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عدد محدود من النسخ، والمرجو من أعضاء الوفود والمراقبيـن أن يكتفوا بهذه  فياالقتصاد طبعت هذه الوثيقة  لدواعي
 للضرورة القصوى إالمنهـا  إضافيةالنسخة أثناء االجتماعات وأال يطلبوا نسخا 

 

A 

 اإلكميهى الثالثوو لمشرق األدىىهىعهج األغذيج والزراعج  هؤخهر

 

 0202 كبىوو األول/ديسهتر 8-4الخرظون، جههوريج السوداو،  

 ىحو رؤيج جديدث لشتكج الهكبخة الهيداىيج

  

يً خػج اهـيل اهفّرٖج اإلدارث إهٓ اشخـراع ضتنج اهينبخة اهلػرٖج  84-3دؿب اإلسراء  -1
غيبً اهلغبء، نضد أدٌٓ،  ّخيذل اهِدف يً ذهم فٕ. ضددثتبالشخٌبد إهٓ ؿدد يً اهيـبٖٖر اهيهويٌؼيج 

ٌّّكص خضوٖل  .اهلػرٔ اهضغّرؿوٓ اهـسز اهِٖنوٕ فٕ يٖزاٌٖج اهضتنج يً خالل ػرق تدٖوج يً 
اسخيبؿبح هسيبؿبح اهـيل اهخبتـج هوسٌج اهيؤخير اهيـٌٖج  جاهيـبٖٖر اهذٔ أسرخَ اإلدارث خالل أرتـ

فلد خـذر اهخّظل إهٓ خّافق فٕ  ،ّرغى اهيداّالح اهينذفج .2009ؿبى  تبهخلٖٖى اهخبرسٕ اهيشخلل
هيؤخير، ؿوٓ يـبهسج اهـسز اّافلح هسٌج اهيؤخير، ّيً ذى  ،ّفٕ اهّكح ذاخَ. اٗراء تضأً ُذٍ اهيشأهج

إهغبء اهخفع اهيـٖبرٔ اهيخـوق تبهّؼبئف اهضبغرث اهِٖنوٕ فٕ يٖزاٌٖج ضتنج اهينبخة اهلػرٖج ؿتر 
أكرح اهخداتٖر اهيؤكخج ، ّ(ٖق ؿبيل اٌلغبء اهّكح ؿوٓ يٖزاٌٖج ضتنج ييذوٖبح اهيٌؼيجأٔ إهغبء خػت)

نيشؤّهًٖ تبإلٌبتج ؿً  تبهـيل يٌشلٕ اهػّارا خنوٖف: اهخٕ اكخرضخِب اإلدارث ّاهيخيذوج تيب ٖوٕ
هًٖٖ خـًٖٖ اهييذوًٖ اهضبّّتبالخفبق يؾ اهسِبح اهيبٌضج؛  ،ييذوٖبح اهيٌؼيج، ضٖذيب نبً ذهم يسدًٖب

فٕ  اٌخداة اهيّؼفًٖ اهخلًٌٖٖاهفرؿٖج؛ ّ اإلكوٖيٖجّهويٌؼيج فٕ اهّؼبئف اهضبغرث فٕ اهينبخة اإلكوٖيٖج 
 .اهفرؿٖج هوـيل تضنل إغبفٕ نييذوًٖ هويٌؼيجّاإلكوٖيٖج اهينبخة اإلكوٖيٖج 

خضرًٖ اهذبٌٕ /ػوة خلرٖر هسٌج اهيؤخير، اهذٔ اؿخيدٍ اهيؤخير فٕ ٌّفيتر ّفٕ ُذا اهشٖبق -2
ضتنج اهينبخة اهيٖداٌٖج  ّؿيلتضأً ُٖنل  ، إهٓ اإلدارث إؿداد رؤٖج هألسوًٖ اهيخّشػ ّاهػّٖل2009

 .خراؿٕ إسراءاح خػج اهـيل اهفّرٖج تضأً اهاليرنزٖج، ّذهم نٕ خٌبكضِب اهيؤخيراح اإلكوٖيٖج

نيب . ّخريٕ ُذٍ اهّذٖلج إهٓ خّفٖر تـع اهـٌبظر هٌِز اهاليرنزٖج هخـزٖز فبئدخَ ّفـبهٖخَ -3
خّفر اهّذٖلج تـع اهيـوّيبح األشبشٖج ؿً اهسِّد اهيبغٖج هاليرنزٖج هفِى اهشٖبق اهذٔ خسرٔ فَٖ 
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بغج ٖتظ 2010اهيؤخيراح اإلكوٖيٖج فئً اإلدارث شخلّى ؿبى  ّتـد خولٕ اهيشبُيبح يً. اهخغٖٖراح
 .ر تضأٌِبّؿرع يلخرضبح تِذا اهضأً ؿوٓ األسِزث اهرئبشٖج اهيـٌٖج الشخـراغِب ّاخخبذ كرا

 (0222-0991)اىدفبعج رئيسيج ىحو الالهركزيج  –أوال 

ّّافق اهيؤخير ؿوٓ افخخبش ينخة . كٖبيِبؼوح اهاليرنزٖج ؿيوٖج يخّاظوج فٕ اهيٌؼيج يٌذ  -4
خى إٌضبء أرتـج ينبخة إكوٖيٖج فٕ يّاكـِب  1959ّ 1946ّتًٖ ؿبيٕ . 1946تب ؿبى ّإكوٖيٕ ألّر

يؾ اهوسبً االكخظبدٖج اإلكوٖيٖج هأليى اهيخضدث فٕ اهفخرث اهّاكـج تًٖ  اهضبهٖج، نيب أكٖيح ضـة يضخرنج
هخضل يضل ٌؼبى نتبر  1976أ اهيسوس ؿيوٖج إٌضبء ييذوٖبح اهيٌؼيج ؿبى تدّ. 1974ّ 1951ؿبيٕ 

