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.ماعلا لاملا ةرادإ يف ةينطولا تاردقلا ريوطت ىلع لمعي زّيمت زكرم وه يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم

بيردتلا دهاعم ةكبشل ةماعلا ةنامألا زكرم هتفصبً ايميلقإً ارود دهعملا يدؤي ،ينطولا هرود ىلإ ةفاضإ
كرامجلا ةمظنمل يميلقإ بيردت زكرموANEM-TFIG ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةيموكحلا
.OCW ةيملاعلا
 .ةماع ةبتكمو قيثوت زكرم دهعملا ريدي
.ةيلاملا ريزو ةياصو تحت لمعتً اـّينفوً اـّيرادإوً اـّيلام ةلقتسم ةماع ةسسؤم وه دهعملا

2

 روطس يف دهعملا

يفرعم جاتناو قيثوت زكرمتاردقلا ءانب يف ةربخ تيب
لدابتليميلقإو ينطو ىقتلم
ةديجلا تاسرامملاو براجتلا

تاربخلا باطقتسال ةصنم دهعملا
رود هلو ملاعلا لوح ةديجلا براجتلاو
ةيلحم تاكارش ريوطت يف يروحم
نيب نواعتلا“ زيزعت يفو ةيميلقاو
.”بونجلا نادلب

عيسوت يف يفرعملا جاتنإلا مهاسي
عيضاوم لوح ماعلا شاقنلا ةرئاد
ةغايص زيزعت يفو ةماعلا ةيلاملا
.ةلصلا تاذ ةماعلا تاسايسلا

ةيمنت يف ةيبيردتلا جماربلا مهاست
زيزعتب ينعملا يرشبلا لامسأرلا
ةمدخلا ميق رشنو ماعلا لاملا ةرادإ
.ةماعلا

ريرقتلا اذه
ماعلا تاطحم زربأ لوح ةحمل مدّقيو ،8102 ماعل يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم تاطاشن ريرقتلا اذه زجوي
.تايطعملاو ماقرألاب
وبأ نازوس ةسنآلا اهتغاصو هءازجأ تدعا .طاسب ّضيبملا ءايمل ةديسلا يئاهنلا هلكشب هتغايصو هريضحت ىلع تفرشأ

نواعتلا مسقل شيوردالور ةديسلا ،بيردتلا مسقل يهيودلا نانج ةديسلا :ماسقألا ءاردمو لمعلا قيرف ةكراشمب ،ارقش
.ناموش دمحم ديسلا تاءاصحإلا دادعإ ىّلوت .يلاملاو يرادإلا مسقلل ينعزلا ناسغ ديسلاو ،تاكارشلاو

.ةمّيقلا هتمهاسمو هدوهجل دهعملا لمع قيرفل صاخ ركش
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رييغتلا ةرادإو ةماعلا ةمدخلا
ةيرادإلا تاراهملا زيزعتل ةصصخملا جماربلا
يتاذلا ريوطتلاو
رصح ةرادإ يف ةيرادإلاو ةيدايقلا تاراهملا زيزعت
كابنتلاو غبتلا
نييدايقلل جراخلا ىلإ تاثعب
ماعلا عاطقلا يف ةيئاسنلا ةدايقلا زيزعت

ّةيوغللاو ةّيتامولعملا تاراهملا
ةيوغللا تاراهملا
ةيتامولعملا تاراهملا

تاكارشلا ءانبو نواعتلا
يلحملا نواعتلا
 يبرعلا-يبرعلا نواعتلا

انيم-تفيغ ةكبش
يلودلا نواعتلا
دوفولا ةرايز

تامولعملا ىلإ لوصولا ليهستو يفرعملا جاتنإلا
يفرعملا جاتنإلا تاطاشن
 ةيفرعملا تاكبشلا
8102 تارادصا
ةفرعملا جاتنا ةيجتارتسا

ةيلودلاو ةيلحملا لفاحملا يف دهعملا تالخادم
8102

 مالعإلاو لصاوتلا
 مالعالاو لصاوتلا تاطاشن
 ينورتكلالا عقوملا
يعامتجالا لصاوتلا ّةيجيتارتسا
ةيلاملا ثيدح
 ةيكفارغلا ةيوهلا
ةيلاملا ةبتكملا

يسسؤملا ريوطتلاو ةيرادإلاو ةيلاملا نوؤشلا
 ةيلاملا ةرادإلا

ةدمتعملا ءارشلا تايلمع تازكترم
ةيرادإلا نوؤشلا

 روطس يف دهعملا

ماقرألاب8102 ماع جئاتن

8102 ماع تارشؤم

8102 ماعتاطحم زربأ

ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا
ةماع تارشؤم
 ماعلا لاملا ةرادإ ىلإ لخدم
اهذيفنتو ةنزاوملا دادعإ
 موسرلاو بئارضلا
قيقدتلاو ةماعلا ةبساحملا
ماعلا ءارشلا
صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا

ةيلاملا مئارجلا ةحفاكم

ةيراقعلا نوؤشلا يف تاردقلا زيزعت
 ةيراقعلا تالماعملل قيبطتلا ديحوت

كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ
يجيرلا يف تاردقلا ريوطت ةطخ
بيردتلا  تاطاشن نم نوديفتسملا
ءادألا ةرادإ

ةيكرمجلا نوؤشلا

ريوطتلاو مّلعتلا
ّملعتلا ةيلمعل ةيمقرلا ةرادإلا
 ماعلا عاطقلا يف رمتسملا ّملعتلا ةفاقث
 تابردملاو نيبردملا دادعإ
دُعب نع بيردتلا وحن ةتباث تاوطخ

ةيلاملاو ةيداصتقالا ةفاقثلا
نيلماعلا ىدل ةيداصتقالاو ةيلاملا ةفاقثلا زيزعت
ةلودلا يف
بابشلاو ةيلاملا ةفاقثلا

ريرقتلا ىوتحم
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ةيلاملا ريزو يلاعم ةملك
 ليلخ نسح يلع ذاتسألا

هلالخ انعطتسا انّنا الإ ،8102 ماع اهب لفح يتلا ةريبكلا تايدحتلا مغر
اندمع لب كلذب ِفتكن ملو ،ًاماع11 ماد فّقوت دعب ةماعلا ةنزاوملا رادصإ
ةيلاملا ةرازول عباتلا يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم فيلكت ىلإ
ةّيفافشلا ةدايز انمازتلا نم ًاقالطنإ نطاوملاو ةنطاوملا ةنزاوم رادصإ
تارارقلا ىلعو مهّمهت يتلا تامولعملا ىلع سانلا عالطإ ليهستو
ام ّلك يف راسملا اذه ةعباتم نومزتلم نحنو .مهلبقتسمب رثؤت يتلا
.9102 ماعلا يف هددصب نحن

ىلإ يدؤت يتلا كلت ًاصوصخ تاحالصإلاب مّدقتلل لمعلا انرشاب دقو
رمتؤم  تاررقم ةبكاومو  يلاملا عضولا و ينطولا داصتقالاب ةقثلا زيزعت
(ةّماعلا تاقفصلا) ماعلا ءارشلا لوح عساو شاقنل ًادهج انصصخف . رديس
عاطقلاو ةّينعملا ةّيلودلا تاسسؤملاو ةّيموكحلا تارادإلا هيف تكراش
.8102 ماعلا فيص يف دقع يذلا لوألا ينطولا رمتؤملا راطإ يف ،صاخلا
ءاربخلا نم ةنجل فارشإب هتايصوت قيبطتلا عضوم عضو دهعملا انفّلكو
وحن ةريبك تاوطخ9102 ماعلا يف وطخن نأ رظتنملا نمو مهل دوهشملا
عم قفاوتي امب ةنرصعلاو ةثادحلا ةّكس ىلع هعضوو عاطقلا اذه ثيدحت
يف مهاسيو اـّيملاع ةبولطملا ةّينهملاو ةهازنلاو ةّيفافشلا ريياعم ىلعأ
 .مادتسملا ماعلا ءارشلا قيبطتل قيرطلا ديهمتو ةّيسفانتلا زفح

،ماعلا عاطقلا ثّدحت نأ اهنأش نم يتلا تاردابملا ةفاك نومزتلم نحنو
ةننكمو تاءارجإ طيسبتو ةديدج نيناوقو ةّماع تاسايسو تاسارد نم
ةميقلا قيقحت يف مهاستو قافنإلا ةّيلاعف نم ديزتو سانلا ةايح لّهست
ًادهج رّفون نلو .بئارضلا يعفاد ،نينطاوملا لام قافنإ نم ىلضفلا
ةفاك عم قيسنتلاب ةلودلا يف ماعلا لاملا ةرادإ نيجلوملا تاردق ءانب يف
ىلعو ،ةصرف برقأ يف يمازلالا يلاملا بيردتلا دامتعال ةينعملا تاهجلا
تاجرد ىلعأ عيمجلا نم بّلطتت انرظتنت يتلا تايدحتلاف .ينطو ديعص
   .صرحلاو ةّيبقانملاو يعولا

مارتحاو نواعتلاو ةيباجيالا تاجرد ىلعأ ىلع ةلبقملا تاهجوتلا يف ّددشن
ءيرجلاو يّدجلا لمعلا يف رمتسنو للخلا ةهجاوم يف نيناوقلاو روتسدلا
 .ةلبقملا عيراشملا ةبراقم يف

ريثكلا ،8102 ماعل يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم ريرقت يف
مخزلا نم ديزملا ىلإ عّلطتنو ،نيديفتسملاو ءاكرشلا عم رمثملا لمعلا نم
 .ءادألا نيسحتو ةلودلا ثيدحت هاجتاب تاردابملاو
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يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم ةسيئر ةملك
طاسب ضيبملا ءايمل ةديسلا

يف ةقّقحُملا جئاتنلا زربأ نّيبي ،ماع ّلك امك ،8102 ماعل يونسلا انريرقت
ريزو يلاعم نم هيجوتب يفرعملا جاتنإلاو تاكارشلاو بيردتلا نيدايم
تايطعم ىلا ةدنسملا جئاتنلا هذه .ليلخ نسح يلع ذاتسألا ،ةيلاملا
طيطخت جلوملا لمعلا قيرفل ةثيثح دوهج ةجيتن تءاج ،ةّلصفم تاءاصحاو
ريراقت رادصإو تاساردو ثاحبأ ءارجإو ،ةـّيعونو ةصصختم جمارب ذيفنتو
زّزعتو ،تاربخلاب ّلكك ماعلا عاطقلاو ةيلاملا ةرازو دفر يف مهاست ةلدأو
دناستو ،نينطاوملا عمو نييلودلاو نييلحملا اهئاكرش عم ةرازولا ةقالع
 .ةديدج ةّيفرعم ةيمانيد ءاسرإ يفو ةماعلا تاسايسلا هيجوت يف

ةيثيدحتلا عيراشملا تبكاو يتلا تاردابملا زربأ ىلع8102 ريرقت ءيضي
اندهعم اهعضو يذلا نطاوملاو ةنطاوملا ةنزاوم اهزربأ ةرازولا يف
تاردابم لصفي امك .تاقفنلا ةبقارمو ةماعلا ةنزاوملا ةيريدم عم نواعتلاب
عالطالل ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا تامظنملاو تاسسؤملا عم نواعتلا
هقش يف ،ئيضيو .اهنم ةدافتسالاو ةيلودلا تادجتسملا زربأ ىلع
يف ةّيمقرلا طامنألا وحن لّوحتلا يف ةريبك دوهج ىلع ،يلاملاو يرادإلا
 .9102 ماعلا يف اهلمكتسن نأ لمأن يتلاو لمعلا ةرادإ

ثيدحت ةشروب يساسأ لكشب تطبتراو8102 ماع تعبط ةطحم نم رثكأ
ةمادتسملا ةيمنتلاو ،ةيبيرضلا تامولعملا لدابت تامازتلاو ماعلا ءارشلا
نم اهريغو ءادألا ةرادإ يف كلذكو ،ةيراقعلا يف قيبطتلا ديحوتو،0302
ةيرادإلا اهتاودأ نيمأتو جئاتنلا هذه قيقحت مزلتسا .ةعاسلا عيضاوم
ددجتلاو زييمتلاب نمؤي لمع قيرف نم ةزيمم دوهج ةيجولونكتلاو ةيلاملاو
 .هب موقي ام لك يف

لكلو ،ليلخ نسح يلع ذاتسالا ةيلاملا ريزو يلاعم ،ةياصولا ريزول ركشلا
.انلمع معدو لّهسو هّجو نم



ةديفتسملا تاهجلا*  قطانملا يف و زكرملا يف تاطاشنلا
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دحاولا فظوملل ةيبيردتلا تارودلا لدعم2.1

نيبردتملا رمع طسوتمةنس34

بيردتلا ةمانزر زاجنإ لدعم06%

ةمانزرلا جراخ نم عورشم34

ة/ريبخو ة/ّبردم08

8102 ماع تارشؤم

بيردتلا - ءادألا  تارشؤم

بيردتلا يف ةكراشملا دعب ىضرلا ةجرد ماقرألاببيردتلا
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8102 ماع تارشؤم

نييلودو نييلحم ءاكرش عم نواعتلاب طاشن96
ةيمسر دوفو تارايز9

نواعت ةيقافتإ2

 ةيسارد ةثعبو يبيردت جمانرب يف كراشم05

جراخلاو نانبل يف تايدتنمو

 ةيفرعم تاكبش6

ةيلود ةسسؤم81

%63

%9

%55

ماقرألاب تاكارشلا ءانبو نواعتلا

ءاكرشلا ةيفارغج

•

•

•

يلود

يميلقإ

يلحم

 تاقلحو لمع شرو راطإ يف ةلخادم72

جراخلاو نانبل يف تمظن تارمتؤمو ةيجيتارتسا

ةيبيرضلا تالماعملا لوح نيليلد ةعابط2

ةنزاوملا لوح ليلد دادعإ1

بتك ضراعم4
باتكلل ينانبللا ناجرهملا

ةيموكحلا ريغ تامظنملاو تايعمجلل ضرعم
 ينوفوكنرفلا باتكلا ضرعم
 باتكلل يلودلا يبرعلا ضرعملا

04463

ماقرألاب يفرعملا جاتنإلا

روهمجلا ىلع ةعزوملا تارادصإلا

•

•

•

•

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0 000
ليلد

21909

ريرقت

6857

روشنم
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8102 ماع تاطحم زربأ

تامولعملا لدابت تابلطتم لوح لمعلا شرو ةلسلس قالطإ
  ةيبيرضلا ضارغألل

يناثلا نوناك
ممألا ةنجلل يذيفنتلا نيمألا ،ميكحلا دمحم روتكدلا ةرايز
AWCSE ايسا برغل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةدحتملا

طابش

ةرادإلل ةماعلا ةيريدملا ماع ريدم ،فوكول يرييت ديسلا ةرايز
ةيسنرفلا ةماعلا ةمدخلاو

راذآ
نطاوملاو ةنطاوملا ةنزاوم قالطإ

ناسين

ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا لوح تاءاقللا ةلسلس قالطإ
صاخلاو

رايأ
مادتسملا ومنلاو دومصلا زيزعت صرفو ماعلا ءارشلا رمتؤم

ناريزح

”عئاضبلا نع جارفإلا نمز سايق“ لوح ةيميلقإ لمع ةشرو
ةيملاعلا كرامجلا ةمظنم عم نواعتلاب

زومت
نييرصملا نييناملربلا يدعاسم نم دفو ةرايز

بآ
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8102 ماع تاطحم زربأ

”ةيداصتقالا ريراقتلا ليلحتو دادعإ“ ناونعبّ يبيردت جمانرب
يبرعلا فرشأ قباسلا يرصملا طيطختلا ريزو هايحأ

لوليأ
يف ةمكوحلاو يعامتجالا عونلا ةكبشل نماثلا عامتجالا
طسوتملا رحبلا لود

لوألا نيرشت

ةقطنم يف ةيموكحلا بيردتلا زكارمو دهاعم ءاردم عامتجا
ايقيرفإ يلامشو طسوألا قرشلا

يناثلا نيرشت
يلخادلا نمألا ىوق عم نواعت ةيقافتإ

ًاكراشم٥٧1

لوألا نوناك

ةيلاملا ريزو يلاعم ةياعرب
9102 ةطخ قالطإو8102 ماعلا ماتتخا لفح

رابكو ةيلاملا ةرازو يف نيماع ءاردمو سلاجملا ءاسؤر
لفحلا يف اوعمتجا ماعلا عاطقلا يف نيلوؤسملا
حمالمو جئاتن ضارعتسا مت ثيح ،دهعملل يونسلا
 .9102 ماعلا ةطخ
تاردقلا فعض نأ ءاقللا لالخ ةيلاملا ريزو يلاعم دكأ

تايدلبلاو ةلودلا تاسّسؤم ضعبل ةـّيلاملا ةرادإلا يف
اذل ةلودلل ّةينامتئإلا رطاخملا نم عفرت نأ نكمي

نمً ايساسأً ازـّيح يمازلإلا يلاملا بيردتلا ذخأيس
تائيهلل ةوعدً اهجوم ،9102 ماعلا لالخ انمامتها
لكشب يلاملا ءادألا زيزعت لجأ نمً اعم لمعلل ةيباقرلا
ّةيفافشلا تارابتعاو ّةيلودلا ريياعملا تابلطتم يبلي
 .ّةينطولا ةحلصملل ةمدخ



ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا
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ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا

،ةماعلا ةيلاملا لهاك لقثت يتلا ةيداصتقالا تارشؤملا عجارتو نانبل اهب ّرمي يتلا ةقيقدلا عاضوألاّ لظ يف
قيبطت ةيحانل اميسال اهذيفنت نانبل مزتعي يتلا تاحالصإلا ةبكاومل ةـّحلم ةيولوأ ةيرشبلا تاردقلا ريوطت حبصأ
هذه عمً ايشامتو .نطاوملا لام قافنإ نم ىلضفلا ةميقلا قيقحتو ةـّيلاملا ةيفافشلل ةـّيملاعلا ريياعملا
ةيرشبلا تاردقلاو ةبولطملا ةيلاملا تايافكلا نيب ةمئاقلا ةرغثلا نم ءزج ّدسل ماعلا اذه دهعملا ىعس ،تاهجوتلا
نم ّةلسب ماعلا عاطقلا يف نييلاملا نيلوؤسملاو ةيلاملا ةرازو يفظوم ىلاً اهجوتم ةلودلا يف ةرفاوتملا
ةيلاملا ةرازول ةيحالصإلا تاهجوتلاب يلاملا ءادألا طبرتل ةصصختملا تاروشنملاو لمعلا شروو ةيبيردتلا جماربلا
.ةينانبللا ةموكحللو

  ةماع تارشؤم

93

7802

643

%31

%5

%12

%52

%52

%8

%3

ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا عيضاوم يف ءاكرشلاةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا

•

•

•

•

•

•

•

يميداكا عاطق

صاخ عاطق

ماع عاطق

ماع عاطق
(نانبل جراخ)

يندم عمتجم

ةيميلقا ةمظنم

ةيلود ةمظنم

%08

%2
%6

%9

%3

جهنمل سمخلا رواحملا نم نوديفتسملا عيزوت
ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا

ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا جهانم يف نوكراشملا

.٧102 ماعلاب ًةنراقم نيكراشملا ددع ةدايز ةبسن%48

ةرادإ ىلإ لخدم
ماعلا لاملا
دادعإ

ةنزاوملا
 اهذيفنتو

ءارشلا
ماعلا

بئارضلا
موسرلاو

86

24

221

6761

ةماعلا ةبساحملا
قيقدتلاو

971

80%

60%

40%

20%

0%
صاخ عاطق

عمتجمو
يندم

3%

تايدلب

5%

تارادإ
تاسسؤمو

ةماع

12%

ةرازو
ةيلاملا

80%

طاشن

ة/بردتم

ةعاس



جهانملاب اهطبرو ةيريدملا اهتددحو قبس يتلا تاجاحلا نم قالطنالا
 ةيبيردتلا
 تايولوألا صالختساو ةيبيردتلا تاجاحلا ليلحت
يليصفت بيردت ططخم حارتقا

•

•

•

13 8102ماعل يونسلا ريرقتلا

 ماعلا لاملا ةرادإ ىلإ لخدم
.ةيثيدحتلا اهعيراشم يف يركسعلاو يندملا نيكلسلا نم ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا ةبكاوم دهعملا لمكتسا
يلخادلا نمألا ىوقل ةماعلا ةيريدملا حلاصل ةيلاملا ةرادالا يف يليصفت يبيردت ططخم ماعلا اذه دعأو
قيقد ديدحتب تاطاشنلا هذه تحمس .ةماعلا تاسسؤملا يف نييلاملا نيلوؤسملل تاءاقل ةلسلس قلطأو
 .تايصوتلا عفرو لولحلا حارتقال تصلخو اهتهجاوم متي يتلا تايدحتلا عاونأل

ماعلا لاملا ةرادإ يف يلخادلا نمألا ىوق تاردق زيزعت جمانرب

ةيريدملا اهتعضو يتلا يسسؤملا ريوطتلا ةيجتارتسا تايولوأ نمض عقي صصختم جمانرب عضوب ماعلا زـّيمت
تاحومط قيقحت يف ساسأ نكر يهو ،ةيلاملا تايافكلا ىلع زيكرتلا ىرج ثيحب يلخادلا نمألا ىوقل ةماعلا

  .ةيجتارتسالا هذه

7

66

96

طاشن

 ة/ديفتسم

98%ةعاس %11

رطأ ثحبل عامتجا لوأ
تاردقلا ءانبل نواعتلا

ماعلا لاملا ةرادإ يف

تاعامتجإ
ةيقيسنت بآ

7102

 جمانربلا ماتتخا

بآ
8102

ةيبيردت تارود٦
  ةصصختم

بآ - ناسين
8102

لماكتم يبيردت جهنم
 ةيلاملا ةرادإلا لوح

ةيليصفت لمع ةشرو
ةيبيردتلا تاجاحلا ديدحتل

راذآ
8102

نوناك
يناثلا

8102



 ةماعلا تاسسؤملا يف نييلاملا نيلوؤسملا تاءاقل

صّصختم ينهم شاقن ةحاسم ”ةماعلا تاسسؤملا يف نييلاملا نيلوؤسملا تاءاقل ةلسلس“ تلكش
تادجتسملا زربأ تاءاقللا يف نوكراشملا ضرع .ىلضفلا ةسرامملا نم ةدافتسالاو يفرعملا لدابتلل
يف ةددحم تايصوت رادصإ ّ مت امك .مهلمع يف اهنوهجاوي يتلا تايدحتلاو اهتاقيبطتو ةماعلا ةيلاملاب ةطبترملا
 .تاءاقللا رواحم نم روحم لك

14

ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا

ةماعلا ةيلاملا ةيريدم نم2
صاخلا عاطقلا نم٣

ءايلا ىلإ اهفلأ نم ةماعلا ةيلاملا

•
•

ةيعارزلا ةيملعلا ثاحبالا ةحلصم
 بونجلا سلجم
ءامنإلاو ثوحبلا زكرم
 ةلودلا يفظوم ةينواعت
اديص أفرم رامثتسا ةحلصم
يلاــمــلا ناــحــيــلــف لساــب دــهــعــم
 يداصتقالاو

•
•
•
•
•
•

ةماع ةسسؤم٥1  نم كراشم٦1

5 ضرع
ةينطو براجت

ةحجان

نم ءاربخ
نيعاطقلا

ماعلا
صاخلاو

كيبشتلا
:لصاوتلاو

تاءاقل٤

يف اوكراش يلخادلا نمألا ىوق نمً اطباض61
ىلإ اهفلأ نم ةماعلا ةيلاملا“ لوح ةيبيردتلا ةرودلا
ةـماـعـلا ةـيـلاـمـلا ةرود حـيضوـت يف تمـهاس ،”ءاـيــلا
.ةيساسألا ئدابملاو ميهافملاب فراعملا زيزعت يفو
زيزعتل ةيفاضا تارود٦ ـب ةرودلا هذه تلمكتسا
تاجاحلا ليلحتو ةسارد ىلعً ءانب اهديدحت مت تاراهملا
.ةيبيردتلا

دادعا
ةنزاوملا

ذيفنت
 ةنزاوملا
تاقفصلا

ةماعلا

ةبساحملا
ةيمومعلا

ةباقرلا
 قيقدتلاو

راطالا
وركاملا
يداصتقا

جهنم
يبيردت
لماكتم
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 ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل ةيلاملا ةرادإلا
 مازتلالا زيزعت فدهب يبيرضلا ماظنلا صئاصخ حرشل

ةيراجتلا تاباسحلا كسم
ةيبيرضلا تابجوملا
يعامتجإلا نامضلا تاكارتشإ

 نانبل يف ةمادتسملا ةنيدملل ةينُدُملا ةسدنهلا يف ةءافكلا ةداهش :ةديدج ةردابم

:عيضاوم ةروكذملا ةدحولا تلوانت
تايدلبلا نوناق
ةيلاملا ةرادإلا
.يدلب يومنت عورشم دادعإ ةيفيك

ةدحولا ذيفنتو دادعإ يف اندهعم كراش ،(MANC) ةيداصتقالاو ةيقيبطتلا مولعلل يلاعلا دهعملا نم بلطب
.”ندملا ةمكوحو ةرادإ“ يف ةءافكلا ةداهش نمض عيراشملاو ماعلا لاملا ةرادإ لوح ةيميلعتلا
ةينانبللا تايدلبلل ينقتلا بتكملا/نانبل يف ةدحتملا ندملا ةيعمجوMANC ـلا اهيف كرتشا ةداهشلا هذه نأ ركذن
sesianabil selliv sed euqinhcet uaerub - seinu sétiCنانبلو اسنرف نم ءاكرشلا نم ددعو.

  دهعملا جراخ ةيبيردت جمارب

يف ةصصختم ةيبيردت تارود٥ يف ةكراشم صرف نيمأت دهعملا عاطتسا ،نانبل يف بيردتلا ةازاوم يف
 .نانبل جراخ ةيلاملا ةرادإلا

•

•

•

•

•

•

31

51

 ة/ديفتسم

ةعاس

61
ة/كراشم

 ”ةقاطلا عاطق حالصإو ةيعامتجالا ةيامحلا تاكبش“ ناونعب راوح ةقلح

- ةيدنلوهلا ةيلاملا ةرازو ميظنت نم ”ماعلا لاملا ةرادإ يف ةينهملا تاراهملا معد“ جمانرب فدهي
زيمتت يتلا ةيدنلوهلا ةبرجتلا ضرعو براجتلا لدابت ىلإ داصتقالاو ةيلاملل ةينطولا ةيميداكالا
ةيزكرماللاو ةيلاملا ةيفافشلاب
نادلب ةثالث يف ةيبيردت تارود عبرأ

•

•



اهذيفنتو ةنزاوملا دادعإ
اهتاسايس زربأ رّهظُتو ماقرألاب ةموكحلا لمع ةطخ مجرتُت يلاملا طيطختلل ةيساسأ ةادأ ةماعلا ةنزاوملا لكشت
مهاسً اماع21 ىدم ىلع تانزاوملا رارقإ فّقوت نكل .ةمداقلا تاونسلل ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيلاملا
تارورضلو٣/001،1 ىلإ لصو يذلا ةنزاوملا ةيفافشب ةّقلعتملا كلت ةصاخ تارشؤملا عجارت يف ريبك لكشب
تاودأو ئدابم لوح ةيبيردتلا هجمارب دهعملا ّفثك ،ريزولا يلاعم نم تاهيجوتبو ،يلاملا ماظتنإلا ةداعتسا
ةنزاوملا ةيريدم عم نواعت امك .قايسلا اذه يف ّةيثيدحتلا تاهجوتلا زربأ ىلع ةءاضإلا عم ةنزاوملا دادعإ
يبرع مامتها لحم ةبرجتلا هذه تناكو ؛8102 ماعلل نطاوملاو ةنطاوملا ةنزاوم دادعا ىلع تاقفنلا ةبقارمو
.نطنشاو يف يلودلا كنبلا زكرم يف ةصصختم لمع ةشرو لالخ دهعملا ةسيئر اهتضرع ثيح يلودو
ةنطاوملا ةنزاوم دادعإل نوريماكلا يف ةيلاملا ةرازول ةينقت ةدناسم انمّدق ،ةيسنرفلا ةهجلا نم بلطبو ،كلذكو
يندم عمتجم تائيهو ةيلود تاهج اهيلا اعد تاطاشنلا نم ددع عم ةقيثولا هذه دادعإ قفارتو .نطاوملاو
.اهمهف ليهستو ةنزاوملا ةيفافش زيزعتل ةمتهم

 ةيبيردتلا جماربلا

اهذيفنتو ةنزاوملا دادعإ يف صصختم بيردت

.pihsrentrap tegdub lanoitanretni ،7102 ماعل ةحوتفملا ةنزاوملا حسم1

16

ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا

تاسسؤملا نم نييلام نيلوؤسم7
ةماعلا

ينانبللا شيجلا نم طباض711 يلخادلا نمالا ىوق نم طباض24

01661
 ة/ديفتسمطاشن

يف اهرودو ةماعلا ةنزاوملا ةيمهأ
قافنإلا طيطخت
تارشؤملا ليلحتو جارختسا ةيفيك
رّوطت ةعباتمل ةيداصتقالاو ةيلاملا
نانبل يف يداصتقالا عضولا

•

•

لحارمو ةـماـعـلا ةـنزاوـمـلا موـهـفـم
 اهنيسحت رطاو اهدادعا
 ةيركسعلا ىوقلا ةنزاوم ةيصوصخ
 تاقفنلا ذيفنت
 ةباقرلا

•

•
•
•

 ةنزاوملا ةيلكيه
 ةيداصتقا وركاملا تارشؤملا

•
•
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ةنطاوملاو نطاوملا ةنزاوم ليلد دادعإ

ةيلاملا ريزو يلاعم روضحو ةياعرب ”8102 نطاوملاو ةنِطاوملا ةنزاوم“ قالطا لفح

ةيلاملا عاضوأ ىلع ة/نطاوملا ةيعوت ىلإ فدهت8102 ماعل ةينانبللا ةموكحلا ةنزاومل ةطّسُبم ةغيص قالطإ
 .حوضوو ّةيفافشب ةنزاوملا ماقرأ ضرعتو ةماعلا

 .ةيلودلا تامظنملاو ةلودلا تارادإ فلتخم نم ة/لوؤسم0٣1 قالطإلا لفح يف كراش

نانبل يف ةيبنجألا تارافسلا يف نيداصتقالا نيقحلملل نطاوملاو ةنطاوملا ةنزاوم

ةيناطيربلا نيترافسلا نم بلط ىلع ًءانب يداصتقا قحلم41 ـل دهعملا ضرع
ةيداصتقا وركاملا تايضرفلاو اهتيمهاو نطاوملا ةنازوم موهفم ،ةيلاطيإلاو
رداصم زرباو تاقفنلا فينصت عاونأً احراش ،8102 ةنزاوم اهيلع تزكترا يتلا
 .ماعلا نيدلا ةيلكيه روطتو تاداريإلا

 نوريماكلا يف نطاوملا ةنزاوم دادعإل ةينقت ةدناسم

يلاملا دهعملا تاربخب(ecnarF esitrepxE) سنارف زيتربسكا ةّمظنم تناعتسا
ةدناسم انمدق ثيح نطاوملل ةصّصخملا ةلدألا ريوطتو ريرحت لاجم يف
ليلدلا دادعإو ”نطاوملا ةنزاوم“ ةغايص يف ةينوريماكلا ةيلاملا ةرازول ةينقت
قيقحت اهنأش نم لمع ةيلآ حارتقاو لصاوت ةيجيتارتسا عضوو اهب صاخلا
.ةلبقُملا نينسلا يف ةيلمعلا هذه ةمادتسا

ىلإ فدهي حضاو ّدحت يه ةوطخلا هذه
ةيساسألا دعاوقلاو ئدابملاب مازتلالا
قيبطتل اهمزتلت نأ ةلودلا ىلع بجي يتلا
فرعتلاب نطاوملل حمست يتلا نيناوقلا
تامولعملا ىلإ لوصولاو اياضقلا لك ىلع
هفقاوم ينبي نأ عيطتسيل ةيقيقحلا

ةيلاملا امّيس ال ةماعلا اياضقلل هدقنو
٤2/٤/8102 ،دهعملا،ةيلاملا ريزو يلاعم



ةنزاوملا عيضاوم لوح تاربخلا لدابت

.جراخلاو نانبل يف ءاكرشلا اهمّظن تاقلحو تارمتؤم يفو ةصّصختم ّةيملع تاماهسإب ماعلا زـّيمت

 موسرلاو بئارضلا
ةيفافشلا ريياعم لوح ةيلودلا اهتامازتلإ قيبطت يف ةيبيرضلا ةرادإلا ةنواعم ىلع ماعلا اذه دهجلا مظعمّ بص
تهجوت ةيبيرضلا ضارغألل تامولعملا لدابت لوح لمعلا شرو نم ةلسلس دهعملا دعأف ،تامولعملا لدابتو
نم ريبك ددع ميظنت ىرج ،قبس ام ىلإ ةفاضإ .ةيلاملا ةرازو يف رئاودلاو ةيميلقالا ةيلاملا حلاصملا ةفاكل
عمتجملاو ماعلا عاطقلاو ةرازولا يفظوم حلاصل قطانملاو توريب يف موسرلاو بئارضلا لوح ةيبيردتلا تارودلا
 .اهتاءارجاو ةيبيرضلا نيناوقلا قيبطتب ةطبترملا تاراهملا زيزعتو تامولعملا ىلإ لوصولا ليهست ةيغب يندملا

18

ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا

ناكملاةمظنملا ةهجلا /كيرشلا طاشنلا ناونع

قرشلا ةقطنم يف ةنزاوملا يف ةيفافشلا
ايقيرفإ لامشو طسوألا

9102 ةنزاوم قاقحتسا مامأ باونلا

راسم يف ةكراشملا يف يندملا عمتجملا رود
عمتجملا تامظنم رود زيزعت-ةماعلا ةنزاوملا
ناسنالا قوقح ليبس يف ةرصانملل يندملا

ةيلودلا ةنزاوملا ةكارش

 قوسلا تاساردل ينانبللا دهعملا

ندرالا -ناّمع

نانبل - توريب

نانبل - توريب ALEF - Act for Human Rights

نانبلل ةيلودلا تامازتلالا قيبطت ليهست

ةيساسأ رواحم3

ضارغأل تامولعملا لدابت ميهافم ىلإ لخدم
 ينانبللا عضولاو ةيبيرض

تامولعملا لدابتل ةيلخادلا تاءارجالا
تامولعملا نمأ ةيامح

•

•

•

ةفيظولا بسح نيكراشملا عزوت

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
بئارض بقارم

يسيئر

1%

بساحم ررحم

1%
5%

مدقم
ةينف تامدخ

40%

بقارم
بئارض

53%

415421
 ة/ديفتسمطاشن



19 8102ماعل يونسلا ريرقتلا

اهباستحا قرطو ةيبيرضلا نوؤشلاب ةفرعملا زيزعت

بئارضلا تايدلبلا قّبطت فيك
موسرلاو

روجألاو بتاورلا ىلع ةيبيرضلالاقتنالا مسر
  يكارتشالا نامضلا تاكارتشاو

631 ة/كراشم

 ة/ديفتسم٤٦ةيلاملا ةرازو نم ة/ديفتسم0٣ةيدلب8٣ نم ة/ديفتسم2٤
ماعلا عاطقلا نم92
يندملا عمتجملا نم٥٣

•
•

موسرلاو بئارضلا عيضاوم يف نانبل جراخبيردت تاثعب

كيرشلا
ددع
نيكراشملا طاشنلا ناونع

ةصاخلا ةيبيرضلا رطألل ينوناقلا ميمصتلا
طسوألا قرشلا ةقطنمب

بئارضلا لوح ةيلود ةيبيردت ةرود
(ماع ىوتسم)

