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نهرعأَياخ
ىف اندٔل انعرتيح

حمًٕد يُصٕر عثد انفراح
أعظخر حالقظظخد حنضسحهٗ – ؿخيوش حألصْش
حألي ٍٛحنوخو نإلطلخد حنظوخَٔٗ حنوشرٗ

احملرٕيــــاخ

:

 يقديــــــــــح

 حنزـخنش ٔ حنوًخنش فٗ حالقظظخدحص حنوشرٛش
 خظخثض قٕس حنوًم فٗ حنزالد حنوشرٛش
 حنزـخنش ٔ حنوًخنش فٗ حالقظظخدحص حنوشرٛش
 حنٛخص يٕحؿٓش يشكهش حنزـخنش فٗ حنذٔل حنوشرٛش
 أفؼهٛخص حنُلخو حنظوخَٔٗ فٗ يوخنـش يشكهش حنزـخنّ
 يلذدحص قٛخو حنظوخَٔٛخص رذٔسْخ فٗ طلقٛق حنظًُٛش ٔحنلذ يٍ يشككهش
حنزـخنش فٗ حنذٔل حنوشرٛش
َ لٕ رشَخيؾ نظـٕٚش حنظوخَٔٛخص حنوشرٛش
 املراجع ٔاهلٕايش
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أٔال  -يقديــــّ :
طًكككككش حنًُـقكككككش حنوشرٛكككككش يُكككككز عكككككُٕحص رًكككككخ ًٚككككككٍ أٌ َغكككككً ّٛػكككككٕسِ
دًٚـشحفٛككككّ فًوككككذالص حنضٚككككخدِ حنغكككككخَ ّٛفككككٗ ْككككزِ حنًُـقككككّ سرًككككخ طوظزككككش ْككككٗ
حألههككككٗ ههككككٗ يغككككظٕٖ حنوككككخنى ْٔككككٗ حنُخطـككككّ هككككٍ حنظـككككٕسحص فككككٗ يوككككذالص
حنخظٕرّ ٔحالَـخد يٍ َخكٔ ّٛحنشهخٚش حنظل ّٛيٍ ؿخَذ آخش.
ٔطظكككككخكذ ْكككككزِ حنضٚكككككخدِ حنغككككككخَ ّٛط ٛٛكككككشحص فكككككٗ خظكككككخثض ْكككككئال
حنغكككككخٌ عكككككٕح ككككككخٌ رنكككككئ فًٛككككخ ٚظوهكككككق رخنخظكككككخثض حنوًشٚكككككّ أٔ حنظكككككل ّٛأٔ
حنظوهًٛٛككككككّ أٔ حنـ شحفٛككككككّ أٔ حنوًشحَٛككككككّ فكككككككم ْككككككزِ ؿٕحَككككككذ يغككككككظٓخ حنؼككككككٕسِ
حنذًٚـشحفٛكككككككككّ أٔ َشكككككككككؤص هُٓكككككككككخ ٔ ككككككككككهض ْكككككككككٛكال دًٚـشحفٛكككككككككخ ؿذٚكككككككككذح
فٗ حنًُـقّ حنوشر.ّٛ
فزوٛكككذح هكككٍ أكضيكككش حنتقكككش حنظكككٗ طلكككٛؾ يولكككى حنًكككذٌ حنوشرٛكككش ٔككككٕحْش
أؿتكككككخل حنشكككككٕحسم ٔطكككككذْٕس حنشهخٚكككككش حنظكككككلٔ ّٛحنظوهًٛكككككّ ٔطضحٚكككككذ ككككككذس حنتقكككككش
ٔحنـٓكككم ٔحنًكككشع فكككٗ رقكككخم هذٚكككذِ يكككٍ دٔل حنًُـقكككّ فكككبٌ ػكككو حالقظظكككخدحص
ٔطكككذْٕس يوككككذالص حنًُككككٕ حالقظظككككخدٖ َظٛـكككش ػككككو ح دخككككخس ٔحالعككككظؼًخس ٔهككككذو
يالثًككككش حنغٛخعككككخص حالعككككظؼًخسٚش ٔحنظكُٕنٕؿٛككككّ فككككٗ ْككككزِ حنككككذٔل قككككذ أدص انككككٗ
طلكككٕل حنٓزكككّ حنذًٚـشحفٛكككّ انكككٗ كخسػكككّ دًٚـشحفٛكككّ فزكككذال يكككٍ أٌ ٚظلكككٕل يالٚكككٍٛ
حنشككككزخد ( حنٓزككككّ حنذًٚـشحفٛككككّ ) انككككٗ قككككٕس رُككككخ ٔدفككككن نٓككككزِ حنًـظًوككككخص ههككككٗ
ؿشٚكككق حنظـكككٕس ٔحنظًُٛكككش ار رُكككخ َـكككذ حنًظوـهكككْ ٍٛكككى حنتجكككش حن خنزكككّ ركككْ ٍٛكككئال
حنشكككككزخد ٔقكككككذ نوزكككككض حنظـكككككٕسحص حنًشطزـكككككّ رخألصيكككككّ حالقظظكككككخدٚش حنوخنٛكككككش فكككككٗ
َٓخٚككككككككككخص حنوقككككككككككذ حنًخػككككككككككٗ ٔح ككككككككككظ خل ػككككككككككٕسحص حنشرٛككككككككككن حنوشرككككككككككٗ دٔسح
ْخيخ فٗ طتخقى حنًشكهّ.
ربخظظكككككخس فكككككبٌ حنظـكككككٕسحص حنذًٚـشحفٛكككككّ ٔحالقظظكككككخدٚش خكككككالل حنوقكككككٕد
حنقشٚزكككّ حنًخػككك ّٛقكككذ ٔػكككوض قؼكككٛش حالعكككظتخدِ يكككٍ حنًُلكككّ حنذًٚـشحفٛكككّ ككككؤٔل
حنزُٕد ههٗ ؿذٔل أهًخل دٔل ْزِ حنًُـقّ.
ثاَيــا :انثطانــح ٔ انعًانــح ىف االقرصــاداخ
انعرتيح:
طشكككٛش حالكظكككخ حص انكككٗ اسطتكككخم َغكككزش حنزـخنكككّ فكككٗ ْكككزِ حنًـًٕهكككّ يكككٍ
حنككذٔل رلٛكككغ ٔطككهض طقكككذٚشحطٓخ فككٗ روكككغ حنًظككخدس (حنـكككذٔل حنظككخنٗ ) انكككٗ َلكككٕ
 %22فككٗ هككخو ْٔ 2010ككٕ حنًوككذل حألههككٗ ركك ٍٛكككم حألقككخنٛى حألخككشٖ فككٗ حنوككخنى
ٔحنظٗ نى ٚظـخٔص يظٕعؾ يوذل حنزـخنّ رٓخ َلٕ .%5.7
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ذقديراخ انقٕٖ انعايهّ انعرتيح َٔسثح
انثطانح
2010 – 1993
انٕصف /انسُٕاخ 1993
طقكككككذٚشحص حنقكككككٕٖ حنوخيهكككككّ 73

حنوشرٛش (رخنًه)ٌٕٛ
طقكككذٚشحص حنضٚكككخدس حنغكككُٕٚش
(يهٔ ٌٕٛكٛتّ)
َغككككككزش حنضٚككككككخدِ حنغككككككُّٕٚ
()%
طقكككككككككككككككككذٚشحص أهكككككككككككككككككذحد
حنًظوـه( ٍٛرخنًه)ٌٕٛ
يظٕعككككككؾ َغككككككزش حنزـخنككككككّ
حنًقذسِ ()%

1997
94

1999
98

2000
104

2002
115.5

2009
125

2010
146

-

5.3

4

3.3

5.8

3.6

4.2

-

7.2

4.3

3.6

5.5

2.9

4.2

7.2

11.7

12

16.4

21.6

25.2

32

10

12.4

14

15.7

18.7

20.2

21.9

حنًظذس www.arabianbusiness.com :
حػككككخس حالصيككككش حالقظظككككخدٚش ههككككٗ حنوًخنككككش حنٕؿُٛككككش ٔ حنوشرٛككككش -يككككئطًشحنوًم حنوشرٗ حل– 38حنقخْشس.2011-
ههًكككخ ركككؤٌ يظٕعكككؾ َغكككذ حنزـخنكككّ فكككٗ ْكككزِ حنكككذٔل كغكككذ رٛخَكككخص يُلًكككش
حنوًككككككم حنوشرٛككككككش ن هككككككٕحو  2008 2007 2006كخَككككككض %14.3 %14.4
 %14.4ههٗ حنظٕحنٗ ( ) www.aloblabor.org
ٔٚـكككذ ح َظزكككخِ أٌ طضحٚكككذ يوكككذالص حنزـخنكككّ فكككٗ دٔل حنًُـقكككّ ٚؤخكككز حطـخْكككخ
طخسٚخٛكككخ روٛكككذ حنًكككذٖ كٛكككغ طتٛكككذ اكظكككخ حص رشَكككخيؾ حأليكككى حنًظلكككذِ ح ًَكككخثٗ
ٔؿخيوكككش حنكككذٔل حنوشرٛكككش انكككٗ أٌ يوكككذل حنزـخنكككّ كًظٕعكككؾ نهكككذٔل حنوشرٛكككش خكككالل
هقكككذ حنؼًخَُٛكككخص ككككخٌ َلكككٕ  %10.6طضحٚكككذ خكككالل هقكككذ حنظغكككوُٛخص انكككٗ  14.5ػكككى
ٔطم انٗ  %15.5خالل حنوقذ حألٔل يٍ حنقشٌ حنلخنٗ.
ٔرككككخنـزن فككككبٌ ْككككزِ حنًوككككذالص حنوخنٛككككّ نهزـخنككككّ طتككككشع طلككككذٚخص ػككككخًّ
ههكككككٗ دٔل حنًُـقكككككّ فظشكككككٛش طقكككككذٚشحص يُلًكككككش حنوًكككككم حنوشرٛكككككش انكككككٗ أٌ هكككككذد
حنٕككككككككخث حنًـهكككككككٕد طٕفٛشْكككككككخ عكككككككُٕٚخ خكككككككالل حنتظكككككككشس كظكككككككٗ هكككككككخو 2020
انٗ َلٕ  3.6يهٔ ٌٕٛكٛتّ.
ٔطوظزش يشكهش حنزـخنش يٍ أهقذ حنًشخكم حنظكٗ طٕحؿكش حنكذٔل حنوشرٛكش نًكخ نٓكخ يكٍ حَوكخعكخص
هًٛقش ههٗ حالٔػخم حالؿظًخهٛش ٔحالقظظخدٚش فٗ حنزالد ٔيًخ ٚتخقى يٍ كذس أػخس ْكزِ حنلكخْشس
ْٕ اعظًشحس حنزـخنش نتظكشس ؿٕٚهكش يكن اسطتكخم يوكذالطٓخ كًكخ ككذع فكٗ حنغكُٕحص حالخٛكشس ٔككزنئ
ًٕنٓخ نهوذٚذ يٍ خشٚـٗ حنـخيوخص ٔحنًوخْذ حنوهٛخ خخطش يٍ حالَخع ٔ .طوشف يُلًش حنوًكم
حنذٔنٛشحنوخؿم رؤَّ ْٕ كم قخدس ههٗ حنوًم ٔسحغذ فٚٔ ّٛزلكغ هُكّ هُكذ يغكظٕٖ حألؿكش حنغكخثذ
ٔنكٍ دٌٔ ؿذٖٔ ٔٚلغذ يوذل حنزـخنش رُغكزش هكذد حنوكخؿه ٍٛانكٗ قكٕس حنوًكم ٔيكٍ حنُخكٛكش

حنُلشٚش طظوذد أَكٕحم حنزـخنكش رك ٍٛرـخنكش دٔسٚكش ٔرـخنكش حكظكخكٛكش ٔرـخنكش ْٛكهٛكش ٔحنزـخنكش

-3-

حنذٔسٚككش ْككٗ طهككئ حنظككٗ طُككظؾ هككٍ دٔسس حألهًككخل فككٗ حنُشككخؽ حالقظظككخدٖ ككك ٍٛطظككم انككٗ كخنككش
حالَكًككخػ ٔحنزـخنككش حالكظكخكٛككش ْككٗ حنظككٗ طلككذع رغككزذ حنظككُقالص حنًغككظًشس نهوككخيه ٍٛرككٍٛ
حنًُككخؿق ٔحنًٓككٍ حنًخظهتككش ٔطُشككؤ رغككزذ َقككض حنًوهٕيككخص نككذٖ حنزككخكؼ ٍٛهككٍ حنوًككم ٔنككذٖ
حطلخد حنوًم حنز ٍٚطظٕحفش نذٓٚى فشص هًم ٔحنزـخنش حنٓٛكهٛش ْٗ حنظٗ طظكٛذ قكٕس حنوًكم
رغكزذ ط ٛككشحص ْٛكهٛكش طلككذع فكٗ حالقظظككخد حنقكٕيٗ ٔطككئدٖ انكٗ كخنككش هكذو حنظٕحفككق رك ٍٛفككشص
حنظٕك حنًظخكش ٔيئْالص ٔخزشحص حنوًخل حنًظوـه ٍٛحنشحغز ٍٛفٗ حنوًم ٔحنزخكؼ ٍٛهُّ ٔيٍ
ْزِ حنظ ٛشحص ط ٛشحص ْٛكم حنـهذ ههٗ حنًُظـخص حٔ حنظ ٛشحص حألعخعٛش فٗ حنتٍ ح َظكخؿٗ حٔ
ط ٛشحص ْٛكهٛش فٗ عٕق حنوًم حٔ رغزذ حَظقخل حنظُخهخص فٛئدٖ ْزح انٗ كخنش فكخثغ هكشع
ْٛكهٛش فٗ عٕق حنوًم حٔ رغزذ حَظقخل حنظُخهخص فٛئدٖ ْزح انٗ كخنش فخثغ هشع فكٗ عكٕق
حنوًم يخ ٔفخثغ ؿهذ فكٗ عكٕق هًكم حخكش ُْٔكخا أٚؼكزخ طًٛٛكض رك ٍٛحنزـخنكش حنغكخفشس ْٔكٗ
كخنش حنظوـم حنلخْش هٍ حنوًكم ٔحنزـخنكش حنًقُوكش حنظكٗ فٓٛكخ قكذ ٚظككذط هكذد كزٛكش يكٍ حنوًكخل
رشكم ٚتٕق كخؿش حنوًم حنتوهٛش يًخ ٚوُٗ ٔؿكٕد هًخنكش صحثكذس حرح عكلزض نكٍ ٚكُختغ ح َظكخؽ

كًخ قذ ٚكظى حنظًٛٛكض أٚؼكخز رك ٍٛحنزـخنكش حالخظٛخسٚكش ( حنوخيكم ٚخظكخس حنظوـكم) ٔرـخنكش حؿزخسٚكش
( ٚظوـم فٓٛخ حنوخيم رشكم قغشٖ ) يؼم طهئ حنظٗ طُظؾ هٍ عٛخعخص حنخظخظش .

ٔفككككككككٗ حنغككككككككُٕحص حالخٛككككككككشس أدص هٕحيككككككككم هذٚككككككككذس انككككككككٗ صٚككككككككخدس يوككككككككذالص حنزـخنككككككككش
فٗ حنذٔل حنوشرٛش يٍ حًْٓخ -:
طؼخإل كـى ح عظؼًخسحص حنًلهٛش ٔ حألؿُزٛش ٔحسطزخؽ رنئ رظؼخإل يوذالص حالدخكخس فكٗ
حنذٔل حنوشرٛش ٔيخطشطذ ههٗ رنئ يكٍ ػكٛق ٔهكذو طُكٕم حنقخهكذس ح َظخؿٛكش فكٗ حنكذٔل
حنوشرٛككش هككالٔس ههككٗ طزُككٗ عٛخعككخص حعككظؼًخسٚش فككٗ يولككى ْككزِ حنككذٔل طشكككض ههككٗ
ح عظؼًخسحص كؼٛتش سأط حنًخل ٔرخنظخنٗ طظؼخ ل حكظٛخؿخطٓخ يٍ حنوًخنش .
اسطتخم يوذالص حنضٚخدس حنغكخَٛش كٛغ رهك يوكذل حنًُكٕ حنغككخَٗ فكٗ حنكذٔل حنوشرٛكش َلكٕ
 % 2.6فكككككككككككككككٗ حنتظكككككككككككككككشس يكككككككككككككككٍ ٔ 1995-1985طشحؿكككككككككككككككن انكككككككككككككككٗ %2.3
خالل حنتظشس . 2006-1995
ػو يغظٕٖ حنظوهٛى ٔهذو طالثًش ين حكظٛخؿخص عٕق حنوًم .
دخٕل حنًشحس ٔرقٕس عٕق حنوًم ٔ هٓخ حنوذٚذ يٍ حنٕكخث حنظٗ كهض رٓخ يلكم حنشؿكم
ٔرزنئ فخقًض يٍ َغزش حنشؿخل حنوخؿه. ٍٛ
يخ أدص حن ّٛرشحيؾ ح طالف حالقظظخدٖ حنظٗ يؼض فٗ طُتٛزْخ كؼٛش يٍ حنزهكذحٌ حنوشرٛكش
انٗ طٕق حنقـكخم حنوكخو هكٍ طٕكٛك ي ضٚكذ يكٍ حنوًخنكش ركم ٔعكوٛش انكٗ طقهكٛض حنوًخنكش
حنًظٕحؿذس نذ ّٚفٗ حنٕقض حنزٖ نى ٚغظـن فٛكّ حنقـكخم حنخكخص حنظوكٕٚغ رظكٕفٛش فكشص
هًم طغظٕهذ يٍ خشؽ يٍ حنقـخم حنوخو .
حنظلككٕالص حنظككٗ ؿككشأص ههككٗ دٔس حنذٔنككش حالقظظككخدٖ ٔحنغٛخعككٗ ٔحالؿظًككخهٗ ٔيككٍ ػككى
حكـخيٓككخ هككٍ حالنظككضحو رظوٛكك ٍٛفككخثغ حنخككشؿ ٍٛفككٗ ٔقككض نككى ٚظغككن فٛككّ عككٕق حنوًككم
عظٛوخد ْئال حنخشؿ.ٍٛ
أدص صٚخدس حألعوخس حنًغظًشس انٗ طشحؿن فٗ كـكى حنـهكذ حنًلهكٗ حنكزٖ حػكش ركذسِٔ ههكٗ
حنُشخؽ حنظُخهٗ حنًلهٗ حنزٖ نى ٚظغن نٛغظٕهذ فخثغ حنوًخنش حنوشرٛش .
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أدص كشٚككش حنظـككخسس ٔفككظق حألعككٕحق انككٗ يضحكًككش حنًُظـككخص حنًغككظٕسدس نالَظككخؽ حنًلهككٗ
حن ٛش يُخفظ يًخ حدٖ انٗ طشحؿن ْزح ح َظخؽ ٔطلٕنّ انٗ قـخم ؿخسد نهوًخنش .
عخْى فٗ رنئ حٚؼخ حنُظخثؾ حالَكًخ ٛش حنظٗ طشطزض ههٗ حالصيش حالقظظخدٚش حنوخنًٛكش فكٗ
َٓخٚخص حنوقذ حنًخػٗ ػى حالػكخس حالقظظكخدٚش حنغكهزٛش حنظكٗ طشطزكض ػكٕسحص حنشرٛكن حنوشركٗ
فٗ روغ حنزهذحٌ حنوشرٛش خالل حالهٕحو حنؼالع حنًخػٛش.

