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67 ءاذغلا جاتنإ /ع خانملا %$غت %$ثأت
 ةفاجلا قطانملا 8
Hybrid Webinar 

RACC/IDDC/ICARDA/ALARI 
 

 سمش @?<ع ةعماج ةفاضتسا3
 بطلا ةNلL ،يوالحملا ةعاق

 UV 2022متTس 3-5

 :ةCعارلا تاسسؤملا
 )www.asu.edu.eg( )ف2ضم( سمش ,+*ع ةعماج -1
 نم ةقث^نملا )www.stsforum.org/racc(  ،RACC)( خانملا +Pغت نأش2HI Jلقإلا لمعلا ةردا<م -2

  )www.stsforum.org( ناoا2لا ،وتويك ،)STS( عمتجملا لجأ نم ا2جولونكتلاو مولعلا ةصنم
  )IDDC( )www.drylanddevelop.org( ةفاجلا قطانملا ة2منتل ة2لودلا ةعامجلا -3
,� ة2عارزلا ثوح<لل �Iودلا زكرملا -4

I إ( ةفاجلا قطانملا��  )www.icarda.org( )ادرا
  )www.asrt.sci.eg( �م ،)ASRT( ا2جولونكتلاو HIلعلا ثح<لا ة2م�دا�أ -5
 )www.fao.org( ا2لاط�إ ،امور ،)وافلا( ةعارزلاو ة�ذغألا ةمظنم -6
,�اجنك �Iاظن زكرم -7

I ودلا�I ) ic.org-info@nizamiganjavi(NGIC) (( 
 �م ،ةئ�بلا ةرازو -8

 :ىرخألا ةمعادلا تاسسؤملا
 )http://www.gpiw.org( ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولا ،)GPIW( ةأرملل ة2ملاعلا مالسلا ةردا<م -1
 ناoا2لا ،ا¬»كوسª ،ة2ئاذغلاو ة2عارزلا ثوح<لل ة2نطولا ةمظنملا -2
 دنهلا ،I±لدوين ،)TAAS( ة2عارزلا مولعلاo ضوهنلا قودنص -3
 ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولا ،نوسوت ،انوز¦رأ ةعماج -4
,³ارألا ثاحoأ زكرم -5

I ةلحاقلا، ALRC ¶ ا2لا ،يروتوت ةعماجoنا 
 ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولا ،وياهوأ ةعماج -6
 ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولا ،ا2بمولوك ةعماج -7
 ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولا ،نطسوب ةعماج -8
 لا<�ن ،ودنامتاÂ ،ا2سآ بونجل 2HIلقإلا بتكملا ،)CIMMYT( حمقلاو ةرذلا ,+*سحتل �Iودلا زكرملا -9

 ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولا ،وك2سكم وين ة�الو ةعماج -10
11-  ICAR- طولا دهعملاÅ,I داهجإلا ةرادإل (Stress) ا2حأاللاÆÇ

I، oاماراÆÈ
I، شاراهامPÈدنهلا ،ا 

 نادوسلا ،موطرخلا ،ة2عارزلا ثوح<لا ةئيه -12
13-  ICAR- أ رد2ح ،ة2عارزلا ثوح<لا ةرادإل ة2نطولا ة2م�دا�ألاoدنهلا ،دا 
,Æدم داو ،ة2عارزلا ثوح<لا ةئيه -14

I، نادوسلا 
,ÆاسÌإلا ءانبلا ةسسؤم -15

I، م� )http://www.hfegypt.net( 
 �م ،ة¦ردنكسإلا ةعماج -16
 ي�ملا HIلعلا عمجملا -17
 ALYM-Program ،"ةقرافألا ةوفصلا با<ش ةطoار" جمانرب -18
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 ةمدقم

 ةفاجلا قطانملا ةNمنتل ةNلودلا ةعامجلا سdئر ،V̀aاتل_لا لداع .د.أ
@n ةNعارزلا ثوح_لاو اNلعلا تاساردلا دهعم

a سمش @?<ع ةعماج ،ةلحاقلا قطانملا 

,³ارألا ة2منتل ة2لودلا ةنجللا عم نواعتلاo (RACC) خانملا +Pغت نأش2HI Jلقإلا لمعلا ةردا<م تعس
I 

,� ة2عارزلا ثوح<لل �Iودلا زكرملاو ،(IDDC) ةفاجلا
I إ( ةفاجلا قطانملا�� �م ،سمش ,+*ع ةعماجو )ادرا

ا2ضاPÈفا ةودن ءارجإ Ðع
Ò

ا¦روضحو 
Ò

 قطانملا Ðع خانملا +Pغت +Pثأتب قلعتت ،PÔ 2022مت^س �I 3-5وي لالخ 
 2HIلقإلاو Ðحملا ,+*¦»تسملا Ðع رثألل 2ÙIمانيد م2يقت ءارجإ كلذ بلطتي ،ةفلتخملا ة2ئ�بلا ة2عارزلا

 هملقألل ة2ساسألا âانعلا Ðع ,+PكPÈلا كلذ áدتسà ،,+*يلحملا نا�سلا ةشßعمo ةÝÞا<م ةقالع هل ىذلاو
 يرلا( ة2عرزملا ةرادإلا طامنأ +Pيغت اذكو ة2لاعلا ةرارحلا تاجرد لمحتت ÅÈIلا ة2ثارولا دراوملا +Pيغت ãو
 ة2ملعلا تاجرخملا ثدحأ مادختساo ف2كتلاo حمسÅÈI ªلا دراوملا ةرادإ ةسراممو ،)هفالخو د2مسåلاو
 د�دحت تاشقانملا نم فدهلا نوك2س كلذ �إ ةفاضإلاo ،ةثيدحلا ة2مقرلا ةعارزلا وأ ة2كذلا ةعارزلا اهنمو
,� ف2كتلا تاردق ز¦çعتل ةمزاللا لئاسولاو ل<سلا

I ةفاجلا قطانملا. 

 :ةNلاتلا تاعوضوملا ،ةNملعلا ةNعجرملا تاذ ،ةلاحلا ةسارد لمشpس

,� ة2ئ�بلا مظنلا Ðع خانملا +Pغت +Pثأتل )... ،ةا�احملا ةجذمن( 2ÙIمانيدلا م2يقتلا )1
I قطانملا فلتخم 

 .ة2ئ�بلا ة2عارزلا
 .خانملا +Pغت نع ةجتانلا ة2عارزلا تائ�بلا فلتخم عم بسانåتل ةè2يجلا دراوملا م2يقت )2
 .ة2عارزلا تائ�بلا فلتخمل ة<سانملا ة2عارزلا ةرادإلا تا2نقت ث�دحتو د�دحت )3
 Coping and Adaptive Capacity )ة�داملاو ة¦éêÞلا ة2تحتلا ةè2بلا( ةملقألا Ðع ةردقلا ز¦çعت )4

 يرارحلا سا<تحالا ةرهاظ د2يقت اهنأش نم ة2ج2تاPÈسا ذ2فنتل ة2سا2سلا تاقوعملا ةعجارم 4.1
 .2050 ماع لولحo ة¦»ئم ةجرد 2.0-1.5 دنع

 ف2كتلا +Pبادت ذ2فنت Ðع ة2مانلا نادل<لا ةدعاسمل ةمزاللا دراوملا ة2منتل جهن د�دحت 4.2
 .خانملا +Pغت عم ف2كتلا Ðع اهتردق ز¦çعتو ةمئالملا

 تاجرخم م�دقت �إ فدهــ¦و ،ەالعأ ةروكذملا تاعوضوملا لمشª ة2سßئر ة2م�دقت ضورع ران^¦»لا نمضتي
,� دقع2س يذلا COP-27 رمتؤم �إ

I ÝÞم ،خيشلا م�، �,
I 7 مفونPÔ 2022م. 

 :ةCلودلا ةمظنملا ةنجللا
,³ارألا ة2منتل ة2لودلا ةنجللا سßئر ،ñÔIاتل<لا لداع .د.أ -1

I غ¥فتم ذاتسأ ،ةفاجلا oتاساردلا دهعم 
,³ارألل ة2عارزلا ثوح<لاو

I ةفاجلا (ALARI)، ئر( سمش ,+*ع ةعماجßاس
Ò

( 
 (RACC) خانملا +Pغت نأش2HI Jلقإلا لمعلا ،ة2لودلا ة¦راشåسالا ةنجللا سßئر ،كوف م2ج .د.أ -2
,� ة2عارزلا ثوح<لل �Iودلا زكرملا ماع ريدم ،عبس وبأ Ðع د2سلا -3

I إ( ةفاجلا قطانملا�� )ادرا
 (IDDC) يذ2فنتلا +Pتركسلا ،ان�سôاس ناهوم.د.أ -4
 (TAAS) ة2عارزلا مولعلاo ضوهنلا قودنص سßئر ،ادوراo جار .د.أ -5
 P+, (UC Davis)ف�د ،ا2نروف2لاÂ ةعماج تا<نلا ضارمأ مسق ،نامثع ةم2طف .د -6

 :ةCنطولا ةمظنملا ةنجللا
,³ارألل ة2عارزلا ثوح<لاو تاساردلا دهعم ،غ¥فتم ذاتسأ ،د�دح وبأ نم�أ .د.أ -1

I ع ةعماج ،ةفاجلا*+, 
اسßئر( قبسألا ,³ارألا حالصتس÷و ةعارزلا ر¦زوو ،سمش

Ò
( 

,³ارألل ة2عارزلا ثوح<لاو تاساردلا دهعم د2مع ،ي+Pح<لا ةماسأ .د.أ -2
I سمش ,+*ع ةعماج ،ةفاجلا 

 ة¦ردنكسإلا ةعماج ،تاد2بملا مومسو ءا2م2ك ،غ¥فتم ذاتسأ ،نام2لس حالص .د.أ -3
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اقoاس ة¬PÈلا مسق سßئر ،اتش ز¦çعلا د<ع .د.أ -4
Ò

، Âسمش ,+*ع ةعماج ،ةعارزلا ة2ل 
 سمش ,+*ع ةعماج سßئر راشåسم ،يودo فÝÞأ .د.أ -5

 سمش 7̂%ع ةعماج سZئر ،W7يتملا دومحم Rروتكدلا ذاتسألا :فCضملا

 )ةCحاتتفالا ةسلجلا( نوعقوتملا فويضلا
 .�Iودلا دقنلا قودنصل يذ2فنتلا ريدملا ،نيدلا Å+Iحم دومحم روتكدلا ذاتسألا �اعم -1
 ة2¬¥علا �م ة¦روهمج ،HIلعلا ثح<لاو �Iاعلا م2لعتلا ر¦زو ،روشاع نم�أ روتكدلا ذاتسألا �Iاعم -2
 ة2¬¥علا �م ة¦روهمج ،ة�داصتقالا ة2منتلاو ط2طختلا ةر¦زو د2عسلا هلاه ةروتكدلا ةذاتسألا �Iاعم -3
 ة2¬¥علا �م ة¦روهمج ،نا�سلاو ةحصلا ر¦زو رافغلا د<ع دلاخ روتكدلا ذاتسألا �Iاعم -4
 .ة2¬¥علا �م ة¦روهمج ،ةئ�بلا ةر¦زو ،داؤف ,+*مسا� ةروتكدلا ةذاتسألا �Iاعم -5
,³ارألا حالصتساو ةعارزلا ر¦زو +Pصقلا د2سلا روتكدلا �Iاعم -6

I، ة2¬¥علا �م ة¦روهمج 
 ممألل صاخلا ثوع<ملا )2010-2007( ةدحتملا ةúلمملا ءارزو سßئر ،نوارب نودروج ¶د2سلا �اعم -7

 .ة2ملاعلا ةحصلا ةمظنم +Pفسو ،HIلاعلا م2لعتلا نأشJ ةدحتملا
 �م ،)ASRT( ا2جولونكتلاو HIلعلا ثح<لا ة2م�دا�أ سßئر ،رقص دومحم .د.أ -8
 �م ،ة2عارزلا ثوح<لا زكرم سßئر ،نام2لس دمحم .د.أ -9
 �م ،ءارحصلا ثوحo زكرم سßئر ،لولغز ü د<ع .د.أ -10

 :نوثدحتملا

,³ارألا ة2منتل ة2لودلا ةنجللا سßئر ،ñÔIاتل<لا لداع .د .أ -1
I ةفاجلا (IDDC) 

,�اولا ناهمسأ .د.أ -2
I، بكP+ امور ،ةعارزلاو ة�ذغألا ةمظنم ،ءاملع 

 ةدحتملا ممألا يراشåسم +Pبك ،ا2بمولوك ةعماج ،ضرألا دهعمل قباسلا ريدملا ،سôاس يرف2ج  د.أ -3
  )www.jeffsachs.org( ةمادتسملا ة2منتلل

,� صصختم ýIماج ذاتسأ ،2020 ماعل ة2ملاعلا ءاذغلا ةزئاج Ðع زئاحلا ،لال ناتار .د.أ -4
I لا مولعPÈ¬ة، 

 ،IARI ،ادنلسàأ ةعماج ،دعاسم ذاتسأ ،هلزعو نو¬¥úلا ةرادإل CFAES Rattan Lal زكرم ريدم
 ،وياهوأ ة�الو ةعماج ،ةمادتسملا ة2منتلا ا�اضقل ةنسحلا ا�اونلا +Pفسو ،IICA سßئر ،دنهلا ،I±لدوين
 ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولا

 ،وك2سكم وين ة�الو ةعماج ،ةئ�بلاو كلهتسملا مولعو ةعارزلا ة2لÂ د2مع ،ازرالاج .أ ودلانور .د.أ -5
 ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولا

 ة2ئاذغلا مظنلا جمانرب ،2HIلقإ ة2ج2تاPÈسا دئاق ،مظنلل áIارز سدنهم ،تاج لإ مإ روتكد  -6
,� ةنرملا ة2ئاذغلا ة2عارزلا مظنلا لمع لاجم ،ةمادتسملا

I سالا ةعومجملاåة2عارزلا ثوح<لل ة¦راش 
 ا2سآ بونجل 2HIلقإلا بتكملا ،(CIMMYT) حمقلاو ةرذلا ,+*سحتل �Iودلا زكرملا ،ة2لودلا

(SARO)، لا<�ن. 
 ة2عارزلا ثوح<لا ةرادإل ة2نطولا ة2م�دا�ألا ICAR ريدم ،وار اسافÝ¦è2 .ش.روتكد  -7

Rajendranagar، آ رد2حoدنهلا ،دا 
 ةئ�بلا ا2جولورد2هلاو ەا2ملا تاعمجتم ةراد÷و ة¦»يحلا مظنلا ةسدنه ،غ¥فتم ذاتسأ ،كالس دلانود .د.أ -8

 ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولا ،انوز¦رأ ةعماج ،ة2ك2نا�2ملاو ة¦رامعملاو ة2ندملا ةسدنهلاو
,³ارألل ة2عارزلا ثوح<لاو تاساردلا دهعم ،غ¥فتم ذاتسأ ،د�دح وبأ نم�أ .د.أ -9

I ع ةعماج ،ةفاجلا*+, 
  قبسألا ,³ارألا حالصتس÷و ةعارزلا ر¦زوو ،سمش

 �م ،ردس سأر ،ناملس كلملا ةعماج ،ة¦وارحصلا ةعارزلا ة2لÂ ،يدنجلا دمحم ,Åغلا د<ع .د.أ -10
 �م ،ةرهاقلا ،ثوح<لل �Iوقلا زكرملا ،تا<نلا مسق ،د2محلا د<ع يدجم .د .أ -11
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 .�م ،ة¦ردنكسإلا ةعماج ،مومسلا ملعو تاد2بملا ءا2مú2ل غ¥فتم ذاتسأ ،نام2لس حالص .د.أ -12
,� ة2عارزلا ثوح<لل �Iودلا زكرملا ماع ريدم ،عبس وبأ Ðع .أ -13

I إ( ةفاجلا قطانملا�� )ادرا
 دنهلا ،(TAAS) ة2عارزلا مولعلاo ضوهنلا قودنص سßئر ،ادوراo .ر .د.أ -14
,� ,+Pمتملا ة¦»يحلا ا2جولونكتلا ذاتسأ ،كلام ü د<ع راسوك .د.أ -15

I HEC، ة¦»يحلا ا2جولونكتلا جمانرب 
,� دئارلا

I Âس$¥ك نامروف ة2لå2روهال ،نا، oاôناتس 
,� ة¦»يحلا ا2جولونكتلا ،غ¥فتم ذاتسأ ،روكدم يدجم د.أ -16

I ³ارألل ة2عارزلا ثوح<لا دهعم,
I ةفاجلا 

)ALARI(، م ،سمش ,+*ع ةعماج� 
 ا2جولونكتلا ة2لÂ ،ة2ف2ظولا تا2مونيجلاو ة¦»يحلا ة2تامولعملا مسق سßئر ،,+*نسح حماس د.أ -17

 �م ،)MUST( ا2جولونكتلاو مولعلل �م ةعماج ،ة¦»يحلا
,Æاويحلا جاتنإلا ذاتسأ ،رعاشلا دمحم نسح .د.أ -18

I ارملا مادختساوáI، متلل ي�ملا زكرملاP+, �,
I ةعارزلا 

 )ECESA( ةحلاملا
 �م ،ةروصنملا ةعماج ،ةعارزلا ة2لÂ ،تا<نلا ضارمأ مسق ،غ¥فتم ذاتسأ ،ةنا<ش Ýا� .د.أ -19
,� ة2عارزلا ثوح<لل �Iودلا زكرملا ،ةعارزلاو ەا2ملاو ة¬PÈلا -ثوح<لا مسق سßئر ،ا2جنان ىانيف .د -20

I 
 برغملا ،طا¬¥لا ،)ادرا��إ( ةفاجلا قطانملا

 ،اPÈشاراهام ،ÆÈاماراÆÇ، oا2حأاللا (stress) داهجإلا ةرادإل Å,Iطولا دهعملا ICAR ،كاثاo وشÌام2ه .د -21
 دنهلا

 ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولا ،نطسوب ةعماج ،دعo نع راعشåسالا ،قباس ريدم ،زا<لا قوراف .د.أ -22
اقoاس ة¬PÈلا مسق سßئر ،اتش ز¦çعلا د<ع .د.أ -23

Ò
، Âم ،سمش ,+*ع ةعماج ،ةعارزلا ة2ل� 

,³ارألا ثاحoأ زكرم ،اوا�2نوسÞ ª%وسªأ .د -24
I ةلحاقلا، ALRC، ا2لا ،ىروتوت ةعماجoنا 

 ،رئاز ذاتسأ ،ناoا2لا ،ا¬»كوشª ،ة2ئاذغلاو ة2عارزلا ثوح<لل ة2نطولا ةمظنملا ،�وزيإ ا�2شåيشوت .د.أ -25
ALRC، ا2لا ،ىروتوتoنا 

,Æاويحلا جاتنإلا ثوحo دهعم ،غ¥فتم ذاتسأ ،اجنلا وبأ دمحم لداع .د.أ -26
I، ة2عارزلا ثوح<لا زكرم، 

 �م
 HIلعلا ثح<لا ة2م�دا�أ ،ة2كمسلا ةو&Pلاو ناويحلا ثوحo سلجم سßئر ،يركش نسحم .د.أ -27

 �م ،ا2جولونكتلاو
,Æاويحلا جاتنإلا مسق ،غ¥فتم ذاتسأ ،نامثع دمحم .د.أ -28

I، Âم ،سمش ,+*ع ةعماج ،ةعارزلا ة2ل� 
 ،دعo نع راعشåسالاو ة2فارغجلا تامولعملا مظن للحم ،مالسلا د<ع يوادنه د2محلا د<ع باهيإ .أ -29

 �م ،)NARSS( ءاضفلا مولعو دعo نع راعشåسالل ة2موقلا ةئيهلا
 �م ،ةرهاقلا ،ادرا��إ ،ەا2ملا ةراد÷و يرلا ،ەاروتكد ةثحاo ،لامج ا2نار .د -30
 ةعماج ،)ALARI( ةفاجلا قطانملا ةعارزل ثوح<لاو ا2لعلا تاساردلا دهعم د2مع ،ي+Pح<لا ةماسأ .د.أ -31

 �م ،سمش ,+*ع
 ة2مشاهلا ة2ندرألا ةúلمملا ،قبسألا ةعارزلا ر¦زو ،ير¦ودلا دومحم روتكدلا ذاتسألا �Iاعم -32
 ثوح<لل �Iوقلا زكرملا ،ەا2ملا مادختساو ة¬PÈلا مسق ،دعاسم ذاتسأ ،دوبعملا د<ع بطق حماس .د -33

)NRC(، م� 
 ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولا ،كرو¦»ين (GPIW) ةأرملل ة2ملاعلا مالسلا ةردا<م ،ما¦+Pم انيد ةد2سلا -34
,ÆاسÌإلا ءانبلا ةسسؤم سسؤمو سßئر ،سمش ,+*ع ةعماج ،تانبلا ة2لÂ ،عفار ءا2لع .د.أ -35

I، (Human 
Foundation) م� 

 ،ة2نطولا ةعماجلاو ة2ناسÌإلا مولعلل ا2نروف2لاÂ دهعم ،سفن ملع ةملاع ،س$راج2م ñÔ نوراش .د -36
Âة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولا ،ا2نروف2لا 

 ة¦ردنكسإلا ة<تكم ،سسؤملا ريدملا ،نيدلا جاÝ ل2عامسإ .د.أ -37
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 ،ة2جراخلا ر¦زو ،)2011-2001( ة2¬¥علا لودلا ةعماجل ماعلا ,+*مألا ،%وم ورمع +Pفسلا �Iاعم -38
 )2001-1991( ة2¬¥علا �م ة¦روهمج

 )2010-2009( ك2شåلا ة¦روهمج ءارزو سßئر ،ßêÞف ناج �Iاعم -39
 )2017-2012( ا¦راغلo ة¦روهمج سßئر ،ف2يل2نف2لo ن¦زور د2سلا �اعم -40
 )2012-2010( ا2جروج ءارزو سßئر ،2ÐIفشال2شßكت ا��إ �Iاعم -41
 )2010-2005( �وألا ا2ناركوأ ةد2س ،وكن�شوي ان¦¥تاÂ ةد2سلا �اعم -42
 ةنسوبلا ءارزو سßئر بئان ،)2002-2001( كسرهلاو ةنسوبلا ءارزو سßئر ،ا2جدموغال وكتالز �Iاعم -43

 )2015-2012( كسرهلاو
 ةدحتملا ممألل ةماعلا ة2عمجلل 73 سßئرلا ،ازوني^سإ ادنانرف ا¦رام ةد2سلا �اعم -44
 )2020-2015( ا2تاورك ةسßئر ،شåيفوراتيك راoارغ ادنيلوك ةد2سلا �اعم -45
å(Þ¦روباغ ل¦+Pش �Iاعم -46

I، ئرß2015( افودلوم ءارزو ةس( 
 قباسلا ةطلام سßئر ،ا�¦¥ب و+Pلوك س$»ل يرام يإ شªإ �Iاعم -47

 :نوكراشملا
 ،ا2نا,,Pت ،ا¦+Pج2ن( ا2ق¦¥فأ نم ا2لعلا تاساردلا بالط نم بلاط نوع<سو ةسمخ ددع عامتجالا ,�ح2س
 قطانم نولثم�- مهنم ةتس مدق2س ،)�م ،يوالام ،وغنوك ،يدنروب ،اè2يك ،ادناور ،نادوسلا بونج
اضورع -ةفلتخم ة2ق¦¥فأ

Ò
,� خانملا +Pغت +Pثأت سكعت ة+Pصق 

I مهقطانم. 

