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 مدونة السلوك الطوعية للحّد من الفاقد واملهدر من األغذية
 

 املوجز
، اضتتجم منظمة اذيةلة اال  اعة م ا ة )اللبنة( استتابةًةل للبلا الدتتةن  عن ال ا س الةتتةنستتة االجنتتالن للبنة ال  اعة

( الق .ان د امللوق اذا   ة  الو ف ة  اق   الةتتتتتتتتتتتتتتلّو البوعفة للو مل من ال ةق  اامل)   من اذيةلة )م ا ة الةتتتتتتتتتتتتتتلّو
اق  ا بث م املةتتةتة   من خال  عملفة شتتةملة  م الاوهفا الجةمل ملكاا ةنة ال  اعة اش شتتةن  م ا ة الةتتلّو ُاضتتجم 
الجةملي ااإلقلفمي اشتتتتّي  ف)ة  ال   ةتتتتاولنمنتتتتةا ا  ع    على امل عنحماواهة  ًنتتتت   ة الةتتتتلّو االاج فبة  د م ا 

 أصوةب املدلوة املجنفن ً ضةاي ال ةق  اامل)   من اذيةلة 
ا.جاض م ا ة الةتتتتتتتتتتتلّو اإلهااريا  االا اً  الق لنبوي للبل ا  االةتتتتتتتتتتتلبة  الوطنفة انا  الوطنفة، ااة)ة  ال ةعلة د 
ستتتتتتتتتلةتتتتتتتتتلة شم انا  اذيةلة، اال بةع انية ، امنظمة  املنابن، امنظمة  اتامع امل ي، اامل ستتتتتتتتتةتتتتتتتتتة  اذ ةنميفة 

لمةةتة د احل  من ال ةق  اامل)   من اذيةلة  ا.جاض م ا ة لذهة االبوثفة، اي هة من أصوةب املدلوة املجنفن اختة
.ن فة هة  اإلهااريا  االا اً ، ا ةلمل ال ا  الةي من املاوقع  ل ىالةتتتلّو  ةلمل املبةنل الاوهف)فة الق لنبوي ا.بةع)ة 

  ةهةملنظمة اذيةلة اال  اعة اي هة من أصوةب مدلوة االضبالع ًا نعملة لان ف
 لنظا  ف)ة اشقاا هة ل الو ف ة شىل م متا منظمة اذيةلة اال  اعة  مل ا.ُ 
 

  من جانب املؤمتر ااملقرتح اختاذه اتاإلجراء
 : ال فةمل مبة للي ش  امل متا م عو شىل

  ا ة الةلّو البوعفة للو مل من ال ةق  اامل)   من اذيةلة  النةخة امل يحة ملشقاا   -1
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الةتتتتتتتلّو الل ا  الةي ميكن أ  . نلا من حفة املةتتتتتتتةتة د احل  من ال ةق  اامل)   ااذخة علملة أبتفة م ا ة  -2
 من اذيةلة على مةاوى الجةمل، اد .بولا النظم الوةائفة املةا امة ا  فق أه اف الانمفة املةا امة 

 ا.نبفع أعضةري املنظمة على .ببفق م ا ة الةلّو  -3
 . ة لا نا لة شىل ةنة ال  اعة ًن   الا  مل احملاز د .ببفق م ا ة الةلّو  .ا عاالبلا من املنظمة أ   -4
5- ،  اشقاا  شهااريا  املاتتةًجتتة امل يحتتة الق على املنظمتتة اختتتةذهتتة اهي: نعم اذعضتتتتتتتتتتتتتتتةري د .ن فتتة متت ا تتة الةتتتتتتتتتتتتتتلّو

الوةائفة لجةمل  من خال  عملفة قمة اذمم املاو س للنظم ُح ن مبة د ذلمل ضتتتتتتتتتتتمن ستتتتتتتتتتتفة  احللو  الاوف لة الق 
؛ ا ص   احمل ن انعم اضع خبوط .وهف)فة  نفة مادلة للةفة  ؛2021 للةمةح للاببفق الجملي مل ا ة الةلّو

 .ببفق م ا ة الةلّو ا.ن فةهة ا  ع . ة لا شىل اللبنة للا  مل احملاز، ا  لة م ا ة الةلّو ًو. س مناظمة  

 

  مضمو  هة  الو ف ة شىل: ًن  ميكن .وهفا أي اسا ةة ا  
 Jamie Morrisonالةفمل  

 م لا شجبة النظم الوةائفة اسالمة اذيةلة
 Jamie.Morrison@fao.org  الربل  اإللكياي: - 56251 06570 39+اهلة. : 
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 مقدمة -أّوًل 
طلبم ةنة ال  اعة الاةًجة ملنظمة اذيةلة اال  اعة )ةنة ال  اعة( د نا هتة الةتتتتتتتتتتتتتتةنستتتتتتتتتتتتتتة االجنتتتتتتتتتتتتتتالن املج ونس د  -1

ا/.نتتتتتتتتتتتتتالن اذا   اللاجةا  مع اة)ة  ال ةعلة  ،، أ  . ومل منظمة اذيةلة اال  اعة،  هنلة ًاوا ا املوا ن2018أ اًو
 لو  من ال ةق  اامل)   من اذيةلة  ل ً فةنس عملفة اضع م اان  سلّو طوعفة ،املجنفة

نةريل على طلا ةنة ال  اعة، قةمم املنظمة ًوضتتع م ا ة الةتتلّو البوعفة للو مل من ال ةق  اامل)   من اذيةلة الق  -2 ًا
.اةتتتتتتتتق مع هي ا  ،هنج النظم الوةائفة ًنةري علىم ا ة الةتتتتتتتتلّو هة   ق  صتتتتتتتتفوم.ان د امللوق اذا   ة  الو ف ة  ا 

 سواري ضمن الو ف ة   ة)ة  ة املةا امة املياًبة، ا.جةجل مة لق ال ةق  اامل)   من اذيةلة على ح مل  أه اف الانمف

 العملية املتبعة لصياغة مدونة السلوك -اثنًيا
مشلم هة  ق  م ا ة الةتتلّو من خال  عملفة شتتةملة  م الاوهفا الجةمل ملكاا ةنة ال  اعة اش شتتةن   ا  مت اضتتع -3

 الجملفة مة للي:
 2020 الو فو/ح لاا  2019 ًن لو فو/ح لاا د ال يس .نظفم عتتتتت ن من املناتتتتت اي  الجتتتتتةملفتتتتتة ااإلقلفمفتتتتتة  -1

أصوةب املدلوة الةلن لجملو   قبل  ا ة الةلّو ا.ج فبة  ًن   حماوايهتة منملللودو  على مةةتة  
صتة جي الةتفةستة ؛  ه الري:ن ، ا.ضتممل قضتةاي ال ةق  اامل)   من اذيةلة علىًدتو س مبةشتاس أا ي  مبةشتاس 

ااخادتتتتتتتتتتتتتتةصتتتتتتتتتتتتتتفن  نفن عةملن د ال بةع الجةمل على الدتتتتتتتتتتتتتتجف لن الوط  انا  الوط ؛ اال بةع انية ؛ 
امنظمة  اتامع امل ي؛ ام ستتتتتتتةتتتتتتتة  أ ةنميفة اخثفة؛ امنظمة  خ لة؛ ام ستتتتتتتةتتتتتتتة  مةلفة؛ امنظمة  

او س، ال ستتتتتتتتتتتتتتفمة ًاانمج اذمم املاو س للبف ة شقلفمفة؛ اا ةال  للانمفة  نةئفة اذطااف؛ اا ةال  لألمم امل
االدن ا   من أه اف الانمفة املةا امة، 12 لل) ف 3 ًد اا الو ةلة الااعفة النالكة لان فة م شا امل د 

 ال ايل للانمفة ال  اعفة امنظمة اذمم املاو س للانمفة الدنةعفة 

لن .جفملن)م اتموعة  اإلقلفمفة ملنظمة ااستتتتتتتاجااض م ا ة الةتتتتتتتلّو من هة ا فموعة عمل .ا ل  من:  ث -2
اذيةلة اال  اعة؛ امنظمة  ي  حكومفة )ال بةع انية ، امنظمة  اتامع امل ي، اامل سةة  اذ ةنميفة 

 اشتتتتتتتتتتتتتتتتة  تتتم فموعتتتة الجمتتتل د حل تتتة عمتتتل عرب اإل ي تتم  منظمتتتة اذيتتتةلتتتة اال  اعتتتة   تتت نهتتتةاالبوثفتتتة( 
النةتتتتتتتخة املن وة الق مت .  مي)ة شىل ال ا س  من أهل استتتتتتتاجااض (2020لولفو/متوز  1 –لو فو/ح لاا   30)

 ااال. ة  علف)ة  ،2020الةةًجة االجنالن للبنة ال  اعة د سبامرب/أللو  
اق مم ال ا س الةتتتةًجة االجنتتتاا  للبنة ال  اعة ع نلا من الاجلف ة  ااالستتتا ةتتتة ا  ااالقياحة  لاوةتتن  -3

لة اال  اعة شع ان ا ف ة من وة للانتتةا  مع اذعضتتةري اد شتتةن من مكاا الو ف ة، اطلبم شىل منظمة اذية
 ةنة ال  اعة 

الربل  اإللكياي خال   ًواستتتتتتتتتبةمنظمة اذيةلة اال  اعة .جلف ة  ااقياحة  خبفة من اذعضتتتتتتتتتةري  .ل ما  -4
 مة ًج  ، مت مت ل هة د 2020نلةتتتتتتتتتمرب/ ة و  اذا   23شىل  7ال يس املخدتتتتتتتتتدتتتتتتتتتة لال ي الاجلف ة  )من 

 ساجلف ة  ااقياحة  خال  منةا  ًاذعضةري  أنىل(  الإلضة ة شىل ذلمل، 2021لنةلا/ ة و  الثةي  18شىل 
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اأع   منظمة اذيةلة اال  اعة   2021لنةلا/ ة و  الثةي  13ا 12 لوميللوستتتتتتتتتةئل اال ياضتتتتتتتتتفة  ع   
 هة  الاجلف ة  ااالقياحة   لالسانةن شىل ةخةل من وة 

 17شىل  15د ال يس من  املج ونسااستتتتاجاض اذعضتتتتةري الدتتتتفوة الن)ةئفة للو ف ة أ نةري املنتتتتةا ا  اال ياضتتتتفة  -5
 من أهتتل اال. تتة  على النل قبتتل . تت ة الو ف تتة  2021أًالتتل/ فةتتتتتتتتتتتتتتتة   2ا 1 لوميا  2021متتة آ/اذا  

 شىل ال ا س الثة فة ااذً جن مل متا املنظمة 
مةتتتتةتة  امنتتتتو س  نفة ا.وهف)ة  استتتتيا.فبفة خال   ،ضتتتتممل خرباري  نفن مةتتتتا لناق ململ  الق استتتتانتتتتة ي عةملي ل -4

  ال  مااحل صفةية م ا ة الةلّو 

 حمتوى مدونة السلوك الطوعية واستخدامها املقصود -اثلثًا
 )ة فنالفلة اقةًلة لاكف مجيف  ة سف الاشتتتتتتتتت للممة ستتتتتتتتتة من مبةنل .وهف)فة امجةل   مجلةل .جاض م ا ة الةتتتتتتتتتلّو  -5

 ًوستتتتتتتتتتع احلكومة  اأصتتتتتتتتتتوةب املدتتتتتتتتتتلوة ادخالن .ببف )ة طوعفلة من أهل احل  ً جةلفة من ال ةق  اامل)    ةاطنفل 

النظم ال  اعفة االوةائفة املةتتتتتتا امة االنتتتتتتةملة  اةتتتتتتةع  للاةيل د   فق الانمفة املةتتتتتتا امة    ز فمة .ج ،من اذيةلة
ة اإلهااريا  االا اً  البا  وعفة الق لنبوي للبل ا  االةتتتتتتتلبة  الوطنفة انا  الوطنفة، .جاض م ا ة الةتتتتتتتلّو ألضتتتتتتتل

ااة)ة  ال ةعلة د ستتتتتتتتلةتتتتتتتتلة شم انا  اذيةلة، اال بةع انية ، امنظمة  املنابن، امنظمة  اتامع امل ي، 
ال ةق   احل  مناامل ستتتتتتتةتتتتتتتة  اذ ةنميفة االبوثفة، اي هة من أصتتتتتتتوةب املدتتتتتتتلوة اختةذهة من أهل املةتتتتتتتةتة د 

    من اذيةلة اامل)
 نفة ًنتتتتت    ف فة الادتتتتت ي لل ةق   .وهف)ة ش شتتتتتةنايل لاضتتتتتمن  م ا ة الةتتتتتلّو أ  .كو  نلفالل  الفس ال دتتتتت  من -6

 مل شطة لا عةملة جيا استتتتتتاكمةلا وبوط .وهف)فة  نفة مادتتتتتتلة د ستتتتتتفةقة  حم نس، اشتة هي .  اامل)   من اذيةلة
   جفملنةحةال  مجملي د ال لافح الاببفقمبة  احمل ن للةفة 

 2021الجمل انيمةتتتتتتة ل مة النظم الوةائفة لجةمل  ةتتتتتتة ا اللنظا شىل أتفة مةتتتتتت لة ال ةق  اامل)   من اذيةلة د م -7
 لل ةق  اامل)   من اذيةلة   املادلالنظم الوةائفة   ومل  ذهل ة الةلّو د احللو  الاوف لة ساةةهم م امل 

نعملة  ال فةمل ًااأصتتتتوةب املدتتتتلوة ادخالن  اذيةلة اال  اعة اوقع ملنظمةا  ن م ا ة الةتتتتلّو ال ا  الةي من امل -8
 لان فةهة ا ص هة ا. ففم)ة  

 إجراءات املتابعة املتوخاة -رابًعا
منظومة اذمم املاو س، اللاجةا  مع املنظمة  اذخاى  ضتتتتتمننا هة  متةشتتتتتفلة معستتتتتا ومل منظمة اذيةلة اال  اعة،  -9

، مبة د ذلمل  سفة  احللو  الاوف لة الق هاى   ل هة  ضمنذا  الدلة، ً عم اذعضةري د .ن فة م ا ة الةلّو
اسا عم منظمة اذيةلة اال  اعة، عن  االقاضةري، اضع خبوط .وهف)فة  نفة  من خال  عملفة قمة النظم الوةائفة 

ة .ببفق  مبة لافح الاببفق الجملي مل ا ة الةتتتتلّو  احمل ن، دتتتتلة للةتتتتفة ما استتتتيصتتتت  منظمة اذيةلة اال  اعة ألضتتتتل
 ا ع . ة لا للا  مل احملاز شىل ةنة ال  اعة  .م ا ة الةلّو ا.ن فةهة ا 
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ل نفة ااالقادتتتتتتةنلة ، مع مااعةس الاوف ا  اةمناظم ًو. سم ا ة الةتتتتتتلّو  ًاو لةاستتتتتتا ومل منظمة اذيةلة اال  اعة  -10
 لل ةق  اامل)   من اذيةلة  ة .لمل الاوف ا ااالهامةعفة على الدجف لن اإلقلفمي االجةملي اعالق

 من املؤمتر اختاذها ةاإلجراءات املطلوب -خامًسا
 :ال فةمل مبة للي ش  امل متا م عو شىل -11

 اامل)   من اذيةلة شقاا  النةخة امل يحة مل ا ة الةلّو البوعفة للو مل من ال ةق   -1
ااذخة علملة أبتفة م ا ة الةتتتتتتتتتتتتلّو الل ا  الةي ميكن أ  . نلا من حفة املةتتتتتتتتتتتتةتة د احل  من ال ةق   -2

اامل)ت   من اذيتةلتة على مةتتتتتتتتتتتتتتاوى الجتةمل، اد .بولا النظم الوتةائفتة املةتتتتتتتتتتتتتتات امتة ا  فق أهت اف الانمفتة 
 .املةا امة

 الةلّو ا.نبفع أعضةري املنظمة على .ببفق م ا ة  -3
 .االبلا من املنظمة أ  .ا ع . ة لا نا لة شىل ةنة ال  اعة ًن   الا  مل احملاز د .ببفق م ا ة الةلّو -4
، مبة  -5 اشقاا  شهااريا  املاةًجة امل يحة الق على املنظمة اختةذهة اهي: نعم اذعضتتتتةري د .ن فة م ا ة الةتتتتلّو

ال  عملفة قمة اذمم املاو س للنظم الوةائفة لجةمل د ذلمل ضتتتتمن ستتتتفة  احللو  الاوف لة الق ُح ن  من خ
؛ 2021 ؛ انعم اضتتع خبوط .وهف)فة  نفة مادتتلة للةتتفة  احمل ن للةتتمةح للاببفق الجملي مل ا ة الةتتلّو

ا صتتتت  .ببفق م ا ة الةتتتتلّو ا.ن فةهة ا  ع . ة لا شىل اللبنة للا  مل احملاز، ا  لة م ا ة الةتتتتلّو ًو. س 
 مناظمة 
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 األول قلحامل
 مدونة السلوك الطوعية للحّد من الفاقد واملهدر من األغذية

 مقدمة
 معلومات أساسية 

د املةئة  70ل فم قااًة   ةتتتتتتمة، ملفة ا  10اوقع أ  لدتتتتتتل ع ن ستتتتتتكة  الجةمل شىل مة ل اب من لُ ، 2050خلو  عةمل  -1
 هتتة   ني هتتةا اال تتة.أ   اوقعلُ تو التت ختتل، مع لالقيا  ا   (2018)اذمم املاوتت س، املنتتةطق احلضتتتتتتتتتتتتتالتتة من)م د 

موا ن للة استتتتتتتا)ال ل  ا أتةط االستتتتتتتا)الّ او منابة  يةائفة أ ثشىل زاينس  ب س د البلا الجةملي على اذيةلة ا.و مل 
  فة للال اقةًل

مة اةوع الجةي   ةصوف ئفةيةا أتةطعلى احلدو  شمكة فة ملفة ا  شخل د أاةري الجةمل  3 ثا من و ا ذا.ال ا  -2
د املوةاي  ال قف ة ة .ةتتتبا   دتتتل صتتتوملفة  ي ة ليةأ ا شتتتخلًفنمة لةتتتا)لمل ملفة  ، من)م ملفوان 690ل اب من 
هي اذخاى ااذمااض ي  املج لة املا.ببة الوةائي  ظةملاملا.ببة للنحةال  الةتتتتمنة زاينس د ا  ب ل ة  شستتتت)ةمل ا.ةتتتت)م 
 الدتتتتتتتتتن ا )منظمة اذيةلة اال  اعة، الوةائي، مثل أمااض ال لا الاةهفة االةتتتتتتتتتكاة ال مةيفة االةتتتتتتتتتكاي  للنظةمل
اعالاس على ذلمل،   (2020اذيةلة الجةملي امنظمة الدتتتتتتوة الجةملفة،  ًاانمج فةتتتتتت ،الفو  ال  اعفة، للانمفة ال ايل
 حةلة ا ةس ستتتتتتتتتتتنوايل أل   400ملفو  حةلة من اذمااض املن ولة لذيةلة ا 600مة ل    ًنوو د أاةري الجةمل هنةّ 

  ا . مة االقادتتةنا ،  على .نتتكملل اذيةلة ي  امل مو ة خبالا على صتتوة اإل ةتتة  ا الةا ، ًةتتبا هة  اذمااض
اامل)ةهالن  ،اامل)منتتتتتن، ال ستتتتتفمة النةتتتتتةري ااذط ة  ااملاضتتتتتا لن من الن اعة  ةريالضتتتتتج ي  مانةستتتتتا على     ً

   (2015)منظمة الدوة الجةملفة، 
 لو فة  ااذمااض ي  املج لةلأ  .ابةاز الاكةلف  الدتتتتتتتتتوفة  اوقعلُ ، اذيةلةالستتتتتتتتتا)الّ احلةلفة تةط اذاد ظل  -3

كل ة ال    أ  لُ امن انحفة أخاى،   2030خلو  عةمل  .اللفو  ناال  أمالكي ستتتتتتتنوايل  3 1للنظةمل الوةائي املا.ببة 
.اللفو  ناال  أمالكي  7 1أ ثا من ستتتتتتتتابل  لذتةط الوةائفة احلةلفة  ةاملا.ببال بجةاث  يةزا  ال  ف ة االهامةعفة 

اذيةلة اال  اعة، الدتتتتن ا  ال ايل للانمفة ال  اعفة، الفو فةتتتت ، ًاانمج اذيةلة  منظمة) 2030خلو  عةمل  ستتتتنوايل 
  (2020الجةملي امنظمة الدوة الجةملفة، 

امة ًج   هو  2050الجةملي إلطجةمل ستتتتتتتتتتتتتتكة  الجةمل املا ال لن ح  عةمل  النظةمل الوةائي.وستتتتتتتتتتتتتتفع  بة    إ  كةا،ه -4
الضتتتتتووط املا.ببة ًةلمل على قةع س املوا ن من شتتتتت   ة  الجمل  ةملجاةن، هد ظل ستتتتتفنة لو لكن ا   م)فمنشتتتتتةيل 

 خبةعلى أي  اصتتتتة لاو فق أه اف ال ضتتتتةري  اذيةلة الببفجفة ااداث  البف فة ل اينس اإل اةج ا.لبفة أتةط استتتتا)الّ
 ( 2019املاو س،  اذممللخبا ) ا    ف )ة  ضلأا .جا  2030عةمل 

ال   س اال ا ة  شىل  :ا.نتتتتتتتتمل ،ًجضتتتتتتتت)ة ًبجض من الاو اي  اذخاى املياًبةا الجةملفة ع نل  الوةائفةظم نُ ال.واها ا  -5
حيو  نا  ا .نتتتتتتتتتكل حةه ل مثل مابلبة  اةونس الدتتتتتتتتتة مة الق من  مجوقة ا ااث  .و  املنةخ؛  شزاريالدتتتتتتتتتمون على 

ااد ة  اذمااض . نتتي منتتة  ة صتتوة  املنابن اصتتوة  املدتتنجن ال  اعفن د اذستتوا  احمللفة االوطنفة االجةملفة؛ ا 
فة الق .جبل االكوا ث الببفجاملما س ةلن اعة  ااذزمة     اي  أخاى  هنةّ ا   احلفوا فة االنبة.فة الجةًاس للو ان
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    ستتتتتتتتتبل الجفة ال  اعفة ا. وض اة)ون الاامفة شىل ال ضتتتتتتتتتةري على اةوع اا ج امل اذمن الوةائي استتتتتتتتتوري الاوةلة ا 
  (2017اذيةلة اال  اعة،  منظمة)ن اح ا.   ة  اهلباس ال

  ق شمكة  من ًن احمل نا  الائفةتتتتفة مل ى  هي الوةائفةظم نُ الاد هةا الةتتتتفة ، من املةتتتتلم ًا أ  الابو ا  د  -6
شىل مةتتتتتتتتتتتتتتة   الوةائفةُنظم الاوولل لالل مل ًة  ه)ون  ( 2019املاو س،  اذمم)مجظم أه اف الانمفة املةتتتتتتتتتتتتتتا امة 

اد   ةجل للةتتتتتتكة  الجةمل الةلن لا ال  ع نهم ستتتتتتا كل ة امفةتتتتتتو س اليةائفة امنة اصتتتتتتوفة ة ظمل  مةتتتتتتا امل خفة .و ا 
، ًبا  ال متس للبمفع أ  .ةتتت)م الاوةتتتفنة  د الانمفة االقادتتتةنلة ااالهامةعفة النتتتةملة ل يضالوقم   ةتتتا، 

    ة  اذهفة  امل بلة اسبل عفن)ة من خال  ااث  سلبفة على املوا ن الببفجفة االنظم اإللكولوهفة االبف ة
 ااذسبةببم احل: ال ةق  اامل)   من اذيةلة

