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ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ديدحتل ماعلا عامتجالا      
لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإل        

  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا
  ةيناثلا ةرودلا

 ، ناسين٢١-١٦امنب ةنيدم   ٢٠١٢ليربأ / 
  **تقؤملا لامعألا لودج نم) و (٤دنبلا 

ربـنم ءاشنإل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا يف رظنلا        
عوـنتلا لاـجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح         

        ةينازيملا: ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا
تاسايسـلاو مولع  لل يلود يموكح ربنم ةرادإل ةيداشرإلا ةينازيملا تاجايتحا        

  هذيفنتو ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف
  

  ةنامألا نم ةركذم    
  

  ةمدقم    
مولعلل يلود يموكح ربنم ةرادإل ةينازيملا تاجايتحاب ايداشرإ انايب ةركذملا هذه مدقت              - ١
  . هذيفنتو ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو
ىلإ ادانتـسا ةيونسـلا ةـينازيملا طسوتمل ةيداشرإلا ماقرألا ضرعت ،ةلحرملا هذه يفو                - ٢

ىتم قدأ ةينازيم ديدحت نكميو     . هلمع جمانربل ةلمتحملا رصانعلاو ،ربنملا ةرادإل ةحاتملا تارايخلا       
  . هلمع جمانربو ةيتاسسؤملا هتابيترتو ،ربنملا لكيه ىلع قافتالا مت

  
  

ناسين١٢خيراتب اهرادصإ ديعأ  *  ةينف بابسأل٢٠١٢ليربأ /   .  
  **  UNEP/IPBES.MI/2/1.  
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اـهريغو ،رفسلاو ،تاسلجلا فيلاكت ةنامألا تضرعتسا ،ةركذملا         هذه دادعإ ىدلو    - ٣  
ىـلع ءوضـلا طيلست مت دقو   . ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ىتش عقاوم مييقتب ةلصلا تاذ لئاسملا نم      

قئاـثولا يف ةضورعملا تارايخلا ىلع دامتعالاب ،عفترملاو ضفخنملا اهيدحب ةيداشرإلا فيلاكتلا     
ناـكملا دـيدحت تارايخو   )UNEP/IPBES.MI/2/2(لمعلا جمان  ربل ةنكمملا رصانعلاب ةقلعتملا     ،

ربـنملا ةـنامأل ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملاو       )UNEP/IPBES.MI/2/5(ربنملا ةنامأل يلعفلا      ،
)UNEP/IPBES.MI/2/6 .(        فيلاكت لمتحملا لمعلا جمانربب ةقلعتملا ةيداشرإلا فيلاكتلا يعارتو
  . ذيفنتلا نم ىلوألا ةنسلا نوضغ يف ةلمتحملا ليغشتلا ءدب

  . ةدحتملا تايالولا تارالودب ماقرألا عيمج درتو  - ٤
  

  ربنملا ةرادإل ةيداشرإلا ةينازيملا  -الوأ   
  . ربنملا ةرادإل ةردقملا ةيونسلا فيلاكتلا نع ةماع ةحمل عرفلا اذه مدقي  - ٥
  

  ةنامألا  -فلأ   
اليدعت لاخدإل  ١لودجلا يف ةدراولا تامولعملا عضخت        - ٦ نأشب قافتا ىلع ءانب اهيلع ت       

معدـلاو ةرادإلا ريفوـتب ةقلعتملا ةنامألا ماهمو ،ةلصلا تاذ ةطشنألاو لمعلا جمانرب تالاجم              
ةدحتملا ممألا يفظومل ةيونسلا تابترملا ىلإ ماقرألا هذه دنتستو         . لمعلا جمانرب ةطشنأل ينفلا   

متها تدبأ يتلا سمخلا لودلا ىلإ ةبسنلاب       ٢٠١٢-٢٠١١ةرتفلل   ربـنملا ةنامأ ةفاضتساب اهما      
ةسـسؤملا نأشـب ةدـحتملا ممألا ة        موظنم تاسسؤم نم مدقملا كرتشملا حارتقالا ىلع ءانبو       

ىلع  رشابملاريغو ةرشابملا نيفظوملا فيلاكت فيلاكتلا لمشتو       . ةنامألل ةفيضملا تاسسؤملا   وأ  
  . تاريدقتلا طسوتم ساسأ

  ١لودجلا 
ةنامألا يفظومل ةرشابملا ريغو ةرشابملا فيلاكتلا       )تآفاكملاو تابترملا( 

  ايروك ةيروهمج  اينيك  دنهلا  ايناملأ  اسنرف  نيفظوملا كالم
  : نيفظوم ةعست            

فـظومو ؛   )١-دم(ريدم  /نيمأ
فـظومو ؛  )٥-ف(مدقأ جمارب   

فظومو ؛  )٣-ف(ةيلام نوؤش   
فــظومو ؛ )٣-ف(جمارــب 
فـظومو ؛   )٣-ف(تالاصتا  

ةـثالثو ؛   )٢-ف(ةيرادإ نوؤش   
ةيرادإلا معدلل نيفظوم   )٥-ع( 

٢ ٠٠٠ ٧١٠  ١ ٤٦٠ ٢١٤  ١ ٥٢٧ ٠٨٦  ١ ٦٤١ ١٨٢  ١ ٧٨٠ ٥٤٠  
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  ةرادإلا تائيه تاعامتجا  -ءاب   
هـتئيه تاعامتجا لثم ربنملل ةيداعلا تاعامتجالا ةرادإلا تائيه تاعامتجا لمشت             - ٧