داصتقالل يلودلا دقنلا قودنص زكرم
طسوألا قرشلا يف ليومتلاو

يلودلا نواعتلل ةينابايلا ةلاكولا

1

1
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ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا

 لوألا نوناك ،يبرعلا باتكلا ضرعم
؟ةيبيرضلا نطاوملا تابجاوو قوقح يه ام
وحنىلوأ ةوطخك ةيلاملا هتامازتلا مارتحا ىلع ّفلكملاةصاخو نطاوملا عيجشتل ةرفوتملا تاودالا يه ام
؟ماعلا شاقنلا يف ةكراشملاو ةلءاسملا

بودجم حابص روتكدلا
ةينانبللا ةيعمجلا سيئر بئان
 نيّفلكملا قوقحل

رهاض ميرك ذاتسالا
ةينانبللا ةيعمجلا سيئر
نيّفلكملا قوقحل

لفون صبيصب ايام ةديسلا
ناحيلف لساب دهعم ،جمارب ةلوؤسم
يداصتقالاو يلاملا

•

•

 ةيبيرضلا ةيعوتلا
.نطاوملاو ةلودلا نيب ةقثلا ةقالع زيزعتو لصاوتلا رطأ ةيوقتل لمعلا نم أزجتي ال ءزج ةيبيرضلا ةيعوتلا
عوضوم ماعلا اذه تلوانت تاودنو راوح تاقلح ميظنتل ةيلهألا تايعمجلا عم دهعملا نواعتي ،ماع لك هتداعكو
   .”ةينطاوملاو ةيفافشلا“

يناثلا نيرشت ،يسنرفلا باتكلا ضرعم
؟تامولعملا ىلإ لوصولاليهستل نطاوملا مامأ ةرفاوتملا تاودالا يه ام
؟هتامازتلاو هتينطاوم ةسرامم ىلع هيعجشتلنطاوملل اهلاصيإ يف نوبغرت يتلا ةلاسرلا يه ام

يشوعم يردب ديسلا
ةيعمجلا ،ةرادإلا سلجم سيئر
ةيفافشلا زيزعتل ةينانبللا

ةمعط نيراك ةديسلا
ةيعمجلا سيئر ،ةرادإ سلجم وضع
نيّفلكملا قوقحل ةينانبللا

متاح نيباس ةديسلا
،يسيئر جمارب ةلوؤسمو يداصتقا ريبخ
يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم

•

•
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 قيقدتلاو ةماعلا ةبساحملا
ةيريدم دهعملا نواع ،يلودلا لاثتمالا تابلطتمو نانبل اهدهش يتلا ةيداصتقالاو ةيلاملا تاطوغضلا لظ يف
ثيدحت لاجم يف ةرازولا دوهج بكاو امك يلخادلا قيقدتلل ةدحو ثادحتسال اهدوهج يف ةماعلا ةيلاملا
.ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا رئاس يف ةيبساحملا تايافكلا ريوطتو ةيبساحملا تاءارجإلاو تاسايسلا

قيقدتلا لكشيو ،ةيلاملا تايلمعلاو تاباسحلا ةرادإو ةنزاوملا هبقارمو ذيفنت يف ماه رود ةيمومعلا ةبساحمللف
 .ءارجالا ةيعرملا ةمظنألاو ريياعملا عم ةدمتعملا تاءارجالا قباطت نسح نم دكأتللو ةعجارملل ساسألا ةادألا

يلخاد قيقدت ةدحو ثادحتسا يف ةماعلا ةيلاملا ةيريدم ةبكاوم

ةدحو ءاشنال ةيئارجالاو ةينقتلا مهتاردق اوززعو هتابلطتمو يلخادلا قيقدتلا فادهأ ىلإ اوفرعت تايريدم01
.ةرادإلا لخاد يلخادلا قيقدتلا

72  (ة)/فظوم

ريضحتلا
 طيطختلاو

ةبقارملا
فارشالاو

ةعرش
قيقدتلا
ئدابملاو
 ةيهيجوتلا

فادهتسالا
رايتخاو
ةنيعلا

ةرادإ
رطاخملا

ليلحت
رطاخملا

ةرادإ ةبراقم
 ةدوجلا

ةيجهنم
عمج

تامولعملا

تارايز
قيقدتلا
 ةيناديملا

ةباقرلا
ةيلخادلا

جهنم
قيقدتلا

لالخ ةبتسكملا فراعملل عقوتملا قيبطتلا لدعم18%
.ةرودلا

ليلحـتـل ةـيـقـيسنـتـت تاـعاـمـتـجا
ةيلاملا ةيردملا قيرف عم ةجاحلا

ةيلود تاهج عم نواعتلاةيلحم تاربخ باطقتسا

123



ماعلا عاطقلا يف ةيبساحملا تاءارجالا ريوطت

عاطقلل ةماعلا ةبساحملا ريياعم”و ”تاينقتو ئدابم :ةيمومعلا ةبساحملا لوصأ“لوح نيتيبيردتلا نيترودلا
.ةيمومعلا تاباسحلا ميدقتو ةنزاوملا ذيفنتو دادعإ ىعرت يتلا ةيبساحملا دعاوقلا حرش يف اتمهاس ”ماعلا
ريوطت يف ماهلا رثألا ريياعملا هذهل نأً املع ةيلودلا ةبساحملا ريياعم قيبطت يف نيكراشملا تاراهم اتززع امك
 .ماعلا عاطقلا يف ةيفافشلا زيزعت يفو يلاملا ءادألا

22

ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا

فادهالا

ةيبساحملا ريياعملا ديحوت
ةيفافشلاو ةيلخادلا ةباقرلا نيسحت
ةيلاملا تانايبلل ةنراقملا ةيلباقو قاستالا نيسحت
 يلاملا ؤبنتلاو ليلحتلل ةديفملا تامولعملا ريفوت

•

•

•

•

12

64

5

 ةسسؤم
ةماع ةرادإو

 ة/ديفتسم

ة/ريبخ

ةعجارمو دادعإل
ىوتحملا

تمظن يتلا ”ةيسنرفلا ةبرجتلا ءوض ىلع يلخادلا قيقدتلا تايساسأ لوح ةيبيردتلا ةرودلا ىوتحم مهاس
قيرط ءاسرإل جذامنو تاودأ ريوطتب ءدبلا يفPFIGD ةيسنرفلا ةماعلا ةيلاملل ةماعلا ةيريدملا عم نواعتلاب
  .ةيلودلا ريياعملا عم ىشامتت  ةجهنمم لمع

يلخادلا قيقدتلل  يميظنتلا لكيهلا دادعإ
 لوألا ماعلل ةيليصفت لمع ةطخ ريوطت
حلاصملاو تايريدملا فادهتساو رطاخملا ةرادإ ةفوفصم دادعا ةيجهنم
اهقيقدت بجي يتلا

يفيظولا فصولاو ققدملا ةعرش

•

•

•

•



ريياعملاو  ةبساحملا ةنهم ىلع ةيمقرلا ةروثلا رثأ تلوانت
نيعب اهدخا قيقدتلاو ةبساحملا بتاكم ىلع بجي يتلا
 رابتعالا

نيبساحملـل يلودـلا داـحـتالا عـم نواـعـتـلاـب
.نانبل يف ءاربخلا ةباقنFEDIF نوفوكنرفلا

23 8102ماعل يونسلا ريرقتلا

يجولونكتلا روطتلاو ةبساحملا

ةبساحملا ةنهم ىلع اهتاسكعناو ةيمقرلا تاودالاو ةيبساحملا تايجمربلا روطت تايدحت اوشقانً ابساحم101
 .اهمادختسا ةءافك ليعفتو ،ةيبساحملا تانايبلا ةدوج زيزعت لبسو

ةيبساحملا تامولعملا ةمظنأ لوح لمع ةشرو
  اهتيلاعفو

بتاكمو تاكرشل يمقرلا لّوحتلا  لمع ةشرو
قيقدتلا

يبساحملا تامولعملا ماظن هبعلي يذلا رودلا لوح تروحمت
يبساحملا  ءادألا ريوطتو تامولعملا قفدت ميظنت يف
داختال ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا تاجاح يّبلي  لكشب
 ةـّيلاملا ريراقتلا دادعا يف هتمهاسم ةيفيكو بسانملا رارقلا

تايصوتلا زربأ
ةيلودلا ريياعملاو ماعلا لاملا ةرادإ تابلطتم ةاعارم ةرورض

 ةّمهملا باسحو باسحلا عطق باستحا نيودت
ريراقتلا دادعإ

•
•
•

7
 ة/ديفتسم

49
 ة/ديفتسم
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ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا

يلاملا لمعلا قيرف اههجاو يتلا تايدحتلاو تابوعصلا حرش
؛SMIP ـب فورعملا يبساحملا جمانربلا ينبتل يرادإلاو
 ةيمومعلا ةبساحملا ريياعم بسحب هريوطت يفو

جمانربلا ىلع اهلاخدإ مت يتلا ةينقتلا تازيمملا حرش
ريياعم قفو ةبساحملا كسم ةيحانل ننكمملا يبساحملا
 ةماعلا ةبساحملاب اهطبرو ةيمومعلا ةبساحملا

 ننكمم باسحلا عطق رادصا
 ةمهملا باسح جاتنتسا

جمانربلا ىلع اهلاخدإ مت يتلا ةينقتلا تازيمملا حرش
ةقلعتملا ةيـلاـمـلا رـيراـقـتـلا جارـخـتسا ةـيـحاـنـل يبساـحـمـلا
 اهئازجأو  ةنزاوملا تاباسحب

•
•

  ىرخأ تارادإ حلاصل ةبساحملا ةننكم يف ةينقت ةدناسم

تارادإلا هذه دناسو ،اههجاوت يتلا تايدحتلا ىلإ عمتساو تارادإلا نم ددعل ةينقت ةدناسم دهعملا مدق
عورشم ةرولبل تاشاقنلا هذه يضقت نأ لمأ ىلعو .هتبرجت نمً اقالطنا ةبساحملا لامعأ ةننكمل اهتيؤر ريوطتل

ريياعم نمض تاباسحلا كسم يف ةيساسأ ةجاح عورشملا اذه نوك ،تارادإلا طبري يلبقتسم دحّوم ةننكم
.ةيلودلا ةبساحملا

دهعملا ةبرجت ضرع

1

2

3



 ة/كراشم
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ماعلا ءارشلا
(ERDEC) رديس رمتؤم لالخ ةينانبللا ةموكحلا اهب تمزتلا يتلا ةّيروحملا ّةيلكيهلا تاحالصإلا عمً ايشامت
ةيجيتارتسا ةيمهأ نم فلملا اذهل امل ماعلا ءارشلا عوضومل ةيونسلا هلمع ةطخ نمً اريبكً ازـّيح دهعملا صّصخ
ًاصوصخو ماعلا لاملا ةرادإ يف ةيفافشلاو ةيداصتقالا ةيسفانتلاو ةماعلا تامدخلا ةدوج ىلع رثؤت ةينطو
ىلإ ةهجوملا ةصصختملا جماربلا ميظنت يف ةداتعملا هتاطاشن بناج ىلإ ،نيضرقملاو نيحناملا لاومأ
ءارشلل يرادإلاو يعيرشتلاو ينقتلا بناجلا تلمش يتلاو يركسعلاو يندملا نيكلسلا نم تارادإلاو تايدلبلا
نيصصختملل ةهجوم بيردت جمارب ءايحإل تيوكلا يف طيطختلل يبرعلا دهعملا ىلإ هيبردم دهعملا دفوأ .ماعلا

ىوصقلا ةدافتسالاو ةصّصختم ةـّيميلقإ تاكبش ةّدع عم هتكراشمو هلصاوت عبات كلذكو ،ةيبرعلا لودلا يف
ينطولا رمتؤملا دقع ماعلا زّيم ام زربأ ناكو .يلود ديعص ىلع ىلضفلا تاسرامملاو يفرعملا لدابتلا نم
ةكراشمو ةيلاملا ريزو يلاعم روضحو ةياعرب مادتسملا ومنلاو دومصلا زيزعت صرفو ماعلا ءارشلا لوح لوألا
 .يندملا عمتجملاو صاخلا عاطقلا نمو ةينعملا ةيمسرلاو ةيلودلا تاهجلل ةريبك

ةحورطملا عيضاوملا

مادتسملا ومنلاو دومصلا
راكتبإلاو ةـّيسفانتلا
ةيتحتلا ىنبلا ةدوج

نانبل يف ماعلا ءارشلل لوألا ينطولا رمتؤملا

•

•

•

113

54 ة/ريبخ

6 ةريدتسم ةلواط
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ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا

نوناقل ةيلوا ةّدوسم عضو
ىلع زكتري ماعلا ءارشلل ديدج
ءىدابملاو ةيملاعلا تاّهجوتلا
ةينطولا

ةينطو ةيهيجوت ءىدابم عضو
ينثالا ءىدابملا نم ةاحوتسم
نوكت يكلً ايملاع ةّقبطملا رشع
نوناق عورشم عضول ةدعاق
 ديدج

تاقفصلا نيناوق ثدحأ ةعجارم
قرشلا ةقطنم يف تّرقأ يتلا
ايقيرفا لامشو طسوألا

طورشلا رتافد حيقنتو ةعجارم
ةسمخلا

4

ةيسفانتلا ةردقلا يف تايصوت
صاخلا عاطق ةكراشمو

تاراهم يف تايصوت
ماعلا ءارشلا يف نيلماعلا

جاردإ يف تايصوت
مادتسملا ءارشلا تاسرامم

53

ةيفافشلا زيزعت يف تايصوت
داسفلا ةحفاكمو ةهازنلاو

ةننكم عيرست يف تايصوت
ماعلا ءارشلا تايلمع

1234

3 4

لوألا ينطولا رمتؤملا
نانبل يف ماعلا ءارشلل

ةيلاملا ريزو يلاعم هنيع ءاربخلا نم قيرف ليكشت
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 ةصصختملا تاكبشلا يف ةكراشملا

ماعلا ءارشلايفبيردتلا جمارب

ماقرألابةفدهتسملا تائفلاو عيضاوملا

ميزلتلا تاءارجا يف قّمعتلاو ينانبللا شيجلا يف ءارشلا ةرود حرش
 .ؤطاوتلا فشكو دقعلا ةرادإو ةقفصلا ذيفنت ةيفيكو

هجاوت يتلا تايدحتلا ةشقانمو ةماعلا تاقفصلا ميهافم يف قّمعتلا
 .لاجملا اذه يف يلخادلا نمالا ىوقل ةماعلا ةيريدملا
ةموظنم نيسحت لاجم يف ةدّيجلا ةيلودلا تاسرامملا ىلع ةءاضإلا
.ماعلا ءارشلا

دادعإ ةيفيكو ةماعلا تاقفصلا ىعرت يتلا ةينوناقلا ماكحألاب فيرعت
.دقعلا ذيفنتو ميزلتلاو دقاعتلا قرطو طورشلا رتافد
تايدلبلاو تايدلبلا تاداحتا يف ةماعلا تاقفصلاب نيينعملا ىلإ تهجوت
تايدلبللينقتلا بتكملا/نانبل يف ةدحتملا ندملا ةيعمج يف ءاضعألا
.(LVTB) ةينانبللا

دادعإ ةيفيكو ماعلا ءارشلا لحارمو ميهافملاو ئدابملا مهأب تفّرع
 .ماعلا لاملا ةرادإ ةيلعاف نم زّزعت طورش رتافد
تاقفصلاب ةقالع اهل ماهم ًاثيدح نولوتي نيذلا نوفظوملا ىلإ تهجوت
.ةينعملا ناجللا ربع ةرادإلا لخاد تاقفصلا ةعباتم نولوتي نمم وأ ةماعلا

طاشن3
ة/ديفتسم81
ةعاس65

طاشن4
ة/ديفتسم13
ةعاس45

طاشن3
ة/ديفتسم24
ةعاس84

طاشن2
ة/ديفتسم611
ةعاس43

تايدلب

تارادإلا
تاسسؤملاو

 ةماعلا

تيوكلا يف بيردت جمانرب
لوانت ماعلا ءارشلا يف صصختم يبيردت جمانرب ءايحأل ،تيوكلاب طيطختلل يبرعلا دهعملا ىلإ هيبردم دهعملا دفوأ

زيزعت يف مهاسوً اديفتسم٧2 ىلإ جمانربلا اذه هجوت .تامدخلاو علسلا ىلع لوصحلا تاءارجإو دعاوق
ءارش ةطخ دادعإ ةهجل مهتاراهم زيزعتو ؛اههجاوت يتلا تايدحتلابو ماعلا ءارشلا ةفيظو ميهافموئدابمب مهفراعم
.طورش رتافدو ماع

ةكبشل يونسلا عامتجالا
ANEM-DCEOماعلا ءارشلل 

ةدايق ةنجلل ةيقيسنتلا تاعامتجالا
 ماعلا ءارشلل يرشعلا راطالا

ةقطنم يف ماعلا ءارشلا ءاربخ ةكبش
ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا

تاـقـفصلا ةـمـظـنأ ثيدـحـت ةشقاــنــم
لاـجـم يف تارّوـطــتــلا رــخآو ةــماــعــلا

ءارشلا تاسرامم

1202-9102 ةيجيتارتسا عضو
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ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا

 ةيفيقثت ةيبيردت تاودأ

ليهستل ”يبيكرت زغل“ يف ةكارشلا نوناق راسم
بجـي يتـلا تاوـطـخـلا لسلستو ةـيــبــتارــت ظــفــح
ةكارشلا عيراشم دادعإل اهعابتا
ةيسيئرلا ميهافملا حرشل ةيلعافت ةيريسفت حئاول
اهصئاصخ زييمتو اهفيرعتو
ئدابملاو ميهافملا باستكا نم دكأتلل ةيتاذ تارابتخا
  ةكارشلا نوناقل ةيساسألا
يعامج لمع لالخ نمةكارشلا ئدابمل ةينهذ طئارخ
لصاوتلا عقاوم ىـلـع ةـيـفـيـقـثـت تاـهوـيدـيـف٥
نيلوؤسملاو ءاربخلا عم تالباقم تلمش يعامتجالا
 ددحم عوضوم لوح

صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا

رمتؤم نع تقثبنا يتلا تايصوتلاو صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا نوناقل باونلا سلجم رارقإ دعب
ضوهنلاو ةيمنتلا ةيلمع يف هتكراشم عيجشتو صاخلا عاطقلا كارشإل ريضحت ةلحرم نانبل أدب ،رديس

ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا دفر ىلإ ،ةكارشلاو ةصخصخلل ىلعألا سلجملا عم ،دهعملا ىعس .يداصتقالا
ضعب نم مغرلاب لازت ال يتلا ةكارشلا عيراشمل اهذيفنتو اهميمصت يف اهتدناسمل ةمزاللا تاربخلاو فراعملاب
  .ةماعلا تاسسؤملاو تارادالا ىلعو ينانبللا عقاولا ىلع ةديدج براجتلا

 صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا عوضوم يف تاردقلا ءانب

ةكارشلاو ةصخصخلل ىلعألا سلجملا عم ةكارش

941

24

9

 ة/ديفتسم

ة/ريبخ

 ةسسؤم
ةماع ةرادإو

•

•

•

•

•



نـيـب ةـكارشلا لوـح ةـيـبـيردــت ةرود
ةيمنتلاو صاخلاو ماعلا نيعاطقلا

نيعاطقلا نيب ةكارشلا عاونأب فيرعت
عاــطــقــلا ةــكراشم اــيازــم ةشقاــنــم
تاعورشملا ةرادإو ذيفنت يف صاخلا
ةيداصتقالا راثآلا مييقتو ةيرامثتسالا
.كلذ نع جتنت يتلا

29 8102ماعل يونسلا ريرقتلا

نـيـب ةـكارشلا نـع هـفرـعــت نأ بجــي اــم“ لــمــع شرو4
“صاخلاو ماعلانيعاطقلا

84 مقر ةكارشلا نوناق نومضمب ةفرعملا زيزعت ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا تاردق ءانب
7102 ماع رداصلا

 ةبجوملا بابسألا
 يعامتجالاو يداصتقالا نيديعصلا ىلع هتيمهأ
هقيبطت ةيفيكو هماكحأ
ةكارشلا دوقع اهب ّرمت يتلا لحارملاو ميهافملا

•

•

•

•

•

•

27
 ة/ديفتسم

63
 ة/ديفتسم

ةيداصتقالا ىودجلا ةسارد لوح ةرود
ةسارد ريضحت ةيـجـهـنـم ىـلـع فرـعـتـلا
ةــكارشلا عــيراشمــل ةــيداصتــقا ىودــج
نيرامت لالخ نم اهقيبطت يف سرمتلاو
تالاح ةساردو ةيلمع

12
 ة/ديفتسم

نيب ةكارشلا دقع لوح ةيبيردت ةرود
CIDIF دقعو صاخلاو ماعلا نيعاطقلا

ةـيـنوـناـقــلا ئداــبــمــلا ىــلــع عالــطإلا
 ةيسيئرلا

نم رطاخملا عيزوت ةيفيك ةشقانم
ينوناقلا بناجلا

•

•

02
 ة/ديفتسم
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ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا

 نيماعلا ءاردملل صصخم ءاقل

تلوانت ةكارشلاو ةصخصخلل ىلعألا سلجم ماع نيمأ عم شاقنو ضرع ةقلح يفً اماعً اريدم42 كراش
 :ةيلاتلا رواحملا

 ةيومنتلاو ةيداصتقالا هداعبأو نوناقلا ةيمهأ
  ةرادإلا قتاعىلع عقت يتلا تابلطتملاو ةكارشلا دوقع راسم
 تارادإلالخاد عيراشملا ةلجع قالطإل ىلضُفلا لبُسلا

•

•

•

%9

%96

%22

؟صاخلاو ماعلا عاطقلا نيب ةكارشلل مكترادإ اهريعت يتلا ةيمهالا ةجرد يه ام

نـيـماـعـلا ءاردـمـلا ىـلإ هـجوـمـلا ناـيـبــتسالا نــمضت
ةلئسأ9 ،ةــكراشمــلا سلاــجــمــلا ءاضعأو ءاسوؤرو
يتلا ةيمهألا اهلالخ نم تددُح ةقلغمو ةحوتفم
عاطقلا يف اهعقاوو ةكارشلا عوضومل تارادإلا اهيلوت
عيضاوملاو ةيرشبلا تالهؤملا ىلإ ةفاضإلاب ماعلا
عيراشمل دادعإلل تارادإلا اهـجاـتـحـت يتـلا ةـيـبـيردـتـلا
.ةكارشلا

•

•

•

ةفيعض

ةطسوتم

ةعفترم



 ةيلاملا مئارجلا ةحفاكم



فشكل ةريبك تايدحت دودحلا ربع لاومألا لقنو باهرإلا ةحفاكمو لاومألا ضييبت ةحفاكم نيناوقل هرارقا دعب نانبل هجاوي
ةثيدحلا تاينقتلا روطت لظ يف ةصاخ اهراشتنا نم دحلاو دودحلل ةرباعلا كلتو ةينورتكلالاو ةيلاملا مئارجلا ةحفاكمو
رود هلو ةيداصتقالا ةمظنألل ةيسيئرلا ةدمعألا دحأ لثمي يلاملا عاطقلا ناك املو .ةيلاملاو ةيراجتلا تالدابتلل

مئارجلا ميهافمب يعولا زيزعت ىلإ ماعلا اذه لالخ دهعملا ىعس ،ةيلاملا تامدخلاو ةيراجتلا تالدابتلا لاجم يف يروحم
نيناوقلا ذافنا تائيهل قيقحتلاو باوجتسالا تاراهم ريوطت ىلع لمع امك ،ينانبللا داصتقالا ىلع اهداعبأو ةيلاملا
 .ةعورشملا ريغ ةراجتلاو بيرهتلا ةحفاكم لوح لوالا ينطولا رمتؤملل ريضحتلا يف كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ دناسو

بيرهتلا ةحفاكم لوح نانبل يف لوألا رمتؤملا دادعإ يف رصحلا ةرادإل ةينقت ةدناسم

32

 ةيلاملا مئارجلا ةحفاكم

32
 ة/ريبخةيلود ةسسؤم

يرادإلا داسفلاو بيرهتلاو ةعورشملا ريغ ةراجتلا طبض
 ةماعلا ةيلاملاو داصتقالا رارقتسا يف مهاسي يلاملاو
بيرهتلا ةحفاكم لوح لوألا ينطولا رمتؤملا ،ليلخ نسح يلع ريزو
82/3/8102 - ةعورشملا ريغ ةراجتلاو

لوح لوألا ينطولا رمتؤملا دادعإل دوهجلا لماكت
 بيرهتلا ةحفاكم

ةعجارم
ىوتحملا
نومضمو

جمانرب
 رمتؤملا

باطقتسا
نييلود ءاربخ

ليهست
عم نواعتلا
تاسسؤملا

ةيلودلا

ميمصت
ةرادإو ةيجهنملا

تالخادملا

ةينقت ةدناسم
4 تلمش

  ةيساسأ رواحم

ةحفاكمل ةيلودلا تاسرامملا لضفأو ريياعملاو رطألا
بيرهتلا

يلودلا ينوناقلا راطإلا
ةيلودلا ريياعملاو تاسرامملا

ريوطتو ةيئاضقلا ةقحالملاو نيناوقلا ذافنا زيزعت
ةينمألا ةزهجألا نيب قيسنتلا تايلآ

 ةينمألا ىوقلا رود
 ةيكرمجلا تاءارجإلا
 ةيئاضقلا  ةقحالملاو قيسنتلا تايلا

بلطلاو ضرعلا نم ّدحلا نيب بيرهتلا ةحفاكم
يباينلا سلجملل يعيرشتلا رودلا
 ليخادملاو تاداريإلا ىلع بيرهتلا ريثاث
 كلهتسملا ةيامح تايلا
 بيرهتلا ةحفاكم يف صاخلا عاطقلا كارشا

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ةيلاملامئارجلايف ةيبيردتلا جماربلا

.ةيلاملا مئارجلاب ةقلعتملا تادجتسملا زربأ تلوانت ينانبللا شيجلا  نم طباض0٥ اهيف كراش ةيبيردت تارود3

لبق نم لّومملا(RSS-mrofeR rotceS ytiruceS)ينمألا عاطقلا حالصإ عورشم راطإ يف تارودلا تمظن
 :ىلإ تفدهو يبوروألا داحتالا

 ينانبللا داصتقالا ىلع اهداعبأو ةيلاملا مئارجلا ميهافم حيضوت
 اهيف ةثدحتسملا بيلاسألاو ةيلاملا مئارجلا عاونأ زربأ حرش
نانبل يف مئارجلا ةحفاكمب ةينعملا تاهجلا رودو نيناوقلا حرش

•

•

•

04
ةعاس

ةيتامولعملا مئارجوينانبللا نوناقلا

02
ةعاس
 ةيلاملا مئارجلا ةحفاكم

.اكرألاو ةدايقلل باهش داؤف ةيلك نم طابض 06%

%04 ينانبللا شيجلل تارباخملا ةيريدم نم طابض



  نيناوقلا ذافنا تائيهل قيقحتلا تاراهم ريوطت

يمارجإلا سفنلا ملع يف تادجتسملا زربأب مهتفرعم نيناوقلا ذافنإ تائيه فلتخم نم (ة)/كراشم04 رّوط
كشلا ةيحجرأ زيزعت ىلع دعاست يتلا ةيتوصلاو ةيوغللاو ةيدسجلا تارشؤملا ليلحتو بذكلا فشك تاينقتبو
.اهنأشب بسانملا رارقلا ذاختإل

  بيردتلا نومضم

تاقيقحتلا لالخ ةيدسجلا ةغللا ليلحتو مادختسإ
 ةيطخلا تادافإلا ليلحت
 بذكلا لاشفإ تاينقت
تاقيقحتلا لالخ تمصلا ةجلاعم
هب هبتشملا ىلع دوهشلا فرعت ةيلآ
ةبكترملا ءاطخألا

34

ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا

%5,76

%5.7
%5.7

%5.2

%51•

•

•

•

•

  كرامجلا

 ةلودلا نمأ

 يلخادلا نمألا ىوق

 ماعلا نمألا

ينانبللا شيجلا

•

•

•

•

•

•

نيكراشملا عيزوت

نوـمضمـلا قـيـبـطـت ةـلوـهس اودـكأ
مهلمع ناكم يف يبيردتلا 28%

يف يحاونلا ضعب ريوطت مهّتين اودكأ
يف مهتكراشم دعب يمويلا مهلمع
ةرودلا هذه

68%



تاردقلا زيزعت
ةيراقعلا نوؤشلا يف



تاسرامملاو تاّدجتسملا زربأ يف لوادتلل ةحاسم تلكش
شقان ثيح ةـّيراقعلا نوؤشلا لمع ىعرت يتلا ميماعتلاو
فالتخالا هجوأ ماعلا ريدملا ةداعس روضحب لجسلا ءانمأ

ىلع قفاوتلا ىلإً الوصو تالماعملا نم ددع قيبطت يف
مهنيب اميف ىلضُفلا لولحلا

ةيرادإ تارارق8 رادصإ لمعلا شرو ةلسلس نع جتن
  :يف ةيراقعلا يف قيبطتلا ديحوتل ةيلخاد

عئاض نع لدب نع لوصحلا بلط
لزعلل ةلباق ريغ ةلاكو
 زارفالاو تاءاشنالا دوقع
نيينانبللا ريغ ّكلمت
ةيداملاو ةينوناقلاو ةيباتكلا ءاطخالا حيحصت لوصأ
رصاقلا لام ىلع نيمأتلاو رصاقلا لام عيب

tsop nabiL ـلا قيرط نع ةراشإ بطش وأ عضو بلط
يطايتحالا ديق

ةايحب قيثو لكشب طبترت يه .ةـّيلاملا ةرازو يف ةيرادالاو ةيلاملا تالماعملاّ مهأ نم يه ةيراقعلا تالماعملا
عيراشملا ةبكاوم يف هتمهاسم دهعملا لمكتسا .ةيداصتقالا ةلجعلا كيرحت ىلع ريبكلا رثألا اهلو نينطاوملا
قيبطتلا ديحوت تلوانت ىلوألا ،نيتردابم لالخ نم ةيراقعلا نوؤشلل ةماعلا ةيريدملا يف ةمئاقلا ةيحالصالا
   .لدعلا باتكلاو ةيلاملا ةرازو نيب لصاوتلا نيسحت ىلع تزّكر ةيناثلاو

 ةيراقعلا تالماعملل قيبطتلا ديحوت

 ةيراقعلا نوؤشلا لوح ةيبيردتلا جماربلا يف (ة)/كراشم95

36

تاردقلا زيزعت
ةيراقعلا نوؤشلا يف

•

•

•

•

•

•

•

•

.نانبل يف لدعلا باـّتك ةنهم هجاوت يتلا تايدحتلا تلوانت
ةينعملا تايريدملا لبق نم تايصوتلا ةعباتمً ايلاح يرجي
نطاوملا هاجت قيبطتلا ديحوتل

ةيلام نوؤش لوح لدعلا باتكلا عم لمع شرو ةلسلسلجسلا ءانمأل ةيرودلا لمعلا شرو
 ةيراقعو

31
 ة/كراشم

64
 ة/كراشم



كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ



تاردقلا ريوطتل ةطخ دادعإل كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ عم دهعملا نواعتي ،يلاوتلا ىلع ةسداسلا ةنسلل
ريوطتلا تاهجوت ةطخلا مجرتت .تاراشتسالاو ةينقتلا ةدناسملا ،بيردتلا تاطاشن ىلإ ،نمضتت ةيسسؤملا
تاراهملا ةيمنتب ماعلا اذه زـّيمت دقو .ةيغبتلا تاجتنملل يجاتنإلا عّسوتلاو ةدوجلا تابلطتمو يسسؤملا
ىلإ ةفاضإلاب يلاعلا كالملل لماكتم يبيردت عورشمل قيرط ةطراخ عضوبو ماع لكشب ةيرادإلاو ةيدايقلا
(gnihcaoc) ةيدرفلا ةقفارملا تاطاشن كلذكو ءادألا مييقت ماظنو تاقفصلا ةرادإب قلعتت ةيراشتسا تامدخ

 .يسّسؤملاو يدرفلا ءادألاريوطت عورشم يف تمهاس

يجيرلا يف تاردقلا ريوطت ةطخ

ةطخلا زاجنإ لدعم

8102 ةمانزر تازكترم

38

كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ

فادهالا
ةيجيتارتسالا

رصحلا ةرادإل

ةرادا فادهأ
ةيرشبلا دراوملا

ةفاقث تابلطتمو
ةدوجلاو ءادالا

تايصوت
جئاتنو بيردتلا
 مييقتلا

ريوطتلا ةطخ
يسسؤملا

ةقفارملا تامدخ ةينقت ةدناسمو ةيراشتسإ تامدخةيونسلا بيردتلا ةمانزر يف جمانرب

0222

70%

تاطاشنلا ددع

ةيدايقلاو ةيرادإلا تايافكلا 8

3 ةيوغللا تايافكلا

5 ةيلاملا تايافكلا

4 ةينقتلا تايافكلا



39 8102ماعل يونسلا ريرقتلا

 بيردتلاتاطاشن نم نوديفتسملا

تايريدملا بسحب نيبردتملا عزوت

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
ةنجل
ةرادإلا

ةيضوفملا

3%1%

نيدعاقتم

3%

ةيريدملا
ةيعانصلا

ةيريدملا
ةيراجتلا

4%

ةيريدم
ةنايصلا
ةماعلا

10%

29%

ةيريدم
دراوملا
ةيرشبلا

34%

ةيريدملا
ةيلاملا

ةيريدم
غبتلا
قرولا

38%
42%

ةيريدم
ةعارزلا
ىرتشملاو

54%

ةيريدملا
ةماعلا

60%

ةيفيظولا تائفلا بسحب نيبردتملا عزوت

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
ة/دقاعتم

1%

ة/لماع

17%

ة/صصختم

39%

ة/سيئر
بتكم

15%

ة/سيئر
ةحلصم

23%

ة/ريدم

5%

51

872

922

16

طاشن

 ة/ديفتسم

ةعاس

ة/ريبخ

%45 %64



40

كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ

بيردتلا يف ةكراشملا دعب ىضرلا ةجرد

بيردتلا بولسأ

نيكراشملالبقنمةيبيردتلاجماربلامييقت

بيردتلا فادها

بردملا

8.6
10

%86

%6
%1

%32

%2

•

•

•

•

•

زاتمم

يضرم

سأب ال

قبطني ال

لوبقم ريغ

%75

%9
%1

%92

%4

•

•

•

•

•

زاتمم

يضرم

سأب ال

قبطني ال

لوبقم ريغ

%78

%01%1
%2

•

•

•

•

زاتمم

يضرم

سأب ال

قبطني ال



41 8102ماعل يونسلا ريرقتلا

ءادألاةرادإلةيسيئرلاتانكمملاءانبعورشم
يجيرلايفيرشبلاويسسؤملا

 ءادألا ةرادإ
ذخأي ءادألا ةرادإل لماش جذومن عضو فدهب ةينقت ةدناسم يجيرلا يف ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ثيدحت ىضتقا
ماعلا اذهل يلاقتنا مييقت ماظن عضو هجئاتن لوأ نم ناكو .يسسؤملا ءادالل سمخلا تانكمملا رابتعالا نيعب
ىلع ينبم ثيدحو لماكتم ءادأ مييقت ماظن ىلا لوصولا نم نكمت0202-9102 لجألا ةطسوتم ةطخو
 .هل ةمعاد ءادأ ةئيبو تايافكلا

