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

بيردتلا زكارمو دهاعم ةكبشل ةماعلا ةنامألا زكرم هنوكً ايميلقإً ارود دهعملا يدؤي ،ينطولا هرود ىلإ ةفاضإ
كرامجلا ةمظنمل يميلقإ بيردت زكرموANEM-TFIG ايقيرفأ يلامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةيموكحلا
 .)OCW( ةيملاعلا
 .تاباشلاو بابشلل فيقثت جماربو نيثحابلل ةزهجم تاحاسمو ،ةصصختم عجارم رّفوت ةماع ةبتكم دهعملاّ مضي
.ةينانبللا ةيلاملا ريزو ةياصو تحت لمعتً ايلاموً اينفوً ايرادا ةلقتسم ةماع ةسسؤم دهعملا

ةماع تاسايس عنصل ةربخ تيب
لئالدلا ىلع ةمئاق

يف تاقاطلا ءانبل ّزيمت زكرم
ةمكوَحلاو ماعلا لاملا ةرادإ

لدابتل يميلقإو ينطو ىقتلم
ةينقتلا ةدناسملاو تاربخلا

حـمست ةـمادـتسم تاـكارش ينــبــن
ةديجلا براجتلاو تاربخلا باطقتساب
.ماعلا لوح

تاقاطلا ةيمنت يف انجمارب مهاست
لاملا ةرادإ زيزعتب ةينعملا ةيرشبلا
مــيـــق رشنو ةـــلودـــلا يف ماـــعـــلا
.ةماعلا ةمدخلا

جاتنإلا ريوطت يف انؤاربخ مهاسي
ةيرصعلا تايجهنملا رشنو يفرعملا
ىلع ةمئاق ةماع تاسايس عنصل
شاـقـنـلا ةرـئاد عـيسوــتو لــئالدــلا
 .اهلوح ينطولا

ريرقتلا اذه
ماقرألاب ماعلا تّاطحم زربأ لوح ةحمل مدّقيو ،0202 ماعل يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم جئاتن ريرقتلا اذه زجوي
.تايطعملاو
عيراشملا نع نيلوؤسملاو ماسقالا ءاردم ّدعأ .يئاهنلا هلكشب ريرقتلا ةغايص ىلع طاسب ّضيبملا ءايمل ةديسلا تفرشأ

تاءاصحا ةدعاق ناصوق نازوس ةسنآلاو صبيصب ايام ةديسلا تّدعأ .هتعجارم ارقش وبأ نازوس ةسنآلا تلّوتو هنومضم
 .slausiV تايئرملا ةمالس اينوت ةسنآلا ترّهظو مييقتلاو نيكراشملاو ةطشنألا

1202 رايأ ىلوأ ةعبط-يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم - ةظوفحم قوقحلا عيمج©
0-9-5309-3599-879 NBSI
اشابلا شادكب ديج ةديسلا :يريرحتلا لصاوتلا
ينوراه يللود ةسنآلا :ذيفنتو ميمصت
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روطس يف دهعملا

ريرقتلا اذه

يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم ةسيئر ةملك

ةلودلاب لمألا ...رايهنالاو رامدلا نيب :0202 ماع

ماقرألاب0202 ماع تارشؤم

تاسايس
ماعلا ءارشلا ةموظنم حالصإ

ةماعلا ةيلاملا ةيفافش زيزعت

ةيعادبالاو ةيفاقثلا تاعانصلل ةنماكلا ةردقلا قيقحت

91-ديفوك ةمزأل ةباجتسالا

تاردق
ماعلا لاملا ةرادإ

صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا

تامزألا نمز يف ةدايقلا

ريوطتلاو ّملعتلا

تاكارش
يلحملا نواعتلا

يبرعلا-يبرعلا نواعتلا

ةيلودلا تاسسؤملا عم نواعتلا

اسنرف عم نواعتلا

أفرملا راجفنا رثإ كرامجلا ةرادإو ةيملاعلا كرامجلا ةمظنم عم نواعتلا

ةيلودلاو ةيميلقإلا ةيفرعملا تاكبشلا يف ةكراشملا

تامولعملا ىلإ لوصولا ليهستو يفرعملا جاتنالا
يفرعملا جاتنإلا

نينطاوملا عم لصاوتلا

يسسؤملا ريوطتلاو ةيرادإلاو ةيلاملا نوؤشلا
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يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم ةسيئر ةملك
طاسب ضيبملا ءايمل ةديسلا

ةروثلا لئاسو نم ةليسو ناك0202 ماع لالخ ةينانبللا ةلودلاب انكّسمتّ نإ
تاسسؤملا ىلع ظافحلا تاب ثيح ،لضفأ دغل طيطختللً ابردو ،رايهنالا ىلع
.نطولا رارمتسا تارورض نم ةرورض ةلودلا يف سانلاو

تارايهنا نم ،نانبلب تّملأ يتلا تاديقعتلاو ثادحألاب انرثأت قمُع يفخُن ال
انوروك ةحئاجو0202 بآ4 راجفنا ةعاظفو ةيعامتجاو ةيلامو ةيداصتقا
لّثمت تامزألا هذه نم جرخم رسيأ لّعلو .اهتاردقو ةلودلا ةروص عُزعزتو
يف قرخ قيقحت ىلع ةرباثملا لالخ نم ةمدصلاو دوكرلا يّطختل انيعسب
لمعلا ةبرجت ضوخو ةماعلا ةنزاوملا ةيفافشو ماعلا ءارشلا حالصإ راسم
 .دعب نع لمعلاو ةنرملا ةدايقلا ةفاقث سيركتو دُعب نع ّملعتلاو

لّقأ ةنسل تاداهشلاو براجتلاو تايطعملا نم ريثكلا ،0202 ريرقت يف
.ةـّيداع ريغ اهنأ اهيف لاقُي ام

عورشم لاصيإ يف يجهنمو يملع لكشب ةمهاسملل اندهتجا دقف
ىلع انصرح عم ةيناملربلا ةنجللا يف هميتاوخ ىلإ ماعلا ءارشلا نوناق
.SPAM لّصفملا يصيخشتلا ريرقتلا نع تجتن يتلا تايصوتلا ةفاك ةاعارم
ةنِطاوملا ةنزاومل ةحوتفملا تانايبلا دعاوق ريوطتل ةنمقرلا ىلع اندمتعاو
رابتخالً ادهج رّفون مل اننأ امك .نيّمتهملا فّرصتب اهعضوو نطاوملاو
نم %07 نم رثكأ ققحن نأ انعطتساف دُعب نع ّملعتلاو لصاوتلا تاّصنم
ةيلحملا تاودنلاو تارمتؤملا نم ريثكلا يف نيدجاوتم اـّنكو .ةرّرقملا انجمارب
عيضاوملا يف ةّدع تالخادم انمّدقو براجتلا لدابتل ةيلودلاو ةيميلقإلاو
.نيينانبللا سجاوه عمً اسامت رثكألا

نع ثحبن نأو ةيدقنلا ةمزألا تاهاتم يف قرغن الأ انلواح ً،ايلاموً ايرادإ
ةيلاملا ةبتكملاو دهعملا ىنبم ميمرتلو تاقحتسملا ةيطغتل لولحلا لضفأ
قهرُت لازت ال ةيريصم ةلئسأو ةريبك دوهج .أفرملا راجفنا نم ناررّضتملا
.انتايمويو انريكفت

ريزو يلاعم ةقث ركشأ نأو ّدب ال ،نيرشعلاو سماخلا دهعملا ديع ّةيشع
نمز يف رباثُملا انلمع قيرف دوهج يّيحأ نأو ،ةفاك ءاكرشلاو ةيلاملا
ًاراعش هانرتخإٌ تابث .انتابث ةوق نحتمي نمز .رارقتساللا همكحي دوسأ
   .”رجح تحنتب ةطقنلا“ّ نأ نيعنتقم نيرشعلاو ةسماخلا ةنسلل

ةلودلاب نينمؤملاو نيعدبُملل ةحوتفم لازت ال قيرطلاّ نأب انناميإ ددجن
   .ديدج نمزل سسؤنلو تامزألا لبرُغنل مكوعدنو ،ةينانبللا
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 ةلودلاب لمألا...رايهنالاو رامدلا نيب :0202 ماع

5

 ةيلاتلا عيضاوملا نم لكل0202 ماعلا تاطحم مهأ

0202 طابش

0202 راذآ

0202 ناسين

0202 رايأ

0202 ناريزح

0202 زومت

0202 بآ

0202 لوليأ

10202ت

20202ت

يف ةدايقلا“ :ايلعلا رداوكلا تاءاقل قالطإ
ةينطولا ةسردملا عم نواعتلاي ”تامزألا نمز
يف ةـيسنرـفـلا ةراـفسلاو ةرادإلل ةـيسنرـفــلا
 نانبل

ىلع ةردقلاو ةمدصلا لوح رانيبو ميظنت
لمحتلا

يف رطاخملا نم ّدحلا“ لوح رانيبو ميظنت
ةمادتسملا ةباجتسالا زّزعن فيك :ثراوكلا ةرادإ
 ”؟تامزألل

راوحلا تالواط يف دهعملا ةكراشم
 ”كرامجلا قيرط ةطراخ“ ناونعب
توريب رامعإ ةداعإ لوح رانيبو ميظنت
قيسنتلا ةصنم ريوطت يف ةمهاسم
 ةحناملا تاهجلاب ةصاخلا

توريب أفرمراجفنإو تامزألا ةرادإ

n

n

n

0202 راذآ

0202 ناسين

0202 رايأ

0202 ناريزح

0202 زومت

0202 بآ

0202 لوليأ

10202ت

20202ت
ةدحتملا ممألا حسم يف ةكراشملا
0202 ةينورتكلإلا ةموكحلل

91-ديفوكلاةحئاج

سوريفل يدصتلا تاسايس“ ةسارد دادعإ
ةفلكتلا ديدحت :نانبل يف91-ديفوكلا
”ةيحصلا ةياعرلل ةيلاملا

0202 راذآ

0202 ناسين

0202 رايأ

0202 ناريزح

0202 زومت

0202 بآ

0202 لوليأ

10202ت

20202ت

سرد ةّفلكملا ةيباينلا ةنجلل ةسلج لوأ دقع
ماعلا ءارشلا نوناق حارتقا

مييقتل حسملا لوـح رـيرـقـتـلا ءاـهـتـنا
SPAM ماعلا ءارشلا ةموظنم

 ماعلا ءارشلا ةموظنمثيدحت

مييقتل حسمـلا لوـح راـنـيـبو مـيـظـنـت
SPAM ماعلا ءارشلا ةموظنم

0202 ناسين

0202 رايأ

0202 ناريزح

0202 زومت

0202 بآ

0202 لوليأ

10202ت

20202ت

نطاوملاو ةنِطاوملا ةنزاوم رادصا
0202
طسوتملا راطالا:دُعب نع لمع ةشرو
cateM عم نواعتلاب ةنزاوملل دمالا

ةـيـلـعاـفـتو ةـحوـتـفـم ةصنـم  قالـطإ
ةماعلا ةنزاوملل

ةنزاوملاةيفافش

ةنزاوملا لوح ةيمقر ّةيملعت تادحو
ةيناـنـبـلـلا ةـيـعـمـجـلا عـم نواـعـتـلاـب
داسف ال- ةيفافشلا زيزعتل
ةنزاوملا ةيفافش لوح رانيبو

n

n

n

n

0202 راذآ
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 ينقت معدب ةيثيدحت تاردابم

يفنم

تاكارشةماعتاسايس تاردق

5

ةيلود تاسسؤم
4

طاشن

عم

98

,يلحمكيرش
يلودو يميلقإ

68
طاشن

119
ة/بردتم

1 131

ةديفتسملا تاهجلا
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يميداكأ
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ةمظنم
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1.83%

 عيضاوملا بسحب ةطشنألا
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0%
دادعإ
ذيفنتو
ةنزاوملا

6.9%

ةمظنألا
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ريوطتلاو

ةمدخلا
ةماعلا

ةرادإو
رييغتلا

9.3%

ةكارشلا
نيب

نيعاطقلا
ماعلا
صاخلاو

1.0%

10.6%

ةفاقث
ةيداصتقا

ةيلامو

6.9%
4.2%

ءارش
ماع

43.7%

ةيراقع
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تاغل ةبساحم
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لخدم
ىلإ
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ةحفاكم
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رخآ

10.6%
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3.4%
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نواعتلا
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نانبل هجاويو91-ديفوك ةحئاج ةهجاوم يف ملاعلا ّطبختي اميف
رباث ،ةريطخلا ةيحصلاو ةيعامتجالاو ةيلاملاو ةيداصتقالا هتامزأ
ةرولب يف طشانو لاّعف رود بعل ىلع0202 ماع دهعملا

عضت تاءارجإو ةينوناق صوصن حارتقاو ةيرصع ةماع تاسايس
ةثادحلا راسم ىلع ،ماعلا ءارشلاً اديدحتو ،ماعلا لاملا ةرادإ
ةّيملع تايطعم ىلع ةّينبم ةّيكراشت تايجهنم دامتعاب كلذو
يتلا دوهجلا انريرقت نم لوألا لصفلا ّنيبي .ةنراقم تاساردو
ةـّينهمو ّةيملعو ةّيركف بخن عمجت ةيكراشت ةحاسم ريفوتل اهانلذب
ةّيملعلا ةفرعملا فيظوت ةيغب ةلودلا يف نيلوؤسملا عم
ةئيبلا عم قفاوتي امبو ةيعقاوب تالكشملل يّدصتلل اهتشقانمو
،نانبل يف ماعلا ءارشلا ةموظنم ثيدحت ىلإ ةفاضإف .ةينانبللا

ةلءاسملاو ةيفافشلا زيزعتل ةركتبمو ةقّابس تاردابم0202 دهش
ةنزاوملا ماقرأ ىلإ لوصولا ليهست لالخ نم ةماعلا ةيلاملا يف
ةيلاملا ىلع91 ديفوك ةمزأ رثأ ةساردو ةيلعافت ةقيرطب ةماعلا
عيضاوم يف ةّقثوم تاسارد دادعإ لالخ نم كلذكو ةماعلا
دادعإ يف ةمهاسملاو ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلاك ةيجيتارتسا
 .ةلداع ةيعامتجا ةيامحل ةينطو ةيجيتارتسا

تاسايس
ماعلا ءارشلا ةموظنم حالصإ
ةماعلا ةنزاوملا ةيفافش زيزعت
ةيعادبالاو ةيفاقثلا تاعانصلل ةنماكلا ةردقلا قيقحت
91-ديفوك ةمزأل ةباجتسالا

ة/كراشم
1 170

ةيرواشت ةعاس
482

ةيثيدحت تاردابم
5



ماعلا ءارشلا ةموظنم حالصإ
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نانبل يف ماعلا ءارشلا نوناق ةدوسم|1

 تاءاقللاو تايلاعفلا يف ة/كراشم |779

ةكيرشلاو ةصتخملا تاهجلا عم ةيرواشت ةعاس |903

ةيحالصإ تاردابم |4

ةحفص832 نمSPAM حسم ماعلا ءارشلا ةموظنمل يمييقت ينطو ريرقت|1

باونلا سلجم يف ماعلا ءارشلا نوناق حارتقا ةساردل ةيعرفلا ةيباينلا ةنجلل ةسلج |43

ةـّيملع ةلخادم  |12

مازتلا عمً ايشامتو ةيلاملا ريزو يلاعم نم فيلكتلً ءانب ماعلا ءارشلا ةموظنم حالصإ ىلع لمعلا لصاوت
زيزعتو تارامثتسالا بذجو ّةيلاملا ةمكَوحلا زيزعتل ةّيرورضلا ّةيلكيهلا تاحالصإلا زربأ نم ربتعُي هنوك ،ةموكحلا
ىلعً اصرح ةيلودلا تاهجلا ةفاك عم قيسنتلا ّرمتساو .ةيلودلا تاهجلاو صاخلا عاطقلا ةقث زيزعتو ،ّةيفافشلا
.ةينطولا تامازتلالا عمً ايشامتو ةديجلا ةيلودلا تاسرامملاو ريياعملا عم ةمءاوملا
:ةيساسأ ةثالث تانّوكم لوح لمعلا روحمت

نم دهجلا اذه لامكتساو يئاهنلا ريرقتلا رودصو ماعلا ءارشلا ةموظنم ءادأ مييقتلSPAM حسم زاجنإ:لوألا
ةينعملا تاهجلا راودأو ماعلا ءارشلا ةموظنمل يسسؤملا راطإلل ةقّمعم ةساردب يلودلا كنبلا مايق لالخ
؛ةيسيئرلا
؛ةيعرفلا ةيباينلا ةنجللا يف  ماعلا ءارشلل ديدجلا نوناقلا حارتقا ةشقانم:يناثلا
سلجم يف نوناقلا رارقإ يلت يتلا ةلحرملل ريضحتلاو يحالصإلا راسملا ةبكاومل ةيرواشت تاءاقل:ثلاثلا
.باونلا

n

n

n



02029ماعل يونسلا ريرقتلا

ماعلا ءارشلا ةموظنم مييقتلSPAM حسم  |1
ةلاكولاو يلودلا كنبلاو ةينطولا ةيراشتسالا ةنجللا عم نواعتلابSPAM حسم َزِجُنأ
لالخ ةينطولا ةيراشتسالا ةنجللا ءاضعأ هحّقنو ريرقتلا عجار.DFAةيمنتلل ةيسنرفلا

.0202 زومت يف ةيئاهنلا ةدّوسملا تردصو ,0202 ماعلا نم ناريزحو رايأ يَرهش
تّمت،SPAM حسم يرجت يتلا نادلبلا لك يف ةدمتعملا ةيلودلا ةيجهنمللً اقفوو
ةنجللاّ مث نمو يلودلا كنبلا ءاربخ لبق نم هتدوج نم دكأتلاو ريرقتلا ةعجارم
تنـّيب .0202 لوألا نوناكو بآ نيب اتّدتما نيتلحرم ىلع كلذو ،ةيلودلا ةيراشتسالا
 .ةيلودلا ريياعملا عم %5 ىدعتت ال قباطت ةبسن حسملا جئاتن

