا ةدـهاـعملا ذـيفنت نع ةـيرطق ريراـقت ةدـهاـعملا يف ةدـقاـعتملا فارطألا نم ددـع مّدـق
8

 ،ريراـقتلا هذـه دّدـحت دـق .

 ةيفيك فــصو ىجري .ةدهاعملا ذيفنتب قّلعتت يتلا تارغثلا وأ ت6ولوألا ،ةلــصلا تاذ ىرخألا ةيلودلا تايلمعلا ىلإ ةمدقملا ريراقتلا نم اهريغو

 .ةيرطقلا ريراقتلا هذه يف ةددحملا تارغثلا وأ ت6ولوألا زاجنإل عورشملا معد

 

 

 

 

 
8  reports/en/-work/compliance/compliance-of-treaty/areas-https://www.fao.org/plant   

https://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/compliance-reports/en/
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  تاحارتقالا يمّ◌دقمل ةلئسأ :ءاج مسقلا

رق
ّ

 عيراــــــشم نع ةجتانلاو ةدهاعملV لوألا قفرملا نمــــــض ةجردملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةح÷إ ةثلاثلا هترود يف يــــــس’رلا زاهجلا ر

 نع ةئـــــشانلا تامولعملا مومعلل حاتت نأو فارطألا ددعتملا ماظنلV ةـــــصاخلا طورـــــشلاو ماكحألا قفو كلذو ،عفانملا مـــــساقت قودنـــــص نم ةلومم

  .عورشملا ءاهتنا نم ةدحاو ةنس نمض عفانملا مساقت قودنص لالخ نم ةلومم عيراشم

   :اهيلع ةباجإلاو ةيانعب هsدأ ةدراولا ةلئسألا عيمج ةءارق ىجري

 

 ةيلهألا ريياعم .1

 ميدقتل سماخلا ءادنلا اذه راطإ يف عفانملا مــــــساقت قودنــــــص نم ليومتلا ىلع لوــــــصحلل ةلهؤم نوكت يكل ،ةيلوألا تاحارتقالا عيمجب ردجي

 :يس’رلا زاهجلا اهددح يتلا ةيلاتلا ةيلهألا ريياعم يفوتست نأ ،تاحارتقالا

 ؛ةيلودلا ةدهاعملا فادهأ قيقحت يف مهاست نأ •

 ؛يس’رلا زاهجلا اهددح يتلا ت6ولوألا نمض عقت نأ •

 ؛ةيمs نادلب يه يتلا ةدقاعتملا فارطألا ىلع عفنلV دوعت نأ •

 ؛ةينعملا ةدقاعتملا فارطألا وأ دقاعتملا فرطلا ةطساوب ضرعُت نأ •

  ؛اهنمض وأ تاحارتقالا ميدقتل ةددحملا ةينمزلا ةلهملا ءاهتنا دنع اهميدقت يرجي نأ •

 .تاحارتقالا ميدقتل ةيهيجوتلا طوطخلا مرتحت نأ •

                         
 ال معن 

 ةعرزملا يف ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةرادإ معد ىلع هنوحرتقت يذلا عورشملا زّكري له -1
 ؟9اهنيسحتو

  

 /فانصألا يساسأ لكشبو ،فانصألا عيمج قيوستو ريوطت زيزعت ىلع هنوحرتقت يذلا عورشملا زّكري له -2
 ؟10لماكلe ةلغتسملا ريغ ليصاحملاو نيعرازملل ةيلصألا عاونألا

  

 ةيلحملا تاعمتkا وأ/و نيعرازملا - ديفي نأ ىلع ةردقلا هيدل وأ - هنوحرتقت يذلا عورشملا ديفي له -3
 ؟مادتسم وحن ىلع اهمادختسا وأ/و ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ظفحب موقت يتلا نيعرازملل

  

 قفرملا يف ةجردملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةحuإ يف ةبغار عورشملا يف ةكراشملا تامظنملا له -4
  ؟فارطألا ددعتملا ماظنلe ةصاخلا طورشللو ماكحألل ًاقفو ،عورشملا نع ةئشانلاو ةدهاعملe لوألا

  

