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 روطس يف دهعملا

2

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 دهعملا مضي
 .ةينانبللا ةيلاملا ريزو ةياصو تحت لمعت ةلقتسم ةماع ةسسؤم دهعملا

ةماع تاسايس عنصل ةربخ تيب
 لئالدلا ىلع ةمئاق

يف تاقاطلا ءانبل ّزيمت زكرم
ةمكوحلاو ماعلا لاملا ةرادإ

لدابتل يميلقإو ينطو ىقتلم
ةينقتلا ةدناسملاو تاربخلا

حـمست ةـمادـتسم تاـكارش ينــبــن
ةديجلا براجتلاو تاربخلا باطقتساب
.ملاعلا 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 تاطحم زربأ لوح ةحمل مدّقيو ،9102 ماعل يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم جئاتن ريرقتلا اذه زجوي
.تايطعملاو
ةكراشمب ارقش وبأ نازوس ةسنألا هّتدعأ .طاسب ضيبملا ءايمل ةديسلا يئاهنلا هلكشب هتغايصو هريضحت ىلع تفرشأ

،تاردقلا مسقل يهيودلا نانج ةديسلا ،تاسايسلا مسقل طاسب ضيبملا ءايمل ةديسلا :ماسقألا ءاردمو لمعلا قيرف
تاءاصحإلا دادعإ ىّلوت .يلاملاو يرادإلا مسقلل ينعزلا ناسغ ديسلاو ،تاكارشلاو نواعتلا مسقل شيورد الور ةديسلا
 .ناصوق نازوس ةسنآلاو يليبجلا يماس ديسلا ،متاح نيباس ةديسلا ،ناموش دمحم ديسلا

0202 راذآ ىلوأ ةعبط - يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم - ةظوفحم قوقحلا عيمج ©

1-2-5309-3599-879 :NBSI

اشابلا شادكب ديج ةديسلا :يريرحتلا لصاوتلا
ينوراه يللود ةسنآلا :ذيفنتو ميمصت

 يديعر ةعبطم :ةعابط
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روطس يف دهعملا

ريرقتلا اذه

يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم ةسيئر ةملك

ماقرألاب9102 ماع تارشؤم

9102 ماعلا تاطحم زربأ

تاسايس
ماعلا ءارشلا ةموظنم حالصإ

ةماعلا ةنزاوملا ةيفافش زيزعت

تاردق
ماعلا لاملا ةرادإ

رييغتلا ةرادإو يمقرلا لوحتلا

ريوطتلاو ّملعتلا

ةيداصتقالاو ةيلاملا ةفاقثلا

ةيراقعلا نوؤشلا

كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ

ةيتامولعملاو تاغللا يف ساسأ تاراهم

تاكارش
يلحملا نواعتلا

 يبرعلا-يبرعلا نواعتلا

ةيلودلا تاسسؤملا عم نواعتلا

اسنرف عم نواعتلا

ةيلودلاو ةيميلقإلا ةيفرعملا تاكبشلا يف دهعملا تاطاشن

ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ةمدخ يف تاكارش

تامولعملا ىلإ لوصولا ليهستو يفرعملا جاتنالا

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

نأ اهنأش نم ةريبك تالّوحت دهش لب ،نانبل يفً ايداعً اماع9102 ماع نكي مل
ةيداصتقالا ةدعصألا ىلع بعصألا نوكت امبر ،ةلبقم ةلحرم حمالم مسرت
.ةيعامتجالاو ةيلاملاو

ةموظنم ثيدحتل يعسلاب تلّثمت ،ّةيعون تاردابم ماعلا علطم دهش
يف تاردقلا ريوطتو ةنطاوملاو نطاوملا ةنزاوم رادصإو ماعلا ءارشلا

ةيراقعلا نوؤشلا ةرادإو ةماعلا ةيلاملا يف ةيلكيهلا تاحالصإلا ةبكاوم
ةفاك انلذب ،ةنزاوملا ىلع دويقلاو ليومتلاّ حشّ لظ يفو .ةحاسملاو
نامضو انلمع ةطخ نم57% ذيفنتل ةيقابتسالا ططخلا انعضوو دوهجلا
  .هتدوجو لمعلا ةيرارمتسا

يهو ةقّقحُملا جئاتنلاو تّاطحملا نم ريثكلا ،9102 ماعل انريرقت يف
دقو ”تاكارش - تاردق - تاسايس“ يه ثالث نيوانع نمض ةنّيبم
يبيردتلاو يثحبلا انطاشن لمجمل ةّقثوم تاءاصحاو تايطعم يف اهانرهظأ
 .ةمولعملا ىلإ لوصولا ليهستو يلاملاو يرادإلاو

تاحالصإلا كلست نأ ديدشٍ صرحب بّقرتن ،0202 ماع ةيادب يف نحن اهو
ريضحتلا بكاوت يتلا كلت امّيسال ؛ذيفنتلا ىلإ اهقيرط ةّوجرملا ةيلكيهلا
نومزتلم نحنو .اهريغو داسفلا ةحفاكمو ماعلا ءارشلا عيضاوم يف اهل
رطُألا ريفوتل نييجيتارتسالا دهعملا ءاكرشو ةـّينطولا تاربخلا عم نواعتلا
ةيبيردتلا ةيلودلا ريياعملاو تايجهنملا دمتعت ةـّيرصع ةـّماع تاسايسل ةـّينفلا
 .نطاوملا عم طباورلا زيزعت ةـّيمهأ لفغن نأ نود ةيميظنتلاو

ةيباجيإلا تاجرد ىلعأ نمض جتنملا لمعلا ىلإ ةلبقملا ةرتفلا يف عّلطتن
 .ةلودلا موهفم خيسرت ليبس يف يعولاو نواعتلاو
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ماقرألاب9102 ماع تارشؤم
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 ينقت معدب ةيثيدحت تاردابم

يفنم

تاكارشتاسايس تاردق

5

ةيلود تاسسؤم
4

طاشن

عم

78

,يلحمكيرش
يلودو يميلقإ

59
طاشن

120
ة/بردتم

2 162

دهعملا تاطاشنل يفارغجلا عيزوتلا ةديفتسملا تاهجلا
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6% 6%

تارادإ
تاسسؤمو
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25%

ةرازو
ةيلاملا

61%

 عيضاوملا بسحب ةطشنألا

25%

20%

15%

10%

5%

0%
دادعإ
ذيفنتو
ةنزاوملا

8%

ةمظنألا
ةيتامولعملا

2%

ملعتلا
ريوطتلاو

6%

ةمدخلا
ةماعلا

ةرادإو
رييغتلا

22%

ةكارشلا
نيب

نيعاطقلا
ماعلا
صاخلاو

1%

ةفاقث
ةيداصتقا

ةيلامو

12%

ءارش
ماع

23%

بئارض
موسرو

5%

ةيراقع
ةحاسمو

6%

تاغل

5%

ةبساحم
قيقدتو
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 لخدم
ةرادإ ىلإ
ماعلالاملا

4%

ةحفاكم
مئارجلا
ةيلاملا

1%

بابشلا



9102 ماعلا تاطحم زربأ

6

رئاود ءاسؤرو يراقعلا لجسلا ءانمأ نيب قيبطتلا ديحوت
ةحاسملا

يناثلا نوناك
نيـعاـطـقـلا نـيـب ةـكارشلا عـيراشم يف ةـيـفاـفشلا زـيزـعـت
صاخلاو ماعلا

طابش

  يعامتجالا عونلل ةيعارملا ةنزاوملا
راذآ

نانبل يف ماعلا ءارشلا ةموظنم مييقتلSPAM حسم قالطإ
ناسين

ماعلا نمألل ةماعلا ةيريدملا عم نواعت ةيقافتا عيقوت
رايأ

TPFNC يسنرفلا كيرشلا عم دعب نع بيردت جمانرب لوأ

ناريزح

غبتلا رصح ةرادإ حلاصل ةدايقلا يف ةيصصخت ةداهش لوأ
 كابنتلاو

زومت
تايدلبلا يف ةنزاوملا ذيفنتو دادعإ

بآ
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روضحب9102 ماعلل نطاوملاو ةنطاوملا ةنزاوم قالطإ
 ءارزولا سلجم سيئر ةلود

لوليأ
ةماعلا ةيلاملا ةيريدم يف يلخادلا قيقدتلا

لوألا نيرشت

 ينانبللا شيجلا يف ةبيتك دئاق ةرودل ّبردملا بيردت
يناثلا نيرشت

تيوكلا يف طيطختلل يبرعلا دهعملا حلاصل يبيردت جمانرب
تامدخلاو علسلا ىلع لوصحلا تاءارجإو دعاوق لوح
)ماعلا ءارشلا(

لوألا نوناك

ةيسنرفلاب ءالمإلا
  ةماعلا تارادإلاو سرادملا نم ةـّيسايق ةكراشم

ةقباسم يف اورابت ةكراشمو كراشم004 نم رثكأ
هرايتخاّ مت يذلا عوضوملا .ماعلا اذه ةيسنرفلاب ءالمإلا
0302 ةمادتسملا ةيمنتلا ةدنجأ ليومت ىلإ قرطت

ىدل ىلوألا ةراشتسملا ّتلوت .يبرعلا ملاعلا يف
ةوالت ونالاتاك هينيرغ انيلاس ةديسلا ،ةيسنرفلاةرافسلا
 .زئاوجلا عيزوتو نيكراشملا ىلعصنلا





ىدم ىلع دهعملا اهانب يتلا ةمكارتملا ةربخلا تحمس دقل
هحاتفناو يفرعملا هجاتنإ ىلعً ادمتعم ةيضاملا تاونسلا
ةبراقمل ةبلص دعاوق ءانبب ،ةديجلا ةيلودلا براجتلا ىلع
ةـّيرصع ةّيجهنم دعاوق ىلع اهتغايصو ةماعلا تاسايسلا
ةـّيعونلاو ةـّيمكلا تارشؤملاو نئارقـلاو تاـناـيـبـلا دـمـتـعـت
ىلعً اضيأ تابراقملا هذه دمتعت .ةنراقملا تاساردلاو
ماع عاطق نم تاسايسلا هذهب نيينعملا ةفاك عم كراشتلا
ماعلا شاقنلا ةرئاد عيسوت ىلعو يندم عمتجمو صاخو
ةيلباق نم ديزيو تاسايسلا هذه غوص لّهسي لكشب
ءاربخلا قيرفو دهعملا عاطتسا ،9102 ماع لالخ .اهقيبطت
جئاتن اوققحي نأ جراخلاو لخادلا نم مهبطقتسا نيذلا

ةنزاوملا ةيفافشو ماعلا ءارشلا عيضاوم يف ةسوملم
  .ةماعلا

تاسايس
ماعلا ءارشلا ةموظنم حالصإ
ةماعلا ةنزاوملا ةيفافش زيزعت
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طورشلا رتافد ثيدحت

 طورش رتفد ميويتو ةعجارمل ةعاس|21
تاصقانملا ةرادإ عم مزاوللل يجذومن

 ةماعلا ةيريدم حلاصل ةينقت ةدناسم ةعاس  |81
مزاولل طورش رتفد عضول ماعلا نمالل

ةنزاوملا ةيفافش

”نطاوملاو ةنطاوملا ةنزاوم“ ليلد رادصإ|1

ليلدلا قالطا لفح يف ة/كراشم|004

ةنزاوملا ريراقت يف ةيجذومن ةبرجتل ةردابم|1

ةيلودلا ةيجهنملا ىلع زكتري لماش حسم
II SPAM
ةسسؤمو ةرادإ|57

ة/كراشم |782
لمع تاعامتجا يف ة/كراشم75
تاءاقل يف ة/كراشم93
لمع شرو يف ة/كراشم191

ماعلا ءارشلل نوناق عورشم

AMGIS-DCEO ءاربخل ةينقت تاثعب|4

نوناقلا دادعإ يف اوكراش يلودو يلحم ريبخ|41

 ةشقانمل لمع تاعامتجا يف ة/كراشم |45
ينوناقلا راطإلا

نوناقلا ةعجارمل لمع شرو يف ة/كراشم  |74

ة/كراشم

ماقرألاب

824
ةيرواشت ةعاس

203
ةيثيدحت تاردابم
5
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يطسولا رشؤملا هيلع لدي امك ملاعلا لود يف اهتليثم عم ةنراقم ةكلاهتم نانبل يف ماعلا ءارشلا ةموظنم
يذلا يعيرشتلا راطإلا نأ فورعملاو .ةصصختملا ريراقتلا نم ددعو لماشلا ءارشلا ةموظنم ةدوجل لماشلا
ريياعملا نم اهريغو ةلءاسملاو ةيفافشلا تابلطتم عم مءالتي الو رثعبمو مداقتم نانبل يف ماعلا ءارشلا مكحي
؛ةموظنملا هذهب ةينعملا تاسسؤملا تايحالص يفٍ دجم ريغو ريبك لخادت ظحالُي ،كلذك .ةدمتعملا ةيلودلا

.ّملظتلاو ضارتعإلل ةلاّعف ةمظنأ بايغو تايافكلا يف ةوجفلاو ةيسسؤملا تاردقلا يف داح صقن نعً الضف
رمتؤم يف ةينانبللا ةموكحلا هب تمزتلا املً اقفو ،ةموظنملا هذه حالصإب مايقللً ايعسو ،راطإلا اذه يف
حالصإلا راسمل قيرط ةطراخ عضو يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم ةيلاملا ريزو يلاعم ّفلك ،”رديس“
 :نييساسأ نينّوكم لوح روحمتي

ةمّظنم اهترّوط يتلا ،ّةيلودلاII SPAM ةيجهنملً اقفو لماش حسم ىلإ دنتست ةيحالصإ ةيؤر ةرولب:لوألا
 ً؛ادلب09 نم رثكأ يف تقبُطوDCEO ةيداصتقالا ةيمنتلاو نواعتلا
يرصع نوناق عورشمبً اءدب ،ةيئارجإو ةيعيرشت تاودأ ةعومجم لالخ نم ةيحالصإلا ةيؤرلا ذيفنت:يناثلا
دهعملا ناعتسا دقو .ةيجذومن طورش رتافدو ةديجلا تاسرامملا ظحليو ةيلودلا ريياعملا مرتحي ماعلا ءارشلل
هتمدق صصختمّ ينف معد نم دافتساو ،ماعلا ءارشلا يف نييصاصتخاو نييداصتقاو نيينوناق ءاربخب
  .ةيلودلا ريياعمللو تاهجوتلل ةيحالصالا ةيؤرلا ةمءالم نم دكأتللAMGIS-DCEO ةردابم

ةيرازولا ةنجللا ىلع نوناقلا عورشم حمالمو ةيحالصإلا ةيؤرلاو ةيلوألا جئاتنلا ضرعّ مت ،4/01/9102 خيراتبو
 .ءارزولا سلجم سيئر ةلود ةسائرب ةيلاملاو ةيداصتقالا تاحالصالا ةعباتم ةّفلكملا

11

ماعلا ءارشلا ةموظنم حالصإ

باحصأ  عيمج نيب ءارآلا يف قفاوت ءانبل طرتشُي
يف كراشتلا ،ءيش لك لبقوً الوأ ،ةحلصملا
حضاو مهف ىلإ يدؤي امم مييقتلا ةيلمع
روصت عضو ىلإو يلعفلا عقاولل كرتشمو
 .ثيدحتلا ةيلمعل هيلع قفاوتم
ماعلا ءارشلا يف يلود ريبخ - نوسرافإ لايناد
يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم

n

n

ماعلا ءارشلا ةموظنم مييقتلSPAM حسم|1
:ىلإ فدهي وهو9102 ناريزح يف حسملا اذه قلطأ

؛ةيعونو ةيّمك تايطعم ىلع دامتعالاب نانبل يف ماعلا ءارشلا عقاو ليلحت
؛ةلصلا تاذ ريوطتلا تالاجمو ةيئارجالاو ،ةيتاسسؤملاو ،ةيعيرشتلا تارغثلا فيصوت
 .ماعلا ءارشلا ةموظنم حالصإل ةينطو قيرط ةطراخ عضول فدهت تايصوت ةرولب

n

n

n



ةيلبقتسملاتاوطخلاولمعلالحارم
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1.

3.

4.

2.

MAPS

االطار المؤسسي
والقدرة اإلدارية

5 مؤشرات
14 مؤشر فرعي

مناهج إضافية

االطار القانوني
والتنظيمي 

والسياساتي
3 مؤشرات

18 مؤشر فرعي

2 مؤشر
6 مؤشرات فرعية

عملّية الشراء
وممارسات السوق

المساءلة والنزاهة
والشفافية

4 مؤشرات
17 مؤشر فرعي

تحليل الواقع
الوطني

قانون
المصطلحات

دليل
للمستخدم

:ةيلاتلا لمعلا ةيجهنملً اقفوSPAM حسم ذّفني
يسسؤملاو ينوناقلا نيراطإلل ةيبتكم ةعجارم
تايلمع يف ةدمتعملا تاءارجالاو امك ،ماعلا ءارشلل
؛ةرفاوتملا تاساردلا ىلع دامتعالاب ءارشلا
ةينعملا تاهجلا عم ةيرواشت لمع شرو ميظنت
يعونلا مييقتلا ءارجإل ينطولا ىوتسملا ىلع
؛ءارشلا ةموظنمل
؛ةـّيمك تايطعمو تانايب ليلحتو عمج
؛نيينعملا عم تالباقم ءارجإ
.تالاح ةسارد

n

n

n

n

n

ةسسؤملا بسحب حسملا يف نيكراشملا عزوت

ةماع تارادإ|14

ةماع تاسسؤم|22

تايدلب داحتاو ةيدلب |02

صاخلا عاطقلا|01

يندملا عمتجملا |9

راذآ -2ك
9102

ىلع ةقفاوملا
II SPAMفيلكتو
ينطولا قسنملا

ةيرشبلا دراوملا دشح
ةيلاملاو

ةنجلل لمع تاعامتجا
ةيراشتسالا

ةطخ :حسملا قالطإ
ةنجللا ،لمعلا
ةشرو ،ةيراشتسالا
ةيهيجوت لمع

لوليأ-زومت
9102

عم ةيديهمت تاءاقل
ةينعملا تاهجلا

ةكراشمب لمع شرو
ءارجإل ةينعملا تاهجلا
يعونلا مييقتلا

ناريزح-ناسين
9102

لوح شاقنلا
 ريرقتلا ةدّوسم
 ةينعملا تاهجلا عم

ريرقتلا قالطإ
 تايصوتلاو يئاهنلا

ناريزح-ناسين
0202

1ك -1ت
9102

يعونلا مييقتلا لامكتسا
ةّيمكلا تانايبلا عمجو

ىلوألا ةدوّسملا دادعإ
حسملا ريرقت نم

راذآ -2 ك
0202

ةينطولا ةيراشتسالا ةنجلل عامتجا|01

ةينعملا تاهجلل ةيهيجوتو ةيديهمت تاعامتجا |4

لمع شرو|5

ءاربخلل تاثعب|4

ماقرألاب

نييلودو نييلحم ءاربخ ةكراشمب ذّفنُيو ،ةينطو ةهج57 نم رثكأ هذيفنت يف تمهاس ؛ةيكراشت حسملا ةيجهنم
.ةيمنتلل ةيسنرفلا ةلاكولاو يلودلا كنبلا نم ةدناسمبو

