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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
ةمدخلا ميق رشنو ةلودلا يف ماعلا
.ةماعلا

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

ريرقتلا اذه
زربأ لوح ةحمل مدّقيو ،1202 ماعلا جئاتن يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم لمع قيرف هدعأ يذلا ريرقتلا اذه زجوي
.تايطعملاو ماقرألاب ماعلا تّاطحم

2202 ناريزح - ىلوأ ةعبط - يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم- ةظوفحم قوقحلا عيمج©
0-5-7309-3599-879 NBSI
اشابلا شادكب ديج ةديسلا :يريرحتلا لصاوتلا
ينوراهلا يللود ةسنآلا :ذيفنتو ميمصت
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روطس يف دهعملا

ريرقتلا اذه

ينعز ناسغ ديسلا ،ةبانالاب دهعملا سيئر ةملك

1202 تاطحملا مهأ

ماقرألاب1202  ماع تارشؤم

ةماعلا تاسايسلا
ماعلا ءارشلا ةموظنم حالصإ

ةماعلا تامدخلا ميدقتو تاسسؤملاو تارادإلا لمع ةمادتسا ىلع ةددعتملا تامزألا رثأ مييقت

ةيعامتجالا ةيامحلل  ةينطو ةيجتارتسا وحن

ةماعلا ةنزاوملا ةيفافش زيزعت

تاردقلا
ماعلا لاملا ةرادإ

ةيبيرضلا ةرادإلا ديحوت يف ةماعلا ةيلاملا ةيريدم ةبكاوم :بئارضلا

صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا

رييغتلا ةرادإو ةماعلا ةمدخلا

ريوطتلاو ّملعتلا

ةيداصتقالاو ةيلاملا ةفاقثلا

تاكارشلا
يلحملا نواعتلا

يميداكألا عاطقلا عم نواعت

يبرعلا  نواعتلا

ةيلودلا تاسسؤملا عم نواعتلا

اسنرف عم نواعتلا

 ةيلودلاو ةيميلقالا ةيفرعملا تاكبشلا يف ةكراشملا

نينطاوملا عم لصاوتلا
ةيلاملا ةبتكملا

ةيلاملا ةبتكملل ةيعاذإالا تاقلحلا

يسسؤملا ريوطتلاو ةيرادإلاو ةيلاملا نوؤشلا
ةيلاملا ةرادإلا

ةيرشبلا دراوملا ةرادإ
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ةبانالاب دهعملا سيئر ةملك
ينعزلا ناسغ ديسلا

ًالماحو ديفوك ةمزا تايعادتو توريب أفرم راجفنا بقاوعبً القثم1202 ماع لطأ
يف ىسقالا ّفنُص يعامتجالاو يداصتقالاو يلاملا روهدتلا نم ديزملا هعم
تايدحتلا نم مغرلاب نيمّمصم انماع انأدب رارصإ ةميزعب .ملاعلاو نانبل خيرات
ىلع ظافحلا ةيمهأب نيكسمتمو لضفأ دغل طيطختلا برد لامكتسا ىلع ةّمجلا
.اهينطاوم ملح ردق ىلع ةلود ءانب يف رارمتسالاو سانلاو تاسسؤملا

ىندا بايغ عم اندهجو ،ةلهس نكت مل نيرشعلاو سماخلا انماع يف انتارايخ
لولح داجيا ىلع دوقولاو تنرتنالاو ءابرهكلاك ةيساسألا لمعلا تابلطتم
قيرف ةرباثم ىلع ظافحلا ىلع انصرح امك ،ةيلاعفب انماهم زاجنإل ةيموي
جمانرب نم %07 زجننل ملقأتلاو ّملعتلا ىلع ةردقلاوّ يتاذلا زيفحتلاو لمعلا
.هقيقحتل ةمزاللا دراوملا دشحو رّرقملا لمع

هب انملح ام ماعلا اذه قيقحت انعطتسا ،ةمقافتملا تابوعصلا هذه مامأ
ىلع تاشقانملاو تاوراشملاو ةغايصلا نم نيماع دعب اندصحو نانبلل

اذه يف يلودلا نانبل مازتلا نيزجنم ماعلا ءارشلل يرصعو ّدحوم نوناق
ةيلام ةمكَوح نامضل تاحالصالا ةلسلس نم ىلوألا ةوطخلا نيزراغو راطالا

.ةيفافشلا زيزعتو ةميلس

زربأ بثك نع ماعلا اذه لمعلا قيرف بكاو ”رجحلا تحنت يتلا ةطفنلا“ ـلاك
ةينبم تاسارد عضول ةيقابتساب لمعو ةينانبللا ةحاسلا ىلع تادجتسملا
ثيدحت تالاجم يف رارقلا ةعانص هيجوت يف مهاست ماقرأو تانايب ىلع
رّفوتو ةيعامتجالا ةيامحلاو ةماعلا ةنزاوملا ةيفافش زيزعتو ةيلاملا ةموظنملا

.يداصتقالا يفاعتلاو ةبقترملا ةيحالصالا ططخلل تايطعم

ةيوق تاسسؤم نود نانبل ضهني نأً انكمم دعي مل هنأ ،انلً ايلج حبصأ
ًاضعب مهل رفوت ةيبيردت جمارب ةلسلسب ايلعلا رداوكلا ىلإ انّهجوت اذل ،ةرداقو
نيقيلا مدع تايدحت ةهجاوم ىلع مهدناستو مهترادإب ضوهنلل تاودألا نم
فيقثتلل  ةديدج جمارب ىوتحمب تاباشلاو بابشلا انيصخو ؛دالبلا هب رمي يذلا
ةحفاكمو ةمكَوحلاو ةماعلا تاسايسلا يف مهفراعم يّمنت يداصتقالاو يلاملا
.ةلءاسملاو ةكراشملاو ةنَطاوملازّزعتو داسفلا

،”هفيصر ىلع درولا سرغ“ يف رمتسن نأ لب ”اننطو ىلع يكبن“ الأ انرّرق
ةكبش زيزعتب نيرشعلاو سداسلا انماع رارصإو ةميزع لكب لمكتسنسو
يميلقالا عمتجملا طاسوأ يف نانبلو دهعملا ةناكم خيسرتل تاقالعلا
ءاهنال ةكيرشلا ةيلودلا تامظنملا عم نواعتلاب رمتسنس امك ،يلودلاو
ىلع بضاونسو ،ذيفنتلا زّيح ماعلا ءارشلا نوناق لوخدل ةمزاللا تاريضحتلا
ةدارإلاـف نييلاملا نيلوؤسملاو ةلودلا يفظوم سوفن يف ّملعتلا ةبغر رشن
 .ناطوألا ءانبل ساسألا رهوجلا مه ةيؤرلاو ملحلاو
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ةيلاتلا عيضاوملا نم لكل1202 ماعلا تاطحم مهأ

1202 رايأ

1202 ناريزح

1202 زومت

1202 زومت

1202 زومت

1202 زومت8

1202 بآ

1202لوليأ

ةـياــمــحــلا ىــلــع قاــفــنإلا لوــح ةساردــلا
مظُن يف قيقدت - نانبل يف ةيعامتجالا
ةلودلا نم ةلومملا ةيعامتجالا ةيامحلا

نمز يف ةيلاملا تاباجتسإلا“ لوح ةودن
”تامزألا

ينورتكلالا يبيردتلا جمانربلا قالطإ
ةماعلا ةنزاوملا لوح

تامزألا رثأ مييقت لوح عورشملا قالطإ
تارادإلا لمع ةمادتسا ىلع ةددعتملا
ةماعلا تامدخلا ميدقتو تاسسؤملاو

ةنزاوملا ةيفافش

1202 راذآ13

1202 ناسين

1202 رايأ

1202 ناريزح

1202 زومت

1202 بآ

1202 لوليأ

11202ت

تاعانصلا ةمهاسم لوح ةساردلا قالطإ
داصتــقالا يف ةــيــعادــبإلاو ةــيــفاــقـــثـــلا
ينانبللا

ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا

تاعانصلا ةمهاسم“ ةساردلا لوح ءاقل
داصتـقالا يف ةـيــعادــبإلاو ةــيــفاــقــثــلا
”ينانبللا

21202ك

ةردابم ءاربخ عم دعُب نع لمع تاعامتجا
ةيداصتقالا ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمل امغيس
ةموظنم حالصإ لوح يبوروألا داحتالاو
 ماعلا ءارشلا

ماعلا ءارشلا ةموظنم ثيدحت

1202 طابش

1202 راذآ01

1202 ناسين

1202 رايأ

1202ناريزح03

1202 زومت

1202 بآ

1202 لوليأ

11202ت

21202ت4

21202ت

11202ك51

Webinar: “Efficient Public Procurement
Complaints and the Role of Independent
Review Body: International good
practices and roadmap for Lebanon”

ماعلا ءارشلا نوناق ّرقي باونلا سلجم

تاـناــيــبــلاو ينورــتــكــلالا ءارشلا“ :ءاــقــل
”نانبلل ةيجيتارتسا ةيؤر وحن :ةحوتفملا

SPAM حسم ريرقت رشن ىلع ةقفاوملا
ماعلا ءارشلا ةموظنم مييقتل

تاوطخلاو ةدافتسملا سوردلا“ :ءاقل
”يحالصإلا راسملا حاجنإل ةيلبقتسملا
ةسسؤمو باونلا سلجم عم نواعتلاب
ةيطارقميدلل رتسنمتسو



 ماقرألاب1202 ماع تارشؤم
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 طاشن

تاكارشتاسايس تاردق

43

يف ةينطو تايجتارتسا
ماعلا ءارشلا

3
ءارشلل ديدج نوناق
442/1202 ماعلا

1
رـثأ لوـح نيتـيـقاـبـتسا نيتسارد
ليلحتو ماعلا عاطقلا ىلع ةمزألا
  ةيعامتجالا ةيامحلا  قافنإ هجوأ

2

نواعتلاب  طاشن

عم

27

 ةيلود تاسسؤم
4

بيردت ةعاس
583

 ةيبيردت ةرود
43

رواحملا بسحب ةطشنألا
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ءارش
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87

ةفاقث
ةيداصتقا

ةيلامو

28

قيقدت

3

نيب ةكارشلا
نيعاطقلا

ماعلا
صاخلاو

5

ةمدخلا
ةماعلا

ةرادإو
رييغتلا

10

مئارجلا
ةيلاملا

1
ملعتلا
ريوطتلاو

10

ةمظنألا
ةيتامولعملا

ةيمقرلا

10

ةرادإلا
ةيلاملا
ةيموكحلا

21

دادعإ
ذيفنتو
ةنزاوملا

10

رخآ

23

ـل

 كراشم
1029



ةيلحملا ةحاسلا اهتدهش يتلا تاروطتلاو تادجتسملا دهعملا بكاو
تاحالصإلاب عفدلا يفً اطشانوً العافً ارود بعلو ماعلا لالخ
لمكتساف .مامألا ىلإ اهيلا ةجاحلا دتشت يتلا ةيعامتجالاو ةيلاملا

ناجللاو ةيعرفلا ةيباينلا ةنجللا يف ةشقانملا تاسلج ةلسلس
،442/1202 ماعلا ءارشلل ديدجلا نوناقلا رارقإ تقبس يتلا ةكرتشملا
ءانغإ ىلع صرحو هل ةيذيفنتلا تايجتارتسالاو تايلآلا عضوو
 .ةيلودلا تاربخلاو براجتلا لضفأب ينطولا شاقنلا دفرو
ىلع ةمزألا رثأ لوح دهعملا امهدعأ ناتللا ناتساردلا ترّفو
يعامتجالا قافنإلا هجوأ ليلحتو ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا

ططخل ةحاتملا تارايخلا ةنلقعو تارارقلا بيوصتل تايطعم
ىلع ةرداقو ةنرمو ةيوق تاسسؤم ءانبلو ةيلبقتسملا يفاعتلا
امك .ديعبلاو بيرقلا ىدملا ىلع ةنهارلا تايدحتلل ةباجتسالا

روحم ةنِطاوملاو نطاوملا ةنزاومل ةيلعافتلا ةصنملا تلَّكش
اهنيمضتو اهريوطت مت ذإ1202 لمع ةطراخ يف يرهوج
فدهب ةماعلا ةنزاوملا دادعإو ريضحتب قلعتت ةيفاضإ تانايب
عنص يف نينطاوملا ةكراشمو ةماعلا ةيلاملا ةيفافش زيزعت
  .ةماعلا تاسايسلا

 ةماعلا تاسايسلا
ماعلا ءارشلا ةموظنم حالصإ
تاسسؤملاو تارادإلا لمع ةمادتسا ىلع ةددعتملا تامزألا رثأ مييقت
ةماعلا تامدخلا ميدقتو
ةيعامتجالا ةيامحللةينطو ةيجتارتسا وحن
ةماعلا ةنزاوملا ةيفافش زيزعت

ة/كراشم
1 144

ةيرواشت ةعاس
482

طاشن
133



ماعلا ءارشلا ةموظنم حالصإ
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 تاءاقللاو تايلاعفلا يف ة/كراشم|8601

