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 تقديم   

يف بؼبس اإلسادح انغُبعُخ انذاػًخ نزذمُك انزًُُخ 

انشبيهخ ىف كبفخ جىاَت احلُبح نهشؼت ادلصشٌ 

فخبيخ انشئُظ ػجذ انفزبح ثمُبدح دكًُخ يٍ 

، حتشص وصاسح انضساػخ واعزصالح انغُغٍ

األساظٍ ػهً انىفبء ثبنزضايبهتب وثزل كم اجلهىد 

انشايُخ اىل حتغني األوظبع االجزًبػُخ وااللزصبدَخ وانجُئُخ، ورؼذّ االعزشارُجُبد واخلؽػ انزُفُزَخ يٍ 

ضم حتذَبً كجرياً ىف جهىد انزًُُخ، واَؽاللبً يٍ اٌ انزصذش مييٍ ؤْى ادلًَكُِبد األعبعُخ نزذمُك ادلغزهذف 

حتمُك انزًُُخ انضساػُخ دلب نّ يٍ اصبس  عهجُخ ػهً كبفخ جىاَت احلُبح وػهً ادلىاسد انؽجُؼُخ، فمذ ؤونذ 

يصش اْزًبيبً كجرياً مبكبفذخ انزصذش دُش كبَذ يٍ ؤوائم انذول انىت ولّؼذ ػهً االرفبلُخ األممُخ دلكبفذخ 

رجؼهب يٍ جهىد نزُفُز اخلؽػ انىؼُُخ، ووفبء يصش ثبنزضايبهتب انزصذش يف رغؼُُبد انمشٌ ادلبظٍ، ويب 

 اإللهًُُخ وانذونُخ ورؼظُى اجلهىد نهذذ يٍ اصبس ْزِ انظبْشح. 

ويشكض حبىس انصذشاء كىَّ ششَكبً فبػالً ىف انزًُُخ انضساػُخ ىف يصش، فعالً ػٍ ؤَّ ادلاعغخ 

ش، وَمؽخ االرصبل انىؼُُخ ثشإهنب، َصذس ادلشكض ادلؼُُخ مبزبثؼخ ارفبلُخ األيى ادلزذذح دلكبفذخ انزصذ

، وانىت رؼذّ مبضبثخ خبسؼخ ؼشَك 2232اعزشارُجُزّ دلكبفذخ انزصذش خالل انغُىاد انمبديخ ودىت 

 رؼظّى يٍ اجشاءارّ انجذضُخ وانزؽجُمُخ انشايُخ اىل انزصذٌ ذلزِ انظبْشح واحلذ يٍ اصبسْب، 

د ْزِ االعزشارُجُخ وخؽزهب انزُفُزَخ، جنذ اهنب متُضد ىف ثُبئهب وبر َضًٍ اجلهىد ادلجزونخ ىف اػذا

ػهً دساعخ دلُمخ نهزصذش وحتهُم َمبغ انمىح وانعؼف وانفشص وانزهذَذاد، يغ وظىح األْذاف 

واألَشؽخ وانُبد انزُفُز، فعالً ػٍ اسرجبؼهب انىصُك ثبالعزشارُجُخ احملذصخ نهزًُُخ انضساػُخ 

ء األونىَبد ومبب َزغك يغ جهىد انذونخ ادلصشَخ ىف انزًُُخ انشبيهخ، ، ويف ظى2232ادلغزذايخ 

واػزًبداً ىف رُفُزْب ػهً اإليكبَبد وانكىادس انؼهًُخ واخلرباد ادلزشاكًخ انىت َزًُض هبب يشكض حبىس 

 انصذشاء.
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يٍ اَيهني ؤٌ رغهى ْزِ االعزشارُجُخ ىف رؼظُى اجلهىد انىؼُُخ ىف يكبفذخ انزصذش، األيش انزي 

شإَّ ؤٌ حيمك انؼذَذ يٍ ؤْذاف وؼًىدبد يصش نهزًُُخ انشبيهخ، وؤٌ ركىٌ ْزِ االعزشارُجُخ ؤدذ 

 انشوافذ نزذمُك رهك انؽًىدبد.

وَغؼذىن ؤٌ ارمذو ثبنشكش دلشكض حبىس انصذشاء وانغبدح سئُظ وؤػعبء فشَك انؼًم ػهً 

 َخ.اجلهىد ادلخهصخ يف بػذاد وصُبغخ االعزشارُجُخ واخلؽخ انزُفُز

 

 وىّل التىفيق. واهلل

 وزير السراعة واشتصالح األراضي

 السيد القصري
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 قديمت  

َؼذ انزصذش يٍ ؤْى ادلشكالد انىت رىاجّ االَغبٌ 

وهتذد كم جىاَت  احلُبح عىاء ػهً ادلغزىي احملهً ؤو 

انؼبدلً. ورؼذ يصش يٍ ؤكضش دول انؼبمل رإصشاً 

ثبنزصذش ورذْىس انزشثخ وانغؽبء انُجبرً، َظشاً 

نىلىع يؼظى االساظٍ ادلصشَخ ظًٍ ادلُبؼك األكضش 

 وانزصذش نُظ ظبْشح ثُئُخ لذىنخ وجفبفبً ىف انؼبمل. 

دذَضخ ونكُّ ؤصجخ يىظغ اْزًبو انؼبمل كهّ ىف انضهش االخري يٍ انمشٌ ادلبظٍ، ػُذيب ظشة 

اجلفبف الهُى انغبدم ىف غشة افشَمُب واعزًش ىف ثؼط ادلُبؼك يٍ ْزا االلهُى دىت االٌَ، َزج ػٍ 

، وَفىق اكضش يٍ صالس يالَني ْزا اجلفبف يىد يب ثني مخغني انف اىل يبئزني ومخغني انف َغًخ

 1977سؤط يٍ ادلبشُخ واالغُبو وادلبػض واإلثم. ممب دفغ األيى ادلزذذح نؼمذ يامتش انزصذش ىف ػبو 

ىف َريويب، نالرفبق ػهً خؽخ ػًم جملبهبخ انزصذش. وانزصذش ال حيذس ػٍ اجلفبف فمػ ونكٍ يب 

ىت رزجهً مجُؼهب ىف عىء اعزخذاو وبداسح َغبػذ ىف رفبلى آصبسِ انؼذَذ يٍ ادلًبسعبد انجششَخ ان

 ادلىاسد انؽجُؼُخ. ويٍ ؤمههب عىء اعزخذاو األسض يغ لصىس انزخؽُػ اجلُذ وادلًبسعبد ادلُعجؽخ. 

ويشكض حبىس انصذشاء كىَّ اجلهخ انجذضُخ األلذو ىف رلبل يكبفذخ انزصذش ىف يصش وانزي َمىو 

خ انزصذش يُز اَشبئّ كًؼهذ فااد االول نهصذبسي ثبنؼذَذ يٍ اجلهىد انجذضُخ وانزؽجُمُخ جملبهب

، يشوساً ثكم انزؽىساد انىت يش هبب ادلؼهذ وصىالً نصذوس انمشاس 1952ادلصشَخ لجُم صىسح َىنُى 

وانزي اصجخ يغ رىلُغ االرفبلُخ انذونُخ 1992اجلًهىسي ثةَشبء يشكض حبىس انصذشاء يف ػبو 

يزبثؼخ رُفُز ارفبلُخ يكبفذخ انزصذش ىف يصش يُز انزىلُغ دلكبفذخ انزصذش ْى ادلشجؼُخ ادلغئىنخ ػٍ 

 ػهُهب ودىت االٌَ. 

فخبيخ انشئُظ ػجذ انفزبح ويغ جهىد انزًُُخ انشبيهخ انىت رشهذْب يصش ىف كبفخ اجملبالد ثمُبدح 

فمذ وجذ يشكض حبىس انصذشاء ظشوسح وظغ خؽخ اعزشارُجُخ دلكبفذخ انزصذش ركىٌ كخبسؼخ  انغُغٍ

ُّ كبفخ جهىد ادلشكض وؤٌ ركىٌ اكضش اسرجبؼبً مبكبفذخ انزصذش ورذْىس االساظً واجلفبف ؼشَك نزىج
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رؼظًُبً نذوس ادلشكض ىف ْزا اجملبل ورؽىَشاً نهذوس انزي َمىو ثّ ىف ادلشبسكخ نزُفُز ادلششوػبد انمىيُخ 

 .2232واعزشارُجُخ انضساػخ احملذصخ 

ومتضم ْزِ االعزشارُجُخ سئَخ نهزإكُذ ػهً ؤٌ يكبفذخ انزصذش رؼذ يٍ ؤْى ؤونىَبد يشكض حبىس 

انصذشاء. كًب هتذف االعزشارُجُخ اىل وظغ خؽخ ػًم رُفُزَخ رؼزًذ ػهً االيكبَُبد وادلمذِساد 

خؽخ ادلزبدخ هبذف ادلغبػذح ىف احلذ يٍ آصبس انظبْشح. ورؼذ ْزِ االعزشارُجُخ بؼبساً ػبيب نه

، اَؽاللبً يٍ ؤٌ ادلشبسكخ ىف 2232-2222انزُفُزَخ دلكبفذخ انزصذش دلشكض حبىس انصذشاء نهغُىاد 

اجلهىد انجذضُخ وانزؽجُمُخ اذلبدفخ اىل رلبهبخ انزصذش ًْ واجت وؼىن فعالً ػٍ كىهنب سعبنخ 

ب َؼىد ااجبثبً ػهً ويهبو ػهًُخ َكشط يٍ ؤجههب كبفخ االيكبَُبد واجلهىد نزذمُك انزًُُخ ادلغزذايخ مب

 انىؼٍ وانشؼت ادلصشٌ انؼظُى.                                                                         

                                                                                      

 رئيس

 مركس حبوث الصحراء
 

 أ.د/ عبد اهلل قاسم زغلول
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 متهيد    
حلــــبح ػـــٍ انزصـــذش ثبػزجــــبسِ   ةث َزـــىارش احلـــذَش   

ظــبْشح ؼجُؼُــخ يزُبيُــخ راد ػىالــت اجزًبػُــخ والزصــبدَخ   

وثُئُخ، ػهً ادلغـزىَبد ادلخزهفـخ احملهُـخ وانىؼُُـخ واإللهًُُـخ      

كبَـــذ ثؼـــط يظـــبْش انزصـــذش خبفُـــخ ػـــٍ  وبرا   وانؼبدلُـــخ.

بال ؤَّ َصـُت كـم بَغـبٌ َؼـُى ػهـً كىكـت االسض،       ، انؼني

ــخ       ػــٍ ؼشَــك عــهت انكــضري يــٍ انؼُبصــش انغزائُــخ يــٍ انزشث

 خ ـــُــضساػـــخ انـُـَزبجغ اىل اخنفبض اإلــادي ثبنمؽــَزي ــوان

عـشاف ىف دـشس االسض وانشػـً اجلـبئش ورـذيري انُجبرـبد انؽجُؼُـخ انـىت         َشؽزهب ادلخزهفـخ كـزنك اإل  ؤو

انزشثخ ورإكم انغبثبد انؽجُؼُـخ كـم رنـك َـادي اىل رأكـم ؼجمـخ انزشثـخ انغـؽذُخ اخلصـجخ          رغؽً عؽخ 

ورظهش َزُجخ كم رنك ىف حتىَم االسض انىت كبَذ ىف ادلبظً رُؽؼـى رلًىػـخ كـجريح يـٍ     ، واالجنشاف

 اجملزًؼـبد انجشــشَخ اىل اسض جــشداء ال رُؽؼـى ؤدــذاً ػــالوح ػهـً رهــىس ادلُــبح وصَـبدح انفمــش واجلــىع ىف    

ٌ انزصذش الَؼشف احلذود انمىيُـخ ثـم َزىاجـذ وَُزشـش ىف االسض اجلبفـخ      إانؼذَذ يٍ انمبساد. ػهًب ث

 ودىت راد ادلُبر انجبسد وانشؼت.

ثــبأليى ادلزذــذح )اجلًؼُــخ انؼبيــخ(  1974ونمــذ عــبسع ػهًــبء انؼــبمل ثبنجــذء ىف ػمــذ اجزًــبع دوىل ػــبو 

 1977اِ. ورىانذ االجزًبػبد ثؼذ رنـك يـٍ ػـبو    نزُبول لعبَب انزصذش ونىظغ خؽخ ػًم نذسء اظشاس

دونـخ كبَـذ    197ومت انزصذَك ػهُهـب يـٍ    1997صجذذ َبفزح ػبو ؤو 1994دىت صُبغخ االرفبلُخ ػبو 

.  1995ػـذادْب وصـُبغزهب ورنـك ػـبو     بيصش يٍ اوائم انذول انىت ولؼذ ػهُهب نكىهنب لـذ شـبسكذ ىف   

ػذد ثشَبيج انؼًم انىؼىن ؤايبد انىت ؤلشهتب االرفبلُخ وولذ لبيذ يصش ثزُفُز كبفخ انزؼهذاد واالنزض

 (.2224 – 2214مث مت حتذَضّ وفك ؼهت عكشربسَّ االرفبلُخ ) 2225دلكبفذخ انزصذش ػبو 

سئُظ يشكض حبىس انصذشاء وادلُغك انىؼىن نالرفبلُخ ثزشـكُم جلُـخ    األعزبر انذكزىسولذ صذس لشاس 

ض حبــىس انصــذشاء دلكبفذــخ انزصــذش حبُــش ركــىٌ جــضءاً يــٍ  ػــذاد وصــُبغخ اعــزشارُجُخ يشكــبرزــىىل 

اعــزشارُجُخ وؼُُــخ دلكبفذــخ انزصــذش نهغــُىاد انؼشــشح انمبديــخ ىف بؼــبس ارفبلُــخ األيــى ادلزذــذح ومبــب    

 لغبو رشًم : ؤ عزخرىنُُب رُفُز ْزا انمشاس يٍ خالل  لذ. و2232حيمك اْذاف انزًُُخ ادلغزذايخ 
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 . زشارُجُخثُبء االعوآنُبد اعهىة وؤعظ  -1

ــً رؽــىس رؼشَــف انزصــذش، وانزصــذش ىف يصــش،       -2  يفــبُْى دــىل ظــبْشح انزصــذش واشــزًم ػه

و آنُبد لُبط رذْىس االساظً ىف يصش كزنك اجلفبف واِصبس  رىافش ادلؼهىيبرُّ دىل انزصذشو

ادلزشرجــخ ػُــّ كــزنك انزشــشَؼبد وانمــىاَني راد انصــهخ وثؼــط ادلىظــىػبد اجلــذَشح ثبنزُــبول     

  .ثبنجذش وانذساعخ نهزصذش

االؼبس انؼبو نالعزشارُجُخ وادلجبدت انىت اعزُذد انُهب وكـزنك يـذهتب، واجلهـبد ادلشـبسكخ ىف      -3

 .انزذهُم انشثبػً ويب حيىَّ يٍ َمبغ انمىح وانعؼف وانفشص وانزهذَذادانزُفُز، و

 ْذاف نالعزشارُجُخ .ادلغبس االعزشارُجً وانشعبنخ واأل -4

كًــب مت االشــبسح اىل اْــى يصــبدس انجُبَــبد وادلؼهىيــبد انــىت مت االعــزؼبَخ هبــب اصُــبء بػــذاد            -5

 .االعزشارُجخ

يشزًهخ ػهً انربايج وادلششوػبد انـىت َؼًـم يـٍ    ؤخريًا ؤحلك ثبالعزشارُجُخ خؽزهب انزُفُزَخ  -6

 خالذلب يشكض حبىس انصذشاء ػهً حتمُك دوسِ ىف يكبفذخ انزصذش.

 

 رئيس اللجنة

 أ.د.مصطفي صربى احلكيم
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 القشم األول
 أصهىة وأصش واَنيبث بنبء االصتساتيجيت

ٌى ؤن  وؤز٣ٕ ظ٭َُٳ ڀځعٝمُ خَْٞ ٬ځٍ وـً  خغبُص خڀعٝمُ ٨دٌُش ٬دؼبُص هتًي لُدش خڀٽدجىدض 

وظٵٹً ٸًَهتد ٬ځٍ ذبًًَ ٥ٰدجهد خڀىسديت بيل ؤن ظٝٿ ؼبُلځص ڄه خڀعًٌىَ  ظىىٵٟ بوعدـُص خَْٞ ظًَهبُدً

٤سُ٭ُص  صغبُدش بڀُهد ڄُش ؤوٌُ، وڀځعٝمُ ؤٔسدذ ڄع٭ًيش ڄىهد ٬ىخڄٿ ڄىدوُٖ يبٽه ڄ٭هد ٬ىيش ڄ٩دٌُ خ

 .ؤو ټٗنبد وؤوٌُ زُىڀىـُص ؤو زَُٙص وعُفص ٔىء خٔعىًخڂ خٔوٕدن ڀَٓٞ وڄىخَيٌد خڀ٥سُ٭ُص

زإًٌخٲ خْڄڃ خؼبعمًش  وؼُٹدً خَظسد٤دً 0202-0200ڄُټّ حبىغ خڀٝمُخء ُظس٣ خٔعُخظُفُص ظ

 وخ١َدً ڄىً،  0.52وربًًَخً خڀٱدَص )خغبُدش ىف خڀرب(  52وخبدٜص خؽبًٲ  0202ڀځعىمُص خؼبٕعًخڄص 

ًٲ هبڄٕعًخڄص َِخ٬ُص وخڀىت هتًٲ ىف خؼبٹدڂ خْوپ خىل خلًخغ ظىمُص ڀځعىمُص خڀَّخ٬ُص خٔعُخظُفُص خڀًوڀص 

خڀربخڄؿ خڀعىمىَص وخػب٣٥ خڀٹىڄُص ُٖٔمد ربط خڀ٩ُوٲ ظىٵٍُ خْڄه خڀٱٍخجً وظ٭َّّ  َٴ٫ ڄ٭ًٖض

ودٜص خٔعُخظُفُدض َٕعځّڂ خڀع٭دڄٿ ڄ٭ً وٴٷ  ٌٙدً زُحُدً ڀٝمُخوَص وخؼبىد٤ٷ خؽبدڄُٙص وخڀىت ظ٭دىن و٠٭دًخ

خڀسُحُص خڀيت ظًوٿ خٖظٵدٸُدض خٔڀعّخڄدض خڀيت ظٵ٠ُهد خؼبىعځٵص ڄ٫ خْوٍ يف خ٬ٖعسدَ خڀٕمدض  ڂ وظځٻ ءظعىخ

    :وًٌ خڀيت وٸ٭ط ٬ځُهد ڄُٝڀځعىمُص خؼبٕعًخڄص وخڀعدز٭ص ڀٓڄڃ خؼبعمًش و ٠05مه خْـىًش 

  ُوخڀعىٵُٳ ڄه آؼدَ خعبٵدٲ خظٵدٸُص خٖڄڃ خؼبعمًش ؼبٽدٴمص خڀعٝمUNCCD. 

 خظٵدٸُص خْڄڃ خؼبعمًش خ٤ٔدََص ڀځعٱَتخض خؼبىدوُص UNFCCC . 

 ٍخظٵدٸُص خٖڄڃ خؼبعمًش ڀځعىى٪ خڀسُىڀىـ UNCBD . 

 خْٔدُٔص وخڀٹد٬ًش خڀّخوَص لفُ خَْز٫ صخڀسمؽُ زٙ٭سً خڀٝمُخء حبىغ ؼبُټّ خڀعى٩ُمٍ خؽبُٽٿ وَ٭ً   

 ڄٕعًخڄصڄد َى٭ٽٓ ٬ځٍ ربٹُٷ ظىمُص  وٌى خڀعٝمُ، ٨دٌُش ڄٽدٴمص ڀعمٹُٷ خؼبسٍوڀص خعبهىي يف

ڀځمىد٤ٷ خؼبعإؼُش، وڄه مث َع١ك ؤنبُص خظٕدٶ خٖٔعُخظُفُص خغبدڀُص ڄ٫  دًوخـعمد٬ُ خٸعٝديَدً

 .خڀٙإن ٌٍخ يف 0202ص خڀَّخ٬ُص خؼبٕعًخڄص ؼبُٝ خڀًوڀص وخٔٔعُخظُفُص خحملًؼص ڀځعىمُ خٔعُخظُفُص

٘ك ڄٙٽځص و خْٴٹٍ خڀعى٫ٔ زد٠ٔدٴص خىل ز٭ٟ خؼبٕعفًخض خڀىت ٤ُؤض ٬ځً خڀٕدلص وخڀىت ڄه ؤنبهد

٨دٌُش خڀعٝمُ وخعبٵدٲ وؤؼُ ٌڀٻ ٬ځً ڄ٭ًٖض  ، خ٠دٴص خىلڀځعٱَتخض خؼبىدوُصخؼبُدي وخِؼدَ خحملعمځص 

 وخٖو٥ٙص خڀٹدجمص ٬ځُهد، زد٠ٔدٴص خىل َٴ٫ خڀٹًَش خؼب٭ُُٙص ڀٹد٤ٍت ظىمُص خوعدـُص خؼبىخَي خڀ٥سُ٭ُص

خؼبىد٤ٷ خڀٝمُخوَص ڄه وٗپ يؾبهڃ ىف خڀربخڄؿ خڀسمؽُص وخڀعىمىَص زٽدٴص خوىخ٬هد وخڀىت ظىٵٍ زدڀٵ٭ٿ 

  زدؼبىد٤ٷ خڀٝمُخوَص.
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  أصهىة بنبء االصتساتيجيت 1-1

د ڄكه خڀعىٝٝكدض خؼبعىى٬كص ڄكه خػبكربخء دبُټكّ       مت زىدء ٌٍي خٖٔعُخظُفُص ٬ه ٤َُٷ  عبىص مت ظٙكٽُځه 

حبىغ خڀٝمُخء،  لُكػ خٔكعهځط خڀځفىكص ؤ٬مدؽبكد زعفمُك٫ خ٤ٔكدَ خڀى٩كُي خؼبكُظس٣ دبفهكىيخض خؼبُټكّ           

ؼبٽدٴمككص خڀعٝككمُ، ومت و٠كك٫ خػب٥ككص خڀعىٵٍَُككص ڀٗٔككعُخظُفُص وخڀككىت يبٽككه خ٬عسدٌَككد ود٤َككص ٤َُككٷ       

ص دبد َعمدً٘ ڄ٫ ؤًٌخٲ خڀعىمُص خؼبٕكعًخڄص وَئَكص   ڀعىٵٍُ ؤو٥ٙص خؼبُټّ ٬ځً ڄًي خڀ٭ُٙ ٔىىخض خڀٹديڄ

. وڀككًوخ٬ً خغبىټمككص، مت 0202وخٔٔككعُخظُفُص خحملًؼككص ڀځعىمُككص خڀَّخ٬ُككص خؼبٕككعًخڄص ؼبٝككُ  0202ڄٝككُ 

ي٬ىش ټٿ ڄه َئٔدء خڀٙ٭ر خڀسمؽُص، وَئٔدء خْٸٕدڂ، وَئٔدء خحمل٥دض خڀسمؽُص، وَئٔدء خجملمى٬كدض  

ىڀكص ڄكه يخوكٿ ووكدَؾ  خؼبُټكّ ڀ٭كُٞ خْٔكعُخظُفُص وخڀعىٜكٿ ڀٝكُٯ          وخؼبُٙو٬دض وخڀربخڄؿ خڀسمؽُص خؼبم

 . ظٙدَټُص ڀعىٵٍُ خٖٔعُخظُفُص

 أصش واَنيبث بنبء االصتساتيجيت 1-2

ودٜص خؽبًٲ خػبدڄٓ ٬ُٙ،  0202 ڄڃ خؼبعمًش ڀځعىمُص خؼبٕعًخڄصخڀعٽدڄٿ ڄ٫ ټٿ ڄه خًٌخٲ خْ -

وخٖٔعُخظُفُص خڀ٭دڄص   0202ًخڄص  يف ڄُٝ، وخٔعُخظُفُص خڀعىمُص خڀَّخ٬ُص خؼبٕعڄىهد 0.52خڀٱدَص 

، وخڀككربخڄؿ وخڀعٹككدََُ خڀى٤ىُككص ؼبٽدٴمككص خڀعٝككمُخڀيت ٸككًڄط ڀٕككٽُظدََص ؼبُټككّ حبككىغ خڀٝككمُخء

بظٵدٸُككص خْڄككڃ خؼبعمككًش ؼبٽدٴمككص خڀعٝككمُ وخڀككيت ٸككدڂ خؼبُټككّ زٝككُدٰعهد زدٔ٘ككعُخٺ ڄكك٫ خڀككىِخَخض  

 .وخعبهدض خڀى٤ىُص ٌخض خڀ٭ٗٸص

 وخڀع٭دون زُت ڄٽىودض ڄُټّ حبىغ خڀٝمُخء ڀعمٹُٷ ؤًٌخٲ خٖٔعُخظُفُص.ظ٭َّّ خَڀُدض خؼبٙدَټص  -

ًَٜ وڄٽدٴمص ؤٌڃ ڄ٩دٌُ خڀعٝمُ وخڀعٹځُكٿ ڄكه لًظكً ىف ڄٝكُ زدؼبٙكدَټص ڄك٫ خعبهكدض خڀى٤ىُكص          -

 ٌخض  خڀٝځص.

ظٹُككُڃ خڀى٠كك٫ خڀككُخٌه ؼبٙككٽځص خڀعٝككمُ ظسد٬ككدً ڄككه وخٸكك٫ خڀككًَوْ خؼبٕككعٵديش ڄككه خعبهككىي خڀسمؽُككص        -

 ُټّ وظ٥ى٫َ ـبُـدض ٌٍي خعبهىي  يف ڄٽدٴمص خڀعٝمُ.وخڀع٥سُٹُص  ڀځم

 ربًًَ خٌڃ وٹد٢ خڀٹىش وخڀ١٭ٳ ٔٔعُخظُفُص خؼبُټّ ؼبٽدٴمص خڀعٝمُ. -

 ربًًَ خڀٵُٚ وخڀعهًًَخض خڀىت ظىخـً ڄُټّ حبىغ خڀٝمُخء ىف ؾبدپ ڄٽدٴمص خڀعٝمُ. -

ىغ خڀٝكمُخء ىف  ربًًَ خًٌْخٲ خڀسمؽُص وخڀع٥سُٹُص خڀىخـر خٌٖعمكدڂ هبكد ڀع٭٩كُڃ يوَ ڄُټكّ حبك      -

 ڄٽدٴمص خڀعٝمُ.

ڄىخٜځص ظ٥ىَُ ڄى٩ىڄص خڀ٭مٿ خڀسمؽٍ وخڀع٥سُٹٍ ؼبُټّ حبىغ خڀٝمُخء ٬ځً كبى َٕد٬ً ىف ظىٵٍُ  -

 زُخڄؿ حبؽُص ظ٥سُٹُص وؼُٹص خڀٝځص دبٽدٴمص خڀعٝمُ.

 و٫٠ آڀُص ظىٵٍَُص ظ١مه ظىٴَت ټدٴص خؼبىخَي خؼبعدلص ڀعىٵٍُ خٖٔعُخظُفُص. -
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 القشم الثانى

 ظبهسة انتصحس يفبهيى حىل

 تطىز تؼسيف انتصحس 2-1

يودپ خڀ٭ًًَ ڄه خؼبٕعفًخض خڀ٭ځمُص وخڀعٽىىڀىـُدض خؼبع٥ىَش ىف ٬مځُدض خڀعىمُص ب٘هً خڀٹُن خؼبد٠ً 

ٔعىًخڂ خعبدجُ وَٰت خڀًُُ٘ ڀځمىخَي خڀ٥سُ٭ُص، وِخي خٖوعدؾ وِخي ٸعٝديَص وٸً ؤيي ٌڀٻ خىل خٖخٔ

ڄٝديَ خڀعځىغ، وٸً ً٘ي ڄاسبُ خڀسُحص ىف ڄ٭ًٖض وِخيض ٔعهٗٺ دب٭ًٖض َٰت ڄٕسىٸص وڄه مث خٖ

 ٬ځً ؤنبُص ٠س٣ خٔعىًخڂ خؼبىخَي خڀ٥سُ٭ُص وربٹُٷ خڀعىخِن زُت خڀسُحص وخڀعىمُص. 5640خٔعٽهىمل 

٬ًخي و٥ص ٬مٿ ب٬ٹًض خْڄڃ خؼبعمًش خؼباسبُ خڀًوىل ڀځعٝمُ ىف وَتوىب هبًٲ  5644ىف ٬دڂ  -

دمل، وٸً ظ١مىط ٌٍي خػب٥ص خڀ٭ًًَ ڄه خڀعىُٜدض، ٘دڄځص وٴ٭دڀص ؼبٽدٴمص خڀعٝمُ ىف خڀ٭

ؼدَ خڀعٝمُ ويوَ خؼبى٩مدض خڀًوڀُص ويوَ خڀًوپ وخجملعم٭دض خحملځُص ىف ٴُمد َع٭ځٷ زدَ وٝىٜدً

 ڄٽدٴمص خڀعٝمُ وڀٽه ٌٍي خػب٥ص مل ظىٵٍ زٕسر ؿبًويَص خؼبىخَي خؼبدڀُص.

ٕعًخڄص خىل ؤن خڀعٝمُ َّيخي ؤ٘دَ ظٹَُُ ڄٵى٠ُص خْڄڃ خؼبعمًش ٬ه خڀعىمُص خؼب 5655ىف ٬دڂ  -

 . ـعمد٬ُص ىف خڀ٭دملوؤوً ؤٜسك ؤلً ؤٌڃ خؼبٙدټٿ خڀسُحُص وخٖ خوعٙدَخ وَّيخي ٔىءخً

( خڀٕٽُظَت خڀ٭دڂ 5660خڀربخَِٿ  - ـدوَتو يي ََى)ووعُفص ڀٍڀٻ ٴٹً ټځٳ ڄاسبُ ٸمص خَْٞ  -

خؼبعإؼُش زدڀعٝمُ  ىف خڀًوپ ٬ًخي خظٵدٸُص يوڀُص ؼبٽدٴمص خڀعٝمُ، وٝىٜدًةڄڃ خؼبعمًش زڀٓ

وٜديٶ ؾبځٓ خڀٙ٭ر ٬ځُهد ىف ٬دڂ  5661وخعبٵدٲ وٸً وٸ٭ط ڄُٝ ٬ځً خٖظٵدٸُص ىف ؤټعىزُ 

 . يوڀص 563وزځٯ ٬ًي خڀًوپ خؼبىٸ٭ص ٬ځُهد لىت خْن  5662

خڀعٝمُ ٌى ظًٌىَ خَْخ٠ً ىف خؼبىد٤ٷ خعبدٴص و٘سً خعبدٴص ” وٸً خوعهط خٖظٵدٸُص خىل ؤن  -

 “.ه ٬ىخڄٿ ـبعځٵص دبد ٴُهد ظٱَت خؼبىدن وخڀىٙد٢ خْوٕدىن و٘سً خڀ٤ُسص خڀىدً٘ء ڄ

ظٵدٸُص ٬ځً ؤن خڀعٝمُ ؿبٝځص خڀ٭ًًَ ڄه خڀ٭ىخڄٿ خؼبعًخوځص ڄىهد خڀٵَُّدجُص وؤټًض خٖ -

ـعمد٬ُص وخڀؽٹدٴُص ... وَٰتٌد ، وڀً ٬ٗٸص دبٙدټٿ ٬ًًَش ټدڀٵٹُ وظًىن خْڄه وخغبُىَص وخٖ

خڀٕٽدن وخڀس٥دڀص وظًٌىَ خْڄه و٬ًڂ خٔعٹُخَ خجملعم٭دض خڀٱٍخجً ؤىء خڀعٱٍَص وخؼبُٞ ووّوق 

 ، وؤټًض ؤ١َد ٬ځً ؤنبُص ظىدوپ ٌٍي خؼبٙٽٗض زٝىَش ظٽدڄځُص .

 ټمد لًيض خْظٵدٸُص ؤوڀىَدض خڀ٭مٿ ىف ڄٽدٴمص خڀعٝمُ ټمد َځً: -

  ڄى٫ ظًٌىَ خَْخ٠ً خؼبعإؼُش ؤو خغبً ڄه ظًٌىٌَد. -
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 .خ٬مدَ وربُٕت خَْخ٠ً خؼبعًٌىَش ـّجُد -

 ٔعٝٗق خَْخ٠ً خؼبعٝمُش .خ -

ظٵدٸُص ٬ځً ٔعص ؤزىخذ ڄىهد ڄد ٌى ڄع٭ځٷ زدؼب٥ٝځمدض خڀىخَيش ٴُهد وخْٔٓ خڀ٭دڄص وخ٘عمځط خٖ -

وڄىهد ڄد ٌى ودٚ زدڀُٙو٢ وخٖڀعّخڄدض خؼبىعځٵص وڄىهد ڄد ٌى ڄع٭ځٷ زىٔدجٿ خڀ٬ًڃ وخڀع٭دون 

ص زإٸدڀُڃ خُٔد وؤٴَُٹُد وؤڄَُٽد خڀ٭ځمً وخڀٵٌت ... خخل . ټمد َعس٫ خْظٵدٸُص ؤَز٭ص ڄٗلٷ ودٜ

 خڀٗظُىُص ومشدپ خؼبعى٣ٔ .

 وزىدء ٬ځًُ ٸٕمط خٔظٵدٸُص يوپ خڀ٭دمل بيل ؤَز٭ص ؾبمى٬دض ٌٍ:

يوپ ٖ ظ٭دين ڄه خڀعٝمُ وَٰت ڄهًيش زً، وڀٽه ؤڄىهد خڀٹىڄٍ بَظس٣ دبٽدٴمص خڀعٝمُ يف  .5

 پ خؼبدكبص ڀځم٭ىودض(. يوپ ؤوَوزد خڀٱُزُص وؤڄَُٽد )خڀًو خڀًوپ خجملدوَش، وٌٍ ٰدڀسدً

يوپ ڄهًيش زدڀعٝمُ، وٌٍ خڀًوپ خڀيت ٔفځط ظىدٸٛ يف بوعدؾ ولًش خؼبٕدلص هبد  )يوپ  .0

 ؤوَوزد(.  ـىىذ

يوپ ظ٭دين ڄه خڀعٝمُ، وٌٍ خڀًوپ خڀيت ٨هُض هبد ڄ٩دٌُ خڀعٝمُ يف ز٭ٟ ؤٸدڀُمهد  .0

 )خڀًوپ خڀ٭ُزُص ، وز٭ٟ يوپ آُٔد(

ز٭ٟ يوپ  بوًؼدَ ْوىخ٪ لُىخوُص، ووسدظُص هبد )يوپ ڄعٝمُش زدڀٵ٭ٿ، ولًغ هبد ؾبد٬دض و .1

  .(خٴَُٹُد

٨هُ ْوپ  0252ظُټُد ٬دڂ  –يف بـعمد٪ خڀًوپ خ٤ُْخٲ زًوَظً خڀؽدوًُ ٬ُٙش وخڀٌٍ ٬ٹً زإوٹُش  -

ڄُش ڄ٥ٝځك ربًُُ ظًٌىَ خَْخ٠ٍ ڀٕ٘دَش خىل ټدٴص خؼبٵدٌُڃ ٌخض خڀٝځص زدڀعٝمُ. ټمد مت 

 52ْوپ ڄُش ڄه وٗپ خؽبًٲ  (0202 – 0252) خؼبٕعًخڄص خڀُز٣ زُت خڀعٝمُ وؤًٌخٲ خڀعىمُص

وبًغ ٌٍخ خڀعًٌىَ ٬ه ٤َُٷ خٖوٕدن وَعٵدٸڃ زٵ٭ٿ ٬ىخڄٿ خڀ٥سُ٭ص، ڄىهد. و 0.52خڀٵٹُش 

 وَع٭د٨ڃ ظإؼَتش ڄه وٗپ ظإؼَت ظٱَت خؼبىدن وٴٹً خڀعىى٪ خڀسُىڀىـٍ. 

د ڄعًٌىَش. وڄاوُخً مت ب٠دٴص يف خڀ٭دمل مت ظٝىُٵهد ٬ځٍ ؤهن خؼبًت٬َص% ڄه خَْخ٠ٍ 02ؤټؽُ ڄه  -

خػبٕدجُ خٖٸعٝديَص  وظٹًَ ڄځُىن ٌٽعدَ بيل بصبديل خَْخ٠ٍ خؼبعًٌىَش زدڀ٭دمل. 50ؤټؽُ ڄه 

% ڄه خصبديل خڀىدظؿ 3-0زځُىن يوَٖ يف خڀٕىً، سبؽٿ  162حبىخيل خڀىدصبص ٬ه ٌٍخ خػب٥ُ خڀ٭دؼبٍ 

 خڀَّخ٬ٍ خڀ٭دؼبٍ. 

 وٌٍ خَْخ٠ٍ ظًٌىَ ربًُُ ڀٹُدْ ؿبًيش ڄاُ٘خض عُدَخوخڀعىخٴٷ ز٭ً ڄٵدو٠دض ٤ىَځص ٬ځٍ  مت -

 ووٕسص خڀٽُزىن خڀ٭١ىٌ.  خؼبٕدلص، ولًش وبوعدـُص خ٠ٍَْ، خڀٱ٥دء

 :زإوً زع٭َُٳ ربًُُ ظًٌىَ خَٖخ٠ٍ   0252ٸدڄط بظٵدٸُص خٖڄڃ خؼبعمًش ٬دڂ  -

ڀسُحُص خغبدڀص خڀيت هبر ؤن ظٽىن ٬ځُهد ڄىخَي خَٖخ٠ٍ ټمدً ووى٬دً ڀ٬ًڃ و٨دجٳ خڀى٩ڃ خ" 

خغبدڀص ؤو َِديش ڄٕدنبعهد ٠مه ُ٘و٢  يڄه خڀٱٍخجٍ، ڄ٫ زٹدجً ٬ځٍ ٌٍووًڄدهتد، وظ٭َّّ خْ

  ."ِڄدوُص وڄٽدوُص، وربط ٨ُوٲ زُحُص ڄ٭ُىص
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 انتصحس ىف يصس 2-2

ٸدَش ؤٴَُٹُد ڄه ؤټؽُ ٸدَخض خڀ٭دمل ظ٭٠ُدً ؤن  ڄه خڀٹُن خؼبد٠ٍ ؤ٬ځىط خْڄڃ خؼبعمًش يف خڀٕس٭ُىدض

خڀيت ظٹ٫ ربط خڀعهًًَ يوپ خڀ٭دمل زىدء ٬ځًُ يبٽه خڀٹىپ زإن ڄُٝ ظ٭ًّ وخلًش ڄه ػب٥ُ خڀعٝمُ، و

سبؽٿ خَْخ٠ٍ لُػ  ؤَخ٠ُهد، ظٕىي يفخڀٹدُٔص خڀيت خؼبىدوُص ڀځ٩ُوٲ  خؼبسدُ٘ وخڀًًَٙ ڀځعٝمُ و٩ُخً

ڄه % 51خصبديل خؼبٕدلص خڀٽځُص، يف لُت سبؽٿ خَْخ٠ٍ خڀٹدلځص وٕسص % ڄه 53 ًًَ٘ش خڀٹمىڀص وٕسص

٬رب  وًٌ ـّء ڄه لّخڂ خڀٝمُخء خڀٽربي خؼبمعً ڄه خحمل٣ُ خ٤ْځٍٕ ُ٘ٸدًبصبديل خؼبٕدلً خڀٽځُص. 

ايي َىدن ًًَ٘ خعبٵدٲ يف خَْخ٠ٍ خڀٝمُخوَص و. وخؼبمشدپ ؤٴَُٹُد زٽدڄځهد بىل خعبَُّش خڀ٭ُزُص

 .ص بىل ؤوُيُ خؼبىدوٍ بىل خوعٗٲ ٬مځُدض ظًٌىَ خڀعُزص وىف يَـدهتد وآؼدٌَد ڄه ڄى٥ٹخڀعٱُّ خٌٍ

ٔسدذ ٤سُ٭ُص ڄؽٿ خڀعٱَت خؼبىدوً وخعبٵدٲ، وؤ١َدً خْو٥ٙص خڀسَُٙص ؤٔسدذ خڀعٝمُ ڄد زُت ؤوظع٭ًي 

وخڀىت ڄه ؤنبهد خڀَّخ٬ص خعبدجُش ؤىء خيخَش ؤدجٿ خڀٌُ ىف خڀَّخ٬ص وبِخڀص خْ٘فدَ وخڀٱ٥دء 

ص َٰت خؼبى١س٥ص. خ١َدً خڀىسدظً، وخڀسىدء ٬ځً خَْخ٠ٍ خڀَّخ٬ُص وَٰت ٌڀٻ ڄه خؼبمدَٔدض خڀسَُٙ

خڀ٬ٍُ خعبدجُ َٰت خؼبًُ٘ وربمُٿ خؼب٬ًُ ؤټؽُ ڄه ٤دٸعً خٖٔعُ٭دزُص ڄ٫ ٬ًڂ ب٥٬دجً ٴُٜص ٬ٔديش 

ذبًًَ ڄد ٴٹًي ڄه خڀىسدظدض خڀ٬ُىَص فبد َٹ١ً ٬ځً خڀىسدظدض خؼبعإٸځمص هبٍي خڀسُحص و٬ځً ټؽَت ڄه 

 .ظ٭عمً ٬ځً ٌٍخ خڀٱ٥دء ؼبىخٜځص لُدهتد خڀٽدجىدض خغبُص خڀربَص وخغبُٙخض وخڀٽدجىدض خڀًٸُٹص خڀيت

زدظسد٪ ٸځص خؼبىخَي خؼبدجُص ڄ٫ خٖٔعٱٗپ َٰت خؼبًُ٘ ؽبد  وظ٭ًّ ڄه ؤٌڃ خٔسدذ َِديش ڄ٭ًٖض خڀعٝمُ

خَْخ٠ٍ  َِديش ڄځىلصي بىل وـىي ٬مځُدض خڀُٝٲ خڀ٥ٕمٍ فبد ؤيُّٰدذ خڀعٹځًَُص يف  و٩ڃ خڀٌُّ

ُ ظٝمّ زًخَصزدؼبدء ٬ديل خؼبځىلص ٴععٽىن ٤سٹص ڄځمُص ظٽىن  وخَظٵد٪ وٕسص خڀٝىيَىڂ هبد وعُفص ظٙس٭هد

  وخلبٵدٞ خوعدـُعهد ظًَهبُدً.خَْٞ 

مت ظٹُٕڃ ڄُٝ خىل ؤَز٭ص ؤٸدڀُڃ َِخ٬ُص ڄىدوُص ىف خڀربودڄؿ خڀى٤ٍت ؼبٽدٴمص خڀعٝمُ يف ڄُٝ وخڀٌٍ 

ٌخض خڀٝځص. دبُټّ حبىغ خڀٝمُخء ودبٙدَټص خڀ٭ًًَ ڄه خڀىِخَخض وخؽبُحدض  0222مت ُٜدٰعص يف 

 وظٙمٿ ٌٍي خْٸدڀُڃ خؼبىد٤ٷ خڀعدڀُص: 

 . خڀُٙٸُص وخڀٱُزُص خڀٙمدڀُص خڀٕىخلٿ .5

 وخيٌ خڀىُٿ وخڀًڀعد. .0

 خڀٝمُخء خڀُٙٸُص ؤُىدء. .0

 خڀٝمُخء خڀٱُزُص. .1
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 تىافس ادلؼهىيبتيه حىل انتصحس 2-3

. وخڀعدَىبُككص ظع٥ځككر ڄٽدٴمككص خڀعٝككمُ وخغبككً ڄككه خؼككدَي ظككىخٴُ خڀسُدوككدض وخؼب٭ځىڄككدض خڀًٸُٹككص وخحملًؼككص   

ظدلعهد وظكًخوؽبد دبكد ٖ َع٭كدَٞ ڄك٫ ڄٹع١كُدض خْڄكه خڀٹكىڄٍ، وزكدڀُٰڃ ڄكه ظىٸُك٫           بنبُص ؤٴ١ًٗ ٬ه 

ڄٝككُ ٬ځككً خڀ٭ًَككً ڄككه خٖظٵدٸُككدض خڀًوڀُككص خڀسُحُككص بٖ خن ٬ككًڂ ظككىخٴُ خڀسُدوككدض خڀًٸُٹككص َ٭ككً ڄككه خٌككڃ    

ٍخ وبككُٚ ڄُټككّ خڀ٭ٹسككدض خڀككىت ربككىپ يون و٠كك٫ خػب٥كك٣ وظىٵُككٌٍد دبككد ١َككمه ؾبدهبككص خڀعٝككمُ. ڀكك  

حبىغ خڀٝمُخء ٬ځكً خَ٘كٵص ټدٴكص خڀعٹكدََُ خؼبىسؽٹكص ٬كه خڀكربخڄؿ وخؼبٙكُو٬دض وټدٴكص خعبهكىي خڀسمؽُكص            

وخڀع٥سُٹُص ولٵ٩هد وظىؼُٹهكد وخظدلعكهد ڄكه وكٗپ ظىخٴٌُكد ٔكىخء دبٽعسكص ڄُټكّ حبكىغ خڀٝكمُخء و/ؤو           

 ڄُټّ خؼب٭ځىڄدض وخڀعمىپ خڀُٸمٍ دبُټّ حبىغ خڀٝمُخء.

ڀٝمُخء يوَخً ؿبىََدً ٌدڄدً ٬ځٍ خؼبٕعىٌ خڀى٤ٍت ڄىٍ ظٽځُٵً ټفهص ظىٕكُٷ و٤ىُكص   وَځ٭ر ڄُټّ حبىغ خ

ڀٕىص  513ؼبٽدٴمص خڀعٝمُ زٹُخَ  ودجر َجُٓ ؾبځٓ خڀىَِخء ووَُِ خڀَّخ٬ص وخٔعٝٗق خَٖخ٠ً َٸڃ 

زعٙٽُٿ عبىص ظىُٕٹُص و٤ىُص ٬ځُد ؼبٽدٴمص خڀعٝمُ زُجدٔص وَُِ خڀَّخ٬كص و بٔعٝكٗق خَْخ٠كٍ     0222

َص فبؽځُت ڀځىِخَخض وڀځهُحدض خڀى٤ىُص ٌخض خڀٝځص، ڄ٫ ظٽځُٳ خؼبُټّ زدڀٹُدڂ دبهمص خڀعىُٕٷ ٬ځٍ و١٬ى

خؼبٕعىٌ خڀى٤ٍت وسبؽُٿ صبهىََص ڄُٝ خڀ٭ُزُص يف خؼبٵدو٠دض خڀًوڀُص يف ٌٍخ خڀٙإن ـىسدً بيل ـىر ڄ٫ 

فىكص خڀعىٕكُٹُص خڀ٭ځُكد    وِخَش خػبدَـُص خؼبَُٝص، ڄ٫ ظٙٽُٿ عبىص خڀ٭ځىڂ وخڀعٽىىڀىـُكد )٬ځمُكص( ظعسك٫ خڀځ   

 –وظ٭مٿ ټسُط وربي و٤ٍت يف ٌٍخ خجملدپ، وڄىٍ ٌڀٻ خغبُت وخؼبُټّ َٹىڂ هبٍخ خڀًوَ ٬ځٍ ؤټمكٿ وـكً   

لُككػ ٸككدڂ زعمؽُككٿ خعبمهىََككص يف صبُكك٫ خحملدٴككٿ خڀًوڀُككص وخٔٸځُمُككص وخڀ٭ُزُككص، زككٿ ومت بوعىككدذ فبؽځككىي    

خڀسُىڀكىـٍ ادڄ٭كص خڀكًوپ خڀ٭ُزُكص، وټكٍڀٻ      ڀُجدٔص خڀٵَُٷ خڀ٭كُ  خؼبعكدز٫ ٔظٵكدٸُيت خڀعٝكمُ وخڀعىكى٪      

١٬ىَص عبىكص خڀ٭ځكڃ وخڀعٽىىڀىـُكد خْٴَُٹُكص، و١٬كىَص عبىكص خڀ٭ځكڃ وخڀعٽىىڀىـُكد خڀًوڀُكص ٬ځكٍ ڄٕكعىٌ            

 خڀًوپ خ١٬ْدء يف خٔظٵدٸُص.

 نيبث قيبس انتصحس )تدهىز األزاضً( يف يصسآ 2-4

ُ َّٲ ظًٌىَ خَْخ٠ٍ زإوً "خلبٵدٞ ؤو (، َُ٭5661وٴٹًد ٖظٵدٸُص خْڄڃ خؼبعمًش ؼبٽدٴمص خڀعٝمُ )

خٖٸعٝديٌ زٝٵص ڄاٸعص ؤو يخجمص وظٙمٿ ټدٴص خَْخ٠ً  ٴٹًخن  ٸًَش خَْٞ ٬ځً خٔوعدؾ خغبُىي ؤو

وٙدذ وٌڀٻ ىف خڀَّخ٬ُص )خؼبُوَص  خو خؼب٥َُص(، ؤو خؼبُخ٬ٍ خڀ٥سُ٭ُص، وخڀٱدزدض وخَٖخ٠ً خؼبىعفص ڀٓ

ٔعىًخڄدض خَْٞ ؤو ؾبمى٬ص ڄه خڀ٭مځُدض خڀىد٘حص ٬ه ټدٴص ؤٸدڀُڃ خڀ٭دمل خڀىدذبص ٬ه َِديش خ

( ظًٌىَ 0و خؼبُدي؛ )ؤ( ظأټٿ خڀعُزص خڀىدـڃ ٬ه خڀَُدق و/5خْو٥ٙص خڀسَُٙص وؤمبد٢ خڀٕٽه، ڄؽٿ: )
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( ٴٹًخن خڀٱ٥دء خڀىسديت 0خػبٝدجٛ خڀٵَُّدجُص وخڀٽُمُدجُص وخڀسُىڀىـُص ؤو خٖٸعٝديَص ڀځعُزص؛ و)

ظًٌىَ )وىف ٌخض خڀىٸط ٬ُٴط خٖظٵدٸُص ڄ٥ٝځك خڀعٝمُ ٬ځً خوً  خڀ٥سُ٭ٍ ٬ځً خؼبًي خڀ٥ىَٿ".

خَْٞ ىف خؼبىد٤ٷ خڀٹدلځص و٘سً خڀٹدلځص وخعبدٴص ٘سً خڀ٤ُسص وٌڀٻ وعُفص خڀ٭ىخڄٿ خڀ٥سُ٭ُص خو 

 . خو ټٗنبد( خٖو٥ٙص خڀسَُٙص

ظعس٫ وً يبٽه بټعٙدٲ ظًٌىَ خَْخ٠ٍ وٸُدًٔ زٕهىڀص ؤټرب ڄه وٗپ ة٬ځً ٌڀٻ خڀع٭َُٳ ٴ وزىدءً

خڀعٱَت يف ٸُڃ ؾبمى٬ص ڄ٭ُىص ڄه خؼباُ٘خض وخڀىت يبٽه ٸُدٔهد زدٔعمُخَ زًٖ ڄه ًَٜ لدڀص ظًٌىَ 

خَْخ٠ٍ. وخعبًَُ زدڀٍټُ خن خٔعمُخََص خڀٹُدْ ڀعٱَت ظځٻ خؼباُ٘خض َٕد٬ً ىف َٴ٫ خڀًٸص يف ٸُدْ 

 ڀعًٌىَ.وٕر ؼب٭دعبص ٌٍخ خظًٌىَ خَٖخ٠ً وربًًَ خػبٕدجُ خڀىدصبص خو ظىـًُ خػب٣٥ خْ

وظ٭ٍت خؼباُ٘خض يف ؾبدپ ڄٽدٴمص ظًٌىَ خَْخ٠ٍ )خڀعٝمُ( خهند ڄ٭دََت ڀعىُٜٳ خڀى٫٠ خڀٕدجً، 

 وخٔعًخڄص خٖوعدؾ ڄٹدَوص زدٖٔعهٗٺ،ص ُىخَي خڀ٥سُ٭خؼبؤوڀعٹُُڃ خڀٵ٭دڀُدض خؼبعس٭ص ڀځىٜىپ خىل خٔعًخڄص 

و خڀعٝمُ، ټمد ؤَ خَْخ٠ٍ ىف ربًًَ يَـص ووى٪ ظًٌى وظٕد٬ً ،خؼباُ٘خض بڄد ټمُص ؤو وى٬ُص ظځٻو

وظ٬ًى خغبدـص بيل  ،ظٕد٬ً يف و٫٠ و٣٥ وبٔعُخظُفُدض ربًُُ ٌٍخ خڀعًٌىَ وظىـُههد زٙٽٿ ٜمُك

   :ڄه ؤـٿخؼباُ٘خض   يو٫٠ ٌٍ

 .ظٹُُڃ خڀى٫٠ خڀُخٌه ڀعمًُُ ظًٌىَ خَْخ٠ٍ .5

 .ظٹُُڃ ٬مځُدض خٔيخَش خؼبٕعًخڄص ؼبىخَي خَْخ٠ٍ .0

 .خءخض خؼبعس٭ً يف ربًُُ ظًٌىَ خَْخ٠ٍخغبٽڃ ٬ځً ٜٗلُص وٴ٭دڀُص خٔـُ .0

 .ظ٥ىَُ و٣٥ ظىمُص ڄىخَي خَْخ٠ٍ .1

 .ٸُدْ ڄًي خٖڀعّخڂ خڀى٤ٍت وخٔٸځُمٍ زعىٵٍُ خ٬ْمدپ خػبدٜص زعمًُُ ظًٌىَ خَْخ٠ٍ .2

 .ظٹُُڃ خْز٭دي خڀ٭ځمُص وخٖٸعٝديَص وخٖـعمد٬ُص ڀٓو٥ٙص خؼبىٵٍش .3

 .ًخٲ ربًُُ ظًٌىَ خَْخ٠ٍبڀٹدء خڀ١ىء ٬ځً خڀعٹًڂ خحملُِ يف خڀىٜىپ بىل ؤٌ .4

خڀعمٽه ڄه بـُخء ڄٹدَودض زُت ڄىد٤ٷ وفبدَٔدض وو٣٥ ـبعځٵص وخڀىٜىپ بىل  .5

 .خٔعىعدـدض ٜمُمص ڄىهد

خؼبٕد٬ًش ٬ځً خزبدٌ خڀٹُخَخض خڀٝمُمص وربًًَ خٔـُخءخض خڀيت َىسٱٍ خزبدٌٌد ٬ځٍ  .6

 خؼبٕعىَدض خؼبىعځٵص.

 ٹُُڃ وخڀعى٣ُ٥ وظ٥ىَُ خڀ٭مٿ.خڀع٭سَت ٬ه خڀىعدجؿ وب٬ًخي خڀعٹدََُ خػبدٜص زدڀع .52
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 ـر ؤن ظعىٴُ يف ٌٍي خؼباُ٘خض خڀُٙو٢ خڀعدڀُص:ڀٍخ و

 ؤن ظٽىن ٌخض ڄ٭دََت ټمُص ووى٬ُص ڄىدٔسص. .5

 . ظىٴُ خڀًٸص خڀٽدٴُص ڀٗٔعٵديش ڄىهد يف ظىـًُ بـُخءخض ربًُُ ظًٌىَ خَْخ٠ٍ .0

 ؤن ظٽىن ٸدزځص ڀځع٥سُٷ ٬ځً ڄٕدلدض ـٱُخٴُص وخٔ٭ص. .0

 دْ وٸځُځص خڀعٽدڀُٳ.ؤن ظٽىن ٔهځص خڀٹُ .1

 .يبٽه خٖٔعٵديش ڄىهد يف ظٹُُڃ خڀى٫٠ خڀُخٌه .2

ٔهىڀص خڀعمُُّ زُت خڀعٱَت خغبديغ زٝىَش ظځٹدجُص وعُفص خڀ٭ىخڄٿ خڀ٥سُ٭ُص وخڀعٱَت خغبديغ  .3

 خٔهبد  ڀعمًُُ ظًٌىَ خَْخ٠ٍ. زٕسر خڀعًوٿ 

 ؤن ظٽىن ڄىدٔسص ڀځمدڀص خڀ٭دڄص يف خؼبىد٤ٷ خڀيت ظ٥سٷ ٴُهد. .4

ًٌخٲ خڀُجُُٕص ڀى٫٠ ڄاُ٘خض ٸُدْ ظًٌىَ خَٖخ٠ً ادور ڄد ـدء ىف ً خڀُٙو٢ وخ٬ْځ وزىدءً

يَخٔدض ڄُټّ حبىغ خڀٝمُخء وخؼبُټّ خڀ٭ُىب ڀًَخٔدض خؼبىد٤ٷ خعبدٴص وخَٖخ٠ً خڀٹدلځص ٬ه 

خَز٭ص ڄاُ٘خض َجُُٕص  خىلڄٽه ظٹُٕڃ خؼباُ٘خض خؼبٹعُلص ؤ٨دٌُخض ظًٌىَ خَٖخ٠ً وخڀعٝمُ ٴٹً 

، وٌٍي خؼباُ٘خض ڀُدض ڀعمًًَ ً٘ش خڀعًٌىَ ووى٬ًُ٬ُص ڄه خؼباُ٘خض خؼبىدٔسص ټدَظٙمٿ ؾبمى٬ص ٴ

 :خڀُجُُٕص خَْز٭ص ټدڀعدىل

 ڄاُ٘ ربُٕت خْلىخپ خؼب٭ُُٙص ڀٕٽدن خؼبىد٤ٷ خؼبعإؼُش. .5

 ڄاُ٘ ربُٕت لدڀص خڀى٩ڃ خڀسُحُص. .0

 ڄاُ٘ ظٹُُڃ لدڀص خڀٱ٥دء خ٠ٍَْ. .0

 ڄاُ٘ ظٹُُڃ بوعدـُص خَْخ٠ٍ. .1

 ُ٘خض خڀٵ٬ُُص ڀٽٿ ڄاُ٘ َجٍُٕ :وٴُمد َځً خؼبا

 : ربُٕت خْلىخپ خؼب٭ُُٙص ڀٕٽدن خؼبىد٤ٷ خؼبعإؼُش وًٌ:خؼباُ٘خض خڀٵ٬ُُص خڀعدز٭ص ڀځماُ٘ خڀُجًُٕ خْوپ

 ظىدٸٛ ٬ًي خڀٕٽدن خؼبع١ََُه ڄه ظًٌىَخَْخ٠ٍ وخعبٵدٲ. .5

 خَظٵد٪ وٕسص خڀٕٽدن خؼبدڀٽُت ؼبٹىڄدض خڀ٭ُٗ ٴىٶ و٣ خڀٵٹُ. .0

 ڀٱٍخء.خٕعىي خْيىن ڀځمٝىپ ٬ځٍ ظىدٸٛ خڀٕٽدن ربط خؼب .0

 زبٵُٳ خِؼدَ خڀٕځسُص ڀعٱَت خؼبىدن ٬ځٍ خْلىخپ خٖٸعٝديَص وخٖـعمد٬ُص ڀځٕٽدن خحملځُُت. .1

 ڄه.ِظّخًَ بڄٽدوُص خغبٝىپ ٬ځً ڄدء خڀُٙذ خڀى٩ُٳ وخ .2

  وَٕعٵدي ڄىهد ىف:

 . ڀځٕٽدنخٔٸعٝديَص وخٔـعمد٬ُص ًَٜ خغبدڀص  -

  سُ٭ُص.خٖٔعىًخڂ خڀًُُ٘ ڀځمىخَي خڀ٥ -
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 :: ربُٕت لدڀص خڀى٩ڃ خڀسُحُص وًٌخؼباُ٘خض خڀٵ٬ُُص خڀعدز٭ص ڀځماُ٘ خڀُجًُٕ خڀؽدىن

 ظٹځٛ ڄٕدلص خؼبىد٤ٷ خؼب٭٠ُص ڀځعٝمُ وظًٌىَ خَْخ٠ٍ وخعبٵدٲ. .5

 َِديش بوعدؾ خَْخ٠ٍ وخڀى٩ڃ خڀسُحُص يف خؼبىد٤ٷ خؼبعإؼُش. .0

 زبٵُٳ ظ٭ُٞ خڀى٩ڃ خڀسُحُص ڀّؼدَ خڀٕځسُص ڀعٱَت خؼبىدن. .0

 ٕه لدڀص خڀٱ٥دء خڀىسديت وخڀعىى٪ خغبُىٌ يف خؼبىد٤ٷ خؼبعًٌىَش.رب .1

 خڀعٱَت خٖهبد  يف بٔع٭مدٖض خَْخ٠ٍ. .2

 وَٕعٵدي ڄىهد ىف:

 ًَٜ خڀعٱَتخض خڀيت ظ٥ُؤ ٬ځً خڀٱ٥دء خ٠ٍَْ. -

 خڀعٱَت يف بوعدؾ خَْخ٠ٍ. -

 ربًًَ ڄًي ٬ٽىُٔص ظًٌىَخَْخ٠ٍ. -

 ڃ خڀسُحُص ؤو ربٕىهد.ظٹُُڃ خڀعٹًڂ خحملُِ يف خغبٵد٦ ٬ځٍ لدڀص خڀى٩ -

 : ظٹُُڃ لدڀص خڀٱ٥دء خ٠ٍَْ وًٌ:خؼباُ٘خض خڀٵ٬ُُص خڀعدز٭ص ڀځماُ٘ خڀُجًُٕ خڀؽدڀػ

 وخظٕد٪ خڀُٸ٭ص خػب١ُخء. خڀٱ٥دء خڀىسدظًَِديش  .5

 ظٹځٛ ڄٕدلص خَْخ٠ٍ خعبُيخء. .0

 ربٕه لدڀص خڀى٩ڃ خڀسُحُص. .0

 ٬ٽىُٔص خَْخ٠ٍ خؼبعًٌىَش. .1

 خڀعٱَت يف خوعدـُص خڀى٩ڃ خڀسُحُص. .2

 ڀعٱَت يف خٔع٭مدٖض خَْخ٠ٍ.خ .3

 وَٕعٵدي ڄىهد ىف:

 ٸُدْ خڀعٱَت يف خڀٱ٥دء خ٠ٍَْ. -

 خڀعى٣ُ٥ وخٔيخَش خؼبٕعًخڄص ڀَٓخ٠ٍ. -

 .خٖٔعىًخڂ خؼبٕعًخڂ ڄٹًَش خَْٞ ٬ځً  -

 خغبٽڃ ٬ځً قبدق خـُخءخض خڀعمًُُ. -

 .يف ربًُُ ظًٌىَخَْخ٠ٍ دضربًًَ خٖذبدٌ -

 : ظٹُُڃ بوعدـُص خَْخ٠ٍ وًٌ:ًٕ خڀُخز٫خؼباُ٘خض خڀٵ٬ُُص خڀعدز٭ص ڀځماُ٘ خڀُجُ

 خڀىٹٛ وخڀَّديش يف خوعدـُص خَْخ٠ٍ . .5

 خڀعمٕه يف و٨دجٳ خڀى٩ڃ خڀسُحُص. .0
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 ُ يف ڄٕدلدض خؼبىد٤ٷ خؼبعًٌىَش وخؼبىد٤ٷ خڀيت ربٕىط.خڀعٱُّ .0

 ( . (NDVIيڀُٿ خڀعسدَه خڀ٥سُ٭ً ڀځٱ٥دء خػب١ُي  .1

 وَٕعٵدي ڄىهد ىف:

 خٔوٍخَ خؼبسٽُ ڀعًٌىَ خَْخ٠ٍ. -

 غبٽڃ ٬ځً خْؼُ خٔهبد  ٔـُخءخض ربًُُ ظًٌىَ خَْخ٠ٍ.خ -

 ڄُخٸسص ظًٌىَ خَْخ٠ٍ ٬ه ٤َُٷ خٖوعدـُص. -

 2232يف اطبز زؤيه يصس  17انــانتصحس وأهداف انتنًيت ادلضتدايت  2-5

وخڀىت  0202ڄڃ خؼبعمًش ٬ځً و٥ص خڀعىمُص خؼبٕعًخڄص  وخٴٹط خعبم٭ُص خڀ٭دڄص ڀٓ 0252ىف ٔسعمرب  •

وٸً ٘دَټط ڄُٝ زٵ٭دڀُص ىف ُٜدٰص ظځٻ خًٌٖخٲ ٰدَص ڀځعىمُص خؼبٕعًخڄص  536و ًٌٴدً 54ظ١مىط 

خڀٽُخڄص ڀځسُٙ و٬ًڂ خٔعس٭دي  ربٹُٷوخڀٱدَدض. وٸً َټّض ؤًٌخٲ خڀعىمُص خؼبٕعًخڄص خڀ٭دؼبُص ٬ځً 

 يؤي ٴُي خَىمد ټدن ڄه شبدَ خڀعىمُص، ټمد ظٕ٭ً ىف ڄ١مىهند خىل خهندء خڀٵٹُ وخعبى٪ ام٫ُ ٜىَ

وخؼبٕدوخش وىف  خڀ٭ًخڀصىف خ٤دَ ڄه  ص٤دٸعهڃ خڀٽدڄى  ظى٨ُٳز٭ديي و٠مدن لٷ صب٫ُ خڀسُٙ ىف وؤ

ڄىدن ٜمً، ٌٍخ ادور ضبدَص ټىټر خَْٞ ڄه خڀعًٌىَ خڀسُحً دبد ١َمه خٔعًخڄص ڄىخَي 

ضبدَص خڀى٩ڃ خڀسُحُص وخٔع٭ديهتد وظٙف٫ُ خٔعىًخڄهد )وبػ خڀسځًخن ٬ځً  52خڀ٥سُ٭ص خؽبًٲ َٸڃ 

وڄٽدٴمص خڀعٝمُ ووٸٳ ظًٌىَ خَٖخ٠ً و٬ٽٓ ڄٕدَي  وخٔيخَش خؼبٕعًخڄص ڀځٱدزدضًخڄص زٝٵص ڄٕع

ڄ٫ ؤًٌخٲ و آڀُدض ٬مٿ خٖظٵدٸُدض خڀسُحُص  خؽبًٲ . وَعىخٴٷ ٌٍخ (ووٸٳ ٴٹًخن خڀعىى٪ خڀسُىڀىـً

 خڀًوڀُص خڀؽٗغ.

ش، دبد ىف ٌڀٻ ڄٽدٴمص خڀعٝمُ، خٔع٭ديش خَٖخ٠ً وخڀعُزص خؼبعًٌىَ)خٔعهًٴط    52.0خڀٱدَص َٸڃ  •

خَٖخ٠ً خؼبع١َُش ڄه خڀعٝمُ وخعبٵدٲ وخڀٵ١ُدودض، وخڀٕ٭ً خىل ربٹُٷ ٬دمل ودپ ڄه ٨دٌُش 

ڄڃ . ظعىخٴٷ  ٌٍي خڀٱدَص ڄ٫ ؤًٌخٲ و آڀُدض ٬مٿ خظٵدٸُص خْ(0202ظًٌىَ خَٖخ٠ً حبځىپ ٬دڂ 

 .  UNCCDخؼبعمًش ؼبٽدٴمص خڀعٝمُ

٬ځً 50ظٵدٸُص ڄٽدٴمص خڀعٝمُ ىف ـځٕعً َٸڃ ٤ُخٲ ىف خوخٴٷ ڄاسبُ خڀًوپ خْ 0252ىف خټعىزُ  •

خڀٕ٭ً ) ٬ځً ؤټًيڄؿ خًٌخٲ خڀعىمُص خؼبٕعًخڄص وخڀٱدَدض ٌخض خڀٝځص ٠مه خًٌخٲ خٖظٵدٸُص ټمد 

ڀځعىمُص خؼبٕعًخڄص ٌى ؿبُٺ ٸىي ڀعىٵٍُ ؤًٌخٲ  52ڄه خؽبًٲ  52.0خىل ربٹُٷ خڀٱدَص َٸڃ 

 ..(decision 3/COP 12)خٖظٵدٸُص 

ُٜدٰص ؤًٌخٲ ٤ى٬ُص و٤ىُص ڀعمٹُٷ ربًُُ ظًٌىَ )ځً ي٬ىش خ٤ُٖخٲ خىل خؼباسبُ ٬ ؤټًټمد  •

 .(خَٖخ٠ً ٠مه زُخڄؿ ٬مځهد خڀى٤ىُص
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خڀع٭َُٳ خڀ٭ځمً خڀٍي ٸًڄً خڀٵَُٷ خڀ٭دڄٿ  50ټمد ؤًَ ڄاسبُ خ٤ُٖخٲ ؤ١َد وٗپ ـځٕعً َٸڃ  •

ُهد ڄىخَي ٌى خغبدڀص خڀيت هبر ؤن ظٽىن ٬ځ)خغبٽىڄً خڀًوىل ڀعمًُُ ظًٌىَ خَٖخ٠ٍ ٬ځً خوً 

خَٖخ٠ٍ ټمدً ووى٬دً ڀ٬ًڃ و٨دجٳ خڀى٩ڃ خڀسُحُص ووًڄدهتد، وظ٭َّّ خٖڄه خڀٱٍخجٍ ، ڄ٫ زٹدجً ٬ځٍ 

 .  (خغبدڀص ؤو َِديش ڄٕدنبعهد ٠مه ُ٘و٢ ِڄدوُص وڄٽدوُص ، وربط ٨ُوٲ زُحُص ڄ٭ُىص يٌٍ

  -ټمد ٤ځسط خڀًوپ خ٤ُٖخٲ ڄه ٔٽُظَتَص خٖظٵدٸُص وَٰتٌد ڄه ٌُحدض خٖظٵدٸُص: •

ظٹًًن يڀُٿ خَ٘ديخض ٴىُص ظٕد٬ً ىف ُٜدٰص ظځٻ خًٌٖخٲ خڀ٥ى٬ُص خڀى٤ىُص وخؼبسديَخض ڄه  -5

 ظًٌىَ خَٖخ٠ً.  خغبً ڄهخـٿ 

ىف ًَٜ وظٹُُڃ خڀعٹًڂ خحملُِ كبى  ظَُٕت خٔعىًخڂ خ٤دَ ڄاُ٘خض خٖظٵدٸُص خٔهدڄدً -0

 خڀعٹًڂ. ربٹُٷ خڀٱدَدض خڀى٤ىُص ىف ؾبدپ ربًُُ ظًٌىَ خَٖخ٠ً وخٖزٗٮ ٬ه ٌٍخ

زدڀع٭دون ڄ٫ خڄدوص  Global Mechanism (GM)ڀُص خڀ٭دؼبُص وزىدء ٬ځً ٌڀٻ خڀٹُخَ و٠٭ط خَٖ  •

. ٌٍخ خڀربودڄؿ ظبً 2014ىف  LDN Target Setting Programmeخٖظٵدٸُص " زُودڄؿ 

وټدن خؽبًٲ خڀُجًُٕ ڀځربودڄؿ ٌى سبٽُت خڀًوپ ، زربودڄؿ ربًًَ ؤًٌخٲ ربًُُ ظًٌىَ خَٖخ٠ً

، وربًًَ خًٌٖخٲ خڀ٥ى٬ُص ٴُمد َع٭ځٷ زعمًُُ  Baseline خْٔدْو٫٠ و٥ى٢  َټص ڄهخؼبٙد

 .0202حبځىپ ٬دڂ   ظًٌىَ خَٖخ٠ً، وټٍخ ربًًَ خڀعًخزَت خڀِٗڄص ڀعمٹُٷ ظځٻ خًٌٖخٲ

ڀعمًُُ ؤؼُ ظًٌىَ خڀِٗڄص وخڀعًخزَت خڀى٤ىُص  ى٫٠ خًٌْخٲزٸدڄط ڄُٝ  0254وٗپ ٬دڂ 

ټىخلًش ڄه يوپ خڀ٭دمل خؼبعمُّش يف ؾبدپ ڄٽدٴمص خڀعٝمُ  ٬0202دڂ  خَْخ٠ٍ ڀٽً ظعمٹٷ حبځىپ

 ًٌ 0202وټدن خؽبًٲ ڄه ربًُُ ظًٌىَ خَٖخ٠ً ىف ڄُٝ وٴٷ َئَص ڄُٝ  ٬ځً ڄٕعىٌ خڀ٭دمل.

خحملدٴ٩ص ٬ځً ڄىخَي خَْخ٠ٍ خؼبىعفص وَِديش ڄٕدلدهتد وربُٕت خوعدـُعهد ، وٌڀٻ دبد َعىخءڂ ڄ٫ 

ؼبٕعًخڄص، وٌى زٍڀٻ ًٌٲ ڄسدُ٘ ڀځىٜىپ بىل َِديش خوعدـُص خَْخ٠ٍ ؤوڀىَدض خڀعىمُص خڀى٤ىُص خ

وخٔعًخڄعهد ؼبىخـهص خڀ٥ځر خؼبعّخًَ ٬ځً خڀٱٍخء ؤو خؼبىعفدض خڀِٗڄص ڀځعٝى٫ُ خڀَّخ٬ٍ يون َِديش 

 ظًٌىَ خَْخ٠ٍ ڄ٫ خحملدٴ٩ص ٬ځُهد وظىمُعهد.   

ىي خڀى٤ٌت زد٠ٖدٴص خىل ًٌخٲ خػبدٜص زعمًُُ ظًٌىَ خَْخ٠ً ٬ځً خؼبٕعوٸً مت ربًًَ خْ •

 خؼبٕعىي خػبدٚ زس٭ٟ خؼبىد٤ٷ خحملًيش وٗپ ٴعُش ِڄىُص ڄٹعُلص ٬ځً خڀىمى خڀعدىل:

 0202خىل ذبىر لًوغ ٴٹًخن ټدڄٿ حبځىپ ٬دڂ يف ڄُٝهتًٲ ٬مځُص ربًُُ ظًٌىَ خَٖخ٠ً  -

ً % يف ڄٕدلص خَٖخ52٠زد٠ٔدٴص خىل ربٹُٷ َِديش يف خٖوعدـُص زىٕسص  0252ڄٹدَوص ز٭دڂ 

 خؼبعًٌىَش. 
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ربًُُ ظًٌىَ خَٖخ٠ً يبٽه ربٹُٹً ىف خؼبىد٤ٷ خؼبعإؼُش زدڀعًٌىَ ڄؽٿ ز٭ٟ ؤَخ٠ً ټٗ ڄه  ټمد ؤن -

ؿبدٴ٩ص ټٵُ خڀُٙه ويڄُد٢ وڄى٥ٹص ًَُ٘ وؿبدٴ٩ص خؼبىُد ؤىٌدؾ وخڀٵُىڂ وڄ٥ُوق وڄى٥ٹص 

 0252وص ز٭دڂ ڄٹدَ 0202خػب٥دَش وڄى٥ٹص ٔهٿ خڀ٥ُىص ووخلص خڀٵُخٴُش ومشدپ ُٔىدء حبځىپ ٬دڂ 

% ڄه ڄٕدلص خَٖخ٠ً خؼبعإؼُش  52ربٹُٷ َِديش يف خٖوعدـُص زىٕسص  ڄ٫ زًون لًوغ ظًٌىَ، 

 ُخء ٬مځُدض خڀعمُٕت.ةـزدڀعًٌىَ ز

ڄه وٗپ ربٹُٷ خًٌٖخٲ  0202خغبٽىڄص زعمٹُٷ ربًُُ ظًٌىَ خَْخ٠ً حبځىپ ٬دڂ  ټمد ظځعّڂ -

 خػبدٜص خڀعدڀُص:

ٴًخن( ڄه خَٖخ٠ً خؼبًت٬َص   0522222) 0ټڃ 55333ٕدلص خٔع٭ديش وَِديش خوعدـُص خَٖٞ ؼب -

زدٔعىًخڂ ظٹىُدض خڀَّخ٬ص خغبًَؽص وخٔدڀُر خٖيخَش خؼبٕعًخڄص ڀَٓٞ ىف خؼبىد٤ٷ خڀٙمدڀُص ادور 

 .ؤَخ٠ً خڀ٩هَت خڀٝمُوخي خڀُٙٸً وخڀٱُىب خؼبٕعٝځمص ڀًڀعد خڀىُٿ وڄى٥ٹص ٔهٿ خڀ٥ُىص 

ٴًخن( ڄه ڄٕدلص ؤَخ٠ً  5602222) 0ټڃ 5222غبىخىل َخ٠ً ب٬ديش ظإٌُٿ وَِديش بوعدـُص خْ -

خؼبُخ٬ً وخڀَّخ٬دض خؼب٥َُص زدٔعىًخڂ خٔيخَش خؼبٕعًخڄص ڀَٓٞ ىف ڄىد٤ٷ خڀٕدلٿ خڀٙمدىل 

 .خڀٱُىب 

ٴًخن( ڄه ڄٕدلص  5522222ټُځى ڄعُ ڄُز٫ ) 4222ؤ٬ديش ظإٌُٿ وَِديش بوعدـُص خَْخ٠ً غبىخىل  -

٠دٴص خىل ٌٍخ زدٔ 0202خؼبٕعًخڄص ڀَٓٞ حبځىپ ٬دڂ  خَْخ٠ً خؼبًت٬َص زةٔعىًخڂ خٖيخَش

 ..ڄځُىن ٴًخن(  5.2) 0ټڃ 3022خٔعٝٗق وخٔعَّخ٪ ڄٕدلص 

ظًُُ٘ خٔعهٗٺ خؼبُدي ڄه وٗپ َِخ٬ص خحملدُٜٿ خؼبعممځص ڀځفٵدٲ وخظسد٪ خڀى٩ڃ خغبًَؽص ڀځُي  -

 .0202ىف ز٭ٟ خڀىخلدض حبځىپ ٬دڂ  0ټڃ 5222ؼبٕدلص لىخىل 

 خؼبًت٬َص خىل ؤي ؤو٥ٙص ؤوُي.  وٸٳ ربىپ خَٖخ٠ً -

زإوىخ٬هد ڄٹدوڄص ٬مځُدض ظ٭َُص خڀعُزص خڀىدذبص ٬ه ـَُدن ڄُدي خْڄ٥دَ ڄه وٗپ خوٙدء خڀًٕوي  -

وظىمُص ڄىد٤ٷ خڀٕٹى٢ خؼب٥ٌُ زٱُٞ خٔعىًخڄهد ىف خْو٥ٙص خڀَّخ٬ُص ؼبٕدلص لىخىل  خؼبىعځٵص

 .0202حبځىپ ٬دڂ ټُځى ڄعُ ڄُز٫ ىف ڄى٥ٹص خڀٕدلٿ خڀٙمدىل خڀٱُىب ؼبُٝ  0222

 0252% ڄٹدَوص زدؼبٕدلص ىف ٬دڂ 02َِديش ڄٕدلص خڀٱ٥دء خْو١ُ ڄه ؤ٘فدَ خڀٱدزدض زىٕسص  -

 .0202حبځىپ ٬دڂ 

٬ًش ٸُخَخض  وٴُمد َع٭ځٷ زدڀُٕدٔدض خؼبُظس٥ص زعمًُُ ظًٌىَ خَْخ٠ً ٴٹً خزبٍض خڀًوڀص ڄاوُخً

وظإٌُٿ خوعدـُعهد ڄه وٗپ و٫٠  ؼبىخـهص لدٖض خڀع٭ًي ٬ځً خَٖخ٠ً خڀَّخ٬ُص زٱُٞ خٔع٭ديهتد

ټمد ټمد ټدن ٠مه ٌٍي ًڂ ؤًٌخٲ ربًُُ ظًٌىَ خَٖخ٠ً دبد ىبخڀٹىخوُُت وخڀعَُٙ٭دض ڄى٫٠ خڀعىٵٍُ 
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ًََٝ زعٙٽُځهد ظىُٕٹُص و٤ىُص ٖظٵدٸُص خْڄڃ خؼبعمًش ؼبٽدٴمص خڀعٝمُ  خعبهىي خڀعٽځُٳ زعٙٽُٿ عبىص

وًٌ ڄعدز٭ص خڀُٕدٔدض خؼبهدڂ خڀىت ظىټٿ خڀُهد  ٸُخَ ڄه وَُِ خڀَّخ٬ص وخٔعٝٗق خَٖخ٠ً ڀعىٵٍُ

عمٹُٷ ڄٽدٴمص خڀعٝمُ وربٹُٷ ؤًٌخٲ ربًُُ ظًٌىَ ڀوڀىَص وخڀربخڄؿ وخؼبُٙو٬دض ڄه لُػ خْ

 ،وب٬ًخي خڀًَخٔدض خڀِٗڄص وڄعدز٭ص خؼبُٙو٬دض يف ؾبدپ ڄٽدٴمص خڀعٝمُ وظًٌىَ خَٖخ٠ً ،خَْخ٠ً

خڀًوىل وظسديپ خػبربخض وخڀسُدودض ٴُمد زُت  ځً ؤووخڀ٭مٿ ٬ځً خهبدي خڀُدض ظىُٕٹُص ڀځعمىَٿ خحمل

 خڀىِخَخض وخؽبُحدض خؼب٭ىُص ٬ځً خؼبٕعىي خڀى٤ٌت.

 تدهىز األزاضً تضبػد ػهً تفبقىانتحديبث انىت  2-6

ظَٙت خٖلٝدءخض بىل ؤن خؼبٕدلدض خڀَّخ٬ُص خؼبَُٝص ڄه ؤټرب َِخ٬دض خڀ٭دمل  خڀعٵعط خغبُدِي: .5

خؼبعى٣ٔ خڀ٭دڂ ؼبٕدلص يف عُخـ٫ خڀ ودٜص ڄ٫يبص يف خڀًڀعد وخڀىخيٌ، ظٵععدً ودٜص يف خَْخ٠ٍ خڀٹً

% ڄه صبځص 15.0ټمد زځٱط وٕسص ؤ٬ًخي خغبُدِخض خڀٹّڄُص )ؤٸٿ ڄه ٴًخن( كبى  .خغبُدِش

% ڄه ؤوٝر خؼبىخَي خ٠َُْص ټمًوي 50وٕسص ظٹًَ زىمى ظٵٹً  خغبُدِخض. وټىعُفص ؽبٍخ خڀعٵعط

١٭ٳ خڀٹًَش ٬ځً ربًَػ خْو٥ٙص خڀَّخ٬ُص وخَٖظٹدء وٴىخٜٿ ٴُمد زُت خغبُدِخض، ټمد ظ

زدٔوعدـُص خڀَّخ٬ُص. وَع٥ځر ڄىخـهص ٌٍي خؼبٙٽځص يف ٨ٿ ٸىخوُت وُ٘خج٫ خَٖغ ظٱَُتخ ـٍََد يف 

ڄٵدٌُڃ خٔيخَش خؼب٬َُّص، حبُػ َعڃ ربٹُٷ خڀعىخِن ٴُمد زُت خغبفڃ خٖٸعٝديي ڀځىلًش 

ىََػ، وربعدؾ ڄىخـهص ٌٍخ خڀى٫٠ بىل لىخَ ؾبعم٭ً خؼب٬َُّص، وڄع٥ځسدض خٖڀعّخڂ زٹىخوُت خڀع

ؤلً خڀع٭دووُدض خڀَّخ٬ُص ٌى  ولځىپ ڄسعٽُش وٸً َٽىن ظ٥ىَُ و٩ڃ خٔيخَش خؼب٬َُّص زدڀعمىپ بىل 

 خغبځىپ خؼبمٽىص ؽبٍخ خڀعمًي خڀٌٍ َىخـً خڀَّخ٬ص خؼبَُٝص وظعٵدٸڃ لًظً ٔىص ز٭ً ؤوُي. 