يتـلا تا   عامتجالا فيلاكت كلذ نمض جردت الو     . ةيعرفلا هتائيهو ) ماعلا عامتجالا (ةماعلا  
  . ربنملا لمع جمانرب نم ةفلتخم ةلمتحم ةطشنأب ديدحتلا هجو ىلع طبترت

  
  ماعلا عامتجالا  -  ١  

ةنسلا يف دحاو ماع عامتجا فيلاكتل اريدقت         ٢لودجلا ضرعي     - ٨ ةمجرتلاو ،مايأ ةسمخ   ( 
نادـلبلا نـم نيكراشـملا معدو ،ةدحتملا ممألل تسلا ةيمسرلا تاغللاب قئاثولاو ،ةيوفشلا              

وحنب ردق )ةيمانلا  ي ام عم كراشم ٥٠٠،  مهنم١٠٠ةكراشم ربنملا معدي (    .(  
  

  ٢لودجلا 
  ةماعلا تاعامتجالا فيلاكت    

  
  ضفخنملا دحلا: ةفلكتلا  عفترملا دحلا: ةفلكتلا  مايألا ددع  نيكراشملا ددع

        ٧٥٠ ٠٠٠  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ٥  ٥٠٠  
نوموعدم١٠٠( ؛ ٥٠٠ ٠٠٠: تاعامتجالا فيلاكت (    ) 

  )٥٠٠ ٠٠٠: رفسلافيلاكت 
؛ ٢٥٠ ٠٠٠: تاعامتجالا فيلاكت (
  )٥٠٠ ٠٠٠: رفسلا فيلاكت

    
  ةيعرفلا تائيهلا تاعامتجا  -  ٢  

ةـيعرفلا تاـئيهلا تاعامتجاب     ٣لودجلا يف ةدراولا تامولعملا قلعتت        - ٩ ضارـغألو  .  
 مج             دع  عـي  ت نأو ،طقف ةيزيلكنإلا ةغللاب تاعامتجالا هذه دقعت نأ ضرتفي ،ةينازيملا باسح

  . اهدحو ةيزيلكنإلا ةغللاب قئاثولا
  

  ٣لودجلا 
  ةيعرفلا تائيهلا تاعامتجا فيلاكت    

  ضفخنملا دحلا: ةفلكتلا  عفترملا دحلا: ةفلكتلا  مايألا ددع  نيكراشملا ددع
        ٦٠ ٠٠٠  ٣  ١٠  

؛ ١٠ ٠٠٠: تاـعامتجالا فيلاكت  (
  ٥٠ ٠٠٠: رفسلا فيلاكت

٥٠ ٠٠٠  
؛ ٥ ٠٠٠: تاــعامتجالا فيلاــكت(
 - ٢٥ ٠٠٠: رفســـلا فيلاـــكت
  )نيكراشم ٥
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  ضفخنملا دحلا: ةفلكتلا  عفترملا دحلا: ةفلكتلا  مايألا ددع  نيكراشملا ددع
        ١٠٠ ٠٠٠  ٣  ٣٠  

؛ ٢٥ ٠٠٠: تاعامتجالا فيلاكت (
 - ٧٥ ٠٠٠: رفســلا فيلاــكت 

  )اكراشم ١٥

٨٥ ٠٠٠  
؛ ١٠ ٠٠٠: تاـعامتجالا فيلاكت  (
 - ٧٥ ٠٠٠: رفســـلا فيلاـــكت

  )اكراشم ١٥
    

  تالاصتالاو ةيعوتلاو ،تاروشنملا  -ميج   
تاـجتنملا لمشتسو  . ربنملاب ةطبترملا تالاصتالاو ةماعلا ةيعوتلا ىلإ رصنعلا اذه ريشي      - ١٠

ةيرابخإلا تارشنلاو يكبشلا عقوملا فيلاكت رصنعلا اذه قاطن يف ةلخادلا ةصاخلا تامدخلاو            
هـجو ىـلع ةطبترملا تالاصتالاو ةيعوتلاو تاروشنملا فيلاكت ىلع لمتشي الو            . ةمجرتلاو
  . ربنملا لمع جمانرب ةطشنأب ديدحتلا

ةينازيملا تاريدقت٤ل ودجلا ضرعيو  - ١١  .  
  

  ٤لودجلا 
  تالاصتالاو ةيعوتلاو ،تاروشنملا فيلاكت    

  
  ضفخنملا دحلا: ةفلكتلا  عفترملا دحلا: ةفلكتلا  دنبلا

  ٥٠ ٠٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠  تاروشنملا      
  ١٠٠ ٠٠٠  ٣٢٠ ٠٠٠  تالاصتالاو ةيعوتلا

  ١٥٠ ٠٠٠  ٦٢٠ ٠٠٠  تالاصتالل ةماعلا فيلاكتلا عومجم
    

تاغل عيمجب ةيعوتلا داومو تاروشنملا عيمج عفترملا دحلا ةفلكت لمشت نأ ى            خوتملا نم   - ١٢
نـكمم ددع ربكأ ىلإ لوصولل عساو قاطن ىلع ةددعتملا طئاسولا مدختستسو ،ةدحتملا ممألا        

،       . فدهتسملا روهمجلا نم   طـقف ةدحاو ةغلب ةيجيورت داوم لمشتسف ضفخنملا دحلا ةفلكت امأ
روـهمجلا نـم دودحم ددع ىلع رصتق           ع ةددعتملا طئاسولا مدختستسو     يسو ،قيض قاطن ىل