يحالصإلا راسملا ةعباتمل ةكيرشلا ةيلودلاو ةينطولا تاهجلا ميظنت نم طاشن|92

442/1202 مقر نوناقلا - ماعلا ءارشلل يرصع نوناق|1

ةكرتشملا ناجللاو ةيعرفلا ةيباينلا ةنجللا يف نوناقلا حارتقا شاقن ةعباتمل ةسلج|11

لمعلا شروو تاءاقللاو تايلاعفلا لالخ ةـّيملع ةلخادم|82

يف ماعلا ءارشلا نوناق ةشقانم ماعلا اذه دهعملا لمكتسا ،ةيلاملا ريزو يلاعم نم هفيلكت ةداعإ ىلعً ءانب
ططخو ةينطو ةيجيتارتسا ةيؤر ةرولب ىلع هلمعب ّرمتسا امك ،1202 ناريزح يف هرارقإ مت يذلا ةيباينلا ناجللا
قيسنتلا ىلع زيكرتلا عم ،ةددحملا ةلهملا يف ذيفنتلا زـّيح ماعلا ءارشلا نوناق لوخدلً اريضحت ةيذيفنت لمع
ىلإ لوصولا ليهستو يعمتجملا راوحلا زيزعتو ةيلودلاو ةينطولا تاهجلا ةفاك عم رمتسملاو مئادلا لصاوتلاو
 .تامولعملا
:ةيساسأ ةيحالصإ تانّوكم3 ىلع1202 ماعلا لالخ لمعلا زكترا

ةنجللا يف تاشقانملا نم لماك ماع دعب كلذو ،دهعملا هدعأ يذلا ماعلا ءارشلل ديدجلا نوناقلا رارقإ :لوألا
تاودألا ىلع لمعلا قالطإو ؛ةكرتشملا ةيباينلا ناجللا يف مث هتساردلً اصيصخ تلِّكُش يتلا ةيعرفلا ةيباينلا
؛ةلصلا تاذ ةيذيفنتلا
تابلطتم ىلعوSPAM حسم تايصوت ىلع زكترت ،ماعلا ءارشلا حالصإل ةـّينطو ةيجيتارتسا ةرولب:يناثلا
 ؛ديدجلا ماعلا ءارشلا نوناق ذيفنت
قيبطت ةبكاومل تاردقلا ءانبو صّصختلل ،ىلوألا :ةينطولا ةيجيتارتسالل نيتلّمكم نيتيجيتارتسا ةرولب:ثلاثلا

بسحب ينورتكلالا ءارشلا وحن لّوحتلل ،ةيناثلاو ؛صّصختملاو رمتسملا بيردتلا لالخ نم ماعلا ءارشلا نوناق
  .ديدجلا نوناقلا تابلطتم

n

n

n

ةيلكيهلا تاحالصإلا نم ماعلا ءارشلا حالصإ ربتعي
تارامثتسالا بذجو ةيلاملا ةمكَوحلا زيزعتل ةيساسألا
.ةيفافشلا زيزعتو

ماقرألاب



12029ماعل يونسلا ريرقتلا

442/1202 نانبل يف ماعلا ءارشلا نوناق  |1
ةساردلً اصيصخ تلّكُش يتلا ةيعرفلا ةيباينلا ةنجللا ةدناسم دهعملا ءاربخ قيرف عبات
تاعامتجالا عيمج يف كراشو ،رباج نيساي ذاتسألا بئانلا ةسائرب نوناقلا حارتقا
عمتجملاو صاخلا عاطقلاو تارادإلا يلثمم روضحب تدقُع يتلا لمعلا شروو
تشقان يتلا ةكرتشملا ناجللا تاعامتجا يف كراش امك .ةيلودلا تاهجلاو يندملا
.1202 ناريزح03 يف ةماعلا ةئيهلا يف هرارقإ لبق نوناقلا حارتقا
داوم ليصافت ةشقانم لالخ ةصتخملا تاهجلا عم ةيرواشتلا دوهجلا دهعملا عبات
عم ينوناقلا صنلا ةـّيحور ماجسنا ةاعارم عم ،هيلع تانيسحتلا لاخدإو حرتقملا نوناقلا
ةئيهو ماعلا ءارشلا ةئيه ءاشنإب قّلعتي امب امّيس ال ،ةيلودلا تاسرامملاو ريياعملا
.ةيفافشلاو ةهازنلاو ةلءاسملا رطأ زيزعتو ةدمتعملا ةديدجلا تاءارجإلاو تاضارتعالا
دهعملا قلطأ ،1202 زومت92 يف ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشنو نوناقلا رارقإ دعب

.هماكحأو هئدابمو ديدجلا نوناقلاب ةيفيرعتلا تاءاقللاو لمعلا شرو نم ةلسلس
لمعلل نيينطولا ءاربخلا عم تاعامتجالا دهعملا ّفثك ،ماعلا نم ريخألا لصفلا يفو
،تاصقانملا ةرادإ عم قيسنتلاب ،نوناقلل ةلّمكملا ةيميظنتلا ميسارملا نم ةعومجم ىلع
.ةيلودلاو ةيلحملا ةكيرشلا تاهجلا نم ةينقت ةدناسمب كلذو

 ةيعرفلا ةيباينلا ةنجللا يف ةشقانم ةسلج|54
تقبس باونلا سلجم يف ةكرتشملا ناجللاو
نوناقلا رارقإ

 ةعجارم يف اومهاس يلودو يلحم ريبخ|81
نوناقلا حارتقا

لمعلل نييلودو نيينطو ءاربخ عم لمع عامتجإ |41
نوناقلا حارتقا ىلع تانيسحتلا لاخدإ ىلع

ةديجلا تاسرامملا لقنو تاربخلا لدابتل ءاقل|11
تاهجلا ميظنت نم دهعملا ءاربخ اهب كراش

ةكيرشلا ةيلودلا

ءارشلا نومضمب يفيرعت ءاقلو لمع ةشرو|02
عاطقلاو ةلودلا يف نيينعملل442 مقر ماعلا
يندملا عمتجملاو صاخلا

ماقرألاب



تاسرامملاو ريياعملا ىلع ةيعرفلا ةيباينلا ةنجللا عالطإ فدهب
ةمئالملا ةيتاسسؤملا لولحلا ىلع ةءاضإلاو ،ةديجلا ةـّيلودلا
لوح لمع ةشرو دهعملا ّمظن ،يرصع ماع ءارش ماظن تابلطتمل
تاعجارملا ةئيه رودو ماعلا ءارشلا يف ىواكشلاو تاعجارملابّ تبلا“
،”نانبلل قيرط ةطراخو ةديجلا ةيلودلا تاسرامملا :ةلقتسملا

نواعتلا ةمظنم ةردابمو يلودلا كنبلا عم نواعتلاب1202 راذآ يف
 .امغيس - يبوروألا داحتإلاو ةيمنتلاو يداصتقالا

تائيه يف نيلوؤسمو امغيس ةردابمو يلودلا كنبلا نم نييلود ءاربخ7 ةصّصختملا لمعلا شرو يف كراش
ةدافتسملا سوردلاو براجتلا لضفأ ميدقتل ،اينامورو كرامندلا ،ايجروج ،ايتاورك نادلب يف تاعجارملا
تاشاقن ءانغإ يف تمهاس ةـّيلمع تايصوتو تاصالخ لمعلا ةشرو نع جتن .ةديجلا تاسرامملا ىلع ةءاضإلاو
.ماعلا ءارشلا نوناق حارتقا صن يف ةمءالم رثكألا رايخلا دامتعا ةهجل ةيعرفلا ةيباينلا ةنجللا

باونلا سلجم يف نوناقلا حارتقا ةشقانم ءانغإل تاربخلا لدابت

32 يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم ءاربخ قيرف دقع
ءاربخلاو ةكيرشلا ةيلودلا تاهجلا عم يرواشت ءاقلو لمع عامتجا
عم مءالتي ام صالختساو ّةيملاعلا براجتلا نم ةدافتسإلل اهيدل
 .ينانبللا ماظنلا

 ةيلودلا ريياعملا عم نوناقلا مغانت زيزعتل لمع عامتجا32

10

حارتقا ةشقانم قالطإ
ةنجللا يف نوناقلا
ةيعرفلا ةيباينلا

ناريزح2
0202

حارتقا سرد نم ءاهتنإلا
ةنجللا يف نوناقلا
ةسلج54 دعب ةيعرفلا

رايأ71
1202

ءارشلا نوناق رارقإ
ةماعلا ةئيهلا يف ماعلا

ناريزح03
1202

ديدجلا نوناقلا رادصإ
442 مقر تحت

زومت91
1202

يف نوناقلا رشن
ةيمسرلا ةديرجلا

زومت92
1202

سلجملا رارق رادصإ
نعطلا ّدرب يروتسدلا
نوناقلاب

لوليأ32
1202

1202/442 ماعلا ءارشلا نوناق رارقإو دادعإ تاطحم زربأ



زـّيح442/1202 ماعلا ءارشلا نوناق لوخدل ريضحتلا راطإ يف
هئاكرش عم نواعتلاب دهعملا دقع ،2202 زومت92 يف ذيفنتلا
ىـلإ تهـّجوـت لـمـعـلا شرو نـم ةـلسلس  نـيـيـلودـلاو نـيـيـلــحــمــلا
عاطقلا تاسسؤمو ماعلا عاطقلاو ةيلاملا ةرازو يفنيلماعلا
.ةكيرشلا ةيلودلا تاهجلاو يندملا عمتجملا تامظنمو صاخلا

هدونبو هماكحأو نوـناـقـلاـب فـيرـعـتـلا ىـلإ شروــلا هذــه تفدــه
ةمهاسملل تاسرامملا دصرو هذيفنت ةعباتم رطأ زيزعتو،ةيحالصإلا

 .هقيبطتل ةيلبقتسملا تاوطخلا لوح رواشتلاو ،ةلءاسملاو ةهازنلاو ةيفافشلا يف
 :اهلوانت مت يتلا عيضاوملا

؛هماكحأو هئدابم ،هدادعإ راسم :ماعلا ءارشلا نوناق
؛ةلءاسملاو ةيفافشلا زيزعت
؛ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ةكراشمو ةسفانملا زيفحت
؛ماعلا ءارشلا ةئيه رودو ةمظانلا ةفيظولا
؛تاضارتعالا ةئيه رودو ضارتعالا تايلآ
؛ةحوتفملا تانايبلاو ينورتكلالا ءارشلا
 ؛ةيجذومنلا طورشلا رتافدو ةلمكملا ميسارملا
؛ماعلا ءارشلا نوناق قيبطتل ةيجيتارتسالا لمعلا ةطخ

ميظنت نم ءاقلو لمع ةشرو41 يف ديدجلا نوناقلا لوح ةصّصختم تالخادم ميدقتل ةوعدلا دهعملا ىّبل امك
.ةكيرشلا تاهجلا

ذيفنتلا ّزيح نوناقلا لوخدلً اديهمت ةيفيرعت لمع شرو ةلسلس

120211ماعل يونسلا ريرقتلا

 كنبلاو ،باونلا سلجم :ةكيرش تاسسؤم|5
 يداصتقالا نواعتلا ةمظنمو،يلودلا
ةسسؤمو،امغيسةردابمو ،ةيمنتلاو
ةيطارقميدلل رتسنمتسو

رانيبوو لمع شرو نمً ايلعافتً اطاشن |33
دُعب نع تاعامتجاو

n

n

n

n

n

n

n

n

 صاخلا عاطقلا نم ةكراشم ةسسؤم|52
يندملاعمتجملاو

رضاحم يلودو يلحم ريبخ|13



12

2202 زومت92 ةياغل ىدملا  ةريصق تاءارجا4

؛ةلّمكملا ميسارملا دادعإ
 ؛ةيجذومنلا قئاثولاو ةيداشرإلا داوملا رادصإو جذامنلا ميمصت ،تاضارتعالا ةئيهو ماعلا ءارشلا ةئيه ءاشنإ
لوح ةيعوتلاو نيينعملا عيمجل بيردتلا قالطإو ميمصت ،تاردقلا ءانبو صّصختلا ةيجيتارتسا ةرولب
؛هماكحأو هئدابمو نوناقلا
.ةيزكرملا ةينورتكلالا ةصنملا ءاشنإو

n

n

n

n

ماعلا ءارشلا حالصإل ةينطولا ةيجيتارتسالا  |2
باونلا سلجم يف ماعلا ءارشلا نوناق حارتقا ةشقانم عم نمازتلاب
ةرولب تّمت ،ةحلصملا باحصأ نم ةعساو ةحيرش عم تارواشملاو
نم ةينقت ةدناسمب،ماعلا ءارشلا حالصإل ةينطولا ةيجيتارتسالا
ةمظنم ةردابم ءاربخ ةيجيتارتسالا عجار دقو .يلودلا كنبلا ءاربخ
هتفصبو.امغيس-يبوروألا داحتالاو ةيمنتلاو يداصتقالانواعتلا
تاقلح4 دهعملا ّمظن ،ماعلا ءارشلا حالصإل ينطولاقسنملا
ماعلا عاطقلا يلثمم عم ةيجيتارتسالا ةدوسم لوح شاقنو ضرع
 .ةيلودلا تاهجلاويندملا عمتجملاو
هدعأ نأ دهعملل قبس يذلاSPAM حسم تايصوتو جئاتنو ديدجلا نوناقلا ماكحأىلع ةيجتارتسالا هذه تزكترا