 @?<ثدحتملل ةزجوم ةNتاذ ة?Uس
 

̀ اتل_لا لداع .د.أ .1                  V 
àاتل<لا روتكدلا ذاتسألا لغشñÔI ا2لاح

Ò
 ة2منتل ة2لودلا ةنجللا سßئر بصنم 

,³ارألا
I ةفاجلا (IDDC)، ة2عارزلا ثوح<لاو ا2لعلا تاساردلا دهعم ،ذاتسأ 

,³ارألل
I ئر ،سمش ,+*ع ةعماج ،ةلحاقلاßسلجم س oةعارزلاو ءاذغلا ثوح 

oلعلا ثح<لا ة2م�دا�أHI سالا سلجملا وضع ،ا2جولونكتلاوåة<تكمل يراش 
 +Pغتل 2HIلقإلا لمعلا ةردا<مo ة2لودلا ة¦راشåسالا ةنجللا وضع ،ة¦ردنكسإلا
 عمتجملا لجأ نم ا2جولونكتلاو مولعلا ىدتنم وضع ،(RACC) خانملا

(STS)، ا2لا ،وتويكoاس لغش ،ناoاق
Ò

,� تاعماجلل Ðعألا سلجملاo ةعارزلا ةنجل سßئر بصنم 
I م�، 

 ،(CIHEAM) طسوتملا رح<لا ضوح لودل ةمدقتملا ة2عارزلا تاساردلل �Iودلا زكرملا ةرادإ سلجم سßئر
,³ارألا حالصتساو ةعارزلا ر¦زو

I، ئر ،ة¦ردنكسإلا ة<تكم ةرادإ سلجم وضعßة<تكمل يذ2فنتلا سلجملا س 
 ة2منتلا لجأ نم ا2جولونكتلاو مولعلا ةنجلل (TAC) ة2نفلا ة¦راشåسالا ةنجللا وضع ،ة¦ردنكسإلا
,� ةمادتسملا

I بونجلا (COMSTS)، oاôقودنصلا دراوم ة2منت ىوتسملا عيفر لمعلا ق¦¥ف وضع ،ناتس 
 مولعلل ة2ملاعلا ة2م�دا�ألا ةرادإ سلجم وضع ، (FAO) ة2تا<نلا ة2ثارولا دراوملل ة2لودلا ةدهاعملل كPÈشملا

(TWAS)، عألا سلجملا ةرادإ سلجم وضعÐ ئر د2سلا ةسائرب ا2جولونكتلاو مولعللßءارزولا سلجم س¶ 
 ةرادإ سلجم وضع ¶سßئرلا بئان ،�م¶(ARDC) ة2منتلاو ة2عارزلا ثوح<لا سلجم سßئر ،�م
,� وضع ،(GCDT) ل2صاحملل يويحلا ع»نتلل HIلاعلا قودنصلا

I يجوتلا ق¦¥فلا±I يغتللP+ CGIAR، وضع 
 ثوح<لل HIلاعلا ىدتنملا سßئر ،(CGIAR) ة2لودلا ة2عارزلا ثوح<لل ة¦راشåسالا ةعومجملا سلجم
 ممألا فادهأ ذ2فنåب ة2نعملا ةعارزلاو ة�ذغألا ةمظنمل ىوتسملا ةع2فر ةنجللا وضع ،(GFAR) ة2عارزلا
 يريدم ةنجل وضع ،)EAGLES( ة2ملاعلا ةا2حلا مولعل ة2¬وروألا ةكرحلا وضع ،ة2فلألل ة2ئامنإلا ةدحتملا
 ة2جولوك�إلا مظنلل ة2فلألا م2يقت سلجم ةرادإ سلجم وضع ،خانملا +Pغت ICWG -CGIAR (CDC) زôارملا
 ةعومجملل ةعoاتلا دهاعملل (INRM) ة2ع2بطلا دراوملل ةلما�تملا ةرادإلا ةنجل سßئر ،ةدحتملا ممألل عباتلا
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,� ةعارزلا ءانب ةداعإل HIلاعلا داحتالا سßئر ،ة2لودلا ة2عارزلا ثوح<لل ة¦راشåسالا
I اغفأÌئرو ،ناتسßس 

 سßئر ،(CWNA) ا2ق¦¥فأ لامشو ا2سآ برغ طسول ة2عارزلا ثوح<لل ة2لودلا زôارم ءاردمل لمعلا ق¦¥ف
,� ةمادتسملا ة2منتلا فالتئا

I زاقوقلاو *سولا ا2سآ (CAC)، ودلا زكرملا ماع ريدم�I ة2عارزلا ثوح<لل 
�,
I إ( ةفاجلا قطانملا�� HIلعلا ÐIجملا سßئر ،(CGIAR) ةعoاتلا ة2ثارولا دراوملا ةسا2س ةنجل وضع ،)ادرا
 ،�مo ة2عارزلا ثوح<لا زكرم ةرادإ سلجم سßئر¶ريدم ،(SSO) لحاسلاو ءارحصلل �Iودلا دصرملل Å,Iقتلا

,³ارألاو ةفاجلا قطانملا تاساردل ÆÔIرعلا زكرملل يذ2فنتلا سلجملا سßئر
I أ( ةفاجلاôلوأ ل2كو ،)داس 

,³ارألا حالصتسال ةلودلا ةرازو
I oئر بئانو ،�مßا2ق¦¥فإ لامش( ة2ئاوتسالا ه<شو ة¦رادملا ةنجللا س( 

,� امo زئاوجلا نم د�دعلا Ðع لصح ،(ISHS) هتسéلل ة2لودلا ة2عمجلا
I ةدا2قلل ناثانيماوس .د ةزئاج كلذ 

�,
I لعلا قاقحتسالل سمش ,+*ع ةعماج ةزئاج ،)2021( ةعارزلاHI �,

I ةدالق ،)2018( �م ،ةعارزلا مولع 
,� دقعلا ةداق

I ةعارزلا �,
I لدوين ،ةأرملل يداصتقالا ىدتنملا±I، ـل ة2بهذلا ة2لاد2ملا ،)2018( دنهلا 

CIHEAM )2015(، ارزلا قاقحتسالا ماسوáI رف ،دئاق ة<تر نمÌاس )سوباق ناطلسلا ماسو ،)2014 
,Æاثلا ü د<ع كلملا ةلالج نم لالقتسالا ماسو ،)2009( نونفلاو مولعلاو ةفاقثلل لوألا

I سحلا نب*+, 
  )www.adelelbeltagy.org (.ةدحتملا ةúلمملا ،ث¦»تس$¥بأ ،زل¦و ةعماج ل2مز ،)2005( ندرألا كلم

 
@nاولا ناهمسأ .د .2

a 
,�اولا ناهمسأ ةد2سلا

I ãI بكP+ءاملعلا ة �,
I وافلا( ةعارزلاو ة�ذغألا ةمظنم( 

,� ةPÔخلا نم نيدقع نم برق� ام عم ةدحتملا ممألل ةعoاتلا
I ثح<لا لاجم 

,� áIارزلا ر¦»طتلاو
I لاو ا2ق¦¥ف÷و ا2سآêÞتعت ،طسوألا قPÔ اولا ةد2سلا�,

I نم 
,� عــــ¦»نتلا نع ,+*عفادملا دشأ

I غو ةلمهملا ل2صاحملاP+ و ،ةلغتسملاã 
ا2ملاع ةفورعم

Ò
 oع اهلمعÐ عتç¦غ ەا2ملا مادختسا زP+ ذعلاoة �,

I ةأرملا ,+*كمتو ةعارزلا �,
I مولعلا لاجم، 

Âاولا ةد2سلا تنا�,
I اوضع

Ò
 �,

I خلا ناجل نم د�دعلاPÔسالا ءاPÈسالا تاعومجملاو ة2ج2تاåمت ،ة¦راش 
,� اهتمهاسمo فاPÈعالا

I تاسا2سلاو مولعلا oمتلا ةزئاج ام2سالو ،ةقومرملا ةمسوألاو زئاوجلا نم ددعP+, 
�,
I اولا ةد2سلا ،,+*يملاعلا ن¦¥كفملا ىدتنم نم مولعلا�,

I ع ةلصاحÐ ەاروتكدلا ةجرد �,
I ةثارولا ملع. 

 
 س�اس يرفNج روسdفوUVلا .3
,� دئارو ،ا2ًملاع تßصلا عئاذ داصتقالا ملع ذاتسأ سôاس .د يرف2ج

I ة2منتلا 
,� لوأ راشåسمو ،ةمادتسملا

I صلا عئاذ فلؤمو ،ةدحتملا ممألاßو ،تÂبتا 
,� ة¦¥هشلا ة2فحصلا هتدمعأ èêÞتو ،كPÈشم دومع

I أôP& ةلود 100 نم. 
 ةدئارلا ة2ملاعلا ةزئاجلا ãIو ،2015 ماعل قرزألا بكوúلا ةزئاج Ðع لصح
 اً+Pثأت ملاعلا ةداق نم ôP& 100أ ,+*ب نم ,+*ترم ەرا2تخا مت دقو ،ة2ئ�بلا ةدا2قلل

�,
I م�ات ةلجم. 

 
 لال ناتار روسdفورب .4
 +Pفسو ،2020 ة2ملاعلا ءاذغلا ةزئاج Ðع زئاحلا ،لال ناتار روسßفورب
,� نواعتلل ة2ك¦¥مألا نادل<لا دهعمل ةنسحلا ا�اونلا

I ذاتسأو ،ةعارزلا 
 ةرادإل CFAES Rattan Lal زكرم ريدمو ة¬PÈلا مولعل ,+Pمتم ýIماج
,� هلزعو نو¬¥úلا

I ع لصح ،وياهوأ ة�الو ةعماجÐ o� مولعلا سو¦رولا
 ،)1968( وياهوأ ،سوبمولوك ،وياهوأ ة�الو ةعماج نم .ەاروتكدو ؛)1963( دنهلا ،PAU، Ludhianaنم
Âال2مز نا

ً
 oلوأ اًثحا �,

I د2س ةعماجÆ,
I، سأPÈف ملاعو ،)1969-1968( ا2لاP+,¦لا ءاPÈ¬ة �,

I IITA، إoنادا، 
ذاتسأو ،)87-1970( ا¦+Pج2ن

ً
,� ا

I ح 1987( وياهوأ ة�الو ةعماجÅÈ كراش¶ماق ،)نآلا �,
I أ ف2لأتôP& نم 
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,/حص لاقم 1000
I حم�,� كراش¶ررحو بتك امÆÔI، Âاتك لصف 550 نم &ôPأو ةم

I أ ر¦¥حتôP& 100 نم 
,� تاعماج عسª نم ة¦¥خف ةجرد Ðع لصح ،باتك

I ماسو ؛ا2سآو ةدحتملا تا�الولاو ا¬وروأ ءاحنأ عيمج 
,� ل2مز وهو ؛)2018( IUSS نم ة,+Pمتملا ةمدخلا ماسو ؛)2018( ا2نا<سإ ،UIMP نم فêÞلا

I تا2عمجلا 
 ءاحنأ عيمج نم اًرئاز اًثحاo 182و ا2لع تاسارد بلاط 115 ه2جوتب لال روتكدلا ماق ،سمخلا ة2نهملا
 ثاحoأل ة2لودلا ةمظنملاو ،)1990-1987( ەا2ملاو ة¬PÈلا ظفحل ة2ملاعلا ة2عمجلل اًسßئر ناÂ ،ملاعلا
 مولعل �Iودلا داحتالاو ،)2008-2006( ة¬PÈلا مولعل ة2ك¦¥مألا ة2عمجلاو ،)1991-1988( ثرحلاو ة¬PÈلا
 ةمادتسالا ا�اضقل ةنسحلا ا�اونلا +Pفسو ة¬PÈلا مولع مسق سßئر بصنم لغشà ،)2018- )2017( ة¬PÈلا

�,
I نواعتلل ة2ك¦¥مألا نادل<لا دهعم �,

I ةعارزلا )IICA(، رمتؤمل 3 ،1 لمعلا تاراسمو مولعلا ةنجل وضعو 
ÆÇاذغلا نمألل ةدحتملا ممألا ةمق

I ع لال لصح ،2021 ماعلÐ ةزئاج GCHERA ةعارزلل ة2ملاعلا 
 Awasthi IFFCO ةزئاج ،)2019( ناoا2لا ةزئاج ،)2018( ة¬PÈلل ة2ملاعلا Glinka ةزئاج ،)2018(
 ة2ملاعلا ءاذغلا ةزئاج ،)2020( Arrell Global Food Innovation ةزئاج ،)2019( ة2ك¦¥مألا
,� يرخف وضعو ،)2021( ة�دنهلا يÝÞ امداo ةزئاجو ،)2020(

I 2022( مولعلل افودلوم ة2م�دا�أ(، 
 ة2ك¦¥مألا ة¬PÈلا مولع ة2عمجل ة2سائرلا ةزئاجلا Ðع زئاحو ،)2022( ة2¬وروألا ة2م�دا�ألا وضعو
 ة2نعملا ة2لودلا ة2موكحلا ةئيهلا اهيلع تلصح ÅÈIلا مالسلل ل¬»ن ةزئاج ةداهش Ðع لصح ،)2022(
 ةسدنهلاو ة¬PÈلا مولع ,Åبم Hس ،انا�دول ،ة2عارزلا باجنبلا ةعماجو ،2007 ماع )IPCC( خانملا +Pغتب
,� لال ناتار تاPÔتخمo ة2عارزلا

I 2020 ماع. 
 

 Rolando A. Flores Galarza روسdفورب .5
,� لوألا يرادإلا لوؤسملاو د2معلا وه Rolando A. Flores روسßفورب

I Âة2ل 
,� ةئ�بلاو كلهتسملا مولعو ةعارزلا

I وك2سكموين ة�الو ةعماج (NMSU)، وهو 
,� ەاروتكدلا ةجرد Ðع لصاح

I صصخت عم ةعانصلاو بوبحلا مولع �,
I ةراجتلا 

,� +Pتسجاملا ةجردو ،ساسÌاÂ ة�الو ةعماج نم ة2لودلا
I نم ة2عارزلا ةسدنهلا 

,� سو¦رولا�<لا ةجردو ،اويأ ة�الو ةعماج
I 2ملا ةسدنهلا� س$رولف روتكدلا ،ا�¦راتسوك ةعماج نم ة2ك2نا

,� طشÌ وضعو ،HIلاعلا P+ÆÈجود دهعم ،ءاذغلا لجأ نم ەا2ملا ةئيهل HIلاع ل2مز وه
I قت دهعمÅ, ة�ذغألا، 

ÆÇا2مú2ل ة2ك¦¥مألا ةطoارلاو
I ل<ق ,+*يجولويبلاو ,+*يعارزلا ,+*سدنهملل ة2ك¦¥مألا ة2عمجلاو ،بوبحلا 

اذاتسأ ودنالور ناNMSU Â �إ هئيجم
Ò

اسßئرو 
Ò

 ,+Pهجت زكرم ريدمو ،ة�ذغألا ا2جولونكتو مولع مسقل 
,� تاروشèملا نم ةعساو ةمئاق ه�دل ،نلوكنيل-ا�ساPÔن ةعماج ،ة�ذغألا

I نم ةفاضملا ةم2قلا ر¦»طت لاجم 
 ةداع÷و ەا2ملا د�دجتو ،ةجلاعملا ةمظنأ ,+*سحتو ةا�احمو ،ة¦»ناثلا تاجتنملاو ة2عارزلا تاجتنملا
,� اهمادختسا

I هجت ةعانصP+, ة�ذغألا. 
 

  تاج.ل.م.د.أ .6
 ةمظنألاو عرازملا جمانرب ،ة2ملاعلا ثوح<لا جمانرب ريدم وه تاج روتكدلا
 á           +                  ً                  Iارز ةمظنأ سدنهم ا قoاس ناÂ ،دنهلا ،و PشÌاتاICRISAT، o ،ةنرملا ة2ئاذغلا

 I             I,                        �ودلا زكرملا   � ماظنلا مولع دئاقو ،)SAS( ةمادتسم ة2عارز ة�ذغأ ماظنو
( حمقلاو ةرذلا   *سحتل      +,               CIMMYT(، ع لصحÐ ةسدنهلا   � ەاروتكدلا ةجرد                           ,I         
               I,        يدنهلا سلجملا   � لمع ،(IARI) يدنهلا ة2عارزلا ثوح<لا دهعم نم ة2عارزلا
      ً    ل<ق ا ماع I                          11,  +       ةدمل ة2عارزلا مظنلا لاجم   �  Pبخك )ICAR( ة2عارزلا ثوح<لل

                                              &     ّ     مولعلا Ðع فثكم ل�شJ لمعلا نامزلا نم نيدقع نم  ôPأ س رك ،I     2009,  ماع   � CIMMYT �إ مامضنالا
                                                     I                      È,                     ةعارزلا Ðع مئاقلا مادتسملا ف2ثكتلا ز¦çعتل ةئ�بلاو ة¬ Pلاو ة2عارزلا ةسدنهلا   � ة2ق2بطتلاو ة2ساسألا
لا تازا2حلا باحصأ ةمظنأ   � ا 2خانم ة2كذلا ةعارزلاو دراوملا Ðع ةظفاحملا                                          ً   ,I                        غصP مدق ،ا2سآ   � ة oهثح    +   ,I                
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                                      ً      ً      ً     نم مادتسملا ف2ثكتلا ز¦çعتل تاهيجوتو ا 2ملع ا م2لس ا ساسأ Conservation Agriculture لوح
     I          ,I                                         +,   Ô,                     +         لود  Pع   *ثحا<لا نم د�دج رداÂ ر¦»طتل تاردقلا ءانب   � ةع2لطلا   � ناÂ دقل ،ةسا2سلا تا Pيغت لالخ
2م�دا�ألا   � ل2مز وهو تاج روتكدلا لصح ،ا2ق¦¥فأو ا2سآ                                          ,I         ة2عارزلا مولعلل ة2نطولا ة )NAAS( عÐ د�دعلا 
 .I              ,I                           2018,                 ماعل ةقومرملا ياود2ك دمحأ   �ار ةزئاج كلذ   � امo زئاوجلا نم
 

 وار اساف���N .ش .د.أ .7
                         I         È,                                     نم ة2عارزلا ءا2مú2لاو ة¬ Pلا مولع   � ەاروتكدلا ةجرد Ðع لصاح وار روتكدلا

IARI، ريدم وهو ، ±لدوين         I           ICAR-NAARM، أ رد2حo2017 ماع ذنم دا، 
 ³ارألا ةعارزل ICAR                       ً                   يزكرملا ثوح<لا دهعمل ا ريدم ناÂ ،كلذ ل<قو

        I,             ةفاجلا  
 ³ارألا ةعارز نأشJ دنهلا مومعل ةقسèملا ثوح<لا عو êم قسèمو

         Þ                                              ,I         ،ةفاجلا  
Âه<ش ة2ئاوتسالا قطانملل ل2صاحملا ثوح<ل  �ودلا دهعملا   � لمع ام          ,I             I                                      
2ح ،و PشÌاتاICRISAT(، o( ةلحاقلا                   ,+                  وار روتكدلا لصح ،  *ماع ةدمل داoأ رد     +          

                                         I              ,I,                          ة2نطولا ة2م�دا�ألا ل2مز وهو ،ياود2ك دمحأ   �ار ةزئاج كلذ   � امo ،ة2لودو ة2نطو ةزئاج I 40         �اوح Ðع
     I                                        ,I,                                                   كلذ   � امo ة2لودلاو ة2نطولا ناجللا نم د�دعلا   � وضعو ،ة2عارزلا مولعلل ة2نطولا ة2م�دا�ألاو ،مولعلل
 ³ارألا ة2منتل ة2لودلا ةنجللا

( ةفاجلا     ,I         IDDC(، ةعارزلل لجألا ةل¦»ط ة¦»يسآلا ة2^¦¥جتلا ةك<شلاو 
)ALTENA(، ا2لاoداق دقو ،نا oملا هتفصèطولا قسÅ  ، جمانرب                                       ,I         ICAR دئارلا Jغت نأشP  خانملا،                +         NICRA، 
( ةمادتسملا ةعارزلل ة2نطولا ةثع<لل   Åفلا سßئرلا ناÂو                 ,I                                   NMSA(، غت ضوافموP  يدنهلا دفولا   � خانملا              +         ,I              
ا   �  ,I  ة¦راطإلا ةدحتملا ممألا ة2قافتا تاعامتج Jغت نأشP  ة2ملعلا ةروشملل ة2عرفلا ةئيهلاو ،خانملا                                              +                                         
اوضع ناÂ ،اسÌرفو ا2ناملأو ا2نا<سإ   � فارطألا رمتؤم تاعامتجاو ،ة2جولونكتلاو

 
                                  I,                                         � يدنهلا دفولا   � 
Ò

  ,I               ,I 
لا خانملا  Pغتب ة2نعملا ة2لودلا ة2موكحلا ةئيهلل   *ع¬رألاو ةعساتلا ةرودلا  I                ,I,           � كراش ؛ناoا2لا   � ةدقعنم          +                                     ,+                      

 H  �                 +       I  ,Iلاعلا  Pيغتلا ثاحoأل )APN( ئداهلا ط2حملاو ا2سآ ةك<شل ة2هيجوتلا ةنجللاو CDC عامتجا ةسائر
oدنال�ات ،كوكنا. 
 