جئاتن ةعجارمل ءاربخلا عم لمع ةعاس|43
ةيلوألاSPAM حسم

جئاتنلا ةعجارم يف تكراش ةينطو ةهج |51
 ةيلوألا تايصوتلاو

ةعجارم يف اومهاسً ايلودوً اينطوً اريبخ|31
حسملا ريرقت ةدّوسم

لبق نم ريرقتلل ةقّمعم ةينقت تاعجارم|3
حسملا ىلع ةفرشملا ةيلودلا تاهجلا

ماقرألاب

نانبل يفSPAM حسم نع ليصافت

راطإلا ،ينوـناـقـلا راـطإلا :تاـيوـتسم عـبرأ ىـلـع رـطاـخـمـلاو تارـغـثـلاSPAM حسمـل يئاـهـنـلا رـيرـقـتـلا دّدـح
ًانـّيبم ،ةيفافشلاو ةهازنلاو ةلءاسملاو امك ،قوسلا عم ةقالعلاو ةيرادإلا تاردقلاوتاءارجإلا ،يسسؤملا
دّهمت دمألا ةليوطو ةطسوتم لمع ةطخو ةلّصفم تايصوت ريرقتلا مّدقو .ةيلودلا ريياعملا عم قباطت مدع
.ةينعملا تاهجلا ةكراشمب ماعلا ءارشلا ةموظنم حالصإل ةينطو ةيجيتارتسا ةرولبل قيرطلا

 نكرلا

رايعم
ىفوتسم
مات لكشب
9

0

0

2

11

5%

رايعم
ىفوتسم
يئزج لكشب

27

18

8

18

71

34%

رايعم
ريغ
ىفوتسم

رايعم
لباق ريغ
قيبطتلل

30

30

18

42

120

57%

1

7

0

0

8

4%

عومجملا
67

55

26

62

210

100%

يتاسايسلاو يميظنتلاو يعيرشتلا راطإلا

ةيرادإلا تاردقلاو يتاسسؤملا راطإلا

قوسلا تاسراممو ماعلا ءارشلا تايلمع

ةيفافشلاو ةهازنلا ،ةلءاسملا

عومجملا
ةيوئملا ةبسنلا



يتاسسؤملا راطإلل قّمعم ليلحت فدهبو،SPAM حسملً الامكتسا
راودأل ةسارد ذيفنتب يلودلا كنبلا ماق ،ماعلا ءارشلا ةموظنمل
ءاربخلا لوصو دهعملا لّهسو .ةينعملا ةيساسألا تاهجلا ماهمو
ةفاضإلاب ،لمع ةشروو عامتجا21 يف ةكراشملاو تامولعملا ىلإ
تايصوتلاو ةيلوألا جئاتنلا ةشقانمو ضرعل يرواشت ءاقل هتفاضتسا ىلإ
.ةينعملا تائيهلاو تارادإلا ةكراشمب
ىلإ ةفاضإلاب ةينعملا تاهجلا ماهمو راودأ ةساردلا ريرقت لّصفي
ىلع دامتعالاب ،تايدحتلاو صرفلاو فعضلاو ةوقلا طاقنل ليلحت
ريرقتلا مّدقو .ةيلاحلا تاسرامملاو اهتاقيبطتو نيناوقلل ةقّمعم ةعجارم
ريياعملاو ماعلا ءارشلا نوناق حارتقا ماكحأ عم ىشامتت تايصوت
ةـّيلعافت ةيليلحت ةادأ ميمصت كلذك ةساردلا تلمش .ةيلودلا ئدابملاو
nalPiتارازولا ىدل ءارشلا ىلع ةيباقرلا تالّخدتلا فلتخم لّصفُت
.رطاخملاو تارغثلا ديدحت فدهب ،تايدلبلاو ةماعلا تاسسؤملاو

ماعلا ءارشلا ةموظنم يف ةينعملا تاهجلا راودأ

10

نانبل يف ماعلا ءارشلا نوناق حارتقا  |2
ءاربخلا نم ةعومجم ةدناسمب ديدجلا ماعلا ءارشلا نوناق حارتقال ىلوألا ةدوسملا دادعإ دهعملا ىهنأ
فلملا اذه عفد يف ةريبكلا ةيلوؤسملابً اسّسحتو ،يريرحلا سيئرلا ةموكح ةلاقتسا دعبو .نييلودلاو نييلحملا
هطابترإل نونطاوملا هب بلاط امك ةبولطملا تاحالصإلا زربأ دحأ ةيلودلا تاهجلا هتربتعا يذلا يحالصإلا
طابش يف باونلا سلجمل ةماعلا ةنامألا ىلإ ىسوم لاشيمو رباج نيساي نابئانلا هب مَّدقت ،داسفلا ةحفاكمب
.نوناق حارتقإ لكش ىلع0202
ةينفلا تاربخلا مّدقو ،نوناقلا حارتقا ةسارد ةفَّلكملا ةيعرفلا ةيباينلا ةنجللا لمع دهعملا قيرف بكاو هيلعً ءانبو
تدقُع يتلا ةيرواشتلا تاءاقللاو لمعلا شروو تاعامتجالا ةفاك يفً ايسيئرً ارود بعلو ،ةمزاللا ةدناسملاو
ليصافت حرش دهعملا ىلوتو .ةيلودلا تاهجلاو يندملا عمتجملاو صاخلا عاطقلاو تارادإلا يلثمم روضحب
 .ةيلودلا ريياعملاو صنلا ةـّيحور ىلع ةظفاحملا عم اهيلع تانيسحتلا لاخدإو ةينوناقلا داوملا

تاهجلا نم ةينقت ةدناسمب ةيميظنتلا ميسارملا ضعب ىلع0202 رخاوأ يف لمعلا أدب ،ىرخأ ةهج نم
.ةكيرشلا



0202ماعل يونسلا ريرقتلا

ةيلبقتسملاتاوطخلاولمعلالحارم

11

ةنجللا يف نوناقلا حارتقال ةشقانم ةعاس|59
 ةيباينلا

 حارتقا ةعجارمل ةصصختم لمع ةشرو|04
نوناقلا

 حارتقا ىلع تانيسحت تحرتقا ةينطو ةهج |22
نوناقلا

 ةعجارم يف اومهاس يلودو يلحم ريبخ|81
نوناقلا حارتقا

يعناص عم نوناقلا حارتقا لوح يرواشت ءاقل|61
ةيلودلا تاهجلاو يندملا عمتجملاو رارقلا

اهمّدق ةيلودلا ةينقتلا ةدناسملا نمةعاس|81
AMGIS-DCEOو يلودلا كنبلا ءاربخ

ماقرألاب

امغيس ةردابمو يلودلا كنبلا نم نييلود ءاربخ نم ةينقت ةدناسم

نوناق عورشم ةغايص
ريياعملا عم قفاوتي
.ةيملاعلا تاهجوتلاو

ىلوألا ةدوسملا ضرع
ىلع نوناقلا عورشمل
ةّفلكملا ةيرازولا ةنجللا

تاحالصإلا ةعباتم
.ةيلاملا

ناريزح42
9102

لوليأ-زومت
9102

ةغللا ىلإ ةمجرتلا
.ةيزيلكنإلا

نوناقلا حارتقا ةعجارم
نييلحم ءاربخ نم
.نييلودو

1ك-1ت
9102

يف نوناقلا رارقإ
 .باونلا سلجم
نوناقلا لوخدل ريضحتلا
.ذيفنتلا زّيح

ناريزح-2ك
1202

نوناقلا حارتقا ميدقت
باونلا سلجم ىلإ
ةنجل ليكشتو )طابش(
.هتشقانمل ةيعرف ةيباين

راذآ-2ك
0202

ةيناثلا ةءارقلا قالطإ
.ةيعرفلا ةنجللا يف
صوصنلا ةغايصب ءدبلا
.نوناقلا حارتقاب ةقحلملا

1ك-1ت
0202

ةنجللا لامعأ قالطإ
حارتقا ةشقانمل ةيعرفلا
)ناريزح( نوناقلا
تاهجلا عم تارواشملاو
.ةينعملا

-ناسين
ناريزح
0202

ةيعوبسأ تاعامتجإ
ةساردل ةيعرفلا ةنجلل
.نوناقلا حارتقا

لوليأ-زومت
0202

باونلا سلجم يف ماعلا ءارشلا نوناق حارتقا ةسارد ةفلكملا ةيباينلا ةنجللا لامعأ حاتتفا

ماعلا ءارشلا نوناق حارتقا ةسارد ةّفلكُملا ةيباينلا ةنجللا سيئر حتتفا
ةيحالصالا ةيؤرلا دهعملا ةسيئر تضرع .0202 ناريزح2 يف اهلامعأ
تاهجلل ةحاسم ةشرولا تلّكشو .اهتيمهأو ماعلا ءارشلا ةموظنمل
اهتاظحالم ءادبإل يندملا عمتجملاو صاخلاو ماعلا نيعاطقلل ةّلثمُملا
ىلع ةكراشملا ةيلودلا تاهجلا تّدكأ امك ،نوناقلا حارتقا لوح ةماعلا
 .يحالصإلا راسملا اذهل اهمعد
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ماعلا ءارشلا حالصإ لوح ةيرواشتلا تاءاقللا  |3
حالصإ ةيمهأ لوح يعولا زيزعت فدهب ةكيرشلاو ةينعملا تاهجلا عم ةيرواشتلا تاءاقللا ماعلا لالخ تّفثكت
نأ عّقوتملا نمو .ةيلودلا ةدناسملا دشحو ةيحالصالا ةيؤرلا تانّوكم فلتخم ذيفنتو ماعلا ءارشلا ةموظنم
ميسارملا نم ةعومجم ريوطتو ،ةينطو ةيجيتارتسا رارقإو ةرولب ةيغب1202 ماع تاءاقللا هذه لمكتسُت
ةّصنملا ءاشنإل ديهمتلاو امك ةيجذومن قئاثوو ّةيلمع هيجوتو داشرإ تاودأ ةلسلسو ةيئارجإلاو ةيذيفنتلا
.تاردقلا ريوطتل ةينطو ةسايس ةرولبو ةيزكرملا ةينورتكلالا

دُعب نع تاعامتجاو تارانيبوو لمع شرو نم يلعافت طاشن|58

ءاكرشلاو يندملا عمتجملاو ةيلودلا تاسسؤملا ميظنت نم تاءاقل يف ةلخادم |31

ةلودلا يف نيلوؤسملا رابك عم نوناقلا حارتقا شاقنو ضرعل يرواشت ءاقل|11

ماقرألاب



020213ماعل يونسلا ريرقتلا

ةماعلا ةنزاوملا ةيفافش زيزعت

تامولعمـلا رـيـفوـت ىـلـع ةردـقـلاـب ةـلءاسمـلا طـبـترـت
حمسي موهفمو حضاو ينورتكلا لكشب تانايبلاو
اهتشقانمو اهليلحتو اهمهفب تانطاوملاو نينطاوملل
.ةماعلا تاسايسلا يف ريثأتلاو ةبساحملا فدهب
ةنزاوملا ةيفافش ءادأ رّشؤم دهش9102 ماعلا يف
)7102 ةنس3/001 لباقم6/001(ً افيفطً انّسحت
نطاوملاو ةنطاوملا ةنزاوم رشن ىلإ كلذ ّدرمو
ّنأّ الإ ؛نييلاتتم نيماعل اهدادعإ دهعملا ىّلوت يتلا

ةنزاوملا رشؤم ىلع ةيندتم لازت ال نانبل ةبترم
ريوطت لامكتسا ىلع دهعملاّ ثح امم ،ةحوتفملا
ةدافإلاو امك ،تامولعملا ىلا لوصولا لّهسُت تاودأ

ريفوتل تامولعملا ايجولونكت اهحيتت يتلا صرفلا نم
 .يلعافت لكشب ةنزاوملاب ةصاخلا ةيلاملا تانايبلا

ةحوتفملا ةنزاوملا رشؤم ةجرد

نطاومللو ةنِطاوملل ةنزاوم  |1
يندملا عمتجملاو نينطاوملا ديفت اهماقرأ يف ةءارقلاو ،ةلودلا لمع بلص يف يه ةماعلا ةنزاوملا
ةنِطاوملا ةنزاوم“ تضرعتسا .اهذيفنت يونملا ةماعلا تاسايسلاو يلاملا ةموكحلا ّهجوت نع يلودلا عمتجملاو
ماقرأ نم ةماعلا ةنزاوملا نوناق يف درو ام ةيعوضومو ةيفافش لكب ،اهتاقباسك0202 ماعل ”نطاوملاو
تاروطتلا عّبتت نم هنّكمتو ،تانهكتلا نعً اديعب يملع يأر نيوكت ةصرف ماعلا يأرلل كلذب حيتت ةينوناق داومو
 .ةفرعملا ةدعاق ىلع ةلءاسملاو ةبساحملا يلاتلابو ،ةماعلا ةيلاملا ىلع تأرط يتلا
تاقفنلا ةبقارمو ةنزاوملا ةيريدم عم نواعتلاب ،دهعملا ردصأ ،ةحوتفملا ةنزاوملا حسم ريرقت تايصوتبً المعو
طئارخ نمضتي ”نطاوملاوةنِطاوملا ةنزاوم“ ّصخلُيً اروشنم ،فسينويلا ةّمظنم نم ليومتبو ةيلاملا ةرازو يف
 .ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا تاغللاب ةينايب

81/001 0/001 6/001

ةنزاوملا ىلع ةباقرلاروهمجلا ةكراشمةيفافشلا

noitacilbup/bl.vog.secnanfisedtutitsni.www//:ptth/0202-نطاوملاو-ةنطاوملا-ةنزاوم/
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0202 نطاوملاو ةنِطاوملا ةنزاومروشنم نم ةخسن |000,8

 راصتخاب0202 ةنزاومبّيتك نم ةخسن|005,2
 ةلئساو ةبوجا ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملا
0202 ةنزاوم اهيلع تينب يتلا سسالا
0202 ماعل ةردقملا تاقفنلا
0202 ماعل ةرّدقملا تراداريالا
0202 ماعل ردقملا زجعلا
 ماعلا نيدلا

نطاوملاّ مهت تاءارجا�

n

n

n

n

n

n

n

 ةماعلا ةنزاوملل ةيلعافتو ةحوتفم ةصنم  |2
ناونع تحـت ةـيـلـعاـفـت ةصنـِم ةـنزاوـمـلا ةـيـفاـفش فـلـم يف ماـعـلا دـيدـج
DRAOBHSAD TEGDUB NEZITIC NONABELاهعضتو تانايبلا رّفوت
.ةيلود تاّمظنمو نييميداكأو نيصّصختمو نينطاوم نم نيّمتهملا فّرصتب
ماقرأ ةنراقمو ليلحت ىلع ةردقلا نيمتهملاو نيثحابلل ةّصنِملا هذه نّمؤُت
.ةيعوضوم تاجاتنتسا عضوب حمسي طّسبمو لهس لكشب تاداريإلاو تاقفنلا

تاقفنلا ةبقارمو ةنزاوملا ةيريدم عم اهدادعاب دهعملا موقي يتلا ةيبيرضلاو ةيلاملا ةيعوتلا ةلسلس نمض نم
ةماعلا ةيلاملا ةيريدم يف

اهيف كراش تاءاقل لالخ نم اهضرع ىرجو فسينويلا ةمظنم عم نواعتلاب0202ناريزح يف ةّصنِملا تقلُطأ
تاسسؤملاو يندملا عمتجملا تامظنمو نييميداكألاو نيثحابلاو ةيلودلا تامظنملا نعً ّالثمم08 نم رثكأ
.1202 ماعلا لالخ لمعلا لمكتسُي فوسو .جراخلاو نانبل يف اهريغو ةيمالعإلا
حيتتو ،0202 ىلا7102 تاونسلل يلعافتٍ لكشب نطاوملاو ةنطاوملا ةنزاوم ماقرأو تانايب ةصنِملا ضرعت
.مهثاحبأ اهيلع دمتعت يتلا ةلئسالاو امك ةثحابو ثحابّ لكل ةيدرفلا تامامتهالا بسحب ةينايب طئارخو مئاوق ءانب
:يلاتلا طبارلا ىلع ةرفاوتم ةصنملا

http://www.institutdesfinances.gov.lb/data/lebanon-citizen-budget/
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 ةلداع ةيعامتجا ةيامحل ةينطو ةيجتارتسا عضو يف ةكراشملا|3
رثكألا تائفلل يعامتجالا عضولا ىلع تايعادتلا يه ةقيمعلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تامزألا هجتنت ام بعصأ
 .اهريغو ةلاطبلاو ةيئارشلا ةردقلا روهدتو رقفلا ةأطو تحت حزرت تتاب يتلا ىطسولا ةقبطلاوً اشيمهت
عيزوت ةداعإو ةمئاقلا ةيعامتجالا ةيامحلا ةمظنأب رظنلا ةداعإ ةقحال ةلحرم يف حيتي دق يقابتسا لمع يفو
ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو اهتقلطأ يتلا ةردابملا يف دهعملا مهاس ،ةيلاعف رثكأ ةيجيتارتسا نمض اهتاقفن
ةينطو ةيجيتارتسا غوصلdnoyeB ”دنويب“ ةعومجمو ةيلودلا لمعلا ةمظنمو فسينويلا ةمظنم عم نواعتلاب
لالخ نم ةيعامتجالا ةيامحلا تاقفنل ةلماش ةيلام ةعجارم دادعإ دهعملا نم قيرف ىّلوت .ةيعامتجالا ةيامحلل
نمض نم ةدوصرملا كلت ىلإ ةفاضإلاب تاقفنلا هذه لثمل ةصصخملا ةنزاوملا دونب ةفاك ليلحتو دصر
 .يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا تانزاوم
ريضحتلاو امك يعامتجالا هدودرم نيسحتو هبيوصت ةداعإو قافنإلا ديشرتل يرورض تاعجارملا نم عونلا اذه
لصفلا يف ةماعلا تاسايسلل زجوم يف ةعجارملا هذه جئاتن رشنُت نأ عقوتملا نم .ةمزألا نم جورخلا ةلحرمل
 .1202 ماعلا نم لوألا