امن املةتتتتتتتتتتلم ًا على  بة  ااستتتتتتتتتتع أ    الوةائفةُنظم الضتتتتتتتتتتج  أناري  لفة   أح  اذيةلةال ةق  اامل)   من  لج مل  -7
من اإل اةج شىل اذيةلة ا  ستتتتتتتتتتتتتلةتتتتتتتتتتتتتلة شم انعلى طو   ُ.ةتتتتتتتتتتتتتبمللاه  هة اذيةلة  ا    مةتتتتتتتتتتتتتاواي   ب س من 

من  ةتتتتتتتبة ة  مفل      .  ط، ة ةتتتتتتتةتتتتتتتللا دالبفع للاب ئة ماحلة ًج  احلدتتتتتتتةن ا  مة ةماحلمة ًن  دا   االستتتتتتتا)الّ
د املةئة من  17  فمة أ  مة  ةتتتباا (أ2019منظمة اذيةلة اال  اعة، )ئة ةد امل 14شىل  .دتتتلة املنابة عةملفل اذيةلة 

ًاانمج )مااحل البفع للاب ئة ااني مة  الوةائفة ااالستتتا)الّ  عن فمل اإل اةج الجةملي لأليةلة ق  لاجاض لل)   
 واق  ًفةان  نقف ة، لُجا   أ  مةتتتتتتتتاواي   اال ا ة  شىلضتتتتتتتتة ة شىل ذلمل، ا يم لإلا   (2021اذمم املاو س للبف ة، 

من ا ، الدتتتتتتف /الةًح/احلدتتتتتتةنماحلة ا  ًحالدتتتتتتف /الة/احلدتتتتتتةن قبلمة  ةحلد ما ما. جة من النةحفة الكمفة اذيةلة 
لة اذيةلة عرب د هونس  ال واق انحفة  ؛ 2011)منظمة اذيةلة اال  اعة، أب مل)ة شم انا  اذيةلة ستتتتتتتتتتتتتتلةتتتتتتتتتتتتتت

Flanagan، Robertson اHanson، 2019)  
.ول   الق سبةشا أي اذسبةب امل، اة ئيةاوى املعلى  هي الق .لمل منال ةق  اامل)   من اذيةلة ا.يااح أسبةب  -8

شم انا  أسبةب ماوسبة أا اث ولة عرب سلةلة شىل ، سلةلة شم انا  اذيةلةن مااحل حم نس مد ااهل    ا ال   
كة فة الي   خال  املا.نتتمل اذستتبةب املبةشتتاس   أب ملا الوةائينظةمل الظمفة عرب أستتبةب  لفة أا  ُ شىل  اذيةلة،

اإل اةج ااحلدتتتتتتتتتتةن الئمة د املي  مة ستتتتتتتتتتة  املا  عملفة  احلدتتتتتتتتتتةن؛ستتتتتتتتتتوري ه الة ا.وقفم ا د عملفة  اإل اةج؛ 
خاى اذبةشتتتتتتاس املستتتتتتبةب من ًن اذا   ن هة حاا س املنابة  ال ةًلة للال ضتتتتتتبط ظااف خت لن ا ستتتتتتوري ااملنةالة؛ ا 

اسلّو  ،د ماحلة البفع للاب ئة، اسوري  ة سة  م  مي اني مة  الوةائفةالئمة املي  اةولق الظااف ا. نفة  
انيرباري الا فع املةتتتتتاوى املج  لذمن الوةائي  الق ) اذيةلة أ نةري شتتتتتااري اشع ان ااستتتتتا)الّالئم املي   ناملةتتتتتا)لك
 ( 2014 ،االاوةلة

أا  وهنة ي   الاخ لنستتتتتتتتتجة االن ل ا املج ا   اال ا ة  شىل لل ةق  اامل)   من اذيةلةا.نتتتتتتتتتمل اذستتتتتتتتتبةب الثة ولة  -9
اوافة ي  البىن االًن اة)ة  ال ةعلة د ستتتتتلةتتتتتلة شم انا  اذيةلة؛ الاواصتتتتتل الانظفم االانةتتتتتفق ا استتتتتوري ؛  ة فة

د املااحل الن)ةئفة ال ةق  اامل)   من اذيةلة .ول  الق نةستتتتتتتبة املي  هااريا  اإلمة ستتتتتتتة  ا املظااف ا ال؛ ا الئمةامل
ا.ننتتتتتت  أستتتتتتبةب اث ولة أخاى عن ع مل   ةلة املجلومة ، اع مل ال   س على .وقع   من ستتتتتتلةتتتتتتلة شم انا  اذيةلة

أا  ة  الاب ئة أا اذستتتتتتوا  املةتتتتتتا)  ة، ) ا  الدتتتتتتاامة الق ل اضتتتتتت)ة اتظااف الةتتتتتتو ، امجةل  اةونس امل اطة 
ة  )م ااال .بةّ النةشتتع عن   الق انيرباري الا فع املةتتاوى )ذيةلة صتتالحفة ااوا لخ املخال ة ل الاوستتفم ًبةقة صتتجًو

  (2014 ،املج  لذمن الوةائي االاوةلة
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على طو  ستتتتلةتتتتلة شم انا  اه   اذيةلة  ا    امبةشتتتتاس ل أستتتتبةب اث ولة نتتتتوري شىل  النظةمفةا. ني اذستتتتبةب  -10
 دتتتتتو  د اذطا امل ستتتتتةتتتتتفة االةتتتتتفةستتتتتة.فة االانظفمفة الالزمة لافةتتتتت  الأاها  النظةمفةاذستتتتتبةب ا.نتتتتتمل   اذيةلة

نة على اما ان ستتتتلةتتتتلة شم انا  امتكن االستتتتاثمة ا  انعم اعامةن  ة ستتتتة  حمةتتتتمل  الانةتتتتفق ًن اة)ة  ال ةعلة
لنبم على ذلمل، ميكن أ   ةمثل ا   (2014 ، الق انيرباري الا فع املةتتتتتتتتتاوى املج  لذمن الوةائي االاوةلة)اذيةلة 

، مة ل ني ً ا   شىل .ّا املنابن أستتتتجة  ي  مةتتتتا اس. ني شىل ي  مالئمة ن ستتتتفةستتتتة  اه   اذيةلة ع ا    
الق .ضتتتتتتتتع ونس اذيةلة جب ةاجل املمة للوةلة ادتتتتتتتتا الامل اطة الانظفمفة لوائح العن ا د احل و ؛ دتتتتتتتتون ي  حم)م ناب  مُ 

. ني شىل الق ةلفة املةتفةستة  عن الاذيةلة شىل اذستوا ؛ ا اف) ي منابي منابة  أمةمل شمكة فة اصتو  حواه  
  اذيةلةه   ن لهانةب ، مة ل لل ً ا   من اهامةمل املةا)لكللموان الوةائفة ًنكل مدبنعمنوهة أسجة  

ا  سالسل شم انعاقلة شىل ن اعة  االكوا ث الببفجفة اال اةوائحاميكن أ  . ني حةال  البوا ل ااذزمة  مثل  -11
  زاينس حةنسال ةق  اامل)   من اذيةلة احمللفة ااإلقلفمفة االجةملفة، مة ق  ل ني شىل زاينس مةاواي  اذيةلة 

 ااث     ا  اذيةلة اه  هة
على االقادتتتتتتتتتتةن ااذمن  بفةستتتتتتتتتتل ااث  من عن)ة لي.ا مةد استتتتتتتتتتا امة النظم الوةائفة مع  اه  هة   ا  اذيةلة   ا ل -12

الجةملي مب ة  ةتتتتتتتتتتتاوى    على املا.    ال فمة الةتتتتتتتتتتتوقفة الةتتتتتتتتتتتنولة لأليةلة الق .ُ    أا هتُ   الوةائي االاوةلة االبف ة
د لل ةق  اامل)   من اذيةلة الوط ، ميكن أ  لابلى اذ ا االقادتتتتتتتتتتةني املةتتتتتتتتتتاوى اعلى   امللفة ا  من ال اال ا 

 اذيةلة اه  هة ا املي.بة على    .نتتتتتتتجا للاكةلف  االقادتتتتتتتةنلة  مة ،  اخن ةض النة.ج احمللي اإلمجةيل ل بةع ال  اعة
د هنةلة املبةف، ا ةلمل النا ة  على طو  سلةلة شم انا     أيةلة هتُ .ن ق املة  على ة الق اذسا املجفنفة ألضل 

  (2014 ، الق انيرباري الا فع املةاوى املج  لذمن الوةائي االاوةلة)اذيةلة 
للموا ن ا هتت  ل   ثالميتتتة د ا بجتتةاث  يتتةزا  التت  ف تتة ا اذيتتةلتتة اهتت  هتتة  ا   تت ةتتتتتتتتتتتتتتتةهم لمتتة لاجلق للبف تتة،  اد -13

ا بجةاث  من  املةئةد  8او ن ع  مةتتتتتتتتتتت االأهنمة ال      ةذ ض ااملفة  االبةقة املةتتتتتتتتتتتاخ مة د ش اةج اذيةلة،  
ً ع املفة  الجةًة الق .ةتتتتتتتتتتتاخ م)ة ال  اعة  ل عةمل  ة ةتتتتتتتتتتتا)لكلا  (2015)منظمة اذيةلة اال  اعة، يةزا  ال  ف ة 

(Kummu  2012 ،ااخاا  ) ،د هنةلة املبةف أا هتُ     ش اةج اذيةلة الق .ُ  لةتتتتتتتتتتتتتتاخ ملاعالاس على ذلمل   
  مةةحة   ب س من اذ اضي الة)م د . هو  النظم اإللكولوهفة الببفجفة ا   ا  الانوع البفولوهي

على الدتتتتتتتجف لن اذيةلة .و ا خ ض على اذمن الوةائي االاوةلة من خال  اذيةلة    ا  اه     ا اميكن أ  ل -14
الق ا  اذيةلة لب)ة  ال ةعلة د ستتتتتلةتتتتتلة شم اناذيةلة ل.و ا شمكة فة خ ض عن طالق اذلمل الجةملي ااحمللي؛ 

ملوا ن الببفجفة الق ا؛ امن خال  استتتتتتتتتاخ امل اه  هةاذيةلة ا  .اجلق ً    .واها خةتتتتتتتتتةئا اقادتتتتتتتتتةنلة اد ال خل
أ ا على ة ألضل اذيةلة ل   ا  اه   اميكن أ  لكو    ي  مةا امل ةاساخ امل  مةا بالل اذيةلة لجام  علف)ة ش اةج 

 اعلى استتتتتتتتتتا اا  ،شم انا  اذيةلة   ا  اةونس ااملوةاي  على اما ان ستتتتتتتتتتالستتتتتتتتتتل عرب  ،اذمن الوةائي االاوةلة
 ( 2014 ، الق انيرباري الا فع املةاوى املج  لذمن الوةائي االاوةلة) شم انا  اذيةلة

ني ض .كةلف  اإل اةج على أ ا استتتتفلة هةمة من ال ةق  اامل)   من اذيةلة على  بة  ااستتتتع  مل احل، لُنظا شىل الة -15
منظمة اذيةلة ) اذمن الوةائي االاوةلة ااملةتتتةتة د   فق االستتتا امة البف فةةتتتن ازاينس   ةريس النظةمل الوةائي ا 

    .ُ اذيةلة املخةاف اذخالقفة ااملجنولة الق .ةتتتتتتتتتتتتتتةا  ًجض النةآ من أ  ل) ل أ ا  مة   (  أ2019اال  اعة، 
  ً ةري اذهفة  امل بلةعلى ضة س على البف ة ا ا املاللن اةوع اسوري الاوةلة، مة لّي ااث ل  لجةيًفنمة    هتُ ا 
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 من ال ةق  اامل)   من اذيةلة اأه اف الانمفة املةا امة مل احل
الانمفة املةتتتتتتتتا امة من أه اف  12د اهل ف  مندتتتتتتتتو  علف)ةعةملفة  ئفةتتتتتتتتفة  مةتتتتتتتت لةال ةق  اامل)   من اذيةلة  -16

خ ض  دتتتفا ال ان من الن ةاي  الوةائفة الجةملفة " 3-12  م دتتت حي ن ، الةي (املةتتت اال االستتتا)الّ ااإل اةج )
اذيةلة د مااحل اإل اةج اسالسل   واق من  مل على صجف  أمة ن البفع للاب ئة ااملةا)لكن مب  ا  الند ، ااحل

   2030، خلو  عةمل "مة ًج  احلدةن  واق ، مبة د ذلمل ا اإلم ان
الج ل  من من ال ةق  اامل)   من اذيةلة د   فق و مل لل الوةائفةُنظم ال ةتتتتتتفنة  على  شنخة ةتتتتتت)م لاميكن أ   -17

 (اإلنا س املةتتتتتتتتتتا امة للمفة ) 6ااهل ف ( ال ضتتتتتتتتتتةري على اةوع) 2 ف اهلأه اف الانمفة املةتتتتتتتتتتا امة اذخاى، مثل 
االستتتا)الّ ) 12ااهل ف ( م   افامجة  حملفة مةتتتا امة) 11ااهل ف  (الجمل الالئق اتو االقادتتتةن) 8ااهل ف 

الربلة النظم اإللكولوهفة ) 15اهل ف ا ( املوا ن البوالة) 14ااهل ف ( .و  املنةخ) 13ااهل ف ( ااإل اةج املةتتتتتتتت اال 
أه اف الانمفة املةتتا امة اذخاى مثل  اوا  مل الل ني ميكن أ  اد الوقم   ةتتا، (  االانوع البفولوهياالوةل  

الدتتنةعة ااالًاكة  االبنفة ) 9ااهل ف ( كل ةطةقة  ظف ة امفةتتو س ال) 7ااهل ف ( املةتتةااس ًن اةنةتتن) 5اهل ف 
منظمة اذيةلة اال  اعة، )من ال ةق  اامل)   من اذيةلة  مل احلفةتتتتتتتتتتتتتت  شىل .( النتتتتتتتتتتتتتتاا ة ) 17اهل ف ا ( الاوافة
 ( أ2019

  الزراعةطلب جلنة 
سلةلة من  ال ة أ نةري ا ج ةن ال ةق  اامل)   من اذيةلة من و مل  ن    كاس اضع م ا ة نالفة ل واع  الةلّو لل -18

اهتت   اذيتتةلتتة د  ا   تت اخ ض  منعحو   2017 شىل عتتةمل 2015 ُع تت   د ال يس من عتتةملوا ا  شقلفمفتتة ح
د ال ا س الةةنسة االجنالن للبنة ال  اعة د ة طاحم املة لة الح ل  مة   1 أمالكة الال.فنفة امنب ة البوا الكة ليب

ا منظمة اذيةلة اال  اعة، )مةا امة  يةائفةا ف ة حو  .بولا  ظم الابةحة د ، خال  2018.نالن اذا  /أ اًو
أ  أتخة ً مةمل ال فةنس للاجةا  مع اة)ة  البلا من املنظمة  ا س هة  ال.وصتتتتتتتتتتتتتتفة  شح ى  ة م ا ، (أ2018

منظمة اذيةلة اال  اعة، )من ال ةق  اامل)   من اذيةلة و مل ال ةعلة املجنفة لوضتتتتتتتتتتتتتتع م اان  ستتتتتتتتتتتتتتلّو طوعفة لل
  (ب2019

 ال ةق  اامل)   من اذيةلة من و مل  ا ة الةتتتتتتلّو البوعفة احلةلفة للاملنظمة م  ع مل ال  اعة أااستتتتتتابةًة لبلا ةنة  -19
 املياًبة،  إ  لامةشتتى مع أه اف الانمفة املةتتا امة يةائي ظةملاهي شذ ُاضتتجم د شطة  هنج    (م ا ة الةتتلّو)

  .جةجل د الو ف ة   ة)ة ال ةق  اامل)   من اذيةلة  لف)مة امل ا ة

 السلوك مدونةإعداد عملية 
أع   م ا ة الةلّو من خال  عملفة شةملة ًاوهفا عةمل من مكاا ، 2018د عةمل ةنة ال  اعة على طلا  ًنةريل  -20

 :امشلم هة  الجملفة مة للي  ةنة ال  اعة

                                        
 و مرب/.نتتتتتتتتالن  18-17(، اد ستتتتتتتتة م هو ج، يالنةنا )2015ستتتتتتتتبامرب/أللو   30-29ع    احلوا ا  د ستتتتتتتتة او نامفنوو، اةم)و لة ال امفنفكفة )  1

 ( 2017لو فو/ح لاا   8-7مج)و لة شفلي )(، اد سة افةيو، 2016 الثةي



10 C 2021/27 

 

.ج فبة  على انيبوط الجالضة اق مم  2منةا س شلكيا فة عةملفة اساضة ا)ة شبكة اذمن الوةائي االاوةلة (1)
 ( 2019 اب/أيةبس 16شىل  متوز/لولفو 19)  أقةةم)ةمل ا ة الةلّو ااملضمو  ال   ملخال  

لاو ل  املةتتتتتةئل ذا  اذالولة د فة  ماج نلن حل ة  عمل .نتتتتتةا لة  نفة شقلفمفة ذصتتتتتوةب مدتتتتتلوة  (2)
 :ع     الث منةا ا  شقلفمفةق  ا   م ا ة الةلّو.انةاهلة  كيلال ةق  اامل)   من اذيةلة 

 د .نظفما م وضتتتتتفة  مشتتتتتة   احلدتتتتتةن لجمومل أ ال فة الثةيم متا امجاض مة ًج  على هةمة  هة يب ح ث
فة اال ةنلة اال ةن اذ ال ي  17  )ال مي ااطفة اهةمجة   ايب اشتتتتتتتا ةري اخاا ، د أنلس ألل، مج)و لة ش فًو

 3( 2019أللو  /سبامرب
 هة يب أ نةري م متا ال مة اإلقلفمي ًن   ال ةق  اامل)   من اذيةلة د أمالكة الال.فنفة امنب ة البوا  ح ث

د .نظفما منظمة اذيةلة اال  اعة امدتتاف الانمفة للبل ا  اذمالكفة اشتتا ةري اخاا  د  مشتتة  ، الكة ليب
ا 10)ًويوات، مج)و لة  ولومبفة   4( 2019.نالن اذا  /أ اًو

  منظمة اذيةلة  ع  هتة س شقلفمفة ًنتتتتتتتت   ال ةق  اامل)   من اذيةلة د النتتتتتتتتا  اذن  امشة  أ ال فة منتتتتتتتتةا ا
 5( 2019  ة و  اذا /نلةمرب 17-16)د ال ةهاس، مج)و لة مدا الجًافة اال  اعة 

 الو ف ة للودتتتتتتتتتتو  على .ج فبة  على منتتتتتتتتتتااع ة ُع    منتتتتتتتتتتةا ا  شلكيا فة عةملفة استتتتتتتتتتاما  أستتتتتتتتتتبوعل  (3)
 21-15)لل ةق  اامل)   من اذيةلة ي  مبةشتتا ًنتتكل أا  سمبةشتتا  ناملجنفمن  ال  أصتتوةب املدتتلوة 

الاج فبة  من خال  الربل  اإللكياي خال  اذستتتتتتتتتتتبوع أب ملا امن خال   ا ن اق  (  2020أاي  /مةلو
   عمل ا ياضفة أهالم د الفومل اذخ  حل ة

 شتتتتتتتتتتتوا)م  ثلن من هة ا فموعة عمل .ا ل  من مااهجة ااضتتتتتتتتتتتع الدتتتتتتتتتتتفوة الن)ةئفة مل ا ة الةتتتتتتتتتتتلّو  (4)
قبتتتتةع ختتتتة  امنظمتتتتة  فامع متتتت ي )اتموعتتتتة  اإلقلفمفتتتتة للمنظمتتتتة اه)تتتتة   تتتتةعلتتتتة ي  حكومفتتتتة 

 د حل تتتة عمتتتل م فموعتتتة الجمتتتل شتتتتتتتتتتتتتتتتة  تتتاقتتت    حتتت نهتتتتة املنظمتتتة( ام ستتتتتتتتتتتتتتةتتتتتتتتتتتتتتتتة  أ تتتةنميفتتتة اخثفتتتة
 التتتتتتتةي   تتع  التتنتتل التتنتت)تتتتتتتةئتتيملتتااهتتجتتتتتتتة  (2020متتتوز /لتتولتتفتتو 1 -حتت لتتاا  /لتتو تتفتتو 30)عتتلتتى اإل تتي تتتتتتتم 

  ال. ة  علفالا  ،2020عةمل  د شىل ال ا س الةةًجة االجنالن للبنة ال  اعة
اال ا  الةي ميكن أ  . نلا د  ة م امل ة الةتتلّوأتف االحظم امل يحة، الةتتلّو مب ا ة ال  اعة ةنة  حبم (5)

النظم الوةائفة املةتتا امة ا  فق أه اف الانمفة  بولااد . ،حو  الجةمل اذيةلةال ةق  اامل)   من  احل  من
 الاجلف ة  من ع نلا اللبنة ق مم اق   12من ه ف الانمفة املةتتتتا امة  3امل دتتتت  املةتتتتا امة، اال ستتتتفمة 

اطلبم شىل املنظمة أ  .ج  ا ف ة من وة للانتتتتتتتتةا  مع  ،الو ف ة لاوةتتتتتتتتن ااالقياحة  ااالستتتتتتتتا ةتتتتتتتتة ا 
اوهفا من    ال  اعة ةنة مكاااذعضةري، ًا

                                        
2  www.fsnnetwork.org 
  http://www.fao.org/3/cb0655en/cb0655en.pdf: ميكن االطالع على . الا عن ال جةلفة اةة بفة د  3
   http://www.fao.org/3/cb0657en/cb0657en.pdfميكن االطالع على . الا عن ال جةلفة اةة بفة د   4
   p://www.fao.org/3/cb0656en/cb0656en.pdfhttميكن االطالع على . الا عن حل ة الجمل د   5

http://www.fao.org/3/cb0655en/cb0655en.pdf
http://www.fao.org/3/cb0657en/cb0657en.pdf
http://www.fao.org/3/cb0656en/cb0656en.pdf
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 اذعضتتتتتتتتتتتتتتتتتةري حو   ف فتتتتة .ن فح متتتت ا تتتتة الةتتتتتتتتتتتتتتلّو   هتتتتة تتتتا من ااقياحتتتتة  .جلف تتتتة  املنظمتتتتة .ل تتتتم (6)
الاجلف ة   لال ي املخدتتتتتتتدتتتتتتتةاق  ا ن  الاجلف ة  ااالقياحة  انيبفة عرب الربل  اإللكياي خال  ال يس 

(  2021لنةلا/ ة و  الثةي  18ح  من مثمل االق مت مت ل هة  ،2020 ة و  اذا  /نلةتتتمرب 23 شىل 7 )من
 13ا 12 د ا ياضتتتتتتتتتتفةاذعضتتتتتتتتتتةري .جلف ةهتم ااقياحةهتم خال  هلةتتتتتتتتتتة .نتتتتتتتتتتةا لة  ق مل ضتتتتتتتتتتالل عن ذلمل، 
 شىل .لمل الاجلف ة  ااالقياحة    لالسانةن وةل من مل   ةخةل  املنظمة أع   اق   2021لنةلا/ ة و  الثةي 

من  د ال يس  ياضفةالا للوسةئلع    منةا ا   خال  الو ف ة من اذخ س النةخة اذعضةري ااساجاض (7)
   ع قبل النل علىأهل اال. ة   نم 2021أًالل/ فةتتتتتتتتتتتتتتة   2ا 1 لوميا  2021مة آ/اذا   17شىل  15

   املنظمة مل متا ااذً جن الثة فة ال ا س شىل الو ف ة
ا.وهف)ة  استتيا.فبفة خال    نفةمةتتا لن م خال  امنتتو س  نفن خرباري من  م ل اق مل  الق استتانتتة ي عةملي  -21