 نوضغ يف ،مومعلل مكعورشم راطإ يف ةئشانلا تامولعملا ةحuإ يف ةبغار عورشملا يف ةكراشملا تامظنملا له -5
  ؟عورشملا ةطشنأ ءاهتنا نم ةدحاو ةنس

  

 
for-treaty/tools/toolbox-https://www.fao.org/plant- : ةعارزلاو ةیذغألل ةیتابنلا ةیثارولا دراوملل ةیناثلا ةیملاعلا لمعلا ةطخ يف (PA2) 2 مقر ةیولوألا لاجم   9
  use/details/en/c/1178148/-sustainable 
  .ةعارزلاو ةیذغألل ةیتابنلا ةیثارولا دراوملل ةیناثلا ةیملاعلا لمعلا ةطخ يف (PA11) 11 مقر ةیولوألا لاجم 10

https://www.fao.org/plant-treaty/tools/toolbox-for
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 عفانملا مساقت قودنص جئاتن راطإ قيقحت دصرل تارشؤملا ةمئاق :لوألا قفرملا 
 

 لخدتلا قطنم يعوضوم لكشب اهتحص نم قّقحتلا نكمي يتلا زاجنإلا تارشؤم

 رثألا ةينطولا ت>وتسملا ىلع ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم فده لك زاجنإ ةلاح
 اهفييكت ىرج اًفانصأ ملاعلا لوح نوعرازملا مدختسي
 تادئاعلاو ةيجاتنإلا ةد>ز ىلإ يدؤي امب اVوصب نوموقيو
 ت>ّذغملc ةينغ ةعونتم ةيذغأ رفاوت نم ديزيو ةعرزملا لخاد
 ىلع ةردقلا ززعيو ةئيبلا ىلع ةيبلسلا تاريثأتلا نم ّدحيو
 جاتنإلا لاجم يف تامدصلا هجو يف دومصلا

 
 اVوكلهتسي يتلا ةفّيكملا فانصألاو ليصاحملا عون يف ةد>ز اوغلبأ نيذلا نيعرازملا ددع -
 اهيهطو اهزيهجتو ةيذغألا نيزختب ةقلعتملا مxاردقو مهتفرعم يف ةد>ز نع اوغلبأ نيذلا نيعرازملا ددع -
 دومصلا ىلع ةردقلا ةد>زل ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةرادإ تايجيتارتسا نومدختسي نيذلا نيعرازملا ددع -
 يلحملا عمتÄا ىوتسم ىلع ةذفنملا ثراوكلا رطاخم ةرادإ ريبادت ددع -
 ةيلحملا ةميقلا ةلسلس يف ةجمدملا تاجتنملا/روذبلا مجح يف ةد>زلل ةيوئملا ةبسنلا -
 ةردقلاو برقلاو ةيمكلاو ةدوجلا( ةفّيكملا فانصألا روذب ىلع لوصحلا صرف يف ةد>ز نع اوغلبأ نيذلا نيعرازملا ددع -
 )روذبلا تايطايتحاو فيلاكتلا لّمحت ىلع
 لخدلا يف نّسحت نع اوغلبأ نيذلا نيعرازملا ددع -
 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ معد يف ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا يف ةلعافلا تاهجلا ةكراشم ةد>ز -

 :ةيلامجإلا ةجيتنلا
 ،ةيمانلا نادلبلا يف نيعرازملا راغص ةشيعم لبس نيسحت
 ظفح لالخ نم ،ةمادتسملا ةعارزلاو يئاذغلا نمألا زيزعتو
 لكشب اهمادختساو ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا
 مادتسم
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 اهل طيطختلاو ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا تاسايس يف فارطألا ةددعتملا ةلعافلا تاهجلا ةكراشم ةد>ز -
 دراوملا جمد عم خانملا ّريغت عم فّيكتلاو يوذغتلاو يئاذغلا نمألc قلعتملا طيطختلاو ةيميلقإلا/ةينطولا تاسايسلا ددع -
 ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا

 ددعتملا ماظنلا( ةفلتخملا ةدهاعملا تايلآ نيب طباورلا ضرعت يتلا ةلدألا/لصاوتلا ىلع ةمئاقلا ةلاحلا تاسارد ددع -
 مساقت قودنصو ،ليومتلا ةيجيتارتساو ،ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نع مالعإلل يملاعلا ماظنلاو ،فارطألا
 )عفانملا