ةيسسؤملاو ةيعيرشتلا رطألا ةهجل عقاولل قيقدلا ليلحتلاو تانايبلاو تايطعملا ىلعSPAM ةيجهنم دمتعت
.داسفلا رطاخمو ةيلاحلا تاسرامملاو
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لمعلا ةيجهنم

نانبل يف ماعلا ءارشلل يرصع نوناق عورشم|2
ةدناسمب ماعلا ءارشلل ديدج نوناق عورشم دادعإ ىلع دهعملا لمع ،ةيلاملا ريزو يلاعم فيلكت ىلعً ءانب
فوسو .ةديجلا تاسرامملاو ةيلودلا ئدابملاو ماكحألا عم قباطتي نييلودلاو نييلحملا ءاربخلا نم ةعومجم
 .ةلصلا تاذ ةيقيبطتلا ميسارملا نم ةعومجم دادعإب0202 ماعلا يف عورشملا اذه لمكتسُي

نييصاصتخالاو ءاربخلا تايصوت
 ؛نييلودلا
؛نييلحملا ءاربخلا تايصوت
ةينطولا تاهجلا عم تارواشم
؛ةينعملا
ءارشلا لوح ينطولا رمتؤملا تايصوت
.)8102 ناريزح ،ةيلاملا ةرازو( ماعلا

ًاقباس ةعوضوملا نيناوقلا عيراشم
عجارملا نم اهريغو نانبل يف
 :ىلإ ةفاضإلاب ةيلحملا تاساردلاو

؛)9102( ندرألا
؛)8102( رصم
؛)4102( نيطسلف
.)4102( سنوت

ةرداصلا ةرشع ينثالا تايصوتلا
نواعتلا ةمظنم سلجم نع
نأشب ةيمنتلاو يداصتقالا
؛)6102( ةماعلا تايرتشملا

يجذومنلا لارتيسنوألا نوناق
.)1102( يمومعلا ءارتشالل

ةينعملا تاهجلا عم رواشتةنراقم براجت ليلحتةيلودلا ريياعملا ىلإ دانتسإلا

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

 ماقم ىلع ةيحالصالا ةيؤرلل ضرع|2
تاحالصإلا ةنجل -ءارزولا سلجم

نوناقلا دادعإ يف مهاسم يلودو يلحم ريبخ|41

نوناقلاعورشم ةعجارمل عامتجإو  لمع ةشرو |22

ءاربخل ةينقت ةدناسم تاثعب|4
AMGIS-DCEO

نم ةيلود ةينقت ةدناسم ةعاس|08
AMGIS-DCEO

ماقرألاب

ةيجذومنلا طورشلا رتافد ثيدحت|3
دانتسالابو ،ةيجذومنلا طورشلا رتافد ثيدحتل ينطولا ىوتسملا ىلع ءاكرشلا عم ةلوذبملا دوهجلا راطإ يف
:نيتيساسا نيتردابم دهعملا يف ءاربخلا قيرف ذّفن ،3102 ماع ةيلاملا ةرازو اهترّوطو قبس يتلا رتافدلا ىلإ

؛مزاوللاب صاخلا يجذومنلا طورشلا رتفد ثيدحتو ةعجارمل تاصقانملا ةرادإ ماع ريدم عم نواعتلاب تّلثمت:ىلوألا
رتفد عضول ماعلا نمألل ةماعلا ةيريدملا نم قيرفل ةينقتلا ةدناسملا نم ةعاس81 ميدقتب تلّثمت:ةيناثلا

تاءارجا ريوطت ىلإً الوصو ةيريدملا اهب موقت يتلا تايرتشملا ةفاك يف مزاوللا ديروتل يجذومن طورش
عّقوتملا نم .ينورتكلالا ءارشلل سيسأتلا كلذكو ،نيّدروملا عمً ايجراخو ،ةينعملا تاهجلا نيبً ايلخاد ءارشلا
بيردتو ةرادإلا لبق نمً ايمسر طورشلا رتفد دامتعا لالخ نم0202 ماع لالخ دهجلا اذه لمكتسُي نأ
.هقيبطتب نيينعملا

n

n



نم نينطاوملا نيكمتل ساسأ طرش وه ةلودلا ةيلامو ةماعلا ةنزاوملاب ةّقلعتُملا تامولعملا ىلإ لوصولا قح
فلتخم فينصتو هسايق نكمُملا نم حبصأً اـّيمكً اعباط ةريخألا ةنوآلا يف بستكا دقو ،مهتاموكح ءادأ مييقت
 .هساسأ ىلع نادلبلا
كلذكو يملاعلا طّسوتملابو ةقطنملا نادلبب ةنراقم )24/001( نانبل ةبترم عجارت ةحوتفملا ةنزاوملا حسم نّيب
.ةلصلا تاذ ىرخألا تارشؤملاو )3/001( ةيفافشلا رشؤمك تارشؤملا فلتخم يف هتبترم عجارت

،8102 ماع ذنم دهعملا لمعي ،عقاولا اذه نمً اقالطنا
ىلع ،تاقفنلا ةبقارمو ةنزاوملا ةيريدم عم نواعتلاب
تاردابملا نم اهريغو نطاوملاو ةنطاوملا ةنزاوم رادصإ
ةيثحب قاروأ دادعإك ةنزاوملا ةيفافش زيزعتل ةفداهلا
ةيلحملا لفاحملا يف يملع عباط تاذ تالخادمو
ىلع يعمتجملا راوحلا عيسوتل هنمً ايعس ةيلودلاو
 .ريياعملاو لئالدلا ةدعاق

ةماعلا ةنزاوملا ةيفافش زيزعت

14

نانبل-7102 ةحوتفملا ةنزاوملا حسم

001/3ةيلاملا ةيفافشلا

001/11         ةنزاوملا ىلع ةباقرلا

001/0ةلءاسملاو ةماعلا ةكراشملا

نطاوملاو ةنطاوملا ةنزاوم|1
تايصوتو ةيملاعلا ريياعملا ىلع ّدرت ،ةقحلملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نوناق نع ةطسبم ةغيص يه
هجوأو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةموكحلا تايولوأو تاّهجوت ىلع عالطالا نطاوملل حيتتو ،يلودلا عمتجملا
.رينتسُم لكشب ةبساحملاو ةلءاسملا يف مهرود ةسراممب مهل حمسي امم هليومت قرطو ماعلا لاملا قافنإ
تاسسؤملاو ةحناملا تاهجلاو صاخلا عاطقلاو نانبل يف يندملا عمتجملا مامتها ىلع ةردابملا هذه تزاح
 .يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةنسلل ليلدلا اذه رادصإل دهعملا عفد ام ،نانبل يف ةلماعلا ةيلودلا

”ماعلا لاملا ةرادإ مظن حالصإ“ لوح ةلخادم

يلاملاو يداصتـقالا عـقاوـلا دـهـعـمـلا ءارـبـخ ضرـعـتسا
ىلإ ةفداهلا تاردابملا ىلع ءوضلا نيطّلسم نانبل يف
نينطاوملا لوصو ليـهستو ةـيـلاـمـلا ةـيـفاـفشلا زـيزـعـت
لمعلا ةشرو لالخ ةيلاملا تانايبلاو تامولعملا ىلإ
طـسوألا قرـشلل ةيـنقتلا ةدعاـسملا زـكرم اهمّظن يذلا
ةرادإ زيزعت“ ناونع تحت يلودلا دقنلا قودنصل عباتلا
.”ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف ماعلا لاملا



910215ماعل يونسلا ريرقتلا

ةّينطاوملل لخدم ةنزاوملا ةفاقث
9102ماعل نطاوملاو ةنطاوملا ةنزاوم قالطإ لفح

،ليلخ نسح يلع ذاتسألا ةيلاملا ريزو يلاعمو ،يريرحلا دعس ذاتسألا ءارزولا سلجم سيئر روضحو ةياعرب
زهان نانبل يف ةيلودلا تامظنملاو تارافسلا يلثممو صاخلا عاطقلاو ةلودلا يف نيلوؤسملا رابك نم دشحو
ساسأ ةقيثوك اهتـّيمهأل حرشو”9102 ماعل نطاوملاو ةنطاوملا ةنزاوم“ قالطإّ مت ،ةيصخش004 ـلا مهددع
 .ةيلاملا ةيفافشلا زيزعتل
ّمخضتلاو يداصتقالا ومّنلاب ةقلعتملا تاعّقوتلاو ،ةلودلل يلاملا عضولا نع تامولعم ةقيثولا هذه تنّمضت
زربأو ماعلا قافنالا هجوأو اهرداصمو ةلودلا تاداريإ لوح تاحورش ىلإ ةفاضإلاب ،ماعلا نيَّدلاو زجَعلاو
.9102 ةنزاوم نوناق يف تجرُدأ يتلا تاليدعتلاو تاءارجإلا

نيينورتكلإلا نيعقوملا ىلع اهرشنّ متو ،ةيزيلكنإلاو ةيسنرفلاو ةيبرعلا ثالثلا تاغللاب ةقيثولا هذه تردص
ددع دقعو ةـّيقرو ةخسن0053 عيزوتّ مت امك ،يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعملو ةّـَيلاملا ةرازول نيَِعباتلا

.ةيداصتقالا ةفاحصلاو يندملا عمتجملا تائيهو ةيبابش تاعومجم عم شاقنلا تاقلح نم

ةنزاوملا ريراقت يف ةيجذومن ةبرجتل ريضحتلا|2
دمعو .نانبل يف فسينويلا ةمّظنم نمً اصاخً امامتها اهماقرأ يف ةءارقلاو ةنزاوملا ةيفافش عوضوم لان
نيماعلل ”ةنطاوملاو نطاوملا ةنزاوم“ ريوطت ةيفيك يف ريكفتلا ىلإ دهعملا نمو فيسنويلا نم كرتشم قيرف
ىدمو اهتنزاوم ذيفنت لوح ريراقت رادصإ ةهجل ةدّدحم ةرادإ عم ةيجذومن ةبرجت ثادحتسا يفو1202و0202
أدب .ةرادإلا ةيفافش نم زّزعُت تاودأ ريفوت يف دعاست نأ ةبرجتلا هذه نأش نم .اهل ةعوضوملا فادهألا قيقحت
.0202 ماع لالخ لمعلا جئاتن رهظت نأ ىلع9102 ماع رخاوأ يف ةطشنألا هذهل ريضحتلا





تاردق
ماعلا لاملا ةرادإ
رييغتلا ةرادإو يمقرلا لّوحتلا
ريوطتلاو مّلعتلا
ةيداصتقالاو ةيلاملا ةفاقثلا
ةيراقعلا نوؤشلا
كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ

ةيتامولعملاو تاغللا يف ساسأ تاراهم

يفً اـظوـحـلـمً اـعـجارـت يموـكـحـلا ءادألا ةـيـلاــعــف تدــهش
0102 ماع ةطقن54 نم تضفخنا ثيح ةريخألا تاونسلا
تربتعاو ؛يلودلا كنبلا تارشؤم بسحب7102 ماع33 ىلإ

ةيلاملا تايافكلا يف صقنلا نأ ةيلودلا ريراقتلا مظعم
ىزعيو ،ةينانبللا ةموكحلا ىلإ ةبسنلابً اينامتئاً ارطخ ّلثمي
ةبسنلاب اّميس ال ،ةيلاملا تايافكلل ةيرصع رطأ بايغ ىلإ كلذ
فلتخم يف ماعلا لاملا ةرادإ نولوتي نيذللا نيفظوملل
يلاملا بيردتلا ةيمازلإ مدعو ةلودلا تاسسؤمو تارادإ
 .رمتسملاو يساسألا

اهدهشت يتلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تايدحتلاّ لظ يف
نييلاملا نيلوؤسملاو نييدايقلا رابك قتاع ىلع عقي ،دالبلا

مهتاسسؤمل يلاملا نزاوتلا ىلع ظافحلا ةّمهم ةلودلا يف
طورشلا لضفأ نمض ةماعلا لاومألا ةرادإ نسُح ىلعو
ًاطاشن ،ماعلا اذه دهعملل ناك كلذل .ةينهملاو ةينوناقلا

يف اّميس ال ةـّيعون ةيبيردت جمارب ذيفنتو عضو يفً ازيمم
ةّبردتموً اّبردتم4012 اهنم دافأ ،ماعلا لاملا ةرادإ عيضاوم

ىلع بيردتلا ىوتحم رصتقي ملو .طاشن49 يف اوكراش
تاسراممو ةـّيلود براجت ىلع ءاضأ لب يلاحلا عقاولا ليلحت
ماعلا ءارشلاو ةيلاملا تامزألا ةرادإو ةنزاوملا يف ةّديج
  .عيضاوملا نم اهريغو قيقدتلاو
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جماربلا يف ة/كراشم
ةيبيردتلا

ماقرألاب

2 162
طاشن

120
ةيبيردتلا تارودلا لدعم
دحاولا فظوملل

1.42

ةيدلب/ةرادإ/ةسسؤم
157

ةيبيردت ةعاس
2 029

بيردتلا يف ةكراشملا دعب ىضرلا ةجرد

%35%74

عيضاوملا بسحب ةطشنألا

20%

15%

10%

5%

0%
ةحفاكم
مئارجلا
ةيلاملا

1

 لخدم
ةرادإ ىلإ
ماعلا لاملا

5

ةبساحم
قيقدتو

تاغل ةيراقع
ةحاسمو

بئارض
موسرو

777

ءارش
ماع

99

ةفاقث
ةيداصتقا

ةيلامو

ةكارشلا
نيب

نيعاطقلا
ماعلا
صاخلاو

1

ةمدخلا
ةماعلا

ةرادإو
رييغتلا

1616

7

ةمظنألا
ةيتامولعملا

3

دادعإ
 ذيفنتو
 ةنزاوملا

11

ملعتلا
ريوطتلاو

مييقتلا جئاتن زربأ

تاعقوتل جمانربلا ةيبلت ةبسن
 نيكراشملا

 جمانربلا لالخ ةديدج فراعم باستكا ةبسن

ةحورطملا بيردتلا عيضاوم طابترا ةبسن
ةيفيظولا تاراهملاب  تاراهملاب

ةبستكملا فراعملا قيبطت ةيناكمإ ةبسن
لمعلا ناكم يف

89%

92%

78%

79%

8.26
★★★★★
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 ماعلا لاملا ةرادإ

ةماعلا ةنزاوملا|1
ةيناكمإ ردقب ةيلاملا اهتارايخو ةماعلا اهتاسايس نع ةلوؤسم ملاعلا لوح تاموكحلا نأ يلودلا عمتجملا ربتعي
دادعإ نع نيلوؤسملل،9102 ماع لالخ دهعملا رّفو ،أدابملا اذه نمً اقالطنإ .اهتلءاسم ىلع اهينطاوم ةردقو
يلاملاو يداصتقالا عقاولا ةبراقمو مهف ىلع ةردقلا ،تايدلبلاو ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا يف تانزاوملا
لالخ هتاّهجوت قيبطتو ،ةيلاملا ريزو نع رداصلا ةنزاوملل يونسلا ميمعتلا ىوتحم ليلحتب مهل حمسي لكشب
تاسسؤملا ةنزاوم لاط لّصفم يقيثوت لمع ،ماعلا اذه تفاللاو .لجألا ةطسوتملاو ةيونسلا ططخلل مهدادعإ
يداصتقالا عقاولا اهلالخ حرش تاءاقل ةلسلسب يندملا عمتجملا ّصخ امك .ّةلقتسملا تائيهلاو ةماعلا
ءاضأ لب يلاحلا عقاولا ىلع بيردتلا ىوتحم رصتقي ملو .اهب ةطبترملا تايدحتلاو ةنزاوملا ماقرأو ينانبللا
.يعامتجالا عونلل ةيعارملا ةنزاوملاك ةّديج تاسراممو ةيلود براجت ىلع

يبيردتطاشن
10

ة/بردتم
174

ةيبيردت ةعاس
121

 نيكراشملا تاعقوتل جمانربلا ةيبلت ةبسن

 جمانربلا لالخ ةديدج فراعم باستكا ةبسن

ةبستكملا فراعملا قيبطت ةيناكمإ ةبسن
لمعلا ناكم يف

ةلودلل ةماعلا ةنزاوملا
ةقحلُملا تانزاوملاوةماعلا ةنزاوملا نوناق

 ةماعلا ةنزاوملا
بوبحلا زجع

ردنمشلاو
لَّومم يركسلا

ةنزاوملا نم
)ةمهاسم(

 رفو
بيصنايلا

لاحي ينطولا
ةنزاوملا ىلإ

)تاداريإ(

رفو
لاحي تالاصتالا

ةنزاوملا ىلإ
)تاداريإ(

ةنيزخلا فلس

تاسسؤملاضعب
قيدانصلاوقفارملاو

ةماعلاتائيهلاو

ةنيزخلا تاقفن

تايدلبلا تانزاوم

تالاصتالا

ينطولا  بيصنايلا

يركسلا ردنمشلاو بوبحلا

ةقحلملا تانزاوملا

89%
91%

74%
مييقتلا جئاتن زربأ

ماقرألاب
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دادعإ تاينقتب ةماع ةسسؤم41 نمً الوؤسم02 قّمعت
ةنراقملالوادجو ةـكـلذـفـلا دادـعإ ةـيـلآ اـمـيسال ةـنزاوـمـلا
تاـيصوـت ةـلسلس اودّدـحو تاـقـفـنـلاو تادراوـلا رـيدـقـتو
.مهلمع نيسحتل

ةنزاوملا دادعإ تاينقت

يعامتجالا عونلل ةيعارملا ةنزاوملا

0202 ميمعت

 ةيبيردتلا جماربلا

طيطخت ةادأ ةنزاوملا

مهفراعم اوقّمع ةسسؤمو ةرادإ82 نم ة/كراشم34
اهـطاـبـترا ىدـمو يعاـمـتـجالا عوـنـلـل ةـيـعارـمـلا ةـنزاوـمـلاـب
اوضرعو ماع لكشب داصتقالاو ةماعلا ةيلاملا تاحالصإب

.نانبل يف اهدامتعا تابّلطتم زربأل

ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل ةادأةنزاوملا

ةءارق ةيلآ ىلع ةماع ةارادإ13 نمً الوؤسم53 فّرعت
هيلع زيكرتلا بجي ام زربأو تاقفنلا ريدقتو ةنزاوملا ميمعت
.0202 ماعل ةيلاملا ةرازو تاّهجوتلً اقفو

بّلطتت يعامتجالا عونلل ةيعارملا ةنزاوملا
دعـُبلا جاردإ نّمضت قيبطت تايلآوً ايسايسً امازتلا
لوصولاً اضيأ بّلطتتو ،طيطختلا يف يردنجلا
 .ةلماكتمو ةلهس ةقيرطب ماقرألاو اتادلا ىلإ
 دهعملا ةسيئر - طاسب ضيبملا ءايمل
9102 راذآ ،لمعلا ةشرو حاتتفا ةسلج