 كالس دلانود د.أ .8
                                    I,                            تاعمجتم ةراد÷و ة¦»يحلا مظنلا ةسدنه   � يرخف ذاتسأ وه كالس روتكدلا
 ³ارألا دراوم مولعو ة2ئ�بلا ا2جولورد2هلاو ەا2ملا

                          I,                          ة2ندملا ةسدنهلاو ةلحاقلا  
انوز¦رأ ةعماج   � ا�2نا�2ملاو ة¦رامعملا ةسدنهلاو                                 ,I              ، ه�دل o� +                        Pتسجامو سو¦رولا
                                             I,                  ةعارزلا مسق سßئر بصنم لغش ،ة2عارزلا ةسدنهلا   � تاجرد .ەاروتكدو
 ،2014-2012 نم تقؤملا سßئرلاو 2009-1991 نم ة¦»يحلا مظنلا ةسدنهو
          ,+            ,+         ,+                               ة2عمجلاو   *يجولويبلاو   *يعارزلا   *سدنهملل ة2ك¦¥مألا ة2عمجلا ل2مز وهو

( ف�لاو يرلل ة2ك¦¥مألا ةنجللا   � ةا2حلا ىدم وضعو ،  *يندملا   *سدنهملل ة2ك¦¥مألا                  +,        +,                   ,I                             USCID( 
( ادنكو ا�¦¥مأ   �   *يدنال�اتلا   *ينهملا ةطoارو ،ة2عارزلا ةسدنهلل ة�دنال�اتلا ة2عمجلاو                                                     +,           +,  ,I               ATPAC( ماع ذنم 

 ³ارألا ة2منتل ة2لودلا ةنجللا ةرادإ سلجم   � لمع ،2016
( ةفاجلا        ,I                                       ,I         IDDC( oلا ريدم بئان هتفصP جمان                      Ô     

(  Æدألا ق êلاو ا2سآل يرلا معد عو êمل ثوح<لل           Þ                     Þ      ,  1987-1992(، دنهلا   � عــــ¦راشملا تام2يقت   � كراش          ,I                       ,I       
( الدات دراوم ةرادإل عو êملا م2مصت قرفو عو êملا ةقرو   � ا وضع ناÂو لا<�نو                ً   ,I          Þ                  Þ                     USAID( �   لمع ،برغملا    ,I             
 مادختسا ةءافك م2ظعت" ،I        ,I     Þ              USAID-NARP                       ەاعرت يذلا عو êملا   � كراشم  )ßئر ققحمÂ كالس روتكدلا
( "ةفاجلا ةقطنملا   � ة2لمرلا ة¬ Pلل ة2عارزلا ةرادإلا   � تا�ذغملاو ەا2ملا                   ,I                    È            ,I                  1992-1995( ملاوê يذلا عو        Þ        
         I,                     فورظ لظ   � ة2لقحلا ل2صاحملل ەا2ملا مادختسا ةءافك م2ظعت تا2نقت يرلا" ،USAID-ATUT ەاعرت
( "ةفاجلا قطانملا ة¬¥ت   � ةحولملاو فافجلا                  ,I                       1997-2001( �   م�، Âملا الê عو*   Âعــــ¦راشم انا oة2ثح    ,I            Þ   +,                       
         I                                                ,I,      ,+                    ةسدنهلا   � ة¦¥خفلا ەاروتكدلا Ðع كالس روتكدلا لصح ،ةرهاقلا   � سمش   *ع ةعماج عم ة2نواعت



9 
 

             I,                             يد وكوكسك2ت   � ةلقتسملا وغن�باشª ةعماج نم ىرخأ ەاروتكدو ،)KKU( نياÂ نوخ ةعماج نم ة2عارزلا
 I           Primo Nacional de Riego y,  ,+                                               ماسو يرلا   �   *سدنهملل ة2ك2سكملا ة2ل5لا هتحنم ،ك2سكملا ،اروم

Drenaje اريدقت
 
       نم  ôPأ كالس روتكدلا  Ìê ،ك2سكملا   � ف�لاو يرلاo ضوهنلا لجأ نم هلمعل 
Ò

                                  ,I            Þ                &    200 
oلاقمو ثح oكلذ   � ام                ,I     63 الاقم

 
لا   �      
ً

  ,I   حملا ة2ملعلا تالجم� .ةم
 

  د�دح وبأ د��ف نم�أ د.أ .9
ذاتسأ ا 2لاح د�دح وبأ روتكدلا ذاتسألا لمع�

 
غرفتم ا

 
       ً                                  تاساردلا دهعمo ،ا

ً
       

ً
                  

 ³ارألل ة2عارزلا ثوح<لاو
�م ،سمش   *ع ةعماج ،ةفاجلا                         ,I                 +,        ، oهجرخت دع 

        I,                                                                زكرملا   � دعاسم ثحا<ك ة2نهملا هتا2ح أدo ،ةعارزلا ة2لÂ ،ةرهاقلا ةعماج نم
 Å       I         ,I          +,  ,         +,              ,I        Èح هلمع   � رمتساو ،سمش   *ع ةعماج  �   *ع مث ،�م   � ثوح<لل  �وقلا
ا2لاحو   *تاسéلا مسق سßئر حبصأ

 
       ,+                      ةعماج   � هلمع ة Pف لالخ ،غ¥فتم ذاتسأ 
Ò

                    È        ,I       
م د�دعلا د�دح وبأ روتكدلا �وت ،سمش   *ع                I         ,I,                         ر¦زو ماهم كلذ   � امo �م   � ىرخألا ة2نطولا ماهملا ن                                   ,+  
                 ,+       ,+                                                         تالصاحلا وردصمو ،  *¦�ملا   *جتنملا داحتا سßئرو ،ة2عارزلا ثوح<لا زكرم سßئرو ،ةعارزلا
 I                         ,I,                                                                    � ةد�دج دهاعم ةثالث ءاشÌإ   � لضفلا هل ،ة¦�ملا ةئ�بلا نوئش ةلاÂول يذ2فنتلا سßئرلاو ،ة2ناتسéلا
 ³ارألا دهعم  ãو ،�م

جلا         I           ,I    ةفا o� á  �                              +,             Ô                      I  ,Iارزلا خانملل يزكرملا  Pتخملاو ،سمش   *ع ةعماجo ةعارزلا ة2ل
                            I,                          +                                        سسأ امÂ ،ةعارزلا ةرازو ،�م   � ةددجتملا ةقاطلاو خانملا  Pغت تامولعم زكرمو ،ة2عارزلا ثوح<لا زكرم
غتل ة�ذ2فنتلا ةنجللا سßئر ناÂ ،سمش   *ع ةعماجو ونال2م ةعماج   *ب  �ودلا  Pتسجاملا ةجرد جمانرب                     +      I   +,                      +,                                   P   + 
ةنåسéلا مولعل ة2لودلا ة2عمجلا هتبختنا ،�م   � ةعارزلا عاطق   � خانملا         ,I               ,I                                           (ISHS) ئرßةعارزلا ةنجلل ا س     ً                
     I,                                                                                  كلذ   � امo ة2م�دا�ألا ةمسوألاو زئاوجلا نم د�دعلا Ðع د�دح وبأ روتكدلا ذاتسألا لصح ،ة2محملا

نكتلاو  Hلعلا ثح<لل ة¦�ملا ة2م�دا�ألا نم ةعارزلا   � داورلا ةزئاج               ,I                                        I       سمش   *ع ةعماج ةزئاج ،ا2جولو،                       +,      
 مولعلل ة2نطولا ريدقتلا ةزئاج ،ة2¬¥علا �م ة¦روهمج سßئرل �وألا ةجردلا نم نونفلاو مولعلا ماسو
                                                         I                                       ةعارزلاو ة�ذغألا ةمظنمل ة2ضفلا تا2لاد2ملاو ،ا2جولونكتلاو  Hلعلا ثح<لل ة¦�ملا ة2م�دا�ألا ،ة2عارزلا

ة�ذغألا موي تالافتحا نم   *ت^سانم   �  ,I        +,                       لاعلاH       I. 
 

يدنجلا دمحم   �غلا د_ع .د.أ .10              @a             
 ،ة¦وارحصلا ةعارزلا ة2لÂ د2معو ة2عارزلا ةسدنهلا ذاتسأ وه يدنجلا روسßفورب
          +                              يراشåساو  Pبخو ،�م ،ءان�س بونج ،ردس سأر - ةعماجلا ع¥ف سßئرو
                ً                                         I           ةسدنهلا ذاتسأ ا ض�أ وهو ،ةعرزملا لخاد يرلا ةراد÷و ةسدنهل  �ودو لقتسم
 I,           � ناÂو ،1990                 ,+                                 ماع ذنم �م ،سمش   *ع ةعماج ،ةعارزلا ة2لÂ ،ة2عارزلا
                       ,+                         ً       ً            ريدمو ريدم بئانو ،سمش   *ع ةعماجo ةعارزلا ة2ل5ل ا د2معو ا <ئان قباسلا

                    ,+                                  تاساردلا عاطق ةنجل   *مأ بصنم لغش ،�م ،ةعارزلا ةرازو ،(ARC) ة2سدنهلا ثوح<لا دهعم ةعارزلا
  ً       ً         ا سßئرو ا وضع ناÂو ،È     2019   ماع  Åح 2003 ماع نم ة¦�ملا تاعماجلل Ðعألا سلجملاo ة2عارزلا
                            I                                 Ô                               ءد<ل اهدادع÷و ة2م2لعتلا جما Pلاو حئاوللا عضول ة2نفلا ةنجللا ، áارزلا عاطقلا تا2لÂ لمع ةعومجمل
  I                    ، �اعلا م2لعتلا ةرازو - ة2ثح<لاو ة2م2لعتلا تاسسؤملاو تاعماجلا ءاشÌإل ة2موقلا عــــ¦راشملا - ةساردلا
ا ة2منتلل ة2¬¥علا ةمظنملل ا ¦راشåساو ف�لاو يرلا   � ا  Pبخ ناÂ ،�م            +ً   ,I                    ً                           ة2عارزل (AOAD) ، داحتالاو 
 .ÔI                                                I       �ودلا كنبلاو ،ادرا��÷و ،ةعارزلاو ة�ذغألا ةمظنمو ،  Æوروألا
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 دNمحلا د_ع يدجم .د.أ .11
 I                                                           �وقلا زكرملاo تا<نلا مسق سßئرو ثحاo ذاتسأ د2محلا د<ع يدجم د.أ
 ناÂو ،ناoا2لاo وف2ج ةعماج نم ەاروتكدلا ةجرد Ðع لصح ،�م ،ثوح<لل
                  I              È         +  ,I,            تا<نلا ا2جولويسف   �  Pبخ ،ا2لا Pسا برغ ةعماج   � ەاروتكدلا دعo ام ل2مز
 لمحت ة2لآ مهف Ðع د2محلا د<ع روتكدلا ثاحoأ زكرت ،ة2ئ�بلا طوغضلا تحت
                     Ð                      +,                      ,Iعو ،ةفاجلا قطانملا   � ةصاخ ل2صاحملا جاتنإ   *سحتو ةحولملاو فافجلا
 Æ               I                                              ÔIرعلا ملاعلا ةزئاج Ðع د2محلا د<ع روتكدلا لصح ، 2Hلقإلا د2عصلا

                 I                           +,      I  ,I,                                ,+       ة2عارزلا مولعلا   �  Hلعلا   Pمتلل ةلودلا ةزئاج" Ðع لصح   Åطولا ىوتسملا Ðعو ،ت¦»úلا ةلود ،  Pمتملا
           I             I                                 ,I                         نم د�دعلا   � وضع وه د2محلا د<ع روتكدلا ،�م ، Hلعلا ثح<لاو  �اعلا م2لعتلا ةرازو نم "2020

       ,+         ماعلا   *مألاو ،)ASRT( ةعارزلاو ة�ذغألا ثوحo سلجم وضع لاثملا ل2^س Ðع ة2لودلاو ة2نطولا ناجللا
( ة¬ Pلا مولعل ة¦�ملا ة2نطولا ةنجلل                               È    ASRT(، سلجملا وضعو ،ف�لاو يرلل ة2لودلا ةئيهلا وضعو 
                                                           ÔI                  ,I      ملع :لاثملا ل2^س Ðع ،ةم�حملا تالجملا ر¦¥حت سلاجم نم د�دعلا   � وضع وهو ،ەا2ملل   Æرعلا
 ،)ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولا( Agronomy Journal ةلجم ،)ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولا( ل2صاحملا
                     I,  +                                        ةدحتملا ممألا جمانرب   �  Pبخك د2محلا د<ع روتكدلا را2تخا مت ،ةلجم 60    &               نم  ôPأل صصخم عجارم
                                    I                          ,I             ة2ملاعلا ةئ�بلا تاعقوت نم ضرألا لصف   � مهاسم فلؤمو ەا2ملا لصفل  )ßئر فلؤمUNEP( Â( ةئ�بلل

(GEO) GEO-5 ة2ملاعلا ةئ�بلا نم تاهاجتالاو ةلاحلا م2يقتل، oكلذ �إ ةفاضإلا، Âسم لمع� ناåا راش                                          ً  
        Ô                                                                     ةل¦»ط ة Pخo د2محلا د<ع روتكدلا عتمتي ،�م ،ةرهاقلا ،ةعارزلاو ة�ذغألا ةمظنم ،�م - وافلا لثممل

         I                                                   +,      ,I       I                   ,I,  ةعرزملا   � ەا2ملا ةرادإ لوح  �ودلاو   Åطولا   *¦»تسملا Ðع ة2ثح<لا عــــ¦راشملا قيسèتو ثح<لا لاجم   �
           ,                                                           ة2ملعلا تا âاحملا نم د�دعلا ءاقلإل هتوعد تمت ،ل2صاحملا Ðع ةحولملا ¶ ةرارحلا ¶ فافجلا لمحتو
.ة2لودلاو ة2نطولا تارمتؤملا نم د�دعلا �إ  áد امÂ نادل<لا نم د�دعلا   �  ,I                         I                                          
 

 نامNلس حالص .د.أ .12
                     I,                                            �م ،ة¦ردنكسإلا ةعماج   � مومسلا ملعو ءا2م2ك ذاتسأ وه نام2لس حالص .د
 I                 1967,                         ماع ةعماجلا كلت   � تاد2بملا ءا2م2ك مسق نم ج¥خت ،1985 ماع ذنم
  ً,          ا  âاحم مث ،È                        ,I     1975    ً                   ماع   � ەاروتكدلا ةجرد Ðع لصح  Åح ا د2عم هن�يعت مت ث2ح
ذاتسأو )1975(

 
Âراشم ا

 
( ا         

ً
       

Ò
 P                                     ,I     Ôتخم   � ة2ئ�بلا مومسلا ملع مسق �إ مضنا .)1980   

 USEPA( �      ,I( ة2ك¦¥مألا ةئ�بلا ة�امح ةلاÂول عباتلا )HERL( ة2حصلا راثآلا ثاحoأ
 لوح ،È           1982   ماع ة�اهن  Åح 1979 ماع نم رئاز ملاعك )انيالوراÂ ثرون ،RTP( ثاحoألا ثلثم ةق�دح
                              ,+                 I                 ,I,             +            ة�امح ةلاÂوو ة¦ردنكسإلا ةعماج   *ب ة2نواعت ةسارد   � "تافآلا تاد2بمل   Åهملا ضرعتلا  Pثأت" م2يقت
                ,      نام2لس روتكدلا  7مأ ،1989 ماع نم  ً       ا ءد¬و ،1987 �إ I                      1983,                  ماع نم انيلوراÂ ثرون   � ة2ك¦¥مألا ةئ�بلا
     I                                                                         ,I,             ماع   � .تاونس سمخ ةدمل رئاز ذاتسأÂ ة�دوعسلا ة2¬¥علا ةúلمملاo دوعس كلملا ةعماج   � غ¥فت ةزاجإ

1992، oلا ةدعاسم نام2لس روتكدلا أدP لا ةمالسلل  �ودلا جمانú2ة2ئا2م )                                Ô          I                    IPCS( ةحصلا ةمظنمل عباتلا 
امتجالا   � ا وضع حبصأو )WHO( ة2ملاعلا            ً   ,I       شملا عP ل كP تاد2بملا تافلخم جمان )        È    Ô                      JMPR( عباتلا 
         ً     ً                             ة<تكمل ا صاخ ا راشåسم نام2لس روتكدلا حبصأ ،I     2002,                                   ماع   �و ،)وافلا( ةعارزلاو ة�ذغألا ةمظنمل
 سسؤمو مظنم وه ،مومسلاو تاد2بملا ءا2مú2ل ذاتسأÂ ة2سßئرلا هتف2ظو بناج �إ )BA( ة¦ردنكسإلا
سإلا ة<تكم   � ةطشÌألا نم د�دعلا                   ,I          ة¦ردنك oلا ة2لودلا تاعامتجالاو تارمتؤملا كلذ   � امÅ   ع زكرتÐ             ,I                                     ÈI         

  ,+  È                                                                                       ،  *ف Pحملا با<شلا تاردق ءانبل ةطشÌألا نم د�دعلا �إ ةفاضإلاo ،ا2جولونكتلاو مولعلاو ةئ�بلا نوؤش
 ³ارألا حالصتساو ةعارزلا ر¦زو ل<ق نم نام2لس روتكدلا را2تخا مت ،I        2006,  ر¬»تôأ   �

              I,                                                             ل2كشåل ي�ملا  
                                       I,                                   ەذه Ðع ةرط2سلل ةمزاللا دعاوقلا عضوو �م   � تاد2بملا لوادتو ل2جسåل ةد�دج ة2نطو ةنجل
 Å                                                                   Èح ةنجللا سßئر لامعأo مئاقلاو سßئرلا بئان بصنم نام2لس روتكدلا لغش ،ة�اغلل ةماهلا ا�اضقلا
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                           +                                          Ð   Þع اولصح نيذلا ەاروتكدلاو  Pتسجاملا بالط نم د�دعلا Ðع نام2لس روتكدلا ف Ýأ ،2011 رياني
مومسلا ملعو تاد2بملا ءا2م2ك   � ة2ملع تاجرد             ,I                            ، و تارود س$ردتب موق�$ê ع فÐ ةعماج   � ثح<لا                      Þ            ,I       
اثحÞ    &    70 o   نم  ôPأ  Ìê ،ة¦ردنكسإلا

 
تالاجملا ەذه   � لوصفو بتك ةدعو      
Ò

                 ,I            ، ع نام2لس روتكدلا لصحÐ 
 .1981 ماع ة2¬¥علا �م ة¦روهمج سßئر نم نونفلاو مولعلل �وألا ةجردلا ماسو
 

 عبس وبأ �ع دNسلا .13
                                    I                         I   ة2عارزلا ثوح<لل ة¦راشåسالا ةعومجملل  2Hلقإلا ريدملا وه عبس وبأ  Ðع د2سلا
 زكرملل ماعلا ريدملا كلذكو ،ا2ق¦¥فإ لامشو ا2سآ برغو *سولا ا2سآ ،ة2لودلا
         I                  ,I                                      È    ÔI  ,I      ة2منتلا   �   29تا Pسا دئار وه ،)ادرا��إ( ةفاجلا قطانملا   � ة2عارزلا ثوح<لل  �ودلا
                          I,                           +                        ،ة2ملاعلا ةفاجلا قطانملا   � ة2عارزلا ثوح<لاو ،خانملا  Pغتل ةوعدلاو ،ةمادتسملا