ثانثا:خصائص

قٕج انعًم ىف انثالد انعرتيح :

ٚشٛش حنظقشٚش حالقظظخدٖ حنوشرٗ حنًٕكذ انٗ حٌ حنقٕٖ حنوخيهش حنوشرٛش ( )1طقكذس رلكٕحل 122
يهَ ٌٕٛغًش أٖ يخًٚؼم كٕانٗ 34 5فكٗ حنًخثكش فقكؾ يكٍ ؿًهكش عككخٌ حنكٕؿٍ حنوشركٗ فكٗ هكخو
ٔ 2010حنزخن َلٕ  353 7يهَ ٌٕٛغًش ٔٚالكق حنظقشٚش حَختخع كـى حنوًخنكش رخنًقخسَكش يكن
حألقخنٛى حنشثٛغٛش فٗ حنوخنى ههٗ حنشغى يٍ يوذل ًَْٕكخ حنًشطتكن ٔحنًظٕحطكم ٔٚوكضٖ حنغكزذ
ٔسح حَختخع َغزش حنقٕٖ حنوخيهش انٗ حنغكخٌ فٗ حنٕؿٍ حنوشرٗ انكٗ اسطتكخم هكذد حنغككخٌ دٌٔ
 15عُش ٔرقخ حنشزخد فٗ حنُلخو حنظوه ًٗٛنًذد حؿٕل ٔػو يغخًْش حنًشأس قٗ عٕق حنوًم
رشغى حطـخِ ْزِ حنًغخًْش نهضٚخدس
ٔٚوظزككش يوككذل ًَككٕ حنقككٕٖ حنوخيهككش يشطتوككخ فككٗ يولككى حنككذٔل حنوشرٛككش ٔره ك يظٕعككؾ حنًُككٕ
حنغُٕٖ  %3 1فٗ حنتظشس ٔ 2010-1995طشحٔف يوذل ًَكٕ حنقكٕٖ حنوخيهكش ههكٗ طكوٛذ حنكذٔل
فشحدٖ يكخر 10 1 ٍٛفكٗ حنًخثكش فكٗ قـكش  %1 8فكٗ حنًًهككش حنً شرٛكش ٔطـكخٔص فكٗ طغكن دٔل
يوذل حنًظٕعؾ حنوشرٗ ْٔٗ حالسدٌ ٔحنـضحثش ٔحنغوٕدٚش ٔعٕس ّٚحنظكٕيخل ٔحنوكشحق ٔهًكخٌ
ٔحنكٕٚض ٔحنٚٔ ًٍٛوضٖ اسطتخم يوذل ًَٕ حنقٕٖ حنوخيهش انكٗ اعكظًشحس حنًُٕحنغككخَٗ حنوكخنًٗ
ٔطضحٚذ يشخسكش حنًشحس فكٗ أعكٕحق حنوًكم ٔيكٍ حنًظٕقكن حٌ ٚغكظًش ككم يكٍ يوكذل ًَكٕ حنوًخنكش
ٔيوككذل ًَككٕ فجككش حنغكككخٌ حنُخ ككـ ٍٛحقظظككخدٚخ يشطتوخهككذس هقككٕد قخديككش َظٛـككش نظككخػٛش يؼككخه
يوكككككككذالص حنًُكككككككٕ حنغككككككككخَٗ حنغكككككككشٚن خخطكككككككش فكككككككٗ هقكككككككذٖ حنغكككككككزوُٛٛخص ٔحنؼًخَُٛكككككككخص
حنًهلق سقى ()2/17
ٔقككذ حدٖ حنًُككٕ حنوككخنٗ نهغكككخٌ انككٗ صٚككخدس كـككى حنتجككش حنوًشٚككش حنتظٛككش يككٍ حنوًخنككش ٔطشككٛش
حنزٛخَخص حنًظٕفشس هٍ حنظٕصٚن حنوًشٖ نهقٕٖ حنوخيهش انكٗ ٔؿكٕد قخهكذس حكزكش يكٍ حنوًخنكش حنتظٛكش
فٗ يولى حنذٔل حنوشرٛش ْٕٔ يخًٚؼكم ػكشٔس رشكشٚش ٚوشفٓكخ حنًشكظ هٌٕ ركخاليٕس حنغككخَٛش رخنٓزكش
حنذًٕٚؿشحفٛش .
ٔ ٚهذ ههٗ حنوًخنش حنوشرٛش ػكو يغكظٕٖ حنظوهكٛى كٛكغ ٚغكٕد حنظوهكٛى دٌٔ حنًظٕعكؾ حال حٌ
ػًش طزخ ٍٚر ٍٛحنذٔل حنوشرٛش ٔطًؼم فجش حالي ٍٛٛقخهذس هشٚؼش يٍ حنقٕٖ حنوخيهش فٗ هكذد يكٍ
حنذٔل حنوشرٛش ههٗ عزٛم حنًؼخل حنٔ ًٍٛحنغٕدحٌ ٔيٕسٚظخَٛكخ ٔحنً كشد ٔحنغكوٕدٚش ٔيظكش
رًُٛخ ٚشطتكن يظٕعكؾ حنظوهكٛى َغكزٛزخ فكٗ نزُكخٌ ٔحالسدٌ ٔٚالككق حٌ حنوًخنكش حنوشرٛكش كظكٗ طهكئ
حنوًخنش فٗ حنقـخم حنظُخهٗ ال طًظهئ يغظٕٖ طوهٚ ًٗٛشخرّ طوهٛى هًخنش روغ حألقخنٛى حنُخيٛكش
حالخكككشٖ ههكككٗ عكككزٛم حن ًؼكككخل دٔل ؿُكككٕد كككشق حعكككٛخ ٔٚوكككضٖ رنكككئ انكككٗ حنزذحٚكككش حنًظك كؤخشس
نهظوهٛى فٗ حنذٔل حنوشرٛش.
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ٔطوخَٗ أعٕحق حنوًم نوشرٛش يكٍ َكذسس حنقكذسحص حنًوشفٛكش حنوخنٛكش يقخسَكش يكن حقكخنٛى سثٛغكٛش
حخككشٖ ٔٚظتككخٔص كـككى حنًخككضٌٔ حنًوشفككٗ فًٛككخ ركك ٍٛحنككذٔل حنوشرٛككش ٔكٛككغ ٚشطتككن فككٗ حنككذٔل
يشطتوش ٔيظٕعـش حنذخم رتؼم طٕفش حنظوهكٛى حنوكخنٗ حنًـكخَٗ حال حٌ يولكى حنوًخنكش رحص حنظوهكٛى
حنوخنٗ طظكٌٕ يٍ خشٚـٗ كهٛخص حنوهٕو حالَغخَٛش ٔحالؿظًخهٛكش ٔطظكشحٔف َغكزش خشٚـكٗ حنوهكٕو
ٔحنظكُٕنٕؿٛخ يخر ٍٛسرن ٔػهكغ خشٚـكٗ حنظوهكٛى حنوكخنٗ ٔطشكٛش حنزٛخَكخص حنًظخككش نوكخو  2005حٌ
يخر 46ٔ 32 ٍٛفٗ حنًخثش يٍ خشٚـٗ حنظوهكٛى حنوكخنٗ يظخظظك ٍٛفكٗ حنوهكٕو حالؿظًخهٛكش ٔحدحسس
حألهًخل ٔحنقخٌَٕ فٗ حنً شد ٔفهغـ ٔ ٍٛحالسدٌ ٔنزُخٌ ٔٚغظخهض يٍ حنزٛخَخص حنًزكٕسس حٌ
َغزش هخنٛش يٍ حنقخهذس حنوشٚؼش يٍ حنشزخد حنوخيكم فكٗ حنكذٔل حنوشرٛكش الٚلظكم ههكٗ حنظوهكٛى ٔ
حنًٓخسحص حنًُخعزش يًخ ٚشٛش انٗ حكظًكخل اعكظًشحس يوخَكخص أعكٕحق حنوًكم يكٍ ػكو حنًٓكخسحص
نتظككككشس ؿٕٚهككككش يككككٍ حنككككضيٍ ٔرخنظككككخنٗ ػككككو قككككذسس ْككككزِ حنككككذٔل ههككككٗ حنظُككككخفظ ركتكككككخ س
فٗ حألعٕحق حنوخنًٛش .
ٔقذ نٕكق فٗ حنغُٕحص حالخٛشس ط ٛش حنظشكٛزكش حنغككخَٛش حنشٚتٛكش فكٗ روكغ حنكذٔل – طظكٕفش
دسأعككخص فككٗ ْككزح حنشككؤٌ هككٍ ؿًٕٓسٚككش يظككش حنوشرٛككش فقككؾ – كٛككغ طضحٚككذ هككذد َٔغككزش حنغكككخٌ
حنككشٚت ٍٛٛحنًشككظ ه ٍٛرؤَشككـش غٛككش صسحهككش دحخككم حنقشٚككش حنًظككشٚش ٔحنوشرٛككش ٔ .نوككم يككٍ حرككشص
حنغككًخص حنظككٗ حطككزلض طًٛكككض حنلٛككخس حنشٚتٛككش حنوشرٛككش – يالطكككقش نهتقككش – ْككٗ عككًش حنزـخنكككش
رًخظه إَٔحهٓخ .
حنزـخنككش حنغككخفشس ههككٗ َـككخق ٔحعككن ٔخخطككش فككٗ حٔعككخؽ حنشككزخد حنًككظوهى َخْٛككئ هككٍ حنزـخنككش
حنًقُوش طشٛش حكظخ حص يُلًش حنوًم حنوشرٛش انٗ حٌ حنًُـقش حنوشرٛش طًؼم يكخٌ حنظذحسس رٍٛ
يُخؿق حنوخنى حنًخظهتش يٍ كٛغ اسطتخم يوذالص حنزـخنش ٔحٌ حنًوكذل حنوكخو نهزـخنكش فكٗ حنًُـقكش
حنوشرٛش ٚظـخٔص . %14
ؿذٔل (  ) 2شحثق يوذالص حنزـخنش فٗ حنزهذحٌ حنوشرٛش
جمًٕعاخ انثهداٌ

يعدالخ انثطانح 2005
حكؼش يٍ %25

ؿٛزٕطٗ –حنوشحق-حنظٕيخل-فهغـٍٛ

%25-%20

يٕسٚظخَٛخ

%20-%15

حنغٕدحٌ حنًٍٛ

%15-%12

حنـضحثش –طَٕظ-حنً شد-حالسدٌ

%12-%10

يظش –حنغوٕدٚش-عٕسٚخ-نٛزٛخ

%10-%8

نزُخٌ -هًخٌ

حقم يٍ %6

حنزلش– ٍٚحنكٕٚض – حاليخسحص-قـش

حنًظذس  :يُلًش حنوًم حنوشرٛش – حنظش ٛم ٔحنزـخنكش فكٗ حنزهكذحٌ حنوشرٛكش – حنظلكذٖ ٔحنًٕحؿٓكش – يكئطًش حنوًكم
حنوشرٗ حنذٔسس 35فزشحٚش/يخسط  2008شو حنشٛخ

كًظٕعؾ نهزهذحٌ حنوشرٛش ؿًٛوٓخ فٗ ك ٍٛحٌ َظ رهذحٌ حنًُـقكش ٚظـكخٔص يوكذل حنزـخنكش
نذٓٚخ ْزح حنًوذل حنًظٕعؾ ٔطشكٛش َتكظ حنظقكذٚشحص انكٗ حٌ حؿًكخنٗ هكذد حنًظوـهك ٍٛفكٗ حنكذٔل
حنوشرٛش هخو ٚ 2006ظـخٔص سقى حل( )17عزوش هشكش يهٛكٌٕ يظوـكم هكٍ حنوًكم ٔيكٍ حنًالككق

-6-

يككٍ رٛخَككخص ؿككذٔل ( )4حٌ حنُغككذ حنوخنٛككش نهزـخنككش طظشكككض فككٗ حنككذٔل غٛككش حنُتـٛككش ٔحنظككٗ طوظًككذ
حقظظكككككخدٚخطٓخ ههكككككٗ حنضسحهكككككش ٔحنشهكككككٗ ٔفٓٛكككككخ طظكككككم َغكككككزش حنزـخنكككككش انكككككٗ َلكككككٕ %25
يٍ قٕس حنوًم فٗ ْزِ حنزهذحٌ .
ٔٚشٛش حنظقشٚش حالقظظخدٖ حنوشرٗ حنًٕكذ نوخو  2007انٗ حنلخؿش نظٕفٛش  100يه ٌٕٛفشطكش
هًم حػخفٛش رلهٕل هخو  2020نهقؼخ ههٗ حنزـخنش فٗ حنذٔل حنوشرٛش ٔحٌ ْزح ٚوُٗ ػكشٔسس
طلقٛق يوذالص ًَٕ كقٛقٛش نهُخطؾ حنًلهٗ حالؿًخنٗ طظشحٔف رٔ %7-6ٍٛرشكم يغظًش.