 يعامتجالا عونلل ةيعارملا ةنزاوملا لوح ةيحاتتفالا ةسلجلا تايصوت
 ؛ةنزاوملا ميمعت يف يعامتجالا عونلل ةيعارملا ريياعملا جاردإ
 ؛يعامتجالا عونلل اهتاعارم يف ةدئارلا عيراشملا رثأل مييقت ءارجإ
؛يعامتجالا عونلا بسحب تامولعملاو تانايبلا عمج ىلع لمعلا
 ؛يعامتجالا عونلاب ةطبترملا اياضقلاب يعولا زيزعت
  .ةحلصملا باحصأ نيب نواعتلاو كيبشتلا

n

n

n

n

n



910221ماعل يونسلا ريرقتلا

ةنزاوملا عيضاوم لوح تاربخلا لدابت
.جراخلاو نانبل يف ءاكرشلا اهمظن تاقلحو تارمتؤمو ةصصختم ةيملع تاماهسإب ماعلا اذه زّيمت

طاشنلا ناونعةمظنملا ةهجلا/كيرشلا

يف ةنزاوملا يلوؤسم رابك عامتجا
يلاـمشو طسوألا قرشلا ةــقــطــنــم
ايقيرفإ

:دمألا ةطسوتـم ةـنزاوـمـل طـيـطـخـتـلا
تايلآو لئاسو

ناكملا

ايلاطيا - اترزك

تيوكلا

 نيكراشملا ددع

2

1

ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم
ANEM-DCEO

داصتقالل يلودلا دقنلا قودنص زكرم
طسوألا قرشلا يف ليومتلاو

ةينانبللا تايدلبلل ةيلاملا ةرادإلا|2
مهبيردتو تايدلبلا يف نيلوؤسملا تاردق ريوطت يف هدوهج دهعملا لمكتسا ،ةقباسلا تاونسلا رارغ ىلع
عم قايسلا اذه يف نواعتو .نينطاوملا عم ةقثلا تاقالع ءانبو ماعلا لاملا ةرادإ تاعوضوم ىلع صاخ هجوب
عورشم“ نمض تايدلبلل ينقتلا بتكملا/ةدحتملا ندملا ةيعمجو ةيّلحملا سلاجملاو تارادإلل ةماعلا ةيريدملا
 .”فلأ“ ةيعمج عم كلذكو”ةينانبللا تايدلبلا يف نيينفلاو نيبختنملا نيب لصاوتلا ةكبش ةيمنتو زيزعت

يبيردتطاشن
9

ة/بردتم
101

ةيبيردت ةعاس
93

نيكراشملا تاعقوتل جمانربلا ةيبلت ةبسن

 جمانربلا لالخ ةديدج فراعم باستكا ةبسن

ةبستكملا فراعملا قيبطت ةيناكمإ ةبسن
لمعلا ناكم يف

32%

13%

22%

33%

94%
89%
82%

مييقتلا جئاتن زربأ
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ةدناسم ىلإ تفده لمع شرو ةثالث يفً اكراشم26
يفو ةـيـلاـمـلا اـهدراوـمـل ةدـيشرـلا ةرادإلا يف تاـيدـلـبـلا
تاقفصلا دقع ةيفيكو ةنزاوملا دادعإو يلاملا طيطختلا
تدقع.ةيلاملا ريراقتلا دادعإو تاباسحلا كسمو ةيمومعلا

.عاقبلاو بونجلاو نانبل لبجو لامشلا يف شرولا هذه

تايدلبلا يف ماعلا قافنالا ديشرتل ةادأ ةنزاوملاةيلحملا ةيمنتلل ةادأ ةيلاملا ةرادإلا

ىلع اوفّرعت تايدلب4 نم فظومو ةيدلب وضع13
يف ةيدلبلا يف اهقيبطت ةيلآو ةماعلا ةنزاوملا ئدابم
.ذيفنتلاو دادعإلا يتلحرم

ماعلا ءارشلا|3
ىلإ تّهجوت ةصصختم جمارب دقعّ مت ،نانبل يف ماعلا ءارشلا ةموظنم ثيدحتل ةلوذبملا دوهجلا راطإ يف
ةيسارد ةثعب لاسرإ ىلإ ةفاضإ ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ىلع نيّميقلاو ماعلا عاطقلا يف نيلوؤسملا
يبرعلادهعملا حلاصل صاخ جمانرب ميظنت ّ مت ،يلاوتلا ىلع ةثلاثلا ةنسللو .تادجتسملا زربأ ىلع عالطالل اسنرف ىلإ
ةدناسمميدقتب ّلثمت9102 ماع ديدج .ةيبرعلا لودلا يف ماعلا ءارشلا يف نيصصختملل ّهجوت ،تيوكلاب طيطختلل
.طورش رتافدو جذامن ريوطت يف اهلمع قيرف ةبكاومو اهيدل ءارشلا تاءارجا ثيدحتل ماعلا نمألا ةيريدمل ةينقت

يبيردتطاشن
6

ة/بردتم
119

ةيبيردت ةعاس
104

اسنرف يف ةماعلا تايرتشملا ةرادإ ىلإ ةيسارد ةثعب
)EAD( ةماعلا تايرتشملا ةرادإ ىلإ ةيسارد ةثعب يف ءاربخلا نم ةعومجم دهعملا دفوأ

اسنرف يف ماعلا ءارشلا ةموظنم ريوطت ةطخ ىلع اهلالخ اوفّرعت ،اسنرف يف
اذه يف نيلماعلا نيهمتو يسسؤملا ميظنتلاو تارازولا نيب ةكرتشملا تاسايسلاو
.ءارشلا تاءارجإ ةننكمو ديحوتو طيسبتل تايجولونكتلا دامتعا ةيفيكو لاجملا

ةيدلبلا ةنزاوملاتايدلبلل ةيلام ةرادإ

 نيكراشملا تاعقوتل جمانربلا ةيبلت ةبسن

جمانربلا لالخ ةديدج فراعم باستكا ةبسن

ةبستكملا فراعملا قيبطت ةيناكمإ ةبسن
لمعلا ناكم يف

96%
96%

91%
مييقتلا جئاتن زربأ



910223ماعل يونسلا ريرقتلا

تاسسؤم8 نـمً اـبردـتـم11 فّرـعـت
يف ةـكراشمـلا ةـيــفــيــك ىــلــع ةصاــخ
ضرع دادعإ ةيفيكو ةماعلا تاقفصلا
ةسسؤملا قوقح ىلع عالطالاو حجان
ةـهـجـلا عـم لـماـعـتـلا يف اـهــتاــبــجاوو
.ةيراشلا ةيموكحلا

ةرادإ52 نـــمً اـــكراشم33 بستـــكا
لاـغشألا دوـقــع دادــعإ يف تاــياــفــك
.يراشتسالا عم ةقالعلا ةرادإو اهذيفنتو
يلودلا داحتالا دوقع يف اوقّمعتو
،CIDIF نـيـيراشتسالا نـيسدـنـهــمــلــل
زيهجتلاب اهطبر ةيفيكو ةنايصلا دوقعو
.تاراشتسالاو

يلاملا ناحيلف لساب دهعم ءاربخ ايحأ
ءارشلا لوح يبيردت جمانرب يداصتقالاو
ةّدع نمً اصصختم43 هيف كراش ماعلا
دهعملا ّرقم يف اوعمتجا ةيبرع لود
دـعاوـق يف براـجـتـلا لداـبـتـل يبرـعــلا
تامدخلاو علسلا ىلع لوصحلا تاءارجإو
ةفيظو ميهافمو ئدابم يف قّمعتلاو
.اههجاوت يتلا تايدحتلاو ماعلا ءارشلا

صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا|4
ميظنتلاو تاربخلا باطقتساو تاردقلا زيزعتل ةكارشلاو ةصخصخلل ىلعألا سلجملا عم نواعتلا ّرمتسا
صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا عيضاومل لضفأ مهف قيقحت يف مهاست جماربلا نم ةعومجمل يونسلا
يف نيلماعلا ىلإ جماربلا هذه تهجوت ؛اهب ةطبترملا لمعلا رطأو بيلاسأو ةيسيئرلا ميهافملا باستكا ززعتو
 .بيرقلا ىدملا يف عيراشملا هذه لثم ذفنت نأ رظتنُي ثيح ةماعلا قفارملاو ةيلاملا ةرازوً اصوصخ ةلودلا

يبيردتطاشن
1

ة/بردتم
23

ةيبيردت ةعاس
15

تاءارجإو دعاوق
علسلا ىلع لوصحلا
تامدخلاو

لاغشالا دوقع
اهتنايصو

 رضحأ فيك
ًاحجان ًاضرع

 نيكراشملا تاعقوتل جمانربلا ةيبلت ةبسن

جمانربلا لالخ ةديدج فراعم باستكا ةبسن

ةبستكملا فراعملا قيبطت ةيناكمإ ةبسن
لمعلا ناكم يف

99%
99%

79%
مييقتلا جئاتن زربأ
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عباتـلا طسوألا قرشلـل ةـيـنـفـلا ةدـعاسمـلـل يمـيـلـقإلا زـكرـمـلا نـم ءارـبـخ ىـّلوـت
:ىلعً اكراشم32 بيردتCATEM- يلودلا دقنلا قودنصل

؛ةيلاملا رطاخملاو فيلاكتلا
؛صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا عيراشم يف ةبساحملا
؛MARMFP ةيلاملا رطاخملا مييقت جذومن
.صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا عيراشم يف رطاخملا فيفختو مييقت

 :ماعلا ءارشلا يف ةيفافشلا
صاخلا عاطقلا عم ةكارشلا عيراشم ةّيلاعفل ساسأ نّوكم

يارسلا يف دــقــُع ءاــقــل يف دــهــعــمــلا ةسيــئر تكراش
عـيراشم يف ةـيـفاــفشلا زــيزــعــت“ ناوـنـعـب يموـكــحــلا
ةلخادم تمّدقو”صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا
ةكارشلا ةـّيلاعفل ساسأ نكرك ماعلا ءارشلا ىلع تءاضأ
،رطاخملا ةرادإو نانبل اههجاوي يتلا ةيلاملا تايدحتلاو
:ىلع اهلالخ زيكرتلاّ  مت

؛ةيلومشلاو ةيفافشلا اهّمهأ نم ةيلود ئدابم ىلإ زكتري ماعلا ءارشلل يرصعو ثيدح نوناق
نيب ةكارشلا دوقع ةرادإ ءوس  نع جتنت نأ نكمي يتلاو ةينانبللا ةلودلا اههجاوت دق يتلا ةيلاملا رطاخملا
.صاخلاو ماعلا نيعاطقلا

اهرطاخمو صاخلا عاطقلا عم ةكارشلا عيراشم ةفلك
دقنلا قودنص مامتها بلص يف يه ةيلاملا
رطاخملا ةرادإو ةيتحتلا ىنبلا ةمكوحب يلودلا
.ماعلا لاملا ةرادإو ةيلاملا
CATEM كارشإل ىلوألا ةوطخلا وه بيردتلا

ماظن ريوطتل ةينانبللا تاطلسلا ةدناسم يف
عيراشمب ةّقلعتملا رطاخملاو ةيلاملا ةفلكلا ةرادإ
.صاخلا عاطقلا عم ةكارشلا

 يميلقإلا زكرملا سيئر-روصنم ويرام

طسوألا قرشلل ةينفلا ةدعاسملل

n

n

n

n

n

n

نيعاطقلا نيب ةكارشلا عيراشم يف ةيلاملا رطاخملا مييقتو مهف
صاخلاو ماعلا



910225ماعل يونسلا ريرقتلا

ةماعلا ةبساحملا|5
نمو .ةلودلا يف يلاملا لمعلا ساسأ وه ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا يف ةيبساحملا تايافكلا ريوطت
فراعملل مئاد زيزعت ىلع لمعلا بلطتي ينهملا لكشلاب ةيبساحملا تايلوؤسملاب مايقلا نأ مولعملا
هيجوتو رارقلا باحصأل ةيلاملا ةروصلا حيضوت ىلع ةرداق ةميلسلا ةيبساحملا تايلمعلا نأ ثيح تايافكلاو
.ةيفافشلا ىوتسم عفرو يلاملا فارشتسالا تايلمع

يبيردتطاشن
3

ة/بردتم
47

ةيبيردت ةعاس
29

ةماع ةرادإ81 يف ةبساحملا عقاو ديدحتل نايبتسا

  :ةيلاتلا يحاونلا لمش
؛ةيئارجالاو ةيميظنتلا نوؤشلا

؛ةيبساحملا نوؤشلا ةننكم
؛قيقدتلا تايلمع

n

n

n

n

n

n

ةيلاملا ةرازو نمً اكراشم32 فّرعت
اهتقالعو ليوحتلا راعسأ ةـّيمهأ ىلع
تاـيـجـهـنـمـبو ةـيـبـيرضلا تاساـيسلاــب
اوسّرمتو ،يكرمجلا مييقتلاو قيقدتلا

تاكرشل ةـّيلمع تالاح ةسارد لالخ نم
.ةفلكلا باستحا قرط ىلع ةيلود

9102 ماع ةّرم لوأل اولـّجست نيكراشم3
ةيلودلا ةبساحملا ريياعم ةداهش يف
بيردتك اهريوطت مت يتلا ماعلا عاطقلل
نيبساحملا ةيعمج لبق نم دُعب نع
.ACCA نيدمتعملا نينوناقلا

ماظنلاب ةرادإ12 نمً اّبردتم32 فّرعت
ئدابملاو ميهافملاب اوقّمعتو يبساحملا
ةبساحملا ريياعمو ةيبساحملا تاينقتلاو
ماعلا عاطقلا يف ةدمتعملا ةيلودلا
SASPI.

؛ةيلاملا ريراقتلا دادعإ
؛تاردقلا ءانبو بيردتلا
.ةيبيردتلا تاجاحلاو تابوعصلا

ةبساحملا لوصأ
تارادإلل ةيمومعلا
 ةماعلا

ريياعم ةداهش
ةيلودلا ةبساحملا
ماعلا عاطقلل

رطالا ىلإ ةمدقم
رعسل ةينوناقلا
هباستحا قرطو ليوحتلا

نيكراشملا تاعقوتل جمانربلا ةيبلت ةبسن

جمانربلا لالخ ةديدج فراعم باستكا ةبسن

ةبستكملا فراعملا قيبطت ةيناكمإ ةبسن
لمعلا ناكم يف

83%
72%

61%
مييقتلا جئاتن زربأ
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 تايدلبلا ةبساحم يف ةيبيردتلا ةدحولا ىوتحم

:ةيلاتلا رواحملا لمش تايدلبلا ةبساحم يف ةيبيردتلا ةدحولا ىوتحم دهعملا رّوط
؛ةيرادإلا تانايبلاو تادامتعالا ةكرح :ةيرادالا ةبساحملا
؛ةيماتخلا تانايبلاو ةيلاملا تاباسحلا،ماعلا يبساحملا ميمصتلا ،ةيبساحملا تايلمعلا :ةيلاملا ةبساحملا
ىلإ اهل ةدئاعلا تادنتسملاو تايدلبلا تاداحتاو تايدلبلا تاباسح لاسرا ماظن :تاباسحلا لاسراو ميظنت
.)1102-90-42 خيرات0936 مقر موسرملا( ةبساحملا ناويد

n

n

n

يلخادلا قيقدتلا|6
ةرادالا يف امّيسال يلخادلا قيقدتلاب ّفلكملا اهلمع قيرف تاردق ءانب ىلع ةماعلا ةيلاملا ةيريدم صرحت
قيقدتلا ىظحي كلذك ؛8102 ماعلا ذنمPIFGD ةيسنرفلا ةيلاملل ةماعلا ةيريدملا عم نواعتت كلذل يهو ةيبيرضلا
ةيريدم حلاصل دهعملا ىلوت .ةدوجلا ةرادإل اهتايجتارتسا نمض جردنيو كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ مامتهاب يلخادلا
ةثالث تنّمضت يتلاو9102 ماعل ةيسنرفلا ةينقتلا ةدناسملا ميظنتب ةقلعتملا تابيترتلا نم ءزج ةماعلا ةيلاملا
طيطخت يف ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلاو تادراولا يتريدم نم ينعملا لمعلا قيرف ةبكاوم ىلإ تفده تاثعب
 .ةصّصختم جمارب يجيرلا ةرادإل لّهس امك ،تايصوتلا جارختساو يئاهنلا ريرقتلا دادعإو هذيفنتو يلخادلا قيقدتلا

يبيردتطاشن
10

ة/بردتم
165

ةيبيردت ةعاس
209

ةرادإ ةيجهنم لالخ نم ،يلخادلا قيقدتلا فدهي
ةرادإلا ةردق زيزعت ىلإ ،اهيلع زكتري يتلا رطاخملا
اهنم يناعت يتلا فعضلا نماكم ديدحت ىلع
لكش يأب لكشي الو ،ةيافكب اهتجلاعم ضرغب
.نيرخالا ىلع مكحلا وأ باقعلل ةادأ لاكشألا نم
 يلخاد قيقدت ريبخ -يسنرف هييفاسك
ةيلاملل ةماعلا ةيريدملا يف ةبساحملا مسق سيئرو
9102 ،دهعملا ،اسنرف يف ةماعلا

نيكراشملا تاعقوتل جمانربلا ةيبلت ةبسن

جمانربلا لالخ ةديدج فراعم باستكا ةبسن

ةبستكملا فراعملا قيبطت ةيناكمإ ةبسن
لمعلا ناكم يف

89%
86%

79%
مييقتلا جئاتن زربأ



910227ماعل يونسلا ريرقتلا

ةميقلا ىلع ةبيرضلاو تادراولا ةيريدم لمع قيرفPFIGD ةيسنرفلا ةماعلا ةيلاملا ةيريدمل ينفلا قيرفلاو دهعملا بكاو
:زاجنا يف معدلا اذه مهاس .تايصوتلا جارختساو يئاهنلا ريرقتلا دادعإو هذيفنتو يلخادلا قيقدتلا طيطخت يف ةفاضملا

؛sussecorp ed tiduA قطانملاو توريب يف تالماعملا ذيفنتو نيّفلكملا ليجست راسم قيقدت
.ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا ةيريدم يف )étimrofnoc ed te étiralugér ed tiduA( ةقباطملاو ماظتنالا قيقدت

عالطالل اوعمتجا ةماعلا ةيلاملا ةيريدم نمً الوؤسم08
ةشقانمو قيقدتلا يف ةيسنرفلا ةيلاملا ةرازو ةبرجت ىلع
لوح امّيسال اهنم ةدافتسملا سوردلاو ميهافملا زربأ

  .اهمادختساّ مت يتلا لمعلا تاودأو ةيجهنم

n

n

يلخادلا قيقدتلا ريراقت دادعإ

9102 لوألا نيرشت:ةثلاثلا ةثعبلا

قيقدتلا راسم ةباتكو ةّمهملا ةلاسر دادعإ

9102 ناريزح:ىلوألا ةثعبلا

ةيناديملا ةبكاوملاو تاودألا ةعجارم

9102 زومت:ةيناثلا ةثعبلا

يلخادلا قيقدتلا يف ةيصّصخت تاداهش

ةيبيردت تارود ميظنتوsatireV uaeruB عم نواعتلا دهعملا لّهس ،يجيرلا يف ةدوجلا ةرادإ تابلطتمل ةبكاوم
يتلا ةيجهنملا ىلعو ةدوجلا ةرادإل ةيساسألا ريياعملا ىلع اهلالخ اوفّرعت يجيرلا نمً افظوم92 نم ةعومجمل
 ً.ايملاع ةقدصم ةيصّصخت تاداهش نوكراشملا اهبجومب لان .حاجنب قيقدتلا تايلمع ذيفنتل اهعابتإ بجي

defiitreC rof retsigeR lanoitanretnI لبق نم ةقدصملاOSI rotiduA daeL:5102:1009ً ابردتم|32
srotiduA- ACRI