 20مت خ٠دٴص زدذ ؼدڀػ بىل ٸدوىن خڀَّخ٬ص َٸڃ  5650ڄىٍ ٬دڂ  خڀع٭ًي ٬ځً خَْخ٠ٍ خڀَّخ٬ُص: .0

خبٝىٚ ٬ًڂ خؼبٕدْ زدڀُٸ٭ص خڀَّخ٬ُص  5650ڀٕىص  553)خؼب٭ًپ زدڀٹدوىن َٸڃ  5633ڀٕىص 

غبمدَص خَْخ٠ٍ خڀَّخ٬ُص، وَٰڃ لُٚ  ٜدَڄدً وخحملدٴ٩ص ٬ځً وٝىزعهد( وڄُٝ ظ٥سٷ ٸدوىودً

خَْخ٠ٍ خڀَّخ٬ُص ڄدِخڀط ڄٕعمُش وڄدِخپ  خعبم٫ُ ٬ځً ظىٵٍُ ٌٍخ خڀٹدوىن، بٖ ؤن خڀع٭ًَدض ٬ځً

خڀعأټٿ يف خَْخ٠ٍ خڀَّخ٬ُص َّيخي لًش، زد٠ٔدٴص بىل  ؤن ٌىدٺ ظأټٿ يف خَْخ٠ٍ خڀَّخ٬ُص 

 وؤ١َد زٙٽٿ ٸدوىىن ټًوىپ ڄٕدلدض ڄه خَْخ٠ٍ خڀَّخ٬ُص ٠مه خْلىِش خڀ٭مُخوُص ڀځمًن ، 

خخل......( خْڄُ خڀٌٍ  -وَ ٬سديش ي –ڄٕعٙٵُدض  –خؼبٕدلدض خؼبىٝٝص ڀځىٵ٫ خڀ٭دڂ )ڄًخَْ 

ڄُٝ  مل َىٹٍ  ؼُوش  ٴٹ٣ خؼبٙٽځص زدڀعُټُّ ٬ځً ـدور خڀعفًُن وخڀعمًُن ٌٍي ََٙت بىل ؤن ٬ٗؾ 

ڄه خَْخ٠ٍ خڀَّخ٬ُص، زٿ بن خْڄُ َع٥ځر ڄىخـهص ٘دڄځص زدڀعى٣ُ٥ خڀ٭مُخىن ڀځٹَُص خؼبَُٝص 

، َْخ٠ٍ خعبًًَش ڄه ـدور آوُڄه ـدور، وَز٣ ُٔدٔص ضبدَص خَْخ٠ٍ ڄ٫ ُٔدٔص ظى٫َِ خ

 وڀُٓ ٘ىًٝ.  ٤سُ٭ًخڀعإټًُ ٬ځً ؤن خَْٞ خڀَّخ٬ُص ڄَتخغ و خڀعى٬ُص  ؤنبُصزد٠ٔدٴص بىل 
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ظ٭عرب ٨دٌُش ظٱَت خؼبىدن ٨دٌُش ٬دؼبُص وؽبد ظإؼَتخهتد  ٳ خڀٹ٥د٪ خڀَّخ٬ٍ ڄ٫ ظٱَت خؼبىدن:ظٽُّ ظسد٤ا .0

ڀٍخ ٴةوً ڄه خڀ١ُوَي ، ص يف ټٿ ڄى٥ٹصخحملځُص و٩ُخً ٖوعٗٴدض ٤سُ٭ص ولٕدُٔص خڀى٩ڃ خڀسُحُ

ظٹًَُ ڄًي ظإؼُ ڄُٝ وڄىخَيٌد خڀ٥سُ٭ُص زعځٻ خؼبعٱَتخض. وظ٭عرب خڀَّخ٬ص خؼبَُٝص ٌخض لٕدُٔص 

ودٜص ڀعٱَت خؼبىدن لُػ ظعىخـً يف زُحص ٸدلځص وٌٙص ظ٭عمً ؤٔدٔدً ٬ځً ڄُدي هنُ خڀىُٿ وظعإؼُ 

 ٽُٳ ڄ٫ ظځٻ خؼبعٱَتخض وخٔعىسد٢ ؤمبد٢خحملدُٜٿ خڀَّخ٬ُص زعٱَت خؼبىدن وخڀيت ظٕعىـر خڀع

     ؿبدُٜٿ َِخ٬ُص ظىخجڃ ظځٻ خڀعٱَتخض.و

ربُٕت وى٬ُص خؼبُدي زىهُ خڀىُٿ وخجملدٌَ خؼبدجُص خبٵٟ ڄٕسسدض  خؼبدجُص:وى٬ُص خؼبىخَي  ظًٌىَ .1

خڀعځىّغ، زد٠ٔدٴص بىل َٴ٫ ټٵدءش خٔعىًخڂ ڄىخَي ڄُدي خڀٌُ ڄه وٗپ ظٵ٭ُٿ خڀُٕدٔدض 

 .ڀع٭٩ُڃ خٖٔعٵديش ڄه ولًش خؼبُديخٴ٭ص وخڀعَُٙ٭دض خڀً

 ظځىغ وذبَُٳ خڀعُزص وَِديش خؼبځىلص يف ز٭ٟ خؼبىد٤ٷ. .2

 خٖٔعىًخڂ خؼبٵ٢ُ ڀځمسًُخض خڀَّخ٬ُص. .3

 .صُخڀَّخ٬ زدْو٥ٙصڄٙدَټص خؼبُؤش ىف ٜىد٬ص خڀٹُخَ خػبدٚ ٸځص  .4

 انضيبصبث انتًكينيت دلكبفحت انتصحس )تدهىز األزاضي( 2-7 

   خَْخ٠ٍ خڀَّخ٬ُصُٔدٔص ضبدَص  0-4-5

 ظعمٹٷ ضبدَص خَٖخ٠ٍ خڀَّخ٬ُص ڄه وٗپ خڀعإټًُ ٬ځً خظسد٪ ز٭ٟ خڀُٕدٔدض وخٖـُخءخض وڄه ؤنبهد:

لُػ  خٖٔعمُخَ يف ڄُخـ٭ص خڀُٕدٔدض وخڀعَُٙ٭دض خؼبع٭ځٹص زدڀع٭ًٌ ٬ځً خڀُٸ٭ص خڀَّخ٬ُص. -

ڄه  523ٿ خؼبديش ٬ځً ظ٭ًَ 0255ؾبځٓ خڀىىخذ يف  صىخٴٹټدوط ڄه خټؽُ خٖـُخءخض ٴد٬ځُص ڄ

ىٙأض خؼب وسدين خؼب٧ ٬ٹىزص خڀع٭ًٌ ٬ځً خَْخ٠ٍ خڀَّخ٬ُص ول٩ُ زىدء ُظٱځوٸدوىن خڀَّخ٬ص، 

زدغبسٓ ڄًش ٖ ظٹٿ ٬ه ٔىعُت وٖ ظًَّ ٬ځً طبٓ ٔىىخض وزٱُخڄص ٖ ظٹٿ ٬ه  وٌڀٻ٬ځُهد 

ؤٔسدذ ڄدجص ؤڀٳ ـىًُ وٖ ظًَّ ٬ځً ڄځُىن ـىًُ وظع٭ًي خڀ٭ٹىزدض زع٭ًي خؼبىدڀٵدض وبِخڀص 

 خؼبىدڀٵص ٬ځً وٵٹص خؼبىدڀٳ.

مد٬ُص يف ٨ٿ ظى٩ُمدض ڄإُٔص خعبيخَش خٔظ٥ىَُ و٩ڃ خٔيخَش خڀَّخ٬ُص زدڀعمىپ بىل  -

 ڀٝٱدَ خڀَّخ٪ ؼبىخـهص ڄٙٽځص ظٵعط خغبُدِخض خڀَّخ٬ُص.

ىف لدڀص خٔعمُخَ خڀٕمدق زدڀسىدء ٬ځً خَٖخ٠ً خڀَّخ٬ُص ڀځمىٵ٭ص خڀ٭دڄص وڀځمُٙو٬دض خڀىت  -

خڀىت ؤن ظٹدڂ ٌٍي خؼبُٙو٬دض ٬ځً خَٖخ٠ً خڀَّخ٬ُص  َىًٜخڀَّخ٬ً ٴدوً  زبًڂ خٖوعدؾ

 . خٖوعدـُص ( خؼبىىٵ١صوخڀٕدئص)خػبدڄٕص  ظٹ٫ يف خڀٵحدض

 خ٬ُص٬ًَڂ خڀعَُٝك زدٔلٗپ وخڀعفًًَ ڀځمسدىن خڀىت مت بٸدڄعهد زدؼبىدڀٵص ٬ځً خَْخ٠ً خڀّ -

 .وٌڀٻ زدڀعىُٕٷ ڄ٫ خڀىِخَخض خؼب٭ىُص
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ُٔدٔص خڀعى٤ُت يف خڀٹُي خؼبّڄ٫ خوٙدجهد زدڀ٩هَت خڀٝمُخوي حبُػ ظٝسك خ٬ديش خڀى٩ُ يف  -

ؾبعم٭دض ـدٌزص دبد َٕد٬ً ٬ځً خ٬ديش ظى٫َِ خػب٥َُص خڀٕٽدوُص وخغبً ڄه خڀع٭ًَدض ٬ځً 

 خَْخ٠ٍ خڀَّخ٬ُص.

خڀعى٫ٔ يف خٔعٝٗق خَْخ٠ٍ خڀَّخ٬ُص يف ٠ىء خؼبىخَي خؼبدجُص خغبدڀُص وڄُٙو٬دض ظ٥ىَُ  -

  .ڀع٭ىَٟ خڀٵدٸً يف خَٖخ٠ً خڀَّخ٬ُصخڀُجُُٕص ؤلً خحملدوَ  َ٭ًٌٍخ خڀُي، 

 خِيخيضخڀىـً خڀسمُي وخڀىت ؿبدٴ٩دض ز٭ٟ ىف خڀسًء يف خوٙدء ٸُي خڀ٩هَت خڀٝمُخوي  -

 . .خڀع٭ًٌ زدڀسىدء ٬ځً خَٖخ٠ً خڀَّخ٬ُص ڄ٭ًٖضهبد 

ٺ خؼبسدىن ظٙف٫ُ ووُٙ ؼٹدٴص خٔعحفدَ خؼبسدىن خڀٕٽىُص يف خؼبىد٤ٷ خڀَُٵُص لىت َٹىڂ ڄٗ -

خڀٕٽىُص َٰت خؼبٕعٱځص زعإـَتٌد وظىٴَت خؼبٕدټه يف خؼبىد٤ٷ خڀَُٵُص ڀځمً ڄه خڀع٭ًي ٬ځً 

 خَٖخ٠ً خڀَّخ٬ُص زدڀسىدء.

 ،خڀًُٜ خؼبٕعمُ وخڀعٹُُڃ ؼباُ٘خض ظًٌىَ خَْخ٠ٍ )خڀٱ٥دء خ٠ٍَْ وبوعدـُص خَْٞ -

 ووٕسص خڀٽُزىن خڀ٭١ىٌ يف خڀعُزص(.

 .خڀٹُدُٔصخؽبىًُٔص َُٝص َُخ٬ً ٴُهد خؼب٭دََت و٫٠ ـب٥٥دض ڄعٽدڄځص ڀځٹُي خؼب -

 ظٙف٫ُ خڀسمىغ ٬ځً يَخٔدض لسٓ خڀٽُزىن زدڀعُزص. -

 ُٔدٔص ُٜدوص خَْخ٠ٍ خڀَّخ٬ُص وب٬ديش ظإٌُٿ وخٔع٭ديش خؼبعًٌىَ ڄىهد 0-4-0

 خڀعمًَػ خڀًوٌَ غبُٝ وربځُٿ خڀعُزص خڀَّخ٬ُص.  -

 لٕر ڄىد٤ٷ َِخ٬عهد. ظٕمًُ خحملدُٜٿ وخَ٘ديَص ڀربخڄؿخٔعُ٘ديَص ب٬ًخي ؤيڀص  -

 خڀعى٫ٔ يف خٔعىًخڂ خؼبُٽىص خڀَّخ٬ُص. -

خؼبىعځٵص وي٬ڃ خڀعى٫ٔ يف زإوىخ٬هد ظٙف٫ُ بـُخء خڀسمىغ خٖزعٽدََص ڀعًُُ٘ خٔعىًخڂ خْظبًش  -

 خٔعىًخڂ خْظبًش خڀ٭١ىَص وخغبُىَص.

 و٫٠ وظىٵٍُ زُخڄؿ ڀعمًُُ ؤؼُ ظًٌىَ خَْخ٠ٍ. -

 خڀَّخ٬ُت وخؼبًَُ٘ه وخؼبّخ٬َُت زإو٥دَ خڀعٝمُ  ظىٵٍُ زُخڄؿ خڀعى٬ُص خؼبٕعمُش ڀځمهىًُٔت -

 وظًٌىَ خَْخ٠ً وټُٵُص خغبمدَص وخڀعإٌُٿ خؼبٕعمُ.

 ُٔدٔص خڀعى٫ٔ خڀَّخ٬ٍ خْٴٹٍ وخڀعى٤ُت خڀَّخ٬ٍ 0-4-0

خڀعىمُص خؼب٥ځىزص َِخ٬ُدً  ڄٹىڄدضظ١مُت وُخج٣ خٖٔعٝٗق ڀځمىد٤ٷ خعبًًَش ټدٴص  -

 وظٕىَٹُدً وخـعمد٬ُدً وظٝىُ٭ُدً.

 خي ب٤دَ ٴٍت وڄديل ڀٵُٚ خٖٔعؽمدَ ڀځمُٙو٬دض خڀَّخ٬ُص وخؼبُٙو٬دض خْوُي خؼبُظس٥ص هبد.ب٬ً -

 ڄص ٖٔعٝٗق وخٔعؽمدَ خَْخ٠ٍ خعبًًَش.ءخٔعمًخغ و٥ى٢ خجعمدوُص ؤټؽُ ڄٗ -
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ربٵُّ خٖٔعؽمدَ ڄه ٸسٿ خڀٹ٥د٪ خػبدٚ يف خڀَّخ٬ص خؼبٕعًخڄص وخڀ٭١ىَص، وظىمُص خحملدُٜٿ  -

ًخڂ وخٔعىًخڂ ظٽىىڀىـُدض خڀَّخ٬ص خػب١ُخء ڄه وٗپ خغبّڂ خڀَّخ٬ُص ٬ځً كبى ڄٕع

 خڀعمٵَُّص وآڀُدض خڀٕىٶ وخڀ٬ًڃ خؼبديل.

ُٔدلً(  -ذبدَي  -ٜىد٬ً  –خڀعإټًُ ٬ځً مبىٌؾ خجملعم٭دض ڄع٭ًيش خْو٥ٙص )َِخ٬ً  -

 لُػ ؤټًض خڀًَخٔدض ؤن ؤقبك خجملعم٭دض خعبًًَش ًٌ خجملعم٭دض خڀعٽدڄځُص.

 اجلفبف 2-8

": ٌى ظبص ٤سُ٭ُص ڄعٽَُش ڀځمىدن، وبًغ يف ټٿ ڄٽدن ظٹَُسًد، وو٩ُخ ٔوعٗٲ Droughtخعبٵدٲ "

و٬مىڄد مت ظبدظً ڄه ڄى٥ٹص بىل ؤوُي ٴةوً زدڀعديل َٝ٭ر ربًًَ ٬دڂ يٸُٷ وڄىلً ڀځفٵدٲ؛ 

( ٬ځٍ ؤن خعبٵدٲ ٌى لدڀص ڄه خغبدٖض خغبُـص ڀعٱَت خؼبىدن 51خڀعىخٴٷ يف بـعمد٪ خڀًوپ خ٤ُْخٲ )

غ يف صب٫ُ خڀى٩ڃ خڀسُحُص وَعُظر ٬ځٍ لًوؼهد ظًخ٬ُدض و٥َتش ٬ځٍ خؼبىخَي خڀسُحُص و ظٝىٳ وخڀيت ربً

 ټٽدَؼص زُحُص. 

 ظ٭َُٵدض خعبٵدٲ 0-5-5

ڄٵهىڂ  و٠ىقظٕد٬ً خڀع٭دََٳ خؼبٵدٌُمُص زٙٽٿ ٬دڂ خْٴُخي ٬ځً : خڀع٭دََٳ خؼبٵدٌُمُص ڀځفٵدٲ

٥ىپ خْڄ٥دَ فبد َايٌ بىل خعبٵدٲ. ټمؽدپ: خعبٵدٲ ٌى ٴعُش ٤ىَځص ڄه وٹٛ ڄ٭ًٖض ٌ

 ؤ٠ُخَ ـُٕمص ڀځممدُٜٿ وَعُظر ٬ځًُ ٴٹًخن خڀ٭دجً خٔٸعٝديٌ ڄه ولًش خؼبٕدلص. 

ظٕد٬ً خڀع٭َُٵدض خڀعىٵٍَُص خْ٘ىدٚ ٬ځً ربًًَ زًخَص خعبٵدٲ  خڀع٭َُٵدض خڀعىٵٍَُص ڀځفٵدٲ:

خڀُىڄُص وهندَعً ويَـص ً٘ظً. وٸً َٹدَن خڀع٭َُٳ خڀعىٵٌٍُ ڀځفٵدٲ ٸُڃ خؽب٥ىپ خؼب٥ٌُ 

دب٭ًٖض خڀسىُ ڀعمًًَ ڄ٭ًپ بٔعىٵدٌ ٤َىزص خڀعُزص، مث َ٭رب ٬ه ٌٍي خڀ٭ٗٸدض ڄه لُػ 

ظإؼَتخض خعبٵدٲ ٬ځً ٔځىٺ خڀىسدض "ؤٌ خڀىمى وخحملٝىپ" يف ڄُخلٿ ـبعځٵص ڄه ڄُخلٿ مبى 

 خحملدُٜٿ. 

 خعبٵدٲخْؼدَ خؼبعُظسص ٬ځً  0-5-0

٬عمديي خڀًًَٙ ٬ځً ڄُدي خڀعُزص خؼبىّوص. يبٽه خڀٹ٥د٪ خڀَّخ٬ٍ ٌى ؤوپ ڄه َعإؼُ زدعبٵدٲ زٕسر ب

ڄُدي خڀعُزص ز٬ُٕص وٗپ ٴعُخض خعبٵدٲ خڀ٥ىَځص. ويف لدپ خٔعمُخَ وٹٛ ٥ٌىپ خْڄ٥دَ  ٌخٔعىٵد

ٴةن خْ٘ىدٚ خڀٍَه َ٭عمًون ٬ځً ڄٝديَ خؼبُدي خڀ٥ٕمُص ٌڃ ؤوپ ڄه َعإؼُ زدعبٵدٲ يف لُت ؤن 

ٌخ ټدن خعبٵدٲ بڃ  آوُ ڄه َعإؼُ زأؼدَ خڀىٹٛ، ؤڄد ؤوڀحٻ خڀٍَه َ٭عمًون ٬ځً خؼبُدي خعبىٴُص  ٌ

ؤ٘هُ ٴةوً ُٔٽىن ڀً ظإؼَت ٠حُٿ ٬ځً ٌٍي خڀٹ٥د٬دض،  3بىل  0ٸَٝت خْڄً ڄؽٿ خڀٌٍ َٕعمُ ؼبًش 
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٬ىًڄد َ٭ىي ٥ٌىپ خْڄ٥دَ وب٬عمديًخ ٬ځً وٝدجٛ خڀى٩دڂ خؽبًَُوڀىـٍ وڄع٥ځسدض بٔعىًخڂ خؼبُدي. 

خڀ٥دَجص، َ٭ىي خڀى٩دڂ خڀسُحٍ ڀععدز٭دظً خڀيت ظ٭مٿ ٬ځٍ بٔع٭ديش  بىل ٤سُ٭عً وزبعٵٍ خڀ٩ُوٲ خؼبىدوُص

 بڄًخيخض خؼبُدي خڀ٥ٕمُص وخعبىٴُص.  

 ظإؼَت خعبٵدٲ ٬ځً خَْخ٠ٍ خڀَّخ٬ُص 0-5-0

٬ځً خڀُٰڃ ڄه ؤن خؼبىدن ٌى خؼبٕدٌڃ خڀُجٍُٕ يف خعبٵدٲ خؽبًَُوڀىـٍ، بٖ ؤن ٬ىخڄٿ ؤوُي ڄؽٿ 

 وزىدء خڀًٕوي ظاؼُ ٬ځً خػبٝدجٛ خؽبًَُوڀىـُص ڀځمىٌٞد َخڀعٱَتخض يف بٔعىًخڂ خَْخ٠ٍ وظًٌى

ٴةن ظإؼَت خعبٵدٲ خعبىٌ ٸً يبعً بىل ڄد و٬ځًُ ْن خؼبىد٤ٷ ڄعُخز٥ص ٬ه ٤َُٷ خڀى٩ڃ خؽبًَُوڀىـُص، 

ٌى ؤز٭ً ڄه لًوي خؼبى٥ٹص خڀيت ظ٭دين ڄه وٹٛ خؼبىخَي خؼبدجُص ڄه خْڄ٥دَ. ٬ځً ٔسُٿ خؼبؽدپ، ٸً َاؼُ 

ش ٬ځً ؤـّخء ڄه خؼبى٥ٹص خڀٕدلځُص خڀٙمدڀُص يف ڄُٝ. ڀٍڀٻ ظىـً خؼبځىلص يف خعبٵدٲ خعبىٌ زًٙ

 هندَص خؼب٥دٲ بىل خڀعٝمُ.  ىفخڀٕهىپ خڀٙمدڀُص خڀُٙٸًُ وعُفص ظُٕذ ڄُدي خڀسمُ خڀٌٍ َايٌ 

خَْخ٠ٍ خڀَّخ٬ُص يف ڄُٝ خيل خَْخ٠ٍ خڀٹًيبص يف خڀىخيٌ وخڀًڀعد وخَْخ٠ٍ خعبًًَش خڀيت مت ظٹٕڃ 

وظځٻ خڀيت ڄه خؼبٹَُ خٔعٝٗلهد يف خؼبٕعٹسٿ ب٠دٴص وخعبدَي خٔعٝٗلهد يف خؼبد٠ٍ  خٔعٝٗلهد

بيل خَْخ٠ٍ خڀيت ٖ ظٝٿ بڀُهد ڄُدي خڀىُٿ وظ٭عمً ٴٹ٣ ٬ځً ٥ٌىپ خْڄ٥دَ، وټٍڀٻ خَْخ٠ٍ خڀيت 

 وٴُمد َځً ظإؼَت خعبٵدٲ ٬ځً ٌٍي خَْخ٠ً: ظ٭عمً ٴٹ٣ ٬ځً خؼبُدي خعبىٴُص ټمد يف خڀىخلدض.

 َخ٠ٍ خڀَّخ٬ُص خڀٹًيبص:خْ -ؤ

خڀ٥ُىُص  ظعمُّ ز٭مٷ خڀ٥سٹصسبؽٿ خَْخ٠ٍ خؼبىـىيش يف وخيٌ خڀىُٿ وخڀًڀعد، وٌٍ ؤَخ٠ٍ و

ظَّ٪ ڄ٭٩ڃ ٌٍي و٬ه ٔعص ڄَُٗت ٴًخن، ظُُوي صبُ٭هد دبُدي خڀىُٿ.  وظًَّ ڄٕدلعهد خڀؽٹُځص 

٠ٍ ظُوٌ دبُدي خٌٍَي خْ ؿبدُٜٿ خػب١ُ وزٕدظُت خڀٵدټهص.وخَْخ٠ٍ زدحملدُٜٿ خڀعٹځًَُص 

خڀىُٿ وز٭ٟ خْڄ٥دَ خڀٙعىَص خڀيت ٖ ظٽىن ٴ٭دڀص بٖ يف خْـّخء خڀٙمدڀُص ڄه خڀًڀعد وَعڃ خڀٌُ 

 . خڀعٽمُځٍ  وٗپ خڀٵعُخض خغبٕدٔص ڄه لُدش خڀىسدظدض وخْ٘فدَ

 خَْخ٠ٍ خؼبٕعٝځمص خعبًًَش: -ذ

هبٌُ خٔعٝٗلً يف  وظٙمٿ ٌٍي خَْخ٠ٍ ڄد مت خٔعٝٗلهد ٬ځً ٠ٵدٲ خڀىخيٌ وخڀًڀعد وڄد

ىف خڀٝمدَي خؼبَُٝص، ټمُٙو٪ خؼبځُىن ووٝٳ ڄځُىن ٴًخن، وڄُٙو٪ خڀًڀعد  خڀىٸط خغبد٠ُ

 300وڄٕدلعً  ُٙو٪ ٸىدش خڀٕٗڂ وظ٬ُص خڀُٙه ـدزُڄځُىن ٴًخن وڄ 0.0خعبًًَش وڄٕدلعً 

 ؤڀٳ ٴًخن.
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 خڀَّخ٬ص خڀس٭ځُص: -ؾ

ٕدلٿ خڀٙمديل خڀُٙٸٍ )يف ٘سً ـَُّش زىدءً ٬ځً ټمُص خْڄ٥دَ خؼبعىخ٠٭ص خڀيت هت٥ٿ ٬ځً خڀ

ڄه  ظ٭عمً ٬ځً خؼبُدش خڀىت يبٽه زبَّىهدُٔىدء( وخڀٱُ  )ڄه خٔٔٽىًََص بىل ڄًَىص خڀٕځىڂ( 

زٙٽٿ ڄسدُ٘ زةلبٵدٞ ڄ٭ًٖض خٖوعدؾ خڀَّخ٬ً عإؼُ َ وزدڀعديل وٗپ ظٹىُدض لٝدي خْڄ٥دَ

 . يف ٌٍي خؼبىد٤ٷ ٥ٌىپ خْڄ٥دَ

 ڄىد٤ٷ خڀىخلدض: -ي

زدََٓ وخلص ٔځٕځص ڄه خَْخ٠ٍ خؼبىىٵ١ص يف خڀٝمُخء خڀٱُزُص ظسًؤ ڄه ًٌ خڀىخلدض ڄىد٤ٷ 

خؼبىّون خعبىيف  وظ٭عمً ٌٍي خؼبىد٤ٷ ٬ځًڄُوَخً زدػبدَـص وخڀًخوځص وخڀٵُخٴُش ؤُىش ...بخل، 

يف خغبفُ خڀُڄځٍ خڀىى  وؤلىخٞ خغبفُ خعبَتٌ، وٌٍ وّخودض ٬مُٹص َٰت ڄعفًيش. وظ٭عرب 

وَايي  ًٌ خڀَّخ٬دض خْٔدُٔص، َّعىن وخڀځىِ وخڀىىُٿ يف ٌٍي خؼبىد٤ٷ َِخ٬ص ؤ٘فدَ خڀ

زٙٽٿ يف ٌٍي خؼبىد٤ٷ خىل خڀعإؼَت ٬ځً خٖوعدؾ خڀَّخ٬ً  بلبٵدٞ ڄ٭ًٖض ٥ٌىپ خْڄ٥دَ

  .ڄسدُ٘

 تغري ادلنبخ 2-9

 وؤمبد٢ ټدغبُخَش خؼب٭عديش خؼبىدوُص خڀ٩ُوٲ يف خوعٗپ زإهند  "خؼبىدن ظٱَت"  ٨دٌُش ظ٭ُٲ

 وظَتش وظايٌ خَْٞ.  ٬ځً ڄى٥ٹص ټٿ خڀيت سبُّ وخؼبعٕدٸ٥دض )خْڄ٥دَ وخڀؽځىؾ( دقخڀَُ

 خغبُىَص خْو٩مص بىل ظإؼَتخض ٌدجځص ٬ځً خڀ٥ىَٿ خؼبًي ٬ځً خڀٙدڄځص ظٱَت خؼبىدن ولفڃ

 خڀ٥ٹٓ ؤوىخ٪ يف خغبُخَش بىل ظٱَت يف يَـدض ظايٌ خڀعٱَتخض خؼبعٵدٸمص ټمد خڀ٥سُ٭ُص،

 بىل خلعمدٖض ڄعّخًَش ڀىٸى٪ ؤلًخغ ب٠دٴص وؤوىخ٬هد، ؼبعٕدٸ٥دضوټمُص خ خڀَُدق ټإمبد٢

ٖ  خڀعإؼَت وخٔ٭ص وخـعمد٬ُص وخٸعٝديَص زُحُص بىل ٬ىخٸر َايٌ فبد ويوُد؛ ٸٝىي ڄىدوُص

 ٬دڂ خؼبدجص وٗپ ڄ٥ُيش َِديش خَْٞ خغبُخَش ڀ٥ٕك يَـدض ٔفځط ٸًو .هبد خڀعىسا يبٽه

 خڀؽىَش يف خؼبعمؽځص خڀسَُٙص خْو٥ٙص ؤيض . لُػيَـص ڄحىَص0.7-0.5 زُت ظعُخوق  خؼبد٠ُص

 خغبُخَي وَِديش ٰدِخض خٖلعسدْ خوس٭دؼدض ڄ٭ًپ بىل َِديش وخڀعٽىىڀىـُص خڀٝىد٬ُص

 . خعبىي ظُټُّخهتد زدڀٱٗٲ

 ٖلبٵدٞ خؽب٥ىپ وڄىهد ڄُٝ؛ ټىعُفص خؼبعى٣ّٔ خڀسمُ لىٞ يوپيف  خؼبعدلص خؼبُدي ټمُص ظىىٵٟ

 وعك-خڀعسىُ َِديش يف ولًي خؼبىدن ظٱُُّ وَعٕسّر .خڀٕٽدين ُخَش، وخڀىمىخغب يَـدض وَِديش، خؼب٥ٌُ

(Evapotranspiration)   ٞخؼبُدي ڄىخَي بىل ٘كّ ب٠دٴص ،خْڄ٥دَ ٥ٌىپ ڄ٭ًپ وخلبٵد 
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 2  زُت َعُخوق دب٭ًّپ خؼبعى٣ٔ خڀسمُ ڄى٥ٹص يف خلبٵد٠ًد ټسَتًخ ظٙهً ؤن َعىٸ٫ّ وخڀيت خڀ٭ٍزص،

 وٕر ؤټرب ؤلً َُ٭عرب زًوَي وخڀٌٍ ڄحىَعُت، يَـعُت دبٹًخَ خغبُخَش يَـص َِديش 7 ڄٹدزٿ 15و

 ټسَت زٙٽٿ خعبٵدٲ ٴعُش ٤ىپ ظّيخي ؤن ؤ١ًَد خؼبعىٸ٫ّ وڄه. خڀ٭دمل ؤكبدء صب٫ُ يف خٖلبٵدٞ

 لًّظً. بىل َِديش زد٠ٔدٴص

وخلًش ڄه ؤټؽُ خڀًوپ ظإؼًُخ زدِؼدَ خڀٕځسُص خڀىدذبص ٬ه خڀعٱَت خؼبىدوٍ، وظعځىٛ ٌٍي  ڄُٝ ظ٭ً

وخْو٩مص خڀسُحُص؛ فبد  خڀٝمص خڀ٭دڄص خ٠ُْخَ يف خَظٵد٪ ڄٕعىي ٥ٔك خڀسمُ، وخڀٵٹُ خؼبدجٍ، وظًٌىَ

 .ىف ؤڄىهد خڀٱًخجٍ َايٌ بىل وٕدجُ خٸعٝديَص ظٹًَ زدؼبځُدَخض، وَاؼُ ؤ١ًَد

دٌُش ظٱَت خؼبىدن خڀىت ظىخـً يوپ خڀ٭دمل وڄىهد ڄُٝ يف خڀىٸط خڀُخٌه وىف ڀٹً ؤٜسك ڄه خؼب٭ځىڂ ؤن ٨

خؼبٕعٹسٿ خڀٹَُر ؽبد ظإؼَت ڄعىٸ٫ ٬ځً وّخودض خؼبُدي خعبىٴُص ىف ڄُٝ وودٜص خػبّخودض خڀٕدلځُص. 

وٌٍي خِؼدَ خڀٕځسُص ٔىٲ َٽىن ؽبد ظإؼَت ڄسدُ٘ ٬ځً وٹٛ خؼبعدق ڄه ـبّون خؼبُدي خعبىٴُص، وخڀٍي 

ُٔايي بىل َِديش خڀٵفىش خؼبدجُص زُت ڄىخَي خؼبُدي خؼبعدلص وڄع٥ځسدض خڀَّديش خڀٕٽدوُص وَِديش زًوَي 

ڄ٭ًٖض خڀعىمُص ڀځٹ٥د٬دض خؼبىعځٵص يف خڀًوڀص، فبد َٕعځّڂ ٠ُوَش خڀًَخٔص خؼبٕعمُش ڀعٹځُٿ ٌٍي 

 خِؼدَ خڀٕځسُص، وبهبدي ؤوٕر خغبځىپ ؽبد. 

 ظٱَت خؼبىدن ٬ځً ٥ٔك خڀٽُش خ٠َُْص وڄىهد:ٌىدٺ خڀ٭ًًَ ڄه خؼباُ٘خض خڀىت ظًپ ٬ځً 

 .خ٠َُْص خڀٽُش ٬ځً خڀ٥ٕمٍ خؽبىخء لُخَش يَـدض يف خؼب٥ُي خِٖيَدي .5

 .خؼبىد٤ٷ ڄه خڀ٭ًًَ يف خْڄ٥دَ ٥ٌىپ خغبُخَش، وڄ٭ًٖض يَـدض ڄعى٣ٔ ظى٫َِ ظٱَت .0

 .خؼبىد٤ٷ ڄه خڀ٭ًًَ ٬ځً وخڀ٭ىخٜٳ خغبُخََص خؼبىـدض ڄ٭ًٖض خِيَدي .0

 .خغبسىذ بوعدؾ يف ڄځمى٦ خلبٵدٞ لًوغ بىل خلعمدپ خڀًَخٔدض ظَٙت .1

 .خڀسمُ ٥ٔك ڄٕعىي خَظٵد٪ ڄ٭ًپ .2

 ىف خؼب٩دٌُ خِظُص:وودٜص خڀٕدلٿ خڀٙمدىل وظعمؽٿ ظإؼَتخض ظٱَت خؼبىدن ٬ځٍ ڄُٝ 

 .خْوُي خڀٕدلځُص خؼبىد٤ٷ وز٭ٟ خڀًڀعد مشدپ يف خؼبىىٵ١ص خؼبىد٤ٷ ُٰٶ .5

 .خڀعُزص يف خؼبدغبص خؼبُدي وظٱځٱٿ خڀٙىخ٤ث، كبُ ڄ٭ًٖض َِديش .0

 .خڀَّخ٬ُص خٔوعدـُص ووٹٛ خڀٕدلځُص، خَْخ٠ٍ سبځك ڄ٭ًٖض َِديش .0

 .خڀٕدلځُص خؼبىد٤ٷ يف خَٖٽىڀىـُص خْو٩مص ظٱَت وعُفص خڀٕمٽٍ خٔوعدؾ ظإؼُ .1

 وظعإؼُ خڀَّخ٬ص خؼبَُٝص زعٱَتخض خؼبىدن خؼبعىٸ٭ص ڄه وٗپ: .2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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ض خغبُخََص وخڀسدَيش ٔكىٲ َكايي بىل   َِديش يَـدض خغبُخَش وظٱَت ظُييخض وڄىخ٬ًُ خؼبىـد -

وٹككٛ خٔوعدـُككص خڀَّخ٬ُككص ىف ز٭ككٟ خحملدٜككُٿ )ز٭ككٟ خحملدٜككُٿ ؤټؽككُ ظككإؼًُخ ڄككه ز٭١ككهد     

 خِوُ(.

ظٱككَت ڄعىٔكك٣ يَـككدض خغبككُخَش ٔككىٲ َككايي بىل ٬ككًڂ ـككىيش خٔوعدـُككص خڀَّخ٬ُككص ڀككس٭ٟ         -

 ٬ُص(.خحملدُٜٿ ىف ڄىد٤ٷ ټدوط ذبىي ٴُهد )ڀٍخ هبر خڀى٩ُ ىف ظ٭ًَٿ خػب٥َُص خڀَّخ

 ظإؼَتخض ٔځسُص ٬ځً خؼبىد٤ٷ خڀَّخ٬ُص خؽبدڄُٙص، وَِديش ڄ٭ًٖض خڀعٝمُ. -

 َِديش يَـدض خغبُخَش ٔىٲ ظايي بىل َِديش خڀسىُ، وَِديش خٔعهٗٺ خؼبُدي. -

 ظٱَت ىف خٔوعدؾ خغبُىخىن، وبڄٽدوُص خوعٵدء ٖٔٗض ٌخض ؤنبُص. -

 دڄُٙص.ظإؼَتخض خـعمد٬ُص وخٸعٝديَص ټهفُش خڀ٭مدڀص ىف خؼبىد٤ٷ خؽب .3

 .خڀٕدزٹص خڀ٩ىخٌُ ڄه ټٿ ٬ځً خؼبعُظسص وخٖـعمد٬ُص خٖٸعٝديَص خڀعإؼَتخض .4

 خؼبىـدض ً٘ش وَِديش وخڀ٤ُىزص خغبُخَش وخَظٵد٪ خؼبُدي وٹٛ ٬ه خڀىدذبص خڀٝمُص خڀعإؼَتخض .5

 .وخڀسدَيش خغبدَش

 خڀعإؼَت٬ځً ٸ٥د٪ خڀُٕدلص وعُفص ڀٓٔسدذ خْظُص: .6

 َايٌ بىل ٬ُٔص ظًٌىَ خِؼدَ ووٹٛ ٬مٌُد. َِديش يَـدض خغبُخَش وخڀ٤ُىزص ٔىٲ  -

 َِديش خْظُزص خڀ٭دڀٹص وخڀ٤ُىزص َٹځٿ ڄه ٬ًي خڀُٕدق وڄًش َِدَهتڃ. -

خوعٵدء ز٭ٟ خڀٙىخ٤ث خڀٕدلځُص يف خڀٕدلٿ خڀٙمديل ٔىٲ َايٌ بىل َِديش خڀ١ٱ٣ ٬ځً  -

خؼبىد٤ٷ خڀُٕدلُص خْوُي ڄؽٿ خڀسمُ خْضبُ، ويف ُٰدذ خؼبعدز٭ص خڀًوََص خغبدِڄص 

 ووٹٛ خڀُٕدلص. –ٔىٲ َايٌ ٌٍخ بىل بٔدءش خٔعىًخڂ خَْخ٠ٍ  –ځعى٣ُ٥ ڀ

 ڄه وٗپ: ٬ځً ڄٝديَ خڀ٥دٸصظإؼَت ظٱَت خؼبىدن  .52

َِككديش يَـككدض خغبككُخَش َككايٌ بىل َِككديش خڀ١ككٱ٣ ٬ځككً ڄٝككديَ خڀ٥دٸككص ْـهككّش خڀعربَككً       -

 خؼبىدِپ. يف

 يل.وٹٛ ڄٝديَ خؼبُدي َايٌ بىل وٹٛ ټمُص خڀ٥دٸص خؼبىڀًّش ڄه خڀًٕ خڀ٭د -

َِككديش خْظُزككص ٔككىٲ َككايٌ بىل وٹككٛ خڀ٭مككُ خٖٴعُخ٠ككٍ ڀٓـهككّش خڀٽهُزدجُككص، وَِككديش          -

 ڄ٭ًٖض خٔعهٗټهد.

ٸً َٽىن ٌو ٴدجًش يف بڄٽدوُدض بٸدڄص ؿب٥دض ظىڀُكً ټهُزكدء ڄكه     –َِديش ٬ُٔدض خڀَُدق  -

 ٤دٸص خڀَُدق يف ز٭ٟ خْڄدټه ٬ځً خڀٕدلٿ خڀٙمديل خڀٱُ  ؼبُٝ ؤو يف خڀسمُ خْضبُ.
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 انتشسيؼبث وانقىانني ذاث انصهت مبكبفحت انتصحس  2-12

َكككعڃ خٔكككع٭ُخٞ ـبعٝكككُ ڀځعٙكككَُ٭دض خػبدٜكككص زدڀعٝكككمُ ڀځىٜكككىپ خىل خڀ٭ىخڄكككٿ خٖٔدٔكككُص  ٴُمكككد َځكككٍ 

وخڀٹ١دَد خغبدظبص خؼبع٭ځٹص دبٽدٴمص ظًٌىَ خَْخ٠ً وخڀعىٵُٳ ڄكه آؼكدَ خعبٵكدٲ. وظٙكمٿ خڀعٙكَُ٭دض      

 ځٹىخوُت وخڀٹُخَخض خڀعدڀُص :ٌخض خڀٝځص ټمد ٌى ڄسُت ىف خڀعٕځٕٿ خٖظً ڀ

 :  5604ڀٕىص  25ٸدوىن خڀ٭ٹىزدض خؼبٌُٝ َٸڃ  .5

ظىكدوپ ٌككٍخ خڀٹككدوىن ٬ككًش ڄككىخي ڀٹ١ككدَد ضبدَككص خڀسُحككص ڄككه ـبككد٤ُ خڀعٝككمُ ڄككه وككٗپ ضبدَككص  

 040،  004،  530خٖ٘فدَ وخعبًخوپ خؼبدجُص وهنُ خڀىُٿ ڄه صب٫ُ ؤوىخ٪ خڀعځٳ ىف خؼبكىخي ؤَٸكدڂ   

ظځككٻ خؼبككىخي ىف ؾبمځككهد زدڀٱُخڄككص خو خغبككسٓ ڀٽككٿ ڄككه ظ٭ككًي ٬ځككً      . وٸككً ٸ١ككط 046،  045، 

خٖ٘ككفدَ وخڀٱ٥ُككدن خؼبَّو٬ككص وټككٍڀٻ خَخ٠ككً خؼبىٵ٭ككص خڀ٭دڄككص وخڀع٭ككًي ٬ځككً هنككُ خڀىُككٿ وظٵدوظككط 

 خڀٱُخڄدض خؼبدڀُص وٴٷ وى٪ خڀع٭ًي.

 : 33ڀٕىص  20ٸدوىن خڀَّخ٬ص َٸڃ  .0

خڀعكًٌىَ وخحملدٴ٩كص ٬ځكً خَخ٠كُهد      ڄكه عكهد  ضبدَووهتعڃ ڄىخي ٌٍخ خڀٹدوىن زدغبٵد٦ ٬ځً خڀسُحص 

. وٸككً  523، 522، 521، 520، 525، 522خڀٝككدغبص ڀځَّخ٬ككص وٌڀككٻ ڄككه وككٗپ خؼبككىخي َٸككڃ       

   ْ ض ٬ځُهككد دََخ٠ككً خڀَّخ٬ُككص خو ظسىٌَُككد خو خٸدڄككص ڄىٙكك   ٸ١ككط ظځككٻ خؼبككىخي خىل ل٩ككُ ذبَُككٳ خ

 وو٠٭ط خؼبىدڀٵدض ڀٽٿ ڄديش ٔىخء زدغبسٓ خو خڀٱُخڄص خو ټٗنبد .

زٙإن ًُٜ خْظبدٺ وخٖلُدء خؼبدجُص وظى٩ُڃ خؼبّخَ٪ خڀٕكمٽُص. لُكػ    5650ڀٕىص  501خڀٹدوىن َٸڃ  .0

. ظځكٻ خؼبكىخي ٸ١كط ز٭كًڂ خڀعكُوُٛ       0،  2، 1مدَص خؼبىخَي خؼبدجُص زدؼبىخي َٸڃ حب هتعڃ زىىيٌد 

زةوٙككدء خعبككَّ خو خعبٕككىَ خو خڀٕككًوي زككدڀسمَتخض و٘ككىخ٤حهد ټككٍڀٻ ل٩ككُ خڀٹككدء خو ظٝككَُٳ         

 ؼبسًُخض ىف خؼبُدي خؼبَُٝص. وٸ١ط ز٭ٹىزص خغبسٓ ڀځمىدڀٳ.ـبځٵدض خؼبٝدو٫ وخ

 0226ڀٕككىص  6زةٜككًخَ ٸككدوىن ىف ٘ككإن خڀسُحككص وخؼب٭ككًپ زدڀٹككدوىن َٸككڃ     5661ڀٕككىص  1خڀٹككدوىن َٸككڃ  .1

ٔ  ٭كًڂ  وخڀكىت ٸ١كط ز   56، 05، 04وٖجمعً خڀعىٵٍَُص. وٴكٷ خؼبكىخي    ٸدڄكص  زبٝكُٛ ٸ٥٭كص ؤَٞ 

سُكككًخض خِٴكككدض بٖ ز٭كككً ڄُخ٬كككدش خڀٙكككُو٢  ڄٙكككعٿ ٖوعكككدؾ خٖ٘كككفدَ ول٩كككُ َٖ ؤو خٔكككعىًخڂ ڄ 

٬ځكً   56وخڀ١ىخز٣ وخڀ١مدودض خڀىت ربًيٌد خڀٗجمص خڀعىٵٍَُص ؽبٍخ خڀٹدوىن وٸً وٝط خؼبكديش  

 ٬ٹىزص خڀٱُخڄص غبمدَص هنُ خڀىُٿ وخجملدَي خؼبدجُص ڄه خڀعځىغ .

٭ككًڂ خڀككعىځٛ ڄككه ڄُككدي خڀٝككُٲ خڀٝككمً   ز  0222ڀٕككىص  5415ٸككُخَ َجككُٓ ؾبځككٓ خڀككىَِخء َٸككڃ   .2

ن صبُكك٫ ڄٙككد٫ََ وؤ  ،٭دعبكص ڀځٕككٵه ٬ځككً ڄٕككدٴص خٸككٿ ڄككه خَز٭ككص آڄُككدپ حبَُككص ڄككه خڀٙككد٤ث خؼب
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خڀٝككُٲ خڀَّخ٬ككً وخڀككُت وخڀ٥ككُٶ وخعبٕككىَ وخِوٵككدٶ وخؼب٥ككدَخض وؿب٥ككدض خؼبككىخوث خڀسمَُككص          

وخڀٕككٽٻ خغبًَككًش ... خخل ٖ ظعٕككسر ىف ذبَُككٳ خَٖخ٠ككً خڀَّخ٬ُككص وخڀعٝككمُ وظځككىغ خؼبككىخَي      

وخڀكسمَتخض وخؼبُكدي خعبىٴُكص وټكٍڀٻ ٖ ظعٕكسر ىف خٔكعًتخٲ        وَوخٴكًي ٿ خؼبدجُص وٝىٜدً هنُ خڀىُك 

 خؼبىخَي خڀ٥سُ٭ُص.

ىـهككً ڄسد٘ككُش ؼبٽدٴمككص خڀعٝككمُ وظككًٌىَ   خؼبز٭ككٟ خڀٹككىخوُت وخڀعٙككَُ٭دض ٰككَت  ب٠ككدٴص بىل 

 خَٖخ٠ً وخعبٵدٲ زٝٵص ودٜص وڀٽىهد ظٕ٭ً ڀٍڀٻ ڄؽٿ: 

٭ُص. وٌى لفُ خڀّخوَص غبٵ٧ وٜىن ن خحملمُدض خڀ٥سُإزٙ 5650ڀٕىص  520خڀٹدوىن خؼبُٝي َٸڃ  (5

 خڀكىت َكعڃ ٬ځكً خٔدٔكهد خوعُكدَ خحملمُكدض       َتخڀعىى٪ خڀسُىڀىـً ىف ڄُٝ. ولًي ٌٍخ خڀٹدوىن خؼب٭كدَ 

 و٥ٙص خڀسَُٙص زٙٽٿ ٬دڂ يخوٿ خحملمُدض.وو٫٠ ظى٩ُڃ ڀٓ

زىكدء ٬ځكً ڄىخٴٹكص ڄٝكُ ٬ځكً زُوظىټكىپ        ضـكدء  ىت. وخڀك 0222آڀُص خڀعىمُص خڀى٩ُٵص خؼبَُٝص ڀٕىص  (0

خڀككىت ظځكك    ڀځمٙككُو٬دضڀُككص ڄٕككحىڀص ٬ككه خؼبىخٴٹككص وخڀعككسٌت    وؤٜككسمط ٌككٍي خَٖ  0222ظككى ٬ككدڂ  ټُى

 ڄع٥ځسدض خڀعىمُص خؼبٕعًخڄص.

0)  ْ وپ ٬ككه خزبككدٌ خٔـككُخءخض خڀِٗڄككص   اوخؼبٕكك ،٬ځككً ڀىككهُ خڀىُككٿ وخؼبمككُخض خؼبدجُككص   بوٙككدء خجملځككٓ خ

 غبمدَص هنُ خڀىُٿ وخجملدَي خؼبدجُص ڄه خڀعځىغ.

لكًي ٌكٍخ    لُكػ  0222ڄُدي خڀُٝٲ خڀٝمً خؼب٭دعبص ىف خڀَّخ٬كص ٔكىص    خڀٽىي خؼبُٝي ٖٔعىًخڂ (1

خڀٽىي ڄع٥ځسدض وڄ٭دََت ڄُدي خڀُٝٲ خڀٝمً خؼب٭دعبص ڀٗٔكعىًخڂ خؼبسد٘كُ ىف خڀَّخ٬كص )خ٘كفدَ     

٘كفدَ لكىپ خؼبكًن وخڀ٥كُٶ خڀٕكَُ٭ص(      َِخ٬ص خْ ، خڀٱدزدض خڀٙفَُص ،لّڄص خػب١ُخءخْ، خڀَّىص

و٩مكص خڀكُي   ؤدبٕكعىَدض خؼب٭دعبكص خؼبىعځٵكص و٠كىخز٣ و٘كُو٢       وخڀٙكُو٢ خؼبع٭ځٹكص    ولًي خڀ١ىخز٣

 وخڀُٝٲ وخڀع٭دڄٿ ڄ٫ خڀ٭مدپ وخڀ٬ُدَص خڀٝمُص ڀځ٭مدپ خؼبٕعىًڄُت ؽبٍي خؼبُدي.

زٙككإن ٜككُٲ خؼبىځٵككدض خڀٝككځسص. وٸككُخَ ودجككر  0222ڀٕككىص  11ٸكُخَ وَِككُ خٔٔككٽدن وخؼبُخٴككٷ َٸككڃ   (2

 َ زٙككإن ظٹُُككً  0220ڀٕككىص  320ٸككڃ َجككُٓ ؾبځككٓ خڀككىَِخء ووَِككُ خڀَّخ٬ككص وخٔعٝككٗق خَْخ٠ككً 

خٔعىًخڂ ڄُدي خڀٝكُٲ خڀٝكمً ىف ٸ٥كد٪ خڀَّخ٬كص. لُكػ وكٛ ټكٗ خڀٹكُخََه ٬ځكً ل٩كُ َِخ٬كص            

ټكٿ وُحكً ىف خؼبكّخَ٪ خڀكىت ظٕكعىًڂ ڄُكدي خڀٝكُٲ خڀٝكمً         اخػب١ُ خو خڀٵدټهص خو خڀىسدظدض خڀكىت ظ 

ْ  صخؼب٭دعبكككص خْوڀُككك ٌكككٍي خؼبكككّخَ٪ وَٹعٝكككُ  ڀسكككدن ىف خو خڀؽدوىَكككص ټكككٍڀٻ ظُزُكككص خؼبىخ٘كككٍ ؤو خوعكككدؾ خ

 خْ٘فدَ وخڀٱدزدض وخ٘فدَ خڀَّىص. ٌخٔعىًخڄهد ٴٹ٣ ٬ځً َ

وًٌٴككً صبكك٫ خْٜككىپ   5662بوٙككدء زىككٻ خڀٝككمدَي خؼبٝككَُص ڀځفُىككدض خڀىَخؼُككص. وخڀككٍي مت ٬ككدڂ     (3

 ،خڀىسدظككدض خڀ٥سُككص وخڀ٭٥َُككص    ،خڀىَخؼُككص خؼبعدلككص وٖ ٔككُمد ظځككٻ خؼبهككًيش زككدٖوٹُخٞ )خڀٵدټهككص      
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ًڄدض خَٔ٘ككديَص ڀځمككّخ٬َُت ؽبككٍخ خڀٙككإن. مث خغبٵكك٧ ڀعځككٻ خڀسككٍوَ ٔككىخء     خؼبُخ٬ككً( وظككىٴَت خػبكك 

 .وخْٸځمص. وټٍڀٻ بـُخء ؤ٬مدپ حبؽُص ڀځمٵد٦ ٬ځً خِټؽدَ خؼبًيخڀٹَٝت خو خؼبعى٣ٔ خو خڀ٥ىَٿ 

زٙإن ضبدَص وظىمُص خڀسمَتخض وخڀؽكُوَش خڀٕكمٽُص. ووٝكط خؼبكديظُت      0205ڀٕىص  513خڀٹدوىن َٸڃ  (4

ُ  ڀٹككدء ؤوبحب٩ككُ  06، 05 زدڀسُحككص زإوىخ٬هككد خؼبىعځٵككص ىف خڀككسمَتخض وخؼبُككدي    شظٝككَُٳ خؼبككىخي خؼب١كك

 خٔٸځُمُص وټٍڀٻ ل٩ُ َِخ٬ص خڀسىٚ وخڀىسدظدض خڀَُّوڄُص ىف ڄىد٤ٷ خڀًُٝ خو َيڂ خـّخء ڄىهد. 

 : ٌدٸىخوُت ضبدَص خَٖخ٠ً خڀَّخ٬ُص ڄه خڀع٭ًي ٬ځٍ خَٖٞ وظٝمُ

  ن ٬ځً ضبدَص خَٖخ٠ً خڀَّخ٬ُص ڄكه خڀع٭كًي   وٸً وٛ ٌٍخ خڀٹدوى 5645ڀٕىص  26خڀٹدوىن َٸڃ

 خو ڄىٙأض ٬ځُهد. صوخڀعٝمُ ٔىخء زدڀعفَُٳ خو خٸدڄص خزىُ

  وخڀٍي وٛ ٬ځً خغب٩ُ زدؼبٕكدْ زدَْخ٠كً خڀَّخ٬ُكص وخحملدٴ٩كص      5650ڀٕىص  553ٸدوىن َٸڃ

٬ځً وٝىزعهد وخ٘دَ خىل خؼبُخٸسكص ز٭كًڂ خڀع٭كًي خؼبٕكعمُ ٬ځكً خؼبٕكدلدض خڀَّخ٬ُكص وخڀعفَُكٳ         

 ٿ خڀعُزص وخٸدڄص خؼبىٙأض وخؼبسدىن ؤو زعٹُٕمهد ڀٱُٞ خڀسىدء ٬ځُهد .ووٹ

  حب٩كُ خَظٽكدذ   5633ڀٕكىص   20زع٭ًَٿ ز٭ٟ ؤلٽدڂ ٸدوىن خڀَّخ٬ص 5652ڀٕىص  0ٸدوىن َٸڃ ،

 ، ؤو خؼبٕكدْ خبٝكىزعهد،  َخ٠كً خڀَّخ٬ُكص  خْؤي ٴ٭ٿ ؤو خٖڄعىد٪ ٬ه ؤي ٬مٿ ڄه ٘كإوً ظسكىَُ   

ىي ؤن َككإڄُ زىٸككٳ ؤٔككسدذ خؼبىدڀٵككص وبِخڀعككهد زككدڀ٥َُٷ    وڀككىَُِ خڀَّخ٬ككص ٸسككٿ خغبٽككڃ ىف خڀكك٬ً  

 . خٔيخَي و٬ځً وٵٹص خؼبىدڀٳ

  خڀٍي وب٩ُ خٸدڄص ؤي ڄىٙأض ؤو خڀٹُكدڂ زعٹٕكُڃ خَْخ٠كً     0225ڀٕىص  556ٸدوىن خڀسىدء َٸڃ

خڀَّخ٬ُص زٱُٞ خڀسىدء ٬ځُهد ؤو ٬ځً خَْخ٠ً وكدَؾ لكًوي خڀ٭مكُخن خؼب٭عمكً ڀځٹكٌُ وخؼبكًن ؤو       

 ٓ ؽبد ـب٣٥ خٔعُخظُفً ٬دڂ ڄ٭عمً.خؼبىد٤ٷ خڀىت ڀُ

   زٙككإن ل٩ككُ بوٙككدء خؼبسككدىن ؤو فبدَٔككص    5663ڀٕككىص  0320 َٸككڃ ٸككُخَ َجككُٓ ؾبځككٓ خڀككىَِخء

 خ٬ْمدپ خڀعفدََص ىف خؼبىد٤ٷ خػب١ُخء.

   خڀٝككديَ ٬ككه وِخَش خڀع١ككدڄه خٖـعمككد٬ً زٙككإن ٘ككُو٢ ٜككُٲ      0253ڀٕككىص  035ٸككُخَ َٸككڃ

ش ڄككه خڀعٝككمُ وخعبٵككدٲ. لُككػ ٬ككُٲ ڄىككد٤ٷ خؼبىككد٤ٷ خؼبع١ككَُ خؼبٕككد٬ًخض خڀىٹًَككص ؼبككىخ٤ٍت

خڀعٝمُ وخعبٵدٲ زدؼبىد٤ٷ خڀٝمُخوَص ؤو ٘سً خڀٝمُخوَص خڀىت َ٭عمكً ٔكٽدهند ىف ڄ٭ُٙكعهڃ    

ڄكه وٹكٛ ټمُكدض     وخـعمد٬ُكدً  زٝٵً ؤٔدُٔص ٬ځً ڄُدي خْڄ٥دَ ؤو خِزدَ وَع١َُون خٸعٝكديَدً 

٬كه ٤َُكٷ خؼبُكدي     ؤو ظ٭َُص خڀعُزصخْڄ٥دَ خو خِزدَ زٙٽٿ ڄاؼُ ؤو خَظٵد٪ ڄٕعىي خؼبُدي خ٠َُْص 

 ؤو خڀَُدق ؤو ٴٹً خػبٝىزص ؤو وٹٝهد زٵ٭ٿ ڄىخي ټُمدوَص ؤو ٤سُ٭ُص ؤو زُىڀىـُص .
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 ڄٽدٴمص خڀعٝمُ ڀع٭َّّ خـُخءخض  صخؼب٥ځىزخڀعىُٜدض 

 ُ.مدبٽدٴمص خڀعٝخػبدٜص خڀعىُٕٷ زُت خعبهدض خؼبىعٝص زعىٵٍُ خڀٹىخوُت  .5

خڀٹىخوُت ٌخض خڀٝځص زدؼبمدَٔكدض خڀكىت ظعٕكسر    ربًَػ خڀعَُٙ٭دض وظٱځ٣ُ خڀ٭ٹىزدض ىف  .0

 ىف خڀعٝمُ و٬ًڂ خغبٵد٦ ٬ځً خؼبىخَي خڀ٥سُ٭ُص.

ي٬ككڃ خٔـككُخءخض خڀككىت ظٽٵككٿ ربٹُككٷ خڀ٭ًخڀككص خڀىككدـّش ڀځسككط ىف خڀٹ١ككدَد ٌخض خڀٝككځص       .0

 زدڀعٝمُ.

ربككككًَػ ٸىخ٬ككككً خڀسُدوككككدض خؼبع٭ځٹككككص زدڀعٙككككَُ٭دض وخڀٹككككىخوُت وخڀٹككككُخَخض ٌخض خڀٝككككځص    .1

 زدڀعٝمُ. 

ى٩ككُ ىف خٖـككُخءخض خڀ١ككُخجسُص وخعبمُټُككص دبككد َٙككف٫ خْوٙكك٥ص خٖٔككعؽمدََص    خ٬ككديش خڀ .2

 ؼبٽدٴمص خڀعٝمُ.

 بؼض ادلىضىػبث اجلديسة ببنبحج واندزاصت دلكبفحت انتصحس 2-11

ٌىككدٺ ز٭ككٟ خؼبى٠ككى٬دض خعبككًَُش زدڀسمككػ وخڀًَخٔككص وخڀككىت ؽبككد ظككإؼَت خهبككدىب وَككاؼُ ٬ځككً ڄٹدوڄككص          

 هد: خڀعٝمُ وظًٌىَ خَٖخ٠ً وخعبٵدٲ وڄى

ٔ      َ٭: خڀسىدء ٬ځً خَْٞ خڀَّخ٬ُص وٕكدوُص خڀكىت ٖ ظكاؼُ    عكرب خڀسىكدء ٬ځكً خَْٞ خڀَّخ٬ُكص ڄكه خعبكُخجڃ خ

٬ځً ٴٹً خڀًوڀص ًَْٜهتد ڄه خَْخ٠ً خڀَّخ٬ُص وڀٽكه ٬ځكً ڄٝكًَ َجُٕكً ڄكه ڄٝكديَ        ٣ٴٹ

يَش خڀى٤ىُص. وڀٽه خِن وڄك٫ خؼبسكد   دضخڀًوٿ خڀٹىڄً وخڀٱٍخء وخڀٽٕدء وڄًَٝ ؤوىل ٌدڂ ڀځٝىد٬

خڀُجدٔككُص لُككدش ټُيبككص، وخڀككىت ربىڀككط خىل ڄٙككُو٪ ٸككىڄً ظعٙككدَٺ ٴُككً ټككٿ ڄإٔككدض خڀًوڀككص      

 .َعٱَت وـً خڀَُٳ خىل وـً ڄُٙٶ ـدٌذ ڀځٕٽدنو

ٸكًَ ټكسَت ڄكه خٖزعٽكدَ وخٔزكًخ٪ خؼبكسٌت        خؼبىدوٍ ظع٥ځر خٔعُخظُفُدض خْٸځمص ٬ځً خڀعٱَت :خڀعٱَتخؼبىدوٍ

ټدٴكص خؼب٭كدَٲ وخؼبمدَٔكدض خڀعٹځًَُكص وظ٥ىٌَُكد       ظىؼُٷًَٜ ووـر ٬ځً خؼب٭دَٲ خڀعٹځًَُص، ڀٍخ 

، زد٠ٖدٴص خىل ظٹًًن مبدٌؾ ڀعمىَٿ خجملعم٭دض خؽبٙص ڀعٽىن ؤٔدٔد ٸىَد ٖٔعُخظُفُدض خْٸځمص

خىل ؾبعم٭دض ڄُوص ؼبىخـهكً خِؼكدَ خڀٕكځسُص ڀكعٱَت خؼبىكدن، وؤي ـهكىي ربٹٹهكد خڀًوڀكص ىف ؾبكدپ          

ظٽكىن ٌخض ڄكُيوي خهبكدىب ىف خغبكً ڄكه خٖؼكدَ خؼبُظسكص ٬كه          ظٱَت خؼبىدن ٔىخء زدڀعٽُٳ خو خؼبُووص

 خڀعٝمُ، لُػ خن ټٗ خڀ٩دٌُظُت زُىهمد خَظسد٢ وؼُٷ وټٿ ڄىهمد ظاؼُ وظعإؼُ زدْوُي.

ُكدش ټُيبكص ظىٔك٫ُ    خؼبٙكُو٪ خڀٹكىڄً غب  ٕعهًٲ َ :" وڄُٙو٬دهتد خڀٹىڄُصلُدش ټُيبصخؼبسديَش خڀُجدُٔص "

ڀعُټُّ ٬ځكً ظځسُكص بلعُدـكدض خؼبكىخ٤ىُت ىف خڀٹكُي خْټؽكُ       ڄ٩ځص خغبمدَص خٖـعمد٬ُكص خڀٙكدڄځص زكد   

، وربٹُكٷ خڀ٭ًخڀكص خؼبٽدوُكص، وظٹځُكٿ خڀٵفكىش خعبٱُخٴُكص خڀعىمىَكص ڀٝكدر ؤٌكٿ خڀَُكٳ،           خلعُدـدً
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وظعٙككدَٺ ٴُهككد ټككٿ ؤـهككّش خڀًوڀككص، وخڀٹ٥ككد٪ خػبككدٚ، وڄإٔككدض خجملعمكك٫ خؼبككًىن، وربككًيض    

زىدء خٔوٕدن، وربُٕت ـىيش لُدش خؼبكىخ٤ىُت،  : َجُُٕص خًٌْخٲ خٖٔعُخظُفُص ىف ؤَز٫ ؤًٌخٲ

، وظكىٴَت ٴكُٚ ٬مكٿ ٖجٹكص. وظع١كمه ٔكٽه       وربُٕت ڄٕعىي ڄ٭ُٙص خؼبىخ٤ىُت خْټؽكُ بلعُدـكدً  

ُ٘ذ، َٜٳ ٤ُٶ، ټهُزدء، ٰدِ، ظ٭ځُڃ، ٜمص، َٰت خڀٽؽَت ڄه  ي، ُٜٲ ٜمً، ڄُدٖجٷ

ؼبُټكّ حبكىغ خڀٝكمُخء     يبٽكه و .خڀعًوٗض خػبدٜص زدڀعىمُص خٖٸعٝديَص وخڀؽٹدٴُكص وخڀَُد٠كُص  

ىف ٸكُي ڄسكديَش لُكدش ټُيبكص وخڀكىت ظ٭كدىن ڄكه يَـكدض          خؼبُـكىش خڀعىمُكص  بلكًخغ  ؤن َٙكدَٺ ىف  

ص ىف خذبكككدي ٵكككوٹكككٿ ظٽىىڀىـُكككدض و٩ُڀعكككًٌىَ خَْخ٠كككً وخڀعٝكككمُ خؼبىعځٵكككص، زأڀُكككدض ڄ٭دعبكككص  

ُت لُػ خن ؤي ـهىي ظىمىَص هتًٲ ڀعمٹُكٷ ـكىيش خغبُكدش ڀځمكىخ٤ىُت خحملځكُ      ٸعٝدي خْو١ُ.خٔ

ظٝر ز٥َُٷ ڄسدُ٘ خو َٰت ڄسدُ٘ ىف ڄٽدٴمص خڀعٝمُ خو خغبً ڄه خؼدَي ٬ځً ٌاٖء خڀٕكٽدن.  

ڀككٍخ ٴككةن ڄٙككُو٪ لُككدش ټُيبككص ڄككه خؼبٙككُو٬دض وؼُٹككص خڀٝككځص دبٽدٴمككص خڀعٝككمُ ودٜككص ظځككٻ        

 خٖو٥ٙص خڀىت ظٕعهًٲ خڀٹُي خْټؽُ ظإؼُخً زدڀعٝمُ.

 خڀىسدظُكككص وخڀ٭١كككىَص ؼكككُوش هبكككر خٔكككعٱٗؽبد    ظ٭عكككرب خؼبىځٵكككدض   بيخَش خؼبىځٵكككدض خڀَّخ٬ُكككص وخڀ٭١كككىَص:  

وخڀٽىڄسىٔكط  خڀٕكمدي خڀ٭١كىي   وخڀسُىـكدِ   وخٖٔعٵديش ڄىهد ىف خڀ٭ًًَ ڄه خجملدٖض وڄىهد خوعكدؾ 

ڄد َعُظر ٬ځً ٌڀٻ ڄه ، ووؤظبًش خَڄىص زُحُدً خغبٝىپ ٬ځً ٤دٸص و٩ُٵصزٱُٞ ٬دىل خڀٹُمص، 

ڄؽكككٿ و٩دٴكككص خڀٹكككُي وظكككىٴَت   ٴكككُٚ ٬مكككٿ ، وخڀ٭ىخجكككً ٰكككَت خؼبسد٘كككُش     وظكككىٴَتَِكككديش خڀكككًوٿ  

خڀٝمص وټٿ ڄد ٔسٷ ڀً ظإؼَتخظكً خؼبسد٘كُش وٰكَت     ٸ٥د٪ خؼبىٝٝدض خؼبدڀُص خؼبىـهص ڀٕوٵدٶ ٬ځً

 .ڄٽدٴمص خڀعٝمُ يفخؼبسدُ٘ش 

 ظٕعهًٲ خڀًوڀص خؼبَُٝص ظى٫ُٔ و٥دٶ ظسٌت خؼبُٙو٬دض خڀٝٱَتش وخؼبعى٥ٔص ٔ٭ُدً :خؼبُٙو٬دض خڀٝٱَتش

ځُكٿ ڄ٭كًٖض خڀس٥دڀكص، وظكىٴَت ٴكُٚ ٬مكٿ وربٕكُت خڀكًوٿ         وَخء خڀعىٵُٳ ڄه لًش خڀٵٹُ، وظٹ

 ٗ َ  ؤسٿ خڀ٭كُ ٔ   ڀكٍخ هبً ٸعٝكديَص وخٖـعمد٬ُكص وخڀسُحُكص وخڀعٕكىَٹُص     ب٬كًخي يَخٔكدض خعبكًوي خ

ڀځعإټكً ڄككه ـكًوخٌد و٬ىخجككًٌد خؼبىعځٵككص   )خڀسمكػ وخڀع٥ككىَُ(   ڀىمكدٌؾ ڄٙككُو٬دض ڄكُض دبُخلككٿ  

َٔكككڃ و٥َُكككص ڄككك٫  مد٬ُكككص خؼبىعځٵكككص٤سٹكككد ڀځمىكككد٤ٷ خعبٱُخٴُكككص وخڀ٩كككُوٲ خٖٸعٝكككديَص وخٖـع 

بٔككعؽمدََص ڀٗزعٽككدَخض وخؼبٕككعمًؼدض وخؼبٙككُو٬دض خڀٝككٱَتش ٤سٹككد ڀځمككىخَي خڀ٥سُ٭ُككص وخڀسٙككَُص  

، ڄكك٫ خڀعإټُككً ٬ځككً ي٬ككڃ وظٙككف٫ُ خؼبٙككُو٬دض خڀٝككٱَتش خڀككىت هتككًٲ ىف ؾبمى٬هككد   وخعبٱُخٴُككص

٥ص ڀعمٹُكككٷ خوٙككك٥ص ربكككً ڄكككه خؼكككدَ ٨كككدٌُش خڀعٝكككمُ خو ظكككىٴُ ٴكككُٚ ٬مكككٿ زًَځكككص ٬كككه خٖوٙككك 

 وخؼبمدَٔدض خڀىت ظايي خىل لًوغ خڀعٝمُ. 

خڀ٭مككٿ ٬ځككً ربٕككُت خٖو٠ككد٪ خٖـعمد٬ُككص وخٖٸعٝككديَص ڀځمفعم٭ككدض خحملځُككص    ظىمُككص خجملعم٭ككدض خحملځُككص:

َٕد٬ً ىف زبٵُٳ خٖؼدَ خڀىدذبص ٬ه خڀعٝمُ، لُػ هتًٲ ـهىي خڀعىمُص خىل خغبً ڄه خڀٵٹكُ  

ىخَي خڀ٥سُ٭ُص دبد َىٴُ ٴُٚ ٬مٿ ڀځٕٽدن ڄه ٬ه ٤َُٷ ظسٍت زُخڄؿ ڀع٭٩ُڃ خٖٔعٵديش ڄه خؼب



 26 مركز حبوث الصحراء

 

وككٗپ ظٙككف٫ُ خؼبٙككُو٬دض خڀعىمىَككص خؼبعىخٴٹككص ڄكك٫ خڀسُحككص، ووٹككٿ خڀعٽىىڀىـُككد خؼبٗجمككص ڀځمككىخَي       

خڀسُحُككص وخٔككعىًخڂ خڀ٥دٸككص خڀسًَځككص وخڀى٩ُٵككص، ڄكك٫ ظٙككف٫ُ خڀعٙككدَټُص ڀځٕككٽدن ىف خڀعى٥كك٣ُ          

عم٭دض خحملځُص َعڃ خڀعٝكًٌ زٝكىَش   وخڀعىٵٍُ ؼبٽدٴمص خڀعٝمُ. وټځمد ظٕد٬َط ـهىي ظىمُص خجمل

ؤٴ١ٿ ؼبٙٽٗض خؽبفُش خڀىدذبكص ٬كه خڀعٝكمُ، ب٠كدٴص خىل خن ظىمُكص خجملعم٭كدض خحملځُكص َ٭كِّ         

 ڄه ٜمىيٌد ٬ىً لًوغ لدٖض ڄه خعبٵدٲ وزدڀعديل ٬ًَڃ ؼسدض ٌٍي خجملعم٭دض وخٔعٹُخٌَد.

ځككٳ خؼبككُؤش ىف ڄٝككُ ظٹككًڄد ٰككَت  ىف خغبٹسككص خْوككَتش، لٹككٷ ڄ ظىمُككص وسبٽككُت خؼبككُؤش خڀَُٵُككص وخڀسًوَككص: 

 ٔ ٤ككدَ خڀعٙككَُ٭ً، وٸككىخوُت ضبدَككص خؼبككُؤش وزككُخڄؿ  ڄٕككسىٶ، و٩َهككُ ـككّء ڄككه ٌككٍخ خڀعٹككًڂ ىف خ

سبٽُت خؼبُؤش بٸعٝديَد وخـعمد٬ُد ؤُدُٔد ىف خڀٵُٚ وخغبٹىٶ ربٹُٹد ڀځمسدييء خڀًٔعىََص ىف 

عى٬ُكص زدؼبٽعٕكسدض ىف   خحملدٴ٩كدض خغبًويَكص ؤٸكٿ ل٩كد ىف خڀ     ، وؼبكد ټدوكط  خؼبٕكدوخش زكُت خعبىٕكُت   

٬ځًُ ٴدن ظىٵٍُ زُخڄؿ خڀعىمُص خحملځُص خڀعمٽُت خٖٸعٝديي وڄځٳ ٸ١دَد خؼبُؤش وودٜص ىف ؾبدپ 

وخؼبُظس٥ص دبٽدٴمص خڀعٝمُ ظع٥ځر و٣٥ وڄىهفُدض ودٜص ڀځع٭دڄٿ ڄك٫ خؼب٭٥ُكدض خٖـعمد٬ُكص    

 عٝديَد وزُحُد. ڄ٫ ظٹًًن ظٽىىڀىـُدض خؼبٗجمص بـعمد٬ُد وبٸ وخڀؽٹدٴُص ڀځمفعم٭دض خحملځُص

خڀ٭مٿ ٬ځً ظٽُخَ خڀعفدَذ خڀعىمىَكص خڀىدـمكص خڀكىت خٔكعهًٴط بٸدڄكص        :خؼب٭ُُٙص خؼبٽعٵُص ٌخظُدًخڀىلًخض  

دبككد َعىدٔككر ڄكك٫ خڀعىَِكك٫ خڀٕككٽدىن وخڀعسد٬ككً    ، خڀسُككط خڀسككًوي خؼبٽعٵككً ٌخظُككدً  ڄٙككُو٬دض ڀكك٬ًڃ

لُككػ ټدوككط خټؽككُ ٌككٍي    ،خؼبٽككدىن خڀىككدظؿ ٬ككه خؼبٕككدٴدض خڀسُىُككص خڀٙدٔكك٭ص زككُت خڀسُككىض خڀسًوَككص     

خلعُدـدهتڃ ڄه  ڀعىٴَت َِخ٬ص خغبًَٹص خؼبًتڀُص  خؼبُٙو٬دض خڀٝٱَتش قبدلدً ظځٻ خؼب٭عمًش ٬ځً 

ً خٔ ٬ه ٤َُٷ ربٹُٷ ٔسٿ خڀ٭ُٗ خڀٽُيبص،  وظ٭َّّ  خػب١دَ وخڀٵدټهص فبكد ـ٭كٿ    ټعٵدء خڀكٍخظ

ٍي ؽبٕعًخڄص خؼبىمُص عځڀ ظىمُص َِخ٬ُص زَُٙص ڄعٽدڄځص ربٹُٹدً ٌٍي خؼبُٙو٬دض ظٕد٬ً ىف بلًخغ

 .خْټؽُ ظإؼُخً زدڀعٝمُ ودٜص خجملعم٭دض

، يو٩ككُخ حملًويَككص خَْخ٠ككً خڀَّخ٬ُككص وؿبًويَككص ٬ىٝككُ خؼبُككد  خڀٝككىذ خڀَّخ٬ُككص وخڀَّخ٬ككدض خحملمُككص:

خڀَّخ٬كدض   ظ٭عكرب خڀٕځيب ٬ځً خحملدٜكُٿ وخڀَّخ٬كدض خؼبىعځٵكص،     يزد٠ٖدٴص ڀځعٱَت خؼبىدوٍ وظإؼَت

ىٙككُ ظٹىُككدض خڀٝككىذ وخڀَّخ٬ككدض  ز  وخِڄككه خڀٽككديف ٍٖوعككدؾ خڀَّخ٬ككخظىٴَتخحملمُككص ؤلككً آڀُككدض  

ؾبعم٭دض ـبعځ٥ص )َِخ٬ُص، ٜىد٬ُص، ذبدََص( ظٕكعىًڂ ٴُهكد   فبد َٙف٫ ٬ځً خٸدڄص  خحملمُص

خؼبًخَْ خڀٵىُص خڀَّخ٬ُص وخڀٝىد٬ُص  خڀعى٫ٔ ىف خوٙدء٠ُوَش ، ڄ٫ ؤ٬ځً خڀعٹىُدض ٔوعدؾ خڀٱٍخء

 ڀځٹ٥د٪ خػبدٚ وخٖٔعؽمدَي.  عٙدَخض خڀٵىُص، وڄُخټّ خػبًڄدض وخٔٔوخڀعفدََص
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: (وخؼب٭دعبص خحملٗش خؼبُدي - خْڄ٥دَ ڄُدي - خڀ٭مُٹص خعبىٴُص خؼبُدي) خڀعٹځًَُص َٰت خؼبدجُص خؼبىخَي يخَشب

ً  خؼبُكّخن  ىف خڀٽكسَت  وخڀ٭فّ خڀىُٿ هنُ ڄُدي حملًويَص و٩ُخ ُ  ىف خؼبكدج ُ  حبكىخىل  ڄٝك  02 ڄكه  ؤټؽك

 ٌكٍخ  ڀًٕ خڀعٹځًَُص َٰت خؼبُدي ڄىخَي ڄه خٖٔعٵديش ظ٭٩ُڃ يبٽه ٴدوً خڀ٭دڂ ىف ڄٽ٭ر ڄعُ ڄځُدَ

ٛ  وڄىخـهص خڀ٭فّ َ  ڄؽكٿ  ٤سُ٭ُكص  ڀ٭ىخڄكٿ  وعُفكص  ٔكىخء  خؼبٕكعٹسٿ  ىف خؼبُكدي  وٹك  ؤو خؼبىكدن  ظٱكَت  آؼكد

 .خڀىه١ص ًٔ زىدء ڄؽٿ زَُٙص ٬ىخڄٿ

ً خ خڀ٥دٸكص  خٔكعىًخڂ  ظٕكسسهد  خڀكىت  خڀسُحص ڀځمٙدټٿ و٩ُخ :وخؼبعفًيش خعبًًَش خڀ٥دٸص  هبكر  ڀعٵځًَُص،ٴىك

َ  ظكىٴَت  ىف وخؼبعفكًيش  خعبًَكًش  خڀ٥دٸدض خٔعىًخڂ ظ٭٩ُڃ  خڀعىمىَكص  ڀځمٙكُو٬دض  خڀ٥دٸكص  ڄٝكدي

 خڀ١دَش خڀٱدِخض خوس٭دؼدض ڄه وخغبً خڀعځىغ ڄه خڀسُحص ٬ځً خغبٵد٦ و٠مدن خٔعًخڄعهد ڀ١مدن

 .خڀعٹځًَُص خڀ٥دٸدض خٔعىًخڂ ڄه

 ځً ڄٹدوڄص خڀعٝمُ وظًٌىَ خَٖخ٠ً وخعبٵدٲ:خؼبىهفُدض خؼبٕعمًؼً ىف خڀسمػ خڀ٭ځمً خؼباؼُش ٬

٬ځً ٬عمدي ٖزد ڄىخـهص وڄٽدٴمص خڀعٝمُڀسمػ خڀ٭ځمٍ يف خ يو٬َځً  خٖٔعُخظُفُصظاټً 

ىف خغبٵد٦ ٬ځً  ڀىٜىپ هبد بىل وعدجؿ ؤٴ١ٿخڀًَخٔدض خڀسمؽُص وخڀع٥سُٹُص وخخْٔدڀُر خؼبُظٽّش 

ڄ٫ دڀعدىل خغبً ڄه خؼدَ ٨دٌُش خڀعٝمُ. وخؼبىخَي خڀ٥سُ٭ُص وبيخَهتد وظ٭٩ُڃ خٖٔعٵديش ڄىهد وز

وظ٥ىَ خڀُدض خڀسمػ ، وـر بٔعىًخڂ ڄىهفُدض ڄٕعمًؼص ظعٵٷ 0202ظسٌت خڀًوڀص ڀُئَص ڄُٝ 

وخٖـعمد٬ُص وخٖٸعٝديَص  بيڄدؾ خعبىخور خڀعٹىُصُص َُخ٬ٍ ٴُهد ڀعمٹُٷ ؤًٌخٲ ظٽدڄځ خڀ٭ځمً

  .ٴ١ٿ خڀىعدجؿ ؼبٽدٴمص خڀعٝمُخىل خص ڀعمٹُٷ خًٌْخٲ وخڀٱدَدض، وخڀىٜىپ زدڀ٭ځڃ ُوخڀسُح

 :وؤٌڃ ٌٍي خؼبىهفُدض خڀىت هبًَ ظسىُهد

 خؼبعًخوځص وخڀعٽدڄځُص. خڀعىٝٝدض ُصڄىهف -

 .ڄىهفُص ٔٗٔٿ خڀٹُمص خؼب١دٴص -

 .خڀ٥سُ٭صڄىخَي ٬ځً وخؼب٭عمًش ًش ٕعمڄىهفُص خغبځىپ خؼب -

 خڀٱٍخء وخڀ٥دٸص وخؼبُدش زُت ڄىهفُص خڀعُخز٣: -

 ـعمد٬ًخٖ ڄىهفُص خڀىى٪ -

 فُص خڀٹدجمص ٬ځً خٔٔعًخڄصخؼبىه -

ٔعٹُخَ خٔـعمد٬ً وخڀ٠ُد وخڀُودء خٖٸعٝديي يخوٿ خٖ دٌٍخ زد٠ٖدٴص خىل ڄىهفُعُت ٌدڄُت ووبٹٹ

ىهفُص خڀٹدجمص ( خؼب0، )ُصٵ٭ځخٖلعُدـدض خڀٸُدْ ٬ځً  خؼب٭عمًشخؼبىهفُص ( 5) :خجملعم٭دض خحملځُص ونبد

 .٬ځً ظٹًًن لځىپ ڀځمٙٽٗض

ظىمُص ربٹُٷ وَخء  ىهفُدض خڀٕدزٹص زٙٽٿ ظٙدَټً ڄ٫ خڀعىٝٝدض خْوُي ٔ٭ُد٬ًځً ؤن َعڃ ظ٥سُٷ خؼب

 .ڄٕعًخڄص وظ٭٩ُڃ وىخظؿ خڀسمػ خڀ٭ځمً
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 القشم الثالث

 الصتساتيجيت نطبز انؼبو اإل

َع١كمه ٌكٍخ خڀٹٕككڃ خؼبسكدييء خڀككىت خٔكعىًض خڀُهكد خٖٔككعُخظُفُص وڄكًش خٖٔككعُخظُفُص وخعبهكدض خؼب٭ىُككص        

ظىٵٌٍُد وبـُخء خڀعمځُٿ خڀُزد٬ٍ ڀعمًًَ وٹد٢ خڀٹىش وخڀ١٭ٳ وخڀٵُٚ وخڀعهًًَخض لىت  زدؼبٙدَټص ىف

َعٍٕت و٫٠ خػب٣٥ خڀعىٵٍَُص ڄه وٗپ ؿبكدوَ وؤٌكًخٲ وخ٠كمص وخَڀُكدض ظىٵُكٍ ؤټؽكُ ٴد٬ځُكص ڀ١كمدن         

 خڀعٱځر ٬ځً خؼب٭ىٸدض خڀىت ظىخـً خڀعىٵٍُ.