  اإلع ان املخال ة مل ا ة الةلّومااحل 

 السلوك مدونة تصميم
للمدتتتتتبلوة  املةتتتتتاخ مة د م ا ة  شتتتتتاح   للف)ة مثمل  ،ا بةق)ة اطبفجا)ة الةتتتتتلّو م ا ة من اهل ف 1 املةنس .جاض -22

ل(  3املةنس ) الةتتتتتتتتتتتلّو الاوهف)فة مل ا ة ااملبةنل( 2الةتتتتتتتتتتتلّو )املةنس  ة إلهااريا ا 4املةنس  ا. دتتتتتتتتتتتمل  ملجةةة املبلًو
 هةذاإلهااريا  املبةشتتتتتتتاس الواها اختة 5 فمة .جاض املةنس  ،اذيةلة من اامل)   لل ةق  االنظةمفة الثة ولة اذستتتتتتتبةب

 سلةلة شم انا  اذيةلة  مااحل د  ل ماحلة مجفنة من ذيةلةا شم انا  سلةلة د ال ةعلة اة)ة  قبل من
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 األهداف والطبيعة والنطاق واجلمهور املستهدف -1املادة 
 :م ا ة الةلّو البوعفة للو مل من ال ةق  اامل)   من اذيةلة هيأه اف  1-1

 س املجيف  ة نالفلة اشقلفمفلة اال ةًلة فاملمة ستتتتتتتتتتتتتتة  الاشتتتتتتتتتتتتتتفموعة من املبةنل الاوهف)فة امجةل  عاض  1-1-1
من  و مل لل.ببف )ة  ادخالن خال  أصتتتتتوةب املدتتتتتلوةملا  وكومة لل ميكنلاكفف )ة حملفلة ااطنفلة، الق 
على  للاةيلةةع  ل مةنةملة للبمفع، الةا امة ا امل الوةائفةُنظم ال.ج ل   مع ،ال ةق  اامل)   من اذيةلة

  الانمفة املةا امة  فق 
اشطة  عمل لوضتتتتتتتتتتتتتتع استتتتتتتتتتتتتتيا.فبفة   اوهف)ة  طوعفةً من اة)ة  ال ةعلة اي هة احلكومة . ال   1-1-2

اامج عةملفة اشقلفمفة ااطنفة    اذيةلة من اامل)   ال ةق  منو مل للاسفةسة  ام سةة  ا.نالجة  ًا
 ال ةق  من و مل للاإلهااريا  الق لاخةاهنة قفةآ  منأصوةب املدلوة املخال ن  متكملن .وهف)ة  .  ة 1-1-3

  اذيةلة من اامل)  
عنةصتتتتتتا أستتتتتتةستتتتتتفة لاو فق  ةمجل  نتتتتتتكملل. قالالُن)ج املابجة ا. ففم الا  مل  اريمةمو الجمل املنتتتتتتّي ا  .فةتتتتتت  1-1-4

  ًجض)ة ًبجض أه اف الانمفة املةا امة املياًبةمن  اي   12من ه ف الانمفة املةا امة  3امل د  
  قة وانل  مل مةاي   ة ا ة الةلّو طوعفمش مل  1-2
اال. ةقة  الوطنفة اال الفة، امع  مبوهاجيا . ةتت  م ا ة الةتتلّو ا.ببف )ة ًبال ة .اةتتق مع االلا امة  احلةلفة  1-3

شلالري االعابة  الواها لاللا امة  البوعفة د شطة  الدتتتتتكّو اإلقلفمفة اال الفة النة ةس  ا ظالا شىل الببفجة البوعفة 
 وملض أي الا امة  قة و فة ق  .كو  لأا   مل من منظو  حيال جيا . ةتتتتتتتتتت  أي من أحكةم)ة ، مل ا ة الةتتتتتتتتتتلّو هة 

 لف)ة مبوها اال. ةقة  ال الفة  البل ا  خةضجة ش
لبل ا  ا ًوستتتتتتتتتتتتعالةتتتتتتتتتتتتفة  الوط  ااذالواي  الوطنفة، امع اذخة لالعابة    م ا ة الةتتتتتتتتتتتتلّو عةملي ة بة  .وبف 1-4

من ال ةق  اامل)   من اذيةلة د و مل د مجفع مااحل الانمفة االقادتتتتتتتتتتتتتتةنلة لل.ةتتتتتتتتتتتتتتاخ م)ة  أ  ةمجفجل  اذقةلفما 
فة اذحفةري املةئفة امدتتتتتتةل  اذحلةّ ااحلااهةاحملةصتتتتتتفل )ال بةعة   ة ة  ستتتتتتالستتتتتتل ال فمة  دا ( االثااس احلفوا فة ا.ًا

  مع مااعةس الةفة  انية  ًكل ًل ذا  الدلة،  الوةائفةُنظم الا 
املةتتتتتتتتاخ مل د الدتتتتتتتتكّو البوعفة اذخاى للمنظمة الق   ن مبةنل  قةتتتتتتتت  ا فق الناو  علىم ا ة الةتتتتتتتتلّو  ابع. 1-5

من ش شتتتتتتةنا   نفة  مكوانل  ة نفل  أ  .كو  نلفالل  ةهل لُ دتتتتتت  الا  ،.اماع لعياف نايل الاشتتتتتتف س امجةل  للممة ستتتتتتة 
 هةمع شطة  عةمل  و . هو ال دتتتتتتت  ش ًل  ، ف فة الاجةطي مع ال ةق  اامل)   من اذيةلة د ستتتتتتتفةقة  حم نس  حو 

 د ةعملفل  )ة.ببف  الان فة من أهل خةصتتتتتتتتتتتة للةتتتتتتتتتتتفة  .كمملل)ة ا.افح  نفة.وهف)فة  خبوطشع ان  عملفة إل شتتتتتتتتتتتةن
  خةصةحةال  

د  الوا نس.ببفق املبةنل الاوهف)فة ااإلهااريا   جيا لةامن املةتتتتتتتتتتتتتلم ًا أ  أه اف الانمفة املةتتتتتتتتتتتتتا امة مياًبة، ا  1-6
.ابنة   الةيهنج النظةمل الوةائي  شىلا اعالاس على ذلمل،  ظال   امياًط ةتتتتتق كل مامجةعفة   ًدتتتتتو س الةتتتتتلّو م ا ة
اإلهااريا   .نببق ةحف، شال ادخا عن من دتتتتتتتتالل أح تة  اه  هةاذيةلة  ا     .نةا  جياي، ال الةتتتتتتتتلّو م ا ة
   اذيةلةه    علىاذيةلة أا  ا     على حداايل 
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 :شىل موهمل)ةم ا ة الةلّو ش   1-7
  ؛(الربملة اأعضةري االبل لة  ااحمللفة ةانا  الوطنف ةالوطنف)الةلبة   احلكومفة ال ةعلة ااة)ة  اذعضةري 1-7-1
اامل ستتتتتتتتتةتتتتتتتتتة  املةلفة اامل ستتتتتتتتتةتتتتتتتتتة  د الانمفة  االنتتتتتتتتتا ةرياالجةملفة اإلقلفمفة ا اإلقلفمفة  نا ااملنظمة   1-7-2

 امنظمة  اتامع امل ي؛اذ ةنميفة االبوثفة 
مبة لنتتتتتتتمل امل ا عن  ،ستتتتتتتلةتتتتتتتلة شم انا  اذيةلة: أي امل ا عن طو امجفع أصتتتتتتتوةب املدتتتتتتتلوة على  1-7-3

ااة)ة  املجنفة  دتتتتتتنةعفةاذستتتتتتالن اصتتتتتتفةني اذحلةّ امنظمة  املنابن اال بةع انية  ااةمجفة  ال
 االبفع للاب ئة  ضالل عن املةا)لكن امججفة  املةا)لكن   وزلعاالا ،للاب)ف 
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 املصطلحات الرئيسية -2ادة امل
اق  هاى ذ ا املااهع   م ا ة الةتتلّو هة  د املةتتاخ مة ال نفة الائفةتتفة املدتتبلوة  مجةي شتتاح للي مة د انل

 حفثمة لنببق ذلمل  لةان  شلف)ة  ل شاحالق 
 التربيدسلسلة 

ج ا  امل هة اشىل  ،استتتتتتتتتا)ال ا   بة شىليةائي  مناج  ف)ة ناجالق لُ  ن بةال من متا من اذ نتتتتتتتتتبة  مادتتتتتتتتتلةستتتتتتتتتلةتتتتتتتتتلة 
على هونس استتتتتتالمة ًا للو ةظ  مايوب بة   ضتتتتتتمن ما  فةحاا س  ة ة ظ على ن هلوهةتتتتتتافة ما.ببة  ة، ال مة  انيا 
  ناج طوا   يس صالحفااامل

 ةتتتتتتم.ا؛ ة اقةئمة على الجضتتتتتتولةد شتتتتتتكل منظمة  احا ة  اهامةعفة ي  حكومفة ضتتتتتتمنل ، ه)ة   ةعلة من ي  ال ا 
 اجملتمع املدين اتمنظم   فكل للوو مة

 
 اإليكولوجيالنظام 
  هة  الكةئنة  لكولوهي من مجفع الكةئنة  احلفة د منب ة مجفنة امن البف ة املةنلة الق .ا ةعل مج)ةاإلنظةمل اللا ل  

 خدمات النظام اإليكولوجي
  ل وائ  الج ل س الق .و اهة الببفجة للمبامعا

  وناألسري املزارعون
فةاإل اةج ال  اعي ااحلاهي االاعوي الةلن لجملو  د  اذشتتتتتتتتتخة   أستتتتتتتتتاس الجام   لاا.نتتتتتتتتتولةي . لا  ااذحفةري املةئفة  ا.ًا

  (2014)منظمة اذيةلة اال  اعة،  سواريح مل مبة د ذلمل النةةري االاهة  على  اذسالة،الجةملة  الف د الوةلا على 
  األغذية

 املضتتتت    البةان  نتتتتمل املنتتتتاال.ا   موه)ة لالستتتتاخ امل البنتتتتاي، أا ف) س ف) سشتتتتبا  أا ةخةمل   ة مأأي مةنس، ستتتتواري 
الابمفل أا الاب  أا املوان الق  ةتتتاوضتتتاا نتتتمل م.ال  ةلكن) البجةمل،ةتتتاخ مل د .دتتتنفع أا شع ان أا مجةةة .اأي مةنس 

 :.كو  املنابة  الوةائفة حفوا فة أا  بة.فة املدتتتتتتتتتتتت  ، ا.جارب أيةلة اعابة لا من اللوظة الق اق   ُ.ةتتتتتتتتتتتتاخ مل   ط  ج ةق 
ةتتتتوا لُ ( 3)هةه س للةًح؛   ف)ة.كو  احلفواان  ( 2).دتتتتبح  ف)ة احملةصتتتتفل هةه س للودتتتتةن أا منةستتتتبة لواضتتتت)ة؛ ( 1)

 احلفواان  االنبةات  املةتتتتتتا  عة مةئفلة انضتتتتتتبة .دتتتتتتبح  ف)ة( 5)البفو  البفض؛   ف)ة.ضتتتتتتع ( 4)من الضتتتتتتاع؛   ف)ةاحللفا 
 البف ة املةئفة  الربلة شىل خة ج احلفواان  االنبةات  املةئفة ةتتتتتتتتتتتوا  ف)ة.ُ ( 6) ؛  يةلة  الستتتتتتتتتتتاخ ام)ة حلدتتتتتتتتتتت هةأا هةه س 

  أ(2019(؛ )منظمة اذيةلة اال  اعة، 2013)منظمة الدوة الجةملفة امنظمة اذيةلة اال  اعة، 

 واملهدر من األغذية  الفاقد
)منظمة اذيةلة اال  اعة،  اذيةلة ا د  مفة اذيةلة أا هونهتة د ستتلةتتلة شم ان الن لمن اذيةلة هو  اامل)  ال ةق  
 لج  12من ه ف الانمفة املةتتتتا امة  3امل دتتتت  ذستتتتبةب .اجلق لل فةآ اع مل .و ا البفةان  عن  اإلشتتتتة س شىل ا   أ(2019
 :للي مة ةضمنل الةلّو هة   م ا ةمن اذيةلة د  )  اامل ال ةق 
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  د  مفة اذيةلة أا هونهتة  افبة قاا ا  اشهااريا  لاخةهة مو ملنا اذيةلة د  الن ل هو: اذيةلةال ةق  من

   م  مي اني مة  الوةائفة ااملةا)لكنا  لساثنةري  ملة  الاب ئة ،من ماحلة اإل اةج اً ريل ، ا سلةلة اإلم ان
  لاختتةهتتة  تتملة  الاب ئتتة د  مفتتة اذيتتةلتتة أا هونهتتتة  افبتتة قاا ا  اشهااريا   الن لهو  :اذيتتةلتتةامل)تت   من

 6 ام  مو اني مة  الوةائفة ااملةا)لكو 

، استتتتتتتتتتتتتتُاخ مل (2011قبل عةمل م املمة ستتتتتتتتتتتتتتة  مة  ة )امل)   من اذيةلة ًن ال ةق  ا ًن مل متفمل  اد اذعمة  املبكاس الق 
  نا  .جال  نقفقو  متفف  ً" احلدةنال ةق  مة ًج  "مدبلح 

 ألغذيةا ة موادهرمي
ة عناملوان الق  .   ة لاجةمل مع من أهل ا الن)وض ب ائلل.ا.فا هي  ، على اذيةلةستتتتتتتتتتلةتتتتتتتتتتلة شم انا   .جارب  ةئضتتتتتتتتتتل

  أا اقادةني هامةعيأا ا ، من منظو  ًف يمثالل أسةآ أ اهة أا  وائ هة، 
 األمن الغذائي

النةحفان املةنلة ااالقادتتةنلة على لاو ق اذمن الوةائي عن مة لاماع البنتتا  ة ة د مجفع اذاقة  ً ا  احلدتتو  من 
 ة اموةلة .ليب حةهةهتم الاوةالة ا.نةستتتتا أذااق)م الوةائفة  ي لجفنتتتتوا حفةس مو و س الننتتتتةط االدتتتتوةامنأيةلة  ة فة ا 

  (1996)منظمة اذيةلة اال  اعة، 
 سلسلة إمدادات األغذية

فة اذحفةري : ا.ا ل  من املااحل الاةلفة  ملةتتتا)لملاذيةلة شىل اانيبوا  املااةلفة من   بة ش اةج هي  احملةصتتتفل ااملةشتتتفة ا.ًا
ةلانظف   الدتتتتتتتتتف   /الةًح/عملفة  مة ًج  احلدتتتتتتتتتةنا  ؛الدتتتتتتتتتف /الةًح/  اذحلةّ اعملفة  احلدتتتتتتتتتةنلاملةئفة اش اةج مدتتتتتتتتتة
ااالستتتتتا)الّ على مةتتتتتاوى اذستتتتتاس املجفنتتتتتفة أا  االاب ئة؛االبفع لةملة ؛ االاب)ف  ؛الن لا  ؛الاخ لنا  ؛االادتتتتتنف  اال از

  شىل ماحلة مة قبل الدف " اإل اةج"، .ن  خبوس الربلةمدةل  اذحلةّ اد   م  مي اني مة  الوةائفة
 األغذية  اتاجلهات الفاعلة يف سلسلة إمداد

 اذحلةّ االاعةس احااآ ا  اصتتفةنو امل ا ع)اذالفن ةملنابن  ،  اذيةلةد ستتلةتتلة شم انا  املنخاطة ة)ة  ال ةعلة هي ا
  ، اات) لن ااملوزعن ا ة  اةملة ا ة  الاب ئة ام  مي اني مة  الوةائفة ااملةا)لكن(الوةل 

 النظم الغذائية
ااذ نتتتتتتبة املادتتتتتتلة ( البف ة ااذ اان اامل خال  االجملفة  االبىن الاوافة اامل ستتتتتتةتتتتتتة ، امة شىل ذلمل)مجفع الجنةصتتتتتتا 

اهة  هة  اذ نتتتتتتتتتتتبة، مبة د ذلمل النوا.ج االهامةعفة  اذيةلة ا )ف هة ا.وزلج)ة اشع انهة ااستتتتتتتتتتتا)ال )ة، ا د اةج 
ا.ا  ا هة  النظم لستتاماا    (2014،  الق انيرباري الا فع املةتتاوى املج  لذمن الوةائي االاوةلة)  ااالقادتتةنلة االبف فة

ا  اهلفكلفة اال اا ا  الق لاخةهة الج ل  من أصوةب املدلوة املخال ن مببموعة  ال ة من ال وى ااحملامل ة   االاو مل

                                        
 اهةا  يةائي  م)  اإلم ان  خة ج سلةلة  امليا ة اذيةلة مجفع .جارب املدلوة اأصوةب املنظمة أعضةري ًجض لةاخ م)ة أخاى .جة ل  هنةّ  6
 ال ل  ا د قفةآ ال ةق  اامل)   من اذيةلة ا ص    نظو امل
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االنظم الوةائفة املةتتتتتتتا امة هي (  2021ةنة اذمن الوةائي الجةملي، ) االق ميكن)ة أ  .  ا على استتتتتتتا امة هة  النظم 
  احلةلفة اال ةنمة ا  لة لألًجةن الثال ة  ظم يةائفة .ةتتتتتةع  على   فق ستتتتتالمة اذيةلة ااذمن الوةائي االاوةلة لألهفة

  )االقادةني ااالهامةعي االبف ي( للانمفة املةا امة 
 لفاقد من األغذية امؤشر 

نا  أ  )شىل ماحلة البفع للاب ئة  صتتتتتتتتتتوالل ا الق   ث من اإل اةج اذيةلة خةتتتتتتتتتتة ا  على  م شتتتتتتتتتتا ال ةق  من اذيةلة  لا مل 
ستتلع أستتةستتفة  ئفةتتفة حةتتا  10لةتتلة من   واق للاهو ل فس الاو ا  د النةتتبة امل ولة   (1النتتكل ) (لنتتمل هة  املاحلة

 ه فمن  3امل دتتتتتت   د قفةآ الا  مل احملاز او   فق م شتتتتتتا ال ةق  من اذيةلةةتتتتتت)م فاستتتتتت   يس أستتتتتتةآمع  ة  ة لملالبل  
الاو ا  د النةتبة ف الانمفة املةتا امة اه أد شطة  ذيااض اإلًالغ اما ستاخ ل ى ا شتا املالاصت    12الانمفة املةتا امة 

د ستنة اذستةآ، أي  100البةلوة خط اذستةآ قفمة لمل ة  ة مع  ال واق البن م  ا  مباا  الوقم اذيةلة من ق  ةل لامل ولة 
 ( أ2019منظمة اذيةلة اال  اعة، )  2015
 ملهدر من األغذية امؤشر 

 ناني مة  الوةائفة ااملةتتا)لك يلاب ئة ام  معلى مةتتاوى البفع ل اطنفلة اذيةلةمل)   من اذيةلة ه   اج ا م شتتا ال
 الكن)ة د الوقم عفنا . ل  من ه ااهة،ا  البفةان  نقة من ل امل شتتا امل)   من اذيةلة  ال ة مةتتاواي  .    (1)النتتكل 

ة لان فة ال فةآ  ةلمل   :(2021)ًاانمج اذمم املاو س للبف ة،  من املوا ن املبلًو
 فةستتتتةهتة  ًج الق مل . م  البل ا للنةتتتتبة شىل النمةهة من أهل .  لا امل)   من اذيةلة  1املةتتتتاوى  ةتتتتاخ ملل ً

 انيةصة  
 ا.ن ة  احلكومة   ،اذيةلة من امل)   قفةآ على لنبوي اهو  للبل ا الن)ج املوصتتتتتتتتتى ًا  )و  2املةتتتتتتتتتاوى  أمة

. الا م شتتتتا امل)   من من ن استتتتة  اطنفة أخاى من ةس للامةشتتتتي مع اإلطة  املوصتتتتوف د  لةتتتام مل الوطنفة أا 
    اذيةلة

  مجلومة  شضتتتتة فة إل شتتتتةن الةتتتتفةستتتتة  الجةمة االا خال  اذخاى املدتتتتممة للو  من .ولف   3 املةتتتتاوىال  ململ
خةا املنن  ااذه اري الدةحلة/ي  الدةحلة لأل ل ااإلًالغ  ان ة. دفل البف ذلمل امل)   من اذيةلة  النمل

 الن ةاي (   )ع ميةااذعالف احلفوا فة  يل  املن الجضوي االاةمف  اتة لا مثل شضة فة اه)ة عن 
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ن ل ال  
اخ لنال  
اوزلعال

 مة قبل  مة قبل احلدةن 
الةًح ذًح حدةن ح ةًال  عملفة  مة ًج  احلدةن  

د امل  عة الاجب ةالاب)ف  ا  ب ئةالبفع للا
   االسا)الّ

 اذساس املجفنفة
 ااني مة  الوةائفة

    مؤشر املهدر من األغذية
ب       ه ف الانمفة املةا امة 

 ا صاد  واقد
ة ا)ة شىل .ةاثىن من امل ة  ة ال الفة الكن ميكن شض

.وبفة امل شا على املةاوى الوط 

   مؤشر الفاقد من األغذية
أ       ه ف الانمفة املةا امة 

يف ميزانيات األغذية فواقدال

سلةلة شم انا  اذيةلةمااحل 

مؤشر الفاقد من األغذية عل  املستوى الوط 
  أ       ه ف الانمفة املةا امة 

 لوبي سلة يةائفة حم نس اطنفلة  
موعة  لوبي النةبة امل ولة من ال واق  نيمس ف   

 سلة من عناس سلع، مبج   سلجان يةائفة 
    للمبموعة الواح س

مفع ة امل)  سلوبي الكمفة اإلمجةلفة من اذيةلة     
 أي الةلع ال  ة  الوةائفة 

 
 (أ2019)منظمة اذيةلة اال  اعة م ابس عن  :املد  

 
 اخلدمات الغذائية ومقدم
 د الكة ا ايالنمل ذلمل املبةعم، ، ج  خة ج املن  .اامل سةة  االنا ة  املة الة عن أي اهبة اذعمة  الابة لة هم 

اني مة  املاجل ة للةتتفةحة االةتت ا، م ستتةتتة  ، اال نةن  اي هة من امل  وال اخ مة  .و ل  امل ا آ ااملةتتانتت فة ، 
من ذلمل  الئجي اذيةلة د النتتتتوا ع، اي  اماا ق الجنةلة لذط ة ، ااني مة  االهامةعفة، ،ة امل ستتتتةتتتتد اامل ةصتتتت  

  عن مندة  .وصفل البجةمل عرب اإل ي م االج ل  من اذشكة  اذخاى أمة ن .نةا  البجةمل خة ج املن  ،  ضالل 
 ا كومات

  االجةمة احمللفة االبل لةمبة  ف)ة امل سةة  انا  الوطنفة الوطنفة اامل سةة   املجنفة احلكومة  ازا ا الربملة فن ا .نمل 
 عازياإل

 اي احملفبة الق البف ة  هااري .وف ا  على دناج أا ستتتتتتتلّو حم ن ًبال ة ي  قةتتتتتتتالة املةتتتتتتتا)لكن مل  ف  اخافة  هو 
 ال ة ب عاض  مفة  م اطة اأ واع ةناهاأا  الكة ا ايصتتتتتو س احلبم د صتتتتتوو  لستتتتتاخ امل مثالل،  ف)ة االخافة ا ، 

  البجةملمن 
 اخلاص القطاع

م سةة  : النمل ال بةع انية   لةفباس ال الةة اة ري من االقادةن الةي ل لا  أ اان اشا ة  الفس خةضجل هو ذلمل 
شىل  اصتتتتوالل من اإل اةج ا  اذيةلة ه)ة   ةعلة د ستتتتلةتتتتلة شم انمبة د ذلمل )أعمة   ة لة هةن ة للًاح أا شتتتتا ة  أا 