ACRI - srotiduA defiitreC rof retsigeR lanoitanretnI نيبيردتم|6

يلخادلا قيقدتلا ةيجهنمو ميهافم
ةماعلا ةيلاملا ةيريدمل

ةيبيرضلا ةرادإلا لمع قيرفل ةينف ةدناسم
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موسرلاو بئارضلا|7
نم ةيبيرضلا تامولعملا لدابتب ةطبترملا ةيلودلا تامازتلالا قيبطت يف ةيبيرضلا ةرادإلا ةبكاوم دهعملا ّرمتسا
تارودلا نم ددع ّمظن امك .نيبساحملاو ةبساحملا ءاسؤرو رئاودلا ءاسؤرل تّهجوت لمع شرو ةلسلس لالخ
ىلع عالطالاو تامولعملا ىلا لوصولا ليهست فدهب فراصملاو كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ حلاصل ةيبيردتلا
 .ةيبيرضلا تادجتسملا زربأ

يبيردتطاشن
11

ة/بردتم
209

ةيبيردت ةعاس
234

ةيبيرضلا تامولعملا لدابت لاجم يف نانبلل ةيلودلا تامازتلالا قيبطت ليهست

:ةيساسأ رواحم3
؛نانبل عقوم ىلع هريثأتو ةيبيرضلا ضارغألل تامولعملا لدابتو ةيفافشلل يملاعلا ىدتنملاب فيرعت
؛تامولعملا لوادت ريس نسح ىلع تامولعملا نمأ ريثأت
.ةرازولا يف ةدمتعملا ريبادتلاو تاءارجالا

n

n

n

نيكراشملا تاعقوتل جمانربلا ةيبلت ةبسن

جمانربلا لالخ ةديدج فراعم باستكا ةبسن

ةبستكملا فراعملا قيبطت ةيناكمإ ةبسن
لمعلا ناكم يف

88%
82%

74%
مييقتلا جئاتن زربأ

ةيفافشلا لوح يلودلا ىدتنملا ىلإ باستنالل يمسرلا بلطلا ةيلاملا ةرازو تعّقو32/40/6102 خيراتب
ريياعملا قيبطتب مزتلاو ةيداصتقالا ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمل عباتلا ةيبيرض ضارغأل تامولعملا لدابتو
.تامولعملا لدابتل ةيلودلا



910229ماعل يونسلا ريرقتلا

ةقلعتملا تادجتسملاً اكراشم31 شقان
ةبيرضلاو  يلاملا عباطلا مسر قيبطتب
زربأ اوجرختساو ةفاضملا ةميقلا ىلع
ةعيبط نمض اهل ّهبنتلا بجي يتلا طاقنلا
 .ةينانبللا كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ لمع

صاخلا عاطقلا نمً اكراشم81 فّرعت
ةيدأتو تاباسحلا كسم ةيفيك ىلع
هذـه تجردـنا .ةـيـبـيرضلا تاــبــجوــمــلا
ةـيـفرصمـلا تارداـبـمـلا نــمض ةرودــلا
 .ةريغصلا تاسسؤملا معدل

فراصمـلا نـم ة/ّبردــتــم25 فّرـعــت
ىلع ةبيرضلا يف تادجتسملا ىلع
ريغو ةيراجتلاو ةيعانصلا نهملا حابرأ
بتاورــلا ىــلــع ةــبــيرضلاو ةــيراــجــتـــلا
.يلاملا عباطلا مسر كلذكو روجألاو

 ةيبيرضلا تادجتسملا زربأب فراعملا زيزعت

دهعملا جراخ بيردت جمارب

،هئاكرش عم نواعتلاب نانبل جراخ موسرلاو بئارضلا يف ةصصختم جمارب يف هيّبردم ةكراشم دهعملا لّهس
.نطنشاو يف يلودلا دقنلا قودنص ميظنت نمecnanrevoG dna waL lacsiF جمانرب اهمهأ نمو

ةيمنتلاو داصتقالا|8
ريضحتل صّصختلا ةيلاع تاراهمو فراعم باستكا ةقطنملاو نانبل يف يداصتقالاو يلاملا عضولا ةّقد يضتقت
بيلاسأو ةيلاملا تامزألا ةرادإل ةمدختسملا لئاسولاو اهب ةطبترملا تايدحتلا مهفل رارقلا باحصأو تارادإلا
ةيبيردت جمارب3 ،تيوكلا يف طيطختلل يبرعلا دهعملا عم ةكارشلاب اندقع راطإلا اذه يفو .اهعم لماعتلا تايلآو
ةشروب نيبرتغملاو ةيجراخلا ةرازو يف نييداصتقالا نيقحلملا دهعملا ّصخ امك ،ةيمنتلاو داصتقالا عيضاوم يف
  .مهلمع لّهستdraobhsad cimonocE ةيداصتقا ةعباتم ريوطت ىلإ تّدأ ةيداصتقالا تارشؤملا لوح لمع

يبيردتطاشن
5

ة/بردتم
142

ةيبيردت ةعاس
67

لخدلا ةبيرض تادجتسم
تاباسحلا كسميلاملا عباطلا مسرو

ةبيرضلا تادجتسم
ةميقلا ىلع
مسرو ةفاضملا
يلاملا عباطلا

نيكراشملا تاعقوتل جمانربلا ةيبلت ةبسن

جمانربلا لالخ ةديدج فراعم باستكا ةبسن

ةبستكملا فراعملا قيبطت ةيناكمإ ةبسن
لمعلا ناكم يف

94%
94%

76%
مييقتلا جئاتن زربأ
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ىلع اوفّرعت ةماع ةسسؤمو ةرادإ42 نمً اكراشم93
ةـيـفـيـكو ةـيـلودـلاو ةـيداصتـقالا رـيراـقـتـلا دادـعإ ةـيـجـهـنـم
؛اهتنراقم ةيفيكو اهيف ةمدختسملا تارشؤملا باستحا
يّدعمو تاسايسلا يمسارل ةبسنلاب اهتـّيمهأ اوشقانو
نـع ةـيـقـيـبـطـت ةـلـثـمأب اودّوزـت اـمـك .ةـيداصتـقالا طـطـخـلا
اهنأش نم يتلا تايصوتلا اوجرختساو ينانبللا عقاولا
.ريراقتلا هذه يف نانبل بيترت نيسحت

ىلع اوفّرعت ةماع ةسسؤمو ةرادإ92 نمً اكراشم93
ةيداصتقالا رطاخملاو تامزألا ةرادإ تابلطتمو ميهافم
ءاضأ .ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا روظنم نم ةيلاملاو
سايق قرط نيكراشملل رّفوو ةيلود براجت ىلع ّبردملا

اهتاقيبطتو ةيلاملاو ةيداصتقالا رطاخملاو تامزالا ةرادإل
.ينانبللا عقاولا ىلع

نييبيردت نيجمانرب

نانبل يف ةيداصتقالا ةمزألا لوح يبرعلا فرشأ .د تايصوت نم تافطتقم

يف ةأزجم ريغو ةلماش نوكت نأ بجي حالصإلا ةيلمع
ًايسايس اهيلع قفاوتلاّ متي ةحضاو قيرط ةطيرخ راطإ
  ً؛ايعامتجاو
ءالعإو داسفلا ةحفاكمل ةمراص ريبادت داختا مهملا نم
 ؛ةنطاوملا َميق
حالصإ جمانرب نمض يلكيه يلام حالصإ قيبطتب ءدبلا
.يئاوتحالا ومنلاو ةمكوحلا نم زّزعي يداصتقا

ةيداصتقالا ثوحبلل ةيبرعلا ةيعمجلا ةرادإ سلجم وضع؛طيطختلل يبرعلا دهعملاب راشتسم،يبرعلا فرشأ
)7102-2102( يرادإلا حالصإلاو ةعباتملاو طيطختلل ريزو ؛طيطختلل يبرعلا دهعملا ءانمأ سلجمو

n

n

n

ةيداصتقالا ريراقتلا ليلحتو دادعإةيلاملاو ةيداصتقالا تامزألا ةرادإ

ةرازول نيعباتلا نييداصتقالانيقحلملل ”ةيلاملاو ةيداصتقالا تارشؤملا يف ةءارق“
نيبرتغملاو ةيجراخلا
ىلإً اثيدح اوّمضناً ايداصتقاً اقحلم02 ـل لمع ةشرو دهعملا قيرف ّدعأ ،نيبرتغملاو ةيجراخلا ةرازو عم نواعتلاب
ةادأك ماعلا ءارشلا مهفلو ةيلاملاو ةيداصتقا وركاملا تارشؤملا زربأ يف قّمعتلل ةصرف ةشرولا تناكو .ةرازولا

.جراخلا يف نيينانبلل ةيداصتقا صرف ريفوت يفو يداصتقالا ومنلا زيفحت يف ةّمهم
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ةيلاملا مئارجلا ةحفاكم يف ةصصختم ةيبيردت جمارب

تاينقت”و ”قيقحتلا لالخ تمصلاو ةيدسجلا ةغللا ةجلاعم- قيقحتلا تاينقت“ لوح نايبيردتلا ناجمانربلا مهاس
يمارجإلا سفنلا ملع يف ةثيدحلا تاّهجوتلا ىلع فّرعتلا يف ”ماع ىوتسم - بذكلا فشكو قيقحتلا
ةيتوصلاو ةيوغللاو ةيدسجلا تارشؤملا ليلحتو ةيدسجلا ةغللا فشك تاينقتو تايجهنم قيبطت يف سّرمتلاو
.تاقيقحتلا لالخ تمصلا ةجلاعمو كّشلا ةـّيحجرأ زيزعت ىلع دعاست يتلا
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نيناوقلا ذافنا تائيه نم تاهج|4

 ة/ّبردتم|14

ةيداصتقالا تارشؤملا ةعباتمو دصرل ةادأ ريوطت

cimonocE ةيداصتقالا تارشؤملا ةعباتمو دصرل ةادأ ةرودلا هذه حلاصل ناحيلف لساب دهعم لمع قيرف رّوط
draobhsadتارارقلا داختاو ةيمويلا مهلامعأ ةعباتم يف اهمادختسا ةيفيك نييداصتقالا نيقحلملا عم شقانو
 .ةبسانملا
:يف ةادألا هذه دناست

 ؛اهيف نودجاوتي يتلا نادلبلا يف يداصتقالا عضولا ليلحت
 ؛نانبل عم ةيراجتلاو ةيداصتقالا تاقالعلا مّدقت ةعباتم
 .ةيداصتقالا ةيسامولبدلا لامعأ ّهجوت يتلا تانايبلا جارختساو ليلحت

n

n

n



ومنلا قيقحتل ةيساسألا تامّوقملا ىدحإك يمقرلا لوحتلل اهتايجتارتسا يف ةيموكحلا تايصوتلا عمً ايشامت
وحن هب ةصاخلا ةيتاسسؤملا قيرطلا ةطراخ دادعإل هدوهج ماعلا اذه دهعملا ّفثك ،لودلا ةيسفانت ةدايزو يداصتقالا
ةفرعملا زيزعت ىلإ تفده جماربب ،ماعلا عاطقلا ىلإ يزاوتلاب ّهجوتو .ةيجذومن ةبرجتك اهريوطت ىلع لمعلاو ةنمقرلا
ةيجيتارتسالا ططخلا عضو يف رثأ نم هل امل ةيلاملا ةرازو لخاد لّوحتلا اذه ةبكاومو ةيمقرلا ةدايقلاب يعولاو
.لمعلا قرطو بيلاسأو ةماعلا ةرادإلا ةيلاعفو ةءافك ىلع اهرثأ نعً الضف ةيلاملاً اصوصخ تارارقلا ةعانص بيوصتو

بيوصتو ريوطت يفةثيدحلا ايجولونكتلا فيظوت قرطو يمقرلا لوحتلا تاساكعنا لوح لمعلا شرو تمهاس
 .ةيلمعلا اهتاقيبطتو ةيموكحلا تارادإلا ىلإ ةيمقرلا ايجولونكتلا لاخدإب ةطبترملا تايدحتلا لوح ميهافملا

رييغتلا ةرادإو يمقرلا لوحتلا

32

طاشن

ماقرألاب

2
ة/بردتم
75

ةيبيردت ةعاس
12

بيردتلا يف ةكراشملا دعب ىضرلا ةجرد

7.8
★★★★★

نوّمتهملاو تايدلبلاو ماعلا عاطقلا نعً الثمم35 كراش
ةيلودلا تامظنملا نمو يميداكألاو صاخلا عاطقلا نم
ليبس يف ةثيدحلا ايجولونكتلا“ لوح لمع ةشرو يف
ءاربخلا نم ةعومجم اهلالخ ىقلأ”يضارالا ةرادإ ثيدحت
ايجولونكـتـلا ةـمـظـنأ ىـلـع ءوضلا نـيـيـلـحـمـلاو نـيـيـلودـلا
ريوطتو اهظفحو طئارخلا مسر يف ةدمتعملا ةثيدحلا
 .ةيكلملا قوقح ةيامحو ةيراقعلا تانايبلل ةيتحتلا ةينبلا

تاسكعنا“لوح لمعلا ةشرو يفً اكراشم22 فّرعت
عاطقلا يف ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ىلع يمقرلا لوحتلا
اـيـجوـلوـنـكــت لاــجــم يف تاروــطــتــلا زرــبأ ىــلــع”ماعلا
يمقرلا لّوحتلاب ةطبترملا تايدحتلا اوشقانو تامولعملا
ىلعو لمعلا قرفو نيفظوملا ةرادإ بيلاسأ ىلع هرثأو
.ةئشانلا تاكرشلا عمو نينطاوملا عم يطاعتلا

”ةيتامولعملا ةروثلاو ةميلعتلا مظنلا“ لوح ةلخادم

يلودلا يفاقثلا ةليصأ مسوم لالخ دهعملا ضرعتسا
مظن يف عّونتلاو يعامتجالا كسامتلا“ ناونع تحت
ةروثلا ةبكاوم يف ماعلا عاطقلا رود،”يبرعلا ميلعتلا
ةبكاومل يبرعلا بابشلا دادعإ ّةيمهأو ،ةعبارلا ةيعانصلا
،ّريغتلا عيرس لمع قوسل مهريضحتو ةيتامولعملا ةروثلا
.ةيبرعلا لودلل ةيداصتقالا ةيسفانتلا نيسحت ةرورضو

ةيراقعلا تانايبلل ةيتحتلا ةينبلا ريوطتةيرشبلا دراوملا ةراداو يمقرلا لوحتلا
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اهجرديو هتامدخ نم نيديفتسملا لبق نم اهنع ريبعتلا يرجي يتلا ةيبيردتلا تاجاحلا ىلإ دهعملا قيرف يغصي
ةصّصختم ةـّينهم تاعومجم يفً اطشانو ّملعتلا ةيلمع بلص يف ة/ّبردتملا نوكيو .ةيونس ّةطخ نمض

9102 ديدج .ّملعتلا ةيلمع ليهست يف ةيساسأ ةناكم دهعملا يف ءاربخلاو نيبردمللو .تاربخلا اهعم لدابتي

 .”ةيبيردتلا جماربلا ةسدنه“ ناونعب دُعب نع ىلوألا ةيبيردتلا ةرودلا ذيفنتو قالطإب لّثمت

ريوطتلاو مّلعتلا

يبيردتطاشن

ماقرألاب

8
ة/بردتم

173
ةيبيردت ةعاس

103

ىوتحملا ريوطت
نيبردملا دادعإو
بيردتلا ذيفنتو

تاجاحلاليلحت
فادهألاو
ةيمّلعتلا
،ءاغصالا(
،ةبقارملا
،ةرامتسالا
)خلا

بيردتلا مييقت
دادعإو ةقفارملاو
ةيهجوتلا ريراقتلا

مّلعتلا ةبراقم|1
ىشامتو نانبل يف ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا صئاصخب9102 ماعل ةيبيردتلا تاجاحلا ليلحت راسم طبترا
بيردت ،لمع ةشرو ،ةيبيردت ةرود( ىلضُفلا بيردتلا ةيجهنم رايتخال ناكو .ةلودلا يف نيلماعلا تاجاح عم ةّقدب
دهعملا صرحو .مييقتلا تارشؤمو ةيمّلعتلا فادهألا عم سامت ىلع )ةقفارم ،ةيصصخت ةداهش ،دُعب نع
 .هيلع برّدتلاّ مت ام قيبطتل ةمزاللا دوهجلا لذب ىلع نيكراشملاّ ثح ىلع

نيكراشملا تاعقوتل جمانربلا ةيبلت ةبسن

 جمانربلا لالخ ةديدج فراعم باستكا ةبسن

ةبستكملا فراعملا قيبطت ةيناكمإ ةبسن
لمعلا ناكم يف

97%
94%
89%

مييقتلا جئاتن زربأ



رامثتسالا نيتمتل دهعملاو تارادإلا نيب دوهجلا قيسنتل ىعست ةرئاد يه :ّزيمتلا ةرئاد
ءادألاب هطبرو بيردتلا يف

نمنيديفتسملا عم لصاوتلا ةاون مويلا نولكشي اوتاب ةماع ةسسؤمو ةرادإ04 نم ةقسنموً اقسنم54 يلاوح
 .تاطاشنلا فلتخم
لالخ نم ةكراشملا تاءارجإ حيضوت يف ريبك لكشب تمهاس ،9102 رايأ يف دهعملا اهقلطأ يتلا ةردابملا هذه
تارودلل نيحشرملا لضفأ رايتخا ةهجل رظنلا تاهجو بيرقت يف تمهاسو ينورتكلالا حيشرتلا دامتعا
اهرداك ريوطت يف ةرادإلا فادهأ عم طبرلاو ،ءادألا نيسحت يف مييقتلا جئاتن نم ،نكمأ ثيح ،ةدافتسالاو
 .تانطاوملاو نينطاوملل ةمّدقملا ةمدخلا ةيعونو يرشبلا

34

ةيلك يف ةبيتك دئاق ةرود يف نوكراشملا طابضلا فّرعت
طشانلا ّملعتلا ةيمهأ ىلع ناكرالاو ةدايقلل باهش داؤف
 .ةيبيردتلا جماربلا ةسدنهو

ىلع ةماع ةسسؤمو ةرادإ92 نم ة/ّبردتم43 فّرعت
ىوتحم دادعإو ةيبيردتلا تاينقتلاو رابكلا بيردت ميهافم
مادختسا لوح ةقلح ماعلا ديدج ناكو .اهمييقتو تاسلجلا
.بيردتلا يف ايجولونكتلا

ساسأ ةطشانلا تاينقتلا :نيبردملا بيردت|2

مّلعتلا عيضاوم يف قيسنتلا رطأ زيزعتل ةردابم :ّزيمتلا ةرئاد|3
ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا عم ّرمتسملا

