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 التنمية الريفيةدور المرشد في 

« Extension Agent Role in Rural Development » 

 

ف  األناطة الذي ُيعترر لنصرًا حدسمًد  راددية ررمتيد لم  المراد الزرال تعتمد العممية اإل
فإنو ال ومد لم يكن المراد قددرًا لم  االستجدرة لمواقع الذي يتعدمل معو رفدلمية ،  اإلراددية الميدانية،

العمل اإلراددي ميمد جدوى من المنيج اإلراددي ميمد كدن خالقًد ، وال لمموارد أو اإلمداد رمدخالت 
لم   –حيدن ف  كثير من األ -ويتوقف مدى نجدح أو ) فال ( األناطة والررامج اإلراددية  كدنت كدفية،

 يم لن رعد ف  معظم الدول الندميةورسرب ضعف وسدئل االتصدل الجمدىيري والتعم المراد الزرال ،
لذا يأت  التواصل لم  رأس قدئمة األدوار الت  يتعين لم   كتسب التواصل الاخص  أىمية خدصة ،ي

ررامج التنمية الريفية الت  ُيفترض أن ُتستيدف أسدسًد ف  المراد القيدم ريد، خصوصًد مع الفئدت 
 المعدصرة .

متوقع من اخص مد تحت ظرف معين "  " كمفيوم رأنو " السموك ال Roleيمكن تعريف الدور " 
ة رعدة لوامل منيد الفئدت المستيدفة وخصدئصيد االجتمدلية واالقتصددي ويتأثر دور المراد الزرال 

وُيظير الرجوع إل   ن يأخذ أاكداًل مختمفة،ا الدور ألذا يمكن ليذ وسيدسة المؤسسة الت  يعمل ريد،
ف  تحديد األدوار ردلمرادين ، ممد يعكس مدى تردين الخررات  ددية المختصة تردينًد واضحدً المصددر اإلرا

ظم مع أن مع خدمدت اإلراددية من ندحية ثدنية ،وسيدسدت المؤسسدت وال ، ف  ىذا المجدل من ندحية
منيج التقميدي " وسيدسة " الفالح المتقدم " كأسموب رئيس ف  العممية " ال ىذه المؤسسدت تترع ممدرسة

 اإلراددية . 

(  دد ضمندً المراد من وجية النظر األول  صمة وصل رين المؤسسدت الحكومية ) اإلرا يعترر
قوا ويأت  إقندع المزارلين ك  ُيطرّ  ورين المزارلين من ندحية ثدنية ، ومراكز توليد المعمومدت من ندحية ،

حيث ُينظر إل  المراد لم  أنو قددر لم  التأثير لم   م لم  رأس قدئمة أولويدت المراد ،مد ُخطط لي
 المجتمع الريف  ك  يترع أفراده مد ُتسديو ليم المؤسسة اإلراددية أو التنموية من نصدئح وتعميمدت .

 ممموسة ( من التغيير ، رينمديتم التركيز لم  الجوانب الكمية ) المددية أو الوترعًد ليذا المنيج 
 ضعيفًد .يكون االىتمدم ردلجوانب األخرى سواء كدنت اجتمدلية أو ثقدفية أو معنوية 



2 
 

مجتمع ف  اآلونة األخيرة ، فإنو ينظر إل  أفراد ال واسعدً  أمد المنظور الرديل الذي يالق  قروالً 
ف  تحديد الحدجدت  دورًا ميمدً ؤدوا الريف  كمادركين فدلمين ف  لممية التغيير ، ويتوقع منيم أن ي

حيث ُيسدىم المستيَدفون ف  تحديد نوع التغيير واألناطة الالزمة  المالئمة ليد ،حمول الوالمادكل ووضع 
 لتحقيقو .

