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اإلسهبو انتطىعي انفعهي يٍ جًيع االطراف
ببنتعبوٌ يع انىزاراث وانًؤسسبث انىطنيت
انًعنيت
٠ررجط اٌّؾٛر اٌكبثك ثبالتٙيبَ اٌيزيطيٛعيِ ٟيٓ اٌيّيغيزيّيع
اٌّيدٔيٚ ٟاٌيميطيبئ اٌيخيبع في ٟريدعي١يُ ٚر اٌيّيؤتيكيبد
اٌؾى١ِٛخ ؽ١ش ْ اٌدٚر غ١ر اٌؾى ِٟٛت ٠مً ّ٘ي١يخ عيٓ
اٌدٚر اٌ  ٞرم َٛثٗ اٌّؤتكبد اٌٛلٕ١خ٠ٚ .زضّٓ االتيٙيبَ
اٌّغزّع ٟف ٟارح اٌّ١يبٖ ضيرٚرح اٌيّيشيبرويخ في ٟارح
اٌّ١بٖ ٚرٛم٠عٙب ٚرؾد٠د رىبٌ١ف ر ً١ًٛخدِبريٙيب ثيأتيٍيٛة

٠عزّد عٍ ٝاٌشفبف١خ ٚاٌّكبًٌخ.

رفع يستىي انىعي انًبئي وانبيئي نذي جًيع
فئبث انًجتًع
ٍ٠عت اٌٛع ٟاٌّبئٌ ٟغّ١ع ِكزخدِ ٟاٌّ١بٖ ٚراً ٘بِب فيٟ
اٌؾفبظ عٍ ٝوّ١خ اٌّ١بٖ ٛٔٚع١زٙيب ثيدًًا ِيٓ األليفيبي فيٟ
اٌيّييدارك ٚوييً ليجييمييبد اٌييّييغيزييّيع ِييرٚرًا ثييبٌييميطييبعييبد
ت
اٌّكزخدِخ ٌٍّ١بٖ فِ ٟغبي اٌزراعخ ٚاٌصيٕيبعيخ ًٚٚيً ٛ
ٌ ٝاٌ١ٙئبد اٌؾى١ِٛخ ِٚزخي  ٞاٌيميرار٠ٚ .كيبعيد اٌيٛعيٟ
عٍ ٝف١ّ٘ ُٙخ لطرح اٌّ١بٖ إٌظ١فخ ٌٍيّيغيزيّيع عيٍي ٝويبفيخ
ِكز٠ٛيبريٗ٠ٚ .يزيُ رشير ٘ي ا اٌيٛعي ٟعيٓ لير٠يك اٌيزيعيٍي١يُ
ٚاألثؾبس اٌّزعٍمخ ثبٌّي١يبٖ ٚاالعياَ اٌيّيكيّيٛئ ٚاٌيّيرئيٟ
ٚاٌغّع١بد غ١ر اٌؾى١ِٛخ.

تفعيم انذور انًشترن نهًؤسسبث انحكىييت
٠غت ْ رم َٛاٌّؤتكبد اٌؾى١ِٛخ ثدٚر فيعيبي في ٟارح
اٌّٛار اٌّبئ١خ ؽ١ش رزعد اٌ١ٙئيبد اٌيّيكيؤٌٚيخ عيٓ ِيٍيف
اٌّ١بٖ ٌززضّٓ ٚماراد اٌّ١بٖ ٚاٌزراعخ ٚاٌطبلخ ٚاالتىيبْ
ٚاٌصٕبعخ ٚاال ارح اٌّؾٍ١خ ٚاٌصؾخ ٚاٌك١بؽخ عٍ ٝتيجي١يً
اٌّضبي ت اٌؾصر ثبالضبفخ ٌ ٝاألِٓ اٌيميِٛيٚ ٟاٌشيرليخ.
ٕ٘ٚب رزضؼ ّ٘١خ اٌزٕك١ك ث ٖ ٘ ٓ١اٌ١ٙئبد ٚريفيبعيٍيٙيب ِيع
اٌشأْ اٌّبئ.ٟ