 نيبردملاو جماربلا دادعإنيبردملا دادعإ
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نييسنرفلا ءاكرشلا عم يعون زاجنا :دعُب نع بيردتلا|4
ةيبيردت ةرود ،TPFNC ةيّلحملا تاطلسلا يفظوم بيردتل يسنرفلا ينطولا زكرملا عم نواعتلاب دهعملا زجنأ
دُعب نع بيردتلا دمتعت يتلا اهعون نم ىلوألا يهو ”ةيبيردتلا جماربلا ةسدنه“ لوح ةيسنرفلا ةغللاب
.ةبردتموً ابردتم61 اهيف كراش .)etxim noitamroF( يهاجولا بيردتلاو

مّدق يذلاtedoR seuqcaJ يسنرفلا ريبخلل )leutriv nolas( دُعب نع ةكراشم ّلوأ ،تاربخلا لدابت ةشرو للخت
 .بيردتلا ةنمقرب ةطبترملا تايدحتلا لوح ةلخادم

دعب نع ّملعتلا ةلحرم مييقت
براجتلا لدابت
كرتشم عورشم ريوطت

ةينطولا بيردتلا تاسايس
بيردت جمانرب ةسدنه
نيبردملا دادعإ
بيردتلا مييقت

فراعت
جمانربلا ةيجهنم
ةعقوتملا تاجرخملا
ةينمزلا ةمانزرلا

تاربخلا لدابت
9102 لوألا نيرشت

دعُب نع بيردت
9102 لوليأ-زومت

جمانربلا قالطإ ةشرو
9102 ناريزح

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

ةثلاثلا ةيفلألا يف يبرعلا نطولا يف ميلعتلا رمتؤم يف ةكراشملا

يبرعلا نطولا يف ميلعتلا“ رمتؤم يف دهعملا كراش
نـم ،ةرـهاـقـلا يف دـقـعـنا يذــلا”ةثلاثـلا ةـيـفـلألا يف
طيطختلا دـهـعـمو طـيـطـخـتـلـل يبرـعـلا دـهـعـمـلا مـيـظـنـت
مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملاو يموقلا
ميلعتـلا ةشقاـنـم ىـلإ فدـه ،ةـيـبرـعـلا لودـلا ةـعـماـجو
اياضقو ،ةمَلوعلاو ةثادحلا تايضتقم لظ يف يبرعلا
.هتاجايتحاو ميلعتلا



ماعلا لاملا ةرادإ ميهافم عم يباجيإلا يطاعتلا نم بابشلا نيكمتل ساسأ روحم ةيداصتقالاو ةيلاملا ةفاقثلا
طيطختلا ىلع مهتردق نيسحت يلاتلابو مهتايح يف رّثؤت يتلا تايدحتلاو رطاخملا لوح يعولا ةدايزو صاخلاو
تاعماجلا نم ديدعلا عم نواعتلاب دهعملا رمتسا .مهتاسسؤمو مهتلود عم يباجيإلا لعافتلاو لبقتسملل
هتاباشو نانبل بابشلا فيرعت ىلا فداهلا “كيلعامو ...ُكلام“ وه يونس جمانرب يف ةصاخلاو ةماعلا ةينانبللا
ريوطتب أدب امك .مهتابجومو مهقوقح ىلع مهعالطاو يبيرضلا ماظنلاو ماعلا لاملا ةرادإ ةرودو ميهافمب
.GNINRAELORCIM دُعب نع رّغصم ّملعت جمانرب

ةيداصتقالاو ةيلاملا ةفاقثلا

36

 يملاعلا يلاملا عوبسألا يف ةكراشملا

esiW yllaicnaniF ةيعمج عم نواعتلاب دهعملا كراش

)iWiF(يملاعلا يلاملا عوبسألا يف ةدوع كنبو
ةرادإ ميهافم ضارعتساّ مت ثيح ةنماثلا هترودب
يلاوحل ،ةماعلا ةنزاوملاو ماعلا نيدلاو ماعلا لاملا

ةينانبللا قطانملا نم ددع يف ةيبصو باش004
.)ةلحزو اديص ،توريب(

دعُب نع مّلعتلا جمانرب دادعإ

evitanretlA esenabeL ةيعمج عم دهعملا نواعت

gninraeLةيعمجو esiW yllaicnaniFجمانرب ريوطتل
بابشلل رّسفي يلعافتو طّسبم دعب نع ّملعت

.ماعلا لاملا ةرادإ تايلآو ةلودلا لمع ةقيرط
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يعماجلا بابشلل يفيقثت جمانرب :”كيلع امو ...كُلام“

ىلع ةينبم شاقنو ضرع تاقلح يف ةينانبللا تايعمجلاو تاعماجلاو سرادملا فلتخم نم ة/بلاط932 كراش
ةيلاملا ةرازو نمو يلاملا ناحيلف لساب دهعم نم نوصصختم اهريدُي ةيفيقثت باعلأو طشانلا ّملعتلا تاـّينقت
.ةينانبللا

تاعومجملا ددعةسسؤملا

3

1

1

1

1

1

1

1

10

بالطلا ددع

52

18

21

27

45

14

44

18

239

CUM ـلا ةعماج
فراعملا ةعماج
ةيبرعلا توريب ةعماج
ةزيوللا ةديس ةعماج
توريب ةيسكدوثرألا ةراشبلا ةسردم
ايجولونكتلل يعماجلا دهعملا - ةينانبللا ةعماجلا
SBUM ـلا ةعماج
مولعلا مايأ ةيعمج

عومجم

باشو ةباش02 نم رثكأ يلاملا دهعملا لبقتسا
- ةمادتسملا ةيرشبلا ةيمنتلل يريرحلا ةسسؤم نم
noitadnuoF iriraHةرادإ ةرود ىلع اوفّرعت ثيح
ةنزاوملا نوناق ماقرأ زربأ ىلع اوعلطاو ماعلا لاملا
ًاضورـع اورضحو ةــقــحــلــُمــلا تاــنزاوــمــلاو ةــماــعــلا
ةشرو لالخ مهتنيدم بابش عم اهوكراش ةيميدقت
ةـيـلاـمـلا رـيزو اـهرضحو راوـجـلاو ادـيص ةـيدـلـب لــمــع
 .يريرحلا ةيهب ةديسلا بئانلاو



ةيساسألا تالماعملا ضعب قيبطت ديحوت ىلإ اهيعس يف ةيراقعلا نوؤشلل ةماعلا ةيريدملا ةرزاؤمب دهعملا رّمتسي
ةكرتشملا تاردابملا بكاوي امك .تانطاوملاو نينطاوملا ةمدخل ًاليهست رئاودلا ضعبو يراقعلا لجسلا تانامأ يف
ةحاسم ثادحتسا9102 ماع دهش دقو اذه .ةكرتشم لمع شروو تاءاقل لالخ نم لدعلا باتكلاو ةيريدملا نيب
 .يضارالا ةرادإ ثيدحت ليبس يف اهب ةناعتسالا نكمي يتلا ةثيدحلا ايجولونكتلا ىلع ءوضلا ءاقلإ يف تمهاس شاقن

 ةيراقعلا تالماعملل قيبطتلا ديحوت
روضح ىـلـع ةـيراـقـعـلا نوؤشلا ماـع رـيدــم صرــحــي
لجس نيمأ52 اهيف كراشي ةـّيرود لمع شرو ةرادإو
فدهت نانبل يف ةحاسملا رئاودل ءاسؤرو يزكرم
تالماعملا راسم ّدحوت ةمادتسم سسأ عضو ىلإ
ريياعمو ةيناـنـبـلـلا يضارألا لـمـجـم ىـلـع ةـيراـقـعـلا
ريبك رود ،هذه لمعلا شرولو .ةدمتعملا قيبطتلا

ةدايزو تالماعملا ليهستو ةيجاتنالا نيسحت يف
نطاوملا ىضر ىوتسم نم عفري امب ةيفافشلا
  .ةحاسملاو ةيراقعلا ةرادإلا تامدخ نم ديفتسملا

دّحوم ليجست ماظن ءاشنإ وحن :لدعلا باتكلا رئاودو يراقعلا لجسلا تانامأ
طباورلا زيزعتب تحمس يتلا ةيسنرفلا ةبرجتلا لدعلا باتكلا نمو ةيراقعلا نوؤشلا ةيريدم نمً اكراشم56 شقان
ّدحوم يراقع ليجست ماظن ءاشنإ ةيناكمإ يف نافرطلا رظنو .لدعلا باتكلا رئاودو يراقعلا لجسلا تانامأ نيب
ينورتكلإلا عفدلا عم ،لدعلا بتاكلا ىدل ةرشابم راقعلا ليجست نطاوملل نكمي ثيحب يسنرفلا ماظنلل لثامم
راكفألا هذه ةشقانمو حرط ىرج .ّدحوملا كابشلا نم ىلوألا ةلحرملا قيقحتو تالماعملا ليهست ةيغب كلذو

.ةيراقعلا نوؤشلل ةماعلا ةيريدملا ثيدحت معدل يسنرفلا عورشملا عم نواعتلاب تمّظُن ةودن نمض

ةيراقعلا نوؤشلا

38

بيردتلا يف ةكراشملا دعب ىضرلا ةجرد

8.3
★★★★★

يبيردتطاشن

ماقرألاب

17
ة/بردتم

173
ةيبيردت ةعاس

236

اهلامكتسا ىلع لمعلا يرجي تاركذمو تارارق
ذيفنتلا عضوم اهعضوو

%06%04

نيب تاءاقل
لجسلا ءانمأ

4

لجسلا ءانمأ نيب ناءاقل
ةحاسملا رئاود ءاسؤر

2

ءاسؤر نيب تاءاقل
ةحاسملا رئاود

4
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طسوألا قرشلا ةقطنم يف غبتلا تاكرش نيب ةدئار حبصت نأ ىلإ ةينانبللا كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ ىعست
عيسوتو ةدوجلاو ةمادتسملا ةيمنتلا يف ةّدع تازاجنإ ةريخألا تاونسلا يف تقّقح دقو ،ايقيرفأ لامشو
ةعبتملا ةسايسلا تمهاسو .يميلقإلاو ينطولا نييوتسملا ىلع ريبكلا يباجيالا ىدصلا اهل ناك ،جاتنإلا
ريبك لكشب ةرضاح ةقفارملاو بيردتلاو طيطختلا ةطشنأ تناك ثيح ءادألا نيسحت يف ةيرشبلا تاردقلا زيزعتل

ةينانبللا تاعماجلا ىدحا عم نواعتلاب ةيصّصخت ةداهش ميمصتب تزاتما يتلا ةكرتشملا ةيونسلا ةطخلا يف
ةفاك كارشإ ىلع ماعلا اذه تصرح ةرادإلا نأً املع ،رصحلا ةرادإ يف ةيدايقلا تاردقلا ريوطت ىلإ تفده
 .ءادألا ةرادإ ىلإ لاقتنالاو يجيردتلا قيبطتللً اديهمت يمّلعتلا راسملا يف ةيفيظولا تائفلا

39

كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ

يبيردتطاشن
23

ة/بردتم
239

ة/ريبخ
24

ةيبيردت ةعاس
348

يبيردت موي
76

تايريدملا بسحب نيبردتملا عزوت

175

150

125

100

75

50

25

0
ةنجل
ةرادإلا

3

ةنامألا
ةيراجتلا

ةيريدم
ةنايصلا
ةماعلا

13

ةيريدملا
ةيعانصلا

23 25

ةيريدملا
ةيلاملا

41

ةيريدم
دراوملا
ةيرشبلا

ةيريدم
غبتلا
قرولا

47 48

ةيريدم
ةعارزلا
ىرتشملاو

76

ةيريدملا
ةماعلا

161

ةئفلا بسحب نيبردتملا عزوت

150

125

100

75

50

25

0
F ةئفلا

6

A ةئفلا

18

E ةئفلا

51

D ةئفلا

89

B ةئفلا

131

C ةئفلا

137



يماعل طيطختلا راسم“ناونعب يلاعلا كالملل يونسلا ءاقللا
”يجيرلا يف0202-1202
ّلك يجيرلا ماع ريدمو ةرادإ سلجم سيئر صرحي
ماع لك يف يقابتسإلا ءاقللا اذه داقعنإ ىلع ماع
ةقلعتملا ليصافتلا ةفاك عباتيوً,ايصخش هروضحب
شاقنـلا تاـقـلـح ىوـتـحـمو ماـعـلا عوضوـم راـيـتـخاـب
ةيؤر لوح ايلعلا رداوكلا عمجل ةبسانم نوكت ثيحب
 .طيطختلاو فارشتسالا اهماوق لمعلل ةكرتشم

ططخلاو يجيتارتسالا طيطختلاب ةطبترملا تايدحتلا يف رظنللً اكراشم43 تعمج ةبسانم ناك ،9102 ماع
ةجيتنبّ متو .1202-0202 ماوعألل يجيرلا يف تادحولاو تايريدملا ططخ يف كرتشملا ريكفتلاو ةيليغشتلا

.يجيرلا ةيجيتارتسال ةمءاومو ،ةحضاو ،ةلّصفم ،ةقيقد لمع ةطخ صالختسإ ءاقللا اذه

40

ةدايقلا يف ةيصّصخت ةداهش|1
يبيردت جمانرب ريوطتلBSO BUAةيكريمألا ةعماجلا يف لامعألا ةرادإل نايلع ناميلس ةيلك عم دهعملا نواعت
ةثيدحلا تابراقملاو تايجهنملا يفو يجيتارتسالا طيطختلا يف مهتاردق ةيمنت ىلإ فده يلاعلا كالملل
 .ريثأتلاو ةدايقلا بيلاسأو ةرادإلل

اهفيرعت
ليلحتلا تاودأ

ةيجتارتسالا ةغايص
قيبطتلا تابراقم
مييقتلا تابراقم

ةيجيتارتسالا

n

n

n

n

n

ءادألا ةرادإ
نيلماعلا ريوطت
قرفلا ةرادإ
ةيميظنتلا تافاقثلا
رارقلا ذاختا

ةرادإلا

n

n

n

n

n

ةدايقلا تابلطتم
ةدايقلا ةيهام
نيلعافلا ةداقلا صئاصخ
نيلماعلا زيفحت
نيرخآلا ىلع ريثأتلا

ةدايقلا

n

n

n

n

n

ةعجارلا ةيذغتلا ميدقت
يتاذلا ريوطتلا

ءارظنلا بيردت/ةبقارملا

n

n

ةيلاتلاعيضاوملااوشقانً ابردتم|82
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غبتلا ةعارزل لماكتملا جاتنالا|3
لامشلا قطانم يـف ةدلب854 يف مهتالئاعو عرازـم فلأ52 معدتو يداصتقالا ومنلا يــف يـيرلا مهاست
  .يلحملا عمتجملا رـيوطت يـف مهاـست ةـّيلحم عيراـشم ذـيفنت ىـلا ةـفاضإ عاـقبلاو بوـنجلاو

ً ابردتم|75

 ةيبيردت تارود|3

يف يجيرلا زكارم يف تدقُع غبتلا ةعارزل لماكتملا جاتنإلا لوح ةيبيردت تارود3 يفً ايعارزً ادشرم75 كراش
عم لاّعفلا لصاوتلاو عانقإلا تاراهم ريوطتو ةلماكتملا ةعارزلا موهفم حرش ىلإ تفدهو لامشلاو بونجلا
.0202 ماع اهلامكتسا عقوتملا نم ةـّيلمع تاوطخو جذامن تارودلا هذه نع جتن دقو .ةثيدحلا ريياعمللً اقفو نيعرازرملا

طسوتملا كالملل ةيرادإلا تايافكلا ريوطتل جمارب|2
يتاذلا ريوطتلاو ةيرادإلا تاراهملا زيزعتل ةصصخملا جماربلا يفً ابردتم|322

تاعازنلا ةرادإو قيرفلا زيفحت ةيفيك ىلع فرعتلا
لصاوتـلاو ةـقـثـلا ءاـنـبو ةـحـيـحص ةـيـكراشت ةـقـيرـطـب

  .قيرفلا ءاضعأ نمض

عالطالاو ةيميظنتلاو ةيطيطخـتـلا تاراـهـمـلا رـيوـطـت
ذيفنتل اهنوهجاوي يتلا تايدحتلا يطخت ةيفيك ىلع
.مهماهم

 قيرفلا ةرادإو طيطختلا لوح لمع ةشرو1تاذلا ةرادإو طيطختلا لوح ةرود2

قرـطو تاـعازـنـلا صيـخشت تاـيـنـقــت ىــلــع عالــطالا
عاجرإو ضوافتلا تاراهم ىلع زيكرت عم اّهلحل لّخدتلا
.لاّعفلا لصاوتلاو رثألا

دحاولا قيرفلا ءاضعأ نيب يعامجلا لمعلا ميعدت
نــيــب نواــعــتــلا حورو ةــيــباــجــيإلا ءاوــجألا زـــيزـــعـــتو
 .مهنيب اميف فطاعتلاو ةقثلا ءانبو نيكراشملا

تاعازنلا لحل ةقفارملا جمانربقيرفلا ةيكمانيد لوح لمع شرو3

ً ابردتم|12ً ابردتم|73

ً ابردتم|31ً ابردتم|251



ةيتامولعملاو تاغللا يف ساسأ تاراهم

42

تاغللا|1
يلامجإ غلب .ةيلاملا ةرازو يف نيفظوملا ءادأ ريوطت ةيلمع يف ماه ءزج يه ةّيوغللا تاراهملا زيزعت
.TSAEDIMA عم نواعتلاب تمّظُن ةيبيردت تارود7 يفً ابردتم331 ماعلا اذهل نيكراشملا

ةيلاملا ءالمإلا

ةيلاملا تاحلطصملاو تادرفملا مّلعتل ةادأ
ةغللاب ةيلاملا ءالمإلا“ ةقباسم يلاوتلا ىلع ةسداسلا ةنسلل دهعملا ّمظن ،ةينوفوكنرفلا رهش ةبسانمب
اذه ةارابم يف كراش .تاعماجلاو سرادملا نمو صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نم نيرابتم عمجت يتلا ”ةيسنرفلا
ةغللا يّبحم نم05 ىلإ ةفاضإ ،ماعلا عاطقلا يفظوم نم001 و ،ةسردم21 نمً اذيملت052 ،ماعلا
ّصن ةءارق ونالاتاك هينيرغ انيلاس توريب يف ةيسنرفلا ةرافسلا ىدل ىلوألا ةراشتسملا ّتلوتو .ةيسنرفلا
.يبرعلا ملاعلا يف0302 ةمادتسملا ةيمنتلا ةدنجأ ليومت عوضوم لوانت يذلا ءالمإلا

طاشنلا

عومجملا

ددعلا
يلامجإلا

تارادإلا
ةينانبللا

ةرازو
 ةيلاملا

ددع
تارودلا

Beginners 2A
Elementary 3B

Intermediate 4A
Intermediate 4B

Business English 5A
Master Class in English Writing

English Placement Test

1

1

2

1

1

1

2

9

6

7

33

91

51

3

14

421

-

-

1

1

-

7

-

9

6

7

43

02

51

01

14

331

einohpocnarF al ed rO’d toM eL ةقباسم

دهعملا لّهس ،يسنرفلا دهعملاو ةينوفوكنرفلل ةيعماجلا ةلاكولا عم ةكارشلابو ،يلاوتلا ىلع ةثلاثلا ةنسلل
نيحّشرم دصحو .ماعلا اذه ةقباسم يفKESU ةعماجو ماعلا نمألاو ينانبللا شيجلا نمً احشرم81 ةكراشم
ةغللا مادختسا عيجشت ىلإ ةقباسملا هذه فدهت .عيراشملل يئاهنلا فينصتلا يف ةمدقتم بتارم نينثإ
  .لامعألا ملاع يف ةركتبم عيراشم لوح راكفأ ميدقتو ةيسنرفلا
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ةيتامولعملا|2