؛ ا تةلتمل هفكل)تةاحلكومتة ، ًوض النظا عن حبم)تة ا أا .ت لاهتة ال متلك)تة ( ماحلتة البفع للاب ئتة اانيت متة  الوتةائفتة
  اني مة  املا.ببة  ة مثل امل خال  االامولل ااالساثمة ا  االا من االاةولق االابة س

 تطبيق مؤشر الفاقد من األغذية ومؤشر املهدر من األغذية نطاق: 1الشكل 
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 األغذية جودةالفاقد من 
عن قاا ا  اشهااريا  لناج الةي ا ،  لل قفما)ة من حفة االستتتتتتتتتاخ امل امل دتتتتتتتتتونةي لالمف ا  اذيةلة خن ةض د هو اال

أا /اميكن أ  ل ني شىل اخن ةض ال فمة الوةائفة ا أ( 2019 ،)منظمة اذيةلة اال  اعة د الةلةلةاذيةلة  ااخةهة مو نل
   من نا  الا    د سالما)ة ،ع مل االماثة  ملجةل  اةونس ال فمة االقادةنلة لأليةلة ًةبا

 كمية األغذية  من قدافال
اذيةلة  افبة قاا ا  اشهااريا  سوب)ة من سلةلة شم انا  ل ى الن ل د  الة اذيةلة املخددة لالسا)الّ البناي 

   أ(2019)منظمة اذيةلة اال  اعة،  لاخةهة مو ملنا اذيةلة د سلةلة اإلم انا 
 املصلحة أصحاب

ال ةق  اامل)   خ ض ي  مبةشتتتتاس د ًدتتتتو س ا.نتتتتةّ  مبةشتتتتاس أا  الوةائفةنظم ال ال  اة)ة  ال ةعلة الق .جمل د هم 
اذيةلة، اال بةع انية ،  ا ، مبة د ذلمل اة)ة  ال ةعلة احلكومفة، ااة)ة  ال ةعلة د ستتتتتتتتتتتتلةتتتتتتتتتتتتلة شم انمن اذيةلة

  منظمة  املةا)لكن، اامل سةة  اذ ةنميفة االبوثفةاملةا)لكو  ا امنظمة  املنابن، امنظمة  اتامع امل ي، ا 
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 التوجيهيةاملبادئ  -3املادة 
أ  .ةتتتتتتتتتت)م د  جياال ةق  اامل)   من  مل أ  اإلهااريا  الاامفة شىل احل ا ة الةتتتتتتتتتتلّو هو امل)فمن مل الاوهف)ياملب أ  3-1

ف فلة اهامةعفلةا  أ  .كو  اإلهااريا  مةا امة اقادةنايل  جياأي  ،الانمفة املةا امةأه اف  اأ  .ليب االحافةهة   ًا
  نا  املةةآ ً   س اذهفة  امل بلة على .لبفة احافةهةهتة مناحلةلفة 

ة، مةلفل ا  ف لة  ة ايل من ال ةق  اامل)   من اذيةلة  مل احلأ  .كو  أ نتتتتتتتبة  جياد البج  االقادتتتتتتتةني،  3-1-1
ا اأهو ل  الئ ة، انخالل، ا  عمل اأ  .ول   وائ  أا قفمة اقادتتةنلة مضتتة ة ةمفع أصتتوةب املدتتلوة: 

د نخاطة لنتتتتتا ة  امللة ، اشلاانا  ضتتتتتالبفة للوكومة ، اأ لحل ا  اذيةلةللجةملن د ستتتتتلةتتتتتلة شم ان
  شم انا  اذيةلة للمةا)لكند  ة  ةفنا ا  اذيةلة، سلةلة شم ان

د الواقع د االلا امل  من ال ةق  اامل)   من اذيةلة مل احلأ  لةتتتتتتتتتتتت)م  جيااالهامةعي، ةتتتتتتتتتتتتاوى على امل 3-1-2
ال ةق  من  مل أ  .دتتتتتتتتل اإلهااريا  الاامفة شىل احل جيا، هكةا"  شتة  أح ع مل " 2030خبة صتتتتتتتتلا 

النتتتتتتتتتتتتتتبتةب ا بتة  الةتتتتتتتتتتتتتن ا  النةتتتتتتتتتتتتتتةري، مبة د ذلمل علف)م شجيةلل اامل)ت   من اذيةلة شىل اةمفع ا.  ا 
، اذحلةّ يأصتتوةب احلفةزا  الدتتو س من امل ا عن اذستتالن االاعةس اصتتفةنا  اذشتتخة  ذاا اإلعةقةا 

 امل  ال  ااري د ا ستتتتتتكة  الال  ا اذيةلة؛  ا اي هم من اة)ة  ال ةعلة الدتتتتتتو س د ستتتتتتلةتتتتتتلة شم ان
لجة و  من من ال ةق  اامل)   من اذيةلة  مل احلأ  .ااعي . خال  ة ضتتتتتتل أل جياا   االنتتتتتتجوب اذصتتتتتتلفة

احةال  البوا ل اامل)ةهالن ااتامجة  احمللفة د ال ا   ة ن اعًج  ا ا)ةري الالاجةد أزمة ، احةال  
  ا اة  لة الدو س النةمفة ااملنةطق اةبلفة ااة)ة  ال ةعلة ي  الاحلفة د سلةلة اإلم ان

د ال تتةقتت  اامل)تت   من اذيتتةلتتة من  مل أ  .ةتتتتتتتتتتتتتت)م اإلهااريا  الاامفتتة شىل احلتت جيتتامن النتتةحفتتة البف فتتة،  3-1-3
  لاكفمل لللاوعفة اإلهااريا    وملأ  . جيااد هةا الدتتت ن،   املةتتتا امن لأليةلة ااإل اةجستتتا)الّ اال

. هو  النظم اإللكولوهفة الاةتتتتبا د نا ا، اأ   اللانتتتتبفع علفا مع .و  املنةخ االاخ ف  من ااث  
جيا أ  لج ز احل مل من   املوا ن الببفجفةا.لوث اذ ضتتتتتتفة ااملةئفة االانوع البفولوهي، اأ  . لل من . هو  

جة لألمن الوةائي، اهي .و ا اذيةلة اشمكة  احلدتتتتتتتتتتتتتتو  علف)ة  ال ةق  اامل)   من اذيةلة اذًجةن اذً 
ااحل مل من ستتتوري  اادمنة الدتتتوفة .ج ل  النظم الوةائفة لنبوياد الوقم   ةتتتا،   ااستتتاخ ام)ة ااستتتا اا هة

 أ  .ة)م اإلهااريا  املاخةس للاد ي لل ةق  اامل)   من اذيةلة لنبوي ةلمل ا   الاوةلة جبمفع أشكةلا
  د سفة  اذمن الوةائي الوط  د اإلعمة  الا  جيي للوق د الوةاري الكةد

مع مااعةس ال ة و  ال ايل االاوهف)ة  املندتتتتو   ،م ا ة الةتتتتلّو.ن فة ل ى لفة الاة الاوهف)فةا.بةع املبةنل  النبوي 3-2
 :الدلةذا   ةااإلقلفمف ةال الف ّوعلف)ة د الدك

   اإلقاا  للكاامة املا صلة د  ل ش ةة  اح و  اإل ةة  املاةةالة اي  ال ةًلة للاداملف:  اامة اإل ةة  3-2-1
  املمة سة ،  مة د للامفف  مبوها ال ة و  االةفةسة أي شخل أال خيضع   ةلة :  ع مل الامفف  3-2-2
أ  املةتتتتةااس ًن اذ اان ق  .ابلا اإلقاا  لالخاال ة  ال ةئمة ًفن)م، ااختةذ شن اّ اإل دتتتتةف االجةنلة:  3-2-3

  )م متكفنشىل  نوو.شهااريا  شجيةًفة 
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من ال ةق  اامل)    مل ااحلةا امة د   فق الانمفة املالاةلفم لل ا  احلفوي للنةةري : املةةااس ًن اةنةن 3-2-4
   ا.ج ل  احل و  اال ا  املاةةالة ،من اذيةلة

)م قبل اختةذ ال اا ا  ممع من ميكن أ  لا  ااا لل اا ا  االامةآ نعاالخنااط : الانتتتتتتتتتةا  ااملنتتتتتتتتتة  ة 3-2-5
اضتتتتتتمة  منتتتتتتة  ة  ، ال  ا اري اذطااف اهةا جيا أ  أيخة د احلةتتتتتتبة   ملةتتتتتتةتةهتمااالستتتتتتابةًة 

  انشبة احاس ا جةلة اف لة امةان س لأل اان ااتموعة ، مبة لنمل النجوب اذصلفة
لللوة  املجمو  اعامةن هنج ل ومل على أسةآ قواع  ال ة و ، من خال  قوا ن مننو س : سفةنس ال ة و  3-2-6

مع .ج) ا  البل ا   ةتتتقا.ا الاوكفم،مع املةتتتةااس د اإل  ةذ ااالستتتا اللفة د على اةمفع، .نببق  ة، 
مبوهتا ال تة و  الوط  االت ايل امع املااعتةس الواهبتة لاللا امتة  البوعفتة مبوهتا الدتتتتتتتتتتتتتتكّو اإلقلفمفتة 

  ذا  اال ببة اال الفة 
على  بة  ااستتتتتتتتتع االيالج هلة  اال اا ا  ال وا ن ااإلهااريا جمفم الةتتتتتتتتتفةستتتتتتتتتة  الجةمة ا .: النتتتتتتتتت ة فة 3-2-7

   لامكن من)ة اةمفعلللوة  املجمو   ة اأب ةة  
اعابة  اذ اان االو ةال  احلكومفة ااة)ة  ال ةعلة ي  احلكومفة مةتتتتتتتتتتتتتت الن عن أعمةهلم : املةتتتتتتتتتتتتتتةريلة 3-2-8

  ملبةنل سفةنس ال ة و ة اقاا اهتم ا  ل 
االعياف أبشتتتتتكة  الانظفم الااهنة الملجة ف ااملمة ستتتتتة  الا لف لة ااملاوا  ة ااحمللفة  :الث ة فة العابة ا ا 3-2-9

   ل)ة، ااحيام)ة  النجوب اذصلفةا.لمل الق ختل 
املمة ستتتتتتتة  للوفلولة نا  ، ذا  اال ببة لملجةل  اذخالقفة الا فمل  املمة ستتتتتتتة  اذخالقفة ااملةتتتتتتت الة:  3-2-10

  ثاااةمةعة  اذامل)منتتتتتتتتتن ا للمنكنتتتتتتتتت ن على املخةطا  مبة د ذلمل ال ةستتتتتتتتت س ااملجةملة ي  الجةنلة
  ةضج ل 
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 ألغذيةد واملهدر من اقافلل النظاميةاإلجراءات املتخذة ملعاجلة األسباب الثانوية و  -4املادة 
الاج ان ال ، على ستتتتتتتتتتتبفل ل ةق  اامل)   من اذيةلة.نتتتتتتتتتتتمل الا اً  الق ميكن اختةذهة ملجةةة اذستتتتتتتتتتتبةب الثة ولة ل 4-1

لاوعفة االاث ف  ؛ ااال ةق  اامل)   من اذيةلة احل  منالبوة االابولا لاو ل  االًاكة ا  الق .ة)م د : احلدا
؛ لاو ف   من  ساثمة ا االا االساثمة ا  د البنفة الاوافة الجةمة؛ ا ا  لا؛ الاجلفم ا لل.نمفة ال   ا  ا .و  الةلّو
ال بةع انية  د البنفة الاوافة للةو  اسالسل الاربل  من ا ا  اذيةلة شم اناة)ة  ال ةعلة د سلةلة هة ا 

لاثمن ستتتتاثمة ا  االا ستتتتاثمة ا  إلعةنس .وزلع ال ةئض من اذيةلة؛ االا ؛ ا )ف هة اذيةلة اكفف االبنفة الاوافة ل
  ةق  ام)   على هف ة سلةلة شم انا  اذيةلة وةن  ااملوان الق .ثة ولة الااملنابة   اذه اري ي  الدةحلة لأل ل

.فةتتتتتتتت  الانةتتتتتتتتفق االاجةا  ًن اة)ة  : ل   ا  اه   اذيةلة.نتتتتتتتتمل الا اً  اذخاى ملجةةة اذستتتتتتتتبةب الثة ولة  4-2
اذمكنة ا  ة الةتتتتتلع اال بةع اًبة  ان ؛ امتاذيةلةا  ال ةعلة املنتتتتتة  ة د ستتتتتلةتتتتتلة مجفنة من ستتتتتالستتتتتل شم ان

د  ا البوة االابولا ااالًاكة  ااالستتتتاثمة  فةتتتت  .ج ل  النتتتتاا ة  ًن ال بةعن الجةمل اانية  لاا  ؛ة االدتتتتنةع
د مجةةة ة لةتتتتتتتةهم ألضتتتتتتتل ذلمل، لإلضتتتتتتتة ة شىل ا   البنفة الاوافة ااحلدتتتتتتتو  على الامولل ا.بولا ستتتتتتتالستتتتتتتل ال فمة

أصتتتتتتتتتتوةب دتتتتتتتتتتة  منمتان ًن احلكومة  الوطنفة ااحمللفة ا  الاجةا ُ اذيةلة من اذستتتتتتتتتتبةب الثة ولة لل ةق  اامل)   
  انيربا  ااملجة ف ااملجلومة  ةسم ا.ااملنةصاس املدلوة املاج نلن الق .فةا الاوعفة 

اضع شطة  م سةي اسفةسةيت ا.نظفمي ل   ا  اه   اذيةلة  النظةمفةنمل الا اً  الاامفة شىل مجةةة اذسبةب . 4-3
اإلطة  مبلوب لافةتتتتتتتت  الانةتتتتتتتتفق ًن اة)ة  ال ةعلة امتكن االستتتتتتتتاثمة ا  انعم ا  ف   اهةا النوع من   ةف

   ةن املمة سة  ااعامةن املمة سة  اةف س
اختةذ اإلهااريا   جيا، لةلملااخافة  الا خال  املنةستتتتتبة ال ةق  اامل)   من اذيةلة  من احل مل اوهفا استتتتتيا.فبفة ل 4-4

 :   ا  اه   اذيةلة ا ص الاةلفة لا ففم اقفةآ 
ال بةع انية  امنظمة  املنابن اامل ستتتتتتتتتتتتتتةتتتتتتتتتتتتتتة  اذ ةنميفة االبوثفة  احلكومة  الق .جمل مععلى  4-4-1

 الاامفة شىل جملالاذنلة لاوهفا استتتتتتتيا.فبفة  اخبط  من قةع س، ًنةري اي هة من أصتتتتتتتوةب املدتتتتتتتلوة
أصوةب املدلوة املة و لن شهااري لاجن على هلة  الوةلة، ة ا  ف ل   احل مل من ال ةق  اامل)   من اذيةلة

اعلى هةا اذستةآ،  ااذستبةب املبةشتاس االكةمنة  ال ةق  اامل)   من اذيةلةأا . ففمة  حلبم مةتوح 
أيةلة عرب ستتتتتتتتتالستتتتتتتتتل شم انا     ا  اه   اذيةلة   ل  الا خال  الق من شتتتتتتتتت هنة أ  . لل  جيا
 احمل نس الا خال   إ  ،اد مجفع اذحوا   أا قبةعة  ستتتلع أستتتةستتتفة أا منةطق هواا فة حم نس حم نس

املندتتتتتتو   ااهنةال االلا امة  مع .امةشتتتتتتى أ  جيا اذيةلة من اامل)   ال ةق  من احل  شىل هت ف الق
 معا ال وا ن الوطنفة اال الفة، مبة  ف)ة .لمل املادتتتتتتتتتلة للابة س د شطة  منظمة الابة س الجةملفة،  علف)ة د

 الدكّو اإلقلفمفة اال الفة املجمو   ة   مبوها البوعفةاملااعةس الواهبة لاللا امة  
د اذطا احملةستتتتتتتتتتتتتبفة الوطنفة    ا  اه   اذيةلة أ  .  ج مجلومة  عن حبم اقفمة  على احلكومة  4-4-2

  اإلمجةيلال  اعي ذا  الدلة مثل مف ا فة  اذيةلة احةةل  النة.ج احمللي 
من ه ف الانمفة املةا امة  3امل د   من الكمفة د اذيةلة على املةاوى الوط   ب ري ال واق ل فةآ  4-4-3

لسم ة لنة  شلفا ألضل الةي ، أ-1-3-12 م شا ه ف الانمفة املةا امة البل ا أ  .ةاخ مل  جيا 12
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   املنظمة مللري ع البل ا  على استتتاخ امل االستتتابفة  الةتتتنوي الةي .جنتتتب  .ُ ا   م شتتتا ال ةق  من اذيةلة
الق ال  مع أا .    النةتتتتتتتا امل ولة  لبل ا ا شىلاللنةتتتتتتتبة . الاهة ًنتتتتتتت   م شتتتتتتتا ال ةق  من اذيةلة  

النموذج ال ايل لا  لا  أ  .ةتتتتتتتتتتاخ مل ،الااعفةمنظمة اذيةلة اال  اعة، ًوصتتتتتتتتتت )ة الو ةلة  على، لل   ا 
هة   صتتتتتتتتتتوة من الاو ق البل ا  من .بلا أ  علف)ةا   ا اذيةلة للودتتتتتتتتتتو  على الا  لا  ال ةق  من
  الا  لاا 

ان فة الق   هة أ ةتتتتتتتتا الااستتتتتتتتيا.فبفة م شتتتتتتتتا ال ةق  من اذيةلة أ  .ابع من)بفة  على البل ا  جيا 4-4-4
على  مةتتوحا.نتتمل انيفة ا  شهااري   امل شتتاةمع البفةان  اذستتةستتفة عن    ا  اذيةلة الق ستتاوةي 

شىل ن استتتة  ا ، ا. ففمة  ستتتالستتتل ال فمة الةتتتالجة استتتانةنل 7(موصتتتى  ة)أستتتةآ أخة الجفنة  الامثفلفة 
اميكن للبل ا  أ  ختاة   ةاز مابلبة    شىل  ة ب مف ا فةا صتتتتتتتتتة استتتتتتتتتانةنل و احلةلة، االا  لاا  املخدتتتتتتتتت

م شا ابلبا ل، مثالل، شذا  ة م ل ل)ة ًفةان  عن ع ن من الةلع اذسةسفة  ة م شا ال ةق  من اذيةلة
أقل  ، أا، على الجكس من ذلمل، شذا  ة م البفةان  ماةحة عن ع ن من الةتتتتتتتتتتتتتتلعال ةق  من اذيةلة

  م شا ال ةق  من اذيةلةامل هنج  مفع البفةان  لساخ مع ذلمل ميكن الكن 
املنابن اال بةع انية  اأصتتتتتتتتتتتتتوةب  امنظمة  ًوستتتتتتتتتتتتتع احلكومة الكمفة، امل ةلفس لإلضتتتتتتتتتتتتتة ة شىل  4-4-5

 :على النوو الاةيل ال واق أا أ ا ال واق   ا أ واع أخاى منلاملدلوة ادخالن .  
 ال واق ذيةلة ًدو س ي  مبةشاس من خال    ل  أسبةب د االنوعفة   واق .  لا ال ميكن 4-4-5-1

   الكمفة ا.ابع  مفة  اأسجة   ال  ن هة  اةونس للةلجة املجنفة
الكمفة د اذيةلة ا صتتتتتتتتتتتتت    واق .  لا انيةتتتتتتتتتتتتتةئا االقادتتتتتتتتتتتتتةنلة من خال  . ففم ال ميكن 4-4-5-2

الكمفة  الق أعف  .وهف))ة شىل  ،مثالل )الكمفة  ااذستتتتتتتتتتتتتتجة  ملخال  االستتتتتتتتتتتتتتاخ امة  
   ملناج الوةائيهونس اان هة  ( اذعالف أا الةمةن الجضوي

املبب ة  البف ياذ ا الوةائفة لستتتتتتتتتاخ امل عوامل  لل واق ميكن .  لا اداث  البف فة املادتتتتتتتتتلة  4-4-5-3
  ضمن  ظم احملةسبة الوطنفة، حن لنببق ذلمل

الاوةالة املا.ببة ًكمفة اذيةلة امل  ونس لستتتتتتتتتتتتتتاخ امل عوامل احملاوى  ال واق ميكن .  لا  4-4-5-4
 8 الوةائي

نبوي ةمفع البا  املة و س أعال  أ    ث ًنةري على أح ث اذنلة الجلمفة ااملةتتتتتتتتتتتتتةع س ل 4-4-5-5
 ال نفة ا.ج ل  .بةن  أ ضل املمة سة   

                                        
ان  واق مةتتتاوى اإل اةج منةستتتبة وةصتتتة لا  لا المةتتتوح الجفنة املوصتتتى  ة على   7 ن لالق لاجاض هلة صتتتوة  املنابن، حفة  ل من الجفنة الامثفلفة االج مل

   أسةسي لضمة   اةئج ي  ماوف س انقف ةنامل ً 
النوعفة من   واق االستتتتتتتتتا ال  على هة  ال اال ميكن  الكمفة  واق ال لا.بط لل( مثل الالوث لذ ال.و ةتتتتتتتتتن)النوعفة  ال واق من املةتتتتتتتتتلم ًا أ  ًجض   8

النوعفة شىل مةتتتتوح ال ةق    واق املن)بفة، لكن)ة .ابلا  لفالل شضتتتتة فلة، اميكن للبل ا   صتتتت هة شمة من خال  مةتتتتوح  دتتتتدتتتتة أا دضتتتتة ة اح س عن ال
  ًج  احلدةن مة
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 ،12من ه ف الانمفة املةتتتتا امة  3امل دتتتت  على املةتتتتاوى الوط   ب ري من من اذيةلة )   ل فةآ امل 4-4-6
لسم م شا ة ب، النة  شلفا ألضل -1-3-12 أ  .ةاخ مل البل ا  م شا ه ف الانمفة املةا امة جيا

د امل)   من اذيةلة  ل فةآ ماةتتتتتتتتتتتتت ة من)بفةل  اذيةلة من امل)   م شتتتتتتتتتتتتتا ال  ململ   من اذيةلة امل)  
استتتتا ومل شتتتتجبة   ستتتتلةتتتتلة شم انا  اذيةلةةتتتتا)لكن د اني مة  الوةائفة اامل يمااحل الاب ئة ام  م

اانمج اذمم املاو س للبف ة، اهو الو ةلة ريا  د اإلحدتتتتتتتتتتتتتتة الااعفة مل شتتتتتتتتتتتتتتا امل)   من اذمم املاو س ًا
احلكومة  لاستتتتل شىل  الةي البف ي لإلحدتتتتةري امل)   ًنتتتت   ستتتتابفة الا ًواستتتتبةجبمع البفةان   اذيةلة،
أ  .ةتتتتتاخ مل أ ةتتتتتا من)بفة  على البل ا  جياا   2020 ل ستتتتتنان اًا اري من أااخا عةمل ماس  الوطنفة 

، 12من ه ف الانمفة املةتتتتتتتتا امة  3امل دتتتتتتتت   ند ستتتتتتتتفة  اإلًالغ ع امل)   من اذيةلةةمع ًفةان  
 اأ لفل .كولن امل)    األألستتتتتتتا املجفنتتتتتتتفة؛ الكال اال فةآ املبةشتتتتتتتا ا.واز   امل)   لفل .كولن : مثل

  ل بةع الاب ئةالكال .واز   اأامل ةًال  ااملةوح  اأاملةح /االج  لألسا املجفنفة، ال فةآ املبةشا
.ننتتتتتع  .ةتتتتتاخ مل أا أ  أ  على احلكومة ،  ةق  اامل)   من اذيةلةًفةان  العرب لضتتتتتمة  اال.ةتتتتتة   4-4-7