ّاهذًٖ نبٌّا  ،تظّرث يضخرنج يؾ ترٌبيز األيى اهيخضدث اإلٌيبئٕ اهييّهًٖاهيشخضبرًٖ اهزراؿًٖٖ 
فٕ ؼل اهاليرنزٖج  هخػتٖقُّتذهح سِّد ّاشـج . ُى إهٓ ييذوٕ اهترٌبيز اهيذنّرٖرفـًّ خلبرٖر

خداتٖر اشخـراع اهيدٖر اهـبى هترايز اهيٌؼيج، ُّٖبنوِب، ّشٖبشبخِب اهذٔ أشفر ؿً ضزيج يً 
، اهخّسِٖٖجُّؿرِّفح اهاليرنزٖج تأٌِب أضد اهيتبدا . 1994اإلظالش اهخٕ ُػرضح أيبى اهيسوس فٕ ؿبى 

أنتر كدر يينً يً اليرنزٖج األٌضػج اهفٌٖج تٌلوِب إهٓ اهيشخّٖبح "خضلٖق فئً اهيٌؼيج شـح إهٓ ّهذا 
1".اإلكوٖيٖج ّاإلكوٖيٖج اهفرؿٖج ّاهلػرٖج

 

 وعهمهبهيكل شتكج الهكبخة الهيداىيج 

اهينبخة  1994ؿبى  إظالضبحؿززح يسيّؿج . الفرعيجواإلكميهيج هكبخة الهىعهج اإلكميهيج  -5
اهخيشج يً خالل ٌلل اهخترث اهفٌٖج ّخترث اهيشبؿداح فٕ يسبل اهشٖبشبح ّإٌضبء ّضداح اإلكوٖيٖج 

خضدٖد يسبالح أّهّٖج اهـيل هويٌؼيج فٕ  جاهينبخة اإلكوٖيٖج يشؤّهٖ ّأّنوح إهٓ. اهيـبٌّج اإلدارٖج
هخلبرٖر ّرظد اهخػّراح ّاالخسبُبح اإلكوٖيٖج اهرئٖشٖج فٕ يسبل اهزراؿج ّخلدٖى ا اإلكوٖى اهيـٌٓ؛

هويٌؼيج فٕ األكبهٖى اهيـٌٖج، ّخلدٖى  اهخلٌٕؿٌِب؛ ّخلدٖى اهيضّرث تضأً اهـيل اهيـٖبرٔ ّؿيل اهخـبًّ 
هوتوداً ّهوترايز اهيٖداٌٖج؛ ّخلدٖى اهدؿى ؿوٓ اهيشخًّٖٖ اإلدارٔ ّاإلضرافٕ هخٌفٖذ  هٕاهدؿى اهفٌٕ األّ

ّفٕ اهيرضوج   .ذاح اهػبتؾ اإلكوٖيٕ اهخلٌٖجخيبؿبح ّاالس ،اهترايز اهيٖداٌٖج؛ ّخٌؼٖى اهيؤخيراح اإلكوٖيٖج
 اهخيشج اإلكوٖيٖجإهٓ خـزٖز اهينبخة   ّتبإلغبفج، 1995-1994األّهٓ هاليرنزٖج خالل اهفخرث اهيبهٖج 

ّأنذر كدرث ؿوٓ االشخسبتج  ،اهيّسّدث تبهفـل، أٌضئح خيشج ينبخة إكوٖيٖج فرؿٖج هخّفٖر دؿى  أفغل
اهّكح، أهغٖح األكشبى اهيضخرنج يؾ هسبً األيى اهيخضدث اإلكوٖيٖج االكخظبدٖج  ّفٕ ٌفس. هودّل األؿغبء

 .ّاالسخيبؿٖج

ّؼبئف االخظبل خػّرح يشؤّهٖبح اهينبخة اهلػرٖج تضٖد اٌخلوح يً  .الهكبخة اللظريج -6
ٖج ّاشُخخدى ؿدد يً اهّشبئل اهيتخنرث هخّفٖر خغػٖج كػر. أشبشًب إهٓ يِبى خضغٖوٖج ّاشخراخٖسٖج تبرزث
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؛ ّاهيراشوًٖ اهّػًٌٖٖ ؛االؿخيبد اهيخـددّضيل ذهم . تبالشخٌبد إهٓ اهيٖزاٌٖبح اهيضدّدث اهيخبضج أّشؾ
 .اهيّؼفًٖ اهخلًٌٖٖ اهيٌخدتًٖ/ّخـًٖٖ ييذوٕ اهيٌؼيج

 انخشتح اهيشؤّهٖج ؿً اهترٌبيز اهيٖدإٌ اهػبتؾ اهاليرنزٔ. عهميبح الترىبهج الهيداىي -7
، ٌلوح اهيشؤّهٖج ؿً ؿيوٖبح 1998ّ 1996اهييخدث تًٖ ؿبيٕ ّؿوٓ يدْ اهفخرث . خدرٖسًٖب

اهيزٖد يً  خػتٖقخى  2001 - 2000 ّفٕ اهفخرث. اإلكوٖيٖجاهيضرّؿبح تظفج ؿبيج إهٓ اهينبخة 
ؿيوٖبح اهيضرّؿبح اهيٖداٌٖج اهلػرٖج تٌلوِب إهٓ اهييذوٖبح اهلػرٖج هويٌؼيج  ؿوٓ يشؤّهٖج اهاليرنزٖج

بشٖج يً يشؤّهٕ اهـيوٖبح فٕ اهينبخة اإلكوٖيٖج اهخٕ خلّى تخضغٖل يؾ االضخفبؼ تيسيّؿج أش
فٕ رّيب سزء غئٖل  ّٕأتل .يضرّؿبح إكوٖيٖج ّيضرّؿبح فٕ توداً ال ّٖسد فِٖب ييذوًّ هويٌؼيج