  . فدهتسملا
  

  ىرخأ ةعونتم تاقفن  -لاد   
ةعونتملا تاقفنلا دنب تحت ةيداشرإلا فيلاكتلا نع تامولعم٥لودجلا ضرعي   - ١٣   .  
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  ٥لودجلا     
  ةعونتم تاقفن    

  ضفخنملا دحلا: ةفلكتلا  عفترملا دحلا: ةفلكتلا  دنبلا
ةيمسر ماهم يف ةنامألايفظوم رفس          ٥٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠  

  ١٠٠ ٠٠٠  ١٥٠ ٠٠٠  )١(ينابملاو تادعملا
  ٥٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠  مييقتلاو دصرلا
ةينازيملا عومجم نم ةئاملا يف١٠ةبسن   ةئراط/ةعونتم تاقفن ةينازيملا عومجم نم ةئاملا يف٥ةبسن        

  
تالاـكو وأ   /و تاموكحلا همدقت يذلا م    عدلاو ةفاضتسالا تابيترتب انوهرم يلعفلا مقرلا نوكيس        )١(  

  .ةفيضملا ةدحتملا ممألا
    

  لمعلا جمانربل ةنكمملا ةينازيملا  -ايناث   
ىلإ لـمعلا جماـنرب رصانعل ةيداشرإلا ةينازيملا نأشب هاندأ ةدراولا تامولعملا دنتست               - ١٤

  .UNEP/IPBES.MI/2/2ةقيثولا يف ةددحملا ةلمتحملا ةطشنألا 
راـيخ نـم لكل ةيونسلا فيلاكتلا طسوتم يه عرفلا اذه يف ةجرد             ملا فيلاكتلاو   - ١٥

ةطشـنألا ذـيفنتل    ) صخرألا(ضفخنملا دحلا فيلاكت رايخو     ) ىلغألا(عفترملا دحلا فيلاكت    
بسـح ،متـي ،ةـلمتحملا ةطشنألا ذيفنت تارتف لوط نيابتل ارظنو            . لمعلا جمانربل ةلمتحملا  

ةـلماكلا ةـينازيملا حاـتت نأ نامضل ةلمتحملا ةط          شنألل ةيلامجإلا فيلاكتلا نيمضت ،ءاضتقالا    
ءدـب فيلاـكت وأ ةـيلوألا فيلاـكتلا نوكت نأ اضيأ عقوتملا نمو     . طاشنلا اذهل ةيداشرإلا 

يف ثدـحت يتلا فيلاكتلا نم ىلعأ ،تالاحلا نم ريثك يف ،ةطشنألا مظعمل ةبسنلاب ،ليغشتلا               
  . طاشنلا ةرتف نم قحال تقو

تفالا هاندأ ن    - ١٦ يب ةيداشرإلا فيلاكتلا ديدحتب ةقلعتملا تاضار    تو .    ، يرجي نأ عقوتملا نمف
نـم ريثـكلا ذيفنت ،ةلمتحملا لمعلا جمانرب ةطشنأ مظعمل ضفخنملا دحلا ةفلكت تارايخ تحت               

نـم ضفخ     /و ،تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت مادختساب كلذو ،ايضارتفا لمعلا         ي نأ وأ
زاـجنإل كرتشـم يكبش عقومل ماظن ريوطت ،لاثملا ليب          س ىلع ،متيسو  . لمتحملا طاشنلا قاطن  

تايدـتنمو ،ةـسرامملا    تاـعامج   (ةيلاتلا تارقفلا يف ةروكذملا ةلمتحملا ةطشنألا نم ديدعلا         
ةمثو )كلذ ىلإ امو ،نيفرشم عم ةكبشلا ىلع ةشقانملا        تاـمييقتلا ددع ثيح نم تارايخ       ،   

  . اهزاجنإ نكمي يتلا لمعلا تاقلح وأ
لمعلا جمانربل ةلمتحملا رصانعلا ذيفنتل ةيداشرإلا فيلاكتلل زجوم         ٦لودجل  ا يف دريو    - ١٧  

  . ةيدرفلا رصانعلا لفسأ
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  : يلاتلاك يه ،يمييقتلا دهشملا مهف ءوض يف ،ةلمتحملا ةطشنألاو  - ١٨
  

ءارجإب اءدب ،ةلصلا يذ يمييقتلا دهشملا نع هدهعتو يمانيد لجس عضو           : ١لمتحملا طاشنلا   
قتلل يل    . هجهانمو مييقتلا رطأ نع ةماع ةحمل ميدقت ةيغب تامييوأ مييقت

  
  ضفخنملا دحلا: ةفلكتلا  عفترملا دحلا: ةفلكتلا  طاشنلا

  ٥٠ ٠٠٠  ٧٥٠ ٠٠٠  تامييقتلا مييقت      
  
  :فيلاكتلا عومجم

رالود ١٠ ٠٠٠: ضفخنملا دحلا   )نيماع ىدم ىلع يراشتسا ريبخ اهدوقي ةيلمع( 
رالود نويلم  ١،٥: عفترملا دحلا  ةـلاح نع غالبإلل ةمظتنملا ةيلمعلاب ةهيبش ةيراشتسا ةيلمع         ( 

،   -ةيعامتجالا بناوجلا كلذ يف امب يملاعلا ديعصلا ىلع اهمييقتو ةيرحبلا ةئيبلا             ةيداصـتقالا  
  ) نيماع ىدم ىلع

