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  ةرادإ سلجم
  ممألا جمانرب
  ةئيبلل ةدحتملا
   

ةرادإلا سل  ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا ةرودلا/ 
  يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا

 ، طابش٢٢ - ٢٠يبورين  ٢٠١٢رياربف / 
 *تقؤملا لامعألا لودج نم ٤دنب لا

 ةيمنتلاو ةئيبلا :ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةئشانلا اياضقلا

  ٢٠١٣-٢٠١٢نيتنسلا ةرتفل ةينازيملاو لمعلا جمانرب 
  يذيفنتلا ريدملا ريرقت

  ةفاضإ

ا   اناكمإو ةيميلقإلا بتاكملا تاجايتحا ضارعتسا جئاتن

  زجوم
لوألا نوناك٢٠خرؤمل  ا٦٥/١٦٢اهرارقب ،ةماعلا ةيعمجلا تعد    ىلإ ٢٠١٠ربمسيد /   ،

جمانربل ةيميلقإلا بتاكملا عيمجل ةيجمانربلاو ةيلاملاو ةيرشبلا تاردقلا زيزعت لجأ نم مدقملا معدلا ةدايز 
هررقم نم ٢١ةرقفلاب ،ةرادإلا سلجم بلطو . ةئيبلل ةدحتملا ممألا نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ ٢٦/٩   ،
نادلبلا ةدعاسم يف ا ملا ةنجل عم رواشتلاب ،ضرعتسي  اناكمإو بتاكملا هذه تاجايتحا ،نيمئادلا نيلثم

ينطولا نيديعصلا ىلع جمانربلل يجيتارتسالا دوجولا ىلع ةظفاحملاو ةيئيبلا ا   ايولوأ ميمعت ىلع
رظنلل ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا هترود يف ةرادإلا سلجم ىلإ ضارعتسالا كلذ جئاتن ميدقتو ،يميلقإلاو 

  .بلطلا كلذل ةباجتسا ريرقتلا اذه دعُأ دقو. اهيف

                                                           
*  UNEP/GCSS.XII/1.  
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  ةيساسأ تامولعم
ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجمو ةماعلا ةيعمجلا ليبق نم ،ىتش ةيلود ةيموكح تائيه تذختا   - ١

بتاكملل ةماعلا ةسايسلا لاجم يف اهيجوت رفوت تارارق ،ةيسيئرلا ةيلودلا ةيموكحلا تارمتؤملا ضعبو ،ةئيبلل 
  :يلي ام تاررقملا هذه لمشتو. ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيميلقإلا

يف دق ٢١نرقلا لامعأ لودج   )أ(    ع يذلا ،ةيمنتلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا رمتؤم يف دمتعملا  ،
ىلإ ٣نم ةرتفلا يف ،ليزاربلا ،وريناج يد وير  ناريزح١٤  يذلا ١٩٩٢هينوي /   ٢٣-٣٨ةرقفلا صنت ، 

يف هرقم فاعضإ نودب اهزيزعت يغبني ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيميلقإلا بتاكملا’’نأ ىلع هنم   
  ؛‘‘يبورين

بونج ،غربسناهوج يف دق   )ب(    ع يذلا ،ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم ذيفنت ةطخ
بآ٢٦نم ةرتفلا يف ،ايقيرفأ  لوليأ٤ىلإ سطسغأ /  ةرقفلا ركذت يتلا ٢٠٠٢ربمتبس /  هنأ اهنم ١٥٨،   

يميلقإلا نيديعصلا ىلع ةمقلا رمتؤم جئاتنو ٢١نرقلا لامعأ لودج ذيفنت ىلإ ةيلاعفب يعسلا يغبني ’’  
. ‘‘ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلا تائيهلاو تاسسؤملا نم اهريغو ةيميلقإلا ناجللا قيرط نع ،يميلقإلا نودو

هنأ ١٥٩ةرقفلا ركذتو  ناجللا نيب اميف ةمادتسملا ةيمنتل ا نأشب يميلاقألا نواعتلاو قيسنتلا نيسحت يغبني’’ 
تاسسؤملا نم اهريغو ةيميلقإلا ةيئامنإلا فراصملاو ،ا   الاكوو اهجماربو ةدحتملا ممألا قيدانصو ،ةيميلقإلا

عضول معدلا ميدقت ،ءاضتقالا بسح ،كلذ لمشي نأ يغبنيو . ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلا تائيهلاو
، لع قفتم ةيميلقإ لمع ططخو تايجيتارتسا ةيميلقإلاو ةينطولا تايولوألا سكعت ،ةمادتسملا ةيمنتلل اهي
  ؛‘‘اهذيفنتو ططخلاو تايجيتارتسالا كلت نيسحتو

خرؤملا ٦٥/١٦٢ةماعلا ةيعمجلا رارق   )ج(   لوألا نوناك٢٠  تعد يذلا ٢٠١٠ربمسيد /   ،
بتاكملا عيمجل ةيجمانربلاو ةيلاملاو ةيرشبلا تاردقلا زيزعت لجأ نم مدقملا معدلا ةدايز ىلإ ةماعلا ةيعمجلا هب  
  ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيميلقإلا

  :ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم تاررقم  )د(  
  ؛ةيميلقإلا بتاكملا زيزعتو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب: ١٧/٢٨  ‘١’
ةيع رفلا ةرقفلا اديدحتو ،هتايولوأو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رود: ١٨/١  ‘٢’

ةرقفلا نم ‘١’ ؛ةئيبلا لجأ نم ةيميلقإ جمارب عضو نأشب٢   ،  
  ؛يميلقإلا ليثمتلا: ١٨/٣٨  ‘٣’
  ؛ةيميلقإلا جماربلا: ١٨/٣٩  ’٤‘
  ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيميلقإلا بتاكملا زيزعت: ١٩/٣١  ‘٥’
ةملقألا زيزعتل ةحرتقملا ريبادتلاو ةيميلقإلا بتاكملا لمع : ٢٠/٣٩  ‘٦’

  ؛ةيزكرماللاو
اهمييقتو اهل بهأتلاو ةيئيبلا ئراوطلا تالاح نم ةياقولا نيسحت ةدايز : ٢٢/٨  ‘٧’

ةرقفلا ًاديدحتو ،اهراثآ نم فيفختلاو اهل ةباجتسالاو ثح يتلا ،هنم ا ١٤   
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ةيميلقإلا بتاكملا معدل تاوطخ ذاختا ىلع يذيفنتلا ريدملا ةرادإلا سلجم 
جيورتلا يف دعاست تاردقلا ءانب ل جمارب ذيفنتو عضو يف ءاضتقالا بسح
  ؛ةيئيبلا ئراوطلا تالاح عم لماعتلل ةيميلقإ تابيترتل

  ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمع جمانربل يميلقإلا ذيفنتلا: ٢٢/٢١  ‘٨’
ا نأشب٧/١ - إ.د ررقملا ذيفنت: ٢٤/١  ‘٩’ ةرقفلا ًاديدحتو ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإل  

يتلا ،هنم يناثلا ءزجلا نم٥ زيزعت يذيفنتلا ريدملا ىلإ ةرادإلا سلجم ا    بلط  
ةطخ ذيفنت يف ةمهاسملا لجأ نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيميلقإلا بتاكملا 

  .تاردقلا ءانبو ايجولونكتلا معدل ةيجيتارتسالا يلاب
ةيميلقإ بتاكم ةتس ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربلًايلاح دجوتو  - ٢  :  

نابستنم نابتكم ًاضيأ هل دجوي يذلاو ،يبورين يف نئاكلا ،ايقيرفأل يميلقإلا بتكملا  )أ(    
؛ايبويثإ ةموكحو ،ايقيرفأل ةيميلقإلا ةنجللاو ،يقيرفألا داحتالا عم لاصتالل ،ابابأ سيدأ يف امهدحأ : هيلإ
ةيئا منإلا ةعامجلاو ،ايقيرفأ ةيمنت لجأ نم ةديدجلا ةكارشلا ةنامأ عم لاصتالل ،ايروتيرب يف رخآلاو
  ؛ايقيرفأ بونج ةيروهمج ةموكحو ،يقيرفألا بونجلل

بتكم دجوي يذلاو ،كوكناب يف نئاكلا ،ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنمل يميلقإلا بتكملا   )ب(  
  ؛نيجيب يف هيلإ بستنم يرطق

يف هيلإ بستنم بتكم دجوي يذلاو ،فينج يف نئاكلا ،ابوروأل يميلقإلا بتكملا   )ج(  
ةنامألا انييف يف دجوتو . وكسوم يف هيلإ بستنم يرطق بتكمو ،يبوروألا داحتالا عم لاصتالل لسكورب

جمانرب اهرفوي ةنامأ يهو ،ةمادتسم ةيمنت اهتيمنتو تاباراكلاةقطنم ةيامحل ةيراطإلا ةيقافتالل ةتقؤملا   
اهراقم دج وت يتلا ةيلودلا تامظنملا نم اهريغو ةدحتملا ممألا تالاكو عم لصتتو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا
  ؛كانه

  ؛ةمصاعلا نطنشاو يف نئاكلا ،ةيلامشلا اكيرمأل يميلقإلا بتكملا  )د(  
، ةقطنم و ةينيتاللا اكيرمأليميلقإلا بتكملا   )ه(   يتيس امنب يف نئاكلا ،يبيراكلا رحبلا

  ؛يتيس وكيسكمو ايليزارب يف هيلإ نابستنم نايرطق نابتكم دجوي يذلاو
يف هيلإ بستنم بتكم دجوي يذلاو ،ةمانملا يف نئاكلا ،اي سآ برغل يميلقإلا بتكملا  )و(  

  .ةيبرعلا لودلا ةعماج عم لاصتالل ةرهاقلا
يف اهراقم دجوت يتلا تالاكولابو ةدحتملا ممألا رقمب كرويوين بتكم لصتي ،كلذ ىلع ةوالعو   - ٣
ةدحتملا ممألا تا يلمع فلتخم يف كراشيو ةدحتملا ممألل ةماعلا ةنامألا عم لاصتالا رسييو ،كرويوين
نيتينعملا ىوتسملا يتعيفرلا نيتنجللاو ،قيسنتلاب ينعملا ةدحتملا ممألا ةموظنم يف نييذيفنتلا ءاسؤرلا سلجم (
ةيئامنإلا ةدحتملا ممألا ةعومجمو)ةرادإلاو جماربلاب  ،.  