 نيعرازملا راغصل ةفّيكملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ديلوتل تاسراممو تاسايس ىنبتت يتلا تاسسؤملا ددع -
 

 نيعرازملا ةكراشمب اهنيسحت وأ ا]رادإ تمت يتلا ةفّيكملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا :1 جرخملا

 

 ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا تارشؤم

 ريغ ليصاحملاو ليصاحملل ةيربلا براقألا كلذ يف امب ،اًيلحم ةحاتملا ةيتابنلا ةيثارولا دراوملاو نيعرازملا فانصأ ددع -
 اهظفحو اهعمج مت يتلا ،لماكلc ةلغتسملا

 ةنّسحم ةرادإ تايجيتارتسا عم اًيلحم ةحاتملا ةيتابنلا ةيثارولا دراوملاو نيعرازملا فانصأ ددع -
 ةيلحملا تاعمتÄا نم وأ تانيجلا كونب نم ةعارزلا ىلإ اهلاخدإ ةداعإ ّمت يتلا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ددع -
 ىرخألا

 نيرخآلا نيعرازملا ىلع اهعيزوت متي يتلا اًيلحم ةحاتملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ددع -
 
 ةفرعملا/تbايبلا تارشؤم
 ماعلا روهمجلل ةحاتملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ت¶ايب ددع -

 اهظفحو 12نيعرازملا فانصأ مادختسا زيزعت :1-1 جرخملا

 
  .نيعرازملل ةيلصألا عاونألا/فانصألا حلطصم ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملل ةيناثلا ةيملاعلا لمعلا ةطخ مدختست 12
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 11ةروشنملا ثوحبلاو ليلاحتلا ددع -
 
 ةيتحتلا ةينبلاو تاسسؤملاو تاردقلا ءانب تارشؤم

 ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةرادإ ىلع نيبردملا نيعرازملا ددع -
 ةعرزملا يف ةرادإلا ىلع نيبردملا نيدشرملاو ينفلا معدلا يفظومو ءاملعلا ددع -
 يتلا )كلذ ىلإ امو ،براجتلاو ،ةيحيضوتلا تاططخملاو ،ةيناديملا م>ألاو ،ةيذغألاو روذبلا ضراعم( ثادحألا ددع -
 اًيلحم ةحاتملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملل جيورتلل اهؤارجإ مت

 اهزيزعت/اهؤاشنإ مت يتلا ةيعمتÄا روذبلا كونب ددع -
 ةيعمتÄا روذبلا كونب يف ةظوفحملا ةيلحملا فانصألا ددع -
 ةيعمتÄا روذبلا كونب ةرادإ يف نكراشي يتاوللا ةدايقلا يف ءاسنلل ةيوئملا ةبسنلا -
 
 ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا تارشؤم

 ةيكراشتلا ثوحبلا لالخ نم نيعرازملل ةحاتملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ددع -
 نيعرازملا راغص عم ةددحملا تاجايتحالا ةيبلتل اهمييقت وأ/و اهفينصت مت يتلا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ددع -
 عاونألل يكراشتلا ءاقتنالا نم ةجتانلا ةديدجلا ةفّيكملا فانصألا ددع -
 تابنلل ةيكراشتلا ةيبرتلا نم ةجتانلا ةديدجلا ةفّيكملا فانصألا ددع -
 نوعرازملا اهعرزي يتلا ةديدجلا ةفّيكملا فانصألا ددع -
 ةفدهتسملا ليصاحملا ةيجاتنإ يف رييغتلل ةيوئملا ةبسنلا -
 ةيجاتنإلا/ةّلغلا يف نّسحت نع اوغلبأ نيذلا نيعرازملا ددع -
 