:مامألا ىلإ ماعلا ءارشلا حالصإ راسمب عفدت ةيسيئر رواحم4 تنّمضتو ،تئافلا ماعلا يف
؛ةديجلا ةيلودلا تاسرامملا عم ىشامتي يتاسايسو يميظنت راطإ ميمصت
؛ةبولطملا تاردقلا ءانبو تايرتشملا ةرادإل حجان يسسؤم راطإ ةرولب
؛ءارشلا تايلمع يف ةءافكلاو داصتقالا قيقحت
.ةماعلا تايرتشملا يف ةيفافشلاو ةهازنلاو ةلءاسملا زيزعت

زومت92 يف ذيفنتلا زـّيح ماعلا ءارشلا نوناق لوخدل ساسأ ربتعت ىدملا ةريصق تاءارجإ ةيجيتارتسالا نمضتت
ةئيب ريفوت ىلإ فدهت4202 لوألا نوناك يف ىصقأ دحك اهقيبطت بجي ىدملا ةطسوتم تاءارجإو2202
ىلع اهتردق زّزعتو ماعلا ءارشلا ةموظنم رّوطت ةيرارمتسا نمضت ةمعادو ةرقتسم ةيتاسسؤمو ةينوناق
ءاشنإ لالخ نم هترادإو حالصإلا قيسنتل ةيلآ ةيجيتارتسالا هذه ظحلت .أرطت دق ةديدج تايدحت ةيأل ةباجتسإلا
دراوملا دشح ليهستو رطاخملا نم ّدحلاو لمعلا ةطخ ذيفنت ةعباتمل ةينطو ةيّنف ةنجلو ةصتخم ةيرازو ةنجل
.ينورتكلالا دهعملا عقوم ىلع ةرفوتم يهو ةيجيتارتسالا ذيفنتل ةمزاللا

n

n

n

n



ةيتاسسؤملا رطألا نيمأتلةيلمع تاوطخب طبتري طسوتملاو ريصقلا نييدملا ىلع همّدقتو حالصإلا حاجنّ نإ
نيتلّمكم نيتيجيتارتسا دادعإ دهعملا بكاو ،ديدجلا ماعلا ءارشلا نوناق قيبطت نسحل ةمزاللا تاردقلاو
:امهو ،ماعلا ءارشلا حالصإل ةينطولا ةيجيتارتسالل

قيرفل ةينقت ةدناسم يلودلا كنبلا مَّدق،هصّصختو هتاربخ مكارتلً اريمثت:تاردقلا ءانبو صصختلا ةيجيتارتسا
يلودلا كنبلا نم ءاربخ نم اهتعجارم متيتلا تاردقلا ءانبو صّصختلا ةيجيتارتسا ريوطتل دهعملا لمع
ءارآ عالطتساو ،ةيرواشت تاعامتجا8 ميظنت مت امك.اهيلع تانيسحتلا حارتقاوAMGIS-DCEO ةردابمو
ينطولا ىوتسملا ىلع ةيبيردتلا تامدخلا يمدقملو ةينعملا ةيسيئرلا تاسسؤملل حسمو نيينعملا
 .ةنكمملاو ةحاتملا صّصختلا تارايخ ةعجارمل
لالخ نم ،ةيفارتحالا ىوتسم ىلإ ماعلا ءارشلاب ءاقترإلل ةينطولا تاجاحلا ةيبلت ىلإ ةيجيتارتسالا فدهت
تاسرامملاو حالصإلا تابلطتم عم ىشامتي امب ،تاربخلاو تاراهملاو فراعملاب عتمتي يرشب رداك نيوكت
تدنتساو ماعلا ءارشلا نوناق نم سماخلا لصفلا هيلع ّصن ام ىلع ةيجيتارتسالا تدمتعا .ةديجلا ةيلودلا
يبيردت جهنمل ةدّوسم تحرتقاو يرشبلا رداكلاو ةيسسؤملا تاردقلا صخ اميفSPAM حسم جئاتن ىلإ
هذهل ةيقيسنت دوهج ىلإ ةجاحلا ىلع ءوضلا تقلأو ،صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نم نيديفتسملا ىلإ هجوتي
 .ةحرتقملا لمعلا ةطخلً اليومتو ةيلمعلا
نويلودلا ءاربخلا اهدقع ةيرواشت تاعامتجا7 يف دهعملا كراش:ينورتكلالا ءارشلا ىلإ لّوحتلا ةيجيتارتسا
ينورتكلإلا ءارشلا ىلإ لّوحتلل بسنألا ةبراقملا ديدحتل ةصاخ ةيجيتارتسا دادعإب يلودلا كنبلا نم نوفلكملا
تاجايتحا مييقت ىلع لمعلا ةيجهنم تزكترا.SPAM حسم تايصوتو ماعلا ءارشلا نوناق ماكحأ ىلإ دانتسالاب
ةيلود براجتب ةصنملا صئاصخ ةنراقمو ،ديدجلا نوناقلل ةيئارجإلا تابلطتملاو نانبل يف ينورتكلإلا ءارشلا

 .اهاجنب اهل دوهشم

120213ماعل يونسلا ريرقتلا

ينورتكلالا ءارشلاو تاردقلا ءانبو صّصختلا ةيجيتارتسا  |3

n

n



لمع ةمادتسا ىلع ةددعتملا تامزألا رثأ مييقت
ةماعلا تامدخلا ميدقتو تاسسؤملاو تارادإلا

14

ددهي تاب يذلا ةيعامتجالاو ةيلاملاو ةيداصتقالا عاضوألا روهدت  ةدح نم ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا ترثأت
ماق يتلا ةساردلا ترّفو  .نينطاوملل )...ةحصلاو تنرتنالاو ءاملاو ءابرهكلاك( ةيسيئرلا تامدخلا عاطقناو عجارتب
ًافصو“نانبل يف ماعلا عاطقلا ىلع ةيحصلاو ةيلاملاو ةيداصتقالا تامزألا تايعادت مييقت“ ناونعب دهعملا اهب
ةماعلا تامدخلا ميدقت ىلع ظافحلا ىلع اهتردقو ةينانبللا ةلودلا تاسسؤم ىلع ةمزألا رثأل ةلدألا ىلعً امئاق
ىلع ةساردلا هذه تينُب .رارقلا ةعانصو ةماعلا ةسايسلا ميمصت بيوصتل ةنماكلا رطاخملا ديدحتو ،نينطاوملل

ةيلاملاب ةطبترم ةيسيئر رواحم6 تلوانتو ةزّكرم تاعومجمو تانايبتسا ىلع تزكتراو ةيعونو ةيمك ةيجهنم
اذه ذيفنتّ مت .ةماع ةسسؤمو ةرادإ141 ىلإ تّهجوتو تامولعملا ايجولونكتو ةيرشبلا دراوملاو ,ةماعلا
يف ةيلومشلاو ةلءاسملا ,ةنزاوملا ةيفافش زيزعت“ جمانرب نمض نم ”فسينويلا“ عم ةكارشلاب عورشملا
.لبقملا ماعلا علطم يف ةيئاهنلا اهتخسن يف ةساردلا ردصت فوسو ”2-نانبل

يف اوكراش ماعلا عاطقلا يفظوم نم012 نم رثكأ
:لوح تروحمت تانايبتسا6 ءلم
 طيطختلاو ةنزاوملا .1
 ماعلا ءارشلا .2
ةيرشبلا دراوملا .3
تامولعملا ايجولونكت .4
ةيلاملا ريراقتلا دادعإو ةبساحملا .5
تامدخلا ميدقت .6

ةيدلبو ةماع ةسسؤمو ةرادإ141 فادهتسا
ةباجتسالا لدعم05%

ةسسؤمو ةرادإ
ةماع

ةباجتسا

ةيدلب70

ةباجتسا

11
 نانبل يف ماعلا عاطقلا ىلع ةيحصلاو ةيلاملاو ةيداصتقالا تامزألا تايعادت مييقتل ةعبتملا ةيجهنملا

بسحب اهليلحتو جئاتنلا عمج
جئاتنلا ةعجارم تمت .ةفيظولا

نيصصختم ءاربخ لبق نم
تايصوتلا ميدقت يف اومهاس

لكشب تايدلبلا تاباجإ ليلحت
تاعاطقلا يقاب نع لصفنم
ةصصختم تاعاطق3 رايتخا
:لّصفم لكشب اهليلحتو
،ةقاطلاو هايملاوةحصلا عاطق
ةعارزلاو
عم ةيرواشت تاعامتجا دقع
نييسيئرلا ةحلصملا باحصأ
ةشقانم ءارجإل تاعاطقلا هذهل
تايدحتلا لوحً اقّمعت رثكأ
تاوطخلاو مههجاوت يتلا
ةمزألا نم جورخلل ةيلبقتسملا

ليلحت
تانايبلا

جئاتنلاو

اوعبات صاخشأ6 نم قيرف
تانايبلا عمج ةيلمع
تنرتنإلا ربع تانايبتسالا ءارجإ
)tfosorciM جذامن(
لكشب تانايبتسالا ءارجإ
يعوطت
yevrus noitpecreP

عمج
تانايبلا

 .ةيعونو ةيمك تانايب عمج
ىلإ تانايبتسالا ميسقت
:نيمسق
:ةمزألا لبق ام ةلاحلا.1
صئاصخ مهف ىلإ فدهت
ةمزألا لبق ام ةرتف تايدحتو
 ةيلكيهلا روصقلا هجوأ ديدحتو
فدــهي:رــثألا مـــييقت.2
تامزألا  ريثأت  مييقت ىلإ
)ةـيدقن/ةــيلام/ةــيداصتقا(
أفرم راجفناو91-ديفوك ءابوو
توريب
تانايبتسالا تادوسم رابتخا
رابك نم ةعومجم عم ًالوأ
نم نيراتخملا نيلوؤسملا

ةــماـــعلا تارادإلا فـلتخم
ةعومجم ىلع اهعيزوت لبق
عالطتسالاب نيلومشملا

تانايبتسالا

تارازو نم ةيّمكو ةيعون
تايدلبو ةماع تاسسؤمو
تانايبتسا6 ىلع ً ءانبةراتخم
:ةيلاتلا نيدايملا يف
طيطختلاو ةنزاوملا .1
 ماعلا ءارشلا .2
ةيرشبلا دراوملا .3
تامولعملا ايجولونكت .4
ريراقتلا دادعإو ةبساحملا .5

ةيلاملا
تامدخلا ميدقت .6

تاودأ
حسملا

n

n

n

n

n

n

n

تايدحتلا
دهش تقو يف تانايبلا عمج مت
يئابرهكلا رايتللً الئاهً اعاطقنا نانبل
تنرتنإلا عاطقناو

يفظوـم ىدـل زـيـفـحـتـلا فـعض
ةيندملا ةمدخلا
اوهجاو  ةمدخلا يفظوم ضعب

ايجولونكتلا مادـخـتساـب ةـبوـعص
مت�( تنرتنإلا ربع تاودألاو
تانايبتسالا ءلمل ةدعاسملا ميدقت
)فتاهلا ربع
تاءارجإ ببسب بايغلا لدعم عافترا
ءابرهكلا عاطقناو انوروك
ةيرادإلا تاءارجإلاو ةيطارقوريبلا
تاقفاوملا ىلع لوصحلل

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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يلودلا دقنلا قودنصو يلودلا كنبلا نم لك عم ةينانبللا ةموكحلا اهيرجت تناك يتلا تاثداحملا مضخ يف
ريوطتلو ديدشلا رقفلا ةيواه وحن نيينانبللاب عفديو نونطاوملا هب رمي يذلا يواسأملا عضولل ةباجتسالل
نم ةلومملا ةيعامتجالا ةيامحلا مظُن يف قيقدت“ لوح ةساردلا هذه تتأ ،ةلماش ةيعامتجا ةيامح ةــمظنأ
قافنإلا ديشرتو رارقلا ةعانص بيوصتل ،ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ”فسينويلا“ عم نواعتلاب تَّدُعأ يتلا“ةلودلا
نيوكت تنياعو ،ةماعلا ةنزاوملا دونب ةفاكل ةلماش ةعجارم ىلع ةساردلا  تدنتسا .يعامتجالا هدودرم ريمثتو
ةيعامتجالا ةيامحلل ةصّصخملا جماربلاو تامدخلا ليومت تاسايسو ةفدهتسملا تائفلاو هطامنأو قافنإلا
عمج تايلآل لماشو عساو روظنم ىلع ةساردلا تدمتعا .0202 ىلإ7102 ماعلا نم ةرتفلا يف ةظوحلملاو
يلاملا ديعصلا ىلع تاوجـف ترـهـظأو ،ةـنزاوـمـلا دوـنـبـل يدـيـلـقـتـلا فـيـنصتـلا ىـطـخـتـي اـهـلـيـلـحـتو تاـناـيـبـلا
ةلوذبملا دوهجلا قايس يف،esiW yllaicnaniF ةـّيعمج عم نواعتلاب ةساردلا تعضو .يسسؤملاو يليغشتلاو
.نيينانبللاو نانبلل ةلاّعفو ةلماش ةيعامتجا ةيامح ةــمظنأ ريوطتل