لكشلا ن   - ٤  لقإلا بتاكملا تالقنتو ءاشنإ ثيح نم ةفلتخملا ةزرابلا ملاعملالوألايبيو جمانربل ةيمي  
  .ةطبترملا ةيرطقلا بتاكملاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا ا
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  لوألا لكشلا
بتاكمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيميلقإلا بتاكملا تالقنتو ءاشنإب قلعتي اميف ةزرابلا ملاعملا 

  ةطبترملا ةيرطقلا بتاكملاو لاصتالا ا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بتاكمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيميلقإلا بتاكملل يلا حلا ميظنتلا يناثلا لكشلا نيبيو  - ٥
نم نادلب يف ةدوجوم ىتش عيراشم بتاكم ريرقتلا اذه لمشي الو . ةطبترملا ةيرطقلا بتاكملاو لاصتالا ا

مدقت ال وأ ةيميلقإلا بتاكملا ىلإ ةبستنم تسيل امإ ا   أ ىلإ رظنلاب كلذو نادوسلاو يتياهو ناتسناغفأ ليبق
  .اهيلإ اهريراقت

 ٢٠٠١-١٩٩٩  
  )يرطق بتكم(ايسور ،وكسوم   - 
  )لاصتا بتكم(ايبويثإ ،ابابأ سيدأ   - 
اكيرمأل يميلقإلا بتكملا لاقتنا   - 

  ةمصاعلا نطنشاو ىلإ ةيلامشلا
ايسآ برغل يميلقإلا بتكملا لاقتنا   - 

  نيرحبلا ،ةمانملا ىلإ
اكيجلب –لسكورب   -  )لاصتا بتكم( 

١٩٧٢  
ةدحتملا ممألاجمانرب    ، ةئيبلل
ةدحتملا ممألارمتؤم  ينعملا  
  ةيرشبلا ةيمنتلاب

 ملوهكتس

٢٠١١-٢٠٠٩  
  ايقيرفأ بونج ،ايروتيرب

 )لاصتا بتكم(

 ١٩٧٦-١٩٧٢  
  ارسيوس ،فينج ،ابوروأل يميلقإلا بتكملا  -
ةدحتملا تايالولا ،كرويوين ،ةيلامشلا اكي رمأل يميلقإلا بتكملا  -

  ةيكيرمألا
، أليميلقإلا بتكملا   - يبيراكلا رحبلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرم

  كيسكملا ،يتيس وكيسكم
  اينيك ،يبورين ،ايقيرفأل يميلقإلا بتكملا  -
  دنليات ،كوكناب ،ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنمل يميلقإلا بتكملا  - 
  نانبل ،توريب ،ايسآبرغل يميلقإلا بتكملا   - 
 )لاصتا بتكم(رصم ،ةرهاقلا   _

٢٠٠٨-٢٠٠٢  
  )يرطق بتكم(نيصلا ،نيجيب   - 
  )تاباراكلا لابج ةيامحةيقا فتا(اسمنلا ،انييف   - 
  )يرطق بتكم(ليزاربلا ،ايليزارب   - 
ةينيتاللا اكيرمأ ىلإ يميلقإلا بتكملا لاقتنا   - 

  امنب ،يتيس امنب ىلإ يبيراكلا رحبلاةطقنم و
 )يرطق بتكم(كيسكملا ،يتيس وكيسكم   -
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  يناثلا لكشلا

  ةطبترملا ةيرطقلا بتاكملاو لاصتالا بتاكمو ةيميلقإلا بتاكملل يلاحلا ميظنتلا ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ةينازيملاو لمعلا جمانرب ىلع٢٦/٩هررقمب ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم قفاو دقو   - ٦  ، 

نأ يذيفنتلا ريدملا ىلإ سل ٢١ةرقفلا يفو . ٢٠١٣-٢٠١٢نيتنسلا ةرتفل   ا بلط ررقملا كلذ نم  
ىلع نادلبلا ةدعاسم يف ا   اناكمإو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيميلقإلا بتاكملا تاجايتحا ضرعتسي

لا ىلع جمانربلل يجيتارتسالا دوجولا ىلع ةظفاحملاو ةيئيبلا ا  نأو ،يميلقإلاو ينطولا نيديعص ايولوأ ميمعت
  .اهيف رظنلل ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا هترود يف ةرادإلا سلجم ىلإ ضارعتسالا كلذ جئاتن مدقي

ىلإ ًادانتسا ريرقتلا اذه دادعإب ًافيلكت ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ردصأ بلطلا كلذل ةباجتساو  - ٧  
يريدم رابك نم ٤٠نم رثكأ عم ةلماش تالباقم  فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا تانامأو ،جمانربلا  

ءارجإو ؛لقتسم يراشتسا لبِق نم ضارعتسا ءارجإو ؛هعم ةنواعتملا زكارملاو جمانربلا اهريدي يتلا 
ضارعتسا ءارجإو ؛جمانربلا يف ءاضعألا لودلا ءارآ عمج لجأ نم نيمئادلا نيلثمملا ةنجل عم تارواشم 

 ممألاجمانرب رقم 
 ةئيبللةدحتملا 

يميلقإلا بتكملا 
  ايقيرفأل

 )اينيك ،يبورين(

يميلقإلا بتكملا 
ايسآ ةقطنمل 

  ئداهلا طيحملاو
) ، كوكناب

 )دنليات

يميلقإلا بتكملا 
  ابوروأل
) ، فينج
 )ارسيوس

يميلقإلا بتكملا 
ةينيتاللا اكيرمأل 

رحبلا ةقطنم و
  يبيراكلا

 )امنب ،يتيس امنب(

يميلقإلا بتكملا 
  ةيلامشلا اكيرمأل

نطنشاو (
 ، ةمصاعلا

ةدحتملا تايالولا 
 )ةيكيرمألا

يميلقإلا بتكملا 
  ايسآ برغل
ةكلمم ،ةمانملا (

 )نيرحبلا

بتكم 
 كرويوين

،   ابابأ سيدأ
 ايبويثإ

،   ةرهاقلا
 رصم

،   نيجيب
 نيصلا

،   لسكورب
 اكيجلب

،   ايليزارب
 ليزاربلا

وكيسكم 
،   يتيس

 كيسكملا

،   وكسوم
 يسورلا داحتالا

،   انييف
 اسمنلا

،   ايروتيرب
 ايقيرفأ بونج
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ةيرشبلاو ةيلاملا دراوملل ضارعتسا ءارجإو ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ةدحت ملا ممألا قئاثول يساسأ
  .ةيميظنتلا لكايهلا كلذ يف امب ،ةيلاحلا

-٢٠٠٨، و٢٠٠٧-٢٠٠٦(نيتنس تارتف ثالث نم تانايب ىلإ انه دراولا ليلحتلا دنتسيو   - ٨
ةقستم ةسارد ءارجإ حيتتو رهظ ). ٢٠١١-٢٠١٠، و٢٠٠٩  ت ةن  يف ةيميلقإلا بتاكملا روطتل يعلا هذهف

طابش يف٢٠١٣-٢٠١٠ةرتفلل لجألا ةطسوتملا ةيجيتارتسالا دامتعا باقعأ  ةسايسلاو ٢٠٠٨رياربف /   ،
ةرتفلل لمعلا جمانربو ٢٠٠٩رياني /يناثلا نوناك يف يجيتارتسالا دوجولل ةماعلا ةرتفللو ٢٠٠٩-٢٠٠٨،   

طابش يف٢٠١١-٢٠١٠ طابشو٢٠٠٧رياربف /  بيترتلا ىلع،٢٠٠٩رياربف /   .  
ممألا جمانربل ةيميلقإلا بتاكملا هيف لمعت يذلا قايسلل ًازجوم ًافصو لوألا لصفلا مدقيو   - ٩

ةطسوتملا ةيجيتارتسالاو يجيتارتسالا دوجولل ةماعلا ةسايسلا قايس يف اهروطت اميس ال ،ةئيبلل ةدحتملا 
امأ . ةيميلقإلا بتاكملا قيرط نع جمانربلا هزرحأ يذلا مدقتلل ةددحم ةلثمأ يناثلا لصفلا مدقيو. لجألا

نم ا   ةطبترملا ةيرطقلا بتاكملاو لاصتالا بتاكمو ةيميلقإلا بتاكملا روطت فصي وهف ثلاثلا لصفلا
ا، . ةيرشبلاو ةيلاملا دراوملا ثيح اناكمإو ةيميلقإلا بتاكملل ةيلاحلا تاجايتحالا عبارلا لصفلا فصيو
ًاملل ًاقيرط سماخلا لصفلا حرتقيو    .دُق يضم

  ةيميلقإلا بتاكملا هاجتا  -  ًالوأ
نأب يذيفنتلا ريدملل ،ةرشاعلا ةيئانثتسالا هترود يف ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب سلجم نذأ   - ١٠

نيترتفلل تاينازيملاو لمعلا جماربو ةيجيتارتسالا رطألا ةغايص يف لجألا ةطسوتملا ةيجيتارتسالا  مدختسي
جمانربلا بع ٢٠١٣-٢٠١٢ و٢٠١١-٢٠١٠    .ش نيب اميف قيسنتلا عيجشتل ةليسوكو

ًايساسأ ًاعوضوم يرطقلاو يميلقإلا نيديعصلا ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب دوجو ناك دقو   - ١١
  :ةيلاتلا ثالثلا ةيساسألا اياضقلا اميس ال ،ةيجيتارتسالا قيبطت يف شاقنلل

ىلإ ةبسنلاب ةيميلقإلا قطانملا يف ةئيبلل ة دحتملا ممألا جمانرب دوجو ةفيظوو رود وه ام  )أ(  
  ؟رقملا

  ؟ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب بتاكم عيمج يف نيفظوملا نيب ةيلوؤسملا ةقالع يه ام  )ب(  
فيكو ،ةراتخم ةيجيتارتسا عقاوم يف هدوجو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ززعيس نيأ   )ج(  

  ؟ىتمو كلذ ققحيس
ةسايسلا ىلع قفو  - ١٢  يناثلا نوناك يف يجيتارتسالا دوجولل ةماعلاو دقو نع ةباجإلل ٢٠٠٩رياني /   

ةنس نم ارابتعا لجألا ةطسوتملا ةيجيتارتسالل لاعفلا ذيفنتلل ةيلآ ريفوتلو ةيساسألا تالؤاستلا كلت 
يجيتارتسالا دوجولل جذومن وحن ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ل ’’نأ ةماعلا ةسايسلا ركذتو . ٢٠١٠  وحت

ةقسنمو ةقستم ةقيرطب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب قاطن ىلع د س  حوم لمع جمانرب ذيفنت فده ههجوي
. ‘‘ةفلكتلا ةيلاعف نم ردق ىصقأبو وحن أفكأ ىلع ،ةماعلا ةنامألا تانوكم عيمج بناج نم ةلماكتمو

ل   :وحتلا ةيلمع ساسأ لكشت ةيلاتلا ئدابملا تناكو
ممألا جمانربل ،ةيملعلا ةربخلا كلذ يف امب ،ةيملاعلا ةيعيضاومل ا ةربخلاو صاصتخالا زيزعت  )أ(  

؛هبع    ش قيرط نع ةئيبلل ةدحتملا
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يف امب ،لمعلا جمانرب ذيفنت ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيميلقإلا ةردقلا زيزعت   )ب(  
  ؛يرطقلاو يميلقإلا نيديعصلا ىلع ززعم يدام دوجو قيرط نع كلذ