طاشـنلا نوكيـس ،ميـيقتلل ةقسـتم جـه                  - ١٩  نو قرـط دامتعاو عضو ثيح نمو
  : يلاتلاك لمتحملا

  
تايجهـنملاو تايلمعلا نأشب تاهيجوتو كرتشم يميهافم راطإ عضو         : ٢ لمتحملا طاشنلا 

تايوتسملاو ،قطانملا فلتخم يف قستم ج             ءارـجإ عم كلذ يف امب      (عابتا نامض يف ةدعاسملل
  . عساو قاطن ىلع امهل جيورتلاو امهرشنو امهدامتعاو ،عيضاوملاو) ةينطو تامييقت

  
ضفخنملا دحلا:ةفلكتلا  عفترملا دحلا: ةفلكتلا  طاشنلا    

نأشـب تاـهيجوتو كرتشم يميهافم راطإ             
  ١٠٠ ٠٠٠  ٥٠٠ ٠٠٠  تايجهنملاو تايلمعلا

  
  :فيلاكتلا عومجم

رالود   ٢٠٠ ٠٠٠: ضفخنملا دحلا  تارداـبملا ىلع دامتعالاب يراشتسا ريبخ اهدوقي ةيلمع        ( 
  )دحاو ماع ىدم ىلع ةمئاقلا

رالود نويلم    ١: عفترملا دحلا  ،          م ةيراشتسا ةيلمع  (  ةلصـلا تاذ ةـينعملا تاـهجلا عـيمج ع
  ) نيماع ىدم ىلع ،ةلصلا تاذو ةمئاقلا تاردابملا ىلع دامتعالاب

  : يلاتلاك لمتحملا طاشنلا نوكيس ،ةيميلقإلاو ةيملاعلا تامييقتلا ءارجإ ثيح نمو  - ٢٠
  

نم تاحارتقالاو تاماهسإلاو تاموكحلا نم تابلط ىلع ءانب ،عورشلا         : ٣لمتحملا طاشنلا   
فراـعملل ةيملاعو ةيميلقإ ةمظتنم مييقت تايلمع يف ،ةلصلا يوذ نيرخآلا ةحلصملا باح             صأ
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دق يتلاو ،اهنيب اميف طبارتلا تالصو ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلاب ةقلعتملا            
  . ةكرتشم تايجهنمو يميهافم راطإ مادختساب كلذو ،ةيميلقإ نود تامييقت لمشت

  
  ةيونسلا ةفلكتلا  مييقت لك بسحب ةفلكتلا  مييقتلا ةرتف  تامييقتلا ددع  مييقتلا عون

ماوعأ٥  ١  يملاع              ٢ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
ميلقإ لكل١ (٥  يميلقإ  ماوعأ٣  )     ٢ ٠٠٠ ٠٠٠  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  

ميلقإ لكل٢ (١٠  يميلقإ نود ماوعأ٣  )     ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠  
عوم ٥ ٠٠٠ ٠٠٠        ا  
  
  ضفخنملا دحلا: ةفلكتلا  عفترملا دحلا: ةفلكتلا  طاشنلا

  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠  ةيميلقإو ةيملاع مييقت تايلمع ءارجإ      
و ،يملاــع ميــيقت ١( تاــمييقت ٥   

ةيميلقإ نود تامييقت١٠و ،ةيميلقإ   (  

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  
ةيميلقإ تامييقت٥(  (  

    
طاشـنلا نوكيس ،اهزيزعتو ةيميلقإلا نودو ةينطولا مييقتلا ةطشنأ زيفحت ثيح نمو              - ٢١

  : يلاتلاك لمتحملا
  

لالـخ نـم اهريسيتو ،اهزيزعتو ةينطولا مييقتلا تايلمعل معدلا زيفحت           : ٤لمتحملا طاشنلا   
يفو ةـيميلقإلا نودو ةينطولا تاسايسلا ةغايص يف هيدؤت يذلا رودلل ارظن يميهافملا راطإلا              

ا ربـنملا مييقت تايلمعل يدعاصت ج                يملاـعل  يخوت يف هيدؤت دق يذلا رودللو ،رارقلا عنص
  .يميلقإلاو
  
  ضفخنملا دحلا: ةفلكتلا  عفترملا دحلا: ةفلكتلا  طاشنلا

  ٧٥ ٠٠٠  ٢٥٠ ٠٠٠  اهزيزعتو ةيميلقإلا نودو ةينطولا مييقتلا ةطشنأ زيفحت      
  
  : فيلاكتلا عومجم

رالود   ١٥٠ ٠٠٠: ضفخنملا دحلا   ٣٠ ٠٠اهردـق ةفلكتب ،تامييقت سمخل ينقتلا معدلا        ( 
  )نيماع ىدمىلع مييقت لكل رالود 

رالود  ٥٠٠ ٠٠٠: عفترملا دحلا  تاـمييقت  ١٠ـل ينقتلا معدلاو تاردقلا ءانبل لمع ةقلح (   
نيماع ىدم ىلع مييقت لكل رالود٥٠ ٠٠٠ةفلكتب   (  

نوكيس ،مولعلا ا             - ٢٢  ددح ةديدج عيضاوم مييقتو ةيعيضاوم تامييقت ءارجإ ثيح نمو
  : يلاتلاك لمتحملا طاشنلا
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،   :٥لمتحملا طاشنلا    تاماهـسإلاو ،تاـموكحلا نـم ةدراولا تابلطلا ىلإ ادانتسا          مايقلا
ةيعيـضاوم تامييقت ءارجإ    ب،  ةلصلا يوذ نيرخآلا ةحلصملا باحصأ    نم ةدراولا تاحرتقملاو    