 ادلببديء انيت اصتندث انيهب االصتساتيجيت 3-1

 ٔعُخظُفُص خىل ٬ًش ڄسدييء وٸُڃ ڀعمٹُٷ خًٌخٴهد وًٌ ټدڀعدىل:ظٕعىً خٖ

خٖڀعّخڂ خڀٽدڄٿ زدڀعىُٕٷ وخڀع٭دون زُت ټدٴص ڄٽىودض خڀ٭مٿ خڀسمؽٍ وخڀع٥سُٹٍ دبُټّ حبىغ  -

خڀٝمُخء ڄعمؽځص ىف خڀٙ٭ر وخٖٸٕدڂ خڀسمؽُص وخحمل٥دض خڀسمؽُص وڄُخټّ خڀعىمُكص خؼبٕكعًخڄص   

 ص ىف ظٽدڄٿ وذبدوٓ.دبد ١َمه ظىٵٍُ و٣٥ خٖٔعُخظُفُ

خڀعّخڂ ڄُټّ حبىغ خڀٝمُخء زع٥سُٷ خغبىټمص وخڀىت دبٹع١دٌد ظٽىن ټدٴص خڀُٙ٭ر وخْٸٕدڂ  -

 خڀسمؽُص وخحمل٥دض خڀسمؽُص ڄٕاوڀص ٬ه خڀٹُدڂ زىخـسدهتد خڀى٨ُٵُص ىف ظىٵٍُ خٖٔعُخظُفُص.

هڃ خلعككُخڂ خغبٹككىٶ خڀ٭ځمُكككص وخْيزُككص زكككُت صبُكك٫ خڀ٭كككدڄځُت دبُټككّ حبكككىغ خڀٝككمُخء زىٜكككٵ       -

 خڀعىٵٍَُُت خڀٵ٭ځُُت ڀٗٔعُخظُفُص.

ڄٽدٴمككص خڀعٝككمُ ڄككه وككٗپ ظٵ٭ُككٿ خَڀُككدض خڀُٜككً وخڀعٹُككُڃ خڀككًوَي عبهككىي ڄُټككّ حبككىغ          -

خڀٝككمُخء ىف ظىٵُككٍ خٖٔككعُخظُفُص هبككًٲ خڀىٸككىٲ ٬ځككً خؼب٭ىٸككدض وظٍڀُځككهد وخڀعٹُككُڃ وخؼبعدز٭ككص   

 وخڀعٹىًن ىف خڀىٸط خؼبىدٔر.

ؽُت وبيخََُت خْوڀىَص ڀځمٝځمص خڀ٭دڄكص ٬ىكً خڀٹُكدڂ    َىيل خڀ٭دڄځىن دبُټّ حبىغ خڀٝمُخء زدل -

 زىخـسهڃ ڀځٹُدڂ زإ٬مدؽبڃ ىف خ٤دَ ظىٵٍُ خٔعُخظُفُص ڄٽدٴمص خڀعٝمُ.

ڄُټّ حبىغ خڀٝمُخء وبُٚ ٬ځً ظ٭َّّ ڄٵدٌُڃ ڄٽدٴمص خڀعٝمُ ٔىخء ڀځمىعٕسُت ڀځمُټّ  -

 خو ؤٴُخي خجملعم٫ ڄه وٗپ خڀ٭مٿ ٬ځً وُٙ خڀى٬ٍ زٹ١دَد خڀعٝمُ.

يش خڀٹككدوىن وخڀٙككٵدٴُص وخڀع٭ككدون وټدٴككص خؼبسككدييء خغبدټمككص وخڀككىت ظٕككد٬ً يف ربٹُككٷ   ڄسككًؤ ٔككُد -

 خو٥ٙص ڄځمىٔص ولٹُٹُص ىف ڄٽدٴمص خڀعٝمُ.
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 يدة االصتساتيجيت 3-2

   0202لىت يَٕمرب  0200ڄًش خٖٔعُخظُفُص ظسًؤ ڄه ٬دڂ 

 اجلهبث ادلشبزكت يف انتنفير   3-3

ُخء ؼبٽدٴمكص خڀعٝكمُ ظع٥ځكر خڀٽكؽَت ڄكه خعبهكىي ڄككه       ربٹُكٷ خٌكًخٲ خٔكعُخظُفُص ڄُټكّ حبكىغ خڀٝكم      

ټدٴص خ٤ُْخٲ خؼب٭ىُُت زدڀ٭مٿ ٬ځً ڄٽدٴمص خڀعٝكمُ وخغبكً ڄكه خؼكدَي، ٬ځكً خن ظىٵكٍ ٌكٍي خعبهكىي ىف         

خ٤دَ ڄعٽدڄٿ، وڄكه ٌىكد ظٽمكه خنبُكص خڀكًوَ خڀكٍي ظٹكىڂ زكً خڀځفىكص خڀى٤ىُكص خڀعىٕكُٹُص خڀ٭ځُكد ؼبٽدٴمكص              

خڀعدز٭ككً ؽبككد )خڀځفىككص خڀ٭ځمُككص( وڄٽعككر خڀځفىككص خڀى٤ىُككص ؼبٽدٴمككص       خڀعٝككمُ وعبىككص خڀ٭ځككڃ وخڀعٽىىڀىـُككد  

خڀعٝمُ زدؼبُټّ )خڀىلًش خڀعىُٕٹُص ٬ځٍ خؼبٕكعىٌ خڀكى٤ٍت وخڀكًويل( ، و٬ځُكً ٴةوكً َكعڃ ظٙكٽُٿ خڀځفىكص         

 خڀى٤ىُص خڀعىُٕٹُص خڀ٭ځُد ؼبٽدٴمص خڀعٝمُ زُجدٔص وَُِ خڀَّخ٬ص وخٔعٝٗق خَْخ٠ً وخعبهدض خڀعدڀُص:

 ٝمُخء "َجُٓ خؼبُټّ وخؼبىٕٷ خڀى٤ٍت ودجسد ڀُجُٓ خڀځفىص"ڄُټّ حبىغ خڀ -

 ڄُټّ خڀسمىغ خڀَّخ٬ُص -

 وِخَش خڀًٴد٪ -

 وِخَش خڀَّخ٬ص وخٔعٝٗق خَْخ٠ٍ -

 وِخَش خؼبىخَي خؼبدجُص وخڀُي -

 وِخَش خڀسُحص -

 وِخَش خػبدَـُص  -

 وِخَش خڀع٭دون خڀًويل -

 وِخَش خڀع٭ځُڃ خڀ٭دىل وخڀسمػ خڀ٭ځمٍ -

 خجملعم٭دض خڀ٭مُخوُص وِخَش خٖٔٽدن وخؼبُخٴٷ و -

 وِخَش خڀع١دڄه خٖـعمد٬ً )خٔيخَش خؼبُټَّص ڀځعى٤ُت وخؽبفُش  خڀًخوځُص( -

 وِخَش خڀ٭ًپ  -

 خؽبُحص خڀٹىڄُص ڀٕٔعٙ٭دَ ڄه خڀس٭ً و٬ځىڂ خڀٵ١دء -

 فبؽځُت ٬ه خجملعم٫ خؼبًىن -

 فبؽځُت ٬ه خؼبٕعؽمَُه ىف خڀٹ٥د٪ خڀَّخ٬ً -

 وربخء ڄَُُٝت يف خجملدٖض ٌخض خڀ٭ٗٸص -
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 خڀعُزُص وخڀع٭ځُڃ وخڀع٭ځُڃ خڀٵٌت  وِخَش -

 ڄًَُ خؼبُټّ خڀى٤ٍت ڀعى٣ُ٥ بٔعىًخڄدض ؤَخ٠ٍ خڀًوڀص -

 َجُٓ ـهدِ ربُٕت خَْخ٠ٍ زىِخَش خڀَّخ٬ً -

 َجُٓ ٸ٥د٪ بٔعٝٗق خَْخ٠ٍ زىِخَش خڀَّخ٬ص و بٔعٝٗق خَْخ٠ٍ. -

 خؽبُحص خڀى٤ىُص ڀ٬ٕٗڂ.  -

 غ اصتساتيجيت انتصحس حتهيم نقبط انقىة وانضؼف وانفسص وانتهديداث نىض 3-4

 ) SWOT خڀعمځُٿ خڀُزد٬ً)

ڀعمځُٿ خڀُزد٬ٍ ٜىَش ڄعٽدڄځص ٬ه وٹد٢ خڀٹىش وخڀ١٭ٳ )خْو٥ٙص وخٖڄٽدوُدض خڀيت ظٕهڃ خ يبؽٿ 

زٙٽٿ ڄسدُ٘ يف خڀعىٵُٳ ڄه آؼدَ ٨دٌُش خڀعٝمُ(، ووٹد٢ خڀٵُٚ وخڀعهًًَخض )وٌٍ ٬ىخڄٿ 

خڀعمًَدض لُٝ ُدُٔص(، وَٕهڃ ٌٍخ خڀعمځُٿ يف و٠د٪ ٔؤو٠د٪ خٸعٝديَص ؿبځُص ويوڀُص، وؤؿبځُص، و

  خڀيت ظىخـً ڄٽدٴمص خڀ٩دٌُش وظ٭ُٷ خڀعىمُص خؼبٕعًخڄص .

 :خڀيت خٔعىًڄط ټإٔدْ ڀ٭مځُص خڀعمځُٿ خڀىٹد٢وخعبًوپ خڀعديل َع١مه 

 وٹد٢ خڀ١٭ٳ وٹد٢ خڀٹىش

  خڀَّخ٬ُص.وظىى٪ خؼبىد٤ٷ خڀسُحُص  -

ؼبىد٤ٷ ظىدٔر خظىخٴُ ؤٜىدٲ ؿبځُص ـًُش  -

 ځٵص. خؼبىع

خڀٽدٴُص ٬ًٔخي ُٔدٔدض  صظىخٴُ خؼب٭ُٴ -

 خڀعٽُٳ ڄ٫ ظٱَت خؼبىدن. 

وـىي و٥ص ڀعًُُ٘ خٔعىًخڂ خؼبُدي يف  -

 .خڀَّخ٬ص

 وـىي ڄًَٝ ڄٕعًخڂ ڀځمُدي خڀ٭ٍزص.  -

 ظُزص ڄُظٵ٭ص خػبٝىزص يف خَْخ٠ٍ خڀٹًيبص. -

 ڄىخَي ؤ٠َُص ڄعدلص. -

بٸدڄص ز٭ٟ خؼبُٙو٬دض خڀَّخ٬ُص خڀٹىڄُص  -

ڄځُىن ٴًخن،  552)٬ځٍ ٔسُٿ خؼبؽدپ 

خڀٝىذ خڀَّخ٬ُص، خؼبَّخ٪ خڀٕمٽُص، ظُزُص 

، ؾبم٭دض خْڀسدن، ڄُٙو٪ وظٕمُت خؼبدُ٘ص

 (. خڀًڀعد خعبًًَش ...خخل

٠٭ٳ خڀى٬ٍ زدَڀُدض ظ٭٩ُڃ خٖٔعٵديش ڄه ولًش  -

 . خؼبُدي زدؼبىد٤ٷ خڀٝمُخوَص

ڀيت ظُٕ٪ ڄه ظًٌىَ خؼبمدَٔدض َٰت خعبًُش خ -

 خَْخ٠ٍ.

٬ًڂ ټٵدَص خػبُهبُت وخؼبعىُٝٝت وخڀٵىُُت  -

 ٔوعدؾ خحملدُٜٿ يف خؼبىد٤ٷ خؼبٕعٝځمص.

يف خؼبىد٤ٷ  صخٖٴعٹدَ بيل ڄىد٤ٷ بوعدؾ ؾبم٭ -

 خعبًًَش.

 .خڀَّخ٬ُص ظٵعط لُدِخض خَْخ٠ٍ -

بيخَش خ٬ْمدپ خڀَّخ٬ُص خؼبىـهص  ڀُدض٠٭ٳ خَ -

٤ٷ ڀځعىٵُٳ ڄه لًش خڀٵٹُ يف خؼبىد

بَظٵد٪ ظٽدڀُٳ خٔٔعؽمدَ يف بٔعىُخؾ .خڀَُٵُص

 خؼبُدش خعبىٴُص.

٠٭ٳ خڀعمىَٿ خؼبىـً خىل ڄُٙو٬دض خغبً ڄه  -

 ظًٌىَ خَْخ٠ٍ.
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وـىي وربش وٸًَخض ٸىَص يف ؾبدپ  -

 بٔعٝٗق خَْخ٠ٍ. 

بزُخڂ خٖظٵدٸُدض وخڀربوظىټىٖض خڀًوڀُص ڀىٹٿ  -

 وظ٥ىَُ ظٽىىڀىـُد ُٜدوص خَْخ٠ٍ.

 ىف خڀَُدق و٤دٸص مُٕصخڀٙ خڀ٥دٸص ظىٴُ -

 ىف ٖٔعىًخڄهد ڄعفًيش ټ٥دٸدض ڄُٝ

 خڀسُحص ٬ځً خغبٵد٦ ڀ١مدن خؼبُٙو٬دض

 .وخٖٔعًخڄص

 خڀسمػ ؾبدپ ىف ڄعُخټمص وربخض وـىي -

 .خٖزعٽدَ ٬ځً خڀٹًَش ؽبد خڀ٭ځمً

خڀٝمُخوَص  خڀسُحدض٠٭ٳ خڀسىُص خڀعمعُص ىف  -

خڀع٭ځُڃ وخڀٝمص وخػبًڄدض  وًڄدض وٸٝىَ

 خڀ٭دڄص.

٬ًڂ خٔعًخڄص ڄًَٝ خؼبُدي خڀٝدغبص ڀځَّخ٬ص  -

 وخٖٔعهٗٺ.

 خڀعهًًَخض ُٚخڀٵ

خَٔخيش خڀُٕدُٔص ٖٔعمُخَ خڀعى٫ٔ خْٴٹٍ  -

 ڀَٓخ٠ٍ. 

خڀ٥ُٶ يف خؼبىد٤ٷ خڀٝمُخوَص  ظ٥ىَُ ٘سٽص -

 خعبًًَش. 

ظٹىُدض خڀ٥دٸص خؼبعفًيش  خڀعى٫ٔ يف خٔعىًخڂ -

 .لًَؽص خٖٔعٝٗقيف خؼبىد٤ٷ 

خيودپ خو٥ٙص َِخ٬ُص وخوىخ٪ ؿبدُٜٿ  ڀىفدق -

لًَؽص خٖٔعٝٗق ڄؽٿ خؼبىد٤ٷ  ـًًَش

 ،خٜىدٲ ـًًَش ڀىىُٿ خڀسځك ،ڀٽدوىٖخ)

ڄُٙو٬دض خڀٹُمص خؼب١دٴص ذبٵُٳ خڀ٥مد٤ڃ، 

 بخل(. ڀځمدٜٗض خڀَّخ٬ُص ... 

ُٕدُٔص ڀځعًٝي ڀ٩دٌُش خڀع٭ًٌ خڀَخيش خٔ -

 ٬ځً خَْخ٠ٍ خڀَّخ٬ُص.

َِديش ؿبعمځص يف خڀ٩ىخٌُ خعبىَص خڀٹدُٔص  -

خڀ٭ىخٜٳ  ،)يَـدض خغبُخش خؼبُظٵ٭ص/خؼبىىٵ١ص

 ،خْڄ٥دَ خڀٱَُّش ،خڀًًَٙش خڀَُدق ،خڀُڄځُص

 بخل(.  ...وڄٽدوُدً خْڄ٥دَ َٰت خؼبعىخِوص ِڄدوُدً

 ٍ. ظًٌىَ ؤَخ٠ٍ خؼبُخ٬ -

٬ًڂ ټٵدَص خڀعمىَٿ خحملځً وخڀًوىل ڀعىٵٍُ  -

خؼبُٙو٬دض خؼبىـهص ڀځمً ڄه خڀعٝمُ )ظًٌىَ 

 خَْخ٠ٍ(.

 .وخڀٱٍخء بَظٵد٪ ؤٔ٭دَ خڀ٥دٸص -
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 الرابعالقشم 

 ادلضبز االصتساتيجي  

 Visionانسؤيت  4-1

َٹىڂ زًوَي خڀٵ٭دپ ىف خغبً ڄه ڄ٩دٌُ خڀعٝمُ هبًٲ خٖٔعىًخڂ خؼبٕعًخڂ ڄُټّ حبىغ خڀٝمُخء 

  ڀځمىخَي خڀ٥سُ٭ُص هبًٲ ربُٕت ٔسٿ خڀ٭ُٗ.

 Missionانسصبنت  4-2

ڄُټّ حبىغ خڀٝمُخء ڄإٔص حبؽُص َخجًش يف يَخٔص ڄىخَي خڀٝمدَي وڄٽدٴمص خڀعٝمُ ڀعمٹُٷ 

 ًخڄص ڄه وٗپ ظ٥سُٷ خڀعٹىُدض خغبًَؽص ىف َٴ٫ ټٵدءش وٴ٭دڀُص خؼبىخَي خڀ٥سُ٭ُص وخڀسَُٙصخڀعىمُص خؼبٕع

 .عمُٕت خلىخپ خڀٕٽدنڀ

 الصتساتيجيتانؼبو نف اذلد 4-3

ڄٽدٴمص خڀعٝمُ ڄه وٗپ ظىٵٍُ خػب٣٥ وخڀربخڄؿ وخؼبُٙو٬دض خڀىت هتًٲ خىل خغبً ڄه خؼدَ ٨دٌُش 

 خجملعم٭ٍ دبىد٤ُ خڀعٝمُ ؤسٿ خجملدهبص.خڀعٝمُ ىف ڄُٝ، وخڀ٭مٿ ٬ځً َٴ٫ خڀى٬ٍ 

 انفسػيتهداف األ

 :ټدڀعدىل ٤دَ خحملًي ڀُٝدٰعهد ، وٌٍظعٵٷ خًٌخٲ خٖٔعُخظُفص خؼبٕعهًٴص ڄ٫ خٔ

 .خْڄه خڀٱٍخجٍوص خؼبٕعًخڄص َُّخ٬عىمُص خڀظ٭َّّ خڀ .5

 خؼبعإؼُش زدڀعٝمُ.خڀٹ١دء ٬ځً خڀٵٹُ يف خؼبىد٤ٷ وربُٕت خڀًوٿ وڄٕعىي خؼب٭ُٙص  .0

 .ٳ ڄ٫ ظٱَت خؼبىدن وخغبً ڄه آؼدَيخڀعٽُ .0

 .خڀعٝمُوظٹُُڃ ٬ىخڄٿ وڄ٩دٌُ  ًَٜ .1

خؼبد٬ّ وظىمُص خْٰىدڂ زدؼبىد٤ٷ خؼب٥َُص و خٖٔعىًخڂ خؼبٕعًخڂ ڀځمىخَي خڀ٬ُىَص خڀ٥سُ٭ُص .2

 .ٌٍي خؼبىد٤ٷوخٔزٿ ىف 

 .خڀعځىغ ڄه ٬ځُهد وخغبٵد٦ خؼبدجُص ڀځمىخَي وخؼبٕعًخڂ خِڄه خٖٔعىًخڂ .3

  .َخ٠ٍ خؼبعًٌىَشْخ٬دض خٔع٭ديش وظإٌُٿ خ٬ًخي وظىٵٍُ ڄُٙو .4

خڀ٭مٿ ٬ځً خٔعىسد٢ ظُخټُر وَخؼُص وؤٜىدٲ ڄعممځص ڀٕـهديخض خڀسُحُص زدؼبىد٤ٷ خڀٝمُخوَص  .5

 وودٜص خعبٵدٲ وخؼبځىلص وخغبُخَش.
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خٖٸعٝديي َْخ٠ٍ خڀسُحدض ظ٭٩ُڃ خڀ٭دجً وُٙ خؼبمدَٔدض خڀَّخ٬ُص خعبًُش خڀىت ظايي خىل  .6

 خڀٝمُخوَص.

 يف ؾبدپ ڄٽدٴمص خڀعٝمُ. ض وظ٥ىَُ ؤيخء خجملعم٭دض خحملځُصزىدء ٸًَخ .52

ظٕعهًٲ ظس٣ُٕ خؼبٵدٌُڃ ووُٙ ؼٹدٴص ڄٽدٴمص  وڄُٙو٬دض ٸىڄُصزُخڄؿ ب٬ًخي وظىٵٍُ  .55

 ً.عٱَت خؼبىدووخغبً ڄه خؼدَ خڀخڀعٝمُ 

ظٕدٌڃ ىف ًَٜ وخغبً ڄه خڀع٭دون خؼبٙعُٺ ڄ٫ خؽبُحدض خحملځُص وخڀًوڀُص ىف خْو٥ٙص خڀىت  .50

 .خڀٕځسُص ڀ٩دٌُش خڀعٝمُ وظٱَت خؼبىدنخَٖؼدَ 

وربًَؽهد ڀځمىد٤ٷ خؼبعإؼُش زدڀعٝمُ ڀځمٕد٬ًش يف ربًًَ ؤوڀىَدض سُدودض خڀ ب٬ًخي ٸىخ٬ً .50

 خڀعًوٿ ڀځمٽدٴمص.

 ًخؼبؽځ خڀ٬ُىَصظًُُ٘ خٔعىًخڂ خؼبىخَي خڀ٬ُىَص خڀ٥سُ٭ُص خؼبعدلص ٬ه ٤َُٷ ربًًَ خغبمىڀص  .51

 ُص خڀٱ٥دء خڀىسديت ؼبى٫ ٨دٌُش خڀ٬ٍُ خعبدجُ.ڀٹًَش وبوعدـ يف خؼبُخ٬ٍ خڀ٥سُ٭ُص وٴٹدً

ڀځممدٴ٩ص ٬ځً  ټمًَٝ ڀځ٥دٸص خڀسُىـدِٔوعدؾ ڄه خؼبىځٵدض خغبُىخوُص ظ٭٩ُڃ خٖٔعٵديش  .52

 ڄٽدٴمص ٨دٌُش خڀعم٥ُر وٸ٫٥ ؤ٘فدَخٔعًخڄص خڀٱ٥دء خڀىسدظً خڀ٥سُ٭ً ڄه وٗپ 

 .ٖٔعىًخڄهد ټىٸىيٌٍخ خڀٱ٥دء و٘فَتخض 

وو٫٠ زُخڄؿ ٬ٍَ َِديش ټٵدءهتد خٔوعدـُص وؼبىد٤ٷ خڀٝمُخوَص ڄٹدوڄص ؤڄُخٞ خغبُىخودض زد .53

يف ٌٍي  خڀعٝمُ زدڀعدىل ڄٽدٴمصحبدڀص ـًُش و ڄىدٔسص ظٕد٬ً ىف خغبٵد٦ ٬ځً خؼبُخ٬ٍ

 .خؼبىد٤ٷ

ىف بوعدؾ خْڀسدن، وخڀځمىڂ،  صسبَٝت خڀٕٖٗض خؼبعىٝٝوظىمُص بوعدؾ خْڀسدن وخڀځمىڂ  .54

، خڀ٭ديلٍ وخؼبىد٬ ٍعمُّ دب٭ًٖض خْيخء خٔوعدـُٞ، ڀځمٝىپ ٬ځً ٖٔٗض ظٱوؼىدجُص خڀ

 ڄ٫ خڀ٩ُوٲ خڀسُحُص خؼبَُٝص. صوخؼبعإٸځم
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 القشم اخلامص
 يصبدز انبيبنبث وادلؼهىيبث

 ُخڀٵعدق خڀٹٝدٚ ي. ؿبمً ٬سً –ظًٌىَ خَٖخ٠ً ىف خؼبىد٤ٷ خعبدٴص  – خڀعٝم 

 .5666 –خڀٽىَط  –خجملځٓ خڀى٤ٌت ڀځؽٹدٴص وخڀٵىىن وخِيخذ  –مل خؼب٭ُٴص د٬

 ( 0220 – 5662خو٥ٙص وخقبدِخض ڄُټّ خڀسمىغ خڀع٥سُٹُص دب٥ُوق) 

 خڀسىٻ خڀًوىل / ٌُحص خڀعىمُص خڀًوڀُص / وِخَش خڀَّخ٬ص وخٔعٝٗق خَٖخ٠ً / ڄُٙو٪ خيخَش ڄىخَي ڄ٥ُوق .

  ظٹًًن ي.ؿبمً  –ي.ٜٗق خضبً ٤دلىن  –خڀعٝمُ وخٔع٭مدٖض خَٖخ٠ً ىف ڄُٝ خعبًًَش

 .0226 –خؼبٽعسص خٖټدييبُص  – ٬سًخڀٵعدق خڀٹٝدٚ

  خٖٔعُخظُفُص خڀى٤ىُص ڀځعٽُٳ ڄ٫ ظٱَت خؼبىدن وخغبً ڄه ڄه ـبد٤ُ خڀٽىخَغ خڀىدصبص ٬ىهد– 

 .ؾبځٓ خڀىَِخء –ڄُټّ خؼب٭ځىڄدض وي٬ڃ خزبدٌ خڀٹُخَ  -0255

 ( خڀعٹَُُ خڀعفمُ٭ً خڀُخز٫ 0224خؽبُحص خغبٽىڄُص خڀًوڀُص خؼب٭ىُص زعٱَت خؼبىدن :)–  خڀ٭دؼبُص خؼبى٩مص

 دڄٓ.خڀعٹَُُ خڀعفمُ٭ً خػب(: 0251، )ڀَٜٓدي

 ( خ٬عمدي و٥ص خڀعىمُص خؼبٕعًخڄص ڀ٭دڂ 0252خڀىؼُٹص خػبعدڄُص ؼباسبُ خْڄڃ خؼبعمًش :)0202. 

  ً0253 -( ؤټٕدي)خؼبُټّ خڀ٭ُ  ڀًَخٔدض خؼبىد٤ٷ خعبدٴص وخَٖخ٠ً خڀٹدلځص  –لىپ ربًُُ ظًٌىَ خَٖخ٠. 

 خجملځٓ خڀٹىڄً ڀځمُآش  –خڀُئَص وؿبدوَ خڀ٭مٿ  – 0202مٽُت خؼبُآش خؼبَُٝص خٖٔعُخظُفُص خڀى٤ىُص ڀع

  0254ڄدَْ  –

  ُخڀعٹدََُ خڀٹ٥َُص لىپ ظٹًڂ خڀًوپ ىف ظىٵٍُ خًٌْخٲ  –خظٵدٸُص خْڄڃ خؼبعمًش ؼبٽدٴمص خڀعٝم

 . 0255 –خٖٔعُخظُفُص ڀٗظٵدٸُص وخڀعىمُص خؼبٕعًخڄص لىپ ربًُُ ظًٌىَ خَْخ٠ً 

 ْخػبٜٗص خڀىخٴُص ڀځ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀٱسدََص، ڄىـّ  0200 ڄڃ خؼبعمًش ؼبٽدٴمص خڀعٝمُخظٵدٸُص خ .

 ڄىـً ڀٝدو٭ً خڀٹُخَ. 

  ُٝوِخَش خڀَّخ٬ص وخٔعٝٗق  - 0202خٖٔعُخظُفُص خحملًؼً ڀځعىمُص خڀَّخ٬ُص خؼبٕعًخڄص ىف ڄ

 . (0202)صبهىََص ڄُٝ خڀ٭ُزُص  -خَٖخ٠ً 

 وظإؼَتٌد ٬ځً وّخودض خؼبُدي خعبىٴُص ىف ڄُٝ ود٤َص ٤َُٷ "خڀعٱَتخض خؼبىدوُص 

ؤټدييبُص خڀسمػ خڀ٭ځمً  -ؾبځٓ حبىغ خؼبُدي وخڀُي  -خؼبُلځص خْوىل خڀٕدلٿ خڀٙمدىل خڀٱُىب"

 645-644-035-434-5، َٸڃ خًَٖخ٪ خڀًوىل: 6442/0205َٸڃ خًَٖخ٪ خحملځً  . 0205 –وخڀعٽىىڀىـُد 

  ُٝوِخَش  –ڀعىمُص لٷ ڀځفم٫ُ : ڄُٝ خؼبَٕتش وخؼبٕدَ خ – 0205ظٹَُُ خڀعىمُص خڀسَُٙص ىف ڄ

  0205( UNDPزُودڄؿ خْڄڃ خؼبعمًش ) –خڀعى٣ُ٥ وخڀعىمُص خٖٸعٝديَص 
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 املالحق
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 املالحقفهرض 
 خڀٝٵمص  ڂ

5 
زعٙٽُٿ عبىص خ٬ًخي خٖٔعُخظُفُص وخػب٥ص  0205ڀٕىص  006ٸُخَ َٸڃ 

 خڀعىٵٍَُص  
04 

0 
ٜىَش ظٍټدََص ١٬ٖدء خڀځفىص ڄ٫ خڀًُٕ خْٔعدٌ خڀًټعىَ/ َجُٓ خؼبُټّ زعدََه 

 55/5/0200خڀؽٗؼدء 
05 

0 
وخڀٕمدض خعبٱُخٴُص خٖٸدڀُڃ   Geographic Region of Egypt 5و٥َُص َٸڃ 

 ؼبُٝ
06 

 12 و٥َُص خؼبىد٤ٷ خَٖٽىڀىـُص خڀَّخ٬ُص  Agro – ecological Zone 0و٥َُص َٸڃ  1

 15 خڀع١دََٓ خڀ٥سُ٭ُص خڀ٥ٕمُص ؼبُٝ   Topography of Egypt 0و٥َُص َٸڃ  2

 10 خؼبىد٤ٷ خؼبىدوُص خؼبَُٝص  Climate zones of Egypt 1و٥َُص َٸڃ  3

 10 خعبٵدٲ  –ظًٌىَ خَٖخ٠ً  –ٖظٵدٸُص خڀًوڀُص ؼبٽدٴمص خڀعٝمُ ڄٹع٥ٵدض ٬ه خ 4

5 
خڀعىدٰڃ زُت ٸمص خَْٞ وخڀعٝمُ وظًٌىَ خَْخ٠ً وخعبٵدٲ وٸمص خڀعىمُص 

 خؼبٕعًخڄص. وخڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخزُص. 
23 

 36 خٔعُخظُفُص ظىمُص خؼبُخ٬ً خڀ٥سُ٭ُص ىف َزى٪ خعبمهىََص ؼبٽدٴمص خڀعٝمُ 6

 55 ؼبىدن ظٱَت خ 52
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ٜىَش ظٍټدََص ١٬ْدء عبىص ب٬ًخي وُٜدٰص خٔعُخظُفُص ڄُټّ حبىغ خڀٝمُخء وخػب٥ص خڀعىٵٍَُص ڄ٫ 

 خڀًُٕ خْٔعدٌ خڀًټعىَ/ َجُٓ خؼبُټّ ٬ٹر خـعمد٪ خڀځفىص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -ڄه خڀُمُت خىل خڀُٕدَ ىف خڀٝٳ خْڄدڄً :

   . ٌدڀص ؤضبً َُٕي ؤ.ي -  ؤ.ي.ڂ. ٤دٌُ ڄ٥ٝٵً لدڄً  -

 ؤ.ي. ڄ٥ٝٵً ٜربي خغبٽُڃ  -  ؤ.ي. لٌٕت ؿبمىي ٬ّ خڀًَه –

 ؤ.ي. ٬سًخهلل ٸدٔڃ ِٰځىپ )َجُٓ خؼبُټّ( –

 ؤ.ي. ضبًي ؿبمً ٸىًَٿ  –  ؤ.ي. ؤضبً ؿبمً ٬ځً َىٔٳ   -

 ؤ.ي. َِىدض ٌد٘ڃ خڀَُٙٳ. –

  -ڄه خڀُمُت خىل خڀُٕدَ ىف خڀٝٳ خػبځٵً :

 .ي.ڂ. ؤضبً خظبد٬ُٿ ًُٔ. ؤ -ؤ.ي. َُ٘ٳ ظبَت ٴُدٞ 
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ٜىَش ظٍټدََص ١٬ٖدء عبىص ب٬ًخي وُٜدٰص خٔعُخظُفُص ڄُټّ حبىغ خڀٝمُخء وخػب٥ص خڀعىٵٍَُص ڄ٫ 

  55/5/0200خڀًُٕ خْٔعدٌ خڀًټعىَ/ َجُٓ خؼبُټّ ٬ٹر خـعمد٪ خڀځفىص َىڂ خڀؽٗؼدء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -ڄه خڀُمُت خىل خڀُٕدَ ىف خڀٝٳ خْڄدڄً :

 ؤ.ي. لٕىكككً ؿبمكككىي ٬كككّ خڀكككًَكككه  –   .ڂ. ٤كككدٌُ ڄ٥ٝٵكككً لكككدڄككً ؤ.ي   

 ؤ.ي. ڄ٥ٝٵً ٜربي خغبٽُڃ  –    ؤ.ي. ؤضبً ؿبمً ٬ځً َىٔٳ  -

 ؤ.ي. ٌككدڀص ؤضبً َٕكككُي  –  ؤ.ي. ٬سًخهلل ٸدٔڃ ِٰځىپ )َجُٓ خؼبُټّ( –

 ٳ .ؤ.ي. َِىدض ٌد٘ڃ خڀَُٙ –    ؤ.ي. ضبًي ؿبمككً ٸىككًَٿ  –

 

  -ڄه خڀُمُت خىل خڀُٕدَ ىف خڀٝٳ خػبځٵً :

 ؤ.ي.ڂ. ؤضبً خظبد٬ُٿ ًُٔ  –ؤ.ي.ؤضبً ٬سًخڀ٭د٤ً خضبً  –ؤ.ي. َُ٘ٳ ظبَت ٴُدٞ 
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 األتفبقيت اندونيت دلكبفحت انتصحس يقتطفبث ػـن

 اجلفبف –تدهىز األزاضً 

United Nation Convention to Combat Desertification (UNCCD) 

 انتصحس 

( ؤن خڀعٝمُ ٌى ظًٌىَ خَٖخ٠ً ىف خؼبىد٤ٷ خڀٹدلځص ٬5661ُٴط خْظٵدٸُص خڀًوڀُص ؼبٽدٴمص خڀعٝمُ )

 و٘سً خڀٹدلځص وربط خڀ٤ُسص خڀىد٘ث ٬ه ظٱَتخض خؼبىدن ووٙد٢ خٔوٕدن .

خڀًُُ٘ش ڀځمىخَي خڀ٥سُ٭ُص  وخڀعٝمُ ٌى ڄٙٽځص زُحُص ټربي ظىٙد ڄه خٖٔعىًخڂ خڀُٕث وخٔيخَش َٰت

 زٵ٭ٿ خٔوٕدن وخڀعٱَتخض خؼبىدوُص .

 ظٵدٸُص:خًٌْخٲ خڀ٭دڄص ڀٗ

 ڄٹدوڄص ٨دٌُش خڀعٝمُ وظًٌىَ خَْخ٠ً . -5

 ڄ٭دعبص ظدؼَتخض خعبٵدٲ وخڀعٝمُ ودٜص ىف خٴَُٹُد . -0

ڄٹدوڄص خڀٵٹُ ڄه وٗپ خٔيخَش خؼبٕعًخڄص ڀځمىخَي وربُٕت خؼب٭ُٙص وخڀٕٽدن وخڀع٭دون ٬ځً  -0

 ٕعىي خڀى٤ٌت وخٔٸځُمً وخڀًوىل .خؼب

وڀٹً ٘دَټط ڄُٝ ىف ب٬ًخي وُٜدٰص خٖظٵدٸُص خڀًوڀُص ؼبٽدٴمص خڀعٝمُ وخڀىت خر خجملعم٫ خڀًوىل ىف 

٬ځً و٫٠ ظځٻ خٔظٵدٸُص ڀځعًٝي ڀِٓڄص خؼبديَص  5660ڄاسبُ ٸمص خَْٞ ىف ََىيي ـدوَتو ٬دڂ 

ىف زدََٓ زة٬عمدي ظځٻ خٔظٵدٸُص وًٌ ؤوپ  5661دڂ وخڀسَُٙص خڀىت َٕسسهد خڀعٝمُ . ومت خٔظٵدٶ ىف ٬

خظٵدٶ يوىل ڄځّڂ ٸدوىودً زٙإن خؼبٙٽځص .لُػ ظ٫١ خٖظٵدٸُص ؤٔدٔدً ـًًَخً وظٕع٭مٿ ڄىهفدً ڀٗو٥ٗٶ 

 ڄه خڀٹد٬ًش خىل ؤ٬ځً َسًؤ زدڀٕٽدن خؼبعإؼَُه ٴ٭ٗ زدِٖڄص.

ومت خڀعًَٝٷ  5661( ٬دڂ UNCCDوٸً وٸ٭ط صبهىََص ڄُٝ خڀ٭ُزُص ٬ځً خظٵدٸُص ڄٽدٴمص خڀعٝمُ )

 . ٬5662ځُهد ٬دڂ 

وظع٭هً خڀًوپ خؼبىٸ٭ص ٬ځً خٖظٵدٸُص دبٽدٴمص خڀعٝمُ وظًٌىَ خَٖخ٠ً خڀىد٘حص ٬ه خڀعٹځسدض خؼبىدوُص 

خو خٖٔعىًخڂ خڀٱَت ًَُ٘ ٬ه ٤َُٷ خٖوٕدن ڀځمىخَي خڀ٥سُ٭ُص وخڀعدؼَت خڀُٕث خڀىدظؿ ٬ه ٌڀٻ وظدؼَتي 

خڀىسدظً خڀ٥سُ٭ً وظًىن خڀعىى٪ خڀسُىڀىـً وخوٹُخٞ خغبُدش خڀربَص، وخڀٍي  ٬ځً خٖوعدؾ وظًٌىَ خڀٱ٥دء
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ؤيي خىل ڄٙدټٿ و٥َتش ؤنبهد خڀٵٹُ ؤىء خڀعٱٍَص وٌفُش خڀٕٽدن وظٵٍٙ خڀس٥دڀص و٬ًڂ خٔعٹُخَ 

 خجملعم٭دض خڀسَُٙص .

ؼبىخَي خؼبدڀُص وٸً ظ١مىط خٖظٵدٸُص ظ٭هً خْڄڃ خؼبعمًش وخڀًوپ خؼبعٹًڄص وخؼبى٩مدض خؼبدكبص ؤن ظىٴُ خ

وخػبربخض ڀ٬ًڃ خڀًوپ خؼبعدؼُش زدڀعٝمُ وٝىٜد خڀًوپ خٖٴَُٹُص لىت َعٌٕت ؽبد ؤن ظٵً زدڀعّخڄدهتد 

 كبى ظ٥سُٷ خٖظٵدٸُص.

 Nationalوٸً ظ١مىط خٖظٵدٸُص ؤن ظعىىل ټٿ يوڀص ڄىٸ٭ص ٬ځً خٖظٵدٸُص خ٬ًخي زُودڄؿ ٬مٿ و٤ٌت 

Action Program (NAP) َُٙ٭دض وخٖو٥ٙص وخڀربخڄؿ وخڀًوَ خڀٍي َٹىڂ زً َع١مه خڀُٕدٔدض وخڀع

دڄؿ خڀ٭مٿ خجملعم٫ خؼبًىن ادور خڀعّخڂ خڀًوڀص ىف لًوي خڄٽدوُدهتد ڀعىٴَت خؼبىخَي خؼبدڀُص ڀعىٵٍُ زُو

 .خڀى٤ٌت ؼبٽدٴمص خڀعٝمُ

ظىٵٍُ خٖظٵدٸُص خىل وِخَش خڀَّخ٬ص وخٔعٝٗق خَٖخ٠ً وټځٳ ڄُټّ  0225وٸً ؤٔىًض ڄُٝ ٬دڂ 

وٸً ٘دَٺ خؼبىٕٷ خڀى٤ٌت )ڄىًوذ ڄُٝ( ىف  –ٝمُخء ڀُٽىن خؼبىٕٷ خڀى٤ٌت ڀٗظٵدٸُص حبىغ خڀ

صب٫ُ خـعمد٬دض ڄاسبُ خ٤ُٖخٲ خػبدٜص زدٖظٵدٸُص ټمد ټدن ؼبُٝ يوَ ڄاؼُ وڄٙدَټص ٴ٭دڀص ىف 

 خوعُدٌَد ىف عبىص خڀ٭ځىڂ وخڀعٽىىڀىـُد ڄىٍ ظٵ٭ُٿ خٖظٵدٸُص 

ٖڀعّخڄدض خڀىت خٸُهتد خٖظٵدٸُص لُػ خ٬ًض زُودڄؿ خڀ٭مٿ ٸدڄط ڄُٝ زعىٵٍُ ټدٴص خڀع٭هًخض وخ ټٍڀٻ

وخڀٍي ظ١مه ٠ُ٬د ٘دڄًٗ غبدڀص خؼبىخَي خڀ٥سُ٭ُص وخٔسدذ ظًٌىٌَد  –خڀى٤ٌت ؼبٽدٴمص خڀعٝمُ 

وظًخ٬ُدض ٌٍخ خڀعًٌىَ ٬ځً خجملعم٫ ٴ١ٗ ٬ه خعبهىي خؼبَُٝص ىف ڄٽدٴمعً وخڀًوَْ خؼبٕعٵديش ڄىهد 

ٽدٴمعً خىل ـدور خڀعَُٙ٭دض وخؼبإٔدض خڀِٗڄص ڀعىٵٍُ ٌٍي خڀربخڄؿ وخػب٥ص وخڀربخڄؿ خؼبٹعُلص ؼب

وربٹُٷ خڀعىمُص خؼبٕعًخڄص وخغبً ڄه خڀٵٹُ وٸً مت خ٬عمدي ٌٍخ خڀربودڄؿ ڄه ٸسٿ خعبهدض خؼب٭ىًُ وٸًڂ 

ټمد ٸدڄط زعمًَػ ٌٍخ  .0222خىل ٔٽُظدًََ خٖظٵدٸُص خڀًوڀص ؼبٽدٴمص خڀعٝمُ ىف ؤټعىزُ ٬دڂ 

 (0201 – 0251ځر ٔٽُظدََص خٖظٵدٸُص ڀځٵعُش )خڀربودڄك وٴٷ ٤

 ز٭ٟ ؤٔسدذ خڀعٝمُ  

 ٔىء خٔعٱٗپ خؼبىخَي خڀسُحُص . -5

 خكبٝدَ خڀٱ٥دء خڀىسدظً . -0

 ٸ٫٥ ولُٶ خڀٱدزدض . -0

 خڀ٬ًُ خعبدجُ وخٸعٗ٪ خڀٙفَتخض خڀ٬ُىَص . -1
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 سبځك خڀعُزص . -2

 وخڀّلٳ خڀ٭مُخىن ٬ځً خَٖخ٠ً خڀَّخ٬ُص .خڀٱَت ڄٹىه خڀعى٫ٔ خڀَّخ٬ً  -3

 ُٺ وِلٳ خڀُڄدپ .رب -4

 خٖٔعٱٗپ خػبد٤ث ؼبًوٗض خٖوعدؾ خڀَّخ٬ً  -5

 خٖو٥ٙص خڀٝىد٬ُص خغبُٴُص وخڀع٭ًَىص . -6

 ظٽُخَ ڄىـدض خعبٵدٲ  -52

 دزجبث انتصحس 

 لًي ڄاسبُ خٖڄڃ خؼبعمًش لىپ خڀعٝمُ وخڀٍي ٬ٹً ىف وَتوىب خَز٫ يَـدض ڀځعٝمُ ًٌ :

ڀٱ٥دء خڀىسدظً َٖاؼُ زٙٽٿ وڄ٩دٌُي لًوغ ظًٌىَ ز٣ُٕ ـًخ ىف خ Slightظٝمُ وٵُٳ  (5

 وخ٠ك ٬ځً خڀٹًَش خڀسُىڀىـُص ڀځسُحص زٙٽٿ وخ٠ك .

وڄ٩دٌُي لًوغ ظًٌىَ ڄعى٣ٔ ڀځٱ٥دء خڀىسدظً وظٽىَه ټؽسدن َڄځُص  Moderateظٝمُ ڄ٭عًپ  (0

ٜٱَتش وذبم٭دض َڄځُص ز٥ُٕص زد٠ٖدٴص خىل سبځك وخ٠ك فبد َٹځٿ ٬دجً خٖوعدؾ زىٕر ظعُخوق 

 % 22 – 52زُت 

َّديش زو هبد، ُٰىذخؼبوڄ٩دٌُي خوعٙدَ خغبٙدجٗ وخڀٙفَتخض َٰت  Severeً ظٝمُ ًَ٘ (0

وٙد٢ خڀع٭َُص ٔىخء زدڀَُدق خو زدؼبُدي فبد َايي خىل ً٘ش ظ٭َُص خَٖخ٠ً ڄه ٥ٰدجهد خڀىسدظً 

وٴٹً خڀ٥سٹص خڀ٥ٕمُص خػبٝسص وظٽىَه خوديًَ ټسَتش زد٠ٖدٴص خىل سبځك خڀعُزص فبد َٹځٿ ڄه 

 % .٬22دجٿ خٖوعدؾ زىٕسص 

وڄ٩دٌُي ظٽىَه ټؽسدن َڄځًُ ټسَتش ٬دََص وو٥ًٙ وظٽىَه   Very Severeظٝمُ ًًَ٘ ـًخ  (1

خوديًَ زد٠ٔدٴص خىل لًوغ يَـدض ٬دڀًُ ڄه خڀعمځك وظٵٹً خڀعُزص ٸًَهتد خٖوعدـُص لُػ 

 ظٝٿ خىل يَـص ڄه خڀ٭ٹڃ خٖوعدـً .
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 يساحم ودزجبث انتصحس 

 ُٝهد ىف خڀٙٽٿ خِظً يبُ دبُخلٿ ٬ًًَش يبٽه ظځى خَْٞظٝمُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  اآلحبز انضهبيت نظبهسة انتصحس 

ڀىٹٛ خؼبديش خڀ٭١ىَص وخڀىت ظايي خىل وٹٛ ىف ٸًَش خَٖٞ  ظًٌىَ خَٖخ٠ً خؼبىعفص و٩ُخً -5

 ٬ځً خٖلعٵد٦ زدؼبدء وخڀ٭ىدُٜ خڀٱٍخجُص .

 ظًٌىَ ظًَهبً ٖوعدـُص خغبدٜٗض خڀَّخ٬ُص . -0

 وعُفص ِلٳ خڀُڄدپ خڀٕدٴًُ . وٕدجُ ٴديلص ڀځمدٜٗض خڀَّخ٬ُص -0

 ظًٌىَ ىف خڀى٩ڃ خڀَّخ٬ُص خؼبٕعىًڄص ىف ٌٍي خؼبىد٤ٷ . -1

 ٴٹً خڀ٥سٹص خڀ٥ٕمُص خػبٝسص وعُفص ٬ىخڄٿ خڀع٬ُُص )خٖقبُخٲ خؽبىخجً وخؼبدجً( . -2

 وٹٛ خؼبىخَي خؼبدجُص خڀ٥ٕمُص وعُفص ڀىٹٛ زبځٿ خؼبُدي ڀسد٤ه خَٖٞ . -3

 هد خٖوىخ٪ ؿبًويش خڀٵدجًش ڄه خڀىدلُص خڀ٬ُىَص .وٹٛ وسدظدض خؼبُخ٬ً خؼبٕعٕدٰص ڀُمٿ ؿبځ -4

 وٹٛ ىف خوعدـُص خٖوٙدذ وعُفص ظٹ٫ُ٥ خڀٱدزدض و٬ًڂ خلٗپ ٰدزدض ـًًَش . -5

 

 

سوء استخدام االنسان للموارد 

 الطبٌعٌة
ظروف بٌئٌة مثل ارتفاع درجات الحرارة ، ونقص فً 

 الرطوبة ، زٌادة التبخر ، وعدم انتظام هطول األمطار

 تدهور الغطاء النباتى
 الجفاف

 تدهور التربة وتفككها

انجراف التربة بواسطة الرٌاح أو 

 األمطار

 التصحر زحف الرمال والكثبان الرملٌة
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 ًتدهىز االزاض 

 و٘سً خعبدٴص خؼبىد٤ٷ ىف وبًغ ڄد" ٌى خَٖخ٠ً ظًٌىَ خن UNCCD خڀعٝمُ زدظٵدٸُص ـدء ڄد وٴٷ

 خحملدُٜٿ َٖخ٠ً خغبُىي وخڀعىى٪ ڀٗوعدـُص ٹًخنٴ خو خلبٵدٞ ڄه خڀ٤ُسً ٘سً وخعبدٴً خعبدٴص

.  خڀٕٽدوُص وخٖمبد٢ خڀسَُٙص خٖو٥ٙص ٬ه خڀىدصبص خَٖخ٠ً ٖٔعىًخڄدض وعُفص وخڀٱدزدض وخؼبُخ٬ً

 خڀٵَُّدجُص خػبىخٚ وظًٌىَ وخؼبُدي خڀَُدق زٵ٭ٿ خڀعُزص زع٭َُص ظعځىٛ ٌڀٻ ٬ځً خڄؽځص وخوَيض

 " . خڀ٥سُ٭ً خڀىسدظً ڀځٱ٥دء خِـٿ خڀ٥ىَٿ وخڀٵٹًخن ُزصڀځع وخغبُىَص وخػبٝىزُص وخڀٽُمُدجُص

 :خىل زدڀٕ٭ً خڀ٭دؼبً خٖڀعّخڂ خٸُخَ خىل 0250 ٬دڂ ٬ٹً وخڀٍي 02+  ََى خـعمد٪ خىل ٸدي ٌٍخو

 َىد٠ٿ خڀ٭دمل ىف خڀىٜىپ خىل لُديَص ظًٌىَ خَٖخ٠ً . ؤن -1

 ڄٽدٴمص خڀعٝمُ . خزبدٌ خٖـُخءخض خؼبعىدٔٹص وخڀ٭ځمُص وخڀىت ظعمًٙ ڄ٫ ظىٵٍُ خظٵدٸُص -2

خؼبعدز٭ص خڀٙدڄځص وخڀ٭دؼبُص زعًٌىَ خَٖخ٠ً وخٔع٭ديهتد ڄه ٌٍخ خڀعًٌىَ ىف خؼبىد٤ٷ خڀٹدلځص  -3

 ٹدلځً وربط خڀ٤ُسص .خڀو٘سً 

خغبدڀص خڀىت هبر "وً ؤ Land Degradation Neutrality LDNوٸً ٬ُٲ ربًُُ ظًٌىَ خَٖخ٠ً     

و٨دجٳ خڀى٩ڃ خڀسُحُص ووًڄعهد وظ٭َّّ خٖڄه خڀٱٍخجً ڄ٫  خن ظٽىن ٬ځُهد ڄىخَي خَٖٞ ټمد ووى٬د ڀ٬ًڃ

زٹدجهد ٬ځً ٌٍي خغبدڀص خو َِديش ڄٕدنبعهد ٠مه ُ٘و٢ ِڄىُص وڄٽدوُص وربط ٨ُوٲ زُحُص ڄ١سى٤ص 

َٕد٬ً ٬ځً ربُٕت خوعدـُص  LDNٔځىذ خز٣ٕ ٴدن ظ٥سُٷ ربًُُ ظًٌىَ خَٖخ٠ً إوز .وڄىدٔسص "

٤َُٷ لٕه خيخَش خڀعُزص وخؼبُدي وخڀٱ٥دء خڀىسدظً فبد َايي خىل  خؼبىخَي خڀ٥سُ٭ُص وخحملدٴ٩ص ٬ځُهد ٬ه

 خٔعإٜدپ خڀٵٹُ وي٬ڃ خْڄه خڀٱٍخجً. 

ؤن خؽبًٲ خڀُجٍُٕ ڄه ربًُُ ظًٌىَ خَٖخ٠ً ٌى خغبٵد٦ وخڀعمُٕت ڀَٗخ٠ً ٖهند ًٌ َخْ خؼبدپ 

 خڀ٥سُ٭ً وخڀٹدجڃ زدٔعمُخَ ڀىه١ص خڀسٗي .

  :ؤڄد ٬ه ٴُٚ خڀعمُٕت ڀَٗخ٠ً ٴهً

  ٬ديش خڀعإٌُٿ .ب -0  ظٹځُٿ ٌٍخ خڀعًٌىَ . -0   خـعىدذ خڀعًٌىَ خٔدٔد . -5  

 خغبٝىپ ٬ځً َحبُص ڄه ربُٕت خَٖخ٠ً . -2    خڀعفًًَ وخٖلُدء . -1  

ڄُـ٭ُص ڄاټًش زدڀًڀُٿ ٖـُخء خؼبٹدَودض ڀځعمًُُ ڄه ٬ًڄً ٌىدٺ وڀځىٜىپ خىل ٌڀٻ َع٥ځر خن َٽىن 

  :ؤنبهدوز٭ٟ خؼباُ٘خض  پوٌٍخ ڄد ؤٸُظً خٖظٵدٸُص ڄه وٗ

 ظٱ٥ُص خڀعُزص وڄعٱَتخهتد . -0     ٔٵٿ خڀعُزص .ؤ٬ځً وؤون خڀٽُزىن ّـب -0  وعدـُص خَٖٞ .ب -5

ظعىٸٳ وٹ٥ص خٖٔدْ ٬ځً خڀ٭ًًَ ڄه خؼبعٱَتخض ڄىهد خؼبىدن وظٹځسدظً وخٖو٥ٙص خڀسَُٙص ٬ځً خَٖٞ ... ڀٍخ 

 ٔىص وٌڀٻ َعىٸٳ ٬ځً خڀسُدودض خؼبعدلص . 52 – 52ُص َعڃ لٕدهبد ڄه وٗپ ظځٻ خؼباُ٘خض ىف ٴعُش ِڄى
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 اجلفبف 

زبعځٳ خڀسُحدض خعبدٴص خوعٗٴد ټسَتخ زدوعٗٲ وى٬ُص خَٖخ٠ً ووى٬ُص خغبُىخودض خڀىت ظ٭ُٗ ٬ځُهد 

وخڀىسدظدض خڀىت ظىمى هبد ټمد ظعسدَه هبد ڄٕعىَدض خؼبُدي خ٠َُٖص وخٖڄ٥دَ خڀىت ظٕٹ٣ هبد وټٍڀٻ 

َ٭عرب خعبٵدٲ ٬ديش يخڀص ڀٓڄ٥دَ وخغبُخَش لُػ سبؽٿ خؼبىد٤ٷ خعبدٴص كبى ؼځػ خٖو٥ٙص خڀسَُٙص . و

  -ڄٕدلص خڀ٭دمل ويبٽه ظٹُٕمهد ٬ځً خڀىمى خڀعدىل :

  150وسبؽٿ  ڄىد٤ٷ ًًَ٘ش خعبٵدٲ.% 

  5153وسبؽٿ  ڄىد٤ٷ ـدٴص.% 

 ً5050وسبؽٿ  ڄىد٤ٷ ٘سً ـدٴ %.  

خٖڄ٥دَ خڀٕدٸ٥ص ٬ځً ڄى٥ٹص ڄد ڄٹٕىڂ  وَٹدْ خعبٵدٲ دبٹُدْ خعبٵدٲ خؼبىدوً وٌى ؿبٝځص ټمُص

 ٬ځً خلعمدٖض ټمُص خڀسىُ وعك خڀٵدٸً .

 ټمد ظٹٕڃ خؼبىد٤ٷ خعبدٴص وٴٹد ؼبٹُدْ ـٵدٲ خؼبىد٤ٷ خىل :

 ڄ٭ًپ خٖڄ٥دَ خڀٙٽٿ خڀ٭دڂ ڀځمى٥ٹص ڄٹُدْ خعبٵدٲ خؼبىد٤ٷ

ڄىد٤ٷ ًًَ٘ش 

 خعبٵدٲ
Hyper Arid 

سدظً خؼبىد٤ٷ خػبدڀُص ڄه خڀٱ٥دء خڀى (2520)ؤٸٿ ڄه 

زدٔعؽىدء ز٭ٟ خڀٙفَتخض خؼبعٵُٸص 

وٰدڀسد ڄد يبدَْ ٴُهد خڀ٬ًُ 

 خؼبعىٹٿ 

ٖ َعفدوِ ڄعى٣ٔ ٔٹى٢ خٖڄ٥دَ 

ڂ/٬دڂ وَٕٹ٣ زٝىَش ٬522ه 

َٰت ڄىع٩مص وزٽمُدض ٸځُځص وٸً 

 َىٹ٫٥ ڀٵعُخض ٤ىَځص .

 ڄىد٤ٷ ـدٴً
Arid 

خؼبىد٤ٷ خڀىت َٕعمُٿ ٴُهد خڀَّخ٬ص  (250 – 2520)

خڀَُدض وَىـً خٖ زد٠دٴص ٬ًي ڄه 

هبد خڀىسدظدض خڀ٭ٙسُص وخڀٱ٥دء 

خڀىسدظً خڀ٥سُ٭ً وخٖ٘فدَ 

 خڀٝٱَتش خغبىڀُص وخؼب٭مُش 

َعٵدوض خٖڄ٥دَ ڄه ٬دڂ خىل آوُ 

 ڄڃ/ ٬دڂ 022 – 522زُت 

ڄىد٤ٷ ٘سً 

 ـدٴً
 Semi Arid 

َعڃ ٴُهد َِخ٬ص خحملدُٜٿ خڀس٭ځُص  (252 – 250)

ڄه خغبىڀُدض وز٭ٟ خڀىسدظدض 

 ڀٙفَتخض وخٖ٘فدَ خؼبٕعًيبص ڄه خ

 – 022ظعٵدوض خٖڄ٥دَ زُت 

ڄڃ /٬دڂ ڀٗڄ٥دَ خڀُٝٵُص 322

ڄڃ/٬دڂ 022 – 022وزُت 

 ڀٗڄ٥دَ خڀٙعىَص 

ڄىد٤ٷ ٘سً 

 ٤َسص
 Sub – Humid 

وظٕىيٌد خٖو٠د٪ خؼبىعځٵص  (2542 – 252)

 ڀځمىد٤ٷ خعبدٴص 
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خعبٵدٲ ىف ؤَـدء زى٩ُش َُٔ٭ً ٬ځً ڄدٔسٷ و٬ځً خڀ٭ٗٸص ڄ٫ ظًٌىَ خَٖخ٠ً وخڀعٝمُ و

خڀى٤ه خڀ٭ُ  َٗل٧ ؤن خؼبى٥ٹص خڀ٭ُزُص زٝٵص ٬دڄص اٵدٴهد و٨ُوٴهد خؼبىدوُص خڀٝ٭سص وؿبًويَص 

ڄىخَيٌد خڀ٥سُ٭ُص دبد ىف ٌڀٻ خؼبُدي وخڀعُزص وخڀٱ٥دء خڀىسدظً . ټمد خن ڄ٭ًٖض ٔٹى٢ خٖڄ٥دَ 

ڀ٩ىخٌُ ڄه لُػ خلبٵدٞ ٌٍي خ ظًَّڄىىٵ١ص وَٰت ڄىع٩مص وَعىٸ٫ ټىعفُص ڀٗلعسدْ خغبُخَي خن 

خٖڄ٥دَ وخَظٵد٪ يَـدض خغبُخَش وٴعُخض خعبٵدٲ . وڀٍڀٻ ٴةن خؼبى٥ٹص ظٙهً لدٖض ـٵدٲ ڄعٽَُش 

ٰدزدض( وخڀعىى٪  –دظً خڀ٥سُ٭ً )ڄُخ٬ً سفبد َٕد٬ً وَٕهڃ ىف ظٕدَ٪ ظًٌىَ خڀعُزص وخڀٱ٥دء خڀى

 . خغبُىي وَايي ٌڀٻ خىل خلبٵدٞ خٖوعدـُص ټمُلځص هندجُص ؽبٍخ خڀى٫٠

 نىاع اجلفبفأ 

  وًٌ: ٌىدٺ ؤَز٭ص ؤوىخ٪ ڄه خعبٵدٲ

خڀځٍخن َّيخيخن ٔىءً زٵ٭ٿ  –وٌى َىٕر خىل وٹٛ خٖڄ٥دَ / خڀ٤ُىزص  :خؼبىدوًخعبٵدٲ  .5

خڀَُدق )خعبٵدٲ وخَظٵد٪ يَـدض خغبُخَش وؤِڄص خؼبُدي خٌخ خٔعمُ ڀٵعُخض ٤ىَځص ويبٽه خن 

 َسًؤن وَىعهُدن ٴفإي( .

َتخض ىف ٤َىزص خڀٱٗٲ خعبىي خىل خغبً خڀٍي ظٹٿ ٴًُ ٤َىزص وٌى خڀعٱ خعبٵدٲ خڀَّخ٬ً: .0

 خڀعُزص فبد َاؼُ ٬ځً خحملدُٜٿ وخغبُىخودض وخڀعسىُ .

خؼبُدي خڀ٥ٕمُص وخؼبُدي خعبىٴُص ووى٬ُعهد زٵ٭ٿ  صوٌى ؤلبٵدٞ ټمُ خعبٵدٲ خؽبًَُوڀىـً: .0

 ٲ خؼبىدوً .وټؽَتخ ڄد َٽىن ٌڀٻ وعُفص ڀځفٵد ،ٔٹى٢ خٖڄ٥دَ وخٖٔعىًخڂ خؼبٵ٢ُ ڀځَّخ٬ص

ڄًخيخض خڀٕځ٫ وخػبًڄدض ڄؽٿ خڀ٥دٸص بلُػ ظىىٵٟ ؤو هتًي  خعبٵدٲ خٖـعمد٬ً وخٖٸعٝديي: .1

 خڀعُزص . وـىيشوخؽبًَُوڀىـُص  خؼبىدوُص٩ُوٲ خڀوخڀٱٍخء وڄُدي خڀُٙذ زٕسر خڀعٱَتخض ىف 

د وڀع٭َّّ خڀعإٌر ڀځفٵدٲ وخڀٹًَش ٬ځً خڀٝمىي وخٖيخَش خٖٔعسٹدجُص ٴهىدٺ و٩ڃ هبر ظسىُه

 ڄسىًُ ٬ځً : 

 وـىي و٩ڃ ڀًُٜ لدٖض خعبٵدٲ وخٖوٍخَ خؼبسٽُ . -1

 ظٹُُڃ ـبد٤ُ وٹد٢ خڀ١٭ٳ وظإؼَتخهتد . -2

  Adaptation ڄه ـبد٤ُ لدٖض خعبٵدٲ وټٍڀٻ خڀعٽُٳ Mitigationظًخزَت خڀعىٵُٳ  -3
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زدڀع٭ُٲ ٬ځً خٖٔدڀُر خڀٵد٬ځص جملدهبص  خؼبععدز٭ص ٌعمدڂ خغبٽىڄدضخوزدڀُٰڃ ڄه ظّخًَ 

خغ خڀٕدزٷ خڀعىىًَ ٬ىهد ڀ٩دٌُش خعبٵدٲ خٖ خن خعبهىي خؼبسٍوڀص ىف ٌٍي خڀ٩دٌُش ڄدِخڀط خٸٿ خٖلً

ڄه خڀعىٸ٭دض وخؼبع٥ځسدض لُػ ؤن خٖـُخءخض خؼبعىٍش ظُظس٣ زدوع٩دَ لًوغ خڀٽىخَغ وڀُٓ خ٬ًٖخي 

َ ٠دَي خعبًُ ڄٕسٹد جملدهبعهد و٬ځً خٔٓ ٬ځمُص ظٙمٿ ظ٥سُٷ زُخڄؿ ڄعٽدڄځص ؼبٽدٴمص لًوغ ؤَص آؼد

 ٬ځً خؼبًي خڀٹَُر ؤو خؼبعى٣ٔ ؤو خڀس٭ًُ.   

  نالتفبقيبث انبيئيت انخالثادلببدزة ادلصسيت    The Egyptian Initiative 

( وخڀٍي ٬ٹً COP14ظٹًڄط ڄُٝ زٝٵعهد خڀًوڀص خؼب١ُٵً ؼباسبُ خٖڄڃ خؼبعمًش ڀځعىى٪ خڀسُىڀىـً )

ظ٭ٌت "خڀعًٝي زٙٽٿ ڄىٕٷ ڀٵٹًخن خڀعىى٪  زدؼبسديَش خؼبَُٝص وخڀىت 0255زُٙڂ خڀُٙه ىف وىٴمرب 

خڀسُىڀىـً وظٱَت خؼبىدن وظًٌىَ خَٖخ٠ً وخعبٵدٲ )خڀعٝمُ( وخڀى٩ڃ خڀسُحُص زدٔعىًخڂ خڀىهؿ 

خؼبعُخز٣ وخؼبعمدٔٻ ڄ٫ خڀ٥سُ٭ُص ڀٗظٵدٸُدض خڀؽٗغ . وٌڀٻ ڄه وٗپ وٵٟ ظإؼَتخض ظٱَت خؼبىدن ٬ځً 

ص خڀعىى٬دض خَٖٽىڀىـُص ىف خڀعٽُٳ ڄ٫ ظٱَت خؼبىدن خڀعىى٪ خڀسُىڀىـً وخڀى٩ڃ خَٖٽىڀىـُص وڄٕدنب

ٸسٿ خؼباسبُ. ڄه وزبٵُٳ ؤؼدَي وخٔع٭ديش خَٖخ٠ً خؼبعًٌىَش ىف آن وخلً. وٸً ٸسځط ٌٍي خؼبسديَش 

 خڀٹديڂ. COP15ىف خؼبع٭ځٹص هبد خؼبى٠ى٬دض  ظځٻوڄعدز٭ص ؤىٲ َ٭دي ڄىدٸٙص 
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ٕس األساضٗ ٔاندفبف ٔقًت انتًُٛت سسى تخطٛطٗ نهتُبغى بٍٛ قًت األسض ٔانتصحش ٔتذْ

 (1211 – 2991) انًستذايت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد 

 رأفت مٌساكد/ 

قمة 

 األرض

 لفٌةقمة األ

األهداف الثمانٌة 

لأللفٌة )على سبٌل 

المثال الفقر 

 والجوع(
استراتٌجٌة عشرة 

 سنوات 

(2008 – 2018) 

التنمٌة قمة 

 المستدامة

تحٌٌد تدهور 

 األرض

 التصحر وتدهور األراضى والجفاف 

 ( 2030 – 2015ة )السبعة عشر هدف للتنمٌة المستدام

األهداف المباشرة والغٌر مباشرة  *

والمتصلة بالتصحر وتدهور األراضى 

 % من األهداف( 65)

(1 ال فقر ) * 
(2 ال جوع )*  
(3 صحة جٌدة ورفاه )* 
(4 التعلٌم )الجٌد 
(5 ) المساواة بٌن الجنسٌن 
(6 مٌاه نظٌفة وصرف صحى )* 
(7 طاقة نظٌفة بأسعار معقولة )* 
(8 ) النمو االقتصادى والعمل الالئق* 
(9 الصناعة واالبتكار والبنٌة التحتٌة ) 
(10 الحد من عدم المساواة ) 
(11 المدن والمجتمعات المستدامة )* 
(12 االستهالك واإلنتاج )المسؤوالن * 
(13 العمل المناخى )* 
(14 ) تحت الماءالحٌاة 
(15 )الحٌاة فى البر * 
(16السالم والعدالة وا ) لمؤسسات القومٌة* 
(17 الشراكات من أجل ) األهدافتحقٌق 
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 تحٛٛذ تذْٕس األساضٗانفٕائذ انًتعذدة ن( : 2شكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انعالقت بٍٛ انتًُٛت انًستذايت ٔاتفبقٛت ٔيكبفحت انتصحش

 الروابط المباشرة بٌن تحٌٌد تدهور
األراضى وأهداف التنمٌة 
المستدامة فى مجال الفقر واألمن 
الغذائى وحماٌة البٌئة واالستخدام 

 المستدام للموارد الطبٌعٌة. 
 ٌؤدى تطبٌق تحٌٌد تدهور األراضى

سٌقدم إلى العدٌد من الفوائد و
مساهمة مباشرة فى تحقٌق أهداف 

 التنمٌة المستدامة األخرى. 

 يٍ أْذاف انتًُٛت انًستذايت )حًبٚت انُظى األٚكٕنٕخٛت  25انٓذف سقى

ٔتشيًٛٓب ٔتعضٚض استخذايٓب عهٗ َحٕ يستذاو، إداسة انغبببث ٔيكبفحت 

انتصحش ٔٔقف تذْٕس األساضٗ ٔعكس يسبسِ ٔٔقف فقذاٌ انتُٕع 

 . انبٕٛنٕخٗ

 يكبفحت انتصحش ، إعبدة األساضٗ  1232)بحهٕل عبو  3-25انٓذف ،

انًتذْٕسة ، بًب فٗ رنك األساضٗ انًتأثشة ببنتصحش ٔاندفبف 

 ٔانفٛضبَبث ٔانسعٗ نتحقٛق عبنى خبنٗ يٍ تذْٕس األساضٗ(. 

 َسبت األساضٗ انتٗ تذْٕسث يٍ إخًبنٗ يسبحت  2 – 3 – 25يؤشش(

 األساضٗ(. 
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 :  فبفاجل

ؤيض ڄىـدض خعبٵدٲ خڀٽربي  ،5652 خڀ٭دمل. ڄىٍ ٬دڂ خعبٵدٲ ٌى ؤټؽُ خڀٽىخَغ خڀ٥سُ٭ُص ظٽځٵص يف 

ڄځُدَ يوَٖ ؤڄَُٽٍ. وظَٙت خڀعٹًَُخض بىل ؤن وًَش  522يخوٿ خڀىَٖدض خؼبعمًش ولًٌد بىل ظٽدڀُٳ ذبدوِض 

7 ڄه ودذبهد خحملځٍ خٔصبديل. وٸً خزبٍض ڄاوُخ ز٭ٟ 3يف صب٫ُ ؤكبدء خڀ٭دمل  خْٸدڀُڃخؼبُدي ظٽځٳ ز٭ٟ 

ص ڀځعىٵُٳ ڄه آؼدَ خعبٵدٲ. وڄه خْڄؽځص ٬ځً ٌڀٻ خؼباسبُ خْٴَُٹٍ خؼب٭ٍت زدعبٵدٲ خڀٌٍ خڀعًخزَت خؽبدڄ

خؼبٍټُش و(، خڀٌٍ خٸعُق و٫٠ زُوظىټىپ )ڄځّڂ( ڀځفٵدٲ ٬0253ٹً يف وَىًٌىٺ، ودڄُسُد )ؤ٥ٰٕٓ 

َٿ، وخڀيت خعبٵدٲ ٬ځً خؼبًي خڀ٥ىؤڄدڂ خڀُجدُٔص ڀځىَٖدض خؼبعمًش: زىدء خڀٹًَخض خڀى٤ىُص ڄه ؤـٿ خڀٝمىي 

(؛ بوٙدء خڀځفىص خڀى٤ىُص ٔيخَش ـبد٤ُ خڀٽىخَغ 0253ظ١ٵٍ خڀ٥دز٫ خؼبإٍٔ ٬ځً خڀعإٌر ڀځفٵدٲ )ڄدَْ 

 .0251ىف ټُىُد ىف َىڀُى خْٔعُخظُفُص خڀ٥دَجص ڀځمً ڄه خعبٵدٲ ٴ١ٗ ٬ه (؛ 0252يف بؼُىزُد )وىٴمرب 

خْڄڃ خؼبعمًش ؼبٽدٴمص خڀعٝمُ  ڄىخـهص خعبٵدٲ )خظٵدٸُصوڀعٽُٳ وبيخَش خب٤دَ ُٔدٔص خڀٹًَش ٬ځً 

0255) 

( يف 0254، ٔسعمرب  COP13ڄٽدٴمص خڀعٝمُ )خْڄڃ خؼبعمًش ٤ځر ڄاسبُ خ٤ُْخٲ يف خظٵدٸُص 

ـهص خڀ٭ځىڂ ڄه وخؼبإٔدض وخؽبُحدض خڀعدز٭ص ٖظٵدٸُص ڄٽدٴمص خڀعٝمُ، دبد يف ٌڀٻ ٔٽُظدََص  ڄهخڀُٝت، 

 :  خڀيت ظٹعُق خزبدٌ بـُخءخض زٙإن 0256-0255خڀٕىعُت (، ظىٵٍُ ڄسديَش خعبٵدٲ ڀٵعُش SPIوخڀُٕدٔدض )

 .و٩ڃ خڀعإٌر ڀځفٵدٲ .5 

  .خعبهىي خٔٸځُمُص ڀځمً ڄه خڀع٭ُٞ ڀځفٵدٲ وـبد٤ُي .0 

 خعبٵدٲ. ڄىخـهص. ؾبمى٬ص ؤيوخض ڀع٭َّّ ٸًَش خڀىدْ وخڀى٩ڃ خَٔٽىڀىـُص ٬ځً خڀٝمىي يف 0 

 وخِظً خًٌْخٲ خڀٕعص خػبدٜص زٍڀٻ : 

 خڀع٭ُٞ ڀځفٵدٲ.  . خغبً ڄه5

 عبٵدٲ.خ ؼدَآخغبً ڄه -0

 ـبد٤ُ خعبٵدٲ.  ڄىخـهصَِديش خڀٹًَش ٬ځً خڀٝمىي يف -0

 . خڀعمىپ. 1

 ..خٖٔع٭ًخي وخٖٔعفدزص وخڀع٭ديف ڄه خعبٵدٲ2

  .وٹٿ وڄٙدَټص ـبد٤ُ خعبٵدٲ.3
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 عبيت نزنك : سسى تٕضٛحٗ ٚبٍٛ انقذسة عهٗ انتكٛف ٔانتبُٗ ٔانسٛبسبث  ان (1)شكم 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : سسى تٕضٛحٗ ٚبٍٛ انثالث سكبئض األسبسٛت نهدفبف  (3)شكم 
 

 

  

رصد ومراقبة الجفاف 

 واإلنذار المبكر
تطبٌق إجراءات 

التخفٌف من الجفاف 
 األفضلواالستجابة 

تقٌٌم قابلٌة التعرض 

 للجفاف ومخاطره

 (2018على الصمود والتكٌف وإدارة ومواجهة الجفاف )إتفاقٌة مكافحة التصحر سٌاسة القدرة 

 األهداف المؤثرة

االستعداد واالستجابة 

 والتعافى

 

 التحول
زٌادة الصمود 

 لمخاطر الجفاف

تقلٌل التعرض 

 للجفاف

إطار سٌاسات القدرة على الصمود والتكٌف مع الجفاف وإدارته : دعم المبادئ التوجٌهٌة 

 (2018التقنٌة. )إتفاقٌة مكافحة التصحر 

 الركائز الثالثة
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 خڀُټدجّ خڀؽٗغ )خؼبسديت(
 ظىٵٍُ و٩ڃ ًَٜ خعبٵدٲ وخٔوٍخَ خؼبسٽُ. -5
 ظٹُُڃ ٸدزځُص خڀع٭ُٞ ڀځفٵدٲ وـبد٤ُي. -0
 .فٵدٲٲ وخٖٔعفدزص زٙٽٿ ؤٴ١ٿ ڀځظىٵٍُ ظًخزَت ڀځمً ڄه آؼدَ خعبٵد -0

خؼبىخءڄص ڄ٫ "خڀُټدجّ خڀؽٗغ خڀُجُُٕص" ڀځمً ڄه ـبد٤ُ  DRAMPظ٩هُ ؤًٌخٲ ب٤دَ ٬مٿ 

 . (1خڀ٭مځُص ڀعىٵٍُ خڀُټدجّ خڀؽٗغ )خڀٙٽٿ وخْـُخءض  خڀعٹىُص  خڀعىـُهدض  خعبٵدٲ. ظٝٳ ٌٍي خؼبسديت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (DRAMP: إطبس سٛبست انصًٕد ٔانتكٛف ٔإداسة يٕاخٓت اندفبف ) (4)شكم 

 

 

  

 التحول

التقلٌل من 

 تؤثٌرات الجفاف

نقل ومشاركة 

 مخاطر الجفاف

االستعداد 

تجابة للتعافى واالس

 من الجفاف

زٌادة المرونة للحد 

 من مخاطر الجفاف

الحد من 

 التعرض للجفاف

 الركٌزة األولى
تنفٌذ نظم رصد الجفاف واإلنذار 

 المبكر

 الركٌزة الثانٌة 
تقٌٌم قابلٌة التعرض للجفاف 

 ومخاطره

  الثالثةالركٌزة 
تنفٌذ تدابٌر للحد من آثار الجفاف 

 أفضل للجفافواالستجابة بشكل 
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 (SDSانؼىاصف انسيهيت وانتسابيت )

زځًخ ٤ُٴد يف  525ؤن كبى  0254ؤٴديض ٔٽُظدََص بظٵدٸُص خْڄڃ خؼبعمًش ؼبٽدٴمص خڀعٝمُ ىف خڀ٭دڂ 

خً ڄًَٝيف خؼبدجص( ٬ځً ؤهند  00زځًخ ) 12وَٝىٳ زدڀ٭ىخٜٳ خڀعُخزُص وخڀُڄځُص يف خؼبدجص( ظعإؼُ  44خٖظٵدٸُص )

يف خَْخ٠ٍ خعبدٴص خڀىخٸ٭ص ٬ځً و٥ى٢ خڀ٭ُٞ خؼبىىٵ١ص، خڀسٗي . وظٹ٫ ڄ٭٩ڃ ځُصڀځ٭ىخٜٳ خڀعُخزُص وخڀُڄ

 خڀسٌُٙ. خڀىٙد٢ وڀٽه ڄٝديَ خڀٱسدَ يبٽه ؤن ظع٥ىَ يف ؤٌ زُحص ظٹَُسد، وٰدڀسد ڄد َٽىن ٌڀٻ ڄه وٗپ 

خؼبُدي خڀَّخ٬ُص، وبِخڀص خڀٱدزدض، وخڀ٬ٍُ خعبدجُ، وخٔعًتخٲ ڄٝديَ ڀَٓخ٠ً خٖٔعىًخڂ َٰت خؼبٕعًخڂ  و

 .  (KISR 2019) خڀ٭ىخٜٳ خڀعُخزُص وخڀُڄځُص وخْو٥ٙص خڀٝىد٬ُص يبٽه ؤن ظايٌ صبُ٭هد بىل

خڀ٭ىخٜٳ خڀعُخزُص وخڀُڄځُص وټدن ٌىدٺ ٸځٷ ڄعّخًَ يف خڀٕىىخض خْوَتش بِخء خڀَّديش يف ظىخظُ وً٘ش 

7 ڄه خڀٱسدَ 02ص بىل ؤن وځٝط ظٹدََُ خڀعٹُُڃ خڀ٭دؼبٍ ڀځ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخزُوٸً  يف ز٭ٟ خؼبىد٤ٷ. 

خڀ٭ىخٜٳ خڀعُخزُص خحملعمځص خؽبدڄص ٖقبُخٲ خڀَُدق ولًوغ خْٔسدذ خڀ٭دؼبٍ ٌى خوس٭دؼدض زَُٙص. وظٙمٿ 

يف خؼبٕعٹسٿ خڀعٝمُ وظًٌىَ خَْخ٠ٍ وظٱَت خؼبىدن، وٖ ُٔمد زٕسر خٖٔعىًخڂ َٰت خؼبٕعًخڂ وخڀُڄځُص 

وَِديش خعبٵدٲ يف ز٭ٟ خؼبىد٤ٷ، وَِديش ظىخظُ خعبٵدٲ  ڀَٓخ٠ٍ وخؼبُدي، وؤلًخغ خڀَُدق خْټؽُ ظ٥ُٴد،

 وً٘ظً وڄًظً.

(، ٴٹً ڀىل٩ط َِديش ټسَتش يف WMOوټمد ٌټُض ڄاوُخ خؼبى٩مص خڀ٭دؼبُص ڀَٜٓدي خعبىَص )

خؼبد٠ُص. و٬ځً خڀُٰڃ  52ظىخظُ وً٘ش خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخزُص يف خڀُٙٶ خْو٣ٔ ٬ځً ڄًي خڀٕىىخض خپ 

، وټدوط بَُخن وخڀٽىَط خْټؽُ ظ١َُخ، بٖ ؤهنمد وبًؼدن خِن ؤ١َد ظ٭٠ُد٣ً ټدن خْټؽُ ڄه ؤن خڀُٙٶ خْؤ

يف ؤڄدټه ـًًَش ڄؽٿ ز٭ٟ ؤـّخء آُٔد خڀى٥ًٔ.وظٹًَ ڄى٩مص خڀٝمص خڀ٭دؼبُص ؤن ٔس٭ص ڄَُٗت ٘ىٛ 

دَ خڀ٭دؼبُص 7 ڄه خوس٭دؼدض خڀٱس42وى٬ُص خؽبىخء ټٿ ٬دڂ. َإيت لىخيل ظًٌىَ يبىظىن ٬ځً ڄٕعىي خڀ٭دمل زٕسر 

ڄه ڄٝديَ ٤سُ٭ُص، ڄؽٿ ٸُ٭دن خڀسمَتخض خڀٹًيبص، زُىمد َإيت خڀسدٸٍ ڄه ڄٝديَ زَُٙص خؼبىٙإ، وودٜص 

 (.Global Land Outlook ،0254خؼب٥ٕمدض خؼبدجُص َُٔ٭ص خڀّوخپ )

)خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخزُص(، مت خ٬عمدي ٬ًي ڄه خڀٹُخَخض ڄه ٸسٿ وټدٖض خْڄڃ  SDSؼبٽدٴمص 

 وًٌ ټدڀعدىل :  0254و  0252ش زُت ٬دڄٍ خؼبعمً

 (0252يَٕمرب ) A/C.2/70/L.62خعبم٭ُص خڀ٭دڄص ڀٓڄڃ خؼبعمًش:  -

  (0253ڄدَى ) UNEP/EA.2/L.23/Res.1صب٭ُص خْڄڃ خؼبعمًش ڀځسُحص:  -

- UN ESCAP: E/ESCAP/72/L.12/Res.1 ( 0253ڄدَى) 

 (0253ٴمرب وى) A/C.2/71/L.53خعبم٭ُص خڀ٭دڄص ڀٓڄڃ خؼبعمًش  -

 (0254ٔسعمرب ) Cop 13/31خظٵدٸُص خْڄڃ خؼبعمًش ؼبٽدٴمص خڀعٝمُ، خؼبٹَُ  -
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 50ٖـعمد٪ خڀًوپ خ٤ُْخٲ َٸڃ  05خڀٹُخَ 

 :ب٤دَ خڀ٬ًىش ڀځُٕدٔدض ؼبٽدٴمص خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخزُص

 6ٸڃ وخڀٹُخَ َ 50خػبدٚ زةـعمد٪ خڀًوپ خ٤ُْخٲ َٸڃ  5و  6و  0زدٔ٘دَش بىل خڀٹُخَ َٸڃ 

"ڄٽدٴمص ز٭ىىخن  42/562 َٸڃ وٸُخَ خعبم٭ُص خڀ٭دڄص ڀٓڄڃ خؼبعمًش،  55ٔـعمد٪ خڀًوپ خ٤ُْخٲ َٸڃ 

-0252، وب٤دَ ُٔىًخٌ ڀځمً ڄه ـبد٤ُ خڀٽىخَغ ڀځٵعُش 0252خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخزُص" ڀ٭دڂ 

خزُص، وٸُخَ زٙإن خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُ 0/05 َٸڃ صب٭ُص خْڄڃ خؼبعمًش ڀځسُحص، وٸُخَ 0202

 "ڄٽدٴمص خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخزُص".ز٭ىىخن  45/056 َٸڃ خعبم٭ُص خڀ٭دڄص ڀٓڄڃ خؼبعمًش

خڀعٹُُڃ خڀ٭دؼبٍ ڀځ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخزُص خڀٌٍ ؤ٬ًي زُودڄؿ خْڄڃ خؼبعمًش ڀځسُحص زدٔ٘دَش بىل 

 .مُوخؼبى٩مص خڀ٭دؼبُص ڀَٜٓدي خعبىَص وخظٵدٸُص خْڄڃ خؼبعمًش ؼبٽدٴمص خڀعٝ

ڄىهد خؽبُدټٿ ٬ًًَش َٗل٧ ؤن خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخزُص ظٙٽٿ ربًَد ڀً آؼدَ ٬ځً ؤڄىَ 

خْٔدُٔص وخڀىٹٿ وخٖظٝدٖض وخڀَّخ٬ص وخڀى٩ڃ خَٔٽىڀىـُص وٜمص خٔوٕدن وخِؼدَ خڀ٭دزُش ڀځمًوي خڀيت 

زُص ٬ځً خڀٝ٭ًُ ظع٥ځر خٔعفدزدض ڄإُٔص وظٹىُص و٬ځمُص، وؤن ظىخظُ وً٘ش خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخ

 خڀ٭دؼبٍ ٸً خِيخيخ يف خڀ٭ٹً خؼبد٠ٍ وَٙٽٗن ربًَد ټسَتخ ڀځعىمُص خؼبٕعًخڄص ڀځسځًخن خؼبع١َُش،

وظًٙي ٬ځً ؤن خڀُٕدٔدض وخٔـُخءخض خٔٸځُمُص وخڀى٤ىُص خؼبىلًش وخؼبىٕٹص، لٕر خٖٸع١دء، 

هڃ ؤسٿ ٬ُٙهڃ، ُعزٙإن خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخزُص يبٽه ؤن ربً ڄه ظًٌىَ ٜمص خڀىدْ وَٴدٌ

خڀعٝمُ وظًٌىَ خَْخ٠ٍ وبِخڀص خڀٱدزدض؛ وٴٹًخن خڀعىى٪ خڀسُىڀىـٍ وبوعدـُص خَْخ٠ٍ خؼبُظس٥ص 

 زدڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخزُص وآؼدٌَد ٬ځً خڀىمى خٖٸعٝديٌ خؼبٕعًخڂ.