 لالخ نم ةديدج ةفّيكم فانصأ ريوطت :2-1 جرخملا
 يكراشتلا ثحبلا

 
 دراوملل ةيناثلا ةيملاعلا لمعلا ةطخ نم 52 ةرقفلا عجار ؛يثارولا لكآتلا ديدحتل تاساردلاو ؛ةيعيبطلا عقاوملا يفو ةعرزملا يف دوجوملا عونتلل ةلمتحملا تاديدهتلا ةعيبطو ىدمو ؛لثمألا وحنلا ىلع ةمدختسملا ريغ ليصاحملا نأشب داشرإلا تاساردو ثوحبلاو ؛نوصلاو تاعومXا ايجولويبو ؛ةيعامتجالاو ةينثإلا ةيتابنلا ثوحبلا كلذ يف امب 11

 .ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا
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 ةفرعملا/تbايبلا تارشؤم

 ماعلا روهمجلل ةحاتملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب ت¶ايبلا ددع -
 13ةروشنملا ثوحبلا قاروأو ليلاحتلا ددع -
 اهرشنو اهريوطت مت يتلا مييقتلا/فيصوتلc ةصاخلا تالوكوتوربلا ددع -
 اهلامكإ مت يتلا هاروتكدلاو ريتسجاملا تاحورطأ ددع -
 ةفرعملا لدابتو تاردقلا ءانب يف طاشنب نواعتت يتلا تاسسؤملا ددع -
 
 ةيتحتلا ةينبلاو تاسسؤملاو تاردقلا ءانب تارشؤم
 ةعرزملا يف ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ثوحب يف طاشنب نيكراشملا نيعرازملا ددع -
 ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملc ةصاخلا ةيكراشتلا ثوحبلا ىلع نيبردملا داشرإلا ءالكو وأ/و نيعرازملا ددع -
 ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملc ةصاخلا ةيكراشتلا ثوحبلا ىلع نيبردمك نيبردملا داشرإلا ءالكو وأ/و نيعرازملا ددع -
 ةعارزلاو
 نيعرازملا راغص تاجايتحا ةيبلتل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةرادإ ىلع نيبردملا ،بابشلا نوثحابلا كلذ يف امب ،ءاملعلا ددع -
 ،ةيلقحلا نيعرازملا سرادم ،لاثملا ليبس ىلع( اهزيزعت وأ/و اهؤاشنإ مت يتلا ةيلحملا ةيكراشتلا ثوحبلا قرف ددع -
 )اهريغو ،ةيلحملا ةسرامملا تاعمتجمو ،مّلعتلا تاعومجمو
 ةمظنملا راكتبالا ت>دتنمو ةيناديملا م>ألا ددع -
 
 ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا تارشؤم

 وأ اxرادإ تمت يتلا )ةديدجلا فانصألاو ،ةيبرتلا تالالسو ،تالخدملا( ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ددع -
 نيعرازملا ةكراشمب اهنيسحت

 يف جماربلا نيب ةيكيمانيدلا طباورلا زيزعت :3-1 جرخملا
 ةيعارزلا ثوحبلا مظن يف اهريغو تانيجلا كونبو ةعرزملا

 
  .ةعرزملا يف نيسحتلاو ةرادإلا نيسحتل ةمدختسملا يرهاظلا طيمنتلا تاينقتو ؛خانملا عم فيكتت تامس اهل نوكي نأ لمتحي يتلا فانصألا ديدحتل يناكملا ليلحتلاو ؛ةيكراشتلا ةيبرتلا كلذ يف امب ،ليصاحملا نيسحت ثوحب كلذ يف امب 13
 .ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملل ةيناثلا ةيملاعلا لمعلا ةطخ نم 53و 52 نيترقفلا عجار
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 ،ليصاحملل ةيربلا براقألاو ،نيعرازملا فانصأ( ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نم ةديدجلا تالخدملا ددع -
 تانيجلا كونب يف نمآ لكشب ةظوفحملا )لثمألا وحنلا ىلع ةلغتسملا ريغ ليصاحملاو
 نيعرازملا ىلإ تانيجلا كونب نم اهميلست/اهلاخدإ ةداعإ تمت يتلا نيعرازملا فانصأ ددع -
 ةفدهتسملا تاعمتÄا لبق نم عقوملا يف ةظوفحملا ليصاحملل ةيربلا براقألا عاونأ ددع -
 عورشملا يف طاشنب ةكراشملا تانيجلا كونب ددع -
 ةيلودلا/ةينطولا تانيجلا كونب يف ةعدوملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا داوم ددع -
 درابلافس يف ةعدوملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا داوم ددع -
 