ةيتامولعملا ةمظنألا تارود يف  نوكراشملا

يلامجإ غلب.ecnaniF rof lecxE ةرودل يليصفت ىوتحم ةّرم لوأل رّوطو تالودجملا جمانرب ىلع دهعملا زّكر
.ةيلاملا ةرازو تايريدم فلتخم نمً ابردتم86 نيكراشملا

طسوتم ىوتسم تالودجملا|33

تالودجملا جمانرب يف ىوتسم ديدحت ناحتما|52

01|ecnaniF rof lecxE





تاسسؤم عم ةيجيتارتسالا هتاكارش نيتمت ىلإ دهعملا ىعسي
تاربخلاو فراعملا لقن فدهب اهبراجت نم ةدافإلاو ةدئار
.ملاعلا لوح ةّديجلا تاسرامملا ىلع عالطالاو ةينقتلا

ةينطولا تاسسؤملا عم لماكتلاو نواعتلا رصاوأ زيزعتف
ءاكرش ىلع حاتفنالاو ،يبرعلا-يبرعلا نواعتلا ليعفتو
دهعملا تاطاشن معدلً اساسأً ايلودوً ايميلقإ ً،ايلحم ددج
،ةيرشبلا تاردقلا ةيمنتو ،ةماعلا تاسايسلا مسر يف
.تامولعملا ىلإ لوصولا ليهستو
ًاعامتجا911 نم رثكأ ،ماعلا اذه تاكارشلا لمع قيرف ّصخ
،اهتاّهجوتو اهعيراشم ةشقانمل ةكيرشلا ةيلودلا تاهجلا عم
دهعملا لمع رطأب تاهجلا هذه ةفرعم قيمعتل كلذكو
،هذه رواشتلاو راوحلا دوهج ترمثا .ةدمتعملا تايجهنملاو
ةينطو تاسسؤم5( ةكيرش ةسسؤم41 عم نواعتلا ليعفتب
 .ددج ءاكرش6 ىلع حاتفنالاو )ةيلود تاهج9و
نيجلوملل مهتاربخ لقنل يلود ريبخ73 ةفاضتساب ماعلا زـّيمت
دهعملا لوصح ىلإ ةفاضإ ،ةمئاقلا ثيدحتلا عيراشمب
.ةيلود ةربخ تويب نم ينفلا معدلاو ةينقتلا ةدناسملا ىلع
تاسسؤمل ةينقتلا ةدناسملا ميدقتب دهعملا ماق ،هرودب
لعافلا نانبل روضح ىلع دّكأو ،هصاصتخا تالاجم يف ةينطو
.ةصّصختملا ةيلودلا لفاحملا يف

تاكارش
يلحملا نواعتلا
 يبرعلا-يبرعلا نواعتلا
ةيلودلا تاسسؤملا عم نواعتلا
اسنرف عم نواعتلا
ةيلودلاو ةيميلقإلا ةيفرعملا تاكبشلا يف دهعملا تاطاشن

ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ةمدخ يف تاكارش



46

ءاكرشلا عم نواعتلاب طاشن
نييلودلاو نييميلقالا ،نييلحملا

ماقرألاب

78

ةيمسر دوفو تارايز
4

كيرش
59

ددُج ءاكرش
6

لقن يف اوكراش يلود ريبخ
 نانبل ىلإ ةديجلا تاسرامملا

37
يسنرف كيرش
15

نواعت ةيقافتا
1

ةثعبو يبيردت جمانرب يف كراشم
نانبل جراخ تايدتنمو ةيسارد

44

%7

%34
%05

•

•

•

يلود كيرش

يلحم كيرش

يميلقإ كيرش

%3
%3

%11

%28

%1

•

•

•

•

•

لمع عامتجا

ءاقل

رمتؤم

دفو ةرايز

نواعت ةيقافتا

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

21%
23%

11%

ناجل عامتجا
عيراشملا

ميدقتل عامتجا
ةروشملا

ريوطتل عامتجا
ةكرتشم جمارب

يمسر عامتجا
فراعتلل

2%

عامتجا
باطقتسال

دراوملا

29%

ةعباتمل عامتجا
 نواعتلا ططخ

ءاكرشلا عم

14%
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هتاطاشنو دهعملا فادهأ ةمدخل تاكارشلا ءانبو نواعتلا زيزعت

قيرف نم ريبخ44 ةكراشم ليهست
جمارب يف هيّبردمو دهعملا لمع
 .نانبل جراخ تاعامتجاو ةيبيردت

ةيجراخ تاهج عم تامدخ دوقع6
؛ةيومنتو ةيبيردت عيراشم ذيفنتل
اهمّدق تاحارتقا عورشم41
.ةحناملا تاهجلل دهعملا

؛يلود ريبخ73
ةينقتلا ةدناسملا نمً اموي03
ةربخ تويب نم ينفلا معدلاو
؛ةمئاقلا ثيدحتلا عيراشمل ةـّيلود
اهمّدق ةينقتلا ةدناسملا نم ماـّيأ9
يف ةـّينطو تاسسؤمل دهعملا

.هصاصتخا تالاجم

n

n

n

n

n

n

لفاحملا يف دهعملا روضح ليعفت
ةيلودلا

دراوملا باطقتسا ةديجلا تاسرامملا ىلع عالطإلا
تاربخلا لقنو



يلحملا نواعتلا

48

نيناوقلا ذافنا تائيه عم ةكارشلاا|1
نمألل ةماعلا ةيريدملا عم نواعتلا ةسسأمب ماقو نيناوقلا ذافنا تائيه عم9102 ماعلا لالخ دهعملا نواعت
ريفوت ،ةكارشلا هذه تازاجنإّ مهأ تناكو .نيفرطلا نيب تاربخلا لدابت ليهستل نواعت لوكوتوربً اعّقوم ماعلا
ريوطتلا ةيلمع يف اهلمع قيرف ةقفارمو ةيجذومن طورش رتافد عضول ةيريدملا هذهل ةينقتلا ةدناسملا
يلخادلا نمألا ىوق عم هنواعت دهعملا لصاو امك .نيّدروملا عم ةقالعلاو ماعلا ءارشلا تاءارجإل ثيدحتلاو
ةيلاملا مئارجلا ةحفاكم عيضاوم يف ،ناكرألاو ةدايقلل باهش داؤف ّةيلك عم ديدحتلابو ،ينانبللا شيجلا عمو
.ةيبيردتلا جماربلا ةسدنهو نيّبردملا دادعإو قيقحتلا تاينقتو

RASMOةيرادإلا ةيمنتلا نوؤشل ةلودلا ريزو بتكم عم نواعتلا|2
داسفلا ةحفاكم ةيجتارتسإ ميويت

ةيجتارتسالا ميويت ّفلكملاRASMO ةيرادإلا ةيمنتلا نوؤشل ةلودلا ريزو بتكم قيرف عم دهعملا ءاربخ نواعت
بتاكم يفو دهعملا يف تدقُع لمع تاسلج لالخ ةقيثولا هذه ةعجارم ىلع ،داسفلا ةحفاكمل ةينطولا
بّرهتلاً اصوصخو ماعلا لاملا ةرادإ نوؤشب ةّقلعتملا تاحارتقإلاو تاظحالملا ةفاك اهنيمضتو ،ةرازولا
ىلع اهضرعلً اديهمت ةيجتارتسإلا هذهب ةقفرملا لمعلا ةطخ ميويت ىلع اولمع امك .ماعلا ءارشلاو يبيرضلا

  .ءارزولا سلجم ماقم

يتلا ةـّيسمخلا ططخلا دونب نم ءزج قافتالا اذه
يجيتارتسا جمانربلً اقيبطت2102 ماعلا ذنم اهانعضو
فاصم يف ةماعلا ةيريدملا لعج ىلإ يمري
باستكاو نواعتلا زيزعت ربع كلذو ،تارادإلا ىقرأ
امب ،ةيلاملاو ةيداصتقالا فراعملاو تاربخلا
ةيداصتقالا عيضاوملا ةبراقم نم رسكعلا نّكمي
هيف املو روطتم يملع راظنم نم ةيلاملاو
.نيميقملاو نيينانبللاو نانبل ةحلصم
ماعلا نمألل ماعلا ريدملا - ميهاربإ سابع ءاوللا

ةيريدم يف دهعملا عم نواعتلا ةيقافتا عيقوت لفح

ماعلا نمألا
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نينطاوملا عم لصاوتلا زيزعت يف دهعملا ةبرجت

،DCEO ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم نم بلطب
نيـنـطاوـمـلا عـم لصاوـتـلا يف هـتـبرـجـت دـهـعـمـلا ضرـع
رمتؤم لالخ تامولعملا ىلإ لوصولاو لعافتلا زيزعتو
DCEO ةيمنتلاو يداصتـقالا نواـعـتـلا ةـمـظـنـم هـتـمـظـن
.ةيرادإلا ةيمنتلا نوؤشل ةلودلا ريزو بتكم عم نواعتلاب
يف هتبراـقـم ةـلـخادـمـلا هذـه لالـخ دـهـعـمـلا ضرـعـتسا
هـمادـخـتسا ةـيـفـيـكو عّوـنـتـمـلا هروـهــمــج عــم لصاوــتــلا
هجاوت يتلا تايدحتلا زربأ ىلإ أّرطت امك .اهراشتنا عّبتتو ةمولعملا لاصيإل ةيلعافتلا ةيجهنملاو ايجولونكتلل
ةيتحتلا ىنبلا فعضو ،يجولونكتلا رّوطتلا تابلطتمل ةباجتسالا ةعرس ةيحانل امّيس ال ةماعلا ةرادإلا
 .ةيمقرلا

زيزعتل يندملا عمتجملا تاسسؤم نم21 عم نواعت
ةيفافشو ةـيـلاـمـلا تاساـيسلا لوـح ماـعـلا شاـقـنـلا
.ماعلا ءارشلل ىلضفلا تاسرامملاو ةنزاوملا

ةينانبللا تايدلبلا بيردت زكرم دادعإل ّيلوألا صيخشتلا
ةيبيردت تاردابم هنع قثبنا .ةيسنرفلا تاهجلا عم
.تايدلبلا يفظومو ءاضعأو ءاسؤورل

9102 ماعلا تاكارش زربأ|3
يندملا عمتجملاتايدلبلا

نم ددع عمو نانبل يف فراصملا ةيعمج عم نواعت
عيضاوم يف ةّدع ةيبيردت تاردابم يف فراصملا
.موسرلاو بئارضلا يف تادجتسملاو ةيلاملاةرادإلا

يف ةماعلا ةمكوحلا“ لوح رمتؤمل كرتشم ميظنت
نانبل يف نيلوؤسملا رابك نم ددعّ مض ،”نانبل
ءاشنإلل يبوروألا كنبلاو يلودلا كنبلا ىلإ ةفاضإلاب
.ريمعتلاو

ةينانبللا فراصملايميداكالا عاطقلا



عم ةيجيتارتسإلا ةكارشلا قفأ عيسوتب اتلثمت ،يبرعلا-يبرعلا نواعتلا تاطاشن اتزـّيم ناتيساسأ ناتّطحم
،ةسسؤم لكل ةفاضملا ةميقلا نم ةدافتسالا ىلع نافرطلا لمعي ثيح تيوكلاب طيطختلل يبرعلا دهعملا
.ةيموكحلا بيردتلا زكارمو دهاعمل انيم-تفيغ ةكبـش نـيكمتو ةـسسأم مـعد عورـشم ىلع لمعلاو

طيطختلل يبرعلا دهعملا|1
ةقطنملا يف رمتسملا ّملعتلا ةفاقث زيزعتو يسسؤملا ريوطتلا ةـّيلمع يف ساسأ كامدم تاردقلا ءانبّ نأ
ةيومنتلاو ةيلاملاو ةيداصتقالا عيضاوملا لوح نيدهعملا نيب ّمظنت يتلا ةكرتشملا جماربلا لّكشتو ،ةيبرعلا
نيب عمجت اهعون نم ةديرف ةيمّلعت ةحاسم ،نيبردملاو نييراشتسالاو نيلوؤسملا رابك نم ةبخن اهييحي يتلاو
.ةيلحملا براجتلا ىلع ةءاضإلاو ةديجلا ةيبرعلاو ةيملاعلا تاهجوتلا

انيم-تفيغ ةكبش|2
فدهب ةقطنملا نادلُب نيب يسسؤملا نواعتلا رطأو تاكارشلا ءانب ليهستو تاربخلا لدابت ليعفتل هنمً ايعس

ىلع لمعلا انيم-تفيغ ةكبشل ةماعلا ةنامألا ّرقم هتفصب دهعملا لمكتسا ،ةلودلا ثيدحتو ةمكَوحلا زيزعت
.نييسنرفلا ءاكرشلا نم معدب ،ةكبـشلا نـيكمتو ةـسسأم مـعد عورـشم
:لوح9102 ماعلا تاطاشن تروحمت

ىلعً ءانب ،ةينانبللا ةيروهمجلا نيناوق بسحب حبرلا ىخوتت ال ةيموكح ريغ ةمظنمك ةكبشلا ليجستل دوهج
 ؛)7102( ةماعلا ةيعمجلا عامتجا تايصوت
ةيمنتلا“ روحمل ةراتخملا عيراشملا نمض انيم-تفيغ ةردابم جرادإل ”مالسلل سيراب ىدتنم”ـل عورشمب مّدقتلا
 ؛يونسلا هرمتؤم يف ةكراشملاو ،”مالسلاو
؛ةيسسؤملا دراوملا دشحل ةيجيتارتسإ ةرولب يفو عيراشملا ةغايص يف ةماعلا ةنامألل ةيسنرف ةينقت ةدناسم
ةيبرعلا ةكلمملا ،قارعلا ،نانبل ،رصم ،ندرألا :ةيبرع نادلب ةعبس يف ”ةماعلا ةمكوحلا“ لوح صيخشت ةرولب
؛ةيملع تارشؤمو تانايب ىلإ دانتسإلاب عقاولا فيصوت فدهب ،سنوتو ةينيطسلفلا ةطلسلا ،ةيدوعسلا
ددع عم نواعتلاب ”ةيبرعلا ةقطنملا يف0302 ماعل ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ“ لوح يميلقإ رمتؤمل دادعإلا

.ةيممألا تاسسؤملا نم

 يبرعلا-يبرعلا نواعتلا
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يف ةينانبلـلا ةـيروـهـمـجـلا دـهـعـمـلا ةسيـئر تلـثـم
ثيح طيطختلل يبرعلا دهعملا ءانمأ سلجم عامتجإ
.دمألا ةطسوتملا ةيؤرلا ىلع ةقفاوملا تمت

n

n

n

n

n
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دراوملا ةرادإو ةيندملا ةمدخلا يف تاءافكلا موهفم جمدل يميلقا-يبرع لمع
ماعلا عاطقلا يف ةيرشبلا

ةنجللا اهمظنت يتلا لمعلا شرو يف8102 ماع ذنم ةيندملا ةمدخلا سلجم عم ناحيلف لساب دهعم كراشي
يف ايلعلا رداوكلا تاءافكل كرتشملا يبرعلا راطالإ دادعإل )اوكسإلا( ايسآ يبرغل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
يف ماعلا اذه ةشرو تدقُع .0302 ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخو ةماعلا تاسايسلا روظنم نم ماعلا عاطقلا
/تاءافكلل كرتشملا يبرعلا راطإلا نم ىلوألا ةدوسملا ةعجارم ىلا تفده ةيبرع لود01 ةكراشمب ةرهاقلا
.ةيفيظولا تايافكلل



ةديجلا تاسرامملاو ةينقتلا تاربخلاب ماعلا عاطقلاو ةيلاملا ةرازو دفرل ةزيكر نييلودلا ءاكرشلا عم نواعتلا لّكشي
يتلا عيراشملا معدل ةيلاملاو ةينقتلا دراوملا دشحل كلذكو ماعلا لاملا ةرادإ يف ةصصختملا تالاجملا يف
.ةماعلا ةنزاوملاو يلخادلا قيقدتلاو ،ماعلا ءارشلا تالاجم يف امّيسال ،دهعملا اهذفني

ةيلودلا تاسسؤملا عم نواعتلا

52

9102 ماعل تاكارشلا زربأ|1

؛لمع يتشرو ءايحإل يلودلا دقنلا قودنص نم ءاربخ4 باطقتسا
يف ةديجلا تاسرامملا لوح نانبل جراخ يبيردت جمانربب دهعملا قيرف ةكراشم ليهست
.ةماعلا ةنزاوملا

.ماعلا ءارشلا ةموظنم مييقتلSPAM حسم ذيفنت يف دهعملا معدل نيريبخ باطقتسا

نوناق عورشم ةرولبل نييلود ءاربخل تاثعب4 لالخ نم دهعملل ةينقتلا ةدناسملا ريفوت
؛هاوتحم ةعجارمو ماعلا ءارشلا
راوجلا لود يف ةماعلا ةرادإلا تاحالصإ يف ثحبلل امغيس ةردابم دوهج يف ةمهاسملا
.ةنهارلا تايدحتلا ىلع درلاو ةينقتلا ةدناسملا تامدخ بيوصت فدهب يطسوتملا

n

n

n

n

يف ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنمل ةعباتلا تاكبشلا تاعامتجا يف ةكراشملا
.ماعلا ءارشلاو ةنزاوملا عيضاوم
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براجتلاو تاربخلا نم ةدافإلل ،نانبل يف ةيسنرفلا ةرافسلا ةدناسمب ةيسنرفلا تاسّسؤملا عم نواعتلا ّرمتسا
ءارشلا ةموظنم ثيدحتل ةيمنتلل ةيسنرفلا ةلاكولا معد ،9102 ماعلا تاطحم زربأو .ةّديجلا تاسرامملا لقنلو
يف يلخادلا قيقدتلا ةدحول ةيسنرفلا ةماعلا ةيلاملل ةماعلا ةيريدملا لبق نم ةينقت ةدناسمو ،نانبل يف ماعلا
 .تاردابملا نم اهريغو ،ةيبيرضلا ةرادإلا

اسنرف عم نواعتلا

ةكيرشلا ةيسنرفلا تاسسؤملا عم تاردابملاو جماربلا|1

؛ماعلا ءارشلا ةموظنم مييقتلSPAM حسم ذيفنت يف دهعملا معدل نيريبخ باطقتسا
.ماعلا ءارشلا ثيدحت معدل عورشم حرتقم ةرولب

n

n

ةبرجتلا ىلع عالطالل اسنرف يف ةماعلا تايرتشملا ةرادإ عم ةديدج ةكارشل سيسأتلا
.ماعلا ءارشلا لاجم يف ةيسنرفلا

n

لوح دُعب نع يبيردتلا جهنملا نومضم ريضحتل  اسنرف ىلإ ناترايزو نانبل ىلإ ناتثعب
.ةيسنرفلا ةغللاب ”ةيبيردتلا جماربلا ةسدنه“

n

رئاود عم يراقعلا لجسلا تانامأ طبر جمانرب راطإ يف ةيسنرفلا تاربخلا باطقتسا
.لدعلا باتكلا

n

نم ةيبيرضلا ةرادإلا يف يلخادلا قيقدتلا ةدحول ةقفارملاو ةينقتلا ةدناسملا ريفوت
.نييسنرف ءاربخل تاثعب4 لالخ

n

.ةينوفوكنرفلل ةيبهذلاةملكلا ةقباسم ميظنت n

.انيم-تفيغ ةكبش ةسسأم عورشم معد n

لالخ ذّفنُت تامزألا نمز يف ةدايقلا لوح ايلعلا رداوكلل تاءاقل ةلسلس عورشم دادعإ
؛0202 ماع
؛نانبل يف ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلل ةيداصتقالا تاناكمإلا لوح ةسارد دادعإ