خَْخ٠ٍ، دبد يف ٌڀٻ  ب٤دَ ربًُُ ظًٌىَوظًٙي ټٍڀٻ ٬ځً ؤن خٔيخَش خؼبٕعًخڄص ڀَٓخ٠ٍ يف 

خَش خَْخ٠ٍ وخٖٔعىًخڂ خؼبٕعًخڂ ڀځمُدي، يبٽه ؤن ظٕهڃ يف خٖٔعفدزدض خڀٵ٭دڀص ڀځ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص بي

 وخڀعُخزُص.

َٗل٧ ؤن خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخزُص ؽبد ؤٔسدذ ٤سُ٭ُص وزَُٙص، ويبٽه ؤن ظعٵدٸڃ زٕسر 

 خڀعٝمُ/ظًٌىَ خَْخ٠ٍ وخعبٵدٲ.
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 زدِظً:  ځعًٌٝ ڀځ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخزُصڀ ڄىدٔسدً خٖظٵدٸُص زىٜٵهد ڄىربخًڀٍخ ظٹىڂ 

 خ٤ُْخٲ بىل:خڀًوپ  شي٬ىؤوًٖ : 

ځ٬ًىش بىل و٫٠ خڀُٕدٔدض ؼبٽدٴمص خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخزُص، ٬ځً ؤٔدْ ڀب٤دَ  خٔعىًخڂ .5

٤ى٬ٍ، يف و٫٠ خڀُٕدٔدض وظىٵٌٍُد زٙإن خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخزُص ٬ځً خڀٝ٭ًَُه 

 خڀى٤ٍت وخٔٸځُمٍ وخڀًويل؛

 . ٭مُڃ ٸ١دَد خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخزُص يف خڀُٕدٔدض خڀى٤ىُص ڀځمً ڄه ـبد٤ُ خڀٽىخَغظ .0

خٔعٽٙدٲ خڀعىٵُٳ ڄه لًش خؼبٝديَ خڀسَُٙص خؼبىٙإ يف ربًًَ خًٌْخٲ خڀى٤ىُص خڀ٥ى٬ُص  .0

خَْخ٠ٍ ووُدَخض بيڄدؾ ظًخزَت خڀعىٵُٳ ڄه لًش خؼبٝديَ يف ربًًَ خًٌْخٲ  ربًُُ ظًٌىَ

 خَْخ٠ٍ  ربًُُ ظًٌىَ خڀى٤ىُص خڀ٥ى٬ُص

ظ٭َّّ خڀع٭دون زٙإن خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخزُص وظَُٕت ظسديپ خؼب٭ځىڄدض وظٹدٔڃ خؼب٭دَٲ  .1

 خؼبىد٤ٷ خؼبع١َُش؛بىل  ووٹځهد

خڀعدز٭ص ٖظٵدٸُص ڄٽدٴمص خؼب٭ىُص بىل خْڄدوص وخؼبإٔدض وخؽبُحدض ٭ځىڄدض ظىخٴُ خؼبزد٬ٔعمدي ٬ځً  ؼدوُدً :

ټُدودض خْڄڃ خؼبعمًش خْوُي وخؼبى٩مدض خؼبعىٝٝص ٌخض خڀٝځص يف ٬مځُص خڀعٝمُ ؤن ظع٭دون ڄ٫ 

ڄٕد٬ًش خ٤ُْخٲ يف ظىٵٍُ ب٤دَ خڀ٬ًىش ڀځُٕدٔدض ؼبٽدٴمص خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخزُص، وٖ ُٔمد 

خڀعىٵُٳ ڄه ڄٝديَ خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀ٭ىخٜٳ خڀعُخزُص خڀسَُٙص خؼبىٙإ وظ٭َّّ خڀٹًَش ٬ځً 

 خڀٝمىي؛

ڄٕإڀص خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخزُص ټفّء ڄه بىل ؤن ځى٩ُ ٬ىش خؽبُحدض خڀ٭ځمُص ڀځعىخٜٿ ڀي ؼدڀؽد :

زُودڄؿ ٬مځهد وخؼبٕدنبص يف خٔع٭ُخٞ وو٫٠ خظٝدپ ٸدجڃ ٬ځً خڀ٭ځڃ يف خظٵدٸُص ڄٽدٴمص 

 خڀعٝمُ زٙإن خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخزُص، لٕر خٖٸع١دء؛

، ٴ١ٗ ٬ه خ٤ُْخٲ خؼب٭ىُص خْوُي، بىل ڄٕد٬ًش خڀسځًخن ټُدودض خْڄڃ خؼبعمًش ٌخض خڀٝځصي٬ىش  َخز٭دً :

 خ٤ُْخٲ خؼبعإؼُش يف و٫٠ وظىٵٍُ ُٔدٔدض و٤ىُص وبٸځُمُص زٙإن خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخزُص،

خْڄدوص بىل خؼبٙدَټص يف خڀعىُٕٷ ٬ځً و٥دٶ ڄى٩ىڄص خْڄڃ خؼبعمًش، لٕر خٖٸع١دء،  ي٬ىش  ودڄٕدً :

 عُخزُص،ڀځعًٌٝ ڀځ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀ

خْڄدوص ؤن ظًَؾ يف ـًوپ خ٬ْمدپ خؼباٸط ڀًوَهتد خڀُخز٭ص ٬ُٙش، يف ب٤دَ خڀسىً ڄه ٥َځر  ٔدئدً :

ً خڀى٤ٍت ويون خٔٸځُمٍ وخٔٸځُمٍ"، زىًخ ٴ٬ُُد ز٭ىىخن ُخؼب٭ىىن "ظىٵٍُ خٖظٵدٸُص ٬ځً خڀٝ٭

 "خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخزُص"،

ځًوَش خڀُخز٭ص ٬ُٙش ؼباسبُ خ٤ُْخٲ ٬ه ظىٵٍُ ٌٍخ خؼبٹَُ خْڄدوص ؤن ظ٭ً ظٹَُُخ ڀڄه ٥َځر  ٔدز٭دً :

 وڄعدز٭ص خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀعُخزُص.
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خڀ٭ىخٜٳ ٽدٴمص خڀعٝمُ خڀسځًخن يف خڀعىٵُٳ ڄه آؼدَ خْڄڃ خؼبعمًش ؼبظ٬ًڃ خظٵدٸُص 

ڄه وٗپ خڀ٬ًىش بىل خظسد٪ هنؿ خڀُټدجّ  ،وڄٝديَ خڀٱسدَ خڀسَُٙص خؼبىٙإخڀعُخزُص وخڀُڄځُص 

 غ خڀعدڀُص:خڀؽٗ

َٙٽٿ خٔوٍخَ خؼبسٽُ ـّءخ لدظبد ڄه خڀعىٵُٳ ڄه ؤؼُ خٔعُخظُفُص خڀعىمُص  . و٩ڃ خٔوٍخَ خؼبسٽُ:5

خؼبٕعًخڄص. وَىسٱٍ ؤن َ٭ِّ ٸًَش خڀسځًخن ٬ځً ظٹًًن ظىساخض وڄٗل٩دض وڄ٭ځىڄدض وڄ٭دَٲ يف 

ټص يف ًَٜ خڀىٸط خؼبىدٔر وـًُش خعبىيش بىل خؼبٕع٭مځُت. وشبص لدـص بىل زٍپ ـهىي ڄٙعُ

ٴُمد زُت خْؤد٢ خڀسمؽُص وخڀعٙٱُځُص ڀځمٕدنبص يف خٔوٍخَ خؼبسٽُ، خڀ٭ىخٜٳ خڀعُخزُص وخڀُڄځُص 

ڄ٫ ڄُخ٬دش ڄىخءڄص و٩ڃ خڀًُٜ وخڀسُدودض ٴُمد زُت ؤٜمدذ خؼبٝځمص، دبد يف ٌڀٻ ٘سٽدض 

 .  ٬ُصزُدودض خْٸمدَ خڀٝىدوؿب٥دض ًَٜ وى٬ُص خؽبىخء، وخٔعىًخڂ  ،خَْٜدي خعبىَص خ٠َُْص

ظ٭ً خڀٹًَش خؼبإُٔص ٬ځً و٫٠ وظىٵٍُ ُٔدٔدض خٔعُخظُفُص خڀعىمُص  خڀعإٌر وخڀٹًَش ٬ځً خڀٝمىي:. 0

وخڀعىٵُٳ ڄه آؼدٌَد. خڀ٭ىخٜٳ خڀعُخزُص وخڀُڄځُص خؼبٕعًخڄص خؼبىٕٹص ڄٹًڄص ڀځمً ڄه ـبد٤ُ 

ؼبع٭ًيش بيڄدـد ټدڄٗ يف و٣٥ بيخَش خؼبىد٤ُ خخڀ٭ىخٜٳ خڀعُخزُص وخڀُڄځُص وَىسٱٍ بيڄدؾ 

ؼبىد٤ُ خڀٽىخَغ ٬ځً صب٫ُ خؼبٕعىَدض ويف صب٫ُ خڀٹ٥د٬دض. وَىسٱٍ ؤن ظٙمٿ و٣٥ بيخَش 

ظًخزَت وخٔعُخظُفُدض ڄىٕٹص ڀٗٔعفدزص غبدٖض خڀ٥ىخَت ٬رب خڀ٭ىخٜٳ خڀعُخزُص وخڀُڄځُص 

 خڀٹ٥د٬دض خٔعىديخ بىل َٔڃ وُخج٣ وظٹُُمدض ڄىهفُص ڀٓؼُ/خڀ١٭ٳ/خؼبىد٤ُ.

ٸً َٽىن خڀعىٵُٳ ڄه خؼبًَٝ ٌى خڀ٥َُٹص خڀىلًُش ڀځمً ڄه  خڀسٌُٙ خؼبىٙإ:. خڀعىٵُٳ ڄه خؼبًَٝ 0

خوس٭دؼدض خڀٱسدَ. وهبر ؤن ظٕعىً خٔعُخظُفُدض خڀعىٵُٳ ڄه آؼدَ ڄىد٤ٷ خؼبًَٝ بىل ڄ٭ځىڄدض 

٬ځمُص ڄٕعٽمځص ٬ه ٤سُ٭ص ڄىد٤ٷ خؼبًَٝ، وٖ ُٔمد ٤سُ٭ص ويَـص خڀعإؼَت خڀسٌُٙ خؼبىٙإ. 

ؼبىدٔسص خؼبىـىيش زدڀٵ٭ٿ ٬ځً خڀٝ٭ًَُه خڀى٤ٍت وخٔٸځُمٍ ټفّء ڄه وَىسٱٍ ربًًَ خڀعٹىُدض خ

خٔيخَش خؼبٕعًخڄص ڀَٓخ٠ٍ وظى٫ُٔ و٥دٸهد، ڄ٫ ڄُخ٬دش ؤوـً خڀعأَِ زُت خظٵدٸُدض ََى وخِڀُدض 

وخؼبسديَخض ٌخض خڀٝځص. ويف ب٤دَ خظٵدٸُص ڄٽدٴمص خڀعٝمُ، َځّڂ بيڄدؾ فبدَٔدض خڀعىٵُٳ 

يف خعبهىي خڀى٤ىُص ټفّء  خڀ٭ىخٜٳ خڀعُخزُص وخڀُڄځُص ىد٤ٷ ڄٝديَڄه آؼدَ ظٱَت خؼبىدن يف ڄ

 ڄه خؽبًٲ خڀٙدڄٿ خؼبعمؽٿ يف ربٹُٷ خغبُدي يف ؾبدپ ظُيٌ خَْخ٠ٍ. 

ويبٽه َِديش ظ٭َّّ خْو٥ٙص ڄه وٗپ خڀسمػ خڀ٭ځمٍ خؼبُټّ ڀًٕ خڀٵفىخض خڀُجُُٕص يف 

 دٔسص، وخڀع٭دون خٔٸځُمٍ.ڄ٭دَٲ خٔعُخظُفُص خڀعىمُص خؼبٕعًخڄص، وزبُٝٛ خؼبىخَي خؼبى
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 (2017مكافحة التصحر األمم المتحدة لالعواصف الرملٌة والترابٌة )إتفاقٌة 

 

 

 

  

Following the increasing knowledge and information for the better SDS policy: 

 صف الرملٌة والترابٌة زٌادة المعرفة والمعلومات من أجل سٌاسات أفضل للعوا

رسم خرائط لمصادر العواصف الرملٌة -
والترابٌة ومراقبته باستخدام مجموعات 

 بٌانات متعددة. 
استراتٌجٌة متكاملة إلدارة األراضى -

 والمٌاه.

 تقٌٌم اآلثار الشاملة. -

 تقٌٌم المخاطر.-

 رسم خرائط التعرض. -

جمع البٌانات وإمكانٌة الوصول إلٌها -

 بالمشاركة. 

 التعاون الفنى. -

 اإلنذار الصحى. -

 معالجة المصدر

 رصد مصادر العواصف الرملٌة

 والترابٌة. 

للغبار المصادر البشرٌة معالجة . 

 .إدارة شاملة لمخاطر الكوارث 

 إجراءات ما قبل وما بعد التخفٌف

واإلجراءات االستبقائٌة والالحقة 

 لتخفٌف اآلثار. 

 رصد العواصف الرملٌة والترابٌة

 واإلنذار المبكر. 

 .اإلنذار الصحى المبكر 

 اإلنذار المبكر الصمود
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 ػالقت انؼىاصف انسيهيت وانغببزيت وأهداف انتنًيت ادلضتدايت 

نبُص خڀٹٝىي ڀځ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀٱسدََص وظإؼَتٌد ٬ځً خڀسُحص وخڀعىمُص خؼبٕعًخڄص ڀٓو٩ُخً 

 وىـّ٭ً خڀٹُخَ ىف ٌٍخ خڀٙإن وًٜخَ ڄىـّ ڀٝدبىل بڄڃ خؼبعمًش ؼبٽدٴمص خڀعٝمُ خْ ٭ط خظٵدٸُصٔ

 -ڄىً خِظً:

 وًٌَُوڀىـُص ٤سُ٭ُص، ويبٽه ؤن ظاؼُ ٬ځً ڄىدوُص  ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀٱسدََص خو٥دَخ٭ظٙٽٿ خڀ

َغ وخجملځٓ خصب٫ُ ٸ٥د٬دض خجملعم٫ وخڀسُحص ظٹَُسد )ڄٽعر خٖڄڃ خؼبعمًش ڀځمً ڄه ـبد٤ُ خڀٽى

ڄځُىن ٤ه ڄه خڀُڄٿ وخڀٱسدَ ًَوٿ خڀٱٗٲ خعبىي  0222( وظٹًَ حبىخىل 0202خڀًوىل ڀځ٭ځىڂ 

ٔىىَد . وظىس٭ػ خٰٖځسُص زٕسر خڀ٩ُوٲ خڀ٥سُ٭ُص ٬ځً خڀُٰڃ ڄه ؤن خْو٥ٙص خڀسَُٙص خ١َد 

َخ٠ً ظٕدٌڃ ڄٕدنبص ټسَتش ىف خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀٱسدََص ڄه وٗپ خٔيخَش َٰت خؼبٕعًخڄص ڀٓ

 وخٔعىًخڂ خؼبُدي. 
  ظىؼُ خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀٱسدََص ٬ځً خڀ٥ٹٓ خحملځً وخڀ٭دؼبً ويوَخض خؼبٱٍَدض وبوعدـُص خڀٽعځص

خغبُىَص، ڄ٫ ؤن ز٭ٟ ٌٍي خٖؼدَ بهبدزُص ، ويبٽه ؤن ظاؼُ خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀٱسدََص ټٍڀٻ 

خڀٝمً وٜمص خٔوٕدن وخغبُىخن وخڀُٝٲ وخڀٝمص خڀ٭دڄص ظإؼَتخ ٔځسُد ٬ځً وى٬ُص خؽبىخء وخؼبُدي 

 وخڀىٹٿ وخڀع٭ځُڃ وخڀَّخ٬ص وخ٬ْمدپ خڀٝىد٬ُص. 
  ټؽَتخ ڄد ظٽىن ؽبٍي خڀ٭ىخٜٳ ظإؼَتخض خٸعٝديَص ټسَتش ٴهً ٬ځً ٔسُٿ خؼبؽدپ ظٽځٳ ٸ٥د٪ خڀىٵ٣

ڄځُىن يوَٖ ؤڄَُٽً ٔىىَد ، ىف لُت ؤٔٵُض لديؼص وخلًش  562ىف خڀٽىَط ڄد َٹًَ زىمى 

ڄځُىن يوَٖ  010، ٬006ه خ٠ُخَ ظٹًَ دبد زُت  0226ڀٱسدََص ىف ٬دڂ ڀځ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخ

 ؤڄَُٽً ىف خٔعُخڀُد. 
  وڀٽىهد ٖ  –خڀُـدپ وخڀىٕدء وخڀٵعُدن وخڀٵعُدض  –ظاؼُ خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀٱسدََص ٬ځً خعبم٫ُ

مد٬ً ىف وظىس٫ ٌٍي خٖوعٗٴدض ڄه خْيوخَ خڀٹدجمص ٬ځً خڀىى٪ خٖـع .زىٵٓ خڀ٥َُٹصخڀٽٿ ظاؼُ ٬ځً 

خجملدٖض خٔوعدـُص وخٔٸعٝديَص وخَُْٔص وخٖـعمد٬ُص و٬ٗوش ٬ځً ٌڀٻ يبٽه ؤن ظٙٽٿ خڀ٭ىخٜٳ 

 خڀُڄځُص وخڀٱسدََص و٥ُخً ٬ځً لُدي خْٴُخي فبه َ٭دوىن ٨ُوٴد ٜمُص ُٔحص. 
 ( وًٌ :2 ظ٩هُ ٬ًش ربًَدض ٬ىً ڄ٭دعبص خْؼدَ خڀٕځسُص ڀځ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀٱسدََص )خڀٙٽٿ- 

o ص وخٔ٭ص ڄه خؼدَ خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀٱسدََص دبد ىف ٌڀٻ خڀىدصبً ٬ه خْو٥ٙص ؾبمى٬

 خڀسَُٙص. 
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o  خْؼدَ خؼبع٭ًيش خْوـً وخڀٙدڄځص ڀ٭ًش ٸ٥د٬دض ىف ټؽَت ڄه خْلُدن ڀځ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀٱسدََص

ٴ١ًٗ فبد َع٥ځر هنفد ڄعىخٴٹد ٘دڄٗ ڀ٭ًش ٸ٥د٬دض ڄع٭ًيش خڀعىٝٝدض و٬دزُش ڀځمًوي 

 ون زُت ؤٜمدذ خؼبٝځمص ٬ځً صب٫ُ خؼبٕعىَدض. خڀع٭د٬ه 
o  ظىى٪ خڀٹ٥د٬دض خؼب٭ىُص وڄٕعىَدض خڀعًوٿ خؼب٥ځىزص، وو٥دٶ ؤٜمدذ خؼبٝځمص خؼب٭ىُُت، ڄ٫

خؼبٙدَټص خڀٵ٭دڀص ڀځم٭ځىڄدض خؼبع٭ځٹص زدڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀٱسدََص ٌخض خْنبُص خڀسدڀٱص ڀٗيخَش 

 خڀىدصبص ڀځ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀٱسدََص. 
o ٞڄٕعىي ظٝىُٳ خؼبىد٤ُ خڀىدصبص ٬ه خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀٱسدََص زٙٽٿ ٬دڂ،ڄ٫  خلبٵد

٠٭ٳ ؾبمى٬دض خڀسُدودض خؼبع٭ځٹص زدٖؼدَ فبد هب٭ٿ خڀ٭ىخٜٳ خڀُڄځُص وخڀٱسدََص ٖ ظعځٹً ىف 

 ټؽَت ڄه خْلُدن ٔىي ؤٌعمدڂ ؿبًوي ڄه خعبهىي خڀُجُُٕص ٖيخَش ـبد٤ُ خڀٽىخَغ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ث انتصذٖ ٜثبس انعٕاصف انشيهٛت ٔانغببسٚت( : تحذٚب5شكم )

 

 

 

 

 

  

ثار آمجموعة  واسعة من 
ة بما العواصف الرممية والغباري

فى ذلك الناجمة عن األنشطة 
 البشرية

االثر المتعددة األوجه والشاممة 
لعدة قطاعات فى كثير من 
األحيان لمعواصف الرممية 

 والغبارية

تنوع القطاعات المعنية 
ومستويات التدخل المطموبة 
ونطاق أصحاب المصمحة 

 المعنيين

انخفاض مستوى تصنيف 
المخاطر الناجمة عن العواصف 

 ممية والغبارية بشكل عامالر 
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 ٔفًٛب ٚهٗ بٛبٌ انعالقت بٍٛ انعٕاصف انشيهٛت ٔانغببسٚت ٔأْذاف انتًُٛت انًستذايت : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : انصالث بٍٛ انعٕاصف انشيهٛت ٔانغببسٚت ٔأْذاف انتًُٛت انًستذايت6شكم )
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 يتاصتساتيجيت تنًيت ادلساػً انطبيؼ

 ىف زبىع اجلًهىزيت دلكبفحت انتصحس

 ڄٹًڄص :

ظ٭٠ُط خَخ٠ً خؼبُخ٬ً خڀ٥سُ٭ُص امهىََص ڄُٝ خڀ٭ُزُص خىل ٬مځُدض ڄه خڀعًٌىَ وخٖٔعٱٗپ خؼبٽؽٳ 

وخٖيخَش َٰت خڀًُُ٘ش وخڀىت ؤيض خىل ظًٌىَ خڀ٥دٸص خٖوعدـُص ڀعځٻ خؼبىد٤ٷ ظًَهبُد وخذبدٌهد خىل 

٬ىي خؼبعمُّ وخڀٍي ؤؼُ زدڀٹ٫٥ ٬ځً خٖوعدؾ خغبُىخىن وزدڀعدىل ٬ځً خڀعٝمُ، ووُوـهد ڄه خٖوعدؾ خڀُ

 ڄٕعىي ڄ٭ُٙص خڀٕٽدن ڄه ڄُزُت و٬َدي وڄىعفُت ووٗٴً .

ټٍڀٻ ٴةن خڀع٭دڄٿ ڄ٫ ٸ١ُص خڀعىمُص خؼبٕعًخڄص ڀسُحص خؼبُخ٬ً خڀ٥سُ٭ُص وخحملدٴ٩ص ٬ځُهد و٬ٗٸعهد 

ؼبىخـهص خٖوَت .... ڀ٭ًڂ لًوغ خٖقبُخٲ زدڀعٝمُ وخڀعىى٪ خڀسُىڀىـً خڀىسدظً وخغبُىخىن ٌى و٣ خ

ڀځعُزص وخغبٵد٦ ٬ځً خؼبُدي ڄه خٖقبُخٲ خؼبدجً وخٖٔعٱٗپ خڀًُُ٘ ڀعځٻ خؼبىخَي خڀ٥سُ٭ُص وخڀس٭ً ٬ه 

 خٖٔعٱٗپ خعبدجُ وٌى و٣ ؤضبُ ؼبىخـهص خڀعٱَت خؼبىدوٍ وظًٌىَ خَٖخ٠ً وخعبٵدٲ وخڀعٝمُ. 

 د خڀُخٌه وخنبُعهد وځٵُص ٬ځمُص ٬ه خؼبُخ٬ً خڀ٥سُ٭ُص وو٠٭ه

خن خڀ٩ُوٲ خڀيت سبُ هبد صبهىََص ڄُٝ خڀ٭ُزُص ڄه وٹٛ يف خوعدؾ خڀٱٍخء وخڀٌٍ ٖ َٽٵٍ ڀًٕ لدـص 

خڀَّديش خؼبٕعمُش يف خڀٕٽدن ربعڃ ٬ځُىد خ٬ديش خڀى٩ُ يف خٔعٱٗپ ټدٴص خؼبىخَي خڀ٥سُ٭ُص خؼبعدلص يف خؼبىد٤ٷ 

 0ټڃ 5252515ودٜص وؤن ڄٕدلص ڄُٝ خڀٽځُص وخڀىت ظسځٯ خؼبىعځٵص ڄه خَخ٠ٍ خعبمهىََص خؼبعُخڄُص خ٤ُٖخٲ 

% ٴٹ٣ وؤن خٖٔعٱٗپ خٖڄؽٿ ڀَٗخ٠ً خڀٝمُخوَص ڀٗو٥ٙص خؼبىعځٵص )َِخ٬ً 3543وخؼبإٌىڀً ڄىهد زدڀٕٽدن 

 ظ٭ًَه ...ووٗٴً( مل َهعڃ زً بٖ ىف خْووً خٖوَتش . –ـبعځ٣  –ٜىد٬ً  –

ڀُٙٸٍ ٬ٗوش ٬ځٍ ڄُخ٬ٍ ٔدلٿ خڀسمُ خٖضبُ سبؽٿ ڄٕدلص ڄُخ٬ٍ خڀٕدلٿ خڀٙمديل خڀٱُ  وخ

عبىىذ ڄُٝ خڀُٙٸٍ خٌڃ ڄىد٤ٷ خؼبُخ٬ٍ خڀ٥سُ٭ُص دبُٝ وخڀيت ظعمُّ دبىخَي ٤سُ٭ُص يبٽه زد٬ديش 

خڀى٩ُ خڀُهد خ٬ديش ربىَٿ ڄ٭٩مهد خيل ڄىد٤ٷ خوعدؾ ڄٽؽٳ وـٍذ ٔٽدين ىبٵٳ خڀ١ٱ٣ ٬ځٍ خَٖخ٠ٍ 

ؼبىد٤ٷ خڀٝمُخوَص زد٠ٖدٴص خؼبعمُّش ؼبد ربٹٹً ٌٍي خڀَّخ٬ُص زدڀسٗي وَٙف٫ خٔعٹُخَ خجملعم٭دض زد

خؼبىد٤ٷ ڄه خوعدؾ ڄٽؽٳ يبٽه خن َٙدَٺ يف ربٹُٷ خٖټعٵدء خڀٍخيت ڄه خڀځمىڂ ووبٹٷ خ١َدً ظىمُص 

 ڄٕعًخڄص. 
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 خرٌطة توزٌع المناطق الرئٌسٌة للمراعى الطبٌعٌة على مستوى الجمهورٌة

ڄځُىن  1ٴًخن ) 653225222ُخ٬ٍ خڀ٥سُ٭ُككص خڀؽٗؼص خڀٕكككدزٷ ٌټكككٌُد لكككىخيل  ظسځكككٯ ڄٕدلككص خؼبككككك

وخٌڃ ڄد َعمُّ زً ٬ىدُٜ خڀعىمُص زعځٻ خؼبىد٤ٷ ٌڃ خڀسًو ڄه ٌټدء ووربش وخڄدوص يف خڀ٭مٿ وخن  ٌٽعدَ(

ڀُجُُٕص خڀ٥سُ٭ص خڀسًوَص خڀٝمُخوَص وخڀع٭دڄٿ ڄ٫ خڀ٬ٍُ وظُزُص خغبُىخودض ٌٍ خغبُٴص خؼبمُّش ؽبڃ وخ

 ٌْٿ خڀٝمُخء.

 

 يشاعٗ انسبحم انشًبنٗ انششقٗ ٔشبّ خضٚشة سُٛبء    يشاعٗ انسبحم انشًبنٗ انغشبٗ        

 يشاعٗ اندُٕة انششقٗ نًصش        
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وخِظً وسٍش ـبعُٝش ٬ه ټٿ ڄى٥ٹص ظٙمٿ ، ؤٌڃ وىخٜهد خڀ٥سُ٭ُص وخڀ٥سٱُخٴُص وخڀسُحُص وخڀيت 

 زبعځٳ ڄه ڄى٥ٹص خيل ؤوٌُ. 

ٴًخن   252025222وظسځٯ ڄٕدلص خؼبُخ٬ٍ هبد لىخيل  ڄى٥ٹص خڀٕدلٿ خڀٙمديل خڀٱُ . -5

ٹص ڄه خڀىدلُص خڀىسدظُص خعبٱُخٴُص ٖٸځُڃ خڀسمُ خٖزُٟ ٌٽعدَ( وظىعمٍ ٌٍي خؼبى٥ 050225222)

خؼبعى٣ٔ خڀٱٍت زدڀىسدظدض خڀ٥سُ٭ُص خؼبٽىوص خٔدٔدً ڄه خ٬ٖٙدذ وخغبٙدجٗ خغبىڀُص وخڀىسدظدض 

وخڀعُټُر خڀىسديت  % ڄه ؾبمى٪ خغبُدش خڀىسدظُص يف ڄُٝ.22وٌٍي خٖوىخ٪ سبؽٿ خؼب٭مُش وخڀٙفَتخض 

زص خڀعُزص وڄځىلعهد وظبدهتد خڀ٥ٕمُص و٨ُوٴهد خؼبىدوُص وخٖٸٕدڂ هبد ڄعٱدَُ خػبىخٚ وٴٹد ػبٝى

  -ُ٘خج٣ ٌٍ : صَز٭ؤيل بخؼبى٥ٹص ظٹٕڃ  يخڀسُحُص خڀَّخ٬ُص يف ٌٍ

ٌٽعدَ( لُػ  325222ٴًخن ) 5115222ٌى خڀ٣َُٙ خڀٕدلځٍ وَسځٯ لىخيل  خڀ٣َُٙ خْوپ : - ؤ

ّ ٌٍخ خڀ٣َُٙ زعُزص ټُځى ڄعُ وخڀٕٽدن زً ڄٕعٹُون وَعمُ 2َسځٯ خٸٍٝ ٬ُٞ ڀً لىخيل 

ڄڃ وخٌڃ خٖو٥ٙص زً  542 – 522َٔىزُص ٜدغبص ڀځَّخ٬ص وڄعى٣ٔ ٔٹى٢ خٖڄ٥دَ ٔىىَدً ڄه 

 ٘فدَ خڀٵدټهص )خڀَّعىن وخڀعُت( وخػب١ُوخض. ؤَِخ٬ص 

ٌٽعدَ(  061222ٴًخن ) لىخيل  4225222وٌى ٣َُ٘ خٖوعدؾ خؼبىعځ٣ وَٱ٥ٍ  خڀ٣َُٙ خڀؽدين: - ذ

رٌطة خطوط تساوى االمطار واراضى المراعى على طول الساحل الشمالى الغربى للجمهورٌةخ  

 أعداد :
 أ.د. أحمد محمد ٌوسف

 أ.د.مصطفى صبرى الحكٌم

 إعداد
 وحدة نظم المعلومات الجغرافية

 برئاسة أ.د/ أحمد محمد على يوسف
 أ.د/ مصطفى صبرى الحكيم

 أستاذ المراعى المتفرغ
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عُ يخوٿ خَٖخ٠ٍ ووٕسص ٔٹى٢ خٖڄ٥دَ زً ٸځُځص وٕسُدً ٬ه ټُځى ڄ 52 – 2ويبعً ٠ُ٬ً ڄه 

خڀ٣َُٙ خٖوپ وخڀعُزص ٸځُځص خؼبٕدڄُص وخڀٕٽدن ڄٕعٹُون ووٙد٢ خڀٕٽدن خٔدٔدً ظُزُص خٰٖىدڂ 

 ٘فدَ خڀَّعىن وخڀعُت ؤ١َد. ؤَّ٪ ظوَِخ٬ص خڀٙ٭َت ويف ز٥ىن خٖويَص 

ڄځُىن ٴًخن ظٹَُسدً  052ٸًٌَد وَٱ٥ٍ ڄٕدلص  وٌى ٣َُ٘ خَٖخ٠ٍ خڀ٬ُىَص خڀ٣َُٙ خڀؽدڀػ: - ؾ

ټُځى ڄعُ ڀځًخوٿ ووًَش خٖڄ٥دَ ٌى  12 – 52ڄځُىن ٌٽعدَ( وَعُخوق ٠ُ٬ً لىخيل  5522) 

 522 – 22خڀ٭دڄٿ خحملًي زدڄٽدوُص خڀَّخ٬ص وظُزُص خغبُىخن لُػ ظسځٯ ټمُص خٖڄ٥دَ لىخيل 

د٬ّ وَِخ٬دض خڀٙ٭َت وظٕعىًڂ ٌٍخ خؼبى٥ٹص ٬ځٍ و٥دٶ وخ٫ٔ ڀځ٬ٍُ خؼبىظبٍ ڀٰٗىدڂ وخؼبڄڃ. 

 يف خؼبىىٵ١دض وخڀٕٽدن ٘سً َلٿ 

ټُځى ڄعُ ڀځًخوٿ لُػ خڀٕٽدن َلٿ وخٔعىًخڂ  22خڀ٣َُٙ خڀُخز٫: وٌى َٹ٫ يف ڄد وَخء  - ي

  خَٖخ٠ٍ ڄٹٝىَخً ٬ځٍ خٖوعدؾ خغبُىخين وودٜص ٬ځٍ ظُزُص خٖزٿ.

ىىخض ولًش ٬ځٳ/ ٴًخن يف ٔ 52 –وٸً ٸًَض خڀ٥دٸص خڀ٬ُىَص هبٍش خؼبى٥ٹص زُت ٜٵُ 

 02ولًش ٬ځٳ/ لُىخن يف ٔىىخض خٖڄ٥دَ خعبًُش وٌڀٻ دبعى٣ٔ ٬دڂ  12خعبٵدٲ وظٝٿ خيل 

ولًش ٬ځٳ/ ٴًخن لُػ ظعٵدوض خغبمىڀص خڀ٬ُىَص زٹًَ ٖ زإْ زً وٗپ ڄىخٔڃ خڀ٬ٍُ ؤٹى٢ 

 خٖڄ٥دَ. 

وظسځٯ ڄٕدلص خؼبُخ٬ٍ هبد لىخيل  ڄى٥ٹص ٔدلٿ خڀسمُ خْضبُ )ـىىذ ڄُٝ خڀُٙٸٍ( -0

لَٗر زُت  –خزى َڄدي  –ؤڀٳ ٌٽعدَ( لُػ سبعً ڄى٥ٹص خڀٙٗظُت  322ًخن )ٴ 551125222

و٥ٍ ٬ُٞ 
2
01   

2
مشدًٖ وو٥ٍ ٤ىپ  00

2
04  02

 2 
ُ٘ٸدً وظ٭عرب ٌٍخ خؼبى٥ٹص خٍَٰ ڄىد٤ٷ 

خڀٝمُخء خڀُٙٸُص خڄ٥دَخً وخن ټدوط ظعٵدوض يف ټمُدهتد ڄه ٔىص خيل خوٌُ ، ټمد ظعمُّ زدڀُٕمر 

َص فبد َىعؿ ٬ىهد خڄ٥دَ ٬ًََص ؤُىپ ظعًٴٷ زٹىش ڄه ٸمڃ ـسدپ خڀسمُ خڀٽؽُٵص وخڀ٭ىخٜٳ خڀ٬ًُ

سبؽٿ ڄٕدلدض خؼبُخ٬ٍ زدؼبى٥ٹص خؼبًَٝ خڀُجٍُٕ خٖضبُ وظٙٷ ٤َُٹهد يف خڀىيَدن خڀٝمُخوَص. 

وَ٭عرب ظىمُص خؼبُخ٬ٍ خڀ٥سُ٭ُص وټٍڀٻ خڀىسدظدض خڀ٥سُص وخڀ٭٥َُص  وخؽبدڂ ڀځٽؽَت ڄه ٔٽدن خؼبى٥ٹص

لُػ َايٌ ٌڀٻ خيل َِديش يوٿ  هتد وڄه خوڀىَدض خڀعىمُص اىىذ ُ٘ٶ ڄٌٍُٝ خٴ١ٿ ٔسٿ خيَخ

خڀٕٽدن خحملځُُت وَٴ٫ خؼبٕعىٌ خؼب٭ٍُٙ ؽبڃ فبد َايٌ خيل َِديش ٴُٜص ظى٤ُىهڃ وخٔعٹُخَ خؼبى٥ٹص 

وَٹ٥ه هبٍي خؼبى٥ٹص صبد٬دض ڄعىدؼُش ڄه ٸسدجٿ خڀسًو خڀيت ظىعٹٿ زُت خڀٕهىپ وخعبسدپ وَخء 

ُدي وٌٍخ خعبمد٬دض ڄه ٸسدجٿ خڀسٙدََص وخڀ٭سدزًش وخڀُ٘دًَش وَسځٯ ٬ًي خڀٕٽدن خؼب٬ٍُ وڄٝديَ خؼب

وظ٭عرب خؼبى٥ٹص خٸځُمدً وسدظُدً ٴًَُخً َعٕڃ زإوىخ٪ ٖ ظعىخٴُ يف ڄىد٤ٷ ؤڀٳ وٕمص  52 – 50لىخيل ڄه 

  خوٌُ ڄه خَخ٠ٍ ڄُٝ
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 053125222 وظسځٯ ڄٕدلص خؼبُخ٬ٍ هبد لىخيل ڄُخ٬ٍ خڀٕدلٿ خڀٙمديل خڀُٙٸٍ وو٣ٔ ُٔىدء. -0

خؼبى٥ٹص زٝٵص ٬دڄص خيل خٖٔعًتخٲ  يٌٽعدَ(  وٸً ظ٭٠ُط ڄُخ٬ٍ ٌٍ 555225222ٴًخن )

خؼبٕعمُ ٬رب خڀ٭ٹىي خؼبععدڀُص ڀ٭ًش ٬ىخڄٿ ڄىهد خڀ٬ٍُ خعبدجُ وخڀعم٥ُر ومل رب٩ٍ زدڀ٭ىدَص 

دن خڀِٗڄص دبى٫ ظًٌىٌَد فبد خيٌ خيل ظًين خوعدـُعهد و٬ًڂ ٸًَهتد ٬ځٍ ظځسُص خلعُدـدض خڀٹ٥٭

وخڀٌٍ خو٭ٽٓ ٬ځٍ خڀؽُوش خغبُىخوُص، ٌٍخ خبٗٲ خڀ٩ُوٲ خڀ٥سىُٰخٴُص ڀځمى٥ٹص لُػ خؼبىد٤ٷ 

خڀٙمدڀُص وڄد ربعىًَ ڄه خڀٕهىپ وز٭ٟ ڄىد٤ٷ خڀٽؽسدن خڀُڄځُص وخڀٕسىدض وخؼبىد٤ٷ خڀيت ظځُهد 

خو  وخڀيت ظعٕڃ زدڀٕهىپ خؼبٕعٹُش خڀىخٔ٭ص وخڀيت َٹ٥٭هد ٬ًي ڄه خڀىيَدن خڀيت ظٵُٟ خيل خڀٙمدپ

خڀٱُذ خو خڀُٙٶ يف ز٭ٟ خٖلُدن. وٸً لدپ ٌڀٻ خلُدود خىل يوىؽبد دبُخلٿ خٖوعدؾ خؼبٽؽٳ 

 ڀځمُخ٬ً خڀ٥سُ٭ُص .  
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 انؼالقت بني تنًيت ادلساػي وانتصحس واالطبز االصتساتيجي

  2232 – 2222مبصــــــس  

 : ادلشكهت 

دض خڀعًٌىَ وخڀيت سبؽځط يف خڀ٬ٍُ ڀٹً ظ٭٠ُط خَخ٠ٍ خؼبُخ٬ٍ خڀ٥سُ٭ُص دبُٝ زٝٵص ٬دڄص خيل ٬مځُ

خؼبٕعًخڂ خعبدجُ وخڀعم٥ُر وَٰت ٌڀٻ ڄه خٔعٱٗپ خڀىسدظدض خڀ٥سُ٭ُص خڀ٬ُىَص هبد خىل خٖٔعٱٗپ َٰت 

فبد ًََّ ڄه ٬مځُدض خعبٵدٲ وڄد َعُظر ٬ځًُ ټٍڀٻ ٬ًڂ خ٥٬دء خڀٵُٜص ٖڄٽدوُص خٔع٭ديش خڀٱ٥دء 

وخوعٵدء ز٭ٟ خٖوىخ٪ ٴعُخض ٔدزٹص ڀيت ټدوط ڄىـىيش يف خڀىسديت خڀ٥سُ٭ٍ ڀٹًَظً خٖوعدـُص خؼبّيٌُش وخ

خڀ٬ُىَص خعبًُش وخڀ٭دڀُص خٖٔعٕدًٰ وَِديش خوىخ٪ َٰت ڄٕعٕدًٰ ، ټمد لُڄط خڀعُزص ڄه ٥ٰدجهد 

 خڀٌٍ وبمُهد ڄه خڀع٭َُص زدڀَُدق وڄُدي خٖڄ٥دَ وخڀُٕىپ. خػب١ُي 

ىَ خڀسُحٍ ؼبىد٤ٷ خؼبُخ٬ٍ وخذبدٌهد خيل ؼدَ خڀعًٌآيل ٨هىَ بخڀ٭ىخڄٿ  يو٬ځٍ خؼبًٌ خڀ٥ىَٿ خيض ټٿ ٌٍ

ٔدٍٔ يف ُٜدوص خؼبُدش وخڀعُزص وٌڀٻ زة٠دٴص خؼبديش ؤخڀعٝمُ وٌىد ظځ٭ر خؼبُخ٬ٍ خڀ٥سُ٭ُص يوَخ ټسَت و

خڀ٭١ىَص خيل خڀعُزص ڀځمٕد٬ًش ٬ځٍ ربُٕت زىدء وىخٜهد ؤهىڀص ظُٕذ خؼبُدي ٬ه ٤َُٷ خؼبٕدڄدض 

عٵد٦ زدڀ٭ىدُٜ خڀٱٍخجُص وودٜص خڀىعُوـُت. ټمد ظٕد٬ً خؼبىـىيش ٴُهد وَِديش ٸدزځُعهد ٬ځٍ خٖل

خڀىسدظدض خڀ٬ُىَص ٬ځٍ سبدٔٻ خڀ٥سٹص خڀ٥ٕمُص ڄه خڀعُزص خڀيت ظعىځځهد خعبٍوَ وخڀٙ٭َتخض خعبٍََص 

خڀُٴُ٭ص وخلُدود خڀُٕٹدن خو خڀَُّوڄدض فبد َٕد٬ً ٬ځٍ ٬ًڂ خقبُخٲ وخوعٹدپ خڀعُزص ٔىخء زدؼبدء خو 

 زدڀَُدق. 

دټٿ خڀىت وخـهط وڄدِخڀط ظىخـً ظىمُص خؼبُخ٬ً خڀ٥سُ٭ُص وزدڀعدىل خٖوعدؾ خغبُىخىن ىف خڀعمًَدض وخؼبٙ

 خَٖخ٠ً خڀٝمُخوَص : 

٬ًڂ خڀٕ٭ٍ خيل ٬ُٔص خًٜخَ خڀعَُٙ٭دض وخڀٹىخوُت خڀيت ظى٩ڃ خؼبُخ٬ٍ خڀ٥سُ٭ُص وخٔعٱٗؽبد  -5

 . ڄ٫ ڄد َعىدٔر ڄه خ٬ُٖخٲ خڀسًوَص

خڀُهد خُٖ٘خٲ ٬ځٍ خؼبُخ٬ٍ خڀ٥سُ٭ُص )ڄًََُدض ٬ًڂ خٔع٥د٬ً خؼبإٔدض خغبٽىڄُص خؼبىټٿ  -0

خڀَّخ٬ص( خن ظٹىڂ زًوٌَد خو زع٥سُٷ ٸىخوُت ڄٗجمص ٸديَش ٬ځٍ ربٹُٷ خٖيخَش خؼبٕعًخڄص ڀ٭ًڂ 

 ظًٌىَ خَخ٠ٍ خؼبُخ٬ٍ. 

خڀٙعٗض خڀ٬ُىَص خؼبٗجمص ڀٗوعدؾ زد٬ًٖخي ڄ٫ خڀٹٝىَ ىف بوعدؾ مل َعڃ ظ٥ىَُ ڄُخټّ خڀسمىغ  -0

 ؽبد وٌڀٻ زدٔعىًخڂ خٖٔدڀُر خغبًَؽص ڀٗوعدؾ خؼبٽؽٳ.  ٴُصدوخڀٽمُدض خڀٽ

٬ًڂ ظىـًُ وٸُدڂ خـهّش خَٖ٘دي خڀ٬ُىٌ دبٕحىڀُعً كبى خٔعَّخ٪ وُْٰ خڀٙفَتخض خڀ٭ځٵُص  -1
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زدؼبىد٤ٷ خؼبعًٌىَش ٬ځٍ و٥دٶ وخ٫ٔ ودبٕدلدض ڄىدٔسص و٬ًڂ ربًًٌَد ڄ٫ خؼبعىُٝٝت 

وټٍڀٻ ٬ًڂ ظىٴَت خ٬ًٖخي خؼبىدٔسص ڄه وظٹًًن خڀ٬ًڃ خڀٵٍت خڀِٗڂ ڀځسًو يف ظځٻ خؼبىد٤ٷ 

 خؼبًَُ٘ه خڀَّخ٬ُُت خؼبعىُٝٝت يف خؼبُخ٬ٍ. 

 ٬ًڂ ظىٴَت خڀ٭ًي خڀٽديف ڄه وٹد٢ خؼبُدي ڀځمفعم٭دض خڀسًوَص وټٍڀٻ ڀځمُىخودض خڀ٬ُىَص.  -2

٬ًڂ خڀى٩ُ يف خنبُص وڄعدز٭ص لدڀص خؼبُخ٬ٍ ڄه لُػ خڀعمُٕت خو خڀعًٌىَ وټٍڀٻ ٬ًي  -3

 وخَظسد٤هد زدٖيخَش خؼبٕعًخڄص ڀځمُخ٬ٍ  شيف ټٿ لدڀص ٬ځٍ لًخغبُىخودض وڄىدٔسعهد 

مل َعًوٿ خَٖ٘دي يف ظ٭ځُڃ وظًََر خڀسًو ټُٵُص خٔعٱٗپ خڀىسدظدض َٰت خؼبٕعٕدٰص وخؼبىځٵدض  -4

 خڀَّخ٬ُص وب٬ديش ظًوٌَُد وټٍڀٻ خٔعىًخڂ خؼبُدي خؼبُظٵ٭ص خؼبځىلص وخڀ٭ديڄص.

 دودض ڀځ٬ُدش وخؼبُزُُت وٗپ ٴعُخض خعبٵدٲ. ٬ًڂ خڀعدڄُت ٬ځٍ خغبُىخودض وخوٙدء ٜىًوٶ خ٬ -5

٬ً ظىٴَت ٔسٿ خڀعٕىَٷ ؼبىعفدض خؼبُخ٬ً وخٖوعدؾ خغبُىخىن زٽدٴص خ٘ٽدؽبد وټٍڀٻ ڀٗٔعٵديش  -6

  .وىلڄه خڀٹُمص خؼب١دٴص ڄه ظځٻ خؼبىعفدض وٌڀٻ ٬ه ٤َُٷ خؼب٭دعبص وخڀعٝى٫ُ خْ

خض خڀ٬ُىَص خڀىمىٌـُص وـبدِن ٬ًڂ ظىٴَت خػبًڄدض خڀ١ُوََص يف خؼبىخٸ٫ خڀ٬ُىَص ڄؽٿ خڀىلً -52

 خ٬ٖٗٲ وخڀىلًخض خڀس٥َُُص ووٗٴً .

 : 0202 - 5662ڄىـّ ٌٖڃ ڄد مت ظىٵٍُي ىف ؾبدپ خؼبُخ٬ً خڀ٥سُ٭ُص وٗپ خڀٵعُش 

 0256 -5662ىف ٴعُخض ٔدزٹص ڄه ْو٥ٙص خؼبُخ٬ً قبدِي بڄد مت 

 ڄُٙو٪ خيَخش ڄىخَي ڄ٥ُوق

وٸ٭ط صبهىََص ڄُٝ خڀ٭ُزُص ڄ٫ 

 5662ىل خظٵدٸُص ٬دڂ خڀسىٻ خڀًو

ظىٛ ٬ځً ؤن ظعىىل وِخَش خڀَّخ٬ص 

َخ٠ً ظىٵٍُ ڄُٙو٪ وخٔعٝٗق خْ

 خيخَش ڄىخَي ڄ٥ُوق .

َٹ٫ خؼبُٙو٪ ڄه َخْ خغبٽمص ُ٘ٸدً 

ټفڃ 022لىت خڀٕځىڂ ُٰزدً ز٥ىپ 

ټڃ وَعڃ خڀعىٵٍُ ڀُٽىن 22و٬مٷ 

مبىٌـد ٴًَُخ ڀځعىمُص خڀٙدڄځص 

ڄ٭عمًخً ٬ځً ڄسًخ ڄٙدَټص خؼبىخ٤ىُت 

عم٭دض خحملځُص ىف خڀعى٣ُ٥ زدجمل

 وخڀعىٵٍُ وخؼبعدز٭ص.

 05ؤُٔش ىف  56222َعڃ خٔعٵديش 

 ؾبعم٫ ؿبځً زةو٥ٙص خؼبُٙو٪ .

ڄدمت ظىٵٍُي ىف ؾبدپ خؼبُخ٬ً 

لىت  5662وٗپ خڀٵعُش ڄه 

0220. 

 عًخڄص دب٥ُوقڄُټّ خڀعىمُص خؼبٕ 

خوٙدء ؿبمُص ٤سُ٭ُص  -5

زدڀعمفَت ؼبى٫ خڀ٬ًُ ٬ځً ڄٕدلص 

 ٴًڀه ـىىذ خزى ڄٌّىي. 02222

ؿبمُدض ٤سُ٭ُص  52ـدَي ظىٵٍُ  -0

ٴًخن زةصبدىل  22ڄٕدلص خحملمُص 

ٴًخن زُٙٶ وُٰذ  222خؼبٕدلص 

 ڄ٥ُوق.

ٴًخن زدڀٙفَتخض  022خٔعَّخ٪  -0

خڀ٭ځٵُص ىف خَز٫ ڄىد٤ٷ ُ٘ٶ 

ٴًخن  22هد وُٰذ ڄ٥ُوق ڄى

٘عځص  02222ظَّ٪ ټٿ ولًش ز٭ًي 

وٌڀٻ ز٭ً ٔٹى٢ خؼب٥ُ ٌٍخ 

 خڀ٭دڂ.

٘عځص ڄه خڀسدوُٽڃ  12222خوعدؾ  -1

ڄىٸ٫ ُ٘ٶ  55ڄدټُٕمڃ خؼب٭مُ ىف 

وُٰذ ڄ٥ُوق ؤُىي وخڂ خڀٝٱَت 

خوُي  12222وـدٌّ لدڀُد 

ڄُٙو٪ خٖو٩مص خڀسُحُص خڀٕځُمص  

 ڀعىمُص خؼبُخ٬ً

 52ڄه  -ٔىىخض  1)ڄًش خؼبُٙو٪ 

ؤټعىزُ  52لىت  0254ؤټعىزُ 

0205 ) 

ُ٭ُص ؿبمُدض ٤س 52مت خوعُدَ  .5

ٴًخن  222ڀعمفَتٌد دبٕدلص 

 دبىد٤ٷ ُ٘ٶ وُٰذ ڄ٥ُوق .

 022ڄىد٤ٷ دبٕدلص  1مت خوعُدَ  .0

ٴًخن ڀَّخ٬عهد زدڀٙفَتخض 

خڀ٭ځٵًُ وَعڃ لدڀُدً ذبهُّ 

خڀٙعٗض ڀَّخ٬عهد ىف خؼبىٔڃ 

خؼب٥ُي خڀٹديڂ ىف ُ٘خجك حبٹىپ 

 خڀٙ٭َت.

ټُځىـُخڂ زٍوَ ڄه  055مت صب٫  .0

ٖوعدؾ خْوىخ٪ خڀ٬ُىَص خؼبىعځٵً 

خڀٙعٗض ٬ه ٤َُٷ خڀع٭دٸً ڄ٫ 

صب٭ُص خڀُخڄٓ ڀعىمُص خجملعم٫ 
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ظىمُص خؼبُخ٬ً خڀ٥سُ٭ُص دبٕدلص  -5

ٴًخن دبى٥ٹص خزى ڄٌّىي  02222

 ُٰذ ڄ٥ُق.

٘عځً ڄه  3123210خوعدؾ وَِخ٬ص  -0

خؼب٭مُخض ومت َِخ٬عهد زدؼبىد٤ٷ 

 خؼبعًٌىَش ڄه خؼبُخ٬ً.

مبىٌؾ ڄه خڀىلًخض  022ظىٵٍُ  -0

 022خڀ٬ُىَص ظعٽىن ټٿ ولًش ڄه 

ٴًخن ومت ڄه وٗپ ټٿ ولًش 

ولًش ٬ځٵًُ ظٽٵً  55452خ٠دٴص 

َؤْ ڄه خجملعُخض  32ڀعٱٍَص 

 خڀٝٱَتش ٤ىخپ خڀ٭دڂ.

بوٙدء ڄىخٸ٫ ٬َىَص ٜٱَتش زدصبدىل  -1

 ٴًخن. 3222دلص ڄٕ

ٴًخن خٜىدٲ ـًًَش  12َِخ٬ص  -2

 52)ظُت خڄځٓ( خٔعٵدي ڄىهد 

 ڄىخ٤ه.

ڄٙدظٿ ٖوعدؾ ٘عٗض  3خوٙدء  -3

 خؼبُخ٬ً وڄًٝخض خڀَُدق.

خ٬ديش زٍَ زدَٖخ٠ً خؼبعًٌىَش  -4

زدڀسٍوَ خڀىت ٔسٷ خټؽدٌَد ربط 

خڀ٩ُوٲ خؼب٥َُص وخؼبُوَص ز٭ًي 

 ټُځى ـُخڂ. 50222

٘فَتخض ٬ځٵًُ ٴًخن  0625َِخ٬ص  -5

 يخوٿ لٹىپ خڀٙ٭َت.

وُٙش خَ٘ديَص زدڀعىُٕٷ  06خًٜخَ  -6

ڄ٫ ڄٽىن خَٖ٘دي خڀَّخ٬ً زدؼبُٙو٪ 

 وُٙش ىف ؾبدپ خؼبُخ٬ً. 54ڄىهد 

ظٹدََُ ڄٝىَش ڀ٭ًي  2خًٜخَ  -52

وسدض مت لٌُٝد وظ٭َُٵهد ڄه  222

خڀىىخلً خڀسُحُص خؼبىعځٵً وټٍڀٻ 

صب٫ ولٵ٧ ٬ُىدض ڄىهد زدؼب٭ٙسص 

خوٙدءوٌد دبُټّ خڀسمىغ خڀىت مت 

 .خڀع٥سُٹُص

خوٙدء وذبهُّ ڄُټّ خڀعًََر  -55

خٖٸځُمً ڀځَّخ٬دض خؼب٥َُص وخڀٍي مت 

ذبهُّش ٬ځً خ٬ځً ڄٕعىي ڀٗٸدڄص 

 05وخ٬ٖد٘ص وڄه وٗڀً مت ظىٵٍُ 

ڄعًَذ  016يوَش ظًََسُص ٘دَٺ ٴُهد 

ڄىهڃ ڄعًَزىن ڄه ز٭ٟ خڀًوپ 

 خڀ٭ُزُص وخٖـىسُص. 

 ڀځَّخ٬ص ڄ٫ زًخَص ٔٹى٢ خٖڄ٥دَ.

صب٫ ولٵ٧ وخټؽدَ خڀ٭ًًَ ڄه  -2

زٍوَ خغبىڀُدض  خوىخ٪ وخٜىدٲ

 52وٝىٜد خؼبهًيش زدٖوٹُخٞ )

ٜىٳ( ڄؽٿ خغبٗذ ، خڀٹ٥ٳ ، 

 خْټدُٔد ، خْٸمىخن ... بخل.

ڄُٙو٪ صب٫ ولٵ٧ زٍوَ خڀىسدظدض 

خڀ٬ُىَص خڀ٥سُ٭ُص خٖوٍش ىف 

 خٖوًؼدَ

زعمىَٿ  0252َىدَُ  -0250َىدَُ 

ڄه ڄىمص ؼبُٙو٬دض خؼبىك 

. وَعڃ خڀعىٵٍُ GEFخڀٝٱَتش 

 ؤًُي زُخىن دبىد٤ٷ خڀىفُځص

مت صب٫ ز٭ٟ خوىخ٪ خؼب٭مُخض  -5

وخغبىڀُدض خٖوٍش ىف خٖوًؼدَ 

ټُځى ـُخڂ مت  5564زٽمُص 

خٔعىًخڂ خغبىڀُدض ڄىهد ىف ظىمُص 

ز٭ٟ خؼبىد٤ٷ خؼبعًٌىَش ؼبٕدلص 

خؼب٭مُخض مت وٴًخن  122

خٔعىًخڄهد ىف خوعدؾ خڀٙعٗض 

 52٘عځص( وٸً مت خلُدء  3222)

 ش.ڄىٸ٫ ڄه خؼبُخ٬ً خؼبعًٌىَ

وًوش خَ٘ديَص  51مت ظىٵٍُ ٬ًي  -0

ڄىخ٤ه ڄه صب٫ُ  063٘دَٺ ٴُهد 

 خ٤ُدٲ خجملعم٫ خڀسًوي.

 512ظىٵٍُ يوَخض ظًََسُص ڀ٭ًي  -0

ڄعًَذ ڄه خڀُـدپ وخڀًُٕخض 

وخْوٖي وٌڀٻ ٬ځً ظ٭َُٳ 

صب٫ خڀسٍوَ ىف خڀىٸط  –خڀىسدظدض 

لٵ٧ خڀسٍوَ وڄ٭دڄځعهد  –خؼبىدٔر 

ز٭ً خعبم٫ مث ڄ٭دڄځعهد ٸسٿ 

 –خغبُٝ خڀىسدظً  –َّخ٬ص خڀ

خٔعىًخڂ  –٤ُٶ خڀَّخ٬ص خؼبؽځً 

 خؼبُٽىص ... ووٗٴً.

ظُُٔه ڄسًؤ خؼبٙدَټص خجملعم٭ُص ىف  -1

 صب٫ُ خػب٥ىخض.

 خحملځً وخؼبُخ٬ً ڀعىٴَتٌد .

ظىٸ٫ُ زُوظىټىپ ظ٭دون زُت خؼبُٙو٪  .1

وڄُټّ خڀعىمُص خؼبٕعًخڄص خڀعدز٫ 

ؼبُټّ حبىغ خڀٝمُخء دب٥ُوق 

 02222)ولًش خؼبُخ٬ً( ٖوعدؾ 

٘عځً ڀَّخ٬عهد دبىد٤ٷ ٬مٿ 

ڄ٥دَ خؼبُٙو٪ وٗپ ڄىٔڃ خٖ

 خڀٹديڂ .

مت ربًًَ خؼبىخٸ٫ خڀ٬ُىَص ټمد مت  .2

ربًًَ ڄىخٸ٫ آزدَ ڄُدي خڀىٙى 

 زدؼبىخٸ٫ خڀىت مت خوعُدٌَد.

مت ظىٵٍُ يوَخض ڀځعى٣ُ٥  .3

خڀعٙدَټً ٖٔعُخظُفُص خٔيخَش 

خؼبٕعًخڄص دبٙدَټص خڀ٬ُدي 

وخؼبُزُُت دبىد٤ٷ ُ٘ٶ وُٰذ 

 ڄ٥ُوق.

مت خٖوعهدء ڄه خؼبٕك خؼبًُخىن  .4

لدڀص خؼب٬ًُ ؼبٕدلص  وربًًَ

خؼبُٙو٪ زدڀٽدڄٿ ز٭ً خو٥ٗٸً 

 ڄسدُ٘ش .

 2مت خٖوعهدء ڄه خڀُٴ٫ خؼبٕدلً ڀ٭ًي  .5

ڄىٸ٫  0ؿبمُدض ٤سُ٭ُص و٬ًي 

خٔعَّخ٪ ٘فَتخض ٬ځٵًُ دبى٥ٹص 

 َؤْ خغبٽمص.  

ڄُٙو٪ ظ٭َّّ خؼبىخجمص ىف خڀسُحدض 

 خڀٝمُخوَص )خَٵدي(

ٔىىخض ظسًخ ڄه  4ڄًش خؼبُٙو٪ : 

 . 0204 لىت ٬0202دڂ 

ظٙمٿ ؤو٥ٙص خؼبُخ٬ً ڀځمُٙو٪  -5

خؼبٽىن خحملځً لىت خِن( ڄه ڄه )

 خڀٕځىڂ. خڀ١س٭ص لىت

ٴًخن  22222ظىٵٍُ لدڀُد َعڃ  -0

ؿبمُدض ٤سُ٭ُص  ىف ڄىد٤ٷ ٬ًَ 

 خْٰىدڂ وخؼبد٬ّ وخٖزٿ.

ٴًخن  52222خٔعَّخ٪ َعڃ لدڀُد  -0

زدڀٙفَتخض خڀ٭ځٵُص ز٭ًي 

 ٘عځص. 5222222

ٴًخن ؿبمُدض  0222زبُٝٛ مت  -1

٤سُ٭ُص ڀعفم٫ُ زٍوَ خغبىڀُدض 

وخ٬ديش َِخ٬عهد زدؼبىد٤ٷ خڀ٬ُىَص 

 ٔىىخض. 2خؼبعًٌىَش وٗپ 
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 اخلطت االصتساتيجيت 

 نتنًيت ادلساػً ىف ادلسحهت انقبديت
  -خًٌٖخٲ خڀُجُُٕص ڀځى٥ص :

 خؽبًٲ خڀُجٍُٕ :-ؤ

 خڀعىمُص خڀسَُٙص ڀٕٽدن خؼبىد٤ٷ خڀ٬ُىَص وَِديش يوځهڃ.  -5

 ؼبُخ٬ٍ خڀ٥سُ٭ُص وڄى٫ ظًٌىٌَد وټٍڀٻ خڀىسدظدض خڀ٥سُص وخڀ٭٥َُص. ظىمُص خ -0

 ظىمُص خڀؽُوش خغبُىخوُص زإوىخ٬هد خؼبىعځٵص.  -0

 ڄٽدٴمص خڀعٝمُ وخغبً ڄه ظًٌىَ خَخ٠ٍ خؼبُخ٬ٍ خڀ٥سُ٭ُص زٝٵص ودٜص .  -1

 ربُٕت خٔعٱٗپ ڄٝديَ خؼبُدي.  -2

  -خًٌْخٲ خڀٵ٬ُُص ؽبٍي خػب٥ص وز٭ٟ ٤ُٶ ظىٵٌٍُد: -ذ

( )ڄٽدٴمص خڀعٝمُ 0/ 52وخڀٱدَص َٸڃ  52زدًٌخٲ خڀعىمُص خؼبٕعًخڄً )خؽبًٲ َٸڃ  ټمد ـدء

وظُڄُڃ خَٖخ٠ً وخڀعُزص خؼبعًٌىَش دبد ىف ٌڀٻ خَٖخ٠ً خؼبع١َُش ڄه خڀعٝمُ وخعبٵدٲ 

( 0202وخڀٵ١ُدودض وخڀٕ٭ً خىل ربٹُٷ ٬دمل ودپ ڄه ڄ٩دٌُ ظًٌىَ خَٖخ٠ً حبځىپ ٬دڂ 

 -ڀص وو٭مٿ ٬ځً ظىٵٍُي لدڀُد . وٌڀٻ ڄه وٗپ خڀىٹد٢ خِظُص :وٌٍخ ڄد مت خٸُخَي خب٥ص خڀًو

زبُٝٛ لٹىپ ٖټؽدَ زٍوَ خڀىسدظدض خڀ٬ُىَص وټٍڀٻ خڀىسدظدض خڀ٥سُص وخڀ٭٥َُص ٔىخء ربط  -1

خڀ٩ُوٲ خؼب٥َُص خو خؼبُوَص ظٽمُځُد لُػ خټًض وعدجؿ ظىٵٍُ خؼبُٙو٬دض خڀٕدزٹص وخڀىت مت ٴُهد 

مدي ٬ځُهد خىل ٬ًڂ خڀىفدق وڀٍخ َٖىًٜ زدظسد٪ ظځٻ خڀ٥َُٹص خٔعَتخي خڀسٍوَ ڄه خػبدَؾ وخ٬ٖع

زدٖٔعَتخي زٿ خ٬ٖعمدي ٬ځً خٖوىخ٪ خحملځُص خڀىت مت ظدٸځمهد زدؼبىد٤ٷ خڀ٬ُىَص خؼبىعځٵص وخڀىت ؼسط 

قبدلً وَىًٜ خن َٽىن ڀٽٿ ڄى٥ٹص ڄه خؼبىد٤ٷ خڀٕدزٷ خٖ٘دَش خڀُهد خغبٹىپ خػبدٜص هبد غبٹٿ 

ڀځسٍوَ وخٖٜىپ خڀىَخؼُص ڀسٍوَ خؼبُخ٬ً غبٵ٧ خڀسٍوَ وَٽىن ٌڀٻ خڀسىٻ  ڄ٫ خوٙدء زىٻخو خټؽُ 

ڄ٫ ڄٗل٩ص خن قبدق ظىمُص خؼبىخَي  –دبى٥ٹص خڀٕدلٿ خڀٙمدىل خڀٱُىب وَٽىن زىٻ ڄُټّي 

خڀ٬ُىَص َُظس٣ خَظسد٤د ًًَ٘خ ٬ځً خٖټؽدَ خڀىدـك ڀځسٍوَ وخڀٍي َى٭ٽٓ ٬ځً ظىمُص خڀؽُوش 

 خغبُىخوُص زدڀٹ٫٥ .

ٿ خَخ٠ٍ خؼبُخ٬ٍ خڀ٥سُ٭ُص خيل خٌ خو٥ٙص خوٌُ ٔىخء ټدوط خوعدـُص خو وًڄُص ڄ٫ وٸٳ ربىَ -2

 ٬ُٔص ظإٌُٿ ظځٻ خَٖخ٠ٍ خؼبعًٌىَش خيل خَخ٠ٍ ڄُخ٬ٍ ڄىعفص. 
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خڀًُٜ خڀًوٌَ وخؼبٕعمُ ؼبىد٤ٷ خؼبُخ٬ٍ خڀ٥سُ٭ُص زدؼبىد٤ٷ خؼبٙدَ خڀُهد ٔدزٹد )خڀٕدلٿ خڀٙمدىل  -3

خڀٕدلٿ خڀٙمدىل خڀُٙٸً وو٣ٔ  –ُ خڀُٙٸً ـىىذ ڄٝ –ٔدلٿ خڀسمُ خٖضبُ  –خڀٱُىب 

ُٔىدء( ڀځىٜىپ خيل ٸد٬ًش زُدودض ؿبًؼص وڄىؼٹص ٔڄٽدوُص خڀ٭مٿ ٬ځٍ وٸٳ ظًٌىٌَد وڀځسًء 

خڀٵىٌَ يف ظىمُعهد وخ٬ًخي خػبُخج٣ خػبدٜص زدؼبىخٸ٫ خؼبىعځٵص زدٔعىًخڂ خڀى٩ڃ خؼبىعځٵص 

 ؼبٕعمُ ڀځمىخٸ٫ خؼبىعځٵص. وټٍڀٻ زد٠ٖدٴص خيل خؼبٕك خؼبًُخين خڄه خڀس٭ً ڀٗٔعٙ٭دَ 

يَخٔص خڀعمٽڃ يف لُټص خڀٹ٥٭دن يخوٿ ڄىد٤ٷ خؼبُخ٬ٍ خڀ٥سُ٭ُص حبُػ ظعىدٔر ڄ٫ خڀٹًَش  -4

 خٖٔعُ٭دزُص غبدڀص خؼب٬ٍُ )ضبىڀص خؼب٬ٍُ( وخڀيت ٖ ظٕمك زعهًًٌَد. 

ربُٕت خٖوعدؾ خغبُىخىن ڄه وٗپ وُٙ ٤ُٶ َِخ٬ص خڀٙفَتخض خڀ٭ځٵُص ىف ٜٵىٲ زدَخ٠ً خڀٙ٭َت  -5

 ڀٻ َِخ٬ص خ٬ٖٗٲ َٰت خڀعٹځًَُص .ټٍ

وخوٙدء خؼبٙدظٿ خؼبىعفً زٽؽدٴدض ڀځٙعٗض خوٙدء ٜىًوٶ يوخَ ڀ٬ًڃ خ٬ٖٗٲ ىف ٔىىخض خعبٵدٲ  -6

خؼب٭مُش ڀځمُخ٬ً وٌڀٻ ٬ه ٤َُٷ خٌٖدىل ودبٕدنبص خعبم٭ُدض خٌٖځُص ڀځمُخ٬ً وخؼبعىٴُش زدؼبىد٤ٷ 

وټٍڀٻ خٔعىًخڂ خڀ٥ُٶ خغبًَؽص ڀځ٥دٸص  دؾخڀ٬ُىَص خؼبىعځٵص وخٔعىًخڂ خڀ٥ُٶ خغبًَؽص ىف خٖوع

 خعبًًَش وخؼبعفًيش ىف ربځُص خؼبُدي خعبىٴُص )خڀٕىوًخض( وڄُدي خڀسمُ .

ظىٵٍُ مبدٌؾ خَ٘ديَص مبىٌـُص ڀٗڄدټه خڀىت َعڃ ظىمُص ڄىخَيٌد خڀ٬ُىَص ىف خټؽُ ڄه ڄىٸ٫ ىف ټٿ  -7

ٴّ ٬ځً خؼبٙدَټص خجملعم٭ُص ڄى٥ٹص دبٙدَټص خؼبىخ٤ىُت وزدڀع٭دون ڄ٫ خعبم٭ُدض خٌٖځُص ڀعٽىن لد

 عبم٫ُ خ٤ُدٲ خجملعم٫ خحملځً ىف خڀىفدق ؽبٍخ خؼبىٸ٫ .

 ظىٴَت وٹد٢ خؼبُدي ڀُٙذ خغبُىخودض وخڀ٬ُدي وز٭ٟ خڄدټه ڀځمّخَ٪ خڀٕمٽُص وظىمُعهد . -8

خوٙدء ڄُخټّ ڀعفم٫ُ خٖڀسدن وڄىعفدهتد وڄٙدَټص َجُُٕص ڀځمُخش خڀسًوَص ودبٙدَټص خڀٙسدذ ىف ٌڀٻ  -9

دٴ٩ص ٬ځً خڀىسدظدض خڀ٥سُ٭ُص خڀ٥سُص وخڀ٭٥َُص و٬ًڂ ظًٌىٌَد وخوًؼدٌَد ڄ٫ خوٙدء وټٍڀٻ خحمل

 ڄُخټّ ظ٭دووُص ودٜص زدؼبُخ٬ً وظٕمُت خغبُىخودض خؼبٹعُي ىف خؼبىد٤ٷ خڀس٭ځُص .

خٌٖعمدڂ زدغبُٲ خڀسًوَص خڀىت َعٹىهد خجملعم٫ خڀسًوي ڄه خڀًُٕخض وخ٤ٖٵدپ وظىٴَت خڄدټه  -10

 هىََص وظًََر خڀ٭دڄځُت ڀَٗظٹدء زعځٻ خغبُٲ وخڀعى٫ٔ ٴُهد .ڀځعٕىَٷ يخوٿ وودَؾ خعبم

ظىٵٍُ مبدٌؾ خَ٘ديَص ڀٗٔعٵديش ڄه خؼبىځٵدض خڀىسدظُص وخغبُىخوُص ٖوعدؾ خٖظبًش خڀ٭١ىَص  -11

 وخ٬ديش ظًوَُ ظځٻ خؼبىځٵدض وُ٘ق ڀځ٭دجً خٖٸعٝديي ڄه ٌڀٻ .

خڀ٬ٍُ دبىد٤ٷ خؼبُخ٬ٍ  خڀ٭مٿ ٬ځٍ ٬ُٔص خ٬ًخي وخًٜخَ خڀعَُٙ٭دض وخڀٹىخوُت خڀيت ظى٩ڃ -12

 خڀ٥سُ٭ُص خؼبىعځٵص ودبد َعىدٔر ڄ٫ خ٬ُٖخٲ خڀسًوَص .

 ظىمُص خؼبُخ٬ً خعبىىزُص زَّخ٬ص خٖ٘فدَ وخڀٙفَتخض خڀ٭ځٵُص يخجمص خػب١ُش.  -13
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ظٙف٫ُ خؼبّخ٬َُت ٬ځً خغبً ڄه فبدَٔدض خغبُغ خڀ٭مُٷ وخِخڀص خڀىسدظدض خڀ٬ُىَص زدَٖخ٠ً ٸسٿ  -14

ڀ٭١ىَص خڀٕدزٷ خ٬ًخيٌد ڄه خ٬ديش ظًوَُ خؼبىځٵدض وٌڀٻ ٸسٿ خڀَّخ٬ص ڄ٫ خ٠دٴص خٖظبًش خ

 خڀَّخ٬ص 

خٖٔعىًخڂ خٖڄؽٿ ڀ٥ُٶ لٝدي خؼبُدي )خٖڄ٥دَ وخڀُٕىپ وخڀٵ١ُدودض( وٌڀٻ ڀځمُځىڀص يون  -15

لًوغ خؼبىد٤ُ خڀيت ظٹٳ ٬دجٹدً خڄدڂ خ٬ديش ظإٌُٿ خَخ٠ٍ خؼبُخ٬ٍ يف ز٭ٟ خٖڄدټه ڄ٫ خوٙدء 

خَ خؼبسٽُ خٖوظىڄدظُٽُص وخؼبعٝځص زٙسٽدض خٖٸمدَ خڀٝىد٬ُص وخڀع٭دون ؿب٥دض خَٖٜدي خعبىَص وخٖوٍ

 يف ٌڀٻ ڄ٫ خؼبعىُٝٝت وخڀىِخَخض خؼبٕحىڀص وڄُخټّ خڀسمىغ زدعبمهىََص. 

ظىى٫َ خٖٔعٵديش ڄه ـبُـدض خؼبىعفدض خڀ٬ُىَص ام٫ُ خ٘ٽدؽبد ڄ٫ َٴ٫ ٸُمعهد خڀعٕىَٹُص  -16

وظٽىَه ڄإٔدض ظ٭دووُص ودٜص زدؼبُخ٬ٍ  وربُٕت ـىيهتد ڄ٫ خ٬عمدي ٤ُٶ ڄع٭ًيش ڀعٕىَٹهد

 وڄُخټّ خڀعٕىَٷ ڀځمىعفدض خڀ٬ُىَص خڀٝٱَتش ودبٙدَټص زُودڄؿ خؼبىك خڀٝٱَتش وڄعىدٌُص خڀٝٱُ. 

ظ٥ىَُ خڀربخڄؿ خعبدڄ٭ُص وخڀسمؽُص ڀعإٌُٿ خؼبعىُٝٝت وخڀٵىُُت ٌوٌ خڀٽٵدءش خڀ٭دڀُص ڀعًزَت ٘حىن  -17

 ووعدجفهد زدؼباسبُخض خؼبعىٝٝص يف ٌٍخ خجملدپ.  دهتد ڄ٫ ظسديپ خڀسمىغ٭خؼبىخَي خڀ٬ُىَص وؾبعم

 ؤڄد ىف ؾبدپ خٖوعدؾ خغبُىخىن :

٠َُص ڀځمُدي ىف خؼبىد٤ٷ خعبىىزُص ودٜص اىخَ و٣ خڀٕٽٻ خغبًًََص ڀځمٝىپ ٬ځً ؤبوٙدء وّخودض  .5

 خؼبُدي ڄه خڀٹ٥دَخض وظىٴَتخً ڀىٵٹدض وٹٿ خؼبُدي زدڀُٕدَخض ڄه خؼبىد٤ٷ خڀٙمدڀُص ڀٕٹً خغبُىخودض.

  -زٿ ڀځ٭مٿ ٬ځً ٬َدَص ڄٝدر ڄُىب خِزٿ ٬ه ٤َُٷ خؼبٕد٬ًش ىف :وٙدء صب٭ُص ؼبُىب خٔب .0

 ڄ٫ خٔعىُخؾ ظٝدََك خڀ٬ًُ ىف خؼبىد٤ٷ خعبىىزُص وخغبًويَص . -

 ظًزَت خ٬ٖٗٲ خؼبُټّش ڀٗزٿ ټعٱٍَص ظٽمُځُص زعٕهُٗض خجعمدوُص . -

 ُزُت.بوٙدء ڄُخز٣ ڀعٕمُت خڀٍټىَ ز٭ً ٴ٥دڄهد ڀٱَت خڀٹديََه ڄه خؼب -

 ظٕىَٷ خغبُىخودض خؼبٕىص غبٕدذ خؼبُىب ڀَّديش خڀ٭دجً خٖٸعٝديي . -

وٵٟ ظٽځٵص خڀعٱٍَص ٬ه ٤َُٷ ظىٴَت خ٬ٗٲ َوُٝص خڀؽمه زدٔعىًخڂ ـبځٵدض خڀعٝى٫ُ خڀَّخ٬ً  .0

ڄؽٿ ـبځٵدض ڄ٭دُٜ خڀَّىض وظٝى٫ُ خڀعمىَ )وىي خڀسځك( وزٹدَد خحملدُٜٿ وَٴ٫ ٸُمعهد خڀٱٍخجُص 

 نب زدڀُىََد و٬مٿ ظُټُسدض و٬ٗجٷ ظًوٿ ٴُهد ٌٍي خؼبىخي .٬ه ٤َُٷ ڄ٭دڄٗض خڀع

ظىٴَت خػبًڄدض خڀس٥َُُص خؼبعىٹځص ڄ٫ خٔعىًخڂ ٤ُٶ ٬ٗـُص ظعىدٔر وخٔځىذ ڄ٭ُٙص خغبُىخودض  .1

 خؼبعىٹځص زدڀٝمُخء .

خڀعُټُّ ٬ځً ضبٗض خڀعى٬ُص ڀځمُزُت ڀعمُٝت ٸ٥٭دهنڃ ٠ً خٖڄُخٞ خڀٵَتؤُص و٬ٗؾ  .2



 81 مركز حبوث الصحراء

 

 –دوڄص خڀ٥ٵُځُدض خڀًخوځُص وخػبدَـُص ٬ه ٤َُٷ خڀىًوخض خَٖ٘ديَص خٖڄُخٞ خڀسٽعَتَص وڄٹ

خڀىٔدجٿ خڀٕم٭ُص وخڀسَُٝص وخٌٖخ٬ُص خؼبٕمى٬ص وٌڀٻ ڀع٭َُٳ خؼبُزُت  –خڀىُٙخض خَٖ٘ديَص 

 .  خب٥ىَش ٌٍي خٖڄُخٞ وظدؼَتٌد خڀٕځيب ٬ه خٖوعدؾ

  -خڀىعدجؿ خؼبعىٸ٭ص وخؼبُـىي ڄه ٌٍي خػب٥ص:

ُص ڀځمفعم٭دض خڀ٬ُىَص ٬ځً ڄٕعىي خعبمهىََص ڄه وٗپ خػبًڄدض خٖوعدـُص ربُٕت خغبدڀص خؼب٭ُٙ -5

 خڀىت ظٹًڄهد خڀى٩ڃ خڀسُحُص خڀ٬ُىَص. 

َِديش خڀًوٿ ڄه خڀؽُوش خغبُىخوُص وڄىعفدهتد وخو٭دټٓ ٌڀٻ ٬ځً يوٿ خُٖٔش وصب٫ُ خ٤ُدٲ  -0

 خجملعم٫ خڀسًوي. 

ٙدَټص خجملعم٭ُص وخٖيخَش خؼبٕعًخڄص ربُٕت خَخ٠ٍ خؼبُخ٬ٍ خڀ٥سُ٭ُص ظإُٕٔدً وٌٍخ َ٭عمً ٬ځٍ خؼب -0

 خڀىت وٕ٭ً خڀُهد ڀځمىخَي خڀ٥سُ٭ُص ڀعىٵٍُ خػب٥ص خڀ٥مىلص ڀځًوڀص . 

 ظٽدڄٿ خڀعىمُص خؼبٕعًخڄص خَٖخ٠ٍ خؼبُخ٬ٍ ڄ٫ ُٜدوص خؼبىخَي خ٠َُٖص وخؼبدجُص وخحملدٴ٩ص ٬ځٍ خڀسُحص.  -1

ٖض خٖوٌُ خڀًخ٬مص ؽبٍخ ظىٴَت ٴُٚ ٬مٿ يف ؾبدپ خؼبُخ٬ٍ وخٖوعدؾ خغبُىخىن وخو٥ٙص خجملد -2

 خڀىٙد٢ 

َِديش خڄعٝدٚ خڀٽُزىن يف خَخ٠ٍ خؼبُخ٬ٍ زَّديش خڀٱ٥دء خڀىسديت وَِخ٬ص خٖ٘فدَ وخڀٙفَتخض  -3

وخغبىڀُدض خڀ٬ُىَص فبد ىبٵٳ ڄه آؼدَ خڀعٱَتخض خؼبىدوُص ڄ٫ خحملدٴ٩ص ٬ځً خٖوىخ٪ خِوٍي ىف 

 خٖوًؼدَ. 