 ةفرعملا/تbايبلا تارشؤم

 ماعلا روهمجلل ةحاتملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب ت¶ايبلا ددع -
 14ةروشنملا ثوحبلا قاروأو ليلاحتلا ددع -
 اهعضو مت يتلا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب تاجولاتكلا ددع -
 
 ةيتحتلا ةينبلاو تاسسؤملاو تاردقلا ءانب تارشؤم
 ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ثوحب يف طاشنب نوكراشي نيذلا ةيبرتلا لاجم يف نيثحابلاو تانيجلا كونب ددع -
 ةعرزملا يف
 ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملc ةصاخلا ةيكراشتلا ثوحبلا ىلع نيبردملا ةيبرتلا لاجم يف نيثحابلاو تانيجلا كونب ددع -
 ةعارزلاو
 راغص تاجايتحا ةيبلتل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةرادإ ىلع مهبيردت مت نيذلا ،بابشلا نوثحابلا كلذ يف امب ،ءاملعلا ددع -
 نيعرازملا

 

 
 .ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملل ةيناثلا ةيملاعلا لمعلا ةطخ نم 53و 52 نيترقفلا عجار .يعيبطلا عقوملا جراخو ةعرزملا يف نوصلا جمدل ةلاعف قرط كلذ يف امب 14
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 اهكالهتساو ةلدعملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا جاتنإ نم ةنّسحملا ةيلحملا ةميقلا لسالس نّسحت :2 جرخملا

 

 ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا تارشؤم

 ةجتنملا ةدوجلا ريياعم يبلت يتلا )مارغوليكلc( ةفّيكملا فانصألا روذب نزو -
 روذبلا جاتنإل ةنّسحملا ةدوجلا تاذ فانصألا ددع -
 اهراثكإ وأ/و ةدوجلا ةيلاع روذب جاتنإ يف ةكراشملا ىرخألا ةيلحملا ةلعافلا تاهجلا وأ ةديدجلا نيعرازملا تاعومجم ددع -
 اهعيزوت وأ/و
 ةدوجلا ةيلاع اًروذب نومدختسي نيذلا نيعرازملا ددع -
 ةفّيكملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا روذب قيوستب موقت يتلا تاكرشلا ددع -
 قوسلا يف ةعابملا روذبلا ةدوج ةد>ز نع اوغلبأ نيذلا نيعرازملل ةيوئملا ةبسنلا -
 
 ةفرعملا/تbايبلا تارشؤم

 روذبلا جاتنإ نأشب اهعضو مت يتلا تاروشنملا/تابيتكلا ددع -
 ةيراجتلا فانصألل ةينطولا تاجولاتكلا يف ةلجسملا ةديدجلا فانصألا ددع -
 اهعيزوت وأ/و اهراثكإ وأ/و روذبلا جاتنإ نأشب اهريوطت مت يتلا ةديدجلا لامعألا جذامن ددع -
 روذبلا قيوست نأشب اهريوطت مت يتلا بيردتلا تادحو ددع -
 

 ةيتحتلا ةينبلاو تاسسؤملاو تاردقلا ءانب تارشؤم
 اهعيزوت وأ/و اهراثكإ وأ/و روذبلا جاتنإ ىلع نيبردملا نيعرازملا ددع -
 لامعألا جذامن ذيفنتو ريوطت ىلع نيبردملا صاخشألا ددع -
 اهعيزوت وأ/و اهراثكأ وأ/و روذبلا جاتنإ ةدوج ىلع نيبردملا نييلحملا ءالكولاو نيدشرملاو راجتلاو روذبلا يشتفم ددع -
 روذبلا جاتنإ لاجم يف ةدايقلا بصانم يف ءاسنلا ددع -
 اهليكشت مت يتلا صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارشلا ددع -
 

 رشنل ةيلحملا روذبلا ةميق لسالس نيسحت :1-2 جرخملا
 ةفّيكملا فانصألا
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 ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا مدختست يتلا ىرخألا ةيلحملا ةلعافلا تاهجلا وأ ةديدجلا نيعرازملا تاعومجم ددع -
 اxاجتنمو ةفّيكملا