رات عا :ان ياخ يٕاج ٓح ي شكهح انثطا نح ىف ا ندٔل
انعرتيح-:
نهظ هذ ههٗ كخْشس حنزـخنش طغوٗ حنذٔل حنوشرٛش انكٗ حَظٓكخؽ عٛخعكخص حقظظكخدٚش ْخدفكش انكٗ
سفككن يوككذالص حنًُككٕ حنلقٛقككٗ ٔصٚككخدس ح عككظؼًخسحص ٔغٛشْككخ يككٍ رككشحيؾ ٔعٛخعككخص ح طككالف
حالقظظككخدٖ ٔحنظككٗ طككئدٖ – ههككٗ حنًككذٖ حنـٕٚككم -انككٗ طلغكك ٍٛحنقككذسس ههككٗ طٕنٛككذ فككشص حنوًككم
ٔحنككذخم حال حَككّ ٔرغككزذ يلذٔدٚككش حػككش ح طككالكخص حالقظظككخدٚش حنظككٗ َتككزْخ حنوذٚككذ يككٍ حنككذٔل
حنوشرٛش ٔيخ أدص حن ّٛفٗ يولى حألكٛخٌ يٍ طضحٚذ يوذالص حنزـخنش ٔحنتقش العزخد نٛظ ُْكخ يـكخل
نهخٕع فٓٛكخ فكخٌ حنوذٚكذ يكٍ ْكزِ حنزهكذحٌ قكذ ٔؿكذص حٌ ُْكخا ػكشٔسس نظُتٛكز عٛخعكخص طشك ٛم
طذخهٔ ّٛيزخ شس رٓذف صٚخدس فشص حنوًم ٔحنظش ٛم حنًظخكش نهًظوـه ٍٛيٍ حرُخ ْخ .
ٔقذ كخٌ يٍ حْى ْزِ حنغٛخعخص يخ حسطكض ههٗ دهى ٔطشعٛخ ػقخفش حنظشك ٛم حنكزحطٗ ٔحنوًكم
حنلش ٔطشـٛن حنًزخدسحص حنتشدٚش ٔحنخخطش ٔفٗ ْزح حنغزٛم فخٌ ؿٕٓدح كزٛشس قذ ركزنض نهظشكـٛن
ههٗ حنظٕعن فٗ اقخيش حنًششٔهخص حنظ شٖ ٔحنًظٕعكـش عكٕح كخَكض ههكٗ حعكخط حنًشكشٔم
حنخككخص حٔ حنًشككشٔم حنظوككخَٔٗ ٔاهظزككشص ْككزِ حنًشككشٔهخص يككٍ حْككى سٔحفككذ هًهٛككش حنظًُٛككش
حالقظظككخدٚش ٔحالؿظًخهٛككش ٔكككخٌ رنككئ طًخ ككٛخ يككن حطـككخِ هككخنًٗ غخنككذ حخككز ٚغككٕد حنذسحعككخص
ٔحنغٛخعخص حالقظظخدٚش ُٚلش انٗ ْزِ حنًششٔهخص رخهظزخسْخ ٔعكٛهش حعخعكٛش نًوخنـكش يشككهش
حنزـخنش ٔحنتقش ٔخخطش فٗ حنذٔل حنُخيٛش .
ٔفٗ حنلقٛقش فخٌ حًْٛكش ْكزِ حنًشكشٔهخص ال طقظظكش ههكٗ فجكش يوُٛكش يكٍ حنكذٔل ٔال ههكٗ
كَٕٓخ ٔعٛهش نًوخنـش ككٕحْش حؿظًخهٛكش يلكذدس كٛكغ طشكٛش حالكظكخ حص ٔحنذسأعكخص انكٗ طضحٚكذ
حًْٛش ْز ِ حنًششٔهخص فٗ يخظه حالقظظكخدحص حنوخنًٛكش رًكخ فٓٛكخ كظكٗ حنكذٔل حنًظقذيكش ٔكخنٛكخ
فخٌ ْزِ حنًششٔهخص طًؼم يخ َغزظّ  %90يٍ حؿًخنٗ حنًُشآص حالقظظخدٚش فكٗ حنوكخنى ٔطٕكك
َلٕ  %60-50يٍ حنقٕٖ حنوخيهش ههٗ حنًغظٕٖ حنوخنًٗ
ٔطشٛش حنوذٚذ يٍ حنًشحؿن انٗ حٌ حنًششٔهخص حنظ ٛشس طهوذ دٔسْخ حنٓخو فكٗ هًهٛكش حنظًُٛكش
حالقظظخدٚش ٔحالؿظًخهٛش يٍ خالل طًكُٓخ يٍ حَـخص حنًٓخو حنظخنٛش -:
 -1دٔسْخ حنًظضحٚكذ فكٗ سفكن قًٛكش حنُكخطؾ حنًلهكٗ حالؿًكخنٗ ٔطشك ٛم َغكزش كزٛكشس يكٍ قكٕس
حنوًم حنذحخهش نغٕق حنوًم ٔرًخ ٚغخْى فٗ طختٛغ َغزش حنزـخنش فٗ حنًـظًكن ٔسفكن
يغظٕٖ حنًوٛشش نششحثق هشٚؼش يٍ حنغكخٌ
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 -2حنذٔس حالؿظًخهٗ ( فٗ ؿخَكذ طٕصٚكن حنُكخطؾ) ٔحنغٛخعكٗ يكٍ خكالل حنًغكخًْش فكٗ سفكن
يغظٕٖ يوٛشش حنتجخص حنؼوٛتش حقظظخدٚخ رظًكُٓٛى يٍ فشص نهوًم ٔحنكذخم ٔطًكٛكُٓى
يككٍ حنًغككخًْش فككٗ حألَشككـش ح َظخؿٛككش فككٗ حنًـظًككن رًككخ ٚختكك يككٍ كككذس حنظككٕطشحص
حالؿظًخهٛش ٔحنغٛخعٛش حنظٗ طُشؤ فٗ حٔعخؽ ْزِ حنششٚلش يٍ حنًٕحؿُ. ٍٛ
 -3حنًغخًْش فٗ حنظًُٛش يٍ خالل طـٕٚشْخ ٔطذسٚزٓخ نهوًخنش غٛش حنًخْشس يٍ خالل حنوًم
( ٔ ) ) on the job&in serviceحكظغخرٓخ خزشحص ؿذٚذس ٔيظـٕسس طـوهٓخ طكخنلش
نهوًم فٗ حنًششٔهخص حالكزش ٔحكؼش قذسس ههٗ حنظوخيم يكن حنظكُٕنٕؿٛكخ حالكؼكش طـكٕسزح
ٔالٚقظظككش رنككئ ههككٗ حنوًككخل فقككؾ كٛككغ ٚكظغككذ ط ك خس حطككلخد حألهًككخل يككٍ يككالا
حنًشككشٔم حنظ ك ٛش خزككشحص ْخثهككش يككٍ خككالل حنوًككم طًكككُٓى يككٍ طـككٕٚش يشككشٔهخطٓى
ٔطلٕٚهٓخ انٗ يششٔهخص يظٕعـش ٔكزشٖ .
 -4طككٕفٛش حنظككُخهض حنً زٚككش نهظككُخهخص حنكزٛككشس كٛككغ طقككٕو حنظككُخهخص حنظ ك ٛشس رظُتٛككز
يشكهش حٔ هذس يشحكم يٍ حنوًهٛش ح َظخؿٛش نًُظؾ يوكٔ ٍٛرنكئ فكٗ ككم حسطزكخؽ ٔطكخيكم
فُٗ ٔيبنٗ ٔسرًخ قخََٕٗ ر ٍٛحؿشحف حنوًهٛش ح َظخؿٛش ٔرزنئ ٚظلقق يزذأ طقغٛى حنوًم
ٔحنظخظض فٛكّ رًكخ ٚقكٕد انكٗ كتكق َتقكخص ح َظكخؽ ٔصٚكخدس حنقًٛكش حنًؼكخفش ٔطٕصٚكن
حنًخخؿش ٔحنظخت ٛيٍ كذطٓخ .
 -5ؿككزد حنًككذخشحص حنظك ٛشس نالعككظؼًخس كٛككغ حٌ حنًشككشٔهخص حنظك ٛشس ْككٗ يشككشٔهخص
كؼٛتش حنوًخل ٔيلذٔدس حالكظٛخؿخص حنشأعًخنٛش فخَٓكخ حقكذس ههكٗ ؿكزد يكذخشحص حالفكشحد
العظؼًخسْخ فٗ اقخيش ْزِ حنًششٔهخص .
 -6حنلذ يٍ حنٓـشحص حنذحخهٛش  :كٛغ ٚئدٖ حَظشخس ْزِ حنًششٔهخص فٗ حنًُكخؿق حنشٚتٛكش
انٗ حنلذ يٍ ْـشس عكخَٓخ انٗ حنًذٌ عوٛخ ٔسح فشص حنوًم ٔحنذخم .
ٔسغى ْزِ حالًْٛش حنتخثقش حنظٗ طللكٗ رٓكخ حنًشكشٔهخص حنظك ٛشس فكٗ حنكذٔل حنًظقذيكش ٔيكخ
ًٚكٍ حٌ طقٕو رّ يٍ حدٔحس فٗ حنظًُٛش حالقظظخدٚش ٔحالؿظًخهٛش ٔحنزششٚش ٔيٍ ػى قذسطٓخ ههٗ
سفن حنقذسحص حنظُخفغكٛش نالقظظكخدحص حنوشرٛكش فكخٌ ح ْظًكخو رٓكخ فكٗ حنوذٚكذ يكٍ حنكذٔل حنوشرٛكش نكى
ٚظم روذ انٗ حنًغظٕٖ حنًؤيٕل ٔحنكزٖ ًٚككٍ هُكذِ حٌ طلظكذ حالقظظكخدحص حنوشرٛكش ػًكخس طٕحؿكذ
ْزِ حنًششٔهخص ههٗ حنُلٕ حنزٖ ٚلذع فٗ حالقظظخدحص حنًظقذيش .
ٔنوككم رٛخَككخص ؿككذٔنٗ (  ) 4 3طشككٛشانٗ ْككزِ حنلقٛقككش حنًئعككتش ٔحنظككٗ ٚوكغككٓخ حنؼككآنش
حنُغزٛش نهًئ شحص حنًوشٔػش فٗ حنـذٔل .

ؿذٔل ( )3حالًْٛش حنظ ٙطًؼهٓخ حنًششٔهخص حنظ ٛشس ف ٙحقظظخدٚخص روغ حنذٔل حنًظقذيش
اندٔنح

َسثح انعًانح
املٕظفح يٍ إمجايل
انعًانح
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 %يسامهرٓا يف
انُاذج احملهي
اإلمجايل

حنٕالٚخص حنًظلذس

53.7

48

أنًخَٛخ

65.7

34.9

حنًًهكش حنًظلذس

67.2

30

فشَغخ

69

61.8

حٚـخنٛخ

49

40.5

حنٛخرخٌ

73.8

27.1

دٔل يـهظ حنظوخٌٔ حنخهٛـٙ

36.6

__

حنًظذس  :أ .د يلًٕد يُظٕس هزكذ حنتظكخف حنًكذخم حنظوكخَٔٗ نظًُٛكش حنًشكشٔهخص حنظك ٛشس ٔحنًظٕعكـش
فٗ حنزهذحٌ حنوشرٛش – حن شفش حنظـخسٚش رخنشٚخع حرشٚم 2008

ؿذٔل ( )4حًْٛش حنًششٔهخص حنظ شٖ ٔحنًظٕعـش فْٛ ٙكم حنظُخهش حنًظشٚش
هخو 2004

املؤشر

 %نهًشرٔعاخ
املرٕسطح
46

%نهًشرٔعا
خ انصغرٖ
13

59

38

9

47

حنوًخنش

31

16

47

حألؿٕس

28

8

36

ْٛكم حنًُشآص
حنظكخنٛ

حالعظؼًخسٚش

االمجايل

َتظ حنًظذس حنغخرق

خايسا -أفضهياخ انُظاو انرعأىن ىف يعاجلح يشكهح
انثطانح :
حٌ َـخف حنغٛخعخص ٔح ؿشح حص حنغخرق ح خسس حنٓٛخ فٗ حنتقشس حنغخرقش ٔحنخخطكش رظـكٕٚش
حنًشككككككككشٔهخص حنظكككككك ك شٖ ٚظٕقكككككك ك ههككككككككٗ ح ؿككككككككخس حنًئعغككككككككٗ ٔحنٓٛكككككككككم حنظُلًٛككككككككٗ
حنزٖ ٚـشٖ طُتٛزْخ يٍ خالنّ .
ٔقككذ حقككذيض حنوذٚككذ يككٍ حنككذٔل ههككٗ حَشككخ ْٛجككخص حٔ طككُخدٚق حٔ حدحسحص ككٕيٛككش طكككٌٕ
يغجٕنٛظٓخ طُتٛز ٔحَـخف يخ طؼوّ حنذٔل يٍ عٛخعخص نظـٕٚش حنًششٔهخص حنظ شٖ.
َٔلٍ فٗ ْزِ حنذسحعش َقظشف حنًُلٕيش حنظوخَٔٛش كخؿخس ًٚكٍ يٍ خالنّ حككذحع طـكٕٚش ؿكخد
نهًشككشٔهخص حنظ ك ٛشس ٔحنًظٕعككـش فككٗ حنزهككذحٌ حنوشرٛككش كٛككغ طككظالثى ؿزٛوككش حنُلككخو حنظوككخَٔٗ
ٔخظخثظش ين خظخثض حنًششٔهخص حنظ ٛشس يٍ َخكٛش كٛغ ٕٚفش حنُلخو حنظوخَٔٗ حاليكخَٛش
نظـزٛككق حنوذٚككذ يككٍ حنغٛخعككخص رحص حالػككش حالٚـككخرٗ ههككٗ ًَككٕ ٔطـككٕٚش حنًشككشٔهخص حنظ ك شٖ
كٕعٛهش ْخيش نهظقهٛم يٍ كذس حنزـخنش يٍ َخكٛش .
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فُٓككخا حنوذٚككذ يككٍ حالفؼككهٛخص حنظككٗ طظًظككن رٓككخ حنظوخَٔٛككخص كًُلًككخص حقظظككخدٚش طوزككش هككٍ
ايكخَٛخص ْخثهش نهظوخَٔٛخص فٗ حٚـخد فكشص هًكم ٔيغكخهذس حنًشكظ ه ٍٛههكٗ حالكظتكخف رخهًكخنٓى
يٍ خالل طٕفٛش حنزٛجش حنًُخعزش الَـخف ْزِ حألهًخل

ٔفًٛخ ٚهٗ ح

خسس انٗ يخ ًٚكٍ نهظوخَٔٛخص حٌ طقذيّ فٗ ْز حنًـخل.

 -1طٕفٛش حنزٛجش حنًُخعزش نًُٕ ٔحصدْخس ح عظؼًخسحص حنظ ٛشس ٔحنًظٕعـش :
يككن حنظلككٕالص حالقظظككخدٚش ٔحصدْككخس حنُشككخؽ حالقظظككخدٖ حنخككخص ٔحنتككشدٖ ٔرخنككزحص نظ ك خس
حنًغككظؼًشٔ ٍٚحنلككشفٔ ٍٛٛحط كلخد حنًٓككٍ يككٍ حنشككزخد ٔط ك خس حنًُظـكك ٍٛنًخظه ك حنغككهن
ٔحنخككذيخص ٔيككن كذحػككش حنخزككشس حنظككٗ نككذٖ ْككزِ حنشككشحثق رؤنٛككخص حنغككٕق ٔػككو ح يكخَٛككخص
ٔيلذٔدٚككش يككٕحسدْى فككخٌ طوككشع ْككزِ ح عككظؼًخسحص ٔحنًككٕحسد حنًلككذٔدس نهًخككخؿش ٔحسد
ٔرذسؿككش كزٛككشس ٔ يككٍ ػككى فككخٌ حكظًككخالص حنؼككٛخم كزٛككشس ُْٔككخ َـككذ حٌ طُلككٛى أَشككـش ْككزِ
حنششحثق عٕح فٗ يـخل ح َظخؽ حٔحنظغٕٚق حٔ حنظًٕٚم حٔ حاليذحدحص حٔ غٛشْخ يكٍ حألَشكـش
يٍ خالل حنظوخَٔٛخص ٕٚفش نٓزِ حألَشـش حاليخٌ ػكذ حنًخكخؿش ٔيكٍ ػكى ٚلتكق الطكلخد ْكزِ
حنًشككشٔهخص سٔإط حيككٕحنٓى ٔٚككٕفش نٓككى حاليككخٌ حنكككخفٗ نًًخسعككش حَشككـظٓى رككم حٌ ٔؿككٕد
حنظُلًٛككخص حنظوخَٔٛككش رحطٓككخ قككذ طكككٌٕ ْككٗ حنلككخفض ههككٗ ؿككزد ٔطـًٛككن يضٚككذ يككٍ حألَشككـش ٔ
ح عظؼًخسحص ٔاطخكش حنتشطش نظٕكٛتٓخ فٗ يخظه حألَشـش ح َظخؿٛش .

 -2طلقٛق صٚخدس فٗ حنذخٕل حنلقٛقٛش نالهؼخ
طلقق حنظوخَٔٛخص ختؼخز كزٛشحز فٗ طككخن ٛح َظكخؽ ٔحنظغكٕٚق ٔحنظٕسٚكذ يكٍ كٛكغ حَٓكخ طوًكم
نلغخد حهؼخثٓخ ٔفٗ كم عٛخعخص اهخدس حنٓٛكهش فخٌ طكخنْ ٛزِ حألَشـش طكضدحد اسطتخهكزخ
ٔرذسؿككش كزٛككشس نه خٚككش حر طُٓككخس حنوالقككخص حنغككٕقٛش ٔ حنقخثًككش حنًظككلٕرش رشقخرككش ٔطٕؿٛككّ
حنذٔنش ٔطزشص هالقخص ؿذٚذس ههٗ حنغـق ٔفٗ كم ْزِ حنوالقخص حنـذٚذس طظزق يًخسعش ْزِ
حألَشـش حكؼش طكهتش رغزذ َقض حنًوهٕيخص حنخخطكش رخنغكٕق ٔطكذَٗ حنؼقكش حنًظزخدنكش ٔفكٗ
كم ْزِ حنلشٔف طظزق حنًُلًكخص حنظكٗ طكُـق فكٗ طختكٛغ طككخن ٛيًخسعكش حهًخنٓكخ حكؼكش
قذسس ههٗ حنًُخفغش رذسؿش يظضحٚذس ٔكًخ ْٕ يوهكٕو فخَكّ فكٗ حؿكخس حنظوخَٔٛكخص فكخٌ حألهًكخل
ٔحألَشـش طًخسط يٍ حألهؼخ نلغخد حَتغٓى ٔرخنظخنٗ فخاليكخَٛش طكٌٕ يظٕحفشس رظٕسس
حكزككش نظلقٛككق ٔفككشحص حٔ ختككغ فككٗ طكككخن ٛح َظككخؽ يًككخ ٚوـككٗ نٕكككذحص حألهًككخل حنظوخَٔٛككش
حفؼهٛش طـخِ حال كخل حالخشٖ يٍ ٔكذحص حألهًخل ٔرٓزح طزشص حفؼهٛش حنشكم حنظوكخَٔٗ فكٗ
يٕحؿٓش حكذ حالفشحصحص حنغخنزش نزشحيؾ حنظك ٛحنٓٛكهٗ حٌ يخ ٚظلقق َظٛـكش ْكزِ حالفؼكهٛش
نٛظ فقؾ طكخن ٛحدَٗ نالَظخؽ ٔيكٍ ػكى يغكظٕٖ حكؼكش يُخعكزش ٔحًَكخ أٚؼكزخ اطخككش حنتشطكش
نهُشخؽ ح َظخؿٗ كٗ ٚغظًش ٔٚلظتق ركذٔسِ فكٗ طٕنٛكذ حنًضٚكذ يكٍ حنكذخٕل ٔحنغكهن ٔ .طهوكذ
حنظوخَٔٛخص حنظٗ طوًم فٗ يـخل حنظظذٚش نغهن حهؼخثٓخ عٕح كخٌ رنئ فٗ حنًـكخل حنضسحهكٗ
حٔ حنلشفككٗ حٔ حنغككًكٗ حٔ أَككٕحم حنخككذيخص حنًخظهتككش َتككظ حنككذٔس حنظُشككٛـٗ نوًهٛككش حنًُككٕ
حالقظظككخدٖ يككٍ خككالل يخطخهتككّ ي كٍ يككٕحسد يككٍ حنُقككذ حألؿُزككٗ ٔفككٗ َتككظ حنٕقككض يككٍ خككالل
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يخٚئدٖ حن ّٛحنظظذٚش يكٍ صٚكخدس فكٗ قًٛكش حنًُكظؾ ٔرخنظكخنٗ دخكٕل حنًُظـكًٚٔ ٍٛؼكم ْكزح فكٗ
َتظ حنٕقض حكذ حنوُخطش حنًًٓش فٗ رشحيؾ حنظك ٛحنٓٛكهٗ