                                                   I                            Þ    عجشà ،ا2سآ برغو طسوو ءارحصلا بونج ا2ق¦¥فأو طسوألا ق êلاو ا2ق¦¥فإ لامش هلمع قاطن  *غ�
 ³ارألا   � ة2عارزلا تارا�تبالل  Hلاعلا عسوتلا Ð   Iع

       ,+                 ,+             I                     ,I      ,I              باحصأ   *عرازملا شßع ل<س   *سحتل ةفاجلا  
                                                                       I,   +               لغش ،ادرا��إ ةسائرل ة¦راشåسالا ةعومجملا �إ همامضنا ل<ق ،خانملا ةمزأ لظ   � ة Pغصلا تازا2حلا
لل ة2سßئرلا تا2ج2تا Pسالا ذ2فنتو دادعإ داق ،  /¦¥فألا ة2منتلا كنب سßئر بئان بصنم                                  ÈI                       È                   تالاجم   � كنب      ,I       
                                                         +                                             لالخ نم ،ةمÂوحلاو با<شلاو ةأرملاو ة2تحتلا ةè2بلاو خانملا  Pغتو ة2ع2بطلا دراوملا ةراد÷و ەا2ملاو ةعارزلا
        ,+              ً        ً+               I                 صاخشألا   *يالم ةا2ح Ðع ا 2ل¦»حت ا  Pثأت هلمع ثدحأ  Ù¦¥مأ رالود را2لم 11 ةم2قo ةظفحم ةراد÷و ةئبعت

èت   �  Ðع دعاس امÂ ،ا2ق¦¥فإ ءاحنأ عيمج   �  ,I                                I  ,I   غت تاضوافم قيسP  لمعو ا2ق¦¥فإ   � خانملا Âنع عفادم                +         ,I                        
                                                     I             ً   ,I              نم ة2صخش ة2ملاع ةك<ش سسأو ة2لودلا سلاجملا نم د�دعلا   � ا وضع لازي الو ، áامتجالا ع»نلا
                               Þ           +,  ,I                     I                 +  ,I    ة�الو ةعماج نم ة2ندملا ةسدنهلا   �  Pتسجاملا ةجرد Ðع  Ðع لصح ،ة2منتلا لاجم   �   *يلودلا ءاê Âلا
.ة¦ردنكسإلا ةعماج نم ة2ندملا ةسدنهلا   � سو¦رولا�<لا ةجردو ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولاo اناتنوم                               ,I                                     
 

 ادورا3 جار روتكدلا .14
 ثوح<لل يدنهلا سلجملل قباسلا ماعلا ريدملا وه ادوراo روتكدلا
 ،(DARE) م2لعتلاو ة2عارزلا ثوح<لا مسق ,+*مأو ،(ICAR) ة2عارزلا

 سراممو رداق لوئسمو ،عراo ملاعك د¦¥ف روظنم هلو ،دنهلا ةموكح
 ة2عارزلا ثوح<لل Å,Iطولا ماظنلا ة¦»قتو ث�دحتب فورعم وهو ،ة2منت

(NARS) �,
I عا دقو ،نادل<لا نم د�دعلا كلذكو دنهلاPÈدنهلا ةموكح تف oهتامهاسم �,

I مدقتلا �,
I ةقطنم 

,� امo تاريدقتلاو زئاوجلا نم د�دعلا Ðع لصح ،يداهلا ط2حملاو ا2سآ
I ةقومرملا ة2نطولا ةزئاجلا كلذ 

Pam Bhusan، Âروتكدلا نا oئرلا ادوراßلاعلا ىدتنملل سسؤملا سHI ة2عارزلا ثوح<لل (GFAR)، لصح 
,� ەاروتكدلا Ðع

I لا ة<ترم( مولعلاêÞةعماج 19 نم )ف oام �,
I وياهوأ ة�الو ةعماج كلذ oةدحتملا تا�الولا 

,� ل2مز وهو ،ة2عارزلا ثوح<لل يدنهلا دهعملاو ة2ك¦¥مألا
I مولعلا تا2م�دا�أ عيمج �,

I ة2م�دا�أو ،دنهلا 
,� ىرخف وضعو ،ة2عارزلا مولعلل ة2سورلا ة2م�دا�ألاو ،مولعلل ثلاثلا ملاعلا

I مولعل ة2ك¦¥مألا ة2عمجلا 
 ا2سآ ةطoارل يذ2فنت ,+*مأÂ نيدقع نم &ôPأل لمع امÂ ،ةعارزلا ملعل ة2ك¦¥مألا ة2عمجلاو ل2صاحملا

 لمع دقو ،كوكناo ،ةعارزلاو ة�ذغألا ةمظنم ،(APAARI) ة2عارزلا ثوح<لا تاسسؤمل يداهلا ط2حملاو
�,
I سالا ناجللاåة¦راش ACIAR وCABI و ،ة¦»جلا داصرألل ة2ملاعلا ةمظنملاوÂئر ناßءانمأ سلجم س 

ICRISAT، اوضعو
Ò

 �,
I ـل ة2لاملا ةنجللا CGIAR، Âوضعك لمع ام �,

I سالا ةنجلPÈاتلا ة<قارملاو ة2ج2تاoةع 
ا2لاحو ،2020 ماع ÅÈح تاونس عــ¬رأ ةدمل SIMEC ة2لودلا ة2عارزلا ثوح<لل ة¦راشåسالا ةعومجملل

Ò
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,� وضع
I ودلا زكرملا ةرادإ سلجم�I ةدمسألا ر¦»طتل (IFDC)، الأoئر بصنم لغش$و ،اماßةرادإلا سلجم س 

 سلجملا وضع ادوراo روتكدلاو ،I±لدوين ،(TAAS) ة2عارزلا مولعلا مدقتل ÆÇامنإلا قودنصلل سسؤملا
 .(IDDC) ةفاجلا قطانملا ة2منتل ة2لودلا ةعامجلل يذ2فنتلا

 
 كلام � د_ع رثوك .د أ.15

,� ,+Pمتملا ة¦»يحلا ا2جولونكتلا ذاتسأ وه كلام ü د<ع رثوك روتكدلا
IHEC، وهو 

,� ة¦»يحلا ا2جولونكتلا جمانرب دوق� ا2ًلاح
I Âس$¥ك نامروف ة2لå2ةعماج( نا 

ªل2مز وهو ،2008 ماع ذنم روهال ،)درتراش �,
I ا<لا ة2م�دا�ألاôمولعلل ة2ناتس 

(PAS) مولعلل ة2ملاعلا ة2م�دا�ألاو (TWAS) لأ ل2مز وهوúتلوبمه نوف ردنس 
ISESCO Laurette �,

I 1991( ءا2حألا ملع(، àبصنم كلام رثوك روتكدلا لغش 
,� )NIBGE( ة2ثارولا ةسدنهلاو ة¦»يحلا ة2نقتلل Å,Iطولا دهعملل سسؤملا ماعلا ريدملا

I أ لص2فoوهو ،دا 
,� )ة¦»يحلا مولعلا( وضعو ،)2001-1998( ة2ناتسôا<لا ة2عارزلا ثوح<لا سلجمل قباس سßئر

I ةئيه 
,� )ةعارزلاو ة�ذغألا( وضعو ،)2006-2001( ة2ناتسôا<لا ة¦رذلا ةقاطلا

I ا<لا ط2طختلا ةنجلôة2ناتس 
 ,ã Tamgha-e-Imtiazو ناتسôاo سßئر ل<ق نم ة2ندم زئاوج ثالث Ðع لصح ،)2006-2008(

1998:-Sitara-e-Imtiaz 1998, Hilal -e-Imtiaz, 2004، ة2ملعلا هتامدخل كلذو. 
 

 روكدم يدجم د.أ .16
,� ة¦»يحلا ا2جولونكتلل غ¥فتم ذاتسأ روكدم يدجم روسßفوPÔلا

I ثوح<لا دهعم 
,³ارألل ة2عارزلا

I ةلحاقلا (ALARI)، لصح ،�م ،سمش ,+*ع ةعماج 
,� )1972( +Pتسجاملاو )1969( سو¦رولا�<لا ةجرد Ðع روكدم روسßفوPÔلا

I 
,� ،)فêÞلا ة<ترمo( ة¦ردنكسإلا ةعماج ،ةعارزلا ة2لÂ نم تا<نلا ضارمأ

I ماع 
 ةúلمملا ،ث¦»تس$¥بأ ،زل¦و ةعماج نم ەاروتكدلا ةجرد Ðع لصح 1977

,� ةدحتملا
I ذاتسأ هن�يعت متو ،ة2جولويسفلا تا<نلا ضارمأ ملع

ً
 ،ة¦ردنكسإلا ةعماج ،تا<نلا ضارمأ ملعل ا

-1989( ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولا ،,+Pف�د ،ا2نروف2لاÂ تاعماجo رئاز ذاتسأ ،)1989-1982( �م
1990(، �,

I دهعم سسأ 1990 ماع oة2عارزلا ة2ثارولا ةسدنهلا ثوح (AGERI) ، زا2تما زكرم وهو �,
I 

,� تا2مونيجلا ملعو ة¦»يحلا ا2جولونكتلا
I ةقطنملاو �م، �,

I إ ەدوهج تدأ ،1995 ماع� ªةنجللا ل2كش 
 ا<ئان روكدم ,+*ع ،ة¦»يحلا ةمالسلل ة¦�ملا حئاوللا ءاشÌإ كلذكو ،ة¦»يحلا ةمالسلل ة¦�ملا ة2نطولا
,� لمع امÂ ،)2004-2001( �مo ة2عارزلا ثوح<لا زكرمل اسßئر مث سßئرلل

I سالا ةنجللاåة2نفلا ة¦راش 
,�و ،)2000-1996( ة2لودلا ة2عارزلا ثوح<لل ة¦راشåسالا ةعامجلل

I إ ءانمأ سلجم�� ع»نتلا( IPGRIو ادرا
 روكدم ،)2006-2004( ادرا��إ ،�Iودلا نواعتلل دعاسملا ماعلا ريدملا بصنم لغش امñÔI(، Âولويبلا

ÆÇاذغلا نمألاو ةعارزلا ةلجم ر¦¥حت سßئر
I، BioMed Central، Springer UK حÅÈ 2019 ماع. 

�,
I ع لصح ،2007 ماعÐ ة¦¥يدقتلا ةلودلا ةزئاجو ة2سائرلا ة2بهذلا ة2لاد2ملا �,

I ة2عارزلا تا2نقتلا لاجم 
- HI )2002لعلا ,+Pمتلل ة2عارزلا ة2منتلل ة2¬¥علا ةمظنملا نم زئاوج ثالث Ðع لصح امÂ .ةمدقتملا

,� ةعارزلاو ة�ذغألا ةمظنم ة2لاد2مو ،)2003
I لاعلا ة�ذغألا مويHI �,

I ة2م2لقإلا ةزئاجلاو ،2001 ماع 
,� )TWAS( مولعلل ة2ملاعلا ة2م�دا�ألل ة2¬¥علا

I تردصأو ،2012 ماع oخا تاءارب ثالث همساPÈعا 
 قيدص ñÔIولويب يêÞح د2بم وهو @ AGERIN ق¦»سª �إ ىدأ ،ةد�دج ة2جولويب ة¦êÞح تاد2بمل
,³املا دقعلا لاوط حاجنب هق2بطت مت ةئ�بلل

I �,
I م� روكدم روسßفوPÔلا ماق ،سطاط<لاو نطقلا تافآ ةحفا

,� مهاسو نارقألا اهعجار ا2ًملع اًروشèم 142 ف2لأتب
I لوصف �,

I 7 م بتكèا2ًلود ةروش. 
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 @?<نسح دNسلا حماس د.أ .17
,/2ظولا مونيجلا ملعو ة¦»يحلا ة2تامولعملا مسق سßئر وه ,+*نسح روسßفوPÔلا

I، Âة2ل 
 سßئرلا وهو ،)MUST( ا2جولونكتلاو مولعلل �م ةعماج ،ة¦»يحلا ا2جولونكتلا
 ة2ثارولا ةسدنهلا ثوحo دهعم ،رتويبم5لا تا�<شو ة¦»يحلا ة2تامولعملل قباسلا
 نم د�دعلل اًقسèمو اً¬ردم ناARC(، Â( ة2عارزلا ثوح<لا زكرم ،)AGERI( ة2عارزلا
 +Pتسجاملا لئاسر نم د�دعلا Ðع فÝÞأ دقو ،ا2لعلا تاساردلاو ة2عماجلا تارودلا

,� ەاروتكدلاو
I ة2نطولا دهاعملاو تاعماجلا نم د�دعلا، ÌêÞ أôP& 40 نم oاًثح �,

I ة2ملعلا تالجملا 
,� كراش امÂ ،ة2لودلاو ة2نطولا

I أ لثمتت .ة2لودلاو ة2لحملا تارمتؤملا نم د�دعلاÌة2لاحلا ة2ثح<لا هتطش 
�,
I يجلا ساسألا مهف ر¦»طتÅ,I جلاç¦ÅÇI سا ر¦»طت لجأ نم ضرمملاو ف2ضملا تالعافتلPÈتا2ج2تا 

,� ةد�دج ىؤر فشكو ،ا2ًجولويب ةف2ضملا ضارمألا تا<^سم ةحفا�مل ةد�دج
I ةراد÷و ،ةا2حلا مولع 

,�7ألا ،�Iونيجلا ثح<لا تانا2ب ،اه+Pسفتو اهيلع قيلعتلاو اهل2لحتو ة2جولويبلا تانا2بلا
I لاèسÅÔI 

 تاودأ مادختساo )ضارمألا لثم( ة2جولويبلا ة2لمعلا ل2صافت ةساردو ،صاخ ل�شJ مويتوPÔلاو
 ملعو ،ةç¦<2جلا ةثارولا ملعو ،ة¦»يحلا ة2تامولعملا ة2ثح<لا هتامامتها لمشª ،ة¦»يحلا ة2تامولعملا
 تافوفصملا ،خسèلا ل2لحت ،ماظنلا ا2جولوي¬و ،ض�ألا ل2لحتو تان�توPÔلا ملعو ،خسèلا ملعو ،مونيجلا
 ف2طلا سا2قو ةمظنألا ا2جولويب ،ة2ل�2هلا ة¦»يحلا ة2تامولعملا ،ة2جاتنإلا ة2لاع تاساردلا ،ةق2قدلا
,� وضعو )ß(I )PIئر ثحاo وهو ؛ÆÔIاسحلا ÐIتúلا

I ل<ق نم ةلومملا ة2ثح<لا عــــ¦راشملا نم د�دعلا STDF 
 جمارب سأرت دقو ،)áIارزلا ر¦»طتلاو ثح<لا قودنص( ARDF و )ا2جولونكتلاو مولعلا ة2منت قودنص(
oىدملا ةل¦»ط ة2^¦¥جت ة2ثح �,

I ا<نلا داهجإلاÆÈ
I )غو يويحلاP+ جلا ا2جولويبلاو )يويحلاç¦<2ة �,

I ةعماج 
,� ةPÔخ ه�دل .AGERI ة2ثارولا ةسدنهلا ثوحo دهعم و ،سمش ,+*ع

I ة2تامولعملا تاق2بطت نم د�دعلا 
,� دعاسÅÈI ªلا جماPÔلا مزحو تانا2بلا دعاوقو ة¦»يحلا

I ة¦»يحلا ة2تامولعملا نم ةعساو ةعومجم 
 ل2لحتلاو ،هoاشåلا نع ثح<لا لاثملا ل2^س Ðع ،تا2مويتوPÔلاو مونيجلا ملعو ة2¬»ساحلا ا2جولويبلاو
,áارفلا ل�شلاو يوناثلا ل�2هلاo ؤبèتلاو ،ةç¦<2جلا ةجذمنلاو ،Æ&Iارولا ن¦»كتلاو

I للPÔم2مصتلاو ،تان�تو 
 فاشôåا( تانيجلا فاشôåاو ،)كلذ �إ امو ،عيبطتلاو ،عيمجتلا( ةمخضلا تانا2بلا ل2لحتو ،يد2همتلا
 لعافتو اهب ؤبèتلاو تا�<شلا ل2لحتو تاراسملاو ،خسèلا ل2لحتو ،Å,Iيجلا ل2لحتلاو ،)ؤبèتلاو زفاحلا
 .ةمظنألا ا2جولوي¬و ة¦ودألا م2مصتو داعoألا ة2ثالث ةè2بلاo ؤبèتلاو ،,+*توPÔلا
 

 رعاشلا دمحم نسح د.أ .18
 سßئر بئان وهو ،áIارملا مادختساو ناويحلا ة�ذغت ذاتسأ وه رعاشلا روتكدلا
اقoاس )DRC( ءارحصلا ثوحo زكرم

Ò
 ةحلاملا ةعارزلل ي�ملا ,+Pمتلا زكرم ريدم ؛

)ECESA(، رعلا داحتالل قباسلا ماعلا ,+*مألاÆÔI ةعماج ،ة¦¥طفلا ةا2حلا ة�امحل 
,Æاويحلا جاتنإلا مسق سßئر ؛)2000 - 1998( ة2¬¥علا لودلا

I نجاودلاو، 
oدهعم oمادختساو ناويحلا ة�ذغت ذاتسأ ؛)2004-2000( ءارحصلا ثوح 

,� ود<لا ل2هأت ةداع÷و ة2منت" عوêÞم راشåسم ؛ةعارزلاو áIارملا
I لا ءارحصلاêÞة�ذغألا جمانرب" �مل ة2ق 

,� راشåسم ؛)2012 - 2009( ة2ناويحلا ةو&Pلاو ةعارزلا ةرازو ¶ ةدحتملا ممألا-HIلاعلا
I ÝÞة�دلاخلا ةك 

 GIZ،ة¦»ضعلا ةعارزلل ,+*ينفلا ن¦راشåسملا +Pبكو )SA ،ة�دوعسلا ة2¬¥علا ةúلمملا( ةدودحملا ة2عارزلا
International Services ، SA، )2012 - حÅÈ متلل ي�ملا زكرملا ريدم ؛)نآلاP+, �,

I ؛ةحلاملا ةعارزلا 
,� راشåسمو �Iود +Pبخو

I سالاو ثوح<لا دهعمåتاراش oة<يط ةعماج o140 ف2لأتب ماق ،ةرونملا ةنيدملا 
 .بتك 7 و ةقرو
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 ةنا_ش �ا� د.أ .19
 ،�م ،ةروصنملا ةعماج ،ةعارزلا ة2لÂ ،تا<نلا ضارمأ ملع ذاتسأ ةنا<ش روتكدلا
                                          I                             ة2جولويبلا ةحفا�ملا ،ةماعلا تا<نلا ضارمأ  ã ة2سßئرلا ة2ثح<لا هتامامتها

 مظنلاو باشعألا ةرادإ ،تا<نلا ضارمأ ةرادإ ،باشعألاو تا<نلا ضارمأل
 ا2لاح لمع� ،ة2¬ورك2ملا تافآلا تاد2بمو ،ة¦زاغلا ش?اشحلا ةرادإ ،ة2جذومنلا
و ،تا<نلا ضارمأ ملع   � يرخف ذاتسأ             ,I                    لإلا يرهجملا صحفلا ةدحو ريدمúP وÆ                               È  ,I، 

ةجسÌألا ةعارز  Pتخمو ،روذ<لا ضارمأ ملع ريدمو      Ô             ، لل ة2ملعلا ةنجللا وضعP إ ة2ق�                       È       ذاتسأو ذاتسأ ةجرد 
                                     I,     ة2م�دا�أ ،ءاذغلاو ةعارزلا ثوحo سلجم   � ةنجل وضع ،ة¦�ملا تاعماجلل Ðعألا سلجملاo دعاسم
( ا2جولونكتلاو  Hلعلا ثح<لا            I               ASRT(، ئر بصنم لغشßتا<نلا ضارمأ مسق س، Âةعماج ،ةعارزلا ة2ل 
 ،)2017-2013( ة2فاقثلا نوؤشلاو ثوح<لاو ا2لعلا تاساردلل ة2ل5لا ل2كو ،)2020-2017( ةروصنملا
 ذاتسأ ،)2009-2006( ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولا ،اد¦رولف ةعماج ،Weed Biocontrol جمانرب ريدم
 ل2مز )AvH( تلوبموه نوف ردنسúلأ ؛)2006-2005( ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولا ،ودروب ةعماج رئاز
 ةزئاج :لاثملا ل2^س Ðع زئاوجلا نم د�دعلا هحنم مت ،)2001-1999( ا2ناملأ ،م�اهنهوه ةعماج ،ثاحoأ

King Baudouin 1993( د¦»سلا(، لا ةروصنملا ةعماج ةزئاجåة2ع2جش )ةلودلا ةزئاج ،)1997 
 تلوبمه نوف ردنسúلا ،)1998( ندرألا نم با<شلا برعلا ءاملعلل ناموش ةزئاج ،)1998( ة2ع2جشåلا

( )ت¦»úلا(   Æرعلا قودنصلا نم   Pمتملا ثحا<لا ةزئاجو ،)1999( ا2ناملأ نم ةلامز                        +,                 ÔI           2004(، ةزئاجو 
(   Pمتلل ةروصنملا ةعماج (  Hلعلا عادoإلل ةروصنملا ةعماج ةزئاجو ،)2011  ,+                                                          I  2013(، قاقحتسالا ةزئاجو 
( ةرهاقلاo ەا2ملا ع»بسأ   � "  /2بطت ثحo لضفأ"و ،)2017( ةروصنملا ةعماج نم                    ÈI   ,I                        2019(، لضفأ"و 
( ةا2حلا مولع لاجم   � ةروصنملا ةعماجH " oلع مسق        I                   ,I                   2019(، سلا لجس م¦¥كت متP ة2تاذلا ة �                    +           ,I 

Marquis Who's Who in Science and Engineering )2008(، �       ,I Marquis Who's Who 
in America )2009(، و�        ,I Marquis Who's Who )2010(، خمP شم ع    È    تاءارب نم   *نثال كرا     +,           

ة2ك¦¥مألا عا Pخالا     È           ، قباس وضعوأ وضع �             ,I 18 ة2ك¦¥مألا تا2عمجلل ة2نفلا ناجللا   �و ة2نهم ة2عمج               ,I                                ، 
Ìê  لا   Þ   أ ةنا<ش روتكدôP  الاقم 120    &          نم

 
تارمتؤملاو تالجملا   �      
ً

  ,I                  . 
 