 يئاذغلا عونتلا يف ةد>ز نع اوغلبأ نيذلا نيعرازملا ددع -
 ةديدج فانصº اهريوطت مت يتلا ةيئاذغلا تاجتنملا ددع -
 اهميظنت مت يتلا ةيذغألا ضراعم ددع -
 عيراشملا يف ةطرخنملا ةيذغألا عينصت تاكرش ددع -
 اهلدابت متي يتلا اهيهطو اهتجلاعمو ةيذغألا نيزخت نأشب ةفرعملا تاجتنم ددع -
 

 ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا مادختسا زيزعت :2-2 جرخملا
 ةيلحملا ةيئاذغلا ةميقلا ةلسلس يف اxاجتنمو ةفّيكملا ةعارزلاو

 اqأشب ةفرعملاو ا]bايبو ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا داوم مساقت زيزعتل تايلآلا زيزعت :3 جرخملا

 

 ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا تارشؤم

 فارطألا ددعتملا ماظنلا لالخ نم اهيلإ لوصولا مت يتلا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ددع -
 اهعيقوت مت يتلا داوملا لقنل ةدّحوملا تاقافتالا ددع -
 يعوط ساسأ ىلع ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا داومل ةصصخملا ةيمقرلا ت¶ايكلا تافرعم ددع -
 فارطألا ددعتملا ماظنلا يف ةنمضملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ددع -
 درابلافس يف نامº اهخسن مت يتلا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا داوم ددع -
 
 ةفرعملا/تbايبلا تارشؤم

 ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا داوم ديدحتل نيعرازملا عم اø عالطضالا مت يتلا ةيصيخشتلا تايلمعلا ددع -
 فارطألا ددعتملا ماظنلا نم ةبولطملا ةديدجلا

 ديزمل ثوحبلا تاطحم يف ةرصتخملا ةمئاقلا يف اهجاردإو اهيلإ لوصولا مت يتلا فارطألا ددعتملا ماظنلا نم داوملا ددع -
 يكراشتلا ثحبلا نم
 نم ماعلا روهمجلل ةحاتملا ةديدجلا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ىلإ لوصولا تايلمعب ةصاخلا ت¶ايبلا ددع -
 مالعإلل يملاعلا ماظنلا لالخ

 داومل يكيمانيدلا قفدتلا نامضل طباورلا زيزعت :1-3 جرخملا
 ىوتسملا نم اx¶ايبو ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا
 ددعتملا ماظنلا لالخ نم يملاعلا ىوتسملا ىلإ يلحملا
 مالعإلل يملاعلا ماظنلاو فارطألا
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 يملاعلا ماظنلا لالخ نم اهرشنو اهريوطت مت يتلا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نع تامولعملا تاودأ ددع -
 مالعإلل

 ماظنلا يف ةرفوتملا ةديدجلا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نع تامولعملا تاودأ نومدختسي يذلا ءاكرشلا ددع -
 مالعإلل يملاعلا

 

 ةيتحتلا ةينبلاو تاسسؤملاو تاردقلا ءانب تارشؤم
 ددعتملا ماظنلل يلمعلا ءادألا لوح اهميظنت مت يتلا تاردقلا ءانبل لمعلا شرو وأ/و تنرتنإلا ربع تاودنلا ددع -
 ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةرادإ لجأ نم مالعإلل يملاعلا ماظنلاو فارطألا

 مالعإلل يملاعلا ماظنلا/فارطألا ددعتملا ماظنلا مادختسال مهمعد متي يذلا عفانملا مساقت قودنص يف ءاكرشلا ددع -
 فارطألا ددعتملا ماظنلل ينفلا معدلا بتكم لالخ نم
 مالعإلل يملاعلا ماظنلا/فارطألا ددعتملا ماظنلا مادختسا نأشب ةيبيردت داوم نومدختسي نيذلا صاخشألا ددع -
 ينطولا ىوتسملا ىلع يلمعلا مادختسالل