 اقبةع البفع للاب ئة اذيةلة ا حوا   لل بةع انية  ااة)ة  ال ةعلة د ستتتتتتتلةتتتتتتتلة شم انمل  . ا  أطالا
امنظمة  املةا)لكن امنظمة  املنابن اي هة من اة)ة  ال ةعلة ذا  الدلة ةمع ا.بةن  ًفةان  

   لساخ امل هُنج مني ة ةمع البفةان  ا مفج)ة ااإلًالغ عن)ة ال ةق  اامل)   من اذيةلة
أ  .ج ز، ً عم من املنظمة  اإلتةئفة اي هة من النا ةري ذاي الدلة، النظم الق  مع على احلكومة   4-4-8

ضتتتتمة   جياا   ةمااإلحدتتتتةريا  املادتتتتلة  ي ال ةق  اامل)   من اذيةلة البفةان  املاجل ة مب شتتتتا ا.افح 
ال ةق  اامل)   من من  مل لاخبفط ا صتتتتتت  احلة .و ا ال   ا  الا نفة الكة فة ةمع ا لفل املجلومة  نعمل 

  اذيةلة
 :اختةذ اإلهااريا  الاةلفة جياااال ة  االسيا.فبي، امل ةص  او ل  ل 4-5

شطة  .نالجةهتة ااسيا.فبفةهتة الوطنفة، أ  .ضع خط أسةآ .اص  على أسةسا  ضمن ،على احلكومة  4-5-1
.جا مل   ف )ة د ه)ونهة الاامفة شىل ة حم نس زمنفل م ةصتتتتت  اأ    ن ال ةق  اامل)   من اذيةلة من  مل احل
من ه ف  3مل دتتتتتتتتتت  لامل ةصتتتتتتتتتت  أ  .ًاط هة   اعلى احلكومة   ال ةق  اامل)   من اذيةلةمن  مل احل

مثل من ، ال ةق  اامل)   من اذيةلةا ةلمل مب ةلفس املنة ع املنتتتتتتتتتتتتتتي ة ني ض  12الانمفة املةتتتتتتتتتتتتتتا امة 
ظم النُ صتتتتتتتتتتو  من ا بجةاث  يةزا  ال  ف ة، ا  مل البف فة ااحل ةتتتتتتتتتتن اذمن الوةائي االاوةلة ااالستتتتتتتتتتا امة 

  اإللكولوهفة
، امبنتتتتة  ة مجفع أصتتتتوةب  وى ال ا جة هلمةلااال ةق  اامل)   من اذيةلة شىل . ففم مةتتتتاواي  ا استتتتانةنل  4-5-2

ال بةع انية  امنظمة  ا  اة)ة  ال ةعلة د ستتتلةتتتلة شم انا  اذيةلة املدتتتلوة املجنفن، مبة د ذلمل
زمةمل املبةن س على احلكومة  أ  .اوىل اتامع امل ي اا ةال  الانمفة اامل ستتتتتتةتتتتتتة  اذ ةنميفة االبوثفة، 

ال وى أ  .جةجل االستيا.فبفة اخبة الجمل  جياا   جفان.بلُ  ا اضتع استيا.فبفة اطنفة اخبة عملا.فةتمل 
من ه ف الانمفة املةتتتتتتتتتتا امة  3امل دتتتتتتتتتت  االلا امل مبجةةة  ا، اأ  .   ل ةق  اامل)   من اذيةلةلال ا جة 

 .نبواي أ  اجيا  احمل نس االنوا.ج االا   ا   ؤلة شتتتتتتتتتتةملة اخة طة طالق لاو فق اذه اف ا، ا  ن12
احل  من ال ةق  اامل)    الاامفة شىل ا خال ال ا وا.ج أت  ا  .  لا أهل من االا ففم للاصتتتتتتتت   ظم على
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على اد ستتتتتفة  هة  االستتتتتيا.فبفة،   ا.ابع الا  مل احملاز او   فق اذه اف املا ق علف)ة من اذيةلة 
أ  .اوصتتتتتل شىل ا. ةقة  طوعفة مع ال بةع انية  امنظمة  املنابن اأصتتتتتوةب املدتتتتتلوة احلكومة  

 و فة الوطنفة، مبة لابةاز احل ان ال  فة ال ةامل ةصتتتتتتتتت  ادخالن ًنتتتتتتتتت   الا امة  ملموستتتتتتتتتة لملةتتتتتتتتتةتة د 
 ذا البىن من ذلمل  شقةمة شتتتتتتاا ة  ًن ال بةعن الجةمل اانية  اي  ا اد هةا الدتتتتتت ن،   املمكنة

  الدلة لافة  الاجةا 
 :، أ  .نظا د مة لليال ةق  اامل)   من اذيةلةمن و مل اضع اسيا.فبفة  لل ل ى، على احلكومة  4-5-3

ا.بو   مع ماا  الوقم  االث ةد، االهامةعي ًج لا لنتتتتتمل مبة ،ةاال  اعف ةالنظم الوةائفحةلة  3-1–4-5
ا. ضتتتتتفال  املةتتتتتا)لكن وستتتتتع الجمااي استتتتتابةًة للنمو الةتتتتتكةي، االاو ا  ال ميواا فة االا

   ة  .و  املنةخ اي  ذلمل من الجوامل ذا  الدلةهااالحافةهة  الاوةالة اسفنة لو 
مثل امل ةلضتتة  ًن أصتتوةب املدتتلوة من الظااف انيةصتتة للبل ، الق ق  .نتتمل عوامل  3-2–4-5

االعامةن ان هة  ،احل مل من ال ةق  اامل)   من اذيةلةاخبة عمل  .ن فة استتتتتتتيا.فبفة ل ى
اذما الةي ميلي طبفجة  ،ذيةلةا على مةتتتتتتتتتاوى ش اةج أا اال ا ةري ،على استتتتتتتتتا ان اذيةلة

مةتتتاوى الي ف  على ا  ،حل  من ال ةق  اامل)   من اذيةلةذهل االةتتتفةستتتة  املجمو   ة 
عاضتتتتتتتتتتتتتة للكوا ث أا د البل   مة شذا  ة ا  ،مل)   من اذيةلةم ة  ة لال ةق  من اذيةلة 
  املوا ن الببفجفة ةحم انلا  ،البوا ل مة ًج ماحلة ماحلة طوا ل أا 

للو مل من أ  ختدتتتتتل موا ن  ة فة لوضتتتتتع ا.ن فة االستتتتتيا.فبفة اخبة الجمل الوطنفة  على احلكومة  4-5-4
البنتتالة ااملةنلة ااملةلفة  ا ةس ال    ، اضتتمة  أ  .كو  ل ى الو ةال  املن مل ال ةق  اامل)   من اذيةلة

امجع البفةان   اذيةلةال ةق  اامل)   من احل  من  إلهااريا لمنتتتتتتتتتتتتتتة  ة د الان فة ال جة  لالكة فة 
  ا ص هة ًن هنة

البل ا ، مةتتةع س ، مبة د ذلمل ا ةال  اذمم املاو س اامل ستتةتتة  املةلفة، د الانمفةلنتتا ةري على ا جيا 4-5-5
احل مل من ال ستتتفمة البل ا  النةمفة ااالقادتتتةنا  الق متا مباحلة ا ا ةلفة، على اضتتتع ا.ن فة استتتيا.فبفة  

 م شتتتتتتتتتاا  ش ستتتتتتتتتةري ه الري النتتتتتتتتتا ةري علىا   اجب ة املوا ن ا.  ة ال عم الا  اذيةلة ًال ةق  اامل)   من 
 م. خالهت وا.ج   صتتتتتتتتتتتت علف)م املاجل ة لل  اعة، ا  مد حة ظةهت ذا  صتتتتتتتتتتتتلة اذيةلة من اامل)   لل ةق 

ة امن احملبة هلم اأت  اهتة   اذيةلةاحل  من ال ةق  اامل)   من  الاامفة شىل قةمة  ظم إل مجلة واجملأ  لألضتتتل
مبة لة ال ةق  املنة لع االربامج ذا  الدلة  د مة خل مجفعمانةيمة لاص  ال ةق  اامل)   من اذيةلة 

    اامل)   من اذيةلة
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 :أ  على احلكومة ، من ال ةق  اامل)   من اذيةلةو مل اج ل  ا.ةة  الةفةسة  ااضع شطة  م سةي منةسا للل 4-6

 9 د مجفع أطا الةفةسة  املاجل ة للنظم الوةائفةاحل مل من ال ةق  اامل)   من اذيةلة م .جممل  4-6-1
حل مل من ال ةق  م ا.ج ز اال.ةتتتة  االانةتتتفق عرب الةتتتفةستتتة  اامل ستتتةتتتة  االانتتتالجة  ذا  الدتتتلة لئوا. 4-6-2

 : النمل ذلمل الةفةسة  اامل سةة  االانالجة  املا.ببة مبة للي  اامل)   من اذيةلة
د ا. ة  ل لس ة املةتتتتتةتة احمل نس اطنفل .لمل املاجل ة ًان فة  )ةالادتتتتت ي لاو  املنةخ، مبة  ف 4-6-2-1

 ًن   .و  املنةخ؛ 
احل مل من ال ةق  اامل)   االلا امة  املاجل ة لالستتيا.فبفة  نا  اإلقلفمفة ااإلقلفمفة ًنتت    4-6-2-2

 ؛من اذيةلة
مثتتل شطتتة  عمتتل امل متا التت ايل الثتتةي املج  للاوتتةلتتة، من لا امتتة   تتة  اذطا التت الفتتة االا  4-6-2-3

ا. ةقفة ال ضتتتتتتةري على مجفع أشتتتتتتكة  الامفف  ا ، اع   اذمم املاو س للجمل من أهل الاوةلة
الةي اضتتتتجاا ةنة اذمن  اإلطة  االستتتتيا.فبي الجةملي لألمن الوةائي االاوةلةا ضتتتت  املاأس، 

  انيبة احلضالملة اة ل سا لجةملي، الوةائي ا
 :أا االسيا.فبفة  املنةسبة ن ًوضوح د الانالع املنةسا مل  ُ  4-6-3

مبة ااحمللفة  ال اعفة الوطنفة ااإلقلفمفة -ة فةتتتتتاواي  احلكوماملأناا  امةتتتتت الفة  الو ةال  ا  4-6-3-1
ة  - د ذلمل د املنةطق احلضتتتتتتتتتتتتتتالة للو مل الق ميكن أ  .  مل اني مة  ااإلهااريا  املبلًو

 ؛من ال ةق  اامل)   من اذيةلةةلفة ً ج
ال ةق  اامل)   من من  مل انةتتتتتتتتتفق اة)ون الاامفة شىل احلً املكل ة املجنفة الوطنفة الةتتتتتتتتتلبة ا  4-6-3-2

 ؛ اذيةلة
ااة)ة  ال ةعلة اذخاى من ي  ال ا  املاوقع لل بةع انية  امنظمة  اتامع امل ي ا  4-6-3-3

  ال ا 
ضتتتتتتتمن قفةمل الو ةال  املن ةس د نتتتتتتتةري الفة .نةتتتتتتتفق االجمل عرب امل ستتتتتتتةتتتتتتتة  االنتتتتتتتا ةري املجنفن لا  ة . 4-6-4

  اذيةلةاملةةع س الا نفة االاقةًة الانظفمفة للب)ة  ال ةعلة على طو  سلةلة شم انا  
ميكن أ  .ةتتتتتتتتتتتتتبتتا  ،ةلن اعتتة  ااذًا تتة االكوا ث الببفجفتتة تت  ،أ  حتتةال  البوا ل.كو  على ًفملنتتة من  4-6-5

أ   اعلى احلكومة      ا  اه  ما. جة من مةتتتتتاواي  عن)ة اول  ق  . النظةمل الوةائيد   اضتتتتتباال
.اخة، للاجةا  مع ا ةال  اإلية ة ااملنظمة  اإلتةئفة اي هة من النتتتتتا ةري اأصتتتتتوةب املدتتتتتلوة ذاي 

د مااحل الا ها حلةال  البوا ل ااالستتتتابةًة هلة ال ةق  اامل)   من اذيةلة من و مل الدتتتتلة، . اً  لل

                                        
وبى، من ًن أمو  أخاى  لبل ا فموعة املةتتتتتتتتتتتتتتتةئل املاجل ة للنظم الوةائفة ااستتتتتتتتتتتتتتتجة ا.جام  على  ل ًل  من ا  9

ُ
الانمفة الال فة، : النتتتتتتتتتتتتتتتمل النبة  امل

 ي، االدتتتتتتتتتتتتنةعة، ااالستتتتتتتتتتتتاثمة ، استتتتتتتتتتتتالمة اذيةلة، ااذمن الوةائي، االابة س، اخ ض  ةطا الكوا ث ااالستتتتتتتتتتتتابةًة للبوا ل، االب
ُ
وة، االاخبفط امل

ناا  املةتتتتتاخ مة د مجفع ال بةعة ، ااملةتتتتتةااس ًن اةنةتتتتتن، االبةقة، االاوةلة، االاخبفط، االامولل، ااالًاكة ، االاوظف ، اادال ، ااملج ا  ااذ
  ا.و  املنةخ، ااملةةع س الوةائفة، اشنا س امل)  
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من و مل أ  .كو  الا اً  املاخةس ماوا  ة مع شطة  ستتتتتتتتتتتن اي لل جياا   اإل جةش اشعةنس الا هفلمااحل ا 
 :مة لليهة  الا اً  ، اميكن أ  .نمل (2015املاو س،  اذمم) 2030-2015 ةطا الكوا ث 

 اشنا هتة؛  ولن)ةد حةال  البوا ل امت ة اسيا.فبفةيةائف احافةطفة ش نةري  4-6-5-1
 ش نةري  ظم مجلومة  لكن  ا ص  الا) ل ا  الق .اجاض هلة اإلم انا  الوةائفة؛  4-6-5-2
 اي هة من اذصو  اإل اةهفة على الدمون امحةلا)ة؛  الاوافةالبىنزاينس ق  س  4-6-5-3
اذ ثا   ةريس، خةتتتتتا مة ميلفا الواقع الةتتتتتةئ  د البالن  اذيةلة ا شم ان.ج ل  ستتتتتالستتتتتل  4-6-5-4

 ؛ احمل نس لا خال  خ ض ال ةق  اامل)   من اذيةلة عااملواق
. اً  . فف  احلا ة استتتتتتتتفةستتتتتتتتة  اإليال  الق .جو  عملفة  احلدتتتتتتتتةن االاب)ف   اهانةب 4-6-5-5

 االاخ لن االاوزلع االلوهةافة  أا .جاض)ة للخبا الاةمل؛ 
ن الدتتوة  امنظمة  شعةنس ًنةري ستتبل عفة الةتتكة  املاضتتا لن اامل ا عن اذستتالن ااملدتتنجمل  4-6-5-6

  االاب)ف  االابة س ًج  احلدةن؛املنابن على أسةآ أ نبة املنةالة االاخ لن 
 ؛ةاوزلع الح ل المبةً ة اإلم انا  الوةائفة مع احلةهة شىل شعةنس  4-6-5-7
البتتةقتتة ا  ةذعالف تتكن شعتتةنس .وزلج)تتة شىل موا ن ي  يتتةائفتتة،  مي ولتتل اذيتتةلتتة الق ال ا  4-6-5-8

  ااذحل س
  احل مل من ال ةق  اامل)   من اذيةلةالجةمة ل عم البىن الاوافة من  اهون قةع س منةستتتتبةأ  .ك ل  على احلكومة  4-7

 :نمل. ياه
شم انا  البةقة ا ؛ شتتتتتتتبكة  الن ل اذخاىالبا  ا  املةنلة اخ مة  ال عم الق .اضتتتتتتتمن: البنفة الاوافة 4-7-1

ماا ق ا ؛ املدتتتتتتتتتتتتف  اا ق . ال ما شم انا  املفة ؛ ا املو وقة الق .جبي اذالولة ملدتتتتتتتتتتتتةن  البةقة املاب نس؛ 
 ة ااالحافةطف 10؛اماا ق البفع لةملة اللاب ئة منةالة امجةةة مة ًج  احلدتتتتتتتتتتةن اأ ظمة خت لن اذيةلة

حةال  البوا ل املا.ببة ًربامج احلمةلة االهامةعفة؛ ااملةتتتتتتتتتتتتتتة ؛ ااحل ائق د  ة االستتتتتتتتتتتتتتيا.فبفةالوةائف
ستتتالمة  ظم ة أ  .ةتتتا) ف االستتتاثمة ا  ألضتتتل  جياا   الدتتتنةعفة ااملنةطق االقادتتتةنلة انيةصتتتة-ال  اعفة
اال.دةال  الةلكفة االالسلكفة، ا.كنولوهفة  املجلومة  مع اهوب الجنةلة أب  .كو   اذيةلة اهونس

   ةطا امجةةا)ة؛   ازهةا ل من الن ةاي  لاخلمل ل البنفة الاوافةا ا ظم مجلومة  الةتتتتتو ؛  ،ااال.دتتتتتةال 
  ةق  اامل)   من اذيةلة، خةا م اضى احلة ،  ة فة إلهااريا  احل  من ال ال خو 

 :االساثمة ا  د امل سةة  ااني مة  من أهل 4-7-2
د  اذخةمع على أستتتتتتتتتتتتتتةآ املبةنل الجلمفة  ال ةق  اامل)   من اذيةلةعن .ولف  املجة ف  2-1–4-7

 ؛ النجوب اذصلفةالق ختل .لمل ااملاوا  ة ا  املجة ف احمللفة االا لف لةاالعابة  

                                        
، على عكس املاا ق الق لنن )ة ال بةع انية  الجةمل ال بةع لنن )ة الق اللاب ئة لةملة البفع اأسوا  اذيةلة خت لن ا ظم الاب)ف  ماا ق شىل لن   10

  5ااة)ة  ال ةعلة د سلةلة اإلم انا  على النوو امل دل د املةنس 
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على  ال   ال ةئمن على الجلومل .نمفة ال   ا  البنتتتتتتتتتتتتتتالة، مبة د ذلمل الاجلفم االا  لا 2-2–4-7
 ؛ مجةه  الاجلفم ال  ةةةمجة  ا  املةاواي ،  

 البوة االابولا ااالًاكة  ا  ل الاكنولوهفة؛  2-3–4-7
  خ مة  اإل شةن ااني مة  االسانة لة اذخاىا  2-4–4-7

 :اال ة و فة فةالدكّو الةفةسة. 4-8
( 2-5-4املوان ) ال ةق  اامل)   من اذيةلةمن و مل شىل االستتتتتتتتتتتتتيا.فبفة اخبة الجمل احمل نس للا استتتتتتتتتتتتتانةنل  4-8-1

 ا .نتتتتتالجفة اطنفة  ضتتتتتالل عنطال أأ  .ضتتتتتع  على احلكومة اأه اف الةتتتتتفةستتتتتة الجةمة الق لاجن   ف )ة، 
اة)ة  من .ابلا  فة اجولض االاالفة  للا   نفة شااطلة ،، اعن  االقاضةرياحمل ن للةفة  مادلة حوا  

لستتتاثمة ا   ة فة ال فةمل ال ةعلة د ستتتلةتتتلة شم انا  اذيةلة اعامةن  ة ستتتة  قةئمة على أستتتس علمفة ا 
خفة  اذطا ااإلهااريا .دتتتتمفم  جياا  11 )ة على ذلملجأا .نتتتتب ،من ال ةق  اامل)   من اذيةلةو مل لل
  فق االستتتتتا امة االقادتتتتتةنلة ًن ا  فةه اف الةتتتتتفةستتتتتة.اذًلوغ امل ةلضتتتتتة  ًن ل شىل أن  ح مل  كن  لمل .

أ  .امةشتتتتتتتتتتى مع  هة  اذطا الإلهااريا الق مت ش نتتتتتتتتتتةؤهة ضتتتتتتتتتتمن  للا اً النبوي   ااالهامةعفة االبف فة
د شطة  االلا امة  الااهنة املندتتتتتتتتتتتو  علف)ة د ال وا ن الوطنفة اال الفة، مبة  ف)ة .لمل املادتتتتتتتتتتتلة للابة س 

منظمتتة الابتتة س الجتتةملفتتة، امع املااعتتةس الواهبتتة لاللا امتتة  البوعفتتة مبوهتتا الدتتتتتتتتتتتتتكّو اإلقلفمفتتة االتت الفتتة 
  املجمو   ة

متكفنفة للةفةسة  اال وا ن االلوائح اامل سةة  .نمل الضواًط املنةسبة،  ًف ة.نبفع  على احلكومة  4-8-2
د الةتتلبة  املجنفة ااة)ة  ال ةعلة  هة ا من املةتت الة االستتاثمة ا ًانتتبفع    فلةا عن  امل اضتتى، 

 منابة مع  ، د مجلة أمو ،ةشتتتتتتتتفلةمت ال ةق  اامل)   من اذيةلةمن و مل للشم انا  اذيةلة  ستتتتتتتتلةتتتتتتتتلة
اال ستتتتتفمة االستتتتتاثمة ا  الك فلة  ذا  الدتتتتتلة ااملا ق علف)ة، لبنة اذمن الوةائي الجةملي،ل الةتتتتتفةستتتتتة 

 د اتامجة  احمللفة االنجوب اذصلفة، اد الانمفة الال فة النةملة املةا امة   شجيةلل  لملةةتة
أطالا أ  .ضتتتتتتتتتتتتتتع  على احلكومة مع مااعةس اذه اف الن)ةئفة للةتتتتتتتتتتتتتتفةستتتتتتتتتتتتتتة الجةمة الق لاجن   ف )ة،  4-8-3

 ف  ميكن شعةنس ا.وهفا   ال ةق  اامل)   من اذيةلةمن و مل للللةتتتتتتتتتتفةستتتتتتتتتتة  الجةمة اشهااريا  مالئمة 
 ه اري ي     ةق  ام)   ا سلةلة شم انا  اذيةلة   ختاج عناذيةلة ااملوان الق  ا/أا . الا اساخ امل

 جيامن حفة اذالولة، ا   ، مع ضتمة  استاف ةري مجفع شتااط الةتالمةمنابة  اث ولة صتةحلة لأل ل ا 
 :الاةلةل اهلامي للموان الوةائفةةا هلخفة ا  د ل

شم انا   الستتتتتتتتتلمن احل اث د امل ةمل اذا  ضتتتتتتتتتمن ستتتتتتتتت ال ةق  اامل)   من اذيةلةمنع  4-8-3-1
  اذيةلة

شىل للاةتتتتتتولق  ةقةًل مبةعة/ي  أا ي من اذيةلة  ة ةئضتتتتتت  مفة  شعةنس .وزلع أيا  استتتتتتينان 4-8-3-2
، ال بةع انية  هف ة أا  النتتتتتتبف)ةأا امل ستتتتتتةتتتتتتة  اني لة أا امل ستتتتتتةتتتتتتة   البجةملًنّو 

                                        
  5.ان هة  املمة سة  ااالساثمة ا  للا دفل د املةنس   11
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ا ضتتتتالل   املابلبة  الاوةالةا  مابلبة  ستتتتالمة اذيةلة ة ة شتتتتالبة أ  .ليب هة  اذيةلة  
من)تتة ميكن أ  حيومل  شىل منابتتة  يتتةائفتتة  املبتتةعاذيتتةلتتة أا ي    تتةئض تتإ   ،عن ذلتتمل

، االةتتتتتجي شىل   فق أعلى ااةونس الةتتتتتالمة مابلبة استتتتتاف ةري مجفع  مع ضتتتتتمة ، ه ل س
    قفمة .وةالة  كنة