داشرإل ةحلم ةجاح دجوت ثيح ملعلا اهددحي يتلا ةديدجلا عيضاوملل تامييقت كلذ يف امب              (
  ).تاسايسلا
  ضفخنملا دحلا: ةفلكتلا  عفترملا دحلا: ةفلكتلا  طاشنلا

نأشـب تاـمييقتلاو ةيعيضاوملا تامييقتلا           
  ٢٥٠ ٠٠٠  ٧٥٠ ٠٠٠  ملعلا اهددحييتلا ةديدجلا عيضاوملا 

    
  :فيلاكتلا عومجم

ءارجإل رالود ٥٠٠ ٠٠٠: ضفخنملادحلا  نيماع ىدم ىلع دحاومييقت     
رالود نويلم ١،٥: عفترملادحلا    نيماع ىدم ىلع تامييقت ةثالثءارجإل  

فراـعملا يف تارغثلا      ديدحتثيح نم   و  - ٢٣ ،    بـيترتو   اـ  ايولوأ طاشـنلا   نوكيـس    
  :يلاتلاك لمتحملا

ةلصـلا تاذ ةـيفرعملا تاجايتحالا مضت ةحورشم ةمئاق دهعتو عيمجت            :٦لمتحملا طاشنلا   
ةـيلمع ءاـس    رإو ،لمعلا جمانربل ىرخأ ةطشنأ نع ةئشانلاو اهديدحت ىرج يتلا تاسايسلاب          

 ماعلا عامتجالا نكمت  يثيحب فراعملاب ةلغتشملا طاسوألا نم اهريغو ثوحبلا طاسوأ لمشت          
يتلا تارغثلاب ةمئاق عضووضارعتسا نم اهقيرط نع    .ةيولوألا بسح اهديدحت مت 

  ضفخنملا دحلا: ةفلكتلا  عفترملا دحلا: ةفلكتلا  طاشنلا
فراـعملا يف تارـغثلا ديدحت            

   اايولوأ بيترتو
عـم يونسـلا راوحلا      (١٠٠ ٠٠٠

  )ةلصلا تاذ ةينعملا تاهجلا
ينورــتكلإ ىدــتنم  (٢٠ ٠٠٠

  )تاراوحلل قسنم دوجوب
    

ةيفرعملا تاجايتحالاب ءافولا راطإ يف      نييسيئرلا ةحلصملا باحصأ  كارشإ ثيح نم    و  - ٢٤  
ا،  لمتحملا طاشنلا نوكيسايولوأ ديدحت مت يتلا   :يلاتلاك 

عإ :٧لمتحملا طاشنلا    طاـسوألا عـم كارتـشالا لجأ نم لاصتالل ةيجيتارتسا ذيفنتو داد             
 ةـيفرعملا تاجايتحالاب ءافولا ىلع اهعيجشت لجأ نم ةفرعملا تاذ ىرخألا تاهجلاو ةيثحبلا            

ةيفرعملا تاجايتحالاب يعو ىلع ثحبلا لومت يتلا تاهجلا نوكت نأ ةلافكو            اهديدحت مت   يتلا  ،
ءافولا لجأ نم ااهديدحتمت يتلا ةيثحبلا تاجايتحالاو   .  
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  ضفخنملا دحلا: ةفلكتلا  عفترملا دحلا: ةفلكتلا  طاشنلا
ةحلصــملا باحــصأ كارــشإ       

تاجايتحالا ةجلاعم يف نييسيئرلا    
ا   ايولوأ ديدحت مت يتلا ةيفرعملا

مت يتـلا لاصتالا تاجتنمل     (٦٠ ٠٠٠
باحصأ عم يونسلا راوحلاو اهدادعإ     

  )ةلصلا يوذ ةحلصملا

لاصـتالا تاجتنمل    (٢٠ ٠٠٠
  )اهرشن ىرجو تدعأ يتلا

    
٢٥ -             ، طاشنلا  نوكيسليوطلا لجألا ىلع دصرلاو ةبقارملا جمارب عم كراشتلا ثيح نمو  

  :يلاتلاكلمتحملا 
يتلا ليوطلا لجألا ىلع دصرلاو ةبقارملا جمارب عم تاكارش ةماقإو ديدحت            :٨لمتحملا طاشنلا   

يف دعاسـت يتلا جماربلا ىلإ ةفاضإلاب ،سيياقملاو تارشؤمل  ل ةمزاللا تامولعملاو تانايبلا رفوت 
  .ةجتانلا تانايبلا رفوت ةلافك
  ضفخنملا دحلا: ةفلكتلا  عفترملا دحلا: ةفلكتلا  طاشنلا

ةـبقارملا جمارـب عـم كراشتلا             
  ليوطلا لجألا ىلع دصرلاو

ربـنملا هيرجي يونس راوح      (٦٠ ٠٠٠
  )دصرلاو ةبقارملا جمارب عم

يف ربــنملا لــيثم تل (٢٠ ٠٠٠
ةــبقارملا جمارــب تاــعامتجا 

  )دصرلاو
    

،         و  - ٢٦ طاشـنلا   نوكيستاهويرانيسلاو ةجذمنلا نم لاعف لكشب ةدافتسالا ثيح نم  
  :يلاتلاكلمتحملا 