وال يقتصر دوره كردحث لم  اكتادف  المنظور ُينظر إل  المراد كردحث ومتعمم، وضمن ىذا
ويضمن ىذا  ف  ك  يرن  معرفة مندسرة وكدفية،المعرفة ، رل يتضمن تسييل الطريق لم  المجتمع الري

  الدور تفعيل الطدقدت واإلمكدندت المتوفرة والكدمنة لكل من المجتمع المحم  وموارده من ندحية
ركة وذلك من خالل التركيز لم  تأمين ماد من ندحية ثدنية،لمؤسسدت التنموية المعنية رمد فييد اإلرادد وا

 واستخدام تقنيدت " حل المادكل " لدمجيم ف  العممية اإلراددية والتنموية ، فدلمة رين المستيدفين ومعيم
يأت  حث ألضدء المجمولدت ك  يرنوا أفكدرىم ويطوروىد راكل  ق روح العمل الجمدل  ، لذاولم  خم

غندء الخرراتموضول  ومنظم ، و  رأس قدئمة اىتمدمدت المراد لم  ردلمندقادت والمالحظدت الجيدة  ا 
فمن خالل طرح المسدئل واألسئمة المندسرة ، أو لرض وجيدت نظر متنولة لند معدلجة الزرال ، 
يمكن أن يمعب المراد دورًا حدسمًد ف  توسيع أفق أفراد المجتمع الريف  ورفع مستوى  المعقدةالمسدئل 

مكدندتيم ) الظدىر منيد والكدمن ( ، مع إغندء الفرص المتدحة ليم .وليي  م حول واقعيم وا 

إن المجدل الرئيس لعمل المراد ضمن المنيج الرديل ىو الفئدت الفقيرة والمستغمَّة أو الُميمَّاة من 
فرز نمط ممد يمكنيم من تمييز حدجدتيم وماكالتيم ، و  ،لدييم الريف  ، وذلك رقصد خمق ول  المجتمع

العمل أو النادط األكثر مالءمة لواقعيم ، وردلتدل  تطوير مستواىم االجتمدل  واالقتصددي . وُيفترض أن 
رين المحفِّز والمنسق يمعب دور  أيد من آرائو لم  المجتمع ، رل يقوم المراد رعممو دون أن ُيمم 

ل من إمداد المسؤولة لن كورين منظمدت ومؤسسدت التنمية المختمفة و  ، المستيدفين من ندحية
ومن خالل دوره ىذا ُيردِّل  والخررات والدلم من ندحية ثدنية،ومدخالت اإلنتدج المعمومدت والمعدرف 

ثندئية االتجده  إل  لممية االتجده من األلم  إل  األسفل ةالمراد االتجده التقميدي لتدفق المعمومدت وحيد
ومن األدوار الرئيسة لممراد ضمن المنيج الرديل ،  تتضمن تدفق معمومدت من األسفل إل  األلم 

لدادىماكتادف ال ف  لعب دور مميز ف  تاكيل  عوَّل لمييم إذا ُأحسن اختيدرىمالذين يُ  قددة الريفيين وا 
 لم  ذاتيد ف  العممية التنموية . وتطوير مجمولدت إراددية قددرة لم  االلتمدد
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د حسب الن ولم  الرغم من تردين دور المراد ظدم الذي يترع لو وأىدافو ، إال ان مسؤوليتو كمزوِّ
يعدان األسدس لو ك  يكون لنصرًا فدلاًل  وميسِّر ومعمم ب  رَ لممعمومدت واالرتكدرات لممجتمع الريف  ، وكمُ 

 .  العممية اإلراددية والتنموية  ف 

 : والمهارات واالبتكارات المرشد كمزود لممعمومات  -أ 

لن توصيل المعمومدت والميدرات لممزارلين ك  يتمكَّنوا من فيم االرتكدر  المراد مسؤوالً  يعترر
وُيمثل المراد ف  ىذا الدور أداة نقل وتوصيل وترسيط لممعدرف ذات  واتخدذ القرارات المندسرة حوليد،

اد المرادين أسدسًد لمقيدم ويتم إلد ين لكيفية االستفددة من المعدرف،الطريعة التقنية ، ومعممًد يوجو المزارل
ويتم رندء ىذا  نية الت  يجب توصيميد لممزارلين،حيث يتم تزويدىم ردلمعدرف والمعمومدت الف، ريذا الدور 

 الدور لددة رحيث يعكس سيدسدت الدولة وررامج التنمية الريفية .

 ط : ش  ن   , المرشد كمرب , ُميسِّر , ُمحفِّز –ب 

حيث تكون صمتو أقل ردلجدنب  خالل إنجدز ميمدتو اإلراددية،دور الىذا يحتدج المراد ألداء 
يزداد اىتمدمو رمسدلدة المتعمق رتطوير اخصية المزارلين، و المعرف  أو التوصم  وأكرر ردلجدنب 

اطة اإلراددية والتنموية  ردلنفس ، وينظموا أنفسيم ويرددروا ردالندمدج ف  األن المزارلين ك  يكسروا ثقةً 
مرددرات فيمد يخص واقعيم وسرل معدلجة دلم المزارلين وحثيم لم  تطوير  دور المراد ىذاويتضمن 

 ماكالتيم رأنفسيم .