:دادعإّ مت ،ريرقتلا ىلإ ةفاضإلاب
 ؛ةساردلل يذيفنت صخلم
تاءاــقــلــلا يف هــمادــخـــتسا ّمـــت يحاضيإ ضرـــع
 ؛لمعلا تاعامتجاو
؛ةيفيرعت تاهويديف3 ميمصت
اهلحارمو اهجئاتنو ةساردلا هذهب ةصاخ ةحفص دادعإ
.دهعملل ينورتكلالا عقوملا ىلع اهتايصوتو

16

نيب يلحملا جتانلا نم %5.4 تلّكش ذإ ةيداصتقالا نانبل ةورث ءانغإ يف ةيعادبالاو ةيفاقثلا تاعانصلا مهاست
نواعتلابو دهعملا أدب ،0202 ماعلا علطم يف .يكيرمأ رالود رايلم3.2 هتميق ام يأ5102 ةياغلو4002 ماع
رارقلا باحصأ ديوزت ىلإ فدهت ةسارد دادعإبDFA ةيمنتلل ةيسنرفلا ةلاكولاو نانبل يف يسنرفلا زكرملا عم
.تاعانصلا هذه اهحيتت يتلا صرفلاو تاناكمإلا فاشتكال ةيفاكلا تايطعملاب

صرف قلخ يفو ،ينانبللا داصتقالا يف ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا عاطق ةمهاسم مييقت ةساردلا تلمش
يتلا ةيلاملاو ةينوناقلاو ةيلكيهلا تاقوعملا ديدحتل ةيمقر تانايب ىلع ةدمتعم ريدصتلا قافآ عيسوتو لمعلا
جردنت يتلا تاعاطقلا ضعبل ةلّصفم ةيداصتقا اماروناب ةساردلا تمسر .هومنو عاطقلا اذه رّوطت نود لوحت

.ةيداصتقالا اهفئاظوو ةيساسألا اهتاطاشنو اهتلكيه تلّلحو ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا عاطق نمض
تدّدحو رديس رمتؤمو يزنكام ةطخ عمً اديدحتو نانبلل ةدناسملاو معدلا ططخ عم اهتايطعم ةساردلا تنراق
يف مهاست نأ اهنأش نم ديعبلاو بيرقلا نييدملا ىلع تايصوت صلختستل ةيلاعلا تايناكمالا تاذ تاعاطقلا
يعماجلا ميلعتلا ريوطت ىلإ ةفاضالاب ،عاطقلا ةمكَوحو ةيتحتلا ةينبلا ريوطت لوانتت ةلماش ةينطو ةيؤر ةرولب
 .1202 ماع ةساردلا ردصت نأ عقوتملا نم .تاكارشلا ءانبو ليومتلاو ينهملا بيردتلاو

ةيعمسلا طئاسولاو ميمصتـلا ،ةـيـلـيـثـمـتـلا نوـنـفـلا
،تارـهوـجـمـلا ،تاـناـجرـهــمــلا ،حرسمــلا ،ةــيرصبــلاو
 .ىقيسوملاو ،ويديفلا باعلأ ،امنيسلا ،ةضوملا

 ةساردلا ةيجهنمةساردلا اهتلمش يتلا تاعاطقلا

.يفاقث طشان321 عم تاراشتساو تالباقم
رثكأ تعمج ةزكرم تاعومجم( لمع يتشرو ميظنت
.)عاطقلا اذه يف نيينعملا نم صخش52 نم
نييسنرفلا نيلوؤسملاو ءاربخلا عم لمع تاعامتجإ5
.ةساردلا هذهب نيينعملا

n

n

n

9102 ماعلل عاطقلا ليخادم عزوت 71029102

476M$353M$

168M$246M$

115M$86M$

n

n

n

n

ةيعادبالاو ةيفاقثلا تاعانصلل ةنماكلا ةردقلا قيقحت

رشنلا
%93

ضورعلا ءادأ نونف
تاناجرهملاو

%1

مالفألا
تالسلسملاو
ةينويزفلتلا

%5

تارهوجملا
ميمصتو
ءايزألا

%03
فحاتملا
عقاوملاو

ىلع ظافحلاو
ثارتلا

%1

امنيسلا
%9

جيسنلا
%2

نونفلا
ةيرصبلا

%3

تانالعإلا
%01
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91-ديفوك ةمزأل ةباجتسالا

 ةيحصلا ةياعرلل ةيلاملا ةفلكتلا|  1
ةموكحلا اهتهجاو يتلا ةقوبسملا ريغ تايدحتلاو91-ديفوك ةمزأ ةيادب عم
,ةحئاجلا اهتضرف يتلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا راثآلل يّدصتلا يف ةينانبللا

ةلودلا ةنيزخ ىلع ةيلاملا اهتفلكو ةحئاجلا هذه روطت فارشتسال دهعملا ىعس
:نانبل يف91-ديفوكلا سوريفل يدصتلا تاسايس“ ناونعب ةسارد لالخ نم
ةيزيلكنالاو ةيبرعلا نيتغللاب تردص ”ةيحصلا ةياعرلل ةيلاملا ةفلكتلا ديدحت
قفو تالّخدتلا فيلاكت ريدقت ىلإو ةباجتسالا ططخ فلتخم مييقت ىلإ تفدهو

ةرشابملا ةيحصلا ةياعرلا ةفلك ىلع ةزكترم ةدّدعتملا ءابولا يشفت تاهويرانيس
.ةددحم ةيجهنمو تايضرفل اقفو اهديدحت مت ةينمز ةرتف ىلع نيباصملا جالعو
noitacilbup/bl.vog.secnanfisedtutitsni.www//:ptth/نانبل-يف-91-ديفوكلا-سوريفل-يدصتلا-تاسايس/



تاردق
ماعلا لاملا ةرادإ
صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا
تامزألا نمز يف ةدايقلا
ريوطتلاو مّلعتلا



نوفظوملا دجو ،رخآو موي نيبف ،تاردقلا ءانب يف  انلمع ةهجل ةعقوتم ريغ تايدحت هعم0202 ماعلا لمح
زاجنإو ةماعلا قفارملا رييست ةيلوؤسم مهيلع عقتو دعُب نع لمعلل نيزّهجم ريغ ،مهلزانم يف مهسفنأ
فّقوتت له :ّملعتلاو بيردتلا لاجم يف تحُرط ةدّدعتم ةلئسأ .ةيلاتتمو ةدّقعم تامزأّ لظ يف بولطملا
يه ام ؟ةيضارتفالا ةطشنألا ىلع نيفظوملا لعف ةدر نوكتس فيك ؟ةنكمم لولح نم له ؟ةطشنألا
؟تامزألا يف صرفلا داجيإ نكمي نيأ ؟تايولوألاو تارايخلا يه ام ؟لاجملا اذه يف ةرفاوتملا تاربخلا

زاجنإل ةفلكم ريغو ةركتبم لولح يف ريكفتلا ،ءاربخلاو ءاكرشلا عم نواعتلاب ،دهعملا أدب ،راذآ رهش علطم يف
تارود ىلإ ةيبيردتلا ةطشنألا مظعم تلّوحتف .ةعاسلا عيضاوم يف لدابتلل ةحاسم صيصختلو0202 ةطخ
ةنمقرلاو ةماعلا ةيلاملاو تامزألاو ثراوكلا ةرادإ عيضاوم يف تارانيبو ةلسلس اهيلإ فيضأو دعُب نع بيردت
اذه .ةيلودلا تاسسؤملا ميظنت نم رانيبولاو تارمتؤملا تارشع يفً ارضاح دهعملا ناكو .ىرخأ عيضاومو
ةئيرج تارارق بّلطت امك كّرحتلا يف ةعرسو ةنورمو ةيؤر بّلطت تاربخلا لدابتو ّملعتلا يف ديدجلا ىحنملا

.يلاملا عضولا ةيبابض نم مغرلاب ةنكمملا تارايخلا ذاختا يف
ةيطغتلً ايفاك ريغ لازي ال امّنإ ةدعصأ ةّدع ىلعً اديفم ناك لّوحتلاّ نأ ،ةنسلا هذه ةّلصحم يف لوقلا نكمي
راسم جراخ ةفظوم وأ فظوم يأ ىقبي ال يك0202 ماع ةبرجت ىلع ءانبلا مّهملا نمو .ةيبيردتلا تاجاحلا
  .ةديدجلا تابراقملا هذه عم لعافتلا نم هّنكمي  لكشبو ،ّملعتلا
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جماربلا يف ة/كراشم
ةيبيردتلا

ماقرألاب

1 131
طاشن

119

دعب ىضرلا ةجرد
بيردتلا يف ةكراشملا

8.73
ةيدلب/ةرادإ/ةسسؤم
85

ةيبيردت ةعاس
624

%45%64

عيضاوملا بسحب ةطشنألا
30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
دادعإ
 ذيفنتو
 ةنزاوملا

13

ةمظنالا
ةيتامولعملا

ةيمقرلا

31

ملعتلا
ريوطتلاو

ةمدخلا
ةماعلا

ةرادإو
رييغتلا

نيب ةكارشلا
نيعاطقلا

ماعلا
صاخلاو

ةفاقث
ةيداصتقا

ةيلامو

8

18

9

ءارش
ماع

5
3

ةيراقع
ةحاسمو

تاغل

2

لخدم
ةرادإ ىلإ
ماعلا لاملا

21 2

رخآ

5

ةرادإلا
ةيلاملا
ةيموكحلا

1

كرامج

1

ةحفاكم
مئارجلا
ةيلاملا

مييقتلا جئاتن زربأ

تاعقوتل جمانربلا ةيبلت ةبسن
 نيكراشملا

 جمانربلا لالخ ةديدج فراعم باستكا ةبسن

ريبخلا ءادأل ماعلا مييقت 94%

87%

8.9/10
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 ماعلا لاملا ةرادإ

ةماعلا ةنزاوملا  |1
ىلع ةيقابتسا ةردق نيوكت يف ساسأ ةليسو ةماعلا ةنزاوملا امّيسالو ةماعلا ةيلاملا ةموظنم حالصإ ربتعُي
ةينعملا رداوكلا ةفاكلو نييلاملا نيلوؤسملل0202 ماعلا لالخ دهعملا رّفو .اهتّدح نم فيفختلاو تامزألا ةرادإ
ىوتحم ةمجرت ةيفيكو يلاملاو يداصتقالا عقاولا لوح ةلماكتم ةيؤر ةلودلا يف تانزاوملا عيراشم دادعإب
لب نانبل يف يلاحلا عقاولا ىلع بيردتلا رصتقي ملو .قافنإلا ديشرت يفو مهططخ يف يونسلا ميمعتلا
يعامتجالا عونلل ةيعارملا ةنزاوملا دادعإ يف ةديجلا ةيلودلا براجتلا ىلع ةءاضالل هئاكرش عم دهعملا نواعت
.ةماعلا ةنزاوملاب ةصصختم ةيمقر ةيمّلعت تادحو ريوطتب لّثمت ماعلا ديدجو .ةنزاوملل دمألا طسوتملا راطإلاو

ةماعلا ةنزاوملا دادعإ تاينقت

ةيلاملا ةرازو يف لمعلا قيرفو تاقفنلا ةبقارمو ةنزاوملا ةريدم عم مهعمج رانيبو لالخ نمً الوؤسم32 فّرعت
امك،ةطسوتملا ةيلاملا تاعقوتلاو اهنيمضت عّقوتملا تاحالصإلاو1202 ةماعلا ةنزاوملا ميمعت تانّوكم ىلع
.تاقفنلا ريدقت ةيفيكب ةقلعتملا تادجتسملاو تاميلعتلا اوشقان

طيطختلل ةادأ ةماعلا ةنزاوملا

راطإلا صئاصخو ئدابم ىلع فّرعتلل دُعب نع بيردت ةرود يف اوعمتجا ةماع تارادإ01 نم كراشم23
يلاملا طيطختلاب اوقّمعت امك .يلودلا دقنلا قودنص نم ءاربخ ةعومجم ةرادإب ةنزاوملل دمألا طّسوتملا
طسوتملا يلاملا راطإلا ءوض ىلع كلذو ينانبللا عقاولا يف هقيبطت هجاوت يتلا تايدحتلاو ىدملا طسوتملا
 .ةيلاملا ةرازو لبق نمً ايلاح قّبطملا لجألا

يبيردتطاشن
6

ة/كراشم
235

ةيبيردت ةعاس
27

ماقرألاب

.تاقفنلل يجيتارتسالا طيطختلا يفو يّلكلا يلاملا طابضنالا زيزعت يف مهاسي
.ةلاعف قيقدت ةمظنأ دامتعا كلذكو فارشتسالا ىلع ةردقلا حيتت ةقوثوم تانايب رّفوي
.ىرخألا تارازولاو ةيلاملا ةرازو نيب كرتشم لمعو يسايس معدو حضاو ينوناق راطإ بلطتي

ةنزاوملل ىدملا طسوتم راطإ  دامتعاب ةّقلعتملا تايصوتلا زربأ

n

n

n
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ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل ةادأ ةنزاوملا

ّمظن ،9102 ماعلا يف يعامتجالا عونلل ةيعارملا ةنزاوملا لوح لمعلا ةشرو نع ةرداصلا تايصوتللً اقيبطت
ةشرو ،يلودلا دقنلا قودنصل عباتلا طسوألا قرشلل ةينفلا ةدعاسملل يميلقإلا زكرملا عم نواعتلاب دهعملا
  .جذومنك ةعارزلل ةماعلا ةيريدملا رايتخاّ مت ثيح يعامتجالا عونلل ةيعاطقلا ةنزاوملا نايب دادعإب ةصصختم لمع
طسوألا قرشلا ةقطنم يف يعارزلا عاطقلا يف ةيردنجلا ةوجفلا ىلع اوفّرعت ةماع ةرادإ11 نم كراشم31
نماكم ديدحت يف ةمهاسملا يف يعامتجالا عونلل ةيعارملا ةنزاوملا ةيمهأو نانبل يفو ايقيرفأ لامشو
ةنزاوملا نايب سسأ عضولً اديهمت نانبل يف عاطقلا اذهب ةصاخلا تايدحتلاو صرفلا ديدحت ىرج امك .فعضلا
.ةعارزلا ةرازو يف يعامتجالا عونلل ةيعارملا

ةنزاوملا لوح ةيمقر ةّيملعت تادحو

دهعملا اهّدعأ يتلا ةيمقرلا ةيمّلعتلا تادحولا نيوانع ةنزاوملا ةيفافشو ةماعلا ةنزاوملا ةمكَوح تايدحت
تادحولا نم ةدحوّ لك يف دهعملا لمع قيرف حرشي .داسف ال - ةيفافشلا زيزعتل ةينانبللا ةيعمجلا عم نواعتلاب
ةفاضإ ينانبللا عقاولا اهضرفي يتلا تايدحتلاو صرفلا ىلع ءيضي مث ،اهب ةطبترملا ةيساسألا ميهافملا
 .ةّديجلا ةيلودلا تاسرامملا لوح ةحمل ىلإ

 ةيلاملا مئارجلا  |2
ىلإ ةّدع تاونس ذنم دهعملا ىعسي ،اهنم ةيلاملا ةصاخ ملاعلا يف مئارجلا بيلاسأو عاونأ رّوطت عم
دقو .نيناوقلا ذافنإ تائيهلً اصصخم نوكي قيقحتلا تاراهم لوح مّدقتُم يبيردت ىوتحم  ريفوت يف ةمهاسملا
.ةينعملا تاهجلاو ةينمالا ةزهجألا فلتخم نم كراشم311 ىلإ اهجوت نييبيردت نيجمانرب ريوطت ماعلا اذهّ مت
اهرطاخمو ةيلاملا مئارجلا عاونأ لوح يناثلا روحمتو بذكلا فشكو قيقحتلا تاينقت لوألا جمانربلا لوانت
.ةيعامتجالاو ةيداصتقالا



020223ماعل يونسلا ريرقتلا

عيراشملا تانزاوم جمد ةيحانل ناك نإ ةماعلا ةيلاملا ىلع ريبك رثأ صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا عيراشمل
ةفلكتو داصتقالا ىلع اهرثأ سرد ةيحانل وأ اهريدقتو عيراشملا ةفلك باستحا ةيحانل وأ ةماعلا ةنزاوملا ةرودب
اهرودو صاخلا عاطقلا عم ةكارشلا ميهافملّ قدأ مهف ىلع ماعلا عاطقلا ةردق زيزعت راطإ نمضو .ماعلا نيدلا

ًاصوصخو ةكارشلاو ةصخصخلل ىلعألا سلجملا عم مئاقلا نواعتلا ّرمتسا ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا يف
ًانواعت ماعلا دهش قايسلا اذه يفو .ميظنتلاو ىوتحملا يف ةمدقتم ةيملاع ةيصّصخت تاداهش ريفوت ةهجل