تاهويرانيسـلاو ةـجذمنلا نـم لاعف لكشب ةدافتسالا ةيفيك           ديدحت :٩لمتحملا طاشنلا     
  .ربنملاقايس  يف
  
  ضفخنملا دحلا: ةفلكتلا  عفترملا دحلا: ةفلكتلا  طاشنلا

نـم لاـعف لكشب ةدافتسالا            
  تاهويرانيسلاو ةجذمنلا

باحصأ عم يونس راوح     (٦٠ ٠٠٠
لواـنت لجأ نم ةلصلا يوذ ةحلصملا       
قايـس يف تاهويرانيسلاو ةجذمنلا      

  )ربنملا

لبســلاب عاــمتجا  (٢٠ ٠٠٠
ةـينورتكلإ تايدتنم   /ةيضارتفالا

يوذ ةحلصـملا باحـصأ عم      
  )ةلصلا

    
، ديدحتثيح نمو    - ٢٧ تاسايسلاب ةلصلا تاذ تايجهنملاو تاودألا طاشـنلا  نوكيـس    

  :يلاتلاكلمتحملا 
ىلإ لصوتلا :١٠لمتحملا طاشنلا    تاسايسـلاب ةلصلا تاذ تايجهنملاو تاودألل ةماع ةيؤر            

تاـجايتحاو اـهل تاسايسـلا يعناـص مادختـسا كـلذ يف امب ،ا            فيرعتلاو اهدهعتو
  .اهريوطت ةلصاوم
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  ضفخنملا دحلا: ةفلكتلا  عفترملا دحلا : ةفلكتلا  طاشنلا
تاذ تايجهـنملاو تاودألا ديدحت           

  تاسايسلاب ةلصلا
تاـجايتحالل   مييقت (١٥٠ ٠٠٠  

ديعصـلا ىـلع لـمع تاقلحو       
فـيرعتلا لـجأ نـم يميلقإلا       
ةلصلا تاذ تايجهنملاو تاودألاب    

  )تاسايسلاب

ألـم      (٥٠ ٠٠٠  ي ينورـتكلإ ماظن
لاصـتالاو ،ةلصلا   تاذ تامولعملاب   

ةلصلايوذ ةحلصملا باحصأب  (  

    
٢٨ -             ، تاسايسـلاب ةقلعتملا تايجهنملاو تاودألا ىلإ لوصولا ةيناكمإ نيسحت ثيح نمو

لمتحملا طاشنلا نوكيس   :يلاتلاك 
تاودألا ىلإ لوـصولا ةـيناكمإ ةداـيز زـيفحتل ج             :١١لمتحملا طاشنلا    ه ن فاشكتسا  

يولوأ ربنملاددح يتلا   تاسايسلاب ةلصلا تاذ تايجهنملاو      ةذـختملا تاءارجإلا ىلإ ادانتسا ،ا      ا  
  .ةيولوألا تاذ تايجهنملاو تاودألا ريوطتو زيزعت ةلصاومب قلعتي اميف
  
  ضفخنملا دحلا: ةفلكتلا  عفترملا دحلا : ةفلكتلا  طاشنلا

تاودألا ىلإ لوــصولا نيســحت       
ةلصـــلا تاذ تايجهـــنملاو 

  تاسايسلاب

ةلما ـش لاصـتا ةلمح    ( ٦٠ ٠٠٠
  )اهذيفنتو اهدادعإ يرجي

ماـظنلا نـم ةدافتسالا     ( ٥ ٠٠٠
راطإ يف هدادعإ مت يذلا ينورتكلإلا       

  )١٠لمتحملا طاشنلا 
    

ةلصـلا تاذ تايجهـنملاو تاودألا ريوـطت ةلـصاوم زـيفحتو زيزعت ثيح نمو                 - ٢٩
 ، لمتحملا طاشنلا نوكيستاسايسلاب   :يلاتلاك 

،   :١٢لمتحملا طاشنلا    زيفحتو زيزعت  ب،  اهديدحتمت يتلا تايجهنملاو تاودألا ىل      إ ادانتسا مايقلا
  .تارارقلا يعناص تاجايتحا ةيبلت لجأ نم ،تايجهنملاو تاودألا ضعب ريوطت ةلصاوم
  ضفخنملا دحلا: ةفلكتلا  عفترملا دحلا : ةفلكتلا  طاشنلا

ريوـطت ةلـصاوم زـيفحتو زيزعت             
ةلصـلا تاذ تايجهنملاو تاودألا     

  تاسايسلاب

ةـحاتإو لـمع ةقلح     ( ٣٠ ٠٠٠
ةحلصـملا باحصأل    يساسأليومت  

ضـعب دادعإ لجأ نم ةلصلا       يوذ  
اهددـح يتلا تايجهنملاو تاودألا     

اـهرابتعاب    ماـعلا عامتجالا   تاذ  
  )ةيولوأ

لبس ــلابتاــعامتجا ( ٢٠ ٠٠٠
ةــينورتكلإ تايدــتنم /ةيــضارتفالا

تاودألا ريوطت تاجايتح   ال جيورتلل 
تاـهجلاو   ةحلصملا باحصأ ىدل    

ةلصلايوذة حناملا  (  

    
،        ديدحتثيح نمو     - ٣٠ اـ  ايولوأ ديدحتو تاردقلا ءانب تاجايتحا طاشـنلا   نوكيـس    

  :يلاتلاك لمتحملا
لمع جمانربب ةقلعتملا تاردقلا ءانب تاجايتحا ضارعتسا         :١٣لمتحملا طاشنلا    ديدحتو  ربنملا   ،