رخزٍف األلطبر اٌعرثي١يخ في١يّيب ثي١يٕيٙيب ِيٓ ؽي١يش اٌيّيٛار
اٌّزبؽخ ِٓ األراضٚ ٟاٌّ١بٖ ٚاٌمدراد اٌجشر٠خ ٚاٌيّيٛار
اٌّبٌ١خ ٚعيد اٌكيىيبْ ٚريٛم٠يعيٙيُٚ .اٌيزيعيب ْٚاٌيّيشيزيرن
إٌّش ٛف ٟاٌؾفبظ عٍ ٝاٌّٛار اٌّبئ١خ ٚاعزجبرٖ ِكئ١ٌٛيخ
ِشزروخ عٍِ ٝكز ٜٛإٌّطمخ اٌعرث١خ ِٓ شبٔٗ رمٍي١يً ٘ي ا
اٌزفبٚد إٌكج ،ٟؽي١يش ْ اتشيزيران في ٟارح اٌيّيٛار
ٚرٛم٠عٙب ثبعزجبر اٌّ١زاد إٌكج١خ ٌىً ٌٚخ عرثي١يخ ٠يعيٛ
ثفبئدح وجر عٍ ٝإٌّطمخ اٌعرث١خ.

تعسيسانتعبوٌ بيٍ انذول انعربيت إلدارة يىاردهب
انًبئيت انًشتركت
رشزرن ِعظُ اٌجا اٌعرث١خ ف ٟرٕبلص ٔصي١يت اٌيفير ِيٓ
اٌّ١بٖ ثكجت اٌززا٠يد اٌكيىيبٔيٌ ،ٟي ٌيه في ْ فيىيرح اٌيزيعيبْٚ
اٌّشزرن ال ارح اٌّٛار اٌّبئ١خ ٠غت ْ ريٍيمي ٝليجيٛت ِيٓ
اٌشعٛة ِ ِٓٚيزيخي  ٞاٌيميرار ؽي١يذ ْ اٌيدٚي اٌيعيرثي١يخ
رشزرن فِٛ ٟار اٌّ١بٖ اٌكطؾ١خ ٚاٌغٛف١خ ٙٔ ٚيب ِيزيجيب٠يٕيٗ
ِٓ ؽ١ش اٌخجرح ف ٟارح اٌّ١بٖ ِّب ٠ز١ؼ اٌفيرًيخ ٌيزيجيب ي
اٌخجراد ف ٘ ٟا اٌّغبي .ثبالضبفخ ٌِ ٝىبٔ١خ اٌزىبًِ فيٟ
رييٛفيي١يير اٌييا ي اً ٔييظييرا تخييزييا اٌييظيير ٚاٌييّييٕييبخيي١ييخ
ٚاٌغاراف١خ.





تمهيم انتفبوث اننسبي بيٍ األلطبر انعربيت



زيبدة حجى انتًىيم انًتبح نمطبع انًيبه
رعزّد ارح اٌّ١بٖ عٍ ٝاٌزّ ً٠ٛاٌّزبػ ٌّشيرٚعيبد ريٕيّي١يخ
اٌّٛار اٌّبئ١خ ٚاٌّؾبفظخ عٍٔ ٝيٛعي١يزيٙيب ٌيايتيزيخيداِيبد
اٌييّييخييزييٍييفييخ ِييضييً اٌييزراعييخ ٚاٌشييرة ٚاٌصيير اٌصييؾييٟ
ٚاٌصٕبعخ ٚغ١ر٘ب٠ٚ .زُ رمد٠ر ٘ ٖ اتتيزيضيّيبراد ؽكيت
٠ٌٛٚبد رضعٙب اٌؾىِٛخ ف ٟخيطيطيٙيب اٌيخيّيكي١يخ  ٚفيٟ
اتزرار١غ١برٙب اٌّكزمجٍ١خ ِٓٚ .اٌّٙيُ ْ ٠يىي ْٛاٌيزيّي٠ٛيً
اٌّزبػ ٌمطبئ اٌّ١بٖ ِزٕبتجب ِع ّ٘١يزيٗ في ٟاٌيؾيفيبظ عيٍيٝ

اٌصؾخ اٌعبِخ ٚؽّب٠خ اٌج١ئخ ٚريٛفي١ير الغذغءاو غيرغاغ غ غ
منغاألنشطةغالمجتمعاةغالتيغتعتمدغعلىغالما ه.