 
 اNجنان يانيف .د.أ .20

                             È    ة2عارزلا ةسدنهلاو ەا2ملاو ة¬ Pلا - ثح<لا جمانرب سßئر وه ا2جنان روتكدلا
       I                       ,I               ,I                       ,I,  ةعماج   � دعاسم ذاتسأو ناoا2لا   � يروتوت ةعماج   � رئاز ذاتسأو ،ادرا��إ   �
 Ðع لصاح ا2جنان روتكدلا ،ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولاo (A&M) ساسكت
ا ةجردو ،ة2ئاملا دراوملا مولع   � ەاروتكدلا ةجرد                 ,I                              تسجاملP  �   مظنلا        +  ,I       
 ةعماج نم ة2فارغجلا تامولعملا مولعو ة2عارزلا ةسدنهلاو ة¦»يحلا

                                   I,                                                             دراوملا ةرادإل ةدقعملا تا�دحتلا لح   � ة�دا2قلا هتاراهم تدعاس ،ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولاo اتوسßنيم
ةفلتخم ةحنام تاهج نم ا معد هلمع  /لت ،خانملا  Pغت اهضرف�   Åلا ة2ئاملا            ÈI           +            È         ً                       (AFESD, BMGF, FAO, 

GIZ, IFAD, OFID, USAID) 29لخلا نواعتلا سلجم لودو �مو   *صلا تاموكحو  �ودلا كنبلاو               I             +,                             ÔI 
 ءالمزو ا2لع تاسارد بلاط Þ                                 &    50                          نم  ôPأ بردو ،عساو قاطن Ðع ا2جنان .د  Ìê ،برغملاو دنهلاو ناري÷و
 ،ة2ملعلا ةمسوألاو زئاوجلا نم د�دعلا Ðع لصح ،ملاعلا ءاحنأ عيمج نم نورئاز ءاملعو ەاروتكدلا دعo ام
ةعارزلاو ة�ذغألا ةمظنم   � لمع� وهو           ,I                       (FAO WASAG, UNCCD IWG) عملاÅ   oةطقنلاو ،فافجلا      ,I                  
         Ô                +                   +                                               ةع2فر ءا Pخلا تائيه نم اه Pغو ادرا��إل خانملا  Pغت نأشJ ة¦راطإلا ةدحتملا ممألا ة2قافتال ة¦روحملا
سلجم   � يراشåسا وضع وهو ،ىوتسملا                           ,I      (GIWEH)ف2نج اهرقم ەا2ملل ة¦¥كف ةئيه. 
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 كاثا3 وش¤امN£ .د .21

 I              (Stress),             داهجإلا ةرادإل   Åطولا دهعملا -ICAR ريدم وه كاثاo وشÌام2ه روتكدلا
      ÇI         ÈI          È                       +           ,I         مولع   � ەاروتكدو  Pتسجام Ðع لصح ،دنهلا ،ا Pشاراهام ،  ÆاماراÆ  ، oا2حأاللا
  ً          È                                                          I    ا قoاس لغش . ±لدوين ،يدنهلا ة2عارزلا ثوح<لا دهعم نم ءا2مú2ل ةعارزلاو ة¬ Pلا
         I                     ،ذاتسأو  )ßئر ملاع كاثاo .د ،I            ICAR,                       زرألا ثوح<ل   Åطولا دهعملا ريدم بصنم

IARI، م ؛ ±لدوينèألا داحتا ،كراشم قس         I                      خانملا ثوح¬و داصرألا دهعم   � رئاز ملاعو ؛ ±لدوين ،حمقلاو زر                  I              ,I                          
oسكسإ ةعماجو ا2ناملأ oلمملاúةدحتملا ة. ªأ لمشoلا مولع هثاحP ¬غتو ةP  داهجإلا ةراد÷و خانملا                                                            È       +                      
                              Þ                                               I   ةئيهلل سماخلا م2يقتلا ر¦¥قتل  )ßئرلا فلؤملا ناÂ ،ة2ثح<لا هلامعأ عساو قاطن Ðع  Æ          ÇI، Ìêا2حأاللا
( خانملا  Pغتب ة2نعملا ة2لودلا ة2موكحلا  ة2لودلا ة2موكحلا ةئيهلل ة2هيجوتلا ئدا<ملا حيقنتو ،)2014         +                   
( ىرارحلا سا<تحالا تازاغل ة2نطولا درجلا مئاوقل خانملا  Pغتب ة2نعملا  م2يقتلا ر¦¥قت عجارمو ،)2019                                                     +            
( خانملا  Pغتب  Åعملا  �ودلا  �وكحلا ق¦¥فلل سداسلا                     I      I      ,     +         2022(، مولعلل ة2نطولا ة2م�دا�ألا ل2مز وهو، 
                       I,                                                                  سلجملا نم ياود2ك دمحأ   �ار ةزئاجو تلوبمه ةسسؤمو ة2عارزلا مولعلل ة2نطولا ة2م�دا�ألا ؛دنهلا
 .ة2عارزلا ثوح<لل يدنهلا

 
 

 زا_لا قوراف د.أ .22
 نع راعشåسالا زكرم ريدم بصنم 2020 �إ 1986 نم زا<لا قوراف روتكدلا لغش
oدع �,

I كراش 1972 ماع �إ 1967 ماع نم ،نطسوب ةعماج �,
I ولوبأ جمانرب 

,� ءاضفلا داور ب¦ردتل اًسßئرو ،رمقلا حطس Ðع طوبهلا عقاوم را2تخال +Pتركسك
I 

,�ارغوتوفلا ر¦»صتلاو ة¦�<لا تاظحالملا
I. �,

I 1973-1982، زكرم رادأو سسأ 
,� بôاوúلاو ضرألا تاسارد

I نا2نوثيمس دهعم �,
I سملا بصنم لغش ،ةمصاعلا نطنشاوåلعلا راشHI 

,� ا2ًلاح لمع¦و ،تاداسلا رونأ لحارلا سßئرلل
I سالا سلجملاåئرلل يراشßسلا سß(I �,

I ع لصح ،�مÐ 
,� وضع وهو ،اسان ةلاÂو نم زاجنإلل ولوبأ ةزئاجو ،�وألا ةجردلا نم ي�ملا قاقحتسالا ماسو

I 
 ،مولعلل ة2ق¦¥فألا ة2م�دا�ألاو ،ةú2لفلا ةú2لملا ة2عمجلاو ،ةسدنهلل ة2ك¦¥مألا ة2نطولا ة2م�دا�ألا

 .ا2جولونكتلاو مولعلل ة2¬¥غملا ةú2لملا ة2م�دا�ألاو
 

 اتش̈ ن دعس ز�§علا د_ع .د.أ .23
      ,+                                È        ،سمش   *ع ةعماجo ةعارزلا ة2ل�o قبسألا ة¬ Pلا مسق سßئر وه اتش روتكدلا
                   I                   È           È,           ةراد÷و اهم2يقتو ة¬ Pلا حسمو ة¬ Pلا باشعأ ملع لاجم   � صصخت ،�م
 ³ارألا

   I                                     +,                 Þ,      فا DÝب ةرهاقلاo سمش   *ع ةعماج نم ەاروتكدلا Ðع لصح ،ةفاجلا  
                                                            È    ة2ثح<لا هلامعأ لمشª ،ادنك ،و¦راتنوأ ،فل2ج ةعماج جمانرب عم ك Pشم
 ³ارألا   � ەا2ملا Ðع ظافحلل  2ýبطلا ,+               *طلا مادختسا

    I                   ,I      ,I                   È       ،ة¬ Pلا ل�دعتو ةلحاقلا  
 ³ارألا   � ەا2ملاو ة¬ Pلا ةرادإ ،ة¦ورملا ةعارزلل اهم2يقتو اهفè2صتو ة¬ Pلا حسم

   È                                               È            ,I      ,I              +,    È        ة¬ Pلا   *سحت ،ة¦ورملا  
 ة2ع2بطلا داوملا مادختساo يرلا ەا2م Ðع ظافحلا ،تßنوتèبلاو ت2لو¦çلا مادختسا لالخ نم ة2لمرلا

 ³ارألا م2يقتو ة¬ Pلا حسمل دعo نع راعشåسالاو ة2فارغجلا تامولعملا مظن قيبطتو ،ة2عانطصالاو
 ،                                                                 È               ,I  

 ³ارألا م2يقتل دعo نع راعشåسالاو ة2فارغجلا تامولعملا مظن مادختسا لوح ة2نفلا تاراشåسالا مدق
                                                                                        ,I 

 ناÂو ،2006 ماع �إ È                       ,I                                 1997    ,+      ماع نم ة�دوعسلا ة2¬¥علا ةúلمملا   � تامظنملا نم د�دعلل ة¬ Pلا   *سحتو
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 ³ارألا حالصتساو ةعارزلا ةرازو   � ة¦ �حلا قطانملا ةنجل سßئر
                          I                            ,I,    ,                       ة2نفلا ةنجللا سßئرو ،�م ، 

 ³ارألل مادتسملا مادختسالل
                            ,                             I  ,I,                        دصرو ل2صاحملا ةحاسم ريدقتو  �حتلا ة<قارم Ðع لمع� وهو ،�م   �  

 ³ارألا حالصتسا ةطشÌأ
امولعملا ماظنو دعo نع راعشåسالا مادختساo �م   �                     ,I  ,I                                           ة2فارغجلا ت. 

 
 اوا¬Nنوس© »ªوس©أ د.أ .24

àفورب لغشßأ روسªوس%Þ TSUNEKAWA ا2لاح
Ò

 ثاحoأ زكرم ذاتسأ بصنم 
,³ارألا

I ا2لا ،يروتوت ةعماج ،ةلحاقلاoكلذ دع¬و ،ويكوط ةعماج نم ج¥خت ،نا 
ا2لاح ناoا2لاo ة2ئ�بلا تاساردلل Å,Iطولا دهعملاo قحتلأ

Ò
، oهلمع �إ ةفاضإلا Âذاتسأ 

�,
I أ زكرمo³ارألا ثاح,

I ئر بصنم لغش$و ،يروتوت ةعماج ،ةلحاقلاßبتكم س 
,� م2لعتلاو ثوح<لل ة2لودلا ةصنملل ة2ج2تاPÈسإلا ةرادإلا

I ³ارألا,
I ةعماج ،ةفاجلا 

,� ةمادتسملا ةعارزلا ãI ة2ساسألا ة2ملعلا هتامامتها ،يروتوت
I ³ارألا,

I ةمادتسملا ةرادإلاو ،ةفاجلا 
,³ارألل

I (SLM) مل�,³ارألل ة2جولوك�إلا مظنلا تا2لمع ةجذمنو دصرو ،رحصتلا ةحفا
I مت ،ةفاجلا 

 ةدحتملا ممألا ة2قافتال ةعoاتلا ا2جولونكتلاو مولعلا ةنجلل ناoا2لا نم ا2جولونكتلاو مولعلل لسارمÂ هن�يعت
,³ارألا ة2منتل ة2لودلا ةنجلل يذ2فنتلا سلجملا وضع وه اوا�2نوسª روسßفوPÔلا ،رحصتلا ةحفا�مل

I 
 .(IDDC) ةفاجلا

  
  āوزيإ ا¬Nشpيشوت .د.أ .25

 ة2نطولا ةمظنملا ،ة2ئ�بلا                       I             I              ة2عارزلا مولعلا دهعم ، )ßئر ملاع وه  �وزيإ روتكدلا
 م2يقت هثحo نمضتي .ناoا2لا ،ا¬»كوسª ،(NARO) ة2ئاذغلاو ة2عارزلا ثوح<لل
 ،ل2صاحملا ةجذمن لالخ نم ة2ملاعلا ل2صاحملا ةمظنأل خانملا رطاخم
 ،ة2مسوملا ل2صاحملاo ؤبèتلاو ،ة2ك<شلا ل2صاحملا تانا2ب تاعومجم عيمجتو

Âذاتسأ نا
 
oاجتسالا مسق ،ا رئاز ا          
ً

 ³ارألا ثاحoأ زكرم ،خانملا  Pغتل ة              ً      
      I                           I,                         +       مسق ، )ßئر ملاع ؛يروتوت ،ةلحاقلا  

 ةعماج ،ة2ملاعلا ا�اضقلل ويل دهعم ،رئاز ثحاo ،(NARO)                                      +    ة2ئ�بلا ة2عارزلا مولعلا دهعم ،خانملا  Pغت
ة2عارزلا ةئ�بلا مولعل   Åطولا دهعملا ،ة2عارزلا ة¦»جلا داصرألا مسق ثحاo ؛ة2ناط¦ Pلا ا2بمولوك             Ô                                                     ,I                       (NIAES) 
oام ةعماج ،ا2فارغجلا مسق ،رئاز ثحاô؛ل2ج oيوجلا فالغلاو خانملا مولع دهعم ،رئاز ثحا، Âضرألا ة2ل 
عساو قاطن Ðع هثاحoأ  Ìê ،زد2ل ةعماج ،ةئ�بلاو                        Þ                    . 

 
 اجنلا وبأ دمحم لداع د.أ .26

              I,                                                         ثوح<لا زكرم ،  Æاويحلا جاتنإلا ثوحo دهعمo لوأ ثحاo وه اجنلا وبأ روسßفورب
                                 I,                                            )ناويحلا ة2¬¥ت( ة2عارزلا مولعلا   � سو¦رولا�o .ەاروتكدلا Ðع لصح ،�م ،ة2عارزلا
                      I       ً      ً                    ,+            حالصتساو ةعارزلا ر¦زو  �اعمل ا قoاس ا راشåسم ناÂ ،�م ،سمش   *ع ةعماج نم
 ³ارألا

                  +     I        Þ                             ,I,      ،ادرا��إ يراشåسم  Pبك .  Æاويحلا جاتنإلا ثوحo دهعم Ðع ف êم ،�م ، 
                 I,                   لاصتالاو ناتسôاo   � ةمظنملا لثمم ؛ة2منتلا لجأ نم ثوح<لل ماعلا ريدملا
oاغفأ جمانرب   � وافلا ةمظنمÌسم ؛ناتسåارز راشá  ةمظنم ىدل �م لثمم بئانو               ,I                              I                         

اسßئر بختنا ،امور ،ة2عارزلا ة2منتلل  �ودلا قودنصلاو  Hلاعلا ة�ذغألا جمانر¬و ةعارزلاو ة�ذغألا
 
                                      I               I                                    
Ò

 
ل2كو بصنم لغش ،امور   � ةدحتملا ممألا ع¥ف ،77 ةعومجملل                     ,I                     اويحلا جاتنإلا عاطقل ةرازولاÆ  ، ةرازو                             ,I        
ة2عارزلا ثوح<لل   Åطولا عو êملا ،TT ريدم ،�م ،ةعارزلا       Þ        ,I                 (NARP)ئر ؛ßارلا سoزعاملل ة2لودلا ةط، 
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      I,               تالجم   � ة2ملع ةعوبطم I    Þ    &    185,                                                نم  ôPأ  Æ  ، Ìêاويحلا جاتنإلل ة2¬وروألا ةطoارلا ةرادإ سلجم وضعو
 .ة2ملاع تا¦رودو
 

 ىركش دومحم نسحم د.أ .27
ثوح<لل  �وقلا زكرملا ،ناويحلا ة�ذغت ذاتسأ وه يركش روتكدلا                                                  I        (NRC)، ةرهاقلا، 
                                 ,+                                  ەاروتكدلا ةجرد Ðع لصحو ،�مo سمش   *ع ةعماج ةعارزلا ة2لÂ نم ج¥خت ،�م
                                                              I,  عاطق سßئر لامعأo مئاقلاو سßئرلا بئان بصنم لغش ،ناويحلا ة�ذغت   � 1983 ماع
ا2جولونكتلاو  Hلعلا ثح<لا ة2م�دا�أ   � ة2فاقثلاو ة2ملعلا تاقالعلا       ,I                     I              (ASRT)؛ 

ة2منتلا لجأ نم ة2عارزلا ثوح<لا قودنص ،  Åفلا سلجملل كراشملا سßئرلا                           ,I                                       (ARDF) ، ثوح<لا سلجم 
 I               ,I,               � كراشو ،هلاجم   � ة2ملع ةقرو Þ    &    80                                                    نم  ôPأ  Ìê دقو ،ثوح<لا ةرادإ ةدحو ريدمو ؛ ة2منتلاو ة2عارزلا

¦»طتو ثحo عو êم I 20      �اوح   Þ            ة2لودو ة2نطو تامظنم نم ل¦»متب ر، Âدهعملا ةرادإ سلجم   � ا وضع نا                                         ً   ,I                   
ة2ق2بطتلا مظنلا ل2لحتل  �ودلا      I                        (IIASA)، اتلا موسرلا ةنجلو ة�ذ2فنتلا ةنجللاوoشملا ةئيهلل ةعP ب ةك*                                                        È     +, 
ة2لودلا ا�اضقلا لوح   *يم�دا�ألا          +,                     (IAP) ة2¬¥علا ةردا<ملا( نيدعتلاو ة2عانصلا ة2منتلل ة2¬¥علا ةمظنملاو 
               I                                         ,I,                                 تالاجملا فلتخم   � ة2لودلا تاعامتجالاو تارمتؤملا نم د�دعلا   � كراش ،)اهتاق2بطتو ونانلا مولعل
الثمم ةلود I    &    25,                       نم  ôPأ   � ة2جولونكتلاو ة2ملعلا

 
ةزئاج كلذ   � امo زئاوجلا نم د�دعلا Ðع لصح ،�مل           
ً

                                    ,I           
NRC اويحلا جاتنإلا   � ةزفاحلاÆ   ، لا ة2لاد2ملاوP نوç¦ة          ,I               ,I                 Ô      NRC ة2بهذلا ة2لاد2ملاو NRC، ة2م�دا�أ عرد 

                                   I                                          I            ، ل2عامسإ يالوم ةعماج عرد ،ة2¬¥علا  Hلعلا ثح<لا سلاجم داحتا عرد ؛ا2جولونكتلاو  Hلعلا ثح<لا
ة2عارزلا مولعلا   � داورلل ASRT ةزئاجو ،ةدحتملا ممألل ةعارزلاو ة�ذغألا ةمظنم عرد ،برغملا ، سانكم         ,I                . 
 