 -3ح كالل يلم حنذٔنش فٗ يهكٛش حالطٕل حنخخػوش نهخظخظش :
طتٛذ حنظـشرش حنوخنًٛش حٌ حنششكخص حنًغخًْش حنًُشؤس ههكٗ حنكًُؾ حنظوكخَٔٗ طهوكذ دٔسزح ْخيكخ
فٗ يـخل حنـٕٓد حنًززٔنش نخظخظش حنقـخم حنوخو فٗ حنوذٚذ يٍ حنكذٔل فًكٍ خكالل يكخ قكخو
رككّ حنوككخيهٌٕ فككٗ ْككزِ حنًُشككؤص رظكككُٕٓٚى طوخَٔٛككخص طٕنككض ككشح ْككزِ حالطككٕل ٔحدسحطٓككخ
نظخنلٓى ٔيٍ خالل يخقخيض رّ حنوذٚذ يٍ حنظُلًٛخص حنظوخَٔٛش يكٍ حنلهكٕل يلكم حنذٔنكش فكٗ
يهكٛش حنوذٚذ يٍ حطٕل حنًُشؤص حنوخيهش فٗ يـخل حنُقم ٔحنظٕسٚكذ ٔحنظغكٕٚق ٔغٛشْكخ يكٍ
حنخذيخص حيككٍ حنلتكخف ههكٗ يظكخنق حنوكخيه ٍٛرٓكخ ٔههكٗ طٛكخس حنكذخٕل حنُخ كٗ هكٍ ْكزِ
حنٕكخث رخالػخفش انٗ يخ اطخكش رنئ يٍ خهق هذد كزٛش يٍ فشص حنوًم ٔ.فٗ كؼٛش يٍ ْكزِ
حنًُشؤص حنظوخَٔٛش ٚلظم حنًٕكتٌٕ حنًالا نالعٓى رخالػخفش انٗ يشطزكخطٓى ههكٗ دخكٕل فكٗ
كم أسرخف ٚذسْخ يخ ًٚهكٌٕ يٍ أعٓى ٔقذ ػزض اسطتخم ح َظخؿٛش فٗ حنًُشكؤص حنظكٗ ٚـًكن
فٓٛخ حنًٕكتٌٕ ر ٍٛيهكٛظٓى نشأط حنًخل ٔ ح ظشحكٓى رشكم حٚـخرٗ فكٗ هًهٛكش طكُن حنقكشحس
ٔرخنظكككككخنٗ ٚظكككككؤطٗ نٓكككككزِ حنًُشكككككؤص قكككككذس حكزكككككش يكككككٍ حنتكككككشص عكككككظًشحسْخ فكككككٗ رٛجكككككش
حألهًخل حنًلٛـش رٓخ .

 -4دهى ٔطـٕٚش أَشـش حنقـخم غٛش حنشعًٗ فٗ حالقظظخد
فككٗ حنككزالد حنُخيٛككش ٔفككٗ كككم كككشٔف طـزٛككق رككشحيؾ حنظكٛك حنٓٛكهككٗ ٔيككخ ُٚـككٕٖ ههٛككّ يككٍ
طخت ٛيٍ قزؼش حنذٔنش ههٗ حنغٕق ٔح دحسسحالقظظخدٚش رشكم هكخو فكخٌ كـكى حنقـكخم ن ٛكش
سعًٗ ٚظضحٚذ ٔ ٚظؼخى دٔسِ فٗ حألدح حالقظظكخدٖ نهًـظًكن ٔيكخطشطزؾ ركزنئ يكٍ يظكخنق
حؿظًخهٛككش ٚوككخَٗ ْككزح حنقـككخم فٖلككم ْككزِ حنلككشٔف يككٍ طككوٕرّ حنلظككٕل ههككٗ حنظًٕٚككم
حنًُخعذ رُتظ حنششٔؽ ٔحنظغٓٛالص حنًظٕفشس نًُشؤص حنقـخم حنخخطكزًخ ٚوٛكق دٔس حنقـكخم
غٛكش حنشعكًٗ فكٗ هًهٛكش حنظًُٛككش ٔٚلكذ يكٍ قذسطكّ ههكٗ حنظٕعككن ٔخهكق فكشص هًكم دخككٕل
حػخفٛش فتٗ ككشٔف اهكخدس حنٓٛكهكش ٚكظى حنظؼكٛٛق ههكٗ يكُق حالثظًكخٌ رشككم هكخو فكٗ حنٕقكض
حنككزٖ ال طًهككئ فٛككّ يولككى ٔكككذحص حنقـككخم غٛككش حنشعككًٗ يككخ ٚغككظـٛن حٌ طقذيككش نهًظككخسف
حنًخظهتككش كخنؼككًخَخص نهلظككٕل ههككٗ يككخ ٚهضيٓككخ يككٍ قككشٔع نًًخسعككش حَشككـظٓخ حنًخظهتككش
رششٔؽ يُخعزش ٔال ٚزقٗ حيخيٓخ حال حنهـٕ انٗ حنًقظشػ ٍٛحالفشحد رًخ ٚتشػَّٕ يٍ شٔؽ
يـلتش ههٗ حنًقظشػ ٍٛطئدٖ انٗ اسطتخم طكخن ٛحنقشٔع ٔيٍ ػى طكخن ٛح َظخؽ ٔرخنظخنٗ
طقهم انٗ كذكزٛش يٍ حنقذسس حنظُخفغٛش نًُظـخص ْزِ حألَشـشْٔزح ٚزشص دٔس يُلًخص حالدخخس
ٔحالثظًخٌ حنظوخَٔٛش ٔقذسطٓخ حنًخنٛكش ههكٗ حن ظٕعكؾ رك ٍٛحهؼكخثٓخ يكٍ هُخطكش حنقـكخم حن ٛكش
سعًٗ ٔحنزُٕا حنًقشػش ٔرنئ روٛذزح هكٍ طكذخم حنذٔنكش فخَظلكخو حنقـكخم غٛكش حنشعكًٗ فكٗ
يُلًككخص طوخَٔٛككش عككٕف ٚظككٛق حعككظخذحو ح يكخَٛككخص حنظوخَٔٛككش كشخظككٛش حهظزخسٚككش نٓككخ كٛككخٌ
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قخََٕٗ طـغذ ايكخَٛخص حهؼكخثٓخ ؿًكٛوٓى ٔيغكجٕنٛخطٓى هكٍ قكشحسطٓى فكٗ طكٕفٛش حنؼكًخَخص
حنًُخعزش حنًـهٕرّ يٍ حنًقشػٔ ٍٛال ٚقظظش دٔس حنظوخَٔٛخص ههٗ يـكشد طٛغكٛش حنلظكٕل
ههٗ سأط حنًخل حنالصو ٔحًَخ ًٚكٍ نهظوخَٔٛخص أٚؼخز حرح كخَض ْٗ حنٕهكخ حنظُلًٛكٗ ألَشكـش
حنقـككخم غٛككش حنشعككًٗ حٌ طغككخْى فككٗ طُلككٛى حعككظخذحو حنًككٕحسد حالخككشٖ حنؼككشٔسٚش نغككشٚخٌ
حنوًككم ركك ٍٛحنٕكككذحص حٔ حنًـًٕهككخص حنًخظهتككش َٔككزكش ُْككخ حًْٛككش حقظغككخو حيككخكٍ حنوًككم فككٗ
حنًوخسع ٔحألعٕحق نُٕحطؾ ْزِ حألَشـش رـشٚقش طلتق يظكخنق يخظهك حالؿكشحف ٔطؼكًٍ
اعظًشحسٚش ْزِ حألَشـش .

 -5حنظوخَٔٛخص ٔيششٔهخص حنظش ٛم حنزحطٗ
كًخ عزق ح خسس فخٌ يولى حنلكٕيخص طغوٗ انٗ طـزٛق ركشحيؾ نهظشك ٛم حنكزحطٗ ٔرخنكزحص
حنٕحفككذ ٍٚحنـككذد نغككٕق حنوًككم ٔحنًظؼككشس ٍٚيككٍ رككشحيؾ حنخظخظككش ٔغخنزككخ يككخ طقككٕو ْككزِ
حنزككشحيؾ ههككٗ اطخكككش قككذس يككٍ حنظغككٓٛالص حالثظًخَٛككش يككٍ خككالل حنـٓككخص حنًظككشفٗ حٔ روككغ
حنٕكخالص حنلكٕيٛش ٔحنظوٕرش حنشثٛغٛش حنظٗ طٕحؿكّ ْكزِ حنزكشحيؾ ْكٗ كٛتٛكش حدحسحطٓكخ يكن
غٛخد حنؼًخَخص حنظٗ طقذو يقخركم ْكزِ حنظغكٓٛالص ُْٔكخ طزكشص حنظوخَٔٛكخص كًُلًكخص حْهٛكش
طقٕو ههٗ أعظ هٌٕ حنزحص ٔح دحسس حنذًٚقشحؿٛش فظٕفش حنزٛجش حنًُخعزش نُـكخف ْكز حنزكشحيؾ
يٍ خالل يخ ٚظٕفش نٓخ يٍ حَظشخس ؿ شحفٗ ٚـٕل يولى حنظـًوكخص حنغككخَٛش فكٗ حنكزالد ٔيكخ
طٕفشِ يٍ ختغ فٗ حنظكخنٔ ٛحنُتقكخص ٔككزنئ يكخ طكٕفشِ يكٍ ػكًخَخص ػكشٔسٚش نهلظكٕل
ههككٗ حنظغكككٓٛالص حالثظًخَٛككش ٔركككزنئ ًٚككككٍ يككٍ خكككالل حنظوخَٔٛكككخص حنظككٗ طُشكككٗ عكككظٛوخد
حنًغظتٛذ ٍٚيٍ ْزِ حنزشحيؾ ػًخٌ حنُـخف نٓخ .
كًككخ حٌ حنظوخَٔٛكككخص ٔروٛككذحز هكككٍ حنزككشحيؾ حنلكٕيٛكككش ًٚكككٍ حٌ طظكككزق ٔهككخ حز نظـًٛكككن
ح يكخَٛكككخص حنزشكككشٚش حنتشدٚكككش ٔ طككككٕ ٍٚكٛخَكككخص طوخَٔٛكككش طؼكككًٍ طكخيكككم ْكككزِ ح يكخَٛكككخص
ٔحنكتخ حص حنزششٚش رًخ ٕٚفش نٓخ فشطش حفؼم نالعكظخذحو ٔحنوًكم ٔككزنئ ٚشفكن يكٍ كتخ طٓكخ
ٔٚشقككٗ يٓخسطٓككخ ٔنٛغككض فكككشس طوخَٔٛككخص حنًقككخٔل حنظ ك ٛش رزوٛككذس هككٍ ْككزح ح ؿككخس ْٔ كٗ
حنظوخَٔٛخص حنظٗ طؼكى فكٗ هؼكٕٚظٓخ خكشٚـ ٍٛحٔ ؿكخنزٗ هًكم رٔ طخظظكخص يخظهتكش نظكٕنٗ
طُتٛككز حنًقككخٔالص حنًخظهتككش فككٗ يـككخالص سطك حنـككشق ٔحنظشيًٛككخص ٔطزـكك ٍٛحنظككشم ٔحهًككخل
حنلتككش ٔحنككشدو رـخَككذ طُتٛككز يشككشٔهخص رٛجٛككش حخككشٖ حَظخؿٛككش ٔخذيٛككش ًٚكككٍ يككٍ خككالل
حنظوخَٔٛخص حٚؼخ َشش زكخص يٍ حنظُخهخص حنً زٚش كٕل حنظُخهخص حنشثٛغٛش حنظٗ طقٕو فٗ
كم عٛخعخص حنظلشس حالقظظخدٖ ٔرزنئ ًٚكٍ طكٕفٛش حنوذٚكذ يكٍ فكشص حنوًكم حنُخطـكش حخكزٍٚ
فككٗ ح هظزككخس حالفؼككهٛش نتككشع حنوًككم حنظوخَٔٛككش يككٍ كٛككغ طكهتظٓككخ ٔحنظككٗ ال طظـككخٔص -70
%75يٍ فشطش حنوًم فٗ حنقـخهخص حالخشٖ حنال طوخَٔٛش .
ٚذخم فٗ ْزح ح ؿكخس طوخَٔٛكخص طكخثذٖ حالعكًخا ٔككزنئ طوخَٔٛكخص حعظظكالف حألسحػكٗ
ٔحعظضسحهٓخ فكال حنُٕه ٍٛيٍ حنُشخؽ ٚكظى فكٗ ككشٔف رٛجٛكش ٔؿزٛوٛكش قخعكٛش طوـكض حنـٓكٕد
حنتشدٚش هٍ قٓشْخ ٔفٗ َتظ حنٕقض فخٌ حنظُلًٛخص حنلكٕيٛكش حالقظظكخدٚش نكى طؼزكض فوخنٛظٓكخ
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فككٗ ْككز ٍٚحنًـككخن ٍٛرًُٛككخ طخكككذ فككٗ حنكؼٛككش يككٍ حنظـككخسد حنوخنًٛككش ٔحنوشرٛككش َـككخف حنوًككم
حنظوخَٔٗ فٗ طلقٛق يشدٔدحص حقظظخدٚش يٍ طٕك ٛحنًٕحسد حنزششٚش فٗ ْزِ حألَشـش .
ٔحنظؤْٛم ٔاهخدس حنظخْٛم ٔحنظذسٚذ ْٗ يـخالص خظزش نهوًم حنظوخَٔٗ ٔطًُٛش حنقكٕٖ
حنزششٚش رشكم هخو يٍ حنًـخالص حنظٗ طغظـٛن حنظوخَٔٛخص حٌ طًخسط يكٍ خالنٓكخ حنًغكخًْش
فٗ كم يشككهش حنزـخنكش فوكٍ ؿشٚكق عكٕٓنش ٔرغكخؿش ح يكخَٛكخص حنظكٗ ٚظـهزٓكخ طخعكٛظ ْكزِ
حنـًوٛخص ٔ حالَظشخس حنٕحعن حنزٖ ًٚكٍ حٌ طلققّ ٔرخنظخنٗ قشرٓخ يٍ حيكخكٍ طكٕؿٍ حنشكزخد
ٔ حنذحخه ٍٛنغٕق حنوًم ًٚكٍ نهظوخَٔٛخص حٌ طقكذو نغكٕق حنوًكم حفكٕحؽ يكٍ رٖٔ حنخزكشحص
حنًـهٕرّ حنًذسر ٍٛرم ًٔٚكُٓخ كزنئ حعظكًخل دٔسْخ يٍ خالل طؤعٛظ أَشـش ٚوًهٌٕ رٓخ
ههٗ أعظ طوخَٔٛش حٚؼخ .
ٔيٍ حاليؼهش حنزخسصس ههكٗ يكخ ًٚككٍ نهظوخَٔٛكخص حٌ طقذيكّ الَـكخف يشكشٔهخص حنظشك ٛم
حنزحطٗ يخًٚكٍ حٌ طقذيّ نًششٔهخص حالعش حنًُظـش حنظٗ حَظششص فٗ يولى حنكذٔل حنوشرٛكش
ْٔككٗ يشككشٔهخص حَظخؿٛككش طك ٛشس طقككٕو حعخعكخز ههككٗ حنوًككم حنوككخثهٗ حال حٌ أخـككش حنًشككخكم
حنظٗ طٕحؿّ ْزِ حنًششٔهخص ْٗ طهئ حنًشطزـش رظكٕفش خخيكخص ح َظكخؽ ٔككزنئ طهكئ حنًشطزـكش
رظغٕٚق حنًُظـخص ٔ رخنـزن طوخَٗ ْزِ حنًشكشٔهخص حٚؼكخ ك ٛشْكخ يكٍ حنٕككذحص يكٍ دهكى
حنظُغككٛق يككن روؼككٓخ ٔرخنظككخنٗ يخككخؿش سكككٕد ح َظككخؽ ٔهككذو طظككشٚتّ رخالػككخفش انككٗ سدح س
حنًٕحطتخص غخنززخ فٗ يولى ْزِ حنًُظـخص ٔحنظوخَٔٛكخص فكٗ ْكزح حنًـكخل نكذٓٚخ حنكؼٛكش حنكزٖ
ًٚكٍ حٌ طقذيّ فخَؼًخو ْزِ حالعش فٗ كٛخَخص طوخَٔٛش ٚظٛق حنظًظن رًضحٚخ حنوًكم حنظوكخَٔٗ
حنزٖ ًٚكٍ حٌ ٕٚفش نٓى -:
ػًخٌ حنلظٕل ههٗ يغظهضيخص ح َظخؽ رشكم يُظلى ٔرخفؼم حألعوخس
طظش ٚحنًُظـخص يٍ خكالل يوكخسع ًٚككٍ حٌ طقًٓٛكخ حنظوخَٔٛكخص نٓكزح حن كشع حٔ يكٍ
خالل ٔكذحص حنزُٛخٌ حنظوخَٔٗ حالخشٖ
ػًخٌ حنظُغٛق ر ٍٛيخظه حنًُظـ ٍٛيُوخ نهظضحكى ٔحنًؼخسرش
طكذسٚذ حألهؼكخ حنًُظـكٔ ٍٛسفكن يٓكخسحطٓى ٔطلغكك ٍٛحدحثٓكى يكٍ خكالل ركشحيؾ طذسٚزٛككش
طظًى نًخظه حألَشـش ٔرزنئ طشطتن ؿٕدس حنًُظـخص ٔٚغٓم طغٕٚقٓخ رخعوخس حفؼم .