ةدحتملا ممألا جمانربل دحوم نايكك ’’ةقستمو ةدحوم ةيرطقو ةي ميلقإ ةروص ضرع  )ج(  
؛بتاكملاو بع‘‘ةئيبلل  شلا نم ةعومجمك سيلو    

قطانملا يف ،ءاوس دح ىلع ةيميلقإلاو ةيملاعلا ،ةطشنألاو تاردابملا ذيفنتو عضو ةلافك   )د(  
ةيميلقإلا بتاكملاو بع    .شلا نيب نيقيثو رواشتو قيسنتل ةجيتن ةيميلقإلا

ةيميلقإلا بتاكملل ةيهيجوتلا ئدابملاو فادهألا يجيتارتسالا دوجولل ةماعلا ةسايسلا ن   - ١٣  يبتو
مزلت يتلا ةيساسألا اياضقلاو ؛ذيفنتلا تايلآو ؛ ٢٠١٣-٢٠١٠ةرتفلل لاصتالا بتاكمو ةيرطقلا بتاكملاو 

يلقإلا بتاكملا فئاظو ا. اهتجلاعم  كلت دامتعا لبق ةيم تروطت يتلا ةيفيكلا ثلاثلا لكشلا زجويو
  .هدعبو ةسايسلا
  ثلاثلا لكشلا
  هدعبو يجيتارتسالا دوجولل ةماعلا ةسايسلا دامتعا لبق ةيميلقإلا بتاكملا فئاظو روطت
  ةماعلا ةسايسلا دامتعا دعب          ةماعلا ةسايسلا دامتعا لبق

    
  
  
  
  
  
  
  
  

ام ءاضقنا دعبًايلاح ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ققح دقلو  - ١٤ ىلع تاونس ثالث اليلق زواجتي ،   
هذه نم ةدعب قلعتي اميف ريبك م   دقت هنأ الإ ايجيردت امدقت ،يجيتارتسالا دوجولل ةماعلا ةسايسلا دامتعا

  .ةعقاو ةقيقح ةماعلا ةسايسلا كلت اهددحت يتلا ةززعملا فئاظولاو راودألا نم ريبك ردق حبصأو ئدابملا
جمانرب ذيفنت يف ةمهاسملا ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةردق ز يزعت وه ددصلا اذه يف زربألاو  - ١٥

ًاريبكًازيزعت يميلقإلا ديعصلا ىلع ةيلاعفب لمعلا ةيلاملا دراوملل يجيتارتسالا ومنلا نم نيبتي امك    ،
نييفاضإ نيفظومب لضفأ وحن ىلع ةز. ةيميلقإلا بتاكملا يف ةيرشبلاو   هجم نآلا تحبصأ يتلا ،بتاكملا هذهف

جمانربلا ةطشنأل ءاطسوك ةيمهألا ديازتم ارود يدؤت ،ىوتسملا ةعيفرو ةددحم ةيعيضاوم ةربخ مهيدل رفاوتت 

  لاصتالاو ليثمتلا
  يميلقإلا يسايسلا ليلحتلا

يعرفلا جمانربلا ذيفنت 
ديعص ىلع يميلقإلا نواعتلل 

لمعلا جمانربل عباتلا بع    شلا
  دراوملا ةئبعت

ءادألا يف ةكراشملا ءدب 
 ةدحتملا ممألل دحوملا

  لاصتالاو ليثمتلا
  يميلقإلا يسايسلا ليلحتلا

جماربلا عيمجل قستملا ذيفنتلا قيسنت 
ىلع لمعلا جمانربل ةعباتلا ةتسلا ةيعرفلا 

قيرط نع كلذ يف ا مب ،يميلقإلا ديعصلا
  عيراشم ذيفنت

لجأ نم كلذ يف امب ،تاكارشلا ءانب 
  دراوملا ةئبعت

دحوملا ءادألا يف ةكراشملا مجح ةدايز 
رطأ قيرط نع كلذ يف امب ،ةدحتملا ممألل 

ةدحتملا ممألالمع    ةيئامنإلا ةدعاسملل 
 ايجولونكتلا معدو تاردقلا ءانب زيزعت
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ةيلمع نمض ةينطولا تايولوألاو تاجايتحالا جامدإ يف ةلاعف يهو . يرطقلاو يميلقإلا نيديعصلا ىلع
  .لمعلا جمانرب ذيفنت

نايك ’’ءانب يف تازفق ،هل ةحاتملا دراوملا دو ج دح يف ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ققح دقو  - ١٦
ذيفنتلا معدو قيسنت يف كلذكو ينطولاو يميلقإلا نيديعصلا ىلع ‘‘ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل دحوم  

لا   ا نأ هكاردإ عم ،ينطولاو يميلقإلا نيديعصلا ىلع لمعلا جمانربل ةعباتلا ةتسلا ةيعرفلا جماربلل قستملا
ةينفلا بع ل همامأ عستم  شلا نيب اميس ال ،ةمظنملا ءازجأ نيب لاصتالاو سناجتلاب قلعتي اميف نيسحتل
عيراشملا قيسنت تالاجم يف ،ةيميلقإ ةطشنأو تاردابمل ىتش ةحجان ةلثمأ دجوتو . ةيميلقإلا بتاكملاو

 ، لمعلاو ةنامألا تايلوؤسمب مايقلاو تاعامتجالا دقعو ،يميلقإلا يكبشلا لصاوتلا قيسنتو ،اهمعدو
  .فارطألا ةددعتملا ةئيبلا تاقافتالا نم ريثكلل ةيميلقإ قيسنت ةهجك

ءانب ةدايزل اقلطنم يجيتارتسالا دوجولل ةماعلا ةسايسلا نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ذختا دقو   - ١٧
، ىلع ةيرطقلا تاجايتحالل ةباجتسا رثكأ نوكيل كلذو ،ةراتخم نادلب يفو يميلقإلا ديعصلا ىلع هتردق  

ةلمج نمض ،ىرجو . تاردقلا ءانبو ايجولونكتلا معدل ةيجيتارتسالا يلاب ةطخ يف هيلع صوصنملا وحنلا
دصقلا سكعيل ةيميلقإلا قطانملا يف يداملا دوجولا ليدعت ىرجو ،ةيلوؤسملا تاقالع ليدعت ،ىرخأ رومأ 

  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يجيتارتسالا
تايدتنم دقعو لمعلا جمانرب ذيفنت ريسيت ةيميلقإلا بتاكملل ةيسا سألا تازاجنإلا لمشتو  - ١٨

ريسيت يف ةنيتم ةربخ ةيميلقإلا بتاكملا ىدل ،ىرخأ رومأ ةلمج نيب ،تحبصأو . ةيميلقإ نودو ةيميلقإ
ةروشملا ميدقتو ،فارطألا ةددعتم ةيئيب تاقافتا ذيفنتو عضو معدو ،ةماعلا ةسايسلاو ملعلا نيب تالصلا 

ةوالعو . ينطولاو يميلقإلا نيديعصلا ىلع تاكبش ءانبو ،ةيميلقإلا ةدعاسملا جماربو ةماعلا ةسايسلا نأشب
  .لمعلا جمانربل ةعباتلا ةيعرفلا جماربلاب ةطبترم ةاقتنم ةينقت ةربخ بتاكملا كلت ىدل ،كلذ ىلع

  ةيميلقإلا بتاكملا زيزعت قيرط نع تققحت يتلا جئاتنلا  - ًايناث
بتاكملا قيرط نع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمع راثآل ةزجوم ةلثمأ لص فلا اذه مدقي  - ١٩

يف ماهسإلا يف يدايق رود ةيميلقإلا بتاكملل اهيف ناك يتلا ةطشنألا ىلع ةيسيئر ةفصب زكرت ،ةيميلقإلا 
دوهجلا يف ةيميلقإلا بتاكملا هب تماق يذلا رودلا ىلإ ،كلذب ،ريشت ةلثمألا نم ةرثكو . ربكأ زاجنإ قيقحت
ةمئاق ةباثمب نوكت نأ ا . لمعلا جمانرب ذيفنتل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهلذب يتلا ةماعلا  دوصقملا سيلو

جمانرب ةطشنأل ماعلا رثألل ًافصو تسيل يهو ،يميلقإ بتكم لك يف طاشن لك فصت تازاجنإلل ةلماش  
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا

قايس يف ‘‘ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل دحوم نايك’’  -فلأ    ‘‘دحوملا ءادألا’’ 
يعسلا ىلع ةدحتملا ممألا ةموظنم زفح نييميلقإلا نواعتلاو لماكتلا تايلمع ةريتو عيرست نإ   - ٢٠

قيسنتلا تايلآ قيرط نع ينطولاو يميلقإلا نيديعصلا ىلع ةقستملا ةكراشملا ىلع ديدشتلا ةدايز ىلإ 
نم اهريغو ) ًاقباس نييميلقإلا نيريدملا ةقرفأ(ةيئامنإلا ةدحتملا ممألا ةعو ةيميلقإلا ةقرفألاو ،ةيميلقإلا م

ىلع يدام دوجو ةداع هل سيل ةدحتملا ممألا تانايك نم نايكك ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربف . تايلآلا
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ن م اهريغو ةدحتملا ممألا تامظنمو ءاضعألا لودلا ءازإ ةيميلقإلا بتاكملا هلثمت ،يرطقلا ديعصلا
  .نادلبلاو ةيميلقإلا قطانملا يف ءاكرشلا

ةعباتلا ةيعرفلا جماربلا عيمج جامدإب ‘‘ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل دحوم نايك’’ققحت دقو ج   - ٢١  
نيفظوملا قيرط نع كلذكو نيبدتنملا نيفظوملا قيرط نع ةيميلقإلا بتاكملا نمض لمعلا جمانربل 

جمانرب ا . ةيميلقإلا بتاكملا يف نيلماعلا نييساسألا  مدقي يتلا ةقيرطلا يف ريبك ن  سحت ىلإ اذه ىدأ دقو
ةردابم قايس نمض ‘‘ًادحوم ًانايك’’هرابتعاب قستم وحن ىلع نادلبلل همعد ةئيبلل ةدحتملا ممألا  ءادأ ’’ 

  .‘‘دحوملا ةدحتملا ممألا
ىلإ ج ًادانتساو  - ٢٢ ءادألا ’’يف جمانربلا مهاس  ‘‘ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل دحوم نايك’’ 

يف ةاقتنملاو ةيجيتارتسالا ةكراشملا قيرط نع كلذ يف امب ،ةددعتم قئارطب يرطقلا ديعصلا ىلع ‘‘دحوملا  
عم لاصتالا قيرط نعو ،يرطقلا ديعصلا ىلع ةيئامنإلا ةدعاسملل ةدحتملا ممألا لمع راطإ تايلمع 

إلا ا  نع ،نآلا ىتح ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مدق دقو . ةيميلقايلآ عمو ةيئامنإلا ةدحتملا ممألا ةعومجم
يف ةيراطإلا تايلمعلا يف تامهاسملا نم ىتش ًاعاونأ ،يميلقإلا هدوجو قيرط ًادلب٧٨  عيقوت مت دقف :  

ًادلب٤٨عم ةيراطإ تاقافتا  عم تاقافتا ىلع ضوافتلا يرجيو   ًادلب٣٠  رخآ  يف ،لاثملا ليبس ىلعف .  
ةمادتسالاب قلعتي اميف ةيرطقلا تايولوألل ليلحتب ابوروأل يميلقإلا بتكملا مهاس افودلوم ةيروهمج  ،
  .ةئيبلاو خانملاب قلعتت جتاون ةغايص يف دعاسو ةيئيبلا

هذهف . ةينطو ةيئيب تازجوم دادعإ يه رطألا ةغايص يف جمانربلا تامهاسم نمثأ ىدحإو  - ٢٣
يف ةيرطقلا ةدحتملا ممألا ةقرفأ تد عقوت تايجهنم ىلإ ادانتسا تغيص يتلا ،تازجوملا  وز ،ةيملاعلا ةئيبلا تا

ًادلب١٨ رطألا ةجمرب تايلمع نمض ةئيبلا ميمعت يف ةيرهوج تناك ةيئيبلا ةلاحلل ةيمهألا ةغلاب تاليلحتب    .
ةيفاضإ تازجوم ةعست دادعإًايلاح يرجيو  .  