بنبء انمذراث انبشريت في انذول انعربيت في
يختهف يجبالث انًيبه



رفع اٌىفبًح ِٓ اٌٛضٛعبد اٌٙبِخ خصًٛب ف ٟظً ٔدرح اٌيّي١يبٖ
ٚام ٠ب ِصب ر اٌيزيٍيٛس ٔيزي١يغيخ ٌيٍيزيٛتيع اٌكيىيبٔيٚ ٟاٌيزراعيٟ
ٚاٌصٕبع ٟاٌامَ ٌٍزّٕ١خٚ .رمٕ١بد رفع اٌىفبًح رخزٍف ثيبخيزيا
اتتزخداَ ،ففِ ٟغبي اٌزراعخ عٍ ٝتج ً١اٌّضبي ركزخدَ ريميٕي١يبد
اٌر ٞاٌؾد٠ضخ  ٚعب ح اتزخداَ ِي١يبٖ اٌصير ٚاخيزي١يبر اٌيزيروي١يت
اٌّؾص ٌٟٛإٌّبتت ف ٟرفع وفبًح اتزخيداَ ِي١يبٖ اٌير٘ٚ .ٞيٕيبن
رمٕ١بد خر ٜرٕبتيت اتيزيخيداِيبد اٌشيرة ٚاٌصير اٌصيؾيٟ
ٚاٌصٕبعخ ٚغ١ر٘ب.

رؾزبط اال ارح اٌكٍّ١خ ٌّٛار اٌّ١بٖ ٌ ٝثٕيبً ليدراد
ثشر٠خ فِ ٟغبتد اٌيزراعيخ ٚاٌصيٕيبعيخ ٚاالتيىيبْ
ثارض اتتزخداَ األِضً ٌٍّٛار ِٓ ؽي١يش اٌيىيّي١يخ
ٚإٌٛع١خ ٖ ٘ٚ ،اٌمدراد لد ت رزٛافر ف ٟويً اٌيجيا
اٌعرث١خ ِّب ٠ز١ؼ فرًخ ٌٍزىبًِ ٚاٌزعب ْٚاٌيّيشيزيرن
ث ٓ١اٌجا اٌعرث١خ ف ٘ ٟا اٌّغبي.


تحميك انتنًيت انًستذايت بًب يتنبسب يع
انًىارد انًبئيت انًتبحت



رخزص اٌزّٕ١يخ اٌيّيكيزيداِيخ ثيبريجيبئ تيبٌي١يت ٚعيّيً
ِشبر٠ع ِخزٍفخ ثارض رّٕ١خ اٌّٛار اٌّبئ١خ ٌٚيىيٓ
ثبتزخداَ اتزرار١غ١خ ثع١دح اٌّد ٜف ٟرّٕ١يخ اٌيّيٛار
اٌؾفبظ عٍٙ١ب ثؾ١ش ٠زُ اٌزعبًِ ِع اٌّ١بٖ عيٍئ ٝيٙيب
ٍِه ٌىً األع١بي اٌّزعبلجخ ٌٚيٍيغيّي١يع ؽيك اتٔيزيفيبئ
ِٕٙب ثطرق ثع١دح عٓ اٌٙدر ٚاتتزٕزا ٚاٌزٍ٠ٛش.