 .هاندأ نيبم وه امك ةجيتنلا تءاجف ،ىرخأ ةديدع تاهجو يلودلا دقنلا قودنص عمً ازّيمم

يبيردتطاشن
4

ة/كراشم
92

ةيبيردت ةعاس
137

ماقرألاب

 جمانربلا اذه ةيمهأ

ميهافملا حرشيو ةيلودلا تاسرامملا لضفأل ضرعي
;ةيساسالا تاحلطصملاو
تايجهنملا قيبطتل ةلودلا يف نيلوؤسملا تاراهم يّمني
ةكارشلا عيراشم مييقتو ذيفنتو ريضحت ةيحانل ةيلودلا
;صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب
ديدحتو ةكارشلا عيراشم ةسايس راطإ دادعإ ىلع مّهثحي
;اهمييقتو اهسرد لحارمو اهفادهأ
.نينطاوملا تاجاحىلع اهّدر ىدمو عيراشملل ةيداصتقالا ةميقلا ىلإ ّهبنتلا

 ةيصصختلا تاداهشلا |1
نيلوؤسملا تاراهمو فراعم ريوطتلً ايملاع هب فرتعم جمانرب وهP3PC-lanoisseforP PPP defiitreC جمانرب
نمضتي يذلا جمانربلا اذه ريوطتّ مت .ةديجلا ةيلودلا تاسرامملا عم ىشامتي لكشب ةكارشلا عيراشم ةرادإ يف
ةداعإل يبوروالا كنبلاو,)DBA( يويسآلا ةيمنتلا كنب :ةيلود تاسسؤم8 لبق نم ةيصّصخت تاداهش3
ةعومجمو ،)BDsI( ةيمنتلل يمالسإلا كنبلاو ،)BDI( ةيكريمالا نادلبلل ةيمنتلا كنبو،)DRBE(ةيمنتلاو رامعالا
.)CFI( ةيلودلا ليومتلا ةسسؤمو)GBW(يلودلا كنبلا

n

n

n

n

صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا
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:صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا تايساسأ يف ةيصصختلا ةداهشلا
I level - noitadnuoF lanoisseforP PPP defiitreC GMPA

lanoisseforP PPP defiitreC GMPA ىوـتسمـلا ةـيصصخـتـلا ةداـهشلـل ةـيرـيضحـتـلا ةرودــلا يفً اــكراشم24
P3PC-noitadnuoFةسسؤم نم ةدناسمو معدب تذفنو ةماع تاسسؤمو تارادإ9 نم نيتعومجم ىلإ تّهجوت
.)DRBE( ةيمنتلاو رامعإلا ةداعإل يبوروألا كنبلاو)CFI( ةيلودلا ليومتلا

ةعمتجم طسوألا قرشلا لودل يطسولا لدعملا نم ىلعأ تدصح ةكارشلا تاداهش تاناحتما يف نانبل جئاتن
%09 غلب حاجنلل يطسو لدعم ىلع ةيصصختلا ةداهشلا هذه يف اتكراش ناتللا ناتعومجملا تدصح
اذهبو .5.53/05 ـلا زهان تامالع طسوتم ىلعأ ىلع دصح امك ,ةيناثلا ةعومجملل %001و ىلوالا ةعومجملل
ًاضيا لب ,%5.38 غلب يذلا طسوألا قرشلا لود يف حاجنلل يطسولا لدعملا طقف سيل زواجت دق نانبل نوكي
.64.23/05 تغلب يتلاو ةقطنملل ةيطسولا تامالعلا لدعم

:2 ىوتسم - ةيصصختلا ةداهشلا
II level - lanoisseforP PPP defiitreC GMPA egats noitaraperP

ديوزت ىلإ تفده يتلا ةداهشلا هذه يف ةيلود تاسسؤمو ةماع تاسسؤمو تارادإ6 نمً الوؤسم42 كراش
اهرطاخم سردو اهتفلك ريدقتو عيراشملا ميمصتو صاخلا عاطقلا عم ةكارشلا رطأ دادعإ قرطب نيكراشملا
 .ةينوناقلاو ةيئيبلاو ةيلاملاو ةينقتلا ةيحانلا نم اهمييقتو يداصتقالا اهدودرمو

يدرفلا لّدعملا
100%

50%

0%

92%

نوكراشملا

حجان
دعم

ال
ا ت

ناحتمال
بسار

86%86%86%86%82%82%80%78%78%74%72%70%68%64%64%62%62%
56%

38%36%



020225ماعل يونسلا ريرقتلا

 ةكارشلا عيراشمل ةيلاملا رطاخملا مييقتو ةرادإ  |2
قيقحت نامضل يساسأ وه صاخلا عاطقلا عم ةكارشلا عيراشمل يلاملا رثألا ةرادإو دادعإل ةموكحلا دادعتسا
ةرازو تاهجوت عمً ايشامتو .عيراشملا نم ةعقوتملا ةءافكلا بساكم نامضو قافنإلا نم ىلضفلا ةميقلا
عم نواعتلا ىرج ،ةكارشلا عيراشمل ةيلاملا رطاخملا مييقتو سردل ةيسسؤملاو ةيرشبلا اهتاردق ريوطتل ةيلاملا

لوح دُعب نع لمع ةشرو ميظنتل يلودلا دقنلا قودنصل عباتلا طسوألا قرشلا يف ةينفلا ةدعاسملا زكرم
نمً اكراشم12 ةرودلا يف كراش .”صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارشلا نم ةيلاملا رطاخملا ةرادإو مييقت“
 .ةكارشلاو ةصخصخلل ىلعألا سلجملاو ةيلاملا ةرازو

:ةيلاتلا رواحملا لمعلا ةشرو تلوانت
;)ledoM tnemssessA ksiR lacsiF PPP MARFP( ةيلاملا رطاخملا مييقت جذومن
;رطاخملا مييقتو سرد يف ةيلاملا ةرازو رود
;ةيلاملا ريراقتلاو ةبساحملا
.ةيونسلا ةماعلا ةنزاوملا دادعإو صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا عيراشم نيب لماكتلا�

n

n

n

n

 تاسسؤملا/تارادإلا بسحب نيكراشملا عيزوت

DGF
68%

HCP
9%

EDL
23%
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تامزألا نمز يف ةدايقلا

دهعملا طاشن نم ريبك زـّيح ىلع يفطاع ءاكذو رطاخم ةرادإو ةنورم نم هضرفت امو تامزألا ةرادإ تايدحت تزاح
ةمزالتم ةيساسأ ةطشنأ اهنأً اقحال نّيبت ،ماعلا ةيادب يف ةيباقترا ةطشنأك ةمانزرلا هتّنمضت امو .0202 ماعل

نم ءاربخلا رابكب دهعملا ناعتساو .نانبل يف ةيناسنإلاو ةيلاملاو ةينمألاو ةيداصتقالا عاضوألا روهدت عم
ناك امك .تامزألا ةرادإل ةيملعلا ةيفلخلاب نانبل يف ايلعلا رداوكلا ديوزتل اسنرف يف ةرادإلل ةينطولا ةسردملا
ةرادإ تايدحت يف ثحبلل ةّدع ةيلود تاسسؤم عم رانيبوو ةيضارتفا تارمتؤم يفً اكراشموً ارضاح دهعملا
.ةلودلا

يبيردتطاشن
8

ة/كراشم
239

ةيبيردت ةعاس
42

ماقرألاب

 تامزألا نمز يف ةدايقلا :ايلعلا رداوكلا تاءاقل  |1
ةينطولا ةسردملا عم اهذيفنتو اهدادعإ يف دهعملا نواعت يتلاو ,0202 ماعل ايلعلا رداوكلا تاءاقل ترّفو
حيتافملاو نانبل اهب ّرمي يتلا تامزألا قمع مهفل ةحاسم ,نانبل يف ةيسنرفلا ةرافسلاو ةرادإلل ةيسنرفلا
,اهترادإ ةيفيكو تامزألا ةيهام يساسأ لكشب تارودلا تلوانت .اهيّطخت ىلع نييدايقلا ةدعاسمل ةنكمملا
ءاربخ3 كراش .ةمزألا تاقوأ يف ةرادإلا ليثمتو لصاوتلا ةيمهأو نيرخآلا عم يفطاع ءاكذب يطاعتلا ةيفيك
 .دُعب نع نيترودو ةيهاجو ةيبيردت ةرود لالخ نمً اّبردتم75 ةرادإ يف نييسنرف

ةمزألا ةهجاوم يف ويرانيسلا

رييغتلاو ةنورملا

ةمزألا راثآ ةمسلب

ةطشنألا ةداعإ ةطخ ةمزألا ةرادإ ءىراوطلا ةيئاقولا ريبادتلاو رطاخملا ةرادإ

ةمزألا ةرادإ

نمزلا يف اهقمع   ةمزألا ةّدح
لخدتلا ةذفان

ءىراوطلا ةلاح ةمزألا روهظ ةمزألا عوقو ةيناكمإ



020227ماعل يونسلا ريرقتلا

تامدصلا لّمحت ىلع ةردقلا زيزعت  |2
يف نيفظوملا ىلع ىربُكلا تامزألا تاساكعنا ةبكاومل دهعملا اهمّظن يتلا جماربلا يفً افظوم08 كراش

تهجوت .تامدصلا لّمحت ىلع مهتدعاسمو مهقلقو مهسجاوه نع ريبعتلل ةصرف تلّكشو ماعلا عاطقلا
اهراثآو تامدصلا موهفم تلوانتو ةلودلا تارادإ يفو دهعملا يف نيلماعلا ىلا ىلوألا ةيبيردتلا ةرودلا
نيلوؤسملا ثالثلا تارانيبولا تبطقتساو .سفنلا ملع يف نويئاصخأ اهايحأ ،اهعم لماعتلا ةيفيكو ةيسفنلا

توريب ءانب ةداعإ ةيفيكو تامادصلل يداصتقالاو يسفنلا يعامتجالا رثألا اوشقان ثيح ماعلا عاطقلا يف
بناجلا ىلعو ينانبللا بعشلل ةيعامجلا ةركاذلا يف موسرملا يثارتلا بناجلا ىلع ظافحلا عم لضفأ ةقيرطب
 .ةمزألا ةدايق بيلاسأ يف يناسنإلاو يفطاعلا

تامزألا ةهجاوم يف ةدايقلا

ةنورم

يف ةدايقلا
ةهجاوم
تامزألا

نواعت
نماضتو

ةّينبم تارارق
اتاد ىلع

يف سّرمتلا
ايجولونكتلا

لمعلا
دعُب نع

ةميق ءاطعادّدجت
 لمعلل

عم فطاعت
نيرخآلا

رثكأ ةدايق
ةيناسنا

 ةأرج
راكتباو

ةيلالقتسا
ضيوفتو

تارارق
ىدملا ىلع

ريصقلا
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ثراوكلا ةرادإ يف رطاخملا نم ّدحلا  |3
ىلع ”؟تامزألل ةمادتسملا ةباجتسالا زّزعن فيك :ثراوكلا ةرادإ يف رطاخملا نم ّدحلا“ لوح رانيبولا ءاضأ

مّدق .لضفألا وحن ءانبلاو دومصلا ىلع ةردقلا زيزعت يف اهرودو اهنم ّدحلا تايجيتارتساو رطاخملا موهفم
سلجملاو ينانبللا شيجلاو ءارزولا سلجم يف ثراوكلا ةرادا ةدحوو ينانبللا رمحالا بيلصلا نم نولوؤسملا
تايلآ لوح تايصوت اوصلختساو مهتهجاو يتلا تابوعصلا زربأ اوشقانو مهبراجت ةيملعلا ثوحبلل ينطولا
كراش .ةباجتسالا ططخل ةمزاللا ةيلاملا دراوملا دصر ةرورضو ةينعملا تاهجلا فلتخم نيب نواعتلاو قيسنتلا

 .ةيلودلا تاسسؤملاو يندملا عمتجملاو صاخلا عاطقلاو ماعلا عاطقلا نمً افظوم34 رانيبولا يف

:ةيلاتلا طاقنلا لوح شاقنلا روحمت
تايدحتلاو ثراوكلا ةرادإل ةينطولا ةطخلا تازكترم
؛ماعلا عاطقلا اههجاوي يتلا
ديعصلا ىلع اهل هبنتلا بجي يتلا ةيملاعلا ريياعملا
؛ينطولا

ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا ةردق زيزعتل تابلطتم
؛اهل دادعتسالاو رطاخملا ةهجاوم ىلع
ةيمنتلا تاسايس يف ثراوكلا رطاخم نم دحلا جمد�
؛ةمادتسملا
تاسايس بيوصت يف ايجولونكتلاو مولعلا رود
.رطاخملا نم دحلاو ثراوكلا ةرادإ

تامزألا ةرادإ يف ةنمقرلاو يعانطصالا ءاكذلا  |4
ةثيدحلا ةيجولونكتلا ةمظنألاو ةنمقرلا اهرّفوت يتلا صرفلا صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نمً اكراشم07 شقان
مييقت لاجم يف اهريوطت ىرج يتلا ةديجلا براجتلا ضعب ىلع اوفّرعتو أفرملا ةثراكً اديدحتو تامزألا ةرادإ يف
.ةيلاعف رثكأو عرسأ لكشب تانايبلا ةرادإو تادعاسملاو دوهجلا قيسنتو رارضألا حسمو

n

n

n

n

n

LRC D
RR



ةماعلا تاهجوتلا

20% من األنشطة20% من األنشطة60% من األنشطة

تقويم التدريبتقويم التدريبتقويم التدريبتقويم التدريبتقويم التدريبتقويم التدريبتقويم التدريبتقويم التدريبتقويم التدريبتقويم التدريبتقويم التدريبتقويم التدريببتقويم التدريب الحاجات التدریبیةالحاجات التدریبیةالحاجات التدریبیةالحاجات التدریبیةالحاجات التدریبیةالحاجات التدریبیةالحاجات التدریبیةالحاجات التدریبیةالحاجات التدریبیةالحاجات التدریبیةالحاجات التدریبیةالحاجات التدریبیةالحاجات التدریبیةالحاجات التدریبیةالحاجات التدریبیةالحاجات التدریبیةةالحاجات التدریبیة

020229ماعل يونسلا ريرقتلا

 ريوطتلاو مّلعتلا

ءوض ىلع اميس ال3202-0202 ماوعألل بيردتلا يف يمقرلا لّوحتلل ّةطخ0202 ماعلا علطم يف دهعملا ّدعأ
ّملعت قرط ربع بيجتسي نأو ةعرسب ملقأتي نأ لمعلا قيرف عاطتساو ،دُعب نع لمعلا اهضرف يتلا تالّوحتلا
ةّدع تارابتخا ماعلا دهشو .لاجملا اذه يف ءاكرشلا تاربخ نموً ايملاع ةرفوتملا تاّصنملا نمً اديفتسم ةديدج
 .ةيلعافت ةيمّلعت تادحوو مالفأ ريوطت يف

يبيردتطاشن
6

ة/كراشم
144

ةيبيردت ةعاس
94

ماقرألاب

3202-0202 يمقرلا مّلعتلا وحن لّوحتلا ةطخ  |1
طاقنلً اليلحتو ةقباسلا ةطشنألل ةيليصفت ةعجارم دهعملا يف ّملعتلا ةطشنأل يمقرلا لّوحتلا ةطخ تنّمضت
دراوملا دصرلو ةطشنألا هيجوتلً اددحمً اراطإ تعضوو .ةنكمملا رطاخملاو ةحاتملا صرفلاو فعضلاو ةوقلا
.دوشنملا لّوحتلا قيقحتل ةيرورضلا ةيلاملاو ةينقتلا

3202-0202 يمقرلا مّلعتلا يف تاهجوتلا

؛ركتبمو يلعافت دُعب نع ّملعتب يهاجولا ّملعتلا ءانغإ
 ؛يدقنلا ريكفتلاو راكتبالاو نواعتلاك12 نرقلا تايافك زيزعت
؛ديدج يمّلعت طيحم يف نيبردملاو نيبردتملا ةبكاوم
؛ةركتبم قرُط نمضو تقو عرسأ يف نيديفتسملا نم نكمم ددع ربكأ ىلإ لوصولا
.ةيلاع ةدوج تاذ يبيردت ىوتحم ريوطت

n

n

n

n

n
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 بيردتلا جمارب ةسدنه  |2
يبيردتلا راسملا دهعملا قلطأ ،يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةنسلل
زكرملا عم قيثولا نواعتلاب ”بيردتلا جمارب ةسدنه“ يف جمدُملا
.TPFNC ةيلّحملا تاطلسلا يفظوم بيردتل يسنرفلا ينطولا

نم ةفظوموً افظوم41 نم ةعومجم0202 ةعفد يف كراش
اهعضول ةزهاج تاردابم7 بيردتلا ةجيتنب اوّدعأو ةينانبللا ةلودلا

 .مهتارادإ يف ذيفنتلا عضوم

mooz قيبطت ربع نيكراشملا عم لعافتلا  |3
نع بيردتلاو تاعامتجإلا ةرادإ ةيفيك ىلع اوفّرعت كراشم83
ةصاخلا ةيلعافتلا قرطلا مادختسا يف مهتاراهم اوزّزعو دُعب
راودأ ىلع ةءاضالا عم .mooZ اميس ال ةيمقرلا تاصنملاب
ةيلعافت تاينقت قيبطت ةيفيكو لاجملا اذه يف بردملا ماهمو
عالطتسا ءارجإو تاعومجم نمض لمعلا ىلع نيكراشملاّ ثحت
.تاظحالملا نيودتو يأر

دُعب نع بيردتلا ةلحرم مييقت
يف بيردتلا ريوطت عيراشم ضرع
 تارادإلا
 ةكراشملا تادافإ عيزوتو تايصوتلا

 ةينطولا بيردتلا تاسايس
بيردتلا ططخ دادعإ
 بيردتلا جمارب دادعإ
 طشانلا ّملعتلا تاينقت
 نيّبردملا دادعإ
بيردتلا مييقت