٢٤ -   تالاكو عم ا ي ةكرتشم جماربو عيراشم لكش جمانربلا نم ىرخأ ةمهاسم ذخأتو  علطض
يرجي يتلا ،ةئيبلاو رقفلا ةردابم ددصلا اذه يف صوصخلا هجو ىلع ركذلاب ريدجو . ةدحتملا ممألل ىرخأ
جمانرب نيب ةكرتشملا دوهجلا ىرخألا ةلثمألا نمو . يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب عم ةكارش يف اهذيفنت
ريمعتلاو ءاشنإلل يبوروألا فرصملاو يلودلا كنبلاو يئامن إلا ةدحتملا ممألا جمانربو ةئيبلل ةدحتملا ممألا

جمانرب نواعتو ٢٠٢٠ماعل ةيلامشلا ةيبطقلا ةقطنملل ةيملاعلا ةئيبلا قفرم لامعأ لودج جمانرب نأشب   ،
نأشب ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب عم ةئيبلل ةدحتملا ممألا 

نادلبلا يف اهروهدتو تاباغلا ةلازإ نع ةمجانلا تاثاعبنالا ضفخب قلعتملا ينواعتلا ةدحتملا م مألا جمانرب
ةمظنمو ابوروأل ةيداصتقالا ةنجللاو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب عم نمألاو ةئيبلا ةردابم وأ ،ةيمانلا 

ىطسولا ابوروأل يم يلقإلا ةئيبلا زكرمو يسلطألا لامش فلح ةمظنمو ابوروأ يف نواعتلاو نمألا
  .ةيقرشلاو

  :يلي ام جئاتنلل ىرخأ ةددحم ةلثمأ لمشتو  - ٢٥
ةردابم نم ءزجك ةئيبلا ةزيكر ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب قسني ثيح ،اينابلأ يف لمعلا   )أ(  

  ؛‘‘ةدحتملا ممألل دحوملا ءادألا’’
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ىدمل اينطو امييقت ة ئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىرجأ ثيح ،رضخألا سأرلا يف لمعلا  )ب(  
؛كرتشملا ةدحتملا ممألا جمانرب نم ءزجك كلذو خانملا ر    يغتب رثأتلل ةيلباقلا

قلعتت ةطشنأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ذّفني ثيح ،ةدحتملا اينارتت ةيروهمج يف لمعلا   )ج(  
ا ممألل دحوملا ءادألل اينارتت قودنص راطإ يف نوناقلا ذافنإو خانملا ر    ؛ةدحتمليغتب

ةردابم يف هئاكرش عم ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مدقي ثيح ،ناتسكابزوأ يف لمعلا   )د(  
ثراوكلا راثآ نم دحلل تاردقلا ءانبو ةماعلا ةسايسلا لاجم يف معدلاو ةينقتلا ةدعاسملا ،نمألاو ةئيبلا 

ممألا لمع راطإل ةيرطقلا ةيل معلا راطإ يف دودحلل ةرباعلا ةعشملا تايافنلاو نيدعتلا تايافن ةرادإلو
  ؛ةيئامنإلا ةدعاسملل ةدحتملا

يف خانملا ر ميدقت  )ه(    يغتو ةيئيبلا ةمادتسالا ميمعت يف ةيرطقلا ةدحتملا ممألا ةقرفأل معدلا  
  .قيبمازومو رصمو اينيغو اناغو ايبماغو يتوبيج

  ةينطولاو ةيميلقإلا تايولوألاو تاجايتحالل ةباجتسالا  -ءاب 
جمانربل ةريبكلا ةيمهألا تاذ ةيلودلا ةيئامنإلا ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةيسيئرلا تاهيجوتلا ل مشت  - ٢٦

نالعإو ،ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم ذيفنت ةطخو ٢١نرقلا لامعأ لودج ةئيبلل ةدحتملا ممألا   ،
ةطخ ٢٠٠٥رياربف /طابش يف ةرادإلا سلجم دمتعا دقو. ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألاو ،ةيفلألل ةدحتملا ممألا  

زيزعتل يلودلا يموكحلا ديعصلا ىلع هيلع قفتم راطإك تاردقلا ءانبو ايجولونكتلا معدل ةيجيتارتسالا يلاب 
ةقستملا ةجلاعملا ىلع لاقتنا ةلحرمب ا   اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف تاموكحلا ةردق

مازتلاو ا  ايولوأو ا  ةئيبلا ناديم يف ااجايتحال نأ ىلإ تاموكحلا نم ةحضاو ةراشإ ةطخلا تلّثم دقو . ا
معدلا ميدقت مجح ةدايزب ةيرطقلا تاجايتحالل ةباجتسا رثكأ حبصي نأ يغبني ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 

زعتو ؛عقاولا ضرأ ىلع ذيفنتلا تر  سي تاكارش ةماقإو ؛ةيبسن ايازمب اهيف عتمتي يتلا تالا  نواعتلا زي ا يف
كلذ زيزعت نم داز دقو . يثالثلا نواعتلاو ،بونجلاو لامشلا نيب نواعتلاو ،بونجلا نادلب نيب اميف
ناطبترملا لمعلا اًاجمانربو لجألا ةطسوتملا ةيجيتارتسالا  .  

عيراشم نم دصقلا نيب قيفوتلا يف ةيمهألا ديازتم رودب موقت ةيميلقإلا بتاكملا تذخأ دقو   - ٢٧
ىلع زيكرتلا اذهو . ةيرطقلاو ةيميلقإلا تايولوألاو تاجايتحالاو اهقاطنو ةئيبلل ةدحتملا ممألاجمانرب 

هرابتعاب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيبسنلا ةزيملاو ةررقملا ةيالولاو ،ةيرطقلاو ةيميلقإلا تاجايتحالا 
  .رخآلا ىلع اهنم لك فقوتي رومأ يه ،ملعلا ىلإ ةدنتسملا ةماعلا ةسايسلا عضوب ةينعملا ةيملاعلا ةطلسلا

لب ةيمنتلا ةئيب يف بسحف سيل ةيرطقلا تاجايتحالل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب بيجتسيو   - ٢٨
يف ةدوجوملا ةيميلقإلا بتاكملا موقتو . ةيعانصلا نادلبلا عم ةيراشتسالا فئاظولاو رواشتلا قيرط نع ًاضيأ
  .ددصلا اذه يف يساسأ رودب ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنمو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأ

: ةنوعملا ةيلاعف نأشب سيراب نالعإ قايس يف ةيميلقإلا بتاكملا لكيه ىلإ رظنلا ًاضيأ بجيو  - ٢٩
لمعلل اركأ جمانربو )٢٠٠٥(ةلدابتملا ةلءاسملل عوضخلاو ،جئاتنلاو ،طبارتلاو ،سناجتلاو ،ةيكلملا   ،

لا لقأ حلاصل لمعلا جمانربو)٢٠٠٨( لمعلا جمانربو )٢٠٠١ (٢٠١٠-٢٠٠١دقعلل اومن نادلب ،   ،
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لاعفلا يئامنإلا نواعتلل ناسوب ةكارشو )٢٠١١ (٢٠٢٠-٢٠١١دقعلل اومن نادلبلا لقأ حلاصل   ،
ذيفنتلا تارغث دسل ينطولاو يرطقلا ذيفنتلا ةدايز عجشت يتلا)٢٠١١(  ،.  

يف دق لا ىوتسملا عيفرلا ىدتنملل ةيماتخلا ةقيثولا تداعأ دقو  - ٣٠  ع يذلا ،ةنوعملا ةيلاعفب ينعملا عبار
يناثلا نيرشت٢٩نم ةرتفلا يف ،ايروك ةيروهمج ،ناسوب  لوألا نوناك١ىلإ ربمفون /  ، ٢٠١١ربمسيد / 

ةيئامنإلا تاكارشلاو ،جئاتنلا ىلع زيكرتلاو ،ةيمانلا نادلبلا بناج نم ةيمنتلا ةيكلم تايولوأ ئدابم ديكأت 
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمع هجوتس يتلا ئدابملا يهو ،ةلدابتملا ةلءاسملاو ة يفافشلاو ،عيمجلل ةلماشلا
ةدحتملا ممألا جمانرب اهيف ماق يتلا تالا . يرطقلاو يميلقإلا نيديعصلا ىلع  ا لمشت راطإلا اذه يفو
ةقثومو ةي عوضوم تامولعم ميدقت ،نايحألا نم ريثك يف ةيميلقإلا هبتاكم قيرط نع ،يساسأ رودب ةئيبلل
دقو . ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلا تايدتنملا ىلإو نادلبلا ىلإ ءاربخلا ةروشم ميدقتو ،ملعلا ىلإ ةدنتسم

نأشب ءارآلا يف قفاوت قيقحتو قيسنت يف ،معدلا اذه قيرط نع ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهدعاس 
يفو ؛تاباغلاو هايملا ليبق نم ،دودحلل ةرباعلا ة يجولوكيإلا مظنلاو ةيعيبطلا دراوملا ةرادإو ؛ةماعلا ةسايسلا

ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةردق زيزعت ىلإ يمرت ةيساسأ ةيلآك بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلا زيزعت 
  .ايجولونكتلا معدو تاردقلا ءانب تاردابم ذيفنت

ةيراشتسا راودأبو تاعامتجا د قع ىلإ يعادلا رودب ًاضيأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب موقيو  - ٣١
رمتؤملا عم ايقيرفأل يميلقإلا بتكملا لمع قيرط نع ًالثم ،ةيرطقلا تاجايتحالل ةباجتسالا يف ةيمالعإو  

هايملاب ينعملا يقيرفألا يرازولا سل    .او ةئيبلاب ينعملا يقيرفألا يرازولا
لمع تانوكم نم رخآ ن ملاعلا ةئيبلا قفرم يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رودو  - ٣٢  وكم وه ةي