 ، ةمئالملا تايلآلا ديدحتوتاجايتحالا هذه ةيولوأ   .اهتيبلتل 
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  ضفخنملا دحلا: ةفلكتلا  عفترملا دحلا : ةفلكتلا  طاشنلا

تاردـقلا ءانب تاجايتحا     ديدحت        
ا   ايولوأ ديدحتو

يونس لمع ةقلح ( ٦٠ ٠٠٠ عـم   ة   
نم  ةلصلا يوذ ةحلصملا باحصأ     

تاردقلا ءانب تاجايتحا    ةيبلتلجأ    
  )ربنملاقايس يف 

لبســلاب تاــعامتجا( ٢٠ ٠٠٠  
عـم ةينورتكلإ تايدتنم    /ةيضارتفالا
يوذ ةحلصملاباحصأ ةلصلا   (  

    
ا،            - ٣١ طاشـنلا   نوكيـس ايولوأ ديدحتو تاردقلا ءانب ةطشنأ ليومت زيفحت ثيح نمو  

  :يلاتلاكلمتحملا 
ةـلمتحملا وأ ةيلعفلا ةحناملا تاهجلل ةيرود تاءاقل وأ تاعامتجا ميظنت            :١٤لمتحملا طاشنلا   

ب قيسنتلا ةدايزو ليومتلا نم ديزملا زيفحت       ضرغلنيسرامملاو   قيقحت لجأ نم ةحناملا تاهجلا ني       
  .حاتملا ليومتلا لالخ نم رزآتلا نم ديزملا

  
  ضفخنملا دحلا: ةفلكتلا  عفترملا دحلا : ةفلكتلا  طاشنلا

عـم يونسـلا راوحلا     ( ٦٠ ٠٠٠  تاردقلا ءانب ةطشنأ ليومت زيفحت      
و ةـيلعفلا   ةحناملا تاهجلا  ةـلمتحملا   

  )نيسرامملاو

لالـخ نم تاعامتجا    ( ٢٠ ٠٠٠
 ةحناملا تاهجلا عم ةيضارتفالا لبسلا    

  )نيسرامملاو ةلمتحملاو ةيلعفلا
    

٣٢ -              ،  نوكيـس فراـعملاو تامولعملاو تانايبلا ىلإ لوصولا ةيناكمإ ةدايز ثيح نمو
  :يلاتلاكلمتحملا طاشنلا 

تاـمولعملاو تانايبلا ىلإ رحو حوتفم لكشب لوصولا ةيناكمإ زيزعت           :١٥لمتحملا طاشنلا     
تاـنايبلا ةـنراقم ةـيناكمإ ةلافك يف ةدعاسملل ءاوس           )تاروشنملا كلذ يف ا   مب(فراعملاو    ،

  .فراعملاو تامولعملاو تانايبلا هذه مادختسا تاردق ءانبو ،اهتيفافشو اهتيقادصمو
  
  ضفخنملا دحلا: ةفلكتلا  عفترملا دحلا : ةفلكتلا  طاشنلا

تانايبلا ىلإ لوصولا ةيناكمإ ةدايز           
  فراعملاو تامولعملاو

ةــحاتإو عــيمجت  ( ٥٠٠ ٠٠٠
تانايبلا مادختسا نأشب تاداشرإلا    
دـقعو ،فراـعملاو تامولعملاو     

  )ةيميلقإ لمع تاقلح

تاداشرإلا ةحاتإو عيمجت   ( ٥ ٠٠٠
تامولعملاو تانايبلا مادختسا نأشب    

  )فراعملاو

    
٣٣ -        ، طاشـنلا  نوكيـس جمانربلا لمع جمانرب يف ةنزاوتملا ةكراشملا قيقحتب قلعتي اميفو  

  :يلاتلاكلمتحملا 
لمع جمانرب يف ةنزاوتملا ةكراشملا ةلافكل تايصوتو ةطخ دادعإ :١٦لمتحملا طاشنلا    .ربنملا 
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  ضفخنملا دحلا: ةفلكتلا  عفترملا دحلا : ةفلكتلا  طاشنلا
ةكراشـملا يف نزاوتلا ةلأسم لوانت            

  ربنملالمع جمانرب يف 
جمارـب ،ةيسارد حنم    ( ١٠٠ ٠٠٠

ةدـئافل كـلذ     ىلإ اـمو ،ةلامزلل     
 نامضــل ةحلصــملا باحــصأ 

لمع جمانرب يف مهتكراشم   )ربنملا 

نزاوـتلا دصرو عيجشت    ( ٢٠ ٠٠٠
  )ربنملالمع جمانرب يف نيكراشملا نيب 

    
ةلمتحملا رصانعلل ةيداشرإلا فيلاكتلل ازجوم ٦لودجلا مدقيو   - ٣٤   .لمعلا جمانربل 
  

   ٦لودجلا 
  لمعلا جمانربلةلم تحملا رصانعلل ةيداشرإلا فيلاكتلل زجوم    

  
  ضفخنملا دحلا: ةفلكتلا  عفترملا دحلا: ةفلكتلا  لمعلا جمانربل لمتحملا طاشنلا

يمييقتلا دهشملا مهف- ١          ٥٠ ٠٠٠  ٧٥٠ ٠٠٠  
لاجم يف ةقستم ج        - ٢  و تايجهنم دامتعاو عضو  