نامثع  ²تف دمحم د.أ .28         a       
 ,+                        I,                                        *ع ةعماج ،ةعارزلا ة2لÆ  ، Âاويحلا جاتنإلا مسق ،غ¥فتم ذاتسأ نامثع روتكدلا

                               I,                            نجن�توج ةعماج نم كامسألا ة�ذغت   � .ەاروتكد Ðع لصاح ،�م ،سمش
( �م ،ةعارزلا ر¦زول   Æاملا عار  Pسالا راشåسم بصنم لغش ،)ا2ناملأ(                                È,         ÇI                    2006(ئر ؛ßا س        ً  
( �م   � ة2كمسلا ةو Pلا ة2منتل ةماعلا ةئيهلل                         &            ,I     2008 ئرو )2013 �إßزكرمل ا س        ً        
( �م   � ة2عارزلا ثوح<لا                  ,I     2011(، ئر بئان بصنم لغشßة�امحل ة2نطولا ةنجللا س 

              I     Þ         I                         +             ة2منتل ي�ملا  �اط�إلا عو êملل  Hلعلا راشåسملا ،ة¦�ملا تا Pح<لا ة2منتو
كامسألل  �ودلا زكرملا ءانمأ سلجم وضع ،�م   � يرح<لا   Æاملا عار  Pسالا     È,         ÇI         ,I                                I        (World Fish) سم ؛åراش 
ةدحتملا تا�الولاo ا¦»صلا لوف ريدصت سلجم   � ة2ئاملا ءا2حألا ة2¬¥ت                       ,I                                        (USSEC) ، عاطق ةنجل وضع 
               I             I                    زكرم وضع ،�م ، Hلعلا ثح<لاو  �اعلا م2لعتلا ةرازو -تاعماجلل Ðعألا سلجملا - ñ                    ÔIولونكتلا م2لعتلا
 ثح<لا ة2م�دا�أ - ةعارزلاو ءاذغلا سلجم وضع ؛�م ، ةعارزلا ةرازو ،(FISC) ة2ئاذغلا تامولعملا نمأ
                           I                                                     I      ةدع Ðع نامثع روتكدلا لصح ، Hلعلا ثح<لل ة¦�ملا ة2م�دا�ألا ل2مز ،�م ، ا2جولونكتلاو  Hلعلا

               I                   ÇI,                                                        "تامزألا ءانثأ   Æاذغلا نمألا قيقحت"   � ةصاخلا ەدوهجل "ةعارزلاو ة�ذغألا ةمظنم ماسو" اهنم زئاوج
ةعارزلا لاجم   � سمش   *ع ةعماج نم ريدقتلا ةزئاجو H   ,I                  I 2009لاعلا ءاذغلا موي   �      +,      ,I             . 
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 مالسلا د_ع ىوادن£ دNمحلا د_ع باهيإ .د .29
 ة2فارغجلا تامولعملا مظن للحم ،مالسلا د<ع يوادنه د2محلا د<ع باهيإ

                                             I,                   ءاضفلا مولعو دعo نع راعشåسالل ة2موقلا ةئيهلا   � دعo نع راعشåسالاو
)NARSS(، بخو ،�مP  ارمعلا ط2طختلا ةئيهب ة2فارغجلا تامولعملا مظنÆ  ، وهو            +                                              ,I      

                          I                               ,I,                ً     ،ةفاجلا قطانملاو ةعارزلا   � ثوح<لاو ا2لعلا تاساردلا دهعم   � ەاروتكد ثحاo ا 2لاح
                    I            È,                            ،ا2فارغجلا مسق ،ةP ¬2لاو نونفلا   � سو¦رولا�<لا ةجرد Ðع لصح ،2018              ,+         ماع ذنم ،سمش   *ع ةعماج
          ,+                                                 ماع ،سمش   *ع ةعماج ،ة2فارغجلا تامولعملا مظن مولoد Ðع لصح ،2007 ماع ،خيشلا رفك ةعماج

2010، Âع لصح امÐ o� ,+                                                                                      *ع ةعماج ،ةعارزلا ة2لÂ ،)ة2ل2م�تلا تاساردلا( ة2عارزلا مولعلا سو¦رولا
 I                                                 I,  +                  �وقلا دهعملا ،ة2عارزلا ة2منتلا .ط2طختلاو ط2طختلا   �  Pتسجاملا ةجردو ،2015 ماع ،سمش
               Ô   ,I                     ,I          Þ         ً    ،ة2عارزلا تاعو êملا لاجم   � عــــ¦راشملا ةرادإ   � ة Pخلا نم ا ماع 15 ه�دل ،I 2018,               � �م ط2طختلل
ªلا مولع ة2ثح<لا هلامعأ لمشP ¬سالاو ،ة2فارغجلا ة2تامولعملاو ،ةق2قدلا ةعارزلاو ةåنع راعش oدع،                             È                                                               
 ³ارألا دراوم طئارخ مسر   � ةركتبم ة2نا�م ة2فارغج لولح ر¦»طتو

ارألا مادختسا ط2طختو ،ەا2ملاو                                      ,I                      ,I                             ³ 
 ،  ,I  

 ³ارألا م2يقتو
 ³ارألا روهدتو ،ة2جولورد2هلا ةجذمنلاو ، 

             I                                     ,I            È             È,             ةعارزلاو ،ة¬ Pلا ثولتو ،ة¬ Pلا ل2لحتو ، 
                         Ô   ,I                          ,           ,I                   دعo نع راعشåسالا تاق2بطت   � تارودو ن¦ âاحم ءاطعإ لالخ نم س$ردتلا   � ة Pخ ه�دل ،ةمادتسملا

طو لمع ةشروو ا رمتؤم 16 ,                          �ح ،د�دجلا يداولا ةعماجو I NARSS,                � سكتامويجلاو  كراشو ،ة2لودو ة2ن              ً     
�    ,I 30 مê ا 2لودو ا 2لحم ا عو، Ìê    Þ  ً      ً       ً     Þ 5 قاروأ oسإلل  �ودلا دهعملا   � ة2ثح�           I             I                 ,I,              ة¬¥ت باتك   � لصف هلو نا
 .I               +,             2022,          را�تبالل سمش   *ع زكرم ةقoاسم   � زاف ،�م
 

 لامج اNنار .د .30
زكرملا ،)نآلا  Åح 2019( ادرا��إ ،ەا2ملا ةراد÷و يرلا ،ەاروتكد ثحاo ،لامج ا2نار   È              
 ق¦¥ف وضع ،)CGIAR زكرم -                         I                  ,I      ادرا��إ( ةفاجلا قطانملا   � ة2عارزلا ثوح<لل  �ودلا
( ەا2ملا ةراد÷و يرلا ،  *سدنهملا  È                                  ,I     � يرلا ةسدنهل ادرا��إ سدنهم ،)نآلا  Åح 2019                      ,+        
-RS را<تخال I                       ET,                                        ـل ة2ناد2ملا تاسا2قلا   �و ،)راخدالاو ة2جاتنإلاو ث�دحتلا( ةعرزملا

ET، لا ة<ساحملل وافلا زكرم وضعê¦ملا ەا2ملل ةعê ولا نم لومملا عوÂةلا                                             Þ                     
 ,      Æ                               ,I          Þدألا ق êلا ةقطنم   � ةمادتسالاو ة2جاتنإلاو ةءافúلل 2030 ةدنجأ ذ2فنت" ة2لودلا ة2منتلل ة�د¦»سلا

       È                                        ,I   ةقطنم   � افودروك ةطحمل ادرا��إ زكرم قسèم ،)نآلا  Åح NENA-WEPS" )2020 - ا2ق¦¥فإ لامشو
ألا ق êلا    Þ    دÆ  ا2ق¦¥فإ لامشو ) ( ثحاo دعاسم ،)نآلا  Åح 2019                ,     È                   2010-2011(، ة2عارزلا ثوح<لا زكرم 
)ARC(، ة2ئاملا دراوملا مولع ەاروتكد ة<لاط )ح 2019Å  نآلا(،   È       ALARI- مولعلا ،سمش   *ع ةعماج ¶         +,               
                      ,+                  I,                      ةسدنه سو¦رولا�o ؛سمش   *ع ةعماج ،ةعرزملا   � ف�لاو يرلا ةسدنه ،)2016( ة2عارزلا ةسدنهلا

                                       Þ     ةعoاتم ؛ەا2ملاو يرلا ةرادإ ،ادرا��إ عو êم ،EU-JRDP               ,+           ق¦¥ف وضع ،سمش   *ع ةعماج )2009( ة2عارز
 ³رألا ذ2فنتلا

                   I                                                     +,             ,I,             ،ادرا��إ ،ةعرزملا   � يرلا ةرادإ   *سحت لالخ نم ەا2ملا ة2جاتنإ ز¦çعت ،عــــ¦راشملا لخدتل  
       I,  قطانم   � -CORDOVA ET ةطحم نع لوؤسم ،ادرا��إ ،ەا2ملا ةراد÷و يرلا -   Þ                     عو êملا ة¦ؤر داوم ر¦»طت
                          Þ      ,                               Þ                       È    ة2^¦ردت تارود ءارجإ ،ة2ضا Pفالا تاصنملا لالخ نم ءاê Âلا عم ةعoاتملاو ا2ق¦¥فإ لامشو  Æدألا ق êلا
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( ەا2ملا  �دختسم تا2عمجل               I         2019-2020(، قطانملا   � نيد2فتسملل تاردقلا ءان¬و ب¦ردتلاو                                       ,I         
ا ەا2ملا ةردن ةردا<م لمع راطإ   � NENA-ETNet وضع ،ةفدهتسملا  ,I                              اتلoةعارزلاو ة�ذغألا ةمظنمل ةع 
)WSI(، ةفاجلا قطانملا   � ة2عارزلا ثوح<لل  �ودلا زكرملا ،ەا2ملا ةراد÷و يرلا ،تانا2بلا ل2لحتو عمج،                                                         I                  ,I                 
                     I                                        Þ,                            ةلاÂولا نم لومملا عو êملا ،ەا2ملل ةع¦êلا ة<ساحملل وافلا زكرم   � ب¦ردت عقوم سدنهم ،ادرا��إ
 ,      Æ                               ,I          Þدألا ق êلا ةقطنم   � ةمادتسالاو ة2جاتنإلاو ةءافúلل 2030 ماع ةطخ ذ2فنت" ة2لودلا ة2منتلل ة�د¦»سلا

 È                   +,                          ,I     � يرلا ەا2م مادختسا ةءافك   *سحت يراشåسا ،)نآلا  Åح NENA-WEPS" )2020 ا2ق¦¥فإ لامشو
 .ف�لاو يرلا ةمظنأو ةعرزملا

 
ي Uح_لا �ع دمحأ ةماسأ د.أ .31      ?  

 ³ارألل ة2عارزلا ثوح<لاو تاساردلا دهعم د2مع
                                           ,I ةلحاقلا )ALARI(، وضعو �            ,I 

    Þ  ً      ً       ً                                           È   ،ة¬ Pلا نم ة2لاخلا ةفاقثلاو ،ة2عارزلا تا¬»صلل ا 2لودو ا 2نطو ا عو êم 17
 I,         � كراش ،ة2لودو ة2نطو تا2عمج I 4,               +       ,              � وضعو ،خانملا  Pغتو ءا �خلا حطسألاو

ارمتؤم 27
 
       ة¬ Pلاو ة2محملا تويبلا ةفاقثو تاو �خلا جاتنإ لاجم   � ة2لود ةودنو 
Ò

              ,I                ,                              È   
ارمتؤم 20و

 
نو        
Ò

ة2عارزلا تا¬»صلاو تاو �خلا جاتنإ لاجم   � ة2نطو ةود               ,I                ,                     ، سمåحم راشÐ  ةمظنمل  �ودو           I     I        
                                               I,               نودo ةعارزلاو ،ة2محملا ةعارزلاو ،ةنåسéلا لاجم   � ة2ملع ةعوبطم Ìê    Þ 56 ،)ادرا��إ( ةعارزلاو ة�ذغألا
 .تا<نلا ة�ذغتو ،ة¬¥ت
 

 ىر�ودلا داNع دومحم د.أ .32
,� +Pبخ وه ير¦ودلا روتكدلا

I اعلا م2لعتلا�I مولعلاو ة2موكحلا ةسا2سلاو 
,� اًماع 45 نع د¦çت ةPÔخo عتمتي دئارو ة2عارزلا

I ة2نطولا تاسسؤملا ةدا2ق 
,� لمع� ،ة2لودلاو

I احلا تقولا�I Âسمåعتل لقتسم راشç¦اذغلا نمألا زÆÇ
I 

,� لمعلا ز¦çعتو
I اعلا م2لعتلا جهانم ,+*سحتو ،ةئ�بلاو ءاذغلاو ەا2ملا لاجم�I 

 ،نآلا ÅÈحو 1973 ماع نم ةPÈفلا لالخ .ة2ل<قتسملا تاجا2تحالا ة2بلتل áIارزلا
-2001 ة2نوي( ندرألا ،ةعارزلا ر¦زو :ة2لاتلا بصانملا ير¦ودلا روتكدلا لغش

 جاتنإلا مسق ريدم ،)2010 -2009( ندرألا-نولجع ،ة2نطولا نولجع ةعماج سßئر ،)PÔ 2002مت^س
ÆÈا<نلا

I وينوي-1998 رياني( ا2لاط�إ-امور ،ةعارزلاو ة�ذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم ،تاتا<نلا ة�اقوو 
 ماع ريدم ،)1997–1996( ندرألا-د¬رإ ا2جولونكتلاو مولعلل ة2ندرألا ةعماجلا سßئر بئان ،)2001

 د2مع .)PÔ 1994مت^س -PÔ 1992مت^س( ندرألا-نامع ا2جولونكتلا لقنو ة2عارزلا ثوح<لل Å,Iطولا زكرملا
Âسطسغأ( ،ةدحتملا ة2¬¥علا تارامإلا-,+*علا ،ةدحتملا ة2¬¥علا تارامإلا ةعماج ،ة2عارزلا مولعلا ة2ل 

 سßئر ،)1989 سطسغأ-1984 ر¬»تôأ( ة2ندرألا ةعماجلا ،ةعارزلا ة2لÂ د2مع ،)PÔ 1992مت^س-1990
ÆÈا<نلا جاتنإلا مسق

I د2معلا بئانو تاتا<نلا ة�اقوو، Âمت^س( ،ة2ندرألا ةعماجلا-ةعارزلا ة2لPÔ 1982-أôر¬»ت 
1984(. 
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 دوبعملا د_ع بطق حماس .د .33
ثوح<لل  �وقلا زكرملا   � كراشم ذاتسأ ،دوبعملا د<ع دلاخ حماس              ,I             I        (NRC)oمسق 
ەا2ملا مادختساو ة¬ Pلا    È                  ، عتمتي وهو oلا مولع   � ة¦»ق ة2فلخP ¬غتو ،ةP  خانملا،                        ,I         È        +         

                    ÇI                               +                        ،ة2ئاملا دراوملاو ،  Åيبلا م2يقتلاو ،اهل2لحتو روصلا  Pسفتو ،دعo نع راعشåسالاو
ةعارزلا ةراد÷و ،ة2فارغجلا ة2تامولعملاو ، �حتلاو  ريدقتب )2014( ەاروتكدلا ±نأ ،                                        ,      
وهدت م2يقت" ناونعo ةحورطأ ،ف êلا ة<ترم عم زا2تما                    Þ                            لا رP ¬³ارألا ةردقو ة 

  �        È              ,I  ,I 
 ñانملا  Pغتلا تاهو¦ران�س لظ   � طسوتملا ض2بألا رح<لا قطانم

                             I                    +       ,I,                            ، ا2نا<سإ ، سلدنألا( يرادإلاو  
 عم نواعتلا¬و )ا2نا<سإ( ة2ل2^شإ ةعماجo ةئ�بلاو ة2ع2بطلا دراوملا جمانرب نمض ")�م ، مويفلا ةظفاحم
اجو )ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولا(  Hاتنك ةعماج            I                               يجاف ةعمèادنلوه(   *غني(  Ðع لصح P   ,I      Ô 2010مسàد   � ،         ,+             
       I                                                                I  ,I,  +              ةطسقá  �   Ýارزلا طسوتملا ض2بألا رح<لا دهعمو اد2ل ةعماج نم )زا2تماo( مولعلا   �  Pتسجاملا ةجرد
               I                  È,                                نم )ەا2ملاو ة¬ Pلا مولع( ةعارزلا   � ةداهش مولعلا سو¦رولا�Ð oع لصح I       2005,  وينوي   � ،)ا2نا<سإ(

                                   ً    Þ           &    امو ثحا<ك ةفلتخم ة2ملع بصانم لغش ا ماع  êع ةسمخ نم  ôPأل ،�م ،مويفلا ع¥ف ةرهاقلا ةعماج
oدا�أ رئاز¶ەاروتكدلا دع�H  �   لمملاو ا2نا<سإ( ةفلتخم لودúاسمنلاو ادنلوهو   *صلاو ةدحتملا ة            I  ,I                                           +,                 
            I                 ,I    &                  ÈI,                                        اهيف طرخنا   Åلا لودلا ةسمخ نم  ôPأ   � عــــ¦راشم ةدع   � كراشو ،)�مو ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولاو
 ³ارألا م2يقت Ðع لقتسملا هثحo زكري ،ةعونتم ة2لود تاسسؤم نم ة2لاع ة2نهم     I,  قرف   �

 +            P                                  ,Iغت جذامنو ، 
 ،ة2فارغجلا تامولعملا مظن تاق2بطتو دعo نع راعشåسالاو ،ل2صاحملل ەا2ملا تا<لطتم جذامنو ،خانملا

 راثآ ةجذمن Ðع اً     ,+  È                            ,I       ,I                       È         رخؤم   Pك Pلاو ،يرلا ەا2م ة2عونل   Æا�ملا   Æامزلا ل2لحتلاو ،اهفè2صتو ة¬ Pلا حسمو
    I                                   È                                      ,      ،ة¬ Pلا روهدتو ،ة¦»جلا داصرألا تانا2¬و ، 2Hلقإلا خانملا ،ضرألا حطس ةرارح ةجرد Ðع  �حتلا

دعo نع راعشåسالا تا2نقتو ة2عارزلا ة2جولوك�إلا ةجذمنلا مادختسا Ðع  ءانب ،ة2عارزلا ة2جاتنإلاو  هنإ ،                                                               ً                        
ملاو ة¬ Pلاو تا<نلا   *ب تالعافتلا مهفo صاخ ل�شJ متهم                               +,            È       و خانªخسP  غتو ،ةد�دجلا تا2جهنملاP           +                        + 
                       È        È                     +,          È                       ،ةمادتسملا ةرادإلاو ،ة¬ Pلا صئاصخ   *سحتو ،ف2كتلا تا2ج2تا Pساو ،ة¬ Pلا نو¬¥ك لزعو ،خانملا

              +                        ÇI                                                       ماظنلا تامدخ  Pفوت نامضو عساو قاطن Ðع   Åيبلا ماظنلا جئاتن ز¦çعتل ،يرلا ةراد÷و ل2صاحملا جذامنو
ة2سßئرلا   Åيبلا      ÇI         ، لعلا عمتجملل ةماعلا ة2مهألا يذ ،ثح<لا نم ع»نلا اذه قيبطت نكم�H  Jش� I            ,I                                             � لاعف ل
ة¬ Pلا¶ەا2ملا دراومل ةلما�تملا ةرادإلا نم ةعساو ةعومجم                                                   È  ، ع ا رخؤم حماس روتكدلا لصحÐ ةقومرم           ً                      ةزئاج 
 I                                                    I,       ً             �اعلا م2لعتلا ةرازو ،ة2ئاذغلاو ة2عارزلا ثوح<لا سلجم   � وضع ا 2لاح وهو ،)2020( ة¦�ملا ةلودلا نم
.�م ، Hلعلا ثح<لاو         I      
 

� Uم انيد ةدNسلا .34  ما ?              
ةأرملل  Hلاعلا مالسلا ةردا<م ةسسؤم  ã ما¦ Pم انيد ةد2سلا               +     I                          I        (GPIW)، وã    I 
 لثمتتو ،ة2ئاسèلا ة2حورلا تادا2قلا نم نا�دألا ةددعتم ةعومجم اهسأرت ةمظنم
       ,,          I     +,                       ,I            ,I,         امو عا  Pلا قطانم   � ةحلاصملاو   �اعتلا ل2هسª نم ءاسèلا   *كمت   � اهتمهم
oةجرحلا ة2ملاعلا ل�اشملا ةجلاعم   � ةدعاسملل ة2حورلا دراوملا بلجو ،ەدع                                  ,I                               ، 
ئاÝإ   � تاراوح (GPIW) مظن ،هسßسأت ذنم         ,I     2نادوسلاو قارعلاو   *طسلف¶ل         +,                  

دنهلاو  Pمشكو ،ا�دوبمÂو ،ناتسÌاغفأو        Þ       ً    عم ةôا êلاo ،ا ض�أ GPIW تروط ،اهسßسأت دعo تاونس ةدعل ،       +     
با<شلا عمتجملا ةداقل ة2ملاعلا ةدا2قلل ا جمانرب ،ةدحتملا ممألا            I,  ءانب لاجم   � GPIW لمع عسوت ،                                       ً                    
 ةمزأ ةجلاعمل ةè2يدلا تاعمتجملا ةئبعتو ،ةمادتسمو ةلماش ،ة2منتلل ةد�دج جذامن ز¦çعت لمشßل مالسلا
ضرألل سàدقتلاو ما Pحالاو ة<هرلاo روعشلا ةداعتساو ،ةئ�بلا ەاجت فقاوملا  Pيغتو ،خانملا              +                                                   È                ، تلمع 