  .وترٌبيز اهيٖدإٌاهخٌشٖق ّاهرظد ه يً يِيج

، خى 1995ٕ ؿبى ف  .ال هركزيج الهسبعداح في هجبل السيبسبح وخظوير التراهج الهيداىيج -8
ديز اهيّؼفًٖ اهيـًٌٖٖ تخلدٖى اهيشبؿداح فٕ يسبل اهشٖبشبح هوتوداً األؿغبء فٕ كشى خضوٖل 
اهشٖبشبح اهشبتق يؾ اهيّؼفًٖ اهيشؤّهًٖ ؿً خػّٖر اهترايز اهيٖداٌٖج فٕ يظوضج اهخـبًّ اهخلٌٕ، 

ؤّهٖبح إهٓ اهينبخة اإلكوٖيٖج ضٖد خى خػتٖق اهاليرنزٖج ؿوٓ ُذا اهلشى اهسدٖد إهٓ ضد نتٖر تٌلل اهيش
خلرر أٖغًب يٌص اهينبخة اهلػرٖج دّرًا كٖبدًٖب فٕ خسِٖز اهترٌبيز  2004ّفٕ ؿبى   .اهفرؿٖجّاإلكوٖيٖج 

 .اهيٖدإٌ

يٌص اهينبخة اإلكوٖيٖج اهلدرث ؿوٓ اهٌفبذ إهٓ  1999خى ؿبى  .دعن ىعن االخصبالح والهعموهبح -9
ِّدح نل ييذوٖبح ج يـوّيبح ُّأٌضئح ضتن. اهيٌؼيج تخديج ضتنج اإلٌخرٌح ٌؼبى أّرانل، نيب ز

ّأذير اهٌؼبى . اهينبخة تبهلدرث ؿوٓ اهضظّل يتبضرث ؿوٓ اهيـوّيبح ُذٍ اهينبخة اهلػرٖج هخزّٖد
اهيضبشتٕ اهيٖدإٌ اهسدٖد ّاألخيخج اهينختٖج خغٖٖراح ُبيج فٕ االخظبالح ّخلدٖى اهخلبرٖر ّإدارث 

خينٌح اهينبخة اهلػرٖج  ،ّؿتر ضتنج اإلٌخرٌح. شخّْ اهينبخة اهلػرٖجاهضشبتبح تظفج ؿبيج ؿوٓ ي
يً اهضظّل ؿوٓ يسيّؿج يخشـج تبػراد يً اهخديبح يذل اهّظّل إهٓ اهيـوّيبح األشبشٖج اهيخـولج 

 .اهترايز اهيٖداٌٖج إدارثٌؼبى يـوّيبح  ّ( يشخّدؽ اهتٖبٌبح)تبهضؤًّ اهيبهٖج ّاهيٖزاٌٖج 

 1997هويضخرٖبح اهخٕ خٌسزُب اهينبخة اهلػرٖج فٕ ؿبى  األكظٓاهضد زاد  .خفويض السمظبح -10
ّخوم اهخٕ خخط ييذوٕ األكبهٖى اهفرؿٖج  ،دّالر أيرٖنٕ 25 000إهٓ  دّالر أيرٖنٕ 20 000يً 
ييذوّ  نيب ُيٌص. دّالر أيرٖنٕ 100 000إهٓ  ّاهييذوًٖ اإلكوٖيًٖٖ ،دّالر أيرٖنٕ 50 000إهٓ 

 .ًٖ ختراء اشخضبرًٖٖ ّػًٌٖٖشوػج أنتر هخـٖ جاهيٌؼي
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 الخغييراح تعد الخليين الهسخلل لخظتيق الالهركزيج في الهىعهج –ثبىيب 

ّاح يً ٌ، أٔ تـد ٌضّ ؿضر ش2004-2003ػوتح إدارث اهيٌؼيج ّهسٌج اهترٌبيز فٕ اهفخرث  -11
نزٖج ّخلدٖى تغرع خلدٖر اهالير اهخػّث اهرئٖشٖج األّهٓ هالٌخلبل إهٓ اهاليرنزٖج، إؿداد خلٖٖى يشخلل

 .ينبخة اهيٖداٌٖجّاكخرش فرٖق اهخلٖٖى ؿددًا يً اهشتل هوٌِّع تـيل ضتنج اه 2.خّظٖبح تِذا اهضأً

 (0222)الالهركزيج  لخظتيق رؤيج

ّاهذبهذج  ّاهخشـًّ جاهذبٌٖ)وخلٖٖى فٕ ذالد دّراح هوسٌج اهترٌبيز هاإلدارث  اشخسبتج حٌّكض -12
رؤٖج "اإلدارث  ح اشخسبتجّخغيٌ. اإلسراءاح اهيلخرضج ّخى إكرار (ّاهخشـًّ ّاهراتـج ّاهخشـًّ

ّّفلًب هِذٍ اهرؤٖج فئً ضتنج اهينبخة  3.خريٕ إهٓ خّفٖر شٖبق ضبيل هاليرنزٖج "هخػتٖق اهاليرنزٖج
ّخضضد اهيٌؼيج، ّخضدد االخسبُبح، ّخخلبشى اهيـبرف،  ٕاهلػرٖج شخخـبًّ يؾ اهّضداح األخرْ ف

، ّشخشخخدى اهيـبرف هيشبٌدث ّخٌفٖذ اهضوّل ّاهضرنبء اٗخرًٖاهتوداً ، ّخـيل يؾ اإلسيبؽ ّاالهخزاى
 :ّخغيٌح اهـٌبظر األشبشٖج األخرْ هورؤٖج يب ٖوٕ. هيضنالح اهسّؽ، ّاهفلر، ّاهخٌيٖج اهيشخدايج

 فئً اهيٌؼيج تضبسج إهٓ ضغّر كػرٔ  ،خيضًٖب يؾ اهخرنٖز اهلػرٔ .الهكبخة اللظريج
ٖل ُذا اهضغّر شخختبًٖ، ّذهم يذاًل يً خالل غٖر أً ٌّؽ ّػرٖلج خيّ. ضبيل

 .االؿخيبد اهيخـدد

  هوتوداً، ّإغبفج  ٕشٖخّافر اهدؿى اهخلٌٕ األّه. الفرعيجواإلكميهيج الهكبخة اإلكميهيج
إهٓ دؿى اهينبخة اهلػرٖج، يً اهفرق اهخلٌٖج اهيخـددث االخخظبظبح اهيخيرنزث فٕ 