 تاعقوتو فراعت
 جمانربلا ىوتحم ضرع
 ةعباتملا ةيلآ حيضوت
 عيراشملا ةيمهأ حيضوت

 دهعملا يف لمع ةشرو
0202 لوألا نيرشت41

دُعب نع بيردتلا
0202 لوألا نيرشت01 ىلإ زومت4

يبيردتلا راسملا قالطإ
دُعب نع عامتجا
0202 زومت3

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n



020231ماعل يونسلا ريرقتلا

 بيردتلا ططخ يف ةيرواشت تاءاقل

بيردتلا نيدايم يف تاءاقللاو تاعامتجالاب ماعلا لِفح
يف لوادتلا ىلإ ةجاحلا ترهظ ثيح دُعب نع ّملعتلاو
دهعملا صرحف .ىلضُفلا تارايخلا يفو تادجتسملا

ةفاك ىلع ةيبيردتلا ةطخلا ضرع ىلع ماعلا ةيادب يف
امك .مهنم06 عمج ءاقل يف ةلودلا يف بيردتلا يقسنم
يسنرفلا ينطولا زـكرـمـلا عـم رـيـكـفـتـلـلً ارضاـح دـهـعـمـلا ناـك
عضو عورشم يف ةيلحملا تاطلسلا يفظومبيردتل
ىوق دهعم يفو دهعملا يف بيردتلا يقيرف لدابت ،ىرخأ ةهج نم .ةينانبللا تايدلبلل ةينطو بيردت ةطخ
.دُعب نع ّملعتلا يف دوهجلا رفاضت ةيفيك يف يلخادلا نمألا

ةبيتك دئاق ةرودل نيبّردملا دادعإ  |4
ناكرألاو ةدايقلل باهش داؤف ةيلك عمً اديدجً انواعت دهعملا ّلجس
تاينقت ىلع ةـّيلكلا يف نيلوؤسم9 بيردتب ماعلاّ لهتسا ثيح
ةشرو نم ةدافتسالا ةيفيك يف لوادتلاّ متو طشانلا ّملعتلا
.ةدمتعملا ميلعتلا قرط ىلع تانيسحتلا ضعب لاخدإل لمعلا
لمع ةشرو ميدقتً اضيأ دهعملا ىّلوت ,قايسلا اذه يفو
.ةـّيلكلا يف ةبيتك دئاق جمانرب نوعباتيً اطباض04 اهنم دافتسا

بابشلل ةيمقر ةيمّلعت تادحو  |5
”؟بيارض عفدنم شيل“ ّبيتك نم ةاحوتسم ماعلا لاملا ةرادإب ةصصختم ةيمقر ةيمّلعت تادحو دهعملا رّوط
.بيردتلاو ميلعتلا يف مهتبرجت نمً اقالطنا يوناثلا ميلعتلا ةذتاسأو ءاربخلا نم ةعومجم عم اهرابتخا ىرجو
يراوح ويرانيس نمض يصيخلت ويديفو نيرامتو ةيساسألا ميهافملابّ طسبم فيرعت ىلع ةدحوّ لك لمتشت
،1202 ماعلا جمارب نمض ةيمّلعتلا تادحولا هذه دمتعُت نأ عّقوتملا نمو .”حبار“و ”ىنج“ نيتيصخش نيب
ةيلاملا ةفاقثلا زيزعت فدهب ّرح لكشب وأ ةيميلعتلا جهانملا يف اهب ةناعتسالا سرادملا ةذتاسأل نكميو
.ةيداصتقالاو
diyrogetac?php.xedni/esruoc/moc.aruohsbat.sulp//:sptth=71: طبارلا ىلع ةرفاوتم تادحولا هذه



تاكارش
يلحملا نواعتلا
 يبرعلا-يبرعلا نواعتلا
ةيلودلا تاسسؤملا عم نواعتلا
اسنرف عم نواعتلا
أفرملا راجفنا رثإ كرامجلا ةرادإو ةيملاعلا كرامجلا ةمظنم عم نواعتلا
ةيلودلاو ةيميلقإلا ةيفرعملا تاكبشلا يف ةكراشملا



ربع دهعملا اهجسن يتلا تاقالعلا تنّيب ،0202 ماع يف نانبل اهدهش يتلا ةيلاتتملا تامزألاّ مضخ يف
معدلا ميدقتب اوددرتي ملف ؛هلمعلو دهعملل اهنولوي يتلا ةقثلا قمُع ةحناملا تاهجلاو ءاكرشلا عم هخيرات
ثيدحتلا ةريتو ىلع ظافحلا يفو ةقوبسملا ريغ تامزألا ةهجاوم يفً ايباجياً ارثأ هل ناك يذلا ينفلاو يونعملا
.لمعلا ططخ نم نكمأ ام زاجنإو
،فسينوي ،ةيمنتلل ةيسنرفلا ةلاكولاو،يلودلا كنبلا اهزربأو ةيلودلا تامظنملا هتمّدق يذلا معدلاً اتفال ناكو
ءارشلا يف يحالصإلا راسملا ةيرارمتسا نيمأتلAMGIS/DCEOو ،طسوألا قرشلل ةينقتلا ةدناسملا زكرم
ءاكرشلا رفّوي مل امك .”رديس“ رمتؤم لالخ نانبل اهب مزتلا ةيلكيه تاحالصإ يهو ،ةنزاوملا ةيفافشو ماعلا
يف ريكفتلاو هتامدخ ةدوج ىلع ظافحلاو هتاطاشن ةمادتسا نيمأتو دهعملا معدل ةبسانم يأ نويسنرفلا
 .نانبل اهب ّرمي يتلا ةقيقدلا ةلحرملا يف هتاربخ ىلع ءانبلل ىلضفلا لبُسلا
ءاكرشلا عم ةنكمملا دوهجلا لك لذب ىلع دهعملا صرح ،ىرخألا ولت ةمزألا دالبلا اهيف هجاوت ةّرمّ لك يف امكو
ةيملعلا تاساردلا ريفوت لالخ نم يداصتقالا ضوهنلاو رامعإلا ةداعإ ةلحرملً اريضحت نييلودلاو نييلحملا
.ةينقتلا شاقنلا تاسلجو تارمتؤملا يف ةيلاعفب روضحلاو ةديجلا ةيلودلا براجتلا لقنو اتادلاو
هصاصتخا تالاجم يف تارّوطتلا ةبكاوم يف ةيلودلا تاكبشلا يف هتيوضعو دهعملا تاكارش تلّهس دقو
ةحئاج راشتنا تقفار يتلا تاّريغتملا عم ملقأتلا لئاسم لوح يملاعلا شاقنلا يف ةمهاسملا نم هتنّكمو
.91-ديفوك



34

ءاكرشلا عم نواعتلاب طاشن
نييلودلاو نييميلقالا ،نييلحملا

ماقرألاب

70

ةيمسر دوفو تارايز
2

كيرش
68

ددُج ءاكرش
12

لقن يف اوكراش يلود ريبخ
 نانبل ىلإ ةديجلا تاسرامملا

3
يسنرف كيرش
9

ةثعبو يبيردت جمانرب يف كراشم
نانبل جراخ تايدتنمو ةيسارد

20

يلحم كيرش
%05

يلود كيرش
%14

ةروصم ةلباقم
ريبخ عم

%1

دعب نع عامتجا
%24

لمع عامتجا
%64

دفو ةرايز
%2

ةيبيردت ةرود
%1

رانيبو
%1

يميلقإ كيرش
%9

رمتؤم
ءاقل%1

%2
يرواشت ءاقل

%1

ةينقت ةدناسم
دهعملل

شاقنو ضرع ةقلح%2
%1



020235ماعل يونسلا ريرقتلا

هتاطاشنو دهعملا فادهأ ةمدخل تاكارشلا ءانبو نواعتلا زيزعت

دهعملا لمع قيرفو ةسيئر ةكراشم
تاقلحو لمعلا شروو تارمتؤملا يف
.ةعاسلا عيضاوم تلوانت شاقنلا

ةيجراخ تاهج عم تامدخ دوقع4
؛ةيومنتو ةيبيردت عيراشم ذيفنتل
دهعملا اهمدق تاحارتقا عورشم51
.ةحنام تاهج7ـل

؛يلود ريبخ63
ةينقتلاةدناسملا نم لمع موي92
ّةيلودةربخ تويب نم ينفلا معدلاو
 ؛ةمئاقلا ثيدحتلا عيراشمل

ةينقتلا ةدناسملا نم لمع مايأ8
ةينطو تاسسؤمل دهعملا اهمدق
  ؛هصاصتخا تالاجم يف
ةكارشلا لوح ةيصصخت تاداهش3
صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب
92 يف دهعملا لمع قيرف ةكراشم
 .دهعملا ءاكرش مهمظن يبيردت جمانرب

n

n

n

n

n

n

n

n

لفاحملا يف دهعملا روضح ليعفت
ةيلودلا

دراوملا باطقتسا ةديجلا تاسرامملا ىلع عالطإلا
تاربخلا لقنو

CEPA

UNPSF



يلحملا نواعتلا

36

  ةينمألاو ةيركسعلا ىوقلا

ةلسلسب يلخادلا نمألا ىوقو ماعلا نمألابو ينانبللا شيجلاب دهعملا طبرت يتلا نواعتلا تايقافتا تمجرُت
ةقلعتملا ةيرواشتلا تاءاقللا ةفاك ةيركسعلاو ةينمألا ىوقلا ولثمم رضح ثيح ةيبيردتو ةيرواشت تاردابم
ىلع رباث امك .ماعلا نمألل ةيجذومن طورش رتافد دادعإل ةـّينقتلا ةدناسملا دهعملا زجنأو .ماعلا ءارشلا ثيدحتب
ةبيتك دئاق ةرود نمض ةّصتخم ةيبيردت تاقلح ةرادإل ناكرألاو ةدايقلل باهش داؤف ةيّلك عم كرتشملا نواعتلا
.بيردتلا تايجهنم ريوطتل يلخادلا نمألا ىوق دهعم عمو

 ةيباقرلا تائيهلا

ةرادإو يزكرملا شيتفتلاو ةلودلا ىروش سلجمو ةبساحملا ناويدو ينانبللا باونلا سلجم عم نواعتلا دهش
 .نانبل يف ماعلا ءارشلا نوناق حارتقا لوح شاقنلا تاسلجو تاعامتجاب تّلثمت ةلاعفو ةطشان ةيمانيد تاصقانملا

براجتلا لقنو ةيلودلا ريياعملا ىلع اهعالطالً اينقت ةيعرفلا ةنجللا ةدناسم ينانبللا ناملربلا عم نواعتلا لمش
.نوناقلا حارتقا داوم ةشقانملً اليهست ةحجانلا
ةرشابم ةينعملا تاهجلا عم رواشتلا راطإ يف ناكف ،يزكرملا شيتفتلاو تاصقانملا ةرادإ عم نواعتلا امأ
.ماعلا ءارشلا نوناق حارتقا ىلع تانيسحتلا لاخدإ ىلع كرتشملا لمعلاو نانبل يف ماعلا ءارشلا حالصإب

 ةحناملا تاهجلاب ةصاخلا قيسنتلا ةصنم ريوطت يف ةمهاسم

يف يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم مهاس
تاهجلاب ةّصاخلا قيسنتلا ةّصنمل يجيتارتسالا راطالا دادعإ
زيزعت فدهب بآ4 راجفنا دعب اهؤاشنإ مت يتلا ةحناملا
ةصصخملا تادعاسملاو حنملا صخي اميف ةيفافشلا
ةينقتـلا هـتدـناسم مّدـق اـمـك .اـهـعـيزوـت ةـيـفـيـكو ناـنـبـلـل
 .اهيلع ةيلعافت ةيتامولعم تاحول ءاشنإو اهريوطتل

0202 ماعلا تاكارش زربأ  |1



 يميداكألا عاطقلا

)ETCENOC)gninrael-E dna ,gniniarT ,gnidliub-reeraC rof krowteN evitaroballoC عورشم لالخ نم دهعملا ززع
يف راكتبالاو ةيداصتقالا عيضاوملا يف اسمنلاو اسنرفو اكيجلبو نانبل يف ةـسسؤمو ةعماج21 عـم هنواعت
ديشرلا مكحلا لوح ةصصختم لمع شرو يف ةكراشملا لالخ نم يميداكألا عاطقلا عم نواعتلا زـّيمت امك .ميلعتلا
.ةلاّعفو ةثيدح ةيئارجإو ةيسسؤمو ةيعيرشت رطأ دامتعاو ماعلا ءارشلا حالصإ روظنم نم داسفلا ةحفاكمو

 يندملا عمتجملا

زيزعتل ةينانبللا ةيعمجلاو مئادلا يلهألا ملسلل ةينانبللا ةسسؤملا اهتقلطأ تاردابم ةّدع يف دهعملا كراش
،ماعلا لاملا ةرادإ يف ةيفافشلا زيزعت فدهب كلذو ةنزاوملا ةيفافشو ماعلا ءارشلا حالصإ ةيمهأ لوح يعولا
.ةصصختم تالخادم ميدقتل دهعملا ءاربخ ةفاضتسا لالخ نم حالصإلا راسم لوح ةرصانملاو دييأتلا دشحو
IWIF ةيعمج عم دهعملا نواعت ،ماعلا لاملا ةرادإ رومأ لوح بابشلا ةيعوت ىلإ فدهت يتلا هدوهج راطإ يفو
”esiW yllaicnaniFليدبلا ميلعتلل ةينانبللا ةيعمجلا“ عمو”يلاملا فيقثتلل”.

صاخلا عاطقلا

لوح ةسارد راطإ يفsetaicossa neriS ءاربخ قيرف عم دهعملا نواعت ،ماعلا ءارشلا حالصإ تاردابم راطإ يف
نوناق حارتقا حيقنتو ةعجارملmriF waL duobbA عمو ،يلودلا كنبلا اهب ماق ماعلا ءارشلل يسسؤملا راطإلا
.ماعلا ءارشلا

020237ماعل يونسلا ريرقتلا

)يجيرلا( ةينانبللا كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ

اهذيفنت نأ الإ طابش رهش علطم يف تقلطأو ةكرتشملا بيردتلا ةمانزر دادعإل يجيرلا عم نواعتلا لمكتسا
جماربلا ةلودج ةداعإ عم لمعلا تايولوأ ىلع رصتقاو ةينمألاو ةيحصلا فورظلاب ريبك لكشب طبترا
 .لبقملا ماعلل ةيقبتملا تاطاشنلاو



ّةيتسجوللا تاّيدحتلاو ةيدقنلا تابوعصلاو تانزاوملاّ حش لظ يفو نانبل ىلع تلاتت يتلا تامزألا لظ يف
يف كرتشملا ريكفتلا ىلع يبرعلا - يبرعلا نواعتلا تاطاشن ترصتقا ،91 ديفوك ةحئاج اهتضرف يتلا

اهقسني يتلا ثيدحتلا عيراشم صخ اميف ةديجلا تاسرامملاو تاربخلا لدابتو يلبقتسملا نواعتلا تالاجم
طيطختلل يبرعلا دهعملاو اوكسألا اهزربأ ةيميلقإلا تاسسؤملاو دهاعملا نم ددع عم كلذو ،دهعملا
ةدعاسملل يميلقإلا زكرملا - يلودلا دقنلا قودنصوacirfA GLCU ـلاو ةماعلا ةيلاملل ينيطسلفلا دهعملاو
.ةيلودلا ةنزاوملا ةكارشو ،طسوألا قرشلل ةينفلا

انيم-تفيغ ةكبش  |1
ةقطنم يف ةيموكحلا بيردتلا زكارمو دهاعم ةكبشل ةماعلا ةنامألا تعبات ،0202 ماع نم لوألا لصفلا يف
نم لَومملا ”ةكبـشلا نـيكمتو ةـسسأم مـعد“ عورشم ذيفنت )ANEM-TFIG( ايقيرفإ يلامشو طسوألا قرشلا
.ةماعلا ةمدخلاو ةرادإلل ةيسنرفلا ةماعلا ةيريدملاو ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو
ىلع يسسؤملا عباطلا ءافضإ يف ةلثمتملا هفادهأ نمً اءزجً اققحم ,0202 ناسين يف عورشملا ىهتنا
ميدقتو كرتشملا جاتنإلا ليهستو اهب ةصاخلا ةمكَوحلا تايلآ يف رظنلا ةداعإوً اينوناقً اعضو اهحنمو ةكبشلا
يف ,نامع ةنطلس - ةلالص يف ةدقعنملا ةكبشلل ةيمومعلا ةيعمجلا تايصوت عم ىشامتي امب ,ةركتبم ةمدخ
.7102 بآ
0302 ماعل ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ عم ةقفاوتملا تامدخلا نم ةديدج ةعومجم ريفوت يف عورشملا حجنو
ةماعلا ةمدخلل ينطولا زكرملا عم نواعتلاب بيردتلا ةسدنه لوح ينورتكلإ بيردت جمانرب ريفوت امّيسالو
عم نواعتلاب( بيردتلا جهانم يف ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ جمد لوح لمع شرو ميظنتو ،)TPFNC( ةيقطانملا
ةمكوحلا“ لوح صيخشت ىلع لمعلاو ،)ةدحتملا ممألل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإو اوكسإلا
فدهب ،سنوتو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،قارعلا ،نانبل ،رصم ،ندرألا :ةيبرع نادلب ةتس يف ”ةماعلا
.ةيملع تارشؤمو تانايب ىلإ دانتسالاب عقاولا فيصوت
دشحل تايجيتارتسإ ةرولبو عيراشملا ةغايص ثيح نم اهتاردق ءانبل ةماعلا ةنامألل ةصرفلا عورشملا حاتأ دقو
ينمألا عضولاب طبترا لوألا ،ةطشنألا نم ددع ميظنت نود الاح نييساسأ نيلماع نأ الإ ،ةيسسؤملا دراوملا