 -6حٌ حنًششٔهخص حنظوخَٔٛش رًخ طظًظن رّ يٍ حنًضحٚخ حنظٗ يٍ حًْٓخ -:
ط ش كـى سإٔط حأليٕحل حنًـهٕرش نهًششٔهخص حنظوخَٔٛش . طٕحػن يغظٕٖ ح دحسس حنٕحؿذ طٕحفشس نٓزِ حنًششٔهخصح دحسس حنزحطٛش ٔحػش رنئ ههٗ ختغ حنظكخنٛحنقشد يٍ حألعٕحق ٔيظخدس حنًٕحد حنخخوح هظًخد ههٗ حنخخيخص حنًلهٛش فٗ طـٕٚش حَشظـٓخطغظـٛن حٌ طكٌٕ ٔهخ حز حيُكخز نكخفكش أَكٕحم ٔحكـكخو حنًشكشٔهخص حنظك شٖ فكٗ ككم يكخطٕفشِ
ْزِ حنًضحٚخ يٍ ايكخَٛخص حكزش نُـخف ْزِ حنًششٔهخص ٔفٗ كم يخخؿش حقم .
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ْ -7ككككزح كهككككّ رخالػككككخفش انككككٗ حٌ حنظوخَٔٛككككخص ٔح دحسس حنظوخَٔٛككككش طقككككٕو فككككٗ حألعككككخط
ههٗ يزذأ حنًشخسكش ْٕٔ يخ ٚظتق ين يشحيٗ حنتكش حنظًُكٕٖ حنلكذٚغ حنكزٖ حهظًكذ ههكٗ
يزذأ حنًشخسكش فٗ حطخخر حنقكشحس كخككذ حنخـكٕحص حنٓخيكش فكٗ هًهٛكش حنظـكٕٚش حنًئعغكٗ
نهٕكذحص حالقظظخدٚش .
ْزح كهّ ٚظذ فٗ خخَكش سفكن قكذسس حنظوخَٔٛكخص ههكٗ اعكظٛوخد ٔحدحسس حنًشكشٔهخص حنظك ٛشس
ٔحنًظُخْٛش حنظ ش
حٌ طزُٗ حنُلخو حنظوكخَٔٗ َٔشكش حنؼقخفكش حنظوخَٔٛكش نظككٌٕ ْكٗ ح ؿكخس حنكزٖ طُكظلى يكٍ خالنكّ
ؿٕٓد طـٕٚش حنًششٔهخص حنظ شٖ ًٚكٍ حٌ طلقق حنظ ٛشحص حنٓخيش حالطٛش -:
 -1اهككخدس طكككٕ ٍٚحنٕكككذحص ح َظخؿٛككش حنظك ٛشس فككٗ ٔكككذحص حكزككش ( حأليككش حنككزٖ ٚككئدٖ انككٗ
طقهٛم هذد حنٕكذحص حالقظظكخدٚش ٔحقظكشحد عكوخطٓخ يكٍ حنغكوخص حنًؼهكٗ يًكخ ًٚكُٓكخ يكٍ
ح عظتخدس يٍ ٔفٕسحص حنغوش ) .
 -2حَظشخس ٔكذحص حقظظخدٚش ؿذٚذس طوًم ههٗ طـًٛكن يظكخدسحنـهذ ٔحنوكشع رحص حنظكخػٛش
حنتشدٖ غٛش حنًلغٕط نظظزق رحص فخههٛش طًكُٓخ يكٍ حنظظكذٖ نهقكٕٖ حالكظكخسٚكش حٔ
زش حالكظكخسٚش فٗ أعٕحق حنغهن حالٔنٛش حٔ حنٕعٛـش حٔ حنُٓخثٛش
 -3حَشخ ٔكذحص حقظظخدٚش ؿذٚذس طًكٍ ط خس حنًُظـٔ ٍٛحنلشف ٍٛٛيكٍ حعكظخذحو حعكخنٛذ
ٔيذخالص حَظخؿٛش ؿذٚذ نى طكٍ يظخكش يٍ قزم .

 -8حنظوخَٔٛخص حنوشرٛش ٔحنظختٛ

يٍ كذس حنزـخنش حنشٚتٛش:

طُظشش فٗ سرٕم حالسٚخف حنوشرٛش زكش ْخثهش يٍ حنًُلًكخص حنظوخَٔٛكش طقكٕو رظؤدٚكش حنوذٚكذ
يٍ حألَشـش حالقظظخدٚش ٔحالؿظًخهٛش حنٓخدفش انٗ طلغ ٍٛحكٕحل يُظغزٓٛخ يٍ حنغكخٌ حنكشٚتٍٛٛ
رًخ فٗ رنئ طقهٛم كذس حنزـخنش حنًُظششس فٗ ْزِ حالسٚخف ٔرنئ يٍ خالل طخػٛشْخ ههٗ حنوذٚكذ يكٍ
ؿٕحَذ حنـهذ ٔحنوشع حنًظوهقش رخنوًخنش حنشٚتٛش فًٍ كٛكغ طكخػٛش َشكخؽ ْكزِ حنظوخَٔٛكخص ههكٗ
ؿٕحَذ حنـهذ ًٚكٍ حٌ َشطذ حالدٔحس حنظخنٛش نهظوخَٔٛخص -:
-1

طوظزكككش حنظوخَٔٛكككخص ٔحنُلكككخو حنظوكككخَٔٗ حنٕعكككٛهش حنًُخعكككزش نًقخسركككش قؼكككٛش حنوالقكككخص
حالؿظًخهٛككش فككٗ ح َظككخؽ حنضسحهككٗ ٔحؿككشح حنظلككٕالص حنُخعككزش فككٗ هالقككخص ح َظككخؽ
حنضسحهٛش حنظٗ ًٚكٍ حٌ طكٌٕ حألعخط ٔفخطلّ حنـشٚق نظلٕالص حٚـخرٛش فكٗ حنٓٛككم
ح َظخؿٗ حنضسحهٗ فخنظوخَٔٛخص حنضسحهٛش ههٗ حخظالف ح ككخنٓخ ٌ عكٕح كخَكض طقكٕو
ههٗ حنوًم حنـًخهٗ حٔ طهئ حنظٗ طقٕو رظقذٚى حنخذيخص ح َظخؿٛش فقؾ الهؼكخثٓخ ْكٗ
حنظٗ ًٚكٍ حٌ ٚظى يٍ خالنٓخ حكغكخد حنًهكٛكش ٔكٛتظٓكخ حالؿظًخهٛكش فًخظهك حنـكشق
حنظٗ طًخسط نهظ هكذ ههكٗ يكؤصق حنظتظكض حنلٛكخصٖ ٔيكخ ٚظكخكزش يكٍ أػكخس عكهزٛش ههكٗ
ح َظخؿٛش ٔح َظخؽ حنضسحهٗ الًٚكٍ طُتٛزْخ حال رخ هظًخد ههٗ حنظوخَٔٛخص حنضسحهٛش
كككزنئ فككخٌ طُلككٛى حنوالقككخص ركك ٍٛحنًككالا ٔحنًغككظخؿشٔ ٍٚػككًخٌ كقككٕق طك خس حنًككالا
ٔحنلخثضٔ ٍٚحنوًخل حنضسحه ٍٛٛالًٚكٍ حٌ ٚظى حال يٍ خالل حنظوخَٔٛخص حنضسحهٛش .
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َ -2ذسس حنًٕحسد حنـزٛوٛش حنضسحهٛش ٔػشٔسس طش ٛذ حعكظخذحيٓخ ٔحنًلخفلكش ههٓٛكخ ركذ زح
رخالسع ٔحَظٓخ رخنًخ فًخظه حنـشق ٔحالعخنٛذ حنظٗ طظلذع هٍ حنًلخفلش ههكٗ
حنظشرككش ٔطككٛخَظٓخ ٔطش ككٛذ حعككظخذحو حنًٛككخِ ٔحنقؼككخ ههككٗ حنؼككٛخهخص فككٗ حنًغككخكش
حألسػٛش ( فٗ طٕسس فٕحطم ٔقُٕحص نهلٛخصحص حنقضيٛش ) ٔفكٗ حنًٛكخِ ال طـكذ ٔعكٛهش
حفؼم نظـزٛقٓخ يٍ حنظوخَٔٛخص حنضسحهٛش .
 -3قؼكٛش حنظٕعككن حألفقككٗ ٔحقظلكخو حنظككلشح ْٔككٗ يـكخالص ؿذٚككذس نهظوخَٔٛككخص حنضسحهٛككش
رًخظه طٕسْخ حر طوظزش ْٗ حنشكم حألَغذ نظُلٛى حنـٕٓد حنتشدٚش حنؼوٛتش فكٗ ْكزح
حنًـككخل ٔ طلٕٚهٓككخ حٖ كٛخَككخص قٕٚككش طغككظـٛن حٌ طقككظلى ْككزح حنًـككخل ٔطٕعككن حنشقوككش
حنضسحهٛش فٗ حنًُـقش حنوشرٛش .
ٚ -4ذٔس حنُقكخػ كخنٛكخ فكٗ أدرٛكخص حنظًُٛكش حالقظظكخدٚش ككٕل حنظًُٛكش حنشٚتٛكش حنًظكخيهكش
كًذخم يظتق ههٛكّ يكٍ حؿكشحف هذٚكذس كخَغكذ حنًكذحخم الككذحع طلكٕالص رحص ي كضٖ
ح ٚـخرٗ فٗ حنقشٚكش حنوشرٛكش ٔحنظوخَٔٛكخص رخهظزخسْكخ يئعغكخص حقظظكخدٚش ٔحؿظًخهٛكش
طقٕو ههٗ حنًشخسكش ٔهكٌٕ حنكزحص ٔح دحسس حنزحطٛكش ٔحنذًٕٚقشحؿٛكش ٔيخطغكوٗ ن شعكّ
فٗ َتكٕط حهؼكخ ْخ يكٍ قكٛى حنذًٚقشحؿٛكش ٔ حالَظًكخ ْكٗ حنًُلًكخص حنًئْهكش نهقٛكخو
رذٔس حعخعٗ فٗ طلقٛق ْزح حنًذخم حنظًُٕٖ .
ٔيٍ كٛغ ػؤػٛشْخ ههٗ ؿخَذ حنوشع ًٚكٍ حٌ َشطذ حألدٔحس حنظخنٛش -:
 حٌ عٛخعخص حنظكؼ ٛحنضسحهٗ ٔحنظًُٛش حنضسحهٛش حنشأعٛش ًْٔخ يشرؾ حنتشط فٗ حنظًُٛكشحنضسحهٛككش حنوشرٛككش ٔحنـشٚككق نظلقٛككق صٚككخدس فككٗ ح َظككخؽ حنضسحهككٗ حنوشرككٗ طلتككق نهككذٔل
حنوشرٛش أيُٓخ حن زحثٗ ٔٚقٕيــــــــخٌ ههٗ -:
 طكككٕفٛش حعكككخنٛذ حنظكُٕنٕؿٛكككخ حنًُخعكككزش ٔطكككٕفٛش حنلكككشٔف نظـٕٚشْكككخ يلهٛكككزخ
ٔحعظخذحو أدٔحطٓخ رخنشكم حنًُخعذ .
 اهذحد حنزشش ٔطذسٚزٓى ههٗ حنغٛـشس ههٗ ْزِ حنٕعخثم حنظكُٕنٕؿٛش
 حس خد حنًُظـٔ ٍٛيذْى رخنًوهٕيكخص حنلذٚؼكش ٔرشككم يغكظًش ٔيغكخهذطٓى ههكٗ
كم حنًشخكم حنظٗ طٕحؿٓٓى حٔ زال رؤٔل .
ْٔزِ حنًظـهزخص كهٓخ الًٚكٍ حنٕفخ رٓخ فٗ كشٔف حنشٚ
حنظوخَٔٛش حنضسحهٛش ههٗ حخظالف ح كخنٓخ .

حنوشرٗ حال يٍ خكالل حنًُلًكخص

يككن حنظٕعككن حنكًككٗ حنٓخثككم فككٗ اهككذحد حنظوخَٔٛككخص حصدحدص يـككخالص حنُشككخؽ حنظككٗ حقظلًظٓككخ
حنلشكش حنظو خَٔٛش ٔيذص طُلًٛخطٓكخ حنٓٛكخ ًٔٚككٍ كظكش حٔؿكش حنُشكخؽ حنظخنٛكش فكٗ حنظوخَٔٛكخص
حنضسحهٛش فٗ روغ حألقـخس حنوشرٛش .
 ؿًٕٓسٚككش يظككش حنوشرٛككش  :طقككٕو حنظوخَٔٛككخص حنضسحهٛككش رخنككذٔس حألعخعككٗ فككٗ يـككخالص
حالقكككشحع حنظٕسٚكككذ حنظغكككٕٚق حنضسحهكككٗ حنًٛكُكككش حنضسحهٛكككش حعظظكككالف حألسحػكككٗ
حنظظُٛن حنضسحهٗ حنلتق حنظخض ٍٚحنًوخٚشس ٔرنئ هالٔس ههٗ يخطقٕو رن حنظوخَٔٛكخص
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حنُٕهٛش يٍ خذيخص نهًُظـ ٍٛحنضسحه ٍٛٛيؼم ؿًوٛش حنزـكخؿظ ؿًوٛكش حالسص ؿًوٛكش
حنًخ ٛش ٔؿًوٛش يشرٗ حنذٔحؿٍ  .............حنخ .
 حنًًهكش حنوشرٛش حنغوٕدٚش  :طقٕو حنظوخَٔٛخص حنضسحهٛش رظٕفٛش خكذيخص حألنٛكخص حنضسحهٛكش
ٔيغكككظهضيخص ح َظكككخؽ ٔحعظظكككالف حألسحػكككٗ ٔح َظكككخؽ حنلٛكككٕحَٗ ٔحنكككذٔحؿُٗ
ٔحنظخض ٍٚحنظزشٚذ حنظظُٛن حن زحثٗ حنضسحهش حالنٛش .
 حنغككٕدحٌ  :طقككٕو حنظوخَٔٛككخص حنضسحهٛككش حنغككٕدحَٛش رظقككذٚى خككذيخطٓخ فككٗ يـككالص حنظٕسٚككذ
حنظغه ٛحنظغٕٚق حنظًٕٚم حنضسحهش حالنٛش .
 حنوككشحق  :طقككٕو حنظوخَٔٛككخص حنضسحهٛككش حنوشحقٛككش رظقككذٚى خككذيخطٓخ فككٗ يـككخالص حنظغككٕٚق
طغٕٚق ح َظخؽ حنضسحهٗ .
حنٛكُش حنضسحهٛش حنؼشٔس حنلٕٛحَٛش حنظًٕٚم حنظغهٛ
 حالسدٌ ٔ :حْى حنًـخالص ُْخ ْٗ حالقشحع حنظٕسٚذ طٕفٛش يغظهضيخص ح َظكخؽ طـكٕٚش
حنًشحهٗ .
 عكككٕسٚش ٔ :حْككككى حنًـككككخالص نهظوخَٔٛككككخص حنغكككٕسٚش ْككككٗ حنًـككككخالص ح َظخؿٛككككش حنُزخطٛككككش
ٔحنلٕٛحَٛش حنخذيش حالنٛش حنظغٕٚق حنظًٕٚم .
 طككَٕظ ٔ :حْككى حنًـككخالص حنظككٗ حيككخو حنظوخَٔٛككخص حنظَٕغككٛش ْككٗ حنخككذيخص حنظٕسٚذٚككش ٔ
حنظشٕٚقٛش ٔطشرٛش حنًشحهٗ ٔحَظخؽ حنخؼش .
ٔطكخد حألَشـش فٗ رخقٗ حنذٔل حنوشرٛش الطخشؽ هٍ ْزِ حنًـخالص .
حٌ يخطشٛش حنٛش حنزٛخَخص كٕل كـى ٔ حَشـش حنًُلًخص حنظوخَٔٛكش فكٗ ؿًٕٓسٚكش يظكش حنوشرٛكش
ههٗ عزٛم حنًؼخل الفؼم دنٛم ههٗ يخًٚكٍ حٌ طقٕو ْزس حنًُلًكخص فكٗ طلقٛكق يغكظٕٖ يُخعكذ
يٍ حنظش ٛم ٔ حنظخت ٛيٍ كذس حنزـخنش فٗ حنًـظًن.

كـى ٔ حَشـش حنظوخَٔٛخص فٗ ؽ .و .م .فٗ هخو 2010
هذد حنـًوٛخص
هذد حالهؼخ
كـى حالهًخل
فشص حنوًم

 12735ؿًوٛش
 2.5يه ٌٕٛهؼٕ
 54يهٛخس ؿُٛش
 343حن فشطش هًم يزخ شس رخالػخفش حنٗ يال ٍٛٚحنتشص حنًظخكش
يٍ خالل حَشـش حنتشٔم حنًخظهتش.