جمانربلا ماهم يريدم بيسنت قيرط نع اميس ال ،ةيرطقلا تاجايتحالل ةباجتسالا نم ديز   ي يذلا جمانربلا
ةيميلقإلا بتاكملا يف عيراشملا ةرادإب ةقلعتملا ةربخلا نوريدملا كئلوأ ززع دقو . ةيميلقإلا بتاكملا يف
يرطقلا ديعصلا ىلع األا عم ةنيمث لاصتا ةقلحك نولمعيو  نّكمي رودلا اذهو . علطضملا ةيئيبلا ةطشن
قفرملا عيراشم نأشب ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل ىرخأ تالاكو عم لمعلا نم ًاضيأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  
ئاملا يف٦٥نم رثكأ نوكتيو . ينطولا ديعصلا ىلع قفرملا دراوم ةجمربل نادلبلا عم لمعلا نمو ،ةكرتشملا ة  
رثكأ يف (ةددعتم وأ ةدرفنم ةيرطق عيراشم نم ةيملاعلا ةئيبلا قفرم /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةظفاح نم

ًادلب١٥٠نم  ًاديدشت ددشت)  ًاريبك،  يميلقإلا ديعصلا نم لك ىلع تاردقلا ءانبو ةينقتلا ةدعاسملا ىلع    
  .يلحملاو ينطولاو

يميلقإلاو يرطقلا نيديعصلا ىلع ةئيبلل  ةدحتملا ممألا جمانرب ةباجتسال ىرخأ ةلثمأ لمشتو  - ٣٣
  :يلي ام

عيقوتلل ا   )أ(    ادادعتسا يف ةئيبلا ةرازو ايسآ برغل يميلقإلا بتكملا معد ثيح ،قارعلا يف
  ؛فارطألا ةددعتم ةيئيب تاقافتا ةدع ىلع قيدصتلاو

نمض خانملا ر   )ب(    يغتو ةئيبلاو رقفلاب ةقلعتملا لغاوشلل ةئيبلاو رقفلا ةردابم جامدإ زيزعت
ايسآ ةقطنمب نادلب ةتس يف ينطولا نودو ينطولا نيديعصلا ىلع طيطختلاو ةماعلا ةسايسلا عضو تايلمع 

؛لابينو ةيبعشلاةيطارقميدلا وال ةيروهمجو ناتوبو شيدالغنب يف جئاتن تققحت دقو. ئداهلا طيحملاو    
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ةقطنم و ةينيتاللا اكيرمأليميلقإلا بتكملاو ةيلامشلا اكيرمأل يميلقإلا بتكملا نواعت   )ج(  
ناتيحلا ةرجه نأشب ءاربخلا نم ةيميلقإ ةكبش ةماقإ يف ةيئيبلا ةماعلا ةسايسلا ذيفنت ةبعشو يبيراكلا رحبلا 

ًاضيأ لاثملا اذه نيبيو . ناتيحلا ةيامح ريبادت نيسحت لجأ نم تاسرامملا لضفأو تامولعملا لدابتل كلذو
  ؛ةدحاو ةيميلقإ ةقطنم نم رثكأ يف ةطشنأ نم ةيميلقإلا عيراشملا نوكتت نأ ةيناكمإ

عيمج يف ةمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا طامنأ نأشب ةريدتسم ةدئام تاشقانم ميظنت   )د(  
  .ةيميلقإلا قطانملا

  ةيجيتارتسالا تاكارشلا زيزعت  -ميج 
 يف ًالاعف تاكارشلا قيرط نع ةيئيبلا اياضقلا ةجلاعمب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مازتلا ناك دقل  - ٣٤
ملع ىلع ملاعلا ىقبأ ،ةيملعلا طاسوألا ىدل ةدوجوملا ةربخلاو فراعملا نم هتدافتساب ،جمانربلاف . هحاجن
ةسايسلاب ةقلعتملا لامعألا لوادج ليكشت ىلع ،تاموكحلا عم هلمعب ،دعاسو. ةئشانلا ةيئيبلا اياضقلاب  
ىلع لودلا ةردق ةيمنت يف ًاضيأ دعاسو. ينطولاو يميلقإلاو يملاعلا ديعصلا نم لك ىلع ةيئيبلا ةماعلا  

ا  امازتلاب ءافولل ينقت معدو لاومأ ىلع لوصحلا ةيناكمإ ا  استكا كلذ يف امب ،ةيئيبلا ا  امازتلاب ءافولا
هتماقإب ،جمانربلا دعاسو . ةيملاعلا ةئيبلا قفرم قيرط نع فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا بجومب

نييسيئرلا ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعوم   ا عم ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل عيراشم هعضوبو تافلاحت
امتعا ر  سيو ةيئيبلا اياضقلا زورب ةدايز ىلع ،لودلا ريغ نم ةلعافلا تاهجلا نم هريغو يندملا عمت  د او

لماكتم وحن ىلع ةيئيبلا تايدحتلل يدصتلل ةركتبمو ةديدج جه عاطق عم هلمعب ،جمانربلا عجشو . ن
رثألا نعو يئيبلا اهرثأ نع ةيلوؤسملا نم ربكأ ردق ل   محت ىلع تاكرشلا ،صاخلا عاطقلا عمو لامعألا

  .مهعم لماعتت نيذلا ءاكرشلل يئيبلا
ش  - ٣٥ ةددعتم ضارغأل اقيقحت ىتش ءاكرش ةيميلقإلا بتاكملا كر ت ينطولاو يميلقإلا نيديعصلا ىلعو

ربوتكأ /لوألا نيرشت(ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تاكارشل ةحقنملا تاءارجإلاو ةماعلا ةسايسلا عم ايشامت 
ءاكرشو ،فارطألا ةددعتم ةيميلقإ نودو ةيميلقإ تامظنم ايلاح نويسيئرلا ءاكرشلا مضيو ). ٢٠١١

تامظنمو ،يندملا عمت ديعصلا ىلع نييرطق  او نييسيئر ةحلصم باحصأو ةيسيئر تاعومجمو ،يئانثلا  
لمعلل ةديجلا ةلثمألا نمو . فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ كلذ يف امب ،ةدحتملا ممألل ىرخأ
يتلا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربب ةقلعتملا لاثتمالا لاجم يف ةيميلقإلا ةدعاسملا جمارب تانامألا كلت عم  

يف ةدوجوملاو فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالاب ةينعملا قيسنتلا تاهج لمعو ،نوزوألا ةقبط دفنتست 
يفو ينطولاو يميلقإلا نودو يميلقإلا ديعصلا نم لك ىلع تاقافتالا ذيفنت زيزعت يف ةيميلقإلا بتاكملا 

  .اهنيب اميف ةرزآتم رظن تاهجو داجيإ ىلع لمعلا
ًاضيأ ن  - ٣٦  عم ةيونس ةيميلقإ تارواشم ءارجإ قيرط نع ةيسيئرلا تاعوم سحتو  ا عم لمعلا  
نييسيئرلا ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعوم ا.  
  :يلي امىلإ ةراشإلا ردجت ةديجلا كراشتلا ةطشنأب قلعتي اميفو   - ٣٧

احصأو ةيسيئرلا تاعوم  )أ(    ةحلصملا ب ا عم رواشتلا تاعامتجا قاطن عيسوت ىرج
يف ةأرملا ةعومجم ’’عم ابوروأل يميلقإلا بتكملا كراشت ،لاثملا ليبس ىلعف . ةيميلقإلا قطانملا يف نييسيئرلا
لوليأ يف ،ايناملأ ،نوب يف يميلقإ رواشت عامتجا دقعل‘‘كرتشم لبقتسم لجأ نم ابوروأ . ٢٠١١ربمتبس / 
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صملا باحصأو ةيسيئرلا تاعوم١٠٠هيف كراش   ا نع لثمم ًادلب٥٠نم نييسيئرلا ةحل   ابوروأ نم    
ًاضيأ ربتع. ىطسولا ايسآو زاقوقلا ةقطنمو  ةرودلا يف ةمهاسم ي يذلا ،يماتخلا جئاتنلا نايب مدقيو  

طابش يف دقعت يتلا ،ةرادإلا سل  داصتقالاب قلعتي اميف تايصوت ٢٠١٢رياربف /ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا  ،
، ١٠مقر وير أدبمل يلودلا ذيفنتلاو ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإل او ،ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلاو ،رضخألا
نييسيئرلا ةحلصملا باحصأو ةيسيئرلا تاعوم ًاضيأ تنمضتو. ىرخأ رومأ ةلمج نيب  ا عم تارواشملا  
؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيعيضاوملا تالاًاديزم  ا ىلع زيكرتلا نم    

ةينطولا ةرادإلا تكرتشا يذلا ،ةيرحبلا ضاقنألل سماخلا يل ودلا رمتؤملا مض  )ب(  
بتكملا (ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل ةعباتلا يوجلا فالغلاو تاطيحملل 

ةيئيبلا ةماعلا ةسايسلا ذيفنت ةبع  نم رثكأ ٢٠١١سرام /راذآ يف هميظنت يف) شو ةيلامشلا اكيرمأل يميلقإلا  ،
نم تاطيحملا ةيامح ةاعدو ،نينانفلاو ،ةعانصلاو تاموكحلا يلثممو ،ةيرحبلا ضاقنألا ءاملع نم  ٤٠٠

تايمك ديازتو ةيرحبلا ضاقنألا يف لثمتملا رارمتساب ديازتملا يدحتلا ةجلاعمل كلذو ملاعلا ءاحنأ فلتخم 
  .هتاطيحمو ملاعلا راحب يف ةمامقلا

  ةيميلقإلا بتاكملل ةيلاملاو ةيرشبلا دراوملا  -ًاثلاث 
ةيميلقإلا ةيرشبلا دراوملا ةدايز ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يميلقإلا دوجولا زيزعت ىلع للدت   - ٣٨

نيتنسلا يترتف نيب ةئاملا يف ٣٢اهردق ةبسنب ةماعلا  بابسأ نيب نمو . ٢٠١١-٢٠١٠ و٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
ملا يف لمعلل اهنم نيفظوم ةددعتم بع  يميلقإلا ذيفنتلا معدل ةيميلقإلا بتاك ش بادتنا ةدايزلا هذهل ىرخأ

خانملا رةرادإلاو ،ركبملا راذنإلاو مييقتلا ليبق نم تالاجم يف لمعلا جمانربل  يغتو ،دراوملا ةءافكو ،ةيئيبلا   .
لودجلا يف ن   يميلقإلا بتكملاو ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنمل يميلقإلا بتكملا ىدل دجوي ١يبم وه امكو  

ةرتف لكل نيفظوملا نم ددع ربكأ ايقيرفأل يميلقإلا بتكملاو يبيراكلا رحبلا ةقطنم و ةينيتاللا اكيرمأل
اميفو . يجمانربلا اهلمع ءبعو بتاكملا هذه اهيطغت يتلا نادلبلا ددعل ةيسيئر ةفصب ةجيتن ،ةيلاتتم نيتنس