.DIVOC-91 ةحئاج راشتنإب طبترا يناثلاو ةيبعشلا تابارطضالاب مَّستا يذلا9102 لوألا نيرشت نمً ءادتبإ نانبل يف
.ةكبشلل ةيلبقتسملا قافآلا يف ريكفتلاو هتازاجنإ مييقتب عورشملل ِةلومملا ةيسنرفلا ةهجلاً ايلاح موقتو

 يبرعلا-يبرعلا نواعتلا

38

ماعلا عاطقلا يف ايلعلا رداوكلا تاءافكل كرتشم يبرع راطإ

ايلعلا رداوكلا تاءافكل كرتشم يبرع راطإل يلوألا جذومنلا ةعجارمو دادعإ يف دهعملا كراش
يف هنعً اصخلم مّدقو0302 ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخو ةماعلا تاسايسلا روظنم نم ماعلا عاطقلا يف
ءاربخلا نمو نيلوؤسملا رابك نم ة/كراشم05 ةكراشمب0202 لوألا نوناك يف دُعب نع تدقع يتلا ةودنلا
ةيندملا ةمدخلاو ةماعلا ةرادإلا دهاعمو زكارمو نيواودو تارازو نم ةيرشبلا دراوملا ةرادإ يف نيصصختملا

.ةيرادإلا ةيمنتلل ةيبرعلا ةمظنملا نمو ،ةيبرعلا لودلا نم ددع يف
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دفر لالخ نم ةيلكيه تاحالصإ ءارجإل ةيموكحلا تامازتلالا ةبكاوم ىلإ نييلودلا ءاكرشلا عم نواعتلا فدهي
لّكشيو .ماعلا لاملا ةرادإ تالاجم فلتخم يف ةديجلا تاسرامملاو ةينقتلا تاربخلاب ماعلا عاطقلاو ةيلاملا ةرازو
يتلاو ،دهعملا اهذفني يتلا تاردابملاو عيراشملا معدل ةيلاملاو ةينقتلا دراوملا دشحل ةيساسأ ةزيكر نواعتلا اذه
.ةحجانلا براجتلاو تاربخلا لقنو ةيلودلا ريياعملاب فراعملا زيزعتو يعولا رشنو تاحالصالا مّدقت يفّ بصت

ةيلودلا تاسسؤملا عم نواعتلا

0202 ماعل تاكارشلا زربأ  |1
:لوح دعب نع لمع شرو ثالث ءايحإل يلودلا دقنلا قودنص نم ءاربخ6 باطقتسإ

؛صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارشلا نم ةيلاملا رطاخملا ةراداو مييقت
؛يعامتجإلا عونلل ةيعارملا ةنزاوملا دادعإ ةيجهنم�
.ةنزاوملل ىدملا طسوتملا راطإلا

.SPAM حسم ذيفنتو ماعلا ءارشلا حالصإ عورشم راطإ يف ءاربخ3 باطقتسإ

،ماعلا ءارشلا حالصإ راطإ يف ةينقتلا ةدناسملاو تاربخلا ريفوتل ءاربخ7 باطقتسإ
نوناق حارتقا ةعجارمو حيقنتو ،يسسؤملا راطإلا لوح ةيليلحتلا ةساردلا ءارجإ امّيسال
.ةيفيقثت تاودأو لصاوتلل ةيجيتارتسا ريوطتو ،ءارشلا

n

n

n

n

n

n

n

نوناق حارتقا ةشقانم ةبكاومل ةصصختملا ةينقتلا ةدناسملا نييلود ءاربخ3 ريفوت
.هيلع تانيسحتلا لاخدإو هاوتحم ةعجارمو ،ةيعرفلا ةيباينلا ةنجللا يف ماعلا ءارشلا

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنمل ةعباتلا تاكبشلل ةيونسلا تاعامتجالا يف ةكراشملا
 .ةيثيدحتلا ةينطولا تاردابملا لوح ةيملع تالخادم ميدقتو ءارشلاو ةنزاوملا عيضاوم يف

ةكارشلاو ةصخصخلل ىلعألا سلجملا عم نواعتلاب ةيلود ةيصصخت تاداهش ثالث ميظنت
)DRBE( ةيمنتلاو رامعإلا ةداعإل يبوروألا كنبلاو )DBA( يويسآلا ةيمنتلا كنب ريوطت نم
كنبلا ةعومجمو )BDsI( ةيمنتلل يمالسإلا كنبلاو )BDI( ةيكيرمألا نادلبلل ةيمنتلا كنبو
نيلوؤسملا تاراهمو فراعم ريوطتل )CFI( ةيلودلا ليومتلا ةسسؤمو )GBW( يلودلا

.ةديجلا ةيلودلا تاسرامملا عم ىشامتي لكشب ةكارشلا عيراشم ةرادإ يف

.”نانبل يف ةيلومشلاو ةلءاسملاو ةنزاوملا ةيفافش زيزعت“ عورشم ذيفنت

n

n



نانبل يف ماعلا ءارشلا حالصإ لوح يلودلا كنبلا عم زيمم نواعت

ماعلا ءارشلل ةيحالصالا قيرطلا ةطراخ ذيفنت راطإ يف ةصصختملا ةينقتلا ةدناسملا ريفوت يلودلا كنبلا لصاو
:ةيحالصالا رواحملا فلتخم ةدناسملا هذه تلمش دقو،SPAM حسم تايصوتو جئاتن ىلع زكترت يتلاو ،نانبل يف

توريب بتكم ءاربخ ةدناسمبSPAM نانبل يف ماعلا ءارشلا ةموظنمل يليلحتلا حسملا ريرقت حيقنتو ةعجارم
؛نطنشاو يف يلودلا كنبلل ةيزكرملا ةرادإلاو
لالخو باونلا سلجم يف ةشقانملا ىلإ هميدقت لبق ماعلا ءارشلا نوناق حارتقا ةعجارمل تاربخ باطقتسا

؛ماكحألا ضعب ةغايص نيسحتل هلوح تاظحالملا ءادبإو ،هتشقانم
؛ماعلا ءارشلل يسسؤملا راطإلل ةيليلحت ةسارد ىلع لمعلل تاربخ باطقتسا
؛نوناقلا حارتقا ةبكاومل ةيذيفنتلا ميسارملا ىلع لمعلل تاربخ باطقتسا
؛هراسم مّدقتو ماعلا ءارشلا حالصإ لوح لصاوتلل ةيجيتارتسا ةرولب
.ديدجلا ماعلا ءارشلا نوناق لوح ةيفيقثت تاودأ جاتنإ
لمعلا شروو ةيرواشتلا تاءاقللا نمً اددع ،نانبل يف ىرخأ ةيلود تاهج عم نواعتلاب ،يلودلا كنبلا ّمظن دقو
ةيجيتارتساو ماعلا ءارشلا نوناق حارتقا لوح شاقنلاو ،يسسؤملا حسملاو،SPAM حسم جئاتن شاقنو ضرعل
.يندملا عمتجملا يلثممو رارقلا عانص ةكراشمب ،ذيفنتلا زّيح هلوخد

فسينوي عم نواعتلاب نانبل يف ةيلومشلاو ةلءاسملاو ةنزاوملا ةيفافش زيزعت

”نانبل يف ةيلومشلاو ةلءاسملاو ةنزاوملا ةيفافش زيزعت“ عورشم ذيفنت دهعملا لصاو ,0202 ماع لالخ
:ةيلاتلا جئاتنلا0202 ماع اههجاو يتلا ةفلتخملا تايدحتلا نم مغرلاب ققحو

؛نينطاوملل بيتكو نيينهملل بيتك :نيتفلتخم نيتخسن يف0202 ماعل نطاوملا ةنزاوم رشن
تانايب ىلإ لوصولا رفوت ةينورتكلإ ةصنم يهو ،ينانبللا نطاوملا ةنزاوم تانايب ةحول قالطإو ريوطت
؛0202-7102 تاونسلل ةنزاوملا
؛”ةحمل يف ةماعلا ةيلاملا ةرادإ“ :بابشلل ينورتكلإلا ّملعتلل جذومن عضو
؛)1202 ماع نم لوألا عبرلا يف رشنُي( ةيعامتجالا ةيامحلا ىلع قافنإلاب ةقلعتملا ةنزاوملا تاقفن ضارعتسإ
؛ةيلاملا ةيفافشلاو ةنزاوملا لوح مالعإلا لئاسوو بابشلل ةّهجوم ةيعوت تاسلج
.روصتلاو تانايبلا ليلحت لاجم يف دهعملا ءاربخو لمع قيرف تاردق زيزعت

قلخ ىلإ ىدأ امم ،راوحلاو نارقألا لدابتو كرتشملا جاتنإلاب زّيمتو ةيمقرلا تانايبلا ىلع عورشملا دمتعا دقو
تايدحتلا لظ يف ةريغتملا تاجايتحالا عم ّفيكتي نأ نم عورشملا نّكمو ،ةيوق ّةيفيكت ةردقو ةيلاع ةنورم
.ماعلا اذه رادم ىلع دهعملاو نانبل تهجاو يتلا تامزألاو
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n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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دهعملا لمعل نييسنرفلا ءاكرشلا اهالوأ يتلا ةقثلا مكب ماعلا اذه ّتلجت اسنرفب ةيخيراتلا دهعملا ةقالع
تاردابمل تفال معدب ةقثلا هذه تمجرت .ذيفنتلا عضوم ةيثيدحتلا عيراشملا عضو ىلع هتردقو هرودب مهتعانقو
قيرطلا ةطراخ عضول ىلضُفلا لبُسلا لوح ريكفتلا يف دهعملا كارشإ ىلع مهصرحو ماعلا ءارشلا حالصإ
.ةمزألا نم جورخلل ةحرتقملا ةيسنرفلا

اسنرف عم نواعتلا

ةكيرشلا ةيسنرفلا تاسسؤملا عم تاردابملاو جماربلا|1

،ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا عاطقل ةيداصتقإلا تاناكمإلا لوح ةيصيخشت ةسارد دادعإ
يتلا ةيلاملاو ةيميظنتلاو ةيلكيهلا تابقعلاو يبيرضلاو يعيرشتلا راطإلا نمً اقالطنا
.هرّوطت نود لوحت

n

؛ماعلا ءارشلا ةموظنم مييقتلSPAM حسم ذيفنت ىلع لمعلا لامكتسا
 .ماعلا ءارشلا حالصإ معدل عورشم حرتقم ةرولب

n

n

؛ةيسنرفلا ةغللاب ”ةيبيردتلا جماربلا ةسدنه“ لوح دُعب نع يبيردتلا جاهنملل كرتشم ميظنت
.LVTB عم نواعتلاب تايدلبلا تاردق ءانبل بيردت زكرم ءاشنإ عورشمل دادعإلا

n

n

.انيم-تفيغ ةكبش ةسسأم عورشم معد n

.توريب أفرم رامعإ ةداعإو ةيكرمجلا ةرادإلا ثيدحت لوح كرتشم ريكفت n

.نانبل يف ماعلا ءارشلا حالصإ راسم معدل كرتشملا نواعتلا لبس يف ثحبلا n

.تامزألا نمز يف ةدايقلا لوح ايلعلا رداوكلل تاءاقل ةلسلس ميظنت n

اسنرف نيب )fitartsinimdA tnemegnarrA( يرادإ بيترت يمُس ام ريوطت ىلع لمعلا
يف ماعلا عاطقلا يف ةيرشبلا دراوملا ةرادإل ةيسسؤملا تاردقلا زيزعت لوانتي نانبلو
.5202-1202 نيب ام ةرتفلل نانبل

n

ةقفارملاو ةينقتلا ةدناسملا جمانرب دادعإ ىلع ةيسنرفلا لاملا ةرازو عم لمعلا لامكتسا
تايفرصلاو ةنزاوملا تايريدم نم ةيلاملا ةرازو يف يلخادلا قيقدتلاب فلكملا لمعلا قيرفل
 ؛ةماعلا ةبساحملاو ةنيزخلاو
.نانبل يف ماعلا ءارشلا حالصإ راسم معدل كرتشملا نواعتلا لبس يف ثحبلا

n

n
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دعب اميسال ةماعلا تاسسؤملاو ةرادإلاب نيينانبللا نينطاوملا ةقث نادقفل ةـّيلصفم ةطقن أفرملا ةثراك تلّكش
ءاكرشلا فلتخم عم ةّدع ةيرواشت تاءاقل يفً ارضاحوً اطشان دهعملا ناكو .رايهنالا رطخو تامزألا مكارت
يلاملاو يداصتقالا رارقتسالا ةداعإل قيرطلا ةطراخ يف ريكفتلا يف ةمهاسمللو ةنهارلا تامزألا ةشقانمل
 .ةمادتسالاو يفاعتلا راسم ىلع دالبلا عضوو ةلودلا ةيلاعف ةداعتساو
ىؤر ىلإ ةفاضإلاب ،ةلودلا تاسسؤم رايهناو ةمكَوحلا ءوس رطاخم لوحً اقّمعمً اليلحت تاءاقللا ّتنمضت

.ةلودلا ثيدحتو ةمكَوحلا ىوتسم ىلعً اصوصخ ةباجتسالا ةسايس لوح ةلماش

ةرادإو ةيملاعلا كرامجلا ةمظنم عم نواعتلا
 أفرملا راجفنا رثإ كرامجلا

 كرامجلا ةرادإ ثيدحتل ةيلبقتسم قيرط ةطراخ

ةيداصتقالا تائيهلا عم تدقُع يتلا راوحلا تالواط يف دهعملا كراش
تلوانت ةلبقملا ةلحرملل قيرط ةطراخ دادعإل ةيلودلا تامظنملاو
 .كرامجلا ةرادإ ةيلكيه ثيدحتو ةينمألاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا بناوجلا

نيحناملا رمتؤمل ريضحتلل صّصخملا لمعلا عامتجا دهعملا رضحف
كرامجلا ةمظنمو كرامجلل ىلعالا سلجملا نم ةوعدب كرامجلل
يف ةّمتهملاو ةبغارلا تاهجلا عم قيسنتلا فدهب كلذو ةيملاعلا
 .ينقتلاو يداملا معدلا ميدقت
ىلإ تفده يسنرفلا بناجلا عم ةيرواشت تاعامتجا يف كراش امك
ةيفيكو ةدعصألا ةفاك ىلع أفرملاو كرامجلل يروحملا رودلا ةشقانم
.كرامجلا ثيدحت ططخ يف ةرفوتملا تاربخلا نم ةدافإلا
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تاردابملا نم ددع يف اهيلإ مّضنا يتلا ةيفرعملا تاكبشلا لامعأ يف لمعلا قيرفو دهعملا ةسيئر تكراش
ةدحتملا ممألا تائيهو ةمكَوحلا عيضاوم لوح )DCEO( ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم اهتقلطأ يتلا
:اهمهأو رشع ةعبسلا اهفادهأو0302 قفأل ةمادتسملا ةيمنتلا ةدنجأ مّدقت ىلإ ةفداهلا

ةيلودلاو ةيميلقإلا ةيفرعملا تاكبشلا يف ةكراشملا

ةمظنمل ةعباتلا ةينـطوـلا بيردـتـلا دـهاـعـم ةـكـبش
ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا
ىوقلا فيكتت فيك :انوروك ةحئاج دعب لمعلا ىلإ ةدوعلا
؟ماعلا عاطقلا يف ةلماعلا

طسوألا قرشلا يف ةنزاوملا يلوؤسم رابك ةكبش
ايقيرفإ لامشو
.ةكبشلل يونسلا عامتجالا يف ةكراشملا

ةيسفانتلل ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم جمانرب
ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا نادلب يف
قرشلا نادـلـبـل ةـيسفاـنـتـلا جماـنرـب دـيدـجــت لوــح ةرواشم
.)5202-1202( ةرتفلل ايقيرفأ لامشو طسوألا

نواعتلا ةمظنمل ةعباتلا ماعلا ءارشلا ءاربخ ةكبش
لامشو طسوألا قرشلا يف ةيمنتلاو يداصتقالا
ايقيرفأ
سنوـت يف ةـكـبشلـل يوـنسلا عاـمــتــجالا يف ةــكراشمــلا
ءارشلا حالصإل ةيلاملا ةرازو ةيؤر“ لوح ةلخادم ميدقتو
.”نانبل يف ماعلا

ةـيـمـنـتـلاو يداصتـقالا نواـعـتـلا ةـمـظـنـم ةــكــبش
ةيلاملا ةفاقثلل
 .ةيلاملا ةيمألا وحم لوح ةيئاصقتسإلا ةساردلا ريرقت قالطإ

ةيرادإلا مولعلل يلودلا دهعملا
بيردت لوح يونسلا رمتؤملا راطإ يف ةيملع ةمهاسم
امو انوروك ةحئاج لالخ دُعب نع نييمومعلا نيفظوملا
.صرفلاو تايدحتلا :اهدعب

مادتسملا ماعلا ءارشلا لوح يرشعلا راطإلا جمانرب
تارـبـخـلا لـقـنـل كرــتشمــلا نواــعــتــلا لــبس يف ثحــبــلا
مادتسملا ماعلا ءارشلا لاجم يف ةصصختملا فراعملاو
.حالصإلا تاردابم ةبكاومل
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ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةدحتملا ممألا
ةينطولا تاسايسلا لالخ نم مادتسملا مالسلا زيزعت
.0302 قفأل ةمادتسملا ةيمنتلا ةدنجأ راطإ يف بابشلل
ةماعلا ةرادإلا ءاربخ ةنجلل رشع عساتلا يونسلا عامتجإلا
)APEC( ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإل ةعباتلا

  .ةدحتملا ممألا يف
لجأ نم لمعلا دقع يف ةماعلا تامدخلا ميدقت زيزعت
مادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت
ةمادتسملا ماعلا ءارشلا لوح لمعلا ةعومجم عامتجا
يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإل ةعباتلا
 .ةدحتملا ممألا