ّشٖخغٖر دّر اهينبخة اإلكوٖيٖج تضٖد . ؿددُب ، ّاهخٕ شُٖزاداهينبخة اإلكوٖيٖج اهفرؿٖج
 .خرنز تظّرث أنتر ؿوٓ اهلغبٖب ّاهِيّى اإلكوٖيٖج

 ٌٖتغٕ اؿخيبد ٌِز كػرٔ اهخرنٖز فٖيب ٖخـوق تِٖنل اهيٌؼيج، ّترٌبيز  .خجهيز التراهج
اهشتل  أػر األّهّٖبح اهلػرٖج اهيخّشػج األسلّشخضدد  .ؿيوِب، ٌّؼيِب، ّإسراءاخِب

ُذٍ  ّشخضنل. ٕ ٖينً هويٌؼيج فِٖب أً خشبؿد اهتوداً فٕ خضلٖق أّهّٖبخِباهيذوٓ اهخ
نيب شخّفر ٌخبئز . اهفرؿٖج ترايز اهيٌؼيج اإلكوٖيٖج ّاإلكوٖيٖج ءهتٌب أٖغًباألػر 

نوسبً اهيظبٖد اإلكوٖيٖج ُّٖئبح  ،ّاهِٖئبح اإلكوٖيٖج األخرْ ،اهيؤخيراح اإلكوٖيٖج
د اهترايز اإلكوٖيٖج اهخٕ شٖسرْ فٕ ّكح الضق اهيظبٖد اإلكوٖيٖج، يدخالح إلؿدا

أػر ّشخضنل . يخّشػج األسل هويٌؼيجاهديسِب فٕ ترٌبيز اهـيل ّاهيٖزاٌٖج ّاهخػج 

                                                      
 .PC92/6 a) – FC108/18 الوثيقتان  2
 .FC 100/26و  PC 94/3 الوثيقتان  3
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األّهّٖبح اهلػرٖج اهيخّشػج األسل يدخالح نذهم هخضدٖد يزٖز اهيِبراح اهخلٌٖج ؿوٓ 
 .اهفرؿٖج اهيشخّٖبح اإلكوٖيٖج ّاإلكوٖيٖج

 غٕ أً ٖخيخؾ اهيّؼفًّ اهلػرًّٖ هويٌؼيج تيؤُالح رفٖـج، نيب ٌٖت .الهوارد التشريج
ّشٖخى خضشًٖ  .ٖسة أً ٖخى اخخٖبر أفغل اهيرضضًٖ هضغل ّؼبئف ييذوٕ اهيٌؼيج

يً  ّشخشخفٖد اهينبخة اهلػرٖج. أٌضػج إػالؽ ُؤالء اهييذوًٖ، ّخدرٖتِى، ّخلٖٖيِى
ر اهّظّل إهٓ اهختراح ّشٖخٖش. اهختراح اهخلٌٖج اهيخّافرث فٕ نل أرسبء اهيٌؼيج

خبرر اهيٌؼيج تفغل اهزٖبدث اهنتٖرث فٕ اهيٖزاٌٖبح اهيخظظج هويّارد يً غٖر 
 .اهيّؼفًٖ فٕ يخخوف أٌضبء اهيٌؼيج

 ٌٖتغٕ أً خـيل نل ؿٌبظر ُٖنل اهيٌؼيج تظّرث فـبهج ّنفّءث .اللطبيب اإلداريج .
إهٓ اهٌؼى ّشٖخّافر خيّٖل أفغل هوِٖبنل اهاليرنزٖج، نيب شٖشِل اهّظّل 

اهيؤششٖج، ّشٖخّشؾ خفّٖع اهشوػبح اهيخـولج تئٌفبق ّخولٕ اهيّارد ّاخخبذ تـع 
 .ّإسراء اهيـبيالح اهيخـولج تبهـبيوًٖ اهلراراح

 خٌبّة اهيّؼفًٖ تًٖ اهيلر اهرئٖشٕ /شٖخى خضشًٖ االخظبالح ّختبدل. االخصبالح
ّشٖشخنيل ذهم  .بخةّاهينبخة اهلػرٖج، ّنذهم تًٖ يخخوف اهيشخّٖبح فٕ خوم اهين

االسخيبؿبح ؿتر اهخّشؾ فٕ االشخخداى اهيتخنر هوخنٌّهّسٖب، يذل اهترٖد اإلهنخرٌّٕ، ّ
 .جاهضتنبح اإلهنخرٌّٖج ّاهداراح اهتظرٖ

ٌبكضح نل يً هسٌج اهترٌبيز ّهسٌج اهيبهٖج اشخسبتج اإلدارث، تيب فٕ ذهم  .اسخجبتج األعطبء -13
ارخٖبضِب الشخسبتج اإلدارث، ّرأح أً األيبٌج كتوح "ج اهترٌبيز ّأتدح هسٌ. اهرؤٖج هخػتٖق اهاليرنزٖج

خلدٖرُب "ّأؿرتح هسٌج اهيبهٖج ؿً ". هخّسِبح اهرئٖشٖج فٕ اهخلٖٖى ّيـؼى يب سبء فَٖ يً خّظٖبحا
ّأضبرح نوخب اهوسٌخًٖ إهٓ اهضبسج إهٓ يّاظوج ". هوخّسِبح اهـبيج فٕ اهّذٖلج ّهورؤٖج اهخٕ سبءح فِٖب

اكخراضبح اإلدارث اهيخـولج  ّأكر يؤخير اهيٌؼيج. إسراءاح يضددث خخـوق تبهاليرنزٖجاهـيل تضأً 
 .2005تبهاليرنزٖج ؿبى 

 0222إجراءاح الالهركزيج تعد عبن 

تـد اهخلٖٖى اهيشخلل هخػتٖق اهاليرنزٖج فٕ اهيٌؼيج، ّإكرار األسِزث اهرئبشٖج الكخراضبح  -14
ّاهخٕ  4،خٌفٖذًا هورؤٖج ّؿيوِب ضتنج اهينبخة اهيٖداٌٖج اإلدارث، ُأدخل ؿدد يً اهخغٖٖراح ؿوٓ ُٖنل