ساد سا - :حمدداخ ق ياو انرعأَ ياخ تدٔرْا
ىف حتق يق انرًُ يح ٔا حلد يٍ ي شكهح انثطا نح
ىف املُطقح انعرتيح .
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حٌ حنظوخَٔٛخص حنوشرٛش ٔيخ طقٕو رّ يٍ طكٕفٛش يغكظهضيخص حالَظكخؽ ٔحنقكشٔع حنُقذٚكش
ٔحنوُٛٛكش ٔحنظغككٕٚق نًُظـككخص حألهؼكخ ٔيخطشككخسا رككّ يكٍ كٓككٕد طًُٕٚككش رٛجٛكش ٔفككٗ يـككخل
حنظًُٛش حنزششٚش ٔرًخ طٕفشِ يٍ حيكخَٛش نُـخف ؿٕٓد غٛشْخ يٍ حنًُلًكخص ٔحنٓٛجكخص حنلكٕيٛكش
ٔغٛش حنلكٕيٛش طوظزش ٔعٛهش ْخيش نهظخت ٛيٍ كذس حنزـخنش حنظٗ طوخَٗ يُٓخ حنًُـقش حنوشرٛش
نٕ حيكٍ حنقؼخ ههكٗ حنًلكذدحص حنظكٗ طوكٕق قٛكخو ْكزِ حنًُلًكخص ركذٔسْخ حنظًُكٕٖ حنًكخيٕل
فًٛخ ٚهٗ حعظوشحع الْى ْزِ حنًلذدحص .
نقذهقككذص حنوذٚككذ يككٍ حنُككذٔحص ٔكظككذ حنكؼٛككش كككٕل يوٕقككخص قٛككخو حنظوخَٔٛككخص رككذٔسْخ فككٗ
حنُٕٓع رخالقظظخدحص حنٕؿُٛش ًٔٚكٍ عشد حنكؼٛكش يكٍ حنُقكخؽ فكٗ يـكخل كظكشْزِ حنوقزكخص
َٔلٍ ُْخ عُلخٔل حنظقخؽ حنوقزخص حنـْٕشٚكش حنظكٗ طشككم حعكخط طخهك حنظوخَٔٛكخص حنوشرٛكش هكٍ
حنقٛخو رذٔسْخ حنًؤيٕل -:

أ – ههٗ حنًغظٕٖ حنقـشٖ :
 -1حمدداخ فكريح :

فتٗ سأُٚخ حٌ حنلشكش حنظوخَٔٛش طوخَٗ فكٗ حنوذٚكذ يكٍ حألقـكخس حنوشرٛكش يكٍ حفظقكخد حنقكذسس
ههككٗ ح رككذحم فككٗ طقككذٚى كهككٕل نًشككخكم يـظًوٓككخ ٔحَٓككخ طلٕنككض انككٗ يُلًككخص ًَـٛككش ػككوٛتش
حنتخههٛش فوهٗ حنشغى يٍ حنزذحٚش حألطٛهش نًولى حنلشكخص حنظوخَٔٛش حنوشرٛكش ٔحنظكٗ قخيكض فكٗ
يولككى حألكٛككخٌ كوؼككٕ نهلشكككخص ح عككظقالنٛش ٔحنظلشٚشٚككش ٔقخدْككخ سٔحد هلككخو عككخًْٕح ههككٗ
حنًغككظٕٖ حنوًهككٗ حنظـزٛقككٗ ٔههككٗ حنًغككظٕٖ حنُلككشٖ حنظشرككٕٖ فككٗ دهككى قؼككٛش ح عككظقالل
ٔحنُٓؼككش ألٔؿككخَٓى يغككظٕهز ٍٛفككٗ رنككئ حنظككشحع حنًلهككٗ ٔحنتكككش حنوككخنًٗ فخطككض حفكككخسْى
ٔؿٓككٕدْى َخػككـش ٔهًهٛككش ٔيغككظـٛزش نلككشٔف حنٕحقككن ٔيٕحؿٓككش نًشككخكهش رخٚـخرٛككش ٔكغككى
َقٕل حَّ ههٗ حنشغى يٍ رنئ فخٌ حنًٕق حنُلشٖ نهكؼٛش يٍ حنكظخد حنظوخَٔ ٍٛٛحنوشد كخنٛزخ ْٕ
يٕق ك طزشٚككشٖ الٚغككخْى ال ههككٗ حنًغككظٕٖ حنوًهككٗ ٔال ههككٗ حنًغككظٕٖ حنُلككشٖ فككٗ يٕحؿٓككش
يشخكم حنٕحقن رم حَّ يشِٕ ههٗ حنًغظٕٖ حنظشرٕٖ ٔغخنزكخز ٚزظ كٗ يظكخنق رحطٛكش حَخَٛكش ػكٛقش
ٔقذ طكٌٕ فٗ روغ حألكٛخٌ يخشرش ٔيذيشس القظظخد حنٕؿٍ فًولى حنكظخرخص حنظٗ َقشحْكخ كخنٛكزخ
الطقذو كهٕ زال نهًشخكم ٔ حًَكخ طُظلكش طكذٔس قكشحسحص ركخنلهٕل نظزشٚشْكخ ْٔكٗ كظخركخص الطلكخٔل
حعظهٓخو حنلشٔف حنًلهٛش ٔال حنٕحقن ٔالطلخٔل ح عظتخدس يٍ ح يكخَٛخص حنًلهٛش فكٗ دفكن طـكٕٚش
حنلشكش حنظوخَٔٛش رم ًٚكٍ حنقٕل أٚؼخز حٌ يٕق حنلشكش حنظوخَٔٛش حنوشرٛش يٍ حنخزشس حنوخنًٛكش
فٗ طـٕٚش حنظوخَٔٛخص حَٓخ طكظتٗ رخنًشخْذس دٌٔ ح عظتخدس يُٓخ .
 -2حمدداخ ذُظيًيح ٔإداريح :

ٔفٗ ْزح حنـخَذ ًٚكٍ حنقٕل حٌ حنلشكش حنظوخَٔٛش حنوشرٛش طوخَٗ يٍ -:
* هذو ٔػٕف يٕق حنذٔنش يٍ حنلشككش حنظوخَٔٛكش ٔحنخهكؾ رك ٍٛيتٓكٕيٗ حنكذهى ٔحنغكٛـشس رًكخ
ٚئدٖ رخنظوخَٔٛخص فكٗ كؼٛكش يكٍ حألكٛكخٌ انكٗ حٌ طظلكٕل انكٗ يـكشد يُخفكز حٔ ٔككخالص ككٕيٛكش
طُٕد هٍ حنلكٕيش فٗ طُتٛز حنوذٚذ يٍ يٓخيٓخ حنكشٓٚش
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* حنؼو حنٓٛكهٗ فٗ حنـٓخص ح َظخؿٗ نهوذٚذ يٍ حنكذٔل حنوشرٛكش ٔحَوككخط رنكئ ههكٗ حنًُلًكخص
حنظوخَٔٛش فٗ طٕسس ػًٕس فٗ َشخؿخطٓخ حنًخظهتش ٔػآنش فًٛخ ٕٚكّ حنٓٛخ يٍ دهى .
* َذسس حنكتخ حص ح دحسٚكش ٔحنظُلًٛٛكش سغكى ػكخخيش حنوكذ ٔطوقكذ حنًٓكخو حنًٕكٕنكّ نهظوخَٔٛكخص
ٔػو ؿٕٓد حنظشٚذ ٔقظٕس رشحيـّ ٔهذو ًٕنٓخ نهوذٚذ يٍ حنُٕحكٗ حنظخظظٛش ٔحنظقُٛش
ٔحقظظخسْخ ههٗ حنزكشحيؾ رحص حنـكخرن حنوكخو ٔغٛكخد حنًظخروكش ٔحنظقٛكٛى نتخههٛكش ْكزِ حنزكشحيؾ
ٔيككٍ ػككى فككخٌ يخشؿخطٓككخ غٛككش كخفٛككش نغككذ حنلخؿككش حنًظضحٚككذس نهلشكككش حنظوخَٔٛككش يككٍ حنكككٕحدس
حنًئْهش ٔحنًذسرش .
 -3حمدداخ يرذثطح تاإليكاَياخ املاديح املراحح نهرعأَيـاخ
:

ف ًولككى حنظوخَٔٛككخص حنوشرٛككش طوككخَٗ يككٍ قظككٕس ح يكخَٛككخص ٔحنظغككٓٛالص حنظككٗ طظككٛق نٓككخ خذيككش
حهؼككخثٓخ ٔطككٕفٛش حكظٛخؿككخطٓى ههككٗ حنُلككٕ حنغككهٛى رككم حَككّ فككٗ روككغ حألكٛككخٌ طـككٕص روككغ
حنًُلًخص غٛش حنظوخَٔٛش ههٗ يخظظخص حنلشكش حنظوخَٔٛش ٔطغهزٓخ حٚخْخ .
 -4ثقافح ذعأَيح رمسيح ٔشعثيح يعٕقح نهرطٕر انرعـأىن كٛكغ
ًٚظهككئ حنًٕكتككٌٕ ٔحنـًٓككٕس طظككٕس خككخؿٗ هككٍ حنظوككخٌٔ ٚخهككؾ رُٛككّ ٔركك ٍٛحنًئعغككش
حنلكٕيٛككش غٛككش حنُخؿلككش َككٕكًظٗ ٔقككض قشٚككذ كككخٌ ح هككالو حنشعككًٗ ٚغككخهذ أٚؼكخز فككٗ ْككزح
ح طـخِ ٔقذ حدٖ ْزح انٗ ػو حنؼقش فٗ حنتكشس حنظوخَٔٛش ٔفٗ حنًُلًخص حنظوخَٔٛش .
ْ -5ياكم ذُظيًيح ٔإداريح غري يرٕازَح أطكخرٓخ حنـًكٕد فكٗ حنكؼٛكش يكٍ
حنًُلًخص حنظوخَٔٛش رخالػخفش انٗ هذو ٔؿٕد حٖ َلى اكظخثٛش حٔ قٕحهذ رٛخَخص ٚوظًذ ههٓٛخ
فٗ حدحسس ٔطخـٛؾ ْزح حنقـخم .
 -6ضعف أَشطح انردرية ٔانرثقيف انرعأىن ٔشكهيرٓا ىف يعظى
األحياٌ.
 -7غياب املصادر انرًٕيهيح املُاسثح انىت ذٕاجّ انرعأَياخ

يٍ خالل طضحٚذ حهزخثٓخ حنًخنٛش يٍ َتقخص ؿخسٚش ٔحعظؼًخسٚش ين كـى يٕحسدْخ ٔان خ يولى
طظًظن رٓخ فٗ حنغخرق .
حنًضحٚخ حنظٗ كخَض
 -8أصاب انرعأَياخ يا أصاب كم قطاعـاخ اترًـع يكٍ ػكو فكٗ
ح َظخؿٛكش ٔعكٛـشس حنزٛشٔقشحؿٛكش ٔحنتغككخد ٔط هٛكذ حنًظكخنق حنتشدٚككش ههكٗ حنظكخنق حنوككخو
ٔقذ حدٖ طتشٗ رنئ كهّ انٗ َٕم يٍ هضسف حألهؼخ هٍ حنًشخسكش فٗ حألَشكـش حنظوخَٔٛكش
رشكم حخظٛخسٖ ٔفقذحَٓى حنؼقش فٗ يُلًخطٓى ٔحنقذسس ههٗ اطكالف حكٕحنٓكخ ٔٚظـهكٗ رنكئ
فٗ هضٔف حألهؼخ هٍ حنًشخسكش فٗ حؿظًخهخص حنـًوٛخص حنوًٕيٛش ٔغٛشْخ .
-9

ذــاثر انرعــأٌ تــانرلٕالخ انــىت حــدثد ىف انسياســح

االقرصاديح رٕؿّ هخو نهوذٚذ يٍ حنذٔل حنوشرٛش ٔحنظٗ حفؼض انٗ طغٛٛذ عٛخعش طلشٚش
حالقظظخد ٔحهظًخد أنٛخص حنغٕق ف ٙطٕؿ ّٛحنًٕحسد ٔقذ حدٖ رنئ انٗ ط ٛش حنزٛجكش حالقظظكخدٚش
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حنظككٗ كخَكض طوًككم فككٗ كهٓككخ حنظوخَٔٛككخص َظٛـككش ان ككخ حنككذهى طلشٚككش عككوش حنتخثككذس ٔحنظلشٚككش
حنُغزٗ نغوش حنظشف  ....حنخ يٍ حؿشح حص ٔحطزق ههٓٛخ رزنئ حٌ طوٛذ حنُلكش فكٗ حعكخنٛذ
هًهٓخ ٔحعظشحطٛـٛظٓخ نكٗ ًٚكُٓخ ح عظًشحس.

ٔفككٗ حؿككخس حنًتككخْٛى حنُلشٚككش نوهككى حقظظككخد حنًئعغككخص فخَُككخ َغككظـٛن حػككخفش
روغ يٍ حْى حنوقزخص ٔ حنًشخكم حنظٗ ٚوخَٗ يُٓخ حنوًم حنظوخَٔٗ فٗ حنذٔل حنُخيٛش ٔيُٓكخ
حنذٔل حنوشرٛش ٔخخطش كٛغ طغٕد رذسؿش حكزش ػقخفش حالطـخس ٔحنظشكٛض ههٗ حنلظكٕل ههكٗ
حكزش حنًُخفن حنًخدٚش يٍ حٖ َشخؽ ٚشظشا فٛش حنًٕحؿٍ.
ٔ حٔل ْككزس حنوقزككخص يككخ حطككـهق ههككٗ طغككًٛظش فككٗ ههككى حقظظككخد حنًئعغككخص رلككخْشس
حالَظتككخم حنًـككخَٗ ٔيككخطئدٖ حنٛككش يككٍ حالفظقككخس حنككٗ حنلككٕحفض .كٛككغ ٚككشٖ فكككش حالقظظككخد
حنًئعغٗ فٗ طُخٔنش نًخ ٚقخرم حنوًم حنـًخهٗ يٍ يشخكم حٌ يزخدة حنظوخٌٔ حنظقهٛذٚش ْٙ
أعككخط حنًشكككالص حنظكك ٙطوككخَ ٙيُٓككخ حنًُلًككخص حنظوخَٔٛككش حنظقهٛذٚككش كٛككغ طتظككشع ْككزِ
حنًزككخدة حٌ يُتوككش حنوؼككٕ طظٕنككذ أعخع ك زخ يككٍ حعككظخذحيش نهخككذيخص حنظكك ٙطقككذيٓخ حنظوخَٔٛككش
ٔنٛظ يٍ يهكٛظش نلظكش فٓٛكخ فخنوؼكٕ دحثًكزخ ٚقكخسٌ رك ٍٛيكخ ًٚككٍ أٌ ٚلظكم ههٛكّ يكٍ
يغكخًْظّ حنظوخَٔٛككش ٔيككخ كككخٌ ًٚكككٍ أٌ ٚلظككم ههٛكّ فكك ٙكخنككش ٔػككن ْككزِ حنًغككخًْش فككٙ
يشككشٔم خككخص حٔ فكك ٙأطككٕل أخككش٘ كٛككغ طكككٌٕ كقككٕق حنًهكٛككش يلككذدس ٔقخرهككش نهظككذحٔل
ٔالسطتخم قًٛظٓخ ين حنضيٍ ٔنٓخ هخثذ هه ٙحالعظؼًخس.
ٔٚككش٘ أطككلخد ْككزح حنككشأ٘ أٌ طـزٛككق حنظوخَٔٛككخص نهًزككخدة حنظوخَٔٛككش رشكككهٓخ
حنظقهٛككذ٘ ٕٚنككذ يـًٕهككش يككٍ حنًشكككالص حنظكك ٙطقككٕد انكك ٙحفظقككخس حألهؼككخ نهلككخفض ههككٙ
حالعظؼًخس ف ٙحنظوخَٔٛخص ٔيٍ حْى ْزِ حنًشكالص يشككهش حالَظتكخم حنًـكخَٔ – ٙيشككهش
حالفظقككخس نهلككخفضهه ٙحالعككظؼًخس – ٔيشكككهش ادحسس حنًلتلككش ٔأخككظالف يغككظٕ٘ حنًخككخؿشس
حنككز٘ طقزهككّ حنظوخَٔٛككش هككٍ رنككئ حنككز٘ ٚقزهككّ حنوؼككٕ حنتككشد ٔيشكككهش هككذو قككذسس حنًـهككظ
حنًُظخذ هه ٙحنغٛـشس حنتوخنش هه ٙطُن حنقكشحس رخ ػكخفش انك ٙيشككهش طوكخسع حنًظكخنق
ر ٍٛؿًخهخص حألهؼخ ٔطؤػٛش رنئ هه ٙحنقشحسحص ح دحسٚش.
ٔحنًقظٕد رًشكهش حالَظتكخم حنًـكخَْ ٙكٕ كظكٕل حنكزوغ ههك ٙيضحٚكخ طكى طلقٛقٓكخ
يٍ خالل ؿٕٓد حألخش ٍٚكؤٌ ٚغظتٛذ حنًضحسهكٌٕ غٛكش حألهؼكخ فك ٙحنظوخَٔٛكش يكٍ ؿٓكٕد
حنظوخَٔٛككش فكك ٙطقٕ ٚكش حنقككذسس حنظتخٔػككٛش ألهؼككخثٓخ أٔ كككخٌ ٚغككظتٛذ حألهؼككخ حنـككذد يككٍ
ؿٕٓد حألهؼخ حنقذحي ٙف ٙحنظوخَٔٛش دٌٔ أٌ ٚقذيٕحز َتظ حنـٓذ أٔ حالعظؼًخسحص ٔٚكئد٘
ْكككزح انككك ٙطغكككخٔ٘ طٕصٚكككن حنلقكككٕق رككك ٍٛحنـًٛكككن – انككك ٙحفظقكككخس حألهؼكككخ سٔف حنًزكككخدسس
ٔحنظـٕٚش ٔٚئد٘ حهظزخس حنوؼٕ نُتغّ كًغظخذو نخذيخص حنـًوٛكش ٔنكٛظ يغكظؼًشزح فٓٛكخ
انٗ حفظقخد حنلخفض هه ٙحالعظؼًخس حنـٕٚم حألؿم ف ٙحنًششٔهخص حنظوخَٔٛش.
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 حالٔؿكككككش حنغكككككهزٛش نهشكككككزكش حنٕحعكككككوش يكككككٍ حنوالقكككككخص يكككككن حؿٓكككككضس حنذٔنكككككش
ٔ حنًُلًخص حالخشٖ:
حٌ ْككزِ حنشككزكش حنٕحعككوش يككٍ حنوالقككخص طـوككم حنظوخَٔٛككخص طٕحؿككّ رقككٕٖ حؿظًخهٛككش
ٔعٛخعككٛش يظزخُٚككش حنًٕحق ك طـككخِ حنلشكككش حنظوخَٔٛككش ٔيزخدثٓككخ ٔطُلًٛخطٓككخ فُٓككخا أَظككخس
حنظوككخٌٔ حنظقهٛككذ ٌٕٚحنًظـٓككٌٕ رظهقخثٛككش حنككٗ حألفكككخس ٔحنًزككخدة حنظوخَٔٛككش ْٔككٗ حنتجككخص
ٔحنشككشحثق حنؼككوٛتش حؿظًخهٛككخ ٔحنظككٗ طغككوٗ نظلغكك ٍٛيكخَككش حنظوككخٌٔ ٔطقٕٚككش طشحرـٓككخ
ٔيخظه يُلًخطٓخ رخنًُلًخص حنظوخَٔٛكشُْٔ .كخا حنتجكخص حنظكٗ ال ٚوُٓٛكخ أيكش حنظوكخٌٔ ْٔكى
حنزًٚ ٍٚهكٌٕ حأليكخَٛخص أٔ نكذٓٚى حنٕعكخثم حنظكٗ يكٍ خالنٓكخ ٚغكظـٛوٕح طهزٛكش حكظٛخؿكخطٓى
حنًخدٚش ٔحالؿظًخهٛش ٔحنؼقخفٛش
ُْٔككخا حنتجككخص حنظككٗ طؤخككز يٕقتككخ يُخْؼككخ ن فكككخس حنًزككخدة ٔحنظُل ًٛكخص حنظوخَٔٛككش
ْٔٗ حنتجخص حنظٗ سرًخ ٚظم رٓكخ هكذو ٔهٓٛكخ رًظكخنق حنًـظًكن حنكٗ حالَكذفخم فك ٙيلخسركش
حنظوككخٌٔ رككم ٔسرًككخ طخشٚزككّ ٔال ٚـككذ أٌ طتٓككى حال ككخسس ُْككخ حنككٗ روككغ هُخطككش حنقـككخم
حنخككخص ٔكككذْخ ٔحًَككخ أٚؼككخ ْٔككٕ حألْككى حنكؼٛككش يككٍ حنًككٕكت ٍٛحنزٛشٔقككشحؿ ٍٛٛحنككز ٍٚنككى
ٚئْهٕح نهظوخيم ين حنلشكش حنظوخَٔٛش ٔٔػوظٓى حنلشٔف ف ٙؿشٚق ْزِ حنلشككش يكٍ خكالل
حال شحف ههٓٛخْٔ .ى يٍ خالل ْزِ حنًكخَش سرًخ ٚكئدٖ فًٓٓكى حنً هكٕؽ ألْكذحف ٔيشحيكٗ
حنظوخَٔٛخص حنٗ طخشٚذ هالقخطٓخ رًخظه يكَٕكخص حنُغكق حنزٛجكٗ ٔحنلكؾ يكٍ يكخَظٓكخ ٔيكٍ
ػى طكزٛهٓخ ٔحهخقظٓخ هٍ حنقٛخو رذٔسْخ ف ٙحنُٕٓع حالؿظًخهٗ ٔطلقٛق يظكخنق حنًـظًكن.
ٔنجٍ طٕفشص ف ٙحنذٔل حنًظقذيش حنوذٚذ يكٍ حٜنٛكخص ٔحنغكزم حنظكٗ طغكخهذ حنظوخَٔٛكخص ههكٗ
حنلتككخف ههككٗ يكخَظٓككخ ٔطككذهٛى هالقخطٓككخ ٔأدٔحسْككخ يككٍ خككالل حنككُٓؾ حنككذًٚقش حؿككٗ ٔهًككق
حنككٕهٗ رخنًظككخنق حنًـظًوٛككش ٔههككٗ سأعككٓخ دٔس حنظوككخٌٔ فككْ ٙككزح حنظككذد فكخٌ طوخَٔٛككخص
حنوخنى حنُخيٗ ٔيٍ رُٓٛخ حنذٔل حنوشرٛش ال طظٕفش نٓكخ يؼكم ْكزِ حنؼكًخَخص ٔيكٍ ػكى طظوكشع
يكخَظٓخ ٔحيكخَٛخطٓخ ههٗ أدح أدٔحسْخ رخٚـخرٛش نهًخخؿش ٔحالْظضحصحص حنذحثًش.