برغل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل
 ايسآ

قفأل ةمادتسملا ةيمنتلا ةدنجأ ذيفنت لوح ملعتلا رمتؤم
.ةيبرعلا ةقطنملا يف0302

ةمكوحلا نم ةدافتسالا-تاردقلا ةيمنت تاودن ةلسلس
91-ديفوك ءابو ةجلاعمل ةركتبملا لولحلا فاشكتساو
.ةيبرعلا ةقطنملا يف
مامألا ىلإ قيرطلاو91-ديفوكـل ةيبرعلا ةقطنملا ةباجتسا

.هافرلاو ةحصلا لجأ نم

n

n

n

n

n

n

n



يفرعملا جاتنالا
لوصولا ليهستو
تامولعملا ىلإ

يفرعملا هجاتنإ ءانغإ ىلع دهعملا صرح0202 ماعلا لالخ
ىلع ةءاضإلا يف تمهاس تالاقمو ةيرود تارادصاو ريراقتب
.لئالدو نئارق ىلعّ ينبمّ يملع لكشب ةنهارلا اياضقلا زربأ
دُعب نع تمّدُق ةّيملع ةلخادم04 نم رثكأ ماعلا اذه هل ناكو
ةقلعتملا تايدحتلا زربأ تشقانو ةيلودلاو ةيلحملا لفاحملا يف
تاراسمـلا ءارـقـتساو ةـمـكوـَحـلاو ءارشلاو ةـيـلاـمـلا ةـيـفاـفشلاـب
لمعلا قيرف ناكو.تامزألا نم جورخلل ةلمتحملا ةيلبقتسملا
هعقوم ربع هتامدخ نم نيديفتسملا عم لعافتلا ىلعً اصيرح
لالـخ نـمو يعاـمـتـجالا لصاوـتـلا لـئاسو رـبـعو ينورــتــكــلإلا
ةمدخ يف ةيعاذإ تاقلح ناكف0202 ديدج امأ .ةيلاملا ةبتكملا
مهت يتـلا عـيضاوـمـلا نـم ددـعو ماـعـلا لاـمـلا لوـح ةـفرـعـمـلا
 .ينانبللا نطاوملا

يفرعملا جاتنإلاس
نينطاوملا عم لصاوتلا
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 ةلخادم

ماقرألاب

40

يفحص لاقم
9

ةيعاذا ةقلح
23

 ريراقت
2

 ةيلودلاو ةيلحملا لفاحملا يف تالخدملا  |1
تفدهو لضفأ ةـّماع تاسايسل تاحرتقملاو ليلحتلاو اتادلاب معّدم ىوتحمو ثالث تاغلب تالخادملا تمِّدُق
ناكو .91-ديفوك دعب ام ةلحرملا تايولوأو ةينانبللا ةلودلا ثيدحت عيضاوم يف شاقنلا يف ةمهاسملا ىلإ

.دُعب نع لصاوتلا لبُس هتلّهس يذلا يلودلا ىوتسملا ىلع روضحلا ماعلا اذهً اتفال

 تالخادملا رواحم
25

20

15

10

5

0

ماع ءارش ةيفافش
ةيلام

ردنج ثيدحت
 ةلودلا

داصتقا ّملعتلا
ريوطتلاو

ةمكوحلا
ةمادتسملا

ةماعلا ةمدخلا
رييغتلا ةرادإو

ةلخادملا ةغلةمظنملا تاهجلا

 يفرعملا جاتنإلا

 ماع عاطق
%52

يندم عمتجم
%02

ماع عاطق
)نانبل جراخ(

%01
يزيلكنا

%85

يميداكا عاطق
%5

ةيميلقا ةمظنم
يسنرف%5

%5

يبرع
%73

ةيلود ةمظنم
%03

صاخ عاطق
%5



020247ماعل يونسلا ريرقتلا

0202 ماع ريراقت|2
بآ نم عبارلا ةثراك ىلإىّدأيذلا يسسؤملاو يسايسلا روصقلا
retsasiD tsuguA foht4 eht ot deL taht seicneicfieD lanoitutitsnI dna lacitiloP ehT

ةيمسرلا ريغ تاكبشلاو ،ةيسايسلا ةينئابزلاب ةنماكلاو يسسؤملاو يسايسلا روصقلا هجوأ ريرقتلا لوانت
لامهإلا ةرهاظ ةهجاومل تايصوتلا نم ددع ىلإ صلخيل ةيرادإلاو ةينوناقلا ةوجفلاو ،نيناوقلا ذافنإ بايغو
.ماعلا عاطقلا يف ةيوقو ةرداق تاسسؤم ءانبلو قيسنتلا ءوسو

ةقطنملا ىلع اهريثأتو ايروسل ةيداصتقالا قافآلا
noigeR eht no stcapmI dna ymonocE nairyS eht fo epacsdnaL

اهبقاوعو ةقطنملا ىلع رشابملا ريغ اهريثأتو ايروسل ةيداصتقالا قافآلاو ةيميلقالا تابارطضالا ريرقتلا لوانت
ةيلكيهلا لكاشملا ةجلاعمل لجألا ةطسوتم ةيجيتارتسا ىلإ ةجاحلا ىلع دّدشو .شيعلا لبس ىلع ىدملا ةديعبلا
زجاوحلا ةلازإو نواعتلاو قاوسألا لماكتو يراجتلا طبارتلا زيزعت ةيمها ىلعو ،عارصلل ةيبلسلا راثآلا فيفختو
.مامتهالاب ةريدج ةيسايسو ةيعامتجاو ةيداصتقا تارييغتل قيرطلا دهمي امم

 ةينانبللا فحصلا يف ةصصختملا تالاقملا  |3
تلوانت .شيجلا ةلجم يف اهرشنّ مت تالاقم6 ىلإ ةفاضإلاب ةيّلحم فحص5 يف ترشُن تالاقم5 دادعإ َّمت

نم اهريغو يراجتلاو يداصتقالا عضولا ،ةمكوحلا ،ماعلا ءارشلا ،انوروك ةحئاجك ةفلتخم عيضاوم تالاقملا هذه
.عيضاوملا

http://www.institutdesfinances.gov.lb/publication/the-political-and-institutional-deficiencies-that-led-to-the-4th-

of-august-disaster/

http://www.institutdesfinances.gov.lb/publication/landscape-of-the-syrian-economy-and-impacts-on-the-region/
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ربع هيعباتم عم مئاد لكشب لعافتيو يفرعملا هجاتناو هتاطاشن نم نيديفتسملا عم لصاوتلل دهعملا طشني
 .ةحاتملا لئاسولا فلتخم

فحصلا يف تالاقم01
 ةيلحملا تالجملاو
،ةيداصتقالا تامزألا تايعادت لوح
حالصإلا ةرورضو ةيحصلاو ،ةيلاملاو
ةعاسلا عيضاوم نم اهريغو

ةرشابم ةينورتكلإ ةلمح22
تاروشنم وأ ثدح نع نالعإلل
ةنـّيعم تاطاشن قالطإ وأ ةديدج

رانيبو21
،ةيداصتقا عيضاوم لوح

،حالصإلا ،ةنمقرلا ،ةيلامو
   اهريغو تامزألا ةرادإ

 ةرايز03145
 ينورتكلالا دهعملا عقوم ىلع

ةيفحص تانايب6
 دهعملا تاطاشن لوح

 ينطولا ديعصلا ىلع اهتيمهأو

ةيلاملا ةبتكمللةينورتكلإ تارشن4
ةّقلعتملا تالاقملا زربأ لوانتت
ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّدجتسملاب
ةيبرعلا تاغللاب ةديدج بتكل تاحارتقأو
ةيزيلكنالاو ةيسنرفلاو

ةريصق ةيفيقثت مالفأ9
ةيفاقثلا تاعانصلا ،ماعلا ءارشلا لوح

ةحوتفملا تانايبلاو ةيعادبالاو

 تالخادم6
 مالعإلا لئاسو ربع
 عومسملاو يئرملا

نينطاوملا عم لصاوتلا

يعامتجالا لصاوتلا تاصنم|1
نينطاوملل ةمولعملا لاصيإ يف ً ايساسأً ارود يعامتجالا لصاوتلا تاصنم ىلع لعافلا روضحلا بعلي
.اهدمتعي يتلا لصاوتلا تاينقت ريوطت ىلع دهعملا قيرف رباثي ،كلذل .مهعم لعافتلاو
ىلع هباسح ليعفت0202 ماعلا يف دهعملا داعأ ،نييضاملا نيماعلا لالخmargatsnIوkoobecaF ليعفت دعب
دهعملا نع فيرعتلا يفrettiwT مهاسي .ماعلا لالخ ةحفصلا يعبتتم ددع ةفعاضم يف حجنوrettiwT ةصنم
ةبسنلاب رمألا كلذك ،نيمدختسملا ىدل ةيداصتقالاو ةيلاملا ةفاقثلا ززعيsdaerhTـلا لالخ نمو ،هتاطاشنو
.رئاز47071 ىلإ لصو نيعباتملا نم ريبك ددع ماعلا اذه تبطقتسا يتلاkoobecaFوnIdekniL تاصنمل

دهعملا ةحفص يعبتتم ددع رّوطت
17 500

17 000

16 500

16 000

15 500

15 000

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
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ينورتكلالا دهعملا عقوم  |2
ةرايز03145 ـب اوماق9102 ماعل رئاز7588 ـب ةنراقمً ارئاز12304 ,0202 ماعل ينورتكلالا عقوملا راّوز ددع غلب
.تاروشنملا مسقل دوعت  اهنم %62 ،ةحفص641511 ىلع اهلالخ اوعلطا .ةلاقنلا مهفتاوه ربع اهنم 55%
ىلإ لوصولا لّهست ينورتكلالا هعقوم نم ةيلاملا ةبتكملا ةحفص ىلع ةديدج طباور5 ماعلا اذه دهعملا مّدق
:ةعاسلا عيضاوم لوح تامولعملا تادعاقو تاروشنملا مهأ

؛0302 ةدنجأ
؛انوروك ةحئاج
؛ةيداصتقالاو ةيلاملا حالصإلا ةطخ
؛ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا
؛يعامتجالا عونلل ةيعارملا ةنزاوملا
.ةيلاملا ثيدح

،ةيلاملا ثيدح نم نيددع ماعلا اذه دهعملا ردصأ
0202 بآ4 يف توريب أفرم راجفنإل17 ددعلا صصخو

ةيلاملا ةرازوب تقحل يتلا رارضألا راجفنإلا لوح صاخلا ددعلا لوانت
كرامجلا ةمظنم ماع نيمأ ةرايز نع صخلمو ةيلاملا اهتفلك ريدقتو
اوشياع نيذلا نيفظوملل ةيح تاداهش نمضت امك .نانبل ىلإ ةيملاعلا
سيئر بئان عم ةلباقم )1 :اهّمهأ ءاربخ عم ةدع تالباقمو راجفنالا ةظحل
أفرملا ةكرح ىلع راجفنالا رثا لوح نانبل لبجو توريب يف ةراجتلا ةفرغ
دصرملا ريوطت ةريدم ،ورات نورام يلاتن ةديسلا عم ةلباقمو )2 ،ةيراجتلا
 .توريب ءانب ةداعإ لوح ثراوكلل يملاعلا
ةيلاملا ثيدح ردصتس1202 ماعلا نمً ءادتباو هّنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
.طقف ةينورتكلإلا ةخسنلاب

ةيلاملا ةبتكملا  |3
تاءارجإو يرسقلا لافقإلا ببسبو .رشابم لكشب نانبل اهب ّرم يتلا ةديدعلا تامزألاب ةيلاملا ةبتكملا ترثأت
ميدقت ةعباتمو اهراوز لابقتسا يف تابوعص ةبتكملا تهجاوف ،انوروك ةحئاج راشتنا ةجيتن ةماعلا ةئبعتلا
ةنزاوم ىلع هريثأتو ةينانبللا ةريللا فرص رعس رّيغت ببسب اهتاينتقم ةدايز يف تابوعص اهيلإ فاضُي ،تامدخلا
ةبتكملاو دهعملا باصأ يذلا0202 بآ4 يف توريب أفرم راجفنإ ةثراك اهب تتأف ربكألا ةبوعصلا امأ .ةبتكملا
.ميمرتلا لامعأ ءاهتنا ىتح رهشأ ةثالث ةدمل اهباوبأ قالغإ ىلع اهتربجأ ةميسج رارضأب
ةبتكملا ةنيمأ تلمعف .اهيمدختسم عم لصاوت ىلع ةبتكملا تيقب ،تابوعصلا هذهّ لك نم مغرلابو ،نكل
حتف لالخ نم وأ ينورتكلإلا ديربلا لالخ نم اـّمإ تابلطلا ىلع درلاو تامدخلا نم ىندألا دحلا ريفوتل ةدهاج

n

n

n

n

n

n



ةحفص ميويت يف ترمتساو .ةماعلا ةمالسلا طورش ةاعارم عم بتكلا ةراعإ ةمدخ ريفوتل ةنّيعم تاقوأب اهباوبأ
 .ةيلاملاو ةيداصتقإلا تادجتسملا لوح تالاقملا مهأب ينورتكلالا عقوملا ىلع ةيلاملا ةبتكملا
ينورتكلإلا عقوملا ىلع تامولعم دعاوق ءاشنإ ىلع يلزنملا رجحلا ةرتف لالخ ةبتكملا ةنيمأ تلمع امك
تامولعملا رداصم نم اهريغو تالاقملاو تاساردلاو ثاحبألاو ةينورتكلإلا عقاوملا نم ةراتخم ةعومجم تنمضت
ناسين يف ةينانبللا ةموكحلا اهتّرقأ يتلا يداصتقإلاو يلاملا يفاعتلا ةطخو انوروك ةحئاج لوح ةقوثوملا

.ةمادتسملا ةيمنتلل0302 ةدنجأو ,ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلاو يعامتجإلا عونلل ةيعارملا ةنزاوملاو0202

ةيلاملا ةبتكملل ةينورتكلإلا ةمدخلا

bl.vog.secnanfisedtutitsni.www طبارلا ةرايز اهسرهفو بتكلا نيوانع ىلع عالطالاب نيمتهملل نكمي
عقاوم ىلع ةديدج بتك نيوانعل يرود حارتقا ميدقت لالخ نم ةعلاطملا عيجشت ىلع ةبتكملا صرحتو ،اذه
بتكلا ثدحأ نّمضتتو اهراّوز عيمج ىلع اهّعزوت ةيرهش ةينورتكلا ةرشن دادعإ لالخ نمو يعامتجإلا لصاوتلا
.ةيلاملاو ةيداصتقالا تادجتسملا لوح تالاقم ىلا ةفاضإلاب ةانتقملا

50

ريراقتو بتك نم ديدج عجرم|921

 ةيداصتقالا تادجتسملا لوح لاقم |0011
9102 ماعلا يف639 ـب ةنراقم ةيلاملاو

9102 يف059 ـب ةنراقم ً اراعمً اباتك|274

574 ـب ةنراقم ةراعإلا ةمدخ نم ديفتسم|241
9102 يف

ماقرألاب
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بتكلا ضراعم

ةكرحلا ميظنت نم باتكلل ينانبللا ناجرهملا يف0202 راذآ31و5 نيب دهعملا كراش انوروك ةحئاج نم مغرلاب
ززعتو ،مهقوقحو مهتابجاو ىلع نينطاوملا فّرعت يتلا هتاروشنم نم039 ّعزو ثيح ,سايلطنا - ةيفاقثلا
.ةيداصتقالاو ةيلاملا ةفاقثلا

انوروك ةحئاج لوح تاقلح|9

ماعلا ءارشلا لوح تاقلح |5

ةماعلا ةنزاوملا لوح تاقلح|7

)زدنبورويلاو مخضتلا( ةيداصتقأ ميهافم لوح تاقلح|2

ةفرعملا ةمدخ يف ةيعاذإ تاقلح

نواعتلا قافتإ راطإ نمضو ةيلاملا ةبتكملا تأدب ،0202 زومت يف
ريضحتب تكراشف ،اهعون نم ةديدج ةبرجتب ينانبللا شيجلا عم
نم يدنجلا جمانرب نمض اهتعاذإو ةيفيقثت ةقلح32 ليجستو
ةدع ىلع ثبت ينانبللا شيجلا ةدايق يف هيجوتلا ةيريدم دادعإ

 .ةيعاذإ تاطحم
تانطاوملاو نينطاوملا مامأ لاجملا ةيعاذإلا تاقلحلا هذه تحتف
يف رثؤت يتلا ةيلاملاو ةيداصتقالا ميهافملا ىلع فّرعتلا باب
عضولا ىلع أرطت يتلا تاروطتلا ّعبتت نم مّهنكمت يتلاو مهتايح
.ماعلا يداصتقالاو يلاملا

:ةيلاتلا عيضاوملا تاقلحلا هذه تلوانت



ةيلاملا نوؤشلا
ريوطتلاو ةيرادإلاو
يسسؤملا



نع ةجتانلا ةيلاتتملا تامدصلا صاخلاو ماعلا نيعاطقلا يف ةينانبللا تاسسؤملا رئاسك دهعملا ىقلت
ماعلا ةياهن ذنم نانبل اهفرع يتلا ةينانبللا ةريللا فرص رعس روهدتو ةيلاملاو ةيداصتقالاو ةينمألا تامزألا

ىربكلا ةراسخلا نكل .ةيلمعلاو ةيمويلا ةايحلا ماظتنا ىلع انوروك ةحئاج تاساكعنا ىلإ ةفاضإلاب اذه ,9102
هتازيهجت يفو ىنبملا يف ةريبك ةيدام رئاسخب ببست يذلاو0202 بآ4 يف توريب أفرم راجفنا ةجيتن تءاج
ىلع عاطتسملا ردق ةظفاحملا انلواح ،ةبعصلا فورظلا هذه نم مغرلابو ،هّنأ الإ .ةّيتامولعملاو ةّيبتكملا
تاطاشن ةلودج ةداعإو تاجاحلا سردل ةجهنُممو بّقرتلا ةديدش ةّيلام تاسايس دامتعا لالخ نم يلام رارقتسا
ةيلخادلا تاءارجإلل رمتسملا ميظنتلا ىلع ةردقلاو لمعلا يف ةنورملا ةسايس تمهاس امك .ةفاك ماسقألا