أا  ،شىل عل  حفوايي  ال ةًل للاةتتتتتتتتتتتتتتولق من)ة ي  املبةع/ ةئض من اذيةلة أا ال ولل  4-8-3-3
مجفع  ضتتتتتتتتتتتتتمة  استتتتتتتتتتتتتاف ةري جيا شىل أعالف  وللال ى ا   شىل منابة  ي  يةائفة  وللا

  مابلبة  الةالمة ااةونس
-3-8-4أا  وللا على النوو املبن د املةنس  ا.وزلجلجةن ي ال ة. الا  ةئض اذيةلة ال 4-8-3-4

ه اري اذا  ، ةق  ام)   ستتلةتتلة شم انا  اذيةلة   .ّياملوان الق ، ا 3-3-8-4املةنس ا  2
الاةتتتتتمف  ا  االستتتتتاخال  مثل مجةةة من خال   ثة ولةالنابة  املدتتتتتةحلة لأل ل ا الي  

  الالهوائي  اهلضمالجضوي ا 
 من للو  شهااريا البةقة(، ااختةذ  هةعاملجةةة احلاا لة مع استتتتي ) البةقةحا  املوان لاولف   4-8-3-5

  .دةع  أي ا بجةاث  سةمة شىل الوالف اةوي
)اختةذ شهااريا  للو  من .دتتتتتتتتتتتتتتةع  اال بجةاث  الةتتتتتتتتتتتتتتةمة شىل  حلا لان و اخلل من املال 4-8-3-6

   م ا ن الن ةاي ال  ن د ا  الوالف اةوي خال  عملفة احلا (
 :مة لاجلق لملجةل  اختةذ الا اً  الاةلفة د جيا 4-8-4

 ،ًدو س هف سمدممة د فة  سالمة اذيةلة .نالجة   لنبوي أ  .كو  ل ى احلكومة  4-1–4-8
  لة اإلطة  ال ة وي ال ةئم الةي حيكم ستتتتتتتتتتتتتتالمة  جياا   شهااريا   جةلة لان فةهة مع

  أا حن ال مياثتتل لاللا امتتة  التت الفتتة ااإلقلفمفتتة ابن أ تتا قتت ةل، حفثمتتة هونهتتتةاذيتتةلتتة ا 
، الوةائي ال ستتاو  اال ستتفمة مامةشتتفة مع املجةل  املا ق علف)ة نالفلة اضتتع .نتتالجة  جياا 

اضتتتتتتتتتتع .نتتتتتتتتتتالجة  اشهااريا  قةئمة على املخةطا لضتتتتتتتتتتمة   جيا،  مة ف)ة ا ا شللُ حفة 
  .جالض سالمة اذيةلة للخبانا  احل مل من ال ةق  اامل)   من اذيةلة االماثة  ة)ون 

 ة ااضتتتوة امنةتتتمل  على شتتتااطستتتالمة اذيةلة  شهااريا  .نلأ  ضتتتمة   على احلكومة  4-2–4-8
انيةصتتتة ًاوستتتفم  ال ستتتاو  الوةائي واصتتت ة اذيةلة، مع مااعةس مصتتتالحفة ا لخ و . لاوستتتفم

من  )ةللف امة، (1985اذيةلة اال  اعة امنظمة الدتتتتتتتتتتتتتوة الجةملفة،  منظمة) اذيةلة املجب س
    ةخ من وة

شىل  امةتتان س علمفلة ستتفةستتة  عةمة مالئمة امرب سأ  . عم اضتتع ا.ن فة  على احلكومة  4-3–4-8
، اذلمل لافةتتتت  الوصتتتتو  شىل اذستتتتوا  االابة س على الدتتتتجف لن احمللي اال ايل  نفةأستتتتس 

، مبة د ذلمل على اها انيدتتتتتتو  اال. ةقة  ذا  الدتتتتتتلة استتتتتتانةنلا شىل االلا امة  ال الفة
ال ةق  مةتتتاواي   أت  هة د. فملم أ     اعلى احلكومة الجةملفة الابة سمبنظمة ذا  الدتتتلة 
   )مةمن نةسبة للو مل انيبوا  املاخة .، اأ  اذيةلة اامل)   من
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امنظمة   الدتتتتتنةعفةااةمجفة  املجةل  انيةصتتتتتة الق لضتتتتتج)ة  ل من ال بةع انية   على 4-4–4-8
أ  .ا.ك  على أطا قة و فة حكومفة لةتتتتالمة اذيةلة اهونهتة .امي شىل احل  من  ،املنابن

ل بةع ا ال ةق  اامل)   من اذيةلة اشنمةه)مة  اجيوز للوكومة  أ  .نظا د نعم عمل
نةعفةانية   امنظمة  املنابن، امنظمة  اتامع امل ي اي هة من  ااةمجفة  الدتتتتتتتتتتتتتت
او ا  او الانتتتتبفع على احل  من ال ةق  اامل)   من اذيةلة، املجنفنةب املدتتتتلوة أصتتتتو
ستتتتتتتتتتتتالمة  الق  كمال ةئمة  اذطاد من ال ةق  اامل)   من اذيةلة  لو مل ل مبةن اهتة شنمةج

   اذيةلة اهونهتة
 :اذسوا  االابة سمع مة لاجلق للاااًط  اختةذ الا اً  الاةلفة د جيا 4-8-5

او  املوه)ة للبمفع .نظفمفة ل عم الي.فبة  امل سةفة النةملةا أ  .ضع أطال  على احلكومة  8-5-1–4
للنةتتتبة  االابة لةصتتتوة  املنابن اات) لن من  ةتتتن  ة ستتتةهتم اإل اةهفة  الةتتتو  الق متكن

-املنابنمثل ع ون من اق  لنتتتتتتتمل ذلمل .ا.فبة    من ال ةق  اامل)   من اذيةلة مل احلشىل 
مثل  اًبة  املنابن )االفة  مباكاس لاج ل  الانةتتتفق اذ  ي ( مثل ال  اعة الاجةق لة)املنتتتيلن 

مع  ظم الاخ لن االنظم ة ، االفة  ل مج اإل اةج  أستتتتتتتتفل ( ع النتتتتتتتتا ة ا  ما مجةعة  امل ا عن ا 
 ( املةاونعة  اإلل اع د مثل  ظم شلدةال )املةلفة 

  اعلى احلكومة  املمة ستتة  ًن النتتا ة على احلكومة  أ  .ضتتع أطالا قة و فة .ةتتةع   8-5-2–4
 .امكن أ  ،أ  .نتتبع .ببفق الج ون ااال. ةقة  انيةصتتة ضتتمن هة  اذطا، احفة أمكن

د شمكة فة  نا ال ةق  اامل)   من اذيةلة  من النظا اذطااف املاجةا ة ًن النتتتتتتتتتتتتتا ة  
خبوا  لانتتتتتتتتبفع الج ون انيةصتتتتتتتتة  ي .جمل ضتتتتتتتتمن شطة   النبوي للوكومة  أ  .اخة

ال ةق  اامل)   من اولف  ً .اةتتتتتتتباقة وي ستتتتتتتلفم اأ  .انع املمة ستتتتتتتة  ي  الجةنلة الق ق  
  اذيةلة  

ن فتتتة .د فتتتة  املنتتتتتتتتتتتتتتياي  الجتتتةمتتتة لأليتتتةلتتتة ًوفتتتة  الفتتتة أ  .ننتتتتتتتتتتتتتتع  على احلكومتتتة  8-5-3–4
   ال ةق  اامل)   من اذيةلةاحل مل من إلنمةج . اً   اسيا.فبفة 

اللامةشتتتتتتتي مع اال. ةقة   عن  االقاضتتتتتتتةري،ا ة حفثمة لكو  ذلمل منةستتتتتتتبل  على احلكومة ، 8-5-4–4
ل عم احل  من ال ةق  اامل)    حوا  .ننتتتتتتتتتتتتتتع أ  .ج ز ا  ال الفة الثنةئفة ااملاج نس اذطااف،
 من اذيةلة ضمن الربامج الوطنفة 

اد مة   ةتتتتا الجالقة  الابة لة ضتتتتمن اإلقلفم ن .دتتتتمفم ا.ن فة أ   ةتتتتمل  على احلكومة  8-5-5–4
 احل  منًن اذقةلفم، مبة د ذلمل ضتتتتتمن املنظمة  اإلقلفمفة املجنفة   ب)ة  البال ة، ميكن 

د اال  بةعة  عن الا خ ا  د الا افة اةما ي ا  نالنة  ال ةق  اامل)   من اذيةلة
أتفة خةصتتتتتتتة د البل ا  الق .جام  على ، اهلةا اذما ستتتتتتتلةتتتتتتتلة الاربل  ااملنةالة اإلضتتتتتتتة فة

املةتتتةآ ًةتتتالمة اذيةلة اصتتتوة النبة  ُ. خل اهانةب ي  ةتتتفنة  ذ جياا   الوا نا 
  ااحلفوا 
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 :اني مة  املةلفة االفة  خت ف  املخةطا 4-8-6
 ةعلة د ال بةع انية  أ  .ةتتتاو ث ال)ة  اةمن احملبملة للم ستتتةتتتة  املةلفة اي هة من  4-8-6-1

اة)ة  ال ةعلة صتتكو لة مةلفةل االفة  لاخ ف  املخةطا اخبوط ش اةج  دتتدتتة ملةتتةع س 
شنا س املخةطا االادتت ي هلة امتولل االستتاثمة ا  الالزمة  على ستتلةتتلة شم انا  اذيةلة د
 مة  انيالدتتتتتتتتتتتتتتكّو ا اميكن أ  .نتتتتتتتتتتتتتتمل هة   12 ال ةق  اامل)   من اذيةلةمن و مل لل

املةتتتتتتتتتتتتاونعة ؛ اإلل اع د ، مثل  ظم متولل شلدتتتتتتتتتتتتةال   ظم ائامة  املخ اان ُ : اادلفة 
الامولل املخالط، حفة .ةاخ مل اذموا  الجةمة لاو ف  اساثمة ا  ا ضمةان  ال ااض؛ ا 

ةل  اعة الاجةق لة املةتتتتتتتتتتتتتت الة؛ للبمفع  .ج ل  تةذج اذعمة  النتتتتتتتتتتتتتتةملة ا ال بةع انية ؛ 
الدتتتتتتتتتتتتتت مة  انية هفة،  المل النةمجة  ة  ة مةلفل  عةزالل  ببة  الا من ال  اعي الق .و ا ا 

النتتتتتتتتتتتتتتاا ة  ًن ال بةعن الجةمل اانية ؛ ا ؛ اةوائحا  ال دتتتتتتتتتتتتتتوىعن اذح اث الببفجفة 
ا.ةتتتتتت)فال  املةتتتتتتةع س الا نفة الق .ج ز اة ا س االئامة فة للم يضتتتتتتن احملاملن من خال  

  ل   ا لن ة اهلةانمفة ال
على احلكومتتة  الانتتتتتتتتتتتتتتبفع على . تتت ة انيتت متتة  املتتةلفتتتة من أهتتل .لبفتتتة االحافتتتةهتتة   4-8-6-2

اذصتتلفة  االنتتجوبلمةتتا ف لن املةتتا)  ن، ال ستتفمة امل ا عن اذستتالن ل الانتتوفلفة املةلفة
 الدتتتوا االدتتتو س ااملاوستتتبة، اي املانةهفة  النتتتا ة اصتتتوة  املنابن ا اًبة  املنابن ا 

  من اة)ة  ال ةعلة الدو س اال  ة  الضجف ةه الري 
أ  .نظا د اضتتتتتع الا اً  ااذناا  الاةلفة  منةستتتتتبلة، ذلمل لكو  احن امل اضتتتتتى عن  ،على احلكومة  4-8-7

اذيةلة، مع ضتتتتمة   ا د مااحل حم نس من ستتتتلةتتتتلة شم ان من ال ةق  اامل)   من اذيةلة  مل لاج ل  احل
اصتتتتوة  املنابن اات) لن امنظمة  املنابن  االنتتتتجوب اذصتتتتلفة مااعةس احافةهة  امل ا عن اذستتتتالن

 :الدوا االدو س ااملاوسبة اال  ة  الضجف ة اامل)منة د مجفع احلةال املانةهفة  النا ة ا 
 ،التتتتتةًح/متتتتتة قبتتتتتل احلدتتتتتتتتتتتتتتتتتتةن/الدتتتتتتتتتتتتتتفتتتتت  مااحتتتتتل)اذيتتتتتةلتتتتتة    تتتتت ا للنةتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتة ني ض  4-8-7-1

ستتتتتتتتلةتتتتتتتتلة د اوزلع الاب)ف  ا الااملنةالة االاخ لن ًج  احلدتتتتتتتتةن ا  الدتتتتتتتتف /الةًح/ااحلدتتتتتتتتةن
 (:شم انا  اذيةلة

ل اينس .و ا املمة ستتتة  املةتتتا امة االاكنولوهفة  الق هةن ة أناا  مةلفة  4-8-7-1-1
 ااعامةنهة؛لف)ة عدو  احلشمكة  اذيةلة ا    ا   بم أهنة . لل 

 من    ا  اذيةلة؛ و مل حوا   ا ظم مكة  س لل 4-8-7-1-2
 ؛ ةمنخ ض ً وائ متولل  4-8-7-1-3
 ؛ اذيةلةمن    ا   مل   الق لاكنولوهفة احمللي للادنفع لحوا    4-8-7-1-4

                                        
و مل من ال ةق  اامل)   من اذيةلة موضتتتتتتتوة اإلهااريا  ااالستتتتتتتاثمة ا  الق لاجن على اة)ة  ال ةعلة د ستتتتتتتلةتتتتتتتلة اإلم انا  ال فةمل  ة للش مل   12

  5للا دفل د املةنس 
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على اذيةلة ال ةئضتتتتتتتة ي  ال ةًلة حلةتتتتتتتومة  أحكةمل قة و فة خةصتتتتتتتة لا  4-8-7-1-5
  لاربع  ةلللاةولق ا 

 :للنةبة ني ض ه   اذيةلة 4-8-7-2
. اً  : . اً  اأناا  .ةتتا) ف  ة  الاب ئة ام  مي اني مة  الوةائفة 4-8-7-2-1

-مة-ق  -ان عأ ظمة ا اأناا  مةلفة لانتتتتتتتتتتتتبفع الاربع ً ةئض اذيةلة؛ 
أحكةمل قة و فة ا حظا الاخلل من اذيةلة د م ا ن الن ةاي ؛ ا ؛ .ُل ي

نيدتتتتتتتتتتتتتتم أا الاربع للبجتتةمل التتةي قاب ات لخ ا ا)تتةري لاو   حةتتتتتتتتتتتتتتومتتة  
املةتتتتتتتتتت الفة من لالستتتتتتتتتتا)الّ؛ . اً  محةلة ة  ا  امنل ل مة اصتتتتتتتتتتالحفاا لكن

اختةذ ا ؛ النتتتتتتتبف)ة  ة الكفةان أا البجةمل لانتتتتتتتبفع الاربع لذيةلة لبنّو 
نتتتتتتبع لي ة. اً  لاوهفا  ة  الاب ئة شىل االمانةع عن .االج املبفجة  ال

املةا)لكن على شااري  مفة  م اطة من اذيةلة؛ اأحكةمل قة و فة ةمع 
  على ح س الن ةاي  الوةائفة

.  ة حوا   شىل : ادعةنس .وزلج)ة . اً  اأناا  ماجل ة للاربع لذيةلة 4-8-7-2-2
.وهف)فتتة إل نتتتتتتتتتتتتتتتةري خبوط اي هتتة من الكفتتةان  املال فتتة؛  البجتتةمل ًنّو

؛ مبةنل  كم الاربع اي هة من الكفةان  املال فةًنّو البجةمل ا.نتتتتتتتتتتتتوفل 
لذيةلة؛ .جال  الا امة  امةتتتتتتتتت الفة  اة)ة  املةاة لأليةلة ااملال فة 

.وهف)فة ًنتتتتتتتتتتتت   الةتتتتتتتتتتتتلع الق ميكن الاربع  ة؛ أطا .نظفمفة خبوط هلة؛ 
.وهف)فة منةستتتتبة لضتتتتمة  الانتتتتوفل الةتتتتلس ذ ظمة خبوط ام ستتتتةتتتتفة ا 

اذيةلة املاربع  ة مبجةل  الةتتتتتتتتتتتتتتالمة . ي أ   الاربع لذيةلة، لضتتتتتتتتتتتتتتمة 
ن؛  . اً  ا االاوةلة، اأال . خل الةتتتتتو  ا.ةتتتتتا) ف املةتتتتتا ف لن املايًو

، مبة د ذلمل خال  حةال  اخت لن)ة لاةتتتتتتتتتتتتتت)فل   ل اذيةلة املاربع  ة
  البوا ل ااذزمة 

أحكةمل قة و فة ماجل ة جبمع : .ةتتتتتتا) ف اذستتتتتتا املجفنتتتتتتفةأناا  . اً  ا  4-8-7-2-3
-ق  -اأ ظمة ان عالن ةاي  الوةائفة مبج   عن الن ةاي  ي  الوةائفة؛ 

  .ُل ي-مة
 :البوة االابولا ااالًاكة  4-9

االًاكة  ال ةئم على الجلومل ااذنلة أ  .و ا اإلطة  الامكف  للةفةسة  اامل سةة  ل عم  على احلكومة  4-9-1
االاكنولوهفتة  االبنفتة الاوافتة اانيت متة  االي.فبتة  االهامتةعفتة االجملفتة   د املمتة ستتتتتتتتتتتتتتة  ااملنابتة 

، شىل على احلكومة ا   احل مل من ال ةق  اامل)   من اذيةلةالانظفمفة االةفةسة.فة الق . ني شىل /امل سةفة
وثفة، هة ا ال بةع انية  امنظمة  اتامع امل ي ااملنظمة  ال الفة اامل ستتتتتتتتتتتتتةتتتتتتتتتتتتتتة  اذ ةنميفة االب

، مع مااعةس للو مل من ال ةق  اامل)   من اذيةلةع االًاكة ا  ف.نتتتتتتتتتتتتبا    د البوة االابولاةستتتتتتتتتتتتاثماال
النتتجوب  مبة لنتتمل، ا احافةهة  ال  ة  الضتتجف ة ااة)ة  ال ةعلة الدتتو س احلبم د ستتلةتتلة اإلم ان
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 ،من خال  عملفة  .نتتتتتتتتة  فة ناملواطنمجة ف ااالستتتتتتتتا ةنس من املجة ف الا لف لة االنتتتتتتتتجبفة ا اذصتتتتتتتتلفة، 
  امبوا  ة أصوةب املجة ف

احلوا  االابةن  ًن ال بةعة  الق .نتتتتتتتتتتتتتتمل ا ةال  البوة االابولا ام  مي  ةلة    على احلكومة  4-9-2
اني مة  اإل شتتتتتةنلة ااالستتتتتانتتتتتة لة ااذاستتتتتةط اذ ةنميفة اال بةع انية  امنظمة  املنابن اامل ا عن 
اذستتتتالن ااملةتتتتا)لكن، لضتتتتمة  أ  .ةتتتتابفا االستتتتاثمة ا  د البوة االابولا ااالًاكة ا  للبلا 

   الةفة  احملليهةمة د ة  اأ  .كو  الحافةهلا 
على  عم البوة االابولا ا  ف  االًاكة  من ال بةع انية  اامل ستتتتتتتتتتتتتتةتتتتتتتتتتتتتتة  اذ ةنميفة االبوثفة، ل 4-9-3

 :احلكومة 
ملمة ستة  االاكنولوهفة  املباكاس، اضتمة  اهون شطة  م ستةتي لابولا ا .  ة منح خثفة 4-9-3-1

، انعم .بةن  املجة ف (إل  ةذ ح و  امللكفة ال كالةم ستتتتتتتتةتتتتتتتتة  مثالل، )ا.نظفمي مالئم 
   ن لالاالا  لا لافة  االعامةن ا 

  ل  ال ضتتتتتةاي الق ة ش نتتتتتةري مندتتتتتة   مع أصتتتتتوةب املدتتتتتلوة املجنفن الةلن ميكن)م مجل  4-9-3-2
   اذخةث االابولا ااحللو  ااالًاكة ا أ نبة جيا أ  .وبف)ة 

ة، لافة  .بولا ًن ال بةعن الجةمل اانية ، حفثمة  ة  ذلمل منةسبل شقةمة شاا ة  حم نس  4-9-3-3
  االًاكة ا  ا.كفف  ا  ل ااعامةن ةولقا.