 حالفظقخد حنٗ حهخدس طقُ ٍٛيزخدة حنظوخٌٔ ٔ كٕكًش حنوًم حنظوخَٔٗ
فوالٔس ههٗ حنًوٕقخص حنًُـٛش نهوًم حنظوخَٖٕٔ حنظًٚ ٙكٍ كظشْخ فٗ:
 يوٕقككخص خخطككش رككخنظخـٛؾ ٔغٛككخد حنظخـككٛؾ حالعككظشحطٛـ ٙكككؤدحس نظلغكك ٍٛح دحسسٔطلقٛق حنكتخ س.
 طذَ ٙيغظٕ٘ حنكتخ س ح دحسٚش. طذَ ٙيغظٕ٘ حنكتخ س حنظُلًٛٛش. طذَ ٙيغظٕ٘ حنكتخ س حنظًٕٚهٛش ٔحنظغٕٚقٛش.رًخ ُٚوكظ أػشِ ف ٙطذَ ٙحنكتخ س حنوخيش نهًُلٕيش حنظوخَٔٛكش ٔحنظك ٙسفكن يكٍ دسؿكش
كذطٓخ حنظلٕالص حنـخسفش ف ٙحنغٛخعخص حالقظظكخدٚش ربطـكخِ طزُك ٙآنٛكخص حنغكٕق حنلكش دَٔكخ
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ٔه ٙروذو طٕفش حنًئعغكخص حنؼكشٔسٚش نًغكخَذس حألعكٕحق ٔيُكن فشكهٓخ ٔرخنظكخن ٙطلٕنٓكخ
يككٍ أدحس حٚـخرٛككش نظلقٛككق حنظًُٛككش حنٖككؤدحس نـهككذ يشككخكم عككٕ حنظٕصٚككن ٔحسطتككخم يوككذالص
حنتقش فٗ حنًـظًوخص.
كم رنئ دفن حنًتكشٔ ٍٚخزشح حالدحسس ٔحنظُلٛى انٗ حنزلغ هٍ ٔعٛهش نظقهٛم أػكش ْكزِ
حنًشخكم ٔحنوقزخص ٔحنلذ يُٓخُْٔ .خ كٓشص يقٕنكّ حنلٕكًكش ككؤدحس نظلقٛكق حنلككى حنش كٛذ
رخهظزخسْخ َلخو يظكخيم نهشقخرش حنًخنٛش ٔغٛش حنًخنٛش ٚظى هٍ ؿشٚق ادحسس حنًئعغش
ٔحنشقخرش فٓٛخ رظشف حنُلش هًخ حرح كخَض طوخَٔٛش أٔ حقظظخدٚش ٔألًْٛش حنلٕكًش فٗ
َـخف حنوًم حنظوخَٔٗ خخطش روذ حَظشخس حنتغخد ٔحنظغٛذ فٗ يخظه قـخهكخص حنظوكخٌٔ رًكخ
أدٖ نزـت ًَْٕكخ ٔطـٕسْكخ ٔككزنئ رظوكخد حنكؼٛكش ٍٚهكٍ هؼكٕٚظٓخ ٔهكذو اقزكخل حنذٔنكش
ههككٗ دهًٓككخ ٔكككزنئ طخككٕف حنًككٕحؿُ ٍٛحنوككخد ٍٛٚيككٍ حالعككظؼًخس فككٗ أَشككـظٓخ فقككذ عككوض
حنظوخَٔٛكخص فككٗ حنوكخنى أؿًككن ٔفكٗ حنوذٚككذ يككٍ حنًُلًكخص حنظوخَٔٛككش حالقهًٛٛكش ٔحنًلهٛككش انككٗ
يلخٔنش طك ٛٛيوخٛٚش ٔػٕحرؾ حنلٕكًش نهُشخؽ حنظوخَٔٗ رلكى خظٕطٛش ْزح حنُشخؽ.
ٔقذ طًكٍ حطلخد حنظوخَٔٛخص حالعظٓالكٛش حالَـهٛضٖ فكٗ يكخ 2005 ٕٚيكٍ حنظٕطكم انكٗ
" كككٕد أفؼككم حنًًخسعككخص " فككٗ يُلٕيككش يككٍ حالؿككشح حص ٔحنظككذحرٛش حنظككٗ طوكككظ طكٛٛتككخ
نًزخدة حنلٕكًش ين حنُشخؽ حنظوخَٔٗ.
ٔال صنُخ فٗ يُـقظُخ حنوشرٛش ههٗ حخكظالف حقـخسْكخ روٛكذ ٍٚهكٍ حالخكز رٓكزس حالعكخنٛذ
نؼزؾ حنوًم ٔػًخٌ كتخثظش
َٔـخف حنظوخَٔٛخص ٚشطزؾ رظ ٛٛش ْكزِ حنٕػكوٛش ٔاهكخدس طكٛخغش قٕحهكذ حنُشكخؽ فكٗ
حنظوخَٔٛخص رلٛغ طظزق يظـخٔرّ ين قٕحهذ حنلٕكًش.
حٌ ْزح حنكى حنٓخثم يٍ حنًشكخكم ٔحنًوٕقكخص طكذفوُخ نهظغكخإل ككٕل كٛتٛكش طًكك ٍٛحنظوخَٔٛكخص
يٍ أدح دٔسْخ فٗ طًُٛش ٔطـٕٚش حنقـخم حنضسحهٗ ٔكٛك ًٚككٍ نهظوخَٔٛكخص حنوشرٛكش حٌ طلقكق
يخعزق ح خسس حن ّٛفٗ طذس ْزح حنـض .

د – ههٗ حنًغظٕٖ حنقٕيٗ -:
ًٚكككٍ حنقككٕل حٌ حنًلككذدحص حنظككٗ طوككٕق قٛككخو حنظوخَٔٛككخص حنوشرٛككش فككٗ طشكككٛالطٓخ حنقٕيٛككش
هزكككككش حنقـشٚكككككش رخنكككككذٔس حنًكككككؤيٕل يكككككٍ ٔسحثٓكككككخ ْكككككٗ حَوككككككخط الككككككٕحل حنوًكككككم حنوشركككككٗ
حنًشظشا ركم طُخقؼّ.

ساتعا :حنٕ ترَايج نرطٕير
:

انرعأَياخ انعرتيح

نقذ كخٔنض حنكؼٛش يٍ حنذسحعخص حنظٗ أهذص رٕحعـش حكخدٔ ًٍٛٛٚيشحكض رلٕع ٔكظكٗ حنهـكخٌ
حنزشنًخَٛش حنوذٚذس حنظٗ طشكهض ههٗ يذٖ حنوقذ ٍٚحنًخػك ٍٛٛحٌ طؼكن ركشحيؾ نإلطكالف حنظوكخَٔٗ
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حنوشرٗ ٔقذ طوذدص ْكزِ حنزكشحيؾ ٔحخظهتكض فكٗ حنكؼٛكش يكٍ حنظتخطكٛم نككٍ فلكض ْكزِ حنزكشحيؾ
ٕٚطهُخ انٗ حنوذٚذ يٍ َقكخؽ حالطتكخق حنظكٗ طشككم فًٛكخ رُٓٛكخ رشَكخيؾ يظًخعكئ نإلطكالف حنظوكخَٔٗ
ًٚكٍ ح خسس انٗ حْى ياليلّ ههٗ حنُلٕ حنظبنٗ :

(أ) -ههٗ حنًغظٕٖ حنقـشٖ :
 -1ػكككشٔسس حالعكككظـخرش نًكككخ ؿكككخ فكككٗ طٕطكككٛخص حنوذٚكككذ يكككٍ حنًكككئطًشحص ٔحنُكككذٔحص ٔيقكككشسحص
حنًككئطًشحص حنوهًٛككش حنذٔنٛككش ٔحالقهًٛٛككش كككٕل حًْٛككش حهظزككخس حنظوخَٔٛككخص ٔكككذحص نهظًُٛككش
حالقظظككخدٚش ٔحالؿظًخهٛككش ٔحنؼقخفٛككش فككٗ حنًُككخؿق حنشٚتٛككش ٔحنلؼككشٚش ٔحَٓككخ حَغكذ ح كككخل
حنظُلًٛككخص حنًـظًوٛكككش نظلقٛكككق يشحيكككٗ حنظًُٛكككش حنشكككخيهش ٔيكككٍ ػكككى حنوًكككم ههكككٗ َشكككشْخ
ٔطذهًٓٛخ ٔحهظزخسْخ حدٔحص ٔٔعخثم نٓزِ حنظًُٛش .
 -2ػشٔسس حٌ طغخْى حنذٔنش فٗ َشش ٔح خهش حنؼقخفش حنظوخَٔٛش يٍ خالل ؿٓذ حهاليكٗ ٔطوهًٛكٗ
طشرٕٖ ؿخد نٛظ فقؾ ر ٍٛحالفشحد حنظوخَٔ ٔ ٍٛٛحنًظوخيه ٍٛين حنظوخَٔٛخص ٔحًَخ ين حٔعن
قككذس يًكككٍ يككٍ حنـًككخْٛش ٔكككزنئ فككٗ حٔعككخؽ حنوككخيه ٍٛحنلكككٕي ٍٛٛحنًكهتكك ٍٛرخال ككشحف
ٔحنظوخيككم يككن حنظُلًٛككخص حنظوخَٔٛككش ٔرنككئ نُشككش حنككٕهٗ حنظوككخَٔٗ ٔطوه ًٛكخز نٓككئال كقٛقككش
حنظوخٌٔ ٔؿوهٓى يظزُ ٍٛحٚـخر ٍٛٛالْذحف حنظوخٌٔ ٔٔعخثهّ .
 -3دهى ح طـخْخص ح طلخدٚش حنقـشٚش دحخم حنلشكخص حنظوخَٔٛكش حنوشرٛكش ٔيغكخهذطٓخ ههكٗ طككٍٕٚ
رُخْكخ حنظوخَٔٛكش حنقـشٚكش ٔطشككٛم حطلخدحطٓكخ حالدرٛكش حنظكٗ طشهكٗ كئٌٔ حنظوهكٛى ٔحنظككذسٚذ
ٔحنظؼق ٛحنظوخَٔٗ .
 -4ػشٔسس حالهظشحف رٓخ ٔطلذٚذ دٔس نهلشكش حنظوخَٔٛكش فكٗ حنخـكؾ حنقـشٚكش نهظًُٛكش ٔحنظـكٕٚش
فخنًشخْذ حٌ يولى حنذٔل حنوشرٛش طٕؿذ نذٓٚخ خـؾ نهظًُٛش حالقظظخدٚش ٔحالؿظًخهٛكش ٔنكُٓكخ
طظوخيم ين قـخه ٍٛفقؾ نالقظظخد حنقٕيٗ حنقـخم حنوكخو ٔحنقـكخم حنخكخص ٔطظكشا حنقـكخم
حنظوخَٔٗ ٚزلغ نّ هٍ دٔس روٛكذزح هكٍ حنخـكش َٔلكٍ َشكٛش انكٗ ػكشٔسس يغكخًْش حنقـكخم
حنظوخَٔٗ نزظ فقؾ فٗ طُتٛز حنخـش ٔ حنغٛخعش حنضسحهٛكش ٔحًَكخ قزكم رنكئ فكٗ ٔػكن حنخـكؾ
ٔحنغٛخعككخص ٔػككشٔسس حالعككظـخرش انككٗ حٖ طوككذٚالص ٔحؿزككش فككٗ ْككزِ حنخـككؾ ٔحنغٛخعككخص
ٚكٌٕ يٍ ؤَٓخ يًٓش ٔدٔس حنقـخم حنظوخَٔٗ ٔػشٔسس حٌ طلذد يٓكخو روُٓٛكخ نٓكزح حنقـكخم
ٚكٌٕ يغجٕالز هٍ حنقٛخو رٓخ .
 -5كًككخ حَككّ يككٍ حنؼككشٔسٖ ٔػككن أعككظ يٕػككٕهٛش نظقغككٛى هككخدل نهوًككم ركك ٍٛفظككخثم حنلشكككش
حنظوخَٔٛش يٍ َخكٛش ٔيئعغخص حنذٔنش يٍ َخكٛش حخشٖ رلٛغ ال طـ كٗ ْكزِ حنًئعغكخص
ٔيككككككٍ ٚقٕدَٔٓككككككخ ههككككككٗ حخظظخطككككككخص حنلشكككككككش حنظوخَٔٛككككككش ٔطغككككككوٗ انككككككٗ حغظظككككككخد
حنًـخالص حنـزٛوٛش نُشخؿٓخ .
 -6حنًشحؿوكككش حنذحثًكككش ن ٔػكككخم حنظُلًٛٛكككش نهلشككككخص حنظوخَٔٛكككش ٔحنظشكككشٚوخص حنًشطزـكككش رٓكككخ
نـوهٓكككخ حكؼكككش دًٕٚقشحؿٛكككش ٔقكككذسس ههكككٗ دفكككن ديكككخ ؿذٚكككذس ٔرخعكككظًشحس فكككٗ كككشحٍٛٚ
حنلشكككككش حنظوخَٔٛككككش ٔكككككزنئ ؿوهٓككككخ قككككخدسس ههككككٗ فككككشص حنًُككككخرؽ حنغككككٛجش يككككٍ حنقٛككككخدحص
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ٔحعككككككظزوخدْخ حٔ زال رككككككؤٔل ٔرخنككككككزحص فككككككٗ حنًغككككككظٕٚخص حنقخهذٚككككككش .نقككككككذ حطككككككزق يككككككٍ
نؼككشٔسٖ حهككخدس طقُكك ٍٛحنًزككخدة حنظوخَٔٛككش فٛـككذ حنزككذ فككٕسح فككٗ حهككخدس طككٛخغش
قكككٕحَ ٍٛحنظوكككخٌٔ رًكككخ ٚـوهٓكككخ طوككككظ يظـهزكككخص كٕكًكككش حنُشكككخؽ حنظوكككخَٔٗ رًخظهك ك
طكككٕسس فخنلٕكًكككش طظؼكككًٍ طـزٛكككق يـًٕهكككش يكككٍ حنقٕحهكككذ ٔحنًوكككخٛٚش حنظكككٗ طلكككذد
حنوالقككككش ركككك ٍٛيخظهكك ك حألؿككككشحف رلٛككككغ ٚكككككٌٕ ُْككككخا ػككككًخٌ ألٌ طكككككٌٕ هالقككككخص
عككهًٛش خخنٛككش يككٍ حالعككظ الل ٔ يككٍ حالَلككشحف ْٔككٗ رككزنئ طُككظؾ أػككشح ػخَٕٚككخ ٚظًؼككم
رضٚكككخدس حنؼقكككش فكككٗ حنًئعغكككخص حنظوخَٔٛكككش ٔطلٕنٓكككخ انكككٗ ٔككككذحص ؿخرركككش نالعكككظؼًخس
ٔحنظٕعككككن فككككٗ أَشككككـظٓخ اٌ طـزٛككككق قٕحهككككذ حنلٕكًككككش ههككككٗ حالَشكك كـش حنظوخَٔٛككككش
عكككٕف ٚكككئدٖ انكككٗ طلغكككٍ حألدح ٔٚضٚكككذ كتخ طٓكككخ ٔٚلغكككٍ يكككٍ عكككًوظٓخ ٔٚـًكككجٍ
حألهؼككككخ ههككككٗ كقككككٕقٓى ٔٚختكككك يككككٍ كككككذس حنًخككككخؿش حنظككككٗ ًٚكككككٍ أٌ طٕحؿككككّ
حألَشكككـش حنظوخَٔٛكككش ْٔكككٗ ركككزنئ طضٚكككذ يكككٍ اقزكككخل حنًظوكككخيه ٍٛههٓٛكككخ عكككٕح ككككخَٕح
أهؼككخ أٔ غٛككش أهؼككخ ٔرخنظككخنٗ ٚككضدحد كـككى يوخيالطٓككخ رًككخ ٚوككٕد رخنتخثككذِ ههككٗ
قذسحص حنظوخَٔٛش ٔايكخَٛخص طلقٛقٓخ ألغشحػٓخ.
 -7حنظًٛٛض ر ٍٛدهى حنذٔنش نهظوخَٔٛخص ٔحنغٛـشس ههٓٛخ فخنظوخَٔٛخص فٗ حٖ يكخٌ فكٗ حنوكخنى ال
ًٚكككٍ حٌ طوًككم رًوككضل هككٍ رككخقٗ حؿٓككضس حنذٔنككش ٔال حٌ طوًككم رككذٌٔ دهككى يزخ ككش حٔ غٛككش
يزخ ش يخدٖ حٔ حدرٗ يٍ ؿخ َذ حنذٔنش ٔطكضدحد حًْٛكش ْكزح حنكذهى فكٗ حنكذٔل حنُخيٛكش كٛكغ
طظذحخم حنًٓخو ٔطقٕو كم يٍ حنذٔل ٔحنلشكش حنظوخَٔٛش رظزخدل حنًٓخو فٗ أكٛخٌ كؼٛكشس خخطكش
فٗ كم ٔؿٕد خـؾ ٔرشحيؾ نإلطالف ٔحنظًُٛش حنضسحهٛش ٔنكٍ غٛش حنًشغكٕد فٛكّ ْكٕ حٌ
ٚظلٕل ْزح حنذهى انٗ عٛـشس ٔطلكى ٔان خ فٗ روغ حألكٛخٌ نهلشكش حنظوخَٔٛش .
 -8كم يشخكم حنظًٕٚم ٔػو ح يكخَٛخص نذٖ حنظوخَٔٛخص فٗ حنوذٚكذ يكٍ حألقـكخس حنوشرٛكش ٔرنكئ
رظوًٛى طككٕ ٍٚحنزُكٕا حنظوخَٔٛكش ٔيئعغكخص حنخكذيخص حنظوخَٔٛكش ههكٗ حنًغكظٕٚخص حنًشكضٚكش
حنقـشٚش نًغخهذس حنظوخَٔٛخص فٗ ْزِ حألقـخس ههٗ حنقٛخو رًٓخيٓخ .