ف األدوار المحتممة لممراد واسعًد من األلقدب الت  تص مدىً اآلتية  قدئمةأن نرين ردلويمكن 
نمد ولم يقصد من ىذه القدئمة الداللة لم  أنو يتعين لم  كل مراد تأدالزرال ،  ية كل ىذه األدوار ، وا 

 إل  دوره متعدد الجوانب .  ردإلضدفة ُىدف منيد التنويو إل  أىمية المراد ف  لعممية اإلراددية
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 Teacher                                   معمم

 Educator                                 مرب

                                    Leader قدئد

                  Communicator لدمل تواصل

                               Motivator ماجع

                               Organizer منظم

                           Administrator مدير

                            Enabler ادحذ ىمم

                                  Activist مفعل

                                 Provider مزود

                              Facilitator ميسر

                                  Broker وسيط

                              Consultant خرير

                            Intermediary حكم

                                  Listener مصغ

                        Advocate مدافع ، نصير

                          Arbitrator حكم ف  نزاع

                              Catalyst محفز ناط

                                    Friend صديق

                                 Stimulator حدث

 الريفية ف  لممية التنمية األدوار المحتممة لممراد الزرال  
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وينرغ  لم  المراد إدراك  لممراد أن يتوالىد،مدى تردين األدوار الت  يمكن  السدرقة وُتظير القدئمة
 أن أىم مد يتعين لميو ىو :

 الذي يعمل ضمنو رموضولية .دراسة الواقع  -
 تحميل الماكالت حسب أولويدتيد . -
 لحل الماكالت تحت المعدلجة . ترن  الموقف األكثر مالءمةً  -

 لم يفكر مميًد ركيفية المسدلدة لم  تغييرىد . أن ال ينخرط ف  أية حدلة مد -

 الصفات والمهارات الالزمة لممرشد كي يكون فاعاًل في عممية التنمية

 نمع مد يتوافر لو مولممو  مرادًا يتمتع رمرونة كدفية تؤىمو أن يطوع نفسوتتطمب التنمية الريفية 
تفعيميد إمكدندت وتسييالت ف  منطقة لممو ، رحيث يتم تسخير الطدقدت الكدمنة لفئدت المجتمع الريف  و 

ورمد أن طريعة لمل المراد تواصمية ف  المقدم األول ، فإن نجدحو يتوقف لم   لخدمة العممية التنموية ،
وخمق لالقدت ندجحة معيم  ، مقدرتو لم  االختالط مع فئدت وارائح مختمفة من المجتمع الريف  المحم 

وترددل الخررات والمعدرف مع المحدولة المستمرة إلاردع حدجدتيم ، وك  ينجح المراد ف  لممو مع 
زم لتطوير أنفسيم الضروري أن يؤمن رأنيم يمتمكون الطدقة الكدمنة الكدفية لمقيدم ردلفعل الالمن  زارلينالم

تعدمل مع كمد يتعين لميو ف  ىذا المجدل أن ي الحترام ويؤمن رجدوى العمل معيم ،رمعن  أن ُيكّن ليم ا
يوجو ، وأن ر من أن يقود و رمعن  أن لميو أن يسيل أكث المجتمع الريف  كمتعمم وليس فقط كمعمم؛

لذا يمزمو أن يطور ميدرة اإلصغدء لتصرح لددة ، ألن ىذه الميدرة تسدلده لم   يصغ  أكثر ممد يتكمم ،
 كمد تمنحو ثقة أكرر ردلنفس وتتيح لو إقندع اآلخرين رإمكدندتو . ،اتخدذ قرارات تتصف ردلروية والحكمة

لذي يادرك ريد ذات توجو محم  ، أن يعتمد ويتعين لم  المراد ك  تكون لممية التواصل ا
رمعن  أن يعمل لم   يدفة والظروف المختمفة لكل منيد؛تواصل تعكس معرفتو ردلفئدت المست ستراتيجيةا