  خغبُىٌ وخغبً ڄه ظًٌىَ وخَٖخ٠ٍ وخڀعٝمُ. ربُٕت خغبدڀص خڀسُحُص وخحملدٴ٩ص ٬ځٍ خڀعىى٪ -4
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 تغري ادلنبخ

زكإوًّ خغبدڀص خڀُىڄُّص ڀځٱٗٲ خعبىٌّ، وؤَّص ظٱَتخض ظ٥ُؤ ٬ځًُ ؤؼىدء ڄًُش ٸَٝتش  خڀ٥ٹَُٓمٽه ظ٭َُٳ 

وى٬ًد ڄد، ظعُخوق زُت ز١٭ص يٸدجٷ و٬ًش ؤٔدز٫ُ، بٌ َُٙٽّٿ ڄٵهىڂ خڀ٥ٹٓ وظٹځّسدظً خڀُىڄُّص ڄّهبًد زُت 

ه ٸُڃ يَـدض خغبُخَش، ڄُ٭ًّٖض خڀ٤ُىزص، ټؽدٴص خڀٱُىڂ، ڄٕعىي خڀُئَص، وربُّټدض خڀَُدق. ټٿ ڄ

وربًغ ڄُ٭٩ڃ خڀعٱُُّخض يف خْلىخپ خعبىَّص يف ٤سٹص خڀعُوزىٔٵَت ڄه خڀٱٗٲ خعبىٌّ خْٸُذ ڀ٥ٕك 

سدَه زُت خَْٞ، فبد َايٌ غبًوغ ظٱُُّخض يف خڀ٥ٹٓ يف ټدٴّص ؤكبدء خڀ٭دمل ووٗپ ڄًُّش ِڄىُّص ظع

 ٬ًّش يٸدجٷ وٜىًٖ ڀ٭ًش ؤٔدز٫ُ.

لىپ وٜٳ لدڀص خڀ٥ٹٓ ٬ځً ڄًي ٴعُخض ٤ىَځص، وٌڀٻ ٬ځً ٬ٽٓ ڄٵهىڂ خڀ٥ٹٓ  خؼبىدنًَوَ ڄٵهىڂ 

خڀٌٍ َُ٭سُّ ٬ه خڀعٱُُّض ٸَٝتش خؼبًي خغبدٜځص يف خڀٱٗٲ خعبىٌّ، بٌ ظُٕعىًڂ ڄ٥ُٝځمدض ٸُمص 

ىت ټمُدض خْڄ٥دَ وخڀؽځىؾ خؼبعٕدٸ٥ص ڀىٜٳ خؼبىدن يَـص خغبُخَش ؤؼىدء ڄىٔڃ ڄُ٭ُّه، ًّ٘ش خڀَُدق ول

 يف ڄى٥ٹص ڄُ٭ُّىص يف ڄىٔڃ ڄد. 

 خڀَُدق وؤمبد٢ ټدغبُخَش خؼب٭عديش خؼبىدوُص خڀ٩ُوٲ يف خوعٗپ زإهند  "خؼبىدن ظٱَت " ٨دٌُش ظ٭ُٲ

 ظٱَت خؼبىدن ولفڃ وظَتش وظايٌ خَْٞ. ٬ځً ڄى٥ٹص ټٿ خڀيت سبُّ وخؼبعٕدٸ٥دض )خْڄ٥دَ وخڀؽځىؾ(

ٔعايٌ خڀعٱَتخض  ټمد خڀ٥سُ٭ُص، خغبُىَص خْو٩مص بىل ظإؼَتخض ٌدجځص ٬ځً خڀ٥ىَٿ خؼبًي ٬ځً خڀٙدڄځص

 وؤوىخ٬هد، وټمُص خؼبعٕدٸ٥دض خڀَُدق ټإمبد٢ خڀ٥ٹٓ ؤوىخ٪ يف خغبُخَش بىل ظٱَت يف يَـدض خؼبعٵدٸمص

 زُحُص ٬ىخٸربىل  َايٌ فبد ويوُد؛ ٸٝىي ڄىدوُص بىل خلعمدٖض ڄعّخًَش ڀىٸى٪ ؤلًخغ ب٠دٴص

 هبد. خڀعىسا ٖ يبٽه خڀعإؼَت وخٔ٭ص وخـعمد٬ُص وخٸعٝديَص

 وټدن ڂ،.ٶ 0222 و 5222 ٬دڂ زُت ڄد ڀځٵعُش ظٱَتخؼبىدن ؤ٨هُض خڀع٥ىَخض خڀعدَىبُص لًوغ ڀٹً

 ڀسمَتش ڄُدي خڀسمُ. ويف ڄُٝ لًغ ُٰٶ ڄىٕىذ وخَظٵد٪ خعبځًُ وبٌخزص خَْٞ يٴث وؤ٘هٌُد ؤوؽبد

 ويوپ وظُټُد خڀٙدڂ ذبدَش وڄٹُ ٬دڄُش ڄى٥ٹص ٌڀٻ ٸسٿ وټدوط ٔىص، 622 ٬مٌُد َسځٯ خڀىت خؼبًتڀص

 ؼبًي خڀٝٱَت خعبځًُ ٬ُٝ خَْٞ ٘هًض لُػ 5522 ٬دڂ ټدوط وؼدوُهمد .خؼبعى٣ٔ خْزُٟ خڀسمُ

 خڀسمُ ڄىٕىذ بىل ٔىَُٕخ وخلبٵٟ ووٜځط خڀىيَدن ٬ځً وِلٵط خؼبُدي ذبم٭ط لُػ ٬دڂ، ڄدجص

 ٨دٌُش  ؤوٍض هَوخڀ٭ُٙ خغبديي خڀٹُن ڄ٥ځ٫ وىف خَْٞ. ڄه ـّءًخ طټعٕسخو ڄُٝ ڄٕدلص وټربض

 خ و٩ًُ 5640 ٬دڂ خٔعٽهىمل دبًَىص خڀسُحص ڄاسبُ وٗپ ؤوؽبد ټدن و٬دؼبً ٬ځمً خٌعمدڂ خؼبىدن ظٱَت

 وُٰٶ خڀسمدَ ؤ٥ٔك وخَظٵد٪ خْڄ٥دَ و٥ٌىپ وخڀَّخ٬ص خڀسُىڀىـٍ خڀعىى٪ ٬ځً ڀعإؼَتخهتد خؼبع٭ًيش

زعٱَت  خؼب٭ىُص خڀًوڀُصخغبٽىڄُص خؽبُحص  بوٙدء خؼبىعځٵص؛ وؽبٍخ مت زدْڄدټه وخڀًڀعدوخض خعبََّص خڀسځًخن

 .ڂ5655  (WMO) خعبىَص َٜٓديخڀ٭دؼبُص ڀ ى٩مصخؼب ؤوٙإهتد ، وخڀيت (IPCC)خؼبىدن
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 خْڄڃ خظٵدٸُص ٬ځً خڀعىٸ٫ُ ومت ڂ،5662 خؼبىدن ظٱَت ٖظٵدٸُص ڄٕىيش زة٬ًخي خؽبُحص ٌٍي ٸدڄط وٸً

 ٸمص ؤؼىدء  خڀربخَِٿ((ـدوَتو  زَُىيٌ ڂ5660 (UNFCCC) ڀعٱَتخض خؼبىدن خ٤ٔدََص شخؼبعمً

 خجملعم٫ بيل ربٵُّ ـهىي وهتًٲ ڄُٝ. زُىهد ڄه وټدن خڀ٭دمل زځًخن ؤٰځر ٬ځُهد وٸ٫ّ خَْٞ، وٸً

ُخَي، خغب خٖلعسدْ ڀ٩دٌُش وعُفص خڀ٭دمل َٕىي خڀٌٍ ڀځمىدن ظٱَت لًوغ يون خڀًويل ڀځمُځىڀص

 ٬دڂ حبځىپ   ̊ڂ 5.0و  ̊ڂ 2.5  دبٹًخَ 0202 ٬دڂ حبځىپ ٔعّيخي يَـدض خغبُخَش خڀيت ڄ٭ًپ وَِديش

 خغبُىٌ خڀى٩دڂ ؽبٍخ خڀعٱَت وڄد َعُظر ٬ځًُ ڄه خوعٗپ وعُفص 0522 ٬دڂ حبځىپ  ̊ڂ 0و ،0222

خڀٹ٥سُت، ـځًُ وٌوزدن  خعبىٌ، خڀٱٗٲ لُخَش يَـص ڄعى٣ٔ وَِديش ٬دڂ، زىـً خ٠َُْص ڀځٽُش

 ؤمبد٢ وخڀًڀعدوخض، وخوعٗپ خعبََّص خڀًوپ وخحمل٥ُدض، وُٰٶ خڀسمدَ ؤ٥ٔك ڄٕعىي د٪وخَظٵ

 وَِديش خَْخ٠ً خڀَّخ٬ُص، بوعدـُص خڀٕځيب ٬ځً ، وخڀعإؼَت)وخعبٵدٲ خڀٵ١ُدن ڄه وىزدض( خْڄ٥دَ

 خڀىزدجُص، وظ٭ُٞ خڀٽؽَت خْڄُخٞ وخوعٹدپ خڀ٭دڄص خڀٝمص ٬ځً خڀٕځيب وخڀعإؼَت خؼبدجُص، خلعُدـدهتد

 .خؼبًن ؼبىد٤ُ خڀٱُٶ ؤو خڀ٭٥ٗ ڄه

 زُت ظعُخوق  خؼبد٠ُص ٬دڂ خؼبدجص وٗپ ڄ٥ُيش َِديش خَْٞ ڀ٥ٕك خغبُخَش  يَـدض ٔفځط ٸًو

بىل  وخڀعٽىىڀىـُص خڀٝىد٬ُص خڀؽىَش يف خؼبعمؽځص خڀسَُٙص خْو٥ٙص ؤيض يَـص ڄحىَص. لُػ 2.2-2.4

وؤٜسمط خعبىي،  زدڀٱٗٲ ظُټُّخهتد  خغبُخَي وَِديش ٰدِخض خٖلعسدْ خوس٭دؼدض ڄ٭ًپ َِديش

٨دٌُش ظٱَت خؼبىدن هتًي ىف خڀٕىىخض خْوَتش خؼبىخَي خؼبدجُص ؼبُٝ، وودٜص وّخودض خؼبُدي خعبىٴُص 

خڀٕدلځُص خڀىت ظ٭عمً يف ظٱٍَعهد ٬ځٍ ڄُدي خْڄ٥دَ خڀىت زًؤض ىف خڀعىدٸٛ، وټٍڀٻ ظإؼَت خَظٵد٪ 

 َايي بىل سبځك ٌٍي خػبّخودض خعبىٴُص.ڄىٕىذ ٥ٔك خڀسمُ خْزُٟ خؼبعى٣ٔ خڀٍي زًوَي 

 وؤلً وخٖٸعٝديَص، خٖـعمد٬ُص خڀعىمُص ڄًوٗض ؤٌڃ ؤلً وٌى خغبُدش، ؤٔدْ ٌى ولُػ ؤن خؼبدء

 ٴُمد خڀ٭دمل يف ٴٹًُخ خْټؽُ خؼبىد٤ٷ ؤلً خڀ٭ُزُص خؼبى٥ٹص وظ٭ً خٖٔعًخڄص خڀسُحُص، ٬ىدُٜ ؤٌڃ

 عبهىي ټسَتش ربًَدض خڀ٭ُزُص خؼبى٥ٹص يوپ ڄ٭٩ڃ يف وًَش خؼبُدي خؼبدجُص. وظٕسر زدؼبىخَي َع٭ځٷ

 خؼب٥ُيش خڀٕٽدوُص خڀَّديش وظعٵدٸڃ خؼبٙٽځص وعُفص. خڀى٤ٍت وخٔٸځُمٍ خؼبٕعىي ٬ځً خؼبٕعًخڄص خڀعىمُص

 َِديش يف  زدڀٵ٭ٿ ؿبٕىًٔد ؤٜسمط ز٭١هد وخڀيت ،خؼبى٥ٹص ٬ځً خؼبىدوُص ڀځعٱَتخض خؼبعىٸ٭ص وخِؼدَ

  .خحملًويش صخؼبدجُ خؼبىخَي ٬ځً خڀ١ٱى٢

 ڄسديت خڀًويل خجملعم٫ ظ س ىًّ خڀ٭دمل، ڄٕعىي ٬ځً ٸ٥د٪ خؼبُدي يف خؼبعىدڄُص ويف ڄىخـهص خڀعمًَدض

 وآوٌُد خؼبٕعًخڄص، خڀعىمُص ڀعمٹُٷ خعبهىي وظٽؽُٳ ٌڀٻ، ؼبىخـهص خؼبدجُص ڀځمىخَي خؼبعٽدڄځص خٔيخَش

 ڀٓڄڃ خڀ٭دڄص خعبم٭ُص ڄه ُخٌَدبٸ مت وخڀيت ،0202 ٬دڂ خؼبٕعًخڄص لىت خڀعىمُص سبؽٿ يف ؤـىًش

 خڀٽٵدءش بىل ربٹُٷ ٬دڂ زٙٽٿ خؼبدجُص ڀځمىخَي خٔيخَش خؼبعٽدڄځص وهتًٲ .0252 ٔسعمرب يف خؼبعمًش
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 ًوظٕ٭ .خؼبُدي َع٭ځٷ زدٔعىًخڂ ڄىخَي خڀسُحُص ٴُمد وخٖٔعًخڄص خٖـعمد٬ُص، وخڀ٭ًخڀص خٖٸعٝديَص،

ټدٴص  زُت خعبهىي خؼبدجُص، وظىُٕٷ ڀځمىخَي ڄعٽدڄځص خٔعُخظُفُدض بىل و٫٠ خڀ٭ُزُص خڀًوپ ڄه خڀ٭ًًَ

  .خؼبٕعًخڄص يوَ خؼبُدي يف خڀعىمُص ڀع٭َّّ خڀى٤ٍت خؼبٕعىي ٬ځً خڀًوڀص وؤـهّش ڄإٔدض

وَٴ٫ ټٵدءش خٔعىًخڄهد ڀعمٹٷ ٠مدن ظىٴَت خؼبُدي ڀځفم٫ُ،  0202وـدءض ؤًٌخٲ خڀعىمُص خؼبٕعًخڄص 

 ټمدوخزبدٌ بـُخءخض ٬دـځص ڀځعًٝي ڀعٱَت خؼبىدن وآؼدَي  ،3خؽبًٲ َٸڃ  ټمد ظىٛ ٬ځًُ ظٵًُٝٗ زىىي

 .0202، وو٠٭ط ڄاُ٘خض ڀعمٹُٷ ټٿ زىً حبځىپ 50وٝط ٬ځًُ زىىي خؽبًٲ َٸڃ 

 تغري ادلنبخ أصببة -1

 ؤٔسدذ ٤سُ٭ُص وڄىهد:

ؤَٕځىًخ  زُټدين : ڄؽٿ ٌدجځص زٽمُدض خڀًٴُحص خڀٱدِخض ڄىهد َىس٭ػ لُػ ؼىَخض خڀربخټُت -5

 .وظُٙځً

خڀىسديت  خڀٱ٥دء ظًٌىَ ڄه ظ٭دين خڀيت خعبدٴص و٘سً خعبدٴص خْٸدڀُڃ يف خڀعُخزُص خڀ٭ىخٜٳ -0

 خعبى.  يف ٬دڀٷ ٰسدَ ڄه ظؽَتي وڄد خػبمدُٔت ََدق ؤڄؽځعهد وڄه وخْڄ٥دَ، خڀَّخ٬ص وٸځص

ب٠ُخذ خجملدپ  وعُفص سًد ظٹَُ ٬دڂ 55 ټٿ ربًغ ٨دٌُش وٌٍ خڀٙمُٕص خڀسٹ٫ ٨دٌُش -0

 . ڄىهد خڀٝديَ ڀٕ٘٭د٪ خغبُخََص  خڀ٥دٸص ڄه ًََّ فبد ڀځٙمٓ خؼبٱىد٤ٍُٕ

خڀ٭ځىٌ  خعبىٌ خڀٱٗٲ ظ١ُذ لُػ خڀىفىڂ ز٭ٟ خوٵفدَ ٬ه خڀىدصبص خڀٽىوُص خْ٘٭ص -1

 خؼب٫ٙ. خڀٽُزىن ڀعٽىَه ڀَٓٞ، وظايٌ

 ؤٔسدذ خ٥ٜىد٬ُص:

 زدڀ٭دمل ڄؽٿ: خؼبعّخًَ خڀٕٽدين زدڀىمى خڀسَُٙص، خْو٥ٙص ٬ه خڀىدصبص خؼبٕسسدض وٌٍ

وڄ٭دڄٿ  خڀٽهُزدجُص، خڀ٥دٸص وعدؾبو خڀىٵ٣، ټعٽَُُ خؼبىعځٵص خڀٝىد٬دض ڄه ىس٭ؽصخؼب خڀٱدِخض -5

 . خڀس٥دََدض وڄٝدو٫ خْظبىط، بوعدؾ

 . خڀٽهُزدجُص وخؼبىڀًخض خڀُٕدَخض ٬ىخيڂ -0

 خڀيت وخْ٘فدَ خڀٱدزدض بِخڀص و٬مځُدض وخ٬ْٗٲ خڀَّخ٬ُص ڄؽٿ خْظبًش خْو٥ٙص وىخظؿ -0

 .CO2ٰدِ  ودٜصً خغبُخٌَ خٖلعسدْ ٰدِخض ٖڄعٝدٚ ڄًَٝ ؤټرب ظ٭عرب 

 و٥ًُخ ز٭ُٙش ؤټؽُ َ٭عرب خڀٌٍ خؼبُؽدن ودٜص خڀٝمٍ خڀُٝٲ ڄُدي ڄه خؼبىس٭ؽص خڀٱدِخض -1

 .CO2ڄه  ؤ٠٭دٲ
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 خوس٭دؼدض ڄ٭ًپ بىل َِديش وخڀعٽىىڀىـُص خڀٝىد٬ُص خڀؽىَش يف خؼبعمؽځص خڀسَُٙص خڀىٙد٤دض ؤيض

 خغبُخٌَ خٖلعسدْ ٨دٌُش بىل لًوغ ؤيي فبد خعبىي؛ زدڀٱٗٲ ظُټُّخهتد وَِديش خڀٱدِخض،

Greenhouse Gases ٪ڄ٭ًپ َِديش وعُفص خڀ٥سُ٭ُص ڄ٭ًٖهتد ٬ه خَْٞ لُخَش يَـص وخَظٵد 

 -ٚ :ٌٍ خڀٱدِخض وٌٍي خڀ٭دمل، ؼبىدن ظٱَت يف لًوغ ظٕسر فبد خغبمُخء ربط خْ٘٭ص خڄعٝدٚ

 CO2 خڀٽُزىن  ؤټًُٕ دينؼ  .1

 CH4 خؼبُؽدن   .2

 N2Oخڀىُعُوِ  ؤټًُٕ  .3

 PFCsخڀسَتوٴځىَوټُزىن  ڄُټسدض  .4

 HFCsخؽبًَُوٴځىَوټُزىن  ټسدضڄُ  .5

  SF6 خڀٽربَط ٴځىًََ ٔديْ  .6

 خؼبىدن ظٱَت و٬ٗٸص وخٔلُدجُص خڀ٥سُ٭ُص خڀسُحص ٬ځً سبط خڀيت خڀًَخٔدض ڄه خڀ٭ًًَ ظىدوپ ؤيي ټمد

 زُت خڀ٭ٗٸص يف ټسَت زٙٽٿ خڀؽٹص ڄه بىل ڄًَّ ،خڀٕىىخض خْوَتش يف خِيخيض ټؽَتًخ هبد، وخڀيت

 ٬ه خڀٝديَ خڀُخز٫ خڀعفمُ٭ٍ خڀعٹَُُ يف ٌټٌُد مت وخڀعإؼَتخض خڀيت خغبُخٌَ خٖلعسدْ ٨دٌُش

 ڄه ٬دڀُص يَـص ٌىدٺ "ؤن ٬ځً ؤټًض وخڀيت 0224 زعٱَت خؼبىدن خؼب٭ىُص خڀًوڀُص خغبٽىڄُص خؽبُحص

 خڀى٩ڃ ڄه خڀ٭ًًَ ٬ځًظإؼَتٌد  ٨هُ وخڀيت خغبُخَش" يَـدض يف خغبدڀُص خٔٸځُمُص ڀځعٱَتخض خڀُٹُت

 ؤټًُٕ ؼدين ڄه خغبدڀُص خڀعُټُّخض ؤن خغبُخٌَ. ټمد خٖلعسدْ ٨دٌُش زٕسر وخٔلُدجُص خڀٵَُّدجُص

 ڄه ؤٌ (خعبځًٌُ ڄىٍ خڀ٭ُٝ خڀ٭ٝىَ خڄعًخي ٬ځً خؼبٕفځص خڀٹُڃ زٽؽَت ظٵىٶ خؼبُؽدن وٰدِ خڀٽُزىن

خٖلعسدْ  ٰدِخض ظُټُّخض يف ڀځَّديش وخڀُجٍُٕ خْوپ خڀٕسر ٔىص(، وَ٭عرب 322222 لىخيل

 خٔعىًخڂ يف بىل خڀعٱَت زد٠ٔدٴص خْلٵىَي، خڀىٸىي خٔعىًخڂ ٌى 5422 ٬دڂ ڄىٍ خغبُخٌَ

 ٬ځً خغبُخَي خؼبٍټىَش خٖلعسدِْخض ٰد وظ٭مٿ .خڀ٥سُ٭ُص خؼبٽىودض يف خڀسُٙي ؤٌ خڀعًوٿ خَْخ٠ٍ

 خ٬عًخپ ٬ځً خغبٵد٦خ٠َُْص و خڀٽُش ڀعًٴحص خڀٙمٓ ٤دٸص ڄه ـّء حبسٓ خعبىٌ خڀٱٗٲ ٸُدڂ

 .خڀ٭دؼبٍ خٖلعُخَ ٨دٌُش ٬ځً ڄاؼُش ټىهند زٹًَ ظځىغ خڀٱدِخض ڄٝديَ ظځٻ ظٙٽٿ ٖلُػ . خؼبىدن

 َعڃ بٌ خڀ٩دٌُش ٌٍي ڄ١د٬ٵص يف ظٕدٌڃ خڀيتٱدِخض خڀ ؤٌڃ ؤلً خڀٽُزىن ؤټًُٕ ؼدين وَٙٽٿ

 ب٠دٴص ض وَٰتٌد،وخڀُٕدَخ خڀ٥دٸص ڄٝدو٫ يف خڀ٥سُ٭ٍ وخڀٱدِ وخڀىٵ٣ لُٶ خڀٵمڃ ؤؼىدء بوعدـً

ڄه  خؼبىس٭ػ خؼبُؽدن وٌى ڄاؼُ آوُ ٰدِ وخ٫ٔ. وٌىدٺ خڀٱدزدض زٙٽٿِخڀص ب وعُفص بڄعٝدًٜ بىل ٬ًڂ

 ؤټًُٕ ؼدين خڀٱدِ. وټٍڀٻ وؤودزُر خؼبىدـڃ وؤ٘ٱدپ خؼبىځٵدض وڄًخٴه خڀسٹُ وظُزُص خَِْڄّخَ٪ 

 .خغبُخَش خلعسدْ يف دؤ١ًَ َٕدٌڃ ٴهى خڀٽُمُدجُدض ڄه وَٰتٌد خْظبًش ڄه خڀىدظؿ خڀىُعُوِ
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  خؽبُحص ٬ه خڀُخز٫ خڀٝديَ خڀعفمُ٭ٍ خڀعٹَُُ وآوٌُد خڀُظبُص، خڀًوڀُص خڀعٹدََُ ؤؼسعط وڀٹً

 خِووص خْوَتش يف لًغ خڀٌٍ خؼبىدن ظٱَت ؤن ،0224 يف زعٱَت خؼبىدن خؼب٭ىُص خڀًوڀُص خغبٽىڄُص

 زدڀٵ٭ٿ ؤؼُ ٸً خڀسمُ ٥ٔك ىيڄٕع وخَظٵد٪ خغبُخَش يَـدض خَظٵد٪ يف خؼبٕفځص خڀَّديخض ؤُٖمد

 خعبٵدٲ ڄه ووىزدض خڀٵ١ُدن ڄه لدٖض ٬ځًُ ظُظر فبد وخٔلُدجُص؛ خڀٵَُّدجُص خڀى٩ڃ ټؽَت ڄه يف

 ټٿ ٬ځً ٠ُوََص خٔعُخظُفُص خڀعٱَتخض ظځٻ ڄ٫ خڀعٽُٳ خڀسمُ، وَ٭عرب ٥ٔك ڄٕعىي وخَظٵد٪

 خلعمدٖض و٤إش ڄه خڀعىٵُٳ ـٿؤ ڄه خعبهىي خؼبسٍوڀص ٖٔعٽمدپ خڀ٭دمل، ؤكبدء صب٫ُ يف خؼبٕعىَدض

 ٥ٔك ٬ه خؼبىىٵ١ص خغب١َُص خڀٕدلځُص خؼبىد٤ٷ ٬ځً خحملعمځص و٬ىخٸسً ڀځٹځٷ، خؼبؽَتش خؼبىدن ظٱَت

بىل  ڄٽدن ڄه ؤٌ زبعځٳ ؿبځُص ظإؼَتخهتد ؤن بٖ ٬دؼبُص ٨دٌُش ظٱَت خؼبىدن ٨دٌُش وظ٭عرب خڀسمُ،

 خڀٹدَش يف ظٱَت خؼبىدن ؼبىد٤ُ ظ٭٠ًُد پخڀًو ؤټؽُ ڄه ڄُٝ وظ٭عرب خ٠َُْص، خڀٽُش ٥ٔك ٬ځً آوُ

 .خٔٴَُٹُص

 تغري ادلنبخ ػهً اندانت ادلإشساث -2

 ٌىدٺ خڀ٭ًًَ ڄه خؼباُ٘خض خڀىت ظًپ ٬ځً ظٱَت خؼبىدن ٬ځً ٥ٔك خڀٽُش خ٠َُْص وڄىهد:

 .خ٠َُْص خڀٽُش ٬ځً خڀ٥ٕمٍ خؽبىخء لُخَش يَـدض يف خؼب٥ُي خِٖيَدي .5

 .خؼبىد٤ٷ ڄه خڀ٭ًًَ يف خْڄ٥دَ ٥ٌىپ وڄ٭ًٖض ،خغبُخَش يَـدض ڄعى٣ٔ ظى٫َِ ظٱَت .0

 .خؼبىد٤ٷ ڄه خڀ٭ًًَ ٬ځً وخڀ٭ىخٜٳ خغبُخََص، خؼبىـدض ڄ٭ًٖض خِيَدي .0

 .خغبسىذ بوعدؾ يف ڄځمى٦ خلبٵدٞ لًوغ بىل خلعمدپ خڀًَخٔدض ظَٙت .1

 .خڀسمُ ٥ٔك ڄٕعىي خَظٵد٪ ڄ٭ًپ .2

 اث انضبزة نتغري ادلنبخ ػهً يصسانتأحري -3

 زعٱَت خؼبىدن خؼب٭ىُص خڀًوڀُص خغبٽىڄُص خؽبُحص ٬ه خڀٝديَ ُخز٫خڀ خڀعفمُ٭ٍ زدڀعٹَُُ وَي ڄد ٬ځً زىدءً

 خڀىت خؼبىد٤ُ وخڀعهًًَخض ڄه ڀ٭ًي ټسَت وزٙٽٿ ڄُٝ ؤن ظع٭ُٞ خؼبعىٸ٫ ڄه 0251، 0224ً ٬دڄ

 ڄىخَي وٹٛ ٌڀٻ ڄه َعس٫ وڄد خغبُخَش؛ يَـدض وخَظٵد٪ خڀسمُ، ٥ٔك ڄٕعىي خَظٵد٪ يف ظعمؽٿ

 خڀُٕدلُص، وظإؼُ خؼبىد٤ٷ خحملدُٜٿ، ؤوىخ٪ ز٭ٟ ، وٜ٭ىزص َِخ٬صَّخ٬ُصخڀ خٔوعدـُص ؼُخؼبُدي، وظإ

 خڀٱٍخء، وخڀٝىد٬ص، وؤڄه خڀ٥دٸص، ٸ٥د٬دض ظإؼُ وزدڀعديل خڀعمعُص؛ خڀ٭دڄص، وخڀسىُص خڀٝمص وټٍخ

 خڀٹىڄٍ.  وخٖٸعٝدي
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 خَظٵد٪ ڄٕعىي ٥ٔك خڀسمُ 0-5

 بىل ُٰٶ َايي ٔىٲ ٔڃ 26بىل  55 ڄه خڀسمُ ٥ٔك ڄٕعىي خَظٵد٪ ؤنَخٔدض خڀً ظاټً

لُػ ظَٙت ز٭ٟ خڀُٕىدََىٌدض بيل  خڀىُٿ هنُ وزدڀٍخض يڀعد خڀٕدلځُص خؼبىىٵ١ص خؼبىد٤ٷ

ظ٭ُٞ لىخيل ؼځػ ڄٕدلص خڀًڀعد ڀځٱُٶ، وًٌ خؼبى٥ٹص خؼبإٌىڀص زدڀٕٽدن، وَعُټّ ٴُهد خڀىٙد٢ 

 وظإؼُ خڀٕىخلٿ، ڄه صخڀٹَُس خعبىٴُص خؼبُدي ـبّون خڀَّخ٬ٍ وخڀٝىد٬ٍ، وظإؼَت ٌڀٻ ٬ځٍ

 وخؼبىخوث خڀُٕدلص، وخڀعفدَش، بىل ظإؼُ زد٠ٔدٴص ٌٍخ وخؼبٕعٝځمص،َخ٠ً خڀَّخ٬ُص خْ ـىيش

 ټدَِْ خڀٱٍخجُص خحملدُٜٿ ز٭ٟ يف بوعدـُص بىل خلبٵدٞ ُٔايي ټمد خڀٕدلځُص. زدؼبىد٤ٷ

 عُټُرخڀ خَْخ٠ً خڀَّخ٬ُص، وظٱَُت يف يف وٕدجُ ىلبو ز٭١هد، َِخ٬ص وٜ٭ىزص وخڀٹمك،

  .ڄُٝ يف خڀٕدجً خحملٝىيل

 آؼدَ خَظٵد٪ ڄٕعىي ٥ٔك خڀسمُ ٬ځً خؼبى٥ٹص خڀٕدلځُص ڀًڀعد خڀىُٿ 0-5-5

يڀعد خڀىُٿ ڄ٭٠ُص ڀځى٥ُ زٕسر ظإؼَت ظٱَت خؼبىدن وخَظٵد٪ ڄٕعىي ٥ٔك خڀسمُ. و٩ًُخ 

 ٖلبٵدٞ خَٖظٵد٪ يف ڄى٥ٹص يڀعد خڀىُٿ. لُػ ظُ٭عرب ڄُٝ وخلًش ڄه ؤټرب طبٓ يوپ َُعىٸ٫

ؤن ظعإؼُ يف خڀٱدڀر زدَظٵد٪ ڄٕعىي ٥ٔك خڀسمُ دبٹًخَ ڄعُ وخلً وعُفص خٖلعسدْ خغبُخٌَ. 

وربعٿ ڄُٝ خؼبُظسص خػبدڄٕص يف خڀ٭دمل ٴُمد َع٭ځٷ زدڀعإؼَت ٬ځً  خؼبىد٤ٷ خغب١َُص، ؤُعإؼُ 

خڀىدظؿ خحملځٍ خٔصبديل ؼبُٝ زٙٽٿ ټسَت، وٸً ظٽىن خؼبىخَي خڀ٥سُ٭ُص يف ڄُٝ ټمىخَي خؼبُدي 

ووى٬ُص خؼبُدي وخَْخ٠ٍ خڀَّخ٬ُص وخڀؽُوش خغبُىخوُص وڄٝدًَ خْظبدٺ ٠ُ٬ص ڀځعإؼُ ؤ١ًَد، وٸً 

وَِديش ڄځىلص خڀعُزص.  صخؼبدغب ظىخـً ڄُٝ ؤِڄدض زُحُص ڄؽٿ ظأټٿ خڀٙىخ٤ث وظًخوٿ ڄُدي خڀسمُ

وڀٍخ هبر ٬ځً ڄُٝ ؤن ظًَٺ خڀعهًًَخض خڀىدصبص ٬ه ظٱَت خؼبىدن، وؤن ظ٫١ ُٔدٔدض ڀځمً 

خؼبىد٤ُ وظعىٍ خٔـُخءخض خڀِٗڄص. وَُ٭ً خڀعٽُٳ ڄ٫ ظٱَت خؼبىدن يف ڄُٝ ٸ١ُص َجُُٕص ڄه 

ڄه ڄى٩ىَ ظىمُص ڄىخَي خؼبُدي، وبوعدؾ خڀٱٍخء، وخٔعٹُخَ ٔٽدن خڀَُٳ؛ وڀٍخ ٴمه خڀ١ُوٌَ 

خٔعىًخڂ خؼباُ٘ خؼبٹعُق ڀعمًًَ خؼبىد٤ٷ خْټؽُ ٠ُ٬ص ڀځى٥ُ. ظع١مه ٬مځُص ٜى٫ خڀٹُخَ 

 ڀسًخجٿ وظٹُُڃ خڀسًخجٿ وخؼبٹدَوص زُىهد. ربًًَ ؾبمى٬ص خ

٬ځً ُٰخَ ڄىد٤ٷ خڀًڀعد خْوُي يف صب٫ُ ؤكبدء خڀ٭دمل، زب٫١ يڀعد خڀىُٿ لدڀًُد ڀځعٱَُتخض؛ 

دبد يف ٌڀٻ ظٱَتخض خػب٣ خڀٕدلځٍ بڄد خڀع٭َُص ؤو خڀعُخټڃ، وٌسى٢ خڀًڀعد، وخَظٵد٪ ڄٕعىي 

َُص؛ دبد يف ٌڀٻ خڀعًوٿ خڀسٌُٙ، ٥ٔك خڀسمُ، زٕسر ؾبمى٬ص ڄه خڀ٭ىخڄٿ خڀ٥سُ٭ُص وخڀسٙ

وخغبً ڄه ظَُٝٵدض خڀىُٿ، وظٱَت خؼبىدن. وزىدءً ٬ځً ٌڀٻ ٴةوً مت خڀٹُدڂ زدڀ٭ًًَ ڄه 
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ڀعٹُُڃ ٸدزځُص   (0225)خڀًَخٔدض ؼبىخـهص ٌٍي خؼبٙٽځص، وڄىهد يَخٔص خڀٙىدوي وآوُون 

ي ٥ٔك خڀسمُ، ظ٭ُٞ خؼبى٥ٹص خڀٕدلځُص ڀًڀعد خڀىُٿ ڀځعإؼُ زعٱَت خؼبىدن / خَظٵد٪ ڄٕعى

وظٝمُڃ خٔعُخظُفُص ظٽُٳ ظٕعىً بىل ب٤دَ ُٔدٔص خڀعٽُٳ. وڀعمٹُٷ ؤًٌخٲ ٌٍي خڀًَخٔص، 

مت ظ٥ىَُ وُخج٣ خَٖظٵد٪ ڄه وٗپ و٩ڃ خؼب٭ځىڄدض خعبٱُخٴُص. وڄه وٗپ ٌٍي خڀًَخٔص، مت 

ظ٥سُٷ  ؼٗؼص ُٔىدََىٌدض ولىخيل ڄدجيت ٜىَش ًٌَُوُٰخٴُص ڀعى٠ُك خؼبىد٤ٷ خؼب٭٠ُص 

لىت هندَص خڀٹُن خغبديل. ظَٙت خڀىعدجؿ بىل ؤوً زدڀىٕسص ڀځُٕىدََى خْوپ )خڀى٫٠  ڀځى٥ُ

7 ڄه بصبديل ڄٕدلص 755.42 و71.02  و0.00خغبديل(، سبؽٿ خؼبىد٤ٷ خؼب٭٠ُص ڀځى٥ُ لىخيل 

٬ځً خڀعىخيل. ظٹًڂ خڀًَخٔص ڄىهؿ ظٹُُڃ خڀعٽُٳ  A1F1و B1و CoRIيڀعد خڀىُٿ ڀُٕىدََىٌدض 

يڀعد خڀىُٿ. َٱ٥ٍ هنؿ خڀعٽُٳ ؤو٩مص خڀ٬ًڃ خڀعٽُٵُص خڀيت يبٽه ؤن ظٕد٬ً  ڀځمىد٤ٷ خڀؽٗغ يف

( ٬ځً ظٹځُٿ خٔعؽمدَخهتد غبمدَص خؼبىد٤ٷ خؼب٭٠ُّص ڀځى٥ُ خڀيت GOEخغبٽىڄص خؼبَُٝص )

لًيهتد خڀًَخٔص، زد٠ٔدٴص بىل ٌڀٻ، ٴةوً َٱ٥ٍ خڀُٕدٔدض وخڀ٭مځُدض خڀيت يبٽه ظىٵٌٍُد 

 ٵد٪ ڄٕعىي ٥ٔك خڀسمُ ٬ځً خؼبىد٤ٷ خڀٕدلځُص يف يڀعد خڀىُٿ.ڀځمً ڄه خِؼدَ خڀٕځسُص َٖظ

ټمد ؤټًض خڀًَخٔص ٬ىً ظ٭ُٞ خؼبىد٤ٷ خڀٕدلځُص َٖظٵد٪ ڄٕعىي ٥ٔك خڀسمُ، ٴةهند ظىٍٜ زةـُخء 

ڄًَّ ڄه خڀًَخٔدض زٙإن خڀعإؼَتخض ٬ځً ڄځىلص خَْٞ وخؼبُدي خعبىٴُص، وؤمبد٢ خْڄىخؾ وخڀعُدَخض، 

، وخڀى٩ڃ خَٔٽىڀىـُص ڀځسمَتخض، وڄىخَي خؼبُدي وؤو٩مص خڀُٝٲ، وڄٝدًَ وؤو٩مص خڀع٭َُص وخڀعُخټڃ

 خْظبدٺ زٕسر خڀعٱَتخض خؼبعىٸ٭ص يف خْمبد٢ خغبدڀُص، ووځٝط خڀًَخٔص خيل خٖٔعىعدـدض خڀعدڀُص :

( خؼبعىٸ٫ ڄه SLRظىٴُ خڀًَخٔص ظٹُُمًد ؼبًي ظإؼُ  يڀعد خڀىُٿ زدَظٵد٪ ڄٕعىي ٥ٔك خڀسمُ ) -

 ظٱَت خؼبىدن. 

ـَُط خڀًَخٔص زدٔعىًخڂ خڀٹُدٔدض خڀٵ٭ځُص ؼبٹدَُٓ خؼبً وخعبَّ ڀځ٭ٹىي خڀؽٗؼص خؼبد٠ُص ؤ -

 .خڀىُٿ ڀًڀعد خڀٕدلځُص خؼبىد٤ٷ سبؽٿ ڄىخٸ٫ ؼٗؼص يف خڀسمُ ٥ٔك ڄٕعىيڀعٹًَُ خذبدي ڄعى٣ٔ 

 ڄه َعٱَت خڀسمُ ٥ٔك ڄٕعىي خَظٵد٪ؤ٘دَ خڀعمځُٿ خٔلٝدجٍ ڀځسُدودض بىل ؤن ڄعى٣ٔ  -

 .خڀُدزٕص ٌسى٢ زٕسر ؤوُي بىل ڄى٥ٹص

ڄځڃ يف  5.3ڄځڃ،  0.0ڄځڃ،  2.0ٌى  SLR ڄ٭ًپؤو٠ك خڀعمځُٿ خٔلٝدجٍ ؤن ڄعى٣ٔ  -

 زىَٔ٭ًُ وخڀربڀٓ وخْٔٽىًََص ٬ځً خڀعىخيل. 

 0202وٴٹًد ڀځعىسا زًَـص خغبُخَش يف  A1F1و B1و CoRIمت ظٝمُڃ ؼٗغ ُٔىدََىٌدض ًٌ:   -

 .0522و 0242و 0222و

 ولًظُت ـبعځٵعُت. ؤـَُط خڀًَخٔص يف -
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7 0.00ظَٙت خڀىعدجؿ بىل ؤن خؼبىد٤ٷ خؼب٭٠ُص ڀځى٥ُ زدڀىٕسص ڀځىلًش خْوىل سبؽٿ لىخيل  -

٬ځً  A1F1و B1و 7CoRI ڄه بصبديل ڄٕدلص يڀعد خڀىُٿ ڀُٕىدََىٌدض 755.42 و1.02و

 خڀعىخيل.

ن ڄه ودلُص ؤوُي، وزدڀى٩ُ بىل ؤو٩مص خغبمدَص خڀ٥سُ٭ُص وخڀيت ڄه ٜى٫ خٔوٕدن، ٴة  -

ڄه ڄٕدلص ڄى٥ٹص يڀعد خڀىُٿ  0.25و 2.64و 2.41خؼبىد٤ٷ خؼب٭٠ُص ڀځى٥ُ ڀًَهد وٕر 

7 ڄه ڄى٥ٹص يڀعد ٬5.2ځً خڀعىخيل. وٌٍخ َ٭ٍت ؤن ؤٸٿ ڄه  A1F1و B1و CoRIڀُٕىدََىٌدض 

7 ڄ٫ 0ولىخيل  B1و CoRIخڀىُٿ ٔع٭دين ڄه خَظٵد٪ ڄٕعىي ٥ٔك خڀسمُ يف ُٔىدََىٌدض 

 .A1F1ُٔىدََى 

، ٸدڂ زُودڄؿ خڀعٽُٳ ڄ٫ ظٱَت خؼبىدن يف ؤٴَُٹُد، خڀٌٍ ڄىڀً ڄُټّ خڀعىمُص خڀًوڀُص 0226يف ٬دڂ 

خڀٽىًٌ ووِخَش خڀعىمُص خڀًوڀُص زدؼبمځٽص خؼبعمًش زعمىَٿ ڄُٙو٪ ڀځسمػ يف خٔعُخظُفُدض خڀعٽُٳ ڄ٫ آؼدَ 

زٙٽٿ خَظٵد٪ ڄٕعىي ٥ٔك خڀسمُ ٬ځً خؼبى٥ٹص خڀٕدلځُص ڀًڀعد خڀىُٿ. وٸً مت ظىٵٍُ ٌٍخ خؼبُٙو٪ 

ڄٙعُٺ ڄه ٸسٿ ڄ٭هً حبىغ خڀٙىخ٤ث وڄ٭هً حبىغ خڀًَخٔدض خڀ٭ځُد يف ـدڄ٭ص خْٔٽىًََص، وڄُټّ 

بَظٵد٪ ڄٕعىي  مت وٗؽبمد يَخٔص آؼدَ خٔعمُ خؼبُٙو٪ خڀسمؽٍ ٬دڄُت  .(0250- 0252) وًڄص خڀعىمُص

٥سُ٭ُص يف ، وڄًي ظإؼُ خجملعم٭دض خڀٕدلځُص، وخڀٹ٥د٬دض خٖٸعٝديَص، وخڀى٩ڃ خڀ ٥ٔSLRك خڀسمُ

ڄىد٤ٷ َؤْ خڀرب، وڄًَىص يڄُد٢ خعبًًَش، وصبٝص. وټدن خڀٱُٞ ڄه خڀسمػ ٌى ربًًَ وُدَخض 

خڀعٽُٳ، وظٹُُڃ ٴ٭دڀُعهد ڄه لُػ خڀعٽځٵص يف خغبً ڄه ٸدزځُص خڀعإؼُ زدَظٵد٪ ٥ٔك خڀسمُ، وَع٥ځر 

ؼُ، وؼدوًُد  ظٽدڀُٳ ظٹُُڃ ـًوي وُدَخض خڀعٽُٳ يَخٔص ؼٗؼص ڄىخ٫ُ٠ َجُُٕص: ؤوًٖ ؤوىخ٪ ويَـدض خڀعإ

 وُدَخض خڀعٽُٳ خحملًيش، وؤوَتًخ ٬ٗٸعهد زدڀىىخلٍ خٖـعمد٬ُص وخٖٸعٝديَص وخڀُٕدُٔص. 

 خڀٕدلځُص خؼبىد٤ٷ ٔٽدن ظإؼُ ڀعمځُٿ ؿبدوڀص ؤوپ ٌٍخ خؼبُٙو٪ خڀسمؽٍ يبؽٿ خڀى٤ٍت، خڀٝ٭ًُ ٬ځً

 .ڄُٝ يف ڀځى٥ُ ٠ُ٬ص خْټؽُ خڀٕٽدن ٬ًي ربًًَ ٬ه ٴ١ځًد وخٸعٝديٌ، خـعمد٬ٍ ڄى٩ىَ ڄه

  ڄُٝ. يف SLR ڄ٫ ٬مځًُد وخؼبمٽىص خْڄؽٿ خڀعٽُٳ وُدَخض ڀعمًًَ هنفًد وـُّذ خؼبُٙو٪ و٫٠ وٸً

 خڀٹُخَ، ٜى٫ يف )خغبٽىڄُص َٰت وخؼبى٩مدض خحملځُص خجملعم٭دض(خعبمهىَ بُ٘خٺ ؤنبُص ټمد خن

 وخٔٸځُمٍ، خڀًويل خڀٝ٭ًَُه ٬ځً ڄعّخًَ ٙٽٿز ؤ١ًَد ٬ځُهد خڀعإټًُ مت ٸً خڀٕدلځُص خڀسُحص وبيخَش

 ٬ىًڄد بٖ ٴ٭دڀًد خعبمهىَ يوَ َٽىن ؤن يبٽه وٖ ڄُٝ.  يف خڀٕځ٥دض ڄه خڀ٭ًًَ ـدور ڄه وټٍڀٻ

 خڀعى٣ُ٥ يف ڄٙدَټعً خڀٕدلځُص، وي٬ڃ خڀسُحدض ٬ه بىل خؼب٭ځىڄدض خعبمهىَ وٜىپ ظٙف٫ُ َعڃ

 ڄه خڀعٽُٳ ُٔدٔدض ُٜدٰص ڀعمُٕت َُسًُدذب ڄُٙو٬ًد خؼبُٙو٪ ٌٍخ ټدن وڀٍڀٻ خڀٹُخَ. وٜى٫

 ـبعځٳ ڄه ټسَت ٬ًي خڀسًخَص ڄىٍ و٘دَٺ وڄٙدَټعهڃ. خؼبع٭ًيَه خؼبٝځمص ؤٜمدذ ڄًخوٖض وٗپ
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 خعبمدٌَتَص خؼبٙدَټص ٠مدن يف وخڀٹ٥د٬دض خؼبٕعىَدض ـبعځٳ ڄه خؼبٝځمص ؤٜمدذ ؾبمى٬دض

 ڄعىخ٠٭ص ڄٕدنبدض خؼبُٙو٪ ٍخٌ ٸًڂ وٸً .خڀٕدلځُص خؼبىد٤ٷ وبيخَش خڀٹُخَ، ٜى٫ يف خڀى٥ٙص

 يف خڀسمُ ٥ٔك ڄٕعىي َٖظٵد٪ خڀعٽُٵُص وخٖٔعفدزدض خڀ١٭ٳ ڄىخ٤ه ظٹُُڃ يف ٌدڄص وڀٽىهد

 ٌٍخ ٬مٿ خِؼدَ، ڀعٹُُڃ خڀى٥دٶ وخ٫ٔ هنؿ بظسد٪ ڄه وزًًٖ خڀىُٿ. يڀعد يف خڀٕدلځُص خؼبى٥ٹص

 دبد ڀځعإؼُ، خڀًَخٔص ڄى٥ٹص صٸدزځُ ڄًي خڀسمؽٍ خؼبُٙو٪ ؿبًيش وٕسًُد، وٸُّڃ ڄى٥ٹص يف خؼبُٙو٪

 ٤سٹدض ٬ځً وخڀ١ٱى٢ ،خڀُٝٲ ٘سٽدض وٸًَش خڀٕىخلٿ، غبمدَص خڀٹدجمص خڀعًخزَت ظٹُُڃ ٌڀٻ يف

 خؼبىد٤ٷ ز٭ٟ هتًي ٸً SLR ؤن لُت يف بىل ؤوً خڀًَخٔص ٌٍي وؤ٘دَض خڀٕدلځُص. خعبىٴُص خؼبُدي

 ظىٸ٭عً فبد ؤٸٿ ؼبٵٹىيشخ خَْخ٠ٍ لفڃ َٽىن ؤن خؼبُـك ڄه ٴةن ٴُهد، وخڀٵ١ُدودض زٱمٌُد

 يف خؼبٕعىًڄص خْٔدُٔص ڀځى٥َُص ؤ٬ځً ڀًٸص وعُفص ٌڀٻ َٽىن ؤن خؼبُـك وڄه خڀٕدزٹص. خڀًَخٔدض

 َٰت خڀًويل. خڀٕدلځٍ خڀ٥َُٷ ڄؽٿ خڀٹدجمص خڀىٸدجُص ڀځهُدټٿ ولٕدزدض خڀٵ١ُدودض، ظٹُُڃ ٬مځُدض

 خَْخ٠ٍ ڄه خؼبسدُ٘ مُڀځٱ ود٠٭ص َٰت ٘دٔ٭ص ڄٕدلدض بىل ؤن ؤ١ًَد ؤ٘دَ وٵًٕ خڀ٭مٿ ؤن

 خعبىٴُص، خؼبُدي ڄٕعىَدض وخَظٵد٪ خڀعُزص، ظَُٝٳ خلبٵدٞ ـُخء ڄه زًٙش ظعإؼُ ٔىٲ خػبدٜص

 خٖـعمد٬ٍ خڀ١٭ٳ ؤوـً زٙإن ؤُـٌُ خڀٌٍ خڀسمػ ؤزُِ وٸً خعبىٴُص. خؼبُدي ڄځىلص وَِديش

 خؼبُدي ٬ځً خِؼدَ يؽبٍ خحملعمځص خڀىوُمص خڀ٭ىخٸر خعبىٴُص خؼبُدي ؾبدپ خٔعٱٗپ يف وخٖٸعٝديٌ

 و٬ً ربُٕت دبٽدن خْنبُص وڄه خڀعمعُص. وخڀسىُص وخڀَّخ٬ص خحملځُص خجملعم٭دض ٬ځً خعبىٴُص

  .خؼبٙٽځص ظٵدٸڃ ڄه ظًَّ ٖ ڄىدٔسص ظٽُٳ خٔعُخظُفُدض خؼبىخ٤ه، وو٫٠

 بَظٵد٪ ڄٕعىي ٥ٔك خڀسمُ آؼدَ ڄه ڀځعىٵُٳ ڄُٝ يف خڀيت ټدوط ظعىٍ ٔدزٹًد خٔـُخءخض سبُٿ

SLR  ڄؽٿ صـبعځٵ وُدَخض خؼبُٙو٪ ٌٍخ وڀٽه حبػ خڀٙد٤ث. ٌُدټٿ ٜځسص غبمدَص ڂ خٔعىًخ كبى 

 ڄه ڀځعىٵُٳ وُدَخض ٬ه ٴ١ًٗ خڀٝمٍ، خڀُٝٲ ٘سٽص ٸًَش وَِديش خڀٕىخلٿ، ضبدَص ٬مځُدض

 ؤ١ًَد خؼبُٙو٪ حبػ بىل ٌڀٻ، خڀٕدلځُص، وزد٠ٔدٴص خعبىٴُص خؼبُدي بىل ٤سٹدض خؼبدغبص خؼبُدي ظُٕذ

 خڀعٽُٳ وڄسديَخض خؼبّخ٬َُت، فبدَٔدض يف خڀعمىٖض ٌڀٻ يف دبد ،"خڀىد٬مص"خڀعٽُٳ  وُدَخض

 وز٭ٟ ـًًَش. زب٣ُ٥ وُهؿ وو٫٠ خعبًًَش، وخڀُٕدٔدض وخڀځىخجك خحملځُص، خجملعم٭دض ٬ځً خڀٹدجمص

 خڀعًخزَت ظىٵٍُ ؤن لُت يف ،خؼبَُٝص وخؼب٭دَٲ خػبربش ب٤دَ يف ڄٗجمص هبد خؼبىًٜ خڀعٽُٳ وُدَخض

 خڀٹًَخض ظ٭َّّ ؤدجٿ زًَخٔص ؤ١ًَد خؼبُٙو٪ ٸدڂ. خڀٹًَخض زىدء ڄه ټسَتًخ ٸًًَخ َع٥ځر وُيخْ

 ووٗپ هبد. خؼبُظس٥صوخْو٥دَ   SLR ڄ٫ خڀًَخٔص ؾبدپ يف خڀُجُُُٕت خؼبٝځمص ْٜمدذ خڀعٽُٵُص

 ذؤٜمد ڄه ٘سٽص بوٙدء ومت خڀعٽُٳ، ووُدَخض خؼبُٙو٪ زأؼدَ خؼبٝځمص و٬ً ؤٜمدذ ِخي خؼبُٙو٪،

 وبقبدِخض ؤًٌخٲ ڀ٬ًڃ خجملعم٭ُص، وخؼبى٩مدض خغبٽىڄُص َٰت خؼبى٩مدض ٌڀٻ يف دبد خؼبٝځمص،

 ڄًخوٖض يف خڀ٭ځمٍ خڀسمػ بيڄدؾ ٴىخجً وڄٕدنبدهتد خڀٙسٽص ٌٍي ڄٙدَټص ؤ٨هُض وٸً. خؼبُٙو٪
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 بىل خجملعم٭دض خؽبدڄصخڀُجُُٕص و خؼب٭دَٲ وٹٿ ٬ځً خڀ٭مځُدض ٌٍي ؤد٬ًض .خؼبٝځمص ؤٜمدذ

 ٸًَش خڀ٭مځُص ٌٍي ٬ِّض وزدڀعديل، خڀعٽُٳ ظىُٜدض ظىٹُك يف َيويٌد وخٔعىًڄط ُص،خحملځ

 ن. خؼبىد ظٱَت ربًَدض ڄىخـهص ٬ځً خؼبٝځمص ؤٜمدذ

 خَظٵد٪ يَـدض خغبُخَش 0-0

 بىل ظٍزٍذ ټدغبُخَش وخڀربويش خڀى٤إش ًًَ٘ش خؼبىـدض وً٘ش ڄ٭ًٖض َِديش ظايي ؤن خؼبىع٩ُ ڄه

 بىل خلبٵدٞ ُٔايٌ فبد وخعبٵدٲ خڀعٝمُ ڄ٭ًٖض وَِديش وڄٽدوًُد خْڄ٥دَ ټمًُد ٥ٌىپ ڄ٭ًپ

 بىل خؼبدء خٖلعُدؾ وَِديش ز٭١هد، وٜ٭ىزص َِخ٬ص ټدَِْ وخڀٹمك خڀٱٍخجُص خحملدُٜٿ ز٭ٟ بوعدـُص

 وخوعٙدَ خغبُص، خڀٽدجىدض ڄه خْوىخ٪ ز٭ٟ خڀسىُ، وخوعٵدء وڄ٭ًٖض خغبُخَش يَـدض خَظٵد٪ وعُفص

 .ټدؼبََٗد ْڄُخٞخ وز٭ٟ خڀعٱٍَص ٔىء

 ظُخـ٭ًد ىف ؤن َٙهً خؼبعىٸ٫ ڄه خڀىُٿ؛ لُػ هنُ ڄُدي ظُٝٴدض ٬ځً اؼُ ظٱَت خؼبىدن ؤ١ًَدىٲ َٔ

وعُفص ظىدٸٛ ظٕدٸ٣ خْڄ٥دَ ٬ځٍ خؼبىدز٫، ټٍڀٻ ٴةن َِديش يَـدض  ٬0212دڂ  خؼبُدي لىت ظًٴٹدض

 لعُدـدض خؼبدجُص ڀځَّخ٬ص، فبدخغبُخَش ٔىٲ َايي بىل َِديش خڀسىُ وخڀىعك فبد َعُظر ٬ځًُ َِديش خٔ

 يف خڀَّخ٬ص ؤو يف ٔىخء خڀى٫٠ ٌٍخ ڄ٫ ڀځع٭دڄٿ ٴ٭دڀص ؤٔدڀُر وظ٥سُٷ ظ٥ىَُ خڀ١ُوٌَ ڄه هب٭ٿ

 خؼبىڀًش ڄه خڀًٕ خڀ٭ديل. خڀٽهُوڄدجُص خڀ٥دٸص ٬ځً %50 زىٕسص ظ٭عمً ڄُٝ لُػ ؤن خڀ٥دٸص

 ظإؼَت ظٱَت خؼبىدن ٬ځً خؼبىخَي خؼبدجُص وخڀُي 0-0

 وظىمُعً، ٬ځًُ خغبٵد٦ ؤـٿ ڄه خڀسَُٙص ظ٭مٿ ؤن هبر خڀٍي خؼبىَي وٌى خغبُدش، ْؤٔد ٌى خؼبدء

ٸ٥د٬ً خڀَّخ٬ص  يف ودٜص خٖٔعهٗٺ ڄ٭ًٖض وَِديش خڀٕٽدوُص خڀَّديش ؤنَخٔدض خڀً ؤؼسعط وٸً

خؼبُدي خحملًويش ؤًٜٗ ٴةٌخ ِخيض ٬ځُهد خڀعإؼَتخض  ٬ځً ڄٝديَ خڀ١ٱ٣ َِديش يف ظعٕسر وخڀٝىد٬ص

 ِخي خْڄُ ٜ٭ىزص، وٴُمد َځً ٌٍي خڀعإؼَتخض: خؼبىدوُص 

 .وخڀٝىد٬ص خڀَّخ٬ص يف ودٜص خٖٔعهٗٺ ڄ٭ًپ وَِديش خؼبُدي ڄٝديَ ٬ځً خڀ١ٱ٣ َِديش -

 .وڄىخظبهد خْڄ٥دَ ٥ٌىپ وؤڄدټه ټمُدض يف ظٱَت لًوغ -

 . %32 بىل لىخيل َٝٿ ٸً دب٭ًپ خڀىُٿ بىل هنُ خؼبُدي ظًٴٷ وٹٛ خلعمدڀُص -

 (AR4 - Fourth Assessment Report, 2007 & AR5 - Fifth Assessment Report, 2014)  ظٹَُُ َٙتَټمد 

 خىل خْظً:

 خڀٽؽدٴص بىل َِديش زد٠ٔدٴص خڀَّخ٬ُص، خڀ٭مځُدض يف خڀعى٫ٔ وعُفص خؼبُدي ٬ځً خڀ٥ځر َِديش -

 .خڀىُٿ ڀىهُ خؼبعًٴٹص خؼبُدي ټمُدض ٴًُ ظٹٿ خڀٌٍ ٸً خڀىٸط يف خڀٕٽدوُص
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 َٖظٵد٪ ڄٕعىي ٥ٔك خڀسمُ.  خعبىٴُص خڀٕدلځُص؛ وعُفص وّخودض خؼبُدي سبځك -

 َِديش خڀسىُ وعُفص َٖظٵد٪ يَـدض خغبُخَش. -

 ووّخودض خْڄ٥دَ و٥ٌىپ خڀىُٿ هنُ ٬ځً َجٍُٕ زٙٽٿ ڄُٝ يف خؼبعٱَتش خؼبدجُص خؼبىخَي ظٹعُٝ

٭عرب يوڀص 7 ڄه ڄىخَيٌد خؼبدجُص، وٌٍ ظ62ظ٭عمً ڄُٝ ٬ځً هنُ خڀىُٿ خڀٌٍ َىٴُ  .خعبىٴُص خؼبُدي

ٸدلځص، وظ٭دين ڄه بـهدي ڄدجٍ؛ زٕسر ؿبًويَص خٔڄًخيخض وظّخًَ ٬ًي خڀٕٽدن وَِديش خؼبىدٴٕص ٬ځً 

خؼبُدي ڄه يوپ لىٞ خڀىُٿ خ٬ْځً. َاؼُ ظٱَت خؼبىدن َٰت خؼباټً ٬ځً ظًٴٷ خڀىُٿ، ويبؽٿ ب٠دٴص ربً 

ص خؼبعىٸ٭ص ٔعٕسر َِديش خڀ٥ځر آوُ ٔيخَش خؼبُدي يف ڄُٝ. بىل ـدور ٌڀٻ، ٴةن يَـص خغبُخَش خؼبُظٵ٭

خحملځٍ ٬ځً خؼبُدي وودٜص يف خڀٹ٥د٪ خڀَّخ٬ٍ، زد٠ٔدٴص بىل ٌڀٻ ٴةن خؼبىد٤ٷ خڀٕدلځُص ڄىد٤ٷ 

 ڄُ٭٠ُّص زًٙش ڀعهًًَخض خَظٵد٪ ڄٕعىي ٥ٔك خڀسمُ. 

 خڀىٸط ويف خڀىخلً/خڀٕىص، /ڀځٵُي0ڂ 0556 لىخيل  5633ټدن وُٝر خڀٵُي ڄه خؼبُدي ليت ٬دڂ 

 ٌڀٻ وَُـ٫ خڀىخلً/خڀٕىص. /ڀځٵُي0ڂ 342 بىل لىخيل خڀٵُي ڄه خؼبُدي ٵٟ وُٝرخلب خغبديل،

 خؼبدجص. وڀٍڀٻ، يف 0.0 ڄ٭ًپخڀيت ظٝٿ خيل  خڀٕٽدن ٬ًي يف خؼبٕعمُش خڀٕىىَص بىل خڀَّديش ؤٔدًٔد

 خڀىٸط ويف خؼبعدلص. خؼبُدي بڄًخيخض ٬ځً ڄٵ٤ًُد ٠ٱ٥ًد َُمدَْ خڀ٭ٍزص خؼبُدي ڄىخَي ٬ځً خڀ٥ځر ٴةن

 وَِديش خؼبُدي، خٔعهٗٺ ټٵدءش ڀعمُٕت ڄځمص لدـص ٌىدٺ خڀعمًَدض، ٌٍي ڄُٝ ٴًُ ظىخـً ٌٍخڀ

 وظٙمٿ خڀٽٵدءش، ڀعمُٕت ٬ًًَش وُهُؿ بظسد٪ وَُٹعُق خٔعًخڄص. ؤټؽُ زسًخجٿ خڀٹدجمص خؼبُدي ڄٝديَ

 وخڀُٝٲ خڀَّخ٬ٍ، وخؼبُدي  خڀٝمٍ، خڀُٝٲ ڄُدي خٔعىًخڂ ڄ٭دعبص/ب٬ديش ؤٔدًٔد خڀىُهُؿ ٌٍي

 ظٕدٌڃ ڄُٝ، خڀُٙذ. ويف دبُدي خڀ٭دؼبٍ خٔڄًخي يف ؤٔدًُٔد يوًَخ خعبىٴُص خؼبُدي وظايٌ عبىٴُص.خ

 خؼبُدي ڄىخَي بيخَش خؼبدجُص، وظىٴُ خؼبىخَي بڄٽدودض بصبديل ڄه %02 ڄه ؤٸٿ يف خڀ٭ٍزص خؼبُدي ڄىخَي

 ٴُهد َعّخًَ خڀيت ٤ٷخؼبىد يف ُٔمد وٖ خْوُي، خؼبُدي ڄٝديَ يف خڀعًٌىَ ڄىخـهص يف لًٗ خعبىٴُص

 .خعبٵدٲ

 ؤٔدًُٔد ٬ىًُٝخ ظًوٌَُد خؼب٭دي زدؼبُدي خعبىٴُص خؼبُدي ٤سٹدض ظٱٍَص ٔعٝسك خؼبُدي، وٹٛ ظّخًَ وڄ٫

 ذبىر ٴةن وڀٍڀٻ، خْـٿ. ٤ىَځص آؼدَ خؼبځىؼدض ٔيودپ ٴُهد َٽىن وٸً خؼبُدي. بيخَش خٔعُخظُفُدض يف

 خعبىٴُص. خؼبُدي ٤سٹص ڀعٱٍَص ُٙو٪ڄ ٌْ ڄٕسٷ ٢ُ٘ ٌى خعبىٴُص ٬ځٍ خؼبُدي ٥ُخػب

 ؤٔدٍٔ، ؤڄُ ڀځُٙذ خڀٝدغبص وَٰت ڀځُٙذ خڀٝدغبص خعبىٴُص خؼبُدي ٤سٹدض زُت خڀعمُُّ بن 

 خڀعمُُّ َع٭ُت ټمد خؼبدجُص. خؼبىخَي ڄه ټسَتش ټمُص وظىٴَت خعبىٴُص، خؼبُدي ٤سٹص ظىمُص ظ٭َّّ ؤُعُك

 َعڃ ٬ىًڄد ڀٍڀٻ، خغبٹه(. ووعُفص و)آزدَ خڀ٥ٕمٍ( )خٖوعٙدَ خؼبسدُ٘ش َٰت خڀٙمه ب٬ديش زُت

 ُٔعڃ خڀيت خؼبُدي ڄه خؼب٥ځىزص خڀىى٬ُص خحملٹىوص خؼبُدي وى٬ُص ظځيب ؤن َىسٱٍ خؼبسدُ٘ش، خڀعٱٍَص بـُخء
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 وخٔعىًخڄهد خعبىٴُص خؼبُدي ٤سٹص ڄُدي ٠ه َعڃ و٬ىًڄد خعبىٴُص. خؼبُدي ٤سٹص ڄه ز٭ً ٴُمد ٔمسهد

 ؽبٍخ خؼبى٠ى٬ص زدؼب٭دََت خحملٹىوص خڀٝمٍ خڀُٝٲ ڄُدي ٍظٵ ؤن َىسٱٍ خؼبٹًُ، َٰت خڀٌُ يف

 يف َاوٍ ٌڀٻ، ڄه خڀ٭ٽٓ ٬ځً خؼبسدُ٘ش، َٰت خڀعٱٍَص زة٬ديش َع٭ځٷ وٴُمد خڀٌُ. ڄه خڀٱُٞ

 خڀعمٕه ٌٍخ ؤن ودبد خؼبٙس٭ص. َٰت خؼبى٥ٹص وٗپ ڄه خڀعٱځٱٿ زٕسر خؼبُدي وى٬ُص ربٕه خ٬ٖعسدَ

 بـُخء ز٭ً خغبدڀص، لٕر خڀٙمه ب٬ديش ظٝمُڃ ٍَىسٱ خڀ٭ىخڄٿ، ڄه ٬ًي زدوعٗٲ ىبعځٳ

 .خؼبىٸ٫ يف ؤوڀُص وخوعسدَخض ڄع٭مٹص ربٹُٹدض

 ظىٵٍُ ٥َُ٘ص ڄىدٔسًد، ٌڀٻ ټدن ټځمد خعبىٴُص، خؼبُدي خڀٹ٥د٬ُص ٤سٹدض خٔيخَش ؤن ظُخ٬ً وَىسٱٍ

 زًٙش ڄځىؼص خڀىُٿ يڀعد يف ُٔمد وٖ خڀ١مځص، خعبىٴُص خؼبُدي ظٽىن ڄد ټؽَتًخ .ڄعٕٹص ًَٜ زُخڄؿ

 خ٬ْٙدذ وڄسًُخض خِٴدض، ،وڄسًُخض زدڀىُعُوـُت ڄځىؼص خعبىٴُص خؼبُدي ٌٍي ظٽىن ؤن ويبٽه.

 وڄسًُ خِٴدض ڄسًُخض وظٕعىًڂ .خڀٽُمُدجُص خؼبىخي ؽبٍي خؼبٽؽٳ ڀٗٔعىًخڂ وعُفص وخْظبًش

  خڀٹىىخض. يف خڀ١دَش خ٬ْٙدذ ٬ځً ڀځ٥ُُٕش خ٬ْٙدذ

 ټسَت وٹٛ ڄه ڄُٝ خٸعُخذ ؤيي 5654و 5645 ٬دڄٍ زُت خْڄً ٤ىَځص ـٵدٲ زٵعُش ڄُٝ ڄُض  

 ٌٍي ڄؽٿ ؼبىخـهص خٖٔعسدٸٍ وخڀعى٣ُ٥ خٖٔعفدزدض ڄه بىل ؾبمى٬ص خعبٵدٲ زٕسر خؼبُدي يف

  .ٿخؼبٕعٹس يف خْلًخغ

 ٬ځً وآؼدَي خعبٵدٲ ٬ځً خڀعُټُّ وټدن خڀعٕ٭ُىُدض، ؤوخجٿ يف ٩َهُ خڀىُٿ لىٞ يف ڀعٱَُتخ زًؤ

 يف دبد خؼبٕعٹسٿ، يف خعبٵدٲ ٨ُوٲ ؼبىخـهص ٤دَجص و٥٥ًد ڄُٝ و٠٭ط وٸً خڀىُٿ. ڄُدي بيخَش

 ټٵدءش، ؤټؽُ ظى٩ُڃ وٗپ ڄه ؤٔىخن يف خڀ٭ديل خڀًٕ ڄه خڀٕىىَص خ٤ٔٗٸدض ڄه خغبً ٌڀٻ

 خڀىُٿ ٸىدش وربُٕت خَِْ، ربط خؼبٕدلص ووٵٟ خڀٌُ، ؼبى٩ىڄص خڀٙعدء بٰٗٶ ٴعُش وسبًًَ

 .خڀٌُ ـبدَؾ بڄًخيخض ٬ځً ڀځمٵد٦ ڀځمٗلص خڀٝدغبص

 خڀ٭ًًَ ٖٔع٭ُخٞ ؿبدټدش مبىٌؾ (MWRI) وخڀٌُ خؼبدجُص خؼبىخَي وِخَش و٠٭ط ،٬5655دڂ  يف 

 خڀىٸط ويف خڀىُٿ. هنُ ظًٴٷ ُٔىدََىٌدض ـبعځٳ ب٤دَ يف خػبّخودض ڀعٙٱُٿ خػبُدَخض ڄه

 و٩دڂ زعٙٱُٿ  (MWRI)  خؼبىخَي خؼبدجُص وخڀٌُ ڀىِخَش خڀعدز٫ خڀىُٿ ظىٸ٭دض ڄُټّ َٹىڂ خغبديل،

 .ودُٜ بىل حبَتش زدڀعًٴٹدض ڀځعىسا ڄٝمڃ مبٍـص

 بىل خٔعىًخڂ ڄُٝ خټعمدؽبد، وخ٥٠ُض ڄىٍ وٹ٥ص بىل ؤ٬ځً ودُٜ حبَتش وٜځط ،5666 ٬دڂ يف

 ڀځعىځٛ ڄه خؼبدء خڀّخجً.  ظى٘ٽً دشٸى

 ڄه خڀٱُٞ وټدن ودُٜ. حبَتش يف وخعبٵدٲ خڀٵ١ُدودض ڄٽدٴمص ڄُٙو٪ بوٙدء مت ،0220 ٬دڂ يف
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 يف خڀ٭ديل خڀًٕ وّخن ظٙٱُٿ ٬ځً خڀٵ١ُدودض، ُٔمد وٖ خؼبىدن، ظٹځر آؼدَ ربځُٿ ٌى خؼبُٙو٪

 وِخَش ٸِس ٿ ڄه خڀعٽُٵُص خٖٔعفدزدض ڄه بىل ٔځٕځص خڀىُٿ هنُ ظًٴٹدض يف خڀعسدَه يٴ٫ وٸً ؤٔىخن.

 خغبځٹدض آؼدَ ڄ٭دعبص ٬ځً خڀٹًَخض وزىدء خڀىُٿ، زعًٴٹدض خؼبسٽُ خٔوٍخَ ڀعمُٕت خڀٌُ خؼبَُٝص

 خزبدٌ يف خڀى٩ُ وهبر ٴ٭دڀُص. ؤټؽُ زٙٽٿ وخؼبىىٵ١ص خڀ٭دڀُص خڀعًٴٹدض ڄه خڀٕىىخض خؼبع٭ًيش

 .ځصخڀ٥ىَ خؼبُظٵ٭ص خڀعًٴٹدض ڄ٫ ڀځع٭دڄٿ ٬ًًَش ظًخزَت

 ٤َُٹص يف بظسد٪  خڀعمىپ ُٔدٔدض ٬ځً خڀعُټُّ ظع١مه وخڀ٭َُٙه خغبديٌ ڀځٹُن خؼبدجُص ڄُٝ َئَص

 ٴىُص وربش خؼبدجُص وخؼبىخَي خؼبُدي وِخَشوسبځٻ  خڀٕىخء، ٬ځً وخڀ٥ځر خڀ٭ُٞ بيخَش ظٙمٿ ڄعٽدڄځص

  خؼبُدي. بيخَش ؾبدپ يف وٸًَخض ٸىَص

 ٬0250ځً هنُ خڀىُٿ، ڄه ٌٍي خڀًَخٔدض ظٹ٬َُُدڂ  وٌىدٺ يَخٔدض ٬ًًَش ٬ځً ظإؼَت ظٱَت خؼبىدن

"خٔعُخظُفُص ظٽُٳ ٸ٥د٪ خؼبُدي يف ڄُٝ يف ٨ٿ خڀعٱَُتخض خؼبعىٸ٭ص" خڀيت ٔىٲ ظاؼُ ٬ځً بيخَش خؼبىخَي 

 ؤـّخء َجُُٕص: 0خؼبدجُص.  َىٹٕڃ خڀعٹَُُ بىل 

ٿ خعبّء خْوپ َٝٳ خؼبىٸ٫ ڄه لُػ خعبٱُخٴُد وخڀٕٽدن، زُدودض خؼبىدن وهنُ خڀىُ -

وخؼبىد٤ٷ خڀٕدلځُص. وٝدجٛ خؼبدء ڄه لُػ خؼبىخَي وخڀ٥ځر وخعبىيش وبيخَش خؼبُدي دبد 

 يف ٌڀٻ خڀُٕدٔدض وخٖٔعُخظُفُدض وخڀٹُىي.

بڄًخيخض خؼبُدي خڀيت يبؽځهد  خعبّء خڀؽدين َُټّ ٬ځً ظىٸ٭دض ظٱَت خؼبىدن وظإؼَتخظً ٬ځً -

و٩دڂ ـَُدن خڀىُٿ وخڀ٥ځر ڄه ـبعځٳ خڀٹ٥د٬دض وخؼبىد٤ٷ خڀٕدلځُص. ودٸٗ ؤ١ًَد 

ظىٸ٭دض ظًٴٷ خڀىُٿ وڄد َُظس٣ هبد ڄه ٬ًڂ خڀُٹُت ڄه وٗپ مبدٌؾ ؤُىدََىٌدض 

ـبعځٵص، مث لًيض ؤو خٴع٠ُط و٥دٸًد ڀځعىساخض خؼبٕعٹسځُص خڀًًَٙش خڀٵ١ُدودض خڀ٭دڀُص 

، وڄه مث ربًًَ ټمُدض خؼبُدي خؼب٥ځىزص ؼبىخـهص  خڀىٹٛ 0522ىٵ١ص لىت ٬دڂ وخؼبى

خؼبٕعٹسځٍ يف بڄًخيخض خؼبُدي، وزدڀعديل  يبٽىىد ظٹًَُ ز٭ٟ ظًخزَت خڀعٽُٳ ڄه لُػ 

خڀعىٸُط وخڀٽمُدض خؼب٥ځىزص ڄه ڄٝديَ خؼبُدي خؼبىعځٵص )ظٹځًَُص وَٰت ظٹځًَُص(. ٌٍخ 

خؼبُدي ڀٹ٥د٬دض وٗپ ٴعُخض خعبٵدٲ  ؤ١ًَد ڄٽّه ظٹُُڃ ڄًي ظ٭ُٞ زبُٝٛ

 وخڀٵ١ُدودض خڀ٭دڀُص.

خعبّء خڀؽدڀػ َع١مه ڄُخـ٭ص خٖٔعُخظُفُدض خڀى٤ىُص خڀٕدزٹص ڀځعٽُٳ ڄ٫ ظٱَت  -

خؼبىدن، وخڀيت ڄٽىط ڄه ربًًَ ؤَز٫ ـبد٤ُ َجُُٕص ودصبص ٬ه ظٱَت خؼبىدن يف ڄُٝ. 

خڀٵ١ُدودض )ـبد٤ُ  ٌٍي خؼبىد٤ُ ٌٍ خعبٵدٲ ووًَش خؼبُدي )ـبد٤ُ ٬دڀُص(، وَِديش

ڄىىٵ١ص(، وخَظٵد٪ خٔعهٗٺ خؼبُدي )ـبد٤ُ ٬دڀُص(، وخَظٵد٪ ڄٕعىي ٥ٔك خڀسمُ 

)ـبد٤ُ ٬دڀُص(. وٸً مت ظٝىُٳ ٌٍي خٔـُخءخض وٴٷ ٬ًش ڄ٭دََت ؤيض بىل ُٜدٰص 

 خٔعُخظُفُص خڀعٽُٳ خؼبٹعُلص ڄ٫ ظٱَت خؼبىدن.
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ُص ٴ١ًٗ ٬ه خڀعًوٗض خڀعٹىُص، ؤڄؽځص ظع١مه خٔعُخظُفُص خڀعٽُٳ خڀ٭ًًَ ڄه ڄٙد٫ََ خڀسىُص خڀعمع

٬ځً خڀعًخزَت خؼبٹعُلص ٌٍ: ربځُص خؼبُدي ٸځُځص خؼبځىلص وڄُدي خڀسمُ، وَِديش خٔعىُخؾ خؼبُدي خعبىٴُص وٌٍ 

ظع٥ځر يَخٔدض ًَٜ ومبٍـص ڄٽؽٵص ڀعٹُُڃ خٔعًخڄعهد وٸدزځُعهد ڀځعإؼُ، وڄٙد٫ََ لٝدي خؼبُدي ڄه 

ديش ظًوَُ خؼبُدي ڄه ڄُدي خڀُٝٲ خڀَّخ٬ٍ وڄُدي خڀُٝٲ خڀٝمٍ خْڄ٥دَ وخڀٵ١ُدودض خؼبٵدـحص، وب٬

خؼب٭دعبص، وربًَػ ؤو٩مص خڀعمٽڃ يف خؼبُدي وخڀٌُ، وربُٕت خڀسىُص خڀعمعُص خڀسځًَص، وخڀع٭دون خٔٸځُمٍ، 

وخڀَّخ٬ص دبُدي خڀسمُ، زد٠ٔدٴص بىل زىدء خڀٹًَخض، وخڀعى٬ُص، وخٔيخَش خڀعٙدَټُص، وخڀسمػ خڀ٭ځمٍ، 

ڀعٽىىڀىـُد. ټمد َع١مه ظًخزَت ؤوُي غبمدَص خؼبىد٤ٷ خڀٕدلځُص ڄه خَظٵد٪ ڄٕعىي ٥ٔك وظ٥ىَُ خ

 خڀسمُ، وظ٥سُٷ ڄٵدٌُڃ خٔيخَش خؼبعٽدڄځص ڀځمىد٤ٷ خڀٕدلځُص. 

هبر خڀعإټًُ ٬ځً ؤن خٔعُخظُفُدض خڀعٽُٳ ٌخض ٤سُ٭ص يَىدڄُٽُص وود٠٭ص يخجمًد ڀځعمًَؽدض وٴٹًد 

ىڀىـُص، وَىسٱٍ ؤن َٽىن ـّءًخ ڄه خٔعُخظُفُص ڄعمدٔٽص ڄٙعُټص وخڀع٥ىَخض خڀعٽىڀځم٭دَٲ خؼبٽعٕسص 

 زُت خڀٹ٥د٬دض ڀ١مدن خٔعًخڄص ڄىخَي خؼبُدي.

وخٔعىديًخ بىل خ٤ٔدَ خؼبإٍٔ وخڀعى٩ُمٍ خغبديل ڀعٱَت خؼبىدن يف ڄُٝ وخڀؽٱُخض خؼبىـىيش ٴًُ، ٸًڂ 

ػب٣٥ خٔمبدجُص خڀى٤ىُص. ٌٍخ خعبّء ڄسديت ظىـُهُص ٔيڄدؾ خڀعٽُٵدض يف ؾبدپ ظٱَت خؼبىدن يف خ

وَع٥ځر ظىٵٍُ ٌٍي خؼبسديت خڀعىـُهُص ٬ځً خؼبٕعىي خڀى٤ٍت وخڀىِخٌَ خؼبٌُٝ ب٬ًخيًخ ٸدوىوًُد وڄدڀًُد 

  وڄإًُٔد، ٴ١ًٗ ٬ه ي٬ڃ ُٔدٍٔ ٸىٌ و٬دپٍ.

 خؼبسديت خڀعىـُهُص ڀع٭مُڃ خڀعٽُٳ ڄ٫ ظٱَت خؼبىدن يف ٸ٥د٪ خؼبُدي 0-1-5

ُخظُفُص زدٔع٭ُخٞ ؤلًغ خڀًَخٔدض خؼبع٭ځٹص خب٣٥ خڀعٽُٳ ڄ٫ ظٱَت زًؤض خؼبسديت خڀعىـُهُص ڀٗٔع

خؼبىدن وخٔعُخظُفُدض بيخَش خؼبىخَي خؼبدجُص يف زځًخن ـىىذ خڀسمُ خْزُٟ خؼبعى٣ٔ )دبد يف ٌڀٻ 

،ڄُٝ(
 

وټٙٵط ؤن خڀعَُٙ٭دض خؼبع٭ځٹص زدؼبُدي يف خؼبى٥ٹص ٰدڀسًد ڄد ظٽىن َٰت ټدٴُص وَٰت ڄٗجمص ڄه 

 و/ؤو َٰت ڄُٕىَش خٸعٝديًَد، وٖ َعڃ بوٵدٌٌد زٵ٭دڀُص. خڀىدلُص خڀٵىُص

هنؿ بُ٘خٺ ؤٜمدذ خؼبٝځمص وخٔيخَش خڀعٙدَټُص َىخـً خڀ٭ًًَ ڄه خڀٹُىي وخڀعمًَدض يف  -

خؼبى٥ٹص زٕسر خٖٴعٹدَ بىل خڀعىُٕٷ زُت خؼبإٔدض خڀُجُُٕص ٌخض خڀٝځص زدؼبُدي، وظ٭دين 

خڀٹًَخض خڀعٹىُص وخؼبإُٔص وخڀٹدوىوُص ٬ًش ڄإٔدض ڀځمُدي يف خؼبى٥ٹص ڄه ٬ًڂ ټٵدَص 

زٕسر خڀىٹٛ خغبدي يف خؼبىخَي خڀسَُٙص خؼبع٭ًيش خڀعىٝٝدض خؼبدٌُش. وشبص ٬دجٷ آوُ ٌى 

٬ًڂ ظسديپ خڀسُدودض وخؼب٭ځىڄدض خڀٌٍ َ٭ىٶ ظىٵٍُ خٔيخَش خؼبعٽدڄځص ڀځمىخَي خؼبدجُص. وٸً مت 

مٿ ٬ًڂ ټٵدَص خؼب٭ًخض، ربًًَ ٬ىخڄٿ ب٠دٴُص ظٹًُ ظ٥ىَُ ڄإٔدض خؼبُدي، وٌٍ ظٙ
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وخڀعًخوٿ يف خْيوخَ وخؼبٕاوڀُدض زُت ـبعځٳ خؼبإٔدض، وخڀىَٖدض خڀٱدڄ١ص، ؤىء 

 خٔيخَش، ووٹٛ خڀعمىَٿ.