 ةيعامتجالا ةيامحلل ةينطو ةيجتارتسا وحن

بناجلا اـهـيـلـع ىـنـبـُيـل تاـيـطـعـم ةساردـلا هذـه ترـّفو
تايصوت تمّدقو ةيعامتجالا ةيامحلا ةيجيتارتسال يلاملا
تارييغتلا تلمش ديعبلاو بيرقلا نييدملا ىلع ةّدع
ةـماـعـلا تاساـيسلا ىوـتسم ىـلـع ةـمزالـلا ةـيـلـكـيـهـلا
.ةـّينعملا تاسسؤملاو

ىلإ دوعي ةيعامتجالا ةيامحلا ةيلاعف فعض  يليغشتلاو يسسؤملا روصقلا
ةيجيتارـتسا باـيـغو قاـفـنإلا يف تاـنـياـبـت
ةيعامتجالا ةيامحلل

ًاضيأ سكعت يتلا ليومتلا يف  ةوجف
طيطختلا  يفً افعض

يسسؤملا ىوتسملا ىلعجماربلا ىوتسم ىلعيلاملا ىوتسملا ىلع

ةساردلل ساسأ جئاتن3

يلامجإلا يلحملا جتانلا نم |%8.31

ةيعامتجالا ةيامحلل صّصخت ةماعلا تاقفنلا نم|%03

رثكألا يمحي ال ةيعامتجالا ةيامحلا ىلع قافنإلا
.رقفلا تالدعم ةدايز نم ففخي الو ةشاشه
نوكت نأ ىلع ةديعب لازتال ةيعامتجالا ةيامحلا
.عيمجلل ةلماشو ةلداع
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ةنزاومل ةينورتكلالا ةصنملا ذختتو ،ةلءاسملاو ةيفافشلا سيركت يفً ايسيئرً ارود ةيلاملا تامولعملا بعلت
ةيمهأ ،ةينانبللا ةربللا فرص رعس روهدتو دراوملا حشو دالبلا اهب ّرمت يتلا ةمزألا لظ يف نطاوملاو ةنِطاوملا
ةفلتخمو ةعونتم ثاحبأ ءارجإب حمست امك قافنالا طامنأو دراوملا صيصخت ةيفيك ىلع عالطالا لِّهست  اهنأ ذإ ربكأ
يف نطاوملا ةكراشم زّزعي امم ةثحابو ثحابّ لكل ةيدرفلا تامامتهالا بسحب ةيلام ةينايب طئارخو مئاوق ءانبو

تحتFECINU ـلا نم معدب ةينورتكلإلا ةصنملا هذه قالطإ خيرات ،0202 ماع ذنمو .ةماعلا ةنزاوملا تاسايس
يتلا ريراقتلاو ةماعلا ةنزاوملا نوناق ىلع زكترت يتلاDRAOBHSAD TEGDUB NEZITIC NONABEL ناونع
ةنس نم تانايبلا ةنراقمب حمسي يونس يرود لكشب ةصنملا تانايب ةرادإب دهعملا موقي ،ةيلاملا ةرازو اهرشنت

لمعلا لمكتسي فوسو ةماعلا ةنزاوملا رارقإو ريضحت ةيلمعب قلعتت ةديدج تانايب ماعلا اذه فاضأو ،ىرخأل
   .2202 ماعلا لالخ اهيلع

ةماعلا ةنزاوملا ةيفافش زيزعت

ةيلاملا ةيفافشلا زيزعتل ةماعلا ةيلاملا ةيريدمو يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم نيب ةكرتشم ةردابم
طبارلا ىلع ةرفاوتم يهوFECINU ـل نم معدب ةصنملا هذه ريوطتّ مت .تامولعملا ىلإ لوصولا ليهستو
:يلاتلا

http://www.institutdesfinances.gov.lb/data/lebanon-citizen-budget/

  اهمادختسا ىلع عمتجملا حئارش فلتخم عيجشت

نيمتهملا عيمجو يندملا عمتجملاو بابشلاو تايدلبلاو ةماعلا ةيلاملا يف ءاربخ ىلإ تّهجوت ةيبيردت جمارب
ليلاحتلا ءارجإل اهيلع ةرفوتملا تانايبلا جارختساو اهمادختسا ةيفيكو ةصنملا هذه تازيممو صئاصخ ىلع
   .هب نوموقي يذلا ثحبلا عيضاوم بسحب



ديزملا باستكا نانبل يف يداصتقالاو يلاملا عضولا ةقد يضتقت
ىلع تارادإلا ريضحتل صّصختلا ةيلاعلا تاراهملاو فراعملا نم
ةيلاملا لاجم يف اّميس ال ةبقترملا ةيحالصإلا تاراسملا ضوخ
لماعتلا تايلآو بيلاسأو اهب ةطبترملا تايدحتلا مهفو ةماعلا

تارادإلا يف نييلاملا نيلوؤسملا ىلإ دهعملا هجوت اذل .اهعم
تلوانت ةيروحم عيضاوم ةمزرب ماعلا اذه ةماعلا تاسسؤملاو
4 ّدعأو ةيلاملا ايجولونكتلاو رطاخملا ةرادإو ةباقرلاو ةباجتسالا
اهب نواعت ةيبرعلا ةقطنملل ماعلا لاملا ةرادإ يف ةيبيردت جمارب
   .يقارعلا بناجلاو طيطختلل يبرعلا دهعملا
ةيلاملا ةيريدم دوهج ماعلا اذه دهعملا بكاو ،ةيلاملا ةرازو لخاد
زكرملا عم نواعتلاب لمكتساو ةيبيرضلا ةرادإلا ديحوت  يف ةماعلا
ةيمنت )CATEM( طسوألا قرشلل ةينفلا ةدعاسملل يميلقالا

ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلاب ينعملا ةرازولا لمع قيرف ةاون تاردق
ةيصيصختلا ةداهشلا نم ثلاثلا ىوتسملا زاجنإل مهبكاوو صاخلاو
spihsrentraP etavirp-cilbuP defiitreC لاجملا اذه يف
P3PClanoisseforP.
نواعتلاب ةدايقلا ىلع ةيبيردت جماربب ايلعلا رداوكلا ىلإ ّهجوت امك
ةمزألا لظ يف مهدناست )ANE( ةرادإلل ةيسنرفلا ةسردملا عم
ةديدج لمع تابراقمو تاينقت كلمت ىلع نانبل اهب ّرمي يتلا
 .ةنهارلا تايدحتلا ةهجاومل
ديدج يبيردت جمانرب ريوطتب دهعملا مهّصخف ينانبللا بابشلا امأ
ةكراشمو ةنطاوملا زيزعتل ةيلاملا تاسايسلاو ةمكَوحلا لوح
ممألا بتكم نم معدب ةيلاملا تاسايسلا عنص يف بابشلا
  .)CDONU( مئارجلاو تاردخملل ةدحتملا

تاردق
ماعلا لاملا ةرادإ
ةيبيرضلا ةرادإلا ديحوت يف ةماعلا ةيلاملا ةيريدم ةبكاوم :بئارضلا
صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا
رييغتلا ةرادإو ةماعلا ةمدخلا
ريوطتلاو مّلعتلا
ةيداصتقالاو ةيلاملا ةفاقثلا

ة/كراشم
1 105

 ةيبيردت ةعاس
702

  يبيردت  طاشن
115
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 ماعلا لاملا ةرادإ

 :طغاضلا يلاملاو يداصتقالا عقاولا ّلظ يف قافنالا ديشرت  |1
2202 ماع ةنزاوم ميمعت

ةماعلا تارادإلا فلتخم نمً ايلامً الوؤسم33 علطا
رانبيو يف2202 ةماعلا ةنزاوملا ميمعت تانّوكم ىلع
قيرفو تاقفنلا ةبقارمو ةنزاوملا ةريدم عم مهعمج
هجاوت يتلا تاّيدحتلا اوشقانو ةيلاملا ةرازو يف لمعلا
يلاملاو يداصتقالا عقاولا ّ لظ يف قافنإلا ةيلمع
مهططخ يف يونسلا ميمعتلا ةمجرت ةيفيكو طغاضلا
 .قافنإلا ديشرت يفو

قارعلا يف ةلودلا نم ةكولمملا تاكرشلل ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا  |2
عاطق يف ةلودلا نم ةكولمملا تاكرشلل ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا لوح يبيردت جمانرب ذّفنو دهعملا ّدعأ
ةماعلا تاسايسلا ذيفنتل ةادأك ماعلا لاملا ةرادإ ةيمهأ ىلع ةءاضإلا ىلإ فده ،قارعلا يف ينابملاو تاقرطلا
قارعلا يف ةلودلا نم ةكولمملا تاكرشلا عاطق صئاصخ شقان امك .نيينعملا ءاقرفلاو ةماعلا ةنزاوملا ةرودو
تاجاحلا ديدحت نم ةلماكتم ةيبيردت ةيجهنم ىلع جمانربلا دمتعا .اهنع جتنت نأ نكمي يتلا ةيلاملا رطاخملاو
  .نيكراشملا لبق نم ةبستكملا ةفرعملاو جئاتنلا مييقتو ةيبيردتلا داوملا ريوطت ىلإً الوصو عاطقلا صئاصخو

طاشنلا ناونعةمظنملا ةهجلا /كيرشلا

ماعلا ءارشلا يف يلود ريتسجام

ةرادإلا لوح يبيردتلا ةكارشلا جمانرب

لوألا ءزجلا - ةماعلا ةيلاملا

ةرادإلا لوح يبيردتلا ةكارشلا جمانرب

يناثلا ءزجلا - ةماعلا ةيلاملا

ناكملا

ايلاطيا - اترزك

يبد

ندرألا

نيكراشملا ددع

1

2

2

ايلاطيإ - اتاغريف روت امور ةعماج

جمانرب - ةيدنلوهلا ةيجراخلا ةرازو

akarihS

جمانرب - ةيدنلوهلا ةيجراخلا ةرازو

akarihS

ءاكرشلا ميظنت نم ةيبيردت جمارب3 يف ةكراشملا
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تامزألا نمز يف ةيلاملا تاباجتسإلا  |3
هيجوت يف مهتبرجت ةيلودلا تامظنملاو ماعلا عاطقلا نمً اكراشم54 ـل رصمو ايناركوأ ,نانبل نم ءاربخ3 ضرع
ريكفتلاو ينانبللا عقاولا ةشقانمل ةصرف ءاقللا لّكشو تامزألا نم جورخلل ةيلاملاو ةيداصتقالا تاسايسلا
.ةيلاملا ةمزألا نم جورخلل قيرط ةطراخب كرتشملا

 ةيرامثتسالا ةماعلا تاسسؤملل ةيلاملا رطاخملاو ةباقرلا  |4
ةكولمم ةكرشو ةماع ةسسؤم51 نم )ة(كراشم82 زّزع
ةيلاملا رطاخملا ةبقارمو ليلحتيف مهتراهم ،ةلودلا نم
ةماقتسالا ليلحتو مييقت يف ةديدع براجت ىلع اوعلطاو
ةيتامولعم ةمظنأو لمع تاودأ ىلإ دانتسالاب ةيلاملا
ىلع ةباقرلا“ لوح دُعب نع ةبيبيردتلا ةرودلا لالخ
مايأ4 ةرتف ىلع تّدتما يتلا ”ةماعلا تاسسؤملا
.CATEM يلودلا دقنلا قودنص عم نواعتلاب تذّفنو
ءاربخلا ةدناسمب نوكراشملا ّدعأ ،ةرودلا ةياهن يف
 .نانبل يف ةماعلا تاسسؤملا ىلع ةيلاملا ةباقرلا نيسحتل قيرط ةطراخ
يف ةلوذبملا دوهجلا رامثتسال ةلبقملا تاونسلا يف عوضوملا اذه ةعباتم دهعملا لمكتسي نأ عقوتملا نمو
.نانبل يف ةماعلا ةيلاملا حالصإ راسم

ةرادإلاو ةيلاملا ةباقرلا سلجمل ةيذيفنتلا ةريدملا ،وكسراي يلاتان ةديسلا
 ايناركوأ يف ةقباسلا ةيلاملا ةريزوو وكيروتروبل

ديشرت نيب يزاوتلاب لمعلا ةيمهأ ةيناركوألا ةبرجتلا ترهظأ
ةاواسملاو فاصنالا أدبم مارتحا عم تاداريإلا زيزعتو قافنإلا
ةيامحلاو معدلا مزر يفةشاشه رثكألا ةئفلا تاجاحو
باحصأ عيمج نيب قيسنتلا ةيمهأ ىلع تزّكرو ،ةيعامتجالا
يلاملا حالصإلل ةعفارك يندملا عمتجملا ءاكرشو ةحلصملا
ةثيدحلا تاقيبطتلا نم ةدافتسالا ةيمهأ ىلع ةددّشمو
 .تامولعملا ايجولونكتل
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  رطاخملا ةرادإو ةيلاملا ايجولونكتلا  |4
عضو لالخ نم اهرود نانبل يف ةيفرصملاو ةيلاملا تامدخلا ةداعتسال ةصرف مويلا ةيلاملا ايجولونكتلا لثّمت
.ةلهسو ةحجان تاصنمو ةمظنأ رايتخاو ،هلمع ىعري نرم ينوناق راطإو ،عاطقلا اذه ةرادإل ةيجيتارتسا ةيؤر
،ةربخلا باحصأو نيصّصختملا نمو صاـخـلاو ماـعـلا نـيـعاـطـقـلا نمً اكراشم03 شقان ،راطإلا اذه نمضو
قيقحتل ةيمقرلا ةيلاملا ةمظنألل اهرّفوت بجي يتلا طورشلاو ينقتلا روطتلا اذه نم نانبل ةدافتسا ةيناكما
ىلع طغضلا نم فيفختلل هبعلت نأ اهل نكمي يتلا رودلاو ةيملاعلا ةيلاملا ةمظنألا عم لماكتلاو طبارتلا
ةيمقرلا ةايحلا طامنأ وحن لّوحتلا عيرستو لماعتلل ةيمقر لئادب داجيإو رالودلاب ةيقرولا ةيدقنلا تالماعملا
.ةيكذلاو