ةفاضإ ،ةهج نم ةنزاوملا اهظحلت نكت مل يتلاو ةّطخلا جراخ نم ةّدجتسملاو ةدراولا تابلطلا ةفاك ةيبلت يف
 .ىرخأ ةهج نم اهنع ةجتانلا تاقفنلا ةيطغتل ةمزاللا ةلويسلا نيمأت  ىلإ
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ةيلاملا ةرادإلا  |1
نم ريبك ءزج ةيبلتو ةـّيونسلا ةنزاوملا عورشم يف ةجردملا لمعلا ططخ ذيفنت نيب نزاوت داجيإ ىلع انلمع
.ماعلا ةنزاوم اهظحلت نكت مل يتلاو ةطخلا جراخ نم ةدراولا ةئراطلاو ةيئانثتسالا تابلطلا

تازاجنإلا زربأ تناكو
ةيعوبسأ تاباسح عطقو ةـّيلاملا تانايبلل يموي رادصإ

فرص رعسل قوبسملا ريغ روهدتلا امّيسال0202 ماعلا لالخ دالبلا اهتفرع يتلا ةيلاملا تابوعصلاّ لظ يف
ةنيزخ ىدل ةيلاملا ةلويسلاّ حش ىلإ ةفاضإلاب لاغشألاو تامدخلاو مزاوللا راعسأ ىلع هراثآو ةينانبللا ةريللا
ىلإ دهعملا يف يرادإلاو يلاملا مسقلا َدَمَع ،ةماعلا ةرادإلا ىلإ ةيلاملا تامهاسملا ليوحت رخأتو ةلودلا
حاتأ امم ،هيدل ةلويسلاو هتنزاومل ةـّيقيقحلا ةـّيعضولا نايبل ةيعوبسأ تاباسح عطقو ةـّيموي ةـّيلام ريراقت رادصإ
.بقاوعلا يدافتو عاطتسملا ردق ةيرارمتسالا نيمأتل ةيرورضلا ةـّيروفلا تاءارجإلاو تارارقلا ذخأ هل

ءاكرشلا لبق نم ةّلومم عيراشمل ةيلاملا ةرادإلا
 :ءاكرشلا لبق نم نيلّومم نيعورشم ةرادإّ مت

ةيقافتإ قفو يلاوتلا ىلع ةعباسلا ةنسلل كلذو ،يجيرلا ةرادإ لمع قيرف تاردق ءانبل يونسلا جمانربلا
.اهنم ةعباسلا ةداملا قفوً اـّيئاقلت دّدجت يهو3102 لوليأ62 خيراتب ةريخألا هذه عم ةعّقوملا نواعتلا

ىدل يداصتقالاو يلاملا فيقثتلا زيزعت  ىلإ فداهلا ةيلومشلاو ،ةلءاسملا ،ةنزاوملا ةيفافش زيزعت عورشم
ةيقافتإلا قفو ةدحتملا ممألل ةعباتلا فيسينويلا ةمظنم عم نواعتلاب ذّفنُي وهو ،ةنزاوملا ةيفافشو بابشلا
.9102 لوليأ61 خيراتب اهعم ةّعقوملا

حالصإلا عيضاوم يف دوهجلا لامكتساو معد
ثيدحتلا عيراشم يف ةلوذبملا دوهجلا لامكتساو معد فدهبو ،ةلويسلاو ةيونسلا تانزاوملا حشّ لظ يف
ّمت ،ةنزاوملا ةيفافش زيزعتو نانبل يف ماعلا ءارشلا ةموظنم حالصإ امّيسال اهتعباتمب دهعملا فُّلك يتلا
.تاردابملا هذه ةدناسمل ةحناملا تاهجلاو ةيلودلا تاسسؤملا  ىلإ عيراشم ضورع ميدقت
AMGIS-DCEO ,IPEM ,tatibaH NU ,knaB dlroW ,DFA,( ةحنام تاهج7 ىلإً اضرع51 ميدقتّ مت قايسلا اذه يف
siaçnarF tutitsnI ,yssabmE KU( اهنم8 ىلع ةقفاوملا تّمتو.

:يلاتلاب ةلثمتملاو ةيداعلا ةيلاملا ةرادإلا تاطاشن ىلإ ةفاضإلاب اذه
ةيلاملا ريزو نع رداصلا ميمعتلا عمً ايشامت3202و ,2202 ,1202 ماوعألل دمألا ةطّسوتم ةنزاوم عورشم
؛صوصخلا اذه يف
؛اهدعوم يف يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلل ةيرهشلا تاكارتشالا ديدست
؛ةينوناقلا لهملا نمض ةيبيرضلا تابجوتملا ةفاك ديدست
؛ةتباثلا لوصألاو تاعوبطملاو رباحملاو ةيساطرقلل ةّيونسلاو ّةيلصفلا تادرجلا
.اهب ةصاخلا تاباسحلا عطقو ةيلاملا ريراقتلا رادصإو دهعملا ءاكرش نم ّةلومم عيراشمل ةيلاملا ةرادإلا

n

n

n

n

n

n

n
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تاداريإلا

:يلي امك دهعملا تاداريإ صخلتت
ةرازو اهلّمحتت تاقفن :ةرشابم ريغ ّةيلام تامهاسم
)فيظنت ،تامدخ ،راجيإ( دهعملا نع ةباينلاب ةيلاملا
؛ةينانبل ةريل نويلم //249// يلاوح اهردقو
تارارق بجومب فرصُت :ةرشابم ةـّيلام تامهاسم
رايلم //099.1// ليوحتّ مت .ةـّيلاملا ريزو نع ردصت
؛ةينانبل ةريل رايلم //635.2// لصأ نم ةينانبل ةريل

وأ ةيونسلا لمعلا ةطخ مدخت ةـّيلام وأ ةـّينيع تابه
.0202 ماعلل رفص :دمألا ةطّسوتملا
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تاقفنلا

0202 ماعلل ةيونسلا ةيلاملا ةمهاسملا لصأ نم%87 ليصحت

:هاندا لودجلا هنّيبي امك ةحاتملا تادامتعالا نم%32.88فرص ّمت

)%(0202 تاداريإ

)%( ةنزاوملا دونب قفو0202 ماعلا لالخ تاقفنلا
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%72

تامهاسم
ةرشابم ةيلام

%37



ةباقرلاو قيقدتلا

نع يجراخلا قيقدتلل هتاباسح عضخأو امك ،داتعملا يلخادلا قيقدتلا ماظنل هتاباسح عاضخإ يف دهعملا رمتسا
.ةـّيبساحملا هدويق ةـّحص نم دّكأتللو هتانايب ةيفافش ىلعً اصرح كلذو ،ةبساحملاو قيقدتلل لقتسم بتكم قيرط
:يلاتلا زاجنإّ مت دقو

؛ةـّماعلا ةئبعتلا تاءارجإب مازتلالا مغر تاباسحلل يلخاد يعوبسأ قيقدت
؛9002 ماعلل دهعملا تاباسح سرد ىلع لمعي ناويدلا :ةرخؤملا ةبساحملا ناويد ةباقر
؛ةبساحملا ناويد ةباقرلً اليهستوً اديهمت2102 ماعلا لامعأل يجراخ قيقدت
؛9102 ماعلا لامعأل يجراخ قيقدت
.ةينوناقلا لهملا نمضو لوصألا قفو ةبساحملا ناويد ىلإ9102 ماعلل ةمهملا باسحو باسحلا عطق لاسرإ
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ديروتلا عون بسحب0202 ءارش تاّيلمع

ءارشلا تاّيلمع

ةـّينانبللا ةريللا فرص رعسل ةـّيمويلا تاـّبلقتلا ترّّثأ
ةعاطتسا مدعل كلذو ةّرقُملا لمعلا ةطخ ذيفنت ىلع
رّفوت مدعو امك ،ةدّدحم راعسأب مازتلالا نيّدروملا
.ةـّيلحملا قوسلا يف ةبولطملا مزاوللا
:ىلع دهعملا لمع كلذل

ةنزاوملا عورشم ىلع ّةينبم ةيئانثتسا ديروت ةطخ
؛ةئراطلا تاجاحلا ىلعو ةـّيونسلا
قفوو بولطملا ءارشلا عون بسحب قوسلا ةسارد
؛ةينانبللا ةريللا فرص رعسل ةيمويلا تابّلقتلا
؛ةسفانملا عيجشتل ددج نيّدروم باطقتسا
؛نيّدروملا تانايبل رمتسم ميويتو ةرادإ
.لوصأللً اقفو ديروتلا تافلمو تادنتسملا ظفح

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

تادوجوملا ةدرجو ةتباثلا لوصألا - ةبساحملا - ةنزاوملا ةيلاملا ةرادإلا ةننكم

؛ءارشلا تايلمعل ةننكمملا ةمظنألاب ةماعلاو ةيمومعلا ةبساحملا ةمظنأ طبرل ةيجيترتسا عضو
نم لوألا لصفلا يفً اـّينورتكلإ ةدرجلا ةيلمع ذيفنتب ءدبلا بقترم وهو ةتباثلا لوصألا ةننكم ةيلمع ءاهنإ
؛)sedoC raB( يطيرشلا زمرلا ربع1202 ماعلا
 .ةيفافشلاو ةقدلا نم ديزملل ةبساحملا ةمظنأ ةننكم ةعباتمو رمتسملا ميويتلا

n

n

n

ءارش
ةروتافلاب

%63

دوقع
%46
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ةيرشبلا دراوملا ةرادإ  |2
ةيرادإلاو ةيلاملا ةيتامولعملا ةمظنألا ريوطتو ةننكملا يف رّمتسملا رامثتسالا يف ةدمتعملا ةسايسلا تطعأ
بيلاسأ ربع تاطاشنلا ذيفنتو ميظنت يف ةيعون ةلقن قيقحت نم لمعلا قيرف نَّكمت ثيح ماعلا اذه اهرامث
نود ماهملا ذيفنتو ةعباتم يف تايّدحتلا ةهجاومو فورظلا عم ّفيكتلا عاطتساف .دُعب نع لصاوتلا تاودأو
ريس نسُح نيمأتل دُعب نع وأً اـّيروضح نإً اـّيعوبسأ ةيقيسنتلا تاعامتجالا ةعباتم نم ةرادإلا ّتنكمتو .قئاوع
.مزلي ثيح ّفيكتلاو تادجتسملا قفو تايلوألا ديدحت ةداعإو لمعلا

قيرفلا ءاضعأل يتاذلا ريوطتلا
هتاردق ريوطت ىلإ رداكلا نم ديدعلا أجلف ،يتاذلا ريوطتلاو ةيتاذلا ةيمنتلا ىلع لمعلا قيرف دهعملا ةرادإ ّتثح
.اهمّدقي يتلا تامدخلا ةفاكل يئاقلت ريوطت ىلإً امكُح يدؤي يذلا رمألا ،دُعب نع ةيميلعت جمارب ةعباتم ربع

قيرفلا ةيحورو لصاوتلا زيزعت
ًاعنم طالتخالا مدعو ينانبللا نطاوملا اهشيعي يتلا ةـّيحصلاو ةيداصتقالاو ةـّيلاملا ةيلاتتملا تامزألاّ لظ يف
دهعملا ةرادإ تفعاض ،ةدحولاب يعيبطلا روعشلاو بائتكالل ةنضاح ةئيب تانّوكم اّهلكو ،انوروك ءابو يّشفتل
،ىدح ىلع درفّ لكل ةيغاصلا نذألا ةسايسو رمتسملا يعامجلا لصاوتلاو قيرفلا ةيحور ةفاقث زيزعتل اهدوهج
.)syaD ecivreS-nI( ذيفنتلا ديق يه يتلا عيراشملا لوح ةيفيرعتلا ةيعامجلا تارودلاو امك

)smargorP pihsnretnI( تاعماجلا تابلاط/بالطل جّردتلا
رهش نيب حوارتت ةدمل يناديملا بيردتلا جمانرب يف ةيبنجأو ةينانبل تاعماجو سرادم نم ة/بلاط5 كراش
ماهملا ضعب يف اومهاسو تايلمعلا ةرادإو ليلحتلاو ثحبلا يف ةديدج تاراهم اوبستكا ثيح ،رهشأ ةثالثو
عم رمتسملا قيسنتلاب دُعب نع ّجردتلا ىلع مّهثحو بالطلا باطقتسا وه ماعلا ديدجو .دهعملاب ةطونملا
.مهّجردت ةعباتم نع نيلوؤسملا قيرفلا ءاضعأ

تامزألا ةرادإ  |3
ميقعتلا تايلمعو انوروك ءابو ةرتف لالخ تاءارجإلاو لمعلا

ماعلا لالخً اريبكً ايّدحت ةيلمعلا ةايحلا ماظتنا ىلع اهتاساكعناو انوروك ةحئاجّ لظ يف لمعلا ةيرارمتسا تلّكش
ريزو يلاعم نعو ءارزولا سلجم نع ةرداصلا ةيلاتتملاو ةمزلملا ميماعتلا ىلإ دهعملا ةرادإ تدنتسا .0202
ةرادإّ لك اهدّدحت بسنب ةيمسرلا ينابملا يف مهدجاوتو ماعلا عاطقلا يف نيلماعلا بوانتب قّلعتي اميف ةيلاملا
:ّ مت ،ساسألا اذه ىلع .ءابولاب نيباصملا دادعأ دايدزالً ابّنجتو نينطاوملاو نيلماعلا طالتخالً ايدافت كلذو

؛دُعب نع لصاوتلا قيرط نع تاعامتجالاو تاطاشنلا نم ديدعلا ليعفت
تاطاشنلا ريس نسح نيمأتل نيلماعلا نم %03 ـلا ىطختت ال ّةيطسوتم ةبسنب دهعملا رقم يف ةبوانملا
؛ىنبملا ميمرت لامعأو ةيلاملا ةبتكملا لامعأ رييستو امك ةيلاملاو ةيرادإلا رومألا ةعباتمو
؛ىنبملا يف دجاوتلا لالخ ةيئاقولا تاداشرإلا ميمعت
.ةماعلا ةمالسللً انيمأت نيفظوملا بتاكمو تاعاقلل يموي هبش ميقعت

n

n

n

n
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0202 بآ4 راجفنإ دعب دهعملا ىنبم ليهأت ةداعإ
موينمولألا تاهجاو تّذأت ثيح0202 بآ4 يف أفرملا راجفنإ ةجيتن ةميسج ةـّيدام رارضأل دهعملا ىنبم ضّرعت
نم مغرلابو .اهريغو ةيلاملا ةبتكملاو ةـّيتامولعملاو ةـّينفلاو ةـّيبتكملا تازيهجتلاو ةراعتسملا فقسألاو جاجزلاو
حيلصت نم اـّنكمت ،انوروك ءابو يّشفت نع ةجتانلا ةماعلا ةئبعتلا تاءارجإو ةيداصتقالاو ةيلاملا تابوعصلا
باطقتسا ربع ةيتامولعملاو ةـّينفلا ةزهجألا ضعب انلدبتساو ةيلاملا ةبتكملاو بتاكملاو تاعاقلا زيهجت ةداعإو
.ةنزاوملا يف ةرفوتملا تادامتعالا نمضو قوسلا يف ةحاتُملا راعسألا لضفأ

يمقرلا روطتلاو ةننكملا  |4
ةئبعتلا رارقبً امازتلاsmaeT قيبطت ربعً ايلخاد لمعلا ميظنت ىلع يمقرلا لّوحتلا ةطخ تزكترا
لمعلا نم ديدج طمن دامتعا قيرفلا ىلع ناكف ،انوروك ةحئاج نم ةياقولا تاءارجإو ةماعلا

قرف نيب ةيرودلا تاعامتجالا ىلع ظافحلاو لصاوتللsmaeT ةصنم دامتعا ىرج .لزنملا نم
.ةلهس ةقيرطب تادنتسملا ةكراشمو لمعلا

ةشرو يف ماسقألا ءاسؤرو ءاردملا كراش ،يمقرلا لّوحتلا ةيجيتارتسا عمً ايشامت
يف هرودو يتامولعملا جمانربلا اذه ىلع اهلالخ نم اوفّرعتIB rewoP لوح لمع
يف قيبطتلا اذه دُمتعا دقو .رارقلا ذاختا ةيلمع يفو ةرادإلا يف ةيلاعفلا زيزعت
.ةماعلا ةنزاوملاب ةّصاخلا تانايبلا ريوطت يف كلذكو ةيثحبلا تاطاشنلل ةيئاصحإلا دعاوقلا دادعإ

يمقرلا رّوطتلاو ةننكملا عيراشم يفً امدُق يضملل0202 ماعلا لالخ ةريبك دوهج تلُذب ،كلذ ىلإ ةفاضإ
ةرادإل لوألا ،نييلخاد نيماظن نم ةمّدقتم ةلحرم ءاهنإّ متف .دهعملا لمعل ةيلخادلا ةمظنألا يف امّيسال
ىلع امهتفاضتساّ متو ،)kooB sserddA(”نيوانعلا ليلد“ ماظن يناثلاو )reganaM margorP( تاطاشنلا
.توريب أفرم راجفنإ لبقً ادحاوً اموي ,0202 بآ30 خيراتب )revreS gnitsoH( ةيلاملا ةرازو يف يساسألا مداخلا
.1202 ماعلا نم لوألا لصفلل امهرابتخاو نيماظنلا نيذه مادختسا ءاجرإّ مت ,هيلع
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