وٸً ٸًڄط ٌٍي خڀعٹدََُ ڄ٭ځىڄدض وى٬ُص و/ؤو ټمُص ٬ه آؼدَ ظٱَت خؼبىدن ٬ځً ڄىخَيٌد  -

ًًَش يف بڄًخيخض خؼبُدي خؼبدجُص. وٌټُض صب٫ُ خڀعٹدََُ ؤهند ظ٭دين زدڀٵ٭ٿ ڄه ڄٙدټٿ ٘

زٕسر خڀَّديش خڀَُٕ٭ص يف ٬ًي خڀٕٽدن، وظّخًَ خڀ٥ځر ڄه خڀَّخ٬ص وخڀٝىد٬ص، وخڀعى٫ٔ 

خغب١ٌُ، وظځىغ خؼب٥ٕمدض خؼبدجُص زٗ ٌىخيش، وآؼدَ خڀعٹځسدض خؼبىدوُص وخْلًخغ 

خؼبع٥ُٴص. ومشځط ز٭ٟ وُدَخض خڀعٽُٳ خڀىخَي وٜٵهد يف خڀسٰٗدض خڀى٤ىُص بيودپ 

يف ُٔدٔدض خؼبُدي ظُټّ ٬ځً لٵ٧ خؼبُدي، وربځُص خؼبُدي، وبيخَش خڀٵ١ُدودض،  بٜٗلدض

وظ٥ىَُ خحملدُٜٿ خڀيت ظعممٿ خعبٵدٲ، وربُٕت و٩ڃ خٔوٍخَ خؼبسٽُ وظ٭ٌَّّد، وڄٽدٴمص 

خڀعأټٿ، وظًََر وڄٕد٬ًش خؼبّخ٬َُت، وخٔيخَش خؼبعٽدڄځص ڀځمىد٤ٷ خڀٕدلځُص، وظ٭َّّ 

خزَت خڀعٽُٳ خ٠ٔدٴُص ب٬ديش ظًوَُ خؼبُدي ؤو ربُٕت ٘سٽدض خڀعَُٙ٭دض خڀسُحُص. وظٙمٿ ظً

خؼبُدي، وخغبً ڄه ظځىغ خؼبُدي، وظٱَُت خعبًخوپ خڀّڄىُص ڀځَّخ٬ص ڀځمً ڄه خڀ٥ځر ٬ځً 

خڀٌُ، وربُٕت و٩ڃ خڀًُٜ وخڀعىسا، وظ٭َّّ خڀى٬ٍ زأؼدَ ظٱَت خؼبىدن. وڄه خؼبٗل٧ ؤن 

خؼب٭ځىڄدض خؼبىدوُص، وو٩ڃ خٔوٍخَ خؼبسٽُ،  ٬ًيًخ ټسَتًخ ڄه ظًخزَت خڀعٽُٳ ٌٍ بيخَش ووُٙ

وخغبٵد٦ ٬ځً خؼبُدي، وټٵدءش خٔعىًخڂ خؼبُدي، وو٩ڃ خڀٌُ خغبًَؽص. وؤزُِض خڀسځًخن ؤ١ًَد 

 ز٭ٟ خڀ٭ٹسدض خڀيت ظ٭عُٞ ظىٵٍُ خٔعُخظُفُدض وظًخزَت خڀعٽُٳ.

سَُٙص زد٠ٔدٴص ومشځط ٌٍي خڀ٭ٹسدض خڀٹُىي خڀعٽىىڀىـُص وخؼبدڀُص وخڀٹُىي خؼبع٭ځٹص زدؼبىخَي خڀ -

بىل ٬ًڂ ټٵدَص خؼب٭ځىڄدض، وٌٍ ٸُىي ٔدجًش يف ڄ٭٩ڃ خڀسځًخن خڀىدڄُص. وؤټً خڀ٭ًًَ ڄه 

خڀسځًخن ٬ځً خڀىٹٛ يف حبىغ خڀعٽُٳ، وٖ ُٔمد ؼب٭دعبص خڀٹ٥د٬دض خڀُجُُٕص خؼب٭٠ُص 

 ڀځى٥ُ، ڄؽٿ بيخَش خؼبىخَي خؼبدجُص، دبد يف ٌڀٻ خٔعىًخڂ ڄىخَي خؼبُدي خعبىٴُص خڀىت ظعممٿ

 خعبٵدٲ وخحملدُٜٿ خؼبٹدوڄص ڀٓڄُخٞ. 

ټمد ؤزځٱط زځًخن ټؽَتش ٬ه و٣٥ ٔيڄدؾ خڀٹ١دَد خؼبع٭ځٹص زعٱَت خؼبىدن يف ٬مځُدض  -

 خڀعى٣ُ٥ خػبدٜص هبد ټدٔعُخظُفُص ڀځعٽُٳ ڄ٫ ظٱَت خؼبىدن ٬ځً خؼبًي خڀ٥ىَٿ. 

ٷ ؤوٙإض ڄ٭٩ڃ زځًخن ـىىذ خڀسمُ خْزُٟ خؼبعى٣ٔ عبدوًد ڄع٭ًيش خڀٹ٥د٬دض ڀعىُٕ -

خْو٥ٙص خؼبعٝځص زعٱَت خؼبىدن ٬ځً خڀٝ٭ًُ خڀى٤ٍت. بىل ـدور عبىص ڄٙعُټص زُت خڀىِخَخض 

 خؼب٭ىُص زدؼبىدن.
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 خڀٕدلځُص إؼَت ظٱَت خؼبىدن ٬ځً خؼبىد٤ٷظ 0-1

 ظعمؽٿ ظإؼَتخض ظٱَت خؼبىدن ٬ځٍ خؼبىد٤ٷ خڀٕدلځُص دبُٝ ىف خؼب٩دٌُ خِظُص:

 .خْوُي خڀٕدلځُص خؼبىد٤ٷ ٟوز٭ خڀًڀعد، مشدپ يف خؼبىىٵ١ص خؼبىد٤ٷ ُٰٶ .5

 .خڀعُزص يف خؼبدغبص خؼبُدي وظٱځٱٿ خڀٙىخ٤ث، كبُ ڄ٭ًٖض َِديش .0

 َٖظٵد٪ ڄٕعىي ٥ٔك خڀسمُ. وعُفص وّخودض خؼبُدي خعبىٴُص خڀٕدلځُص سبځك .0

 خ٠َُْص، ووٹٛ خؼبُدي ڄٕعىي وخَظٵد٪، خڀٕدلځُص خَْخ٠ٍ سبځك ڄ٭ًٖض َِديش .1

 .خڀَّخ٬ُص خٔوعدـُص

 .خڀٕدلځُص خؼبىد٤ٷ يف خَٖٽىڀىـُص خْو٩مص ظٱَت وعُفص خڀٕمٽٍ خٔوعدؾ ظإؼُ .2

 .خڀٕدزٹص خڀ٩ىخٌُ ڄه ټٿ ٬ځً خؼبعُظسص وخٖـعمد٬ُص خٖٸعٝديَص خڀعإؼَتخض .3

 ً٘ش وَِديش وخڀ٤ُىزص، خغبُخَش وخَظٵد٪ خؼبُدي، وٹٛ ٬ه خڀىدذبص خڀٝمُص خڀعإؼَتخض .4

 .وخڀسدَيش خغبدَش خؼبىـدض

 ٬ځً خؼبُدي خعبىٴُص يف خؼبىد٤ٷ خڀٕدلځُص ظٱَت خؼبىدن وظإؼَتي 0-1-5

خؼبُدي خعبىٴُص ظ٭عرب ڄه ؤٌڃ خؼبىخَي خؼبدجُص ودٜص يف خؼبىد٤ٷ خڀٹدلځص وخڀٙسً ٸدلځص ڀعىٴَت خؼبُدي 

7 ڄه  10خؼب٥ځىزص يف خڀَّخ٬ص، وخُْٰخٞ خؼبًتڀُص، وبڄًخيخض خڀٝىد٬ص، و٬ځً ٔسُٿ خؼبؽدپ ٴةن 

ڄه خؼبُدي خعبىٴُص، وـّء ټسَت ڄه ٌٍخ خٖٔعهٗٺ يف زُحدض  خٖٔعهٗٺ خڀ٭دؼبٍ ڀځمُدي ڀځٌُ ظإيت

   (.Siebert et. al, 2010خَْخ٠ٍ خعبدٴص )

وودٜص  ټٍڀٻ ظ٭عرب خؼبُدي خعبىٴُص خؼبًَٝ خڀُجٍُٕ ٔڄًخيخض خؼبُدي يف خڀ٭ًًَ ڄه خؼبىد٤ٷ خڀٕدلځُص،

ڀٱُ ، وخ٬ٖعمدي ٬ځٍ خڀعمځُص ز٭ًڂ ظىُٜٿ ڄُدي خڀىُٿ ڀځٕدلٿ خڀٙمدىل خ 0256ز٭ً خڀٹُخَ خڀُجدٍٔ يف 

ليت َٕع٫ُ٥ خڀىُٿ ظٱ٥ُص خؼبًن خڀًخوځُص. وڄ٫ خڀعّخًَ خڀًخجڃ يف ظ٭ًخي خڀٕٽدن، وخڀىمى خؼب٥ُي يف 

خؼبًن خڀٕدلځُص ظّيخي خٖلعُدـدض خؼبدجُص؛ فبد َايٌ بىل َِديش ٠ه خِزدَ ڄه ٤سٹدض خؼبُدي خعبىٴُص. 

دٌُش ظًٴٷ ڄُدي خڀسمُ يف ٤سٹص خؼبُدي خعبىٴُص، وٌى فبد ٸً َعٕسر ٸٍ ظٕځٿ ڀځمدء خؼبدر، وٌى ٨

خڀى٫٠ خڀٙدج٫ يف ٤سٹدض خؼبُدي خعبىٴُص خڀٕدلځُص لُػ خػبّخودض يف خظٝدپ ًٌَُوڀُٽٍ ڄ٫ خڀسمُ. 

وَايٌ ظُٕذ خؼبُدي خؼبدغبص بىل َِديش لفڃ وڄځىلص خؼبُدي، وخلبٵدٞ يف لفڃ خؼبُدي خڀ٭ٍزص خؼبعدلص، 

٬ًش  Todd (1974)ىٕىذ ڄُدي خڀسمُ وعُفص خڀعٱَُت خؼبىدوٍ. وڀٹً ٸًڂ وظعٵدٸڃ خؼبٙٽځص ڄ٫ َِديش ڄ

زبٵُٟ  :لځىپ ڀځ٥ُُٕش ٬ځً ظُٕذ ڄُدي خڀسمُ وخڀيت ظًَّ ڄځىلص خؼبُدي خعبىٴُص، دبد يف ٌڀٻ

ڄ٭ًٖض خڀٕمر، وٹٿ آزدَ خڀٕمر، و٫٠ لىخـّ ربط ٥ٔمُص، ٘مه خػبّخن خعبىيف ٤ُس٭ًُد، 

 ون خؼبدء خؼبدر.خڀٙمه خ٥ٜٖىد٬ٍ، وخڀٕمر ڄه ـبّ
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ڄځڃ/ٔىص، وٌٍخ خَٖظٵد٪ ٔىٲ َّيخي يف خؼبٕعٹسٿ زٕسر  02-52يف خڀٹُن خؼبد٠ٍ ٔفٿ خَظٵد٪ خڀسمُ 

ظٱَت خؼبىدن، وڄه خؼبعىٸ٫ ؤن وبًغ ٤ٵُش زدؼبٹدَوص زدؼبد٠ٍ خڀٹَُر؛ لُػ ؤوً ڄه خؼبعىٸ٫ ؤن َعُخوق 

 .IPCC  (2001)ڄڃ/ٔىص، وٌڀٻ وٴٹًد ڀعٹَُُ   55-02خَٖظٵد٪ ڄد زُت 

 ظإؼَت ظٱَت خؼبىدن ٬ځً خڀٝمص 0-2

سبُّض ٨دٌُش ظٱَت خؼبىدن ٬ه ڄ٭٩ڃ خؼبٙٽٗض خڀسُحُص خْوُي زإهند ٬دؼبُص خڀ٥دز٫ لُػ ؤهند ظ٭ًض 

لًوي خڀًوپ ڀعٙٽٿ و٥ىَش ٬ځً خڀ٭دمل ؤصب٫. ٴٹً مت خڀعإټً ڄه خِٖيَدي خؼب٥ُي يف يَـدض لُخَش 

 2.3لىت  2.0خِيخي خؼبعى٣ٔ خڀ٭دؼبٍ دب٭ًپ َعُخوق زُت خؽبىخء خڀ٥ٕمٍ ٬ځً خڀٽُش خ٠َُْص ټٽٿ لُػ 

ڄه خڀًَـص وٗپ خؼبدجص ٔىص خؼبد٠ُص. وٸً ؤ٘دَض يَخٔدض خؽبُحص خغبٽىڄُص خڀًوڀُص خؼب٭ىُص زعٱَت خؼبىدن 

IPCC  بىل ؤن ٌٍخ خَٖظٵد٪ خؼبٕعمُ يف خؼبعى٣ٔ خڀ٭دؼبٍ ڀًَـص خغبُخَش ٔىٲ َايٌ بىل خڀ٭ًًَ ڄه

 يت ڄىهد خوعٙدَ ز٭ٟ خْڄُخٞ خػب٥َتش ټدؼبََٗد.خؼبٙٽٗض خػب٥َتش خڀ

 وىف خڀىخٸ٫، ٖ ظىـً يَخٔص ظٵُٝځُص ڄعٽدڄځص ڀعإؼَت ظٱَت خؼبىدن ٬ځً خڀٝمص يف ڄُٝ.

 ٬ځً خڀَّخ٬ص وخڀؽُوش خغبُىخوُص وڄٝديَ خڀٱٍخء ظإؼَت ظٱَت خؼبىدن  0-3

ځُىن ٴًخن ظَّ٪ دبمٝىڀُت ڄ 3ظ٭عرب خڀَّخ٬ص ىف ڄُٝ ٬مدي خڀؽُوش خڀٹىڄُص لُػ ظٱ٥ً ڄد َٹُذ ڄه 

% ڄه خڀًوٿ خڀٹىڄً، وٸً خٔعٹُ 02ؤو ؤټؽُ ٬ځً ڄًي خڀٕىص. وسبؽٿ خڀؽُوش خڀَّخ٬ُص لًَؽًد لىخىل 

خْڄُ ٬ځً ـىيش ؿبدُٜٿ ڄ٭ُىص ىف ڄىد٤ٷ ؿبًيش ڄه خڀًڀعد ٬ځً ڄًي ڄحدض خڀٕىُت. وو٩ًُخ ڀځَّديش 

دُٜٿ ٖ َٽدي َٽٵً خٖٔعهٗٺ خحملځً؛ ٭ًي ڄه خحملڀخؼبٕعمُش ىف ٬ًي خڀٕٽدن ٴةن خٔوعدؾ خڀَّخ٬ً 

وڀٍخ ٴةن ڄُٝ ظ٭عرب ڄه خڀًوپ خؼبٕعىَيش ڀس٭ٟ خحملدُٜٿ خٖٔعُخظُفُص ڄؽٿ خڀٹمك. وظ٭عرب خڀَّخ٬ص 

وظ٭عمً ؤٔدًٔد  –خؼبَُٝص ٌخض لٕدُٔص ودٜص ڀعٱَتخض خؼبىدن لُػ ظعىخـً ىف زُحص ٘سً ٸدلځص وٌٙص 

 َُص زعٱَتخض خؼبىدن خؼبعىٸ٭ص ڄه وٗپ: ٬ځً ڄُدي هنُ خڀىُٿ، وظعإؼُ خڀَّخ٬ص خؼبٝ

َِديش يَـدض خغبُخَش وظٱَت ظُييخض وڄىخ٬ًُ خؼبىـدض خغبدَش وخڀسدَيش ٔىٲ َايي بىل وٹٛ  .5

 خٔوعدـُص خڀَّخ٬ُص ىف ز٭ٟ خحملدُٜٿ )ز٭ٟ خحملدُٜٿ ؤټؽُ ظإؼًُخ ڄه ز٭١هد خِوُ(.

ڀَّخ٬ُص ڀس٭ٟ خحملدُٜٿ ىف ظٱَت ڄعى٣ٔ يَـدض خغبُخَش ٔىٲ َايي بىل ٬ًڂ ـىيش خٔوعدـُص خ .0

 ڄىد٤ٷ ټدوط ذبىي ٴُهد )ڀٍخ هبر خڀى٩ُ ىف ظ٭ًَٿ خػب٥َُص خڀَّخ٬ُص(.

 ظإؼَتخض ٔځسُص ٬ځً خؼبىد٤ٷ خڀَّخ٬ُص خؽبدڄُٙص، وَِديش ڄ٭ًٖض خڀعٝمُ. .0

 َِديش يَـدض خغبُخَش ٔىٲ ظايي بىل َِديش خڀسىُ، وَِديش خٔعهٗٺ خؼبُدي. .1
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 وُص خوعٵدء ٖٔٗض ٌخض ؤنبُص.ظٱَت ىف خٔوعدؾ خغبُىخىن، وبڄٽد .2

 ظإؼَتخض خـعمد٬ُص وخٸعٝديَص ټهفُش خڀ٭مدڀص ىف خؼبىد٤ٷ خؽبدڄُٙص. .3

وظَٙت وعدجؿ ٬ًي ڄه خڀىمدٌؾ خغبدٔىزُص خڀيت خٔعىًڄط ڀعٹًَُ خو٭ٽدٔدض ظٱَت خؼبىدن ٬ځً خڀَّخ٬ص 

ؤټًُٕ خڀٽُزىن، بىل ظٱَتخض َٰت ٸځُځص يف بوعدـُص خڀٵًخن ڄه ٬ًش ؿبدُٜٿ زٕسر َِديش ظُټُّ ؼدين 

وڀٹً ٸدڂ ٴَُٷ حبؽٍ يف ڄُٝ زعمځُٿ خڀعإؼَت خؼبعىٸ٫ ڀځعٱَتخض خؼبىدوُص يف بوعدـُص خڀٍَش وخڀٹمك 

وخَِْ، وؤؼسعط خڀىعدجؿ ؤن خڀعٱَت خؼبىدوٍ خؼبعىٸ٫ ٔعٽىن ڀً آؼدَ ٔځسُص ٬ځً ٌٍي خحملدُٜٿ، لُػ 

%، زُىمد َىٹٛ 56ڄُص زىمى %، وخڀٙ٭َت وخڀٍَش خڀٙد55ٔعايي بىل ظىدٸٛ بوعدـُص خڀٹمك زىمى 

%.  وڀٹً خٌعڃ ز٭ٟ خڀسدلؽُت زدڀ٭ىخڄٿ خؼبٕسسص ڀځمُٞ خڀيت ٸً ظُٝر 54ؿبٝىپ خَِْ لىخيل 

خحملدُٜٿ وعُفص ظٱَت خؼبىدن، لُػ ربًغ ز٭ٟ خڀعسًٖض خڀى٨ُٵُص وخغبُىَص يف خڀىسدض خڀ٭دجٿ ڄه 

ڀّٴدض خغبَُٙص ڄه ودلُص ؤوُي، ودلُص، ټمد ؤن ظٱَت ؼدين ؤټًُٕ خڀٽُزىن َاؼُ يف و٨دجٳ خڀعٱٍَص 

وڄه مث ربًغ ظٱَتخض ٌدڄص يف ٔځىٺ خغبُٙخض وعُفص خڀًٲء خغبُخٌَ وظٱَت خؼبىدن ؤ١ًَد؛ فبد ٸً 

َايي بىل ٸُٝ يوَش لُدش خغبُٙخض، وظّخًَ ؤ٬ًخي ذبم٭دهتد ز٬ُٕص ټسَتش. وىف خڀىخٸ٫، ٖ ظىـً 

زعٱَت  –خڀؽُوش خڀٕمٽُص وخٔوعدؾ خغبُىخىن  –يَخٔص ڄعٽدڄځص ٬ه ڄًي ظإؼُ خڀَّخ٬ص خؼبَُٝص خؼبعىٸ٭ص 

 خؼبىدن.

 ٬ځً خڀُٕدلص ظإؼَت ظٱَت خؼبىدن  0-4

%( ڄه خڀًوٿ 52ظ٭عرب خڀُٕدلص ڄىَيًخ ٌدڄًد ڄه ڄىخَي خڀؽُوش خڀ٥سُ٭ُص يف ڄُٝ لُػ سبؽٿ لىخيل )

 –ؼبىدن ، ويف خڀىخٸ٫، ٖ ظىـً يَخٔدض ظٵُٝځُص ٬ه ڄًي ظإؼُ خڀُٕدلص زعٱَت خ5662خڀٹىڄٍ يف ٬دڂ 

 وبن ټدن ٌىدٺ ز٭ٟ خڀعىٸ٭دض ڄؽٿ:

  .َِديش يَـدض خغبُخَش وخڀ٤ُىزص ٔىٲ َايٌ بىل ٬ُٔص ظًٌىَ خِؼدَ ووٹٛ ٬مٌُد 

 .َِديش خْظُزص خڀ٭دڀٹص وخڀ٤ُىزص َٹځٿ ڄه ٬ًي خڀُٕدق وڄًش َِدَهتڃ 

  ًخوعٵدء ز٭ٟ خڀٙىخ٤ث خڀٕدلځُص يف خڀٕدلٿ خڀٙمديل ٔىٲ َايٌ بىل َِديش خڀ١ٱ٣ ٬ځ

٤ٷ خڀُٕدلُص خْوُي ڄؽٿ خڀسمُ خْضبُ، ويف ُٰدذ خؼبعدز٭ص خڀًوََص خغبدِڄص خؼبىد

 ووٹٛ خڀُٕدلص. –ٔىٲ َايٌ ٌٍخ بىل بٔدءش خٔعىًخڂ خَْخ٠ٍ  –ڀځعى٣ُ٥ 
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 ٬ځً ڄٝديَ خڀ٥دٸص ظإؼَت ظٱَت خؼبىدن  0-5

  ًََِديش يَـدض خغبُخَش َايٌ بىل َِديش خڀ١ٱ٣ ٬ځً ڄٝديَ خڀ٥دٸص ْـهّش خڀعرب

 ىدِپ.خؼب يف

 .وٹٛ ڄٝديَ خؼبُدي َايٌ بىل وٹٛ ټمُص خڀ٥دٸص خؼبىڀًّش ڄه خڀًٕ خڀ٭ديل 

  َِديش خْظُزص ٔىٲ َايٌ بىل وٹٛ خڀ٭مُ خٖٴعُخ٠ٍ ڀٓـهّش خڀٽهُزدجُص، وَِديش

 ڄ٭ًٖض خٔعهٗټهد.

  ٸً َٽىن ٌو ٴدجًش يف بڄٽدوُدض بٸدڄص ؿب٥دض ظىڀًُ ټهُزدء ڄه  –َِديش ٬ُٔدض خڀَُدق

  ز٭ٟ خْڄدټه ٬ځً خڀٕدلٿ خڀٙمديل خڀٱُ  ؼبُٝ ؤو يف خڀسمُ خْضبُ.٤دٸص خڀَُدق يف

 ٬ځً خجملعم٭دض خڀٕٽدوُص ظإؼَت ظٱَت خؼبىدن  0-6

ظىٹٕڃ خجملعم٭دض خڀٕٽدوُص يف ڄُٝ ڄه لُػ ڄىٸ٭هد بىل ؼٗؼص ؤٸٕدڂ ظعإؼُ صبُ٭هد زًَـدض ڄعٵدوظص 

 زعٱَت خؼبىدن.

 )ؤ( خجملعم٭دض خڀٕٽدوُص خڀًخوځُص:

 إؼُ زعٱَت خؼبىدن ڄه لُػ:و ٌٍي ظع

 .ٌُٙخؼبىـدض خغبدَش ظايٌ بىل وٹٛ خحملٝىپ خڀَّخ٬ٍ، وٸځص خٔوعدؾ خڀس 

  خڀُٕىپ َٰت خؼبعىٸ٭ص ؤىء خڀعى٣ُ٥ َايٌ بىل خهنُدَ خؼبىد٤ٷ خڀٕٽدوُص، وودٜص خؼبٹدڄص

 يف ڄىد٤ٷ ـبُخض خڀُٕىپ.

 بىل وٹٛ خحملٝىپ َِديش ٬ُٔص خڀَُدق ظايٌ بىل خوعٙدَ خغبُخجٷ، وَِديش خْظُزص ظاي ٌ

 خڀَّخ٬ٍ، وخڀعإؼَت خڀٕځيب ٬ځً خڀٝمص خڀ٭دڄص.

 .َِديش يَـدض خڀ٤ُىزص ظايٌ ڀٙ٭ىَ ز٭ًڂ خَٖظُدق، وظٹځٿ ڄه ټٵدءش خڀ٭دڄٿ وخٔوعدؾ 

 .َِديش يَـدض خغبُخَش ٔىٲ َايٌ بىل ٨هىَ ؤڄُخٞ ټدڄىص 

 ٷ خغب١َُصخَظٵد٪ خغبُخَش ٔىٲ َايٌ بىل َِديش خٔعهٗٺ خڀ٥دٸص ڀځعربًَ يف خؼبىد٤ 

 )ذ( خجملعم٭دض خڀٕٽدوُص خڀٕدلځُص:

 زد٠ٔدٴص بىل ظإؼُ ٌٍي خجملعم٭دض دبد ظعإؼُ زً خجملعم٭دض خڀٕٽدوُص خڀًخوځُص ٴةهند ظعإؼُ ؤ١ًَد زدِيت:

  فبد َايٌ  –خَظٵد٪ ٥ٔك خڀسمُ ٔىٲ َايٌ بىل ظًٌىَ خڀى٩دڂ خَٖٽىڀىـٍ يف خڀسمَتخض

 وٹٛ خٔوعدـُص، وٌفُش خڀُٝديَه. بىل

 َِ خڀ٭ىخٜٳ، وخْڄ٥دَ، وخؼبىـدض خغبدَش ٔىٲ َايٌ بىل وٹٛ خٔوعدؾ،  ظٽُخََصديش

 وٌفُش خڀ٭مدڀص بىل ـدور خػبٕدجُ خؼبديَص.
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  ٌوَِديش خڀس٥دڀص ڄ٫ ڄد َٝدلسهد ڄه  –وٹٛ خڀُٕدلص  بىلوٹٛ ڄٕدلدض خڀٙىخ٤ث َاي

 خڀعإؼَتخض خٖـعمد٬ُص خڀٕځسُص.

 )ؾ( خجملعم٭دض خڀٕٽدوُص ڀځسًو خڀُُلٿ: 

 ٌٍي زد٠ٔدٴص بىل ڄد ٔسٷ ٴةهند ظعإؼُ زعٱَت خؼبىدن ڄه لُػ:و

 .َِديش خڀ١ٱ٣ ٬ځً خڀ٥دٸص َُٴ٫ ؤٔ٭دٌَد، وَايٌ بىل َِديش ٔ٭ُ خؼبىعؿ 

  .َِديش يَـدض خغبُخَش يف خؼبٝدو٫ ظايٌ ڀعٹځُٿ خڀٽٵدءش خڀسَُٙص، ووٹٛ خٔوعدؾ 

 ٬ُٔص خٔعهٗټهد.َِديش ڄ٭ًٖض خْظُزص يف خعبى ظايٌ بىل ظٹځُٿ ټٵدءش خِٖض، و 

 .َِديش يَـدض خغبُخَش ظايٌ بىل ٬ُٔص ظځٳ خڀٝىد٬دض خڀٱٍخجُص 

 .وٹٛ ڄٝديَ خؼبُدي َايٌ بىل َِديش ڄ٭ًٖض خڀعځىغ، ويبؽٿ ٠ٱ٥ًد ٬ځً خڀٝىد٬ص 
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 يت اخلطت انتنفير

 إلصتساتيجيت يسكز حبىث انصحساء دلكبفحت انتصحس

2222-2232 

 

ًٌْخٲ وزُخڄؿ وڄُٙو٬دض وٴٹًد خػب٥ص خڀعىٵٍَُص مت ظٝىُٳ خڀربخڄؿ وخؼبُٙو٬دض خڀىخَيش يف 

ڀځع٭دڄٿ ڄ٫ خًٌْخٲ خٖٔعُخظُفُص وخڀعٙٱُځُص ٖظٵدٸُص  0202خػب٥ص خڀعىٵٍَُص ٖٔعُخظُفُص خڀَّخ٬ص خحملًؼص 

 ٬ځً خؼبٕعىي خڀٹ٥ٌُ.مُ ڄٽدٴمص خڀعٝ
 

 خًٌْخٲ خٔٔعُخظُفُص:

 ربُٕت خڀ٩ُوٲ خؼب٭ُُٙص ڀځٕٽدن خؼبع١ََُه. .5

 ربُٕت لدڀص خڀى٩دڂ خڀسُحٍ. .0

 ربٹُٷ ٴىخجً ٬دؼبُص ڄه وٗپ خڀعىٵٍُ خڀٵ٭دپ ڀٗظٵدٸُص. .0

 لًٙ خؼبىخَي ڀ٬ًڃ ظىٵٍُ خٖظٵدٸُص ڄه وٗپ زىدء ُ٘خټص زُت خڀٵد٬ځُت خڀى٤ىُُت وخڀًوڀُُت. .1

 

 خٲ خڀعٙٱُځُص:خًٌْ

 خؼبىدُٜش وخڀعى٬ُص وخڀعؽٹُٳ. .5

 ب٤دَ خڀُٕدٔص. .0

 خڀ٭ځڃ وخڀعٽىىڀىـُد وخؼب٭ُٴص. .0

 زىدء خڀٹًَخض. .1

 خڀعمىَٿ ووٹٿ خڀعٽىىڀىـُد. .2
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 ادلىازد ادلبئيت واألزضيت

 خؽبًٲ خڀ٭دڂ:

ُٷ ربٹووخ٠َُْص خؼبىخَي خؼبدجُص  ٖٔعٽٙدٲ وبيخَشخـُخء خڀربخڄؿ وخؼبُٙو٬دض خڀسمؽُص وخڀع٥سُٹُص 

خٔٔعٵديي ڄىهد، وخغبٵد٦ ٬ځُهد وخغبً ڄه خؼدَ خڀعٝمُ، ڄ٫ خٌٖعمدڂ ز٭مٿ وُخج٣ َٸمُص ڀعى٫َِ 

وٜٗلُص خٔعىًخڄدض خَْخ٠ٍ زدڀسُحدض خڀٝمُخوَص ڀعمٹُٷ خڀعىمُص خؼبٕعًخڄص وّخودض خؼبُدي خعبىٴُص 

 . هبٍي خؼبىد٤ٷ خڀعٝمُوظٹځُٿ خْؼدَ خؼبعُظسص ٬ځً ڄ٩دٌُ 

 و٥ص خڀ٭مٿ:

د٬ًش زُدودض ڀځًَخٔدض وخػبربخء يف ؾبدپ ڄٝديَ خؼبُدي وخَٖخ٠ٍ زدڀسُحدض خوٙدء ٸ .5

 .خڀٝمُخوَص

 يَخٔدض ـُىڀىـُص )٤سدٸُص ؤَىزُص وًٌَُوـُىڀىـُص( زدڀسُحدض خڀٝمُخوَص. .0

يَخٔدض يف ؾبدپ خٔعٽٙدٲ خؼبُدي خعبىٴُص زدٔعىًخڂ خڀ٥ُٶ خعبُىٴَُّدجُص زدڀسُحدض  .0

 خڀٝمُخوَص.

 ًٌَُوڀىـُص ٖيخَش خؼبُدي خڀ٥ٕمُص وخعبىٴُص زدڀٝمدٌَ خؼبَُٝص. يَخٔدض يف ؾبدپ يَخٔدض .1

 يَخٔدض ًٌَُوـُىټُمُدجُص وو٩دجُ زُحُص وربځُص خؼبُدي وربًًَ خؼبځىؼدض وڄ٭دعبعهد .2

 خٔعىًخڂ خڀ٥دٸص خعبًًَش وخؼبعفًيش يف خڀعىمُص خڀٝمُخوَص. .3

 .لُٝ وظٝىُٳ وزب٣َُ خڀعُزص خڀٝمُخوَص .4

 .صب٫ُ ؤوىخ٪ خَْخ٠ً ولٿ ڄٙدټٿخڀعىمُص خؼبٕعًخڄص  .5

 ربًًَ خؼبٹىىدض خؼبدجُص ڀځعُخټُر خحملٝىڀُص زدؼبىد٤ٷ خٖٔعٝٗق خعبًًَش. .6

 .ُٜدوص خَْخ٠ٍ ڄه ٬ىخڄٿ خڀعًٌىَ .52

ويَخٔص خڀعىى٪ خغبُىي خؼبُٽُوىب  ؼبُٽُوزُىڀىـُص ڀځعُزص خڀٝمُخوَصربُٕت خغبدڀص خػبٝىزُص وخ .55

 ىف خَْخ٠ً خڀٝمُخوَص.
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 ادلىازد اننببتيت

 خڀ٭دڂ:خؽبًٲ 

خـُخء خڀربخڄؿ وخؼبُٙو٬دض خڀسمؽُص وخڀع٥سُٹُص ڀځمٵد٦ ٬ځً خْوىخ٪ خڀىسدظُص خڀربَص وڄًي خٔٔعٵديي 

ڄىهد، وخڀعى٫ٔ ىف خْوىخ٪ وخْٜىدٲ خؼبًت٬َص وخغبً ڄه خؼدَ خڀعٝمُ ٬ځً ٌٍي خٖوىخ٪، ڄ٫ خٌٖعمدڂ 

عٝمُ خو خهبدزد اهىي ڄٽدٴمص زدٔعىسد٢ وُخج٣ َٸمُص ڀځعى٫َِ خڀىسدظً وڄًي ظإؼُي ٔځسد ز٭ىخڄٿ خڀ

 خڀعٝمُ. 

 :و٥ص خڀ٭مٿ

ځى٫٠ خڀُخٌه زعفم٫ُ خڀسُدودض وخؼب٭ځىڄدض خڀِٗڄص ٬ه خؼبىخَي خڀىسدظُص خؼبعدلص خڀعفًًَ خؼبٕعمُ ڀ -5

 خڀٝمُخوَص ولًَؽص خٖٔعٝٗق.زدؼبىد٤ٷ  خڀعُټُر خحملٝىىلوخڀربَص وخؼبًت٬َص 

ص ؤٌڃ خْڄُخٞ وخٖٴدض خغبَُٙص وخڀىُمدظىيَص عٽدڄځص جملدهبخؼبمٽدٴمص ڄع٥ىَش ڀځظىٵٍُ زُخڄؿ  -0

 وىخ٪ خڀىسدظُص خڀربَص وخؼبًت٬َص.خڀىت هتًي خْزدڀ٥ُٶ خغبًَؽص ووخؼبُٽُوزُص 

خٔعىسد٢ خڀٕٖٗض خڀىَخؼُص ٌخض خڀٝٵدض خؼبٹدوڄص ڀځفٵدٲ وخؼبځىلص وخؼبعإٸځمص ڄ٫ خڀ٩ُوٲ  -0

 خؼبىدوُص خؼبعٱَتش. 

 عفدض خڀسُحدض خڀٝمُخوَص. ظ٥ىَُ ظٽىىڀىـُد خڀعٝى٫ُ خڀٱٍخجً ڄه ڄى -1

ظىمُص خؼبىخَي خڀ٬ُىَص خڀ٥سُ٭ُص و٬ًڂ ظًٌىٌَد وخٔعىًخڂ ؤٌڃ خڀىٔدجٿ خڀىت ظ٬ًمهد  -2

 ڀځممدٴ٩ص ٬ځً خڀؽُوش خغبُىخوُص. 

خڀعىؼُٷ خؼب٭ُىف وظ٭٩ُڃ خٖٔعىًخڂ خؼبٕعًخڂ ڀځمىخَي خڀىَخؼُص خڀىسدظُص خڀربَص وخؼبًت٬َص زدؼبىد٤ٷ  -3

خَي زسىىٺ خڀٝمدَي خؼبَُٝص ڄه وسدظدض خؼبُخ٬ً وخڀىسدظدض خڀٝمُخوَص ولٵ٧ وٜىن ظځٻ خؼبى

 خڀ٥سُص وخڀ٭٥َُص. 

و٫٠ خؼبى٥٥دض خؼبىدٔسص ڀځعمٽڃ ىف لُټص خڀُڄدپ زدٔعىًخڂ خڀىٔدجٿ خؼبىعځٵص ويَخٔص ڄ٭ًٖض  -4

 ظإؼَتخهتد خڀ٭مُخوُص وخٖٸعٝديَص. 

يَخٔص خؼبىد٤ٷ خؼبٕدنبص ىف و٫٠ خػب٣٥ خڀ٭ځمُص وخڀ٭مځُص ٖٔعٝٗق وخٔعَّخ٪ خَْخ٠ً و -5

خڀٝمُخوَص وٴٹدً ڀىعدجؿ خڀسمىغ وخڀًَخٔدض خڀع٥سُٹُص ڀځمُټّ وىف ب٤دَ خڀُٕدٔص خڀ٭دڄص وو٥ص 

 خڀًوڀص ڀځعىمُص خؼبٕعًخڄص. 
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 انخسوة احليىانيت وانداجنه وانضًكيت

  :خؽبًٲ خڀ٭دڂ

خغبُىخوُص و خـُخء خڀربخڄؿ وخؼبُٙو٬دض خڀسمؽُص وخڀع٥سُٹُص هبًٲ ظىمُص و ظ٥ىَُ بوعدـُص خڀؽُوش  

خڀًخـىص   زدڀسُحدض خڀٝمُخوَص و لًَؽص خٖٔعٝٗق و ٌڀٻ ڄه وٗپ ؿبىََه خوؽبمد خڀعمُٕت خڀىَخؼً 

عبم٫ُ خڀٕٖٗض خغبُىخوُص وخڀًخـىص خؼبىـىيش زدڀسُحدض خڀٝمُخوَص  و خحملىَ خڀؽدىن ٌى خڀ٭مٿ ٬ځً 

َٴ٫ خڀٽٵدءش خٔوعدـُص ڄ٫ خڀى٫٠  ربُٕت خڀ٩ُوٲ خڀسُحُص خحمل٥ُص زدغبُىخن دبٙعمٗهتد فبد َايي خىل

ىف خ٬ٖعسدَ خڀ٭ٗٸص خؼبعسديڀص زُت خڀسُحص و خغبُىخن و ظ٭مُٷ يوَ خٖوعدؾ  خغبُىخىن وخڀًخـٌت ټإيخش ٴ٭دڀص 

 ىف خڀع٭دڄٿ ڄ٫ خؼبٕعفًخض خڀ٭دؼبُص ڄؽٿ خڀعٱَتخض خؼبىدوُص، خڀعٝمُ

 :و٥ص خڀ٭مٿ

ش خغبُىخوُص يف خڀسُحدض خڀٝمُخوَص بوٙدء ٸد٬ًش زُدودض ـٱُخٴُص َٸمُص ٬ه ذبم٭دض خڀؽُو .5

 -خڀى٭دڂ  -خڀًوخـه  -خٖزٹدَ  -خعبمدپ  -خؼبد٬ّ  -وظٙمٿ صبس٫ خْوىخ٪ خغبُىخوُص )خْٰىدڂ 

 .خْظبدٺ( زد٠ٖدٴص خىل خغبُىخودض خڀربَص

خڀًَخٔدض خڀٙدڄځص ڀعمُٕت و٩ڃ و ؤٔدڀُر ظٱٍَص خغبُىخودض خڀٝمُخوَص و خڀًوخـه وربط  .0

  .عځٵصخڀ٩ُوٲ خٔوعدـُص ـب

يَخٔدض ڀځعٱځر ٬ځً ڄٙدټٿ ٬ًڂ خٸسدپ خغبُىخودض ٬ځً وسدظدض خؼبُخ٬ٍ خڀ٥سُ٭ُص خؼبځمُص  .0

 .وخڀىسدظدض خڀٱَت ڄٕعٕدٰص ىف ڄىد٤ٷ خڀ٬ٍُ خؼبىعځٵص

ظٝى٫ُ وظُټُر ؤ٬ٗٲ لُىخوُص و يخـىً و ظبٽُص ڄه ڄٝديَ زًَځص ڀ٬ٓٗٲ خڀعٹځًَُص  .1

 .وعدؾ زُوظُىدض َوُٝص ڀعٱٍَص خغبُىخودضوخڀٱَت وٹځًَُص و خٔعىًخڂ خڀعٹىُدض خغبُىَص ٔ

يَخٔدض خڀعمُٕت خڀىَخؼٍ ڀٓوىخ٪ خغبُىخوُص وخڀًخـىص ٬ه ٤َُٷ خٖوعىدذ ؤوخػبځ٣ ڄ٫  .2

خڀٕٖٗض ڄُظٵ٭ص خٔوعدؾ و خٔعىًخڂ خڀعٽىىڀىـُد خؼب٭ًڀص وَخؼُد يف ظُزُص خغبُىخودض.خٔعىًخڂ 

 .ض خغبُىخوُص و خڀًخـىًخڀىَخؼص خعبَّحُص ڀځعىُٜٳ خڀىَخؼٍ خڀًٸُٷ ڀعځٻ ڀځٕٖٗ

ظٹُُڃ وظ٥ىَُ و٩ڃ خٔوعدؾ خغبُىخين وخڀًوخـه دبد ٖ َع٭دَٞ ڄ٫ بڄٽدوُدض خؼبىخَي خڀسُحُص  .3

   .خؼبعدلص ىف خڀسُحدض خڀٝمُخوَص

 يَخٔدض ڀعمُٕت خڀٝٵدض خٔوعدـُص وخڀعٝىُ٭ُص ڀځمىعفدض خغبُىخوُص ڄه خڀځمىڂ و خٖڀسدن .4

 وخْڀُدٲ وخعبځىي.

  . خڀٕمٽٍ زدٔعٱٗپ خْوىخَ خڀٙد٤حُص و خؼبُدي خعبىٴُص يَخٔدض خٖٔعَّخ٪ .5
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يَخٔص خڀعىى٪ وخڀعىخِن خڀسُىڀىـً ڄه وٗپ لُٝ وظٝىُٳ ڀٓوىخ٪ خؼبعىخـًش ٔىخء )لُٙخض  .6

ؼًَُدض( و٬ٗٸص ټٿ وى٪ زدڀى٣ٔ خحمل٣ُ وخڀٽدجىدض  –٤ُىَ  –ِوخلٳ  –زُڄدجُدض  –

 .خْوُي

و خيودپ ظٽىىڀىـُد  ظٹُٕڃ خْـىص )خڀعىؤڄص( و ظ٥ىَُ ظٹىُص خٔعىًخڂ خڀعځٹُك خ٥ٜٖىد٬ً   .52

  . خڀعفىُٓ وذبمًُ ولٵ٧ خْـىص وخڀيت ظٕدٌڃ يف لٵ٧ خؼبديش خڀىَخؼُص

ربًًَ يوَ خغبُىخودض وخڀ٥ُىَ خڀربَص وخڀٹىخَٞ ىف خڀسُحدض خڀٝمُخوَص  ىف وٹٿ خْڄُخٞ   .55

  .خؼب٭ًَص ڀځمُىخودض خؼبىعځٵص

 .ض و٤ُىَ خڀسُحص خڀٝمُخوَص٬مٿ و٥َُص وزدجُص عبم٫ُ خوىخ٪ لُىخود  .50

 

 يخم نهًىازدانتنًيت اإلقتصبديت واإلجتًبػيت واإلصتغالل األ

 خؽبًٲ خڀ٭دڂ:

خؼبىخَي خڀ٥سُ٭ُص ڄه  ًخٔٸعٝديَص وخٔـعمد٬ُص خڀٙدڄځص ڀځمٵد٦ ٬ځ خڀعىمُصخؼبٕدنبص خڀٵ٭دڀص ىف ربٹُٷ 

 ڀًَخٔدض وخڀسمىغ خڀ٭ځمُصدؼبمدَٔدض خڀَّخ٬ُص خعبًُش وبـُخء خزخڀعًٌىَ ڄه وٗپ ظىمُص خڀى٬ً 

 .خڀٝمُخوَص خڀسُحدضىف  وخڀسَُٙصخؼُ خڀعٝمُ ٬ځً بٔعٱٗپ خؼبىخَي خڀ٥سُ٭ُص ظعىدوپ خڀىت  وخڀع٥سُٹُص

 :و٥ص خڀ٭مٿ

 .خڀٝمُخوَص خڀسُحدضىف  خڀ٥سُ٭ُصبـُخء خڀعمځُٿ خٔٴعٝديي ڀىخٸ٫ وڄٕعٹسٿ خؼبىخَي  -5

 ظٱَتٸځڃ ڄ٫ إٽدٴمص خڀعٝمُ وخڀع٬ً ؼبزىدء خڀٹًَخض وَٴ٫ خڀىيوَ خَٔ٘دي خڀَّخ٬ً ىف ظ٭٩ُڃ  -0

 .خڀٝمُخوَص زدڀسُحدض خؼبىدن

 .ربًُُ ظًٌىَ خڀعُزصيف ؾبدٖض يَخٔدض بٸعٝديَص وخـعمد٬ُص خ٬ًخي  -0

ٸځڃ إٽدٴمص خڀعٝمُ وخڀعدبخػبدٜص خؼبدڀُص وخٖٸعٝديَص وخٖـعمد٬ُص ب٬ًخي يَخٔدض خعبًوي  -1

 .خڀٝمُخوَص زدڀسُحدض خؼبىدن ظٱَتڄ٫ 

خؼبع٭ځٹص زعىـُص خڀٕٽدن خؼبع١ََُه ڀځٝمىي ىف ڄىخـهً خؼُ خڀعٝمُ وخڀعإٸځڃ  ب٬ًخي خڀًَخٔدض -2

 ڄ٫ ظٱَت خؼبىدن.
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 2232 -2222بسايج ويشسوػبث اخلطت انتنفيريت الصتساجتيت يسكز حبىث انصحساء دلكبفحت انتصحس 

اعٌة كما ورد باالستراتٌجٌة المحدثة للتنمٌة الزرالقومى كود البرنامج والمشروع )ملحوظة: 
 (2030المستدامة فى مصر 

خؼبُّخوُص 

 خڀعٹًََُص

 )ڄځُىن ـىًُ(

0200-0202 

خڀٙ٭سص 

خؼبىى٤ص 

 زدڀعىٵٍُ

 خًٌٖخٲ خْو٥ٙص خڀعىٵٍَُص
/ خڀربودڄؿ

 خؼبُٙو٪
 خڀٽىي

 1 البرنامج القومى لالستخدام المستدام للموارد الزراعٌة:

 التى تعتمد على المٌاه الجوفٌة وحصاد االمطارالتوسع فى مساحة االراضً الجدٌدة فى البٌئات الصحراوٌة و -
 ملٌون فدان والتى تتوفر بها مقومات الزراعة  1.5المشاركة فى مشروعات استصبلح  -
الف فدان الجارى اجراء الدراسات بها لتحدٌد  372المشاركة فى تنمٌة شمال ووسط سٌناء وخاصة مساحة  -

 االماكن الصالحة للزراعة.
ات لبلراضً حدٌثة االستصبلح من حٌث التركٌب المحصولى المتوافق مع مواصفات تحدٌد انسب االستخدام -

 التربة ونوعٌة المٌاه.

المشروع 
القومً 

الستصالح 
 االراضً

1-1 

شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 
 

سوف ٌتم تنفٌذ األنشطة التالٌة فى كل منطقة من 
 فدان: 200000مناطق المشروع باجمالى 

سة الوضع الجٌومورفولوجى التفصٌلى من درا -1
خبلل تحدٌد الوحدات الجٌومورفولوجٌة وتوضٌح 

 انعكاسها على طبٌعة التربة وتواجد المٌاه الجوفٌة.
دراسات التتابع الصخري السطحً وتحت  -2

 السطحً من خبلل المتاح من بٌانات االبار
عمل مضاهاه بٌن كل القطاعات الممثلة بحٌث ٌتم  -3

سحنات كل طبقة وتتبعها على كل القطاعات تحدٌد 
 المدروسة بعد التاكد من تطابقها 

رسم مجموعة من القطاعات الجٌولوجٌة شمال  -4
جنوب غرب لبٌان عبلقة  التتابعات ببعضها  –شرق 
 البعض

دراسة التراكٌب الجٌولوجٌة المحلٌة وبٌان مدى  -5
تاثٌرها على تواجد وأبعاد الخزانات الجوفٌة تحت 
السطح واقتراح انسب المواقع لبلستكشاف 
الجٌوفٌزٌائً اعتمادا على الخرائط المختلفة والدراسات 

 الحقلٌة
رسم مجموعة من القطاعات الهٌدروجٌولوجٌة  -6

العرضٌة فً االتجاهات المختلفة لتوضٌح امتداد 
 النطاقات الحاملة للمٌاه والتراكٌب المإثرة

د عمق سطح إجراء قٌاسات مغناطٌسٌة لتحدٌ -7
صخور القاعدة واجراء قٌاسات جٌوكهربٌة لتحدٌد 
الطبقات الحاملة للمٌاه وامتداداتها االفقٌة والرأسٌة 
وعمق سطح المٌاه. وكذلك إجراء بعض القٌاسات 

 السٌزمٌة لتحدٌد التراكٌب القرٌبة من السطح
تقٌٌم المعامبلت الهٌدرولٌكٌة لكل خزان جوفى من  -8

الضخ واالستعاضة لبلبار المتاحة خبلل إجراء تجارب 
 بالمنطقة

وضع تصور لبلدارة المائٌة للخزانات الجوفٌة من  -9
خبلل تحدٌد معدالت السحب اآلمن بناءاً على 

 الدراسات والقٌاسات السابقة
إجراء التحالٌل الكٌمٌائٌة لعٌنات المٌاه بهدف  -11

تقدٌر تركٌزات المكونات الرئٌسٌة والدقٌقة والعناصر 
لثقٌلة للوقوف علً مدي صبلحٌة نوعٌة المٌاه ا

 لؤلستخدامات المتنوعة
إستخدام األدلة الجٌوكٌمٌائٌة والنظائرٌة لتحدٌد  -11

مصادر تغذٌة الخزان الجوفً وكذلك معرفة أو تقدٌر 
عمر المٌاه الجوفٌة بالمنطقة وهل هً متحفرة أم 

 متجددة من مصادر تغذٌة أخري

تحدٌد األوضاع  -
الجٌولوجٌة والمائٌة وتتبع 
الخزانات الجوفٌة فى 

جنوب شرق  :مناطق
غرب ، منخفض القطارة

غرب واحة ، غرب المنٌا
وغرب وشرق   الفرافرة

 كوم أمبو 
لتحدٌد المساحات الممكنة 
للتوسع فى استصبلح 

 واستزارع هذه المناطق.
تصنٌف التربة لمناطق  -

المشروع وتحدٌد 
المساحات ومدى 
صبلحٌتها وأولوٌاتها 

 للتنمٌة الزراعٌة الشاملة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقٌٌم خزانات 
المٌاه الجوفٌة 

والموارد 
األرضٌة 

لتنمٌة 
المناطق 
الواعدة 
بالبٌئات 

 الصحراوٌة
 
 

 )ممتد(
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سٌوجرافٌة وإنتاج النموذج معالجة البٌانات الف -12
 .DEMالرقمى لئلرتفاعات 

تقسٌم الصورة الفضائٌة الممثلة والرفع المساحى  -
 للمنطقة

تنفٌذ حصر التربة وحفر القطاعات األرضٌة و  -13
 تجمٌع العٌنات الممثلة 

 انزسهٛم انًؼًهٗ نؼُٛبد انزشثخ  -44

رسذٚذ يسذاد اإلسزغالل انضساػٗ انًؤثشح نكم  -45

 أسػٛخ ٔزذح

 تقٌٌٌم صبلحٌة التربة لئلستزراع -16

 
 
 

 مناطق المشروع 
 ض القطارة جنوب شرق منخف -

   غرب غرب المنٌا  وغرب واحة الفرافرة -

 غرب وشرق كوم أمبو -

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 74

مركز التمٌز  
المصرى 
ألبحاث 

 تحلٌة المٌاه 
& 

شعبة 
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

& 
شعبة 

الدراسات 
االقتصادٌة 
واالجتماعٌ

 ة 
 

سوف ٌتم تنفٌذ األنشطة التالٌة فى كل منطقة من 
 مناطق المشروع:

عمل إستبٌان لترشٌح األماكن األكثر إحتٌاجا للخدمة  -1
محطة تحلٌة لكل  2بكل منطقة إقلٌمٌة بواقع عدد 

 منطقة )الساحل الشمالى ، سٌناء ، البحر األحمر(
عمل استكشاف جٌولوجً وجٌوفٌزٌائى  -2

المٌاه الجوفٌة باألودٌة وترشٌح  وهٌدرولوجى لتوجدات
 األفضل من حٌث إمكانٌات المٌاه الجوفٌة

رسذٚذ أفؼم انًٕالغ نسفش األثبسااللم فٗ انًهٕزّ   -3

نزغزٚخ يسطبد انزسهٛخ نزمهٛم ركهفخ اَزبج انًزش انًكؼت 

انًسهٗ  ٔرسذٚذ إيكبَٛبد انخضاٌ اندٕفٗ ٔكًٛخ انًٛبِ 

شف انًٛبِ انشاخؼخ يٍ انًسالِ انًسزٓذفخ ٔرسذٚذ أنٛخ ط

 انزسهٛخ

تصمٌم وتورٌد وتركٌب محطة التحلٌة تحت  -4 -
محددات زٌاده االنتاجٌه من المٌاه المحبله  وتقلٌل كمٌه 

تدرٌب كوادر محلٌة المستلمة لمحطة  -مٌاه الصرف. 
التحلٌة على كٌفٌة تشغٌل وصٌانة ومتابعة ادائها 

باإلتفاق  لضمان التشغٌل الجٌد  وإدارة محطة التحلٌة
 مع أجهزة الحكم المحلى واللجان الشعبٌة والتنفٌذٌة

دٔساد رذسٚجٛخ ػبيخ فٙ يدبل رظًٛى ٔرُفٛز  -5

يسطبد انزسهٛخ ٔانزٙ رؼًم ػهٙ االثبس اندٕفٛخ نطبنجٗ 

انخذيخ ٔنهكٕادس انؼهًٛخ ثبنًشكض ٔاندبيؼبد ٔانًشاكض 

 انجسثٛخ
رُفٛز دٔساد رذسثّٛ ػهٗ االَٕاع انًخزهفّ  -6

 انًسزخذيّ فٗ رسهّٛ انًٛبِ .ٔ
اخشاء انذساسبد االلزظبدٚخ ٔاندذٖٔ االلزظبدٚخ  -7

 السزخذايبد انًٛبِ انًسالح.

إمداد البٌئات  -
الصحراوٌة بالمٌاه العذبة 
بمناطق الساحل الشمالى 

البحر و الغربى،  سٌناء
 األحمر

استكشاف جٌولوجً  -
جدات واوجٌوفٌزٌائى لت

 المٌاه الجوفٌة 
د أفضل المواقع تحدٌ -

لحفر األبار لتغذٌة 
  .محطات التحلٌة

توفٌر كمٌات من المٌاه  -
الصالحة للشرب 
والمساهمة بعد خلطها 
بمٌاه قلٌله الملوحة فً 

 .الري
المساهمة فً سقاٌة  -

الحٌوانات بالمنطقة 
وزراعة بعض انواع 
االعبلف التً ستروي 
بالمٌاه الناتجة عن عملٌه 

 .التحلٌة
رات فً مجال تكوٌن خب -

تصمٌم وتنفٌذ محطات 
التحلٌة والتً تعمل علً 

 االبار الجوفٌة.
دراسات الجدوى  -

االقتصادٌة الستخدامات 
المٌاه المحبلة فى 

 األغراض المختلفة.

الدراسااااااااااااااات 
واالبتكااااااااارات 
فااااااااى مجااااااااال 
تحلٌااااة المٌاااااه 
الجوفٌااااااااااااااااااة 
لتااوفٌر مصاادر 
دائاام إلماادادات 
المٌااااه العذبااااة 
بالبٌئااااااااااااااااااات 

 الصحراوٌة.
 

 ممتد()

1-1-2 

 مناطق المشروع
 انسبزم انشًبنٗ انغشثٗ -

 سُٛبء -

 انجسش االزًش -

 )المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه  54
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شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 

سوف ٌتم تنفٌذ األنشطة التالٌة فى كل منطقة من مناطق 
 -المشروع:

ًٚثم  ببنًُبطق انًستٓذفتيٍ انًضاسع  اخزٛبس ػذد  -4

تحسٍٛ خٕاص ن  كٕحذة يضسعٛتكم يُٓب أنف فذاٌ 

 انتشبت ٔصٚبدة اإلَتبج
ػًم دساسخ يزكبيهخ نكم يضسػخ يٍ خًٛغ االٔخّ  -2

يثم خٕاص انزشثخ انطجٛؼٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ ٔانخظٕثٛخ 

 ٔيظبدس انشٖ ٔطالزٛخ يٛبِ انشٖ نالسزخذاو
ُبست نهًسبطٛم نكم دٔسح ٔػغ ثشَبيح رسًٛذٖ ي -3

 ٔيٕاػٛذ اػبفزٓب ٔيظبدس انؼُبطش انسًبدٚخ انًُبسجخ

دساسبد ؽجٕغشافٛخ انًسبزبد ٔرخطٛؾ ٔرظًٛى  -4

 شجكبد َظى انشٖ ٔانظشف انًالئًخ نجؼغ انًُبؽك

اسزخذاو ؽشق انزسًٛذ يغ يٛبِ انشٖ ثًب ٚزالئى يغ  -5

 انًٕالغ انًخزهفخ ظشٔف
نضساػٛخ انًُبسجخ نهضساػخ رظًٛى ػذد يٍ انذٔساد ا -6

 ثبنًُطمخ
انًزبثؼخ انًسزًشح نهًضاسع االسشبدٚخ انًخزبسح أثُبء -7

 يٕسى ًَٕ انًسظٕل ززٗ انسظبد ٔرٕػٛخ انًُزفؼٍٛ

المتابعة الدورٌة لمستوى  -
خصوبة التربة والعمل 

على المحافظة علٌها 
 ،بمناطق المغرةوتحسٌنها 

غرب غرب المنٌا، 
 دةالدلتا الجدٌوتوشكى 
 وسٌناء

استخدام طرق غٌر  -
تقلٌدٌة فى التسمٌد بما 

ٌتبلئم مع ظروف 
المناطق الصحراوٌة 

 المختلفة.
زٌادة االستفادة من  -

التسمٌد الحٌوى واستخدام 
المخصبات الحٌوٌة 

والبكتٌرٌا كبدٌل جزئى 
لبلسمدة العضوٌة 

 والمعدنٌة.
اختٌار أنسب الدورات  -

 الزراعٌة 
دة وأهم المحاصٌل الواع

 تحت ظروف كل منطقة.
تقدٌم االرشادات  -

البلزمة وعقد الندوات 
والبرامج التدرٌبٌة 

للمزارعٌن للتوعٌة  
بطرق استخدام واضافة 

 األسمدة.

تحسٌن 
خواص التربة 
وزٌادة اإلنتاج 
فى المراحل 

األولى 
الستصالح 
واستزراع 
اآلراضى 
بالبٌئات 

 الصحراوٌة
 

 )ممتد(

1-1-3 

 مناطق المشروع 
 انًغشح -

 غشة غشة انًُٛب -

  رٕشكٗ ٔانذنزب اندذٚذح -

 سُٛبء 

شعبة البٌئة  
وزراعات 
المناطق 

 الجافة

تحدٌد المعامبلت الزراعٌة والممارسات الحقلٌة التً 
تساهم فى تحسٌن اإلنتاجٌة من حٌث النوعٌة والكمٌة 

المقننات المائٌة  –من عملٌات )مواعٌد الزراعة 
أنواع  –التسمٌد والخصوبة  –ومواعٌدها وكمٌاتها 

معامبلت  –المكافحة والزراعات العضوٌة أو النظٌفة 
 الحصاد والتخزٌن والتسوٌق......الخ(.

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 44

شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 

ل منطقة من سوف ٌتم تنفٌذ األنشطة التالٌة فى ك
 مناطق المشروع:

رسهٛم انًشئٛبد انفؼبئٛخ انًًثهخ ألساػٗ انمشٖ يغ  -4

انزسمك انسمهٗ يٍ ألسبيٓب انطٛفٛخ ٔرظُٛف يظبْش 

 انسطر
رظًٛى شجكخ يٕالغ لطبػبد انزشثخ إلخشاء انسظش  -2

 انُظف رفظٛهٗ

زفش لطبػبد انزشثخ ٔإخشاء انذساسخ  -3

 نزشثخ انًٕسفٕثٛذٔنٕخٛخ ٔردًٛغ ػُٛبد ا
انطجٛؼٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ  إخشاء انزسهٛالد انًؼهًٛخ -4

 ٔانخظٕثٛخ 
 .زسبة يزٕسؾ االززٛبخبد انًبئٛخ نهًُطمخ -5
رمٛٛى األساػٗ ٔرسذٚذ أٔنٕٚبد األساػٗ  -6

 نإلسزظالذ ٔاإلسزضساع
اخشاء انذساسبد اندٕٛيٕسفٕنٕخٛخ، -7

ٔانٓٛذسٔخٕٛنٕخٛخ نزسذٚذ انطجمبد انشسٕثٛخ انسبيهخ 

ٛبِ ٔايزذادارٓب األفمٛخ ٔانزشاكٛت اندٕٛنٕخٛخ ٔرأثٛشْب نهً

 ػهٗ رٕاخذ انًٛبِ اندٕفٛخ
إخشاءانمٛبسبد اندٕٛفٛضٚبئٛخ انًزكبيهخ ) لٛبسبد  -8

يغُبؽٛسٛخ،  لٛبسبد خٕٛكٓشثٛخ ٔكٓشٔيغُبؽٛسٛخ( 

نزسذٚذ ػًك سطر طخٕس انمبػذح ٔانزشاكٛت 

خ ، اندٕٛنٕخٛخ انًؤثشح ػهٗ رٕاخذاد انًٛبِ اندٕفٛ

انطجمبد انسبيهّ نهًٛبِ ، انؼًك انٗ سطر خضاَبد انًٛبِ 

 اندٕفٛخ
اخشاء انذساسبد انٓٛذسٔنٕخٛخ نزسذٚذ اإليزذاداد  -9

األفمٛخ ٔانشأسٛخ نخضاَبد انًٛبِ اندٕفٛخ ، انخٕاص 

انٓٛذسٔنٕكٛخ نخضاَبد انًٛبِ اندٕفٛخ ، إيكبَٛبد 

ًثهٗ انخضاَبد اندٕفٛخ ، ٔػغ رظٕس نالداسح انًبئٛخ ان

نخضاَبد انًٛبِ اندٕفٛخ يٍ خالل رسذٚذ يؼذالد انسست 

حصر وتصنٌف وتقٌٌم  -
الموارد األرضٌة ودراسة 

الموارد المائٌة والبٌئٌة 
والثروة الحٌوانٌة 
والداجنة بالظهٌر 

الصحراوى لمحافظات 
بنى سوٌف ، المنٌا ، 

أسٌوط ، سوهاج ، قنا 
فدان لكل  50000بواقع 

 محافظة.
تحدٌد وحدات التربة  -

السائدة مع تحدٌد محدات 
 .تربةال
تقٌٌم أولوٌات األراضى  -

 . لئلستصبلح واإلستزراع
إجراء قٌاسات  -

مغناطٌسٌة لتحدٌد عمق 
سطح صخور القاعدة 

واجراء قٌاسات 
جٌوكهربٌة لتحدٌد الطبقات 

 الحامله للمٌاه
وضع تصور لبلدارة  -

المائٌة للخزانات الجوفٌة 
من خبلل تحدٌد معدالت 

 السحب اآلمن.
من تعظٌم االسنفادة  -

 النباتات الطبٌة والعطرٌة.
دراسة وتقٌٌم الثروة  -

 والداجنة. الحٌوانٌة

حصاااااااااااااااااااااااار 
وتصااااااااااااااانٌف 
وتقٌااااااااااااااااااااااٌم 
الماااااااااااااااااااوارد 
األرضاااااااااااااااااٌة 
ودراسااااااااااااااااااة 
الماااااااااااااااااااوارد 
المائٌاااااااااااااااااااااة 
والبٌئٌااااااااااااااااااة 

روة والثاااااااااااااااااا
الحٌوانٌااااااااااااااة 
والداجنااااااااااااااااة 
بااااااااااااااااااالظهٌر 
الصاااااااااحراوى 
لمحافظاااااااااااااات 

 صعٌد مصر
 

 )ممتد(
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انًُبسجخ ٔانًخضٌٔ انًبئٗ انًزبذ ثبسزخذاو انًُبرج 

انشٚبػٛخ  ثٓذف رسمٛك انزًُٛخ انًسزذايخ نهًُبؽك رسذ 

 انذساسخ
اخشاء انذساسبد انٓٛذسٔكًٛٛبئٛخ نهًٛبِ اندٕفٛخ  -41

،  نزسذٚذ يهٕزخ انًٛبِ اندٕفٛخ َٔطبلبد رٕصٚؼٓب

انؼُبطش انسبئذح ثبنًٛبِ اندٕفٛخ ٔأثشْب ػهٗ انزشاكٛت 

انًسظٕنٛخ ، انخظبئض انكًٛٛبئٛخ نهًٛبِ اندٕفٛخ 

كبنُٕع انكًٛٛبئٗ، األٌٕٚ انسبئذ ، ٔرطٕس َٕػٛخ انًٛبِ 

اندٕفٛخ  ، ٔيظبدس األيالذ ثبنًٛبِ اندٕفٛخ ، يذٖ 

طالزٛخ انًٛبِ ألغشاع انششة ، انضساػخ ٔانشٖ ، 

 د انغسٛهٛخ ٔانًُضٚخاإلززٛبخب

اجراء الدراسات -
االقتصادٌة واالجتماعٌة 

للموارد المائبة واألرضٌة  
لمكونات ومخرجات 

المشروع لتحقٌق التنمٌة 
 .المستدامة

 مناطق المشروع 
 انظٓٛش انظسشأٖ نًسبفظزٗ ثُٗ سٕٚف ٔانًُٛب -

 انظٓٛش انظسشأٖ نًسبفظخ أسٕٛؽ  -

 جانظٓٛش انظسشأٖ نًسبفظبد لُب ٔسْٕب  -

شعبة البٌئة  
وزراعات 

 المناطق الجافة

زراعة النباتات الطبٌة والعطرٌة )بنى سوٌف(  -
العتر، البقدونس، الشبت الرٌحان، ومنها 

 البردقوش، النعناعالشمر، الشٌح، البابونج، 
 والجوجوبا.

تصنٌع النباتات الطبٌة  والعطرٌة وأنتاج الزٌوت  -
 والمادة الفعالة.

شعبة االنتاج  
الحٌوانى 
 والداجنى

نتاجٌة لعناصر الثروة تحدٌد و تقٌٌم النظم اال  -
 الحٌوانٌة و الداجنه.  

 تقٌٌم الموارد الغذائٌة الغٌر تقلٌدٌة كاعبلف حٌوانٌة -

شعبة  
الدراسات 

االقتصادٌة  
 واالجتماعٌة

    إجراء الدراسات السكانٌة -
دراسة سلوك البدو فى التعامل مع الموارد - -

 االرضٌة والمائٌة.
هدف كٌفٌة إجراء دراسات إقتصادٌة فنٌة تست- -

إستخدام الموارد خاصة موردى اإلرض والمٌاه فى 
 اإلنشطة اإلقتصادٌة الزراعٌة التى تحقق أعلى عائد.

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 104

شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 
 

 100000سوف ٌتم تنفٌذ األنشطة التالٌة لمساحة 
 ثلث الذهبى بالبحر االحمر:فدان بمنطقة الم

دراسة الوضع الجٌومورفولوجى و تحدٌد الوحدات  -1
الجٌومورفولوجٌة وتوضٌح انعكاسها على طبٌعة التربة 

 وتواجد المٌاه الجوفٌة.
إجراء قٌاسات مغناطٌسٌة لتحدٌد عمق سطح  -2

صخور القاعدة واجراء قٌاسات جٌوكهربٌة لتحدٌد 
داداتها االفقٌة والرأسٌة و الطبقات الحاملة للمٌاه وامت

عمق سطح المٌاه. وكذلك إجراء بعض القٌاسات 
 السٌزمٌة لتحدٌد التراكٌب القرٌبة من السطح.

كٌة لكل خزان جوفى من خبلل  -3 تقٌٌم المعامبلت الهٌدروٌل
 إجراء تجارب الضخ واالستعاضة لبلبار المتاحة بالمنطقة.

وزٌع دراسة  مطرٌة تفصٌلٌة للمنطقة تشمل ت -4
األمطار الٌومٌة، الشهرٌة، السنوٌة، الشدة المطرٌة، 

العواصف المطرٌة  ،تكرارٌة المطر وزمن العودة
 .وعبلقتها بالسٌول

وتحدٌد درجة  لهٌدروجرافٌةفصل األحواض ا -5
 .الخطورة، خصائصها الهٌدرولوجٌة

تخرٌط نطاقات امكانات المٌاه الجوفٌة ووضع  -6
زانات الجوفٌة من خبلل تصور لبلدارة المائٌة للخ

 تحدٌد معدالت السحب اآلمن والمخزون المائً
تصمٌم وتنفٌذ شبكة قطاعات التربة بمنطقة  -7

 المشروع
اجراء الدراسات الحقلٌة الطبٌعة و الكٌمٌائٌة -8

لبلراضً. وقطاعات التربة لتحدٌد وحدات التربة 
  .السائدة مع تحدٌد محدات التربة

د المساحات ذات اإلمكانات الجٌدة تقٌٌم التربة وتحدٌ -9
 لموارد التربة

إجراء الدراسات  -
 الجٌومورفولوجٌة.

إجراء الدراسات  -
 الجٌولوجٌة.

استكشاف المٌاه  -
 .جٌوفٌزٌقٌا

إجراء الدراسات  -
 الهٌدروجٌولوجٌة.

إجراء الدراسات  -
الهٌدرولوجٌة وتحدٌد 

ٌة المٌاه بكل خزان  كم
والمساحات الممكن 

 التوسع الزراعى بها.
إجراء دراسات  -

األراضى للمناطق 
المستهدف التوسع 
الزراعى بها وحل 
مشاكل األراضى 

  .المستصلحة
تحدٌددددددددد المسدددددددداحات  -

الممكدددددن إسدددددتزراعها 
مسدددتقببل وكٌفٌدددة رفدددع 
كفاءتهددا و المحاصددٌل 
وطرق الرى المناسدبة 

 .لها

استكشااااااااااااااف 
وإدارة 

وارد المااااااااااااااااااا
المائٌاااااااااااااااااااااة 
واألرضاااااااااااااٌة 

المثلث لمنطقة 
الذهبى باالبحر 

 األحمر
 

 )ممتد(
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 رصد ملوثات التربة من العناصر الثقٌلة -11
 حساب متوسط االحتٌاجات المائٌة للمنطقة -11
 أولوٌات األراضى لئلستصبلح واإلستزراع تحدٌد -12
وضع التصمٌمات الهندسٌة لنظم الري المقترحة   -13

ٌثة. وحدة ا  فدان 11111لمساحة للمناطق المستصلحة الحد
تقٌٌم نظم الري القائمة و انتظامٌة توزٌع المٌاه  -14

 الحقلٌة لرفع كفاءة تلك االنظمة.

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 44

شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 
 
 

سوف ٌتم تنفٌذ األنشطة التالٌة فى كل منطقة من 
 مناطق المشروع:

الَدشاف ٔ سطذ انًُبؽك انًزأثشح ثؼًهٛبد ا -4

 انزشسٛت ثبنشٚبذ ٔانًٛبِ.  
اسزخذاو انًُبرج انشٚبػٛخ ٔأخٓضح سطذ ٔردًٛغ  -2

انًٕاد انًُدشفخ ٔرنك نهزمذٚش انكًٙ نًؼذالد االَدشاف 

ٔانزشسٛت ػهٗ انًُبؽك انضساػٛخ ثًُطمخ انذساسخ خالل 

 يشازم رُفٛز انًششٔع.

تطبٌق وسائل صٌانة التربة فً تلك المناطق  -3
إضافة محسنات التربة -ة و تشمل عملٌة الحرثالمقترح

تغطٌة سطح التربة بالمخلفات النباتٌة -الغٌر تقلٌدٌة
تنفٌذ نظم الزراعة الشرائطٌة  -وبقاٌا المحاصٌل 

 والزراعة الكثٌفة.
تطبٌق نظم الري الحدٌثة فً الحقول االرشادٌة  -4

 المقترحة وتشمل الري 
الرش الثابت لزراعات الري ب -بالتنقٌط لزراعات البساتٌن 

 المحاصٌل الحقلٌة
 زراعة مصدات الرٌاح الرئٌسٌة -5

مجابهة مخاطر  -
انجراف وترسٌب 
التربة وزحف الكثبان 

 .الرملٌة 
مقاومة تدهور  -

األراضً من خبلل 
مجابهة مخاطر 
االنجراف والترسٌب 

 بالرٌاح.
تجنب األثر الضار  -

للمخلفات البٌئٌة من 
خبلل استخدامها 

بة غٌر كمحسنات تر
 تقلٌدٌة.

ترشٌد استخدام المٌاه  -
ورفع كفاءة استخدام 

 وحدة المٌاه.
تعظٌم إنتاجٌة  -

االراضى الرملٌة 
وتحقٌق الزراعة 

 المستدامة.
تحسٌن المردود  -

االقتصادي الستخدام 
وسائل صٌانة التربة و 
زراعة مصدات 
الرٌاح و تطبٌق نظم 
الري الحدٌثة على 
إنتاجٌة االراضى 

ضة الرملٌة المعر
 للتصحر.

 

التنمٌاااااااااااااااااااااة 
المسااااااااااااتدامة 
لمجابهاااااااااااااااااة 
مخااااااااااااااااااااااطر 
انجااااااااااااااااااراف 
وترسااااااااااااااااٌب 

 التربة 
 

 
 )ممتد(
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 مناطق المشروع
 ٔازخ انخبسخخ -

 ٔازخ انذاخهخ  -

 ٔازخ سٕٛح  -

شعبة البٌئة  
وزراعات 
المناطق  

 الجافة
 
 

دراسة عوامل البٌئة والمناخ وتؤثٌرها علً  -
 ر التكوٌنات الرملٌة.معدالت توزٌع وإنتشا

تصمٌم األحزمة الخضراء المناسب لكل منطقة  -
بما ٌساعد فً تخفٌض معدالت وسرعات الرٌاح 
وتقلٌل شدتها وتؤثٌرها علً المسطحات 

 األرضٌة واألغطٌة النباتٌة. 
تقٌٌم دور المخلفات الزراعٌة والبٌئٌة فً حماٌة  -

 المناطق والمشروعات من زحف الرمال.
لوجٌا والتقنٌات الحدٌثة من أجهزة إدخال التكنو -

 ومعدات ونظم لتطوٌر منظومة الحماٌة.
وضع برامج زمنٌة وتدرٌبٌة إلعداد الدراسات  -

الفنٌة المرتبطة فً حماٌة البٌئة من زحف 
 الكثبان الرملٌة.

وضع أكواد علمٌة مساحٌة للمناطق وتقسٌمها  -
علً حسب درجات وسرعة ومعدالت الزحف 

 رملٌة علٌها.وتؤثٌر الكثبان ال

شعبة  
الدراسات 
االقتصادٌة 
 واالجتماعٌة

تنظٌم الدورات التدرٌبٌة ألعداد الكوادر الفنٌة  -
 فً مجاالت الحماٌة من الكثبان الرملٌة.

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 90

  
 
 
 
 
 

ولٌة والزراعٌة بما ٌتناسب إعداد التراكٌب المحص -
مع المناطق الجغرافٌة والسكانٌة والموارد المناخٌة 
المتاحة واألهداف اإلستراتٌجٌة المتوقعة من 
المناطق تبعاً للخرائط الجغرافٌة النباتٌة وقواعد 
البٌانات لتحقٌق عوامل األمن الغذائً من حٌث 

 )النوعٌة، الكمٌة، الجودة، السبلمة، ....الخ(.

ال بعض أنواع إدخ -
الخضر والمحاصٌل 
الغٌر تقلٌدٌة تحت 
ظروف الزراعات 
المحمٌة تكون ذات 
عائد إقتصادى أكبر من 

تطاااااوٌر نظااااام 
الزراعااااااااااااااااااة 
الحٌوٌااااااااااااااااااة 

 والعضوٌة
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شعبة البٌئة 
وزراعات 

 المناطق الجافة
 
 

حصر وتصنٌف المسببات المرضٌة للنباتات  -
 –المناطق  –ات والزراعات تبعاً لنوعٌة النبات

 البٌئة المناسبة وذلك بإعداد خرٌطة معلوماتٌة.
إبتكار أنماط ونماذج جدٌدة فً المكافحة  -

والمقاومة خاصة الحٌوٌة أو البٌولوجٌة لآلفات 
 والمسببات المرضٌة.

إستخدام التكنولوجٌا الحٌوٌة فً زٌادة قدرة  -
النباتات علً مقاومة المسببات المرضٌة 

ة وتشجٌع وتحفٌز العقول بؤنواعها المختلف
 اإلبتكارٌة فً هذا المجال.

تخطٌط برامج مكافحة األمراض ومسبباتها وتخفٌض  -
ة لتقلٌل الملوثات  معدالت إستخدام المكافحة الكٌمٌاٌئ
ٌائٌة من مبٌدات لؤلمراض واآلفات .... الخ،  الكٌم

 وكذلك الحشائش كعوامل نقل األمراض.
لً مركبات إعداد الدراسات البحثٌة للوصول إ -

حٌوٌة أو كٌمٌائٌة طبٌعٌة لمقاومة ومكافحة 
 األمراض والوقاٌة منها.

 .الزراعات الحالٌة
تحدٌد مواعٌد الزراعة  -

نتاج مع اللكى ٌتفق ا
إحتٌاجات السوق 
الخارجٌة للتصدٌر 

 تاجنوزٌادة جودة اال
المكافحة الحٌوٌة  -

للمسببات المرضٌة 
تات وتقلٌل وحماٌة النبا

 الملوثات الكٌمٌائٌة
القضاء على مشكبلت  -

تسوٌق محاصٌل 
الزراعات المحمٌة 
وخاصة فى المناطق 

 .النائٌة
المحافظة على جودة  -

المحاصٌل وإمكانٌة 
االحتفاظ بها لفترة 
أطول دون أن تفقد 
جودتها مما ٌساعد على 
إرتفاع سعرها 
ووجودها فى االسواق 

 فى مواسم عدٌدة
ت ما قبل تطوٌر معامبل -

وبعد الحصاد لرفع 
جودة وكفاءة المنتجات 

 التسوٌقٌة والتصنٌعٌة
إعداد الكوادر الفنٌة  -

وتنمٌة المهارات 
وإنشاء مراكز اعبلمٌة 

 .ونوعٌة ومعلوماتٌة

إعداد الدراسات العلمٌة علً نواتج اإلصابة علً  - 
 المحصول وجودة التخزٌن بعد الحصاد.

تطبٌق المعامبلت الزراعٌة والممارسات الحقلٌة  -
التً تساهم فً تحسٌن اإلنتاجٌة من حٌث النوعٌة 

المقننات  –لكمٌة من عملٌات )مواعٌد الزراعة وا
 –التسمٌد والخصوبة  –المائٌة ومواعٌدها وكمٌاتها 

 –أنواع المكافحة والزراعات العضوٌة أو النظٌفة 
 معامبلت الحصاد والتخزٌن والتسوٌق......الخ(.

تقٌٌم عملٌات اإلكثار وإنتاج تراكٌب وراثٌة جدٌدة  -
ة وذات قدرات وإستنباط أصناف جدٌدة متوافق

 –تؤقلمٌة مع التغٌرات المناخٌة خبلل مراحل النمو 
 الحصاد والتخزٌن. –الرعاٌة 

تطبٌق أنسب معدالت الوقاٌة البٌولوجٌة والحٌوٌة  -
والكٌمٌائٌة من األمراض خبلل مراحل نمو ورعاٌة 

 النباتات حتى مراحل الحصاد والتخزٌن والتصنٌع. 

شعبة  
مصادر 
المٌاه 

 واألراضً
 الصحراوٌة

 

 إنتاج كمبوست عالى القٌمة من مخلفات المزرعة-1
عزل السبلالت المٌكروبٌة وإنتخابها من المناطق   -2

ذات إجهادات الملوحة والجفاف والحرارة العالٌة 
 إكثارها إلنتاج مخصبات حٌوٌة ذات كفاءة عالٌة

 إضافة األسمدة الحٌوٌة لتحسٌت اإلنتاجٌة وجودته -3
 الخارجة، برأس سدر جنوب سٌناءتهدفة المناطق المس

شعبة  
الدراسات 

االقتصادٌة  
 واالجتماعٌة

دراسة كفاءة العملٌة التسوٌقٌة من خبلل دراسة  -
مراحل وعملٌات التسوٌق المختلفة والتكالٌف 

 .التسوٌقٌة لكل مرحلة
ٌار الصنف  - عقد دورات تدرٌبٌة لجودة المنتجات بداٌة اخت

 حصاد وفقا لنوعٌة االسواق.المبكر النضج وحتى ال

دراسة األسواق الخارجٌة من ناحٌة إحتٌاجاتها  -
 ومواعٌد التسوٌق الخارجى وأسعارها.

دراسة المواد االعبلمٌة والتعلٌمٌة والنشرات بما  -
 ٌتفق مع احتٌاجات االسواق والمنتجٌن.

دراسة سبلسل القٌمة ألهم المنتجات الزراعٌة فى 
 ٌةالمناطق النائ

إقامة دورات تدرٌبٌة للمنتجٌن لممارسات ما بعد  -
 الحصاد وكٌفٌة الحصاد ومواعٌد الحصاد المناسبة

دراسة كفاءة العملٌة التسوٌقٌة من خبلل دراسة  -
مراحل وعملٌات التسوٌق المختلفة والتكالٌف 

 التسوٌقٌة لكل مرحلة
ٌار  - الصنف عقد دورات تدرٌبٌة لجودة المنتجات بداٌة اخت

 المبكر النضج وحتى الحصاد وفقا لنوعٌة االسواق.