  :ةيلاملا ايجولونكتلا لوح رانبيولا روحم
؟ةيلاملا تاينقتلا يه ام
 ؟رطاخملا ةرادإ يف هيدؤت يذلا رودلا وه ام
؟اهلالخ نم يفرصملا هرود ةداعتسال ةصرف نانبلل له

n

n

n
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ةميقلا ىلع ةبيرضلا ةيريدمو ةيلاملا حلاصملا يف قيقدتلا رئاود فلتخم نيب ةروادملا ماظن رارقإ عمً ايشامت
يف ةصاخ ةيرشبلا دراوملا ةرادإ يف ربكأ ةنورمل رّضحيو ةيبيرضلا ةرادإلا ديحوت ىلإ فدهي ريبدتك ةفاضملا

دُعب نع ةيبيردتلا تارودلا نم ةلسلس ذّفنو دهعملا َّدعأ ،ةماعلا ةرادإلا اهتدهش يتلا ةيلاتتملا تامزألاّ لظ
يف مهؤامسأ ةجردملا نيبقارملاو نيسسيئرلا نيبقارملا ىلإ ةفاضإ عورفلاو رئاودلا ءاسؤر ىلإ تّهجوت
.41/21/0202 خيراتب1/6121 و1/547 مقر ماعلا ةيلاملا ريدم ةداعسو ةيلاملا ريزو يلاعم نع نيرداصلا نيرارقلا

نمّ لك يف يبيرضلا قيقدتلاب ةينعملا رئاودلا نيب ةكرتشم ةغل قلخ ىلإ يساسأ لكشب بيردتلا مهاس
ةشقانمو تاربخلا لدابت ىلإ فدهو ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا ةيريدمو ةيميلقالا ةيلاملا حلاصملا
.ةكرتشملا ةيلمعلا تايدحتلا

يف ةماعلا ةيلاملا ةيريدم ةبكاوم :بئارضلا
 ةيبيرضلا ةرادإلا ديحوت

ةيبيرضلا ةرادإلا نم ريبخو ّبردم |02

ةيريدم يف يناديملا قيقدتلا ةرئاد نم كراشم|83
ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا

ةيميلقالا ةيلاملا حلاصملا نم كراشم |29

دُعب نع بيردت ةعاس |431



ةنسلل ةكارشلاو ةصخصخلل ىلعألا سلجملاو ةيلاملا ةرازو لمع قيرف نمً اكراشم41 لمكتسا
رودCATEM نم ءاربخ عم اودّدحو ةيلاملا راثآلا مييقت يف مهتاردق ريوطت يلاوتلا ىلع ةثلاثلا
لوانتت .ةماعلا ةبساحملا رطأو ةنزاوملا ةبقارمو ةيلاملا رطاخملا سايقو ديدحت يف ةيلاملا ةرازو
،ذيفنتلا عضومMARFP ةادأ عضوو ةيلاملا رطاخملا سردل يقيبطتلا بناجلا ماعلا اذه جمانرب
رئاودلا فلتخم تايلوؤسمو راودأ حيضوتو ،ةكارشلا عيراشمب ةصاخ تانايب ةدعاق ءاشنإ ىلإ ةفاضإلاب
ةياهن يف .ةبقترملا عيراشملل ةيلاملا رطاخملا ليلحت ةيلاعف نمضي امب ةنكمملا قيسنتلا تايلآو ماسقألاو
.طسوتملاو ريصقلا نييدملل قيرط ةطراخ تعضو ،جمانربلا
تامدخلا ريوطتو ةيتحتلا ىنبلا عيراشم ليومتل ةيسيئرلا رواحملا دحأ يه صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا
 :لوح رولبتي يجيتارتسا رود ةيلاملا ةرازولو ،ةماعلا
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 صاخلاو ماعلا نيعاقلا نيب ةكارشلا عيراشمل ةيلاملا رطاخملا ةرادإ  |2

 صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا

- صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا يف ةيصصخت ةداهش  |1
ذيفنتلا -3 ىوتسملا

defiitreC GMPA ةيصصختلا ةداهشلا نم ثلاثلا ىوتسملا ةماع تاسسؤمو تارادإ9 نمً اكراشم02 ىهنأ
P3PC-noitadnuoF lanoisseforP PPPةيمنتلاو رامعإلا ةداعإل يبوروألا كنبلا نم ةدناسمو معدب تذّفن يتلا
DRBEقالطإ ،دوقعلا ةغايصو ميمصت ةداهشلا تلوانتو .ةكارشلاو ةصخصخلل ىلعألا سلجملا عم نواعتلابو
.لوصألا ميلستو عيراشملا ءادأو دقعل تايلمع ةرادإ ،ميزلتلاو ةصقانملا

هب فرتعمو *ةيلود تاسسؤم8 لبق نم هريوطت مت جمانرب وهP3PC-lanoisseforP PPP defiitreC جمانرب
تاسرامملا عم ىشامتي لكشب ةكارشلا عيراشم ةرادإ يفنيلوؤسملا تاراهمو فراعم ريوطتلً ايملاع
68 جمانربلا اذه يف كراش .)ذيفنتلا - ميمصتلا - ريضحتلا( تايوتسم3 نم فلأتيو ةديجلا ةيلودلا

.0202 ماع هقالطإ ذنم ةماع ةسسؤمو ةرادإ51 نمً الوؤسم
كنبلاو،BDI ةيكريمألا نادلبلل ةيمنتلا كنبو،DRBE ةيمنتلاو رامعإلا ةداعإل يبوروألا كنبلاو،DBA يويسآلا ةيمنتلا كنب *
.CFI ةيلودلا ليومتلا ةسسؤمو،GBW يلودلا كنبلا ةعومجمو،BDI ةيمنتلل يمالسإلا

قافنإلا نم ىلضفلا ةميقلا نامضل ساسأ وه ةكارشلا عيراشمل يلاملا رثألا ةرادإ
؛عورشملا تانايب ةدعاق ذيفنتو ميمصتو تامولعملا نم تاجايتحالا ديدحت
؛عورشملا ةايح ةرود لحارم فلتخم يف ةحاتملا ةلصلا تاذ تامولعملا عمج
؛عورشملا فيلاكت لّمحت ىلع ةردقلا مييقت
؛ةيلاملا ريزو ىلإ حرتقملا رارقلا عم مييقتلا ميدقت
؛ةينازيملا ةيلمع يف عورشملا تايولوأ ديدحت معد
؛عورشملا ذيفنت ةبقارم
؛عيراشملا نم ةيلاملا رطاخملا ةرادإ
.صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا ىلع ةبترتملا ةيلاملا راثآلا نع ريرقت

n

n

n

n

n

n

n

n
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نيقيلا مدع ةهجاوم يف ةماعلا ةدايقلا :ايلعلا رداوكلا تاءاقل|  1

رييغتلا ةرادإو ةماعلا ةمدخلا

يف ةدايقلا دهعملا يلوي ،يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةنسلل
دئاقلا هبعلي يذلا يروحملا رودلل ةيمهأ تامزألا نمز
يفو لمعلا تايلآو تايجترتساو ةسسؤملا ريوطت يف
زيكرتلا ناك نأ دعبو .ةماعلا ةمدخلا َميق ءانب ةداعإ
ىلع ةردقلاو يفطاعلا ءاكذلا ىلع نيتئافلا نيماعلا
1202 ماعل ايلعلا رداوكلا ءاقل  لّكش ،تامدصلا لّمحت
”نيقيلا مدع ةهجاوم يف ةماعلا ةدايقلا“ ناونعب
ةيسنرفلا ةينطولا ةسردملا عم ةكارشلاب ذّفن يذلا
نانبل يف ةيسنرفلا ةرافسلا نم معدبو )ANE( ةرادإلل

كراش ،رييغتلا تايلآو ةمكَوحلاو ةنمقرلاو ءادألاو ّفيكتلا لوح يجيتارتسالا ريكفتلاو ّملعتلاو لدابتلل ةحاسم
.نييسنرف ءاربخ4 ةكراشمبو ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا فلتخم نمً الوؤسم241 هيف

نيكراشملا ددعدعُب نع ةيبيردت تاقلح4

47

45

25

25

ىوتحملا

اهتاسكعناو راكتبالاو فييكتلاتايجتارتسالا ىلع تءاضأ
فقاوملاو كولسلا يف
تامظنملاو عمتجملا ىلع ةنمقرلا تاريثأتىلع تءاضأ
 ةمكَوحلا طامنأو
ةرادإ ىلع ةردقلاو تاذلا ةفرعم ةيمهأ ىلع تءاضأ
نيفظوملا عم ةقث تاقالع ةماقإل فطاوعلا
رداوكلا دعاستةيساسأ لمع قرطو تاودأىلع تءاضأ
مييقتلاو عّقوتلا ىلع ايلعلا

مدعو تايدـحـتـلا ةـبراـقـم يف ةداـيـقـلا
رارقتسالا
يمقرلا رصعلا يف يرادإلا عادبإلا

ءاكذلاو مزحلا :ةيدايقلا تايافكلا تيبثت
يفطاعلا
 يجيتارتسالا ريدملا
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 ةيبيردتلا جماربلا ةسدنه  |1
دافتسا ةيبيردتلا جماربلا ةسدنه لوح لمع ةشرو ذيفنتل ناكرألاو ةدايقلل باهش داؤف ةيلك عم ديدج نواعت
تايلآو تاينقتو ،ةيبيردتلا جماربلا دادعإ لحارم تلوانتو ةـّيلكلا يف ةبيتك دئاق جمانرب نوعباتيً اطباض93 اهنم
 .يبيردتلا ىوتحملاو فادهألا ةغايصو مييقتلا قرط ىلإ ةفاضإلاب ةيبيردتلا تاجاحلا سرد

.دُعب نع بيردتلا ةسدنه لوحETCENOC عورشم نمض ةيبيردتلا تارودلا نم ةلسلس دهعملا ّمظن امك

 ريوطتلاو مّلعتلا

 نيكراشملا ددع  جماربلا

17

3

5

4

Atelier de restitution sur la scénarisation

Cycle culture numérique - introduction

Cycle culture numérique - retour sur expérience sur les formations en ligne

Cycle culture numérique - les outils numériques pour une intelligence collective



ةقلعتملا تاراهملاو فراعملا مهأب ةرودلا هذه تفّرع
ىلع ةيبلسلا انوروك ةحئاج تاساكعناو لمعلا قاوسأب
ةشقانم ىلإ ةفاضإلاب ،ةيبرعلا لودلا يف ليغشتلا

يف لودـلا اـهـتدـمـتـعا يتـلا لـمــعــلا قوس تاساــيس
زيفحتل تاسرامملا زربأو انوروك ةحئاج تايعادت ةهجاوم
ضعب تضرع امك .تامزالا نمز يف قوسلا اذه
جماربلاو ططخلا دادعإل ةيبرع لود اهتدمتعا يتلا جذامنلا
.ةحئاجلا هذه تايعادت ةهجاومل ةفداهلا
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ةيداصتقالاو ةيلاملا ةفاقثلا
ةـيـلاـمـلا ةـفاـقـثـلا زــيزــعــت يف ةــمــهاسمــلا راــطإ يف
دهعملا مّدق ،تاباشلاو بابشلا ىدل ةيداصتقالاو
لوؤسم نمو ماعلا لاملا وه ام“ لوح ىلوألا نيتلخادم
ةيوناثلا فوفصلا نم ةبلاطو بلاط52 ـل ”هترادإ نع
تروحمتف ,ةيناثلا ةلخادملا اـّمأ .مجن نيع ةسردم يف
ىلإ تّهجوتو اهدادعإ لحارمو ةماعلا ةنزاوملا لوح
ميظنت نم يندملا عمتجملا تامظنم نعً الثمم02
noitadnuoF ecnassianeR esenabeL.