ءادألل سمخلا تازكترملا

فادهألاو ةيجتارتسإلا
ةيميظنتلا ةئيبلا
ةيرشبلا دراوملا
علسلاو تامدخلا
دراوملاو لئاسولا

تاموقم ديدحت
ءادألا ةرادإ
متيس يتلا
اهتسارد
اهمييقتو

14
23

ةشقانم
تايصوتلا

ريرقتلاو
يئاهنلا

عيمجت
تامولعملا

اهليلحتو
نم نكمتلل
مئاقلا عضولا

تايطعملل ليلحت
تاجاتنتساو
تاموقم لوح
ّمت يتلا ءادألا
اهمييقت

•

•

•

•

•

ةشرو يف يلاعلا كالملا نمة/كراشم72
ءادألا ةرادإ لوح لمع
ميـهاـفـمـلاو ءادألا ةرادإل ةـيـجـيـتارـتسإلا تاـنوـكـمـلا
ةرادإ يف ةعبتملا ةيملاعلا تايجهنملاو ةيسيئرلا
ديدحت ىلإ تصلخ يتلا ةشرولا روحم تناك ءادألا
غبتلا رصح ةرادإ يف اهقيبطت يف ةرئؤملا لماوعلا
تايطعملاب لجألا ةطسوتملا ةطخلا دفرو كابنتلاو
 .تايصوتلاو

نينطاوم عم تاءاقلةيدرف تالباقمقئاثولا ةعجارم





ةيكرمجلا نوؤشلا



يداصتقالا طيحملل ةعراستملا تاروطتلاّ لظ يف تادجتسملل ةرمتسم ةبكاوم ىلعكرامجلا ةرادإ لمعت
يتلا تاطاشنلا نم ددع ميظنت يف كرامجلا ةرادإ ماعلا اذه دهعملا دناس .ةديدج تايدحت جتنت يتلا يملاعلا
نم نيينعملا تفدهتسا ةيريوطتلا كرامجلا ةطخب ريسلاو ةيملاعلا ةمءاوملا تابلطتم قيقحت يف مهست
ليهست نوؤشب نيينعملا رئاسو ،تاباقنو عئاضبلا يصلخمو ،ةماع تاسسؤمو تارادإو ،نييكرمج نيفظوم
ةمظنملً ايميلقاً ازكرم يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم دامتعا ةداعاب ماعلا زييمت دقو .ةيراجتلا ةكرحلا
 .ةيملاعلا كرامجلا

44

ةيكرمجلا نوؤشلا

تامجرتلا نيب قيفوتلا ةنجلل عامتجا

ةيبرعلا أشنملا دعاوق علس مئاوق يف ةدراولا دونبلا فيصوت يميلقإلا عامتجإلا لالخّ مت
ةيملاعلا كرامجلا ةمظنم اهتردصأ يتلا ةيرودلا تاليدعتلا عم قفاوتت ثيحب اهثيدحتو
لالخ قسنملا ماظنلا ةفيرعت يف لوصفلاو دونبلا ضعب ةيلكيه ىلع تأرط يتلاو
.٧102و2102 -٧002 -2002 تاونسلا

(2 رون) ماظن قيبطت ةيلآ لوح لمع شرو

ةينورتكلإلا ةمكوحلا عورشم نمض ةدحاولا ةذفانلا موهفملً اذافنإ يلاقتربلا راسملا ثادحتسادهعملا بكاو
 .هزاجنإ ىلع كرامجلا ةرادإ لمعت يتلا

5

431

51

 لمع ةشرو

يكرمج صلخم

ةعاس

8

81

 ة/كراشم

ةعاس



45 8102ماعل يونسلا ريرقتلا

 عئاضبلا نع جارفالا نمز سايقلوح لمعةشرو

ةيملاعلا كرامجلا ةمظنم تاودأ تحرشو لمعلا تايلآ نيسحتل كرتشملا ريكفتلا تلوانت
ةيقيبطتً الامعا تنمضتو ىلضفلا ةيلودلا تاسرامملاو براجتلا ضرعو ةراجتلا ليهستل
.عئاضبلا نع جارفالا ةيلمع ريس سردل ةيناديم ةرايزو

ةيملاعلا كرامجلا ةمظنمل ًايميلقا بيردت زكرم ناحيلف لساب دهعم دامتعا ةداعإ

8

72

04

 ةسسؤم
ةماع ةرادإو

ة/بردتم

ةعاس

ةطخ ريوطتو يميلقإلا نانبل رود معد
تاسرامملا لضفا ىلع زكترت ةيكرمج بيردت
ةيسيئر ةادأ لكشت ةيلودلا براجتلاو
اهريمثتو دوهجلا ديحوتو لماكتلا خيسرتل
ماعلا حلاصلل
دهعم ،8102 زومت2 ،طاسب ضيبم ءايمل ةديسلا
يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب





ريوطتلاو مّلعتلا



ريوطتل ً ايفاضإً ادهج مزلتست تايمقرلاو ايجولونكتلا روطت ببسب لمعلا طامنأ اهضرفت يتلا تالّوحتلا نإ
ةسدنهو ةيبيردتلا ططخلا ةغايص ةداعإ ىضتقا ام اذه .ءادألا تابلطتم عم تايافكلا ةمءالمو نيلماعلا تاراهم
ةطسوتم بيردت ططخ عضو يفً ازـّيممً ادهج8102 ماع دهش ،انه نم .ةثيدح ّملعت تابراقم دامتعاب تارودلا
نمض ةيوضنم دهاعمو زكارم عم ةكرتشم تاردابم نمض امّيسال رمتسملا ّملعتلا ةفاقث ميمعت يفو ىدملا
وحنً ايجيردت لاقتنالل ىدملا ةطسوتم ةيؤر ريوطت ىلع ةنسلا لالخ لمعلا أدب امك .بيردتلل ةينطولا ةكبشلا
 .ةيبيردتلا تاءاصحالا ةننكمب زربألا ةطحملا تّلثمتو .ةيونسلا ططخلا يف يمقرلا ّملعتلا لاخدإ

مّلعتلا ةيلمعل ةيمقرلا ةرادإلا

ءادألا ريوطت يف تارادإلا يف رارقلا باحصأ دناست نأ اهنأش نم يتلا تايصوتلاو ةيبيردتلا ريراقتلا رادصإ

48

ريوطتلاو مّلعتلا

8102 ريوطتلاو ّملعتلا ةبراقم

بيردتلا جمارب ةسدنه

 ةديدجلا تابلطلا ليلحت ططخلا عضول نيلوؤسملا عم رواشتلا

دعب نع ملّعتلا نيبردملا تاردق ةيمنت

جذاـمـنــلا) لــمــعــلا تاودأ رــيوــطــت
 (مييقتلاوتاءاصحإلاو
ةدوجلا ريياعم نمض ىوتحملا دادعإ

تارادإلا يف نيقسنملا ةقفارم
قيبطتلا نسحل

ةيدادعإ تارود
دامتعال ءاربخلاو نيبردملا ةقفارم
ةطشان تاينقت

لولحلاو يلاحـلا عـقاوـلا لـيـلـحـت
 ةنكمملا

 جماربلا رابتخا ةلحرم

•

•
•

•
•

•

•

ماعلا عاطقلا يف رمتسملا ّملعتلا ةفاقث

دعب نع ملعتلل ةردابم دادعإ تارود يف ة/كراشم
 نيبردملا

ّملعتلا تايجهنم يف تارود
 ريوطتلاو

ةسدنه يف ةينقت ةدناسم
ةيبيردتلا جماربلا

288413



ة/بردم دادعإ

24

لامعألا ةدايز لاجم يف صصختم بيردت
ةطسوتملاو ةريغصلا تاعورشملاو

ةثيدحلا بيلاسألا
 بيردتلا يف

ةسدنهو ة/بردم دادعإ
ةيبيردتلا جماربلا

49 8102ماعل يونسلا ريرقتلا

 تابردملاو نيبردملا دادعإ

بيلاسأو ةيبيردتلا جماربلا ةسدنهو ةصصختملاو اهنم ةماعلا نيبردملا دادعإ تارود يف (ة)/كراشم781
.يلعافتلا بيردتلا

 ماع ىوتسم
 مدقتم ىوتسم

بيردتلا تارادإ تاريدمو ءاردمل ةعبارلا ةيفيرعتلا ةودنلا يف ةكراشملا
رودو ،ليومتلاو داصتقالا لاجم يف ةقطنملل ةيبيردتلا تاجايتحالا ةشقانم ىلإ تفده
.اهتيبلت يف زكرملا

•
•

 بيردتلا ططخ دادعإ يف ةيكراشتلا
ةرازول ةعباتلا تادحولاو تايريدملا فلتخم يف ةيبيردتلا تاجاحلا دصرل ةعّونم تاينقت لمعلا قيرف دمتعا
ةيراقعلا نوؤشلا ةيريدم يفو ةماعلا ةيلاملا ةيريدم يف نيلوؤسملا عم بثك نع رواشتلا ّمتو ،ةينانبللا ةيلاملا
.ةيونس لمع ةمانزر نمض اهرادصإلو9102و8102 يماعل ةيبيردتلا تايولوألا عضول

حلاصل ة/بردم دادعإ
  باهش داؤف ةيلك

1386

32

32



50

ريوطتلاو مّلعتلا

دعُب نع بيردتلا وحن ةتباث تاوطخ
زربأ .ددصلا اذه يف ةلماكتم ةيجيتارتسالً اديهمت كلذو ،دُعب نع بيردتلا جماربل ريضحتلا ،٧102 ماع دهعملا أدب
(TPFNC) اسنرف يف ةيقطانملا ةماعلا ةمدخلل ينطولا زكرملا عم كرتشم عورشمل دادعإلاب تّلثمت تاردابملا
.تنرتنالا ربع ةحوتفملا جماربلا لوح ةلماكتم ةيبيردت ةرودل (FUA) ةينوفوكنرفلل ةيعماجلا ةلاكولا عم نواعتلاو

!ةوق ةنمقرلا
ةكراشملا تاءارجا ةننكم ةيلمع لمعلا قيرف زجنأ

ءلـم تاـيـلـمـع كلذـكو ،دـهـعـمـلا ةـطشنأ ةـفاـك يف
ةعرسو ةلوهس رمثأ ،دهجلا اذه .مييقتلا تارامتسا

ةفاك ىلإ لوصولاو تاءاصحإلاو ريراقتلا رادصإ يف
تانايبلا دعاوق ةيقنت يف مهاس امك.تامولعملا
ةعباتمو طيطختلا يف دهعملا اهيلع دنتسي يتلا
 .هتاطاشن مييقتو

ةسدنه لوح دعب نع يبيردت جمانرب
ةيبيردتلا جماربلا

يبيردت جمانرب دادعإ ةيفيك لوح ةرود
تنرتنالا ربع حوتفم

ةـيـعاـنصلا ةروـثـلا لوـح ةـلــخادــم
ةيلحملا ةيمنتلاو ةعبارلا

:جهانم٤ جمانربلا نمضتي
ططخو بيردتلل ةينطولا تايجتارتسإلا
 لمعلا

 جماربلا ةسدنه
 نيبردملا دادعإ
 بيردتلا مييقت

صئاصخ ىلعة/كراشم٥1 فرعت
اهميمصتو تنرتنالا ربع ةحوتفملا جماربلا
طئاسولا مادختسا ىلإ ةفاضإلاب .اهدادعإو
تاهويرانسلاو صوصنلا ةباتكل ةينورتكلالا
نم اهقيبطتيف سرمتلاو ةيبيردتلا
ةيدرفوةيعامج ةيلمع نيرامت لالخ

ةيمقرلا تايافكلا ىلإ ةلخادملا تقرطت
ةنمقرلا ملاع يف ةبولطملا ةيلبقتسملا

تاريثأت“ لوح ةيوبرتلا ةودنلا تايلاعف يف
اهروهمجوةيبرتلا ىلع ةدئارلا ايجولونكتلا
”باشلا

•

•
•
•



ةيداصتقالا ةفاقثلا
 ةيلاملاو



ةيداصتقالا تاسايسلا مهف ىلع دارفألا تاردق زيزعت يف ةيلاملاو ةيداصتقالا ةفاقثلا تاطاشن مهاست
ماعلا دهش .لبقتسملل طيطختلاو صاخلاو ماعلا لاملا ةرادإ ميهافم عم يطاعتلا هاجت يعولا ةدايزو ةيلاملاو
امك ،ةيبرتلا ةرازو يف نييوبرتلانيدشرملاو ماعلا عاطقلا يف نييلاملا نييلوؤسملا ىلإ تهجوت ةدع تارادابم
ماعلا لاملا ةرود مهف ليهستل تاباشلاو بابشلل صصخم جمانرب يف ةينانبللا تاعماجلا عم نواعتلا رمتسا
عم ءاَّنبلاو يباجيإلا يطاعتلا مهل حيتي امم ةيبيرضلا امّيس ال مهتابجومو مهقوقح ىلع بالطلا عالطإو
.ةيموكحلا تائيهلاو تاسسؤملا

ةلودلا يف نيلماعلا ىدل ةيلاملاو ةيداصتقالا ةفاقثلا زيزعت

52

 ةيلاملاو ةيداصتقالا ةفاقثلا

ةيداصتقالاو ةيلاملا تامزالا ةرادإ لوح ةيبيردت ةرود
تامزألا ةرادإب ةطبـترـمـلا مـيـهاـفـمـلا ىـلـع فرـعـتـلا نـم ة/بردـتـم٤2 نّكـمـت
اهعم لماعتلا تايلآو بيلاسأو ،اهراثآو

ةيداصتقالا ريراقتلا ليلحتو دادعإ لوح يصصخت جمانرب
اهتنراقمو تارشؤملا باستحا قرط ىلع فرعتلا نم ة/بردتم82 نّكمت
ةيداصتقالا ريراقتلا ليلحتو جئاتنلا جارختساو

عيراشملا ىودج ةسارد
عيراشملا ىودج تاسارد دادعإ ةيفيك ىلع فرعتلا نم ة/بردتم٤2 نّكمت
بسانملا يرامثتسالا رارقلا ذاختاو اهليلحت ىلع لمعلا ةيفيكو

42

82

42

نامضلا باطخو ةيفرصملا تالافكلا ،تادامتعالا ،نحشلا صلاوب
تادامتعالاب ةصاخلا ةينوناقلا رطألا ىلع فرعتلا نم ة/بردتم٥1 نّكمت
نحشلا صلاوب ليلحتو اهمادختسا هجوأو  ةيفرصملا تالافكلاو تادنتسملاو
ميلستلاو عفدلا قئارطو رطاخملا ديدحتو

51
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 يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازول ةصصخم لمع ةشرو
ميهافملاب فراعملا قيمعت ىلإ تفده لمع ةشرو يف (ة)/يوبرت (ة)/دشرم٥1 كراش

يف دهعملا اهدعأ يتلا ةيفيقثتلا تاودألا مادختسا لبس ةشقانمو ةيداصتقالاو ةيلاملا
 :اهمهأ ةيوناثلا فوفصلا يفو سيردتلا صصح

 بيارض عفدنم شيل بيتك
 ةنطاوملاو نطاوملا ةنزاوم
ةيفيقثتلا باعلألا
ةيلاملاو ةيداصتقالا فراعملا مييقت تاودأ

•

•

•

•

يف يـناديملا بـيردتلا جـمانرب يفة/بـلاط
دهعملا

اوكراش ةيسنرـفو ةـيـناـنـبـل تاـعـماـج نـم ة/بلاـط٧
يناديملا بيردتلا جمانرب يف ةيساردلا مهتلطع لالخ
اومهاس ثيح ،رهشأ ةثالثو رهش نيب حوارتت ةدمل

ةديدج تاراهم اوبستكاو ذيفنتلا ديق عيراشم يف
.تايلمعلا ةرادإو ليلحتلاو ثحبلا يف

بابشلاو ةيلاملا ةفاقثلا
 يملاعلا لاملا عوبسأ يف ةكراشم
ةيبرتلا“ ناونع تحت يلاملا فيقثتلا لوح تاسايسلا ثاحبأل سماخلا ”مويزوبميسلا“ يف دهعملا كراش

يف يلاملا فيقثتلل ةيلودلا ةكبشلا هتمّظن يتلاو ”لماشلاو مادتسملا ومنلا ةمدخ يف ةلاعفلا ةيلاملا
.8102 رايأ يف سيراب
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 ةيلاملاو ةيداصتقالا ةفاقثلا

يعماجلا بابشلل يفيقثت جمانرب :كيلع امو كُلام

ىلإ بثك نع فّرعتلا فدهب ينانبللا بابشلا ىلإ هجوتت لمعلا شرو نم ةلسلس مضي يونس جمانرب وه
ضعب ىلإ ةفاضإلاب ،مهتابجاوو مهقوقح كلذ يف امب نانبل يف يبيرضلا ماظنلا ىلإو ةيلاملا ةرازو ماهم
.صاخلاو ماعلا لاملا ةرادإ يف ةيفيقثتلا باعلألا

CU ـلا ةعماج
M

ةيدنكلا ةينانبللا ةعماجلا
اجلا

ا ةعم
نبلل

ةينا
 

ةثيدحلا ةعماجلا

مولعلاو ةرادإلل

ymedacA modeerFتراكلملا ةسردم

ماج
 ةع

لا
اعم

ر
 ف

22

61

92

13

73

نوكراشملا
يف

جمانربلا
2202

يعماج751 يوناث02 ة/بلاط  ة/بلاط



رييغتلا ةرادإو ةماعلا ةمدخلا



تاراهملا ريوطتو ةماعلا ةمدخلا ةفاقث زيزعت ىلإ فدهت ةيبيردتلا جماربلا نم ةلسلس دهعملا ّدعيً ايونس
ةلعاف ةيكيمانيد ةماع ةرادإ ىلإ لاقتنإلا لهسيو ةماعلا تامدخلا ةدوجب ءاقترالاب حمسي امم ةيدايقلاو ةيرادإلا
.نطاوملا تاجاح عم بواجتت ةنرمو