عمل دورات تدرٌبٌة بهدف تنمٌة مهارات الكوارد  -
الفنٌة فى الحصول على البٌانات والمعلومات 
وتصنٌف تلك البٌانات وتحوٌلها إلى معلومات 

  .وتصنٌف المعلومات المتحصل علٌها
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 لملٌون جنٌه(المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )با 52

شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 

إستكشاف مناطق إستصبلح جدٌدة لزٌادة الرقعة - 1
فدان وإقامة مجتمعات  11111الزراعٌة الحالٌة  بواقع 

زراعٌة وعمرانٌة جدٌدة باستخدام الدراسات 
 الجٌوفٌزٌائٌة والجٌولوجٌة

للخزان  تقٌٌم مشكلة تدهور مناسٌب المٌاه الجوفٌة -2
النوبى و أثر تلك الظاهرة على أفاق التنمٌة المستدامة 

 بالمنطقة ، الحلول الممكنة
دراسة إمكانٌات وسبل إستغبلل مصادر المٌاه غٌر  -3

 التقلٌدٌة بالوادى الجدٌد 
تقٌٌم مشكلة رواسب الحدٌد المرتفعة بمٌاه خزان  -4

الحجر الرملى النوبى ووضع الحلول الممكنة لتبلفى 
ة التى تقلل من قدرة وفاعلٌة شبكات لضرار تلك المشكأ

 الرى وخاصة الرى بالتنقٌط
تحلٌل المرئٌات الفضائٌة الممثلة ألراضى القرى  -5 

مع التحقق الحقلى من أقسامها الطٌفٌة وتصنٌف مظاهر 
 السطح

اجراء التحلٌبلت المعلمٌة الطبٌعٌة والكٌمٌائٌة  -6
 والخصوبٌة 

 تٌاجات المائٌة للمنطقةحساب متوسط االح -7
تقٌٌم األراضى وتحدٌد أولوٌات األراضى  -8

 لئلستصبلح واإلستزراع
توفٌر الخرائط المساحٌة والكنتورٌة للمساحات ذات  -9

 االولوٌة
وضع التصمٌمات الهندسٌة لنظم الري المقترحة   -11

 للمناطق المستصلحة الحدٌثة
زٌع المٌاه تقٌٌم نظم الري القائمة و انتظامٌة تو -11

 الحقلٌة لرفع كفاءة تلك االنظمة

رصد وتقٌٌم واستكشاف 
الموارد الطبٌعٌة 
والحٌوانٌة المتعلقة 
بمحاور سبل العٌش 
المستدام ببعض واحات 
محافظة الوادي الجدٌد 
لتحقٌق التنمٌة المستدامة، 
مع خلق بٌئة مبلئمة 
لتحقٌق أفضل عائد على 

 وحدتً األرض والمٌاه

التنمٌة 
عٌة  الزرا

الشاملة 
الُمستدامة و

لمحافظة 
 الوادي الجدٌد

 
 )ممتد(

1-1-8 

شعبة البٌئة  
وزراعات 

 المناطق الجافة

إنتاج التراكٌب الوراثٌة واألصناف الجدٌدة القادرة علً 
التكٌف مع التغٌرات المناخٌة وذات إنتاجٌة ممٌزة تحت 

 ظروف اإلجهادات البٌئٌة )اإلجهاد الحرارى( 

نتاج شعبة اال 
الحٌوانى 
 والداجنى

دراسة و تقٌٌم النظم االنتاجٌة لعناصر الثروة   -
 الحٌوانٌة و الداجنه  

 االستفادة من المخلفات الزراعٌة  كاعبلف حٌوانٌة -

ة بشع 
الدراسات 
االقتصادٌة 
 واالجتماعٌة

دراسة النظم االٌكولوجٌة وتحلٌل عناصر النظام  -
ة الوادى المزرعى البٌئى للمقٌمٌن فى محافظ

 الجدٌد.
دراسة العائد اإلقتصادى على وحدتى المٌاه  -

واألرض فى ضوء المحاصٌل التى ٌتم إنتاجها فى 
 المحافظة.

دراسة سلوك ترشٌد وادارة واستخدام الموارد   -
 الزراعٌة المتاحة.

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 99

 

شعبة البٌئة 
وزراعات 
 فةالمناطق الجا

 

 زراعة النباتات الطبٌة والعطرٌة. -
اإلهتمام بعملٌات التصنٌع الغذائً وذلك  -

لئلستفادة من الموارد النباتٌة والبشرٌة 
والمإسسٌة المتاحة وإقامة وحدات تصنٌع متنقلة 

أو ثابتة تتناسب مع ظروف المنطقة وحقق 
 التنمٌة المستدامة.

إنشاء وحدتى تصنٌع زراعى بشمال ووسط  -
 .سٌناء

صــر المــوارد ح -
المائٌــة واألرضٌــة 
والبٌئٌـة والحٌوانٌة 
بسـٌناء لتقـدٌم 
نمـاذج تطبٌقٌة 
لتحقٌـق التنمٌة 
 الزراعٌة المستدامـة.

االهتمام بالتصنٌع  -
 الزراعى.

تقنٌة المجال تطبٌق  -
المغناطٌسً لتحسٌن 
انتاجٌة االراضً و 
المٌاه منخفضة 
الجودة )جنوب 

 .سٌناء(
وحدددة زٌددادة انتاجٌددة  -

التنمٌة 
الزراعٌة 
الشاملة  

الُمستدامة 
بشبه جزٌرة 

 سٌناء 
 )ممتد(

1-1-9 

شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 

حصر وتصنٌف لؤلودٌة وإمكانٌة حصاد مٌاه  -1
األمطار والسٌول باألحواض النهرٌة الواعدة 

 بجنوب ووسط سٌناء
المٌاه الجوفٌة بمناطق حصر وتصنٌف لخزانات  -2

شمال سٌناء ، منطقة الطور ، دلتاوات األحواض 
النهرٌة الكبٌرة ، تحدٌد إمكانٌاتها المائٌة وطرق 
اإلستغبلل باستخدام األدلة الجٌولوجٌة، 

 الجٌوفٌزٌائٌة والهٌدرولوجٌة ، والهٌدروكٌمٌائٌة
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مراجعة وتقٌٌم المشروعات القائمة وضع الحلول  -3
 معوقات متعلقة بالموارد المائٌةالعاجلة ألى 

اجراء الدراسات الطبٌعة و الكٌمٌائٌة لبلراضً. -4
وقطاعات التربة لتحدٌد وحدات التربة السائدة مع 

 .تحدٌد محدات التربة
وتحدٌد  .حساب متوسط االحتٌاجات المائٌة للمنطقة -5

 .أولوٌات األراضى لئلستصبلح واإلستزراع
والكنتورٌة للمساحات ذات  توفٌر الخرائط المساحٌة -6

 االولوٌة
وضع التصمٌمات الهندسٌة لنظم الري المقترحة   -7

 .للمناطق المستصلحة الحدٌثة
تقٌٌم نظم الري القائمة و انتظامٌة توزٌع المٌاه  -8

 الحقلٌة لرفع كفاءة تلك االنظمة

االرض و المٌدددددددددددددداه 
قلٌلدددددددددددددة الجدددددددددددددودة 
)المالحددة( مددع ادخددال 
قٌمددددة مضددددافة علددددً 
المندددددتج مدددددن خدددددبلل 
التكامدددل مدددع انشدددطة 
مثل انتداج الزٌدوت و 
االنتددددددداج الحٌدددددددوانً 
باسددددددددددتخدام تقنٌددددددددددة 
المغنطددددددددددة للمٌدددددددددداه 
والبددددذور المسددددتهدفة 
للزراعددددددددة ) عبدددددددداد 

 –ذرة  –شددددددددددددددمس 
اعددبلف ( مددع رصددد 
التدداثٌرات المصدداحبة 

ربددة ص التعلددً خددوا
 .الطبٌعٌة والكٌمٌائٌة

 

 

شعبة االنتاج 
الحٌوانى 
 والداجنى

فٌض استخدام وحدات مغنطة المٌاه بشدة  -
 مغناطٌسً متوافق مع درجة ملوحة المٌاه.

تعرٌض البذور المستهدفة لفٌض مغناطٌسً  -
لتسرٌع النمو وخفض فترات النمو وبالتالً 

 االحتٌاجات المائٌة الكلٌة للمحاصٌل.
قٌاس جودة المحصول والزٌوت واالنتاج  -

 الحٌوانً.
رصد مدي التغٌٌر فً ملوحة التربة وبعض  -

 كٌمٌائٌة للتربة.الخواص الطبٌعٌة و ال

 

شعبة 
الدراسات 

االقتصادٌة  
 واالجتماعٌة

حصر موارد الثروة الحٌوانٌة  والداجنة   -
 والتوصٌف الجٌنى لها.

حصر ودراسة االمراض الوبائٌة ومصادر  -
 التلوث والسموم وطرق التغلب علٌها.

أدخال سبلالت عالٌة االنتاج من الماعز الشامى  -
 . واالغنام البرقى بالمنطقة

 أدخال سبللت الدواجن واالرنب عالٌة االنتاج. -
 إجراء عملٌات التصنٌع الغذائى للمنتجات اللبنٌة. -
التقٌٌم الغذائى لمخلفات التصنٌع الزراعى والغذائى  -

ة وعمل تولٌفات علفٌة.  ورفع قٌمتها الغذاٌئ
 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 109

شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 

سوف ٌتم تنفٌذ االنشطة التالٌة لمناطق المشروع 
بمحافظتى البحر االحمر واسوان باجمالى مساحة 

 فدان: 50000
دراسة الوضع الجٌومورفولوجى و تحدٌد الوحدات  -1

الجٌومورفولوجٌة وتوضٌح انعكاسها على طبٌعة التربة 
 وتواجد المٌاه الجوفٌة.

ناطٌسٌة لتحدٌد عمق سطح إجراء قٌاسات مغ -2
صخور القاعدة واجراء قٌاسات جٌوكهربٌة لتحدٌد 
الطبقات الحاملة للمٌاه وامتداداتها االفقٌة والرأسٌة و 
عمق سطح المٌاه. وكذلك إجراء بعض القٌاسات 

 السٌزمٌة لتحدٌد التراكٌب القرٌبة من السطح.
كٌة لكل خزان جوفى من خبل -3 ل تقٌٌم المعامبلت الهٌدروٌل

 إجراء تجارب الضخ واالستعاضة لبلبار المتاحة بالمنطقة.
التقٌٌم الهٌدروجٌوكٌمٌائى لخزانات المٌاه الجوفٌة  -4

 ومدى صبلحٌتها لبلستخدامات المختلفة.
تخرٌط نطاقات امكانات المٌاه الجوفٌة ووضع  -5

تصور لبلدارة المائٌة للخزانات الجوفٌة من خبلل 
 من والمخزون المائًتحدٌد معدالت السحب اآل

تقٌٌم الوضع الراهن  -
للتربة ومحددات 

 االستغبلل الزراعى.
التقٌٌم االقتصادى  -

للتراكٌب المحصولٌة 
 السائدة والمقترحة. 

دراسات الجدوى  -
االقتصادٌة والمالٌة 

لمشروعات الطاقة الجدٌدة 
والمتجددة واالنتاج النباتى 

 والحٌوانى.
دراسة الوضع  -

االجتماعى االقتصادى و
 للسكان بمنطقة الدراسة.

التنمٌة 
الزراعٌة  

الشاملة 
والُمستدامة 

ظتً فلمحا
البحر االحمر 

 واسوان
 

 )ممتد(

1-1-10 

سوف ٌتم تنفٌذ االنشطة التالٌة لمناطق المشروع 
بمحافظتى البحر االحمر واسوان باجمالى مساحة 

 فدان: 51111
االستغبلل تقٌٌم الوضع الراهن للتربة ومحددات  - 1

 .الزراعى
إجراء الدراسات الطبٌعة و الكٌمٌائٌة لؤلراضً.  -2

وقطاعات التربة لتحدٌد وحدات التربة السائدة مع تحدٌد 
  .محدات التربة

 .رصد ملوثات التربة من العناصر الثقٌلة -3
 مناطق المشروع

 يسبفظخ انجسش االزًش -

 يسبفظخ اسٕاٌ  -
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شعبة  
ت الدراسا

االقتصادٌة  
 واالجتماعٌة

 
 

دراسة أنسب التراكٌب المحصولٌة والتى تحقق أفضل 
عائد إقتصادى فى مناطق البحر االحمر وأسوان والتى 

 تعمل زٌادة فرص العمل وتقلل إستخدام المٌاه.

عمل دراسات الجدوى المالٌة واإلقتصادٌة للمشروعات 
ى خطة التنمٌة القائمة فى منطقة الدراسة أو المدرجة ف

لممشروعات الطاقة واألنشطة اإلقتصادٌة وعلى 
 األخص الزراعٌة القائمة علٌها  

إجراء دراسات سكانٌة على المقٌمٌن فى المنطقة  -
بهدف التعرف على الخصائص اإلجتماعٌة واهم 

 األنشطة المقدمة لهم.
إجراء دراسات على الدخل واإلنفاق للسكان - -

رف على أهم األنشطة التى توفر المحلٌٌن بهدف التع
 .الدخل لهم وكذلك نمط اإلنفاق

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 73

شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 

سوف ٌتم تنفٌذ االنشطة التالٌة لمناطق المشروع 
 :بالساحل الشمالى الغربى وواحة سٌوة

للساحل الشمالى  انشاء خرٌطة مطرٌة شاملة -1
الغربى تبٌن الكمٌات والتوزٌع  الجغرافى األمطار ، 

 الفصول المطرٌىة ، تكرارٌة األمطار والشدة المطرٌة.
اجراء دراسة الودٌان بالساحل الشمالى الغربى من  -2

 حٌث الخصائص المورفومترٌة.
حساب كمٌات السٌول المتوقعة ، هٌدروجراف  -3

اد مٌاه األمطار والسٌول الوادى ، أماكن وكٌفٌة حص
)سدود تخزٌنٌة ، خزانات أرضٌة( ، تقٌٌم المنشؤت 

 الحالٌة للحصاد.
إجراء الدراسات الجٌوفٌزٌائٌة المتكاملة ) قٌاسات  -4

مغناطٌسٌة،  قٌاسات جٌوكهربٌة وكهرومغناطٌسٌة( 
لتحدٌد عمق سطح صخور القاعدة والتراكٌب 

ه الجوفٌة ، الجٌولوجٌة المإثرة على تواجدات المٌا
الطبقات الحامله للمٌاه ، العمق الى سطح خزانات المٌاه 
الجوفٌة ، سمك الطبقات الحاملة للمٌاه الجوفٌة 
وامتداداتها األفقٌة والرأسٌة ، وتحدٌد أفضل األماكن 

 لحفر األبار. 
اجراء الدراسات الهٌدرولوجٌة لتقٌٌم وادارة  -5

 خزانات المٌاه الجوفٌة.
اسات الهٌدروجٌوكٌمٌائٌة لتقٌٌم خواص اجراء الدر -6

المٌاه الجوفٌة ومدى صبلحٌتها فى االستخدامات 
 المختلفة

تقٌٌم كمى ونوعى للمٌاه بواحة سٌوة مع التركٌز  -7 
على أثر التوسعات الزراعٌة المتنامٌة على كمٌة 
ونوعٌة المٌاه الجوفٌة بالواحة باستخدام التحالٌل 

التفصٌلٌة واإلدارة المثلى الهٌدرولوجٌة والكٌمٌائٌة 
 .للمٌاه بالواحة

تحسٌن نوعٌة الحٌاة  -
للسكان المقٌمٌن فى 
واحة سٌوة عن طرٌق 
اإلدارة الرشٌدة 
المستدامة للموارد 
الطبٌعٌة المتاحة تعظٌم 
اإلستفادة منها وتقدٌم 
دعم للتطوٌر اإلجتماعى 
واإلقتصادى وتقدٌم 
مبادرات مبتكرة 

 .ألنشطة مدرة للدخل
سٌن الوراثى  والحالة التح-

الصحٌة للحٌوانات 
 والدواجن.

رفع القٌمة الغذائٌة  -
لمخلفات التصنٌع 

 الزراعىى والغذائى.
 

التنمٌة 
الزراعٌة 
الشاملة 

والُمستدامة 
للساحل 
الشمالً 

 الغربً وسٌوه
 

 )ممتد(

1-1-11 

 مناطق المشروع
 انسبزم انشًبنٗ انغشثٗ -

 ٔازخ سٕٛح  -

 

البٌئة شعبة 
وزراعات 

 المناطق الجافة

 تثبٌت الكثبان الرملٌة بواحة سٌوة. -
 إنتاج الكمبوست. -
االستفادة من المٌاه منخفضة الجودة فً التشجٌر  -

بواحة سٌوة للمساعدة فً تحقٌق التنمٌة المستدامة 
 والتكٌف مع التغٌرات المناخٌة.

إدخال محاصٌل زراعٌة جدٌدة تحقق اإلكتفاء  -
 اصٌل. الذاتً من المح

تشجٌع الزراعات الصحراوٌة )التٌن والزٌتون  -
 والشعٌر(.

 
شعبة االنتاج 

الحٌوانى 
 والداجنى

حصر موارد الثروة الحٌوانٌة  والداجنة   -
 والتوصٌف الجٌنى لها.

حصر ودراسة االمراض الوبائٌة ومصادر  -
 التلوث والسموم وطرق التغلب علٌها.

عز الشامى إدخال سبلالت عالٌة االنتاج من الما -
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 واالغنام البرقى بالمنطقة .
 نب عالٌة االنتاج.ات الدواجن واالرإدخال سبلال -
 .منتجات األلبانالتصنٌع  الغذائى ل -
تصنٌع لبعض المنتجات الٌدوٌة من الصوف  -

 والجلد.

التقٌٌم الغذائى لمخلفات التصنٌع الزراعى و  -
الغذائى  ورفع قٌمتها الغذائٌة وعمل تولٌفات 

 علفٌة .
 

شعبة 
الدراسات 
االقتصادٌة 
 واالجتماعٌة

 الدراسات السكانٌة والتركٌب القبلى. إجراء -

توعٌة صغار الزراع بالمشروعات الصغٌرة  -
 متناهٌة الصغر فى اٌجاد فرص عمل للشباب.

دراسة اتجاهات الزراع نحو التكنولوجٌا  -
 الزراعٌة المستدامة

التى تستهدف إجراء دراسات اإلقتصادٌة الفنٌة  -
كٌفٌة إستخدام الموارد خاصة موردى اإلرض 
والمٌاه فى اإلنشطة اإلقتصادٌة الزراعٌة التى 
تحقق أعلى عائد على تلك المورد خاصة مورد 

 المٌاه
دراسات على الدخل واإلنفاق على السكان  إجراء -

 المقٌمٌن
دراسة المشروعات الزراعٌة الصغٌرة وسبل  -

 تطوٌرها.
 الرشادٌة والمنظمات االجتماعٌةالهٌاكل ا دراسة -

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 98

 

شعبة البٌئة 
وزراعات 
المناطق 

 الجافة
 
 

عزل الفطرٌات والبكتٌرٌا ودراسة كفاءتها فى  -
 –صوبة  –المكافحة الحٌوٌة فى كل من )معمل 

 حقل(.
إنتاج تراكٌب مبتكرة من المركبات الحٌوٌة  -

ت نمو آمنة ضد مسببات األمراض كمحفزا
 النباتٌة.

 تسجٌل المركبات المتحصل علٌها. -
إقامة ورش عمل على  التطبٌقات الحدٌثة  -

 لمكافحة األمراض النباتٌة.

البحث عن مصادر  -
المكافحة الحٌوٌة وفصل 
وتعرٌف المواد النشطة 

 .بٌولوجٌا
تقٌٌم فاعلٌة بعض انواع  -

من جزٌئات النانو فى 
المرضٌة تثبٌط القدرة 

للفطرٌات المعزولة، 
ودورها فى انتاج 

 مبٌدات حٌوٌة امنة.
تقٌٌم عزالت فطرٌة  -

وبكتٌرٌة ودراسة 
كفاءتها على تخلٌق 
مركبات نانوٌة لها 

خاصٌة التضاد 
للمسببات المرضٌة 

 للنبات.
 المناطق المستهدفة: 

 -الساحل الشمالى الغربى 
 سٌناء

عزل وتعرٌف 
فطرٌات 

وبكترٌا من 
ٌئٌة مواقع ب

مصرٌة 
مختلفة النتاج 
  مبٌدات حٌوٌة

 
 )ممتد(

1-1-12 

شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 
 

عزل السبلالت المٌكروبٌة ذات النشاط  العالى تجاه  -
التسمٌد الحٌوى وتثبٌت االزوت الجوى وتٌسر العناصر 
وانتاج منظمات النمو النباتٌة المختلفة وإنتخابها من 

إجهادات الملوحة والجفاف والحرارة  المناطق ذات
العالٌة وإكثارها إلنتاج مخصبات حٌوٌة ذات كفاءة 

 عالٌة
إضافة األسمدة الحٌوٌة لتحسٌن اإلنتاجٌة وجودته  - 

 بالمناطق المستهدفة

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 19

شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 
 

لى سبلالت مٌكروبٌة مبتكرة ذات كفاءة الحصول ع -
تجاه التسمٌد الحٌوى و قادره على تحمل الظروف 
البٌئٌه الصعبه ٌمكن استخدامها فً الزراعة 

 العضوٌة والحٌوٌة.
 .انتاج اسمده نانوٌه بطرق بٌولوجٌه غٌر مكلفه -
 نشر الوعى بؤهمٌة التسمٌد الحٌوي وتقنٌاته. -
- ٕ ّٚ رشفغ يٍ يؼذالد رغهٛف انجزٔس ثزشكّٛج زّٕٛٚ ََب

ًٕ رسذ ظشٔف االخٓبد انًهسٙ   .االَجبد ٔاُن

سفغ يمبٔيّ انُجبد نالخٓبداد انجٛئّٛ ثبسزخذاو  -

 .انًشكجبد انسّٕٛٚ انُبَّٕٚ

  .َشش اًّْٛ االسًذِ انسّٕٛٚ انُبَّٕٚ -

خفغ يؼذالد انزسًٛذ انًؼذَٙ  فٙ ٔخٕد االسًذِ  -

  .انسّٕٛٚ انُبَّٕٚ

ػٙ انًزبثشْجبنًهٕزّ:  انًُبؽك انًسزٓذفّ : االسا -

  .سٓم انطُّٛ -انًغشِ –ساط سذس 

الحصول على  -
سبلالت مٌكروبٌة 
مبتكرة قادره على 

تحمل الظروف البٌئٌه 
الصعبه ٌمكن 
استخدامها فً 

 الزراعة العضوٌة.
انتاج اسمده نانوٌه  -

بطرق بٌولوجٌه غٌر 
 مكلفه

نشر الوعى بؤهمٌة  -
التسمٌد الحٌوي 

 وتقنٌاته.

اج بذور إنت
قاومة م

للملوحة 
ٌة نمغلفة بب

نانوٌة 
 مٌكروبٌة

 
 
 
 
 

1-1-13 
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شعبة البٌئة 
 وزراعات

 المناطق الجافة
 

إنتاج تراكٌب مبتكرة من المركبات الحٌوٌة  -
كمحفزات نمو آمنة ضد مسببات األمراض النباتٌة 

 بإستخدام تقنٌات النانو تكنولوجى.
تسجٌل المركبات المتحصل علٌها كمركبات  -

 منة.بٌولوجٌة آ
إقامة ورش عمل على  التطبٌقات الحدٌثة لمكافحة  -

األمراض النباتٌة باستخدام تقنٌات 
 النانوتكنولوجى.

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 42

شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 

 .انشاء وحدة النتاج االسمدة الحٌوٌة والعضوٌة -1
ج لقاحددددات حٌوٌددددة ومخصددددبات انشدددداء معمددددل انتددددا -2

   .زراعٌة البلزمة للزراعة العضوٌة الحٌوٌة
دراسددات التربددة وإجددراء تجددارب ارشددادٌة للتوعٌدده  -3

   .باهمٌة الزراعة العضوٌة الحٌوٌة 
توفٌر االسدمده العضدوٌة مدن خدبلل عمدل مكمدورات  -4

سدددمادٌة و وتددددرٌب المدددزراعٌن علدددى تقنٌدددة انتددداج 
 .الكمبوست

حدددددات الحٌوٌدددددة المتخصصدددددة بانواعهدددددا إنتددددداج اللقا -5
 .المختلفة

تدددوفٌر الكائنددددات الدقٌقددددة المحللدددة للسددددٌلٌوز النتدددداج  -6
 .المكمورات السمادٌة

عددددددزل وانتدددددداج مثبتددددددات النٌتددددددروجٌن ومٌسددددددرات  -7
الفوسدددفور والبوتاسدددٌوم ومنتجدددات منظمدددات النمدددو 

 النباتٌة .
انشاء قاعدة بٌانات عن طبٌعة وحدة األرض والمٌداه  -8

تراكٌددددب المحصددددولٌة والممارسددددات الزراعٌددددة وال
 .المناسبة للمناطق تحت الدراسة

حصر وتقٌٌم لبلراضى تحت الدراسة من حٌث  -9
 .المحتوى الخصوبى والمٌكروبى

استخدام األسالٌب  -
التكنولوجٌة الحدٌثة فى 

تعظٌم اإلستفادة من 
وحدة األرض والمٌاه 

وحماٌة التربة من 
عوامل التعرٌة وتقلٌص 

ر األراضى، تدهو
وإكثار ونشر األصناف 

النباتٌة المقاومة 
  لئلجهادات البٌئٌة

نشر الوعً الغذائً  -
والصحً واإلستخدام 

الرشٌد لبلسمدة المعدنٌة 
 باألراضً الجدٌدة

رسم خرٌطة سمادٌة  -
لؤلراضى المستصلحة 

بالخارجة وشمال سٌناء 
)امتداد ترعة السبلم 

 سهل الطٌنة(
زراعة األراضى  -

والتغلب على  المتدهورة
  .معوقات الزراعة بها

تطبٌق تكنولوجٌات  -
الزراعة العضوٌة 

 والحٌوٌة.
تحسٌن النمو النباتى  -

ومقاومة الممرضات 
النباتٌة واالجهادات 
المختلفة بالمنتجات 
المٌكروبٌة الطبٌعٌة 

 االمنه.
 المناطق المستهدفة:
 المحافظات الحدودٌة

 
 

انتاج اسمدة 
حٌوٌة 

ومحفزات نمو 
ن لتحسٌ

االنتاج 
الزراعى فى 

البٌئات 
 الصحراٌة

1-1-14 

شعبة البٌئة  
 وزراعات

 المناطق الجافة
 

إنتاج مستخلصات حٌوٌة لمكافحة األمراض  -
 وتسوٌقها بطرٌقة علمٌة.

إعداد خرٌطة معلوماتٌة متكاملة لكل منطقة فً  -
 مجال األمراض والنباتات والوقاٌة منها.

وذات  إنتاج أصناف جدٌدة مقاومة لؤلمراض -
 إنتاجٌة عالٌة.

إعداد وتكوٌن قاعدة بٌانات متكاملة عن النباتات/  -
سنوات  11المحاصٌل التً تم دراستها خبلل فترة 

سابقة وإعدادها فً صورة خرٌطة معلوماتٌة عن 
كل ما ٌخص الدراسات البحثٌة عن النباتات 
وإنتاجٌتها، وٌمكن تصنٌفها كمحاصٌل أو نباتات 

 .ع نوعٌة اإلجهادات البٌئٌةبالمناطق المختلفة م
زراعة األصناف النباتٌة المقاومة للظروف  -

 واإلجهادات البٌئٌة من ملوحة وجفاف.
إنتاج مركبات حٌوٌة كمحفزات نمو آمنة ضد  -

مسببات األمراض النباتٌة بإستخدام تقنٌات 
 النانوتكنولوجى. 

شعبة  
الدراسات 

االقتتصادٌة 
 واالجتماعٌة

رات التدرٌبٌة للسكان المحلٌٌن والتى إقامة الدو
تستهدف رفع الوعى الصحى والغذاء الصحى الذى 
ٌتم تناولة وأهمٌة ترشٌد األسمدة الكٌماوٌة المعدنٌة 

 المستخدمة.

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 107

 

شعبة 
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
  الصحراوٌة

 & 
شعبة 

الدراسات 
تتصادٌة االق

 واالجتماعٌة

تقٌٌم خصائص المٌاه الجوفٌة من خبلل إجراء  -
 ٌوكهربائً چدراسات التحلٌل الـ

التعرف على كافة حدود منطقة الدراسة بشرق  -
األقصر والتؤكد من المساحة الُمستهدفة بالدراسة 
وإستكشاف مناطق جدٌدة ذات موارد أرضٌة 

 بغرب األقصر.  واعدة للتنمٌة الزراعٌة
غلب مشكبلت البٌئة الزراعٌة والتعرف حصر أ -

على الزراعات القائمة فً نطاق محافظة األقصر 
 إلعداد تقرٌر شامل كافة الحلول.

 دراسة تؤثٌر المٌاه الجوفٌة والتوسع الزراعً على -
 بعض المواقع األثرٌة فً األقصر.

 .المتوقعة من خبلل معاٌٌر قٌاسٌة حساب ملوحة اآلبار -
رولٌكٌة للخزان الجوفً حساب المعاٌٌر الهٌد -

وانتاج خرائط التوصٌل الهٌدرولٌكً الكهربً 
 للخزان الجوفً.وكذلك خرائط النفاذٌة الكهربائٌة 

رصد وتقٌٌم واستكشاف 
الموارد الطبٌعٌة المتعلقة 
بمحاور سبل العٌش 

بالمنطقة جنوب المستدام 
جنوب  –شرق األقصر 

لتحقٌق التنمٌة مصر 
المستدامة، مع خلق بٌئة 
مبلئمة لتحقٌق أفضل عائد 
على وحدتً األرض 

وتحلٌل الوضع  والمٌاه
االقتصادى واالجتماعى 

فرص االستثمار لتعظٌم 
بمحافظة األقصر والظهٌر 

 الصحراوى لها. 

الدراسات 
التفصٌلٌة 
والٌمتكاملة 

للموارد 
الطبٌعٌة 

لمنطقة وادي 
المدامود، 

جنوب شرق 
األقصر، 

 جنوب مصر
 
 سنوات( 3)
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حصر تفصٌلً للموارد األرضٌة لمساحة  اجراء -
ألف فدان بمنطقة وادي المدامود، شرق  111

 .األقصر
 إدخال تراكٌب محصولٌة ذات قٌمة مضافة عالٌة. -
االقتصادٌة لتحدٌد فرص الدراسات  اجراء -

اإلستثمار فً محافظة األقصر بناءا على مقومات 
 المحافظة ونتائج الدراسات المتكاملة. 

عمل بروتوكول تعاون بٌن محافظة األقصر  -
ومركز بحوث الصحراء لبلشراف على حل كافة 
المشكبلت الزراعٌة ومتابعة المشروعات 
الزراعٌة بنطاق المحافظة والتً ستعتمد على 

 نتائج هذه الدراسات. 

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 3

شعبة البٌئة  3
وزراعات 
المناطق 

 الجافة

د النباتات المراد دراستها فً البرنامج البحثً  تحدٌ .1
 –البرسٌم الحجازي  -الشعٌر –وهً )القمح 

 الطماطم( . –القطف  –البانٌكم 
المؤمورٌات لمناطق مختلفة من بئر العبد بالقٌام  .2

وسهل الطٌنة ورمانة وجلبانة بسٌناء وتحدٌد 
 المناطق المستهدفة إلجراء الدراسة.

ة لعٌنات التربة ومٌاه الري عمل التحلٌبلت البلزم .3
لتحدٌد أنسب المعامبلت التً سوف ٌتم تنفٌذها عند 

  الزراعة
تدرٌب أكثر من أسرة من مزارعً سٌناء على  .4

كٌفٌة شتل بعض بذور النباتات الملحٌة تمهًٌدا 
لزراعة جزء منها فً األرض المستدٌمة وبٌع 

 الجزء المتبقً بهدف زٌادة دخل المزارعٌن.
 –) شتبلت طماطم  مثلي النباتات توزٌع تقاو .5

شعٌر( على  –قمح  –بانٌكم  –برسٌم حجازي 
المزارعٌن ومتابعة اإلرشادات السلٌمة والمطلوبة 

 لعملٌات الزراعة والري.
توزٌع األسمدة النٌتروجٌنٌة والفوسفاتٌة على  .6

المزارعٌن فً مناطق الدراسة )سهل الطٌنة 
 وجلبانة وبئـر العبد ورومانة( 

بعض المبٌدات البلزمة لمكافحة األمراض   توزٌع .7
  التً تإثر على المحصول

تجهٌز وترتٌب أكثر من ورشة عمل إرشادٌة  .8
لخدمة المزارعٌن بسٌناء مع التركٌز على إعداد 
أٌام حقلٌة لكل محصول وكل منطقة على حدة 
وذلك للتعرٌف بالنباتات الملحٌة وكٌفٌة تحقٌق عائد 

ن دخل المزارعٌن مادى وإقتصادى مجزى لتحسٌ
  بسٌناء.

إعداد لكتٌب أو نشرة علمٌة تتضمن أهم المعلومات  .9
عن حالة النباتات الملحٌة فً سٌناء بهدف تعظٌم 
اإلستفادة من النباتات الملحٌة من ناحٌة ومن ناحٌة 
أخرى تعظٌم االستفادة من وحدة المٌاه وذلك 

 بإستخدام الطرق الكبلسٌكٌة والطرق الحدٌثة .

دعٌم سٌاسة تقوٌة وت -
مصر الزراعٌة بزٌادة 
الرقعة الزراعٌة 

 .واإلنتاج الزراعى
إستغبلل األراضى  -

الهامشٌة وتطوٌر نظم 
 .إستغبلل المٌاه فى الرى

اإلستفادة من مٌاه  -
الصرف الزراعى التى 

 .كانت تهدر فى البحر
إعادة توزٌع وتوطٌن  -

 .السكان بصحراء مصر
ربط سٌناء بمنطقة  -

شرق الدلتا وجعلها 
متداًدا طبٌعٌا للوادى إ

وإستغبلل الطاقات 
البشرٌة للشباب فى 

 .أغراض التنمٌة الشاملة
اإلرتقاء باإلنتاج  -

الزراعى لبعض 
الحاصبلت الزراعٌة 

الملوحة تحت ظروف 
 .والجفاف

وضع حزمة توصٌات  -
لكل نوع نباتى من 
محاصٌل العلف الشتوٌة 
والصٌفٌة إلتباعها تحت 
ظروف األراضى 

تحسٌن  الملحٌة بهدف
 وتعظٌم اإلنتاجٌة

اإلتجاهات 
الحدٌثة 

للزراعات 
الملحٌة فى 

األراضى 
الهامشٌة 

لتعظٌم القٌمة 
 المضافة
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مركز  
التمٌز 

المصرى 
للزراعة 
 الملحٌة

& 
الشعب البحثٌة 

 بالمركز

 .دراسات المٌاه والتربة بالمناطق الهامشٌة -
وضع التصمٌم المناسب من النظم الزراعٌة  -

 ونظم الرى.
تحدٌد النباتات الملحٌة والنباتات المتحملة  -

 للملوحة.
تحدٌد المحاصٌل التى سوف ٌتم تحمٌلها مع  -

 النباتات الملحٌة.
اجراء التحلٌبلت المعملٌة الدورٌة للمٌاه والتربة  -

 والنباتات.
 القٌاسات المورفولوجٌة الدورٌة للنباتات -

 المنزرعة.
متابعة انتاجٌة الزراعات الملحٌة والمحاصٌل  -

 المحملة علٌها.
تنفٌذ الدورة الزراعٌة لتحقٌق االستفادة من دور  -

 النباتات الملحٌة فى تخفٌض ملوحة التربة.

تحدٌد المناطق الهامشٌة  -
المتؤثرة بالملوحة فى 
 البٌئات الصحراوٌة.

إستخدام اسالٌب نظم  -
االدارة المزرعٌة 

المتكاملة الستغبلل 
الموارد  الهامشٌة 

المتاحة )التربة المالحة 
والمٌاه العادمة 

 .اتات الملحٌة(والنب
تطوٌر ونشر الحزم  -

التقنٌه المناسبه النتاج 
محاصٌل الغذاء 

واالعبلف والزٌوت فً 
 البٌئات الهامشٌه.

 

تعظٌم 
االستفادة من 

الزراعات 
الملحٌة فى 

األراضى 
الهامٌة 
بالبٌئات 

 الصحراوٌة 
 

 )ممتد(
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تصنٌع األعبلف والمنتجات الطبٌة والغذائٌة من  -
 الزراعات القائمة.

ٌة التقٌٌم االقتصادى والبٌئى للزراعبل الملح -
 ودورها فى تخفٌض ملوحة التربة .

 تنفٌذ الدورات التدرٌبٌة بمناطق الدراسة -
 

 

رفع القٌمه المضافه  -
لوحدة االراضً والمٌاه 
المتؤثرة بالملوحة  من 

خبلل تطبٌق نظم 
االدارة المزرعٌة 
 .المتكاملة المستدامة

االستفادة من محاصٌل  -
ؤقلمة األعبلف المت

للبٌئات المالحة فى 
تصنٌع االعبلف لرفع 
مستوى معٌشة االفراد 

وخفض تكلفة انتاج 
االعبلف وتوزٌع 

خامات علفٌة على 
المواطنٌن وتدرٌبهم 

على طرٌقة عمل مكون 
علفى عالى القٌمة 

الغذائٌة للعمل على 
تنمٌة الثروة الحٌوانٌة 

 .والداجنة

تنمٌة القدرات  -
البشرٌه  فى  تعظٌم 

تفادة من الموارد االس
الطبٌعٌة المتؤثرة 

 بالملوحة 
 المناطق المستهدفة:

الساحل الشمالى  -
 الغربى.

 شمال سٌناء -
 المغرة -
المناطق المتأثرة  -

بملوحة المٌاه والتربة 
 بالبٌئات الصحراوٌة.

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 35

شعبة مصادر  
المٌاه 

واألراضى 
 الصحراوٌة

أعداد آبار المٌاه الجوفٌة الضحلة والعمٌقة ، حصر  -1
وتحدٌد مواقعها الجغرافٌة ، وقٌاس معدالت تصرٌف 
اآلبار ، تؤثٌر شبكة الصرف وبرك الصرف على 

ة ، تحدٌد معدالت مستوٌات المٌاه الجوفٌة فً المنطق
التدهور فً األراضً الزراعٌة. سٌنتج عن هذا النشاط 
خرٌطة آلبار المٌاه الجوفٌة فً المنطقة وقاعدة بٌانات 

 للمعلومات الهٌدرولوجٌة لآلبار. 
جمع البٌانات األولٌة جمع الخرائط الطبوغرافٌة  -2

 11والجٌولوجٌة وصور األقمار الصناعٌة عالٌة الدقة )
متر  12.5 (DEM) نموذج االرتفاع الرقمًأمتار( و

 وخرائط استخدام األراضً . 
تقدٌر حجم وكمٌة مٌاه الصرف فً المصارف  -3

وبرك الصرف من خبلل أجهزة قٌاس التٌار المائى 
(Current Meter). ًحساب كمٌة مٌاه الصرف ف

شبكة الصرف وبرك الصرف لتحدٌد اقتصادٌات إعادة 
 .مق وطول الصرفاإلستخدام ، قٌاس عرض وع

قٌاس محٌط بركة الصرف ومساحتها وأعماقها 
باستخدام صور األقمار الصناعٌة الحدٌثة والقٌاس 

 بالحقل 
جمع عٌنات تمثٌلٌة من آبار المٌاه الجوفٌة وشبكة  -4

 وقٌاس العناصر األساسٌة والنادرة الزراعى  الصرف
تحدٌد أنواع المٌاه وخصائص مٌاه الصرف باالعتماد 

األٌونات السائدة ، استخدام بعض النماذج على 
الهٌدروجٌوكٌمٌائٌة والرٌاضٌة واإلحصائٌة 

Netpath:   ،SPSS  
صبلحٌة مٌاه الصرف للري بتطبٌق معاٌٌر معاٌٌر  -5

 (SAR) ، نسبة امتصاص الصودٌوم(TDS) الملوحة
، تركٌز (RSC) كربونات الصودٌوم المتبقٌة ، 

 .البورون وعناصر ثانوٌة أخرى

تقٌٌم كمى ونوعى  -
لمصادر المٌاه غٌر 
التقلٌدٌة بالبئات 

 الصحراوٌة .
أفاق استخدام موارد  -

المٌاه غٌر التقلٌدٌة فى 
 االستصبلح الزراعى.

تقدٌم استراتٌجٌة  -
واضحة العادة 
استخدام مٌاه الصرف 
الزراعى كمورد 
للتنمٌة الزراعٌة وحل 
مشاكل الصرف فى 

المنخفضات 
 الصحراوٌة.

 
 راسة:مناطق الد

واحات الصحراء  -
 الغربٌة.

مناطق االستصالح  -
الجدٌدة بالبٌئات 

 الصحراوٌة

تقٌٌم مصادر 
المٌاه غٌر 

التقلٌدٌة 
بالبٌئات 

الصحراوٌة 
للمساهمة فى 
سد العجز 
المائى تحت 
ظروف تغٌر 

 .المناخ
 

 )ممتد(
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شعبة مصادر  
ه المٌا

واألراضى 
 الصحراوٌة

تحدٌد مواقع اآلبار اإلنتاجٌة وآبار الصرف إن  -
وجدت وقٌاس عمق مستوي سطح المٌاه الجوفٌة 

 .وملوحتها
الرفع المساحً الدقٌق لتلك اآلبار لتحدٌد مناسٌب  -

 المٌاه الجوفٌة وإتجاه حركة المٌاه.
رصد مشكلة غدق المٌاه وعمل خرٌطة إستخدامات  -

لمناطق المتؤثرة بغدق المٌاه األراضً ومضاهاة ا
 بتلك الخرٌطة.

تحدٌد تتابعات الطبقات السطحٌة والتحت سطحٌة  -
 والبخث عن الطبفة المسإولة عن مشكلة غدق المٌاه.

حفر مجموعة من آبار المراقبة فً الطبقات  -
السطحٌة عن طرٌق عمل شبكة من تلك اآلبار 

ٌد وقراءة دورٌة لمناسٌب المٌاه فً تلك اآلبار وتحد
 إتجاه حركة المٌاه وعمل الخرائط الخاصة بذلك.

بعد دراسة حركة مٌاه الصرف وكمٌاتها وحساب  -
معدالت التغذٌة لها ٌتم إنشاء مجموعة من 
المصارف لتجمٌع هذه المٌاه فً المنطقة األقل 
إرتفاعا والقٌام باستغبللها فً زراعة المناطق 

بة المتؤثرة بمٌاه الصرف باألشجار الخشبٌة المح
للمٌاه والتً تتحمل الملوحة العالٌة حماٌة األراضً 

 المرتفعة فً المنطقة.
تجدٌد الخزان الجوفً الرئٌسً المستغل ومعرفة  -

أسباب غدق المٌاه وبعد ذلك ٌمكن حفر مجموعة من 
اآلبار العمٌقة وإختراق الطبقة المسببة للغدق وحقن 
مٌاه الصرف فً الخزان الذي ٌوجد أسفل من 

 المستغل وذلك بعد إجراء الدراسات الدقٌقة.الخزان 
الصٌانة الدورٌة آلبار الحقن التً سوف ٌتم تشغٌلها  -

وآبار الحقن القدٌمة وذلك للتخلص من جزء من 
 المٌاه المتراكمة.

تحدٌدددددد مصدددددادر المٌددددداه  -
الزائددددددددددددددة ٌالمنددددددددددددداظق 
المتضدددددددددررة بمشددددددددداكل 

   .غدق المٌاه
تقدٌر كمً ونوعً للمٌاه  -

المتواجدة بالخزان 
الجوفً خاصة الخزان 

 .السطحً
تقدٌر كمً ونوعً   -

للمٌاه المنسربة من 
المناطق المستصلحة 

 .ومعرفة مصدرها
إقتراح الحلول المناسبة 
لمشكلة غدق المٌاه 
للتخلص منها أو 
اإلستفادة منها فً 

 أغراض أخري

رصد وحل 
مشاكل غدق 
المٌاه بمناطق 

االستصالح 
بالبٌئات 

 .الصحراوٌة
 

 )ممتد(
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 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 35

  .رفع كفاءة نظم الري الحقلً -
 تحسٌن الري فً األراضً القدٌمة والحدٌثة الً نظام الري المطور والحدٌث. -
 المساهمة فً تحسٌن وتحدٌث إدارة الري علً المستوي القومً -
 لري الحقلً المطورزٌادة الفرص األستثمارٌة لتصنٌع معدات وخامات شبكات ا -
 .توفٌر الطاقة المستخدمة فً الري -

المشروع  
القومً 

لتطوٌر الرى 
الحقلى 
وترشٌد 

إستخدام مٌاه 
الرى فى 
 الزراعة

1-2 

شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 

حساب متوسط االحتٌاجات المائٌة للتراكٌب  -1
 المحصولٌة.

لمساحات توفٌر الخرائط المساحٌة والكنتورٌة ل -2
 المستهدفة. 

وضع التصمٌمات الهندسٌة لنظم الري المقترحة   -3
 للمناطق المستصلحة الحدٌثة.

تقٌٌم نظم الري القائمة للمزارع القدٌمة و انتظامٌة  -4
 توزٌع المٌاه الحقلٌة لرفع كفاءة تلك االنظمة.

تقٌٌم مشكلة تدهور مناسٌب المٌاه الجوفٌة بخزان -5
بى وعمل القٌاسات الحقلٌة ألعماق الحجر الرملى النو

ومناسٌب المٌاه الجوفٌة والقطاعات الهٌدروجٌولوجٌة 
البلزمة وتحدٌد كمٌة السحب األمن اإلقتصادى للمٌاه 

الخارجة، الداخلة، باستخدام النماذج العددٌة بالواحات 
 الفرافرة

وضع النماذج التصمٌمٌة لنظم الري الحدٌثة وادارة  -6
 ءة وحدة المٌاه وترشٌدهاالمٌاه لرفع كفا

 توفٌر الطاقة المستخدمة فً الري. -7

رفع كفاءة نظم الري  -
الحقلً فً أراضً 

 الوادي.
تحسٌن الري فً  -

األراضً الحدٌثة الً 
 نظام الري المطور. 

توفٌر الطاقة  -
 المستخدمة فً الري

إدارة المٌاه  
  الجوفٌة 

وتطوٌر الرى 
بالوادى 
 الجدٌد 

 )ممتد(
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شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 

تصمٌم وتنفٌذ وصبلت الري المغناطٌسٌة  -1
 والنقاطات الفخارٌة 

تصنٌع نماذج اولٌة متعددة منها تمهٌدا للتركٌب   -2
بشبكة الري للتغلب على تاثٌر ملوحة المٌاه علً 

لتٌٌسر األمبلح سواء كل من النبات والتربة و
إلمتصاص بواسطة النبات أو للغسٌل بواسطة 

 .دورات غسٌل التربة المختلفة
أخذ عٌنات تربة ومٌاه ممثلة للموقع المستهدف  -3

 بتجربة الزراعة. 
إجراء التحالٌل الكٌمائٌة والفٌزٌائٌة لكل من المٌاه  -4

 والتربة 
تحدٌد إحتٌاجات إستصبلح األرض المستهدفة  -5

ذج إستثمار زراعً ذات عائد عالً إلنشاء نمو
بها وتحدٌد  123وذلك بزراعة شتبلت الطماطم 

 .اإلحتٌاجات والمستلزمات
تقٌٌم شبكة الري وتقٌٌم إنتظامة توزٌع البث  -4

للنقاطات وتحدٌد اإلحتٌاجات الخاصة لتطوٌر 
الشبكة حتً تواكب التحدٌات المتمثلة فً زٌادة 

 عنصر الحدٌد بالمٌاه.
طلبة الماجستٌر والدكتوراة علً تقٌٌم شبكة تدرٌب  -5

الري والقٌام باألعمال الهندسٌة وأخذ العٌنات 
 والقٌاسات الحقلٌة.

إعداد الرض للزراعة وذلك بفرد الكومبوست   -6
والسوبر فوسفات وباقً األسمدة تحت سطح التربة 

 .ثم الخلط بواسطة لفجاج و تشكٌل مصاطب
فً القوائم البولً  تركٌب الوصبلت المغناطٌسٌة -7

 .إٌثلٌن
تركٌب النقاطات الفخارٌة وتقٌٌمها لٌكون الري  -8

باسلوب الري فائق القلة والذي ٌعزز استخدام المٌاه 
 .المالحة

زراعة شتبلت الطمام وفرد ودفن الملش الببلستٌك  -9
 .األسود كؤحد إجراءات الحد من الملوحة

تؤثٌر كل تحدٌد مستلزمات السور الشبكً للحد من -11
من الرٌاح والرمال والحرارة على شتبلت 

 .الطماطم
وضع برنامج خدمة وبرنامج ري وبرنامج تسمٌد -11

 لشتبلت الطماطم 
تصمٌم نماذج الوصبلت المبتكرة الحاوٌة لمواد -12

 تقلٌل الملوحة.

تدرٌب المزارعٌن  -
على إدارة أنظمة الري 

 الموضعً المبتكرة.
إدارة أنظمة الري  -

المبتكرة الموضعً 
المختلفة فً ظل 
محدودٌة الموارد 
المائٌة وارتفاع ملوحة 

 المٌاه.
نشر مراكز اإلرشاد   -

النموذجٌة من خبلل 
المزارع اإلرشادٌة 
للمزارعٌن الذٌن 
اختارهم المشروع 

 لنشر التقنٌات الحدٌثة.
رفع إنتاجٌة وحدة  -

المٌاه واألرض وفق 
 2131استراتٌجٌة 

لوزارة الزراعة 
 ألراضً.واستصبلح ا

التقلٌل من تلوث المٌاه  -
الجوفٌة نتٌجة الري 
المهدر واألسمدة 
المضافة ، من خبلل 

 جودة إدارة المزرعة.
تقلٌل فاقد المٌاه من  -

خبلل التبخر والتسمٌد 
ورفع كفاءة استخدام 
المٌاه واألسمدة وزٌادة 

 إنتاجٌة وحدة المٌاه.
الحد من تدهور  -

األراضً بسبب ملوحة 
تحسٌن مٌاه الري و ال

من خبلل اإلدارة على 
 المدي البعٌد.

زراعة المحاصٌل غٌر  -
التقلٌدٌة و ذات العائد 
اإلقتصادي المرتفع مع 
عدم تضرب المصالح 
مع األمن الغذائً 
لسكان المنطقة 

 المستهدفة.

حلول مبتكرة 
لتعزٌز 

إستخدام 
المٌاه غٌر 

التقلٌدٌة 
 بالمغرة

1-2-2 

35 
)بالملٌون جنٌه( المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة  

 ٌد أستخدام المٌاه نتٌجة ألعمال التحسٌن المختلفة مثل التسوٌة باللٌزر وتحسٌن التربةشتر -
ة للتربة ما انعكس  - أدت إضافة الهٌومات إلى زٌادة مقاومة المحاصٌل للملوحة والجفاف والبرودة مع تحسن الحالة الخصوٌب

 %.51همة فى تخفٌض إستخدام األسمدة المعدنٌة لحوالى ، فضبلً عن المساعلى إنتاجٌة وجودة المحاصٌل
 ترشٌد أستخدام األسمدة المعدنٌة والتوسع فً أستخدام التسمٌد العضوي والحٌوي  -
 إختبار طرق جدٌدة لتحسٌن األراضً والمحافظة علٌها من عوامل التدهور -
 األستفادة من التقنٌات الحدٌثة وخاصة نظم المعلومات الجغرافٌة  -

ع المشرو
القومى 
لتحدٌث 
خرائط 

األراضً 
 الزراعٌة

1-3 

شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

اجراء دراسات مٌدانٌة على مصادر مٌاه الرى  -
 وتحدٌد خواصها الكٌمٌائٌة وتواجد أى ملوثات بها.

دراسة مشاكل غدق المٌاه واعداد خرائط بالمناطق  -
 المتضررة ووضع الحلول المناسبة.

ط لخواص اعداد خرائ -
المٌاه الكٌمٌائٌة ومدى 

تؤثٌرها على 
 الزراعات المختلفة.

اعداد خرائط لمشاكل  -
تدهور التربة 

 وأولوٌات صٌانتها.
إنتاج الغذاء والدواء  -

للوصول إلً األمن 
واألمان الغذائً 

والحفاظ علً صحة 
 ..المواطن

إعداد خرائط 
اولوٌات 
التنمٌة 

الزراعٌـــة 
إلنتــاج 
الغــذاء 

والــدواء 
وتحـقـٌق 
التـنمٌـــة 

 المستــدامة 
 )ممتد(
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 اجرء دراسات التربة وتحدٌد عوامل التدهور بها. -
انشاء خرائط للمناطق المتدهورة ووضع الحلول  -

 المناسبة لصٌانتها وادارتها.

شعبة البٌئة  
 وزراعات
المناطق 

 الجافة
 

تجمٌع كافة المعلومات عن قطاع الزراعة فً كل ما 
نوعٌة النباتات برٌة  - ٌخص النباتات من حٌث:

 مستنبطة...الخ –منزرعة  –)طبٌعٌة( 

إقامة مزارع اإلكثار والحدائق النباتٌة والحقول اإلرشادٌة  -
ٌة القادرة علً توصٌل النموذجٌة إلعداد وتؤهٌل الكوادر الفن
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ات اإلكثار  التهجٌن  –ونقل الخبرات الزراعٌة فً مجال عمٌل
اإلستنباط لحماٌة التراكٌب واألنواع النباتٌة  –التطعٌم  –

 –حبوب  –فسائل  –أشجار  –الطبٌعٌة )البرٌة( من شتبلت 
 بذور وغٌرها من النباتات. 

مع  إعداد نماذج ومودٌبلت عن كٌفٌة التكٌف النباتً -
الظروف والتغٌرات المناخٌة المتبلحقة خبلل الفترة 
الزمنٌة القصٌرة ودراسة اآلثار المترتبة علً النباتات 
من هذه التغٌرات المناخٌة وآثرها علً الخرٌطة النباتٌة 

  .وبرامج اإلستثمار الزراعً

عمل خرائط وبائٌة  
وجٌنٌة لبلمراض 

للتعرف على المسببات 
تلفة المرضٌة المخ

 –بكترٌة  –)فٌروسٌة 
-فطرٌة 

طفٌلٌة(.لمعرفة نسبة 
االصابة باالمرض 

المختلفة وتتبع 
مصدرها لوضع 

برامج وقائٌة وعبلجٌة 
لتلك االمراض لزٌادة 

االنتاجٌة للوحدة 
الحٌوانٌة والداجنة 

ورفع العائد المادى 
 واالقتصادى.

 المناطق المستهدفة:
الساحل الشمالى الغربى 

ناطق م –و الشرقى 
 جنوب شرق مصر

شعبة االنتاج  
الحٌوانى 
 والداجنى

انٌة فى المناطق تحدٌد العدد االمثل من كل سبللة حٌو -
 الجغرافٌة فى مصر .

 إجراء عزل للمادة الوراثٌة  لكل حٌوان  -
 عمل خرائط وراثٌة للسبللت الحٌوانٌة و الداجنه -

عمل خرائط وبائٌة وجٌنٌة لبلمراض الفٌروسٌة   -
 و البكتٌرٌة

للحٌوانات  المٌكروباتإجراء دراسات لعزل وتصنٌف  
 ٌة.والدواجن بالمناطق الصحراو

دراسة طرق المقاومة الغٌر تقلٌدٌة بإستخدام الطرق  -
 الحدٌثة لتجنب تلوث البٌئة .

إجراء دراسات على طفٌلٌات الدم و الطفٌلٌات المعوٌة  -
 التى تصٌب القطعان الحٌوانٌة المختلفة ومقاومتها.

إجراء االختبارات السٌرولوجٌة والهستوباثولوجٌة  -
معرفة المستوى المناعى لبلمراض المعدٌة المختلفة ل

 للحٌوانات.
االكتشاف المبكر وحصر االمراض الوفدة عبر -

 المناطق الحدودٌة.

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 94

  .مضاعفة كمٌات المٌاه المخزنة من حصاد مٌاه األمطار البلزمة لشرب األنسان والحٌوان والري التكمٌلً -
 .محافظة مطروح -ة لتوفٌر مٌاه الشرب بالمجتمع المحلى بشماستنفٌذ محطة تحلٌ -
 تضٌٌق الفجوة المائٌة و زٌادة المخزون المائً من مٌاه األمطار وكذا تنمٌة مناطق السقوط المطري -
 االبار الرومانٌة.تطهٌر  -
 .نشو لتخزٌن مٌاه االمطارال ابارصٌانة  -
صبلح على المشروعات الصغٌرة ومتناهٌة الصغر القائمة العمل على تدرٌب المزارعٌن بالمناطق حدٌثة االست -

 على الزراعة ومنها التصنٌع الزراعً.

المشروع 
القومى للتنمٌة 

المتكاملة 
للمناطق 
 المطرٌة

1-4 

شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 

سوف ٌتم تنفٌذ األنشطة التالٌة فى كل منطقة من 

 مناطق المشروع:

وتجمٌع المٌاه وتحدٌد كمٌات رصد مناطق حصاد  -1

 مٌاه االمطار الساقطة والمطر الفعال.

 التدفق هٌدروجراف لعمل الرٌاضٌة النماذج  تطبٌق -2

 وتصرٌف السطحى الجرٌان حجم لتحدٌد وادى لكل

 وادى بكل تصرٌف القصى الوصول وزمن السٌول

 تحدٌد درجات خطورة سٌول األودٌة المختلفة.  -3

ضٌح االماكن المناسبة القامة السدود توفٌر خرائط تو -4

 والخزانات األرضٌة.

العمل على حصاد مٌاه اإلمطار عن طرٌق إنشاء  -5

سدود اما ترابٌة او حجرٌة او اسمنتٌة ذات مٌول تتناسب 

لتقلٌل سرعة جرٌان المٌاه وذلك فى الودٌان المختلفة أو 

 خزانات أرضٌة )هرابات(.

 طرق حصاد المٌاه توفٌر قاعدة بٌانات عن افضل -6

رفع كفاءة حصاد وتخزٌن المٌاه بمناطق الزراعات  -7

المطرٌة وترشٌد إستخدامها وتقدٌم وإختبار طرق جدٌدة 

 لحصاد مٌاه األمطار

الحد من أخطار السٌول  -
وتعظٌم اإلستفادة من مٌاة 
الجرٌان السطحى ببعض 
أحواض الصرف 
بالصحراء الشرقٌة 
وجنوب سٌناء واودٌة 

 الشمالً الغربً الساحل
رفع كفاءة واستخدام  -

الموارد المائٌة فى مناطق 
الزراعات المطرٌة 

 بالساحل الشمالً الغربً.

دراسات 
السٌول 

وحصاد المٌاه 
وطرق 

االستفادة منها 
لتحقٌق 
التنمٌة 

 المستدامة
 

 )ممتد(
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 مناطق المشروع
 انسبزم انشًبنٗ انغشثٗ -

 خُٕة سُٛبء -

 انظسشاء انششلٛخ  -

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه(  77



 124 مركز حبوث الصحراء

 

 

شعبة البٌئة 
وزراعات 
المناطق 

 الجافة
 

جمع بذور النباتات الرعوٌة من أماكن إنتشارها  -
 الطبٌعٌة بالسواحل الشمالٌة.

الرعوٌة بمنطقة الساحل  إعداد نموذج رائد للتنمٌة -
 . الشمالى من الشجٌرات العلفٌة

عمل نشرات إرشادٌة وبوسترات مصورة إلستخدامها  -
 فى تدرٌب وتوعٌة الرعاة

تدرٌب البدو والرعاة على كٌفٌة إنشاء هذه الوحدات  -
 الرعوٌة وكٌفٌة إدارتها إدارة سلٌمة ومستدامة.

الحفاظ على المراعى  -
 .الطبٌعٌة من التدهور

الحد من اثار  -
التصحر والتغٌر 
المناخً والبٌئٌة علً 

ارد والمراعً المو
 الطبٌعٌة.

تحسٌن استغبلل  -
 مصادر المٌاه

االستخدام المستدام  -
  للموارد الرعوٌة.

تحدٌد الحمولة  -
الرعوٌة للمراعى 

 الطبٌعٌة بالمنطقة.
تخفٌف الضغط على  -

المراعى الطبٌعٌة 
 بالمنطقة. 

خفض شراء   -
األعبلف المركزة 

 مرتفعة الثمن. 
تنمٌة المراعً  -

                                     الطبٌعٌة.            
تنمٌة الثروة الحٌوانٌة  -

 بالمنطقة.
تحدٌد الجدوى  -

االقتصادٌة ألنشطة 
 االستزراع الرعوى.

تنمٌة وإدارة 
الموارد 
الرعوٌة 
بالبٌئات 

الصحراوٌة 
بالسواحل 

 الشمالٌة
 

 )ممتد(

1-4-2 

زٌادة نسبة الغطاء النباتً بزراعة الشجٌرات  -
ذه المناطق وتحوٌلها الى مراعى الرعوٌة فً ه

 دائمة ٌمكن اإلستفادة منها فً التغذٌة الحٌوانٌة.
إحداث التنوع البٌولوجً لنباتات المراعى  -

 الطبٌعٌة

 

إنشاء نماذج لزراعة الشجٌرات الرعوٌة  -
 .وإستخدام المٌاه قلٌلة الجودة فً الرى التكمٌلً

لساحل الرعوٌة بمنطقة ا إعداد نموذج رائد للتنمٌة -
 الشمالى من الشجٌرات العلفٌة

 

شعبة 
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

رصد كمٌة وشدة الهطول المطرى و مناطق حصاد  -
وتجمٌع المٌاه وتحدٌد كمٌات مٌاه االمطار الساقطة 
وتوزٌعها الجغرافى والمطر الفعال وزمن العودة 

 للعواصف المطرٌة

شعبة االنتاج  
الحٌوانى 

 اجنىوالد

دراسات السلوك الحٌوانً فً المراعً لكل  -
األنواع الحٌوانٌة من جمال وأغنام وماعز حتى 
ٌمكن وضع سٌاسة الرعً المتكامل بٌن األنواع 
المختلفة بما ٌحقق تخفٌض الضغوط علً النباتات 

 خاصة المستساغة ذات القٌمة الرعوٌة العالٌة.
لحٌة دراسات تقٌٌم استخدام النباتات الرعوٌة الم -

التً لها القدرة علً تحمل الجفاف والملوحة 
وتجود فً فترات الصٌف وتوفر العلف األخضر 
خبلل موسم الجفاف للقطعان الحٌوانٌة تعوض 
نقص واختفاء النباتات الرعوٌة الحولٌة التً 
ترتبط بموسم األمطار الموسمً )الشتوي( 

 القصٌر.
إقامة مزرعة رعوٌة بالساحل الشمالً الغربً  -

برانً (  –فدان ) فوكه 1111احتها حوالً مس
إلنتاج األغنام والماعز والجمال تكون بمثابة 
نموذج الستثمار المراعً الطبٌعٌة بما ٌحقق 
التنمٌة المستدامة ومقاومة التصحر )وٌمكن 
إدخال النعام كمورد داجنً صحراوي مستحدث 

 فً المراعً الطبٌعٌة(.

شعبة  
الدراسات 
االقتصادٌة 

 جتماعٌةواال

دراسة الوحدات الرعوٌة وأنسب نموذج او نماذج  -
للوحدات الرعوٌة التى تدر عائد إقتصادى 

 وإجتماعى وبٌئى    

إجراء دراسة جدوى مالٌة وإقتصادٌة بهدف التعرف  -
على العائد اإلقتصادى المالى المتحقق ألهم النماذج 

 الرعوٌة المقترحة   

 لتقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه(المٌزانٌـــــــــة ا 61

شعبة البٌئة  
وزراعات 
المناطق 

 الجافة

إختٌار أرض الموقع بمحطة بحوث شبلتٌن )حدربة(  -
 .على مساحة خمسة أفدنة

حرث وتسوٌة أرض الموقع وإضافة السماد العضوى  -
 .وعمل الجور

 .)عمل شبكة الرى )رى بالتنقٌط -
 .زراعة شتبلت الشجٌرات العلفٌة بالجور -
عملٌة الرى للشتبلت وخاصة الستة أشهر متابعة  -

 .األولى من الزراعة
تجهٌز وزراعة الصوبة ببذور النباتات الرعوٌة  -

 .لتكون مصدر إلنتاج الشتبلت
تقدٌر اإلنتاجٌة وحساب الحمولة الحٌوانٌة للوحدة  -

 .الرعوٌة وذلك بعد مرور عام من زراعتها

إنشاء نموذج لوحدة  -
 رعوٌة )شجٌرات علفٌة(.

تخفٌف الضغط على   -
المراعى الطبٌعٌة 

 بالمنطقة. 
خفض شراء األعبلف  -

 مرتفعة الثمن.المركزة 
تنمٌة المراعً   -

الطبٌعٌة بهدف  خفض 
شراء األعبلف المركزة 

مرتفعة الثمن وتنمٌة 
الثروة الحٌوانٌة 

تنمٌة وادارة 
الموارد 
الرعوٌة 
بالبٌئات 

صحراوٌة ال
 بجنوب مصر

 )ممتد(

1-4-3 
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عمل نشرات إرشادٌة وبوسترات مصورة  -
تدرٌب وتوعٌة الرعاة وأصحاب  إلستخدامها فى

 .القطعان الحٌوانٌة
تدرٌب البدو والرعاة على كٌفٌة إنشاء هذه الوحدات  -

 الرعوٌة وكٌفٌة إدارتها إدارة سلٌمة ومستدامة.

 بالمنطقة.
تنمٌة الثروة الحٌوانٌة  -

  بالمنطقة.
 المناطق المستهدفة:

جنوب شرق مصر   
)مثلث شالتٌن ابورماد 

 حالٌب(
شعبة  

مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 

إستغبلل مصادر المٌاه السطحٌة بالمناطق المستهدفة عن 
طرٌق  رصد كمٌة وشدة الهطول المطرى و مناطق 
حصاد وتجمٌع المٌاه وتحدٌد كمٌات مٌاه االمطار 
الساقطة وتوزٌعها الجغرافى والمطر الفعال وزمن 

عودة للعواصف المطرٌة وتحدٌد أماكن سدود تخزٌنٌة ال
وخزانات أرضٌة لحصاد مٌاه األمطار وخرائط 

 بالمناطق المحتملة لنمو النباتات الرعوٌة

 

شعبة االنتاج 
الحٌوانى 
 والداجنى

تجمٌع دراسات حصر وتقٌٌم للنباتات المراعى  -
 الطبٌعٌة بمناطق الدراسة.

نباتات المراعى الملحٌة ورفع دراسة التقٌٌم الغذائى ل -
 قٌمتها الغذائٌة .

دراسات على تدبٌر موارد علفٌه وغذائٌة غٌر تقلٌدٌة  -
كالمخلفات الزراعٌة للتصنٌع الزراعً وتحسٌن فٌمتها 

 الغذائٌة بالمعامبلت البٌولوجٌة .

شعبة  
الدراسات 
االقتصادٌة 
 واالجتماعٌة

لوحدات الرعوٌة دراسة سلوك المربٌن فى التعامل  مع ا
السابقة وكٌفٌة االستخدام االمثل والرشٌد مع الوحدات 

 التى ٌتم انشائها والحمولة الرعوٌةالمثلى

دراسة أهم االسواق التى توفر األعبلف المركزة  -
وإقتراح نماذج تسوٌقٌة للعمل على خفض التكلفة المالٌة 

 لئلعبلف المركزة
العائد اإلقتصادى  دراسة مراعى الحماٌة من منظور -

 وكذلك دراسة الجدوى المالٌة واإلقتصادٌة لتلك المراعى

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 31

شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 

دراسة مطرٌة تفصٌلٌة تبٌن كمٌة وشدة الهطول  -1
المطرى وتحلٌل احواض الصرف والعوامل 

لمختلفه التى تإثر على قدرة الحوض المورفومترٌة ا
 على الحصاد المائى وتحدٌد درجة خطورة األودٌة

دراسة و تحدٌد الوضع الجٌولوجى والجٌومرفولوجً  -2
 المإثر على الجرٌان السطحى

 قتراح انظمة حماٌة للمنشؤة الحٌوٌة بالمنطقة ا -3
دراسة احتماالت تواجد المٌاه الجوفٌة بؤودٌة  -4

 حواض الرئٌسٌة بالمنطقة ودلتاوات األ
انشاء خرائط دعم اتخاذ  القرار لتحدٌد افضل  -5

االماكن ألنشاء السدود بمختلف انواعها )سدود اعاقة 
 وسدود تخزٌنٌة(.

اقتراح أفضل االماكن لعمل جسات اختبارٌة  -6
الستكشاف تواجد المٌاه الجوفٌة بمخارج االودٌة 

 الرئٌسٌة.

دراسة وتحلٌل  -
 احواض الصرف

والعوامل 
المورفومترٌة 

المختلفه بمنطقة 
جنوب مرسى علم 

 بساحل البحر االحمر 
انشاء خرائط دعم  -

اتخاذ القرار لتحدٌد 
نشاء افضل االماكن ال
السدود بمختلف 

انواعها )سدود اعاقة 
 وسدود تخزٌنٌة( 

اقتراح أفضل  -
االماكن لعمل جسات 
اختبارٌة الستكشاف 
تواجد المٌاه الجوفٌة 

رج االودٌة بمخا
 الرئٌسٌة بالمنطقة.  

االستشعار من 
البعد، ونظم 

المعلومات 
الجغرافٌة، 

والنهج 
الجٌوفٌزٌائً 

لتحسٌن 
حصاد المٌاه 

فً 
مستجمعات 

المٌاه 
الساحلٌة ، 
جنوب مرسى 

 علم، مصر

1-4-4 

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 1

 2 قلٌةالبرنامج القومى لتنمٌة المحاصٌل الح
مواصلة الجهود البحثٌة والتطبٌقٌة لزٌادة المساحة المنزرعة من الفول البلدى للمشاركة فى االرتقاء بانتاجٌة  -

 طن/فدان. 1.7الى  1.4الفول البلدى من 
زٌادة مساحة االعبلف الخضراء بالتوسع فى اقلمة وزراعة محاصٌل اعبلف غٌر تقلٌدٌة منها البونٌكام والدخن  -

 وحشٌشة السودان وبنجر العلف.والسورجم 
 .لهاانتاج االعبلف على مدار العام باجراء عملٌات التصنٌع والحفظ  -
 عبلف التحمٌل لزٌادة انتاجٌة وحدة المساحة.أتكثٌف الدراسات الخاصة بزراعة مخالٌط  -

المشروع 
القومى لتنمٌة 

محاصٌل 
البقول 

 واالعالف

2-2 

شعبة البٌئة  
وزراعات 
المناطق 

 الجافة
 
 

زراعة نباتات األعبلف الغٌر تقلٌدٌة المتحملة لئلجهادات  -
 والدخن والسورجم. البٌئٌة، ومنها نبات البونٌكام

 تصنٌع األعبلف )السٌبلج(. -
إقامة المدارس الحقلٌة لتدرٌب المزارعٌن فى  -

المناطق الصحراوٌة على عملٌات تصنٌع االعبلف 
 ومركزاتها.

االستفادة من   -
محاصٌل األعبلف 

متؤقلمة للبٌئات ال
المالحة للتوسع فى 

انتاج االعبلف 
الحٌوانٌة لرفع مستوى 

العالف انتاج ا
غٌر التقلٌدٌة 
لتنمٌة الثروة 

 الحٌوانٌة

2-2-1 
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شعبة االنتاج  
الحٌوانً 
 والداجنى

التقٌٌم الغذائى لمكونات االعبلف الغٌر تقلٌدٌة و مدى  -
 استفادة  الحٌوانات منها . 

دراسة التقٌٌم الغذائى لمخلفات التصنٌع الزراعى  -
 والغذائى .

خلفات التصنٌع الزراعى دراسة رفع القٌمة الغذائٌة لم -
 والغذائى بالمعامبلت  البٌولوجٌة . 

دراسة تقٌٌم التولٌفات العلفٌة من المصادر الغٌر  -
 تقلٌدٌة ونباتات االعبلف المتؤقلمة بالبٌئات الملحٌة.

معٌشة االفراد وخفض 
تكلفة انتاج االعبلف 

 وتوزٌع خامات علفٌة.
التوسع فى زراعة  -

نباتات األعبلف غٌر 
 التقلٌدٌة

 المناطق المستهدفة:
الساحل الشمالى الغربى 

شمال وجنوب سٌناء  –
 الوادى الجدٌد –

 )ممتد(

 

شعبة  
الدراسات 
االقتصادٌة 
 واالجتماعٌة

دراسة هوامش الربح المتحققة من خبلل إحبلل  -
 ٌدٌة محل األعبلف التقلٌدٌة .األعبلف غٌر التقل

عمل نماذج ارشادٌة للوحدات الرعوٌة وتدرٌب  -
المربٌن على االستخدام االمثل والمستدام للوحدة 

 الرعوٌة

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه(   15

 3 البرنامج القومى لتنمٌة المحاصٌل البستانٌة
 زراعات اصناف جٌدة من النخٌل  التوسع  وزٌادة انتاجٌة النخٌل فى

 
المشروع 

القومً لتنمٌة 
محاصٌل 
الفاكهة 

المتحملة 
 للجفاف

3-2 

شعبة البٌئة  
وزراعات 
المناطق 

 الجافة
 

إنتاج األجنة الجسدٌة بالطرٌق المباشر أو غٌر  -
 المباشر.

إعداد الفسائل تمهٌدا لدخولها فى الزراعة  -
 النسٌجٌة.

البلح وتشمل عدة مراحل اإلكثار الدقٌق لنخٌل  -
مراحل منها المرحلة البادئة، مرحلة التكشف 
إلنتاج األجنة الجسمٌة، مرحلة اإلستطالة، مرحلة 

 .التجذٌر، مرحلة األقلمة
 

اإلكثار المعملً الدقٌق  -
ألصناف النخٌل 

  .بمصر
زٌادة النسبة المئوٌة  -

 لؤلجنة المتكشفة
الحصول على شتبلت  -

نخٌل خالٌة من 
ت األمراض واإلصابا

 .الحشرٌة
تحسٌن نسبة التجذٌر  -

  .فً المعمل
 .تحسٌن جودة الجذور -

حل مشكلة أقلمة شتبلت 
نخٌل البلح المنتجه 

ببرامج اإلكثارالمعملً 
 الدقٌق

انتاج بعض 
اصناف النخٌل 

ناتج زراعة 
 االنسجه

 
 )ممتد(

3-2-1 

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 9

 

شعبة البٌئة 
وزراعات 
المناطق 

 الجافة
 

رحبلت مٌدانٌة لجمع أصناف التٌن المحلٌة القٌام ب -
وجمع المعلومات المتعلقة بالمحصول وجودة 

 الثمار.
 .تقٌٌم األصناف األكثر تحمبل للجفاف -
معرفة أفضل الخبلٌا المتحملة لدرجات عالٌة من  -

 الجفاف.
عزل وتنقٌة الفٌروس وإنتاج أجسام مضادة  -

 .طرٌقة األلٌزا لتحسٌن التشخٌص بواسطة
إنتاج نباتات خالٌة من الفٌروس وإكثارها من  -

 .أشجار التٌن المصابة
عزل وزراعة القمم المرستٌمٌة  النباتٌة على  -

 البٌئات الغذائٌة.
توزٌع شتبلت التٌن أصناف الساحل الشمالى خالٌة  -

 .من األمراض الفٌروسٌة على صغار المزارعٌن

تجمٌع األصناف  -
من المحلٌة  الممٌزة 

التٌن مثل:  سلطانى 
عبودى  -)برشومى( 

 –أبٌض أسوانى  –
أبٌض الساحل 

 –الكمثري  -الشمالى
العدسً  -كهرمانً 

األحمر  وتوفٌرها 
بمعامل زراعة 

األنسجة كمصدر دائم 
 والحفاظ علٌها معملٌا.

تحسٌن أنتاج التٌن  -
بالساحل الشمالى عن 

طرٌق توعٌة 
المزارعٌن باألصابة 

ٌر لهم الفٌروسٌة  وتوف
شتبلت سلٌمة خالٌة 

من األمراض 
الفٌروسٌة  وزراعتها 

 طوال العام.

تحسٌن 
إنتاجٌة 
لتٌن ا أصناف

األقل أحتٌاجا 
للماء من 
خالل الحد من 

األصابة 
 الفٌروسٌة

 
 )ممتد(
 
 

3-2-2 

 
شعبة 

الدراسات 
االقتصادٌة 
 واالجتماعٌة

إقامة دورات تدرٌبٌة للمنتجٌن الزراعٌٌن ٌستهدف رفع 
عى لمقاومة األمراض الفٌروسٌة وتعلٌم هإالء الو

المنتجٌن بالممارسات الزراعٌة الجٌدة الى تإدى إلى 
 رفع اإلنتاجٌة.

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 4
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المشروع   -
القومى لتنمٌة 

النباتات 
الطبٌة 

 والعطرٌة

3-4 

شعبة البٌئة  
وزراعات 
المناطق 

 الجافة
 

ٌم الموارد الوراثٌة النباتٌة الطبٌة البرٌة حصر وتقٌ -
من مراعً طبٌعٌة أو منزرعة ودراسة وتقٌٌم هذه 

  .النباتات من حٌث اإلستخدام واإلنقراض
دراسة آلٌات اإلكثار وحصر األمراض التً تصاب  -

بها هذه الموارد النباتٌة الطبٌعٌة والمنزرعة أو 
 المستنبطة ومدى مبلئمتها للبٌئة المناخٌة.

إقامة مزارع اإلكثار والحدائق النباتٌة والحقول  -
اإلرشادٌة النموذجٌة إلعداد وتؤهٌل الكوادر الفنٌة 
القادرة علً توصٌل ونقل الخبرات الزراعٌة فً مجال 

اإلستنباط  –التطعٌم  –التهجٌن  –عملٌات اإلكثار 
لحماٌة التراكٌب واألنواع النباتٌة الطبٌعٌة )البرٌة( من 

بذور وغٌرها  –حبوب  –فسائل  –ار أشج –شتبلت 
 من النباتات.

إقامة المزارع النموذجٌة علً مساحات موزعة علً  -
مناطق متعددة من الصحاري المصرٌة إلنتاج وتوطٌن 
زراعات النباتات الطبٌة والعطرٌة وٌتم فٌها تطبٌق 

 المعاٌٌر الدولٌة للجودة والنوعٌة والمواد الفعالة. 
 –لمٌة فً مجاالت اإلكثار إعداد برامج ودراسات ع -

التصنٌع الغذائً والدوائً )الطبً( وإنتاج أصناف 
جدٌدة وإكثار النباتات المهددة باإلنقراض وحفظها 
وصٌانتها للحفاظ علً التنوع البٌولوجً النباتً حسب 

 طبٌعة كل مشكلة.

تدعٌم وتكثٌف برامج  -
االكثار والتعرٌف 
للموارد الوراثٌة 

 المهددة باالنقراض.
ستخدام تقنٌة زراعة إ -

االنسجة فى الحفاظ 
على التراكٌب 
واالصول الوراثٌة 
لبعض المحاصٌل 

 .البستانٌة
زٌادة إنتاج المواد  -

الفعالة بالنباتات الطبٌة 
والعطرٌة من خبلل 
التقنٌات والتكنولوجٌا 
الحٌوٌة مثل زراعة 

 .االنسجة
نقل الخبرات  -

وتؤهٌل 
 .الكوادرالفنٌة

إستئناس 
ر وأقلمة وإكثا

النباتات 
الطبٌة 

والعطرٌة 
البرٌة وتعظٌم 
 اإلستفادة منها

 
 )ممتد(

3-4-1 

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 9

 4 والسمكى والداجنى الحٌوانى اإلنتاج لتنمٌة القومى البرنامج

 الواردات وخفض الفرد نصٌب زٌادة بهدف األلبان إنتاج زٌادة -
 واللحوم األلبان نم الكلى اإلنتاج زٌادة -
 وتحسٌن التكلفة وخفض لها الصحٌة الحالة وتحسٌن اللبن حٌوانات تربٌة نشاط من المزارعٌٌن دخول زٌادة -

 التسوٌق

 المشروع
 لتنمٌة القومً

 األلبان إنتاج
 واللحوم

4-1 

شعبة االنتاج  
الحٌوانً 
 والداجنً

حصددر وتشددخٌص األمددراض الفٌروسددٌة ، البكتٌرٌددة،  -
فٌلٌددة، الددنقص الغددذائى وملوثددات البٌئددة الفطرٌددة، الط

 .والسموم

الوقاٌة والعبلج من 
االمراض التى  تإثر 
على انتاجٌة الحٌوانات 
والدواجن فى البٌئات 
الصحراوٌة من خبلل  
نقاط انذار مبكر ووضع 
البرامج الصحٌة 
الموسمٌة المناسبة للوقاٌة 
من االمراض مع العمل 
على رفع الدرجة 

نات المناعٌة للحٌوا
والدواجن بتطبٌقات 

المناطق   مختلفة
 المستهدفة:

الساحل الشمالى الغربى 
مثلث  –جنوب سٌناء  –

 شالتٌن ابورماد حالٌب

تحسٌن الحالة 
الصحٌة 

للحٌوانات و 
الدواجن فى 

بٌئات 
صحراوٌة 

 .متباٌنة
)وقاٌة وعالج 
 ورفع مناعة( 

 )ممتد(

4-1-1 

ج مدن االمدراض تنفٌذ نقاط انذار مبكدر للوقاٌدة والعدبل -
التددى  تدددإثر علدددى انتاجٌدددة الحٌواندددات والددددواجن فدددى 

 البٌئات الصحراوٌة .  
وضع البرامج الصحٌة الموسمٌة المناسبة للوقاٌدة مدن  -

 االمراض .
اقتددددراح بددددرامج لرفددددع الدرجددددة المناعٌددددة للحٌوانددددات  -

 والدواجن بتطبٌقات مختلفة.
 ض المنتشرة.عمل خرٌطة وبائٌة لنوعٌة األمرا -

اسددددتخدام مستخلصددددات مددددن بعددددض انددددواع النباتددددات  -
الطبٌعٌدددة  كمدددواد فعالدددة للوقاٌدددة والعدددبلج مدددن بعدددض 

 األمراض و مقاومة الطفٌلٌات . 
تحدٌد دور الحٌوانات والطٌور البرٌة والقدوارض فدى  -

المنددداطق الصدددحراوٌة  فدددى نقدددل األمدددراض المعدٌدددة 
 للحٌوانات المختلفة.

سدددات علدددى مسدددببات االجهددداض فدددى المجتدددرات درا -
 الصغٌرة و االبل.

ناقبلت االمراض فً نقدل مختلدف المٌكروبدات  حصر -
 للحٌوانات التً تعٌش فً الصحاري المصرٌة.

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه(   7

شعبة االنتاج  
الحٌوانً  
 والداجنً

ت الصحٌة و االنتاجٌة انتخاب الحٌوانات ذات الصفا -

الجٌدة و تطبٌق برنامج تربٌة محسن على قطٌع اإلبل 

 و بالخلط. الممٌز باالنتخاب ا

 السبلالت إستقطاب -
 لجمٌع األنتاج عالٌة

 وذلك األغراض
 والعمل إلستثمارها

تحسٌن 
انتاجٌة اإلبل 
تحت ظروف 

4-1-2 
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 ٌانورا المتمٌزة الحٌوانات نشر -

ت تطوٌر الصناعاواأللبان و اللحوم إنتاجتحسٌن  -
 القائمة علٌها.

تطوٌر بعض التقنٌات المستخدمة للتغلب على المشاكل  -
 التناسلٌة

 إكثاره.  على
 الحٌوانات نشر -

 وراثٌا المتمٌزة
 إنتاج على العمل -

 بصفة واأللبان اللحوم
 أن مراعاة مع أساسٌة
 عالٌة منتجات تكون

 سواء لتوزع الجودة
 المحلً المستوى على

 .للخارج التصدٌر او
 الكفاءة تحسٌن -

 لئلبل. التناسلٌة
تحسٌن الحالة االنتاجٌة  -

والغذائٌة والتناسلٌة 
والصحٌة لبلبل فى 
البٌئات الصحراوٌة 
والتغلب على المشاكل 
التى تعانى منها وتعوق 

ٌتها وتطوٌر انتاج ٌتها  تنم
ومع اعطاء اهمٌة لبلبل 

 .الوافدة الى مصر
 المناطق المستهدفة:

الساحل الشمالى الغربى 
مثلث شالتٌن  –

 ابورماد حالٌب

البٌئات 
 الصحراوٌة

 
 )ممتد(

تطوٌر نظم التغذٌة و تحدٌد االحتٌاجات الغذائٌة - 
 الموسمٌة تحت نظم انتاجٌة و بٌئٌة متباٌنة.