اال بةع انية  امنظمة  اتامع امل ي اامل ستتتتتتتتتتتتةتتتتتتتتتتتتة  اذ ةنميفة االبوثفة اا ةال   على احلكومة  4-9-4
 د الانمفة أ  .نظا د ال ضتتةاي االاو اي  ااتةال  الائفةتتفة الاةلفة املاجل ة للبوة االابولا ااالًاكة 

 : ال ةق  اامل)   من اذيةلة
، ال ةق  اامل)   من اذيةلةمن و مل لو  للاحل ؛ال ةق  اامل)   من اذيةلةأستتتتتتتبةب احبم  4-9-4-1

مبة د ذلمل الاكنولوهفة  املنةستتتتتتتتتبة على طو  ستتتتتتتتتلةتتتتتتتتتلة اإلم انا  الوةائفة، اخفة ا  )
لةملة اللاب ئة، امدتتةن  البةقة املاب نس لجملفة  البةقة املوه)ة او املةتتا امة الاجب ة 

ااذه اري  ال فمة شىل املنابة  الثة ولة ولل اشضة ة ا ؛ (ال ةق  اامل)   من اذيةلةمن  مل احل
 ةق  ام)   من هف ة على اذيةلة ااملوان ي  الدتتةحلة لأل ل الق .ّي ستتلةتتلة شم انا  

  اذيةلة
على البف ة، اا بجةاث  يةزا  ال  ف ة، ا.و  املنةخ، ااملوا ن ال ةق  اامل)   من اذيةلة أ ا  4-9-4-2

؛ ااالًاكة ا  ال ةق  اامل)   من اذيةلةاو  املنةخ على ل احلةيل ااملاوقع ا   الا الببفجفة؛ 
  الالزمة للاخ ف  من هة  اداث 

 مثالل،)د .كنولوهفة املجلومة  ااال.دتتتتتتتتتتةال  ااالًاكة ا  الاقمفة الا  مل االستتتتتتتتتتا ةنس من  4-9-4-3
من و مل لل( االصتتبنةعيش ي م اذشتتفةري، االبفةان  الضتتخمة، االة ةري ا ، الكالة املاةتتلةتتلة

  ال ةق  اامل)   من اذيةلة
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او   )للا خال  الاكنولوهفة، مع مااعةس   اي  حم نس م ي ة الًاكة ا  االهامةعفة ا 4-9-4-4
عن احافتتةهتتة    تتة  حمتت نس  ،  ضتتتتتتتتتتتتتتالل (اةوائح، ااهلباس البنتتتتتتتتتتتتتتالتتة، ا ن اعتتة املنتتةخ، اال

 لن ااملةتتتتتنن االنتتتتتبةب االنةتتتتتةري اامل)ةهالن ةمل ا عن اذستتتتتالن اصتتتتتوة  املنابن اات)مل  )
 ( ااذشخة  ذاي اإلعةقة االنجوب اذصلفة

اال بةع انية  امنظمة  اتامع امل ي اامل ستتتتتتتتتتتتةتتتتتتتتتتتتة  اذ ةنميفة االبوثفة اا ةال   على احلكومة  4-9-5
ال ةق  من و مل للحل حم نس د البوة االابولا ااالًاكة  االانمفة أ  .نظا د ال ضتتتةاي الاةلفة انيةصتتتة مبا 

 :اامل)   من اذيةلة
.بولا أصنةف ا    ل : الدف /الةًح/احلدةنماحلة ا  ةًحالدف /ال/احلدةن قبل مة ةلملاح 4-9-5-1

م تتتةامتتتة اد تتتة  ااذمااض، ا متتتل احلاا س، ا  تتتةريس  )استتتتتتتتتتتتتتالال  ذا  حلتتتة  حمتتت نس 
. لل ( مع .و  املنةخ  اذعالف، ا ثة ة املوةاي ، ام ةامة اة ةف اال فضةان ، االاكفمل 

املكة وة البفولوهفة ا على طو  ستتتتتتتلةتتتتتتتلة اإلم انا  الوةائفة؛ لل   ا  ااهل    ةًلفة المن 
 ةتتتتن املمة ستتتتة  ااذناا  ااملج ا  ا ؛ من خال  استتتتةئل مةتتتتا امة لآل ة  ااذمااض

امل خال  اعملفة  احلدتتتتتتةن؛ ا.بولا  ة ستتتتتتة  ش اةج  ةتتتتتتن هونس ستتتتتتاخ امل الالزمة ال
البووث االابولا لستتتتتتتتتتتتتتاختت امل  مواصتتتتتتتتتتتتتتلتتةاميكن البوتتة د   متت س صتتتتتتتتتتتتتتالحفاتتاا  املناج

ضتتتتتمن مةتتتتتةتةهتة ( مبة د ذلمل الاكنولوهفة البفولوهفة امل بولة حملفلة)الاكنولوهفة  احل لثة 
  او فق هة  اذه افلاملمكنة 

اساخ امل املوا ن، .كنولوهفة  .اةم ًك ةريس : االاخ لن ااملجةةة ًج  احلدةناملنةالة ملااحل  4-9-5-2
د الوقم  مي ا  ،م س الدتتتتتتتتتتتتالحفة فمة اشطةلة الضتتتتتتتتتتتتة ة إلالن ةاي  أا ا ج امل اخن ةض ا 

الوقةلة من ا ااالستتتتتتا امة البف فة؛ دتتتتتتةئل خدتتتتتتةئل اةونس الاوةالة اي هة من اني  ةتتتتتتا 
.دتتتتمفم املنابة  االجملفة  على  ةتتتتفنة  شنخة  ا ًج  احلدتتتتةن امكة وا)ة؛ مة ا ة  

  احلفةزا  الدو س ذصوةبااملاا ق؛ ا ةن .كنولوهفة  الاب ف  االاخ لن 
ةلة من ظم  ظف ة، ا جمل  ةتتفنة  على اني مة  اللوهةتتافة، اشنخة   ُ : الن ل االاوزلع قملاحل 4-9-5-3

  حفة اساخ امل البةقة امنخ ضة الكًاو ، ال سفمة د أ ظمة سالسل الاربل 
ةتتتلّو أ ضتتتل ل )م شىل وصتتتل اللن استتتة  : ااالستتتا)الّاني مة  الوةائفة  يم  م قلملاح 4-9-5-4

  املةا)لمل
 :الاوعفة االاجلفم االا  لا 4-10

مع ال بةع انية  امنظمة  اتامع امل ي ا اًبة  املةتتتتتتتتتتتا)لكن اا ةال   على احلكومة ، للاجةا  4-10-1
ال تتةعلتتة، أ  .ضتتتتتتتتتتتتتتبلع ًتت ا  قفتتةني د .وعفتتة ا.ث ف  عتتةمتتة اةم)و  من اة)تتة  ه الري  الانمفتتة اي 

، اذيةلةعن ااملةتا)لكن اي هم من اة)ة  ال ةعلة د ستلةتلة شم انا  اصتة جي الةتفةستة  ااملنتامل 
احل مل من ال ةق  اامل)   مةتتت الفا)م امل  فة عن نعم ا  ؛ال ةق  اامل)   من اذيةلةمن  مل أتفة احل: ًنتتت  

االقادتتةنلة ااالهامةعفة االبف فة؛ استتبل  ااذًجةن ال ةق  اامل)   من اذيةلةالدتتال  ًن ا ؛ من اذيةلة
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هة  اة)ون، الق هت ف شىل .وف  املجةل  االهامةعفة على  جياا   ال ةق  اامل)   من اذيةلةمن  مل حلا
 ة فة للاوعفة االاث ف ، مبة ي  م بو ، أ  .بو  ا.ةتتتتاول قنوا    املمكن  نبا أمالا اذيةلةاهجل ه   

 : د ذلمل
 ؛ الق .ب أ من مةاوى النبةب ا.ةان  شىل الجلومل محال  الاوعفة االاث ف  4-10-1-1
ااستتتتتةئط  اإلذاعة االدتتتتتو  االال  لو  اال ف لو) ةاملخال .ةتتتتتخ  قوس استتتتتةئط اإلعالمل  4-10-1-2

 ااالًاكة ا  الاقمفة؛ا.كنولوهفة املجلومة  ااال.دةال  ( الاواصل االهامةعي
، مع شلالري اهامةمل خة  ذصوا الةكة  النظةمي.ةخ  قنوا  الاجلفم النظةمي اي   4-10-1-3

 ة؛ سنل 
ااةمجفة   لنتتتتتتتتتتتمل اتامجة  احمللفة مبةاملجلومة  على مةتتتتتتتتتتتاوى اتامع احمللي،  .بةن  4-10-1-4

 االةكة  اذصلفن ااتامجة  ال لنفة؛  الث ة فة
ال ةق  اامل)   مندة  أصوةب املدلوة املاج نلن افامجة  املمة سة الق .اجةمل مع  4-10-1-5

 ؛ من اذيةلة
 الاوهف)فة الوةائفة الوطنفة؛انيبوط  4-10-1-6
الاوستتتتتتتتتفم ضتتتتتتتتتمة  أال .ا اخل هة  املجلومة  مع اضتتتتتتتتتوح مع ، اذيل ةاملجلومة  على  4-10-1-7

 اإلل امي؛
منتتت ايب املبفجتتتة  ًن مجلومتتتة    تتتةط البفع، مبتتتة د ذلتتتمل اال.دتتتتتتتتتتتتتتتتةال  املبتتتةشتتتتتتتتتتتتتتاس ا  4-10-1-8

  املةا)لكنا 
د ًاامج استتتتتتتتتتتاجةنس اذيةلة اشعةنس املنخاطة امنظمة  اتامع امل ي ااة)ة  ال ةعلة  على احلكومة  4-10-2

الربامج، ًوفة  ةتتتتن  )م .وزلج)ة أ  . عم زاينس الوعي ا.وف  ستتتتلّو املةتتتتا)لكن املةتتتتا)  ن د هة  
 مل أا شتتتتتوايل   ة فةو ه الري املةتتتتتا)لكن ذصتتتتتو  اذيةلة الق أعف  .وزلج)ة اهت ئة أي شتتتتتوايل أا اصتتتتت

  ل ل)م
اا ةال  اذمم املاو س ااملنظمة  ال الفة ااإلقلفمفة امنظمة  اتامع امل ي اي هة  على البل ا  جيا 4-10-3

ًبال ة  13،للفومل ال ايل للاوعفة لل ةق  اامل)   من اذيةلة  ةحا االمن أصتتتتتتتتوةب املدتتتتتتتتلوة املجنفن 
للاجةا  مع مجفع أصوةب املدلوة  "الفومل"  ل  موضوع  جياا   ضوري اذالواي  الوطنفة منةسبة اد

  املجنفن
اامل سةة  اذ ةنميفة امنظمة  املنابن ااتامع امل ي اي هة من اة)ة  ال ةعلة  على احلكومة  4-10-4

لا ال  اة)ة  ال ةعلة د ستتتتتتتلةتتتتتتتلة  االا  لا الجلومل ال ةئم علىذا  الدتتتتتتتلة أ  .ةتتتتتتتاثما د الاجلفم 

                                        
أللو  الفومل ال ايل للاوعفة لل ةق  اامل)   من /ستتتتتتتتتتتتتتتبامرب 29ًاجفن  2019 ا  ة و  اذ  /نلةتتتتتتتتتتتتتتتمرب 19قاا  اختة.ا اةمجفة الجةمة لألمم املاو س د   13

 (United Nations، 2020  )اذيةلة
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ال ةق   منو مل اذعمة  لل اينس لمل)ة ا  الا نفة ام)ة ا  شنا س اذعمة  الابة لة ا  ا  اذيةلةشم ان
 :على احلكومة هلة  الوةلة، ة ا  ف ل (  5على النوو املبن د املةنس ) اامل)   من اذيةلة

ال ةق  من  مل ًنتتتتت   احل الجلومل  ةئم علىال جلفم.ج ل  اذطا امل ستتتتتةتتتتتفة ل عم الا  لا االا 4-10-4-1
ااذنلة املةتتتتتتتتتتتتتتان س شىل الجلومل ذهل ًنةري ال   ا  د فة  املجة ف  اامل)   من اذيةلة

اميكن أ    ااملمة ستتتتتتتتتتتتتتة  الق  بم أهنة . ني شىل احل مل من ال ةق  اامل)   من اذيةلة
اامج : .نتتتتتتتتمل الةتتتتتتتتبل املمكنة خ مة  اإل شتتتتتتتتةن ااني مة  االستتتتتتتتانتتتتتتتتة لة اذخاى؛ ًا

عن شنمةج اح ا  ا ؛ ال ةق  اامل)   من اذيةلةأ ةنميفة أا صتتتتتنةعفة  دتتتتتدتتتتتة ًنتتتتت   
د املنةهج ال  استتتتفة للم ستتتتةتتتتة  الق .جةجل ال ضتتتتةاي املاجل ة  اامل)   من اذيةلةال ةق  

  اماا   الا  لا امل) احل لفة امل ا آ ا للنظم الوةائفة؛ 
لةتتتتتتتتتفة ، اأ  .ب  على لضتتتتتتتتتمة  أ  .كو  مجفع ًاامج .نمفة ال   ا  البنتتتتتتتتتالة حم نس  4-10-4-2

ةتتتتا االقاضتتتتةري، اأ  .ادتتتت ى للمجوقة  الق املجة ف ااملمة ستتتتة  احمللفة االا لف لة، ح
  ا اصتتتتتتوة  املنابن اات)   اذصتتتتتتلفو  ةتتتتتتكة اال  و   اذستتتتتتالو .واه))ة النةتتتتتتةري اامل ا ع

   اي هم من ال  ة  الضجف ة د الوصو  شىل هة  الربامج
الانةفق ااساخ امل فة  ضمة  .بولا ال   ا  عرب سلةلة شم انا  اذيةلة أب مل)ة لا 4-10-4-3

  الاوةفنة  عرب الةلةلة
 :ااذمكنة االدنةعة  الةلع اال بةعة ا  املنابن  اًبة  4-11

 اذستتتتتتتتتتتتتتالو  امل ا عو  ذلمل د ةمب ،ستتتتتتتتتتتتتتلةتتتتتتتتتتتتتتلة شم انا  اذيةلة د أ  .جمل اة)ة  ال ةعلة جيا 4-11-1
 منابن استتلع اقبةعة  اأمكنةاال بةع انية  على .نتتكفل  اًبة   ااملاوستتبة الدتتو س اامل ستتةتتة 
 14 اصنةعة 

ا.ج زهة ا. عم)ة د  ال  الااًبة  ااملنظمة  اإلتةئفة أ  .فةتتتتتتتتتتتتتتا ش نتتتتتتتتتتتتتتةري هة   على احلكومة  4-11-2
 :.نمل هة  اذناا ميكن أ  ا   ال ةق  اامل)   من اذيةلةمن  مل اذناا  الق . نل)ة ا.ة)م د احل

ااالًاكة ا   ا ة سة  اإلنا س ،لاكنولوهفة املادلة ل الجلومل ال ةئمة علىة ف  نا املج 4-11-2-1
 اأ ضل املمة سة  ًن أعضةئ)ة؛ 

.ج ل  ق  ا  أعضتتتتتةئ)ة على  )م ا.لبفة مابلبة  الةتتتتتو  ا.ببفق املمة ستتتتتة  الق . لل  4-11-2-2
 ؛ شىل أن  ح مل ال ةق  اامل)   من اذيةلة

  ةن سلةلة ال فمة االانةفق ًن ال بةعة ؛  4-11-2-3
 متثفل مدةحل أعضةئ)ة د احلوا  ًن   الةفةسة ؛  4-11-2-4

                                        
  منظمة  املنابن االاجةا فة  ا اًبة  اذعمة  الدو س ااملاوسبة احلبم اياف الابة س االدنةعة ا مجة  أخاى  ال ة.نمل هة  الااًبة    14
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االدتتتتتتو س املانةهفة الدتتتتتتوا  النتتتتتتا ة ا مةتتتتتتةع س امل ا عن اذستتتتتتالن اصتتتتتتوة  املنابن ا  4-11-2-4
ال فةمل ااملاوستتتتتتتتتتتتبة على   فق ا و  احلبم د شتتتتتتتتتتتتااري امل خال  ا.ةتتتتتتتتتتتتولق املنابة ، ا 

  اذيةلةال ةق  اامل)   من من و مل الساثمة ا  الالزمة للل
 :للبمفع سل قفمة شةملة.بولا سال 4-12

مو ني امل خال  ااملنابن اات) لن ااملوزعن ا ة  الاب ئة اي هم من اة)ة  ال ةعلة د على  جيا 4-12-1
ال ةق  اامل)   الختةذ . اً  ماضتتتتة اس ملجةةة ة مجل الجمل اذيةلة، حةتتتتا االقاضتتتتةري،  ا ستتتتلةتتتتلة شم ان

  الق لجملو   ف)ةسلةلة شم انا  اذيةلة  على  بة  من اذيةلة
شقةمة شتتتاا ة  منابة على ااملنظمة  اإلتةئفة أ  .و ا الافةتتت  ااملجلومة  للمةتتتةع س  على احلكومة  4-12-2

  ضتتتمن  اًبة ن أا ا ا ة على ا ملةجال ،ستتتلةتتتلة شم انا  اذيةلة مة ًن اة)ة  ال ةعلة د اعةنلة د
ال ةق  من  مل لج ز الانةتتتتتتتفق ان ق املجلومة  على طو  الةتتتتتتتلةتتتتتتتلة الةتتتتتتت)م د احلامن شتتتتتتت   ذلمل أ  
 امل ا عن اذستتتتتتتالناشتتتتتتتامة  .فةتتتتتتت  شقةمة الاااًط هةمل ًدتتتتتتت ة خةصتتتتتتتة لضتتتتتتتمة  ا   اامل)   من اذيةلة
االدو س ااملاوسبة اي هة من اة)ة  ال ةعلة  ىالدوا  النا ة ا اصوة  املنابن  االةكة  اذصلفن

  الدو س
 :.ج ل  الاجةا  ًن أصوةب املدلوة املاج نلن 4-13

.نتتتتتتتة  فة لانتتتتتتتبفع مجفع أصتتتتتتتوةب ا  .نتتتتتتتةا لة .ةتتتتتتتاخ مل عملفة أ  ا ا أ  .و ا شطة ل  على احلكومة  4-13-1
ااتامجة   االنتتتتتتجوب اذصتتتتتتلفة املدتتتتتتلوة املجنفن، مبة د ذلمل ال بةع انية  امنظمة  اتامع امل ي

 ،اامل ستتتةتتتة  اذ ةنميفة االبوثفة امنظمة  املنابن ا اًبة  الدتتتنةعة امنظمة  املةتتتا)لكن احمللفة،
  ال ةق  اامل)   من اذيةلةمن و مل لل ةتتتتتتتتتتتن النظم الوةائفة على ا.جةاي مشويل على الجمل ًنتتتتتتتتتتتكل 

   شلالري عنةلة خةصة إلشااّ مجفع ال  ة  الضجف ة اامل)منة جياا 
 : االنا ةري د الانمفة على البل ا  جيا 4-13-2

الق .ضتتتتم أصتتتتوةب  احل مل من ال ةق  اامل)   من اذيةلةنعم ا.نتتتتبفع ا.نةتتتتفق مبةن ا   4-13-2-1
  ةاال بةعف ةااحمللف ةااإلقلفمف ةمدلوة ماج نلن على املةاواي  الجةملف

مة ًن البل ا ، مبة د  د ال ةق  اامل)   من اذيةلةنعم النتتتتتتتتاا ة  االاجةا  د قضتتتتتتتتةاي  4-13-2-2
  االبل ا  النةمفةاالثال ي االاجةا  ًن البل ا  املا  مة ذلمل الاجةا  ًن ًل ا  اةنوب 
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  األغذيةوهدر ستثمارات ملعاجلة األسباب املباشرة لفقدان الو املمارسات  -5 املادة

 ةتتتتتتتن املمة ستتتتتتتة  ااالًاكة ا  الا نفة من خال   هةاه      ا  اذيةلة كن مجةةة اذستتتتتتتبةب املبةشتتتتتتتاس لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمي 5-1
اأصتتوةب املدتتلوة ادخالن املنتتة  ن د ستتلةتتلة شم انا  اذيةلة  ااالستتاثمة ا  الق .ن ةهة اة)ة  ال ةعلة د

  اإلم انا ماحلة مجفنة من سلةلة 
 :ائفةجيا على املنابن اات) لن ااملوزعن ا ة  اةملة ا ة  الاب ئة ام  مي اني مة  الوة 5-2

ال وى ، ااضتتتتتتتتتتتتع خبة عمل ملجةةة ال ةق  اامل)   من اذيةلةحم نس لا لفل ام ةصتتتتتتتتتتتت   أه اف  ل   5-2-1
د     ا  اه   اذيةلةأ  .ةتتيشتت  اإلهااريا  ًاولفل حبم اأستتبةب  جياا   هلمةاذستتةستتفة  ةال ا ج

 مة الفةتتتتتتم للضتتتتتتاا س ملامل ةصتتتتتت  اعلى الايم من أ    )مةمن مل حله اى اا ( 1-4-4املةنس ) معملفةهت
من  3امل دتتتتتت  أ  .كو  ماةتتتتتت ة مع ، حفة أمكن، جياشال أهنة أه اف الانمفة املةتتتتتتا امة،  ةصتتتتتت  مب

هة  اة)ة  ال ةعلة على  جياا   ، على النوو احمل ن على الدتتتجف  الوط 12ه ف الانمفة املةتتتا امة 
ًن   االلا امة  امللموسة لملةةتة أ  .اوصل شىل ا. ةقة  طوعفة مع الةلبة  الوطنفة انا  الوطنفة 

 ( 2-5-4املةنس )ال ةق  اامل)   من اذيةلة من و مل د اذه اف الوطنفة لل
 لةتتتالمة اذيةلة اهونهتةشعبةري اذالولة  م  اعلف)مابلبة  الةتتتالمة ااةونس ممنابةهت استتتاف ةري ضتتتمة  5-2-2

اال ل ني ة سلفمل الوةاري أ  لكو  ااالماثة  للا اً  الدوفة ا. اً  الدوة النبة.فة لضمة  م د عملفةهت
  ذيةلةمن ولة لاإلصةًة أبمااض شىل 

شلوةري البلبفة  د مثل من ، اه  هة    ا  اذيةلةًن النا ة  الق ق  . ني شىل  املمة سة اهانةب  5-2-3
ي  املا ة ااملا. جة  املناجاللوظة اذخ س، االاوف ا  د الج ون من هة ا ااح  أا أب ا  هجي، امجةل  

  شىل ح  ي  مج و 
ال ةق  من  مل ةتتبال  لاةتت)فل ختبفط ا صتت  امااقبة عملفةهتم، ا.ن فة . اً  .ةتت)م د احللاالحا ةظ ل 5-2-4

  اامل)   من اذيةلة
  فبا ،جبوا ال استتتاخ امل ال ً  منشذا  ة  ا   حن لكو  ذلمل منةستتتبلة ةالاجب ة ي  الضتتتاا ل احل  من 5-2-5

على أ  .كو   جةلة  ال ةق  اامل)   من اذيةلةاحل مل من .جب ة .ةةهم د .نكفال  ا مل . نفة  ااساخ 
شعبةري اذالولة ملوان الاجب ة  جياا   15احل ةظ على ستتتتتتتتتتتتتتالمة املناج اقفماا الاوةالة اهون.ا من حفة
  لاةمف اة، أي ال ةًلة إلعةنس االساخ امل أا الا الا أا ال ةًلة للاولل البفولوهي أا ًف فل املةا امة 

للاةتتتتتولق الق .ّي ستتتتتلةتتتتتلة  ة ةًلالأا ي   ة ةئضتتتتتال اذيةلة  )م ا.ببفق انيفة ا  املخال ة للاجةمل مع 5-2-6
  3-8-4 الثة ولة ااذه اري ي  الدةحلة لأل ل  مة هو موضح د املةنسااملنابة  اذيةلة شم انا  

                                        
مثل الجبوا  ذا  الةوةب البالسافكي ا.لمل الة)لة الا ال  االجبوا   ا.نكفال  االجملفة؛ ة فةمثل الاجب ة النةشبة اال  نفة . ذلمل النمل  15

  االساجمة أحةنلة أبحبةمل 
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اشعبةري  ال ةق  اامل)   من اذيةلةمن و مل استتتتتتتتتتتتتتاخ امل البةقة ًك ةريس د الجملفة  الق لام .ن فةهة لل 5-2-7
  اذالولة ملدةن  البةقة املاب نس

  ال ةق  اامل)   من اذيةلةمن و مل ة للن مل اساخ امل املفة  ًك ةريس د الجملفة  الق .ُ  5-2-8
د ًاامج .جلفم لةلمل ااملمة ستتتتتتتتتتتتتتة  اةف س ال ةق  اامل)   من اذيةلة من  مل شن اج استتتتتتتتتتتتتتيا.فبفة  احل 5-2-9

  الاوهف)فة للجمالريانيبوط ا.  لا املوظ ن ا 
االاو ل  من اذستتتوا  الق لدتتتجا او ل  املوان )مثالل، .و ل  املوان حملفلة، ً م املاجل ة )م أت   استتتيا.فبفةهت 5-2-10

مةتتتتتتاواي  ال ةق  اامل)   من اذيةلة، االا اً  الق  د( الوصتتتتتتو  شلف)ة، االاو ل  من اذستتتتتتوا  البجف س
  ميكن اضج)ة من أهل خ ض ال ةق  اامل)   من اذيةلة د  ل حةلة من احلةال 

 ، مثل املجلومة  عن اذستتتتتتتوا ن اذيةلةل ةق  اامل)   مأح ث املجلومة  ذا  الدتتتتتتتلة ل شىل الةتتتتتتتجي 5-2-11
  خفة ا  الامولل ااالًاكة ا ا  الاكنولوهفة  املاةحةا  املمة سة  اةف سا لانب ا  اةولة اا اذسجة ا 

شا ة  ال بةع انية  اامل ا عن االاعةس االدفةنلن امنظمة  على  جيا، الدف /الةًح/دةناحل قبل مةد ماحلة  5-3
 :املنابن

د الوقم املنةستتتتتتتتتتتتتتا اعلى النوو املنةستتتتتتتتتتتتتتا، ا.ببفق ة البىن الاوافاستتتتتتتتتتتتتتاخ امل امل خال  ااملج ا  ا  5-3-1
  ذا  اال ببة مبة لامةشى مع املابلبة  الوطنفة االلوائح  الجلوملعلى  ةال ةئم املمة سة 

  ذا  الدلة الث ة فة ة مااعةس البف  5-3-2
  مابلبة  الةو االخنااط د ختبفط اإل اةج مبة لامةشى مع  5-3-3
  د عملفة  اإل اةج مج ا  أ ثا  جةلفةاساخ امل  5-3-4
   )م مواص ة  الةالمة ااةونس للةو  امل دونس 5-3-5
، أا، املجمو   ة  الفةاحمللفة أا الوطنفة ااملجةل  الللمجةل  ة على .دتتتتتتنف  اإل اةج ا  ل  لنقةن   واكو لأ   5-3-6

على  )م  ظم الادتتتتتتتتتتتتتتنف  ا.ج لل  ظم اإل اةج أ  لكو وا قةن لن ، الثااس احلفوا فة ايبمد حةلة الاعةس ا 
  لةلملة ا  ل 