هعومجم ام ناك ٢٠١١-٢٠١٠نيتنسلا ةرتفب قلعتي  ًافظوم٢٥٩  ةئاملا يف ٢٠ءاهز غلبت ةبسن نولثمي  (   
  .كرويوين بتكم يفو ةيميلقإلا بتاكملا يف نولمعي) ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يفظوم نم

  ١لودجلا 
  ةيميلقإلا بتاكملا يف ةيرشبلا دراوملا

  

 ايقيرفأ

ايسآ ةقطنم 
طيحملاو 

 ابوروأ ئداهلا

ةينيتاللا اكيرمأ 
رحبلا ةقطنم و

 يبيراكلا
اكيرمأ 

 ةيلامشلا
برغ 

عوم كرويوين ايسآ ةدايزلا ا 

١٩٧ ١٢ ٢٥ ١٦ ٣٠ ٣٠ ٥٣ ٣١ ٢٠٠٧–٢٠٠٦ - 

٢٢+ ٢٤٠ ١٢ ٢٦ ١٩ ٤٢ ٣٨ ٦٤ ٣٩ ٢٠٠٩–٢٠٠٨٪ 

٨+ ٢٥٩ ١١ ٢٥ ١٨ ٥١ ٤١ ٦٢ ٥١ ٢٠١١–٢٠١٠٪ 
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ةردابم لاقتنا : ةيلاتلا تالقنتلا نع ةمجان ايقيرفأل يميلقإلا بتكملا يف نيفظوملا ددع يف ةدايزلاو  - ٣٩
خانملا ر ) ايقيرفأ(ةيمي لقإلا ةئيبلاو رقفلا  يغتب ينعملا عورشملا لاقتناو ؛بتكملا ىلإ يميلقإلا نواعتلا ةبع  ش نم

خانملا ر(ةيمنتلاو   ايجولونكتلا ةبعش نم رثأتلل ةيلباقلا نم دحلاب ف -) يغتب ةقلعتملا تانايبلا ذاقنإ  يكتلا  
بتاكملا يف لمعلل بع نيفظوملا ددع يف ةدايز ثودحو ؛بتكملا ىلإ داصتقالاو ةعانصلاو   شلا نم نيبدتنملا

ةئيه يفظوم ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنمل يميلقإلا بتكملاب قلعتي اميف نيفظوملا دادعأ مضتو . ةيميلقإلا
دادعأ مضتو . ةرجاهملا عاونألا ظفح ةيقافتال نييميلقإلا نيفظوملاو ايسآ قرش راحبب ةينعملا قيسنتلا

ينقتلاو يملعلا يراشتسالا قيرفلا ةنامأ يفظوم ةيلامشلا اكيرمأل يميلقإلا بتكملاب قلعتي اميف نيفظوملا 
ةدايز نع ةيسيئر ةفصب ةمجان ابوروأل يميلقإلا بتكملا يف نيفظوملا ددع يف ةدايزلاو . ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل

ةينيتاللا اكي رمأل يميلقإلا بتكملا يف نيفظوملا ددع يف ةدايزلا نأ نيح يف ،ةديدجلا عيراشملا فئاظو يف
عيراشملا يفظومو بع    .شلا نم نيفظوم بادتنال ةجيتن يه

ًادمتسم ناك ةيميلقإلا بتاكملا يف ةيرشبلا دراوملا ليومت نأ عبارلا لكشلا ن  - ٤٠  لوألا ماقملا يف يبيو  
ت، الاحلا مظعم يف ،ليومتلا يردصم الك ىدأ دقو. ةينازيملا نع ةجراخلا لاومألا نمو ةئيبلا قودنص نم
  .ثالثلا نيتنسلا تارتف دادتما ىلع نيفظوملا ددع ومن ةدايز ىلإ

  عبارلا لكشلا
  ليومتلا ردصم بسح ةيميلقإلا بتاكملا يف ةيرشبلا دراوملا

Source of funding for human resources 
in the regional of ices
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EF - ؛ةئيبلا قودنص  RB - ؛ةيداعلا ةينازيملا  XB - ؛ةينازيملا نع ةجراخلا لاومألا  OTA -سالا قودنصلا باسح ينامئت  
  ةماعلا تاقفنلل

ةيميلقإلا بتاكملا يف نيينفلا نيفظوملا ليومت تائف٢لودجلا نيبيو   - ٤١ نوفظوم مهمظعمو .  
ةئاملا يف ٣٠اهردق ةبسنب داز دق نيفظوملا كئلوأ ددع نأ عمو . يميلقإلا نواعتلا ةبعش مهريدت نويساسأ  
ًافظوم٥٨نم ( ىلإ   ًافظوم٧٥  نيينفلا نيفظوملا ددع نإف)  بتاكملا يف لمعلل ةبعشلا نم نيبدتنملا ،   

ةئاملا يف١،٠٣٠اهردقو (ةدايز ربكأ دهش دق ةيميلقإلا  نيينف نيفظوم ةعبرأ  (٢٠٠٧-٢٠٠٦ةرتفلا نم )  
ًافظوم٤٥ (٢٠١١-٢٠١٠ةرتفلا ىلإ ) نيبدتنم ًاينف  ًابدتنم  ةبسنب نيينفلا عيراشملا يفظوم ددع دازو ).  

رتفلا لالخ ةئاملا يف٢٠اهردق  ًافظوم٣٢نم (اهسفن ة   ىلإ   ًافظوم٣٩   .(  
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  ٢لودجلا 
  ةيميلقإلا بتاكملا يف نوينفلا نوفظوملا

  
  نوبدتنملا نوفظوملا  نويساسألا نوفظوملا

  عيراشملا وفظوم
  )نوبدتنملاو نويساسألا(

٣٢  ٤  ٥٨  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  
٢٩  ٤٩  ٧١  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  
٣٩  ٤٥  ٧٥  ٢٠١١-٢٠١٠  

جمانرب ذيفنت ةيمهأو ةينازيملا دويقل ةجيتن دراوملا مادختسا تايول وأ ديدحت ىلإ ةجاحلا ءوض ىلعو  - ٤٢
ًالوأ صصخت نأ يجيتارتسالا دوجولل ةماعلا ةسايسلا يف ررقت ،حاجنب٢٠١١-٢٠١٠ةرتفلل لمعلا    

ةيميلقإلا بتاكملا زيزعتل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يجيتارتسالا دوجولا زيزعت لجأ نم ةب  ن ا لاومألا
لمعلا جمانرب ذيفنت ىلع ةيعيضاوملا اقلا  هردق رركتم ريغ غلبم صص . ردقو ةمئا  خ ،كلذ ىلع ءانبو

بتاكمو ةيرطقلا بتاكملا كلذ يف امب (ةيميلقإلا بتاكملا ةردق زيزعتل ةئيبلا قودنص نم رالود نييالم  ٤
  .٢٠١١-٢٠١٠ةرتفلا يف ) ةطبترملا لاصتالا ا

ومجم٤ و٣نالودجلا نيبيو   - ٤٣ فيلاكت ءانثتساب ،ةيميلقإلا بتاكملل ةيلاملا تاصصخملا ع  
اهردق ةبسنب تداز ةئيبلا قودنص تاصصخم نأ ىلإ ٣لودجلا ريشيو . نيفظوملا ةرتفلا نم ةئاملا يف ٣٣   

ةرتفلا ىلإ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ اهردق ةبسنب تدازو ٢٠٠٩-٢٠٠٨  ةرتفلا نم ةئاملا يف ٤   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
  .٢٠١١-٢٠١٠ةرتفلا ىلإ 

  ٣لودجلا 
  )ةدحتملا تايالولا تارالودب) (نيفظوملا فيلاكت ءانثتساب(ةيميلقإلا بتاكملل ةئيبلا قودنص تاصصخم 

بتكملا   يميلقإلا بتكملا
يميلقإلا 

 ايقيرفأل

بتكملا 
ةقطنمل يميلقإلا 
طيحملاو ايسآ 

 ئداهلا

بتكملا 
يميلقإلا 

 ابوروأل

 يميلقإلا بتكملا
 ةينيتاللا اكيرمأل
رحبلا ةقطنم و

 يبيراكلا

بتكملا 
يميلقإلا 
اكيرمأل 

 ةيلامشلا

بتكملا  كرويوين
يميلقإلا 

 ايسآ برغل

عوم ةبسنلا  ا
ةيوئملا 
ر  يغتلل

١١ ٠٥٤ ٤٦٦ ١ ٢٣٢ ٩٦١ ٧٣٢ ٩٣٦ ١ ٣٣٩ ٨١٦ ٢ ٤٧٠ ٤٦٠ ٢ ٧٠٩ ٥٥٧ ١ ١٦٠ ٣١٥ ١ ٤٠٨ ٤٢١ ٢٠٠٧–٢٠٠٦ - 

٣٣ ١٤ ٦٦٢ ٥٤٥ ١ ٥١٥ ٢٠٢ ١ ٠٧٠ ٥٥٥ ١ ٨١٢ ١٠٠ ٢ ٧٤٧ ٤١٨ ٣ ٦٨٨ ٩٤٦ ٢ ٠٠٦ ٥٦٣ ١ ٨٢١ ٧٦١ ٢٠٠٩–٢٠٠٨٪ 

٤ ١٥ ٣٠٢ ٥٨٩ ١ ٣٨٩ ٤١٧ ٨٧٩ ٧١٣ ٢ ١٤١ ٣١٥ ٢ ٦٣٤ ٣٥٠ ٤ ١٣٠ ٨٨٧ ٢ ٤٥٣ ١٠٢ ١ ٦٧٣ ٨٠٥ ٢٠١١–٢٠١٠٪ 

ةبسنب ةيميلقإلا بتاكملل ةينازيملا نع ةجراخلا تاصصخملا تداز ٤لودجلا يف نيبم وه امكو   - ٤٤  ،
ةرتفلا نم ةئاملا يف ٢٢اهردق  ةرتفلا ىلإ ٢٠٠٧-٢٠٠٦  اهردق ةبسنب تدازو ٢٠٠٩-٢٠٠٨   يف ٣٧ 

ةرتفلا ىلإ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ةرتفلا نم ةئاملا   ٢٠١١-٢٠١٠.  
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  ٤لودجلا 
  )ةدحتملا تايالولا تارالودب) (نيفظوملا فيلاكت ءانثتساب(ةيميلقإلا بتاكملل ةينازيملا نع ةجراخلا تاصصخملا 

بتكملا   يميلقإلا بتكملا
يميلقإلا 

 ايقيرفأل

بتكملا 
ةقطنمل يميلقإلا 
طيحملاو ايسآ 

 ئداهلا

بتكملا 
يميلقإلا 

 ابوروأل

يميلقإلا بتكملا 
ةينيتاللا اكيرمأل  

رحبلا ةقطنم و
 يبيراكلا

بتكملا 
يميلقإلا 
اكيرمأل 

 ةيلامشلا

بتكملا  كرويوين
يميلقإلا 

 ايسآ برغل

عوم ةبسنلا  ا
ةيوئملا 
ر  يغتلل

 - ٣٧ ٢٠٣ ٥٤٢ ٢ ٢٨٤ ٧٤٠ رفص ٥٤١ ٥٤٥ ١١ ٦٣٦ ٦٨٩ ٣ ١٠٤ ٩٣٩ ٩ ١٩٤ ١٩٣ ١٠ ٤٤١ ٤٣٦ ٢٠٠٧–٢٠٠٦