ةيداصتقالاو ةيلاملا تامزألا ةرادإ  |1
لماعتلا تايلآو تامزألا ةرادإب ةطبترملا ميهافملا تلوانت
راذنإلا تايلآو يسسؤملا ءانبلا ريوطت ةيفيكو اهعم
ىلع اهراثآو اهرطاخم نم ّدحلاو تامزألاب ؤبنتلل ركبملا
ةيداصتقالا تامزألا زربأ ىلع تءاضأ امك .يومنتلا ءادألا
اهتارادإ بيلاسأ تشقانو ةيملاعلاو ةيميلقإلا ،ةيلاملاو
.ركبملا راذنإلا اهنمو تارشؤملا ريوطت ةيفيكو

:لمعلا قاوسأ ىلع اهتاساكعناو91-ديفوك ةحئاج  |2
لولحلاو تايدحتلا
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 داسفلاو ةماعلا ةيلاملا لوح بابشلل يبيردت جهنم ريوطت  |3
ةدحتملا ممألا بتكم نم ةدناسمبو يلاملا فيقثتللesiW yllaicnaniF ةيعمج عم نواعتلاب دهعملا رّوط
ىلإ فدهي يذلا تاباشلاو بابشلل يبيردتلا جمانربلا ىوتحم )CDONU( نانبل يف تاردخملاو مئارجلاب ينعملا
مهديوزتو ةماعلا ةيلاملا ةسايس لاجم يف امّيسال ةماعلا ةايحلا يف مهتكراشمو ةطشنلا ةنطاوملا زيزعت
ةيلاملا ةمكَوحلا نيب طباورلا ليلحتو ةماعلا ةيلاملا ةرادإلا فئاظو مهفل ةمزاللا تاودألاو ميهافملاو ةفرعملاب
 .ماعلا عاطقلا يف داسفلاو

نيرامتو ةيح قئاثوتّمضوmoolbـل ةيجهنم ىلع اهميمصت يف تزكترا ةيملعت تادحو4 جمانربلا لمش
 .)ycacfife fles( يكراشملل ةيتاذلا ةءافكلاو تامولعملا رابتخال تانايبتساو ةيلعافت ةيقيبطت



ءاكرشلاو ةينطولا تاسسؤملا عم لماكتلاو نواعتلا رصاوأ زيزعت
معدو دهعملا دوهج ريمثتل ساسأ وه نييلودلاو نييميلقالا
انتاكارش نيتمت ىلإ مئادلا انيعس نهريب .ةيحالصإلا عيراشملا
فراعملا لقن اهبلجت يتلا ةدافإلا نع ،موي دعبً اموي ،ةيجتارتسالا
ثيدحتل ملاعلا لوح ةديـجـلا تاسراـمـمـلاو ةـيـنـقـتـلا تارـبـخـلاو
لوصولا ليهستو يرشبلا لامسأرلا ةيمنتو ،ةماعلا تاسايسلا
 .تامولعملا ىلإ
لقنلً ايلودً اريبخ03 باطقتسا ماعلا اذه دهعملا عاطتسا
يف اّميس ال ةمئاقلا ثيدحتلا عيراشمب نيجلوملل مهتاربخ
ءاكرشلا فلتخم عمً اعامتجا44 نم ةلسلس دقع امك ،ماعلا ءارشلا
تاوعدلا نم ددع ّىبل ةيلبقتسملا تاّهجوتلاو عيراشملا ةشقانمل
ماعلاءارشلا حالصإ يف نانبل ةبرجت لوح ةلخادم41 ميدقتل

.ةيلودلا لفاحملا يف

 تاكارشلا
يلحملا نواعتلا
يميداكألا عاطقلا عم نواعت
يبرعلا  نواعتلا
ةيلودلا تاسسؤملا عم نواعتلا
اسنرف عم نواعتلا
 ةيلودلاو ةيميلقالا ةيفرعملا تاكبشلا يف ةكراشملا

نواعتلابجمانرب
ءاكرش عم
 نييلودو نييميلقا

18
 يلود ريبخ

30
جمارب يف ًاكراشم
 ةكرتشم ةيبيردت

620
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يلحملا نواعتلا
ةرادإ لاجم يف امّيسال ةكرتشم جمارب ذيفنتو دادعإل ةماعلا تارادإلاو تاسسؤملا نم ددع عم دهعملا نواعت
ةفاقثلا لاجم يف امّيس ال يندملا عمتجملا عم ةكرتشملا قيسنتلا رصاوأ زّزعو ماعلا ءارشلاو ماعلا لاملا
.ماعلا لاملا ةرادإ رومأ لوح بابشلا ةيعوت فدهب ةيداصتقالاو ةيلاملا

ةيعرفلا ةنجللا يف ماعلا ءارشلا نوناق حارتقا ةشقانم راطإ يف لمع ةشرو31
ةماعلا ةئيهلا ةسلجل ريضحتللو ةكرتشملا ناجللاو

ةدايق يف هيجوتلا ةيريدم دادعإ نم يدنجلا جمانرب نمض اهتعاذإو ةيفيقثت ةقلح53
ةماعلا تاسسؤملا رود ،ةيفرصمو ةيلام ةيداصتقأ ميهافم تلوانت ينانبللا شيجلا

ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو ،ةيلودلا تاسسؤملاو نانبل يف
ناكرالا ةيلك عم نواعتلاب ةيبيردتلا جماربلا ةسدنه لوح يبيردت جمانرب ذيفنت

عورشم نمض يمقرلا بيردتلا ةسدنهو يرشبلا لامسأرلا ريوطت لوح تاطاشن8
ETCENOC

 ةيعامتجالا ةيامحلا لوح ةسارد دادعإ
يلاملا فيقثتلا ىلع نواعتلاو بابشلل يبيردت ىوتحم ريوطت

باونلا سلجم

ينانبللا شيجلا

فسوي سيدقلا ةعماج

esiW yllaicnaniF

n

n

n

n
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يميداكألا عاطقلا عم نواعت
etcenoCعورشم نمض اسمنلاو اسنرفو اكيجلبو نانبل يف ةـسسؤمو ةـعماج21 عم كيرش دهعملا
)gninraeL-E dna ,gniniarT ,gnidliub-reeraC rof krowteN evitaroballoC(تاعماجللً ايبوروأً اـمعد مّدـقي يذلا
ءاكذلا نيدايم يف لمعلا قوس يـف بابشلا صرـف نيسحتل ةبولطملا تايافكلاو ةيمقرلا تاروطتلا ةبكاومل
.دُعب نع ّملعتلاو اتادلاو يعانطصالا

قوسب ةـيداصتـقا ورـكاـمـلا تاساردــلا لوــح لــيــلد دادــعإ
sellennoisivérp seuqimonocé sedutE لمعلا
ةـيـتاـموـلـعـمـلا ةـفاـقـثـلا“ لوـح راـنـبـيوــلا ةــلسلس قالــطإ
- euqirémun erutluC“ناريزح نيب ةطشنأ3 تلمش
1202 لوليأو
نم ينقت معدب دُعب نع ّملعتلا تايجهنم لوح ليلد دادعإ
جهانم4 ريوطت ىلع لمعلاو اكيجلب يفsnoM ةعماج
ةصّصختم
”ecnanretla rap noitamroF“ ىلع بيردتلا يف ةكراشملا
نانبل يف ديدجلا موهفملا اذه رشن ىلع لمعلاو

1202 راذآ03 يف توريب نم عورشملل يمسر قالطإ
عورشملا نم نيديفتسملاو ءاكرشلا روضحب موز ةّصنم ربع
نوناك7-6 يف سيراب يف عورشملا ةرادإ ةنجل عامتجا
1202 لوألا

ةيذيفنتلا ةنجللل دُعب نع ةيرود تاعامتجا4

لصاوتلا ةيجيتارتساو عورشملل ةدوجلا ططخم ريوطت

n

n

n

n

n

n

n

n

ينقتلا ديعصلا ىلعكرتشملا ميظنتلا ديعصلا ىلع

1202 ماع لالخ ةزجنملاetcenoC جمانرب تاطاشن زربأ
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يبرعلا  نواعتلا
ةيداصتقالاو ةيلاملا ةفاقثلا لوح تاطاشن4 ميظنتل تيوكلاب طيطختلل يبرعلا دهعملا عم دهعملا نواعت
.ماعلا ءارشلاو ةنزاوملاو

مهأو ةيسيئرلا ميهافملاب نيبردتملا ديوزت
ةثيدحلا ةمظنألاب ةقـلـعـتـمـلا اـياضقـلا
داصتقالاب اهـتـقالـعو ،ةـماـعـلا ةرادإلل
.ةيعامتجالا ةيمنتلاو

نأشب لّصفم حرشب نيكراشملا ديوزت
هرودو ماعلا ءارشلل ةيداصتقالا داعبألا

قافنإلا نم ىلضفلا ةميقلا قيقحت يف
ءارشلا رودب فيرعتلا لالخ نم ماعلا
تايجهنملاو هتيمهأو ءارشلا ةيلآو ماعلا
تاهجلا عم لمعلا بيلاسأو ةدمتعملا
لدابتل ةصرف ناك امك .ةقالعلا تاذ
ةيسسؤملاو ةينوناقلا رطألا لوح براجت
لودـلا يف ةـعـبــّتــمــلا ماــعــلا ءارشلــل
ىــلــع ءوضلا ءاـــقـــلإ عـــم ةـــكراشمـــلا
 .ماعلا ءارشلا يف ةثيدحلا تاّهجوتلا

ةنزاوملا رودب  نيكراشملا فراعم لقث
ةـيوـمـنـتو ةـيـطـيــطــخــت ةادأك ةــماــعــلا
ةيلاملا تاسايسلا ذيفنت ىلع اهريثأتو
اهدادعإ لحارمو اهئدابمب مهفيرعتو
لّكش امك .اهذيفنتب ةينعملا تاهجلاو
ىلع نيكراشملا عالطإل ةصرف جمانربلا
دادعإ يف ةّديجلا ةيلودلا تاسرامملا
عونلل ةيعارملا ةنزاوملا اميسال ةنزاوملا
دمالا طسوتملا راطإلاو ,يعامتجالا
.ةنزاوملل

ةيموكحلا ةرادإلل ةثيدحلا ةمظنألا
ةيداصتقالا هداعبأ :ماعلا ءارشلا

ةثيدحلا تاّهجوتلاو ةيومننتلاو
لوح ينورتكلالا يبيردتلا جمانربلا
ةماعلا ةنزاوملا

طيطختلل يبرعلا دهعملا عم نواعتلاب ًايميلقا دهعملا اهمّدق ةيلاملا ةرادإلا لوح ةيبيردت جمارب3
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 ةيلودلا تاسسؤملا عم نواعتلا
.دهعملا اهذّفني يتلا تاردابملاو عيراشملا معدل ةيلاملاو ةينقتلا دراوملا دشحل ةيساسأ ةزيكر نواعتلا اذه لّكشي
ةيفافشو ماعلا ءارشلا يف يحالصإلا راسملا ةيرارمتسا نيمأتل معدلا ميدقت يف نييلودلا دهعملا ءاكرش رمتسا
.ةديجلا تاسرامملاو ةينقتلا تاربخلاب تاطاشنلاو عيراشملا ءانغإو ةيموكحلا تامازتلالا ةبكاومو ةنزاوملا

1202 تاكرشلا زربأ  |1
:لوح دُعب نع لمع شرو ثالث ءايحإل يلودلا دقنلا قودنص نم ءاربخ3 باطقتسإ

؛صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارشلا نم ةيلاملا رطاخملا ةرادإو مييقت
.ةلودلا نم ةكولمملا تاكرشلل ةيلاملا ةباقرلا

؛ينورتكلالا ءارشلا ةيجيتارتسا ريوطتل نييلود نيريبخ باطقتسا
؛ماعلا ءارشلا يف تاردقلا ريوطت ةيجيتارتسا ريوطتل ريبخ باطقتسا
؛نانبل يف ماعلا ءارشلا حالصإ مّدقتل تاربخلا لدابتل ءاقلو ءاربخ عم لمع عامتجا

.ندرألا يف ماعلا ءارشلا حالصإ عورشم معدل دهعملا اهمّدق ةينقت ةدناسم

؛ماعلا ءارشلا حالصإل ةينطولا ةيجيتارتسالا ةدّوسم ةعجارمل نييلود ءاربخ ريفوت
 ؛تاردقلا ءانبو صصختلا ةيجيتارتسا ةدوسم ةعجارمل ءاربخ ريفوت
.ماعلا ءارشلا يف ضارتعالا تايلآ لوح نييلود ءاربخ7 ةكراشمب رانيبيو ميظنت

n

n

n

n

n

n

n

n

n

؛نييلود ءاربخ5 ةكراشمب ماعلا ءارشلا يف رطاخملا لوح لمع ةشرو
.ماعلا ءارشلا يف رطاخملا ةرادإ لوح تاسايس زجوم ريوطت

ةكارشلاو ةصخصخلل ىلعألا سلجملا عم نواعتلاب ةيلود ةيصصخت ةداهش ميظنت
عم ىشامتي لكشب  ةكارشلا عيراشم ةرادإ يف نيلوؤسملا تاراهمو فراعم ريوطتل
.ةديجلا ةيلودلا تاسرامملا

n

n

n

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

ةمكَوحلا يف بابشلا كارشإ لوح ينانبللا بابشلل يبيردت جمانرب ىوتحم ريوطت
 .ةلءاسملاو ةنَطاوملا زيزعتل ةماعلا ةيلاملا تاسايسلاو

n

مظُن يف قيقدت“ لوح ةساردلا ةعجارمل ةيلودلا لمعلا ةمظنم اهتمدق ةينقت ةدناسم
.“ةلودلا نم ةلومملا ةيعامتجالا ةيامحلا

n

عمتجملاو صاخلا عاطقلل ةّهجوم ماعلا ءارشلا نوناق لوح ةصّصختم لمع شرو6
؛يندملا
رابكو تاسايسلا يعناصل نيّهجوم ماعلا ءارشلا نوناقل ةيذيفنتلا تاوطخلا لوح نيءاقل
.نيلوؤسملا

n

n
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32

 ماعلا ءارشلا حالصإ لوح يلودلا كنبلا عم ّزيمم نواعت

ءارشلل ةيحالصإلا قيرطلا ةطراخ ذيفنت راطإ يف ةصّصختملا ةينقتلا ةدناسملا ريفوت يلودلا كنبلا لصاو
يف ذيفنتلا زـّيح هلوخد ةلحرمل ريضحتلاو ماعلا ءارشلا نوناق رارقإ ةبكاوم لالخ نم امّيس ال ،نانبل يف ماعلا
 .2202 ماعلا