   ال  انية هفة من خال  الك ةريس ااساخ امل خ مة  النظةمل اإللكولوهي. لفل احلةهة شىل امل خ 5-3-7
 اذمااض احلفوا فة الائفةتتتتتتتتفة، ااملبةن س ًةتتتتتتتتاعة شىل مكة وا)ة ااستتتتتتتتا دتتتتتتتتةهلة  امنعمحةلة صتتتتتتتتوة احلفوا   5-3-8

  من أهل احل  من انيةةئا املا.ببة  ة
 )ةجة ف .قال ااإلصتتتتتتتتتتتتتةل  عن اإله)ةن واق  النةمجةأهل  نا ال  من  ة ستتتتتتتتتتتتتة  الا ق لحلفوا  .ببفق 5-3-9

  ًحاالة االن ل احلفواان  خال  اإل اةج
املا ق ال الفة .ببفق اإلنا س اةف س لآل ة  ااذمااض مبة لامةشتتتتتتى مع املجةل  ااملمة ستتتتتتة  االاوصتتتتتتفة   5-3-10

 علف)ة؛ 
   ضةنا  املفكاال مل ةامة املمن و مل لل ا شف س اساخ امل مضةنا  املفكاال  ًبال ة حكفمة 5-3-11
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ً ةري املخل ة  إل اعن  امل اضتتتتى، ًبال ة مالئمة استتتتاخ امل املوان الكفمفةئفة ال  اعفة االجالهة  البفبالة 5-3-12
   امل)نفة من املخةطا البف فة ا ةطا الةالمة مل د اذيةلة ضمن احل ان املةموح  ة ااحل

شىل  ةملضتتتتتة ا ملواناا ، ااذعالف فة  اذحلةّصتتتتتبجاشالبةا ، اموان الواآ )كة فة ال خال  املاستتتتتاخ امل  5-3-13
البىن الاوافة ااملج ا  ا ( ااذحل س ،ااملضتتتتتتتتتتتتتتةنا  احلفولة، امبف ا  اد ة  ، ااذنالة البفبالةاذعالف

  لجملفة  اإل اةج
االاعةس االدتتتتتتتتتفةنلن امنظمة   اامل ا عن انية شتتتتتتتتتا ة  ال بةع على  جيا، الدتتتتتتتتتف /الةًح/د ماحلة احلدتتتتتتتتتةن 5-4

 :املنابن
  احلفواان  االنبةات  املةئفةصتتتف  ا  احملةصتتتفلحدتتتةن املنةستتتا لجملفة  اوقفم ال.ببفق اة الة املنةستتتبة ا  5-4-1

  لا امجع البفضاحلذًح احلفواان  ا ا  ،هةحد أا 
 صتتتتتتتتتف  اذحلةّ ا  ، هةحدتتتتتتتتت أا املةئفة االنبةات  احلفواان  صتتتتتتتتتف ا احلفواان  حدتتتتتتتتتةن احملةصتتتتتتتتتفل اذًح  5-4-2

د ماحلة النضتتتتتتتتتتتتج الدتتتتتتتتتتتتوفوة، ا.ببفق الا نفة  ااذناا  ااملج ا  املنةستتتتتتتتتتتتبة ا  د ظااف منةستتتتتتتتتتتتبة
  ةاحلدتتتتتتتتتةن، اماا ق الاخ لن امل قم، ااملةتتتتتتتتتلاو ة ااحلةااي  الالزمة  ،مج ا  الدتتتتتتتتتف  االةتتتتتتتتت ن )

 (  امج ا  احللا
   الاجةمل انينن الالمبةيلب ةناهاالاجةمل مع املنابة  ًنكل منةسا، ا  5-4-3
ة)شنا س الظااف البف فة  5-4-4   املنابة  ال ةًلة للال د حةلة ( ن هة احلاا س االاطًو

 :شا ة  ال بةع انية  اامل ا عن االاعةس االدفةنلن امنظمة  املنابنعلى  جياد ماحلة مة ًج  احلدةن،  5-5
مة ستتتتة  ستتتتالمة اذيةلة الةتتتتة لة، ستتتتواري مل، من ًن أمو  أخاى، طب ة.ببفق  ة ستتتتة  املنةالة اةف س  5-5-1

   ةلع حم نس، مبة د ذلمل أ نةري الاجب ة االن ل االاومفل االا ال ًأ ة م عةمة أمل مادلة 
 .ببق أ  الكفمفةئفة للجالهة  النبوي  اعن  االقاضتتتةري .ببفق الجالهة  ًج  احلدتتتةن ًنتتتكل منةستتتا 5-5-2

الانظفمفة ذا  مع اللوائح ة امتنتتتتتتتتتتفل امل)نفة الدتتتتتتتتتتوة االةتتتتتتتتتتالمة  ةطا اذن  من املخةطا البف فة ا  مل حلل
   اال ببة 

     هة احلاا س للمنابة  ال ةًلة للال  ة فة لضمة  شنا س   5-5-3
   احملدونساساخ امل حةااي  الاجب ة املنةسبة لن ل اخت لن املوان  5-5-4
   املنةسبة لجملفة  املجةةة اذالفة الاكنولوهفة اساخ امل 5-5-5
امل)ةًط، مثل )ااملج ا  ااملاا ق االبنفة الاوافة ( لن ل االاخ لناحةااي  )استتتتتتتتتتتتتتاخ امل اذناا  املالئمة  5-5-6

 ( ، اسالسل الاربل ةة اماا   مجع احللفا االاربل ، اامل
شتتتتتتتتتتتا ة  ال بةع انية  اشتتتتتتتتتتتا ة  .دتتتتتتتتتتتنفع اذيةلة اشتتتتتتتتتتتا ة  على  جيا د مااحل الاب)ف  ااحل ظ االاجب ة، 5-6

 : الدنةعة  املن لفة اامل ا عن االاعةس االدفةنلن امنظمة  املنابن



40 C 2021/27 

 

ة الدتتتتتةن س عن ال ستتتتتاو  ا ة ستتتتتة  الادتتتتتنفع اةف س ام اان  املمة ستتتتت .ببفق  ة ستتتتتة  النظة ة اةف س 5-6-1
ااالماثة  ( اذيةلة)ف   مةتتتتتاوى على مةتتتتتاوى الادتتتتتنفع اذايل ا )ذا  الدتتتتتلة للةتتتتتلع املجنفة الوةائي 
 ؛ ذا  اال ببة لأل ظمة 

ة لاوولل ا  ةري  ألكو وا أ   5-6-2   املنابة   ة د الجملفة  املبلًو
لة اي هة من ا دتتتتتتتتتتةئل الاوةاني ة ظ على  ملجةةة اذيةلة اصتتتتتتتتتتوهنة استتتتتتتتتتاخ امل عملفة  مةتتتتتتتتتتا امة 5-6-3

  املنابة  الن)ةئفةانيدةئل د 
  الالوثًةبا من    ا  البجةمل و مل االداف الدوي لل.ببفق  ة سة  هف س د الانظف   5-6-4
د اح ا  اأشتتتكة   املجب س ًنتتتكل منةستتتا املنابة ( الاوا لخ   ل ح س ا االو  حبم احلدتتتة).وستتتفم  5-6-5

  على مةاوى املةا)لملاهل   من و مل لمدممة خةا احلةهة، ل
سجة  س دم انا  مو وقة من البةقة ااملفة  الدةحلة للناب ذا  اساخ امل مج ا  اماا ق منةسبة ف)مل  5-6-6

   ة فة
  ى أناا  مااقبة اةونس اشنا س الجملفة  االانب  للبلا اال   س على .نوفل)ةعلدو  احل 5-6-7

 : ملوزعن ا ة  اةملةعلى ا جياد ماحلة الاوزلع،  5-7
   هف س امنةالة اخت لنهف س ا ة سة   ظة ة . ان .ببفق . نفة   5-7-1
   ة فة  اساخ امل ماا ق خت لن اأسوا  مجلة اأ ظمة سلةلة ل نس 5-7-2
املنابة  ال ةًلة للال ،  ةتتتتولق.ن فة عملفة  لوهةتتتتافة  جةلة اد الوقم املنةستتتتا . لل اقم .وزلع ا. 5-7-3

  البف ياسا)الّ الوقون االالوث ا ال ةق  من اذيةلة ذ  ذلمل لو ا  وائ  د . لفل 
.لمل الق أا  سال ائ   من املخ اانو مل .ابع النتتتتتتتتتتتونة  ا صتتتتتتتتتتت  املخ اان  ا.وظف  .بةن  البفةان  لل 5-7-4

    يس صالحفا)ة ق  ا ا)م.كو  
ة حو  املنابة  5-7-5    مااقبة ظااف ن هة احلاا س االاطًو
امل دتتونس ة، استتاخ امل اني مة  اللوهةتتافة الجكةتتفة اللا ةط الةتتلع ي  املبةعة حفثمة  ة  ذلمل منةستتبل  5-7-6

  ًج  شهااري عملفة  الاةلفم ة للاربع 
  ذا   يس الدالحفة ال د ساملنابة   . اا  د تةذج  ة لة من أهل الاةالعا  قنوا  .بولا 5-7-7

 : جيا على  ة  الاب ئة 5-8
  اةف س للمخ اان نا س اإللمنابة  ا لاملنةالة اةف س .ببفق  5-8-1
   احل ةظ على الظااف املثلى ناخل من ة البفع للاب ئة 5-8-2
 :أ  لضمة  ملجمل مع مو نل)ا 5-8-3

 ؛ يس صالحفا)ةًنكل منةسا لام ل  ُ  ململ املنابة   5-8-3-1
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 ؛هلة ملةا)لكنه   امن و مل للمدممة منةسبة ا جب ة أحبةمل املنابة  االا 5-8-3-2
  من ه   اذيةلة على مةاوى املةا)لملو مل املنابة  موسومة ًنكل  ةف لل 5-8-3-3

الاة لخ )ة أا الستتاخ اماذقدتتى  يب الاة لخ لال ةًلة للال  الق  املجب س الةتتلعخ ض أستتجة  النظا د  5-8-4
   ا ا)ةري صالحفا)ةالةلع ي  املجب س الق ل يب ات لخ ا  ،اذ ضل الساخ ام)ة

   ال وائض الكب سهانةب .وهف)فة للمنياي  الخبوط اضع  5-8-5
   (اةان)املخ اان   ص   5-8-6
   املبفجة  الق .نبع املةا)لكن على شااري  مفة  م اطة من املوان الوةائفةعلى جااض الاالمانةع عن  5-8-7
   املنابة أا . لفا ذصةًع املناج لةلضوط على  ،  ةالئ الي   نالةفباس على  ة سة  املنيل 5-8-8
   أ ضلعلى او   املخ اانمن حافةهة  اال ةن الانب ا  لاوقع  5-8-9
   املوحلفةال وائض امادة  على الجمل مع املنابن للمةةع س  5-8-10
املنةسبة، االاخ لن د املابا، االبنفة الاوافة املةنلة ملن ة البفع    ظم شنا س املخ اان جة  من الاساخ امل  5-8-11

  للاب ئة، االاخ لن البة ن، اماا ق امج ا  الن ل
 : م  مي خ مة  اذيةلةعلى  جيا 5-9

   اذيةلةمن ه    مل حلا أهل من ااملكة آ ، املخ ضة  ةذسجة   ،.  ة حوا   للمةا)لكن 5-9-1
 حدتتتتتل البجةملمبة د ذلمل أحبةمل ) اذيةلة اشع ان ا.  ةنةالة ادمنة ملبا  الا البجةمل .دتتتتتمفم قوائم  5-9-2

   اذيةلةمن ه   و مل لل( الب للة
ااعامةن  ة سة  شااري .نةسا االحافةهة  ًنكل أ ضل ًنةريل شنا س  جةلة   املخ ااناملوهونا  ا شنا س  5-9-3

فةان      احلةهة خةا مج)م االاجةا  املو نلن مع االاواصل ،اهل  على اال ةهة  الاة خيفة ًا
من أقل ق   اخافة  منابة  ااختةذ خفة ا  ستتتتتتتلو فة . ني شىل ال لئن على لاو ف  شلجةز .ببفق . اً   5-9-4

  ه   اذيةلة
احللو    النبوي لالمل محل البجةملمثل أ فةآ لل لئن حلمل مة .ب ى من البجةمل شىل البفم .  ة حلو   5-9-5

 عن انهفمل ،استتتتالمة اذيةلة لأليةلة اوهف)ة  ًنتتتت    ة ستتتتة  الاخ لن الةتتتتلفمً أ  .كو  منتتتت وعة
البجةمل املاب ي أا الاخلل من)ة أا شعةنس  ملةتتتتتتتتتتتتتاوعبة  امل مو ة االستتتتتتتتتتتتتاخ امل شعةنس ًنتتتتتتتتتتتتت   .وهف)ة 

   . الاهة
 ةن لن ضتتي ات لخ ااذيةلة الق   ف ستتبل، مثل احللو  عرب اإل ي م، لبفع الوهبة  ال ةئضتتةةاستتاكنتت 5-9-6

   اني مة يس .  ة ًةجا   ض د هنةلة  ،صالحفا)ة
   ةم  مل البجةمل على شع ان حةا البلا شعبةري اذالولة للب)ي  5-9-7
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اشع ان ا.  ة نةالة ملًنفة  افة لإلضتتتتتتتتتتتتتتة ة شىل ملخ اان ، لموهونا  اال جةلة استتتتتتتتتتتتتتاخ امل  ظم شنا س  5-9-8
  اذيةلة ا.وصفل

 :امنظمة  املةا)لكن جيا على املةا)لكن 5-10
 ل ةق  اامل)   من اذيةلة اضتتتتتتت)ة اهل   الوةائي على مف ا فة اذستتتتتتتاس، ااداث  الةتتتتتتتلبفة للكل ة الق  )م ال 5-10-1

 مل لجمل على احلعلف)م ا.وها  أخالقفة ام  فة ةمة الا.لمل  على البف ة اه   اإل اةج ااملوا ن اللوهةافة 
ة  اة)ون من قبل   ال ةق  اامل)   من اذيةلةمن  اللوستتتتتتتتتتتتتع   فق ذلمل من خال  الاث ف  اهلةنف ًا

منظمة  املةتتتتتا)لكن إل )ةمل املةتتتتتا)لكن امحل)م على ال بو  لحملةصتتتتتفل الوةائفة الدتتتتتةحلة لأل ل الكن 
    ال .  ا د  ةئ هتة د مظ)اهة املنوهة النكل، ا.لمل الق .نو ة عفوب خة هفة

اخافة  ال ة )ة اانيضتتتتتتة  البةزهة ذا  املظ)ا انيةيل من ا ستتتتتتبوفلة " اةمفلة"ااعابة  . ضتتتتتتفل احملةصتتتتتتفل  5-10-2
   ل ل  من ه   اذيةلة ،الجفوب

 :من ه   البجةمل، مبة د ذلملو مل  )م انيفة ا  الا نفة لل 5-10-3
 اسيا.فبفة  الاةو ؛ 5-10-3-1
 البجةمل؛ صالحفة ا لخ و .اسومل  )م  ف فة . ة  ا  5-10-3-2
 ؛املخال ة مع ظااف االساخ امل ةاكف املخفة ا  الاجب ة ا  5-10-3-3
اهونهتة  ستتتتتتتالمة اذيةلة ة ستتتتتتتة  ح ظ اذيةلة ااستتتتتتتاخ ام)ة، ا ف فة احل ةظ على ا  5-10-3-4

 ا. لفل الا هو  أ نةري الاخ لن املن يل، مبة د ذلمل أ نةري الاربل ؛ اقفما)ة الاوةالة
 الا نفة  الق .ةمح لساخ امل مجفع أه اري البجةمل الدةحلة لأل ل؛ ا  5-10-3-5
 اذطجمة؛ازاائ  اص ة  إلعةنس اساخ امل ً ةاي ا  5-10-3-6
 ختبفط الوهبة  ا ة سة  شع انهة؛ا  5-10-3-7
 ؛محل مة .ب ى من البجةمل شىل البفماساخ امل أ فةآ ا  5-10-3-8
  ة للال فأ ثا املوان قةًل سا)الّة الالولشعبةري اذالنظا د ا  5-10-3-9
د .وهف)تتة   اذيتتةلتتةانيبوط الاوهف)فتتة ًنتتتتتتتتتتتتتتت   النظم الوتتةائفتتة ال تتةئمتتة على  .ببفقا 5-10-3-10

 الوهبة  ع اندا لاةو انيةصة ل
  الق .كو  خة ج املوسم.لمل انيةمل الق د موحل)ة على حةةب نابة  للماذالولة  شعبةريالنظا د  5-10-4
سوا  صجبة اذمثل النااري على املةاوى احمللي، االنااري من ) )م  ف فة أت   اسيا.فبفةهتم للمنياي   5-10-5

د مةتتتتتتاواي  ال ةق  اامل)   من اذيةلة االا اً  الق علف)م ( الوصتتتتتتو ، االنتتتتتتااري من اذستتتتتتوا  النةئفة
  للو  من ال ةق  اامل)   من اذيةلةاضج)ة 

 جل    مثالل،)، مجا ة  ف فة  از ااستتتتتتتتتتتتتتاخ امل املوان احلفلولة نا  ه   اذيةلةل شذا  ة  من املةتتتتتتتتتتتتتتاوف 5-10-6
  أا الاخلل من)ة ًنكل منةسا( ن يلد الاةمف  امللوفواان  أا ل
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 التنفيذ والرصد والتقييم -6 املادة

 ةانعم).ااجي)ة ، ُلنتتتتتتتتتب ع مجفع أصتتتتتتتتتوةب املدتتتتتتتتتلوة على  هةمل ا ة الةتتتتتتتتتلّو نا  املةتتتتتتتتتةآ للبةًع البوعي  6-1
   الحافةهة   ل من)م ال انلة أا اةمةعفة ااالاي.ا اق  ا.ا االةفةقة  الوطنفة ذا  الدلةة ا  ل  ةااساخ ام)

الةلن .وهفا ا ابة  مجفع أصتتوةب املدتتلوة ا  .االج م ا ة الةتتلّو هة على أ  .كو   ائ س د  احلكومة ُ.نتتب ع  6-2
احلكومة  ُ.نب ع  مة    )ةلضمة    فق أه ا ة مة الفةهتم املني ة د الجمل مجل ه الري ل )م  ي ،  هلة.ن  شلف)م 

منةًا اأطا ذصتتوةب املدتتلوة املاج نلن على املةتتاواي  احمللي االوط  ااإلقلفمي، أا على استتاخ امل  ش نتتةريعلى 
من  مل على احل هةد االايهتة ال ضتتتتةئفة؛ ا. ففم أ ا  هة صتتتت  .ن فةا ؛ هة  امل ا ةال ةئمة، لانةتتتتفق .ن فة املنةًا ااذطا 

مة لا.بط ًةلمل من منة ع على صتتتتتتتتتتتتتتجف  اذمن الوةائي االاوةلة اعلى اذصتتتتتتتتتتتتتتج س ا ال ةق  اامل)   من اذيةلة 
أ  .كو  هة  الجملفة شتتتتتتتتتتتتةملة للبمفع ا.نتتتتتتتتتتتتة  فة امااعفة لالعابة ا   جياا   االهامةعفة ااالقادتتتتتتتتتتتتةنلة االبف فة

  كل ة امةا امةًلة للان فة ا جةلة النةة فة اقةاة
ااف)ة املاخدتتتتتدتتتتتة ذا  الدتتتتتلة اامل ستتتتتةتتتتتة  املةلفة ال الفة  6-3 ُلنتتتتتب ع النتتتتتا ةري د الانمفة اا ةال  اذمم املاو س ًا

اميكن أ  لنتتمل    هةم ا ة الةتتلّو لان فة  احلكومة ااملنظمة  اإلقلفمفة على نعم اة)ون البوعفة الق .بةهلة 
الاجةا  الا   ااملةتتتتةع س املةلفة ا.نمفة ال   ا  امل ستتتتةتتتتفة ا. ةستتتتم املجة ف ا.بةن  انيربا  ااملةتتتتةع س هةا ال عم 
الا خال  الاامفة شىل احل  من ال ةق  اامل)    املنةستتتا لا   ا ظالا شىل أتفة الا ففم   ا  ل الاكنولوهفة فةالةتتتفةستتتة.

 مجفعد اامل)   من اذيةلة   قمن اذيةلة، .نتتبملع .لمل الو ةال  ااملنظمة  على اضتتع  ظم ماوائمة لاصتت  ال ة
ااف )ةمنة لج     ة لة ال ةق  اامل)   من اذيةلةمب املادلة )ةًا

د .ن فة   ةمالل ة  نعمل  احلكومة ل ا هة ناخل منظومة اذمم املاو س، ً عم ة ستتتتتا ومل منظمة اذيةلة اال  اعة، ا  ل  6-4
   ، اذلمل للاجةا  مع املنظمة  اذخاى ذا  الدلةم ا ة الةلّو هة 

م ا ة الةتتتلّو هة  مبة الوةائفة م عوس شىل .نتتتبفع استتتاخ امل ا  ال  اعفة النظم م ستتتةتتتة  ال بةع انية  الجةملة د 6-5
  اظاا )ةسفةق)ة لنةسا 

ااح)ةم ا ة الةتتلّو هة  ذا  اال ببة  م عوس شىل االلا امل أبه اري ن منظمة  املناب 6-6 د مجفع أ نتتبة احملةصتتفل  ًا
فة اذحفةري ش اةج االثااس احلفوا فة االوةل  امدتتتتتتتتتتتتةل  اذحلةّ ا  شىل احل مل  ال ةق  اامل)   من اذيةلةني ض املةئفة .ًا

  اذن 
د الوا نس الاوهف)فة انيبوط م عوس شىل شنمةج  الوةائفةا  ال  اعفةنظم للمنظمة  اتامع امل ي ذا  الدتتتتتتتتتتتتتتلة ش   6-7

ااف)ة ا   هةم ا ة الةلّو    الاوهف)فةانيبوط ل عوس شىل اساخ امل هة  أ  . ومل لد سفةسةهتة ًا
الاوهف)فة د أ نتتتتتتتبا)ة ا.فةتتتتتتت  .بةن  املجة ف انيبوط شنمةج .االج امل ستتتتتتتةتتتتتتتة  اذ ةنميفة االبوثفة م عوس شىل  6-8

  مةا امة ظم أيةلة ال ةق  اامل)   من اذيةلة ا.بولا من  مل ا.نمفة امل)ة ا  للمةةتة د احل
ااالقادةني    الا  مل الاذخة لالعابة  حةا االقاضةري، مع  ث مل حيُ ة نلنةمفل ة  دل م ا ة الةلّو هة  اعابة  لنبوي  6-9

 لستتتتتتتتتتتتاجااض أتفا)ة ا جةلفا)ة ا  لث)ة عن  الضتتتتتتتتتتتتاا س نا ايل اذيةلة اال  اعة استتتتتتتتتتتتا ومل منظمة   االبف ي ااالهامةعي
   اللانةا  مع اذعضةري
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وصتتت  م ا ة الةتتتلّو .لمل شطة لا 6-10 استتتاكمة    بوستتتج)ة، ال ةق  اامل)   من اذيةلة من مل لإلهااريا  املاجل ة لحل ًا
ميكن للاجمق د صتفةية انيبوط ا   جمليلاببفق الللةتمةح ل ف ساةمة ستة  املم اان  انيبوط الاوهف)فة ال نفة ا 

 وةائفةالةلع لل حم نسقبةعة   على الي ف  مثالل على املةاوى الوط   اةف س املمة سة  م اان الاوهف)فة ال نفة ا 
   (ااذحلةّاحلبوب، ااةةا  اال  ان ، اال وا ا اانيضااا ، ااحللفا، االلوومل، مثل )
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