 .ُٖـرع تـغِب أدٌبٍ

                                                      

المقدم مه المدير العام  2007-2006اوظر، ضمه جملة وثائق، ضميمة إلى بروامج العمل والميزاوية للفترة المالية   4

 (.اإلصالحات المقترحة)
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تِدف خضشًٖ اهلػرًٖٖ سرْ خػتٖق ٌيبذر سدٖدث هخـًٖٖ ييذوٕ اهيٌؼيج  .الهكبخة اللظريج -15
اهـبيج ّّؼبئف  يبحخفع ؿدد ّؼبئف اهخدّأشفرح ُذٍ اهٌيبذر ؿً  .خّزٖؾ اهيّارد اهيخبضج
أػر ّخى خدرٖسًٖب خػتٖق . ّهًٖٖ ّؿً زٖبدث ؿدد اهيّؼفًٖ اهفًٌٖٖ اهّػًٌٖٖاهيّؼفًٖ اإلدارًٖٖ اهد

ّأشِيح ُذٍ األػر، اهيشخنيوج . تودًا ؿغّا 66ُّأٌسزح فٕ  األّهّٖبح اهلػرٖج اهيخّشػج األسل
فٕ إغفبء خرنٖز كػرٔ ؿوٓ ؿيوٖج اهتريسج ّاهيٖزٌج،  تئؿداد ّذبئق ييبذوج ؿوٓ اهيشخّْ اإلكوٖيٕ،

 .ّنذهم ؿوٓ خـتئج اهيّارد ّخسِٖز اهترٌبيز اهيٖدإٌ

خى افخخبش ينبخة إكوٖيٖج فرؿٖج فٕ أفرٖلٖب، ّآشٖب اهّشػٓ،  .الهكبخة اإلكميهيج الفرعيج -16
خـبًّ هدّل يسوس اهإكوٖيٕ فرؿٕ سدٖد آخر هتوداً ّيً اهيزيؾ افخخبش ينخة . ّأيرٖنب اهّشػٓ

فرق يخـددث اهخخظظبح فٕ  ُّأٌضئح. دًّ أً خخنتد اهيٌؼيج أٔ خنبهٖف اهخوٖز اهـرتٖج ّاهٖيً
 .فرٖلب 13تضٖد ارخفؾ اهـدد اإلسيبهٕ هِذٍ اهفرق اهخبتـج هوينبخة اإلكوٖيٖج اهفرؿٖج إهٓ  يّكـًٖ آخرًٖ

ًٖ، ّاهيّؼفًٖ اهخلًٌٖٖ اإلكوٖيًٖٖ ُّأػولح فرق إدارث إكوٖيٖج فرؿٖج خغى اهيٌشلًٖ اإلكوٖيًٖٖ اهفرؿٖ
إرشبء أّسَ اهخغبفر فٕ األكبهٖى اهفرؿٖج، ّخرّٖز ّخِدف ُذٍ اهفرق إهٓ . اهفرؿًٖٖ، ّييذوٕ اهيٌؼيج

ٌضٖػ اهخنبيل ٌِز يضخرم إزاء اهيضنالح ّاهخفبؿل يؾ اهيؤششبح اإلكوٖيٖج اهفرؿٖج اهيـٌٖج تخ
ح فٕ اهينبخة اإلكوٖيٖج اهفرؿٖج يً خالل اهخضبّر ّسرْ خضدٖد يزٖز اهيِبرا. االكخظبدٔ ّاهخسبرث

ّفٕ أؿلبة خّظٖبح اهتوداً األؿغبء اٗشّٖٖج فٕ  .تًٖ اهينبخة اإلكوٖيٖج ّإداراح اهيلر اهرئٖشٕ
اهيؤخير اهذبيً ّاهـضرًٖ إلكوٖى آشٖب  ّاهيضٖػ اهِبدٔ هى ُخٌضأ ينبخة إكوٖيٖج فرؿٖج إغبفٖج فٕ ُذا 

اهذٔ خيح اهيّافلج ؿوَٖ فٕ اهدّرث  ،اإلكوٖيٕ اهفرؿٕ هسزر اهيضٖػ اهِبدٔ اإلكوٖى، تبشخذٌبء اهينخة
 .1994أٖبر /اهشبدشج تـد اهيبئج هويسوس فٕ يبّٖ

أّنوح إهٓ اهينبخة اإلكوٖيٖج يشؤّهٖج كٖبدث اشخسبتج اهيٌؼيج إزاء  .الهكبخة اإلكميهيج -17
اإلكوٖيًّٖ فرق  اهييذوًّّٖلّد  .ـٌٖجاألّهّٖبح اإلكوٖيٖج ّخٌفٖذ اهترايز ّاهيضرّؿبح اإلكوٖيٖج اهي

اإلدارث اإلكوٖيٖج اهيؤهفج يً اهيٌشلًٖ اإلكوٖيًٖٖ اهفرؿًٖٖ الشخـراع اهخضدٖبح اهترايسٖج ّاإلدارٖج 
، ٌّخبئز أػر األّهّٖبح اهلػرٖج اهيخّشػج األسلاهيشخٌدث إهٓ  ّإؿداد أػر األّهّٖبح اهلػرٖج

 .اهلػرٖجاهيؤخيراح اإلكوٖيٖج، ّػوتبح اهيٌؼيبح 

هتٌّد اهشفر ّاهيّارد  زٖدح اهيّارد اهيخبضج هوينبخة اإلكوٖيٖج اهرئٖشٖج ّاهفرؿٖج .الهوارد -18
أنذر يً ٌظف اهدخل اهيخأخٕ يً خديبح  ّضظوح ييذوٖبح اهيٌؼيج ؿوٓ. اهتضرٖج يً غٖر اهيّؼفًٖ
خرخٖتبح  اُخخذحنيب . ّاهيشخخوط يً اهيضرّؿبح غٖر اهيخـولج تبهػّارا اهدؿى اإلدارٔ ّاهخضغٖوٕ