 :يهو ةيحالصإلا رواحملا فلتخم ةدناسملا هذه تلمش
تاسسؤملا عمSPAM نانبل يف ماعلا ءارشلا ةموظنمل يليلحتلا حسملا ريرقت ةعجارم لحارم ةعباتم
؛ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم ىدلSPAM ّرس ةنامأو ةيلودلا
؛ةيذيفنتلا لمعلا ةطخو ماعلا ءارشلا حالصإ ةيجيتارتسا ةرولب
؛تاردقلا ءانبو صّصختلل ةيجيتارتسا ةرولب
ةيساسألا ةينعملا تاهجلا عم لمع شرو نم ةلسلس ميظنت تلمش نانبل يف ينورتكلإلا ءارشلا عقاول ةسارد
؛يلودلا كنبلا ءاربخو ةينعملا
.ةينعملا تاهجلا ةكراشمب اهرواحمو اهفادهأ ضرعو نانبل يف ينورتكلالا ءارشلا وحن لّوحتلل ةيجيتارتسا ةرولب

لمعلا شروو ةيرواشتلا تاءاقللا نمً اددع ،نانبل يف ىرخأ ةيلود تاهج عم نواعتلاب ،يلودلا كنبلا ّمظن دقو
تاءارجإ اهنم ةيحالصإلا عيضاوملا لوح تاربخلا لدابتلو ،ةدافتسملا سوردلاوSPAM حسم ريرقت ضرعل
عمتجملاو صاخلا عاطقلا يلثممو رارقلا عّانص ةكراشمب ةحوتفملا تانايبلاو ينورتكلالا ءارشلاو ،ضارتعالا
.يندملا
ءارشلا حالصإ لوح ةيتاسايسلا ةروشملاو ةينقتلا ةدناسملا ريفوت راطإ يف يلودلا كنبلا عم نواعتلاّ مت امك
.ندرألا يف ماعلا

fecinU عم نواعتلاب ةلءاسملاو ةيفافشلا زيزعت

”نانبل يف ةيلومشلاو ةلءاسملاو ةنزاوملا ةيفافش زيزعت“ عورشم ذيفنت دهعملا لصاو ,1202 ماعلا لالخ
:1202 ماعل ةنزاوملا رارقإ مدع نم مغرلابو

؛نطاوملاو ةنِطاوملا ةنزاومل ةيلعافتلا ةصنملا ىلع تاداريإلا ماقرأ دهعملا فاضأ
ةيفيك لوح يندملا عمتجملا نمً الثمموً ابردم32 ّدعأو ماعلا لاملا ةرادإ يف ةيمقرلا ةيمّلعتلا تادحولا قلطأ
”بردملا ليلد“ دعأ امك .نانبل يف بابشلاب ةصاخلا ةيفيقثتلاو ةيّملعتلا ةطشنألا نمض تادحولا هذه دامتعا
؛تادحولا هذهب صاخلا
؛”ةلودلا نم ةلومملا ةيعامتجالا ةيامحلا مظُن يف قيقدتلا“ لوح ةساردلا دهعملا رشن
.نانبل يف ماعلا عاطقلا ىلع ةيحصلاو ةيلاملاو ةيداصتقالا تامزألا تايعادت مييقتل حسملا قلطأ

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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لبُسلا يف ريكفتلاو هتامدخ ةدوج ىلع ظافحلاو هتاطاشن ةمادتسا نيمأتو دهعملا معد ىلع نويسنرفلا صرح
.نانبل اهب ّرمي يتلا ةقيقدلا ةلحرملا يف هتاربخ ىلع ءانبلل ىلضفلا

اسنرف عم نواعتلا

ةـيـفاـقـثـلا تاـعاـنصلاو ماـعـلا ءارشلا لوـح شاـقـنو ضرـع تاـقـلـح تلــمش تاــطاشن4
.ةيعادبإلاو

n

ةلسلس ءايحإل ءاربخ4 باطقتساو رييغتلا ةرادإو ةماعلا ةمدخلا لوح ةكرتشم تاطاشن4
 .”نيقيلا مدع ةهجاوم يف ةماعلا ةدايقلا“ ناونعب ايلعلا رداوكلل تاءاقل

n

ةدحتملا ندملا ةيعمج عم نواعتلاب تايدلبلا تاردق ءانبل بيردت زكرم ءاشنإ عورشمل دادعإ
.)LVTB( ةينانبللا تايدلبلل ينقتلا بتكملا نانبل يف

n

؛ماعلا ءارشلا حالصإل ةيذيفنتلا تاوطخلا ةبكاومل ةينقت ةدناسم
عم ماعلا ءارشلا حالصإ لمع ةطخو ةيجيتارتسا ةدوسم لوح شاقنو ضرع يتقلح
؛ةينطولا ةينعملا تاهجلا
.ةينقتلا ةروشملا ريفوتل يلود ريبخ صيصخت

n

n

n

.تامولعملا ىلإ لوصولا ليهست لوح لمع عامتجا n

ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلل ةيداصتقالا ةمهاسملا“ لوح ةساردلا قالطا يف ًاكراشم58
”نانبل يف

نانبل يف يسنرفلا زكرملا نم ليومتب يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم اهّدعأ يتلا ةساردلا تعد
”نانبل يف ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلل ةيداصتقالا ةمهاسملا“ نع ةيمنتلل ةيسنرفلا ةلاكولا نم ليومتبو
،ًالداعً ارجأ مهحنمتو نيعدبملا قوقح يمحت لاجملا اذه يف ”ةماع تاسايس عضوو ينوناق راطإ“ ريفوت ىلإ
.اهعاعشإو تافنصملا رشن معدتو
هتمهاسمو ،يلامجإلا يلحملا جتانلا يف يفاقثلا عاطقلا ةكراشم مجح ماقرألاو ليصفتلاب ةساردلا حّضوتو
نّيبيً امهمً اعجرم يلاتلاب لّكشتو .ةيريدصتلا هتاناكمإ ىتح وأ لمعلا صرف ريفوت يف ةرشابملا ريغو ةرشابملا

.ينانبللا ينطولا داصتقالا يف هرشنو يفاقثلا ىوتحملا ءاشنإ ةطشنأل ةاطعملا ةيمهألا فعض ىدم
 .داصتقاللً اكّرحم نوكي ثيحب ينانبللا يعادبإلاو يفاقثلا عاطقلا زيزعتل ىرخأ تايصوت تنّمضتو
ليومتلاو ءاقبلا نم هنيكمتو همعد ةيفيكو نانبل يف امنيسلا عاطقو ةساردلا لوح تاءاقل3 دهعملا ّمظن امك
.ةيلودلا كبلعب تانجرهمو )ameniC nabiL noitadnoF( نانبل امنيس ةسسؤم نواعتلاب



ماعلا ءارشلا حالصإ معدل ةيسنرفلا ةينقتلا ةدناسملا عورشم

قلطنا ،ماعلا ءارشلا لاجم يف امّيس ال نانبل يف ةيحالصإلا تاردابملل لصاوتملا يسنرفلا معدلا راطإ يف
،442/1202 مقر ديدجلا نوناقلا قيبطتو ماعلا ءارشلا حالصإ معدل ةينقتلا ةدناسملا عورشم1202 ناريزح يف
.ةيمنتلل ةيسنرفلا ةلاكولا نم معدب
تاربخلا لالخ نم ،)ecnarF esitrepxE( ةيلودلا ةينقتلا ةدناسملل ةيسنرفلا ةلاكولا رّفوت ،راطإلا اذه يف
:ةيلاتلا ةيحالصإلا رواحملا لمشت ةينقت ةدناسم ،ةيلودلا

؛ةيذيفنتلا ةطخلاو ماعلا ءارشلا حالصإ ةيجيتارتسا
؛ةيحالصإلا لمعلا ةطخ تانّوكم ذيفنت ةعباتم
؛تاضارتعإلا ةئيهو ماعلا ءارشلا ةئيه لمع ليعفت
؛ماعلا ءارشلا نوناقل ةلّمكملا تاودألاو ةيذيفنتلا ميسارملا دادعإ
؛يبيرجت بيردتو تاردقلا ةيمنت ةيجيتارتسا

.ةيلخادلا ةباقرلا زيزعتل تاودأو تابراقم
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 ةيلودلاو ةيميلقالا ةيفرعملا تاكبشلا يف ةكراشملا

ةماعلا ةرادإلا ءاربخ ةنجلل نورشعلا يونسلا عامتجإلا
)APEC( ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإل ةعباتلا

.ةدحتملا ممألا يف
,ycnerapsnarT no pohskroW gniniarT enilnO
snoitutitsnI cilbuP ni scihtE dna ytilibatnuoccA
tnemerucorP cilbuP no sucof a htiw

ممألا يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإ
ASEDNU - ةدحتملا

لامشو طسوألا قرشلا يف ماعلا ءارشلا ءاربخ ةكبش
ANEM-DCEO - ايقيرفا

قرشلا يف ماعلا ءارشلا ءاربخ ةكبشل يونسلا عامتجالا
ANEM-DCEO ايقيرفا لامشو طسوألا

n

n



نينطاوملا عم لصاوتلا
ةيلاملا ةبتكملا
ةيلاملا ةبتكملل ةيعاذإالا تاقلحلا

لصاوتلا تاصنم ىلع هدوجو دهعملا ّفثك ،ةيداصتقالاو ةيلاملا تامزألاو دعُب نع لمعلاو انوروكلا نمز يف
نم نيدفتسملاو هئاكرش عم هتقالع زيزعت يفو ةمولعملا لاصيإ يفً ايساسأً ارود بعلت يتلا يعامتجالا
 .مئاد لكشب مهعم لعافتلاو هتامدخ



 ةيعاذا ةيفيقثت ةقلح53
”يدنجلا جمانرب“ نمض

ةيلام ميهافم لوح
ةيفرصمو ةيداصتقاو

ةيفحص تانايب5
تاعانصلل ةيداصتقالا ةساردلا لوح

حالصإو ،نانبل يف ةيعادبإلاو ةيفاقثلا
فحصلا يف تالاقم4  ةعاسلا عيضاومو ماعلا ءارشلا

ةيلحملا تّالجملاو
تامزألا تايعادت لوح
،ةيلاملاو ،ةيداصتقالا
ماعلا ءارشلا حالصإو
ةعاسلا عيضاوم نم اهريغو

ةرشابم ةينورتكلإ ةلمح32
تاروشنم وأ ثدح نع نالعإلل
 ّنيعم طاشن قالطإ وأ ةديدج

ةيلاملا ثيدح ةرشن2
،ةيداصتقا عيضاوم لوح

،حالصإلا ،ةنمقرلا ،ةيلامو
   اهريغو تامزألا ةرادإ

 ةرايز49494
 ينورتكلالا دهعملا عقوم ىلع

 ةيلاملا ةبتكملل ةينورتكلإ تارشن5
ةّقلعتملا تالاقملا زربأ لوانتت
ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّدجتسملاب
تاغللاب ةديدج بتكل تاحارتقأو
ةيزيلكنالاو ةيسنرفلاو ةيبرعلا

ةريصق ةيفيقثت مالفأ01 ثب
ةيفاقثلا تاعانصلا ،ماعلا ءارشلا لوح

ةيلاملا ةيفافشلاو ةيعادبإلاو
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لكشب نانبل اهب ّرم يتلا ةديدعلا تامزألاب ترّثأتو ةريثك تابوعص1202 ماعلا لالخ ةيلاملا ةبتكملا تناع
تاقورحملا ةمزأو انوروك ةحئاج راشتنا ةجيتن ةماعلا ةئبعتلا تاءارجإو يرسقلا لافقإلا ببسبو .رشابم
يف تابوعص اهيلإ فاضُي تامدخلا ميدقت ةعباتمو اهراوز لابقتسا يف تابوعص ةبتكملا تهجاو ،ءابرهكلاو
 .ةبتكملا ةنزاوم ىلع هريثأتو ةينانبللا ةريللا فرص رعس رّيغت ببسب اهتاينتقم ةدايز
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
ةحفص ميويت يف تّرمتساو .ةماعلا ةمالسلا طورش ةاعارم عم بتكلا ةراعإ ةمدخ ريفوتل ةنّيعم تاقوأب اهباوبأ
.ةيلاملاو ةيداصتقإلا تادجتسملا لوح تالاقملا مهأب ينورتكلالا عقوملا ىلع ةيلاملا ةبتكملا
لصاوتلا عقاوم ىلع ةديدج بتك نيوانعل يرود حارتقا ةبتكملا تمّدق ،هذه يرصقلا لافقإلا تارتف لالخ
نم نيدفتسملاو اهراّوز عيمجل ةينورتكلالا اهترشن لاسرإ تعبات امك ةعلاطملا عيجشتلً اصرح يعامتجإلا
.ةيلاملاو ةيداصتقالا تادجتسملا لوح تالاقم ىلإ ةفاضإلاب ةانتقملا بتكلا ثدحأ نّمضتت اهتامدخ
ماعلا لالخ بتكلا ضراعم َمظنت مل ،نانبلب فصعت يتلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيحصلا فورظللً ارظنو
.هجمارب نم طاشنلا اذه ءاغلإ دهعملا رطضاو .1202