.”ةيسنرفلا ةغللاب ةيلاملا ءالمإلا“ ةقباسم

n

n

n
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ةردقلا زيزعتلو ةيداصتقالا ةيمنتلل ةّمهم ةزيكر ربتعُت ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا تتاب ،ةريخألا تاونسلا يف
قحتست يتلا داصتقالا تاعاطق نم دعاو عاطقك ةيمهألا ىطعت امَ اردان نكل رشابملا ليومتلا باذتجاو ةيسفانتلا
.ريدصتلاو لمعلا صرف قلخو جاتنإلا ةهجل ةنماكلا اهتاردق لماك قيقحت نم اهنكّمت ةفداه ةماع ةسايس اهل صصخي نأ
دادعإ ىلع قفاوتلاّ مت ،يسنرفلا دهعملاو ةيمنتلل ةيسنرفلا ةلاكولاو دهعملا نيب مئاقلا نواعتلا ىلعً ءانب
ةيلاملاو ةيميظنتلاو ةيلكيهلا تابقعلاو يبيرضلاو يعيرشتلا راطإلا نمً اقالطنا عاطقلا اذهل ةيصيخشت ةسارد
تايلآل تاحرتقمو ةنكمم لولحو تايصوتب0202 ماع ةساردلا جرخت نأ عقوتملا نمو .هرّوطت نود لوحت يتلا
 .عاطقلا اذهل يداصتقالا ومنلا عّجشت ّةماع ةسايسل قيرط ةطراخ مسرو ليومتلاو معدلا

 ةيفاقثلا تاعانصلل ةنماكلا ةردقلا قيقحتل ةماع ةسايس وحن|2
ةيعادبالاو
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 سرادمل ةّيلودلا ةيعمجلا - ةكبشلا ةرادإ سلجم عامتجا يف دهعملا ةكراشم
ةرادإلا دهاعمو

ةيفرعملا تاكبشلا يف دهعملا تاطاشن
ةيلودلاو ةيميلقإلا

مادتسملا ماعلا ءارشلا لوح يرشعلا راطإلا جمانرب
01tnemerucorP cilbuP elbaniatsuS no PFY

؛ةيذيفنتلا ةنجلل ةيقيسنتلا تاعامتجالا يف ةكراشم
ماعلا ءارشلا تاسايس لوح تادنتسمل ةعجارم ميدقت
.مادتسملا

طسوألا قرشلا يف ةنزاوملا يلوؤسم رابك ةكبش
ايقيرفإ لامشو
قيقحتـل ةـنزاوـمـلا“ لوـح ةـكـبشلا عاـمـتـجا يف ةـكراشمـلا
معدو ،بابشلا ،يعامتجالا عونلا :ةيعامتجالا فادهألا
.”ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت

نواعتلا ةمظنمل ةعباتلا ماعلا ءارشلا ءاربخ ةكبش
لامشو طسوألا قرشلا يف ةيمنتلاو يداصتقالا
ايقيرفإ

لالخ نم ماعلا ءارشلا لاجم يف ةيلودلا تاربخلا لقن
ةرازو( ةكبشلا يف ءاضعأ تاسسؤم نم ءاربخ ةكراشم
يف يمومعلا بلطلل ايلعلا ةئيهلاو رصم يف ةيلاملا
.دهعملا اهمّظن لمع شرو يف )سنوت

9102-7102ةرتفلل)AISAI( ةرادإلا دهاعمو سرادمل ةيلودلا ةيعمجلا ةرادإ سلجميفةكراشم

سرادمل يروحملا رودلاب ةيماتخلا اهتلخادم يف دهعملا ةسيئر تصوأ ،ةيعمجلا ةرادإ سلجم وضع اهتفصب
دهاعملا هذه ةمهاسمو ،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةديشرلا ةموكحلل ةيلودلا تاهجوتلا ةبكاوم يف ةرادإلا دهاعمو
 .ةماعلا تاسايسلا ةرولبلو تاموكحلا لمعلً امعد تايطعملا ىلع ينبملا يملعلا ثحبلا مّدقت يف

.AISAI ـلا يونسلا رمتؤملا قايس يف ةيملع ةمهاسم
فادهأ قيقحت يف اهرودو ماعلا لاملا ةرادإب ةطبترملا تايافكلا لوح تروحمت ةلخادم دهعملا ةسيئر تمّدق
طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةماعلا ةمدخلا دهاعمو سرادم دادعتسا ىدم تحرط امك ؛ةمادتسملا ةيمنتلا
.ةمادتسملا ةيمنتلا وحن اّهلوحت يف ةرادإلا ةبكاوم ايقيرفإ لامشو

n

n



0302 قفأل ةمادتسملا ةيمنتلا ةدنجأ مّدقت ةعباتم ىلإ ةفداهلا ةيلودلا تاعامتجالا يف دهعملا ةسيئر كراشت

هذه يتأت .ةيوقلا تاسسؤملاو مالسلاب ينعملا رشع سداسلا فدهلاً اصوصخ رشع ةعبسلا اهفادهأو
ريوطتب ةّقلعتملا ةيسيئرلا اياضقلا حرط يف ةمهاسملاو ةيلودلا ةحاسلا ىلع نانبل روضح زيزعتل ةكراشملا
 .ةيبرعلا ةقطنملا روظنم نم تاقاطلا ةيمنتو ةماعلا ةرادإلا
ضرعلو لدابتل ةصرف حيتت اهنوك ،نانبل اهب ّرمي يتلا عاضوالا لظ يف ةفعاضم ةيمهأ ةكراشملا هذه ذخّتت
تاسسؤم ءانبل ةمزاللا ةيضرألا ةئيهت ةيفيك يف ثحبتو تامزأ نم يناعت يتلا نادلبلا اههجاوت يتلا تايدحتلا

  .نطاوملا تاّعلطت يّبلُت ةلءاسملل ةعضاخو ةفافش ،ةركتبمو ةلاّعف

ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ةمدخ يف تاكارش

56

ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةماعلا ةرادإلا ءاربخ ةنجل لامعأ يف دهعملا ةسيئر ةكراشم

ةيفيكو ةلعافو ةيوق تاسسؤم ءانب ةـّيمهأ ،ةماعلا ةرادإلا ءاربخ ةنجلل رشع نماثلا يونسلا عامتجالا لوانت
عم يزاوتلاب ،يعمتجملا جمدلاو ملسلا قيقحت ةيفيك ىلإ قّرطت امك .61 فدهلا قيقحت يف مّدقتلا مييقت
.ًةشاشه رثكألا ةـّيعمتجملا تاقبطلا نيصحتلً ايعس كلذو ،ةلءاسملل ةلباقو ةلداع تاسسؤم
تعفُر يتلا اهتارّرقم ةمئاق يف اهنيمضتّ مت ،ةنجللا لامعأ نمض ةـّيملع تامهاسم ةّدع دهعملا ةسيئرل ناكو
ىوتسملا عيفرلا يسايسلا ىدتنملا عامتجإلً اريضحت ةدحتملا ممألل يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا ىلإ
)FPLH( muroF lacitiloPlevelhgiH9102 زومت32 يف.

)FPLH( ىوتسملا عيفرلا يسايسلا ىدتنملا ىلإ تعفُر يتلا تايصوتلا زربأ
؛تاسسؤملا ءانبو تاسايسلا عضو يف ةلادعلا قيقحتل ةاواسملاو نوناقلا ةدايس زيزعت
؛جماربلاو تاسايسلا دصرو ذيفنتو ميمصت يف ةفاّفشو ةيكراشت قرط دامتعا
؛ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ لوح ماعلا عاطقلا يف نيلماعلا تاردق ءانب
ً؛افعض رثكألا تائفلاو دارفألا ىلع بئارضلل يبلسلا ريثأتلا مدع نم دّكأتلاو ةيلاملا تاسايسلا ةعجارم
؛نسلا رابكو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألاو بابشلاو ةأرملا نيكمت
تاريغتلا نع ةجتانلا ةاواسملا مدع مقافت ىلإ يدؤت دق يتلا ةيميظنتلا رطألاو اهتاسايسل تاموكحلا ةعجارم
.ةيجولونكتلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

n

n

n

n

n

n

يلاـمــلا ناــحــيــلــف لساــب دــهــعــم ةسيــئر كراشت
يف طاسب ضيـبـم ءاـيـمــل ةدــيسلا ،يداصتــقالاو
ةماعلا ةمدخلل ةدحتملا ممألا ءاربخ ةنجل لامعأ
ممألا ةزئاجل لودلا تاحيشرت مييقت يف مهاستو
 .ةماعلا ةمدخلل ةدحتملا



يفرعملا جاتنالا
لوصولا ليهستو
تامولعملا ىلإ

قاروأو تاساردب يفرعملا هجاتنا ءانغإ ىلع دهعملا صرحي
زربأ ىلع ةءاضإلا يف مهاست ةيرود تارادصاو ةيثحب
.لئالدو نئارق ىلعّ ينبمّ يملع لكشب ةنهارلا اياضقلا
ةّيملع ةلخادمو ةيثحب ةقرو02 نم رثكأ ماعلا اذه هل ناكو
شاقنلا ءارثإ يف تمهاس ةيلودلاو ةيلحملا لفاحملا يف
ةمكَوحلاو ماعلا لاملا ةرادإب ةقلعتملا تايدحتلا زربأ لوح
ةيلبقتسملا تاراسملا ءارـقـتساو ةـمادـتسمـلا ةـيـمـنـتـلاو
ىلعً اضيأ دهعملا صرحي .تامزألا نم جورخلل ةلمتحملا
ايجولونكتلا تاودأ مادختساب تامولعملا ىلإ لوصولا ليهست
ةيرصبلا-ةيـعـمسلا تاودألاً اصوصخو ةـثـيدـحـلا ةـيـمـقرـلا
هعقوم ىوتحم ريوطت لالخ نم كلذكو ،ةريصق مالفأك
رارمتسالاو امك يعامتجالا هلصاوت عقاومو ينورتكلإلا

تاطاشنو هجماربو هتامدخ نع نالعإلا تايلآ ريوطت يف
 .ةيلاملا هتبتكم
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اهنم ةيثحب قاروأو تاسارد
ةمّكحم ةلجم يف ترشُن ةسارد

ماقرألاب

3

ةنزاوملا لوح نطاوم ليلد
1

لوح ماعلا شاقنلا ءارثإو يفرعملا لدابتلل ةلخادم
ةنهارلا اياضقلا
:اهزربأ

20

،برغملا ،رصم ،ندرألا نم لك يف ةلخادم|4
تيوكلا

  يف ةلخادم :يلودلا ديعصلا ىلع تالخادم  |3
ايلاطيإ يف نيتلخادمو ناجيبرذأ

   ةفرعملا ةمدخ يف فارغوفنالا

 اهجاـتـنا مـت ةرـيصق ةروصم ةـلـباـقـمو وـيدـيـف|52
ءاربخ عمebuTuoYوkoobecaF ىلع اهرشنو
ةيبيردتلا جمارـبـلا بكاوـتـل،نييلودو نييلـحـم
ّمتي يتلا ةثيدحلا ميهافملا ىلع ئيضتو
ةبراقملايقالت .ةيبيردتلا تاعاقلا يف اهحرط
ًاصوصخ باشلا روهمجلا مامتها ةيرصعلا
 .ةيلاملا ةفاقثلا زيزعت يف مهاستو

 ىلإ تفده ةيفيقثت تاويديفو سكيفارغوفنا  |3
صئاصخلاو ةيلاملا ميهافملا ضعب حرش

 :ةيلاتلاعيضاوملا تلوانتو اهب ةطبترملا
؛دنبورويلا
؛يعامتجالا عونلل ةيعارملا ةنزاوملا

.نطاوملاو ةنِطاوملا ةنزاوم

n

n

n



910259ماعل يونسلا ريرقتلا

ةيملعلا تالاقملاو ةيثحبلا قاروألا|1
ةـّيلمع تاحارتقا ميدقت عم ةـّيقيقح تايلاكشإ حرط يف تمهاس ةيثحبلا قاروألا نم ددع ماعلا اذه دهعملا ّدعأ
جارختساو حلصلا ضاير سيئرلل ةيلاملاو ةيداصتقالا ةيؤرلا سردل ةصاخ ّةيملع ةفقو هل ناك امك .اهتجلاعمل
 .يلاحلا عقاولا عم اهطابترا ليلحتو هتبرجت نم ةدافتسملا سوردلا

”ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأل ةمدخ ةيبيرضلا تانايبلا رامثتسا“ ناونعب ةيثحب ةقرو

فادهأ قيقحت ىلع تاموكحلا ةردقو اهليلحتو تانايبلا رفاوت نيب ةيوضعلا ةقالعلا ةقرولا هذه تسرد
امك.ataD giB ”ةمخضلا تانايبلا“ رّوطت رصع يف ةيبيرضلا تانايبلا ةميقو ةيمهأ ترهظأو ؛ةماعلا اهتاسايس

رامثتسا نم تاموكحلا اهتقّقح يتلا ةدئافلا ،ةيملاعلا براجتلا زربأ ىلع تزكترا يتلا ةساردلا تصلختسا
يف اهرثأو ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ سايقو ديدحتب اهطبرو ةلصلا تاذ تامولعملاو ةيبيرضلا تانايبلا
.اهب ةطبترملا تارشؤملاو ةيجيتارتسالا اهتارايخ نيسحت
نيب دقع يذلا ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةماعلا ةرادإلا ءاربخ ةنجلل81 ـلا عامتجالا لامعأ نمض ثحبلا اذه ميدقتّ مت
ىلإ ةنجللا اهتعفر يتلا تارّرقملا ةمئاق يف هجئاتن نيمضت ّ متو كرويوين ةنيدم يف9102 نايسن21 و8
.9102 زومت32 يف دقعنملا ىوتسملا يلاعلا يسايسلا ىدتنملاو يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا

تالاجمو طيطختلا:يبرعلا ملاعلا يف ةمادتسملا ةيمنتلا ةدنجأ ذيفنت“ ناوعب ةيثحب ةقرو
”لّخدتلا
gninnalp ycilop dna saera noitca ,noitazilautxetnoC :dlrow barA eht ni 0302 adnegA gnitnemelpmI

ّميق ،0302 ةيمنتلا ةدنجأ ليومت تاونقو ماعلا عاطقلا يف ةرادإلا طامنأ تلاط يتلا ةيلكيهلا تارّيغتلل ًةبكاوم
تادعاسملا طامنأ ةمجرت ةيفيك شقانو ةيبرعلا نادلبلا يف ةيمنتلا ليومت قيعت يتلا تاوجفلا ثحبلا اذه
.ةـّحلملا اهتاجايتحاو ةيبرعلا ةقطنملا تايولوأ عم قفاوتت لمع ةطخ يف ةيلحملا دراوملا رامثتساو ةيلودلا

ينبم مادتسملا مالسلا ءانبلً اراطإ ةحرتقم ةيساسالا روصقلا هجوأ ةجلاعمب ءدبلا ةيمهأ ىلع ةساردلا تدّدش
تامدخلل ئفاكتملا لوصولا )3 ،نوناقلا ةدايسو ةلادعلا قيقحت)2 ،ةاواسملا مدع نم دحلا)1 :زئاكر ثالث ىلع
ىلإ تصلخو ،يجراخلا ليومتلا باطقتساو يلخادلا ليومتلا ىلع ظافحلا ةيفيك ةقرولا تشقان امك .ةيعامتجالا
.ةيلاملا ةمظنالاو تاسسؤملاو ةماعلا تاسايسلا ىوتسم ىلع تاحرتقملا نم ةلمج تلمش قيرط ةطراخ مسر
ناسين9 خيراتب توريب يف اوكسإلا هتمظن يتلا ةمادتسملا ةيمنتلا ليومت ىدتنم لالخ ةقرولا هذه تضرُع
)4(34 اهددع يف )scimonocE rotceS cilbuP( ةيملعلا ”ماعلا عاطقلاو داصتقالا“ ةلجم يف ترشُنو امك ،9102

عقوملا ىلع ةيزيلكنالا ةغللاب ةلماكلا اهتخسنب ةرّفوتم يهو ،674 ىتح954 ةحفص نم9102 ةنس
.دهعملل ينورتكلالا

http://www.institutdesfinances.gov.lb/publication/implementing-agenda-2030-in-the-arab-world/



”لالقتسالا دهع يف حلصلا ضاير سيئرلل ةيلاملاو ةيداصتقالا ةيؤرلا” لوح ةسارد

ةيلاملاو ةيداصتقالا ةيؤرلا“ ناونعب ةساردلا تنياع
تاهجوتلا ”حلصلا ضاير سيئرلا ةلود دهع يف
هتاسايس اهب تزـّيـمـت يتـلا ةـيـلارـبـيـلـلاو ةـيـحالصالا
اهتامّوقم زربأ ةيليلحت ةرظنب تداعتساو ،ةيداصتقالا
يدـقـنـلاو يلاـمـلا لالــقــتسالا ةــيروــحــمً ادــيدــحــتو
.ةلماكلا ةينطولا ةدايسلا قيقحت يف يداصتقالاو

تاعاطقلل حلصلا سيئرلا ةبراقمً اضيا ةساردلا تلمش
يف ةقيـمـعـلا تالوـحـتـلا لوـح ةـحـمـلو ةـيداصتـقالا

 .ةرتفلا كلت لالخ ةيبيرضلا ةمظنألاو ةلودلا ةيلام
حلصلا ضاير يسرك اهمّظن يتلا ةريدتسملا ةلواطلا ةبسانمب ماعلا نم راذآ رهش يف ةساردلا تمّدُق
 .”حلصلا ضاير ثرأ حبصأ نيأ“ ناونعب فسوي سيدقلا ةعماج ىدل يعماجلا
.دهعملل ينورتكلالا عقوملا ىلع ةلماكلا اهتخسنب ةرّفوتم ةساردلا
noitacilbup/bl.vog.secnanfisedtutitsni.www//:ptth/ /لود-دهع-يف-ةيلاملاو-ةيداصتقالا-ةيؤرلا

ةيلودلاو ةيلحملا تارمتؤملا يف دهعملا تالخادم

ةّدع ىلع تّعزوت ةمهاسم02 نم رثكأ ةيلودلا لفاحملاو ةيلحملا تارمتؤملا يف هتكراشم لالخ دهعملا مّدق
ةرادإلا تايدحتو ،ةماعلا ةيلاملا تاحالصإب ّقلعتت ةنهار اياضق لوح هئارآو هتيؤر ةكراشمل ةصرف تلّكشو ،رواحم
ةيفافشلا زيزعت عيضاوم يف هتبرجت ضرع امك تايافكلا رطأو ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةماعلا
 .نينطاوملا عم لصاوتلاو