ظروف المزارلين الذين يعمل معيم ال أن يجعل المزارلين تخطيط األناطة اإلراددية رمد يتالءم مع 
كمد يتعين لميو أن يؤمن رمقدرة المزارلين  راددية الت  ألدىد ليم ،رسدلة اإليتكيفون ليصرحوا مندسرين لم

لم  اقتراح مد يندسريم من خطط وأناطة ، ممد يتطمب منو العيش مع مستيدفيو واالنخراط ف  اؤونيم 
     واستادراتيم فيمد يتعمق ردألمور الخدصة رتحسين أحواليم ، مستفيدًا من الحكمة الصينية الت  تقول :

           .لم  مد يممكون " من حيث يعرفون ، وارنِ  اردأإل  الندس ، لش رينيم ، تعمم منيم ،  ىباذ" 
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 يكون ميِّسرًا ومتعممًد فدلاًل أن يسدىم ف  تحديد واكتادف المعدرف والتقنيدت المحمية ويحتدج المراد ك 
انترده أفراد المجتمع الريف  لذا ينرغ  أن تكون لديو المقدرة لم  االستفددة من ىذه المعدرف ولفت 

 والردحثين إل  أىميتيد . 

ح الحمول كمد ينرغ  لم  المراد أن يمتمك مقدرة التعرف لم  الندس وتحميل المادكل معيم واقترا
مع مقدرة لم  اقتراح وتفسير وتررير المعدرف لآلخرين ، لم  نار  المالئمة ليد ، إضدفًة امتالك المقدرة

ويتطمب القيدم ريذا الدور إضدفة لمميدرات المذكورة ًا من دوره كميسِّر ، ىذه الميدم جزء دوتع حمول رديمة،
ثقدفية ، إضدفة أو  سيدسيةأو  قتصدديةأو ا معرفة جيدة ردلندس وظروفيم المختمفة سواء كدنت اجتمدلية

لدور التيسيري أن يكون كمد يتطمب ا الطدقدت الزرالية ف  منطقة لممو ،إل  إلمدم كدمل ردلموارد المددية و 
المراد قددرًا لم  خمق لالقدت حميمية مع مختمف فئدت المجتمع الريف  من ندحية ، ومع المؤسسدت 

رواًل اجتمدليًد ف  ك  يضمن ق م  من ندحية أخرى . ويتوجب لميووالييئدت المتواجدة لم  المستوى المح
 الخدصة ردلمجتمع الذي يعمل فيو  الد السموكأن يرال  المعتقدات والمواقف واأللراف وقو منطقة لممو 

وأن ال يقمل من أىمية مجدراة المجتمع ف  أسدليب التحية والترحيب مع كل فئة من فئدتو ، والمادركة ف  
وىذه األمور ذات أىمية قصوى من أجل لالقة  ، واستقردل الزوار رأسموب مقرول،األفراح واألتراح 

نحدر من خدرج د من قرل المجتمع الذي يعمل معو ، رخدصة إذا كدن يحميمية ، ومن أجل تقرُّل المرا
المراد ف  ىذا السيدق التعرف لم  رعض األسس العدمة ف  التعدمل مع ويفيد  ىذا المجتمع أصاًل،

 الندس : 

وف  حين يكون لؤلقدرب  ،الندس الذين يحيطون رو  نيتعمم الفرد معظم القيم والمواقف الت  يحمميد م –أ 
يزداد تأثير فئدت ثدنوية مثل زمالء الدراسة والعمل و ألصدقدء أكرر األثر ف  مراحل الحيدة األول  ، وا

 والجيران ف  مراحل الحيدة التدلية . 

وتتأثر رغرتيم ف  التغيير راكل كرير رآراء أفراد  نقدش مع أقرانيم،يتعمم الكردر رسيولة من خالل ال -ب
 إلييد .الفئة االجتمدلية الت  ينتمون 

الجديدة رمعمومدت سدرقة لدييم  لذا فإن ررط المعمومدت من خالل تراكم الخررات السدرقة ، يتعمم األفراد -ج
 ويسدلد لم  فيميد وتقرميد .  يعط  المعمومدت معن ً 
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 حداث الميمة والمؤثرة ف  حيدتو يعتز كل فرد رخرراتو ف  الحيدة ورخررات أفراد أسرتو وأصدقدئو وردأل -د
ت أو المعتقدات لذا فإن أي تجدىل ألىمية ىذه الخررا معتقداتو مرنية لم  ىذه الخررات،ألن أفكدره و 