 
 ةفرعملا/تbايبلا تارشؤم

 اهرشنو ةدافتسملا سوردلاو ةفرعملا قيثوتل مxايلآ اوززع نيذلا ءاكرشلا ددع -

 اهرشنو اهقيثوتو اهريوطت مت يتلا )تاينقتلاو ،ةفرعملاو ،تامولعملاو ،ةيثارولا داوملا( تاودألا ددع -
 ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا تاراكتبا نع ةلدألاو تاسايسلا تازجومو تابيتكلا ددع -
 
 ةيتحتلا ةينبلاو تاسسؤملاو تاردقلا ءانب تارشؤم
 طاشنب تامولعملاو ةفرعملا لدابتت يتلا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب ةيلحملا تاكبشلا ددع -

 )كلذ ىلإ امو ،ةيمقرلا تاعومÄاو ،ت¶ودملاو ،بيولا عقاوم لثم( ةمدختسملا ةفرعملc ةكراشملا تاصنم ددع -

 ةيثارولا دراوملا تاراكتبا ىلع نيبردملا نيينفلاو نييموكحلا نيلماعلاو ةينطولا لاصتالا طاقنو نيدشرملاو نيثحابلا ددع -
 ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا

 مساقت قودنص يف ءاكرشلا تاردق زيزعت :2-3 جرخملا
 دراوملا ةرادإل تاراكتبالا لوح ةفرعملا رشنو قيثوتل عفانملا
 ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا
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 نأشب ةفدهتسملا تاردقلا ءانب تايلمعو ةفرعملا لدابت لالخ نم مهمعد متي نيذلا ،ءاسنلا ةصاخو ،ءاملعلا ددع -
 ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا تاراكتبا

 ةفرعملا رشنل اهميظنت مت يتلا راكتبالا ت>دتنمو ضراعملاو ةيناديملا م>ألا ددع -
 

 نيسرامملا عمتجم يف طاشنب نيكراشملا ءاكرشلا ددع -
 نيسرامملا عمتجم لخاد اهتشقانم تمت يتلا عيضاوملا ددع -
 نيسرامملا عمتجم يف ةمدقملا تالاحلا تاسارد ددع -
 تاسايسلا يعناصو نيسرامملا نيب اهميظنت مت يتلا ةيميلقإلا تارواشملا ددع -
 نيسرامملا عمتجم يف ةمدقملا ةفرعملا ةدئاف نع نيضارلا نيسرامملل ةيوئملا ةبسنلا -
 اهليزنتو ،نيسرامملا عمتجم لالخ نم ةحاتملا تامولعملا ىلإ لوصولا يف ةد>زلل ةيوئملا ةبسنلا -
 ةفرعملا ةكراشمل ةمظنملا لمعلا شروو ،تنرتنإلا ربع تاودنلا ددع -
 نيسرامملا عمتجم لبق نم اهنيسحتو اهتعجارم تمت يتلا ةفرعملا تاودأ ددع -
 

 سوردلاو ةبستكملا ةفرعملا ىلإ لوصولا :3-3 جرخملا
 لالخ نم ميلاقألا عيمج لبق نم اهمادختساو ةدافتسملا

 نيسرامملا عمتجم

 تاراكتبالا زربت يتلا تاجتنملا )كرتشملا ريوطتلا( ريوطت ىلع نيبردملا ءاكرشلا ددع -

 يملاعلا وأ يميلقإلا وأ يلحملا ىوتسملا ىلع تاجتنملا هذه ددع -
 هذه عفانملا مساقت قودنص تاجتنم مهيلإ لصت نيذلا صاخشألا ددع -
 اهرشن مت يتلا تاسايسلا تاصخلم ددع -
 اهزيزعت مت يتلا تاسايسلا تاراوح ددع -

 ينطولا ىوتسملا ىلع طيطختلا تايلمعو ةلصلا تاذ تاسايسلا يف نيكراشملا ءاكرشلا ددع -

 ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةرادإ يف تاراكتبالا جمدت ثيحب اهريوطت وأ اهزيزعت مت يتلا تاسايسلاو ططخلا ددع -
 ةعارزلاو

 دراوملا ةرادإ نأشب تاراكتبالا زاربإ ةد>ز :4-3 جرخملا
 تاسايسلا عضو لجأ نم ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا
 ةلدألا ىلع ًءانب طيطختلاو
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