 .ترايز اهػّارا خٌفٖذخبظج هخـّٖع ُذٍ اهييذوٖبح ؿً دّرُب فٕ 

ُػتق ؿدد يً اهخداتٖر هخينًٖ اهينبخة اهيٖداٌٖج، تيب  2006أٖبر /فٕ يبّٖ .خفويض السمظبح -19
ِّدح . خػبتبح االخفبكبح، ّاهخّؼٖف، ّاهضشبتبح اهٌلدٖج اهخضغٖوٖجفٕ ذهم خّشٖؾ شوػج اهخّرٖد، ّ ّز
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ًب هنل دّالر أيرٖنٕ شٌّٖ 000 200إهٓ  تيتوغ ٖظلبح اهيٌؼيج تبؿخيبد هترٌبيز اهخـبًّ اهخلٌٕ ييذوٖ
اهفرؿٖج شوػج يً اهيشخّْ ذاخَ فٖيب ٖخـوق تبألكبهٖى اهرئٖشٖج  ّاإلكوٖيٖجُّيٌضح اهينبخة اإلكوٖيٖج . تود

 200تلٖيج خظل إهٓ  وٖجيشبُيبح يً اهسِبح اهيبٌضج اهيضخولٕ ييذوٖبح اهيٌؼيج ّٖينً ه. ّاهفرؿٖج

دّالر  000 150دّالر أيرٖنٕ إهٓ  000 100ّزٖدح شوػج اهخّرٖد يً  .دّالر أيرٖنٕ 000
دّالر أيرٖنٕ هوينبخة  000 75دّالر أيرٖنٕ إهٓ   000 50ّيً أيرٖنٕ هوينبخة اإلكوٖيٖج، 

، نيب وٖبح اهيٌؼيجدّالر أيرٖنٕ هييذ  000 50دّالر أيرٖنٕ إهٓ  000 25اإلكوٖيٖج اهفرؿٖج، ّيً 
ّأّنوح إهٓ ييذوٖبح . خيٌص يٌص خفّٖع أّشؾ فٕ اهتوداً اهخٕ خٌفذ فِٖب ترايز ػّارا غخيج

ّتبهيذل فئً . ؿً نل دّرث اهيضرّؿبح اإلٌيبئٖج هوترٌبيز اهيٖدإٌ فٕ توداٌِب اهيٌؼيج اهيشؤّهٖج
ح اإلكوٖيٖج اهرئٖشٖج ّاهفرؿٖج يشؤّهٖبح ّشوػبح ؿً اهيضرّؿب اهفرؿٖجّاالكوٖيٖج نبخة اإلكوٖيٖج هوي

 .فٕ يٌبػق اخخظبظِب اهيـٌٖج

أشفر اهخضشًٖ ّاهخّشٖؾ اهيِيًٖ هضتنج  .دعن خكىولوجيب الهعموهبح لخظتيق الالهركزيج -20
ُّخـبهز  .يـوّيبح اهينبخة اهلػرٖج ؿً خرضٖد تبرز هوـيوٖبح اإلدارٖج اهيرختػج تبهينبخة اهيٖداٌٖج

خّرٖد اهشوؾ ّاهخديبح، ّػوتبح خخظٖط اهيّارد اإلغبفٖج، ّاهخخوط يً خـدٖالح اهيٖزاٌٖج، ّ ضبهًٖب
اهيلر  ُٖـفٕؿتر اهضتنج اهيذنّرث، ييب  تظّرث إهنخرٌّٖج ،اهيـداح اهلدٖيج، ّاهـيوٖبح األخرْ

 .فٕ ُذا اهضأً إهٓ اهّضداح اهيشؤّهج ّرشبئلٌيبذر يً اهضبسج إهٓ أً ٖتـد تاهرئٖشٕ 

 شتكج الهكبخة الهيداىيج في الهىعهج وعهليكل ىحو رؤيج جديدث له –ثبلثب 

، اهذٔ اٌـلد فٕ أند إؿالً رّيب اهظبدر ؿً يؤخير اهليج اهـبهيٕ ضّل األيً اهغذائٕ  -21
ّٔ خػػ هيّاسِج  ،األيً اهغذائٕ ُّ يشؤّهٖج ّػٌٖج "، أً 2009خضرًٖ اهذبٌٕ /ٌّفيتر ًّ أ ّأ

ٌٖج اإلؿداد، ّاهخظيٖى، ّاهيونٖج، ّاهلٖبدث، ّأً ال تد ّأً خنًّ ّػ، اهخضدٖبح اهيخظوج تبأليً اهغذائٕ
 [ "إٌٌب]نيب أضبر اهيضبرنًّ فٕ اهيؤخير إهٓ ". خشخٌد إهٓ اهخضبّر يؾ سيٖؾ أظضبة اهضأً اهرئٖشًٖٖ

شّف ٌنّذف اهدؿى اهدّهٕ هخـزٖز إؿداد اشخراخٖسٖبح فـبهج خأخذ اهتوداً تزيبيِب ّاشخراخٖسٖبح إكوٖيٖج 
ّخضسٖؾ اهيشؤّهٖج ّاهضفبفٖج ّاهيشبءهج  تزيبيِب،ّٖر خػػ هالشخذيبر خأخذ اهتوداً ّهخػ ،خخشى تبهفـبهٖج

 اهخبتـج هِب ّهنٕ خؤدٔ اهيٌؼيج يِيخِب فئٌِب تضبسج إهٓ ضتنج فـبهج يً اهينبخة اهيٖداٌٖج". اهيختبدهج
كّٔ، ّخفبؿوٕ، ّيشخسٖة ؿوٓ اهيشخّْ اهلػرٔ، تبهخـبًّ اهّذٖق يؾ اهضنّيبح هغيبً ضغّر 