(د) ههٗ حنًغظٕٖ حنقٕيٗ :
ٔفككٗ ْككزل حنًـككخل طـككذ ح ككخسس انككٗ حْككى حنًلككخٔس حنظككٗ ًٚكككٍ حٌ طكككٌٕ يـككخ زال نهوًككم
حنًشظشا يٍ ؿخَذ حنًُلًخص حنظوخَٔٛش حنقـشٚش ٔحنقٕيٛش ٔحنظٗ ًٚكٍ نالطلكخد حنظوكخَٔٗ حنوشركٗ
سهخٚظٓخ ٔحنُٕٓع رٓخ :
 -1فٗ يـخل حنظذسٚذ ٔحنظؼق ٛحنظوخَٔٗ ٔرنئ طٕكٛذحز نهًتخْٛى ٔطقشٚزكزخ نالفككخس ٔطكٕفٛشزح
نهكٕحدس حنظوخَٔٛش حنًئْهش ٔحنًذسرش ٔحنظكٗ ٚوظزكش حنوـكض فٓٛكخ يكٍ حْكى حنًشكخكم حنظكٗ
طٕحؿّ حنظوخَٔٛخص حنوشرٛش ٔفٗ حنًـخل َكشس حنكذهٕس انكٗ حكٛكخ فككشس اقخيكش " حنًوٓكذ
حنظوخَٔٗ حنوشرٗ " .
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 -2حنُشخؽ حالقظظخدٖ حنًشظشا نٛظ فقؾ فٗ يـخالص حنظزكخدل حًَكخ ْكٕ أٚؼكزخ فكٗ حنًـكخالص
ح َظخؿٛش ٔحنظؤيُٛٛش .
 -3حنظٕعن فكٗ هقكذ حنُكذٔحص ٔحنهقكخ حص ٔهقكذ ح طتخقٛكخص ر كشع طزكخدل حنخزكشحص ٔطٕػٛكق
حنوالقخص ٔحَشخ حنوذٚذ يٍ حنٓٛجخص حنقٕيٛش حنًغخهذس نالطلخد حنظوكخَٔٗ حنوشركٗ فكٗ
حنًـخالص حنًظخظظش كخ هالو حنظوخَٔٗ ٔحنؼقخفش حنظوخَٔٛش ٔحنظشٚذ حنظوخَٔٗ .
 -4حَشكخ حنًئعغككش حنظًٕٚهٛكش حنظوخَٔٛككش حنوشرٛكش – حنزُككئ حنظوكخَٔٗ حنوشرككٗ – ٔيئعغككخص
حنخذيخص حنظوخَٔٛش حنوشرٛش رٓذف دهى حألَشـش حنًشظشكش رك ٍٛحنظوخَٔٛكخص حنقـشٚكش ٔ
حنظشـٛن ههكٗ قٛخيٓكخ ٔرنكئ رـخَكذ دهكى حنلشككخص حنظوخَٔٛكش حنظكٗ طوكخَٗ يكٍ يشكخكم
طًٕٚهٛش فٗ روغ حألقـخس .
 -5كًخٚش حنلشكش حنظوخَٔٛش يٍ اطـخْخص يظظخهذس طذهٕ انٗ طلٕٚم حنظوخَٔٛخص انٗ كشكخص
حٔ حنغًخف نهششكخص رخنًغخًْش فكٗ سأعكًخل حنظوخَٔٛكخص ْٔكٗ كهٓكخ دهكٕحص طظُكخفٗ يكن
يزخدٖ حنظوخٌٔ حألطٛهش ٔطٓذف انٗ حرحرش حنكٛخَخص حنظوخَٔٛش فٗ كٛخَكخص طـخسٚكش ْخدفكش
انككٗ حنككشرق طًٓٛككذزح نالعككظٛال ههٓٛككخ ٔفككٗ ْككزح حنظككذد ًٚكككٍ ح ككخسس انككٗ يككخ حطخذطككّ
حنٓٛجككخص حنظوخَٔٛككش حنًغككجٕنش فككٗ حنٛخرككخٌ يككٍ طككذحرٛش نهلٛهٕنككش دٌٔ عككوٗ حنًُشككؤص
حنظوخَٔٛش حنكزشٖ ههٗ َلٕ يغظًش انٗ حطزخم ًَٕرؽ حنششكخص حنظـخسٚش يًخ ٚوشػٓخ فٗ
َٓخٚككش حنًـككخف انككٗ فقككذحٌ عككًظٓخ حنظوخَٔٛككش ٔنهلتككخؽ ههككٗ حنٕٓٚككش حنظوخَٔٛككش نٓككزِ
حنًُلًككخص حنكزككشٖ ٔنظٕهٛككّ يككذٚشٓٚخ انككٗ حٌ يككٍ ككؤٌ حدحسس حألهًككخل ههككٗ حنـشٚقككش
حنظوخَٔٛش حٌ طًُلٓى يٛضس طُخفغٛش ههٗ حنششكخص حنظـخسٚش .
َٔلككٍ َوظقككذ حٌ يوخنـككش ؿٕحَككذ ْككزح حنزشَككخيؾ ٔحنظٕطككم انككٗ حؿككشح حص هًهٛككش رشككؤٌ أٖ
يُٓككككخ عككككٛكَٕخٌ كتٛهكككك ٍٛرظُشككككٛؾ ٔطٕعككككٛن دٔس حنظوخَٔٛككككخص فككككٗ طلقٛككككق حأليككككٍ حنظًُٛككككش
حنقـشٚشٔحنقٕيٛش يٍ َخكٛش ٔرٕػن أعظ هًهٛش نوًم طوخَٔٗ هشرٗ يشظشا فكٗ ْكزح حنًـكخل
يككككٍ َخكٛكككككش حخككككشٖ ٔرنكككككئ فككككٗ حؿكككككخس رشَكككككخيؾ قككككٕيٗ نضٚكككككخدس حنظشكككك ٛم ٔختككككغ َغكككككذ
حنزـخنش فٗ ْزس حنذٔل.
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املراجع ٔاهلٕايش
-1

ٚقظذ رخنقٕٖ حنوخيهش فكٗ حَظكخؽ حنغكهن ٔحنخكذيخص خكالل فظكشس يوُٛكش ْٔكٗ طشكًم ككم
حنوخيهٔ ٍٛحنًظوـه ٍٛفٗ حنًـظًن .

-2

حنظكككككككككككُذٔق حنوشركككككككككككٗ نالًَكككككككككككخ حالقظظكككككككككككخدٖ ٔحالؿظًكككككككككككخهٗ –حنظقشٚكككككككككككش
حالقظظخدٖ حنًٕكذ .2012

-3

يٍ حٔػق حنكظخرخص فٗ ْزح حنشؤٌ يخ ؿخ رخنظقشٚش حنظكخدس هكٍ يُلًكشحنوًم حنذٔنٛكش
فككٗ دٔسطٓككخ  89هككخو  2001كككٕل طوضٚككض حنظوخَٔٛككخص ٔحنككزٖ ؿككخ فٛككّ حٌ حنُلشٚككش
حالقظظككخدٚش طتغكككش حنًٛككضس حنُغكككزٛش حنظكككٗ طظًظككن رٓكككخ حنظوخَٔٛكككخص ههككٗ عكككخثش أَكككٕحم
حنًُلًخص ههٗ حنُلٕ حنظبنٗ -:
 -نهظوخَٔٛخص يٛضس يٍ كٛغ طكخنٛ

حنظكتقخص ركخنُلش انكٗ حَٓكخ طلشكذ يزكخدسس حألهؼكخ ٔ

يٕحسدْى
 طز ٍٛحنظوخَٔٛخص يغظٕٖ يشطتن رظكٕسس خخطكش يكٍ حنًشَٔكش ٔيكٍ حنًقكذسس ههكٗ حنظكٛكين حٔػخم حنغٕق حنًظ ٛش
 طغظـٛن حنظوخَٔٛخص طزُٗ يٕحسدْخ حنزحطٛش (يؼم سأط حنًخل غٛش حنًُلٕس حنكزٖ ٚككٌٕ فكٗكخالص كؼٛشس يظذس طًٕٚم حقم كهتش يٍ غٛكشِ يكٍ حنًظكخدس) يًكخ ٚـوهٓكخ يغكظقهش رحطٛكخ
رخنتوككم ٔقككخدسس ههككٗ حنزقككخ رًوككضل هككٍ حن كذهى حنخككخسؿٗ ٔههككٗ يٕحؿٓككّ حنًُخفغككش فككٗ
حألعٕحق رحص حنظهش .
 طغظـٛن حنظوخَٔٛخص حٌ طظزق يئعغخص طًٕٚم يلهٛش ْخيكش طـًكن رك ٍٛحنلخؿكش حنًلهٛكش-

-

نلًخٚش حأليٕحل ٔر ٍٛكخؿش حنًُشؤص نهلظٕل ههٗ حالثظًخٌ
طشـٛن حنظوخَٔٛخص حٌ طظزق يئعغخص طًٕٚكم يلهٛكش ْخيكش طـًكن رك ٍٛحنلخؿكش حنًلهٛكش
نلًخٚش حأليٕحل ٔر ٍٛكخؿش حنًُشؤص ٔحهؼخثٓخ .
طقككككككٛى حنظوخَٔٛككككككخص َلًكككك كخز حطلخدٚككككككش يًٕنككككككّ رحطٛكككك كخز ( يؼككككككم حنظوخَٔٛككككككخص حالقهًٛٛككككككش
ٔح طلكككككككخدحص حنٕؿُٛكككككككش ) يكككككككٍ حؿكككككككم طقكككككككذٚى حنًشكككككككٕسس ٔحنظكككككككذسٚذ ٔحنظغكككككككٕٚق
ٔحنظًؼٛم حنغٛخعٗ .
طككئػش حنظوخَٔٛككخص طككخػٛشزح حٚـخرٛككزخ ههككٗ حالًَككخؽ حنًئعغككٛش ٔ حنًوٛخسٚككش نهزٛجككش حنًلهٛككش
ٔحألعٕحق حنذٔنٛش .

ٚ -4قظككذ رخنقـككخم غٛككش حنشعككًٗ حنٕكككذحص حالقظظككخدٚش حنظككٗ طظككؤن رظككٕسس سثٛغككٛش يككٍ
يُظـككٔ ٍٛطـككخس يغككظقه ٍٛيككٍ ٚشككظ هٌٕ رخَتغككٓى ٔرككشأط يككخل يلككذٔد ٔٚغككظخذيٌٕ
طكُٕنٕؿٛككخ رغككٛـش ٔحَظككخؿٛظٓى يُختؼككش انككٗ كككذ كزٛككش ْٔككى نككزنئ الٚلظككهٌٕ حال ههككٗ
دخٕل يلذٔدس ٔغٛش يُظلًش .
 -5د /يلًٕد يُظٕس هزذ حنتظخف حنظوخَٔٛخص حنضسحهٛش ٔدٔسْخ ف ٙطلقٛكق حأليكٍ حن كزحثٙ
حنوشر ٙيـهش جٌٕ هشرٛش ؿخيوش حنذٔل حنوشرٛش يخسط .1989
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 -6طلٕٚككم حنًئعغككخص حنشٚتٛككش ر ككشع طلقٛككق حألْككذحف حالًَخثٛككش ن نتٛككش يغككٕدس ٔػٛقككش
يخثذس حنظُذٔق حنذٔنٗ نهظًُٛش حنضسحهٛش سٔيخ فزشحٚش .2003
 -7حَلش طقخسٚش حنظًُٛش حنذٔنٛش – حنظخدسس هٍ حنزُئ حنذٔنٗ الهٕحو .2003 ٔ 2002
 -8د يلًككٕد يُظككٕس هزككذ حنتظككخف – ح طككالف حنًئعغككٗ فككٗ حنضسحهككش حنًظككشٚش – يشكككض
شكخ حنظًُٛش – حنقخْشس ٕٚن.2006 ٕٛ
9) Mahmoud M.Adel Fattah – role of co –operatives & rural credit
institutions in poverty allevation strategies' – work shop on poverty
allevation as strategy for social development in Mediterranean area,
world bank –Rabat – Morocco .Feb. . 1998
 -9يلًٕد يُظٕس هزذ حنتظخف ٔآخشٌٔ حنضسحهكش حنًظٕعكـٛش حنًشككض حنكذٔن ٙنهذسأعكخص
حنضسحهٛش حنًظقذيش نهزلش حنًظٕعؾ حنظقخسٚش حنغُٕٚش نهتظشس يٍ 2002انٗ .2006
 -10د .يلًٕد يُظٕس هزذ حنتظكخف -ككٕل يوكخنى حنغٛخعكش حالؿظًخهٛكش نهظوخَٔٛكخص ٔ دٔسْكخ
حنًؤيٕل فٗ حنظًُٛش حنًغظذحيش رذٔل يـهظ حنظوخٌٔ -دسحعش حهذص رُكه ٛيكٍ يـهكظ
ٔصسح حنشجٌٕ حالؿظًخهٛش رذٔل حنًـهظ – .2013
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