 لكينونتو .  لميو أو انتقدصدً  يعن  لدى الفرد تيجمدً  المرنية لمييد قد

ف   ىموا لترن  تغيير ُمقترح مد لم يسدى األفراد دافع قوي لتدليم ذاتيم والحفدظ لمييد، ولن يمجؤ لد –ه 
ال فإنيم سيتجنرونو . زيددة اعور الرض  لدييم ،  وا 

ويسدلد االحتكدك مع  تم تغييرىد ردإللزام والتعميم،ونددرًا مد ي غير المادلر والمواقف ررطء اديد،تت –و 
 التفدلل معيم لم  إقندع الندس تدريجيًد رمميزات األسدليب الجديدة .و اآلخرين 

مع الندس إال من خالل سيددة مردأ " التأثير المترددل أو الماترك "  ال يمكن ضمدن التعدون الحقيق  -ز
وسيزيد احتمدل إنجدز المستيدفين لؤللمدل المرغورة إذا كدنوا قد  ن جميع المعنيين رعممية التواصل،ري

 أىميةلذا كثيرًا مد تكون سرل إحراز التعدون مع المستيدفين أكثر  موا أو ادركوا أصاًل ف  تخطيطيد،سدى
التواصل ردلرسدطة وسيولة ومحتوى  كل من لغة التخدطبوينرغ  أن تتسم  من اتخدذ القرار رحد ذاتو،

 .لفدظ المالئمة  وانتقدء األالفيم 

وإلمكدندت فقراء الريف ينرغ  أن يكون المراد حسدسًد لظروف القرية وسكدنيد ،  وردلمجمل
واقتصددية واجتمدلية وتواصمية واسعة ، إضدفة إل  كمد ينرغ  لميو أن يمتمك معرفة تقنية ولدداتيم ، 
 ىندك ضرورة ألن يتمق  المراد توجييدً  ولة رإدارة أنظمة مزرلية مختمفة، ولضمدن كل ذلكمعرفة معق

رخدصة ف  مجدل تمييز طدقدتيم الكدمنة  الموارد المحدودة حول كيفية العمل مع الفالحين ذوي مستمراً 
مكدنية التواصل مع فئدت ومسدلدتيم ك  ينتظموا ف  م وتستمزم ىذه  مختمفة، اجتمدليةجمولدت ، وا 

ميدرات ف  كل من العالقدت واالجتمدلية  عدرف والمؤىالت الفنية الزراليةإضدفة لممالميدرات والكفدءات 
 والتواصل . 

 ظروف العمل وتضارب الدور

Working Environment & Role Conflict 

ة لرعض الضغوط ولمتضدرب ف  لرض اإلراددي فإن المراد الزرال ظدم ميمد يكن توجو الن
) كمردأ  ويطمب من المراد لددةً  ن مختمفين ف  األىداف والمعديير،وذلك رسرب موضعو رين نظدمي دوره،

مد يممكو ىو من مواقف ومعتقدات واقفو ومعتقداتو لالذي قد تختمف م يمتزم ردلمجتمع الريف إراددي ( أن 
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اختالف مستواه الثقدف  لن مستوى المجتمع الذي يعمل معو ، لذا تكون أىدافو ف  كثير من  إل  إضدفةً 
لم  األقل من منظور أن أىدافو يجب ، األحيدن مختمفة لن تمك الخدصة ردلمزارلين الذين يعمل معيم

د أكثر أىمية الت  قد يصرح إرضدؤى أن ُترض  مستواه المين  ومتطمردت المؤسسة اإلراددية الت  يترع ليد
 لو من ميمدتو الحقمية .