  مييقتلا
١٠٠ ٠٠٠  ٥٠٠ ٠٠٠  

يملاـعلا ديعصـلا ىلع تامييقتلاب عالطضالا        - ٣
  يميلقإلاو

٢ ٠٠٠ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠  

نيديعصـلا ىـلع مييقتلا ةطشنأ زيزعتو زيفحت         - ٤
  يميلقإلا نودو ينطولا

٧٥ ٠٠٠  ٢٥٠ ٠٠٠  

تاـمييقتو ةيعيـضاوم تامييقتب عالطضالا       - ٥
  ملعلا اهددحي يتلا ةديدجلا عيضاوملل

٢٥٠ ٠٠٠  ٧٥٠ ٠٠٠  

ا- ٦ ايولوأ بيترتو فراعملا يف تارغثلا ديدحت    ٢٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠  
ةـيبلت يف نييسـيئرلا ةحلصملا باحصأ كارشإ         - ٧  

ا   ايولوأ ديدحت مت يتلا ةيفرعملا تاجايتحالا
٢٠ ٠٠٠  ٦٠ ٠٠٠  

لجألا ىلع دصرلاو ةبقارملا جمارب عم كراشتلا        - ٨
  ليوطلا

٢٠ ٠٠٠  ٦٠ ٠٠٠  

ةــجذمنلا نــم لاــعف لكشــب ةدافتــسالا  - ٩
  تاهويرانيسلاو

٢٠ ٠٠٠  ٦٠ ٠٠٠  

تاودألا ديدحت    - ١٠ ةلصـلا تاذ تايجهـنملاو      
  تاسايسلاب

٥٠ ٠٠٠  ١٥٠ ٠٠٠  

تايجهـنملاو تاودألا ىلإ لوـصولا نيسحت        - ١١
  تاسايسلاب ةلصلا تاذ

٥ ٠٠٠  ٦٠ ٠٠٠  

تاودألا ريوـطت ةلـصاوم زـيفحتو زيزعت         - ١٢
  تاسايسلاب ةلصلا تاذ تايجهنملاو

٢٠ ٠٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠  

ديدحت - ١٣ دـيدحتو تاردـقلا ءاـنب تاجايتحا           
   اايولوأ

٢٠ ٠٠٠  ٦٠ ٠٠٠  

  ٢٠ ٠٠٠  ٦٠ ٠٠٠  تاردقلا ءانب ةطشنأ ليومت زيفحت - ١٤
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  ضفخنملا دحلا: ةفلكتلا  عفترملا دحلا: ةفلكتلا  لمعلا جمانربل لمتحملا طاشنلا
تاــنايبلا ىلإ لوــصولا ةــيناكمإ ةداــيز  - ١٥      

  فراعملاو تامولعملاو
٥ ٠٠٠  ٥٠٠ ٠٠٠  

جماـنرب يف ةكراشملا يف نزاوتلا ةلأسم لوانت         - ١٦
  جمانربلا لمع

٢٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠  

رــصانعل ةيداــشرإلا فيلاــكتلا عوــمجم    
  لمعلا جمانرب

٢ ٦٩٥ ٠٠٠  ٨ ٧٦٠ ٠٠٠  

  
فـلتخم ذـيفنتلو جماـنربلا ةرادإل ةيداشرإلا ةينازيملل ماع ضارعتسا             -اثلاث   

  لمعلا جمانرب تارايخ
ةدـع ىلإ دنتسـتو ،ةيداـشرإ ماقرأ يه          ٧لودجلا يف ا    هلزجوم دري يتلا ماقرألا       - ٣٥  

ةشـقانملا نم ديزملا ىلإ ادان      تسا ةريبك تاريغتل ةضرع يهو هالعأ دراولا وحنلا ىلع تاضارتفا         
،    ربنملالمع جمانرب نم اءزج اهرابتعاب ىرجت دق يتلا ةطشنألا قاطن نأشب             اـهيلع قافتالاو  

  .ربنملل ةيتاسسؤملاتابيترتلاو ةماعلا قئارطلا ليصافت نأشبو 
  

   ٧لودجلا 
  حرتقملا لمعلا جمانرب ةطشنأو جمانربلا ةرادإل ةيداشرإلا ةينازيملل ماع ضارعتسا    

  
  ضفخنملا دحلا  عفترملا دحلا  
      ةرادإلاو لكيهلا      

  ١ ٤٦٠ ٢١٤  ٢ ٠٠٠ ٧١٠  ةنامألا
  ٨٨٥ ٠٠٠  ١ ١٦٠ ٠٠٠  ربنملا تائيه تاعامتجا
  ١٥٠ ٠٠٠  ٦٢٠ ٠٠٠  ةيعوتلاو تاروشنملا
  ٢٠٠ ٠٠٠  ٣٥٠ ٠٠٠  ةعونتم تاقفن
ةئاملا يف١٠(  ةئراط تاقفن ةئاملا يف٥(  ٤١٣ ٠٧١)     (١٣٤ ٧٦١  

عوم   ةرادإلاو لكيهلل يعرفلاا    ٢ ٨٢٩ ٩٧٥  ٤ ٥٤٣ ٧٨١  
  ٢ ٦٩٥ ٠٠٠  ٨ ٧٦٠ ٠٠٠  لمعلا جمانربل ةلمتحملا ةطشنألا  
ةيداـشرإلا فيلاـكتلا عومجم       
  ربنملا تايلمعل ةيونسلا

٥ ٥٢٤ ٩٧٥  ١٣ ٣٠٣ ٧٨١  

  
  