 تحدٌد االحتٌاجات الغذائٌة الموسمٌة لئلبل.-

التى تصٌب قطعان حصر شامل لؤلمراض التناسلٌة -
 اإلبل.

التعرف على أسباب العقم التى تصٌب كل من ذكور -
 وإناث اإلبل سواء كانت بٌئٌة أو مرضٌة.

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 15

شعبة  
االنتاج 

الحٌوانً 
 والداجنً

 والثروة الصغٌرة للمجترات  الغذائٌة الحالة تحسٌن-
 المنطقة. ىف الداجنة

 الغذائٌة الحالة تحسٌن -
 والمجترات لئلبل

 والثروة الصغٌرة
 المنطقة فى الداجنة

 الغذائٌة الحالة تحسٌن -
 فى الداجنة للثروة

 البٌئات الصحراوٌة
. االستصبلح وحدٌثة
 القٌمة ورفع تحسٌن
 لؤلعبلف الغذائٌة

 .الحٌوانٌة
تحدٌد االحتٌاجات  -

الغذائٌة الفعلٌة بما 
حالة ٌتبلئم مع ال

 االنتاجٌة
خفض تكلفة التغذٌة  -

باٌجاد مصادر علفٌة 
 بدٌلة

وضع الحلول للتغلب  -
على مشاكل النقص 

 .الغذائى كما و نوعا

 المناطق المستهدفة:
الساحل الشمالى الغربى 
والشرقى وجنوب سٌناء  

مثلث شالتٌن ابورماد  –
 حالٌب .

 الحالة تحسٌن
الغذائٌة 

 واالنتاجٌة 
للحٌوانات 
فى  والدواجن

 بٌئات متباٌنة

 

 )ممتد(

 

 

4-1-3 

البٌئات  فى الداجنة للثروة الغذائٌة الحالة تحسٌن-
 االستصبلح. وحدٌثة الصحراوٌة

 الحٌوانٌة لؤلعبلف الغذائٌة القٌمة ورفع تحسٌن-
تحدٌد االحتٌاجات الغذائٌة الفعلٌة بما ٌتبلئم مع الحالة -

 االنتاجٌة
 اٌجاد مصادر علفٌة بدٌلة-
 الحلول للتغلب علىوضع -

 مشاكل النقص الغذائى كما و نوعا. 
استخدام التغذٌة التكمٌلٌة و اإلضافات الغذائٌة لتحسٌن -

 الحالة الغذائٌة للحٌوانات و الدواجن.

وضع برنامج غذائى موسمى مبلئم لبلمكانٌات الغذائٌة -
 المتاحة و الحالة اإلنتاجٌة و الفسٌولوجٌة للحٌوانات و

 الدواجن. 

تحسٌن الصفات اإلنتاجٌة والتصنٌعٌة للمنتجات   -
 من اللحوم و االلبان. الحٌوانٌة

 والثروة الصغٌرة للمجترات  الغذائٌة الحالة تحسٌن-
 المنطقة. فى الداجنة

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه(  9

شعبة االنتاج  
الحٌوانً 
 والداجنً

تقدٌم نموذج قابل للتطبٌق  ٌٌم الحمولة الرعوٌة والتقٌٌم الغذائى للناتات الروعٌة.تق
للمساهمة فى تحقٌق 

اهداف التنمٌة المستدامة 
عن طرٌق االستفادة من 

محاصٌل األعبلف 
المتؤقلمة للبٌئات المالحة 

ومخلفات التصنٌع 
الزراعى ومخلفات تقلٌم 

انتاج االعالف 
نٌة من الحٌوا

المخلفات 
ومحاصٌل 

  االعالف

 )ممتد(

4-1-4 

لؤلنواع النباتٌة السائدة  الحٌواناتتحدٌد درجة استساغة -
 فى المنطقة . 

تقدٌر القٌم الغذائٌة و مدى االستفادة من االعبلف الغٌر  -
 تقلٌدٌة. 

و اقتصادٌة من الموارد  عمل تولٌفات غذائٌة متزنة -
المتاحة من الموارد المتاحة تتناسب مع المراحل 

 اإلنتاجٌة المختلفة



 2030 - 2022 اسرتاتيجية مركز حبوث الصحراء ملكافحة التصحر

2022 - 2030 

   129 

 

تنفٌذ طرق تصنٌعٌة غٌر تقلٌدٌة لبلستفادة من   -
المخلفات والنباتات الطبٌعٌة منخفضة أو عدٌمة 

 االستساغة.

اشجار الزٌتون والنخٌل 
بلف لرفع فى تصنٌع االع

مستوى معٌشة االفراد 
وخفض تكلفة انتاج 

االعبلف وتوزٌع خامات 
علفٌة على المواطنٌن 
وتدرٌبهم على طرٌقة 

عمل مكون علفى عالى 
القٌمة الغذائٌة للعمل على 

تنمٌة الثروة الحٌوانٌة 
 .والداجنة

 المناطق المستهدفة:

الساحل الشمالى الغربى  

مثلث  –و شمال سٌناء  

 ورماد حالٌب.شالتٌن اب

 –االعتمدددداد الفعلددددً علددددى وحدددددة تصددددنٌع االعددددبلف  -
ٌناء فدددً تصدددنٌع االعدددبلف لسدددد شدددمال سددد –بالوظدددة 

االحتٌاجدددات العلفٌدددة لجمٌدددع المحطدددات البحثٌدددة ذات 
النشداط فدً بحدوث االنتداج الحٌدوانٌن والددواجن ، سددد 
االحتٌاجددات مددن العلددف للمددربٌن فددً المنطقددة القرٌبددة 

 من الوحدة. 
تطبٌددق نظددم التغذٌددة علددً النباتددات الملحٌددة والمقاومددة  -

 الحٌوانً للملوحة فً تغذٌة قطعان اإلنتاج

شعبة البٌئة  
وزراعات 
المناطق 

 ةالجاف

حصر و تصنٌف الموارد الرعوٌة والعلفٌة المتاحة كما 
  ونوعا .

إجراء عملٌات الجمع واإلكثار والتقٌٌم للموارد الوراثٌة 
 النباتٌة الرعوٌة.

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 10

شعبة االنتاج  
الحٌوانً 
 والداجنً

حصر وتوصٌف الموارد الوراثٌة الحٌوانٌة و الداجنه  -
فى الصحارى باستخدام التقنٌات الوراثٌة المتطورة 
بهدف المحافظة على مٌزة تؤقلم السبلت الحٌوانٌة و 

 الداجنة المصرٌة و تحسٌنها وراثٌا بهدف رفع
 االنتاجٌة تحت الظروف الصحراوٌة.  كفاءئتها

قلم المحافظة على مٌزة تؤ
السبلت الحٌوانٌة 

والداجنة المصرٌة 
وتحسٌنها وراثٌا بهدف 

االنتاجٌة   كفاءتها رفع
تحت الظروف 

 الصحراوٌة.
 

 المناطق المستهدفة:
الساحل الشمالى الغربى 
و الشرقى مثلث 
شالتٌن ابورماد 

 حالٌب

التحسٌن 
وحفظ  الوراثً
الموراد 
الوراثٌة 
لعناصر 
الثروة 

 الحٌوانٌة
فً  والداجنة 

البٌئات 
 الصحراوٌة

 
 )ممتد(

4-1-5 

صون الموارد الوراثٌة الحٌوانٌة والداجنة بحفظها    -
 فى بنك جٌنات.  

الرعاٌة المختلفة و تطوٌر طرق توصٌف و تقٌٌم  -
للحٌوانات و الدواجن و االسماك فى المناطق 

 الصحراوٌة و حدٌثة االستصبلح.

راندب متؤقلمدة مدع سبلالت مدن الددواجن و اال استنباط -
الظروف البٌئٌة الصحراوٌة عن طرٌق االنتخداب مدن 
داخدددل السدددبللة او بدددالخلط مدددع سدددبلالت ذات انتاجٌدددة 

 متمٌزة.

وضددع خطددط علمٌددة وعملٌددة للمشدداكل االنتاجٌددة التددى  -
 تعوق تربٌة وانتاج النعام فى مصر

تقدددٌم األداء التناسدددلى و اإلنتددداجى بعدددد تطبٌدددق بدددرامج  -
 اثى.التحسٌن الور

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 22

شعبة االنتاج  
الحٌوانً 
 والداجنً

استحداث نظم غذائٌة تخفض من نسب انبعاث  -

 الغازات من الحٌوان. 

تحسٌن نظم الرعاٌة 

واستحداث نظم غذائٌة 

وتطبٌق التقنٌات الحٌوٌة 

الجٌنٌة فى معدة 

 الحٌوانات المجترة

لى االتزان والمحافظة ع

بهدف خفض   البٌئى

نسب انبعاث الغازات 

الدفٌنة  مع العمل على 

نشر سبلالت الدواجن 

المنتجة للحم االقل فى 

نسبة انبعاث الغازات 

الدفٌنة وتشجٌع مربى 

الثروة الحٌوانٌة على 

اتباع هذه الطرق 

  للمحافظة على البٌئة

 المناطق المستهدفة:

الساحل الشمالى الغربى 

مثلث شالتٌن  –ىالشرقو

 ابورماد حالٌب

العالقة  
المتبادلة بٌن 

الحٌوان 
والبٌئة 

لمجابهة  
االثار الناجمة 
عن التغٌر 

 المناخً
 

 )ممتد(
 
 

4-1-6 

تطبٌق تقنٌات البٌولوجىٌا  الجزٌئٌة الحدثٌة فى تقٌٌم  -

المٌكروبات المنتجة للمٌثان  فى معدة الحٌوانات 

 زات الدفٌنة .لخفض نسب انبعاث الغا  المجترة

نشر سبلالت الدواجن المنتجة للحم االقل فى نسبة  -

 انبعاث الغازات الدفٌنة .

بما ال تقٌٌم وتطوٌر نظم اإلنتاج الحٌوانً والدواجن  -

فى ٌتعارض مع إمكانٌات الموارد البٌئٌة المتاحة 

    .  المناطق الصحراوٌة 

المحمٌات الطبٌعٌه  رصد وتقٌم التنوع البٌولوجى فى  -

 المختلفه للحٌوانات البرٌة والمهددة باالنقراض

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 15
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شعبة االنتاج 
الحٌوانً 
 والداجنً

معالجددة اللحددوم الناتجددة مددن الحٌوانددات كبٌددرة السددن  -
المدددددداعز( وتحسددددددٌن خواصددددددها  -الغددددددنم –)اإلبددددددل 

 التصنٌعٌة.

مربى زٌادة دخل  -
الثروة الحٌوانٌة من 
خبلل االستفادة من 
النواتج الثانوٌة و رفع 

  قٌمتها. 
 المناطق المستهدفة:

مثلث شالتٌن ابورماد 
الساحل  -حالٌب 

 الشمالى الغربى

تطوٌر 
الصناعات 
الصغٌرة 

لزٌادة القٌمة 
المضافة 
للمنتجات 
 الحٌوانٌة

4-1-7 

الكبسدددله،  إسدددتخدام تقنٌدددات جدٌددددة )الندددانو، اإلشدددعاع، -
التجزئة الجزٌئٌة لشقوق اللبن المختلفة( لتطوٌر إنتداج 
وتصدددنٌع المنتجدددات المصدددنعة مدددن ألبدددان الحٌواندددات 
الصددحراوٌة وكددذلك تحسددٌن الخصددائص التكنولوجٌددة 

 لها.
تحسٌن الخواص التصنعٌة لؤللٌاف الحٌوانٌدة والجلدود  -

واستخدام صبغات نباتٌة النتاج منتجات ٌدوٌة صددٌقة 
 للبٌئة.

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 7

 

شعبة االنتاج 
الحٌوانً 
 والداجنً

تطبٌدددق تقنٌدددة نظدددام التلقدددٌح الصدددناعى علدددى قطعدددان  -
 الحٌوانات و الدواجن. 

سبلالت   استنباط -
من الدواجن 

واالرانب متؤقلمة 
مع الظروف البٌئٌة 

الصحراوٌة عن 
طرٌق االنتخاب من 

 داخل السبللة او
بالخلط مع سبلالت 

ذات انتاجٌة 
 متمٌزة.

تهٌئة جمٌع  -
الظروف البٌئٌة 

واستغبلل 
االمكانٌات المتاحة 

لتحقٌق اقصى 
   .انتاجٌة

وضع خطط علمٌة  -
وعملٌة للمشاكل 

االنتاجٌة التى تعوق 
تربٌة وانتاج النعام 

 .فى مصر
 المناطق المستهدفة:

مثلث شالتٌن ابورماد 
الساحل الشمالى  -حالٌب 

 ربىالغ

 الحالة تحسٌن
 الفسٌولوجٌة

 للحٌوانات
والدواجن 

تحت ظروف 
البٌئات 

 الصحرواٌة
 

4-1-8 

دراسة التنوع و التدوازن البٌولدوجى مدن خدبلل رصدد  -
نمدددداذج بٌئٌددددة مددددن الكائنددددات الحٌددددة و اثددددر األنشددددطة 

 السكانٌة على الحٌاة البرٌة
اسددددتخدام التكنولوجٌددددا المسدددداعدة فددددً رفددددع الكفدددداءة  -

 سلٌة لبلبل واالغنام والماعز والماشٌة  التنا
تحدٌدددد األنمددداط المتعدددددة لدددبعض الجٌندددات المرتبطدددة  -

بصدددفات الكفددداءة التناسدددلٌة فدددً فدددً حٌواندددات البٌئدددة 
 .الصحراوٌة

االفددراد المتمٌددزة فددً قطعددان النددوة لكددل  زٌددادة اعددداد -
 فصٌلة حٌوانٌة.

تدددوفٌر ظدددروف بٌئٌدددة مناسدددبة للحٌواندددات و الددددواجن  -
 ى الى تحسٌن الكفاءة التناسلٌة واإلنتاجٌة.تإد

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 7

 6  البرنامج القومً للتنمٌة المناطقٌة واالنعاش االقتصادى واالجتماعى
 تطوٌر وترقٌة المعارف والمهارات للكوادر البشرٌة العاملة فى مجاالت الزراعة

 
المشروع 

ة القومً لتنمٌ
الموارد 
البشرٌة 

العاملة فى 
مجاالت 
التنمٌة 

الزراعٌة 
)الشباب 

 –الرٌفً 
المرأة 

 الرٌفٌة(

6-3 

شعبة  
الدراسات 
االقتصادٌة 
 واالجتماعٌة

تكوٌن قاعدة بٌانات للسكان المحلٌٌن فى منطقة  -1
 الدراسة. 

تحدٌد الفئات االكثر 
احتٌاجا من خبلل قاعدة 
بٌانات وتوعٌة المراه 

رفع مستوى بدورها فً 
معٌشة االسرة واالستفادة 
من مهارات المرأة 
البدوٌة فً الصناعات 

   الٌدوٌة لغزو االسواق

التنمٌة 
المستدامة 

للمرأة  
البدوٌة لرفع 

مستوى 
 المعٌشة 

 )ممتد(

6-3-1 

دراسات سوقٌة بهدف التعرف على أهم المنتجات  -2
 الٌدوٌة التى ٌمكن إنتاجها.

 االقتصادى واالجتماعى للمراة. ٌنعمل دراسات للتمك-
عمل دورات تدرٌبٌة للمرأة البدوٌة على الصناعات  -3

 الٌدوٌة والبٌئٌة.

مساعدة المرأة البدوٌة على تكوٌن تنظٌماتها األهلٌة  -4
للمساعدة على توفٌر المستلزمات الخام للصناعات 

 الٌدوٌة والمساعدة على تسوٌق  منتجاتها

 انٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه(المٌز 6
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شعبة  
الدراسات 
االقتصادٌة 
 واالجتماعٌة

 دراسة االحتٌاجات التنموٌة لبدو سٌناء.  -

عمل دورات تدرٌبٌة حول أهم التكنولوجٌات  -

الزراعٌة التى تتبلئم مع الظروف الطبٌعٌة 

 والمحصولٌة فى سٌناء

نشر أحدث أسالٌب  -

التكنولوجٌا الزراعٌة، 

مساعدة المنتجٌن و

الزراعٌٌن على تبنٌها 

وتطبٌقها فً فترة 

وجٌزة بشبه جزٌرة 

 سٌناء.

إقامة وتنمٌة   -

المشروعات الزراعٌة 

الصغٌرة  القائمة على 

الموارد البٌئٌة المحلٌة 

   ألبناء سٌناء

توسٌع نطاق االستفادة  -

المجتمعٌة  من أنشطة 

وخدمات وزارة 

الزراعة فً مجال 

 مة.التنمٌة المستدا

بناء وتنمٌة قدرات  -

أبناء سٌناء ، وتعبئة 

القوى البشرٌة 

المجتمعٌة ودورها 

الهام فً مدخل التنمٌة 

بالمشاركة بشبه جزٌرة 

 . سٌناء

ادماج ابناء 
سٌناء وتعزٌز 

دورهم فى 
المجاالت 
الزراعٌة 
والتنموٌة 

بشبه جزٌرة 
 سٌناء

 
 )ممتد(

6-3-2 

ا فى المنطقة بؤهم دعم المشروعات الزراعٌة القائمة حالٌ

مستلزمات اإلنتاج وذلك بهدف اإلستمرار فى العلملٌة 

 اإلنتاجٌة

تقدٌم الدعم الفنى وإقامة دورات تدرٌبٌة للمنتجٌن 

الزراعٌٌن فى المنطقة بهدف تعرٌف هإالء المنتجٌن 

بؤهم اإلنشطة والخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة 

 ة والخدماتوكٌفٌة اإلستفادة من تلك األنشط

عمل دورات تدرٌبٌة للهٌئات والمنظمات المحلٌة وتفعٌل 

المشاركة المجتمعٌة فى تناول قضاٌا التنمٌة وأهمٌتها فى 

رفع كفاءة عملٌة التنمٌة وإستدامتها وقدرتها على تحقٌق 

 أهدافها.

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 5

 تصادٌة من المخلفات الزراعٌة لتحسٌن دخول المزارعٌنتعظٌم االستفادة االق -
 رفع كمٌات االسمدة العضوٌة المتاحة حالٌا -
 انتاج اعبلف غٌر تقلٌدٌة من المخلفات -
 تحسٌن المحٌط البٌئً والصحً  -
 خلق فرص عمل جدٌدة غٌر تقلٌدٌة للشباب. -

المشروع 
القومً لئلدارة 

المتكاملة 
للمخلفات 

الزراعٌة فى 
 الرٌف

6-4 

مصادر شعبة  
المٌاه 

واألراضى 
 الصحراوٌة

& 
شعبة البٌئة 
وزراعات 
المناطق 

 الجافة
 
 

االتجاه نحو استخدام األسمدة العضوٌة ضرورة للحد  -
من استٌراد األسمدة الكٌماوٌة خاصة الفوسفاتٌة 

 .والبوتاسٌة وما ٌكبده للدولة من عملة صعبة
 تقلٌل اآلثار السلبٌة الناتجة عن كثرة إستخدام -

 األسمدة الكٌماوٌة. 
قلة تكلفة األسمدة العضوٌة نتٌجة إنتاجها من  -

 .المخلفات
التخاص من  البقاٌا النباتٌة كاأللٌاف واألحطاب  -

والعروش وسٌقان وأوراق النباتات وغٌرها 
وبتؤثٌر الكائنات الحٌة الدقٌقة المنتشرة فً كل 
مكان وفقا لظروف خاصة مثل التهوٌة الكافٌة، 

لمناسبة، ووجود النٌتروجٌن والفسفور والرطوبة ا
بالمقادٌر المناسبة وفقا لنوعٌة المخلفات وٌتمٌز 
لتكوٌن السماد الذى ٌتمٌز بؤنه ٌشبه السماد البلدي 
المتحلل وارتفاع العناصر السمادٌة به وخلوه من 

 .بذور الحشائش
 إنتاج البٌوجاز وسماده.  -

 

ترشٌد استخدام  االسمدة 

طبٌق المعدنٌة من خبلل ت

التكامل بٌن التسمٌد 

المعدنى والعضوى 

والحٌوى بشكل ٌتبلئم مع 

ظروف الزراعة فى 

األراضى الصحروٌة من 

إجهادات مختلفة )حرارة 

جفاف( ،  –ملوحة  –

وطبٌعة تربة سواء كانت 

رملٌة فقٌرة أو جٌرٌة أو 

طفلٌة ، ومع طبٌعة 

اإلحتٌاجات الغذائٌة 

للمحاصٌل المنزرعة 

ة أو سواء كانت معمر

حولٌة شتوٌة أو صٌفٌة ، 

وفى نفس الوقت عند 

إستخدامها فبلبد من أن 

تكون ذات تكلفة 

إقتصادٌة أقل ، وصدٌقة 

 للبٌئة.

التخلص االمن 
والمستدام 
للمخلفات 
الزراعٌة 

بانتاج 
االسمده 
 العضوٌة

 
 )ممتد(

6-4-1 
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مصادر شعبة  
اه المٌ

واألراضى 
 الصحراوٌة

اجراء البرامج التدرٌبٌبة  لئلستخدام االمثل  -
 لمبٌدات  االفات الحٌوٌة.

ئسزخذاو ث نهًخهفبد انضساػٛخ ألَضًٚٛخا انًؼبندخ -

 رمُٛخ انًسههخ نهسهٛهٕصثبػزجبسِ PGPRيٛكشٔثبد 

 انًشكجبد السزخشاج انزكهفخ ٔيُخفؼخ يفٛذح

 .ثٕٛنٕخًٛب انُشطخ انطجٛؼٛخ

 يؼبفخ لًٛخ كت زٕٛ٘ فؼبل رٔاَزبج يش -

 انًُٕ( ٔرسسٍٛ انُجبد ٔرأثٛشيضدٔج )ٔلبٚخ

ثئسزخذاو َٕارح انزخًش ٔانًشكجبد انُبَٕٚخ انًُزدخ 

 .زٕٛٚب

اخشاء انجشايح انزذسٚجٛجخ نإلسزخذاو االيثم  -

 .نًجٛذاد االفبد انسٕٛٚخ

إدارة المخلفات  -
الزراعٌة باستخدام 

تقنٌة التخمٌر 
 الصلبة.

تج استخدام المن -
النهائً للنفاٌات 
المتحللة كمواد 

مبٌدات ذات تؤثٌر 
 واسع المدى.

التخلص من  -
النفاٌات 

 والمخلفات.
الحفاظ على  -

 التوازن البٌئى.

اإلنتاج 
المبتكر 
لمبٌدات 
اآلفات 

الحٌوٌة 
المشتقة من 

النفاٌات 
الزراعٌة 
 المتحللة

 )ممتد(

6-4-2 

 ه(المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌ 9

 7 انبشَبيح انقٕيٙ نذعى ٔتطٕٚش تكُٕنٕخٛب انًعهٕيبث ٔاإلتصبالث ٔانتحٕل انشقًٗ

 توفٌر نظم معلومات إلدارة الموارد. -

 بناء نظام معلوماتى جغرافً لتحدٌد المساحات المنزرعة وتقدٌر الناتج من كل محصول. -

ارع التى تستخدم الرى الحدٌث بناء نظام معلوماتى جغرافً لتحدٌد االراضً الجدٌدة والمطرٌة والمز -

 وأراضً التوسع الزراعى األفقً والتوطٌن.

بناء نظام معلوماتى جغرافً لتحدٌد جودة االراضً ومدى صبلحٌتها للزراعة باستخدام نظم االستشعار من  -

 البعد.

المشروع 

القومى لبناء 

وتطوٌر قواعد 

البٌانات ونظم 

المعلومات 

 الزراعٌة

7-4 

شعبة البٌئة  
اعات وزر

المناطق 
 الجافة

إجراء عملٌة الحصر والتصنٌف البٌئً والوراثً  -

للنباتات البرٌة والطبٌعٌة سواء كانت أصول 

عطرٌة مع ومراعً أو نباتات طبٌة  –وراثٌة 

الحصر والتصنٌف للمسببات المرضٌة واألمراض 

 المرتبطة بهذه النباتات.

الربط والحفاظ علً السٌادة المصرٌة والهوٌة  -

اظ وصون النباتات والموارد الوراثٌة النباتٌة بالحف

وإستخدام هذه األصول كآباء إلنتاج التراكٌب 

 الوراثٌة الجدٌدة.

وضع كود معرفً ومعلوماتً للموارد الوراثٌة  -

النباتٌة البرٌة والطبٌعٌة والمنزرعة والمستنبطة 

 لحفظ الحقوق والملكٌات السٌادٌة لمواردنا النباتٌة. 

 المعلوماتٌة والوثائقٌة النباتٌة. إعداد الخرائط -

إعداد أطلس عن هذه الموارد لزٌادة اإلستثمارات  -

فً هذا المجال النباتً والوراثً والتً تمتاز به 

الصحاري المصرٌة علً أن ٌكون هذا األطلس 

 متكامبلً ووافٌاً للعاملٌن فً هذا المجال.

إعداد قاعدة بٌانات  -
للمواررد الوراثٌة  

 .النباتٌة
الحقوق  حفظ -

والملكٌات السٌادٌة 
 .لمواردنا النباتٌة

حماٌة الموارد الوراثٌة  -
الجمع أنشطة فى 

 والتصنٌف.

التوثٌق 
المعرفى 
وتعظٌم 

اإلستخدام 
المستدام 
للموارد 

الوراثٌـــة 
 النباتٌة البرٌة

 
 )ممتد(

7-4-1 

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 9

شعبة مصادر  
المٌاه 

ألراضً وا
 الصحراوٌة

تعرٌف و تقٌٌم دور الكائنات المعزولة و دراسة اوجه  -

االستفادة منها فً مختلف المجاالت و علً راسها 

 التنمٌة الزراعٌة 

حفظ الكائنات الحٌة الدقٌقة المعزولة من مختلف  -

 المصادر الصحراوٌة فً بنك للسبلالت  المٌكروبٌه

ة و المفهرسة اعداد قاعدة بٌانات بالكائنات المحفوظ -

 للرجوع الٌه و االستفادة منها فً مختلف التطبٌقات

دراسة التغٌٌر الحادث فً التنوع الحٌوي المٌكروبً  -

جٌنٌا ووظٌفٌا وتقسٌمٌا    لمبلحظة التغٌرات علً 

 سنوات تمدد عند انتهائها   5مدار فترة 

تسجٌل نتائج التغٌرفً  التنوع الحٌوي المٌكروبً فً  -

للوقوف علً تؤثٌرالعوامل المختلفةعلً  قاعدةالبٌانات

التنوع الحٌوي المٌكروبً من خبلل اجراء نماذج 

 .المحاكاة

انشاء قاعده بٌانات  -
للسبلالت المٌكروبٌه 
فً االراضً 

 .المصرٌه المختلفه
رصد التغٌرات فً - -

التنوع البٌولوجً 
المٌكروبً فً 

االراضً 
  .الصحراوٌه 

انشاء بنك للسبلالت  -
الواعده  المٌكروبٌه

المرتبطه بخصوبه 
التربه وحماٌتها من 

 .االندثار 

التوثٌق 
المعرفً 
وفهرسة 
الموارد 
الوراثٌة 
والتنوع 

المٌكروبً 
للكائنات 
 .الدقٌقة"

 
 )ممتد(

7-4-2 
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 10 طاع الزراعًإطار العمل االستراتٌجً للمخاطر والتكٌف مع تغٌر المناخ فى الق

شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 

تقدٌر وقٌاس وتحلٌل البٌانات المناخٌة واألرصاد لكدل  -1
 منطقة.

دراسددة تددؤثٌر التغٌددرات المناخٌددة علددى مصددادر المٌدداه  -2
 وفق النماذج المناخٌة المتوقعة )سٌنارٌو الجفاف(

وقدع علدى دراسة تؤثٌر زٌادة الحرارة والبخدر ندتح المت -3
زٌادة الطلب علدى المٌداه وزٌدادة الفجدوة المائٌدة بالمنداطق 

 المستهدفة
تحدٌد اإلحتٌاجدات المائٌدة للمحاصدٌل الزراعٌدة تحدت  -4

 ظروف الجفاف المحتمل
وسددائل مقاومددة تملددح األراضددى نتٌجددة زٌددادة البخددر مددن 

 التربة
نددددتح  –تحلٌددددل بٌانددددات األرصدددداد الزراعٌددددة للبخددددر  -5

 المرجعى.

اإلحتٌاجات تقدٌر  -
المائىة للمحاصٌل 
المختلفة تحت 
ظروف ندرة مٌاه 

 .الرى
إنشاء مواقع إرشادٌة  -

كنموذج لتنمٌة 
األراضى 

الصحراوٌة للتكٌف 
 .مع تغٌر المناخ

تدوٌر المخلفات  -
واستخدامها كتسمٌد 
عضوى لترشٌد 
استخدام األسمدة 

 .الكٌماوٌة
تطبٌق وسائل الرى  -

 .الحدٌثة والمطورة
 معالجة مشاكل -

التدهور الفٌزٌائى 
بالمناطق المستهدفة 
لتعظٌم اإلستفادة من 

 .العملٌات الزراعٌة
تحقٌق معدالت أعلى  -

لؤلمن الغذائى من 
 .السلع اإلستراتٌجٌة

تحسٌن مستوى  -
معٌشة السكان 

 الرٌفٌٌن
تطوٌر العملٌة  -

اإلنتاجٌة  الزراعٌة 
من خبلل استصبلح 
واستزراع وتنمٌة 
األراضى المتؤثرة 

 .ةبالملوح
ترشٌد استخدام مٌاه   -

الرى والحصول على 
أعلى عائد من 
وحدتً االرض 

 والمٌاه.
تحقٌق معدالت أعلى  -

لؤلمن الغذائى من 
 السلع اإلستراتٌجٌة.

تحسٌن مستوى  -
معٌشة السكان 

 الرٌفٌٌن.

رصد التغٌر 
المناخً فى 

مناطق 
استصالح 
االراضً 
الجدٌدة 

واالستغالل 
األمثل للموارد 

المائٌة 
 ٌةواالرض

 
 )ممتد(

10-1 

شعبة البٌئة  
وزراعات 
المناطق 

 الجافة

إعداد نماذج عن كٌفٌة التكٌف النباتً مع الظروف  -
والتغٌرات المناخٌة المتبلحقة خبلل الفترة الزمنٌة 
القصٌرة ودراسة اآلثار المترتبة علً النباتات من 
هذه التغٌرات المناخٌة وآثرها علً الخرٌطة 

 تثمار الزراعً بكل منطقة.النباتٌة وبرامج اإلس
 

اإلهتمام بالزراعات المحمٌة وتكنولوجٌا اإلكثار  -
المعملً والحقلً لكافة النباتات والمحاصٌل التً 
تتناسب مع إحتٌاجات ومفاهٌم سكان المناطق 

 الصحراوٌة. 
اإلستفادة من الزراعات المطرٌة والرعوٌة فً  -

 إنتاج األعبلف واألشجار العلفٌة. 
ع فى الزراعة علً المٌاه الهامشٌة بزراعة التوس -

محاصٌل األعبلف والمراعً والغابات واألشجار 
التً تنتج الوقود الحٌوي مثل الجوجوبا والجاتروفا 

 والخروع ..... الخ.

شعبة  
الدراسات 
االقتصادٌة 
 واالجتماعٌة

 

دراسة إقتصادٌة حول العائد اإلقتصادى المتحقق من 
مزرعٌة ومدى مساهمة تدوٌر تدوٌر المخلفات ال

 المخلفات فى تقلٌل أستخدام األسمدة الكٌماوٌة. 
انشاء حقول ارشادٌة من أجل تعرٌف المنتجٌن 
الزراعٌٌن فى المناطق الصحراوٌة بكٌفٌة التعامل مع 
التغٌر المناخى من حٌث أهم الممارسات الزراعٌة التى 

التكٌف مع ٌمكن عملها للحد من تلك التغٌرات وكٌفٌة 
تلك التغٌرات من حٌث اختٌار أفضل السبلالت المقاومة 

 التى ٌمكن إستخدامها والتى تتكٌف مع تلك المتغٌرات.
التوسع فى نشر تكنولوجٌا تدوٌر المخلفات المزرعٌة  -

وعمل اٌضاحات عملٌة بالمشاهدة والتجربة لزراع 
 بمناطق العمل.

ف المزارعٌٌن إقامة دورات تدرٌبٌة  بهدف تعرٌ -
بؤهمٌة تدوٌر المخلفات المزرعٌة فى تقلٌل إستخدام 

 وتكلفة األسمدة المعدنٌة

شعبة  
الدراسات 
االقتصادٌة 
 واالجتماعٌة

 

عمل دراسات حول إتاحة الغذاء المنتج والسٌنارٌوهات 
المتوقعة للتغٌر المناخً وعلى األخص اإلنبعاثات الكربونٌة 

ة  وبالتالى اإلنتاج الغذائى فى المماطق على اإلنتاجٌة الفداٌن
 الصحراوٌة

إجراء الدراسات السكانٌة والتركٌب القبلى فى المناطق  -
 المتاثرة بالتغٌرات المناخٌة.

توعٌة صغار الزراع بالمشروعات الصغٌرة ومتناهٌة  -
 . .الصغر فى اٌجاد فرص عمل للشباب

لفنٌة التى تستهدف كٌفٌة إجراء الدراسات اإلقتصادٌة ا -
إستخدام الموارد المتاحة خاصة موردى اإلرض والمٌاه 
فى اإلنشطة اإلقتصادٌة الزراعٌة التى تحقق أعلى عائد 

 على تلك المورد خاصة مورد المٌاه
إجراء دراسات على الدخل واإلنفاق على السكان  -

المقٌمٌن فى المناطق المتاثرة بهدف التعرف على أهم 
ة التى توفر الدخل والتى ٌمكن ان تتاثر لهم األنشط

وكذلك نمط اإلنفاق الجدٌد الذى ٌمكن ان ٌحدث توعٌة 
صغار الزراع بالمشروعات الصغٌرة ومتناهٌة الصغر 

 .فى اٌجاد فرص عمل للشباب
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شعبة مصادر  
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

لتقدٌر النتح الفعلً  Sap flowإستخدام وحدات · 
 ات وخاصة االشجارللنبات

إستخدام تقنٌة الرصد الحراري و االجهادات الحرارٌة · 
 (.  Photo thermalعلً التربة والنبات باستخدام)

قٌاس جودة المحصول و الزٌوت ) وخاصة الشجار · 
 الزٌتون و الجوجوبا(.

رصد الرطوبة اإلرضٌة بإستخدام وحدات وحساسات · 
 الرطوبة.

باضافة وحدات ري الٌكترونٌة  تحسٌن نظام الري القائم·
السهولة ادارة منظومة الري وفقا لتحلٌل البٌانات 

 المدخلة.

إسدددددددددددددددتخدام األدارة  -
الذكٌددددة لمٌدددداه الددددري 
لتقلٌل الفاقدد مدن مٌداه 
الددددددددري و خاصدددددددددة 
لصدددغار المدددزارعٌن 
و تحقٌدددددددددق أعلدددددددددً 
معدددالت اإلنتدداج مددن 
وحددة المٌدداه وبالتددالً 
زٌددددددددددددادة الدددددددددددددخل 

 للمزراع.
إسدددددددتخدام وحددددددددات  -

لدددتحكم اإللٌكتروندددً ا
بمنظومة الري إبتداء 
مدددن طلمبدددات الضدددخ 
مدددددددرورأ بوحددددددددات 
الدددددتحكم الكهربدددددً و 
حساسددددات الرطوبددددة 

   األرضٌة.
جدولدده الددري لددبعض  -

المحاصددددددددددددددددددددددددددددٌل 
اإلسددددددددددددددددتراتٌجٌة و 
تحدٌددددددددد اإلحتٌدددددددداج 
المددددائً الفعلددددً مددددن 
خدددبلل  تقددددٌر الندددتح 
الفعلدددددددددددً للنبدددددددددددات 
                بإسددددددددددددددددددددددددددددددددتخدام

 (Sap flow )
لعبلقدددة بدددٌن وإٌجددداد ا

التصدددوٌر الحددددراري 
و الرطوبة األرضدٌة 
و بالتددددددالً  سددددددهولة 
اإلدارة المائٌددة ومنددع 
اإلجهددددددددداد المدددددددددائً 

 .للنباتات

اإلدارة الذكٌة 
لري لمٌاه ا

لمواجهة ندرة 
 المٌاه وتغٌر

المناخ فً 
 مصر

10-1-1 

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 11

  .فً انتاج وقود فً صورة سائلة أو غازٌة مثل االٌثانول استغبلل المخلفات الزراعٌة -
  .تحسٌن كفاءة نظم الخبلٌا الكهروضوئٌة -
  .خبلٌا الشمسٌة فى مصرال توطٌن تكنولوجٌا تصنٌع -
 .تشجٌع االبحاث التطبٌقٌة فى مجال الطاقة الجدٌدة والمتجددة من خبلل التعاون مع جامعات مصرٌة و أجنبٌة -
 المٌاة االسنة )متوسطة الملوحة( من خبلل تحلٌة المٌاة  تعظٌم االستفادة من -

 .نشر الوعى العام حول تقنٌات الطاقة المتجددة -

إستخدام 
الطاقـة 
الجدٌدة 

والمتجددة فى 
 خلٌط الطاقة

وتنفٌذ 
محطات تحلٌة 

البٌئات فً 
   الصحراوٌة

10-2 

شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 

 انتاج الطاقة و تخزٌنهاتحضٌر و توصٌف مواد  -1
 بؤشكالها المختلفة

استغبلل المخلفات الزراعٌة فً انتاج وقود فً  -2
صورة سائلة أو غازٌة مثل االٌثانول و الهٌدروجٌن 

 الذي نستخدمه كوقود لتولٌد الطاقة
وحدات تحلٌة المٌاه بالطاقات  6تصمٌم و تنفٌذ عدد  -3

 الجدٌد المتجددة بمناطق الساحل الشمالى والوادى
ٌا الكهروضوئٌة عن طرٌق التحكم  -4 تحسٌن كفاءة نظم الخبل

ٌلها بحٌث تعمل عند مسار الكفاءة القصوى  .فً مسار تشغ
د الكهرباء منتصمٌم و -5 ٌاح تصنٌع وحدة لتوٌل  طاقة الر
عمل تصمٌم هٌدرودٌنامٌكً لرٌشة المروحة ٌتناسب  -6

 مع سرعات الرٌاح المتاحة فى مصر 
اتٌجٌة قومٌة للتصنٌع المحلى للخبلٌا ستراوضع  -7

 الشمسٌة
نقل الخبرة وتدرٌب األفراد والخبراء والفنٌٌن  -8

 بطرٌقة التدرٌب المستمر

تحضٌر و توصٌف  -
مواد انتاج الطاقة 

تخزٌنها بؤشكالها و
 المختلفة.

تصمٌم و تنفٌذ  -
وحدات تحلٌة المٌاه 

 .بالطاقات المتجددة
تصمٌم و تصنٌع  -

هرباء وحدة لتولٌد الك
  من طاقة الرٌاح.

تولٌد الكهرباء من  -
مساقط المٌاه 

 )الكهرومائٌة(.
استغبلل المخلفات  -

الزراعٌة فً انتاج 
وقود فً صورة 

إستخدام 
اقـة الط

الجدٌدة 
والمتجددة فى 
خلٌط الطاقة 
فً البٌئات 

   الصحراوٌة
 

 )ممتد(

10-2-1 
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شعبة  
الدراسات 
االقتصادٌة 
 واالجتماعٌة

من   نشر الوعى العام حول تقنٌات الطاقة المتجددة -
 :خبلل

إقامة دورات تدرٌبٌة بهدف نشر الوعى حول التقنٌات 
 الحدٌثة للطاقة الجدٌدة والمتجددة.

سائلة أو غازٌة مثل 
  االٌثانول.

تحسٌن كفاءة نظم  -
الخبلٌا 

  الكهروضوئٌة.
وضع أستراتٌجٌة  -

قومٌة للتصنٌع 
المحلى للخبلٌا 

  الشمسٌة فى مصر.
بحاث تشجٌع اال -

التطبٌقٌة فى مجال 
الطاقة الجدٌدة 

والمتجددة من خبلل 
التعاون مع جامعات 

 مصرٌة و أجنبٌة.
نشر الوعى العام  -

حول تقنٌات الطاقة 
 المتجددة.

الجدوى االقتصادٌة  -
الستخدامات تقنٌات 

 التحلٌة.
 المناطق المستهدفة:

الساحل الشمالى الغربى 
  الوادى الجدٌد -سٌناء  -

تولٌد عمل دراسات جدوى مالٌة وإقتصادٌة حول تقنٌات 
 الطاقة الجدٌدة والمتجددة وتطبٌقاتها المختلفة

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 76

شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 

تقٌٌم كمى ونوعى للمٌاه الجوفٌه شامبل إختٌار وحفر  -1
 البئر الجوفى .

تحدٌد مواصفات محطات التحلٌة بناًء على نوعٌة  -2
 المٌاه 

 تورٌد وتركٌبب محطات التحلٌه. -3
 التخلص االّمن من المٌاه العادمة لمحطات التحلٌة. -4

تقٌٌم المٌاه الجوفٌه   -
 كما ونوعا.

تحدٌد مواصفات  -
محطات التحلٌة بناًء 

 على نوعٌة المٌاه 
 انشاء محطات التحلٌه. -
من التخلص االمن  -

المٌاه العادمة لمحطات 
 التحلٌة.

 المناطق المستهدفة:
الساحل الشمالى الغربى 

 سٌناء  -

إستخدام 
الطاقـة 
الجدٌدة 

والمتجددة 
لتنفٌذ محطات 
تحلٌة فً 

البٌئات 
   الصحراوٌة
 )ممتد(
 

10-2-2 

شعبة  
الدراسات 
االقتصادٌة 
 واالجتماعٌة

 عمل دراسات جدوى مالٌة وإقتصادٌة حول تقنٌات
التحلٌة الحدٌثة ،اهم اإلنشطة التى ٌمكن إستخدام تلك 

 التقنٌة فٌها

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه(  73

شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 

تحدٌد نطاقات إدارة خصوبة التربة من خبلل نظم  -1
ة المعلومات الجغرافٌة والتحلٌل متعدد المتغٌرات لئلدار

 المكانٌة الصحٌحة لؤلسمدة.
رفع كفاءة استخدام األسمدة المعدنٌة وتقلٌل اإلهدار  -2

منها من خبلل اتباع مبادئ اإلدارة المثلى وتحدٌد 
 االحتٌاجات السمادٌة.

استخدام األسمدة العضوٌة والحٌوٌة فً رفع  -3
اإلنتاجٌة وتقلٌل األثر الضار من االسراف فً األسمدة 

 المعدنٌة.
تطبٌق اسالٌب الري الحدٌثة واضافة االسمدة  -4

 والكٌماوٌات مع مٌاه الري.

تحسٌن وتعظٌم  -
ااالنتاجٌة من وحدتى 

 .االرض والمٌاه
تحسٌن إنتاجٌة  -

محاصٌل الحبوب، 
الخضر، الفاكهة، 
النباتات الرعوٌة، 
النباتات الطبٌة 
والعطرٌة فً البٌئات 
الصحراوٌة فً ظل 
التغٌرات المناخٌة 

 .ت البٌئٌةوالتحدٌا
االستفادة من  -

تكنولوجٌا المعلومات 
واالتصاالت فً 
عملٌات الرصد 
والتحلٌل والتنبإ 
بالمخاطر الطبٌعٌة 

 والبٌئٌة.
تطوٌر تقنٌات نظم  -

الزراعة المحمٌة فى 
البٌئات الهامشٌة وفى 

تحسٌن 
إنتاجٌة 
وحدتى 
األرض 

والمٌاه تحت 
ظروف التغٌر 

المناخً 
بالبٌئات 

 الصحراوٌة
 )ممتد(

10-3 

شعبة البٌئة  
 توزراعا

المناطق 
 الجافة

تحسٌن النظم البٌئٌة واستخدام التسمٌد العضوى  -
 والحٌوى بؤسلوب حدٌث.

تقصٌر عمر النبات باألرض عن طرٌق زراعة  -
األصناف ذات النمو المحدود، وإستخدام أسلوب 
الشتبلت لجمٌع المزروعات ماعدا بعض 
المحاصٌل الحقلٌة، وإستخدام المحاصٌل ذات 

  دورة الحٌاة السرٌعة،
اإلعتماد الكلى على أسلوب الزراعات المحمٌة فى  -

دٌة وغٌر  إنتاج الشتبلت وإنتاج محاصٌل الخضر التقٌل
ات ما بعد الحصاد من  التقلٌدٌة، مع اإلهتمام بعمٌل

 جمع وتنقٌة وتغلٌف وتعبئة ونقل وتخزٌن. 
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إصدار حزمة التوصٌات المتكاملة فى صورة  -
 نشرات إرشادٌة قابلة للتطبٌق.

محصول جدٌد )الكٌنوا( وأقلمته مع إدخال  -
الظروف البٌئٌة المحٌطة بكل من محافظة الوادى 

 -محافظة الفٌوم  -محافظة شمال سٌناء  –الجدٌد 
 العلمٌن.

التوسع فى زراعة والترٌتكال والدخن وحشٌشة  -
ونبات القطف الملحى كنباتات أعبلف  السودان

 اقتصادٌة.

المناطق المتؤثرة 
باالجهادات البٌئٌة 

 المختلفة.
حماٌة الزراعات  -

بالمناطق المختلفة 
د من انتشار والح

االمراض واالفات 
 النباتٌة.

نشر الثقافة الزراعٌة  -
بٌن األهالً وسكان 
الصحارى المصرٌة 
وزٌادة العائد النقدى 
والمحصولى وتقلٌل 

 .تكالٌف االنتاج

شعبة  
الدراسات 

االقتصاداٌة  
 الجتماعٌةوا

إقامة دورات تدرٌبٌة حول كفاءة إستخدام الموارد  -
الطبٌعٌة بتطبٌق اهم الممارسات الجٌدة الزراعٌة 
التى تإدى إلى تعظٌم العائد من وحدة المورد 

 الطبٌعى

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 36

شعبة البٌئة  
وزراعات 
المناطق 

 الجافة
 

 .لموارد الوراثٌة النباتٌةتقٌٌم وتعرٌف ا -
 .قراضاالنالمهددة ب االنواع النباتٌةإعداد برامج وقاعدة معلومات عن  -
 .ثار البٌئٌة للتغٌرات المناخٌة علً الموارد الوراثٌة النباتٌةالتقٌٌم ا -
 .إعداد وتؤهٌل الكوادر الفنٌة المتخصصة -

حفظ وصون 
الموارد 
الوراثٌة 
النباتٌة 
والتنوع 

البٌولوجً فى 
الصحارى 

 المصرٌة

10-4 

شعبة البٌئة  
وزراعات 
المناطق 

 الجافة
 

زراعة التراكٌب الوراثٌة من بنجر السكر بكاترٌن  -
للحصول على األجٌال المتقدمة وإجراء التهجٌن 

 والتقٌٌم.
زراعة التراكٌب الوراثٌة من الطماطم وإجراء  -

التهجٌن بكاترٌن وتقٌٌم الهجن بمحطة بحوث 
 والشرقٌة.القنطرة وبالوظة 

 .إكثار الهجٌن النوعى للمرمرٌة -
تسجٌل السبلالت الممٌزة والهجن الجٌدة من بنجر  -

  ).السكر ومن الطماطم )محدودة وغٌرمحدودة
 .تسجٌل الهجٌن النوعى للمرمرٌة

إجراء تقٌٌم شامل لجمٌع التراكٌب والسبلالت  -
المتمٌزة لتلك المحاصٌل المقترحة للوقوف على 

خطوات المتعلقة بالتسجٌل أفضلها إلتخاذ ال
 واالعتماد 

من بنجر  إكثار األصناف المسجلة )المعتمدة( -
 والطماطم والمرمرٌة. السكر

إنتاج الهجن بتخصٌص صوب ذات مواصفات  -
 خاصة لكل محصول إلجراء عملٌات التهجٌن.

توظٌف مخرجات البحث 
العلمً لخدمة قضاٌا 
البٌئة الصحراوٌة، حٌث 

ٌة ٌتم تنفٌذ برامج الترب
للنباتات التى تحتاج  
لظروف بٌئٌة خاصة، 
إلنتاج وتسجٌل وإعتماد 
عدد من األصناف تتمٌز 
بتحملها لظروف 
اإلجهادات البٌئٌة 
المعاكسة تحت ظروف 
الصحراء المصرٌة 
وسٌتم التركٌز على 
مجموعة من النباتات مثل 
بنجر السكر، الطماطم، 
المرمرٌة نظراً ألن 
المركز به العدٌد من 

وث والدراسات البح
والتى توصلت إلى أجٌال 
إنعزالٌة متقدمة ومبشرة 

 . إلنتاج أصناف جدٌدة

تربٌة وصون 
النباتات ذات 

اإلحتٌاجات 
البٌئٌة 

الخاصة 
بمنطقة سانت 

 كاترٌن
 )ممتد(

10-4-1 

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 6

شعبة البٌئة  
وزراعات 
المناطق 

 الجافة
 

 ن وراثى إلنتاج ثمار أكبر حجما.عمل تحسٌ -
 إنتخاب السبلالت المتمٌزة فى األجٌال المتقدمة. -
عمل المزٌد من التهجٌنات بإتجاه تحسٌن الجودة  -

  1وتوفٌر البذور للتقٌٌم
التؤكد من نقل الجٌن المقاوم للهجن وثباته وراثٌا عن  -

 طرٌق البٌوتكنولوجى.

انتاج هجن وسبلالت  -
مل جدٌده من الطماطم لتح

 الجفاف.
انتاج هجن وسبلالت  -

جدٌده من الطماطم لتحمل 
 الحرارة العالٌة.

انتاج هجن وسبلالت  -
جدٌده من الطماطم 

 لمقاومة الندوة المبكرة.
انتاج هجن وسبلالت 

جدٌده من الطماطم 
 لمقاومة الندوة المتاخرة.

تربٌة الطماطم 
الستنباط هجن 

واصناف 
جدٌدة مصرٌة 

متحملة 
للجفاف 

رارة والح
ومقاومة 
 لألمراض

10-4-2 

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه(  6
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شعبة البٌئة  
وزراعات 
المناطق 

 الجافة
 

حصر األصول الوراثٌة وأقاربها المنزرعة ذات  -
القٌمة االستراتٌجٌة مع تجمٌع االصول البرٌة من 

 أماكن إنتشارها فً بٌئاتها الطبٌعٌة.
( لحفظ Field gene banksإنشاء مجمعات ) -

 األصول الوراثٌة ذات القٌمة الطبٌة والغذائٌة.
إنشاء حقول إرشادٌة بالمحطات البحثٌة )جنوب  -

الوادى الجدٌد(  -الساحل الشمالى الغربى  –القنطرة 
للنبات الطبٌة واألقارب البرٌة ذات القٌمة اإلقتصادٌة 

 الهامة.
باتات إجراء المعامبلت الزراعٌة السلٌمة على الن -

 محل اإلهتمام لزٌادة اإلنتاج بالحقول اإلرشادٌة.
تحدٌد بعض البروتٌنات الهامة والمسئولة عن التحمل  -

 ملوحة(.  -للظروف المختلفة )جفاف
 عزل الجٌنات المسئولة عن مقاومة الجفاف والملوحة.  -
نقل الجٌنات المسئولة عن التحمل من األقارب البرٌة  -

المنزرعة ذات الجدوى  إلى المحاصٌل اإلستراتٌجٌة
 .اإلقتصادٌة الهامة

عزل الجٌنات المسئولة 
عن مقاومة الجفاف 
والملوحة وكذلك تحدٌد 
األنسجة المسئولة واألكثر 
تحمبل لمقاومة الجفاف 
والملوحة وأٌضا تحدٌد 
المخطط الزمنً لمراحل 
التعبٌر الجٌنً داخل 
النسٌج المسئول عن 

 المقاو مة

حفظ 
واستغالل 
البرٌة األقارب 

للتحسٌن 
الوراثً 

للمحاصٌل 
 االستراتٌجٌة

 )ممتد(

10-4-3 

شعبة البٌئة  
وزراعات 
المناطق 

 الجافة

تحرٌر تسلسل الحمض النووي وقاعدة بٌانات  -
تسلسل الحمض النووي الرٌبً ألصناف القمح 

 .المصرٌة

إطبلق قاعدة بٌانات تحدٌد صفات المستقلب  -

 .لـؤصناف القمج المصرٌة

الجٌنات المرتبطة االنتاجٌة العالٌة التعرف على  -

 .لؤلشطاء فً القمح

الكشف عن مستقلبات الحراثة المستهدفة  -

 .المرتبطة االنتاجٌة العالٌة لؤلشطاء فً القمح

رسم نظرة معمارٌة للتركٌب الجٌنً للجٌنات ذات  -
الصلة المرتبطة بصفة االنتاجٌة العالٌة لؤلشطاء 

ه فً نباتات فً القمح  مع مستقلباتها المستهدف

 .القمح

استخدم تكنولوجٌا تحرٌر الجٌنوم إلنتاج خطوط   -
قمح عالٌة األشطاء عن طرٌق إنتاج خطوط  قمح 

، إنتاج  Gate way مفرطة التعبٌر نظام ال

خطوط قمح متحولة وراثٌا باستخدام نظام 

 .CRISPR / CAS الطفرات المستهدفة

استكشاف الوظٌفة البٌولوجٌة لجٌنات عوامل  -
سخ المرتبطة باإلنتاجٌة العالٌة لؤلشطاء فً الن

القمح باستخدام نظام التهجٌن البٌولوجً فً 

 .الخمٌرة

استكشاف الوظٌفة البٌولوجٌة للبروتٌنات  -
المرتبطة باإلنتاجٌة العالٌة لؤلشطاء فً القمح 
 .باستخدام التعبٌر البروتٌنً والهندسة األنزٌمٌة

رتبطة الكشف عن نواتج األٌض ذات الصلة الم -

 .باإلنتاجٌة العالٌة لؤلشطاء فً القمح

استخدام المستقلبات المرتبطة باإلنتاجٌة العالٌة  -
لؤلشطاء فً القمح  كمعامبلت خارجٌة للحث 

 على صفات عالٌة من الحرث فً القمح.

استخدام المستقلبات  -
المستهدفة المرتبطة 
بزٌادة عدد األشطاء 
كمعامبلت خارجٌة 

لتحفٌز تكوٌن وانتاج 
األشطاء فً أصناف 
القمح المصرٌة من 

خبلل تحفٌز الجٌنات 
المرتبطة بصفة 
اإلنتاجٌة العالٌة 

 لؤلشطاء
إنتاج خطوط قمح  • -

عالٌة األشطاء  
باستخدام تكنولوجٌا 
تحرٌر الجٌنوم. سٌتم 
تنفٌذ األهداف المحددة 
من خبلل التحقق من 

 العناصر التالٌة

تطبٌق 
تكنولوجٌا 

تعدٌل الجٌنوم 
قمح  إلنتاج

عالً األشطاء 
استناًدا إلى 

المعلومات 
المقدمة من 

خالل 
الدراسات 
المدمجة 
لتسلسل 
الحمض 

النووي ، 
والترانسكرٌبت

وم ، عملٌات 
األٌض 

لتحسٌن كفاءة 
استخدام 

المٌاه فً 
 القمح

10-4-4 

شعبة مصادر  6
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 رصد التغٌر فً التنوع البٌولوجً المٌكروبً فً -
االراضً الصحراوٌه الناتج عن التغٌرات المناخٌه 

 والممارسات الزراعٌه 
حفظ السبلالت المٌكروبٌه المرتبطه بخصوبه التربه  - 

 وحماٌتها من االندثار 
 انشاء بنك للسبلالت المٌكروبٌه الواعده -
رسم الخرٌطه المٌكروبٌه الخاصه باالراضً  -

 الصحراوٌه المصرٌه

 تعرٌف و تقٌٌم   -
الكائنات الحٌة الدقٌقة 
المعزولة من مختلف 

 المصادر الصحراوٌة 
حصر و حفظ  -2

الكائنات الحٌة الدقٌقة 
المعزولة من الصحاري 

 المصرٌة 
تقٌٌم دور الكائنات  -3

المعزولة و دراسة اوجه 
االستفادة منها فً مختلف 
المجاالت و علً راسها 

صٌٕ حفظ ٔ

انتُٕع 

٘ انحٕٛ

انًٛكشٔبٙ فٙ 

بث انبٛئ

 انصحشأٚت

 

 )ممتد(

10-4-5 
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 التنمٌة الزراعٌة
اعداد قاعدة بٌانات  -4
لكائنات المحفوظة با

والمفهرسة للرجوع الٌه 
واالستفادة منها فً 

 مختلف التطبٌقات
دراسة التغٌٌر  - 5 

الحادث فً التنوع 
الحٌوي المٌكروبً علً 

 6و  3فترات زمنٌة  
شهور و تثبٌت  12و

الفترة المثلً لمبلحظة 
التغٌرات علً مدار فترة 

سنوات تمدد عند  5
انتهائها و تسجٌلها فً 

البٌانات للوقوف  قاعدة
علً تاثٌر العوامل 
المختلفة علً التنوع 

 الحٌوي 
تسجٌل نتائج دراسة  -6

التنوع الحٌوي المٌكروبً 
فً قاعدةالبٌانات للوقوف 
علً تؤثٌرالعوامل 
المختلفةعلً التنوع 

بً من الحٌوي المٌكرو
خبلل اجراء نماذج 

 .المحاكاة
 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه(  7

شعبة البٌئة  
وزراعات 
المناطق 

 الجافة
 

 جمع البذور من نوعً المانجروف  -
Avicennia marina,and Rhizophora 

mucronata. 
 رصد المساحات القدٌمة المزروعة بؤشجار القرم. -
 لترمٌم والزراعة.مسح مواقع مشارٌع جدٌدة ل -
إنشاء مشتل جدٌد وصٌانة المشاتل القدٌمة فً  -

 سفاجا وحماطة .
إنشاء مواقع جدٌدة ألشجار المانجروف وتوسٌع  -

 التشجٌر على ساحل البحر األحمر. 
إنشاء خبلٌا نحل العسل فً موقع ثابت بالقرب  -

 من غابة المانجروف.
إجراء مدارس مٌدانٌة مع جمٌع السكان المحلٌٌن  -

رٌبهم على أفضل الممارسات حول نشر لتد
 مهارات القرم.

توعٌة الجمهور من خبلل الكتٌبات وورش  -
  .العمل

التخفٌف من آثار  -
تغٌر المناخ، ال سٌما 
فً المناطق الساحلٌة 

 فً مصر، 
لتعزٌز أنشطة الحفاظ  -

على المانجروف فً 
 المنطقة، 

تطوٌر بناء قدرات  -
المإسسات البحثٌة 

ة والمزارعٌن فً إدار
غابات المانجروف 

 واستخدامها
تشجٌع السكان  -

المحلٌٌن على 
المشاركة فى 
اإلنشطة المذكورة 

 أعبله.

التوسع فً 
استزراع 

غابات 
المانجروف 

ورفع الوعً 
البٌئً للسكان 
المحلٌٌن على 
ساحل البحر 

االحمر 
محافظة البحر 

 االحمر

10-6 

شعبة  
الدراسات 

االقتصاداٌة  
 واالجتماعٌة

ات التعاون والتنسٌق بٌن الجهات دراسة الٌ -
 البحثٌة والهٌئات والمنظمات والزراع

إقامة دورات تدرٌبٌة للموسسات البحثٌة  العاملة فى  -
زراعات المانجروف وكذلك للمزارعٌن بهدف رفع 
كفاءة زراعات المانجروف وتعرٌف القائمٌن علٌها 
بؤهمٌة وكٌفٌة التعامل مع هذا النشاط بهدف تعظٌم 

 لعائد منها
عمل دراسة جدوى مالٌة وإقتصادٌة لهذا المنتتج  -

الهام للتعرف على مدى الجدوى المالٌة واإلقتصادٌة 
 .لهذا المنتج

عمل دراسات حول األهمٌة الغذائٌة للمنجروف  -
وكٌف ٌمكن أن ٌكون مصدر إضافى للدخول وتوفٌر 

 فى مٌزانٌة األسرة فى اإلنفاق الغذائى 
ٌبٌة للسكان المحلٌٌن لتوضٌح مدى عمل دورات تدر -

 أهمٌة غابات المنجروف فى توفٌر الغذاء
 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 8
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 11 بالبٌئات الصحراوٌةتدهور األراضى ومكافحة رصد وتقٌٌم 

 .تدهور األراضى ومإشرات رصد وتقٌٌم عناصر -
 تحدٌد درجات ومساحات التدهور.  -

م رصد وتقٌٌ
تدهور 

األراضى 
بالبٌئات 

 الصحراوٌة

11-1 

شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 

مناطق المشروع وهى فى سوف ٌتم تنفٌذ االنشطة التالٌة 
 الواحات الداخلة والخارجة والفرافرة:

تحلٌل المرئٌات الفضائٌة ورصد عناصر تدهور  -1
 األراضى مع الزمن

التعرٌة  -خاصة بالتربة تجمٌع البٌانات البٌئٌة ال -2
 سٌاسات إستخدام األراضى.-واإلنجراف 

تجمٌع بٌانات الموارد المائٌة وتقٌٌم تدهورها مع  -3
 اإلستغبلل الزراعى لبلراضى 

-تقٌٌم جودة الماء الجوفى )تواجد الخزانات الجوفٌة -4
 ملوحة الماء(.-عمق الماء

وضع تصور لئلدارة المثلى للخزانات الجوفٌة  -5
مختلفة من خبلل إستخدام النمازج الرٌاضٌة للحد من ال

تدهور مناسٌب المٌاة الجوفٌة والذى ٌنعكس على جودة 
 المٌاة

إجراء دراسات التربة البلزمة لتحدٌد صفاتها  -6
الطبٌعٌة والكٌمٌائٌة ومدى صبلحٌتها فى األغراض 

 المختلفة
 حساب أدلة التدهور البٌئٌة  -7
التدهور البٌئٌة وإنتاج تقدٌر وحساب مساحات  -8

 الخرائط الدالة على توزٌعها المكانى

رصد وتقٌٌم عناصر  -
ومإشرات تدهور 
األراضى بالواحات 
الفرافرة والداخلة 

 والخارجة.
تحدٌد درجات  -

 ومساحات التدهور.
-  

رصد وتقٌٌم 
تدهور 

األراضى 
بواحات 

الصحراء 
 الغربٌة

 )ممتد(
 
 

11-1-1 

 

 مناطق المشروع
 افشحٔازخ انفش -

 ٔازخ انخبسخخ -

 ٔازخ انذاخهخ  -

شعبة البٌئة  
وزراعات 
المناطق 

 الجافة

اإلهتمام بالزراعات المحمٌة وتكنولوجٌا اإلكثدار المعملدً 
والحقلدددً لكافدددة النباتدددات والمحاصدددٌل التدددً تتناسدددب مدددع 

 إحتٌاجات ومفاهٌم سكان مناطق الدراسة الصحراوٌة

شعبة  
الدراسات 

القتصادٌة ا
 واالجتماعٌة

دراسة تحلٌل النظام البٌئى وعقد دورات تدرٌبٌة  -9
بهدف تنمٌة الوعى لدى السكان المحلٌٌن فى المناطق 
المذكورة بخطورة تدهور االراضى واهم الممارسات 
الزراعٌة الجٌدة التى ٌمكن أن تحد من تدهور االراضى 

ن وكذلك الممارسات الزراعٌة التى ٌمكن أن تحد م
 تدهور اإلنتاجٌة.

دراسة معارف السكان االصلٌٌن ووسائل الحماٌة  -11
 للحد من تدهور االراضى. 

دراسدددة اثدددر تددددهور األراضدددى علدددى العائدددد اإلقتصدددادى 
وفصل األثر المالى عن األثر اإلنتاجى، مدع توضدٌح أهدم 
التراكٌب المحصدولٌة االنشدطة الزراعٌدة التدى تتداثر دون 

 ثرها.غٌرها ودرجة تا

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 54
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شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 

تحلٌل المرئٌات الفضائٌة ورصد عناصر تدهور  -1
 األراضى مع الزمن

التعرٌة  -تجمٌع البٌانات البٌئٌة الخاصة بالتربة  -2
 سٌاسات إستخدام األراضى.-واإلنجراف 

انات الموارد المائٌة وتقٌٌم تدهورها مع تجمٌع بٌ -3
 اإلستغبلل الزراعى لبلراضى 

-تقٌٌم جودة الماء الجوفى )تواجد الخزانات الجوفٌة -4
 ملوحة الماء(-عمق الماء

وضع تصور لئلدارة المثلى للخزانات الجوفٌة  -5
المختلفة من خبلل إستخدام النمازج الرٌاضٌة للحد من 

جوفٌة والذى ٌنعكس على جودة تدهور مناسٌب المٌاة ال
 المٌاة

إجراء دراسات التربة البلزمة لتحدٌد صفاتها  -6
الطبٌعٌة والكٌمٌائٌة ومدى صبلحٌتها فى األغراض 

 المختلفة
 حساب أدلة التدهور البٌئٌة  -7
تقدٌر وحساب مساحات التدهور البٌئٌة وإنتاج  -8

 الخرائط الدالة على توزٌعها المكانى

ناصر رصد وتقٌٌم ع -
ومإشرات تدهور 

 األراضى.
تحدٌد درجات  -

 ومساحات التدهور.
 

رصد وتقٌٌم 
تدهور 

األراضى 
بالسواحل 

 الشمالٌة
 )ممتد(
 

11-1-2 

شعبة البٌئة  
وزراعات 
المناطق 

 الجافة

تحلٌدددل المرئٌدددات الفضدددائٌة ورصدددد عناصدددر تددددهور  -1
 مع الزمنالموارد النباتٌة 

بالموارد النباتٌة ومددى تجمٌع البٌانات البٌئٌة الخاصة  -2
 تؤثرها بتهور األراضى

 حساب أدلة التدهور البٌئٌة  -3
تقدددددٌر وحسدددداب مسدددداحات التدددددهور البٌئٌددددة وإنتدددداج  -4

 الخرائط الدالة على توزٌعها المكانى

شعبة  
الدراسات 
االقتصادٌة 
 واالجتماعٌة

دراسة تحلٌل النظام البٌئى وعقد دورات تدرٌبٌة  -9
لوعى لدى السكان المحلٌٌن فى المناطق بهدف تنمٌة ا

المذكورة بخطورة تدهور االراضى واهم الممارسات 
الزراعٌة الجٌدة التى ٌمكن أن تحد من تدهور االراضى 
وكذلك الممارسات الزراعٌة التى ٌمكن أن تحد من 

 تدهور اإلنتاجٌة.

دراسة معارف السكان االصلٌٌن ووسائل الحماٌة  -11
 هور االراضى. للحد من تد

دراسة اثر تدهور األراضى على العائد اإلقتصادى  -11
وفصل األثر المالى عن األثر اإلنتاجى، مع توضٌح أهم 
التراكٌب المحصولٌة االنشطة الزراعٌة التى تتاثر دون 

 غٌرها ودرجة تاثرها.

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 11

شعبة  
مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

 

تحلٌدددل المرئٌدددات الفضدددائٌة ورصدددد عناصدددر تددددهور  -1
 األراضى مع الزمن

التعرٌدددة  -تجمٌدددع البٌاندددات البٌئٌدددة الخاصدددة بالتربدددة  -2
 سٌاسات إستخدام األراضى-واإلنجراف 

تجمٌددع بٌانددات المددوارد المائٌددة وتقٌددٌم تدددهورها مددع  -3
 اإلستغبلل الزراعى لبلراضى 

-المداء الجدوفى )تواجدد الخزاندات الجوفٌدة تقٌٌم جدودة -4
 ملوحة الماء(-عمق الماء

وضددددع تصددددور لددددئلدارة المثلددددى للخزانددددات الجوفٌددددة  -5
المختلفة مدن خدبلل إسدتخدام النمدازج الرٌاضدٌة للحدد مدن 
تدهور مناسٌب المٌداة الجوفٌدة والدذى ٌدنعكس علدى جدودة 

 المٌاه
إجددددراء دراسددددات التربددددة البلزمددددة لتحدٌددددد صددددفاتها  -6

الطبٌعٌددة والكٌمٌائٌددة  ومدددى صددبلحٌتها فددى األغددراض 
 المختلفة  

 حساب أدلة التدهور البٌئٌة  -7
تقدددددٌر وحسدددداب مسدددداحات التدددددهور البٌئٌددددة وإنتدددداج  -8

 الخرائط الدالة على توزٌعها المكانى

رصد وتقٌٌم عناصر  -
ومإشرات تدهور 

 األراضى.
تحدٌد درجات  -

 ومساحات التدهور.
 

رصد وتقٌٌم 
تدهور 

ألراضى ا
بالصحراء 

الشرقٌة 
 وداخل سٌناء

 )ممتد(
 

11-1-3 

شعبة البٌئة  
وزراعات 
المناطق 

 الجافة

تحلٌدددل المرئٌدددات الفضدددائٌة ورصدددد عناصدددر تددددهور  -1
 مع الزمنالموارد النباتٌة 

بالموارد النباتٌة ومددى تجمٌع البٌانات البٌئٌة الخاصة  -2
 تؤثرها بتدهور األراضى
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 ر البٌئٌة حساب أدلة التدهو -3 
تقدٌر وحساب مساحات التدهور البٌئٌة وإنتاج  -4

 الخرائط الدالة على توزٌعها المكانى

شعبة  
 الدراسات 

االقتصادٌة 
 واالجتماعٌة

دراسدددة تحلٌدددل النظدددام البٌئدددى وعقدددد دورات تدرٌبٌدددة  -1
بهدددف تنمٌددة الددوعى لدددى السددكان المحلٌددٌن فددى المندداطق 

اضددى واهددم الممارسددات المددذكورة بخطددورة تدددهور االر
الزراعٌة الجٌدة التى ٌمكن أن تحد مدن تددهور االراضدى 
وكدددذلك الممارسدددات الزراعٌدددة التدددى ٌمكدددن أن تحدددد مدددن 

 تدهور اإلنتاجٌة.

دراسة معارف السكان االصلٌٌن ووسائل الحماٌة  -2
 للحد من تدهور االراضى. 

دراسدة اثدر تددهور األراضدى علدى العائدد اإلقتصددادى  -3
فصل األثر المالى عن األثر اإلنتاجى، مدع توضدٌح أهدم و

التراكٌب المحصدولٌة االنشدطة الزراعٌدة التدى تتداثر دون 
 غٌرها ودرجة تاثرها.

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 64

شعبة  
الدراسات 
االقتصادٌة 
 واالجتماعٌة

دراسات حول العائد على وحدة اإلرض والممارسات 

 لزراعٌة التى ٌمكن أن تزٌد العائد على وحدة األرض  ا

دراسة  -

المإشرات اإلقتصادٌة 

التى تإثر على الكفاءة 

 اإلنتاجٌة لوحدة األرض.

دراسة اثر  -

تدهور التربة على 

اإلنتاج الزراعى وعلى 

الدخل الحقٌقً للمنتجٌن 

 الزراعٌٌن

اقتراح أنسب التراكٌب 

   المحصولٌة اقتصادٌاً.

إقتصادٌات 
تحٌٌد تدهور 

 التربة  
 )ممتد(

11-1-4 

أثر التدهور على الدخول الزراعٌة وعلى أهم األنشطة 

اإلقتصادٌة التى ٌمكن أن تتاثر ومدى تؤثر تلك األنشطة 

اإلقتصادٌة واألثر على البطالة وفرص العمل المفقودة 

 التى ٌمكن أن تحدث

تحد دراسة أنسب التراكٌب المحصولٌة التى ٌمكن ان 

من إنخفاض العائد اإلقتصادى الذى ٌمكن أن ٌنتج نتٌجة 

 تدهور األراضى

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه(  4

شعبة  
الدراسات 
االقتصادٌة 
 واالجتماعٌة

دراسات سكانٌة حول أهم اإلنشطة اإلقتصادٌة التى 

تمارس فى المناطق المعرضة لتدهور األراضى ومدى 

تلك األنشطة اإلقتصادٌة على الدخول لؤلسرة تؤثر 

 المعٌشٌة

رصد خصائص السكان 

الذٌن تضرروا من 

التصحر وأنشطتهم 

االقتصادٌة التى 

 .ٌمارسونها

تقٌٌم أثر ظاهرة التصحر 

على التوزٌع السكانى 

والهجرات التى تحدث 

 نتٌجة تلك األثار.

وضع بدائل إقتصادٌة و 

إجتماعٌة لدعم منظمات 

 المدنى.المجتمع 

دراسات الجدوى المالٌة 

واإلقتصادٌة واالجتماعٌة 

ألهم التراكٌب 

المحصولٌة واألنشطة 

الزراعٌة المدرة للدخل 

نتٌجة التؤقلم مع أثار 

تدهور األراضى وتغٌر 

      المناخ.

تقدٌم بدائل ألهم األنشطة 

اإلقتصادٌة المبلئمة 

والتى ٌمكن استحداثها فى 

البٌئات المتؤثرة 

 ر.بالتصح

 

تعزٌز قدرات 
السكان 

المتضرر
ٌن من 

االثار 
السلبٌة 
 للتصحر

 )ممتد(

11-1-5 

دراسة اثر التصحر على الهجرة الداخلٌة والخارجٌة 

 للسكان فى المناطق المهددة بالتصحر.

دراسة حول المنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى 

 المناطق المهددة بالتدهور وما هى مجاالت انشطتها

ودورها فى التوعٌة والممارسات التى تاخذها للحد من 

 تلك الظاهرة.

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 5
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شعبة  
الدراسات 
االقتصادٌة 
 واالجتماعٌة

عمل دراسة الجدوى المالٌة واالقتصادٌة الهم التراكٌب 
المحصولٌة الحدٌدة التى ٌمكن ان تدخل نتٌجة تدهور 

 اضى وتتؤقلم مع تغٌر المناخاالر

دراسات الجدوى  -
المالٌة واإلقتصادٌة 
واالجتماعٌة ألهم 
التراكٌب المحصولٌة 
واألنشطة الزراعٌة 
المدرة للدخل نتٌجة 
التؤقلم مع أثار تغٌر 

 المناخ.
تقدٌم بدائل ألهم  -

األنشطة اإلقتصادٌة 
المبلئمة والتى ٌمكن 
استحداثها فى البٌئات 

 .المتؤثرة بالتصحر

الجدوى 
المالٌة 

واالقتصادٌة 
واالجتماعٌة 
للمشروعات 
فى البٌئات 

المتأثرة 
 بالتصحر

 )ممتد(

11-1-6 

إجراء دراسات حول أهم األنشطة اإلقتصادٌة التى ٌمكن 
ان تحل محل األنشطة القائمة والتى ٌمكن أن تتاثر 
عائدها اإلقتصادى نتٌجة تدهور األراضى او تغٌر 

 المناخ.

 زانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه(المٌ 5

 .2131المساهمة فً تحقٌق األهداف الوطنٌة لبرنامج تحٌٌد تدهور االراضً  -
 فً النقاط الساخنة  تدهور األراضى مكافحة التصحر وتحٌٌد -
 المناطق المتدهورة.إقتراح اإلستغبلل الزراعى األمثل والمناسب لبٌئة  -

مكافحة 
التصحر 
 تدهوروتحٌٌد 

األراضى 
بالبٌئات 

 الصحراوٌة

11-2 

 شعبة مصادر 
المٌاه 

واألراضً 
 الصحراوٌة

طرق مكافحة  تدهور األراضى فً النقاط  نطبٌق -1
 الساخنة  وفق نتائج الرصد والتقٌٌم.

اإلستغبلل الزراعى األمثل والمناسب لبٌئة المناطق  -2
 المتدهورة.

مكافحة  تدهور  -
األراضى فً النقاط 

لتى ٌتم الساخنة وا
تحدٌدها من مشروع 

 الرصد والتقٌٌم.
إقتراح اإلستغبلل  -

الزراعى األمثل 
والمناسب لبٌئة 

 المناطق المتدهورة.

مكافحة تدهور 
األراضى 

واالستغالل 
األمثل للبٌئات 

 الصحراوٌة
 )ممتد(

11-2-1 

شعبة البٌئة  
وزراعات 
المناطق 

 الجافة

ال إستخدام عملٌات التنبإ التكنولوجً فً اإلتص -
التؤثٌرات  –الحرارة  –والرصد والحصد للمٌاه 

المناخٌة علً عملٌات اإلنتاج وآلٌات الحماٌة والوقاٌة 
 من هذه التغٌرات.

اإلهتمام بوضع برامج علمٌة وأسالٌب حماٌة للزراعات  -
المختلفة من آثار زحف الكثبان الرملٌة وإقامة األسوار 

ات من الرٌاح النباتٌة واألسٌجة لحماٌة المزارع والنبات
 والرمال وغٌرها من عوامل الضرر علً اإلنتاج. 

توفٌر العلف بشكل ٌتناسب بٌن الطاقة اإلنتاجٌة  -
 للمراعً من العلف وبٌن أعداد الماشٌة.

شعبة  
الدراسات 
االقتصادٌة 
 واالجتماعٌة

عمل دراسات ألهم اإلنشطة اإلقتصادٌة او محاصٌل 
لٌا او محاصٌل ٌمكن أن تحل محل انشطة قائمة حا

منزرعة ومهددة بإنخفاض عائدها اإلقتصادى نتٌجة 
 تدهور اإلراضى.

 المٌزانٌـــــــــة التقدٌرٌة )بالملٌون جنٌه( 23

شعبة مصادر  
المٌاه 

واألراضى 
 الصحراوٌة

رفع وعى وكفاءة  - اإلدارة المتكاملة لؤلراضى والمٌاه.    -
المنتجٌٌن الزراعٌٌن 
لمواجهة أثار 

 .رالتصح
بناء قدرات  -

المنتجٌٌن الزراعٌٌن 
على الممارسات 

 الجدٌدة.
 

 المناطق المستهدفة:
الساحل الشمالى الغربى 

واحات  –والشرقى 
 الصحراء الغربٌة

 

 تطبٌقات 
الممارسات 

الزراعٌة 
الجٌدة للحد 
من اثار 

 التصحر
 )ممتد(

11-2-2 

شعبة البٌئة  
وزراعات 
المناطق 

 الجافة

تخاذ إجراءات إوذلك عن طرٌق نشر ثقافة الوقاٌة  -
ٌّة لحماٌة األراضً الجافة من التصّحر  .وقائ

ٌساعد الغطاء الّنباتً على  حٌث حماٌة الغطاء الّنباتً -
 .الوقاٌة من الّتصحر

ٌّة من  - تخاذ القرارات ودعمها إتمكٌن المجتمعات المحل
 .وإشراكها فً الجهود المبذولة لمكافحة الّتصحر

شعبة  
الدراسات 

القتصادٌة ا
 واالجتماعٌة

 
 

عقد دورات تدرٌبٌة تستهدف رفع الوعى للسكان 
 المحلٌٌن حول كٌفٌة مواجهه التصحر وتدهور األراضى

 عمل دورات تدرٌبٌة تتضمن:
المنتجٌن الزراعٌٌن بهدف تعرٌفهم بؤهم الممارسات  -أ

الزراعٌة التى تتعامل مع الزراعات فى  البٌئات 
 بالتصحر الهامشٌة المهددة

المإسسات األهلٌة والحكومٌة بؤهم المعارف  -ب
والممارسات التى تزٌد من فاعلٌة تلك المإسسات فى 

 دورها فى الحد من تدهور األراضى
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شعبة مصادر  
المٌاه 

واألراضى 
 الصحراوٌة

شكال تحدٌد الخصائص الجٌومورفولوجٌة واال -
 الجٌومترٌة للتكوٌنات الرملٌة

تقٌٌم النواحً الجٌولوجٌة والجٌومورفولوجٌة  -
 واالشكال الجٌومترٌة للتكوٌنات الرملٌة

إعداد خرٌطة معلوماتٌة 
عن مناطق الكثبان 
الرملٌة موزعة علً 

 .قطاعات الجمهورٌة
دراسة العبلقة بٌن تغٌر 
المناخ وآثاره علً حركة 
وزحف الكثبان الرملٌة 

  والعواصف الرملٌة
دراسة النواحً 

الجٌولوجٌة 
والجٌومورفولوجٌة 

واالشكال الجٌومترٌة 
 للتكوٌنات الرملٌة

دراسة النواحً 
الجٌولوجٌة 

والجٌومورفولوجٌة 
واالشكال الجٌومترٌة 

 للتكوٌنات الرملٌة 
تدرٌب وتؤهٌل  -

الكوادر الفنٌـة 
القادرة علً 
حماٌة البٌئة 
والمناطق من 
زحف وحركة 

 لرمـــال.ا
 المناطق المستهدفة:  

الساحل الشمالى الغربى 
البحر األحمر  –سٌناء  –
واحات الصحراء  –

 توشكى -الغربٌة

حماٌة البنٌة 
 التحتٌة

ومناطق 
التنمٌة 

المتكاملة من 
أخطار زحف 

الرمال 
والعواصف 

الرملٌة 
بالصحارى 

 المصرٌة
 )ممتد(

11-2-3 

شعبة البٌئة  
وزراعات 
المناطق  

 فةالجا
 
 

دراسة عوامل البٌئة والمناخ وتؤثٌرها على  -
 معدالت توزٌع وإنتشار التكوٌنات الرملٌة .

دراسة معدالت حركة وزحف الكثبان الرملٌة  -
 وتحدٌد المناطق النشطة .

تحلٌل العناصر المناخٌة التى تإثر على  -
 حركة الكثبان .

إعداد وتفسٌر خرٌطة أخطار حركة الكثبان  -
 المتؤثرة .الرملٌة بالمناطق 

دراسة العبلقة بٌن التغٌرات المناخٌة وآثارها  -
 على حركة وزحف الكثبان الرملٌة .

تصمٌم االحزمة الخضراء المناسب لكل  -
منطقة بما ٌساعد فى تخفٌض معدالت 
وسرعات الرٌاح وتقلٌل شدتها وتؤثٌرها على 

 المسطحات األرضٌة واألغطٌة النباتٌة .
ة والبٌئٌة فى تقٌٌم دور المخلفات الزراعٌ -

حماٌة المناطق والمشروعات من زحف 
 الرمال .

إدخال التكنولوجٌا والتقنٌات الحدٌثة من  -
أجهزة ومعدات ونظم لتطوٌر منظومة 

 الحماٌة .
وضع برامج زمنٌة وتدرٌبٌة إلعداد  -

الدراسات الفنٌة المرتبطة فى حماٌة البٌئة من 
 زحف الكثبان الرملٌة .

للمناطق وتقسٌمها  وضع أكواد علمٌة مساحٌة -
على حسب درجات وسرعة ومعدالت 

 الزحف وتؤثٌر الكثبان الرملٌة علٌها .
تنظٌم الدورات التدرٌبٌة ألعداد الكوادر  -

 الفنٌة فى مجاالت الحماٌة من الكثبان الرملٌة
-  

شعبة  
الدراسات 
االقتصادٌة 
 واالجتماعٌة

 

فً تنظٌم الدورات التدرٌبٌة ألعداد الكوادر الفنٌة  -
 مجاالت الحماٌة من الكثبان الرملٌة.
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