راددية والمجتمع لطريعة المؤسسة اإل الذي يعدن  منو المراد ترعدً وتختمف درجة تضدرب الدور   
لتضدرب الدور كممد ازداد التردين رين معديير وأىداف كل الزرال   ويزداد تعرض المراد الريف  المحم ،

حيث أن أيَّ ميل  من قرل  لمجتمع المحم  من ندحية ثدنية،ا ورين ،من المؤسسة اإلراددية من ندحية
وىندك اتفدق رين  ين سيؤثر سمرًد ف  النظدم اآلخر،الزائد مع أي من النظدمين المذكور  لالندمدجالمراد 

  لمجرد قرول المجتمع المحم  رو ال غن  لو لن خرراء اإلرادد لم  أنو لنجدح المراد ف  لممو أو حت
وال يمكن لممراد  تفعيل إمكدندتو الكدمنة،رية حدجدت فئدت المجتمع المحم  المختمفة ، و لتمتكريس نفسو 

 الريروقراط  لممؤسسة اإلراددية   يقوم رذلك إال ضمن مجدل الصالحيدت الممنوحة لو ف  النظدمأن 
 محدودةد سوى التنفيذ ضمن مرونة رًا مد تتم صيدغة معظم األمور ف  المركز وليس لم  المرايفكث

، وقد تترافق  وكثيرًا مد يحتدر المراد ف  اختيدر الميمدت من حيث أييد أكثر جدوى إذا نفذ أو أىَمل
رىدق   لصدب ، ممد يؤثر سمرًد لم  إنجدزه .األحيرتو ولدم وضوح دوره مع قمق وا 

فيو يعمل راكل مستقل لن  ة،المراد يقع تحت ضغوط إضدفيىذا التضدرب ف  الدور يجعل 
فيو لرضة لمضغط المحم  ، إذ يتوجب لميو   ونتيجة نقص الدلم صل المنتظم مع رئيسو المردار،تواال

وُيطمب منو أن يتعدمل مع مجدل واسع من  تمفة من المجتمع رأسدليب مختمفة،أن يتعدمل مع ارائح مخ
 حسد لميويضعو ف  موقف صعب ال ي ضئياًل أو معدومًد ، ممد الماكالت الت  قد تمق  لمييد تدريردً 

لعوامل ليس ألنو تمق  تدريرًد ضعيفًد أو غير مندسب فحسب رل لعدم قدرتو لم  التأثير ف  كثير من ا
فيو ال يستطيع لم  سريل المثدل أن يتدخل ف  السيدسة السعرية لممدخالت  المحددة لمتغيير المطموب،

م تتم استادرتو رخصوص الوسدئل تجدت الزرالية ، وال ف  الحدلة االجتمدلية _ االقتصددية ، ولنوالم
واإلمكدندت المتوافرة لديو وليس ف  إمكدنو تغيير التركيب المؤسسدت  غير المالئم سواء تعمق األمر رنظدم 

ف  المكدن  ف  أغمب األحيدن أم ردلتسييالت الخدمية ، كذلك ال تتم استادرة المراد تزويد المعمومدت
 . الذي سيعمل رو 
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ردحث  اإلرادد والتنمية الريفية المعدصرين أن مادركة المزارلين ف  األناطة ويعتقد كثير من 
وتستمزم مثل ىذه المادركة من المرادين  التوافق رين المراد والمزارلين، اإلراددية كفيل ردلحد من لدم

اد لالندمدج وأن يكونوا لم  استعد ، ارلين وظروفيم الت  يعممون ضمنيدأن يكونوا أكثر تفيمًد لمعدندة المز 
ىندك إجمدع لم  أن التواصل يكون  وف  ىذا المجدل مية اإلراددية ف  مختمف أناطتيد،معيم خالل العم

وقد ُوجد ف  لديد من  لدييم رعض التادرو ف  خصدئصيم،أسيل وأكثر فدلمية إذا تم رين أفراد متجدنسين 
طية قسم ة ف  تغالمنخفض كدنوا أكثر كفدء التعميم الرمدان الندمية أن المرادين الزراليين ذوي المستوى 

ويسدلد االلتمدد  ن الثدنوية ومد فوقيد من ايددات،مقدرنة رأولئك الذين يحممو  أكرر من المجتمع الريف 
لم  كددر حقم  لندصره ضمن المجتمع الريف  المحم  لم  تقميص فجوة لدم التجدنس رين الكددر 

ومن األسدليب الفعدلة ف  تقميص فجوة لدم التجدنس  مل ضمنو،المجتمع المحم  الذي يعاإلراددي ورين 
دريب المالئم والكدف  نيين ورؤسدئيم اتردع أسموب إاراف غير مردار، كمد أن التارين المرادين الميد

فية ، كميد أمور أسدسية لرفع مع نظدم حوافز موضول  ، وتوفير تسييالت ومستمزمدت لمل كدوالمستمر 
 ددة ثقتو رنفسو .ة المراد وزيكفدء
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