٢٢ ٤٥ ٢٧٦ ٦٠٥ ٣ ٠٠٨ ٦٩٦ ٦٩ ٨٠٧ ٥٢٧ ٣٥٥ ٩ ٦٧٣ ٥٠٩ ٥ ٨١٣ ٣٣١ ١١ ١٧٤ ٧٤٦ ١٥ ٠٠٩ ١٦٣ ٢٠٠٩–٢٠٠٨٪ 

 ٪٣٧ ٦١ ٩٢٥ ٥٠٧ ٥ ٦٨٠ ٤٠٣ رفص ١ ١١٦ ٨٥٤ ١٧ ١٨٩ ٧٢٣ ٤ ٩٩١ ٨٢٥ ١٧ ٣٧٥ ٢٩٣ ١٥ ٥٧١ ٤٠٩ ٢٠١١–٢٠١٠

فيلاكت ءانثتساب (ةينازيملا نع ةيجراخلا دراوملاو ةئيبلا قودنص دراوم نأ س ماخلا لكشلا نيبيو  - ٤٥
  .٢٠١١-٢٠٠٦ةرتفلا ءانثأ امهاتلك تداز دق ) نيفظوملا

  سماخلا لكشلا
ءانثتساب (ةيميلقإلا بتاكملل ةينازيملا نع ةجراخلا تاصصخملاو ةئيبلا قودنص تاصصخم عومجم 

  )ةدحتملاتايالولا تارالودب ) (نيفظوملا فيلاكت
  
  
  
  
  
  
  
  

بسح ةينازيملا نع ةجراخلا دراوملاو ةئيبلا قودنص نم ةيلاملا تاصصخملا ٦ و٥نالودجلا نيبيو   - ٤٦  
ةرتفلا يف لمعلا جمانرب ذيفنت لجأ نم ةيميلقإلا بتاكملل بع   فيلاكت ءانثتساب  (٢٠١١-٢٠١٠شلا

نألل ةصصخملا لاومألا نم ريثكل ةل). نيفظوملا  يرطقلاو يميلقإلا نيديعصلا ىلع ةطش مكملا ،دراوملا هذهو
ًايزكرم بع  تقولا رورمب تداز دقشلا اهريدت يتلا  ،.  
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  ٥لودجلا 
ةرتفلل ةيميلقإلا بتاكملل بع     )١(٢٠١١-٢٠١٠شلا نم ةئيبلا قودنص تاصصخم

ةبع  يميلقإلا بتكملا  كرويوين  شلا
 ايقيرفأل

بتكملا 
ةقطنمل يميلقإلا 

طيحملاو ايسآ 
 ئداهلا

يميل قإلا بتكملا
 ابوروأل

يميلقإلا بتكملا 
ةينيتاللا اكيرمأل 

رحبلا ةقطنم و
 يبيراكلا

بتكملا 
يميلقإلا 
اكيرمأل 

 ةيلامشلا

بتكملا 
برغل يميلقإلا 

 ايسآ

يلكلا عوم ا 

 رفص رفص رفص رفص رفص رفص رفص رفص مالعإلاو لاصتالا ةبعش

تايقافتالاو يئيبلا نوناقلا ةبعش 
 ةيئيبلا

 ٢ ٧٤١ ٩٦٧ ٢٠ ٩٤٧ رفص ٤١٧ ٣٠٤ ١ ٨٢٥ ٧٧٥ ٤٥٥ ٠٩٩ ٢٢ ٨٤٢ رفص

 ٩ ١٧٣ رفص رفص ٨ ١٧٣ رفص رفص ١ ٠٠٠ رفص ةيئيبلا ةماعلا ةسايسلا ذيفنت ةبعش

  ١ ٦٩٦ ٥٧٨  ١٧٨ ١٥١  ٧٩٢ ٣٧٠  ٣٢٥ ٣٩٥  رفص  ١٦٠ ٩٢٢  ٢٣٩ ٧٤١  رفص  مييقتلاو ركبملا راذنإلا ةبعش
  ١٠ ٦١٨ ٣٣٣  ١ ١٩٠ ٣١٩  ١ ٣٤٨ ٩٤٥  ١ ٧٨٢ ٧٩٠  ٢ ٣٠٥ ١١٢  ١ ٧٨٦ ٢٣١  ١ ٣٢٥ ٢٢٢  ٨٧٩ ٧١٣  يميلقإلا نواعتلا ةبعش

ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش 
  داصتقالاو

  ٢٣٦ ٥٣٨  رفص  رفص  ١٠٠ ٦٨٨  رفص  ٥٠ ٨٥٠  ٨٥ ٠٠٠  رفص

يلكلا عوم ١٥ ٣٠٢ ٥٨٩  ١ ٣٨٩ ٤١٧  ٢ ١٤١ ٣١٥  ٢ ٦٣٤ ٣٥٠  ٤ ١٣٠ ٨٨٧  ٢ ٤٥٣ ١٠٢  ١ ٦٧٣ ٨٠٥  ٨٧٩ ٧١٣  ا  

  ٦لودجلا 
ةرتفلل ةيميلقإلا بتاكملل بع ملا نع ةجراخلا تاصصخملا    ٢٠١١-٢٠١٠شلا نم ةينازي

ةبع  بتكملا  كرويوين  شلا
يميلقإلا 

 ايقيرفأل

بتكملا 
ةقطنمل يميلقإلا 
طيحملاو ايسآ 

 ئداهلا

بتكملا 
يميلقإلا 

 ابوروأل

 يميلقإلا بتكملا
ةينيتاللا اكيرم أل

رحبلا ةقطنم و
 يبيراكلا

بتكملا 
يميلقإلا 
اكيرمأل 

 ةيلامشلا

 بتكملا
يميلقإلا 

 ايسآ برغل

يلكلا عوم ا 

 ١ ٠٧٢ ٧٤٦ رفص ٤٢٨ ٤٥٣ ٨٠ ٩٩٤ ٢٠٦ ٠٠٦ ٢٧٢ ٧٨٥ ٨٤ ٥٠٧ رفص مالعإلاو لاصتالا ةبعش

يئيبلا نوناقلا ةبعش 
 ةيئيبلا تايقافتالاو

 ٢ ٠٣٨ ٢٨٩ رفص رفص ١ ١٨١ ٠٠٤ ٤٣٤ ٧٤٩ ٤٢٢ ٥٣٥ رفص رفص

ةماعلا ةسايسلا ذيفنت ةبعش 
 ةيئيبلا

 ٤ ٤٠٨ ٠٣٢ ٩٩٥ ٠٣٨ ٢٣٤ ٥٠٠ ٢ ٢٧٦ ٤٢٦ ٢٣ ٠٣٧ ٤٠٧ ٠٢٣ ٤٧٢ ٠٠٨ رفص

  ١ ٦٨٠ ٢٧٦  رفص  ٨٠ ٧٠٩  ٢٦١ ٦٠٨  رفص  ٢٣١ ٦٣١  ١ ١٠٦ ٣٢٨  رفص  مييقتلاو ركبملا راذنإلا ةبعش
  ٢١ ٢٠١ ٣٩٠  ٤١٢ ٨٨٦  ٣٧٣ ١٩٣  ٥ ٩٢٨ ٣٩٧  ٤ ٣١٣ ٠٣٣  ٥ ٠٥٨ ٦٥٩  ٥ ١١٥ ٢٢٣  رفص  يميلقإلا نواعتلا ةبعش

ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش 
  داصتقالاو

  ٣١ ٥٢٤ ٧٧٤  ٤ ٢٧٢ ٤٧٩  رفص  ٧ ٤٦١ ٢٩٤  ١٥ ٠٠٠  ١٠ ٩٨٢ ٦٥٩  ٨ ٧٩٣ ٣٤٢  رفص

يلكلا عوم ٦١ ٩٢٥ ٥٠٧  ٥ ٦٨٠ ٤٠٣  ١ ١١٦ ٨٥٥  ١٧ ١٨٩ ٧٢٣  ٤ ٩٩١ ٨٢٥  ١٧ ٣٧٥ ٢٩٣  ١٥ ٥٧١ ٤٠٩  رفص  ا  

                                                           
ةيميلقإلا بتاكملل ةيميظنتلا تادحولل بع   )١(  شلا نم ةيعرفلا تاصصخملا نم ةاقتسم انه ةضورعملا تانايبلا
صخملا قاطن جراخ ةيميلقإلا بتاكملا يف ًةرشابم اهذيفنتب بع ال دقو  ةيعرفلا تاص شلا موقت يتلا تاصصخملا لمشت
ىتح تاصصخملا نع ةيلوأ تامولعم ىلإ ٢٠١١ماع تانايب دنتستو . بتاكملا كلتل ةيميظنتلا تادحولل  نيرشت 
ةرتفلل ةيلاملا تاباسحلا لافقإ دعب الإ ةيئاهنلا ماقرألا حاتت نلو ٢٠١١ربوتكأ /لوألا  ٢٠١١- ٢٠١٠. 
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ا  -  ًاعبار   اجايتحاو ةيميلقإلا بتاكملا تاناكمإ
  تاناكمإلا  -فلأ 

ًايئزج ةجيتن يهًارخؤم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهققحيتلا تازاجنإلا نإ   - ٤٧ ريبكلا زيزعتلل    
نع ةيرطقلا تاجايتحالل ةباجتسالا وحن ًايباجيإ اهاجتا انه ةفوصوملا تاحاجنلا ن . ةيميلقإلا بتاكملل  يبتو
لجألاةطسوتملا ةيجيتارتسالل يقابتسالا ذيفنتلا قيرط نعو ،ةينطولاو ةيميلقإلا تايدتنملا قيرط رظنلابو .  