هوٌؼى اإلٖنّهّسٖج ّاهؼرّف اهيضوٖج، ّأً اهيّارد  ّتيب أً اهزراؿج ُٕ ؿوى. اهضرنبء اإلٌيبئًّٖٖ
يؾ اضخٖبسبح األؿغبء  خخّاءىّأً  ،اهيخبضج غئٖوج، فئً ضتنج اهيٌؼيج ٖسة أً خخشى تبهيرٌّج

دخِب ّخّفر األكشبى اهّاردث أدٌبٍ تـع ؿٌبظر ٌِز هاليرنزٖج ٖريٕ إهٓ خـزٖز فبئ .اهيخخوفًٖ
 .ّنفبءخِب
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 ٖلخغٕ األير خـزٖز ضتنج اهينبخة اهيٖداٌٖج اهخبتـج هويٌؼيج أنذر فأنذر .الرؤيج الشبهمج -22
ّخدؿٖيِب هيشبٌدث اهتوداً األؿغبء فٕ خضلٖق اهغبٖبح اهيـخيدث ّاألُداف االشخراخٖسٖج فٖيب ٖخـوق 

ة فٕ خّفٖر خديبح ؿبهٖج اهسّدث ّٖخيذل دّر ُذٍ اهينبخ. تبأليً اهغذائٕ ّاهخٌيٖج اهرٖفٖج اهيشخدايًٖ
ؿٌبٖج اهيٌؼيج، خالل شـِٖب هخضلٖق األُداف االشخراخٖسٖج اهيـخيدث ّخأدٖج ّؼبئفِب  هألؿغبء ّغيبً

ّتٌبء ؿوٓ ُذٍ االؿختبراح، فئً اهرؤٖج اهضبيوج هإلدارث . اهرئٖشٖج، تبألّهّٖبح ّاالضخٖبسبح اهّػٌٖج
 :ُٕ اهخبهٖج

الهشورث السيبسبخيج والخدهبح اىيج خوفر، تكفبءث وفعبليج،إرسبء شتكج هو الهكبخة الهيد
، لمهسبعدث عمى تىبء اللدراح الوظىيج لخحليق األهو الخلىيج رفيعج الجودث إلى األعطبء

الليبن في الوكح ذاخه تطهبو هراعبث الشتكج الغذائي وخىشيظ الزراعج والخىهيج الريفيج، هع 
وسيعهل في شتكج الهكبخة الهيداىيج . بح الوظىيجالعبلهيج لمهىعهج لألولويبح واالحخيبج

هخطرهوو وهبهروو هو اللبدريو عمى االسخفبدث هو الىظبق الكبهل لمختراح الخلىيج ختراء 
والهجهوعبح الههىيج هو خالل الشتكبح  الهخبحج في الهىعهج، وأعطبئهب، وشركبئهب،

 .كخسبن الهعبر ال
 هيكل شتكج الهكبخة الهيداىيج

 :هِٖنل ضتنج اهينبخة اهيٖداٌٖج هخّسِٖٖجـع اهيتبدا افٖيب ٖوٕ ت -23

 خخّاءى تـع اهينبخة اهلػرٖج يؾ اهيخػوتبح اهترايسٖج هوتود اهيـٌٕ،  - الحجن والخركية
ّخخغبفر خغبفرًا نبياًل يؾ اهضنّيج ّاهضرنبء اٗخرًٖ، تيب فٕ ذهم يٌؼّيج األيى 

ّشٖشخٌد اهضغّر اهلػرٔ إهٓ . اهيخضدث، ّاهسِبح اهيبٌضج، ّاهيٌؼيبح غٖر اهضنّيٖج
ّاضخٖبسبخِب اإلٌيبئٖج ؿوٓ ير  األؿغبء اهخغبٖراح فٕ كدراح اهتوداًٌِز يرً ٖراؿٕ 

 .اهزيً

  اهيشبٌدث  هخلدٖىاألّهّٖج اهلظّْ  االكوٖيٖج اهفرؿٖج/خيٌص اهينبخة اإلكوٖيٖج  -هيكل الدعن
كػرٔ ٖرخنز ؿوٓ  ّاهدؿى اهخلٌٕ هألٌضػج ؿوٓ اهيشخّْ اهلػرٔ، تغٖج خرّٖز ٌِز

يخـددث اهخخظظبح خغػٖج اهّاهفرق اهفرؿٖج  ّاالكوٖيٖجّخّفر اهينبخة اإلكوٖيٖج  .اهترايز
نبفٖج يً ضٖد اهيشبؿدث اهخلٌٖج، ّيضّرث اهشٖبشبح، ّتٌبء اهلدراح، تدؿى ّخـبًّ يً 

 .اإلداراح اهخلٌٖج اهيـٌٖج فٕ اهيلر اهرئٖشٕ

 اإلكوٖيٕ ّ ٕشٖبق اإلكوٖياهبء، فرادْ ّغيً إً األؿغ. اخخبذ اللراراح تشأو الهيكل
ُى اهضنى األيذل ؿوٓ ضغّر اهيٌؼيج ّاهدؿى اهيػوّة ؿوٓ اهيشخّٖبح اهلػرٖج  ،اهفرؿٕ

ّٖـيل اهيؤخير اإلكوٖيٕ نيٌخدْ . اهذٔ ٖخالءى يؾ اضخٖبسبخِىاهفرؿٖج  كوٖيٖجإلّاّاإلكوٖيٖج 
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هويٌؼيج اهالزى اهفرؿٕ وٖيٕ ّاإلكهيٌبكضج ّاؿخيبد ٌّؽ اهضغّر اهلػرٔ، ّاإلكوٖيٕ 
 .هإلكوٖى اهيـٌٕ

 ِز يتخنرث، هخـزٖز ّخلّٖج ضتنج اهينبخة ُٖشخخدى اهخيّٖل اهيشخداى، اهيـخيد ؿوٓ ٌُ .الخهويل
ّخـيل اإلدارث ّاألؿغبء يـًب فٕ خلٖٖى يخخوف ٌيبذر اهخيّٖل، تيب فٕ ذهم . اهيٖداٌٖج