60

ةمظنملا ةهجلا ةفص بسحب تالخادملا عزوت ًايفارغج تالخادملا عزوت
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روحملا
لفاحملا يف اهرشنو اهتشقانمو اهيلع ةءاضإلل دهعملا ىعسي يتلا عيضاوملا زربأ
 ةيلودلاو ةيلحملا

تايدحتلاو ماعلا لاملا ةرادإ
  ةيحالصالا

ةمادتسملا ةيمنتلاو ةماعلا ةرادإلا

رطأو ةيبيردتلا جهانملاو ةمظنألا
تايافكلا

؛ةلودلا ثيدحت يف ماعلا لاملا ةرادإ ةيمهأ
؛صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا ةيلاعفل ساسأ نكرك ماعلا ءارشلا
؛ماعلا ءارشلا راطإ اههجاوي يتلا ةيتاسسؤملاو ةيداصتقا وركاملا تايدحتلا
زيزعتو دراوملا مادختسا ديشرت يف ةنزاوملاو ماعلا ءارشلا هبعلي يذلا رودلا
.ةماعلا تامدخلا ميدقتو ةمكَوحلا
ًاقيقحت ماعلا لاملا ةرادإ زيزعت ضرغب ةيبرعلا نادلبلا يف اهعابتا بجاولا تايلآلا

 ؛ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأل
.ةقطنملا يف ةماعلا ةرادإلا حالصإ ةيلمع رّخؤت يتلا ّةيفخملاو ةقيمعلا تاقوعملا
ةيمنتلا فادهأ قيقحتل بيردتلا جهانم نمض تايافكلا نم ةديدج ّةلس جاردا
بيردتلا زكارم نيكمتو ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةمادتسملا

؛تاريغتلا هذه ةبكاوم نم
ًاءدب ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحتل اهرّفوت بجاولا ةيلاملا تاراهملا ّةلس
تاسايسلا يعناصو نييدايقلاك فئاظولل ةيمرهلا تايوتسملا ىلعأ نم
؛ةماعلا
بابشلا دادعإ ةيمهأو ةعبارلا ةيعانصلا ةروثلا ةبكاوم يف ماعلا عاطقلا رود
؛ةيداصتقالا ةيسفانتلا تابلطتم ةبكاومل
.ةيلاملا مئارجلا ةحفاكمل ةبولطملا تايافكلا

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

نينطاوملا عم لصاوتلا|2

 ةينورتكلإ تارشن01
دهعملا تاطاشنّ مهأ صخلت
ّدقو ةمداقلاو ترج يتلا
ٍقلتم0089 ىلإ تلسرأ

ةرشابم ةينورتكلإ ةلمح82
تاروشنم وأ ثدح نع نالعإلل
ةنـّيعم تاطاشن قالطإ وأ ةديدج

ةريغص ةلباقمو ويديف52

ًايفحص ًانايب11
اهتيمهأودهعملا تاطاشن لوح
ينطولا ديعصلا ىلع

 ةرايز27131
تنرتنالا عقوم ىلع

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

ةنيودت052
koobecaFعقوم ىلع
margatsnIوrettiwTو

 تالخادم6
 مالعإلا لئاسو ربع
 عومسملاو يئرملا



لاصيإ يف يعامتجالا لصاوتلا تاصنم ىلع لعافلا روضحلا كلذ يف امب هلاكشأ ةفاكب لصاوتلا مهاسي
رباثي ،كلذل .اهعم لصاوتلاو اهتاسسؤمو ةلودلا ىلع رثكأ فّرعتلل نينطاوملا مامأ لاجملا حتفو ةمولعملا

قلطأو ،koobecaF ىلع هتانّودم ىوتحم ةصاخو اهدمتعي يتلا لصاوتلا تاينقت ريوطت ىلع دهعملا قيرف
.9102 زومت نم لوألا يفmargatsnI ىلعnonabeLFOI ديدجلا هعقوم
ددج نيعبتتم باطقتساب حمست روهمجلا نم ربكأ ةحيرش فادهتسال تايجيتارتسا ريوطت ماعلا اذهّ مت امك
لكشبkoobecaF ةحفص يعبتتم بسن عافترا ىلإ هاندأ رشؤملا ّلدي.بابشلا نينطاوملاً اصوصخو ةحفصلل

.9102 ماع رئاز41051 ىلإ8102 ماع رئاز00211 نم ،لصاوتم

koobecaF ىلع دهعملا ةحفص يعبتتم ددع رّوطت

لالخ عقوملا نم ةحفص04614 ىلع عالطالاب اوماق ،9102 ماعل رئاز7588 ينورتكلالا عقوملا راوز ددع غلب
 .ةلاقنلا مهفتاوه ربع اهنم %62 ،ةرايز27131

ةيلاملا ثيدح

اهتايريدمو ةيلاملا ةرازو يف تادجتسملا رخآ تلوانت ةيلاملا ثيدح نم دادعأ ةثالث ماعلا اذه دهعملا ردصأ
سكعيً اربنم ةرشنلا هذه لّكشت .نييلودو نييلحم ءاربخ عم تالباقمو دهعملا تاطاشن تضرع امك ؛ةفلتخملا
يف ةيلاملا ةرازو يفظوم نيب طباورلا قيثوت يف مهاست امك اهب موقت يتلا تاردابملاو ةيلاملا ةرازو تاهجوت
.ةفلتخملا قطانملا
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910263ماعل يونسلا ريرقتلا

اهتراعإو عجارملا ثيدحت تارشؤم
؛ديدج باتك832 يأ ةديدج بتك%01
؛ةديدج ةصصختم ريراقت%32
.رئاز لكل نيباتك: ةراعإلا لدعم

ةيلاملا ةبتكملا|3
بطقتست .بتكلا ضراعم يف روضحو ةينورتكلإ تامدخ تاذ ةصّصختم ةيفرعم ةحاسم يه ةيلاملا ةبتكملا

.تامولعملا ىلا لوصولا مهل لّهستف ةفرعملا نع نيثحابو نيينهمو بالطو نينطاومو ماعلا عاطقلا يفظوم
اهبيوصتو اهعجارم ثيدحتب اهل حمسي ّرمتسم لكشب اهراوز تامامتهاو اهئادا تارشؤم ةيلاملا ةبتكملا عباتت
 .هتاعلطتو روهمجلا تاجاح بسحب
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اهنوسرامي يتلا ةنهملا بسحب ةبتكملا راوز

•

•

•

•

•

 بالط

 ماع عاطق وفظوم

 نهم باحصأ

 ةذتاساو ءاربخ
نويعماج

 اهريغ

n

n

n

ةيلاملا ةبتكملا تاينتقم
؛صّصختم عجرم فلأ52
ةـّينوناقلا تانايبلا دعاوق
؛ينانبللا نوناقلا يف راشتسملاو يبارومح

 ؛نانبل نيناوق ةعومجم
؛ةلجمو ةفيحص001 نمرثكأ

؛ةـّيبنجألا تاغللابو ّةيبرعلاب ّةيفحص تافطتقم
.ةصّصختم ريراقتو ةثيدح ةيلود عجارم

n

n

n

n

n

n

ً ارئاز|5525

ًايموي تارايزلا لدعم|81



ةيلاملا ةبتكملل ةينورتكلالا ةمدخلا

:ينورتكلإ دهعملا عقوم ةرايز اهسرهفو بتكلا نيوانع ىلع عالطالاب نيمتهملل نكمي
.bl.vog.secnanifsedtutitsni.www

ةرشن دادعإ لالخ نمو ةديدج بتك نيوانعل يرود حارتقا ميدقت لالخ نم ةعلاطملا عيجشت ىلع ةبتكملا صرحتو
لوح تالاقم ىلإ ةفاضإلاب ةانتقملا بتكلا ثدحأ نّمضتتو اهراّوز عيمج ىلع اهّعزوت ةيرهش ةينورتكلا
.ةيلاملاو ةيداصتقالا تادجتسملا

بتكلا ضراعم

نم يبرعلاو يسنرفلا باتكلا يضرعم ءاغلإو9102 ماع رخاوأ يف نانبل اهب ّرم يتلا ةيسايسلا فورظللً ارظن
- ةيفاقثلا ةكرحلا ميظنت نم )راذأ7-3( باتكلل ينانبللا ناجرهملا يف دهعملا ةكراشم ترصتقا ،نيمّظنملا لبق
ةيلاملا مهتفاقث ززعيو ،مهقوقحو مهتابجاو ىلع نينطاوملا فّرعي روشنم9171 عيزوتّ مت ثيح ،سايلطنا
.ةيداصتقالاو
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ةيلاملا نوؤشلا
ريوطتلاو ةيرادإلاو
يسسؤملا

هنم ريخألا لصفلا ةصاخو9102 ماعلا لالخ نانبل دهش
سكعنا يذلا رمألا ،قوبسم ريغ يلامو يداصتقا شامكنا

،هّنأّ الإ .ةلودلا تاسسؤمل يلاملا عضولا ىلعً ابلس
ظفاحي نأ دهعملا عاطتسا ،ةبعصلا فورظلا نم مغرلابو
ةّيلام ةسايس هدامتعال يلام رارقتسا ىلع عاطتسملا ردق

لمعلا ططخ ذيفنت نيب نزاوتلا نامض عم بّقرتلا ةديدش
تابلطلا ةيبلتو ةيونسلا هتنزاوم عورشم يف ةجردُملا
نم ةنزاوملا اهظحلت نكت مل يتلاو ةطخلا جراخ نم ةدراولا
ضرغلا اذهل ةمزاللا ةلويسلا نيمأت ىلع لمعلاو ،ةهج
 .ىرخأ ةهج نم
ةنورملا نعً الضف تامزألا ةهجاوم ىلع دهعملا ةردق دوعتو
:ىلإ اهب ىّلحتي يتلا

تاجاح سردو ديدحتل ةجهنُممو ةيقابتسا طيطخت ةسايس
ماقرأ ىلإ اهتمجرتو اهتلودجو ةفاك ماسقألا تاطاشنو
؛ةّيونسلا ةنزاوملا تادامتعا نمض اهبيوبتو ةقيقد
؛ةيلخادلا تاءارجإلل رمتسملا ميظنتلا
ةمظنألا ريوطت يف ةرباثملاو ةننكملا ةسايس ريوطت
.ةيرادإلاو ةيلاملا ةيتامولعملا

n

n

n
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ةيلاملا ةرادإلا|1
؛2202 ،1202 ،0202 ماوعألل دمألا ةطّسوتم ةنزاوم عورشم
؛يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلل ةيرهشلا تاكارتشالا ديدست
؛ةينوناقلا لهملا نمض ةيبيرضلا تابجوتملا ةفاك ديدست
.ةتباثلا لوصألاو تاعوبطملاو رباحملاو ةيساطرقلل ةّيونسلاو ّةيلصفلا تادرجلا

تاداريإلا

ةرازو اهلّمحتت تاقفن :ةرشابم ريغ ةـّيلام تامهاسم
)فيظنت ،تامدخ ،راجيإ( دهعملا نع ةباينلاب ةيلاملا
؛ةينانبل ةريل نويلم //005// يلاوح اهردقو
تارارق بجومب فرصُت :ةرشابم ّةيلام تامهاسم
رايلم //1،475// ليوحتّ مت .ةيلاملا ريزو نع ردصت
؛ةينانبل ةريل رايلم //2،756// لصأ نم ةينانبل ةريل

ةيونسلا لمعلا ةطخ مدخت ةـّيلام وأ ةـّينيع تابه
.9102 ماعلل رفص :دمألا ةطّسوتملا وأ

n

n

n

n

n

n

n

تاقفنلا

9102 ماعلل ةيونسلا ةيلاملا ةمهاسملا لصأ نم06%ليصحت

ةحاتملا تادامتعالا نم88%فرص

%02

%08

)%(9102 تاداريإ

•

•

 ةيلام تامهاسم
ةرشابم
ةيلام تامهاسم
ةرشابم ريغ

)%( ةنزاوملا دونب قفو9102 ماعلا لالخ تاقفنلا

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
11 دنب

داوم
ةـّيكالهتسا

21 دنب
تامدخ

ةـّيكالهتسا

31 دنب
روجألاو بتاورلا

اهتاقحلمو

51 دنب
عفانم

ةيعامتجا

61 دنب
تاقفن
ةفلتخم

622 دنب
تازيهجت

822 دنب
ةنايص



9102ماعل يونسلا ريرقتلا

ءارشلا تاّيلمع

ةنزاوملا عورشم ىلع ةـّينبم ةـّيونس ديروت ةـّطخ
؛ةّرقُملا لمعلا ةطخو ةيونسلا
؛ّةطخلا يف جردُملا ءارشلا عون بسحب قوسلا ةسارد
؛ةسفانملا عيجشتل ددج نيّدروم باطقتسا
؛نيّدروملا تانايبل رمتسم ميويتو ةرادإ
ماعلا عاطقلل ةّدعُملا ةيجذومنلا طورشلا رتافد دامتعإ

؛تامدخلاو مزاوللاو لاغشألا يف
.لوصأللً اقفو ديروتلا تافلمو تادنتسملا ظفح

ةباقرلاو قيقدتلا
؛تاباسحلل يلخاد يعوبسأ قيقدت
؛8002 ماعلا لامعأل ةبساحملا ناويد نم ةـّمذ ةءارب :ةرخؤملا ةبساحملا ناويد ةباقر
؛9002 ماعلا لامعأل ةرخؤملا ةباقرلاب ةبساحملا ناويد ةرشابم
؛ةبساحملا ناويد ةباقرلً اليهستوً اديهمت2102 و0102،1102 ماعلا لامعأل يجراخ قيقدت
؛8102 ماعلا لامعأل يجراخ قيقدت
.ةينوناقلا لهملا نمض ةبساحملا ناويد ىلإ8102 ماعلل ةمهملا باسحو باسحلا عطق لاسرإ
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n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

%5
%2

%39

ديروتلا عون بسحب9102 ءارش تاّيلمع

•

•

•

دوقع

  ةروتافلاب ءارش

ضورع جاردتسا

ةيرشبلا دراوملا ةرادإ|2
؛ةيدرفلا ةقفارملا ةطساوب ماسقألا ءاسؤرل ةيرادإلا تايافكلا ريوطت ةعباتم
.تادجتسملا قفو تايلوألا ديدحت ةداعإو لمعلا ريس نسُح نيمأتل ةيعوبسأ ةيقيسنت تاعامتجا

يلخاد قيسنتو لصاوت
؛مسقّ لكل ةـّيعوبسأ تاعامتجا
.ماسقألا ءاردمل ةيعوبسأ تاعامتجا

بيردت
؛لمعلا قيرفل ةينقتلاو ةينفلا تاراهملل ةّرمتسملا ةيمنتلا

.ةيدايقلا تاراهملا ةيمنتل ماسقألا ءاسؤرل ةـّيدرف ةعباتم

قيرفلا ةيحورو لصاوتلا زيزعت
؛)seitivitca gnidnoB dna gnidliuB maeT( ةيونسلا لمعلا ةطخ نمض لمعلا قيرفل ةيهيفرتو ةيبيردت جمارب جاردإ
.)syaD ecivreS-nI( ذيفنتلا ديق عيراشملا لوح قيرفلل ةيفيرعت ةيعامج تارود جاردإ

n

n

n

n

n

n

n

n



ةيلاملا ةرادإلا ةننكم
لوصالا - ةبساحم - ةنزاوم
تادوجوملا ةدرجوةتباثلا

  تانايبلا ةرادإ مظن

بيردتلل ةينورتكلإلا مظنلا
دعب نع ملعتلاو

68

PIHSNRETNIتاعماجلا تابلاط/بالطل يناديملا بردتلا
رهش نيب حوارتت ةدمل يناديملا بردتلا جمانرب يف ةيبنجأو ةينانبل تاعماجو سرادم نم ة/بلاط01 كراش
ماهملا ضعب يف اومهاسو تايلمعلا ةرادإو ليلحتلاو ثحبلا يف ةديدج تاراهم اوبستكا ثيح ،رهشأ ةثالثو
.دهعملاب ةطونملا

يلاملا ناحيلف لساب دهعم لمع قيرف نم ةردابمب
،قيرفلا حور زيزعتل يبيردت جمانرب لالخ يداصتقالاو
ةـّيمحم يف دهعملا مساب ربونص ةرجش عرزّ مت

ةمهاسموً اعيجشت ،نتملا ءاضق يف نوصرأ ةعيض
.ةينانبللا لابجلا جارحإ ةداعإل

يمقرلا روطتلاو ةننكملا|3
 :ىلع يمقرلا لّوحتلا ةطخ تزكترا

تارارقلا بيوصتو ةيفافشلا زيزعتو ةباجتسالا ليعفت ىلع ريثأت نم اهل امل ةيرادإلا تاءارجإلا ةننكمو مظن
؛ريراقتلا دادعإو ةيلاملا
  ؛اهليلحتو تانايبلا عمج ىلع دمتعت ةيملع قرطب تارارقلا داختال تانايبلا ةرادإ مظن
دهعملا فادهأل ةعجارم تلمش .دُعب نع ملعتلا ةيجتارتسال ىلوأ ةّدوسم دهعملا ّدعأ :دُعب نع بيردتلا مظن
ًالوصو ةيتحتلا ةينبلل ةينقت ةعجارم تنّمضت كلذكو ،ةرفاوتملا صرفلاو رطاخملاو ةيجراخلاو ةيلخادلا هتاردقو
.طسوتملا ىدملا ىلعً ايمقر اهريوطت ىلع لمعلا نكمي ةيبيردت رواحم3 ديدحت ىلإ

n

n

n

ةمظنألاب ةماعلاو ةيمومعلا ةبساحملا ةمظنأ طبرب ةّقلعتملا تاريضحتلا ءاهنا
؛0202 يف هذيفنتب ءدبلا بقتريو ،ةتباثلا لوصألا ةدرجو ءارشلا تايلمعل ةننكمملا
يف ةدح ىلع لصأ لك ةفلك لاخدإو ،ةدرجلاب صاخلا يلآلا زاهجلا طبر ءاهنا
؛ةتباثلا لوصألاب صاخلا يتامولعملا جمانربلا
؛ةتباثلا لوصألا ةفاك ىلع )sedoc raB( ةيطيرشلا زومرلا قسل ةلحرم ءاهتنا

 .ةيفافشلا قيقحتو ةقدلا نيمأتل ةبساحملا ةمظنأ ةننكم ةعباتم

؛)reganam margorP( تاطاشنلا ةرادإ ماظن نم ةمدقتم ةلحرم
؛)koob sserddA( ”نيوانعلا ليلد“ ماظن نم ةمدقتم ةلحرم
؛)gnitroper dna draobhsaD( ”ريراقلا دادعإو ةدايقلا ةحول“ ماظن ةيلكيه عضو
.)metsys tnemeganam ataD( هريوطتو تافلملا ةرادإ ماظن ميويت

؛ةينورتكلإ حيشرت ةرامتسإ
؛ةينورتكلإ مييقت ةرامتسإ
؛دعب نع بيردت جمانرب
 .2202و0202 قفأ ّملعتلا ةيجيتارتسا

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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