ةيلاملا ةبتكملا

تالجمو ريراقتو بتك نم ديدج عجرم|311

ةيداصتقالا تادجتسملا لوح لاقم|7521
0202 ماعلا يف0011 ـب ةنراقم ةيلاملاو

0202 يف274 ـب ةنراقمً اراعمً اباتك|874

241 ـب ةنراقم ةراعإلا ةمدخ نم ديفتسم|061
0202 يف

ماقرألاب
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ةيلاملا ةبتكملل ةيعاذإالا تاقلحلا
قافتإ راطإ نمضو ,1202 ماعلا لالخ ةيلاملا ةبتكملا تعبات
53 ليجستو ريضحتب اهتكراشم ,ينانبللا شيجلا عم نواعتلا
جمانرب نمض ةيعاذإ تاطحم ةّدع ىلع اهتعاذإو ةيفيقثت ةقلح
.ينانبللا شيجلا ةدايق يف هيجوتلا ةيريدم دادعإ نم يدنجلا

نـيـنـطاوـمـلا ماـمأ لاـجـمـلا ةـيـعاذإلا تاـقـلــحــلا هذــه تحــتــف
ةـيداصتـقالا مـيـهاـفـمـلا ىـلـع فّرـعـتـلا باــب تاــنــطاوــمــلاو
عّبتت نم مّهنكمت يتلاو مهتايح يف رثؤت يتلا ةيلاملاو
.ماعلا يداصتقالاو يلاملا عضولا ىلع أرطت يتلا تاروطتلا
يعامتجإلا لصاوتلا عقاوم ىلع تاقلحلا هذه رشن متي امك
ةدعاـق عـيسوـت لـجأ نـم دـهـعـمـلـلebuTuoY عـقوـم ىـلــعو
.تامولعملا هذه نم نيدفتسملا

:ةيلاتلا عيضاوملا تاقلحلا هذه تلوانت

ةيفرصمو ةيلام ةيداصتقا ميهافم لوح ةقلح|21

نانبل يف ةماعلا تاسسؤملا لوح تاقلح|9

ةيلودلا تاسسؤملا لوح تاقلح|9

ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ لوح تاقلح|5



ةيلاملا نوؤشلا
ريوطتلاو ةيرادإلاو
يسسؤملا



انلواح ،ةيلمعلاو ةيمويلا ةايحلا ماظتنا ىلع ةيحصلاو ةيلاملاو ةيداصتقالا ةمزألا تاساكعنا يلاتتو ةيدح مامأ
سردل ةجهنُممو بّقرتلا ةديدش ةـّيلام تاسايس دامتعا لالخ نم يلام رارقتسا ىلع عاطتسملا ردق ةظفاحملا
ميظنتلا ىلع ةردقلاو لمعلا يف ةنورملا ةسايس تمهاس امك .ةفاك ماسقألا تاطاشن ةلودج ةداعإو تاجاحلا
ةمزاللا ةلويسلا نيمأتو ماعلا ةيادب ررقملا يونسلا لمعلا جمانرب ذيفنت يف ةيلخادلا تاءارجإلل رمتسملا
 .هنع ةجتانلا تاقفنلا ةيطغتل
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ةيلاملا ةرادإلا  |1

1202 ماعل ريبادت :ةيلمعلا ةايحلا ماظتنا ىلع انوروك ةحئاج تاساكعنا

اميف ةيلاملا ريزو يلاعم نعو ءارزولا سلجم نع ةرداصلا ةيلاتتملاو ةمزلملا ميماعتلا ىلإ دهعملا ةرادإ تدنتسا
كلذو ةرادإّ لك اهدّدحت بسنب ةيمسرلا ينابملا يف مهدجاوتو ماعلا عاطقلا يف نيلماعلا بوانتب قّلعتي
:ّمت ،ساسألا اذه ىلع .ءابولاب نيباصملا دادعأ دايدزالً ابّنجتو نينطاوملاو نيلماعلا طالتخالً ايدافت

؛ةيبيردتلا تاطاشنلا دادعإو لمعلا قيسنتل تامولعملا ايجولونكت مادختسا
؛بيردتلا تامدخ ةمادتسا نامضل موز ةصنم ىلع ةيفاضإ تاباسح ءاشنإ
ةكراشم ىلع ظافحلاو لصاوتللوً ايلخاد لمعلا ميظنتل ريبدتكsmaeT قيبطت مادختسا يف رارمتسالا
؛ةلهس ةقيرطب تادنتسملا
تاطاشنلا ريس نسح نيمأتل نيلماعلا نم %66 ـلا ىطختت ال ةـّيطسوتم ةبسنب دهعملا ّرقم يف ةبوانملا
؛ةيلاملاو ةيرادإلا رومألا ةعباتمو
ًانيمأت نيفظوملا بتاكمو تاعاقلل يموي هبش ميقعتو ،ىنبملا يف دجاوتلا لالخ ةيئاقولا تاداشرإلا ميمعت
.ةماعلا ةمالسلل

لاغشألاو تامدخلاو مزاوللا راعسأ ىلع هراثآو ةينانبللا ةريللا فرص رعسل قوبسملا ريغ روهدتلا ماما
،ةماعلا ةرادإلا ىلإ ةيلاملا تامهاسملا ليوحت رّخأتو ةلودلا ةنيزخ ىدل ةيلاملا ةلويسلاّ حش ىلإ ةفاضإلاب
ماعلا هأدب دق ناك ،يئارجا ريبدتك ةيعوبسأ تاباسح عطقو ةـّيلاملا تانايبلل يمويلا رادصالا دهعملا لمكتسا
ةيلاملا دراوملا نيمأتو قابتسال ةيرورضلا ةـّيروفلا تاءارجإلا داختوا تارارقلا ذخأ بيوصت هل حيتي ،تئافلا
 .عاطتسملا ردق لمعلا ةيرارمتسا نامضل ةمزاللا
حالصإ امّيس ال اهتعباتمب دهعملا فُّلك يتلا ثيدحتلا عيراشم يف ةلوذبملا دوهجلا لامكتساو معد فدهبو
ةيلودلا تاسسؤملا ىلإ عيراشم ضورع ميدقتّ مت ،ةنزاوملا ةيفافش زيزعتو نانبل يف ماعلا ءارشلا ةموظنم
.تاردابملا هذه ةدناسمل ةحناملا تاهجلاو

:يلاتلاب ةلثمتملاو ةيداعلا ةيلاملا ةرادإلا تاطاشن ىلإ ةفاضإلاب اذه
ةيلاملا ريزو نع رداصلا ميمعتلا عمً ايشامت4202و ,3202 ,2202 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 ةـّيونسلاو ةـّيلصفلا تادرجلا
.اهب ةصاخلا تاباسحلا عطقو ةيلاملا ريراقتلا رادصإو دهعملا ءاكرش نم ّةلومم عيراشمل ةيلاملا ةرادإلا
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تاداريإلا

:يلي امك دهعملا تاداريإ صخلتت
اهلّمحتت تاقـفـن :ةرشاـبـم رـيـغ ةــّيـلاـم تاـمـهاسم
،تامدخ ،راجيإ( دهعملا نع ةباينلاب ةيلاملا ةرازو
؛ةينانبل ةريل نويلم //149// يلاوح اهردقو )فيظنت
تارارق بجومب فرصُت :ةرشابم ةـّيلام تامهاسم
ةلماك ةمهاسملا ليوحتّ مت .ةيلاملا ريزو نع ردصت
؛ةينانبل ةريل رايلم //53,2// يهو1202 ماعلا لالخ
ةيونسلا لمعلا ةطخ مدخت ةـّيلام وأ ةـّينيع تابه
.0202 ماعلل رفص :دمألا ةطّسوتملا وأ

 ةينقتلاو ةيلاملا دراوملا دشح عيراشم ةرادإ
يف امب ةلماشلا ّةيلحملا ةيمنتلا جمارب دصرو ذيفنتو ريوطت ىلع اهتردق ةدايزل ةـّيموكحلا تاهجلا معد  عورشم
نواعتلاب ذّفنُي وهو ،مهقوقح ةيامحو لافطألا رقف نم ّدحلل ةمزاللا تانزاوملاو جماربلاو تاسايسلا عضو كلذ
.1202 راـّيأ5  خيراتب اهعم ةّعقوملا ةيقافتإلا قفو ةدحتملا ممألل ةعباتلا فيسينويلا ةمظنم عم
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تاقفنلا

:هاندا لودجلا هنّيبي امك ةحاتملا تادامتعالا نم%17فرص ّمت

)%(1202 تاداريإ

)%( ةنزاوملا دونب قفو1202 ماعلا لالخ تاقفنلا
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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

n

n

n

تامهاسم
ةيلام

ةرشابم ريغ
%92

تامهاسم
ةرشابم ةيلام

%17



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

؛ّةماعلا ةئبعتلا تاءارجإب مازتلالا مغر تاباسحلل يلخاد يعوبسأ قيقدت
؛0102 ماعلل دهعملا تاباسح سرد ىلع لمعي ناويدلا :ةرخؤملا ةبساحملا ناويد ةباقر
؛ةبساحملا ناويد ةباقرلً اليهستوً اديهمت3102 ماعلا لامعأل يجراخ قيقدت
؛0202 ماعلا لامعأل يجراخ قيقدت
لهملا نمضو لوصألا قفو ةبساحملا ناويد ىلإ0202 ماعلل ةمهملا باسحو باسحلا عطق لاسرإ
.ةينوناقلا
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ءارشلا تاّيلمع

حمست ةيساسألا تاجاحلا ىلع ةينبمو ةيونسلا ةنزاوملابةجمدمو ةيقابتسا ديروت ةطخو تاءارجإ دهعملا عضو
 .ةّرقُملا لمعلا ةطخ ذيفنت يف ةـّينانبللا ةريللا فرص رعسل ةـّيمويلا تاـّبلقتلاو قوسلا رطاخم ةرادإب هل

؛ةئراطلا تاجاحلا ىلعو ةـّيونسلا ةنزاوملا عورشم ىلع ةـّينبم ةيئانثتسا ديروت ةطخ
؛ةينانبللا ةريللا فرص رعسل ةيمويلا تابّلقتلا قفوو بولطملا ءارشلا عون بسحب قوسلا ةسارد
؛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
ةّصنم ىلع ةينورتكلالا ةمظنألاو تامولعملا ظفح موزل ةـّيباحسلا تامدخلا ةفاضتسال ةيحيتارتسا عضو
“duolC” ؛تنرتنالا ةليسو ربع دُعب نع مهتانايب ىلإ لوصولا نم لولحلا هذه يمدختسم نّكمت يتلا
 .ةيفافشلاو ةقدلا نم ديزملل ةبساحملا ةمظنأ ةننكم ةعباتمو رمتسملا ميويتلا

n

n

n



120245ماعل يونسلا ريرقتلا

ةيرشبلا دراوملا ةرادإ  |2
عم ّفيكتلا انعطتساف .دُعب نع لمعلاو لصاوتلا تاودأو بيلاسأ مادختساب ةيعون ةلقن ماعلا اذه انقّقح
ةيقيسنتلا تاعامتجالا ةعباتم نم ةرادإلا ّتنكمتو ،ماهملا ذيفنتو ةعباتم يف تايّدحتلا ةهجاومو فورظلا
ّفيكتلاو تادجتسملا قفو تايلوألا ديدحت ةداعإو لمعلا ريس نسُح نيمأتل دُعب نع وأً اـّيروضح نإً اـّيعوبسأ
ىلإ رداكلا نم ديدعلا أجلف ،يتاذلا ريوطتلاو ةيتاذلا ةيمنتلا ىلع لمعلا قيرف دهعملا ةرادإ ّتثح امك .مزلي ثيح
يتلا تامدخلا ةفاكل يئاقلت ريوطت ىلإً امكُح يدؤي يذلا رمألا ،دُعب نع ةيميلعت جمارب ةعباتم ربع هتاردق ريوطت
.اهمّدقي

  )gnidliub yticapaC( تاردقلا ريوطت

اذه فدهي .ةيدنلوهلا ةيجراخلا ةرازو ميظنت نم ماعلا لاملا ةرادإ جمانرب يف دهعملا يفظوم نم2 كراش
زيزعت ىلإ فدهي امك ،تاراهملاو فراعملا لدابت نم ماعلا لاملا ةرادإ لاجم يف نيلماعلا نيكمت ىلإ جمانربلا
.ىرخأ ةيحان نم ادنلوه ةلودو ةيحان نم نيكراشملا نيب تاقالعلا
نم ماعلا ءارشلل ةـّيلودلا ةرادإلا يف ريتسجاملا ةجرد ىلع يلاملا دهعملا لمع قيرف ءاضعأ دحأ زاح امك
.DRBE ةيمنتلاو ءانبلا ةداعإل يبوروألا كنبلا عم نواعتلاب ايلاطيإ يفatagreV roT ةعماج

)smargorP pihsnretnI( تاعماجلا تابلاط/بالطل جّردتلا

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

n

n
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