خخوفج، يذل اهيشبُيبح اهيبهٖج ُّخشخـيل خٖبراح ي. اهـيوٖبح ؿوٓ اهيشخّْ اهلػرٔ
اهفًٌٖٖ اهيتخدئًٖ، تيب فٕ ذهم اهدؿى يً اهختراء اهّػًٌٖٖ، ّ)اهػّؿٖج يً اهتود اهيغػٓ 
ّفٕ . ، ّاهينبخة اهيضخرنج يؾ اهترايز ّ اهّنبالح األخرْ(ّاهخـبًّ تًٖ توداً اهسٌّة

شخخدى فٕ اشخػالؽ فٕ اهيٌؼيج شُخ" ظٌدّق االتخنبر"فئً اهيّارد اهيخبضج يً  ،ُذا اهظدد
 .ِز اهيتخنرثاهٌُ

 عهل شتكج الهكبخة الهيداىيج

ٌٖتغٕ أً ٖشخٌد يب خلديَ اهيٌؼيج يً يضّرث فٕ يسبل اهشٖبشبح ّدؿى هتٌبء اهلدراح ؿوٓ  -24
ّيً تًٖ اهيخػوتبح اهرئٖشٖج  .اهيـبرف ّاهختراح اهخلٌٖج اهيذوٓ اهيشخلبث يً يخخوف أرسبء اهـبهى

تنج اهينبخة اهيٖداٌٖج ّينبخة اهيلر اهرئٖشٕ هغيبً ارختبػ يخخوف أٌضبء إرشبء خفبؿل ّذٖق تًٖ ض
ارختبػًب فـباًل ّؿيوِب ننل ّاضد، تيب ٖخيبضٓ يؾ االشخراخٖسٖج اهيؤششٖج  اهتـع اهيٌؼيج تتـغِب

 :ّفٖيب ٖوٕ اهـٌبظر اهغرّرٖج هذهم. ّاإلدارث اهيشخٌدث إهٓ اهٌخبئز

 اهّظّل إهٓخشخػٖؾ اهينبخة اهلػرٖج تشِّهج . جالوصول إلى كبعدث الهعرفج في الهىعه 
ُّذٍ  .ّإهٓ اهييبرشبح اهيذوٓ يً يخخوف تلبؽ اهـبهىاهيـبرف اهخلٌٖج اهـبهيٖج هويٌؼيج، 

اهيـوّيبح يٌؼيج ّيٖشّرث اهيٌبل يً خالل ضتنبح اهيـبرف ّاهيسيّؿبح اهيٌِٖج 
 .الكخشبى اهيـبرف

 تًٖ اهيلر اهرئٖشٕ ّاهينبخة اهيٖداٌٖج ٌُبم خٌبّة يٌخؼى هويّؼف .اىخلبل الهوعفيو ًٖ
ّاهييبرشبح اهيذوٓ اهدّهٖج ّزّاٖب اهٌؼر  وضلبئق اهيٖداٌٖج؛هنل اهيّؼفًٖ إدرام  هغيبً

 .ّاهيـبرف اهـبهيٖج؛ ّشتل ؿيل خديبح اهدؿى اهيرنزٖج

 خخّهٓ اهينبخة اهلػرٖج ضضد اهختراح اهيخبضج ؿوٓ  .تىبء الختراح الوظىيج واسخكهبلهب
(. اهضنّيٖج يٌِب ّغٖر اهضنّيٖج)يً خالل اهـيل يؾ يخخوف اهيٌؼيبح  ّْ اهّػٌٕاهيشخ

ٖخى اشخنيبل ُذٍ اهختراح تختراح إكوٖيٖج ّدّهٖج، تيب فٕ ذهم  ،ّإذا يب اكخغٓ األير ذهم
 .ؿتر اهخـبًّ تًٖ توداً اهسٌّة
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 خالل خشخسٖة يخخوف ّضداح اهيٌؼيج تشرؿج هويػبهة اهٌبضئج اهيٌتذلج ي .االسخجبتج ً
ّٖخولٓ اهيّؼفًّ . اهينبخة اهلػرٖج، ّذهم ؿوٓ ٌضّ ٖخشى تبهخغبفر ّضشً اهخّكٖح

 .اهخلًٌّٖ ّاهفًٌّٖ فٕ نل أرسبء ضتنج اهينبخة اهيٖداٌٖج كشػًب نبفًٖب يً اهخدرٖة ّاهدؿى

 خخيخؾ اهينبخة اهلػرٖج تبهلدرث ؿوٓ اهّظّل اهنبيل إهٓ . الىعن اإلداريج والهبليج الفعبلج
 .هغيبً ؿيوِب ؿوٓ اهيشخّْ األيذل اإلدارٖج ّاهيبهٖج اهيضدَّذج اهٌؼى

 خيخوم نل اهينبخة اهيٖداٌٖج يشخّْ يٌبشة يً يرافق خنٌّهّسٖب  .االخصبالح الفعبلج
 اهيـوّيبح ّاالخظبالح، تيب فٕ ذهم اهلدرث ؿوٓ اهّظّل إهٓ يرافق االسخيبؿبح

ّاهٌؼى اهيشخٌدث إهٓ ضتنج اإلٌخرٌح، اهيـلّدث ؿتر ضتنبح االخظبالح ّاهداراح اهتظرٖج 
 .هالخظبل تشرؿج ّتخنوفج زُٖدث يؾ نل اهّضداح األخرْ فٕ اهيٌؼيج

 الخوجيهبح الهظموتج

كبيح اإلدارث، ؿوٓ يدْ اهشٌّاح األخٖرث، تـدد يً اهيتبدراح هدؿى ّخـزٖز اهينبخة اهيٖداٌٖج  -25
إتداء اهيؤخيراح اإلكوٖيٖج فٕ  ّكد خرغة. أنذر فأنذر، نيب أً اهـيل يخّاظل فٕ ُذا اهظدد

 .أعاله هيـرّغجيالضؼبخِب ّخّفٖر يضّرخِب تضأً االؿختبراح اهيخـولج تبهاليرنزٖج ّا