رزعد ا٢صبر إٌبريغيخ عيٓ رياي١ير اٌيّيٕيبؿ ٔيظيرًا ٌيز٠يب ح
اتٔجعبصبد ِيٓ غيبماد اتؽيزيجيبك اٌيؾيرارٚ ٞارريفيبئ
رعخ اٌؾرارح ِٚيعيدتد تيميٛم األِيطيبر  ٚاٌيزيجيخير
ٚاررفبئ ِٕكٛة تطؼ اٌجؾرٚ .اٌيزيأصي١ير اٌكيٍيجي ٟعيٍيٝ
ِصب ر اٌّ١بٖ اٌع ثخ ٚاألراض ٟاٌزراع١خ ٠يىي ْٛويضير
ف ٟإٌّبلك اٌغبفخ ٚشجٗ اٌغيبفيخ ٚاٌيزي ٟرشيىيً ِيعيظيُ
األراض ٟف ٟإٌّطمخ اٌعرث١خٚ .رزٛلع ِٕظّخ اٌيفيبْ ٚ
اٌغزائر ِٚصير ٚتيٛر٠يب ٚرئٛي تي ٛريعيبٔيِ ٟيٓ
ٔمص ؽب ف ٟاٌيّيٛار اٌيّيبئي١يخ ثيؾيٍيٛي عيبَ .0202
ٚثبٌرغُ ِيٓ ْ ٘ي ٖ اٌيزيٛليعيبد ِيجيٕي١يخ عيٍئ ٝيّيب ط
ر٠بض١خ لد ٠خزٍف عٍي١يٙيب اٌيعيٍيّيبً ،ت ْ اٌيزياي١يراد
اٌؾبٌ١خ ف ٟؽٛاي إٌّبؿ ردع٘ ٌٝ ٛيّي١يخ راتيخ ٘ي ٖ
اتؽزّبتد.

انتىسع في استخذاو انًيبه غير انتمهيذيت
رز ا اٌؾبعخ تتزخيداَ ِيضيً ٘ي ٖ اٌيّي١يبٖ عيٕيد ٔضيٛة اٌيّيٛار
اٌطج١ع١خ اٌزمٍ١د٠خ ِضً ِ١بٖ األِطيبر ٚاألٔيٙيبر ٚاٌيّي١يبٖ اٌيغيٛفي١يخ.
٠ٚمصد ثبٌّ١بٖ غ١ر اٌزمٍ١د٠خ رؾٍ١خ ِ١يبٖ اٌيجيؾير ٚاٌيّي١يبٖ اٌيغيٛفي١يخ
ِزٛتطخ اٌٍّٛؽخ ِٚعبٌغيخ ِي١يبٖ اٌصير اٌصيؾيٚ ٟاٌصيٕيبعيٟ
ٚاٌزراع١ّ٘ ٚ .ٟخ ٘ ٖ اٌّ١بٖ ٔيٙيب ريز ا ثيبم ٠يب عيد اٌكيىيبْ
ٚاألٔشطخ اٌزّٕ٠ٛخ اٌّصبؽجخ ٌيٙي ٖ اٌيز٠يب ح فيِ ٟيغيبي اٌكيىيبْ
ٚاٌزراعخ ٚاٌصٕبعخٚ .اٌزٛتع اٌّطٍٛة ف ٟاتزخداَ ٘ي ٖ اٌيّي١يبٖ
٠غت ْ ٠زُ عٍ ٝت الزصب ٠خ تٍّ١خ رأخ ف ٟاالعيزيجيبر ويّي١يخ
ٛٔٚع١خ ٘ ٖ اٌّ١بٖ ٚرىبٌ١ف ِعبٌغزٙب.