�   
,
IGPIW  عÐ إÌيدلا تادا2قلل ة2ملاع ةصنم ءاشè2لا ة2حورلاو ةèإلو ،ة2ئاسÝ ة2سودنهلا ةدا2قلا كا                                                    Þ                     
          ,+               I                 +,    Þ                       &                  ةكراشملا   *كمتو ،برغلاو ق êلا   *ب نزاوتلا نامضو  Hلاعلا حêملا Ðع ة2لعاف  ôPأ ل�شJ ة�ذوبلاو
ة2ق êلا ةè2يدلا د2لاقتلا نم                        Þ   ، م ةد2سلاP  +¦ما ã  مأتلا فلاحتلل   *سسؤملا ءاضعألا نم ةدحاوÐ ،    I                        +,               I  وã    I 
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                                               ,+         ,+         ,+                        ةسرامملا م2معت نأ ف2ك راهظإل د2لاقتلا فلتخم نم   *يلمأتلا   *سرامملا   *ب عمجلا �إ فدهت ةردا<م
 ،Ù             +             ,I       I                 ,I          ,I              ÔI               I¦¥مألا عمتجملل   Æاج�إلا لوحتلا   � ة�اهنلا   � مهاسà نأ نكم¦و  Ù¦¥مألا   Åيدلا دهشملا  Pغ� ة2لمأتلا
Âم ةد2سلا تناP ¦تسجاملا   � ة<لاط ماP  ودنهلا%  oاهاماراÌاس               +           ,I         +        I             و ،لمأت سراممو ادناناغويã  ا ض�أ   I    ً  ةسراد 
                   +                    +               ا2بمولوك ةعماج نم  Pتسجاملا ةجرد Ðع ما¦ Pم ةد2سلا تلصح ،ة�د2فلا د2لاقتلل ةم2ظعلا صوصنلل
ملاعلا نا�دأ ةساردل درافراه ةعماج زكرم ةرادإ سلاجم   � تلمعو        ,I                                                   ، دلاو نيدلل  �ودلا زكرملاوoة2سامول              I                   ، 
»ين   � نا�دألا   *ب راوحلا زكرمو                +,         ,I    ¦و كروÝ ةك        Þ   Seven Pillars. وã  ةكرح ةرادإ سلاجم   � لمعت لازت ال   I              ,I                  
 ,I         I                                           È,           *نوام مارد امراد ة2عمج ةرادإ سلجمل ةراشåسم  ãو ،اف2س   � وت�نام ةسسؤمل (AIM) دنهلا مومع
ناتوب   �   Åطولا ةداعسلا زكرمل يراشåسالا سلجملا   � وضع  ãو ،ة�ذوبلا            I      ,I                                    ,I  ,I      ، �   ماع  ,I     2014، انيد تلصح 

            I,  نع ناoا2لا   � Niwano Peace Foundation ةسسؤم نم Niwano Peace Prize ةزئاج Ðع
نا�دألا   *ب راوحلاo ةد�دع تاونسل اهما  Pلا    È,                            +,       ، لحر" باتك فلؤم وه انيدÅ   عP  ة2حور تاركذم :نمزلا                        ÈI   Ô                     
ة¦ورملا  Pغ ات�س ةصق" ،"ثع<لاو توملاو ةا2حلل ارخؤمو ،"        +           

 
         
Ò

اسلا رمقلا ق àê امدنع"          Þ            ظاق�إ :عط 
 ."ةم�دقلا تا¦¥كذلا
 

 عفار ءاNلع ةروتكدلا ةذاتسألا .35
 ،تانبلا      I,          &                        ة2لÂ   � ا2جولو¬و Pنألاو عامتجالا ملع ذاتسأ ã عفار ءا2لع روسßفورب

�م ،سمش   *ع ةعماج         +,        ، ã  سؤم  I    ِإ ةَ  سَ      سؤم ةِ  سÌناس Human 
)www.hfegypt.netFoundation (، وã  غ ةمظنمP  ة2موكح Ìةطش     I         +             
       +                              I,                  ،اè2يج Pف ،ءاسèلل نوôام فلودنار ة2لÂ   � رئاز ذاتسأ تناÂ ،2011 ماع ذنم
             ,   +    لودلا ةعماج  � ة Pبخ تلمع ،I     2002,                           ماع   � ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولا

                I,         ,+                      ،ة2¬¥علا لودلا   � با<شلا   *كمت تاسا2سل ة¦ؤر عضو I,          � تمهاسو ،ةرجهلاو نا�سلا مسق ،ة2¬¥علا
         I,            ة2عمجلا   � وضع ءا2لع ةروتكدلا ةذاتسألا ،2006¶2005 لالخ نانبلو سÌوتو برغملا �إ ترفاس ث2ح
                                                   I,                                 تكراشو ،ةلماشلا ة2منتلل نسح لماÂ بè¦ز ةسسؤم سßسأت   � تكراش دقو ،ناسÌإلا قوقحل ة¦�ملا

عمجلا لخاد ة2ئاسÌ ةطشÌأ سßسأت   �  ,I                              2ة2فاقثلاو ة2حورلا ثوح<لل ة¦�ملا ة )ESSCR(، وعدت 
تاراضحلاو ممألا   *ب زجاوحلا êك �إ عفار روسßفورب                               +,               ، oةأرملل ة2ملاعلا مالسلا ةردا<م   � ة¬ودنم اهتفص                ,I                              
)GPIW) (2012(، ن   � ةدحتملا ممألا ت<طاخP وÆ  ، ع تددشوÐ لاع جذومن �إ ةجاحلاH  ةهجاومل                        ,I   +  ÔI                               I         
خانملا  Pغت كلذ   � امo ،ة2ل<قتسملا تا�دحتلا                  ,I        +       ، ت �ح   ,  COP 16 )2016( �   ارمôبرغملا ¶ ش oنواعتلا  ,I                         
 ³ارألا ة2منتل  êع ثلاثلا  �ودلا رمتؤملاو )(GPIW عم

                  I          Þ             ,I ةلحاقلا �   
,
I تارمتؤم   � تكراش ،2019 دنهلا        ,I         

سلا عيمج ةطoار   � ةا2حلا ىدم وضع  ãو ،ESSCR)  (نع ةoا2نلاo ة2فوصلل ة2لودلا ةطoارلا   I                 ,I               2تاد )ALL( 
ةأرملل يداصتقالا ىدتنملا   � تا âاحم ءاقلإل ت2عد            I,  دقو ،دنهلا   �     ,    ,I                        ، ع تلصحÐ اهتمهاسمل ةزئاج �                            ,I 
فا Pعا ،)2016( ناسÌإلا ةدحو

 
  È    رودويث روسßفو Pلا اهاعد ، 2Ðلحتلا سفنلا ملع   � ب¦ردتلا   � اهجهنب ا
ً

          ,I          ,I                  I           Ô              
معلا سفن ملعل ب¦ردتلاو ثاحoألا زكرم   � تا âاحم ءاقلإل تoأ               ,    ,I                                   ل ا قفو قي  يرامو جنوي فاتسوج لرا5   ً   
                 I,  نم د�دعلا ف2لأت   � تكراشو عفار روسßفورب تفلأ ،2021 و I    I 2017,                         �اع   � اê$»س ،زنارف نوف ز¦»ل
ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولاو ادنكو برغملاو ناoا2لاو دنهلا   � ةروشèملا بتúلا                 ,I                                                       ، نم د�دعلا ت<تك 
ة¦  Pلجنإلاو ة2¬¥علا   *تغللاo ة2م�دا�ألا تالاقملا                                I      ,I   :ة2م�دا�ألا تا2عمجلا نم د�دعلا   � وضع  ãو ،  ,+                ,+                         
( ا2جولو¬و Pنألل ة2ك¦¥مألا ة2عمجلا                      &          AAA(، عامتجالا ملعل ة2ك¦¥مألا ة2عمجلاو )ASA(، اروoةدا2قلا ةط 
 )ILA(. )https://en.wikipedia.org/wiki/Aliaa_Rafea( ة2لودلا
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 س·راجNم .ج نوراش.د .36
 ا2نروف2لاI                            ,I      Â,                          دهعم   � ذاتسأو ،هفلؤمو ،سفنلا ملع   � ةصصختم س$راج2م نوراش .د
                        Ð              ,Iع زكرت بتك ةع<س ف2لأت   � تكراشو تفلأ ،ة2نطولا ةعماجلاو ة2ناسÌإلا مولعلل
 &                                                         ôP              I       Iأ ة2عامتجا ةè2ب ءاشÌإ Ðع اهم2لاعتو اهتاoاتك عيمج زكرت ، ñورلاو  )فنلا روطتلا

اضورع تمدق ،ةحص
 
                لمع شرو تمدق ،وتنروتو ةنولشرب   � ملاعلا نا�دأ ناملرب   � 
Ò

  ,I                      ,I                               
إلاو ا�¦راتسوك   �  ,I              ôتا�الولاو ،ادنغوأو ،ادنلتكساو ك2سكملاو دنهلاو �مو روداو 

.ال¦و  Pفو ،ةدحتملا    ,,     
 

 نيدلا جا� لNعامسإ .د.أ .37
 ريدملا ناÂو ،ة¦ردنكسإلا ة<تكمل يرخفلا ,+                            *مألا وه نيدلا جاÝ ل2عامسإ
( �م   � ةد�دجلا ة¦ردنكسإلا ة<تكم ،ة¦ردنكسإلا ة<تكمل سسؤملا                                                   ,I     2001-

(  �ودلا كنبلا سßئر بئان ناÂ كلذ ل<قو ،)2017                                      I  1993-2000( نع لوؤسملا 
ا 2ئ�ب ةمادتسملا ة2منتلا                       ً  (ESD) ، لاÅ   إلا اهتمهم تنمضتÝ ع فاÐ عيمج      ÈI                 Þ           
كنبلا اهلوم�   Åلا عــــ¦راشملا                 ÈI              بلاو ةعارزلا   �  �ودلاè2ةئ�بلاو ة2تحتلا ة      I  ,I                                ، Âام Âنا 

ة2لودلا ة2عارزلا ثوح<لل ة¦راشåسالا ةعومجملل ا سßئر     ً                                             (CGIAR) ، ئرلاوßس 
ەا2ملل ة2ملاعلا ةôا êلل سسؤملا           Þ                    (GWP)سالا ةعومجملاوåل¦»متلا جمانرب :ءارقفلا ةدعاسمل ة¦راش 
ل  Hلاعلا سلجملا كراشم سسؤم وضعو P      + (CGAP)غصلا                              I  ەا2مل (WWC) ئروßةدحتملا ممألا ةنجل س 
( ن¦ êعلاو يداحلا نرقلا   � ەا2ملل         ,I                   Þ    1999-2000(، Âام Âذاتسأ نا

 
ةعماج   � ا              
ً

   ,I       Wageningen  وÂة2ل 
 .اسÌرف
                                     I,   ً           ة¦راشåسالا ناجللاو سلاجملا نم د�دعلا   � ا 2لاح لمع¦و ،تا2م�دا�ألا           I,          نم د�دعلا   � وضع وهو
ة2موكحلا  Pغ تامظنملاو ة2ثح<لاو ة2م�دا�ألا تاسسؤملل         I                       ً         مولعلل  �ودلا سلجملا ةاعر دحأ ا 2لاح وهو ،         +    
)ISC(، ئرلاوßودلا   �اجنك  �اظن زكرم ةرادإ سلجمل كراشملا س�  )                                      I      ,I      I  NGIC(، ع لصحÐ نم د�دعلا 
ناoا2لا نم ةق êملا سمشلا ماسو كلذ   � امo زئاوجلا              ,I                    Þ             ، لا ةقوج نم سرافê رفلا فÌنونفلا دئاقو ة2س                 Þ                        

ا ة¦روهمجلا   � بادآلاو         ,I            رفلÌاح دقو ،ة2سâ  عÐ و ،عساو قاطنÌê  أôP  نم        ,                  Þ    &    100 ةلاقم 500 و باتك، 
 .ملاعلا ءاحنأ عيمج نم ة¦¥خف ەاروتكد ةداهش Ð 40ع لصحو
 

ªوم ورمع  Uفسلا ̧ اعم .38       a      ?          
 2011-2001                         ,+    ة2¬¥علا لودلا ةعماج ماع   *مأ

 2001-1991 �م ة2جراخ ر¦زو
-2001( ة2¬¥علا لودلا ةعماجل قباسلا       ,+                       ماعلا   *مألا وه %وم ورمع د2سلا

  ً         ا قoاس لغش ،ة2¬¥علا لودلا لثمت وضع ةلود I          22   نم ةسسؤم  ãو ،)2011
 50 نم ةنجل سأرت I     2013,      ماع   �و ،)2001-1991( �م ة2جراخ ر¦زو بصنم

     I                 ,I,        كلذ   � امo ،تاثعo ةدع   � لمع ،1972و I 1958    ,+    �اع   *ب ،ي�ملا روتسدلا ل�دعتل ةزراo ة2صخش
                                   I,  اراشåسم لمع ة2لاتلا ثالثلا تاونسلا   � ،ةدحتملا ممألا ىدل ة¦�ملا ةثع<لاو اê$»س I,            � �م ةرافس
  ً           ا ريدم ناÂ ،1990 ماع �إ 1983 ماع نم ىرخأ ةرمو ،1981 ماع �إ 1977 ماع نم ة2جراخلا ر¦زول

ة2جراخلا ةرازو   � ة2لودلا تامظنملا ةرادإل                         ,I               ، وم ورمع د2سلا لغش 1983 ماع �إ 1981 ماع نم% 
ا Pفس 1986 �إ I                1983,                                           نم مث ،كرو¦»ين   � ةدحتملا ممألا ىدل مئادلا لثمملا بئان بصنم

 
دنهلا   �     + 
Ò

  ,I      ، �    ,I 
                      I                                     ,I,                  تا�دحتلاو تاد�دهتلاÅ   oعملا ىوتسملا عيفر ةدحتملا ممألا ق¦¥ف   � وضعك ەرا2تخا مت 2003 ماع
.  *يلودلا نمألاو مالسلا لجأ نم  Pيغتلاو        +                           +,  
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ءارزولا سdئر ̧ اعم .39     a              ف ناجd¹        « 
 2010-2009 ك2شåلا ة¦روهمج ءارزو سßئر
قبسألا ك2شåلا ة¦روهمج ءارزو سßئر وه  ßêف ناج د2سلا              Þ                                   ، ئر بئانوßكنبلا س 
ا قoاس ة2منتلاو رامعإلا ةداعإل   Æوروألا       ÔI                           ً ، سم وهوåئرل راشßءاصحإلا بتكم س 
غارب   � داصتقالا ةعماج   � ذاتسأو ،2Ù       Iشåلا         ,I                ,I     ، ئرßلا بناجلا سå2شÙ  �   ا¦روك ىدتنم              I  ,I             
ل<قتسملل  2Ùشåلا       I         ، ف د2سلا قحتلاßê  oفلا بتكملا                Þ            2ثحا<ك ءاصحإلل  �ارد �       I               ,I 
قرف سأرت ،ة�داصتقالاو ة2عامتجالا تامولعملا ثاحoأ دهعم

 
         تانا2ب جلاعت ةفلتخم ا
ً

                      
دال<لا   � تاoاختنالا            ,I      ، لل بئانك ا ض�أ لمع ( سßئرك ا قحالو سßئر          ً        ،2Ù                      Iشåلا ءاصحإلا بتكمل )2003-2009         ً         

 Þ    ً                ,I  Þ                    Taylor Nelson Sofres                  ة2ق¦»سåلا ثاحoألا ةك Ý   � جاتنإلا ريدمÂ ا ض�أ  ßêف ناج د2سلا لمع
Factum سإلا عــــ¦راشملل ا ريدموP ة2ج2تا �   Ý ةصاخلا ةقاطلا ةك      ً                   È        ,I  Þ                 CE Group. �   ماع    ,I     2001 Âا ءزج نا        ً  

ل ططخ عضوو م2يقتب تماق   Åلا I                          �ودلا دقنلا قودنص ةثعo نم     ÈI                       لا روم2تل ة2ئاصحإلا تامدخلê ة2ق،                  Þ     
تقولا كلذ   � طقف ا رخؤم اهلالقتسا Ðع تلصح دق تناÅ   Âلاو     ÈI                              ً       ,I          ، لغش 2012 ماع �إ 2010 ماع نم 
(  Pمعتلاو ءاشÌإلل   Æوروألا كنبلا سßئر بئان بصنم  ßêف د2سلا          Þ                            ÔI               +  EBRD(، ا2سلا لاجملا لخد% ،                  I  

         ً         I          ةموكحل ا سßئر ناÂ  �اتلا¬و ،2010 ماع �إ 2009 ماع نم ك2شåلا ة¦روهمج ءارزو سßئر بصنم لغش
     I,                     ً         ماع   � ك2شåلا ة2لام ر¦زو ا ض�أ ناÂو ،ÔI  ,I     2009                                         ماع   �   Æوروألا سلجملل ة2ك2شåلا ةسائرلا لالخ دال<لا

لثم سلاجملا نم د�دعلا   � وضع ا ض�أ وه ة2سßئرلا هتطشÌأ بناج �إ ،2013       ً       ,I                      : ةعماج ءانمأ سلجم 
.ە Pغو 2Ù                         ÇI       Iشåلا   Æاصحإلا سلجملاو ،غار¬و ،داصتقالا    +   
 

 فNلNنفNل3 ن�زور دNسلا .40
 2017-2012 ا¦راغلo ة¦روهمج سßئر
Âن¦زور نا oئر عبار ف2ل2نف2لßس oح ا2طارقم�د بختنم يراغلÅ  ماع                                                        È     2009، 
Âأ ذفن :حجان لامعأ دئار ناôP  م 80    &                             نمê إ ا عوÌسسؤملا ؛ا2ناملأ   � ا 2ئاش   Þ  ً        ً   ,I                 
             I,                                                                 لثم ا¦راغلo   � قاطنلا ةعساو ة2لود ة¦راقع عــــ¦راشمل يذ2فنتلا سßئرلاو كراشملا
Business Park Sofia، أôP  ونج   � يراجت عمجم      Ô             ,I    ب Ý أ ،ا¬وروأ قÌأ أشôP  نم    Þ                  &    11000 م� لمع نا

 1000     +         مض�  Pبك عمجم -            Þ                                          ,I  ا2فوص كراÅ   oكس ،ملاعلا ءاحنأ عيمج نم ة2نقتلا ة2لاع ةك Ý 250 بذجو
 ر¦زو بصنم لغش ث2ح I     2009,                              ماع   � ةسا2سلا ف2ل2نف2لo د2سلا لخد ،ة2^تكمو ة¦راجتو ة2نكس ةدحو
                       I                          ÔI,   ً      ً        عــــ¦راشملا فالآ أدo ؛  Æوروألا داحتالا لاومأ ةرادإ   � ا د�دج ا جهن مدق ،ةماعلا لاغشألاو ة2م2لقإلا ة2منتلا
     È                                                    Ô        جمان Pلا أد¬و ؛ةع¦êلا قرطلا ءانبل لجألا ةل¦»ط ةد�دج ة2ج2تا Pسا عضو ،ة¦راغل<لا قطانملا ث�دحتل
ةقاطلا ةءافúل   Åطولا      ,I              ، د2سلا باختنا مت oئر ف2ل2نف2لßة¦روهمجل ا س oماع   � ا¦راغل                               ً                    ,I     2011، قلطأ دقو 
 ةموكحلاو ،تارا�تبالا لثم لجألا ةل¦»ط ة2نطو تا¦»لوأ عضو ،I         2020,                         ا¦راغلo   � ة2نطولا ة2منتلا جمانرب
  Å  ،      È                    È  ,I                                                      ,Iهملا م2لعتلا ماظنو ،لاصتالاو ،ح»مطلا ث�دحتلا جمانر¬و ،  Æو úPلإلا ت¦»صتلاو ،ة2نو úPلإلا

 ñ                   ÔIولوك�إ ماظن لوأ áرو سسأ ،عــــ¦»نتلاو ر¦¥حتلاو ،ةقاطلا ةءافكو ،لجألا ل¦»ط ماعلا ط2طختلاو
 L                        عار وه ف2ل2نف2لo د2سلا ،ا2فوص –                        I,                                   ناقل<لا ةقطنمو ا¦راغلo   � ة2نقتلا ة2لاع ةق�دح لوأو را�تبالل
    &                  È                                                                نم  ôPأ قلخ مت هتيالو ة Pف لالخ ،تالاصتالاو تامولعملا ا2جولونكت لثم ة2نقتلا ة2لاع تاعانصلل

.ةقئافلا ا2جولونكتلا تاعانص   � ةد�دج لمع ةصرف 90.000                 ,I                             
  



24 
 

 
̧ اعم .41     a سلاNكت ا¬�ا ةدdشNفسالN� 

 2012-2010 ا2جروج ءارزو سßئر بئان
                  I                       ةردا<م سßئر بصنم  2Ðفسال2شßكت ا��إ ةد2سلا تلغش ،2017         ً       ماع نم ا را<تعا
( داسفلا ةحفا�مل   Æوروألا داحتالا              ÔI                 EUACI( – لا اذه دع¦وP جمان            Ô     أ ا 2لاحôP  جمانرب     ً     Ô        
       ,+                      ÔI  ,I                     ,I                  ذ2فنت   *سحت �إ فدهي ا2ناركوأ   � داسفلا ةحفا�م لاجم   �   Æوروألا داحتالل معد
ا2ناركوأ   � داسفلا ةحفا�م ةسا2س                      ,I         ، ã  ئرßروجلا دهعملا ةسñ   تاساردلل  I                    ÔI          

( ة2ج2تا Pسإلا     È        GISS( - غ ة¦¥كف ةسسؤم وهوP  غو ة2ح¬رP  حç¬2لاو ،ةÅ   لمعت Âةمتهملا فارطألل ردصم                   +          +            ÈI                           
�   
,
I جامدنا حاجن   � ةمهاسملا �إ فدهــ¦و ،ة2جراخلا ةسا2سلا تارا2خو ة2نمألاو ة2سا2سلا تارا2خلا مهف                      ,I             

                           I     ,   ,I                  ة2سا2سلاو ة2ندملا ةسردملا   � ة âاحم  2Ðفشال2شßكت ةد2سلا ،I              ÔI      I,         )لطألا   Æوروألا ءاضفلا   � ا2جروج
ا2ناركوأ ،ف2يك   �  ,I               ، وã  دلاو ة2ل¦»حتلا ةدا2قلاو ةلودلا ءانب   � تارود سردت   I             ,I                                    نوناقلاو ة2¬وروألا تاسار 

     I  ,I                  ,+        لوأ   �  2Ðفشال2شßكت ةد2سلا   *يعت مت ،I                         I      ,I      I   �ودلا   �اجنك  �اظن زكرم ءانمأ سلجم وضع  ãو ،I      �ودلا
     I,                          ُ     ماع   � ة2لخادلا ر¦زول ة<ئان تني ع مث ،I                         ,I         ,I     2004          ماع   � ا2جروج   � لدعلا ر¦زول ة<ئانك اهل  �وكح بصنم

 بصنم تلغشو ،2007 ماع �إ I        2006                                    ماع نم  )ßل<ت فانئåسا ةم�حمل ةسßئر تح<صأ مث ،2005
 I 5,    � ،2008 ويام �إ رياني نم ا2جروجل ةماع ة2عدمÂو ،2008 �إ 2007 نم ا2جروج ,         � ءاضقلا ةر¦زو
          I,  ،قحال تقو   � ،P    È      Ô 2008مسàد  Åح هتلغش يذلا بصنملا وهو ،ة2جراخلل ةر¦زو اهن�يعت مت ،2008 ويام
 ةلودلا ةر¦زو بصنم تلغش 2012 ماع �إ 2010 ماع نم ،I                                  �وقلا نمألا سلجم ةسائرل اهن�يعت مت

 .جامدإلا ةداعإل
 

 وكن«شوي ان��تاL ةدNسلا -42
 2010-2005 ا2ناركوأل �وألا ةد2سلا
   I  Þ                                                                      ك¦ ã  Ý ،وكن�شوي روتك2ف ا2ناركوأل ثلاثلا سßئرلا ةجوز ،وكن�شوي ان¦¥تاÂ ةد2سلا
 كراشملا سßئرلا Intermedium Strategy, Consulting and Capital ،سسؤم
زكرم ةرادإ سلجم وضعو ،  *يناركوألل  Hلاعلا رمتؤملل يراشåسالا سلجملل                               I          +,                       Nizami 

Ganjavi و ، �ودلاã  ئرßةسسؤم ةرادإ سلجم ةس      I    I                        3000 لا ،ا2ناركوأÅ   ةكراشم ززعت              ÈI             
         I                                                           Þ     ,I,  ,+         ةعماجلا   � تاê Âلل ة2عامتجالا ة2لوؤسملا تسرد ،نونفلاو م2لعتلاو ةحصلا تالاجم   �   *نطاوملا
ةعماجلاo فا Ýإلا سلجم   � وضع ا 2لاح  ãو 2018 �إ 2014 نم ة2ناركوألا ة2ف�ملا   I     ً       ,I         Þ           . 