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نأ ا   اناكمإو ةيميلقإلا بتاكملا تاجايتحا ضارعتسا دجو تاحاجنلا هذه ىلإ
  .ةيفاضإ ةيزيزعت دوهج لذب قيرط نع ديزملا ققحي نأ نكمي

ا لجألا ةطسوتملا ةيجيتارتسالا ىلع ةميقلا نمًاديزم يفضت نأ ةيميلقإلا بتاكملا ناكمإبف  - ٤٨ ةلبقمل  
ةديدجلا ةيجيتارتسالا سكعت ثيحب طيطختلا ةيلمع يف ةينواعتلاو ةرشابملا ةكراشملا نم ديزملا قيرط نع 

بتاكملا ناكمإب ،لمعلا جمانرب قاطن نمضو ،كلذ ىلع ةوالعو . ةيميلقإلا قطانملا تاجايتحاو تايولوأ
جماربلا نم حاتم وه امم ةدافتسالاو ،ةل ماكتم لولح ريفوت ريسيت يف ةيمهألا ديازتم رودب مايقلا ةيميلقإلا

ةيميلقإلا تاجايتحالل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب بيجتسي يكل معدو تامدخ نمو ةربخ نم ةددعتملا 
ءانب ةريتو عيرست ىلإ ًاقيسنتو ةباجتسا رثكأ لمع جمانرب دوجو يدؤيسو. ةقستم ةباجتسا ةيرطقلاو  
ةربخلا ريشت ،صوصخلا هجو ىلعو . ينطولاو يميلقإلا نيديعصلا ىلع ايجولونكتلا معدو تاردقلا

ةيلاتلا تالا  ا يف ةيلاعفلا ةغلاب نوكت نأ ا    :اكمإب ةيميلقإلا بتاكملا نأ ىلإ نآلا ىتح ةبستكملا
ىلع طيطختلاو ةماعلا ةسايسلا عضو تايلمع لجأ نم يئيب مييقت تالخدم ريفوت   )أ(  

  ؛ينطولا ديعصلا
طيطختلاو ةماعلا ةسايسلا عضو تايلمع يف رضخألا داصتقالاو ةيئيبلا ةمادتسالا ميمعت   )ب(  

  ؛ينطولا ديعصلا ىلع ةنزيملاو
ةرادإلازيزعت  )ج(   ؛فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا ذيفنت قيسنتو ةينطولا ةيئيبلا     
مظنلا ةرادإو ،دراوملا ةءافك (ةكرتشملا ةجمربلا قيرط نع يلمع نايب ميدقت   )د(  

كلذ ىلإ امو ،ةيلودلا هايملا ةمكوحو ،هعم فوكيإلا  يكتلاو خانملا ر    ).يغت راثآ نم فيفختلاو ،ةيجول
ةرشابملا ةكراشملا قيرط نع ةمادتسملا ةيمنتلل ةيئيبلا داعبألا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب معد دقو   - ٤٩
ةعومجم قيرط نعو يرطقلا ديعصلا ىلع ةيئامنإلا ةدعاسملل ةدحتملا ممألا لمع راطإ عضو تايلمع يف  
ءادألا ’’تايلمع يف ةكراشملا هذه ىلإ ادانتساو . يميلقإلاو يملاعلا نيديعصلا ىلع ةيئامنإلا ةدحتملا ممألا
مالعإلا تالاجم يف يميلقإلا هدوجو قيرط نع ةصاخلا هتزيم زيزعت ةدايزل ةصرف جمانربلل حاتت ‘‘دحوملا  ،
تاقافتالا قيسنتو ؛دودحلل ةرباعلا ةيئيبلا اياضقلا نأشب ةماعلا ةسا يسلا لاجم يف ةروشملا ميدقتو ةربخلاو

تايلآل معدلا ميدقتو ،ةراتخم ةيراطإ تايلمع يف ةرشابملا ةكراشملا ةلصاومو ؛فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا 
يميلقإلا بتاكملا هب موقت نأ نكمي يذلا رودلا فشكتس. ةيئامنإلا ةعومجملل ةيميلقإلا قيسنتلا  ة ي فوسو

  .ددصلا اذه يف
رمتؤملا عم لمعي ناك امنيب ةروشملاو معدلا ميدقت يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب حجن دقو   - ٥٠

ديعص ىلع قاستا داجيإ ىلع ا   دعاسمل ةيميلقإلا تايدتنملا نم هريغ عمو ةئيبلاب ينعملا يقيرفألا يرازولا
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اياضقلا كلت نأشب ءارآلا يف قفاوت داجيإو ،ةيسا سألا تايلمعلاو اياضقلاب قلعتي اميف ةماعلا تاسايسلا
ثيحب معادلاو يراشتسالا هرود قاطن عسوي نأ ،ةلثمألا هذه ىلإ ادانتسا ،جمانربلا ناكمإبو . تايلمعلاو
عنص ىلعو ءارآلا يف قفاوت داجيإ ىلع ةدعاسملل ىرخأ ةيميلقإ نودو ةيميلقإ تانايك ىلإ ًاضيأ هجتي  
  .ةيئيبلا ةماعلا ةسايسلا يف رارقلا

يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيقادصملا وذ دوجولا ا   - ٥١  أ لعفلاب ةيميلقإلا بتاكملا تتبثأ دقو
ةيئيب ةسايس عضو لاجم يف جمانربلا ا   عتمتي يتلا ةزيملا لضفبو يليثمتلا اهرود قيرط نع ةيميلقإلا قطانملا

تبثت يتلا هعيراشمو ةيعرفلا هجمارب زيزعتب ساسألا اذه ىلإ فيضي نأ جمانربلا ناكمإبو. ملعلا ىلإ ةدنتسم  
ةيميلقإلا بتاكملا هيرجت ةيئيبلا تايدحتللًاقمعت رثكأ يميلقإ يسايس ليلحتب اهؤارثإ يرجيو اهتميق اذهو .  

يرطقلا ديعصلا ىلع جمانربلا ةكراشمو معد ةيلاعفو ةمءالم ن  يسايس ليلحت ءارجإ ديفملا نمو . سحيس
ةئيبلا تاعقوت ريراقت ةلسلس ليبق نم ةيساسألا جمانربلا تاجتنم دادعإ ءانثأ نيلثامم نييم يلقإ تابثإو

ةصصختم ةيعيضاومو ةينطوو ةيميلقإ تاروشنم نم ا  لصتي امو ،ةيميلقإلا ةيليلحتلا اهئازجأو ،ةيملاعلا.  
يرفلا يميلقإلا هدوجو ىلإًادانتسا ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل حاتيو  - ٥٢ تاناكمإلا نم ديزم ،د  

تاعوم   او ،صاخلا عاطقلاو ،تاموكحلا عم كلذ يف امب ،ىتش تاحاس يف تاكارشلا ميظعتو ةغايصل
ًايجيتارتساًازيزعت تاكارشلا هذه ززعت نأ يغبنيو. ىرخألا ةيسيئرلا يلاجم يف ةيساسألا جمانربلا تاراهم    
  .جمانربلا عيراشم مجح ةدايز ىلإ يضفت نأ يغبنيو ،ةماعلا ةسايسلاو ملعلا

  تاجايتحالا  -ءاب 
جمانربل ةيفاضإلا تاناكمإلاو ةمئاقلا تاحاجنلا ىلإ رظنلابو ،انه ةمدقملا تانايبلا ىلإ ًادانتسا  - ٥٣  

صرفلا ثيح نم ةيسيئر ةفصب ةيميلقإلا بتاكملا تاجايتحا فصوت نأ نكمملا نم ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا 
يميلقإلا نيديعصلا ىلع جمانربلا ةكراشم قاستاو ةمءالم ةلافك يف ربكأ يدايق رودب مايقلل اهل ةحاتملا 

  .ةءافكب لمعلا جمانرب ذيفنت يف معاد رودب مايقلا ىلإ ةفاضإلاب يرطقلاو
. اهتيلاعفو ةيميلقإلا بتاكملا ةءافك يف ةرمتسم ةدايز قيقحت لمشت ةمزاللا ةسوململا تانيسحتلاو  - ٥٤

ًاضيأ لب ةيمكلا ةيحانلا نم بسحف سيل ،ةيلاملاو ةيرشبلا دراوملازيزعت نمضتي نأ هنأش نم اذهو نم    
قطانملا يف لضفأ وحن ىلع هذيفنتو لمعلا جمانرب قيسنت لجأ نم تاراهملا جيزمو ةيعونلا ةيحانلا 

  .ةيميلقإلا

ًام -ًاسماخ     دُق يضملا قيرط
لجألا ةطسوتملا ةيجيتارتسال ا اهيلع صنت يتلا ةيالولا ىلإ هاندأ ةدراولا تايصوتلا دنتست  - ٥٥

رخآ ليلحتو ،ةيرشبلاو ةيلاملا دراوملا لاوحأو ،ةمئاقلا تازاجنإلاو ،يجيتارتسالا دوجولل ةماعلا ةسايسلاو 
ا رمتؤمب ةطبترملا ةيلاحلا تايلمعلا ًاضيأ نابسحلا يف ذخأت يهو. اناكمإو ةيميلقإلا بتاكملا تاجايتحال  

فادهألا ضارعتساو ،ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإل او ةمادتسملا ةيمنتلا زيزعتو ،ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا
ةيلودلا تايلمعلاو تامظنملاو ةدحتملا ممألا لمعل يميلقإلا دع ٢٠١٥ةنس دعب ةيفلألل ةيئامنإلا   بلا زيزعتو  ،

  .ةدح ىلع ةيميلقإ ةقطنم لك يف ىرخألا
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لجأ نم ةحضاو لمع تاءارجإو جذومن عضو ىلإ ى عسي نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يغبنيو  - ٥٦
لمعلا جماربو لجألا ةطسوتملا ةطخلا ذيفنتو عضو يف ق   بطت يرطقلاو يميلقإلا نيديعصلا ىلع هتكراشم

نم ،ةيميلقإلا بتاكملل ةصاخلا ةيبسنلا ةزيملا ميظعت ىلإ تاءارجإلاو جذومنلا ىعسي نأ يغبنيو . ةديدجلا
يسيئر ر انربلا قيسنتلا ةلافك ليبق  سيم رودب مايقلاو ،ةيعرفلا جماربلل لماكتملا ذيفنتلا لجأ نم لثمألا يجم

ىرخأ تامييقتو ةيملع تامييقت ميدقت يفو ،دودحلل ةرباعلا ةيئيبلا رومألا ةجلاعم يف نادلبلا معد يف 
ةينطولا ةيئيبلاةرادإلا زيزعت ىلع ةدعاسملا يفو ،ةماعلا ةسايسلا اههجوت ةدحتملا ممألا ج مانربل يغبنيو.  

صوصخب ةماعلا ةسايسلا تاهيجوتل امامت اكردم نوكي نأ ،لمعلل ان   سحم اجذومن هعضو دنع ،ةئيبلل
د’’ ةدحتملا ممألا تالاكو عم ةيجيتارتسا تاكارش ةماقإ ىلإ هيعس لصاوي نأ يغبنيو ‘‘حوملا ءادألا  ،
  .ىرخألا

دوجولل ةماعلا ةسايسلا ذيفنت يف يجيردت ج ا لصاوي نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يغبنيو  - ٥٧  عابت
ىلإ ادانتسا ،جمانربلل يغبنيو . ةيلاملا دراوملا ثيح نم هتايناكمإ ةصاخبو ،هتايناكمإ دودح يف يجيتارتسالا

يف تارغثلا دسل لجألا ةطسوتمو لجألا ةريصق ططخ ةغايصب موقي نأ ،انه ةفوصوملا تاليلحتلا 
  .اهتيلاعفو ةيميلقإلا بتاكملا ةءافك زيزعت ةدايزلو تاردقلا

_____________  