  يتاذلا ريوطتلاو ةيرادإلا تاراهملا زيزعتل ةصصخملا جماربلا

56

رييغتلا ةرادإو ةماعلا ةمدخلا

تاعازنلا ةرادإ يف ة/ديفتسم
ضوافتلاو لكاشملاّ لحل تاودأ تاكراشملاو نوكراشملا اومدختسا ّةينهملاو ةيصخشلا براجتلا نمً اقالطنإ
ةطخ دادعإو تاراهملل يتاذ مييقت ىلع تينب ةيدرف ةقفارم تاسلج اهللخت .نيرخالا عم ةيلاعفب لماعتلاو
يدرف ريوطت

62

 لصاوتلا  تاراهم يف ة/ديفتسم
تاودألاو ميهافملا نم ةعومجم لالخ نم ةلاّعفلا لصاوتلا تاراهم قيبطت نم تاكراشملاو نيكراشملا تنكم
ةيتاذلا تارابتخالاو

ءاقلإلاو ةباطخلا نف يف ة/ديفتسم
تقرطت امك .رثؤمو عنقم لكشب لئاسرلا لاصيإ ةيفيكو هدادعإو هريضحت قرط تحرشو باطخلا موهفمب تفّرع
رتوتلاو طغضلا ةرادإ تاينقتو حجانلا ضرعلا صئاصخ ىلإ

تيكيتالاو لوكوتوربلا ،ةينهملا بيلاسألا يف ة/ديفتسم
تاعامتجالا يف ةرادإلا ليثمت ةيفيك ىلإ تقرطتو لوألا عابطنالا نيوكتو فراعتلل ةينهملا بيلاسألاب تفّرع
لمعلا ديعاوم ميظنت ةيفيكو تارمتؤملاو

12

51

91

غبتلا يعرازم عم لصاوتلا تاينقت يف ة/ديفتسم
يتلا ةينهملا تاقالعلا ديطوت ىلع مهتدعاسو نيلسارملاو نيدشرملا ىدل يهفشلا لصاوتلا تاراهم تززع
ةوجرملا ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتب مازتلالا ىلع مّهثحو غبتلا يعرازمب مهطبرت

72



تقولا ةرادإ نسُح
يرادإلا  لمعلا ميظنت
تاعامتجالل طيطختلا
رشابملا ريدملا عم لماعتلا
تايصخشلل ةفلتخملا طامنألا عم لاعفلا لصاوتلا

 يرادإلا طيطختلا تانّوكم ىلع تا/نيكراشملا فيرعت
مهتقوو مهتاذ ةرادإل ةيرورضلا تاراهملاب مهديوزت
ةلاّعف ةقيرطب مهتايولوأو
ةرادإ ىلع مهتردق زيزعتو ةيدايقلا مهتاراهم ةيمنت
ةزّفحمو ةيباجيإ ةقيرطب لمعلا قيرف

57 8102ماعل يونسلا ريرقتلا

 كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ يف ةيرادإلاو ةيدايقلا تاراهملا زيزعت
يفو طيطختلا يف نيكراشملا ةدناسم ةيغب يجيرلا يف طسوتملا كالملا ىلإو يلاعلا كالملا ىلإ تهجّوت
 .مهنيب اميف ّةينهملا تاقالعلا زيزعت يفو ميظنتلا

يجيرلا ةرادإ يف ايلعلا رداوكلا نم (ة)/كراشم62
اوشقاـنو يداـيـقــلا كوــلسلا زــيزــعــت ىـلـع اوــنرــمــت
 .ةفيظولا تالّوحت ةبكاوم تابلطتم
ًالوصو ةيكراشت تاسلج ةلسلس جمانربلا نّمضت
اهقيبطت يونملا ىلضفلا لئاسولا صالختسا ىلإ

.ةرادإلا يف

”ةيليوحتلا ةدايقلل ةيكولسلا طامنألا“ لوح كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ يف ايلعلا رداوكلل يونسلا ىقتلملا

•

•

•

•

•

•

•

•

رسلا تانمآل ةزيمتملا ةيرادإلا تاراهملا جمانربطسوتملا كالملل يدايقلا ريوطتلا جمانرب

31
 ة/كراشم

61
 ة/كراشم



 حالصإلاو يرادإلا ميظنتلا
 اهذيفنتو ةيحالصإلا عيراشملل طيطختلا
 ةيعادبإ ةيموكح عيراشم ةرادإ

نييدايقلل جراخلا ىلإ تاثعب
ةرادإلل ةماعلا ةيريدملا عم نواعتلاب دهعملا اهمظن ةيسارد ةثعب يف اوكراش نيينانبللا نيلوؤسملا رابك نم5
.اسنرف يف ةيسنرفلا ةبرجتلا ىلع عالطالل ةماعلا ةمدخلاو

ngiseD maJ voG لوح لمع ةشرو
ديفتسملا ةجاح ىلإ عامتسالا اهساسا ”ةمدخلا ميمصتل“ ةديدج ةيجهنم

58

رييغتلا ةرادإو ةماعلا ةمدخلا

•

•

•

  ىلع يباجيإ رثا

  ةمّدقُملا تامدخلا ةيعون
 نيديفتسملا ىضر
ةماعلا ةرادإلا عملعافتلا

ة/بردم دادعإ

1

 لولحلا ةيلاعف نم ققحتلا
draob yrotS ةروصملا صصقلا حئاول
gnipytotorp latigiD يمقرلا جتنملا جذومن

ةديفتسملا تائفلا ليلحتو لكاشملا سرد
paM yhtapmE فطاعتلا طئارخ
anosreP ... ديفتسملا ةيصخش مسر

•
•

 لولحلاو تاحارتقالا ةشقانمو صرفلا جارختسا
yenruoj resu gningiseD ةمدخلا نم ديفتسملا ةبرجت ةسدنه

•
•

•

•

•

•

2

3
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 ماعلا عاطقلا يف ةيئاسنلا ةدايقلا زيزعت

تاعمتجملا يف ريثأتلا بجاو ءاسنلا ىلع
نهراكفأو نهاؤر لالخ نم اهتلكيه ةداعإو
نهبهاومو
لساب دـهـعـم ،8102 ،طاسب ضيـبـم ءاـيـمـل ةدــيسلا

يداصتقالاو يلاملا ناحيلف

 ءاسنلل يدايقلا راسملل ةعجشملا تاودألاو رصانعلا لوح لمع ةشرو
ةيمنتلاو ردنجلا لاجم يف ةيسسؤملاو ةيصخشلا تاردقلا زيزعت ةماعلا ةرادإلا يف ةأرملا تايدحت ةشقانم 41

”طسوتملا رحبلا لود يف ةمكوحلاو يعامتجالا عونلا“ ةكبشل نماثلا عامتجالا شماه ىلع ءاقل
ةماعلا تاسايسلا يف ةأرملا ريثأت ةشقانم

 يملاعلا ةأرملا موي ةبسانمب يونسلا ءاقللا
صاخلاو ماعلا نيعاطقلا يف ةدئار ةينهم براجتل ّةيح تاداهش٣

86

58





تاراهملا
ّةيوغللاو ةّيتامولعملا
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تاراهملا
ّةيوغللاو ةّيتامولعملا

طاشنلا

عومجملا

ددعلا
يلامجإلا

تارادإلا
ةينانبللا

ةرازو
 ةيلاملا

ددع
 تارودلا

ىوتسم ديدحت ناحتمإ - ةيزيلكنإ ةغل جمانرب
B1 yrotcudortnI -hsilgnE - ةيزيلكنإ ةغل جمانرب
A3 yratnemelE -hsilgnE - ةيزيلكنإ ةغل جمانرب
B3 yratnemelE -hsilgnE - ةيزيلكنإ ةغل جمانرب
etaidemretnI A٤ - يزيلكنإ ةغل جمانرب
hsilgnE ssenisuB
secnaniF sed siaçnarFeL - ةصصختملاةيسنرفلا ةغللا

٤
1
2
2
2

1

59
11
22
٤2
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11
591

0
0
0
1
0

5
6

59
11
22
52
23

61
102

عم نواعتلا رمتسإ ةنسّ لككو ،ةلودلا يف نيلماعلا ءادأ ريوطت نم ءزج يه ةيوغللا تاراهملا زيزعت
TSAEDIMAنانبل يف يسنرفلا دهعملاو - siaçnarFtutitsnIةيسنرفلاو ةيزيلكنإلا نيتغللا يف تارود ذيفنتل،

ناك عبطلابو .ةيطبنلا يف ةميلقالا ةيلاملا ةحلصملا نم ة/فظوم مهنم22،ةبردتمو بردتم002 اهيف كراش
rO’D toM eL ةقباسمو ةيسنرفلاب ءالمإلاك ةيفاضإ تاطاشن لالخ نم مامتهالا نم مانتم زـّيح ةيسنرفلا ةغلل
.اهريغو

ةيوغللا تاراهملا

ةيسنرفلا ةغللاب باطخ ميدقتو ةغايص

نع ةيسنرفلاب ريبعتلاو ةنزاوملاو ةماعلا ةيلاملا تاحلطصم مادختسا ىلع اونرمت ة/كراشم61
 .ةينهم رثكأ لكشب مهلمع عيضاوم

 ةيسنرفلا ةغللاب ةيلاملا تادرفملا ملعتل ةديدج ةادأ :ةيلاملا ءالمإلا ةقباسم

،“ّةيسنرفلا ةغللاب ةيلاملا ءالمإ“ ةقباسم يفً اصخش09 ىرابت ،ةينوفوكنرفلا رهش ةبسانمب
راشتسم بئان ،يلوبسير ونايشتول ديسلا ءالمإلا صن ىقلأ.”nioctiB”ـلا اهعوضوم ناكو
.نانبل يف يسنرفلا دهعملا ريدم بئانو يفاقثلا لمعلاو نواعتلا
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هذهل جيورتلا يف دهعملا دناس ،ةينوفوكنرفلل ةيعماجلا ةلاكولا عم هتكارش راطإ يف
ةقباسم فدهت .ميكحتلا ةنجل يف كراشو ،يطخلا ناحتمالا فاضتساو ،ةقباسملا
einohpocnarF al ed rO’d toM eLميدقت يف ةيسنرفلا ةغللا مادختسا عيجشت ىلإ
نمً اصخش8٣ ماعلا اذه اهيف كراشو ،لامعألا ملاع يف ةركتبم عيراشم لوح راكفأ
 .صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نم نيينهملاو بابشلا

einohpocnarF al ed ro’d toM eL ةقباسم

 ةيتامولعملا تاراهملا

طاشنلا

عومجملا

ددعلا
يلامجإلا  تارودلاددع

ةيتامولعملا يف ىوتسم ديدحت رابتخا
(ءىدتبم ىوتسم)0102 تالودجملا - ةّيبتكملا ةيتامولعملا ةمظنألا
(طسوتم ىوتسم)0102 تالودجملا - ةّيبتكملا ةيتامولعملا ةمظنألا
(مدقتم ىوتسم)0102 تالودجملا - ةّيبتكملا ةيتامولعملا ةمظنألا

1
1
1
1

٤1
٤1
٤1
31
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دفر فدهب ءاكرش ىلع حاتفنالاو ،ةيميلقألاو ةينطولا تاسسؤملا عم نواعتلا رصاوأ نيتمتب8102 ماعلا زّيمت
نم هجاتحت امب دهعملل ةديدجلا جماربلاو تاردابملاو ،ةيلاملا ةرازو يف ةيثيدحتلا عيراشملاو ةينطولا تايولوألا
 .تاربخ

8102 ماعلا طاشن رواحم
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تاكارشلاو نواعتلا لمعل ةيسيئر تاطحم6

عالطالا
ىلع

تاسرامملا
لوح ةدّيجلا

ملاعلا

 ميظنت
جراخ جمارب

نانبل

زيزعت
فداهلا راوحلا

تاهجلا عم
ةكيرشلا

روضحلا
يف طشانلا

لفاحملا
ةيلودلا

لقن
ةفرعملا
تاربخلاو
ةينقتلا

رواحملا

ماعلا ءارشلا لوح لوألا ينطولا رمتؤملا ميظنتل نييلودو نييلحم ءاكرش8 عم نواعتلا 1

مييقَتو تاردقلا زيزعت يف اهفادهأ جمدو0٣02 ةمادتسملا ةيمنتلا ةدنجأ لوح يبرعلا-يبرعلا شاقنلا قالطإ
دهاعملا تاجاح 2

ًايميلقاوً ايلحم نواعت اتيقافتا عيقوت 3

مييقَتو تاردقلا زيزعت يف اهفادهأ جمدو0٣02 ةمادتسملا ةيمنتلا ةدنجأ لوح يبرعلا-يبرعلا شاقنلا قالطإ
دهاعملا تاجاح 4

اهرادصإو ”نطاوملا ةنزاوم“ دادعإ ةيفيك لوح نوريماكلا يف ةيلاملا ةرازول ةينقتلا ةدناسملا ميدقت 5

هجراخو نانبل يف ةصصختملا ةيلودلا لفاحملا يف دهعملا روضح زيزعت 6

ريفوت
ةدناسملا

ةينقتلا
تاسسؤمل

نانبل جراخ



يلخادلا نمألا ىوقل ةماعلا ةيريدملا
،ةكرتشملا تامامتهالا لاجم يف نيفرطلا نيب تاربخلا لدابت ىلع ّصن نواعت لوكوتورب عيقوت
ةقيرطب ةماعلا ةيلاملا عيضاوم ةبراقم نم مهنيكمتو نمألا ىوق رصانع تاردق زيزعت اهزربأو
٦002 ماعلا ذنم نيفرطلا نيب ةكرتشم تاردابم لوكوتوربلا اذه جّوتي .ةيمانيدو ةثيدحو ةيعوضوم
دهعملا تارود نم يلخادلا نمألا ىوق نم رصنعو طباض00٣ نم رثكأ دافأ ثيح
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 يلحملا نواعتلا

يبرعلا-يبرعلا نواعتلا

ايقيرفا لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةيلاملا بيردتلا زكارم عم نواعتلا

ينانبللاشيجلا
ماعلا ءارشلا لوح تروحمت٦102 ماع شيجلا عم ةّعقوملا نواعتلا ةيقافتا راطا نمض زيمم نواعت
ةيلاملا مئارجلاو نيبردملا بيردتو

ةينانبللا تايدلبلل ينقتلا بتكملا/نانبل يف ةدحتملا ندملا ةيعمج
بئارضلاو ماعلا ءارشلا عيضاوم ىلع تايدلبلا يفظومو ءاضعأو ءاسؤر بيردتل نواعت

 ةكارشلل ىلعألا سلجملا
 عيراشملا دادعإ ةيفيكو صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا  نوناق عورشم ةبكاومل نواعت

1 رصمو نيطسلفو برغملا عم يئانثلا نواعتلا رارمتسا

بيردتلا زكرم عم نواـعـت ةـيـقاـفا عـيـقوـت
 قارعلا يف يبساحملاو يلاملا

ةيلاملا ةرادإ نوؤشب نيينعملا تاراهم ريوطت
 ةماعلا
 ةينفلا ةروشملا ميدقت
 تاربخلا لدابت
ريراقتلاو تاساردلاو تامولعملا لدابت

2

•

•

•

•



تيوكلاب طيطختلل يبرعلا دهعملا
 ةيبيردت جمارب٦ ـل كرتشم ميظنت

 نانبل يف يبرعلا دهعملل جمارب٤
 نوينانبل نوبردم هرادأ تيوكلا يف يلاملا دهعملل جمارب2

انيم-تفيغ ةكبش
لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةيموكحلا بيردتلا زكارمو دهاعم ةكبش ءاشنإ ىلعً اماع21 رورم دعب
ةقيرطب رظنلا ،ةيبرعلا ةقطنملا نادلب اهدهشت يذلا تايدحتلاو بعصلا عضولا لظ يف ةكبشلا تداعأ ،ايقيرفإ
يف نيلماعلا تاردق زيزعتو ةيحالصإلا اهعيراشم يف لودلا ةبكاوم ىلع اهتاردق تمّيقو اهتامدخو اهلمع
يلبقتسملا لمعلا راسم ةعجارم ىلع ،يداعلا طاشنلا بناج ىلإ ،تزكرت ماعلا تاطاشن نأف كلذل .ةلودلا
.ةكبشلل ةينوناقلاو ةيسسؤملا رطالا ةرولبل ريضحتلاب ءدبلاو ،خانملاو

ةيميلقالا تاسسؤملا عم نواعتلا ليعفت
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•

•

•

انيم-تفيغ ةكبش

(اوكسإلا) ايسآ يبرغل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل
يذيفنتلا نيمألاو ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ليكو ةرايز
 ةيميلقإ لمع ةشرول كرتشم ميظنت
ةيميلقالا تاطاشنلا يف ةـّيملع ةكراشم

•

•

نم انيم-تفيغ ةكبش معد“ عورشم اسنرف ىلإ ةيسارد ةثعب
،تاسسؤملا تاردق ةيمنتو نواعتلا لجأ

”مالسلاو يميلقالا لماكتلا قيقحتو

نيتيميلقا لمع يتشرو

اوفّرعت ةيبرع لود٦ نم نيلوؤسم8
ةبكاوم يف ةـيسنرـفـلا ةـبرـجـتـلا ىـلـع
رودو ةـماـعـلا ةـمدـخـلاو ةـلودـلا ثيدـحـت
  رييغتلا ةرادإ يف بيردتلا زكارم

ةكبشلا ةيلالقتسا معدو نيكمت
 ةينوناقلا ةيصخشلا ةكبشلا حنم
 ةماعلا ةنامألا تاردق زيزعت
يعارت تامدخلا نم ةلس ميمصت
يبلتو ةيلاـعـفـلاو راـكـتـبالا رـيـياـعـم
ءاضعالا تاجاح

•
•
•
•

يف ةيموكحلا بيردتلا دهاعم رود
ةمادتسملا ةيمنتلل0٣02 ةدنجا قيقحت



ANEM-TFIG ةكبشل ةيميلقا لمع ةشرو
تاردقلا زيزعت راسم يف ةيمنتلا فادهأ جمدو0302 ةمادتسملا ةيمنتلا ةدنجأ

ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو0٣02 ةطخ ضرع
ةينطولا جماربلاو ططخلا يف اهجامدإب ةقّلعتملا تايدحتلا ةشقانم
ةديدج ةـّيمّلعت جمارب ريوطت فدهب زكارملاو دهاعملل ىدل بيردتلا تاجاح مييقت
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•

•

•

 يلودلا نواعتلا
ةديدج تاكارش5و ةكيرش ةيلود ةمظنمو ةسسؤم81 عم نواعت

ةيمنتلل ةيسنرفلا ةلاكولا
 ريمعتلاو ءاشنإلل يبوروألا كنبلا

ةدحتملا ةكلمملا ةرافس
نابايلا ةرافس

ادنلوه يف داصتقالاو لاملل ةينطولا ةيميداكألا

نييلود ءاكرش عم يقيسنت لمع عامتجا23
ةكرتشم تاطاشنل ريضحتلاو يلبقتسملا نواعتلا لبس يف ثحبلا

نوكراشملا

عم نواعتلاب

دهاعملا يف لوؤسم
ةيبيردتلا

ةيبرع نادلب ةيلود ةسسؤم

83837

•

•

•

•

•



  اسنرف عم ّيمم نواعت

يف ةيسنرفلا ةرافسلل عباتلا يسنرفلا دهعملا ةدناسمب ةكيرشلا ةيسنرفلا تاسسؤملا عم نواعتلا رمتسا
ةيريدملا نم دفو ةرايز8102 ماع تاطحم زربأو .ةّديجلا تاسرامملا لقنلو براجتلاو تاربخلا نم ةدافإلل ،نانبل
.فوغول يرييت ماعلا اهريدم ةسائرب اسنرف يف ةماعلا ةمدخلاو ةرادإلل ةماعلا
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اسنرف ىلإ ةيسارد ةثعب رئاز يسنرف ريبخةكيرش ةسسؤم

9213

ةيلاملا ةرود يف كراشماسنرف يف بردتم
ةيسنرفلاب ةماعلا

لوح تاءاقل يف كراشم
ةينوفوكنرفلا

1265821
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  ةمادتسملا ةيمنتلا ليومت تايدحت لوح ةلخادم

ملاعلا يف ةمادتسملا ةيمنتلا ليومت صرفو تايدحتو عقاو لوح ةصاخ ةلخادم هتسيئربً ّالثمُم دهعملل ناك
ريغ ةيلاملا تاقفدتلا نم دحلاو ةمادتسملا ةيمنتلا ليومت“ لوح يميلقإلا رمتؤملا تايلاعف نمض نم يبرعلا
ةديسلا نأب ركذُي .ايسآ يبرغل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل رقم همّظن يذلاو ،”ةعورشملا

ال0٣02 ةدنجأ قيبطت ليهستب ةينعملا ةماعلا ةادإللةدحتملا ممألا ءاربخ ةنجل وضع اهتفصب تكراش ضيبم
   ”.ةيوقلا تاسسؤملاو لدعلاو مالسلا“ ،٦1 فدهلا امّيس

ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةماعلا ةرادإلا ءاربخ ةنجلل71ـلا عامتجالا يف كراشت دهعملا ةسيئر

ممألل ماعلا نيمألا نّيع ،اهئاشنا ذنم ةرم لوأل
ةمدخلل ةدحتملا ممألا ةنجلل ينانبل ريبخ ةدحتملا
ناحيلف لساب دهعم ةسيئر تكراش.(APEC-NU) ةماعلا
عامتجالا يف ،طاسب ّضيبملا ءايمل يداصتقالاو يلاملا
٤2 ـلا ءاربخلا شقان ثيح ةنجلل رشع عباسلا يونسلا
فدهلا قيقحتل ءاضعألا لودلا لبق نم ةعبتملا
ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ فادهأ نم رشع سداسلا
لدعلاو مالسلا“ ءانب يف لثمتملاو0٣02 ماعلل
.”ةيوقلا تاسسؤملاو
ةفلكملا ةنجللا ةيوضعل دهعملا ةسيئر تريتخا كلذك
ةماعلا ةمدخلل ةدحتملا ممألا ةزئاجل تاحيشرتلا مييقت
يملاعلا ىدتنملا يف ةنجللا ليثمتلو8102 ماعل
يذلاMUROF ECIVRES CILBUP NU ةماعلا ةمدخلل
ةزئاج ربتعُت .ةيبرغملا ةكلمملا يف ماعلا اذه دقعنا
زـّيمتلل يلود ريدقت ىلعأ ةماعلا ةمدخلل ةدحتملا ممألا
تاسّسؤمل ةيعادبإلا تامهاسملاو تازاجنإلا ئفاكي
ةيلعاف نيسحت ىلإ يدؤت يتلاو تايدلبلا وأ ةلودلا
ةيمنتلاو نطاوملا تاجاحل تاسّسؤملا ةباجتساو
هذه ىلع لصح نانبل نأ ركذي .ملاعلا ءاحنأّ لك يف
؛٧002 ماع ةيلاملا ةرازول ،ىلوألا :تارم٣ ةزئاجلا
،ةثلاثلاو ؛0102 ماع تايدلبلاو ةيلخادلا ةرازول ،ةيناثلاو
 .2102 ماع ةلودلا يفظوم ةينواعتل

We create opportunities for learning 
in Public Financial Management across Government

More than 2,000 beneficiaries per year 
+300 specialized and high-quality modules covering 15 thematic areas
Decentralized, innovative and customized learning solutions 
Professionalizing and sustaining training capacity across the public sector 

n

n

n

n

We empower women and promote 
gender mainstreaming in public sector 

35% is the female participation rate to our programs
60% of the Institute’s team is composed of women
Founding and active advocate of the Gender and Diversity Network in
the Mediterranean

n

n

n

We advocate for and promote good practices 
in sustainable public procurement

More than 1,000 senior officials and practitioners are part of our procurement
learning community to improve value for money
Training on and practicing sustainable procurement
Contributing to the UN Environment 10 Year Framework Program on
Sustainable public procurement

n

n

n

We build national capacities to support effective,
accountable and inclusive institutions

Competency-based approach to learning
Fostering dialogue to advance sound public policies
12 citizen guides and practice tools, over 60 specialized publications and
23,000 references in our Library
Observing effectiveness, accountability and transparency in daily work

n

n

n

n

We contribute to global platforms of knowledge 
and nurture partnerships

Working with +100 local, regional and international partners
Active member and contributor to 15 global learning networks and communities
Secretariat of the Network of Civil Service Training Institute in the MENA
region - GIFT-MENA - gathering 6٤ institutional members and 20 partner
organizations

n

n

n

؟ةمادتسملا ةيمنتلا ةدنجا يف مهاسن فيك



قيقحتل يلودلا زكرملا
ومنلا

ءارشلاو ديروتلا دهعم
ايناطيرب يف
”ةكارش“ جمانرب

دوفولا ةرايز

بيردتلاو تاردقلا زيزعت عوضوم يف هتبرجت ىلع فرعتلاب ةمتهملا دوفولا نم ددع دهعملا فيضتسي ،ماعّ لك
مامتهالا تاذ لمعلا رواحم لوح تاكارشلاو نواعتلا قيثوت ىلإ علطتت يتلا راوجلا نادلب نم يملعلا ثحبلاو
  .كرتشملا
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تاساردلاو ثوحبلا زكرم
شيجلا يف ةيجيتارتسالا
ينانبللا

شيجلا يف ميلعتلا ريدم
ينانبللا

نييناملربـلا يدـعاسم
نييرصملا

ةرادإلا ماع ريدم ةرايز
يف ةماعلا ةمدخلاو
اسنرف
يذيفنتلا نيمألا ةرايز
ةدحتملا ممألا ةنجلل
ةيعامتجإلاو ةيداصتقإلا
ايسآ يبرغل

•

•

•

•

•

• •

•

ةيمسر تايصخش ةيموكح دوفو ةيلود تاسسؤم ةيلحم تاسسؤم

2312



ليهستو يفرعملا جاتنإلا
تامولعملا ىلإ لوصولا



زيزعت ىلإ ةفداهلا ةيجيتارتسالا هتيؤر نمض جردنيو دهعملا تاطاشن نمً اّمهمً ءزج يفرعملا جاتنإلا لّكشي
حالصإلا ةدنجأبً امدق عفدلا ىلإ هتارادصا لالخ نم ىعسي امك .روهمجلا ىدل ةيبيرضلاو ةيلاملا ةفاقثلا
دنتسيو .ماعلا لاملا ةرادإو ةـّماعلا تاسايسلا لوح ةـّيدج ةـّيملع ةدامب ينطولا شاقنلا دفرو ةلودلا ثيدحتو
تاسرامملا لضفأبو ةنراقملا براجتلاب هدوزت يتلا ةيفرعملا تاكبشلا نم ددع يف ةلعافلا هتكراشم ىلإ كلذب
.ةيلودلا

 يفرعملا جاتنإلا تاطاشن
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تامولعملا ىلإ لوصولا

هسيسأت ذنم دهعملا نع ةرداصلا تابّيتكلاو ّةلدألاو ريراقتلا لمجم تسرهفلا ديعتسي
ثيدحتو ماعلا لاملا ةرادإ يف ةصّصختملا عيضاوملا نم ةعساو ةحورم لوانتت يتلاو
.ةلودلا

8102 تاروشنملا تسرهف

ديعص ىـلـع تالـخادـم٤
 برغملا ،ندرألا :يميلقإ

ديـعص ىـلـع تالـخادـم٤
،اـيــلاــطــيإ ،اسنرــف :يلود
 ةدحتملا تايالولا،نابايلا

ةـيـلاـمـلا تاساـيسلا تلواـنـت
دهع يف ةعبتُملا ةيداصتقالاو
نأ عّقوتملا نم حلصلا ضاير
9102 ةنس لئاوأ يف ردصت

نطاوم ةلدأ2
تاروشنملا تسرهف ميويت

•

•

•

•

لوصو لــيــهستــل ةـــلدا
تامولعملا ىلإ نطاوملا

ةيثحب ةقرو دادعا لفاحملا يف ةيملع تالخادم
نانبل عقوم زيزعتل ةيلودلا

ةفرعملا لدابتل ةلخادم
 ةينطولا ةحاسلا ىلع

71813
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 ةيفرعملا تاكبشلا
ةيمنتلاو ةماعلا ةرادإلاب ىنعتيتلاتاكبشلا

ال ،اهفادهأب همازتلاو ةمادتسملا ةيمنتلل0٣02 ةدنجأ ىلع هحاتفنا هتاطاشن سكعت نأ ىلع دهعملا صرح
.٧1و٦1 ،21 ،٥ ،٤ فادهألا امّيس

 ماعلا لاملا ةرادإ يف ةيصصختلا تاكبشلا

ةيلاملا ةيبرتلل ةيلودلا ةكبشلا

ةيسفانتلاو ةمكوحلل ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم ةردابم
ةيمنتلا لجأ نم

طسوتملا نادلب يف ةطلتخملا ةمكوحلا ةكبش

ةماعلا ةرادإلا ءاربخل ةدحتملا ممألا ةنجل

ةرادإلا دهاعمو سرادمل ّةيلودلا ةيعمجلا

ةعباتلا ةنزاوملا يلوؤسم رابك ةكبش
ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنمل

ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف

ةـعـباـتــلا ماــعــلا ءارشلا ءارــبــخ ةــكــبش
ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنمل

ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف

ءارشلا لوــح يرشعــلا راــطإلا جماــنرــب
مادتسملا ماعلا



٨١٠٢ تارادصا
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ليهستو يفرعملا جاتنإلا
تامولعملا ىلإ لوصولا

8102 نطاوملاو ةنِطاوملا ةنزاوم
ةيداصتقالاو ّةيلاملا ميهافملا زربأ
نانبل يف ةنزاوملا فيَّرعُت
 تاقفنلاو تاداريإلا
  ةيبيرضلا  تاليدعتلا
  جماربلاو عيراشملاو تاحالصإلا
 تامولعملل رابتخا

•

•

•

•

•

•

هتاءارجإو لاقتنالا مسر ىلإ نطاوملاو ةنطاوملا ليلد
ةـّيسيئر ةاداك مدختساو ،ماعلا اذه ةخسن0٤1٣ عيزوتو ةعابطو ليلدلا ميويتّ مت
 .بيردتلل
 :ليلدلا نمضتي

 اهعابتا بجاولا تاءارجإلا
ةعرسو ةقدو ةيفافشب هتالماعم مامتإل ةينوناقلا لهملا
ةـّيلام تامارغ اهنع جتنت يتلا ءاطخألا بنجتل حئاصن

•

•

•

تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كليلد
ةئيبلل ةديفملا
يبوروألا داحتإلا نم ليومتو معدب ةئيبلا ةرازو عم دهعملا هردصأ
:ليلدلا لوانتي

ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةيئيبلا ةعانصلا ةئف نمض ةجردنُملا تاطاشنلا
ةيامح ىلإ فداهلا قافنإلاب مايقلا دنع ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ةيفيك
ةئيبلا

•

•
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 ةفرعملا جاتنا ةيجتارتسا
يفرعملا رشنلاو جاتنإلا ةسايسل ةيهيجوتلا ئدابملا ريوطتل”spanyS”ةسسؤم قيرف عم دهعملا قيرف لمع
.ةفدهتسملا تائفلاو ةيجتارتسالا دهعملا تاهجوت عم بسانتي امب اهبيوصت فدهب

 يفرعملا جاتنإلا ةيجيتارتسال ةيساسألا رواحملا

رشنلاو ريرحتلا ةسايس
تارونشملل ماعلا راطإلا عضو
دهعملل ةيجيتارتسالا ماهملا عم تاروشنملا ةمءالم نيمأت
ةفدهتسملا تائفلا تاجاحو تاعّقوت ىلع ةباجإلا

1

تاروشنملا فادهأ ديدحت
تارادصإلا فادهأ ديدحت
جاتنالاو ريرحتلا لحارم بسحب اهميويتو ةفدهتسملا تائفلا تاجاحب رادصإ لك فادهأ طبر

ىوتحملا ريرحتو نومضملا دادعإ
اهتجلاعمو تامولعملا نع ثحبلا
ةفدهتسملا ةئفلا بسحب اهضرعو تامولعملا بيوبت
رشنلاو لصاوتلا ةطخل يلّوأ رّوصت عضو

2

3

•

•

•

•

•

•

 تامولعملا لاصيإو لئاسرلا ديدحت
يريرحتلا لصاوتلل ريياعم عضو
ةيعرفلا تاجتنملا ةسدنهو يفرعملا جاتنإلا ريمثت

4•

•

ريثأتلاو زيفحتلا بيلاسأ
ةيعرفلا تاجتنملاو رادصإلا قالطإ ةطخ
رثألا عاجرإ تاودأ ليعفت
اهبيوصتو جئاتنلا ليلحتل ةثيدحلا ايجولنكتلا مادختسا

5•

•

•

•

•



يف لاحلا عقاو ىلع ءوضلا طيلست
لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم
ايقيرفإ
ّضخي اميف ةقستم ةيؤر ىلإ ةجاحلا
ةقطنملا يف ةمادتسملا ةيمنتلا
مـكـحـلا ىـلـع ةردـقـلا ءاـنـب ةـيــمــهأ
يئامنإلا طيطختلا نيمضت ىلعو
ةرادإلا تايلآ يف
ايجولنكتلا نم ةدافتسالا ةيمهأ
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ةيمنتلا فادهأ ليومت صرفو تاعازنلا تايعادت تللح
:ىلع تزكرو ةمادتسملا

ةينطولا تاداصتقالا ةيسفانت ةدايز
 ةيلخادلا رداصملا ىلع دامتعإلا ىلع لودلا ةردق فعض

اهترادإو ةموكحلا ةزهجأ ثيدحت ىلع لمعلا ةيمهأ
اهدراومل

يف نانبل اهب ماق يتلا تاردابملا ىلع ءوضلا تطلس
دامتعا ةيمهأ ىلإتقرطتو يداصتقالاو يلاملا فيقثتلا
يلاملا فيقثتلا نع ةيعوتلا يف دعب نع بيردتلا لاكشأ •

•

•

•

•

•

•

ماـعـلا لاـمـلا ةرادإ حالصإ ةــيــمــهأ
يلاملا طبضلا قيقحتو
ءفكو رداق باش ليج ءانب
يف يندـمـلا عـمـتـجــمــلا ةــكراشم

رارقلا عنص
ةحاتإو ماعلا تاسسؤملا ةيفافش

تامولعملا

ماعلا عاطقلا يف ةلصاحلا ةوجفلا
ةردقو نينطاوملا تاعّقوت نيب ام
ةباجتسالا ىلع ةلودلا
لــباــقــم ةــماــعــلا ةــمدــخــلا عــقاو
ةيمنتلا فادهأ قيقحـت تاـبـلـطـتـم
ةمادتسملا
ساسأ ىلع ةمئاقلا ةرادإلا ةيمهأ
تايافكلا

•

•

•

•

•
•

•

ةيلاملاو ةيداصتقالا ةفاقثلا يف تالخادملا زربأ

ملاـعـلا يف ةـمادـتسمـلا ةـيـمـنـتـلا ةدـنـجأ لـيوـمـت
صرفلاو تايدحتلا :يبرعلا

نانبل يف ةيداصتقالاو ةيلاملا ةفاقثلا زيزعت

رييغتلا ةرادإو ةماعلا ةمدخلا يف تالخادملا زربأ

ةعضاخو ةلاعف تاسسؤم ءانب
عيمجلل ةلماشو ةلءاسملل

قرشلا ةقطنم يف ةماعلا تارادإلا
اهدادعتساو ايقيرفإ لامشو طسوألا
ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل

ساسأ ةيسفانتلاو ةديجلا ةمكوحلا
يف حالصإلا تاردابم حاجنإ يف
ةيبرعلا ةقطنملا

٨١٠٢ ةيلودلاو ةيلحملا لفاحملا يف دهعملا تالخادم

 ماعلا ءارشلا يف تالخادملا زربأ

تلوانتوماعلا ءارشللةيجيتارتسالا ةيمهألا ىلع تءاضأ
ةمادتسالاو نانبل يف ثيدحتلا تاردابمو دراوملا ةرادإ
  ءارشلل يباجيإلا رثألا

 ةماعلا تاسايسلل ةادأك ماعلا ءارشلا

ةمادتسملا طامنألا زيزعتل ةادأك ماعلا ءارشلا ىلع تءاضأ
اذكهل ينانبللا قوسلا ةيزوهجو جاتنإلاو كالهتسالا يف
لّوحتلا

امّيس ال ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل ماعلا ءارشلا
21 فدهلا يمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا



مالعإلاو لصاوتلا



عاطقلل ةّيرصعو ّةينهم ةروص ىلع ظافحلاو ةيلاملا ةرازو لخاد تامولعملا لدابت ليهست ىلع دهعملا لمعي
لمع امك .ثّدحملا ينورتكلالا عقوملا لالخ نم ةديدجلا تامدخلا نم ةعومجم ماعلا اذه قلطأ وهو ماعلا
يفرعملا هجاتنإ رشن فدهب ةيعامتجالا لصاوتلا عقاوملا ربع ةلاّعف لصاوت ةيجتارتسا ذيفنتو عضو ىلع
تضفا دقو يعماجلا بابشلا امّيس ال روهمجلا عم ةقالعلا قيثوتو هتاطاشن نم نيديفتسملا ةدعاق عيسوتو
اهيلوي يذلا ةيفرعملا ةيتحتلا ةينبلا نم أزجتي ال ءزج يهف ةيلاملا ةبتكملا امأ .ةظوحلم ةيباجيإ جئاتن ىلا لعفلاب
.يعماجلا بابشلاب ةصاخلا تاطاشنلاو ةمولعملا يبلاطل ةحاو اهزيمت ىلع ظفاحت يكلً اصاخً امامتها

 مالعالاو لصاوتلا تاطاشن

80

مالعإلاو لصاوتلا

ةيرهش تارشن9
تاطاشن مهأ نعصخلم سكعت
ةقحاللاو ترج يتلا دهعملا

ةرشابم ةينورتكلإ ةلمح82
تاروشنم نع نالعإلل
 ةيبيردتلا ريغ تاطاشنلاو

ebutuoy ةانق
ةيفيقثت تاهويديف ريفوت

دهعملاةانق ىلع
ecnanfifoetutitsni

ًايفحص ًانايب22
اهتيمهأودهعملا تاطاشن لوح
ينطو ديعص ىلع

 ةينورتكلإ تارشن9
ٍّقلتم0089 ىلإ تهجوت

ةيلاملا ةبتكمللةينورتكلإ ةرشن21
ةقّلعتملا تالاقملا زربأ لوانتت
ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّدجتسملاب
تاغللاب ةديدج بتكل تاحارتقأو
ةيزيلكنالاو ةيسنرفلاو ةيبرعلا

ةريصق ةلباقمو ويديف67
ةيساسأ ميهافم لوح يعولا ةدايزل
دهعملا تاطاشنبو ماعلا لاملاب قلعتت

ةديدج ةينورتكلا ةصنم دهعملا قلطأ ،ةيمقرلا هتيجتارتسا عمً ايشامت
:اهمادختسا لهست ةيجولونكت تازيمم عم هعقومل

نيماضملا ضرع يف ةيلومش
 ثحبلا يف ةلوهسو مادختسالا يف ةطاسب
هتامامتها بسحب ئراقلا ءاشرإو هيجوتلةروطتم ةيجولونكت صئاصخ

bl.vog.secnanfisedtutitsni.www ينورتكلالا عقوملا

•

•

•

 ةيبيردتلا جماربلا نع تانالعإ
نوديفتسملا مالعا ليهستل
 ةيبيردتلا جماربلاب نومتهملاو
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يعامتجالا لصاوتلا ةّيجيتارتسا

يعبتتم ددع
كوبسيفلا ةحفص

%9%9

%23

%24

%8

•

•

•

•

•

ريبخعمةلباقم

طاشننمفطتقم
scihpargofnIططخم
تامولعملل ينايبلا

ةصاخ تامولعم
دهعملاب
ةعونتم مالفأ

 ةيجيتارتسالا قيبطتب ءدبلا خيرات نم كوب سيفلا ىلع دهعملا ةحفص يعبتتم ددع روطت

يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع ةثبملا مالفألا
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0
بآناريزحرايأ ناسين نيرشتراذآ

يناثلا
نوناك
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نيرشتلوليأزومتطابش
لوألا

  ةيجتارتسالا فادهأ ديدحت

ًايعوبسأ عمتجي لمع قيرف فيلأت

radnelac lairotidE ةيعوبسا ريرحت ةمانزر دادعا

ةـّيكيفارغلا ةيوهلا تامولعملا رداصمو ةغايصلا بولسأ

1

2

3

4

11 200

00211
كوبسيفلا ةحفص يعبتتم

31 - 12 - 2018



 ةيلاملا ثيدح
هذه تضرعتسا .ماعلا ءارشلا لوح٦٦ ددعلل صاخ قحلمو ”ةيلاملا ثيدح“ نم دادعأ ةثالث دهعملا ردصأ
نع ريبعتلل اهيفظوم مامأ لاجملا تحتفو ،اهتايريدم فلتخمب ةيلاملا ةرازول ةيثيدحتلا تاردابملا تارشنلا
.ةرازولا ىلإ مهئامتنا ّسح زيزعتو ،ةفاك قطانملا يف مهنيب اميف طباورلا قيثوتو ،مهئارآ

 ةيلاملا ةرازول ةيلخادلا ةرشنلا ةيلاملا ثيدح

 ةيكفارغلا ةيوهلا

ةديدج ةيكيفارغ ةيوه

ماعلا نم ريخألا لصفلا يف ةديدج ةيكيفارغ ةيوه دامتعا دعب
امّيسال ملاعملا ةفاك ىلع اهجاردإل دوهجلا تلكمُتسا ،٧102
ةيبناجلاو ةيمامألا تاهجاولا ىلع ةمئاقلا ةيفيرعتلا تاحوللا
لئاسو ىلعو ثدحملا ينورتكلالا عقوملا ىلعو امك ،ىنبملل
تاعوبطملا عيمج ىلعو ،ةينورتكلإ لئاسرلاو يعامتجالا لصاوتلا

.تاتفالو تاروشنمو ّةلدأو ةيساطرق نم

82

مالعإلاو لصاوتلا

:لوانت ،ماعلا ءارشلا نع صاخ قحلم66 ددعلا نمضت

دهعملا همظن يذلا ينطولا رمتؤملا عئاقو
 هنع ةقثبنملا تايصوتلاو تاقوعملا زربا
،ايناركوأ ،اسنرف ،سنوت: ماعلا ءارشلا نم ملاعلا يف ىلضف تاسراممو تاربخ

 مهريغو يليش

66 ددعلا56 ددعلا46 ددعلا

•

•

•
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ةيلاملا ةبتكملا
ثيحب اهتامدخ ريوطتو ،تانايبلاو عجارملاو بتكلا ثدحأب اهديوزتو ةيلاملا ةبتكملا ريوطت ىلع دهعملا صرحي
تدّدج دقو .ينورتكلإلا دهعملا عقوم لالخ نم تنرتنإلا ةكبش ربع عجارم نع ثحبلا ةيناكمإ رفوت تحبصا
.راشتسملاو يبارومح امه نيينورتكلإ نيجمانرب ميويتّ متو ،نانبل نيناوق ةعومجم ماعلا اذه ةيتكملا

 ةصصختم عجارم ءانتقا لدعميف ةدايز51%

%01

%61

%64

%32

%5

اهنوسرامي يتلا ةنهملا بسحب ةبتكملا راوزراوزلا تامامتها

•

•

•

•

•

 بالط

 ماع عاطق وفظوم

 نهم باحصأ
 ةذتاساو ءاربخ
نويعماج
 اهريغ

ةراعإلا تامدخ نمً اديفتسم
ً ايموي تارايزلا ددع طسوتم02

ً اراعم ًاباتك
  ديفتسم لكلباتك٧.2 لدعمب

 اهبيوصتو عجارملا ثيدحت
ً اصصختمً اريرقت941
ديدج باتك933

9631101

 ةماع ةيلام

 قيقدتلاو ةبساحملا

 داصتقا

 كرامج

%81

%31

%31

%2

ةماع ةرادإ %11



بتكلا ضراعم

نأ اهنأش نم يتلا تاطاشنلا ّمظنو هتاروشنم ّعزو ثيح ّةينهم تايلاعف٣و بتك ضراعم٣ يف دهعملا كراش
.ةيداصتقالاو ةيلاملا ةفاقثلا ززعتو ،مهقوقحو مهتابجاو ىلإ فّرعتلا ىلع نينطاوملاّ ثحت
لاملا ةرادإ ميهافم طيسبت ىلإ فدهت ةيلعافت ةيوبرت باعلاو تاودأ بتكلا ضراعم يف بابشلل دهعملا مدقي
 .ةيلاملا نوؤشلا يف مهتامولعمل ةيتاذ تارابتخا ءارجاب مهل حمستو

84

مالعإلاو لصاوتلا

 دهعملا تارادصإ نم ةخسن9622

يسنرفلا باتكلا ضرعم يف
يسنرفلا يفاقثلا زكرملا

8102 يناثلا نيرشت11-٣

 دهعملا تارادصإ نم ةخسن1221

باتكلل  ينانبللا ناجرهملا
سايلطنا ةيفاقثلا ةكرحلا

8102 راذآ81-٤

 دهعملا تارادصإ نم ةخسن4463

باتكلل يلودلا يبرعلا توريب ضرعم
يبرعلا يفاقثلا يدانلا

8102 لوألا نوناك٧1-٦



ةيرادإلاو ةيلاملا نوؤشلا
يسسؤملا ريوطتلاو



9102,0202 ،8102  ماوعألل دمألا ةطّسوتم ةنزاوم عورشم
ةينوناقلا لهملا نمض ةيبيرضلا تابجوتملاو ةيرهشلا تاكارتشالا ديدست
يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا نم ةمذ تاءارب

ميظنتلاو ةيرادإلاو ةيلاملا ةننكملا تايلمع ىلع ةرباثملا لالخ نم يلاملا هرارقتسا ىلع دهعملا ظفاح
ةسايس دمتعاو امك .ىرخأ ةيحان نم يرادإلاو يلاملا ءادألا يف ةنورملاو ،ةيحان نم ةيلخادلا تاءارجإلل رمتسملا
ةنزاوملا عورشم يف ةجردنملا لمعلا ططخ ذيفنت نيب نزاوت قلخ ىلع صرحلاو ةمزاللا ةلويسلا نيمأتل بّقرتلا
 .ماعلا ةنزاوم اهظحلت نكت مل يتلاو ةيونسلا لمعلا ةطخ جراخ نم ةدراولا تابلطلا نم ءزج ةيبلتو ةّيونسلا
ماسقألا تاطاشنو تاجاح سردو ديدحتل ةجهنمُمو ةيقابتسا طيطخت ةسايس دهعملا دمتعي ،كلذ ىلإ ةفاضإ
.ةـّيونسلا ةنزاوملا تادامتعا نمض اهبيوبتو ةقيقد ماقرأ ىلإ اهتمجرتو اهتلودجو ةفاك

ةعباتم ،ميظنت ،طيطخت
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ةيرادإلاو ةيلاملا نوؤشلا
يسسؤملا ريوطتلاو

•

•

•

8102ةنزاومعورشم
،02/٤/٧102 خيرات1 ص/02٤1 مقر ةيلاملا ريزو ميمعتلً اقفو8102,9102,0202 ماوعألل دمألا ةطّسوتم ةنزاوم
.٦102 ماعلا باسح عطق ىلإ ةفاضإ ةيتوبثلا قحالملاو تاءاصحإلاو تادنتسملابً اّقثوم

ةرادإلا
 ةيلاملا

ماسقألا ءاسؤرل ةيرادإلا تايافكلا ريوطت عورشم
 لمعلا ريس نسُح نيمأتل ةيعوبسأ ةيقيسنت تاعامتجا
•

•

ةرادإ
دراوملا
 ةيرشبلا

 تاباسحلل يلخاد يعوبسا قيقدت
٧002-٦002 ةبساحملا ناويد نم ةمذ ةءارب :ةرخؤملا ةبساحملا ناويد ةباقر
  ةصصختم ةكرش لبق نم يجراخ قيقدت

•

•

•

قيقدتلا
 ةباقرلاو

 ديروتلاو ةيلاملا ةبساحملا ةننكم عورشم
 ةبساحملا جمانربب اهطبرو ةثباثلا لوصألا ةدرج  ةننكم عورشم
  ةلماشلا ةننكملا عورشم

•

•

•

ةىننكملا
روطتلاو
يمقرلا



87 8102ماعل يونسلا ريرقتلا

%02

%08

  ةيوئملا ةبسنلاب8102 تاداريإ

قافنالا

 ةحاتملا تادامتعالا نم %68 فرص

ةيفافشلاو ىلضُفلا ةميقلا قيقحتل ةبساحملا ةمظنأ ةننكم
 ّةيلاملا ةلويسلا ةرادإ يف ةقدلا
ةرازو اهدمتعت يتلا ةأّزجُملا ةيلاملا تاليوحتلاو لمعلا ةطخ ريس نسح نيب نزاوتلا ىلع ةظفاحملل ةنورملا
يلاملا بقرتلاو فشقتلا تاسايسلً ةاعارم ةيلاملا

دراوملا

•

•

 ةيلام تامهاسم
ةرشابم
ةيلام تامهاسم
ةرشابم ريغ

•

•

•

(%) ةنزاوملا دونب قفو8102 ماعلا لالخ تاقفنلا
45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
922 دنب
لوصألا

ةيداملا ةتباثلا

822 دني
ةنايص

٦22 دنب
تازيهجت

٦1 دنب
تاقفن
ةفلتخم

٥1 دنب
عفانم

ةيعامتجا

٣1 دنب
روجألاو بتاورلا

اهتاقحلمو

21 دنب
تامدخ

ةيكالهتسا

11 دنب
داوم

ةيكالهتسا

 ةيلاملا ةرادإلا

لصأ نم
ةيونسلا ةمهاسملا

ليصحت

80.53%

نعةباينلاب ةيلاملا ةرازو اهلّمحتت تاقفن
:(فيظنت ،تامدخ ،راجيإ)  دهعملا
ةينانبل ةريل نويلم//005//

ريزو نع ردصت تارارق بجومب فرصُت
ةينانبل ةريل رايلم //310,2//اهتميقو ةيلاملا

ةينانبل ةريل رايلم //5,2// لصأنم

لمعلا ةطخ مدخت ةّيلام وأ ةّينيع تابه
:دمألا ةطّسوتملا وأ ةيونسلا

8102 ماعلل رفص

تامهاسم
ريغ ةيلام

ةرشابم

تامهاسم
ةّيلام
ةرشابم

تابهلا



ةيرادإلا نوؤشلا
ةرمتسم ةننكملا لامعأ
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ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا

%71

%51

%86

ديروتلا عون بسحب8102 ءارش تاـّيلمع

•

•

•

 ةروتافلاب ءارش

 دوقع

ضورع جاردتسا

قيسنتو لصاوت
 يلخاد

 قيرفلا حور ةيمنت

راودألا بيوصت بيردتلا
ديدحت ةداعإو
تايلوؤسملا

قيرف ةيحورو لصاوتلا زيزعت
 لمعلا

 مسق ّلكل ةيعوبسا تاعامتجا
ءاردمل ةيعوبسا تاعامتجا

ماسقألا

تايلوؤسمو راودأ مسر ةداعإ
ةيجهنم قفو فئاظولا ةفاك
صصختم ريبخ اهعضو ةيكراشت
ةيرشبلا تاقاطلا ةرادإ يف

ةينفلا تاراهملا ةيمنت
لمعلا قيرفل ةينقتلاو

ماسقألا ءاسؤرل ةيدرف ةعباتم
 ةيدايقلا تاراهملا ةيمنتل

 ةدمتعملا ءارشلا تايلمع تازكترم
ءارشلا تاـّيلمعيفةينهملاوةيفافشلا

ةنزاوملا عورشم ىلع ةـّينبم ةيونس ديروت ّةطخ
ةّرقملا لمعلا ةطخو ةيونسلا
ّةطخلا يف ةجردملا تاقفصلا بسحب قوسلا ةسارد
ةسفانملا عيجشتل ددج نيّدروم باطقتسا
نيّدروملا تانايبل رمتسم ميويتو ةرادإ
لاغشألا يف ماعلا عاطقلل ةـّيجذومن طورش رتافد
تامدخلاو مزاوللاو
لوصأللً اقفو ديروتلا تافلمو تادنتسملا ظفح

•

•

•

•

•

•

 ةيلاملا ةبساحملا ةننكم عورشم

ةـبساـحـمـلا مــيسقــت ةــّيــلــكــيــه عضو
نمً ءادتبا قّبطُت فوس يتلا ةيليلحتلا

9102 ماعلا علطم

ةتباثلا لوصألا ةدرج ةننكم عورشم
 ةبساحملا جمانربب اهطبرو
ةتباثلا لوصألا ةدرج تانايب لاخدإّ مت
ةرادإل نـكـمـمـلا ماـظـنــلا ىــلــع ةــفاــك
ةتباثلا لوصألا ةبساحم

لمعل ةلماشلا ةـنـنـكـمـلا عورشم
8102 ماعل نّمضتو دهعملا

(metsyS tgM ataD) تافلملا ةرادإ ماظن
emuloV hgiH) تادنتسملل عيرس ريوصت
gninnacS)
روصلاو قئاثولل ةينورتكلالا ةفشرألا
(tnemeganaM tessA latigiD)

ةريبك تاوطخ وطخت ةيرشبلا تاقاطلا ةرادإ

•
•

•

•

•
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