  ً         ا قحال تلمع ،ة2ناسÌإلا نوؤشلاو ناسÌإلا قوقح نوؤشل ة2جراخلا ةرازو ل2كول صاخ دعاسمÂ تلمع
ناغ¦ر دلانور ةرادإ ءانثأ ماعلا لاصتالا بتكم   � ض2بألا ت2بلا   �  ,I              ,I                                           ، ة2ك¦¥مألا ةنازخلا ةرازو   � تلمع مث       ,I                        
بألا شوب جروج ةرادإ ءانثأ يذ2فنتلا  Pتركسلا بتكم   �  ,I             +                                  ، oبصنملا اذه كرت دع، Âةنجللا   � ا وضع تنا    ً   ,I        

�¦ Ý تناÂ ،ا2ناركوأ لالقتسا نالعإ دعÙ                È                  I، o¦¥مألا سرغنوúلل ةك Pشملا ة�داصتقالا
 
  Þ                 سßئر بئانو ا سسؤم ا
Ò

      ً             
 �KPMG Peatإ تمضنا ،I     1993,  ماع   � ،ة2ك¦¥مألا ةدحتملا تا�الولاو ا2ناركوأ ةسسؤم

Marwick/Barents Group Âسمåا ريدملاو   ��ملا ب¦ردتلا جمانرب   � ةراش           ,I                     ,I          اهتف2ظو تكرت ،يرطقل 
 .I     2000,  ماع   �
 

̧ اعم .43     a ئرdجدموجال وكتالز ءارزولا سNا 
 2022-2001 كسرهلاو ةنسوبلا ءارزو سßئر
 2015-2012 كسرهلاو ةنسوبلا ءارزو سßئر بئان
            Ô         ً    ة2م�دا�ألا ة Pخلا نم ا ماع 30    &     نم  ôPأZlatko Lagumdžija o د2سلا عتمتي
       I                          ,I,                              ةموكح   � ىوتسملا ةع2فر فئاظو كلذ   � امo ىوتسملا ةع2فر ة2سا2سلاو
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-1993( ءارزولا سßئرل بئانك ,+    *عو ،ءارزولا سßئر لامعأo مئاقو ءارزولل سßئرك كسرهلاو ةنسوبلا
( نامل Pلا وضع ر¦زوو )1996                Ô      2001-2002 أ م2عزو )2015-2012 ؛ôP  بزح            Ô     قارعألا ددعتم  %ا2س     I              - 

(  áامتجالا  Oارقم�دلا بزحلا                I        I  SDP( �   دال<لا )    ,I        1997-2014( �   فP اع   *ب ةفلتخم تا�     ,I   È            +,    I 1992 و 
وف2ياÝ   � "ةك Pشم م2قو تاعمتجم" ةسسؤم سسؤم وهو ،2015                                 È     ,I       ، Âذاتسأ نا

 
          لامعألا ةرادإ ة2لÂ   � ا
ً

   ,I                   
               I,              ةفلتخم تاعماج   � رئاز ذاتسأو ،1989 ماع ذنم وف2ياÝ ةعماجo ة2ئا¬¥هúلا ةسدنهلا ة2لÂو داصتقالاو
ا�¦¥مأو ا2سآو ا¬وروأ   �  ,I                     ، خ ه�دلP ة2لودلاو ة2نطولا ة2منتلا   � ة¦»ق ة oتاسسؤملا ءانب كلذ   � ام،        Ô        ,I                               ,I                    
لاقتنا ةلحرمo رمت   Åلا تاداصتقالاو               ÈI                  2سالا مادختسالاو ،ة2سفانتلا ةردقلاو ةP ا2جولونكتل   29تا                                     È    ÔI            
 ñانملا لمعلاو ،ةمادتسملاو ةلماشلا ة2منتلاو ،تامولعملا

    I                                 È,                                                      ،ةك Pشملا تاعمتجملاو ،ع»نتلا ز¦çعتو ، 
مهاسو تاoارطضا ة Pف لالخ دال<لا داق ،ة2لودلا ة2سامولoدلاو ،ءارآلا قفاوت ءان¬و ،راوحلاو ةكراشملاو                 È                 
لا ءاهنإ   �  ,I         اعتلاو مالسلا ءان¬و عا��  .                        ,I  
 

 ازونيTسا ادنانرف ا�رام ةدNسلا .44
 ةدحتملا ممألل ةماعلا ة2عمجلل نوع<سلاو ثلاثلا سßئرلا

 )2018-2017( روداوôإلا ة2جراخ ةر¦زو
 )2014-2012( روداوôإلا عافد ةر¦زو
 20    &              نم  ôPأo ازوني^سإ                       ,+                                   ا¦رام ،ةماعلا ة2عمجلل   *ع<سلاو ةثلاثلا ةرودلا ةسßئر عتمتت

                                   Ô                   ,I         ً    ،نمألاو ،مالسلاو ،ة2لودلا تاضوافملا   � فارطألا ةددعتملا ة Pخلا نم ا ماع
 ,+                                                                  *ب ةاواسملاو ،ة2لصألا بوعشلاو ،ناسÌإلا قوقحو ،حالسلا عçنو ،عافدلاو
                 +     ÔI                                              ,+       نواعتلاو خانملا  Pغتو   ñولويبلا ع»نتلا ،ةئ�بلاو ،ةمادتسملا ة2منتلاو ،  *سèجلا

               I                               +,                      ,I,    ةقسèم ةر¦زوو ،  Åطولا عافدلل ةر¦زوو ،)  *ترم( ة2جراخلل ةر¦زوك روداوôإلا   � تلمع ،فارطألا ددعتم
 .È         I        ,I     �اقثلاو  2ýبطلا ثا Pلل
                                   I                      È                                 ،ةحا2سلا تارازو مض� يذلاو ،جــــ¦و Pلاو ة2جراخلا ةسا2سلل  áاطقلا سلجملا تقسÌ ةفصلا ەذهــ¬و
ةئ�بلاو ،ة2جراخلا ةراجتلاو ،ثا Pلاو ةفاقثلاو              È                              ، ح   *صلاو 77 ـلا ةعومجم ةسائر ازوني^سإ ةد2سلا تلوتÅ       +,   È 
زيدنألا لود ةعامج سßئر بصنم ا ض�أ تلغشو ،2018 ماع        ,+                       I,   ةنجلل   *سمخلاو ةسداسلا ةرودلا   �و ،                            ً           
 تاهجلا :ة2لصألا بوعشلا ءاسÌ" ناونعo روداوôإ هتمدق يذلا رارقلا دامتعا Ðع تعجش ةأرملا عضو
"ع»جلاو رقفلا Ðع ءاضقلا   � ة2سßئرلا ةلعافلا                   ,I                        ، Âبك تناP         +ع سداسلا ن¦¥متؤملا   �   *ضوافملا ةê            +,  ,I                    Þ 

                    Þ         ,I                                      +          ,I           ةدحتملا ممألا رمتؤم   �و خانملا  Pغت نأشJ ة¦راطإلا ةدحتملا ممألا ة2قافتا   � فارطألل  êع عباسلاو
 .20+ و¦ر ةمادتسملا ة2منتلل

كرو¦»ين   � ةدحتملا ممألا ىدل روداوôإل مئادلا لثمملا بصنم لغشª ةأرما لوأ تناI     2008، Â,  ماع   �                                                                    ,I        ، 
 I     +                        ,I                              ,I,                     � ةماعلا ة2عمجلا لامعأ ط2شèتب   Åعملا لماعلا ق¦¥فلا لمع  Pسßت   � تكراش ،بصنملا اذه لالخو
                     I                                           فادهألا قيقحت لجأ نم  Hلاعلا ىوتسملا Ðع ةلوذ<ملا دوهجلا تداق امÂ ،,+                       *تسلاو ةثلاثلا اهترود
 .ة2فلألل ة2ئامنإلا
 

 شpيفوراتيك را3ارج ادنيلوك ةدNسلا .45
 )2020-2015( ا2تاورك ةسßئر
 ا2تاورك ة¦روهمجل ةسßئر )ةد2س            I                                   لوأو( عبار  ã شåيفوراتيك راoارغ ادنيلوك ةد2سلا
                       ,+                       لامش فلح ةمظنمل ماعلا   *مألل ةدعاسم ةأرما لوأÂ تلمع ،)2015-2020(
              +             I                                     ,I      تا�الولا ىدل ة Pفسو ا2تاورك   � ة2جراخلل ةر¦زو لوأ كلذكو ،)وتانلا(  )لطألا

 ة2م�دا�أ ةنهم طاشèب تعoات ،ة2سا2سلاو ة2سامولoدلا ة2نهملا اهتا2ح عم يزاوتلاo ،ة2ك¦¥مألا ةدحتملا
                                               I                                            ,I,  نطنشاو جروج ةعماجو ة2سامولoدلا ان�يف ة2م�دا�أ   � ة2نمألا تاساردلاو ة2لودلا تاقالعلاو ةموكحلا   �
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برغز ةعماجو   Pك¬»ه زنوج ةعماجو درافراه ةعماجو                Ô                   ىدم زاجنإلل ت�ا Pلوف ةزئاج Ðع تلصح ،            ,,                                
 ثدحتمÂ تكراشو تمظن ،ة¦¥خفلا ەاروتكدلاو ةمسوألاو ة2لودلاو ة2نطولا زئاوجلا نم ددعو ،ةا2حلا

             +                                                    I,           ثادحألا نم اه Pغو ةصصختملاو ة2م�دا�ألاو ة2نمألا ثادحألا نم 7ح� ال ددع   � ةنجل وضع وأ ß(     Iئر
 ةسرمتم ة2سا2س ã  I ،ة2لودلاو ة2نطولا ا�اضقلا لوح تالاقملا نم د�دعلا ت<تكو ،ملاعلا لوح ةماعلا

          Ô   ,I                                 Ô      I                                  تاساردو ، )لطألا  Pع ةقالعلاو ،ة2سا2سويجلا تاساردلا   � ة Pخ اهيدل ،ة2لودو ة2نطو ة2سامولoدو
                                                                   Þ                    ،ا2سور عم تاقالعلاو ،ة¦»يسآلا ة2¬وروألاو ة2¬وروألا تاساردلاو ،ا¬وروأ ق Ý بونجو ناقل<لا برغ
�لا دعo ةحلاصملاو ءانبلا ،تافاقثلاو نا�دألا   *ب تاقالعلاو               I                         نمألا ا�اضقو ، áامتجالا ع»نلا ا�اضقو ،عا                                           ,+           
ة2نمألا تاسا2سلاو ة2لودلا تاقالعلل ىرخألا بناوجلا نم د�دعلاو  Hلاعلا       I                                                          . 
 

ءارزولا سdئر ̧ اعم .46     a              شU روباج ل��p½ 
   ?           «a 

 2015 افودلوم ءارزو سßئر
 )å¦روباج   +         ل¦ Pش د2سلا

        ÞI ئرو افودلوم لامعأ لجرßج¥خت ،قباسلا افودلوم ءارزو س 
oبخك نا2نوفالس ةعماج نم كلذ دعP  اع   *ب يداصتقا�                                +           +,    I 2001 - 2003، Âنا 
 �وت ،I     2004,  ماع   � ،I   Þ   Moldcell                          +         ةك êل  2Hلقإلا تاع2بملا لثمم وه ل¦ Pش د2سلا

ل2سدلوم   �  2Hلقإلا تاع2بملا مسق ةدا2ق                          I  ,I        ، اع   *ب�    +,    I 2004 2008 و، Âلا   � تاع2بملا ريدم ناê ةك                      ,I    Þ  ، 
      ُ    Ðع ضر ع ،I     2012,  ماع   � ،Þ   Moldcell                        +               ةك êل يذ2فنتلا سßئرلا وه ل¦ Pش د2سلا ناÂ ،2008 ماع ذنم
 I     2015، �    ,I,  ماع   � I                                    Þ   Azercell,            +         ةك êل يذ2فنتلا سßئرلا بصنم �إ ناج2¬رذأ   � لاقتنالا ل¦ Pش د2سلا
 ,+         I                           ÈI,                       *يعت مت ،  Åفوم2ت يالوك2ن د2سلا قباسلا   �ودلوملا سßئرلا نع رداص موسرم بجومÔ    2015، o   ريا Pف
 )å¦روباغ ل¦ Pش د2سلا

افودلوم ةموكح ءارزو سßئر بصنمل ا حشرم           +           ÞI     ً                                ، ف   � بختناوP ³املا ريا 
  oة2بلغأ         ,I   Ô         ,I         

 .بصنملا اذهل باونلا سلجم تاوصأ
 

ا¬��ب و Uلوك ز�¾ل ىرام ةدNسلا .47                        ?        
 قباسلا اطلام سßئر
 ,+                                            +                 *ب اطلام ة¦روهمجل عساتلا سßئرلا بصنم ا�¦¥ب و Pلوك ز¦»ل يرام ةد2سلا تلغش
 ناملرب           I,                                          خــــ¦رات   � ةرم لوأل ةسßئرك اهح2شرت Ðع ةقفاوملا تمتو ،I 2014-2019     �اع
 وهو ،I                      ,I               2014,                       ل¦¥بأ نم لوألا   � ذختا باونلا سلجم نم   Æاملرب رارقo عامجإلاo ،اطلام
ل يروتسدلا خــــ¦راتلا   � ا روطت لثم� ام             ً   ,I                       ئرل ة¦روتسدلا   *م2لا تدأ ،اطلامßاطلام س �            +,                        ,I 4 

                      I    ,I                            +           ً    سßئر بصنم لغشª ةأرما   Æاث  ãو ،دال<لل ةسßئر رغصأ ا�¦¥ب و Pلوك تناÂ ا ماع I    55,  نس   � ،2014 ل¦¥بأ
.ا ماع 32 دعo ةلودلا    ً   
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ةNلودلا ةمظنملا ةنجللا ءاضعأل ةزجوملا ةNتاذلا ة Uسلا     ?                                               
 

 ان«س�اس نا£وم روتكدلا .1
،يذ2فنتلا  Pتركسلا وه ناهوم روتكدلا  ةفاجلا قطانملا ة2منتل ة2لودلا ةعامجلا           +       

IDDC، ارز سدنهم وهوá     I oلالخ دافأ دقو ،ل2صاحملا ا2جولويسف ملاعو زرا 
 +                                  P                   ,Iبك ل�شJ )ادرا��إ( ةفاجلا قطانملا   � ة2عارزلا ثوح<لل I      �ودلا        I,       زكرملا   � هلمع
*سولا ا2سآو ا2ق¦¥فأ لامشو ا2سآ برغ   � دراوملا يدودحم ,+           *عرازملا  ,I                                    

(CWANA)  دالجنب ام2سالو ،ا2سآ بونجوàا¬و لا<�نو دنهلاو ،شôجتن ،ناتس 
فافجلا ةرادإ   � هلمع نع          ,I              لا قطانم   � سدعلاو صمحلل "يوتشلا رذ<لا" ة2نقت>                                    ,I          طسوتملا ض2بألا رح 
         I,    ة2جاتنإ   � I                                                      50-60٪,           ة<سèب ةدا¦ز �إ ىدأ امم ،ا2ق¦¥فإ لامشو ا2سآ برغ ةقطنم   � ةضفخنملا
 لغش ،ICRISAو ادرا��إل  CGIARنم King Baudoin ةزئاج ثح<لا اذه حنم ،ەا2ملاو ل2صاحملا
ة2ثارولا لوصألا   *سحت جمانرب ريدم مث ،تا2لوق<لا جمانرب دئاق بصنم ماعلا ريدملا دعاسم ا ض�أو ،               ,+                                                    ً                     

(ADG) �   إ��نمزلا نم نيدقع نم برق� امل ادرا  ,I                                   ، ل همعد ىدأP صمحلا ةصاخو ،ة�دنهلا تا2لوق<لا جمان            Ô                                    
دنهلا   � دراوملا �إ نورقتف� نيذلا   *عرازملل  PثكôP  oأ دئاوف �إ  �وبا5لا سدعلاو               I             Ô     +         +,                           ,I      . عالا متP ع فاÐ        È      
اريدقت همساo ادرا��إ   �  )ßئر  Pتخم  Hس ،هتدا2قو ة2ثح<لا ان�سôاس روتكدلا تامهاسمo عساو قاطن

 
   I     Ô     I  ,I                     
Ò

 
 ة2عمجلاو ةعارزلا ملعل ة�دنهلا ة2عمجلا ل<ق نم ة2بهذلا تا2لاد2ملا نم ددع Ðع لصح ،هتازاجنإل
 هن�يعت مت ،ادرا��إ نم ەدعاقت دعo ،تاعماج ثالث نم ة¦¥خف ەاروتكدو اهر¦»طتو لوق<لا ثاحoأل ة�دنهلا
ذاتسأ

 
      ا رئاز ا
ً

 ³ارألا ثاحoأ زكرم   �  ً      
ناoا2لاo يروتوت ةعماجo ةلحاقلا    ,I                 ,I                               ، ل2صاحملا مولع ة2عمج هتحنم 

اريدقت ة2عمجلا   � ة¦¥خف ة¦»ضع هحنم لالخ نم ةا2حلا ىدم زاجنإلا ةزئاج ا رخؤم ة2ك¦¥مألا
 
               I,                                                   ً              هتامهاسمل 
Ò

           
 ناثانيماوس ةزئاج  TAAS (Trust for Advancement of Agricultural Sciences) هحنم ،ةمهملا
 .2012 رياني I          ,I 25,            � ةعارزلا   � ةدا2قلل
 

 كوف مNج روتكدلا ذاتسألا .2
ف م2ج روسßفو Pلا    Ô            مادتسملا عمتجملل نروبلم دهعم   � يرخف ذاتسأ ل2مز وه كو،                       ,I                               

           I,                                    امهتاقا2س   � ا2جولونكتلاو ملعلا Ðع هثاحoأ تزكر ،غنوغنولو ةعماجo يرخف ذاتسأو
ةملوعلاo ةط<ترملا ا�اضقلا Ðع صاخ ل�شP   Jك Pلا عم ة2عامتجالا                 È  +,                                      ، غتوP  خانملا     +        

 ÔI                                                     ,I          +         � تامولعملا ا2جولونكتو ةركسعلاو ة¦وونلا ا2جولونكتلاو   ñولونكتلا  Pغتلاو
مÂوحلا روطت :ة2لاقتنا ةلحرم   � ملاوع" وه ه<تك ثدحأ ،عمتجملا                      ,I                            ع ةP  بكوك     Ô      

                                        +                   I              Ô,               ةط<ترملا ا�اضقلا Ðع هثاحoأ ثدحأ زكري .ي Pل2ماÂ ف¦زوج روسßفو Pلا عم هف2لأت   � كراش ،"طوغضم
.تقولا م2هافمل ة2سا2سلاو ة2عامتجالا راثآلاو خــــ¦راتلاو ة2جولويجلا ةسدنهلاو خانملا  Pغتب     +                                                                                   