تحميك يببدئ األنفيت فيًب يخص ايذاداث
انًيبه واالصحبح
رُ ً١بغخ ِجب ئ األٌف١خ اٌضّبٔ١خ ٌزشًّ رميٍي١يً اٌيفيمير
ٚاٌغٛئ ٚم٠ب ح اٌزعٍٚ ُ١رّى ٓ١اٌّر ح ٚرمٍٚ ً١في١يبد
األلفبي ٚرؾكً ٓ١ؾخ األِٙبد ِٚىبفؾخ األِراض
اٌفزيبويخ ٚاتتيزيداِيخ اٌيجي١يئي١يخ ٚاٌشيراويخ فيِ ٟيغيبي
اٌزّٕ١خٚ .ريظيٙير ِيٛار اٌيّي١يبٖ في٘ ٟي ٖ اٌصي١يبغيخ
ثطر٠مخ غ١ر ِجبشرح ف ٟوً اٌّجب ئ ف ٟٙرؤصر عيٍيٝ
اٌييفييميير ٚاٌييغييٛئ ٚاٌييّيير ح ِٚييٛد األلييفييبي ًٚييؾييخ
األِٙبد ٚأزشبر األِراض ٚاٌج١ئخ ثؾ١ش رعزّد صٍضٟ
٘ ٖ اٌّجب ئ عٍ ٝاٌّ١بٖٚ .رزفبٚد اٌجا اٌعرثي١يخ فيٟ
ِد ٜرؾم١مٙب ٌ ٖ ٙاٌّجب ئ ٔظيرا تخيزيا األؽيٛاي
اٌّع١ش١خ ٚاٌصؾ١خ ٚاٌّٛار اتلزصب ٠خ.

رفع كفبءة استعًبل انًيبه في انًنطمت انعربيت



حًبيت انحمىق انًبئيت انعربيت
ِعظُ اتٔٙبر اٌعرث١خ رٕجع ِٓ خبرط اٌؾد ٚاٌك١يبتي١يخ ٌيٍيّيٕيطيميخ
اٌعرث١خ ِضً ٔٙر إٌ ً١فِ ٟصر ٚاٌك ٛاْ ٙٔٚر ٞعٍخ ٚاٌفيراد
ف ٟتٛر٠ب ٚاٌعراقٕ٘ ِٓٚ .ب رأر١ّ٘ ٟخ ؽّب٠خ اٌؾيميٛق اٌيّيبئي١يخ
خصًٛب ْ اتزخداِبد ٚي اٌيّيٕيجيع ريز ا ثيبتيزيّيرار ٔيزي١يغيخ
ٌييز٠ييب ح اٌكييىييبْ ٚاٌييزييٕييّيي١ييخ فييِ ٟييغييبتد اٌييزراعييخ ٚاٌصييٕييبعييخ
ٚاالتىبِْٚ .ب ٕ٠طجك عٍ ٝاٌّ١بٖ اٌكطؾي١يخ ٠يّيىيٓ ْ ٠يٕيكيؾيت
عٍ ٝاٌخزأبد اٌغٛف١خ .اٌّشزرويخ ِيضيً خيزاْ اٌيؾيغير اٌيرِيٍيٟ
إٌٛث ٟاٌمر٠ت ِٓ ٔٙر إٌٚ ً١اٌخزأبد اٌغٛف١خ اٌمر٠جخ ِيٓ ٔيٙير
األر ْ.

انتغير انًنبخي وتأثيره عهً انًىارد انًبئيت



تطبيك اننهج انتكبيهي في إدارة انًىارد
انًبئيت
٠شًّ إٌٙظ اٌزىبٍِ ٟف ٟارح اٌّٛار اٌّبئ١خ اٌّيٛامٔيخ
ث ٓ١اتتزخداِبد اٌّبئ١خ ٚاٌّٛار اٌّزغد ح ٚاٌّؾبفيظيخ
عٍٙ١ب ٘ .ا ثبالضبفخ ٌ ٝرٛف١ر اٌّ١بٖ اٌصبٌؾخ ٌيٍيشيرة
ٚخييدِييبد اٌصيير اٌصييؾيي ٚ ٟعييب ح اتييزييخييداَ ِيي١ييبٖ
اٌصر ٚو ٌه رٛف١ر اٌّ١بٖ ٌاتزيخيداِيبد اٌصيٕيبعي١يخ
ٚاٌك١بؽ١خ ٚاٌزراع١خ٠ٚ .شًّ اٌيٕيٙيظ اٌيزيىيبِيٍي٠ ٟضيب
ررش١د اتزخداَ اٌّٛار اٌّبئ١خ اٌّزبؽيخ ٚؽيّيب٠يزيٙيب ِيٓ

